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ية فـي   لقد تصدى العديد من الباحثين الى الكتابة التاريخ       

مراحله المتعددة، التاريخ القديم واالسالمي والحديث والمعاصر،       
غير ان لكل كاتب رؤية واسلوب خاص به في التحريـر، ولـم             
تتسق كل المدونات وفق مساقات واحدة، بل اختلفـت بموجـب           
المدارس العلمية والمناهج المتعددة للتفسير التاريخي وارى من        

شهد وفق الظـروف الزمكانيـة      االهمية التأكيد على صياغة الم    
باالعتماد على الوثائق المتاحة في التاريخ الحديث والمعاصـر،         
دون االستسالم والوقوع في أسـر التفـسير االحـادي للحـدث            
التاريخي، ذلك ان للتاريخ عينان اولهما للسلطة وتعمـل علـى           
تمجيد وتبرير افعالها، وثانيهما للمؤرخ الحيادي الـذي يـسجل          

. اريخية بنظرة حيادية وفق منظوره ومحـيط عملـه        االحداث الت 
وعليه فليس كل ما يكتب من كال الطرفين يمثل حقيقـة الحـدث             

ن الـضرورة   ووفق هذه النظـرة فـإ     . غته النهائية التاريخي بصي 
واالمانة العلمية تحتم على المؤرخ ان ينوع في استقرائه للمشهد          

واقعـة  التاريخي وفق تعدد المـصادر لتكتمـل لديـه صـورة ال           
  . التاريخية بكل شخوصها وظروفها واسبابها
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المؤرخ الباحث في التاريخ ان ال يكون طرفـاً         ونرى بأن على    
سلبياً او ناقالً للحدث فقط، بل ان يركن الى استخدام معطيات الحـدث             
التاريخي، وهنا يكمن دوره في التفسير والتعليل والتحليل واالستنتاج،         
وبذلك يكون قد ادى دوره العلمي على ان ال يتسربل الهوى الى نفسه             

طرف او ذاك من اطراف تشكيل الفعل التاريخي،        فيميل ميالً الى هذا ال    
وبذلك يفقد حياديته المرجوة وامانته في نقل وتشكيل الواقعـة وفـق            

ومن االهمية االمساك برقبة االحداث الماضية وفق الرؤيـة         . شروطها
. المستندة الى العمق المعرفي واالحاطة التامة بكل المعطيات التاريخية        

 ينطوي على ايصال الحقائق بكـل امانـة   الن عمل الباحث في التاريخ 
  .الى الجيل االخر البعيد عن الحدث

وعلى الباحث في التاريخ ان ال ينطلق وفق رؤى مسبقة فـي            
التفسير التاريخي فيقع في الخطأ الفادح فـي التفـسير واالسـتنتاج            
  .ويغمط ربما حق رموز المساهمين بصياغة الفعل التاريخي في حينه

تباه الى عدم تسييس الفعل التاريخي وادلجته،       ومن االهمية االن  
ففي ذلك يجانب ويخالف الباحث ضميره في ايراد الوقائع التاريخيـة،           
ويعمل على تشويهها بل عليه ان يمسك كل االطراف المـشاركة فـي             

  .صياغة الحدث التاريخي بكل دقة وامانة
ومن المؤكد أن في بطون تاريخ العراق والموصـل الحـديث           

ر بشكل خاص، كنوزاً من المواقف والصفات المجيدة بحاجة         والمعاص
الى البحث والتنقيب والتحري، وتسليط مزيـداً مـن الـضوء علـى             
المواقف الرائدة ومنها بطولية وشجاعة، فضالً عن االراء واالتجاهات         

  .الفكرية المتعددة الداعية الى النهوض واالصالح
   

  ومن اهللا التوفيق والسؤدد
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 من قرنين ونصف اشتهرت مدينة الموصل بكثرة مقاهيها الشعبية     أكثرعلى امتداد           

محمـد  (ل الحدباء ما نقله     فقد جاء في كتاب منية االدباء في تاريخ الموص        . المتواجدة فيها 

وجاء فـي سـالنامة     . قهوة) ١١٣) (م١٧٨٦/ هـ١٢٠٢(انه كان في سنة     )  العمري أمين

  .قهوة) ٦٢(انه كان في تلك الفترة ) م١٩٠٧/ هـ١٣٢٥(الموصل لسنة 

تعود ظاهرة كثرة المقاهي الى اكثر من سبب واهم هذه االسباب كون المدينة تقـع                     

ها موقعاً ستراتيجياً تجاريـا لمـرور       وصفب. ين الشرق والغرب  على طريق المواصالت ب   

  .التجار من اكثر البلدان بها
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خاصة التي تقع في مناطق االسواق تشهد حركة واسعة         ب فقد كانت المقاهي الشعبية و        

 وذلك لقضاء اشغالهم المخصصة بمهنهم، كالبزازين والقصابين        .من الرواد الدائمين عليها   

  .اصحاب الحرف، وقد تخصصت بعض المقاهي ببعض هذه االصنافوالحدادين و

   ومن خالل تواجد الرجال نشطت اللقاءات والمسامرات، وعقد الصفقات التجارية مـن            

 المقاهي الموصلية، كان البعض منها محالً للهو وقـضاء الوقـت            فضالً عن بيع وشراء،   

.  غنائية وحفالت رقص ولهـو      كان بعضها يقدم عروضاً وفصوالً     إذ. والترفيه عن النفس  

  :حوم الدكتور اكرم فاضل ربهذا يقول الم

  كل المقاهي مالهي                 اذا لها بك الهي

  :ثم يقول ايضا في هذا الجانب 

  في المقاهي والمالهي              والبيوتات الذميمة 

  ضاع شطر من حياتي             ضيعة البنت الذميمة 

ي الموصلية، كانت تقدم المقامات الموصلية والعراقية، والفصول الهزليـة              ففي المقاه 

كمـا عرفـت المقـاهي      ) المنقبة النبويـة  ( قراءة   فضالً عن  فواصل من الرقص،     عوبض

كمحالت لحل المشاكل التي تحدث في المحالت والمناطق المجاورة والخالفات التي تنشأ            

 والزواج، كذلك حافظت المقاهي على عادات       عن المعامالت التجارية او ما يخدم الخطوبة      

 حفـظ وتحديـد اللهجـة       فضالً عن وتقاليد المجتمع الموصلي الشعبية وثقافتها الموروثة       

فمنطقة باب الطوب حافظت على لهجتها وعاداتها المتميزة عن لجهة          . الموصلية الدارجة 

 مـن المحـالت     وعادات منطقة راس الكور مثال او جوبة البكارة وراس الجادة وغيرها          

  .االخرى

   كانت محالت الموصل تزخر بعدد من المقاهي الشعبية، والتي تميزت عـن مقـاهي              

االسواق حيث كانت المحالت التي فيها المقاهي خاصة بابناء المحلة او المنطقة التي تقع              

ومن هنا برز التماسك العضوي واالجتماعي بين ابناء المحلة الواحـدة مـن خـالل      . بها

م واجتماعهم في االفراح واالحزان وحضورهم مجالس الـسمر واللهـو وقـضاء       تواجده

  .الفراغ في المقاهي
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) م. ق ٦١٢(     فالقبائل العربية التي سكنت الموصل منذ نشاتها بعد سقوط نينوى سـنة             

استقرت في اطراف المدينة وسكنت كل منها       ) م٦٣٧/ هـ  ١٦(الى الفتح االسالمي سنة     

زرج، وباب البيض والمشاهدة والمحوديين وغيرها من المحـالت،         في محلة مثل محلة خ    

دويـة و   باصة، التي هي اقرب الـى اللهجـة ال        وقد تميزت هذه المحالت كل بلهجتها الخ      

في حين تختلف اللهجة عند المواصلة الساكنين داخل المدينة والمحالت الداخليـة            . الريفية

كذلك فأن لهجة المـسيحيين     . ي يتكلمه مثل محلة المشاهدة من حديث الشخص والكالم الذ       

. ،الساكنين قلب المدينة مثل محلة حوش الخان، ومحلة االوس قرب ساحة كنيسة الالتين              

  .يزهايتبدو واضحة للسامع ويمكن تم

  :من خالل ذلك يمكننا القول ان المقاهي الشعبية كانت تنقسم الى ثالثة اقسام 

لموصل الداخلية والتي تبدأ فيهـا مـن        ت ا محال وهذه كانت في     :مقاهي المحالت   : اوالً  

المغرب حتى ما بعد العشاء او الى وقت متاخر من الليل وعادة تكون خالية من مجـالس                 

  .. خالفاً لمقاهي االسواق)الملهى(اللهو والطرب والرقص او ما عرف ب 

وقد كانت   كانت داخل االسواق ومحالت البيع والشراء والتجارة         :مقاهي االسواق   : ثانياً  

وقد ساهمت هـذه المقـاهي      . تفتح من بعد الفجر الى قبيل العصر او المغرب وتغلق ليالً          

  .عموماً بأمور كثيرة وقضايا مهمة

 اخرى اضافة الى المقاهي اعاله نشطت مقاهٍ  : )االوكـار (مقاهي الصفة السياسية    : ثالثاً  

يث كانت هذه المقاهي مكاناً     في المسيرة السياسية المعارضة للحكومات المتعاقبة آنذاك ح       

 الوطنية، مثل حركة االخوان المـسلمين، القـوميين         السياسيةلتواجد العديد من الحركات     

وكانت نتيجة لهذه المقاهي ان     . العرب، الحزب الشيوعي، االتجاهات المعارضة االخرى     

  : تحققت جملة من االهداف منها 

ركات على اختالف انواعها مـن خـالل        و االهداف لهذه الح   أاسية  ير الس افك نشر اال  -١

  .التواجد واللقاءات المستمرة في هذه المقاهي

  . تشكيل ثقل وتحد للسلطات انذاك واالجهزة االمنية االخرى-٢
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 ايصال التعليمات والتوجيهات المستعجلة او المهمة المراد تبليغها الى منتـسبي تلـك              -٣

  .و التنافر بين تلك الفئات السياسيةخاصة عند المالحقة من قبل السلطات اباالحزاب و

 هـروبهم او    ثنـاء أ شكلت تلك المقاهي مراكز مرور لبعض مسؤولي تلك االحزاب           -٤

  . اخرى لالختفاءأماكنلجوئهم الى 

ي المباشر بين منتسبي تلك االحزاب والحصول علـى         ق وطدت التفاهم والتالحم والتال    -٥

  .ية تامةالتعليمات وبعض النشرات التي كانت تنشر بسر

  : فأهمها )مقاهي االسواق والمحالت(   اما ما ساهمت به المقاهي الشعبية االخرى 

 حركة البيع والشراء وعقد الصفقات التجارية في المدينة وتوطيد الثقة والتعامل            إنماء -١

  .التجاري

من  عالقات تجارية بين تجار المدينة بعضها مع البعض، وزيادة الثقة المتبادلة             إقامة -٢

 عالقات مع التجار الذين هم مـن        إقامة فضالً عن خالل اللقاءات اليومية في هذه المقاهي       

  .خارج الموصل، كبغداد وحلب وغيرها من المدن المجاورة

 م في مقاهي االسواق اسواء حافظت على التقاليد الشعبية والعادات الموروثة لمرتاديها -٣

 المعتادة التي يمارسها الكبار فـي هـذه         عاباأللمقاهي المحالت ومنها السمر وممارسة      

  .المقاهي

عات العشائرية التي تحدث بين سكان المحالت من خالل عقـد           ا ساهمت في حل النز    -٤

خاصـة  باجدهم فـي المقهـى و     الصلح والمصالحة بين االطراف المتنازعة من خالل تو       

  .وما يحدث عنه من خالفات) الدكش(قضــايا 

حيث كان الرجل الذي يتقدم لخطبة   . عملية الخطوبة والزواج  االسراع في   في   ساعدت   -٥

وخاصة صاحب المقهى فيسهمون في هذه العملية من . فتاة ما معروفاً لدى مرتادي المقهى

وحث اهل الفتاة فـي     . خالل التعريف به والثناء عليه وتزكيته الخلقية ومكانته االجتماعية        

  .لية الخطوبة ثم الزواجعلى التوكل على اهللا واتمام عمذاته الوقت 
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ـ  إذسهمت في غرس التعاون وروح التسامح بين مرتادي المقاهي،          ا -٦  رواد هـذه    د يع

 ما تغيب فرد منهم، كانوا اذإ بينهم، يكمل البعض منهم االخر، المقاهي وحدة متماسكة فيما  

  . ذا كان مريضا زاروه واذا  كان معوزا اعانوهإيسألون عنه، ف

  )   في المقاهيالعادات والتقاليد(

 عيبا،  ُدعحيث كان كشف الرأس يُ    ) مفرع(تي الشخص الى المقهى حاسر الرأس       أ ال ي  -١

س الشعبية متميزة بين    أوعمال شائنا يسقط صاحبه في نظر االخرين، فلذا كانت ألبسة الر          

العقال والغترة واليشمغ والعقيلية والعقال المسرم وابو ظبة والفيس         (مرتادي المقاهي مثل    

  . س االخرىألبسة الرأوغيرها من ) القلنسوة والكشيدهو

  .  او اكثران يكون له طفالً وأتي الى المقهى اال بعد الزواج، أن يأ ال يجوز للشاب -٢

 من العادات التي كانت، زيارة بعضهم البعض وخاصة في رمضان، حيـث كانـت               -٣

تات العلمية واالدبية التـي      اللقاء بعد المجالس الخاصة في البيو      أماكن أحسنالمقاهي هي   

كما كان في رمضان يتحولق ابناء المحلـة        . كانت تشكل مجالس علمية واجتماعية وثقافية     

التي تلعب في شهر رمضان بين الفرق المتبارية والمتوعدة بعـضها           ) لعبة الفر (لمشاهدة  

 نهـا ألاذ ان كل فريق يمثل محلة بأكملها وكان الالعبون يتميزون بكبر الـسن              . البعض

  .نموذجأ للمقاهي الشعبية) قهوة الثوب(ومن هذه المقاهي .  تحتاج الى خبرة

@lìrÛa@ñìèÓ@@ @

فراد االسرة الجليلية لتكون وقفا     أحد  أبناها  .    من المقاهي القديمة التي بنيت في الموصل      

مر الحـاج حـسين باشـا       أ حيث   )م١٧٥٥/ هـ  ١١٦٩(لجامع الباشا الذي انشـا سنـة      

سميت بقهوة الثوب، نسبة لوجود مصانع      . لوزير محمد باشا ببناء هذا الجامع      ا ابنالجليلي  

الثياب والمنسوجات القطنية والصوفية في المدينة، وكان صباغوا الثياب ينشرون الثيـاب            

  .والمنسوجات التي تصبغ في المصانع فوق سطح المقهى فعرفت بهذا االسم
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 الكمرك، وبالقرب من جامع االغـوات       كانت تقع على ضفة نهر دجلة االيمن خلف            

وكان الجسر الخشبي الذي يمتد من قناطره في الجهة اليسرى من النهر والـذي              . الحالي

كان مثبتا على قايغات طائفة فوق الماء، حيث جسم الجسر فوقها، وله ستار من الخـشب                

لقوية فـي   وتربط نهاية الجسر بروابط من الحبال ا      . وتربط هذه القايغات بعضها بالبعض    

  .حلقة كبيرة او اكثر من حلقة، مثبتة في واجهة المقهى والقايغات زوارق كبـيرة

تتكون مـن طـابقين، الطـابق       . هذه المقهى كانت من المقاهي التراثية في الموصل            

ـ   تاالسفل يؤمه الذين يفدون من أطراف المدينة وقراهـا، حيـث يكـون مل               اًقـاهم ومكان

. شراء بعض المواد التجارية والمؤنة التي يحتاجونها  في معيشتهمالستراحتهم او التداول ل

أما الطابق العلوي فكان ملتقى اصحاب الحرف واالصناف مـن القـزازين والقـصابين              

كما كانت تشكل ملتقى للتجار الوافدين من سـوريا         .. والراوجية والتجار وبعض المهنيين   

رية مع تجار الموصـل، حيـث كانـت         وتركيا وبعض المدن العربية لعقد الصفقات التجا      

تجارة الموصل بين الدول المجاورة منتعشة جدا وكان للتاجر الموصلي سمعته الجيدة في             

التعامل مع التجار االخرين، الشتهارهم بالصدق والنزاهة، وقد كانت الموصـل تـشتهر             

 وتجـارة   ايضا بتجارة الخيول العربية االصيلة، اضافة الى المنسوجات القطنية والصوفية         

الصوف، لذا قامت عالقات متينة في هذا الجانب بين الموصل والشام، والموصل والهنـد              

حيث كانت الخيول الموصلية من اهم صادرات التجار في الموصل الى الهنـد، وقامـت               

واشتهرت بعض العوائل الموصلية    . عالقات تجارية مهمة بين التجار والهنود والمواصلة      

يت الطالب واسرة ال النجفي حيث ما تزال هاتين االسرتين تملكـان            بهذه التجارة كاسرة ب   

اضافة الى مرور بعض التجار في الموصل عند ذهابهم الـى مـدن             .. عددا من الخيول  

  . مكانا الستراحتهم)قهوة الثوب(اخرى في العراق او الى الدول المجاورة فتكون 

والصوفية والحريرية والمقـصبات    كان التجار يجلبون االقمشة والمنسوجات القطنية            

التي كانت تستورد من الخارج كالطاقات التي تستخدم في االلبـسة الـشعبية الموصـلية               

للرجال مثل الزبون والدمير والدشداشة والصاية والسراويل، وطاقات النساء التي تستخدم           

انت هـذه   في عمل الفساتين والعباءات وغير ذلك من الملبوسات واالحذية الحلبية حيث ك           
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النماذج تعرض في هذه المقهى، كأساس للتعامل التجاري لالتفاق بعدها علـى االنـواع              

  .المراد جلبها مع تحديد اسعارها

  كانت المقهى تمثل الطابع الفولكلوري الموصلي القديم، بعاداته وتقاليده الموروثة في              

عقال، او اليشمغ والـسيدارة     ترة وال غ فكان اكثر مرتاديها يرتدون ال     ،اللبس والزي الشعبي  

 لبس االلبـسة    متَ وفي وقت اخر     ،والكشيدة اضافة الى الزبون والصاية والدمير ثم العباءة       

 )وفـوق الـراس الـسيدارة     . البنطلون والسترة واليلك  (الوافدة التي عرفت بلبس االفندية      

ينا والطاولة والفر    وكانت االلعاب الشعبية المعروفة في المقاهي مثل الدوم        )الفيس(واحيانا  

كما كانت اصوات الالعبين تتعـب  . اثم الحالوسي والداما تشغل اوقات الكثير من مرتاديه     

التي قال فيها الشيخ احمد العناني المتـوفي سـنة          . االخرين حالها حال المقاهي االخرى    

  :  ارجوزة يصف فيها هذه االصوات ويستنكرها فيقول )م١٦٠٥/هـ١٠١٤(

  غنــاء             والة ما عنهم غــــناءوان يكن في قهوة 

  التجلسوا بالقرب من مكانهم            لتامنوا العشرة من لسانهم

  وال تسلهم اعملوا عشاقــا            وال حجازا ال وال عراقــا 

 المعروفين والذين اشتهروا بقدرتهم الفائقة على لعـب         ا اصحابه ا الدومينا فله  ة اما لعب     

 الـذي   )احمد يحيى الجليلي  (لعبة والخروج منها منتصرين ومنهم الالعب المرحوم        هذه ال 

  :مدحه المرحوم عبد الجبار الجومرد بقوله 

  ابو يوسف والنرد انت زعيمه         واذا اشتد الخصام فانت زعيم 

  طعمه الخاص، إذ كـان الرجـال       )مزكاأل( او   )الغليون(كما كان للتدخين بواسطة           

 والتي )النركيلة(الى جانبهم من يشرب وكان .  بعضا من الوقت بالتدخين والحديثيقضون

ايضا او باسم نفس طماس نسبة الى نادر شاه طهماسب الذي يقـال        ) الغرشة(تعرف باسم   

وردت في بعض االشعار يرد على امراة كـان يحبهـا           . انه هو الذي ابتدع هذه النركيله     

  :طلبت منه ان يترك شربها فيقول 

  انكلي المسعدة الغرشة بطلها واكلها اذا هاض نار كلبي بيش اطفيها 
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 اوقاف  ِقبل تم تصفية وقف جامع الباشا، واصبحت المقهى تدار من    )م١٩٥٠(     في سنة 

نينوى، واستمرت هذه المقهى بالعمل، وتقلصت التجارة بعـد التطـور التجـاري وقـل               

.  الحشيشة )االفيون(من الذين يشربون    مرتادوها من االصناف، فارتادها بعض االشخاص       

 في شرودهم الـذهني،     مفي اواخر الخمسينات وكانوا يشكلون جانبا من رواد المقهى وه         

وقال . ونشوتهم الخيالية، مسطولين فاقدين السيطرة على انفسهم من جراء شرب الحشيش          

  :يقول الشاعر الشهابي المنصوري في وصف حال هؤالء او على من كان على شاكلتهم ف

  وشيخ عن الحمق ال ينتهي         اطلت له اللوم ام لم تطـل 

  بغى واستطال ولـكـنـه          بغير الحشيشة لم يستطل 

    وفي مطلع الستينات، ارتادها قسم من العبي القمار، وفي اواخرها عطلت القهوة وتم             

 المصنوعة )الخبط(ا لعمل غلق ابوابها، وتم ايجارها الى بعض التجار، فتم استغاللها موقع

من الصفيح ولفترة من الزمن، فقدت هذه المقهى وظيفتها االجتماعية حيث كانت نموذجـا     

تم هدم المقهى حيث ادخلت ضمن شارع ) م١٩٧٥(في سنة . من نماذج المقاهي الموصلية  

  ..الكورنيش الواصل من جسر نينوى الحديدي الى جامع الخضر الحالي

تراثي الذي اقامته جامعة الموصل في بناية البارودخانة القديمة قرب               وفي المتحف ال  

ث يشاهد فيه الزائر هذه     حي.  لمقهى موصلي قديم   فراد جزءٍ إم  ت.. مطبعة جامعة الموصل  

فـي  . جامعة الموصل  ، وبعد سنوات نقل المتحف الى       نها في حاضرها الماضي   أالمقهى ك 

م على اثـر    ٩/٤/٢٠٠٣ها الموصل في  وفي االحداث التي شهدت   . مركزدراسات الموصل 

 وبعـد فتـرة قـام     ..  محتويـات المتحـف    ثم تحطيم ونهب  .. االحتالل االمريكي للعراق  

 بتكليف الفنان طالل صفاوي الذي كـان اصـال وراء        ،"ا مشكور  مركزدراسات الموصل 

نخبة من فناني التشكيل في مدينـة  (  معاقامة المتحف الحضاري للجامعة خالل السبعينات    

  الجبـسية  الـشخوص  تأهيل وترميم    وقام باعادة   . )وصل امثال نجيب يونس وغيرهم    الم

  .. التحفلمحتويات ا

  

  



    
 

)١٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISWH@¶ëüa@ô†b»@LQTSS@çO@Šaˆe@RPQR@â@ @

IïÜ–ì¾a@tëŠì¾a@À@ŽÝŽzØÛaH@ @
@ @

“i@‹ÐÄß@ @
أي  )عوغا وعندا مكحلتـين   (      مما يدور على ألسنة أهل الموصل من األمثال قولهم                

صل على شيء وفير وهو ال يحتـاج        عوراء وعندها مكحلتان وهذا يعني أن المرء قد يح        

إال إلى القليل منه وقد يعني أن اإلنسان إذا كان عنده نقص في أمر من األمور فإنه يحاول                 

أن يظهر بمظهر من ليس له نقص فيه بل يريد أن يتفوق عليه في هذا الشأن تغطيةٌ لذلك                  

ختلفة منها الوعاء   والمكحلة هي اسم أداة يوضع فيها الكحل وتكون على أشكال م          .النقصان

المعدني الذي له فوهة في أعاله تسد بميل الكحل الذي يكون بمثابة الغطاء يفتح بهذا الميل               

الداخل في الكحل ثم تكحل به العين أو أن يكون الوعاء قماشاً تكون فيـه فتحـة جانبيـة                 

  صغيرة في أعاله يدخل فيها ميل الكحل ويدخل هذا الوعاء في وعاء قماشي آخر له 

وقـد كـان     )المرود(والميل في العربية    

النساء يعنين عنايةً فائقة بالكحل وأعداده      

من مواد معينة تؤخذ من العطار وتخلط       

بمواد أخرى كثيرةً ويمر بمراحل كثيرة      

وتدخل مواد دهنية تكفل عدم أذى الجفن       

عند االكتحال وتعد المرأة الكحل وتورثه      

 البنتها ويدل هذا علـى االهتمـام بهـذه    

المادة التي تعد من أدوات الزينة كما أنها تعد دواء يكسب العين قوةً وجماالً وقد كان قسم                 

  . من الرجال يلجأ إلى االكتحال طلباً للشفاء من أعراض مرض العيون

ويضرب لكل مـن     )جا دكحال عماها  (    وهناك مثل آخر موصلي بل عراقي وهو قولهم       

 يؤدي إلى تفاقم خطر وأذى ذلك الـشيء الـذي           يريد أن يقوم بعمل خير وإصالح ولكنه      

  .يروم إصالحه
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ألنه  )كحاّالً(   فالكحل كان من أدوات االستشفاء للعيون وكان طبيب العيون قديماً يسمى            

يستخدم أدوية العيون عن طريق االكتحال فهو يطلب شفاء العـين المريـضة وال يريـد                

يسرق ( المهارة والخفة في السرقة قولهم       تجميلها بمواد غير سائلة وقد جاء في الكتابة عن        

 وجاء في الكتابة عن جهل طبيب العيون بـصفته أي الكحـال قـولهم              )الكحل من العين  

أي أن أدويته التي يستعملها في شفاء العين تؤدي في النتيجة إلى  )يسرق العين من الكحل(

 غشعنا من الكحـل     أش( وجاء في األمثال الموصلية عن الكحل قوله      . فقدان العين والعمى  

  ) دنزنبو

والمعنى ما الذي رأيناه من الكحل حتى تخرج منه خارج الجفن استطالةً إلى جهـة                    

زنب الكحل أخرج منه خارج العين خطـاً دقيقـاً يـشبه زنابـة              .األذن تزيد سواد العين   

دة ويضرب المثل في حالة عدم تكثير الشيء الذي لم يجد منه الشخص نفعاً فما فائ.العقرب

  الزيادة فيه؟

   والجفن األكحل هو ذلك الجفن الذي يرى كأنة مكحول بينما هو اكتحال طبيعي غيـر               

ويسمى هذا الكحل الطبيعي الكَحـل بفـتح    .صناعي وهو طبعاً أجمل من الكحل المصطنع      

  :الكاف والحاء وهذا ما يشير إليه المتنبي بقوله في عجز أحد أبياته

  لحلليس التكحُل في العينين كا

وهذا شيء معروفٌ فالمتكلف المصنوع ليس كالذي يأتي طبعاً وخلقة من غير مواد                  

توضع في العين ويقول المتنبي في هذا الموضوع مفضالً الجمالي البدوي الطبيعي علـى              

  :الجمال الحضري المصنوع فيقول

  وفي البداوة حسن غير مجلوب      حسُن الحضارة مجلوب بتطريٍة 

لفارض الشاعر الصوفي الرقيق يفرق بين المحب الحقيقي الذي يغذي محبوبه         وهذا ابن ا    

  :بروحه وبين مدعي الحب فيشبه األول بالكحل الطبيعي والثاني بالكحل المصطنع فيقول

  وللمدعي هيهات ما الكَحُل الكُحُل     فقل لقتيل الحب وفيتَ حقه

هارة والصدق والجمـال والطـراوة      وكثيراً ما يصف الشعراء حياة البادية باألصالة والط       

  :وحياة الحضارة المملوءة بالتكلف والتصنع والكذب والجفاف والخداع فهذا القطامي يقول
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  فأي رجال باديٍة ترانا      ومن تكن الحضارةُ أعجبته

  إذا ما لم نجد إال أخانا        وأحياناً على بكٍر أخينا

وشـاعر  ) كحـال (وهو طبيب عيون     )أبن دانيال (    ومن أطباء العيون العرب األقدمين    

وأديب ومسرحي كتب عدة مسرحيات فهو من الرواد المسرحيين العرب وقد كتب النقـاد              

 وقـد   نالعرب والمستشرقين عن هذا المسرحي الرائد وكتب عنه أحد المستشرقين االلما          

ـ                د ترجم ما كتب عنه إلى العربية الدكتور المرحوم تقي الدين الهاللي كما كتب عنه أحم

أمين الكاتب المصري المعروف ومن بديع ما قاله هذا الكحال الشاعر األديب مورياً عن              

  :حرفته فقال

  واضيعتي فيهم وإفالسي      يا سائلي عن حرفتي في الورى

  يأخذ من أعين الناِس         ما حاُل من درهُم أنفاقِه

غيون أنه يأخذ نفقته   فالمروى به كما يقول البال    )يأخذ من أعين الناس   (    والتورية في قوله  

من الناس عنوةً وغصباً والمروى عنه هو أنه يأخذها من مداواة عيون الناس وذلك هـو                

  . قصد الشاعر

    ومن غرائب المصادفات أن يكون رائد المسرح العربي هو هذا الطبيب الموصلي وأن 

يكون من بين أبرع مسرحيينا في العصر الحاضر هو المسرحي المـصري المعـروف              

الماهر نجيب الريحاني وهو موصلي أيضاً فأبوه من الموصل رحل إلى مصر في تجارة              

ومسابقة الخيول واضطره عمله إلى البقاء في مصر وأنجب هذا الموصـلي المـسرحي              

  .المعروف نجيب الريحاني

   واالكتحال فيه راحة وجمال للعين ولذلك تكثر الكناية عن الراحة واالبتهاج بالتكحـل             

ثالً ما اكتحلت عيني برؤية أحبابي أي لم أخرج وأبتهج بلقاهم ويقال لـم تكتحـل                فيقال م 

عيني بغمض أي أنني قضيتُ ليلى ساهراً متعباً ولم أرتح بالنوم والهدوء ومن ذلك قـول                

  -:الشاعر صفي الدين الحلي

  قلت انتظاراً لطيفك الحسن  قالوا كحلت العيون
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 لهم قصب السبق أو من خَلَفَهـم        لمنحى إلى إستذكار وتدوين من كان          سعينا في هذا ا   

أيضاً إذ فيهم من سبقنا أو عاصرنا أو تالنا من أبناء الموصل ممن وضـعوا بـصماتهم                 

والتي ال يقدرها   .وقد أبدعوا في هذه األعمال المجهدة التي رأت النور على أياديهم          .العميقة

أو يعرف مدى صعوبتها إال من كابدها أو كانـت لـه مـساهمة فـي هـذا األسـلوب                    

  -:ومن هؤالء نذكر.عن البعض منهم دون قصد وربما نكون قد سهونا .العلمي

مخطوطات الموصـل الـصادر عـام       : الرائد) سفره(الدكتور داؤد الجلبي في كتابه      -١
  . م في بغداد١٩٢٧/هـ١٣٤٦

     ويعد الجلبي الرائد من المواصلة في هذا األسلوب العلمي الُمحدثْ بنظرنـا ونظـر              

ولربما سار اآلخرون ممن تاله على      . )الث منه العقد الث (في أوائل القرن العشرين     .الجميع  

اآلثار اآلرامية في لغة الموصل     : نهجه وخطاه؟وللدكتور داؤد الجلبي كتابه اآلخر الموسوم      

  . مطبعة النجم الكلدانية. م١٩٣٥/هـ١٣٥٤العامية الصادر في الموصل عام 

ـ       .كلمات فارسية مستعملة في عاميـة الموصـل       : وله كتاب  ام الـصادر فـي بغـداد ع

  . م مطبعة العاني١٩٦٠/هـ١٣٨٠

مجموعة أمثال الموصل منسقة حسب األبجديـة       :ألقس ألفونس جميل شوريز في كتابه     -٢

  . ١٩٣٧،الصادر عن المطبعة العربية في بغداد

المعجمي والمفهرس ذائع الصيت في هذا      . كوركيس عواد .األستاذ العالّمة الموسوعي  -٣

إذ يعد من أغزر المؤلفين      .ي هذا المجال العلمي الدقيق    المنحنى بكتبه وإصداراته العديدة ف    

  .وسنذكر منها في أدناه على سبيل المثال ال الحصر .نتاجاً معجمياً

 مج ،باالشتراك مع بشير فرنسيس سومر.نبذ تاريخية في أصول أسماء األمكنة العراقية -أ

   بغداد  ٨/١٩٥٢
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-١٩٥٨ لـسنة    ٣-١بغـداد مـج      ب ،المخطوطات العربية في مكتبة المتحف العراقي     -ب

١٩٥٩  

  ١٩٢٦بغداد  .جمهرة المراجع البغدادية-ج

  م١٩٦٩بثالثة أجزاء  .معجم المؤلفين العراقيين-د

  ١٩٨٢-١٩٨١بثالثة أجزاء .مصادر التراث العسكري عند العرب-و

  ١٩٨٤فهارس المخطوطات العربية في العالم،-ز

باالشتراك مع كوركيس    . العراقية بشير فرنسيس،نبذ تاريخية في أصول أسماء األمكنة      -٤

  ١٩٥٢مجلة سومر  ،عواد

معجم أمثـال الموصـل العاميـة        :في كتابه الموسوم   .عبد الخالق خليل الدباغ الهذلي    -٥

  . م١٩٥٦/هـ١٣٧٥الصادر عن مطبعة الهدف في الموصل عام 

 .١٩٥٩-١٩٤٥ والصادر سنة ١٥-١فهرست مجلة سومر للمجلدات   .حكمت توماشي -٦

  . م١٩٦٠ بغداد، .حكومةمطبعة ال

مطبعـة  ١٩٦٥-١٩٦٠والـصادر سـنة     .٢١-١٦القسم الثاني للمجلدات     .فهرس سومر 

  م١٩٦٨ بغداد، الحكومة،

  . م١٩٧٣الصادر في بغداد،-لغة العرب–فهارس مجلة 

القـاهرة   .مخطوطات مكتبة سعيد الـديوه جـي       :وكراسه الموسوم  .سعيد الديوه جي  -٧

 بغـداد،  .مخطوطات المكتبة المركزية في الموصـل      .وكراسه اآلخر الموسوم   .م١٩٦٣

  م١٩٦٧/هـ١٣٨٧

المردد من األمثال الموصلية الـصادر فـي         :وكتابه الموسوم  .محمد رؤوف الغالمي  -٨

  . عن مطبعة شفيق .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤بغداد عام 

حياته ومخطوطـات    .الدكتور داؤد الجلبي   .وكراسه الموسوم  .الدكتور فيصل دبدوب  -٩

  .مطابع الشركة المصرية للطباعة والنشر .١٩٦٧الصادر عام  )بتهمكت( خزانته

-١٨٦١مطبوعات الموصـل منـذ سـنة         :في كتابه المعنون   .عصام محمد محمود  -١٠

  ١٩٧١ المطبوع في الموصل عام ١٩٧٠
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دراسات في األلفاظ العامية الموصلية الصادر في بغداد        :في كتابه  .حازم البكري .  د -١١

جامعة /والطبعة الثانية صدرت عن مركز دراسات الموصل      .١٩٧٢عن مطبعة أسعد عام     

  .....-٢٠١١الموصل عام 

اآلثـار الخطيـة فـي المكتبـة     :في موسوعته المعنونة. عبد السالم رؤوف   عماد.  د -١٢

  ١٩٨٠-١٩٧٤القادرية،خمسة أجزاء،بغداد 

فهرس مخطوطات مكتبة األوقاف العامـة فـي        :في مجلداته . احمد سالم عبد الرزاق  -١٣

  ١٩٧٨-١٩٧٥الموصل .مطبعة جامعة الموصل.الموصل

مراجع الكتب والمكتبات فـي العـراق       :في كتابهما    .فؤاد قزانجي وكوركيس عواد   -١٤

  ١٩٧٥الصادر في بغداد عام .

  ١٩٧٦بغداد .كشاف الجرائد والمجالت العراقية:في كتابها  ،زاهدة إبراهيم-١٥

ـ : في دراسته الموسومة   .عبد اهللا أمين أغا   -١٦ صطلحات أثريـة ومعماريـة عاميـة       م

 م١٩٧٧/ فـي أيلـول    ٩والعدد  . م١٩٧٧/ آب ٨المنشورة في مجلة التراث الشعبي العدد       

الصادر عن المؤسـسة العامـة لآلثـار         .متحف الموصل  :وكتابه الموسوم ) المستدرك(

  .م١٩٨١ بغداد، .والتراث

ـ /ات الموصل الصادر عن مركز دراس    .ومعجم األتباع الدارج في لهجات الموصل         ي ف

معـد   . مصطلحات آثارية وعمارية حقليـة     معجم٢٠٠٦/هـ١٤٢٦عام   .جامعة الموصل 

  .للنشر

فهـارس  –مـستل مـن كتـاب       .مخطوطات مكتبة كنيسة قـره قـوش       .سهيل قاشا -١٧

  . بغداد-طبع بمطبعة التايمس.م١٩٧٧.المخطوطات السريانية في العراق

يل المكتبـة العامـة المركزيـة فـي         دل :كتابه الموسوم  .عبد الجبار محمد جرجيس   -١٨

  . م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الموصل  .مطبعة الجمهور.الموصل 

كليـة   .جامعـة الموصـل   . اللهجـة الموصـلية    :كتابه الموسوم  .محمود الجومرد -١٩

  ١٩٨٨اآلداب،
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المخطوطات الـسريانية والعربيـة فـي       .جاك اسحق .د.واألب  .بطرس حداد .د.األب-٢٠

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٩.بغداد،مطبعة المجمع العلمي العراقيخزانة الرهببانية الكلدانية في 

 ١٢٤ العدد   ٢٠٠٢-١٩٧٣،فهارس بين النهرين  .هالل هرمز كبارا ورند عادل حبابة     -٢١

  . لمجلة بين النهرين .م ٢٠٠٣الصادر عام .

م عـن   ٢٠٠٤الصادر عام   .في جزأين .موسوعة أعالم الموصل  . بسام دريس الجلبي  -٢٢

  . الموصلكلية الحدباء الجامعة في 

الصادر عن مركز   .موسوعة أعالم الموصل في القرن العشرين     .عمر محمد الطالب  .د-٢٣

  . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨عام -جامعة الموصل-دراسات الموصل

سـنة  )١(كشاف مجلة آداب الرافدين من العدد       :في كتابه الموسوم  .أكرم محمود فتحي  -٢٤

عن جامعـة    .م٢٠٠٧/*هـ١٤٢٨والصادر في سنة    .٢٠٠٥لسنة  )٤٢( إلى العدد    ١٩٧١

  .الموصل

عمدنا في هذا الشأن إلى التسلسل التاريخي لسني صـدور وطبـع أول الكتـب أو                :خاتمة

المطبوعات والمقاالت التي تتعلق بالموضوع المشار إليه لكل كاتب أو مؤلف ممـن ورد              

  .آملين أن يكملها من قد يجد فيها شيئاً في قابل األيام .ذكرهم في هذه الدراسة المبسطة
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الي في أسـوان جنـوب      ردا على سحب البنك الدولي لقرض تمويل بناء السد الع         

بـسبب وقـوع    ،  الحكومة المصرية     والغاء المشروع المتفق عليه مع     .١٩٥٦مصر عام   

ومـن  ، ومازال كذلك حتى اليوم     ، البنك الدولي تحت تأثير السياسات االستعمارية الغربية      

أجل توفير مصادر مالية كافية لتنفيذ خطة انشاء السد العالي بغية االستفادة منه كمشروع              

ـ .. استراتيجي يحقق نهضة زراعية ويعزز االستقالل االقتصادي لمصر        ن الـرئيس   أعل

شركة مـساهمة   ( تأميم شركة قناة السويس      ١٩٥٦ يوليو تموز    ٢٦جمال عبدالناصر يوم    

هذا الممر المائي الدولي الحيوي من الدول الغربية ، وانتزاع السيطرة على القناة ) مصرية

  بعد أن كان الخديوي اسماعيل قد رهنها لتلك الدول ، ووضعه تحت السيادة المصرية 

   
  ) الكراج– خضر في سوق راوندوز سعد الدين(
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حين كبل مصر بديون هائلة استخدم أموالها في االنفـاق علـى           ) بريطانيا وفرنسا (

األمر الذي أدى الى أن تـستولي       ، حفل افتتاح قناة السويس ببذخ ملكي زاد عن المعقول          

م لاليفـاء   ١٨٧٥بريطانيا على حصة مصر من أسهم شركة قناة السويس العالمية سـنة             

  ؟؟ !!يون الخديوي اسماعيلبد

فقدت الدوائر االستعمارية صوابها وحـشدت      ، وعلى أثر صدور قرار تأميم القناة       

وقد بـدأ العـدوان   .. ،واعادة السيطرة على القناة ، قواتها البحرية والجوية لضرب مصر 

م حـين   ١٩٥٦ تشرين األول    ٢٩يوم  ) البريطاني الفرنسي االسرائيلي  (الثالثي المعروف   

مت قوات العدوان جمهورية مصر برا وبحرا وجوا وأحدثت دمارا كبيرا في موانئها             هاج

فاشتعل الوطن العربي غضبا واندلعت مظاهرات واحتجاجات في        ، السيما ميناء بورسعيد    

، وكان الشعب العراقي سباقا في ذلك       ، ..مختلف المدن العربية من البحرين الى موريتانيا      

ـ      ف حيث شهدت مدن بغداد والنج

ــو  ــل وزاخ ــصرة والموص والب

تظـاهرات  .. ودهوك والسليمانية 

صاخبة تندد بالعـدوان وبموقـف      

، حكومة نـوري الـسعيد آنـذاك        

السيما بعد تردد أنباء عـن قيـام        

طائرات بريطانية باالنطالق مـن     

قواعد جوية في الحبانية والشعيبة     

وكذلك أنباء عن تزويد طائرات     ، 

العدوان بالوقود مـن المطـارات      

وكانــت التظــاهرات ، عراقيــة ال

الجماهيرية تطالب بدعم الـشعب     

المصري الشقيق ووقف التعـاون     
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واعالن موقف سياسي واضح بتأييد الحكومة المصرية فـي         ، العسكري مع دول العدوان     

  . تأميم قناة السويس

والقي القبض علـى آالف     ، وقد تم قمع تلك الحركات الشعبية بالوسائل المعروفة         

وعشرات السياسيين أمثال كامل الجادرجي وصديق شنشل وجعفـر الـشبيبي           المواطنين  

ويقال أن الملك فيـصل  . وعبدالرزاق الظاهر وحسين جميل وعبدالجبار الجومرد وسواهم   

 كانوا علـى مائـدة      – يرحمهم اهللا جميعا     –الثاني واألمير عبداالله والباشا نوري السعيد       

بلندن عشية اعـالن    )  داوننغ ستريت  ١٠(ا في   السير أنطوني أيدن رئيس وزراء بريطاني     

  ؟؟ )..!!ناصر(وقيل أن هناك من نصح أيدن بضرب ،  م١٩٥٦ تموز ٢٦التأميم ليلة 

، ولم تعد الطرق التقليدية كافية لضبط الشارع العراقي         ، التهب الوضع في العراق     

نـاطق  بتقسيم العـراق الـى أربـع م     ) م١٩٥٦ لسنة   ٨١٢(فصدرت االرادة الملكية رقم     

حاكما ) سعدي علي (وكان الزعيم العميد    ، ) حاكم عسكري (وعين لكل منطقة    ، ..عسكرية

حيث تشكلت المجالس   ، وأصبح العراق خاضعا لألحكام العرفية      ، ..على المنطقة الشمالية  

المجلس العرفي العسكري الثاني في كركوك برئاسـة العقيـد          (ومنها   ، العرفية العسكرية 

مجلس العرفي العسكري األول في بغـداد برئاسـة الـزعيم الـركن             ال(و  ) الركن بهادر 

  ).عبدالرزاق محمد علي الجنابي

أما المجلس العرفي العسكري الثاني في كركوك فقد سيق اليه طالب الثانويات في             

وذلك بعـد أن    ، ومنهم كاتب هذه السطور     ، الموصل ودهوك وزاخو وأربيل والسليمانية      

وقـد  ، رات واالعتصامات الليلية وحركات االحتجاج في مدنهم        نفذ هؤالء الطالب التظاه   

وقد قررت السلطات يومذاك أن يـتم       . شاركت مختلف الفئات الشعبية في تلك التظاهرات      

واسـتحدثت حكومـة نـوري      . سوق الطالب الى الخدمة العسكرية بعد تنفيذ محكومياتهم       

عـة مكـشوفة ألن معظـم    وتلـك ذري ، السعيد معسكرات خاصة ألداء الخدمة العسكرية     

فتم ، المشمولين باألحكام السجنية وبالخدمة العسكرية كانوا طالبا مستمرين على الدراسة           

وبذلك حولوا خدمة العلـم     .. طردهم ليصبحوا بذلك متخلفين عن السوق للخدمة العسكرية       

  ؟؟ ..!!من واجب وطني الى عقوبة
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   :استحدثت وزارة الدفاع لهذا الغرض معسكرات خاصة هي

  .في لواء ديالى لطلبة الكليات والمعاهد العليا) معسكر السعدية (-١

  . في لواء أربيل وعلى حدود ايران لطلبة الثانويات) معسكر راوندوز (-٢

أي ، وأرجو المعذرة إذا انطلقت من الخاص الى العام ومن الذاتي الى الموضوعي             

ن أمضيت أكثر من شهرين فـي       بعد أ .. من تجربتي الشخصية في تلك األحداث والوقائع      

تمت احالتي الـى المجلـس      ) قيادة تظاهرات واعتصامات  (سجن الموصل موقوفا بتهمة     

وكان رئيس المجلس أول األمـر العقيـد        . العرفي العسكري الثاني في كركوك كما ذكرنا      

فأصدر العقيد  ..!! ويقال أنه األخ بالرضاعة للزعيم عبدالكريم قاسم      ، بهادر وهو تركماني    

لوجبة األولـى   اوكانت  ، بهادر أحكاما قاسية وشديدة بحق الطالب المحالين الى المجلس          

األمر ، سجن )  سنة١٥-٥(من الطالب األكراد في زاخو ودهوك وتراوحت أحكامهم بين   

  . السن مدفوعين بروح وطنيةاً صغاراًالذي أثار ذويهم والرأي العام لكونهم شباب

وشكلوا وفدا للذهاب   ، ي كركوك من مثل هذه األحكام       استاء ضباط الفرقة الثانية ف    

الى بغداد لمقابلة رئيس الوزراء نوري السعيد ولشرح قسوة األحكام الصادرة بحق هؤالء             

الذي تولى قيـادة الفرقـة      ) مطيع محمد صالح  (الطالب وقد أخبرني بذلك قريبي الزعيم       

قائد الفرقة على أثر قيام حركـة       ) يناظم الطبقجل (الثانية بعد اعتقال الشهيد الزعيم الركن       

م وذلك لكون الزعيم مطيع أعلى الضباط رتبة في الفرقة وحسب           ١٩٥٩الشواف في آذار    

  .السياقات العسكرية

تولى الزعيم مطيع محمد صالح مسؤولية الفرقة في تلك الظروف العصيبة حتـى             

ا الى مستـشفى    أصيب بعارض في القلب وسقط مغشيا عليه في مقر الفرقة حيث نقل فور            

وكان كاتب هذه السطور يزوره بانتظام في المستشفى ثم فـي           ، الرشيد العسكري ببغداد    

ووالـد  ، والعميد مطيع هو والد الدكتور العميد فيصل مطيـع          ، بيته في اليرموك ببغداد     

  . طبيبة األسنان الدكتورة أحالم مطيع عقيلة االستاذ عصام الجلبي وزير النفط األسبق

ي السعيد رئيس  الوزراء بتبديل رئيس المجلس العرفي وتعيـين العقيـد             أمر نور 

وعند احالتي للمحكمة صدر الحكم علي بالسجن ، الركن حازم كشمولة الموصلي بدال عنه 
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وربطي بكفالة حـسن    ، وبوضعي تحت المراقبة لستة اشهر      ، سنة واحدة مع وقف التنفيذ      

وعلى هذه الشاكلة كانـت جميـع       ..!! ة دينار السلوك وعدم االخالل بالنظام بمبلغ خمسمئ     

  . األحكام التي أصدرها رئيس المجلس الجديد مخففة وصورية

جرى سوقي لالنضباط لعسكري ومنه     ، وبعد اخالء سبيلي في كركوك والموصل       

ووحدة عسكرية جديدة   ، وهو معسكر جديد    ) مركز تدريب راوندوز  (الى  .. الى راوندوز 

  ).حامية راوندوز(ول لواء الملك غازي في قلعة راوندوز كانت ضيفا على الفوج أل

والقلعة بناء محكم بأربعة أضالع مشيدة على هيئة حصن حـصين مـن الحجـر               

ومن طابقين يضمان القاعـات والغـرف والممـرات لمقـرات القيـادة             ، الجبلي الصلد   

عة بـاب   وللقل.. والى جوارها اسطبالت الخيول   .. والمستشفى والحوانيت ومشجب السالح   

واسع عريض تتقدمه حديقة منتظمة يخترقها طريق مبلط يربط بـين البـاب والـشارع               

تتوسط بعضها مساحات منبـسطة اتخـذها       ، تحيط بها مرتفعات وتالل جبلية      ، الفرعي  

  . الجيش ساحات للعرضات وميدانا للرمي الصغير

 فيمـا   كان آمر مركز تدريب راوندوز هو العقيد نوري معروف وهبي الذي أصبح           

وكان عـدد الطلبـة     ، بعد ناشطا في القيادة العسكرية للحركة الكردية المسلحة كما علمنا           

ولكل سـرية  ،  مجندا ينقسمون الى سريتين  ١٥٠ الى   ٢٠٠المجندين في المركز يبلغ بين      

وأذكر أن آمر سريتي كان المالزم األول اسماعيل سبع         ، ضابط وعدد من ضباط الصف      

ما كان آمر السرية األخرى المالزم األول رفيق وهو تركماني وكـان            بين، وهو من بغداد    

  . مختصا برسم الخرائط العسكرية

وأول مشكلة واجهتنا مع اآلمر ومع قلم الوحدة هي أن الهويات العـسكرية التـي               

مما أثار  ) طالب مجند (فقمنا بشطبها وكتابة عبارة     ) جندي مكلف (نظموها لنا كانت تحمل     

واصـول  ) الجنديـة (معنا والقى علينا خطبة عنيفة وشرح لنا معنـى          فج، غضب اآلمر   

  .الخ)... الضبط والربط وطاعة المافوق وتسلسل المراجع(

كان عددنا يزداد وينقص تبعا للظروف حيث يتم تسريح من يكمل الخدمة النظامية             

  ). خمسون دينارا(وكان قبل ذلك ) مائة دينار(ويدفع البدل النقدي ) ثالثة أشهر(
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منحـدر  ) المدينة(تقع قلعة راوندوز على مرتفع جبلي يفصلها عن قصبة راوندوز           

أما الى يسار القلعة فتقع     ، كاولوك حيث القرية والمقهى والمطعم المطل على مجرى ماء          

كنا نصعد الى مدينة راونـدوز ايـام الجمـع          ، ..وكهف جنديان الساحر  ، ) عين جنديان (

ب والصحف من محل واحد وحيد يبيع البرغل والتمن والعطل فنتسوق ونشتري بعض الكت

وأذكر أننا كنا انا ونديم أحمد الياسين الذي عمل فيما .. والصحف والكتب.. والدهن والتمر

كنا نتعاون علـى شـراء     ، بعد في تشريفات رئاسة الجمهورية ثم سفيرا في دولة أفريقية           

  . مجلة اآلداب اللبنانية مناصفة

وفاة المرحوم لؤي ثابت وهو     ، ي شهدناها في حامية راوندوز      من أهم األحداث الت   

طالب مجند كان زميلي في الثانوية الشرقية وقد سيق الى الخدمة العسكرية مع أخيه اسامة 

اضطر مضمد وحدة الميدان الطبيـة فـي        ، اصيب لؤي ثابت بنوبة عصبية حادة       . ثابت

... لم يفق منها وفـارق الحيـاة      ، ..ةالفوج األول لواء الملك غازي الى حقنه بحقنة مهدئ        

م وحصل  ١٩٥٧ آذار   ٩وكان ذلك عند الساعة الثانية والنصف من ليلة السبت على األحد            

، نقلت الجثة الى كركوك ثم الى الموصل ، هرج ومرج وارتفعت هتافات الطلبة المجندين 

لنا الحداد فـي    وقد اع . والمجند الشهم المرحوم شاهر عمر العلكاوي     ، رافقها أخوه اسامة    

وحملنا جميعا الشارات السوداء على صدورنا وامتنعنـا عـن الخـروج الـى              ، الحامية  

رغم أنهم كانوا يدربوننا مهما كانت األحوال حتى فـي األيـام المطيـرة أو               ... التدريب

اقمنـا  ، ..المثلجة حيث نتدرب في االسطبالت ورائحة روث البغال تبعث على الغثيـان           

روح لؤي في حانوت الحامية وقد تعاطف معنا ضباط مركز التدريب           مجلس العزاء على    

  . والفوج

كان برنامج التدريب يشتمل على فقرات عملية تطبيقية ونظريـة مثـل اسـتعمال              

والبازوكـا وقذيفـة    ) ستن وسترلنك (المسدس والبندقية والغدارة اآللية     .. مختلف األسلحة 

  . ي اليومي في ساحة العرضاتفضال عن التدريب العسكر.. انيركا ضد الدروع

وقد قمنا بتنفيذ عدة فرضيات وتمارين عسكرية ليلية ونحن بكامل القيافة حـاملين             

انطلقنا مرة فـي    ، الخ  ... البندقية والحربة وجعبة العتاد ومطارة الماء والناظور      : معداتنا  
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) كلـي علـي بيـك     (قاطعين مضيق   ، ..مسيرة جبلية من أذان المغرب حتى أذان الفجر       

من جنديان الى ديانا ومن راوندوز الى زيوة مرورا         ، بصورة عرضانية ثم بصور طولية      

يتقدمنا اآلمر العقيد نوري معروف وهبي راجال يتحـرك بهمـة           ) بالكيان و جنديان  (بـ  

وكانت تجربة ال تنسى ... وثبات ويعطي االيعازات واألوامر للضباط والمراتب والمجندين

  . ؟؟..!! الى اليوم ونحن كهولبقيت عالقة في ذاكرتنا

زيارة قائد الفرقة الثانية اللواء الركن صـالح       ، ومن األحداث المثيرة التي شهدناها      

زكي توفيق لحامية راوندوز للفوج األول لواء الملك غازي ولمركز تـدريب راونـدوز              

وقـد  ) م١٩٥٧ شباط   ٢١م والخميس   ١٩٥٧ شباط   ٢٠األربعاء  (وذلك على مدى يومين     

) سالم األمـراء  (بل عند مدخل القلعة بمراسم عسكرية حيث عزف الجوق الموسيقي           استق

وقد شهدنا هـذه    .. وفتش حرس الشرف وصافح آمر الفوج وآمر المركز وضباط الحامية         

المراسم عن كثب ثم جمعنا والقى فينا كلمة توجيهية قال فيها ان سبب وجودكم هنا يعني                

 لو كانوا على مستوى من الوعي والمـسؤولية لمـا           وهؤالء!! فشل المعلمين والمدرسين    

  ؟؟ ..!!وصلتم الى هنا

ا كوميديا وانتقدنا الحيـاة العـسكرية وطقوسـها         يوفي المساء اقمنا له حفال ترفيه     

وقد ضحك القائد كثيرا واثنى علينا وأمر بفتح االجازات وزيادة          .. الجامدة بسخرية بيضاء  

 تجهيز الحانوت والمقهى بألعاب الدومينو والشطرنج       وعندما طلبنا منه  ، عدد أيام االجازة    

  . والطاولة وافق فورا وجهزنا بها من حوانيت الفرقة الثانية بكركوك

وفي اليوم الثاني من الزيارة حضر قائد الفرقة الى ميدان التدريب الصباحي وشاهد             

) الكراسة القديمة(ب تدريبنا ثم انتقد الضباط ألنهم مازالوا يتبعون الطرق القديمة في التدري    

ومن المعروف أن اللواء الركن صالح      . وامر بادخالهم دورات عسكرية لتجديد معلوماتهم     

م مديرا عاما لمـصلحة الـسكك الحديـد         ١٩٥٨ تموز   ١٤زكي توفيق أصبح بعد ثورة      

  . العراقية
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ل ببغداد بارسا) تحاد الوطنياالجبهة  (ومن الوقائع التي شهدناها في تلك الفترة قيام         

 م ١٩٥٧وكانت الجبهة قد تشكلت في مطلع عـام         .. معونات عينية ونقدية للطلبة المجندين    

  .ت تستهدفوا

  . اقالة وزارة نوري السعيد-١

  .  حل المجلس النيابي واجراء انتخابات حرة-٢

  .  الخروج من حلف بغداد-٣

  .  تنسيق سياسة العراق مع األقطار العربية المتحررة-٤

  . ت الديمقراطية اطالق الحريا-٥

  . الغاء األحكام العرفية-٦

  .  اطالق سراح السجناء السياسيين-٧

  . دهمه اعادة الطلبة والمدرسين المفصولين الى مدارسهم ومعا-٨

ومن الضروري أن نشير الى أن الصحف الوطنية والقومية في تلك الفترة كانـت              

الكليات ومـن هـذه الـصحف       تلح في افتتاحياتها على اعادة المفصولين الى المدارس و        

  . للمرحوم سلمان الصفواني التي نشرت عدة افتتاحيات في هذا الصدد) جريدة اليقظة(

بعد أن وصلت مساعدات جبهة االتحاد الوطني العينية الغذائيـة مـن المعلبـات              

والنقدية من األموال بدأنا بتوزيعها وقررنا ابقاء المبالغ النقدية كصندوق احتياط يـصرف             

ستقبال لمن يحتاج دفع غرامة بسبب نقـص البطانيـة أو الـسدارة أو التجهيـزات                منه م 

ومن ذكرياتنا عن تلك المرحلة أن مديرية االسـتخبارات العـسكرية أرسـلت             . األخرى

ضباطا الى مركز تدريب راوندوز الستكتاب المجندين الموصليين وأخـذ نمـاذج مـن              

الخط اليدوي في الموصل كما علمنا      بسبب توزيع منشورات ب   ، خطوطهم بعبارات معينة    

ومن ذكرياتنـا   ، علما أن المجندين الموصليين كانوا يشكلون ثلث تعداد المركز          . فيما بعد 

عن تلك األيام أننا وعند التحاقنا ألول مرة بالمركز وجدنا السيد عبدالغفار الصائغ األديب              

ألنه كان  ، بالضباط  والسياسي وقد خصصت له غرفة خاصة وتقدم له وجبات غذاء يليق            

في السنة األخيرة من كلية دار المعلمين العالية وذلك قبل نقله الـى معـسكر الخـريجين                
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ومن ذكرياتنا عن تلك األيام أننا وجدنا احد الضباط برتبة رئيس أول            ).. معسكر السعدية (

موقوفا في سجن الحامية بتهمة قتل أحد زمالئه الـضباط وكـان اسـمه شـامل                ) رائد(

  . مرائي وكنا نمر قربه ونسلم عليه بين حين وآخرالسا

م جرت مباراة كرة قدم بـين       ١٩٥٧ نيسان   ٢٠ومن ذكرياتنا ايضا أنه يوم السبت       

  . فريقنا وفريق نادي بروسك األربيلي فزنا بثالثة أهداف ضد الشيء

وخدمة للتاريخ وللحقيقة أذكر فيما يلي أسماء بعض الطالب المجندين من الموصل            

س عبدالرزاق العباجي وشاهر عمر العلكاوي ومحي الدين عبداهللا العراقي وأخـوه            يون: 

خالد عبـدالعزيز   ، سعدالدين خضر   ، عادل الشماع     ، عبداهللا فتحي العزاوي    ، عزالدين  

شاكر حمدون  ، عبدالملك عبداللطيف   ، عبدالغني ناصيف   ، أنيس جاسم البارودي    ، زكريا  

لـؤي ثابـت    ، عبدالمجيد فتحي   ، نديم احمد الياسين     ، محمد حسن ، عبدالسالم ياسين   ، 

، اركان الـسيد    ، ) كالهما من تلعفر  (محمد تقي فرحات ونورالدين محمد      ، وأخوه اسامة   

ميسر ونجيـب   (خضر محمد   ، فخري المولى   ، فاضل الظاهر   ، لقمان داؤد   ، خالد محمد   

  . ومعذرة لمن نسيت)...وسامي وعبدالعظيم

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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      هكذا يقول المثل الموصلي منذ القديم، أي أن العتاب بين اإلخوان وتـصحيح اآلراء           

يغْسل األدران من النفوس المتباغضة كما يغسل الصابون الثياب الوسخة ويزيـل عنهـا              

  . األوساخ

يـستورده  ،مـن حلب      والصابون يفعل ذلك وهو معروف عندنا منذ القديم وكان يأتينا     

التجار من طريق الجزيرة فيسمى صابون حلب،وتستورده بغداد أيضاً في الوقت نفسه عن            

طريق الرقّة التي على الفرات وهذا الطريق أقرب لها من غيره ولذلك يدعى الـصابون               

    .ها بصابون رقّي وليس صابون حلبالمستورد ل

ن الثاني عشر على زمن الطبيب العربي     وأقدم ذكر للصابون عندنا هو ما كان في القر

وجاء خبره في كتـاب      )م١١٦٢( هـ٥٦٠أمين الدولة ابن التلميذ الذي كانت وفاته سنة         

عيون األبناء ألبن أبي ُأصيبعة وكان لهذا الطبيب ولد يجلس مكانه ولكن لم يكن مثله في                

زوره على سمعة والده    فزاره في أحد األيام أطباء قدموا من دمشق وقالوا ن         .العلم والنباهة 

ففوجئوا أن به غفلة حيث قدم لهم غداء من الخبز والهند باء ثم قام يغسل يديـه ووجهـه                   

  .هكذا ذكر ابن أبي ُأصيبعة الخبر.بصابون الرقي،فارغى الصابون وفرك به فمه ووجهه 

 ر       والصابون يصنع من تفاعل الزيوت مع القلويات ويضاف إليه أحياناً زيت الغـا            

الذي يستخرج من أوراق شجرة دائمة الخضرة تنبت في سوريا وغيرهـا مـن دون أن                

وكان ورق الغار عند اليونانيين والرومان يعقـد فـوق رؤوس           ).خدا نابت (يزرعها أحد   

  ).إكليل الغار(األبطال إكليالً دليل التفوق

قة التي تكثر       أما في الموصل فالصابون يصنع في المدينة وأطرافها ال سيما في بعشي          

فيها أشجار الزيتون وتشتهر بالزيت وصناعة الصابون غير أنه يـصنع بطـرق بدائيـة               

ويستخرج بشكل كتل كبيرة فيقطع بسلك معدني تربط في نهايتيه خشبتان لإلمساك بالسلك             

وهو مطّهـر   .والصابون منظف شديد الفعالية فهو يستحلب الدهون ويذيبها        .أثناء التقطيع 
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وهو يطهر برغوته الجلد والجسم     .جراثيم ألنه يحل أغشيتها فيعرضها للهالك     ومعقم يقتل ال  

  . كما أنه سهل االستعمال ورخص الثمن ومتوفر في كل مكان.لطبيعته القلوية 

     ولهذه األسباب يفيد في الوقاية من األمراض كما يستعمل عالجاً في بعض الحـاالت              

في  )تحميلة(لّينة ومطهرة لألمعاء أو يستعمل      عندما يضرب بالماء الفاتر ويكون رحضة م      

أما إذ استعمل غرغرة لمعالجة التهاب الحلق أو اللوزتين فهو عالج ناجح            . حالة اإلمساك 

  !أي ال شك فيه )فاطمة بنت فطّوم(أو كما يقول المثل الموصلي 

ة والذي اعرفة أن شهرتها في األوساط الـشعبي             وال أدري من هي فاطمة بنت فطوم      

وحمدية هذه أعرفها أنا جيداً      )حمدية أم البامية  (في الموصل وعند عجائز البلد تشبه شهرة        

وال يوجد موصلي من أبناء األربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي إالّ ويعرفهـا أو               

فهي امرأة من أهل الموصل تجيد طبخ الباميه بشكل رائع وتبيعها في السوق في              .سمع بها 

لطوب وتتخذ لها مكاناً في الفسحة من األرض الواقعة فـي ملتقـى سـوق               منطقة باب ا  

وهي أرض واسعة كانت آنذاك قبل أن        .العطارين وسوق القصابين سابقاً وسوق الصوافة     

فتجلس على األرض في الوسط وبجانبها قدر الباميه الكبير وقدر آخـر            .يكثر فيها البناء    

  . للرز،وسفطة في سلّة وصحون مبعثرة حولها

      ويتجمع أهل المنطقة وبعض أبناء الريف الذين يتسوقون مـن األسـواق القريبـة              

  .ويلهفون هذه الباميه الطيبة مع الخبز لقاء ثمن بسيط

     أما الرز فقد يتبقى إلى اليوم التالي فهي لشدة اقتصادها ال ترميه بـل تخلطـه مـع                  

وهـي أكلـة لهـا أنـصار         )ولمـة الد(البصل وشيء من اللحم وتلفه بالسلق لتصنع منه         

  . ومعجبون

    والدولمة أيضاً إذا بقيت تفركها مع الثوم والسلق المفروم ويضاف إليها الماء والحمض 

وكفـى اهللا    )الحصرمية(أو   )االيبرغ مفلّش (أو  )سماق الربيع ( لتصبح أكلة معروفة وهي   

لها واختفـت طبخـة     واختفت حمدية مع مرور السنين واختفى أي ذكر         . المؤمنين القتال 

  .اميه من السوقبال
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M@æbänßaë@‹Ø’@òÛbŠ@ @
من الدكتور عادل البكري إلى األستاذ مظفر بشير حول قصيدته المنشورة في مجلة 

المجد يرقى والمكارم (والتي مطلعها  )فواصل فتى الفتيان( بعنوان )٣٦العدد  (موصليات

  .)عادل

  :وبعده     أخي مظفر أدام اهللا كفايتك وأتم غايتك 

  إنما بدهتني أنت بالقصيدة التي أسبغْتَ علي َّفيها مـن صـفات المـدح مـا يتجـاوز                  

مالك النميقة ومقـدُّد الوشـيقة،إذ      ) يا رعاك اهللا  (فأنت   .قدري،وإنني أتواضع هللا عن مثلها    

جعلْتني أنتجُع ذات نفسي ألقول كلمةً أجترُح فيها مواضعات الثناء عليك فـذلك أننـى أن              

  بلغ فيها الكمال،وأتّى يكون بلوغ ذلك؟أ

    واحسبني إنني ال أعرف مواطن الممتنع من القول عندما تتصرف بي األسباب مـن              

أجل تقديم الشكر لك بما تستحقه أنت وهذه أيها األخ العزيز أبيات قليلـة مـن شـعري                  

ال قوة في   ُأخاطبك بها،وال بأس في أن تكون جزءاً من الرد على جميل شعرك،وال حول و             

  :شيء مما تكره إال باهللا،فأقول

  والفضل فيك سجية وشمائل  لك يا مظفر في الفؤاد منازُل

  وتتيه فيك مآثر وفضائُل  تسمو بك اآلداب وهي رفيعة

  والدهر يصمت حين أنت القائُل  أنت المظفُر في القريض وسحِره

  يبقى الوجود وكل شيء زائُل  ولكل سائمٍة مقام إنما

  شيم على الحسب األغّر دالئل  صالة تستبين ُأصولهافترى األ

  قد نالها في الغاديات أوائل  وهوى األحبة في اللقاء مآرب 

  أهُل المكارم والنهى وأماثل  تخلو الديار إذا تباعد فتية
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) الحـسيني (لنعيمـي   الدكتور محمـد جيـاد ا         

 واألستاذ الجامعي والعالم فـي الغـدد        بهوالطبي

الصماء ومكتشف السماعة الطبيـة اإللكترونيـة       

 ومعـاون  ،والعميد السابق لكلية الصيدلة في بغداد   

رئيس كلية اليرموك الجامعة في السودان لشؤون       

 والحاصـل   ،)ة عراقيـة  وهي جامعة طبي  (الطلبة  

  .على الجنسية السودانية إضافة لجنسيه العراقية 

  

خمسة ). ولدين واربع بنات(متزوج ولديه ستة أوالد . ١٩٥٢ولد في  مدينة الموصل عام  

   .اسنان وواحدة صيدلة اءطبا واثنان اءطبااثنان . بالتخصصات الطبيهمنهم 

 والمتوسـطة فـي     ،دائية للبنين بالموصـل   درس اإلبتدائية في مدرسة الرافدين االبت          

  . بالموصلة في اإلعدادية الشرقية واإلعدادي، بالموصلةمتوسطة الحكم

 حيث حصل على شهادة البكلوريـوس       ،جامعة الموصل / درس الطب في كلية الطب         

  .، وكان من العشرة األوائل من الخريجين ١٩٧٦ عام  ة عامةطب وجراح

 إنكلترا حيث حصل شهادة الدكتوراه قي علم وظائف األعضاء          أكمل دراسته العليا في      

 جامعـة نيوكاسـل     – مستشفى سانت جورج     –والغدد الصماء من مركز البحوث الطبي       

  .١٩٨٢ عام – انكلترا –ابون تاين 

  : التدرج الوظيفي وأماكنها وتواريخها

   طبيب مقيم في المستشفى الجمهوري ومستشفى االطفال١٩٧٧-١٩٧٦
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ـ  - كليـة الطـب    – معيد في فرع علـم وظـائف االعـضاء           ١٩٧٨-١٩٧٧  ة الجامع

 وكذلك عمل كطبيب مقيم فـي مستـشفى         )لكونه من العشره االوائل   (بغداد  -ةالمستنصري

  .اليرموك

  . جامعة نيوكاسل ابون تاين- طالب دكتوراه في بريطانيا١٩٨٢-١٩٧٨

 وكـذلك   ،طب المستنـصرية  - علم وظائف االعضاء    مقرر ورئيس فرع   ١٩٩٤-١٩٨٣

طبيب  استشاري في عيادة     

 مستـشفى   -الغدد الصماء 

   بغداد-اليرموك التعليمي

 عضو هيئة ١٩٩٦-١٩٩٤

-تدريس في كلية الطـب    

ــان   ــة ام درمـ جامعـ

ــالميه ــوم-االس                      -الخرط

  السودان

 عضو هيئة ٢٠٠٦-١٩٩٦

تدريس ورئيس قسم وعميد    

جامعـة  -ةفي كلية الصيدل  

  .ة االردنيةالزيتون

ــيس : ٢٠١١ -٢٠٠٦ رئ

قسم وظائف االعضاء في    

 للدراسـات   ة الوطنية الكلي

ــ ــةالطبيـ   -ة والتقنيـ

  . السودان-الخرطوم

 وبنفس الوقت يعمـل       
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وكذلك رئـيس   ). العراقيه في الخرطوم  (كرئيس قسم وظائف االعضاء في كلية اليرموك        

  .دان السو- الخرطوم-جامعة افريقيا-ةقسم وظائف االعضاء في كلية الصيدل

تاسـست  ) ةجامعة عراقيه طبي  (  انتقل الى كلية اليرموك الجامعة     ١/٧/٢٠١١وفي تاريخ   

 ة وفيها بكلوريوس طب بشري وطب اسنان وصيدلة ومختبرات طبية اضـاف           ٢٠٠٩عام  

  . وهويعمل حاليا فيها نائباً لرئيس الجامعة. الى دبلوم تقانة اسنان 

اذ ، والسبب كان ماديا  . ١٩٩٤ك العراق عام     تر  يقول بأنه :تاريخ تركه للعراق واألسباب   

علمـا بأنـه    . كان يتقاضى ما يعادل ثالث دوالرات شهريا وعنده خمسة اطفال في حينها           

ورئـيس قـسم وظـائف      ) ١٩٨٢(وعنده دكتوراه من بريطانيا     ) ١٩٧٦( طبيب منذ سنة  

  ).ةالجامعه المستنصري(االعضاء في كلية الطب 

قـدمت سـيرة علميـة       يقول الدكتور محمد جيـاد          :الحصول على الجنسية السودانية   

وتـم منحـي    . الرئيس عمـر البـشير     الى سيادة ) ٢٠١٠اقل من صفحه عام   (مختصرة  

  .الجنسية السودانية لي ولعائلتي والحمدهللا رب العالمين وتكريمي

  :اإلنجازات العلمية والمهنية

ـ   نشر بحثاً عن االسـتخداما     ة خامس ةكطالب في كلية طب الموصل سن      .١  ةت الطبي

 .للتنويم المغناطيسي في مجلة جامعة الموصل

خالل دراسته للدكتوراه في بريطانيا قدم بحوث في اعرق الجامعات البريطانيـه             .٢

وهذا ال شك يعتبـر انجـازاً       ، ج ولندن د مثل جامعة اوكسفورد وكامبر    ةوالعالمي

 .نادراً لطالب دكتوراه

ونه مـن قبـل  ديـوان رئاسـة          كعضو في لجنة اطفال االنابيب المك     تم اختياره    .٣

ول طفل انبوب قـي      والتي تمخض عنها والدة ا     ١٩٨٦الجمهوريه العراقيه عام    

 .١٩٨٩العراق عام 

 وتـم   ١٩٩٣ للعام   يز على أساتذة كلية طب المستنصرية     تم اختياره األستاذ المتم    .٤

 مـن   ةمع باقي االساتذ  ) همام عبدالرزاق . د(تكريمه من قبل وزير التعليم العالي       
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 بحـضور عـدد مـن رؤسـاء         ة المستنصري ةفي قاعة الجامع  ، كليات األخرى ال

ستاذ متميز    كأ  ةوتم ترشيحه للوزار  . الجامعات ومئات من أعضاء هيئة التدريس     

  .عن الجامعة المستنصرية

 والذي أصابه الصدأ بعد     ة المستنصري ةوهو يذكر بأسى أنه تم تكريمه بشعار الجامع            

في وقت كان   ( نفسه سعادة الوزير باعطاء فلس واحد للمكرمين         اي لم يكلف  . ة قصير ةفتر

 الذي كـان الـوزير   في الوقت) راتب االستاذ الجامعي اليزيد عن ثالث دوالرات بالشهر   

 اال بتعب وسهر الليـالي ولـسنوات         جيدا ان هذا االنجاز لم يأتِ      نيعلموورئيس الجامعة   

ثر الفعال  علماء البلد والتي كان لها اال     هذه احدى األسباب التي كانت تمارس بحق        . ةعديد

  .لهجرة العقول العراقية

العليا في مختلـف التخصـصات الطبيـة         في تدريس طلبة الدراسات      ةالمساهم .٥

 ةاضاف.  وبمختلف الشهادات كالدبلوم والماجستير والدكتوراه     ة والسريري ةاالساسي

الذين اشرف علـيهم     ومن الطلبة .  المباشر للعديد منها   الى اشرافه المباشر وغير   

خر مساعد عميـد كليـة طـب    شخصيا من استلم منصب وكيل وزير الصحه وا 

 واخررئيس فرع الفزيولـوجي     ة العصبية مدير مستشفى الجمل    واخر المستنصرية

 . واخرين غيرهم، ة قي كلية طب المستنصريةوكذلك رئيس فرع الكيمياء الحياتي

  :األبحاث واالكتشافات التي قام بها

وما هو قيد النشر والتـأليف  ،  مايزيد عن االربعين بحثاة المنشورة العلميالبحوث   .١

 .مايزيد عن عشرة بحوث

-االستاذ الدكتور سعد الـشماع    (عمل  ضمن فريق بحثي مشترك طبي وهندسي          .٢

 فـي جامعـة الـسودان       - وهو من الموصل أيـضاً     -ة الطبي ةرئيس قسم الهندس  

حيث تمخـض عملهـم عـن        ،)نوالمهندس الماجستير السيد عمر احمد الحردا     

والحصول على براءة إختراع عـن       اللكترونية ا ة الطبي ةاكتشاف وعمل السماع  
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 فـي   ةوقد تم نشر العديد من البحوث الستعماالت هذه السماع         . ٢٠١١ذلك سنة   

 ). ٣-١انظر الرابط من النت بهذا الخصوص( .ةمجالت ومؤتمرات دولي

  : ةطبي في موضوع تعريب العلوم الاماته اهتمام

 بموضوع عـن    ١٩٨٨عام   بغداد العرب في  شارك ببحث ضمن مؤتمر المترجميين    :اوال

 تعريب المصطلحات الطبية

 ية العراقةالمجلة الطبي  فيةثالث بحوث طبية باللغة العربية منشور :ثانيا

 الدكتور عبداالمير النعيمي  بمعية االستاذ١٩٨٨عن التهاب المفاصل والعمود الفقري .١

 ١٩٩٢ عام ةيب المصطلحات الطبيتعر.٢

 ١٩٩٢ القلب كغدة صماء عام.٣

لتمثيل وزارة التعلـيم العـالي والبحـث      من قبل منظمة الصحة العالميةهتم اختيار :ثالثا

ـ           ١٩٩٤العلمي العراقيه عام      ،ة  لورشة عمل في جامعة دمشق عن تعريب العلـوم الطبي

رجاء  رالفاضل الدكتو ه استاذهن بمعيتيلمؤتمر التعريب كا )دمشق( الى سوريا هعند ذهابو

ويقـول الـدكتور محمـد       .والدكتور عبدالغني الراوي والدكتور سلمان شـفيق       مصطفى

وكان هو كفيلي كونـه  ،رجاء بان لي نية عدم العوده للعراق. استاذي د وبوقتها استشرت(

ذلك ل روح شوف دربك فاعطاني الضوء االخضر وقال لي.  انذاكةعميد طب المستنصري

 )ادعو له بالخير كلما تذكرته

جامعة /  نضمتها كلية الطب والتي ةساهم في ورشة عمل عن تعريب العلوم الطبي :رابعا

  .١٩٩٥ عام ةام درمان االسالمي

موقـع فـي مكتبـة     ولـه  ١٩٩٢  عامةتاليف كتاب في الفزيولوجيا باللغة العربي :خامسا

 ةاالسكندري

٣٢٣١٣=BibID?jsf.mainpage/webpages/org.bibalex.dar://http 
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  :المؤلفات  

ـ "تم تكليفه من قبل وزارة التعليم العلي والبحث العلمي بتأليف كتـاب              .١ م وظـائف   عل

  ١٩٩٢صدر عام  لطلبة هيئة المعاهد الفنيه والذي وباللغة العربية" االعضاء

ضـمن  ، كلف بتاليف فصل عن االعتالالت الفزيولوجيه لداء السكري عند الحوامـل           .٢

رئيس قـسم الكيميـاء     (بمعية الدكتور محمد حلمي     " داء السكري عند الحوامل   "كتاب  

والذي يصدر نهايـة    )  السودان - الخرطوم -الكليه الوطنيه للدراسات الطبيه   -الحياتيه

 ٢٠١١عام 

 عن التكامل الطبي الهندسي ضمن كتـاب التقنيـات االلكترونيـه            كلف بكتابة فصل   .٣

الحديثه وذلك بمعية االستاذ الدكتور سعد الشماع والذي صدر فـي منتـصف عـام               

٢٠١١ 

احدث كتاب اوربي عن مرض السكري وله فيـه فـصلين            )٢٠١١(صدر قبل ايام     . ٤

  :وهذا موقعه على النت. والحمدهللا) السادس والتاسع(

http://www.intechopen.com/books/show/title/gestational-

diabetes 

  :ة االخيرةالرابط من النت لبعض البحوث المنشور

١. http://www.journalofthesaudiheart.com/article/S١٠١٦-

٩-٠٠٣١٧(١٠)٧٣١٥/fulltext 

Saad Alshammaa, Mohammed Al-Noaemi. Detection 
of heart sounds and cardiac murmurs using a PC 
based electronic stethoscope. Journal of Saudi Heart 
Association.٢٢ .٢٠١٠; page ٨٦. 

٢.Saad Alshamma, Omar Hardan, and Mohammed Al-Noaemi.    
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٢.A PC BASED ELECTRONIC STETHOSCOPE WITH ANALYSIS AND 

DIAGNOSTIC CAPABILITIES. The third international conference E-

medisys ٢٠١٠: E-Medical Systems, ١٤ - ١٢ May ٢٠١٠. Fez-Morocco 

٣..http://www.cibec٢٠١٠.org/confprogram.htm. Heart Sound as a 

Physiological Biometric Signature. CIBEC. Cairo ١٦-

١٨.December. ٢٠١٠. 

٤..http://www.ispub.com/journal/the_internet_journal_of_nutrition_an

d_wellness/volume_٧_number_١٨_٢/article/a_protective_role_of_nig

ella_sativa_oil_against_the_harmful_effect_of_ccl٤_on_the_liver_cell

s.html 

٥. .http://www.hoffaz.org/alforqan/details.php?id=٢٤٠ 

رقـم  . الفرقـان .  في الجلد  ة الحسية القراني عن فيزيولوجيا الخاصي    همسات في االعجاز  

  ٢٠٠٧ عام١ شهر٦٠االصدار

  :النشاط الثقافي واإلجتماعي 

دويـه والمخـدرات فـي     عن عواقب سوء استخدام االةضمن خدمة المجتمع نضم ندو  .١

يدله وبمـساهمة كافـة      عندما كان رئيسا لكلية الـص      ٢٠٠٦ عام   ة االردني جامعة الزيتونة 

 . حيث كان حدثا متميزا كما ورد في كافة الصحف االردنيةةمنتسبي كلية الصيدل

بمعيـة األسـتاذ    . فرع العراق -ة االسالمي ة الطبي كان ممن ساهموا في تأسيس الجمعية     .٢

الدكتور محمود الحاج قاسم واالستاذ الدكتور محمد جميل الحبال ومساعدة االستاذ الدكتور            

.  كان لهم االثر الفعال بانـشائها اللذين) مدير المستشفى االسالمي في االردن   (شعل  علي م 

ساهم مـن   .  في الموصل قادما من االردن      االجتماع االول التأسيسي للجمعية    وشارك في 

 الذي عقـد    ة العالمي ة االسالمي ة ببحث في مؤتمر اتحاد الجمعيات الطبي      ةخالل هذه الجمعي  

  .٢٠٠٧في اسطنبول 
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 ةن والـسن  آالطبي في القـر    االعجاز عن   ة للبحوث الطبية لديه مساهمات بحثية     ضافا. ٣

) ٥الرابط( ٢٠٠٧او في مجلة البيان ) ٤الرابط( في النت ومنها منشور في مجلة امريكية

 والذي عقد   ة العالمي ة االسالمي ةمؤتمر اتحاد الجمعيات الطبي   (قدم في مؤتمر علمي      اخر او

   .)٢٠٠٧في اسطنبول 

  :كريمات وكتب الشكر الت

ـ      ةلديه العديد من كتب الشكر لنشاطاته العلمي        ة من العديد من الشخصيات العراقي

ووزير التعليم  . من دولة رئيس وزراء االردن الدكتور عبدالسالم المجالي       :  ومنها ةوالعربي

العالي العراقي الدكتور همام عبدالرزاق ومن العديد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات            

  .عراقيين وعرب

   هو عضو في: عضوية الجمعيات والنقابات 

  .ة نقابة االطباء العراقي .١

 .  للغدد الصماء الجمعية البريطانية .٢

 . لداء السكرية العراقي الجمعية .٣

 .  فرع العراق-ة العالمية االسالمي اتحاد الجمعيات الطبية في .٤

 :نشاطاته األخرى 

 يـة بطولة الموصل للدراجات الهوائ    في   شارك) اصغر العب ،  عاما ١٥ (١٩٦٧عام  . ١

ـ   ة علما المشاركين كانوا من الجيش والشرط      ة الثاني ةوحصل على المرتب    ة ومديرية التربي

ـ  (ةاضافه الى ان دراجته كانت اعتيادي     . وكافة االنديه الرياضيه بالموصل    وهـم  ) ةتعبان

 .دموا احدث دراجات السباق الرياضيةاستخ

  قام بها بمعية زميله في كلية طب الموصل عبد      وعربياً اقياً عر ة متميز ةنشاطات رياضي .٢

 يـة الهوائ الـدراجات ذهبـا علـى     ): ثالث طب  (١٩٧٣في صيف عام     :الرحمن توفيق 

 من طب الموصل والى سوريا ثم تركيا الـى الجـزء االوربـي منهـا                 ابتداءاً ةاالعتيادي
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طـب  (ردن والعـراق    ورجوعا الى سوريا ثم الى لبنان ثم الى سـوريا واال          ) اسطنبول(

 ).الموصل

 بمـن يقـف     ةذهبا عن طريق المشي باالسـتعان     ):  طب ةرابع (١٩٧٤في صيف عام    .٣

حيث انطلقنا من طب الموصل والى سوريا ثم تركيا         ). الالوتوستوب(ويحملنا في الطريق    

 ) طب الموصل( الى العراق ةوالعود، ةومنها انطلقنا الى العديد من الدول االوربي

ثم انطلقنا الـى سوسـرا      ) باريس(ذهبا الى فرنسا    ): خامس طب  (١٩٧٥ف  ي صي  ف .٤

 .العديد منها حيث تسلقا ةاللب السويسريجبال اومن ثم توجها الى ) جنيف(

 وحصل على بطولة    يةالفعاليات الرياض  ساهم ببعض    ةخالل وجوده في جامعة الزيتون    .٥

 ). كرة الطاولة(ة والمنضد الشطرنج في ةالجامع

 االرض الزوجي وكما    في االردن للتنس   المركز الثاني في بطولة االطباء    لى  حصل ع .٦

 ٢٠٠٢\١١\١٧ يوم االحد ةهو منشور في جريدة الراي والدستور االردني

 االرضي للرواد الذي ينظمه اتحاد      المركز االول في بطولة الزوجي للتنس     حصل على   .٧

 ). ٢٠٠٢\١٠\٦ (ةأي االردنيالتنس االردني وكما هو منشور في جريدة الدستور والر
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òîÜîØ“nÛa@òyìÜÛa@À@éäÇ@pìØ¾a@ @
Iïu‹Ð¾a@‡¼c@Šìn×‡Ûa@æbäÐÛa@òyìÛ@À@ñõa‹ÓH@ @

 
cNâN†@N@ãìí@éjînÓ@‡¼a@ @

Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @
@ @

عالقات مجهولة يمكن استحـضارها عـن       بأنه  ) النص(يتحدد  المسكوت عنه في            

ة للتحرك بين الدال الثابت والمدلول المتحـول،        طريق قراءة المتناقضات التي تفتح مساح     

 ويمكن أن نبني مـن هـذا التحديـد          .لفك شفرة النص، والحصول على الدالة المفهومية      

مجهولـة  ال العالقات  الكامن في تحديد   مسكوت اللوحة لألمفهومي لمسكوت النص، تحديداً     

ضات التـي تفـتح     يمكن استحضارها عن طريق قراءة المتناق     والتي  في نصها التشكيلي،    

  .مساحة للتحرك بين الدال الثابت والمدلول المتحول، لفك شفرة قراءتها
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حاول الفنان أن يشتغل في هذه اللوحة على موضوعة إيحائية شديدة التنوع، فجعـل مـن         

تكون بمثابة عتبة تُكوُن نظاماً داللياً ينطلق من بـؤرة اللوحـة          ) ثقافة نص (أنساق اللوحة   

  .جودتين في أعلى اليمين من اللوحةالمو-، بالساقينالتي تبدأ 

، وهي بوصفها فناً  سند أيقوني مليء بالدالالت، بأنهااللوحة التشكيلية     ويمكن أن نحدد 

   . نتج المدرك تبل، نقل للمرئيتال فهي 

 لكي يصل بالمتلقي إلى  اللوحة، يبدو أن الرسام حاول أن يشكل هذه البنية في سطح

وحاول أن يخلق من هذه العتبة عنواناً لها، ليجعل منها . المستوى العميق منهااستنباط 

 . بنية مختزلة للوظائف التي تؤديها داخل النص التشكيلي

 فتحديد البؤرة يؤمن الظفر بباقي المعنى ويلج بالقارئ إلى باقي أنساق اللوحة كونها      

الت تفيد استبانة فاعلية الصراع المتولد إذ نلحظ وجود دال،  ُمشّفرة)مرسلةّ(تشتغل على 

من خالل تداخل األنساق الوظيفية في التخطيط، الذي يشكل بنية خطابها، وكذلك فاعلية 

الشكل واأللوان الموجودة على سطحها وما تحمله من داالت تضاف إلى مفهومية السياق 

  .الكلي

ئة بالتحول واإليحاء، وقد ونلحظ أن عتبة اللوحة تشتغل في مساحة الرؤية الممتل     

 لالستجابة؛ ألنها تعبئ الفضاء المؤسس لمنظورات التلقي على اً خالقاً جمالياًشكلت انزياح

ألن بناء ألحكي في هذا المنظور قد يحيل إلى الجنس الذي يثير غريزة  و.نسقية ألحكي

   .لدى المتلقي) حسب ميشيل فوكو(المعرفة 

الموضوع بالقرب من الساقين في أعلى ) رف الزايح(ويمكن أن نجد ذلك واضحاً في 

وهنا تظهر العالقة  . فونيم ال يمتلك قيمته إال بعد أن يوضع في سياق)الحرف(و .اللوحة

وكذلك وجود أحرف أخرى موجودة في ، القصدية في توظيف الحرف ضمن حيز العتبة

  .)والشدة/ والراء متكررة/ واأللف/ والنون متكررة/ الياء (سطح اللوحة وهي

 سرد ىيبدو من خالل قراءة معالم التشكيل بوصفها منظومة رمزية تحتوي عل      

تحاول أن ترسم ) صورة(فإن تشكيل المنظومة البصرية يحتوي على ، لموضوع محكي

فضالً عن أن الجمع بين الحروف المنسابة في سياق اللوحة قد ، منظر اإلثارة المعرفية
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ذلك فأن ذات الرسام تؤسس لمجموعة عالقات تنساب في وك، يحيل إلى أسم علٍم ما

بدليل } )المجهول( التنازع مع{وهنا يظهر معلن نص اللوحة الدال على ، خطاب المؤنث

 الباب المغلق أمامه،وجود شخص مكبل في الوسط غير واضح األبعاد فضالً عن وجود 

بني على تجليات واقع وهنا يمكن أن نؤسس لذاكرة تن، )الحبس/ الغلق(حيل إلى يي ذال

اللوحة الذي يعكس ذات الرسام بمحاولته هدم جدران العزلة بخلق عالم يرتاده مع 

 ،فالعتبة تحاول أن تخلق لها مالذا يحررها بإخراج رمزية القراءة .})المؤنث(اآلخر{

ل إلى الذكورة، فضالً عن كونه محدد يوأغلب الظن أنه هنا يح .اً داكناًالحرف يشغل حيزو

، وهي اً فاتحاًمعرفة حيزجنسانية تحيل إلى البينما تشغل الساقين بوصفهما دالة ، بعاداأل

/ الذكر(وضدية ، )فاتح/ داكن(جدلية التضاد اللـوني ومن خالل قراءة ، مفتوحة األبعاد

 محاولة خلق حركية تنساب مع في ضديات بين ال الجامعةتوافقيةالعالقة نلحظ ال، )األنثى

  .  في الجمع بين الحروفية والتشكيل.السارد لذات الرسام) اللساني (حركية المحتوى

 أنا الرسام جسدت تحديد األبعاد الخاصة بالذكورة واألنوثة ويبدو أن ترسيم مالمح      

 وهي محاولة لخلق مثاقفة تنتج شكالً جديداً من أشكال صراع ،)المبحوث عنه(واآلخر 

وأغلب  ،)الفاتح/ الداكن (واألنوثة في د مالمح الذكورة  بدليل تحدي.)العالم( مع )اإلنسان(

إحالة إلى المصالحة وتشبث ) الفاتح/ الداكن(الظن أن في هذا التعانق بين اللونين 

  .       رمز للحياةيغالباً ما ) المؤنث(؛ ألن )الحياة(بـ ) اإلنسان(
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@lb“©a@ábÓ@‹îß@ @
b»ßë@bîi‹ßë@a‹Çb’@ @
†@NÝšbÏ@îÓ‡à«@@ @

µàÜÈ¾a@†a‡Ça@‡èÈß@ @
-٢٠٠٥إلى معهد إعداد المعلمـين للعـام الدراسـي          نقل وظيفيا           تعرفت عليه عندما            

 يحدثني عن األدب والشعر فأعاد إلى ذاكرتـي مدينـة           أ ومن خالل مجالستي معه بد     ٢٠٠٦

 واألدبيـة    لما تحمله من كثرة األسماء الثقافية       الماضي الموصل في عقد السبعينات من القرن     

التي زخرت بها هذه المدينة والتي تركت بصماتها الواضحة على الحياة الثقافية على الـرغم               

من االختالف في اتجاهاتهم السياسية والفكرية المتعددة والتي كان لها األثـر الواضـح فـي                

 مما أدى إلى التنوع الثقافي واألدبي من رواية أو قـصة أو قـصائد               ،اختالف وجهات النظر  

عرية وغيرها فضال عن ذلك كانت اللقاءات المستمرة فيما بينهم للحوار والمناقشة والجـدل              ش

حول األخر الكتب التي تصدر أو رواية أو ديوان شعر وغيرها من المجاالت الثقافية والفنية               

  :   حيث صدق الشاعر حين قال فيها 

   سقى اهللا ربى الموصل الحدباء

  حكي جود أهلها          جود المزن ي       

      ومن هؤالء الجيل كان لنا وقفة مـع الـشاعر          

والمربي والمترجم ميسر قاسم الخشاب الذي ولد فـي       

م في محلة جمشيد وهي إحـدى       ١٩٤٨الموصل سنة   

محالت الموصل القديمة الواقعة قرب جـامع النبـي         

 ونشا في احيائها واجوائها الـشعبية تـوفي         ،جرجيس

من عمره فتكفلت والدته فـي       ةبن السادس اوالده وهو   

تربيته وتحفظه القران الكريم واتي كانت اللبنه االولى        

 وانعكس ذلك فيما بعد احترام الجميع له مـن خـالل            ،في تبلور فصاحة لسانه ورجاحة عقله     

دخل المدرسة الحسينية االبتدائيـة ثـم       . شخصيته الهادئه والمحبوبة الى كل من تعرف عليه       
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م وبعدها تخـرج منهـا      ١٩٦٥ اكمل دراسته باالعدادية المركزية عام       متوسطة الوثبة بعدها  

). كلية الدراسـات اإلنـسانية    ( وكانت آنذاك تسمى     ،والتحق بكلية االداب قسم اللغة االنكليزية     

عين مدرسا للغة االنكليزيـة عـام       انت له عدة محطات في مجال وظيفته، إذ         وبعد تخرجه ك  

انتقل الى متوسطة تلعفر ثم متوسطة الحدباء بعد ذلـك           بعدها   .م في متوسطة العياضية   ١٩٧٠

عمل مع نخب من الفنانين واالساتذه      ونسب للتدريس في معهد الفنون الجميلة في بداية تاسيسه          

المبدعين  منهم يوسف ذنون الخطاط والفنان التشكيلي نجيب يوسـف والفنـان ضـرارالقدو               

د المعلمين ومن خالل وظيفتـه حـصل        م انتقل للعمل في معهد إعدا     ١٩٩١وآخرين وفي عام    

 من كلية الرمـاح     ،على شهادة الماجستير باآلداب االنكليزي بعدها حصل على شهادة القانون         

 من خالل نـشر قـصائده   ١٩٧١ ـ  ١٩٧٠المسائية ظهر اسم ميسر الخشاب والول مرة عام

الشعرية واألدبية في صحف ومجالت عدة منها مجلة الثقافة العراقية ومجلة الطليعة والجامعة             

 كما قام المركز الثقافي في جامعـة . واألقالم والنبراس وصحف الثورة والجمهورية والعراق  

ثـم   ) الخروج من أسطوره غائبة   (م يحمل عنوان    ١٩٧٥الموصل بإصدار أول ديوان له عام       

مطـر  (م من وزارة الثقافة والفنون العراقيـة بعنـوان          ١٩٧٩صدر ديوان شعري اخر عام      

عن الوزارة  ) موعد في ساحة التحرير   (م صدر ديوان ثالث الموسوم      ١٩٨٢وفي عام   ) الرواية

ـ          نفسها اما في حقل الترجم     ي تحمـل   ة فقد ترجم بعض القصائد منها المسرحية الـشعرية الت

م ١٩٨٦اليوت والتي صـدرت عـام       . س. للشاعر االنكليزي ت  ) قتل في الكاتدرائية  (عنوان  

عن دار النمرود في الموصل كما نشر بعض القصص ألدباء ألمان من أمثال الكاتب األلماني               

م صـدر   ٢٠٠٢ي مجلة أسفار  وفي عام       والتي نشرت ف  ) لست انا (صموئيل بكيت الموسومة    

فضال عن ذلك   ) وقفات اشراقية (له عن وزارة الثقافة واإلعالم ديوان في هذا المجال بعنوان           

 اخرج له الفنان والمخرج التونـسي       إذاختص ميسر قاسم الخشاب في كتابة المسرح الشعري         

. م١٩٨١) خيوط(ية  م ومسرح ١٩٧٩ )األسياد(المنجي بن إبراهيم  مسرحيتين شعريتين هما        

وأخيرا من يقرأ لميسر الخشاب يحس  في كتاباته عظم الروح المتطلعة إلى المحبة والتسامح               

  .والتواقة إلى الحرية من خالل ما صوره لنا من حياة  بيئته ومدينته الذي أحبهما
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 مصادر المياه الجارية ومساقطها منذ العهود السحيقة لتوليد الطاقة اإلنساناستخدم 

 سيحاً اآلتيةالحركية فشغل مطاحن الحبوب ومعاصر الزيوت و روى البساتين بالمياه 

 إلنشائه النواعير التي تدور بقوة إضافةبتشييده سدود بسيطة على مجرى مياه األنهر 

حيطة مثل نواعير عانة وراوة وغيرها كما حركة النهر لترفع الماء الى األراضي الم

استعمل الحيوانات إلدارة النواعير لسحب المياه من اآلبار لري المزروعات، أما في 

 بأشكالها فقد نسينا تشغيل أي شيء على هذه الموارد تالوقت الحاضر ومع قدوم المحركا

  :الطبيعية النظيفة وأدناه األمثلة على ذلك
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 : القديمةالمشاريع االروائية .١

مشروع الماء الذي حفره سنحاريب من نهر الخوصر ويصب في جنوب شرق   . أ

 إضافةالمدينة ماراً بمدينة الزهور والنور والدملماجة لتوفير المياه لسقي المزروعات 

 . القادمين من الشرق ضد للمدينةاً دفاعياًالى انه يعد خط

ع فرل أدتلة شمال سامراء  بسيطة في جزء من مجرى نهر دجاًانشأ العباسيون سدود  . ب

ا مساحات شاسعة من األراضي والزالت آثار و للنهر ورواأليمنالمياه على الجانب 

 القنوات موجودة وشاهدة على ذلك

 طواحين الماء .٢

أنشأ أهالي الموصل شمال المدينة طواحين تعمل على حركة ماء النهر تسمى   .أ 

حى وتدور األحجار بفعل  الرأحجار تجلس فوقها أطواقوهي عبارة عن ) العروب(

تحول الحركة األفقية الى حركة عمودية لتدوير  ثم دوران الريش الجالسة على النهر

 .األحجار

أنشأ اهلنا على نهر باندوايا ثمانية رحوات في القرى التي يملكونها مع عائلة   .ب 

المفتي وهي رحاة العميري وباروسان والبقاق ومشرفة وجكان وكان هناك رحاتين في 

 . ١٩٥٤ض القرى المذكورة وبقيت بعض هذه الرحوات تعمل لغاية عام بع
واألمثلة على ذلك كثيرة فقد ال تخلو قرية او منطقة في المنطقة الشمالية من رحاة      

علماً بأن الرحى ال تستهلك قطرة واحدة من الماء وإنما هي عقدة لتوزيع المياه الخارجة 

يطة بها والمذكورة في سندات التسوية التي نظمت منها لتروي أراضي بعينها من المح

  . التعامل بالمياه واالستحقاقات

 على ان ما يؤلمنا ان أي مشروع من هذه المشاريع لم يبق عامالً في الوقت الحاضر

 توفر نفس المصدر للطاقة حيث ان كل هذه المشاريع قد أهملت بعد قدوم  منرغمال

  .عادة النظر في إمكانية االفادة من هذه المصادرالماكينة فما هو الذي يمنعنا من إ
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 ان تنال بعض االهتمام للعاملين أرجووأدناه بعض التصورات المتواضعة والمقترحات 

  .على توفير الطاقة من المصادر النظيفة

 نحن أطفال نقرأ في الدراسة االبتدائية المشاريع االروائية المنجزة : سد الموصل .١

وما توفره هذه المشاريع من )  ناظم الثرثار مشروعوبخمة ثمدربنديخان ودوكان سد (

طاقة كهربائية وكنا نتعشم في سد الموصل والدعاية التي سبقت تنفيذه من توفير الطاقة 

 درئ خطر الفيضان وارواء بعض األراضي ولما فضالً عنالكهربائية وتعديل الجو 

م ولحد هذا اليوم لم نلمس ١٩٨٧م أنشأ السد في اواخر الثمانينات وبدأ التخزين فيه عا

من كل تلك الدعايات شيئاً سوى المخاطر المحتملة النهيار السد بسبب التشققات وعدم 

مالئمة األراضي التي أنشأ فيها لحفظ الماء، كما ان الطريقة التي تروى فيها منطقة 

ء بواسطة  ليست برفع الماء وايصاله سيحاً الى هذه المنطقة وانما رفع المايربيعة ه

المحركات التي تعمل على الكهرباء المتولد جزء منها من توربينات السد، ولحد االن لم 

تتوفر الطاقة الكهربائية الكافية لجزء من الموصل وليس لتوفيرها للشبكة الوطنية كما 

ان السد غمر أكثر من مائتي قرية وافرة الخصوبة وواقعة ضمن الخط المطري وفيها 

خاصة بحاً او بالواسطة ما يؤهلها لزراعة كل انواع المحاصيل وري سيللوسائل 

الحنطة والشعير والشلب والذرة بأنواعها والقطن والسمسم والحمص ( االستراتيجية منها

على ) الطماطم، الرقي، الخيار، البطيخ، اللوبياء( الخضراوات  فضالً عن)والعدس

 .خريفضفاف النهر حين نزول منسوبه بداية الصيف الى ال
المناطق المروية من ماء السد وفرت الطماطم والبطاطا والرقي وهي  ان في حين

 االستراتيجية بنفس البذور المذكورة أعاله كما ان الرقعة األهميةليست بدرجة من 

الجغرافية المستغلة منذ بداية ري المشروع المذكور ولحد االن تبقى محدودة اذا ما قيست 

لماء في حوض السد وأما الخضراوات المذكورة اعاله التي باألراضي التي غمرها ا

تها أكثر والتي ا ربيعة فهذه المحاصيل كانت تزرع بكميات أكبر وايرادأراضيزرعت في 

كانت تزرع في قرى الهسنيان والميران في تل ابو ظاهر قبل ترحيلهم والتي كانت تزيد 
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ا كانت ترسل الى الكويت بالشاحنات عن حاجة البلد االستهالكية وترسل الى بغداد بل انه

  .وفي كل بلدان العالم يجري تقييم أي مشروع بدراسة الجدوى االقتصادية له. الكبيرة

وقد حدثت في الواليات المتحدة والصين حاالت مشابهة وبعد انهيار بعض 

ومباردو لالسدود هناك أعيد تقييم ودراسة المستجدات فأنشأ في الواليات المتحدة سد 

ستفادت منه ثالث واليات منها والية كاليفورنيا وكذلك في الصين حينما انهار احد وا

  .تجداتالسدود بفعل عدم صموده أمام مياه النهر االصفر فقد اعيد التقييم بموجب المس

 مستقلة لعمل أكاديمية جهة بحثية أمامعلينا ان نضع موضوع سد الموصل 

 آخذين ٢٠١١- ١٩٨٨يلة هذه المدة من سنة دراسة لما حصلنا عليه من اقامة السد ط

 األبيضبنظر االعتبار ان جو التصحر الذي غزا منطقة الشرق األوسط وحوض البحر 

المتوسط وبضمنها العراق خالل األعوام العشرة الماضية وقيام الجارة العزيزة تركيا 

 وحتى لو حدث  العديد من السدود مما يقلل من احتمالية فيضان نهر دجلة مستقبالًبإنشاء

ذلك فأنا ال اقول بهدم السد الحالي وانما ابقائه على حاله واعادة بيع اراضي القرى 

الى أهالي المنطقة ومالكيها السابقين بالمزايدة ) المستملكة من قبل الدولة للصالح العام(

 بوابات السد ويرحل غلقالعلنية واذا ما حصل تهديد لحدوث فيضان في أي موسم فت

لي الى المناطق التي يسكنونها في الوقت الحاضر وان ابقاء السد بتخزين محدود األها

يمكن الحصول على طاقة كهربائية مناسبة تكفي لتشغيل مضخات ترفع جزء من ماء السد 

  .الى منطقة ربيعة

الغاية من كل ذلك هو ان نعمل على استغالل مجرى نهر دجلة في توليد الطاقة 

 وحيثما كان مجراه سريعاً وضيقاً وعلى ضفتيه كما ،ن موضع منهالكهربائية في اكثر م

ان استغالل نهر باندوايا معطل من حيث استعماله النتاج الطاقة الحركية منذ منتصف عقد 

  .الخمسينيات ولحد االن

ان موضوع بحث انشاء سد بادوش الثاني تنطبق عليه نفس السلبيات التي حصلت  .٢

 السد قرى بنفس المواصفات دون ان نحصل في سد الموصل حيث سيغمر حوض
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والحل الصحيح هو رفع الماء من مجرى . على مردود من ارواء أراضي اخرى

نهر دجلة بواسطة الطاقة الكهربائية المتأتية من المحطات الكهربائية التي تعمل 

 .على قوة جريان الماء في النهر وروافده

ية الذي شيد قرب ناحية الشورة هو  ان مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الحرار .٣

 إذمنذ ساعة تأسيسه في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ) متوفي( مشروع ميت

ان الشركة اليوغوسالفية تركت العراق ولما تكمل األعمال الهندسية المدنية من 

المشروع وحينما قامت األيادي العراقية باكمال هذه المرحلة تعثر العمل بسبب 

 فضالً عن ، إبان تسعينيات القرن الماضيبات االقتصادية المفروضة على البلدالعقو

ان السرقات للمواد االنشائية بلغت أوجها حينما كان بعض حراس المشروع 

يربطون شيش التسليح بذيل البقرة التي كانت ترعى في المنطقة عصراً لتعود الى 

هذه األبنية جرى هدمه في اهلها قبل المساء وهي تجر الشيش وحتى المشيد من 

 اضافة الى ان هذه المحطة ستستخدم لو اكتملت مشتقات النفط ،الوقت الحاضر

 المشروع فإذنلتسخين الماء للحصول على البخار الذي سيولد الطاقة الكهربائية، 

 التي سيطلقها حرق المشتقات النفطية اضافة الى ،سيضر بالبيئة من حيث العوادم

 . سيعود قسم منه الى النهر ويؤذي الحياة النهريةتسخين الماء الذي
 اعتقد ان التفكير بايجاد بدائل نظيفة لتوليد الطاقة هو األفضل ومنها مجاري 

 .األنهر والروافد كما موضح اعاله

 لتوليد الطاقة هي المراوح الهوائية واقترح ان تقوم المراكز البحثية :والوسيلة الثانية

عمل خرائط عن الممرات الهوائية واألماكن التي تصلح لنصب بعمل دراسات ميدانية و

المراوح النتاج الطاقة الكهربائية وفي تصوري ان هناك العديد من التالل ابتداءاً من جبل 

سنجار الى التلول المارة بشرق تلعفر والمحلبية وجبلة العطشانة غرب الموصل وحتى 

راق التي تكثر فيها الممرات والتيارات جبل حمرين وكذلك في المنطقة الشمالية من الع
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الهوائية خالل الوديان والشعاب بين الجبال ليتسنى استخدام هذه الوسيلة النظيفة النتاج 

  .الطاقة

هي الحصول على الطاقة الكهربائية من األلواح الشمسية وتشجيع المواطن : الوسيلة الثالثة

لدولة والمواطن في القرية والحضر على اقتناء هذه االلواح بأسعار مدعومة من قبل ا

يكون حريصاً على المنظومة المنصوبة في بيته من عبث االخرين مما سيخفف االحمال 

  .على الشبكة الوطنية للكهرباء

 وحيث ان األمطار ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩في الموسمين الزراعيين االخيرين 

وماً مما أضطر  ي٥٠توقفت عن الهطول طيلة شهر آذار وحتى أواخر شهر نيسان أي 

المزارعين الذين لديهم مصدر ماء ومرشاة الى السقي بتشغيل هذه المرشاة ولما كان سعر 

ألف دينار بسعر ٢٥٠ ألف دينار للمجهز منه من قبل الدولة و١٥٠برميل الكازوايل 

السوق السوداء فقد خسر من تعهد بتزويد الزرع بالماء رغم جودة الحاصل حيث ان 

ة فاقت عن التصور حيث ان من المتعارف عليه ان يكون تشغيل المرشاة الكلفة التشغيلي

ولكن اذا استمر انقطاع المطر مع زيادة حرارة الجو منذ ) رشة تكميلية(هو لتوفير 

منتصف الشهر الثالث والرابع فسيضطر المزارع الى تشغيل المرشاة خوفاً من تلف 

 االرض منذ البداية وهذا ما يؤيد الحاصل وخاصة وانه قد بذر السماد الكيمياوي في

او ) المراوح الهوائية او االلواح الزجاجية(نظريتي بتوفير طاقة نظيفة في كل منطقة 

  . السقي سيحاً بدون استعمال المكائن التي يكلف أمواالً ويلوث الجو
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تعد مدينة الموصل من مـدن العـراق                

بـل   ،العريقة في توجهاتها التربوية والتعليمية    

وكانت هذه المدينة من الواليات العثمانية التـي   

سابقت الزمن وتنافست مع العديد من الواليات       

العثمانية المترامية األطراف في اصقاع الوطن      

ية مع التعلـيم فـي      العربي الكبير،وكانت البدا  

الموصل مع الكتاتيب ومجالسهم التي خرجـت       

العديد من الكوادر العلمية التي كان لها شـأن         

كبير في بث روح التعليم والقضاء على الجهل        

واألمية التي كانت تسود مفاصل المجتمع الموصلي والعراق بشكل عام،وقد ثبت حـرص             

يم في الموصل من خالل خدمتهم الجليلة في        علتأولئك الرجال الذين أصبحوا رواداً لسلك ال      

ومن الجميـل  ) مهنة األنبياء(هذا المسلك الجليل وصب خبرتهم المتراكمة في سبيل خدمة    

على الرغم مـن    -جداً أن يتذكر طالب العلم في تلك األزمان والعقود الماضية من السنين           

ين غرسوا فيهم روح الوفاء     أن يتذكروا أساتذتهم الذ   -أنهم أصبحوا في مواقع المربين حالياً     

وقيمة العلم وأهميته وما اسعدها من لحظات تلك التي ترى فيها زمالءاً كانوا معك علـى                

مقاعد الدراسة االبتدائية وهم اليوم يتبوأون مواقع متقدمة في مفاصـل العلـم والمجتمـع               

اضحة واألجمل من هذا أن تجمعكم تلك الفرصة بأحد أساتذتك الذين كانت لهم بصمات و             

حيث عادت بي تلك اللحظات إلى أربعين سنة مضت أنـه         . في شخصية طالبه بشكل عام    

  .ذلك اإلنسان الذي كان القاسم المشترك لحديثنا في ذلك اليوم 
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   ووجدنا نحن الثالثة أنه من باب الوفاء أن نسرد بعض السطور بحق معلمنا القدير سالم       

، أنهى دراسـته االبتدائيـة فـي        ١٩٤١ عام   من مواليد الموصل   إسماعيل احمد العزيزة،  

المدرسة الهاشمية، ثم دراسته المتوسطة في المتوسطة المركزيـة والمرحلـة اإلعداديـة             

أكملها في اإلعدادية الشرقية التي تعتبر احد اقدم صروح العلم في الموصل وقد انهاها عام 

األتحاد الـسوفيتي    بتفوق وقد اتيحت له فرصة الذهاب ببعثة دراسية إلى           ١٩٥٩-١٩٥٨

السابق إال أن ظروف البالد ومدينة الموصل على درجة الخصوص في تلك األيام أحالت              

  . دون ذهابه في هذه المرحلة

  
التابعة لقضاء الشرقاط، ثم أكمل الدورة      ) هيجل كبير (   عين معلماً مستخدماً في مدرسة      

 نقـل إلـى     ١٩٦٣ر نفسها في عام     التربوية الصفية الثانية فعين مديراًُ لمدرسة هيجل كبي       

وهو نفس العام الذي أحيل فيه      ١٩٩٧وبقى فيها حتى عام     )األحرار حالياً (مدرسة الجزائر   

عاماً التحق بعـدة  ٣٨إلى التقاعد بطلب منه، خالل سنين الخدمة التي امتدت إلى أكثر من     

فـي   )ة الفخار دور(،   الدورة الفنية األولى وأقيمت في معهد إعداد المعلمات        : وهي دورات

   :دورة الخط العربي المتعددة على يد األساتذة األفاضل وهم كل من، مدرسة السعدون
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وعميـد  -طالب العـزاوي  -إبراهيم المشهداني –باسم ذنون   -علي الراوي -عباس الطائي (

  )الخطاطين يوسف ذنون

رات كما شارك في دورات لألشغال اليدوية ودورات بأعمال السيراميك والعديد من الدو           -

الفنية المختلفة التي ال يتسع المجال لحصرها، خالل سنوات عمله أقام بعض المعـارض              

الشخصية له بالخط العربي وله بعض األعمال الطيبة، قام بنقل خبراته ومهاراته الفنيـة              

  .التي إكتسبها إلى طالبه وأبنائه الطلبة بكل صدق وإخالص

  
    

العديد من المشاركات الفنية ومهرجانات الربيع      كان لمعلمنا سالم إسماعيل دور طيب في        

تخـصص  . وغالباً ما كان يحصل على المراتب المتقدمة في تلك النشاطات والمهرجانات          

في فترة من فترات عمله في دور الخط العربي فقام بتدريس ذلـك علـى شـكل دورات                  

 دورات الخط   متتالية وبتكليف من األستاذ الفاضل الخطاط يوسف ذنون وفي تلك الدورات          

، أخيراً نقول   ية ودورات الخط في مدرسة الزهراء     العربي التي كانت تقام في جامع العمر      

بارك اهللا بجهود مربينا وأساتذتنا األفاضل وجـزاهم اهللا عـن طالبهـم جميعـاً خيـر                 

  .......  الجزاء
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 للمؤرخ الموصلي أبي زكريا اَألزدي كتاب طبقات محدثي أهل الموصليعد       

من المصادر المفقودة، ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة  ال سيما ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(

ادر التاريخية التي اختصت بتاريخ الموصل قليلة جدا خاصة في الحقب وان المص

 ماعدا ذلك فان المعلومات الخاصة ،اإلسالمية المبكرة وحتى ان وجدت فهي مفقودة

بتاريخ الموصل جاءت  ضمن نطاق فترة عامة من التاريخ متمثلة بالتواريخ العامة أو 

وكما ذكرنا سابقاً ان هناك بعض . ا بعينها التواريخ المحلية التي اختصت بتاريخ مدينة م

 وجاءت معرفتنا عنها من خالل ما ذكرته ،المصادر التي اختصت بتاريخ الموصل مفقودة

 طبقات محدثي أهل الموصلمصادر أخرى نقلت عن الكتب المفقودة تلك ومنها كتاب 

 إذ يمكن القول انه لالزدي الذي استفاد منه العديد من المؤرخين الذين جاءوا بعد اَألزدي،

ظل متداوالً ومصدراً مهما في الكتابة )  الخامس عشر الميالدي/التاسع الهجري(إلى القرن

). صلى اهللا عليه وسلم(  او ممن كان من صحابة الرسول،عن علماء الحديث وشيوخه

وهناك العديد من الكتب التاريخية وكتب الطبقات والتراجم أوردت عددا من التراجم نقال 

ن اَألزدي وال يمكن إحصائها إال بعد الرجوع إليها وقراءتها بدقة ومن بين المصادر ع

  :التاريخية التي نقلت عن كتاب الطبقات هي

) ١٤( لـترجم) م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت( للخطيب البغداديتاريخ بغدادكتاب  .١

 .شخصية

 هـ٦٣٠ت(  للمؤرخ عز الدين بن األثيرُأسد الغابة في معرفة الصحابةكتاب  .٢

 .شخصية) ١٩(ترجم لـ) م١٢٣٢/
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  للمؤرخ الحلبي كمال الدين بن العديمبغية الطلب في تاريخ حلبكتاب  .٣

 .ترجم لخمسة شخصيات) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(

) م١٤٤٨/هـ٨٥٢ت( لإلمام الحافظ ابن حجر العسقالنيتهذيب التهذيبكتاب  .٤

 .شخصيات) تسعة(ترجم لـ

اذ ،ب طبيعة موضوعات مؤلفاتهم كل حس،  وقد تباينت حجم نقوالت هؤالء المؤرخين   

 في حين ، لتلقي العلم فيها،كل التراجم الموصلية التي زارت بغداد اورد الخطيب البغدادي

صلى (وقع اختيار ابن االثير على الشخصيات التي كانت على صلة كبيرة بالرسول محمد

. وا أحاديثه، وسمع)صلى اهللا عليه وسلم(أي صحابته ممن التقوا بشخصه ) اهللا عليه وسلم

 أو الشام في سبيل طلب ،أما ابن العديم فانه ترجم للشخصيات الموصلية التي زارت حلب

وبالمقابل فان ابن حجر العسقالني وقع اختياره على التراجم .  أو الجهاد في ثغورها،العلم

ويمكن القول . وقد جاءت معلوماته مقتضبة جدا ،التي تمتاز بثقة عالية في رواية الحديث

ان هذا التنوع في النقوالت كان له اثار ايجابية في كون أن هؤالء المؤرخين ذكروا على 

  .طبقات المحدثيناقل أسماء الشخصيات التي ورد ذكرها في كتاب 

الرغم من قلة المصادر التي رجعنا إليها في سبيل التعرف على على  ويمكن القول     

 إال ، البي زكريا اَألزدي اهل الموصللكتاب طبقات محدثيبعض النصوص التي ترجع  

 ومضمونه، ثم ،أن هذه المصادر أفادتنا كثيرا في إعطاء صورة تقريبة السيما الكتاب

وهو منهج متأثر إلى حد ما بمنهج المؤلفين  ،المنهج الذي اتبعه اَألزدي في كتابته الطبقات

دما اقتصر الكتاب  لكن اَألزدي كان أكثر خصوصية منهم عن،الذي كتبوا في الطبقات

صلى اهللا (  باإلضافة إلى تراجم صحابة الرسول،بالرجة األولى على التراجم الموصلية

 في انه لم يكن مخصص للمحدثين ، مما يعطي انطباع اولي لمضمون الكتاب،)عليه وسلم

 وان التنوع واالختالف في مضامين ،)صلى اهللا عليه وسلم(ممن عاصروا الرسول محمد 

التي استقينا منها مادة البحث ساعد كثيرا في الحصول على أسماء التراجم التي المؤلفات 

واكتسبت . وردت لدى اَألزدي في كتابه هذا، وان كانت في بعض األحيان مقتضبة جدا 
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روايات اَألزدي أهمية كبيرة في تاريخ الموصل كونه زودنا بمعلومات غاية في األهمية 

خاصة في الفتح اإلسالمي زمن الخليفة عمر بن ب و،في العصور اإلسالمية المبكرة

 وقد انفرد ابن ،مما لم نجدها في المصادر التاريخية األخرى). رضي اهللا عنه( الخطاب

 ال سيما وانه من مؤرخي الموصل ،األثير عن بقية المؤرخين عند نقله هذه المعلومات

ي نقلها عن اَألزدي والتي وردت اما ابن العديم فعلى الرغم من قلة التراجم الت. البارزين 

 اال انها كانت اكثر تفصيال من بقية المصادر مما أعطانا مجاال أوسع في البغيةفي كتابه 

أما ابن .  خاصة تلك المعاصرة له ،معرفة منهج اَألزدي عند إيراده للتراجم الموصلية

 التي كانت حجر العسقالني فكانت معلوماته مقتضبة جدا واقتصرت على ذكر الشخصيات

  .تتمتع بثقة عالية في نقل الحديث 
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 المياه التـي تخـرج مـن        فها ابن قيم الجوزية بأنها     عر التي المياه المعدنية    تعد  

 تأثيرات على البدن وتؤثر فيه حيث تكـون         اوله ،المعادن وتكون على طبيعة ذلك المعدن     

واشتهرت مدينـة الموصـل     ، حارة فيستفاد منها جسم اإلنسان في عالج بعض األمراض        

 لالستشفاء بهـا مـن     ا يرتادونه واوكان الناس ومازال   ،بوجود المياه المعدنية وفي إطرافها    

  : األمراض ومنهابعض
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ويعود تاريخها إلـى    ،الواقعة في شمال الموصل تحت الدير األعلى      :عين كبريت   

  .حيث ظهرت عدة معادن في هذه العين كبريتية ومرقشيثا وقلقطار) م٩١٣/هـ٣٠١( سنة

الواقعة في الجانب الغربي  من أعمال حديثة الموصل تحـت ديـر         :عين القيارة   

  .ولهذا سميت بعين  القيارة ،فور بماء حاروهي عين معدنية ت،القيارة

 الواقعة في مدينة حمام علي التي تبعد عن الموصـل حـوالي            :عين حمام علي    

واشتهرت بمياهها الكبريتية    ،كم جنوب شرق مدينة الموصل على ضفاف نهر دجلة         )٢٧(

 فـضال عـن موقعهـا      ،نظرا الستخداماتها العالجيـة    ، شهرة متميزة  هاالحارة مما أكسبت  

  .حتى إن اسمها اقترن بحماماتها الشهيرة على مر األيام ،السياحي المتميز

òîÏa‹Ì§a@émbÐÛûßë@ðìà¨a@pìÓbíZ@ @

ومن المؤلفات الجغرافية لياقوت الحموي التي طبعت وحققت ووصلت ألينـا كتـاب                  

ـ              دور الخزل والدال وهو من الكتب الجغرافية  التي تهتم بالمواقع الجغرافية المعروفة بال

أي التجول بين القاصي والداني بين هذه المواقع وذكر         ، والدارات واألديرة بصورة عامة   

وذكر  ،مواضعها وصفاتها وما قيل فيها من شعر وما وقع فيها من أحداث  ووقائع وأخبار

وسميته الخـزل والـدال بـين الـدور والـدارات           :"ياقوت سبب تأليف هذا الكتاب قائال     

احتـوى هـذا    ،" تعالى أن ينتفع به كما انتفع بمعجم البلدان من قبله          راجيا من اهللا  ،والديرة

موضع )١٦٧(موضع منها في معجم البلدان أي زاد) ٣٣٢(موضع ذكر )٤٩٩(الكتاب على

  .وهو رقم جدير بان يفرد له كتاب

 من أهم المعاجم الجغرافية اإلسالمية التـي ال  دفيع :أما كتابه األخر معجم البلدان    

ء واألدباء االستغناء عنه  إذ يذكر فيه  الكثير من أسـماء المواقـع والمـدن                 يمكن للعلما 

 ذكر العلماء    فضالً عن  ،والقرى والجبال واألنهار واألودية مع ذكر فتوحات بعض المدن        

فيعد موسوعة   ،الذين ينتسبون إلى هذه المدن حيث يورد نبذة مختصرة عن هؤالء العلماء           

وصرح يـاقوت    تواريخ واألنساب والسير ألعالم اإلسالم،    في التراجم تحفل باإلخبار وال    

ـ             ة أسـماء األمـاكن     الحموي انه ال يستطيع احد من أولي البصائر أن يستغني عن معرف
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ومعالم للصحابة   ،ن هذه األماكن هي مواقيت للحجاج والزائرين       أل ،وتصحيحها وضبطها 

ومـواطن غـزوات    ،لحينومشاهد لألولياء والـصا    ،والتابعين رضوان اهللا عليهم أجمعين    

  .وفتوح األئمة من الخلفاء الراشدين)(وسرايا سيد المرسلين محمد 

وأكد ياقوت على وجود عالقة  بين اإلنسان والمناخ  الذي له تـأثيرات سـلبية                  

وايجابية على اإلنسان وان الطبيب البد أن تكون له معرفة بمناخ المدن وهوائها ومياهها              

وصحة أو سقم منبتهـا      ، أن يتطلع إلى معرفة مزاجها وهوائها      ومن كمال المتطبب  :"قائال

  ."ومائها

Ý–ì¾bi@È“Ûa@kİÛa@À@@òîã‡È¾a@êbî¾a@‹qaZ@ @

أن تطور الطب في الموصل وما وصل  إليه األطباء من مستوى رفيـع  فـي                   

ال يلغـي العـادات     ،التشخيص والمعالجة  وفي تصنيف الكتب الطبية العلمية والعمليـة           

 االعتقاد بهـا  راستم وقد، والمتوارثة عن الطب الشعبي مما نقله األبناء عن اآلباء           الشائعة

وقد تركز الطب الشعبي في الموصل على المياه المعدنية التي          ، إلى جانب التطور الطبي   

 في الموصل وحولها كان وما      ةفالعيون ذات المياه المعدنية المنتشر    ،تنبع من باطن األرض   

ذكرهـا يـاقوت    ،ا لالستشفاء بها من األمراض فمثال عين كبريـت            زال الناس يرتادونه  

 من السنة يقصدها  الناس      اً معين اًالعين وقت إذ ذكر ان لهذه     الحموي  في مؤلفاته الجغرافية      

  .وتنفع المقعدين والزمن،وأنها تبرى ء من الجرب والحكة والبثور ،فيستحمون فيها"

نة وهو الصيف يرتادها أهل الموصل لعالج  من الساً معينأي أن لهذه العين فصالً  

بعض األمراض الجلدية مثل الجرب وهو بثور متقرحة تحدث بين أصابع اليـد ويكـون               

أما الحكة فسببها الجرب  لكن الفرق بينهما أن الحكة ال تكون            ، على نوعين رطب ويابس   

ا عن جملـة    أو عجز الطبيعة عن دفعه     ، الجلد لكثرتها  ى بل تكون منبسطة عل    ،بثور معها

خاصـة  وب على النـاس     اًويكون شديد  ،بدن اإلنسان بالعرق أو بغيره من أنواع االستفراغ       

ـ ٦٨٥ت(  ابن القف المتطبب   َل وعلّ ،كبار السن فيطلبون االستحمام    سـبب  ) م١٢٨٧/هـ



    
 

)٦٢( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISWH@¶ëüa@ô†b»@LQTSS@çO@Šaˆe@RPQR@â@ @

 الجلد،كما تفيد عين كبريت في عـالج        تطلبهم الحمام والتلذذ بها ألنها تفتح انسداد مساما       

  نة والتهاب المفاصلاألمراض المزم

وهي عين تفور بماء    ) "عين القار (أما عين القيارة فقد وردت عند الحموي باسم           

والناس يقصدونها مـن داخـل الموصـل        ، لهذا سميت بهذا االسم   ، "حار يخرج معه قار   

وذكر ياقوت الحموي أن المرضى يستحمون من ذلك الماء الذي يخـرج مـع              ، وخارجها

  . الحمامات في قلع البثور وغير ذلك من األدواءألنه يقوم مقام، القار

خاصـة حـديثي الـوالدة    وب ،فهذه العين تفيد في قلع البثور التي تصيب األطفال     

 يوكذلك الكبار نتيجة اإلصابة ببعض األمراض الجلدية،وفي سبيل المقارنة قال القز وين           ،

الجلدية، ومن أهـم    إن هذه العين تفيد في عالج أمراض المفاصل والتشنجات واألمراض           

الذين وصف لهم العالج بمياه عين القيارة أمير الموصـل االتابـك عـز الـدين سـعيد                  

 ولما اشتد عليه مرضه وصف  لـه         ، بمرض ما  اًحيث كان مريض  ) م١٢١٠/هـ٦٠٧ت(

ضـه أو أي    ااألطباء االستحمام بعين القيارة ولم تذكر المصادر اسم هذا المرض أو اعر           

  .شيء عنه

م العليل فذكرها ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان فقط فوصف           أما عين حما    

وهـي عـين    ،تقع بين الموصل وجهينة قرب عين القار غربي دجلة        :"موقعها ومائها قائال  

ماؤها حار كبريتية يقول أهل الموصل أن بها منافع واهللا اعلم، وقـد ذكرهـا الرحالـة                 

ة عيون معدنية أهمها ثالث هـي العـين         أنها تتألف من عد   :"الفرنسي تافرنييه وقال عنها   

ولكنها ذات مياه كبريتية حارة تنبع عنـد الـشاطئ          ،الكبيرة وعين زهرة وعين فصوصه    

ن مثل تلك   إوبالتالي ف  ،"الستشفاءلاأليمن من نهر دجلة ويقصدها الناس في فصل الصيف          

 لكن ياقوت ،بل محل اهتمام من جاء بعده   ،العيون لم تكن محل اهتمام ياقوت الحموي فقط       

خالل حياتـه    ويبدو انه لم يزرها أو شاهدها      ،لم يذكر الوظيفة العالجية لعين حمام العليل      

ذكره عنها كان مما سمعه من أهالي الموصل عن منافعهـا وهنـا أيـضا تبـرز                 اوكل م 

فذكره احد الباحثين في دراسـته       ،أما التأثير العالجي لمياه حمام العليل الكبريتية       ،أهميتها

مياهها وسميت حمـام العليـل الن     ذه العين حيث أخذت اسمها من التأثير العالجي ل       عن ه 
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واالسـتفادة مـن     ، لالستشفاء من األمراض الجلدية     من كل صوب طلباً     يقصدونها الناس

وتأثيرها يعـود باألسـاس إلـى        ،وغيره من األمراض   سخونة مياهها لعالج الروماتزم،   

) ٥٠( عن درجة الحرارة العالية القريبة مـن          فضالً ،من الكبريتات عالية   نسبة   احتواءها

والقـضاء علـى     ،آلم المفاصـل  آوعـالج    ،درجة مئوية تفيد في تنشيط األوعية الدموية      

كما إن لمياهها الكبريتية فوائد صحية في معالجة         ،التقرحات الجلدية الناشئة عن الفطريات    

 لهذه المياه يعزى إلى ارتفـاع       فالفائدة الصحية  ،مرض االكزما الذي يصيب جلد اإلنسان     

 عن العوامل الفيزياوية األخرى من تعرض ألشعة الـشمس ومـا             فضالً ،درجة حرارتها 

  ...تحويه من األشعة فوق البنفسجية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    
 

)٦٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISWH@¶ëüa@ô†b»@LQTSS@çO@Šaˆe@RPQR@â@ @

@lbn×@Þý‚@åß@Ý–ì¾a@À@ÞìÓbÈÛa@pbjãIòîmbjäÛa@òÜy‹ÛaH@ @
òîßë‹Ûa@åi@‘bjÈÛa@ïiþIp@ZVSWç@OQRSYâH@ @

†NŠaã@‡à«Îbi‡Ûa@@ @
Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @

إن موضوع هذا المقال هو نتاج رحلة مزدوجة الطابع لواحد من أشهر وأبـرز                

 في علم النبات واألعشاب الطبية ذلك هو احمد بن محمد بـن             نعلماء المسلمين األندلسيي  

 مفرج األموي االشبيلي المكنى بأبي العباس والملقب بابن الرومية والذي كانت والدته سنة       

) م١٢٣٩/هـ٦٣٧(في شهر محرم من تلك السنة، والذي توفي سنة           ) م١١٦٥/هـ٥٦١(

  .ربيع األول من تلك السنة بأشبيلية) ٣٠(بين الظهر والعصر من يوم األحد الموافي 

وقد عاش هذا الرجل وتثقف وتعلم في مدن مختلفة من بالد األندلس وبحكم كونه                

طباء قرطبة فأن الرجل أبدع بعد جهود خاصة        قد نشأ على يد رجل طبيب تبناه من احد أ         

  .طويلة بدأب دراسي مديد في علمي الحديث النبوي الشريف وعلم النبات الطبي

  

ومن جملة جهوده كانت رحلته، إذ انه         

رحل من بالده عندما قارب عمره علـى        

الثالثة والخمسين مـن العمـر للغـرض        

لحج إلى المعروف عند أكثر من رحل من أهل األندلس وهو ا

بيت اهللا، فبعد غرض الحج وهو األساس الزمه غـرض          

المعرفة وطلب العلم، إذ أن الرجل أكمل علميـه، فـي           

الحديث وفي النبات من خالل رحلته، وتلك الرحلـة فـي           

واقعها كانت رحلة بدأت من اشبيلية في األندلس عبر البر األندلسي إلى سـواحل البحـر                

ريقي بحرا ومنه برا إلى مصر فبيت المقدس نزوالً إلـى           المتوسط عبوراً إلى الشمال اإلف    

الحجاز فمكة المكرمة ثم صعودا باتجاه شمال شرقي عبر نجد إلى ارض السواد، العراق،              
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مرورا بالكوفة ثم حلوالً ببغداد ومنها إلى الموصل ثم إلى بالد الشام وأشهر مدنها بحلـب              

ودة بحرا من اإلسكندرية إلى األندلس،      ودمشق نزوالً إلى بيت المقدس ثم مصر ثانية فالع        

وفي الوقت الذي أنجز فهرساً ضخماً بأسماء الشيوخ الذين اخذ عنهم الحديث في رحلتـه               

الرحلـة  " بة وهو مـا عـرف       فأنه أنجز أيضا ما يعد من أجمل وأندر الرحالت المكتوب         

  ".النباتية

ولقــد اســتغرقت   

هذه الرحلة ثالث سـنوات     

-١٢١٥/هـ٦١٥-٦١٢(

ــط  ) م١٢١٨ ــاز خ ويمت

رحلته هذا على الرغم من     

انه بشكل عام يشابه خـط      

الرحلة التقليدي الذي سار    

ــي  ــسيون ف ــه األندل علي

رحلتهم للحج إلى المشرق    

-٥٧٨(وخير من وصفه وحدد مالمحه تحديـدا دقيقـا الرحالـة الـشهير ابـن جبيـر                  

فأن خط سير ابن الرومية يختلف عـن أولئـك مـن حيـث              ) م١١٨٥-١١٨٢/هـ٥٨١

فقـد كـان    . لتفاصيل الحتواء رحلته على غرضين دون غرض واحد كما سبق وبينـا           ا

باإلضافة إلى جمعه للحديث واإلجازات عن المشايخ في المدن الشهيرة ومراكز القصبات            

فأن معرفته عن النبات واألعشاب الطبية كانت تستوجب منه التجوال في االرياف وعلى             

البحار أو شطئان األنهار، مما زاد في تعرج خط         حواف المدن وفي البراري وفي سواحل       

تطلب جهدا باإلضافة إلى ما يسيره وكثرة تالفيفه وتكسر استقامته وهو مما يستغرق وقتا و

يحتاجه من جمع لملكة إمكانية العيش ما بين أواسط المدن ومراكزها وأطـراف الريـف               

  . والبر والصحراء على تقشف أسلوبها
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ن فيهـا  ك الرحلة  التي نفترض أن ابـن الروميـة دو       لقد وصلنا من نصوص تل      

 )خمساً وثمانون نصاً  ( منه   رجوعاًمعلومات عن النباتات المنتشرة في الطريق إلى الحج و        

الجامع "في كتاب ) م١٢٤٩/هـ٦٤٦ :ت( وردت جميعها في ثنايا كتاب تليمذه ابن البيطار     

  ".لمفردات األدوية واألغذية

اتات واألعشاب التي وصفها ابن الرومية في كتاب رحلته         وقد انتقينا من بين النب      

والتي وردت كمنتخبات انتقائية انتقاها ابن البيطار بالحدود التي ناسبت حاجتـه، نبـات              

العاقول المنتشر في الموصل ونواحيها كأنموذج للنبات الطبيعي الطبي من خـالل نـص              

بحثا عن نباتاتها كما انه تحـادث       أورده ابن الرومية بينما كان يتجول في أنحاء الموصل          

 :مع بعض أهلها بهذا الشأن مثال ذلك ما أورده من حديث عن نبات العاقول إذ قال بالنص

وذكر لي بعض أهل الموصـل      ... وهو كثير بالعراق  ... هو شوك معروف بالمشرق كله    "

 أن عصارته تجلو بياض العين والظلمة عنها وهم يستعملونه أيضا في بـرودات العـين              

أن لهذا النبات المنتشر    ونستشف من النص    ". وكثيرا ما ترتعي اإلبل بديار مصر العاقول        

ا ذكره ابن الروميـة مـن أن        مفضالً ع  في الموصل فوائد طبية وعالجية ألمراض كثيرة      

الذي يمنـع   " بالماء األبيض   " عصارة العاقول تستخدم لعالج ما يسمى عند أهل الموصل          

 في تبريد العين والتي     اًجزئية، فله فائدة أخرى في كونه يستخدم دواء       اإلنسان من الرؤية ال   

أطلق عليها ابن الرومية برودات بفتح الباء، ويكّون العاقول الغذاء الرئيس لإلبل مرد ذلك              

القـاموس  "  في كتابه    )م١٤١٤/ ه ٨١٧ :ت(ما ذكره اللغوي الذائع الصيت الفيروزبادي       

 ، ويعرف هـذا النبـات علميـا باسـم     " ير أكل العاقول وعقل البع"... بقوله " المحيط

(Alhagi Graecorum)   ولعل هذا االسم مشتق من كلمة الحاج وهو اسم ثـاني لنبـات

" فـي كتابـه     ) م١٠٩٢/ هـ٤٨٥:ت(العاقول وهو مما  ذكره اللغوي الشهير ابن سيده          

وبالعودة ". حادة  والحاج هو الذي تسميه أهل العراق العاقول له شوكة          " بقوله  " المخصص

إلى نص ابن الرومية نجد اتفاقا مع ما ذكره ابن سيده في ذكر وصف النبات مـن كونـه     

أجزاء النبات شـربا أو      ، وتستخدم جميع    اً معمر اً عشبي اًنبات شوكي فضال عن كونه نبات     
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كما يستخدم كضمادات لتخفيـف اآلم       بخورا أو طالء حتى ولو برد ماؤه لعالج البواسير،        

سير فضال عن فائدته في عالج اآلم الشقيقة، والمستخلص الذي ينتج عن تبخير مغلي              البوا

كما له فائدة في عـالج      . النبات يستعمل كمسكن أو ملطف للحكة وباألخص عند األطفال        

الروماتيزم وحاالت حصى الكلى وهو مسهل ومطهر للجهاز الهضمي، فضال عن كونـه             

السكري، كما أن صبغته من أنجح األدويـة فـي           إلمراض معينة كأمراض القلب و     اًمفيد

  .عالج ورم المفاصل

سم، وزهرته صغيرة حمراء قرمزية تخرج من جوانـب         ٦٠ويصل ارتفاع العاقول إلى       

األشواك، أما الثمرة فهي قرنية داكنة اللون أسفنجية يظهر عليها تخصرات مـن مواقـع               

  . البذور

ل جزء من أجزاءه مما ذكـره ابـن         والحق يقال أن لهذا النبات فوائد جمة في ك        

الرومية وغيره من خالل زيارته لمدينة الموصل وحديثه عن نبات العاقول المنتشر فـي              

أراضيها وهذا يدعونا إلى االهتمام بالبحث والتقصي عن النباتات المنتشرة في أطـراف             

 لكونهم   من أفواه أهل المدينة من كبار السن       االموصل وتسجيل فوائدها وطريقة استخدامه    

يمتلكون خزيناً معرفياً مما شاهدوه وعاينوه من الطرق التقليدية فـي العـالج بالنباتـات               

واألعشاب في الماضي القريب، فضال عن سؤال أهل العلم والدراية من ذوي االختصاص         

في علمي الزراعة والصيدلة فضال عن العشابين والعطارين الذين لهم التجربة العملية في             

  .هذا المجال

جزيل عبد الجبار الجومرد على     .د.وختاما فأن كتاب الرحلة النباتية الذي يعكف أ         

إعادة جمع مقتبساته وتحقيقه يمثل في خير أحواله بما يمكن أن نطلق عليه اليوم أطلـسا                

إنها نمط  . لجغرافية النبات الطبيعي الطبي في البالد اإلسالمية التي جال ابن الرومية فيها           

 ومن نتاج الرحلة في األدب العربي وال تضارعها إال رحالت الحقة أتت             نادر من الرحلة  

بعدها بزمن طويل معززة بالتقنيات الحديثة للنقل في العالم األوربي وخير مـا يحـضرنا           

  .   رحلة داروين البحرية في العصر الحديث
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أنجبت الحضارة العربية اإلسالمية العديد من الشخصيات ممن كان لهم عطـاء            

سهموا في رفد الحضارة العربية اإلسالمية بمعين ال ينضب من إنجازاتهم           أفكري متميز،و 

مرو عثمان الـذي    العلمية والمعرفية،ومن هؤالء المحدث والفقيه والمفتي تقي الدين ابو ع         

  .يعرف بابن الصالح الشهر زوري الموصلي

وقد نشأ فـي    .م في قرية شرخان القريبة من شهر زور       ١٨١١/هـ٥٧٧ولد سنة   

وكان من جلة مـشايخ األكـراد        وكان أبوه صالح الدين عالما جليال،      بيت علم ورئاسة،  

كـب  أ الفقه و  فدرس على يديه   وكان توجيه والده وشخصيته خير عون له،       المشار إليهم، 

 فـدرس كتـاب    فما لبث أن رسخ في الفقه قدمـه،        على الدراسة وطلب العلم والمعرفة،    

ثم نقله والـده     وما زال شابا يافعا لم يطر شاربه،       في فقه الشافعي وأدلته مرتين،    المهذب  

  .الى الموصل وتلقى بها العلم على يد العديد من الشيوخ

رحالت قام بها في العديد من البلدان من        وكان لتقي الدين بن الصالح عددا من ال       

اجل تلقي العلم والتعليم،السيما علم الحديث الذي عني به عناية خاصة،فسمع من أئمة هذا              

علم الحديث علم شريف يناسـب  :"الشأن،حتى رسخ قدمه فيه،وكان يقول عن علم الحديث       

ـ          ...مكارم األخالق ومحاسن الشيم    دنيا،فمن أراد  وهو من علوم اآلخرة ال مـن علـوم ال

،ويذكر عـن شـيوخه إنهـم       "فليقدم تصحيح النية ولخالصها     ...التصدي إلسماع الحديث  

ويصدقه التجربة،فان أهـل    )(دليل طول عمر الرجل اشتغاله باحاديث الرسول        "يقولون  

ومن البلدان التي رحل إليهـا تقـي        " الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول         
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، بغداد التي رحل اليها في العشرينات من عمره وسمع فيها مـن ابـي               الدين بن الصالح  

وابي حفص بن طبرزد،ورحل الى همذان وسمع فيها من ابي  الفـضل              احمد ابن سكينة،  

كما رحل الى نيسابور وسمع بها من ابي الفتح منـصور بـن عبـد المـنعم                 بن المعزم، 

ومـن   الي بن ناصر األنصاري،   وابي المع  والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي،      الفراوي،

 التي سمع فيها من ابي المظفر       )مرو(البلدان األخرى التي رحل إليها وسمع من شيوخها         

فضال عن   كما سمع بحران من عبد القادر الرهاوي،       ومحمد بن إسماعيل،   ابن السمعاني، 

ـ وسمع هنـاك     وتنقل بين مدن دمشق وحلب والقدس،      ذلك فقد رحل إلى بالد الشام،      ن ع

وموفق الدين بن    ففي دمشق سمع من اإلمامين فخر الدين بن عساكر،         لعديد من الشيوخ،  ا

هذا فضال عن عدد كبير من       كما سمع بحلب من آبي محمد بن علوان،        وغيرهما، قدامة،

  .الشيوخ الذين سمع منهم وفي شتى البلدان اإلسالمية

لـك مـن خـالل      وقد اخذ عن تقي الدين ابن الصالح العديد من طالب العلم،وذ          

القاضي والمؤرخ ابـن    :رحالته التي قام بها الى العديد من البالد اإلسالمية،ومن أبرزهم           

الذي قدم له ترجمة وافية في هذا الكتـاب وقـال           ) وفيات األعيان (خلكان صاحب كتاب    

،وقد أقام ابن خلكـان  "م ١٢٢٦/هـ٦٣٢كان على قدم حسن،وقدمت عليه أوائل سنة      :"عنه

الشتغال عليه مدة سنة،وممن حدث عنه ايضا شـمس الـدين ابـن نـوح               بدمشق يالزم ا  

المقدسي، وكمال الدين بن السالر،وتاج الدين عبد الرحمن،والمفتي فخر الدين عبد الرحمن 

بن يوسف البعلبكي،وناصر الدين محمد بن عربشاه،والشيخ احمـد بـن عبـد الـرحمن               

  وآخرون  .الشهرزوري،والصدر محمد بن حسن االرموي

كان لتقي الدين بن الصالح إنجازاته العلمية ومؤلفاته،فهو يمثل احـد فـضالء             و

عصره في التفسير والحديث والفقه،وكانت فتاويه مسددة،كما كان إماما بارعا حجة فـي             

العلوم الدينية بصيرا بالمذهب وأصوله وفروعه،وله اليد االطولى في العربيـة والحـديث             

نسك،وامتاز في الفقه بسواد الفتاوى حتى كـان مـن          والتفسير مع عبادة وتهجد وورع و     

العمدة في زمانه على فتاويه،كما نبغ في علوم الحديث حتى أصبح لفظ الشيخ إذا أطلق في 

  .هذا العلم ينصرف إليه
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درس ابن الصالح في العديد من المدارس في بالد الـشام            وفي مجال التدريس،  

لتدريس بالمدرسة الناصرية المنسوبة إلـى      فقد تولى ا   وتحديدا مدن دمشق وحلب والقدس،    

فلما أمـر المعظـم      ل الناس عليه وانتفعوا به،    غواشت واقام بها مدة،   صالح الدين بالقدس،  

وتولى التـدريس  بالمدرسـة       م،١٢١٦/هـ٦١٣بهدم سور المدينة رحل الى دمشق سنة        

كمـا   .احة الحموي الرواحية التي أنشأها الزكي ابو القاسم هبة اهللا بن عبد الواحد بن رو            

واشتغل الناس  تولى مشيخة دار الحديث االشرفية ثالث عشرة سنة،كما درس بها الحديث،         

ثم تولى التدريس بمدرسة ست الشام زمرد خـاتون بنـت أيـوب وهـي                عليه بالحديث، 

فكان يقوم بوظائف الجهات الثالث مـن        م،١٢٣٠/هـ٦٢٨وذلك سنة    المدرسة الجوانية، 

  . اال لعذر ضروري البد منهغير إخالل بشئ منها

ومع تبحر تقي الدين بن الصالح في مجالي الفقه والحديث وعلومه كـان جيـد               

المادة في اللغة العربية،كما انه عمل في مجال الفتوى،وقد حارب تقي الدين بن الـصالح               

أس الـسفه   :"الفلسفة والمنطق والمشتغلين بها،والملوك تطيعـه فـي ذلك،وقـال عنهـا             

ومادة الحيرة والضالل،ومثار الزيغ والزندقة،ومن تفلسف عميت بصيرته عن         واالنحالل،

محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين،ومن تلبس قارنه الخذالن والحرمان، واسـتحوذ عليـه       

واستعمال االصطالحات المنطقيـة    :"إلى أن قال     )( الشيطان،واظلم قلبه عن نبوة محمد    

ـ       رات المستبـشعة والرقاعـات المـستحدثة،وليس       في مباحث األحكام الشرعية من المنك

 اعـزه   -فالواجب على السلطان    ... باألحكام الشرعية وهللا الحمد افتقار إلى المنطق أصال       

  "  أن يدفع عن المسلمين شر هؤالء المشائيم وتخرجهم من المدارس ويبعدهم -اهللا

سيما الحـديث   وكان البن الصالح العديد من المؤلفات في مجال العلوم الدينية ال            

وكتاب الفتاوي،وعلوم الحديث،  في مجلد كبير،وكتاب     مشكل الوسيط :والفقه والفتوى منها    

مـشتملة   وهي أجزاء كثيـرة   وفوائد الرحلة، ،ونكت على المهذب  ،المفتي والمستفتي أدب  

على فوائد غريبة من انـواع العلوم،وطبقـات الشافعية،اختـصره النـووي واسـتدرك              

سك الحج،وقد نال كتابه في علوم الحديث والذي عرف بمقدمة ابن عليه،وكذلك ألف في منا

   .صال من أصول دراسة هذا العلمأالصالح شهرة واسعة وصار 
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اسب ويعرف بطم (هخالل السنوات القليلة التي أعقبت معاهدة الصلح بين نادر شا         

) م وهو أشهر فاتح وقائد عسكري في تاريخ إيران في العصر الحديث    ١٧٤٧: قلي خان ت  

 هم بعد مفاوضات سياسية طويلة وبينما كان نـادر شـا          ١٧٣٦والدولة العثمانية في العام     

 على الهند وأفغانستان وجورجيا والقوقاز وداغستان أراد كسب الوقت من           همشغوال بحروب 

فقام بإرسـال  ) . م١٧٥٤-١٦٩٦حكم من ( العثماني محمود األول خالل مواددته للسلطان 

وقبل هجومه األخيـر علـى   ) م١٧٤٠ /ـه١١٥٣(ففيهدية كعربون مودة لم يدم طويال،  

 أرسـلت  وقد   ،العثماني نادر شاه عشرة فيلة هدية للسلطان        الموصل بثالث سنوات أرسل   

 لهـا ياسـين     أرخقـد   و، حلب – الموصـل    طريـق  استانبول عبر    إلى إيرانالهدية من   

في المآثر  الدر المكنون   ( في كتابيه    )م١٨٢٠: مؤرخ وشاعر موصلي مشهور، ت    (العمري

 حيـث  في التاريخ    أخطأوقد  ) في الحوادث األرضية   الجلية   اآلثار(و) الماضية من القرون  

 والــصحيح أنهــا فــي العــام )م١٧٤٢/ـهــ١١٥٥(  فــي مجريــات عــامذكرهــا

ثـة بـسنتها الـصحيحة محمـد خليـل المـرادي            وقد ذكر الحاد  ) م١٧٤٠/هـ١١٥٣(

ـ )  أعيان القرن الثاني عـشر     يالدرر ف سلك  ( صاحب كتاب    )م١٧٩٠/هـ١٢٠٥:ت(  يف

 وصل سفير طهمـاس قـولي       أيامهوفي  " قال    إذ   يعقوب باشا الوزير   عن   معرض كالمه 

  لحلب مجتازا لدار السلطنة واحتفلت له الدولـة العليـة    إيران من مملكة    هبنادر شا المدعو  

 السفير كل   أمام التخوت وهم    ا ظهوره ىومعه تسعة من الفيلة عل     ،إظهاراًً لألبهة السلطانية  

 السالم وكان وصولهم لحلب ،اًمهم حينيطا فيطأطئون خرلاألفيا ويأمر يقفون لسالمه ةهنيه

 أهـل  وكان يوما مشهودا حـضرت       وألفشوال سنة ثالث وخمسين ومائة      من  ثامن  في ال 
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 العنـاد   أهـل  كـان مـن      )حجي خان (اهدة الفيلة واسم هذا السفير       مش ألجلالقرى كلها   

  التي وصلت حلب     عدد الفيلة  أن انه ذكر    إال .٢٣٧، ص   ٤سلك  الدرر الجزء      " والطغيان

 احدها في دجلة قبالة الموصل عنـدما        ق أما العمري فيذكر أنها عشرة فيلة وقد غر        ،تسعة

 ولم تكن نوايا نادر    .ر الوفد إلى الموصل     انزلق من على جسر القوارب الخشبية أثناء عبو       

شاه حسنة وكانت هديته مبطنة والمقصود منها أن فيلته ستطأ الطريق الذي سيسلكه فـي               

حملته المستقبلية حتى تصل العاصمة استانبول إال أن اهللا تعالى خيبه واغرق أحـد هـذه                

 ،مام أسوار هذه المدينـة    وكأن اهللا تعالى اخبره بأن جيوشه ستندحر أ       ،الفيلة قبالة الموصل  

 وقد عثرت علـى     ،فكان غرق الفيل فاال حسنا ألبناء الموصل ونذير شؤم ينتظر صاحبها          

 ذلك أن الشاعر يقرر فيها أن هذه الهدايا مـا           نقصيدة نادرة تؤرخ لهذه الحادثة واألندر م      

انظر .ة  هي إال مكر األعادي ويبشر أبناء مدينته بالنصر المؤكد  والقصيدة تنشر ألول مر             

    .١٣٢ -١١٥ ص، سيار الجميل، حصار الموصل؛ ٢٣٧  ص،٤ الجزء  ،سلك الدرر: 

  

ــرنا   ــا وناصـ ــد هللا هادينـ الحمـ

وبغـوا ا  ن طغـو  أ لمـا    األعـاجم بنوا  

تجــاوزوا حــدهم واســتدرجوا ســفهاً

ــة ــل معرك ــي ك ــانهم ف ردوا بطغي

ــدت ــون ب ــث المؤمن ــرفض حي ــد ال ــت ي تب

 كمـا زعمـوا    جاءت هـداياهم مكـراً

ــوارج ا ــم خ ــه ألعج ــدت نؤرخ ه

  

ــى    ــدىعل ــال الع ــار فع ــا يخت  ولم

وإضـــاللخـــابوا وكيـــدهم ذل  

ــشاء  عوي ــم والفحـ ــب الظلـ إذاللقـ

ــال  ــول قت ــورى والج ــي ال ــوا ف وقتل

ــي   ــصر ف ــالفتح والن ــالمف ــالل اإلس إج

اقـالو  حيـث مـا      األعـادي والمكر يـزري    

أفيـــالل عثمـــان قـــدر جـــاء آل

  

  )هـ(١١٥٣سنة 

@ @
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  ، مخطوط،) الماضية من القرونفي المآثرالدر المكنون (عن 

  )محمود الجليلي .د.نسخة لدى الراحل أ( 
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صالح احمد العلي وجهوده العلمية في تاريخ الحضارة العربية . د.المؤرخ أ(ندوة  -١

  ١٢/١٢/٢٠١١ في )االسالمية

ابي سعيد الديوه جي    . د.       برعاية أ 
صل تم عقد النـدوة     رئيس جامعة المو  

العلمية االربعـون لمركـز دراسـات       
صالح . د.المؤرخ أ (الموصل الموسومة   

احمد العلي وجهوده العلمية في تـاريخ       
، وقـد   )الحضارة العربيـة االسـالمية    

  : باحثاً وهم كل من١٥اشترك فيها 

  

  عنوان البحث  اسم الباحث

ــع  هاشم المالح. د.أ .١ ــات م ــف وذكري مواق
مــح االســتاذ العلــي ومال

ــاريخي   ــوره التـ منظـ
  والحضاري

صالح احمـد   . د.المؤرخ أ  عبد الواحد ذنون طه. د. أ .٢
العلي واسهاماته العلمية في    
تاريخ الحـضارة العربيـة     

  االسالمية
أعتذر، وأعترف بأفضالك،    نجمان ياسين. د. أ .٣

شهادة اكادبية عن العالمـة     
  صالح العلي
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 صـالح . د.في مؤرخيـة أ     مرتضى حسن النقيب. د.أ .٤
  احمد العلي

صالح احمد العلي في    . د.أ عادل البكري. د.أ .٥
  ذكرى ومراجعات

الصناعات والحرف عنـد      ليث شاكر محمود. د. م.أ .٦
  صالح العلي. د.أ

الذكر لإلنسان عمـر ثـان        يوسف جرجيس. د.م.أ .٧
صـالح  . د. مدونتي عن أ  

ــي   ــد العل  – ١٩١٨أحم
٢٠٠٣  

 ناصر عبد الرزاق المال. د.م.أ .٨
جاسم

  

لح احمـد العلـي     صا. د.أ
  والمستشرقون

  

ــؤرخ أ   ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ .٩ ــات الم . د.توجه
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ــي  ــد العل ــالح احم ص
نحو الدراسات االقتصادية،   
كتاب الخراج في العهـود     

  انموذجاً–االسالمية االولى 
صالح احمـد العلـي     . د.أ  منهل العلي بك. د.م.أ .١٠

نظـرة  / ٢٠٠٣-١٩٢٠بك
  في سيرته العلمية ومؤلفاته

صالح .د.المؤرخ اآلثاري أ    لباحث عبد اهللا امين اغاا .١١
  احمد العلي

صالح احمـد   . د.المؤرخ أ   مها سعيد حميد. د. م .١٢
العلي وجهوده العلمية فـي     

  دراسة خطط بغداد
 محمد وليد . د. م .١٣

     والباحث محمد توفيق الفخري
الدواوين في بعض كتابات    

  صالح احمد العلي. د.أ
صالح احمـد العلـي     . د.أ  محمد نزار الدباغ. د. م .١٤

ودراسته لمعـالم العـراق     
  العمرانية

صـالح احمـد    . د.منهج أ   هدى ياسين يوسف. د.م .١٥
العلي في كتابه محاضرات    

  في تاريخ العرب
 

  ٥/١/٢٠١٢لراحل الشيخ علي الراوي ااستذكار . ٢
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 لمركز دراسات الموص  ُأبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل اقام         . د.برعاية أ    
، ٥/١/٢٠١٢استذكاراً للراحل االديب والخطاط الشيخ علي الراوي يوم  الخميس الموافق            

  الساعة التاسعة والنصف صباحاً وعلى قاعة المنتدى العلمي األدبي 

  المشاركون

  رئيس جامعة الموصل: ابي سعيد الديوه جي.د.أ .١
  مدير مركز دراسات الموصل: ذنون الطائي.د.أ .٢
 مديرة مركز ام القرى لتحفيظ القرآن الكريمالسيدة تيماء النجفي  .٣

 .احمد قاسم الجمعة. د.أ .٤

 عادل البكري .د .٥

 عبد اهللا فتحي الظاهر.د .٦

  عبد الستار فاضل.د .٧
 .الشيخ  خليل ابراهيم الشكرجي .٨
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 .الشيخ ابراهيم المشهداني .٩

 .المهندس  عبد الرزاق جعفر الحمداني .١٠

 .الشيخ فاضل يونس حسين .١١

 .محمد علي الراوي .١٢

  )اول رئيس لجامعة الموصل(جليلي لمحمود ا. د.ألراحل اار استذك. ٣

 مركز دراسات الموصلُأبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل اقام . د.برعاية أ     
الساعة التاسعة  ،  ٩/٢/٢٠١٢ يوم الخميس الموافق     محمود الجليلي . د.أاستذكاراً للراحل   

  بي والنصف صباحاً وعلى قاعة المنتدى العلمي األد

  المشاركون

 رئـيس   ،ُأبي سعيد الديوه جـي      .د.كلمة أ  .١
 .جامعة الموصل

ذنون الطائي ، رئـيس اللجنـة       . د.كلمة أ  .٢
ــضيرية، ــات  التح ــز دراس ــدير مرك م

      .الموصل

 طاهر الدباغ. د.أ .٣

 احمد قاسم الجمعة. د.أ .٤

 هاشم المالح. د.أ .٥

 الباحث عبد اهللا امين آغا .٦

 الباحث محمد توفيق الفخري .٧

  عبد اهللا الجليليسنان . م .٨
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من مجلة دراسات موصلية وضمت     ) ٣٥(صدر العدد الجديد    : مجلة دراسات موصلية  . ٤
 : تسعة بحوث وهي

األستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة وجهوده في مجـال           ذنون يونس الطائي . د. أ
  التاريخ واآلثار اإلسالمية

ميسون ذنون . د. م.ا
  العبايجي

من خالل كتـاب     سلجوقيحكام الموصل في العصر ال    
  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت  (الكامل في التاريخ البن األثير

-٣القرن  (طباع أهل الموصل في النصوص البلدانية         محمد نزار الدباغ. د
  )م١٤-٩/ هـ ٨

الجهمية وموقف حنابلة الموصل  منها حتـى نهايـة            مها سعيد حميد. د
  القرن الرابع الهجري

) االتكيت الدبلوماسـي  (لياقة العمل الدبلوماسي    أصول    شعالن كامل اسماعيل. د
  )م . ق٦١٢-٩١١(خالل العصر اآلشوري الحديث 

بنية الخطاب السردي في قصص أنور عبـد العزيـز            علي احمد محمد. د
  )دراسة في المروي له(

عبد الرزاق صالح . م
  محمود

الطب الشعبي مهنـة عائليـة متوارثـة فـي مدينـة            
  )يةدراسة انثروبولوج(الموصل

  حرفة الصياغة  قديما وحديثا في مدينة الموصل  مرح مؤيد حسن. م
المناخ االجتمـاعي فـي الحيـاة المدرسـية دراسـة             حارث علي العبيدي. م

  أنثروبولوجية في إحدى مدارس الموصل
  

 :من مجلة موصليات وضم المقاالت التالية) ٣٥(صدر العدد الجديد : مجلة موصليات. ٥ 

المظــاهرات -١٩٥٧أحــداث الموصــل   .١

  واالعتصامات ومعسكر راوندوز

  سعد الدين خضر
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الدكتور سالم مجيد   : أطباء موصليون متميزون   .٢

  الشماع

  محمود الحاج قاسم. د

  صالح الجنابي. د.أ  السمات الموقعية لمدينة الموصل .٣

  عبد الجبار محمد جرجيس  بدايات تكوين الحمامات الشعبية في الموصل .٤

  عادل البكري. د.أ  موصلياتمن ) ٣٣(قراءة العدد  .٥

  خالد احمد الجوال  الرائد الصحفي روفائيل بطي .٦

  فاضل محمد عبد اهللا  حكايات وراء االمثال .٧

  احمد قتيبة يونس. د  صرخة انتيكونا بين داللة اللفظ وتجسيد المعنى .٨

  عبد الرزاق الحمداني  الشيخ فائق الدبوني .٩

  مر عبد الغفور القطانع  الشيخ الحاج ايوب الشيخ عبد الرحيم الصمدي .١٠

قالئد الجمان البن الشعار الموصـلي مـصدراً         .١١
لدراسة التنظيمات االدارية في الموصل فـي ق        

   هـ٧

  حنان عبد الخالق علي. د

مقارنة الخدمات المكتبية فـي مكتبـات مدينـة          .١٢

  الموصل

  مرح مؤيد حسن. م

  طارق عبد الفتاح يوسف  االعدادية المركزية للبنين في الموصل .١٣

  مظفر بشير  )قصيدة(م دار المتقين نع .١٤

اسـتذكارات  .. ضياء يونس في ذمـة الخلـود       .١٥

  رياضية قبل الرحيل

  رعد احمد امين. د

    جوانب من انشطة المركز العلمية .١٦
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  :من مجلة موصليات وضم المقاالت التالية) ٣٦(صدر العدد الجديد : مجلة موصليات. ٦

 
  كري عادل الب.د.أ  وقفة أخرى مع عثمان الموصلي 

  أنور عبد العزيز  من ذاكرة المدينة سفرة الى الغزالني 

  عبد الجبار محمد جرجيس  سمات العمارة الموصلية في البيت الموصلي 

ألعاب األطفال وأغانيها  في الموصل منتصف القـرن          

  العشرين

  علي أحمد العبيدي. د

عبد الـرزاق صـالح     . م  طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل 
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  محمود

احتفاالت الموصل الـشعبية بالمولـد      ... تقاليد شعبية    

  النبوي الشريف

  فاضل محمد عبد اهللا

والية الموصل في كتاب جغرافية الممالـك العثمانيـة          

  سنة١٠٠المصورة المطبوع قبل 

  محمود الحاج قاسم .  د

  والية الموصـل فـي كتـاب         -تعقيبات على مقال     

المطبوع قبـل   ) جغرافية الممالك العثمانية المصورة   (

  محمود الحاج قاسم.  ترجمة د-مائة سنة 

  محمد نزار الدباغ.د

مـن أوائـل الخطاطـات      ...فريال فاضـل العمـري     

  الموصليات

  عبد الرزاق الحمداني

صفحة مـن   ) ١٩٦٨ – ١٨٨٦(علي جودت األيوبي       

  حياته السياسية

  خالد أحمد الجوال

ـ     مقترح انشاء كورنيش للموصل     ى  على الضفة اليمن

  لنهر دجلة

  محمد توفيق الفخري

وصية اإلمام المعافى بن عمران الموصلي  للخليفـة          

  العباسي هارون الرشيد

  عمر عبد الغفور القطان

  رعد احمد امين الطائي. د وقفة وفاء مع رائد السلة الموصلية الالعب موفق احمد 

  مظفر بشير  فواصل فتى الفتَيان 

  ذنون الطائي. د.أ  ال في العراقالمبدع طالل حسن رائد قصص االطف 
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  علي عبد اهللا محمود   قصيدة لصبغة اهللا ابن المتولي ام صبغة اهللا الحيدري؟ 

    جوانب من انشطة المركز العلمية 

االمـام الكواشـي الـشيباني      (وحملت عنـوان    ) ٥٣( العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٧
حث عمر عبـد الغفـور احمـد        البا/ الموصلي وكتابه التلخيص في تفسير القرآن العظيم      

  ).القطان
الوصف البلداني للموصل عنـد     (وحملت عنوان   ) ٥٤( العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٨

ركز البحث على النصوص التي دونها المؤرخ ابو زكريا         ) . (مها سعيد حميد  . د/ االزدي
التـي  ). تاريخ الموصل (في كتابه   ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(يزيد بن محمد المعروف باالزدي      

تتعلق بذكر جغرافية مدينة الموصـل أي مـا         
احدثته الطبيعة على جغرافية المدينة واثره على       

 .الواقع السكاني والسياسي

       اذ كانت مشاهدات االزدي لبعض 
المشاهد الجغرافية للموصل بوصفه شاهداً على 
عصره، توضح وجهة نظره ومدى فهمه لتاريخ 

  .الموصل
) ٥٥(دد  العــنـشرة اضــاءات موصــلية . ٩

اإلسهامات العلمية واإلداريـة    (وحملت عنوان   

لألستاذ الدكتور ذنـون الطـائي فـي مركـز          

محمد نـزار حميـد     . بقلم د /دراسات الموصل 

حيث تطرق الباحـث الـى الجهـود        ). الدباغ
ذنون الطائي على مدى عشرون عاماً منذ       . د.العلمية واالدارية والثقافية التي اضطلع بها أ      

ركز دراسات الموصل، فضالً عن تسليط الضوء على انجازاته البحثيـة           بواكير تأسيس م  
   .ومؤلفاته المتعددة
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وهي نشرة شهرية تعنى بقـراءات المـصادر         ) ٩(  العدد   نشرة قراءات موصلية  . ١٠
 :وتضمنت البحوث االتية. العلمية في العلوم االنسانية

  عنوان المقال  اسم الباحث

  لعمراني لمدينة الموصل في القرن العشرينالتوسع ا   ذنون الطائي. د . أ 
ــسون . د. م. أ  ميـ

  ذنون العبايجي
االسهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة في بالد الشام        

  إبان العصرين الزنكي واأليوبي
 الحيــاة العلميــة فــي الموصــل فــي عــصر االتابكــة  مها سعيد حميد. د 

  )م١٢٦٢-١١٢٧/هـ٦٦٠-٥٢١(
ــين  . د  ــدى ياس ه

  يوسف
   الفكرية في الموصل في القرن السابع الهجريالحياة

وهي نشرة شهرية تعنى بقـراءات المـصادر         ) ١٠(  العدد   نشرة قراءات موصلية  . ١١
  :وتضمنت البحوث االتية. العلمية في العلوم االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

 الوجيز الموسوعي في تاريخ أهل الموصل علي احمد محمد. د 

يل عروبة جم. د 
 محمود

 الموصل في كتابات الرحالة في العهد العثماني 

التنظيم االجتماعي للمحلة الموصلية محلة خزرج أنموذجا        مرح مؤيد حسن. م 

 دراسة ميدانية تحليلية 
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التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتـصادي          هناء جاسم محمد. م 

 دراسة ميدانية في مدينة الموصل

وهي نشرة شهرية تعنى بقـراءات المـصادر         ) ١١(  العدد   اءات موصلية نشرة قر . ١٢
  :وتضمنت البحوث االتية. العلمية في العلوم االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

للقـاص  ) أوراق العمـر  (مركز دراسات الموصل يصدر      ذنون الطائي. د.أ 
 انور عبد العزيز

 ة الموصل في القرن العشرينالتوسع العمراني لمدين عامر بلو اسماعيل. م 

الحياة الفكرية في الموصل في القرنين الرابع والخـامس          مها سعيد حميد. د 
  العاشر والحادي عشر الميالديين/ الهجريين
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-٥٤١دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكـي           هدى ياسين الدباغ. د 
 هـ٦٣١

 نشرة شهرية تعنى بـابراز االنـشطة     وهي) ٢( و العدد ) ١( العدد )انـشطتنا (نشرة  . ١٣
  .العلمية لمركز دراسات الموصل

  

  

  

  

  

  

  

  : اتإصدار مؤلف. ١٤

 .لمؤلفه انور عبد العزيز) أوراق العمر (مركز دراسات الموصل كتاباصدار  .١
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كتاب االستاذ الدكتور ذنون الطائي     اصدر   .٢
 .التحفة الالمعة من مؤرخي الجامعة

  

  

  

  

  
 

 المعاصرون للمهندس عبـد      كتاب خطاطوا الموصل   الموصلات  مركز دراس اصدر   .٣
 . الحمداني جعفرالرزاق
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 كتاب طرائف واحداث لـبعض اطبـاء الموصـل،           مركز دراسات الموصل   اصدر .٤
 .للباحث الدكتور محمود الحاج قاسم

  
  -:ةعلميال اتمشاركال. ١٥

العلمي االول  شارك مجموعة من تدريسيي مركز دراسات الموصل في اعمال المؤتمر             •
  : بالبحوث التالية١٦/١١/٢٠١١-١٥لكلية االثار للفترة 

الكامل في التاريخ البن األثير مـصدرا        (ها الموسوم د ميسون ذنون العبايجي ببحث    .م.أ. ١

  )لدراسة خطط الموصل في العصر االتابكي

  )سالميةفي المصادر البلدانية اإلنينوى (عنوان ثه الذي حمل محمد نزار الدباغ ببح.د. ٢

  .)دور المملكة في عهد بدر الدين لؤلؤ(المعنون  حثهابمها سعيد حميد ب .د. ٣

بورشـة فنيـة    ) استاذ مساعد (احمد قتيبة يونس    .  شارك د  كما •
جامعـة  / نظمها قسم التربية الفنية في كليـة الفنـون الجميلـة          

-١٤بتـاريخ   ) قـراءة الـنص البـصري     (الموصل بعنـوان    
المسكوت عنـه فـي     (ة بعنوان   وقدم محاضر . ١٥/١١/٢٠١١

 ").قراءة في أعمال الدكتور أحمد المفرجي"اللوحة التشكيلية 
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 لدرع اإلبداع التي    شعريةبمسابقة  ) مدرس(شارك الدكتور علي أحمد محمد ألعبيدي       و   •
أقامها إتحاد طلبة وشباب نينوى بالتعاون مع منتدى مجرن عزيز التابع لإلتحاد العـام              

وحـدة  ( بصفة عضو لجنة التحكـيم عـن         - فرع نينوى  – العراق   لألدباء الشعبيين في  
ــوع ــيس    )الموض ــوم الخم ــى ي ــرحلتين، األول ــى م ــسابقة عل ــت الم ، وكان

، وتنـافس فـي     ٢٥/١٢/٢٠١١، والثانية يوم األحـد الموافـق        ١٥/١٢/٢٠١١الموافق
  .شعراء محافظة نينوى المسابقة عشرون شاعراً من

  :دورات. ١٦

ابي سعيد الديوه جي فـي افتتـاح        . د.ي، السيد رئيس الجامعة أ    ذنون الطائ .د. د.   مثل أ 
الدورة الصحفية المقامة في مركزدراسات الموصل بالتعاون مع جريدة المرصاد للفتـرة            

  .محاضرات ٩والقيت فيها .  صحفيا٦٧وشارك فيها  .٢٠١٢شباط  ٢-٢٨ من
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تمت مناقـشة   . ها المركز في اطار سلسلة الحلقات النقاشية االسبوعية التي يعقد        و .١٧

  :البحوث العلمية المقدمة من قبل الباحثين أعضاء الهيئة التدريسية وهم على التوالي

 ملخص ٢٣/١١/٢٠١١ألقت الباحثة هناء جاسم محمد بتاريخ • 

الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع (بحثها الموسوم 

 بينت من خالله مكانة الحرف) - دراسة ميدانية–الموصلي 

الشعبية في مدينة الموصل من وجهة نظر أبنائها من خالل 

 وتوصل البحث إلى ،دراسة ميدانية لعينة من أفراد المجتمع

نتائج لعل من أهمها ظهور مؤشرات ايجابية عند أفراد المجتمع 

حول المحافظة على المهنة كونها تمثل وجهة إبداعية حقيقة 

   .لتراث المدينة 

  

 ملخص ٧/١٢/٢٠١١لي احمد محمد بتاريخ كما ألقى الدكتور ع• 

قراءة في قصة األقمار الشائكة : فعل السرد ( بحثه الموسوم 

عرف الباحث بفعل السرد مفهوما وإجراء ) للقاص احمد العبيدي

ثم تطرق إلى حركية فعل السرد من خالل الزمن والشخصيات 

   .وصوال  إلى الداللة الرمزية لفعل السرد

  

ــدكتور•  ــاريخ وقــدمت ال ــاجي بت ــون العب ة ميــسون ذن

ابـن بـاطيش    ( ملخص بحثهـا الموسـوم       ٢١/١٢/٢٠١١

وحاولت من خالله   ) الفقهاء-الموصلي وكتابه طبقات الشافعية   

" استقصاء مادة هذا الكتاب ولممت شتاته من خـالل كتـاب            

لكـون  ) م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي   

وهـو مـن المـصادر      أن الكتاب األول يعد بحكم المفقـود        

   .التاريخية المهمة والتي قدمت مادة مهمة عن فقهاء مدينة الموصل
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 ملخص  ٤/١/٢٠١٢محمد نزار الدباغ بتاريخ     .وألقى الباحث د  • 

طباع اهل الموصل في النصوص البلدانية القرن       (بحثه الموسوم   

وعالج البحث اثر الموقع الجغرافي على مزاج       ) ١٤-٩/هـ٨-٣

فضال عن طباع وسجايا وخصال أهل الموصل التي        أهل المدينة   

 فضالً عـن  امتازت بالطيبة وحسن معاملة الغريب والكلمة اللينة        

عادات الزيارة وإقامة النـذور ممـا يتعلـق بالجانـب الـديني             

   .واالجتماعي ألهل الموصل

 ملخص  ١/٢/٢٠١٢وقدمت الدكتورة مها سعيد حميد بتاريخ       • 

 –وصلي مؤيد الـدين الطغرائـي       الوزير الم ( بحثها الموسوم   

تناول البحـث شخـصية     ) -دراسة في سيرته ونشاطه الشعري    

الطغرائي الذي استطاع أن يجمع بين األدب والعلم والـسياسة          

   .وفي مجال الشعر الذي اشتهر به وعلم الكيمياء

  

 ملخـص   ١٥/٢/٢٠١٢وألقت الباحثة مرح مؤيد حسن بتاريخ       • 

 دراسـة   –ء وتصرفاتهم األسـرية     سلوك األبنا ( بحثها الموسوم   

لغرض الوقوف على سلوكيات األبناء ومعالجتها عـن        ) -ميدانية

  .طريق التنشئة االجتماعية
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 ٢٩/٢/٢٠١٢وقدم الباحث عبد الرزاق صالح محمود بتاريخ        • 

 -ة مهنة عائلية متوارث   –الطب الشعبي   (ملخص بحثه الموسوم    

وائل المعروفة في مجال    تطرق الباحث إلى الع   ) دراسة ميدانية 

 وقـد   ،ممارستها للعالج الشعبي على المستوى المحلي للمدينة      

استخدم الباحـث المـنهج االنثروبولـوجي واعتمـد المقابلـة           

  .والمخبرين كأدوات للحصول على بيانات البحث

  

 ملخص بحثـه    ١٤/٣/٢٠١٢وألقى الباحث عامر بلو إسماعيل في       • 

لزراعية في الموصل منذ أواخر القـرن       المكننة والتَقانات ا  (الموسوم  

وقد تناول الباحـث أهـم التَقانـات        ) ١٩٢١التاسع عشر حتى عام     

الزراعية التي كانت معتمدة في مدينة الموصل في المجال الزراعـي     

   .إبان تلك الحقبة الزمنية

  

وقدمت الباحثة الـدكتورة هـدى ياسـين يوسـف بتـاريخ            • 

لمظاهر الحضارية في   ا( ملخص بحثها الموسوم     ٢٨/٣/٢٠١٢

وهدف البحث إلى التعرف    ) الموصل من خالل رحلة ابن جبير     

على المظاهر الحضارية في مدينة الموصل من خالل زيـارة          

الرحالة ابن جبير لها والتعرف على الجانب الديني واالجتماعي         

واالقتصادي والعمراني مع التعريف بشيء يسير عـن سـيرة          

   .حلته إلى المشرقالرحالة ابن جبير وخط سير ر

@ @
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وصلت الكتب التالية الى مكتبة مركز دراسات الموصل عن : المكتبة الموصلية-١٨
  :طريق االهداء  وهي

א אא אא א
  ابي سعيد الديوه جي. د.أ  الفتوة في االسالم  سعيد الديوه جي .١
  ذنون الطائي. د.أ  التحفة الالمعة من مؤرخي الجامعة  ذنون الطائي. د.أ .٢
  ذنون الطائي. د.أ  ٢ط / رواد النهضة الفكرية  ذنون الطائي. د.أ .٣

مشكالت ادراك الرموز الحجمية   بهنام عطا اهللا. د
  في الخرائط الموضوعة

  بهنام عطا اهللا. د

 عبد الجبار فتحي زيدان. د  اعجاز القرآن الكريم  عبد الجبار فتحي زيدان. د
  عبد الوهاب الدباغ. د  يش الديكر  عبد الوهاب الدباغ. د
هـ ٤٢٢-٣٩٩( الفتنة االندلسية  عبد الوهاب الدباغ. د

مقدمة في ظهور ) م١٠٣١-١٠٠٩/
  دويالت ملوك الطوائف

  عبد الوهاب الدباغ. د

ادهم حمـادي ذيـاب      .٤
  النعيمي

مالمح الشخصية العربية في الشعر     
  العراقي

  محمد نزار الدباغ. د

عبد الملك عبد الرحمن     .٥
  سعديال

  محمد نزار الدباغ. د  الوقف واثره في التنمية

شاكر محمود اسماعيل    .٦
  العبيدي

شاكر محمـود اسـماعيل       مملكة الحضر العربية
  العبيدي

  عبد الجبار فتحي زيدان  من مزاعم النحاة  عبد الجبار فتحي زيدان .٧
  علي عبد اهللا محمد خضر  مستنسخ/ الضحايا الثالث  عبد المنعم الغالمي .٨

  فارس السردار  ضوء على حافة عتمة  لسردارفارس ا .٩
مؤيــد محمــد صــالح  .١٠

  اليوزبكي
البطولة في الشعر العربـي قبـل       

  االسالم
ــالح   ــد ص ــد محم مؤي

  اليوزبكي
مؤيــد محمــد صــالح  .١١

  اليوزبكي
دراسات في االدب العربـي قبـل       

  االسالم
ــالح   ــد ص ــد محم مؤي

  اليوزبكي
مؤيــد محمــد صــالح  .١٢

  اليوزبكي
ــالح    مالرمز في الشعر قبل االسال ــد ص ــد محم مؤي

  اليوزبكي
مؤيــد محمــد صــالح  .١٣

  اليوزبكي
ــالح    الفرس والمرايا ــد ص ــد محم مؤي

  اليوزبكي
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  مظفر بشير  اناشيد الحرمان  احمد محمد المختار .١٤

  بشيرمظفر األناشيد الموصلية للمدارس العربية  محمد سعيد الجليلي       .١٥
  شيرمظفر ب  العناية بالشيوخ  وجيه زين العابدين .١٦
  مظفر بشير  المؤسسة العامة للمحاماة  عامر سامي الدبوني .١٧

  بشيرمظفر   )  مسرحية( متى استعبدتم الناسعامر سامي الدبوني      .١٨
الملك الراشد جاللة الملك المغفور عبد المنعم الغالمي       .١٩

  له عبد العزيز آل سعود
  بشيرمظفر 

  بشيرمظفر من صميم الواقع                    محمد سعيد الجليلي       .٢٠
  بشيرمظفر نظرات في مشاريع مجلس اإلعمار  محمد سعيد الجليلي       .٢١
ممتاز محمد حسن عمر  .٢٢

  اغا
ال شويخ ال عمر (اعالم موصليون 

  )اغا
ممتاز محمد حسن عمر 

  اغا
ممتاز محمد حسن عمر  .٢٣

  اغا
ممتاز محمد حسن عمر   اًنينوى انموذج–تاريخ الكهرباء 

  اغا
  نور وليد عبد  مرثية ألنين الوجد  نور وليد عبد .٢٤

@ @
@ @
 
 
 
 
 
@ @
@ @
@ @
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