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بهذا العنوان أصدر األديب والباحث التراثـي القـدير         ) ق(مسرحيات يحيى   
ب ) المـسرحيات (، ويقع الكتاب ٢٠٠٦مثري العاني كتابه عن دار الشؤون الثقافية      

 فـي   وقد كانت إلتفاتة األستاذ مثري العاني مهمة      .  صفحة من الحجم المتوسط    ٢٢٣
تقديم األعمال المسرحية إلحدى أبرز الشخصيات الموصلية التي اضـطلعت بالعمـل            
الوطني واألدبي والفني وعلى صعيد كتابة الروايات والمـسرحيات ذات المـضامين            
الوطنية والتي تحظ على البسالة والشجاعة واالقدام في أدق مرحلـة مـن مراحـل               

ن العـشرين ومـع تواجـد الـسلطات         تأسيس الدولة العراقية ومنذ عشرينيات القر     
  .البريطانية االنتدابية في العراق

اهتمامـه  ) يحيى ق (لقد عرف عن يحيى الشيخ عبد الواحد المعروف باسم          
باألعمال المسرحية والفنية منذ فترة مبكرة من شبابه ولكونه ذو فكر متقد ومحبـاً              

 لطروحاتـه   لوطنه وشغوفاً بخدمته، اذ تعرض للسجن واالعتقـال مـرات عديـدة           
السياسية الجريئة ومناداته باالصالح كما أنه اُبعد عن الموصل مرات عدة ولم يفت             
بعضده، اذ سخّر كل امكانياته وسعى الى توظيف قابلياتـه للتعبيـر عـن ارتباطـه                

اذ خِبر يحيى   . بالوطن، في مرحلة كان العراق فيها بأمس الحاجة الى خدمات أبنائه          
اهتم بالنشئ الجديد ومارس التعلـيم فـي العديـد مـن            سوح العمل الوطني و   ) ق(

المدارس في الموصل الصباحية والمسائية ووجه عنايته لمكافحة اُألمية، ووجد بأن           
قدراته تتعدى العمل في مجال واحد فأخذ يساهم في تأسيس الفرق الفنية المسرحية             

ممارسته التعلـيم   الى جانب   ) المعهد العلمي (وفرقة  ) فرقة دار التمثيل العربي   (مثل  
وكذلك كتابة الروايات والمسرحيات التي تحمل المضامين االسالمية والتأريخية فـي           
إطار تربوي تستنفر عوامل الفداء وااللتصاق بالوطن والتجذر معـه، حيـث كـان              
يشارك في تمثيل معظم ما كتبه مع زمالئه الذين ال يقلون حماسةً ووطنيـةً  وحـب                 

طالعهم على األعمال األدبية وأساليب الكتابة المـسرحية        للوطن، وبالرغم من قلة إ    

                                                 

 .لمدير مركز دراسات الموص/ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر *
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جاءت معبرة عن مـضامينها مرتكـزة علـى         ) ق(آنذاك، نجد أن مسرحيات يحيى      
المرجعيات التأريخية واألحداث والشخصيات التي لعبت أدواراً مهمة فـي تأريخنـا            

ام بتاليفها  العربي االسالمي وهذا ما نلحظه من عناوين الروايات والمسرحيات التي ق          
  ).فتح مصر، فتح الشام، فتح القادسية(ومنها ) ق(يحيى 

إن : " يقول  ) ق(وعن السبب في اختيار العاني للكتابة عن مسرحيات يحيى          
الظاهرة التي تلفت النظر في بداية مسرحنا الحديث ظهور شخصيات شاركت بـسهم             

فنوناً مستحدثة فـي  وافر جداً في نهضتنا المسرحية واألدبية، واستطاعت أن توصل      
أدبنا ومسرحنا كما أنها استطاعت أن تخلق البيئة الصالحة والـرأي العـام األدبـي               

وعلى الرغم من ذلك    . المناسب وبذلك تمكن أدبنا أن يساير األدب العالمي الى حد ما          
فان الكثير من هؤالء األعالم لم ينالوا حظهم المالئم في الدراسة الموضوعية للبحث             

ما صدر عنهم من أدب والسبب في ذلك يعود الى قلة المـصادر والوثـائق               الكامل في 
ومن هؤالء الرواد الـذين     .. التي تتيح للدارس التعرف الكامل على هذه الشخصيات       

استحقوا الدراسة والبحث األديب المسرحي والمربي والفنان والمناضل يحيى الشيخ          
  ) ".يحيى ق(عبد الواحد آل زين العابدين الشهير باسم 

الكتاب تضمن عرضاً لثالث مسرحيات وهي مسرحية فتح القادسية والمكونة          
من خمسة فصول والفصل األول تألف من تسعة مشاهد والفصل الثاني من خمـسة              

بسم اهللا  : " وعشرين مشهداً وهكذا، وجاء في مفتتح هذه الرواية بقلم كاتبها ما يلي             
العربي العظـيم وعلـى آلـه وصـحبه      الرحمن الرحيم والصالة والسالم على النبي       

فهذه رواية تمثل واقعة من وقائع العرب الفاتحين ُأقدمها الى القراء           ) وبعد(أجمعين  
  ".الكرام راجياً تشجيع المسرح العربي واهللا من وراء القصد 

: أما روايته فتح مصر على يد عمرو بن العاص، فقد قدم لها المؤلف بقوله               
م، والصالة والسالم على النبي العربي العظيم وعلـى آلـه           بسم اهللا الرحمن الرحي   " 

فقد حملني على تأليف هذه الرواية تكليف إخواني الممثلين         ) وبعد(وصحبه أجمعين   
وغيرهم من الشبان األفاضل، ودفعني الى االسراع في إحضارها حبي للتمثيل العربي            

 عليها دعائم نهـضتنا     الذي ال أزال أعتقد أنه من أهم األساسات التي يجب أن تشاد           
 محـرم الحـرام سـنة       ٢٩الحديثة وها أنا أطبعها ليعم نفعها واهللا من وراء القصد           

١٣٤٤."   

ومما نلحظ على تلك الروايات والمسرحيات أنها كانت ترتكز علـى العمـق             
التأريخي لألمة تماشياً مع متطلبات المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها الـبالد فـي               

 الذي جثم على صدر الوطن بدعوى االنتداب، فان نقده كان تلميحـاً             مقارعة األجنبي 



 

)٣( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@SH@O@†b»ð@‹‚Ła@QTSR@ç@O@@Šbíe@RPQQ@â@ @

ال تصريحاً من خالل األعمال األدبية التي قدمت في المنتديات األدبية والفنية وأمـا              
عما تضمنته الفصول والمشاهد المسرحية فنترك االستمتاع بها مـن قبـل القـارئ              

  .الكريم

يلنا كلمة عرفان وإمتنان للكاتـب      وان كان البد من كلمة في هذا المقام تسج        
التراثي واألديب القدير مثري العاني الذي ما إنفك يتحفنا باألعمال التراثية والفنيـة             

  .     المعبرة عن ثراء الموصل بروادها وعطائها المستمر متمنين له مزيداً من العطاء
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، )في الوطنية الموصلية( نشر األستاذ الدكتور ذنون الطائي كتابه الموسوم       

  . م٢٠٠٨الصادر عن دار أبن األثير للطباعة والنشر في جامعة الموصل للعام 

 صفحة من القطع الكبير، قدم فيه المؤلف مجموعة دراسات ١٣٢والكتاب مكون من 
قسمت إلى خمسة فصول تبحث في 

 المهمة للحركة الوطنية في األدوار
مدينة الموصل منذ أوائل العهد الملكي 

  . وحتى نهايته

ويبدو أن المؤلف اختار عنوان 
مشتقةٌ من بوصفها صفة ) الوطنية(

 واإلحساس مكانالالوطن الذي يعني 
 الكائنإقامة به، فضال عن كونه محل 

معيشته مع من حوله من كائنات، و
 يالحظ وهنا، وما حوله من مكونات

في الوطن مرتبطٌ مع من الكائن أن 
 يةحلروابط اجتماعية ومصة  بعدمعه

 فضالً عن الشعور بالحنين ،مشتركة
إذ يمكن قراءة الوطنية  ،)الحيز(لهذا 

ارتباط التي أشار إليها المؤلف بأنها 
الذي يحيل إلى موطن أو ) الحيز(بـ

وطن وكليهما تشير إلى االنتماء 
كما يظهر في هيكلية الكتاب المقسمة إلى خمسة فصول، إذ ). السلطوي/ السياسي(

، )١٩٢١أفندية الموصل وآراؤهم حول العرش العراقي(يتناول في الفصل األول 
فنجده يؤرخ في تقديمه لهذا الموضوع للعالقة التبادلية لألفندية في نسيج المجتمع 

التي ستحكم مملكة ) ةالشخصي(العراقي، كما يؤرخ لآلراء األفندية في الموصل حول 
يونس / داؤد الجلبي(العراق، فضالً عن تقديمه لشخصيات أفندية الموصل مثل 

                                                 

 .مركز دراسات الموصل/ استاذ مساعد *



 

)٥( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@SH@O@†b»ð@‹‚Ła@QTSR@ç@O@@Šbíe@RPQQ@â@ @

نجم الدين عبد اهللا / حمدي أفندي/ مصطفى ذهني أفندي/ أحمد وفيق أفندي/ بحري
  ). يحيى أفندي

) ١٩٣٢-١٩١٨الموصل في مواجهة االحتالل واالنتداب البريطاني (والفصل الثاني 
حركة الوطنية في الموصل في هذه الفترة، إذ تناول رجال الحركة الوطنية يتناول ال

المناهضة لالحتالل، ودورها في تأسيس األندية والتجمعات التي كانت تعبر عن 
أصالة المدينة، فضالً عن الدور الذي قدمته في الكفاح السياسي والقيادي للحركات 

قيق االستقالل  الوطني بدخوله في التي عملت في المدينة حتى تمكن العراق من تح
  .م١٩٣٢عصبة األمم عام 

أما في الفصل الثالث فقدم الدكتور ذنون الطائي في كتابه، مالمح عامة عن أثر 
، ولعله في هذا ١٩٥٨األحداث التاريخية في بناء الشخصية الموصلية حتى عام 

لنقاء الفصل عالج أو حدد مواصفات الشخصية الموصلية، وطبيعتها بصفة ا
والصميمية، وهذه السمة ليست وليدة الظرف اآلني، بل هي سمة طبيعية للشخصية 
الموصلية، فضالً عن انتمائها للوطن، األمر الذي دعا المؤلف كناية كتابه 

، إذ نجده في هذا الفصل يعالج عالقة الوعي القومي بالسيطرة )الوطنية(بـ
ه المسألة، وهو يصف حالة مدينة العثمانية، ودور علماء الدين واألدباء في هذ

الموصل في هذه الفترة وصفاً دقيقاً من حيث االستقرار والهدوء في الفترة الجليلية، 
وتعزيز الوحدة ، حتى االحتالل البريطاني للموصل في أواخر الحرب العالمية األولى

  . فضالً عن مساهمات الموصليين في بناء الحكم الوطني. الوطنية لهذا الموقف

، وصداها لدى مثقفي الموصل، من خالل ١٩٥٨ تموز ١٤تناول الفصل الرابع ثورة 
نموذجاً ) جريدة فتى العراق(قراءة الصحف الصادرة في المدينة، ولعله جعل من 

أحمد / للقراءة، من خالل ما استقرأه من كتابات مثقفي الموصل، مثل محمود الجلبي
صالح / سامي طه الحافظ/ التحافيعبد الحميد / يوسف الحيدري/ سامي الجلبي

عبد الرحمن الصافي، وغيرهم ممن كان لهم األثر بقلمهم في / الحاج أحمد المتيوتي
رسم أثر الثورة على ما سيطفو من أحداث، فضالً عن تأييدهم للتطلع لغد مشرق 

  . وبناء مستقبل أفضل لمرحلة ما بعد الثورة

تحاد االشتراكي العربي في الموصل  وفي الفصل الخامس يتناول الكتاب حركة اال
 بتسليط الضوء عليها من الجانب التاريخي، وقد اعتمد المؤلف في ١٩٦٨-١٩٦٤

جمع معلوماته على محاضر جلسات االتحاد االشتراكي العربي في الموصل إلى 
جانب الوثائق الخاصة باالتحاد وما كتب عنه في الصحافة الموصلية، فضالً عن 

جراها المؤلف مع بعض أعضاء الهيئة اإلدارية، ولعله حاول أن مقابالت شخصية أ
يسلط الضوء من خالل هذا الموضوع على هذه الفترة من تاريخ الموصل، والدور 

  .    الوطني لالتحادات في ذلك الوقت
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ريـسي وباحـث فـي مركـز دراسـات          تد/محمد نزار الدباغ    /قدم الباحث   
قـسم  /إلى كليـة التربيـة   )الموصل في المصادر البلدانية   (الموصل،عمله الموسوم   

وبإشراف األستاذ  .التاريخ للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ اإلسالمي        
الدكتور حسين علي الطحطوح ويعد هذا العمل برأينا ضمن الدراسات المصنفة بعلم            

 العربية ،كونه اعتمد في دراسته على أهم المصادر البلدانية ذات العالقـة             الجغرافيا
  :بالموضوع وبما يخص مدينة الموصل بالتحديد فقال

 إن مدينة الموصل مدينة عريقة بال شك وعلى الـرغم مـن أننـا ال نعلـم                
بالضبط تاريخ بنائها وتشييدها وال حتى تطورات بنائها األولى ونموها المبكر، فـإن             

لك لم يمنع الدارسين عبر األجيال من محاولة حدس تاريخ بـداياتها وانطالقاتهـا              ذ
بل إن غياب جذورها التاريخية في الزمن السحيق كان مبعث احترام أكثـر             . األولى

وتعاطف أكبر وسوق متزايد من قبل الدارسين والجغـرافيين والرحالـة وبخاصـة             
ذين درسوا هذه المدينة وحاولوا الـتكهن    البلدانيين في الحضارة العربية اإلسالمية،ال    

ولعـل   .واالجتهاد والبحث والتنقيب عن بواكير تاريخها ومجمل مسيرتها مع الزمان         
 ألبلدانيالهدف من اختيار هذا الموضوع هو محاولة إدراك التفاصيل الدقيقة للوضع            

 المدينة أو    الذين زاروا  للمدينة من كافة النواحي الممكنة التي تحدث عنها البلدانيون        
 -التاسـع /  السابع الهجـري     – للفترة من القرن الثالث      سمعوا عنها أو عاصروها   

بالبلدانيين هم المؤلفون بين جغرافيين     قصده الباحث   إن ما   و. الثالث عشر الميالدي    
ورحالة ممن قدموا توصيفا لجانب من جوانب مدينة الموصل وألنهما يلتقيـان فـي              

أحتوى ) . البلدانيون(تعبير   الباحث   م البلدان فقد استعمل   حقل معرفي واحد يتعلق بعل    
البحث على تمهيد وأربعة فصول مع ملحق فضال عن عدد من الخـرائط واألشـكال               

عالج التمهيد اسم الموصل لغة واصطالحا، وموقعها الفلكي والجغرافي،         . التوضيحية
ب تسمية المدينـة،    ودوافع تأسيسها، فضال عن اآلراء التي ذكرها البلدانيون في سب         

  .وأحوالها قبل الفتح العربي اإلسالمي

                                                 

 .مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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وتضمن الفصل األول قراءة للنصوص البلدانية التي ركزت على وجود بعض           
حركات الخوارج ضد الخالفة العباسية التي كان معظمها قد مر بالموصل والقـضاء             

ـ               ع عليها من قبل الخلفاء العباسيين فضال عن مـشاهدات بعـض البلـدانيين للواق
السياسي لمدينة الموصل من خالل زيارتهم لها، وكذلك عالقة حكام المدينـة بأهـل              

فضال عن قراءة الواقع اإلداري والمالي للمدينة من بيان مقادير          . الموصل وعلمائها 
الخراج للموصل، ثم الكالم عن كورة نينوى التابعة للموصل وأوصاف البلدانيين لها            

بـدزدار  ( هي نائب قلعة الموصل أو مـا يـسمى          والتعرض لوظيفة إدارية مهمة و    
  .وبيان دوره اإلداري) القلعة

 أما الفصل الثاني فقد تضمن الكالم عن الحياة االجتماعية والدينية والعلمية           
 المدينة وتأثيره على صحة اإلنـسان زيـادة         ءواألدبية في الموصل، من دراسة هوا     

 عن عادات الزيارة وإقامة النـذور       على طبائع أهلها وأخالقهم وأقسام السكان فضال      
في أماكن العبادة كالجوامع والمساجد والسيما في المناسبات الدينية مع اسـتعراض            
عدد من مساهمات العلماء في العلوم المختلفة فـي الموصـل، كالـشعر والتـاريخ               

  .والرياضيات والفلك والكيمياء والنبات والموسيقى

األوضاع االقتصادية، ممثلـة بـالثروة       وجاء أن الفصل الثالث مركزاً على       
 المدينة ومصادر مياههـا ومزارعهـا وأمـاكن         ةالزراعية والحيوانية، من ذكر ترب    

التنزه فيها وما تمتلكه من ثروة حيوانية، والحديث عن صناعاتها مـن الـصناعات              
المعدنية والحجرية، وصناعة المنتجات الحيوانية، والصناعات الغذائية والنـسيجية         

عادن الداخلة في الصناعة، فضال عن وظائف األسـواق والفنـادق والخانـات             والم
والقيساريات من الناحية االقتصادية، وبيان الطرق التجارية التي ربطت الموصل مع           
العديد من األقاليم والمدن والقرى وذكر المسافات بينها فضال عن التجـارة البريـة              

  .والنهرية لمدينة الموصل

بع فقد تطرق إلى تطور المظاهر العمرانيـة فـي المدينـة             أما الفصل الرا  
وخططها من مباني اإلدارة كالقصور، والتحصينات العسكرية من قلعة وما يرتبط بها            
من أبراج وأسوار وأبواب، ومنشات دينية كالجوامع والمساجد والكنائس والـربط،           

تب، فضال عـن    وعلمية كدور الحديث ومكاتب تعليم الصبيان والمدارس وخزائن الك        
وكـذلك مبانيهـا    . دور السكن ومحالت المدينة وأزقتها وسككها ودروبها وساحاتها       

وجسور، وأخيرا  ] مستشفيات[الخدمية من أسواق وفنادق وحمامات و بيمارستانات        
  .استعراض المقابر وما يتصل بها من ترب ومشاهد ومراقد

الـشهادات  [نوع  وتأتي أهمية الموضوع من خالل قراءة شهادات من هذا ال         
عن مدينة الموصل وربما لو اجتمعت مثل هذه الدراسات في مجملها عـن             ] البلدانية
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وما . مدن اإلسالم ألسهمت في تكوين رؤية شاملة عن المكان وإمكاناته خالل العصر    
هذه الدراسة إال لبنة إذا اجتمعت مع نظيراتها مـن الدراسـات البلدانيـة ألعطـت                

  .شهادات حول تلك األوقات

أما حدود الدراسة المكانية فقد اقتصرت على مدينة الموصل القديمـة ومـا             
يقابلها على الجانب الشرقي من أطالل نينوى والمناطق القريبة منها، وال تنـسحب             
الدراسة إلى الكالم عن أعمال ونواحي الموصل في حين أن الحدود الزمانية حـددت              

 أن ظهور المصنفات البلدانية التـي       وذلك يعود إلى  ) م١٣- ٩/ ه ٧ – ٣(بين القرن 
وان ما تناقلـه البلـدانيون مـن        ). م٩/  ه ٣(وصلتنا كاملة والتي تعود إلى القرن       

نصوص قبل الفترة المتقدمة قد اعتمد بشكل رئـيس علـى المـصنفات البلدانيـة               
  .اليونانية

وللمصادر البلدانية أهمية خاصة، إذ كان التساع الدولة العربية اإلسـالمية           
أن هذا الملك الواسع    : ثره في اهتمام العرب بالجغرافية والرحالت ألسباب عدة منها        أ

كانت أنحاؤه المختلفة تتطلب الدراسة والوصف مما دفع بعض الخلفاء والحكام إلى            
أن يوفدوا مبعوثيهم وسفرائهم إلى البالد اإلسـالمية المختلفـة لدراسـة أحوالهـا              

والمسالك المؤدية إليهـا، مـن اجـل تـسهيل          ومعرفة طبائع سكانها وبيان الطرق      
التواصل وتوثيق الروابط بين السلطة المركزية وبين حكام األقاليم، فـضالً عـن أن              
اإلسالم حث على طلب العلم وعلى تجشم العناء في هذا السبيل لذلك كان طالب العلم               

ر يدرسون  يتركون أوطانهم ويسيرون شرقاً وغرباً، شماالً وجنوباً، من إقليم إلى آخ          
وكان ألوف المسلمين يتوجهون من     . على مشاهير األساتذة ويقابلون أعالم الفقهاء     

أطراف العالم اإلسالمي إلى الحجاز يحجون بيت اهللا الحرام ، ممـا أتـاح لبعـضهم                
  . مشاهدة مناطق وأقطار متعددة تناولوها في الوصف والتحليل فيما رووه أو كتبوه

ة فانتشرت قوافل التجار العرب في اغلب أجزاء        واتسع نطاق التجارة العربي   
العالم المعروف آنذاك براً وبحراً وعرفتهم الطرق التجارية ومـسالكها فـضالً عـن         
الميل الغريزي عند العرب للبحث واالطالع، واتخذ الكثير منهم السياحة والمغـامرة            

والحاجـة  وسيلة للدراسة والوقوف على ما في البالد األخرى من عجائب وغرائب            
إلى معرفة الطرق الكبرى التي تربط أقاليم الدولة بعضها بـبعض وكـانوا يطلبـون     

  .المعلومات إلغراض سياسية وإدارية

وقد اعتمد الباحث على أهم مصدر في هذا المضمار وهـو كتـاب الرحالـة           
العربي ابن جبير والذي يعد من أهم  المصادر المتعلقة بالموضـوع والتـي كانـت                

حور واللولب في تقديم وإتمام صورة المدينة من نواحيها المختلفـة مـن             بمثابة الم 
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حيث مظاهرها الحضارية وإمكاناتها الجغرافية وطبيعة سكانها، بل وحتى المـستوى           
  .الروحي للثقافة الدينية لقاطنيها

وتوصل الباحث إلى حقيقة ال بد من اإلشارة إليها وهـي  أن بعـضا مـن                 
هد األنبياء ومراقدهم ممن حسب مـنهم علـى مدينـة           جوانب المدينة وبخاصة مشا   

الموصل،  كانت موضوع اهتمام من البلدانيين سواء أكانوا من الرحالة بشكل عام أم        
ومـن األمـور    . الجغرافيين بشكل خاص، فقدمت لنا بخصوصها مادة ثمينة ومثيرة        
صيل أغنـى مـن     األكثر أهمية التي أولتها المصادر البلدانية اهتمامها وافرد لها تفا         

التفاصيل التي قدمتها عن غيرها من مرافق المدينة ومظاهرها هو إمكانات المدينـة             
االقتصادية وبخاصة الزراعية منها، فكان في تفاصيل مادة تلك المصادر ثراء كبيرا            

وقد . مكن من تقديم صورة فيها شيء من الوضوح الذي يطمح الباحث الوصول إليه            
ءته النقدية لمجمل مضامين كتب البلـدان فيمـا يتعلـق           خرج الباحث من خالل قرا    

بالموصل، إن تلك الكتب لم تأت متشابهةً في معلوماتها وال بالضرورة متوازنةً فيما             
قدمته عن تاريخ المدينة وخططها وكيانها بشكل عام، فكثيـراً مـا افتقـرت تلـك                

وربما كان باإلمكان   . المصادر تفاصيل خطط المدينة، بداياتها، وتطوراتها، ونهاياتها      
أن يعثر الباحث  على الكثير من المواد المتعلقة بمثل هذا الموضوع وخطط المدينة               
من مصادر أخرى غير المصادر البلدانية، كالكتب التاريخية، من حوليات أو تراجم،            

وفي حـاالت   . وحاول الباحث استنطاق القليل بهذا الشأن من تلك الكتب قدر اإلمكان          
 بد أن يفيد الباحث من مصادر أخرى غير المصادر البلدانية و بحـدود              معينة كان ال  

  .لحفظ تكوينات المدينة] كاألدب[ضيقة جداً لتكتمل الصورة  المطلوبة 

وال يزعم الباحث إطالقاً أنه قد استوفي دراسة مادة البلـدانيين بخـصوص             
راء دراسـات   مدينة الموصل، وربما يرى الباحث أنه سوف يكون من المفيد جداً إج           

إضافية تتناول التوسع في ربط المدينة كمركز سكاني حضاري بمحيطهـا الريفـي              
وعندئذ ستتكامل الصورة في إطار عمل أكثر توحداً وربما فائدة ووضوحاً في صورة             
الموصل ليس كمركز سكاني فقط، بل كمحيط زراعي وتجاري وسوق يتفاعـل فيـه              

رى الباحث أنه من خالل ندرة مادة البلدانيين        كما ي . مركز المدينة وأريافها وضياعها   
فيما يتعلق ببعض مظاهر المدينة المعمارية والبنائية ما يدعو إلى إكمـال عمـل أو               
معلومات أولئك البلدانيين بنتائج  جهود ميدانية في المواقع التي ذكرها البلـدانيون             

ة الثانية وحدةً معرفية    لتطوير مادة البلدانيين وتجذ ير العمل الميداني مما يشكل للمر         
وحاولت الدراسة اسـتنباط     .مفيدة ومثمرة في إضاءة تاريخ مدينة الموصل بمجملها       

ما يجعل صورة المدينة واضحة لدى القارئ في سياقات منهجية بالشكل الذي كانت             
  . عليه مادة هذه الدراسة
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لم تحظ دراسة التاريخ االقتصادي للمدن العراقيـة فـي العهـد العثمـاني              
اهتماما من لدن الباحثين في فترة متأخرة علـى الـرغم مـن             )  م١٩١٨-١٥١٦(

ـ                 ىأهميتها  في معرفة الظروف  التي كان يعيشها الفرد و المجتمع وتأثيراتهـا عل
تماعية، وكذلك تأثير الجانبين السياسي واإلداري في       النواحي األخرى السياسية واالج   

  .  الحركة االقتصادية في المجتمع بما تعنيه من تقدم وتأخر، رفاهية، أو بؤس

 الناحية االقتصادية ولقلة المعلومات المتوفرة عن الفترة قيـد          ةونظرا ألهمي   
بوا فـي هـذا     الدراسة تأتي هذه الدراسة في إطار جهود الباحثين اآلخرين الذين كت          

ألمجال، لتسلط الضوء على عدد من النواحي االقتصادية في مدينة الموصل، بهـذه             
العبارات أستهل الباحث غسان وليد مصطفى الجوادي تقـديم رسـالته الموسـومة             

 مالمقدمة إلـى قـس    ). م دراسة تاريخية  ١٩١٨-١٨٣٤أحوال الموصل االقتصادية    (
إبـراهيم خليـل    .د.وباشراف أ ١٦٩اتهاوعدد صفح ٢٠٠٦التاريخ  كلية التربية سنة    

  .أحمد العالف

الخلفيـة الجغرافيـة    (تضمنت الرسالة أربعة فصول تنـاول الفـصل األول            
إذ شمل الموقع الجغرافي وأهميته، والـسيطرة       ) ١٩١٨واإلدارية للموصل حتى سنة   

وعودة اإلدارة إلـى    ، حتى أواخر الحكم ألجليلي   ١٥١٦العثمانية على الموصل سنة     
، واألوضاع اإلدارية فـي     ١٩١٨ وحتى نهاية الحكم العثماني      ١٨٣٤ل سنة   الموص

الموصل، والسكان، والناحية العمرانية في الموصل، إذ ركز الفصل علـى دراسـة             
أهمية موقع مدينة الموصل من الجانب االقتصادي ومدى تأثيره في الحركة التجارية            

الزراعة، إذ عرج الفصل على      تتمتع به المدينة من مقومات       افي الموصل، فضال عم   
التحوالت التي حدثت  في الحكم فيها وتطبيق اإلدارة المركزية أما الفـصل الثـاني               
فتطرق إلى النشاط التجاري والصناعي والحرفي وشمل النشاط التجاري طرق النقل           
ووسائله، الطرق البرية، المسالك النهرية، ألتجارة الداخلية، تجارة الموصـل مـع            

                                                 

 .مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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راقية، التجارة اإلقليمية، تجارة الموصل مع سوريا، تـصدير الحيوانـات           المدن الع 
الحية إلى سوريا، التجارة مع األناضول، التجارة مع إيـران، الموصـل والتجـارة              
العالمية، تجارة الموصل مع أوربا، تجارة الموصل مع بريطانيا، تجارة األصـواف،            

ع ألمانيا، تجارة الموصـل مـع       أستيرادات الموصل من بريطانيا ، تجارة الموصل م       
فرنسا، تجارة الموصل مع الواليات المتحدة األمريكيـة، تجـارة الخيـول، األوزان             
والمقاييس في الموصل، النشاط الصناعي والحرفي، الصناعة، النـشاط الحرفـي،           

 الثالث تضمن النشاط الزراعي     لاألصناف، صناعة النسيج، صناعات أخرى أما الفص      
قطاعي وانعكاساته على الزراعة، قانون األراضـي، مـدحت باشـا      النظام اإل " فشمل

 وتطبيق قانون األراضي، أسباب فشل ألطابو، نتائج التفويض، طرائـق االسـتحواذ           
على أراضي الوقف، األراضي السنية، أوضاع الفالح الموصلي، االدوات المستخدمة          

 الرابـع   لأما الفـص  في الزراعة، المحاصيل الزراعية، الواقع الزراعي في الموصل         
األوضاع المالية والضريبية، أسـاليب جمـع الـضرائب،          :اختص بالشؤون المالية  

االلتزام، أساليب أخرى لجمع الضرائب، أنواع الـضرائب، الـضرائب االسـتثنائية،            
ضريبة العشر، الكمارك، الكودة، ضـرائب متنوعـة، النفقـات،          :الضرائب الرسمية   

داولة في الموصل، العملة الورقية، المصارف والبنـوك        العملة والنقود، العمالت المت   
جانبين في حين تطرق الفصل الثاني  إلى النشاطين التجاري والحرفي، إذ أشار إلى                

أولهما أهم الطرق التجارية ووسائل النقل ودور الدولة في تنشيط  التجارة            : مهمين
يث األسواق  والخانات    وما تتميز به المدينة من بنية ساهمت في قيام التجارة من ح           

وكذلك والمقـاييس    ،والتنويه إلى تجارة الموصل الداخلية والخارجية      ،والقيصريات
واألوزان المستخدمة في مدينة الموصل أما الفصل الثاني فتطرق إلى ألنشاط الحرفي      
وابرز صناعات الموصل واألصناف وأسباب تأخر المدينة في هذا الجانب فضال عن            

  .ممارسة هذه الحرفةعزوف الناس عن 

  النظـام اإلقطـاعي       ةحيث أشار أوال إلى دراس    ،ـ الفصل الثالث موضوع الزراعة      
 في تشريع القوانين  ودور الوالي بغداد  مدحت          ةوإلغائه من قبل الدولة ودورا لدول     

في تطبيقها في الواليات العراقية  األخرى  ومنها الموصـل           ) م١٨٧٢-١٨٦٩(باشا
طابو والنتائج التي توصلت إليها الدراسة عند تطبيقها واإلشـارة          والسيما قانون ال  ،

إلى وضع الفالح وواقعه االجتماعي في الموصل  وعرج الفصل الرابع إلى الجانـب              
  .المالي في الموصل 

وأخيرا توصلت الدراسة إلى انعدام وفقدان األمن واالستقرار اإلداري   وشيوعه في             
ني من القرن التاسـع عـشر وكثـرة المـشكالت           الموصل وتحديدا في  النصف الثا     

والنزاعات  القائمة بين الدولة والعشائر من خالل تعرض قوافل العشائر التجاريـة             
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( فضال عن التعرض ومهاجمة تجارة المـرور      ،لهجمات القبائل انتقاما من الحكومة      
ـ            )الترانسيت   تفادة التي قد أثرت  تاثيرا سلبيا بتجارة الموصل وقللت من أهمية االس

ط تجاري  وكان    وبالرغم من أن الموصل تبوأت بنشا     ، من موقعها الجغرافي ألمميز     
لم يكـن  هـدفا إال       لتجارها صالت وعالقات وثيقة بجها ت مختلفة فإن هذا النشاط           

ألعداد قليلة  من تجار الواليات  األخرى لالستقرار  فيها وممارسة نشاطهم التجاري     
ن التجار الذين قطنوا واليات أخرى مثل حلب واإلسكندرية         مقارنة باألعداد الكبيرة م   ،

على  مايبدو  من خالل المتابعة للنشاط  االقتـصادي  بمختلـف              ،في الفترة نفسها    
  قطاعاته

اهتمام من لدن الباحثين إالفي فترة متأخرة على الرغم من أهميتهـا  فـي معرفـة                 
ـ          ا فـي النـواحي األخـرى       الظروف  التي كان يعيشها الفرد و المجتمع وتأثيراته

السياسية واالجتماعية، وكذلك تثير الجـانبين  الـسياسي واإلداري فـي الحركـة              
ومجاالته الزراعية والتجارية والمالية يتضح لنا أن األسـر         االقتصادية في المجتمع    

ومن .التي كانت بيدها زمام األمور وبقيت تتمتع بهذه السيطرة طوال مدة الدراسة               
ن التغيير واضحا وكبيرا في ا لنصف الثاني من القرن التاسع عـشر             ناحية أخرى كا  

من خالل التحول من اقتصاد ألكفاف إلى االنضمام فـي الـسوق العالميـة متمثلـة                
بالتجارة الخارجية إذ تمثلت تجارة االستيراد الموصلية بالمواد االستهالكية من غير           

دون أن  ، والحـرف التقليديـة      فضال عن االقتصار على الصناعات    ،المواد اإلنتاجية   
تكون هناك إسهامات من التجار وأصحاب رؤؤس األموال في أحداث تغير هذا الواقع             

  .الدوتبني صناعات متطورة وتشجيعها وإدخالها إلى الب

 من الوالة دور واضح في تطوير اقتـصاديات         دوكان للجهود التي بذلها عد      
تنتهي بمجرد إنتهاء والية الوالي مـن         ة جهود فردي  تالمدينة  وأعمارها لكنها كان    

  . والجهات المتنفذة فيها ة تحظى بتأيد العاصمودون أن تستمر أ

أما فيما يتعلق بالناحية المالية فإن الدولة لم تكن تهـتم باإلنفـاق إال فيمـا                  
يتعلق بدفع الرواتب لموظفيها واإلنفاق على كان مقتصرا على مجاالت معينة وكـان        

 الضرائب المتنوعة نتيجة لعدم االلتزام بمـا تـصدره و تـشريعه             التزايد في فرض  
فضال عن ألتداخل بين الضرائب الرسمية وغيـر        ،الدولة من مراسيم إللغاء بعضها      

ولم تقدم البنوك الخدمة والدعم الفعلي لجميع التجار وإنما استفاد عدد قليل            .الرسمية
  .من التجار من دعمها و خدماتها

رسالة تمثل محاولة جديدة ومتأنية لدراسة الناحية االقتصادية في         واخيرا أقول أن ال   
  حقبة مهمة من تاريخ العراق الحديث وفق نظرة تحليلية والوقوف على النتائج  



 

)١٣( 

paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@SH@O@†b»ð@‹‚Ła@QTSR@ç@O@@Šbíe@RPQQ@â@ @

 الرسالة أنها ذكرت أحداثا مهمة  من النواحي التاريخية واالقتصادية           هومن مزايا هذ  
ه األراضي لم تكن ترضـخ       أراضي الوقف والباعث على الوقف هذ      -١حيث تناولت 

لنزاع الملكية فضالعن أنها لم تكن موضع اهتمام إذ كان الفالحون يوقفون أراضيهم             
 األراضي السنية وفيما يتعلق باألراضي الـسنية        -٢للحيلولة من تدخل اإلقطاعيين     

 وتحديدا في أواخر القـرن      دتلك األراضي التي تعود ملكيتها إلى السلطان عبدا لحمي        
 اشر وأوائل القرن العشرين إذ امتالكها من دون تعويض أفراد العشائر وهذ           التاسع ع 

 لم تكن أسـاليب نقـل ملكيـة األرض إلـى      ثمأثار حفيظة وتذمر أفراد العشائر حي     
السلطان عبد الحميد واضحة إدكان موظفو السلطان العـاملين بالراضـي الـسنية             

 رخيصة وربما يعزى ذلـك      يقومون بشراء األراضي من العاملين في الوالية بأجور       
  لخشية الموظفين العاملين في الوالية 

وأعتمد الباحث على العديد مـن الوثـائق لغيـر منـشورة والوثـائق المنـشورة                 
والمخطوطات والمصادر العربية والمعربة فـضال عـن مجموعـة مـن المراجـع              

ـ       ت  الـرحالت والموسـوعا    بوالدوريات واالطاريح منها الدكتوراه والماجستير وكت
 الوثائق المنشورة ووثائق مركـز دراسـات الخلـيج          -١ اوالمصادر االنكليزية منه  

 وجريدة الموصل-٢جريدة الزوراء-١الكتب االنكليزية والجرائد -٢العربي 
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