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یعــد متحــف التــاریخ الطبیعــي فــي الموصــل، أحــد أبــرز المعــالم العلمیــة والثقافیــة   
 مهـــم للطلبـــة والزائـــرین عـــن فـــسلجة وتـــشریح العدیـــد مـــن والـــذي اضـــطلع بـــدور إرشـــادي

الحیوانات التي تعیش في المناطق الجبلیة والـصحراویة التـي تحـیط بمدینـة الموصـل، إذ 
ٕبـذلت جهــودا كبیـرة فــي ســبیل إنـشائه منــذ منتـصف القــرن العــشرین، واسـتمر فــي تطــویر  ً ُ

  .١٩٧٣معروضاته حتى سنة 
 Established History of Natural Museum in Mosul 

1954-1973 documentary studies 
Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 The museum of natural history is one of the most prominent 
scientific and cultural landmarks, which has an important guiding 
role for student and visitors about the nature of physiology and 
dissection of many animals living in the mountainous and desert 
areas surrounding the city of Mosul the efforts were made to 
establish it since the mid-twentieth century and and continued to 
develop its exhibits until 1973. 

 
التقـــدم تعـــد المتـــاحف مـــن أهـــم المعـــالم التـــي تفتخـــر بهـــا البلـــدان، وهـــي مـــرآة صـــادقة تعكـــس   

ًالعلمـي والثقـافي والفنـي للبلـد، بحیـث غـدت المتـاحف مطلبـا تتبنـاه الجهـات الحكومیـة واألوسـاط الفنیـة 
  .والثقافیة والتعلیمیة

                                         
 .استاذ تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *
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روع الثقـافي والتعلیمـي، منـذ منتـصف وعلیه فقد تبنت اإلدارة المحلیة للواء الموصل هذا المـش  
القرن العشرین، وسخرت إلنجاحه كل اإلمكانیات علـى تنـوع سـبلها، والغـروة أن مدینـة مثـل الموصـل 
البــد أن یكــون لهــا هكــذا معلــم ثقــافي وعلمــي بــارز، لمــا تمتلكــه مــن إرث حــضاري ومعطیــات علمیــة 

عــة أراضــیها وتعــدد ثرواتهــا الحیوانیــة، ًزاخــرة ومناخــات ثقافیــة مترعــة، فــضال عــن تنــوع مناخهــا وطبی
  .ًاألمر الذي ساعد كثیرا على نجاح هكذا مشروع رائد

وفــي هـــذا البحــث ســـنجمل كــل الجهـــود الحثیثـــة، وتنــوع المؤســـسات الحكومیــة المـــساهمة فـــي   
تأسـیس متحـف التـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل، والحماســة الـشدیدة التـي رافقـت العمـل بـه، علـى الــرغم 

ه المتواضــعة والناجحــة التــي إســتقطبت الزائــرین والوافــدین إلــى مدینــة الموصــل مــن الوفــود مــن بدایاتــ
الرســمیة والــشعبیة، إلــى جانــب تالمیــذ وطــالب المــدارس بمختلــف المراحــل، بمــا ضــمه مــن حیوانــات 

  .وطیور محنطة والتي تعد خیر وسیلة لإلیضاح لعلوم الحیاة العامة
  .١٩٧٣لدقیقة للوثائق التي تتعلق بنشأته حتى سنة  وقد استندنا بذلك إلى المتابعة ا  

 
عنـــدما بـــدأت فكـــرة تأســـیس متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي فـــي الموصـــل بـــالتبلور، أنتـــدب للعمـــل   

فــي فــن ً، بوصــفه خبیــرا ١٩٥٤وتحقیــق الفكــرة، المعلــم فــي مدرســة الطــاهرة إبــراهیم میخــا رســام ســنة 
، فـــي إطـــار تأســـیس المتحـــف علـــى ُأســـس علمیـــة ســـلیمة، فقـــد )مالحـــظ(التحنـــیط وبدرجتـــه الوظیفیـــة 

طلبــت وزارة المعــارف مــن مجلــس الــوزراء، الموافقــة علــى إیفــاده إلــى الهنــد لمــدة ســتة أشــهر لتطــویر 
ى ًمهاراتــه والتخــصص فـــي فــن التحنــیط، وذلـــك بنــاءا علـــى طلــب كلیــة اآلداب والعلـــوم، المــشرفة علـــ

المتحـــــف علـــــى أن تتحمـــــل اإلدارة المحلیـــــة فـــــي لـــــواء الموصـــــل، مـــــصاریف اإلیفـــــاد والمخصـــــصات 
بـــشرط )  دینـــار٣٥وقـــد كـــان راتبـــه الـــشهري (مـــن رواتبـــه مـــع كافـــة النفقـــات % ٥٠اإلضـــافیة بنـــسبة 

 ســنوات، مــن تــاریخ تخرجــه، وفــي ٤االشــتغال فــي خدمــة اإلدارة المحلیــة بالموصــل لمــدة التقــل عــن 
ته أو نقلــه إلــى دائــرة أخــرى تــدفع مــا صــرف علیــه مــن تكــالیف إیفــاده إلــى الهنــد إذ أكــدت حالــة اســتقال

كلیة اآلداب والعلوم لوزارة المعارف بأن الغایة من إیفـاده تتعـدى التخـصص لتمتـد إلـى تـدریب معلمـي 
المـــدارس بفـــتح دورات تحـــت إشـــراف إدارة المتحـــف، وشـــكرت الكلیـــة فـــي ذات الوقـــت متـــصرفیة لـــواء 

  .)١(ل على إبداء التسهیالت لإلیفادالموص
 ١٩٥٤آیــار١٥وعلیــه فقــد صــدر أمــر متــصرفیة لــواء الموصــل بانفكاكــه مــن وظیفتــه بتــاریخ   

والتحق بالدورة التدریبیة وعاد إلى الموصل، بعد ستة أشـهر، وقـد تـدرب علـى فـن التحنـیط ومـا یتعلـق 
س، ووجهــــت متــــصرفیة الموصــــل بجلــــود الحیوانــــات والهیاكــــل العظمیــــة والمعلومــــات الخاصــــة بــــالجب

بــــضرورة االســــتفادة مــــن خبراتــــه المكتــــسبة والعمــــل علــــى تخــــصیص غرفــــة لــــه فــــي إحــــدى المــــدارس 
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حیـــث أبـــدت مدیریـــة المعـــارف فـــي الموصـــل . )٢(ٕاالبتدائیـــة وانـــشاء متحـــف صـــغیر للتـــاریخ الطبیعـــي
  .)٣(ًإستعدادها بتخصیص غرفة له في إحدى إعدادیات الموصل لیكون نواة للمتحف

األشـیاء والطبیعیـات واألحیـاء (ومن اجل استفادة المدارس على اختالف مراحلهـا مـن دروس   
ًإلـــى جانــب فـــن التحنــیط مـــستقبال، عممــت مدیریـــة معــارف لـــواء الموصــل كتابـــا إلـــى إدارات ) وغیرهــا ً

ــــة فــــي تنمیــــة  ــــه أن تهــــتم جمیــــع اإلدارات التعلیمی ًالمــــدارس كافــــة، متــــضمنا هــــذا المعنــــى وطلبــــت فی
، وبخاصة المدارس خارج المدینة ألنهم قد یحصلوا علـى الحیوانـات والطیـور بـصورة طبیعیـة المتحف

  :وسهلة، على أن یتم إرسالها إلى المتحف في الثانویة الشرقیة، بعد مراعاة النقاط اآلتیة
  .أن ترسل الحیوانات والطیور النادرة والتي تأتي في مواسم خاصة من السنة - ١
 .ر حیة إن أمكن على أن ال تقص أجنحة الطیورإرسال الحیوانات والطیو - ٢

ـــة الحـــصول علیهـــا میتـــة فیـــتم إرســـالها بـــصورة ســـریعة أو فـــتح بطنهـــا ووضـــع الملـــح  - ٣ وفـــي حال
 .ًداخلها مؤقتا كیال تتحلل أو تتعفن

وفي فصل الـصیف إذا كانـت الطیـور میتـة فاألفـضل أن تـسلخ، وأن تبقـى الجمجمـة مـع الجلـد  - ٤
كذلك عظام الساقین والجناحین، فیجب أن تبقى نظیفـة علـى أن یـذر ًللرأس، وأن تنظف تماما، و
 .علیها مادة معقمة إن وجدت

أمـا اللبــائن فیجـب رفــع الجمجمـة بعــد سـلخها وأن تبقــى نظیفـة مــن اللحـم والمــخ، وأن تبقـى عظــام 
 .األرجل نظیفة ومعلقة على الجلد ویملح الجلد بصورة جیدة ویرسل إلى المتحف

 أي مدرسة إلى المتحف سـوف یحفـظ ویبقـى بإسـم المدرسـة التـي أرسـلته، كل حیوان یرسل من - ٥
كما أشارت مدیریة المعارف في نهایـة إعمامهـا إلـى أن المتحـف سـینظم دورات لتـدریب الـراغبین 
من المعلمین لتعلم هذا الفـن، وأهابـت مدیریـة المعـارف كـل العـاملین بأهمیـة التعاضـد فـي إنجـاح 

 .)٤(المتاحةهذا المتحف وبكافة السبل 

ومع الشروع بوضع اللبناة األولى للمتحـف علـى إثـر عـودة إبـراهیم میخـا رسـام مـن الهنـد، طالبـت 
، بنقـــل )٢٠١٠-١٩١٩(عبـــد العزیـــز الـــدوري. كلیـــة اآلداب والعلـــوم فـــي بغـــداد مـــن خـــالل عمیـــدها د

ًخبراتـه ومبینـا خدمات إبراهیم میخا رسـام إلـى متحـف التـاریخ الطبیعـي المركـزي ببغـداد لالسـتفادة مـن 
األســباب الموجبـــة لـــذلك، والتــذكیر علـــى أن الغـــرض مـــن إیفــاده إلـــى الهنـــد كــان لتهیئتـــه علـــى تحمـــل 
مسؤولیة التحنیط في المتحف المركـزي وتـدریب غیـره علـى هـذا الفـن حتـى یـصبح فـي اإلمكـان إنـشاء 

ن متــصرفیة متــاحف صــغیرة فــي بعــض األلویــة األخــرى، بمعاونــة المتحــف المركــزي وخبرتــه، غیــر أ
لواء الموصل أبدت رغبتها باالحتفاظ بخـدمات رسـام كونهـا هـي الجهـة المـسؤولة عـن اإلیفـاد والتهیئـة 

  .)٥(الفتتاح المتحف في لواء الموصل
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وأوضحت كلیة اآلداب والعلوم، أنها لو عرفت أن رسام لم تكـن لدیـه الرغبـة فـي العمـل بـالمتحف 
دیهم ذات الرغبــة والخبــرة، إذ أوردت فــي ذلــك نقــاط عــدة المركــزي لرشــحت غیــره لإلیفــاد مــن الــذین لــ

  :وهي
ًتأسیس المتاحف ال یقوم على أساس وجـود محنطـا أو عدمـه، الن التحنـیط هـو جـزء الغیـر مـن  - ١

أعمــال المتحــف، وهنــاك اختــصاصات أخــرى یجــب توفرهــا فــي المتحــف، أهمهــا، تــشخیص وتهیئــة 
 .النماذج وحفظها مما الیتناوله التحنیط بالذات

ًإن مــن واجــب الدولــة تقویــة متحفهــا المركــزي أوال لكــي یكــون مرجعــا لجمیــع المتــاحف الفرعیـــة،  - ٢ ً
وفي سبیل ذلك یجب تـضحیة المـصالح الفردیـة وتعبئـة سـائر االختـصاصات أینمـا وجـدت، ومـا لـم 
تتظافر الجهود في هذا الـسبیل، ضـاعت الفائـدة وتبعثـرت الجهـود فـي سـبیل إنـشاء متـاحف سـتغدو 

 .شروط العلمیة والفنیة وفي ذلك ضرر بالمصلحة العلمیة العامةناقصة لل

إن مـــدة األشـــهر الـــستة التـــي قـــضاها الـــسید إبـــراهیم میخـــا رســـام فـــي الهنـــد، التعنـــي أنـــه أصـــبح  - ٣
ًمحنطا بالمعنى الـصحیح، بـل البـد لـه مـن العمـل إضـعاف تلـك المـدة لیـزداد خبـرة ومرانـا والیمكـن . ً

وبعـد التأكـد . ٕفـي هـذا المتحـف بمعاونـة واشـراف الخبیـر بـالتحنیطأن یتحقـق ذلـك إال فـي االشـتغال 
 .من صالحه لتولي المسئولیات الفنیة یمكن عندئذ أن یتولى المسئولیة كلها

المتحف المركزي على استعداد بعد أن تتكامل وسـائله ومالكـه، أن یـدرب المعلمـین علـى أعمـال  - ٤
ون فـــي وســـعه عندئـــذ المـــساهمة فـــي تأســـیس المتحـــف الفنیـــة والعلمیـــة، فیمـــا عـــدا التحنـــیط، وســـیك

متحـف للتـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل والبـصرة، وتقــدیم بعـض النمـاذج كنـواة للمتحـف، وعلیـه فمــن 
 .)٦(ًاألهمیة انتداب رسام للعمل في المتحف تحقیقا للغرض الذي أوفد من اجله

یــة، ونقلــه إلــى وكــان مــن الطبیعــي أن التفــرط متــصرفیة لــواء الموصــل، بإمكانیــات رســام الفن
المتحف المركزي ببغداد، إذ أوضحت المتـصرفیة فـي كتابهـا إلـى وزارة المعـارف، أن إیفـاده إلـى الهنـد 
ــساب اإلدارة المحلیـــة، وهـــي التـــي تحملـــت نفقاتـــه، وهـــي أیـــضا وحـــدها صـــاحبة الحـــق  ًكـــان علـــى حـ

ن هــذه الخدمــة التــي باالســتفادة مــن خبرتــه كخدمــة فعلیــة بقــدر مــدة اإلیفــاد، وان مــن بداهــة القــول، إ
نطلبها هي خدمة عامة ال فردیة وال خصوصیة فیها، وبعد أن تقرر تأسـیس متحـف التـاریخ الطبیعـي 

  .)٧()نرجو إعتبار هذه القضیة منتهیة على أساس تمسكنا بحق خدمته في المتحف(في الموصل 
 

، فقــد طالــب ١٩٥٥ات األولــى لتأسیــسه، ففــي ســنة بــدأت أنــشطة المتحــف العلمیــة منــذ الــسنو  
، موافقة مدیریة معـارف اللـواء علـى أن یقـوم )١٩٩٥-١٩١١(مدیر الثانویة الشرقیة محمود الجومرد 

رســـام المتخـــصص بتحنـــیط الحیوانـــات، بإلقـــاء محاضـــرتین فـــي األســـبوع علـــى طـــالب الـــدورة التربویـــة 
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أســاس لوســائل اإلیــضاح ویــساهم فــي إعــداد طــالب المقامــة فــي الثانویــة، كــون هــذا العمــل یعــد خیــر 
  .)٨(ًالدورة علمیا، وسیعود علیهم وعلى مدارسهم بأكبر الفوائد المرجوة

 إلــى وزارة المعــارف للحــصول علــى الموافقــة، أجابــت بالموافقــة علــى مبـــدأ وبعــد رفــع الطلــب  
ن، حتــى لـو جمــع إلقـاء المحاضـرات، وأوضــحت بعـدم جـواز جمــع الـشعبتین واعتبــار األمـر محاضـرتی

  .)٩(طالب الدورة كلها، فال تعتبر أكثر من محاضرة واحدة
ًوعلیـــه أصـــدرت مدیریـــة معـــارف اللـــواء أمـــرا بالموافقـــة علـــى إلقـــاء المحاضـــرة المطلوبـــة علـــى   

، مـن جهـة أخـرى وبغیـة مباشـرة المتحـف بأعمالـه علـى أسـس علمیـة ومهنیـة سـلیمة، )١٠(طالب الدورة
ً فــي اللــواء، كتابــا متــضمنا قــوائم بــاألدوات والوســائل الــضروریة ألعمــال فقــد رفعــت مدیریــة المعــارف ً

ٕالمتحـــف، مـــع بیـــان كمیاتهـــا واعـــدادها فـــي أربـــع صـــفحات مـــن حجـــم الفولـــسكاب، منهـــا علـــى ســـبیل 
عیون للطیور بأنواع مختلفة وعیون للزواحف، إطالقات لبندقیة صید، أوانـي زجاجیـة مختلفـة : المثال

د كیمیائیــة حافظــة، أصــباغ دهنیــة، معقمــات مختلفــة، أســالك ومــواد خـــشبیة، األحجــام، دوالیــب، مــوا
منــشار لقــص الخــشب وآخــر للحدیــد، أشــرطة الصــقة، نــواظیر، أقفــاص، مناضــد، بنــادق صــید، آلــة 

، مطــارق خــشبیة، مــواد نجــارة وحــدادة بــشكل عــام، أدوات وأوانــي مطــبخ، )كــامیرا فوتــوغراف(تــصویر 
األمـر . لتنـوع فـي طلـب المـستلزمات المطلوبـة السـتكمال عمـل المتحـف، ویالحظ ا)١١(محالیل وغیرها

، )١٩٥٥-١٩٥٤(الذي اسـتلزم اجتمـاع الـسید إبـراهیم رسـام مـع متـصرف لـواء الموصـل مـزاحم مـاهر
ٕمبینـا لــه احتیاجــات المتحـف واستحــصال موافقتــه علـى صــرف مبلــغ   دینـار لــشراء بعــض العقــاقیر ٢٠ً

ــــشراء المــــواد والعقــــاقیر . )١٢(والمــــواد الطبیــــة الالزمــــة للتحنــــیط فكانــــت اســــتجابة المتــــصرف ســــریعة ل
  .)١٣(المطلوبة عن طریق لجنة المتابعة في مدیریة المعارف باالشتراك مع رسام

معــاون مــدیر (حیــث قــررت مدیریــة المعــارف تــسلیف الــسید عبــد الــرحمن عبــد اهللا تتــونجي     
تحــصال المــستندات األصــولیة مؤیــدة بتواقیــع دینــار لــذلك الغــرض بعــد إس) ٢٠(ًمبلغــا قــدره ) المعــارف

  .)١٤(لجنة المشتریات وبإشرافه على عملیة الشراء
ًوفعال تم شراء المواد المطلوبة، ووجهت المتـصرفیة بـضرورة تـسجیل المـواد المـشتراة بموجـب   

المستندات المقدمة في سجل خاص، وتـسلم إلـى الموظـف المـسؤول بموجـب وصـل یحفـظ فـي مخـزن 
إذ تـــم تقـــدیر المـــواد المطلـــوب توفیرهـــا للمتحـــف مـــع . )١٥(معـــارف حـــسب األصـــول المتبعـــةمدیریـــة ال

المـستلزمات التـي ســبق التنویـه إلـى بعــضها، مـن مـواد نجاریــة وحـدادة وأثـاث وغیرهــا مـن المــستلزمات 
ًأربعمائـة وسـبعة وتـسعون دینـارا وسـتمائة وأربعـون فلـسا، بموجـب اللجنـة المـشكلة ) ٤٩٧,٦٤٠(بمبلغ  ً
محاسـب (ومیخائیـل توفیـق ) مفتش المعـارف(عبد الرحمن عبد اهللا تتونجي ومحمود عطار باشي من 

فقـــرة ) ١١١(، حیــث تـــضمنت القــوائم )القــائم بــإدارة المتحـــف(ٕوابـــراهیم میخــا رســـام ) التعلــیم االبتــدائي
یر مطلوبة في التجهیز، وفي ذات الوقت طالبـت مدیریـة معـارف لـواء الموصـل، متـصرفیة اللـواء بتـوف



  )ة وثائقیةدراس (١٩٧٣-١٩٥٤نشأة متحف التاریخ الطبیعي في الموصل 
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المبلــغ المــشار إلیــه وتجهیــز المتحــف عــن طریــق المناقــصة لنــدرة بعــض المــواد فــي األســواق المحلیــة 
  .)١٦(وعدم توفر البعض اآلخر

وقــد أجابــت متــصرفیة اللــواء بتــوفیر االعتمــاد الــالزم لــشراء المــواد المطلوبــة للمتحــف، والتــي   
  :أجملت المبالغ المخصصة للمواد المطلوبة وكما یأتي

  المادة  ناردی  فلس
٦٤٠  

-  
-  

٤٩٧  
٨٥   

٩٠٠   

قیمة لوازم المتحف قیمة األثاث 
النجاریة قیمة سیارة الندروفر مع 

  عربة
  المجموع  ١٤٨٢,٦٤٠

ثالثـــة أالف دینـــار عراقـــي، بعـــد إجـــراء بعـــض ) ٣٠٠٠(مـــن جانبهـــا وفـــرت المتـــصرفیة مبلـــغ مقـــداره 
  : التعدیالت على القوائم المرسلة إلیها لتكون كما یأتي

  المادة  دینار  سفل
  لوسائل اإلیضاح  ٩٩٩  ٢٥٠
  لشراء فوانیس سحریة  ٥٠٠  -
  لوازم لروضة األطفال  ٥٠٠  -
  لوازم متنوعة  ٢٥٠  -
  لوازم أخرى  ٧٥٠  -
  المجموع  ٣٠٠٠  
دینــار بینمــا ) ٧٥٠,٧٥٠(یتــضح مــن ذلــك أن المبلــغ الــذي رصــد لــشراء لــوازم المتحــف هــو   

دینــار، لــذلك طالبــت ) ٧٣١,٨٩٠(ار، أي بزیــادة قــدرها دینــ) ١٤٨٢,٦٤٠(المبلــغ المطلــوب صــرفه 
متـــــصرفیة اللـــــواء، مدیریـــــة المعـــــارف بإعـــــادة النظـــــر فـــــي الموضـــــوع ودراســـــة االعتمـــــاد علـــــى ضـــــوء 
االحتیاـجات الحقیقیــة وتخـصیص مــا یلـزم شــراءه، مـع بیــان أهمیـة احتیــاج المتحـف للــسیارة المطلوبــة، 

لمتحــف مــن أجــل النظــر فــي تــدارك تــدبیر ســیارة لــذلك وعــدد الــسفرات التــي یحتاجهــا القــائم بأعمــال ا
حیــث أكــدت مدیریــة المعــارف بــضرورة شــراء الــسیارة الســتعمالها مــن قبــل القــائم بأعمــال . )١٧(الغــرض

المتحف كلما دعت الحاجة، غیر أن متصرفیة اللواء، وافقت على توفیر المـواد والمـستلزمات مـا عـدا 
  )١٨(!السیارة

ً المطلوبـة للمتحـف، أصـدرت متـصرفیة اللـواء إعالنـا أعلنـت فیـه عـن وفي إطار توفیر المواد  
وجود مناقصة علنیة، لصنع وتقدیم األثاث النجاریة المبینة في اإلعـالن وسـتجرى المناقـصة مـن قبـل 

 تـــشرین الثـــاني ٢٠مجلـــس إدارة اللـــواء فـــي الـــساعة الحادیـــة عـــشر مـــن صـــباح یـــوم األحـــد الموافـــق 
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 الــــراغبین بالــــدخول فــــي المناقــــصة، مراجعــــة مــــأمور خزینــــة اإلدارة  فــــأوعزت المتــــصرفیة الــــى١٩٥٥
المحلیـــة أو كاتـــب المجلـــس البلـــدي، لالطـــالع علـــى الـــشروط والحـــضور فـــي الیـــوم والوقـــت المعینـــین 

  :مستصحبین معهم التأمینات النظامیة، أما األثاث المطلوبة فهي
  العدد  النوع

  ١  منضدة للشغل مع كرسي
  ٦  خزانة لحفظ الطیور

  ١  منضدة كتابة مع كرسي
وطالبـــت المتـــصرفیة، مدیریـــة معـــارف لـــواء الموصـــل، بتزویـــدها بعـــشر نـــسخ مـــن مواصـــفات   

ٕاألثـــاث قبـــل موعـــد المناقـــصة، وایفـــاد ممثـــل عـــن دائـــرة المعـــارف إلـــى مجلـــس إدارة اللـــواء قبـــل موعـــد 
فتـى العـراق مـع ًالمناقصة أیضا، كما تـم إرسـال إعـالن المناقـصة للنـشر فـي جریـدتي صـوت األمـة، و

دینـــار ) ٤٩٧,٦٤٠(كمـــا قــررت المتـــصرفیة تخــصیص مبلـــغ قــدره . )١٩(األجــور المتفــق علیهـــا للنــشر
ٕكــسلفة بإســم رئــیس اللجنــة المــشكلة للمناقــصة الــسید تتــونجي واعــالم أعــضاء اللجنــة، علــى أن تقــدم 

ل لجنــة المـستندات األصـولیة بأوجـه الـصرف، موقعــة مـن قبـل أصـحاب االســتحقاق، ومـصدقة مـن قبـ
  .)٢٠(المشتریات
وبمــا أن المتــصرفیة لــم توافــق علــى شــراء أو تــوفیر ســیارة للمتحــف، وكتــدبیر مؤقــت، الــتمس   

، موافقــة المتــصرفیة علــى قیامــه ١٩٥٥ تــشرین الثــاني١٤القــائم بأعمــال المتحــف، بمذكرتــه المؤرخــة 
القــرى بــسیارة اإلدارة بمــصاحبة مهندســي اإلدارة المحلیــة فــي إیفــادهم إلــى بعــض األقــضیة والنــواحي و

المحلیة، وكذلك بصحبة مفتـشي المعـارف فـي إیفـادهم للتفتـیش علـى المـدارس فـي األقـضیة والنـواحي 
وقــد . ٕوالقـرى، وانتهــاز هـذه الفرصــة لرفــد المتحـف وانمائــه بمــا یتیـسر لــه مـن الــصید فــي هـذه الجــوالت

 بإخبار القائم بأعمـال المتحـف عـن  وأوعزت اإلدارة المحلیة إلى مهندسها)٢١(تمت الموافقة على طلبه
مواعیــد جــوالتهم إلــى األقــضیة والنــواحي، وان كانــت تظــن أن ذلــك العمــل ال یــضمن الفائــدة بتمامهــا 
ًنظــــرا إلــــى مــــا یالحــــظ مــــن اخــــتالف األزمنــــة واألمكنــــة بــــین واجبــــات المهندســــین ومقاصــــد مــــسؤول 

 علــى اصــطحابه فــي واجبـــاتهم، ًواتــضح ذلــك ایــضا بــاعتراض مهنـــدس اإلدارة المحلیــة. )٢٢(المتحــف
ًمبینا أن الصید یكون بعیدا عن الطرق الرئیسیة القریبة من أماكن عملهم ً)٢٣(.  

ًونظــرا لعــدم ظهــور راغــب بالــدخول فــي مناقــصة تعهــد عمــل األثــاث النجاریــة، فقــد تــم تمدیــد   
سؤول ووافقـــت مدیریـــة معـــارف لـــواء الموصـــل علـــى تـــسلیف مـــ. )٢٤(مـــدة المناقـــصة عـــشرة أیـــام أخـــرى

ًالمتحــف مبلغــا قــدره خمــسة عــشر دینــار، لتــدارك شــراء بعــض لــوازم عمــل المتحــف عــن طریــق لجنــة 
األمــر الــذي اســتلزم قیــام اللجنــة بالبحــث فــي األســواق المحلیــة عــن المــواد المطلوبــة . )٢٥(المــشتریات

والمثبتــــة فــــي القــــوائم الخاصــــة، فلــــم تــــتمكن مــــن العثــــور علــــى الــــبعض منهــــا، وأوضــــحت أن عیــــون 
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) ٣٠( 

 

ًلحیوانات والطیور والكتـب ایـضا، الیمكـن تأمینهـا عـن طریـق األسـواق المحلیـة وحتـى فـي بغـداد، لـذا ا
. )٢٦(التمـست اللجنـة موافقـة المتــصرفیة علـى شـرائها مــن خـارج العـراق ومـن األمــاكن التـي تتـوفر فیهــا

ات ممـــــا دعـــــى المتـــــصرفیة إلـــــى تخویـــــل لجنـــــة المـــــشتریات باتخـــــاذ مـــــا یلـــــزم بغیـــــة تـــــوفیر االحتیاجـــــ
التـي تـم –والمستلزمات الضروریة لعمل المتحف، وبالنظر لعدم ظهور راغـب بالـدخول فـي المناقـصة 

 فقــد تقــرر الــشراء مــن األســواق المحلیــة عــن طریــق األمانــة بواســطة لجنــة برئاســة عبــد -ًذكرهــا ســابقا
الــــرحمن تتــــونجي   وعــــضویة كــــل مــــن مــــأمور اإلدارة المحلیــــة والــــسید بــــشیر مــــراد عــــضو المجلــــس 

  .)٢٧(اإلداري
وطالــــب مــــسؤول المتحــــف، مدیریــــة المعــــارف الموافقــــة علــــى شــــراء ثالثــــة بنــــادق صــــید مــــع   

دینــار والتــي بــدورها أحالــت الطلــب بعــد الموافقــة علیــه، ) ٤٩٦,٦٤٠(خرطوشــة بمبلــغ قــدره ) ١٠٠٠(
 فوافقــت مدیریــة الــشرطة واعتبــار اإلجــازة. إلــى مدیریــة شــرطة لــواء الموصــل الستحــصال إجــازة بــذلك
من قبل مسؤول المتحـف فـي جوالتـه . )٢٨(باألسلحة مجانیة، بالنظر الستعمالها ألغراض دائرة رسمیة

  .)٢٩(خارج المدینة الصباحیة والمسائیة
ًوعند مراجعة لجنـة المـشتریات عـددا مـن النجـارین لعمـل األثـاث الخـشبي للمتحـف، لـم یوافـق   

دینـار إضـافة إلـى ) ٤٠(البین زیـادة ال تقـل عـن النجـارون علـى األسـعار المقـررة فـي قـوائم اللجنـة، طـ
دینــار، معللــین ذلــك بارتفــاع أســعار الخــشب والزجــاج وأجــور العمــال، ) ٨٠(المبلــغ المخــصص وقــدره

وعلیــه ولوجاهــة الطلــب، طالبــت اللجنــة مــن متــصرفیة اللــواء، الموافقــة علــى الزیــادة المقترحــة لیكــون 
  .)٣٠( على زیادة المبلغ من قبل المتصرفیةدینار، وبالفعل تمت الموافقة) ١٢٥(المبلغ 

الخمــسة باألبعــاد ) المعــارض(وبــدورها اعترضــت مدیریــة المعــارف علــى مواصــفات الخزانــات   
القیاسـیة المقدمـة وأمـرت باسـتبدال المواصـفات مـن اجـل بیـان محتویاتهـا للـزوار بأفـضل مـا یمكـن مـن 

  :الرؤیة، وكما یأتي
  ستبدلةالمواصفات الم  المواصفات األصلیة

مدادات الوجه عددها أربعـة وكـذا الجوانـب  - ١
األخــرى األربعـــة مــن الخـــشب الجــاوي ســـمك 

  م ثالث خانات متساویة٢× م٧.٥×٤
یقـــــسم وجـــــه المعـــــرض بوقافـــــات عمودیــــــة  - ٢

ـــــواب تكـــــون زجـــــاج ســـــالیت عـــــددها   ٦واألب
 . ملم٣سمك 

   ملم ثابت٢الجوانب األخرى زجاج سمك  - ٣

اج یعمل الوجـه العلـوي مـن قطعتـین مـن الزجـ - ١
داخــــــل إطــــــار خــــــشبي وفــــــي وســــــطه مــــــدادة 

  .واحدة
 .الباب من الجانب الكبیر زجاج أربعة قطع - ٢

الجانـــــب الخلفــــــي طویـــــل مــــــدادة واحـــــدة فــــــي  - ٣
 .الوسط من األعلى إلى األسفل

الجوانــــب الــــصغیرة تعمــــل قطعــــة واحــــدة مــــن  - ٤
  .الزجاج وبدون مدادة في الوسط



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)٣١( 

 

ًفاضـــا بقیمـــة الخزانـــات مـــن نـــاحیتي الخـــشب ً    وبمـــا أن هـــذه االســـتبداالت التـــسبب ارتفاعـــا أو انخ
ًوالزجاج، ونظرا لموافقة النجـار القـائم بالعمـل بهـذه االسـتبداالت، وبـنفس األسـعار التـي تقـررت سـابقا،  ً

، والتـــي أقرتهـــا )٣١(لـــذا رجـــت مدیریـــة المعـــارف، متـــصرفیة اللـــواء بالموافقـــة علـــى المواصـــفات الجدیـــدة
  .)٣٢(ًفعال

 مـــن ٣قـــدم) ٧,٢٥(دنـــانیر لغـــرض شـــراء ) ٩(ًف مبلغـــا قـــدره كمـــا خصـــصت مدیریـــة المعـــار  
ذراع مـن القمـاش لعمـل سـتائر شـبابیك ) ١٣,٥(خشب الجام لعمل قواعد للطیور والحیوانات، ولشراء 

 رزیات إلى جانب مصاریف خیاطة الـستائر وقـص الخـشب وتعدیلـه ٦ حماالت حدیدیة مع ٣ولعمل 
وقــررت مدیریــة المعــارف كــذلك صــرف . )٣٣(ألصــولیةعــن طریــق لجنــة المــشتریات وفــق المــستندات ا

دینـــار لـــشراء ) ٣,١٥٠(دینـــار عـــن قیمـــة شـــراء مـــدفأة نـــوع عـــالء الـــدین ومبلـــغ ) ٧,٥٠٠(مبلـــغ قـــدره 
ذي العـرض الواحـد لمخـزن التغذیـة فـي المتحـف، وقـد بقـي مبلـغ ] سـجادة[یـاردة مـن الكمبـار ) ١٠,٥(

للــوازم المتحــف، لــذلك طالبــت مدیریــة المعــارف دینــار مــن التخصیــصات المرصــودة ) ٥٥,١١٦(قــدره 
ـــــة ومعرضـــــا للمـــــواد  ـــــة حدیدی ـــــشراء خزان ـــــى صـــــرف المبلـــــغ المتبقـــــي ل ـــــصرفیة، الموافقـــــة عل ًمـــــن المت

  .)٣٥(المحنطة
 

مـــدیر متحــــف ) ١٩٢٤موالیـــد(ُأنتـــدب إلـــى الموصـــل لتنظــــیم المتحـــف، الـــسید بـــشیر اللــــوس   
، إذ أعــرب عــن ١٩٥٦ تــشرین االول ٤ أیلــول لغایــة ٢٨لتــاریخ الطبیعــي العراقــي خــالل المــدة مــن ا

سعادته لهذه المهمـة ولقـاءه بمتـصرف لـواء الموصـل ومـدیر المعـارف، ومـا لقیـه مـن تـشجیع واهتمـام، 
ًإذ قــــام بمعاینــــة أوضــــاع المتحــــف والخطــــوات الجــــادة فــــي إنمائــــه معربــــا عــــن اســــتعداده لوضــــع كــــل 

انیـــات المتاحـــة فـــي ســـبیل إنجـــاح فعالیـــات المتحـــف، حیـــث اســـتمرت زیارتـــه ســـبعة أیـــام وضـــع اإلمك
ًخاللها تقریرا مفصال عن طبیعة أعمال المتحف وسبل تطویر أداءه وألهمیته نورد ما جاء به ً:  

١- : 

 بعــد الحــدیث عــن أهمیــة المتحــف والجهــود التــي بــذلت فــي ســبیل إنــشائه لیكــون قبلــة للــزوار مــن
داخـل الموصـل وخارجهـا، تنـاول التقریـر أهمیـة إنـشاء بنایـة خاصـة بـالمتحف التـي تتـوفر فیهـا شـروط 
العــرض ومجــال النمــو والتوســع، فمــن المــصلحة التفكیــر فــي إیجــاد المكــان الالئــق لــه، والــذي یقــصده 

ر ًطــالب المــدارس فــي المراحــل كافــة، فــضال عــن شــرائح المجتمــع الموصــلي األخــرى، إذ أثنــى المــدی
المنتدب على اقتراح متصرف لواء الموصل فـي إنـشاء بنایـة المتحـف فـي الجهـة الـشرقیة مـن المكتبـة 

ـــة المحكمـــة الـــشرعیة[العامـــة  ، وان هـــذا االختیـــار ]أي فـــي مكانـــه الـــسابق داخـــل حدیقـــة الـــشهداء قبال
  یمكن أن تضم ثـالث قاعـات للعـرض و٢ م٢٥٠٠ینطوي على كثیر من الحكمة في مساحة تقدر بـ 

) كاألعمـــدة الكونكریتیـــة والجـــسور(ٕأربـــع غـــرف لـــإلدارة واألعمـــال، واذا مـــا ُأنـــشئت ُأســـس قویـــة للبنـــاء 
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) ٣٢( 

 

ًیــصبح باإلمكـــان إنـــشاء دور ثــان للتوســـعات المنتظـــرة، فــضال عـــن إمكـــان تخــصیص قاعـــات جدیـــدة 
وحتـــى یـــتم إنـــشاء البنایـــة المقترحـــة یجـــب . للروائـــع الفنیـــة المحلیـــة مـــن أعمـــال رســـم ونحـــت وغیرهـــا

االستمرار على جمـع النمـاذج والبقـاء فـي المكـان الـذي یـشغله المتحـف، واقتـرح المـدیر المنتـدب علـى 
اإلدارة المحلیــة تخــصیص المبــالغ الالزمــة إلنــشاء البنایــة المطلوبــة لطــابق واحــد، وان متحــف بغــداد 

  .ه ذلكومجلسه العلمي االستشاري یبدي استعداده إلبداء المشورة حول مخطط البناء إذ طلب من
  

شكر المدیر المنتدب إبراهیم رسام على جهوده المبذولة في تأسیس المتحف، وفـي جمـع النمـاذج 
والعمــل علــى تحنیطهــا وأوصــى بتــشجیعه علــى االســتمرار فــي جمــع هــذه الثــروة العلمیــة، وأشــار إلــى 

نیــة، وطالــب بانتــداب عــدم إمكــان شــخص بمفــرده القیــام بكافــة شــؤون المتحــف اإلداریــة والعلمیــة والف
ًشـــخص آخـــر أو أكثـــر لمـــساعدته فـــي التحنـــیط والحفـــظ فـــي الـــسوائل وصـــیانة النمـــاذج، فـــضال عـــن 
ًوجوب تعیین عمال للتنظیف ومراقبة المعروضات أثناء الزیارات معتقدا بـان وزارة المعـارف لـن تتـردد 

وث عـن نمـاذج المتحـف في تعیین الشخص الذي تؤهله كفاءتـه العلمیـة لتـولي شـؤون الدراسـات والبحـ
 الیقــوم علــى أســاس التحنــیط -كمــا یعتقــد–متــى شــعرت اإلدارة المحلیــة بــضرورة ذلــك، الن المتحــف 

  .وحده بل یتطلب تحقیقات علمیة ومطالعات واسعة
  

لتأسـیس  أشار المدیر المنتدب بأنه وجد اإلدارة المحلیة لم تبخل علـى المتحـف بمـا یحتاجـه فـي بـدء ا
  .من لوازم وأدوات للجمع ومن الطبیعي أن تستمر هذه الرعایة حتى یستكمل المتحف لوازمه

  
. لعــرض النمــاذج) ملــم٤(أشـار إلــى أن المتحــف یتطلــب خزانــات متقنــة الــصنع ذات زجــاج ســمك 

ت، ومـن إذ وجد بأن الخزانـات المتـوفرة غیـر محكمـة ضـد الغبـار، كمـا أنهـا التـصلح إال لوسـط القاعـا
وینبغــي صــنع . الــضروري صــنع خزانــات أخــرى لجوانــب الحــائط تــصمم علــى أســاس صــالح للعــرض

  .خزانات خاصة لحفظ المجموعات الحیوانیة المعدة للدرس والتي ال تعرض عادة في القاعات
  

 یتطلــــب .رأى المـــدیر المنتــــدب أن الكثیــــر مــــن النمــــاذج الحیوانیـــة كاألســــماك والزواحــــف وغیرهــــا
حفظهـــا فـــي ســـوائل خاصـــة، والتـــي ال تتـــوفر فـــي المتحـــف ولكـــن تـــدبیرها ضـــروري، وأبـــدى إســـتعداده 

 .للتعاون في سبیل إستیراد اللوازم وخاصة القناني والمواد الكیمیائیة لحساب المتحف في الموصل
  

ــ  ٩ة صــید عیــار إعتقــد المــدیر المنتــدب أن الحاجــة للمتحــف فــي تلــك الفتــرة للبنــادق، ســوى بندقی
ملـــم، لجمــــع الطیـــور الــــصغیرة والمتوســـطة والیمكــــن أن یــــستغني المتحـــف عنهــــا، أمـــا بنــــادق الــــصید 

 .األخرى فمتوفرة في المتحف وهي كافیة لحاجته
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المتحف بحاجة ماسة إلـى كتـب اختـصاصیة تفیـد المـشتغلین فیـه، والـذین یراجعونـه مـن المـدربین 

ٍیـــة، ولــــذلك إقتــــرح المـــدیر المنتــــدب تخــــصیص مبلـــغ كــــاف لــــشراء والمـــولعین بالدراســــات البیولوج
المراجع الضروریة وعند استمرار المتحـف علـى هـذه الـسیاسة سـتكون لـه بعـد سـنوات مكتبـة ذات 
ًقیمة علمیة كبیرة، وأبدى المدیر المنتدب استعداده أیضا للتعاون في اختیـار الكتـب التـي یقتـضي 

 .وجودها في المتحف
  

لمـدیر المنتـدب، أن المتحـف بحاجـة ماسـة إلـى بعـض اللـوازم، كـأدوات التـشریح وغیرهـا كمـا أكـد ا
فكثیـر مـا یخـسر المتحـف نمـاذج ثمینـة مـن الطیـور لعـدم حفظهـا فـي . إنه بحاجة إلى ثالجة كهربائیة

ًمحیط بارد، كما إن عدم وجود هذه الثالجة سیحدد كثیـرا مـن نـشاط الـصیاد فـي الحقـل لتعـذر تحنـیط 
 .یع الطیور قبل فسادهاجم
  

أشار تقریر المدیر المنتدب إلـى أهمیـة أن یجـري المتحـف سـفرات مـستقلة، لغـرض جمـع النمـاذج 
من الطیور والحیوانات، وان تخصص في االعتمادات المالیة ما یكفـي للقیـام بـسفرة واحـدة كـل أسـبوع 

حــد، كمــا یجــب القیــام بــسفرات طویلــة علــى وجــه التقریــب، علــى أن التــستغرق الــسفرة أكثــر مــن یــوم وا
تتــراوح مــا بــین أربعــة الــى خمــسة أیــام مــرة كــل موســم، ورأى المــدیر المنتــدب، إن ربــط هــذه الــسفرات 
ــون مفیــــدا بــــصورة محــــدودة، ولكنــــه ترتیــــب غیــــر عملــــي وفیــــه الكثیــــر مــــن  ًبــــسفرات المفتــــشین قــــد یكــ

ًة مبلغا معینا لهذه الغایةالمشاكل، وعلیه فمن األهمیة أن تضم إعتمادات المتحف المالی ً. 
  

واختــــتم المــــدیر المنتــــدب تقریــــره باقتراحــــات مالیــــة مــــن شــــأنها أن تعمــــل علــــى تطــــویر عمــــل 
  :المتحف بمقتنیاته وكما یأتي
حسب تقدیر الجهات المختـصة لمـساحة تقـرب مـن   البنایة

   مع وسائل اإلنارة الصحیحة٢م٥٠٠
   دینار٣٥٠  الخزانات واألثاث

   دینار١٥٠   كهربائیةثالجة
   دینار١٥٠  أدوات مختبریة وقناني ومواد كیمیائیة

   دینار١٠٠  كتب
   دینار١٨٠  سفرات

   دینار٧٠  ثریة
   دینار٢٠٠٠والمجموع ) ٣٦( دینار١٠٠٠  إجراءات ما بعد التقریر
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نة إشــارة إلــى مــا جــاء فــي التقریــر، أوضــحت متــصرفیة اللــواء بــأن میزانیــة اإلدارة المحلیــة للــس  
 التــساعد علــى األخــذ بالمقترحـات المالیــة التــي تناولهــا التقریـر، ووجهــت إلــى اتخــاذ مــا ١٩٥٦المالیـة 

یلزم العتماد المبلغ الوارد في التقریر كله أو جزء منه في میزانیة التعلیم االبتـدائي للـسنة المالیـة التـي 
ورة تهیئـــة التـــصامیم تلیهـــا حـــسب مقتـــضیات الحـــال، كمـــا وجهـــت القـــائم بأعمـــال المتحـــف إلـــى ضـــر

والكـــشوف الالزمـــة إلنـــشاء بنایـــة المتحـــف التـــي تـــضم ثـــالث قاعـــات وأربـــع غـــرف لـــإلدارة واألعمـــال 
  .)٣٧(ًوتهیئتها تمهیدا لإلعالن عن وضع تعهدها بالمناقصة

ثــم مــا لبثــت أن أعــدت التــصامیم المطلوبــة لتنفیــذ البنایــة، وصــادقت علیهــا متــصرفیة اللــواء 
مهنـــدس اإلدارة المحلیـــة، مـــن أجـــل تنظـــیم الكـــشف الـــالزم بالـــسرعة المطلوبـــة، وأرســـلتها إلـــى معـــاون 

  .)٣٨(ووجهت في حالة ظهور كلفة باهظة فمن الضروري عندئذ إعادة النظر في التصمیم
ًمهنـدس اإلدارة المحلیـة رضـا علـي یـونس آغـا، نظـم كـشفا . وبعد دراسة التـصامیم مـن قبـل م

دینــار، وأرسـلت إلــى متـصرف اللــواء ) ٧٢٠٠(بنایـة المتحــف بمبلـغ بالكلفـة التخمینیــة الالزمـة إلنــشاء 
وبدورها قامت متصرفیة اللواء بـرد المـذكرة المتـضمنة كـشوفات بنایـة . من اجل المصادقة على المبلغ

) ٣٠٠٠(المتحــف، وطلبــت اعــادة النظــر فــي التــصمیم وتنظیمــه علــى أســاس إنــشائه بكلفــة التتجــاوز 
  . )٣٩(دینار

 
 علـــى نقــــل متحـــف التــــاریخ ١٩٥٧ تـــشرین االول ٢٤وافقـــت مدیریـــة معــــارف الموصـــل فــــي 

  .)٤٠(الطبیعي من الغرفة التي یشغلها في الثانویة الشرقیة إلى القسم الزراعي في المجموعة الثقافیة
ار تـشجیع وفـي إطـ.  إناطة مسؤولیة المتحـف إلـى الـسید احمـد القاضـي١٩٦١و تم في سنة 

 دینــار لــشراء األثــاث ٣٠٠ودعــم عمــل أنــشطة عمــل المتحــف، فقــد خــصص لــه مبــالغ متعــددة، منهــا 
 لــصرفها علــى ١٩٦٣ كــانون االول ١٤ دینــار بتــاریخ ١٠٠و. )٤١(١٩٦١ نیــسان ٢٠واللــوازم بتــاریخ 

  :اذ شكلت لجنة لإلشراف على صرف المبلغ مؤلفة من. )٤٢(لوازم متعددة
  ن مدیر المعارفمعاو  سالم محضر باشي

  مدیر المجموعة الثقافیة  یاسین القطان
  محاسب التعلیم االبتدائي  میخائیل توفیق
  )٤٣(المسؤول عن المتحف  احمد القاضي

خزینـــة (حیــث قــدمت المــستندات المتعلقــة بــصرف المبـــالغ وتفاصــیلها إلــى اللجنــة المختــصة   
من أعضاء لجنة صـرف المبـالغ وأوجههـا  دینار موقعة ١٠٠ دینار ثم ٣٠٠بصرف ) اإلدارة المحلیة

وقـــد الحظنـــا أن مـــستندات الـــصرف ترفـــق . ومؤیـــدة بتوقیـــع محمـــود الجـــومرد مـــدیر معـــارف الموصـــل
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 مـع ١٩٦٣ آذار ٢٦ فـي ٣٢ألول مرة بكتاب المجموعة الثقافیة، متحـف التـاریخ الطبیعـي ذي الـرقم 
  .قاضيمستندات الصرف وبتوقیع مالحظ متحف التاریخ الطبیعي احمد ال

وسعت مدیریة التربیة في لواء الموصل بإناطـة مـسؤولیة المتحـف المالیـة ضـمن مهـام اإلدارة   
المحلیــة مــن حیــث التخــصیص والــصرف أو إبقــاء ارتباطــه بالناحیــة الفنیــة بمدیریــة التربیــة مــن خــالل 

حـــف متـــصرفیة لـــواء الموصـــل، غیـــر أن وزارة الداخلیـــة لـــم توافـــق علـــى ذلـــك مبینـــة بـــان عالقـــة المت
  .)٤٤(بالمدارس االبتدائیة عالقة فنیة وأمرها الیؤول إلى اإلدارة المحلیة ویتعلق بوزارة التربیة

 
ســـبق وان تمـــت الموافقـــة علـــى نقـــل متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي إلـــى إحـــدى بنایـــات المجموعـــة   

 ١٩٦٧ كـانون الثـاني٢ت رئاسـة الجامعـة بتـاریخ الثقافیة، العائدة إلى رئاسة جامعة بغداد، علیـه طالبـ
  .)٤٥(بنقل ملكیة المتحف إلى الجامعة مع محتویاته من األثاث والحیوانات الحیة والمحنطة

نائــب رئــیس الجامعــة بالموصــل، بــأن المتحــف ) ٢٠٠٧-١٩٢١(نجیــب خروفــة . وأوضــح د  
التفـــاق مـــع متـــصرف لـــواء سیـــستمر بتقـــدیم نفـــس الخـــدمات ألبنـــاء البلـــدة وطـــالب المـــدارس وحـــسب ا

  .)٤٧(الذي بدوره وافق على األمر. )٤٦(الموصل
  :  وتقرر على إثرها تشكیل لجنة في الجامعة لإلشراف على سیر عملیة النقل مؤلفة من السادة

  احمد علي الفاضلي -
 غانم حمید الصالح -

 )٤٨(كوكب الشماع -

 )٤٩(محمد سعدي غریب. ثم ُأضیف د -

ًوصــل إیــضاحا إلـــى جامعــة الموصــل، بــأن المقــصود مــن نقـــل كمــا أرســلت مدیریــة بلدیــة الم
ملكیـــة متحـــف التـــاریخ الطبیعـــي إلـــى الجامعـــة، هـــي نقـــل ملكیـــة الحیوانـــات المحنطـــة والحیـــة فقـــط وال 

، مما دعا نائب رئیس الجامعة إلـى تطمـین مدیریـة البلدیـة، بـان الجامعـة )٥٠(عالقة لألبنیة بالموضوع
  .)٥١(المتحفلم ولن تفكر في استمالك بنایة 

ِوبعــد نقــل خــدمات الــسید احمــد علــي الفاضــلي إلــى مــالك الجامعــة، طالبــت فــي ذات الوقــت 
ـــواء الموصـــل بإیـــضاح رأیهـــا حـــول إنهـــاء تنـــسیب بعـــض موظفیهـــا العـــاملین فـــي  مـــدیر التربیـــة فـــي ل

  :المتحف وهم
  احمد جرجیس احمد        معلم مدرسة االستقالل -
 رسة المعتصمصباح ابراهیم صالح       معلم مد -

 .)٥٢(محمد عبد محو            فراش مدرسة باتیل -



  )ة وثائقیةدراس (١٩٧٣-١٩٥٤نشأة متحف التاریخ الطبیعي في الموصل 

   
  

) ٣٦( 

 

وأوضــــحت متــــصرفیة لــــواء الموصــــل مخاطبــــة رئاســــة الجامعــــة، بأنهــــا ســــتعمل علــــى إنهــــاء 
لیعــودوا إلــى وظــائفهم األصــلیة، وألجــل أن یتــسنى للجامعــة الوقــت ) شــباط(تنــسیبهم فــي نهایــة الــشهر 
  .)٥٣(الكافي لتدبیر إدارة المتحف

نجیــب خروفــة نائــب رئــیس الجامعــة فــي الموصــل إلــى مقابلــة متــصرف . دعى مــن دممــا اســت
ـــواء الموصـــل ســـعید الـــشیخ   وأوضـــح أن ١٩٦٧ شـــباط ١٦مـــساء یـــوم الخمـــیس ) ١٩٦٧-١٩٦٥(ل

متحف التاریخ الطبیعي في الموصل، بحاجة إلى ذوي الخبرة والكفاءة للعمـل فیـه، ولمـا كـان الـسیدین 
یس احمــد المعلمــین علــى المــالك االبتــدائي، یعمــالن فــي المتحــف صــباح إبــراهیم صــالح واحمــد جــرج

وبالنظر الستمرار المتحف بتقدیم نفـس الخـدمات الـسابقة فـال یعنـي أن قیـام الجامعـة بالـصرف علیـه، 
نجیــب . وعلیــه فقــد الــتمس د. أو ســحب المــساعدات المقدمــة إلیــه مــن الــسلطات المــسؤولة فــي البلــدة

لتوسـیع المتحـف وتنویـع الخـدمات وزیـادة المـوظفین وااللتزامـات المالیـة، خروفة بأن یتخذ كل ما یلـزم 
ٕوطالـب بإعـادة النظـر بموضـوع إنهـاء تنـسیب المعلمــین، واجـراء مـا یلـزم للموافقـة علـى نقـل خــدماتهما 
ًإلــى مــالك الجامعــة لــضرورة وجودهمــا فــي المتحــف ومتوقعــا كــل الــدعم للمتحــف مــن لــدن الجهــات  ِ

  .)٥٤(لالمسؤولة في المستقب
فمــا كــان مــن متــصرف لــواء الموصــل إال مفاتحــة مدیریــة التربیــة لبیــان رأیهــا بــشأن موضــوع 

ًنقل المعلمین الذي لم یر بأسا من هذا النقل َ َّ)٥٥(.  
الموافقـــة علـــى نقـــل ) ١٩٢٠موالیـــد(وكـــان مـــن الطبیعـــي علـــى مـــدیر التربیـــة نجیـــب الخفـــاف 

كمـا . )٥٦(دینـار) ٥٤(دینـار والثـاني ) ٣٨(تـب األول ًخدماتهما بعد موافقة متصرف اللـواء مبینـا أن را
تمــت مفاتحــة وزارة الداخلیــة مـــن قبــل متــصرفیة اللــواء حـــول الموضــوع، إذ إســتمرت المكاتبــات حتـــى 

ِ حول نقل مالكهما إلى الجامعة١٩٦٧نهایة سنة    . والمطالبة بإرسال أضابیرهما إلیها)٥٧(ِ
یـــة المتحـــف إلـــى جامعـــة الموصـــل ففـــي ســـنة ویبـــدو أن مدیریـــة التربیـــة نـــدمت علـــى نقـــل ملك

 طالبـــت وزارة التربیـــة ووزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي بمفاتحـــة رئاســـة جامعـــة الموصـــل ١٩٧٣
ًحول إمكانیة إعادة ملكیة المتحـف إلـى مدیریـة التربیـة معللـة أن وجـوده فـي الجامعـة حـرم عـددا كبیـرا  ً َ

  .)٥٨(ة والمحنطةمن الطالب مشاهدة الحیوانات والطیور الحی
ًویبــــدو أن الجامعـــــة إســــتجابت للفكـــــرة وأتـــــذكر شخــــصیا أن المتحـــــف تـــــم نقلــــه إلـــــى المكـــــان 
المخــصص لــه فــي حدیقــة الــشهداء أواخــر الــستینات لتكــون معروضــاته متاحــة أمــام الــزوار مــن كــل 

  .حیث عاد إلى الجامعة مرة أخرى. ٢٠٠٣الفئات وبقي هناك حتى سنة 
 
 بـأن متحـف التـاریخ الطبیعـي فـي الموصـل، والـذي أسـس فـي النـصف األول وجدنا مما سـبق  

من القرن العشرین، قد خطى خطوات متواضعة في البدء، ثم متـسارعة بتظـافر جهـود عـدد وافـر مـن 
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ـــواء الموصـــل وكلیـــة اآلداب والعلـــوم التابعـــة لجامعـــة  ـــدوائر الحكومیـــة، بـــدءا مـــن اإلدارة المحلیـــة لل ًال
عــارف وبعــض تــشكیالتها الداخلیــة، إذ تــم رصــد المبــالغ الالزمــة إلنمــاء المــشروع، بغــداد، ومدیریــة الم

بعد إنتداب أحـد المتخصـصین بفـن التحنـیط، والـذي ُأرسـل لـدورة فـي الهنـد للتـدریب علـى فـن التحنـیط 
وكرس وقته وجهده في سبیل تطویر أدوات العمـل واسـتكمال المـستلزمات الـضروریة واألساسـیة لعمـل 

  .تفتح أبوابه أمام الزوار وبخاصة طلبة المدارس بمختلف مراحلهاالمتحف، ول
ًكمــــا ظهــــر لنــــا أن كــــل الــــدوائر الحكومیــــة المعنیــــة لــــم تــــألوا جهــــدا فــــي تــــذلیل الــــصعوبات   

والمعوقـات التــي رافقــت مراحــل التأسـیس، بغیــة الوصــول إلــى الغایـة األساســیة، وهــي اســتكمال شــروط 
  .نا هذا یستقبل زائریه بعد أن نقل إلى أروقة جامعة الموصلالعمل في المتحف والذي بقي حتى یوم

 
 ، مكالمــــة مرفوعــــة إلــــى متــــصرف لــــواء ٣/٧٣ملفــــة متحــــف التــــاریخ الطبیعــــي فــــي الموصــــل، تسلــــسل  )١(

  ). مركز دراسات الموصل (١٨/١/١٩٥٥تاریخ الموصل ب
 .٢٩/١١/١٩٥٤ في ٦٦٢٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢(

 .٢١/١٢/١٩٥٤ في ٢٢١١١ة معارف لواء الموصل، ذي الرقم كتاب مدیری )٣(

 ٢/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٤٠٢كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤(

 .٤/١/١٩٥٥ في ١١٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥(

ـــة بغــــداد، كلیــــة اآلداب والعلــــوم، متحــــف التــــاریخ الطبیعــــي العراقــــي ذي الــــرقم  )٦(  فــــي ١٤١كتــــاب جامعـ
١/١/١٩٥٥. 

 .٢٣/٢/١٩٥٥ في ١١٧٨كتاب متصرفیة لواء الموصل، اإلدارة المحلیة، ذي الرقم  )٧(

 .٢٢/٢/١٩٥٥ في ٢٥/١١٣كتاب الثانویة الشرقیة في الموصل، ذي الرقم  )٨(

 .١/٣/١٩٥٥ في ٨١٧١كتاب وزارة المعارف، ذي الرقم  )٩(

 .١٥/٣/١٩٥٥ في ٤٣٥٩كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٠(

ــــــ )١١( ــــــرقم التفاصــــــیل فــــــي الق ــــــواء الموصــــــل، ذي ال ــــــاب مدیریــــــة معــــــارف ل ــــــي ٢٢١١١وائم الملحقــــــة بكت  ف
٢١/١٢/١٩٥٤. 

 .٢٤/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٦١٣كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٢(

 .٢٩/١/١٩٥٥ في ٦٧٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )١٣(

 .٢٩/١/١٩٥٥ في ٢٠/١٩٥٦كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، أمر صرف، ذي الرقم  )١٤(

 .١٢/٤/١٩٥٥ في ١٩٩٢كتاب لواء الموصل، ذي الرقم  )١٥(

 .٢٠/٧/١٩٥٥ في ٢٠/١٢١١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٦(

 .٢٢/٨/١٩٥٥ في ٤٤٥١كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )١٧(

 .٢٢/١٠/١٩٥٥ في ٢١/١٧٩٨٧كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )١٨(

 .٩/١١/١٩٥٥ في ٦٣٢٠، ذي الرقم كتاب متصرفیة لواء الموصل )١٩(
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 .١٧/١١/١٩٥٥ في ٦٥٠٩كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٠(

 .٢٢/١١/١٩٥٥ في ٢٠/٢٠٤٤٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢١(

 .٤/١٢/١٩٥٥ في ٦٩٥٣كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٢(

 .٢٦/١١/١٩٥٥ریخ مذكرة مهندس اإلدارة المحلیة إلى متصرف لواء الموصل بتا )٢٣(

 .٣/١٢/١٩٥٥ في ٦٩٣٩ذي الرقم ) إعالن(كتاب متصرفیة لواء الموصل،  )٢٤(

 .٣٠/١١/١٩٥٥ في ٢٠/١١٢٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٥(

 .١٧/١٢/١٩٥٥ في ٢٠/٢٢٤٢٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٦(

 .٢٤/١١/١٩٥٥ في ٧٤٥٨كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٧(

 .١٩/١٢/١٩٥٥ في ١٥٩١٨كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٨(

 .١٨/١٢/١٩٥٥ في ٢٠/٢٢٥١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٢٩(

، وكتــاب ١٠/١/١٩٥٦قــرار لجنــة المــشتریات، رفقــة موافقــة متــصرفیة اللــواء علــى الطلــب المقــدم بتــاریخ  )٣٠(
 .٢٤/١/١٩٥٦ في ٥٢٨متصرفیة لواء الموصل، ذي 

 .٧/٢/١٩٥٦ في ٢٠/٢٨١١كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣١(

 .١٢/٢/١٩٥٦ في ٨٥٠كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٢(

 .٢٧/٢/١٩٥٦ في ٢٠/٤٠٢٥كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٣(

 .٢٨/٢/١٩٥٦ في ٧/٦٠٨٠كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٤(

 .١٦/٦/١٩٥٦ في ٢٩٦٧ء الموصل، ذي الرقم كتاب متصرفیة لوا )٣٥(

 .٦/١٠/١٩٥٦ في ١/٢٥٢تقریر المنتدب، رفقة كتاب متحف التاریخ الطبیعي العراقي، ذي الرقم  )٣٦(

 .٢٤/١٠/١٩٥٦ في ٥٩١٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٧(

 .٢/١٢/١٩٥٦ في ٦٨٥٥كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٣٨(

 .١٤/٢/١٩٥٧محلیة بتاریخ مهندس اإلدارة ال. مذكرة م )٣٩(

 .٢٤/١٠/١٩٥٧ في ٢٢٢٩٨كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٠(

 .٢٠/٤/١٩٦١ في ٢٠/١٢٢كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤١(

 .١٤/١/١٩٦٣ في ٤٦٧ذي الرقم ) أمر إداري(كتاب متصرفیة لواء الموصل،  )٤٢(

 .٣١/١/١٩٦١ في ٣/٤٥١٩٣كتاب مدیریة معارف لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٣(

 .١١/١/١٩٦٥ في ٣٢٦كتاب وزارة الداخلیة، ذي الرقم  )٤٤(

 .٢/١/١٩٦٧ في ١٣٣كتاب جامعة بغداد، ذي الرقم  )٤٥(

 .١٠/١/١٩٦٧ في ١٦٣كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة في الموصل، ذي الرقم  )٤٦(

 .١٦/١/١٩٦٧ في ٤٢٤كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٤٧(

 .٢٢/١/١٩٦٧ في ٣٥٩ة بالموصل، ذي الرقم كتاب دائرة نائب رئیس الجامع )٤٨(

 .٢٩/١/١٩٦٧ في ٥٢١كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٤٩(

 .٢٥/١/١٩٦٧ في ٢٠١٢كتاب مدیریة بلدیة الموصل، ذي الرقم  )٥٠(
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 .٢/٢/١٩٦٧ في ٦٣٢كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٥١(

 .١٢/٢/١٩٦٧ في ٥١٩٤لرقم كتاب مدیریة التربیة في الموصل، ذي ا )٥٢(

 .١٣/٢/١٩٦٧ في ١٥٨٦كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥٣(

 .١٨/٢/١٩٦٧ في ٩٢٣كتاب دائرة نائب رئیس الجامعة بالموصل، ذي الرقم  )٥٤(

 .٢/٣/١٩٦٧ في ١٨٦٠كتاب متصرفیة لواء الموصل، ذي الرقم  )٥٥(

 .٢٦/٢/١٩٦٧ في ٢٠/٦٥كتاب مدیریة التربیة في الموصل، ذي الرقم  )٥٦(

 .١٥/١/١٩٦٨ في ٢٤٩كتاب جامعة الموصل، ذي الرقم  )٥٧(

 .٢/٨/١٩٧٣ في ٦٧٧٢كتاب وزارة التربیة، ذي الرقم  )٥٨(
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