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 جامعتنا العزيزة، نلحظ االمـل      ام الدراسي الجديد الذي تشهده    مع بداية الع  

وا المنتسبين في مركزنا كجزء من منظومة العمل الجامعي، في تصعيد وتـائر             يحذ

 وتتضمن  ٢٠١٨-٢٠١٧االنجاز العلمي وفق الخطة العلمية المعدة للعام الدراسي         

هـا ومظاهرهـا    ذات الصلة بتاريخ مدينـة الموصـل وآداب   ،انجاز البحوث العلمية  

) الموصـل واستـشراف المـستقبل     (االجتماعية الى جانب االستعداد لعقد نـدوة        

المنجزة  النقاشية االسبوعية ومناقشته احدى البحوث العلمية        االستمرار بالحلقات و

  وهي مجلـة علميـة اكاديميـة   ،إصدار مجلة دراسات موصلية الفصلية   الى جانب   

هـا  والـى جانب  . يتات المتعارف عليها   والحرص على اصدارها ضمن التوق     محكمة

 بمشاركة نخبة من كتاب مدينة الموصـل وتدريـسيي          موصليات الثقافية الفصلية،  

ضاءات موصلية الـشهرية ذات     إتتلى ك المركز، كما ان االصدارات االخرى للمركز       

نية في احـدى    متأموصلية الشهرية التي تعرض قراءات      البحث الواحد، وقراءات    

  . بالشأن الموصلي التاريخي او االدبي او االجتماعي تهتماالصدارات التي
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وعلى الرغم من توقف مطبعة جامعة الموصل نتيجة االضـرار التـي            

لحقت بها، غير اننا لما نزل منكبين على اصدار مجلة موصليات واخواتها من             

النشرات الشهرية والفصلية، وكلنا امل باالستمرار بالعطاء المعهود لمركزنا في 

أبي سعيد الديوه جي رئـيس الجامعـة   . د.ي والثقافي وبمؤازرة أ  االنجاز العلم 

  . العلمية والثقافيةناودعمه المستمر النشطت

مؤمنين بأن المرحلة الحالية بحاجة الى تكاتف كل الجهـود لالرتقـاء            

بالمسيرة العلمية والبحث العلمي، مع وجود االصرار والتصميم االكيـد علـى            

جاه تعميق االنجاز العلمي والبحثي، والكـشف       مواكبة التطور وحث الخطى بات    

  .عن زخارة تاريخنا الوضاء عبر حقبه المختلفة
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في إطار السياسة البريطانية االستعمارية الرامية الى احتالل العـراق بأكملـه، تمكنـت                    

 تـشرين األول  ٣٠ وفي ١٩١٧ وبغداد سنة ١٩١٤ة سنة القوات البريطانية من احتالل البصر  

 تقدمت القوات البريطانية صوب     ١٩١٨ تشرين الثاني    ٢ عقدت هدنة مودروس، وفي      ١٩١٨

بإنزال العلم التركي من ) G.A. Leachman(ثم دخلتها وقام الكولونيل لجمن . مدينة الموصل

  .فوق مقر الحكومة في الموصل ورفع العلم البريطاني

  
إن تأزم األوضاع السياسية وتشديد الخناق على أقطاب الحركة الوطنية فـي الموصـل،                    

والتعسف في جباية األموال وتجاهل رغبات األهالي في الحرية واالستقالل أدت الـى تكـريس               

. اعتقاد جمعية العهد في الموصل، أن الحقوق الوطنية ال تسترد إال عن طريق الضغط والقـوة               

ن اتصاالتهم مع التنظيمات الوطنية في كل من بغداد والبصرة وكركوك ووزعت            فأجرى العهديو 

كما قام جميل المدفعي بقيادة جـيش       . المنشورات التي تحرض على الثورة في مدينة الموصل       
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وبالتحالف مـع قبائـل شـمر       ) قائد الجيش العراقي الشمالي   (عربي وأطلق على نفسه تسمية      

 الياور، وجبور الخابور وغيرهم من القبائـل والعديـد مـن            الجربا التي يرأسها الشيخ عجيل    

الواقعـة  ) تل الفدعمي (المتطوعين وانطلقت الحملة من دير الزور باتجاه تلعفر وعند وصولها           

، قام المدفعي باالتفاق مع ضباط الحملة بتقسيم قواتـه          ١٩٢٠ أيار   ٢٦على نهر الخابور يوم     

الحميد الدبوني الذي كان قد تخلى عن وظيفته معـاون  الى أربعة سرايا، وقد رافق الحملة عبد  

وفي ليلة الثالث من حزيران بدأت أعمال الثورة، حيث قتل القائـد            . الحاكم السياسي في تلعفر   

وفي الساعات المبكرة من الرابع من حزيران دخلـت         ) Stewart(البريطاني الكابتن ستيورت    

 وسيطروا على مركز القوات العسكرية البريطانية     جموع العشائر الثائرة تتبعها القوات العربية،     

وتم قتل ثالثة جنود بريطانيين فيه، كما أرسلت سيارتين تحمالن جنود بريطانيين من مركـزهم       

في الموصل، فتمكن الثوار من قلبهما وقتل أربعة عشر جندياً فيهما وتم كذلك اسـقاط طـائرة               

يقوم باالستطالع إلقي القبض عليـه،  ) Barlow(استطالع بريطانية، وبينما كان الكابتن بارلو      

 ١٩٢٠إن شن الغزوات القبائلية منذ نيـسان        : ((يقول ايرالند . وقتل بعدئذ حينما حاول الهرب    

فصاعداً وحصرها بمعسكرات التجهيزات والقوافل العسكرية، ما بين السكة الحديد في الشرقاط            

رغبة في السلب، كما كانت تدل علـى        وبين الموصل كان يدل على غايات أخرى، غير مجرد ال         

ضبط غير ضبط شيوخ القبائل، حيث أن األساليب المتبعة كانت تشير الـى أن ضـباط جـيش               

فيصل العربي الـسابقين لـم ينـسوا التعبئـة التـي كـان يـستعملها الكولونيـل لـورنس                   

)T.E.Lawrance (             ورفاقه الضباط في مهاجمتهم خطوط التجهيـز التركيـة فـي الحجـاز

كما كان يجري من قبل، أصـبحت القـوات         .. ية، فبدالً من أن تحاصر الحاميات التركية      وسور

  ..)).البريطانية تحاصر على الشاكلة نفسها وتعزل في الموصل

كما جرت مواجهات عدة بين الثوار والقوات البريطانية المحتلة ومنهـا، واقعـة حـرق                   

، ١٩٢٠ مـايس  ٢٤ الغارة التي شنت يوم    في) جنوب الشرقاط (القطار في منطقة عين الدبس      

موضع بين قرية شـيخ ابـراهيم       (وواقعة الخميرة   ) بالقرب من القيارة  (كذلك واقعة الجرناف    

، التي جرت بين العشائر الثائرة وقوة بريطانية يقودهـا حـاكم            )وقرية المحلبية بقضاء تلعفر   

 الموصـل   –طريـق الـشرقاط     تلعفر وأخذت الجموع الثائرة بمهاجمة القوافل العسكرية على         
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وألحقت بهم أضراراً فادحة، ثم أرسلت وفوداً الى مختلف الجهات بالموصل تحثهم على القيـام        

وسعى جميل المدفعي الى جمع قواته للزحـف علـى         . بالثورة لطرد القوات البريطانية المحتلة    

قوة العراقية قد   لو كانت ال  : ((وكتب الضابط السياسي في الموصل يقول     . مدينة الموصل نفسها  

وصلت أطراف الموصل، فليس ثمة شك في وقوع عصيان في المدينة وفق الوعد الذي كان قد                

غير أن النصر الذي تحقق في تلعفر لم يكتب له االستمرار سوى بضعة أيام، ففي               )) صدر بذلك 

الت الخامس من حزيران توجه الجيش البريطاني المتمركز في الموصل معززاً بالمدفعية والعج           

العسكرية المختلفة، صوب تلعفر، والتحم مع طالئع الجيش العربي حيث أخذ األخير بـالتراجع              

  .أمام الضربات العسكرية البريطانية، فقفل جميل المدفعي وضباطه راجعين الى دير الزور

إن وأد الثورة في تلعفر لم يؤد الى انطفاء جذوتها حيث امتدت شرارتها بعد أيام قليلـة                       

وقد كتب بعد ذلك الحـاكم الـسياسي فـي          . لى الرميثة وعمت مناطق العراق شماله وجنوبه      ا

وأنها كانت تستمد   .. ليس هناك من شك بأن الحملة كانت تديرها جمعية العهد         : ((الموصل يقول 

سالحها من مذخر األسلحة الشريفية في دير الزور، وأن فيصل كان يتنصل منها اال أنـه كـان    

  )).بها وأن زيداً كان يشجعها ويمدها بالمالعلى علم تام 

وفي أعقاب انتهاء أعمال الثورة شددت السلطات البريطانية المحتلة من مالحقتها لرجال                  

وخالل الثـورة   : ((الحركة الوطنية في الموصل واعتقالهم، وبهذا الصدد يقول أحد المعاصرين         

ي الموصل، وتشدد الحكـام العـسكريون فـي    العراقية قبل االستقالل اشتدت الحركة الوطنية ف      

منظر رؤوف أفندي الغالمـي يـسير       .. المراقبة والمطاردة والعقاب وثمة منظر لصق بذاكرتي      

  )).حافي، عاري الرأس في يديه قيد يربطهما يسوقه أحد الجالوزة

 ١٩٢٠ في الموصل بأنها الشرارة الحقيقيـة لثـورة العـراق       ١٩٢٠وتكمن أهمية ثورة تلعفر           

وأنها بال شك حفزت الرأي العام والعشائر على التوثب ضد سلطات االحتالل البريطانية لطردهم مـن                

  .العراق والحصول على االستقالل

 حزيران  ١٧ولقد تضاءل نشاط جمعية العهد بعد الثورة، ثم تالشى بعد ظهور آخر بيان لها في                      

تهت أعمال الجمعية بشكل فعلي إثر تأسيس الحكم         استنكر فيه مقررات معاهدة سان ريمو، وان       ١٩٢٠

  .الوطني وانخراط أعضائها بالوظائف الحكومية

  .] وما بعدها٣٠ص) ٢٠٠٨-الموصل(في الوطنية الموصلية : ذنون الطائي. للمزيد انظر د[
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 ال يخفى على المهتم والمتابع بأن المهام التي تضطلع بها الصحافة متعددة فهـي فـضالً             

عن وظيفتها اإلعالمية بمعنى أخبار القراء بكل ما يقع من أحداث هامة في الـداخل والخـارج              

والجـدير بالتنويـه إن     .تنهض بوظيفة إتصالية تقوم على الشرح والتفسير والتوجيه واإلرشاد        

رة جديدة في الثقافة العربية وقد دخلت مع اتصال العرب بالثقافة الغربيـة فمـع               الصحافة ظاه 

وتـوالى إصـدار   ) ١٨٠١(عـام،  ) التنبيه(غزو نابليون لمصر عرف العرب أول جريدة بأسم       

الصحف العربية في الوطن العربي والمهجر وإن أول جريدة إسالمية صدرت في العراق هـي               

صالح أفندي كركوكلي باللغة العربية والتركية وأصدرت جمعية        أصدرها  ) زهرة االتحاد (جريدة  

  .المية ست جرائد خالل بضعة أعوامالهداية اإلس

  :فقد صدرت الصحف التالية١٩٥٨/ تموز ١٤     أما في مدينة الموصل قبل 

١-         صـاحبها نـسيم    ٤/١١/١٩٠٩جريدة عربية تركية إسالمية صدرت في بغداد في

  .   الموصليوسف ثم نقلت إلى

٢-:-        لـصاحبها ومـديرها   ١٩٣٨جريدة يومية اجتماعية دينية إسالمية صدرت عام

المسؤول عبد اهللا الصوفي وتولى تحريرها الشيخ بشير الصقال ولم يصدر منها غيـر بـضعة          

  .أعداد فقد ألغي امتيازها لنشرها مقاالت ذات طابع سياسي

٣-:-   ومديرها المسؤول عبد اهللا ١٩٤٨ في نيسان جريدة دينية اجتماعية صدرت 

زهدي الدملوجي، وقد غير اسمها بعد فترة قصيرة من صدورها بسبب وجود جريـدة تحمـل                

  .نفس األسم في مدينة أخرى وأصبح اسمها الجديد لواء الحق وقد تميزت بتوجيهها اإلسالمي
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٤-:-       مـد سـامي الـدبوني     لصاحبها عبد اهللا اح   ١٩٥٤مجلة دينية صدرت في شباط

ومديرها المسؤول المحامي يوسف النجدي والمرحوم عبد اهللا احد مؤسسي حـزب التحريـر              

  . اإلسالمي في الموصل

٥-:-         أصحاب ١/١٢/١٩٠٢مجلة دينية ادبية علمية شهرية صدرت في 

نية واستمر صـدورها    االمتياز األباء الدومنيكان وصدرت في اللغات العربية والفرنسية والكلدا        

  . ١٩٠٩ثمانية أعوام حيث توقفت عن الصدور في األول 

  

٦-:-           وتـولى   ١/١٩٢٨ /٢٥وهي مجلة شهرية دينية اجتماعية صـدرت فـي

  .رئاسة تحريرها القس سليمان الصائغ وكانت تصدر عن البطريركية الكلدانية في الموصل

٧-:-   تاريخيـة صـدرت عـن المطرانيـة الـسريانية      مجلة دينية أدبية علمية 

  . صاحبها األب بولص بهنام١/٢/١٩٢٦االرثدوكسية بتاريخ 

  

  

  

  



    
 

) ١٠ ( 

 
 

 
 

 
 

  
بية، بحكـم هيمنتـه   يعد االستهالل الحكائي من أهم العناصر التي تتشكل منهاالحكايةالشع           

على بقية العناصرالتي يتشكل منها المتنلحكائي، وهو استهالل سياقي يعمل على إثارة االنتبـاه      

ال بد لها من مدخل إلـى        وقبل أن تبدأ الحكاية،   . نحو جوهر الحكاية منذ بداية الشروع بالحكي      

ةلحكايات لهـا صـيغ   ومقدم. عالمها، أو إلى عالم سرد وقائعها بما يسمى بالمدخل أو المقدمة      

أي أن هذا المدخل أو هذه الالزمة تختلف باختالف الراوي أو           .وأشكال عديدة قد تطول أوتقصر    

ن أغلب نصوص الحكايـات الـشعبية التـي          كما أ  .منهم من يطيل   الراوية، فمنهم من يختصر   

والمقـدمات  تستجيب للقراءة النقدية قد أثبتت تغييرا يتأكد في عتباتها األولى، مثل العنـاوين              

المتداولة، إلى جانب أن القراءة التأويلية لحكاية واحدة واجتثاثها مـن سـياقها          ) االستهالالت(
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األنساق المحيطة بالحكاية نفسها، ويزيـد       الضارب في العتاقة لن يساعد على التمكن من سبر        

التـدوين  تتصل األولـى بلحظـة     : هذا اإلشكال بمرور الحكاية نفسها بلحظتي انتهاك متتاليتين       

األولية، وتتصل الثانية بلحظة التلقي النقدي المؤدي أصلًا إلى إعادة تدوين جديدةوخلق آفـاق              

وهو :االستهالل الوصفي :  من االستهالل تتصف بهما الحكاية الشعبية      نوهنالك نوعا . لها أخرى

  بلغُاستهالل حكائي ي  معطيات وي وصف المكـان، الزمـان    ( الوصف ةطريقب عن معلومات    خبر ،

أحـداث  (هو عكس الوصفي يعمل على نقل الوقائع الحكائية           : االستهالل السردي  و الشخصيات

  )، أقوال ملفوظة وغير ملفوظة

ونجد هـذا الـنمط   ).كان يا ما كان في قديم الزمان      : (معظم الحكايات الشعبية بعبارة   تبدأ  و     

وى العالمي، لكنه يختلف من     من أنماط االستهالل في جميع بدايات الحكاية الشعبية على المست         

  الشفاهي  الثقافي غير المادي وباألخص    حيث الصياغة اللفظية من بلد آلخر، ألن وحدة التراث        

 سواء أكان مثالً أو حكاية أو أغنية تتضمن عناصر أو موتيفات موحدة أيضاً قد تختلـف                 منه،

، ألن  ويـةُ احرى الر من حيث الطول أو القصر وهذا متعلق بالدرجة األولى بـالراوي أو بـاأل             

 محرمة علـى    ت لكنها في كل األحوال ليس     ،الحكايات الشعبية هي من اختصاص المرأة بامتياز      

وهي بدايات يستخدمها الرواة المحترفون، لشد انتباه السامعين وإعطاء صفة قدسـية            . الرجل

 والِقـدم،  دينية على القص، والتي ذكر الباحثون والمهتمون بهذا الشأن، أنها توحي بالعراقـة            

 وهذا التجهيـل لمنبـع   ، للزمان وعدم تحديدههذه العبارة فيها تجهيل وتعتيم   ) في قديم الزمان  (

  .الحكاية أساس في مضمونها

كل مـن  ، كان ياما كان على اهللا التكالن  ( والحكاية الشعبية الموصلية عادة ما تبدأ بعبارة            

ختالف واإلضافة فقط فـي الحكايـة الـشعبية         نجد هذا اال  )عليه ذنب يقول التوبة واستغفر اهللا     

فهـي  . الموصلية، عن مثيالتها من بدايات أو استهالالت الحكاية الشعبية العراقية أو العربيـة          

تحث المتلقي منذ بدايتها على التوكل على اهللا في بداية كل أمـر مـن حياتنـا، السـيما فـي          

 ئـة وتهي. ة واالستغفار من كل ذنـب     وتحث المتلقي كذلك على التوب    . استهاللنا للقص الشعبي  

  .المتلقي نفسياً وذهنياً الستقبال الحكي
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أما الخواتيم فقد امتازت هي االخرى عن مثيالتها مـن الحكايـات الـشعبية المحليـة                       

والعربية، فنراها قد جعلت هذه الخواتيم التي اختتمت بعا الحكاية الشعبية قد استعانت بألفـاظ               

كنا عدكم وجينا ولو كان بيتنا قغيب كـان         ( ا في كل بيت، فقيل في الخواتيم      محلية يكثر تداوله  

كنا عدكم وجينا، لو بيتنا قريب جبنا لكـم         (وفي بعض الروايات  ) حمل زبيب " جابنا لكم " جبنالكم

والـذي يبـدو لـي أن اسـتخدام الـراوي أو الراويـة لهـاتين                ) وحمل زبيـب   *حمل قسب 

تهى الذكاء، ألن هـاتين الثمـرتين المجففتـين محببتـين           كان بمن ) القسب والزبيب (المفردتين

لألطفال أو لمتلقي الحكاية الشعبية، بوصفهما حلوة المذاق، مـا يعطـي تحفيـزاً وانطباعـاً                

ثم إن التمر اليابس ايـضاً أو القـسب         . الستقبال الحكي واالصغاء إليه أكثر في المرة القادمة       

أيام الشتاء الباردة، وهو الزمان المحبب للحكاية       يمنح الجسم طاقة حرارية أكثر، وبخاصة في        

الشعبية، مما يسهل ويدفع لعملية التلقي أكثر، كما أن الزبيب يمنح الجسم هذه الطاقة، فـضالً                

عن أنه يعد بحسب العلم الحديث منشطاً للذاكرة، مما يجعل عملية التواصل مع الحكي مستمرةً               

 لتوليد وابتكـار األحـداث المتالحقـة واالسـتدراكات      طاقة في الحكاية الشعبية  نجدلذلك  .اكثر

ومغزى أخالقـي، وتهـدف إلـى       إنساني  فهي تعبر عن طابع     ،  الموحية لخلق األجواء المثيرة   

 والجـبن، والكـسل،     ،ألنها تحاكي الكـره، والبخـل     ؛  غرس المبادئ والمثل العليا في النفوس     

وس السامعين، والـسمو بـسلوكهم       لتصل إلى تطهير نف    ؛واالعتداء، واالستبداد، بشكل ساخر   

 إن الحكاية الشعبية تهتم بالرغبات واألمنيات واآلمال فإذا ما اسـتثارت فـي              .وتفكيرهمعموماً

  .النفوس الرغبة نجحت وحققت أهدافها

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هو التمر اليابس) بتسكين السين( القسب في اللهجة الموصلية الدارجة*
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إن موضوع دراسة مساهمات األطباء المسيحيين في المسيرة الطبية ، يـستحق البحـث                   

وقد .  من األهمية خاصة أنه لم يحظ بنصيب وافر من الدراسات األكاديمية             فهو على قدرٍ عال ٍ    

فـي التـراث العربـي والعـراق        األطباء والصيادلة المسيحيون    (( قمنا بتأليف كتاب بعنوان     

في بحثنا هذا تناولنا ترجمة حياة األطباء المسيحيين فـي واليـة            . آمل طبعه قريباً    )) الحديث

  : اني الموصل في العهد العثم

 
  :  األطباء المدنيون  -أ 

ولـد فـي    . اسمه القس عبد األحد بن يوحنا الموصـلي          : ١محمد جلبي بن يوحنا الموصلي      

محمـد  (  م ، وتسمى     ١٨١٥/  هـ   ١٢٣٠ م وأسلم سنة     ١٧٧٦/  هـ   ١١٩٠الموصل سنة   

                                            
  مخطوطات الموصل :  الجلبي  . ٢٢٣ – ٢٢٢ ، ص ٢تاریخ الموصل ج :  صائغ ، سلیمان   انظر - ١

عبد الرزاق  . ٣٩٦العھد العثماني ص الموصل في : عماد عبد السالم .  رؤوف ، د    .  ٢٩٣ ، ٢٨٤ ، ٢٨٠ ، ٢٧٢ – ٢٦٦ص 
  .١٨٣ ، ١٨٧ ، ١٧٣ ، ص ٦ ج ١٩٧٧مخطوطات األوقاف العامة في الموصل : ، سالم 
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عده ذلـك   درس الطب على والده ، وكان يتقن التركية والسريانية والالتينية مما سـا            ). أمين  

) الطـب الجديـد الكيميـائي    ( على ترجمة بعض الكتب القيمة من الالتينية إلى العربية مثـل     

وبذلك يعزى له فـضل إدخـال       . لفروليوس  ) صناعة الطب الكيميائي    ( براكلسيوس ،    لمؤلفه

 م  ١٦٧٠/  هـ   ١٠٨١ت  ( العلوم الطبية الحديثة في الموصل بعد صالح بن نصر اهللا الحلبي            

وله مؤلفات مخطوطـة منهـا      .  له عدد من التالميذ منهم شماس عبد الكريم بن نعمو            وكان) 

جاء في كتابه هذا األخير شـرح لكيفيـة      ( شرح أرجوزة ابن سينا في الطب ، والطب المختار          

وكتاب مفردات الطب المختار    )  م   ١٧٨٩استعمال لقاح الجدري السليم الذي اكتشفه جنر سنة         

، ورسـالة فـي النـبض    ) يفه على كتب الطب العربية واألوربية الحديثة     وقد اعتمد في تأل   (  

الروض العطر فـي تلخـيص      ( وحفظ الصحة وأقرباذين الطب المختار وكتاب في الفلك اسمه          

  .   م ١٨٤٦/  هـ ١٢٦٣وكانت وفاته سنة . الدمشقي الفلكي ) زيج ابن الشاطر 

جلبي ، كلفه محمد الجلبـي باستنـساخ        من طالب محمد ال   : ١شماس بن عبد الكريم بن نعمو       

  . بعض المصادر منها نهاية القصد في صناعة الفصد النعرف بالتحديد تاريخ والدته ووفاته 

ذكر أنه كان مأموراً وطبيباً للحجر الصحي في لواء السليمانية سنة            : ٢مـامـيـو سان بيرو  

   . التابعة لوالية الموصل م ١٨٧٤/  هـ ١٢٩١

 م وتوفي فـي بغـداد سـنة         ١٨٥٣/  هـ   ١٢٧٠ولد في الموصل سنة      : ٣سليمان غـزالة 

درس على اآلباء الدومينيكان في الموصل ثم عند اآلباء اليسوعيين          .  م   ١٩٢٢/  هـ   ١٣٤٨

 م ودرس الطب علـى      ١٨٨٠دخل جامعة باريس سنة     . في بيروت   

شانتس وبوتزي وباستور ، ثم حصل على الدكتوراه في الطب عـام            

 – ١٨٩٥وخالل الفتـرة  .  وصل استنبول ١٨٨٧نة  وفي س  ١٨٨٦

 عمل في   ١٩١١ – ١٩٠٥وبين  .  عمل في العراق وسوريا      ١٩٠٥

 ،  ١٩٢٥وانتخب عضواً في المجلس التأسيسي العراقي سنة        . ليبيا  

 أصبح أستاذاً في الكليـة الطبيـة العراقيـة بعـد            ١٩٢٧وفي عام   

                                            
  . ١٧/٧/١٩٨٤الطبیب محمد الجلبي ، جریدة الحدباء :  أحمد ، الدكتور إبراھیم خلیل - 1
   .١٢٤ م ، ص ١٨٧٤/  ھـ ١٢٩١ سالنامة والیة بغداد لسنة - ٢
  .المعلومات أخذت من قریبھ الدكتور ولید غزالة في رسالة خاصة  بعض ھذه - ٣
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  .١االجتماع والفلسفة له مؤلفات في االقتصاد السياسي و. تأسيسها مباشرة

الطبيـب الكاتـب الـدكتور حنـا خيـاط ، ولـد فـي            : ٢ )١٩٥٩-١٨٨٤(حـنّـا خيـاط      

حصل على بكالوريوس في العلوم واالداب من كلية الطب الفرنسية           . ١٠/١٢/١٨٨٤موصلال

 .  ١٩٠٨ ، وعلى دبلوم الطب من جامعتي بـاريس واسـتنبول سـنة              ١٩٠٣في بيروت عام    

  .جمعية الطبية والجراحية في بروكسل انتخب عضواً في ال

خالل الحرب العالمية االولى عمل طبيباً ونائبا لرئيس جمعية الهـالل االحمـر بالموصـل ،                  

 عين طبيباً فـي     ١٩٢٠- ١٩١٨ ، وبين سنتي     ١٩١٩-١٩١٤ورئيساً للمستشفيات فيها من     

 تـرأس مديريـة   ١٩٢١-١٩٢٠مدينة الموصل ، وانتمى إلى النادي االهلي فيها ، خالل سنة    

  مصلحة الصحة العراقية  

 تولى مسؤولية اول وزارة صحة في الدولة العراقية ، ثم بعـد حـل               ١٢/٩/١٩٢١وفي       

 . ١٩٣١ صار مديراً لها حتى سنة       ١٩٢٢وزارة الصحة وابدالها بمديرية الصحة العامة سنة        

وق والطب في بغـداد   تدريس الطب العدلي في كليتي الحق    ١٩٢٦فضالً عن ممارسته منذ سنة      

 ١٩٣٣ عين مديراً عاماً في الوزارة الخارجية ثم مفتشاً عاماً للصحة عام             ١٩٣١، وفي سنة    

وأخيـراً   . ١٩٣٤ومديراً للمستشفى الملكي في بغداد ، وعميداً للكلية الطبية الملكية في سنة             

   . ٣٠/٤/١٩٥٩توفي في 

بات في علـم االجتمـاع مـن مؤلفاتـه          وهو طبيب ماهر وكاتب مجيد له آثار طبية وكتا             

لمعة  اختياريـة وقتيـة فـي الحمـى          (و  ) تناقص النفوس في العراق أسبابه وطرق تالقيه      (

  ) التيفوئيدية

وقد كان لتخصصه في الطب وثقافته الواسعة في احوال المجتمع الدور البالغ في تطـور                    

ة المستشفيات الملكيـة ، ويتـضح        توليه منصب رئاس   أثناء الطبية في مدينته الموصل      األمور

كذلك مـن خـالل أوامـره       .  لرفع كفاءة الجهاز الطبي فيها       إصالحيةذلك فيما أعده من خطط      

                                            
   .٢٥٧ ، ص ٤ج : معجم المؤلفین :  كحالة - ١
 . ١٢٢ ص٢ ، ج٣٧ ص ١  الفكیكي، المصدر نفسھ ،  ج- 2
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 الخياط من واضعي    األستاذحينما نصب وزيراً للصحة ، فكما يقول الدكتور هاشم الوتري يعتبر            

  . اسس التشكيالت الصحية العراقية 

وكان له عيادة في    .  رومي األصل وكان طبيباً لبلدية الموصل        وهو أيضاً  : ١الدكتور ديمتراكي 

  .داره بمحلة السرجخانة

  .من العاملين في مستشفى الغرباء بالموصل : رؤوف عبو يونان 

  .من األطباء العاملين في مستشفى الغرباء بالموصل : فتح اهللا الساعاتي 

  .صل من العاملين في مستشفى الغرباء بالمو: فتح اهللا غنيمة 

 حصل على الـشهادة الطبيـة مـن الجامعـة           ١٨٨٨مواليد الموصل   : ٢عبد األحد عبد النور   

، وتخصص بالطب الباطني، مارس الطـب       ١٩١١األمريكية ببيروت وشهادة دار الفنون سنة       

 – ١٩٣٧انتخب مرتين نائباً عن النـصارى بالموصـل         . في عيادته بداره في سوق الشعارين     

 شباط ٢٨ن يعد عميد الطائفة السريانية في العراق، توفي في           وكا ١٩٤٨ – ١٩٤٧ و   ١٩٣٩

١٩٤٨ .  

 وهو من خريجي كلية الطب في جامعـة          : )١٩٥٩-١٨٨٨ (٣فرنكولجرجيس  الدكتور متي   

، طبيب عيون  كانت عيادته في بيته بالموصل ، زوج إحدى بناتـه دكتـور                بيروت األمريكية   

  . بيوس قسطو

  .ن يعاون الطبيب العدلي في أعماله كا: الجراح األهلي أمين سيفو 

كان يتقدم اآلباء الدومينيكان الذين أسسوا إرساليتهم في الموصل سنة           : ٤ اآلباء الدومينيكان   

 ) Tourianeاألب فرنسيسكو تورياني    ( م طبيبان إيطاليان مبشران هما       ١٧٥٠/  هـ   ١١٦٤

ـ  )  Cod Elinchieniواألب دمنيكو كود ايلنشيني (  دومينيكان بـصناعة الطـب   واشتهر ال

                                            
  . المصدر نفسھ - ١
ي ي درویش، الدلیل العراقي الرسم؛ الیاھودنكور، محمود فھملعشرین بحوزة بسام ادریس الجلبي  الموصل في القرن اأعالمأوراق  - 2

  .٩٦٥، ص ١٩٣٦لسنة 
  ٢ ، العدد ٧مجلة المھن الطبیة ، المجلد  - 3
 – ١ص ) بحث مطبوع باآللة الكاتبة في خزانة األستاذ سعید الدیوه جي (  األباء الدومینیكان وخدماتھم الطبیة في الموصل :  جون فییھ - ٤

٢  .   
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من أنشط المبـشرين   )  Merciaiاألب اوغسطين مرسي ( وكان . بجانب أعمالهم التبشيرية 

  . الذي عالج في الموصل وفي دير مار يعقوب ١٨٥٦ – ١٨٤٠الناجحين خالل الفترة بين 

  

ولكي تحصل اإلرسالية الدومنيكية على الحماية الـضرورية ولخـوف البابويـة مـن وجـود            

 فأصدر قراراً بنقل البعثـة      ١٨٥٦بروتستانت في العراق فقد سارع البابا بيوس التاسع سنة          ال

وقد برز من هـؤالء فـي مجـال       . التبشيرية الدومنيكية في الموصل إلى دومينيكان فرنسيين        

 )  Collet والدكتور دنيس كولييه Calland واألب الرئيس كاالند  Lionاألب ليون (  الطب

  . ١ ١٨٧٦ر أعمال المستوصف الذي فتحوه سنة الذي كان يدي

الدكتور ألكسندر  (  كان يدير المستوصف طبيب بولوني هو        ١٨٧٧وبعد سفر األب كولييه سنة      

ومـن بعـده تـولى إدارة     . ١٩٠٣الذي توفي في الموصـل سـنة    )  Gustaveكوستاف 

 اسـتطاع   ١٩٠٧وفـي سـنة     .  طبيـب لبنـاني      ١٩٠٥ – ١٩٠٣المستوصف وللـسنوات    

  . لمستوصف االستفادة من خدمات الطبيب الموصلي الدكتور حنا خياط الذي سبقت ترجمته ا

  :  األطباء العسكريون –ب 

 كان يدير العمل في المستشفى أطباء األلويـة    ١٨٩٢حتى سنة   : أطباء مستشفـى المـوقـع    

الرائـد  ( وبعدهم   ) . الدكتور نيقوالكي    (وبعد فترة قام بالخدمة     ) . المقدم ديميتراكي ،    ( وهم  

  .٢) آكوب

 . والطبيب هيرانت سرماك آشيان بك 

  

  

 
 
 

                                            
  ) .مصدر سابق ( النشاطات الطبیة : إبراھیم خلیل .  أحمد ، د - ١
   .١٦٠ص :  أوزباي - ٢



    
 

) ١٨ ( 

 
 

 

 

 

 
 

  
  

 يعد االقتصاد العراقي اقتصادا قائما على الزراعة لذلك فقد تمثلت صـادراته الرئيـسة                

بالتمور والحبوب والحيوانات والجلود والصوف والمصران والتبغ وعرق الـسوس ، وكانـت             

بريطانيا المستورد األول والرئيس للصادرات العراقية ومن ثـم الهنـد والواليـات المتحـدة               

    . األمريكية وأخيرا  إيران 

-١٩٢٦،ففـي عـامي     وعموما كانت هذه الصادرات تتعرض النتكاسات بين الحين واألخـر           

الصادرات ويعزى ذلك بسبب نقص اإلنتاج الزراعي وسـوء األحـوال            في   حصل تدني ١٩٢٧

 ، وتفشي الجراد، األمر الذي أدى إلى استيراد الحبوب  وبكميات كبيرة من الهند لـسد  الجوية  

، فضال عن ذلك  فقد كانت الصادرات العراقية تفتقر إلى الجـودة ،              . حاجة االستهالك المحلي  

  . انت مغشوشة ، واألصواف تمتاز بالخشونةفالحبوب ك

عملت غرفة تجارة الموصل منذ تأسيسها على تشجيع تجارة التصدير فكان لهـا دورا  فـاعال      

م ناشدت الغرفة جاهدة من اجل وضع       ١٩٢٧في إزالة العقبات التي تعترض طريقها ففي عام           

لما لهـذه الـصنف مـن    رقابة شديدة على معامل تنظيف المصران،وتحسين طريقة تحضيرها        

  . أهمية تجارية مع الواليات المتحدة 

ومن الالفت  للنظر إن تجارة التصدير في سنوات األزمة االقتصادية لم تكن أفضل من تجـارة                 

االستيراد ، فقد أدى انخفاض الطلب الخارجي على منتوجات العراق الزراعية والحيوانية إلـى            

  .سعارها  وهبوط صادراتها ارتفاع عرض المواد وبالتالي انخفاض أ
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لقد أسفرت سنوات األزمة االقتصادية عن بروز ظاهرة غير مألوفـة فـي حيـاة الـبالد                      

االقتصادية، وهي ظاهرة إفالس عدد كبير من التجار منذ األشهر األولى لألزمة، فضال عن ذلك               

  تذمر كبيرا فـي  فقد تمخض عنها ضعف القدرة الشرائية لدى السكان ، كما ولد فائض اإلنتاج  

نفوس المزارعين وقد حملهم هذا على عدم القيام بحصاد مزروعاتهم ، وترك التجار ما لديهم                

مليـون دينـار عـام       ) ٤،٦(من منتوجات زراعية ليأكلها الدود،وقد انخفضت الصادرات من         

   .١٩٣١مليون دينار عام  ) ٢و٦(م إلى ١٩٢٧

زمة االقتصادية بعدة مناشدات بغيـة تخفيـف حـدة    تقدمت غرفة تجارة الموصل أثناء األ          

األزمة وتشجيع تجارة االستيراد، فقد دعت إلى مراقبة شركات المالحة التـي كانـت تحتكـر                

عمليات النقل في ميناء البصرة ، وترفع أجور الشحن البحري مع بدء موسم التـصدير األمـر    

برام  االتفاقيات التجارية مع الدول  الذي يقف عائقا في طريق المصدرين كما دعت الغرفة إلى إ          

  .المجاورة والقضاء على مشكلة الخوة  التي عانى منها تجار الموصل 

وبعد انتهاء األزمة االقتصادية شهدت تجارة التصدير تطورا ملحوظـا إذ ارتفعـت قيمـة              

 لزيادة    ا، وذلك ٩٣٣الصادرات من اقل من مليوني دينار إلى أكثر من خمسة ماليين دينار عام              

اإلنتاج الزراعي وازدهار التجارة الدولية، وتطبيق قاعدة االستيراد النـسبي وتحـسن طـرق              

المواصالت  وحل الكثير من مشكالت الملكية الزراعية وغيرها من األمور األخرى إال انه فـي                

ة سادت األسواق العراقية حالة من الكساد الشديد المقرون بديون تجارية  وزيـاد           "١٩٣٨عام  

وقد استمرت هذه الحالة إلى الشهور األخيرة من عام         "في عرض البضائع ،وتدهور في األسعار     

  .واسفرت عن وقوع حاالت من اإلفالس  وانخفاض مقدار العملة ١٩٣٨

وأثناء اندالع الحرب العالمية ، سارعت الحكومة العراقية إلى إصدار مرسوم تنظيم الحياة                  

م إذ خول هذا المرسوم الحكومـة صـالحيات  واسـعة            ١٩٣٩ام  في ع ) ٥٨(االقتصادية رقم   

لإلشراف على تصدير البضائع واستيرادها ومنع التصدير واالستيراد أو تقييدهما كما عملـت              

لـسنة  ) ٦(على تنظيم الحياة االقتصادية العراقية فأصدرت مرسـوم جمعيـة التمـور رقـم               

لتنظيم تجـارة الحبـوب     ١٩٣٩بوب لسنة لتنظيم تجارة التمور ،والئحة تنظيم تجارة الح      ١٩٣٩

  .التي  كانت تعاني من وضع متدهور في األسواق العالمية 
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مليـون دينـار   ) ٢و٥٠٠( ارتفعت قيمة الصادرات خالل الحرب العالمية الثانية من قيمة           

 ١٩٤٣ماليين دينار عام    ) ١٠(  والى حوالي  ١٩٤٣ماليين  دينار عام      ) ٩(  إلى   ١٩٣٩عام  

الرتفاع كان ملحوظا في األسعار وليس في الكمية ، وذلك بسبب النفقـات العـسكرية ،    إال أن ا  

فقد كان على العراق مواجهة الطلبات المتزايدة التي أوجدتها في العراق والمنطقة المجـاورة              

  .ظروف الحرب ووجود القوات األجنبية فيها وزيادة الطلب على المواد الغذائية 

 العالمية الثانية رفعت غرفة تجارة الموصل مذكرة إلى رئيس الوزراء           وبعد انتهاء الحرب       

طالبت فيها إلغاء القيود المفروضة على      ) ١٩٤٦مايس  ٣٠-١٩٤٦شباط٢٣(توفيق السويدي   

تجارة التصدير خالل ظروف الحرب ،والى ترك حرية التصدير للتجار مؤكدة حاجـة األقطـار               

  .المجاورة إلى المنتوجات العراقية 

بـسبب  ١٩٤٨بيد أن األوضاع االقتصادية في العراق اتسمت باالنحطاط والتدهور عـام                  

حرب فلسطين ، وإيقاف ضخ النفط عبر ميناء حيفا وبدأت قيمة الصادرات بالتراجع إلى حوالي          

 سبب انخفاض قيمة الدينار العراقي على اثـر  ١٩٤٩مليون دينار إال أنها ارتفعت عام    ) ٧و٥(

 ، مما سبب الزيادة فـي الطلـب علـى           ١٩٤٩يمة الباون اإلسترليني  عام      خفض بريطانيا ق  

  .البضائع العراقية 

وكانت األصواف من أهم البضائع العراقية التي تصدر إلى الخارج ،وتحتل مكانة كبيـرة                    

 مـن وزارة    ١٩٤٩لدى التجار السيما تجار الموصل فقد طلبت غرفة تجارة الموصل في عام             

اح بتصدير األصواف إلى أنحاء العالم كافة ، بعد أن كان التصدير مقتـصرا علـى     المالية السم 

الواليات المتحدة فقط، الن ذلك يؤدي إلى تكدس األصواف فـي العـراق وبالتـالي انخفـاض            

أسعارها ، األمر الذي يلحق اضرار كبيرة بالتجار وقد أيدت  كل من غرفتـي  تجـارة بغـداد                    

  .والبصرة هذا الطلب 
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 قصي حسين آل فـرج    االستاذ    محقق خطيب واعظ موصلي انه     ة نساب ومكتبي خطاط             

 بمحلة باب الطوب المعروفة بمحلة جوبة البكارة المطلة علـى           ١٩٤٦، ولد في الموصل عام      

، )المركزية(والدراسة المتوسطة   ) المنصورية(ل االبتدائية   نهر دجلة، تخرج في مدارس الموص     

درس الفقه واللغة العربية على يد الشيخ الجليل        .  القسم العلمي ) الشرقية(والدراسة االعدادية   

 في جـامع الـشيخ عبـدال        ١٩٦٧علي بن شمالي إمام وخطيب جامع الخضر وكان ذلك عام           

لشيخ حسين الحبيطـي، وأتقـن قـراءة القـرآن     بمدرسة الطغرائي، وأخذ علوم التفسير عن ا      

برواية حفص على أستاذه الشاعر حسين الفخري، وذلك بعد دخوله معهد اعداد المعلمين فـي               

، ومن أبرز نشاطاته خـالل سـني        ٦٦/١٩٦٧المجموعة الثقافية وتخرجه فيه للعام الدراسي       

اقات الساحة والميـدان فـي   التي أهلته ليشارك في سب، هوايته لرياضة بناء األجسام ، الدراسة

بعدها تحول إلى رياضة    ، وليحصل على المركز الثالث للمدارس الثانوية فيها      ، لعبة رمي الرمح  

الجمناستيك ليحصل علـى بطولـة العـراق        

 ١٩٦٥( للمدارس الثانوية لسنتين متتـاليتين    

ثم عين في سلك التعليم في مطلع       ). ١٩٦٦و

عمل  وفي السنة نفسها نقل الى ال      ١٩٦٨ عام

في اعدادية المستقبل للبنين بـصفة مـساعد        

وعين مسؤوالً عـن    . ١٩٧٤مختبر حتى عام    

 ١٩٧٩المكتبة العامة الفرعية في برطلة عام       

 حيث نقل للعمـل     ١٩٩٠وبقي فيها حتى عام     
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وشغل ادارة قسم النوادر والدوريات والمخطوطات فـي        . في المكتبة المركزية العامة بالموصل    

م تسنم معاونية االدارة فيها ثم عين مديراً للمكتبة، وهو آخر الرواد األوائـل              المكتبة العامة، ث  

  .الذين تمرسوا في العمل المكتبي

  
  صور تجمع الراحلين

  قصي ال فرج مع شيخ مؤرخي الموصل سعيد الديوه جيالباحث

 

     رات مركز دراسات الموصل وله فيها مشاركات كمحاض      / عضو لجنة أصدقاء جامعة الموصل

  .وندوات

 عضو فخري في جمعية المؤرخين فرع الموصل. 

 المركز العام/ عضو شرف دائم في جمعية الخطاطين العراقيين. 

 ٢٠٠٢رئيس جمعية الخطاطين العراقيين فرع نينوى. 

 رئيس لجنة موسوعة عشائر وبيوتات نينوى .  

 اتحاد المؤرخين العرب/ عضو الهيئة العربية لكتابة تاريخ األنساب.  

 و االتحاد العام لألدباء والكتاب فرع نينوىعض.  
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 عضو نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى. 

 دمشق/عضو األمانة العامة ألنساب السادة الهاشميين. 

 عضو جمعية قراء نينوى. 

 عظ وخطب في عدة جوامع في مدينة الموصل وآخرها جامع المهـيمن فـي حـي      او

 .الميثاق، حتى مرضه

 قيق والتوثيق والتصديق في األنساب العربية من العراق وسوريةمجاز بالنظر والتح.  

         ساهم في العديد من الدورات الفنيـة والمهنيـة :

الخط العربي والدفاع المدني، واالحـصاء، والعمـل        

  .المكتبي المتخصص

:   

 بتـراث مدينـة الموصـل       تهنايع عنهعرف        

 في الغوص   وتاريخها وتراجم أعالمها، وكان شغوفاً    

بأعماق التاريخ الموصلي والبحث فيه بدقة السـيما        

   وهي، فألف في ذلك الكتب تراجم أعالم المدينة

القضاء والقدر، جذور الفكرة واشكاليتها والحـل        .١

  .اإلسالمي

 .دراسة تاريخية ميدانية) جوبة البكارة( محلة باب الطوب .٢

 إسماعيل الكبير األديب والمؤرخ .٣

 )ذ البصيراألستا(علي الشمالي  .٤

 المكتبات العامة الموصلية .٥

 تراجم قراء القراءات القرآنية في الموصل .٦

 عشيرة العزة في الموصل .٧

 )سيرة وأدب(احمد رمضان البكر آل خروفة  .٨
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 )تحقيق(الشكر البن أبي الدنيا  .٩

وهـو ِكتَـاب    ). تحقيق(وكْفُ الغمامة لمحو ما كتب على الرخامة لجده إسماعيل الكبير          .١٠

ي تَاريِخي لُغَِوي، تَدور َأبحاثُه حوَل تَصحيِح مـا         انِْتقَاِد

كُِتب علَى الرخَامِة الموضوعِة غَلَطـاً فَـوقَ ِمحـراِب          

  الجاِمِع النُّوِري ِبالموِصِل

اآلثَار والمباِني العرِبية في الموِصِل علَى ضوِء        .١١

 )تحقيق(لجده إسماعيل الكبيرالنَّقِْد الحِديِث 

ِرحلَةٌ حديثَةٌ الى الشيخ عادي والربان هرمـزد         .١٢

 )تحقيق وتعليق(للقس سليمان الصائغ الموصلي

 العجاجةُ الزرنَِبيِة في الساللَِة الزينَِبيـِة       رسالة .١٣

 )تحقيق لم يكتمل(لجالل الدين السيوطي 

 أخبار العراق في الصحافة المصرية  .١٤

  معجم األمكنة والقرى الموصلية في التاريخ .١٥

الحـدباء ونينـوى    : مقاالت ودراسات متنوعة منشورة في الصحف والمجالت المحلية        .١٦

 .والبيرق وفتى العراق والحوار الوطني، ومجلة الرباط

   

 في تركيا وتداعياتها فـي      ١٩٢٥الخالفة وحركة عام    

مساجد ومراقد  ،  المنطقة، المكتبات اإلسالمية في العالم    

صفحات من حيـاة الـشيخ      ومشاهد موصلية مندثرة،    

رشيد أفندي الخطيب، الخطاط صالح السعدي، مخاتير        

  .الموصل

 

. ب. مسجد العبادلة بحـي وادي العـين الجنـوبي    .  آ
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  .جامع القاسم بحي الميثاق

جهات لمدخل جامع سـيد     إحدى الوا . د. جامع الرقيب على مدخليه والمحراب بحي الميثاق      .  ج

  . مترا٨٥ًجامع الشهداء في أربيل . هـ. المرسلين بحي االنتصار

 مدخل وقاعة المكتبة المركزية     . ز .مسجد الشيخ محمد بن احمد الطحان بمحلة شهر سوق        .  و

  .العامة احداها على شكل بانوراما

  .ثالث قاعات في الكلية التقنية الهندسية بجامعة الموصل.  ح

م ٢٠١٤ /٢٨/٢ هـ الموافق ١٤٣٥/ربيع الثاني / ٢٨ صباح يوم الجمعة     )رحمه اهللا ( لىانتقل ا 

أثر مرض عضال، ألَم به منذ شهور طويلة وهـو يـصارع األلـم بالـصبر الجميـل والحمـد              

   . خير الجزاء ويدخله في عباده الصالحينان يجزه نسال اهللا ،واالحتساب عند اهللا العلي القدير

 

 الطالب موسوعة اعالم الموصل في القرن العشرين صعمر .د.ا -١
 ١١١ ص٢االستاذ عبدالجبار محمد جرجيس موسوعة علماء الموصل ج -٢
أعالم فقدناهم المؤرخ والكاتب قصي حـسين آل        (مقال بقلم صفاء قصي حسين بعنوان      -٣

 .٣٢ص) ٦٠(مقال منشور في مجلة الرباط، العدد) عطاء ووفاءفرج 
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يعد السكن العمودي أحد أهم المظاهر اإليكولوجية في المجتمعات اإلنسانية، وقد تكون            
الكثافة السكانية العالية في المدن أحد أهم أسباب وجود مثل هذا النوع من الـسكن، إذ تظهـر      

 تبرز أهمية السكن العمـودي      ا سكن جديد يكفي للعدد الكبير من أفراد المجتمع وهن         الحاجة إلى 
بسبب استحواذه على مساحة أصغر ومساكن أكثر، وقد يكون السكن العمودي مـن المـشاريع       

الجمالية للمدينة، أو قد تتطلب الحياة الحضرية الجديدة طرازاً من األبنية المتطورة والحديثـة              
للحياة العصرية وشكالً من أشكال التقدم في البناء كما في الدول األوربية، أو قد             لعدها أنموذجاً   
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طبقات اجتماعية معينـة أو شـريحة محـددة         " شققاً وعماراٍت سكنيةٍ  "يشمل السكن العمودي    
بوصف ذلك نوعاً من السياسة اإلسكانية التي تتبعها الدولة والجهات ذات العالقة بالمـشاريع              

 مجتمع، ويمكن أن يكون هذا النمط السكني المتمثل بالعمارات السكنية متعددة            اإلسكانية في كل  
الطوابق والذي جاء كمعالجة أولى لتجميع الوحدات السكنية ضمن منطقة واحدة، كَـرِد فعـٍل               

  .على التوسع األفقي في جميع مدن العالم
 أو عدم تفـضيل     وقد يكون هناك العديد من المحددات والمعايير التي تتحكم في تفضيل            

نوع السكن العمودي بالنسبة للفرد بحسب نمط الحياة االجتماعية التي يرغبهـا، ومـن هـذه                
المعايير مثالً الخصوصية والموقع والعالقات االجتماعية ومستقبلها وما إلى ذلك من المعايير،            

الجتماعيـة  فضالً عن العديد من الخصائص الدينية والديموغرافية والعمرانية واالقتـصادية وا          
التي قد تساهم في مدى تفضيل الفرد للسكن العمودي أو رفضه له، ويتدخل في لجوء الشخص                
إلى السكن العمودي أيضاً طبيعة الخدمات المتوفرة في الشقة السكنية أو المجمع السكني مـن               

ا عوامل  ماٍء وكهرباٍء ونقٍل وصحٍة وتعليٍم وما إلى ذلك من األمور المتعلقة به، والتي تكون إم              
جاذبة أو عوامل طاردة ألفراد المجتمع بحسب قناعة الفرد بذلك ومالئمة الظروف المتوفرة في              

  .المسكن
فمن الناحية الدينية مثالً نجد أن بعض المجتمعات وبخاصة اإلسالمية منهـا، تفـضل              

ان وجود بعض المزايا في تصميم المساكن وتعدها ضرورية جداً، تلك المزايا التي تعطي الـسك        
نوعاً من االنعزالية والخصوصية، والتي تعود بالدرجة األولى إلى بعض التشريعات واألوامـر             
الدينية السائدة التي تقضي بضرورة تحجب النساء وعزلهن عن مجتمع الرجال، فـضالً عـن               
وجود أسباب أخرى تتعلق بالحصانة الدفاعية المتميزة، لذلك نرى أن أغلب مداخل المساكن ال              

ورة مستقيمة لتمنع الرؤية عن ما في وسط الدار، بل أن المدخل المؤدي إلى الساحة               تكون بص 
الوسطية التي تطل على جميع الغرف يكون غير مباشر، وبعض أفراد المجتمع يحاولون أن ال               
يظِهروا شيئاً من مساكنهم من الخارج، إذ يلجؤون إلى استخدام الفتحات الضيقة التـي تمنـع                

ولوية للخصوصية لتعلق األمر بالمعتقدات الدينية، ونحن في مجتمعاتنا نـرى           الرؤية وتضع األ  
مراعاة هذا الجانب من ِقبل الساكنين وذلك يعود إلى تمسك أفراد المجتمع بالجانب الديني ومـا     
يرتبط به من مفاهيم التحجب والستر، وفي مجتمع مدينة الموصل الذي يتمسك أفراده بـالقيم               
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 نرى أن أغلبهم يسعون إلى االستقالل بالسكن والحفـاظ علـى خـصوصيات              والتعاليم الدينية 
عوائلهم أي أنهم يفضلون السكن المنفصل أو المنفرد، بل أن البعض يرى أن العوائـل التـي                 

  .تسكن الشقق ال تحصل على عزلتها وخصوصيتها لذلك فإنهم اليفضلون السكن فيها
مجموعـة مـن   ) ق والعمـارات الـسكنية  الشق(وقد تتحكم في بناء المساكن العمودية     

المحددات االقتصادية، فالكثافة السكانية العالية قد تُظِهر الحاجة إلى سكن جديد ومالئم يكفـي              
للعدد اإلضافي من السكان فتبرز أهمية السكن العمودي بسبب استحواذه على مـساحة أصـغر     

المقاييس، ويعود هذا إلى طبيعـة الـسياسة اإلسـكانية          ومساكن أكثر وتكاليف مادية أقل بكل       
للدولة سواء انعكس ذلك على توفير مواد بناء أقل أو خدمات أقل أو ما شابه ذلك، ومن جهـٍة        
أخرى قد تكون الشقق في السكن العمودي هي الحل األمثل لمشكلة إيجارات البيوت أو غـالء                

كون الشقق السكنية في بعض الـدول مخصـصة         أسعار األراضي بالنسبة ألفراد المجتمع، إذ ت      
، مراعاةً لظروفها االقتصادية التي تمر بها وخاصةً فئة    عللفئات االجتماعية ذات الدخل المتواض    

الشباب التي تركز عليها بعض الدول، فاألمر في نهايته يهدف إلى توفير بيئة سكنية مالئمـة                
  .تطور وترفع من مستوى إنتاجية أفرادهاتستوعب فعاليات األسرة ومتطلباتها وتمكنها من ال

هو المكان اآلمن الذي تتحقق فيه خصوصية األسرة مـن          ) بيتاً أو شقةً  (وألن المسكن     
الناحية االجتماعية، فال بد للمرء من سكٍن يؤويه لكي يعيش حياته وحريتـه ويحـصل علـى                 

ض المجتمعات وبخاصـة     فهناك من األفراد في بع     راحته، وينظم فيه حياته الخاصة والعائلية،     
الشباب من يبحث عن منزٍل خاٍص له وِلزوجته لتضمن عائلته خصوصيتها التامة بعد الـزواج            
وتكون الشقة السكنية حالً أمثالً لمشكلة سكنه وقراراته العائلية وأسـلوبه فـي إدارة عائلتـه            

 على الشقق، إنمـا     وهناك بالمقابل العديد من أفراد المجتمعات يفضلون البيوت       وتربية أبنائه،   
يرضون أسلوب السكن العمودي حين يكون حالً مؤقتاً لحين استمالك بيـت خـاص أو قطعـة                 

وذلك ألنهم ينظرون إلى الشقق السكنية على أن مـشكالتها كثيـرة            أرض سكنية خاصة بهم،     
بسبب كثرة اختالط العوائل، وبخاصة المشكالت الناتجة عن األطفال من خالل اختالطهم ولعبهم             

، وفي  تمركزا للجنوح والسرقا  سويةً، ويمكن القول أن السكن العمودي أصبح في بعض الدول           
  .ةدوٍل أخرى أصبح مركزاً الرتفاع معدالت الجريم
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أما بالنسبة للجانب الخدمي المرتبط بمدى توفير خدمات الماء والكهربـاء والتـسوق             
نواع السكن األخـرى، ويـنعكس      والخدمات الصحية، فإنها تكون ذات أهمية وفائدة مشاِبهة أل        

مدى توفرها من عدمه سلباً وإيجاباً على الساكنين في كل مكـان سـواء الـسكن األفقـي أو                   
فالماء متوفر مناوبـةً علـى     ) خدمات الماء (العمودي، إال أن هناك بعض االختالفات منها مثالً         

ظمة، ولكن هذا يمثل    األغلب أي أنه يكون موجوداً لساعات وينقطع لساعاٍت أخرى وبصورة من          
إذ ) الثالـث والرابـع  (مشكلةً لبعض الساكنين في الشقق وبخاصة الساكنين في الطوابق العليا        
مـثالً  ) ماطورات المياه(أنهم يعانون من عدم صعود الماء إلى األعلى مما يدفعهم إلى استخدام        

كني للحـصول علـى   مع قلة أنابيب وصنابير المياه قياساً بحاجة كل من يسكن في المجمع الس      
الماء، وكمثال آخر نجد أن المصاعد الكهربائية قد ال تكون متـوفرة فـي أغلـب المجمعـات                  
السكنية العمودية وبخاصة في مدينة الموصل، مما يخلق نوعاً من التفاوت واالخـتالف فـي                
فائدة وأهمية هذا النوع من السكن لدى البعض، تكمن في أن الساكنين متفاوتين فـي سـكنهم          

ين الطوابق األرضية واألولى والطوابق العليا، وبين الـشباب والمـسنين، وبـين األصـحاء          ب
 .والمرضى
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بن االثير حول بعض الزيارات التي قـام        هناك عدد من االشارات التي وردت على لسان ا             

عندما كان مع جيش صـالح الـدين        ) م١١٨٨/هـ٥٨٤(بها إلى بالد الشام ، واولها في سنة         

المتوجه إلى فتح الساحل الشامي ، بعد االنتصارات التي حققها فـي تحريـر بيـت المقـدس                  

سكر صالح الـدين  وكنت حينئذ بالشام في ع:"، اذ ذكر ابن االثير ما نصه        ) م١١٨٧/هـ٥٨٣(

ويبدو ان ابن االثير التقى به شخصيا عندما كان السلطان االيوبي بمدينة دمـشق      ". يريد الغزاة 

] أي مع صالح الدين   [وكنت معه   :"يتهيأ للخروج إلى تحرير الساحل الشامي ، حيث ذكر بقوله           

لصليبيين فـي  واستعادته من ا وانتهز ابن االثير هذه الفرصة وشهد تحرير حصن برزية " حينئذ

وراى بنفسه الموضع الذي حصل      وفي السنة نفسها ايضا زار طبرية     ) م١١٨٨/هـ٥٨٤(سنة  

ولقد اجتـزت بموضـع الوقعـة       : "فيه قتال بين الجانبين االسالمي والصليبي ،فقال بصدد ذلك        

بعدها بنحو سنة ، فرايت األرض مألى من عظامهم تبين على البعد ، منها المجتمـع بعـضه                  

، ومنها المفترق ، هذا سوى ما جحفته السيول واخذته السباع فـي تلـك اآلكـام                 على بعض   

  ". والوهاد
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" البـاهر "وال نستبعد من ابن االثير زيارته لبيت المقدس ، حيث هناك اشارة وردت في كتابـه            

  ".    وذلك انني قدمت من زيارة بيت المقدس بعد ان فتحه المسلمون:"تؤكد ذلك بالقول 

وذلك عند حـصار  ) م١١٩٣/هـ٥٩٠(ر ابن االثير مدينة دمشق مرة اخرى في سنة          وزا      

مدينة دمشق الخـذها مـن      ) م١١٩٩-١١٩٣/هـ٥٩٥-٥٨٩(الملك العزيز بن صالح الدين      

فـي  "، حيث ذكر ابن االثير ما نـصه         ) م١١٩٦-١١٩٣/هـ٥٩٢-٥٨٩(اخيه الملك االفضل    

ين ، وهو صاحب مصر ، إلى مدينة دمشق         هذه السنة وصل الملك العزيز عثمان بن صالح الد        

، " ، وحصرها وبها اخوه االكبر الملك االفضل علي بن صالح الدين ، وكنـت حينئـذ بدمـشق     

ولعل سبب وجود ابن االثير في هذه المدة بدمشق هو للوقوف بجانب اخيه الذي كـان وزيـر                  

ح الدين انفسهم كمـا     الملك االفضل ، والذي كان طرفا في المشاكل التي حصلت بين اوالد صال            

  . ذكرنا سابقا

وانتهز ابن االثير فرصة وجوده ببالد الشام في هذه السنة ، وقام بزيارة بعض المواقـع                     

التي كانت في السابق بايدي الصليبيين ، والتي تم استرجاعها من قبل المسلمين ، فزار حصن                

 من خالل احد االشخاص ممن كان       ،وايات الشفوية الخاصة بالصليببين   االكراد، واخذ بعض الر   

ـ ٥٨٧-٥٨٥(مع الجيش الصليبي ، الذي كان يتهيأ للقيام بحملة صليبية ثالثـة      -١١٨٩/هـ

ولقـد حـدثني بعـض المـسلمين     "على بالد الشام ، حيث ذكر ابن االثير ما نـصه    ) م١١٩١

كان هـذا   المقيمين بحصن االكراد ، وهو من اجناد اصحابه الذين سلموه إلى الفرنج قديما ، و              

الرجل قد ندم على ما كان معه من موافقة الفرنج في الغارة على بالد االسالم ، والقتال معهـم             

" ، والسعي معهم ، وكان سبب اجتماعي به ما اذكره سنة تسعين وخمسمائة ان شاء اهللا تعالى                

. سبب اجتماعه بهذا الرجل     ) م١١٩٣/هـ٥٩٠(، ومن المؤسف انه لم يذكر في حوادث سنة          

عند زيارته إلى مدينة حلب ، والتقـى  ) م١٢٢٨/هـ٦٢٦(ذكر ابن خلكان انه في اواخر سنة  و

ت ( من خاللها بابن االثير ، والـذي كـان ضـيفا عنـد الطواشـي شـهاب الـدين طغريـل             

اتابك الملك العزيز بن الملك الظاهر صاحب حلب ، وسافر ابن االثير بعدها             ) م١٢٣١/هـ٦٣١

إلى مدينـة  ) م١٢٣٠/هـ٦٢٨(، ثم عاد مرة اخرى سنة   ) م١٢٢٩/هـ٦٢٧(إلى دمشق سنة    

حلب، ويبدو من ذلك ان ابن االثير كان دائم التنقل بين هذه المدن باالضـافة إلـى بغـداد، اذ                    



    
 

) ٣٢ ( 

 
 

اشتغاله بالتصنيف يتطلب منه ذلك ، حيث انه لم يكن دائم االقامة بالموصل ، والدليل على ذلك                 

انه في سنة ما كان بمدينة الموصل ، حيث ذكـر      " الكامل"انه يذكر بين الحين واالخر في كتابه        

، وهي السنة التي تعرضت فيها الموصل إلى هزة ارضـية ،  ) م١٢٠٨/هـ٦٠٤(ذلك في سنة    

وفي اثناء سرده لهذا الخبر ذكر انه كان في ذلك الوقت بمدينة الموصـل، ولالسـف ان ابـن                  

اللها بعض المـدن ، وهـذا مـا نجـده     االثير في بعض االحيان ال يحدد السنة التي زار من خ      

، انـه كـان فـي       ) م١٢١٨/هـ٦١٥(واضحا من خالل الرواية التي اوردها في حوادث سنة          

زيارة لبيت المقدس ، ودخل بيعة صهيون وسأل احد القسسة المتواجدين فيها حول سارية من               

ها منه عمه الملـك  الرخام كانت بهذه البيعة واراد الملك االفضل ان ينقلها إلى دمشق ، ثم اخذ            

واعجب من هذا انه كانت بالبيت المقدس سارية من الرخام ملقـاة            : "وذكر ذلك بقوله    . العادل

في بيعة صهيون ليس مثلها ، فقال القس الذي بالبيعة هذه كان قد اخذها الملك االفضل لينقلها                 

 ". …إلى دمشق ، ثم ان العادل اخذها بعد ذلك من االفضل طلبها منه فاخذها
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ال وهو التاريخ المحلـي ،      إسالمي  نواع التاريخ اإل  أ نوع من        كتاب تاريخ الموصل لالزدي     

وع من التواريخ، فقدان الوحـدة الـسياسية للدولـة العربيـة      ساعدت على ظهور هذا الن    وقد  

لى كتابة تواريخ مفصلة لـبعض  إلى الحاجة إسالمية، ووجود شعور لدى عدد من المؤرخين  اإل

ن روح  إعمال التي قام  بها مؤرخي التـاريخ العـام، كـذلك             قاليم والمدن من اجل تكملة األ     األ

لى عصبية للمدن بعـد اسـتقرار       إسالم انتقلت    اإل العصبية التي كانت سائدة بين عرب ما قبل       

سـالم نـشأت    ن الكثير من التواريخ المحليـة فـي اإل        إ يضاًأمصار التي حررت، و   العرب باأل 

ذا كان ذلك حاجة من حاجات المحدثين في عملهم وذلك لتثبيت موطن           إالعتبارات دينية وفقهيه    

   .وغير ذلك .م وصحتهاكد من سالمة رواياتهأحاديثهم والتأالمحدثين وتقرير 

  
سطورية والسـيما حـين   خبار األوهام واألوال تخلو التواريخ المحلية من العناصر الخيالية واأل    

 اتصفت بعض المـؤرخين بـالتحيز       يضاًأولى من التواريخ القديمة للمدن، و     قسام األ تتناول األ 

  .  وهي مأخذ للتواريخ المحلية. السياسي 
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داث تاريخية مهمة أمتدت تقريبا من منتصف القـرن الثالـث           عاش األزدي في عصر حفل بأح     

كان مـن أبرزهـا     ) م٩٤٥/ هـ  ٣٣٤(التاسع للميالد زمن والدته، حتى سنة وفاته        / للهجرة  

، وانتهت بـدخولهم بغـداد   )١)(م٩٣٣/  هـ   ٣٢١(ظهور دولة بني بويه في بالد فارس سنة         

  /  هـ ٣٣٤(

ة في مركز الخالفة في بغداد والموصل على الوضـع          وقد اثرت هذه االحداث السياسية المتنوع     

العام للخالفة وبخاصة الوضع االقتصادي ،فظهر اثره في انهاك ميزانيـة الدولـة فـي ظـل                 

  ).٢ (ةالبويهيالسيطرة 

 جمـادى األخـرة سـنة       ١١   دخل البويهيـون بقيـادة اميـرهم معزالدولـة بغـداد فـي              

خوفاً مـن  ) م٩٤٥-٩٤٤/هـ٣٣٤-٣٣٣( واختفى الخليفة المستكفي باهللا )  م٩٤٥/هـ٣٣٤(

بطش الجند الترك الذين كانت لهم السيطرة والنفوذ في العاصمة ، وقد نزل االميرمعز الدولـة                

فقـرر  ) .٣(البويهي بباب الشماسية، وطلب من الخليفة الظهور وأن يالقيه من أجل البيعة لـه       

فين كانا في صـراع مـستمر ،        الخليفة التعاون مع خصومهم من الحمدانيين والسيما أن الطر        

لم يكتـف  . فقام الخليفة بمكاتبة األمراء الحمدانيين وأطلعهم على بعض خفايا الجيش البويهي        

الخليفة بذلك ، بل تحدى السلطة البويهية  بالقبض على أحد رجاالت هذه الـسلطة ، فتـدخل                  

فـذهب  أصفهدوست وطلب من الخليفة إطالق سـراحه، غيـر أن الخليفـة رفـض طلبـه ،                  

أصفهدوست إلى األمير معز الدولة وأخبره بمافعله المستكفي باهللا والذي يحمل معاني التحـدي   

  ) .٤(له  

ذ ساءت العالقة بينهما فقـام  إ     ثم ما لبث أن فكر معز الدولة بالتخلص من المستكفي باهللا،        

 كاتبـه   آالف درهـم يتـسلمها    ) ٥(وحدد له راتباً فـي كـل يـوم          . بالحجر عليه في قصره     

                                            
أحمد : ،تأریخ الموصل، تحقیق وتكملة)م٩٤٥/ھـ٣٣٤ت(األزدي، الشیخ أبو زكریا یزید بن محمد بن آیاس  ) ١(

   .٢٣١ـ٢/٢٣٠،)٢٠٠٦: بیروت(عبد اهللا محمود، دار الكتب العلمیة 
   .٢١٥المصدر نفسه ،  ) ٢(
   .   ٢٧٧/ ٢المصدر نفسه، )3(
    ٢٧٨ -٢٧٧/ ٢األزدي ، تأريخ الموصل ، ) 4(



    
 

) ٣٥ ( 

 
 

ألسباب سياسية منها وصول الخبر إلى معز الدولة        ) ٢(وعقد النية على خلع الخليفة    ).١(لنفقاته

أمـا  . بمراسلة الخليفة لناصر الدولة الحمداني واطالعه على أسرار الجيش البويهي وتحركاته          

هم قد هيأت لوليمة كبيرة دعت إليهـا أكـابر القـادة مـن            ) ٣(السبب اآلخر فإن علم القهرمانة    

خورشيد مقدم الديلم وبعض األمراء، فأتهمها معز الدولة أن من وراء هذه الدعوة التآمر عليه               

، وقد خاف معز الدولة مـن شخـصية علـم    )٤(لالطاحة بحكمه وأخذ البيعة للخليفة المستكفي   

القهرمانة لكونها مركزاً الستقطاب بعض الديلم والترك، إذ يبدو أنهـا كانـت محـوراً مهمـاً                 

لفات السياسية التي تملك النفوذ والقوة ثم القدرة علـى التـأثير فـي مـسار األحـداث                  للتحا

  . السياسية، لذلك وجد معز الدولة أن ذلك مبعث قلق له

فدخل معز الدولة على الخليفة وقبَل يديه ثم تقدم إثنان من الديلم، فظن أنهما يريدان تقبيل يده                 

رض وسحباه وجراه بعمامته ، ونهـب الجنـد داره ثـم    ، ولكنه انخدع بذلك ، إذ جذباه إلى األ  

قبضوا على علم القهرمانة وقطعوا لسانها وقبضوا على أبي أحمد الشيرازي كاتب الخليفـة ،               

  ) ٥(ثم ساقوا الخليفة إلى دار معز الدولة وتم خلعه وسملت عيناه

ار الخالفة فـي يـوم      ومن ثم قام البويهيون بإحضار أبي القاسم الفضل بن المقتدر باهللا إلى د            

، وبايعوه بالخالفة ولقبوه بــ  ) م٩٤٥/هـ٣٣٤(الخميس لثمان بقين من جمادى اآلخرة سنة    

                                            
 . ٢٧٧/ ٢المصدر نفسه، )1(

  .٧٧/ ٢المصدر نفسه، )2(

حـسن  (فارسية األصل من منطقة شيراز ،وكانت تسمى قبل وصولها إلـى بغـداد بــ                : علم القهرمانة   ) 3(
القاسم المـستكفي وتخـتلط     كانت زوجة أحد كتاب األمير توزون وكانت تدخل دار األمير أبي            ) الشيرازية

. بأهله قبل الخالفة وبعد وفاة زوجها تحولت إلى دار الخالفة وأصبحت قهرمانة تعرف بالقهرمانـة علـم                  
مذكرها قهرمان ، هو الذي يأمرون اآلخرين بالشغل        : والقهرمانة  ) . ١ ٥٣ابن الساعي ، نساء الخلفاء ،       (

عباس كاظم مراد ، أسـماء النـاس   . (مؤنثها قهرمانة ، مراقب ، رئيس الخدم وتستخدم بمعنى جسيم قوي  
  ). ١/٣٧١معانيها وأسباب التسمية ، 

  .٢٧٨ – ٢٧٧/ ٢األزدي ، تأريخ الموصل ،  )4(

  . ٢٧٨ -٢٧٧/ ٢المصدر نفسه،)5(



    
 

) ٣٦ ( 

 
 

وعمره آنذاك أربعة وثالثين سنة، وأشهد المستكفي على نفسه بالخلع قبل أن            ). ١)(المطيع هللا (

 رأى أمامه ابن    ولم يكن للمطيع إال أن يرضخ لألمر ويقبل به ، السيما انه قد            ).٢(تسمل عيينه   

، بمصادرة خواص الخليفة القديم     ) -المطيع هللا –(عمه مسمول العينيين ، وقام الخليفة الجديد        

  ). ٣(بعد أن صادر أموالهم) المستكفي(

وعلى الرغم من أن الخليفة المستكفي باهللا هو الذي استدع البويهيين إلى بغداد، فإن ذلك جاء                

فة جراء ارتباك األوضاع السياسية في البالد النـاجم عـن           في إطار التخبط الذي وقع به الخلي      

فقد وجد المستكفي نفسه مرة أخرى في مواجهة قـوة          . تصارع مراكز القوى والنفوذ المختلفة    

  .متسلطة راحت تبحث عن سبيل للتخلص من هيمنته

يشاً فـي   اما بالنسبة الى عالقة البويهيين بالحمدانيين ،ففي هذه السنة أرسل معز الدولة ج                

رجب إلى الموصل بقيادة كل من ينال كوشه وموسى قباذه ، فخرج ناصر الدولة منهـا علـى                  

رأس قوة عسكرية فالتقى الطرفإن في عكبرا ، فتمكن ناصر الدولة الحمداني من الهجوم على               

 بغداد فإقام بها ، عندها خرج معز الدولة إلى تكريت فنهبها ألنها كانت تابعة لناصر الدولـة ،                 

تم توجه إلى بغداد ، فكان ناصر الدولة في الجانب الشرقي ومعه الترك وابن عمه الحسين بن                 

، ) ٤(سعيد بن حمدان وكان قائداً لجيش ناصر الدولة ، أما معز الدولة فكان في الجانب الغربي               

وقد كانت بغداد مسرحاً للنزاع ، وهنا أعلن ناصر الدولة خلع المطيـع واسـقاط اسـمه مـن             

ة ، وكان هذا العمل بالغ الخطورة ، ألنه يعني ازالة مظاهر االعتراف بالخالفة العباسـية           الخطب

والشك في أن ما فعله ناصر الدولة الحمداني بالخالفة العباسـية ، يعـد جـرأة ، فقـد أزال        . 

مظهراً من مظاهر االعتراف بالخالفة العباسية ، وهما السكة والخطبة ، وقد شجعه على ذلـك                

وان هدفه لم يكن الغاء الخالفة العباسية     . عامة في بغداد إلى جانبه وكرهها للبويهيين        وقوف ال 

ذ قام بمنـع التعامـل      إ. ، وإنما قام بعمله هذا لخروج الخليفة المطيع هللا مع جيش البويهيين             

                                            
 .  ٢٧٧/ ٢االزدي ، تاريخ الموصل )1(

  . ٤٧٧/ ٢المصدر نفسه،  )2(

  . ٤٧٧/ ٢المصدر نفسه، )3(

   .٢٨٠-٢/٢٧٨ه، المصدر نفس)4(



    
 

) ٣٧ ( 

 
 

بالدنانير والدراهم التي تحمل اسم المطيع ، لكنه ضرب دنانير ودراهم عليهـا اسـم الخليفـة                 

  ) .١(ي هللا ، وناصر الدولةالمتق

. وعبر عمله هذا عن الحذر من توظيف البويهيين شرعية الخالفة لعملية تعبئة مـضادة                    

فصار ناصر الدولة صاحب الكلمة في الدولة العباسية ، أما معز الدولـة فكـان فـي ضـعف                   

لغربـي مـن   ففرض ناصر الدولة حصاراً على الجيش البويهي والسيما في الجانب ا   . وانهزام  

وقد فسدت األقوات وغلت األسـعار وأصـبح سـعر الرطـل     . بغداد ومنع عنه الميرة والعلف  

) ١٠(الواحد من القمح بـ     ) كغم٢٩٢٥(=وسعر الكر   . من الخبز بدرهم وربع     ) درهم١٣٠(=

فأثر ذلك على المقيمين في الجانب الغربي وأدى إلى تدهور األحوال االقتـصادية             . آالف درهم 

 حين عاش ناصر الدولة وكافة من سكن في الجانب الشرقي حياة طبيعيـة وأسـعار                فيه ، في  

معتدلة لتأمين وصول الميرة من الموصل ، وقد كان سعر الخبز في هذا الجانب خمسة أرطـال            

وبيع على معز الدولة عندما كان محاصراً في هذا الجانب كراً معدالً حنطـة              ) . ٢(بدرهم واحد 

ولم أخرج الغلة حتى تسلمت المال ، وجعل في داري ثـم            : (درهم وقال   ألف  ) ٢٠(بمبلغ قدره   

وهنا توقف االزدي عن تدوينه للفترة البويهية في هـذه        ) ٣) (أخرجت الغلة فأكتالوها وأخذوها   

  .السنة بسبب وفاته

  

  

 
 
 
 

  

                                            
 .٢٨٠-٢/٢٧٨المصدر نفسه، )1(

   .٩١ /٢٨٠-٢/٢٧٨ ، تأريخ الموصل ، األزدي) 2(

  .١/٣٥٢نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، التنوخي، ، )3  (



    
 

) ٣٨ ( 

 
 

 
 

 

 
  ِتاال يــا مــا ُأحيلــى الغاديــا   

  

ــواتِ  ــاء المـ ــه إحيـ ــٍف فيـ   بوكـ

  

ــحا  ــزن س ــوادي الم ــبي غ اال ص  

  

ــاتِ  ــسِح الرائحــ ــسابقةً لــ   مــ

  

ــفٍو زاللٍ   ــٍق صـ ــذٍب رائـ   بعـ

  

  بــــه ري الفيــــافي الظامئــــات

  

  على جـدِث الحبيـِب أبـي صـهيبٍ        

  

ــاةِ  ــن االبـ ــرمين مـ ــِب االكـ   حبيـ

  

  علــى جــدٍث يــضم الطهــر ضــماً

  

ــاِت ــسمى بالرفــ ــم ان يــ   وظلــ

  

  مغـــانم طاولـــتْ اســـنى الِهبـــات  على من حاز مـا قـد حـاز غُنمـاً          



    
 

) ٣٩ ( 

 
 

    

ــواً   ــر زه ــاد أطي ــي أك ــي إن   أخ

  

ــزاةِ    ــنم الغـ ــه غـ ــك إنـ   بغُنمـ

  

ــاً  ــاً كريم ــدوتَ أخ ــر أن غ   وأفخ

  

  وكنـــتَ بجـــانبي فـــي النائبـــات

  

 ــب ــاك اخٌ محـ ــر اذا دعـ   تطيـ

  

ــواتي   ــن ي ــب وم ــن يجي ــك م   ومثلُ

  

  كأنــك أنــت مقــصد كــِل داعٍ   

  

غيـــثُ مـــن الحمـــاِةواوُل مـــن ي  

  

ــامي  ــي ام ــك الزاه ــي ذا وجه   اخ

  

  علـــى رغـــِم الـــدموع الهاميـــاِت

  

ــاتِ  ــى مم ــاِة ال ــُل الحي ــي ك   اخ

  

ــاتِ  ــال ممـ ــين بـ ــب الطيبـ   وحـ

  

  اخــي انــي اراك بكــل حــينٍ   

  

ــاةِ  ــر الوفـ ــوقني امـ ــيس يعـ   ولـ

  

  عرفتُـك يـا اخــي االبريـز يــصفو   

  

  وال أثــــر بــــه للــــشائباتِ  

  

   صــرح صـــرٍحوإن الحــب اي  

  

ــه قـــائم ســـر الحيـــاةِ      عليـ

  

ــرٍ  ــل خي ــدعاِة لك ــع ال ــوتَ م   دع

  

ــدعاةِ   ــُل الـ ــانٍم كـ ــيس بغـ   ولـ

  

ــٍن ــاِة صــروح دي   بنيــتَ مــع البن

  

ــاةِ    ــُل البنـ ــانٍم كـ ــيس بغـ   ولـ

  

ــا   ــزأ بالرزاي ــر ته ــتَ العم   طوي

  

ــات  ــين النائبـ ــيش بـ ــِر العـ   ومـ

  

ــراً   ــاه بـ ــوتَ اَهللا ان تلقـ ــدعو ل   دعـ ــالب تـ ــع الطـ ــصالِةمـ   لـ



    
 

) ٤٠ ( 

 
 

    

ــاالً   ــاهم عج ــين تلق ــرح ح   وتف

  

ــصالحاِت ــداعي الــ ــين لــ   ملبــ

  

ــر وانٍ  ــصحاً غي ــألتَ االرض ن   م

  

  ولـــستَ بهائـــٍب شـــبح الطغـــاِة

  

ــورا    ــاً غي ــصاً عف ــاً مخل   كريم

  

  صـــبوراً فارســـاً صـــلب القنـــاِة

  

  اخـــا القـــرآِن يتلـــوه دوامـــاً

  

ــسالةِ   ــاً للــ ــسلوه تبــ   وال يــ

  

ــادي وآلٍ   ــصطفى اله ــب الم   حبي

  

ــداةِ  ــر العـ ــاً شـ ــحٍب دافعـ   وصـ

  

  بكــتْ ارض العــراق كرافــديها  

  

ــداةِ    ــين اله ــوى ب ــٍم ه ــى علَ   عل

  

ــائي  ــذا وف ــا ه ــي صــنو الوف   اخ

  

  ضـــئيٌل ال يفـــي فـــي المكرمـــاِت

  

ــي ــول حب ــسكوتَ يق   وإن رمــتُ ال

  

  حــرام ذا الــسكوتُ فقــل وهــاتِ   

  

ــشعري  ــةٌ ل ــاريِخ خاتم ــي الت   وف

  

  وفــي التــاريِخ مــضمار الكمـــاةِ   

  

  عطفــك: أتــاني مــن نعــى ارخــتُ

  

ــاتِ   ــي المم ــاِة وف ــي الحي ــو ف   عل

  

  ١٧٩عطفك   
  ١٠٦علو    
  ٠٩٠في     

  ٤٥٠الحياة   
  ٠٩٦وفي    
  ٥١٢الممات  

  هـ١٤٣٣      
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 المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بهـا        دىإح) المجالت والنشرات  (تعد الدوريات العلمية        

ت المجـالت  نشاط الباحثين في المركز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر        

  : والدوريات اآلتية

أيلـول  ) ٤٥(مجلة دراسات موصلية العـدد      . ١
  : وضمت البحوث االتية٢٠١٧

تأسـيس فـرع     :الطـائي  ذنون. د.أ .١
ية ونـشاطاتها   جمعية علوم الحياة العراق   

ــوى  ــي نين ــة (١٩٧٥-١٩٧٢ف دراس
  )وثائقية

معلومـات ابـن     :طه خضر عبيد  .د.أ .٢
عن الموصل،  ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(جبير

  دراسة تحليلية

محمـد بـن     :محمد نزار الدباغ  . د.م .٣
ــشعلة   ــروف ب ــلي المع ــد الموص احم

دراسة في نشاطه   )م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت(
  العلمي

عائلـة   :هدى ياسـين الـدباغ    . د.م .٤
 في الحركة العلمية فـي      الطوسي ودورها 

  الموصل

ومنهجـه فـي    ) م١٣٢٥/هـ٧٢٦ت( اليونيني :حنان عبد الخالق السبعاوي   .د.م .٥
  )ذيل مرآة الزمان(دراسة تراجم اهل الموصل في كتابه 

 إشكالية االداء في عـروض المـسرح المنهجـي          :محمد اسماعيل الطائي  . د.م.أ .٦
  ذجاًانمو) عروض النشاط المدرسي في تربية محافظة نينوى(

 دراسـة  –االستثمار التنموي للوقت في العطلـة الـصيفية    : مرح مؤيد حسن  . م .٧
  ميدانية لعينة من طلبة مدينة الموصل
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 من مجلة موصليات وهي مجلة دورية ثقافية عامة وقـد   ٢٠١٧ايلول  ) /٤٧(و صدر العدد    .٢

  :ضمت المقاالت االتية

  
 

 
  

    
        

    
  
  
  
  
  
  
  

  رئيس التحرير: كلمة موصليات .١
  سعد الدين خضر: )بئر البنات(ن مرابع الموصل م .٢
  بالوي فتحي حمودي الحمدوني: الكرم عند اهل الموصل .٣
  مها سعيد حميد. د.م: نهر دجلة في نصوص تاريخ الموصل لألزدي .٤
  حنان عبد الخالق السبعاوي. د.م: مدينة نصيبين في عهد الحاكم بدر الدين لؤلؤ .٥
  مصعب سامي العبيدي: شارع نينوى أنموذجاً..االحساس بالمكان .٦
 علي عبداهللا محمد: بين الحقيقة التاريخية والمعتقدات الخاطئةجامع السلطان اويس  .٧

  خضر 
  عامر بلو اسماعيل. م: معمل سكر الموصل .٨
  عبد اهللا امين آغا:العاب الصبيان والشبان الرياضية واعالم الرياضة في منطقة باب البيض .٩

  ذنون الطائي. د.أ: رالمسرح التربوي في الموصل عطاء مبه .١٠
  علي احمد العبيدي. د.م.أ: عودة الحياة المسرحية الى الموصل .١١
عبد الوهاب . د: )تجربتي انموذجاً( الوعي المسرحي لدى تالميذ الموصل في السبعينات .١٢

  خليل الدباغ
جوانب من االسهام الحضاري ألهل الموصل والجزيرة في النشاط التعليمي في بالد  .١٣

  هدى ياسين يوسف. د.م:  الزنكي وااليوبيالشام في العصرين

  
   

  ة ثقافيةمجلة فصلي
 

 
 



    
 

) ٤٣ ( 

 
 

  متابعة موصليات: من الموصل الدكتور حكمت صالح يفوز بجائزة نوبل العرب .١٤
  جوانب من انشطة المركز العلمية .١٥

االسواق والحرف في الموصل من     (وحملت عنوان    ٢٠١٧ايلول  ) ٨٤(العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٣
)  دراسة موازنة–لعز الدين بن االثير " الكامل في التاريخ"يا االزدي و ألبي زكر" تاريخ الموصل: "خالل كتابي 

  .محمد نزار حميد الدباغ. د. م للباحثة
العدد  نشرة اضاءات موصلية  . ٤
 ٢٠١٧تـــــشرين االول) ٨٥(

تراجم موصلية من (وحملت عنوان  
) البن العديم" بغية الطلب"خالل كتاب 

ميسون ذنون عبد    . د .م. أللباحثة  
  .زاق العبايجيالر
  
  
  
  

بنـو موصـاليا ودرهـم    (وحملت عنوان  ٢٠١٧تشرين الثاني ) ٨٦(العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٥
  .مها سعيد حميد. د.للباحثة م) العلمي والسياسي خالل القرن الخامس الهجري

العالقـات الـسياسية بـين      (وحملت عنوان    ٢٠١٧كانون االول ) ٨٧(العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٦
  .عمر احمد سعيد. د. للباحث م) م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠عقيليين والبويهيينال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 

) ٤٤ ( 

 
 

 وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية        ٢٠١٧ايلول   )٤٠( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٧
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةفي العلوم 

في القرن العشرين  للباحث أزهر موسوعة اُألسر الموصلية :محمد نزار الدباغ. د.م .١
  العبيدي

  سعيد الديوه جي  للمؤرخجوامع الموصل في مختلف العصور: هدى ياسين الدباغ. د.م .٢
  نشاطه الوطني و القوميسعيد الحاج ثابت :عامر بلــو اسماعيل. م . ٣

التسامح المجتمعي وأبعاده اإلنسانية في المجتمع العراقي       : مــرح مــؤيد حسن  . م . ٤
 – دراسة اجتماعية ميدانية في محافظة نينوى - المعاصر

 وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر ٢٠١٧ تشرين االول )٤١( العدد نشرة قراءات موصلية. ٨
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالعلمية في العلوم 

صفحات مـن الجهـاد والكفـاح      ( محمد بن عبد الكريم الخطابي       :ذنون الطائي . د.أ .١
  )بي ضد االستعمارالمغر

   دراسات تاريخية الدكتور عماد الدين خليل:حنان عبد الخالق علي السبعاوي.د.م .٢
   أسحاق الموصلي الموسيقار النديم:مها سعيد حميد. د.م .٣
 الكفاءة األمنية لتخطيط مدينة الموصل دراسة مقارنة        :عبد الرزاق صالح محمود   . م .٤

  بين مدينة الموصل القديمة والحديثة

                  
  



    
 

) ٤٥ ( 

 
 

 وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر       ٢٠١٧ تشرين الثاني    )٤٢( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٩
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالعلمية في العلوم 

 .لورنس العرب بين الحقيقة والخيال: ذنون الطائي. د.أ . ١

 .١٩٧٢-١٩٥٨لموصل صدى االحداث القومية العربية في ا: عامر بلو اسماعيل. م . ٢

 .عروبة جميل محمود. د.م.أ): ٢٠٠٣-١٩٠٠(تاريخ الموصل في قرن  . ٣
 وهي نـشرة شـهرية تعنـى بقـراءات          ٢٠١٧ كانون االول    )٤٣( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ١٠

  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالمصادر العلمية في العلوم 

 أغا الديوه جي الموصلي  قاضي  نظم العالمة عثمان بن محمد:ذنون الطائي. د.أ .١
  بغداد على متن إظهار األسرار للبركوي 

األصناف والتنظيمات المهنية في الموصل منذ أواخر : عروبة جميل محمود. د.م.أ .٢
  م ١٩٥٨القرن التاسع عشر حتى عام 

 – االنكليزية –دراسة في الدبلوماسية العراقية  مشكلة الموصل: عامر بلو خلف. م .٣
   الرأي العامالتركية وفي

إسهامات االنترنيت في تنمية الثقافة العلمية لتدريسي جامعة : هناء جاسم السبعاوي. م .٤
   الموصل

                      

 

 

 



    
 

) ٤٦ ( 

 
 

 

وكمـا   ٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسـي  عاملفي الخطة العلمية ل    االول باحثو المركز البحث     انجز 
:يأتي 

  حثعنوان الب  اسم الباحث

الشيخ عبد اهللا النعمة ودعواتـه االصـالحية فـي النهـوض              ذنون يونس الطائي. د.أ .١
  االجتماعي

   هـ ٤-٣التاريخ الثقافي لقبيلة االزد في القرنين   ميسون ذنون العباجي. د.م. أ .٢

للقـاص سـالم    ) سكاكر البـرجس  (االحالة الرمزية في رواية       علي احمد محمد. د. م. أ .٣
  سلطان

  ة والنفقة في الموصل اواخر العهد العثمانيالحضان   جميل محمودعروبة. د.م.أ .٤

في البحـث التـاريخي     ) م٩٤٦/هـ٣٣٤ت(ابو زكريا االزدي      محمد نزار حميد . د.م .٥
  المعاصر

الحوليات السريانية مصدراً لدراسة تاريخ الموصل في العـصر     هدى ياسين يوسف. د.م .٦
  .اًالبن العبري انموذج) تاريخ الزمان(المغولي 

تراجم موصـلية فـي كتـاب تـاريخ دنيـسر البـن اللمـش            حنان عبد الخالق علي. د.م .٧
  )م١٦٤٢/ هـ٦٤٠ت(

  عالم الموصل المترجم لهم في مؤلفاتهلقاءات ياقوت الحموي بأ  مها سعيد حميد. د.م .٨

  )دراسة وثائقية (١٩٦٦الخدمات البلدية في الموصل سنة   عامر بلو إسماعيل . م .٩

  ) دراسة وصفية اجتماعية(منطقة كوكجلي   الح محمودعبد الرزاق ص. م .١٠

دراسة ( التعليمية لطلبتها    عمليةدور المدارس األهلية في تنمية ال       هناء جاسم محمد.  م .١١
  - مدرسة األوائل األهلية انموذجاً – )ميدانية

قدرة الفرد الموصلي على التكيف مع ظروف الحياة المتغيـرة            مرح مؤيد حسن.  م .١٢
  )نيةدراسة ميدا(

 
 

  عنوان البحث  اسم الباحث

  ١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة   ذنون يونس الطائي. د.أ .١٣
  )دراسة وثائقية(

  تابكيةاثر المدرسة النظامية على علماء الموصل في عصر الدولة اال  ميسون ذنون العباجي. د.م. أ .١٤

  االهمية الوطنية للحفاظ على موروثنا المادي والتراثي  علي احمد محمد. د. م. أ .١٥

  الحواالت في الموصل اواخر العهد العثماني  عروبة جميل محمود. د.م.أ .١٦



    
 

) ٤٧ ( 

 
 

الموصل ونينوى في كتابات الرحالـة اليهـودي االلمـاني بتاحيـة              محمد نزار حميد . د.م .١٧
  .م١٢١٧الراتسبوني ت 

اعالم موصليون مـن خـالل كتابـات بعـض الرحالـة المغاربـة                ياسين يوسفهدى . د.م .١٨
  .واالندلسيين

  منهج الدكتور هاشم المالح في كتابه فلسفة التاريخ  حنان عبد الخالق علي. د.م .١٩

   الهجريين٧-٦الحنابلة في الموصل وجهودهم العلمية خالل القرنين   مها سعيد حميد. د.م .٢٠

  )دراسة وثائقية (١٩٦٨-١٩٦٤مي بلدية الموصل مستخد  عامر بلو إسماعيل . م .٢١

دراسة (التغيرات التي طرأت على المهن والحرف في مدينة الموصل            عبد الرزاق صالح محمود. م .٢٢
  )لبعض الحاالت الفردية

دراسـة  (اسهام االسرة الموصلية في تنمية الطموحات المهنية البنائها          هناء جاسم محمد.  م .٢٣
  )ميدانية

التحديات التي واجهت العملية التعليمية في مدارس مدينـة الموصـل             حسنمرح مؤيد .  م .٢٤
  من وجهة نظر كوادرها ٢٠١٧سنة 

 

 

ذنون الطائي بلجنة مناقـشة طالـب       .د.      شارك أ 
الـدكتوراه عيـسى فاضـل الطروحتـه الموســومة     

المستوطنات االسرائيلية في االراضـي الفلـسطينية       (
-١٩٦٧لمحتلة وتأثيراتها على الشعب الفلـسطيني       ا

والتي قدمت الى قسم التاريخ في كلية االداب       ) ١٩٩٣
  .١٤/٨/٢٠١٧ جامعة الموصل بتاريخ –

  
 

 إلقـاء  العمل البحثي وبخاصـة      إطار خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذة يقوم    

  : العلمية وكما يأتيواألقسام والعليا في الكليات األوليةمراحل المحاضرات العلمية على طلبة ال

كلية التربيـة  / ميسون ذنون العبايجي بتدريس مادة الفلسفة في قسم التاريخ          . د.م.قامت أ  .١

 .للعلوم االنسانية



    
 

) ٤٨ ( 

 
 

ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعـة     . د.م.وتقوم أ  .٢

 .كلية التربية/ في قسم التاريخ 

  .محمد نزار الدباغ بتدريس مادة التاريخ االندلسي في الموقع البديل ببرطلة. د.مقيام  .٣

لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ كلية التربية للعلوم         محمد نزار الدباغ    . د. م مشاهدة .٤

 )٢٠١٧-٢٠١٦(االنسانية ضمن مادة التطبيق 

ة المرحلة الرابعة فـي قـسم       لطلبمحمد نزار الدباغ    . د. م مناقشة .٥

التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانية ضمن مادة البحـث الخـاص           

)٢٠١٧-٢٠١٦( 

محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج لطلبة المرحلـة      . ويشرف م  .٦

-٢٠١٦( للعلـوم االنـسانية  كلية التربية/ الرابعة في قسم التاريخ  

٢٠١٧(. 

كلية التربيـة   / تاريخ االموي في قسم التاريخ    هدى ياسين يوسف بتدريس مادة ال     . قامت د  .٧

 .للعلوم االنسانية

عروبة جميل محمود على طلبـة البحـث الخـاص    . د.م.مها سعيد حميد و أ    . د. م تشرفو .٨

 ).٢٠١٧-٢٠١٦(للمرحلة الرابعة في قسم التاريخ لكلية االداب وبواقع ساعتين اسبوعياً 

 البحث في قسم التاريخ في كلية االداب        مها سعيد حميد بتدريس مادة منهج     . د.كما قامت م   .٩

 .٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي 

عروبة جميل محمود بتدريس مادة تاريخ الوطن العربي العثماني في قسم           . د.م.وقامت أ  .١٠

 .٢٠١٧-٢٠١٦التاريخ في كلية االداب للعام الدراسي 

ة التربية   كلي /بحث الخاص في قسم التاريخ      حنان عبد الخالق على طلبة ال     . د.واشرفت م  .١١

 .للعلوم االنسانية

  

 



    
 

) ٤٩ ( 

 
 

 
ـ  ٢٠١٨-٢٠١٧لدراسي الحلقات النقاشية الخاصة للعام ا عقدفي إطار    ت البحـوث   فقـد ألقي

  :اآلتية

الشيخ عبد اهللا النعمة ودعواته االصالحية في النهوض : ذنون  الطائي. د. أ .١
  ١٨/١٠/٢٠١٧: االجتماعي

اثر المدرسة النظامية على علماء الموصل في عصر : يجيميسون ذنون العبا.د.م.أ .٢
  ٨/١١/٢٠١٧: الدولة االتابكية

للقاص سالم ) سكاكر البرجس(االحالة الرمزية في رواية : علي احمد محمد. د.م.أ .٣
  ٢٢/١١/٢٠١٧: سلطان

: الحضانة والنفقة في الموصل اواخر العهد العثماني: عروبة جميل محمود. د.م.أ .٤
٦/١٢/٢٠١٧   

دراسة (دور المدارس األهلية في تنمية العملية التعليمية لطلبتها : ناء جاسم محمده.م .٥
  ٢٠/١٢/٢٠١٧: - مدرسة األوائل األهلية انموذجاً –) ميدانية

 

عروبة جميـل محمـود بمراقبـة    . د.م.مها سعيد حميد وأ   . د ذنون الطائي و د    .شارك ا  -١
جامعـة الموصـل للعـام الدراسـي        / كلية االداب /  قسم التاريخ  االمتحانات النهائية في  

٢٠١٧-٢٠١٦.  

محمد نزار الـدباغ    . د.هدى ياسين يوسف و م    . د.ميسون ذنون العبايجي وم   . د.م.قيام أ  -٢
بمراقبة االمتحانات في الدور التكميلي في الموقع البديل ببرطلـة فـي الـدورين االول               

/ كلية التربية للعلوم االنـسانية      / سم التاريخ    في ق  ٢٠١٧-٢٠١٦والثاني للعام الدراسي    
  .جامعة الموصل الموقع االصلي للجامعة

 

، فرها المكتبة العلمية االفتراضية   المركز من المصادر والمراجع االجنبية التي تو       استفاد باحثو 
  :وكما يأتي، ية للمركزضمن الخطة العلمة في بحوثهم العلمية المقرر



    
 

) ٥٠ ( 

 
 

 :ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ .١
A local Historian's Debt to al-Tabari The case of al –Azdi's Ta'rikh 
al-Mawsil chase F. Robinson. 

 :هدى ياسين يوسف. د.م .٢
Ata-Malik Al-juvayani and his method in his book The History 
of Jahan-Gushaay. Author .Ekhlas Elayadi. 

 :محمد نزار الدباغ. د. م .٣
The govermnors of Mosul according to al-Azdi's Ta'rkh Al 
mawsil. Hugh Kennedy. 

 مها سعيد حميد.د.م .٦
الرحالت الجغرافية في التراث العربي االسالمي فـي القـرنين الرابـع        (خلف غريب   

  .١٢ التاريخية ص ، بحث منشور في مجلة كان٢٠٠٩، ) والخامس الهجريين
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