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تعد مدينة الموصل القديمة من ابرز الحواضر العربية عطاءاً وزخارة 
 وحضوراً معرفياً وحضارياً وارثاً تراثياً، مغمساً بصفحات البطولة والفداء والمواقف

فجاء موروثها بهياً مترعاً بقسماته الوارثة متنسماً عبق الماضي . التاريخية الكبرى
  .التليد

     ومن نافلة القول ان الحفاظ على ذلك التراث يفضي الى استمرار تواصل االجيال             
بين ماض تليد وحاضر ومستقبل منشود، في الوقت الذي نلحظ عوامل هدم التـراث              

سيؤدي الى عدم فهم الهوية الحقيقية التراثية لمدينة الموصل         المعماري قد وصل حداً     
  .ودورها الحضاري الذي لعبته خالل فترة تاريخنا الحديث

جالسة تترقب نهر دجلة كالملكة علـى عرشـها،   ) مثالً(فهذه منطقة اقليعات      
مزدانة ببيوتها القديمة ذات الطرز المعمارية الخالبـة، فـي اواوينهـا وافاريزهـا              

صاتها ونقوشها وتوريقاتها واسطحها وازقتها الضيقة الملتوية كالشرايين فـي   ومقرن
جسم االنسان، وفي قلبها يقع الجامع االموي الشهير، والتبعد عنها كثيـراً الجوامـع      

) االحمر، االخضر، المجاهدي  (االخرى كالجامع النوري وجامع النبي جرجيس وجامع        
 ونقوش منابرهم، فـضالً عـن المـساجد         وهم يحافظون على سماتهم البنائية وطرز     

القديمة والكنائس واالديرة واالسواق والخانات والقيصريات والـسكالت فـي قلـب            
  .المدينة واخرى مبثوثة في جنباتها

 وعليه فان التنادي من قبل المعنيين بتراث وحضارة سيدة المـدن العربيـة              
ـ     ، ينطوي على ضرورة تاري    )الموصل( مات هـذه المدينـة     ية وطنية، للحفاظ على س

المسكونة بالتاريخ وعبق الماضي الجميل، وذلك ان التراث الموصـلي غيـر قابـل              
الستبداله بأي شيء اخر في اطار الدعوة الى التجديد او المعاصرة اللذين يفـضيان              
الى البناء االصم الخالي من الروح المعمارية الموصلية بقسماتها الخالبـة وبهائهـا             

لتأكيد على اهمية تفعيل قوانين حماية اآلثـار والتـراث مـن أي             االصيل، والبد من ا   
ضرر يلحق بهما، وان يكون تراثنا بمنأى عن التجاوز وتغيير المعالم وااللغاء تحـت              

ومحافظاً على هوية الموصل التراثيـة بعمرانهـا وصـورتها          . أي مسمى او عنوان   
من الحفاظ على بهـاء     التاريخية التي تجذرت عبر مئات السنين، وهو جزء اليتجزأ          

التراث العراقي العام ضمن خصوصية الموروث الموصـلي، والـذي اكتـسب تلـك              
الخصوصية عبر مالحم بطولية ومواقع تاريخية ومن صـعوبات شـتى مـرت بهـا               

  .مدينتها الخالدة
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وفي الحقيقة كان المؤرخ الراحل سعيد الديوه جي من اوائل من نّبـه الـى                  
ويجـيء  . ضرورة الحفاظ على تاريخ وتراث مدينة الموصل في العديد من مؤلفاتـه           

االستاذ الدكتور عماد الدين خليل وهو المؤرخ واالكاديمي المعروف بغـزارة انتاجـه          
بمثابة تأكيد على اهميـة     ) طوات في تراث الموصل   خ(الفكري والمعرفي بهذا الكتاب     

الحفاظ على المتبقي من تراث المدينة القديمة، وليفّعل ايضاً تجربته الميدانية وعمله            
في دائرة التراث واآلثار في حقبة الثمانينات من القرن العشرين، منّوهـاً بـالجهود              

 والعملية لتأكيد هوية    المبذولة والمساعي إلنضاج بعض التطورات والخطوات العلمية      
  .مدينة الموصل التراثية

وبالنظر ألهمية هذه الدراسة فقد تبنى مركز دراسات الموصل نشرها بـدعم               
وتشجيع من االستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل الذي اولـى              

  .اهتمامه بالتراث الموصلي الجميل
ل مزيداً من العطاء المعرفـي خدمـة        نتمنى لألستاذ الدكتور عماد الدين خلي        

 على صعيد الحفـاظ     كون هذه الدراسة اسهامةً نوعية    لتاريخنا وتراثنا الوطني، وان ت    
  .على تراثنا الزاخر

       هذه دعوة لالطالع على المّؤلف القيم لالستاذ الدكتور عمـاد الـدين خليـل،               
لبهي فـي مجاالتـه الثـرة       وضرورة االهتمام الجاد بالموروث الشعبي وبقايا تراثنا ا       

وتسليط المزيد من الضوء على مفرداته كونه رافداً مهماً من روافد تاريخنا العريـق              
  .في قسماته المتعددة قديماً وحاضراً

  ومن اهللا التوفيق والسؤدد
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       هذا الرجل الذي أنْجبتَه مدينة الموصل والذي كنتُ قد كتبتُ عنه ثالثة كتب في 
ت وألْقيتُ العديد من المحاضرا  وما بعدها والكثير من المقاالت في الصحف،١٩٦٦سنة 

إنه عثمان الموصلي  عنه في الندوات وسعيتُ في إقامة تمثال له في هذه المدينة،
الشاعر وأستاذ الموسيقى والتلحين وقارئ المقامات والموشحات وأستاذ القراءات 
القرآنية السبع والعشر والكاتب واألديب والمؤلف والمتصوف بالطرق القادرية 

والسائح   مندوباً عن الخليفة العثماني،والرفاعية والمولوية، والصحفي والسفير
ومع كل هذا  .... والثائر ضد االستعمار البريطاني والداعية الخطيب الجهوري الصوت،

  .رير فاقد البصر منذ أن كان طفالًفهو ض
   لقد صرتُ أعرفه جيداً من كثرة      

البحث عنه والنَبش عن أخباره عندما كنتُ 
أوه أو عرفوه أحمل أوراقي واقصد الذين ر

ل عن حياته وسيرته فعرفت أنه أوأس
ويحب الناس ولكنه عصبي ) صاحب نكته(

يتعرف على  المزاج في بعض األحيان،
بتحسس أياديهم ) مع فقد بصره(األشخاص 

ويقول فائق دالل باشي أن عثمان الموصلي 
عندما كان ضيفاً مقيماً في داره يعرف نساء 

 الشخص الدار من مشيتهن وكان يعرف طول
الذي يكلمه أن كان طويالً أو قصيراً من 

  . إرتفاع مصدر الصوت أو انخفاضه
  كتبتُ عنه كل شي ما عدا شيئاً واحداً     

لم أكتبه وهو السؤال كيف بلغ هذه الدرجة 
 العاهة التي  منمن التفّوق على الرغم

  أصيب بها؟
       أقول ليس كل العميان أو المصابين 

 بهذه الموهبة حتى ولو بالعاهات مثله
يعوض فقد البصر بأشياء أخرى كقوة الحّس 
وقد أوضحتُ ذلك في مقالي الذي نشرته في 

الشوك النفسي (أي النهوض عن طريق  )فلسفة القفز إلى أعلى( جريدة اإلصالح بعنوان
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 العقلية في النصف األيسر من الدماغ مع االستعداد اةالذي يثير مركز المحاك )المحرض
ومن المعلوم أن عثمان  .خَلْقي فيعّوضه ذلك بمواهب وقوى أكثر مما هي عند اآلخرينال

أصيب بعاهة العمى وموت والده في آن واحد ونشأ طفالً يتيماً فقيراً يعطف عليه بعض 
وهذا الشيء ال يحدث إال عند ذوي اإلحساس  .الجيران وكان ذلك هو المحرّض له

أما غير هؤالء فال يبلغ الحّس عندهم مستوى  .حريضالمرهف الذين يستجيبون لهذا الت
  .التحريض فيبقون كما هم طوال حياتهم

 نأ له مسن الحظّ أن يعطف جاره محمود أفندي العمري على هذا الطفل فهيوشاء ح    
وعندما اكتملت رجولته  .يعلّمه ويحفظه القرآن ثم يكمل دروسه على بعض الشيوخ

ن المقامات الصوتية ثم رأى أيا ِمفيها علوماً أخرى كالموسيقى وسافر إلى بغداد فدرس 
الموصل وبغداد ال تكاد تتسع لطموحه فقرر السفر إلى استانبول عاصمة الخالفة 

فاحتفتْ به حكومة الخالفة وخصصت له راتباً يستعين به أثناء إقامته في  .العثمانية
 وهو يقرأ القرآن في جامع أيا صوفيا واستمع له القوم هناك .عاصمتها حيث لمع نجمه
 واستمعوا إليه يغني ويعزف الموسيقى فطربوا له وأعجبوا به، فملّّك عليهم مشاعرهم،

فتّعرفَ عليه فضالء المدينة  .ورأوا من شعره وأدبه ونبوغه ما جعلهم يقدمونه بينهم
بو الهدى على أعيان الدولة وقادتها ومن أبرزهم أ وتعرف هو وأدباؤها وفنانوها،

وهو شيخ الطريقة الرفاعية  الصيادي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في الدولة العثمانية،
الذي أخذ عثمان عنه هذه الطريقة وقد قرّبه إلى الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد 

  .الذي أعجب به وأدخله قصوره ثم عينه أستاذاً للموسيقى في أحد معاهد استانبول
فأقام فيها خمس سنوات لقي  ١٨٩٥خ عثمان استانبول إلى مصر عام     وغادر الشي

فيها من التكريم ما لقيه في استانبول واتصل بكبار فنانيها وعلى رأسهم عبده الحمولي 
  . سهرات موسيقية وغنائية طويلةالذي كان يقضي معه

خذ عن عثمان أن عبده الحمولي أ) أعالم األدب والفن(    ويذكر أدهم الجندي في كتابه 
وأن المال عثمان أدخل إلى مصر  الموصلي فّن الموشحات ومزجها باالدوار المصرية،

  .النهاوند وكانت غير معروفة فيهانغمات الحجازكار و
    وطبع المال عثمان في القاهرة بعض كتبه وافتتح له مكتباً للصحافة ليصدر مجلة 

حافة في القاهرة ويلقي المحاضرات ثم وبذلك صار يمارس الص) المعارف(ثقافية بعنوان 
وعندما يرجع عصراً إلى منزله كان يستقبل الموسيقيين وقد  يزور شيخ الجامع األزهر،

درس عليه بعضهم مثل الشيخ علي محمود والموسيقار كامل الخلعي واحمد أبو الخليل 
 الذي كان القباني فنان المسرح المعروف وكان أشهر هؤالء الفنان النابغة سيد درويش

 بفرقة أمين عطا اهللا الفنية التي سافرت إلى بالد الشام ١٩٠٩قد التحق في مطلع عام 
لتقديم فعالياتها وعروضها الفنية وكان عثمان الموصلي ال يزال في دمشق حيث التقى 

فالزمه لمدة عشرة أشهر يدرس عليه ويأخذ من ألحانه ثم ) سيد درويش(به هذا الشاب 
 والزمه واخذ عنه فن الموشحات، وقد ١٩١٣-١٩١٢انية بين عامي التقى به مرة ث

) ١٩٧٠طبع القاهرة(ذكر ذلك محمد البحر ابن سيد درويش في كتاب محمد علي حماد 

 وقفة اخرى مع عثمان الموصلي
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وأغنية ) طْلْعتْ يا محلى نورها(وقال أنه حفظ عنه الكثير من األلحان مثل أغنية 
  ).زوروني بالسنة مرة(

د العربية عاد ثانية إلى استانبول ليبقى فيها ردحاً من    وبعد أسفار عديدة في البال
ولكن تغيّر الجو السياسي في  .الزمن ويعيش هو وعائلته الصغيرة فيها عيشة ناعمة

تركيا وظهور تيارات التجديد التي كانت تدعو لها جمعية االتحاد والترقي وما رافق ذلك 
 الشيخ عثمان يقرر السفر من اضطرابات انتهت بخلع السلطان عبد الحميد جعلت

  .والرجوع إلى بالده عن طريق الشام
وصل عثمان الموصلي إلى بلدته  ١٩١٣      وفي الخامس والعشرين من حزيران عام 

  . الموصل فاستقبل فيها استقباالً حافالً ووجد الناس نشوى بأخباره وتّواقين إلى رؤيته
 فقرر السفر إلى ١٩١٤ األولى عام       وبقي في الموصل حتى قيام الحرب العالمية
 ففجع ١٩٢٣ كانون الثاني عام ٣٠بغداد لإلقامة النهائية فيها حتى كانت وفاته في 

العراق بوفاته وطويت صفحة من صفحات الماضي المجيد وأطفئتْ شعلة وّهاجة من 
  . نور حضارتنا العربية

بها على أقرانه حتى اُعطيتْ له ) علماً وفناً وأدباً(    لقد عرف عن هذا الرجل المتفوق 
  :ونذكر فيما يأتي عدداً مما تميز به من هذه المواهب. الصدارة والمنزلة الرفيعة

QMòîãe‹ÔÛa@paõa‹ÔÛaZM قراءة القرآن علم وفن، فهي علم ألنها تتضمن معلومات واسعة 
وهي  عن مخارج الحروف وعلم األصوات وعلم اللهجات والقراءات السبع والعشر،

رس في مدارس خاصة ويقضي الطالب سنوات في دراستها وإتقانها لينال الشهادة تد
وكان . العلمية، وهي فن ألنها تعتمد على مؤهالت خاصة فنية أو صوتية في األداء

عثمان الموصلي قد جمع العلم والفن في القراءات حتى بلغ الذروة واشتهر قارئاً متفنناً 
قرأ في قصر الخليفة العثماني باستانبول ففتحت له أبواب ذائع الصيت في البالد العربية، 

القصر على مصراعيها، وقرأ في جامع أيا صوفيا الشهير فأذهل من صلى ومن استمع، 
  . وقرأ في القصر فأعجز كل مقتدر من قرائها

     روى لي المرحوم األستاذ الدكتور احمد عبد الستار الجواري أنه عندما كان يدرس 
ة سأل شيخ قراء مصر المرحوم الشيخ محمد رفعت عّمن أخذ علم القراءات في القاهر

أما في العراق فأشهر من  .قال عن عثمان الموصلي وقد ذكر ذلك في مناسبات عديدة
ومن  .درس عليه القراءات فهو شيخ قراء الموصل المرحوم محمد صالح الجوادي

بين أستاذهما الموصلي في إجادة يستمع إلى الشيخين المذكورين يجد التشابه بينهما و
الوقف والتقطيع والنَبر فكأنهما يخاطبان السامع في مواضع التهويل والتلطيف 
والتخويف والتحذير والتبشير وغير ذلك من فنون القراءة التي تمأل النفوس وتستفز 

  .الشعور وهو ما كنا نسمعه من عثمان الموصلي
RMõbäÌÛaë@óÔîì¾aZ@ @
 من طبقة غليظة حلوة كما وصفه العالمة المرحوم  عثمان بصوت دافئ    اشتهر المال 

كان صوتاً ( بقوله )١٩٢٦ سنة ١١عدد  –لغة العرب (محمد بهجة األثري في مجلة 
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جاءت منه آية نسخت آية إبراهيم الموصلي فحلّق طائر صيته .....معبراً ينعش األرواح
  .)في سماء العراق وأصبح حديث المحافل في اآلفاق

     وكان عثمان الموصلي أقْدر من يضبط المقام ويتقن العزف على اآلالت الموسيقية و
العود والقانون بنفسه ويعزف عليها بأسلوب رائع ويضرب على الطبلة بسرعة  )يوزن(

وكان . ويتقن استعمال النوتة الحديثة ويحفظ حروفها بالسماع هائلة تدعو إلى العجب،
غاني وفي فن الموشحات وله الحان كثيرة متداولة أذكر بعضها أستاذاً في تلحين األ

أسمر أبو (و ) ربيتك صغيرون حسن(و ) فوك النخل فوك(باختصار خشية اإلطالة ومنها 
  .وغيرها) للعاشق في الهوى دالئل(و ) شامة

    ومن أجمل هذه األغاني ذات اللحن البديع والتي تذيعها فرقة القدود الحلبية في 
  -:الموشح التاليسوريا 

  يا غزاالً كيف عني أبعدوك
                        شتّتوا شملي وهجري عودوك

  قلت راٍع الود يا ريم الفال
                       إن ّسْل عن مدمعي فهو سفوك

  زارني طيف خيال في الكرى
                      قلت يا طيف الكرى ما أجملك

  إذا )عثمان(ربنا ال تخز 
   نَزل القبر ووافاه الملك                     

     هذا ولم يتأكد لنا أن هذا الموشح 
من نظم عثمان الموصلي وتلحينه إال 
بعد مالحظة البيت األخير من الموشح 

وهي عادته في  الذي ذكر فيه إسمه،
حيث يذكر نظم األشعار والموشحات 
  .اسمه في آخر مقطع منها

SM@„íŠbnÛaë@‹È“Ûað‹È“ÛaZ@ @
     كان عثمان الموصلي شاعراً،
وصف شعره المرحوم اسماعيل فرج 
 بقوله إنه ناصع البيان بديع األلفاظ،

يقول الشعر ارتجاالً  غزير المعاني،
  . ويلجأ إليه في مراسالته

ذكر من أجمل شعره قصيدته ن    و
  :التي أولها

  ماذا علَي إذا خلعتُ عذاري
  بهوى المالح وحدتُ عن أشعاري                     

  وهجرتُ عذّالي وما طاوعتهم

 مان الموصليوقفة اخرى مع عث
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                        وهتكتُ في شرع الهوى استاري
  يا الئمي كيف السلُو ومهجتي

                       ذابتْ ؟إلى كم يا عذول تماري
  وهي قصيدة طويلة لم نذكرها كلها

 الشعر وكان يمارس قديماً في مناسبات     أما التاريخ الشعري فهو من أصعب فنون
كثيرة فيجعل البيت األخير تاريخاً لحادث معين بأن يقابل كل حرف من الشعر عدداً من 

وما كان أحد يباري الشيخ عثمان بهذا .األعداد يكون مجموعها تاريخ السنة المناسبة
أمثلة على ذلك في الفن ينظم الشعر الذي يتضمن التاريخ بمنتهى السرعة،وقد ذكرنا 

  .كتبنا
TM‹räÛa@l†cë@pbÐÛû¾aZM@ @

  :   للشيخ عثمان عدد من المؤلفات نذكر منها
هـ وأعاد طبعها ١٣١٦وهو مجموعة شعرية طبعها في القاهرة سنة  :سعادة الدارين*

  هـ١٣١٨في استانبول سنة 
  ).طبع في القاهرة(وهو شعر رثاء  :المرائي الموصلية في العلماء المصرية*
  هـ١٣٠٦طبع في استانبول سنة  :مجموعة التخاميس*
مع إضافة ما يحفظه من  )الترياق الفاروقي( تحقيق ديوان عبد الباقي العمري المسمى*

  هـ١٣١٦وقد طبعه سنة  القصائد العائدة للشاعر العمري،
  هـ١٣١٤-١٣٠٧نشر وتحقيق كتب أخرى لعدد من المؤلفين وقد طبعها بين عامي *

 : أسلوب بالغي متميز يتصف بالسجع على عادة أدباء عصره كقوله  وللشيخ عثمان
والمطرز في زوايا األرض من عولم الحكم  ،الحمد هللا اآلخذ بناصية كل مزقلة و ماشية(

الخ وغير ذلك )....كل حاشية والسالم على المستيقظ األول والموقظ الذي عليه المعول
  . ات كتبهمن الكتابات التي يدونها في رسائله ومقدم

UMÒì—nÛaZ@ @
   تشتهر الموصل بوجود بعض الطرق الصوفية فيها ال سيما الطريقة القادرية التي نال 

ولكنه  ثم اجيز بعدها بالطريقة الرفاعية في استانبول، ،عثمان الموصلي اإلجازة فيها
وجعل مسجد شمس  أراد أن ينشئ في الموصل الطريقة المولوية التي هو من أقطابها،

ن في شارع الفاروق مركزاً لها وأخذ يستقدم بعض الفنانين لتشكيل أول فرقة الدي
قضى ١٩١٤إالّ أّن نشوب الحرب العالمية األولى عام  .موسيقية مولوية في هذه المدينة

  .على هذا المشروع
VMæbàrÇ@„î“Ûa@‡äÇ@ ìÛa@êb¤⁄aZM@ @

هامه في مقاومة      من المآثر التي عرف بها عثمان الموصلي حبه لوطنه وإس
االحتالل البريطاني وكان يشترك مع المدافعين عن هذا الوطن بخطبه التي يلقيها في 

لة وشعوره بالمسؤولية تجاه يالحشود المتظاهرة وفي الجوامع مما يدل على روحه األص
  .بالده
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    فبعد أن وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها وانتهت بسقوط الخالفة العثمانية 
حتل االنكليز العراق واحكموا سيطرتهم عليه مما أدى إلى قيام ثورة العشرين سنة ا

 التي أبدى فيها الشعب شجاعة فائقة في مقاومتهم وكانوا يجتمعون في جامع ١٩٢٠
الحيدرخانه لالستماع إلى المال عثمان وهو يخطب ويحرضهم على الجهاد فيخرجون في 

بياناً يهاجم فيه هذه  )ساندرز(در قائدهم وأص .مظاهرات عارمة أزعجت االنكليز
  . االجتماعات والمحرضين لها

     وانتهت الثورة واعتكف المال عثمان في غرفته في جامع الخفافين ببغداد وقد زاره 
  .فيها الملك فيصل األول

WM„î“Ûa@ñbîy@À@ònØäÛaZM@ @
داً من نكاته      كان المرحوم المال عثمان ينطوي على حب النكتة وقد ذكرتُ عد

  :وأذكر اآلن واحدة من نكاته في أدناه ونوادره في كتبي التي ألفتها عنه،
وما كاد يستقر في  .      زار الشيخ أحد أصدقائه في حانوت له أثناء االحتالل االنكليزي

مجلسه في الحانوت حتى دخلت شرذمة من الجنود االنكليز إلى الحانوت وصاروا 
 الشراء ويثيرون الصخب ويعربدون ولم يستطع صاحب يعبثون بمحتوياته بحجة

الحانوت أن يمنعهم أو يتخلص منهم أو يكف يدهم عن البضاعة، فما كان من المال 
  ).المارش الوطني االنكليزي(عثمان إال وأخذ يعزف بفمه وشفتيه 

يعزف داخل الحانوت فوثبوا باستعداد عسكري مع ) المارش(   وانتبه هؤالء إلى صوت 
اء التحية ثم أداروا عيونهم داخل الحانوت فلم يعرفوا مصدر الصوت ولم يجدوا غير أد

فلم يكن منهم إالّ . ذلك الشيخ الضرير بطربوشه الطويل وهو جالس مثل الصنم ال يتحرك
  .   أن يسرعوا ويغادروا المكان وهم ال يجدون تفسيراً لهذه الظاهرة التي احتاروا لها

 أبا أحمد يا مال عثمان يا عبقري الموصل، وطّيب اهللا ثراك، وكم كنتُ      يرحمك اهللا يا
أتمنى لو كنتُ معاصراً لك حتى أراك واستمع إليك وقد جمعتني معك أشياء هي القراءات 
القرآنية والموسيقى والشعر والتاريخ الشعري واألدب والوطنية فمهما كتبتُ عنك فإنني 

  .              وقْتَ به في حياتكال أوفيك حقك مما تّميزتَ به وتف
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 وقفة اخرى مع عثمان الموصلي
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òäí‡¾a@ñ‹×aˆ@åß@ @
ïãüÌÛa@¶a@ñ‹Ð 

 
íÈÛa@‡jÇ@Šìãc@ @

  
الزمن مطلع الخمسينيات من القرن الماضي والموصل مدينة صغيرة بسيطة 

باب ( تنطلق من أصخب موقع فيها ،هادئة ومتواضعة واضحة الكيان واألفق والمالمح
: ولكنّها كافية تنقل الركّاب في خمس مسارات الىباصات خشبية قليلة ) الطوب
 وكانت هذه النهايات هي ، المستشفى، المحطّة، باب سنجار، دورة النبي يونس،الغزالني

 ولم يجّرب الوقوف ،آخر حدود المدينة الجميلة الساكنة يصلها الراكب بعشرة فلوس
 كان .ام هذه الخطوط  وكان مثبتاً على هذه الباصات أسماء وأرق.يوماً أو التزاحم

الغزالني اسماً لمعسكر وساحات سباقات رياضية لكل ألعاب الساحة والميدان ولسباقات 
  . كرة القدم بشكل خاص فضالً عن استخدامها في غالبية المناسبات والحفالت الرسمية
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) خاصة في كرة القدم(كنا طلبة في المرحلة المتوسطة وكانت هذه السباقات 
ا النهائية بين المدارس تشكّل مسألة مهمة ألغلبنا رياضيين وغير رياضيين، وفي أدواره

كان جمهور الموصل متلّهفاً ومندفعاً بحماس لمشاهدة هذه المباريات وبال دعاية أو 
 ما أن يعرف ان مباراة قدم مهمة ستقام حتى يندفع وبعشق ،إعالن وحتى بطاقة دعوة

 للغزالني مشياً، جماعات جماعات بالباصات متناٍه وبحّب فطري أصيل للعبة متجهاً
الخشبية وحتى بالحافالت الكبيرة الممتلئة، إذ يتطوع صاحبها ومّجاناً وبروح من االلفة 

انهم يتّجهون كنهر متدفّق . .والمحبة لنقل االقارب والجيران واالطفال وحتى النساء
  .. .دود جداًوبالدراجات فلم تكن السيارات الخصوصية معروفة اال لعدد مح

وكان الدوام المسائي للمدارس يكاد يكون مشلوالً في أيام المباريات الكبيرة 
ونسّميه دواماً مسائياً قياساً لتسمية حديثة فقد كانت كل المدارس بدوامين صباحي من 
الثامنة حتى الثانية عشر وعشر دقائق وآخر بعد الظهر في الساعة الثانية وحتى الرابعة 

 وعلى الرغم من تحذيرات مدراء المدارس من عاقبة الغياب فما كان الدوام ،اال ثلثاً
 وكانت اكثر الشوارع ازدحاماً بعشاق الكرة هي ،ينتظم في ايام المباريات الحاسمة

 الغزالني عن طريق شارع الطيران أو عبر – الدّواسة ، الغزالني–شوارع باب الجديد 
منحدرين من أزقة الساعة وشارع ) فستقأرض ال(و ) ارض السلق(الفضاء الكبير 

الفاروق وحّمام المنقوشة واألحمدية وشهر سوق وحظيرة السادة ومن كل فرع وزقاق 
الجميلة الخضراء التي كتب عليها ) بستان الفستق(إذ كانت بيوت الدّواسة تنتهي عند 

معدني ضخم الفناء لتتحّول الى ساحة جافة بعد تلك الخضرة الجميلة والى مبنى إسمنتي 
   .ال جمالية فيه

بستان الفستق كنا ندرس فيها متمتعين بظلها وكان صاحبها يسمح لنا أن نأكل 
 ولكننا ونحن تالميذ في  المتوسطة لم ، وكان فستقاً أخضراً،منها حتى قبل ان ينضج

 كانت .نكن نسمح ألنفسنا بتجاوز كرم هذا الرجل اال ضمن حدود الذوق والمعقول
تبدأ من ) فلم تكن بستاناً واحدة(فلم تكن أرضاً واحدة وبساتين الفستق ) قالسل(اراضي 

وباتجاه شارع الدواسة الجديد وشارع ) حاليا(الشارع القريب من سينما حمورابي 
  .الطيران

كان الجو ربيعاً واألرض أفق أخضر ) أرض الفستق(كنا مجموعة طالب نغادر 
دّراجتان واربعة اصدقاء وأحالم متفّجرة  ،وأزهار بيضاء وصفراء ومن كل لون بهيج

 وقبل ،كشعاع نور وفرح طفولي بكّل شيء وبراءة أمنية أن تكون مدرستنا هي الفائزة
أن نتهّيأ لهذه السفرة على الرغم من قصر المسافة كان ال بد لنا من متاع وكان المتاع 

 ناصعات البياض الصيفي) أحمد باري(من محل علي وكان مقابالً لكازينو ) سندويجات(
محشّوات منتفخات بلحم طازج طري مع قطع كبيرة من الطماطة ومن طرشي شهي لذيذ 

 وهذا المتاع ال يكفي فالمباراة مع الذهاب واإلياب تحتاج ألكثر من ،)بخمسين فلساً(و 
من الكرزات تكلّف أكثر من ) التسالي(ولم تكن هذه ) تسالي(ثالث ساعات وال بّد من 

 وكان أكثر التالميذ ال يدخّنون لكن أحدنا كان يستهويه ، ولم نكن ندخّن،عشرين فلساً
التدخين في مثل هذه المناسبات فيشتري علبة باثنين وثالثين فلساً يعطي للبائع درهماً 

 سفرة الى الغزالني..من ذاكرة المدينة
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قطعة نقدية بيضاء بعشرة فلوس ) ثمانية عشر فلساً(فيعيد اليه وبكل محّبة واحترام 
وكانت هناك حمراء كبيرة (ة فلوس حمراء منفردة وبيضاء اخرى باربعة فلوس واربع

 وعلى الرغم من ان الطريق كان قصيراً فقد كنا نضّيع فيه وقتاً في الهذر ،)بفلسين
 وعندما نصل يكون وقت اللعبة قد بدأ وموسيقى الجيش تصدح ،والمزاح والغناء

 الكبار باالغاني العذبة والناس في ضّجة متناهية والصغار يعلون أكتاف وهامات
  . أو أية سيارة ليراقب اللعبة بوضوح) لوري(ومحظوظ وسعيد من كان فوق 

 وعلى الرغم من أن عدداً ،كانت المساحة قد ُأعّدت وخُططت بمسحوق الجّص
قليالً من رجال االنضباط يراقبون الساحة للحفاظ على النظام ولعدم تدافع الجمهور أو 

ويكون هادئاً في العادة عند بداية ... حين يحضر إال أنها لم تكن تضبط اال ،اندفاعه
 كان التالميذ يحّبونه ويحترمونه ولكنّهم كانوا يخشونه فما كان يحضر حتى تنتظم .اللعبة

 ، لم يكن يرحم أحداً،الساحة ويتراجع المتجاوزون من المتفرجين على الخط االبيض
عمر  يتحّرك بهّمة ونشاط على الرغم من تجاوزه الخمسين من ال) ملك الموت(يسّمونه 
فيتراجع المتجاوزون ) على الركب(وكان االوالد يخافونه النه يضرب بعصاه . الشباب

 وكان الراغبون في العبث والدخول الى الساحة أثناء سير ،وتنتظم الساحة وينتظم اللعب
 انه ،اللعب هم الذين يخشون عصاه التي لم تكن تسمح لعابث ان يسيء لنظام الساحة

لمرحوم شفيق الجليلي الرياضي الدؤوب والمثابر النشيط المشرف على النشاط ا
مديرية معارف لواء الموصل آنذاك والمتفاني من أجل الرياضة وأهدافها (الرياضي في 

اصليل ( فعندما كان ، اال أّن واحداً كان شفيق الجليلي ال يستطيع السيطرة عليه،التربوية
ترقاً الساحة طوالً وعرضاً مسبباً الفوضى في اللعب وبين ينطلق كذئب البراري مخ) أكع

) الصبي الذئب(صبياً ممن يسّمون في القصص والروايات ) اصليل أكع( كان ،الجمهور
 كان نحيفاً ككلب صيد أسود متسخاً إذ لم يغتسل ،كان عارياً حتى في ايام البرد القاسية

 يأكل العشب –من سكنة محلة الغزالني  فقد كان – وكنّا نراه ،طيلة حياته، كان أبكماً
ويلتهم الطين، ما ان يحكم شفيق الجليلي ورجال االنضباط سيطرتهم على الساحة 

كسهم او كصاروخ من أية ) اصليل أكع(وتنطلق صافرة الحكم ببدء السباق حتى يندفع 
لق كل الجهد الذي بذله الجليلي إذ يخ) ليعجق(ثغرة تتهّيأ له وبسرعة ذئب ورشاقته 

وجوده بهذا الشكل الفوضى وينشغل الالعبون بركضه وعريه ومتابعته بدالً من الكرة 
اصليل (رحم اهللا شفيق الجليلي وأنت يا . .ويتزاحم الجمهور للتمتّع  بهذا المنظر الغريب

كنت ) اصليل أكع(يا . .صرت ملمحاً وذكرى في عمرنا في خمسينيات الموصل) أكع
  اروخ وال تعرف لماذا ؟ والى أين؟ صبياً مثلنا تركض بقوة ص

 و )ارض السلق(أنرثيك أم نرثي أنفسنا ؟ أنرثي العمر المودع اشالء ومزقاً في 
وسفرات شط دجلة والسباحات ) رحلة الدّراجات(وبساتين الفستق و ) أرض المنطرد(

والنوم في القوارب في ليالي صيف الموصل ) الدندان(حتى ) عين كبريت(الطويلة من 
مبللة بنشوة النسيم وبانتظار أن يطّل الفجر علينا وأن نرى كيف تشرق الشمس مقابل ال
  .. .وزادنا شمزّية مثلّجة ببرد الليل ومطّارة ماء) الكب(

  

 انـور عبـد العزيـز
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لموصليون كل لذا حرص ا.     يعد البيت الموصلي من مستلزمات الحياة الموصلية
الماعندو بيت (الحرص على أن يبني كل منهم بيتا له ولعائلته، متأثرين بالمثل القائل 

إال أن اغلب االوالد لدى العائلة يتزوجون عند اهلهم، لذلك ترى انه في ) ماعندو دين
وبعد مدة من الزمن هناك البعض منهم من . البيت تسكن اكثر من عائلة، او عدة عوائل

  .اء دار له مستقلة عن اهله، ويبقى دار االب هو االساس والمرجع لكافة االوالديقوم ببن
 الناحية    والبيوت الموصلية تكون متنوعة بحسب الحجم والحاجة فضالً عن

  : البيوت في الموصل على النحواآلتي) سعيد الديوه جي (االجتماعية وقسم الراحل

  
  .    بيت اصحاب الدخل المحدود. ١ل
  .يت اصحاب الحرفب. ٢ل
  .  بيت متوسطي الكسب او الحال. ٣ل
  .بيت االغنياء والمترفين. ٤ل

بيوت  (    وقد جاء في كراس العمائر السكنية في مدينة الموصل ان تقسيم البيوت الى
) بيوت العامة(حاكمة، ومن كان بمستواها اهل اليسار ثم وهي بيوت األسر ال) الخاصة

  . والفقيرةوهي بيوت الطبقة المتوسطة



    
 

)١٦( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

    ولكل من هذه االنواع مميزات تميزها عن البيوتات االخرى، اال ان القاسم المشترك 
الغرف واالواوين (و ) الحوش(لهم هي ان اليخلو بيت من بيوت الموصل من الفنـاء 

  .وهكذا، وتضاف الملحقات االخرى حسب نوعية البيت) والسرداب، والرهرة و االروقة
 الفكرة لهذه البيوت البدلنا ان نستعرض التخطيط العام للبيت     ولغرض توضيح

  .الموصلي ثم التخطيط العام للبيوت االخرى
ïÜ–ì¾a@oîjÛa@Áîİ¦@ @

  :ويكون عادة مبنياً من العناصر التالية) المدخل(الباب : اوال
وهو اللوح المرمري الجانبي القائم على اقعدة عرضه من احد ) االركان_ االغكان . ١ل
تكون ) االغكان(واغلب هذه ) غكنين(ويكون لكل مدخل ) على كازو(لطرفين ويسمى ا

الموصلي في تصميمه لمثل هذه ) النقاغ(حوافيها مزخرفة نافرة، او غائرة حسب تفنن 
  .االغكان

) اسكفه(الباب او اشباك ويسمى بالفصحى ) غكنين(وهو ما يركب فوق : االفاغيش. ٢ل
  :وهي انواع

 القاغيش الذي يكون على شكل نصف دائرة وهو النوع الذي كان يستعمل وهو: الدور. أ
وكانت ) والجوامع والكنائس(في االبنية القديمة اشكاال عديدة ترى فــي المساجد 

انه اغرب ما رأى احالق ) الديوه جي(تحفر حوله نقوش واشكال جميلة ويقول المرحوم 
تها  باليد، ان يتصور الجهد والوقت من مرمر في عرى من القاغيش نفسه يستطاع ادار

  ) النقار(اللذين استغرقهما 
وهو على شكل قوسين جانبين من اسفل متالقيين في نقطة عليا، يركبان : القسامي. ب

  .فيتكون مدخل الباب المرمري المنقوش) الغكن(على 
وهو الذي تكون اسكفته خطا مستقيما، وقد يتخذ فيه حفر ) العدل: (القاخمة. جـ
او قد يزخرف بزخارف ورقية نافرة ) الكغد(قـوس على جانبي عمودين بآلة تسمى م

  .واحيانا غائرة، او برسوم حيوانية على شكل اسدين متقابلين وامامهما زخرفة ورقية
  .قطعة واحدة مستطيلة الشكل) القاغيش(ويكون الجزء العلوي منه : باب تحدل.د

  .ة القاغيش محنية قليال الى االعلىويشبه بابا العدل لكن قاعد: الرومي. هـ
والنابان تاجان مرمريان ) ١٩٤٥(ابتكره النقارون قبل سنة : باب نبايين ومفتاح. و

منقوشان يركبهما فوق ركني الباب، والمفتاح تاج وسطي يوضع بين حنينين تركبان 
  .على التاجين الجانبيين

“©a@lbjÛaZ@ @
تكون الخشبة االولى التي تثبت في المدخل    يتكون من الواح خشبية سميكة نسبيا 

اطول من باقي االلواح حيث يدخل الطوق العلوي في حفرة صغيرة تكون في اعلى 
وهي عبارة عن قطعة ) الصواغة(المدخل، بجانب القاغيش والطرف االسفل يثبت على 

سارا ويدور يمينا وي. من الحديد او الخشب القوي توضع تحت زاوية الباب ليرتكز عليها
فيفتح او يغلق ويكون امتداد هذه االلواح طوليا ثم توضع الواح خشبية سميكة جدا 

 عبد الجبار محمد جرجيس
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بمسامير كبيرة ذات رؤوس ، ) يثبت(عرضيا لوصل االوالح الطولية، ويدق الباب 
  :ويحتوي الباب على)  سم١(يتراوح نصف قطر الواحد منها 

لخشب يشبه في عمله وهو عبارة عن هيكل من ا) المغالق(او : الغــــــلق. ١ل
  .القفل والمفتاح في غلق الباب ويتكون من ثالثة اجزاء

سم ويقل عند راس ) ١٥ - ١٠(قطعة سميكة من الخشب بسمك : هيكل الغلق. ٢ل
  .لمرور الغالق) سم٤-٣(القطعة الى النصف، ويحفر في وسطه ممر عرضي بعرض 

) سم٤(بعرض ) سم٦(وهو عبارة عن خشبة طولها نصف متر، وسمكها : الغالق. ٣ل
لكل مستطيل، ويوجد ) سم٢(توجد في حافتها العليا ثقوب على شكل مستطيالت بعمق 

حفر وفي نهاية الغالق تكون الحافة اطول من عرض الغالق عند ) ١٠-٧(في كل غالق 
  )سم١(راسه ب 

) سم٣(ويوجد في جسم هيكل الغالق من االعلى ثقب مستطيل طوله : المفتاح. ٤ل
يمر المفتاح من هذا الثقب حتى يالمس داخل هيكل الغالق احدى الحفر ) سم٢(وعرضه 

المستطيلة، فعندما يدخل فيها ثم ينزل المفتاح حتى تصطدم حافته باحدى الحفر 
وال يفتح الباب من خارج المدخل اال بسحب المفتاح من ) الغالق(المستطيلة فتوقف عمل 

االعلى، كذلك اذا اريد فتح وغلق 
ن خارج المدخل، فيوجد الباب م

مفتاح حديدي يدخل في الثقب 
الى جسم الغالق، ويدفع الغالق 
بواسطة تحريك راس المفتاح 
وبالثقوب، فيفتح او يغلق بهذه 
الطريقة، ويثبت الغالق بكامله في 
ظهر الباب الخشبي من الداخل 

  .بواسطة مسامير طويلة
  
قطعة حديدية :  السقاطة. ٥ل

في احدى مستطيلة الشكل تثبت 
نهايتها في طرف الباب، وتبقى 
النهاية االخرى سائبة تتحرك الى 
االعلى واالسفل، فحين يغلق 
الباب يسقط الطرف االول هذا في 
حاجز مثبت في الجدار حيث يقفل 
الباب واليفتح اال بتحريكها 

  .الىاالعلى ورفعها عن الحاجز
وهي ممر او : القنطرة. ٦ل

 حجاز للمرور من خارج الدار

 سمات العمارة الموصلية في البيت الموصلي
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  :الى داخل باب ثاني او فتحة تصل الى الحوض والقناطر انـواع
وهذه القنطرة تكون على شكل ممر للباب، وتكون اما : قنطرة الباب الرئيسي. ١ل

مستقيمة او تنحرف بخط مستقيم اخر، حيث ان الناظر الى داخل البيت من الخارج 
وهي ): المزملي(نطرة اليرى شيئا من البيت بسبب هذا االنحراف، ويوجد داخل الق

حوض من الرخام المنحوت مستطيل الشكل طولها اليتجاوز الذراعين وعرضها ذراع 
وكذا ارتفاعها، لها ثقب بالقرب من القعر، يسد بسداد من ) سم٧٠(واحد، والذراع 
فضالت القماش وتمأل بالماء لالستعمال اليومي ويوضع عادة ) الحزق(الخشب او من 

ذلك غالبا مايكون ماؤها باردا في الصيف اما في الشتاء فانها تلف في مجرى الهواء، ل
جاءت تسمية ) مندثرة(بقماش او نحوه فيكون الماء فيها دافئا وتبدو للناظر كانها 

الذي يجلب الماء الى البيوت من النهر ) السقا(هذه وكان ) المدثر(من صفة ) المزملي(
ائط عدد المرات التي جلب الماء فيها للدار ويشخط على الح) المزملي(يفرغ الماء بهذه 

  .حتى يقبض االجر من صاحب الدار
ويكون في نهاية القنطرة باب خشبي ثاٍن تكمن فائدته في انه لو فتح : الباب الثاني. ٢ل

الباب فان الداخل الى القنطرة ال يرى من البيت شيئا اال اذا فتح الباب الثاني وان 
يفرغ الماء وهذا من حذر المواصلة والورع االخالقي اليدخل البيت حين ) السقا(

يشد بحبل، وفيه ثقل ويربط الحبل في اعلى . واالجتماعي يربط هذا الباب ببكرة عتلة
حافة الجدار المالمس للباب، حيث ان الباب اذا فتح ارتقع هذا الثقل فاذا ترك الشخص 

اب من نفسه ويكون الثقل عادة الباب بعد دخوله فان الثقل يرجع الى االسفل وينغلق الب
  .قطعة من الحجر او الحديد

      وهناك قناطر لعدة بيوت تكون ممرا مشتركا لهذه البيوت في المحلة الواحدة، ولها 
قناطر (باب واحد وهو المدخل الرئيسي لها وليس فيها باب يغلق كما توجد عدد من 

  .التي تشكل ممرات للمحالت والطرق) االزقة
 الفناء الداخلي ياتي مباشرة بعد باب القنطرة الثاني الذي يشكل المدخل او:الحوش

ويكون عادة واسعا مربعا او مستطيال ويفرش ) الحوش(الرئيسي الى داخل البيت 
بالحالن لمقاومته للحرارة واشعة الشمس، ويستعمل لتثبيت القطع الحالنية فوق سطح 

  :يوتات الموصليةوهذه نماذج من بعض الب).البياض(الحوش مادة 
  نموذج البناء المعماري الموصلي... بيت عبدوني

      من البيوت المعمارية ذات الطابع الفني المتميز، والفن الرفيع، بيت عبدوني، في 
وفي بغداد ) العوجي(القديمة، في نهاية طريق ضيق يسمى بالموصل ) المياسة(محلة 

 يعود ٢م) ٤٥٠(احة هذا البيت كانت مس).. خزرج(بالدربونة في منتصف شـارع 
تاريخ بنائه الى اوائل القرن الثاني عشر الهجري، ما يقارب القرن الثامن عشر 

وكان )  م١٧٥٩/ هـ ١١٨٩(تم شراء هذا البيت في منتصف رمضان سنة . الميالدي
في ذلك الوقت صاحبه المدعو انطوني بن خدر الصائغ، ومع مرور االيام اصبح البيت 

. ولهذا عرف البيت باسم عبدوني) عبدوني بن عوديش الحمال(صاحبه الجديد ملكاً الى 

 عبد الجبار محمد جرجيس
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وهو من البيوت ذات الطابع االثري . وانتقلت ملكية هذا البيت الى ورثته من بعده
  : المتميز، واهم ما فيه من مكنوزات تراثية هي

تعلوه ويشكل هذا المدخل وحدة معمارية فنية متميزة، وله باب خشبي : المدخل . ١ل
على شكل كرة قائمة على ) عقدة(وعن يسارها . مهد) عقدة(القنطرة المزدوجة يمينها 

يقابل هذا المدخل مدخالن صغيران من  .جدران ثالث فيها كوتان باتجاه الغرب لالنارة
وايوان من الخشب . المرمر بقوس نصف دائري فيها  بعض الزخارف النباتية البسيطة

فيها من الجهة . مجاز بشكل غرفة تعلوها عقدة بيضويةوالدخول فيها يفضي الى 
. الغربية مدخل الى الحوش، ومن الجهة المقابلة لها مدخل حديث الى البيت المجاورة

للغرفة شباك اخر يطل على . وفوق هذا المدخل وامامها رواق وفسحة مكشوفة امامه
 لوحة مكتوب الرواق، وفوقه من جهته الخارجية جزء من أفريز مرمري على شكل

ان لم يبِن الرب البيت، : (عربية ما يلي باحرف) السرياني(عليها بالخط الكرشوني 
يتم الوصول ) فباطال يتعب البناءون وان لم يحرس الرب المدينة فباطال يسهر الحراس

الى الرواق بواسطة درج اخر يوصل الى سطح الغرفة، ومن الفسحة درج اخر يوصل 
ناح الغربي، وتحت الدرج االول مدخل السرداب، وفجوة فيها الى سطح البيت في الج

قبل استخدام الحنفيات . لخزن مياه الشرب، عندما ياتي السقا بالماء من النهر) مزملتان(
  . في البيوت

او الفناء، مربع الشكل تقريبا، في وسطه حديقة مربعة في اول الحوش : الحوش. ٢ل
لحجارة الصغيرة المرصوفة، وبعد مرور مدة تراه وهي ا) القادرم(ترى التبليط السابق 

  :مبلطا بألواح المرمر او الحالن، وتتنوع مكونات هذا الحوش، ومن مكوناته
ويتكون من اإليوان الموصلي المعروف، وتحته سرداب ارضي وفيه : الجناح الغربي.  أ

ة الجمال مجال للتهوية والنور، ويحتوي هذا اإليوان على مظاهر معمارية فنية رائع
والتكوين، مزينة بالزخارف الهندسية النافرة، إضافة الى جود الشبابيك والمشكاة في كل 

  . ضلع من هذه الشبابيك
يتكون هذا الجناح من ايوان مبلط بالحالن المرمري وفيه فتحة : الجناح الشمالي. ب

ويتان وعلى جانبيه غرفتان، لهما عقدتان بيض) الجفر(تؤدي الى مخزن الحــــبوب 
وهندسته المعمارية التي تفنن . ويتميز البناء فيه بعناصره الفنية) علية(وفوق كل غرفة 

الغرفة على شكل مستطيل وأرضيتها ذات مستويين . فيها البناء الموصلي في ذلك الوقت
في زوايا الغرفة األربعة مقرنصات جميلة . هما دون المستوى الخاص باألرضية لإليوان

  .ضلعا فوقه) ١٦(ي األضالع غير منظم يتحول الى تهئ شكال ثمان
      ثم يتم االنفصال الى العقدة بشكلها المقبب المكون من ربع كرة في الجوانب يصل 

وكأنها البداية في تطور هذا النوع .. المهد الشائعة) عقد(كأنها جزء من ) عقدة(بينهما 
خرمة بالبياض ومسدودة بالزجاج وفيها أربعة قمريات م. بعد ان كانت مقببة. من العقد

  .وللغرفة شباك واحد باتجاه الحوش للتهوية واإلنارة. الملون من كل جهة
     تختلف جدران الغرفة الشرقي عن البقية بوجود مشكاتين فيه وباب إطاره مرمري 

) علية(سقفها عقدة مهد منخفضة وفيها درج يؤدي الى ) خزيني(مزخرف يؤدي الـى 

 سمات العمارة الموصلية في البيت الموصلي
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دة السفلى، ومنها درج يؤدي الى الشخيم المحيط بعقدة الغرفة الشرقية لها شكل العق
  .المقببة

في جانب العقدة الشرقي ويظهر في ) كوتا(وللعلية شباك صغير يطل على الحوش و 
الغرفة المجاورة واالشخيم بكوتين تطالن على الحوش، ) قمرية(الجانب الغربي فتحة 

  ).شفاعة(وفي وسط سقفه فتحــــة 
في هذا البيت نرى احتواءه على سرداب داخلي كغيره من بيوت الموصل : السرداب. ٢ل

فهو يتكون من . إال أن هذا السرداب يحتوي على مزايا عمرانية متعددة. التراثية
في جداره الشرقي مشكاتان يحيط بهما قوس إطار . منطقتين بينهما قوس مرمري مدبب

) النفق(ر الشمالي مدخل صغير يؤدي الى وفي الجدا. مرمري مزخرف بزخارف نافرة
عقد ذات أشكال متشابكة قائمة على مقرنصات جصية بينهما وبين . في الجهة الغربية

المنطقة الشرقية المجاورة، أقواس مدببة، واما المساحات فان عقدها الشمالية بيضوية 
 المزايا ويحتوي السرداب على اهم) الزنانير(مزخرفة، وهي زوايا فتحات التهوية 

. بما في ذلك الشبابيك الجانبية التي تطل على الحوش. المعمارية للبناء الموصلي القديم
  :أهم المزايا والعناصر المعمارية في البيت

المدخل يشكل نموذجا فريدا من نوعه في عالم البناء الموصلي للمدخل التقليدي . ١ل
  .االحترازي عن مداخل بيوتات ذلك العصر

نان والبناء الموصلي في بناء التكوين الوظيفي الممتاز والتي تمكن من ذهب الف. ٢ل
. وذلك ما نراه في الجناح الشمالي لهذا البيت. هذا البيت فوق الغرفتين) علية(وضع 

وتداخل ) ايد ورجل(كما عمد البناء الى بناء البيت وخاصة هذا الجناح بما عرف آنذاك 
  .األجنحة المتعاقدة

وزخرفة كنيسة ) جامع نقوش(ء من اإلفادة من دور العبادة مثل تمكن البنا. ٣ل
) ابي عبيدة الجراح(، الذي عرف قبل سنوات بجامع )جامع األغوات(، و)شمعون الصفا(

والذي تقوم مديرية الوقف السني حاليا بإدامته إضافة الى مدخل خان الكمرك المرمري 
فلهذا . لسرداب تشابه عقد الخانيشابه الى نوع ما مدخل هذا البيت كما وان عقد ا

  . تمكن البناء الموصلي من استخدام بعض المزايا المعمارية في بناء هذا البيت: نقول
كذلك حوى السرداب على مخازن متعددة للحبوب مع التاكيد على جانب الكتمان . ٤ل

ى فضالً عن احتواء البيت عل. واستخدام الشخيم للنواحي األرضية فيه. والسرية فيه
في ) الجفر(كما ان استخدام حفرة مبنية بالقير .عدة عقود ومهد للسقف مشابهة للغرفة

  .أرضية الجانب الشمالي في اإليوان كان موفقا جداً
استخدام المقرنصات الفوقية في الزوايا لالنتقال من الشكل الرباعي الى الشكل . ٥ل

  .لموصليالثاني يضفي جاذبية معينة على الفن المعماري للبناء ا
كان هذا االستخدام جيداً ) الزنبور(كما ان استخدام مجال التهوية او ما يعرف ب . ٦ ل

  . لغرض التهوية لخلق نموذج في التحلل الهوائي
قلما نجد استخدام الخط السرياني باألحرف العربية او ما عرف بالخط الكرشوني . ٧ل

  .نموذجا حيا في هذا البناء

 رجيسعبد الجبار محمد ج
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اللعبة المصحوبة بأغنية هي مجموعة من الحركات اإليقاعية المنتظمة يؤديها 
. مجموعة من األطفال تساعد في إحداث تفاعل الطفل مع عناصر البيئة المحيطة به

ويساعدهم ، بين األطفالعاب يشكل أداة للتعبير والتواصل لويبدو أن هذا النوع من اال
إذ تعد األلعاب الشعبية من أهم أنواع . على تنشيط القدرات العقلية والموهبة اإلبداعية

وهي أول ، فهي من أقدم مظاهر النشاط البشري، الفنون الشعبية ألي أمة من األمم
، كما أنها صدًى النفعاالته ومعرض ملذاته وفرحه. صورة لنشاط اإلنسان في طفولته

  .  انعكاس لصورة الحياةوهي

وأغلب الظن أن أصول االلعاب الشعبية قد يلقي الضوء علـى علـم الـسالالت                      
إذ تنفرد كل ثقافة ومجتمع بمجموعة من األلعـاب التـي تناولتهـا الـشعوب               ، البشرية

لعاب في  ، وربما تساهم هذه اال    )األلعاب الشعبية (بـويطلق عليها   ، واألجيال عبر الزمن  
وهـي مـرآة    ، ض الخصائص الثقافية والحضارية التي تراعي التقاليد والعادات       نقل بع 

صادقة للحياة اليومية البسيطة، فمن خالل انتقالها عبر األجيال يتم نقل نماذج الحياة في              
  .     البيئة بطابعها وتقاليدها ونظامها



    
 

)٢٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

أو وتعتمد على عـدد المـشاركين فيهـا         ، إن األلعاب الشعبية عديدة ومتنوعة    
فنجد ألعابا جماعية وأخـرى     ، والطرائق التي يتم إتباعها   ، الفصول التي تمارس خاللها   

فألعاب األطفال هي أول مدرسة اجتماعيـة       . كما نجد ألعابا فكرية وأخرى حركية     ، فردية
وهذه األلعاب وإن بدت فـي      ، ه األولى في حياته   بيدخلها الطفُل ويجتاز من خاللها تجار     

إال أنها ذات فوائد قيمة للطفل والمجتمـع كونهـا وسـيط            ، رياضيةظاهرها ترويحية و  
للتطبيع االجتماعي تُمكنُ الطفل من االنسجام مع األطفال اآلخرين ويشاركهم نـشاطاتهم            

 ه وبـين  ويتعلّم من ذلك كله كيف يقوم نفسه ويقُّدرها بواقعية من خالل عقد مقارنة بين             
أغانيها في الموصـل    ستعرضنا ألعاب األطفال و   افلو  . زمالئه المشتركين معه في اللعب    

فال عجب  ، عاداته وتقاليده وقيمه ومفاهيمه   ،  ال يتجزءا من ثقافة المجتمع     لوجدناها جزأً 
ومن هنا نجد مسوغا لتوارث األطفال بعض األلعـاب عـن أجيـال             ، أن يتأثر بها الطفلُ   

يدون أجـواء خاصـة     لكنني أميل إلى أن األطفال حين يجتمعون للعب فإنهم ير         . سابقة
  . عن عالم الكبار الصارمدها عالماتٌ ورمّوز طفولية بعيداًتسو

فاللعب ظاهرة طبيعية وفطرية له أبعاده النفسية واالجتماعية، وهـو نـشاط              
يمارسه الطفل دون أية ضغوط عليه من البيئة المحيطة به والمتمثلة في بيئته العائليـة               

  .ةيواالجتماعية والطبيع

ط العاب األطفال باألغاني يفيد البحث عن القيم الفنية الموجودة بتلك           ولعل ارتبا 
 وبصورة ثابتة متكررة، وهذا يـدل علـى         وبة باألغنية كونها تؤدى تلقائياً    اللعبة المصح 

وهـذا  . إذ يرتبطان بأسلوب واحد   ، العالقة الوثيقة بين النص واللحن والحركة واإليقاع      
  .لبدوره يمكن ملكة اإلبداع عند الطف

فنـرى خلـق    ، إن اللعب عند األطفال من أقوى الدوافع لعملية اإلبداع والخلق         
أغان فورية تبدأ بسيطة ومن ثم يزاد عليها حتى تصبح ألعاباً كاملة ثم تنقل من جيل إلى 
جيل بالتوارث، ولو استقصيناها في مدينة الموصل لوجدناها كثيرة، ومن أمثلـة ذلـك              

   ":  أم الريث: "أغنية لعبة

 يم الريث ريثينا                          لوال المطر ما جينا
 صبونا بالطبشي                         صبح ولدكم يمشي
  .صبونا بالغربال                          صبح ولدكم خيال

وتلعب عندما تقل اإلمطـار أو تـشح        ، إن هذه اللعبة موسمية تلعب شتاءاً فقط      
يدورون بها علَى الدور طـالبين      ) لعبة قماشية أو خشبية   (ور األطفال وبيدهم    فيد، تماماً

محاكـاة للكبـار فـي      ، وكأنهم بذلك يريدون هطول المطر    ، من أهلها أن يرشوها بالماء    
وال يبرحـون   .  موضوعيا للتبلل بماء المطر    معادالً) اللعبة(فجعلوا من   ، تقاءطلبهم لالس 

صبونا بالطبشي صـبح ولـدكم      ) (لوال المطر ماجينا  (ن  ويقولو، الدار إال بعد صب الماء    
إذ جعـل الولـد     ، يقولون ذلك وكأنهم يريدون القول بأن الماء هو أصل النمـاء          ) يمشي

ويمكن أن نربط هذه األغنية بمـسار أسـطوري ونحيلهـا إلـى             . يمشى ويصبح خياالً  
 . ن السماءوالمسار اإلسالمي المتعلق باالستقاء م، آلهة الخصب والنماء) عشتار(

 علي احمد العبيدي.د



    
 

)٢٣( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

  : وعندما تشرق الشمس ينشد األطفال
  طلعت الشميسة                    على كبر عيشة
  عيشة بنت الباشا                   تلعب بالخرخاشه

  صاح الديج بالبستان اهللا ينصر السلطان
نجد أن الطفل يغني دون أن      ، من خالل ما لمسناه وقراناه في النصوص الغنائية       

فهو ال يلجأ إلى التفتيش عن المعنى بقدر ما يفـتش عـن             ، ول بشكل متكامل  يعي ما يق  
ولعل صياح الديك مرتبط    . اللحن الموسيقي والقافية وهذا بالطبع ما يناسب حركة اللعب        

، فاأللعاب الشعبية متنفساً حقيقيـاً للطفـل      ). السلطان(بالدعوة إلى تقبل ولي األمر وهو       
فأغلب األلعاب الشعبية إن لم نقل كلهـا تعتمـد علـى            ، وطريقة لبذل المجهود والطاقة   

الحركة والمهارات البدنية، وهي فرصة يتمكن الطفل من خاللها اكتساب مهارات وحركة            
لذلك نجد أن العاب البنين تختلف عن العاب البنات، فجاءت العاب           . تطور قدراته البدنية  

من مزاولة األلعاب مـع البنـين       البنات معبرة للواقع االجتماعي الذي كان يمنع البنات         
فإذا ما انفرد العب باللعب مع الفتيات لوحده دون اآلخرين، أو انه يحاول إن              . وبالعكس

  :    يلعب معهم بشكل مستمر نرى اقرأنه يالحقونه وهم يغنون ويدقون
                          حواوا       حواوا

  حواوا       شقوا دفو
  كل البنات بصفو

فهم يعيبونه ألنه أصبح ) حواء(هي تحريف كلمة ) حواوا( الظن أن كلمة واغلب
أنثى، فيمتنعون من اللعب معه حتى يترك اللعب مع البنات وقد يقاطعونه مـدة طويلـة                

  .عقاباً له

وتأتي العاب البنات أكثر رقة واقل خشونة وعنفاً من العاب األوالد، الذين كانت             
ية كالركض المتواصل، واقتحام األزقة المظلمة، وتـسلق        ألعابهم تتطلب مهارة بدنية عال    

إذ تصطف البنات   ) كشك وعدس (فمن ألعاب البنات والتي تؤدى جماعية لعبة        . األشجار
 تقوم وهي تحاول خطف األطفال من      لهن ويخترن رئيسة ، واحدة تلو األخرى مثل القطار    

  :وهي تنشد، خلف أمهاتهم

 )الردة(كشك وعدس ما أحبو           يويا 
   يويا    يغلي غلوي وأصبو

 واصبوا بالبواطي                يويا
    يويا واطعموا لخواتي

     يويا  خواتي  ما ياكلونو
     يويا  طاف القدح بالمعين 
     يويا  واشهدوا يامسلمين 

  يويا    حس الجنيجل بالشط 
  يويا    وكلمن مايلعب ينبط 

 العاب االطفال وأغانيها في الموصل منتصف القرن العشرين
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    يويا  أطشوا بالبلوعه 
    يويا   أيد ججو مقطوعة

وتعترف لهّن وكأنهـا    ، تقدم لنا هذه األغنية المصاحبة للعب بنتاً تغني ألخواتها        
، ألنها آكلة تطبخ عدة مرات في الموسم      ، تتحدث نيابة عنهن بأنهن ال يحببن هذه األكلة       

حمام (وهي تشبه ضجرها منها بطفح الماء من معين         ، يحببنها لكثرة طبخها  الفأصبحن  
وشهدت على ذلـك    ، فح الكيل من كثرة تكرار طبخ هذا النوع من الطعام         فقد ط ، )العليل

وتشير إلى الذين ال يلعبون أن يخرجـوا        ، منبهة لهم بصوت الجنيجل بالشط    ، المسلمين
وال تنس أن تشير إلى     ، وما عليها إال أن تقوم بطش هذه اآلكلة في البالوعة         ، من الصف 

. على أن يده مقطوعـة    ) جرجي(ريف لـ   ولعله تح ) ججوا(مالحظة أحد الرجال ويدعى     
فمـن الممكـن أن     ، بهذه األغنية وبهذه األكلة   ) ججو(ولم يجد الباحث من عالقة تربط       
وقد قطعت يده   ، تصنع منه هذه اآلكلة   و  تجرش البرغل  يكون صاحب مكينة البرغل التي    

نية تعـد   لذا يمكن القول بأن هذه األغ     ، أو تمنت أن تقطع يده أثناء عملية جرشه البرغل        
  .متنفساً حقيقياً لهؤالء األطفال

وتتكون ) هيال يا رمانه  (لعبة  ، ومن ألعاب البنات الجماعية التي تصاحبها أغنية      
وتـضع  ، هذه اللعبة من عدد من البنات يشكلن دائرة بواسطة تماسكهن مـن األيـادي             

ـ        ، الواحدة يدها بيد األخرى    د هـذه   ويتم انتخاب رئيسة تكون وسط الحلقة وتقوم بتردي
  :المقاطع

 )الردة(       هيال يارمانه                   هيال يمه 
              هيال يمه من هي الزعالنه        
  سعديه الزعالنه               هيال يمه       
  منهو اليراضيها               هيال يمه       
  هيال  يمه                أبوها يراضيها       
  هيال يمه                صايغ تراجيها       

، وقد دارت ظهرهـا علـيهن     ، خارج الدائرة  )الزعالنه(وتكون الالعبة األخرى    
، وهكذا حتى تذكر المرددة لهذه المقاطع     ، والبنات األخريات يدرن حولها على شكل دائرة      
، ة إلى الدائرة  وأخيرا تدخل الفتاة الزعالن   ، أسماء جميع البنات المشاركات في هذه اللعبة      

وتشارك البنات في اللعب وهي تردد معهن المقاطع في هذه اللعبة إلى نهايتهـا وهكـذا                
  .تستمر اللعبة

والمجال ال يتسع لذكر جميع األغنيات في جميع المناسبات التي تمر باألطفـال             
في حياتهم وهذه المناسبات ما هي إال صور بسيطة تعبر عن مرح الطفولة وتطلعها إلى               

ولكنها عميقة من حيث انتباه الطفل لجوانب الحياة والبيئة التي تحيط به، ومـن              . حياةال
وذلك بالنسبة للمهتم بـالفنون     ) أغانيهم وألعابهم (هنا كانت أهمية دراسة فنون األطفال       

  .     الشعبية؛ ألنها تعبر عن القدرات اإلبداعية لقطاع هام من مجتمعنا الجديد أال وهو الطفل
  

 علي احمد العبيدي.د
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تعيش مجتمعات اليوم في حالة من التطور والتقدم التكنولوجي الـذي انعكـس             
على جميع ميادين الحياة االجتماعية والذي ترك العديد من التأثيرات وأجرى العديد من             

ن كـان األمـر     إطور والتقدم و   ولكنه لم يحدث تغييرات جذرية مع كل هذا الت         ،التغييرات
 لما له من عالقـة      أهمها ببعض ميادين الحياة وجوانبها ولعل الميدان الطبي هو          اًمتعلق

 الطبية  األساليب فعلى الرغم من تطور      ،قوية بالمحافظة على صحة األفراد في المجتمع      
 العالجيـة   طرائقـه ب أن الطب الشعبي   إالالمتقدمة تكنولوجياً واألجهزة العالجية الحديثة      

 عـة هـذه الطرائـق      عن نجا  اًناتج  وقد يكون هذا   العديد من فئات المجتمع   يشهد إقبال   
 وأ اجتماعية أو اقتصادية     أو دينية   تفسيرات قد يكون األمر متعلقاً ب     أو ، العالجية اوفائدته

تنعكس عن تفكير األفراد تجاه هذه الطرائق العالجية        ثقافية أو غيرها من الجوانب التي       
  . خلف تفضيلهم لها للوقوف بوجه المرضوتقف

  
إذن فالطب الشعبي له قواعده وأسسه وطرائقـه العالجيـة ووسـائله              

 وإن اختلفا من حيث التطور والتقدم التكنولـوجي،         ،وأساليبه الخاصة كما للطب الحديث    
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معتقـدات التـي تعـارف      فالطب الشعبي هو مجموعة الممارسات واألساليب المادية وال       
عليها الناس بالتجربة ومن التراث الشعبي على أنها تشفي أو تساعد في شفاء المرضى              
مستخدمة المتوافر المحلي من األعشاب الطبيعية ومرتبطة بالجوانب الروحية والثقافية          

وظاهرة الطب الشعبي ال يقتصر ظهورها واستمرارها على عـالج المـرض             للمجتمع،
بايولوجياً كما في الطب الحديث بل أنه يشمل الجوانـب الثقافيـة والروحيـة              كيميائياً و 

واالجتماعية واالقتصادية ألفراد المجتمع باالعتماد علـى الـسلف وخـزين المتـوارث             
  .االجتماعي للمجتمع في مجال الصحة والمرض

ولم يقتصر الطب الشعبي على طريقة عالجية واحدة بل أنـه تـضمن               
نوعة في عالج المرض، ومن المؤكد أن كل واحدة من هذه الطرائـق             طرائق عالجية مت  

العالجية لها أسلوبها الخاص ووسائلها الخاصة وجوانبها التي تختلف عـن الطريقـة             
العالجية األخرى لكنها تشترك جميعـاً بالهـدف نفـسه أال وهـو معالجـة المرضـى                 

  -:والمصابين، وهذه الطرائق يمكن تقسيمها كما يأتي

  -: ويتضمن هذا النوع ما يأتي-: الشعبي الدوائي أو العشبي الطب-١

 إذ توجد محالت مختصة ببيع األعـشاب الطبيعيـة          -:العالج بطب األعشاب  -أ
الطبية فقط أي أن عمل المحل يكون مقتصراً على بيع األعشاب الطبيعية الطبية وعـادةً               

ض والعلل ويصف لها    ما يكون المعالج فيها هو المعشب نفسه إذ يقوم بتشخيص األمرا          
" المعـشبين "الدواء المناسب معتمداً على خبرته البسيطة، وهناك من أصحاب المحالت           
  .من أصحاب الشهادات الدراسية العلمية في مجال العالج باألعشاب الطبية

 هناك العديد من محالت العطارة التي يقوم أصحابها ببيع          -:محالت العطارة -ب
  .يع التوابل وما شابه ذلك من لوازم العطارةاألعشاب الطبية إلى جانب ب

 توجد بعض المحالت التي تختص ببيع الزيـوت         -:العالج بالزيوت النباتية  -ج
النباتية المستخلصة من األعشاب الطبية وهذه الزيوت غالباً مـا تعطـى عـن طريـق                
 وصفات طبية كي ال يكون هناك شك في اآلثار الجانبية التي قد تتركهـا إذا مـا أسـاء                  

  .المريض استخدامها

وإلى جانب ما تقدم ذكره هناك صيدليات مختصة ببيـع الحبـوب الدوائيـة              -د
  . واألدوية الكيماوية يكون جزء من عمل الصيدلي فيها بيع األعشاب الطبيعية الطبية

  -: ويتضمن هذا النوع من العالج على-: الطب الشعبي الروحي أو الديني-٢

“ المعـزمين أو المـرقين    ”يقوم بعض المعالجين     إذ   -:طب العزامة والرقية  -أ
بمعالجة المرضى عن طريق االسترقاء والعزامة وغالباً ما تكون عـن طريـق اآليـات               

  ).صلى اهللا عليه وسلم(القرآنية من القرآن الكريم واتباعاً ألحاديث الرسول الكريم محمد

ـ    -:الحجامة-ب  وتعـد مـن طرائـق      )كاسات الهـواء  (تسمى هذه الطريقة ب
االستطباب المعروفة لدى العرب وكانت الحجامة تمارس قبل اإلسالم وبعده، وقد أشارت            
إليها األحاديث النبوية الشريفة أيضاً، ففي الحديث الذي يرويه أبي هريرة عـن النبـي               

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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 –إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة (أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم(محمد  
" الحّجام"جامة أماكن خاصة في جسم اإلنسان تتطلب من القائم بها           ، وللح )رواه البخاري 

معرفة ودراية لكي ال يشكل ذلك خطورة علـى حيـاة المـريض، وال يقتـصر العـالج             
توجد أيضاً مناطق خاصة بحجامة النـساء فـي مدينـة           بالحجامة على الرجال فقط بل      

 القـول أن     من الموصل، والبد 
الحجامة هي طريقة عالجيـة     

ية وقد أدرجت في الجانب     جراح
الديني ألن كل مضامين هـذه      
العملية العالجية هي دينية بدًء     

دار الطـب   ”من تسمياتها مثل    
، وانتهـاًء   “النبوي للحجامـة  

“ المعــالج”بملــبس الحجــام 
وحديثه عن فـضائل العـالج      
بالحجامة وكـذلك تـصورات     
ــن  ــستفيدين م المرضــى الم

  .الطريقة العالجية

 -:ءالكي أو االكتوا  -ج
يعد الكي من أشـهر طرائـق       
العالج المعروفة منذ القدم في     
ــاطق   ــرب والمن ــرة الع جزي

 كان اعتمـاد    إذ(المتاخمة لها   
العرب الكبيـر فـي معالجـة       
األمراض قائمـاً علـى الكـي       
والحجامة والبتر واسـتطاعوا    

 )أن يعرفوا أصول هذه الطريقة    
ولعل أبـرز مـا يـدل علـى         
استخدام العرب للكـي قـولهم      

هور آخر الدواء الكي وكذلك استخدم الكي في عصر اإلسالم وقد جاء في األحاديث              المش
أنه ) صلى اهللا عليه وسلم   (عن النبي ) رضي اهللا عنهما  (النبوية الشريفة عن ابن عباس      

 - شرطة محجم وكية نار وأنهي أمتي عن الكـي        أو  الشفاء في ثالثة، شربة عسل      (قال  
ا عن الكي لما فيه من موقع ألٍم على المعالَجين فيه،           وقد يكون النهي هن   ) رواه البخاري 

ويمارس الكي أشخاص ذوو معرفة ودراية في هذا الجانب العالجي وقد تلقوا تدريباتهم             
، فللكي مناطق خاصة في الجسم وأي خطأ في عمليـة            بالتعلم سواًء بالتجربة أم  بمهارة  

إن ممارسيها قلة ولكنهم على     العالج يمكن أن يشكل خطورة على حياة المريض، لذلك ف         

 طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 



    
 

)٢٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

 وهذا النوع من العالج موجود فـي مدينـة          درجة من الكفاءة والتركيز في هذا المجال      
  .الموصل

هناك من المبيعات العالجية ما تحمل مضاميناً دينية أيضاً مثل العسل والحبة السوداء             -د
سل عـالج وشـفاء     وذلك لذكرها في القرآن الكريم وفي األحاديث النبوية الشريفة، فالع         

ثُم كُِلي ِمن كُلِّ الثَّمراِت فَاسـلُِكي       (للناس ذكر في اآلية القرآنية بسم اهللا الرحمن الرحيم          
سبَل ربِك ذُلُالً يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِس ِإن ِفي ذَِلك آليةً                

، وكذا الحال بالنسبة للحبة الـسوداء أو كمـا          )٦٩اآلية  -سورة النحل ( )رونلِّقَوٍم يتَفَكَّ 
  .تسمى بحبة البركة التي ذكرت في األحاديث النبوية الشريفة

وإلى جانب العالج الديني ثمة طرائق عالجية ذات طابع سحري أو خرافي، وإن             
الحديث وطرائق العالج   كان استخدامها قليالً إن لم يكن غير موجود قياساً بطرائق الطب            

الشعبي وما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم ونجاح، فمثالً يستخدم المريض الخـرزة              
الزرقاء لرد العين الشريرة والحسد ويقوم بعض أفراد المجتمع بإلباس مريض الحصبة            
مالبس حمراء ظناً منهم أن فيها شفاء له، وكذلك يقوم البعض بكتابة األحجبة والتمـائم      

ليقها على صدر المريض، إال أن هذه المسائل لم تكن إال مجرد اعتقادات وإن كانـت                وتع
إال أننا يمكننا القول أن من يستخدمها هم قلة من فئات المجتمع             من التراث الشعبي     أًًجز

قياساً لما وصلت إليه المجتمعات اإلنسانية اليوم من تطوٍر وتقدٍم فـي جميـع جوانـب                
طبي أهمها، ولعل أغلب الفئات في المجتمع تمـسكاً بمثـل هـذه             الحياة ولعل الجانب ال   

االعتقادات مثالً ذوو العقليات الريفية أو من أبقوا التعامل في هذا الجانب مع ما توارثوه               
  .وتعلموه ممن سبقوهم في عالج أمراضهم وتوعكاتهم

 يختص المعالجون في هذا النوع العالجـي مـن          -:الطب الشعبي الجراحي  -٣
لشعبي بعالج الفقرات والفسوخ والرضوض وعـالج الحـروق وكـذلك تجبيـر             الطب ا 

ولكـن  “ شلع الصرة ووقوع الرأس   ”الكسور، وهناك من المعالجين من يقومون بعالج        
  .اغلب من يقومون بهذا العمل العالجي تكون بيوتهم هي المكان المناسب للعالج

ي تمت اإلشـارة    يمكننا القول أن جميع الطرائق العالجية الشعبية الت       و  
 ألن الظواهر تظهـر لكونهـا       ،إليها مسبقاً هي طرائق ذات جدوى عالجية وفائدة طبية        

مفيدة لكنها ال يمكن أن تستمر بالوجود ما لم تكن مفيدة، ومن المؤكد أن الطب الحديث                
 ومع ذلك ال يمكـن      ،له كيانه وطرائقه ووسائله وأساليبه المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً       

ما للطب الشعبي وطرائقه العالجية من دوٍر بالغ األهمية في مواجهة األمـراض             إغفال  
واإلصابات والتي ال زالت موجودة حتى يومنا هذا وال زال العديد من أفـراد المجتمـع                

  .يقبلون عليها وإال لما استمرت

  
  

  

 طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 
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       الموصل مدينة األنبياء، وعاشته محمد صلى اهللا عليه وسلم كـان وعلـى مـر                      
الدهور لذكري مولده الشريف موقف مميز ألهل الموصل في إقامة االحتفاالت في ذكرى             

يـث  مولده الشريف خاصة وفي مناسبات األفراح كطهور األطفال واحتفاالت الـزواج ح           
تقرأ المدائح النبوية على ضرب الدفوف يرافقها في الغالب عمليـات ضـرب الـسيوف               

-أي الدرباشة –وهي  ] الدرباشات[وإدخالها في أجساد المحتفلين وهم عراة وكذا ضرب         
عبارة عن شيش حديدي فيه قبضه خشبية يدخلها المحتفلون في أجسادهم فـي أمـاكن               

يرافق ذلـك ضـرب     . والصدر والبطن وغير ذلك   مختلفة من الجسم منها األنف والرقبة       
  . الدفوف العنيف والدوران في حلقة واحدة كبيرة

    وللموصل مواقف ثابته في شرعية االحتفاالت بـذكرى المولـد النبـوي الـشريف              
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واالحتفاالت األخرى التي ذكرناها حيث يتبارى المداحون بقراءة أشعار المدائح النبويـة            
اسم الفرح ويعتمد الموصليون بشرعية هذه االحتفاالت بآيات        على نقر الدفوف حيث مو    

يـونس  ] قل يفضل اهللا وبرحمته فبذلك فليفرحوا     [ القرآن الكريم والتي منها قوله تعالى       
ذكـره  ] إنما بعثت رحمة ولـم أبعـث لعانـاً    [  وقوله عليه الصالة والسالم  ١٠٧اآلية  

  . السيوطي في الجامع الصغير
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في االهتمام ببعض اآليام أو األماكن               ويؤخذ من قول ر   

وفي تـشريف   .عليه السالم ] فيه ولد آدم    [ ذكره عليه الصالة والسالم ليوم الجمعة قوله      
المكان ذكره عليه الصالة والسالم في اإلسراء والمعراج أن جبرايل عليه الـسالم أمـر               

فلما صلى قال له جبريل     . ركعتين في بيت لحم    رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي       
أليس هذا تكـريم    ] هنا ولد عيسى    : [ أتدري أين صليت؟ قال رسول اهللا ال قال جبريل        [ 

  للمكان الذي ولد فيه نبي ؟ 
   بعد هذا أليس من حقنا االحتفال بذكرى مولد سيد الكائنات وإمام األنبياء ويقول فـي               

ما روآه المـسلمون حـسناً فهـو عنـد اهللا           [  عنه   ذلك عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا      
  ]وما رآه المسلمون فبيحاً فهو عند اهللا قبيح .حسن

فتعظيم المولد واتخاذه موسماً    [      ومن أقوال بعض العلماء المتميزين قول ابن تيميه         
  ]قد يفعله بعض الناس ويكون لهم فيه أجر عظيم 

ومن أحسن ما إبتدع في زماننا ما يفعل        [النووي       وقال اإلمام أبو شامه شيخ اإلمام       
كل عام في اليوم الموافق ليوم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والـسرور فـإن             

  . ذلك مع ما فيه من اإلحسان للفقراء مشعر بمحبته صلى اهللا عليه وسلم وتعظيم ذكراه
  وصل مع ضرب الدفوف    وسأذكر بعض القصائد والمدائح التي تقرأ في المولد في الم

  صلوا يا حضار عالهادي-١
  ما حدى الحادي وصوت للجمال      صلوا يا حضار عالهادي وآل
  يأمن األهوال في يوم التناد             اليصلي عالنبي خير العباد
  ما دمت بالفانيه طول الليالي        دوم لصلي عليه بكل ناد

  كدارمدحه يجلي صداي واال      لمدح المختار ليل مع نهار 
  يبتهج قلبي وعني الهم زال      لي بديت أمدح على نور األنوار

  وأبو بكر من قديم صدقك      خالقك من نور ذاته صورك 
  لعنة اهللا على أهل الضالل      خاب كل من يا محمد كذبك

  ما خلق لوالك نور وال نعيم      حيث جاهك عند خالقنا عظيم
   فيك اتصالبالرسل واألنبياء      قبل آدم أنت من نور العليم

  يا أبو إبراهيم يا ماحي الظالم      من عند موالك أرجى المستهام
  آني ليه ذنوب أثقل من جبال      مادحك ال تتركه بيوم الزحام

  العبره-٢
  كل الشرائح زلك من يمنا العبره  ياللي تريد العبر زمن الغرك تسلم
  كل الشرئع زلك من يمنا الفرجه  ياللي تريد العبر ومن الغرك تنجا

 فاضل محمد عبد اهللا
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  يوم اتعود الخلق وأهل الشرك تندم    إن جيتنا يا شقي بالمصطفى تنجا
  ما خاب غير الذي بالناس ضيعها  يا عبرة المصطفى محال شرايعها
  مثبوت الزم على درب السطح يجدم        عال الهنا والمنى من كل يتابعها

  دفتها من األزل باللوح مسطوره يا عبرة المصطفى بالطيب مغمورة
  ال من شفيع وال رب العرش يرحم         ها بذاك اليوم مثبوراًمن صد عن

  وإن صح لي شربه يا منيتي كافى        يا حوض أبو فاطمة من ذاقه شافى
  مثبوت ال بد ما في سلسلة يسلم واهللا من خالفك يا مصطفى ها في
  يوم الحشر والضما لو نادى المنادي         ال بد أبو فاطمة يشفع لنا غادي

  من حر نار لظى ألهل الشرك تضرم         ون غداً اتصبح يا هاديالمسلم
  على طيبه-٣

  وأزور الهاشمي بالحشر سور النا      على طيبه لحث جدمي واعجلنه
  واعلم الناس صيحة الويل      لحث الجدم حافي طلعة سهيل
  اغراب البين علمته ألف ونة      من كثرة عنيني اليوم يرثيلي
  واحبد الجار وجار الجار بصياحي            راحلحث جدمي واصفك الراح بال
  وال منهم شفيق ايكول أسعفنه      كافت األهل من كثرة انياحي

  إلى من بالكلب حبه غرس جمره      لحث جدمي وابد ابجاي والعبره
  أزو أقدامكم واشبوك أقبلنه      يلو تسمح يا أبو القاسم ولو مره

   عمل عاملاتسامحنا وما تنسى      الهي ابجاه طه المصطفى 
  تحيه معطره للنبي اتوصلنه    ]فاضل[اخذوها يا حوادي العين من 
  شفيع المذنبين بالحش طه      صالة اهللا على المختار نقراها

  عدد نجم السما واشجار بالجنه           عدد رمل وحصى ومخلوق ومياها
  صالتي وتسليمي-٤

  منزالًعلى من سما األكوان قدراً و    صالتي وتسليمي وأزكى تحياتي
  على المصطفى المبعوث للخلق داعيا      بدأت بحمد اهللا ثم مصلياً

  لتغفر أوزاري وترحم حاليا      بفضله إني قد دعوتك راجياً
                               بدنياي واألخرى بأحسن منزال

  ومالي سواك من يحل المشاكال      فأسألك اللهم جنتك مقبالً
  رفعت اليك الكف داٍع توسال            مالعليك إتكالي أنت حسبي من ال

                             فجد لي يا رحمن بالفضل عاجال
  لعسٍر تعلق باإلدارة حله    تعلقت في أكتاف جودك عله

  تيقنت بأن األمر يارب كله    فأنت الرحيم المرتجى لي فضله
                             إليك وال في الخلق للحكم زائال

  ومن كل طرف قد أتتني بخيلها    ودنياي بعد الغم حارت بفعلها
  بسبع المثاني سيدي وبفضلها    رمتني وداست فوق رأسي بنعلها

                           سألتك يا قدوس همي زوال

  احتفاالت الموصل الشعبية بالمولد النبوي الشريف-ليد شعبيةتقا
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  وفي مضمر األحشاء الزلت عافا    فيا من عليك الحال والوزر ما خفا
  وطه ثم هود ويوسفابيونس     سألتك يا وهاب كن لي مسعفاً

                         تخلص عبداً جاء راٍج وداخال
  حمامات الرسل-٥

  سالمي للنبي الغالي دودنه      حمامات الرسل طيرن وعلنا
  طعين بضاوي واحمرن جروحي            حمامات الشجي نومن على نومي
  العمر بآه والونه يكضنه           وصل دائي للبهر وزهكت الروحي

  يبو خد الحلو شبه الورد لو فتح       ابن هاشم مدد للي بكم يمدحيا
  وشقر أدعج كالليل لو جنه      إلك عين كحيله للنظر تفتح

  أزوره وانثني للشيخ أبو بكر      أريد أكصد محمد طلعت الفجر
  تغفر ما مضى وتدخلنا الجنه      إال هي بالنبي تيسر لي أمري
  حضرته وأحب األركانأطوف ب      أريد أقصد محمد حافي االجدام

  وعثمان الشهيد الدخل بالجنه              إالهي بعمر تكل احساني
  أزوره وأنثني لحيدر الكرار      أريد أكصد محمد والكلب محتار
  تغفر ما مضى وكلما صدر منه      إالهي بالقيامة تحرسنا من النار

  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 فاضل محمد عبد اهللا



    
 

)٣٣( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

òîãbàrÈÛa@ÙÛbà¾a@òîÏa‹Ìu@lbn×@À@Ý–ì¾a@òíüë@ @
¾a@ñŠì—@òä@òöbß@ÝjÓ@Êìjİ¾a 

  
@ò»‹m†N@ábÓ@xb¨a@†ìà«@ @

  
بين بقايا كتب الوالد عثرت على كتاب فيه استعراض لجغرافية جميع الواليات 

 وبغية ،)علماً بأن الكتاب مكتوب باللغة التركية العثمانية (العثمانية ومنها واليات العراق
 قمت بترجمة الجزء المتعلق ،لموصلإطالع القراء على ما جاء في الكتاب حول والية ا

  : بذلك وكما يلي
جاء في الصفحة الداخلية 

  للكتاب 
  

جغرافية الممالك : اسم الكتاب 
السنة (العثمانية المصورة 

   )الثانية
  ابن النزهت جواد : المؤلف 

أعد للتدريس في الصفوف 
الثانية والثالثة في المدارس 

  اإلعدادية والمدارس الرشدية 
 مطبعة ،إستنبول: طبعة إسم الم

 شركة – )مرتبين عثمانية(
   .قومانديت

=  هـ ١٣٢٨سنة الطبع  
  .م١٩١٠

  والية الموصل 
جاء الحديث عن والية الموصل 

   )١٢٤ -١٢٣(في الصفحات 
  كيلومتر ٩١٠٠٠: المساحة

  مربع 
   نفس٣٥١٠٠٠: األهالي 

   ٤: الكثافة السكانية 
   . وتنقسم بواسطة دجلة إلى قسمين. إيرانوالية الموصل تحادد من الشرق مقاطعة



    
 

)٣٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

   .عبارة عن صحراء تبتدئ بتالل سنجار: الجزء الغربي 
 وأعلى قمة فيها تقع في الحدود بين الموصل ،يحتوي جباالً عالية: الجزء الشرقي 

   . متر٣٠٠٠وإيران في جبل بوز وارتفاعها 
 درجة الحرارة في .لصغيريصب في نهر دجلة في هذه الوالية روافد الزاب الكبير وا

   .األقسام الصحراوية شديدة في النهار إال أنها غير مضرة
 وتكثر فيها الفواكه مثل التين ، يزرع فيها الشعير، الحنطة،األراضي شديدة الخصوبة

   . والتمر،والبرتقال
 النوع األول لها ، غنم الموصل نوعين. والماعز، الخيول،يكثر فيها الغنم: الحيوانات 

   . قصيرة الطرف)العربي( والنوع الثاني ، كيلوات٤-٣دهني وذنب كبير يتجاوز ) طرف(
 وآخرين عرب سريانيون من ،قسم منهم أكراد يسكنون في الجبال في الشمال: األهالي 
   . ويشكل الفاتحون العرب اآلن قسماً آخر.أهل البلد
  .ةمع أهميتها اليمكن مقارنتها مع المعامل األوربي: الصناعة 

حياكة بعض األقمشة اللطيفة واألقمشة الصوفية :  وهي في الوقت الحاضر عبارة عن 
  .  ودباغة الجلود، وصباغتها،والقطنية

   .اليوجد في الوالية غابات عدى بعض البساتين الحاوية لبعض األشجار لتأمين الحاجة
   ).فحم الحجريربما يقصد ال(في بعض مناطق الحدود الشمالية يوجد مناجم لفحم بتيوم 
 يستفيد أهالي المنطقة من ،وفي أغلب األماكن يمكن العثور على منابع للنفط والبتيوم

   .ذلك
 وأشهر مملحة موجودة في براري قرية ،يستخرج آالف كيلوات الملح من الممالح    

   .يره واره
   . ساعات من الموصل يزدحم بالناس في الموسم٤حمام علي الواقع على بعد 

 النقل يكون بواسطة الجمال أو باألكالك عبر .ي الوالية طرق سوى طريق القوافلليس ف
   . جلود، صوف، حيوانات، إخراجاتها عبارة عن حبوب.دجلة

 ، شهرزور،موصل(والية مزبورة تقسم إلى ثالثة ألوية هي : أقسامها اإلدارية 
   )سليمانية

  : أشهر مدنها 
جزء المشهور منها في الجانب األيمن من  ال. هي مركز الوالية ٦١٠٠٠: الموصل 

 المنسوجات الموصلية الناعمة التي . وخرائب مدينة نينوى تقع في الجانب المقابل،دجلة
   . إكتسبت في بعض األزمان شهرة عالمية)موسلين(أطلق عليها 

   . هي مركز قصبة شهرزور وهي مشهورة بفواكهها المبتذلة٣٠٠٠٠: كركوك 
   .ركز قضاء على ضفاف الزاب الكبير م١٠٠٠٠: كوي سنجاق

   . مركز لواء السليمانية١٥٠٠٠:  سليمانية 

     
  

 محمود الحاج قاسم.ترجمة د
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@òä@òöbß@ÝjÓ@Êìjİ¾a@M†@ò»‹m@@NbÓ@xb¨a@†ìà«á@ @
  

†NÎbi‡Ûa@Šaã@‡à«@ @
  

 تناولت الحديث عن الدولة العثمانية بشكل عام، تعد المصنفات الجغرافية التي  
ووالية الموصل بشكل خاص، من المصادر الغنية بمعلوماتها القيمة كونها تنفرد 
بنصوص ومادة قد ال نجدها في المصنفات التاريخية، وسينصب حديثنا في هذا المقال 

ا بالشرح على على كتاب هو أشبه بأطلس جغرافي يوضح أقاليم الدولة العثمانية مصحوب
والكتاب الذي نحن بصدد الكالم عنه . أحوال كل والية من والياتها ومنها والية الموصل

في جزء منه بما يتعلق بالموصل في زمن الدولة العثمانية كان المترجم قد تفضل بكتابة 
مقال قيم عنه كون الكتاب هو من مقتنيات والده، والحق يقال أن مقاله هو فريد في بابه 

نه سلط لنا الضوء على هذا المَؤلَف الثر بمعلوماته فضال عن التعريف به، وتحدث كو
بشيء من التفصيل عن ما ترجمه من مادة تتعلق بوالية الموصل من جميع نواحيها، 
حيث أن الكتاب مطبوع باللغة التركية، ويعد من أوائل الكتب التي درست في المدارس 

أهمية هذا الكتاب من انه يزدان بالخرائط الملونة عن اإلعدادية في الموصل، وتنبع 
أقاليم الدولة العثمانية، فضالً عن انه يعد من أوائل اآلثار المطبوعة في العراق التي 
اهتمت بالجانب الجغرافي، فهو بادرة طيبة من المترجم الذي عّرفنا بهذا اإلرث الجميل 

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية من كتب والده ليطلعنا على أخبار والية الموصل 
  .القرن العشرين

والية الموصل : (وتعقيبا على ما نشره المتَرِجم في مقاله المتَرجم تحت عنوان   
، تبادر إلى ذهني )في كتاب جغرافية الممالك العثمانية المصورة المطبوع قبل مائة سنة

يد والتي ال تقلل من الجهد الذي كتابة بعض التوضيحات والتعقيبات حول هذا المقال المف
بذله الدكتور محمود الحاج قاسم في ترجمته لما يتعلق بوالية الموصل، بالقدر الذي 
يتعلق بتخصصي في مجال الجغرافيا والبلدان وتحديداً الموصل، إذ وردت بعض 
المفردات في المقال المترجم كان البد من توضيحها والوقوف عندها لكي تكتمل الصورة 

  .لقارئل
جغرافية الممالك العثمانية " ورد في الترجمة الخاصة بعنوان الكتاب ما نصه   

، وبالعودة للعنوان المكتوب على غالف الكتاب باللغة التركية وجدنا أن "المصورة 
. )١()الخرائط الجغرافية المصورة للمالك العثمانية: (ترجمة عنوان الكتاب هي كاآلتي 

بالتاء المربوطة، وبالعودة إلى نفس الكلمة في " جغرافية  " وجاء في نفس النص كلمة
أي بحرف األلف وليس بالتاء، " جغرافيا سي " ورقة الغالف عن األصل التركي نجدها 
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بالتاء المربوطة في اللغة العربية هي مفردة حديثة العهد ) جغرافية(ومرد ذلك أن كلمة 
ذات األصل اإلغريقي من كلمة ) افياجغر(قياساً بنفس الكلمة المكتوبة باأللف أي 

)Geographica(   

 ويعني Graphica:  ويعني األرض، والثاني Geo: والمَؤلفة من شقين، األول 
 إذ وردت كلمة )٢(الوصف أو الصورة، وعلى هذا األساس فالجغرافيا هي وصف األرض

ايوس ألول مرة عند الجغرافي والفلكي اإلغريقي كالوديوس بتوليم) جغرافيا(
كتاب جغرافيا في المعمور (في كتابه  )٣(والمعروف ببطليموس) م١٦١:ت(القلوذي

  .)٤()وصفة األرض
، وهي المدارس الرسمية "المدارس الرشدية " وورد في ترجمة المقال كلمة   

) وزارة(القوانين الصادرة عن نظارة التي قامت الدولة العثمانية بأفتتاحها  وفق 
وقد أعطتها األولوية عن المدارس االبتدائية تاركة األخيرة تعمل  المعارف في استانبول

وفق تعليمات المؤسسات الدينية القديمة والمتمثلة بالكتاتيب، وفيما يتعلق بوالية 
م، وبلغ مجموع ما فتح من هذه ١٨٩٠الموصل فقد ُأفتتحت أول مدرسة رشدية سنة 

خمسة منها كانت في لواء المدارس في والية الموصل، أربعة عشر مدرسة رشدية 
مدينة الموصل أما البقية فقد توزعت على االقضية والنواحي التابعة لها، وكانت هذه 
المدارس تقبل خريجي الدراسة االبتدائية، فضالً عن أن اللغة الرسمية للتدريس فيها 
 كانت اللغة التركية، وتوزعت الدراسة فيها على ثالثة صفوف ثم ُأضيف صف رابع، أما
عن مناهج الدراسة في هذه المدارس فاشتملت على دراسة عدد من المواد من بينها 

 مسك الدفاتر والرسم وُأصولمبادئ العلوم الدينية وقواعد العربية وعلم الحساب 
  .)٥(الجغرافيةالرياضة وومبادئ الهندسة والتاريخ العام، والتاريخ العثماني و

والتي تولت طبع الكتاب " ركة قومانديت ش" وجاء أيضا في المقال المذكور اسم   
حسب قانون شركة القومانديت الذي تحدث عنه المتَرِجم، وما نود أن نوضحه هنا أن 

ولين متكافلين من ؤ شركاء متعددين مسأوهي عبارة عن وجود شريك التجارة العثماني 
 شركاء متعددين يضعون رأس مالهم فقط وهم أوعن وجود شريك   عبارةأوجهة 

الشركة عنوان   المال وشريك الوصاية ولهذهرأس صاحب أيالمعبر عنهم بقومنديتور 
 الشركاء المتكافلين أولئك من أكثر أو تكون باسم احد الشركاء أن مشترك وهو آخر
  .)٦(ولينؤالمس

وذكر أيضاً في مقاله المتَرجم أن الكالم عن والية الموصل يقع في الصفحات   
ى المادة المتعلقة بوالية الموصل عن األصل المكتوب باللغة ، وبالرجوع إل١٢٤-١٢٣

  .)٧(١٢٦-١٢٥التركية في الكتاب نجد الكالم عن والية الموصل جاء في الصفحات 
، دون أن "جبل بوز " وورد ضمن الحديث عن حدود والية الموصل الكالم عن   

لغ ارتفاعها نجد في الترجمة ما يشير إلى موقعه باستثناء أن أعلى قمة فيه يب
متر وانه يقع على حدود إيران، وربما أن اإلشارة إلى موقعه لم يأتي مَؤِلف ٣٠٠٠

الكتاب على ذكرها مكتفيا بما ذكره عن هذا الجبل، وفي الحقيقة هناك رأيين حول موقع 

 محمد نزار الدباغ.د
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هذا الجبل منها انه يقع في أقصى جنوب تركيا ضمن سلسلة جبال طوروس في إقليم 
م، وهنا نجد وجها ١٠٠٠  قدم أو ٣٠٠٠ويبلغ ارتفاعه )  ز داغبو(كاريا تحت اسم 

) الدكتور محمود الحاج قاسم(بين ما ذكره المتَرِجم ) رقما(للشبه في ارتفاع الجبل 
والرأي األول، على الرغم من اختالف الموقع وعدم اتفاق في ارتفاع الجبل في وحدة 

، أما الرأي الثاني هو )٨(ه تعليال شافياقياس المسافات بين المتر أو القدم مما ال نجد ل
اسم لجبل واحد ويقع في جمهورية قيرغزستان ) بوز اتا داغ(أن جبل بوز أو ما يسمى 

المحاذية للصين وهذا الجبل معروف في تاريخ الحروب بين الترك والصين في العصور 
 مع ما أورده  والحقيقة أن الرأيين اللذين طرحناهما هما لبيان وجه الشبه)٩(الغابرة

المتَرِجم في مقاله، وربما أن هناك جبال ثالثا غير الجبلين اللذين ذكرناهما في الرأيين 
المطروحين يقع ضمن الحدود الغربية إليران بأسم جبل بوز والذي يعني جبل الثلج 

، وهو األرجح واألقرب )ابن النزهت جواد(مما نقله لنا مؤلف الكتاب التركي ) الجليد(
  . بللصوا

"  يره واره"وأشار المتَرِجم كذلك إلى وجود مملحة مشهورة في براري قرية   
وتوضيحنا هنا أن هذه القرية ال زالت تعرف بنفس االسم إلى الوقت الحاضر وهي تقع 

  .)١٠(اربيل ويسكن القرية أبناء الطائفة االيزيدية–على طريق الموصل)الگوير(في ناحية
ÞbÔ¾a@”ßaìç@ @

ويقدم الباحث شكره للدكتور هشام سوادي، . الف الكتاب في آخر المقالراجع صورة غ .١
التدريسي في قسم التاريخ، كلية التربية، جامعة الموصل لتفضله بمساعدتي على ترجمة 

  .عنوان الكتاب من التركية إلى العربية

: على الموقع االلكتروني ) ويكابيديا(في الموسوعة الحرة ) جغرافيا(مادة : ينظر  .٢

www.ar.wikipedia.org 

على الموقع ) ويكابيديا(في الموسوعة الحرة ) كالوديوس بطليموس(مادة : ينظر  .٣

 www.ar.wikipedia.org: االلكتروني 

لبطليموس وأثره في الفكر الجغرافي " ا جغرافي" د محمد محمود السرياني، حقيقة كتاب  .٤
العربي، بحث مقدم للمؤتمر السنوي الثامن والعشرين لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في 

 م، ٢٠٠٧ حزيران ٢٧ – ٢٥معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب خالل الفترة من 
 .٤ص 

ي جريدة المدى، على ، دراسة منشورة فالمدارس الرشدية في العراق، علياء محمد. د .٥

 www.almadapaper.net: الموقع االلكتروني 

: قانون التجارة العثماني، دراسة منشورة على الموقع االلكتروني  .٦

www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=1098&page=1 

 .راجع صورة المادة المتعلقة بوالية الموصل المكتوبة باللغة التركية في آخر المقال  .٧

  والية الموصل في كتاب جغرافية الممالك العثمانية المصورة–تعقيبات على مقال
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: على الموقع االلكتروني ) ويكابيديا(، في الموسوعة الحرة )إقليم(مادة كاريا : ينظر  .٨

www.ar.wikipedia.orgوعن موقع إقليم كاريا راجع الخريطة في آخر البحث ،. 

: ينظر الموقع االلكتروني  .٩

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176454 

 .٣١/١٠/٢٠١١تاريخ  ب١٩٣٩ –مقابلة مع السيد بدر محمود، معلم، تولد الموصل  .١٠

  الصفحة التي جاء فيها الكالم عن والية الموصل وهي مكتوبة باللغة التركية

  

   على الموقع االلكتروني،ملتقى أبناء الموصل: نقال عن 
-mosul.www://http

19328=id&article=do?php.index/org.network  
  

 محمد نزار الدباغ.د
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  )تركيا(خريطة توضح موقع إقليم كاريا في آسيا الصغرى 

  
 على )ويكابيديا(في الموسوعة الحرة  ،)إقليم(مادة كاريا : نقال عن 

 org.wikipedia.ar.www: الموقع االلكتروني 
 

  
@ @

  والية الموصل في كتاب جغرافية الممالك العثمانية المصورة–تعقيبات على مقال
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@ @
@‘‡äè¾aïãa‡à¨a@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ@ @

المعلمة والتربوية الفاضلة الخطاطة والفنانة القديرة        
الزميلة فريال فاضل العمري هي من أوائل الخطاطات 
الموصليات المعروفات والالئي كان لهن فضل السبق 
والريادة في هذا الفن الرائع بمدينة الموصل  وهي عضوه 

/ ئة العامة لجمعية الخطاطين العراقيين فرع نينوىالهي
مارست العديد ، م ) ١٩٨٩(الموصل  منذ تأسيسها العام 

من األنشطة الفنية والخطية في الجمعية وعلى صعيد 
المعارض الخطية والمواسم الثقافية  كما شاركت بشكل 

بالمهرجانات والمسابقات المحلية والدولية ولها باع  فاعل
جال الخط الكوفي بأنواعه المتعددة وكذلك طويل في م

الزخرفة اإلسالمية إضافة 
لكونها حرفية من طراز فريد في مجال الطرق على 
المعادن  وهي مع كل ذلك معلمة متميزة بمادة التربية 

 جمعية تن بنشاطاوكان لها حضورها البّي،الفنية 
الخطاطين العراقيين بالموصل و من خالل تدريسها 

ن الدورات الخطية ألعضاء الهيئة التعليمية  مدبالعدي
وخالل مسيرتها ، والتدريسية بفيض من خبرتها التربوية 

 .الفنية أقامت العديد من المعارض الخطية الشخصية
نشأت ،م ) ١٩٤٥(كانت والدتها في مدينة الموصل العام 

أكملت ،في بيت عريق وأصيل من بيوتاتها المعروفة 
دخلت مدرسة األمير ،تلفة دراستها بمدارسها المخ

م وهي اآلن مدرسة الفتوة  ) ١٩٥١(عبداالله العام 
) ١٩٥٨(االبتدائية للبنات وأكملت دراستها فيها العام 

بعدها انتقلت للدراسة ،وكانت األولى على مرحلتها
-١٩٥٨(بمتوسطة الكفاح للبنات العام الدراسي 

م ) ١٩٥٩(م وبسبب أحداث  الموصل العام )١٩٥٩
م لتكمل )١٩٥٩(لت وعائلتها إلى دمشق  العام انتق

الصف الثاني من مرحلة المتوسطة باإلعدادية الجديدة 
للبنات في منطقة الصالحية وأكملت دراستها المتوسطة 
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في القاهرة لتتخرج من إعدادية األورمان بالدقي ولتنال الدرجة األولى وكرمت بعيد العلم 
ثم ،) ١٩٦٣(ستها في إعدادية الموصل للبنات العام وأخيرا أكملت درا، م) ١٩٦١(العام 

عليه (انتمت لمعهد المعلمات في الموصل  عندما كان بموقعه بمنطقة النبي يونس 
بعد تخرجها مباشرة ، وكانت األولى على دفعتها )  م١٩٦٥(وتخرجت فيه العام ) السالم

ة بإحدى مدارس أربيل م معلمة  للمرحلة االبتدائي) ١٥/١١/١٩٦٥(كان أول تعيينها في 
في مدرسة اليقظة في القلعة ثم في مدرسة الوطن والجمهورية وئاشتي في (للبنات 
ثم لمدرسة ١٩٧١ آذار سنة  إلى مدرسة المأمونية١١نقلت للموصل في ، )أربيل

 م وكانت تدرس مادة التربية الفنية جنبا لجنب مع الدروس )١٩٧٦(السنابل  العام 
واصلت رحلة التعلم والتقدم واإلبداع الفني بدخولها ،  ملحوظين العلمية بنجاح وتميز

م بقسم ) ١٩٧٦(مدورة لألشغال اليدوية في مركز األشغال اليدوية في الموصل العا
 والتي أهلتها  لتنقل  مشرفة فنية  االمعادن والسيراميك وحازت على درجة االمتياز فيه

لمركز األشغال اليدوية التابع لمديرية  )في أعمال الطرق على النحاس(بقسم المعادن 
 م  واستمرت برحلتها الفنية  الممتعة )١٩٨٠(تربية محافظة نينوى وذلك العام 

  .م) ٢٩/١١/١٩٩٤(وواصلت عطاءها الفني والوظيفي لحين تقاعدها بتأريخ 
كان موعد تلقيها دروس الخط 
العربي بإشراف األستاذ  الخطاط 

لنشاط الكبير يوسف ذنون بدورات ا
الرقعة (المدرسي المنوعة 

وابتداء من )  والديواني والكوفي
حيث أكملت دورة )  م١٩٧٢(العام 

خط الرقعة بدورة حاضر فيها 
األستاذ عباس الطائي وكانت 

مترجمتنا متفوقة فيها ولتحصل  
وكانت ، على االمتياز بالدورة 

دورة قصيرة  للخط الكوفي تبعتها 
طاط دورة موسعة حاضر فيها الخ

إبراهيم فاضل المشهداني وهنا 
كانت بدايتها الفعلية لما كانت تبحث 
عنه وتتوق لكتابته وتطمح نفسها 

ثم اتبعتها بدورة ،الوثابة الوصول إليه من أنواع الخط الكوفي و الكوفي الهندسي   
 محمد سلو وكانت مترجمتنا متفوقة ئبالخط الديواني  حاضر فيها الخطاط عبد البار

كما كانت تأخذ دروس وتوجيهات مستمرة   ، ةلتحصل على االمتياز بالدورفيها و
ألعمالها الخطية  في جمعية التراث العربي بالموصل  مطلع السبعينيات من القرن 

حيث أكملت دورات  ودروس  الخط العربي ، الماضي وكنت الحظ وجودها بالجمعية 

 ات الموصلياتفريال فاضل العمري من اوائل الخطاط
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ي وأخيرا درست خط التعليق على وأنواعه المختلفة من خط الرقعة والديواني والكوف
  .األستاذ يوسف ذنون 

وهي متمكنة من هذه الخطوط بل وتجيد كتابة خطوط الرقعة والديواني والكوفي وأنتجت 
  .لوحات في غاية الجمال والتمكن واإلجادة

شاركت مترجمتنا بعدد من معارض الخط التي أقامتها جمعية الخطاطين العراقيين في 
  .ي المعارض القطرية في العاصمة بغدادمدينة الموصل وف

وبعد أن اكتملت أدواتها بالخط ..بعد تمكنها من عدة أنواع من الخطوط العربية
 ماتعلمته ق شخصي لها بالخط الكوفي ولتطبضبدأت مترجمتنا بالتفكير بمعر...الكوفي

متميز  وإبداعها القفي الدورات العديدة والممارسات الخطية ولتضيف من خيالها العمي
وروحيتها الخاصة وهكذا كان تبني األستاذ يوسف ذنون فكرتها بإقامة معرضها 

  .الشخصي األول وبالخط الكوفي وليشرف على إعداد لوحاتها
م ) ٣/٩/١٩٨١(وهكذا أقامت مترجمتنا معرضها الشخصي األول للخط العربي بتأريخ 

لوحات في غاية الدقة  من الاًعلى قاعة اإلعالم الداخلي بمدينة الموصل ضم عدد
والبراعة بأنواع الخط  الكوفي 

حضر المعرض محافظ ،العديدة 
األستاذ صبحي ( نينوى حينها
ونخبة كبيرة من  )علي الخلف

الخطاطين وجمهور مدينة 
الموصل وأبدى الحضور 
إعجابهم بما ضم المعرض من 

  .أعمال مميزة
أقامت معرضها الشخصي 

لثاني في بغداد بتاريخ الخطي ا
م  على قاعة )٨/٢/١٩٨٢(

المتحف الوطني للفن الحديث 
في ساحة الطيران وبرعاية 

األستاذ (وزير الثقافة حينها 
حيث  ،)لطيف نصيف جاسم

ضم معرضها أيضا عددا من 
لوحاتها الفنية الجميلة والمميزة ولكن هذه المرة فقط بالخط الكوفي بسبب من ميلها 

  . العربيةالكبير وحبها  لهذا النوع من الخطوط
وقدمت العديد من )  م١٩٨٧(شاركت في معرض لوزارة األوقاف في بغداد العام 

الزخارف النباتية والهندسية  واألشرطة الزخرفية الهندسية واألفاريز لتنفيذها بالجوامع 
  .والروضات اإلسالمية ومنها الروضة العباسية

  عبد الرزاق الحمدانيالمهندس
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ا المستقبلية ورؤيتها تقول فريال العمري متحدثة عن مسيرتها الفنية وطموحاته
  :إلمكانياتها المتقدمة في الخط العربي بمقابلة قديمة  معها

  ...مازلت أجد نفسي راغبة في التعمق بأصول هذا الفن الذي أحببته كثيرا
حيث انتقلت لإلقامة في عمان باألردن منذ ، الرحلة مستمرة لكن هذه المرة في عمان 

ك من خالل أشغال اللوحات الفنية والخطية م وهي تمارس فنها هنا) ١٩٩٩(العام 
المميزة بأنواع الخطوط العربية 
وخاصة الخط الكوفي  بالطرق 

الطرق على (على المعادن 
ونالت التقدير ) النحاس

واإلعجاب من كل من زار 
  .العديد من معارضها

 تقول فريال العمري متحدثة       
عن مسيرتها أن يبدع اإلنسان     

ق ينبض   فيه عر  مويستمر مادا 
فاإلبداع  واإلبـداع      .....بالحياة

ــداع ــصية  واإلب ــمة الشخ س
العراقية أينما كانت وتكون فلله     

وأســأل اهللا   ...الحمد والشكر 
أن يحفظ العراق بلـد اإلبـداع       

  .وأصل الحضارة وموطنها

  
  
  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 فريال فاضل العمري من اوائل الخطاطات الموصليات
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دخل المدرسة .  في الموصل١٨٨٦من مواليد .     هو علي جودت بن أيوب       
. ١٩٠٦ثم دخل الكلية الحربية في األستانة وتخرج عام . العسكرية الرشيدية في بغداد

 عضو في جمعية العهد  ١٩١٣ تشرين األول ٢٨عين ضابط في الجيش العثماني  في 
عضو جمعية . ري وطه الهاشميالتي تأسست في األستانة  على يد عزيز على المص

 ،حارب في الشعيبة.  أسس فرع للجمعية في الموصل١٩١٣العهد العراقية، في أواخر 
 في البصرة  وصل مع مجموعة من الضباط ١٩١٥استسلم للبريطانيين وقضى عام 

العراقيين من الهند  لالشتراك في الثورة العربية الكبرى وأبلى فيها بالًء محموداً  حيث 
 ١٩١٨في جيش الشريف حسين  وعين مدير إدارة الجيش الجنوبي  في أوائل خدم 

   حرر ١٩١٨ تشرين األول ١٤عين مدير شعبة الحركات للجيش النظامي العربي  في 
 بعد انتهاء الحرب ١٩١٩في عام .  منه دخل حماة محررا١٩ً بقيادته وفي ٢حمص

 كان موضع ثقة واعتماد أصبح حاكم عسكري في حلب  وبعدها في دير الزور  حيث
 ترأس الهيئة الوطنية ١٩٢٠في عام . للملك فيصل سواء في سورية أو في العراق

إلدارة الحركات الوطنية في العراق 
وطلب المال من الملك فيصل لمساعدة 
المجاهدين في ثورة العشرين وسافر إلى 
حلب ثم إلى دير الزور حيث كان 
مسؤوالً عن تهيئة المال والسالح 

األفراد التي تم تشكيلها في دير الزور و
في . وأرسلت إلى شمال العراق لتحريره

 أبحر مع الملك ١٩٢١ حزيران ١٢
فيصل األول من جدة على ظهر الباخرة 

 ٢٣وفي . البريطانية نورث بروك
 وصل البصرة مع الملك ١٩٢١حزيران 

. فيصل األول وزعماء الثورة العراقية
آب عين متصرف لواء الحلة وفي 

في كانون .  عزل عن وظيفته١٩٢٢
 عين متصرف لواء ١٩٢٣الثاني 

 تشرين الثاني ٢٢في .  نقل إلى وظيفة متصرف لواء المنتفك١٩٢٣كربالء  في مايس 
في عام .  عين وزيراً للداخلية في وزارة جعفر العسكري األولى١٩٢٤ آب ٢ -١٩٢٣
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رف لواء ديالى ثم لواء  عين عضواً في المجلس التأسيسي العراقي  عين متص١٩٢٤
 عين وزيراً للمالية في ١٩٣٠ آذار ٢٣في . مدير عام الداخلية١٩٣٠في عام . البصرة

 قدم استقالته من الوزارة  احتجاجاً ١٩٣٠ أيلول ٩في . وزارة نوري السعيد األولى
عضو مجلس النواب . على المعاهدة العراقية البريطانية، وانضم إلى صفوف المعارضة

ولكنه ) ١٩٣٢ تشرين الثاني ٤ – ١٩٣٠ تشرين الثاني ١(االنتخابية الثالثة للدورة 
استقال بعد فترة فانتخب بدالً عنه محي الدين السهروردي  حيث قدم استقالته من 

  احتجاجاً على تصرفات وزارة نوري السعيد  وعدم ١٩٣١ آذار ٨المجلس في 
س في حزب األخاء الوطني  الموافقة على فتح فروع لحزب األخاء  فهو عضو مؤس

  وعند تشكيل هيئة جديدة ١٩٣٠ تشرين الثاني ٢٥وكاتم أسراره  الذي أجيز في 
 أصدر جريدة ١٩٣١ آب ٢ في ،للحزب في ذات السنة اختير مجدداً كاتم أسرار الحزب

 ٨(عضو مجلس النواب للدورة االنتخابية الرابعة . األخاء الوطني الناطقة بلسان الحزب
. إال أنه توظف فترك المجلس وحل محله ضياء يونس) ١٩٣٤ أيلول ٤ – ١٩٣٣آذار 

 تولى منصب رئيس الديوان الملكي فترك حزب األخاء  بعد انتخاب ١٩٣٣في حزيران 
كان له األثر الفعال في اختيار صديقه الحميم جميل المدفعي رئيساً . هيئة جديدة للحزب
  . للوزراء ألول مرة

 شكل وزارته األولى  تولى فيها منصب رئيس الوزراء ووزير ١٩٣٤ آب ٢٧       في 
الداخلية وكالة واحتفظ بمنصب رئيس الديوان الملكي حتى قيام حركات العشائر حيث 

بعد أن شكل الوزارة وانسحابه من حزب األخاء شكل حزباً . تخلى عن هذا المنصب
. ١٩٣٤ كانون األول ٦ز في جديداً باسم حزب الوحدة الوطنية وتولى رئاسته، الذي أجي

 آذار ١١ – ١٩٣٤ كانون األول ٢٩(عضو مجلس النواب للدورة االنتخابية الخامسة 
 سافر إلى جنيف لحضور جلسات عصبة ١٩٣٥ كانون الثاني ٢٦- ٤في ). ١٩٣٥

 ١٩٣٤ كانون األول ٦في . األمم حول الخالف بين العراق وإيران حول الحدود الدولية
 أيلول ٤لنواب الجديد بعد أن كان األيوبي قد حل المجلس القديم في تم انتخاب مجلس ا

 قدم استقالة حكومته، وذلك لعدم وجود تضامن وزاري ١٩٣٥ شباط ٢٣في . ١٩٣٤
 إن التحريضات التي قامت ،وللصعوبات الجمة التي واجهتها من المعارضة واألعيان

مي ورشيد عالي الكيالني ضده في جميع أنحاء البالد وخاصة من جانب ياسين الهاش
وما إن استقالت وزارته من الحكم حتى حل حزب الوحدة . أجبرته على االستقالة

في .  انتخب رئيساً لمجلس النواب بعد استقالة رشيد الخوجة١٩٣٥ آذار ٤في . الوطنية
 عين ١٩٣٩ نيسان ٢٥في .  عين بمنصب وزير العراق المفوض في لندن١٩٣٥آب 

 بعد ١٩٣٩ نيسان ٦ي وزارة نوري السعيد الرابعة التي شكلت في وزيراً للخارجية ف
عضو مجلس النواب للدورة االنتخابية التاسعة . أن كان يتوالها نوري السعيد وكالة

إال أنه استقال بعد فترة فانتخب نوري ) ١٩٤٣ حزيران ٩ – ١٩٣٩ حزيران ١٢(
ى الرياض لبحث القضايا  سافر إل١٩٣٩ تموز ١٠ – حزيران ٢٤في . السعيد بدالً عنه

 تولى منصب رئيس ١٩٣٩ تموز ١٥ – ١٠في . ذات االهتمام المشترك بين البلدين
 تولى المنصب ١٩٣٩ آب ١٤ – ٧في . الوزراء وكالة لسفر نوري السعيد إلى لبنان

 من حياته السياسية صفحةعلي جودت األيوبي
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 تولى منصب ١٩٣٩ تشرين الثاني ١١في . ذاته لسفر نوري السعيد إلى لبنان وعمان
 نيسان ٣في . لسفر نوري السعيد إلى مصر لبحث مشكلة فلسطينرئيس الوزراء وكالة 

 نيسان سافر معه إلى ١٠وفي .  هرب إلى البصرة ولحق بالوصي عبد اإلله١٩٤١
 عاد إلى ١٩٤١ حزيران ١في .  منه ثم إلى عمان١٦الخليج ثم إلى القدس فوصلها في 

 تشرين ٧ – ١٩٤١ حزيران ٢في . بغداد مع الوصي عبد اإلله بعد فشل حركة مايس
 أيلول ٩في .  عين وزيراً للخارجية في وزارة جميل المدفعي الخامسة١٩٤١األول 
في .  تولى منصب وزير المالية وكالة وذلك الستقالة إبراهيم كمال من منصبه١٩٤١

في .  كلفه الوصي عبد اإلله بتشكيل الوزارة إال انه اعتذر عن ذلك١٩٤١تشرين األول 
 مع الوصي عبد اإلله لزيارة الواليات المتحدة األمريكية، حيث  سافر١٩٤٥ مايس ٢٢

 بمنصب وزير العراق المفوض في واشنطن، وهو أول ١٩٤٥كان قد عين في آذار 
 سافر إلى القاهرة ضمن الوفد العراقي ١٩٤٦ آذار ٢٣في . وزير مفوض عراقي فيها

 ١٩٤٦ين األول  تشر٢٣وفي . المشارك في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية
في . عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة السنوي

 عين وزيراً للخارجية في وزارة مزاحم ألباچه چي التي شكلت ١٩٤٨ تشرين األول ٢٠
 تشرين ١٤ – ٩في .  والتي كان يشغلها رئيس الوزراء وكالة١٩٤٨ حزيران ٢٦في 

نصب رئيس الوزراء وكالة لسفر مزاحم ألباچه چي إلى القاهرة  تولى م١٩٤٨الثاني 
 رفعت درجة ١٩٤٨ كانون األول ٢٨في . لبحث اعتداءات اليهود على قطاع غزة

التمثيل الدبلوماسي بين العراق والواليات المتحدة األمريكية إلى مستوى سفارة واعتبر 
 ١٩٤٩ حزيران ٢٣ – ١٤في . علي جودت األيوبي أول سفير للعراق في واشنطن

 كلفه الوصي ١٩٤٩في عام . عضو هيئة نيابية لسفر الوصي عبد اإلله إلى إيران
 ١٠في . بتشكيل الوزارة إال انه اعتذر عن ذلك، وكلفه مرة ثانية باألمر فقبل بتشكيلها

وبسبب معارضة الوصي عبد اإلله التفاق .  شكل وزارته الثانية١٩٤٩كانون األول 
ين العراق ومصر  وبسبب معارضة االنكليز والوصي ونوري السعيد الكرام الموقع ب

لسياسة التقارب مع مصر ودعمهما للجامعة العربية ورفضها التدخل في شؤون سوريا  
  .  استقالة حكومته١٩٥٠ شباط ١فقد قدم علي جودت األيوبي في 

  : ومن أهم األحداث واألعمال في زمن هذه الوزارة 
 ٢٥ –.  إلغاء األحكام العرفية في كافة العراق١٩٤٩ن األول  كانو١٧ -         

 عقد اتفاق الكرام بين العراق ومصر الذي ينص على عدم التدخل ١٩٥٠كانون الثاني 
  . في شؤون سوريا لمدة خمسة سنوات

 عين بمنصب نائب رئيس ١٩٥٣ مايس ٥ –  ١٩٥٣ كانون الثاني ٢٩       في 
 ١٩٥٣ أيلول ١٧ – ١٩٥٣ مايس ٧في . عي السادسةالوزراء في وزارة جميل المدف

 مايس ١٧- ٧في . عين بمنصب نائب رئيس الوزراء في وزارة جميل المدفعي السابعة
في .  تولى منصب وزير الخارجية وكالة لسفر توفيق السويدي إلى خارج العراق١٩٥٣
 عبد  تولى منصب وزير الدفاع وكالة لسفر نوري السعيد مع الوصي١٩٥٣ مايس ٢٦

 تولى منصب ١٩٥٣في حزيران . اإلله إلى لندن لحضور احتفال تتويج ملكة بريطانيا

 مد الجوالخالد اح
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. وزير الداخلية وكالة لسفر حسام  الدين جمعة لقضاء عطلة عيد الفطر خارج العراق
 تولى منصب وزير الدفاع وكالة لسفر نوري السعيد إلى سويسرا ١٩٥٣ تموز ١٦في 

 نيسان ٢١ – ١٧في . إلى سويسرا لالستشفاء سافر ١٩٥٣في تموز . لالستشفاء
 عضو هيئة نيابية لسفر الملك فيصل الثاني إلى األردن في زيارة خاصة ومن ١٩٥٥

 عضو هيئة نيابية لسفر الملك فيصل الثاني إلى ١٩٥٦ تموز ١٢في . هناك على لبنان
 ١٦في .  جددت عضويته في مجلس األعيان١٩٥٦ تشرين الثاني ٤في . األردن ولندن

 سافر ضمن الوفد العراقي مع الوصي عبد اإلله إلى الواليات ١٩٥٧كانون الثاني 
  . المتحدة األمريكية لبحث مشروع إيزنهاور

 سافر إلى تركيا مع ١٩٥٧ أيلول ١٦في .  شكل وزارته الثالثة١٩٥٧ حزيران ٢٠في 
ه الذي زوج رئيس الديوان الملكي إلكمال مراسيم خطوبة الملك فيصل الثاني وهو بنفس

 ١٩٥٧ أيلول ٢٥في . الملك غازي من األميرة عالية بنت الملك على في وزارته األولى
زار دمشق لتحسين العالقات مع سوريا حيث أعلن من دمشق تمسك العراق بمعاهدة 
الدفاع العربي المشترك في حالة تعرض سوريا ألي عدوان خارجي وبهذا التصريح 

 تولى منصب وزير الدفاع وكالة لسفر ١٩٥٧ين األول  تشر٣٠في . وضع نهاية لحكمه
. أحمد مختار بابان مع ولي العهد األمير عبد اإلله إلى فرموزا واليابان وفيتنام الجنوبية

 قبلت ١٩٥٧ كانون األول ١٤ قدم استقالة حكومته  وفي ١٩٥٧ تشرين الثاني ١٦في 
  . هذه االستقالة

  : الوزارة ومن أهم األحداث واألعمال في زمن هذه
  . زار بغداد الملك حسين ملك األردن ووالدته الملكة زين١٩٥٧ حزيران ٢٢ -
  . إهداء طائرات عراقية للجيش اللبناني١٩٥٧  تموز -
 إجراء عملية اإلحصاء العام لنفوس العراق وقد بلغ عدد ١٩٥٧ تشرين األول ١٢ -

  . نسمة٦١٩٩٥٣٨السكان 
 الملك فيصل الثاني في زيارته للمملكة العربية  سافر مع١٩٥٧ كانون األول ٧ – ٢في 

  .     توفي في بيروت ودفن في مقبرة الشهداء في بيروت١٩٦٨في عام . السعودية
  

  
  

@ @
@ @
@ @
@ @

 علي جودت االيوبي صفحة من حياته السياسية



    
 

)٤٨( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

Ý–ìàÜÛ@”îãŠì×@õb“ãa@Ôß@ @
òÜu†@‹èäÛ@óäàîÛa@òÐ›Ûa@óÜÇ@@ @

  
ð‹ƒÐÛa@ÕîÏìm@‡à«@ @

  
المدن الرئيسة في كل بلدان العالم تحضى ضفاف االنهر باالهتمام عند مرورها ب

 ضفتي النهر منظمة بشكل جيد ابتداءاً من كورنيش إذ إن ،واقرب مثال هو مدينة بغداد
االعظمية وحتى شارع ابي نؤاس وصوالً الى الجادرية للساحل االيسر، ثم من الكاظمية 
مروراً بمنطقة الكرخ وكرادة مريم والقصور حتى منطقة الدورة، فان مقتربات النهر 

أما في الموصل فقد تطورت الخدمات واألماكن . مة ومستغلة نوعاً ماًمصانة ومنظ
قرة (السياحية بفعل انشاء السدة الترابية على الجهة اليسرى للنهر ابتداءاً من قرية 

الغابات وحتى وصولنا الى منطقة  اوبروي و نينوىمروراً بالرشيدية وفندق) قوينلي
 اال ان الضفة اليمنى للنهر بقيت مهملة، .وجنوبه) جسر الملك غازي( الجسر الحديدي

احمد ابو (وان كانت في العهود القديمة قد أنشأ بعض األفراد مقاهي بسيطة مثل مقهى 
  قرب عين كبريت بجوار سياج جرف بيت المرحوم صديق الشيخ علي ومقهى ) عبد
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هـذه  ، اال ان    )قره سـراي  (جاسم الطيار ومرعي النشعة شمال وجنوب قصر االمارة         
 والظاهرة المؤلمة فـي     األماكن،المقاهي قد زالت بسبب تقطع الطرق المؤدية الى هذه          

 الـشهوان    فـي منطقتـي    الوقت الحاضر ان مخلفات عمليات الهدم والبنـاء الجاريـة         
 ترمى على ضفة النهر ما يشوه صورة هذه المنطقة التي تعـد             األنقاض فان   ،والقليعات

 تأهيل بإعادة، فما بالك اذا ما باشرت الجهات المختصة         بانوراما مدينة الموصل القديمة   

وعـدم التـزام المقـاولين       )S.G.I (اإليطاليـة منطقة القليعات وفق مخططات الشركة      
  . على جهة النهراألنقاضالمنفذين بعدم رمي 

  
رب سائل يسأل هل هذا الوقت المناسب ليطرح الباحث اقامة كورنيش ومجال 

تقر فيه المدينة الى مشاريع اخرى تقدم منفعة اكبر وتشغيل ترفيه في الوقت الذي تف
الحقيقة ان المشروع الذي أطرحه . ايادي عاملة تعود بمردودات لخزينة االدارة المحلية

هو مشروع خدمي صحي استثماري اكثر مما هو ترفيهي، ولو ان من حق هذا الشعب 
ر التي كانت في العهد الملكي المنكوب ان يترفه قليالً ويتجول على ضفة النهر المذكو

منطقة سياحية ترفيهية ومسرحاً لمهرجانات شعبية عفوية يجتمع فيها االهالي في 
منطقة قره سراي واالمام يحيى بن القاسم وباشطابيا واألراضي المحيطة بقصر الحاج 
توفيق الفخري شماالً ويجلبون معهم األكالت الشعبية ويعرض الباعة المتجولون المياه 

وشعر البنات والكركري واللبلبي والباقالء والمستوى وقد وثّق تلك ) النامليت(الغازية 
المهرجانات الخالدة الفنان نجيب يونس وغيره من الفنانين االصالء بلوحات خالدة يظهر 
فيها بائع الفرارات وصاحب صندوق الدنيا ووجوه االطفال الباسمة ومالبسهم بالوانها 

لجمع واآلحاد من ايام الربيع وأضيف اضافة بسيطة لمن يعترض على الزاهية في ايام ا
الترفيه البريء ما من شعب يستغني عن ترفيه نفسه ورسم البسمة على وجوه أطفاله 
ومهما ثقلت األعباء وألقت األيام الكئيبة بظاللها فيجب ان تبقى فسحة االمل باهللا 
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مام اهتمام ونظر المخططين عند وضع وبقدرته على تبديل هذا الكابوس وان يبقى هذا ا
الخطط ولي ان اذكر القارئ الكريم بأن هموم الشعب الصيني البالغ تعداده مليار 
وثالثمائة وخمسون مليون نسمة وصعوبة توفير القوت اليومي لهم والعمل بوضع 
تصميم دار لالوبرا تكلف تنفيذه مليارات البوانات ليصبح عدد دور األوبرا في الصين 

 داراً، في حين ان الحزب الحاكم هو نفسه صاحب نظرية الثورة الثقافية وتعاليم ماو ٥٠
والكتاب األحمر ونظرية ابقاء العصافير طائرة حتى تسقط وتموت كي ال تنافس البشر 
بأرزاقهم وهو نفس النظام الذي قمع احتجاجات الطلبة بالنار اال ان الشعب الصيني وعى 

إلنتاج ال يتعارض مع فسحة بسيطة من الترفيه يعيد نشاط البشر ان العمل والمثابرة وا
وان زمن النظريات المقيتة قد تآكل بفعل الواقع ووصلت الصين الى ما تعرفونه من 
التقدم التقني والقابلية على التصدير وحتى المنتجات الغذائية منها بفعل تغيير النظرة 

  .الى الحياة
ع أمام سادتي األفاضل بعض التصورات لمقترح بعد هذه المقدمة المتواضعة أض

عمل الكورنيش وال أرى بأساً من ان أنشاءه يجري على مراحل تطول او تقصر وحسب 
اإلمكانيات المتاحة واعد هذا المشروع ورقة عمل متواضعة ولجميع ذوي االختصاص 

  .والمهتمين بتطوير المدينة ان يدلوا بدلوهم خدمة للبلد وأهله
ورنيش يبدأ من كنيسة مار ميخائيل شماالً وحتى جنوب الموصل ومشروع الك

  .عند نهايات مطار المدينة والمسمى بحاوي الواسطة او الحراقية
أول خطوات المشروع تبدأ بتخليص ماء نهر دجلة من مصبات المياه الثقيلة 
ة التي تبدأ من مجرى وادي عكاب الذي يجلب مياه األمطار ومخلفات المنطقة الصناعي

غرب المدينة وقبلها مياه األمطار النازلة من األودية الجارية التي تسبب تجمعها في 
الوقت الحاضر الى برك مياه آسنة طيلة المواسم وحتى الصيف منها، مروراً بمجرى 
الماء القادم من مجمع المستشفيات ومنطقة الزنجيلي والشفاء الذي يصب في النهر 

يصب مجرى اخر للمياه القادمة من منطقة شارع نبي  م ٥٠شمال قره سراي وبعده بـ
اهللا جرجيس ابتداءاً من دكة بركة والخاتونية ثم يأتي مجرى آخر لمياه الصرف الصحي 

ومصبات المياه الثقيلة على جهتي الجسر ) عيسى دده(في باب الشط شمال مرقد 
مجرى الصندوقي الحديدي القادمة من شارع نينوى واألسواق القديمة ثم تأتي مياه ال

القادم من المنصور و وادي حجر مروراً بالدواسة وال اريد اإلطالة في تعداد هذه 
المجاري، المهم هو عمل مجرى صندوقي يجمع مياهها ومياه األمطار في موسمها 
بمجرى يصل الى حاوي الواسطة ويكرر هناك ليصبح صالحاً للزراعة والفائض منه 

  . اتيعود الى النهر من غير ملوث
  :ان تفاصيل المجري كما اقترحها هي كاآلتي

يتألف المجرى الصندوقي من قطع كونكريتية مسلحة على شكل متوازي  .١
مستطيالت يقرر أبعادها وحجمها االستيعابي المختصين، آخذين بنظر االعتبار ما يصب 

ساقطة في النهر من المجاري التي ذكرتها سابقاً اضافة الى ما يرد من مياه األمطار ال
 .على المدينة بحيث يتسع المجرى لها جميعاً دون اختناقات
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  بعض قطع المجرى الصندوقي عند بداية المجرى من حاوي الكنيسة تكون  .٢
فيها فتحات اسفل الجانب االيمن وبخاصة القطع المنشأة أمام األودية القادمة من منطقة 

 . تموز لتأخذ معها مياه األمطار١٧مشيرفة وشمال غرب حي
يؤخذ بنظر االعتبار عند صب القطع الخرسانية طريقة ربطها ببعضها عن  .٣

وجعل مسافة بسيطة ) كوبلنغ(طريق عمل حافات مثقبة لربطها بلوالب من عدة أماكن 
 .على شكل فحل يقابلها في الثانية شكل أنثى حتى تضمن عدم التسريب

يف المجرى تعمل فتحات في بعض قطع المجرى من األعلى تسمع لعملية تنظ .٤
 . بالوسائل الميكانيكية المتوفرة او بالعمال ويجعل لها غطاءاً

تجلس قطع المجرى الصندوقي على ركائز خرسانية مسبقة الجهد يجري  .٥
غرسها بالجهاز المعروف لغرز الركائز ثم يجري صب مساند لها من األعلى على حديد 

رز لتصبح جزءاً من الحماية التسليح الذي سيظهر بعد تهشم الخرسانة جراء عملية الغ
 .للسابلة المتجولين على المجرى الصندوقي الذي سيمر بجوار النهر في بعض المناطق

يمر المجرى الصندوقي من تحت قنطرة الجسر الثالث ثم الجسر الخامس ثم  .٦
بين الدعامتين االولى والثانية للجسر الحديدي ودعامات الجسر الثاني وكذلك بالنسبة 

بع ويستمر المجرى الى حين وصوله منطقة الجوسق وفي نهايته يجري للجسر الرا
نصب مكائن لتكرير الماء ويوزع الماء لألراضي الزراعية الشاسعة في المنطقة جنوب 
المجزرة الحكومية ومطار الموصل والتي تسمى حاوي الواسطة او حاوي الحراقية وان 

السيح مما يوفر المحروقات هذا الماء يجري استثماره في ري المزارع بطريقة 
والعطالت لتشغيل المكائن التي تسحب الماء في الوقت الحاضر من النهر في تلك 
المنطقة او بواسطة المحركات الكهربائية التي تكلف الشبكة الوطنية طاقة، ان حصة من 
يوفر الماء للمزارع هي ربع المحصول بعد طرح مصاريف الحراثة وجني المحصول 

المبيدات وباالمكان تشغيل مكائن التكرير وإدارة جميع األموال من وارد واألسمدة و
الماء من قبل شركة استثمار تؤجر المشروع سنوياً بطريقة المزايدة العلنية ما سيوفر 
للحكومة المحلية وارداً وهذا حق مشروع حيث انها صرفت مبالغ على اقامة المشروع 

ف من اموال محافظتهم لقاء انتفاع الفالحين ومن حق بقية المواطنين استرداد ما صر
والمستثمرين كما ستوفر المحافظة قوة كهربائية من المصروفة حالياً في الري اضافة 
الى المحروقات التي يمكن ان يفيد منها المواطن ويقلل من االختناقات الحاصلة في 

دم الخارجة من المنتجات النفطية كالكاز اويل وزيوت المكائن وكذلك تقلل من العوا
مكائن الضخ الناتجة عن استعمال مكائن الري وبهذه المناسبة اقترح ان تتملك كلية 

التي ال ) بلبل تبه(الزراعة والغابات مساحة معينة من هذه االراضي وتنتقل من مقاطعة 
تتوفر فيها األراضي المناسبة والمياه لعمل التجارب الحقلية والتطبيقات ويضطر بعض 

راسات العليا لعمل تجارب رسائلهم وأطاريحهم الى استئجار اراٍض، او المعدات طلبة الد
 .الحقلية في منطقة الرشيدية والشريخان
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سيوفر هذا المشروع االروائي اضافة الى انه جزء من كورنيش بسيط للمدينة  .٧
ن فرص عمل للمطالبين بتوفيرها حيث ستزداد الرقعة المزروعة حالياً لتوفر الماء كما ا

 .تكرير الماء سيخلف سماداً عضوياً يمكن استعماله في تسميد االراضي
ستبقى على طول مسار هذا الكورنيش البسيط وابتداءاً من كنيسة مارميخائيل  .٨

مساحات على سفوح االراضي تصلح الن يعمل منها مساطب وتزرع بالفواكه بعد بيعها 
 او وضع كرفانات مما سيجعل هذه لألهالي ويسمح للمالكين ببناء فيالت او كازينوهات

االماكن مناطق خضراء بدل ان تكون جرداء كما هي في الوقت الحاضر وتشترط الدولة 
على المالكين حفر آبار بسيطة في اسفل الجرف لري بساتينهم حتى ال يؤثر على شبكة 

 ١٧الماء القادم من االسالة وهذا الجرف يبدأ من اراضي مشيرفة مروراً بجرف حي 
موز وحي النجار والمستشفى العام واسفل جرف قصر الحاج توفيق الفخري وهناك ت

منطقة كانت جزء من مشروع الماء القديم الذي يغذي المدينة وهو االن من محرمات 
المستشفيات يصلح لعمل مساطب ونصب كرفانات وال بأس من تمليك هذه المنطقة 

يمن والغابات كالذي كان يروم السيد لألطباء كما تصلح لنصب تلفريك بين الجانب اال
عاصم علي العمري نصبه في منطقة باشطابيا ولم يحصل على الموافقة ألن المنطقة 

وهناك يأتي الجرف تحت المستشفى الجمهوري وحتى عين كبريت للنساء . آثارية
والرجال ومدرجات بيت المرحوم صديق الشيخ علي فان هذه المنطقة يمكن االستفادة 

عمل كازينوهات اسفل الجرف حيث ان الجرف في هذه المنطقة عبارة عن قطع منها ب
شبه عمودي اليمكن االستفادة منه بشكل مساطب وبعد مغادرة الكورنيش بيت المرحوم 
صديق فان هناك مجال لعمل كازينوهات ومساطب تحت بيت عبد اللطيف الطالب وبيت 

على مديرية االثار ان تدلي برأيها التك وخالد العاني الى ان نصل باشطابيا وهنا 
بخصوص مدى االقتراب من األثر المذكور وبعد مغادرة المكان تأتي ماكنة الماء القديمة 
التي كانت تضخ الماء الى منطقة السكك الحديدية والزالت البناية موجودة لحد االن ثم 

ر ويأتي بعد هذه تأتي المنطقة اسفل مشهد يحيى بن القسم والبغالت الساندة لهذا االث
المنطقة منحدر كانت تنزل منه قطعان الجاموس الى الماء مروراً بالشوارع المحيطة 

 ٢م٥٠٠بكنيسة الكلدان والزال اعلى هذا المكان قطعة ارض تملكها عائلة وهي بحدود 
واالن فيها مدخل لسيارات مديرية الصحة وباالمكان استمالك هذه القطعة واعادة 

نزول الى جانب النهر وبعد هذه المنطقة تأتي فسحة من االرض وحتى الطريق ليسهل ال
قصر االمارة حيث كان هناك كازينو صيفي للسيد جاسم الطيار وفي هذا المكان يمكن 
عمل  كازينو كبير بعد ربط مجرى الماء الصندوقي الحالي بالمجرى الصندوقي المقترح 

لمرعي (جد فسحة كان فيها كازينو بسيط وبعد هذه المنطقة وبعد اجتياز قصر االمارة يو
ومن هذه المنطقة وحتى الجسر القديم يوجد العديد من الفسح و االماكن التي ) النشعة

يمكن االفادة منها وتنظيمها مع المجرى الصندوقي ويستمر تنظيم هذا المكان بعد 
سيارات مغادرة الجسر القديم وحتى الجسر الثاني والتي شيدت فيها ساحات لوقوف ال

وبعد تجاوز الكورنيش المتواضع الجسر الثاني تأتي مساحات تحت مديرية بلدية 
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سابقاً ومنطقة الدندان والجسر ) مستشفى الموصل العسكري(الموصل والثكنة الحجرية 
الرابع كل هذه المناطق يمكن فيها عمل كازينوهات ومسابح نموذجية وحقول تربية 

 .اسماك وغيرها من المشاريع
ا فيما اذا كانت االمكانيات المالية متواضعة فأن سطح المجرى الصندوقي الذي هذ

م فهو يكفي لتجول المواطنين عليه بعد عمل ٤-٣يقرر عرضه المختصون كأن يكون 
  .سياج له في المناطق التي يخشى على السابلة السقوط في النهر
  :صندوقي فأقترح التاليأما اذا كانت االمكانيات تسمح بعمل جسر يمر فوق المجرى ال

ينشأ جسر من قناطر حجرية تشبه القناطر الحجرية التي كانت تشكل مقتربات الجسر 
العائم من الجهة اليسرى للنهر في العهد العثماني او القناطر الحجرية من مقتربات 
الجسر الحديدي من نفس الجهة المذكورة فوق نهر الخوصر والتي تعمل بكفاءة منذ 

 لحد االن ويجري صب السقف بالخرسانة المسلحة او ١٩٣٤ر سنةتأسيس الجس
استعمال قطع الخرسانة المسلحة المسبقة الجهد وبذلك نحصل على جسر يتحمل مرور 
السيارات الخفيفة وال يسمح بمرور سيارات النقل التي تتجاوز حمولتها الطن الواحد 

قديمة وللجسر المذكور وبذلك سنخفف من األزمة المرورية الحالية على الطرق ال
  .مقتربات عديدة تتصل بالشوارع المحاذية للنهر

أعود وأقول ان الكورنيش المتواضع ليس من تخطيط مهندس مختص بالتخطيط 
العمراني او المدني وانما هو عبارة عن اقتراح يمكن مناقشته او رفضه اذا ما قامت 

ة الموصل باعطاء طالب جهة ذات اختصاص بعمل تخطيط اخر واقترح ان تقوم جامع
كلية الهندسة القسم المعماري او المدني او تخطيط المدن الفرصة  لتقديم بحوث تخرج 

  .او لتدريسييهم لتقديم بحوثهم العلمية ولتقديم مقترحات ومخططات لمثل هكذا مشروع
  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 مقترح انشاء كورنيش للموصل على الضفة اليمنى لنهر دجلة



    
 

)٥٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISVH@L@â‹«QTSS@çO@Þëüa@æìãb×@RPQQ@â@ @

ïÜ–ì¾a@æa‹àÇ@åi@óÏbÈ¾a@âbß⁄a@òî–ë@I@pQXUçH@ @
a@æëŠbç@ïbjÈÛa@òÐîÜƒÜÛ‡î’‹Û@ @

  
æbİÔÛa@ŠìÐÌÛa@‡jÇ@‹àÇ@ @

  
       عرف عن السلف الصالح في أمتنا حرصهم على إسداء النصح للمسلمين الخاصة 
والعامة على حد سواء وكذلك لوالة األمر والحكام من دون خوف من بطش الحاكم أو 
 الرغبة في التقرب إليه للحصول على شيء من حاجات الدنيا بل كانوا يضعوا مخافة اهللا
تعالى ومصالح المسلمين داعين إلى اإلصالح مذكرين أولئك الحكام بمسؤوليتهم تجاه 
الناس من أجل المحافظة على كيان األمة اإلسالمية ومبادئها وقيمها من إي خطر قد 
تواجهه، ومن بين هؤالء اإلمام المعافى بن عمران الموصلي الذي عرف بوصيتين 

  :لتقوى والصالح وهما كاآلتيهامتين تشهد له بالحكمة والعقل وا
أوصيكم بتوفيق نفيل وطواعيته في الحق والجميل وقضاء (     األولى ألوالده جاء فيها 

الحقوق واعطف على إخوتك يا أبا عمران واقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم 
 واخلفني في األهل وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين وال قوة إالباهللا العظيم واستودع اهللا

منا ومنكم ومن جميع المسلمين األمانة وخواتيم األعمال وأن يرزقنا خير العمل وأن 
تاريخ الموصل ) (يجعل الجنة بيننا موعداً برحمته والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

٨٢.(  
      والثانية للخليفة العباسي أمير المؤمنين هارون الرشيد وهي األهم لما تحتويه من 

 لولي أمر المسلمين بمسؤوليته تجاه األمة وتذكير بيوم القيامة وما أحوج عظة وتذكير
األمة اليوم بتذكيرهم بهذه الوصية التي يجب أن تكتب بماء الذهب وتطبع وتنشر لتوزع 

  . بين العامة ويتفكر فيها الناس ليعلموا بمضمونها
وهناك نسخة )مجموع٣٧٦٥(ومخطوط الوصية محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق برقم 

مصورة عنها موجودة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة وتقع في ورقتين فيها 
بعض الفراغات يرجع تاريخها إلى سنة إحدى وستين وخمسمائة هجري وهي تبدأ 

اخبرنا الشيخ اإلمام الثقة بقية السلف الصالح أمين أبو الفداء إسماعيل بن أبي بكر (
حدثني محمد بن ميمون :ثم يذكر سند حتى قال......هللا لمرضاتهجلدك القالنسي وفقه ا
حفظني إبراهيم بن عبد الكبير بن المعافى بن عمران هذه الرسالة :بن زيد العمراني قال

   .ونص الوصية هو.....وقال سمعت أبي يقراها ويقول إنه سمعها من المعافى
م والمسلمين إنه يا أمير أصلح اهللا أمير المؤمنين وأصلح بصالحه اإلسال       ((

المؤمنين ما أحد من الناس يود أن يوعظ وال خلق من البشر يتوق أن يسمع ألن القول 
بالتذكير واالستماع للموعظة فريضتان موجبتان الزمتان انزلها اهللا في كتابه وأوضحها 
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ثم قال .ورة الذارياتس))٥٥)(وذَكّر فإن الذّكْرى تَنفَع اْلمؤِمنين(لعباده فقال في التذكرة
سورة )١٨.....(الذين يستَِمعون ْألقوَل فَيتَبعون أحسنَه)١٧)(فَبشر عِباِد(...في السامعين

ثم حلى بعد البشارة حالهم وذكر الناس فعالهم ليقوى عليه عزائم نياتهم ويجمع .الزمر
سورة )١٨(لَئك هم ُأولُو األلبابُأولِئك الذَين هداهم اهللا وأو(فيه شظايا رغباتهم فقال 

الزمر فإذا شهد اهللا للسامعين والتابعين بأنهم أولوا العقول في الدنيا والهدى في الدين 
أمير المؤمنين -بأن يسهل طريق الموعظة له ويحسن سبيل االستماع منه-فأحق الناس

حك وأن اهللا ألمر يعلم أن األمة أصبحت تحت جناحك وأن صالحها أصبح موصوالً بصال
قد أوجب لك النصيحة وإنك على علم ومعرفة ويقين وثقة فاسمع يا أمير المؤمنين سمع 

ما أدى به حقك من التذكرة واجتبى لك من :اهللا لك كتاب امرئ أكبر حاجته عندكم يقول
الموعظة التي يعلم اهللا أن محلها لعلى نية القلب وأن مخرجها لمن ضمير النفس على 

  . توفيق إال باهللاحفظك وما ال
      إنه يا أمير المؤمنين ما أحد أصدق من اهللا حديثاً وال أبر منه قسماً وهو أقسم 

سورة )٩٣)(عما كَانُوا يعملُون)٩٢(فَورِبك لَنَسألَنهم أجمعِين(..ليسئلن جميع خلقه فقال 
ن في خصائص فكل الخلق رعايا غداً يسألون عن دخائل أمورهم ويجادلو.الحجر
وأنت واهللا يا أمير .سورة النحل)١١١...(يوم تأِتي كُل نفِس تُجادُل عن نفسها(نفوسهم

وفقك -المؤمنين راع وغداً تسائل عن رعيتك خاصة وتجادل في أمتك عامة فما يمنعك
ألمرك ونبهك لحظك أن تنظر في ما هو منظور فيه من شأنك وتعد الحجج لما أنت –اهللا 

 في أمر سلطانك فواهللا ما احد له معرفة بأمر أوله مسكة من عقل يتقدم مجادل به غداً
في الدنيا إلى أمام إال أعد ما يلقاه به من الكالم وكيف ال تعد يا أمير المؤمنين وأنت غداً 
إلى رب العالمين تقاد على الخالق فرداً حتى تقف بين يدي اهللا وحيداً وقد حضرت 

فقد صغر هنالك شأنك؟كل ،يستمعون لما ينفذ فيك القضاءاألنبياء والرسل والشهداء و
سورة عبس، شأن )٣٧(لكُِل ِامِرئ ّمنُهم يومئٍذ شأن يغنيِه (ذلك حينئذ في معذرة هيهات

واهللا يا أمير المؤمنين واحد يدحرج األشغال ويهبط األثقال ويضايق باألحوال فكيف 
  قوادح جدال العامة؟ بشؤون جمة وأشغال مهمة من عالئق حساب األمة و

       ويطول الموقف بين يدي الحكم العدل يا أمير المؤمنين فما أنت فاعل أو قائل لدى 
تَذْهُل كُلُّ مرِضِعة عما (...المحافل والمسائل في الموقف العظيم واليوم الهائل الذي

دته وكربه أن يهرب سورة الحج،بلغ واهللا من ش)أرضعتَ وتَضع كُلُّ ذَاِت حمِل حملَها
أخيه وأمه وأبيه :المرء ممن كان يتعلل في الدنيا بقربه ويسكن لذي الوحشة إلى انسه

وصاحبته وبنيه وما بنوه الذين كره يومئذ قربهم نعم واهللا الذي جمع كنوزاً وراق الدنيا 
وكذلك كتبت في (لهم وأوقد على نفسه نيران الحريق من أجلهم مما نسب نفسك بالنظر 

،وأصدق عين الخبر وجادلها بالجدال الفاحص )ألصل وفيها شيء من عدم الوضوحا
وحذرها بالجواب الصادق فإنك اليوم لسبيل مهلة على جناح قدرة لتعلم في الدنيا بعقلك 

سرائر عملك وهتكت الستور عن فائق –مالك في اآلخرة عند ربك إذا كشفت األمر،من 
كما جاء في المخطوطة والنص بحاجة إلى [ إثرك بتصريح السؤال وتثبيت الحجج

   .]تقويم

  وصية اإلمام المعافى بن عمران الموصلي للخليفة العباسي هارون الرشيد
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       فانظر ماأنت مجيب يا أمير المؤمنين إن قال لك أحكم الحاكمين حين توضع 
الموازين القسط ليحكم بين الناس بالحق وقد نطقت الجلود وقام كل عضو على صاحبه 

ي في بالدي وقيمي على شهيداً فلن يستطيع أحد أن يكتم اهللا حديثاً يا عبدي جعلتك خليفت
عبادي وأميني على خلقي فوضعت مالي عندك وديعة وجعلت عيالي أمانة قبلك بعهود 
وثيقة قلدها عنقك ومواثيق غليظة حملتها ظهرك ووصايا جمة قطعت بها عذرك إال 

  .تتخذ مالي دوال وال عبادي خوال فما صنعت في المال وماذا صنعت بالعيال؟
  انة المستودعة؟هل حفظت وصيتي في األم

  ورعيت حرمتي في الرعية المستحفظة؟ 
وأطعت أمري في المواثيق المغلظة أم جعلت مالي دولة وبالدي نهبة وذمتي وكتابي 

  ظهرياً؟
يا رب طبقت بالدك :أتراك حينئذ يا أمير المؤمنين تقول على أعين الشهداء والنبيين 

واستعملت عليهم أبراراً أخياراً وأخذت عدالً ووسعت عبادك فضالً شغلت بهم ليالً ونهاراً 
على أهل الملة والذمة -أي الكتاب والسنة-مالك من حقه فوضعته في أهله ثم سلطت

فجعلتهما أماميين محكمين وشاهدين مصادقين والرعية مالنا وأخذا مني ومنها ما علينا 
ن تقوله جهالً ألن كال ال أظنك يا أمير المؤمنين تقدر على القول بهذا عمداً وال تستطيع أ

  سورة ق)٢٩(ما يبدُل اْلَقَوم لدي وما أنا ِبظَالٍم للعبيِد(اهللا تبارك وتعالى يقول 
حين يسألك غداً رب العالمين وقد خشعت -   أم هل عسيت أن تقول يا أمير المؤمنين

 األصوات وصاخت األسماع بقول الملك المتبنية ألمره التائب إلى ربه الذي جعل اهللا
يا رب أما مالك فأخذته من غير حقه  : -اعترافه في الدنيا بذنبه سبباً للمعذرة في هلكه

وتعديت أمرك في أخذه وأما عيالك فلم أرع لك حرمة ولم أرقب لك حسنة فيما كنت 
أوليتهم سلطت عليهم من ال يرحمهم ذل وال يحفل لما بهم من فقر وال ما مسهم من 

بق عليهم من بالء حتى ضاعوا وجاعوا وعالوا وأما ضرر،وركد عليهم من جور وأط
ومواثيق كتابك الذي جعلته حكماً بين خلقك ليحكم به ،أياتك...عزائم أمرك وزواجر نهيك

الخلفاء ويستشهده الضعفاء فإني غفلت طول غفلتي عنه وتهاونت شدة تهاوني به حتى 
يا رب ،سوم تكبيراً بين يدكفيها قائم األسماء والر.....درست معالمه وانمحت آثاره فلم

سورة الزمر فما ) ٦٠)(أليس في جهنَم مثوى للمتكبرين(....العالمين،وإغفاالً لقولك 
  ظنك بغضبه وما ظنك بسخطه على من خالف أمره؟

   فاحذر يا أمير المؤمنين مختتم األمم الماضية والمفني الجبلة الباقية وخذ لنفسك تجده 
َ تَجد كُل نَفِس( آخر الموعظة ) آل عمران)(٣٠....( ما عملَتْ من خَيٍر محضراًيوم

  . والحمد هللا وحده وصلى على محمد واله وسلم
      راجع كتاب الزهد ومسند اإلمام المعافى بن عمران الموصلي تحقيق الدكتور عامر 

-م١٩٩٩حسن صبري الصادر عن دار البشائر اإلسالمية الطبعة األولى بيروت 
    .٩٠إلى ص ٨٥ من ص ١٣-١٢ري سلسلة األجزاء والكتب الحديثة هج١٤٢٠

  

  

 عمر عبد الغفور القطان
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@õbÏë@òÐÓë@ @
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@ @
قالوا قديماً ان الرياضة تربية للنفوس وليس حيازة للكؤوس، والرياضة تروض   

بصيراً يعلم كيف يسّير االمور النفس وتهذب الطباع وتجعل من ممارس الرياضة رجالً 
باتجاهاتها الصحيحة وتراه منفتحاً على الناس اجمعين وقليل الغضب وهادئ الطباع 
لذلك نرى اليوم الكثير من الناس يشبهون 
العقالء واصحاب هذه المزايا بصاحب الروح 

  ).Sportسبور(الرياضية ويطلقون عليه 
وحديثنا في هذه السطور عن احد   

الذين لم يختلف او يدخل في الرياضيين 
مواجهة مع احد طيلة حياته الرياضية التي 

 ١٩٩٢ حتى العام ١٩٦٥امتدت منذ العام 
وحتى في حياته العامة وهذا يعد من االساطير 
كان كذلك صاحب االخالق الحميدة والطباع 
الحسنة التي اكتسبها من خالل تربية تجلت 
ي فيها كل معالم االيمان والدين االسالم

  .الحنيف
انه احد رواد الرياضة في مدينة   

الموصل العريقة واحد اعمدة فرق الموصل 
وفرق الفرقة الرابعة بكرة السلة خالل ما 

  .يقارب ثالثة عقود من الزمن
، متزوج وله ١٩٥٠انه الالعب موفق احمد محمد، من مواليد الموصل عام   

 عند انتسابه لنادي الفتوة ١٩٦٥بنات بدأ حياته الرياضية عام ثالث ثالثة اوالد و
الرياضي في ذلك العام ضمن فرق الناشئين وبدأ بممارسة كرة المنضدة التي تعتبر من 

 واحرز معه المركز ١٩٦٠الرياضات العريقة التي تبناها نادي الفتوة منذ تأسيسه عام 
  كما شارك ضمن بطوالت االندية والمؤسسات واحرز المراكز١٩٦٦-١٩٦٥االول لعام 

  .االولى وبإشراف المدرب الرياضي حميد عبد مصطفى
 بدأت مرحلة اخرى من مراحله الرياضية، حيث انتسب للجيش ١٩٧٠في عام   

العراقي كضابط صف واستخدم ضمن العاب الفرقة الرابعة واصبح العباً من الدرجة 
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ني  المركز االول والثا١٩٨٥ حتى عام ١٩٧٠االولى بكرة السلة وحصل خالل الفترة 
  .مع فريق الفرقة الرابعة في بطوالت الجيش العراقي

كما مثل نادي الفتوة بكرة السلة في بطوالت اندية القطر المتقدم منذ عام   
  . وكان دائماً ضمن الخمسة االساسية االولى١٩٨٦ حتى عام ١٩٧٠

  
 بطولة المنطقة الشمالية بكرة السلة ١٩٧٠وحين احرز منتخب الموصل عام   
ر الالعبين في ذلك الفريق، وكان ضمن ممثلي المنطقة الشمالية في بطولة كان اصغ

العراق الذي لعب ضد المنتخب العراقي العسكري ومنتخب الشرطة واهلي بغداد 
 ١٩٧٢ و١٩٧١ و ١٩٧٠والبصرة ومنتخب الجامعات العراقية وذلك خالل مواسم 

  .شاكرالوكان يشرف على تدريب منتخب الموصل المدرب اديب 
 لم يبتعد عن الوسط ١٩٩٢ حتى عام ١٩٦٥طيلة حياته الرياضية منذ عام   

  .الرياضي اطالقاً وكان ضمن الفرق في تلك الفترة اما العباً او حكماً او مدرباً او ادارياً
زار جميع محافظات القطر خالل حياته الرياضية عدة مرات باستثناء محافظة   

 ١٩٧٣حتى ايام اصابته البليغة الذي تعرض لها عام السماوة التي لم يسافر اليها يوماً، 
عند تعرضه لالصابة تبنى . لم يغادر مالعب الرياضة فكان يعمل في التدريب واالدارة

اشهر وبعد استحصال موافقة رئاسة اركان ثالثة ناديه الفتوة عالجه في بغداد لمدة 
مان تم ارساله موفداً الجيش بجهود المرحوم ضابط العاب الفرقة الرابعة طه حمو سلي

الى بلغاريا ليجرى له هناك عملية جراحية ليشفى من اصابته ويعود العباً للفرقة الرابعة 
ولنادي الفتوة كما اقام نادي الفتوة مباراة تكريمية له مع منتخب كركوك بكرة السلة 

  .١٩٧٣وخصص ريع المباراة لالعب موفق احمد محمد وذلك بعد عودته عام 
ات عديدة خالل سني خدمته في الجيش ممثالً الفرقة الرابعة في له مشارك  

بطوالت الجيش بكرة المنضدة، وشارك في تحكيم بطوالت جامعات القطر خالل اقامته 
  .١٩٧٥البطولة في الموصل عام 

 رعـد احمد امين الطائي.د
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ومن الطريف ان يكون رائدنا موفق ولمدة عشر سنوات حكماً والعباً ضمن   
ة من قبل جميع ضباط  بمصادقلفرقة الرابعة ويأتي ذلكنفس البطولة الخاصة بتشكيالت ا

العاب هذه التشكيالت على ذلك ومن خالل هذه الثقة الكبيرة به خالل سني خدمته 
اؤتمن على تجهيزات ومخازن العاب الفرقة الرابعة مساعداً ) ١٩٩٢-١٩٧٥(العسكرية 

  .ألمين مخزن، ثم اميناً لتلك المخازن

  
ورات التدريبية والتحكيمية في فعاليات كرة السلة وكرة اشترك بالعديد من الد  

اال ان كرة السلة كان . المنضدة والتنس االرضي واصبح حكماً اتحادياً في هذه اللعبات
  .لها الحظ االوفر في التدريب والتحكيم على المستويين المدني والعسكري

ها والمهرجانات رافق فرق الفرقة الرابعة الرياضية لسنين طويلة خالل بطوالت  
التي تقيمها مديرية العاب الجيش والتدريب البدني وبصفة مدرب او اداري وبخاصة 

  .بطوالت الجيش بالسلة واليد والسباحة والعاب الساحة والميدان
والمالحظة الجديرة باالهتمام ان الفرقة الرابعة ومنذ تأسيس العابها عام   
 اقامة مباراة اعتزال احد العبيها  ولحد كتابة هذه السطور لم يتم١٩٦٤-١٩٦٣

 حيث وزعت بطاقات الدعوة ١٩٩٢باستثناء العبنا المبدع موفق احمد محمد وذلك عام 
وانتشرت االعالنات في عموم المدينة وهي تشير الى اقامة مباراة االعتزال لالعب 

، بين فريقين من تشكيالت الفرقة الرابعة وهم ٢٤/٦/١٩٩٢موفق احمد وذلك في 
يلي العالي والوليد وعلى قاعة الشهيد امجد محمد نوري، وتقدم الحضور قائد تشك

الفرقة الرابعة وممثل قائد الفيلق الخامس وشخصيات كثيرة من الوسط الرياضي في 
الموصل وجمع غفير من الرياضيين غصت بهم مدرجات القاعة آنذاك، وقد اعلن حينذاك 

محمود بدء المباراة، لعب موفق احمد عشر المرحوم المربي الرياضي المعروف تحسين 

 ع رائد السلة الموصلية الالعب موفق احمدموقفة وفاء
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دقائق واوقفت المبارة ليحمل على االكتاف مودعاً من قبل جمهوره واصدقائه وبدأت 
المبارة من جديد، وبدأ بعد ذلك تكريم الالعب المعتزل من قبل عديد من الجهات 

  :والشخصيات الرسمية وغير الرسمية ومنها
 اتحاد كرة السلة - ممثلية اللجنة االولمبية-قة الرابعة قيادة الفر-قيادة الفيلق الخامس

 جامعة الموصل ممثلة بكلية التربية الرياضية - اتحاد كرة المنضدة والتنس-فرعيال
 نادي - نادي الفتوة- مديرية تربية نينوى- نينوىشرطة قيادة -واالشراف الرياضي

لحفل تلفزيونياً وعرض الموصل، فضالً عن العديد من الشخصيات البارزة وقد صور ا
 ١٩٩٢وهكذا وفي نفس سنة اعتزاله احيل على التقاعد عام . في حينها حدثاً رياضياً

  .برتبة نائب ضابط
  بعيداً عن الرياضية قريباً منها؟

حتى بعد اعتزاله الرياضة وتقاعده وابتعاده عن سوح المالعب واالجواء   
ارها وامورها ومفاصلها المختلفة فهو بعيداً عن اخب) ابو عمر(الرياضية لم يكن االخ 

صاحب رفقة دائمة مع العديد من رفاقه خالل تلك السنين وهو كذلك من القراء 
والمطالعين الجيدين للصحف والمجالت والمطبوعات الرياضية االخرى ومتتبع رصين 
الحداث التاريخ الرياضي العراقي والموصلي ورواده منذ اربعينات القرن العشرين حتى 

  .اليوم
 ١٩٩٧اما فيما يخص نشاطاته الثقافية فقد اسس ندوة علمية ثقافية منذ عام   

والزالت حتى يومنا هذا، وهي ملتقى للعديد من الشخصيات االدبية والثقافية تدور فيها 
المحاضرات والمناقشات في مجاالت العلم واالدب والشعر وكذلك الرياضة ومختلف 

روادها من الرياضيين وقد اطلق عليها عند تأسيسها اسم والتخلو من . المعارف االخرى
تيمناً باسم المرحوم كابتن نادي الموصل ومنتخب المحافظة ) ندوة الكابتن محمود شاكر(

) ندوة مصابيح الهدى( تغير اسمها الى ٢٠٠٩في ثمانينات القرن العشرين، وفي العاخم 
الدكتور فارس عبد اهللا جاسم عاصم محمد و: وكان لالعبي السلة والرياضيين كل من

الفضل في تأسيس هذه الندوة، ويرتاد هذه الندوة العديد من المثقفين واالدباء واساتذة 
الجامعة ورجال االدب وهي ندوة نصف سنوية ولها موقعها الخاص على شبكة 

  ).االنترنت(المعلومات العالمية 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 رعـد احمد امين الطائي.د
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 مظفر بشير
  لمكـارم عـادلُ   إلى المجد يرقى وا   

 

  وقد ذل من ال يرتقـي أو يحـاولُ          
 

       وذلك شأن النـاس هـذا مجاهـد  
 

ــاذُل   ــا وال يتخ ــى العلي ــسير إل   ي
  

 وذلك وبيٌ ال يـرى غيـر نفـسه         
 

  وإن سيم خسفاً واستُبيحت عوائـلُ       
 

  وصاحت بـه جاراتـه مـستغيثةً      
 

  وصاح به شيخ من الهـول ذاهـلُ         
 

ــه   ــاح بوجه ــاً أش ــه تيه   ولكن
 

   فــي أهوائــه يتواصــُلتــصاميم  
 

  ومن لم يـشاركنا بكـل همومنـا       
 

  فما هو منـا وهـو جاحـد ناكـل           
 

  سيبقى بـواد موبـق كـُل جاهـل        
 

 ويدرك ما يـصبو إليـه المناضـل          
 

  وهل يدرك اآلمـال شـماً حوالقـاً       
 

ــاذل     ــالم متخ ــود ح ــؤوم قع   ن
 

  وللمجد من فـوق الثريـا منـازلُ       
 

  لها في قلـوب األكـرمين منـازل         
 

ــ ــاوإن الثري ــشيب ونوره   ا ال ت
 

ــل   ــا الحوائ ــه عن ــديم وال تخفي   ق
 

ــه ــالهون إال هوات   وال يرتــضي ب
 

  ويأباه من بين الرجـال األفاضـلُ        
  

  رجاٌل قد أعطـو للرجولـة حقهـا       
 

ــازُل   ــيّ المن ــيهم إال األب ــا ف   فبم
 

  وما هـم ذكـور فالرجولـة همـةٌ        
 

  وعزم وحزم في المخـاوف هائـل        
 

ـ          اوقد حاز أخـالق الرجولـة كَله
 

ــائلُ    ــال رس ــن للرج ــساء فه   ن
 

 كذاك يحوز الفضُل من هو فاضـلُ      
 

  فميزانُنا فـي ذا المقـام الفـضائلُ         
 

  وإن اُمرءاً قد سار سـبعين حجـةً       
 

  وعشراً إلى ما كان يرجوه واصـلُ        
 

  وإن لم يصل بعد الثمـانين منـزالً       
 

  فما هو حتى يبعث الخلـق نـازلُ         
 

  ويا عادُل قد نلت في المجد منـزالً       
 

 رفيعــاً لــه تهفــو وترنــو المنــازل  
 

  ومن لم يالحق ذا الزمـان يعـدوه       
  

  يظل مقيماً حيـثُ كـان األوائـلُ         
  

  فواصُل فتى الفتيان فينـا مـسيرةً      
 

  فقد طاب في هذا الزمان التواصـلُ        
 

ــاً  ــل محلق ــو أن تظ ــا لنرج   وإن
 

  ونحن نبـاهي ذا فتانـا المناضـل         
 

  نقول أفـيكم واحـد مثـل عـادل        
 

   مـذ عرفنـاه باسـلُ      فنحن فتانـا    
 

  وذو نسب عاٍل أبـو البكـر جـده        
 

  وفي الغار ثاني إثنين للنفس بـاذلُ        
 

  وإن أحوجت هذي الثمانون بعضهم    
 

ــلُ    ــك كام ــسمع عن ــة فال   لترجم
 

ــالً  ــر محج ــيالً أغ ــا ج   وإن لن
 

  ولــيس لــه فيمــا رأيــت مماثــُل  
 

  كريم عتيـد فـي المكـارم ثابـتُ        
 

ـ           ُل وإن كثرت فـي مرتقـاه الغوائ
  

 فدونك مـا قـد يجتليـه المجايـلُ           وإن كنت ال تدري مناقـب جيلنـا       
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  ونحن بال فخـر كواكـب صـحبنا       
 

  فسر في هـداها تكتنفْـك الخمائـلُ         
 

 ــد ــن ذو عوائ ــه آم ــيرك في   وس
 

  )عفــاف وإقــدام وحــزم ونائــُل(  
  

         ألم تر أنـا قـد دهتنـا مـصائب  
 

  فسارت بنا حيثُ الـدواهي قوافـلُ        
 

ــت ح ــُل الق ــُلقواف ــا وقواف   تفه
 

  نواظر ما تخفي الليـالي الحوامـلُ        
 

  وقد قال من قبـُل المعـري ناديـاً        
 

  ولو كان فينا ما الذي هـو قائـُل؟          
 

  وقال السها يا شمس لونك حائـلُ      (
 

ــلُ     ــة باق ــساً بالفهاه ــر ق وعي  
 

  فيا مـوت زر إن الحيـاة ذميمـةٌ        (
 

  )ويا نفس جدي إن دهـرِك هـازلُ         
 

 لغـداة مـآثراً    ا  النـنس  وإن ننس  
 

  ألحمدنا السامي الـذي هـو ماثـلُ         
 

  فذي روحه الطهرى ترفرف فوقنـا     
 

  كغيث همى والترب أمحـُل قاحـلُ        
 

  )أال ليت شعري هل ابيـتن ليلـةً       (
 

ــلُ     ــذلك آم ــي ل ــأظهركم إن   ب
 

  فتشفى صدور قد أمض بها النـوى      
 

  وترقى دموع في الجفـون نواهـل        
 

  إال إننا نبقـى علـى العهـد بيننـا         
 

  نحــافظ ال ننــساه أو نتغافــلُ    
 

   على ما كنت تعهد من وفـاً       ىبقتس
 

  وحٍب وإخالٍص ونبقـى نواصـلُ       
 

  فدم رافالً فـي رحمـة اهللا ناعمـاً        
 

  وفـي غـٍد اللقيـا تقـام المحافــلُ      
 

  وفيها سـتحيا الـذكريات جميعهـا      
 

  وتخلد في يـوم الخلـوِد الفـضائلُ         
 

ــه أراذل  ــيس في ــوم ل ــك ي   وذل
 

  ــد ــريم حمي ــُل ك ــارِم آه   بالمك
  

ــه  ــك جفون ــام الحرم ــاك ين   هن
  

  فلــيس حواليــه هنــاك أراذلُ    
  

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

 ر بـشيرمــظفـ
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@ @
هو من الشخصيات والوجوه الالمعة في المجتمع الموصلي وله حـضوره فـي             

ادئة ومحببة حلو الطلعـة لطيـف       التجمعات الثقافية واالدبية والفنية، يتسم بشخصية ه      
المعشر، انيس الكلمـة اسـمه وعملـه        
االدبي تجاوز مدينة الموصل والعـراق      
الى البلدان العربية بأعماله القصـصية      
ــأن انجــازه  ــد ب والمــسرحية، واعتق
لمسرحية جلجامش الموجه للفتيان التي     

 خير مثـال علـى      ٢٠٠٤اصدرها سنة   
، ثنائية تقديم اعماله للـصغار والكبـار      

فمن لم يطلع على الملحمـة وصـراع        
انكيدو مع معاصريه من اجل البلوغ الى       

يمكنه االستئناس بـالحوار    . سر الخلود 
الرائع والجميل بـين انكيـدو وخمبابـا        

تو بنـشتم وبقيـة     ونسون وا نوشالتي و 
  .شخصيات الملحمة العراقية الخالدة

 القصصي والمسرحي   هان انجاز 
  :لهيالمس ما ذهب اليه الشاعر بقو

  
  

  ي صغيراً وعندمافسعصيت هوى ن
                    رماني زماني بالمشيب وبالكبر

  اطعت الهوى، عكس القضية ليتني
                    ولدت كبيراً ثم عدت الى الصغر

ومعانيه لمترجمنا الرائد طالل حسن، دقة تعابيره       والملفت في المنجز االبداعي       
ة المفردات وسهولة االسلوب وحواراته الممتعة المكتنزة       دون زخرفتها، فضالً عن بساط    
ني ويـسخر الحـوادث     يغترف دوماً من التراث الشعبي الغ     بالقيم الفنية والتربوية، وهو     

التاريخية في السرد القصصي الى جانب مسألة مهمة امتازت بها اعمال مبدعنا الكبير،             
سـب  فهـا بـشكل دقيـق يتنا      وهي استعارة شخصيات من عالم الغابة والحيوان وتوظي       
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م ساذجة، فجاءت تسمية الحيوانات     أرة قوية   رة ام خيّ  وطبيعتها في الحياة بوصفها شري    
وغيرها بما  ) مغامرات سنجوب (او  ) الضفدع الصغير (و  ) العمة دبة : (بصيغ مختلفة مثل  

  .يحبب مادته الى االطفال والفتيان بصيغتها المشوقة
ائد طالل حسن، تكاد تلقـي درسـاً مـن          ن كل قصة من قصص الر     ال خالف بأ    

ية في شتى مناحي الحياة، كتأكيده على الفضيلة وحـب العلـم            الدروس التربوية والقيمّ  
والوفاء والصدق والكرم والجود واحترام الكبير واغاثة الملهوف، الى جانب تأكيده على            

  .االرتباط باالرض وحب الوطن والتعلق بأهداب القيم العربية المعروفة
كـل   ةوال بد من االشارة هنا الى ان مبدعنا الكبير قد آل على نفسه انجاز قص                

، أي ان منجزه االبداعي يدور دوران االيام في الـسنة الواحـدة              لالطفال والفتيان    يوم
  .واحياناً يسارعها

وحسبي ان ذلك يجسد عظم هامة هذه القامة السامقة في عالم االدب معبراً عن                
ـ  بشكل ديناميكي مقر،صميم االكيد على االنجاز االبداعي اليومي الثر      قوة االرادة والت   اً ون

بحرفية ومهنية عالية حد االبهار، وعليه فقد احتفى به مركز دراسات الموصل وكرمـه              
بدرع االبداع، وال اجد بداً للتدليل على       
ما ذهبت اليه سوى االطـالع علـى        
مسيرته الرائدة ومنجزه االدبي منـذ      

بعة عقود من الزمن فهـو      اكثر من ار  
ــل    ــة الموص ــد مدين ــن موالي م

انهى دراسته االبتدائيـة    ،  ١٩٣٩سنة
انهى دراسته  ثم  ،  في الموصل ودهوك  

، المتوسطة والثانوية فـي الموصـل     
 ١٩٥٨  سـنة  عين معلماً في القيارة   

   . سنة٢٨  مدةعمل في التعليمو
نشر اول مقالة نقدية، وكانت حول 

ى مسرحية فلسطين، في جريدة فت
نشر اول قصة  و.١٩٦٤ سنة العراق

قصيرة في اواسط الستينات، وكانت 
  ).النبتة التي تتنفس(بعنوان 

كتب اول مسرحية لالطفال مثلتها و
مجموعة من تالميذ وتلميذات مدرسة 

 ونشرت في ١٩٧١ سنة)ام المعونة(
  .١٩٧٣مجلة النبراس عام 

نشر اول قصة لالطفال في مجلة و
وكانت حول ) ازالعك(المزمار بعنوان 

  .١٩٧٥ سنة القضية الفلسطينية

 ذنـون الطـائي.د.أ
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، وقـد   ١٩٧٦سنة  ) الحمامة(صدر كتابه االول لالطفال عن دار ثقافة االطفال بعنوان          و
، وكان يضم ست قصص حـول       )البحر(صدر كتابه    و .رسمه الفنان المبدع صالح جياد    

ة االطفـال   عن دار ثقاف  ) ليث وملك الريح  (صدر كتابه   و.١٩٧٩ سنة   القضية الفلسطينية 
 عن مجلة اسامة الـسورية    ) حكايات قيس وزينب  ( صدر كتابه    و. ١٩٨٠ سنة   في بغداد 

صدر  و .١٩٨٤ سنة   عن دار ثقافة االطفال في بغداد     ) الفراء(صدر كتابه   و  .١٩٨٣سنة  
عـش  (صدر كتابه    و .١٩٨٥ سنة   عن دار ثقافة االطفال في بغداد     ) البرارينداء  (كتابه  
نشر اول مـسرحية طويلـة       و .١٩٨٦ سنة    العرب في دمشق   عن اتحاد الكتاب  ) الثنين

عن دار ثقافة   ) العش( صدر كتابه    و. ١٩٨٩ سنة   )ريم(للفتيان في مجلة االقالم بعنوان      
نشر مسرحية للفتيان في مجلة االديب المعاصر بعنوان        و. ١٩٨٩ سنة   االطفال في بغداد  

الكتـاب العـرب فـي      عن اتحاد   ) من يوقظ الشمس  (صدر كتابه    و .١٩٩٢سنة  )اشتار(
 عن دار ثقافة االطفال فـي بغـداد       ) مغامرات سنجوب (صدر كتابه    و .١٩٩٣ سنة دمشق
صـدر   و .١٩٩٥ سنة نشر سبع مسرحيات طويلة للفتيان في جريدة بابل        و .١٩٩٥سنة  
صـدر كتابـه     و .١٩٩٧ سنة عن دار ثقافة االطفال في بغداد     ) دروس العمة دبة  (كتابه  

قصة حـول االنتفاضـة فـي       ) ٣٢( عمان، وكان يضم     عن دار كندة في   ) حكايات ليث (
عن اتحاد الكتاب العرب فـي      ) انكيدو(صدرت مسرحيته    و .١٩٩٨ سنة االرض المحتلة 

عـن دار التوحيـدي فـي       ) داماكي والوحش ( صدرت مسرحيته     و .١٩٩٩ سنة دمشق
، في ابو ظبي، وهي     )الضفدع الصغير والقمر  ( صدرت مسرحيته     و .٢٠٠١ سنة   حمص

الجائزة الثانية في مسابقة الشيخ هزاع ال نهيـان لمـسرح الطفـل             بلفائزة  المسرحية ا 
في مجلة الحياة المسرحية السورية في      ) اورنينا( و نشرت مسرحية     .٢٠٠١ سنة العربي

و صـدرت مـسرحيته الثالثيـة       . ٢٠٠٢دمشق، وهي مسرحية طويلة للفتيان سـنة        
ث مـسرحيات هـي انكيـدو،       عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، وتضم ثال       ) جلجامش(

في مجلة الحيـاة    ) عذراء اريدو (و نشرت مسرحيته    . ٢٠٠٤بشتم سنة   -خمبابا، اتونا 
و صدرت مـسرحيته    . ٢٠٠٤المسرحية في دمشق، وهي مسرحية طويلة للفتيان سنة         

  .٢٠٠٥عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق سنة ) االعصار(
 ومسرحية  ١٥/٥/١٩٧٥في  التي نشرت في مجلة المزمار      ) العكاز(بين قصة   و

قـصة  ) ١٠٢٠(، اكثر مـن     ١٦/١١/٢٠٠٦التي نشرت في جريدة دجلة في       ) النمس(
وقصة مصورة وسيناريو ومسرحية، نشرت في صحف ومجالت عراقية وعربية، وهذه           

  :هي بعض تلك الصحف والمجالت
  :المجالت
  . الموصل-النبراس .١
 . بغداد-المزمار .٢
 . بغداد-مجلتي .٣
 . بغداد-تموز .٤
 . بغداد-رةالمسي .٥
 . دمشق-اسامة .٦
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 . الموصل-الجامعة .٧
 . بغداد-الطليعة االدبية .٨
 . عمان–افكار  .٩
 . الكويت-العربي الصغير .١٠
 . بغداد-االقالم .١١
 . السعودية-الشبل .١٢
 . الكويت-البيان .١٣
 . بغداد-االديب المعاصر .١٤
 . بغداد-الشباب .١٥
 . عمان-وسام .١٦
 . عمان-براعم عمان .١٧
 .الموصل-نون .١٨
 . بغداد-الطفولة .١٩
 .بغداد -حديقتي .٢٠
 . بغداد-حبيبتي .٢١
 . بغداد-سندباد بغداد .٢٢
 .الموصل-قوس قزح  .٢٣
 .الموصل-الطفل واالسرة  .٢٤
 . الموصل-زرقاء نت  .٢٥
 . الموصل-التربية .٢٦
 .الخازر .٢٧
  السليمانية-بيفين .٢٨
 . دمشق–الحياة المسرحية  .٢٩
 . اربيل-كاروان .٣٠
 . بغداد-دجلة .٣١
 . اربيل-بارش .٣٢
 . عين كاوة-بانيبال .٣٣
 . القوش-السراج .٣٤
 . بيروت-احمد .٣٥
 . بيروت-توتة توتة .٣٦
 . بعشيقة-زهرة نيسان .٣٧

  
  

 ذنـون الطـائي.د.أ
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  :الصحف
  . بغداد-طريق الشعب .١
 . بغداد-العراق .٢
 . بغداد-الثورة .٣
 . بغداد-القادسية .٤
 . بغداد-الجمهورية .٥
 . بغداد-الوان .٦
 . الموصل-الحدباء .٧
 . عمان-الرأي .٨
 . عمان-الدستور .٩
 . بغداد-بابل .١٠
 . تكريت-تكريت .١١
 .الموصل-نينوى .١٢
 . الموصل-عراقيون .١٣
 .الموصل-ل العراقمستقب .١٤
 .الموصل-دجلة  .١٥
 .الموصل-المسار .١٦
 .الموصل-الحقيقة .١٧
  . بغداد-شمس الصباح  .١٨

       ولما يزل مبدعنا الكبير طالل حسن يّجد كل يوم في انجاز القصص للصغار تارة 
  !واخرى للكبار

  .      متمنين له دوام العطاء واغناء المشهدين الفني واالدبي بفيض عطاءه المتدفق
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@ñ‡î—Ó@ @
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@ @
@‘‡äè¾a‹›‚@‡à«@a@‡jÇ@ïÜÇ@ @

  
صبغة اهللا ابن الشيخ فتح اهللا بن الشيخ عبد القادر المتولي على وقف النبـي               : هو      

من اعيان الموصل في القـرن الثـاني عـشر          . يونس والنبي جرجيس عليهما السالم      
قد واله في حياته على وقف النبي جرجيس عليه السالم مـشاركة            كان والده    ،الهجري
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خوة سيف اهللا بـن فـتح اهللا     توفي بعد والده بشهرين وله من اال،مع عبيد اهللا افندي
بن فتح اهللا وسعد اهللا بـن فـتح اهللا صـاحب     والحاج بكر ،ان خطيب النبي جرجيس   وك

 باسم ملحمة الموصل سـنة       نشرها المؤرخ سعيد الديوجي     التي ارجوزة حصار الموصل  
  .الروض النضر ومنهل االولياءوقد وردت ترجمته في شمامة العنبر للغالمي وم ١٩٦٥

وعاد الى الموصـل فـي غـرة محـرم سـنة            ) استانبول(سافر الى القسطنطينية         
م  وقد امتدحه الشاعر الشيخ قاسم الرامي عنـد قدومـه           ١٧٥٢هجرية الموافق   ١١٦٥

 منها ابيات التاريخ فقط صاحب الروض النـضرفي الجـزء الثالـث             بقصيدة نادرة ذكر  
 ، ولم يعثر على القصيدة متكاملة     ١٤٢ وفي شمامة العنبر للغالمي الصفحة       ٢٢الصفحة  

وبذلك ذهب بعض الباحثين خطا الى الخلط بينه وبين صـبغة اهللا الحيـدري المـاورني               
 ، والذي عاش في بغـداد     م المعاصر له  ١٧٧٣هـ الموافق   ١١٨٧الكردي المتوفى سنة    

ن فقد توهم  الباحثان الدكتور عبداهللا المولى وجـرجيس الراشـدي بـين الشخـصيتي              
 في البحث المنشور بمجلة جامعـة تكريـت للعلـوم           وترجموا لصبغة اهللا الحيدري خطأً    

 تحت عنوان قاسم الرامي شـعره       ١٣م المجلد رقم    ٢٠٠٦االنسانية العدد السابع لسنة     
لذي جمعا فيه اشعار الرامي من بطون الكتب وحققاهـا فـي البحـث              مجموعا محققا وا  

  . من المجلد المذكور٣٢٩المذكور وذلك في الصفحة 
 التاريخي بعد ان عثـرت علـى القـصيدة    يت من المهم التصحيح لهذا الخطأ        لذا رأ 

 والشاعر يشير في قصيدته     ،كاملة ضمن الديوان الشعري المفقود للشاعر قاسم الرامي       
 من القسطنطينية  ولـوال      ه قدوم بن المتولي ومناسبة القصيدة هي    إى ان الممدوح هو     ال

العثور على القصيدة لما امكن التمييز بين الشخصيتين والقصيدة تنشر الول مرة  كمـا               
  ان البحث المذكور يحتوي مجموعة اخطاء اخرى صححتها لالمانة التاريخية 

 ةمن القسطنطينية في غر     في قدوم صبغة اهللا    وقال مهنياً ( والقصيدة من مجزوء الرمل     
  ١١٦٥محرم من سنة 

ــت ــدباء زهــ ــل الحــ موصــ
وطيـــــور الـــــسعد قـــــد
ـبالبـــــــشارات وبالـــــــ

ــدة ــن بلـــ ــا مـــ جاءنـــ
ــرد  ــاب مفـــ ــو شـــ هـــ
نجــــل موالنــــا الفتــــى

ــفَ ــهخَـــ ــصر بـــ ر العـــ
ــالً زاده اهللا عـــــــــــــ
ــار ــالنبي المختـــــ بـــــ
ــا ــد اللقـــ ــدلت عنـــ بـــ
جــــل مــــن اهــــدى لنــــا

  

واســــتنارت فــــي الــــزمن  
ــوق ال  ــردت فــ ــننغــ فــ

ــ ــراًـــ ــنخير ســ  وعلــ
خطبهـــــــا اليـــــــؤتمن
جـــامع مـــن كـــل فـــن   
ــؤتمن  ــولي المــــ المتــــ
ــوطن  ــه الــ ــى فيــ واحتمــ

ــاالً ــننوكمـــــ  ومـــــ
ذي المعــــــالم والــــــسنن

بعـــــد المحـــــنمـــــنح 
صـــــــبغة اهللا ومـــــــن

  

 علي عبد اهللا محمد خضرالمهندس
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  جوانب من أنشطة المركز العلمية    

  
القى االستاذ الدكتور ذنـون      ،ضمن الحلقات النقاشية المستمرة التي يعقدها المركز       •

 ملخص بحثه الموسوم    ١٢/١٠/٢٠١١ بتاريخ )مدير مركز دراسات الموصل   (ي  الطائ

H@وجهوده في مجال التاريخ واآلثـار اإلسـالمية        األستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة    (

والذي اوضح فيه االسهامات العلمية لالستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة فـي مجـالي         

ى اكثر من اربعة عقـود، علـى صـعيد          االثار االسالمية على مد   التاريخ واكتشافات   

العراق وبعض االقطار العربية، فضالً عن مشاركاته العلمية في الندوات والمـؤتمرات            

الماجستير (والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه، واشرافه على طلبة الدراسات العليا           

بـد  وقيامه بتنفيذ العديد من الرسومات التخطيطية ومـساقط بعـض االوا        ) والدكتوراه

  .االثرية المكتشفة ميدانياً من قبله

 ملخص بحثـه الموسـوم      ٢٦/١٠/٢٠١١  بتاريخ القى الدكتور احمد قتيبة يونس    و •

، اذ تناول البحث قراءة الدالالت      ) داللة المهن والحرف في الحكاية الشعبية الموصلية      (

 رصد  التي تحيل اليها المهن والحرف التي وردت في الحكايات الشعبية الموصلية فقد           

البحث اثنا عشر من المهن والحرف واشتغل على توضيح توظيفها اللـساني داخـل              

وقد قسم البحث الى دالـة      . النص الحكائي، وتبيان داللتها وما تحيل اليه داخل النص        

  .المهنية ودالة الحرفة، بعد التفريق بين الدالتين

ا الموسوم   ملخص بحثه  ١٧/١١/٢٠١١بتاريخالقت الدكتورة عروبة جميل محمود    و •

) مهور الزواج في الموصل خالل العهد العثماني في سـجالت المحكمـة الـشرعية             (

وتناول البحث مهور الزواج في الموصل خالل العهد العثماني اذ تضمن تعريف المهر             

، ومهر مؤجل   ) معجل(لغة واصطالحاً وانواع المهور اذ قسمت الى نوعين مهر مقدم           

يقدم الزوج للزوجة من مصوغات ذهبية ومبالغ مـن         والحظنا من خالل االدراسة ما      
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المال، وقد يختلف مقدار المهر من اسرة الخرى وذلك بحسب امكانية االسرة ومكانتها             

 مثقال كل حـسب  ٢٠٠ مثقاالً الى ٥٠االجتماعية والمصوغات الذهبية قد تتجاوز من       

  .امكانيته ومقدرته

 لحضور االجتماع المنعقد فـي      ٢١/٩/٢٠١١ذنون الطائي في    . د.اوفد الى بغداد أ    •

مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمدراء المراكـز البحثيـة فـي الجامعـات               

العراقية بحضور االستاذ علي االديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فيه             

تـؤدي  مناقشة سبل تطوير العمل في المراكز البحثية واالرتقاء بأنشطتها المختلفة ول          

  .دورها الفاعل والتكاملي مع المجتمع

الدكتور يوسف جرجيس، الى تركيا للمشاركة في مـؤتمر الـسالجقة الثـاني              أوفد •

  .٢٢/١٠/٢٠١١-٢٠للفترة من 

اقلـيم الجزيـرة   ( من نشرة اضاءات موصلية وحمل عنوان     ايلول )٥١(صدر العدد    •

  .محمد نزار الدباغ. ث دللباح) والموصل من خالل كتاب تقويم البلدان البي الفداء

حـصار  ( من نشرة اضاءات موصلية وحمل عنوان        تشرين االول  )٥٢(صدر العدد    •

الموصل من قبل السلطان صالح الدين بن ايوب من خالل روايات المؤرخين المسلمين             

  . ميسون ذنون العبايجي. د.م.للباحثة أ) المعاصرين للحصار

األمـام  (اءات موصلية وحمل عنوان     تشرين الثاني من نشرة اض    ) ٥٣(صدر العدد    •

وكتابه التلخيص في تفـسير القـران        )هجري  ٦٨٠ت  (الكواشي ألشيباني الموصلي    

  .عمر عبد الغفور احمد القطانللباحث ) العظيم

نشرة قراءات موصلية وهي نشرة شهرية تعنى بقـراءات         من   ايلول )٧( صدر العدد    •

  : البحوث االتيةتنوتضم. المصادر العلمية في العلوم االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

 قراءة في احداث وشخصيات من تاريخنا المعاصر ذنون الطائي. د.  أ

 االثار والمباني العربية واالسالمية في الموصل مها سعيد حميد . د
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 نماذج منتخبة لألسـتاذ     –مدارس الموصل ومعلموها     محمد نزار الدباغ. د

 الدكتور ذنون الطائي

الدور التعليمي لألسر العلمية في الموصل من القـرن          هدى ياسين يوسف. م. م

 الخامس الى نهاية القرن السابع الهجري

  
وتـضمنت  .  )٨( نشرة قراءات موصـلية العـدد        من   تشرين االول  )٨(صدر العدد    •

 :البحوث االتية
  عنوان المقال  اسم الباحث

  لنسخالموصل وجمهرة خطاطي ا  ذنون الطائي . د . أ

ــات الموصــلية  احمد قتيبة يونس. د.م.أ ــاظ والموروث ــي األلف  دراســات ف

  حازم البكري ألصديقي.د: تأليف

 دراسة تقويمية فـي     -الرعاية االجتماعية للمسنين      هناء جاسم محمد. م

  -مدينة الموصل  

  -المجتمعية ثقافة الطفل في ظل بعض المتغيرات  مرح مؤيد حسن. م

  -نية في مدينة الموصل دراسة اجتماعية ميدا

  
  
  :تم اصدار المؤلفات التالية •

  .عبد اهللا محمد خضر/ التوسع العمراني لمدينة الموصل في القرن العشرين .١

 .حازم البكري. تأليف د)/ الجزء االول(دراسات في االلفاظ والموروثات الموصلية  .٢

  .تأليف عبد الرزاق الحمداني/ الموصل وجمهرة خطاطي النسخ .٣

شة اطروحة الدكتوراه المقدمة من قبل هدى ياسين يوسف الباحثة في           تمت مناق  •

االسهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة في بالد الـشام ابـان           : (المركز والموسومة 

، في تخـصص التـاريخ      )م١٢٥٨-١١٢٧/هـ٦٥٨-٥٢١العصرين الزنكي واأليوبي    

 .٢١/٩/٢٠١١االسالمي يوم 
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 الـذي   العلمـي األول   مؤتمرزنا في ال  ساهم مجموعة من تدريسي وباحثي مرك      •

-١٥للفتـرة مـن     ) نينوى من مهدها إلى حاضـرها       (تحت عنوان   عقدته كلية اآلثار    

الكامل في التاريخ    (ها الموسوم د ميسون ذنون العبايجي ببحث    .م.أ: هم و ١٦/١١/٢٠١١

  )البن األثير مصدرا لدراسة خطط الموصل في العصر االتابكي

) نينوى في المصادر البلدانية اإلسالمية    (عنوان  ثه الذي حمل    ببحمحمد نزار الدباغ    .دو  

  .)ر المملكة في عهد بدر الدين لؤلؤدو(المعنون  حثهابمها سعيد حميد ب.دو

ذنون الطائي بمناقشة اطروحة الدكتوراه في التاريخ الحديث فـي قـسم            . د.ساهم أ  •

الحياة الحزبية فـي    (مة  والموسو) جمال كمال اسماعيل  (التاريخ، كلية االداب للطالب     

  .  وعلى قاعة الدراسات العليا في الكلية١٦/١١/٢٠١١وذلك بتاريخ ). تركيا
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  )٣٦(صورة العدد 
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