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 العـددلمة ك

ابقة من املقاالت، املتنوعة  2021( اذار 59حيتضن هذا العدد من جملة موصليات العدد )     
اختصاصيني وابحثني مهتمني برتاث مدينة  أبقالمابختصاصاهتا مابني التارخيية واألدبية والرتاثية، كتبت 

املوصل، مثل مقالة الباحث ايسني عبد اللطيف املوصلي ومقالته املعنونة ابص دك النجف يف املوصل 
من ابحثي املركز عروضا لعدد من الكتب املهداة اىل مكتبة مركز دراسات املوصل، وهي  ا  وقدم عدد

ا املدينة، وهي حبد ذاهتا توثيق للمشهد الثقايف الذي متر به مدينة مبثابة توثيق للمرحلة الراهنة اليت متر هب
 املوصل وحنن نعيش ظروف استثنائية يف ظل جائحة كوروان.

من سيئاهتا اال اهنا ااتحت ملركز دراسات املوصل الفرصة الكبرية اليت على الرغم ان جائحة كوروان    
 ن جامعات العراق كافة والدول العربية واالجنبية،استطاع من خالهلا التواصل مع اساتذة وابحثني م

 حماضرةكان لنا وضمن سلسلة احملاضرات الثقافية االفرتاضية اليت ينظمها مركز دراسات املوصل       
للباحثة واملؤرخة  "كيف ميكن ملاضي املوصل العثماين أن يساعد يف بناء اتريخ حلاضرها؟  "بعنوان"دولية 

 /شباط/ 18املوافق يف يوم اخلميس  (Dina Rizk Khoury(دينا رزق خوري اللبنانية االمرييكية
، حيث استغرق التحضري هلا ما يقارب السبعة  Google Meet عرب املنصة االلكرتونية  و2021

شكرها اىل مركز دراسات  املؤرخة ويف بداية احملاضرة قدمتاشهر اىل ان وصلنا اىل موعد انعقادها، 
ا العلمية وكانت حماضرهتا غاية يف االمهية تناولت من خالهلا رحلته، اضرةاحملاملوصل على دعوته اللقاء 

 1985يقارب الستة اشهر منذ العام  االعداد لكتابة اطروحتها، وقد امضت مات أاىل املوصل عندما بد
ن معرفتها ابلعراق معرفة اكادميية وليست معيشية، إمتنقلة ما بني املوصل وبغداد، لذا على حد قوهلا ف

 ،ومنهم  اخلطاط املرحوم يوسف ذنون يف مشوارها العلمي هذاوقد رحبت ابالشخاص الذين ساعدوها 
ويف  هي نتاج  ما يزيد عن مخس وثالثني سنة قضتها ابلبحث والكتابة عنه،و وذكرت معرفتها ابلعراق 
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، واهم االسر  مكوانت اجملتمع املوصلي يف عهد الدولة العثمانية سياق حماضرهتا هذه حتدثت عن 
مكوانت اىل اعادة جتربة التعايش السلمي بني  حماضرهتااية نذاك، ودعت يف هنآاملوصلية البازرة يف املدينة 

من قبل  اجملتمع ، وجرت حوارات ثرية جداهذا املوصلي واالستفادة من هذه احلالة يف اعادة بنية اجملتمع 
  .ابحثي ومثقفي املوصل، اغنت موضوع احملاضرة 

 WashingtonGeorge( جورج واشنطنأستاذ التاريخ والشؤون الدولية جبامعة  هي ودينا خوري        
)University  1987وحصلت على شهادة الدكتوراه من جورج اتون االمريكية عام ، 1991منذ العام 
ت منصيب برانمج دراسات الشرق االوسط ومدير الدراسات العليا يف قسم التاريخ يف جامعة أتبو وقد ,، 

) Provincial Society in the State and  : كتاهبا  ومن مؤلفاهتا جورج واشنطن،
)Mosul -Ottoman Empire   ) 1834-1540    وهو ابالصل اطروحة دكتوراه نشرت

 .1997سنة
 Imparatorlugunda  Osmanliعنوانحتت اىل اللغتني الرتكية  مث ترجم ذات الكتاب    

 1834-1540(Turkish) Paperback  Musul  ، وابللغة 2018وصدر يف سنة ،
املركز عن  1834-1540الدولة وجمتمع الوالية  يف االمرباطورية العثمانية ، املوصل  وعنوانهالعربية 

وقد حاز هذا الكتاب على جائزة الصداقة الكويتية   ،2018العريب لالحباث ودراسة السياسات 
الربيطانية املمنوحة من اجلمعية الربيطانية لدراسات الشرق األوسط ، وجائزة كتاب فؤاد كوبرولو اليت 
متنحها مجعية الدراسات العثمانية والرتكية. كتاهبا الثاين ، والعراق يف زمن احلرب: التجميد واالستشهاد 

(، وهو اتريخ اجتماعي لسياسات احلرب يف العراق بني 2013ات جامعة كمربيدج، والتذّكر )مطبوع
على اجملتمع والثقافة العراقية.  1991واثثري  حريب العراق وإيران واخلليج عام 2003و 1980عامي 

 سيصدر ابللغة العربية عن املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.
 :2020 /حزيران/ 8بتاريخ  اليها ت وهذه نص الرسالة االوىل اليت ارسل

 خوري احملرتمة دينا حضرة األستاذ الدكتورة)
  حتية طيبة

عن مدينة املوصل والدولة العثمانية واان اكتب لك من  يسعدين ان اراسل حضرتك ال سيما وانك كتبتِ 
وازقتها القدمية ومناراهتا عنها كانت مدينة عامرة بناسها وشوارعها   هذه املدينة اجلرحية اليت يوم كتبتِ 

 وكنائسها واسواقها واالن حتولت إىل مدينة أشباح نبكي على أطالهلا.
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اان اعمل مديرة ملركز دراسات املوصل وهو مركز حبثي يعىن بتاريخ وتراث املدينة  دينا عزيزيت األستاذة
وات ومؤمترات افرتاضية اىل عقد ند أننا نلجإومبا أننا االن يف وضع استثنائي بسبب فريوس كوروان ف

عن مدينة املوصل فهل لديك نية القاء حماضرة عن مدينة املوصل  وحماضرات ومبا أن حضرتك قد كتبتِ 
 مبوضوع انت ختتاريه ولك احلرية يف ذلك وأكون َمنونة منك

 مع خالص شكري وتقديري(
 ميسون ذنون العباجيي

 ونصها 2020 /حزيران/ 30وكان جواهبا على رسالتنا بتاريخ 
   (Dear Dr. Abayji, 
       I hope you are well. I apologize for writing to you in 
English. Thank you for your invitation to give a lecture on 
Mosul. I would be happy to do that but it will have to wait till 
the end of November 2020 if that is at all possible. Please feel 
free to correspond with me in Arabic and I am happy to give 
my lecture in Arabic.  
       As for my lecture, I think I would like to focus on Mosul's 
history during the Ottoman period and reflect on how that 
period can help in rebuilding the mosaic that was Mosul) 
Best Wishes 
Dina Khoury 

 
 وترمجتها

  الدكتورة عباجيي ،يتعزيز 
. أعتذر عن الكتابة إليكم ابللغة اإلجنليزية. شكرا لك على دعوتك إللقاء حماضرة ين خبري)أمتىن أن تكو    

إذا كان  2020عن املوصل. سأكون سعيدة للقيام بذلك ، لكن سيتعني علي االنتظار حىت هناية نوفمرب 
ية.أما ابلنسبة ذلك َمكن ا . ال ترتددي يف الكتابة يل ابللغة العربية، ويسعدين أن ألقي حماضريت ابللغة العرب
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الرتكيز على اتريخ املوصل خالل الفرتة العثمانية والتفكري يف كيف ميكن لتلك الفرتة  فانين اودحملاضريت ، 
 أن تساعد يف إعادة بناء مكوانت اجملتمع املوصلي من جديد.

 مع خالص امنيايت(
 دينا خوري
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اما النشاط الدويل االخر وهو االول من نوعه اذ عقد مركز دراسات املوصل مؤمتره العلمي الرابع    
وهو ختليدا  لذكرى نور الدين )الدولة النورية بني التكوين والنهوض( والدويل االفرتاضي االول املوسوم 

شباط  25-24فق زنكي مؤسس اجلامع النوري يف املوصل يومي االربعاء واخلميس املوا بن حممود
  .االلكرتونية  Google Meet عرب منصة 2021

وجاء اهلدف من هذا املؤمتر لتسليط الضوء على هذه الشخصية املهمة والبارزة عرب التاريخ         
-الوسيط والذي خلد شواهد عمرانية محلت امسه يف مدينة املوصل ومنها اجلامع النوري ومنارته الشهرية 

ضال عن مسامهته يف رفد احلياة العلمية والدينية يف املدينة وذلك من خالل انشاء .ف-منارة احلدابء
  .املدارس واالهتمام ابلعلماء والعناية هبم وتقريبهم فضال عن املتصوفة والزهاد

وتربز امهية هذا املؤمتر يف انه يعد من املؤمترات التخصصية اليت حرص املركز على اقامتها واالعداد هلا 
وقت مبكر من خالل تقدمي حبوث متنوعة السلطان العادل نور الدين حممود مشلت العديد من منذ 

اجلوانب السياسية والعسكرية واالدارية والعلمية والدينية واالقتصادية والعمرانية والدراسات املعاصرة اليت 
االول من نوعه يعقد سلطت الضوء على هذه الشخصية يف كافة اجملاالت ، فضال عن ان هذا املؤمتر يعد 

عن الدولة النورية السيما ان اغلب املؤمترات ركزت على الدولة الزنكية ، وَما ميز هذا املؤمتر هو كثرة 
النقاشات والطروحات العلمية واآلراء اليت قدمت من االساتذة، وحضره وشارك فيه خنبة من االساتذة 

ثال ال احلصر أ.د. أمحد احلسو/ اململكة االجالء من اصحاب االختصاص نذكر منهم على سبيل امل
املتحدة وأ.د. جزيل عبد اجلبار اجلومرد/مجهورية العراق و أ.د. حممد مؤنس عوض/االمارات العربية 
املتحدة وأ.د. نعمان حممود جربان /اململكة االردنية اهلامشية و أ.د. سند عبد الفتاح/مجهورية مصر 

مجهورية اجلزائر، ا.م.د. امحد اخلليل/مجهورية تركيا وغريهم من  العربية واملؤرخ ا.د. كمال بن مارس/
  .االساتذة الكبار ذوي االختصاص بتاريخ احلروب الصليبيىة

( حبثا اكادمييا من العراق والعديد من البلدان 45وقسمت اعمال املؤمتر على مدار يومني وبواقع)      
يا واالمارات فضال عن تركيا . واشتملت جلسات هذا العربية منها مصر وسوراي واالردن واجلزائر وليب

املؤمتر الدويل على مثان جلسات وبواقع ساعتني لكل جلسة ، جاءت اجللسة االفتتاحية بكلمة َمثل 
الدكتور منري سامل / املساعد العلمي لرئيس جامعة املوصل اكد فيها  لألستاذالسيد رئيس جامعة املوصل 
وهو فرصة لتفاعل جامعة املوصل مع جامعات عراقية وعربية وعاملية،  ،املؤمترعلى امهية انعقاد مثل هذا 

مث كلمة اللجنة التحضريية للمؤمتر، اعقبها حماضرة افتتاحية لألستاذ الدكتور حممد مؤنس امحد عوض من 
، جامعة الشارقة واستاذ اتريخ احلروب الصليبية . مث تلتها ستة جلسات توزعت فيها البحوث العلمية 
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من قبل مركز دراسات املوصل،  وانتهت ابجللسة اخلتامية واليت قدمت فيها التوصيات واملقرتحات
طباعة املؤمتر امهها  واألستاذ الدكتور نعمان جربان، واألستاذ الدكتور حممد مؤنس امحد عوض وكان من 

على الشخصيات  ، تسليط الضوءيف كتاب، ونشره وتوزيعه على مراكز اجلامعات واألحباث العربية 
انشاء قاعدة بياانت للتواصل بني الباحثني  املوصلية يف خمتلف حقبها التارخيية بدراسات علمية معمقة،

املشاركني أبعمال املؤمتر، استحداث مقررات دراسية خاصة ابلدولة الزنكية يف الدراسات اجلامعية، 
وغريها من التوصيات اليت صدرت يف   ين.والسعي اىل ترمجة الدراسات األجنبية اخلاصة بشخصية نور الد

 كتيب ضم ملخصات املؤمتر والتوصيات، ومت نشره الكرتونيا على موقع املركز عرب الفيس بوك.
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أفكارا  وطروحات هنضوية جتديدية ، منذ منتصف القرن التاسع عشر يف املنطقة العربية تتبلور     

 واملهدية وغريها.كالوهابية والسنوسية ،  بعد بروز احلركات االصالحية، اسالمية
وكانت مدينة املوصل من أوىل املدن اليت متثل فيها التجديد بوصفها قد شهدت منذ قرن من ذلك      

التاريخ اوىل الدعوات التجديدية على يد حممد بن الكولة واليت أحدثت احتداما  فكراي  بني ما هو سلفي 
وعلماء الدين فيها أمثال  خوافر من شيو  وتبىن خمرجاهتا عدد وقد مثل تلك الدعوات، وصويف وحمافظ

والشيخ عبد هللا احلسو والشيخ عبد هللا النعمة وغريهم. من العلماء األفاضل ، الشيخ حممود الرضواين
وخنص هنا ابلذكر الشيخ صديق حممد خليل املالح وهو من دعاة االجتاه السلفي الديين الذي مثله يف 

اذ ، وغريهم جيوه يعبد هللا احلسو والشيخ عثمان الدمة والشيخ عالشيخ عبد هللا الن، املوصل كل من
ول وما أتى به السلف الصاحل ابالرتكاز اىل القرآن االمتحورت دعواهتم حول العودة ابإلسالم اىل نقاءه 

 األولياء ومظاهر التذلل والضعف اليت سادت يف ارجاء املوصل ينيالكرمي والسنة املطهرة وانكار القديس
 .آنذاك
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فتعلم قراءة ، وتتلمذ منذ صغره على كتاب وصل 1886ولد الشيخ صديق املالح يف املوصل سنة       
وملا قوي عودة انتقل دراسته على يد الشيخ عبد الوهاب ، القران والكتابة على املال عبد العزيز

املذهب الشافعي حيث كان ، ومل يكن بدا  شيخ صديق من دراسته، فدرس عليه الفقه الشافعي، اجلوادي
اال الن الشيخ املالح كان ، واحلنفي من أشهر املذاهب يف القرن يف العراق التصوف هو عنوان التدين

  .يرى ومنذ وقت مبكر ان التصوف حنلة وافدة اجتاحت االسالم
الشيخ املالح مل ميل إىل التمذهب فقد تطلع حنو التحرر وبعيدا  عن التقليد واملقلدين حنو االجتهاد     

متلك قابلية إف، ومستندا  اىل خمزونه الفكري كتب التاريخ واألدب، قيمالبن تيمية وابن امثأثرا  بكتب 
 على االسالم.  وبني ما هو دخيل، سالم بنقائهاالالتميز بني ما هو حقيقي ميثل طروحات 

الته لدى االمة االديب سليمان بك بن ضحينئذ وجد ، إن إجتاهه الفكري ضايق شيخه عبد الوهاب     
دعم وقد ساعدته مكتبته ذات املصادر املتنوعة  الذي لقي عنده كل ما حيتاجه من، مراد بك اجلليلي

اذ منى لديه ، شىت حقول املعرفة ونوا در الكتب واملؤلفات واملخطوطات العلم وتنويع مصادر فكره يف
األستاذ اجلليلي ملكة القراءة واقتناء لكتب حىت جند أن الشيخ صديق قام ابقتناء نوادر مبا بلغت قيمته 

وكان من ضمن ما استورده من الكتب كتاب السنة(الذي اختذه خصومه من ، ( لرية عثمانية500)
وسيلة ، الذي استدعاه وبعدما خصومه من املتصوفة، وسيلة للوشاية به لدى وايل املدينة، املتصوفة

 ما الذي كان من اهايل دمشق على بعض ع الوايلطلّ إالذي استدعاه وبعدما ، للوشاية به لدى وايل املدينة
 .وشرابك هجاء يف الكتاب قال له خذ كتابك واصنع من

كتاب هللا وسنة الرسول )عليه   كان الشيخ صديق املالح تقيا  ورعا متشددا  يف طروحاته مستندا  إىل     
وانكر املذهبية ودعا إىل التحرر من القيود ، الصالة والسالم( اذ أنكر التصوف وما دخل عليه من بدع

حىت أنه اعترب من حق  ، وإىل التمسك ابلسنة املطهرة، ودعا اىل الرجوع ابإلسالم إىل نقائه االول، املوروثة
طبه يف اجلوامع وسيلة لإلرشاد والدعوة اىل نبذ كل ما لصق كتبه قد خرج عن السنة وقد اختذ من خ

ابإلسالم من بدع ومل يكتف ابإلرشاد يف اجلوامع امنا اجته إىل خماطبة العامة يف األماكن العامة )كاملقاهي( 
 وارشادهم وتنويرهم يف امور الدين واحلياة. 

صوفة والذين بدورهم أوغلوا صدور العامة  ونلحظ أن دعواته الصرحية تلك قد ألبت عليه العلماء املت    
انتخب ، كذلك فلم جيد بدا  من اهلرب إىل حلب حيث مكث فيها ردما  من الزمن بعدها عاد إىل املوصل

 رئيسها املال حسن. ةمقرا  له بعد أن تزوج من ابن قرية )كوكجلي(
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اعفاء رجال الدين من  وخالل احلرب العاملية األوىل استدعي للخدمة العسكرية على الرغم من   
لم يتمكن التجنيد فهرب إىل األرايف وبقي متخفيا  حىت انتهاء احلرب وسيطرة االنكليز على املوصل ف

ال اىل جند فلم ينسجم مع طروحات علمائها فقرر العودة إىل املوصل وعني حمن البقاء فيها فشد الر 
استقال من التدريس وتفرغ  1931 سنة معلما  يف املدرسة اخلضرية وواصل سعيه يف نشر دعواته ويف

لإلرشاد الديين َما أحناظ العلماء عليه أكثر حىت أن نشر اعالان  يف احدى اجلرائد يعلن فيه عن استعداده 
ملناظرة أاي  من العلماء الذي يعارضون دعواه ومنهاجه غري ان ذلك مل يتم وقد اختلف يف تثبيت اتريخ 

كوهنا اعلى اتريخ يف السنني   1964(وترجح وفاته سنة 1964-1957-1946وفاته بني السنوات )
 املذكورة.

، وترك الشيخ صديق املالح مؤلفني األول معجم يف اللغة الشبكية والثاين تنوير احلالك يف لغة الشبك    
 ومل تسعفه الظروف لطباعتهما

 املصادر
 امحد حممد املختار اتريخ علماء املوصل-
 موسوعة علماء املوصل عبد اجلبار حممد جرجيس-
  موسوعة اعالم املوصل يف القرن العشرين مثري العاين املستدرك على-
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إذ تتكامل انشطتها ، تتمتع مدينة املوصل مبزااي قلَّ نظريها ابملقارنة مع املدن احلضرية األخرى    

عرّبت عن و فتتمتع بنشاط زراعي وصناعي وجتاري وخدمايت ، االقتصادية لتصب يف بودقة النمو احلضاري
أهنا ، نفسها بكل وضوح ونشاط

مدينة متتلك كل املقومات الضرورية 
وال شك ان البحث حول  .للنهوض

امهية املوصل االقتصادية وارايفها ال 
ميكن ان حيصر يف وريقات لكن 
التنويه به ابت أمرا  ضروراي  لتكامل 

 الرؤية حول املوضوع.
تُعد هذه املقالة حماولة 

األمهية  لتسليط الضوء على
االقتصادية لريف املوصل ودوره يف 
اسواقها لتشكيل رؤية تكاملية 
القتصاد املدينة الذي يعاين من 
حتدايت سياسية واقتصادية مجّة ليس 
اقلها غزو البضائع االجنبية واجتياح 
اسواقها بكل اصناف املنتجات 
الزراعية والصناعية َما حيتم على 
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واشباعها حبثا  والتنبيه حول امهية االعتماد على املقومات الذاتية  الباحثني التوقف عند هذه النقطة
 .بوصفها الوسيلة الالزمة والضرورية لالكتفاء الذايت والبناء احلضاري

واعتماد أحدها على ، فكما هو معلوم إن عالقة املوصل بريفها متيزت على مّر التاريخ ابلتكامل   
عن ريفها وال الريف ميكنه التخلي عنها فكالمها يكمل بعضه فال املوصل تستطيع االستغناء ، اآلخر
وقبل احلديث عن أمهية الريف املوصلي ال بد من حتديد املناطق اليت تقع ضمن ريف املوصل على  .بعضا  

فقبل تشكيل احلكم الوطين كانت املوصل والية عثمانية تضم ألوية كركوك ، األقل يف احلقب السابقة
 Vital Cuinetوكانت قرى املوصل حبسب إحدى اإلحصاءات اليت ذكرها  والسليمانية واربيل

ويف فرتة احلكم الوطين ومع أتسيس ، (2314بلغت ) 1892مؤلف كتاب آسيا الرتكية املطبوع سنة 
الدولة العراقية تقلصت احلدود اإلدارية للموصل لكن ثقلها االقتصادي بقي فاعال  ومهما  يف دعم 

ريف املوصل يشمل بلدات دهوك والعمادية وعقرة والشيخان وزاخو وسنجار  فكان، اقتصاد العراق
وقد أخذت بعض هذه البلدات ابلتوسع والنمو ، وتلعفر والبعاج واحلضر والشرقاط واحلمدانية وتلكيف

 .لتنفصل عن املوصل من الناحية اإلدارية مع بقائها على تواصل دائم ابملدينة اقتصاداي  واجتماعيا  وثقافيا  
َما ، إن هذه املناطق تؤشر بشكل واضح اىل تنوع املدينة الثقايف وامتداداهتا من الشمال اىل اجلنوب    

يتيح هلا امكانية التوسع االقتصادي والتطور احلضاري عرب عملية تتكامل فيها أنشطة املدينة مع ريفها 
 .املتنوع والغين اىل حد كبري
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حيث جاءها االعراب من البادية ، نشاطها االقتصادي فقد كان ملوقع املوصل اثر كبري يف
مث خترج القوافل اىل خارج املوصل ابجتاه بغداد ، واالكراد من اجلبال حيطون منتجاهتم يبيعون ويشرتون

وحلب وايران مستخدمة وسائل مواصالت برية  متعددة كالقوافل واجلمال فضال  عن االكالك النهرية اليت 
 بغداد ويف القرن التاسع عشر ظهرت العجالت. واهم ما كانت تتميز به املدينة يف تسري ابجتاه واحد اىل

تلك الفرتة وجعلها حمط انظار سكان الريف والقرى اجملاورة هو رخص اسعار بضائعها نسبيا  وكثرة خاانهتا 
كة التجارية ووفرة محاماهتا ومقاهيها واسواقها. فقد ذكر احد الرحالة عن سعة احلر ، النظيفة والواسعة

للموصل مع كردستان انه:" كان يرد من هذه املنطقة سنواي  اكثر من الفي قنطار من البندق واللوز واجلوز 
ويف املوصل بضائع ترد من اهلند وايران واستانبول لسد حاجات السوق احمللية ، ويتم تصديرها اىل حلب

 .الضرورية"
كبرية من االسواق لسد حاجات االهايل فضال  عن سكان   برز يف مدينة املوصل يف تلك الفرتة جمموعة   

الريف فكان هناك أسواق للغزل والقطانني واحلدادين واخلياطني والعطارين والسراجني والبزازين والكوازين 
ففي سوق النجارين على سبيل املثال كانت تصنع لوازم الزراعة واحلصاد مثل املناجل ، والنجارين
 كما كان هناك سوق للربذعجية،  وامليجنة لدق االواتد، املخامر اليت حتفظ اللنبواالواتد و ، ومقابضها

وسوق التنب ، وسوق املالحني الذي يباع فيه امللح والدابغ، لصنع براذع احلمري والبغال واقتاب االبل
له فكانت هذه االسواق توفر للقروي كل ما حيتاج اليه من لوازم وأدوات ومواد ضرورية لعم، واحلشيش

الريفي. ولعل اشهر االسواق اليت كانت حتتضن الريف املوصلي هو سوق االربعاء الذي كان من االسواق 
كما كان ،  وسوق القتابني لبيع قتب االبل والسراجني لبيع السروج، املوجهة لتصريف منتجات الفالحني

يب يونس ( الذي تكثر هناك اسواق لقوميات املوصل الفرعية كسوق الرتكمان وسوق االكراد )سوق الن
 فيه مهن الصاغة وااللبسة والكماليات واالقمشة َما يعطي طابعا  يتسم ابلتنوع الوظيفي هلذه االسواق.

وابملقابل كانت ترد املوصل بضائع ريف املوصل وتعرض يف خان اجلمرك جنوب ابب اجلسر وما 
اليه هو أتثر الريف ابألوضاع  وَما جتدر االشارة .يرد من سلع عرب االكالك من فواكه وبقوليات

فاذا ما وقع الغالء او احنبست االمطار وارتفعت االسعار فكان ، االقتصادية ملدينة املوصل وابلعكس
 الريف يتأثر كثريا  هبذا االحنباس.

ومل يقتصر النشاط االقتصادي لريف املوصل على اجلانب الزراعي فقط بل كان للجانب   
حرص اغنياء املوصل على استثمار أمواهلم يف اجملاالت الصناعية ورصدوا إذ ، الصناعي نصيب ايضا  

االموال الالزمة لبناء املصانع يف ريفها كما هو احلال ابلنسبة اىل جهود جمموعة من أثرايء املوصل ومنهم 
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م شركة امسنت الرافدين احملدودة اليت اسست بدورها 1953مصطفى الصابوجني الذين أسسوا سنة 
نت ابدوش يف منطقة ريفية مت اختيارها بعناية لتوافر املواد األولية وقرهبا من جمرى هنر دجلة اليت معمل مس

وانعكست هذه اجلهود اجيااب  على الواقع املعاشي للسكان ووفرت هلم فرص ، تدخل يف صناعة السمنت
الناحية الزراعية فقط بل لتعطي الدليل على ان االستفادة من ريف املوصل ال يقتصر على ، عمل كثرية

 .ان ابواب التطور الصناعي والتجاري ال تزال متاحة ومشجعة
لقد شكلت قرى العذبه وعلي رش وبرطلة وكرمليس وبعشيقة والفاضلية وقره قوين وابدوش واملوايل    

 .ا  بتنوعها الثقايف واحلضاري خزين مهم ملدينة املوصل ليس اقتصاداي  فحسب بل واجتماعيا  وثقافي
ونظرا  ألمهية الريف ابلنسبة للموصل فقد تواصل االهتمام ابلريف املوصلي ومت توفري اخلدمات    

فتأسست املدارس االبتدائية مث االعدادية واملستوصفات ، التعليمية والثقافية على قدر املستطاع
طور املوصل لتعرب عن حقيقة مفادها ان تطوير الريف املوصلي هو أحد بواابت ت، واملستشفيات

 وانه ال ميكن للموصل أن تتطور دون ان يتطور ريفها.، احلضاري
لقد شكلت املدن عموما  منافذ حيوية لسكان الريف لتسويق منتجاهتم وافرزت امناطا  متنوعة يف طرق    

فسوق املوصل ليس مكاان  للبيع والشراء وعمليات تبادل السلع ، التعامل والبيع والشراء واالنتشار
ملنافع حبد ذاهتا بل هو التقاء ثقايف وتالقح أفكار تلتقي فيه ثقافة املدينة بثقافة الريف وتتالقح األفكار وا

وقد يتطور هذا التالقح اىل نوع من االندماج واالرتباط ، يف اطار قائم على املنفعة املتبادلة بني الطرفني
فالقزويين يصف  .ادية للمدينة والريف معا  املصلحي ليرتسخ على شكل شراكة دائمة ختدم العملية االقتص

وحييط هبا بساتني كثرية " وهذا دون شك إشار واضحة ، املوصل أبهنا : " رفيعة البناء وحمط رجال الركبان
 اىل ارتباط املدينة ابلبساتني واحلياة الزراعية.

، ابلنسبة االقتصاد املوصلوخالصة احلديث حيسن بنا ايالء الريف امهية ابلغة ملا له من أمهية حيوية    
وان انفتاح املوصل على الريف له مردودات اجيابية مهمة فهو خزين غذائي وبشري حباجة اىل استثمار 
افضل لرتقيته وجعله عنصرا  فاعال  يف تطوير اقتصاد املدينة وتوسيعه لكي حتقق املدينة اكتفاء  ذاتيا  

كما إن املوصل وريفها يتمتعان ،  ه ابالقتصاد اخلارجيتتخلص فيه من تبعية البضائع اخلارجية وارهتان
بقابليات اقتصادية عظيمة نظرا  ملا متلكه من اراضي خصبة وآابر نفطية وموقع جتاري َميز جيعل ظروف 

 .جناحهما االقتصادي متوفرة وبقوة
 مصادر املقال:

 (1953، ) املوصل، املوصل خطط، امحد الصويف -1



 مـوصليـات
 م(2021آذار هـ/ 1442شعبان ) 59 : العدد

 (17) 
 

، مركز دراسات املوصل، صفحات من اتريخ ريف املوصل، بالوي فتحي محودي احلمدوين -2
 (2012، جامعة املوصل

 .(2001) املوصل : ، 2ج، اتريخ املوصل، سعيد الديوه جي -3
رسالة ، اسواق مدينة املوصل دراسة ميدانية يف املشكالت احلضرية، علي صبحي حممد علي -4

 .كلية اآلداب،  جامعة املوصل، 2019ماجستري غري منشورة 
 .2006، بغداد، 6حملات اجتماعية من اتريخ العراق احلديث ج، الورديعلي  -5
والصحية  العراق احلديث حتليل ألحوال العراق ومشاكله السياسية واالقتصادية، ميت عقراوي -6

 .(1936مطبعة العهد ) بغداد: ، 1ج، ترمجة : جميد خدوري، واالجتماعية والرتبوية
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"مس  الك األبص  ار يف َمال  ك األمص  ار" موس   وعة ك  ربى يف الت  اريخ واجلغرافي  ة واألدب والفل  ك والط   ب    

يف النص  ف األول م  ن ، ه   749املت  وّف س  نة ، الدمش  قي، كتبه  ا اب  ن فض  ل هللا العم  ري،  واالجتم  اع وغريه  ا
))أهن ا كت اب وق د وص فها الص فدي: ب ، وهي من أهم م ا أن تج يف عص ر الس الطني، القرن الثامن اهلجري

 حافل ما يُعلحُم أنَّ ألحٍد مثله((.

 
ترجم ابن فض ل هللا العم رّي يف موس وعته ه ذه ل بعض م ن علم اء أه ل املوص ل ف يهم الّنح وي واملُق ريء     

فف ي حديث ه ع ن مش اهري علم اء النح و ابجلان ب الش رقي ذك ر العدي د م ن النح اة ، وكذلك املُغ يّن ، واملُفسِّر
 هل املوصل وهم :من بينهم حناة من أ
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)مس   الك األبص    ار  .م971ه     / 392املت    وّف س   نة ، النح   ويّ ، _ أب   و الف    تح عثم   ان ب    ن ِج   يّن املحوِص    ليّ 
123:7). 

 .م1209ه  /606املت وّف س نة ، أبو حفص عمر بن حممد ب ن عل ي ب ن أيب نص ر، _ ابن الشحنة املحوِصليّ 
 .(166:7)مسالك األبصار 

موف  ق ، احلل  يّب املول  د، املحوِص  لّي األص  ل، ش ب  ن أيب الس  رااي األس  دييع  يش ب  ن عل  ي ب  ن يع  ي، _ أب  و البق  اء
 .(176:7)مسالك األبصار  .م1245/ه 643املتوّف سنة ، املعروف اببن الصائغ، الدين

املت   وّف س   نة ، عفي   ف ال   دين، أب   و احلس   ن عل   ي ب   ن ع   دالن ب   ن مح   اد ب   ن عل   ي املحوِص   ليّ ، _ اب   ن ع   دالن
 .(179:7)مسالك األبصار  .م1267/ه 666

 أما يف حديثه عن مشاهري قراء املشرق ذكر من بينهم من قراء املوصل واحد فقط هو:  
املت  وّف ، املق  را املفس  ر، مث البغ  دادي، املحوِص  ليّ ، أب  و بك  ر النق  اش، _ حمم  د ب  ن احلس  ن ب  ن حمم  د ب  ن زايد

 .(125:5)مسالك األبصار  .م962ه /351سنة 
 الدولة العباسية ذكر من بينهم شاعر واحد من أهل املوصل وهو: ويف حديثه عن شعراء

)مس الك األبص  ار  .م971ه  /360املت  وّف س نة ، املع روف ابلرف اء املحوِص ليّ ، _ الس ري ب ن أمح د الكن  دي
91:15). 

 أما يف حديثه عن شعراء العصر العباسي الثاين فقد ذكر أربعة شعراء من أهل املوصل وهم : 
املت وّف ، العباس ي، أب و العزي ز يوس ف ب ن يوس ف ب ن يوس ف ب ن س المة، ن زب الق املحوِص ليّ _ حميي الدين ب

 .(93:16)مسالك األبصار  .م1262ه  / 660سنة 
 .(98:16)مسالك األبصار  ._ أبو بكر بن عدي بن اهليذم املحوِصليّ 

املت   وّف س   نة ، الطي   بش   رف ال   دين أب   و ، املحوِص   ليّ ، الربع   ي، اب   ن احل   الوي، _ أمح   د ب   ن حمم   د ب   ن الوف   ا
  .(98:16)مسالك األبصار  .م1258ه / 656

 .(98:16)مسالك األبصار  .شرف الدين، _ ابن جنم املحوِصليّ 
اس تقى اب ن فض ل هللا العم ري معلومات ه وص رح هب ا ، يف هذه الرتاجم األربعة لشعراء العصر العباس ي الث اين 

ه   / 692املت وّف س نة ، هب اء ال دين املنش ئ األربيل يعن ابن زبالق من كتاب "التذكرة الفخرية" للص احب 
واب  ن جن  م املوص  لي كان  ت معلوم  ات اب  ن ، واب  ن احل  الوي املحوِص  ليّ ، بينم  ا اب  ن اهلي  ذم املحوِص  ليّ ، م1293

، ه  و كت  اب "املرقص  ات واملط  رابت" الب  ن س  عيد األندلس  ي املغ  ريب، فض  ل هللا العم  ري م  ن مص  در واح  د
  .م1286ه /685املتوّف سنة 
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اعتم  د عل  ى  ، املق  را ال  ذي ع  ّده م  ن مش  اهري قُ   رَّآء املش  رق، ويف حديث  ه ع  ن أيب بك  ر النق  اش املحوِص  ليّ    
و"معرف  ة الُق  رَّآء الكب  ار عل  ى ، م1071ه   /463املت  وّف س  نة ، كت  اب " اتري  خ بغ  داد" للخطي  ب البغ  دادي

  .م1347ه /748املتوّف سنة ، الطبقات واألعصار" للذهيب
استقى معلومات ه ع ن اب ن ج ين املحوِص لّي م ن  ، عن مشاهري علماء النحو ابجلانب الشرقي بينما يف حديثه   

م ن كت اب ، املحوِص ليّ  م. واب ن الش حنة1282ه  /681املتوّف س نة ، كتاب "وفيات األعيان" البن خلكان
ْربل   ي  املت   وّف س   نة م   ن كت   اب ، ليّ وأيب البق   اء املحوِص    .م1239ه    /637 "اتري   خ إرب   ل" الب   ن املُْس   ت حْويف اإْلِ

م   ن كت   اب "اتري   خ إرب   ل" الب   ن ، واب   ن ع   دالن املحوِص   لّي عفي   ف ال   دين ."وفي   ات األعي   ان" الب   ن خلك   ان
ْربلي  .املُْست حْويف اإْلِ

وم  ن خ  الل قراءتن  ا هل  ذه املوس  وعة جن  د أنَّ اب  ن فض  ل هللا العم  ري مل يُِف  ْد م  ن املص  ادر ال  يت أُلِّف  ت ع  ن    
ومل يف رد مقال ة ع ن ه ذه البل دة وم ا فيه ا  .علم اء املوص ل بش كل ع اموال مؤلّف ات ، املوصل بش كل خ اص

 .علما  أّن هذه املوسوعة جغرافية اىل جانب أهنا اترخيية وأدبية وغري ذلك .من ضياع أو قرى اتبعة هلا
والب  د م  ن اإلش  ارة اىل أن  ين اعتم  دت يف ه  ذه اإلحص  ائية عل  ى نش  رة موس  وعة "مس  الك األبص  ار يف َمال  ك 

، لبن  ان -ب  ريوت، بتحقي  ق كام  ل س  لمان اجلب  وري )دار الكت  ب العلمي  ة، الب  ن فض  ل هللا العم  رياألمص  ار" 
 .م(1971
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اييت تسلس  له العاش  ر ب  ني مل  وك ب  الد اش  ور خ  الل عص  رها احل  ديث )الثال  ث(  اش  ّراح -آبِ  ل-ت  وكليت
ق.م( يعطي امسه مع اين  612 -745ق.م( واالول بني ملوك اململكة االشورية الثانية )  612 -911)

اش ور يف النص وص ورد أس م مل ك ب الد ، ال ه ين ابيع الس ماء اي املط ر اش ّراح الثقة والتوكل واالستعانة ابالل ه 
اما يف اس فار العه د الق دمي )الت وراة( ف ذكر أبس م ب ول كم ا ذك ر ايض ا  أبس م  اشّراح -آِبل-توكليتاملسمارية ب  

اش  ّراح -آبِ  ل-ت وكليتجتالتبلي زر وق  د تك رر امس  ُه ث الث م  رات يف الت اريخ االش  وري وحس ب التسلس  ل االيت: 
-ق.م( واخ ريا  ت وكليت 935 -966) الث اين( )اش ّراح -آبِ ل-ق.م( وتوكليت 1077 -1115)االول( ) 

اش  ّراح )الثال  ث( ال  ذي وص  ل اىل الع  رش االش  وري عل  ى اث  ر ان  دالع ث  ورة يف مدين  ة كل  ُخ ) النم  رود( -آبِ  ل
قب  ل  727قب  ل امل  يالد وح  ىت الع  ام  745وحك م ال  بالد مل  ا يزي  د ع  ن عق  دين م  ن الزم  ان ارخ  ت م  ن الع  ام 

ة واجلغرافي   ة م   ن البح  ر املتوس   ط غ  راب  ح   ىت اخلل  يج الع   ريب جن   واب  امل  يالد فامت   دت خارط  ة ب   الده السياس  ي
ملك اشور اخضعت من الش رق ح ىت الغ رب مجي ع الش عوب واملمال ك ، اشّراح -آبل–)) اان توكليت -فقال:

... .ال  يت مل مت  ر عربه   ا ع  رابت املل  وك اج   دادي اطالق  ا  عين  ت حكام   ا  م  ن البح  ر العظ   يم يف الش  رق ح   ىت
 ..((.م يف الغرب وحكمت العاملشاطئ البحر العظي
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ع   ددا  م   ن األلق   اب امللكي   ة ذات ال   دالالت السياس   ية ال   يت  اش   ّراح -آبِ   ل-ت   وكليتل   ذا فق   د اخت   ذ 
عكس  ت الق  وة العس  كرية ل  بالد اش  ور وامت  داد خارطته  ا بع  د اتس  اع دائ  رة س  لطانه لتش  مل اغل  ب م  دن 

محالت  ه العس  كرية الناجح  ة ص  وب جه  ات  وَمال  ك الع  امل الق  دمي كم  ا اثبت  ت كتاابت  ه التارخيي  ة ال  يت وص  فت
، ))... املل ك العظ يم -منه ا عل ى س بيل املث ال: العامل القدمي خالل سنوات حكمه البالغه مثانية عشر عام ا  

، مل ك الع امل، ملك امللوك، ملك اجلهات االربعة، ملك اببل، ملك اشور، ملك سومر واكد، امللك القوي
 ..((..ملك الكون

جن   وب  -اش   ّراح )الثال  ث( الع   رش االش  وري ح   ىت واج  ه ب   الد اورارت  و-آبِ  ل-ت   وكليتم  ا ان اعتل  ى 
ق.م( ال  يت ش  كلت خط  را  حقيقي  ا  عل  ى املص  احل  753-735عل  ى عه  د ملكه  ا س  اردوري الث  اين ) -تركي  ا

االقتص   ادية ل   بالد اش   ور بع   د ان زامحته   ا يف امل   وانئ التجاري   ة ومناف   ذها ابجت   اه البح   ر املتوس   ط غ   راب  وازاء 
ق.م يف اخض اع  732-734فقد قضى امللك االشوري ثالث س نوات أرخ ت م ا ب ني ، لتهديد االوراريتا

مدن الساحل الفينيقي لتأمني طرق التجارة واملالحة بعد ان ابت ت امل دن الفينيقي ة تعق د االح الف املض ادة 
ي متك ن م ن القض اء اال أن املل ك االش ور ، لالشوريني حيث عقد حريام الصوري حتالف ا  م ع رزي ن الدمش قي

)) ح ريام ح اكم ص ور ال ذي اتم ر م ع  -على اعضاء احلل ف واخ ذ م نهم االاتوات وق د ب ني ذل ك ابلق ول :
... ج  اء [ابالض  افة اىل م  دن كب  رية )اخ  رى( غنم  تهم ، ... اس  توليت عل  ى ماه  االب مدينت  ه احملص  نة[رزي  ن 

متع  ددة االل  وان وثي  اب كتاني  ة وخمص  يني ومغني  ني  ]ثي  اب[طالن  ت م  ن ال  ذهب 20 ]ام  امي وقب  ل ق  دمي..
اما ابلنسبة ململكة صور فقد اهنارت حتصيناهتا ودخلتها اجلي وش االش ورية ، ..((... استلمت.ذكورا  وإانث

..احلدي د وجل ود .)) -ايش ر )الثال ث( اش تملت عل ى:-آب ل–فدفعت ااتوة كبرية للملك االشوري توكليت 
.. (( اال أن تقدمي االاتوات مل ينقذ ح ريام .صوفية ذات االلوان االرجوانية احلمراءالفيلة والعاج وااللبسة ال

من انتقام ملك اشور فقد اقصاه عن العرش الصوري وعني ب دال من ه ميت ا ال ذي س ارع اىل اع الن خض وعه 
طالن ت م ن الفض ة مقاب ل  200طالن ت م ن ال ذهب و 50التام لسيده االشوري بعد ان دفع ااتوة بلغ ت 

ق.م احك م ت وكليت  732مني سالمة عرشه وبقي مواليا  طوال فرتة حكم امللك االشوري وابنقضاء الع ام أت
اي  ل مل  ك بيبل  وس –ايش  ر )الثال  ث( س  يطرته عل  ى مل  وك الس  احل الفينيق  ي وه  م ك  ل م  ن س  بيت  –آب  ل –

حكم  ه  وات)ارواد( حس  ب م  ا ورد يف أخب  ار س  ن آي  ل مل  ك ارف  اد–وح  ريام مل  ك ص  ور وم  ااتبين ، )جبي  ل(
.. ذه ب فض ة ورص اص وثي ااب  ملون ة كتاني ة والص وف .)) -األربعة عشر واس تالم االاتوات املتنوع ة وه ي:

امل   واد الثمين   ة نت   اج البح   ر )و( ال   بالد اليابس   ة ونس   ائهم  ]مجي   ع ان   واع [الرج   واين واالمح   ر اذات الل   ون 
 .. استلمت((..وخيول )و( بغال، وخزائنهم امللكية
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االش     وري عل     ى امل     دن الفينيقي     ة ادى اىل فق     دان الدول     ة املص     رية أه     م موارده     ا ان االس     تيالء 

، االقتصادية واتصالتها التجارية والبحرية مع َمالك ساحل البحر املتوسط ومنها املمالك الفينيقي ة ك   ص ور
وص يدا ل  ذا ض  ربت جت ارة االخش  اب فحرض  ت مص ر الص  وريني والص  يداووين عل ى القي  ام أبعم  ال الش  غب 

لسلطة االشورية يف املوانئ البحري ة للم دن الفينقي ة فقتل وا احل اكم العس كري املكل ف م ن قب ل املل ك ضد ا
اش    ّراح ك    رد فع    ل عل    ى ف    رض الض    رائب عل    ى تص    دير االخش    اب وازاء ه    ذه -آبِ    ل-االش    وري ت    وكليت

وه ي اح دى االضطراابت أرسلت بالد اشور قوات الطوارا االيتو من القبائل االرامية اليت امتازت ابلقوة 
اال اهن   ا كان   ت تس   تخدم حلف   ظ األم   ن يف امل   دن املتم   ردة وأدت واجب   ات ، تش   كيالت اجل   يش االش   وري

الش رطة فأهن ت حال ة الفوض ى بع د أن قتل ت مث ريو الش غب فوض عت الن اس يف حال ة رع ب وعن دها أرس  ل 
ول ع ن تنظ يم امل وانئ اشور ليكون املس ؤ  -اشّراح موظفه اجلديد املدعو قحرديِ -آِبل-امللك االشوري توكليت

البحرية بعد االحداث الدامية فمنع تصدير اخلش ب اىل حمرض ي الف   يف مص ر وفلس طني كم ا ه و موض ح 
اش  ور -)) اىل س  يدي املل  ك عب  دك ق  ردي -اش  ّراح:-آبِ  ل-ب  نص رس  التِه املرس  لة اىل املل  ك االش  وري ت  وكليت

برف ق ك ل االرص فة مفتوح ة ل ه واتباع ه  خبصوص حاكم مدينة صور الذي قال امللك أبنه على التحدث اليه
ون ي  دخلون االرص  فة وخيرج  ون كم  ا يرغب  ون ويبيع  ون ويش  رتون جب  ل لبن  ان حت  ت تص  رفهم يص  عدون وينزل  

ضرائب على كل واحد ينزل خش ب وعين ت ج ايب الض رائب الرضت ففحسب رغباهتم وينزلون االخشاب 
ن الص يدونيني اختطف وه وعلي ه ارس لت االيت و اىل على اولئك الذين ينزلون اىل االرصفة اليت يف صيدا اال ا

جب  ل لبن  ان وجعل  وا الن  اس يرتعب  ون بع  د ذل  ك ارس  لوا ايل وجلب  وا ج  ايب الض  رائب اىل ص  يدا واص  درت ام  ر 
ال      يهم ان      ه أبمك      اهنم ان ينزل      وا اخلش      ب ومزاول      ة اعم      اهلم اال ان      ه ال ميك      نهم بيع      ه اىل املص      ريني او 

 الفلسطينيني((. 
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االم ور اىل نص اهبا بع د  إبع ادةاش ّراح جن ح -آِبل-نص أبن امللك االشوري توكليتيتضح من حتليل ال
أن فرض سلطته ابلقوة على املوانئ البحرية يف َملكيت صور وصيدا فمارس ملك اشور أعمال ه االقتص ادية 
حبري   ة اتم   ة واس   تأنف عملي   ات تص   دير االخش   اب ابس   تثناء من   اطق مص   ر وفلس   طني اللت   ني ابركت   ا التم   رد 

 فاشل ضد الوجود االشوري يف املنطقة.ال
بعلي بوظيفة حارس عل ى -ايشر )الثالث( مرسوما  ملكيا  بتعيني ابئدي-آبل-واخريا  اصدر توكليت

احل  دود املص  رية ملن  ع ت  دخل مص  ر م  رة اخ  رى يف الش  وؤن االقتص  ادية والتجاري  ة ل  بالد اش  ور أو م  ن خ  الل 
  املوانئ التجارية على طول ساحل البحر املتوسط.تغذية أعمال الشغب املناهضة للوجود االشوري يف
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وان  يؤك  د لُتطل  ق ق  ان الش  عر حلظ  ة تفاع  ل تعم  ل يف نس  ق البح  ث ع  ن جمه  ول حت  اول أن تتخط  ى املعل  ن     
ى ا  خيت زل فوض ت ه انس جاممظهره شكٌل يسعى إىل التمرد   لينس ج يف كلما، بني املتناقضاتعلى التالعب 

يتعام ل  ول وج يف ع املبداي ة للفعرض األشياء ومنحها من ط التس مية يع ين اغتي ال اخل وف يف دواخلن ا و ، العامل
 مع اآلخر.

 
                                                           

 /يدب جاهلأوبكالوريوس لغة عربية و ماجستير لغة عربية / جامعة الموصل،  مروة محمد مجيد، بكالوريوس علوم سياسية *

 .ومضات وقصيدة نثر، تكتب نينوىمحافظة  ةسكن، من كلية التربية جامعة الموصل/
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ختت  زل أعل  ى طاق  ة م  ن املع  اين  حاول  ت أن تفت  تح فيه  ا دال  ة مفهومي  ة، فف  ي قص  يد النث  ر مل  روة حمم  د      
كوهن ا اش  تغلت عل ى خط اب موج ه يل  ج م ن خالهل ا الق  ارا ،  وتف رض أول اتص ال ن وعي بينه  ا وب ني متلقيه ا

إىل عامله  ا   لتش  كل مرس  الهتا املُّش  فرة ب  ني النّ  اص وال  ّنص م  ن جه  ة  والق  ارا وال  نص م  ن جه  ة أخ  رى  
الالت خطاهب  ا ال  ذي يبع  ث عل  ى اإلعج   اب وابلت  ايل ف  إن رص  د منجزه  ا النث  ري وتفكيك  ه يكش  ف ع  ن د

وحت  اول أن حتق  ق م  ن ، ألهن  ا كان  ت مدرك  ة للحظ  ات ال  يت تش  كل وعي  ا  ابلكلم  ات بطاق  ة س  حرية، برتكيب  ه
 .خالهلا ترويض العامل لتجعل منه كائنا  موجودا

ال يق  ف  جن  دها تش  تغل عل  ى م  دخل، فف  ي حماول  ة )م  روة حمم  د( يف قص  يدهتا النثري  ة )أمني  ة اس  تثنائية(      
وتس   عى إىل إظه   ار عناص   ر االس   تقبال يف حماول   ة الكش   ف عنه   ا م   ن خ   الل ق   راءة ، عن   د ح   دود التق    نع

حي ث حتم ل دالالت تفي د اس تبيان ، العالقات يف حركية السياق النصي الذي يدور يف حي ز مس احة ال نص
ا املنع رج يوج ب التح ول وه ذ، فاعلية السياق اللغوي وأدائه الوظيفي يف بنية خطاهبا الذي حتمله القصيدة

كوهن  ا تس  عي ،  م  ن فض  اء التواص  ل إىل البح  ث يف مس  احة الرؤي  ة املمتلئ  ة ابإلحي  اء الن  اتج ع  ن ق  راءة ال  نص
وق  د يك  ون ، لتش  كيل ش  كل ش  عري انزايح  ي خ  الق لالس  تجابة   ألهن  ا تعب  ئ فض  اء املنظ  ور لنس  قية أحلك  ي

ىل نظ  ام يب دو يف س  طوحه خ  دعة تتج  اوز ه ذا ه و الس  بب ال ذي جع  ل م ن أحلك  ي يتج ه يف بن  اء القص يدة إ
وه  ذه العملي  ة أس  همت يف خل  ق األف  اق احملف  زة يف م  دن تف  رض الس  طوة ال  ذكورة لتش  كل الص  ورة ، املمك  ن

مث ختل  ق م  ن عمقه  ا االجتم  اعي عامل  ا  متجانس  ا  يف ألفته  ا ح  ني يتح  ول الواق  ع إىل ، املعرفي  ة لألنث  ى ش  فاهيا  
وم   ن مث الس   يطرة عل   ى م   ا حي   دث وراء منط   وق ، مواجه   ة الع  املهيئ  ة تكتس   ب يف ال   ذهن وتس   اعدها عل   ى 

 أمنية استثنائية (: ا )فقد جاء يف نص مقطوعته، النص
 سيديت سيأيت كانون طارقا  األبواب

 حيمل بني يديه دفرتا  
 يسجل أمنياتنا 

 لن أكتب شوقي للجوء لعينيِك 
  ..وال اتكئ على زندي ككل مرة

  : أمنييت
 أروم طالء أظافرِك هبا.لدي عشر قصائد 

وميك  ن أن جن  د ص  ورة األنوث  ة يف تركي  ب الكلم  ات بوص  فها ُمرسح  لة تنف  تح إىل مس  ارات تواج  ه س  طوة       
إذ تفيد قابلية االستقبال النص على مواجه ة تبع ث احلي اة يف خطاهب ا ، التابو الناجم عن تركيب قيد املدنية
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التعقي دات الكتابي ة   ألهن ا تتطل ب إص رارا  خاص ا  يف رس م  وتنتزع حركتها اجلمالية بوعي يتعرف عل ى مع ىن
 مسرية الصراع وبلوغ النهاية. 

ويبدو من خالل قراءة منظومة النص وتركيبه الرمزي أنه حيتوي علي س رد لص ورة منتزع ة م ن جمموع ة       
بفع   ل عالق   ات تنس   اب يف خط   اب يعل   ن ع   ن جتس   يد ال   ذات ال   يت حاول   ت أن تلمل   م ذاكرهت   ا املتش   ظية 

اإلحس  اس بفوض  ى الس  طوات اإلمالئي  ة لل  ذكورة ال  يت تعل  ق ارتباطه  ا الوج  ودي ب   مفهوم يُن  تج م  ن س  ياق 
 .املعلن اجملتمعي

، وتظه  ر يف ح  دود وج  داهنا، تنطل  ق م  ن وعيه  ا ال  داخلي، وه  ذه املعادل  ة حال  ة فردي  ة ل  ذات القص  يدة     
ألهن  ا معادل  ة تُغيِ  ب معل  ن ال  نص وتعم  ل ، راءةلتنكت  ب خط  ااب  خيف  ق ع  رب أزمن  ة الق  ، وتنم  و يف حمن  ة ض  مريها

حي  ث حاول  ت أن هت  دم ج  دار العزل  ة خبل  ق ع  امل ت  راتده يف م  يالد ، عل  ى جتلي  ات فاعل  ة يف مفاص  ل الواق  ع
ألن القصيدة اختذت من دريئة إخف اء اجمله ول ق درة عل ى االجت اه إىل ، ذاكرة قرائية مشروطة ابلوجود اآلخر

، ي   ة التس   ميات لتش   كل بوس   اطتها نس   قا  فك   راي  يع   رب ع   ن تل   ك احلاج   اتوق   دمت هل   ا بن، إش   باع حاجاهت   ا
رغ  م أهن  ا وص  لت مرحل  ة االف  رتاق ع  ن ، فلج  أت إىل الوس  ائل ال  يت ختل  ق هل  ا تناغم  ا ب  ني العالق  ات املتبادل  ة

 .لتخلق من كلماهتا عاملا يعج بثرثرة اخليال، طبيعة املدن اليت حتمل صفة الذكورة
ئية مل تكن ومها بل كانت عاملا يهدف يف نظرها إىل بناء ميدان ق ائم بذات ه وخمتل ف فقصيدة أمنية استثنا    

  .عن واقعها املعاش ومنفصل عن تلك املدن اليت تسعى لرتسيخ سطوة الذكورة
وه  ذا التص  ور يف بن  اء القص  يدة وتك  وين األنوث  ة ابلكلم  ات مس  ة وملم  ح ي  نعكس يف من  ط تفكريه  ا فيم  ا      

فحاول  ت أن تش  ق طريق  ا يف مواجه  ة الفع  ل اجملتمع  ي مش  كلة كينونته  ا ، م حلقيق  ة األش  ياءيتعل  ق ابلفه  م الع  ا
تش   كيال  ينس   جم م   ع م   ا حي   دث يف خواطره   ا وأتمالهت   ا م   ن رؤى وأفك   ار لتتحق   ق ذاهت   ا ع   ن طري   ق اخلل   ق 

 واإلبداع.
ي  ة تنف  ذ م  ن وه  ذا الش  عور يتجس  د يف كلماهت  ا ال  يت حتول  ت إىل ش  كل ثق  ايف حيق  ق متع  ة مجالي  ة وروح      

فحاول   ت أن تع   رب ع   ن فلس   فتها أبن تعادهل   ا موض   وعيا  ابملقابل   ة ب   ني )الكلم   ة / ، مفه   وم التأم   ل اخل   الص
املدين  ة( لتب  ين هل  ا مب  دأ ابلتحدي  د ال  ذي يق  رر إن التقاب  ل ب  ني الض  دين ه  و أص  ل احلي  اة وال ميك  ن أن يوج  د 

اليت عم دت عل ى إب راز اختالجاهت ا الداعي ة إىل لكي تُعرب عن ذاكرهتا بقراءة القصدية ، أحدمها دون اآلخر
البوح هبا فقد حاولت أن تشتغل يف أمنية استثنائية عل ى اس تخدام تقني ة اخلطاب ة األنث وي الب اث إىل مفه وم 

كون  ه يس  عى إىل تش  غيل البع  د ال  ذهين لق  ارا وينتق  ل يف اس  تخدامه إىل ثقاف  ة م  ا بع  د املكت  وب ال  يت   األنوث  ة
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واع   د ودالالت هل   ا ج   ذور اجتماعي   ة وايديولوجي   ة فتص   بح الق   راءة انتق   اال  م   ن تش   تمل عل   ى عالم   ات وق
 اليت ستكون حبسب االنتقال املشهدي داخل القصيدة.، مستوى إىل آخر ومن نسق إىل آخر

عل ى اعتباره ا وس يلة ، حيث يبدو أهنا اس تخدمت كلماهت ا إلقام ة ش كل م ن أش كال الت وازن يف اجملتم ع    
على ال رغم م ن اإلحس اس بوح دة ه ذين الع املني   ألهن ا تس عى ،  النظامني املادي والروحيعالية التأثري بني

وتعكس عالقة سحرية لعاملها مبا فيه من ق درة عل ى اإلده اش ، إىل استعادة للروح وبثها يف العامل من جديد
وء حبمله   ا لتض  ع الق   ارا يف مت   اس م   ع املف   اهيم ال   يت حت   دث التس   امي وتس   عى لتفري   غ الش   حنات ال   ذي ين   

  .فهذا النوع من التفكري يرمي إىل الوصول إىل العالقة بني الكلمة وفعلها، ذهنها
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وشعارهم ، (1هللا) واحلض عليها ابتغاء مرضاة، درج التابعون ومن تالهم على القيام ابلرحلة العلمية    
ومن ، طريقا يطلب به علما سهل هللا له طريقا اىل اجلنة يف ذلك قوله )صلى هللا عليه وسلم(:)من سلك

فمن اجل هذا احلديث رحل اكثر العلماء منهم احلافظ امحد بن ، (2يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين()
م( 961ه /350)ت وسى السختيايناىل عمران بن م م(924ه /311محدان احلريي النيسابوري )ت

 (. 3م()919ه /307وكذلك رحل اىل املوصل لسماع حديث اخر من ايب يعلى املوصلي)ت، جبرجان
ان هللا تعاىل يدفع البالء عن هذه االمة برحلة اصحاب :(م(778ه /162قال ابراهيم بن ادهم) ت   

وخباصة أن البعض كان يرى يف ، لرحلةوكان طلب االسناد العايل من أهم ماهتدف اليه ا، (4) (احلديث
 طلبه حمافظة على تقاليد احملدثني وتقراب  اىل هللا تبارك وتعاىل.

وَمن زار املوصل طلبا  لسماع علمائها الشيخ أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس     
 الشافعية يف عصره. دخلم (أحد كبار شيوخ 980-890ه/370-277اجلرجاين اإلمساعيلي الشافعي)

منطلقا من بلدته جرجان ماراُ عاملنا املوصل قادما من تكريت بعد زايرته العديد من املدن االسالمية 
املوصل كانت تشهد  وملا دخل االمساعيليلطلب العلم على شيوخها. (5)ابلعديد من املراكز االسالمية

، بوصفها عاصمة اقليم اجلزيرة، والواردين عليها حركة فكرية مزدهرة انذاك. مبا ازدانت به من علمائها
وبني اقليميي اذربيجان والشام كما اشار لذلك البلداين احلموي ، وحمط الركبان بني العراق وثغر الروم

جعفر بن حممد  هي تلك الدار اليت انشأها، مبعجمه. وكان من اهم َميزات احلركة اليت عاصرت املؤلف
حيث جعل فيها خزانة كتب من ، م(يف املوصل934ه /323الشافعي )تبن محدان املوصلي الفقيه 

ويصرف منها للغريب املعسر ورقا  ، فال مينع احد من دخوهلا، ووقفها على طالب العلم، مجيع العلوم
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فيملي عليهم من شعره ، وجيتمع اليه الناس، وكان ابن محدان جيلس فيها، ونقدا  يعيش به، يكتب عليه
ففريق يطلب ،  من الفقه ومايتعلق به. كل ذلك جعل البلد مفتوحا امام توافد الناس اليهوشعر غريه وطرفا  

ولقاء العلماء.ويبدو ان ، وفريق يستهويه طلب العلم، وفريق يطلب اجلهاد يف طريقه اىل الثغر، الكسب
ىل ثغر حيث دخلها يف طريقه ا، االمساعيلي كان عداده يف الفريقني االخريين من بني هذه الوفود

 (هم: 7والتقى فيها بستة من علمائها املوصليني)، (6الروم)عني زربة()
 م()حمدث اجلزيرة(919ه /307ت)االمام ابو يعلى امحد بن علي بن املثىن املوصلي-اوال:

 م(840ه /226قال ابو بكر االمساعيلي حدثنا ابو يعلى حدثنا غسان بن الربيع ابو حممد الكويف )ت
وعبدهللا بن  م(765ه /148)ت م( عن هشام بن حسان البصري811ه / 196يزيد)تعن اثبت بن 

م( وسليمان بن طرخان 765ه /148م(وعاصم سليمان االحول )ت767ه /150عوان البصري)ت
أن ، عن ايب هريرة، م(732ه /120عن حممد بن سريين البصري )ت، م(760ه  /143التيمي )ت

يف الثوب الواحد؟ قال: )أو كلكم جيد ثوبني.وبعضهم يقول:أو كلكم رجال  قال:ايرسول هللا أيصلي أحدان 
له ثوابن(. والقول يف هذا احلديث ضعيف من هذا االجتاه لوجود غسان بن الربيع وصحيح من أوجه 

 (.8اخرى)
 م(10-9ه /ق4-3ابو العباس امحد بن احلسني الوراق املوصلي عاش يف حدود)ق-اثنيا:

 حدثنا عمرو بن شبة البصري، دثنا امحد بن احلسني املوصلي الوراققال ابو بكر االمساعيلي ح
 حدثين ايب، م(827ه /216بن عباد بن عباد املهليب البصري)ت حدثين حممد، م (875ه /262)ت
 قال كنت أان وايوب السختياين، الرمحن احلنفي حدثنا هالل بن عبد، (795ه/179)ت
فحدثنا ، ه (747ه /130على حممد بن املنكدر )تفأدخلين ، فأخذ بيدي، م( مبىن748ه /131)ت

، فأعلم رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم(، عن جابر بن عبدهللا أن رجال  قتل ابملدينة اليدري من قتله
 (.9أبعده هللا انه كان يبغض العرب(.)وقيل ان هذا من املناكري اليت ال أصل هلا()) فقال:
 م(10-9ه /ق4-3بن خبيت املوصلي اجلوزي عاش يف حدود)قابو بكر حممد بن امحد بن علي -اثلثا:
حدثنا الوليد بن بكري ابو ، حدثنا ابن خبيت يف املوصل:حدثنا ابن عرفةاالمساعيلي قال ابو بكر     

عن ، م(700ه /81عن زر بن حبيش)ت، عن ايب سنان البصري، عن عبدهللا بن حممد العدوي، جناب
 (.10)الندم توبة() :عليه وسلم( قالعن النيب)صلى هللا ، ايب بن كعب

 م(10-9ه /ق4-3عاش يف حدود)قابو عبدهللا اسحاق بن ابراهيم بن سعيد بن دليل املوصلي -رابعا:
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حدثنا جابر بن ، حدثنا عبدهللا بن ابراهيم، قال ابو بكر االمساعيلي حدثنا علي بن احلسني اخلواص     
، م(718ه/100)ماتت قبل  بنت عبدالرمحن االنصارية عن عمرة، عن حيىي بن سعيد، سليم االنصاري

)صغروا اخلبز واكثروا  عن أم املؤمنني عائشة )رضي هللا عنها(قالت:قال رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم(:
 (.11عدده يبارك لكم فيه(.)قال االمساعيلي انه حديث منكر()

-3قحدود ) عاش يفاملوصلي  بو علي احلسني بن عبداجمليب بن امساعيل بن عبدهللاا-خامسا:
 م(10-9ه /ق4

ت يف حدود وصل())نزيل امل قال ابو بكر االمساعيلي حدثنا ابملوصل شعيب بن حممد الفضل الكويف    
عن يونس بن عبيدة ، م(799ه /183م(حدثنا هشيم بن بشر الواسطي)ت9-8ه /ق3-2ق

ل:قال هريرة قا عن ايب، م(728ه /110عن احلسن البصري)ت، م(756/ ه 139البصري)ت
(. 31مرمي آية  ()سورةا كنتالنيب)صلى هللا عليه وسلم(:قول عيسى عليه السالم)وجعلين مباركا أين م

 (.12نكر()قال:جعلين نفاعا )وقيل معلما  للخري أو أمرا  ابملعروف انهيا  عن امل
-3دود)قش يف حاعايد بن خالد بن زايد املعروف اببن ايب سفيان املوصلي ز عبدهللا بن  -سادسا:

 م(10-9ه /ق4
، صيصي احلمصييد املان بن سعميقال ابو بكر االمساعيلي حدثنا هباعبدهللا بن زايد املوصلي حدثين     

ان قال:حدثنا سفي، قال هو خالد بن يزيد العمري املكي احلذاءي-قال:حدثنا خالد
ملؤمنني أم اعن ، عن أبيه، م(763ه /146عن هشام بن عروة)ت، م(777ه /161الثوري)ت

سح ملعوذتني وميديه ابث يف يقالت كان رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم( )ينفف، عائشة)رضي هللا عنها(
 (.13هبما وجهه(. )احلديث واٍه من هذا اجلانب وصحيح من أوجه اخرى()
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  خمطط يوضح الرحلة العلمية البو بكر االمساعليي
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 اهلوامش
 )كتاب العلم(. 1/20ج، معلقا يف صحيحه(ذكر االمام البخاري 1)
 )كتاب العلم(. 1/19ج، (اخرجه االمام البخاري يف صحيحه2)
 .2/762ج، تذكرة احلفاظ، (االمام الذهيب3)
 .2/315ج، فتح املغيث، السخاوي.90ص، الرحلة يف طلب احلديث، (اخلطيب البغدادي4)
قومس -قرية احلدادة-النبوي الشريف مدن)بسطام(زار ابو بكر االمساعيلي يف رحلته لسماع احلديث 5)

الكوفة -قصر ابن هبرية-االنبار-بغداد-حلوان-الدينور-اسداابذ-مهذان-مدينة الري-خوار الري-)الدامغان(
عسكر -االحواز-عبادان-البصرة-االبلة-واسط-عني زربة-املوصل-تكريت-سامراء-عكربا-مكة املكرمة-

 نيسابور(.-راسيزا-دهستان-اسرتاابذ-رواين-مكرم
 .250ص، كتاب البلدان،  املصيصة(اليعقويب ثغر ()مدينة عني زربة:وهي بلدة من نواحي6)
 اليب بكر امحد بن ابراهيم بن امساعيل االمساعيلي، (كتاب املعجم يف اسامي شيوخ ايب بكر االمساعيلي7)
بن حممد بن امحد بن  رواية االمام ايب بكر امحد، ه ( صاحب املستخرج على صحيح البخاري277-371)

املدينة –مكتبة العلوم واحلكم، دراسة وحتقيق الدكتور زايد حممد منصور، ه (425-336غالب الربقاين عنه)
دار الغرب ، معجم األدابء)إرشاد األريب إىل معرفة األديب(، ايقوت احلموي .126-125ص، املنورة

 .420ص/2ج، م1993، الطبعةاألوىل، بريوت، اإلسالمي
. بسام ادريس 1تسلسل، 312- 311ص، املصدر السابق، عجم يف اسامي شيوخ ايب بكر االمساعيلي(امل8)

 .113-112ص/1ج، الطبعة االوىل، 2004، كلية احلدابء اجلامعة،  املوصل، موسوعة اعالم املوصل، اجلليب
 .101ص/1ج، املرجع السابق، . بسام اجلليب36تسلسل، 260- 259ص، املصدر السابق، (املعجم9)
 .76ص/2ج، املرجع السابق، . بسام اجلليب137تسلسل، 488ص ، املصدر السابق، (املعجم10)
 .202تسلسل ، 570-569ص، املصدر السابق، (املعجم11)
 .245تسلسل، 616 -615ص، املصدر السابق، (املعجم12)
 .390ص/1ج، السابقاملرجع ، بسام اجلليب .310تسلسل، 684- 683ص، املصدر السابق، (املعجم13)
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أمهية بدراسات ختص مدينة املوصل وبالد  شهد الثلث االخري من القرن املاضي ظهور اهتمام      

واملوصل دراسة يف التاريخ  السيما ضمن الدراسات احلديثة وجند ذلك يف كتاب)اجلزيرة الفراتية اجلزيرة
-127السياسي واالداري 

م( ملؤلفه 833-744ه /218
حممد جاسم محادي املشهداين 

، 1977املطبوع سنة 
وكتاب)االيوبيون يف مشال الشام 
واجلزيرة( ملؤلفه حممود ايسني 

، 1981املطبوع سنة  التكرييت
وكتاب )عماد الدين زنكي( 

املطبوع  للدكتور عماد الدين خليل
واألطروحة املوسومة ، 1985سنة 

ب)عالقات املوصل مع الدولة 
-905ه/489-292العباسية
م( لفوزية يونس الفتاح اليت 1096

مث نشرت ، 1999نوقشت سنة
كتاب   مؤخرا  على شكل

فضال  عن االطروحة ، 2010سنة
اليت محلت عنوان )احلياة السياسية 
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وهي من اوىل تلك  -موضوع هذه القراءة-والتنظيمات االدارية واملالية يف دول أاتبكية املوصل واجلزيرة(
فضال عن كوهنا نتاج تلك الفرتة حيث نوقشت يف كلية اآلداب جبامعة القاهرة سنة ، الدراسات
الدكتور حممد مجال الدين سرور استاذ التاريخ االسالمي الف العديد من املؤلفات منها   ابشراف1971

 كتاب)بالد اجلزيرة اواخر العصر العباسي(.
)احلياة السياسية  وحاول الباحث وهو عصام الدين عبد الرؤوف الفقي يف عنوان اطروحته     

( صفحة ان جيمع اكثر 313واجلزيرة( وهي حبدود )والتنظيمات االدارية واملالية يف دول أاتبكية املوصل 
والتنظيمات االدارية واملالية يف دول ااتبكة املوصل  من جانب حيث حتدث عن االوضاع السياسية

ويبدو انه مل يكن موفقا  يف اختيار عنوان اطروحته اليت ، وهو موضوع واسع حيتاج اىل جهد كبري، واجلزيرة
النصوص  اجلهد العلمي أثره من خالل مجع هلذا لكان، دارية واملاليةلو اقتصرت على التنظيمات اال

 املبعثرة يف املصادر االصلية.
وأشتملت هذه االطروحة على مقدمة وحبث يف املصادر اليت اعتمد عليها الباحث يف اعداده هلذه      

 ضعف السالجقة فجاءت املقدمة لتسلط الضوء على عوامل، فضال  عن متهيد وأربعة أبواب، الدراسة
فانقسمت ، م( حيث استقل كل امري بواليته1092ه /485خاصة بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة)
أختذ كل أمري من أمرائها قائدا  تركيا  يقوم بتدريب ابنائه على ، الدولة السلجوقية اىل دويالت مستقلة

فلما تقرر تعيني عماد ، الوالد ويسمى ااتبك اي االمري، وأساليب االدارة واحلكم فنون احلرب والقتال
كان مؤداب  لصغريين من اوالد السلطان السلجوقي حممود غري اهنما مل   الدين زنكي ااتبكا  على املوصل

، وطغى نفوذ االاتبكة على االمراء بسبب ما كانوا يتمتعون به من سلطة ابوية، يقوما إبدارة شؤون البالد
وقد يسر ذلك ، بك كان يتزوج من أرملة االمري السلجوقي املتويفوَما ساعد على ازدايد نفوذهم ان االات

وحصن كيفا يف ، فحكم االراتقة أاتبكييت ماردين، لالاتبك اقامة أسرات حاكمة يف املوصل وبالد اجلزيرة
وقد ، على حني حكم عماد الدين زنكي وبنوه أاتبكيات املوصل وسنجار وجزيرة ابن عمر، داير بكر

، لى توطيد سلطاهنم فبادروا ابلقضاء على حركات التمرد والعصيان اليت قامت ضدهمحرص االاتبكة ع
 واستعانوا برجال متكنوا من معاونتهم يف الوقوف بوجه االعداء ومنافسيهم يف احلكم. 

يذكر  كما يالحظ ان الباحث يف عرضه ملصادر هذه الدراسة مل يراع التسلسل الزمين يف عرضها فمثال      
مثل قوله:" رجعت اىل كتاب الروضتني يف اخبار الدولتني النورية  د على مصادر هلا امهية كبريةأنه اعتم

م (...كذلك رجعت اىل كتاب زبدة احللب يف اتريخ حلب 1267ه /665والصالحية ألبو شامة )ت 
 م(...".1262ه /660البن العدمي)ت
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ل االاتبكة يف املوصل واجلزيرة وكان عرضه اما التمهيد فذكر الباحث العوامل اليت ادت اىل قيام دو    
ومشل الباب االول: املوقف ، واحياان  له طابع االختصار، قياسا  لألطروحة عرضا  يتناسب مع حجمها

السياسي الداخلي يف دول أاتبكة املوصل واجلزيرة منها سياسة هذه الدول يف توطيد سلطاهنم وكيفية 
–اولة سوتكني الكرجي االستقالل عن امارة عماد الدين زنكي القضاء على بعض حركات التمرد مثل حم

م( كما أنضم اىل 1128ه /522على الرغم من ان االخري اقطعه مدينة حران سنة) -صاحب املوصل
م( اثناء حصاره للموصل 1134-1118ه /529-512اخلليفة العباسي املسرتشد ابهلل)

فأحبط زنكي حماولته وأرسل جيشا  اىل حران ، انوُعنيح واليا  من قبله على حر ، م(1132ه /527سنة)
فضال  عن اهم االحداث التارخيية ، م( متكن من استعادهتا وانتزاع قلعتها من واليها1138ه /533سنة)

وكذلك اهنيار هذه االاتبكيات من خالل استيالء املغول ، يف دول االاتبكة مثل مقتل عماد الدين زنكي
 .تيالء صالح الدين على ميا فارقني يف مشال شرق داير بكرعلى املوصل وسنجار واربل واس

وتناول الباب الثاين موقف ااتبكة املوصل واجلزيرة من حكام البالد االسالمية اجملاورة وعالقتهم مع    
اما الباب الثالث فتحدث عن ، وااتبكة الشرق االسالمي مثل، والسالجقة، اخللفاء العباسيني يف بغداد

وضم الباب ، ارجية لدول ااتبكة املوصل واجلزيرة سواء مع البيزنطيني أم الصليبيني واملغولالعالقات اخل
الرابع التنظيمات االدارية واملالية يف دول أاتبكة املوصل واجلزيرة اليت مشلت التقسيم االداري حيث 

حيدها من اجلنوب اخلط اليت  قامت دول االاتبكة يف مشال العراق وكان العرب يسمون هذه البالد ابجلزيرة
وينقسم اقليم اجلزيرة اىل ثالثة أقسام هي ، وهيت على هنر الفرات، على هنر دجلة الواصل بني تكريت

، ماردين، جزيرة ابن عمر، نصيبني، احلديثة، العمادية، اربل، اوال : داير ربيعة ومن أهم مدهنا املوصل
، واثلثا : داير بكر ومن أهم مدهنا داير بكر، الرها، واثنيا : داير مضر ومن أشهر مدهنا الرقة، سنجار

بل تعرض للتغيري من وقت ، لكن هذا التقسيم مل يكن اثبتا  طوال حكم االاتبكة، وحصن كيفا، وميافارقني
ويظهر ذلك جليا  يف ، ذلك ان االاتبكة دأبوا على توسيع حكمهم على حساب الدول اجملاورة هلم، آلخر

ااتبك –م( حني انتزع عماد الدين زنكي 1129ه /524تقلصت رقعتها يف سنة) فقد ااتبكية حصن كيفا
، م(1183ه /579بل انضمت اليها آمد سنة)، ومل تستمر على هذا الوضع، دارا وسرجة منها -املوصل

خلفه ابنه االكرب قطب الدين حاول عمه  -ااتبك حصن كيفا–وملا تويف نور الدين حممد بن قرا ارسالن 
على حكم هذه االاتبكية لكنه فشل فقصد هاربوت وانتزعها من ااتبكية كيفا االستحواذ 

 م( وهكذا فقدت هذه االاتبكية احدى والايهتا املهمة.1185ه /581سنة)
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وأمهها ، ومن التنظيمات االدارية ايضا  الوظائف والدواوين االدارية يف دول ااتبكية املوصل واجلزيرة  
ون موظفني عنهم يف ادارة شؤون ااتبكياهتم يعرفون ابلنواب و يكونون )النائب( فكان االاتبكة ينيب

مشرفني على عمارة البالد وجباية االموال واذا ما تعرضت االاتبكية لغزو خارجي او ساد االضراب فيها  
ومن أشهر الذين شغلوا وظيفة النائب يف املوصل )علي كوجك بن بكتكني( ، كان النائب يتأهب إلمخاده

وايضا  بدر الدين لؤلؤ فقد اسند اليه امري ، وكذلك جماهد الدين قيماز، نابه اكثر من ااتبكوقد است
كما عهد ،  املوصل نور الدين ارسالن شاه االول االشراف على شؤون ااتبكية املوصل املدنية والعسكرية

فة العباسي الناصر لدين وبلغ من علو منزلته ان اخللي، اليه برتبية ابنه وويل عهده عز الدين مسعود الثاين
هللا عهد اليه أبن يتوىل امور املوصل نيابة عن امريها نور الدين ارسالن شاه الثاين وبعد وفاة االخري اصبح 

 بدر الدين ااتبكا  على املوصل.
ومن الوظائف االدارية االخرى ) الوزير( ومل تكن وظيفته ذات صبغة سياسية كما هو احلال يف الدولة   

فضال  عن معاونته النائب يف ادارة شؤون ، امنا اقتصر عمل الوزير االشراف على الدواوين، العباسية
لك وظيفة )الشحنة( وكذ، م(1163ه /559ومن أبرز وزراء املوصل مجال الدين االصفهاين)ت االاتبكية

ويكون صاحبها مسؤول عن حفظ النظام واألمن يف املدينة مثل عماد الدين بن اقسنقر توىل شحنة 
فضال  عن وظيفة )الوايل( حيث كانت دول ااتبكة املوصل ، العراق كله ابإلضافة اىل حكم بعض الوالايت

 لى شؤون الوالية.واجلزيرة تتألف من والايت يلي كل منها واليا  خيتص ابألشراف ع
، اما الدواوين االدارية فقد حرص االاتبكة على ادارة دواوينهم بشكل كبري واليت مشلت ديوان الرسائل  

 بسرعة ودقة. وكانت تضاهي دواوين سالطني السالجقة لكثرة اعماهلا وسريها، ديوان الربيد، ديوان اجلند
وصل واجلزيرة ومصارفها ولعلح من أمهها اجلزية ويقوم اما االدارة املالية فشملت موارد دول ااتبكة امل  

وكذلك اخلراج وهو من املوارد املالية املهمة يف دول ااتبكة ، صاحبها ابلنظر يف امور اجلباية من أهل الذمة
فاما يكون بوساطة عامل اخلراج أو اجلباية بطريق الضمان أو عن ، املوصل واجلزيرة وتعددت طرق جبايته

، اما املكوس وهي الضرائب املفروضة على التجار وكان املسؤول عنهم يدعى العشار، عطريق االقطا 
 وهي ما كان خيصص لبيت املال يف دار ضرب النقود فضال  عن ضرائب اخرى منها غلة دار الضرب

ومن ، وكانت هذه الضريبة ختتلف من بلد اىل آخر، ونسبتها واحد يف املائة َما يضرب من هذه النقود
 آخر.وقت 

، واملنسوجات اليت راجت صناعتها يف املوصل يف العصر االاتبكي، كما فرضت ضرائب على املؤن    
وايضا  هناك ضريبة تقدر ابخلمس ، فضال  عن الضرائب اليت فرضت على الدور واحلوانيت وتسمى العقحار
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مل يورد الباحث مل يذكر الكاتب امسها تفرض على املعادن اليت تستخرج من بعض بالد اجلزيرة. و 
واشار فيه اىل ، 66ص، النصوص التارخيية ومن ضمنها هذا النص الذي ذكره ابن االثري يف كتابه )الباهر(

أن هذه املعادن ومن أمهها احلديد والنحاس بقوله:" يف سنة مثان وثالثني ومخسمائة سار الشهيد اىل داير 
وبعد الرجوع اىل  ، نه النحاس من ارمينية".. وملك مدينة املعدن الذي يعمل م.بكر قاصدا  فتحها

تقع يف بالد اجلزيرة واشتهرت بكثرة ما يستخرج منها من  كتاب)السلوك( للمقريزي تبني أن هذه املدينة
 النحاس واحلديد.

رواتب موظفي االاتبكيات على -فكانت االموال أتيت من هذه املوارد املالية وتنفق على شكل: اوال  
االنفاق على مرافق البالد واقامة اجلسور وانشاء القناطر -اثلثا  ، أعطيات اجلند -اثنيا  ، اختالف مراتبهم

، وقد الحظنا ذلك من خالل قيام الوزير مجال الدين االصفهاين أبنشاء الكثري من اجلسور والقناطر
وصل مثل اليت استخدمها ااتبكة امل نفقات احلروب  كما تطرق الباحث اىل املعامالت املالية -رابعا  

بعض النماذج هلا. وقد أحلق يف هناية  وأورد، وما كتب عليها من عبارات واوزاهنا الداننري والدراهم
ويالحظ من خالل ، واحلكام املعاصرين هلم يف الشرق االطروحة جداول أبمساء ااتبكة املوصل واجلزيرة

،  أنه هنالك تفاوت يف حجم ابواهباإال، هذه االطروحة ان الباحث قد بذل جهدا كبريا يف تغطية مفرداهتا
ومل يظهر لنا من مراجعة ، فضال  عن اغفاله استخدام الكثري من النصوص اليت ختص املوصل وبالد اجلزيرة

 وقراءة هذه االطروحة انه قد أتى بنتائج لدراسته بل اهنا جاءت خالية منها.
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دول   ة العثماني   ة اهتمام   ا  خاص   ا  هب   ذا الن   وع م   ن امل   دارس. إال أن أتس   يس ه   ذه امل   دارس واج   ه اول   ت ال    

حت  دايت ع  دة متثل  ت يف قل  ة التخصيص  ات املالي  ة فض  ال  ع  ن ص  عوبة ت  وفري الك  وادر التدريس  ية ملث  ل هك  ذا 
 ...مدارس وصعوابت أخرى

( يف 1872-1869غ  داد م  دحت ابش  ا )ام  ا فيم  ا يتعل  ق ابل  والايت العراقي  ة فيع  ود الفض  ل اىل وايل ب    
افتتاح اوىل املدارس املهنية يف العراق وحتديدا  يف والية بغداد ادراك ا  من ه لل دور ال ذي إبمك ان خرجي ي ه ذه 
املدارس ان يضطلعوا به يف ادارة املعامل واملؤسسات اليت من املزمع اقامتها يف عدد من ال والايت العراقي ة 

ض  مان تش  غيل االي  دي العامل  ة احمللي  ة وم  ن مث االس  تغناء ع  ن االي  دي العامل  ة وب  ذلك ميك  ن ، ومنه  ا بغ  داد
 االجنبية اليت احتكرت العمل يف مثل هكذا مؤسسات.

 
عل  ى وال  يت اقتص  رت  1871وعل  ى ه  ذا االس  اس ج  رى افتت  اح اول مدرس  ة للص  نائع يف بغ  داد ع  ام      

قبول الطلبة فيها على اوالد الفقراء واليتامى حيث كان جيري توزيع الطالب عل ى ف روع املدرس ة كاحل دادة 
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اما ابرز الدروس ال يت كان ت تلق ى عل ى ط الب ، والنسيج وصناعة االحذية واخلياطة وابقي الفروع االخرى
 املدرسة فتوزعت ما بني:

ف ابء والق رآن الك رمي واآلداب والكتاب ة ل الديني ة واألمواد نظرية: وال يت اش تملت عل ى دراس ة العل وم  (1
 فضال  عن تدريس عدد من اللغات كالعربية والرتكية والفارسية والفرنسية.

م  واد عملي  ة تدريبي  ة: وه  ي التخص  ص بتعل  يم الطال  ب امللتح  ق ابلدراس  ة يف ه  ذه املدرس  ة حرف  ة معين  ة   (2
 التجليد...، الطباعة، الدابغة، كاخلياطة

على هكذا م دارس اىل البل دايت وبق در تعل ق االم ر بوالي ة املوص ل  ت مهمة االشراففيما استند
اذ تشري املصادر اىل افتتاح اول مدرسة مهنية )اصالح خانة( يف كركوك يف العام ذاته اعقبه افتت اح مدرس ة 

اب راهيم خلي ل الع الف اثنية يف املوصل وان مل تتفق املصادر يف حتديد سنة افتتاح املدرسة اذ يذكر ال دكتور 
اما الدكتور مجيل موسى النجار فينفي كتاب ه ، ان افتتاح هذه املدرسة كان يف سبعينيات القرن التاسع عشر

( أن يك ون يف املوص ل مث ل هك ذا مؤسس ة 1918-1869)التعليم يف الع راق يف العه د العثم اين االخ ري 
وص  ل وتول  ت جري  دة ال  زوراء نش  رها محل  ت تعليمي  ة مستش  هدا  ب  ذلك بنش  ر ش  كوى ق  دمها اح  د ابن  اء امل

مناش  دة ابن  اء مدين  ة املوص  ل داعي  ة فيه  ا اىل "املباش  رة لب  ذل املس  اعدات املالي  ة ألنش  اء مدرس  ة ص  نائع يف 
 املوصل على غرار مدرسة صنائع بغداد...

دارس وكثريا  ما كانت ادارة ه ذه امل ، عدت مدارس الصنائع مؤسسات انتاجية اتسمت منتجاهتا ابجلودة   
 تروج ملصنوعاهتا من خالل االعالانت اليت دأبت ادارة هذه املدارس على نشرها يف الصحف الرمسية.

إال أن ه  ذه امل  دارس ق  د تعرض  ت لإلمه  ال بع  د وق  ت قص  ري م  ن انش  ائها واقتص  ر االهتم  ام هب  ا عل  ى     
( 1875-1873) جهود فردية اضطلع هبا بع ض ال والة وخن ص م نهم ابل ذكر متص رف كرك وك انف ذ ابش ا

وابلت  ايل تعرض  ت ه  ذه املدرس  ة اىل االمه  ال بع  د رحي  ل ه  ذا املتص  رف حي  ث مل تنش  ر الس  النامات العثماني  ة 
اىل نش    اطات ه    ذه املدرس    ة. كم    ا اخت    ذت ط    الب املدرس    ة م    ن  1917، 1892، 1877وللس    نوات 

م ع التربع ات إلنق اذ جريدة ال زوراء من ربا  لنش ر ش كواهم وال يت ط البوا م ن خالهل ا احلكوم ة ح ث االه ايل جل
، املدرسة. ولقد علقت اجلريدة على هذه الشكوى قائل ة  "في ا عجب ا  لأله ايل املرم وقني ع دم املس اعدة ه ذه

 ليبقى اوالدهم مكفويف االبصار يف وادي اجلهل واحلرمان..."
اس    تؤنفت الدراس    ة يف ه    ذه املدرس    ة م    ن جدي    د وجبه    ود م    ن متص    رف كرك    وك ع    ون هللا الك    اظمي     
إبيف اد م دير املدرس ة حمم د هبج ت اىل االس تانة لش راء  1911( اذ قام هذا الوايل عام 1908-1911)

( ل رية عثماني ة 500، 6مطبعة واحلاقها ابملدرسة وه ذا م ا ح دث ابلفع ل عن دما مت ش راء ه ذه املطبع ة ب        )
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ت اح اقس ام جدي دة ملحق ة كم ا ج رى افت،  ومن مث احلاقها ببناية املدرسة حتت اسم "مطبعة مكتب الص نائع"
إالّ أن ادارة املدرس  ة واجه   ت مش  كلة جدي  دة تتعل  ق ابلتق  ادم ال   زمين ، ابملدرس  ة وه  ي: احل  دادة والطورن  ة

لذلك ب دأت املناش دات م ن ، لبناية املدرسة وعجز البناية املوجدة عن استيعاب التوسع اجلديد يف املدرسة
مت احل  اق قس  م داخل  ي ، 1912رى افتتاحه  ا ع  ام جدي  د جلم  ع التربع  ات لبن  اء مدرس  ة جدي  دة وال  يت ج  

 .1915ابملدرسة عام 
وينطب  ق احل  ال ه  ذا عل  ى مدرس  ة ص  نائع املوص  ل ال  يت عان  ت ه  ي االخ  رى م  ن املش  اكل ذاهت  ا ح  ىت ق  رر     

جملس والية املوصل اعادة انشاء املدرسة من جدي د وحص لت موافق ة الس لطان العثم اين عبداحلمي د الث اين 
وعل ى ال رغم م ن ذل ك ، ى ان يتم الصرف عليها من واردات اجلس ر املق ام عل ى هن ر دجل ةعلى انشائها عل

. ب دليل مناش دة جري دة النج اح "ارابب احلمي ة م ن اه ل احل ل 1911أتخر انشاء ه ذه املدرس ة ح ىت ع ام 
 والعقد ان يبذلوا اجلهد يف أتسيس مكتب الصنائع" والذي تربعت بلدية املوصل بتشييد بنايته.

لى الرغم من اعادة افتتاح مدرسيت كركوك واملوصل إال أن الدراس ة فيه ا ش هدت تراجع ا  كب ريا  ول يس ع    
ادل على ذلك اال قلة اعداد امللتحقني هب ذه امل دارس فعل ى س بيل املث ال ال احلص ر مل يتج اوز اع داد طلب ة 

( طالب ا . 15الب ه )فبل غ ع دد ط 1914( طالب ا  ام ا يف ع ام 13عل ى ) 1913مدرسة صنائع كرك وك ع ام 
ويع  ود س  بب ذل  ك اىل قل  ة ال  دعم امل  ايل احلك  ومي هل  ذه امل  دارس واقتص  ر ال  دعم امل  ايل عل  ى التربع  ات ال  يت 

، فض  ال  ع  ن النظ  رة االجتماعي  ة الض  يقة لأله  ايل اجت  اه الدراس  ة يف ه  ذه املدرس  ة، ق  دمها األه  ايل للمدرس  ة
ون الغالبي  ة العظم   ى م  ن طالهب  ا ه  م م  ن االيت   ام بس  بب اعتق  ادهم أبهن  ا مل تك  ن ج   ديرة ابالح  رتام حبك  م ك  

والفقراء فضال  عن مشكلة ُأخ رى وه ي قل ة كوادره ا التدريس ية حي ث مل يتج اوز الك ادر التدريس ي ملدرس ة 
 ال    معلم واحد. 1914صنائع كركوك عام 

ح   دى وق   د اس   تمرت الدراس   ة يف ه   ذه امل   دارس ح   ىت ان   دالع احل   رب العاملي   ة االوىل حي   ث ذك   رت إ     
الواثئ   ق الربيطاني   ة ع   ن قي   ام اجل   يش العثم   اين بس   لب حمت   وايت مدرس   ة ص   نائع كرك   وك عش   ية االنس   حاب 

أم ا ابلنس بة اىل ، بتحوي ل بناي ة املدرس ة اىل مستش فى م دين، العثماين فيما قامت قوات االح تالل الربيط اين
عن دما مت اغالقه ا  1918حىت ع ام  -وبشكل متقطع-مدرسة صنائع املوصل فقد ستمرت الدراسة فيها 

من قبل س لطات االح تالل الربيط اين فيم ا افتق رت والي ة املوص ل اىل وج ود اي ة مدرس ة زراعي ة عل ى ال رغم 
من املطالبات العديدة الفتتاح مثل هك ذا مدرس ة ومنه ا مطالب ة ع دد م ن ن واب الع راق يف جمل س املبع واثن 

إالّ أن والي  ة املوص  ل ظل  ت ، وحمم  د عل  ي قي  دارالعثم  اين وه  م ك  ل م  ن داؤد يوس  فاين وحمم  د عل  ي فاض  ل 
 مفتقرة اىل مثل هكذا مدارس حىت هناية االحتالل العثماين للعراق.
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 املصادر املعتمدة يف كتابة املقال:
 منش  ورات مرك  ز دراس  ات ، 1932-1869تتط  ور التعل  يم ال  وطين يف الع  راق ، اب  راهيم خلي  ل امح  د

 (.1982)البصرة ، اخلليج العريب
  ترمج   ة: مول   ود ط   ه ، احلال   ة االجتماعي   ة واالدبي   ة، كرك   وك يف الق   رن التاس   ع عش   ر،  ي ابش   يعط   ا ت   رز

 (.2010)كركوك ، دار فضويل للطباعة والنشر، قاايجي
 املؤسس   ات التعليمي   ة يف املش   رق العثم   اين دراس   ة اترخيي   ة احص   ائية يف ض   وء الواثئ   ق ، فاض   ل بي   ات

 (.2016، )استانبول، سالميةمركز االحباث للتاريخ والفنون اال، العثمانية
 ش  ركة الطب  ع ، 1ط، 1917-1638اتري  خ التعل  يم يف الع  راق يف العه  د العثم  اين ، عب  دالرزاق اهل  اليل

 (.1959، )بغداد، والنشر االهلية
 دار الش   ؤون ، 1918-1869التعل   يم يف الع   راق يف العه   د العثم   اين االخ   ري ، مجي   ل موس   ى النج   ار

 .(2001)بغداد ، الثقافية العامة
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من الدراسات والكتب املهمة     
املتعلقة ابلطب واألطباء، واليت 
صدرت عن نقابة األطباء فرع 
نينوى، كتاب األطباء والصيادلة 
املوصليون املوهوبون يف القرن 

م، 2010العشرين وذلك سنة 
أتليف الدكتور حممود احلاج قاسم. 
وهو من األطباء املعروفني يف مدينة 

عديد من املوصل ولُه مشاركة يف ال
النشاطات الثقافية، كما لُه العديد 
من املؤلفات املهمة، بدأ املؤلف 
الكتاب بتوجيه كلمة شكر اىل نقابة 
األطباء / فرع نينوى اليت تبنت 
إصدار هذا الكتاب، تال ذلك 
مقدمة اليت حتدث فيها عن األسباب 
اليت دفعتُه اىل أتليفِه، إذ أراد أن 
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( الثنان ومخسون شخصية، مجع فيها بينُه وبني الغالبية من معاصريِه. وأراد 52يكون نوعا  من الرتمجة ل)
أن يكون الكتاب ملتقى لشخصيات طبية وصيدالنية موصلية من ذوي مواهب عديدة خارج 
اختصاصاهتم، فمنهم مّن  كان أضافة اىل كونِه طبيبا ، صيدليا ، شاعرا ، أديبا ، مؤرخا ، حماضرا ، وأستاذا ، لُه 

بُه ومستمعوُه ومؤلفا  لُه، ولكن أختالف شخصياهتم تلك مل تكن وحدها اليت مجعتهم، وإمنا مجعتهم طال
صفة واحدة هي صفة اإلنسانية اليت تتمثل يف مهنة الطب،ومهنتهم األصلية اليت عرفوا هبا،واليت حيملون 

 أحرتاما  عظيما  هلا.
أليف عالقة محيمة قدمية فقال: ))...وال وذكر الدكتور احلاج قاسم أن عالقة الطب ابألدب والت

من األعالم الذين أستطاعوا اجلمع بني أصعب العلوم التطبيقية وأعسر الفنون  دأدل من هذا العد
التخيلية، فالطب مهنة علمية ومثابرة مستمرة، وأستذكار مستغرق وأجتهاد متواصل بينما األدب مهنة 

من يسلك درهبا اىل خيال خالق ووجدان معطاء ومشاعر فنية خالصة هتتم ابلوجدان والذوق، حيتاج 
األدب والتاريخ والتأليف،  وراقية وأحاسيس رائقة((. كذلك أشار اىل مجع العديد من األطباء بني الطب 

ومنهم منّ  مجع بني الطب وبني الرايضيات، والبعض اآلخر من األطباء يتمتع ابلقدرة اللغوية واألدبية، مث 
).. فكل هذِه املواهب املتنوعة يف شخص البعض هلا داللة على أن اإلنسان ذو طاقة أردف قائال : )

 هائلة يستطيع أن حيوهلا اىل نتاج إجيايب إنساين إذا أحسن أستعماهلا ووجهها الوجهة السليمة...((. 
قسم الكتاب اىل أربعة فصول وسلسلت حسب احلروف األجبدية، ذكر يف الفصل األول، 

يادلة املوصليون األدابء، وكان عددهم مخسة أطباء وصيديل واحد، والفصل الثاين، ذكر فيِه األطباء والص
األطباء املوصليون املؤرخون وكان عددهم ستة أطباء وطبيب أسنان واحد، أما الفصل الثالث فتضمن 

د، أما األطباء والصيادلة املوصليون مؤلفو الكتب اإلسالمية، وكان عددهم عشرة أطباء وصيديل واح
الفصل الرابع واألخري، فكان عن األطباء والصيادلة املوصليون مؤلفو الكتب الطبية، وكان عددهم سبعة 
وعشرون طبيبا  وصيديل واحد. وذكر املؤلف أن هذِه التقسيمات مل تكن تقسيمات دقيقة وحمددة، ألن 

حاول أدخال كل واحد يف احلقل البعض َمن وردت ترمجتُه كانت مسامهاتُه يف أكثر من ميدان. كما أنُه 
الذي أشتهر بِه وكتب وساهم فيِه أكثر من احلقول األخرى. ومن الشخصيات اليت ذكرها املؤلف يف 

م، وهو طبيب وكاتب 1929-1853ه/ 1348-1270الفصل األول الدكتور سليمان غزالة 
أربعة كتب، كذلك لُه مؤلفات ( 4وأديب، لُه نشاطات ثقافية ومؤلفات. ومن مؤلفاتِه املطبوعة يف أيران)

(اثنان وعشرون كتااب ، منها كتاب احلياة األجتماعية، واملعضلة األدبية، 22مطبوعة يف بغداد وهي،)
وخالصة أركان األقتصاد السياسي وغريها من الكتب، والدكتور عبد املنعم مصطفى الطائي الروائي 
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جم وهو طبيب للقلب أيضا ، وأشار املؤلف اىل والكاتب األديب والعلمي، ومدرس اللغة العربية واملرت 
دراستِه اجلامعية وختصصُه، فكانت املرحلة األوىل من حياتِه اجلامعية يف جامعة أسطنبول برتكيا، واملرحلة 

انبويل ابيطاليا. واملرحلة الثالثة التخصص أبمراض القلب يف جامعة بولونيا أبيطاليا، وكان  معةالثانية يف جا
ثقافية ومؤلفات علمية، ومؤلفات أدبية، ومن األطباء الذين ذكرهم يف الفصل األول أيضا   لُه نشاطات

وحتدث عن إجنازاهتم ونشاطهم العلمي والثقايف، فاضل حامد حديد الصيديل والدكتور نبيل جنيب 
 .1964، ووليد الصراف1955

ؤرخون، وهم حازم أما الفصل الثاين، فذكر الدكتور احلاج قاسم، األطباء املوصليون امل
-1819ه/ 1379-1297ذكر لُه العديد من املؤلفات، والدكتور داؤد اجلليب)1925البكري
م(، والذي حتدث عنُه يف ثالث حماور، حتدث يف  احملور األول عن التاريخ املهين للجليب، واحملور 1960

الطيب عند اجلليب، وذكر فيِه أن  الثاين عن متيزُه يف جمال الطب، وذكر يف احملور الثالث، البحث والتأليف
األخري كان واحدا  من األطباء الذين أستمروا على اجلمع بني َمارسة الطب والكتابة. وأستطاع أن يشتهر 
يف الطبابة فكان لُه مجهورُه الطيب املستقل عن مجهورِه املعجب بكتاابتِه، مث أنتقل للحديث عن مؤلفاتِه 

يف مكتبة األوقاف يف املوصل وكانت أحد عشر مؤلفا ، ويف احملور الربع،  املخطوطة واملوجودة يف خزانتهِ 
تناول التطلعات القومية والدعوات اإلصالحية لدى اجلليب. ومن األطباء اآلخرين الذين ذكرهم يف 
الفصل الثاين، سامل الشماع، وعادل البكري، وفيصل دبدوب، والدكتور كريكور اسرتجيان، مث أتى 

د احلاج قاسم  على ذكر امسِه هو وجانبا  من سريتِه الشخصية وااللقاب واملناصب العلمية الدكتور حممو 
واالدارية اليت توالها، واالومسة اليت حاز عليها، فضال  عن جوانب أخرى من حياتِه ومؤلفاتِه. وخصص 

لدكتور حسني الفصل الثالث للحديث عن األطباء والصيادلة املوصليون مؤلفو الكتب اإلسالمية وهم: ا
خلف اجلبوري، والدكتور خري الدين العمري وغريهم. أما الفصل الرابع، فتحدث فيِه عن األطباء 
املوصليون والصيادلة مؤلفو الكتب الطبية، وهم الدكتورة أمساء اجلوادي، والدكتورة اهلام خطاب، 

البكوع، وسامل الدملوجي، والدكتور أايد الرمضاين، والدكتور ابسل حممد حييي، وحنا اخلياط، ورعد 
والدكتور مسري احلمداين، والدكتور ظافر اليوزبكي، والدكتور عادل حممد أمساعيل، والدكتور عبد االله 
اجلوادي.ومن اجلدير ابلذكر أن الدكتور احلاج قاسم،  ذكر نبذة عن سري الشخصيات اليت وردت يف  

يف جمال ختصصاهتم، واملناصب العلمية واإلدارية اليت كتابِه، كما أشار اىل مؤلفاهتم وإجنازاهتم العلمية 
 وكذلك عضوية اجلمعيات اليت عملوا فيها.شغلوها،
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أعتمد الدكتور حممود احلاج قاسم يف أتليف كتابِه )األطباء والصيادلة املوصليون املوهوبون يف 
لم أصحاهبا، وكذلك القرن العشرين( على ستة مصادر أساسية  يف مقدمتها، السرية الشخصية للبعض بق

أعتمد على موسوعة أعالم املوصل يف القرن العشرين للدكتور عمر الطالب، كما أعتمد عل دليل األطباء 
والصيادلة العاملني يف املوصل يف القرن العشرين، وهي من أعدادِه واعداد الدكتور حممد الرمضاين 

يف أتليف الكتاب هو كتاب أعالم الطب والدكتور أايد وأخرون. واملصدر الرابع الذي أعتمد عليِه 
العراقي احلديث االجزاء االول والثاين والثالث، للدكتور أديب توفيق الفكيكي، وكذلك كتاب اجملمعيون 

لصباح ايسني، واملصدر السادس واألخري كتاب بيواتت موصلية،لعماد غامن  1997-1947يف العراق
 الربيعي.
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تعرب عن  واليت ل اجلوانبتعد النقود او املسكوكات من الشواهد التارخيية ألحداث العصر من ك    

ل دولة واسم كخ حكم  اتري ففي هذه النقود  مرت هبا الدويالت اليت سكت هذه العمالت.يتاالحوال ال
 حلب.وصل و وا املاحلاكم اليت حكم منطقته. ومن هؤالء احلكام كانوا احلمدانيون الذي حكم

االختالف لدى املؤرخني املعاصرين الذين تناولوا الكالم عن سك  يف هذا املقال سيتم التطرق إىل    
رسائلهم واطارحيهم اجلامعية والذي وجدته يف هذه املراجع العمالت النقدية من قبل احلمدانيني يف 

، اطروحة دكتوراه، علي حسني دره ومن هذه املراجع : التاريخ احلضاري للدولة احلمدانية:، اجلامعية
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، خالد حممد الفكي امحد، و الدولة احلمدانية واثرها على اخلالفة العباسية، (2016)جامعة بريوت:
رسالة ، اميان عدانن العزاوي، واملسكوكات احلمدانية، (2008عة اخلرطوم:)جام، اطروحه دكتوراه

 (.1985)جامعة بغداد:، ماجستري
من خالل قراءة هذه املراجع اجلامعية سيتم الرتكيز على عناصر االختالف حول )تواريخ ضرب      

ضرب النقود فقد وفيما يتعلق بتواريخ ، اماكن السك(، الكتابة على العمالت، االوزان، العمالت
ذكرخالد الفكي يف اطروحته الدولة احلمدانية أن ضرب النقود من قبل انصر الدولة عندما توىل منصب 

وهذا االمر مل جندها يف اطروحة ، م( محلت امسه واسم اخيه سيف الدولة944ه /331امرة االمراء سنة)
اليت وجدت يف اطروحة الدولة احلمدانية التاريخ احلضاري للدولة احلمدانية لعلي دره. وكذلك من االمور 

واثرها على اخلالفة العباسية ومل جتد يف اطروحة التاريخ احلضاري للدولة احلمدانية ان انصر الدولة يف 
واالخر  م(944ه /332م( ضرب نوعني من النقود يف املوصل محلت احدامها اتريخ)944ه /332سنة)
 ضربت يف اشارت يف رسالتها املسكوكات احلمدانية داننري م(. اما اميان العزاوي فقد946ه /334سنة)

وعندما ابتعدو ، م(944ه /332وايضا دينار املوصل والقلعة لسنة )، م(941ه /331بغداد سنة) 
لكن يف سنة ) ، احلمدانيون عن العاصمة بغداد انقطعت الداننري احلمدانية بعد هذه السنة

ما يف عهد اخلليفة املطيع هلل عندما دخلوا بغداد مرة متكنوا من سك العمالت السي م(946ه /334
م(.فضال  970ه /360واخر سنة )، م(969ه /359اثنية. وكذلك هناك دينار ضرب يف املوصل سنة )

م( يف عهد اخلليفة 940ه  /330) وأول درهم ضرب كان سنة، الدراهم واعدادها عن إشارهتا إىل ضرب
واستمر ضرب الدراهم احلمدانية ، الدولة احلمداين منصب امري االمراء االمري انصر عندما تقلد املتقي هلل
درهم حمفوظ يف املتحف 223.درمها323وبلغ اعداد هذه الدراهم ، م(999ه /389) حىت سنة
فعرضت الباحثة ، ودرهم واحد حمفوظ يف متحف اربيل، ودرمهان حمفوظان يف متحف املوصل، العراقي

ودراهم املوصل لسنة) ، م(940ه /330اهم مدينة السالم لسنة) منها در ، مراحل ضرب الدراهم
ودراهم املوصل سنة  م(945ه /333) وسنة ،(م944ه /332) وسنة ،م(940ه /330

، م(951ه /341) ودرهم املوصل سنة، م(949ه /338) مث درهم املوصل لسنة، م(946ه /334)
 وسنة، م(958ه /348) م(ودرهم سنة957ه /346) ( وسنةم955ه  /345) ودرهم سنة

م(.و دراهم نصيبني 973ه /362وهناك دراهم كثرية انتهت اىل درهم املوصل )سنة، م(959ه /349)
 م( ودرهم سنة940ه /330) ه (. اما دراهم فلسطني فكان درهم سنة362سنة ه  إىل330) من سنة

م(.ودرهم 941ه /331) ودرهم واسط سنة، م(941ه  /331) م(. ودرهم الكوفة سنة941ه /331)
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 م( وسنة950ه /340) وسنة م(946ه /334) ودراهم حلب سنة، م(944ه /332) قلعة حلب سنة
سنة  ودرهم محص م(948ه /337) وسنة م(946ه /334) ودرهم حران سنة، م(999ه /389)
 ودرهم بيزنطة سنة، م(949ه /336) م( ودرهم اجلزيرة سنة952ه /342) م( وسنة947ه  /335)
م( وسنة 959ه  /348) وسنة، م(945ه /343) ودراهم ميافارقني سنة م(950ه /339)
وسنة  م(959ه  /349) ( وسنةم959ه  /348) ودراهم الرحبة سنة، م(960ه /350)
 م(. 965ه  /354) ودرهم طرسوس سنة، م(960ه /350)
املوصل ضربوا  يف ابن احلمدانيني فقد ذكر علي حسن دره، وفيما يتعلق ابالختالف يف اوزان العمالت   

حيث ضرب انصر الدولة احلمداين داننري ، نقودا ابمسهم محلت داللة االعرتاف اسم اخلالفة العباسية
  وقبل هذه املدة، حيث كان يباع كل دينار بثالثة عشر، درمها   مساها االبريزية وبيع الدينار منها إبنثي عشر

م(. اما سيف الدولة 942ه /330ذلك يف سنة )كان يباع بعشرة والسبب لوجود زايدة يف الوزن وكان 
من اجل انفاقها كهدااي ومنح امريية يف كل دينار منها عشرة مثاقيل ونقش عليه امسه  فقد ضرب داننري

 وصورته.
انصر  يف عدم تسمية العملة اليت سكها اما خالد حممد الفكي امحد فقد اختلف عن املؤرخ االول     

منها ، نريذات االوزان املختلفة اليت ضرهبا انصر الدولة واخيه سيف الدولةالدولة وايضا اختالف الدان
داننري يف كل دينار ثالثون دينارا  وداننري يف كل منها عشرة. لكن مل جند هذا االمر عند اميان الزاوي يف 

 رسالتها املسكوكات احلمدانية.
خالد الفكي كانت اول اشارة له ابن النقود  اما من انحية الكتابة على العملة يف الوجه والظهر فعند    

امري املؤمنيني ، م( وقد كتب عليها يف الوجه)ال اله إال هللا حممد رسول هللا965ه /354سنة)  قد ضربت
، عليهم السالم( ويف الظهر)امري املؤمنني املطيع هلل، جربيل، احلسني، فاطمة الزهراء، علي بن ايب طالب

االمريابو تغلب وابو املكارم(.يف حني ان علي دره يف ، الدولة وسيف الدولةاالمريان الفاضالن انصر 
م( وكان على الشكل 945ه /334التاريخ احلضاري للدولة احلمدانية قد ذكردرهم يعود اىل سنة )

 الطوق االول: بسم هللا، سيف الدولة ابو احلسن، التايل: مركز الوجه: ال اله إال هللا وحده ال شريك له
الطوق الثاين هلل االمر من قبل وبعد ويومئذ يفرح ، هذا الدينار حبلب سنة اربع وثالثني وثالمثائةضرب 

الطوق: حممد ، مركز الظهر: هللا حممد رسول هللا املستكفي ابهلل انصر الدولة ابو حممد، املومنون بنصر هللا
ملشركون. هنا مت ذكر فقط انصر ا رسول هللا ارسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره

الدولة دون اخيه سيف الدولة فضال  عن ذكر اخلليفة املستكفي ابهلل. اما يف حلب فقد ذكر درهم ضرب 
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سيف  م( وعلى الشكل التايل : مركز الوجه ال إله إال هللا وحده ال شريك له951ه /340فيها سنة)
الطوق الثاين : ، الدينار حبلب سنة اربعني وثالمثائة الطوق االول: بسم هللا ضرب هذا، الدولة ابو احلسن

مركز الظهر:هللا/حممد رسول هللا/صلى هللا عليه ، املومنون بنصر هللا هلل االمر من قبل وبعد و يومئذ يفرح
ودين احلق  الطوق: حممد رسول هللا ارسله ابهلدى، وسلم وعلى اله وسلم املطيع هلل انصر الدولة ابو حممد

كله ولو كره املشركون. واالشارة الثالثة واالختالف ايضا  يف ضرب النقود يف هذه   لى الدينليظهره ع
م( عندما صاهر سيف الدولة اخاه انصر الدولة فزوج ابنيه ااب املكارم 965ه /354االطروحة يف سنة) 

يف كل دينار منها  فضرب داننري كبرية، وااب املعايل اببنيت انصر الدولة وزوج ااب تغلب اببنته ست الناس
امري ، ثالثون دينارا  وعشرون وعشرة وقد نقش عليها على الوجه االول: ال اله إال هللا حممد رسول هللا

وعلى اجلانب االخر:امري ، ع، جربيل، احلسني، احلسن، فاطمة الزهراء، املؤمنيني علي بن ايب طالب
االمريابو تغلب وابو املكارم. ، سيف الدولةاالمريان الفاضالن انصر الدولة و ، املؤمنني املطيع هلل

ابو املعايل شريف  م(وقد ضرب ابسم االمريان احلمدانيان999ه /389وايضا هناك نقود مضروبة سنة)
مركز الوجه: ال اله إال هللا ، على هذه العملة النقدية وااب احلسن علي سعيد الدولة وايضا  كتبت عبارات

الطوق االول: بسم هللا ضرب هذا الدينار حبلب سنة تسع ، و الفضائلوحده ال شريك له/سيف الدولة اب
مركز الظهر:هللا ، الطوق الثاين : هللا االمر من قبل وبعد ويومئذ يفرح املومنون بنصرهللا، ومثانني وثالمثائة

ابمر حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلال اله وصحبه/ االمام ابو علي امللك املنصور احلاكم 
الطوق:َمسوح. اما اميان العزاوي يف رسالتها املسكوكات فاهنا اختلفت عن املؤرخني السابقني ، املؤمنني

حيث اهنا تناولت كل الدراهم والداننريمن حيث القوالب والطراز والكتابة عليها واليت ذكرهتا سابقا يف 
 ذلك.فقرة تورايخ ضرب النقود.الهنا كثرية لذا اكتفيت ابالشارة اىل 

الدولة احلمدانية ماكن سك  يف اطروحته خلالد الفكي اما عن مراكزسك العمالت فهناك اشارة واحدة    
م(.......واقدم قطعة نقدية 942ه /330قال :))فأصدر انصر الدولة نقودا  خاصة به منذ سنة )  العملة

ا املسكوكات فقد اشارت م(((.اما اميان العزاوي يف رسالته942ه /330محدانية ضربت يف نصيبني ) 
بغداد واملوصل ونصيبني وحلب وفلسطني وواسط و والكوفة وحران  كل من  اىل اماكن سك العمالت يف

والرافقة.اما علي دره فانه مل يذكر اماكن  ومحص وجزيرة ابن عمر وبيزنطة وميافارقني والرحبة وطرسوس
 ة.التاريخ احلضاري للدولة احلمداني سك العمالت يف اطروحته

وميكن القول ابن االختالف لدى الباحثني يف حتديد اهم مرتكزات ضرب النقود يف الدولة احلمدانية 
 فضال عن الكتابة على النقود واماكن سكها.، مشلت حتديد تواريخ الضرب واختالف االوزان
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يات.. اي هل   ا م   ن اايم.. كله   ا خ   ري.. آن   ذاك ك   ان اه   ل الق   رى احمليط   ة مبدين   ة املوص   ل زم   ان الس   بعين     
اترة سريا على االق دام.. وأخ رى رك واب عل ى  احلدابء.. يتنقلون بوسائل بسيطة ذهااب وااياب لقضاء اعماهلم.

الدواب.. واثلثة على ما يتوفر هلم من آليات تتوزع بني س يارات ال يب ك ب والباص ات القدمي ة، ومنه ا ابص 
دك النجف الذي تتكون معظ م أج زاءه م ن اخلش ب. واحلقيق ة ف أن مجي ع م ن يت ذكره م ن املهتم ني ابل رتاث 

 ود اىل هذا الباص واالستمتاع ابلنزهة فيه. يتمنون لو سنحت أمامهم فرصة الصع

 
إن الالفت للنظر بش أن هذا الباص أنه ينقسم اىل قسمني  األول لركوب ال زابئن، أم ا الط ابق العل وي      

من  ه وال  ذي يك  ون ف  وق الرك  اب فه  و للحي  واانت كاألغن  ام وغريه  ا. يتف  ق اجلمي  ع عل  ى ال  دور امله  م ال  ذي 
باص  ات آن  ذاك يف تس  هيل وادام  ة حرك  ة النق  ل ب  ني الري  ف واملدين  ة وتنش  يط ش  كله وج  ود ه  ذا الن  وع م  ن ال
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احلرك  ة االقتص  ادية والتجاري  ة ب  ني اجل  انبني... م  ع االع  رتاف جبمالي  ة ه  ذا الن  وع م  ن اآللي  ات القدمي  ة وال  ذي 
 يشكل اجلزء املصنوع من اخلشب فيه قطعة فنية حتسب ملن صنعها حينها من النجارين املهرة. 

ف احلكاايت اليت رواها أحد املسنني ان احلاج ابراهيم املسلط وهو من أخوالنا م ن عش رية جب ور ومن طرائ
الواوي كان قد ذهب يف يوم من االايم اىل الس وق يف مدين ة املوص ل، وبع د أن اكم ل ش راء احلاج ات ال يت 

حي  ث يق  ف توزع  ت ب  ني طش  ت كب  ري احلج  م وم  ا يس  مى ابلباج  ة وملحقاهت  ا ذه  ب اىل منطق  ة ابب س  نجار 
ابص دك النجف وركب فيه للعودة اىل قريته خارج املوص ل.. لكن ه مل جي د مك اان جيل س في ه م ن كث رة ع دد 
الركاب.. فذهب اىل آخ ر الب اص وك ان في ه فس حة توض ع فيه ا البض ائع وحاج ات الرك اب   عن دها عم د 

يات  ه  بع  دها انطل  ق احل  اج اب  راهيم اىل حيل  ة طريف  ة عن  دما وض  ع الطش  ت وجل  س بداخل  ه وه  و ميس  ك حباج
م  ارا ابلعدي  د م  ن الق  رى.. أثن  اء ذل  ك ب  دأ مس  اعد الس  ائق جبول  ة ب  ني  الب  اص يف طريق  ه اىل خ  ارج املدين  ة

الركاب جلمع األجرة.. وعندما وصل اىل احلاج ابراهيم وطلب منه االجرة.. أعرتض وقال له: أذه ب ايب ين 
ب ل أجل س عل ى الطش ت ال ذي اش رتيته مب ايل.. بعيدا عين.. فأان ال أجلس على مقعد من مقاع د الب اص.. 

 وعندما مل جيد الفىت جوااب يقنع فيه احلاج ابراهيم تركه دون ان أيخذ منه أجرة الركوب. 
وَم  ا اذك  ره ع  ن طف  وليت أن أح  د اعم  امي وه  و س  يد أمح  د احملم  ود الك  اطع ك  ان ي  زوران يف وقته  ا ولدي  ه      

لق الس لم اخللف ي للب اص والنظ ر اىل داخل ه م ن خ الل ابص دك النجف.. حيث كن ت أش بع رغب يت يف تس 
 الشبابيك الصغرية املتوزعة على جانبيه.

وهناك من أخربين من كبار السن ان ابص دك النج ف ك ان ل ه دوره ال رايدي يف مواس م احل ج اىل بي ت      
طل  ق من  ه اىل هللا احل  رام زم  ان امللكي  ة يف مدين  ة املوص  ل.. حي  ث ك  ان ل  ه موق  ف يف س  احة ابب الط  وب ين

الداير املقدسة.. وكان السائق ينادي  أبعلى ص وته عل ى ال راغبني ابحل ج: ح ج.. ح ج.. م ن يري د ال ذهاب 
 اىل احلج.. األجرة خبمسة وعشرين دينارا ذهااب وااياب.

س الما عل  ى تل  ك األايم الطيب ة املبارك  ة عل  ى بس اطتها وص  فائها.. ودع  اء خ الص اىل هللا ع  ز وج  ل أن ي  نعم 
 ميع  ابلعيش الرغيد يف مدينتنا احملروسة املوصل احلدابء.على اجل
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ويف القصر امللكي خصوصا  دور مهم وأساسي يتمث ل إبجن اب  كان للمرأة يف جمتمع العراق القدمي عموما      

وريث العرش امللك ي وك ان م ن الض روري للملك ة أن تنج ب وريث ا  ذك را  وق د س اد االعتق اد آن ذاك أن ق وة 
املل  ك ومرك  زه ت  رتبط بكث  رة ذريت  ه 

ل   ذلك  ، خصوص   ا  األوالد ال   ذكور
كان     ت التقالي     د امللكي     ة تس     مح 
 للمل     ك أبن يت     زوج العدي     د م     ن

وم ن ، النساء لتحقيق هذا الغ رض
الطبيعي أن يكون لع دد م ن نس اء 
القص       ر مكان       ة عالي       ة ومتمي       زة 
وذل    ك حبس    ب عالق    تهم ابملل    ك 
فزوج   ة املل   ك أو أم   ه أو بنت   ه ك   ن 
يتم    تعن مبكان    ة ونف    وذ كب    ريين يف 

فله    ن أراض    يهن  القص    ر والدول    ة
ومق    اطعتهن وحاش    يتهن والك    ادر 
اخل       اص ال       ذي يش       رف وي       نظم 

وكم  ا ه  و واض  ح ف  أن  ،َمتلك  اهتن
ت  دخل ع  دد م  ن نس  اء القص  ر يف 
أم  ور أدارة الدول  ة وسياس  تها ك  ان 
مقب  وال  اىل ح  د م  ا م  ن قب  ل املل  ك 
وجه    از اإلداري عموم    ا  ويتوق    ف 
عل    ى مكان    ة ه    ذه الس    يدة عن    د 
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فق د كان ت زوج ة املل ك تش رتك يف تص ريف ش ؤون الدول ة وهل ا قص رها اخل اص وأمالكه ا ال يت ، امللك نفسه
 بنفسها.تديرها 

( بالد أش ور امللك ة زاكوت و )انقي ةومن امللكات األشورايت الاليت كان هلن دور سياسي وأداري مهم يف     
Naqia / Zakutu  اليت مل تكن من أصل أشوري كما يدلنا امسها ومن احملتم ل إهن ا م ن بن ات إح دى

ان مت إخض اع قبيلته ا للس يطرة القبائل السامية الغربية وقد أص بحت س رية يف قص ر األم ري س نحاريب بع د 
غ ري ان األش وريني ، م ( .ق 705_  721األش ورية يف زم ن ح  كم املل ك س رجون الث اين ) شح ُر_كني ( ) 

( وقام   ت ه   ذه الس   يدة مبهم   ة كب   رية يف  Zakutuوأمسوه   ا زاكوت   و )، غ   ريوا امسه   ا إيل هلج   تهم الش   رقية
 704ملفضلة لسنحاريب ) سني _ آخ ي _ اريب ا ( ) تصريف أمور اإلمرباطورية األشورية فكانت الزوج ة ا

م ( وك  ان هل  ا أتث  ري كب  ري مب  ا امتلكت  ه م  ن مق  درة وده  اء سياس  ي عظ  يم ح  ىت أس  تطاعت ه  ذه  .ق 681_ 
) أس  رحدون ( ولي  ا  للع   هد عل  ى الرغ   م م  ن كون  ه ل  يس األب  ن البك  ر ألبي  ه. مث    امللك  ة م  ن تنص  يب أبنه  ا

 ي  ث كانت الزوجة األوىل لس نحاريب امللك ة األشورية.أصبحت الزوجة الثانية لسنحاريب ح
وكما اعتقد بعض الباحثني أن انقية )زاكوتو( مل تكن زوجة س رية ) أم ول د ( إمن ا كان ت الزوج ة املفض لة     

وب دأت ت ؤدي دورا   ، وأدى ذل ك اىل زايدة نفوذه ا، لسنحاريب وكان امللك سنحاريب يسري حسب إرادهتا
حي  ث متكن  ت زوج  ة س  نحاريب وب  دهائها السياس  ي ان  الت  دخل يف ش  ؤون األمرباطوري  ة األش  وريةكب  ريا  يف 

واستمر ت دخلها  تفرض نفسها يف اختيار ابنها أسرحدون وليا  للعهد مع انه مل يكن االبن البكر لسنحاريب
اىل ذل ك فأهن ا  إض افة ، يف شؤون األمرباطورية األش ورية ح ىت يف عص  ر ابنه ا أس رحدون عن دما أص بح ملك ا  

وق   د اخت   ذت م   ن مدين   ة ) ، كان   ت تت   وىل إدارة األق   اليم اجلنوبي   ة والش   رقية التابع   ة لإلمرباطوري   ة األش   ورية
الخ  ريو ( مرك  ز هل  ا بع  د مقت  ل زوجه  ا س  نحاريب وق  د متتع  ت مبكان  ه عالي  ة ومتمي  زة س  واء يف القص  ر أو يف 

فم ن خ الل إح دى الرس ائل ، ول ة األش وريةعموم إرجاء الدولة حىت ميكن عدها احد أقط اب الق وى يف الد
الواردة إليها من احد كبار موظفي القصر نالحظ فيها مق دار نفوذه ا ومنزلته ا اىل درج ة أهن ا تتلق ى رس ائل 

 .من هذا النوع وحتاط علما  أبمور بسيطة يف إدارة الدولة واملقاطعات
وم إرج  اء الدول  ة ح  ىت ميك  ن ع  دها اح  د فق  د متتع  ت مبكان  ه عالي  ة ومتمي  زة س  واء يف القص  ر أو يف عم       

أقط  اب الق  وى يف الدول  ة األش  ورية.وقد هنض  ت ب  دور سياس  ي ابرز يف إيص  ال ابنه  ا أس  رحدون اىل الع  رش 
وعاش   ت م   دة طويل   ة وحظي   ت مبكان   ة عالي       ة يف عه   د زوجه   ا س   نحاريب وابنه   ا أس   رحدون و حفيده           ا 

 أشورابنيبال
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فقد أصبح املستقبل مضموان  هل ا والبنه ا لك ن ، للعهد عند انقية يبدو مثاليا   وكان تعيني أسرحدون وليا       
وق وة يف الوق ت ال ذي   الوضع بدأ ابلتغري يف األشهر الالحقة آذ بدأ املعارض ون هل ذا التعي ني يكس بون زمخ ا  

تص ل كانت فيه نقية تناضل وتك افح م ن اج ل الوق وف ض د املعارض ني وض د التق ارير الس لبية ال يت كان ت 
املل  ك س  نحاريب ح  ول أس  رحدون َم  ا دف  ع املل  ك س  نحاريب اىل إرس  ال ابن  ه اىل خ  ارج ب  الد أش  ور وعل  ى 

املتنامي ف أن املل ك س نحاريب مل مين ع أس رحدون ع ن والي ة العه د بت أثري نقي ة ال يت ظل ت  الرغم من الضغط
( ق وة كب رية )  Zakutu _ Naqiaمس اندة البنه ا وق د أص بحت بي د امللك ة األم )انقي ة زاكوت و / ) 

س   لطة كب   رية ( ح   ىت الس   نوات األوىل م   ن عه   د أش   ورابنيبال حفي   دها وح   ىت أن   ه املس   ؤولني امللكي   ون ق   د 
غي  اب أس  رحدون خل  ق وض  عا  مناس  با   وعل  ى اتص  ال وثي  ق مع  ه عن  دما ك  ان خ  ارج ال  بالط إال ان خافوه  ا.

والي ة العه د َم ا ح دا هب م اىل الت ىمر عل ى ألخوته ليعملوا على إزالته وقد عجزوا يف إح     داث تغيري مه م يف 
وهن  ا مل ، م بقت  ل وال  دهم وح  اولوا اخ  ذ الع  رش .ق 681فق   اموا يف العش  رين م  ن ع  ام  وال  دهم س  نحاريب

زاكوت و أم ام ثق ل الكارث ة ال يت حل ت عليه ا بع د مقت ل زوجه ا املل ك س نحاريب ب ل هنض ت  –ترضخ انقي ة 
 حقه يف العرش من أخيه الذي قتل أبيه.وأرسلت تستدعي ابنها أسرحدون الستعادة 

وعن  دما جل  س أس  رحدون عل  ى ع  رش أش  ور بع  د هزمي  ة إخوت  ه املتم  ردين متتع  ت انقي  ة مبكان  ة رفيع  ة يف     
كم ا عق دت معاه  دة   .وق د احتفل ت بنجاحه ا ه  ذا م ن خ الل بن اء قص ر للمل  ك اجلدي د يف نين وى، ال بالط

وق  د ، حدون م  ن اج  ل اس  تمرار العالق  ات ب  ني األخ  وينب  ني أش  ورابنيبال ومش  ش ش  وم اوك  ن بع   د وف  اة أس  ر 
ظه  رت زاكوت  و عل  ى مس  لة الربون  ز حمفوظ  ة يف متح  ف الل  وفر م  ع ابنه  ا أس  رحدون َم  ا ي  دل عل  ى مركزه  ا 

 ألنه مل يكن عادة امللوك األشوريني ان يظهروا مع احلرمي يف املنحواتت.، السياسي
 ش هرة بس بب ت دخلهن يف ش ؤون الدول ة إض افة اىل وبرز يف العصر األشوري بعض امللكات اليت كسنب    

حتت  ل موقع  ا  ، ومب  رور الوق  ت أص  بحت أم ويل العه  د او أم املل  ك او امللك  ة األم .امللك  ة انقي  ة ) زاكوت  و (
ومستش ارين وح راس وق وات ، مشرفا  فقد أمتلكت مناطق شاملة من األراضي ابلكامل جمهزة مبدراء العق ار

، وك   ذلك ابلعملي   ات التجاري   ة ايض   ا  ك   ان هل   ا نص   يب منه   ا، زوده   ا ب   دخل، ع   ةمحاي   ة القص   ر وعم   ال الزرا
  .والبعض من موظفيها أختريوا بعناية من قبل أبنها ويل العهد

وكذلك جند مكانة ابنة امللك سنحاريب وتدعى ) شريوا   اتريات ( كب رية يف الدول ة جن د ه ذا يف رس الة      
ى األغلب احد موظفي القصر ( ال يت يوّج ه فيه ا ان هت تم ب ه ابن ة موجهة إليها من قبل احد األشخاص )عل

 امللك ودورها الفعال يف التأثري يف عدد من القدرات اليت أيمر هبا والدها.
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على الرغم من أن األدب هو نتاج متخيل يسري يف اجتاه مستقيم من املؤلف/ الكاتب اىل القارا  اال      

ان هناك خيطا رفيعا  بني النتاج االبداعي والواقع  ذلك أن اغلب الدراسات االجتماعية تسعى اىل تربير 
ر املتبادل بينهما داخل الضيع العالقة بني األدب أو ابألحرى املنتوج االبداعي ابلواقع  وحتديد االث

 االبداعي.

 
وتعد الرواية أحد الفنون االدبية االبداعية اليت متتلك ميزة التعبري عن الواقع االنساين  وان كانت      

نتاجا  ابداعيا  متخيال  اال اهنا وال سيما الرواية الواقعية تعكس منط احلياة االنسانية بكل تفصيالهتا  هذا 



 مـوصليـات
 م(2021آذار هـ/ 1442شعبان ) 59 : العدد

 (58) 
 

خلق نوعا  من التالقح السردي بني امل  احلكائي للرواية الواقعية بوصفه خطااب  متخيال  وبني االنعكاس 
الواقع اخلارجي املشدود اىل عوامل اترخيية واقتصادية واجتماعية  فضال عن ذلك فان الكاتب الذي 

صر رئيس من عناصر يسعى دائما اىل خلق هذه املواءمة بني الواقع والنص املتخيل يلجأ اىل الذاكرة كعن
خلق هذه املواءمة بني الطرفني  بوصفها سياسة يسعى عربها الكاتب اىل انتاج شكل كتايب جديد جيسد 
جتربة سردية فنية انسانية جديدة فالكتابة السردية / الرواية ال أتيت من ذاكرة مصفرة  بل من ذاكرة 

 الغزالة هي نص سردي عراقي يدرج يف مرتبطة بتجارب حياتية خمتلفة  ورواية )عطب الذاكرة( لسامل
اىل خلق تزاوج ابداعي  صفاته وأسلوبه وطريقة كتابة ضمن تيار الروية اجلديدة اليت يسعى فيها الكاتب

بني الذاكرة املنبعثة من النص املتخيل والواقع بكل تشكيالته  فقد جسدت الرواية جتربة انسانية واقعية 
فت مبدينة املوصل  وهي رواية اقرب اىل السرية الذاتية عرب ذاكرة معقدة أفرزهتا الفرتة املظلمة اليت عص

اسرتجعت مراحل حياة الكاتب بكل تفصيالهتا عرب جمموعة من النسوة كن قد مررن حبياته  اذ متثل كل 
واحدة منهن مرحلة زمنية من حياته بكل ما حتمله تلك املرحلة من حمن ومصائب عصفت بوطنه العراق 

ينة املوصل خاصة  وآخرها الفرتة املظلمة إابن احتالل عصاابت القتل والظالم للمدينة للمدة عامة ومد
م  اذ متثل )سارة( نقطة انطالق زمن احلكاية اليت 2017وحىت حترير املدينة  2014املمتدة من حزيران 

لزمن والسيطرة يبدأ الكاتب عربها بسرد احلكاية عرب ذاكرة متشظية ابجتاه املاضي يصعب معها ضبط ا
 عليه نتيجة بعثرة املادة احلكائية.

فرواية )عطب الذاكرة( هي رواية ذاكرة ابمتياز  تتوزع أحداثها على مخسة فصول قصيدة مستوحاة     
من الواقع بكل ما حتمله هذه الكلمة من معان ولكل فصل عنوان مستقل وهي )رماد الفراشة  وهج 

 امل على بواابت الوهم  وجع الشتات(.السنوات الضائعة  وخز االحزان  ع
وكما نلحظ ان عناوين فصول الرواية توحي بللتشظي الذاكرايت  اذ ينظر للوهلة االوىل ان هذه      

العنواانت ال ترابط بينها  وان كل فصل قائم بذاته املنفرد أبحداثه عن بقية الفصول االخرى  ولكن يف 
موعتها تشكل شبكة من العالقات حوهلا الكاتب بذكاء اىل رموز حقيقة االمر جند ان هذه العنوانت مبج

تفرز هذا التشتت النفسي والروحي النابع من الواقع املتشطي الذي يعانيه املؤلف نتيجة احملنة اليت متر هبا 
 املوصل  فضال  عن حبثه عن املثال الذي ال وجود له على أرض الواقع. مدينة
)الراوي( لوحة سردته ذات بنية زمنية تعتمد االنتقاالت الزمنية املفاجئة ما بني لقد رمست لنا ذاكرة      

املاضي واحلاضر واملستقبل  وتقدمي اللوحة التأملية  واملزج بني الواقعي واملتخيل والصورة الوصفية 
 مع مشاهدة صورية مكثفة تكشف دواخل الشخصيات املوجدة يف ذاكرة )الراوي(: "اي سارة والسردية
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. ال.. هي أوهام امرأة ما زالت .ال تطريي عاليا  كي ال تقعي  اي ترى هل أييت يوم ميكن أن جيمعين بك؟ ال
تعيش مراهقتها... من أين أتيت هبذه الكلمات العذبة؟ كلماتك تسحرين ولست أملك عصا موسى ألبطله 

 (1)فيظل سحرها يالزمي"
مزج الصورة الوصفية ابلسردية يف لوحة أتملية متداخلة اذ نالحظ أن الراوي يف هذا املشهد احلواري    

ما بني الواقعي واملتخيل  كل ذلك تصب يف بوتقة نصية واحدة تعتمد على مجاليات البناء واملقطوعات 
السردية  لتكشف يف الوقت نفسه عن التشظي الروحي للشخصية املتخيلة اليت جتاوزت حدود الواقع 

 –على جتارب حياتيه تتقاطع فيها فضاءات الشخصيات الثالثة )املؤلف  عند املرء والذاكرة املركبة
الشخصية(  وكذلك تتوسل تقنيات كتابية مرتكزة على الذاكرة وفعاليتها ككتابة واسلوب  -الراوي 
 حياة.
لرواية عطب الذاكرة فضال  عن  لقد مارست )الذاكرة( دورا  مهما  وفاعال  يف تشظية الزمن السردي    
ل االتساق الزمنية املتخيلة ابلواقع  ومن مثة فقد أعطى الكاتب للرواية حرية السرد/ احلكي دون تداخ

منطق زمين حيكمه أو يقيده كل ذلك تعمده الكاتب إلخفاء املرجعية الواقعية على النص املتخيل عرب 
قيقية اليت هي مأساة ذاكرة معقدة يؤطرها االطار املأساوي الذي كان الراوي يرويه من خالله مأساته احل

 وطن أبكمله. 
 23-22( عطب الذاكرة, 1)
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بدأ التعليم يف الدولة العثمانية ابلتعليم الديين )الكتاتيب(  ان التعليم الديين مل يكن مرتبطا  
بل كان سالطني الدولة العثمانية والبعض من االغنياء هم الذين  مبؤسسة رمسية أو هلا نظامها اخلاص

يقومون إبنشاء هذه املدارس والصرف على طلبتها من ابب القيام ابألعمال اخلريية  اذ كانت الدولة 
العثمانية تعد التعليم واخلدمات التعليمية من اختصاصات االفراد واجلماعات وليس من اختصاص 

وعندما سيطر العثمانيون على  مر التعليم للكتاتيب واملدارس الدينية التقليدية.وهكذا ترك أ، الدولة
البالد العربية ساروا على النهج ذاته يف مسألة التعليم األويل الذي يبدأ من مرحلة الكتاتيب اليت يديرها 

د املوجه األول علماء الدين كان التعليم األويل بيدهم والذين خيضعون بدورهم إىل شيخ االسالم الذي يع
ويقسم التعليم للتعليم يف الدولة العثمانية وهذا ما طبق على املوصل عندما خضعت للحكم العثماين  
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 الديين إىل:
 أوال: الكتاتيب

تعد الكتاتيب املرحلة األوىل اليت يتعلم فيها االطفال حفظ القرآن الكرمي والقراءة والكتابة 
حجرة صغرية ابملسجد أو يف دار املال أو حمل عمله )دكانه(  واحلساب على يد شيخ يدعى )املال( يف

ويشمل هبذا التعليم من هم يف الرابعة من العمر فما فوق. ومل تكن الدراسة حمدودة الفرتة الزمنية بل 
تعتمد على مقدرة الطفل على حفظ القرآن الكرمي والكتابة  ولذا فإن الفرتة قد تكون سنة أو قد تصل 

وقد تكون هناك كتاتيب للبنات يف دار )املالية( لتعلم القراءة والكتابة وبعض ، تإىل ثالث سنوا
 األعمال املنزلية واليدوية.

 
وكان الشيخ هو من يقوم إبنشائها بنفسه وقد  ، كانت الكتاتيب منتشرة يف مجيع املدن والقرى

بعض األموال إىل املعلمني  كما  كان التعليم يف الكتاتيب جماان  إال أن اآلابء كانوا يسامهون يف تقدمي
يوقفون عليها األوقاف اليت تصرف وارداهتا لدفع اجور للشيخ ولشراء اغذية والبسة للطالب  وابلطبع  

 كان الواقف هو من يعني الشيخ الذي يُعّلم الطالب.
مل تكن هناك شروط معينة لفرضها على االطفال الذين يدخلون الكتاتيب سوى جلب القرآن 

أو أحد أجزائه )جزء عمَّ( وبعض األلواح واحملربة واألقالم املصنوعة من القصب اما ابلنسبة للشيخ  الكرمي
فال يشرتط إال أن يكون حافظا  للقرآن الكرمي وله معرفة ابلقراءة والكتابة  واثناء غياب املال هناك من 

 ينوب عنه من الطالب يدعى )اخللفة( ليهتم ابإلشراف على الطلبة.
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اىل انه مل توجد احصائية دقيقة عن عدد هذه ، الرغم من انتشار الكتاتيب يف املوصلوعلى 
 املدارس اليت بقيت دون االهتمام هبا.

 اثنيا : املدارس الدينية
، كانت املدارس الدينية يف املوصل كغريها من املدارس املنتشرة يف الوالايت العثمانية االخرى

أو اجلوامع أو يف دور خاصة تتألف من غرفة للتدريس واخرى فهي إما ان تكون ملحقة ابملساجد 
للمدرس واثلثة أو اكثر لسكن الطالب. مل يكن هناك مؤهالت ومتطلبات تؤهل صاحبها لاللتحاق هبذه 
املدارس سوى أن يكون من خرجيي الكتاتيب وكان التدريس فيها على طريقة احللقات الدراسية  أي أن 

يلقي عليهم درسه ويناقشهم فيما درسوه. كانت هذه املدارس تدرس العلوم  جيلس املعلم وحوله طالبه
ومل تكن هناك مراحل ينتقل فيها الطالب ، العربية والدينية كالنحو والصرف واملعاين والبديع والبيان والفقه

ة حيصل وعندما ينفذ مجيع العلوم النقلية والعقلي، بل يدرس الكتاب ومىت انتهى منه يدرس غريه، سنواي  
واليت كثريا  ما كانت متنح يف احتفال حيضره الطالب ومجهور ، على االجازة العلمية من معلمه أو شيخه

 من الناس.
م(  وبعد عودة احلكم املركزي 1834-1726ازدهرت املدارس الدينية يف العهد اجلليلي )

ييد املدارس الدينية  سوى للموصل استمرت هذه املدارس يف عطائها. ومل يهتم الوالة العثمانيني بتش
كما ،  حممد اينجة بريقدار الذي كان واحدا  من الوالة الذين اهتموا بتعمري عدد من املدارس يف املوصل

شارك ابناء املوصل يف بناء عدد من املدارس الدينية فيها أشهرها املدرسة االمحدية ومدرسة ابن يونس 
 رس.ومدرسة جامع الباشا وغريها من املدا، النحوي

اهنا" إال وعلى الرغم من انتقاد البعض من الباحثني ملناهج تلك املدارس واساليب التعليم فيها "
وساعدت الناس يف فرتة عم ، قد خدمت بال شك الرتاث العريب االسالمي واللغة العربية وحافظت عليها

ن املدن اليت يشد فضال  عن ذلك فإن تلك املدارس جعلت املوصل م، فيها اجلهل والتخلف يف الفكر
 فضال  عن االستعانة هبم للتدريس يف بلداهنم.، اليها الرحال من اجل أخذ العلم على علمائها وادابئها

 املصادر املعتمدة
رس   الة ماجس   تري )غ   ري ، (1879-1834االدارة العثماني   ة يف املوص   ل )، س   جى قحط   ان حمم   د عل   ي .1

 .2002، جامعة املوصل، كلية اآلداب،  منشورة(
 (.1964، )املوصل، مدارس املوصل يف العهد العثماين، الديوه جيسعيد  .2
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اطروح  ة دكت  وراه )غ  ري ، (1918-1834احلي  اة االجتماعي  ة يف املوص ل )، عروب ة مجي  ل حمم  ود عثم ان .3
 .2006، جامعة املوصل، كلية اآلداب،  منشورة(

دار الش  ؤون ، (1918-1869)التعل  يم يف الع  راق يف العه  د العثم  اين االخ  ري ، مجي  ل موس  ى النج  ار .4
 (.2001، )بغداد، الثقافية العامة

جمل   ة ، ح   ىت هناي  ة احل   رب العاملي  ة األوىل" 19"التعل   يم يف املوص  ل من   ذ منتص  ف ق ، خلي  ل عل   ي م  راد .5
 .2005، املوصل، العدد الثامن، دراسات موصلية

، )بغ     داد، (1917-1638اتري     خ التعل     يم يف الع     راق يف العه     د العثم     اين )، عب     د ال     رزاق اهل     اليل .6
1959.) 
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كان للموقع والطبيعة اجلغرافية املناطق احمليطة ابملوصل اثرها الواضح يف حركة النقل واملواص الت 
وحتدي  د من  ط وس  ائط النق  ل املس  تخدمة ب  ني مرك  ز املدين  ة واطرافه  ا. فض  ال ع  ن موقعه  ا ال  ذي جعله  ا نقط  ة 

طرق جتارية متعددة االطراف. وقد ظلت الدول ة العثماني ة غ ري ق ادرة عل ى ف رض س يطرهتا  وصل بني شبكة
( ب  دأت إبج  راء اص  الحات 1856-1853عل  ى والايهت  ا خاص  ة البعي  دة منه  ا اال اهن  ا بع  د ح  رب الق  رم )

ل فاهتمت بف تح الط رق واملس الك ال يت ت ربط املرك ز ابل والايت او يف داخ  .داخلية مشلت جمال املواصالت
  .الوالية نفسها

 
م ظه    ر الوع    د مبزي    د م    ن الط    رق وقن    وات املواص    الت مث ص    درت 1856ه     /1273ويف ع    ام 

وم  ع ه  ذا ظل  ت وس  ائط املواص  الت مت  اخرة ب  ل ك  ان االم  ن  .(1)تنظيم  ات عدي  دة لغ  رض حتس  ني الط  رق
القواف  ل مع  دوما عل  ى ط  رق النق  ل ه  ذه عل  ى ال  رغم م  ن حم  اوالت الدول  ة العدي  دة لت  وفري االم  ن عل  ى ط  رق 

. تعرض ه ذه (2)ابختاذ اجراءات منها انشاء احلصون وترميمها إال اهنا مل تستطع محاية الطرق بشكل كاف 
الطرق هلجمات القبائل والواثئق العثمانية حفل ت مبعلوم ات كث رية ع ن تع دايت القبائ ل عل ى الط رق وهن ب 

االم وال عل ى الط رق وج ب عليه ا اخت اذ  .فاذا ارادت احلكومة نقل بع ض(3)القوافل التجارية وقوافل الربيد
وم  ن اج  ل محاي  ة القواف  ل اانط  ت ه  ذا االم  ر ل  بعض العش  ائر  .(4)ت  دابري امني  ة لك  ي تس  تطيع ايص  اهلا بس  الم
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واحلم ري  مقابل اموال وعطااي متنحها الدولة هلم. وكان النقل الربي يتم إىل حد كبري بواسطة اجلمال والبغال
ن تس  توعب الع  رابت أبنواعه  ا وكان  ت اخط  ار الطري  ق تتطل  ب الس  فر يف وكان  ت ش  وارع امل  دن اض  يق م  ن أ

وهن  اك  .قواف  ل مس  لحة وك  ان متعه  دو النق  ل ورج  ال احلماي  ة خيت  ارون م  ن اش  د رج  ال العش  ائر يف الع  ادة
طريق  ان تس  لكهما القواف  ل ي  ؤداين إىل املوص  ل اح  دمها طري  ق عل  ى الض  فة الغربي  ة لنه  ر دجل  ة ع  رب م  دن 

ري  ت واالخ  ر اىل الش  رق مي  ر مب  دن بعقوب  ة وكرك  وك والت  ون ك  ربي واربي  ل. كم  ا اعت  اد ق  امسني وس  امراء وتك
 .(5)االوربي  ون عل  ى الطري  ق ال  ربي ال  ذي مي  ر م  ن حل  ب فاملوص  ل ومنه  ا اىل بغ  داد وبل  دان الش  رق االخ  رى 

وق   د تفاوت   ت االس   عار ابخ   تالف  .( اايم8-10) وك   ان الس   فر ب   ني بغ   داد واملوص   ل يف القافل   ة يس   تغرق
املناطق اليت تتوجه اليها القافلة ومدى خط ورة الطري ق املس لوك. ام ا ط رق املواص الت النهري ة فكان ت ت تم 

. وقد زخرت كتب الرحالة بوصف دقيق هلذه االكالك. وكان نقل السلع بني داير بك ر (6)بواسطة االكالك
وك   ذلك ب   ني بغ   داد واملوص   ل. وك   ان التج   ار بفض   لون واملوص   ل ي   تم ع   ن طري   ق الكل   ك ع   رب هن   ر دجل   ة. 

اس   تخدام الكل   ك يف عملي   ة نق   ل بض   ائعم ل   رخص تك   اليف النق   ل. كم   ا اس   تخدمت االك   الك الغ   راض 
. (7)(بنق ل قط ع املدفعي ة يف االك الك اىل بغ داد1623-1640عسكرية فق د ق ام الس لطان م راد الراب ع )

وكان ت املالح ة ص عودا يف هن ر دجل ة مش ال  .ة النهري ةوهذه الوسيلة هي الضرب الوحيد من ض روب املالح 
بغ  داد غ  ري موج  ودة نظ  را لكث  رة املنح  درات والص  خور. وكان  ت الدول  ة تق  وم بعملي  ات ك  ري مس  تمرة لنه  ر 
دجل ة جلعل  ه ص  احلا  للمالح ة. وتس  تغرق الرحل  ة م ن املوص  ل اىل بغ  داد يف اايم الفيض ان ثالث  ة اايم او اربع  ة 

( يوما. وقد تواجه الرحالت خماطر عدي دة منه ا تع رض الكل ك اىل هجم ات 12-8ويف اايم اجلفاف من )
الب   دو والع   وارض الطبيعي   ة كالص   خور ال   يت مت   زق الق   رب فتع   رض الكل   ك اىل خط   ر االنق   الب. واش   ارت 

م إىل وج   ود س   فينة املوص   ل وك   ان الك   ادر االداري هل   ذه 1883ه    /1301س   النامة والي   ة بغ   داد لس   نة 
  .(8)ئد اول وقائد اثن وكاتب وميكانيكي اول وميكانيكي اثن وفيرتالسفينة يتكون من قا

اما السكك احلديد فلم يعرفها العراق اال ان ه يف هناي ة الق رن التاس ع عش ر ب دات الدول ة العثماني ة 
تفكر بربط العراق مع استانبول خاصة ان االنكليز بدأوا يفكرون هبذا املش روع من ذ اواس ط الق رن التاس ع 

ات ابج راء دراس ات م ن اج ل انش اء خ ط حدي دي م ن انق رة اىل بغ داد وابم وال عثماني ة ص رفة فبد. عشر
( ك  م وق  در ل  ه ان 1500ووض  عت خط  ة عم  ل الجن  از ه  ذا املش  روع وتغطي  ة نفقات  ه واخل  ط املق  رتح طول  ه )

. اال ان التق   ارب االمل   اين (9)س   نوات بكلف   ة س   بعة مالي   ني ونص   ف ل   رية عثماني   ة  5-4ينج   ز خ   الل م   دة 
لعثم  اين جع  ل الدول  ة العثماني  ة تس  ند اجن  از ه  ذا املش  روع اىل املاني  ا. عل  ى ال  رغم م  ن ان بع  ض رج  االت ا

م مت 1899ه    /1317ويف ع   ام  الدول   ة رفض   وا ه   ذا االم   ر الن   ه خي   دم مص   احل املاني   ا ابلدرج   ة االس   اس.
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تي   از النه   ائي اعط   ي االم 1902اذار 15. ويف (10)االع   الن بص   فة غ   ري رمسي   ة ع   ن م   نح االمتي   از لالمل   ان
وم  ن ح  ق احلكوم  ة س  حب ، لس  كة حدي  د بغ  داد إىل االمل  ان وح  ددت ف  رتة االمتي  از بتس  عة وتس  عني عام  ا

عل   ى النق   ل احل   ريب ع   ن طري   ق  تش   اء كم   ا ك   ان م   ن حقه   ا االش   راف االمتي   از م   ن الش   ركة يف أي وق   ت
رق إىل وادي هن  ر . ميت  د اخل  ط م  ن قوني  ة إىل اض  نة خ  الل سلس  لة جب  ال االم  انوس ابجت  اه الش  (11)الس  كة

إال أن معارض  ة بريطاني  ا وفرنس  ا وروس  يا  .دجل  ة ق  رب املوص  ل مث مي  ر مبح  اذاة هن  ر دجل  ة إىل اخلل  يج الع  ريب
فق  د ك ان ي  تم العب ور ب  ني ، . ام  ا النق ل داخ  ل والي ة املوص  ل نفس ها(12)للمش روع ادت إىل تعوي ق العم  ل ب ه

عش رين عوام ة وال ذي ك ان مه ددا يف الش تاء بقط ع جانيب املدين ة بواس طة جس ر م ن الق وارب يس تند عل ى 
االتص  ال ب  ني ج  انيب املدين  ة. ويف اثن  اء ف  رتة انقط  اع اجلس  ر ك  ان ي  تم نق  ل االش  خاص واحلاجي  ات بواس  طة 
اكالك صغرية كان ميلكها اشخاص يعيشون عل ى ض فيت النه ر ويعتاش ون م ن مس اعدة الن اس عل ى العب ور. 

وكان ت اج ور النق ل ترتف ع يف ف رتات الك وارث. ويف  .ى الط رادةأو بواسطة قوارب من خشب البلوط تس م
( ق  ام بتاس  يس مش  روع ع  رابت النق  ل داخ  ل 1892-1887ف  رتة رةس  ة حس  ن افن  دي العم  ري للبلدي  ة )

 .(13)املدينة 
من خالل ما مت استعراضه نالحظ ان مهمة السلطة اقتصرت على اتم ني ط رق املواص الت ال يت مل 

مح الت اتديبي ة ض د القبائ ل ال يت تق وم بتع دايت عل ى ط رق املواص الت يف ح ني تكن امينة من خ الل ش ن 
توىل امر النقل س واء ال ربي او النه ري اش خاص ع اديني ويف داخ ل املدين ة اقتص رت اعم ال احلكوم ة عل ى 
العناية ابجلسر الذي يربط طريف املدينة ومن خالل اش راف البلدي ة علي ه وف تح بع ض الط رق داخ ل املدين ة 

شروع الذي انشأه حسن افندي للعرابت وك ان بع ض والة الع راق ق د ق دموا ابقرتاح اهتم اىل الس لطات وامل
وم  ع ه  ذا ف  ان ط  رق  .(14)العلي  ا يف اس  تانبول م  ن اج  ل حتس  ني ط  رق املوص  الت خدم  ة للتج  ارة يف الع  راق 

  .الدولة العثمانيةاملوصالت داخل املدينة واليت تربط املوصل ابجلهات االخرى بقيت متأخرة اىل هناية 
وبص  ورة عام  ة ميك  ن الق  ول ان هن  اك ض  عف يف اخل  دمات ال  يت كان  ت تق  دم يف املدين  ة والس  بب يف 
ذلك كما جاء يف احد التقارير ان املسؤولني االداريني فيه ا ك انوا يعمل ون خالف ا ل إلرادة الس نية الس لطانية 

املدين  ة وت  وفري االم  ن والرخ  اء والرفاهي  ة املتعلق  ة ابلعم  ل اجل  اد وب  ذل ك  ل جه  د مس  تطاع م  ن اج  ل اعم  ار 
خاص  ة ان ه  ؤالء املس  ؤولني يس  تمرون يف مناص  بهم دون تفق  د ألح  واهلم ودرج  ة جن  احهم يف اداء ، للس  كان

  .(15)مهماهتم وابعاد اعاظم الرجال عن العمل دون مربر شرعي ومنطقي
   املصادر

 . 20(. ص1989، )بغداد، 1930-1905العراق يف الواثئق الربيطانية ، فؤاد قزاجني (1)
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رسالة ، 1814-1831املوصالت التجارية يف العراق ، هشام سوادي هاشم السوداين (2)
 .110(  ص1997، )جامعة املوصل، ماجستري كلية الرتبية

رقم ، جملس واال ه   1266مجادي االوىل 18اتريخ الوثيقة : ، 5829رقم : ، جملس واال (3)
 .ه 1267حمرم 27اتريخ الوثيقة ، 5829

اتريخ ، 99الصفحة ، 256دفرت مهمه :، 125رقم البحث : ، رشيف رةسة الوزراء ابستانبولا (4)
 ه 1262الوثيقة : اواخر ربيع االخر 

، )بغداد، 1ط، تعريب وتعليق : فواد مجيل، يف بالد الرافدين صور وخواطر، ليدي دراور (5)
 .143ص، (1961

واء مربوطة اىل بعضها وهو غري قابل يصنع الكلك من اعواد متماسكة تشد فوق قرب مليئة ابهل (6)
للغرق عادة وحني تصل هذه االكالك اىل بغداد تفكك وتباع االخشاب وتنقل القرب مرة اخرة عن 

رحلة مدام ديوالفوا اىل كلدة والعراق ، للمزيد عن الكلك ينظر :مدام ديوالفوا، طريق الرب اىل املوصل
مقتطفات من رحلة ،   بطرس حداد 52ص ، (1958، )بغداد، ترمجة علي البصري، م1881سنة 

  392ص، 1974، 2السنة ، 8عدد، جملة بني النهرين، تيفنو إىل العراق يف القرن السابع عشر
، 1ط، 1ج، ميجرسون )غالم حسن شريازي( رحلة متنكر اىل بالد مابني النهرين وكردستان  (7)

 .99(  ص1970)بغداد ، ترمجة : فؤاد مجيل
 54م السوداين   املصدر السابق ص1883ه /1301، سي بغداد والييت سالنامة (8)
رقم ، 14رقم القسم : ، اوراق يلديز، 3933رقم البحث : ، ارشيف رةسة الوزراء ابستانبول   (9)

 .اتريخ الوثيقة : غري مؤرخة، 12رقم الكارتون : ، 88رقم الظرف ، 34/88 االوراق:
 2613رقم االوراق : ، اوراق يلديز، 3933رقم البحث : ، ارشيف رةسة الوزراء ابستانبول (10)

 1309اتريخ الوثيقة : ، 4رقم الكارتون : ، 72رقم الظرف 
: رقم 15رقم القسم ، اوراق يلديز، 3943رقم البحث ، ارشيف رةسة الوزراء ابستانبول (11)

وعن التقارب    1317  اتريخ الوثيقة، 14: رقم الكارتون : 74رقم الظرف : ، 2322االوراق 
 العثماين ينظر:االملاين 

Puplic Recorder Office, foreign office, F.O.78, 3095, 
x/loo167, 28th, september, 1880; F.O.78, 328,x/ loo733, 
6decamber. 1881   
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دراسة يف تطور دبلوماسية قضية سكة حديد برلني بغداد حىت ، سكة حديد بغداد، لؤي حبري (12)
املصاحل الربيطانية يف ،   عبد العزيز سليمان نوار 71-69ص ص، (1967، )بغداد، 1914عام 

العالقات ،  جواد حممد علي حممد رضا .(1968، )القاهرة، ، 1914-1600اهنار العراق 
املعهد العايل للدراسات القومية واالشرتاكية ، رسالة ماجستري، 1914-1871االملانية  -العراقية 

 .144-139 ص (1982، )اجلامعة املستنصرية
وما 145ص، املصدر السابق، موقف هذه الدول من مشروع السكة احلديد ينظر: رضا عن (13)

وكانت بريطانيا وفرنسا قد بدات تتابع هذا االمر جبدية واعداد التقارير اليت تتناول هذا ، بعدها
رقم ، 2613رقم االوراق : ، 9رقم القسم : ، ينظر على سبيل املثال : اوراق يلديز .املوضوع

 .)الوثيقة ابللغة الفرنسية (، اتريخ الوثيقة غري مؤرخة، 4رقم الكارتون : ، 72الظرف : 
، 5، رحلة اىل بالد مابني النهرين يف مطلع القرن التاسع عشر جملة بني النهرين العدد، البريابوان   (14)

 .79  ص1974، 2السنة 
رقم ، 205اق : رقم االور ، اوراق يلديز، 3930ارشيف رةسة الوزراء ابستانبول رقم البحث  (15)

ايلول 17ه / 1297شوال 24اتريخ الوثيقة ، 7رقم الكارتون : ، 126رقم الظرف ، 14القسم : 
  .         ر1296

رقم ، نوع الوثيقة : اوراق يلديز، 3936رقم البحث :، ارشيف رةسة الوزراء ابستانبول   (16)
اتريخ الوثيقة: غري  11رقم الكارتون : 126رقم الظرف: ، 14رقم القسم : ، 2256االوراق : 

 مؤرخة.
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مذكرة وايل بغداد عبدالكرمي  .ه 1266مجادي االوىل 18اتريخ الوثيقة : ، 5829رقم : ، جملس واال   
ابشا اىل الصدارة العظمى حول تعرض الربيد الرمسي لإلغارة من قبل العشائر العربية )قبيلة الثابت من 

 مشر ( وحول كيفية ضبط عشائر مشر.
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حظي العهد الزنكي بوجه خاص ابهتمام الباحثني والدارسني فتصدوا له ابلتحقيق واملتابعة         
م( وما 1232-م1127ه /  630-521واالستقصاء عن تلك احلقبة السيما احملصورة بني األعوام )

أوضاع سياسية سادها من 
ومنجزات حضارية اغرت 
الدارسني على حد سواء يف 
تتبع خفاايها ومعرفة ما جرى 
فيها من احداث ومدى أتثريها 

 على املنطقة يف تلك احلقبة.
وقد علمنا ان نظام         

االاتبكيات ساد يف عهد 
السيطرة السلجوقية ومثال 
على ذلك ااتبكية اربل وااتبكية 

ا دول فارس واسس أصحاهب
وامارات عرفت بدول االاتبكة 
وبذلك انقسمت الدولة 
السلجوقية اىل عدة أقاليم 
تسيطر عليها اسر تركية فأصبح 
االاتيك لقبا  مللوك هذه االسر 
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 واليت تعين املريب او االب او األمري.
 -ه   521)وعلى هذا األساس قامت هذه الدراسة املوسومة ب  )دور اخلاصة يف العهد الزنكي(          
م( واليت تقدم هبا أشرف حسان ايسني خميلف اىل جملس كلية الرتبية 1232-م 1127ه  /  630

للعلوم اإلنسانية يف جامعة املوصل لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي إبشراف األستاذ املساعد 
صفحة، وتضم بني  (188وتقع الرسالة يف ) م(.2020ه /  1441الدكتور صفوان طه حسن يف سنة )

طياهتا املقدمة للباحث والتمهيد وثالثة فصول فضال  عن اخلامتة وقائمة املصادر واملراجع واخريا  املالحق. 
وقد ذكر الباحث يف مقدمة الرسالة هدفه من هذه الدراسة، وسبب اختياره هلذا املوضوع، هو انه من 

ية املوصل واليت شغلت دورا  مهما  وموقعا  أشهر االاتبكيات ذات الصلة مبوضوع الدراسة هي ااتبك
م( وحىت 1146-1127ه / 541-521جغرافيا  مؤثرا  منذ عهد مؤسسها االاتبك عماد الدين زنكي )

ه  / 630-ه 616اخر من حكم يف هذه الدولة وهو انصرالدين حممود بن القاهر عز الدين مسعود )
م(. كما لعبت حلب هي 1232م/1127ه /  630 –ه   521م( أي احلقبة من )1219-1232

األخرى واليت كان على رأسها نور الدين حممود دورا  مهما  ال يقل شأان  عن دور ااتبكية املوصل. 
واملعروف انه لكل حاكم جمموعة من االعوان والبطانة واملستشارين وهم ميثلون خاصته املقربني، وكانت 

ية، سواء كان ذلك الدور سليب او إجيايب ابلنسبة ادوارهم قد تنوعت ما بني سياسية وإدارية وعسكر 
لألمري او السلطان، فكان بعضهم من اهم األسباب الرئيسة يف ذهاب احلكام واألمم والتأثري بشكل 
مباشر على تلك االمة. وكان اخلاصة على درجات متفاوتة من حيث األمانة واألخالق والثقة والنجاح 

م من قبل االمراء او السالطني، فبعضهم كان مهه احلصول على املنافع والكفاية فيما أوكل إليهم من مها
الشخصية مستغلني الثقة اليت منحت هلم من قبل امرائهم او سالطينهم دون النظر اىل املصلحة العامة، 

 فمنهم من شّكل عامل هدم للدولة ومنهم من كان مهه احلفاظ على متاسك الدولة.
دورا  جوهراي  ومؤثرا  يف العهد الزنكي السيما التدخل يف عملية تولية االمراء لذا فقد لعب اخلاصة         

والسالطني، فضال  عن قيامهم بتوجيه سياسة الدولة، وغالبا  ما كان هؤالء اخلاصة هم من يتحكمون يف 
ا إبشارة املوقف السياسي بتأثريهم الكبري على األمري أو السلطان السيما أن معظم احلكام الزنكيني جاءو 

من قبل خاصتهم، فمن الطبيعي ان يكون هلؤالء اخلاصة صدى واسع طيلة العهد الزنكي. فضال  عن ما 
 شغله هؤالء اخلاصة من مناصب سواء  إدارية كالقضاء والوزارة أومناصب عسكرية او سياسية وغريها.

 -ه   521فرتة من من هنا كان اختيار الباحث ملوضوع )دور اخلاصة يف العهد الزنكي لل      
م( وذلك ملا فيه من أمهية تكشف لنا حقيقة دور هؤالء اخلاصة يف هذه 1232 - 1127ه /630
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احلقبة أخذين بعني االعتبار دورهم سواء كان سليب او إجيايب ومدى أتثريه على سري الدولة الزنكية، فكان 
شارة األمري او السلطان وتفويضهم بعض اخلاصة يشغلون املناصب اإلدارية او العسكرية او السياسية إب

بذلك او اهنم تقلدوا تلك املناصب بسبب ما ميتلكون من أدوات ذات أتثري سواء كانت شخصية او 
ظرفية او حىت مكانية. ولذلك جاءت هذه الدراسة استكماال  ملا قام به سابقا  ابحثون أكادمييون يف جمال 

 البحث والدراسات يف هذه احلقبة التارخيية.
وكذلك حتدث الباحث يف املقدمة عن فصول الرسالة وما تضمنته هذه الفصول فضال  عن  اهم      

املصادر واملراجع اليت أفادت البحث و األطاريح والرسائل اجلامعية ومن مث الدورايت واملقاالت 
عامة وكتب الرتاجم املتخصصة يف هذا اجملال. وأتيت يف مقدمة املصادر كتب التواريخ احمللية والتواريخ ال

 ابإلضافة اىل كتب اجلغرافية والرحالت والكتب املوسوعية.
وتطرق الباحث يف التمهيد اىل احلديث عن معىن اخلاصة يف اللغة واالصطالح، وورود آايت يف       

 القران الكرمي عن مفردة اخلاصة، وكذلك هناك بعض املرادفات ملعىن اخلاصة. 
ول على دور اخلاصة السياسي سواء كان هؤالء اخلاصة قضاة او وزراء او نواب واشتمل الفصل األ       

ومت تناول دورهم املباشر يف عملية تويل االمراء والسالطني الزنكيني، فضال  عن ان بعضهم استخدم يف 
  السفارة مع بغداد واحناء اخلالفة العباسية ومن مث األدوار الدبلوماسية اليت حالت دون حدوث فتق يف

 كيان هذه الدولة واحلفاظ على متاسكها من التشظي والتبعثر.
وسلط الفصل الثاين الضوء على دور اخلاصة اإلداري والذي اشتمل على الوزارة والنيابة والقضاء       

وغريها من املناصب اإلدارية األخرى اليت ظهرت يف تلك الفرتة، إضافة اىل دور الفقهاء االستشاري يف 
 ارات السيما يف عهد نور الدين حممود يف حلب.اختاذ القر 

وتناول الفصل الثالث الدور العسكري للخاصة خصوصا  وان تلك الفرتة كانت تشهد تصاعد اخلطر      
م( جعل 1174ه /  579الصلييب يف املنطقة، كما ان سيطرة صالح الدين االيويب على دمشق يف سنة )

 فكان للخاصة دور عسكري مهم يف هذا اجلانب.الصراع حيتدم مع الزنكيني يف املوصل 
 ويف خامتة الرسالة توصل الباحث اىل مجلة نتائج منها:

ان معظم االمراء الزنكيني بل اغلبهم متت توليتهم من قبل طبقة اخلاصة احمليطة هبم سواء كان هؤالء  -1
من املؤسس األول  اخلاصة وزراء او قضاة او مستشارين او حىت قادة عسكرية، وهذا ما تبني بدءا  

للدولة الزنكية االاتبك عماد االدين وحىت اخرمن توىل احلكم منهم، وهذا االمر ينطبق على كل من 
 ااتبكية املوصل وحلب.
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كان اخلاصة يف العهد الزنكي على درجة كبرية من املسؤولية ومن أصحاب الراي واملشورة فضال  عن  -2
 مليئة ابلرجال االجالد ذوي الرأي والتجربة.الشجاعة ورجاحة العقل، فكانت دولة زنكي 

بعض اخلاصة مل يقتصر دورهم على عهد معني بل اهنم انتقلوا مبناصبهم اليت كانوا عليها اىل العهود  -3
 اجلديدة سواء كانت تلك املناصب إدارية او سياسية او عسكرية.

كثريا  من اخلاصة شغلوا   كان للدولة الزنكية اهتمام كبري يف اجلانب العسكري، لذلك نالحظ ابن -4
 مناصب قيادية وعسكرية كبرية لعبت دورا مهما مؤثرا يف املنطقة.

حّظي منصب النيابة ابهتمام كبري يف عهد الدولة الزنكية منذ أتسيسها وذلك ملا كان هلذا املنصب من  -5
امري ذات أمهية كبرية على اعتبار ان من يشتغل هبذا املنصب تكون له صالحيات واسعة فهو يعترب 

 صالحيات واسعة.
حظيت الوزارة هي األخرى أبمهية ابلغة يف العهد الزنكي ولعب الوزراء أدوار مفصلية مهمة ساعدت  -6

 يف احلفاظ على متاسك اركان البيت االاتبكي وهذا يدخل يف نطاق الدور السياسي.
هناية العهد الزنكي السيما بدأت املناصب اإلدارية والعسكرية والسياسية للخاصة أتخذ ابالحنسار يف  -7

يف أواخر حكم نور الدين أرسالن شاه وابنه القاهر عز الدين مسعود وولديه اذ تسلط يف تدبري األمور 
بدر الدين لؤلؤ الذي أصبح هو كل شي يف الدولة حىت قضى على االمراء الزنكيني الواحد تلو االخر 

 ليستبد هو يف إدارة الدولة وفقا ألهوائه.
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 رام  ات )مس  ري -ان مس  و ق.م( 30)ت:  Diodrusذك  ر املؤرخ  ون االغري  ق وم  نهم دي  ودورس 

لواقع   ة جن   وب اعس   قالن  اىل اهل   ة ُعب   دت يف معاب   د مدين   ة أبص   وهلاام   يس( وتع   ين احلمام   ة البيض   اء ترج   ع 
 امة.محالثاين و فلسطني على الطريق الرابط بني فلسطني وسورية وتتكون من نصفني االول مسكة 

رام   ات ترج   ع بنس   بها اىل مل   وك  -مس   و
فه  ي م  ن اف  راد العائل  ة احلاكم  ة ل  ذا ، ب  الد اش  ور

، قرنت امسه ا م ع امس اء املل وك االش وريني العظ ام
فقال    ت متف    اخرة بنفس     ها يف اح    دى نصوص     ها 

رام  ات س  يدة قص  ر مشش  ي  –..مس  و.)) -االيت :
 -ام ادد، مل   ك ب   الد اش   ور، ادد مل   ك الع   امل –

مل    ك ب    الد اش    ور ، ن    رياري الثال    ث مل    ك الع    امل
زوج  ة اب  ن املل  ك شلمنص  ر الثال  ث مل  ك جه  ات 

ويف ن     ص اخ     ر تف     اخر املل     ك ، الع     امل االرب     ع((
 )) -بنس    ب ام    ِه ق    ائال :ن    رياري )الثال    ث( -ادد

اب ن ، ملك اشور، نرياري -منحوتة حجرية ل  ادد
)ول ( مس ري ، ملك اشور، ادد )اخلامس( –مششي 
، مل  ك اش  ور، ادد –س  يدة قص  ر مشش  ي ، ام  يس
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مل  ك ، ابنت  ِه يف الق  انون ل    شلمنص  ر )الثال  ث(  اي كنت  ه ، مل  ك اش  ور، املل  ك الق  وي، ن  رياري –ام ادد 
 اجلهات االربعة((.

رامات كان ت الس يدة االوىل يف ب الد اش ور  –ومن خالل النصيني السابقيني يتضح ان امللكة مسو 
 783 -810ن   رياري ) الثال   ث() -ق.م( وام ادد 811 -823ادد ) اخل   امس()  -فه   ي زوج   ة مشش   ي
ق.م( مل  وك ب  الد اش  ور والع   امل  824 -858شلمنص  ر الثال  ث( )  أش  ريد)-ُش  لمانق.م( و زوج  ة اب  ن 

االربعة وبذلك ميزت نفسها عن نظرياهتا من امللك ات االش ورايت فعل ى س بيل املث ال اكتف ت امللك ة  جبهاتهِ 
، ق.م( 681 -704ري بح املش هور ب   )س نحاريب() -أخ ي -سنيزاكوتو ) نقية( ابهنا سيدة قصر زوجها 

 – 668( ) )اش ور ابنيب ال آب لِ  -ابنِ  -آش وشرات فتفاخرت ابهن ا س يدة قص ر زوجه ا  -اما امللكة اشور
رمات دونت امسها مع امساء اسياد بالد اشور زوجه ا وابنه ا فض ال  ع ن  –لكن امللكة مسو ، م ( .ق 627

محاها َما يبني املكانة السياسية اليت كانت تتمتع هبا تلك امللكة يف التاريخ االش وري فاكتس بت شخيص تها 
 مكان الصدارة بني ملكات العراق القدمي سياسيا  وعسكراي .

ادد )اخل  امس( اذ مل ي رتك ولي  ا   –دث ف راغ دس  توري يف ب الد اش  ور بس بب وف اة ملكه  م مشش ي ح 
رام   ات اىل -ن   رياري )الثال   ث( ل   ذا اض   طرت ارمل   ة املل   ك االش   وري مس   و -لعه  ده س   وى ابن   ه القاص   ر ادد

م ن  اعتالء العرش بعد زوجها لتحكم بالد اشور ابسم صغريها اذ اتسم حكمها ابلق وة والب أس عل ى ال رغم
ق.م اال  805ق.م ح ىت الع ام  810قصر عهدها الذي مل يتج اوز نص ف عق د م ن الزم ان ارخ م ن الع ام 

نرياري ) الثالث( وحفظتُه من الضياع لذا عدها الت اريخ االش وري  -اهنا جنحت يف أتمني عرش صغريها ادد
 اول ملكة حتكم البالد بصفتها وصية على العرش.

ن   رياري )  -رام   ات ع   رش ول   دها ادد -د ان امن   ت امللك   ة مس   وام   ا ع   ن محالهت   ا العس   كرية فبع   
ق.م توجه ت عل ى راس جيش ها  808الثالث( سريت محالهتا العسكرية ضد اعداء بالد اشور ففي الع ام 

حملارب  ة القبائ   ل امليدي  ة يف غ   رب اي  ران هب   دف أتم   ني ح  دودها ولتمن   ع ت  دخلهم يف ش   وؤن بالده  ا كم   ا اهن   ا 
ل  ف( الواقع  ة مش  ال ش  رق س  ورية غ  رب مدين  ة راس الع  ني لس  لطتها وعين  ت اخض  عت منطق  ة ك  وزاان )ت  ل ح

وم  ن مث حترك  ت ص  وب اجلبه  ة الغربي  ة فق  ادت محل  ة عس  كرية ، عل  ى س  كاهنا حاكم  ا  موالي  ا  للت  اج االش  وري
ن  رياري )الثال  ث( ض  د ااتر ش  ومكي اب  ن ادرام  و مل  ك ارابد يف الش  مال الس  وري ويف  –بص  حبة ابنه  ا ادد 
مل   ك ، ))عن   دما مح   ل اوش   يبلولومي -ورية منه   ا مدين   ة ابق   اراخويونو ح   دثت املعرك   ة :اح   دى امل   دن الس   
خض  ت معرك  ة ، عل  ى عب  ور الف  رات، )و( مسريام  يس س  يدة القص  ر، ن  رياري مل  ك اش  ور-الكوم  وخيني ادد
ض   د ااترش   ومكي اب   ن ادرام   و مل   ك ارابد فض   ال  ع   ن مثاني   ة مل   وك ك   انوا مع   ه يف مدين   ة ، ض   ارية ض   دهم
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))... اس  توليت م  نهم عل  ى  -رام  ات : -ابق  اراخوبونو...(( ام  ا ع  ن نت  ائج املعرك  ة فق  د قال  ت امللك  ة مس  و
معسكرهم. لكي ينجوا ابرواحهم تفرقوا. يف العام )نفسه( اقاموا هذا احلد احلجري بني اوش يبلولومي مل ك 

ص ارات اجل يش االش وري عل ى وَم ا تق دم يتض ح انت، الكوموخيني وقالب ارودا اب ن ابالالم مل ك الك ركميني((
املعس  كر احلث  ي واالس  تيالء عل  ى اس  لحتهم اوال  وترس  يم احل  دود ب  ني َملك  يت كوم  وخ وك  ركم اللت  ان خض  عتا 

))  أبم ر م ن  -رام ات انتص اراهتا فقال ت: -للسيطرة االشورية ويف نص اخر اكدت ملك ة ب الد اش ور مس و
. ع ربت الف رات اثن اء فيض انه )مث( نزل ت اشور  حشدت معسكري )مث(  ام رت ابلزح ف  حن و ب الد ح ايت

فض ال ع ن  مل وك ب الد ح ايت ال ذين مت ردوا و  احتفظ وا …(  اب ن ادارم و)، ااترشومكي .بوان….   اىل 
 ((. …خالل عام واحد اخضعت بالد حايت برمتها  …)…(   ابالاتوة 

لتح الف احلث ي يف والبد من االشارة اىل ان ه ذه النص وص ال يت ختل د انتص ارات ب الد اش ور عل ى ا
ن    رياري ) الثال    ث( عل    ى َملك    ة ارابد  -رام    ات وول    دها ادد -الش    مال الس    وري وت    روي انتص    ارات مس    و

ق.م عث    ر عليه    ا يف قري    ة كيزك    اابنلي اثن    اء  805وحلفائه    ا يف معرك    ة مدين    ة ابق    اراخويونو حب    دود الع    ام 
رام  ات -دت جي  وش امللك  ة مس  ووبع  د ع  و ، عملي  ات تش  يد س  د ابزاخي  ك ) كهرم  ان م  اراش حالي  ا  يف تركي  ا(

منتص  رة اىل العاص  مة اش  ور ام  رت حناتيه  ا بتخلي  د ه  ذه احلمل  ة عل  ى ل  وح حج  ري اق  يم وس  ط س  احة معب  د 
ن  رياري )  -رام  ات مي  اه هن  ر الف  رات م  ع ول  دها ادد -اش  ور دون علي  ه نص  وص مس  مارية تؤك  د عب  ور مس  و

، ن رياري –ل   الكوم وختني اوج ب ادد  مل ك، ))عن دما اوش يبلولومي -:الثالث( لضرب َملكة ارابد فقال ت
لعبور الفرات ك ل م ن )جت رأ( عل ى اخ ذ )ه ا( بعي دا  ع ن املل ك ، سيدة القصر، )و( مسري أميس، ملك اشور

)و( مش   ش ال يقف   ون )جبانب   ه( يف ، س   ني، أدد، م   ردوك، أحف   اده: عس   ى االل   ه اش   ور، ابن   اءه، اوش  يبلولومي
 الذي سكن يف حران((.، اهلي )و( سني، )عسى( اشور )حيرمه(، قضيته

رام   ات للمملك   ة  -عل   ى ال   رغم م   ن املنج   زات السياس   ية والعس   كرية ال   يت حققته   ا امللك   ة مس   و
االشورية وأنقذت البالد م ن فوض ى ك ادت تعص ف ابلت اج االش وري بس بب الف راغ ال ذي حص ل بع د وف اة 

رام   ات وال نع   رف -ة مس   وادد ) اخل   امس( اال ان املص   ادر مل تش   ري اىل هناي   ة حي   اة امللك    -زوجه   ا مشش   ي
)) يف الع ام اخل امس  -ن رياري )الثال ث( مبل غ الرج ال واعتل ى عرش ه فق ال:–مصريها عندما بل غ ابنه ا ادد 

ن  رياري )الثال  ث( دوره كمل  ك عل  ى  -ق.م م  ارس ادد 805اعتلي  ت عرش  ي امللك  ي...(( فبحل  ول الع  ام 
س كرية ب دليل اهن ا مل ت ذكر خ الل س نوات رام ات ع ن احلي اة السياس ية والع -ب الد اش ور وع زل والدت ه مس و

-حكمه فغابت عن مسرح االحداث وال نعل م كي ف مات ت وال ابي س نة وب ذلك انته ت قص ة امللك ة مس و
 نرياري ) الثالث( احلمالت العسكرية صوب جهات العامل القدمي بدوهنا. -فسري ولدها ادد رامات
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وخباصة الشعراء فقد ، وكان لعلماء املوصل مكانة يف ذلك العطاء، امتازت املوصل بعطائها احلضاري    
ا اسهاما فاعال يف دعم السلطان صالح الدين االيويب من خالل ما ذكروه من اشعار وقصائد حتث اسهمو 

وقد ارتبط شعرهم حبالة ، تركت يف النفس اثرا عميقا، وصوروا الروح القتالية اروع تصوير، على اجلهاد
وحركت املعارك ، التحدي اليت تعرضوا هلا فأخذت أشعارهم وقصائدهم بعدها يف التعبري عن هذا التحدي

وفجرت قدرهتم الشعرية وهم يقفون على ، اجلهادية اليت خاضها صالح الدين وجدان شعراء املوصل
اعتاب هنوض املقاومة االسالمية 
ضد الصليبيني. وقد انل صالح 
الدين األيويب شهرة من هوالء 

ومتثلت جهود ، املؤرخني وغريهم
 علماء وشعراء املوصل ب   :

 املراسالت: -1
كان لعلماء املوصل جهود     

دبلوماسية مثل السفارات اليت هلا 
اثر يف دعم صالح الدين يف 

فعلى سبيل املثال جند ان القاضي والشاعر ابو الفضل حممد بن ايب حممد ، مواجهته ضد الصليبيني
-1098ه /572-492عبدهللا بن ايب امحد القاسم امللقب بكمال الدين الشهرزوري املوصلي )

م( املولود ابملوصل وتلقى تعليمه فيها على يد بعض شيوخها امثال علي بن امحد بن طوق 1176
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مث انتقل اىل بغداد ودرس احلديث على سعد املهيين ، م(10ه /4املوصلي )ت ق
الذي ارسله سنة ، مث عاد إىل املوصل وخدم االاتبك عماد الدين زنكي، م(1132ه /527)ت
رسوال  اىل السلطان السلجوقي مسعود من اجل خلع اخلليفة الراشد م( إىل بغداد 1135ه /530)
، الذي استقبله السلطان استقباال عظيما واكرمه اكراما  كثريا  ، م(1136-1135ه /529-530)

م( ومتكن 1160-1136ه /555-530وخلع اخلليفة الراشد وابيع اخلليفة املقتفي ألمر هللا )
بعض االقطاعات وزادت ألقابه وقال الشهرزوري:))هذه قاعدة مل  االاتبك عماد الدين من احلصول على

 ان يكون هلم نصيب من خاص اخلليفة((.، من زعماء االطراف، يسمع هبا احد
م( ارسل ايضا رسوال  من قبل االاتبك عماد الدين زنكي اىل السلطان 1137ه /532ويف سنة )

لب عندما حوصرت من قبل الصليبيني فلم مسعود يطلب مساعدته وامداده ابلعساكر لريسلها اىل ح
ففكر كمال الدين الشهرزوري الذي متتع بدراية كبرية يف ادارة االمور ، يهتم السلطان يف بداية االمر

:))فلما رأيت وقد ذكرها ابن األثري قائال  عن لسان الشهرزوري، خبطة جتعل السلطان يستجيب لألمر
له : خذ هذه الداننري وفرقها  ...فقلت.احضرت فالان  وهو فقيه، قلة اهتمام السلطان هلذا االمر العظيم

... واذا كان يوم اجلمعة وصعد اخلطيب املنرب جبامع القصر قاموا وانت معهم واستغاثوا .يف مجاعة
فأجتمع ، وخيرجون من اجلامع ويقصدون دار السلطان....((، بصوت واحد وا إسالماه وا دين حممد

، ))ما هذه الفتنة فطلب األخري إحضار كمال الدين الشهروزي وقال له:، انالعامة عند دار السلط
وعظمت االمر عليه حىت جعلته كانه ينظر ، فقلت: ان الناس قد فعلوا هذا خوفا  من القتل والشرك

فنجح كمال الدين يف فكرته هذه واخذ العساكر ويف ، فقال: ارجع هؤالء العامة وخذ العساكر، اليهم((
 ع خرب انسحاب الصليبيني فعاد مع العساكر ومل يرسلها اىل حلب.طريقه مس

-541م( اتصل خبدمة ابنه سيف الدين غازي )1146ه /541وبعد وفاة زنكي سنة )      
م( مدة مث امر حببسه يف قلعة املوصل مث اطلق سراحه أبمر من اخلليفة املقتفي 1149-1146ه /544
، م( وخدم السلطان نورالدين حممود بن زنكي1155ه /550) فتوجه بعد ذلك اىل الشام سنة، ابهلل

كما ارسل صلحا  من قبل اخلليفة املقتفي بني صاحب ،  وبعث عدت مرات رسوال  من قبله اىل بغداد
وملا تويف األخري جلس ابنه امللك ، م( ونور الدين حممود1156ه /551الروم قلج ارسالن مسعود ) ت

م( يف امللك وكان صغريا  فربز دور كمال الدين 1181-1174ه /577-569الصاحل إمساعيل )
ابن جهود كمال الدين كانت ضمن سياق دعم  ابن االثري اذ اشار، الشهروزي يف دعم صالح الدين

صالح الدين يف التوجه الوحدوي وربط مصر مع بالد الشام واعادت اجلبهة االسالمية اىل ما كانت 
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ال عن إدراك القاضي الشهروزري ابن صالح الدين له امكانيات فض، عليه منذ زمن نور الدين حممود
املواجهة والوصول اىل دفة احلكم وانه ميتاز عن امراء دمشق وحلب الذين كان سعيهم الوصول اىل 

ويبدو ان صالح الدين مثن للشهرزوري موقفه ذلك لذا ، السلطة على حساب وحدة البالد االسالمية
 هد نور الدين ملكانته الكبرية يف دولته.اقره على ما كان عليه يف ع

وكذلك القاضي ابو احملاسن يوسف بن رافع بن متيم بن عتبة االسدي امللقب اببن شداد 
ولد ابملوصل ونشأ يتيما فتكفل اخواله برتبيته فنسب ، م(1234-1144ه /632-539املوصلي )

املوصل فحفظ القرآن الكرمي وقرأ  تلقى علومه االوىل يف، اليهم وشداد جده المه فعرف هبذا االسم
فأشتهر ابحلكمة ورجاحة ، على شيوخ املوصل كتبا  يف علوم التفسري واحلديث والفقه والقراءات واالدب

وهلذا جند ااتبك املوصل عز الدين مسعود يعهد إليه ابلسفارة إىل اخلالفة ، العقل واالتزان يف التفكري
إذ ، منهم السلطان صالح الدين، يف امور خطرية من امور الدولة وكثري من احلكام اجملاورين، العباسية

فذكر منها سفارته ، نالحظ أخبار سفارات ابن شداد يف كتابه )النوادر السلطانية (
م( حيث وصل إىل دمشق مث عاد اىل املوصل وهو يتحدث عن هذه السفارة قائال 1183ه /579سنة)

ولقينا من السلطان كل ، عشر ذي القعدة من هذه السنة :))وكان دخولنا اىل دمشق يوم السبت حادي
فلم يتفق صلح يف تلك الوقعة وخرجنا راجعني اىل ، واقمنا اايما  ، مجيل فيما يرجع اىل االكرام واالحرتام

 املوصل((.
وميكن القول أن هذه السفارة األوىل والوساطة بني صالح الدين وحكام املوصل كانت ايضا  ضمن   

اذان النزاع بني الطرفني من دون شك سيضعف اجلبهة ، د الوحدوية لبهاء الدين بن شدادسياق اجلهو 
حىت ان صالح الدين اضطر اىل عقد هدنة مع الصليبيني حىت يتمكن من ، االسالمية وهذا ما حصل

وقد توسط ابن شداد مرة اخرى اىل صالح الدين عندما ذهب سنة ، اخضاع حكام املوصل لسيطرته
م( حيث ذكر ابن شداد سفارته هذه قائال : ))وكان وصولنا يف اوائل ذي احلجة من 1185ه /581)

وكان اخذها من سنجر ، وجلس لنا... واخذان منه بني النهرين، السنة املذكورة فاحرتمنا احرتاما  عظيما  
وهو  -حهقدس هللا رو  -ومات ، وحلفت اخاه امللك العادل، وحلفته ميينا  اتمة، شاه فأعطاه املواصلة

، ويبدو ان هذا الصلح هو الركيزة احلقيقية لوحدة اجلبهة اإلسالمية، على ذلك الصلح مل يتغري عنه((
كل طاقات بالد الشام يسخر  يني يف املوصل استطاع االخري وان من خالل اتفاق صالح الدين مع الزنك

مثار ذلك االتفاق هو يف حني ان من اهم ، الصليبيني يف بيت املقدس والساحل الشامي ضدومصر 
فضال  ، م(1188-1187ه /584-583والساحل الشامي خالل السنوات )، حترير مدينة القدس
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عن ما سبق فال ميكن انكار دور هباء الدين ابن شداد يف حتقيق ذلك االتفاق فضال  عن دوره فيما بعد 
م( وهي السنة اليت 1187ه /583ابلوقوف اىل جانب السلطان صالح الدين خالل ستة سنوات منذ )

وكان ابن شداد مالزما ، م( وهي سنة وفاة االخري1193ه /589التحق هبا بصالح الدين وحىت سنة )
للسلطان صالح الدين هلذا فهو يروي معظم سرية االخري واحداثها عن مشاهدته وهو ينص يف معظم 

ويها بقوله:))وما سطرت اال ما او مسع االقوال اليت ير ، االحوال على انه رأى االحداث اليت يؤرخ هلا
وهذا بعض ما اطلعت عليه يف زمان خدميت له((.كذلك كان ، او اخربين الثقة به وحققته، شاهدته

 لضياء الدين ابن االثري جهود دبلوماسية اذا ارسل اىل اخلالفة العباسية من قبل صالح الدين.
 جهودهم اإلدارية:-2

خالل توليهم بعضاملناصب فيها مثل القضاء والوزارة كان هلم اسهام يف اجلانب االداري مت 
كذلك الشاعر ،  وكتابة اإلنشاء فمثال  توىل كمال الدين الشهرزوري منصب القضاء لصالح الدين األيويب

م( توىل كتابة 1193ه /589هللا بن عمر بن متيم أبو القاسم املوصلي تويف بعد سنة ) علي بن عبد
يث )) كان من املتفردين يف زمانه بصناعة الكتاب واإلنشاء ومبذهب اإلنشاء يف عهد صالح الدين ح

وكذلك الشاعر أبو شجاع حممد بن علي بن شعيب املعروف اببن الدهان امللقب فخر الدين ، الكتاب((
وهو من أهل بغداد انتقل إىل املوصل ودرس على يد شيوخها وخدم ، م(1193ه /590املتويف سنة )

وبعد وفاة األخري توجه إىل مصر والتحق ، م( ومدحه1163ه /559صفهاين )تالوزير مجال الدين اال
خبدمة السلطان صالح الدين فواله ديوان ميافارقني كما كان له معرفة بعلم احلساب واهلندسة والفرائض 

واستشاره صالح الدين بقطع املاء عن املوصل عندما حاصرها سنة ، فلقب بربهان الدين
 م(.1185ه /581)
كذلك الشاعر أبو املؤيد حممد بن احلسني بن حممد بن احلسني بن علي بن حممد بن عبد الصمد بن و   

م( ولد وتعلم 1210-1154ه /607-549أيب إمساعيل الطغرائي االصبهاين األصل املوصلي املولد )
د وفاة وبع، ابملوصل مث توجه إىل الشام واتصل ابلسلطان صالح الدين فواله النظر يف أموال خزانته

م( فكان كاتبه ووزيره وبقى يف 1216-1186ه /613-582األخري اتصل خبدمه ابنه امللك الظاهر)
 منصبه هذا حىت وفاته حبلب.

م( حيث 1188ه /584وكذلك ابن شداد برزت مكانته يف دعم السلطان صالح الدين ففي سنة )  
ان يف زمانه كالقاضي أيب يوسف يف اتصل به والزمه وقد وصف الذهيب مكانة ابن شداد قائال : )) وك

أما جهود ضياء الدين ابن األثري ، فتوىل قضاء العسكر وقضاء بيت املقدس، زمان هارون الرشيد((
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م( 1198ه /595اإلدارية فقد بدأت إبقامته يف املوصل مدة عمله كاتب أنشاء جملاهد الدين قيماز )ت
مث اتصل ابلسلطان صالح الدين ،  فن الكتابةوذلك ملا متتع به من ثقافة واسعة يف، صاحب املوصل

فاتصل خبدمة صالح الدين فعمل كاتب أنشاء له ، م(1199ه /596فتوسط له القاضي الفاضل )ت
حيث قام ابنتقاد كتاب أيب زايد البغدادي املرسل من اخلالفة العباسية إىل صالح الدين بسبب إنكار 

ومل يستمر ضياء ، ن هذا اللقب للخليفة العباسي فقطاخلالفة. تلقب األخري بلقب امللك الناصر ال
فطلبه امللك األفضل ، ألنه مل يتمكن من فهم صالح الدين وكسب حبه، الدين خبدمته سوى أربعة أشهر

فمضى إىل خدمة األخري فتوىل الوزارة وكتابة ، فخريه صالح الدين ابلبقاء عنده أو عند امللك األفضل
 0اإلنشاء ومجع أمور الدولة

 مصادر املقال:
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هو أبو سعد عبدهللا بن حممد بن هب ة هللا ب ن املطه ر ب ن عل ي ب ن أيب عص رون ب ن أيب الس ري التميم ي      
احل   ديثي األص   ل املوص   لي الش   افعي ع   رف ابلش   يخ اإلم   ام العالم   ة الفقي   ه الب   ارع املق   را األوح   د ش   يخ 

فعية قاض        ي القض        اة ش        رف ال        دين ع        امل أه        ل الش        ام ول        د يف مدين        ة املوص        ل يف بداي        ة الش        ا
وتفق    ه عل    ى مجاع    ة م    ن العلم    اء يف املوص    ل أمث    ال الفقي    ه القاض    ي املرتض    ى ، م1098ه     /492س    نة

م 1129ه  /523الشهرزوري والفقيه وأيب عبدهللا احلس ني ب ن مخ يس املوص لي وبق ي يف املوص ل ح ىت س نة
بغداد وتفقه على أسعد امليه ين وأخ ذ أص ول الفق ه ع ن أيب الف تح اب ن بره ان األص ويل مث  وبعدها انتقل إىل

  .م1150ه /545غادرها إىل حلب سنة

 
مل يلب  ث اب  ن عص  رون يف حل  ب كث  ريا  فغادره  ا متجه  ا  إىل دمش  ق ل  دى دخ  ول الس  لطان ن  ور ال  دين       
م غ   ري أن   ه س   رعان م   ا انتق   ل إىل 1154ه    /549إليه   ا س   نة م(1174 –1146ه    /570–541)زنك   ي

حل  ب م  رة أخ  رى فأق  ام فيه  ا ودرس يف جامعه  ا وص  نف كتب  ا  كث  رية يف الفق  ه وامل  ذاهب ودرس عن  ده ع  دد  
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كب ري م  ن طلب ة العل  م وانتفع وا بعلم  ه. وس رعان م  ا تق دم عن  د الس لطان ن  ور ال دين زنك  ي فكلف ه ابإلش  راف 
كما واله قض اء س نجار ونص يبني وح ران ،  ق وحلب ومحص وبعلبك وغريهاعلى بناء املدارس يف مدن دمش

وأص  بح هن  اك أش  به بقاض  ي القض  اة ين  وب عن  ه يف ، وغريه  ا م  ن م  دن داير بك  ر ومنح  ه الص  الحيات كاف  ة
س      ائر امل      دن ن      واب أش      رف عل      ى تعيي      نهم بنفس      ه فض      ال  ع      ن أن الس      لطان ن      ور ال      دين اخت      اره يف 

-566فريه إىل اخلليف        ة العباس        ي املستض        يء ابهلل)م ليك        ون معتم        ده وس        1170ه         /566س        نة
  .م( يف بغداد1180-1170ه /576

م( عل  ى معرف  ة 1193-1169ه   /589-565أم  ا يف العه  د األي  ويب فق  د ك  ان ص  الح ال  دين األي  ويب)  
اتمة ابلشيخ الفقيه شرف الدين بن أيب عص رون من ذ أايم الس لطان ن ور ال دين زنك ي فكالمه ا نش أ يف ظل ه 

وكان االثنان معا  م ن رج ال الدول ة النوري ة األكف اء ف ابن أيب عص رون :  ، يته خاصة صالح الدينوحتت رعا
وص الح ال دين ك ان يش تغل يف جم ال احل رب ، كان يشتغل يف جمال القضاء واحلكم واالفتاء والعلم والتعليم

طان ن ور ال دين زنك ي أن وت دل جم رايت األح داث من ذ أايم الس ل، واألمور العسكرية ويوليها اهتمام ا  زائ دا  
فق د ع رف ك ل منهم ا اآلخ ر ح ق ، العالقات بني ال رجلني كان ت س ليمة تس ودها روح ال ود واحملب ة والتق دير

املعرفة وابدله االحرتام مبثله وخري دليل عل ى ذل ك الرس الة ال يت أرس لها ص الح ال دين م ن مص ر إىل ش رف 
ولع  ل اختي  اره ابل  ذات تفض  يل ل  ه عل  ى غ  ريه  م1174ه   /570ال  دين اب  ن أيب عص  رون يف ب  الد الش  ام س  نة
لذا كانت رسالته حتمل يف طياهتا نوعا  من العت ب علي ه وأم ال  يف ، واعرتاف بقدرته على التأثري يف األحداث

وك ان ش رف ال دين ب ن أيب عص رون ال ، أن يعمل جبد إلفشال اتفاقي ة دمش ق م ع الص ليبيني يف الس نة ذاهت ا
اف  ق عليه  ا م  ع م  ن واف  ق ولعل  ه ك  ان يع  اين األمل النفس  ي نظ  را  للض  عف واالنقس  ام حيب  ذ تل  ك االتفاقي  ة ومل يو 

ال ذي أص اب املس  لمني ب ل ك ان يرغ  ب يف ق دوم ص الح ال  دين م ن مص ر إىل الش  ام ل يعمال س واي  ابنس  جام 
اتم لتحط يم ه  ذه االتفاقي  ة وتكثي  ف اجله ود اإلس  المية لتحقي  ق اهل  دف املعل ن وه  و ط  رد احملتل  ني الص  ليبيني 

 .من بالد الشام
ويبدو أن ابن أيب عصرون ك ان حيب ذ جم يء ص الح ال دين م ن مص ر إىل ب الد الش ام بع د وف اة الس لطان      

نور الدين زنكي واختالف األمراء من بعده ويؤيد هذا الرأي أمران األول : أنه مل يوقع عل ى االتفاقي ة ش أنه 
الشخص  يات الكب  رية ويتمت  ع مبكان  ة مرموق  ة يف يف ذل  ك ش  أن أم  راء الش  ام وقض  ائها الس  يما إن  ه ك  ان م  ن 

واثنيا  : موقفه ضد األمراء الذين طلبوا االس تمرار يف مع اداة الناص ر ص الح ال دين األي ويب والعم ل ، اجملتمع
ضد قدومه إىل بالد الشام األمر الذي جعل صالح الدين يوليه قضاء مصر ومهما يكن من أمر فق د توج ه 

بن السلطان نور الدين زنك ي م ن دمش ق إىل حل ب  مع امللك الصاحل إمساعيلشرف الدين بن أيب عصرون 
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غ    ري أن    ه مل ميك    ث ط    ويال  يف حل    ب فع    اد إىل دمش    ق اثني    ة يف ، قبي    ل ق    دوم ص    الح ال    دين إىل دمش    ق
يف الوق  ت ال  ذي ك  ان كم  ال ال  دين الش  هرزوري قاض  ي دمش  ق عل  ى عه  د ص  الح ، م1176ه   /572س  نة

فاه يف احملرم من السنة ذاهتا بل كان من الذين غسلوه وكفنوه وس ار عل ى الدين يشرف على املوت الذي وا
 .رأس املشيعني جبنازته

       وعني الناصر صالح الدين األيويب شرف الدين بن أيب عصرون على القضاء يف بالد الشام 
ش رف ال دين ويرج ع ذل ك اىل أس باب ع دة أوهل ا : مكان ة ، بعد وفاة القاضي كمال الدين الش هرزوري     

وق  د ش  هد ل  ه ، ب ن أيب عص  رون العلمي  ة واألدبي  ة فض  ال  ع  ن ذل  ك كون ه ش  يخ للم  ذهب الش  افعي يف عص  ره
وفض  ال  ع  ن كون  ه عامل  ا  وش  يخا  للم  ذهب الش  افعي ك  ان))أقوم العلم  اء ابلفتي  ا  معظ  م املعاص  رين ل  ه ب  ذلك

ناص ر ص الح ال دين األي ويب ألتب اع وأعرفهم مبا تقتضيه الشريعة من مصاحل الدين والدنيا(( واثنيها: حب ال
املذهب الشافعي وتقديره هلم السيما وأنه كان شافعيا  كونه مذهب وسطي وذل ك ك ون ب الد الش ام ثغ ر يف 

كما أنه أراد أن يوحد البالد عل ى أس اس امل ذهب الش افعي حت ت راي ة اخلالف ة العباس ية ،  مواجهة الصليبيني
احلميم  ة ال  يت مجع  ت ب  ني الناص  ر ص  الح ال  دين واب  ن أيب عص  رون من  ذ  واثلثه  ا: العالق  ة االجيابي  ة، يف بغ  داد

واحتضان صالح الدين لشرف الدين بن أيب عص رون عن دما ق دم إلي ه يف ، عهد السلطان نور الدين زنكي
كم ا وج ه ل ه كت اب يف الس نة ،  م1174ه  /570دمشق وليس ذلك فحسب بل فوض له قضاء مصر سنة

، صدي ملعاهدة دمشق مع الصليبيني والسعي حلشد اجلهود م ن أج ل إفش اهلاذاهتا حيثه فيه على ضرورة الت
فضال  عن العالقة الوثيق ة ب ني ص الح ال دين واب ن أيب عص رون ك ون األخ ري ه و ال ذي ت وىل اإلش راف عل ى 
ت  زويج الناص  ر ص  الح ال  دين بعص  مة ال  دين خ  اتون أرمل  ة الس  لطان ن  ور ال  دين زنك  ي وال  يت كان  ت تق  يم يف 

م ورابعه ا: رغب ة شخص يات مهم ة يف دول ة الناص ر ص الح ال دين األي ويب 1176ه  /572س نةقلعة دمشق 
يف إس      ناد منص      ب قاض      ي قض      اة ب      الد الش      ام إىل ش      رف ال      دين ب      ن أيب عص      رون أمث      ال القاض      ي 

م( وزي  ر ص  الح ال  دين وكاتب  ه ومستش  اره ب  ل وذراع  ه األمي  ن يف ب  الد الش  ام 1199ه   /596الفاض  ل)ت:
ح ىت أن اب ن أيب عص رون كث ريا  م ا خياطب ه يف مراس الته مبج ري ، َمي زة ابب ن عص رون والذي كان تربط ه عالق ة

ال           دين القاض           ي الفاض           ل دل           يال  عل           ى احرتام           ه وعل           و ش           أنه وك           ذلك الفقي           ه عيس           ى 
م( أح  د كب  ار أم  راء الناص  ر ص  الح ال  دين وال  ذي تتلم  ذ عل  ى ي  دي ب  ن أيب 1189ه   /585اهلك  اري)ت:

ويتم    ىن أن ي    راه قاض    يا  لقض    اة الش    ام وم    ن دون ش    ك أن ه    ذه  عص    رون وال    ذي ك    ان ميي    ل إىل أس    تاذه
الشخصيات كان هلا دور كبري يف جعل ص الح ال دين ميي ل إىل ش رف ال دين ب ن أيب عص رون ويرغ ب يف أن 

وخامسها: خطة شرف ال دين ب ن أيب عص رون وأعوان ه ال ذين ، يسند إليه منصب القضاء يف الدولة األيوبية
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عزل ورمب  ا ينال  ه املك  روه فتح  رج موق  ف الرج  ل ودفع  ه ه  ذا العم  ل إىل تفض  يل أعلن  وا أن ض  ياء ال  دين س  ي
َما يفسر لنا أن صالح ال دين ميي ل إىل ، السالمة وقدم استقالته من القضاء واليت قبلت بسرعة ودون تردد

ومهم ا يك ن م ن أم ر ف إن ه ذه  شرف الدين ابن أيب عصرون م ع أن ه ال يري د اإلح راج لض ياء ال دين وإقالت ه
األس  باب جمتمع  ة هي  أت الظ  روف ألن يت  وىل ش  رف ال  دين ب  ن أيب عص  رون قاض  ي القض  اة يف مجي  ع من  اطق 

على أن شرف ال دين ب ن أيب عص رون مل ، م1177ه /573بالد الشام اخلاضعة لصالح الدين األيويب سنة
يك  ن يش  غل منص  ب قاض   ي قض  اة دمش  ق وإمن   ا أس  ند ل  ه الناص   ر ص  الح ال  دين مهم   ة أخ  رى ه  ي انظ   را  

وقاف دمشق ينظم أمورها ويدير شؤوهنا وليس ذل ك فحس ب ب ل ظ ل يف منص به م دة ج اوزت عق دا  م ن أل
 م(. 1189-1177ه /585-573الزمن)

وفوق ذلك كله قام الفقيه شرف الدين بن أيب عصرون مبهمة كبرية وه ي مح ل رس الة بش ارة النص ر إىل      
ض مت يف ثناايه ا خ رب قط ع ص الح ال دين اخلطب  ة وال يت ، م1171ه  /567اخلالف ة العباس ية يف بغ داد س نة

م( وإقامته    ا للخليف    ة العباس    ي 1171-1160ه     /567-555للخليف    ة الف    اطمي العاض    د ل    دين هللا )
 .املستضيء ابهلل

وقد استمر ابن أيب عص رون مش اركا  يف احلي اة السياس ية بعلم ه يف القض اء والفق ه وآرائ ه الس ديدة ال يت       
واعتمده الناصر صالح ال دين س فريا  إىل اخلالف ة العباس ية ببغ داد ح ىت وقع ت ، أليوبيةكان يقدمها للدولة ا

م ال يت حق ق فيه ا املس لمون بقي ادة الناص ر ص الح ال دين األي ويب النص ر 1187ه  /583معركة حطني س نة
ني م ع وكان الفقيه القاضي ابن أيب عصرون م ن ب ني املش ارك على الصليبيني وحرروا بيت املقدس من أيديهم

الناص   ر ص   الح ال   دين يف ه   ذه املعرك   ة احلامس   ة ال   يت ف   تح هللا هب   ا معظ   م م   دن الس   احل الس   امي والق   دس 
الشريف حىت أنه بعد انتهاء املعركة توجه اب ن عص رون م ع ع دد م ن األم راء املس لمني ال ذين احت اطوا عل ى 

 .صليب منكس بني يديهاألسرى الذين ارسلهم الناصر صالح الدين إىل دمشق فدخلها حامال  معه ال
وهكذا كان الفقيه شرف الدين ابن أيب عص رون م ن الشخص يات املتمي زة ال يت متتع ت بص فات فري دة      

قاض ي ، فقد وصفه ابن تغري بردي أبنه كان))إماما  فاضال  مص نفا (( ووص فه الس بكي أيض ا )) نزي ل دمش ق
مش ارا  إلي ه ، عارف ا  ابمل ذهب واألص ول واخل الفوك ان م ن أعي ان األم ة وأعالمه ا ، القضاة وعاملها ورئيس ها

دين  ا  خ  ريا  متواض  عا  س  عيد الطلع  ة ميم  ون النقيب  ة م  أل ال  بالد تص  انيف وتالم  ذة (( وق  ال ، يف حتقيق ات الفق  ه
وإلي   ه املنته  ى يف الفت   اوى واألحك   ام (( وأف   اض العم   اد ، عن  ه اب   ن الص   الح ))ك   ان م  ن أفق   ه أه   ل عص   ره

ق   ال عنه))حج   ة اإلس   الم مف   يت الع   راق والش   ام ش   يخ العل   م العالم   ة وبفتي   اه األص   فهاين يف وص   فه عن   دما 
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ول  يس يف عص  ران م  ن أتق  ن م  ذهب الش  افعي عن  ه مثل  ه ، توط  دت للش  رع الدعام  ة ول  ه يف الفخ  ار والفخام  ة
 .وقد أشرق يف اآلفاق فضله وصنف يف املذاهب تصانيف مفيدة قواعدها يف العلم مهيدة((

 وأدبيا  كبريا  ولعل أبرز الكتب الدينية اليت صنفها كانت "صفوة املذهب من هناية املطلب" وترك نتاجا  علميا       

يف س بع جمل دات وكت  اب " االنتص ار" يف أرب ع جمل  دات وكت اب " املرش د " يف جمل  دين وكت اب " الذريع ة يف معرف  ة 
" وكت  اب " خمتص  ر الف  رائض "  الش  ريعة " يف جمل  د وكت  اب " التيس  ري " يف أرب  ع جمل  دات وكت  اب " م  ا أخ  ذ النظ  ر

وكت اب " اإلرش اد املغ رب يف نص رة امل  ذهب " ومل يكمل ه وذه ب فيم ا هن ب ل  ه حبل ب ول ه مؤلف ات أخ رى منه  ا " 
التنبيه يف معرفة األحكام " و" فوائد املهذب " يف جمل دين و" املواف ق واملخ الف " و"فوائ د املن ذري " يف جمل دين 

، وفضال  عن الكتب كان البن أيب عصرون فت اوى وحماض رات يف عل م احل ديث ومجع جزء  يف جواز قضاء األعمى

أم  ا م  ا يتعل  ق بنتاج  ه األديب فق  د اش  تهر ابألدب فك  ان ش  اعرا  أديب  ا  ل  ه مقطوع  ات ش  عرية كث  رية ت  نم ع  ن إحس  اس 
 .متدفق وخيال خصب واسع ونفس جمربة عكرهتا احلياة

ا  لدمش  ق حيك  م ابلش  رع اإلس  المي ح  ىت أص  يب ابلعم  ى يف وظ  ل الفقي  ه ش  رف ال  دين اب  ن أيب عص  رون قاض  ي     
م أي بعد مرور أربع سنوات عل ى تولي ه القض اء وفق د بص ره يف آخ ر عم ره قب ل موت ه بثم ان 1181ه /577سنة

، م1189ه   /585رمض  ان س  نة11ودف  ن ابملدرس  ة العص  رونية يف دمش  ق ال  يت مسي  ت ابمس  ه ي  وم ال  ثالاثء، س  نوات

وعل ى  للمذهب الشافعي إذ مل خيلفه مثله بعد وفاته عن عمر دام ثالث وتس عون عام ا  وعدت وفاته خسارة كبرية 
ال رغم م  ن وف اة ش  رف ال  دين اب ن أيب عص  رون إال أن ابن  ه حمي ي ال  دين اب ن أيب عص  رون ظ  ل قاض يا  لدمش  ق ح  ىت 

  .م وحل بدال  عنه القاضي حميي الدين بن الزكي1191ه /587عزل عن منصبه سنة
يتض  ح أن الفقي  ه ش  رف ال  دين ب  ن أيب عص  رون ك  ان م  ن القي  ادات الديني  ة والعلمي  ة والسياس  ية ول  ه مكان  ة   ويف اخلت ام    

كبرية يف الدولتني الزنكية واأليوبية والسيما يف عهد الناصر صالح الدين األيويب الذي أواله اهتمام ا  ودعم ا  غ ري حم دود 
كم ا أن أراءه كان ت موض ع اح رتام وتق دير م ن ص الح ،  ادي واملعن ويابلعطف والرعاية واالحرتام والتقدير يف اجل انبني امل 

كم  ا ،  ال دين األي ويب واستش ارته واجب  ة ب ل وملزم ة يف مجي  ع األم ور الش رعية ال  يت تتص ل مبختل ف ن  واحي احلي اة يف الدول ة
ريا  ابلغ  ا  يف األم  ة أص بح ل  ه الس  يطرة الروحي ة عل  ى أذه  ان الن  اس وحص ل عل  ى مكان  ة رفيع ة يف اجملتم  ع لدرج  ة أن  ه أث ر أتث  

 .والدولة آنذاك
 أهم املصادر املعتمدة يف املقال :

 ..العماد األصفهاين الفتح القسي يف الفتح القدسي1
 .الكامل يف التاريخ، .ابن األثري2
 .مرآة الزمان، .سبط ابن اجلوزي3
 .وفيات األعيان، .ابن خلكان4
    .       طبقات الشافعية، .السبكي5
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، لقد كان التنافس بني َمثلي بريطانيا وفرنسا يف احلصول على احلضوة لدى والة املوصل على أشده

وكان الوالة ابملقابل يقومون ، ا الدولتني على الوايل اجلديدتلوذلك عن طريق عرض خدمات قنصليات ك
قرارهم يف مراكزهم بعدة أايم بزايرات ترحيبة للقناصل االجانب بعد ان يتتبعوا نظام تواريخ تبعد اس

الزايرات اليت تلقوها وقد وصفت مهمة القناصل االجانب يف املوصل ابهنا كانت غارقة يف الصعوابت من 
مل مع موظفني متعصبني أو غري اكفاء بل وعاجزين عن اداء مهاهتم بشكل صحيح وسليم جراء التعا

، والذي زاد االمر تعقيدا هو نظام االمتيازات الذي كانت بنوده انفذة املفعول يف تلك احلقبة على اإلدارة
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اان  بصورة الكاثوليك وهذا الضرب من ضروب الوصااي كان ميارس أحي من فضال عن محاية رعااي السلطان
 .تعوزها احلنكة السياسية والكياسة االمر الذي كان يغيظ عدد كبري من املسلمني

ألن وجود عنصر أجنيب دخيل وقيامه بتقريب ، والواقع ان ردة فعل املسلمني هذه تعد أمرا  طبيعيا  
ابلتعايش السلمي املسيحيني يف والية اكثر من ثلثي سكاهنا مسلمني وحكومتها مسلمة ويتميز جمتمعه 

املسلمة وغري املسلمة يؤدي إىل انشقاقات اجتماعية خطرية ليس بني املسلمني  واالنسجام بني أطيافه
بل وحىت بني الطوائف غري املسلمة نفسها وهذا ميكن لنا مالحظته من خالل ، وغري املسلمني فحسب

نوعت عناوينها بعد النشاط التبشريي يف اخلالفات الدائمة اليت كانت تنشأ بني أبناء هذه الطوائف اليت ت
 املوصل واليت كانت تؤدي ابلنتيجة إىل تدخل السلطة فيها لفظها.

وهناك من يرجح أن رؤساء الطوائف النصرانية املناوئة للنفوذ االجنيب خاصة يف جمال التبشري هم 
لمة )افرنج( كوهنا سبق وان الذين كانوا وراء حتريض املسلمني االجانب مستغلني عدم ارتياح املسلمني لك

ارتبطت ابحلروب الصلبية ويعود السبب يف ذلك التحريض إىل التدخل املستمر هلوالء االجانب يف شؤون 
ابناء الطوائف يف املوصل والذي كان مثار رفض وشكوى من قبل ابناء الطوائف و رؤسائهم يف بداية 

عشر قدم بطريرك السراين عريضة إىل السلطان  تنامي هذا النفوذ. ففي النصف األول من القرن الثامن
 .ينبهه فيها إىل خطورة الوجود الفرنسي يف املوصل

 



 مـوصليـات
 م(2021آذار هـ/ 1442شعبان ) 59 : العدد

 (91) 
 

والواقع أن مسألة خلق نزاعات وانقسامات طائفية بني أبناء امللة الواحدة أمر مبيت الغاية منه 
دخل يف الشؤون مث الت، تسهيل مهمة األجانب يف التدخل يف شؤوهنم حبجة محاية االقليات النصرانية

 الداخلية للبالد.
الذي جاء بطلب من  م1856ان املتتبع جملرايت األحداث بعد اصدار خط شريف مهايون عام 

الدول االجنبية يرى ان ما جاء يف هذا اخلط يتعارض مع خطة العثمانيني يف توحيد البالد حتت نظام 
ة كانت ترى ان صدور هذا اخلط يعد مظهرا  وذلك ألن الغالبية العظمى من نصارى الدولة العثماني، واحد

من مظاهر ضعف الدولة وتطلع بعض زعمائهم إىل الدول االوربية ومتسكوا ابلوقت نفسه مبا كان لديهم 
هذا فضال  عن انتشار شائعات تفضي أبن الدول االوربية ، من امتيازات قدمية تتعارض مع اخلط اهلمايوين

مانية إذا اثروا ضد الدولة والذي يشجع على ذلك هو االمتيازات ستقف إىل جانب نصارى الدولة العث
اليت منحتها الدولة العثمانية للدول االوربية وسياستها بعد حصوهلا على تلك االمتيازات فإنكلرتا مثال 
بعد ان حصلت على امتياز تشغيل سفينتني جتاريتني يف هنري دجلة والفرات مقابل تنظيف جمرامها عملت 

دام عمال نصارى من سكان قرية تلكيف يف املوصل للعمل على هاتني السفينتني فكان ذلك على استق
بطبيعة احلال يؤكد لدى ابناء الطوائف مسألة دعمهم من قبل الدول االوربية ويدعم مكانتهم يف اجملتمع 

انية وهم ومن جهة اخرى يعد فرصة ساحنة من قبل انكلرتا لكسب والء جزء مهم من رعااي الدولة العثم
 النصارى.

لقد كان النشاط التبشريي والتدخالت املستمرة لألجانب يف أوساط السكان النصارى يثري حفيظية 
بعض الوالة يف املوصل ملا لذلك من أثر سيئ على سيادة الوايل يف واليته ومتشية لشؤون سكاهنا َمثلة  

القنصل الربيطاين )رسام( سيئة حيث قدم  ابلوايل )حممد اينجة بريقدار( كانت العالقة بينه وبني انئب
م( يطلب فيها وضع النساطرة ومناطقهم 1842-1841الوايل طلبات إىل احلكومة العثمانية يف سنة )

حتت اشرافه وختويله الصالحية اليقاف بناء القلعة اليت كان قد امر ببنائها املبشر االمريكي كرانت يف 
دوث مشاكل ومصادمات بني األكراد والنساطرة وقد شعر وايل مناطق النساطرة واليت كانت سببا يف ح

لذا كتب عدة شكاوى إىل ، بصورة عامة املوصل أبن وجود )رسام( ميكن ان يشكل عائقا الجراةته
استانبول ضد انئب القنصل )رسام( على أمل ازاحته من منصبه يف املوصل وعندما تعرض النساطرة إىل 

م تدخل السفري الربيطاين يف استانبول لدى الباب العايل وقد سعى 1843مذابح على يد األكراد سنة 
رسام إىل تنفيذ تعليمات السفري الربيطاين حماوال الضغط على السلطات احمللية يف املوصل من أجل 
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التدخل يف األمر إال أن الوايل )حممد ابشا( رفض التدخل على أساس ان األكراد يعملون وفقا  ألوامر من 
 ارضروم( وقد استمرت مساعي )رسام( واستمر امهال البريقدار لتك املساعي.وايل )

ويف واقع احلال مل يقتصر التنافس األجنيب يف املوصل على اجملال األاثري الذي كان يؤدي إىل اصطدام 
الوسائل إذ أخذ كل منهما مبراقبة األخر ووضع العراقيل أمامه ابستخدام شىت ، الطرفني بصورة مكشوفة وعلنية

األمر الذي أحدث ضجة ضد ، اليت تعيق اعمال التنقيب فبوات مثال أشاع ان )الايرد( ينبش قبور موتى املسلمني
)الايرد( وابملقابل حاول كل من الطرفني استخدام نفوذه لدى الباب العايل لتذليل الصعوابت اليت تعرتضه 

يف األوقات اليت تشعر احلكومة بسخط األهايل  واحلصول على تسهيالت أكثر إال أن هذه التسهيالت تتوقف
وتعنتهم وهذا ما حصل عندما حاول الربيطانيني التعرض ملوقع النيب يونس فاشرتوا دورا  من أصحاهبا وبداوا حبفر 

فسحبت احلكومة الصالحيات املخولة هلم مبوجب الرباءة السلطانية خوفا من ، األنفاق َما أدى إىل إاثرة األهايل
ر اليت قد حتصل من جراء التعرض للمقام املقدس وقررت الدولة منع احلفر يف هذا املوقع خوفا  من هياج املخاط

األهايل وحرصا على املوقع املقدس من التلف غري ان هذا الرفض الشعيب من أهايل املوصل لعمليات التنقيب 
حيث استمر ، ة على صداقته لربيطانياعن اآلاثر مل يكن ليقف حائال  أمام رغبة السلطان العثماين ابحملافظ

 السلطان مبنح الواثئق اليت ختول الربيطانيني حق التنقيب عن ااثر املوصل.
لقد متتع االجانب بنفوذ وحصانة عالية يف املوصل ويف عموم املناطق التابعة للدولة العثمانية إىل احلد الذي 

ن وجود شخص أجنيب يف مرفق عام أو يف دار أحد حيث يذكر )ويكرام( ا، أصبح فيه االمر مدعاة للمبالغة
 املواطنني حيمى ذلك املكان ويؤمنه من السطو طوال فرتة إقامة ذلك األجنيب.

لقد عملت نظارة اخلارجية العثمانية على اجياد واسطة اتصال بني احلكومة يف الوالية والقناصل االجانب 
عشر إىل تعني موظف بدرجة مدير االمور االجنبية  فيها لذلك عمدت يف النصف الثاين من القرن التاسع

ومهمته هي تبليغ الوايل ابملالحظات اخلاصة ابألحكام والقوانيني الدولية اخلاصة ابملصاحل االجنبية ويقوم بتنظيم 
قضااي رعااي الدول األجنبية والعالقة مع الدبلوماسيني االجانب بصورة عامة وتوىل هذا املنصب موظفون من 

 .رى ومن شروط هذا املنصب معرفة القراءة والكتابة واللغة األجنبية مع حسن اخلط واللياقةالنصا
 املصادر املعتمدة

 ( 1923، )مصر، 1ج ، اتريخ املوصل، سليمان الصايغ -1
 (1971، ترمجة جرجيس فتح هللا )بغداد، مهد البشرية أو احلياة يف كردستان، دبليو ويكرام -2
اطروحة دكتوراه ، (1914-1831الدبلوماسيون الربيطانيون يف العراق)، خضر صاحل الدليمي -3

 (1996، )اجلامعة املستنصرية
 (.1998، )بغداد، مراجعة هادي الطائي، ترمجة سلل حممد العاين، الطريق إىل نينوى، نورا كويب -4
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 )هذه رسالة كنت قد بعثت هبا اىل "املرحوم" واثق الغضنفري واجابين عليها مشكورا  آنذاك( 

صالوي( مبواضيع لطيفة شيقة ومفيدة طلع علينا االستاذ واثق الغضنفري معد ومقدم برانمج )ابمل
عن حال املوصل ونواحيها من جوانب عديدة هتم الناس ملعرفة ما كانت عليه حال البلد يف اواسط القرن 

ا الكثري هوقد مسعها وشاهد، العشرين املنصرم وما قبلها وصوال اىل الوقت احلاضر يف سلسلة متواصلة
  .احسنت صنعا هبذا الربانمج الذي يراه العامل امجععلى الفضائية املوصلية املباركة اليت 

 
واالستاذ الغضنفري ابحاديثه وتعليقاته وخترجياته ذو خلفية ثقافية وتراثية لبقة وتقدمي لطيف 

 .ومريح للربانمج الذي الشك انه متعب ومرهق كما يكرر ذلك اثناء احلديث بسبب توثيقه لذلك
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مبطالعة وتصفح الكتب الصادرة هبذا الشأن عن الرتاث  واحب ان الفت نظره اىل ضرورة قيامه
الثقايف واالجتماعي املوصلي من جوانب عديدة كي تزيد معلوماته اليت يبثها على املأل ويزداد تشعب 

 مادته مستقبال فعلى سبيل املثال من االوفق تصفح الكتب االتية هبذا الشأن :
وقد ذكره عرضا يف حديثه مؤخرا ويعد   كتاب : دراسات يف االلفاظ املوصلية )للبكري( .1

  .كموسوعة
  .كتاب : اللهجة املوصلية )للجومرد( اصدار جامعة املوصل .2
  .كتاب : االتباع الدارج يف هلجات املوصل )لكاتب هذه الكلمات( اصدار جامعة املوصل .3
  .كتاب : االمثال املوصلية لعبد اخلالق الدابغ املوصلي وهو معجم ضخم .4
 .ال املوصلية للغالمي ويسمى )املردد من االمثال املوصلية(كتاب : االمث .5
  .كتاب : اشعار الرتقيص عند العرب لسعيد الديوه جي .6
كتاب : الرتاث املوصلي. مبجلدين ملواضيع صدرت يف جملة الرتاث الشعيب عن الرتاث املوصلي  .7

  .من اصدار مركز دراسات املوصل
  .العبيدي وكتاابته الرتاثية املتنوعةكتاب : املوصل اايم زمان: الزهر  .8
  .جمالت الرتاث الشعيب : اعداد سابقة وفيها فهارس جامعة ومفيدة .9

مقاالت وحبوث ألساتذة مثل : مثري العاين وعبد اجلبار حممد جرجيس وعبد الباري  .10
عبد الرزاق النجم وقصي آل فرج ويوسف ذنون وغريهم من االساتذة الكرام َمن قد يكون فاتنا 

  .ذكرهم
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ومن املواضيع اليت احببنا ان ننبه عليها ولنا فيها وجهة نظر ومالحظات ليأخذ برانمج )ابملصالوي( 
 .صفته املرسومة يف الصحيح الذي يبغيه اجلميع

 
وال يتقيد ما سنذكره حبلقة معينة ابلذات بل استذكارات من حلقات رأينا وجوب تدوينها ليكون املتلقي 

 على دراية ومنها : واملشاهد الكرمي
ماشكي( وغريها قد قامت )دائرة االاثر والرتاث( ابحلفر والتنقيب ، سن، ان بواابت نينوى )نركال .1

فيها وصيانة بعضها وليس جامعة املوصل كما ذكر حيث اهنا )اجلامعة( قد قامت ابلتنقيب والصيانة 
الشمايل لنينوى وتقع خلف منصة اجلزئية يف )بوابة أدد( فقط وهذه البوابة تقع يف السور 

  .لذا اقتضى التنويه الالزم .االحتفاالت
لفظة )عجي( الشائعة يف املوصل يراد هبا يف اللغة )يتيم االم( او فاقد االم وتستعمل لإلنسان  .2

وليس يتيم االب كما ذكر يف الربانمج اذ من املعلوم ان الطفل يتعرض  .وكذلك فاقد االم من االبل
  .للبهدلة بسبب وفاة امه حيث يرضع بلنب غريها وتقل العناية به

املعروف ان وجود السرداب والرهرة يف املوصل وهذا صحيح وميكن ان يضاف اىل ذلك ما يسمى  .3
كبرية كانت ام صغرية ينزل اليها بدرجتني او ثالث   عند البعض ب ال  )دحبحكحْه( او )دحبحِكْي( وهي حجرة

عن مستوى حوش )فناء( الدار وتستخدم استخدام السرداب او الرهرة واحياان لالستقبال او ما 
  .شاكل حسب احلاجة صيفا  وشتاء  
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وعن التجاويف البنائية يف جدران بعض الغرف واملسماة )مكتبات( املزودة ابوجه من اخلشب  .4
اقول : وبعضها تكون جمرد جتاويف  .ضع فيها املزهرايت والتحف والكتب وما اىل ذلكوالزجاج وتو 

دون واجهة خشبية او زجاجية وتوجد يف بعض الغرف او يف فناء الدار )احلوش( وتسمى تراثيا  
وتسمى يف الرتاث ، )انفذة صماء( او )انفذة عمياء( الهنا التنفذ اىل اجلهة املقابلة بل مسدودة

 .)قْ ّبالةح( بتشديد الباء او )قْ ّبايل( كما لدى البعض االخر املوصلي
واجهات الدور القدمية يف الغالب حتتوي على املدخل وحسب وختلو من الشبابيك اال يف الطابق  .5

االعلى او حيوي نوافذ صغرية مرتفعة تستعمل لالضاءة وذلك السباب اجتماعية ودينية الختفى على 
  .احد

ذات االصل الفارسي يف التسمية يقابلها يف املوصل الكوشكات )مجع كوشك( الشناشيل البصرية  .6
 ويف مصر تسمى مشربيات. ، وقد انتشرت يف املوصل بعد فتح شوارع نينوى وغازي والنجفي

يؤمل ان يقدم الغضنفري يف برانجمه اللطيف استطالعا عن )دور وقصور البساتني يف املوصل واليت  .7
ا له خلفيته االجتماعية واالقتصادية الواضحة فيها( ولنا فيها دراسة نشرت متثل طرازا معماراي خاص

وال يعين هذا اننا  .آمل ان تكون مفيدة للربانمج 2007لسنة  22يف جملة مناهل جامعية العدد 
 .نروج لكتاابتنا بل تعين الفات النظر اىل مسامهتنا يف هذا املنحى بصورة غري مباشرة

فقد نشر االستاذ سعيد الديوه جي دراسة موسعة عنها يف جملة الرتاث  وعن عمارة دور املوصل .8
  .1984لسنة  43كما نشران عنها يف جملة سومر : العدد   1975الشعيب العدد السادس لسنة 

وكذلك صدرت عن دائرة االاثر والرتاث دراسة عن الدور املوصلية والعمائر الدينية والرتاثية فيها وهي 
االنشاءات اهلندسي اشراف االستاذ يوسف ذنون عن )العمائر السكنية يف صادرة عن : مكتب 

لذا من املفيد مراجعتها لعل فيها ما يفيدكم  .اصدار املؤسسة العامة لآلاثر والرتاث(، 1ج، املوصل
 .يف نواحي عديدة

 كما الننسى دراسات الدكتور عماد الدين خليل وعبد اجلبار حممد جرجيس يف هذا الصدد. .9
  .و)الدنك( املعروف فصيحه الرحى او )حجر الرحى( .10
اما عن زقاق شقصواين اليت يتكرر ذكرها فهي لفظة تركية تعين )سالخني اجلحش( من )أّشك  .11

صواين( لذا من املفضل عدم تكرارها على الفضائية ومن مث تناسيها الهنا غري حمبذة او مقبولة كما 
تتكرر عند بعض القصابني حيث يومهون الناس بلحومها  وعن هذه احلالة املذكورة فقد كانت، يفهم
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وقبل سنوات القي القبض على احدهم يبيع حلم احلمار يف منطقة سد ، عندما كانت احلمري رخيصة
 لذا ال يستغرب مثل ذلك.، املوصل

والدوملة مل يعرف ما ذكر عن اكل امللك اآلشوري هلا ولكن يعرف ان امللك اآلشوري يف النمرود قدم  .12
 .لضيوفه طعام )كوبيبايت( اليت يرى البعض ان املقصود هبا هو )الكبة( اليت عرفت يف املوصل الحقا  

، اما عن الدوملة املسماة )بريجني دوملة( فرياد هبا اهنا دوملة فاخرة )درجة اوىل( وليست دوملة كذابة .13
لذا اقتضى منا وجوب ، الن بريجني ابلرتكية تعين )أّول( ولفظة ايكنجي تعين اثين أو درجة اثنية

 التصويب لكي الختتلط املفاهيم واملعاين اليت يراد تقدمي الصحيح هلا. 
وعن االلفاظ املوصلية اليت يراها البعض غريبة نوعا ما فان الكثري منها من العربية الفصحى احملرفة  .14

مج ويطلب من وميكن الرجوع اىل مظاهنا ومراجعها كما اسلفنا واليت ترد على لسان مقدم الربان
 .فاألوفق منع االلتباس عليه .اجلمهور شرح معناها على ما يشاهد يف الفضائية

بعض التخرجيات واالستنتاجات لاللفاظ اليت ذكرت يستوجب فيها الدقة والتمحيص كلفظة  .15
، . اخل فهذا غري مربر وال يراد له الذيوع.)اجلوسق( اليت تعين )القصر( وليس خمتصر اجلوز والفستق

ذلك خترجيات لفظة مشزي اليت تسمى يف سوراي )دحبحِسي( كما ان هناك ألفاظا  دخلت املوصلية من وك
هلجة بغداد وتغلبت على االلفاظ املوصلية كلفظة الباجة اليت تسمى يف املوصل )الروس( والغوس 

ظة ومثلها لفظة )الراشي( اليت تغلبت على لف، والباجه جي هو )الرّواس( الغوّاس يف املوصل
نذكر هذا للعلم فقط ، وكذلك لفظة )التكة( للحم املشوي، )الطحينية( املوصلية يف االستعمال

  .وللفائدة
 اخلامتة 

كان بودي ان يقدم غريي على كتابة مثل هذه االسطر كي التعترب كلمايت نوعا من احباط او  
ال يهم اهل املدينة كافة ونتاجا خصوصا وانه يعد عم، انتقاد الربانمج الشيق والتقدمي واالخراج املشوق

 مجاعيا لرتاثها ويصدر على لسان احد ابنائها اخلّلص وبطريقة جذابة ومفيدة. 
كما فكرت ابرسال املادة اىل احدى الصحف املوصلية لتعم الفائدة اكرب عدد من القراء  

لغضنفري يرتدد مثلي وال اظن ان ا، واملعنيني وقد ترددت يف ذلك كي اليقال فيها ما يقال كما اسلفت
 .يف ارساهلا ملا هو عليه من االنفتاح واملران

ان هذه املالحظات املذكورة ال تقلل من قيمة وامهية الربانمج الكبرية بل هي عامل مساعد جلعله  
يتكامل يف املستقبل ويقدم اقصى درجات املعرفة عن جوانب خافية او غري معروفة لرتاث مدينتنا اليت 
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لعزها ورفعتها وبتفاين ابنائها يف تقدمي وجهها الناصع وماضيها التليد ومستقبلها املنتظر ابخلري  نسعى مجيعا  
  .ان شاء هللا
رمبا كان للغري من املعنيني واملهتمني مالحظات معدة للنشر على هذا الربانمج وهذا َما يغين  مالحظة:

 .جميعاملوضوع ابملواد والدقة يف العمل مع التحيات والتقدير لل
 عبد هللا امني اغا

 دائرة وااثر وتراث نينوى
12/1/2010 

 صورة الرسالة اجلوابية )للمرحوم( واثق الغضنفري اىل عبد هللا امني اغا 
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ظهرت يف اآلونة األخرية كتب ومقاالت حتدثت عن األسرة اجلليلية ودورها السياسي واالقتصادي يف    

مبوقع دراسات املنشور ، 1834-1724األسرة اجلليلية يف املوصل، املوصل ومنها: مقال عمر جاسم
املوصل يف العهد اجلليلي ، فضال  عن كتاب األب سهيل قاشا، 10/11/2013بتاريخ  شرقية

، .ابإلضافة اىل مقال أ.د. املتمرس إبراهيم خليل امحد العالف2016، دار التنوير، 1726-1834
قال منذر حبيب  .زايدة على م3/3/2017بتاريخ ، واملنشور يف جريدة فىت العراق، اجلليليون يف املوصل

املنشور يف موقع الدكتور امحد احلسو ، م1743الطاغية )اندر شاه(طهماسب وحصار املوصل ، كله
املنشور يف نفس املوقع ، ومقال آخر للقس سليمان الصائغ حول: العائلة اجلليلية وحصار املوصل

 املتقدم.
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يف اجلوانب السياسية واالقتصادية  دور ابرز إذ يرجع أصل اجلليليون لألسرة اجلليلية اليت كان هلا
فقد استطاعت هذه االسرة بناء قاعدة اقتصادية قوية خالل القرن السابع ، واالجتماعية يف مدينة املوصل

عشر والثامن عشر امليالديني عن طريق التجارة وااللتزام وانشاء عالقات طيبة مع والة املوصل املرتبطني 
وقد شاع حسن صيتهم لدى الباب العايل حىت اهنم ، التربعات هلم ابلدولة العثمانية من خالل ارسال

اصبحوا والة ملدينة املوصل ومنهم حسني ابشا اجلليلي الذي برز دوره يف حصار اندر شاه للموصل 
فاستطاع بعالقته احلسنة مع سكان املوصل والتفاف الناس حوله مع بعض املساعدة من الباب العايل اىل 

 ورده.  صد هجوم اندر شاه
تغلب املصادر التارخيية أن أصل هذه األسرة مثل الفئة االرستقراطية العليا يف اجملتمع املوصلي 

انصفت ، واليت كانت من األسر املتنفذة بسلطتها االقتصادية والدينية، إابن القرن الثامن عشر امليالدي
وان املصادر التارخيية والرمسية ، العايل الوالة األتراك مقاليد اإلدارة واحلكم بل كانت موضع اهتمام الباب

ال ترقي ان اكثر من عبد اجلليل ابن عبد امللك مل يكن عريقا  يف املوصل فقد هاجر اليها من األانضول 
م الذي امتهن التجارة بينها وبني املوصل فاستطاع 1620وولد له ولد امسه عبد اجلليل يف داير بكر عام 

الل جتارة الغالل وبعد استقراره يف املوصل اخنرط يف نظام )املالكانه( العثماين ان ينمي جتارته وثروته من خ
وقد اكتسب والء االسر والفئات ، لألراضي اإلقطاعية ونظام االلتزام ومتلك اراضي قره قوش

فضال  عن االساليب ، الرتكازه على قاعدة اقتصادية اهلته فيما بعد للوصول اىل السلطة، االجتماعية
 ة اليت مارسها يف التعامل االجتماعي.احلسن

، وحق جباية الضرائب يف املقاطعات، ولعبد اجلليل سبعة أبناء دخلوا معرتك التجارة والسوق  
وبعد تدهور نظام السباهية )الفرسان( متكنوا من امتالك وحدات التيمار اإلقطاعية وقد تقلد )امساعيل 

حه رتبة الباشوية السيما بعد اكتسابه ثقة السلطة املركزية بعد اغا بن عبد اجلليل( مقاليد الوالية بعد من
اشرتاكه يف تقدمي األموال ألمحد ابشا للقيام حبملة عسكرية ضد بالد فارس عندما قررت الدولة العثمانية 

انربهتذه االسرة يف حتمل نفقات اجليش ، بعد سيطرة االفغان عليها 1723غزو اراضي بالد فارس عام 
م حكم  1726فأعجب السلطان العثماين هبذه االسرة وانعم على احد أفرادها عام ، املوصل اخلارج من

 والية املوصل برتبة )بكلر بكي( وكانت تلك السنة ابتداء حكم اجلليليون يف املوصل.
غري انه عزل بعد سنة من توليه احلكم ، أنعمت الدولة العثمانية على إمساعيل ابشا بوالية املوصل

م الذي قد قرر له ان يلعب دورا   1730أعقبه بعد ثالثة سنوات حسني اجلليلي عام ، 1726-1727
وهذا يدل ، فبعد عشرة أشهر عزل وحل حمله اخر، وتعاظم نفوذ هذه األسرة، كبريا  يف اتريخ املوصل
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م أعيد حسني ابشا اجلليلي 1733وبعد عام ، على حذر السلطة العثمانية من تعاظم دور هذه األسرة
ملا يتمتع به من قابلية عسكرية وأتييد مجاهريي ، اىل والية املوصل بسبب ظهور خطر اندر شاه

وبعد زوال خطر اندر شاه عزل مباشرة . وهكذا نرى أن موقف الدولة العثمانية كان قائما  ، (5واسع)
لعمل على إبعادهم على االستفادة من قابليتهم العسكرية والتأييد اجلماهريي هلم عند اشتداد األزمات وا

 حىت ال تتحول هذه األسرة اىل قوة حملية تبعيتها قد تكون امسية للسلطة العثمانية.، بعد زوال األخطار
وقد اختذ اندر شاه من رفض الدولة العثمانية طلبه بشأن االعرتاف ابملذهب الشيعي حجة للتحرك حنو    

قية ووصلت اىل بغداد وفرضت عليها حصارا  فدخلت جيوشه الضخمة احلدود العرا، األراضي العراقية
فقامت جيوش اندر ، وقد فشلت حماوالت الشاه للتأثري على وايل بغداد امحد ابشا لتسليم املدينة، خانقا  

فضاقت األمور أكثر يف ببغداد حىت ، وحاصر البصرة، شاه ابالستيالء على مجيع قرى بغداد وضياعها
ويبدو أن فكرة ، ى الشاه االستيالء على املوصل لصعوبة موقفهأكد املؤرخون أن امحد ابشا عرض عل

فتح املوصل قبل بغداد قد راجت له الن املوصل هي نقطة اتصال العراق ابجلزيرة وابلتايل قطع خطوط 
كذلك حىت ،  وإحكام القبضة على العراق من مشاله اىل جنوبه، املواصالت بني القيادة العثمانية وبغداد

فاستولت جيوش اندر شاه على منطقة شهرزور )السليمانية حاليا (وفتحت .اد بسهولةيستويل على بغد
 وسلمت أربيل خوفا  فلم يبقى سوى املوصل.، قصبتها كركوك يف حصار دام بضعة أايم

فقد تسربت اليها أنباء ، ويف هذا السياق مل تكن حكومة املوصل غافلة عما جيري يف العراق
وسط ، يف الوقت الذي كان يتم تبادل الوفود بني الشاه ووايل بغداد، املبيتة هلاجيش اندر شاه واخلطة 

وبعد مدة قصرية وصلت اىل املوصل سفارة من مقر الشاه يف اربيل ، (6مظاهر الضيافة واحلفاوة الكاذبة)
وصل وحتمل رسالة كتبها مال ابشي علي اكرب الرئيس الديين الفارسي اىل مفيت امل، يرأسه مفيت كركوك

استمالة أهل املوصل بتصوير احلرب على أهنا وسيلة حلسم النزاع العقائدي مع السلطان ، حياول فيها
بتقدمي طاعتهما لنادر شاه ، العثماين وال شأن ملدينة املوصل هبا.وإنذار للوزيرين اجلليلي والقازوقجي

 حيث أن الندم بعد ذلك ال ينفع.، وتقدمي الطاعة والعظمة واالستقبال
فضجت اجلماهري ، استمع احلاضرون اىل رسالة اندر شاه مع كل وعيدها وهتديداهتا وإنذارها

احلاضرة أبصواهتم ابلرفض وعدم التسليم وأقروا ابلصمود والذود عن حصن املدينة والدفاع عن الشرف 
تل النساء وهتدد أهل املوصل إذا ما غلبهم الشاه أن يتجرد من بقي حيا  بق، واملمتلكات حىت آخر نفس

ولقد كتب ردود اجلواب على ، وابيعت الناس على ذلك فردا  فردا  ، مجيعا  كي ال يقعوا أسرى لدى الشاه
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رسالة اندر شاه إذ أمالها الوايل على مفيت املوصل الذي وقعها وجها  لوجه اىل املستشار الديين لنادر 
 ى االعتزاز ابلنفس واالحتفاظ ابألرض.وانطوى اجلواب عل، كان جوااب  قاسيا  ذا عبارات شديدة،  شاه
أما موقف الدولة العثمانية من ذلك فقد أرسل السلطان حممود األول وايل حلب الوزير حسن    

،  القازوقجي حمافظا  للموصل ليساهم مع عدد من أتباعه يف دحر الغزاة وكان عدد أتباعه ألفا جندي
دة سرخوش ابشا الذي امتد يف حركته اىل كذلك جهز محلة عسكرية ضد جيش بالد فارس حتت قيا

مدينة داير بكر وما أن بلغها تقدم اندر شاه حنو املوصل مل يباغت الن يسعفها بل أحجم عن ذلك 
 خشية بئس املصري اجملهول.

حتدثت إحدى واثئق استانبول عن قلق السلطة العثمانية َما سيفعله األكراد واألرمن والنساطرة أثناء    
ومل يهرع احد ملساعدهتا إال ، فة السلطات العثمانية أن املوصل ال تقدر وحدها معاجلة اخلطراحلرب ومعر 

انهيك عن موقف وايل بغداد امحد ابشا الذي كانت مهمته رصد ، وايل حلب أبمر من السلطان العثماين
 اف.األوضاع ملا ستؤول إليه األحداث وهو املشهود بدهائه السياسي وعالقاته مع مجيع األطر 

وصلت طالئع جيش اندر شاه يف ايرجمة 1743رجب/ /13أما غزو اندر شاه للموصل ففي 
أراد قادة املوصل اختبار ، كم جنوب املوصل( وكان يقدر عدد جيشه حبدود عشرة آالف مقاتل10)

، وإضعاف معنوايهتم فوقعت عملية من سبعمائة رجل )الكوماندوز( من أبطال مدينة املوصل، قدرة الغزاة
والقادة الزعماء على راسهم مراد اجلليلي ابن حسني ، وتتكون من قائد السرية عبد الفتاح اجلليلي

، ومغاوير انكشارية وفدائيون من اهايل املوصل فضال  عن فوارس أكراد وبعض اجلنود احللبيني، اجلليلي
يها القوات املوصلية فالتقت مع جنود اندر شاه عند عبورهم هنر دجلة ودارت معركة دامية فاستبسلت ف

)الكوماندوز( لكن سرعان ما استطاع عشرون ألفا من األعداء االلتفاف حوهلم وتطويقهم من الوراء مث 
استطاعت بعض هذه القوة شق طريقها بقوة وشجاعة ودهاء وأوقعت مزيدا  من قتلة جنود الغزاة ، إابدهتم

جنحت هذه القوات ، ب املدينة من ورائهاورجعت مسرعة قاطعة هنر دجلة ودخلت املوصل مث سدت أبوا
 من تكبيد الغزاة خسائر يف األرواح واملعدات وغنمت منهم بعض املدافع.

م وأرسل سفريه حممود 1743أيلول//11وبعد معركة الكوماندوز ضرب اندر شاه قرية ايرجمة يف    
املبعوث واختذت املوصل  وقد طرد، برسالة اىل أهايل املوصل واربيل حتمل هتديدات ابلقتل والوعيد

معارك دامية يف املدافع  أيلول من نفس العام/17ودارت يف ، استعداداهتا األخرية للمواجهة املرتقبة
، وقصف عشوائي للمناطق واستعمل اندر شاه كل طريقة تصادفه واستمر يف قصفها مثانية أايم بلياليها

خالل القصف يف مكان واحد وفشل كذلك  وحاول تفجري السور ففشل وحاول فتح ثغرة يف السور من
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كل األعمال اليت قام هبا اىل أن فاوض على االنسحاب ورحل يف ،  حول شعبة النهر ومل جتد نفعا  
 م.1743تشرين األول//23

 مصادر املقال:
 (.1991، )العراق، 3اجلزء ، .موسوعة املوصل احلضارية1
، دراسة يف احواله السياسية 1750-1638اتريخ العراق يف العهد العثماين ، .علي شاكر علي2

 (.1985، )العراق
مطبعة ، 1824-1726املوصل يف احلكم العثماين فرتة احلكم احمللي ، .عماد عبد السالم رؤوف3

 (.1973، )النجف، اآلداب
 (.1991، )املوصل، مطبعة ابن األثري، تكوين العرب احلديث، .سيار كوكب اجلميل4
 ترمجة سهيل قاشا.، حمفوظة يف خزانة قرة قوش، ار املوصل.خمطوطة سراينية حول حص5
، اتريخ املوصل، سبعة قرون يف اتريخ العراق احلديث  سعيد الديوه جي، .ستيفن هيمسلي لونكريك6

 .2اجلزء 
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معني362السَّري الرَّفاء املوصلي )ت يف العصر العباسي أخلص هلا يف  ه( من شعراء املوصل الالَّ

وإن عاش فيها فقري ا قبل ، حاضرة يف وعيه ماثلة يف وجدانه، ومل تغادر خياله، فلم تغب عن خاطره، شعره
أن حتطَّ ركابُه يف حلب مرحتال   فكان لذلك 
االرحتال عظيم األثر يف نفسه  ألنَّ املوصل 

وبقيت جذوة عشقها يف ، غابْت عن واقِعه
، ه  فكثرت خواطر شوقه إليهانفسه ووعي

وأذاع صور احلنني لرابها )حبًّا وشوقا 
وحنين ا( يف غربة اضطرته الفاقة إىل جترع 

وأخذ وجُده )حبُّه( للموصل يزداد ، مضضها
، وإحساُسه هبا يتعاظم  فتملكت كيانه

وأصبحت الذكرايت صور ا ، وأسرت روحه
وال ترتك خياله  فحزن على ، ترتدد يف نفسه

اأايم وبكاها بكاء  صادق ا يف ، ها حزان  شديد 
 شعره.

وصف السَّري الرَّفَّاء املوصل أبجلِّ 
األوصاف وأبلغها يف النَّفس بصور شعريَّة 

 تنبض ابلشَّوق ومفعمة ابلدُّعاء: 
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 وج                      ادح املحوِص                      لح الغح                      رَّاءح غحْي                      ثٌ 
 

 جيح                    وُد ولل                    ربوِق ب                    ه انس                    فارُ  
 كم                     ا اهنلَّ                      ْت مح                     داِمُع ُمس                      تحهامٍ  

 
 تلهَّ                        ُب من                        ه يف األحش                        اِء انرُ  

ُس                      نح التَّص                      ايب   فف                      ي أايِمه                      ا حح
 

 ويف أفيائِه                            ا ُخِل                            عح الِع                            ذارُ  
ينطلق الشاعر من الطَّبيعة  ليعرب هبا عن ارتباطه ابملكان)املوصل( بطلب السُّقيا لتكون مدخال   

ل من الصورة التشبيهية اليت وقد جع، مجاليًّا يرسم حترك النَّفس مبوازاة حركة الغيث الذي تصاحبه الربوق
وكأن الغيثح مدامُع ، مشلت بيت ا كامال  مشبه ا لصورة حزينة متعددة ابكية استغرقت بيتا كامال مشبه ا به

والربوق انر معلال ذلك يف )البيت ، عاشق مستهام تصاحبها جذوُة انر تلهب األحشاء  فالغيث مدامع
وميادينها الرَّحبة وابحاهتا ، وأزقتها، واللهو يف أفيائها، يب فيهاوحسن التَّصا، الثالث( متحسر ا على أايمها

وحزنه ، والصُّورة املتكاملة يف النَّص فيها معادل موضوعي لعشقه املتأصل املتواصل للموصل، العامرة
 الشَّديد لفراقها.

ويستمر شغف السَّري الرَّفَّاء ابملوصل وتتالحق دواعي حزنه ومسبباهتا  لتوقد جذوة عشقه  
 شعر ا  إذ يقول :

 س              قاكح ابملحْوِص              ِل الزَّه              راِء ِم              ن بلح              دٍ 
 

 جح       ْوٌد ِم       ن الغحي       ِث حيك       ي ُج       ودح أحهِليه       ا 
 أحأحن             ُدُب العح             يشح فيه             ا أم أن             وُح عل             ى 

 
 أايِمه                  ا أم ُأع                  زَّى ع                  ن لحيالِيه                  ا 

وتتمكن صور ذكرايهتا يف وعيه وعقله  إذ ، تكشف األبيات حضور املوصل يف خيال الشَّاعر   
يبدأ حنيُنه بذكر السُّقيا وهي: )ظاهرة تراثية قدمية يف الشعر العريب(  لتسقي غوادي املزن املوصل ويعمها 

 وإشراق ا  فاستحقت وصفها ابلزَّهراء. ،ومتنحها ألق ا ونظارة، الرَّخاء  فهي غرَّاء غالية مجيلة تزينها الطَّبيعة
ويعجب الشَّاعر من مجاهلا اآلسر بقوله: )من بلد( مساواي  بني جوِد الغيث وجود أهِلها من  

ودوام ا  وتتهافت مواجد الشَّاعر وآالم عشقه ابحلرية والتشتت  فيعلنها ، ونفع ا، املوصليني قيمة
االستفهام ابهلمزة يف قوله: )أأندب... أم أنوح..... أم أعزي(  فهذي األفعال تستحيل املشهد الشعري 

الة على املفاضلة بني ثالثة خيارا)أم املعادلة( نفسيا ابكيا ومؤثرا وتعزز  ، ت: )النَّدبيف بنية االستفهام الدَّ
لتبثَّ مضامني احلزن والوجد فاعُلها االغرتاب الذي يعيشه وكأنه يف مأمت  فيلجأ إىل ، العزاء(، النُّواح

عر يقول:    سلوكيات ختفف حالة الرَّهق املعيشة حبثا عن السُّلوان من ضرام الذِّكرايت يف نفسه ابلشِّ
 أرٌض حيِح                      نُّ إليه                      ا مح                      ن يُفارُِقه                      ا

 
مح            ُد الع               يشح فيه            ا م            ن يُ            دانِيهاوحيح

 محْيس                   اُء طحيِّبح                   ُة األنف                   اِس ض                   احكةٌ  
 

 تك             اُد هتت             زُّ ُعْجب             ا  م             ن نحواِحيه             ا 
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 تحُش                قُّ ِدجل                ُة أحن                وارح ال                ّرايِض هب                ا
 

 مث            لح الصَّ            فيحِة محص            قوال  ححواِش            يها 
 ال أحمِل           ُك الصَّ           ربح عنه           ا إن  ححي           ُت ولح           و 

 
 ُعوِّض        ُت م        ن ِظلِّه         ا ال        ُدنيا مب        ا ِفيه         ا 

 حمحح               لُّ قح               وٍم ين               وُب ال               دَّهرح ُج               وُدُهمُ  
 

 عح           ِن السَّ           حائِب إن ضح           نَّت هحواِميه           ا 
والعزاء عن ، والنوح على أايمها، يقدم السَّري الرَّفاء ما يربر النَّدب على العيش يف املوصل 

من يقيم  لياليها  فيتأكد األثر الذي يرتكه فراقها على من غادرها مغرتاب  ويف الوقت نفسه حيمد العيش
وأتيت املقابلة الشعريَّة  لبيان جذوة عشقه اليت ال تنطفئ والعالئق الوثيقة بني ، فيها متنعم ا يف أايمه

الشَّاعر واملوصل اليت ال تنفصم  مستعرض ا مكامن اجلمال فيها  فهي أرض ميثاء سهلة منبسطة جوُّها 
مجاهلا وأنعمها أنَّ )هنرح دجلة( يتخلل بيوهتا ومن مظاهر ، لطيف عطر ميساء يهزُّك مجال نواحيها وفضاؤها

مث تشتعل جذوة عشقه للموصل  فال يصرب على فراِقها ، وبساتينها صورة شعريَّة وحقيقة واقعية، ورايِضها
وهو إطالق شعري مردُّه لضغط نفسي وشوق متقد ، والنأي عنها وإن عوض عن ذلك الدنيا وما فيها

عر. بلغا مبلغا كبري ا يف الواقع و   الشِّ
وأيخذه الشوق حلبيبته املوصل رامس ا نواحيها وأماكنها وشواخص عمراهنا بلوحات شعريَّة ُتظهر 

 ومنطقه العذب يف التعبري عن عشقه للموصل  إذ يقول:، وحسَّه املرهف، براعته
يَّ                          ةٌ  ْتِك حتح  اي دارح يُوُس                          فح ال عح                          دح

 
 للُم                   ْزِن ب                   نيح رحواِع                   ٍد وبح                   واِرقِ  

ٌة إلي                      ِك ثُغورُه                      اغح                      رَّاُء    ضح                      اِحكح
 
 
 
 
 

 ضح           ِحكح احلبي           ِب إىل املُِح           بِّ الوام           قِ  
 سح                       ْقيا  لتل                       كح محن                       ازال  محْعم                       ورحة   

 
 م            ن ب            نِي مط            روِق الِفن            اِء وطح            ارقِ  

 مُحْ                      رح القحواع                      ِد والِقب                      اِب كأمنَّ                      ا 
 

 ُأْش                 رِْبنح رحقْ                 راقح اخلحل                 وِق الرَّائ                 قِ  
 يحلق                       اكح م                       ن نُ وَّارِه                       ا وغُيوِمه                       ا 

 
 ب              نيح دُْك              ِن محط              ارٍف ومن              ارقِ م              ا  

 واهلحْيكح                   ُل املُب                   يحضُّ يحلمح                   ُع وحْس                   طحها 
 

 كاألُقُحوانح                     ِة يف ِبس                     اِط شح                     قائقِ  
وقد تنوعت ، فعشق السَّري الرَّفَّاء للموصل ال ينتهي  فهو يتغىن مبعاملها اليت كانت مرتع صباه 

واضطراب روحي لذات تصبو ، فسيوبرز عنصر احلركة بشكل جلي  ليكون انعكاس ا الندفاع ن، الصور
واألنس ورغد ، لعود قريب إليها بتلهف  حماوال  مغادرة واقع الغربة املؤمل ابلرُّجوع إىل املاضي املتسم ابلزَّهو

، الغيوم( واألزهار:)الّنوار، الربوق، الرَّواعد، )املزن :العيش ختيال  شعرايًّ يستعرض به ظواهر من طبيعتها
(  ، الِقباب، منازهلا املحْعمورحة  ، دارح يُوُسفح ق( ومظاهر العمران فيها: )الشَّقائ، األقحوان اهلحْيكحُل املُبيحضُّ
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وهذا ليس ببعيد عن ، واملعلم احلضاري هلا  إذ يتوق للعيش فيها، ليؤكد تواصله مع احلسن الطَّبيعي
السَّمك متنقال  بني جداوهلا  شاعر مرهف احلسِّ ذي موهبة شعريَّة كبرية عاش أايم صباه يف مرابعها يصيد

 وأهنارها.
وما تناوله املقال ميثل جزء ا ، جسَّد السَّري الرفاء عشقه للموصل احلدابء ووهله مبعاملها وآالئها يف شعره -

 من مساحة إبداعيَّة شغلتها املوصل من نتاجه الذي محل جذوة عشق تتوقد يف نفسه واقع ا وشعر ا. 
*** 

  م1981، بغداد، دار الرشيد، حبيب حسني احلسىن .د وحتقيقدراسة ، الرفاءاعتمد ديوان السري 
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موسيقي ومطرب عذب الصوت من بالد الرافدين من العصر ، هو أبو احلسن علي بن انفع املوصلي   

رية وعديدة وابرزة يف املوسيقى العباسي )عاصر اخلليفة العباسي هارون الرَّشيد(. كانت له إسهامات كب
وهو اسم طائر ، العربية والشرقية. لُقِّب ب زرايب لعذوبة صوته وفصاحة لسانه ولون بشرته القامت الداكن

ومبتكر فن الذوق ، عبقري املوسيقى متعدد املواهب، أسود اللون عذب الصوت يعرف  ابلشحرور 
ثل حلقة وصل هامة يف نقل مظاهر احلضارة االسالمية والذى م، ”اإلتيكيت“العام والذى يسمى اليوم ب  

والشرقية إىل االندلس ومنها إىل أورواب والعامل أمجع   رجل ظلمه التاريخ اإلسالمي ليهتم به التاريخ الغريب 
 أكثر ويستفيد من جتربته وآاثره وما قّدمه للعامل أمجع.
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 نشأته:
إال أن الراجح آنه ولد عام ، أترخيا  حمددا  مليالد زرايبرغم من أن أغلب املصادر مل تذكر وعلى ال   

م يف املوصل ونشأ يف بغداد وكان تلميذا إلسحاق املوصلي بصورة سرية إىل أن أتقن فن الغناء. 777
، ويف ذات يوم طلب اخلليفة هارون الرشيد من إسحاق املوصلي أن أييت معه مبغين جديد جييد الغناء

 أذن من اخلليفة أبن يغين فأذن له :فأحضر إسحق زرايب فاست
   اي أيها امللك امليمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا

إال أن ، فطار الرشيد فرحا وتعجب منه كثريا  وطلب من أستاذه إسحاق أن يعتز به، إىل أن أكمل نوبته
فرجح زرايب ، يغتالهإسحاق داخله احلسد واحلقد فهدد زرايب وخريه اما ان خيرج من بغداد أو أن 

اخلروج من بغداد فخرج وتوجه إىل بالد الشام مث إىل مشال إفريقيا وأقام ردحا  من الزمن يف بالط بين 
األغلب يف القريوان إىل أن قرر التوجه إىل األندلس. فكتب إىل أمري قرطبة أبو العاص احلكم بن هشام 

فوافق األمري على الفور. وحني وصل زرايب إىل  ،يعرض عليه خدماته، املعروف ابحلكم الربضي، األموي
وبعد أن دخل بالط اخلليفة ، األندلس كان احلكم بن هشام قد تويف ووجد خليفتهم عبد الرمحن الثاين

وأصبح من حاشيته غىن حبضرته وما أن مسعه اخلليفة حىت شغف به وقربه إليه وأصبح ندميه ومن أقرب 
وتقول بعض املصادر أنه قدم له كل ، را  وراتبا  شهراي  قدره مائتا دينارالناس إليه. عرض عليه اخلليفة قص

هذه األعطيات وأعطيات أخرى حىت قبل أن يسمعه يغين. وسرعان ما غدا زرايب شخصا  معروفا  يف 
مث اشتهر يف األندلس ومتركز هبا وقد لقب زرايب ابلقرطيب إذ بدأ نشاطه يف مدينة قرطبة ، قصر اخلليفة

، ار املدنيات للغناء وللموسيقى يضم أبناءه الثمانية وابنتيه إضافة إىل عدد آخر من املغننيفأسس د
 وتعترب هذه أول مدرسة أسست لتعليم علم املوسيقى والغناء وأساليبها وقواعدها.

 اعماله وأتثريه:
فهو الذي ، واملوسيقىقام املوسيقار واملطرب زرايب بنقل الكثري من االشياء إىل األندلس غري الغناء      

وهو وحده الذي نقل أحسن األقمشة وأزهى ، نقل أمجل ما يف بغداد إىل قرطبة ومنها إىل األندلس
األلوان من بيوت اخللفاء إىل بيوت النبالء. ومل يكن أثر زرايب مقصورا  على تطوير املوسيقى والغناء 

حىت قيل أن ، وتبحره فيه، أدائه وإعجاز فنهوسحرأهلها حبسن صوته ومجال ، وجتديده فيهما، ابألندلس
بل لقد ف  الناس فوق هذا كله آبدابه وسعة ثقافته ، ما حفظه منه جتاوز األلوف من األحلان واألغاين

 وتصنيف شعوهبا.، وتشعب حبارها، وتقومي البلدان وطبائعها ومناخها، وتنوع معرفته. وكان عاملا  ابلنجوم
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سي تعطي من صفحاهتا مساحات كبرية للرجل األسطورة زرايب وتنسب إليه أنه ومصادر التاريخ االندل   
، ووصفوه أبنه الرجل األنيق يف كالمه وطعامه، دون الرجال والنساء، ارتقى ابلذوق العام يف األندلس

وكيف كان يلفت األنظار إىل طريقته يف الكالم واجللوس إىل املائدة أيضا. وكيف أيكل على مهل وميضغ 
وحيشر اللحم ، ويلتهم الطعام، وكان يكره مثل هذه الكلمات حيب الشراب، تحدث ويشرب أبانقةوي

هذه لليدين وهذا للشفتني وهذا ، وكان يضع على مائدته الكثري من املناديل، واألرز يف جانب من الفم
خمتلفة اللون  وهو أول من لفت أنظار النساء إىل أن مناديل املرأة جيب أن تكون، للجبهة وهذا للعنق

 واحلجم وأن تكون معطرة أيضا.
مث يتبعها الطبق ، أدخل زرايب إىل أورواب وجبات الطعام الثالثية األطباق: تبدأ ابحلساء )الشوربة(     

وأسس أول معهد ، مث ختتتم ابلفواكه واملكسرات، أو الطيور، أو السمك، أما من اللحم، الرئيسي
رطبة. وكان له ذوقه اخلاص يف تنسيق املوائد وتنظيمها واختاذ األكواب من للموسيقى يف العامل يف مدينة ق

واصطناع األصص لألزهار من الذهب والفضة. وقد استحسن الناس ، الزجاج الرقيق بدال  من املعادن
فدهلم على صنوف حمببة منها مل تكن األندلس تدري شيئا عنها كالنوع املسمى ، ذوقه حىت يف األطعمة

تعبريهم )النقااي( وهو مصطنع مباء الكزبرى حملى ابلسنبوسق )نوع من املعجنات احملشوة ابللوز على حد 
والفستق والسكريشبه القطائف(. وهو أول من أدخل إىل املطعم اإلسباين طعام )اهلليون( وهي بقلة مل 

ما صار إىل آخر  وقد مسوها بلساهنم )االسفراج(. ومن تلك األطعمة، يكن أهل األندلس يعرفوهنا قبله
وإىل اآلن ينسب نوع من احللوى إليه يف الشرق يسمونه ، معروفا  به، أايم أهل األندلس منسواب  إليه

)زالبيه( وهو حتريف عن )زرايبية(. وقد اشتهر عنه إقامة الوالئم الفخمة وتنسيقها وترتيبها وكان ذلك كله 
ألغنياء وأانقتهم. ويف الزي والتصميم ختري زرايب النواة األوىل يف فخامة قصور ملوك األندلس وبيوت ا

و)الشاه مات( ابلعربية ما ، وادخل الشطرنج إىل األندلس ومنها إىل أورواب، البساطة والتناسق والرشاقة
 (.Shahmatزالت مستخدمة يف أورواب والعامل إىل اليوم )

وكانت هذه ، على أصول النوبة يعترب زرايب هو السبب يف اخرتاع املوشح ألنه عمم طريقة الغناء  
الطريقة هي السبب يف اخرتاع املوشح. وقد أدخل زرايب على فن الغناء واملوسيقى يف األندلس 

 وأهم هذه التحسينات:، حتسينات كثرية
 جعل أواتر العود مخسة مع العلم أهنا كانت أربعة أواتر.
 أدخل على املوسيقى مقامات كثرية مل تكن معروفة قبله.

 مضراب العود من ريش النسر بدال من اخلشب.جعل 
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 :عليم الغناء للمبتدئني وأمهها هيكما أنه أول من وضع قواعد لت،  افتتاح الغناء ابلنشيد قبل البدء ابلنقر
 يتعلم املبتدا ميزان الشعر ويقرأ األشعار على نقر الدف ليتعلم امليزان الغنائي.

 خرفة.يعطى اللحن للمبتدا ساذجا خاليا  من كل ز 
بعد تعلمه امليزان والضرب واللحن. وقد وضع ، يتعلم املبتدا الزخرفة والتغين يف األحلان مع الضروب  

أسسا  وقواعد لفحص املبتدئني قبل قبوهلم. وهي أن جيلس املبتدا يف مكان عال مث يوعز إليه أبن يصبح 
 مدى صوته وحالوته.وهبذه الطريقة كان يعرف ، جبواب صوته مث ينزل تدرجييا إىل قراره

 وقد نقل زرايب من بغداد إىل األندلس طريقتني يف الغناء واملوسيقى مها:  
 طريقة الغناء على أصول النوبة.

 طريقة تطبيق اإليقاع الغنائي مع اإليقاع الشعري.
 زايدته للعود وترا :

مل يزل  صديقه بن نعيمة حيث إذمع ، زاد زرايب ابألندلس يف أواتر عوده وترا  خامسا  اخرتاعا  منه     
فاكتسب به عوده ألطحفح معىن ، فزاد عليها وترا  آخر متوسطا  ، العوُد أبربعة أواتر على الصنعة القدمية

بدال  من مرهف اخلشب. ، وأكمل فائدة. وهو الذي اخرتع ابألندلس مضراب العود من قوادم النسر
جلن هي اليت تعّلمه  وال عجب فقد ورث هذا الشعور حىت توّهم أن ا، وأبدع زرايب يف تنسيق األحلان

 من أستاذه إسحاق املوصلي الذي ورثه عن أبيه إبراهيم املوصلي وعن عمه أيب ملامه.
:  ختريج املغننيَّ

ختتلف كل فئة منهم عن غريها تبعا  الختالف ، اختار تالميذه املوهوبني ولقنهم الغناء بطرق فنية      
. فكان إذا بدأ اإللقاء على تلميذ لتعليم الغناء أمره ابلقعود على الوساد املدور طبيعة أصوات أفرادها

أمره أن ، املعروف ابمِلْسوره )متكأ كاملنرب( وأن يشد صوته جدا  إذا كان قوي الصوت. فإن كان أقل قوة
لفم. فإن  يشد على بطنه عمامة فإن ذلك َما يقوي الصوت وال جيد متسعا  يف اجلوف عند اخلروج على ا

أو كانت عادته زم أسنانه عند ، كان ألص األضراس )املتقارب األضراس( ال يقدر على أن يفتح فاه
راضه أبن يدخل يف فيه قطعة خشب عرضها ثالث أصابع يبيتها يف فمه ليايل حىت ينفرج فكاه. ، النطق

 رايب.ومن هنا أخذ الغناء األوبرايل يشق طريقه ويف هذا إشارة مباشرة ملسامهة ز 
ومن هؤالء غزالن ، وإىل زرايب يرجع الفضل يف تعليم اجلواري الغناء يف عصره والعزف على العود  

، فأهداها زرايب إليه، وقد أعجب هبا )عبد الرمحن(، ومنهن منفعة اليت اشتهرت بفرط مجاهلا، وهنيدة
 فحظيت عنده.
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، املدنيات فكانت أول معهد للموسيقى يف األندلسمث ابتىن اخلليفة يف قرطبة دارا  خاصة أمساها دار  
عميده زرايب وقد اختذ من أبنائه وبناته وجواريه أساتذة ملساعدته على تطور فن هؤالء املدنيات مبا حيقق 
، هنضة جديدة تناسب حياة األندلس. وكان املنهاج الدراسي هلذا املعهد يشمل تعليم خمتلف أنواع العزف

يقصده الطالب من   -وكان اإلقبال عليه عظيما -والرقص، والشعر بسائر عروضه، والتلحني، والغناء
من األندلس وخارجها. َما كان ذا أثرعظيم ابلنهوض بفنون املوسيقى ، العرب وغري العرب، كل فج

 والشعر يف تلك البالد اليت امتد الكثري من فنها إىل أورواب.
وإمنا نقل ، األندلسي فنون املوسيقى وضروب الغناء فقط وصفوة القول أن زرايب مل ينقل إىل اجملتمع  

فكان بذلك من أهم عوامل التواصل بني مشرق ، إليه أوجه احلياة احلضارية اليت كان املشارقة ينعمون هبا
 العامل اإلسالمي ومغربه يف ذلك العصر.

 م857ه  املوافق 243تويف زرايب يف قرطبة سنة  وفاته:
 املصادر واملراجع:

 .نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، اينمساملقري التل -1
 مقدمة ابن خلدون. ، عبدالرمحن بن خلدون -2
 خمتارات من كتب اللهو واملالهي.، ابن خرداذبة -3
 االعالم. ، خريالدين الزركلي -4
 اتريخ املوسيقى العربية.، فارمر هنري -5
 احلضارة العربية يف اسبانيا. ، ليفي بروفنسال -6
 س العرب تسطع على الغرب.مش، زيغريد هونكة -7
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املوروث  يعد االستاذ عامر سامل حساين احد اهم الباحثني املوصليني يف جمال االهتمام بتوثيق

املوصلي بصيغة الكرتونية عن طريق صفحته 
الشخصية على الفيس بوك وصفحة سوالف 

كرس جهده يف تتبع كل ما له   موصلية عتيقة اذ
صلة مبدينة املوصل ورفعه يف هاتني الصفحتني 
وغرضه من ذلك هو عمل ارشفة الكرتونية 

  .متاحة للباحثني واملهتمني برتاث املوصل العتيق
ويتجسد عمله يف جمال التوثيق والتحقيق     

االلكرتوين يف نشره المهات الصور النادرة 
دينة القدمية ويدفعه املتعلقة بكل تفاصيل امل

البحث احياان اىل حماولة الكشف عن بناية او 
منطقة ابستخالص ودمج بني صورتني الظهار 
تفاصيل املعلم الذي يبحث عنه والذي ال تظهر 

، اال ابلدمج بني صورتني وهذا حيسب له معامله
ه لبعض الصور واخلرائط ويف جمال التحقيق االلكرتوين ساهم يف اضفاء وتقدمي معلومات جديدة يف حتقيق

 .اليت ثبت عليها معامل املدينة َما مل يكن موجودا يف اصل الصورة واخلريطة
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كذلك جنده مهتما بتتبع اي معلم اترخيي واثري يف املوصل ابلبحث والتفتيش عن صوره وبيان 
القرن العشرين فهو االقدم منها لرصد احلالة اليت كانت عليها املدينة يف القرن التاسع عشر وبداايت 

 يهتم بعرض كل ما هو اندر من خرائط وصور وخمططات واحياان واثئق.
وَما مييز عمله هو حبثه عن املادة املتعلقة مبدينة املوصل يف الكتب االجنبية االنكليزية والفرنسية 

داايت القرن كذلك تقدمي صور جوية للمدينة القدمية َما يعود اىل ب،  وعمل سكرين هلا ورفعها للباحثني
 .العشرين

كذلك فيما يتعلق ابملوروث الشعيب املوصلي فهو حياول من خالل صفحته االخرى سوالف 
موصلية عتيقة استنطاق الناس بطرح مفردة موصلية معينة من قبله او من قبل احد االعضاء وبيان 

 .ل مع االمثال الشعبية املوصليةوكذا احلا، معانيها ودالالهتا من خالل التعليقات احلوارية اليت جتري حوهلا
وقدم لنا العديد من ما رفع يف صفحته الشخصية من أغلفة الكتب املوصلية او املطبوعة يف 

 مدينة املوصل وحتدث عنها إبضافة تعليق هلا وبيان شيء عن حياة مؤلفها وقيمة ما هو موصلي فيها
ة والعراقية واقتطاع االخبار ونالحظ جهود االستاذ عامر حساين يف متابعة الصحف املوصلي

املتعلقة ابملوصل بعمل سكرين للصورة ووضع اتريخ اخلرب وامسه عليها وهي كثرية جدا تصلح الن 
تؤرشف ألهنا جتسد حالة احلياة اليومية يف املدينة يف هناية القرن التاسع عشر والربع االول من القرن 

 .العشرين مثل صحيفة موصل
هلا اهتماما هو حبثه وتقصيه عن االزجال املوصلية او املكتوبة ابللهجة ومن االمور اليت اوىل 

املوصلية واليت غالبا تكون ملؤلفني او قائلني جمهولني ال نعلمهم وهذه االزجال قدمت لنا مفردات غنية 
 .ابملوروث املوصلي اللهجي واحلكائي وتبني عراقة اللهجة املوصلية وقدمها

 مدى اجلهد الكبري الذي بذله االستاذ عامر حساين هو تتبعه ألخبار ومن اهم اجلوانب اليت تبني
عن مدينة املوصل قد ال جندها يف بطون الكتب َما مسعه من كبار السن سواء من اقاربه او اصدقائه واليت 

 تقدم لنا معلومات جديدة تتعلق مبوروث املدينة واترخيها منذ عهد قريب.
وحتص  يله الدراس  ي ه  و كلي  ة ، 1968 حس  اين م  ن موالي  د س  نة وَم  ا ي  ذكر أن االس  تاذ ع  امر س  امل

، 1991/  5/  17وع  ني عل  ى م  الك مديري  ة الرتبي  ة بت  اريخ ، 1990اآلداب قس  م اللغ  ة العربي  ة لس  نة 
وكان ت خدمت ه التعليمي ة يف ح وايل ، وكانت أول مدرس ة عم ل فيه ا ه ي اثنوي ة ك اين قرزال ة يف حمافظ ة أربي ل

 .عشر مدارس
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 النتاج التأليفي فله من الكتب :وعلى صعيد 
 .خحلق اإلنسان يف العامية املوصلية -1
) نش رت جمل ة املوص ل الرتاثي ة بعض ا   .أعضاء اجلسم وأج زاؤه يف الكن اايت واألمث ال العامي ة املوص لية -2

 من أقسامه (
 أما من حيث كتابة املقاالت فله :

 ت (ام العال اسم اندر ملدينة املوصل ) جملة موصليا -1
 نصان شعراين اندران ) جملة موصليات ( - 2
 جريدة احلقيقة ( العيد يف املوصل أايم زمان ) -3
 املسموع من االمثال املوصلية ) جملة الرتاث الشعيب ( -4
 نوادر شعبية موصلية ) جريدة ذاكرة مدينة ( -5
م(. ) جري  دة 1785ه   /1199ليل  ي )ت:ن وادر م  ن دي  وان امل وال املوص  لي م  واالت املوص لي حي  ىي ألعب  دي أغ ا أجل -6

 ذاكرة مدينة (
 اثر اللغة الرتكية يف العامية املوصلية -7
 أودية املوصل نظرة اترخيية موجزة ) جريدة عراقيون وجريدة ذاكرة مدينة ( -8
 املختصر يف اتريخ حملة وادي حجر ) جملة األنساب والرتاث ( -9

 ) سينشر يف جملة األنساب والرتاث ( -وإستدراكعرض -دروب املوصل وحاراهتا وسككها  -10
 حكاية مكوك الذهب ) جملة الرتاث الشعيب ( -11
 أبواب املوصل ) جملة الكرمة ( -12
 ( 1996عام  1عدد  24املستدرك على شعر ابن بسام ) جملة املورد جملد  13

ومنها نشره مئات ، يف الفيس بوك فضال عن نشره ملئات املنشورات واملعلومات الرتاثية املوصلية على صفحته
والتحقي  ق يف الص  ور وكش  ف معلوم  ات  الص  ور غ  ري املعروف  ة س  ابقا منه  ا ص  ور لب  اب الب  يض وابب س  نجار وابب لك  ش.

 .فضال  عن كونه أول من نشر صورة للباب العمادي الواقع مشال املوصل .وحل لغز بعض الصور الغامضة .ألول مرة
 وكان له مبادرات منها :

إس  تخراج مق  االت وحب  وث قدمي  ة ونش  رها إلكرتوني  ا  م  ن جدي  د ووض  عها أم  ام الب  احثني وإحي  اء امس  اء أص  حاهبا م  ن   :أوال  
 جديد منها :

 .خرافات شائعة يف املوصل السحاق عيسكو -1
 .اإلمالة يف هلجة املوصل العربية -2

لواثئ  ق الن ادرة املتعلق  ة ابملوص  ل دون س  ابق معرف  ة اثني ا  : رف  د كث  ري م  ن الب  احثني والُكتَّ اب ابلص  ور واملق  االت والكت  ب وا
 .لبعضهم
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قدميا   وهم صنف من جنس الرتك  يعرف املغول أبهنم جمموعة من القبائل اليت تعرف ابلشواي      

موطنهم االصلي البالد اليت متتد بني سيرباي مشاال  وهضبة التبت جنواب  ومنشوراي الصينية شرقا  وبالد 
الرتكستان صراب . وبالدهم تعرف اليوم ابسم مجهورية منغوليا االشرتاكية ومساحتها اقل بكثري عما كانت 

قبيلة ان  39يزخان. قدر هلذه القبائل اليت كان عددها حبدود زمن ظهور امرباطوريتهم على عهد جنك
ه / 603يوحدهم تيموجني مطلع القرن السابع اهلجري الثالث عشر امليالدي ويعلن أتسيس دولته سنة 

م ويطلق على نفسه لقب جنكيزخان  وسن دستور لبالده مساه الياسا  نظم به شؤون دولته  كما 1205
 مة فتية غلب عليها الطابع البدوي.أعد جيشا  منظما   وحكو 

 
وادراكا  من جنكيزخان ابن ضعف املواد االقتصادية يف بالده والتنافس على املوارد الشحيحة 
فيها كان سببا  حلروب مدمرة لشعبه من قبل   ولتجاوز ذلك واحلفاظ على وحدة بالده  عمد على 
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التوسع وكسب املوارد وتوزيع الغنائم عليهم وما اشغال شعبه يف حروب خارجية حقق منها منافع كثرية يف 
حفزه على خوض احلروب اخلارجية  هو بسالة املقاتل املغويل أوال   وحالة الضعف اليت كانت عليها 
القوى السياسية احمليطة ببلده  سواءا  أكان ذلك مبملكيت الصني الشمالية واجلنوبية شرقا   أم ابلدولة 

اء النهر غراب   ومتكن يف غضون اقل من عشر سنوات ان حيتل مساحات واسعة اخلوارزمية يف بالد ما ور 
من بالد اواسط اسيا وايران غراب  وبالد القوقاز غراب  وبالد الصني الشمالية مبا فيها العاصمة بكني شرقا   

ق م واصل خلفاءه يف سياسة التوسع واالندفاع حنو الغرب  وبقدر تعل1226ه / 624وبعد وفاته سنة 
م  وقد أشارت املصادر 1220ه / 618األمر ابلعراق  فقد بدأ خطرهم يلوح يف األفق منذ سنة 

التارخيية لغارات مغولية على اربل واملوصل وسنجار واقليم دايربكر الذي كانت عاصمته املوصل يف 
م 1236ه / 634م و1235ه / 633م و1230ه / 628م و1220ه / 618سنوات 

م  ونشروا الرعب واخلراب يف هذه املدن وبلدات االقليم  دون 1244 ه /642م و1237ه /635و
ان يكون للخالفة العباسية والقوى السياسية يف مشال العراق واجلزيرة الفراتية رد فعل مبستوى التحدي 
هذه  بل اعلنت امارة املوصل تبعيتها للمغول عندما شرع حاكمها بدر الدين لؤلؤ يف مجع االموال بعد 

 م.1244ه /642ضريبة سنوية فرضها على السكان  وأخذ يدفعها للمغول وذلك سنة  ان قرر
بقي بدر الدين لؤلؤ اتبعا  للمغول أيمتر      

أبوامرهم  وينفذ طلباهتم دون االكرتاث حبالة 
عدم رضا أهل املوصل من سياسة التبعية هذه 

م. ليخلفه 1259ه / 657حىت وفاته سنة 
امساعيل على حكم ابنه امللك الصاحل 

املوصل  يف حني توىل ابنه الثاين سيف الدين 
حكم جزيرة ابن عمر وعالء الدين حكم 
سنجار  وقد أقر هوالكو مؤسس دولة املغول 
االيلخانية يف العراق وبالد ايران هذه 

 التقسيمات.
قدر للملك الصاحل خالل فرتة حكمه 
القصرية للموصل ان يقود ثورة ضد املغول  

الثورات اليت مل يعهد للمغول ان  تعد من
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واجهوا مثلها من قبل  حيث كانت لبسالة املقاومني ومطاولتهم والصرب على احلصار وتكبيد العدو 
خسائر جسيمة يف املؤن واملعدات والقتلى  وجاءت اسباب هذه الثورة نتيجة للمتغريات السياسية اليت 

لتها بقيادة السلطان قطز من احلاق هزمية قاسية حدثت يف اعقاب ظهور دولة املماليك يف مصر وتكم
م وما أعقبها بتحرير بالد الشام  فأعطى هذا النصر 1260ه / 658ابملغول يف معركة عني جالوت سنة 

والتحرير الزخم املعنوي ألهل املوصل الذين شق عليهم ان يستمروا ابخلضوع إلرادة املغول  واهانتهم 
حظها من العزة والشهامة والقوة والرفعة والتصدي لالعداء الصليبيني زمن  بعد ان كانوا سادة امارة انلت

ه / 658نفوذ االاتبكية الزنكية. فتشجع امللك الصاحل امساعيل نتيجة هذا الزخم ابعالن ثورته سنة 
م ضد املغول السيما بعد ان تلقى وعدا  من السلطان اململوكي بيربس بتقدمي العون العسكري له 1260
غول الذين كانوا قد استشعروا بعدم رغبته يف مواالهتم فخططوا الزاحته بعد ان قلصوا من حدود ضد امل

 صالحياته يف احلكم ملصلحة شحنة املوصل املغويل.
كان امللك الصاحل يعول كثريا  على مساعدات املماليك مبصر له بثورته ولذلك توجه إىل القاهرة  

لطان الظاهر بيربس  الذي استجاب لطلب امللك الصاحل ابن وعده بعد ان ترك انئبه فيها  واتصل ابلس
بوضع خطة لتحرير العراق مبا فيها املوصل  فأعد جيشا  قوامه الفي فارس وضعهم حتت قيادة اخلليفة 

م  ومعه امللك الصاحل 1261ه / 659رجب سنة  13العباسي املستنصر الذي بويع ابخلالفة يف 
راق  ولكن عند الرحبه اختلف امللك الصاحل مع اخلليفة حول اجتاه احلملة اليت امساعيل فتحركا ابجتاه الع

ارادها اخلليفة ان تكون حنو بغداد أوال  وارادها الصاحل حنو املوصل  ولعدم استجابة اخلليفة لرأي التوجه 
دخلها بعد للموصل  انفصل عنه امللك الصاحل مع قلة من اجليش واالتباع له  وتوجه هبم إىل املوصل  ف

ان واجه قوة صغرية من املغول  أما اخلليفة فكان املغول قد كمنوا له عند مدينة األنبار ليقتل ويتشتت 
 جيشه.

أوعز هوالكو للقائد املغويل مسداغو مبواجهة امللك الصاحل واجهاض ثورته  بعد ان أعد جيشا  له 
وبدئوا بنصب ثالثني منجنيقا  ترمي املغول  متكن به من حماصرة املوصل  ولكن عزمية املوصليني لن تلني 

ليال  وهنارا   ومل تفد حماوالت املغول فك ثغرة يف سور املدينة وتكبدوا خسائر جسيمة بفعل ضرابت 
املنجنيقات وغارات البواسل املوصليني الليلية على معسكر املغول  ومل تنفع املنجنيقات الثالث اليت كان 

من النيل من عزائمهم ال بل ان مسداغو اضطر إىل ان يطلب من هوالكو  يقذف هبا املغول املوصليني
ولكن حدث بعد ذلك ان استنفذ جندة لتقوية جيشه وملواصلة احلصار الذي طال أمده ألكثر من سنة  

املوصليني املؤن واألقوات  فضال  عن ان حاكم حلب مشس الدين الربيل الذي كان قد استجاب لطلب امللك الصاحل يف 
تقدمي العون العسكري له لفك احلصار  وارسل الربيل إىل الصاحل عند وصوله إىل مدينة سنجار ما نصه ))إىل امللك 
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الصاحل وأهل املوصل ال تفقدوا معنوايتكم  حنن يف طريقنا اليكم ملساعدتكم واجلهاد معكم لقتال املغول(( ولكن هذه 
اغو إال ان ارسل فرقة من عسكره تعدادها عشرة االف فارس الرسالة لالسف وقعت بيد املغول  فما كان من مسد

لتالقي جيش الربيل الذي كان تعداد جيشه حبدود الف واربعمائة فارس لتقع معركة بينهما ولتنتهي هبزمية الربيل  الذي فرَّ 
 جرحيا  إىل بالد الشام.

يف مدينتهم قوت ميسك رمقهم  يف الوقت أوقعت هذه اهلزمية انتكاسة كبرية يف معنوايت املوصليني الذين مل يعد 
الذي عجل هذا النصر من معنوايت املغول وقائدهم سنداغو فشن هجوما  القتحام سور املدينة  ولكنه فشل اثنية 
لتحقيق هذا اهلدف  فأمر قواته ابلكف عن القتال ومواصلة احلصار أمال  يف جتويع املقاومني إىل احلد ان اضطر اهل 

امليتة وحلوم الكالم  فضعفت املعنوايت وارختت العزائم  وظهرت اصوات بعدم القدرة على االستمرار  املوصل إىل أكل
على املقاومة  فما كان من امللك الصاحل اال ان طلب الصلح  وقبوله التبعية  فتظاهر املغول ابلقبول  ولكن ما أن خرج 

ابملسلمني تسعة أايم  وقتلوا أغلب أهلها((. كما قتلوا بعد  هلم حىت القوا القبض عليه ليدخلوا املوصل منزلني ))السيف
ذلك امللك الصاحل امساعيل وابنه  ومل ينجو من القتل اال من أخطأته املذحبة  أو وجد سبيله إىل اهلروب للتالل احمليطة 

ية املوصل م بعد ثورة استمرت ألكثر من سنة ونصف  وبعدها استمرت تبع1262ه / 660ابملدينة وكان ذلك سنة 
 م.1335ه / 736للحاكم املغويل حىت اهنيار دولتهم سنة 

 أهم املصادر واملراجع املستخدمة يف املقال:
 أوال : املصادر

 ابن األثري: الكامل يف التاريخ  -1
 ابن العربي: اتريخ الدول السرايين -2
 ابن الفوطي: احلوادث اجلامعة -3
 املقريزي: السلوك ملعرفة دول امللوك -4
 مع التواريخاهلمذاين جا -5
 اليونيين: ذيل مرآة الزمان -6

 اثنيا : املراجع
 ابو العينني: جغرافية العامل االقليمية -1
 ابرتولد: اتريخ الرتك يف آسيا -2
 رغد عبدالكرمي النجار: امرباطورية املغول -3
 عالء قداوي: املوصل واجلزيرة الفراتية يف عهد دولة املغول االيلخانية -4
 الذي فكر السيطرة على العاملكيتشانوف: حياة تيموتشجني  -5
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 امللخص :

لطاملا كانت املوصل هدفا حلركات اخلوارج من اجل التحصن داخلها او احتالهلا ملا هلا من أتثري مهم     
نة ما عانت على مر التاريخ اإلسالمي بسبب موقعها لبقية أراضي اجلزيرة الفراتية، وقد عانت هذه املدي

من هذا الوضع بسبب احلدود املفتوحة من جهة الشمال الغريب مع تلك اجلزيرة، وبسبب ذلك تتخذ 
اخلالفة يف كل مرة موقفا ضد اهل هذه املدينة، من اجل حماسبتهم وحتميلهم مسؤولية نتائج وعواقب 

مرة أيضا حيول الفقهاء بني تنفيذ اخلالفة ملواقفها  احتالل املدينة من قبل تلك احلركات، ولكن يف كل
 وبني سالمة اهل هذه املدينة .

The geopolitical factor and its impact on the city of Mosul 
during the exodus of Al-Azdi in the year 180 A.H/ 796 A.D 

Abstract: 
     Mosul has always been target of khawarej trials to get for tified 
inside city or better occupy it due to the mega effect of it's location 
for the rest of euphrates penninsula Lands . throughout Islamic 
history, this city suffered from its location because of its open 
boarders time takes astand against the people of the city, to blame and 
hold resposibility the results and consequences of  khawarej 
occupying the city . However, every time religion men curb caliphs 
for the safety of this city and its people . 
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 املوضوع :
 العامل اجليوسياسي واثره على مدينة املوصل

 م 796ه  /  180اابن خروج العطاف بن سفيان الزيدي سنة 
على مدينة املوصل أتثريا مباشرا، وكان السبب يف ذلك حدود  (1)اثرت حركات اخلوارج يف اجلزيرة الفراتية

املدينة املفتوحة اىل هذه اجلزيرة من جهة الشمال الغريب، ورمبا ادرك االمويني هذه املشكلة فابتىن هلا 
 (2)م(708      766ه /  89      56واليها سعيد بن عبد امللك بن مروان سورا يف عهد والده اخلليفة )

وامت بناء هذا السور الوايل عليها من بعده عمه حممد بن مروان بن احلكم ووسعه يف املواقع اليت توسعت 
فسكنوا اىل جانب إخواهنم الذين يف املدينة وهم  (3)فيها املدينة بعدما نقل اليها االزد وربيعة من البصرة

يتخذوا هذه املدينة قاعدة لبالد  النمر وتغلب وطي وكندة وعبد قيس، ورأى االمويون من املصلحة ان
 .(4)اجلزيرة الفراتية فصارت املوصل مركزاي حربيا

وبفعل العوامل االجتماعية توجهت بعض القبائل العربية يف هجرهتا اىل اجلزيرة الفراتية ومدينة  
املوصل، وقد امتازت هذه القبائل بقوة الشكيمة والبأس والشجاعة الهنا شحنت على ذلك بفعل 

وللصفات السابقة  (7))من بكر بن وائل( املوصل واستقروا فيها(6)وسكن بنو شيبان (5)راعات القبليةالص
جند ان الدولة االموية استعانت ببين شيبان حملاربة حركات اخلوارج من أبناء جلدهتم، واستمرت هذه 

 االسرتاتيجية بعد جميء العباسيون اىل احلكم وكما يقول الشاعر:
 ( 8)ربيعة غريها                 ان احلديد بغريه ال يفلحال ترسلن اىل 

وهكذا سجل التاريخ دورا لبين شيبان يف إدارة الدولة العربية اإلسالمية يف العصر االموي والعصر     
احد قواد عساكر الدولة  (9)العباسي ففي الوقت الذي كان يف االمس القائد معن بن زائدة الشيباين

ب للدعوة العباسية اصبح اليوم احد قواد العساكر يف الدولة العباسية واستعان به اخلليفة االموية واحملار 
عقد البن اخيه يزيد بن مزيد ( 10)أبو جعفر املنصور للقضاء على حركات اخلوارج، وبعد وفاة معن

  (11)الشيباين.
الشيباين اىل ابن أخيه يزيد بن ويف عهد اخلليفة املهدي حتولت زعامة بين شيبان من معن بن زائدة     

. ويف سنة (12)مزيد الشيباين وعقد له حملاربة اخلوارج، مث بعثه حبملة مع ابنه هارون الرشيد اىل بالد الروم
م عاد الوليد بن طريف وقويت شوكته فاختار اخلليفة هارون الرشيد القائد يزيد بن مزيد 795ه  /  179

قائد من قمع هذه الثورة وقتل الوليد بن طريف فارتفع صيته عاليا  حىت الشيباين لقتاله، واستطاع هذا ال
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وبعد ذلك واله اخلليفة هارون الرشيد أذربيجان وإقليم اجلزيرة فاختذ من املوصل  (13)مسىي بفارس العرب
 . (14)مقرا له، واستطاع ان يضبط السالم يف تلك املنطقة

 (15)يفة هارون الرشيد شر العطاف بن سفيان االزديويبدو ان بين شيبان مل يكن ليكفوا عن اخلل 
لذا قرر اخلروج ملواجهته بنفسه، سيما وان العطاف عمل على حبس عمال اخلليفة ومنعهم من جباية 
اخلراج، وحتالف معه أربعة االف شخص، وسيطر على مدينة املوصل وبقى جييب اخلراج وجيمعه ملدة سنتني 

بد العزيز بن معاوية، واملعاّف بن شريح، وبريويه الرحيب، ومنتصر، ويعلي ومبساعدة كبار القادة أمثال ع
ونتلمس من سطور الرواايت ان السبب وراء ذلك هو تعسف عامل اخلليفة منجاب  (16)الثقفي وغريهم.

 .(17)وسوء سريته يف مجع اخلراج من أهايل املوصل واملناطق احمليطة هبا
م من  796/ ه 180الرشيد التوجه اىل املوصل يف سنة  هذه االحداث دفعت ابخلليفة هارون 

اجل معاجلة هذا اخلروج بنفسه ودون االعتماد على احد غريه فهو يعي افضل من غريه ابن كسر اخلراج 
واالستيالء عليه ومنع وصوله اىل العاصمة بغداد سيعطي ذلك أتثريا  يف بعدين: األول: انه سيمنح فرصة 

رضة لالستفادة من هذه األموال يف تقوية نفسها ضد الدولة، والثاين: إدراكا منه حلركات اخلوارج واملعا
لدور املال بوصفه عصبا هاما  يف الدولة، وهو ما توضحه وصية اخلليفة املنصور البنه املهدي )قد مجعت 

عطاء لك من األموال ما ان ُكسر عليك اخلراج عشر سنني، وكان عندك كفاية الرزاق اجلند والنفقات و 
سيما وان منطقة  (18)الذرية ومصلحة الثغور، فاحتفظ هبا، فانك ال تزال عزيزا  ما دام بيت مالك عامرا (

املوصل مشهورة بغناها مبحاصيل ذات الغلة، ورمبا من املناسب هنا ان نورد تعليق الدكتور امحد إمساعيل 
للخراج واليت يرجع زمنها اىل عصر ( 20)م(942/ ه331فيقول: ان قائمة اجلهشياري )ت:( 19)عبد هللا

اخلليفة هارون الرشيد ويبدو من القائمة زايدة كبرية يف خراج املوصل واجلزيرة الفراتية مقارنة مع املناطق 
 6,000,000م حيث بلغ خراج املوصل 796ه / 180ويستثىن من هذا سنة  (21)األخرى من العراق

ن تغلب العطاف بن سفيان االزدي على اخلراج ومنعه مليون درهم جباه وايل املوصل احلرشي وذلك ال
 .(22)من وصوله اىل اخلالفة فنقص بذلك َما اضطر الوايل اىل املطالبة خبراج سنتني

م للقضاء على  827ه/ 180وهكذا قرر اخلليفة هارون الرشيد التوجه اىل املوصل يف سنة  
احبه مفيت الدولة ووزير عدهلا أبو يوسف حركة العطاف بن سفيان االزدي ومعاقبة أصحابه، وكان يص

اما العطاف فقرر ان يهاجم اخلليفة هارون الرشيد عند وصوله قرب املوصل ولكن ( 23)القاضي االنصاري
شيوخ املدينة وصلحاءها انشدوه ان يدع ذلك وان ينصرف عن املدينة لفرتة، فخرج يف أربعة االف مقاتل 

 (24).اىل ارمينية وترك املدينة دون قتال
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وقد خرج طائفة من وجوه اهل املدينة واهل العلم فيها، الستقبال اخلليفة هارون الرشيد قبل 
كان من بينهم مجاعة من األنصار   (25)م(945ه/334دخوله املدينة وحبسب ما يروي االزدي )ت:

منهم: )العباس بن الفضل أبو الفضل االنصاري، وهو صاحب املسجد الذي على النهر، وكان فقيها 
حمداث ، وغريه من اهل املوصل من األنصار، وخرج موسى بن املهاجر وكان من أصحاب الثوري حمداث  

فقابل أبو يوسف القاضي االنصاري هؤالء الرجال  فقيها  موصليا ، وسعد الفقيه، وعتيق الفقيه، وغريهم(
مع غريهم من اهل املوصل ورحب هبم وعرف حق األنصار وبقية اهل املدينة عليه، وحال أبو يوسف 

، ووقف بني غضب اخلليفة هارون الرشيد (26)دون تنفيذ اخلليفة لقسمه على قتل كل من يراه يف املدينة
صواهتم مجيعهم من على سطوح املنازل يف اذان صالة العشاء لتلك واهل املوصل واوصاهم ابن يرفعوا أ

، وهبذا الفعل استطاع أبو يوسف وهو املتظلع (27)الليلة، وان يبقوا يف بيوهتم وال خيرجوا منها بعد االذان
ان جينب املوصل تلك الكارثة اليت كانت  (29)بعلم احليل واملخارج الفقهية (28)على يد شيخه ايب حنيفة

ذهب ابلكثري منهم قتال ، لذا حاول أبو يوسف تقدمي احلجة للخليفة يف ان ميسك عن قتاهلم الهنم قد ست
عصموا دمائهم هبويتهم اإلسالمية اليت اعلنوا عنها برفع االذان ابعلى أصواهتم، سيما وهو اخلليفة الذي 

 ة اىل خارجها.اف قد غادر املدينيعي جيدا ضوابط القتال واخالقياته سيما وان خطر العط
وابلفعل عندما مسع اخلليفة نداء الصالة سأل أاب يوسف عن ذلك، فاجابه ابنه آذان ) وهؤالء 

وهو ايضا  يقدم احلجة  (30)القوم مسلمون فيهم اهل الصالح واهل الفقه وليس لك سبيل ملقاتلتهم(
ة أخرى وهو يساند اخلالفة للخليفة الذي اعياه االمر من اجل ان يرب بقسمه، فتظهر روعة ايب يوسف مر 

وحيافظ على اجتاهها وجيعلها قوية النه حيافظ على متسكها ابلشرع ودون تركه، ويقرتح على اخلليفة هارون 
الرشيد ان يدخل املدينة ليال  فال جيد احدا  من أهلها الهنم يف بيوهتم، وهكذا لن يقتل احدا  من أهلها 

ة هارون الرشيد اىل مدينة املوصل ليال  )ودار يف أسواقها وحمالهتا النه لن يرى احدا . وفعال  دخل اخلليف
ولكي ال تبقى املدينة وجهة  للخوارج ليتحصنوا فيها ( 31)وشوارعها فلم يلق اال رجل او رجلني فقتلهما(

)امر هبدم سور املدينة واندى مناديه: من هدم ما يليه من السور فهو امن، فهدم الناس سورهم 
 (32)ابيديهم(

ومن نتائج هذا التمرد انه وقع معاّف بن شريح يف يد الرشيد دون غريه من أعوان العطاف يف  
املدينة، ونقال  عن ابن املعاّف )امحد( الذي ينقل تتمة اخلرب عن والده املعاّف فيقول: )ملا دخل الرشيد 

املعاّف اي امري املؤمنني املوصل سنة هدم سورها اخذت فتقدمت اليه فقال يل: أنت معاّف؟ فقلت: انت 
واان املبتلى بذنويب، فقال: هات بريويه ومنتصر، قلت ما اقدر عليهما، قال: برئت من املهدي ومن 
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( ان مل أقتلك، قلت: اي امري املؤمنني، اان شيخ ويف رقبيت وصااي وأطفال، قرابيت من رسول هللا )
واستطاع املعاّف هبذه  (33)امهلتك اىل الليل( فتمهلين حىت اخرج الوصااي اليت يف عنقي واوصي، قال:

السياسة ان ميتص سورة غضب اخلليفة وغريه يقول: )اان كنت مع املعاّف وهو خياطب الرشيد وحنن نرعد 
وهكذا استطاع املعاّف ايضا  ان خيرج من عند اخلليفة معاّف ويتجه اىل أصحاب اخلليفة  ( 34)من كالمه(

سط هبم عند اخلليفة وفعال انقذوه من يد اخلليفة )فاستوهبوه مين( بشرط ان من خاصته من اليمانية فيتو 
 يسجن ملدة سنة واحدة فسجن يف املوصل.

كذلك اصفى اخلليفة أراضي العطاف بن سفيان واراضي ابرويه ومنتصر، وكذلك جعل على 
املوصل يف مجع خراج املوصل حيىي بن سعيد احلرشي بدال من منجاب، وايضا  تعسف احلرشي على اهل 

َما اضطر الكثري من أهايل اطراف املوصل اىل مغادرة  (35)اخلراج مطالبا  إايهم خبراجهم ملدة سنتني مضت
قراهم ومناطق سكناهم واهلجرة اىل أذربيجان ومن الطريف ان يدرج على السنة الناس يف وقتها املثل )مل 

ان  (37)عند عمال اخلراج، ويذكر االزديتعبريا  عن التعسف  (36)يرضوا مبنجاب فجاءهم احلرشي(
مليون درهم محلت اىل اخلليفة هارون  6,000,000احلرشي مجع اخلراج حىت وصل يف تلك السنة اىل 

 الرشيد وهو يف الرقة .
 اهلوامش

قسم اجلغرافيون العرب اجلزيرة الفراتية )جزيرة آقور عند ايقوت احلموي( اىل ثالثة اقسام حتمل أمساء القبائل  (1)
العربية اليت هاجرت اليها قبل اإلسالم، واستقرت فيها . فكان هناك داير بكر وقصبتها آمد، وداير ربيعة وقصبتها 

ر بكر بداير ربيعة وعدها كلها ربيعة الن قبيلة بكر هي املوصل، وداير مضر وقصبتها الرقة، وهناك من دمج داي
واحدة من قبائل ربيعة  ينظر : املقدسي، مشس الدين نيب عبد هللا بن امحد : احسن التقاسيم يف معرفة األقاليم، ) 

  االصطخري، ايب إسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي : مسالك  137/  1م ( :  1909ليدن : مطبعة بريل، 
 1957  ايقوت احلموي، معجم البلدان، )بريوت : دار صادر، 71م ( :  1927لك ) ليدن : مطبعة بريل، املما
م ( :  2009  الكعيب، عبد احلكيم : اجلزيرة الفراتية ودايرها العربية ،)دمشق : دار صفحات ، 134 /2م( : 
33  

 .465م ( :  1987، البالذري، امحد بن حيىي : فتوح البلدان، ) بريوت : مؤسسة املعارف (2)
 . 17/  3ه ( :  1358اليعقويب، امحد بن واضح : اتريخ اليعقويب، )النجف : مطبعة الغرى،  (3)
 . 327البالذري، فتوح :  (4)
ان العوامل االجتماعية واالقتصادية اهم األسباب وراء هجرات القبائل العربية اىل اجلزيرة الفراتية، واحتلت  (5)

روب والنزاعات الداخلية بني القبائل جانبا كبريا ومهما، وتوزعت القبائل على العوامل االجتماعية أي اخبار احل
اجلزيرة الفراتية ومسيت مناطق اجلزيرة ابسم القبائل اليت سكنت فيها، ومن الراجح ان تكون تغلب هي اول من نزل 
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  الصائغ،  89،  88ه ( :  1305اجلزيرة من قبائل ربيعة  ينظر : الواقدي، حرب بكر وتغلب، ) القاهرة : 
 . 73/  1م ( :  1923القس سليمان : اتريخ املوصل، ) القاهرة : املطبعة السلفية، 

) مادة شيب (   اجلومرد، عبد اجلبار :  2372ملعرفة نسب بين شيبان ينظر : ابن منظور، لسان العرب :  (6)
 .  26،  25م ( :  1961، ) بريوت : دار الطليعة،  1يزيد بن مزيد الشيباين، ط

حدثت حرب البسوس بعدما قتل جساس بن مرة الشيباين كليب التغليب، ويف العهد االموي والعباسي برز من  (7)
بين شيبان القائد االموي معن بن زائدة الشيباين وابن اخيه يزيد بن مزيد الشيباين، وخاض معن معارك حامسة ضد 

الذي توّف اثر ظربة عاجلة من معن أردته قتيال   انظر :  اجليوش العباسية اليت كانت بقيادة قحطبة بن شبيب الطائي
   112، 109م ( :  1942جاد املوىل، امحد حممد واخرين : أايم العرب ، ) القاهرة : مطبعة عيسى احلليب، 

 .  64،  63  اجلومرد، يزيد بن مزيد :  73/  1الصائغ، اتريخ املوصل : 
 . 403/  2م (:  1956بة العمومية، اجلومرد، هارون الرشيد، ) بريوت : املكت (8)
لقد عرف يف األوساط العباسية ابنه من مقاومي دعوهتم واستطاع اهلروب من حصار ابن هبرية يف واسط بعدما  (9)

ابلى بالء حسنا يف قتاهلم ولكنه اشتهر ايضا  حبضوره ودفاعه عن اخلليفة املنصور ضد حركة الراوندية رغم انه هو 
شبيب الطائي قائد اجليوش العباسية  ينظر : الطربي، حممد بن جرير : اتريخ الطربي، نفسه من قتل قحطبة بن 

  507         505،  452،  415/  7، ) القاهرة : دار املعارف، د.ت ( : 2حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم، ط
   35، 34، 64      63  اجلومرد، يزيد بن مزيد :  564البالذري، فتوح : 

/  1اد، الفالح عبد احلي، شذرات الذهب يف اخبار من ذهب، ) بريوت : دار امليسر، د.ت ( : ابن العم (10)
 97/  7م ( :  1993  الذهيب، مشس الدين أبو عبد هللا : سري اعالم النبالء، ) بريوت : مؤسسة الرسالة،  321

. 
   606/  5م ( :  1965در، ابن االثري، علي بن امحد بن اكرم : الكامل يف التاريخ، ) بريوت : دار صا (11)

عبد الرسول، سليمة : الشيبانيون يف إقليم اجلزيرة خالل القرن الثالث اهلجري، جملة االداب، جامعة بغداد، العدد : 
 . 655،  615م :  1979، لسنة  24

 . 625  عبد الرسول، الشيبانيون : 152، 124/  8الطربي، اتريخ :  (12)
ايب زكراي يزيد بن حممد : اتريخ املوصل، حتقيق : د. عبد هللا امحد   االزدي، 261/  8املصدر نفسه :  (13)

 . 405          402/  2  اجلومرد، هارون الرشيد :  513/  1م( :  1971حممود، )بريوت : دار الكتب العلمية، 
 . 270/  8الطربي، اتريخ :  (14)
 . 515/  1اتريخ املوصل :  (15)
 . 517، 516املصدر نفسه :  (16)
جلبوري، اخلراج يف املوصل واجلزيرة يف العصر العباسي االول، جملة دراسات موصلية، العدد امحد امساعيل ا (17)

 .11، ص 2009، منوز 25
 . 144/  9الطربي، اتريخ :  (18)
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م :  2009، متوز، 25اخلراج يف املوصل واجلزيرة يف العصر العباسي األول، جملة دراسات موصبية، العدد :  (19)
11 . 

والكتاب، حتقيق : مصطفى السقا واخرون، )القاهرة: مطبعة مصطفى البايب احلليب،  حممد بن عبدوس : الوزراء (20)
 .285: د.ت(

 . 285اجلهشياري، الوزراء والكتاب:  (21)
 . 518االزدي، اتريخ املوصل:  (22)
 . 65( :  2014الصياح، حممد عبد هللا: أبو يوسف القاضي ورؤيته السياسية، )األردن: دار كنوز املعرفة،  (23)
  فوزي، فاروق عمر: موقف املوصل من العباسيني األوائل، ضمن كتاب  1/515اتريخ املوصل:االزدي،  (24)

 . 162م ( :  1977، ) بريوت : دار القلم، 1حبوث يف التاريخ العباسي، ط
 . 516،  515/  1اتريخ املوصل :  (25)
 . 515/  1املصدر نفسه  :  (26)
 . 516/  1املصدر نفسه :  (27)
بت بن زوطي، من اصل فارسي ، كان جده َمن اسر يف فتح كابل، وكان موىل أبو حنيفة : هو النعمان بن اث (28)

م واليه ينسب املذهب احلنفي   ينظر ابن سعد، حممد :  699ه /  80بين تيم هللا بن ثعلبة، ولد يف الكوفة سنة 
 7م ( :  1997، ) بريوت : دار الكتب العلمية ،  2الطبقات الكربى، دراسة وحتقيق : حممد عبد القادر عطا، ط

  السيوطي، االمام جالل الدين بن ايب بكر : تبييض الصحيفة مبناقب ايب حنيفة، حتقيق : حممود حممد  233 /
  عبد القادر، علي : الفقه اإلسالمي،  31م ( :  1990، ) بريوت : دار الكتب العلمية، 1حسن نصار، ط

  ينظر  42/  3م ( :  1995ربية للدراسات والنشر، ، ) بريوت : املؤسسة الع 1موسوعة احلضارة اإلسالمية، ط
 internationalمادة : أبو حنيفة يف املوسوعة العربية العاملية والنسخة الدولية من دائرة املعارف العاملية 

world book 
 . 51الصياح، أبو يوسف القاضي :  (29)
 . 516/  1االزدي، اتريخ املوصل :  (30)
 . 516/  1املصدر نفسه :  (31)
 . 517/  1فسه : املصدر ن (32)
 . 517/  1املصدر نفسه :  (33)
 . 517/  1املصدر نفسه :  (34)
 . 517/  1املصدر نفسه :  (35)
 . 517/  1املصدر نفسه :  (36)
 . 517/  1املصدر نفسه :  (37)
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تعد مدينة املوصل من احلواضر العربية املوغلة يف القدم مبقاييس عطائها احلضاري واسهاماهتا التارخيية     
وكان ملوقعها اجلغرايف املهم الذي وصل بني اجلزيرة العربية وبالد الشام وتركيا ، ى امتداد اترخيها الطويلعل

واخلليج العريب أثره يف منو اقتصادها عرب املراحل التارخيية وعلى تطور الصناعات واحلرف فيها َما طور 
أثرت يف بنية ، ية وصناعية عدةوسائل االحتكاك التجاري مع االمم اجملاورة واكتساب خربات حرف

الصناعات واحلرف احمللية يف مدينة املوصل وأدى اىل 
بروز الكثري من الصناعات واحلرف اليت تليب 
االحتياجات احمللية وتساهم يف التبادل التجاري منذ 
أواخر القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن 

فظهرت فيها صناعات شىت منزلية وغذائية ، العشرين
 هنية لبت متطلبات احلياة اليومية.وم
لقد كان ألصحاب االصناف واحلرف مواقف عدة     

من القضااي الوطنية أثبتوا فيها حضورهم السياسي 
والوطين حيث إن السمة الوطنية والقومية هي أبرز ما 

ومن هذا املنطلق فقد ، ميثل مدينة املوصل عرب التاريخ
 مبا أييت:متثلت مواقفهم من القضااي الوطنية 

 1922الربيطانيه  –أوال : املوقف من املعاهدة العراقية 
واجهها أصحاب االصناف  1922تشرين االول  10الربيطانية يف  –بعد توقيع املعاهدة العراقية     

، واحلرف ابلتظاهر واالضراب عن العمل وتعطيل األسواق وترك االحتفاالت ابملناسبات الدينية كاالعياد
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األصناف مبطالبة امللك بعدم التصديق على املعاهدة والسماح هلم بتشكيل االحزاب  َمثلواوقام 
واجلمعيات وكان الرد إلقاء القبض على بعض احلرفيني واالصناف والتجار العاملني يف احلقل السياسي 

 أمثال ابراهيم عطار ابشي وسعيد احلاج اثبت.
 1939اثنيا : املوقف من مصرع امللك غازي عام 

 4-3لقد شكلت حادثة مقتل امللك غازي يف ليلة     
وقعا  كبريا  على أهايل املوصل الذين  1939 نيسان

خرجوا يف مظاهرات شارك فيها أصحاب االصناف 
واحلرف إلستنكار احلادث وذلك بوقوفهم أمام القنصلية 
الربيطانية يف املوصل يف إشارة اىل اهتام الربيطانيني بتدبري 

قاموا بقذف السفارة الربيطانية ابحلجارة احلادث ف
كما قاموا بقتل ،  وإحراق سيارة أحد موظفي القنصلية

 القنصل الربيطاين إنتقاما  ملقتل امللك غازي.
 1941اثلثا : املوقف من ثورة نيسان/مايس 

لقد شارك أصحاب األصناف واحلرف اىل جانب     
ل إاثرة ابقي أبناء مدينة املوصل بتأييد الثورة من خال

الشعور الوطين والقومي فكانوا جزءا  من الوفد القومي 
الذي ذهب اىل بغداد لتقدمي التأييد لقادة اجليش كما قاموا إبرسال الربقيات اىل حكومة الدفاع الوطين 
، دعما  هلم وأتييدا  من أصحاب احلرف ومشلت القصابني والتجار ونقابة البنائني وعمال سوق اخلشابني

نوا يف هذه الربقيات أهنم على إستعداد للمشاركة يف اجلهاد يف سبيل الوطن وأمنه وحريته وكذلك وقد أعل
كما ساند أصحاب االصناف واحلرف يف برقية هلم رئيس حكومة الدفاع الوطين معربين ،  التربع ابألموال

عات اليومية )مخسة فيها عن دعمهم و مؤازرهتم حلكومة الدفاع الوطين فقاموا إبنشاء صندوق جلمع الترب 
فلوس( وتدفع اىل اللجنة املنظمة اليت جتمع االموال يف هناية كل أسبوع وتقدمه اىل اللجنة العليا وقد انل 

كما تربع صنف ،  هذا اإلقرتاح استحسان بعض االصناف فقام القصابني بفتح سجل خاص ابلتربعات
البقالني واخلشابني وأعضاء نقابة البنائني  كما تربع أيضا  صنف،  اخلياطني مببالغ لدعم وإسناد اجليش

وابالضافة اىل التربع النقدي قام أصحاب االصناف واحلرف بتقدمي الدعم العيين من ، وبعض جتار املوصل
 نتاج حرفهم.
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 1948رابعا : املوقف من معاهدة بورتسموث 
األصناف واحلرف يف شارك أصحاب ، 1948كانون الثاين   15بعد توقيع معاهدة بورتسموث يف     

كانون الثاين شاركوا أيضا  يف تنظيم   27ويف ، تظاهرة مبشاركة بقية أهايل املوصل مستنكرين املعاهدة
تظاهرة وكان على رأسهم اخلشابني وأشتبكوا فيها مع رجال الشرطة الذين أطلقوا العيارات النارية لتفريق 

وبعد إعالن بيان استقالة ، م تتمثل إبلغاء املعاهدةإال أن التظاهرة إستمرت وكانت مطالبه، املتظاهرين
صاحل جرب وبيان أسف الوصي على االحداث اليت جرت يف البالد قام رؤساء االصناف إبرسال برقيات 

 اىل الوصي معربني فيها عن أتييدهم له.
اشرتاكهم مع لقد أظهرت هذه التظاهرات ما وصل اليه أصحاب األصناف واحلرف من وعي سياسي من خالل     

املثقفني والطلبة والفئات السياسية األخرى يف نشاطهم عن طريق مجع التربعات لعوائل الشهداء الذين سقطوا يف 
التظاهرات وإقامة جمالس أتبينية القيت فيها األشعار واخلطب اليت تدعوا اىل التكاتف والوحدة واملطالبة حبل مشاكلهم 

 اليت كان أبرزها مشكلة البطالة.
 1951امسا : املوقف من إتفاقية مناصفة األرابح خ
اليت صادق عليها جملس ، 1951على أثر عقد احلكومة العراقية إتفاقية مناصفة األرابح مع الشركات النفطية عام    

 19حيث أعلن اإلضراب العام يف ، واليت أخذت مببدأ مناصفة األرابح وليس التأميم 1952شباط  17النواب يف 
كإحتجاج على اإلتفاقية واستجاب املوصليون للدعوة وشارك أصحاب األصناف واحلرف ابإلضراب   1952شباط 

فأقفلت احملالت التجارية واحلوانيت واملخازن وتعطلت األسواق من الصباح واستمرت حىت الظهر َما يدل على روح 
 التعاون بني املضربني.

إن مواقف أصحاب االصناف واحلرف تدل على منو الوعي السياسي القومي والوطين لديهم ويدل على الرتابط بني    
 هذه الفئة من اجملتمع مع فئات اجملتمع األخرى.

 :املصادر
دراسة يف تطور العالقات العراقية الربيطانية وأثرها يف تطور  1927 – 1921العراق بني ، رجاء حسني خطاب  -1

 (.1976، دار احلرية )بغداد، ق سياسيا  مع دراسة يف الرأي العام العراقيالعرا
 (.1980، )بغداد، مطبعة جامعة بغداد، اتريخ العراق املعاصر، فاضل حسني وأخرون  -2
 (.1982، )بغداد، مكتبة اليقظة العربية، 6ط ، 5ج ، اتريخ الوزارات العراقية، عبدالرزاق احلسين -3
، 1958والتنظيمات املهنية يف املوصل منذ أواخر القرن التاسع عشر حىت عام  االصناف، منري طه ايسني -4

 (.1992، )جامعة املوصل، كلية األداب،  أطروحة دكتوراه غري منشورة



 مـوصليـات
 م(2021آذار هـ/ 1442شعبان ) 59 : العدد

 (130) 
 

إذ ُعدت إحدى املؤسسات ، لعبت املساجد دورا  مهما  يف نشر العلوم منذ أن جاء االسالم 
وذلك ، سلمنيالتعليمية عند امل

ألن حلقات الدرس يف بداية 
هتدف ، االسالم كانت دينية حبتة

 .اىل تعليم القرآن والعلوم الدينية
وقد ابتدأ دور هذه املساجد    

صلى ) منذ عصر الرسول حممد 
مرورا ابلعصور ( هللا عليه وسلم 

اليت مرت هبا الدولة اإلسالمية مبا 
وهو عنوان ، فيها العهد اآلاتبكي

وع ملقالتنا اليت سنتناول فيها  ملوض
الدكتور عبد املنعم رشاد يف مقالته املوسومة ب  : ومنهم ، كتاابت عدد من الباحثني تناولوا هذه الفرتة

والدكتور عبد اجلبار حامد امحد يف دراسته ، (املظاهر احلضارية يف املوصل يف عهد اإلدارة اآلاتبكية )
، (م  1262 – 1127 /ه  660 – 521ملوصل يف عصر اآلاتبكة احلياة العلمية يف ا) املوسومة ب  

 .(املوصل يف العهد اآلاتبكي ) واالستاذ سعيد الديوه جي يف كتابه املوسوم ب  
 :لعل منها ، وحنن بدوران سوف نركز على أهم االختالفات بني هؤالء الباحثني
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ثالثة  وصل هيد املعدد مساجإذ يذكر الديوه جي أن ، اختالفهم يف ذكر أعداد هذه املساجد
 حني يذكر يف، امعبعة جو بينما يذكر الدكتور عبد اجلبار أن عدد اجلوامع يف املوصل هي س، مساجد

هي   هذه الفرتةوصل يفاجد املويشري أن عدد جوامع ومس، الدكتور عبد املنعم عدد مغاير لكال الباحثني
 .ثالثة عشر مسجدا  وجامعا  

ين بني هؤالء الباحثني يعود اىل أما اخلالف الثا     
التباين يف زمن بناء عدد من هذه املساجد واجلوامع 

فالديوه جي يرجع اتريخ املسجد ، وتطور مرافقها
األموي إىل عصر صدر اإلسالم وابلتحديد العصر 
الراشدي حيث بناه الصحايب اجلليل عتبه بن فرقد 

 ،ةوبىن اىل جانبه دار اإلمار ( ه  17) السلمي سنة 
ويضيف معلومات أخرى ، مث وسعه عرفجه البارقي

ه  169 – 158) عنه أن اخلليفة العباسي املهدي 
أمر عامله على املوصل وهو ( م  785 – 775 /

موسى بن مصعب بن عمري أن يضيف اىل اجلامع 
األسواق اليت كانت حتيط به فهدمها مصعب من 

وكانت ، جهة املطابخ واضافها اىل اجلامع ووسعه
حالة اجلامع غري مرضية يف القرن اخلامس اهلجري 

فتداعى بنيانه وترك الناس الصالة فيه إال يوم اجلمعة وأن اآلاتبكة ، وذلك يف عهد األمراء السالجقة
وذلك ( م  1149 /ه  543) اجتمعوا يف عمارة املوصل وجتديد مرافقها كافة وجددوا عمارته سنة 

وكانوا يسمونه ابجلامع ( م  1149 – 1146 /ه  544 – 541) على يد سيف الدين غازي االول 
يف حني مل يذكره الدكتور عبد املنعم رشاد إال بشكل خمتصر إذ مل يتطرق إىل ذكر شيء عنه سوى ، العتيق

كما ،  ويف العهد اآلاتبكي رُمم واقيمت له انفورة، مث جدد بنائه يف العهد االيويب ومسي هبم، اتريخ بنائه
 .(م  1149 /ه  543) د سيف الدين غازي األول زُخرف يف عه

 .يف حني أغفل األستاذ الديوه جي عن ذكر هذه التفاصيل اليت اوردها الباحث اآلنف الذكر
فلم يتطرق لذكره هنائيا وذلك يعود حسب رأينا إىل أنه خارج ، أما الدكتور عبد اجلبار حامد امحد

 .موضوع حبثه
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إذ يتناول الديوه جي هذا اجلامع ببعض من ، اجلامع اجملاهديأما اخلالف اآلخر فهو حول 
فيذكر أن اتريخ ، التفصيل ايضا

 /ه  572) بنائه كان سنة 
وقد استخدم يف ، (م  1176

بنائه امهر البنائني واحلرفيني 
، وصرف عليه مبلغا  كبريا  

واستمر العمل فيه ملدة مخس 
فكان يُعد من اجلوامع ، سنوات

د اجلزيرة املعدودة يف بال
واقيمت فيه صالة اجلمعة سنة 

م ( قبل  1179 /ه  575) 
واجنزت عمارة هذا املسجد سنة ، ان تكتمل عمارة مرافقه وهو يُعد اثلث جامع أقيمت فيه صالة اجلمعة

 .وُيستدل على ذلك من التاريخ املكتوب على أحد جدرانه( م  1180 /ه  576) 
 /ه  595 – 571) اد اسم ابنيه وهو أبو منصور جماهد الدين قامياز يف حني يذكر الدكتور عبد املنعم رش

يف حني حدد الديوه ، م ( 1179ه /  575) وحيدد اتريخ اكتمال بنائه بسنة ، انئب اآلاتبك( م  1199 – 1176
 .م ( 1880ه /  576) جي بنائه سنة 

خارج مدة الدراسة اليت تناوهلا يف ويعود ذلك رمبا ألنه ، ومل يتطرق الدكتور عبد اجلبار هنائيا لذكره
 .اطروحته

أما اخلالف اآلخر فيالحظ أن الدكتور عبد املنعم رشاد ذكر مساجد وجوامع مل يتطرق إىل ذكرها 
، مسجد ابراهيم امليداين اجلراحي، مسجد اخلالل: ومن هذه املساجد ، أي من املؤرخني اآلنفي الذكر

، مسجد أمني الدين ايقوت، (شهر سوق ) مسجد عبد احلميد ، مسجد عمر املال، مسجد الرمحاين
 .مسجد ابن بركة الكتيب، مسجد ابن مائدة، مسجد سكة ايب جنيح، مسجد ابن احلدوس

وقد اعتمدان يف كتابة ، كانت هذه اخلالفات اليت وجدانها بني كتاابت هؤالء املؤرخني املعاصرين
، للخطيب البغدادي( اتريخ بغداد ) كتاب :  املهمة منها  هذه املقالة على مجلة من املصادر التارخيية

وفيات ) وكتاب ، لسبط ابن اجلوزي( مرآة الزمان يف اتريخ األعيان ) وكتاب ، (رحلة ابن جبري ) وكتاب 
 .إلبن خلكان( األعيان وأنباء أبناء الزمان 
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املوصلي بطابع احلكاية الشعبية، وقد أراد املؤلف األستاذ ايسني عبد يتسم كتاب يوميات أيب امللح     

اللطيف البدراين  ابراز العرب من خالل 
احلكاايت الشعبية اليت تضمنها 

ومن اجلدير  الكتاب وأبوجٍه خمتلفة،
ابلذكر أن املدة الزمنية املقصودة من 
الكتاب وكما هو واضح من خالل 

لذي  احلكاايت هي ما بني احلصار ا
كان مفروضا  على العراق خالل عقد 
التسعينيات من القرن املاضي والعام 

 م.2012
تضمن الكتاب مقدمة قصرية أوضح   

فيها املؤلف هدفه من الكتاب وهو: 
تقدمي ما يحنتفع به املسلمني وتعمر به 
النفوس من العضات والعرب اليت تربز 
من خالل األايم اليت يعيشها اجملتمع 

تسخري حكاايت  األعرايب املوصلي، و 
شعري بن قمح وامللقب أيب امللح 
املوصلي بطل الكتاب لتحقيق ذلك 

 الغرض من خالل األحداث اليومية للكتاب. 
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وبعدها يبدأ موضوع الكتاب َمثال  بسٍت وثالثني حكاية قصرية، حجم كٌل منها صفحتان، أوصفحة     
ق الغرض الذي ينشده املؤلف من أتليفه للكتاب، واحدة يف بعضها، ختتلف مبضامينها وتشرتك بتحقي

وببطل الكتاب املوجود يف أغلب احلكاايت وهو األعرايب شعري بن قمح الذي يتجول يف السوق يوميا يف 
طريقه إىل عمله، كبائع كتب يف سوق الكتب يف شارع النجفي وزوجته أم هبار، وكان شعري حيب عمله 

الكتب واقتنائها وتقدميها ملن حيتاجها ويدله على مكان بيعها إن مل يكن  وحيمد هللا عليه،  بل يهوى قراءة
لديه منها، ويعمل على خمالطة حمبيها وهواهتا، وكان يشجع الشباب على حبها، حىت لو أهداهم الكتب، 
وكان منهم من يعدَّهم طالاب  له،وغالبا  ما كان يكتب مالحظاته عما يراه يف السوق، فتصبح حكاية من 

كاايت هذا الكتاب. كما تناول املؤلف من  خالل حكاايته مدينة املوصل الشهرية وبعض مناطقها  ح
كشارع النجفي، والكرامة واجلسر العتيق،وخصائص تلك األماكن عن طريق ذكرها يف احلكاية، َما يقرب 

لذي يقع جّوها للقاريء، فضال  عن ذكر مناطق خارج املوصل ولكنها قريبة منها كقضاء الشرقاط ا
 جنوب املوصل.

وقد كان لكل حكاية موضوٌع خاٌص هبا وبعد هنايتها خيرج بطل الكتاب األعرايب شعري بن قمح بعربٍة     
منها أو حكمة، فقد شهدها مجيعا  ورآها، وكلُّ واحدٍة منها عبارة عما يراه يوميا  أثناء ذهابه إىل عمله يف 

قفها كان يستخرج العربة من خالل أحداثها سواء أكانت سوق الكتب يف شارع النجفي، ومن خالل موا
متساوية يف املضمون أو متناقضة، وملناطق املوصل دوٌر يف صياغتها ألن املؤلف كان يذكر املنطقة أحياان  
ليوثق احلدث، فهي إما منطقة سكن أو منطقة عمل ألحد أبطال احلكاية، فضال  عن عامل املكان فقد  

ٌر يف احلكاية أحياان ، إذ كان املؤلف يذكر التاريخ يف هناية بعض احلكاايت ويف كان لعامل الزمان دو 
 م.2012و  2001بعضها اآلخر ال يذكره، ولكن تواريخ احلكاايت املذكورة كانت ما بني العام

لقد دخل املؤلف إىل حيٍز قريب يف اجملتمع املوصلي وإىل جوانب أساسية يشعر القاريء خالهلا أبنه      
عيش احلكاية وأنه حاضٌر فيها، الستخدام مواقف قد عاشها أغلب املوصليون، فهو من خالل ي

احلكاايت السٌت وثالثون متكن من تصوير اجملتمع املوصلي يف أماكن متعددة منها األسواق ومنها املدرسة 
مح فضال  وأماكن أخرى متكن من توصيلها إىل القاريء عن  طريق شخصية شعري بن قمح، و شعري بن ق

عن دوره يف ترتيب أحداث احلكاية للقاريء فقد كان يروي بعضها حني عودته من العمل لزوجته 
الفضولية أم هبار بعد أن تتمكن من استدراجه للكالم حىت إن مل يكن يرغب يف الكالم ويكون ذلك يف 

ناولت اجملتمع املوصلي بعض احلكاايت، وبصورة عامة فقد اتصفت حكاايته أبهنا اجتماعية وصفية نقدية ت
 أبدق تفاصيله.
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لقد كانت كل حكاية حتمل أمسا  يدل على جانٍب واحد أو زاوية واحدة منها، إذ تناول الفقري الذي     
يبيع الكتب شبه التالفة ليكسب رزقه منها، وال جيد من يشرتيها فيقوم بطل احلكاايت شعري بن قمح 

أنه يف يوٍم من األايم كان مدرُسُه يف مدرسته املتوسطة، وقد بشرائها منه عطفا  عليه بعد أن اكتشف 
اضطر نتيجة  لتأثري الفقر عليه أن يبيع الكتب شبه التالفة، أو االجري الفقري، الذي غلب التاجر الغين 
بكرمه، إذ كان التاجر رب العمل يفتقد إىل كرم األجري الفقري الذي رضيح ابلعمل يف بيع الكتب أبجٍر 

به هلا، أو ابئع احللوى الذي تعلم منه شعري بن قمح أن العمل شرف، أو الشخصان الساعيان زهيد حل
للمال، لكن أحدمها ماكر واآلخر ذليل، وكٌل منهما يسعى إىل املال بطريقته وحسب حاجته إليه وما 

 تسمح له نفسه به، إما عن طريق احليلة من قبل املاكر أو اإلستجداء من قبل الذليل.
كاايٍت أخرى جند أن شعري بن قمح قد أضاف إىل معلوماته وخربته املزيد من خالل ما يشاهده يف ويف ح

طريق ذهابه إىل عمله، كرب الوالد لولده، فضال  عن بر الولد لوالده مع األستشهاد مبقوالت السلف 
ايم برجاٍل من الصاحل، كما كان للسوق فائدٌة أخرى ابلنسبة لشعري بن قمح، إذ التقى فيه يف أحد األ

حميب اللغة العربية وخربائها فالتقى هبم وتبادل املعلومات معهم وهذا من أسعد ما ميكن أن يصادف شعري 
 بن قمح املثقف الفقري.

ومن جانٍب آخر ذكر املؤلف طرازا  آخر من احلكاايت ترك للقاريء مهمة استخالص العربة منها     
على مدرسه استبداده مع الطالب، فلما مضت األايم وأصبح  بنفسه، كحكاية الطالب الذي كان يعيب

الطالب مدرسا  أخذ يقوم أبعماٍل استبدادية تفوق أعمال مدرسه، فهنا احلكمة تكون من بيت الشعر 
 القائل:

 ال تنهح عن خلٍق وأتيتح ِمثلُه       عاٌر عليك إذا فعلت عظيمُ 
وصفها، فاملؤلف مل ينسى أيضا  وفاء العرب ابلعهد، لقد تنوعت احلكاايت من حيث مضموهنا،وطريقة     

فقد حدث هذا مع شعري بن قمح حينما تعرف أبحد األخوة من قضاء الشرقاط الذي يقع جنوب 
 املوصل وتبادل اهلدااي وكرم الضيافة معه، مع األمانة والوفاء ابلعهد بينهما.

بطل فيها، إذ قام بوصف حياته أايم طفولته ومن احلكاايت أيضا  ماكان شعري بن قمح هو الراوي وال    
وحبه للقراءة منذ الصغر، فهنا كان هو الراوي والبطل. ومنها ماكان يقصه لعائلته مساء  بعد العشاء عمن  
كان يعرفهم من الناس وكان منها ما يدل على نكران اجلميل والتصرفات السيئة، كالغباء والسفه واجلشع 

من خالل احلديث عن املوظف الفاسد  وحىت تناول الفساد اإلداريوظلم النفس، والسذاجة ،بل 
وفراش الدائرة وفراشة املدرسة، فضال  عن صفات الشعور  واإلداري الضعيف واملراجع املسكني،
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ابلنقص، واحلقد على الناس، يف حني تناول يف حكاايٍت أخرى ما يدل على اجلانب األجيايب، كالتفوق 
 ن األخالق.الدراسي، وحب العلم وحس

ومن األساليب األخرى يف احلكاايت أن بعضها كانت على لسان اجلماد واحليوان، كفلسفة من     
 فلسفات شعري بن قمح، وتكمن ابحلوار بني النهر والعصفورة.

وأخريا  ختم املؤلف كتابه حبكاية تعرب عن الفرق بني األماكن والبلدان وهي بعنوان هنا اإلمارات ..هنا 
عن املهندس العراقي الذي سافر مع عائلته إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة حلصوله على عقد  العراق،

عمل فيها ملدة مخسة أعوام وانقضاء األعوام بسرعة وعودته مع عائلته إىل العراق وما الحظه من 
 اختالف احلياة بني البلدين.

 منها:لقد متكن املؤلف من حتقيق نتائج مهمة من خالل الكتاب و 
 _استخدام الطابع الوصفي للمجتمع املوصلي عن طريق عيناٍت منه ظهرت يف احلكاايت.1
_اعادة ذهن القاريء اىل حقبة زمنية مهمة متتد اىل العقد األخري من القرن العشرين والعقد األول من 2

 القرن احلادي والعشرين من خالل أحداٍث مشاهبة  هلا.
ء على خارج مدينة املوصل أماكن واشخاص والتعريف مبىثرهم، _ مل ينسى املؤلف تسليط الضو 3

 وعالقاهتم الطيبة مع املوصل واملوصليني.
 _ أوضح أبن الثقافة وحب القراءة موجودة لدى اإلنسان مهما كانت ضروفه األقتصادية.4
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تعد املوصل احدى املدن املهمة يف العراق خالل العصر العباسي اذ كانت احدى قواعد بالد 

أذربيجان وهي املدينة الواصلة بني العراق اإلسالم فهي ابب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد اىل 
 لذا حرص اخللفاء العباسيون على ان يكون والهتا من افراد البيت العباسي. ، وإقليم اجلزيرة

 
 م(. 775-750ه /158-132أوال: والة املوصل يف خالفة ايب العباس اىل هناية املنصور )

ارسل حممد بن صول واليا  على املوصل م( 750ه /132فعندما توىل أبو العباس اخلالفة سنة)
فخشي اخلليفة أبو العباس من ان يسوء االمر يف املوصل فوىل اخاه األمري حيىي بن حممد بن ، فثار أهلها

م(( فخرج اليها 752ه  /135علي )احد امراء الدولة العباسية تويف بفارس عندما كان واليا عليها سنة )
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وكان األمري حيىي بن حممد قد اتبع سياسة القسوة ، يل واخلراسانينيومعه اثين عشر الف فارس من املوا
فحمل اهل املوصل السالح ، والشدة فألقى القبض على اثين عشر رجال  من كرباء املوصل وقتلهم

مث امر العساكر اخلراسانيني بقتلهم مجيعا. تبني ان ، فاختال عليهم ابن اعطاهم األمان فجمعهم يف اجلامع
ولذلك عزله اخلليفة أبو العباس ،  بن حممد قد استخدم القوة العسكرية يف واليته للموصلاألمري حيىي

 لسوء سياسته يف إدارة املوصل ابلرغم من توصيات له بعدم استخدام القوة مع أهلها. 
م( عم اخلليفة 764ه /147ومث تعيني األمري إمساعيل بن علي بن عبدهللا بن عباس )ت: 

أحد امراء الدولة العباسية وواليا على املوصل موصيا اايه بقوله: ))ارفق ابلناس السفاح واملنصور و 
فاجتمع ابلناس والقى اخلطبة ، وأتلفهم(( فدخلها فوجدها يف حالة يرثى هلا من الفوضى وعدم االستقرار

 .واعطيكم دايت من قتل حيىي منكم((، عليهم بقوله:)) اي اهل املوصل اان ارد عليكم املظامل
ا دل على اتباع سياسة جديدة تدل على حسن التعامل برد املظامل واسرتضائهم وتعويض ما م

فقدوه اهل املوصل يف والية حيىي بن حممد وعمل بكل ما بوسعه خلدمتهم. وامنه اخلليفة أبو جعفر 
املنصور على املوصل واوصاه ابتباع سياسة اللني مع اهل املوصل لكسبهم اىل جانبه خاصة بعد 

 طراابت اخلوارج ومترداهتم.اض
م( مترده على السلطة العباسية وانضم 755ه /137أعلن امللبد بن حرمله الشيباين يف سنة)

فأرسل له اخلليفة املنصور محالت للقضاء عليه اال ان امللبد استطاع احلاق اهلزمية ، العديد من اخلوارج له
خازم بن خزمية التميمي وجبهود الوايل األمري  م( أرسل محلة بقيادة846ه /138اال انه يف سنة )، هبم

 فتم احلاق اهلزمية ابمللبد بن حرملة وقتله. ، إمساعيل بن علي الذي مل يتوان عن تقدمي املساعدة
وكان األمري إمساعيل بن علي من الوالة الذين انتفع هبم اهل املوصل حيث عاد االستقرار واالمن اىل 

واستمر واليا على املوصل اىل ان عزله املنصور سنة ، املدينة وعمارهتااملوصل وعمل على اصالح 
فتم تعيني مالك بن اهليثم اخلزاعي )احد نقباء بين العباس ودعاهتم( واليا على املوصل وهو ، م(759ه /142)

 من خارج االسرة العباسية. 
كبار قادته ويدعى حرب بن   م( وىل اخلليفة املنصور ابنه األمري جعفر مع احد762ه / 145ويف سنة )

الن ، عبدهللا الرواندي حرصا من اخلليفة املنصور ان يبقي القادة وقواهتم ابلقرب من الوالة خاصة ابملوصل
وفعال  حدث مترد للخوارج يف ، متردات اخلوارج على السلطة تظهر كلما سنحت هلم الفرصة بذلك

، متكنت الدولة العباسية من القضاء عليه يف نفس السنةم( بزعامة حسان بن جمالد اهلمذاين و 765ه /148سنة)
اال ان اخلليفة املنصور غزل ابنه جعفر وعني خالد بن برمك)احد رجاالت الدولة العباسية( واليا  على املوصل 

 الذي استخدم سياسة التسامح واللني وجنح يف القضاء على مترد اخلوارج واعادت االمن واالستقرار. 
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 م(.808-775ه /193-158ملوصل من خالفة املهدي اىل هناية خالفة الرشيد)اثنيا: والة ا
نظرا  الستمرار ثورات اخلوارج يف املوصل انعكس بقلة عدد والة االسرة العباسية فيها فلم يتوىل 
 املوصل يف اثناء خالفة املهدي من امراء االسرة العباسية سوى األمري امحد بن إمساعيل والية املوصل ملرتني

وكانت ، م( واستمر فيها اىل وفاة اخلليفة املهدي783ه /167م( والثانية سنة)781ه / 165األوىل يف سنة )
واليته للموصل شبيهة بوالية والده األمري إمساعيل بن علي من حيث سياسة العدل واإلصالح وحسن املعاملة 

م( اال ان قوات اجليش 784ه /168نة ) مع اهل املوصل على الرغم من مترد اخلوارج بزعامة ايسني التميمي س
  .العباسي املرابط ابملوصل استطاع القضاء على مترد اخلوارج

م( واليا   785ه /169ويف خالفة اهلادي مت عزله وتعيني األمري عبد امللك بن صاحل بن علي سنة )
  .م( 787ه /171على املوصل ليستمر هبا حىت خالفة الرشيد فأقره عليها سنة )

م( حدث مترد للخوارج بزعامة العطاف بن سفيان االزدي واستمر مترده ملدة 793ه /177سنة)ويف 
 ما جعل اخلليفة الرشيد يعمد اىل هدم اسوار املوصل عقااب هلم. ، سنتني

 م(847-808ه /232-193اثلثا: والة املوصل من خالفة األمني اىل هناية خالفة الواثق)
فكان تعيني الوالة من االسرة العباسية ، صل واستمرار ثورات اخلوارجنتيجة ألحداث اليت مرت هبا املو 

 دليل على امهية املوصل ابلنسبة للدولة العباسية. 
م( األمري إبراهيم بن العباس بن حممد واستمر ملدة 810ه /194ففي خالفة األمني ويل املوصل سنة)

 سنة وعرف حبسن سياسته وتعامله مع اهل املوصل. 
فة املأمون واملعتصم والواثق مل يكن على املوصل أي وال عباسي حيث مت تعيني والة على اما يف خال

 املوصل من خارج االسرة العباسية. 
يتبني لنا ان والية العباسيني للموصل تدل على ان الذين تولوا والية املوصل من امراء االسرة العباسية 

الرغم من وجود متردات للخوارج اال اهنم اثبتوا جدارة يف  متيزوا حبسن السرية والتعامل مع اهل املوصل على
 حتسني أحوال املدينة واداراهتا. 

 املصادر: 
 اتريخ الرسل وامللوك. ، الطربي -1
 الكامل يف التاريخ.، ابن االثري -2
   اتريخ ابن خلدون.، ابن خلدون -3
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ا صفات يل وأمفات تعدصمن املعروف يف علم احلديث ان الصفات اليت يوصف هبا احمُلدث ون اما   

خمصوصة.  ظم أبلفايزكيه وهو علم يبحث عن الرواة من حيث ما ورد يف شأهنم َما يشينهم او .جتريح
 قط.فلثقاة افصنفوا فيه الكتب اليت تبحث يف ، وقد عين هبذا العلم كثري من القدامى

وقد صنف كثري من العلماء يف املوصل هبذا 
، العلم  منهم حممد بن احلسني االزدي املوصلي

م( له  984ه  /374البغدادي املتوّف سنة )
كبري   كتاب يف اجلرح وصفه الذهيب أبنه مصنف

يف الضعفاء ووصف مؤلفه االزدي أبنه قوي 
 النفس.

وحني نبحث اجلرح يف أحوال احملدثني املواصلة 
جند أن صفات التعديل أي املدح هي الغالبة 
عليهم اىل احلد الذي ال جند وصفا ابلذم. إال 
ألفراد معدودين ال يتجاوزون عدد األصابع. 

ديل واشتهر علماء املوصل أبلفاظ وعبارات التع
املمتازة اليت انهلا حمدثو املوصل يف  ابملكانة

 خمتلف العصور.
 ألقاب احملدث ني:
 :ثالثة رئيسة يوصف هبا احملدثني هنالك ألقاب

املسند: وهو لقب ملن يروي احلديث.  .1
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أكان عنده علم هبأم ليس له جمرد رواية. فمن وصف مسند العراق من أهل املوصل  ابسناده سواء
م(.وقد روى عنه كبار احملدثني 978ه  / 368محدان احلافظ املتوّف سنة ) بن امحد بن جعفر هو

 ونقاد احلديث منهم الدارقطين واحلاكم النيسابوري.
وقد وصف بصفة ، وامساء الرجال، والعلل، حبيث عرف االساسيات، احملدث: وهو أرفع من املسند .2

صفا عاما مقابال للقب )الفقيه( أو املفسر و ، )احملدث( كثري من املوصليني الذين عنوا بدراسة احلديث
 وحنوها ما كان يبعث به املشتغلون ابلدراسات االسالمية.

فمن صفاته أن يكون ذا معرفة بسنن رسول هللا ، احلافظ: وهو أعلى درجة من املسند ومن احملدث .3
(غري واحد من حمدثي امل )وصل فاشتهر به ( بصريا  بطرقها َميزا السانيدها. وقد انل لقب )احلافظ

منهم يوسف بن امحد ابو احملاسن االسدي املشهور ب  )احلافظ اليغموري(. ومنهم حممد بن عمر 
 املوصل. احلبايب قاضي

 صفات املديح
 وهي كثرية أمهها:

ه  / 463عّدها اخلطيب البغدادي املتوّف سنة ) الثقة: وهي احدى صفات املدح. العالية وقد -1
كثري من احملدثني املوصلني منهم   علي بن السكويت   التعديل ووصفم( أعلى مراحل 1070

 م( الذي وصفه أبنه ثقة.983ه  / 373املوصلي املتوّف سنة )
االشتهار ابخلري: وهبذا الوصف امارة عدالة الراوي واحملدث. ولذلك قال ابن كثري ))وتثبت عدالة  -2

لذين اشتهروا ابخلري ابوبكر جنم الدين املوصلي الراوي ابشهاره ابخلري والثناء اجلميل عليه((. ومن ا
 م( نزيل دمشق.1293ه  / 693املتوّف سنة )

لقب هبا كثري من حمدثي املوصل. إذ كان الزهد والتقشف  الورع والنسك والزهد: وهي صفات -3
فكانت هذه الصفات احدى فضائل علماء اجلرح ، مهيمنا  على حياة سلوك طائفة كبرية منهم

 ذلك الورع الذي هو التقوى والتحرز من احلرام واملكروه من االعمال ووصف ابو بكروالتعديل وك
 نسكه وورعه. مع ظهور، النقاش املقرا املفسر احملدث ابالمانة يف صناعته
م( من عرف ابلزهد واالنصراف عن 803ه / 188وكان عمر بن ايوب العبدي املوصلي املتوفىسنة )

 ه ابن عمار املوصلي أبنه ))أكثر الناس زهدا  وفقرا . وأكثرهم حياء وكانعرض احلياة الدنيا. ولذلك وصف
 قد وثقُه أئمة احلديث كاالمام امحد بن حنبل.
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وكان ، م( أبنه كثري الكتاب906م/ 294ووصف ابو علي احلسن بنسعيد الصفار املوصلي املتوّف سنة )
 كثري َما يقع فيه الناس.وهي احدى صفات الزهد اذ التعفف يعين االعراض عن  ، متعففا  

 صفات الذم
، وهي الصفات املتعلقة ابجلرح وهي قليلة وتدور على ألقاب الكذب والضعف. وترك احلديث واللني

 أو َمن يرد املناكري  وأكثر هذه الصفات هي:، بكونه ليس من أهل احلديث
 الكذب:

 منهم من تعمد، كثري من اهل العلملدى  ، إن كان كذاب  متعمدا  ، ولو اتب وهو الشك مسقط احملدث     
الكذب ويالحظ وصف ابلكذب من حمدثي املوصل قليل جدا  بل اندرا  مثل علي بن حممد بن سعيد 

م( والذي كان يتاجر 1039ه / 430املوصلي الذي وصفه ابلكذب ابو نعيم االصفهاين الذي تويف سنة)
 ابحلديث. فال حيدث إال بدفع املال.

 م( إذ وصفه916ه  / 304ف بن عبدهللا ابو الوليد املوصلي املتوّف سنة )طري ومن وصف ابلضعف
 والشك أن ألهل احلديث.الدارقطين بذلك مث وصفه بصفة اخرى هي )أنه مل يكن من اهل احلديث(

يصب هذا الرجل من  هيئاهتم وعلمهم وسلوكهم وطريقة تفكريهم يف احلياة وتعاملهم مع اجملتمع. فاذا مل
من اهل احلديث ولذلك رد اخلليفة املأمون  أو جّلها يف األمثل فليس من اهلني احتسابههذه الصفات 

شخصا  ادعى أنُه من اهل احلديث املنقطعني وكان بيده حمربة فلما سأله عن مجلة احاديث مل جيبه عنها 
 وصرفُه. وصار املأمون هو الذي جييب  فأنكر عليه أنه من أصحاب احلديث وأمر له بثالثة دراهم فقط

 :  املصادر املعتمدة
 وفيات األعيان.، ابن خلكان -1
 عقود اجلمان يف شعراء هذا الزمان.، ابن الشعار -2
 املعجم املختص ابحملدثني.، الذهيب -3
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 والسالم على رسول هللا واله وبعد :، بسم هللا واحلمد هلل والصالة

، 34الصفحة ، استوقفين ما ورد يف كتاب )االمام حسن احلبار وذريته ( ملؤلفه سعيد لقمان احلبار 
جاء فيها : ان الشيخ املرحوم عبدالرحيم ، هجرية1334خبصوص وثيقة اترخيية مؤرخة يف حمرم سنة 

الصمدي كان شاهدا للمرحوم الشيخ حممد صاحل بن عبدالرمحن احلبار ابن اابه واجداده تولوا منصب 
وان هذه الوثيقة قد ورد ذكرها يف كتاب )ترجم قراء ، االمامة يف )جامع النيب جرجيس عليه السالم(

ومل يذكر املؤلفان مناسبة تلك ، 127-126الصفحات ، ي حسني ال فرجالقراءات( ملؤلفه املرحوم قص
 وامام من كانت تلك الشهادة؟ والغرض من تلك الشهادة.، الشهادة

 
وألجل الوقوف على ماهية املوضوع اقول وابهلل التوفيق: امللحوظ ان هذه الشهادة كانت يف شهر  

، يخ يوسف الواعظ بن حممود الشهري ابلرمضاينوهي السنة اليت مات فيها الش، ه1334حمرم من سنة 
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اذ عاجلته املنية يف شهر ربيع االول من عام ، والذي كان يشغل جمموعة وظائف دينية وادارية مهمة
وتشري املراجع انه اجتمع اجمللس العلمي اثناء مرضه االخري قبيل وفاته ، هجرية من تلك السنة1434

، وبقية الوظائف االخرى اليت كان يقررها اجمللس العلمي، يشغلهابشهر لتوزيع تلك الوظائف اليت كان 
وقد اشار وارخ هلذا املوضوع صراحة الشيخ املرحوم حمفوظ بك العباسي يف كتاب )االمام الرضواين( 

 وذكر عن تدخل الشيخ حممد الرضواين رمحه هللا تعاىل اثناء توزيع تلك الوظائف.، 123الصفحة 
وعضو ، وسف الواعظ كثرية ومهمة منها رةسة اجمللس العلمي ابملوصلوكانت وظائف الشيخ ي 

وامينا  على ، والتدريس يف املدرسة االمحدية، ووظيفة امني الفتوى، االدارة ابجمللس العسكري العثماين
والوعظ واالرشاد يف جامع ، والتدريس يف مدرسة حسن ابشا، والتدريس مبدرسة بنات احلسن، اوقافها
 جرجيس وجامع محو القدو واخلطابة يف جامع النعمانية.النيب 
فاحتاجوا شهادة من يشهد للشيخ حممد صاحل احلبار إبمامته للصالة يف جامع النيب جرجيس  

فشهد له الشيخ عبد الرحيم الصمدي  اذ مل يكن هو االمام الراتب يف اجلامع، لتسليمه هذه املسؤولية
وتسلم تلك ، الرمحن افندي احلبار قد صلى اماما يف اجلامع املذكورعلى اعتبار او والده املرحوم عبد 

وهي مبالغ فيها ، اما عبارة )اابءه واجداده( فال ندري ان كانت يف الوثيقة هبذه الصيغة ام ال؟، املسؤولية
الن اول ظهور ألسرة ال احلبار على الصعيد الديين ابملوصل كان على زمن الشيخ حسن افندي احلبار 

فالعبارة بصيغة )اابه ، هللا وهو جد املذكور ومل يباشر االمامة يف جامع النيب جرجيس عليه السالم رمحه
  . وجده ( تكون اسلم وادق وان كان جده رمحه هللا مل يشغل وظيفة االمامة وهللا اعلم

ا يف العهد ويف ما يلي ذكر الهم الوظائف يف )جامع النيب جرجيس عليه السالم( ومن كانوا يشغلوهن     
 العثماين وكيف انتقلت عرب االجيال. 

 وظيفة املتويل : 
وهي وظيفة التولية على اوقاف )جامع النيب جرجيس عليه السالم( وكل ما يتعلق ابلوقفية من ادارة      

شؤون اجلامع واالوقاف التابعة له من اراضي وامالك مصروفات ورواتب مدفوعة لإلمام واخلطيب 
وتعترب ، واخلادم وغريهم ومتنح من قبل اعلى سلطة يف الدولة العثمانية بفرمان )مرسوم سلطاين(واملؤذن 

هذه الوظيفة من اقدم الوظائف يف جامع النيب جرجيس عليه السالم اذ تتخطى يف اترخيها احلقبة 
م آل املتويل وه، واغلب من اسندت اليهم هذه الوظائف كانوا من السادة االشراف املعتربين، العثمانية

كان جدهم األعلى السيد نصر الدين القادري هو املؤمتن على  من ذرية الشريف نصر الدين القادري
ين بن ابراهيم اوقاف )جامع النيب يونس عليه السالم( من قبل الواقف االصلي حاكم املوصل جالل الد
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واستمرت هذه التولية ، زارعوقد اوقف عليه اثنا عشرة قرية وبعض امل، ه767سنة  أهاخلتين الذي انش
وصوال اىل ذرية العالمة الشريف فتح هللا بن عبد القادر بن عبدهللا اعقب الشريف فتح ، يف هذه االسرة

وله من األبناء سيف هللا بن فتح ، والذين تولوا فيما بعد اوقاف )جامع النيب جرجيس( ايضا، هللا املتويل
واحلاج أبو بكر بن فتح هللا املتويل ، جيس عليه السالم(ه وكان خطيب )جامع النيب جر 1186هللا ت

وسعد هللا ، وصبغة هللا بن فتح هللا املتويل سافر اىل القسطنطينية وعاد اىل املوصل، ه  (1160-1211)
اعقب سعد هللا املتويل شريف بن ، صاحب ارجوزة حصار املوصل )حصار اندر شاه( بن فتح هللا املتويل
املوصلي وكان املتويل على حضرة النبوين )النيب جرجيس والنيب يونس عليهما السالم(  سعد هللا املتويل 
واعقب صبغة هللا بن املتويل ، (3/93ه  ورد ذكره يف )فهرس خمطوطات االوقاف1196كان حيا سنة 

 بن صبغة واعقب فتح هللا الثاين حممد طيب بن فتح هللا املتويل، فتح هللا بن صبغة هللا بن فتح هللا املتويل
ه يف حملة )الشيخ حممد االابريقي( وكان متوليا على اوقاف النيب يونس 1193هللا ولد سنة ولد سنة 
واعقب حممد صاحل ولد سنة ، ه مشاركة مع عبد هللا ابشعامل العمري1255عليه السالم حىت سنة 

تويل املوصلي هذا وقد خلط بعض الباحثني بني صبغة هللا بن امل، (156ه)سجل النفوس ص 1252
املذكور الذي كان يف القسطنطينية وعاد للموصل وبني وصبغة هللا احليدري الكردي املاورين املتوّف ببغداد 

 م.2011لسنة 26فصححت ذلك مبقالة نشرت يف جملة موصليات العدد ، ه 1187سنة 
 وظيفة االمام : 

االمام الراتب يف الصالة وكانت من وظيفة االمامة يف جامع النيب جرجيس عليه السالم وهو      
 الوظائف املهمة.

ومن االسر اليت توارثت االمامة يف جامع النيب جرجيس عليه السالم لفرتة من الزمن هم آل االمام  
يف )حملة النيب جرجيس( وقد تولت هذه االسرة وظيفة االمامة جبامع النيب جرجيس ملدة طويلة وتوارثت 

سادة احلسنية االشراف سكنوا املوصل يف )حملة النيب جرجيس( من ذرية ذلك عرب اجيال وهم من ال
ه  1149كان له من االبناء عبد القهار بن حسني اإلمام كان حيا سنة ،  حسني بن عباس احلسين االمام

والعالمة عبد الوهاب األمام بن حسني ، 272ص7 ورد ذكره يف فهرس خمطوطات اوقاف املوصل اجلزء
، ه1129املوصلي الشافعي االمام يف حضرة النيب جرجيس ولد سنة ضرة اجلرجيسية بن عباس إمام احل

له شعر لطيف حج عام ، هجرية1173سنة  وكان خطيبا    وكانت وفاته، ونشأ ابملوصل وقرأ هبا
وكانت االمامة يف ذريته من ال عبد الغفار بن مال حممد شاكر افندي االمام ورد ذكرهم ، هجرية1165

 6:142وفهرس خمطوطات االوقاف : 147-146: 3وسلك الدرر : 307: 1الولياء : يف منهل ا
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ه  وقد ارخ والدته الشاعر الشيخ 1159ومن ذريته حممد شاكر بن احلاج عبد الوهاب االمام ولد سنة 
أرخه عيش  قال فيها: قاسم الرامي املوصلي بقصيدة مبناسبة مولده ضمن واثئق املؤلف تنشر ألول مرة

 .1169طيب فحمد هلل شاكر سنة 
وعبد ، ه وكان فيه نوع من اهلوس مل يعقب1213واعقب حممد شاكر االمام عبد هللا ولد سنة 
ه  وكان خطيب 1254ه كان حيا يف العام 1210الغفار اخلطيب بن مال حممد شاكر اإلمام ولد سنة 

، ه1248البناء حممد شاكر ولد سنة جامع النيب جرجيس ابملوصل واعقب اخلطيب املذكور من ا
ه الصفحة االوىل 1255ه) ورد ذكرهم يف سجل النفوس العثماين لسنة 1252وعبدالوهاب ولد سنة 
 )حملة النيب جرجيس(. 

 وظيفة امام احمللة : 
فقد كان احلاج عبد الرحيم افندي ابن ، ويكون امام احمللة عوان للمختار واعضاء اهليئة االختيارية      

هو امام )حملة النيب  ه نقش خامته )عبدالرحيم(1215 جرجيس افندي االمام املولود ابملوصل سنة
هجرية كما ورد يف )سجل النفوس العثماين ملدينة املوصل لسنة 1255جرجيس( عليه السالم سنة 

  ه.1249وثيقة شراء دار له يف احمللة املذكورة سنة  ه( كما ورد امسه ايضا يف1255
 طيب : وظيفة اخل
وارث اخلطابة يف جامع النيب جرجيس عدد من االسر امههم ال االمام املذكورين وال املتويل فمن        

ه ومن 1186ال املتويل سيف هللا بن فتح هللا املتويل وكان خطيب جامع النيب جرجيس عليه السالم ت
ه  1254ه كان حيا يف العام 1210ال االمام عبد الغفار اخلطيب بن مال حممد شاكر اإلمام ولد سنة 

 وكان خطيب جامع النيب جرجيس ابملوصل كما ذكران. 
 وظيفة املؤذن : 

وال نعرف ان   ه  1237أمحد املؤذن يف حضرة نيب هللا جرجيس كان حيا سنة  عثران على شخصية      
 كانت هذه الوظيفة قد توارثتها اسرة بعينها ام ال.

 وظيفة اخلادم والكليدار :
هو من ميتلك مفاتيح اجلامع واحلضرة ويتوىل االشراف  كليدار حضرة النيب جرجيس عليه السالم       

، هجرية1242وقد توارثت هذه الوظيفة عائلة املال أمحد الكليدار كان حيا سنة  واخلدمة يف اجلامع
 6الوقاف ج جاء ذكره يف فهرس خمطوطات ا ه  1269كان حيا حبدود عام   واعقب سليم بن مال أمحد

 .61ص 
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 وظيفة الواعظ : 
وتشري املصادر ، كانت هناك وظيفة رمسية للوعظ واالرشاد يف )جامع النيب جرجيس عليه السالم(        

اىل ان الشيخ يوسف الواعظ بن رمضان اصبح واعظا يف جامع النيب جرجيس عليه السالم حىت اشتهر 
املوصلي يف خمطوطة )السيف املهند يف من امسه امحد( ذكره املؤرخ ايسني العمري ، بلقب )الواعظ(

وتوىل التدريس يف املدرسة اليت انشاءها امحد ، و)الدر املكنون( ومساه )شيخ العلوم يف املوصل احلدابء(
واملعروفة ب )املدرسة االمحدية( وجعله متوليا على أوقافها ولذريته من  م1786ه /1201بن مال بكر عام 
الصفحة  1سجل رقم  املدرسة االمحدية منهم كما جاء يف حمفوظات اوقاف نينوى : وقفيةبعده االصلح 

: ))وفيها احدث 954ص  2كما ذكر ايسني العمري يف )الدر املكنون( ج ،  مديرية أوقاف نينوى 9رقم 
يف املوصل االديب امحد افندي من منال بكر كاتب العربية واحسن وصفها واوقف فيها كتب كثرية 

وقد تصدر الشيخ يوسف الواعظ ، ل اوقافها امالكا كثرية ودرس هبا العالمة مال يوسف الواعظ((وجع
ه  يف املدرسة االمينية )جامع الباشا( وكان واعظا 1206للتدريس بعد وفاة شيخه االربيلي الرشادي سنة 

اعظ ومن هو : ))يوسف الو 375-374وقال ايسني العمري يف غاية املرام ص ، يف احلضرة اجلرجيسية
ابعباء العلوم انهض فهو للعلوم بيان وللفضل عنوان درس اوال مبدرسة املال امحد كاتب العربية اىل ان 

، جرجيس (( تويف املال جرجيس االربيلي فأضيفت له ايضا مدرسة الوزراء مث ويل الوعظ يف جامع نيب هللا
منهم ، جامع النيب جرجيس عليه السالم(مث توارثت اسرة يوسف الواعظ الرمضاين الوعظ واالرشاد يف )

الشيخ حممد افندي ابو عبدهللا واشتهر ب )ابو صاحل( الواعظ املدرس بن يوسف بن رمضان ينظر عنه يف 
ه واملال 1249وله من الذرية عبد هللا ولد سنة ، 35، 34)اجازات العراقيني واسانيدهم( الصفحات 

ه الشيخ املال صاحل بن حممد افندي بن يوسف بن رمضان قراء ابن ه واملال صاحل1251امحد ولد سنة 
وويل الوعظ واالرشاد ايضا يف )جامع العلوم الشرعية ابجازة اسناد على الشيخ عبدهللا بن حممد العمري 

وويل من بعده حممود أفندي بن يوسف بن رمضان الواعظ ولد ، النيب جرجيس( بفرمان )مرسوم عثماين(
ن رمحه هللا تعاىل قد درس يف املدرسة االمحدية وخطب يف )جامع النيب وكا، ه1215ابملوصل سنة 

جرجيس( وكان املنرب له وتوىل الوعظ ابحلضرة اجلرجيسية وتوىل وقف االمحدية املذكورة وسكن يف حملة 
، 28ص  2وقد خترج عليه كثري من طالب لعلوم ينظر عنه يف اتريخ علماء املوصل ج ، زقاق احلصن
م حممود افندي ثالثة من اكابر العلماء وفطاحل الفضالء منهم العالمة امللقب برئيس علماء وأجنب املرحو 

ه  واملتوّف سنة 1256وقته الشيخ يوسف الواعظ بن حممود بن يوسف الواعظ بن رمضان املولود سنة 
بلقب   تعاىلصدر له الفرمان العثماين من اخلليفة السلطان الغازي عبد احلميد الثاين رمحه هللا، ه   1334
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ه  وحىت 1317وكان له التدريس يف املدرسة احلسينية من العام  ه 1320سنة )رئيس العلماء يف عصره 
م ودفن يف )مقربة النيب جرجيس عليه السالم( يف املقربة 1917ه  وكانت وفاته عام 1324العام 
 -ه  1304بن حممود) كذلك ويل الوعظ واالرشاد من بعده الشيخ يعقوب بن الشيخ يوسف  القرشية
واإلرشاد يف )جامع النيب جرجيس  وكان بزازا يف سوق األقمشة وكانت له اخلطابة والوعظ م(1960

ه 1334عليه السالم( بعد ان وقف الشيخ حممد افندي الرضواين رمحه هللا يف اجمللس العلمي سنة 
 .ع النيب جرجيس عليه السالمواصر على ابقاء الشيخ يعقوب يف منصب الوعظ واالرشاد واخلطابة جبام

 االحاالت واملصادر : 
 .34ص ، سعيد لقمان احلبار، االمام حسن احلبار وذريته -1
 .127-126ص ، قصي حسني ال فرج، تراجم قراء القراءات القرآنية ابملوصل -2
 .69:ص  1ج ، 2ط، امحد حممد املختار، اتريخ علماء املوصل -3
 . 123ص ، بكحمفوظ حممد عمر ، االمام حممد الرضواين -4
  6حتقيق سعيد الديوه جي ص ، ملحمة املوصل -5
 29:ص 2ج ، سامل عبدالرزاق، فهرس خمطوطات االوقاف -6
 ايسني العمري منشورات اجليل العريب ، الدر املكنون -7
 منشورات البصري ، غاية املرام يف حماسن بغداد دار السالم -8
 اكرم عبد الوهاب مطبعة جامعة املوصل ، اجازات العراقيني واسانيدهم -9

 .حمفوظات اوقاف نينوى -10
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وكانوا جنوما ، مي املشرق أبعالم ابرزين سامهوا يف بناء صرح احلضارة االسالميةحيفل اترخينا االسال  

 المعة يف مساء العلم آنذاك مبا قدموه من جهود كبرية يف شىت اجملاالت ومنها الطب.
وقد اسهمت واثرت علومهم يف النهضة االوربية ابعرتاف االوربيني انفسهم   ومن االطباء الذين برعوا   

عملهم واشري اليهم ابلبنان وهلم ذكر يف العديد من الكتب واطنب املؤرخون يف وصفهم ابهنم يف جمال 
تركوا بصمة عربية اسالمية موصلية   الطبيب املوصلي عمار بن علي ابو القاسم الذي امتاز بعلم العيون 

 .ومداواهتا حىت صار من حذاق االطباء يف علم العيون
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ومن خالل االطالع على ما كتبه املؤرخون املعاصرون وهم كل من : الدكتور عبد اجلبار حامد امحد يف   
-749ه  / 656-132حبثه املوسوم ب  : )املنهج العلمي ألطباء املوصل يف العصر العباسي )

ل عرب العصور والدكتور حممود احلاج قاسم حممد يف كتابه املوسوم ب  : ) اتريخ الطب يف املوص، م(1258
وبقلم االستاذ بسام عبد احلميد حسني السامرائي يف حبثه املوسوم ب  : ) امساء علماء املسلمني يف طب ، (

 .العيون (
يذكر الدكتور عبد اجلبار حامد امحد ان عمار بن علي املوصلي كان جيري عمليات العيون اثناء جتواله    

كر وقام ايضا إبجراء تلك العمليات يف دور اصاحبها اثناء ورحالته يف البلدان كاليت اجراها بداير ب
وجوده مبصر   يف حني يذكر الدكتور حممود احلاج قاسم حممد انه مارس الكحالة وعملياهتا يف كثري من 
احلواضر اليت جتول فيها من ذلك خراسان وداير بكر وجنوب العراق )الكوفة ( وسوراي وفلسطني ومكة 

اما االستاذ بسام عبد احلميد حسني السامرائي فقد اكتفى بذكر ، كانت مصراملكرمة واخر مطافه  
 َمارسته مهنته يف القاهرة فقط.

اما اخلالف الثاين : الدكتور عبد اجلبار حامد يرى ان سبب أتليفه كتاب املنتخب يف علم العيون انه   
كانت معرفتهم قليلة بتشرحيها   رأى اطباء العيون يف زمنه جيهلون الكثري من وظائف اعضاء العني كما

يف حني يذكر الدكتور حممود احلاج ، وامراضها فكانت عالجاهتم وادويتهم هلا قد غلب عيها االخطاء
م(   يف حني 1020-996ه / 411-386قاسم انه الف كتاب املنتخب للحاكم أبمر هللا الفاطمي ) 
 .ب ومل يذكر سبب أتليفهأن االستاذ بسام عبد احلميد اشار اىل أتليف كتاب املنتخ

واخلالف الثالث : ذكر الدكتور عبد اجلبار حامد ان كتاب عمار بن علي املوصلي املنتخب يف علم   
العني قد ترجم اىل الالتينية واستخدم يف جامعات اورواب كمصدر يف طب العيون حىت منتصف القرن 

م اال ان الكتاب ترجم اىل الالتينية وبقي من الثامن عشر امليالدي يف حني اشار الدكتور حممود احلاج قاس
  يف حني أن االستاذ اوائل القرن الثامن عشر امليالديمقررات التدريس يف كليات الطب يف اورواب حىت 

 .بسام عبد احلميد مل يتطرق اىل ذلك
املعينة اجملوفة  اما اخلالف الرابع : ذكر الدكتور عبد اجلبار حامد ان الطبيب املوصلي عمار اخرتع االبرة  

وهي ختتلف كثريا عن الطريقة االغريقية الن االغريق مل يستخدموا ابرة جموفة مصنوعة من املعدن بل 
استخدموا ابرة صلبة اعتيادية واستخدموا انبواب زجاجيا مل يعطي النتائج اجليدة فقد كان قابال  للكسر َما 

مود احلاج قاسم ابن عمار املوصلي يعزى له يف حني ذكر الدكتور حم، يشكل خطورة على عني املريض
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بينما االستاذ بسام عبد احلميد اشار اىل انه صنع مقدحا  منفوذا  ميتص به املاء ، اخرتاع املقداح املعدين
 .من العني

واخلالف اخلامس : اشار الدكتور عبد اجلبار حامد اىل ان الطبيب عمار املوصلي كان يقوم إبجراء   
اما ، ر اصحاهبا كاليت اجراها يف دار شخص يسمى عبد العزيز يف اثناء وجوده يف مصرالعمليات يف دو 

الدكتور حممود احلاج قاسم فقد ذكر ان عمار عمل يف البيمارستاانت لكنه مل يذكر امساء البيمارستاانت 
اليت كان يقوم يف حني االستاذ بسام عبد احلميد مل يشر اىل مكان مزاولته عمليات العيون ، اليت عمل فيها

 .هبا
، لقد اتفق املؤرخون على ان عمار بن علي املوصلي احد اطباء العيون املشهورين يف جمال طب العيون  

وهذه كانت اهم اخلالفات بني املؤرخني احملدثني وهم كل من الدكتور عبد اجلبار حامد امحد يف حبثه 
م(   والدكتور 1258-749ه / 656-132)املنهج العلمي ألطباء املوصل يف العصر العباسي ) 

واالستاذ بسام عبد احلميد ، حممود احلاج قاسم حممد يف كتابه ) اتريخ الطب يف املوصل عرب العصور (
 .حسني السامرائي يف حبثه )امساء علماء املسلمني يف طب العيون (

) القانون يف الطب ( البن  وقد اعتمدان يف هذا املقالة على عدد من املصادر واملراجع التارخيية املهمة  
 سينا   )عيون االنباء يف طبقات االطباء( البن ايب اصيبعة   )وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان( البن

 خلكان  ) الوايف ابلوفيات ( للصفدي   )معجم املؤلفني( لعمر كحالة 
  )مقدمة يف اتريخ الطب العريب( ملاهر عبد القادر حممد علي. 
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شهد النصف الثاين من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بروز العديد من علماء املوصل 

وينتهي نسبه إىل السيد ، الذين أثروا املدينة بعلمهم منهم الشيخ حممد رشيد بن احلاج عثمان ألرضواين
، م(يف املوصل1852ه  /1269ولد سنة )، فهو من السادة احلسنيون، احلسينحسني بن السيد أمسيح 

وعرف ابلرضواين ويرجع لقبه إىل جده الثالث الذي كان يتصف خبلق رفيع وروحانية مالئكية َما دعى 
 حمبيه أن يلقبوه ابلرضواين تيمنا برضوان خازن اجلنان. 
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اج عثمان تلميذا للشيخ نور الدين نشأ يف بيت علم وتقوى وأدب   حيث كان والده احل
إذ كان مواظبا على ، م(   وكانت هذه الصفات ابدية عليه منذ صغره1850ه /1267)ت: الربيفكاين
وعندما بلغ ، ومساعه للحديث الشريف وحفظه على يد والده، وقراءة القران وحفظه، والصوم، الصالة

، م(1889ه /1306)ت: صاحل أفندي اخلطيب من الدراسة مرحلة متقدمة هيأه والده لالتصال ابلشيخ
كما ذكر األستاذ امحد املختار يف كتابه ،  وأخذ منه إجازة عامة مبختلف العلوم الشرعية )النقلية والعقلية(

أنه أخذ أجازات أخرى يف األدعية واألذكار وقراءة األحزاب عن الشيخ عبد احلق ، علماء املوصل
  .ة احلجاحلجار وذلك عند ذهابه ألداء فريض

وال مييل إىل ، حنفي املذهب ومن احملبني جلميع املذاهب، عرف الشيخ ألرضواين أبنه سلفي
وكانت األسئلة تتوارد عليه ابلربيد من  ، وعندما يستفىت جييب جبواب يطمئن له السائل، التعصب املذهيب

ويرددون القول ، حياء منهوكان بعض العلماء ميتنعون عن إعطاء الفتوى ، كافة أحناء العامل اإلسالمي
 املشهور :أيفىت ويف املدينة مالك؟ 

أتقن اللغة الفارسية ، ال يتكلم فيما ال يعنيه، كثري العلم،  كان الشيخ ألرضواين قليل الكالم
فضال عن العربية اليت أجاد قواعدها وأصوهلا بشكل  ، والرتكية قراءة وكتابة كما أحسن اللغة الكردية أيضا

وَما يثري الدهشة من كان يالزم جمالس تدريسُه ، خمطوطاٌ كان و مطبوعاٌ ، مل يرتك كالماٌ مدوانٌ  كامل إال أنه
، مل يسجل شيئا من كالمه أو دروسه وكل الذي نعرفه من األفكار واآلراء نقل لنا شفاها من أفواه تالميذه

ر ( ويقصد أن املتقدمني وعندما سئل عن سبب عدم اشتغاله ابلتأليف أجاب بقوله:)ما ترك األول لآلخ
 مل يرتكوا ما نقوله. 

بشكل رمسي إىل أن بىن ، وجامع النيب شيت، ويف جامع اجلوجيايت، درسح يف جامع املال زكر
وله طريقة ، وكان تدريسه جماانٌ ، وترك التدريس يف جامع النيب شيت، مدرسته يف جامعه فانقطع إليها

، لدرس كأنه دونه يف العلم وكأنه يريد أن يستفيد من الطالبخاصة يف التدريس إذ يشعر الطالب أثناء ا
العربية نصف : ( ويقول، ويتكلم مع طالبه ابللغة الفصحى ال ابللهجة العامية، ال أن يستفيد منه الطالب

  .العلم(
فكلما عاجلت ، فقد ابتلي بوفاة أوالده اخلمسة عشر ولدا، شغل الصرب حيزا كبريا يف حياته

مث يذهب إىل مدرسته كعادته دون أن تظهر عليه ، من أوالده يتوىل تغسيله وجتهيزه بنفسهاملنية ولدا 
  .عالمات احلزن وأمل الفراق
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خاصة على الفقراء ، وصفة اجلود والكرم والسخاء إحدى الصفات اليت الزمت أخالقه الفاضلة
وله دور َميز يف أايم ، ملساعدة هلمفيخرج حتت جنح الظالم لتقدمي العون وا، واحملتاجني واليتامى واألرامل

عند –م(يف احلرب العاملية األوىل واملعروفة ب  )سنة الثالث لريات( 1918ه /1337اجملاعة والغالء سنة )
وكان الشيخ ، أي أن مثن الوزنة الواحدة من احلنطة ذات الثالثة عشر كيلو ونصف-أهل املوصل

 .ألرضواين يوزع احلنطة على الفقراء جماان  
ليس ذلك ، ارس الشيخ ألرضواين التجارة وكان موضع ثقة وأمانة من قبل التجار املوصليونم

فبينما هو يدرس طالبه إذ دخل عليه هاراب حمكوم ابإلعدام ، فحسب وإمنا كان صادقا مع نفسه وغريه
ألوا وعندما دخل العسكر يفتشون عليه س، واختبأ داخل حصرية لفها على نفسه يف أحدى زوااي املسجد

فاعتقدوا أنه يستهزا هبم فغادروا ، وقال أنه يف داخلها، الشيخ ألرضواين فأشار أليهم إىل احلصرية
)أما مسعت قول رسول هللا)صلى  : وعندما خرج اهلارب من خمبأه عاتب الشيخ فقال له الشيخ، املكان

 هللا عليه وسلم(:النجاة يف الصدق (. 
فتكفل برعاية أوالده )رشيد وسعد الدين اخلطيب(  حفظ مجيل أستاذه الشيخ صاحل اخلطيب

وتعليمهم بعد وفاته فأقام هلما احتفاال يف مدرسته الرضوانية مبناسبة حصوهلما على األجازة العلمية بعد 
 وقد أرخ املال عثمان هلذه االحتفالية أببيات شعرية منها: ، أن أخذا العلم على يديه

 حازا إج ازهتم ن الط رفي  ن                شبال خضم العلم صاحل أهله
 وم ن العلوم استخرجا كنزين                منهما اليتيمني الل ذان تف  ردا
 وكالمها منه ح وى الشطرين               منقولة حازاه م  ع معقول    ة

 منهما ألهل الع لم ق رة عي   ن               وأبومها قد كان حربا صاحلا  
 كالشم س والفتي ان ك القمري ن                شك شيخهما اجلليل حمم دال

 اي رب وأرعى الكل يف الدارين               فأشر بشيخهما العلوم وعنها
وكان رمحه هللا شديد التواضع فقد ذكر الشيخ حمفوظ العباسي عمن التقى هبم من أتباع الشيخ 

وكان ، الصفو احلميد فروى قائال :بينما كنت يف طريقي إىل السوقألرضواين ومنهم جار هللا بن أمحد 
، وبينما حنن سائرون، وتفوح منه رائحة النفط إذ كان ميارس محالة النفط، بصحبيت شخصان أحدمها محال

فأسرع من بيننا احلمال ابجتاهه ، وإذا ابلشيخ ألرضواين ميشي مقبال علينا وهو أبلبسة فاخرة بيضاء ونظيفة
فما كان من الشيخ إال أن ضمه هو األخر من دون أن يتقزز منه أو يبتعد عنه على الرغم من ، ضنهفأحت
  .مث سلم علينا وانصرف، حالته
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وعرف عنه احللم واألانة ففي أحدى األايم أتخر األمام الرمسي يف احد اجلوامع عن احلضور 
م وعند مباشرهتم الصالة التحق اإلمام فأمه، فقدم املصلون الشيخ ابلرغم من اعتذاره، ملوعد الصالة

أهنال األمام على فضيلة الشيخ معاتبا إايه بشدة لعدم انتظاره له ومباشرته ، وملا قضيت الصالة، واقتدى
وأعتذر منه بتواضع وانكسار طالبا ، فلم يسع الشيخ إال أن تقدم إليه بكل هدوء، الصالة قبل حضوره

  .ه على ذلك اجلاهلمع علو منزلته وأفضليت، منه العفو
وإعجابه ابلغزايل والسيما   ويبدو أن ميل الشيخ ألرضواين إىل املنهج الصويف والكتب الصوفية

ونتيجة ، وكان هلذا املنهج أتييد من قبل السلطان العثماين عبد احلميد الثاين، كتابه )إحياء علوم الدين(
فقد انل حمبة واحرتام السلطان الذي كان يراسله ، للسرية واألخالق الرفيعة اليت حتلى هبا الشيخ ألرضواين

وذات مرة توسط علماء الدين لدى الشيخ ألرضواين يف تقدمي طلبهم إلعفائهم من ، ويرجوه الدعاء
فبعث ألرضواين إىل السلطان رسالة خبط يده وجاء اجلواب على الفور من السلطان ، اخلدمة العسكرية

 عاءكم (. يقول: )استجبنا ملطالبيكم ونرجو د
ومن فراسة الشيخ ألرضواين معرفته للجاسوس جلمن   وذلك قبل احلرب العاملية األوىل وكان 

أو مريض وحيتاج إىل نفقة السفر إىل أهله   ، أو متسول، فيظهر مرة بصفة محال، يتنكر أبوصاف خمتلفة
ميم اجلامع متظاهرا إذ ذهب ذات مرة إىل جامع ألرضواين بصفة خاصة وعرض عليه مبلغا من املال لرت 

فأجابه ألرضواين :أبن للجامع أصحاب قادرون على ، أبنه رجل ثري ويريد التقرب إىل هللا هبذا العمل
َما أضطر الشيخ أن ينتهره بقوله : )متشي إال ، غري انه أحل على فضيلته، اإلنفاق عليه وال حاجة ملعونته
نكليزي للعراق أصبح جلمن احلاكم السياسي للموصل وبعد االحتالل اال، أقول هذا جلمن (فغادر من توه

، وزار الشيخ ألرضواين وعرض عليه خدمات بلده يف توسيع مدرسته لتتسع عددا  أكثر من الطالب
وما من شك انه كان يعلم ، فشكر ألرضواين هذا العرض قائال له إبابء : املدرسة ال حتتاج إىل توسيع

وختم جلمن لقائه مع ، أغراضا سياسية خلدمة مصاحلهم العامة بقصده اخلفي الذي يستهدف من ورائه
ملا وطأت أقدامنا أراضيكم اي ، الشيخ بقوله له ابحلرف الواحد : )لو أن يف العراق ثالث رجال مثلك

 سيدي ( مث انصرف. 
وملا هم ، وأثناء زايرة امللك فيصل األول للموصل ذهب للقاء الشيخ ألرضواين بغرفة جتارته

وطوال الطريق كانت الناس حتييه وتسلم ، حاول الشيخ إيصاله إىل سيارته الواقفة هناية السوق، همبغادرت
قال له امللك   ملا رآه من حمبة واحرتام الناس له يف الطريق  : أان محِلك ، حىت إذا وصال إىل السيارة، عليه

 اء وهللا ذو الفضل العظيم ﴾. فأجابه الشيخ بقوله ﴿ذلك فضل هللا يؤتيه من يش، وأنت محِلُك امللوك
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ما ، خترج على يد الشيخ ألرضواين العديد من العلماء الذين غدو أعالما  يشار إليهم ابلبنان
األستاذ امحد املختار  ما ذكرهم، ولعّل من أبرزهم على سبيل املثال ال احلصر، ( عاملا62يقارب أل)

، ورشيد اخلطيب، والشيخ عبد هللا النعمة، احلسووهم الشيخ عبد هللا ، واألستاذ الدكتور ذنون الطائي
  .والشيخ داؤد املالح آل زايدة

وكان لنبأ وفاته وقع أذهل الناس ، م6/7/1938تويف الشيخ حممد ألرضواين يوم الثالاثء املوافق 
وجرى له تشييع مل تشهد له املوصل مثيال من قبل  وقد راثه األستاذ ، بشكل يعجز الكالم عن وصفه

كما نشرت جريدة الرقيب املوصلية يف ،  رشيد املدرس يف مدرسة انئلة خاتون ببغداد بقصيدة شعرية حممد
  .( مقاال عن وفاته23ل )عددها ا

 مصادر املقال : 
 .ه 1357ه  / 1269  حمفوظ عمر بك العباسي   األمام حممد ألرضواين 1
 .اتريخ علماء الوصل،  أمحد حممد أملختار2
 موسوعة أعالم املوصل يف القرن العشرين، الطالب  عمر حممد 3
 .رواد النهضة الفكرية يف املوصل،   ذنون الطائي4
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هو أبو عبد هللا احلسني بن عيسى بن حيىي بن علي بن عبد هللا بن ايب جعفر حممد بن عبد هللا 
مد األكرب بن موسى الثاين بن عبد هللا بن موسى بن عبد هللا احملض بن احلسن املثىن بن األكرب بن حم

ومل يكن ، (. وهو من سادة ال احلسن ومعتقد امللوك واخللفاء العباسيةاحلسن السبط بن االمام علي )
 يف املوصل من السادة احلسنية غري اهل هذا البيت.

 
 النجماويالصورة من ارشيف علي االغا 

تويف أبوه وهو صغري السن فضمه اليه عمه ، اما جده يكىن ابيب اخلضر، يكىن ابوه ابيب ربيعة
 عبد هللا بن حيىي املوصلي. 
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اما امه ام اخلري زهرة بنت ايب الرضى حيىي بن اىب الغنائم حممد بن سيف الدين موسى املربقع بن 
 (.عفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي )اىب زيد حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى بن ج

مسي قضيب البان ألنه كان مجيال وحسن الشكل. ويقال انه تزوج ابنة الشيخ عبد القادر 
وأحسن علم القراءة والتجويد والعربية واخذ من فقه االمام ، الكيالين. تعلم القران وحفظه منذ صغره

 (. وله أخبار يف الزهد كثرية.امحد بن حنبل )
والشيخ عبد القادر ، تتلمذ على يد عدة مشايخ منهم الشيخ اىب احلسن علي بن ادريس

الذي كان له مكانة خاصة عنده ويالزم ، والشيخ حياة بن قيس احلراي، والشيخ عداي اهلكارى، الكيالين
 جملسه. 

ري وكان يصلى اماما ابلشيخ عدي بن مسافر والشيخ عبد القادر الذي أوصى ان ال يغسله غ
فغسله الشيخ قضيب البان وصب املاء ، قضيب البان والشيخ شهاب الدين السهروردي حصرا

 السهروردي ونزله يف قربه قضيب البان. 
قال ابن عدي: مسعت شيخي أاب يوسف يقول: ما دفن ويل هلل تعاىل يف زمان قضيب البان إال 

نه من كل قطر وانحية ويستشفون به من  وكان قضيب البان هو الذي حيفر قربه بيده. وكان الناس يقصدو 
   كل عارض وكانت املوصل والعراق يف زمانه امنة من الصرع واخلطف.

فال تتحرك ذرة يف العامل ، ويقوم وحده أبمر هللا، ومن كالمه: لكل زمان فرد خيلو أبسرار هللا
فيضها لبقاء عينها. وسئل عن ويعطيها من الوجود ، وبراها عينا، حىت حييط هبا علما  ، العلوي والسفلي

حالة منوه فقال: هي حالة اجلمال وعن حالة اضمحالله فقال: هي حالة اجلالل وكان يسكن بقصر له يف 
املعال يف املوصل. وكان للقصر طاقات كثرية من جوانبه األربعة فوق أربعني طاقة فمر اخلليفة العباسي 

فنظر الشيخ اليه من مجيع الطاقات فدخل اخلليفة ، ونوالناس ينظر ، على القصر فناداه من أسفل القصر
 عليه وصار يقبل قدميه وهو يبتسم يف وجهه. 

ومن كالمه: ان الويل الروحاين مل تزل له مهة متعلقة يف كل دار وعامل وله لكل عامل وجه يرى به 
تصريفه ابقيا على  وإذا صرفه احلق يف عامل احلس مل يزل، اهل ذلك العامل على حسب مراتبهم ومقاماهتم

حسب ما وهبه احلق تعاىل من قوة سراين روحانيته خصوصا يف دار الدنيا فأهنا حمل الظهور. وإذا سرى 
مل تزل له ، وتعلقت مهته مباله من أصحاب وذرية ومريدين، سره يف مقامه الذي يتعبد هللا فيه يف الدنيا

 فيهم اية بعد انتقاله من دار الدنيا. 
 ( لعلي بن ايب طالب )، البان أحبُو عبد هللا احلسنيأحنشداح قضيب 
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نيا لطالبها ِه الدُّ  إال عناء وحهو الح يدري    محا هحذح
 أو أدبرْت شغلتُه ابلفحْقرِ    إن أقبلت فحتنت داينته
 فيه الغىن ومذّمة الفقر  شيئان الح أرجومها لفىت
لعماد احلنبلي عن أيب بكر بن عبد هللا ويقول ابن ا، له كرامات حتكى عنه مشهورة يتداوهلا الناس

ومل ميرت يف ذلك ذو بصرية من أهل ، ابعلوي: هو قطب زمانه كما شهد به العارفون ابهلل تعاىل شرقا  وغراب  
 الطريق. 

وقال الشيخ سراج الدين بن امللقن ومن خطه نقلت يف طبقات األولياء: الشيخ قضيب البان 
وسئل عنه ، كرامات املتكاثرة سكن املوصل واستوطنها إىل أن مات فيهااملوصلي ذو األحوال الباهرة وال

 الشيخ عبد القادر الكيالين فقال: هو ويل مقرب ذو حال مع هللا وقدم صدق عنده.
ويف جامعة بغداد خمطوط ابسم )جوهرة البيان يف نسب السيد قضيب البان( اليب ربيعة عيسى  

ابن املستويف عن قضيب البان يف كتابه اتريخ اربل مأخوذة من وكتب ، (541احلسين املوصلي املرقمه )
( ما نصه: 216خمطوطة )جوهر البيان يف نسب قضيب البان( من خمطوطات املوصل )فهرس ص 

ويل هللا ابو عبد هللا احلسني قضيب البان بن ايب ربيعة عيسى بن ايب ، ))السيد احلسيين العارف ابهلل
ل ايضا عن خمطوطة )منهل االولياء ومشرب االصفياء يف ذكر سادات اخلضري حيىي املوصلي((. ونق

 املوصل احلدابء( حملمد امني بن خري هللا العمري. 
 ومن االشعار اليت قيلت يف الشيخ قضيب البان منهم:

 تقي الدين األسنائي:
 ففي قليب ضرام    وصلين اي قضيب البان
 اي بدر التمام       وجد للهائم الوهلان

 فلقد أاتك هبا قضيب البان   مل يبلغك النسيم حتييتإن 
 وقال علي بن عبد هللا النمريي:

 وكان كمثل العمر لكنه ثنا     تثىن قضيب البان من سكر مخره
 إمام يف احلديث:، وقال أمحد بن إبراهيم أبو بكر اللؤلؤي القريواين الشاعر

 سيال بوجنته ماء املالحة    وكيف قضيب البان والقمر الذي
 وأبو عبد هللا النيسابوري احلسن بن عبد هللا العثماين:

 هيب على قليب بقرية ابن     ريح الصبا خلي قضيب البان
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 وقول ابن محديس الصقلي الشاعر: 
 على قضيب البان أقمارها    وعدان إىل هالة أطلعت

 وقال احلسن بن رشيق القريواين أحد البلغاء األفاضل من الشعراء:
 َما أرتك وال قضيب البان     ال وهللا ما حقف النقاومشت ف

 والقاضي اجلرجاين الشافعي علي بن عبد العزيز بن احلسن بن علي بن إمساعيل:
 قد خفت أن ينقد من قدك    ارحم قضيب البان وارفق به

 وقول أبو احلسني اليونيين عن حممد بن حممد بن أيب حرب:
 وال متتع من قحرِب احلمى جارُ      فحالح تثىن قحضيُب الباِن بحعدهم

ومن األشخاص املدفونني اىل جانب قرب قضيب البان مقربة فيها قبور املعاّف بن عمران االزدي 
والشاعر ايب متام وعبد هللا بن امحد قاضي املوصل والقاضي كمال الدين الشهرزوري ومشيم احللي واملؤرخ 

 ابن االثري وغريهم من املشاهري.
 املصادر: 

 منهل االولياء ومشرب االصفياء من سادات املوصل احلدابء ، اخلطيب العمري -1
 اتريخ إربل ، ابن املستويف -2
 أعيان العصر وأعوان النصر ، الصفدي  -3
 االعالم.، الزركلي -4
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When the First World War (1914-18) came to an end in 1918, Britain 

accomplished occupying Iraq in general and Mosul in particular, and strived 

hard to put the nascent Iraqi state under her direct military administration, 

according to the provisions of the Mandate System in 1920, and to prepare the 

way for applying the Mandatory policy, British authorities in Mosul 

immediately and intentionally began to take an unjustified measure to shut 

down schools of Mosul which had existed during the Ottoman reign, such as 

the only formal 

secondary school which 

was called (Mülkiye 

İdadi Mektebi), in 

addition to some 

elementary and primary 

schools, whether they 

were governmental or 

non-governmental. As a 

reaction to that grave 

blunder, a well-

of Mosul  élite educated

teachers acted on their 

initiative to consider the 

opening of a school of a 

religious nature, and 

one of them was 

Mustafa Dhehni, who 

was on intimate terms 
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with some members of a clandestine party in the city of Mosul (the al-A'ahid 

party). So, after bilateral deliberations between Mustafa Dhehni and some 

members of that party, an agreement had been reached to open the above-

mentioned school. Since then, the process of finding and preparing a qualified 

staff for the school was on full swing till the school finally opened at the 

beginning of April 1919, in the building of the al-Ahmar Mosque (The Red 

Mosque), under the name (al-Islāmiyya School), and 'Abdulla al-Ni'mah 

became its first Principal. Shortly after, the school moved into a private-

owned house. 

 
To encourage pupils to enroll in this school, the teaching was given to 

all pupils gratis for three months from the date of the school opening. From 
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the very beginning, the British authorities in Mosul tried hard to put the 

school under their direct supervision on the pretext of granting a subsidy for 

the school, but their efforts were in a vain due to the religious nature of the 

school. But during the school year 1920-1921, the school suffered severely 

from financial hardships, thus the British authorities seized the opportunity to 

offer the school a grant-in-aid amounted to (1000) rupees, with the proviso 

that the school accept receiving financial assistance from the British 

Government only as long as Britain was a Mandatory State over Iraq. 

At the beginning of the Monarchy régime in Iraq (1921-58), the 

it was suddenly went from bad to worse because  financial situationschool's 

depended on some private donors who let the school down. So, the school 

became administratively and financially a State-sponsored one, and therefore, 

it relied entirely on the Ministry of Education (the then al-Ma'arif), to receive 

an annual grant-in-aid. In a later development, King Faisal I (1921-33) had 

put the school under his patronage 

on August 31, 1921, and offered it 

some financial support. The King 

also made the school a branch of 

the University of āl-Elbait (1922-

30), and on October 17, 1925, the 

school received an official 

document from Ḥumdy al-

Bachachi (the then Minister of 

Auqaf) to the effect that the school 

would promote to the rank of a 

religious intermediate school, and 

annexed officially to the Auqaf, in 

addition to open, at the same 

school, a secondary religious class. 

Financially, the school 

obtained from the Iraqi 

Government about (20,000) rupees 

as grant-in-aid From 1924 to 1926, 

and in 1928 the Royal Irade issued 

to change the name of the school to 

(al-Madrasa al-Faisalyia- al-

Waqfia), and on July 1, 1931, its 

name had changed once again to 

(al-Madrasa al-Dinia). On the next 

month, notably on August 27, 
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1931, the al-Auqaf appointed Sheik 'Abdulla al-Ni'mah and Sheikh Mustafa 

al-Bakri in their capacities as teachers at the school, with salaries of (200) and 

(150) respectively. 

 Since the of establishment of the school up to 1932, it’ s teaching staff 

consisted of some well-qualified teachers such as Sheik 'Abdulla al-Ni'ma 

(headmaster) Sheikh Mustafa al-Dabagh, Muhammad Tahir al-Fakhri, Thiā 

Yunus, Yassin al-'Uraibi, Muhammad Raaūf al-Ghulāmi, abdul-Qāder Kamali 

al-Rassül-Agha, and Maḥmūd Nuri Qaṣṣāb-Bāshi. 

As to the school's curriculum, it focused greatly on religious sciences, 

the Arabic language and, to a lesser extent, on some foreign languages and 

modern arts.              
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 االنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل
 31/3/2021ولغاية  1/1/2021للفترة من 
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 في كنيسة حوش البيعةجانب من القداس الذي اقامه البابا 

 اثناء زيارته للموصل 
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 افتتاح الجسر الثالث في الموصل  -2

 2021آذار  8بعد اعماره 

 

 

 الجسر بعد االعمار

 



 مـوصليـات
 م(2021آذار هـ/ 1442شعبان ) 59 : العدد

 (173) 
 

 

 

 الجسر قبل االعمار
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