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  *لم يخلفه أحد عالم
  

  توفي ــالممد ـال محــبن الم *يخ بكرــيخ محمد بن الشــبن الش*يخ جاسمــعبد الجبار بن الش : آنيته
  .والد من ربيعةـوهم خ, الخصيب يفي اب *حيث آانوا شيوخ قبيلة حوار. هجريه 1097عام           

  .كنوهاـالخصيب وس وـبأقصدوا ف  رعــس الضــدبت األرض ويبــأج بعدماد ــنجاؤا من ــج          
  البصرة متصرفية / بــو الخصيــلطان مرآز قضاء أبــلد ســم في ب 1903ام ــد عــول:  ةـــوالدت

  .ينـــبنـة للــدائيــبتيب االــو الخصـة أبــــي مدرسـف: يةدائبتاال: دراسته 
 . لبصرة للبنين في مرآزمدينة البصرةفي متوسطة ا :ةـالمتوسط            
  .المملكة العراقية  بغداد يــف المدرسة الثانويةي ــف: الثانويــــة            
  ن مناوآ  )1924 - 1923(ام ــراق عــدة في العــة الوحيــحيث آانت  الثانوي                          

  .فيها الثانيةالوجبة   يخريج                          
  نـول على المترآوليشــه الشيخ عبد الوهاب الى برمانة للحصرسله أخوأ:  ثانوية برمانة            
  م)  1925 -1924( امــع انــلبن /روت ـلجامعة االمريكية في بيل هيلللتأ                               

    .انـلبن روتــيكية في بيرقبل في الجامعة االم م 1925م عا:الجامعة االمريكية في بيروت            
     عراقيةــعثات الـحاق في البـتته فيها لاللــطع دراســولكنه ق                                                 

  اتينـبس افـدى االوقــث ان لــحيالنخيل  تم منحه بعثة لدراسة : وقاف العراقيةألمديرية ا            
   ديرهاـمررـولذا قصدقة جارية  ارــخيألللنخيل أوقفها ا آثيرة                                              

  ها ــوم برعايتــيق أن مه اهللاـمن خضر رحــاألســتاذ عبد الرح                                              
   ليــفي جامعة برآ اتـبالبعث قبولهرر ــلذا تق رجال متعلمون                                              
  األمريكية في الواليات المتحدة آاليفورنيا                                              

  ة ــثاني بعث هــوجبتامعة وآانت ــم التحق بالج 1926عام  : ـــاجامعة برآلي في آاليفورني          
  . الواليات المتحدة االمريكيةالى  يةالعراق المملكة من للطلبة                                                

 م اآمل دراسة الماجستير في الفواآه والبستنة1931-1930: جامعة برآلي في آاليفورنيـا          
  هــرت معــير األوقاف  وتغيدــوقد تغير م م 1932عام  بعد خمس سنوات عاد الى العراق          

  .لـينتشــلها مما تعانيـه لحال افض ال لتــخطيط .سياسة األوقاف وهذا هو حال الدول النامية          
  .نتينـــس  ـا ولمــدةة فيهـة االنكليزيــللغ :عدادية المرآزية في العشارألفي ثانوية ا سمدر          

  متر وهي في آيلو 20داد ـــعد عن مدينة بغـالتي تب م 1933م  عا:مديرمزرعة الزعفرانية          
   . دونم 850 احتهاــمس الغـوالب غربا ونهر ديالى جنوبا دجلة يالزاويه المحصورة بين نهر          
   الرئيس خلهادما زرع مـآ . لسهولة اإلرواء عامدةـوأسس هذه المزرعة بمعرفته بشوارع مت         

   انــآو .الكينـــلال للســدخال مظــكون مـوآالبتس ليــجرة اليــبش مينــقسمها الى ــيقس الذي         
  هااآنووآثر س آم3واليــعد عنها حـبت الىجسـر ديـحاضرة و  يق الى بغداد غير معبدرالط         
   لتلبي حاجة األهالي والعمال نواهم فيها الموظفـسأ فيها جمعية تعاونية بدأت ببقالة ثم ـــانش -         

  رحمه اهللا  م 2000عام  األخ سامي الجميلي أعلمني( .ع األرباح السنوية على األسهميتوزو         
  ته لتأريخ الجمعيات التعاونية في العراق أن هـذه آتاب  عيات التعاونية عندفي الجم المستشار         
  وحافلة جزار وألحق بها ).في العراق تعاونية   معيةالوالد آانت أول ج الجمعية التي أنشأها         
  .اــرب منهـة لعدم وجود متوسطة أقـالى المتوسطة في الكرادة الشرقي لنقل الطـالب صغيرة         

  .خيرا جزاهم الـله ل المزرعة ببنائهاقام عمو لمبارآةبجهود الخيرين وتبرعاتهم ا افيها مسجد أنشأ -



  ن ولكـــل عــامل  بقــرة ويبـــاع الحــليب النــاتجــبقـار لكــل موظــف بقرتيها حضيرة أــانشأ في -
  .وآان يــدرعليهم مبــالغ البأس بها مقــارنة برواتبهم المتــواضـعه SPINESالى  
  .للموظفين مع ساحات للتنس ومقهى يؤمه الجميع ينادأنشأ  -

  .الــــوظفين والعمـودور للم يحــص وصفــستوم ةــأبتدائي ةــفيها  مدرس الحكومــة  أتــآما انش
  غمرهاكن الفيضـان ــمان ولأوللعيش بدة ترابية حول المزرعة لوقايتها من الفيضان ـسب وسورتها 

  نــها وجهود سنيـتالف الكثير من نباتاتإدى الى أم مما  1954م وعام  1946عن طريق بغداد عام 
  لون أبنائهمــهريا وهم يرســـمن دينارش أقل وايتقاض واغلبية آانوالبد أن اذآر أن الفالحين وهم األ

  . في بغداد المتوسطة لالآمال دراستهم
  حيث للمسـاعدة في إآمال دراستهم خالل العطلة الصيفية لرش الشوارع بالماء الطلبة قررتشغيل -
  ولمساعدة أوليــائهم يننين والسالكآاعلى الس المتصاعدة تربةأللمالفات او مبلطة الشوارع لم تكن 
  بتكاتف العاملين جميعا إلزدهارها التي ساهمت ةـاألجتماعية والثقافي ياحوالن بعض انتــذه آـه 

  راءــباج لمحطة تجارب زراعية حيث تم فيها القيام فقد آانت بحق مرآزًا الناحية الزراعيةآما من 
  راقــكن معروفة في العــالتي لم ت لنباتوا والحمضيات  واآهــديد من الفـزراعة الع التجارب على

  .زيةمارروبيعها بأسع وأآثارها ومالئمتها للمناخنموها  التاآد من يتم نأبعد   اومدى نجاحهك اآن ذ
  وخـــاباني، والخــاص اليــالكاآي، العرموط األمريكي، واألج اوعلى سبيل المثال ال الحصر ومنه
  وكــــرة واالرتيجــانة والزهــة والهــرها ومن النباتات الطماطــاللبناني، واألعناب المختلفة، وغي

  .واعهـواالفندي بان واع البرتقالـروت و انـريب فــالك ات وآان منهاـالستروبري وآذلك الحمضيو 
  .لمال البستنة وآذا في تخصصه للنخيعأوآان يسعى لألجود في  .والنوعيةجودة العلى  مع الترآيز

  ةــــمزرعة الزعفراني فكانت م 1933عام  :في مزرعة الزعفرانية النموذجية رئيس قسم البستنة
  ـيناصين زراعيــأختص منبعد أن اآتمل هيكلها األسـاسي ورفـدت بموظفين أسـاسيين   النموذجية
  اف المختلفــةــنحاء العراق لجلب األصنأتم أرسال موظفيه الى آافة : ) 1954 -1935(ومنذ عام 

ويـة  ـسمـده العضألوقد قام بتسميدها با اخاصة المعروفة بجودتها إلجراء تجاربه عليهمن النخيل و
  فاتــوريا والفوسـية وهي اليئسمدة العضوية والكيميائية والنوع الثالث باألسمدة الكيمياألواخرى با

  ـلة وأوصىدة على النخــمــوتــأثير األس لةــددها و قطرجذع النخـــعف وعــوقام بقياس أطوال الس
رس ــف الثمار، غــعاد النخيل ، على خـْأضافة على تجارب على أب. باألسمده العضوية والكيميائية

  ثير من أصنــاف التمــور العــراقيةـــات وخصــائص آـصف ةـــدراس .د الزراعةـــالفسيل ، مواعي
م يتم ــاهدة نخلة لــلمش عراق وآان يسعى بكل جدــاء الـالمزروعة في مزرعة الزعفرانبة وفي أنح

  كيـــارق مــط المــرحومان  ذآرـــأتو. هتـسجيلها أو لم يتسنى له رؤية تمورها وضمنها في تقارير
  هـــزاره بعد ترآ بمكانة لديــهحظى ــان يــوالذي آ) المستشار الفني لوزارة الزراعة(  لي االورفه
  عــه توقـأنفأعلمه ب في سجالت الوزارة ادهامن إيج تمكنيليعلمه ان تقاريره التي أعدها لم  الوظيفة

  .وأعطاه نسخة وتبقى متاحة للدراسة الوزارة هاتفقدحتى الالوزارة  دوائر لكل هالذا قام بأرسال ذلك
ة ــة والخارجيــشجار الزينة الداخليأالفواآه والحمضيات و شتالت م من 1954وقد آان انتاج عام 

  ذا للساآنين ــاج عيد لمزرعة الزعفرانية وآــم بيع األنتــوآان موس تلهشماليين  3اريفوق ــواألزه
   وآــانهم في نزهــة اميعهمـومجياراتهم ـاء العراق بســن من آافة انحويقصدها المواطن يثــفيها ح
  .إنتاجها عرضوبدأت األسواق ب الجديدة وقد انتشرت هذه األصنافيشاهدونه بما  مسرورينوهــم 
   .ابع لوزارة الزراعةـتال زراعيالمعهد الافتتح د ـم آان ق 1950عام : المعهد الزراعي في محاضر

  ثمة ــوزارة الزراعــة التابعة لــة الزراعــحت آليــم إفتت 1952ام ــع: التدريس في آلية الزراعة
  .م 1958ام ــفي موضوعي البستنة والنخيل لغاية عآذلك  محاضرا  آانو جامعة بغداد انتقلت الى

  . اربـمحطة التجلمزرعة الزعفرانية النموذجية نتيجة  فيم  1953عام : مدير البحوث واألرشادالعام
  .هتمامهإل ـمحت المزرعة ـداد وظلـبغ في مقر وظيفتهحيث م  1954عام : مدير عام وزارة الزراعة



ة ــارجيـن وزير الخأ رها وهيــادثة وددت ذآـــح وقد أورد م 1956  عام: مدير عام ديوان الوزارة
ن بيروت ـنب مـدوق من العــصنب أوصىأرشد العمري  المرحوم رئاسةالسويدي في توفيق المرحوم 

والد ـتصل بالوزارة فأعلمه الا واــلديه دعوة لتقديمها ولكن المراقب الزراعي في المطار أوقفهوآانت 
هاء منها، فاعلمه ـنتاالها عند ــقوم بحرقــسيه للدعوة وأعلمه أنه اتصل به السيد الوزير ودعفا تالفهاإب

من دول  ال أحدهمـدخصفر وذلك إلاالي المسكخوخ ال نعاني من أمراضالوالد أننا ما زلنا في العراق 
، أصاب المــرض إنتـاجهر المرض في العراق و اأخرى آمية تحتوي على أمراض وسرعان ما انتش

 ية سببًامون هذه الكــد ان تكــأري  يوجد منها في العراق ولذا الوال ه أن لبنان فيه ذبابة الفاآهةــوأعلم
رئيــس  هــل بــتصبعدها ا. ون على ذلكــعادتكم توافقــتصور سأار المرض في العراق وال ــفي انتش

ال ــفق اعهـاليمكن اقنالموضوع فأعلمه الوالد أنه اقنع سعادة الوزير فقال له ان توفيق  الــوزراء حول
ــانون قذه داللة على أن الــوه وزيرـذار للـذلك مع األعترقه وتم ــعادة الرئيس بحــوم ســعليه سنقله 

  .سيادية قفاموآانت لهم  والرجال
راق ـــل وزارة في العــه أول وآيــتموز تم تعيين 14م وبعد ثورة  1958عام :  وآيل وزارة الزراعة

قد قام بجمع عشيرته في  وزير الزراعة هديب الحاج حمود يقبل الوزارة وآان المرحوم وذلك ألنه لم
لتعيينه وزيرا فقال له  مقابلته الزعيم عبد الكريم قاسم فطلب وزارةــبغداد لألحتجاج على عزله من ال

  تحسين الزراعة وتطويرهاهم في ــالي يمكن ان يســوان موقعي الح المناصبال أرغب في أنا  الوالد
  .نه وآيال للوزارةــرأيه وتم تعييـوزارة فأقنع القيادة الجديدة في العراق بــثرمن الاآ  يذا هو الهدفـوه

  كونـاتذه يحثوه على ان يـــسألوقد زاره ا باالضافة لوظيفته م 1958عام  :وآالة عميد آلية الزراعة
  .يداــعم تذةـــاد األسـرشح أحـع بذلك فــولكنه آان غير مقتن صيالأعميدا                                  

  حيث والمرحوم طارق االرفه لي) الحاآم العسكري العام( زارنا المرحوم اللواء احمد صالح العبدي
  ان عالقة حميمـة وقديمـة بين العائلتين االرفه لي وعائلتنا وآان التمهيد لمقابلة الزعيم والتعاون معه 

  ورده أآان قد  كرر عليه الوالد ماـــرضا عليه الوزارة فمرة الثانية عاـلل مدة مقابلته بعد الزعيم طلب
كرمن التمر وهي ـفي المرة السابقة، وأعلمه الزعيم أن هناك خبراء جاؤا من لبنان وعرضوا عليه س

ذا ما ــلورفقال له هــلترآيب وال يمكن ان يكون متبابأن سكر التمر أحادي جيده فأخبره الوالد  إلتفاتة
كن ان ــا علماء يمـألم يعلموا أن لدين .اليــستغفإ انوا يريدونــفقال الزعيم إذا آ. وددت عرضه عليك

  .نصيحةفشكر الوالد لهذه ال لينا النصح في هذا المجالإيسدون 
  الخ وزارةــوبعد إجتماعات ومداوالت مع حكومة المرحوم طاهر يحي وهي بإنسم  1964وفي عام 

  عينـزراعة مجتمــالى رئيس الحكومة يبين فيه أهمية الري والالري من وزارة الزراعة وقدم تقريرا 
و قبلت استقالته وعلق على ذلك من اليستطيع ان  التي اعقبها باستقاالت و آانت آخرها تقديم إستقالته
ذل من ـالذي ب  ي الخصيبوبدا بتطوير بساتينه وخاصة نهر خوز في أب. يصلح يجب عليه ان يتخلى

  .التهأخلف نخيلها القديم بالبرحي وآانت من األسباب الرئيسة في استقهد والمال والكثير من الج اجلها
 اية استقالته وآــان يرفـــدها بدراســـاته وخبـــراتهـمنذ تأسيسـها لغ :رأس تــحرير مجلــة الزراعـــة

 .ـاورةوقدم لها رحالته في العراق والبالد المجـ                                         
 عراقية وأنواعها آتابه التمورالعلى  *الم داوسـن تقديـره برسالةم قدم الخبيرالع1965/ 16/10في- 
  .ه الى اللغة الفارسيةـران بغيـة ترجمتـد الرسال نسخة الى مديرالزراعة في أيـوطـلب موافقة الوال  
ل في راق للعمـرك العـكي وتوت الفرنآ مزرعة حيث أنشأ في البصرة همتبادل آراء مع داوسنو له  
قد خسرالعراق و. ـراق آن ذاكبعد أن عــانى من العمل في الع. يران مع منظمــة األغذية والزراعةإ

روي  المـالعـلنخيـل مع الخبيرلآان من الـذين قدموا جهدا آبيـرا في مجال اختصاصه بترآه خبيرًا و
  .رـنخلة التمابه ـة متميزة في آتــو مكان ي مكتبتــهة فـد رسائل متبادلة محفوظهم مع الوالــنيكسـن ول

كثير  ــذل الـللنخــلة مـكانـة متمــيزة بدراســـته ووقته عاش معها وبها وتجول معها في أقطارالعالم وب
عــامَا  لميـة عن النخــلة  وان مــاتم آانـمن أجلها ويتــابع فيقول لم تكن في المكتبة العربيــة آتابة ع



لمزيد ـوآلما تعمقت في البحث وجـدت المجـال واســع ل. لم يتوغل الى النواحي العلمية الدقيقة ضحال
المعلومات والنتائج  ع شتاتيث  يجمـوقد اصبحت الضــرورة ملــحة لوضـع آتاب شــامل حد. منــه

 .التي ظهرت في مختلف األقطار التي تعني بزراعة النخيل عناية علمية عملية
رف ــان يصــنخلة التمر وآ  وسومــابه المــوم األول من أستقالته بجمع ما لديه من آتــالي منوباشر 

لة ـد طيــاهد الوالــشأعم لم ــن.  ه حتى اننا آنا غير مرتاحين و قلقين على صحتهــالساعات في مكتبت
  لــــما حصـا آـياعات يومــثالث ساعات يوميا بمكتبته وليس عشرة سا ال يقل عن ــبم يطالعحياتي 

  .ازهـوهوأصرارو مثابرة إلنج ةصفح1085بخـط يده  مرات كتابه الضخملوآان يجمع ويقرأ ويكتب 
   وجمعفي أمريكا  م1928منذ آان طالبا  عاما أربعين أآثرمن دام م بعد جهد 1972 عام الكتاب طبع
  ان يشيروآ تابع ما يصدريالصحافة المكتوبة والمرئية من خالل و والمصادر والبحوث لدراساتاله 

ت مديرا ـآنحيث  لمنع التحويل من العراقمكتبات الكويت  عن طريق لم يطلع عليه ء آتابالي بشرا
ها ــزراعت د فيــهو الجدي اـوملها حورـينشا وم دوناتهاـوم لم يترك النخلة وبحوثهاو  .لبلدية البصرة

ة والمصرف الزراعي الصناعي ــور العراقيـمجمعية الت ما تنشره باالضافة الىوصناعتها وتجارتها 
  ان ــا نصيف في لبنـآن دماـعنه ـآتب حقيبةفره ـفي س عدهوأول ما ي. في مجلس أدارتيهما أوآان عضو

  اب ـالكتدي ــيهأن  ارـأش انيـة العـمطبعأن صاحب وأذآر.ذلك طوال حياتهلم يترك و 1954منذ عام 
   داء آراءـإبس ـطبع الكتاب وليهوله عملك وقال ثيرا آ الوالد وقد أنزعجالى الرئيس أحمد حسن البكر

 ةرعاياهموا في ـــن سـ؟ لقد ذآرت األشخاص الذي؟ ذآره ماذا قدم الرئيس للنخلة أل. لنا بها ال حاجة
        وزارةـنسخة مع ال 1500الكتاب تقاسم طبعوقد !!! عقدة النفاقومتى سنتخلص من  .النخيل وتطوير

في زة ــورثنا منه هذه المي نا وقداتابعة المطالعة المستمرة الختصاصــاهللا يحثنا على مت وآان رحمه 
  .اختصاصهفي مجال  آلٌّالبحوث والكتب من آل منا ما قدمه وفي دار آل منا  مكتبه ءأنشا

  هاقائـقمسيرته الحياتية وما يتعـلق بها بدفي أوقاته و أعماله آتب يوميات  ادقيق اوآان رحمه اهللا منظم
القات ــــاعية والعـوال االجتمــن األحــذبذباتها وعــعار المواد الغذائية وتــن عاما عن أسيولمدة خمس

ا ـماريخها وــواب وتــعض النـات لبـياسية ومنح الجنسيــاألسرية ورأيه باألحداث الوظيفية منها والس
كن ها ويمأمرقأو واريخهاـتر ـالى ذلك مع ذآمت ـي ل ماـمية منها وآـة والرسـد اليوميـالجرائه ـأوردت

عض األصدقاء ـللحالة االقتصادية واالجتماعية والوظيفية وال اخفيك سرا ان ب مفصال واقعاأعتبارها 
 ربـعن قهم ألعمالهم الوظيفية ـمن خالل ادائفي يومياته هم ذآر ما آتبه الوالد عن آبائــيلحون علينا ل

  . رنــقراق الحديث خالل نصف ــلعاتأريخ  وقائعاعية وهي ـاجتموادية أقتصو يمكن إعتبارها دراسة 
  

ستطع أن أنام من األلم ألم  وأورد :همذآرات خر ساعاتآآتب في مفكرته   1977/  12/  16 الجمعة
ه الساعة الحادية مذآرات تركد علي األلم وـواآلن اشت األيسر آتفيم ـد من ألــأم ولي قـلـأقولم أرد أن 

  ساعدوه علىليوشعر الجميع بان الوالد يعاني فهرعوا اليه   بالصعود الى غرفته  و قام  .ظهراعشر 
 رتينـاهد مـذ وتشـيا منق شيء عجيب نسانألاذ ـالى غرفته وآان معه أخي منقذ فقال لمنق عليها هوم 
ثم   لاوليد الخيـ يــاد وزاره الدآتورل معه أخي زـوص بعد أنه ــجمعال الةــصالى  واأذهب همال لـوق

ة منقذ تقوم ـلود زوجـونادتهم الوالدة وآانت الدآتوره خ ليهـأغمي عف روا له االسعافـوا ليحضاتصل
  .فىـتشـالى المس ريقــارق الحياة في الطـو ف وهابـرادة اهللا القدير الإ آـانتوراء الالزم ـل األجـبعم
الرآاب دطارنتيجة وضع أحقط في المـو س قبل يومين 14/12/1977 آان يوم االربعاء في بيروتو

   .ةــقلبي ـوبةولم يدر بباله انها نـ .على يدهقوط ــم نتيجة السـاأللد أن هذا ــوأعتق. ئهدوية وراـحقيبته الي
  . يرضيك يا اهللا نا اليه راجعون وال نقول إال ماإنا هللا وإوفلله ما أعطى وهللا ما أخذ 

  ولدة ـر فيه أختيار أسمه والمـذآم د منهـلكل واح اآتاب: حالم ومنقذوأدون ألوالده وليد ومنذر وزياد 
   من واألمراض لها وماهيتها وـيا وتفاصيادـوم والهـو في ذلك اليــوالدة والجـومن آان حاضر في ال 
  ، طقهاــة نــي، وأول آلمـاء، والمشـك األشيــوه ، ومسـحب طريقةخ ّر اترة وأــماء الدآــدوية وأسألوا



  وم ــنفس الي في ول آل سنةــوزن والطـثر من ذلك آان يأخذ الــاالسنان وآل مناحي الحياة واآشق و
   .سابق زمانه بحق انــلقد آ. اتهـل حيــولحين السن الثامنة عشرة وأعطى آل واحد منا سج

  
 ور في الشــــرقــع الكتاب من قبل المشــروع األقـلــيمي لبحوث النخيــل والتمـــتم طب م1984عام  

  4000ب في بيروت  دهــة األمم المتحــوالزراعــة لهيئمنظمــة األغذيــــه /ال أفريقيــا األدنــى وشمـ
  . فقط نظرا لكونها مؤسسة غير ربحيةآتابا  30آانت حصتنا منها و   نسخــة

  قة يطلب آتابينوآان المرحوم محمد محجوب وزير التربية العراقي آن ذاك الذي آانت لي معه صدا
    .ــلح في الممـــلكةلبها المــراق لطـللع الخويطر.د هدف اللة الملكـج ندوبلدى زيارة ممن نخلة التمر 

 دهـط يــجريدة القبس آافة المانشيتات  والرسوم وآذلك النسخة المكتوبة بخ تسليمم تم لي 1990عام 
    قر ـــد الصــاسم محمــج الــعم رحومـــالم يـنحثل الجريدة وقد ــالى جريدة القبس وذلك لطبعه من قب

 ها األخ ــان في وقتـــلة وآـــتاب النخـهم بطبع آــالنصف رغبت دــبن محم فـاذ الفاضل يوســواالست
   ات ــرت الموافقــوج ويقـــدير التســدة وعرفني على مـــتحرير الجري قر رئيســد جاسم الصــمحم

    دني ـوقد وع .د الكتابـأدت الى فق. ويت وأهلهـــمة على الكــداث المؤلــكن األحــول .معي ةــالمطلوب
 .رامــدير وأحتــل ود وتقــا آــله منــف الـــكتابراالحقة آثـبم راــخيالنصف ف ــيوس الفاضل األستاذ

   هـقدمة آتاببن محمد النصف وقد قرأ لي م يوسف زرت األخ الكريم إني في وقتهاال بد لي أن أذآرو
  يراــه خــزاه اللــلة والوالد فجــاب النخــار فيها الى آتــوالتي أش ســوآذلك مصدره الرئي "نخلتك" 
أخذ ـــم تم طبعه من قبل الدار العربية للموسوعات في بيروت بطريقة بلطجيه دون ان ت 2002عام -
   Google ي  ـف دوالر 25 خةــب ومبلغ النساــطبعهم الكتــب  الناــرت أعــه ونشــا على طبعــوافقتنم
    

  :إيفاده من قبل منظمة األغذية والزراعة لهيئة األمم المتحده لتقديم خبراته
   راضـر داوسن لدراسة األمــنيكسن والخبي. أوفدته المنظمة مع آل من الخبير روي م1950عام  - 
  ـة  ــهم بدراســحيث تخصص آل واحــد من دة منهاـالتي أصـابت النخــلة وخــاصة األ صناف الجي  

  لنت ـلة وأعـــذور النخــأعضاء معينه من النخلة قدم الخبير عبد الجبار البكر تاثير المرض على ج  
  .ـرىــلدان اخــاره الى بـالمنظمة الحجر على تصدير النخيل الى خارج المغرب العربي لعدم انتش  
  . هرـأش 6لمدة  و العربية السعودية لمملكةلالمنظمة  وفدا منم م وصل الظهران1951/ 7/ 25عام  -
  .دنهاـديد من مــآخبير في التمور لدراسة و ضع نخل التمرفبها وتقديم النصح واألرشاد و زار الع  
  رافالية آن ذاك المتــرامية األطــالظهران والخبر واالحساء والقطيف وبريدة ومزرعة وزير الم  
  )الجمل الصغي(ء وأآل لحم الكعودالجاللة الملك عبد العزيز آل سعود الى الغداآما دعاه صاحب   
  ؟ وأعلمه من آان ءوادال، ولم يفهم وأخبره جاللة الملك إذا آلمتك معدتك فأخبرني فان دواءها لدي  
  .ساعة ذهبية عليها صورته داهـوأه .لمألفانه سوف يزوجك لزوال ا بألم المعدة خبرتهأمعه أنك ان   
  ريره الىـروي نيكسن الى السعودية آذلك وقد ذآر في تقأوفدت المنظمة الخبير م1962وفي عام   
  قاطأما المن.وهـالمنظمة أن المناطق التي زارها الخبير عبد الجبار البكر آانت وافية من آافة الوج  

   .لزيارته ام به من جهدـقلوالد شكر وتقدير لما لالتي لم يقم بزيارتها فهذا تقريري فارسلت المنظمة   
  د آبيرـس وفأوآان على ر .أوفدته  المنظمة الى باآستان لتطوير طرق البستنة فيها م1953عام    -
   .انواع البستنة ضم اختصاصيون من مختلف   
  
  أشهر 6أوفدته المنظمة الى المكسيك ولمدة  م1957عام  -

  لة الـل في المكسيك وقد بين أن النخـزراعة  النخيلر فاونديشــن لـــعلى طلب مؤسسة روآف اًءــبن   
  وآان منها على سبيل المثال ال الحصر.في تقريره تصلح زراعتها في تربة المكسيك ألسباب بينها   
  .رة بالنزولالمستم المكسيك تربة عدم أسنقرار   



  امعته  زار خــاللها جـ اليات المــتحدةن بطاقة مفتوحة الى الوــلر فاونديشــو منحته مؤسسة روآف   
  ائزةـوالذي حاز على ج سباكمك السيد العالم الذي طور انتاج الحنطة عالقة مع هناك  نشأت آما   
  د قدـليلة أن الوالـته الجالخدم معه رسائل متبادله وأتذآر أنه عند منحه الجائزة مكافئة توآان نوبل   
  .ائل المتبادلةـفي مكتبته مع الرس وهي محفوظة الكبيرخطابا يهنئه فيه على هذا األنجاز ارسل اليه   
  ا وطلب منها أن تكون في مصرــل في أفريقيــأعتذر من المنظمة لتكليفه دراسة النخي م1966عام  -

   .وياــهر فيها سـنــأشـ 4وآان للعمر سببا رئيسيا في األعتذار، وللتمتع بجو لبنان حيث آان يقضي    
 .آنز اليفتيوآان يردد القناعة   ربية أخرى زارته لتقديم األستشاراتآما أعتذرمن دول ع -

   
 :مؤلفاته و دراساته

1- Bekr, A.J. 1929 – 1930. A Monograph on Date Palm. Typed in two         
    parts: Part I(110 pages), Part II(96 pages)  
     College of Agric. Univ. of California, Berkeley. 
2- Bekr, A.J. 1931. Development of the Embryo of the Date Palm.  
    College of  Agric. Univ. of California, Berkeley. Thesis.      

  .م  1950في مؤتمرالتمور الدولي في تونس عام  تقريره الى منظمة األ غذية والزراعة - 3
   ةة  العربيــعن الممــلكApril 1952 ة االنكليزية ــباللغ ـزراعةريره الى منظمــة األغـذية والتق - 4

  .  ديد من المدن في المملكة وهي محفوظة في مكتبتهــاللها العــأشهر زار خ 6دة ــلم و   وديةــعالس     
  . م 1953عام . بين واحات نخيل المملكة العربية السعودية  - 5

 وهي أول جمع لهذه الحلقات التي ده منذرـجمعها و قدمها ول .حلقات قدمها لمجلة الزراعة العراقية
 هاــعديد منـــدن الكبيرة وخالل زيارته للــاهده في المــما ش وم  1951ملكة عام متروي زيارته لل

النه جائزة ـالى المدير العام محمد األحمد الرشيد للمكتب العربي للتربية بإعومقابلة المسؤلين فيها 
 وائزــج منحوآان جواب المدير العام نحن لن ن مرـلة التـنخ آتابه همع توأرفق مملكة النخيل في ال

  ؟ ولمن "ةـــاريــدقة جــص" ربيــتربوي العـــهذا ال رأــإن لم يق معـــألم يس. لألمـوات بل لألحياء
  ائها ؟ـة أحيتى منحت األممو .ال يمثلوها تربوية أدعياء العلم أمثال هؤالء مناصب مع أسفي لتبوء 

  .م 1962التمور العراقية وأنواعها عام  - 6
   ماضيها وحاضرها ومستقبلها والجديد في زراعتها وصناعتها و تجارتها  نخلة التمرآتاب  - 7

  بغداد -مطبعة العاني  .م 1972/ 7/  20عام       
  ارنــةــدراســـة مق دراسة حول تاثـير ملوحة شـط العرب على النخيـل المزروعة على شواطئــه - 8
   مؤتمر دمت من قبـل منظمة األغذية والزراعــة فيـق. دراسـة لألمم المتحده على نخيل إيران مــع     

  بتــد طلــوق م 1992ة التابع للجامعــة العربيــة المنعقد في ليبيا في عـام ـذيـاألتحـاد العربي لألغ      
  ورـالتم اي منا بموضوع القاء البحث لكننا اعتذرنا لعدم أختصاص المنظمة من أحد الورثة للقيام ب      

  .ثمـانين صفحـة و بحــدود لقائه  وآانت بخط يدهباوخولنا المنظمة       
  يــورة وهــمنش غير .م 1973عام  .اذهاــله النقــا يجب عمــط العرب ومــل شــة عن نخيــدراس - 9
 . بخط يده في مكتبتهمحفوظة  في حياته آتبه ما ــرآخ    

 :أعماله العطرة
  دوا ـن فقين متعبيوا منهكـم حيث قدم1948أخوانا من فلسطين عام  إحتضنت مزرعة الزعفرانية -  

  ادتـما ج بتقـديم وتقسـيم الرجال والنســاءيلبسون وقد نصبت لهم الخيام وشارك  ما لديهم إال ما    
  هم ماـهو يرحب بهم في بلدهم ويدعوا لهم بالعودة ويقدم لالرجال حول الوالد و تحلقو نفسهمبه أ    
  هاديد منالينا لتقديم الجوآان الوالد يشير عمرنافي  آان ا لمنمعوا وأتذآر آنا نحمل اليهم مالبسج    



  .بعظهم قي المـزرعة وما زلنـا على عـالقة أخـوة مع من عاصـرونا من دار الهنيــديآما عين     
  *جائزة قومية منح -

  كريما ـربي للصنـاعات الغذائية تــاد العــمن اللجنـة القومية للنخيــل والتمـور المنبثقة عن األتح     
  ـل والتمـورـوع النخيــرزالرواد العرب في موضــللمرحوم العالم العراقي عبد الجبار البكر آأب     
  ا العربيـة آمـاــرة في نفـوس علمـاء أمتنـتبـقى ذآـراه عطــه القيـم نخـلة التمـروســوعلى آتـاب     
  .   اوردته الجائــزة في تـكريمه     

  رز الرواد أبمن  الرواد حيث آان الزراعين المهندسين من قبل نقابة 10/10/1991عام تكريمه    -
  . الزراعة في العراق وأطالق أسمه على قاعة وزارة الزراعة في بغدادين وتطوير ـتحس في     
دة  ثالثـة ــة األمم المتحـَف المرآز األقليمي في العراق التابع لمنظمة األغذية والزراعة لهئيآّل -

 ةـرجمـة والصنــاعة والتــجارة لتــخبـــراء من جامعة بغداد من ذوي اإلختصاص في الزراع
  رمـــى بغداد مما حا لم يكتب لها التحقيق لبدء الحصار علـليزية ولكنهـآتــابه الى اللـــغة األنك     -

 . الباحثين من التزود بخبـراته      
ـا ـب فيهــين والباحثين و المتتبـعين في دراسـة النخــلة ورقم الكتـأوقف مكتبته في داره للدارس -

 هـارجل العراق وخـمن الباحثين من داخ دارسينوقد تم لل. ابه الموسومــت آتــبمــوجب فهرس
  ول ـعض يتصل من الخارج حـوثهم واطروحاتهم وآان البــهم وبحــي دراستفاآلستفــادة منـها      

  .بعض المصادروبعض الدراسات     
ة األمم ــذية والزراعة لهيئـلمنظمة األغ/ ل والتمورـالمشروع األقليمي لبحوث النخي مديرزار  -

 ار البكرـم عبد الجبـسكتبة األمم المتحدة في نيويورك بافي مله المتحدة  مكتبته بغية فتح خزانة 
  ةـمـالقي  للبحوثادرــعض المصـده وبــبعض دراساته المكتوبة بخط ي هباعطائ منقـذ أخيفقام      
    وتقديمها   هـة في مكتبتـمتوفرة في مكان آخر المحفوظتي لم تكن الو الوالد ير اليهــيش التي آان      

  ةـة األغذيـمنظمل المقدمةوتقاريره بخطه وتراآيبها ومنها فهرس بالمصطلحات العربية للنخلة       
  ه وقيامـعليارــالحص لبدء ةــبصورة مفاجئ روع األقليمي العراقترك العاملين للمشوالزراعة و     

  د الكثيرمنـذلوا الجهـوب للقيام بالمهام لفاــآ حيدر الحيدري اللذين. د األخو طعمه البندر. األخ د     
  .  اعداد مجلة الزراعة فقطعلى إال للمشروع األقليميعلى ما قدمناه ولم نسلم  عليها أجل الحصول     

  اله وفيـأعمفي  اـظممن، دوينــوالت وآأنه خلق للبحث ، قليل الكالم، الطبع آان رحمه اهللا هادئ   -
  في ذه أعمى فهوـان في هـمن آ(لنجاح جيد وبعكسه ) عال(وآنا نحصل على دقيق  بشكلته احي    

  عيد ــدارالسـال .ارهـآما يشارآنا أفكته رحال انعليويقرأ  يجمعناآان ). اآلخرة أعمى وأضل سبيال   
  و لكيالط المـم يحضر حفالت البالعام الذي لديرآان المو .و بين األخوان عائليه مشادات ةمن أي   

   .عند مجالسته ديرهه وتقرامحتإك إال ال يمكنو.مالئهآما يورد ز انة باالحسئاإلساويؤثر.ذلكه آبعد   
  .سكنه الجنان واجعل آتابه صدقة جارية الى يوم الدينأ رحمه وا اللهم                 

  البكرالمهندس منذر عبد الجبار                                                                 
 ذ عبد الجبارالبكرـالمهندس منقومداخالت أخي                                      

   05/2008/ 21 وبغدادأبو ظبي                                                                  
                رفاق آافة ما ورد أعالهتم إ* 
  

                         
                                                                                                            

 
                         


