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من الكتب   ١٩٥٨-١٩٢١يعد كتاب األوضاع اإلدارية في الموصل في العهد الملكي          
 الموصلي فـي العـراق وذلـك        خ سمي بحركة التاري   االقيمة التي أولت اهتماما متزايدا بم     

 االهتمام  اثقافية في البالد وهذ   كمدخل إلستعاب مجمل التطورات السياسية واالجتماعية وال      
  المتزايد ولد

 علماء االجتماع من قبـل      ىأإلحساس بالحاجة إلى تناول موضوعات جديدة كانت حكرا عل        
ورغبته في متابعة األوضاع اإلدارية في الموصل وهو كتاب من الحجم الوسط ويقع فـي               

  . صفحة) ٣٨٥(

 سمي بحركة التاريخ المحلـي  امشهدت السنوات القلية الماضية اهتماما متزايدا ب      "  
في العراق كونها تمثل استيعاب  مجمل التطورات السياسية واالجتماعية والثقافيـة فـي              

 تإن هذه الدراسة تعمق التصور التاريخي لدى الباحث إذ يأتي  تقويمه للتطورا". . . البالد
لتعرض لخلفيـة   خاصة  ا  ،  اإلدارية وفهمه لطبيعة هذه التطورات القائمة على أسس سليمة        

 الـسابقة    ة اسـتمرارية اإلدار   ى مرحلة العهد الملكي التي  تكشف مـد        يأ،  هذه التطورات 
بهذه العبارات أستهل الدكتورذنون كتابه الموسـوم       ،   مع اإلدارات الجديدة   اوتالصقها أحيان 

   . )١٩٥٨-١٩٢١األوضاع اإلدارية في الموصل خالل العهد الملكي (

أوضاع الموصل اإلداريـة منـذ      :ل تناول الفصل األول     تضمن الكتاب أربعة فصو     
 وحتى أوائل عهد االنتداب البريطاني إذ أشتمل اإلدارة العثمانية فـي            يأواخر العهد العثمان  

، إدارة الطوائف غير اإلسالمية   ،  السلطة القضائية ،  إدارة العشائر ،  مجالس اإلدارة ،  الموصل
قـوات  ،  الجهـاز األمنـي   ،  التشكيالت العسكرية ،  يةالبلد،  اإلدارة التعليمية ،  السلطة المالية 

دائـرة  ،  دائرة البريـد والبـرق    ،  اإلدارة العامة ،  اإلدارة الصحية ،  قوات الشرطة ،  الضبطية
المؤسـسات  ،  إدارة العشائر ،  اإلدارة البريطانية للموصل  ،  دائرة األمور الخارجية  ،  األوقاف
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، دائرة حـاكم البلـد    ،  ة الحاكم السياسي  دائر،  اإلدارية في الموصل إبان االحتالل البريطاني     
، محكمـة بـداءة الموصـل     ،  السلطة القضائية ،  المجلس االستشاري ،  دائرة حاكم القضاء  

، المحكمة الحقوقية التصرف والعائلية   ،  محكمة العدل ،  محكمة االستئناف ،  المحكمة المدنية 
دائـرة  ، ر الماليـة  دوائ،  لسلطة المالية ،  نظارة األوقاف ،  المحكمة الشرعية ،  محكمة الصلح 

واجبـات  ، البلدية  ، المعارف، البنك العثماني   ، دائرة الكمارك   ، رسم األمالك دوائر الطابو     
دائـرة الـري    ، دائرة الصحة   ، قوات الليفي ، لشرطة  ، واردات البلدية   ، المجلس البلدي   

عـد  الموصـل وتـسويات ماب    ،  الصحافة، السكك الحديد   ، دائرة األشغال العامة    ، والبرق  
طبيعة اإلدارة البريطانية إذ أشار  فيه إلى  نمطـين مـن النظـام               ،الحرب العالمية األولى  

 طبق في الموصل وهذين النمطان هما النظـام اإلداري العثمـاني والنظـام             ياإلداري والذ 
 السكان ومستوياتهم االجتماعية   حاإلداري البريطاني بيد أن هذين النمطيين لم يراعي مصال        

  .  والثقافيةواإلقتصادية

أما الفصل الثاني فتطرق إلى  تأسيس الدولة العراقية وإعادة تنظـيم اإلدارة فـي                 
تتـويج األميـر فيـصل      ،   وأشتمل على  تأسيس الدولة العراقية      ١٩٢٧-١٩٢١الموصل  

المجلس التأسيسي وإقرار القـانون األسـاس       ، ١٩٢٢معاهدة   ، هوموقف الموصليين من  
المنـدوب الـسامي البريطـاني      ،   قـضية الموصـل    ،  النوابقانون انتخاب   ، ) الدستور(

الجهـاز  ، إعادة تنظيم اإلدارة الحكومية فـي الموصـل         ، والمسؤولية االدارية المزدوجة    
، مجالس األقضية   ، مجلس إدارة اللواء    ،  ظل السلطة االنتدابية  :اإلداري في اللواء المشاور   

، ١٩٢٧-١٩٢١ية في الموصل بين سنتي      اإلدارة الحكوم ،  اإلدارة اإلقليمية للواء الموصل   
متحـف   ، ةاإلدارة التعليمي ، ألكمرك والمكوس   ، اإلدارة المالية   ، الطابو  ،اإلدارة القضائية   

، دائرة اإلشـغال العموميـة      ، مشروع الكهرباء   ، مشروع إسالة الماء    ، البلدية  ، الموصل
فعاليات ، محطة األنواء الجوية    ، دائرة الركائب   ، القوة الجوية   ،  اإلدارة العسكرية واألمنية  

 إدارة  ،  اإلدارة الـصحية  ،  دائـرة الـسجن   ، شعبة المـرور  ،  الشرطة،  القطعات العسكرية 
 ،  دائرة البريد والبـرق ،  اإلدارة العامة، غرفة التجارة،  غرفة الزراعة ،  األراضي الزراعية 

ـ    دائرة األوقاف فتناول فيه متابعة ظروف تأسيس الدول        ،  دائرة النفوس   ةة العراقية الحديث
فترة تأسيسية أحكـم فيهـا      ١٩٢٧-١٩٢١إذعدت الفترة من    ،  وأثر ذلك في تنظيم اإلدارة    

المفتشون اإلداريون اإلنكليز سيطرتهم على البالد  إذ أن هذا األمر لم يمنع العراقيين ولـم                
ة رقـم    األلوي ةوتتكلل ذلك بصدور قانون إدار    ،  يقلل من عزيمتهم ألخذ المبادرة في أيديهم      

 رتطور الدارة العامة في الموصل منـذ صـدو        : وعرض الفصل الثالث    ،  ١٩٢٧لسنة٥٨
صدور ، وحتى أواخر الحرب العالمية الثانية وشمل١٩٢٧لسنة ٥٨قانون إدارة األلوية رقم 
فـي  ١٩٢٧لسنة  ٥٨ إدارة األلوية رقم   نأثر قانو ، ١٩٢٧لسنة  ٥٨قانون إدارة األلوية رقم     

السورية –التركية  - قضايا الحدود  ،  التشريعات وأثرها في الموصل   ،  اإلدارة العامة للموصل  
اإلدارة الماليـة فـي     ، التطورات المالية   ، الطابو  ، تفتيش المحاكم   ، الشؤون القضائية   ، 

دائـرة  ، شـعبة التبـغ     ، عنبـار الترانـسيت     ، الـدوائر الماليـة المـستحدثة       ، اللواء
، مصرف الرافـدين فـي الموصـل        ، صل المو يالصناعي ف –المصرف الزراعي   ،اإلحصاء
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لجنة األلعاب  ، نشاطات المعارف   ، مدرسة الصناعة   ، مدارس الموصل    ،ةالشؤون التعليمي 
طبابة الـصحة   ، الكشافة والفتوة ، المكتبة العامة   ، مسبح المعارف ،الرياضية في المعارف    

روعي الكهربـاء    مش ،   شؤون البلدية  ،  مفتشية اآلثار القديمة  ،  المدرسية جمعية المعلمين  
 ، الـشؤون العـسكرية فـي الموصـل       ،  إنجازات البلدية ،  األعمال الصحية للبلدية  ، والماء

اإلذاعة ،  تامين االتصاالت الالسلكية  ،  القوة الجوية ،   معسكر الغزالني  ،  المناورت العسكرية 
 شـرطة   ،  الشرطة في األقـضية   ،  إعادة تنظيم شرطة المدينة   ،  الشرطة،  الالسلكية العراقية 

الموصل إبان ثـورة    ، ١٩٣٧حركة الموصل   ،  اإلدارة العسكرية للموصل  ،السجن  ،  لمرورا
نتـائج  ،  وصول الزعيم قاسم مقصود إلى الموصل وتعيينه وكيال للمتصرف        ، ١٩٤١مايس  

المستـشفى الملكـي فـي      ،  الشؤون الـصحية  ،  األحكام العرفية ،  فشل الثورة في الموصل   
،  جمعية حماية األطفال في الموصـل      ،  ل األحمر جمعية الهال ،  النشاطات الصحية ،  الموصل

دائـرة مكافحـة    ،  دائرة وقاية النبـات   ،  دائرة الزراعة ،  شؤون التسوية ،  التفتيش الصحي 
، دائـرة البيطـرة     ،  مالحظيه اآلبار االرتوازية غرفة الزراعة    ،  شعبة ري الموصل  ،  الجراد

، )التلفـون (شبكات الهـاتف    ، ة   الوكاالت البريدي  ،  تطور الخدمات البريدية  ،  اإلدارة العامة 
خـط سـكة حديـد      ،  السكك الحديد ،  دائرة األوقاف ، مراقبة البريد   ،  صندوق توفير البريد  

، الموصل وانعكاسات الحرب العالميـة الثانيـة      ،  تل كوجك –خط الموصل   ،بغداد–الموصل  
امـة فـي    التدابير األمنية إذ عرج إلى متابعة تطـور اإلدارة الع         ،  تنظيم الحياة االقتصادية  

أما الفـصل الرابـع فتنـاول       ١٩٢٧ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية       مالموصل منذ عا  
إذشمل صـدور قـانون     ١٩٥٨اإلدارة المحلية في الموصل ومنجزات مجلس اإلعمارحتى        :

إدارة اللـواء   ،مجلـس اللـواء     ، وانعكاساته في الموصل  ١٩٤٥لسنة  ١٦إدارة األلوية رقم  
 اتـساع   ،  الـشؤون القـضائية   ،  اإلدارة المحلية ،  ة في اللواء  الوحدات المستحدث ،  المحلي

الشؤون ،  المكتبات والمتاحف ،  ةالشؤون التعليمي ،  إنشاء المصارف ،  تشكيالت دوائر الطابو  
إعـادة  ،  ١٩٤٦لسنة  ٢٢نظام اإلدارة الخاصة في البادية رقم     ،  الشؤون األمنية ،  العسكرية

توسـيع شـبكة    ،   شرطة الكمـارك   ،  يةالتوسعات في شرطة االقض   ،  تنظيم شرطة المدينة  
الـشؤون  ،  التعاون اإلداري مع شرطة سـوريا الـشؤون الـصحية         ،  المحطات الالسلكية 

أتساع تشكيالت دوائر   ،  دائرة أمانة األموال المجمدة   ،   إتساع الخدمات اإلدارية   ،  اإلقتصادية
 توسيع  ،  يةنشاطات مديرية أشغال المنطقة الشمال    ،  إتساع خدمات البريد والبرق   ،  النفوس

 دائـرة المـصايف     ،  مصلحة الركاب بالموصل  ،  غابة الحدباء النموذجية     ،  مشروع الماء 
المنجـزات  ،  ١٩٥٨أنشاء مجلس اإلعمار ومنجزاتـه فـي الموصـل حتـى            ،  والسياحة
معمل سمنت ، مصفى القير في القيارة، معمل المنسوجات القطنية    ،  معمل السكر ،  الصناعية

، ةالمنجزات التعليمي ،  توسيع مصادر الطاقة الكهربائية   ، ب الموصل سايلو حبو ،  حمام العليل 
، المنجـزات االقتـصادية   ،  المنجزات األمنية ،  المنجزات الصحية اتساع المستشفى الملكي    

لـسنة  ١٦ إدارة األلوية رقـم      ن أثر قانو  ة ركز في هذا الفصل دراس     ذالمنجزات الخدمية إ  
 وما نتج عنه من ظهور اإلدارة المحليـة         في مختلف األوضاع اإلدارية في الموصل     ١٩٤٥

ودورها الفاعل في اإلدارة المحلية في اللواء فضالعن تأسيس مجلس اإلعمار ومنجزاتـه             
وتوصلت الدراسة إلى أن الموصل شهدت      . وأخيرا الخالصة ومن ثم المالحق    ،  في الموصل 
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ا العثمانية والبريطانية   على أمتداد تاريخها الطويل العديد من األنظمة اإلدارية المختلفة منه         
ففي الفترة العثمانية سادت الموصل التشكيالت اإلدارية المعمول        ، ١٩٥٨ووطنية حتى سنة  

بها في الواليات العثمانية بيد أن الجهاز اإلداري العثماني قد إتسم بالفساد وتفشي الرشوة              
لـم  ١٩١٨ للسكان وعند احتالل البريطانيون الموصل سـنة         توالضعف في توفيرا لخدما   

 الحكوميـة فـي الـدوائر       ا عراقيل كثيرة بخصوص اإلدارة وذلك لتوفير سجالته       ايواجهو
وعليه لم يلغوا البني اإلداريـة العثمانيـة ألسـباب          "الرسمية إلى جانب مساكن الموظفين      

 وأثناء تأسـيس الدولـة      ،  "بيكو  -عديدة منها مطالبة األتراك بها ولوجود إتفاقية سايكس       
غلب أوال ألمشروع  السياسي على الجهـد اإلداري وركـزت           ١٩٢١ثة سنة   العراقية الحدي 

الدولة على طريقة العالقة مع بريطانيا من خالل التخلص من أعباء االنتـداب البريطـاني               
إذ كان المشاور في اللـواء بمثابـة عـين         ، وأثر ذلك نشأت االزدواجية اإلدارية في الحكم      

واعتبرت الفترة  ،  فضال عن كونه المنافس للمتصرف    السلطات االنتدابية على جميع األمور      
من أهم مراحل البناء اإلداري في العراق وذلك لـصدور قـانون إدارة             ١٩٤٥-١٩٢٧من

والذي عمل على ربط األلويـة العراقيـة مركـزي بالـسلطة            ١٩٢٧لسنة  ٥٨األلوية رقم   
ا من المتـصرف    كما عمل على تحديد واجبات الجهاز اإلداري في اللواء إبتداء         ، المركزية  

والقائممقامين ومدراء النواحي والمجالس اإلدارية فيها فكان لهذا القانون دور في توسيع            
  . ه لواء الموصل مع زيادة توسع التشكيالت اإلدارية فييالتشكيالت اإلدارية ف

  :أهمية الكتاب -  

بلغ تتضح ميزة هذا الكتاب من خالل ماجمعه الباحث في الفصول األربعة  والذي                
 علـى مختلـف     لموضوعا إذ أبدع الباحث في هذه الدراسـة إذ أشـتم          ١١٥نحومايقارب

 بموضوع أوضاع   أالمجاالت اإلدارية فقد جاء الكتاب ليحمل عناوين غاية في األهمية مبتد          
 إذ تنـاول فيـه مجمـل        ١٩٥٨ ةالموصل اإلدارية منذ أواخر العهد العثماني وحتى سـن        

  . ١٩٥٨-١٩٢١ل العهد الملكي األوضاع اإلدارية في الموصل خال

 مهمة من النواحي اإلداريـة ومـن        ا أنه ذكر أحداث   بومن مزايا هذا الكتا                  
ملفات البالط الملكـي وزارة     ،المصادر والمراجع التي أعتمد عليها الوثائق غير المنشورة         

واصـالت   الم ةملفـات وزار  ،  لملفـات وزارة العـد    ،  ملفات وزارة المعـارف   ، )الداخلية  
، أرشيف محافظة نينوى ملفـات محافظـة نينـوى        ،  ملفات المتصرفيات ملفات  ، واألشغال

الوثائق ،  محاضر جلسات مجلس إدارة لواء الموصل،   الموصل تمحفوظة في مركز دراسا   
وثـائق الحكومـة    ،  غير المنشورة باللغة اإلنكليزية والمحفوظة في دار الكتب والوثـائق         

والمحفوظة لدى مركـز دراسـات الخلـيج        ) وزارة الهند (لعربي  البريطانية حول الخليج ا   
 المحلية ةومنها المطبوعات الحكومية اإلدار:أما الوثائق المنشورة ، جامعة البصرة/العربي 

 األشغال العامة فـي     ة التقرير اإلداري إلدار   ،  ١٩٢٣ ةتقويم العراق لسن  ،  بلدية الموصل ، 
 ر مشروع العشر سنوات المعينة بقـرا      ةلجنتقرير  ، ١٩٢٧-١٩٢٤العراق ألربع سنوات    

، جريـدة الوقـائع العراقيـة     ،  ١٩٤٦حزيران  ٣٠مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في       
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الحكومة العراقية مجموعة قوانين ، ١٩٤٨لسنةةالحكومة العراقية جدول كبار موظفي الدول
ووزارة مجلـس اإلعمـار     ،الحكومـة العراقيـة     ،  )١٩٥٢،بغداد(مجلس اإلعمار المعدلة    

لمـشاريع مجلـس اإلعمـار ووزارة       ١٩٥٥لـسنة ٤٣قانون المنهاج العام رقـم      ،اإلعمار
قـانون  ، وزارة اإلعمـار  ، مجلـس اإلعمـار  ، الحكومة العراقية   ،  )١٩٥٥،بغداد(اإلعمار

مجلس اإلعمـار   ، الحكومة العراقية   ،  )١٩٥٥،بغداد(، ١٩٥٥لسنة  ٤٣المنهاج العام رقم    
رقــم ، اإلعمــار ووزارة اإلعمــارسلمــشاريع مجلــ م المنهــاج العــالقــانون تعــدي

، مشاريع الري الكبـرى   ،  مجلس اإلعمار ،  الحكومة العراقية ،  )١٩٥٦بغداد(١٩٥٥لسنة٤٣
السجل الرسمي لمـستخدمي حكومـة      ، ١٩٣٦-١٩٣٥ لسنة ةدليل الحكوم ،  )ت. د،بغداد(

ــان     ــانون الث ــشهر ك ــاني ل ــاد البريط ــي ودار االعتم ــبالط  الملك ــراق وال  يالع
كـشف  ، )١٩٢٠،بغداد(١٩٢٠ ة الموصل المؤقت لسن   ةقانون بلدي ،  )١٩٢٥،غدادب(١٩٢٥

كشف ، )١٩٢٣،بغداد(١٩٢٣تموز  ١الموظفين الذين تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية        
، )١٩٢٣،بغـداد (١٩٢٣تـشرين الثـاني     ١٥الموظفين الذين تنشر أسماءهم في الجريدة       

ــوان   ــشورة بعن ــات المن ــة التنظيم ــتور(مجموع ــ، )الدس ــل نعم ــة نوف  اهللا ةترجم
االجتمـاع  ،  محاضر جلسات الدورة الثانية   ،  مجلس األعيان ،  )هـ١٣٠١،بيروت(١ج،لنوف

مديرية الطابو العامة التقريـر الـسنوي       ،  )١٩٢٧،بغداد  (١٩٢٧-١٩٢٦االعتيادي لسنة 
، )١٩٤٦،بغداد(١٩٤٦آذار  ٣١ المنتهية في    ةالصادر عن دوائر طابو العراق للسنة المالي      

، وزارة العدليـة  ،  ٢-١تاريخ القوات المـسلحة ج    ،  مديرية التطوير القتالي  ،  دفاعوزارة ال 
وزارة المالية مديريـة الـواردات      ، )١٩٣٩بغداد(١٩٣٨مجموعة القوانين واألنظمة لسنة   

ــة ــن      ، العام ــدة م ــواردات للم ــة ال ــال مديري ــن أعم ــر ع ــسان ١تقري ني
والمخطوطات ،  ةللغة االنكليزي  وا ةوالوثائق باللغة التركي  ، )١٩٣٦،بغداد(١٩٣٤آذار٣١إلى

فضال عـن الرسـائل     ) الماجستير والدكتوراه   (والرسائل الجامعية غير المنشورة ومنها        
والدوريات  منها ، والبحوث والمقاالت، والكتب العربية والمعربة، الجامعية باللغة اإلنكليزية

  . الصحف والمجالت

هادة الدكتوراه فلسفة  في التاريخ  حاصل على ش١٩٥٩ذنون الطائي من موليد: المؤلف* 
 وشارك في العديد من ،  ناقش العديد من االطاريح والرسائل الجامعية، الحديث والمعاصر

له العديد من المؤلفات أبرزها رواد النهضة الفكرية في ، الندوات والمؤتمرات العلمية
 ج ومعلميها نماذمباحث مدارس الموصل، من دعاة اليقظة اإلسالمية في الموصل، الموصل
  . ويعمل حاليا مديرا لمركز دراسات الموصل، منتخبة
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تقدمت بهذه الدراسة الطالبة إيمان حمادي رجب في قسم علم االجتماع إلى مجلس            
آلداب في جامعة الموصل وهي كجزء من متطلبات نيـل شـهادة الماجـستير فـي                كلية ا 

 -م ٢٠٠٥سـنة  ، بإشراف الدكتور شفيق إبراهيم صالح الجبوري، تخصص علم االجتماع 
  . صفحة تتبعها مالحق الدراسة) ١١٨(تكونت الرسالة من ، هـ١٤٢٦

ـ     ،  فصول) ٦(لقد تضمنت الرسالة       ي للدراسـة إذ    تمثل األول منها باإلطار المنهج
، تحديد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالدراسـة     ،  هدفها،  أهميتها،  مشكلة الدراسة (يضم  

والوسائل اإلحصائية المستخدمة في ، فرضياتها، مجاالتها، أدواتها، عينتها،  مناهج الدراسة 
وكانت الباحثة قد مزجت بين اإلطارين النظري والميداني للدراسة فـي الفـصل        ،  )الدراسة

ألول؛ إذ أنها أشارت إلى المشكلة واألهمية واألهداف والمصطلحات الخاصـة بالدراسـة             ا
إلى آخره من متعلقـات اإلطـار       . . . واتبعتها مباشرةً بمناهج الدراسة وعينتها وأدواتها     

  . الميداني للبحث

أما الفصل الثاني فقد تضمن البناء االجتماعي للمؤسسة السياسية وكان ذلك فـي               
تضمن المبحث األول منها التحليل البنيوي للبناء االجتمـاعي إذ أوردت الباحثـة             ،  مبحثين

ومنهـا  ،  نبذة تعريفية مختصرة عن المؤسسات التي تشكل بمجموعها البناء االجتمـاعي          
المؤسسة القرابية والمؤسسة االقتصادية والمؤسـسة الـسياسية والمؤسـسة التربويـة            

  . والتعليمية والمؤسسة الدينية

ين تضمن المبحث الثاني من الفصل الثاني التحليـل الـوظيفي للمؤسـسة             في ح   
المتمثلة بالدولة والوظائف األساسية    ) المؤسسات السياسية الرسمية  : (السياسية وأقسامها 

المؤسـسات  (،  "التشريعية والتنفيذية والقضائية  "فضالً عن السلطات الثالث     ،  والثانوية لها 
لباحثة ضمن هذا القسم إلى األحـزاب الـسياسية وأهـم           وتشير ا ) السياسية غير الرسمية  

  . الوظائف التي يقدمها الحزب

أما الفصل الثالث من الدراسة فقد تضمن إشارةً إلى بعض التجـارب التاريخيـة                
للمؤسسة السياسية في مبحثين إذ ذُِكر منها انهيار االتحاد السوفيتي فـي المبحـث األول               
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ولي بعد الحرب العالمية الثانية وتوضيحاً لبعض ظروف بلدان الذي تضمن تمهيداً للنظام الد
الغـال  (ومفهوم  ) أي إعادة البناء  : البيريسترويكا(المجتمع االشتراكي فضالً عن والدة فكر       

اللذين انطلق منهما التفكير السوفيتي ووصفهما بأنهما       ) أي االنفتاح والمصارحة  : سنوست
لى الركود االقتصادي وعزل الدولة والحزب عـن        ثورة ضد االنحراف والجمود الذي أدى إ      

يدعو فيه الدول والمجتمعات جميعها     " وحدة العالم "إذ يقوم هذا التفكير على مقولة       ،  الشعب
وقد تنـاول المبحـث     ،  على التعاون في حل المشاكل المشتركة كلها بتعاون دولي مشترك         

الثاني من الفصل الثالث انهيار الدولة الصومالية إذ بدأت الباحثة بعـرض صـورة عـن                
ثم كيف بدأ االستعمار األوربـي علـى الـصومال وانتهـى            ،  التركيب االجتماعي للصومال  

  . المبحث بصورة عن السلوك السياسي الذي انتهجه النظام في الصومال

كر أسباب انهيار المؤسسة الـسياسية فـي العـراق          وقد اختص الفصل الرابع بذ      
، وكانت في مبحثين تضمن األول منها األسباب الداخلية المتمثلة بتدهور االقتصاد العراقي           

فضالً عن  ،  وانتشار الفساد اإلداري والرشوة والمحسوبية والمنسوبية على الصعيد اإلداري        
 واإلذاعة المـسموعة والمرئيـة      تسخير اإلعالم بوسائله المختلفة من الصحف والمجالت      

في حين تحدد المبحث الثاني مـن الفـصل الرابـع باألسـباب             ،  للسياسة المحلية للسلطة  
والحروب المتتالية التي وقعت    ،  الخارجية لالنهيار ومنها العقوبات المفروضة على العراق      

  . فضالً عن الحرب اإلعالمية النفسية على العراق، بين العراق ودول الجوار

أما الفصل الخامس فقد تضمن الجانب الميداني من الدراسة إذ احتوى على النتائج             
الجنس والتحصيل العلمـي والمهنـة والمنطقـة        "الخاصة بالبيانات العامة ومنها متغيرات      

االجتماعيـة والـسياسية   "فضالً عن مناقشته للنتائج الخاصة بالمحـاور  ، "السكنية والعمر 
  . "لتربوية والدينيةواالقتصادية والثقافية وا

وفي الفصل السادس عرضت الباحثة ألهم النتائج التي توصلت إليها في دراستها              
أن انهيار المؤسسة السياسية قد أدى إلى ظهور ظـواهر إيجابيـة وبعـٍض مـن                : ومنها

ظـاهرة  : أوالً"وكان من أهم اآلثار أو الظـواهر اإليجابيـة          ،  المشاكل االجتماعية السلبية  
ولكن ،  "ول بعض فئات المجتمع من الموظفين والمنتسبين إلى الشرطة والجيش         ارتفاع دخ 

الباحثة لم تتطرق إلى أن هذا االرتفاع في المستوى المعيشي واالقتصادي للفئـات التـي               
ذكرتها والذين كانوا في حالة من االنتعاش االقتصادي قد ترك األثر السلبي علـى فئـات                

 الفئات التي يعتمد أفرادها علـى التحـصيل اليـومي           المجتمع األخرى وبخاصة منها تلك    
" هي انفتاح المجتمع العراقي على العـالم الخـارجي        : ثانياً"أما الظاهرة اإليجابية    ،  لألجور

ولعل ما تقصده الباحثة هنا دخول الستاليت والموبايل واألجهزة االلكترونية األخرى إلـى             
عاني اليوم من الستاليت وما يتركه من آثار        المجتمع فضالً عن البضائع المستوردة ولعلنا ن      

سلبية على فئة الشباب من ذكوٍر وإناث وكذا الحال بالنسبة للموبايل واالنترنت واألجهـزة              
أما بالنسبة للبضائع المستوردة فهي مـن جهـة         ،  األخرى ذات العالقة بهذه الموضوعات    

فإن هناك من البـضائع     ومن جهٍة أخرى    ،  عملت على تغييب هوية أغلب البضائع المحلية      
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وفي إشارة ، المستوردة ما لم تعد صالحة لالستهالك البشري النتهاء تاريخ صالحياتها مثالً          
الباحثة لالنفتاح العلمي على العالم الخارجي فإننا فقدنا العديد من أصحاب الكفاءات العلمية             

د بفعل تأثير الظروف    في مجاالت التعليم المتعددة والمتنوعة والذين هاجروا إلى خارج البال         
  . األمنية عليهم وبخاصة فترة الدراسة التي أنجزتها الباحثة

أما بالنسبة للظواهر السلبية التي افرزها انهيار المؤسسة السياسية فإنها تتمثـل              
التي هي فـي الحقيقـة نخـرت أمـن          " ظاهرة البطالة ،  مشكلة فقدان األمن االجتماعي   "بـ

، لصعوبات في حياة أغلب العوائل في مجتمع مدينة الموصل        المجتمع واستقراره وأوجدت ا   
بل وأصبحت المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أرباب العوائل صعبة ومعقدة في             

  . جميع جوانب حياتهم االجتماعية

أما بالنسبة لتوصيات الدراسة ومقترحاتها فقد كانت عامة وشاملة ال تقتصر فقط              
ل بل تشمل المجتمع العراقي ككل وتشمل الدول التي تعاني مـن            على مجتمع مدينة الموص   

وهذه التوصيات ، االحتالل وانعدام األمن واالستقرار والقتل والتخريب والبطالة وما إلى ذلك
ـ  ، خلق فرص عمل جديدة من أجل القضاء على البطالة التـي طالـت الماليـين              "تمثلت ب

وضرورة إعمار العراق بعد ما دمرته الحرب ، والقضاء على األعمال اإلرهابية بأسرع وقت
وضرورة رفع المستوى المعيشي للمـواطنين مـن        ،  من أبنية ومؤسسات إنتاجية وخدمية    

وأخيراً ضرورة تعاون أفراد    ،  خالل زيادة رواتبهم وأجورهم وتوفير الخدمات المنتجة محلياً       
ولعل ، "العراق من االحتالل المجتمع العراقي كلهم بطوائفه الدينية وقومياته جميعها لتحرير         

بعض التوصيات التي جاءت بها الباحثة إذا ما رجعنا إليها قد نجدها ال ترتقي إلى مستوى                
 . الواقع بل أن منها ما يقف عند حد التمني وليس المعالجة على مستوى واقع البلد

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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قدمت هذه الدراسة الباحثة هناء جاسم محمد السبعاوي التدريـسية فـي مركـز                
 لنيـل شـهادة     ٢٠٠٣جامعة الموصل في عـام      /دراسات الموصل إلى مجلس كلية اآلداب     

  . ريالماجستير في علم االجتماع وبإشراف األستاذ الدكتور سطام محمد خلف الجبو

وتكمـن  ،  صفحة فضال عن ملخص لها باللغة االنكليزيـة        ١٧٧تقع الدراسة في      
التنميـة  (أهمية الدراسة في كونها تناولت حقال مهما من حقول التنمية االجتماعية وهـو              

وهي من الدراسات القليلة    ) قرية الشمسّيات (إلحدى القرى التابعة لمحافظة نينوى      ) الريفية
  . يفية لمحافظة نينوى وخصوصا في الجانب االجتماعيفي مجال الدراسات الر

وقد تناولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت من خالل البيانـات واإلجابـات التـي                
التعرف على العوامـل االجتماعيـة     –أوال  : وهذه التساؤالت هي  ، وفرتها الدراسة الميدانية  

التي يعاني منها الريف وكشفها      التعرف على طبيعة المشكالت      -وثانيا، المؤثرة في التنمية  
  . وأخيرا تحديد األنماط والخطط المعتمدة لتنمية قرية الشمسّيات، من خالل مجتمع الدراسة

إذ ،  األول نظري والثاني ميداني خاص بقرية الشمـسيات       ، تناولت الدراسة جانبين    
ب العينة في   أي لم تعتمد الباحثة أسلو    ، جمعت بيانات عن القرية من أهالي القرية جميعهم       

وكان الجانب  ، الدراسة بل اعتمدت المسح الشامل مما يضيف مصداقية وصحة أكبر للنتائج          
ـ    ، فصول  ) ٣(النظري للدراسة مكون من    تناولـت  ، مباحـث ) ٣ (ىالفصل األول قسم عل

الباحثة في المبحث األول اإلطار العام للدراسة من أسباب اختيار الموضوع إلـى أهميـة               
أما المبحث الثاني فقد تناول تحديد المفاهيم التي استخدمتها الدراسـة           ، االدراسة وأهدافه 

حيث ابتدأت بمفهوم التنمية كأساس ثم انطلقت إلى التنمية االجتماعية والتنميـة الريفيـة              
أما المبحث الثالث من الفصل األول      ، أعقبها ذكر مفاهيم التغيير والتطور كمرادفات للتنمية      

لشمسّيات من وصف تاريخي وجغرافـي لهـا وذكـر ايجابيـات            فقد كان مخصص لقرية ا    
منها مثال إن قرب القرية مـن المدينـة أتـاح      ، وسلبيات قربها وبعدها من مدينة الموصل     

الفرصة لبعض العوائل في إيجاد فرص عمل في المدينة وذلك لسهولة الـذهاب واإليـاب               
دارس متوسطة وإعدادية والتي    في حين إن للقرب سلبيات منها افتقار القرية الى م         ، إليها
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وفيما يخص الجانب الصحي للقرية فال يوجد أي مركز         ، يقتصر وجودها على مركز المدينة    
  . صحي وال مستوصف بيطري مما جعل األهالي يهملون الرعاية الصحية لهم ولحيواناتهم

وقد عرضت الباحثة في فصلها الثاني لستة دراسات عن التنمية تناولت مجتمعات              
  . فية قسمت إلى دراستين عراقيتين ودراستين عربيتين ودراستين أجنبيتينري

أما الفصل الثالث من الجانب النظري للدراسة فقد تناول مجموعة عوامل اعتبرتها              
العامـل  ، الـصحة ،  التعلـيم  -:عوامل اجتماعية مؤثرة في التنمية وهذه العوامـل هـي         

  . ةالبنى التحتي، العامل االجتماعي، االقتصادي

تناول الفـصل األول    ، فصول أيضا ) ٣(أما الجانب الميداني للدراسة فقد قسم إلى          
وتناول الفصل الثاني عرضا للبيانـات المجموعـة        ، اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية   

ومن أهم نتائج الدراسة إن     ، وكان الفصل األخير لمناقشة النتائج    ، ميدانيا وتقديم تحليل لها   
ة في قرية الشمسّيات كان بطيئا وخير دليل على ذلك قلـة أعـداد الخـريجين                مسار التنمي 

وحملة الشهادات وانخفاض المستوى المعاشي لآلسرة ونمط الحياة وطبيعة اإلعمال التـي            
  . يمارسها أبناء القرية

جـدول فـصلت البيانـات      ) ٥٨(ومما يذكر عن الدراسة أنها احتوت كذلك على           
ّيات من خالل إجابة المبحوثين عن االسـتبانة التـي أعـدتها            المجموعة عن قرية الشمس   

وقد بلغ عدد المتغيـرات فـي       ، الباحثة لمعرفة مدى ما وصلت إليه القرية من تنمية ريفية         
متغير كما احتوت الدراسـة خارطـة وصـورة جويـة توضـح قريـة               ) ١٠١(االستبانة  
 . الشمسّيات
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  ألف األستاذ المرحوم سعيد الديوه جي العديد من الكتب القيمة التي تبحث في تاريخ                    
جوامع الموصل فـي    ،  وكتابه. الموصل ومنها كتابه تاريخ الموصل بجزئية األول والثاني       

 ويعد كتاب أعالم الصناع المواصلة مـن الكتـب        . فضال عن كتب اخرى   ،  مختلف العصور 
الهامة والمتميزة ألنه من بين الكتب القالئل التي سلطت الضوء على جانب اقتصادي مهم              

والبحث في صناعات الموصل وأعالم     ،  تميزت به مدينة الموصل اال وهو الجانب الصناعي       
وقد طبع هذا الكتاب في الموصل في سـنة         . الصناع المواصلة الذين برزوا في هذا الجانب      

ت السبع األولى للكتاب بعرض صور تمثل نماذج من صناعات أهل            وقد بدا الصفحا   ١٩٧٠
السيما صناعة األواني النحاسية التي اشتهرت بها مدينة الموصل وتحديدا فـي            ،  الموصل

ومـن هـذه     ،  الحادي عشر والثاني عشر الميالديين    / القرنين السادس والسابع الهجريين     
 بن حمود النقاش الموصلي سـنة       الصور صورة لطشت من النحاس المطعم بالفضة لعلي       

م وأخرى من النحاس المطعم صنعها إسماعيل بن ورد الموصـلي لبـدر             ١٢٧٤/هـ٦٧٣
وإبريق مـن   ،  وإبريق من النحاس المطعم من صناعة الموصل      . م١٢٣٢الدين لؤلؤ سنة    

ـ ٦٧٣النحاس المطعم بالفضة نقش علي بن حمود النقاش الموصلي سـنة             . م١٢٧٤/هـ
وإبريـق  . م١٢٤١/هـ٦٣٩كي صنعها محمد بن ختلج الموصلي سنة       وجدول للحساب الفل  

  . م٦٢٩من النحاس المطعم صنعه شجاع بن منعة الموصلي سنة 

ان العـرب لـم يهتمـوا    :        ثم بدا المؤلف الديوه جي الكتاب بمقدمة أشار فيها الـى          
 وأبدعوا  حسب بل أنهم تفوقوا في فنون ومعارف وصناعات ابتكروها        ،  بالفنون والصناعات 

فيها وتركوا أثارا رائعة تنطق بما كانوا عليه من التفوق واإلبداع كما عنوا بتدوين أخبـار            
ومـا  ،  كتب التاريخ واألدب فيها طرائف كثيرة عن أعمـالهم        ،،كذلك أشار الى ان     ،  الصناع

واألدوات التي تحتاجهـا    ،  وآلفو الكتب التي تبحث عن الصناعات     ،  أنتجوه  من تحف وأثار    
ومن هـذه الكتـب     ،  والطرق السليمة التي يتبعها   ،  يجب أن يقوم به صاحب الصناعة     وما  

كمـا أشـار   ، وكتاب تدبير التسفيد في صناعة التجليد ،  ضوء السراج فيما قيل في النساج     :
وعـن  ،   منهـا  ذالمؤلف الى وجود الكثير من الكتب التي تناولت موضوع المعادن وما يتخ           

، وعمل اإلسطرالب ،  والبكرات،  والعتالت،  والميكانيك،  السيوف وأدوات الحرب وعن الحيل    
فقـد  ،  فضال عن ذلك  . وغيرها،  وأدوات الصيد ،  وأدوات الهندسة ،  واستنباط المياه الخفيفة  

 التحـذير مـن المدلـسين فـي     اأشار الى نماذج من أسماء الكتب والمؤلفين الذين تناولو      
وتزييفها وما يجب إتباعه للوقـوف      والطرق الني يتبعونها في تقليد الصناعات       . الصناعات
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والجماهر في معرفة الجواهر للبيروني بحـث       ،  وكتاب غش الصناعات  . على المزيف منها  
تناول فيـه   ،   كتاب المختار في كشف األسرار     يوألف الجو ير  ،  فيه عن الجواهر وخواصها   

خص بـه الجـوهريين والـصيارفة       ،  كشف أسرار الغش والتدليس في الصناعات والدجل      
كما أشار الديوه جي في مقدمته إلى كتب البلدانيين والرحالـة الـذين             . حاب المصانع وأص

والطرائف والتحـف   ،  دونوا الشيء الكثير عن صناعات المدن التي زاروها أو كتبوا عنها          
ثم بّين المؤلف اهتمام الرسول األعظـم       . وذكر نماذج من تلك المؤلفات    ،  التي أعجبوا بها  

بأمر الصناع وانه كان يحث أصحابه على مزاولـة األعمـال   )سلم صلى اهللا عليه و  ( محمد
وكذلك اهتمام الخليفة عمر    ،  وإتقانها وذكر أحاديث قالها صلى اهللا عليه وسلم بهذا المعنى         

  . بأهل الحرف والصناعات وحثه على مزاولتها)رضي اهللا عنه(بن الخطاب

مؤلـف نبـذة تاريخيـة عـن                 وقبل حديثه عن صناعات الموصل وأعالمها قدم ال       
الموصل في عصورها المختلفة مشيرا في بداية حديثه إلى موقعها الجغرافـي ومـن ثـم                

ومن ثم فتح العرب المسلمين لها      ،  وسيطرة الفرس عليها  . الحقب التاريخية التي مرت بها    
ومن ثم  ،  إذ غدت من المدن العربية الكبرى     . هـ١٦في العصر الراشدي وتحديدا في سنة       

واألعمال التي قاموا بها في الموصل السيما ما يختص         ،  ها لسيطرة الدولة األموية   خضوع
ومن ثم سـيطرة    ،  بالجانب الصناعي والعمراني ومن ثم خضوعها لسيطرة الدولة العباسية        

وقد أبدى المؤلف إعجـاب الرحالـة       ،  إذ اتخذها االتابكيون قاعدة لملكهم    ،  الدولة االتابكية 
، رهم بها ووصفوا مناخها وأهلها وأسواقها ومدارسها وجوامعها       بمدينة الموصل عند مرو   

فضال عن آراء عدد من الجغـرافيين       ،  السيما الرحالة ابن جبير األندلسي وياقوت الحموي      
ـ ٦٦٠كما أشار إلى سقوط مدينة الموصل سنة        . فيها م على اثر سيطرة المغول     ١٢٥٨/ ه

، وه جي من خالل هذا العرض التـاريخي       وقد بين المؤلف سعيد الدي    . عليها واجتياحهم لها  
إن العديد من أعالم مدينة الموصل على اختالف عصورها كانوا صـناعا ففـيهم الحـداد                
والنجار والنقاش والشعار والحائك والصباغ والجصاص والنحاس والخياط وغيـرهم مـن            

، نسوق الـشعاريي  : كما أن أكثر أسواقها معروفة بحرفة أو صناعة مثل          . أصحاب المهن 
، الـصفاريين ،  القـزازين ،  العطارين،  النجارين،  الحدادين،  وسوق البزازين ،  وسوق الغزل 

  . خان الصقالين وغيرها، االساكفة، الحصيرية، المالحين، الحكاكين، القتابين

، ثم انتقل المؤلف للحديث عن صناعات الموصل وأعالم الصناع المواصـلة فيهـا   
، والخام الثـوب  ،  ذكر من أنواعه الشاش الموصلي    و،  ونسيج القطن ،  وبدأ بصناعة النسيج  

ثم أشار  ،  فضال عن معلومات أخرى مهمة عن هذه الصناعة       ،  ونسيج الصوف ،  والمحررات
وابـن الـشعار   ، وعز الدين النقاش الموصلي، أبو الفرج الدقاق :إلى أعالم النسيج ومنهم     

عدنية وأشار إلـى أن     ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى صناعة التحف الم        . الموصلي وغيرهم 
أبدعوا في تطبيق األدوات المعدنية بالذهب والفضة وطبقـوا المرمـر           ،  الصناع المواصلة 

وذكر أن صناع الموصـل     . األزرق بمرمر ابيض وزخرفوا الخشب وطبقوه بالذهب والعاج       
بل أنهم جمعوا بين مـا ورثـوه مـن          ،  امتازوا بأنهم لم يكونوا مقلدين في صناعتهم هذه       
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والتي اطلعوا عليهـا عـن   ، إلى ما تأثروا به من الفنون المجاورة لبالدهم     ،  الفنيةالعناصر  
ثـم  ،  وابتكروا عناصر فنية طريفة كانت من أجمل ما ظهر في ذلك الوقت           ،  طريق التجارة 

، وابو الفرج عيـسى   ،  ذكر أعالم صناعة التحف في الموصل مثل أبو بكر بن الحاج جلدك           
، واحمد الدقلي الموصلي  ،  واحمد بن باره الموصلي   ،  وصليوابو علي الصفار وإبراهيم الم    

وحـسين بـن محمـد      ،  وشجاع بن منعة الموصلي   ،  واسماعيل بن ورد النقاش الموصلي    
وهو ماتناوله المؤلف في    ،  كما برع الصناع المواصلة في مجال البناء      . وغيرهم. الموصلي

وذلـك  . والمرمر والرخـام  كتابه وذكر ان المواد المستعملة في البناء هي الجص والحجر           
اما االجر فكانوا يستعملونه فـي بنـاء القبـاب والمنـائر     ، لتوفر هذه المواد قرب المدينة   

ويزينون به بعض البنايات وذكر سعيد الديوه جي بعض اعالم هذه الصناعة وهم النقاشون              
الحـسن بـن يمـن االنـصاري        : والبناؤن والجصاصون والنقارون والمطعمون ومـنهم       

ومحمـد بـن سـمية      ،  وابن توما ،  والحاجي ابراهيم الموصلي  ،  وابن االردخل ،  ليالموص
  . وسنقر البغدادي وغيرهم، وابراهيم ابو بكر الموصلي، الحالني

ومن الصناعات االخرى التي برع فيها  اهل الموصـل واشـار اليهـا المؤلـف                
دل على مـدى    الزخارف الخشبية وذكر ان مافي الموصل من أثار خشبية على قلة عدده ي            

وذكـر ان   . كما انه يدل على مهارة الصانع وتفوقه في صـنعته         ،  تقدم هذه الصناعة فيها   
فان مناخ  ،  هوتفاوت درجة الحرارة في فصول السنة     ،  سبب قلة اآلثار الخشبية في الموصل     

وهذا االختالف يـؤدي الـى تفكـك        . وبارد في الشتاء  ،  الموصل شديد الحرارة في الصيف    
على هذا فان المواصلة اتخذوا المنابر والمحاريب من المرمر ألنه أكثـر            و،  الخشب وتلفه 

واآلثار التي وصلتنا تدل على تفوق الصانع الموصلي فـي صـناعة            ،  مقاومة من الخشب  
وقد يـزين   ،  بزخارف هندسية ونباتية داخل وحدات دقيقة النقش      ،  التخريم وزخرفة الخشب  

فضال عن تزويدنا بمعلومات أخرى مهمة عن       فوق هذا بكتابات مختلفة الخطوط واألشكال       
ومحمد ،  عمر بن الخضر  ،  ومن ابرز الصناع الذين برزوا في هذه الصناعة       . هذه الصناعة 

وأخيرا ذكر المؤلف سعيد الديوه جـي فـي         . وأستاذ نوري بن يونس   ،  بن علي الموصلي  
ـ            ي مدينـة   كتابه صناعة تزويق الكتب وبعض أعالم المزوقين والمصورين الذين تميزوا ف

. ومن بعدهم االتابكة  ،  وقد ظهرت التصاوير في بعض الكتب على عهد السالجقة        ،  الموصل
، فوجدت على عهدهم بعض الكتب كانت مصورة ومزوقة وزينوا الصحائف منها بافـاريز            

مزينة بمختلف الزخارف النباتية المزهرة والهندسية الدقيقة كما كـانوا يزينـون            . جميلة
احمد بـن بـوران بـن     :ومن أعالم هذه الصناعة     . ها بالذهب والفضة  أغلفة الكتب بتطعيم  

وعمـر بـن    ،  يواألمير عز الدين مسعود بن البرسق     ،  سنقر بن عبد اهللا الموصلي النقاش     
ويـاقوت الملكـي   ،  ومحمد سـعيد الموصـلي    ،  وحمو الكردي ،  علي بن المبارك الموصلي   

من الصور التي تمثل نماذج من هذا وقد ضمن مؤرخنا في كتابه العديد . الموصلي وغيرهم
الدول التي حكمت الموصل منذ     ،  كذلك ضمن الكتاب  . الصناعات من إنتاج الصناع المواصلة    

، وفهرس لإلعالم الذين وردوا فـي الكتـاب       . م١٩١٨/هـ١٣٣٧الفتح اإلسالمي إلى سنة   
 .وفهرس للمواقع، فضال عن قائمة بأسماء المصادر المستخدمة


