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 والموشحة بكـل    ،مدينة الموصل الوارفة المسكونة بعبق التاريخ والحضارة              

معاني التراث، المزدانة بمحالتهـا الـسكنية العتيقـة وجايخاناتهـا وحماماتهـا و              

الضيقة الملتوية، وهي مدينة الجوامـع والمـساجد وأضـرحة األنبيـاء            ) عوجاتها(

تجد فيهـا مـن   . في كل أزقتها المعروفة   واألولياء، فيها مرتع الصبا والعاب األطفال       

العادات والتقاليد االجتماعية الكثير المعبر عن األصالة واالنتماء لتربتها، لكـل منـا             

ذكرياته في أرجائها، لو جمعت لشكلت مجلدات في مادتها الخصبة التي تروي قـصة      

ب وما جرى على ارضها مـن خطـو  . مدينة عتيقة في معطياتها وحوادثها التاريخية     

  .ومحن وأفراح وحوادث منها المؤلم وأخر المفرح

مدينة الموصل ضمت شخصيات لعبت ادواراً تاريخية على امتداد تاريخهـا،             

والموصل لها بصمتها في التاريخ العراقي الوطني العام، ولها كلمتها فـي االحـداث              

بداع كانت على الدوام تلهب مشاعر الشعراء وتلهمهم وتحفز فيهم جذوة اال          . الكبرى

  .في قرض الشعر والتعبير عن جماليات مدينة الموصل، واخالق اهلها الكرام

قال معبراً عن   ) م١٦٩٧ت(فهذا الشاعر االديب عبد الباقي بن مراد العمري         

  :زهو الموصل بعلمائها 

  اما ترى الحدباء في عزها       تحسدها زوراء دار السالم

   بتُ فيها شقياوطني موئلي قرارة صفوي     دار ُأنسي ما
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 رسالة لبعض اصـدقائه وهـو خـارج     في و قال عثمان بن ابي الفضائل العربي      

  :الموصل يعبر عن حنينه اليها

       ماهب ريح الصبا من صوب أرضكم       إال اثار دموع العيِن كالسحب

  :معتزاً بانتمائه العروبي) م١٧٧٤ت(وأنشد عبد اهللا الفخري 

          وإنا من العرب الكرام اولى العلى        وفينا الهدى والمجد والشعر

  :ويقول ايضاً

  ابى المجد اال ان نعيش بعزة       اذا لم يكن عز فمختارنا القبر  

  وإنا لفينا نخوة عـربـيةٌ         وإنا لنا جدبة ينتهي الفخـر  

بمناسبة افتتاح مدرسة في  ) م١٧٢٧ت(س الشاعر بن درويش     وانشد االديب جرجي  

  )هـ١١١٤(جامع االغوات سنة 

  لقد زانت الحدباء مدرسة حوت      لساير اهل العلم والزهد والتقوى

  تـفوق علـى كل البناء تفضالً      وكيف وقد امسى الحديث بها يهدى

 )عليـه الـسالم   (لنبي يـونس ل تهمحبعن ) هـ١٨٨٧ت ( المال حسن البزاز    وعبر

  :قائالً

  يا صاحب الحوت قد عودتني كرماً    على الجميل اذا ما الضر بي نزال

  وانني اليوم في كرب وفي صبر      وقد قصدتُ بك الرحمن مبتهال

ويقول الشاعر ابو الخير زين الدين عبد الرحمن السويدي العباسي متغنياً بمناقـب             

  :الموصل واهلها

  ء        يا أهل تلك الموصل الحدباءبشـراكم بسعـادة وهنا

  بشراكم يا أهل موصل إنكم       نلتم من الرحمن خير جزاِء

  :ثم يقول

  يا راكب الوضباء يـمم موصـالً       وانزل بها يا راكب الوضباء  

  واقرأ السالم على اُأللى قد جاهدوا      في اهللا ال عـن سمعة ورياِء
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في حفل افتتاح مدرسـة النجـاح       ) ١٩٤٩ت  (وقال الشاعر فاضل الصيدلي     

  ١٩٢٠الجديدة سنة 

لها العال مطمح والفضل مضمار      إن النجاح ما ادريك ما الـدار  

  دار بها لنزيل العلم خير قرى       لهـا من بنـي الحـدباء اخيار

   اشادته احراربالنفس والمال والوقت الثمين     شادوا وناهيك ما

وانشد ايضاً يتغنى بحياة العز واالباء والكرامة وتحصيل العلـم فـي مدينـة              

  :الموصل

  انما العيش عزة وإباء          وعلى العيش دون ذين العطاء  

  و حيـاة االنعـام تبـن وماء        فحياة االنسان علم وعز  

  :قائالً) النشيد الموصلي(وانشد الشاعر اسماعيل حقي آل فرج في 

  لسِت يا موصُل اال        دار عز وكرامة  

  ُانت فردوس العراق       حبذا فيك االقامة  

  )حديقة الشهداء(ذنون االطرقجي فيقول في قصيدة . اما الشاعر د

  مفتوحة للعابرين المقيمين وللجيران

  لطالبي المتعة والنزهة

  والمتعبون يستريحون على المصاطب الخضراء

  يحلمون

  كهول ينثرون ذكرياتهموال

  ...في آخريات الضوء

  :وأنشد الشاعر عبد الوهاب اسماعيل معتزاً بموصليته قائالً

  انا يا موصل العرب النشامى      ويا انشودة اآلتي القريب

  ...تهجر هاجسي وقض خيالي       وجف الحبر في صدري الخضيب
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  :وقال الشاعر مظفر بشير معبراً عن حبه وحنينه لبلدته الموصل

  قالوا الحنين غدا الول منزل           فحنيننا ابداً ألرِض الموصل

  ..هي موطن االجداد وليست تربةً       بل منبع صاٍف واعذب منهل

  :المشهداني فيتحدث عن مآثر الموصل بقولهالشيخ ابراهيم فاضل لشاعر اما ا

  زهت الزهور ببلدة الحدباء           والعطر فاح مدبج االرجاء

  ...ورياضها امتدت بكل مليحٍة          ونسائم هبت بخير عطاء

  :بشار ابراهيم نايف عشقه في الموصل الحدباء بقوله. الشاعر دوتناول 

  ن فيك العشق يفيدني           ما غير البعد يوماً من عناوينيام الربيعي

  ...عشقاً الوذ به في كل ملهمة             حتى غدا الشعر طوعاً لأليامين

وعذراً هناك الكثير والكثير من القصائد للشعراء الكرام في الشعر العمـودي       

وا عـن عـشقهم     ام الحر ممن تغنوا بالموصل وافاضوا بمشاعرهم وذكرياتهم وعبر        

  الدائم لمدينتهم الوارفة
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 تشرين الثـاني    ٢١ يوم   - ثغر العراق  -دينة البصرة نزلت القوات البريطانية م     

-١٩١٤ ضمن المجهود الحربي لقوات الحلفاء اثناء الحرب العالميـة االولـى             ١٩١٤

 ظاهراً، ولكن الحقيقة انها جاءت العراق كقوات غازية محتلة، على وفق اطماع             ١٩١٨

ند، يوم كانـت  االمبراطورية البريطانية في توسيع مستعمراتها وضمان سالمة طريق اله       

  ).جوهرة التاج البريطاني(الهند 

دارت معارك طاحنة بين القوات البريطانية الزاحفة شماالً وبين الجيش التركي مـن                 

بقايا القوات العثمانية في العـراق، والتـي        

انتهت بـاحتالل بغـداد، ودخـول الجنـرال         

 حيـث   ١٩١٧ اذار   ١١يـوم   ) ستانلي مود (

جئناكم محـررين   (فيه  نشر بياناً مخادعاً قال     

  ؟)!!ال فاتحين

وصلت القوات البريطانية الى مشارف           

ناحية حمام العليل مطلع شهر تشرين الثاني       

وواصـلت زحفهـا نحـو      ١٩١٨من عـام    

الموصــل عبــر الطريــق القــديم، طريــق 

 بغداد، وانحدرت مـن مرتفعـات       -الموصل

نزوالً نحو مدينة   ) الصيرمون(و  ) البوسيف(

 تـشرين الثـاني     ٧تها يـوم    الموصل ودخل 
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 غادر الموصـل   ١٩١٨ تشرين الثاني    ١٣ منه، وفي يوم     ١٠واكملت احتاللها في اليوم     

ووقعت الموصل آنذاك في قبضة القـوات البريطانيـة         ) نوري بك (وكيل الوالي العثماني    

القائد العام البريطاني يدير شؤون المدينة، بل كـل         ) وليم مارشال (كاملة، وراح الجنرال    

حاكماً عسكرياً وسياسـياً    ) الكولونيل لجمن (الية الموصل، فأصدر قراراً بتعيين العقيد       و

ولم يكـن   . ١٩١٩للموصل، وقد بقي في هذا المنصب حتى شهر تشرين االول من عام             

ألن ... حاكماً للموصل امراً روتينياً، بل كان اجراءاً استعمارياً مقـصوداً         ) لجمن(اختيار  

كان ضابطاً مميزاً فـي االسـتخبارات البريطانيـة،         ) ١٩٢٠-١٨٨٠اللفتننت كولونيل   (

وقائداً ميدانياً في مختلف العمليات العسكرية، وشخصية غريبة متعددة المواهب، ويمكن           

 ومستعرباً ورحالة ال يكل وال يمـل    - شأن لورنس العرب   -كان مغامراً ) لجمن(القول ان   

 ١٩٢٠ آب   ١٢حتى يوم مقتله يـوم      دأب على ذلك    !! من التنقل واالستطالع والتجسس   

وذلك في  ) هز لندن ضاري وبجاها    ()١(على يد الشيخ ضاري المحمود شيخ عشائر زوبع       

كما يسميه اهـل المنطقـة، ويقـع        ) خان ضاري (كما يسميه االنكليز، او     ) خان النقطة (

دويـاً هـائالً فـي      ) لجمـن (الخان وسط الطريق بين بغداد والفلوجة، وقد احدث مقتل          

ساط البريطانية واوساط ثورة العـشرين المجيـدة، وشـكّل صـدمة لالسـتخبارات        االو

  ؟؟)!!رجٌل اقوى من الصعاب(بأنه ) لجمن(البريطانية التي طالما وصفت 

بعناد غريب في أنحاء العـالم ليخـدم سياسـات االمبراطوريـة            ) لجمن(تجول    

كشمير والخليج العربـي  و) التبت(البريطانية فقد عمل في جنوب افريقيا والهند والصين      

والعراق وسورية واسطنبول ولبنان واوربا، وفي العراق كان يتجسس في بغداد وكربالء          

كل ذلك فعله قبل احتالل     .. والكاظمية والرمادي وهيت والفلوجة والنجف والكوفة والحلة      

 وقد زار كركـوك والتـون     ١٩١٠ و   ١٩٠٧العراق إبان ايام الحكم العثماني بين عامي        

ي واربيل وراوندوز وديار بكر ثم قصد ايران ومنها الى الهند مرة اخرى ثم الـى                كوبر

فلسطين وسورية والجزيرة العربية وكان طوال هذه الرحالت يكتـب التقـارير ويرسـم             

مجرد ) لجمن(اذن لم يكن .. الخرائط ويحرر المقاالت التي نشرها في الصحف البريطانية       

.. ة من النشاط المحموم في خدمة التاج البريطـاني ضابط مسلكي بريطاني، لقد كان شعل 
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؟ وكان قد زار الموصـل      !!ومن هنا جاء اختياره حاكماً عسكرياً وسياسياً على الموصل        

ايام !!  بعد ان تخلص من مراقبة الجندرمة العثمانية       ١٩١٠ايار  - مايس ١٠متخفياً يوم   

ألقي القبض علـى    ) لجمن(القائد التركي علي احسان باشا، ومن المفارقات العجيبة أن          

هذا القائد بعد دخول االنكليز إلى الموصل وبعد أن تم االتفاق علـى انـسحاب الجـيش                

وأثناء تولي  . ١٩١٨ تشرين الثاني    ٥العثماني وقائده إلى مدينة نصيبين في تركيا يوم         

مسؤولية اإلدارة في الموصل كـان يقـوم بـبعض التـصرفات االستعراضـية              ) لجمن(

) الـدودج (منها مثالً انه كان يشاهد في شوارع الموصل متجـوالً بـسيارته      و!! للتباهي

كما كان يتعمد إنزال العلم التركي المرفوع فـي دوائـر           !! الفارهة إلثارة إعجاب الناس   

الوالية ويرفع مكانه العلم البريطاني ويقوم بعزل الموظفين االتراك والعـراقيين ويعـين             

ناء جوالته في اقضية الموصل في تلعفر وزاخو والعمادية         ؟ فعل ذلك اث   !!االنكليز مكانهم 

ودهوك وعقرة ثم امر باستعمال التاريخ الميالدي بدالً من الهجري، وكاد ان يقتل علـى               

 فـي مدينـة زاخـو، اال انـه          ١٩١٩يد المسلحين األكراد في احد ايام شهر حزيـران          

!! لدواب ومسدسه الخـاص استرضاهم بكمية كبيرة من النقود الذهبية والفضية وبعض ا       

جمعيـة  (و  ) جمعية العلم (من نشاط الجمعيات الموصلية الوطنية مثل       ) لجمن(وقد عانى   

تلك التي اثارت الرأي العام على سياسة االستعمار البريطاني في العـراق عامـة      ) العهد

وتثير قلقه مثل ثورة   ) لجمن(والموصل بخاصة، وكانت الحركات الكردية المسلحة تزعج        

 ٤فـي   ) الكابتن بيرسـن  (عقب مصرع   ) حسام آغا (في زاخو بقيادة    ) الكويان(يرة  عش

وضابط ) الكابتن ويلي ( وثورة العمادية التي بدأت بمقتل الحاكم البريطاني         ١٩١٩نيسان  

الشرطة مكدونالد والعريف تروب، وكذلك اسقاط طائرة بريطانية في زاخو، فضالً عـن             

هذه االحـداث ونـشاط الـوطنيين       ..  وكاد يقتل فيها   )لجمن(التي زارها   ) بامرني(ثورة  

  .وعجلت بمغادرته المدينة) لجمن(الموصليين اقضت مضجع 

كما يقال، والهدف االهم من هذه المقالة فيتمثـل بالنـشاط           ) مربط الفرس (اما    
في الموصل، ذلك النشاط الذي كان فـي جـوهره نـشاطاً            ) لجمن(الثقافي الذي اظهره    

؟ نعم لقد عمل هذا الجاسوس البريطاني       !!وماً مغلفاً بطابع ثقافي وصحفي    استعمارياً محم 
مـن  .. )٢(على تخريب نسيج المجتمع العراقي من خالل الصحف التي اصدرها االحـتالل     
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المعلوم ان االحتالل البريطاني ومن خالل سياسة اإلمبراطورية العجوز، كان يتبع مبـدأ             
عبـر  ) اللـوي (او ) الليفـي (عسكرية تسمى لذلك عمل على خلق قوة شبه       ) فرق تسد (

ـ     ) التيارية(تجنيد مجاميع من     لحمايـة المـصالح    ) اآلثـوريين (او ما يعرفهم الناس بـ
بمشاعره االستعمارية المقيتة قد مهـد  ) لجمن(االستعمارية البريطانية في العراق، وكان    

ى المحررين في   لذلك ببعض الدعايات واالراجيف والخرافات السياسية التي أوعز بها ال         
 تشرين الثـاني    ١٥التي أصدرها االحتالل البريطاني في الموصل يوم        ) الموصل(جريدة  
ان يعنى عناية خاصة    (، والى رئيس تحريرها القس سليمان الصائغ بنشرها، و          ١٩١٨

بنشر أخبار االثوريين، وان يطلق على اآلنسة سـورما، عمـة المارشـمعون بطريـق               
سمو األميرة االثورية سورما، وطلب اليه ان يضيف ان صاحبة          النساطرة لقب صاحبة ال   

طالبة منهم تحقيـق    .. السمو موجودة االن في لندن وقد زارت المراجع الحكومية العليا         
 وهـو كلـداني   -فاسـتغرب رئـيس التحريـر    .. الوعود التي قطعها االنكليز لمواطنيها    

 وقـد   )٣(..)جود اميرة عليهم  ونفى وجود قوم باسم االثوريين وو     ) لجمن( أقول   -المذهب
تطرق إلى هذه القضية العديد من الباحثين منهم المرحوم صديق الدملوجي والمرحـوم             

ومن المعـروف   . محمود الدرة والعديد من الباحثين والمفكرين والسياسيين والعسكريين       
 التي اصدرها االحتالل البريطاني كانت تبشر بالسياسة البريطانيـة        ) الموصل(ان جريدة   

وتلزم االتراك والسياسة العثمانية، وقـد تـولى      (!!) وتمدح االنكليز الذين حرروا العراق    
اللبناني الذي خدم في الحملـة البريطانيـة        ) انيس صيداوي (رئاسة تحريرها اول االمر     

على العراق، ثم توالها القس سليمان الصائغ وعمل فيها كل من سليم حـسون وعلـي                
  .خالل وجوده في الموصل) لجمن(الجميل وبإشراف الكولونيل 

  :الهوامش
الشيخ ضاري، قاتـل الكولونيـل      : عبد الحميد العلوجي وعزيز جاسم الحجية     : "انظر )١(

  .١٩٦٨، مطبعة اسعد، بغداد، "لجمن في خان النقطة

، جامعـة  "نشأة الصحافة العربية فـي الموصـل   : الدكتور ابراهيم خليل احمد   : "انظر )٢(

، ٣، ط"تـاريخ الـصحافة العراقيـة   "رزاق الحسني عبد ال: ، وكذلك ١٩٨٢الموصل،  

 .١٩٧١ صيدا، لبنان، -مطبعة العرفان

، اصـدار مركـز     "مالمح من التاريخ القديم ليهـود العـراق       : "الدكتور احمد سوسة   )٣(

 .٦٦، ص ١٩٨٦الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد، 
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   قد يكون هذا الموضوع هامشياً في منحى الحياة بنظر البعض ولكنه يمثل مراحـل                 

        هـذه الحـاالت لهـا أهميتهـا        .لتطور هذه الحالة وهي إكتساب الحرارة للتدفئة شـتاء

وخطورتها لدي فلربما كان سوء اإلستخدام أو الغفلة وقلة الدراية فيمـا سـأذكره عـن       

 أودت األولى أو الثانية بحياتي أو حياة من معي من  حالتين خطرتين مرتا بي شخصياً قد     

ولعل من الناس من قد حدثت لهم ولم ينجوا منها؟ وهذا إيجاز لما عهدناه وبمـا        .أسرتي

  .يتعلق بتطور التدفئة

       في ) العوجات( كان يجول في الشوارع واألزقة

نبهاً علـى قدومـه بـأعلى       األحياء الشعبية منادياً وم   

كاز كاز وتروق له هذه المنـاداة إلـى تنغـيم    :صوته  

ـ   ِكيـاز حـسب    . ِكياز ِكياز أو كَـاز    : إعالن وصوله ب

تقسيمه الصوتي وهو يجر أو يصحب بنفسه عربتـه         

المحملة والمملوءة بهذه المادة الحيوية للناس ليبيعها       

ألهل الدور وبما يقدرون على شرائه مـن الغالونـات          

لطباخات والمدافىء وغيرها كل حسب حالته فبعضهم       ل

يقتصر على شراء أربعـة غالونـات فـي الـصفيحة         

المعدنية التي لديه وبعضهم قد يشتري أقل من ذلك أو          

وكـان  . أكثر إذا كان لديه برميل صغير أو ما شـابه         

البائع يتردد على الدور بصورة دائمية أو شبه دائمية وكنت أرى بعـض المعـوزين أو                
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النفط؟ األبيض  ) البقال(عاف الحال والفقراء من كان يرسل أطفاله ليشتري من البائع           ض

وكان البقال يكيـل لهـم ذلـك    . أو البطْْل ذي اللتر الواحد    )  الشيشة -الشوشة  (بالقنينة  

مفتوحة من األعلى ولهـا مقـبض أو ذراع         ) كيلي-كيلة(بواسطة علبة معدنية صغيرة     

في القنينة ) المحكان(فيها، بعد أن يضع القمع المعدني الصغير       معدنية أيضاً   ) يدة(طويل  

 من مادة النفط األبيض هذا ليأخذوه إلـى   ٤-٣ومن ثم يفرغ لهم فيها عدداً من الكيالت         

عملة -عانات(دورهم الستخدامه بعد أن يكونوا قد دفعوا ثمنه بالفلوس القليلة أو اآلنات             

أو ربما تسجل على المشتري كدين      . ربعة فلوس ومقدارها أ ) عانة(معدنية آنذاك وتسمى    

  .وهذه كانت حال األحياء القديمة في الموصل. يدفعه بعد مدة من الزمن

 :   ي وأنا أكبر أحفاده ألبنه البكروأذكـر  . كنا صغاراً في بيت جد

اد موضوعة على الـسج ) جودلية-جودرية(كيف كان يجلس بهدوء وسكينة على وسادة        

وأمامـه  . المفروش فوق أرضية غرفته الكبيرة نسبياً في حينها قياساً للوقت الحاضـر           

وضع له منقل الفحم المتوهج والذي تخمد جمراته وناره مع مرور الوقـت والـساعات               

فيغطيها الرماد المختلف أوالً بأول فيعمد إلى       

تحريك هـذه الجمـرات بواسـطة ماسـك         

يل مواضعها  وتبد)الماشة(الجمرات الحديدية   

في المنقل وإزالة الرماد عنها ومن ثم عزل        

الرماد في جانب من المنقل وتكديسه تمهيداً       

إلزالته خارج الغرفة بعد إنتفاء الحاجة لـه        

وفي جانب من المنقل وضعت له دلة صغيرة        

للقهوة العربية المرة يرتـشف منهـا بـين         

الفينة واألخرى قد تطـول أو تقـصر بـين          

   .رشفة وأخرى
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وعلى ذلك جـرت    .و عندما يزوره أحد من األقارب أو الضيوف فتقدم لهم وله          أ

 كنـت وإخـوتي     .العادات والتقاليد إذ أن لكل عادة أو حالة اجتماعية طقوسها ومنهجها          

نأنس بالجلوس لصقه أو قرب الموقد لنتدفأ ونمد أيادينا فوق الجمرات زيادة في طلـب               

مي لفرحهم بوجود الجـد بيـنهم واسـتكماالً         كان الصغار من إخوتي وأبناء ع     . الدفىء

للعبهم وعبثهم خارج وداخل البيت من يقوم بالدخول ليختبيء فـي فروتـه الجلديـة أو     

 .عباءته عند اللحاق به من قبل إخوته ليحتمي به ويغيب عن ناظريهم كما قـد يتـصور      

  .ويلفّهم الجد ويحميهم من مهاجميهم رافضاً التعرض لهم

تميزاً لها عن   ) المزبن(أو  ) العربي(هللا يدخن السكائر المسماة     كان جدي رحمه ا   

الحديثة التي تعمل له في البيت بعد تنظيف تبغها من العيدان الصغيرة الموجـودة فـي                

ثم تدق مخلفات ورق التبغ إلى الحد الذي يمكن مأل السيكارة أو ربطة الـسكائر               . ورقه

إنما توضع فيه ورقة ) filterمصفي الدخان (منه، وهذا النوع من السكائر ليس به فلتر         

سميكة ملفوفة في جهة السيكارة تستعمل لوضعها في الفحم بـين الـشفتين ومـن ثـم       

كان جدي يشكو من آالم في صدره ورئتيه ومع ذلك يصعب عليه            . يسحب الدخان خاللها  

 الذي يمـأل    اإلقالع عن التدخين وعن السكائر ذات التبغ الفعال المؤذي والدخان الكثيف          

كان مولعاً به كغيره من الرجال كبار السن آنذاك مؤمنين بأن الموت فـي أجلـه          .صدره

بقيت ال أستسيغ إرتشاف القهوة المرة وال التدخين منذ صغري وإلى            .المحتوم لكل كائن  

  .؟؟.اآلن وأنا على مشارف السبعين

 

 اهللا ففي غرفتنا التي نـسكنها والـدي ووالـدتي وأنـا                أعود إلى بيت  جدي رحمه     

كانت والدتي رحمها اهللا تجلب منقل الفحم إلى الغرفة لتدفئتها    . وإخوتي األصغر سناً منّي   

  .ونتحلق حولها لنتدفأ ولنقبل على الدرس أحياناً

) الحـوش (وفي إحدى الليالي سهت الوالدة عن إخراج الموقد إلى صحن الدار            

لجميع دون التفكير بالمخاطر المحتملة ربما ألننا قد ال نعي ذلك تماماً ويبدو             من ثم نام ا   
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أن كان في الموقد فحماً لم يكتمل إحتراقه كامالً مما أدى إلى انبعاث غاز الكاربون منـه                 

بوفرة إلى الحد الذي تشبعت وامتألت صدورنا به وتالشت معه قدراتنا وطاقاتنا الجسدية           

 ومن حسن الصدف أو الحظ الحسن أن إستيقظتُ وأنا شبه مخـدر             نتيجة مفعول تأثيره،  

ولم أستطع النهوض بنفسي وغاب عن ذهني أن أعرف أو أقدر السبب لـذلك، فناديـت            

وال أستطيع النهوض علـى الـرغم مـن         ) دوخه(على والدتي أنني أشعر بصداع ثقيل       

ت بفتح باب الغرفة    محاولتي ذلك فنهضت مذعورة وجلة ألنها قدرت وعرفت السبب فقام         

 الذي كان وال يزال ينفث الدخان وأخرجتني من الغرفة وأنا           - المنقل   -وأخرجت الموقد   

أستند عليها إلى الحد الذي تداعيت للسقوط من على درج الغرفة المؤدي إلى فناء الدار               

ثم عمدت الوالدة إلى إيقاظ وإخراج إخوتي الممددين في أفرشتهم على سجاد            ). الحوش(

غرفة وفتحت الشبابيك مؤقتاً ليتبدل الهواء عليهم خـارج وداخـل الغرفـة المحتقنـة               ال

بالدخان وغاز الكاربون وبقي الوالد في سريره وفي الغرفة مكتفياً بتبدل أجواء الغرفـة              

نحو األحسن ومن ثم أعادتنا الوالدة إلى النوم في أفرشتنا مجدداً بعد أن حمدت اهللا على                

ارثة المحتملة ال قدر اهللا لها أن تحصل في هذه الحالة كان يمكـن أن               نجاتنا من هذه الك   

تحدث كارثة كما ذكرت بسبب الغفلة أو قلة االنتباه أو تقدير العواقب المحتملة والمرعبة              

  .النتائج ال سمح اهللا

هذا ما كانت عليه الحال عند الكثير من الناس في النواحي المعرفيـة والمعاشـية      : أقول

  .ية آنذاك وهذا ليس بمستغربواالجتماع

 

 في دار والدي الجديدة في باب البيض ذات الطـراز الـشرقي             ١٩٦٨     تزوجت عام   

ومن جملة مقتنيـاتي فيهـا مـدفأة        . وفي غرفة متوسطة السعة والمساحة على أيامها      

 جودتهـا وتـدفئتها    والتي يثنى على Evaluxغازية إسبانية المنشأ والصناعة ماركة 

  . للمكان الذي توضع وتعمل فيه
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وأنا في تلك ألسن الشبابية والمعرفية المحدودة لم يدر بخلدي مضار الغاز المعبأ             :أقول  

والمضغوط في االسطوانات أو كيفية التعامل مع اسلوب التدفئة به لحداثة استعماله مـن      

 الغـاز المنبعـث مـن فتحتهـا         قبلنا أو ربما من قبل الغير كذلك فكنا نشعل أو نحـرق           

المخصصة لذلك فتشع الحرارة منها جراء إنعكاس الوهج الصادر منهـا علـى مرآتهـا        

المعدنية الصقيلة الفضية اللون ونسعد بحرارتها الوهاجة التي سرعان ما تدفأ الغرفـة             

  . بها ويتغير جوها من جرائها

الـشتاء تمامـاً وكـذلك      غرفتنا في بيتنا الشرقي باردة وكنا نسد الشبابيك في          

الفتحة أو المجال الكائن ما بين أسفل باب الغرفة وأرضيتها بقطع من القماش الـسميك               

  . أو ما شابه مما ال يسمح بتسرب تيار أو تبدل هوائي في الغرفة إال ما ندر

كانت والدتي تخبرنا أن رائحة غرفتنا ليست على ما يرام وبقيت أليام تكرر لنـا   

ولم يخطـر   ) جائفة(لموضوع بل أنها قالت بصراحة أن الغرفة لها رائحة          هذا القول أو ا   

على بالنا السبب الرئيس لذلك ويبدو أننا قد تشبعنا بالتعود على هذا الحال لحداثة عهدنا      

بالغاز واستعماله وتبعاته الصحية كنت أقوم واستيقظ ووجهي شبه منتفخ ورأسي ثقيـل            

وبعد السؤال علمنا أن السبب   . أقل منّي تأثراً بالغاز    من الصداع وكذلك زوجتي التي كانت     

كان عدم وجود مجال لتبدل الهواء إذ تنطفيء شعلة المدفأة لعـدم وجـود االوكـسجين               

  . ونحن نيام ويبقى الغاز يتسرب دون أن يحترق

وكان يمكن أن تحدث مصيبة لنا جراء عدم الدراية واسـتعمالنا للغـاز حـديثاً               

  .ون تقدير وانتباه لمخاطرها أو كوارثها ال قدر اهللاوللمدافيء الغازية د

 

     عندما يقارن المرء المطلّع أو غير المطلّع تماماً علـى هـذه الجوانـب المختلفـة              

والمهمة في الحياة ويرى هذا التباين تتراءى  له أفكاراً شتى ومقارنات عـن أسـلوب                

وعيشه الحاضر الذي ينعم فيه بالقياس فبفضل اهللا وفـضل          العيش في الماضي لإلنسان     

العلم والثورة الصناعية وما أعقبها من تطورات في المجـاالت كافـة لحيـاة اإلنـسان              
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والبشرية جمعاء وبمستويات من بلد آلخر ومن شريحة اجتماعية ألخرى غيرهـا كـل              

ومـا  ) التدفئـة (ليه  حسب دخله وبيئته ومنظوره للحياة وفي هذا الجانب الذي تطرقنا إ          

الـسبلت،  (والمعروفة بــ    ) نافخات التدفئة الهوائية  (توصل إليه علم اإلنسان لصناعة      

 وبارد وكذلك المدافئ النفطية المتطـورة الوهاجـة وكـذلك           - ودافئ   -حار) السبلتات

ونلفت النظر إلـى  . الخ....الكهربائية منها إضافة للقدور والشوايات الكهربائية والغازية     

كان عليه اإلنسان القديم عندما كان يضرب حصوة بحصوة أو حجر بحجر لكي تقدح              ما  

من هذه العملية المجهدة والذكية آنذاك شرارة يصنع منها ناراً لطعامه أو لشرابه ودفئه              

أو يخيف ويبعد بها الحيوانات الضارية المفترسة التي قد تهاجمه فيجعلهـا تهـرب أو               

هذا ما سلف في غابر األزمان من شأن اإلنـسان وال           . للهبتبتعد عنه خوفاً من النار وا     

فرق كثير يذكر عما كان يسمع من أجيال قليلة مضت، أن النار كانـت عزيـزة وقليلـة             

تطلبها أو تستدينها الجارة من جارتها لتوقد بجمرة أو عود ملتهب ناراً لكانونها تطـبخ               

لروث اليـابس أو الحطـب أو       عليها طعام األسرة أو تسجر تنورها بما وضعت به من ا          

  . التبن لعمل الخبز

أو ) المقـادح (أو القـداحات    ) الـشخاط (كان ذلك قبل شيوع استعمال الكبريت       

بدايات إستخراج النفط األبيض وهو أحد مشتقات النفط المستخرج من اآلبـار النفطيـة              

 . بصورة تجارية معروفة
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 لم يكن ما ناله األخ المرحوم غانم حمودات من مجد ورفعة وذكر حـسن عنـد اهللا                    

وعند الناس نابعاً من فراغ بل كان حصيلة جهد صادق متواصل وثمرة صـبر وثبـات                

ونتيجة إخالص ونكران ذات وجهاد كان رفيقه منذ نشأته حتى اختاره مواله إلى جواره،             

  .أحبه اهللا واصطفاه وابتاله فنجح ونال مبتغاهوال يتأتى ذلك ألي كان بل تيسير لمن 

من القرن المنصرم وكنـا فـي إعداديـة    ١٩٤٨ و١٩٤٧  كان أول معرفتي به في عام     

الموصل الوحيدة يومذاك ثم سميت الشرقية بعد ذلك، وكان المرحوم في القـسم األدبـي     

لهـام  وكنت في القسم العلمي وكنا نلتقي في لجنة الخطابة وعلى صـفحات نـشرت اإل              

  .الصادرة عن هذه اللجنة بإشراف أستاذنا المرحوم ذو النون الشهاب

  
 قامـت التظـاهرات فـي    ١٨٤٨- ١٩٤٧    وفي وثبة كانون في أوائل العام الدراسي   

جميع ألوية العراق كما كانت تسمى المحافظات في تلكم األعوام كما قامت حفالت التأبين              
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 حفلة تأبين شهداء تلك الوثبة وكـان مـن بـين            في كل مكان وبادرت إعداديتنا بإقامة     

وقرأت أنا أبياتـاً متواضـعة     )ماجئنا لنبكي (المتكلمين فيها المرحوم غانم بكلمة عنوانها       

  )اإللهام(ونشر كل ما ألقي في تلك الحفلة في نشرة 

   وعندما صدر قرار تقسيم فلسطين هاجت الدول العربية وماجت وعمـت المظـاهرات          

قام طالب إعداديتنا باعتصام فيها وإضراب عن الطعام وطالبوا بأن تسير        واإلعتصامات و 

الجيوش العربية لتحرير فلسطين والتقى متصرف لواء الموصل كما كان يسمى المحافظ            

حشداً من الطالب في قاعة المدرسة وأخذ يحدثهم ويعدهم تلبية مطالبيهم وكاد الطـالب              

 )يسقط االسـتعمار  (عال في وسطهم يصيح     يذعنون وينصرفون إلى دورهم ولكن صوتاً       

  .فهاج الطالب وماجوا وعادوا إلى إضرابهم واعتصامهم وعاد المحافظ إلى دائرته

   وكان صاحب هذا الصوت هو المرحوم غانم حمودات ثم دخلت أنا والمرحوم غانم دار         

 وبقيتُ أربع سـنوات جـواره لـيالً       ١٩٥٠-١٩٤٩المعلمين العالية في العام الدراسي      

ونهاراً فكان سريري في القسم الداخلي إلى جوار سريره وكـان مقعـدي فـي القـسم                 

الدراسي إلى جانب مقعده وكان رحمه اهللا في تلك األيام مثاالً للطالب المجاهـد الـصابر     

العامل القائم بواجبه الدراسي واألخوي على خير ما يرام على الرغم مما كان يالقيه من               

ا بها ماضياً في طريقه مرفوع الهامة باسم الثغر مـتكالً علـى   ظروف قاسية فكان ال يعب  

  .الخالق األعظم فتتالشى أمامه الصعاب وتتهاوى السدود

  أذكر أنه كان ينتظر مجلة انكليزية يحملها إليه البريد فيبادر إلى تصفحها حتى إذا وجد         

ية فيذهب بها إلى    فيها صحفيين ملتصقين بادر إلى فتحها ليجد بينهما عمله أمريكية نقد          

أحد الصيارفة ليحولها إلى دنانير يصؤفها في حاجاته فإن تأخرت هذه المجلة التي كـان      

  .يرسلها أحد أقربائه من أمريكا كان يستدين من أحد رفاقه المبلغ الذي يحتاجه

  وما كنا نفترق إال في العطلة الصيفية إذ كنا نذهب إلى الموصل فكنا نحن نلجـأ إلـى                  

 مخافة أشعة الشمس الحارقة أما هو رحمه اهللا فكان يعتمر الكوفيـة والعقـال       السراديب

ويعمل تحت حرارة الشمس وال يبالي يالحقه في سبيل معونة أبيه في عائلتـه الكبيـرة                

   .وفي سبيل القيام بواجباته الدعوية الشاقة وهكذا يغنم الغانمون
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 تـم   ١٩٥٣-١٩٥٢ي العام الدراسـي       وبعد إكمالنا دراستنا في دار المعلمين العالية ف       

 فعين األخ غانم في قضاء الخالص وعينت أنـا فـي            ١/١٠/١٩٥٣تعييننا مدرسين في    

ثم تدخل المرحوم الشيخ أمجد الزهاوي والمرحوم الشيخ        . قضاء خانقين من لواء ديالى    

محمد محمود الصواف في نقل المرحوم غانم إلى لواء الموصل فبعدت الشقة بيني وبينه         

 وبقيتُ فيها فلم يتيسر لنا اللقاء اال لماماً عنـدما           ١٩٥٦إذ نقلت أنا إلى بغداد في عام        

  . كنت أزور الموصل في العطلة الصيفية

وبعد عودتي إلى الموصل كان المرحوم غانم يزورني وكنت أزوره على الـرغم         

 حياتـه  مما نعانيه من ثقل الشيخوخة واألمراض حتى انتقاله إلى جوار رب رحيم فقضى 

كلها مستقيماً عابداً مخلصاً صادقاً ال يحيد وال يمل وإني ألشهد اهللا على أنه كان بيننـا                 

بجسمه وكان بروحه مع ربه ورسوله والنبيين والشهداء والـصالحين وحـسن أولئـك           

رفيقاً وأسأل اهللا العلي القدير كما جمعني معه في الدنيا أن يجمعني معه في دار الخلـود          

   . اهللا بعزيز انه ولي ذلك والقادر عليهوما ذلك على

  .        وسالم على أخي مع رفاقه في عليين ورحمه اهللا وبركاته
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عن الكتابة عن المال عثمان   -ال أخلى اهللا مكانه   –لقد كفانا الدكتور عادل البكري      

ه عنه وبطبعته الثانية المزيدة والمنفتحة، ولكي أريد في         الموصلي وذلك بكتابه الذي ألف    

هذه العجالة أن أذكر خبرين سمعتهما بنفسي من تلميذين من تالميذه لمـا فيهمـا مـن              

  .الطرافة

  
كنت أدرس علم القراءات علـى المـال    :سمعت من الشيخ عبد القادر الخطيب يقول     -١

ل من أشراف الموصل فاحتفى بـه ثـم      عثمان في جامع الخفافين ببغداد فزار الشيخ رج       
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أخذ سبحته وأخذ يتمتم وفي نفس الوقت كان يصغي إلي ويصوب لي ما أقراه وبعد قليل                

مدح الرجل ببيتين من الشعر فيهما تاريخ قدومه إلى بغداد قال الشيخ عبد القادر فعجبت             

لك كان ينظم   منه كيف كان يصغي إلي منصرفاً بفكره سامعاً ومصححاً وعلى الرغم من ذ            

  . الشعر وفيه حساب التاريخ

كما سمعت من تلميذه المرحوم محمود الهاشمي يقول لما ذهبت إلى المـال عثمـان         -٢

ألدرس عليه علم القراءات السبع، سألني هل تتقن الغناء؟فأجبته نعم، قال حـسناً تعـال       

الذي كان يسكن   ....منذ الغد للدرس، قال فكنت آتيه بعد صالة الفجر إلى جامع الخفافين           

فيه فإذا أخذته ِسنَةٌ من النوم بعد صالة الفجر أيقظته ويعطني مبلغاً من المال الشـتري                

فنـشرب الـشاي    -الذي بباب الجامع  -له طعام اإلفطار، وبعد اإلفطار نجلس في المقهى       

والقهوة، ثم ندخل الجامع ونبدأ بقراءة الفاتحة، وبقينا على تلك الحالة مدة شهر كـامالً           

ما بك  : ال نقرأ غير الفاتحة، وبعد الشهر دخل المال عثمان الخالء وخرج يتأفف فقلت له             

وقع أمزكي في المرحاض وأريد من يخرجه، فقلت له إنه أقل مـن              :فأجابني يا شيخي؟ 

إني معتز به وليس لي حاجة بغيره، وحيذا :أن تقلق ِبشأنه، وأنا أجد لك خيراً منه، فقال      

وأخرجته ثـم   " ماسة"فخلت مالبس الخارجية وأخذت      :السيد محمود  :لو أخرجه لي، قال   

أكسره وارم به فلم تعد لي حاجـة        :أنا قال   :من أخرجه ؟ قلت     : "وقدمته له، فقال  غسلته  

قال أردت أن اختبر مدى طاعتك ألستاذك، ومـدى         :فلم أتعبتني بإخراجه ؟قال     :به، قلت   

ليك الدرس، قال السيد محمود ومنذ ذلـك    اآلن أنا آتيك إلى بيتك للقي ع      :صبرك، ثم قال    

  .اليوم كان هو الذي يجيئني للبيت ويلقي علي الدرس

المعروف أن المال عثمان كان يحفظ صحيح البخاري فهل كان يحفظـه بأسـانيده أم               -٣

  بمتنه فقط؟

زرت المال عثمان فوجـدت عنـده صـحيح    :  سمعت المرحوم محمود الهاشمي يقول      

ماذا تفعل به ومن يقرأه عليك ؟ فقال وهو يتبسم أفتح           :ها، فقلت له    البخاري بأجزائه كل  

أي جزء من هذه األجزاء أقرأ لك من أي مكان شئت، قال فأخذت أحد األجـزاء وفتحـه              
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فاخذ يقرأ األحاديث بأسانيدها ثم أردف قائالً كـان المـال          :وقلت اقرأ الباب الفالني، قال      

  . سانيدعثمان يحفظ صحيح البخاري اجمعه مع األ

 قلت وهذا شيء عجيب فحظ األحاديث من األسانيد ممـا ال يـستطيعه إال األفـذاذ                    

لتشابه األسماء واختالف الروايات وتشعبها، واهللا يزيد في الخلق مـا يـشاء سـبحاه               

  .وتعالى

  .  أسوق هذه الروايات كما سمعتها من مصدرها   

 ٣١ه الجزء األول الطبعة األولـى ص ذكر المرحوم العالمة علي الطنطاوي في ذكريات    -٤

   :ما يلي

من نوادر المكفوفين من الرجال، حافظ لكتاب اهللا أديـب يـنظم            ....في الشام مكفوف     

الشعر ارتجاالً، عارف بالموسيقى ملحن يقرأ الكتابـة الموسـيقية بـالحروف البـارزة              

بـاإلبرة  ويعزفها وأمامه في مجلسه خرز من كل األلوان في علب صغار يؤلـف منـه                 

والخيط صوراً على القماش لوحاً ولها مبصر بعينيه وهو متفرغ لها يصنعها وهو يتكلم              

  . معك أو يناقشك أو ينشد الشعر وهو أعمى

 وهو من نوادر العميان واسمه الشيخ عارف القلطفجي وهو قريب في هذه المزايـا                 

  . من الرجل العجيب المشهور الشيخ عثمان الموصلي رحمه اهللا

حقاً لقد كان عجيبـاً     :  لقد وصف الشيخ الطنطاوي الشيخ عثمان بالرجل العجيب قلت          

  . ومن نوادر الرجال العميان

سبق وأن أصدر األستاذ الفاضل الشاعر الناثر المؤرخ األديب المرحوم عبد الكـريم             -٥

 وذلك في بداية الثالثينات مـن القـرن       -حسبما اعلم -العالف أول مجلة فنية في العراق     

وقـد زيـن    . الماضي، وقد أعطاني بعضاً من أعدادها واعتقد أنها تعد اآلن من النوادر           

صورة غالف العدد الثاني منها بصورة للمرحوم المال عثمان بزيه المولوي وكتب تحت             

  :الصورة ما يلي

تصور المغفور له العالمة شيخ فن الموسيقى العراقية واحد النوابغ المبـرزين فـي                "

شرقي والغربي أيضاً وفي الشعر والتنازيل التي تلحن في حفالت المولد النبوي            الغناء ال 
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واحد الساسة العظام الذين طالبوا باستقالل العراق وخطبوا على المنابر وجاهـدوا فـي            

  . النوادي واالحتفاالت العمومية المال عثمان الموصلي رحمه اهللا تعالى

الخ فليقرأ كتـاب  ......له ومؤلفاته ونشاطاته  ومن أراد التوسع في معرفة أحواله وأقوا  

  . عثمان الموصلي للدكتور عادل البكري بطبعته الثانية

م رحمه اهللا رحمـة واسـعة   ١٩٢٣م وتوفي في سنة ١٨٥٤  ولد المال عثمان في سنة   

وجزاه خيراً على جهاده وقد أرخ تاريخ وفاته الشاعر المعروف عبـد الـرحمن البنـا                

  : م نذكر البيت الذي فيه التاريخ فقط وهو١٩٥٥المتوفى في سنة 

  مع ابن عفان وسط الورد عثمان  في جنة الفردوس قد أمسى نؤرخه

  هـ١٣٤١  

واألكراد يقولـون   –للعالم  -هي اختصار لكلمة المولى واألتراك يقولون المولى فالن       ) المال)(١

قـد أدغـم الحرفـان      مثيل له أو يـضاهيه و     )من ال (هي  ) مال(المال فالن، وقيل أن أصل لفظ       

  .واستعمال كلمة واحدة

  تجد ترجمته في كتابي رجال خالدون الجزء األول)٢

في نظم الشعر الذي فيه تاريخ أمة -أي المال عثمان–وكان : "يقول األستاذ عبد اللطيف ثنيان)٣

وحده فال يعجزه التاريخ الشعري بل متى أخذ السبحة في يده لم يمض ربع ساعة إال وقد نظم                  

  "عن كتاب عثمان الموصلي للدكتور عادل البكري"عر مع التاريخ الش

وكـان  .كنت اجتمع به في في مجلس المرحوم عبد القادر الخطيب في جامع اإلمام األعظـم              )٤

  .موظفاً في مديرية األوقاف وشغل فترة مدير أوقاف مدينة الموصل

 . وهي كلمة فارسية"خانها أنبوب لطيف يتفنن في صنعه لتوضع فيه السكارة ليصفو د:األمزك)٥
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 بشرى البستاني فكأنه جالس مكتبة، أن من يجالس الدكتورة: يمكنني القول

أن من يجالسها يشعر وكأنه أمام امرأة قوية، أو أمام امرأة جميلة : ويمكنني القول

  . ورقيقة، أو أمام فيلسوف محنك، أو حكيم صيني كبير

كنـت أحـضر   . م١٩٩٦هكذا هي كما عرفتها منذ أن كنت طالباً في الماجـستير سـنة           

. طاريح الدكتوراه التي كانت تترأسها، كنت أتابع أسـئلتها    مناقشات رسائل الماجستير وأ   

  . تعلمت منها الكثير

الصراع في مسرحيات عبد الرحمن (كانت إحدى أعضاء لجنة مناقشة أطروحتي 

أثارت أسئلتها في نفسي الفضول أن أقترب من منجزها . م٢٠٠٣سنة ) الشرقاوي

ين اإلبداعي أكثر، اطلعت على دواوينها، كانت العناو

تثير في نفسي جدالً وفضوالً يدفعني للولوج إلى 

  .أعماق النص

أنا / ما بعد الحزن(جالست تلك الدواوين 

) البحر يصطاد الضفاف/ زهر الحدائق/ واألسوار

فكنت أشعر وكأني أخوض في بحٍر من األحاسيس 

تارة، أو كأني أقرأ حكايةً تارة أخرى، أو كأني أمام 

ثة، أو أمام نص عصي بنية نصية عميقة تارة ثال

، وهكذا تعددت عندي قراءتي لها في كل ........زلق
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أثارت عندي الفضول، أردت أن أعرف هل هي امرأة قوية؟ أم امرأة رقيقة؟ أم . مرة

  فيلسوف؟ أم حكيم كبير؟ 

  . أعددت لها أسئلتي، ألدخل معها محنة النص وألعرف منها من أنتج اآلخر

 من هي بشرى البستاني ؟ - ١

نسانة مهمومة بالظلم السائد في العالم، ومذبوحة بحضارة مادية اعتدت على روح            إ

اإلنسان، وحرمته أبسط أمانيه في العيش اآلمن، وفي توفير متطلبات حياتـه األساسـية         

ليتمكن من تحفيز أقصى طاقاته كي يحقق ما يبغي من منجزات قيمه الخيرة، وزادت بأن               

  .هاأهدرت دمه عبر حروب ال نهاية ل

 ؟..هل أنت أنتجت الِشعر أم أن الِشعر أنتجك - ٢

أنا أنتجت الشعر بجهد وسهر ال يحدهما وصف ألسباب فنية نقدية ال مجال للحديث              

عنها هنا، أسباب يعرفها كل شاعر حق يجيد اللعب مع اللغة ويدرك مراميها، المبدع هو               

حرفـة والمنزاحـة عـن      من ينتج الشعر، وسيلته الفاعلة في ذلك الموهبة واللغـة المن          

المعيار، تلك اللغة التي يبدعها خياله الموهوب وجهده المعرفي القـادر علـى التحليـل               

والتركيب والدمج من خالل تقانات عدة تعتمد الترميز بكل أنواعه، وفي إنجـاز عمليـة               

              اإلبداع تتم معادلة تعتمد التوازن بين الطرفين حيث يكون الشاعر منتج الشعر والـشعر

ج الشاعر من جديد ألنه سيقدمه للقارئ من خالل نصوصه وتأويالتها، أمـا الـذين               منت

يرون أن الفضل في عملية اإلبداع للغة وحدها ألنها هي التي تشكل الكتابة وما المبـدع                

 فتلك رؤية سلبية للدور الذي يقوم به المبدع في عملية           إال قناة تمر عبره اللغة الشعرية     

   المبدع            اإلبداع من كونه فضاء تمر عبره الكتابة كما ادعى كلود ليفي شتراوس الذي عد 

ال يمتلك الشعور بأنه يكتب، بل يمتلك شعورا بان الكتب تكتب من خاللـه، وتلـك هـي                  

 يتناسون قضية مهمة هـي أن       المعضلة التي كمنت وراء إشكالية موت المؤلف، وهؤالء       

 همـا إال اإلنـسان المبـدع ورؤاه         الوعي والمشاعر اإلنسانية وهما يشكالن الفنون ما      

ومكابداته، وأنه هو الذي يفعل اللغة ويشكلها ويرقى بها ويهيمن على تقنية التناص فيها       
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لتكون اللغة األدبية ليس وسيلة حسب، بل هي غاية أهم وظائفها إنتاج الجمال منـدمجا               

  .   بالقيمة

 ؟..وجدت الفارس يحتل مساحة واسعة في شعرك، من هو الفارس - ٣

الفارس يعيش تحوالت شتى في القصيدة حسب قراءاتها وأفق التوقع لقرائها، فهو            

ص والخالص، وهو الوطن وأخرى هو المالذ، وثالثـة هـو الحبيـب             على األغلب المخلّ  

ورابعة هو الحلم الذي تفعله اإلرادة ما بين الرغبة وبؤس الواقع، واإلرادة تلـك النـار                

تفعيل روح الطاقة اإلنسانية ليتحـول المـأمول الغائـب          األزلية التي تمتلك القدرة على      

والمفتقد إلى واقع، وعليه فإن كل رمز من رموز الشعر ال يمكن إدراجه في خانة دالليـة   

ثابتة، ألن الرمز بطبعه متحول ومشاغب ومشوش معا ما تعددت القراءات، وغموضـه             

 في الشعر يعني الغنـى  وتشويشه يمنح الشعر بعده األعمق واألرقى، ولذلك كان حضوره   

والثراء ويمنح النص مستويات تفتح له على العـالم والوجـود نوافـذ شـتى وأبوابـا              

  . ومسارات تتيح للقارئ البحث عن المعنى الذي هو مهمة اآلداب والفنون الجوهرية

 ؟..متى تشعرين بالقهر - ٤

ن، شعوري بالقهر دائم كلما أحسست بالقسر الذي يمارس ضد اإلنسان في كل مكـا             

وكلما رأيت ذبح ووجع المستضعفين وحاجتهم وفقرهم ومرضهم وحرمانهم من التعلـيم            

والمعارف بينما وكلما رأيت عذاب الطفولة البريئة وهي تفتقد األمان والسالم والكفايـة،          

بينا األرض تزخر بخيرات اهللا، لكن الطغاة سخروا قـواهم الظالمـة لـسرقتها ونهـب                

  .برياء لهم طريقا لذلك الهدف الشريركنوزها، ولو كانت أجساد األ

 ؟..هل بدد الشعر قهرك - ٥

نعم، الشعر والفنون كلها وسيلة مهمة من وسائل تبديد حجم ال بأس به من القهـر                

والعذاب لدى الطرفين، الشاعرة من جهة والمتلقي الذي يتمكن مـن معايـشة تجربـة               

ئد لـوال كتابتهـا لـذبحني    اإلبداع، وقد قلت في جواب سابق لهذا الحوار، أن هناك قصا     

: العذاب؛ ألنها تمكنت من تحويل النار الداخلية إلى كتل لغوية فيما أطلق عليـه اليـوت               
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المعادل الموضوعي؛ ولذلك أعد الفنون بأنواعها هبة من هبات الـسماء لإلنـسان كـي        

أهم تخفف عنه مكابدة الحياة وشقاء عصر منح اإلنسانية الكثير من التقدم لكنه انتزعها              

  ..مقومات حياتها في الشعور بالطمأنينة والفرح واالنتماء 

 ؟..متى تشعرين بالسعادة - ٦

كثيرا ما تقترن السعادة لدي باالنجاز، ولذلك أعد نفسي محظوظة فـي كثيـر مـن                

اللحظات التي أرى فيها منجزي متحققا على المستويات كافة إنسانية وإبداعية ومعرفية،            

 بفرح من حولي ورضـاهم، فالـسعادة شـعور بالرضـى            وأشعر بالسعادة حينما أحس   

وإحساس باالعتزاز وثقة بطاقة الروح على العطاء، ويقين بأن الـزمن ال يجـري فـي                

فراغ، ولذلك كان علينا أن نفكر بتخطيط مدروس كي نحول زمننا من زمن تقليدي يجري           

  .ادة الفعلبانسيابية الليل والنهار إلى زمن إبداعي تملؤه الوقائع الخالقة وإر

 ؟..ماذا يعني األمل لديك - ٧

األفق الحياتي أمامنا يتجلى بنوعين، أفق مغلق هو اليأس والسواد أو الرمادي فـي           

أحسن األحوال، وأفق مفتوح هو األمل الحركي المتوهج بإشراقه، األمل طريـق الفعـل،              

أنـا ال أتهيـأ     والفعل منجز الحياة ومنِتجها معا، األمل هو الغد بكل تفاصيله المشرقة، و           

للنوم إال ومعي حزمة من اآلمال وحلم بأن الغد سيكون أفضل مهما كان الواقـع شـديد                 

العتمة، فمادام الزمن يجري فإن الوقائع تتغير، وأظـل بانتظـار المـستحيل الممكـن،               

إنهم يرونـه بعيـدا ونـراه       {وبانتظار المفاجأة التي تنهض بالبعيد مؤمنة بقوله تعالى         

   "٧ - ٦رج، المعا...}قريبا

 ؟..من هي األنثى - ٨

األنثى منجبة الحياة، ولذلك فهي مخلوقة قوية بهية بالغة الذكاء ونتيجـة لقوتهـا              

النفسية وتماسكها الداخلي فهي مؤثرة تمتلك شجاعة مبهرة على العطـاء واالحتـواء،             

احتواء حتى من هم أكبر منها سنا من الرجال، فاألمومة لديها ليست بيولوجية فحـسب،          

ل هي شعور أصيل نابع من طبيعتها الفطرية في القدرة على تشكيل الفـرح لآلخـرين،        ب
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وإذا كان الظلم التاريخي الذي مورس عليها قد حد من تمكين طاقاتها على التحقق فإنها               

بالعلم والمعرفة اليوم قادرة على تعويض ما فاتها، وسيرى الرجل أن عطاءها سـيكون              

ا مؤازرة له وليست منافسة وال مصارعة، ألنهما معـا مـن            ثرا في الميادين كلها، وأنه    

  .  أروع  الثنائيات األساسية المؤتلفة في الحياة

 ؟..ما الذي يعنيه الحب بالنسبة لك - ٩

 الحب بكل ألوانه وأشكاله وتمثالته هو الخالص من عزلة الروح وسـجن الجـسد،    

ن غامض كبير ومعقـد،     خالص من الواحدية الخانقة ومن االنكفاء وذبول النفس في كو         

ووسط عصر يختنق بإيديولوجيات متناقضة مألت الحياة بالضوضاء والفوضى وقتلـت            

وهو انفتاح على اآلخر في حوارية حميمة، الحب وحده عالج االغتـراب            . روح اإلنسان 

وانطواء الذات على ذاتها؛ كونها تعيش مع اآلخر لحظة الحرية التي تقول فيهـا مـا ال                 

 إال لذاتها وقد صارت آخر محبوبا في نقاء وصفاء فريدين، الحب مصدر             يمكن أن تقوله  

فرح وقوة واقتدار؛ ألنه أرقى مظاهر اإلبداع في القدرة على مغادرة الذات والتحرر مـن            

أسر القيد والكيد، الحب إبداع؛ ألنه يرفض االشتغال داخل معايير الجماعة ورتابة زمنها             

تنبع إال من صميمه ومـن       نطقه الخاص وقوانينه التي ال    وقوانينها النفعية؛ فهو يتسم بم    

تفتح الحرية الداخلية التي تمنح اإلنسان كرامة روحه ليمتاز عن رتابة الجمـوع وعـن               

إن الحياة بحب حتى لـو   . السائد والمعتاد الزاحف نحو مصيره المحتوم في موت بال أثر         

ألن األولى فاعلـة، منحـازة      كان متوهما لهي خير وأروع من حالة الال حب السكونية؛           

  .  ومنجزة بينما الثانية هامدة ومحايدة وتقليدية رتيبة

 ؟..هل شعرت باإلحباط يوما ما -١٠

لم أذكر أني شعرت باإلحباط وال مرارة الفشل يوما، ليس ألني امرأة فوالذيـة فـال                

ي وجود إلنسان فوالذي ما دامت المشاعر هي المحرك لجوانب متعددة من حياته، بل ألن             

أدرك أن الحياة سلسلة من التجارب وعلينا أن نعي وعيا علميا وإيجابيا أنه مـن غيـر                 

الممكن أن تكون كل التجارب ناجحة وملهمة وكما نريد وإال كنا آلهة وليس بشرا، ولمـا        
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كنا بشرا واعين فعلينا أن نفيد جيدا من التجارب التي لم تـستطع أن تـدرك التوفيـق                  

 نضع كل المسؤولية في غياب نجاح ما على اآلخـرين مبـرئين             المطلوب، كما علينا أال   

أنفسنا، ألن هذه الحالة فيها نوع من الهروب وابتعاد عن تأمل التجربة الدقيق والفاحص           

وتغييب لدرس التجربة وأسباب سلبيتها البالغة األهمية في العمل على معالجتها ومقاومة          

   .أسبابها من أجل العبور للنجاح

 ال التي تحبين أن تجديها في الصديق؟ما هي الخص -١١

وعي القيم وأهميتها في ترصين الحياة هو أهم الخصال التي لو تـوفرت باإلنـسان       

لكفته فضيلة وصدقا وحبا ووفاء، القيم هي الصفات التي تحمل مزاياها بـذاتها ولـيس               

نة بالمصالح والذرائع التي تنجم عنها، ولذلك كان اإليمان بها جـديرا بـاحتواء رصـا               

  ..العالقات اإلنسانية كلها

 ؟.... اجتماعية، ثقافية، عاطفية–من ترك  في حياتك بصمته  -١٢

لعل من الغبن للكل أن نعزو بصمة حياتنا لجزء واحد منفرد من الحياة بكل موروثها            

وعطاءاتها وتجاربها، فنحن نولد وحولنا كون كبير أوله األسـرة ودورهـا التأسيـسي              

ب والمجتمع والعالم، كون يحيط بنا ويضخ إلينا ويعلمنا بوسـائل         المهم، فالمدرسة، فالكت  

مباشرة وغير مباشرة معارف وتجارب شتى تترك فينا آثارها من الطفولة المبكرة حتـى           

أما الحدث األكبر الذي أعده أداة تشويه في حياتي وحياة شعبي وأمتـي وحيـاة       . الموت

راه، إكراه من أمامـك علـى اعتنـاق         اإلنسانية جمعاء فقد كان الحرب، الحرب هي اإلك       

رؤيتك قسرا وقهرا وهي تنشب حين يفشل الحوار الذي يديره العقل والفكر، والذي أعده              

الحرب . ماء الحياة وضرورتها اإلنسانية، الحرب كارثة اإلنسانية الكبرى وقاهرة أحالمها        

ن والمدن ومخربـة    قاتلة األبرياء ومروعة الطفولة وذابحة الجمال، الحرب هادمة البنيا        

الطبيعة المعطاء ونافثة السم في الماء الزالل، ولن يكون لإلنـسان حيـاة محترمـة إال                

بزوال هذا الشبح الهدام ليكون احترام الحياة حقيقة تُعاش وليس كالما سلعيا يقال كسبا              

      .للمواقف العابرة
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الكل يبحث عن الصدق ولكنهم في تعاملهم ال يـصدقون، فهـل هـذه               -١٣

 ؟..عبارة صحيحةال

ال يمكن الحكم على القيمة بهذا الشكل العمومي، األدق باعتقادي أال تـرتبط القـيم               

بالمصالح الشخصية ألنها حال ارتباطها بالذريعة ستكون نسبية، وسيقيسها كـلٌّ علـى             

مقاسه وحسب ما يجنيه من فوائد، القيم األصيلة كما أسلفت فـي جـواب سـابق هـي             

دق قيمة بذاته حتى لو تعارض ومصلحتي، قد يبدو هذا الكالم مثاليا         الناهضة بذاتها فالص  

في مجتمع المصلحة ولكنه حقيقي في مقياس القيم السامية، وحينهـا سـترتبط القـيم               

بالجمال، بل بأسمى قيم الجمال لما فيها من رقي وسمو ورفعة وحب لإلنـسان والبنـاء                

  .والعمل من أجل حياة أفضل

 ؟.. فإننا ال نشعر بتحقيق ذاتناأينما نصل في التعلم، -١٤

فتحقيق الـذات  . اإلنسان مفطور على القصور من أجل أن يبقى ساعيا نحو االكتمال      

ال يكون دفعة واحدة ولن يكون كامال أبدا وهذه سنة الحياة، وهي سنة التطـور القـائم                 

، على نمو الشخصية اإلنسانية بالمعارف والتجارب واألحداث والوقائع على مـر الـزمن     

والناجح الحقيقي هو وحده الذي يجد نفسه بحاجة للمعرفة كلما نهـل منهـا أكثـر، ألن        

الوعي يظل في جدل دائم مع المعارف يتسع بها مدركا سعة مداها، ولذلك يسعى للمزيـد     

لعله يصل مبتغاه، واإلنسان عالم ما طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل؛ ولـذلك كـان            

جما والتكليف الذي أنيط به بنو آدم فـي االسـتخالف علـى             حديث الرسول الكريم منس   

األرض حين فتح فضاء العلم من المهد إلى اللحد ليظل اإلنسان مواكبا لـضرورة تطـور      

الحياة، وكلما أدرك العاِلم عظمة الكون وغموضه وما يحيط به من أسرار وعجائب فـي               

ق ذواتنا يعني أننا واعون بأهمية  ألّا نشعر بتحقي  .الخلق ازداد طلبا للعلم من أجل الكشف      

االستمرار في طريق المعرفة، وأننا سائرون في طريق التطور الدائم، ألننا سنتوقف حين             

 .نشعر بالرضى عن معارفنا، وذلك هو الخطر والعقم بعينه

 ؟..كيف تتعاملين مع آخر لديه شعور بالنقص مفروض عليك -١٥



    
 

)٣٢( 

 
 

ى من األمزجة، وأناسا مختلفي الطبائع      نحن جميعا نقابل في مشوار الحياة ألوانا شت       

والمشاعر والفضائل والعيوب، والقاعدة النبيلة أن يتسع القلب الكبير لكل من يرى ومـا         

يرى وان يتسع العالم للجاهل والقوي للضعيف والمتماسك شخصيةً لغير المتماسك، ولكل      

 وأن نسارع للنهوض    مقام مقال، المهم أن نكون واعين ألهمية تبادل األدوار في الحياة،          

ببعضنا من حاالت الضعف اإلنساني الذي فُطرنا عليه، ال بل علينا احترام هذا الضعف ما             

وهذا الضعف ال يتركز في     " ٢٨النساء،  . .وخلق اإلنسان ضعيفا  "دام مقدرا على البشرية     

جانب معين، بل قد يبدو لدى كل إنسان في جانب أو جوانب مختلفـة عمـا هـو لـدى                    

 فهو شعور بالنقص مرة، وانكفاء أخرى، وتضخم بالذات ثالثة، واغتراب رابعة            اآلخرين،

  . وأنواع من االكتئاب والمكابدات مرات

الشعر أوال وأوال وأوال، فأين يكمن الشعر في        : قرأت في موقعك مقولة    -١٦

 ؟ ..عملك األكاديمي

كاديمية ال الشعرية انزياح عن التقليد وخروج على المألوف واالعتيادي، وشعرية األ         

تكون إال كذلك، إنها الحركية الفاعلة التي تنتج طلبة يتساءلون وباحثين جيدين وبحوثـا             

مبدعة، والتي تعتمد الحوارية ال التلقين واالستسالم، والسيما في التعامل مع التراث من             

  . جهة ومع الفكر والمناهج والنظريات الوافدة من الغرب من جهة أخرى

 ؟.مقاليد األمور في العراق فما هي أولويات عملكلو قدر لك وتقلدت  -١٧

هي حرف امتناع المتنـاع، إال      ) لو(مع إني مؤمنة بأن الشرط هنا غير عامل، وأن          

أنه لو حصل مثل هذا األمر المستحيل لقمت بالعمل الوحيد الذي سيحتوي كل ما سـواه                

 درء العـداوات    من خير وبناء، وهو تشريع قانون لمحو الحقد والكراهية والعمل علـى           

ومنع رصد األخطاء والحث على إزاحة الشرور بكل أنواعها إلحالل الحـب والتـسامح               

وروح اإلخاء والمودة ونثر الورد في الحياة واالنتماء للعراق الجميل وطنا وشعبا بـدل              

االنتماءات الطائفية والعرقية الضيقة فالمجتمعات المتقدمة هي تلك التي تقودها الكفاءات           

صة واألمينة والخبرات الجادة وليس المحاصـصات المـشينة والمنهمكـة بنهـب         المخل
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وسرقة وتوزيع ثروات وطنها غنائم يندى لها الجبين، فالسياسة علـم وفـن واحتـواء               

وقدرة على خلق االنسجامات ودعوة للتكيف، وفن في مغادرة اإلكراهات وحـل األزمـة              

ى خلق أزمات جديدة، لكن ابتكـار حلـول    باألزمة، ألن معالجة األزمة باألزمة سيعمل عل      

األزمة بروح التأني والمحبة والحرص على حياة الجميع سيخلق مجتمعا نبـيال مهيئـا              

  .  للبناء وتوفير األمن واالستقرار وروح العدل والحرص على حقوق اإلنسان

فمـا هـي    . من منا ينام وال يروي لنفسه حكايـة       : هناك مقولة مفادها   -١٨

 ؟ .حكاياتك قبل النوم

ال حكاية لي قبل النوم غير الصفاء والدعاء والنجوى واالستعداد لرحلة مجهولة       

قد أنهض منها صباحا وقد ال يأتي الصباح، أما الحكايا الجادة فقد أنجزتها جميعا خـالل                

  .نهار مثابر بالعمل والمتابعة

 ؟...هل داهمك هاجس الموت مرة -١٩

منذ طفولتي المبكرة وحتى يحين     هذا هو سؤال األسئلة، نعم، فكرة الموت معي         

موعده، الموت معي دوما وأنا في عز صحتي ونشاطي وفاعليتي المعرفيـة واإلبداعيـة          

والحمد هللا، الموت كامن وراء قراءتي وكتابتي ومحاضرتي وحلـي وترحـالي، ولـذلك              

تجدني رهينة البيت أسابق عملي حتى ال أترك ألفراد أسرتي عبء إكمال عمل لم أنجزه،               

ذا الشعور بمداهمة الموت ال يزعجني، بل يحفزني على التواصل مـع الحيـاة أكثـر            وه

وأكثر، لكن الموت يرعبني من طرف آخر هو خوفي من الموت على من أحـب، وتلـك                 

إشكالية لم أستطع تجاوزها بالرغم من مشوار الوعي واإليمـان والمعرفـة والخبـرة،              

ي أعيشها بأرٍق ومعاناة ولعل لذلك أسـبابا    فالغياب وعذاباته واحد من أهم المعضالت الت      

 .ومسببات
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األم هي عنوان التضحية ومنبع الحنان ويد السعد وقدم الخير ألبنائها، غالبا مـا تتـصرف    

 وفق عاطفتها، ترجو الخير والسعادة ألبنائها، وتقدمهم على نفـسها، وقـد سـئلت إحـدى     

الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يـشفى،       : األمهات، عن أحب أوالدها إليها ؟ فأجابت        

 ونجد في هذه اإلجابة ما يدل داللةً واضحة على العاطفة التي تحملهـا    .والغائب حتى يعود  

 ومـن   .األم، وان حبها ال يكون ألحد أبنائها على حساب اآلخرين، بل كلهم مشروع للحب             

   .رة أن تنسى نفسها ولكنها تتذكر على الدوام أوالدهاالممكن في أحيان كثي
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   .تتحفنا األمثال الموصلية بعدد من األمثال التي تذكر األم وحنانها والوفاء لها

  الهم األكبر

  أمك تحمل همك *  

   .يقال للشخص الذي يكون في حالة البأساء انه ال يشاركه فيها إال اقرب الناس إليه

   وأم المهدد ما تنامأم المقتول تنام * 

يقصد به الذي يخاف من االنتقام فانه ال يستريح له باله ويصيبه القلق، أما من جرت عليه                 

   .المقادير فقد سلم واستراح

   ما حن عليك من أمك* 

   .المقصود أن األقارب هم أولى بالشخص من اآلخرين البعيدين عنه

  البنت واألم

   على أما اكسغ البصلي واشتما والبنت تطلع* 

  اكسر : اكسغ 

  البصلة : البصلي 

يضرب هذا المثل عندما تقلد البنت أفعال أمها الذميمة، أي بمعنى أن طباعها قد توارثتهـا                

   .عن أمها

  جت أمي زايرة دفرشلها الزوليه جت أمك زايرة دفرشلها الكونيه * 

  زائره : زايرة 

  افرش لها : دفرشلها 

  السجادة : الزولية 

  كيس خشن ال يليق أن يفرش: الكونية 

   .يقصد باألول الزائر المرغوب به  والثاني للزائر غير المرغوب به

  القطيعة مع األم

  أحن من أمي دايه المالقه * 

   هالمرضع: دايه 
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  يقال للذي يكثر من التملق لكسب الود رياء 

  يا حيف دكيت الدواي يا حيف رضعتك ثداي يا حيف شككت حذاي * 

  ا أسفي: يا حيف 

  صنعت لك الدواء : دكيت الدواي 

  مزقت حذائي في السعي من أجلك : شككت حذاي 

   .يقال للشخص العاق أو المسيء لمن أحسن إليه

  الوفاء لألم

  غضع حليب أمو * 

  رضع : غضع 

  يقال للشخص الوفي حسن السيرة 

  النكران لألم

  ثمي أقغب  من أمي * 

  فمي : ثمي 

  أقرب : أقغرب 

  . الذي يستأثر بنفسه على اآلخرينيقال للشخص

  قطاع ديس أمو * 

  ثدي : ديس 

   .يقصد الشخص الشرير الذي ال يبالي بنتائج أفعاله

  هاذا خرا أمك ما خرا مرتك * 

  زوجتك : مرتك 

يقال للشخص الذي ينسب الفعل القبيح لغيره فإذا ما تبين بأنه فعل حسن ادعاه ونسبه 

   .لنفسه
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  األم والحيله

  ت بيبي تاكل ماما ابحج* 

  بحجة : ابحجت 

  الطفل الصغير : بيبي 

   .يقال للذي يطلب الشيء بشكل غير مباشر

  كلمن ياخذ امو يسمينو عمو * 

  يتزوج : ياخذ 

  يسميه : ايسمينو 

  عمه : عمو 

   .يقصد الشخص المتلون مع الوقت، فهو يدور مع الزمان كيفما دار

  االعتزاز باألم

  ألمهات افجرن الفعل للذات حاشا ا* 

  العمل : الفعل 

  الشخص : الذات 

   .يقال لمن أصله طيب وقد تخلق بأخالق سيئة

  تكاثر المصائب

  يم حسين جنتي بواحد صرتي  بثنين * 

  أم حسين : يم حسين 

  كنت : جنتي 

  أصبحت : صرتي 

   .يقال لمن تعاقبت عليه المصاعب والمشقات
  :لالطالع على المزيد من االمثال مراجعة

  .محمد رؤوف الغالمي، المردد في االمثال الموصلية - ١
  ).في األمثال الموصلية (،عبد الخالق الدباغ لهذلي - ٢
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إن الدور الواضح  في تقديم خدمات الرعاية االجتماعية هو دور الدولة ممـثال              

بتشريعاتها ومؤسسات الرعاية العاملة فيها واهمها وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة           

واهم تـشريع للرعايـة هـو       ، بعد ان كان دور االهالي هو الدور البارز في هذا المجال          

 وتعديالته والـذي حـدد فيـه        ١٩٨٠ لسنة ١٢٦صدور قانون الرعاية االجتماعية رقم      

وقد تضمن القانون فقـرات خاصـة بـشبكة         ، األيتامالفئات المشمولة بالرعاية ومنهم     

الحماية االجتماعية التي تهدف إلى انتشال اسر عراقية معدومـة الـدخل أو ذات دخـل          

وتبلغ اإلعانة الماليـة    ، واطئ عن طريق تزويدهم بإعانة مالية لمواجهة الحياة الصعبة        

  . ألف دينار شهريا وكان لليتيم حصة من هذه اإلعانة١٢٠-٥٠مابين 

  
وقد تضمن القانون كذلك بابا خاصا عن دور الدولة لرعاية األيتام والتي تسمى               

إذ ذكر القانون إن هذه الدور تهـدف إلـى          ) دور الدولة لرعاية األحداث والبنات    (كذلك  
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رعاية األطفال واألحداث ممن ال أب لهم على قيد الحياة وتوفير أجواء سليمة للتعويض              

وتـؤمن  ،  افتقدوه وتجنب كل ما يشعرهم أنهـم دون اآلخـرين       عن الحنان العائلي الذي   

وتقوم دائـرة   ، الدولة جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ومصروفات جيب         

الخدمات االجتماعية في المؤسسة العامة للرعاية االجتماعية التابعـة لـوزارة العمـل             

القطـر وتـوفر جميـع      والشؤون االجتماعية بتأسيس وإدارة دور الدولة فـي أنحـاء           

وتستقبل هذه الدور من لم يكمـل      ، مستلزماتها والعدد الكافي من الموظفين والعمال فيها      

  -:وقد حدد القانون كذلك أنواع دور الدولة وهي ،  سنة من الذكور واالناث١٨

وتجـدر  ، لرعاية األطفال لحين إتمامهم السنة الرابعة من العمـر        / دور الدولة لألطفال    

لى أن هناك نوعين من الحضانة لهذه األعمار هي الحضانة اإليوائية والحضانة        اإلشارة إ 

  .النهارية

لرعاية األطفال من السنة الخامسة لحين إتمـامهم الـسنة الثانيـة    /دور الدولة للصغار    

  .عشر

من السنة الثالثة عشر لحين إتمامهم الثامنة عشر ويجوز تمديـده         /دور الدولة لألحداث    

أما في واقع الحال    ، كان المستفيد في المرحلة النهائية للدراسة اإلعدادية      سنة أخرى إذا    

فأن دور الدولة لمحافظة نينوى تختلف التقسيمات العمرية فيها عن ما ذكره القانون من            

وتنتهي عالقة المستفيد من دار الدولة في حال زوال األسباب التـي أدت إلـى               ، تقسيم  

رعاه وفقا للقانون أو صدور قرار من المحكمة أو الدائرة          دخوله الدار أو إلحاقه بأسرة ت     

وقد حدد القانون كذلك مهام مكتب الباحث االجتماعي في الدار بمتابعـة            ، المختصة بذلك 

أوضاع المستفيدين في الدار يوميا والسعي لحل مشاكلهم وتقديم المقترحات إلى اإلدارة            

ابعة وضعه والسعي لتوفير العمـل      بشـان ذلك ودراسة مسألة إلحاق الطفل بأسرة ومت       

للمستفيد من الدار قبل تركه لها بمدة كافية كما يسعى لتوفير فرص إتمام الدراسة فـي                

  .الجامعات والمعاهد وقبوله في القسم الداخلي وفقا للقانون

هناك داران لرعاية األيتام ومن في حكمهم في مدينة الموصل هما دار البـراعم للبنـين           

ويقع هذين الدارين في حي المحاربين في الجانـب األيـسر مـن             ، لبناتودار الزهور ل  
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المدينة وهما تابعان إداريا إلى قسم ذوي االحتياجات الخاصة التـابع لـدائرة الرعايـة               

وقـد بلـغ عـدد      ، ويمثالن وحدتان من وحداته البالغة إحدى عشر وحـدة        ، االجتماعية

 إناث حـسبما  ٣٠ ذكور و ٤١ الى مستفيد مقسمين ) ٧١ (٢٠١٠المستفيدين منهما عام    

 من  ٢١وقد بلغ عدد المغادرين من الدارين لنفس العام         ، جاء في تقارير دائرة اإلحصاء    

  .الذكور واإلناث إما بسبب تبنيهم من اسر أخرى أو عودتهم إلى أسرهم األصلية

 عامالً وبـشهادات    ٣١ أيضا فقد بلغ     ٢٠١٠أما عدد العاملين في الدارين لعام         

  . إناث٢٤ ذكور و٧ قسمت الىس بين االبتدائية والبكالوريوتراوحت

  دار البراعم للبنين

مجموع الكادر  ،  مستفيداً ٥٠ وبطاقة استيعابية مقدارها     ١٩٧٧أسس الدار عام      

 موظفاً و موظفة مقسمين إداريا إلى مدير ومعاونتين         ٢٤الوظيفي العامل في الدار يبلغ      

مدير ومعاونتيه بدرجة باحث اجتماعي مهمة هـؤالء  علما أن ال ، اثنتين وباحث اجتماعي  

متابعة المستفيدين في الدار واإلشراف على دراستهم ومتابعة األمور اإلدارية خـالل ال             

 أشخاص من الذكور واإلنـاث وبـشهادات        ٨ويوجد كادر تعليمي مكون من      ،  ساعة ٢٤

سهم بعد عودتهم من    متراوحة بين المتوسطة والكلية مهامه االهتمام بالمستفيدين وتدري       

 أشخاص من النـساء مهمـتهن       ٤هذا فضال عن الكادر الخدمي المتكون من        . المدرسة

الدوام داخل الـدار مـستمر      ، الطبخ وغسل المالبس والقيام بأعمال التنظيف داخل الدار       

 ظهرا والوجبـة    ١٢الوجبة الصباحية إلى الساعة     ،  وجبات ٣ ساعة وعلى    ٢٤خالل أل   

،  عصرا حتى الثامنة صباحا    ٥ عصرا ووجبة ليلية من      ٥هرا وحتى    ظ ١٢المسائية من   

 أشخاص مهمته مراقبة المستفيد واالهتمام بطعامـه ونومـه         ٦ويبلغ عدد الكادر الليلي     

  .ومتابعة دراسته

 مستفيداً وبأعمار مختلفة إذ يستقبل الـدار        ٣٤يبلغ عدد المستفيدين من الدار        

-٩ سنة ومـن  ٨-٦ر في قاعات النوم من   سنة مقسمين حسب األعما    ١٨-٦من عمر   

    . سنة ولكل قاعة مسؤولين اثنين من الكادر المسائي١٨-١٢ سنة ومن ١٢
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يوجد في الدار مخازن للمواد الغذائية واألثاث ويحتوي الدار فضال عن قاعـات النـوم               

والمرافق الصحية  قاعة لأللعاب الرياضية المغلقة ومسجد ومطعـم ومطـبخ وقاعـات              

على األعمال المختلفة والحاسوب وقاعة استراحة لمتابعة التلفاز وحديقة مـع           للتدريب  

  .ساحة ألعاب خارجية

  دار الزهور للبنات

مجمـوع الكـادر    ،  مستفيد ٤٠ وبطاقة استيعابية تبلغ     ١٩٦٩أسس الدار عام      

 موظف و موظفـة مقـسمين إداريـا إلـى مـديرة             ٢٦الوظيفي العامل في الدار يبلغ      

 وكـادر خـدمي     ٣ما بدرجة باحثة والثانية معلمة وكادر تعليمي عـدد          ومعاونتين احده 

 وسائق وحارس فضال عن أمينـة المخـزن         ٣ ومراقبات عدد    ٣مكون من معينات عدد     

  .وخياطة

ويضم الدار جناحاً خاصاً بالطفولة من عمر يوم واحد وحتى الست سنوات ومن               

فضال عـن المـستفيدات   )  البراعميحول الذكور بعدها إلى دار  (الجنسين الذكور واإلناث    

 سنة ويعمل في جناح األطفال باحثة و مربيتـان ومراقبتـان   ١٨-٦من اإلناث من عمر     

  . طفالً من الذكور واإلناث٢٠ومعينتان ويضم هذا الجناح 

 وجبـات وفـق     ٣ إلى   اًالدوام في الدار اليختلف عن دار البراعم إذ يقسم ايض           

 مستفيدة مقسمين كذلك حسب األعمار      ٢١ت من الدار    تبلغ عدد المستفيدا  ، نفس النظام 

يوجد في الـدار فـضال عـن        ، في قاعات النوم ولكل قاعة مراقبة مسؤولة عن القاعة        

قاعات النوم قاعة لالستراحة ومشاهدة التلفاز وقاعة مناسبات ومرافق صـحية وقاعـة     

  . للخياطة وحديقة مجهزة بالمراجيح والزحاليق

ة األيتام في الموصل وباألخص في جناح الطفولة استقبل ومنـذ عـام             وفي دار الزهور لرعاي   

 عدداً كبيراً من األطفال اللقطاء الذين إما وجدوا في العـراء أو حولـوا عـن طريـق               ٢٠٠٩

 طفالً وطفلة معظمهم تم تبنيهم مـن قبـل          ٤٠المستشفيات أو بقرار من المحكمة بلغ عددهم        

والذي لم يتبنى بقى في الـدار وبهـذا         ، ابط محددة العوائل بموجب قرار من القاضي وفق ضو      
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  ساهم الدار في إنقاذ حياة هؤالء من الموت ومن ثم تربيتهم في أجواء أسرية صحيحة وبهـذا               

  
هذا فـضال عـن اسـتقبال داري الزهـور      ، يكون الدار قد حققت جانبا وقائياً عظيماً      

 أو سجن الوالدين أو طالقهما مع       والبراعم لألطفال وحمايتهم من التشرد والضياع بسبب وفاة       

ففي دار الزهور ، عدم قدرة أو رغبة األقارب في احتضانهم فكانت دور الدولة الملجأ اآلمن لهم      

 مستفيدات فقدوا احـد  ١٠ مستفيدات ممن فقدوا الوالدين و ٨وحسبما جاء في تقاريرهم هناك  

 مستفيدين فقدوا الوالـدين     ٤اك  وفي دار البراعم هن   ،  بسبب الطالق أو فقر الحال     ٣الوالدين و 

وقد قام دار الزهور للبنات بتزويج عدد من ،  بسبب طالق الوالدين٩ فقدوا احد الوالدين و  ٢١و

المستفيدات بعد التعرف على الطرف الثاني ودراسة وضعه االجتماعي وبهذا فقد سـاهم فـي               

ضاً منهن للعمل في الدار في هذا وقد بقي بع، وقاية الفتيات من التشرد حتى بعد مغادرتهن الدار

  .حال عدم قدرتها على مغادرة الدار لعدم وجود مأوى لها
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في   انه اصل الحياة وقوامها وكل حي.ال تخفى اهمية الماء إلدامة الحياة

ينصح االطباء باالكثار من شرب الماء اتقاء ) خاصة(في الصيف .الوجود اصله من الماء

وهكذا االرض بدون الماء جفاف والنبات  ، الن الجفاف موت او انه نذير الموت،الجفاف

  .وال حياة
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 وهكذا .نشأت المدن والحضارات على ضفاف االنهار وقرب منابع المياه

بفضل نهري ،ين قديما بما عرف بحضارات مابين النهرينازدهرت حضارات وادي الرافد

من  كانت حضارة وادي النيل في مصر وفي اماكن اخرى مشابهة   وهكذا.دجلة والفرات

التطور ،ظلت متخلفة بدائية، اماكن اخرى يعوزها الماء، على العكس من ذلك.العالم

 .إنما يكافح فيها االنسان من اجل البقاء ليس اكثر،والتقدم

 

وقت الجفاف  أنشئت السدود على االنهار للتحكم بالمياه وخزنها واالستفادة منها

لهذه االغراض انشئ . ودرء اخطار الفيضان فضالً عن توليد الكهرباء من طاقة المياه

 كم في الفترة ٣٠على نهر دجلة شمال غرب مدينة الموصل بحوالي ) سد الموصل(

١٩٨٦ – ١٩٨٠. 

اي ان هذا ،االرض تحت جسم السد مالئمة لهذا المشروعلم تكن جيولوجية 

ألن التربة فيها الكثير من التكوينات الجبسية التي تذوب ،الموقع اليصلح النشاء السد

وهكذا بدأت المعالجة بالتحشية بالسمنت لملئ التكهفات في ،بالماء مع مرور الوقت

 البعض في الماضي بأن ولربما تخيل.اساس السد منذ ذلك الحين واستمرت لحد االن

و ربما لم ياخذها على محمل  ،ا.....المشكلة ستنتهي بعد المعالجة خالل فترة لن تطول

االعمال ، ولكن لالسف.لعرقلة المشروع ،او ربما اعتبرها نوع من المكائد.....الجد

  .الهندسية تتعامل بالماديات فقط وال تحل مشاكلها باالماني والتخيالت

لم تتوقف خاللها ، سنة على اكمال انشاء سد الموصل٢٥من مضى االن اكثر 

وتم ضخ ماليين االطنان من السمنت ،اعمال التحشية تحت السد للحفاظ على ديمومته

بدون خطة مدروسة (وان توقف اعمال التحشية  ،ومع ذلك ما تزال المشكلة قائمة

عليه ( نوح يؤدي الى كارثة عظيمة ربما يمكن تشبيهها بطوفان سيدنا)ومحسوبة

   وقديما قال الشاعر ؛، وهذا تحذير الشك فيه،مع الفارق) السالم
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        من يملك السيل القوي اذا انتحى 

                                              ملئ الشعاب ويملك التيارا

على اعمال  والتي صرفت،،أما الجانب االخر فهو المبالغ الطائلة التي تصرف

فهل ان الفوائد المتحققة ،) مليار دينار بالسنة٢٠التي تقدر بحوالي اكثر من و(التحشية 

   .)الجدوى االقتصادية للمشروع (  او بعبارة اخرى ،من السد تغطي المصاريف

  

 يقام بها كمعالجة  تحت المنشآت الضخمة مثل السدود grouting ان عملية التحشية .١

 وهي سد الفجوات والفراغات في تربة االسس ولفترة محدودة وعادة ،توصل الى نتيجة

 اما ان تستمر التحشية من بعد ،تكون هذه المعالجة قبل المباشرة بانشاء جسم السد

ويدخل في ،والى االبد فهذا يخرج عن نطاق الهندسة والعلم) ١٩٨٦سنة (انجاز السد 

 الن المعالجة اصبحت غير واقعية لكلفتها العالية من ناحية وخطورة ما ،ولمجال الالمعق

  .قد يترتب على انهيار السد كنتيجة لتوقف اعمال التحشية ألي سبب

 فال توجد ضمانات تمنع ،في حالة توقف اعمال التحشية ألي سبب ولو لفترة غير طويلة. ٢

ق المياه تحت السد بكميات اكبر من ان  واالنهيار في هذه الحالة يبدأ بتدف،انهيار السد

 ثم تتوسع  الفجوة لينهار بعدها السد نفسه بفعل اندفاع الماء من البحيرة ،يسيطر عليها

  .امامه والفراغ الحاصل في التربة تحته

ان اعمال التحشية المستمرة بدون توقف تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة التتناسب مع . ٣

 وعليه من الضروري اجراء دراسة الجدوى االقتصادية ،بقاء السدالفوائد المتحققة من 

وفي الغالب لن تكون النتيجة في جانب استمرار ،للمشروع على ضوء المعطيات الحالية

  .التحشية كما هي عليه االن

والذي يقام بتنفيذه ) ري الجزيرة الشرقي(من الضروري ايقاف العمل فورا في مشروع . ٤

الستفادة من مياه البحيرة امام سد الموصل الى ان يبت في مصير حاليا وعلى اساس ا

 وبعدها يمكن اعادة دراسة تصاميم المشروع على ضوء الواقع الذي سيكون ،السد نفسه

  .بعد الغاء السد
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 ٢٧/١/٢٠١٣الصادر بتاريخ   ) ٣٢(بعددها  الغراء  } ذاكرة مدينة {نشرت جريدة   

أورد فيـه أسـماء عـدد مـن المفهرسـين      ) عبداهللا أمين أغـا   (مقاال لألستاذ الفاضل    

والمعجمين الموصلين، وترك الباب مفتوحا لمن يكمل، وقد أحببت أن أضيف عددا آخـر           

تبـات  من هؤالء الذين قدموا للقراء والباحثين وللمدينة معاجم وفهارس تزخر بهـا المك     

من الذين إطلعنا على كتبهم أو مخطوطاتهم، ونترك لألخـوة     

الباحثين والمهتمين إضافة من قام بجهد مبـارك فـي هـذا      

  :المجال ، ومن هؤالء

 : االستاذ الدكتور إبراهيم خليل العالف، وله  - ١

 دار ومكتبـة الجيـل العربـي        –شخصيات موصـلية      - أ

 الموصل، يـضم مقـاالت عـن        - ٢٠٠٧ –بالموصل  

 .ت موصلية وترجمتهاشخصيا

 –) ٢-١(موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصـرين       -  ب

،يحـوي تـراجم لعـدد مـن        ٢٠١١- الموصـل  –دار ابن األثير للطباعة والنشر      

 .المؤرخين العراقيين بينهم عدد غير قليل من المؤرخين الموصليين

 :االستاذ الدكتور ذنون الطائي، وله - ٢

اقية حتى سـنة    بيلوغرافيا الموصل في الدوريات العر      - أ

باالشتراك مع الدكتورة  أزهار شيت وصباح       – ٢٠٠٣

 ٢٠٠٦ –منشورات مركز دراسات الموصل –حسين 

بيلوغرافيا الموصل في الرسائل واألطاريح الجامعيـة         -  ب

باإلشتراك مع الدكتور يوسف ألطوني والدكتور احمد قتيبة        –
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 .٢٠٠٤ – منشورات مركز دراسات الموصل –والباحثة رائدة عباس

  .في الوطنية الموصلية  -  ت

  .من دعاة اليقظة اإلسالمية في الموصل  -  ث

  ١٩٥٨-١٩٢١االوضاع االدارية في الموصل خالل العهد العثماني   -  ج

في أواخر العهد العثماني وحتـى تأسـيس        (االتجاهات االصالحية في الموصل       -  ح

  .)الحكم الوطني

 .رواد النهضة الفكرية في الموصل  -  خ

  .-نتخبةنماذج م-مدارس الموصل ومعلموها   - د

 .أبحاث موصلية في تأريخ الموصل المعاصر  - ذ

 .التحفة الالمعة من مؤرخي الجامعة  -  ر

 :الدكتور أكرم عبد الوهاب محمد أمين ،وله - ٣

جزء، يتضمن تـراجم علمـاء الموصـل        ) ١١-١(اإلمداد بشرح منظومة اإلسناد       - أ

 دار -سـنة  ) ٢٥٠(ومناهج التدريس والحالة العلمية للموصل على مدى أكثر من      

 ).٢٠٠٣-١٩٨٣ (- الموصل -ن األثير للطباعة والنشر اب

 .١٩٨٢-الموصل – مطبعة الجمهور -اللطف الداني في مناقب الشيخ البريفكاني -  ب

 - نفعي الجامع لشيوخ أكـرم عبـد الوهـاب           -ج

 مطبعـة   -عـالم   ) ٢٠٠(تراجم لما يقـرب مـن       

  .٢٠٠٨ - الموصل -المختار

شيخ  في ترجمة ال   - الشجن إلى من زار الوطن     -د

 دار ابـن األثيـر      -الدكتور مـصطفى البنجـويني    

  .٢٠٠٩ -الموصل-للطباعة والنشر

ـــ ــراقيين  -هــ ــازات الع ــن إج ــف م المقتط

  .هــ١٤٢٨-الموصل -وأسانيدهم
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 -عالم وشيخ ) ٢٠٠( يضم تراجم لما يزيد على     - إجازات العراقيين وأسانيدهم   -و

  .٢٠٠٨ -الموصل-دار ابن األثير للطباعة والنشر

 : محسن حمزة العبيدي، ولهالدكتور - ٤

 .مخطوط–المكتبة المدرسية ،نشأتها،استخدامها   - أ

 . مخطوط-المكتبات ،نشأتها،أنواعها  -  ب

موسوعة المـؤرخين العـراقيين     (وقال عنه الدكتور ابراهبم العالف في كتابه        

إن له خبرة في مجال المكتبات والفهرسة ورأيتـه خبيـرا           {:٢ج–المعاصرين  

ر وجدولتها حسب الطريقـة المعتمـدة فـي علـم           بالفهرسة وترتيب المصاد  

  ).المكتبات بطريقة العالم األمريكي ديوي

 :الدكتور محمود قاسم الحاج محمد، وله - ٥

  .٢٠٠٢-٢٠٠١-مكتب العال للطباعة) ٢-١جزأين (دليل األطباء والصيادلة -أ

  .٢٠٠٣-مكتب الماجد للطباعة –أعالم ومساهمات -ب

منـشورات نقابـة األطبـاء    -في القرن العـشرين أألطباء والصيادلة الموهوبون   -ج

 .٢٠١٠ -مطبعة الدار البيضاء-بالموصل

  .٢٠١٢-مطبعة االنتصار–األطباء العراقيون خريجو  كليات طب اسطنبول -د

 :األب الدكتور بهنام سوني،وله - ٦

  .١٩٩٨ -فهرس مخطوطات قرقوش-أ

  . مخطوط-فهرس مخطوطات اآلباء الدومنيكان-ب

 - متي للسريان األرثـودكس مخطوطات دير مار -ج

  .مخطوط

- مخطوطات مطرانيـة الـسريان األرثـودكس       -د

  .مخطوط

 : الدكتور بهنام عطا اهللا ، وله - ٧
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 باالشـتراك مـع األب      -)قرقوش-األدباء والكتاب في بخديدا   ( سفر بخديدا  الثقافي      -

 .٢٠٠٩-بغداد- شفيق-لويس قصاب مطبعة 

 :المطران الدكتور ميخائيل الجميل ،وله - ٨

  .١٩٨٦- بيروت-)١٩٨٥-١٧٥٠(ب تاريخ وسير كهنة السريان الكاثوليك كتا

 :أزهر ألعبيدي ،وله  - ٩

 -الموصـل - دار ابن األثير للطباعة والنشر     -جزء  )٢-١(الحكايات الشعبية الموصلية    

٢٠١١ . 

 أكرم محمود فتحي ، -١٠

 ، دار ٢٠٠٨ إلـى    ١٩٧٧دليل الرسائل واألطاريح لكلية اآلداب بجامعة الموصل مـن          

 .٢٠٠٩ -الموصل-ن األثير للطباعة والنشراب

 : بسام إدريس ألجلبي ،وله  -١١

 مكتـب اإلرجـوان     - طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل ألبي زكريـا األزدي         

 .٢٠١٢-الموصل -للطباعة واإلخراج الفني

 :بهنام سليم حبابة وله  -١٢

م كردسـتان   إقلـي -منشورات وزارة الثقافـة والـشباب     -األسر المسيحية في الموصل   

 .٢٠١٢- أربيل-العراق

 :الخور أسقف بيوس قاشا ،وله -١٣

 .٢٠٠٠-جزء ) ١١-١ (-وجوه وعبر

 :المطران جرجس القس موسى،وله -١٤

- الموصل   -دليل أبرشية الموصل للسريان الكاثوليك    – 

٢٠٠٢. 

 :خالد أحمد الجوال ،وله  -١٥

مجلة الرسالة اإلسالمية   –النباتات في القرآن الكريم       - أ
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 .٢٠٠٢-اد بغد-٢٧١العدد–

 .٢٠٠٣- تشرين األول-٥العدد – مجلة موصليات –مكتبة الحجيات  -  ب

  .٢٠٠٤- آذار-٧العدد -مجلة موصليات-الطيور في األمثال الموصلية-ج

- تـشرين األول   -٩ العـدد  - مجلة موصليات  - الحشرات في األمثال الموصلية    -د

٢٠٠٤.  

جريدة اإلنقاذ  - وزراء العراق في العهد الملكي     -هــ

  .٢١/٢/٢٠٠٤ -)٢٧١العدد (

مجلة الحكمة التي تصدر عن     –كشاف مجلة الحكمة    -و

 ٢٠٠٨ - بغداد-٤٥العدد –بيت الحكمة 

 دار ومكتبـة    -٢٠٠٣دليل الوقائع العراقية لـسنة      -ز

  .٢٠٠٩- الموصل -الجيل العربي

  .٢٠١٣- بغداد - منشورات صباح صادق-٢٠٠٤دليل الوقائع العراقية لسنة -ح

دار -)١٩٥٨-١٩٢١(ر ساسة وحكـام العـراق الملكـي          موسوعة أعالم كبا   -ط

 وقـد صـدر بمناسـبة     -٢٠١٣ -بغـداد –وزارة الثقافة   -الشؤون الثقافية العامة  

  .االحتفاء ببغداد عاصمة الثقافة العربية
 :سعدالدين خضر، وله  -١٦

 - دار ومكتبة الجيل العربي    -تطبيق وتوثيق –    صحف العراق بعد العاشر من نيسان       

٢٠٠٨.  

 : الدكتور سهيل قاشا ،ولهاألب  -١٧

- بغـداد  -لمحات من تاريخ نصارى العراق      - أ

١٩٨٢. 

 – لبنـان    -المسيحيون في العهـد األمـوي      -  ب

١٩٩٧. 
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  .٢٠٠٠ - لندن-دار الوراق–مسيحيو العراق -ج

  .٢٠٠٢ -لبنان- طرابلس- من أعالم الموصل الدكتور محمد صديق ألجليلي-د

  .٢٠٠٥- بيروت –جزء ) ٣-١(أحوال نصارى العراق في عهد بني أمية -هــ

 : عبدالجبار حسن الجبوري، وله

  .١٩٧٨-بغداد– دار الحرية للطباعة -األحزاب والجمعيات السياسية في العراق-أ

 .١٩٨٢-بغداد– دار الحرية للطباعة -األحزاب والجمعيات السياسية في سورية-ب

 :عبدالجبار محمد جرجيس، وله  -١٨

-وصـل   الم-جـزء ) ٢-١(موسوعة علماء الموصل      - أ

٢٠٠٩ 

-١٨٨٥الدليل المرشد للجرائد الموصلية للفترة مـن         -  ب

 .٢٠٠٥-الموصل – ٢٠٠٥

 :عمر عبدالغفور القطان، وله -١٩

نظرة عامة لنشوء الوقف والمكتبات     .       المكتبة الوقفية 

مكتبـة الحـافظ ،    . الوقفية وخدماتها في االسالم، مكتبة االوقاف في الموصل انموذجـاً         

  .٢٠١٢الموصل، 

 :وله، ين آل فرجقصي حس -٢٠

  .٢٠٠٤- الموصل –تراجم قراء القراءات القرآنية في الموصل 

 :جامعة الموصل –كلية الحقوق  -٢١

 .٢٠١٢- الموصل –) ٥٠ لغاية العدد ١( كشاف مجلة الرافدين للحقوق لألعداد من 

 :نشوان الطائي، وله -٢٢

  . ٢٠١١-  الموصل-دار ومكتبة الجيل العربي– الموصل وأمثالها الشعبية القديمة 
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تعد مدينة الموصل إحدى الحواضر العربية المهمة التي كانت قاعدة بالد 

- ٤٩(لصعد وبخاصة في العصر األموي الجزيرة وشهدت تطورا كبيرا على كافة ا

 ٩٢٩/  هـ ٣٩٩ – ٣١٧(  وصوال إلى حكم الدولة الحمدانية  )م٧٥٠- ١٣٢/هـ٦٦١

ومن المعروف  .والتي كانت عاصمتها األولى الموصل ثم حلب على الترتيب )م١٠٠٨ –

أن الحمدانيين كانوا قد فرضوا جبايات وضرائب كثيرة على أهل الموصل لتنظيم شؤون 

 الناشئة فضال عن تجهيز الحمالت ضد البيزنطيين مما تطلبه الوضع السياسي دولتهم

آنئذ بعد أن أصبحت الدولة الحمدانية على تماس مع الدولة البيزنطية وبخاصة بعد أن 

دخلت حلب وأعمالها ضمن أراضي الدولة الحمدانية، وال ريب أن كثرة الضرائب 

ي والمنازل قد أثقلت كاهل العديد من المفروضة على أهل الموصل ومصادرات األراض

البيوتات والعوائل الموصلية الساكنة في المدينة مما خلق مشكلة خاصة باألرض بين 

  .حاكم الموصل الحمداني وأهل المدينة

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الورقة المقدمة إلى أعمال هذه الندوة المباركة 

ابن  للبلداني الذائع الصيت )صورة األرض(  كتابلتقدم عرضا استقرائياً لنص صغير ورد

الذي عاش )م٩٧٩/ه ٣٦٧: ت(أبو القاسم بن محمد علي الموصلي النصيبي،  ،حوقل

العاشر الميالدي معاصرا وشاهد عيان على ما كان يجري / في القرن الرابع الهجري 

  .في الموصل من مصادرات وفرض الضرائب من قبل الدولة الحمدانية على أهل المدينة

وارتفاع وجبايات زادت على ما كانت عليه في ((...  قال ابن حوقل في النص

سالف الزمان الن اللعين ال رحمه اهللا اخذ مما كان في جملته وخدمه أمالكهم واشترى 

الكثير منها بالقليل التافه من أعشار أثمانها وأستملك رباعها واحتوى خارجها 
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النص نالحظ تميز مدينة الموصل بامتالكها لمزارع ومن خالل استقرائنا لهذا  )) وداخلها

وارتفاع (( كثيرة وامتدادها على مساحات كبيرة من األراضي بدليل ذكر ابن حوقل لعبارة

وكما نعلم أن مفهوم االرتفاع هنا هو معدل الريع الخاص بإنتاج األراضي  ..)).وجبايات

ه الدولة من مبالغ على  والجبايات هو ما تفرض،للمحاصيل وفق األسعار السائدة

المزارعين وأصحاب األراضي من األهالي وهو ما يدخل ضمن السياسة المالية للدولة 

 ولهذا نجد أن ابن حوقل صب جام غضبه على الحاكم الحمداني والذي لم ،الحمدانية

الن اللعين ال رحمه (( يسمه في النص ربما خوفاً من المطاردة والذي نعته بقوله

أبو محمد الحسن   نجده متحامال على الحاكم الحمداني وهو على األغلبوهنا  ))اهللا

المتوفى سنة الملقب ناصر الدولة ابن أبي الهيجاء بن حمدان بن حمدون

والدليل على ذلك أن سنة ،الموصل في الدولة الحمدانية أول ملوك ،)م٩٦٩/هـ٣٥٨(

ل وهي سنة وفاة ناصر الدولة الحمداني توافق سنة دخول ابن حوقل لمدينة الموص

وحضرت (( بقوله )صورة األرض(  حسب إشارة ابن حوقل في كتابه) م٩٦٩/هـ٣٥٨(

وإذا تابعنا النص في قسمه  ،))مدينة الموصل آخر دجلة دخلتها سنة ثمان وخمسين

إذا ما أخذنا باالفتراض (األخير نجد أن ابن حوقل قد أشار إلى أن األمير ناصر الدولة 

قد استولى ) لحاكم الحمداني هو األمير ناصر الدولة الحمدانيالمتقدم من أن ما قصده با

على أراضي األهالي تحت الضغط واإلكراه بشرائها بأثمان بخسة، ربما يعود تحامله هذا 

إلى اعتقال أخيه احمد بن حوقل من قبل بني حمدان في الموصل مما دعاه إلى توجيه 

     .نقده الالذع لهم

 

القاهرة، دار الكتاب (صورة األرض،   ابن حوقل، أبي القاسم بن محمد علي الموصلي النصيبي،.١
  .)ت.اإلسالمي، د

  .١، ج )١٩٧٠، بغداد، مط اإليمان، ١ط(فيصل السامر، الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، .٢
اللكتروني على الموقع ا) ويكابيديا(من الموسوعة الحرة ) ناصر الدولة الحمداني(مادة .٣
:  http://ar.wikipedia.org  

 مقاصد البلدانيين في مؤلفاتهم في القرنين الثالث والرابع الهجريين، رسالة ماجستير ،ليلى توفيق سلمان.٤
  .١٩٨٨غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
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         يعد كتاب محاضرات في تاريخ العرب للدكتور صالح احمد العلـي مـن الكتـب       

وحياة ،والنظم البدويـة ،اإلسـالم سلط فيه الضوء على تاريخ العرب قبل       ،المهمة والقيمة 

ح احمـد    الدكتور صال  أشارواصل الكتاب كما      في مكة،  اإلسالميةوالدعوة   )(الرسول  

 ، والعلـوم  اآلدابالعلي بنفسه هو مجموعة من المحاضرات التي القيت على طالب كلية            

ثم نقحت ووسعت بعض فـصولها لتكـون كتابـا          

منسجما متناسقا فيه تلخيص وعرض واضح بقدر       

 للمحاوالت التي قام بها سـكان الجزيـرة         اإلمكان

ــة  ــشاءالعربي ــي إلن ــام سياس  ، دول ذات نظ

 أوالتي ظهرت في هذه الدول      والحضارات والنظم   

 كل حضارة   واثأر،اإلسالمعند القبائل العربية قبيل     

وخاصة علـى   ،ونظام على مجرى تاريخ الجزيرة    

  ال األكبر األثر الذي له    اإلسالم عند ظهور    أحوالها

 اإلنـسانية بل فـي تـاريخ      ،في تاريخ الجزيرة العربية وفي عقائد نا ونظمنـا فحـسب          

 إن:(فقـال    )محاضرات في تاريخ العرب   (ـ   تسمية الكتاب ب   ابأسب إلى أشاركما  ،عموما

هي الدافع الرئيس الذي حملنـي       االختالف في كمية المعلومات الموثوقة المتوفرة لدينا،      

 ليست  أنها عليه محاضرات التي تدل على       أطلقبل  ،اسمي هذا الكتاب تاريخا     ال أنعلى  

  )وفر عنها المعلوماتبل هي بحث المواضيع التي تت،تاريخا شامال متسقا

 الدليل المعتمد لكل الكتـب      وأصبح، من مرة  ألكثر هذا الكتاب فقد طبع      ألهميةونظرا  

 العلي نشر كتابه محاضرات تحت      أعادوقد   . طبعه ثماني مرات   فأعيد المنهجية الجامعية، 
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 على النص السابق     أجرى أنبعد   )تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية    (عنوان جديد هو    

اللبنانيـة  ر  وتولت شركة المطبوعات للتوزيع والنـش     .ليال من التعديالت منقحا وملطفا    ق

 فـصول   إضافة هو   األول على الكتاب    أجراهاومن ابرز التغييرات التي      .نشر هذا الكتاب  

وهي ميسان والحضر    ،األول لم يعن بها في كتابه       اإلسالمجديدة تناولت دوال عربية قبل      

 مـن كتابـه     األول الساميين الذي صدر به عنوان الفـصل         والرها وتخلى عن مصطلح   

ومن الميزات المهمـة لمـنهج صـالح     ).العرب(ـواستبدله ب السالف الذكر محاضرات،  

  :احمد العلي في هذا الكتاب 

  .ى الدراسات السابقة للموضوعبال اإلشارة - ١

 تختلف في قدمها وفـي  وأنها السابقة لموضوعه    واألبحاثذكر العلي الدراسات    

  .مدى تفاصيل معلوماتها

  . الكتابتأليفذكر الهدف من  - ٢

فمحاولتي هذه هـي    :( فقال   تأليفه الهدف من    إلى العلي في مقدمة الكتاب      أشار

 يكون له فكـرة  أنتقديم بحث شامل منسجم  يرضي الطلب والمثقف الذي يريد           

  .عن تاريخ الجزيرة دون التبحر في الموضوع

 تفصيل ممـل،    أو مخل   إيجازدون  ،لمكاني في الكتاب     تابع  االمتداد الزماني وا       -٣

 في نظمهم السياسية والدينية والحـضارية       اإلسالمفكان اهتمامه بتاريخ العرب قبل      

 إلـى ) ( منهيا كتابه مع هجرة النبي محمد       ،وأطرافهاعلى امتداد الجزيرة العربية     

، وسنوات  اإلسالم المدينة، وتابع التسلسل التاريخي الزمني لملوك وحكام العرب قبل        

 .حكمهم قبل الميالد وبعده
 على النواحي الحضارية السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة والدينيـة          التأكيد -٤

  .والجغرافية

   الشعريةباألبيات االستعانة -٥
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 عند حديثه عن جانب تاريخي معـين وكلمـا          أحيانا الشعرية   باألبياتيستعين العلي   

   ذلكإلىدعت الحاجة 

واغفل كافـة   ، الصواب إلى انه اقرب    أويعتقد هو بصحته      ما إيرادتصار على   االق-٦

 معلوماته العامة وتفكيره ومنطق الحوادث     أن والحوادث التي اعتقد     اآلراء أو األمور

 عـنهم غيـر     األخبـار  بحث العرب البائدة الن      أهملومن ذلك مثال    .يؤيد صحتها  ال

  . معتمدةأومضبوطة 

  ليل وبيان الرأي اعتماده الوصف والتح-٧

اتبع صالح احمـد العلـي المـنهج الوصـفي التحليلـي والبحـث عـن الحقيقـة           

 الـصورة التـي     إعطاءحاولت  :( قال   وقد في مقدمة الكتاب      أكده وهذا ما ،التاريخية

 المصادر تصورها لتلك الفترة وان اقـصر عملـي علـى تنظـيم المـادة        أناعتقد  

 ارتباطاتها مـع الحـوادث      وإبرازبينها   الصلة   إيجادوعرضها ثم تحليلها ومحاولة     

 كانت بعض مظاهر هذه الصورة تخـالف بعـض مالفـه            وإذا.األخرىوالمؤسسات  

 المصادر التي حاولت استيعابها واختيار مأاراه       إلىفان ذلك راجع    ،الناس واعتقدوه 

  . نقضهاأو الدفاع عنها أحاول تكون لي فكرة سابقة أنصحيحا دون 

اص في كتابة الهوامش المتعلقة بالكتاب وقد اتبع طريقتين         كان للعلي منهجه الخ   -٨

 كـان  إذاذكر المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها في هامش البحث  ،األولى:متباينتين

ماعـدا مكـة ودولـة      ،واعتمد هـذه الطريقـة فـي بحـث الـدول القديمة           . كتابا

 أو حادثة   أوبر  والثانية، اتبعها في بقية فصول الكتاب فقد ذكر مصدر كل خ          .المناذرة

 أن إلى:( ويرجع هذا التباين كما يقول العلي       . رأي في هامش الصفحة التي تحويه     

 ،أوال اآلثارمعلوماتنا عن الدول القديمة كاليمن وبطرا وتدمر مستمدة من مكتشفات           

  ). والرومان ثانيا اإلغريق الكتاب إشاراتومن 

التي تناولها في كتابه سـواء      فقد تنوعت وذلك حسب طبيعة المواضيع        ، موارده أما

  : وبعده وهي اإلسالمفي حديثه عن حياة العرب قبل 
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  )(الكتب السماوية وسيرة النبي محمد :أوال

 السـيما فـي     التـوراة  والسور،وكذلك   اآلياتفقد استشهد بما ورد في القران الكريم من         

كما اعتمد . اإلسالم قبل الروايات التاريخية التي تتعلق ببعض الحوادث الدينية او التاريخية

  )( الشريفة والسنة النبوية السيما في دراسة حياة الرسول األحاديثعلى 

  المصادر المكتوبة:ثانيا 

 المصادر العربية -١
 مراجع أم أولية مصادر أكانتاعتمد العلي على العديد من المصادر العربية في كتابه سواء 

تاريخ ،)ه٢٧٩(ن للبالذريالبلداها كتاب فتوح  التي اعتمد علياألولية ومن المصادر   ،حديثة

 البـن   األرضوصورة  ،)ه٣٤٦(ومروج الذهب للمسعودي  ،)ه٣١٠(الرسل والملوك للطبري  

لكامـل فـي التـاريخ البـن        ،ا)ه٦٢٩(معجم البلدان ليـاقوت الحمـوي      و ،)ه٣٦٧(حوقل

قبـل  ومن المراجع الحديثة التي اعتمد عليها تاريخ العـرب          .،وغيرها كثير )ه٦٣٠(األثير

وتـاريخ  ، وتاريخ العـرب لفيليـب حتي      ، تاريخ العرب لجواد علي    ، لجرجي زيدان  اإلسالم

والنظم ، العربية لمحمد احمد  والمرأة،أمين لحمد اإلسالم فجر   ، لبروكلمان اإلسالميةالشعوب  

ومن المصادر المكتوبة   .االجتماعية والسياسية عند الساميين لمحمد محمود جمعة وغيرها       

ويبدو من الوثائق :( ومن ذلك في حديثه عن الدولة المعينية قال ،ها الوثائقالتي اعتمد علي

 تلك  أسماء إلى انه لم يشر     إلى...).القليلة الباقية ان نظام الحكم في معين كان ملكيا مقيدا         

  .الوثائق

 األجنبيةالمصادر  -٢
 أمكتـب    أكانـت  وبكتابات المستشرقين سواء     األجنبيةاستعان العلي بالعديد من المصادر      

 .وبلغات متعددة مثل االنكليزيـة والفرنـسية وااليطاليـة والبيزنطيـة      ، مقاالت أمدراسات  

  .األثرية والبقايا األشوريةالنقوش و

السيما عند   والجيولوجيين، ،األرضعلماء    التي تم االعتماد عليها،    األخرىومن المصادر   

  . على السكاناوتأثيراتهحديثه عن المناخ والعوامل الطبيعية والجغرافية 
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المية يعني دراسـة تطورهـا              إن دراسة خطط أية مدينة من المدن العربية اإلس        

الحضاري، ألن التوسع العمراني يعكس ما وصلت إليه تلك المدينة من تطور في كافـة               

 ولما كانت الموصـل مـن المـدن         .الجوانب االقتصادية والدينية واالجتماعية والثقافية    

  وحصل ، فقد وصلتها الحضارة العربية اإلسالمية منذ تحريرها       ،العربية اإلسالمية المهمة  

فيها تطور واضح  نظرا لموقعها الجغرافي فأصبحت مركز جذب للسكان مـن مختلـف               

الـسادس  (  وانعكس ذلك على تطورها العمراني وخططها السيما فـي القـرن             ،البلدان

الذي يمثل  ) الثاني عشر والثالث عشر للميالد    / الهجري والنصف األول من القرن السابع     

حيث اتسعت فيـه خطـط   ) م ١٢٦٢-١١٢٧/ هـ ٦٦٠-٥٢١(الحكم االتابكي للموصل   

 وقد أشارت إلى ذلك المصادر التي تحدثت عن تاريخ          ،الموصل وتطورت تطورا ملحوظا   

ألبـن األثيـر    " التاريخ الباهر في الدولة االتابكية بالموصـل        " كتاب  : الموصل  ومنها    

لـشعار  البن ا" قالئد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان    " وكتاب  ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

 إال  ، وقد يصنف هذا الكتاب  ضمن كتب التراجم واألدب         .)م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(الموصلي  

أنه يمكن عده من الكتب الحضارية والتاريخية أيضا ومن خالل ذلك فقد نجد فيه إشارات         

مهمة تفيد الجوانب المتعلقة بالخطط ليس بالموصل وحسب، بـل لغيرهـا مـن المـدن      

  .والبلدان

ار هو كمال الدين أبو البركات المبارك بن أبي بكر احمد بن حمدان بن                     وابن الشع 

احمد  الملقب بابن الشعار الموصلي الذي ولد  بالموصل في مستهل شهر صـفر مـن                 

وتوفي بحلب يوم األحد في السابع من جمادى اآلخـرة سـنة            ). م١١٩٨/هـ٥٩٥(سنة
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ذيل به على كتاب معجم      " ءتحفة الوزرا " كتاب  : أما مؤلفاته  فهي   ). م١٢٥٦/هـ٦٥٤(

قالئد الجمان فـي فرائـد   "، وكتابه اآلخر  )م٩٩٤/هـ٣٨٤ت(الشعراء للكاتب المرزباني    

، وتكمن القيمة التاريخية لهذا الكتاب بأن المؤلف لم يهتم بالشعراء           "شعراء هذا الزمان    

 وأربـاب   فحسب،بل ضم كتابه عدداً كبيراً  ممن ينتمون إلى  طبقة رجال العلم والقضاة             

 كما وشمل البحث العوامل المؤثرة في خطط الموصل مثل دور الوالة والجوانـب              .الدولة

 واهتم ابن الشعار أيضا بالحديث عـن خطـط مدينـة            .االقتصادية والجغرافية والثقافية  

بشي من التفصيل، وقد وردت هذه الخطط       " قالئد الجمان   " الموصل كما وردت في كتابه      

 ففي بعض األحيان تحدث عنهـا بـشكل         . التي ترجم لها في كتابه     بين ثنايا الشخصيات  

 وشملت هذه الخطط المؤسـسات      .مفصل، وفي أحيان أخرى أعطى إشارات بسيطة فقط       

 والمشاهد مثـل مـشهد      .الدينية والتعليمية واالقتصادية كالمساجد مثل المسجد الجامع      

 والمدرسـة   ،سـة العزيـة    والمدر ،والمدارس مثل  المدرسة االتابكيه العتيقـه      . الرأس

 وكـذلك  . والربط مثـل ربـاط  الـصوفية   . ومدارس أخرى مذكورة في الكتاب    ،الفخرية

. فضالً عن التحصينات الخاصة بالمدينة كالقالع واألبواب      . األسواق  مثل سوق األربعاء    

  .ثم اإلشارة إلى بعض الدروب والمقابر الموجودة في الموصل في تلك الفترة

 الشعار لم يشر إلى خطط الموصـل جميعـاً،إال أن مـا ذكـره عنهـا          ونجد بأن ابن 

كالمدارس والمساجد واألبواب في هذه الفترة  يعد مصدرا مهماً السيما أنه انفـرد فـي               

 لكون ابن الـشعار      ، باإلضافة إلى أنها تفيدنا في التعرف على خطط المدينة         ،ذكر بعضها 

ك يمكن أن يعد شاهد عيان على مدينتـه          لذل ،ولد في الموصل  وعاش فترة شبابه فيها       

 ربما ألن تلك األماكن كانت معروفة لدى أهـل  ،حتى وان كان لم يحدد مواقع هذه الخطط     

  .المدينة  آنذاك مما حدا به إلى عدم الدخول في تفاصيلها
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إن مرض السرطان من المعضالت الطبية الخطيرة والكبيرة، التي طالما كانـت            

مصدراً للقلق والخوف والتحدي الدائم لإلنسان وصحته في العصر الحديث مع ازدهـار             

العلوم الطبية وتقدمها علمياً وتكنولوجياً، فهذا المرض استفز المجتمعات عامـةً علميـاً       

 من علماء وأطباء ومكتشفين ومؤسسات وأفـراٍد عـاديين واسـتجلب            وصحياً بما فيها  

" سـرطان "اهتمام الجميع ليقفوا بوجه سيل المرض العارم والجارف للحيـاة ألن كلمـة        

مقترنة بالموت غالباً لذلك فهي تمثل مصدر رعٍب في قلب من يقولها ومن يسمعها مـن           

اٍة عاتيٍة على من يعاني منـه بـل         أفراد المجتمع لما يسببه هذا المرض من آالٍم ومقاس        

وحتى عائلته التي تعيش معه لحظات التوتر واالضطراب واالنفعال لتجاوز أو مـسايرة             

  .الظروف الصعبة لهذا المرض
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وفي األزمنة القديمة الغابرة كانت الطرائق العالجية المستخدمة في عالج جميع           

شعوذة في التشخيص والعالج، األمراض ومنها السرطان تعتمد على السحر والطالسم وال       

وقد وردت تلميحات مقتضبة عن األورام السرطانية أو ما يشبهها فـي أوراق البـردي               

التي استخدمها المصريون القدماء، وذكرت المصادر أن الهنود استخدموا بعض أنـواع            

العالج إليقاف نمو األمراض السرطانية، وذكره اليونان أيضاً في نظرياتهم ودراسـاتهم،        

ذ يوضح جالينوس تأثير العوامل النفسية كاإلجهاد والعصاب في احتمالية اإلصابة بهذا            إ

المرض، وكان للعرب دورهم في دراسة األورام السرطانية، فقد كان هناك من األطبـاء              

الفالسفة العرب من حاولوا إيجاد طريقة لتشخيص مرض سرطان الحنجرة، والمـريء،            

خاش لتخفيف آالم المرض، وفي الوقت الحاضر أصبح        والمعدة، وأوصوا باستعمال الخش   

االهتمام بصحة الفرد يأخذ حيزاً أكبر، وأضحت النظرة الطبية أكثر علمية باعتمادها على       

التشخيص والعالج وفق أجهزة وكوادر متطورة تكنولوجياً وعلميـاً، وأصـبح تـصنيف     

تند لدراسـات   المرض ضمن أنواع معينة بحسب إصابتها لعضو الجسم اإلنـساني يـس           

جغرافية وبيئية واجتماعية ونفسية وما شابه ذلك، وأصـبح االعتمـاد فـي تـشخيص               

العوامل المساعدة لإلصابة بالمرض قائماً على أسس علمية وتجارب مختبرية، وعلـى            

الرغم من المحاوالت واالكتشافات والدراسات والبحوث المكثفة خالل الحقـب الزمنيـة            

عات اإلنسانية فيما يخص الطب والصحة ومعالجة األمـراض         المتالحقة من حياة المجتم   

بعامة ومرض السرطان بخاصة، إال أن هذا المرض بقي يمثّل شبحاً مخيفاً يهدد صـحة               

  .الفرد وحياته وأمنه الشخصي

الذكور : وللسرطان أنواع عديدة تتباين بصورة نسبية بتباين النوع اإلنساني أي         

عينة من هذا المرض تصيب النـساء ألن تركيبـة الجـسد            واإلناث، إذ أن هناك أنواع م     

األنثوي تختلف عن الذكور، مثال ذلك سرطان الرحم أو الثدي أو المبيض، وهناك أنواع              

من هذا المرض تكون مؤثرة في الذكور أكثر من النساء مثل سرطان الرئـة ألن أكثـر                 

ن، وهناك أنواع مـن     نسب المدخنين هم من الرجال إذا ما ربطنا المرض بمسبب التدخي          

المرض تصيب الجنسين على حٍد سواء وبصورة متقاربة نسبياً، وهناك بالمقابل عوامل            
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تكون مسبباً لظهور األمراض السرطانية منها عوامل بيئيـة مثـل المـواد الكيميائيـة               

المستخدمة في الصناعات والتكنولوجيا، فزيادة استعمالها يعد مسبباً أساسـياً لإلصـابة         

ن بإثبات ذلك في البحوث العلمية، وعوامل وراثية تتعلـق بالتركيـب الـوراثي          بالسرطا

للعائلة أو المجموعة الحاملة للمتالزمات الموروثة والمرتبطة بزيـادة نـسبة اإلصـابة             

باألورام السرطانية، أو عوامل نفسية مثل اإلجهاد النفسي والقلق وما شابه ذلك، فضالً              

ة إذ أن هناك من المهن ما تساعد فـي اإلصـابة بنـوٍع     عن وجود تأثير للعوامل المهني    

  .معيٍن من السرطان

وإذا ما نظرنا إلى هذا المرض نجد أن حاله كحال باقي األمراض لتأثيره علـى                 

المريض وذويه من أهله وأقاربه، ولكن وقعه يكون أشد عليهم جميعـاً مـن النـواحي                

  .ية االقتصاديةالنفسية واالجتماعية ويكون منِهكاً لهم من الناح

إن المصابين بهذا المرض يعانون في بداية األمر من الصدمة وعدم التـصديق               

ثم يتقبلون حقيقة األمر ويعيشون حالة من االستـسالم للمـرض إلحـساسهم بالرعـب      

والحيرة والخوف والقلق واإلحباط واالنفعال والتوتر إلحساسهم العالي بقُـرب فـراقهم            

يهم والمقربين لهم، ثم تسود حياة المرضى حـاالت االكتئـاب           ألوالدهم وأزواجهم ووالد  

والتشاؤم والحزن واليأس والغضب مما يولد نوعاً مـن الـصراع بالنـسبة للمرضـى               

وعوائلهم مع حقيقة المرض التي تبقى مالزمة للمريض حتى وفاته، وتحـاول العائلـة              

رة من مرض أحد أفرادها أن   في تلك الفت  ) سواء الوالدين أو الزوج أو األخوة أو األوالد       (

تُقَدم الدعم والمساعدة والمساندة الالزمة له حتى وإن كانت مقتـصرة علـى الجانـب               

النفسي، ولكن تبقى حاالت االضطراب السلوكي والعاطفي والنفسي واضحةً على معـالم            

ع وجوههم وتصرفاتهم، ويبقى المقربين من المريض في حالة من اإلنكار وعدم تَقَّبل واق            

المرض وخطورته ونتيجته المؤلمة، وبعد رضوخ أفراد عائلة المريض والمقـربين لـه             

لحقيقة أمر المرض، يحاولون بشتى الوسائل تحمل المسؤولية المعنوية تجاه مريضهم،           

ومحاولتهم رفع معنوياته لمواجهة العزلة واليأس والحزن ومـا إلـى ذلـك، وإلدخـال               
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لو بصورة نسبية، وهذا ما يعكس الجانـب النفـسي          الطمأنينة واالستقرار في نفسيته و    

  .للمهتمين من أفراد العائلة تجاه مريضهم

أما بالنسبة للجانب االجتماعي فإن أفراد عائلة المريض يحـاولون أن يكونـوا             

متكاتفين خالل فترة مرضه على الرغم من تأثرهم سلباً تجاه عوائلهم وأعمالهم، ولكنهم             

فة والمحبة والتعاون فيما بينهم لتـوفير كـل مـا يحتاجـه             يحاولون تكوين جو من األل    

المريض من حٍب ودعٍم مادٍي ومعنوٍي، لمساندته ومسايرته خالل رحلة العالج المتعبة،            

بل أنهم يحاولوا أن يتماسكوا حتى بعد وفاته، ويقدمون الدعم لبعضهم للتعبير عن عـدم     

  .الهزيمة نفسياً واجتماعياً أمام المرض

بة للجانب االقتصادي فإن خطوات عالج مرض السرطان ابتـداء مـن       أما بالنس 

إجراء الفحوصات المختبرية وأشعة الرنين المغناطيسي وما شابه ذلك، وانتهاء بالعالج           

الكيمياوي وشراء األقراص الدموية لتعويض نسبة األقراص التي أتلفها المرض، فـضالً     

عالجية، فإن عائلة المريض تتحمل الكلفـة       عن العالجات والمتعلقات األخرى بالمرحلة ال     

العالية واألسعار الباهظة للعالجات في حال عدم توفرها بالمستـشفيات، والتـي يثقـل              

كاهلها إلى جانب تهديد الموت لمريضهم، وإن كانت هناك عالجات تتوفر بأسعاٍر زهيدة             

  .ومناسبة بحسب بعض اإلشارات

 كذلك، إذ ينظر المقربين للمريض إلى  ويبدو أن للموضوع عالقة بالجانب الديني     

                 مريضهم على أنه مبتلى من اهللا عز وجل، وما مرحلة المـرض والعـالج إال امتحـان

لصبره وتهذيب لنفسه وتطهير لها من الشر والذنوب، وتأطيرهم للمرض ضـمن هـذه              

المحِددات ما هو إال محاولة للتخفيف عن المريض وعن أنفسهم من صـعوبة المـرض               

  . مواجهته ومجابهة المراحل الصعبة منه على جميع األصعدةومحاولة
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ـ ١٢٤٩-١١٣٩ ( أعـوام  بـين  ألجليلية أألسرة فيها تولت التي الفترة أن  هـ

 المحلي، فترة  الموصل تاريخ في واكتب الذين المؤرخين معظم يعدها) م١٨٣٤- ١٧٢٦\

 تطـورات  الموصـل  فيه شهدت حقيقي نهضة عهد و العثماني الحكم ظل في ذاتي حكم

 الموصل شواهد في بادية أثارها تزال ال وعمرانية، فكرية و وعلمية واقتصادية سياسية

 المواصلة االثاريون اهتم كما الحضارية

 أبنيـة  من تحتويه لما الحقبة، تلك بآثار

 المـساجد  و الجوامـع  مقدمتها في كان

 والمــدارس )القيــصريات (واألســواق

 سـبيلخانات  و،عليهـا  أوقفت ومكتبات

 نقوال كتاب بان أقول وهنا العامة لشرب

 األصـل  لبناني الفرنسي القنصل سيوفي

 هـذا  في لي جدا مفيدا كان الموصل في

 المحـررة  الكتابات (بعنوان وهو البحث

 المرحوم حققه الذي) الموصل أبنية عن

 وأضـاف  عليه وعلق جي الديوه سعيد

 المرجـع  وكـان  الملحقات من عدد إليه

 فـضالً عـن     ،الموضـوع  في األساسي

 الموصل مدارس وبحث الموصل جوامع
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 داؤد الـدكتور  للمرحـوم  الموصـل  مخطوطـات  وكتاب نفسه للكاتب العثماني العهد في

  . أخرى ومصادر ألجلبي

 تعنـي  والتي)سبيلخانة(ب الفترة تلك في المسمى ةالعام لشرب الماء سبيل كان

 فتـرة  خـالل  جلهـا  أنشئ التي) السبيل لماء مخصصة غرفة أو مكان (العثمانية باللغة

 وأخرى ألجليلي العهد سبقت التي الفترة إلى يعود بعضها وكان للموصل، ألجليلي الحكم

 موصلنا أرجاء مختلف في الكريمة الموصلية األسر تسابقت كيف واظهر الحقبة تلك تلت

 المـاء  توفير اجل من العصور كل في الموصلين ديدن وهذا واإلحسان والبر الخير لعمل

  .الناس وخدمة الديني بالواجب الشعور األساسي محركهم وكان الناس لعامة

 تـم  جوامـع  ثالثـة  أول في العامة لشرب للماء لسبيل ذكر عدم الحظته الذي

 بـن  عتبـة  يد على م٦٣٨\ هـ١٧ بني الذي الجامع دالمسج وهو الموصل في تأسيها

 تـسمياته  اختلفت( عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر الثاني الخليفة عهد في السلمي فرقد

 جامع أو األموي الجامع أو القديم بالجامع فسمي الموصل شهدتها التي العهود مر على

 قـد  التاريخيـة  لمصادرا بان الرغم على) الكوازين - الميدان محلة في الواقع المصفي

 نافورة رأى قد انه الموصل إلى رحلة في جبير ابن ذكر فقد وجودها تؤيد شواهد اوردت

 الماء لشرب سبيل وجود من فالبد نافورة هناك كانت فإذا بدقة وصفها الجامع في للماء

 يـد  علـى  م١١٧٢\ هـ٥٦٨ بني الذي ألنوري والجامع. بالموصل الجامع المسجد في

 الجـامع  بمحلـة  حوله المحلة تسمى واليوم بالحدباء المعروفة ومنارته زنكي الدين نور

 المـاء  لجمـع  وحـوض  للمـاء  بئر بوجود جي الديوه سعيد المرحوم ذكر حيث الكبير

 سـنة  أعمـاره  إعادة عن تحدث عندما الماء لشرب سبيل عن شيئاً يذكر ولم للوضوء

 سـنة  قميـاز  الـدين  اهـد مج بنـاه  الـذي  ألمجاهـدي  للجـامع  الحال كذلك.م١٩٢٥

 عنـد  ومعروف األحمر الجامع يسمى (بالموصل السفلية الرابضة في م١١٧٩/هـ٥٧٥

 إلـى  إضـافة  الموصـل  في بنى الذي الدين مجاهد) السالم عليه الخضر بجامع العامة

 و لأليتـام  ودار والربـاط  والمدرسة ألمجاهدي  والجسر )مستشفى (والمارستان الجامع

 الجوامع تلك في للماء سبيل وجود من بد فال دجلة نهر بمحاذاة يقع والجامع القيسارية
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 شـيت  النبي وجامع السادة حضيرة منطقة في جرجيس النبي لجامع الحال كذلك الثالثة

 مـن  ذكرها اغفل قد العصر ذلك في قديمة أخرى ومساجد العكيدات منطقة في الموجود

 الـسبيل  مواقع خالل من للموضوع اعرض هنا وانأ،به يهتموا لم أو الموضوع عن كتب

 تأسيـسها  وتـاريخ  ومقاهي وأسواق ومدارس ومساجد جوامع الموصلية المحالت في

   :يأتي وكما وتاريخها عليها موجودة كانت التي والكتابات وضعها ومن

 المحـررة  والكتابـات  الموصـل  مساجد و جوامع في الموجودة العامة لشرب سبيلخانة

  عليها

 باشا نعمان إلى نسبة (النعمانية جامع في الموجود السرجخانة ةمحل في سبيلخانة*

ـ ١٢١٢ سنه القديم السرجخانة جامع وسع والذي) ألجليلي  والـذي  م١٧٩٧ \هـ

 ولـده  بنـاه  الذي وسبيلخانة القطانين خان الى نسبة القطانين جامع اليوم يسمى

  :تاألبيا هذه السبيل على وكتب)١(ألجليلي باشا نعمان بن باشا يحيى

  االبقى هو فذاك للعقبى كان وما*تصدق خير الماء سقى صح لقد

  يسقى لمن هنئيا يحيى بدا بخير *فارخوا األمير الماء سبل لذا

 وتـسمى  فيها البارود لصناعة االسم بهذا سميت (البارودجية محلة في سبيلخانة*

 الحـاج  بنـاه  الذي العمرية بجامع الملحق) عراق باب ومحلة العمرية بمحلة كذلك

 الجامع في سبيلخانة وجدد م١٥٩٢\هـ١٠٠١ت العمري الحسن بن علي بن قاسم

 ).٢)(م١٩١١-١٨٣٤ (العمري أفندي محمود بن أفندي حسن

  :األبيات هذه سبيلخانة على وكتب

  رغب به رآه من خير اجداد*ال بجامع الفعال حسن يا جددت

  يشرب لمن ياعطش هنيئا جار *مؤرخ السبيل البناء ماء

  صفا قد شعر بيت في *سالف خير مقدي

  إلهنا اجرى به ماء*للغارف تاريخه

  )م١٨٦٨ الموافق(هـ١٢٨٣ سنة



    
 

)٦٧( 

 
 

 عبد الحاج بناه الذي العبدالي جامع في الموجودة السراي باب محلة في سبيلخانة*

 بنـا  الجـامع  إلى وإضافة م١٦٨٧\ هـ ١١٠٠ت الشافعي مصطفى بن التاجر اهللا

 سـنة  عمارتـه  مـن  وانتهـى  وحوانيـت  خانا اعليه وأوقف ماء وسبيل مدرسة

 ).٤(السراي باب محلة في م١٦٦٧\ هـ١٠٨٠

 مريم إلى نسبة( الخاتون بجامع ملحق السبيل و الخان حوش محلة في سبيلخانة*

 محمـد  الوزير بن أمين محمد أخوها السبيل وأنشأ) ألجليلي باشا محمد بنت خاتون

 :السبيل شباك فوق وكتب)٥ (ألجليلي باشا

 محمد المرحوم الوزير نجل بك أمين محمد الخطير األمير السبيل هذا بإنشاء تطوع قد 

 ).م١٨٢٦ الموافق (هـ١٢٤١ سنة أمين رحمته في اهللا تغمده باشا

 دفنـا  الذين البيت ال من ومحمود حامد الى نسبة( المحمودين محلة في سبيلخانة*

 محمود ووالده ألجليلي اشاب محمد الوزير زوجة قبل من الجامع وجدد) الجامع في

ـ ١٢١٢ سنة سبيلخانة بناء وتم م١٧٩٦\ هـ١٢١١ سنة وذلك ألجليلي باشا  هـ

  :الجامع هذا الشباك فوق وكتب)٦ (م١٧٩٧\

  المناجيا كان ماهللا أذا ربحا *تجارة خير الماء سقى صح لقد

  ناجيا القيامة يوم به لتحظى *بناءه وشادت ماءا أسبلت لذا

  )م١٨٢٤ وافقالم (هـ ١٢٣٩ سنة

 تـوفي  خزام محمد السيد إلى نسبة المحلة سميت (خزام جامع محلة في سبيلخانة*

 كتب الموصل والي باشا حسن عمارته جدد والذي) الجامع في ودفن هـ ٩٨٥سنة

 ).٧ (الحرام المسجد شطر وجهك فولي: الجامع ضمن السبيل غرفة فوق

 و)الكـوازين  اكـوار  إلـى  نـسبة  المحلة سميت(الكور رأس محلة في سبيلخانة*

 المفتـي  أفندي ياسين أحفاد من بك شريف بن بك اهللا عبد بجامع ملحق سبيلخانة

   :السبيل شباك فوق كتب)٨ (م١٨٨٦ الموافق هـ ١٣٠٤ سنة توفي



    
 

)٦٨( 

 
 

  قالبه الشفاء عند *روى صاد كم الماء هذا بارد

  صاحبه وهو الخير فعل يديه *على يجري عبداهللا أجراه

  مشاربه صفت قد ماء طيب *تأريخه وصفا ورودا طلب

  )م١٨٧٦ الموافق (هـ١٢٨٥

 األكبـر  الـوزير  وقـام  صغيراً مسجداً كان البيض باب بجامع الملحق سبيلخانة*

 إلـى  وضـمها  أصحابها من بالمسجد المحيطة الدور بشراء ألجليلي باشا سليمان

 عمـرت : السبيلخانة كُِتب  شباك أعلى وفي م١٧٧٩ هـ١١٩٣ سنة الجديد الجامع

ـ  ١٢٠٧ سـنة  األول ربيـع  شهر وسطر تعالى اهللا لمرضاة ابتغاء  الموافـق  (هـ

 ).١١)(م١٧٩٠

 سـنة  ألجليلي باشا حسين الحاج جامع في الكبير السوق بجامع الملحق سبيلخانة*

 ضـمن  التـي  السبيل شباك فوق وكتب) الباشا جامع(م١٧٥٢ الموافق هـ١١٦٩

 سـنة  الـسبيل  هـذا  إنشا الماء من يناعل أفيضوا وان :الطريق على وهو الجامع

 ).١٢)(م١٧٨٧ الموافق(١٢٠٤

 هـذا  بـان  جي الديوه سعيد المؤرخ يقول و ،القدو حمو بجامع الملحق سبيلخانة*

 الكيالني القادر عبد الشيخ بن الدين عالء الشيخ مشهد وفيه قائم كان قديم الجامع

ـ  ١٢٩٨ سنة الفدو حمو التاجر قبل من تجديده وأعيد  وكتـب )١٣ (م١٨٨٠ \ هـ

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول قال :الجامع إلى الداخل تقابل وهي السبيل باب أعلى

 .وغيرهما والنسائي احمد رواه الماء سقى الصدقة أفضل وسلم

 يونس الجامع بعمارة باشر أفندي بكر بجامع الملحق الكور رأس محلة سبيلخانة*

 علـي  قـرة  يسمى كان جامع أنقاض على وبني م١٧٧٧ \ هـ ١١٩٤ سنة أفندي

 ).١٤ (م١٧٩٠\ هـ١٢٠٧ سنة للماء وسبيل مدرسة فيه وشيد

 المـوالي  أميـر  باشا محمد بن أغا يعقوب وهو (أغا يعقوب مسجد في سبيلخانة*

 إقطـاع  بالموصـل  لـه  فاقطع الرابع مراد السلطان سجادة يحمل أغا يعقوب كان

  :انةسبيلخ فوق كتب)٩) (بكي االي اليوم األسرة وتعرف
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 الشرب ماء الصادين على وقفا *جاريا السبيل هذا أنشأه وقد

 يطرب النعيم بجنات زال* ال عبداهللا للشهم أجرهم

  طيب ياعطاش سبيل هذا *أرخه أركانه شيدوا مذ

 )م١٨٠٥ الموافق (هـ ١٢٢٠

 سـنة  البطـال  جـرجيس  بن عبداهللا قام درباس عثمان بجامع الملحق سبيلخانة*

 للمـاء  وسـبيل  مدرسة به والحق جامعاً وبنى المسجد هدمب م١٨١٦ \هـ ١٢٣١

  :األبيات هذه وكتب وفي) ١٥(الطوب باب بجامع اليوم ويسمى

 عليل شخص كل ويبرى نعم *العليل يشفى فهو زالل ماء

  السبيل وابن المسكين للسائح *جامع في اهللا عبد أجراه

  كفيل حقا باالحسان للعبد *العال ورب هاجرا به يرجو

  السبيل أنشأ عبداهللا للشرب *له أرخ ياعطشان باهللا

  )م١٨١٨ الموافق (هـ ١٢٣٣سنة

 القـراء  الى نسبة علي مال مسجد في الموجود جمشيد جامع محلة في سبيلخانة*

 هـو  المـسجد  هذا بان جي الديوه سعيد المؤرخ ويرى الحصري علي الجامع في

ـ  الـسادس  القـرن  ودبحد االتابكي العهد في ذكره جاء الذي التركمان مسجد  الهـ

  سلسبيال يسمى ماء فذك* فجيال جيال اشربوا تعالوا السبيل غرفة على وكتب)١٠(

 )م١٨١٢ الموافق (هـ ١٢٢٧

   :مكتوب السبيل شباك وفوق

  ظمانا كنت ان االرواء قدح وخذ*الظما ياصاحب العذب زالل ترشف

  اناري ترجع حيث مريئا هنيئا *قراحسها واشرب الخيرات مورد ورد

 سليمانا من انه خير ماء حال *مورخا تجرع فخري فضل ومن
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 هـذا  ويعـود  الجماسـين  مسجد في الموجود الصغير السوق محلة في سبيلخانة*

 كتـب )٣) (م ١٧٨٥ سنة توفي (بك عمر بناه) بكى االى (أسرة إلى باألصل الجامع

 :السبيل شباك فوق

 االي ميـر  بـك  محمـود  المرحوم بن بك عمر الحاج الجزيل والخير السبيل هذا أنشأ 

 سنة الماء سقى الصدقة أفضل السالم عليه نبيه لقول وإتباعا تعالى اهللا مرضات ابتغاء

  ).م١٨١٨ الموافق (هـ١٢٣٣

  عليها المحررة والكتابات الموصل مدارس في الموجودة العامة لشرب سبيلخانة

 جـامع  بجـوار  ليلـي ألج باشا يحيى بمدرسة الملحق السرجخانة محلة في سبيلخانة*

ـ  ١٢٤١ سـنة  ألجليلي باشا نعمان بن باشا يحيى بناها الذي)القطانين (النعمانية  هـ

 للـشاعر  الـسبيل  شباك أعلى في كتبت األبيات هذه السبيل على وكتب)١٦ (م١٨٢٦\

 : العمري الفوري

   ماله فيض من العطشا ظما روى*والعطا الجود جعفر يحيى الفضل أبو

  سمائه لماء يغري شفا حديث *عصره رمنذ للنعمان وسلسل

  شفائه حديث جودا روى سبيل *مورخا السلسبيل ذا في فأجراه

  )م١٨٢٦ الموافق (هـ١٢٤١

 إسـماعيل  بنـت  خاتون رابعة إلى نسبة المحلة سميت (الرابعية محلة في سبيلخانة*

 أغا سليمان بن أغا محمود أنشاهما والذي المحموديين بمدرسة والملحقة)ألجليلي باشا

 عليهـا  وكتـب )١٧ (لسبيلخانة ول أثر )م١٨٢٩-١٧٩٠ \هـ١٢٤٥-١٢٠٥ (ألجليلي

  :األبيات هذه

  شفا والسقا جديد البناء حيث *طربا وانظر قف اهللا تبارك

  تشفا ومر معمورا شيد وقد أضحى *درسا خاليا ربعا كان حيثما

  صفا منه سبيلخانة وللعطشئ *مدرسة العلم ألهل دارا وصار

  عرفا قد باإلحسان سلمان ابن يدعى *ومن الجليل الفخر ذا دمحمو أنشأه
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  فوفى بها يوفى إن منه ذمة في *أودعها كان أبيه من وصية

  عفا كذاك وغفرانا الجزاء يوم *رضا منه العرش رب اهللا جزاهما

  شفا للسقاء ودار العلم دار*حال أرخوه نادى الماء وسقى

  )١٨١٣ الموافق (هـ١٢٢٨

 باشـا  حـسين  الحاج بن باشا حسن مدرسة في الموجود الرابعية ةمحل في سبيلخانة*

 سـنة  ألجليلـي  أغـا  يحيـى  بنـت  خاتون فردوس وزوجته و هو بناها التي ألجليلي

 للمـاء  وسـبيل  القرائيـة  والقراءات للعلوم مدرسة فيها وعمروا م١٨٢٣\ هـ١٢٣٨

  .)١٨(كتب عليها وأوقفوا

 بـن  احمد مال بناها (االحمدية المدرسة في الموجود السراي باب محلة في سبيلخانة*

 تـوفي ) ألجليلـي  باشـا  سـليمان  الـوزير  لـدى  العربيـة  كاتب علوان بن بكر مال

 وخـاتم  األصـفياء  سيد  قال :السبيل شباك فوق كتب و)١٩ (م١٧٩٠\ هـ١٢٠٧سنة

 صـدق  المـاء  سبيلخانة سقي  الصدقة أفضل ومساءا صبحا الصالة زكى عليه األنبياء

 ).م١٧٨٧ الموافق (هـ ١٢٠٢ سنة اهللا رسول

 الملحـق  سـبيلخانة  الحـسن  بـابن  المعروف الدين عون اإلمام محلة في سبيلخانة*

  :السبيلخانة شباك فوق كتب)٢٠ (الخزندار أغا نعمان بمدرسة

 فجيال جيال للناس خير ماء *وأبقى أباح قد نعمان أن

  غليال نيال رمت إن كنت *وقت أي الظما يشتكي لمن قل

  سلسبيال به يروى ماء عذب*وأرخ واشرب إليه السبي سل

  )م١٨٢٥ الموافق (هـ ١٢٤٠

 عدله الحاجة السبيل أوقفت الحجيات مدرسة في الموجود القنطرة محلة في سبيلخانة*

) ٢١ (الـشبخون  الباقي عبد المتولي المدرسة بناء وأعاد خاتون فتحية وأختها خاتون

 المرحوم كريمة خاتون عدله الحاجة سبيلال هذا أوقفت المدرس حجرة باب على وكتب
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 ١٢٤١ سنة أغا عبيد المرحوم نجل أغا الرحمن لعبد خيرات باشا الفتاح عبد بن ابنتي

 ).م١٨٢٦ الموافق (هـ

  عليها المحررة والكتابات الموصل أسواق في الموجودة العامة لشرب سبيلخانة

 ).٢٢(اليةالعبد قصيرية في السراي باب سوق في الموجودة سبيلخانة*

 سـنة  وذلـك  أبدال الحاج ربه عفو الراجي السلسبيل هذا بعمارة أمر شباكها على كتب

   :السبيل شباك فوق وكتب) م١٦٧٥ الموافق (هـ ١٠٨٨

  العليل للقلب الداء سقا *السلسبيل شراب سبيل من

  جليل رب من العفو تنال *اراخ إبدال البناء تجديد

 محمود الحاج هو وبانيها السراي باب محلة يف محمود الحاج قهوة في سبيلخانة*

ـ  ١٣٠٦ سـنة  تـوفي  بالموصل المعروفة حديد أسرة من حديد آل رفاعي بن  هـ

  ).٢٣)(م١٨٨٨ الموافق(

  امشواله

  .سيوفي لنقوال المحررة الكتابات ٢٢٦ جي الديوه سعيد ، الموصل جوامع)١(

  .٢٨ ،المحررة الكتابات ١٢٨ ، الموصل جوامع) ٢(

 العمـري  لياسـين  المكنون الدر مخطوطة ٤٧ ،المحررة الكتابات ١٥١ ، الموصل جوامع) ٣(

  .هـ١١٠٠ سنة حوادث

 الجلبـي  داؤد للدكتور الموصل مخطوطات ٥٥ المحررة الكتابات ٢٣٩ ، الموصل جوامع) ٤(

٨٢-٧٩.  

 منهـل  ١٩٢ العمري لياسين االدباء منية ٨٩ ،المحررة الكتابات ٢٢٣ ، الموصل جوامع) ٥(

  .٩٢-٩١ ،الموصل مخطوطات ٧٠ العمري امين محمد ٢ج لياءاالو

  .٩٥ المحررة الكتابات ١٤٠ ،الموصل جوامع) ٦(

 سـعيد  العثماني العهد في الموصل مدارس١٠٨ المحررة الكتابات٢٤٢ ، الموصل جوامع) ٧(

  .٦٠ الديوجي
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  .١٥ المحررة الكتابات ٢٣٢ ، الموصل جوامع) ٨(

  .١٣٥سيوفي لنقوال المحررة اتالكتاب ١٨٠ ،الموصل جوامع) ٩(

 مخطوطات ٦١ الموصل مدارس ٢٠٢-٢٠١ المحررة الكتابات ٢٤٥ ، الموصل جوامع) ١٠(

  .٧٩-٧٨ الموصل

 المكنـون  الـدر  ٥٦ الموصـل  مدارس ١١٢المحرره الكتابات ٢٠٨ ، الموصل جوامع) ١١(

 العنبـر  والزهر العنبر شمامة ٢٩٩ ١ج األولياء منهل ٧١ الموصل مخطوطات١١٧٤ حوادث

  .٣١٩ الغالمي مصطفى محمد

  .١٩ المحررة الكتابات) ١٢(

  .١٦٠-١٥٩ المحررة الكتابات ٢٣٢ ،الموصل جوامع) ١٣(

  .١٦٧ مخطوطات ٦٢ مدارس ١٢١ المحررة الكتابات) ١٤(

  .هـ١٢٠٠سنة حوادث المكنون الدر ٤٤ المحررة الكتابات) ١٥(

  .٢٩٣ األدباء منية ٢٤٧-٢٢٧ مخطوطات ٢٩ مدارس ٢٣المحررة الكتابات) ١٦(

  .٢٦ مدارس ٣٩المحررة الكتابات) ١٧(

  .١٩ مدارس ٣٨المحرره الكتابات) ١٨(

  .٥١ مدارس ٥٢المحرره الكتابات) ١٩(

  .٥٣ مدارس ٩٨المحررة الكتابات) ٢٠(

  .١٢٠-٩٨ مخطوطات٣١ مدارس ٤٠المحررة الكتابات) ٢١(

  .١٢٣المحررة الكتابات) ٢٢(

  .٥٤ المحررة الكتابات) ٢٣(
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يعد مخطوط مجموعة التواريخ المحفوظ  في مكتبة األوقـاف العامـة بالموصـل                     

ــرقم   ــت ال ــصنيف ٩\٥٠تح  ت

نموذجـا  )  مكتبة داؤد الجلبـي     (

ميزا وحافال بالقصائد الفريـدة     مت

التي احتوت على مجموعة كبيرة     

من التـواريخ الـشعرية  التـي        

أرخت بـشكل مفـصل لحـوادث       

تاريخية مرتبطة باألسرة الجليلية    

التي حكمت الموصل بين القرنين     

 عــشر ثالثــاني عــشر والثالــ

الهجري والتـي تعكـس جانبـا       

متميزا من الجوانب األدبية  الذي      

  ..ك الفترةسادت  في تل
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 سم طول ٢٤ ورقة بقياس ٢٥٧المخطوط نسخة فريدة ليس لها نظير يقع  في 

سم عرض وبصفحات مؤطرة كتب على الورقة األولى بعد الغالف عنوان المخطوط   ١٣و

 رحمة اهللا لمجموعة التواريخ في مدح الوزراء من  بني عبد الجلي(بخط الثلث وهو  

 محرم سنة ١٤( وتحت العنوان العبارة اشتريت في .)كرة واألصيلعليهم في الب

أنسلك في :(  وفي الجهة العليا اليسرى من الورقة  نفسها كتبت العبارة .)هـ١٢٨٧

 محرم سنة ١٤فندي المدرس في سلك كتب األحقر رمضاني زادة حسن بن محمود أ

ن الصفحة نفسها وفي الجزء السفلي م ).حسن حسني(وختم يحمل العبارة  ).١٢٨٧

مكتبة الدكتور داؤد الجلبي الموقوفة : (سم احتوى العبارة ٤أيضا ختم مستدير بقطر 

  ) . في األدب١٧ العدد ١٩٢٥على آل الجلبي في الموصل من كتب الدكتور داؤد في 

 بينما يبدأ المخطوط بالورقة الثانية  منه بأول قصيدة من خمسة أبيات من نظم الشاعر 

مؤرخا لوالدة حسين بك نجل الوزير المفخم سليمان باشا ) الجليلي( أغا يحيى العبدي

 .وهي أقدم قصيدة في المخطوط من حيث التاريخ. .هـ١١٨٠الجليلي وذلك سنة 

  والقصيدة من نوع المواليا 

:   

والذي يبدو من خالل عبارة محرره التي وردت في الورقة األولى والورقة 

أيضا ( إذ وردت العبارة .  .ة من المخطوط أن كاتب المجموع هو يحيى العبدي أغاالثالث

لمحرره يحيى بن عبدي أغا مؤرخا لوزارة الوزير المعظم سليمان باشا الجليلي سنة 

ومن خالل مطالعتي للمخطوط  قلت ولعل هناك من أكمل المجموع المخطوط . .)١١٨٨

كما أن .. هـ١٢٢٢ئد في المجموع بعد األعوام بعد يحيى العبدي أغا إذ وردت آخر قصا

والذي يبدو لي انه أكمل على . .لون الورق ونوعيته تتغير بعد الثلث األول من المخطوط

  .ثم جمع في غالف واحد.يد شخص آخر
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فكثيرا من ..ولعل أول من يثير هذا الجانب هو تسمية رحلة المخطوطات

اكن نسخها وحيازتها األصلية إلى أماكن بعيدة ومتفرقة حتى المخطوطات انتقلت من أم

استقرت في مكتبات عالمية في أوربا وروسيا وأمريكا وغيرها ولم تدرس الكيفية التي  

فمن خالل متابعتي . .انتقلت بها تلك المخطوطات حتى استقرت في تلك المكتبات

مة حسن حسني الرمضاني تبين أن المخطوط قد أصبح بحوزة العال.. للمخطوط المذكور

هـ كما هو ١٢٨٧إذ تملكه بالشراء الشرعي سنة ..الذي كان مقيما بالمدرسة األحمدية

وقد عثرت على نفس الختم ..مكتوب على الورقة األولى للمخطوط مع الختم الشخصي له

للعالمة حسن حسني على كتب أخرى وهو مطابق للختم الموجود على المخطوط 

 ممن اشتراه ثم انتقلت ملكية المخطوط إلى حيازة الدكتور المرحوم  المذكور  ولم يذكر

 وعند التحقق تبين أن العالمة حسن حسني  كان  مقيما .م١٩٦٠داود الجلبي ت 

م  ١٩٠٣هـ الموافق ١٣٢٤بالمدرسة األحمدية بالموصل ولم يتزوج  حتى وفاته سنة 

 فبيعت كتبه وتركته بعد وفاته ..وكانت له مكتبه شخصية قيمة فكانت ورثته من الكاللة

بفترة  ووزعت أثمانها على ورثته الشرعيين فذهب المخطوط مع مجموعة أخرى من 

الكتب إلى حيازة الدكتور المرحوم داود الجلبي الذي اشتراه من الشيخ يعقوب بن 

يوسف عند تصفية تركة العالمة حسن حسني كما اخبرني بذلك  احد أفراد األسرة 

م انتقلت مكتبة داؤد الجلبي إلى األوقاف  وأصبحت ضمن مكتبة األوقاف  ث،المذكورة

  .العامة بالموصل

احتوى المخطوط على مجموعة كبيرة من القصائد التي كان معظمها : محتوى المخطوط 

 الموال العراقي  وهي فنون شعرية تميز بها ،والمواليا، الموال الشامي،من نوع الدوبيت

عض القصائد الطويلة أما الموضوعات واألغراض الشعرية  فقد شعر العصر الحديث  وب

تضمنت تاريخ الوالدات والوفيات في األسرة الجليلية وتواريخ حوادث مهمة كتسلم 
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وقد جمع كاتب المخطوط كل ما قاله الشعراء في . .المناصب  وبعض الغزوات وغيرها

  . .حادثة معينة   ولكل حادثة منفصلة عن غيرها 

و أما الشعراء الذين وردت :راء الذين وردت أسماؤهم في المخطوط أهم الشع

أسماؤهم وقصائدهم في المخطوط المذكور فقد بلغ عددهم  أكثر من خمسين شاعرا 

يحيى : وهم..منهم شعراء مشهورين ومنهم أدباء ومنهم شخصيات اجتماعية ودينية

 سليمان بن احمد ،احمد أفندي الكاتب، يونس بن يحيى أغا الحسين،العبدي أغا

سليم أفندي ، مال بكر بن إبراهيم الكاتب، صالح المعماري،عثمان بكتاش،العمري

 ، محمد قاسم العبدلي، يحيى بن السيد رمضان، المتولير فتح اهللا بن عبد القاد،المدرس

 المال ، محمد الغالمي، شيخ القراءسعد اهللا، األصم االربلي عبد اهللا،يحسن عبد الباق

 موسى ، فتح اهللا بن المتولي،إبراهيم أمين بك، المال قاسم الرامي، العطارنعمان بن

 ،، أمين خير اهللا العمري. محمد ابن الكولة، علي أفندي العمري، خليل بكتاش،الحدادي

 مال إبراهيم بن عبيد شراس ،سليمان الدويتدار،  علي الجفعتري،إبراهيم بن كرز علي

 ، سليم المعماري، حسن أفندي النقيب، مال حسن غيدا مال عبدو بن أخ،الملقب بالعاجز

 مال ،)الجليليون( يحيى الخطيب في جامع األغوات ، الحاج علي الرازي،جرجيس األربلي

 إبراهيم بن أمين ،مال إبراهيم بن الوقاد،  مال يونس بن مال أمين،بكر بن شمس الدين

الحاج ، مال احمد الحبار،اء سعد الدين  بن شيخ القر، محمد أمين بن شيخ القراء،بك

 ، القاضي سيد عبد اهللا، علي بن علي العمري، يحيى بن يونس أفندي،علي الراجي

 ابن ، البغدادي مال عبد اهللا، عمر بيك ميرالي،عاصم أفندي بن إبراهيم حيدر زادة

مال ، احمد أفندي بن شيخ بكر، ياسين العمري، حسن أفندي المفتي،االزري البغدادي

سيد احمد ، الحاج حسين الغالمي، حسن أفندي مفتي الحنفية،مال حسين اإلمام ،خليفة

 مال ، السويديمال احمد بن الشيخ عبد اهللا،يوسف البصيري  األربلي ،أفندي الفخري

 يونس أفندي ، محمد بن ميران، مال يونس الخطيب، احمد أفندي،محمد الحافظ

 عبيد أفندي ، محمود العمري،ة جرجيس أفندي ومحمد أفندي الفخري زاد،الوحيدي

 ابن ح مال عبد الفتا، نعمان أفندي وسليمان العمري، عبيد أفندي القاضي،البصيري زادة
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 مال موسى ،ل مال يوسف بن عبد الجلي،مال علي بن مال يوسف المدرس، الدباغ

إبراهيم ،  بكر جلبي عبدال، مال مصطفى األحدب، مال محمد بن مال عثمان،المدرس

 محمد سعيد ، بن الحاج زكرياق الحاج عبد الرزا،محمد محضر باشي زادة ،راقم

مال ، قاسم الصراف، مال عساف، المدرسر عبد القاد، مال محمد بن بكر أغا،الغالمي

، مال مال خميس، يوسف العمري، قاسم أفندي محضر باشي زادة،إبراهيم ابن حنفي

  .مصطفى الكسيري

   

لمذكور وثيقة تاريخية مهمة أرخت للعديد من الحوادث يعد المخطوط ا

والشخصيات المحلية ألسرة حكمت الموصل بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

وعكست الجانب األدبي . .كما وثقت ألسماء العديد من الشخصيات األدبية..الهجري

    .المزدهر الذي كانت تتمتع به مدينة الموصل الحدباء في تلك الحقبة

  : المصادر 
مطبعة الجمهورية الموصل : احمد محمد المختار : تاريخ علماء الموصل  - ١

  م   ١٩٦٢

  ..زيارة ميدانية إلى مكتبة األوقاف العامة بالموصل - ٢

  م ١٩٧٩.. احمدقسالم عبد الرزا: فهرس مخطوطات األوقاف  - ٣
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ابي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة ، اقام مركز دراسـات الموصـل             . د.ة أ      برعاي

الظواهر االجتماعية المعاصرة في مدينـة      (ندوته العلمية الخامسة واالربعون الموسومة      

 على قاعة المؤرخ سعيد الديوه جـي فـي مركـز            ١٥/٤/٢٠١٣يوم االثنين   ) الموصل

  :يأتي بحثاً وكما ١٧وقد القي فيها . دراسات الموصل

  

  عنوان البحث  اسم الباحث

 دور وسائل االتصال الحديثة في انحراف الـشباب         وعد إبراهيم خليل. د.م.ا . ١

  )دراسة ميدانية في مدينة الموصل(

، مـشكلة صـحية    فـي مدينـة الموصـل      التدخين عبد الفتاح محمد فتحي.د.م.أ . ٢

-دراسة وصفية مـن منظـور طبـي       - ومجتمعية

  اجتماعي
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  اثر الرياضة في التنشئة االجتماعية ين الطائيرعد احمد ام.د.م.أ . ٣

 د ازهار يحيى قاسم .م.ا . ٤

  ندى لقمان الحبار .   و م
  ممارسات  دخيلة على المجتمع الموصلي" االيمو"

تفسير ظـاهرة الفـساد اإلداري وفـق النظريـة            أحمد عبد العزيز. م.أ . ٥

 دراسة ميدانية على الموظفين فـي       -البيروقراطية

  -مدينة الموصل

 مشكالت التدريسيين في جامعة الموصل  عبد الرزاق صالح محمود.م . ٦

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانية

ــرات     حارث علي العبيدي. م . ٧ ــلية ومتغي ــة الموص ــشئة االجتماعي التن

  دراسة انثروبولوجية"العصر

-الحجاب بين االلتزام الديني والتقليد االجتمـاعي        هند عبد اهللا احمد. م . ٨

  اسة ميدانية في مدينة الموصلدر

تولي المرأة الموصلية الوظـائف اإلداريـة العليـا         نور يحيى يوسف.م.م . ٩

  )دراسة تحليلية للمعوقات المجتمعية(

 دراسـة   -الطالق وأسبابه في مدينـة الموصـل          هناء جاسم السبعاوي.م . ١٠

  تحليلية

دينـة   دراسة ميدانية فـي م     -واقع األرملة الشابة      نورا مجيد علي. م.م . ١١

  الموصل

  )العولمة وتأثيراتها على األسرة الموصلية(  م داليا طارق عبد الفتاح.م . ١٢

ظاهرة انتشار األلعـاب االلكترونيـة فـي مدينـة            مرح مؤيد حسن. م . ١٣

  الموصل و تأثيراتها على الفرد

راسة ميدانية  د-لعنف اللفظي في المجتمع العراقي      ا  نجالء عادل حامد. م. م . ١٤

  في مدينة الموصل
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ــد الوهــاب .م.م . ١٥ ريــم عب

  إسماعيل

ظاهـــرة تســول األطفال دراسـة اجتماعيـة       

  ميدانية في مدينة الموصل

مشاهد العنف و أثرها في تنمية السلوك العـدواني   "  م نسمة محمود سالم.م . ١٦

  -دراسة ميدانية في مدينة الموصل" لدى األطفال

 دراسـة    -  في ظل العولمـة    األخالقيةتغير القيم     ريم أيوب محمد.م.م . ١٧

   ميدانية في جامعة الموصل-اجتماعية 

  
وتم تكريم نخبة من مبدعي مدينة الموصل بدرع االبداع في دورته الخامسة لهذه السنة              

  :وهم كل من
  .اكرم عبد الوهاب. الشيخ د .١

 .عبد اهللا فتحي الظاهر. د.أ . ٢

 .باسل محمد يحيى الخياط. د.أ . ٣

 .مزاحم عبد الفتاح الجيتجي. د.أ . ٤
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 .بكر الصواففارس . د.أ . ٥

 .حامد الراشدي. التشكيلي د . ٦

سـعد  . د. الخبير الزراعي أ   . ٧

 .اهللا نجم

محمد طيـب   . د. المهندس أ  . ٨

 .الليلة

عامر . د. الخبير القانوني أ   . ٩

 .الجومرد

 .قصي توفيق غزال. د.أ . ١٠

 .حسيب حديد. خبير الترجمة د . ١١

 . محمد اسماعيل الطائي. المخرج المسرحي د . ١٢

 .محمد صابر عبيد. االديب د . ١٣

 .نذير عبد الغني العزاوي. المخرج المسرحي د . ١٤

الخبير الرياضـي    . ١٥

 .رحومي جاسم

الرباعي الدولي  .١٦

 .منير عبد القادر

الرباع الدولي  .١٧

 .فيصل مطلوب

االديب عباس علي  .١٨

 .شريف

 .االديب بشار عبد اهللا .١٩

 .االديب كرم االعرجي .٢٠
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 .الخطاط طالب العزاوي .٢١

 .الموسيقار زكي ابراهيم .٢٢

 .الموسيقي اكرم حبيب .٢٣

 .نزار عبد اللطيف. التشكيلي د .٢٤

 .التشكيلي باسل العبيدي .٢٥

 .التشكيلي شاهين علي .٢٦

 .التشكيلي احمد دخيل .٢٧

 .التشكيلي سعد نجم .٢٨

 .المسرحي محمد العمر .٢٩

 .المسرحي احمد الجميلي .٣٠

كما تم منح الشهادات التقديرية للبـاحثين       
  المشاركين في الندوة واعضاء اللجنة التحضيرية
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المجـالت  (     تعد الـدوريات العلميـة           

 المنافذ العلمية الهامـة     إحدى) والنشرات

التي يتجلى بها نشاط الباحثين في المركز       

لنشر بحـوثهم ومقـاالتهم فـي مجـال         

المـدة  االختصاص وقـد صـدر خـالل        

  : الماضية

) ٤٠( العـدد    ةموصـلي دراسـات   مجلة  . ١
   : االتية وقد ضمت البحوث٢٠١٣ نيسان

ــائي. د. أ . ١ ــونس الط ــون ي   ذن
  

) ٢٠٠٣-١٩١٨(د صالح أحمـد العلـي       .أ
  المنهج واآلراء التاريخية

  عروبــة جميــل محمــود. د. م . ٢
  

االجتمـاعي فـي    اإلداري و ودوره   المختار
  الموصل أواخر العهد العثماني

  رعــد احمــد امــين  . د. م . ٣
  

اثر رواد الرياضة الموصـلية فـي قيـادة         
علـي النـوح    حـسين   ((الرياضة العراقية   

  انموذجاً)) وشاهين يحيى شاهين

  التعليمية في مسرحيات موفق الطائي  احمد قتيبة يونس. د.م.أ . ٤

تقويم أداء مطبقات معهد إعداد المعلمات في         وسماء صالح سليمان. م . ٥
مدينة الموصل في ضوء الكفايات التدريسية      

  الالزمة

  انيين والمؤرخينباعشيقا في مدونات البلد  محمد نزار الدباغ. د. م . ٦

  عبد الرزاق صالح محمـود    . م . ٧
  

 العـالج  طرائـق  لـبعض  الـديني  المنظور
ــشعبي ــي الـ ــة فـ ــل مدينـ    الموصـ

  -وسيو انثروبولوجيةدراسة س -
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 ٢٠١٣ آذار) ٤٢(مجلة موصليات العـدد     . ٢
  :وقد ضمت المقاالت االتية

مخطوطات الموصل إثراء في  / ذنون الطائي. د .١
  إعادة تشكيل الحدث

  نداء الباعة في الموصل قديمـاً/  بشير مظفر .٢

الحرف والصنائع / بالوي فتحي حمودي .٣
  الموصلية

  مهنة الدباغة في الموصل  / محمد نزار الدباغ. د .٤

اطعمة االفطار الصباحي  / عبد اهللا امين آغا .٥
  مقارنات مع الماضي القريب

          أوضاع الجنود  / عامر بلو اسماعيل. م .٦
  العثمانيين الصحية في الموصل خالل الحرب العالمية االولى                        

  )الموصلي(ثورة الباترونا خليل آغا  / علي عبد اهللا محمد .٧

  .لمحات من تاريخ معرض مخطوطات الموصل / عبد الجبار حسن الجبوري .٨

  جامع النبي يونس في كتابات الرحالة االجانب في العهد العثماني / ناظم حسن العبيدي .٩

  متوسطة الحدباء للبنين في الموصل / رق عبد الفتاح يوسفطا .١٠

  هـ٥٨٠ -٢٠٠(المجاعات في الموصل اسبابها ونتائجها  / مها سعيد حميد . د .١١
  )م١١٨٤-٨١٥/                       

  ديوان الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ / هدى ياسين يوسف. د .١٢

   نذ اواخر العهد العثماني وحتى سنة الطب الشعبي في الموصل م / عروبة جميل محمود. د .١٣
  م١٩٥٨                           

  - بشار عبد اهللا–من رواد حركة الترجمة الموصلية  / عمر عبد الغفور القطان .١٤

   الطائيمحمد اسماعيلحوار مع الدكتور  / احمد قتيبة يونس. د.م.أ .١٥

  جوانب من انشطة المركز العلمية .١٦

  

  



    
 

)٨٦( 

 
 

منـذ   الطب الشعبي في الموصـل عنوان  وحملت  ) ٦٩(عدد   ال نشرة   .٣
  عروبة جميل محمود.د للباحثة م١٩٥٨أواخر العهد العثماني وحتى سنة 

صالح أحمـد العلـي وجهـوده       عنوان  وحملت  ) ٧٠(العدد   نشرة   .٤
 مها سعيد حميد. د. م للباحثة العلمية في دراسة خطط بغداد

السيرة الذاتية في مجموعة ذاكرة     وحملت عنوان   ) ٧١(لعدد   ا نشرة  . ٥
  علي أحمد محمد ألعبيدي. د. م.أ للباحث محلة للقاص فاضل محمد عبد اهللا

  
  

 وهي نشرة شهرية تعنـى بقـراءات   ٢٠١٣ آذار )٢٥( العدد نشرة  . ٦
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالمصادر العلمية في العلوم 

  هـ٢٣٢-١٧٠ شاعر المنارة مخلد بن بكار الموصلي/ مها سعيد حميـد. د.م .١

 ةودراسته لمعالم العراق العمراني صالح احمد العلي.د.أ /  محمد نزار الدبـاغ. د .٢

  ١٩٥٨ -١٩٢١التعليمية والثقافية في الموصل المراكز  / عروبة جميل محمود. د .٣

  الموصل قبل الحكم الوطني في العراق / لعامر بلو اسماعيــ. م .٤

    



    
 

)٨٧( 

 
 

  
  :اآلتية وتضمنت البحوث ٢٠١٣نيسان )٢٦( العدد نشرة . ٧

  )٢٠٠٠-١٧٤٣(اسرة آل الفخري ودورهم الثقافي في الموصل  / ذنون الطائي. د.أ .١

   المجتمعي المهني التأهيلربة قراءة في دراسة تقويمية لتج / هناء جاسم السبعاوي. م .٢

 نينوىللمعوقين في محافظة                             

  الحراك االجتماعي وتداعياته على المجتمع العراقي بعد  / عبد الرزاق صالح محمود. م .٣

  )دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل(األمريكي االحتالل                         

  )م١٩١٨-١٨٢٤(الحياة االجتماعية في الموصل   / حسنمرح مؤيد . م .٤

  :اآلتيةوتضمنت البحوث  ٢٠١٣ آيار )٢٧( العدد نشرة . ٨

  المسرحيات المفقودة لنعوم فتح اهللا السحار دراسة ونصوص  / احمد قتيبة يونس. د.م.أ .١

  يلالستاذ الدكتور علي محمد هادي الربيع                            

 الجزيرة الفراتية والموصل دراسة في التاريخ السياسي واالداري / مها سعيد حميد. د.م .٢

  منتصف إلى٤ريف الموصل في العصر العباسي من ق  / محمد نزار الدباغ. د.م .٣
  حضارية/ دراسة سياسية  -هـ ٧ق                                 



    
 

)٨٨( 

 
 

  موصل عبر العصور تاريخ الطب في ال / حنان عبد الخالق علي. د.م .٤

   للدكتور محمود الحاج قاسم                               

العـدد  و ٢٠١٣ آذار )١٦( العـدد   : هـي  نشرة  صدرت االعداد التالية من     . ٩
  .٢٠١٣ نيسان )١٧(

  
  

ية من خالل اللقاءات    تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلم        . ١٠

ذنـون الطـائي بتـسجيل لقـاءات       . د. مع وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة وقد قام أ       

تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين           

متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبسية تحكي االمس القريب           

ــرز للموصــل وأهلهــا،  واب

ــرابط  ــرف وت ــن والح المه

النسيج االجتماعي و الجهـد     

عـن   الحرفي فيهـا؛ فـضال    

ــاطبيع ــي ته ــصادية ف  االقت

مع عـدة   . جوانبها المتعددة 

: فضائيات تلفزيونيـة منهـا    



    
 

)٨٩( 

 
 

 الجامعية، اشـور، الـسومرية، الفـرات،         الحضارة، الرشيد، الموصلية، سما الموصل،   

  .السالم، التركمانية وغيرها

 
 لعـام ل  للمركز    الخطة العلمية   ضمن لثالثاانجاز البحث   على  باحثوا المركز    يعكف      

: وكما يأتي٢٠١٣-٢٠١٢الدراسي  

  

بعض المهـن والحـرف الموصـلية الـشعبية           ذنون يونس الطائي. د.أ .١

  المندرسة

ها على الحياة العلمية في     المدرسة البدرية وأثر    جييميسون ذنون العبا. د. م.أ .٢

  هـ٧-٦الموصل في ق

أحمـد  .فاعلية الصراع في اللوحة التـشكيلية د        احمد قتيبة يونس . د. م. أ .٣

  عادل سعيد نموذجاً.المفرجي و د

–البعد التداولي في األمثال الشعبية الموصـلية          علي احمد محمد. د. م.أ .٤

  -دراسة ميدانية

ـ    عروبة جميل محمود. د .٥ وم فـي الموصـل وآثارهمـا       الضرائب والرس

  االجتماعية واالقتصادية أواخر العهد العثماني

  -دراسة حضارية–الدير األعلى في الموصل   محمد نزار حميد . د .٦

الذهبي مصدراً لدراسة تراجم أهل الموصل فـي          هدى ياسين يوسف. د .٧

   هـ كتاب سير أعالم النبالء نموذجا٧ً-٦ق

مد بن ابي الفرج ابو المعال الموصلي       الفقيه مح   حنان عبد الخالق علي. د .٨

دراسـة فـي سـيرته      -) م١٢٢٤/هـ٦٢١ت(

  -العلمية



    
 

)٩٠( 

 
 

  ١٩تجارة الخيول في الموصل في ق  عامر بلو إسماعيل  .٩

 –المنظور المجتمعي للطب بين المدينة والريف         عبد الرزاق صالح محمود .١٠

  -دراسة مقارنة في محافظة نينوى

 دراسـة   –ع وسبل التطوير     الواق ،الوعي البيئي    هناء جاسم محمد .١١

  -ميدانية 

 –األكالت الموصلية بين الماضـي والحاضـر           مرح مؤيد حسن .١٢

  -دراسة ميدانية

 

 
ضمن الحلقات النقاشية التي يقيمها مركز دراسـات الموصـل لمناقـشة البحـوث                  

ى الباحثون فـي   الق ٢٠١٣-٢٠١٢المنجزة لباحثيه ضمن الخطة العلمية للعام الدراسي        

  :وثهم التاليةـالمركز بح

الضرائب والرسوم في الموصـل وآثارهمـا االجتماعيـة          / عروبة جميل محمود  . د . ١

 .١٤/٤/٢٠١٣ في واالقتصادية أواخر العهد العثماني

الضرائب وجبايتها فـي   وبينت أن البحث تناول اهتمام العثمانون خاصة بموضوع      

األسـاس الوحيـد لخزينـة     ألن الضرائب كانت الموردالمناطق التي خضعت لسيطرتهم 

. العثمانية علـى الـذين يـدفعونها     الدولة فضالً عن انها دليل االعتراف بسيادة الدولة

   وقسم البحث الى العديد من النقاط

الضرائب االستثنائية من أهمها الرسوم والضرائب      : أساليب جمع الضرائب ، ثانياً      : أوالً

ت العثمانية في الموصل على عدد من سكان القرى والعشائر التـي            التي فرضت السلطا  

  تمتهن الرعي



    
 

)٩١( 

 
 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائـة الـسابعة     / حنان عبد الخالق علي   . د . ٢

ـ ٧٢٣ت(البن الفـوطي      فـي   مـصدراً لدراسـة تـاريخ الموصـل       ) م١٣٢٣/هـ

٢٨/٤/٢٠١٣. 

اريخية التي ذكرها ابن الفوطي فـي  وبينت أن هدف البحث هو دراسة النصوص الت         

كتابه عن مدينة الموصل ، وقد تنوعت مادته عن الموصـل مـابين مواضـيع تخـص                 

السياسة واإلقتصاد واالجتماع واإلدارة وكذلك ترجم لشخصيات موصلية مهمة مثل حاكم           

. وفقهاء وعلمـاء وكتّـاب      ) ه٦٥٦-٦٣١(الموصل بدر الدين لؤلؤ الذي حكم من سنة         

دته عن الموصل مادة قيمة استفاد ونقل منها المؤرخين الذين جاءوا بعد ابـن            وكانت ما 

  .فوطيال

  - دراسة ميدانية    –البعد التداولي لألمثال الشعبية الموصلية       / علي احمد محمد  . د . ٣

 .١٢/٥/٢٠١٣في 

وبين استغالل الدراسة في بيان تداولية المثل الشعبي من خـالل بنيتـه اللغويـة            

ه النفسية والمعرفية والكشف عن إدراك خصوصية العالقة بين المثل المضروب           وخلفيات

وبين مضربه أثناء عملية التداول ، واختص البحث بدراسة األمثال الشعبية الموصـلية             

 األكثر تداوالً في المجتمع الموصلي ، وقدم البحث التساؤالت اآلتية 

   نوع األمثال التي يعرفها الشخص ويستعملها

   األمثال التي يعرفها الشخص ويستعملها عدد

   مدى تذوق الشخص وفهمه وإدراكه لمعنى األمثال التي يعرفها وكيفية استعمالها 

  .وقد أجاب البحث عن هذه التساؤالت من خالل عينة البحث المجتمع الموصلي 

فـي   دراسة ميدانيـة     –األكالت الموصلية بين الماضي والحاضر      / مرح مؤيد حسن   . ٤

٢٦/٥/٢٠١٣. 

 الموصـلي  يالفقيه محمد بـن ابـي الفـرج ابـو المعـال        / حنان عبد الخالق علي    . ٥

 .٩/٦/٢٠١٣في  – دراسة في سيرته العلمية –) م ١٢٢٤/ هـ ٦٢١ت(



    
 

)٩٢( 

 
 

 
ية يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلم            

الخاصة بالتعريف بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه        

  .المتعددة

ذنون الطائي عدد من المقـاالت علـى الموقـع االلكترونـي للمركـز         . د. نشر أ  -١

msc92.6te.net  

ذنون الطائي عدد مـن المقـاالت علـى موقـع ميـدل ايـست اون            . د. نشر أ  -٢

  Middle-east-online.comالين

 
     يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خارج اطار العمل البحثي وبخاصـة             

القاء المحاضرات العلمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام العلمية            

  :وكما يأتي

وراه فـي  طالب دكت) عمار ظاهر مصلح (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  . ١

العالقـات  (كلية االداب واطروحتـه الموسـومة       /  قسم التاريخ  ،التاريخ الحديث 

 ).١٩٨١-١٩٦٧المصرية التركية 

ورسالتها الموسومة  / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   . ٢

كليـة  / قسم التاريخ   ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العالقات التجارية بين العراق وتركيا      (

 .االداب

/ طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التـاريخ       ) هيثم محمود صالح  (وعلى   . ٣

 ١٩٦٣-١٩٥٨النخبة العسكرية في العـراق  (كلية االداب، ورسالته الموسومة     

 ).دراسة في جذورها االجتماعية واثرها في الحياة السياسية



    
 

)٩٣( 

 
 

احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبـة كليـة الفنـون            . د.م.ويقوم أ  . ٤

 .يلة قسم المسرحالجم

 


 

 
 

 ذنون الطائي .د.أ ١

 .اشرف صالح. اريخ        المنهج االركيولوجي في الت
  ميسون العبايجي .د .م .أ ٢

Baghdad During the abbasid calipthe. by: Le strange 

 

  

  

  احمد قتيبة يونس.د. م. أ ٣

  والتجريب   الدراما الشعري    



    
 

)٩٤( 

 
 

  العبيديعلي  .د ٤

-التحويلية واستدعاء الموروث الشعبي للسرد المعاصر    

  الرحمن محمد الوهابي عبد

  

  

  

  محمد نزار الدباغ .د ٥

A bookcase and some old musty books 

 

 

 

 

 
عروبة جميل. د٦  

Experience and speculation : History and founding 

stories of taqali 1870-1935. by: Jenet. J. Ewald.  

 

  

  

  حنان عبد الخالق. د٧

يخية،     المؤرخ المغربي محمد المنوني ومنهجه في الكتابة التار

 ٢٠٠٩محمد بكور، دورية كان التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر 

  .٨٠ص



    
 

)٩٥( 

 
 

  

  هدى ياسين .د ٨

       الرحالت الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي في 

  .هـ٥-٤القرنين 

  

  

  

  مرح مؤيد .م ٩         

Beyond experimentation, online strategies in 

social services  

 

 

  هناء جاسم ١٠

اسباب نقص القوى العاملة من التدريسيين الجـامعيين فـي           

  العراق واساليب عالجها

Reasons of shortage in manpower of university 

teaching staff in Iraq 

 

  عبد الرزاق صالح محمود.  م١١

الكتابات :       عالقة السحر بالطب في الحضارات القديمة

  -انموذجاً–اليهودية والمسيحية المبكرة 



    
 

)٩٦( 

 
 

  عامر بلو اسماعيل. م١٢

Regional trade and 19 th century in mosul 

  

  

 

 

 

 :     تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للبـاحثين

والدارسين من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المـصادر             

.والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل في حقبها التاريخية المختلفة 

 
 

 

 



    
 

)٩٧( 

 
 

المؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية وب تم إهداء الكت 
:في المركز 

  

  مركز الدراسات االقليمية  ٢٠٠٣ نيسان -عشية االحتالل آذار . ١

  انور عبد العزيز  حلم البلبل . ٢

موسوعة اعالم كبار ساسة العـراق الملكـي مـن           . ٣
  ٢و ج١ج) ١٩٥٨-١٩٢٠(

  خالد احمد الجوال

  محمد نزار الدباغ. د  كم ساعة الذهب وسلسلتهااالجوبة البيروتية في ح . ٤

  احمد محمود البجاري  ١٩٧٩-١٩٧٣العراق والصراع العربي االسرائيلي  . ٥

  عمر عبد الغفور  االعالم بين الحقيقة والتزييف . ٦

  احمد محمود البجاري. د  العراق والصراع العربي االسرائيلي . ٧

  حسيب حديد. د  ترجمة الخطاب السياسي . ٨

  احمد زايد  ياسيةحول النخب الس . ٩

قـراءة فـي مـشغل      -فضاء التحوالت الجمالية   . ١٠
  الفنان محمد اسماعيل

  احمد قتيبة يونس. د

موسوعة اعالم كبار ساسـة العـراق الملكـي          . ١١
  ٢ و ج١ج) ١٩٥٨-١٩٢٠(

  خالد احمد الجوال

 

 

 

 



    
 

)٩٨( 

 
 

 

   



 



    
 

)٩٩( 

 
 

 

 من مجسمات جبسية، تـسلط     يومياً بما يضمه  . استقبال زوار متحف التراث الشعبي     - ١

الضوء على الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخيـة             

  .الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا فـي تخـصص التـاريخ الحـديث         - ٢

  .من قبل باحثي المركزوالتاريخ اإلسالمي واألدب العربي واألدب الشعبي 

نشر المقاالت والدراسات التاريخية واالجتماعية واألدبية في الـصحف والمجـالت            - ٣

  .الثقافية

المساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض الفنية التـي تقيمهـا             - ٤

  .الكليات واألقسام العلمية في الجامعة

 



    
 

)١٠٠( 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


