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  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١(  
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  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢(  
 

 
  أ.د.ميسون ذنون العباجيي   كلمة العدد    .١

  رئيس هيئة التحرير 
٣  

موعة    .٢ أوراق املؤرخ سعيد الديوه جي (إصدار جديد) ا
  االوىل

  أ.د ذنون الطائي
   

٥  

غأ.م.د.دمحم   نظرة وصفية ملكتبة االعدادية الغربية يف املوصل   .٣   ٨  نزار الد
  ١٥  د.سعد سعيد الديوه جي  العوائل املوصلية البعد املدين _ احلضاري أللقاب   .٤
  ١٨  ا. م .د. علي امحد العبيدي  جتليات املوروث الشعيب يف أعمال جنيب يونس   .٥
  ٢١  طالل صفاوي العبيديالباحث   يف املوصل –املطيغجية  -حمرتيف وهواة الطيور   .٦
لة قراءة يف السرية    .٧ الذاتية والعلمية لألستاذة الدكتورة 

  شهاب امحد
  ٢٥  أ.م. د. عمر امحد سعيد

ضة العسكرية يف املوصل   .٨ رخيي  عرض لكتاب الر   ٣٠  الغضنفري م.د. صهيب حازم   توثيق 
  ٣٤  صر عبد الرزاق املال جاسمأ.د.   املوصل واالسرة اجلليلية  من منظور اكادميي غريب   .٩

 Percy" إستكشافات ملواقف املؤرخ بريسي كيمب    .١٠
Kemp  من تدوينات مؤرخي املوصل يف العهد اجلليلي

  م " حبث يف التوثيق التارخيي احمللي١٨٣٤ – ١٧٢٦

  ٣٧  حمفوظ اخلفاف عليم.د. 

  ٣٩  أ.د. ميسون ذنون العباجيي  حملة موجزة عن قبيلة األزد يف املوصل   .١١
للشاعر  قصيدة للمتنيب" املوازنة النقدية لقصيدة "آخر   .١٢

  الدكتور وليد الصّراف
  ٤٥  أ.د.غامن سعيد حسن الطائي

ذربيجان ومسامهة القبائل املوصلية اليمانية يف    .١٣ الوجود العريب 
م) (إمارة بين مر الطائي ١٢-٧هـ/ق٦-١تكوينه بني(ق

  املوصلي منوذجا)  

  الباحث عمر عبدالغفور القطان
  

٥٠  

رات)    .١٤   شخصيات موصلية يف كتاب (االشارات اىل معرفة الز
  م)١٢١٥هـ/٦١١للسائح اهلروي (ت

سني غ يوسف أ.م.د. هدى    ٦١  الد

ابن الشعار واسر املوصل اسرة قليج بن تكني خان امنوذجا    .١٥
ا -   -شهادة اختص 

  ٦٤  أ .م. د. مها سعيد محيد

الفوطي (ت  تلخيص َجمَْمع اآلداب يف معجم األلقاب البن   .١٦
م) امنوذجاً للصالت العلمية بني علماء ١٣٢٣هـ/٧٢٣

  املوصل وبغداد

  ٦٧  م.د.حنان عبد اخلالق السبعاوي

  ٧٠   جانب من االنشطة العلمية ملركز دراسات املوصل  .١٧



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣(  
 

  العـددلمة ك

مازال مركز دراسات املوصل يواصل نشاطاته العلمية من اقامة ورش ودورات يف التعليم املستمر        
ريخ مدينة املوصل املعاصر و لنسبة اىل  لتحديد وكذلك الندوات فكان هناك نشاط علمي له امهيته 

تشرين الثاين  ٣٠بتاريخ  العلمية الثامنة واخلمسونيف التاريخ العثماين حيث عقد املركز ندوته العلمية 
 السمات احلضارية لوالية املوصل  خالل العهد اجلليلي( واملوسومةيف رحاب جامعة املوصل  ٢٠٢١
املوصل واليت ال زالت  اليت جاءت لبيان الدور احلضاري الذي لعبته هذه االسرة يف )١٨٣٤-١٧٢٦

ألسرة اجلليلية من الفرتات التارخيية  قية اىل عهد هذا، وتعد فرتة احلكم العثماين احمللي املتمثلة  رها  ا
ن عهد السيطرة العثمانية همةاخلصبة وامل وتعد اسرة  ،يف التاريخ السياسي احلديث لوالية املوصل ا

نت قد انضمت اىل االدارة العثمانية وحازت على مناصب هامة، وكا ،اجلليلي احد اهم االسر العريقة
شا اجلليلي، حيث شهدت املوصل يف عهده ا حسني  تطورا الفتا خالل الربع االول من  ومن ابرز وال

، مث واالقتصادية ،والسياسية ،ادوارا مهمة على صعيد االحداث ت هذه االسرةولعب ،القرن الثامن عشر
دور كبري يف حركة البناء االعمار انذاك يف املوصل واليت مشلت املساجد، املدارس، ، وكان هلا الفكري

ت، االسواق اخل.   اخلا

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤(  
 

   
هزت الثالثة عشر حبثا وورقة عمل متحورت يف جلستني         وقدمت يف هذه الندوة حبوث واوراق 

وقد يقال ان موضوع هذه  علمينت لتبني السمات احلضارية ملدينة املوصل يف ظل حكم هذه االسرة،
الندوة قد كتبت فيه دراسات على املستوى احمللي واالجنيب، ولكن كموضوع لندوة مل يتم تناوله، وكذلك 

بدور كبري  هاافراد فان هذه الندوة جاءت عرفا هلذه االسرة اليت مازالت حاضرة من خالل قيام 
ر اليت دمرت يف احداث مب م يف اعمار اال فلهم كل من جوامع واسواق،  ٢٠١٧-٢٠١٤سامها

التحية والتقدير هلذه اجلهود ولكل من ساهم ويساهم يف حركة االعمار يف سبيل ارجاع مدينتا املوصل 
ء اىل سابق عهدها.   احلد

  

   
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥(  
 

          
ت والده املؤرخ الكبري سعيد الديوه ملا يزل أ.د.أيب سعيد الديوه جي يلملم أو          ئق وكتا راق وو
ريخ املوصل احلديث واملعاصر اال ويذكر امسه٢٠٠٠-١٩١٢جي ( ٍد ،) الذي ما أن يذكر  ملا له من أ

لتاريخ السياسي واحلضاري واالقتصادي  ،بيضاء يف الكتابة التارخيية السيما أرخنته ملوضوعات تتعلق 
ته يف موضوعات  الرتاث الشعيب املادي والالمادي وبتالوينه ،املوصلواالجتماعي ملدينة  فضًال عن كتا

وبذلك يكون قد ارسى قواعد  ،املختلفة
واسس الكتابة يف التاريخ احمللي ملدينة 
املوصل عرب مؤلفاته اليت تزيد عن الثالثني 
مؤلفًا فضًال عن مقاالته واحباثه وكتبه 

ت واملؤمترات احملققة ومشاركاته يف الندوا
والراحل الكبري   ،احمللية والعربية والعاملية

كان مرجعًا علميًا مهمًا لكل الدارسني 
والباحثني كنا نراجعه يف مثانينيات القرن 

نسأله  ،املاضي وحنن طلبة الدراسات العليا
رائه ونركن  ونغرف من علمه ونستأنس 
اىل توجيهاته العلمية يف موضوعاتنا التارخيية 

.  
ن ولده أ.د. أيب يعد           واحلق يقال 

إذ بر والده منذ  ،خري خلف خلري سلف



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦(  
 

ئق والكتب املخطوطة  ٢٠٠٠رحيله عن دنيا سنه وهو يبحث وينقب يف ارث والده بني االوراق والو
وجيهد النفس يف نشرها ألعمام الفائدة وعمًال بوصية والده القائل:"  اجتمع عندي ما يستحق التدوين 

الت ومل يزل عندي ما مل ينشر وما حيسن نشره ً عديدة منه يف ا  ،وهو قليل من كثري ،ونشرت احبا
ن يكملوا ما فاتين حرصاً عليه من الضياع "،اقدمه اىل ابناء بلديت العزيزة م    واهيب 

وقد  ،مزيدةمن تلك االعمال املخطوطة او تنقيح بعض االصدارات بطبعة جديدة و  اً وافر  اً إذ اصدر عدد
  تشرفت بتقدمي وعرض بعضاً منها.

واليوم يطالعنا أ.د. أيب الديوه جي مبؤلف جديد محل عنوان (أوراق املؤرخ سعيد الديوه جي)         
موعة االوىل الذي يقع ب  جلد ٢٠٢١صفحة (٣٣٦ا ) وهو يتعرض اىل مسرية مؤرخنا الكبري احلافلة 

فيسلط الضوء على حمطات من حياته  ،ولوجه ملوضوعات بكرُا يف تناوهلاواملثابرة وغزارة النتاج العلمي و 
ب العلم ورجال الدولة وعرض  الوظيفية واملهنية وعالقاته االجتماعية ومراسالته مع كبار العلماء وار

مشفوعة بعديد من الصور الشخصية ويف مناسبات رمسية وعلمية واجتماعية اىل جانب  ،اوراق خمطوطة
الت احمللية والعربية همن مقاالته يف (ام عرض مناذج عن سبب اصدار هذا املؤلف يقول أ.د و : ات) ا

ته ومالحظاته.  أيب الديوه جي :"الحظت ومن الرتكة الواسعة اليت بقيت يف مكتبة الوالد واملتمثلة يف مدو
ا تستحق النشر للفائدة املتوخاة منها فقمت جبمع غالبية هذه الوقائع اليت متثلت يف سجالت واوراق  ،ا

يف وقت مل تكن وسائل التصوير متاحة على النحو الذي عليه االن ومنذ ،ومالحظات ودفاتر لتدوينها
اربعينيات القرن املاضي ..ومن بني املقتنيات يف مكتبة الوالد جمموعة من الكتب املخطوطة للشيخني 

درة كاالجازات العلمية املمنوحة من العلماء واملراسالت املختلفة  عثمان وامحد الديوه ئق  جي وو
ئق اليت نقلها من مكتبات املوصل املنتشرة يف املساجد ومكتبات  ..وقد ترك الوالد جمموعات من الو
اُألسر املوصلية ومن مكتبة املتحف اخلضاري يف املوصل ومن مصادر اخرى ..واليت تتناول جوانب 

ريخ املوصل ورجاهلا وعلمائها وما قدموه من كتب وجهود واسهام يف حقول العلم واملعرفة مض يئة من 
رخيية  ..كم ان تواصله استمر مع االسر العلمية يف املوصل والسعي للحصول على معلومات وحقائق 

ئق عن هذه اُألسر " مضامني هذا السفر  وعليه وبغية اعطاء صورة واضحة املعامل عننفيسة، واحتفاظه بو
يت العناوين األتية:العلمي ال وقائع يف /بد من إجياز أهم مضامينه إذ يبدأ بتقدمي أ.د. ابراهيم العالف مث 

ترمجة الشيخ العالمة /ترمجة دمحم بن سليمان بن سلطان الديوه جي /حياة سعيد الديوه جي مع سريته 
جمموعة /ترمجة الشيخ أمحد الديوه جي /ديوه جي عثمان الديوه جي/ ترمجة الشيخ العالمة عثمان ال

ب املسجد /صور قدمية للمؤرخ سعيد الديوه جي  املكتبة /جملس املؤرخ الديوه جي /موقع الدار /حملة 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧(  
 

خطاطوا كتب /من اصدقاء الوالد سعيد الديوه جي /خواطر عن مكتبة الوالد سعيد الديوه جي /
ئق وروا/ومؤلفات املؤرخ الديوه جي  مدرسة الفالح /اإلحالة على التقاعد  /ت متحف املوصل و

االسهام يف انشاء كلية /مالحظ معارف املنطقة الشمالية /١٩٣٧للبنني يف املوصل /املتوسطة الشرقية 
احاديثه التلفزيونية /احاديثه االذاعية /اسهامه يف مجعية الرتاث العريب /١٩٦٨احملاسبة وادارة االعمال 

راته ورحالته /الت النشر يف ا/ تسجيالت مركز دراسات املوصل /من االرشيف/كتب قيد االجناز /ز
موعة اخلطية للديوه جي /من جمموعة مراسالت الديوه جي / جمموعة /من العلماء القضاة يف املوصل /ا

لقاءات املؤرخ /جتاوزات على كتب الديوه جي /العم الديوه جي شاعراً /من النصوص والرسائل النادرة 
ب املسجد/الديوه جي    جمموعة صور للديوه جي يف مناسبات متعددة./الدار واملدرسة يف حملة 

وتكمن امهية هذا املؤلف كونه يعرف القراء على اجلوانب الشخصية والعلمية ملؤرخنا الكبري من       
رخيية يدة (خالل عرض اوراقه الشخصية وخمطوطاته وارائه اخلاصة ملوضوعات عد ) اجتماعية وسياسية و

  فضًال عن عالقاته الواسعة من خالل مواقعه الوظيفية واملكانة العلمية املرموقة اليت حازها طيلة حياته 
جلهد العميم والعمل املضين الذي يبذله االستاذ الدكتور أيب         يف  سعيد الديوه جي واخريًا اشيُد 

ريخ املوصل احلديث واملعاصر سبيل خدمة العلم واملعرفة والكشف لصحة والعافية  .عن كنوز  متعه هللا 
به على اجتهاده ومثابرته على مدى اكثر من عقدين من الزمان وهو  وجعل هللا ذلك يف ميزان حسناته وا
ت والده يف اجلوانب املتعددة وهللا  ينقب ويبحث يف موروث والده العلمي وديدنه نشر مامل ينشر من كتا

  يل التوفيق .و 
  

  

  

  

  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨(  
 

تعد االعدادية الغربية للبنني إحدى أشهر املدارس الثانوية  يف حمافظة نينوى واليت تقع يف مدينة 
ب اجلديد ذا االسم لوقوعها يف اجلانب الغريب من مدينة  )١(املوصل يف اجلانب االمين مبنطقة  ومسيت 

  .)٣(١٩٣٦أسست سنة  )٢(املوصل القدمية

  
الهتمام وتسليط  حناول يف هذا املقال القاء نظرة وصفية لواقع مكتبة هذه املدرسة اليت مل حتظ 

ت القرن العشرين. ،الضوء عليها درة يعود البعض منها اىل بدا ا تضم مصنفات    فضال عن ا
ا بعد االعمار الذي شهدته االعدادية الغربية اخذ كادرها على  عاتقه االهتمام مبكتبة املدرسة أل

ا الثقايف والتعليمي وتشكل مبجموعها وما حتويه من كتب مكا ومالذا  ،تشكل جزءا مهما من كيا
  لروادها من الطلبة واملُدرسني .



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩(  
 

  
ا من املكتبات املنظمة بكادرها وامنائها ليدلاو  ا كانت وال زالت متتاز بكو ل على ذلك ا

ى حلة.ويشهد هلم حبس م وتفانيهم يف ابرزها    ن الرتتيب والتنظيم خلزائن كتبها وتعاو
تشتمل مكتبة االعدادية الغربية حاليا على قاعة كبرية مستطيلة متتد بشكل طويل حتتوي على ما 

وحتتوي على بعض  ،وقد رصفت بشكل متقابل كل خزانة تقابلها خزانة ،يقارب عشرين خزانة للكتب
إلضاءة والتهوية اجليدة ودخول اشعة الشمس اليها. ،ثة للمطالعةاملناضد احلدي   ومتتاز القاعة 

  
وقد مت استغالل بعض الرفوف االخرى لشغل الكتب واليت مت وضعها فوق اخلزائن املشار اليها لكثرة  

  كتب املكتبة واليت مألت اخلزائن العشرين على آخرها .



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٠(  
 

  
دي املكتبة اهتم امناء مكتبة االعدادية الغرب    رخيها بتنظيم وعمل سجالت لزوار ومر ية على مر 

ا  ئق أل ومطالعي الكتب ولبيان مدى هذا االهتمام تعد هذه السجالت اليت دونت خبط اليد مبثابة الو
دونت لنا امساء االشخاص الذين كانوا يستعريون الكتب وعناوينها بل وميتد التوثيق احيا اىل ذكر 

نشرية للكتاب وهي تعد مبثابة اوعية حلفظ الكتب وان كانت الوسيلة يدوية وبسيطة وكانت  املعلومات ال
ريخ االعارة للكتاب .   كل عملية اعارة يثبت اىل جانبها 

  
  )١٩٧٨-١٠٧٧(سجل اعارة الكتب يف مكتبة االعدادية الغربية للعام الدراسي 

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١١(  
 

ب مرتب حسب سنوات العام الدراسي واخرت وامتازت املكتبة بوجود اكثر من سجل إلعارة الكت    
اذ كان نظام  ،١٩٧٨-١٩٧٧منها سجل اعارة الكتب يف مكتبة االعدادية الغربية للعام الدراسي 

االعارة وترتيبه يف السجل يتم بتخصيص صفحة واحدة لكل طالب يكتب يف اعلى الصفحة االوىل اسم 
لطالب وتسلسه يف السجل مث عمل حقول عمودية الطالب ومرحلته الدراسية (الصف والشعبة) ورقم ا

ريخ االستعارة ورقم الكتاب  حبدود سبعة حقول على شكل جداول تتضمن تسلسل الكتاب وامسه و
كتب كل شهر ونصف   ٥-٤ومبعدل عدد اعارة يصل بني  ،(تصنيفه) وتوقيع الطالب وخامة للمالحظات

وحسب ما هو مثبت يف  ،تاريخ واالدب العريباما مواضيع هذه الكتب فجلها ينحصر بني ال ،الشهر
لكتب حوايل  وكما هو مثبت يف  ،٥٠٧صفحات السجل اعاله فقد بلغ جمموع االستعارات اخلاصة 

ه   الصورة اد

  
وقامت ادارة املكتبة حاليا بعمل سجل احصائي لكل موجودات الكتب يف مكتبة االعدادية الغربية بغية 

ا والعلوم اليت تندرج ضمنها وهو سجل حديث واوراقه الداخلية مطبوعة حصر الكتب بكافة  اختصاصا
وغالبا ما يتم اقتناؤه من املكتبات االهلية وقد ثبت داخله املعلومات عن الكتب بقلم احلرب وخبط اليد 

  وبشكل واضح .



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٢(  
 

  
 –الغالف اخلارجي للسجل املوحد لكتب مكتبة االعدادية الغربية  -

  
العة السجل املوحد لكتب املكتبة فان تنظيمه يتم بذكر تسلسل الكتاب وعدد نسخه ومن خالل مط

ريخ نشره ت النشرية للكتاب من ذكر اسم املدينة ودار النشر و  ،وعنوان الكتاب واسم املؤلف والبيا
عنوا يف الصفحة الواحدة وذكر يل املدرس الدكتور علي حمفوظ  ٢٦ومبجموع عدد كتب يصل اىل 

فاف وهو استاذ التاريخ يف هذه املدرسة نقال عن امني املكتبة احلايل السيد صفوان دريعي بدر عبدهللا اخل
  .)٤(كتاب  ٣٠٠٠الزيدي أنه بلغ عدد كتب مكتبة االعدادية الغربية  حوايل 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٣(  
 

ملوصل على العديد من الكتب ذات الطبعات القدمية    وقد احتوت مكتبة االعدادية الغربية 
ت الربع االول من القرن العشرين. واليت يعود   البعض منها اىل بدا

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٤(  
 

  
للغة الرتكية متتاز بعتاقتها  )٥(وهذه العينات املختارة من الكتب جلها يف اللغة واالدب العريب وهي 

ا وجلها ما كان يطبع يف مطابع اسطنبول .   وقدمها وندر
قال ام ال   ه

ل العالف )١( ا خل صل ،اب اب ال ق أب ي م أع مان ،اب ال ة ال ل  ١٣ ،ج ي) ،٢٠٢١ي  (رق
د )٢( م ار ال ل ع ال ر ج اذ ال ة مع االس ل  ،مقابلة ش صل – ١٩٥٢ت ارة ،ال ارخ وال اذ ال أس

ة  ة االسالم صل–الع ة - جامعة ال ان م االن ة للعل ة ال ارخ –كل ارخ ب ن االول  ٩ق ال اعة  ،٢٠٢١ان ال
اء  ٣٠: ١٠  م

ي) )٣( ك (رق ة لل على ال ب ة الغ اد ة االع  صف
ة مع  )٤( ر مقابلة ش رس ال صل ال ل ال فاف ت ف ال رس مادة  ،١٩٧٥  - علي م ادم في  االق

ة ة الغ اد ارخ  ،االع ن االول - ٨ب اعة  ،٢٠٢١-كان اء ٩:٠٠ال هللا نق ،م ر ع ان درعي ب ال ع ال صف
صل،ال ل ال صل . ١٩٨١-ت ال ة  ة الغ اد ة االع  ام م
قالة . )٥( ر ال ه  و را ب ل م فاف وال تف ف ال ل الى  د. علي م ال ال اح  م ال ق  ي



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٥(  
 

رخيها  ،برزت املوصل يف اآلونة األخرية على واجهات األخبار     ملا متر به من نكبة مل تشهد هلا مثيال يف 
 الطويل، وكالعب رئيسي يف أحداث الشرق األوسط املرتبك . 

صل جغرافيا وحضار ودينيا ولغو وأثنيا لبالد وادي الرافدين واملوصل ومن إمسها هي حلقة الو     
م وإئتالف مث صارت  ت اليت تتعايش بو واجلزيرة مع بالد العجم عموما وتنصهر يف املوصل كل املكو

 مركز جذب ملا حوهلا كما يقول الراحل جرجيس فتح هللا . 
األديرة بشكل ملفت للنظر ومنذ مئات ويشهد على ذلك جتاور اجلوامع واملساجد والكنائس و     

ا .  السنني وقبل أن تصرح بريطانيا وسويسرا وغريها من األنظمة الدميقراطية الليربالية ببناء املآذن يف بلدا
وكنا قد ذكر يف مقال سابق عن رحلة 

نيبور " الرحالة األملاين " للموصل "  
م " واليت أكد فيها  ١٧٦٦_  ١٧٦٥

يحيني يعيشون بسعادة أن اليهود واملس
  يف هذا البلد . 

إن فتنة داعش األخرية " أم الفنت "      
ليست صناعة حملية طائفية فهي صناعة 
خارجية أقليمية معقدة ومن يعتقد غري 
ذلك من خالل التحليالت التلفزيونية 

وهذا ما  ،فلةوالقراءة السطحية ويهمل الواقع الدويل فهو أشد الوهم وقد يصل به الوهم إىل حد الغ
ة وهدوء وعلى ضوء نظرية املصاحل القذرة ومبا أننا لسنا  أيقنه من عاش معها وقرأ وحلل األحداث 
ينا التنويه إليه وللتأكيد على أن املوصل كانت الضحية الكربى يف هذه  بصدد هذا اإلجتاه ولكن إر

للوم على أهل املوصل ليصطادوا اللعبة املعقدة القذرة اليت حيلو لبعض الذين يركبون املوجات  أن يلقوا 
 املناصب واملراكز . 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٦(  
 

ورجوعا لعنوان املقال فـإن هذه املدينة التنجب مثل هؤالء الوحوش الذين جاؤوا من كل األصقاع      
ء مث ألبسه رداء دينيا مهلهال مل يعد خيفى على أحد .  والبلدان ليتخذوها مسرحا لتنفيذ من صنع هذا الو

ن مسألة ألقاب العوائل املوصلية تعترب مؤشرا اليستهان به حول أصالة املدينة متتد جذورها مع أ    
ا مل تكن مدينة ختص عشرية  ،شقيقتها التوأم نينوى وتستمد عمقها احلضاري منها آلالف السنني و أ

سست على أشالء الغري  ،واحدة أو قبيلة معينة والدينا واحدا وال مذهبا معينا ودمائهم كما حدث وال
ا األصليني . م على أشالء سكا  عندما غزى األوروبيون األمريكتني وأسسوا حضار

 فحضارة املوصل_ نينوى عمرها أكثر من ثالثة آالف عام .  
داعش" وهم قلة قليلة -إن إنتماء بعض األشخاص لتلك العائلة أو العشرية هلذه "املؤسسة الفاسدة    
رخيها احلضاري وأهلها الذين وقف معظمهم ضد هذا التنظيم الفاسد مث جداً  ،  اليقلل من قدر املدينة و

 أرتدى لباس الدولة اإلسالمية وكل مافعله يتناىف مع روح اإلسالم قلبا وقالبا . 
ألعمار احلرفية والتجارية ومايتبعها من     ألقاب مثل  إن أول الدالئل اليت تؤشر العمق املدين مايتعلق 

غ  ،اخلياط ،العالف ،الصائغ ،اخلشاب ،النجار ،الصفار ،النجيفي ،العطار ،اخلفاف ،القزاز ،الد
 اخل ،،،البزاز ،الصواف

قد أفرد الوالد رمحه هللا كتا كامال عن أعالم الصناع املواصلة عرب التاريخ وبعض األلقاب يستمد    
 ،املوصل مركزا لوالية عثمانية مهمة ألكثر من أربعة قرونحيث كانت  ،عمقه التارخيي بصيغة الرتكية

قصاب  ،الصابوجني ،الديوه جي ،الدملوجي ،العباجي ،فأخذت الصيغ هذه الرتكيبات مثل اجلادرجي
شي ،شي  ،، اخل . ،عطار 
لشؤون العلمية         ،الدينيةوأما العمق الثاين ملؤشرات البعد املدين للعوائل املوصلية فهو مايتعلق 

ملدارس العلمية الدينية على املذاهب األربع هيك عن التكا املتعلقة  ،حيث كانت املوصل تعج 
،،، أخل . ولذلك ترى ،لزهاد ومتصوفة الزهد وما يتبعها من مراقد كالشيخ قضيب البان والشيخ فتحي

 ،املختار ،اإلمام ،الكاتب ،وآل قبع ،النقشبندي ،الطالب " طالب العلم "  ،املفيت ،ألقاب القاضي
 ،، اخل  . ،التكاي ،املدرس

م األصلية يعد عامال مهما يف مسألة التفاعل اإلجتماعي وليست عامل       لقا إن متسك أهل املوصل 
فكثري ممن سكنوا املوصل الذين جاء أجدادهم من مدن أخرى بقوا على أصوهلم  ،فرقة كما يعتقد البعض

 ،، إخل .،البنجويين ،األربيلي ،السنجاري ،العقراوي ،، احلديثيالعاين ،مثل الراوي



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٧(  
 

وأما األلقاب املستمدة من أصول عشائرية أو قبلية فهي ظاهرة واضحة جدا يف املوصل وداللة     
لذلك ترى  ،التقبل النقاش على التفاعل احلضاري داخل املدينة وهي غري مقتصرة على األغلبية العربية

 ،السليفاين ،الزهريي ،الطائي ،احلديدي ،الشمري ،العبيدي ،مثل اجلبوري ،شرة جداهذه األلقاب منت
 ، اخل . ،الربيفكاين ،املزوري ،الربواري

ا من أجدادهم ذي الشهرة يف جمال معني مثل آل جليلي  ،هيك عن أن بعض العوائل إستمدت ألقا
 ، اخل مع أصول عشائرية الختفى على أحد . ،البصو ،الفخري ،آل كشمولة ،الليلة ،آل مجيل ،آل زكر

 ،الصقال ،آل رسام ،واأللقاب منتشرة كذلك بني العوائل املسيحية العربية يف املوصل مثل آل سرسم    
آل  ،القس ،عبو النيب ،بطي " بطرس " ،النقار ،العفاص ،أبو الصوف ،القس ،الشماس ،الكركجي

 ،، إخل . ،قصري، آل قصرية
ا شأن العوائل ومن مالحظ     ة سريعة جند أن هذه األلقاب تعود ألسباب حرفية أو دينية أو جتارية شأ

آل  ،العربية املسلمة إن من العوائل ذوي األصول العربية هلا ألقاب تركية أو كردية مثل آل جلمريان
 الديوه جي .  ،آل جومرد ،رشان
خذ لقبها من الديين مثال قد جعل بعض الع -فإن التفاعل األثين       وائل العربية مثل عائلة النوري 

 الشيخ نور الدين الربيفكاين الكردي شيخ جدهم دمحم . 
وبني املسلمني واملسيحيني  ،وبعض األلقاب مشرتكة بني املسلمني من عرب وأكراد مثل لقب املفيت     

 ،، إخل .،زاخويلال ،العقراوي ،والكركجي وبني املسيحني والكرد مثل اجلزراوي ،مثل الصقال
وهذه مؤشرات على بساطتها تدل على التفاعل اإلجتماعي بغض النظرعن الدين أو القومية بني أهل      

 املوصل . 
حثون  ويف هذه العجالة السريعة واليت مل نغطي فيها كل جوانب هذه املسألة اليت سبق وأن غطاها 

فالغاية من  ،مسألة نرجو منها املعذرة والسماحعديدون من نواحي عديدة فاتنا ذكر بعض األلقاب فهي 
ت املوصلية من خالل زاوية األلقاب وردا على كل  لدور التفاعلي احلضاري للمكو املقال هو للتذكري 
من ينال من أهلها أو حياول النيل من دين األغلبية العربية املسلمة فيها أو النيل من الدين عموما بسبب 

قة والمجلفتنة داعش واليت دفع  وأن الدين يف املوصل  ،أهل املوصل مثنها غاليا وليس هلم فيها ال
دة اللحمة اإلجتماعية ومل يكن عامل تناحر وفتنة كما  بشطريه املسلم واملسيحي كان عامال رئيسيا يف ز

 أراد ملن خطط ألهداف داعش املعقدة .
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )١٨(  
 

 
لقد تنوعت اشكال املوروث الشعيب يف االعمال الفنيــة فمنهــا مــا كــان علــى شــكل تــراث معمــاري 
ء شعبية كانت ترتديها جمموعة معينة يف مكان ما، ومنهــا مــا كــان علــى  شعيب، ومنها ما كان على شكل أز

  ارستها يف فرتة معينة.شكل عادات وتقاليد اعتاد الناس على مم
ــا  ــا وخربا يعــد املــوروث الشــعيب احــد العناصــر االساســية ملقومــات اي أمــة الحتوائــه خالصــة جتار
الرتاكميــة واالنتهــال مــن جتــارب االســالف، ممــا يعــين جتــدد االفكــار امللهمــة لألجيــال القادمــة وان االتصــال 

  االندفاع االجيايب الذي تتطلبه احلياة املعاصرة. والتواصل مباضي االمة وروحها املتجلية يف نتاجها يعزز
ــاة   ألصــالة والصــدق مــن خــالل نقــل الفنــان هــذه الصــور مــن احلي ت الشــعبية  وامتــازت املــورو

اليومية. وان املوروث الشعيب هو جمموعة واسعة من مأثورات الفنــون الشــعبية الــيت ابتــدعها الشــعب جبميــع 
االنسان من شعائر وطقوس ومراسم وما يؤمن بــه مــن معتقــدات شــعبية  فئاته وطبقاته وتشمل كل ما مارسه

تمــع وحكمتــه  وما صدر عنه مــن عــادات وتقاليــد واشــكال ثقافيــة عقليــة وماديــة خاصــة متثــل تفاعلــه مــع ا
ت واملالحــم واالغــاين  وابداعاته املختلفة عرب العصور مثل اللهجات واالشعار واالهــازيج والــرقص واحلكــا

  واحلرف الشعبية.واالمثال 
يشكل املوروث الشعيب أحد أهم املوضوعات املتوفرة يف أعمال الفنان التشكيلي املوصــلي جنيــب 
عمــال ابداعيــة،  ــا الــيت يتفاعــل معهــا ليســتطيع متثيلهــا مجاليــًا  يــونس فهــو جــزء مــن احليــاة اليوميــة ومفردا

عــّل مــن بــني هــذه املوضــوعات هــو املــوروث فهناك العديد من املوضــوعات الــيت تناوهلــا الفنــان التشــكيلي ول
الشعيب ملا حيتويه من معتقــدات وعــادات وتقاليــد وممارســات شــعبية، إذ نقــل لنــا هــذه املمارســات الســلوكية 
والطقوسية معاً، كما ويتضمن الفولكلور من خالل املالبس الشعبية اجلميلة اليت نقلهــا نقــًال صــادقاً ومعــربًا 

ــة. وكا ـــونس قيمـــة انســـانية يف األعمـــال اإلبداعيـ نـــت للموضـــوعات الشـــعبية الـــيت اشـــتغلها الفنـــان جنيـــب ي
تمــع  وحضارية تستدعي التوقف عنــدها ودراســتها وهــي تعــد مصــدرًا مهمــاً مــن مصــادر معرفتنــا بثقافــات ا
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وعاداته وسلوكه وهذه العادات هي ما فتنت الفنان وجعلتــه ينــتج جمموعــة مــن اللوحــات الــيت حتمــل تقاليــد 
  اجتماعية موغلة يف القدم فكانت لوحاته ابرازًا لكل ما عاينه وعاشه يف تلك احلقبة الزمنية. وسلوكيات

اهتم جنيب يونس بتصوير اهــم العــادات والتقاليــد الشــعبية ملختلــف النــواحي االجتماعيــة ســواء يف 
تمــع الريفــي، كمــا اهــتم  ــا ورســم عــدة لوحــات عــن ا إلنســان وبيئتــه جمتمع املدينة ام يف جمتمع اللواحــق 

هيك عن واقعية االشياء والصور كمــا يراهــا  املوصلية اليت متيزه يف نشاطاته ومهنه واصناف حرفية متنوعة 
بــدع مــا يكــون، ال ســيما يف الــدبكات والرقصــات  دون اي رموز. كما ان تصويره حلركة االنسان يشــكلها 

  واجللسات.

طق القرويــة وهــي حالــة بيــع الــدجاج والبــيض يف تعكــس هــذه اّلوحــة حالــة كانــت موجــودة يف املنــا
سوق القرية حيث نرى مشهدًا من املشاهد القرويــة اجلميلــة، فقــد وضــع الفنــان املــرأة الــيت وضــعت العبــاءة 
ً من اللون األمحر ليشد به نظر املشاهد وامامهــا الــدجاجات ذات  السوداء على رأسها وهي ترتدي فستا

للوحــة فنــرى الرجــل ذي الــزي القــروي واملتكــون مــن الدشداشــة البيضــاء اللــون االبــيض، امــا علــى يســار ا
ت الــزي  والسرتة الزرقاء ويضع على رأسه الغرتة وهي مثل الوشــاح األبــيض وعليــه العكــال هــذه هــي مكــو
حليــاة. ونســتطيع ان  القــروي للرجــال الــيت اعتــاد مجيــع الرجــال علــى ارتــدائها ونــرى مجــال املكــان امللــيء 

نــواع النــاس مــن نســاء حنــس مــن خــال حلركــة وملــيء  ل حشــود البشــر املتعــددة احلركــات انــه ســوق ملــيء 
ورجــال واطفــال، وال يفوتنــا طبعــًا ان نــذكر مجــال األلــوان الــيت طاملــا أكــد عليهــا الفنــان جنيــب يــونس فنــرى 
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أللوان احلارة من مثل (اللون االمحر واللون واالصفر) فجمال تنوع األلوان بــة او  لوحاته غنية  يكســر الر
يرفض من ان يكون هناك ملل يف الوان اللوحة، حيث ابدع الفنان يف تصوير حالة البيع والشــراء يف ســوق 

  قروي مجيل.
وهكــذا اســتطاع الفنــان جنيــب يــونس ان حيقــق جتلــي املــوروث الشــعيب يف لوحاتــه الفنيــة مــن خــالل 

ألســلوب الــواقعي ومبســحة تعبرييــ ة. كمــا متكــن مــن نقــل صــورة احليــاة اليوميــة بكــل متثيلــه للحيــاة اليوميــة 
ت) ومن طراز بنائهــا  صدق وبتعبري فين خالص. ورصد كذلك االبنية الرتاثية من (بيوت اسواق مزارع خا

  وحىت مواد البناء املستعملة فيها.

  
حتواءها على البناء املوصلي القدمي الذي كان امليزة االساس يف بناء  املنازل امتازت هذه اللوحة 

القدمية مبدينة املوصل حيث كانت املواد املستعملة يف البناء تتكّون من مادة اجلص والذي يتخلله قوس 
ب الدار ونرى على ميني اللوحة املرأة العربية ذات الرداء االبيض وعليه تلك السرتة  من اخلشب وهو 

للون االخضر الفريوزي واما غطاء الرأس فكان ذا لون أ أللوان الغنية  محر مشع ملئت هذه اللوحة 
املفرحة املعربة عن حالة السعادة اليت يعيشها االطفال يف تلك اللحظة وهم يشاهدون (صندوق الدنيا) 

لثراء اللوين. حلركة و جة    ويرتدون املالبس امللونة اليت شكلت ايقاعًا لونياً مجيالً ملئ اركان اللوحة 
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منذ األزمنة البعيدة... هناك رابطة وثيقة بني االنسان والطيور على اختالف انواعها واصنافها وجند     
َر (تعاىل مليا ما هلذه الرابطة من اآلية كقوله سبحانه و  َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضًال َ ِجَباُل َأوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـْ َوَلَقْد آتـَيـْ

من الطيور لتكون  اً سورة سبأ) ومن هذه الرابطة استخدم واستغل االنسان نوع١٠(آية )َوَأَلنَّا لَُه اْحلَِديدَ 
قصة  عن تواصًال وبريدًا سريعًا إليصال الرسائل واملخاطبات اخلطرية واملهمة، وقد حدثنا القرآن الكرمي

مجل القصص ودور اهلدهد يف القصة، والدول فيما سبق كانت  نيب هللا سليمان واهلدهد وملكة سبأ 
فجعلت هلا مربني ومكان واعتناء إلرساهلا  تعتين برتبية هذه الطيور وحتديدًا من نوع طيور(الزواجل)

ن البالد وغريها واىل و ن املهمة كأخبار احلروب والثورات وادارات ومقتضيات شؤ و واستخدامها يف الشؤ 
جانب ذلك هناك طيور يتم استخدامها يف الصيد سابقًا ويف الوقت احلاضر مثل الصقور وهي من طيور 

ا هواة ا درة ويعتين  لصيد اجلوارح وهي 
ملام يف تربيتها، وهذه إواملربني الذين هلم 

ا واسعارها الباهظة و هناك  الصقور هلا امثا
تم يف تربية  مجعيات ومنظمات انسانيه ودولية 
الطيور بكل انواعها األليفة والوحشية 
واالهتمام يف تربيتها واصالتها وجتري البحوث 
ا صيفًا وشتاًء  والدراسات عن مواطنها وهجر

للتعامل  يف مدينة املوصل هناك حمرتفني وهواةو 
وللطيور اسواق عديدة منذ امد  مع الطيور.

بعيد عرب االجيال املتعاقبة وقد يصل لبعض 
الطيور قيمة واسعار كبرية وقد اشتهر اشخاص 
م انواع من الطيور األليفة ذات  ممن يف حياز
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ا يف مأكلها ومشر ومن هذه الطيور اجلميلة والبعض األخر متيزها  .عالجهاو  ااالصالة واليت يتم االعتناء 
ا يف التقلب يف اجلو وقد ُعرف يف هذه الطيور يف املوصل (السيد دمحم) .  ا لساعات عديدة والعا  طريا

ا فتقدم هلم اخلدمات واالعتناء يف فصلي الصيف والشتاء...        وهلذه الطيور مساكن يف دور اصحا
/الزاجل ١ص هلا حمل للتزاوج والبيض والتفريخ وانواع الطيور األليفة (احلمام) منها وبنفس الوقت خيص

ق اي شديد اجلمال واملنظر ٣/الصابوين٢ ق ٥/والودعي ٤/ والصابوين اال /والوادعي ٦/والودعي اال
 /١٢/والنقش ١١/ واالخضر ١٠/ واملسكي٩/والسماوي ٨/واخلمي ٧اللطخ لون غامق 

/واخلمي ١٨/ واهلندي ١٧/والكركنة١٦/ واالدغم ١٥/والدميريي ١٤لشحمي وا /١٣والكرمشلي
  / االصفر.٢٢/االمحر٢١/االبيض الفضي ٢٠/االسود ١٩واالرفلي 

وهواة الطيور واحملرتفني يقسمون اىل العديد من االقسام الصنف االول حيرص على اقتناء نوعية من     
ق) . مثل الطيور من صنف (الوادعي الطيور يشرتط فيها العنصر اجلمايل والذي يطل أل ق علية (

معروف يف الطريان ملدة ساعات عديدة ومن  والصابوين صدر اصفر) وان تكون هذه الطيور ذات ماضٍ 
السمعة الكبرية عند فضًال عن  ،أسعار هذا النوع من الطيور اسعار خيالية . وقد تصلأبوين معروفني

الثاين: ال يهمه مجالية الطيور بقدر ما يهمه عدد ساعات الطريان يف اصحاب (الكيول) احملرتفني والقسم 
ً لاجلو ومن الضروري مبكان أن ال يدور حول احلمى اي حول  .سبع ساعات او اكثر، قد تصل أحيا

الدار بل جيوب يف طريانه مساء املوصل ويسمى (املطالع) عند احملرتفني ومن املعروف عن الطيور اجليدة 
دما يصبح (خملف) اي يف متوسط عمره يبدأ (يشقف) او (يتقعد) والتقعد نصف دورة يف االصيلة عن

اهلواء بينما (الشقف) دورة كاملة يدور يف اهلواء مث يدور مرتني او ثالثة حلني ما يطلق عليه (يشوش)عند 
روط املوجبة ذلك (ينسل) ذيله اي (نتف) الريش مث يبدأ الطري مرحلة الطريان الطويل تدرجييًا ومن الش

لنزول تدرجيياً، اما اذا تقلب اىل االسفل  عندما (حيط) الطري اىل املنزل جيب أن يتقلب اىل االعلى مث يبدأ 
  يكون غري مرغوب به عند (الصنف) اي اجلماعة وهذه الشروط اساسية يف الطري األصيل . 

لقالش) والقالش هي الطيور واذا جاء اىل (احملطاط) املنزل ومل يتقلب (يلعب) وهبط يطلقون علي ه (
الوحشية اليت تسكن يف قباب اجلوامع واعايل البيوت (غري اليفة) واذا قلب كثريًا وخرجت الدماء من 

لعقر) اي غري جيد    .جناحيه اثناء القلب يقولون ان الطريان مصاب (
ومن شروط جودة الطري (القطع) الطريان املستمر وان تزداد أوقات طريانه يومًا بعد يوم حلني ان يظهر     

الريش اجلديد يف ذنبه والريش جيف من الدم وقد وصل الطري اىل الدرجة القطعية يف الشروط الصحيحة 
العديدة عند ذلك يتم (قص)  اجليدة يف املطالع و(رفة اجلناح) اي الطريان البطيء واملنخفض والساعات
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جناحيه واصبح صاحبه صاحب شهرة هو وطيوره ويكون الطري صاحب سعر كبري يف البيع والشراء ويتم 
  (تزوجيه) من (طرية) حتمل نفس صفات (زوجها) وتكون افراخهم ذات اسعار كبرية . 

وهناك شروط اخرى اذا كان الطري قد طار العديد من الساعات مث بدأت تقل عدد ساعاته اثناء     
اهلبوط مل يقلب او ينزل يف غري منزله ايضًا يعترب ذلك تقصريًا يف شروط الطري اجليد ويف كل االحوال جيب 

ه اثناء اهلبوط يف وكره ان حيضر الشهود من اصحاب االختصاص على شروط الطري اجليد يف طريانه وتقلب
وهناك امراض شائعة عند الطيور واسباب هذه  .هذه الشهادة متنح الطري املكانة والصدارة يف نوع الطري

الطري ا يصاب اليت االمراض حيصل من ضيق املكان وحرارة الصيف وبرودة الشتاء فأمراض الصيف 
الستسقاء) اي ال يتناول املاء فقط وترى معدته كبرية ملاء وعالج ذلك عصر املعدة مث اعطاءه  ( مليئة 

اب املعدي كذلك يصاب الطري يف (خراب) الفم وينظف حلق الطري ويعطى مضادات ومن  مضادات اال
اما يف الصيف اذا كان اجلو حارًا يسبب يف  .احسن االشياء وضع مواد مطهرة يف حوض ماء الطيور

س) على الفالول انتشار (الفالول) على مناقري وارجل الطي لكوي او وضع (شر ور وعالج الفالول اما 
ن تناول الطعام عميتنع الطري و  األنفلونز شتاء تصاب الطيور الويف كال احلالتني يسقط (الفالول) كذلك يف 

   .اىل ان ميوت
وان  ،ضادات املعقمة يف حوض شرب ماء الطيوراملاذن من الضروري واحلالة هذه ان توضع نسبة من     

ئي داخل  شعال مصباح كهر وية مناسبة صيفًا وتدفئة يف فصل الشتاء ولو  تكون مساكن الطيور فيها 
ستمرار من  .املكان ا تكون بلون أخضر مع مراعاة تنظيف سكناها  وملعرفة الطيور املريضة أن فضال

ا والشعري والذرة واملاش  وان تكون اطعمة الطيور (خلطة) من (احلنطة) ،احلشرات األتية من فضال
  والعدس والدخن) . 

ومن املهم جدًا جدًا االهتمام بتنظيف حوض ماء شرب الطيور ووضع نسبة من املعقمات مع املاء      
م املشمسة. م الباردة شتاًء وضرورة اخراجها يف اال   كذلك عدم اخراج الطيور من اوكارها يف اال

ية الطيور هلا قوانينها وقواعدها كما ذكرت قسمًا منها يف تثبيت ومن كل ما سبق جند ان هواية ترب    
ا شيء مهم جداً  ولبيع ، عروفة وعديدة قامت برتبية الطيورويف املوصل شخصيات م .اصالتها وانسا

الطيور يف املوصل هناك دكاكني معروفة مثل (ابو ساحة) و(أبن خرفيش)و(ابن فرجه) اما االشخاص 
صيف) و(سيد دمحم) واالخري ال  فمنهم املفرد من الطيور يف السوق ونعيبالذين ي سني مصفي) و(أبو  )

العراق وهناك اسواق يف كل حمافظات  .وبعض اهلواة ايضاً  يبيع طيوره إال للمحرتفني املعروفني واهلواة
املوصل هلا عدة انواع  الطيور يف انواعها كذلك بني احملافظات ودول العامل فطيوروختتلف  .والدول يف العامل



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٤(  
 

ا ال  - والتنوع–وتسميات ويف بغداد مثًال قد يقتصر النوع  لرضى كو ويف املوصل ال حتظى طيور بغداد 
ا يف الغالب مائلة للون االمحر  تطري مثل طيور املوصل االصيلة وال تقاوم احلرارة والربودة وقد تكون الوا

ر العديدة والذين يطلق عليهم اسم (الكوجمية) (والكومي) عدد من احملمر الغامق وهناك من احملرتفني للطيو 
ا حسب  الطيور قد تصل اىل املئة تطري بطريان مجاعي يف كتلة واحدة جتوب مساء املدينة وخيتلف طريا
اعمارها فالطيور الشابة (املخالف) تطري وقتًا طويًال اما الكبرية يكون فصلها يف الطريان قصريًا ومن 

ت الطريف  ان هناك رابطة قوية ولغة االشارة بني املريب وطيوره (الكوجمي) فهم يعرفونه جيدًا وهذه مل 
وامنا جاءت نتيجة املمارسة واخلربة الطويلة يف العالقات بينه وبني طيوره فالطيور ترصد مربيها  ،جزافاً 

مساء البيت اىل اماكن بعيدة يف  فمثًال عندما يوعز هلا ان تطلع خارج .بذكاء يف اشارته هلا فتمثل لطاعته
قطعة قماش فتعلم ان املرىب يطالبها ان خترج من  هااملدينة فبمجرد ان يهز العصا اليت بيده املربوط يف اعال

مرها  .دائرة الدوران حول منزله واالنتشار اىل مكان بعيد وفعًال تغادر املكان والدوران يف املدينة وعندما 
لطري (املقصوص) اجلناحني فتسرع يف اهلبوط يف أوكارها فوق املنزل (والكومة)  هلبوط جمرد يلقي هلا

للون املطلوب من اجل معرفتها عند االخرين ملن تعود مث ملعرفة  اجليدة اعدادها كبرية وتلون اجنحتها 
ا مسرعة وتت مايل حنو الطري الذي يطري معها من الطيور الغريبة كذلك (الكومي) اجليدة تكون يف طريا

اليمني واليسار بشدة وجتوب املدينة وتسمى (كومة مطالع) وتستغرق الطلعة الواحدة اكثر من عشرة 
ا) .    دقائق مث تعود وتكرر هذه العملية من الطريان عدة مرات ويقال (قضت فصل طريا

متني او ثالثة عات (وحتدي) مثًال تؤخذ كو اوهناك عالقات محيمة بني اصحاب الكوجمية وعداوات) ونز    
او أكثر اىل احدى مناطق املوصل بعد ان يضع كل (كوجمي) طيوره يف اقفاص وتطلق مجيع طيور 
خذ مجيع الطيور اىل وكرها مث تنزل وان كان معها طيور  (الكوجمية) يف آن واحد (فالكومي) اجليدة من 

لصديقه يرسله له وان كان نزلت من (كومي) أخرة ميسك صاحب (الكومي) طري او اكثر فأن كان يعود 
ألخر (عداوة كار) .  الذي من عدوه فيتصرف به وال اعرتاض على ذلك الواحد   يرتبص 

حت هلا فرصة الطريان فأن اغلبها تعود اىل      وطيور (اجليد) مهما بيعت يف السوق او مت امساكها فان ا
ا .  ةصاحبها فهي وفي   لصاحبها ومكا

وهواية تربية الطيور حتتاج اىل جهد كبري واىل مدة زمنية طويلة للتعرف عليها وهي واخريًا ان احرتاف     
 كيد عامل قائم بذاته حيتاج اىل اختالط واىل دراية وحرفية للغوص يف سيكولوجيتها العجيبة . بكل 

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٥(  
 

  
لة شهاب امحد        رز أساتيذ قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلوم أبحد أتعد االستاذة الدكتورة 

ذه الشخصية العلمية واالكادميية الفذة  ،االنسانية يف جامعة املوصل يت هذا املقال كمحاولة للتعريف  و
ا العلمية يف  ا التأليفية ومشاركا ا العلمية مركزين على نتاجا ا الذاتية مع التعريف بسري يف بيان لسري

  احملافل العلمية والثقافية .

  
االستاذ الدكتور عوين عبد الرمحن السبعاوي وهو متزوجة من  ١٩٥٨فهي من مواليد مدينة املوصل سنة 

ريخ تركيا احلديث واملعاصر وهلا منه  احد اعالم قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية وختصصه 
  ابن وبنت .

لة يف قسم التاريخ، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية جامعة املوصل وهي حتمل لقب استاذ  ،تعمل الدكتورة 
ريخ املغرب واالندلس . ،وختصصها العام هو التاريخ العريب االسالمي ،وردكت   أما ختصصها الدقيق فهو 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٦(  
 

 ،١٩٨٠جامعة املوصل سنة  ،كلية الرتبية  ،حصلت على شهادة البكالوريوس يف التاريخ من قسم التاريخ
لت شهادة املاجستري سنة  ريخ املغرب واالندلس من قسم التاريخ ١٩٨٧و  ،كلية اآلداب  ،بتخصص 

كلية   ،يف نفس التخصص اعاله  من قسم التاريخ ١٩٩٦ومحلت شهادة الدكتوراه سنة  ،جامعة املوصل
  جامعة املوصل. ،اآلداب

حث سنة  لة فكانت مساعد  ا الدكتورة  وحصلت على  ،١٩٨٠أما االلقاب العلمية اليت تدرجت 
وامتت ترقيتها العلمية لدرجة أستاذ  ،١٩٩٣وعلى لقب مدرس سنة  ،١٩٨٧لقب مدرس مساعد سنة 

لت مرتبة االستاذية سنة  ،١٩٩٧مساعد سنة    .  ٢٠٠٢و
سة قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية  جامعة املوصــل للفــرتة الزمنيــة املمتــدة /وشغلت منصب ر

جلنــة الدراســات العليــا من اخلربات العلمية واإلدارية االخرى شغلها لرئيس  ،٢٠١٤ – ٢٠١٠بني سنيت 
ــا عضــو جلنــة اعــداد الســمنارات العلميــة يف  ،كلية الرتبية/ جامعة املوصل  –يف قسم التاريخ  فضًال عن كو

ــا عضــو جلنــة الرتقيــات العلميــة املركزيــة يف كليــة  ،قسم التاريخ/كلية الرتبية للعلوم االنسانية دة علــى كو ز
 الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة املوصل.

ريخ املغرب واالندلس ضمن املرحلة الثانية  ،اما عن األنشطة التدريسية هلا فقد سامهت بتدريس مادة 
إلشراف على طلبة يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة املو  ،يف قسم التاريخ صل. وفيما يتعلق 

لة على عشرة رسائل ماجستري ومثلها من أطاريح الدكتوراه .  الدراسات العليا فقد أشرفت الدكتورة 
كثر من عشرين مؤمترا علميا حمليا  لة  وفيما خيص املؤمترات والندوات الدولية فقد اشرتكت الدكتورة 

  التقدير الوزارية وعلى مستوى عمادات الكليات ايضا .ودوليا .وهلا العديد من كتب الشكر و 
ا عضو مجعية املؤرخني  عن كو ت العلمية والثقافية فهي عضو احتاد املؤرخني العرب، فضال ً اما العضو
ء والكتاب يف العراق. فضًال عن عضويتها يف نقابة املعلمني يف  ريني يف نينوى. وعضو احتاد االد واآل

  نينوى. 
لة يف "املوسوعة العربية" التابعة ملنظمة الثقافة واآلداب والفنون، جامعة الدول  وسامهت الدكتورة 

لكتابة عن حنو (  ) علمًا عربيًا وإسالمياً.٣٥٠العربية، 
  أما كتبها املنشورة فقد تنوعت يف جمال التاريخ العريب االسالمي وميكن امجاهلا على النحو االيت : 

فع الفهر  .١  )١٩٨٨ي (بغداد، دار الشؤون الثقافية، عقبة بن 
فع الفهري، دراسة حتليلية (أربد، دار الكتاب،  .٢  ).٢٠٠٣املغرب العريب يف عهد عقبة بن 
ريخ املغرب واألندلس (بريوت، دار الكتب العلمية،  .٣  ).٢٠١٠دراسات يف 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٧(  
 

ريخ الفكر السياسي اإلسالمي (دمشق، دار الزمان  .٤ الشرتاك مع االستاذ ) ٢٠١٠دراسات يف 
 الدكتور نزار دمحم قادر.

 ).٢٠١٠ريخ املغرب العريب (عمان، دار الفكر  .٥
ريخ املغرب واالندلس من الفتح حىت السقوط  .٦ األمهية السياسية والعسكرية ملضيق جبل طارق يف 

 هـ ٨٦٧-٩٢
لة شهاب امحد العديد من البحوث املنشورة     -وهي كااليت :  واخريا فان لألستاذة الدكتورة 

مدينة سبتة من التحرير اىل عصر اخلالفة األموية يف االندلس (جملة الرتبية والعلم، جامعة املوصل)  .١
لد (  .٢٠٠٢) ٩ا

ط العدد ١٣٢٧-١٢٣٩هـ/٧٢٨-٦٤٧امارة العزفيني يف سبتة ( .٢ م). جملة التاريخ العريب، الر
)٢٠٠٠)، ١٣. 

لسياسي لإلمامة عند ابن حزم، جملة الرتبية والعلم، العدد اثر االوضاع يف األندلس على التنظري ا .٣
)٢٠٠١)، ٣٠. 

اية القرن األول  .٤ بداية القرن اخلامس للهجرة)  –امارة نكور (بنو صاحل احلمريي يف املغرب العريب 
 .١٩٩١جملة الرتبية والعلم، العدد احلادي عشر، املوصل نيسان 

ريخ املغرب واألندلس من الفتح حىت سقوط األمهية السياسية والعسكرية ملضيق جبل  .٥ طارق يف 
 .٢٠٠٢هـ جملة األمحدية، ديب ٤٢٢-٩٢اخلالفة 

ط العدد  .٦ ريخ األندلس يف عهد الوالة واألمارة، جملة البحث العملي، الر اسرة ايب عبدة ودورها يف 
)١٩٨٥) ٣٥. 

-٩٧٤هـ/٣٦٨-٣٦٤طمية حركة افتكني يف بالد الشام بني امليول العباسية واإلغراءات الفا .٧
 .٢٠٠١)، ٣١م، جملة الرتبية والعلم العدد (٩٧٨

، ٢٦السنة  ٩أثر اإلسالم يف الفكر العريب من الناحية العلمية جملة (منار اإلسالم) ابو ظيب، العدد  .٨
٢٠٠٠. 

ن حكم اسرة شريكوه  .٩ م حبث منشور ضمن وقائع املؤمتر ١٢٦٢-١١٦٥هـ/٦٦١-٥٦١محص ا
 .٢٠٠٨تشرين األول  ٢٣-٢٠ويل "محص يف التاريخ" العلمي التارخيي الد

ريخ بالد الشام  .١٠ مدرسة الشام الفقهية، االوزاعي أمنوذجاً، حبث منشور ضمن وقائع مؤمتر 
الثامن حتت عنوان "املعارف يف بالد الشام من القرن االول اىل القرن اخلامس للهجرة (السابع اىل 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٨(  
 

، ٢٠٠٩شباط  ٢٦-٢٢هـ املوافق ١٤٣٠ع األول ربي ٢صفر اىل  ٢٧احلادي عشر امليالدي) 
 جامعة دمشق.

األوريب حبث منشور ضمن وقائع ندوة  –األندلس بوابة التواصل احلضاري العريب اإلسالمي  .١١
تشرين الثاين (نوفمرب)  ٥- ٣"ثقافة التواصل، التاريخ والسريورة" مؤمتر فيالدلفيا الدويل الرابع عشر 

 االردن. –، عمان ٢٠٠٩
االسرتاتيجية جلبل طارق عند العرب املسلمني يف القرون الوسطى، ديب، جملة "آفاق  األمهية .١٢

 .١٩٩٧)، ١٦الثقافة والرتاث" العدد (
بنو خزر وموقفهم من اخلالفتني الفاطمية واألموية يف األندلس خالل القرن الرابع اهلجري/  .١٣

 .١٩٩٧)، ٢٠العاشر امليالدي، جملة الرتبية والعلم، العدد (
ر، بغداد،  .١٤ ريخ املغرب، جملة دراسات يف التاريخ واآل ت دمحم بن محادة الربنسي يف  أمهية مرو

٢٠٠٠. 
معركة الزالقة، صفحة مشرقة يف جهاد العرب املسلمني يف األندلس، حبث منشور ضمن وقائع  .١٥

لتعاون مع دار الشؤون الثقافية العامة، وزا رة الثقافة، بغداد، الندوة العلمية ملركز دراسات املوصل 
 .٢٠٠١نيسان  ٩

مدينة تونس ودورها يف مواجهة الغزو البيزنطي يف العصر األموي، حبث منشور ضمن اعمال  .١٦
نيسان  ٢٧-٢٦ندوة "املواجهة العربية للغزو األجنيب عرب التاريخ" احتاد املؤرخني العرب، بغداد 

٢٠٠١. 
ريخ ابن الصرييف، جملة دراسات  .١٧ ر، بغداد نصوص مرابطية من   .٢٠٠٢يف التاريخ واآل
 .٢٠٠١)، ٣٣حمنة ابن رشد بني الفلسفة والسياسة، جملة الرتبية والعلم العدد ( .١٨
اية القرن الثالث وخالل القرن الرابع  .١٩ خلالفتني الفاطمية واألموية،  بنو محدون وعالقتهم 

لد التاسع ١للهجرة، جملة الرتبية والعلم، العدد(  .٢٠٠٢) ا
هـ. ٥٢٠-٤٥٠د دمحم بن امحد املالكي ومكانته العلمية والسياسية يف دولة املرابطني ابن رش .٢٠

حبث منشور ضمن وقائع الندوة الدولية، "دور املذهب املالكي يف جتربة الوحدة املرابطية لدول 
 .٢٠١٠آذار –مارس  ٢٥-٢٣املغرب اإلسالمي الكبري" املغرب، مدينة العيون 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٢٩(  
 

رعاية العلم والعلماء يف العراق، عمر اخليام امنوذجاً، حبث منشور دور سالطني السالجقة يف  .٢١
، ٢٠١٠ايلول  ٣٠-٢٧ضمن وقائع املؤمتر العلمي عن دور السالجقة يف التاريخ اإلسالمي من 

 جامعة قيسارية، تركيا.
حركة الرتمجة يف األندلس وآثرها يف الفكر األوريب، حبث منشور ضمن وقائع الندوة العاملية  .٢٢

- ٨سعة لتاريخ العلوم عند العرب"، العطاء العلمي العريب يف العصور اإلسالمية، التأثر والتأثري التا
 ، جامعة دمشق، كلية اآلداب. ٢٠٠٨تشرين األول  ٣٠

القدس يف الرتمجانة الكربى، حبث منشور ضمن وقائع مؤمتر "القدس عاصمة الثقافة العربية لعام  .٢٣
، "، املعقود يف جامعة البعث، مح٢٠٠٩  .٢٠٠٩تشرين األول  ٢٩-٢٦ص، سور

فع وبناء مدينة القريوان، الدوافع والدور احلضاري، جملة اآلداب والعلوم، جامعة  .٢٤ عقبة بن 
 .١٩٩٩قاريونس، العدد الثالث 

املضامني التارخيية من خالل ارجوزة نظم السلوك للملزوزي، حبث منشور ضمن وقائع مؤمتر  .٢٥
 .٢٠١٠دنية "حوار اآلداب" اجلامعة االر 

لة السيما يف        ومن خالل ما تقدم يتضح لدينا جبالء تنوع النشاطات العلمية والثقافية للدكتورة 
جمال التأليف والبحث العلمي مبجموع بلغ احدى وثالثني نتاجًا علميًا اكادمييًا ما بني حبث وكتاب، مع 

ا العلمية  ملوفقية والنجاح يف مسري  واالكادميية .خالص دعائنا هلا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٠(  
 

   

ضة العسكرية بوصفِه نشاٌط         ليف هذا الكتاب تدوين وحفظ نشاط الر لقد كانت الفكرة من 
م من النسيان. قام بتأليف الكتاب األستاذ ممتاز دمحم  متميز وتدوين أمساء أبطاِلِه محايًة هلم ولنشاطا
حسن عمر أغا آل شويخ، صدر الكتاب 

لعام عن دار الوسام للطباعة والنشر يف ا
م)، والغاية منه ٢٠٢٠ه/١٤٤٠(

ضيني العسكريني لدورهم يف  لر األعتزاز 
ضي، السيما وأن  الني العسكري والر ا
ضية كانت قد تشكلت  ُفرقًا عسكرية ر
ا قد  ضة، ما يعين أ يف خمتلف صنوف الر
م  استقطبت مواهب خمتلفة، فضًال عن أ

من من خرية الرجال الذين أجنبتهم املوصل 
ضيون تناولتهم الصحف  ضّباط ور
م، إذ شاركت وحدات  واهتمت بنشاطا
عسكرية متعددة من املوصل يف كافة 
ضية حمليًا وعراقيًا وبشكٍل  النشاطات الر

  متميز.
 ه/١٤٤١صدر الكتاب يف العام (     

م) عن دار الوسام للطباعة ٢٠٢٠



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣١(  
 

ومخسة حماور وخامتة ومالحق، تناول  صفحة، وقد تضمن متهيد ١٧٢والنشر، وبلغ عدد صفحاته 
م من سياسيني، وعسكريني، ومفكرين، وُكّتاب،  ا بكافة تصنيفا ملوصل ورجاال التمهيد اإلشادة 
ضة واليت  االت، فضًال عن الر وشعراء، ومؤرخني، وفنانني ومبدعني يف خمتلف االختصاصات ويف كافة ا

  ليف الكتاب. هي اهلدف األساس من
ضة كرة القدم       وتناول احملور األول يف بدايته قصيدة وصفية للشاعر معروف الرصايف  وصف فيها ر

ً بدأها ب:   صوهلا وقوانينها من خالل مخس عشرة بيتًا شعر
ضَة العبني وبينهم               كرٌة تراُض بلعبها األجساُم    قصدوا الر

اها ب:   وأ
  لهم                     وقٌع مرير املرفقني غالمُ أبناُء مدرسٍة أوالُء وك

م وكانت متزامنًة مع ١٩٢١وكان الشاعر معروف الرصايف أول من وصف لعبة كرة القدم يف العام      
ضة البدية يف املدارس الرمسية والفرقة اخلاصة بدار املعلمني،  قيام مباراة بكرة القدم بني فريقي معلمي الر

دٍف واحد. انتهت بفوز دار   املعلمني 
ضة واأللعاب يف اجليش العراقي من      ضة العسكرية والر رخيية عن الر كما تناول احملور األول نبذة 

سيسه يف  لنسبة للجيش منذ  ضة العسكرية  ا ١٩٢١كانون الثاين من العام   ٦خالل أمهية الر م، لكو
عسكريون من مترينات الّياقة البدنية. ويف هذا احملور ذكر جزًء متممًا للتدريب العسكري وملا حيتاجه ال

ضية  املؤلف األفواج العسكرية اليت اشتهرت بلعبة كرة القدم والعام الذي شاركت فيه يف الفعاليات الر
مع ذكر الصنوف العسكرية، وذكر األلعاب اليت استحدثت، واأللعاب اليت كانت موجودة يف األصل،  

األلعاب يف العراق، وقد أوضح املؤلف أن األلعاب املذكورة كانت تقام ليس يف  ما أدى إىل انتشار
املوصل فحسب بل يف بغداد، ومن تلك األلعاب (البولو، والصيد،وكرة القدم، والصوجلان)، وعن العاب 

م (املدرسة العسكرية امللكية)،  ضي واأللعاب أ قبل استحدثت كصيد اخلنازير، كما ذُكر يف احملور الر
أن تصبح اليوم (الكلية العسكرية)، وأمساء العسكريني املشاركني فيها مع ذكر رتبهم وأماكنهم يف الفريق 

  السيما ما خيص كرة القدم.
ضية السنوية يف عقد الستينيات من القرن العشرين يف املوصل      ت الر وتناول احملور الثاين املهرجا

م، وغالبًا ما كانت تقام يف آذار أو نيسان ال سيما ١٩٦٥وكانت قد بدأت تقام يف املوصل منذ العام 
لعاب الساحة وامليدان واليت كانت تقيمها قوات ت السنوية اخلاصة  شراف  املهرجا الفرقة الرابعة، و

ت   وإعداد ضابط األلعاب، واستخدام كادر من اجلنود وأصحاب املهن اليت حتتاجها أعمال املهرجا



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٢(  
 

ا املوصليون  ضية اليت كان يستمتع مبشاهد ت الر كالنجارين واخلياطني والصباغني. فمنها املهرجا
العسكري من ضباط الركن ومن خمتلف الرتب  وعوائلهم، ومنها ما كان مشاهدوها يقتصرون على الكادر

ت اليت قامت يف املوصل وأسهب يف ذكر تفاصيلها من حيث  والصنوف. وقد ذكر املؤلف املهرجا
  االلعاب اليت مشلتها وكادرها من العسكريني مع ذكر أمسائهم ورتبهم وأدوارهم يف املهرجان.

ت الر      ضية العسكرية اليت أُقيمت يف عقد السبعينيات من أما احملور الثالث فقد تناول املهرجا
ت األعوام  لفرقة الرابعة، وهي مهرجا م، ١٩٧٢م، ١٩٧١م،١٩٧٠القرن العشرين واخلاصة 

ضي لقوات القعقاع  م، وذكر األلعاب اليت مشلتها ال سيما الركض وألمتاٍر خمتلفة ١٩٧٦املهرجان الر
ت، وذكر أمسائهم  ورفع األثقال ورمي الزانة، وأيضًا حرص ملهرجا الباحث على ذكر الكادر اخلاص 

  ورتبهم.
  أما احملور الرابع فقد تناول ثالث فقرات وهي :

_قوات القعقاع ومشاركتها يف بطوالت اجليش العراقي: إذ يذكر املؤلف أن لقوات القعقاع ثقٌل كبري يف ١
ضية املختلفة ونتائجها متميز  ة ألعاٍب عدة ومنها: السباحة األوملبية الطويلة، بطوالت اجليش العراقي الر

األلعاب املنظمة (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة)، رفع األثقال، فرق املالكمة،  الساحة وامليدان،
م)، الدراجة اهلوائية، ١٩٧٠فرق اهلوكي، كرة اليد(وكانت قد دخلت منهاج ألعاب اجليش بعد عام 

-١٩٧٠( ، ومتكنت من احلصول على أفضل النتائك خالل األعوامالتنس األرضي، اجلمناستك
١٩٧٩ .(  

م، إذ أقامته ١٩٧٥_سباق ركضة املاراثون: وقد أقيم أول سباٍق له يف بطولة اجليش العراقي يف العام ٢
مجعها، القوة اجلوية، القوة البحرية، وفريق  مديرية العاب اجليش واشرتكت فيه تشكيالت اجليش العراقي 

  كلية العسكرية.ال
_مالحظات حول ضباط ألعاب الفرقة الرابعة: وقد تضمنت هذه الفقرة ذكر أعالم الفرقة الرابعة من ٣

الشخصيات العسكرية الذين عملوا يف صنف ضابط ألعاب، والتعريف بِسَريِهم وتدرجهم يف املناصب 
ط الكفوئني الذين عملوا يف منذ دخوهلم صنف ضابط ألعاب وحىت إحالتهم على التقاعد، مث ذكر الضبا

. بعد ذلك ذكر الكتاب نشاطات ضابط ألعاب ١٩٨٨-١٩٦٤تشكيالت الفرقة الرابعة بني العامني 
ا.   الفرقة الرابعة، وأهم ألعا



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٣(  
 

ضية عسكرية موصلية : ذكر املؤلف يف هذا احملور أهم     فيما تناول احملور اخلامس شخصيات ر
ذكر أعدادًا كبرية، بل اقتصر على ذكر القلة ما بني العقيد ورئيس الشخصيات وأكفأها لذلك فهو مل ي

م. م وبطوال لتحديد مع ذكر ألعا   العرفاء، فهم األكفأ   لذلك فقد اقتصر املؤلف على ذكرهم 
جلداول. لطابع اإلحصائي، لذلك فقد كانت غنية    وقد اتسمت احملاور ال سيما احملاور الثالثة األوىل 

  ناولت اخلامتة إشادة املؤلف وثنائه على:يف حني ت 
  اجليش العراقي.-١
  الشخصيات العسكرية املوصلية.-٢
  املوصليون الذين امتازوا حببهم للروح العسكرية، واخنراطهم يف اجليش العراقي.-٣

  من العسكريني. جدادهموأن األحفاد سيبقون يف تفاخرهم 
ضيني وهم بلباسهم  أما املالحق فقد احتوت على صور أبرز الشخصيات املوصلية من العسكريني والر

ضي أو حني تسلمهم جلوائز البطولة.   العسكري أو الر
ضة العسكرية ملا متتع به من معلوماٍت دقيقة اتضح فيها  لر فالكتاب يعد من خرية املراجع اخلاصة 

  نظم حملاور الكتاب.جهد مؤلف الكتاب، وتقسيمه امل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٤(  
 

  
عانت املوصل العثمانية من جتاهل كبري يف الدراسات الغربية مقارنة بغريها من املدن العربية االسالمية     

مثل بغداد وحلب ودمشق والقاهرة. وقد امتد ذلك حىت اواخر سبعينيات القرن املاضي، حيث انقلب 
ربع اطا ريح نوقشت يف االمر بصورة كبرية عندما حظيت يف غضون عشر سنوات او اكثر قليال 

اجلامعات االمريكية والربيطانية. وأول هذه 
الدراسات هي اطروحة روبرت اولسن (حصار 

الفارسية  –املوصل والعالقات العثمانية 
اىل  ١٩٧٣) اليت قدمت عام ١٧٤٣-١٧١٨

شراف املؤرخ العراقي  جامعة اند اند 
، ١٩٧٣االصل وديع الياس جويدة نوقشت عام 

ي اطروحة بريسي كيمب الذي حصل والثانية ه
، ١٩٧٩فيها الدكتوراه من جامعة اوكسفورد عام 
ا (التاريخ واملؤرخون اجلليليون  -١٧٢٦وعنوا

)، والثالثة هي اطروحة سارة شيلدز ١٨٣٤
ا (التاريخ االقتصادي للموصل يف القرن  وعنوا

. ١٩٨٦التاسع عشر)، يف جامعة شيكاغو عام 
اطروحة رابعة بعنوان  وبعدها بعام واحد قدمت

(الدولة وجمتمع الوالية يف الدولة العثمانية 
) لباحثة امريكية من اصل ١٨٣٤-١٥٤٠



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٥(  
 

ون   ).١٩٨٧نوقشت عام  لبناين هي دينا رزق خوري. وهي اطروحة دكتوراه من جامعة جورج 
خمتلفة اال ان مثة واذا كانت االطاريح الثالثة قد عاجلت موضوع املوصل واالسرة اجلليلية من زوا     

ا اختارت املوصل العثمانية موضوعا هلا وان اختلفت  قواسم مشرتكة بينها مجيعا، فأوجه االتفاق بينها ا
ال الزمين الذي تناولته، فاطروحة دينا خوري هي االوسع مدى من الناحية الزمنية،  فقد بدأت  يف ا

م على املوصل،  السرة موضوعها مع تثبيت العثمانيني سيطر وختتتم حبثها مع زوال احلكم احمللي املتمثل 
ت. اما اطروحيت اولسن  اجلليلية وعودة السلطة املركزية العثمانية حلكم املوصل اسوة بغريها من الوال
وكيمب فقد اختار جماال زمنيا اضيق عندما اقتصرت على املرحلة اجلليلية اليت شغلت قرابة قرن من 

م وعزل اخر وايل جليلي الزمن، فقد اتفقا ا اية املدة الزمنية هي مع فرض العثمانيني لسيطر ن تكون 
ـ  وهي السنة اليت ١٧٣٢، لكنهما اختلفا قليال مع بداية املوضوع، فقد حددها اولسن بـ١٨٣٢عام 

الستيالء على املوصل. اما كيمب فاختار سنة   وهي السنة ١٧٢٦فشل فيها القائد االبراين نركز خان 
در شاه.  ريخ اول صدام بني املوصل وقوات  اليت توىل فيها اجلليليون احلكم يف املوصل، فأولسن اختذ 

لعنوان الثانوي لالطروحة الذي هو العالقات العثمانية  الفارسية.  –بداية موضوعه الن ذلك مرتبط 
ىل قرنني سابقني. يف حني ومن الناحية الفعلية فان اولسن قدم الطروحته بفصل مطول يعود مبوضوعه ا

ملقابل فان شيلدز مل تعاجل االسرة اجلليلية اال يف الفصل  قصر كيمب نفسه على العصر اجلليلي وحده. و
  االول من اطروحتها اليت كرست للقرن التاسع عشر.

وفيما خيص االطار املوضوعي لالطاريح االربعة، فان اطروحة اولسن قد ربطت بني جمموعة من    
ضوعات اليت ال يبدو للوهلة االوىل ان هناك صلة وثيقة بينها، فقد حتدثت عن ثالثة قضا رئيسة املو 

ا  االوىل هي ثورة االسعار واثرها على الدولة العثمانية والثانية هي التمردات يف العاصمة اسطنبول واسبا
ا املختلفة، والسيما فيما خيص العالقا الفارسية، واخريا  -ت العثمانيةاالقتصادية والسياسية وانعكاسا

در شاه.   دور االسرة اجلليلية يف محاية احلدود الشرقية للدولة العثمانية من خطر 
ملوصل يف ست    اما اطروحة كيمب فهي وان محلت عنوان املوصل واملؤرخون اجلليليون فهي قد عنيت 

تة االوىل تناولت جوانب خمتلفة من فصول ومل تكرس سوى فصلني للمؤرخني اجلليليني. ويف الفصول الس
احلياة املوصلية يف العصر اجلليلي فبدأ خبطط املدينة مث انتقل اىل احلياة االجتماعية ومنها اىل املظاهر 

  االقتصادية واملهن والتجارة. وفصل اخر عن احلياة الفكرية وفصل اخري عن املؤرخني اجلليليني.   
ملقابل فإن االطار الزمين وا   ملوضوعي لكتاب دينا خوري اوسع من الكتابني السابقني، الن الباحثة و

وتنتهي مع  ١٥٤٠ختتار ان تبدأ موضوعها مع فرض العثمانيني سلطتهم النهائية على مدينة املوصل عام 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٦(  
 

اية العصر اجلليلي. لكن املوضوعات اليت عاجلتها  النهاية اليت وضعها كل من اولسن وكيمب وهي 
حول طبيعة احلكم العثماين يف جوانبه السياسية واالقتصادية. وهي تعاجل احملورين بصورة خوري تتمحور 

متداخلة وضمن تسلسل زمين حيث جعلت بداية القرن الثامن عشر مرحلة فاصلة بني عصرين. ومهها يف 
ت، متخذة من والية  املوصل ذلك كله ان تشرح العالقة بني السلطة العثمانية وطبيعة احلكم يف الوال

امنوذجا على ذلك. ففي املرحلة االوىل تتناول كيف تشكلت السلطة السياسية العثمانية يف والية املوصل 
حلكومة املركزية. اما يف املرحلة الثانية متتناول احلكم اجلليلي وكيفية  قبل ظهور اجلليليني وطبيعة عالقتها 

  اطر جديدة النظمة االدارة العثمانية.انعكاس ممارسة السلطة من قبل اسرة حملية على صياغة 
اما سارة شيلدز فقد اختارت ان تعاجل اطروحتها موضوعني: االوضاع االقتصادية من جانب واحلكم   

ا ركزت على اجلوانب االقتصادية يف  العثماين يف املوصل يف القرن التاسع عشر من جانب آخر، مبعىن ا
جلليليني وعودة احلكم املقام االول، وان املدة الزمنية اليت  عاجلتها تتناول بدء احنار السلطة احمللية املتمثة 

  املركزي العثمانية وانعكاس ذلك على االوضاع االقتصادية يف املدينة.
هتمام استثنائي يف الدراسات الغربية    وخنلص من ذلك كله ان املوصل يف العصر اجلليلي قد حظيت 

نيا وان الثيمات الرئيسة اليت جرى  ملركز و الرتكيز عليها هي طبيعة تشكل السلطة احمللية وعالقتها 
اورة مثل بغداد وحلب،  ت ا الدور االقتصادي للموصل سواء على صعيدها الداخلي او يف الوال

كما اكدت   ،وامتداد ذلك اىل العاصمة اسطنبول نفسها. وان مثل هذه الدراسات ذات امهية كبرية
ا ان تعطينا دروسا مهمة تسهم يف رسم خطى احكم للمدينة خوري وشيلدز يف م مكا ناسبات الحقة، 

  يف البحث عن كينونتها املتارجحة يف الوقت احلاضر.
  
 

  

  

  

  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٧(  
 

  
 

فكرة البحث : تقوم فكرة البحث على دراسة وإستكشاف آراء ومواقف املستشرقني والُكتاب جتاه ما 
يتم تدوينه من املؤلفات التارخيية اليت ختص احلواضر اإلسالمية يف خمتلف العصور والسيما العصر احلديث 

ذا عن مواقف " العثماين "، وهلذا جاء حبثي ه
املؤرخ بريسي كيمب من تدوينات مؤرخي املوصل 

  م. ١٨٣٤ - ١٧٢٦يف العهد اجلليلي 
يسعى هذا البحث اىل حتقيق عدت أهداف      

من خالل الدراسة والتحليل العلمي واملوضوعي 
لتدوينات الُكتاب واملؤرخني املعاصرين للعهد 
اجلليلي الذين جنحوا يف نقل صورة ذلك العهد من 

م، نقول ، إيصاهلا إىل واقعنا املُعاصر خالل تدوينا
ولكل ماتقدم فقد سعى هذا البحث اىل حماولة 

 percyسرب وكشف أسلوب فهم املؤرخ 
Kemp  من تدوينات مؤرخي املوصل من مثل

  سني بن خري هللا العمري ودمحم الغالمي وغريهم.
تربز أمهية هذا البحث من خالل حماولته      



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٨(  
 

ليفات الُكتاب الشرقيني عامة وحتديدًا  الكشف عن خبا وأفكار الُكتاب الغربيني ومواقفهم من 
، وكنتيجة ةاملؤرخني لتاريخ وأحداث احلواضر اإلسالمية ومنها املوصل يف العصور احلديثة واملعاصر 

ت املؤرخني احملليني.   للتفاعل مع ديناميكية أحداث ذلك العصر املنقول من خالل كتا
يف سبيل إعطاء الصورة الكاملة عن حمتوى البحث الذي حنن بصدد الكتابة فيه فقد مت تقسيمه اىل     

ملراجع املستخدم إلضافة اىل قائمة  فيه، مث مت مناقشة وتوضيح البواعث  ةمقدمة و ثالثة حماور وخامته 
ريخ املوصل يف عهد اجلليلي يف احملور االول ، إذ مشل احملور االول عرض احلضارية والتارخيية لتدوين 

ملؤرخ بريسي كيمب  ومؤلفه( املوصل واملؤرخون املوصليون يف العهد  percy Kempوتعريف 
م)، وتناول احملور الثاين فقرتني األوىل عرفُت ببريسي كيمب كإنسان ومسريته ١٨٣٤ - ١٧٢٦اجلليلي 

  ملؤرخون املوصليون.العلمية والفقرة الثانية قدمت تقريضًا ألطروحته عن املوصل وا
مث بعد ذلك سعينا اىل إجناز قراءة وإستكشاف وحتليل لُرؤى بريسي كيمب من مواقف مؤرخي      

اية حبثي قدمت  املوصل من تطورات أوضاعها وأحداثها خالل العصر اجلليلي يف احملور الثالث، ويف 
ا   أثناء العمل يف هذا البحث. خامتة لُه دونت فيها أبرز اإلستنتاجات واخلالصات اليت خرجت 

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٣٩(  
 

     
محل الفتح العريب اإلسالمي اىل املدن اليت مت فتحها جمموعات كبرية من القبائل العربية اليت استقرت       

قادة الفتح العمل على استقرار ت و يف تلك املدن، يف العراق، والشام، ومصر، وخراسان، وكان من اول
تلك القبائل من خالل وضع خطة خاصة لكل قبيلة، بعد بناء اجلامع ودار االمارة، ومعظم تلك القبائل 

ن الراشدي جاءت مكة واملدينة واليمن ومدن أخرى من اجلزيرة العربية، وكان  ذلك واضحًا يف العهدي
وكانت املوصل ضمن تلك املدن اليت  وج عظمتها،حيث كانت حركة الفتوح اإلسالمية يف اواالموي، 

ا القبائل العربية،  ومن تلك القبائل االزد، وطي، وكندة، وعبد قيس، ولعب العامل السياسي استقرت 
مالمح املدينة تظهر تدرجييا  بدأتدورا كبريا يف نزوح او استقرار قبيلة ما، وبعد االستقرار ملدة طويلة، 

  بفضل االستقرار السياسي اليت تشهده اية مدينة، وخاصة اذا ما علمنا ان انشاء مدينة بغداد عاصمة 

اليها  تاخلالفة العباسية قد لعبت دورا كبريا يف احلركة العلمية، اذ أصبحت قبلة للعلم والعلماء هاجر 
اسة والتدريس فيها، وهذا ما جنده عند دراستنا للتاريخ الثقايف كبرية من الشيوخ وطالب العلم للدر   اعدادٌ 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤٠(  
 

ملدينة املوصل يف العصور اإلسالمية املبكرة، وقد لعبت العديد من الشخصيات اإلسالمية ممن تنتمي اىل 
قبيلة االزد يف املوصل دورًا كبريا يف احلياة العلمية ملدينة املوصل، وهم من وضع اللبنات األوىل هلذه 

كبريًا يف احلياة   القبيلة كان هلا حضوراً ان  ى تنتمي اىل قبائل متعددة األصول.ركة، مع شخصيات أخر احل
السياسية، واالجتماعية، والعلمية يف املوصل، والدليل على ذلك ما أورده املؤرخ املوصلي أ زكر 

ريخ املوصل) اذ ذكر فيه أمساء العديد م٩٥٤هـ/٣٣٤االزدي(ت ن الشخصيات االزدية م) يف كتابه (
هم العلماء وطالب العلم إلسالمية، مع ذكره بني احلني واآلخر أاليت استقرت يف املدينة بداية الفتوحات ا

نتمي اىل هذه القبيلة، واصبح هلا األثر الكبري فيما بعد على احلياة العلمية يف مدينة املوصل، واليت يممن 
ريخ املدينة   .)يمليالداحىت القرن (الثامن اهلجري/الرابع عشر  ،استمرت لعصور متأخرة من 

لسني املهملة بدل الزاي،  وهم  :اَألزدو     لدال املهملة، ويقال األسد  بفتح اهلمزة وسكون الزاي و
لزاي، وأما أهل العلم حي من كهالن من القحطانية، وقد ذكر ابن سالَّ  م ان العامة تطلق عليهم اَألزد 
لسني، وهو  م يقولون: األسد   حسب قوله. األصحلنسب وغريه فإ

من أعظم األحياء وأكثرها  ، وهمبن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن ونسبها يعود اىل اَألزد بن الغوث 
  شعبة اربعة بطون هامة وهي:بطو وأمدها فروعاً، وقد تفرع من هذه القبيلة املت

ا.أَ  لبحرين نزهلا فرقة منهم فعرفوا  ضافة أزد إىل ُعمان، وهي ثغر    زد ُعمان: 
 زد السراة: نسبة اىل اجلبال املعروفة يف اليمن.أَ 
ليمن أَ  حية  لفتح مث الضم وواو ساكنة مث مهزة مفتوحة وهاءٍ و زد َشُنوَءٌة: وشنوءة اسم  ف خمال ،َشُنوءُة: 

ليمن بينها وبني صنعاء اثنان وأربعون فرسخًا، والشناءة مثل الشناعة البغض والشنوءة على فعولة 
لتشديد بغري مهزة التّـًقززُ   . ١قالوا أزد شنَؤة 

 : يف مشال اجلزيرة العربية، ويف بالد الشام. ٢أزد غسان
وقال ابن  جاورها يعتربون من اَألزد ايضاً.وخزاعة يف مكة، وما  وكانت االوس واخلزرج يف املدينة،     

ا شعب عظيم، يشتمل على عدة قبائل وبطون كثرية منها االوس، واخلزرج، "االثري عن قبيلة االزد 
رق، والعتيك" ،وخزاعة، واسلم  .و

                                                             

 .٦٤، ص ٣قوت احلموي: معجم البلدان، مج  ١

بن الغوث وهم األنصار وبنو َجْفنـة وخزاعـة فسـموا بـه.  وقيـل هـو اسـم دابـة وقعـت يف  َغساُن: وهو اسم ماٍء نزل عليه بنو مازن بن اَألزد   ٢
ا فأما األنصار فهم األوس واخلـزرج ابنـا حارثـة بـن ثعلبـة بـن عمـرو بـن عـامر بـن حارثـة بـن امـرىء القـيس بـن ثعلبـة بـن  هذا املاء فسمي املاُء 

قوت احلموي: معجم البلدا  .٢٨٧، ص ٣ن،مجمازن بن اَألزد بن الغوت. 
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤١(  
 

قهم. اسباب تفر  وكان هذا مناَألزد على اهلجرة من سبأ، قبيلة ويظهر ان تصدع سد َمأِرٌب قد ارغم      
وتغلبوا عليهم. ويقال ان اردشري االول مسح  ،وعند نزوهلم جببال السراة اضطروا اىل حماربة بين خثعم

لنزوللقبيلة  م) ٦٣٠هـ/٩( عمان حيث استقروا فيها حتت حكم الفرس امدًا طويًال. ويف السنة يف اَألزد 
وتذكر املصادر التارخيية ان ازد  ودخلوا يف االسالم، ملسو هيلع هللا ىلصاستجاب فريق من اَألزد لدعوة الرسول دمحم

م) وبذلك خرجوا عن طاعة الفرس اىل طاعة املسلمني. ٦٣١هـ/٩يف سنة ( ملسو هيلع هللا ىلصشنوءة ارسلت اىل الرسول
ولكن جيوش املسلمني اليت ارسلها  ملسو هيلع هللا ىلصوكان عدد املسلمني بني اَألزد قليًال. وارتد اَألزد بعد وفاة الرسول

م ا نية. ومل يشرتك اَألزد يف الفتوحات اخلليفة ايب بكر الصديق هزمتهم واضطر ىل الرجوع اىل االسالم 
وقد سكنوا يف عهده البصرة والكوفة. وملا حاول معاوية االسالمية اال يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان

رة الناس على اخلليفة علي بن ايب طالب م) (كرم هللا وجهه) ٦٦١- ٦٥٦هـ/٤٠-٣٥( بن ايب سفيان ا
د بن ابيه وكان عامالً يف البصرة اوى  من قبل علي بن ايب طالب (كرم هللا وجهه). ومل يقو شان  اَألزد ز

اية حكم معاوية(  -٤١اَألزد اال بعد ان استقر العدد الكبري منهم يف عمان، وكانوا حوايل 
م)، وقد مجعوا مجوعهم وهاجروا ٦٨٣-٦٧٩/م ٦٤ -٦٠م) وبدء حكم ابنه يزيد(٦٧٩-٦٦١/م٦٠

موحتالفوا مع ربيعة على متيم وقيس توطيدا للصالت الودية اليت كانت تربط بينهم منذ اىل عمان   أ
(الكلبيني) يف احلروب اليت كانت بني عرب  زعماء اجلنوبينيالاألَزد من اكرب  أصبحاجلاهلية. ومن مث 

دا  صروا ز اخلوارج. وكانوا بعد وفاة يزيد بن معاوية مث يف حرب  وأوالدهالشمال وعرب اجلنوب، وقد 
يف خراسان، وقد وفدوا اليها من البصرة، اهم القبائل بعد قيس متيم. وقوى شأن اَألزد بسيادة املهلب بن 
ايب صفرة واسرته، وحنقوا اشد احلنق على قتيبة القيسي الذي اضطهد ال املهلب. وكان هلم ضلع كبري 

على يد رجل من اَألزد امدًا طويًال. وظلت  يف الثورة اليت قامت خبراسان ضد هذا الرجل، وكان مصرعه
ً من  آللفكرة الثأر بعد ذلك  قية يف صدور اَألزد امدًا طويًال. وقاسوا يف فرتات متقطعة الوا املهلب 

ل املهلب. وحسنت حاهلم مدة  الشدائد فقد اضطدهم يزيد الثاين مدفوعًا بكراهيته لكل من له صلة 
م يزيد الثالث(   م) يف خراسان.٧٤٣هـ/١٢٦قصرية ا

ينة املوصل، ولكن الفتح كان يف عهد اخلليفة عمر بن وقد اختلفت املصادر التارخيية يف فتح مد     
)اخلطاب  م)، اذ امر اخلليفة ان يقوم٦٣٨هـ/١٧م) او (٦٣٧هـ/١٦بعد فتح مدينة تكريت سنة ( (

لتوجه اىل املوصل، واستعمل على مقدمته ربعي بن االفكل العنزي، وعلى ميمنته  عبد هللا بن املعتم 
هلي، وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى ساقته هانئ بن قيس وعلى احلارث بن حسان الذ

اخليل عرفجة بن هرمثة، وبعد الفتح توىل عتبة بن فرقد املوصل وابتىن مسجدا ودارا، مث توىل املوصل بعد 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤٢(  
 

عرب ايضا فمصَّر املوصل، وانزل ال ) من قبل اخلليفة عمر ابن اخلطابهرمثةبن  عرفجةعتبة (
منازهلم، واختط هلم، مث بىن املسجد اجلامع، وهو اول من اختط املوصل، واسكنها العرب ومصرها، 
وأصبحت املوصل بعد الفتح اإلسالمي هلا مقرًا لكثري من القبائل العربية اليت سكنت املوصل، نتيجة 

 ٦٤٤هـ/٣٥-٢٣(  ترتيبات وضعها اخللفاء الراشدون، وكان ذلك يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان
س م) اذ ذكر ابن االثري ما نصه:" ٦٥٦- سناده إىل أيب زكر يزيد بن إ أخرب أبو منصور بن مكارم 

اَألزدي قال : أخربين احلسني بن عليل العنزي حدثين أبو غسان ربيع بن سلمة حدثنا أبو عبيدة قال : 
آالف من اَألزد وطيء وكندة وعبد القيس وأمر الذي جند املوصل عثمان بن عفان وأسكنها أربعة 

م من فارس إىل املوصل وكان قد بعثه عثمان يغري على أهل فارس "، عرفجة بن هرمثة البارقي فقطع 
  وكان حليفا لقبيلة جبيلة. ،علما ان عرفجة هو ايضًا من قبيلة االزد

 – ٦٨٤هـ / ٨٦ -٦٥وقد حدث النمو الكبري يف املوصل يف زمن خالفة عبد امللك بن مروان(        
م )ان عبد امللك وىل اخاه دمحمًا املوصل، ونقل اليها من البصرة ٩٠٥هـ/٢٩٢م) فذكر اليعقويب(ت٧٠٥

للبو وهم من عبد القيس قبائل من اَألزد وربيعة، ولعله يف هذا الزمن انتقل اليها بنو رومي االوديون"، وا
ملوصل. اذ ان فرع من قبيلة اَألزد نزلت املوصل، وهم من قبيلة  اَألزد بن اهلنو بنا حوالة الذين منهم 

 بعد حادثة سد مارب.
ريخ املوصل" اليب زكر اَألزدي من أهم املصادر التارخيية اليت زودتنا      وكما ذكر سابقًا ان كتاب "

م، ليت سكنت املوصل لروع اَألزدية اهم البطون والف كون اَألزدي ينتمي هلذه القبيلة، وهو اعرف 
السيما وان لألزدي كتاب آخر خصصه للقبائل اليت قدمت املوصل مع ذكر اخبارهم، وهذا ما يوحي 

ا وامنا ذكرت ههن ،اليه عنوان الكتاب، اذ ذكر ما نصه:" وأمر مالك بن فهم وولده طويل وأخبارهم كثرية
م وأخبارهم وخططهم، واألحرار والفرسان يف  من قدم منهم املوصل، وقد شرحت ما بلغين من انسا

والفقه والعلم والرواية يف اإلسالم يف كتاب ترمجته: القبائل ملسو هيلع هللا ىلص  ومن الوفود على الرسول ،اجلاهلية منهم
رخيه عن املوصل أمساء بعض تنتمي اىل قبيلة االزد  اليتالشخصيات  واخلطط". وقد ذكر االزدي يف 

  واليت سكنت املوصل وهي :
ن   .١ جابر بن جبلة بن عبيد بن لبيد بن حماسن بن سلمة بن مالك بن َفهــم بــن غَــنم بــن َدوس بــن ُعــد

بن عبد هللا بن زهران بن احلارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن اَألزد جبميــع بطــون نصــر 
وبين احلــارث الِغطريــف وبــين َطمثــان، وُمعولــة، وبــين خملــد وغــريهم مــن بطــون نصــر  .بن زهران اليَحمد

 وغريهم من ولد مالك بن فهم. ،بن زهران، وُسليمة ومعن ابين مالك بن فهم
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وبنو عمران بن نُفيل بن جــابر، وبنــو َرزيــن بــن جــابر املوصــليون مــن ولــد جــابر بــن َجبلــة الــذي بــدات  .٢
تار، وجــابر ابــن عــم املختــار ومهــا مجيعــا حماســن بــن ســليمة ومســكنهما بذكره وذكرت خروجه مع املخ

م تدعى خطة ُسليمة. لبصرة خطة، ومسجد مشهوران هناك    البصرة، ولسليمة بن مالك 
ملوصــل مــن ولــد جــابر بــن جبلــة ثالثــة نفــر: نُفيــل وســليمان ووهــب بــن جــابر بــن جبلــة، فامــا نفيــل  .٣ و

ملوصل يف السكة الكبرية  بــن عطــاء ودرب َدرَّاج، ولــه زقــاق يعــرف فمنزله  اليت بــني املربعــة املعروفــة 
 بنفيل االن[أي يف زمن املؤرخ ايب زكر االزدي]، ومسجد سليمان احلضرمي.

ومن سليمة ممن سكن املوصل من بين حماسن بن ســليمة مجــاع بــن امحــد بــن اســلم بــن زيــد الســليمي،  .٤
ملوصل، وقدم املوصل    مع جابر بن جبلة.وهو صاحب سكة مجاع 

ومن بين سليمة  الذين سكنوا املوصل ايضاً بنو احلشاش من ولد عبد بن سليمة، منهم عمرو بن بــن  .٥
جرو بن نصري بن زائدة بن عمر بن احلشاش بن ُذهل بن عاقبة بن غزال بن سعد بن جابر بــن َعــدي 

وابو احلشــاش بــن جعفــر بــن ورقــان مــن ولــد احلشــاش، ومنــزهلم مــع ســليمة يف الســكة  ،بن عبد سليمة
ملوصــل"، وممــن  الكبــرية، ومــنهم بقيــة، وذكــر اَألزدي مــا نصــه:" فهــوالء مــن عرفــت خــربه مــن ســليمة 
ب ســنجار واملســجد الــذي يف  ملوصــل  ــن مالــك ومنــازهلم  قــدم املوصــل مــن اخــوة ســليمة: معــن ب

ب  ســنجار يف ايــديهم وايــدي ســليمة، ومــن رجــاهلم املشــهورين مســعود بــن عمــرو، مسجدهم، وكــان 
ر خطط وضياع منها تل خوسا.  وهلم ببين الثر

م الــذين   وبنــو الــّرّواد  .٦ ملوصــل ومنهــا انتقلــوا اىل اذربيجــان فغلبــوا علــى كــورة منهــا، ومــن اخــو كــانوا 
ملوص ل مجاعة منهم: بيان بــن خالــد بــن اخــي ايضا ممن قدم املوصل فراهيد بن مالك بن فهم، وكان 

ملوصــل، وكــان خالــد بــن عمــران اســتخلفه علــى اخليــل كفــارس،  ُدوالة بن املبــارك، وكــان دوالــة فارســًا 
 ومنزل بيان يف حملة بين عمران، ودار بيان كانت الدار املعروفة مبحمد بــن الفضــل بــن زيــد بــن عمــران

وذكــر اَألزدي ان منــازل  ،ي صــاحب كتــاب (العــروض)ومــن اوالد فراهيــد اخلليــل بــن امحــد  الفراهيــد
ملوصل  فراهيد هي ُعمان، ومهاجرهم 

ملوصل عمرو بــن مالــك .٧ وانقرضــوا، وبقــي بقيــة مــن مــواليهم مــنهم: العبــاس بــن ســليم بــن مجيــل بــن  ،و
ملوصل وتويف فيها سنة( سامل بن راشد بن جبلة بن عبيد السليمي  .م)٨٣٧هـ/٢٢٣حدث 

ن بــن العــالء بــن مهــزم بــن اوالد مالك بن ف .٨ ن، فهــم ثــو هم مث ولد عدي بن عمــرو بــن مالــك بنــو ثــو
ن بن احلارث بن عبادة بن احلارث بن عافية بن ُحدير بن حاضر بن اسد بن عدي بــن مالــك بــن  ثو
ن بــن احلــارث بــن عبــادة، قــدم مــن البصــرة  عمرو بن مالك بن َفهم، وَأن الذي قدم املوصل منهم ثو
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رفنزل قرية  ونزل معــه مالــك بــن احلــارث، الــذي  وسفطا وحبوا والَعروبة من اقليم الديبور يقال هلا ثر
يب اخلطاب  .يعرف 

ومــنهم بقيــة هنــاك مــنهم  عقــاالبنو مالك بن فهم الَعقا بن احلارث بــن مالــك بــن فهــم، وهــم اصــحاب   .٩
القــراديس وهــو قُــردوس بــن احلــارث واخــو العقــا(  ابن شداد العويف البصري، وعدي بن َوداعــة العــويف
ومن القــراديس هشــام بــن حســان الُقردوســي مــن  ،بن مالك، واجلاميز بن ُجرموز بن احلارث بن مالك

م االشــاقر د، ومــن اخــو ومــنهم كعــب االشــقري وكــان شــاعرا، قــدم  ،ســاكين البصــرة، واملُعلــى بــن ز
 . وهو من قبيلة اَألزد ايضا املوصل مع املهلب بن ايب صفرة 

ــــــــ ــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــ ــــــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــ  ـــ
 مصادر املقالة:

 ريخ املوصل اليب زكر االزدي. .١
 أبو عبيد القاسم بن سالم: كتاب االموال. .٢
قوت احلموي. .٣  معجم البلدان، لـ 
 صبح االعشى للقلقشندي. .٤
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ا "آخر قصيدة للمتنيب" وهي القصيدة اليت  يطالعنا الشاعر الدكتور وليد الصّراف بقصيدة عنوا
ا لقب شاعر الشباب أو شاعر العراق األول من الشباب يف املسابقة الشعرية الكربى اليت نظمتها  ل 

  .١٩٩٣رابطة الشباب التابعة لالحتاد العام لشباب العراق عام 
بدأ قصيدته عند القائها أمام اجلمهور بقوله: سأقرأ عليكم قصيدة للمتنيب مل ترد يف ديوانه وال 

. ول و نظر يف عتبة النص لتبنيََّ أنُّه جياري املتنيب شيء يثبت نسبة القصيدة اليه سوى أّن كاتبها هو أ
ستحقاق ولعل الشاعر  هلا  ويذهُب مذهَبُه يف قول الشعر وهو ُمقتنع متامًا برباعته وتفوقه وشهرته اليت 
  وليد الصّراف أراد نيل اجلائزة جبدارة ألنُّه مارس التأثري اخلارجي يف اللجنة واملتلقني يف هذا التقدمي الذكي.

وقد وافق املتنيب يف بعض مفرداته ومعانيه وخالَفُه يف بعضها اآلخر وهذا ما سيتبّني عند مداخلتنا 
ه الشعري.   لنصِّ

والعتبة الثانية كانت قبل بدء احلديث عن القصيدة بعنوان اخلطوة االوىل "الكوفة" ومعلوم 
الكوفة وهذه العتبات جمتمعة مع موضوع  االشارة إىل املنطقة اليت ولد فيها املتنيب وعاش هي حملة ِكندة يف

القصيدة ما هي إّال عالمات يسعى الشاعر من خالهلا لتحقيق وجوده وأْن تكون له بصمة وهو شاٌب 
  فع آنذاك.

ويف صنيعه يف هذا التقدمي أراد الغرابة والدهشة اليت تؤثر وتتالعب يف عاطفة املتلقي وشعوره 
  ل وتبقى القصيدة فقط.ولكن مآهلا إىل االضمحالل والزوا

ا املهم  ً بعصر أو زمن، وإمنَّ لضرورة واالبداع ليس مقرو والشهرة كما هو معلوم ال تعين االبداع 
لذات يشدُه منها املوضوع واملعىن املراد.   املرتكزات الفنية داخل القصيدة واملتلقي العريب 
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ا قصيدة  ّ معارضة لقصيدة دمحم مهدي اجلواهري وقد اعدُت قراءة القصيدة مرارًا فأحسسُت كأ
  يف تتبع الوزن (البحر) والقافية وحرف الروي املكسور اليت يقول يف مطلعها:

  ارْح ركاَبك من ايٍن ومن َعَثرِ 
  

  كفاَك جيالِن حمموًال على َخَطرِ   
 

  أو هي من قبيل ما يقال قد يقع اخلاطر على اخلاطر كما يقع احلافر على احلافر.
الشاعر وليد الصّراف يف بواكري حياته الشعرية متأثرًا مبدرسة املتنيب الشعرية اليت وهذا جيعل 

  ميكن أْن يدرج اجلواهري ضمنها.
ملوازنة على طريقة النقد العريب  ومبا أن القصيدة من النمط العمودي القدمي فعلينا أن نبدأ 

  القدمي فمطلع قصيدة وليد الصّراف:
 اركُب البحَر ال حبثاً عن الدرر أو    ىل الثمراقطع الربَّ ال سعياً إ قد

وتبدو املفارقة واضحة من الوهلة االوىل بينه وبني املتنيب من حيث املعاين واملقاصد ذلك أن 
ها املنصب واملال واجلاه وعلى هذا ُيشبِّه سيف الدولة احلمداين  ب يسعى ألهداف أمهَّ املتنيب شاعر متكسِّ

  قوله:لبحر يف الكرم والعطاء ب
ِر واحذْرُه إذا كان ُمزبداعلى     هو البحر ُغْص فيه اذا كان ساكنا  الدُّ

  إىل أْن يقول:
  هُ تركُت السُّرى خلفي ملن قلَّ مالُ 

  وقّيدُت نفسي يف َذراَك حمبةً 
  وانعلُت أفراسي بنعماك عسجدا  

 ن َوَجَد اِإلحساَن قيدًا تقّيداوم
  مراده بكلِّ صراحة يف قوله:ويف ندائه لكافور األخشيدي يُفصح عن 
ُلهُ    أ اِملسك هل يف الكأس فضٌل أ

  وهبَت على ِمقدار كفَّْي زماننا
  فإين ُأغّين منُذ حٍني وتشربُ   

 ونفسي على ِمقدِر كّفيَك تطلبُ 
جعل من نفسه ندميًا له على الشراب قائًال له أ اغين واطرُبَك مبدائحي وأنت تشرب على 

ا يريد أنه ما زال ميدُحُه ويذكر عزَُّه وما فيه من جاه غنائي وحترمين  الشراب فهل يف كأِسك فضلٌة اشرُ
  امللك وهو ال ينال حظاً من ذلك العزِّ واجلاه اراد بذلك املنصب والوالية.

لغمام فسخطُُه صواعق وِبرُُّه الدمي ومعلوم يف لسان  ويف نص آخر خياطب سيف الدولة ويشبهه 
الدمي على الرزق واملال والعطاء، والنوى يطُالبه ويكلُِّفُه العناء من اجل الوصول وقطع العرب داللة 

قة قوية سريعة قال املتنيب:   الطريق يف ركوب 
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  ليت الغماَم الذي عندي صواعُقهُ 
  ارى النوى يقتضيين كلَّ مرحلةٍ 

  يُزيُلُهنَّ إىل َمْن عنده الدِّميَُ   
ا الوخَّادُة الرُ ال   ُسمُ تستقلُّ 

ويف املطلع ثيمة الرحيل والسفر وقد كّررها على رأس كلِّ مقطع من قصيدته إّال أن سفَرُه كان 
ً نفسيًا وسفر املتنيب كان ُغربة عن املكان واألهل واألحباب ولعله يلتقي معه يف وصف الفالة  اغرتا

اك على ظهر البعري وعلى ووحشة الطريق وقساوة الريح وسفر املتنيب نصب وضىن من صعوبة التنقل آنذ
  هذا يقول املتنيب:

ً يف بيوت البدو رحل   يأوا
  ُأعرُِّض للرماِح الُصمِّ حنري

  لبعريوآونة على قـََتِد ا  
 وانِصُب ُحرَّ وجهي للهجري

ومن براعة املتنيب وعمق ادراكه للغة العرب نلحظ أنَُّه قد أفرد أوا يف الشطر االول ومجع آونًة 
الثاين ليشري ويؤكد أن لبثه وطول سفر على ظهر البعري كان اكثر من اقامته يف بيوت البدو ويف يف الشطر 

  ذلك كلِِّه يُعرض حنَرُه للمخاطر ووجَهُه للشمس احلارقة.
  ولعل السّباق إىل هذا املعىن هو أبو متام الطائي عندما تكّلم على نفسه بلغة الغائب يف قوله:

  على وطنٍ خليفة اخلضر من يـَْرَبْع 
  لشام اهلي وبغداُد اهلوى وأ

  اينيف بلدٍة فظهوُر العيس أوط  
لفسطاط ِإخواين  لرقمتني و

  مثَُّ إنَّ وليد الصراف كان يسافر حنو انثاُه ويقفو خطى امرأٍة يف شعره الذي يقول فيه:
  مسافٌر حنو انثاي اليت كمنت

  كٍّ من كمدٍ ويف خطى املوت من ش
  هرالُعشب والز خلافقي يف ذبول   

 تقفو خطى امرأٍة تقفو خطى ذكر
لنساء ومل يلتفِت إليهن وما كان  وَمْن يقرأ شعر املتنيب يلمح غياب املرأة ذلك أنُّه ما كان مولعًا 
د  عنده متَّسٌع من الوقت للّتغزل ِِّن ومل يكن ذلك من مطالبه يف احلياة ذلك أنه كان يسعى للعلى وا

  كلِّه يف قوله:  وقد صرَّح عن ذلك
ا   لوال الُعلى مل َجتُْب يب ما أجوُب 
  وكان اطيب من سيفي معانقةً 

   يرتِك الدهُر من قليب وال كبديمل

  وجناُء َحْرٌف وال جرداُء قيدودُ   
  اشباه رونِقِه الغيُد األماليدُ 

ّيُمُه عٌني وال جيدُ   شيئًا تـُتـَ
د لكان األجدُر يب أن اعانَق النساء احلسان ببياِضِهنَّ وبريقهنَّ  أي لو مل يكن مطليب العلى وا

بدل معانقة السيف ولكم يكن لزامًا عليَّ السفر والرتحال على ظهور االبل واخليل وحتمل املشاق 
  والنصب.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤٨(  
 

مث إن وليد الصّراف يستعري املفازات لعمره تعبريًا عن النضوب واجلدب للزمن الذي مضى من 
ة ومكابدة واقعية عاشها ذلك ما يُوحي به شعره الذي يقول عمره وصحراؤه ثقافة وتذكر ولي ست معا

  فيه:
 على امتداد مفازات من العمر     كلِّ ما فات أو ما مات مندثراً يف

  وقوله:
 والدود ما عاف من عظم به ِخنرِ     وإنَُّه مطعٌم وحش الفال جسدي

ة واقعية وأنَُّه قد خرب الصحراء وعاش حمنتها وأنَُّه  أما لو نظر يف شعر املتنيب فتبدو املعا
  يتحدث عن جتربة حقيقية كابدها مبيناً أثرها يف تغيري لون من ُيطيل املكوث فيها عندما قال:

 عادُة اللون عندها التبديلُ     صحبتين على الفالِة فتاةٌ 

  ن:ظاهرة التكرار عند الشاعري
إّن التكرار اسلوب من اساليب العرب ال تعود ملكيُتُه ألحد يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته 
حسب ما يتطلبه مقام القول ألهداف يريدها املتكلم أشهرها اظهار احلزن والتحسُّر واالنذار والردع 

ها تباعاً. مثال والتبكيت واحلث على شكر نعمة ومن اجل معاٍن تدور يف خلد صاحب النص يريد أن يبثُّ 
  من شعر وليد الصّراف:

  مسافٌر حنو انثاي اليت كمنت
  مسافٌر هربت خوف الضحى شهيب

م قافليت   مسافٌر ترصد األ
ذا التكرار بثَّ األحزان والتحّسر وأنَُّه مل ينل ما يبتغيه يف هذا السفر غري الضىن  لعله اراد 
والذبول والوحشة كان سفراً قامتاً ذلك أنُّه مسافٌر حنو انثاُه ويقفو أثرها لكنَّها تقفو خطى ذكر أي يريُد ما 

  ال يريدُه اآلخر تعبري عن الالجدوى. وقال يف مقاطع أخرى:
  سفَر الليُل عن قوس توّعدينوا

  نُّه سوف ينهي مسُهُه سفريت
  وأنَُّه مدركي إْن كنت مسترتاً 

  وأنَُّه ُمطعٌم وحش الفال جسدي
  وأنَُّه ليس جيدي دونه حذرٌ 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٤٩(  
 

الليل يف داللته على الزمان الذي هو عنصر الفناء يف األشياء. وهو احلاضر الغائب وهو الذي 
رية من مكابداته وأحزانه وهو مدركُه ال حمالة ومطعم وحش الفال جسدُه سينهي سفره ويضع احملطة األخ

وأّال جدوى من احلذر منه ألّن االنسان منذ أْن ُوِلَد يسعى بقدمه حنو مصريه احملتوم. ومثال أخري قوله يف 
  هذه األْسطر:

  ويف شرود غمامات يؤرُقها
  ويف خطى املوت من شكٍّ ومن كمد

  عهاويف ضحى مشسه غابت فاطل
  يف كلِّ ما فات أو ما مات مندثراً 
  يف ليلة مل يكن يف األرض غريُمها

رور يف مخسة أشطر متتالية جاء على حسب ما  ويف تكرار حرف اجلر (يف) وتقدمي اجلار وا
ة. واآلن نذكر امثلة  يتطلبه املقام وتثبيت ما يدور يف خلده من املعاين املكبوتة يف النفس من اآلالم واملعا

  لتكرار من شعر املتنيب:ل
  صطباريفإْن امرض فما مرض ا

  وإْن اسلم فما ابقى ولكنْ 
  وإْن ُأمحم فما ُحمَّ اعتزامي  

 ِلْمُت من اِحلماِم إىل اِحلمامِ سَ 
ذا التكرار أن يؤكد أن صربَُه وعزَمُه مل ميرضا مبرض جسمه وإْن َسِلَم من احلُّمى فلم يبَق  اراد 

  احلمى فلم يسلم من املوت ألنَُّه مدرُكُه ال حمالة وال مفرَّ منه، وقال يف نص آخر:خالدًا أي إْن سلم من 
  لِّلةٍ وكم وكم نعمة جمُ 

ا   وكم وكم حاجٍة مسحت 
َتها كان منَك مولُده     اربـَّيـْ

 اقرُب مين إيلَّ موعُدها
ً للشاعر من نفسه اليت بني جواِحنِه يف  أكَّدَ  ا كانت اشدَّ قر ذا التكرار مشول نعمة املمدوح وأ

  سرعة إجنازها، وقال يف قصيدة أخرى:
  إذا احلرب اعرضت زعم اهلو

  صحيحٌ  وإذا صحَّ فالزمان
  وإذا غاَب وجُهُه عن مكان

ويلُ      ُل لعينيِه أنَُّه 
  عليلُ  وإذا اعتلَّ فالزمان

 من ثناُه وجٌه مجيلُ فبِه 
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٠(  
 

      
ريخ أذربيجان يف العصور اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي سنة       اكتنف بعض الغموض 

)(م)حني فتتحها املغرية بن شعبة الثقفي على عهد اخل٦٤٣هــــ/٢٢( )،حىت ١ليفة الراشد عثمان بن عفان(
ا وشتتوا أهلها بني( م)وكان لعرب أذربيجان ١٢٢٣- ١٢٢٠هـ/٦٢٠- ٦١٧احتلت من قبل املغول فدمروا مد

على ذلك العهد شرف الدفاع عن اإلسالم يف تلك املنطقة. لعل السبب يف قلة املعلومات يكمن يف عدم  
ا على الر  ريخ خاص  م)كتب يف التاريخ  ١٣٠١هـ/٧٠٠غم من أن احد ابناها وهو ابن أيب اهليجاء(تكتابة 

وهو يتناول التاريخ اإلسالمي العام مل يورد فيه أخبار  )ريخ أبو اهليجاء الرواديكتا وصلنا بعنوان (
العرب واألسر املفقود للتربيزي الواعظ الذي لو وصلنا لكان يبني لنا أحوال  )ريخ أذربيجانأذربيجان وكتاب(

العربية احلاكمة واليت سكنت يف إحناء اإلقليم. إضافة لتفرق املعلومات عن اإلقليم يف املراجع القدمية.كذلك قلة 
ماكتب عنها يف املصادر العربية احلديثة وعدم تصدي الباحثني العرب لدراسة وحتليل ماهو موجود من تلك 

ية واجلغرافية، يضاف ملا تقدم عدم اهتمام املرتمجني برتمجة الكتب املراجع واملصادر يف ميدان الدراسات التارخي
حلروف العربية،الرتكية،الروسية والفارسية...  للغات االذرية  الصادرة عن املوضوع واليت الفت بشكل أساسي 

ريخ أذربيجانومع ذلك فقد وقفت على ثالث كتب تناولت املوضوع وهي كتاب( ريخ ( )،كتابخمتصر 
اية العصر العباسياإل  وكتابم) ٨٤٧-٦٤٢هـ /٢٣٢- ٢٢سالم يف أذربيجان من الفتح اإلسالمي إىل 
). كما وقفت على عدد من م١٢٢٧- ١٠٢٩هـ/٦٢٤-٤٢٠أذربيجان إيران يف العصر السلجوقي(

ريخ أذربيجان يف العهد اإلسالمي كان من بينها حبث  البحوث العراقية اليت ميكن من خالهلا فهم جزء من 
). وقبل ٢(م)١١-١٠هـ/٥-٤بنو الُروَّاد املوصليون وُدورُهم الِسَياسي يف َأذربيَجان خالل القرننيبعنوان(

الدخول إىل صلب املقال البد من التفريق بني تسميتني فأذربيجان عند البلدانيني العرب واملسلمني هي املنطقة 
ر اراس(ويتكون اليوم من ثالث حمافظات يف مشال إيران وهي اردبيل وأذربيجان الشرقية  اليت تقع جنوب 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥١(  
 

واملكان األخر  ). وهي تسمى أذربيجان اجلنوبية هذا من جهة،وكردستانوالغربية وأقسام من حمافظات زجنان 
م)واليت كانت تسمى عند البلدانيني ١٩٩١هو مجهورية أذربيجان اليت استقلت عن االحتاد السوفييت سنة(

ملوضوع.قليم واران،شريوان    وموقان. من هنا سأنطلق للتعريف 

  
   حدود أذربيجان:

ا ممّا يلى املغرب حدود       ا ممّا يلي املشرق إقليم اجلبال والديلم وغرّىب حبر اخلزر(قزوين)والذي حييط  حييط 
يط به من حدود اجلزيرة والذي حييط به من جهة الشمال فالالن وجبال القبق والذي حي االرمن والالن وشئ

  ).  ٣من اجلنوب حدود العراق(
  مدن أذربيجان:

البد من ذكر مالحظة هامة أن هناك عدد من القرى اليت سكنها العرب وحولوها إىل مدن كبرية وهي     
ن(رزقان)، داخرقان، امليانة، جابروان، نريز، مرند، املراغة، تربيز، ا األخرى  ور ا وبلدا برزند برذعة. ومن مد

 ِدزَّمار، اخلونج، اشنه، سلماس، خوي، ارومية، سراة، الشيز، أهر، أردبيل وهي اكرب مدن اإلقليم،مدينة 
َلَقاُن( الّشراة،   ).٤بـَيـْ

 
 
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٢(  
 

  سكان أذربيجان:
يقول اليعقويب وأهل مدن أذربيجان وكورها أخالط من العجم اآلذرية واجلاودانية القدم أصحاب مدينة       

بك  ). ونفهم من ذلك أن سكان اإلقليم يتكون ٥هـ)(٢٢مث نزلتها العرب ملا فتحت سنة(البذ اليت كان فيها 
ملة، األكراد، م)من العرب،١٢- ٧هـ/ق٦-١يف الفرتة بني(ق   الرتكمان واألرمن.   الد

  العرب يف أذربيجان:
جليش العريب اإلسالمي املكون من بضعة        من املقاتلني  فاالكان التواجد العريب بعد الفتح متمثال 

م يف أذربيجان حىت غلبوا هم  وعوائلهم يتم استبداهلم بشكل دوري. من مث بدء تدفق العرب ومت أسكا
واملستعربون على سكان اإلقليم األصليني. وكان سبب استمرار إسكان العرب يف اإلقليم التمردات ضد اخلالفة 

العربية على االستقرار يف اإلقليم. وأن أول جمموعات العباسية فأصبحت سياسة اخلالفة يف بغداد دفع القبائل 
من العرب نزلت كانت عشائر من املصرّيني والشامّيني وغلب كّل قوم على ما أمكنهم، فصار أهلها مزارعني 

ن، هلم،   ). ٦مرند( املراغة، برزند، فغلبوا على مدن ور
   هجرة القبائل املوصلية اليمانية إىل أذربيجان:

ت هجرة القبائل العربية إىل اإلقليم ابتداء من القرن الثاين اهلجري فغلبت القبائل العربية على مدن دازدا      
الرواد من االزد من املوصل إىل  ونبأذربيجان وبشكل خاص تلك القادمة من املوصل فعلى سبيل املثال هاجر 

طائي املوصلي وقومه من قبيلة ال مر). كذلك سكن ٧م)وغلبوا على اكوار منها(٧٤٦هـ/١٢٩أذربيجان سنة(
). كذلك احلال هلجرة بطن من قبيلة بين احلارث بن  ٨هـ(١٣٦طيء اإلقليم قادمني من املوصل ابتداء من سنة 

هل املوصل وطالبهم  هـ) قال االزدي١٨٠كعب املوصليني ففي حوادث سنة( م (عسف احلرشي  عن هجر
من بين احلارث ابن كعب  إسحاقأهل ىل أذربيجان ورحل خبراج سنني مضت فجال عن البلد كثري من أهله إ

دالقادسية من رستاق اخلازر  مدينةإىل أذربيجان وخربت وكانت   وأهل قرى غري هذه واخربت سطرنيه ونرستا
تلي من القرى فلم تعمر إىل هذه الغاية)( ريخ املوصل(أنفذ ٢١٢). ويف حوادث سنة(٩وهاملة و هـ)جاء يف 

من  ونظراوهماالسرى إىل املامون أسدا ضوارى كان فيمن محل علي بن مر الطائي وبنو حيان دمحم بن محيد 
يت: ١٠اليمن وكانت أذربيجان أو أكثرها يف يد اليمانية)(   ). وانتشرت القبائل العربية يف أذربيجان كما 

االزد وحكمها بين الرواد  يف حميط حبرية ارمية سكنها داخرقان(دهخوارقان)حىت اشنه(اشنوية) مدينة تربيز، - 
  األزدي.

  مدينة أرمية غلب االزد على أهلها وكان حاكمها صدقة ْبن علي ْبن صدقة ْبن دينار املوصلي. - 
) مدينة امليانة(امليانج) -    كذلك تعد من منازل قبيلة اهلمدانيني.  تسمى ببلد اهلمدانية ومدينة خلخال(خلبا
  كورة برزة كانت مركز لقبيلة أود(مذحج). - 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٣(  
 

ا قصورا ومدنوها وبنوا  -  م بنوا  ا وأسكنها ولده، ُمثَّ أ مدينة نريز نزهلا مر ْبن َعْمرو الطائي املوصلي فبىن 
  ).١١سوق جابروان وكربوه وأفرده السلطان هلم فصاروا يتولونه دون عامل أذربيجان(

  ).١٢مجاعة من كندة وهم من ولد من كان مع األشعث ْبن قيس الكندي( (سراب) فكان فيها مدينة سراة - 
العتبيون من بين أسد بن ربيعة نزلوا يف أذربيجان وحكموا قلعتني شاهي وبكدر كما متلكوا مدينة  - 

  ). ١٣مرند(
ا سوق يسمى هجر وهو سوق ألهل جند معروف،ومنازل بين يربوع من  -  مدينة َمرَاَغُة كان للعرب 
هــ املهلهل التميمي،فأمر الرشيد واليه على املوصل حيىي ١٨٥). كما كان املتغلب على أذربيجان سنة ١٤م(متي

  ).١٥احلرشي ان يسري أليه جبيش يف اثين عشر ألفاً،فهزمه وقتله(
لكسر مث السكون -  ذربيجان من فتوح املغرية بن شعبة صلحا،قال:وهي معربة چيس زايل الِشيز  حية   :
  يس)لعلها منازل قبيلة قيس.(ق
سحاق يف املوصل وهاجروا إىل أذربيجان سنة  -  هــ لكن االزدي ١٨٠بنو احلارث بن كعب خرجوا من بلدة 

  ).١٦مل حيدد مكان نزوهلم هناك(
بنو حيان الطائيني ومنهم الفقيه املوصلي املعروف علي بن حرب الطائي حفيد حاكم اردبيل دمحم بن علي  - 

  ).١٧مازن بن الغضوبه الطائي( بن حيان بن
بين شيبان سكنوا يف مناطق متفرقة من إقليم أذربيجان وكان من بينهم الشراة(اخلوارج)فسميت حبرية ارمية  - 

ا.    ببحرية الشراة هليمنتهم على املنطقة احمليطة 
  ). ١٨(سكنت قبائل عربية أخرى املنطقة على شكل اسر مثال ذلك أن أسر حسينية سكنت يف مرند - 

  : م)٨-٧هـ/٢-١أسباب هجرة العرب إىل أذربيجان يف القرن(
يعد ظهور النعرات واحلروب القبيلة يف إقليم املوصل أول هذه األسباب إضافة لعسف السلطة املركزية      

). وكان لظهور الدويالت العربية الالمركزية إدار نتيجة ١٩ببغداد يف مجع الضرائب كما تقدم سابقا(
حات الشخصية لبعض املتنفذين يف إقامة أمارات مستقلة هلم،كما كان هناك بوادر لتكون مراكز قوى للطمو 

فارسية وتركية داخل عاصمة اخلالفة. وأخريا عمل الدولة العباسية على مقاومة النزعة الشعوبية اليت بدأت تظهر 
ن علي بن صدقة بن علي االزدي تويف ). ومثال التمردات يف إقليم أذربيجان ثورة زريق ب٢٠يف بالد املشرق(

لسيطرة على املنطقة اجلبلية بني املوصل ٨٢٧هـ/٢١٢بعد سنة( م)الذي قام بقيادة جمموعة من املنشقني 
لقضاء على )م٨٢٠/هـ٢٠٥وأذربيجان ويف سنة( طلب من اخلليفة املامون والية أرمينية وأذربيجان لقاء التعهد 

بك املزدكي الذي سيقتل  بينه وبني وايل  جرتو )إال أن صدقة فشل فعزل نفسه م٨٣٨/هــ٢٢٣سنة(حركة 
 )م٨٢٦/ه٢١١هــ)ويف سنة (٢١٠- هــ٢٠٨- هــ٢٠٦املوصل السيد بن انس عدة معارك منها حدثت سنة(



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٤(  
 

قتل السيد بن انس مما اغضب اخلليفة املأمون فأرسل القائد دمحم بن محيد الطائي الطوسي حملاربة صدقة الذي 
بك املزدكي الذي طال مترده ٢١)(م٨٢٧/ه٢١٢للقائد فأرسله خمفورا إىل بغداد سنة(سلم نفسه  ). مترد 
). مترد جعفر بن ٢٢م)(٨٣٨هـ/٢٢٣م)حىت قبض عليه وصلب سنة(٨١٦هـ/٢٠١سنة( عشرينأكثر من 

تعيس٨٣٨هـ/٢٢٤فهرجس يف إعمال املوصل فتبعه عدد من األكراد سنة( حية بني- م)وحتصن يف   بغيس (
ا الزاب األعلى فأخرجه منها وايل املوصل فالتجئ إىل جبل داسن ويف سنة( هـ/ ٢٢٥أذربيجان واردبيل مير 

  ). ٢٣م)أرسل املعتصم ايتاخ وحاصر جعفر وأصحابه فقتله وتفرق أصحابه(٨٣٩
   م):١٠هـ/٤اللغة العربية يف أذربيجان خالل القرن(

سيطرة على أذربيجان تبعا للهيمنة السياسية واإلدارية ولكن على كانت الثقافة العربية اإلسالمية هي امل     
لتغري بعد النصف الثاين للقرن اهلجري الرابع يقول اإلصطخري: ولسان أهل أذربيجان  مايبدو ان الوضع بدا 

ألرمينية ونواحي برذعة لسا م الرانّية،وهلم وأرمينية والّران الفارسّية والعربّية غري اّن أهل دبيل وحوهلا يتكّلمون 
ا السنة خمتلفة كثرية للكّفار( ا القبق وحتيط    ).٢٤جبال يسّمو

يضيف احد البلدانيني فيقول: فأّما لسان أهل أذربيجان وأكثر أهل أرمينيه فالفارسّية جتمعهم والعربّية بينهم   
لعربّية و  لفارسّية ال يفهم  ب الضياع  حفصيمستعملة وقّال من اليعرفها ممّن يتكّلم  ا من التّجار وأر

لعربية فعلى سبيل املثال ديوان الشاعر قطران ٢٥والطوائف ( ). ومل يتبقى الكثري من الرتاث العريب املكتوب 
للغة الفارسية مل يتم م١٠٤٦/هـ٤٣٨تاالزدي التربيزي( )الذي مدح امراء بين الرواد االزديني هو منشور 

مه)انه التقى الشاعر قطران ترمجته إىل اللغة العربية حىت صر خسرو يف(سفر  اليوم. قال الرحالة 
للغة الفارسية،لكنه مل يكن يعرف تلك اللغة بشكل جيد. هذا م١٠٤٥/هـ٤٣٧(سنة )فقرأ عليه قصائد جيدة 

للغة الفارسية،متناسني  ا ليست لغته األم، ويعتربه األتراك االذريني انه أول شاعر أذري يكتب  أصله يدل أ
  ).٢٦العريب االزدي(

ملوصل:    عالقة أذربيجان االقتصادية 
حها وافرة وجيلب منها ومن سوادها        تكثر فيها أألسواق للتّجارة يف أوقات من السنة وكانت مرحبة وأر

واحلديثة األغنام والدواّب والعسل واللوز واجلوز والشمع وكانت ترسل بضائعها إىل املوصل و بلد اجلزيرة 
  ).٢٧وغريها(

: من هنا تكملة ...فيها قرب مازن بن من الصحابة والتابعني يف أذربيجان مشاهري العرب الذين دفنوا 
). قرب ٢٨م)وهو أول من اسلم من أهل عمان استشهد ودفن يف بلدة برذعة(٦٤٦هـ /٢٥الغضوبة الطائي(ت

ذربيجان قرب بلد توريز يف قرية يقال هلا عصارة عندها جبل عليه  التابعي عمر بن عتبة بن فرقد السلمى دفن 
ذربيجان قرب بلدة توريز يف ضيعة راشتان عند قلعة عندها تل ٢٩قربه( ). قرب عمرو بن قيس العالئى دفن 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٥(  
 

رمينية وأذربيجان،انتدبه هارون الرشيد لقتال ٣٠عليه قربه( ). قرب يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباين كان واليا 
،وعاد إىل أرمينية،تويف بربدعة ) هــ١٧٩بن طريف الشيباين عظيم اخلوارج يف عهده فقتل ابن طريف سنة( الوليد

  ).٣١م)(٨٠١/ ه ١٨٥من بالد أذربيجان سنة (
  م)٩-٨هـ/ق٣-٢إمارة بين مر الطائي املوصلي يف مدينة نريز يف أذربيجان خالل الفرتة(ق-

يف أذربيجان األوىل أمارة بين مر الطائي املوصلي يف مدن نريز أسس العرب على األقل ثالثة أمارات       
جنوب حبرية أرمية والثانية أمارة العتبيون من بين أسد يف قلعيت شاهي وبكدر ومدينة مرند يف  وجابروان واشنة

هـ/ ٥-٤(قالقسم الشمايل من حبرية أرمية واإلمارة الثالثة أمارة بين الرواد االزدية املوصلية يف أذربيجان بني
م). نعود إىل أمارة بين مر الطائية اليت اختذت من مدينة نَرِيُز مركز هلا وضبطها احلموي: بفتح ١١- ١٠ق

ذربيجان من نواحي أردبيل( ء ساكنة مث زاي. وقال بليدة  نيه مث  ). وتسمى ٣٢أوله،وكسر 
). بل امتد ٣٣چاربورج(چهاربرج شهر)(وتسمى اليوم ،اليوم(سيلدوز)،كما مشلت اإلمارة بلدة َجابْـَرَوان

حكمهم إىل مدينة اشنه غريب حبرية ارمية. قصد هذه األمارة عدد من الشعراء على رأسهم الشاعر أبو متام 
م)وكال ٨٩٨هـ/٢٨٤م)والشاعر الوليد بن عبيد الطائي البحرتي(ت٨٤٦هـ/ ٢٣١حبيب ابن اوس الطائي(ت

قصائد خلدت بعض األحداث يف أذربيجان كما حفظوا لنا امساء الشاعران ينتميان إىل قبيلة طيء وتركوا 
(ت ريخ اذربيجان العريب. ذكر اسم أمريها مؤرخ املوصل ابو زكر هـ) ٣٣٤بعض املدن اليت لعبت دور مهم يف 

هـ) فقال ملا أنفذ دمحم بن محيد(الطائي الطوسي)األسرى إىل(اخلليفة)املامون أسدا ضوارى  ٢١٢يف حوادث سنة(
فيمن محل علي بن مر الطائي (أمري نريز وجابروان)بنو حيان(الطائيني من أحفاد الصحايب مازن بن  كان

هـ)وأما ٢٧٩). يقول البالذري(ت٣٤الغضوبة)ونظراوهم من اليمن وكانت أذربيجان او أكثرها يف يد اليمانية(
م بنوا نريز فكانت قرية هلا قصر قدمي متشعث فنزهلا مر ْبن َعْمرو املوصلي الطائ ا وأسكنها ولده، ُمثَّ أ ي فبىن 

  ).٣٥ا قصورا ومدنوها وبنوا سوق جابروان وكربوه وأفرده السلطان هلم فصاروا يتولونه دون عامل أذربيجان(
ريخ تلك األمارة ٣٧٧اما الرحالة أبو دلف اخلزرجي الينبوعي(ت بعد    هـ)الذي عاصر الفرتة األخرية من 

ز هذه كانت مملكة حلافرة طيء وكانت طرفا مقصودا قد قصده أبو متام والبحرتى وغريمها العربية فيقول: نري
للهى حىت غلب على البلد صنف  وكان علي بن مر الطائى صاحبها ممدحا يقصده الشعراء فينصرفون عنه 

رها ومتاد نية. فملكوا املدينة وعطلوا رمسها وأخربوا رساتيقها وعفوا آ م هذه احلال زما من األكراد اهلذ ت 
فلما ضعف السلطان، وأمنوا طلب الوالة،وقصد األمراء عمروا ما أخربوا واستعملوا يف تلك الناحية مثل من 

لسلق والدينور وأعمال شهرزور( ). يقول الدكتور حسام الدين علي غالب ٣٦تقدمهم ووصلوا قراها 
-١٣٦ن املوصل أثناء والية يزيد بن حامت املهليب(النقشبندي: جاء مر بن علي املوصلي الطائي وأوالده م

هـ)اليب جعفر املنصور وسكنوا نريز وكانت قرية فبنوا فيها البيوت والقصور واسكن فيها الناس ومنهم قومه ١٤٢



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٦(  
 

م املأمون حيث كان علي بن مر الطائي احد املتغلبني ١٩٨بنو طيء فتحولت إىل مدينة ومث يذكر سنة( هـ)أ
هـ)وأرسل خمفور إىل اخلليفة لكنه عاد إىل احلكم ٢١٢بقي على عصيانه حىت سنة(يف أذربيجان و 

ه انه صاحب جابروان ونريز. وكان ابنه عمر بن علي بن ٢٩٩هــ)ذكره ابن خرداذبة (ت٢٢٣سنة( هـ)واصفا إ
يب الرديين قد عينه اخلليفة املعتمد عامال على أذربيجان بدال من العالء بن امحد االزدي(رئيس  مر واملكىن 

لفاجل وذلك سنة( م)ولكن منع العالء ا الرديين وقاتله وكانت النتيجة مقتل ٨٧٤هـ/٢٦٠مراغة)الذي اصيب 
العالء يف السنة التالية وتسلم ابو الرديين الوالية. خضع حكم ال الرديين الذي امتد من جابروان ونريز اىل 

ا، إىل حكم اخلليفة امل - ٣١٨باشر وحكموا مبنعة وعز وكانوا على هذا احلال قبيل سنة(مدينة اشنه وما حييط 
ليف كتابه ولكنهم انقرضوا عندما ضعفت اخلالفة فلم ٩٣٣- ٩٣٠هـ/٣٢١ م)عندما انتهى االصطخري من 

م ابن حوقل الذي هذب كتاب االصطخري وأضاف إليه يف  يعد إلل الرديين وجود يف أ
لغلبة والقهر م)حيث قال كان أل الرديين٩٥٢هـ/٣٤٠سنة(  من العرب فأتى عليهم الدهر ومشى فيهم الزمان 

رهم وترك اليسري من أخبارهم. ويذكر الرحالة مسعر بن مهلهل الذي قام برحلته إىل هذه أالماكن  فعفى أ
نية قد احتلوا مدينة نريز من ال الرديين ويبدو ان قبيلة طيء اليت سكنت ٣٤١- ٣٤٠سنة( ن األكراد اهلذ هـ)

لسكان احملليني ومل نعد نسمع عنهم منذ بداية الربع الثاين من القرن  تلك اجلهات من اذربيجان اندمج افردها 
نية يف اذربيجان ٤٢١الرابع اهلجري. ومما جيدر ذكره هنا ان ابن مسكويه( هـ) كان قد تكلم عن مجاهري اهلذ

م قد انتزعوا نريز من ال ٣٢٢ضمن حوادث سنة( الرديين يف حدود تلك السنة ويبدو ان اخلليفة هـ)فيحتمل أ
العباسي هو كان يعني املوىل على بين طيء فيتوىل هذا شؤون احلرب واإلشراف على خراج الناحية وضياعها 
فقد كان أبو سعيد دمحم بن يوسف املروزي موىل لبين طيء على أذربيجان وأرمينية وملا تويف 

كان ألبيه. وذكر الدكتور النقشبندي أمساء أربعة من حكام إمارة نريز م)ويل اخلليفة ابنه ما ٨٥١هـ/٢٣٦سنة(
هـ) مث ولده علي بن ١٦٠وجابروان يف إقليم أذربيجان هم كل من:مر بن علي الطائي املوصلي(تقريبا

هـ). وأخريا ابن حفيده دمحم بن ٢٦١-٢٦٠هـ)مث حفيده أبو الرديين عمر بن علي(٢٢٣- ١٩٨مر(
  ).٣٧هـ)(٣٣٠عمر(

  ة احلكم العريب ألذربيجان: اي
اية الوجود احلضاري والثقايف        أن ضعف السيطرة السياسية واإلدارية العربية بشكل تدرجيي كان سببا يف 

 ةمن خالل انتشار اللغة العربية مع احلفاظ على الدين اإلسالمي فقد استطاع العرب من أهل البالد مواجه
ل القرون اهلجرية الثالثة األوىل. مث تالها يف القرن اخلامس اهلجري هجرة هجمات الكرج واخلزر املستمرة خال

الغز الرتك إىل اإلقليم الذي كان سببا يف تغلب إعداد األعاجم على أعداد العرب فقد وصلت الدفعة األوىل 
والثالثة  هـ)٤٢٧قادمون من خراسان والثانية وصلوا سنة( هـ)٤٢٠( منهم إىل أذربيجان سنة



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٧(  
 

هــ)وقدرت أعدادهم حني وصوهلم خبمسني ألف مل يبقى منهم يف أذربيجان سوى ٤٣٥هـ)والرابعة(٤٣٢سنة(
). ولكن البد من معرفة أن الرتكمان كانوا أقلية يقول احد البلدانيني عند حديث عن منطقة ٣٨مخسة اإللف(

ي فأكثر أهلها منهم،ميّر القاصد ُموقاُن(مشال اذربيجان)فهي والية فيها قرى ومروج كثرية حتتلها الرتكمان للّرع
). لكن السبب األهم لنهاية السيطرة العربية كانت جرائم هوالكو املغويل ٣٩من أردبيل إىل تربيز يف اجلبال(

قوت  رة  الذي قام بتدمري املدن وقتل سكان أذربيجان أوائل القرن السابع اهلجري يثبت ذلك من خالل ز
ا  هـ)فقال ان٦١٨-٦١٧احلموي سنة ( ختريب أذربيجان غلب مدن االقليم ومل تسلم كما سلمت ِتْربيُز ومّر 

هـ)،فصاحلهم أهلها ببذول بذلوها هلم فنجت من أيديهم وعصمها هللا ٦١٨املغول ملا خربوا البالد يف سنة(
دوهم وجرت بينهم وبني٤٠منهم( أهلها حروب،  )لفرتة مث خربوها. أما مدينة َأْرَدبِيُل فقد نزل عليها املغول وأ

ملسلمني  فتصدوا هلم مرتني،لكن يف املرة الثالثة ضعفوا فغلب املغول على أهلها وفتحوها عنوة، وأوقعوا 
وقتلوهم، ومل يرتكوا منهم أحدا وقعت عينهم عليه،ومل ينج منهم إال من أخفى نفسه عنهم،وخّربوها خرا 

). كذلك كان حال مدينة السَّرَاُة ٤١ب وقّلة األهل(فاحشا مث انصرفوا عنها،وهي على صورة قبيحة من اخلرا
ا املغول يف سنة( ). ومدينة ُأْشُنُه اليت كان اخلراب فيها ظاهر ٤٢هـ)وقتلوا كّل من وجدوه فيها(٦١٧اليت خر

بها الكرج وأخذوا مجيع ٤٣هـ)(٦١٧سنة( ). وهو حال مدينة َمَرْند فقد تشّعثت وبدأ فيها اخلراب منذ 
ذربيجان من سألته عن بلده فذكر أن  ).٤٤أهلها( ومدينة بـَْرَذَعة فيقول احلموي وقد لقيت من أهل برذعة 

س قليل وحال مضطرب وصعلكة ظاهرة وضّر  ا اآلن إال كما يكون يف القرى  ا كثرية وليس  ر اخلراب  آ
ا امل٤٥د ودور متهّدمة وخراب مستول عليهم( َلَقاُن ).وهو حال مدينة اجان اليت خر غول. كذلك مدينة بـَيـْ

بوها مث أحرقوها، فلما انفصلوا ٦١٧قرب اإلقليم اليت جاءها املغول سنة( ا قاطبة و هـ)،فقتلوا كّل من وجدوه 
  ).  ٤٦عنها تراجع إليها قوم كانوا هربوا عنها وانضّم إليهم آخرون(

اجلواب كال  -ائيا من أذربيجان؟ لكن هناك سؤال البد أن يطرحه القارئ هل انتهى الوجود العريب 
كيد   بكل 

لسكان احملليني       فاغلب الظن أن القبائل العربية اليت سكنت تلك اجلهات من أذربيجان اندمج افردها 
ن أصوهلا عربية،  أوال مع األكراد وبعد ذلك مع الرتكمان الغز بل هناك عدد من القبائل الكردية تعرتف 

صوله العربية وكذلك احلال مع بعض ا لقبائل الرتكمانية. ومع ذلك فأن عدد من سكان أذربيجان حيتفظ 
اية أمارة بين الرواد االزدية يف القرن السادس اهلجري مل يظهر ذكر واضح للوجود العريب نتيجة ملا واجهه  فبعد 

ت اليت شهدها كجزء من املشرق العريب. أذا استثنينا أمس اء بعض القرى على سبيل اإلقليم من نكبات واضطرا
املثال قرية(عرب جي)اليت تقع يف أقصى احلدود اإليرانية األذربيجانية الرتكية. لكن بعد أربعة قرون يظهر لنا 
ذربيجان  بك األمري خليل الصويف بن حممود بيك املوصلي ومجاعته املوصلية(موصللو)من أهل  اسم أال



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٨(  
 

غري العرب يصنفهم ضمن القبائل الرتكمانية وآخرون م) وجدت عدد من الكتاب ١٤٩٠ـ / ه٨٩٦سنة(
ملوصلي واعتقد أن من سيقرأ املقال سيفهم سبب  يصنفهم من قبائل األكراد مع عدم تقدميهم تربير لتسميتهم 
ملوصلية فهم حسب رأيي بقا القبائل العربية اليت جاءت من املوصل وسكنت أذربيجان مث فقدوا  تسميتهم 

ستعمال فحص  لغتهم العربية م الكردية او الرتكمانية،كما ميكن استخدام العلم احلديث  وأصبح لسا
احلامض النووي لتأكد من انتماء أبناء هذه القبيلة. وردت بعض املعلومات عنهم يف كتب التاريخ اليت تناولت 

لتواريخ، جامع فرتة حكم دولة اخلروف األبيض ونقلها املؤرخ عباس العزاوي وهي(حبيب السري،منتخب ا
  الدول،لب التواريخ، كلشن خلفا...). 

بك : كان يشغل منصب قائد جيوش دولة اخلروف األبيض يف عهد السلطان خليل الصويف املوصلي أال
). وبعد وفاة السلطان يعقوب حاكم اخلروف األبيض ٤٧يعقوب مث سحب منه املنصب(

ولعب دورا يف أقناع   حدثت بني األمراء البندارية،م)، عمل على القضاء على الفتنة اليت١٤٩٠ـ/ ه٨٩٦سنة(
ك برايه( يسنقر امللك( )٤٨أمراء قبليت موصللو وپر فأجلسه على سرير احلكم وهو مل يبلغ  )،٤٩يف تويل 

العشر سنوات من العمر. كما قام بقتل خصومه  منهم القاضي مسيح الدين عيسى الساوي الذي حاول 
). وكان املوصلي قد خاض ثالثة معارك ٥١وعلي بيك ابن السلطان خليل( )٥٠منافسته على املنصب(

حلكم فهزمه وقتله مع كثري من  عسكرية األوىل ضد مسيح بيك أخو يعقوب بن حسن الطويل الذي طالب 
 قرب دركزين اليت قتل فيها خصومه وهم حممود بيك بن أوغورلو دمحم ابن األمري ). واملعركة الثانية٥٢البايندرية(

ر بكر سليمان بيك بيجن  ك. واملعركة الثالثة قرب وان ضد وايل د حسن الطويل وحاكم العراق شاه علي پر
الرتكماين وقبل املعركة غدر به أمراء أذربيجان من البايندرية وعلى الرغم من ذلك خاض خليل املوصلي القتال 

األحداث توضيح صورة مل يسلط الضوء  حاولت من خالل سرد هذه ).٥٣فقتل وقتل معه مجع من املوصلية(
ريخ العرب املسلمني واملوصليني منهم خاص يف إقليم أذربيجان وارجوا من هللا تعاىل أن أكون قد  عليها من 

  وفقت لذلك.
  اهلامش

  .٨١-٨٠-٧٩- ٧٨هـ،ص١٤٢٢هـ)،البلدان،دار الكتب العلمية،بريوت،الطبعة األوىل،٢٩٢)أمحد بن إسحاق اليعقويب(ت١(
هـ)،الرسالة الثانية ألىب ُدَلْف رحالة القرن العاشر،حتقيق بطرس بولغاكوف وأنس ٣٧٧دلف مسعر بن مهلهل اخلزرجي الينبوعي(ت بعد  أبو

  م.١٩٧٠خالدوف،ترمجة الدكتور دمحم منري مرسي،عامل الكتب،
  م.١٩٨٨،بريوت،هـ)،فتوح البلدان،دار ومكتبة اهلالل٢٧٩أمحد بن حيىي بن جابر بن داود الَبَالُذري (ت 

قليم أذربيجان يف العصر اإلسالمي منذ الفتح وحىت احتالل املغول منها٢(   )عدد من الكتب اليت تتعلق 
ريخ أذربيجان،حممود إمساعيل،ترمجة رفيق عليوف ورامز مرسالوف،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث،أبو ظيب،الطبعة    - كتاب خمتصر 

  م.١٩٩٥األوىل،



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٥٩(  
 

ري  - اية العصر العباسي االولكتاب  م،للدكتور رجب حممود إبراهيم ٨٤٧-٦٤٢هـ/٢٣٢- ٢٢خ اإلسالم يف أذربيجان من الفتح اإلسالمي إىل 
  م.٢٠١٠خبيت،دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع،مصر،

ية والعسكرية،للدكتور حسام )دراسة يف أحواهلا السياسية واإلدار ١٢٢٧-١٠٢٩هـ/٦٢٤-٤٢٠كتاب أذربيجان إيران يف العصر السلجوقي(  -
  م٢٠١٢الدين علي غالب النقشبندي،السليمانية،

غ،بنو الُروَّاد املوصليون وُدورُهم الِسَياسي يف َأذربيَجان خالل القرنني ( - م)،جملة دراسات موصلية،العدد ١١-١٠هـ/٥-٤الدكتور دمحم نزار الد
  .٣٦-٢١م،ص٢٠١٧،الصادر٤٦

- ٢/٣٣١ج،م ١٩٣٨هـ)،صورة األرض،دار صادر،أفست ليدن،بريوت عام النشر،٣٦٧البغدادي املوصلي(ت بعد)أبو القاسم دمحم بن حوقل ٣( 
٣٣٨- ٣٣٣-٣٣٢.  

لكرخي(ت   .١٨٦-١٨٠م،ص٢٠٠٤هـ)،املسالك واملمالك،دار صادر،بريوت،٣٤٦إبراهيم بن دمحم الفارسي االصطخري املعروف 
  .٨٤م،ص١٩٩١فة األقاليم،مكتبة مدبويل،القاهرة، الطبعة الثالثة،دمحم بن أمحد املقدسي البشاري،أحسن التقاسيم يف معر 

  )املراجع السابقة.٤(
.  االصطخري،املسالك ٣٣٨-٣٣٣-٣٣٢-٢/٣٣١. ابن حوقل،صورة األرض،ج٨١-٨٠-٧٩-٧٨)اليعقويب،البلدان،ص٥(

- ٢٧١م،ص١٨٩١ليدن،مطبعة بريل، هـ)،اعالق النفسية،طبعة ٢٩٠.  أيب علي امحد بن عمر املعروف ابن رستة(ت١٨٦-١٨٠واملمالك،ص
٢٧٢.  

بن الفقيه(ت ٦( الطبعة ،)،البلدان،احملقق يوسف اهلادي،عامل الكتب، بريوت٣٦٥)أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن إسحاق اهلمداين املعروف 
  .٥٨٢م،ص١٩٩٦األوىل،

  . ٨٢)رحلةابو دلف،ص٧(
ريخ املوصل،حوادث سنة ٣٣٤)ابوزكر االزدي(ت٨(   .٩٢هـ،ص١٢٩هـ)،
  .٢٨٧ه،ص١٨٠)االزدي،املصدر السابق،حوادث سنة ٩(
  .  ٣٨٤هـ،ص٢١٢)االزدي،املصدر السابق،حوادث سنة ١٠(
  .٣٣٨-٣٣٣-٣٣٢-٢/٣٣١)ابن حوقل،صورة األرض،ج١١(
  .٥٨٢. ابن الَفقية،البلدان،ص٤٦٣)البالذري،فتوح البلدان،ص١٢(
ريخ،ج١٣(   .٥٨٢الَفقيه،البلدان،ص. ابن ١٧٠،١٧١، ١٦٥، ١٦٤، ٢٧، ٩/٢٥)الطربي،
قوت احلموي،معجم البلدان،ج١٤( (٩٢-٥/٩٣.  
  .٣/١٦٣)اليعقويب،البلدان،ج١٥(
ريخ املوصل،حوادث سنة١٦(   .٢٨٧هـ،ص١٨٠)ابوزكر االزدي،
  .٣٤٥)االزدي،املصدر السابق،ص١٧(
ر البالد وأخبار العباد،ص١٨(   .٨٥)القزويين،أ
، جامعة ٢م،د فاروق عمر فوزي،موسوعة املوصل احلضارية،ج٩٠٥-٧٤٩هـ/٢٩٣-١٣٢ملباشر)دراسة املوصل ابن احلكم العباسي ا١٩(

  .٧٢راجع  ص -٨٤-٦٦م،ص١٩٩٢املوصل،مطبعة ابن األثري،
،جامعة املوصل، مطبعة ابن ٢)دراسة الدولة العربية اإلسالمية وظهور الدويالت،د عبداملنعم رشاد، موسوعة املوصل احلضارية،ج٢٠(

  .٩٢-٢/٨٤م،ج١٩٩٢األثري،
  .٣١٤-١/٣١٣)بسام اجلليب،موسوعة أعالم املوصل،ج٢١(
  هـ.٢٢٣-هـ٢٢٢-هـ٢٢٠- هـ٢١٤- هـ٢١٢- هـ٢١١-هـ٢٠٩- هـ٢٠١هـ)،الكامل يف التاريخ،راجع حوادث سنني٦٣٠)ابن األثري(ت٢٢(
  .٦/١٨٧)ابن األثري،املصدر السابق،ج٢٣(
  .١٩٢)اإلصطخري،املسالك واملمالك،ص٢٤(



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٠(  
 

  . ٢/١٠٢رض،ج)أبن حوقل،صورة األ٢٥(
صر خسرو(ت٢٦( مه،ص٤٨١)   .٤هــ)،سفر
  .٢/٣٣٦)ابن حوقل،املصدر السابق،ج٢٧(
  )بسام اجلليب،موسوعة أعالم املوصل، سرية حفيدة علي بن حرب الطائي. ٢٨(
رات،ص٦١١)أيب احلسن علي بن أيب بكر اهلروي(ت٢٩(   .   ٦٧هـ)،اإلشارات إىل معرفة الّز
  .٧٠ص)اهلروي،املصدر السابق،٣٠(
  .١١٣)اليعقويب،البلدان،ص٣١(
قوت احلموي،معجم البلدان،ج٣٢( (٥/٢٨١.  
  .٢/٩١)احلموي،املصدر السابق،ج٣٣(
ريخ املوصل،حوادث سنة ٣٤(   . ٣٨٤هـ،ص٢١٢)االزدي،
  .  ٤٦٣)البالذري،فتوح البلدان،ص٣٥(
  .٥٧)الرسالة الثانية أليب دلف،ص٣٦(
)دراسة يف أحواهلا ١٢٢٧-١٠٢٩هـ/٦٢٤- ٤٢٠ندي،أذربيجان إيران يف العصر السلجوقي() الدكتور حسام الدين علي غالب النقشب٣٧(

  م. ٢٠١٢السياسية واإلدارية والعسكرية،السليمانية،
  )الدكتور حسام الدين النقشبندي،املصدر السابق،ص  .٣٨(
قوت احلموي،معجم البلدان،ج٣٩( (٥/٢٢٦.  
  .٢/١٧)احلموي،املصدر السابق،ج٤٠(
  .١٤٥-١/١٤٤،املصدر السابق،ج)احلموي٤١(
  .٣/٢٠٤)احلموي،املصدر السابق،ج٤٢(
  .٢٠٢-١/٢٠١)احلموي،املصدر السابق،ج٤٣(
  .٥/١١٠)احلموي،املصدر السابق،ج٤٤(
  .٣٨١-١/٣٨٠)احلموي،املصدر السابق،ج٤٥(
  .١/١٣٣)احلموي،املصدر السابق،ج٤٦(
ريخ العراق بني احتاللني،ج٤٧(   .٣/٢٨٤)عباس العزاوي،موسوعة 
  .٣/٢٩٢)العزاوي،املصدر السابق،ج٤٨(
  .٣/٢٨٢)العزاوي،املصدر السابق،ج٤٩(
  .٣/٢٨٦)العزاوي،املصدر السابق،ج٥٠(
  . ٣/٢٩٠)العزاوي،املصدر السابق،ج٥١(
  .٣/٢٩٣)العزاوي،املصدر السابق،ج٥٢(
  .٣/٢٩٣)العزاوي،املصدر السابق،ج٥٣(

  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦١(  
 

يعد السائح اهلروي من الشخصيات اليت ُعرفت حبب الرحلة والتنقل بني البالد، وهو الشيخ 
ملوصل سنة  الزاهد تقي الدين أبو احلسن علي بن أيب بكر بن علي بن دمحم العلوي املوصلي، ولد 

فأقام فيها واليها ينسب، وكان   قدم إليها والده الذي كان شيخًا زاهدًا من هراة  م)،١١٤٧هـ/٥٤٢(
والد اهلروي من املشايخ الصاحلني 
الذين مكثوا يف املوصل زمنًا طويًال، إذ 
أمضى أربعني سنة من حياته يصوم 
النهار ويصلي الليل حىت تويف، ودفن 

أ اهلروي نش ،يف مقربة املعاىف بن عمران
ملوصل واجته منذ صغره حنو طلب 
العلم، ودرس على يد شيوخ املوصل 
ورحل إىل عدد من البلدان ودرس على 
يد مشاهري علمائها يف بالد الشام 

كما اهتم   ،ومصر، ومسع احلديث مبكة
للغة العربية إذ كانت له خطب 

فضًال عن كونه رحالًة  ،وقصائد شعرية
لعديد من ومؤرخًا، وكان للهروي ا

التالميذ ومنح إجازة علمية للعديد 
منهم، كما كان للهروي العديد من 

منها كتاب (اإلشارات إىل  ،املؤلفات



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٢(  
 

رات) ليفه كما ذكر اهلروي يف مقدمته، أنُه جاء بناء على طلب رسول  معرفة الز وكان السبب يف 
توثيق ما شاهده أثناء  م)لغرض١٢٢٥- ١١٨٠هـ/٦٢٢-٥٧٥اخلليفة العباسي الناصر لدين هللا (

رات ر واقتصر الكتاب على ذكر الز أما األبنية  ،رحالته من العجائب واألبنية والعمارات واألصنام واآل
ا غري هذا ر والعجائب فلها كتاب خاص  وقد جاءت هذه املوافقة بعد أن رفض الطلب نفسه  ،واآل

تويف اهلروي يف حلب سنة  روية يف احليل احلربية)(التذكرة اهل،من أصدقائه، ومن الكتب األخرى للهروي
  م) ودفن فيها يف قبة مدرسته.١٢١٥هـ/٦١١(

رات)العديد من األولياء والزهاد و  قد ذكر السائح اهلروي يف كتاب(االشارات اىل معرفة الز
 بن والصاحلني املشهورين يف مدينة املوصل، وذلك من خالل اإلشارة إىل قبورهم وهم: الشيخ املعاىف

، والشيخ أبو بكر اهلروي، الشيخ ) م١١٣٤هـ/٥٢٩م)، الشيخ السراج(ت٨٠٠ه/١٨٤عمران(ت
م)، ٨٣٥ه/٢٢٠م)، الشيخ فتح الكاري أو الشيخ فتح املوصلي(ت٩٣٤ه/٣٢٢النساج(ت 

م)، وجاءت معلوماته مقتضبة جدا عن بعض ١١٧٧ه/٥٧٣الطويل، والشيخ قضيب البان املوصلي(ت
يف حني أن هناك شخصيات أخرى ذكر أمسائهم فقط، ولعل سبب هذا االقتضاب  ،تلك الشخصيات

يعود إىل أن اهلروي أراد أن يسلط الضوء على األعالم والشخصيات املوصلية الشهرية يف مدينة املوصل، 
ا، والن هدف اهلروي مل يكن توثيق تلك  دون الدخول يف  تفاصيل تلك الشخصيات رمبا لشهر

حلديث عنها وإمنا كان هدفه توثيق ما شاهده أثناء رحالته من العجائب واألبنية الشخصيات أو ا
رات كما اشر أنفا. ،والعمارات   فضال عن أن الكتاب مقتصر على ذكر الز

ومن األعالم والشخصيات الذين ذكرهم اهلروي، الشيخ الزاهد املعاىف بن عمران الذي قال  
من كبار األولياء والصاحلني يقال ِان ابليس محل بني يديه املصباح إىل  عنه: ((...الشيخ املعاىف بن عمران
 ،واملعاىف بن عمران هو شيخ  حمدثي أهل املوصل وعاملهم وزاهدهم املسجد أربعني سنة وهللا اعلم...))

ً ٧٣٧هــ/١٢٠ولد سنة( م)مسع من العديد من الشيوخ، ومسع منه كثريون، قام برحلة علمية مشلت بلدا
لذكر أن أبو زكر االزدي ،دة، منها بغداد والكوفة والبصرة ومكةعدي املؤرخ املوصلي  ومن اجلدير 

م) قدم معلومات مهمة جدًا ومفصلة عن املعاىف بن عمران وبني مكانته ومنزلته ٩٤٦هـ/٣٣٤الشهري(ت
الشيخ السراج  أما الشخصية الثانية اليت عرفت يف مدينة املوصل وذكرها اهلروي فهو . وعلمه وورعه

وقد وصف  ،املقرئ، الذي يعد احد علماء املوصل وهو علي بن سعادة أبو احلسن اجلهين املوصلي
تويف يف مدينة املوصل سنة(  ،لورع  ورحل إىل بغداد ومسع من شيوخها  وحدث عنه مجاعة

كر اهلروي وكان . والشخصية الثالثة اليت أشار إليها اهلروي، هو والده الشيخ أبو ب) م١١٣٤هـ/٥٢٩
ا إىل أن تويف كما ذكر أنفا   . من الشيوخ الزهاد وقدم إىل املوصل وأقام 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٣(  
 

ومن األعالم املوصليني الذين ذكرهم اهلروي أيضا وكانوا من الرجال الصاحلني، الشيخ النساج،  
كسب قوته من وكان يت ،أصله من سامراء إال انه أقام ببغداد عّمر طويالً  ،وهو أبو احلسن خري النساج

لقرب من املقابر  لشيخ النساج، ويقع مرقده يف حملة املشاهدة  احلياكة ونسج الثياب، ولذلك عرف 
من أهل والشخصية األخرى اليت ورد ذكرها لدى اهلروي  واملدفون فيها، اليت حتف مبرقد اإلمام الباهر

الشيخ فتح الكاري وهو أبو نصر و الفتح بن سعيد الكاري املوصلي، الذي سار ذكره شرقاً  ،املوصل
ً، والكاري نسبة إىل الكار، وهي قرية عند املوصل لذكر أن  ينسب إليها فتح الكاري ،وغر ومن اجلدير 

لفتح املوصلي، وأهل املوصل يسمونه(الشيخ فتحي) ومسيت احمللة ال يت دفن فيها األخري عرف أيضا 
فضال عن ذلك فقد ذكر اهلروي الفتح املوصلي،  .م)٨٣٥هـ/٢٢٠حملة الشيخ فتحي وتويف فيها سنة(

م) وكان احد ٧٨٦هــ/١٧٠املوصلي، والذي تويف سنة( وهو أبو دمحم الفتح بن دمحم بن وشاح االزدي
لعبادة والفضل، وهو الفت ،الزهاد والعارفني واألولياء واالجواد ح املوصلي الكبري، حدث عنه ومشهورا 

مالزمًا قيام الليل، وعند وفاته مل يبق ملي وال ذمي إال  ،الكثريون، كان كثري البكاء من خشية هللا
  وحضرها. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٤(  
 

م) انه يرتجم  احيا لشخصيات من اسرة واحدة، وهذا ما ١٢٥٦هـ/٦٥٤لعل ما مييز ابن الشعار(ت   
حدث مع اسرة قليج بن تكني خان وهي اسرة من اصول تركية" من ولد االتراك"، ولد افرادها وعاشوا 

يني)، وهي حقبة يف املوصل خالل (القرنني السادس والسابع اهلجريني/الثاين عشر والثالث عشر امليالد
ابناء منعة، ابناء مهاجر وغريها  ،شهدت ظهور الكثري من االسر العلمية املشهورة مثل اسرة ابناء االثري

م مادة يف كتب  من االسر، لكن اسرة قليج بن تكني خان مل تنل من الشهرة مبا جيعل افرادها وسري
  سية اليت واكبتها يف املوصل واطرافها.الرتاجم، وذلك ألسباب ختص عصر تلك االسرة واالوضاع السيا

وقد ترجم ابن الشعار يف كتابه املوسوم( قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان) لثالثة من افرادها      
-٥٤٦وهم : ابو احلسن علي بن دمحم بن يوسف بن قليج  بن تكني خان املوصلي املولد واملنشأ(

ملؤيد ا١٢١٩-١١٥١هـ/٦١٦ جلاندار، وهو كبري االسرة كان مولعا بسرد االحداث م)،امللقب 
مهم حسن  خبار الناس وا نه:" كان رجال عاقال من اهل الفضل واملعرفة  لتارخيية اذ وصفه ابن الشعار 
االقتصاص هلا"، فضال عن قيامه جبمع كتاب مساه" مساهر السامر ومسامر الساهر" الذي احتوى على 

ت، لكن مع االسف مل يصلنا وهو من مفقودات الرتاث العريب، ويتبني ان الكثري من االشعار واحلك ا
  طابعه اديب قد ال خيتلف عن ادبيات القرن السادس اهلجري/ الثاين عشر امليالدي.،

وقد عمل ابو احلسن علي بن دمحم بن قليج بن تكني خان جند يف املوصل بوظيفة مستحفظ  القلعة     
-١١٩٣هـ/٦٠٧-٥٨٩ين ايب احلارث ارسالن شاه بن مسعود بن زنكي(يف عهد امللك نور الد

م) واستمر ١٢١٨-١٢١٠هـ/٦١٥-٦٠٧م)، وبعده لولده القاهر عز الدين ايب الفتح مسعود(١٢١٠
لربض االعلى  يف عمله هذا حىت وفاته يف املوصل ودفن بظاهر البلد مبقربة الباب الكاري  اليت تقع 

  املطل على دجلة.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٥(  
 

ا و نفوذها  حظيال     مما سبق ان هذه االسرة ظهرت يف وقت مل تكن الدولة الزنكية يف ذروة قو
لتايل فان هذه االسرة مل تواكب  ا، بل ظهر جنم البيت االيويب بشخصه صالح الدين االيويب، و وسلطا

السيما وان  ولعل اخالصها للزنكيني كان من اهم عوامل استبعادها  ،التغيريات يف املوصل وبالد الشام
كبري االسرة ابو احلسن علي بن قليج بن تكني خان كان مستحكما لقلعة املوصل للدولة الزنكية وهذا 
لنسبة لاليوبيني وملوكهم، ويبدو إن أ احلسن علي كان من  ما جعله حيسب على العهد القدمي 

م)، والثاين ١١٨٣هـ/٥٧٩املتصدين لصالح الدين اثناء حصاراته الثالثة للموصل االول سنة (
م)، هذا ما جعله هو ومن جاء بعده من ١١٨٥هـ/٥٨١م)، والثالث ايضا يف سنة(١١٨٥هـ/٥٨١سنة(

لتايل اراد ابن الشعار ان يربزهم لسببني:   افراد اسرته مستبعدين عن املشهد السياسي، و
م حافظوا ع ا، والثاين: اعطائهم حقهم كو لى الوالء للزنكيني ومل االول: تعصبه ملدينة املوصل وشخصيا

يتقلبوا مثل غريهم، بدليل  استشهاد ابن الشعار ببعض االبيات الشعرية اليت انشدها ابو احلسن علي بن 
  قليج املتضمنة ذم الزمان وتقلب االحوال وهي:

ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــا إخالَك منصـ ــ ـــــ ـــــــ ركي رهن البابه       م   ـــفاأجماور البيت العتيق و
ـــــى ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ وبة ُحتيي الكئيب من الكأبه       فالعدو قد أشتفــ   إمنْن علي 

اما الشخصية الثانية من هذه االسرة هو اخاه ابو عبدهللا دمحم بن دمحم بن يوسف بن قليج بن تكني خان 
بن آيدغدي(  ، ايضا، مث ترك اجلنديةم) كان جند١٢٣٢-١١٦٣هـ/٦٣٠-٥٥٩املوصلي املعروف 

وسلك طريق التصوف وتنقل يف االمصار ومال اىل مصاحبة أصحاب االحوال والدين فاصبح من 
املتصوفة بدليل وصف ابن الشعار له بعد لقائه به قائال: "وكان شيخا أشقر نقي الشيبة، عرضها ملء 

  وله  ابيات شعرية منها: ،بدنه، مربوعا"
ـــى الومســــي إذ  ــــاَن شبيبة وكفىسقــ   وكفا          زمـ

  مضــــى  ومضى لذيذ العمر       فيه وخلَف االســــَفا
ثة لتلك االسرة هو ابو عبد هللا دمحم بن علي بن دمحم بن يوسف بن قليج بن لايف حني ان الشخصية الث    

نعمة وافرة وجاه  م) كان يف زمن ابيه ابو احلسن علي يف١١٧٩هـ/٥٧٥تكني خان املوصلي ولد سنة(
بسيط واتصل خبدمة امللك العادل نور الدين ابو احلارث ارسالن شاه بن مسعود بن مودود املستويل على 

نه كان:" امريا جليال مذكورا يف زمانه، خيالط أهل االدب واحلديث،  ،املوصل، وقد ذكره ابن الشعار 
ا لقلعة املوصل جعله يتصل مبلك املوصل ويغشاه مجاعة من الفضالء"، ويبدو ان منصب والده مستحفظ

بدليل ان حاله مل يستمر على ذلك طويال، فبعد وفاة  ،نور الدين ارسالن شاه ويصبح يف هذه املنزلة



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٦(  
 

والده تناقصت احواله وضعف امره وترك ما كان عليه، وصار فقريا يلبس الصوف ويتنقل يف البالد 
لشعر من اجل التقرب من احلكام واحل صول على املال القليل ومن البالد اليت انتقل اليها ابو متفوها 
م)، وكان قد التقى به ابن الشعار ورأى ١٢٣٧هـ/٦٣٥عبد هللا دمحم بن علي مدينة حلب وذلك سنة(

واحلاجة  ،والفقر مؤثر عليه ،احواله اليت وصل اليها فنقلها الينا قائال:" شاهدته مبدينة حلب، وهو شيخ
خ عليه بكلكله، وله عيال، وهو على ما أشد ما يكون من الفقر والفاقة ورمبا  قد مسته، والدهر قد أ

شعاره لنزر الطفيف" ،استجدى  ا كرباء حلب، ويقنع منهم  وبقي يعيش حياة الفقر واحلاجة ،وارتزق 
وك بين اليت دفعته اىل االدعاء مبعرفة احلديث ومساعه، حىت انه عمل اربعني حديثا واهداها اىل بعض مل

  ايوب، اذ انشد:
ــــثر املفصل والشعرا ـــ ــ ـ ــ ً وضعتُه     واودعته الن   وإين يف محلي كتا

  اىل ملِك يف العلِم واحد عصره    كمهد اىل مشس النهاِر سىن الشعرى.
قي افراد االسرة وشهادة  ويبدو ان الشخصية الثالثة    ابو عبد هللا دمحم مل يكن يف عزة نفسه مبستوى 

ابن الشعار بوصفها املنصف تعرب متاما عن ما وصلت اليه االوضاع لتلك االسرة، السيما يف خارج 
اذ ذكر ابن الشعار  ان أ عبد هللا دمحم قد حبس يف اربل  دون ذكر السبب او اي ،حميطها املوصل

لكننا مل منلك اية معلومات عنه حىت امسه، ويبدو ان هذه  ،رى، يف حني ذكر لنا ان له اختفاصيل اخ
االسرة مل تواكب متغريات االحداث وانتقال السلطة من البيت الزنكي اىل البيت االيويب، وان االيوبيني 

  انفسهم مل يتعاملوا معها ملواقف سابقة ختص الزنكيني. 
  

  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٧(  
 

  

املوصليني الذين ورد ذكرهم يف كتاب إن هذه املقالة حماولة لبيان دور جمموعة من تراجم االعالم       
(تلخيص َجمَْمع اآلداب يف معجم األلقاب) البن الفوطي ودورهم يف تكوين الصالت العلمية بني مدينيت 

املوصل وبغداد. وابن الفوطي 
هو ابو الفضل عبد الرزاق بن 
ج الدين الشيباين احلنبلي 
امللقب بكمال الدين الذي ولد 

 / هـ٦٤٢سنة ( ببغداد
م)، ويرجع الفضل ١٢٤٤

ألسرته يف توجيهه توجيهًا علمياً 
وأدبيًا صحيحاً، فقد كان ألبوه 
وجده الفضل األكرب يف تعريفه 
على شيوخه وأساتذته يف بغداد 
الذين أخذ عنهم العلم منذ 
حداثة سنِه. وأصبح لذلك أثر  
كبري يف منو شخصيته العلمية 
وانقطاعه إىل الدرس وتردده إىل 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٨(  
 

لم واألدب فكان حيضر مع والده جمالس الوعظ والصوفية واحملدثني فضًال عن حضوره أصحاب العِ 
ء والعلماء. وتويف ببغداد سنة ( م) ويعد ابن الفوطي من أبرز مؤرخي القرن ١٣٢٣هـ/٧٢٣جمالس األد

نتقال سياسي خطري من عصر  الثامن عشر للهجرة/ الرابع عشر للميالد، ذلك القرن الذي متيز 
  تقالل والتحرر العريب إىل عصر السيطرة املغولية.االس

أما كتابه (تلخيص جممع االداب يف معجم االلقاب) فيعد من أبرز وأهم املصادر التارخيية عن 
العصر العباسي األخري، وفرتة االحتالل املغويل مرتب على حسب الرتاجم، وما وصلنا من هذا الكتاب 

قصان وقد طُِبعا. وعرض ابن الفوطي ترامجه وفق منهج خاص به، إذ رتب اجلزءان الرابع واخلامس ومها 
رخيية  القاب املرتمجني وفق حروف املعجم، مع مراعاة تسلسل احلرف الثاين من اللقب. وقد حوى مادة 

بر ترجع إىل بدء اخلليقة، إذ ترجم لألنبياء مث للمشهورين الذين ميثلون شرائح اجتماعية خمتلفة منهم االكا
والعلماء والصوفية والفقهاء والوزراء وغريهم، على مدى احلقب التارخيية املتوالية، ومن خمتلف املدن 
العربية االسالمية سواء الذين رحلوا إىل بغداد أو مل يرحلوا اليها، حىت عصره الذي عاش فيه، ومن اجلدير 

مه ية كبرية، وذلك لسعة الفرتة اليت لذكر، ان ابن الفوطي قد خص العصر العباسي، وعصر املغول 
م أو  تناوهلا، وتوسعه يف ذكر بعض حوادثها وترامجها، السيما تراجم املعاصرين له، الذين رآهم أو التقى 
مسع عنهم، وبذلك كان أحد شهود عصره الذي عاش فيه، ومن هنا جاءت مكانته لدى املؤرخني من 

بغداد متثل مركز اخلالفة العباسية، ومن أهم مراكز احلركة بعده إذ اعتمدوا عليه ونقلوا منه. ومبا أن 
الفكرية يف ذلك العصر، لذلك فقد قصدها الكثري من العلماء من خمتلف املدن، ومن هذه املدن مدينة 
ء وشعراء  املوصل اليت نبغ فيها علماء سامهوا يف تطوير احلركة العلمية يف املدنية كمحدثني وفقهاء واد

  بغداد. وكّتاب زاروا
وقد ترجم ابن الفوطي خلمس وثالثني شخصية من املوصل، زارت بغداد تعود لفرتات زمنية 
خمتلفة من القرن الرابع للهجرة إىل القرن السادس للهجرة، فضًال عن شخصيات معاصرة البن الفوطي 

ء من النصف االول من القرن الثامن للهجرة، وقد تنوعت هذه الرتاجم ما بني حمدثني وفقه اء واد
وشعراء ووزراء وخطباء. وفضًال عن ذلك فقد تعددت اسباب رحلتهم إىل بغداد منها للدراسة على شيوخ 
بغداد، أو لغرض مجع الكتب ومساعها على مؤلفيها، ومثل هؤالء االعالم جانبًا مهمًا من هذه الصالت 

زة هلؤالء العلماء، جعلت البعض منهم اليت كانت قائمة بني املوصل وبغداد. ونظرًا للمكانة العلمية البار 
يتوىل مناصب مهمة اثناء تواجدهم يف بغداد، فقد اصبحوا قضاة وكذلك مدّرسني ومعيدين يف ابرز 
لدرجة الثانية املدرسة املستنصرية و من ذلك على سبيل املثال  يت  مدارس بغداد كاملدرسة النظامية، مث 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٦٩(  
 

م) الذي كان ١٢٩٦هـ/٦٩٦بد العزيز بن مجعة املوصلي (ت املعيد والفقيه عز الدين ابو الفضل ع
معيدًا يف املدرسة املستنصرية واملدرس عماد الدين ابو الفضل دمحم بن يونس بن منعة املوصلي (ت 

  م) الذي كان مدّرساً يف املدرسة النظامية.١٢١١هـ/٦٠٨
ملقابل كانت هناك رحلة معاكسة من علماء بغداد إىل املوصل لنفس ا لدوافع السابقة الذكر، و

فضًال عن السكن فيها بشكل دائم أو لفرتة مؤقتة وعددهم اثنا عشر شخصية. مثل الفقيه والقاضي جمد 
الدين ابو اخلري مسعود بن احلسني، الذي ذهب إىل املوصل مبهمة حيث بُعث رسوًال من الديوان يف عهد 

ملو  م)، واحملدث موفق الدين ١١٧٥هـ/٥٧١صل سنة (اخلليفة املستنجد  إىل حاكم املوصل وتويف 
ا إىل أن تويف فيها سنة  خر عمره املوصل وحدث  محزة بن علي بن ايب مضر العلوي الذي سكن 

م) واحملدث عفيف الدين مسمار بن عمر بن دمحم البغدادي الذي سكن املوصل ١١٨٦هـ/٥٨٢(
ا وتويف فيها ايضًا سنة ( ب فخر الدين جعفر بن مكي بن علي م) واألدي١٢٢٢هـ/٦١٩وحدث 

البغدادي الذي سافر إىل املوصل ليقرأ الفقه على ايب حامد بن يونس بن منعة مث رجع إىل بغداد وتويف 
م)، وتبني لنا مما سبق القيمة التارخيية لكتاب تلخيص جممع اآلداب يف معجم ١٢٤١هـ/٦٣٩فيها سنة (

  االلقاب ملؤلفه ابن الفوطي.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٠(  
 

  شاطات العلمية ملركز دراسات املوصلالن
  :٥٨الندوة العلمية 

شراف رئيس جامعة املوصل  احملرتمستاذ الدكتور قصي كمال الدين االمحدي ألا برعاية     و
  .مركز دراسات املوصل ةمدير  األستاذ الدكتور ميسون ذنون العباجيي

السمات احلضارية لوالية  املوسومة )٥٨( مركز دراسات املوصل ندوته العلمية عقد     
على قاعة و   ٢٠٢١/تشرين الثاين /٣٠يف  م١٨٣٤-١٧٢٦ خالل العهد اجلليلي املوصل

  الساعة العاشرة صباحاً   املنتدى العلمي واالديب
يت   وتضمن منهاج الندوة ما

مدير  /االفتتاح بتالوة آي من الذكر احلكيم للقارئ الدكتور عبد امللك سليمان/ جامعة املوصل    -١
 قسم النشاطات الطالبية

كلمة اللجنة التحضريية القتها : االستاذ الدكتور ميسون ذنون العبايـجي  مديرة مركز دراسات  -٢
  املوصل

ريخ االسرة اجلليلية يف املوصل) يلقيها:  االستاذ الدكتور ابراهيم خليل  -٣ احملاضرة االفتتاحية: (
  املوصل. العالف/استاذ التاريخ احلديث املتمرس/جامعة

  توزيع الشهادات التقديرية من قبل السيد رئيس اجلامعة  على السادة املشاركني يف الندوة -٤

  بدء اعمال الندوة العلمية
  كلية الرتبية االساسية/جامعة املوصل/ أ.م.د. علي محزة عباس الصويفاجللسة االوىل ترأسها 

غ  و    سني يوسف الد   راسات املوصلمركز د/ مقرر اجللسة:  أ.م.د. هدى 
  البحوث اليت القيت يف اجللسة االوىل وهي:

النسيج احلضري والتخطيط العماري يف املوصل خالل العهد اجلليلي /أ.د. املتمرس امحد قاسم  -١
 اجلمعة.

ن العهد اجلليلي/أ.م. ممتاز حازم داؤد الديوه جي/استاذ  -٢ التطور العمراين ملنطقة اسواق املوصل ا
 مساعد  متقاعد

رخيية لألسرة اجلليلية يف املوصل /أ.م.د. علي محزة عباس الصويف  -٣   ومضات 
 و أ.م.د. ماهر حامد جاسم النورة /كلية الرتبية االساسية/ قسم التاريخ.



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧١(  
 

  أعيان القرن الثامن عشر يف الدولة العثمانية (اجلليليون يف املوصل أمنوذجًا) /  -٤
 الرتبية االساسية/ قسم التاريخ أ.م.د. عماد عبد العزيز يوسف/ كلية        

  الكوارث واألوبئة يف املوصل يف العهد اجلليلي من خالل مذكرات االب دومينيكو النزا / -٥
 أ.م.د. حممود صاحل سعيد/ كلية االداب/ قسم التاريخ      

  مركز دراسات املوصل أ.م.د. عروبة مجيل حممود/ الثانية اجللسة وترأست 
  ركز دراسات املوصلم  نان عبد اخلالق السبعاوي/مقرر اجللسة:  م.د. حو 

  نية:الثا البحوث اليت القيت يف اجللسة
أ.د. ذنون يونس الطائي/  /١٨٣٤- ١٧٢٦منو النتاج العلمي يف املوصل خالل العهد اجلليلي  -١

 مركز دراسات املوصل.

صر عبد الرزاق املال جاسم -٢ / كلية االداب/ قسم املوصل واالسرة اجلليلية من منظور اكادميي/ أ.د. 
 التاريخ

 / مدارس املوصل وطلبتها يف العهد العثماين "الفرتة اجلليلية"/ أ.د. علي جنم عيسى/ الكلية الرتبوية -٣
 وزارة الرتبية

 / مركز دراسات املوصل. أ.م.د. عروبة مجيل حممود املدارس الدينية املوصلية خالل احلكم اجلليلي/ -٤

م االقتصادية والعمرانية االسرة اجلليلية يف املوصل:  -٥ م العلمية واالدبية واسهاما دراسة يف نتاجا
 م/ الباحث دمحم توفيق الفخري.٢٠٢١-١٨٣٤

من تدوينات مؤرخي املوصل يف  Percy Kempإستكشافات ملواقف املؤرخ بريسي كيمب " -٦
اخلفاف/  / م.د. علي حمفوظم "  حبث يف التوثيق التارخيي احمللي١٨٣٤ – ١٧٢٦العهد اجلليلي 

 مديرية تربية نينوى.

سني بن خري هللا العمري  -٧ ر اجللية يف احلوادث  –التعريف مبؤرخ املوصل  مع قراءة يف خمطوطة (اآل
غ/ مركز دراسات املوصل.ألرضية) اليت تعود للعهد اجلليليا  / أ.م.د. دمحم نزار الد



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٢(  
 

 
 



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٣(  
 

  
  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٤(  
 

  
  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٥(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٦(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٧(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٨(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٧٩(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٠(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨١(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٢(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٣(  
 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٤(  
 

 دورات التعليم املستمر
ورة  ت ون   اس ال اض فة  ال ه ة ال ورة  الف ة ال ها  م ان اقام   م

رات    .١ ة ال اه

اب  -اآلثار - (االس

ات) عال   ال

اء جاس  أ.م. ه

عاو    ال

امعة  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا   العل

مان  - ٢٣ي

٢٤/٩/٢٠٢١  

ات  ع ال

ة ون  االل

ة ل    .٢ عاي العل ال

  ال

أ.م.د. مها سع 

  ح

امعة  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا  العل

مان  - ٤ي

٥/١٠/٢٠٢١  

ات  ع ال

ة ون  االل

اء في    .٣ ام الق ن

صل أواخ العه  ال

اني   الع

ل  ة ج و أ.م.د. ع

د   م

امعة  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا  العل

٢٤ -

٢٥/١٠/٢٠٢١  

ات  ع ال

ة ون  االل

قع و   .٤ ع  ا ال

ي مع ال على  العال

صل ة ال ي   م

اغ ار ال امعة   أ.م.د. دمحم ن ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا  العل

مان  - ٢٦ي

٢٧/١٢/٢٠٢١  

ات  ع ال

ة ون  االل

     
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٥(  
 

  الورش العلمية: 

رشة  ت ون   اس ال اض   ال
ة فة الف ه   ال

رشة ة ال   م
ـــــــــــــــــان  م

ها   اقام

ن    .١ قع ان ع  ال

ي مع  ارش العال

فات  اذج لل ذ ن

ة صل   ال

اغ ار ال امعة   أ.م.د. دمحم ن ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا   العل

ات   ١٤/١٠/٢٠٢١ ع ال

ة ون  االل

ل الى    .٢ خ ة ال ك

وني  قع االل ال

ة صل لة دراسات م   ل

ى امعة   ال ع مه  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا   العل

ات   ٣٠/١٠/٢٠٢١ ع ال

ة ون  االل

ي    .٣ هان ال القاضي ب

ار (ت  ه٦٨٦ال

في  دراسة م)١٢٨٧/

ته.    س

ال  ال ان ع م.د. ح

عاو    ال

امعة  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا   العل

ات   ١١/١١/٢٠٢١ ع ال

ة ون  االل

ل ادارة    .٤ الت م س

راسة  رًا ل صل م ال

صل  تارخ ال

عاص  - ١٩٢٤ال

١٩٦١  

ن  ن ي أ.د. ذن

ائي   ال

امعة  ة ال اسات

راسات  الب ال و

ا   العل

ات   ١٦/١٢/٢٠٢١ ع ال

ة ون  االل

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٦(  
 

  اجناز البحوث العلمية للمركز
لس ادارة املركز من قبل       االساتذة والتدريسيني يف مركز مت اجناز البحث االول املقدم 

يت:   دراسات املوصل وكما 
ــادس  - ١ ن ال اد فــي القــ غــ صــل الــى  ــاء ال ــة لعل حالت العل ي/ الــ ا ن ال ن ذن أ. د. م

الد اني ع ال / ال   اله
لي  - ٢ ل ي خالل العه ال اج العل ائي/ن ال ن ال ن ي   ١٨٣٤- ١٧٢٦أ.د. ذن
صلي)دراسة ال ( الع /أ. م. د. علي اح   - ٣ قافي ال روث ال   في ال
د/  - ٤ ل م ة ج و ليأ.م.د. ع ل ة  خالل  ال ال صل ة  ال ي ارس ال   ال
ــج خــالل  - ٥ اســ ال ة فــي م ــ صــل وال ــاء ال ي لعل ــ اعات ال ــ / ســ أ.م.د. مهــا ســع ح

ادس اله ام وال ن ال   الق
ار ح  -٦ ي ت /أ.م.د. دمحم ن ك للمهلب الك والممال اب المس ن خالل كت : وصف بالد الجزيرة م

  م ٩٩٠هـ /  ٣٨٠
صــلي (ت - ٧ ــعار ال ــ ابــ ال ة ع ات ة الف ن ال اج م سف/ ت اس ي هـــ/ ٦٥٤أ.م.د. ه 

  م)١٢٥٦
عاو / - ٨ ــ ــال ال ــ ال ــان ع ــ مــا بــ م.د. ح صــل ون ــة ال ي ة بــ م اســ العالقــات ال

  م).١٢٥٨- ١١٢٧ه/٦٥٦- ٥٢١(
اء جاس دمحم/ - ٩ ــة  أ. م. ه ي ــة فــي م ان ل/ دراســة م ــ ف ان ال ــ مي فــي م ــ عل االهلي وال ال

صل   ال
ــاب  -١٠ صــل مــ خــالل  اســي مــ ال ار ال قــف ســ / م ف ــ م.د صه حازم الغ

ل ألب الع (ت  ة ال  م)١٢٦٢هـ/٦٦٠ز

  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٧(  
 

  احللقات النقاشية:
النقاشية االتية وعرب  تمت اقامة احللقا ٢٠٢٢- ٢٠٢١طة العلمية للعام الدراسي يف اطار اخل

  املنصات االلكرتونية:
اح ان ال  اس ال خ  ع ار   ال

ائي .١ ن ال ن ي لــي   أ. د. ذن ل ــي خــالل العهــ ال ــاج العل ــ ال - ١٧٢٦ن

١٨٣٤  

١٣/١٠/٢٠٢١  

ي  .٢ ا ن ال ن ذن ة   أ.د.م ــال صــل  ــة ال ــاب عالق ء  ــة فــي ضــ ات الف

  تارخ الفارقي

٢٧/١٠/٢٠٢١  

صلي)دراسة فال (  الع أ.م.د. علي اح دمحم .٣ قافي ال روث ال   ١٠/١١/٢٠٢١  ي ال

د .٤ ل م ة ج و لي  أ.م.د. ع ل ة  خالل  ال ال صل ة  ال ي ارس ال   ٢٤/١١/٢٠٢١  ال

فاف مها سع ح د. م. أ. .٥ ة فــــي   ال ــ ــ صــــل وال ـــاء ال ـ ي لعل ــ ــ اعات ال ســــ

ــــادس  ـ ـــام وال ــ ن ال ــ ــ ــالل القـ ــج خـــ ـــ اســـــ ال م

  اله

٨/١٢/٢٠٢١  

اغ .٦ ار ال وصف بالد الجزيرة من خالل كتاب المسالك   أ.م.د. دمحم ن
  م ٩٩٠/ ـه  ٣٨٠: والممالك للمهلبي ت 

٢٢/١٢/٢٠٢١  

  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٨(  
 

  االصدارات العلمية ملركز دراسات املوصل
  اصدار كتاب املؤمتر العلمي الرابع و الدويل االول عن الدولة النورية

النسخة الورقية من كتاب وقائع اعمال املؤمتر العلمي الرابع والدويل االول املوسوم الدولة  صدرت 
عن دار نور حوران  ٢٠٢١شباط  ٢٥ -٢٤ملركز بتاريخ النورية بني التكوين والنهوض الذي نظمه ا

عمال املؤمتر الدويل الذي اقامه  للدراسات والنشر والرتاث السورية   السورية وهي البحوث اخلاصة 
  مركز دراسات املوصل.

  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٨٩(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٠(  
 

رة السيد مساعد رئيس جامعة املوصل  ٢٩/١٢/٢٠٢١تشرف مركز دراسات املوصل يف وقد        بز
للشؤون العلمية االستاذ الدكتور منري سامل طه اىل مبىن مركز دراسات املوصل  وذلك لالحتفاء مع كادر 

  بصدور الكتاب. املركز 
رةخ وقدمت  مديرة املركز االستاذة الدكتورة ميسون ذنون العباجيي      شرحا وافيا عن  الل هذه الز

ئق وقد زار السيد مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية واقع عمل املركز  مكتبة املركز وارشيف الو
ا ، وكذلك للمركز واطلع كذلك  على بعض الكتب النادرة والعائدة اىل شخصيات موصلية قد تربعت 

  الرتاث الشعيب املوصلي .اطلع على بعض املقتنيات الرتاثية العائدة ملتحف 

  
  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩١(  
 

  
  

  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٢(  
 

  
  

  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٣(  
 

  
  

  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٤(  
 

  من جملة دراسات موصلية : ٦٠صدور العدد  - 
ً علمية  دمت اصدار العد الستون من جملة دراسات موصلية اليت تضم حبو

  حمكمة وهي كااليت:

  
  
  
  



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٥(  
 

 الصفحة اسم الباحث عنوان البحث

ت التارخيية للسرية النورية يف كتاب   -١ الروضتني يف أخبار املرو

هـ  ٦٦٥الدولتني النورية والصالحية أليب شامة املقدسي (ت

  م)١٢٦٧/

  م.د . قيس فتحي امحد

  و  أ.م.د. نشوان دمحم عبدهللا

٢٧- ١  

اجلهود الصحية ملكافحة مرض الكولريا يف   -٢

ئقية١٩٦٧- ١٩٦٦املوصل(   )دراسة و

  ٤٢-٢٩  أ.د. ذنون يونس الطائي

  أ.م.د. هشام سوادي هاشم  أمحد قاسم اجلمعة نشأته االجتماعية والثقافية  -٣

  و  الباحث ليث يونس خلف عباس

٥٧ -٤٣  

ا يف مدينة املوصل لعام   -٤   ٧٣-٥٩  أ.م.د. عروبة مجيل حممود  ٢٠٢٠جائحة كورو وتداعيا

  امساعيل حيىي الغزايل م.د. لقاء خليل  املدارس االبتدائية االهلية يف املوصل الواقع والطموح  -٥

  و   م.د. عمر ساجد خملف حسن السامرائي

٨٥-٧٥  

جهود املرأة املوصلية املعاصرة يف تعليم القرآن الكرمي،   -٦

  نرجس و ورقاء اجلوادي أمنوذجاً 

غ   ١٠٢-٨٧  أ.م.د. إميان عبد احلميد دمحم الد

 املدار النّصي يف رواية (الِقران العاشر) حلسني رحيم دراسة  -٧

ويلية   سيميائية 

  ١٢٢- ١٠٣  م.د.  قتيبة حمسن علي 

لذكاء االجتماعي  -٨   فاعلية اال وعالقته 

  لدى طلبة جامعة املوصل 

 م.د. نعيمة يونس الزبيدي         

  و   أ.د. ندى فتاح العباجي

١٥٧- ١٢٣  

مهارات التعليم االلكرتوين لدى اعضاء هيئة التدريس  يف   -٩

  اجلميلة يف حمافظة نينوىمعاهد الفنون 

  ١٨٤- ١٥٩  م.د. جنان احسان خليل



  مـوصليـات
 م)٢٠٢١كانون االول هـ/ ١٤٤٣ربيع الثاني ( ٦٢ العدد :

 )٩٦(  
 

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mosuliyat 
Journal published by Mosul Studies Center 

University of Mosul 

Established 2002 
Editor in Chief 

Asst. Prof. Dr. Maysoon Thanoon al-'Abaychi 
Director of the Mosul Studies Center 

Managing Editor 
Lect. Dr. Sohaib  Hazim Al Ghadanfaree 

Members 

Prof. Dr. Jazeel Al Jomared 

Prof. Dr. Thanoon Younis Al Taee 
Asst. Prof. Dr. Ali Ahmad Al Obaidie 

Asst. Prof. Dr. Auroba Jameel Mohmood 

Asst. Prof. Dr. Hanaa Jasim Al Sabaawee 
 

Electronic typesetting for the Journal 
Miss. Abeer Hekmat 

 
Articles are sent to the title of the Journal 

To the Director of the center at the postal address 
Email: mosul.studies@gmail.com 



 

 

Journal published by  

Mosul Studies Center  
 University of Mosul   

Established 2002 Editor in Chief 
 

Prof. Dr. Maysoon Thanoon al-
'Abaychi 

Director of the Mosul Studies 

Center 
 

Managing Editor 
Lect. Dr. Sohaib  Hazim Al 

Ghadanfaree 
 

Members 
1.Prof. Dr. Jazeel Al Jomared 

2.Prof.Dr.Thanoon Younis Al Taee 

3.Asst. Prof. Dr. Ali Ahmad  
Al Obaidie 
4.Asst. Prof. Dr. Auroba Jameel 
Mohmood 

5.Asst. Prof. Hanaa Jasim  
Al Sabaawee 

Electronic typesetting for the 

Journal 

Mrs. Abeer Hekmat 

Articles are sent to the title of 

the Journal 

To the Director of the center 

at the postal address 

Email:mosulstudies@ gmail.com 




