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موضـوعي فـي تـاريخ أهـل        الوجيز ال ( كتاب   ٢٠١١صدر عن دار بعل بدمشق             

للباحث معن عبد القادر آل زكريا، وهو كتاب يقع في جزأين من الحجـم الكبيـر          ) الموصل

  .صفحة) ٤٠٥(صفحة، وعدد صفحات الجزء الثاني ) ٣٧٦(عدد صفحات الجزء األول 

بداية أسجل للباحث هذا النفس الطويل في الكتابة عن هذا التاريخ الطويل للموصل                    

والذي  يعد بحق ابتكارا يسجل للباحث، فيما جمعه مـن   ) وأقدم من ....أول من ( في   وأهلها

وثائق وصور عن المدينة وأهلها، ومن حقنا متلقين لهذا اإلنجاز الفريـد أن نقـف علـى                 

) الـوجيز الموسـوعي   (بعض مما جمعته طيات هذا الكتاب، وأول ما يوقفنا عتبة العنوان            

نص، وهو الهادي لنا لمعرفة ما تضمنه الكتاب، فقـد تحـدث            فالعنوان كما نعلم هو ثريا ال     

الكاتب بإيجاز وعلى شكل خبر أو ومضة متناوال مختلف جوانب حياة أهل الموصل فجمـع               

ما تناثر في الصحف اليومية التي كانت تصدر في الموصل منذ مائـة عـام تقريبـا،وهو                 

ـ     ) الجريدة الكبيـرة  (مايمكن أن نطلق عليه بـ       عت جوانـب الحيـاة     التـي حـوت ووس

المختلفة،وال يكتب ألي عمل الكمال ،فقد أهمل الكاتب تبويب الكتاب ،وتقسيمه إلى فـصول              

فحبذا لو جعل بابا أو فصال ألول أألطبـاء والـصيادلة            ليسهل على القارئ عملية القراءة،    

 ، والحـرفيين  والصناعيين، والمحامين، وكذا التجار،  ومن يعمل بمختلف الجوانب الطبية،    

فكانت انتقاالت الكاتب    والضباط ومن تولى مناصب في الدولة،      واألكاديميين، والرياضيين، 

وهذا ما يسبب إرباكا للقارئ ويبعده عن تتبع محتويات الكتاب التي خـال منهـا                متخبطة،

ضال عن المقدمة التي خلت من التعريف بالكتاب وعن المنهج المتبع بالكتابـة،ولنا         ف كذلك،

فلو كان الكتاب مبوبا وموزعـا       ل كانت معلوماته انتقائية؟ أم عشوائية؟      :تبأن نسأل الكا  

  . على فصول ،فال يحق لنا التساؤل

ومما يميز هذا الكتاب احتوائه على جداول إحصائية وهذا ما نجده في الجزء الثاني         

 أنواعهـا   من الكتاب، والمتمثل بجرد مفصل بأسماء السيارات القديمة في الموصل مع ذكر           

وأرقامها ومالكيها ، ومن خالل هذه الجداول يتضح الجهد الواضح الذي بذله الباحث فـي               
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تتبعه وتقصيه عن هذه السيارات التي دخلت الموصل مع بداية القرن العشرين، ومما زاد              

  .من رونق هذه الجداول هو تعزيزها بصور لهذه السيارات ولمالكيها 

فات والصور والشهادات دوراً كبيراً في إغناء مـادة الكتـاب           وكان للوثائق والمل           

الحتوائها على تعليقات تؤرخ لشخصيات، أو ألماكن موجودة في المدينة، فنجده قد تحرى             

الدقة في توثيقه عن غيره من الشخصيات التي استعان بوثائقهم ، فضال عن كـون هـذه                 

  . وثقت من اجلهالتعليقات تجسد لنا أهمية الشخصية أو المكان الذي

قة أو الصورة دورا فاعال في توثيق الباحث للعديد من مظاهر الحياة            يونجد أن للوث         

االجتماعية والثقافية في الموصل والتي احتلت شطرا كبيرا من الكتاب بجزأيه ، إذ نجد أن               

 عرفت الباحث ركز على توثيق العديد من أعيان الموصل من البيوتات المعروفة فيها والتي         

بلقاءاتها الثقافية واالجتماعية ، أفرادا وجماعات ، وكانت هذه الجلسات والمسامرات تعقد            

في بيوتات هذه العوائل أو في النوادي االجتماعية ، كذلك نجـد اللقـاءات فـي مقـرات                  

الجمعيات الثقافية وكانت ال تقتصر على المدينة فحسب ، وإنما قد تعدت الحدود الجغرافية              

 إلى بعض أنحائها كقرية الفاضلية ، وزد عليها التوثيق لبعض الشخـصيات التـي               للمدينة

  .كانت موجودة خارج العراق مثل لبنان وغيرها من الدول العربية 

ومن خالل استعراض الجوانب المتعلقة بالحياة الصحية وأرباب الحرف والصناعات              

كانية للمدينة من خـالل استعراضـه       في الموصل يمكن أن نستشف جانبا من التركيبة الس        

ألهم األطباء والصيادلة الذين عملوا في المستشفيات والمستوصفات والـصيدليات خـالل            

فترة البحث ، فنجد إلى جانب أهل الموصل من العرب ، المسيحيين بطوائفهم من اليعاقبـة          

ء الطائفـة   والكلدان واألرمن زيادة على العديد من الشخصيات الكردية ، فضال عـن أبنـا             

  .اليهودية 

وعلى الرغم من خلو الكتاب من قائمـة المـصادر التـي اسـتقى منهـا الباحـث                
معلوماته،إال أننا ،نجد أنه قد استعان في ذكر معلوماتـه بالكتـب واالطـاريح الجامعيـة                
والصحف اليومية التي كانت صادرة وقتئٍذ، ويثبت معلومات المصدر بعد انتهائه من ذكـر              

ومة المراد الكالم عنها ، فضال عن أنه استعان بوثائق خطية وشهادات متنوعة يندر              المعل
وجودها حاليا،كما أنها تمتاز بقدمها والتي تعزز من القيمة العلمية للكتاب ، وأخيرا فـإن               

على الرغم من عـدم     ) إن صح القول  (هذا الكتاب يعد بحق بمثابة منجم للمعرفة الموصلية         
أكاديمي يرسم لنا من خالله طريقة عرضه للمعلومة المـراد إيـصالها            نهج الباحث لمنهج    

  .للقارئ
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   صفحة من الحجم الكبير ٣٣٩عدد الصفحات

ـ             ات تبوأت الرحالت أهمية بالغة في أغناء الدراسات التاريخية والجغرافية بمعلوم

وفيرة، ومتفاوته ن حيث دقة المالحظة والوصف والتقصي وتدوين ما شـاهدوه الرحالـة              

 صـورة   مبأمانة وصدق ،فالرحالت أيا كانت أهدافها ودوافعها العلنية أو السرية كانت ترس           

 و حكامـا أ   اواضحة نوعاماعن مكان معين في زمن معين ولشخوص معينين سواء أكـانو           

 الفترة التي تناولها الدراسة أبان      توقد تميز ) فئات اجتماعية طوائف دينية أم    (محكومين،  

م بقدوم لمئات من الرحالة ومن جنسيات       ١٩١٨ وحتى عام  ١٥١٦العهد العثماني  في عام      

 الهولنـديين، والفرنـسيين، واإليطـاليين، واأللمـان،         مأجنبية مختلفة إلى العراق مـنه     

ناهيك عن الرحالة األتراك والفرس الرحالة      ، والروس، واألمريكان،    )االنكليز(والبريطانيين  

وكان نصيب الموصـل مـن هـؤالء        .  والرحالة المحليين  نالمدفوعين من  قبل البريطانيي    

الرحالة، مايربو على السبعين ونيف رحالة، وهم الذين استطاعت الدراسة إحصاءهم مـع             

ـ  األخذ بنظر االعتبار أن الدراسة اهتمت قدر المستطاع الرحالـة أشـاروا             الموصـل   ى إل

  .ووصفوها في كتاباتهم و تقاريرهم

سياسـيين، أثـاريين،    (ركزت الدراسة على الرحالة باختالف ألوانهم وأهـدافهم           

من الذين أهتموا عبـر مـدوناتهم بتـاريخ الموصـل           ") مبشرين  "علماء، سواح، وكذلك    

                                                 

  مركز دراسات الموصل/ ٭ مدرس
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ـ  وف. االقتصادي واالجتماعي ومدى انعكاس ذلك على البنية العمرانية للمدينـة           قيمـا يتعل

على وجه الخصوص، فالواقع أن الدراسة لم تسلط الكثير من الضوء           ) المبشرين(بالرحالة  

عليهم اال بالقدر الذي يوضح اهتمامات هؤالء بالجوانب التي تتعلق بالجوانب التي تتعلـق              

  االقتصادية والعمرانية واالجتماعية وإبراز محاوالتهم في التغلغل فـي أوسـاط             نبالشؤو

لطوائف وبعض فئات المجتمع الموصلي من خالل ماكانوا يقدمونـه مـن خـدمات              بعض ا 

  . متنوعة

ونظرا ألهمية هذه الدراسة فقد تضمنت الدراسة تمهيداً وخمسة فصول إذ أستهل               

التمهيد بتقديم عرض شامل عن الرحالت من حيث التعريف بها، وتحديد أول انطالقة فـي               

ا من توضيح الرحالت التوجهات األوربيـة نحـو         خصوص تنظيم الرحالت بشكل عام بدء     

-١٠٩٢( استمرت ما يقارب القرنين      يالمشرق العربي والمتمثلة بالحروب الصليبية والت     

  الفصل األول استعراض هويات وجنسيات الرحالة الـذين زاروا           ق، في حين تطر   )١٢٩١

م إذ  ١٩١٨موحتـى عـا   ١٥١٦ في حوزة الدولة العثمانية عام       امدينة الموصل منذ دخوله   

بذلت الباحثة قصارى جهدها بتقديم تعريف لشخصية كل واحد من أولئـك الرحالـة  بعـد              

 قد قـدموا مبكـرين إلـى        االتعريف بهم  وفق جنسياتهم مبتداءة بالهولنديون الذين كانو        

  .الموصل وانتهاءا بالرحالة األمريكان  

ة ودوافعهم بـالرغم     الرحال ك الثاني فقد أقتصرعلى دراسة أهداف أولئ      لأما الفص   

) تبشيرية(من اختالف جنسياتهم إذ شملت زيارتهم للموصل العديد من الدوافع منها دينية             

يبـدأن أصـبح    )علمية آثاريـة    (وأخرى اقتصادية وسياسية وأخرى لدوافع واستكشافات       

الدافعان االقتصادي والسياسي الشغل الشاغل لرحلة القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن             

  .ألذي أمتد التنافس فيه بين القوى األوربية لغزو البالد واستغالل ونهب خيراتالعشرين 

 حـول   توبحث الفصل الثالث في إبراز مافي ثنايا كتب الرحالة وتقـاريرهم مـن إشـارا              

وعلى الرغم من أن    ) الزراعي والصناعي والتجاري  ( األوضاع االقتصادية بقطاعاتها الثالث   

درجة األساس على الزراعة ،أالنهـا عرفـت خـالل فتـرة            اقتصاد الموصل كان يعتمد بال    

 كونها زراعية لذلك أرتأرت الدراسة إبراز وتفعيل النشاط         نالدراسة  كونها تجارية أكثر م     

التجاري أوال كما حاولت تسليط الضوء على الطرق التجارية ووسائل النقل والمواصـالت             

  بفرعيها البري والبري 
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 من خالل وصـف     ترق تجارة القوافل من مخاطر وتهديدا      ويصادف ط  قوالنهري وما يراف  

  أثناء إقامتهم في الموصل أو من خالل تنقلهم من           ه وما سمعو  هالرحالة لما كانوا يالحظو   

مكان إلى أخر كما وتناول الفصل دراسة االسعارلمختلف البضائع والنشاطات االقتـصادية            

 موجات غـالء سـببت معظمهـا        أثناء تلك الفترة مع مراعاة ما تعرضت له الموصل من         

  .الكوارث الطبيعية واألوبئة واألمراض

 الناحية العمرانية وتركيباتها في     و إشارات الرحالة نح   نأما الفصل الرابع فقد تضم      

، الـسراي   )دائرة المحكمة الـشرعية   ( مثل القشلة    ةالموصل والذي يضم البنايات الرسمي    

موصل المحيط بالمدينة وأبوابهـا والجـسر        ذلك، كذلك سور ال    ى، والقلعة وما إل   )القصر(

كما وعرض البحث وبشكل تفـصيلي      ) القصبة القديمة (الخشبي الذي يربط جانبي المدينة      

إلى وصف الرحالة للمحالت والطرق واألسواق والمرافق الخدمية الملحقة بها كالمقـاهي            

ئها فضال عـن    والحمامات والخانات وكذلك البيوت الموصلية القديمة وطرق تصاميم إنشا        

أما الفصل الخامس فقـد تطـرق إلـى أهـم المالحظـات             . المواد المستخدمة في أبنيتها   

واإلشارات التي تناولها الرحالة حول التركيبة االجتماعية في الموصل إذعملت الدراسة إلى     

ثـم فـي التركيبـة      ) العرب واألكراد (التفصيل في التركيبة القومية الرئيسية في الموصل        

، حيث لفتت األخيـرة إنتبـاه       )المسلمين، النصارى، اليهود، واليزيدية   ( الرئيسية   الطائفية

معظم الرحالة الذين زارو الموصل لمعتقداتها الغريبة ولنظرة الدولة العثمانية لهـا فـضال              

وفقا لما ورد في    ) الحضري والبدوي (عن ماتناولته الدراسة من عادات المجتمع الموصلي        

ضح الفصل أهم عادات المجتمع الموصلي ونظرتـه تجـاه المـرآة            مدونات الرحالة إذ أو   

  .ومكانتها فيه إلى جانب االزياء والمالبس التي تميز بها المجتمع الموصلي رجاال ونساءاً

   توصلت الدراسة من خالل محاولة الرحالة إلىاًوأخير  

وسط بين الشرق  إبراز دور الموصل ومكانتها التجارية باعتبارها مركزا تجاريا مهما يت-١

قيد الدراسة في نقل البضائع والـسلع مـن         ) تجاري( من دور إقتصادي     هوالغرب وما لعبت  

تركبا وإيران وسوريا وكردستان العراق إلى بغداد البصرة، ومن هناك تصدر عبر الخلـيج              

إلى أوربا والهند وبالعكس إذ ركز الرحالة على ما تحتويه الموصل من ثروات محـاولين               

اه حكوماتهم إلي هذا الجزء المهم من أجزاء الدولة العثمانية وتمثـل ذلـك فـي                لفت انتب 

  .أوضح صورة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
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ـ             -٢   أن  ث أثبت الدراسة أن معظم اآلثاريين كانوا من الدبلوماسيين ورجال الـسياسة حي

طاً وإنما يدل على رغبة     اختيار مثل هؤالء األشخاص للدخول مثل هذا الميدان لم يكن إعتبا          

دولتهم في تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد إذ أن الدبلوماسيين أكثر اتصاال بـاإلدارة                

الحاكمة من الناس العاديين، كماأن لهم مكانة وهيبة لدى العامة من الناس، ولديهم القدرة              

إذ على إستحصال الموافقات الرسمية من السلطات العثمانيـة بـدون وسـاطة أي جهـة                

يعتبرون الجهة الرسمية التي تمثل بلدانهم وأخيرا أن السبب في اختيارهم فهو إيجاد هدف              

لهم للتحرك بحرية في عدة مناطق واالتصال بالناس بذريعة التنقيب عن اآلثار دون إثـارة              

  . أي شكوك

أما اجتماعيا فقد كشفت الدراسة الرغبة الجامحة لـدى الرحالـة األجانـب، والسـيما               -٣

شرين منهم في التدخل في أحوال وأوضاع أبناء الموصل، وخاصة أبناء الطوائف غير             المب

ومحاولتهم بث بذور الشقاق في صفوفهم، وهو ماتمثـل فـي أجـل             ) النصارى(المسلمة  

فيما أشارت الوثائق العثمانية إلى الخالفات المستمرة علـى الكنـائس واألوقـاف             ، صورة

رجال الدين من النصارى إلى مدى خطورة هـذا التـدخل           التابعة لها بين النصارى إذ تنبه       

  . على الدولة من مشاكل فيما لو أستمر ذلكهوما سيرافق

شكل الرحالة الركيزة األساسية في جدار التنافس االستعماري األوربي واألمريكي، من           -٤

  . في مذكراتهمهخالل ماقدموه من تقارير إلى حكوماتهم وما كتبو

روحة إنها ذكرت أمورا مهمة من خالل كونها قامـت بتقـديم            ومن مزايا هذه األط     

وصف للنساء البدويات وأزياؤهن إذ أجمع الرحالة الذين زاروا البادية على تقديم وصـف              

وبالنـسبة للفتيـات    " موحد للنساء البدويات، إذ هن طوال القامة يماثلن الرجال في الطول          

ية كل مايناط بهن من أعمال، فهن       فهن جميالت وصاحبات وجوه صبوحة ونشيطات في تأد       

  ...".عادة يحضرن الحطب، ويجلبن الماء، ويحلبن الماشية، وينصبن الخيم 

ويختلف دور المرآة البدوية عن دور المرأة في المدينة، إذ كانت تستـشار فـي                 

معظم األحيان حتى في أدق القضايا بالرغم من أنه اليسمح لها بدخول منطقة الرجال فـي                

بقا للعادات الشرقية القديمة إذ يزداد احترام وتبجيل الرجل البدوي لهـا عنـدما              الخيمة ط 

 وكافة أفـراد العائلـة      جتنجب له ولدا ويبرز مفهوم األمومة بكل وضوح عند معرفة الزو          
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أم (يتخلون عن تسمية المرأة بأسمها أثناء إنجابها ولدا إ ذ ينادونها باسم المولود الجديد               

  ) .فالن

  :لدراسة على العديد من الوثائق العثمانية غير المنشورة وأعتمدت ا  

  :الوثائق العثمانية -أ

، نسخة محفوظة ومصورة في مركـز التوثيـق         )استانبول(أرشيف رئاسة الوزراء في     -١

  ) بغداد (ةاإلعالمي في وزارة الثقاف

 ، نسخة مصورة محفوظة في أرشيف كلية العلـوم        )استانبول  (أرشيف رئاسة الوزراء    -٢

  بغداد، ) معهد الدراسات القومية سابقا(الجامعة المستنصرية –السياسية 

سجل الحجج والوقفيات بدون رقـم، نـسخة        –مديرية أوقاف نينوى    / سجالت األوقاف  -ب

  خطية محفوظة في أرشيف مديرية أوقاف محافظة نينوى،

) الوثـائق  محفوظة في دار الكتـب و      منسخة مصورة على مايكروفل   (الوثائق االنكليزية   -ج

والوثائق المنشورة، الكتب الوثائقية، والمطبوعات الرسمية منها سالنامات واليـة          : بغداد

  بغداد، سالنامات عمومية، سالنامات والية الموصل،

   رابعا المخطوطات، 

الكتب العربية والمعربة ، الكتب الفرنسية ،الكتب التركية ، الرسـائل واالطـاريح             –خامسا  

ر والدكتوراه، البحوث والدراسـات العربيـة والمعربـة ، القـواميس            الجامعية الماجستي 

  .والمعجمات والموسوعات، الجرائد، الندوات، والمالحق

@ @

@ @

@ @

@ @
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ð†b—nÓüa@Šb—¨a@õìš@À@lbj“Ûa@ô‡Û@ïàîÔÛa@ÌnÛa@ @

Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîãa‡îß@òaŠ†@ @

  

â@N@ðëbÈjÛa@ábu@õbäç@ @

قدمت الدراسة الباحثة ابتهال عبد الجواد كاظم لنيل شهادة الماجـستير فـي قـسم                     

صفحة، حاولت الباحثة أن    ) ١٤٢( ، وتقع الرسالة في   ١٩٩٩كلية اآلداب لسنة    / االجتماع  

تبين لنا البيئة االجتماعية تعد المحور الذي من خاللها يتشكل النظام القيمي في المجتمـع،     

ديدة في البيئة االجتماعية تعيد ترتيب مكانة القيم وضـرورتها مـع            لذا فان المؤثرات الج   

الواقع الجديد، وكذلك فان للضغوط التي أحاطت بالمجتمع نتيجة الحصار االقتـصادي قـد              

ولدت قيما جديدة وعملت على تهميش أخرى، ولما كان العنصر الشبابي يمتلـك الرغبـة               

فدة إلى المجتمع، فان نظامـه القيمـي أكثـر          الشديدة في استحداث والتأثر بالتيارات الوا     

عرضة للتغير من العناصر البشرية األخرى وما قد تتركه هذه التغيرات من آثار كبيرة على         

  . النظام االجتماعي سيما إن الشباب يمثلون القاعدة اإلنتاجية في المجتمع

شباب فـي ضـوء     أما الهدف من الدراسة جاء للتعرف على التغيرات القيمية لدى ال                

الحصار االقتصادي، واهم العوامل التي ساعدت على تغير بعض القيم في مجـاميع القـيم               

  .االجتماعية واالقتصادية والدينية والمعرفية، وكذلك معرفة السلم القيمي لدى الشباب

أما أهمية الدراسة فتتجلى في إن وضع اللبنات األساسية عن طريق نجـاح الخطـط                     

تحقيق تنمية المجتمع يستلزم الرجوع إلى دراسة وتحليل المجتمع بكافة جوانبه،     التنموية و 

والنظام القيمي يعد احد المرتكزات التي ينبغي االعتماد عليها، كما تأتي أهميتها في تناولها           

لعنصر الشباب والذي يعد أهم عناصر المجتمع ، إلى جانب ذلك الوقـوف علـى الواقـع                 

مات االقتصادية واالجتماعية والسياسية كالحروب والكوارث وذلك       االجتماعي في ضوء األز   

لمعرفة انعكاسات تلك الظروف على المجتمع وتحديد نواحي الخلل والسعي إلى معالجتهـا             

فهذه الظروف تحتاج إلى دراسة وتقصي التحوالت التي افرزها الحصار االقتصادي وبيان            

  . أثاره
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 تحـدث الفـصل األول عـن اإلطـار المنهجـي            احتوت الدراسة على ستة فصول،          

والمتضمن مشكلة الدراسة، وبيان أهميتها وأهدافها وكذلك أهم المفـاهيم العلميـة التـي              

تناولتها الدراسة حيث ابتدأت الباحثة بعرض لمفهوم ، القيم، الحصار االقتصادي، الشباب،            

مـنهج المـسح    (ج وهي   التغير االجتماعي، صراع القيم، كما استخدمت الباحثة عدة مناه        

إلى جانب الوسائل اإلحـصائية واألدوات      ) االجتماعي، المنهج المقارن، المنهج اإلحصائي    

المستخدمة في الدراسة، أما عن العينة فقد أخذت الباحثة عينتين، العينة األولـى خاصـة               

سنة وذلك لمعرفة قيمهم في الوقـت الحاضـر، والعينـة           )٢٥-٢١( بالشباب في األعمار    

سنة وذلك لمعرفة قـيمهم قبـل عـشر         ) ٣٥-٣١(نية خاصة بالشباب في األعمار من       الثا

  .شابا وشابة موزعين بالتساوي ) ٤٠٠(سنوات، وقد بلغ الحجم الكلي للعينة 

أما الفصل الثاني فقد تضمن أهم الدراسات التي تناولت موضوع القيم، منها دراسات                   

ي الوردي، واميل دوركـايم، ومـاكس فيبـر،         ابن خلدون، وعل  (عن بعض العلماء ومنهم     

، كما استعرضت الباحثة دراسات قدمها باحثون في مجال قيم الـشباب            )وتالكوت بارسونز 

  . أجنبيتان) ٢(عربية، و) ٢(عراقية، و) ٢(دراسات منها ) ٦(وبواقع 

 أما الفصل الثالث فقد تضمن مبحثين، المبحث األول خاص بوظائف القيم وتصنيفها،                 

فأهم الوظائف التي تؤديها القيم فقد تطرقت الباحثة إليها من خالل اإلشارة إلى إن القـيم                

ككل تستمد سماتها مما تؤديه من ادوار وما تقدمه من وظائف منها ، فالقيم تعد مـوازين                 

يستخدمها الناس لقياس وتقدير أفعالهم كما تحدد أهداف الناس وتضفي معنـى لحيـاتهم              

ع على عاتقها تنظيم المجتمع والحفاظ على استقراره وفقا إلى مـصالح            فضال عن ذلك فيق   

المجتمع وأهدافه كما تعمل القيم على المساهمة في نقل التـراث الثقـافي عبـر األجيـال                 

أما عن تصنيفها فمـن بـين التـصنيفات التـي           . الخ....والمحافظة على أصالة المجتمع     

ويتضمن التصنيف القيم اآلتية، القـيم      ) رانجرشب(  اعتمدتها الباحثة، التصنيف الذي أعده    

  . النظرية، القيم االقتصادية، القيم الجمالية، القيم االجتماعية، القيم السياسية، القيم الدينية

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد استعرضـت الباحثـة خـصائص الـشباب                    

نية والعقليـة، الخـصائص     ومشكالتهم القيمية والتي قسمتها إلـى الخـصائص الجـسما         

االجتماعية، الخصائص الثقافية، أما عن أهم المشكالت القيمية التي تواجه الشباب فحاولت            

الباحثة أن تسلط الضوء على إن المشكلة القيمية تتمثل في حالة الـصراع سـواء كـان                 
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عينـة  صراعا ذاتيا أم جيليا، ففي الحالة األولى يكون الشاب عاجزا عن االلتزام بقيمـة م              

بدون نقيضها، في حين يكون الحاجز في الصراع الجيلي متمثال بسلطة اآلباء التي تفرض              

قيمها التقليدية على األبناء الذين يكونون أكثر ميال لتبني مظاهر الحداثـة، فيولـد هـذا                

  . التعارض لدى الشباب اإلحباط والتوتر وضعف الثقة بالنفس ويؤثر سلبا على الشباب

صل الرابع فقد تطرقت الباحث إلى مصادر نشوء القيم وتغيرها لدى الـشباب،             أما الف       

وهي تقسم إلى أنواع منها، المصادر الذاتية، المصادر االجتماعية والتـي صـنفت إلـى                

شكلين، عرف األول بالمصادر األساسية، والثاني المصادر الوسيطة وكان أهم مصادرها ،            

  . ، وسائل اإلعالم، جماعة الرفاقاألسرة، المؤسسات التعليمية، الدين

أما الفصل الخامس فقد خصص لعرض وتحليل نتائج البحث ويقع في قسمين، األول                   

خاص بعرض وتحليل نتائج البيانات األولية، والقسم الثاني خاص بعرض وتحليل النتـائج             

القتـصادية،  الخاصة بالبيانات االجتماعية والتي شملت أربعة محاور منها االجتماعيـة، وا       

  . والمعرفية، والدينية

في حين تضمن الفصل السادس خاتمة لبحث، وقد احتوى على مبحثين، األول كـان                    

  . ملخصا لنتائج البحث، والثاني خاص للتوصيات والمقترحات

  -:وقد توصلت الباحثة إلى ماياتي

  . تبين وجود تغيرات في مجموعة القيم االجتماعية-١

 التضامن المعنوي والمادي بتأثير الحصار االقتـصادي، وكـذلك هنـاك             إذ تراجعت قيمة  

تغييرات في قيم الزواج تبين تراجع تفضيل الشباب للزواج من األقارب، إلى جانـب ذلـك                

هناك تغييرات في قيمة االندماج باآلخرين فقد أظهرت النتائج إلى زيادة في تأكيد الـشباب               

  . على قيمة الصداقة

  .في مجموعة القيم االقتصادية هناك تغيرات -٢

    تبين إن هناك تزايد في التأكيد على الكسب السريع فضال عن ذلك فقد ارتفعـت قيمـة                 

  . الضمان االقتصادي

   هناك تغيرات في مجموعة القيم الدينية-٣
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  .    تبين إن هناك زيادة في التأكيد على قيمة األمن الديني في ضوء الحصار االقتصادي

  . يرات على مجموعة القيم المعرفية طرأت تغ-٤

    أظهرت النتائج إن هناك عالقة مابين تغير قيمة حب العلم باتجـاه سـلبي وظـروف                

  . الحصار االقتصادي، كما تراجعت قيمة الثقافة عما كانت عليه سابقا

   -: تبين إن السلم القيمي للشباب كان في الشكل األتي-٥

، القيم االجتماعية، القيم الجمالية، القـيم المعرفيـة، القـيم           القيم الدينية، القيم االقتصادية   

  . السياسية
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â@Nåy@‡íûß@‹ß@ @

التنظـيم االجتمـاعي    (قدمت الباحثة نادية حميد مجيد زنكنة رسالتها الموسومة           

لنيل درجة الماجستير   )  دراسة ميدانية تحليلية   - محلة خزرج أنموذجا     -صليةللمحلة المو 

 في جامعة الموصل ، وقد كانـت الدراسـة تحـت إشـراف     ٢٠٠٩في علم االجتماع عام     

الدكتور خليل محمد حسين الخالدي رئيس قسم علم االجتماع فـي كليـة اآلداب بجامعـة                

 التنظيم االجتمـاعي كمـا تـدخل        الموصل في ذلك الوقت وهي دراسة تقع ضمن تخصص        

  .ضمن االنثروبولوجيا االجتماعية

     كان للدراسة مقدمة مع جانبين للدراسة احدهما نظري واألخر ميداني، احتوى الجانب            

فصول ضم كل فصل مجموعة مباحث فقد كان الفـصل األول مخصـصا             ) ٥(النظري على   

تحت عنوان اإلطار المنهجي وشمل     لوصف اإلطار المنهجي للدراسة إذ ضم مبحثين األول         

تحديد مشكلة الدراسة واهميتها وأهدافها ومنهجها، أما المبحث الثاني فكان تحت عنـوان             

التنظـيم االجتمـاعي،    :اإلطار المفهومي وشمل التمهيد ثم تحديد المفاهيم العلمية التاليـة         

وضـوع التنظـيم    المحلة، المجتمع المحلي، وقد خلصت الباحثة في فصلها األول إلى أن م           

االجتماعي من المواضيع المهمة في علم االجتماع الذي بدوره يوضح لنا نسق العالقـات              

والتفاعالت للجماعات البشرية عبر المراحل والفترات التاريخية ومدى التماسك بين أفراد           

المجتمع الواحد في ظل تنظيم اجتماعي قوي يحدد األدوار داخل البناء االجتمـاعي وهـذا               

ه يعمل على تذليل صعوبات الحياة ويعمل على توفير الحاجات األساسـية لألعـضاء              بدور

  . والحاجات البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية على السواء

وقد كان الفصل الثاني مخصصا لعرض الدراسات السابقة التي تخص أو قريبة من   

نبية ومن ثم مناقشة تلك الدراسات،      موضوع الدراسة سواء أكانت عراقية أو عربية أو أج        

دراسات بواقع دراستان عراقيتان ودراستان عربيتـان واخزتـان         ) ٦(إذ عرضت الباحثة    
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أجنبيتان، وقد خلصت الباحثة من عرضها للدراسات السابقة إلـى أن األحيـاء الـسكنية               

 عـدد   والمحالت الشعبية تعاني من عدة مشاكل نذكر منها صعوبة توفير ماء الشرب وقلة            

المدارس والمراكز الصحية والرياضية وعدم تبليط الشوارع وكذلك انعدام الخدمات البلدية           

وتراكم األوساخ وعدم رفعها فضال عن عدم وجود حدائق عامة، ومحلـة خـزرج تعـاني         

  .المعاناة نفسها بوصفها أنموذجا

ا واجتماعيا وقد تناولت الباحثة مدينة الموصل في فصلها الثالث ايكولوجيا وتاريخي  

الموقع والحدود لمدينة الموصل والموصـل تاريخيـا        : من خالل تناولها لثالث مباحث هي     

والموصل اجتماعيا، إذ أن لكل مجتمع خصوصياته ومميزاته االجتماعية، وعند دراسـتنا            

البد من الرجوع إلى األصول التاريخية وااليكولوجية للمدينة وصوال إلـى رسـم صـورة               

حول تنظيمها االجتماعي  الذي تميز بالقوة والديمومة واالستمرار على مر           واضحة المعالم   

العصور وما يكتنف هذا التنظيم من تشابك نظرا لما يتميز به المجتمع الموصلي من تعـدد                

للقوميات وتنوع باألديان ودور األسرة الموصلية في تكوين شخصية الفرد وغـرس قـيم              

  .نائهاالتعاون والتسامح والحق في نفوس أب

وفي الفصل الرابع كتبت الباحثة مدخال نظريا عاما للتنظيم االجتماعي فقد تناولت              

المدخل السوسيولوجي للتنظيم وأبعاد التنظيم ومضامينه، وخصائص التنظـيم االجتمـاعي           

وأهداف التنظيم االجتماعي وأنواع التنظيمات والعناصر األساسية للتنظيم وذلك بعرضـها           

قد ختمت هذه المباحث بالقول إن التنظيم االجتماعي ضـرورة ثقافيـة     مباحث ، و   ٦ضمن  

سعى اإلنسان لمعرفتها والمحافظة عليها والعمل على إيجاد كل السبل كي يحقق مبتغاه في              

استمراره بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها اإلنسان منذ فجر السالالت كي يـؤمن               

ده في الحياة، ومن هذا المنطلق سعى علمـاء         توفير حاجاته الضرورية التي هي سر وجو      

االجتماع في ضرورة ملحة وخطوات واثقة لدراسة التنظيم االجتماعي وخصوصا العالقات           

االجتماعية بين األفراد أو الجماعات ونسق التفاعالت بين أفراد المجتمع الواحـد سـواء               

  . صغيراعلى مستوى المجتمع أم المحلة  التي بدورها تمثل مجتمعا محليا

وجاء التخصيص في الفصل الخامس إذ تناولت الباحثة التنظيم االجتماعي للمحلة             

الموصلية ضمن مبحثين األول تناول البيئة االجتماعية والتنظيمية للمحلة الموصلية حيـث            
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تعرضت لعدة فقرات باإليضاح وهذه الفقرات هي األسرة، ابرز المظاهر السلوكية المعروفة            

اليد الزواج والختان، مراسيم المآتم في الموصـل، الجيـرة، األصـدقاء،            في الموصل، تق  

  .الجماعات الساللية

وقد تناولت في المبحث الثاني البيئة العمرانية للمحلـة الموصـلية عـن طريـق           

عرضها لألزقة والقناطر والمسجد الجامع واألسواق والمدارس والمقاهي الشعبية ، وقـد            

ة االجتماعية للمحلة الموصلية تتكون من قواعد وقيم ومعايير         خلصت الباحثة إلى أن البني    

وأنماط أخالقية وسلوكيات واتجاهات مختلقة ألبناء المحلة من خالل تفـاعالتهم اليوميـة             

التي تتجلى في مشاركة أبنائها بعضهم لبعض خصوصا في المناسبات وفي األوقات الصعبة 

ألفراح واألحزان إذ تظهر جليا صور التنظـيم        التي تمر بها األسرة داخل المحلة في حالة ا        

االجتماعي في كل محلة من محالت الموصل الشعبية بكل تفاصيله ومقوماته بعد ذلك تكون              

البنية العمرانية مكملة للبنية االجتماعية حيث كان لمورفولوجية المحلة أثرها في نفـوس             

 وأزقتها وشـوارعها ودورهـا      أبنائها من خالل اإلطار العام لها ومن حيث طرازها القديم         

ومساجدها واسوا فها وسعي أفراد المحلة إلظهار محلتهم متميزة عن غيرهـا وسـعيهم              

للمحافظة على أطاللها خصوصا من حيث القناطر والشكل العام الخارجي لدورها وما تتمتع             

  .به بعض األحيان من جمالية  في النقش والرسومات والمنحوتات

لدراسة جانب ميداني عن واحدة من محالت مدينة الموصـل          وكما سبق ذكره إن ل       

وهي محلة خزرج التي اعتبرتها أنموذجا أو عينة تمثل باقي محالت مدينة الموصل فقـد               

قدمت الباحثة توضيحا إلجراءاتها المنهجية للدراسة عن مجتمع البحث وعينتها إذ اختارت            

نة عشوائية منتظمـة فمـن      أسرة من مجتمع البحث عن طريق سحب عي       ) ١٥٠(الباحثة  

الصعوبة إجراء الدراسة على جميع اسر تلك المحلة لمل تحتاج إليه من وقت وجهد كمـا                

ذكرت الصعوبات التي واجهتها وقد استخدمت االستبانة والمقابلة والمالحظة بالمـشاركة           

قـة  أدوات لدراستها الميدانية، كما استخدمت مجموعة من الوسائل اإلحصائية إليجاد العال          

 ومعامل ارتباط بيرسون والنـسبة      )٢(بين المتغيرات المستخدمة في البيانات مثل اختبار كا       

المئوية واالنحراف المعياري والوسط الحسابي، وقد قامت الباحثة بعرض البيانات المتعلقة           

بمحلة خزرج وتحليلها ضمن الفصل السابع الذي ضم مبحثين ، أما نتائج الدراسـة التـي                

لباحثة فهي كثيرة ومتنوعة ومتشعبة لذا فقد قسمتها إلى محاور وفقرات أوال            توصلت لها ا  
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نتائج البيانات األولية وثانيا النتائج على مستوى البنية المعمارية وثالثـا النتـائج علـى               

 محاور، محور األسرة ومحور العالقات      ٣مستوى البنية االجتماعية التي قسمتها أيضا إلى        

من أفـراد العينـة     %) ٧٠(من إحدى نتائجها على سبيل المثال إن        االجتماعية والتي كان    

أكدوا وجود سلوكيات انحرافية كالسرقات داخل المحلة إلى جانب ذلك هناك محـور ثالـث                

للخدمات الصحية،  ثم عرضت النتائج على مستوى البنية االقتصادية والتي كان من إحدى              

فراد العينـة يحـصلون علـى حاجـاتهم         من أ %) ٨٣(نتائجها على سبيل المثال أيضا إن       

اليومية عن طريق االستدانة،  وفي نهاية الدراسة قدمت الباحثة مجموعة من التوصـيات              

والمقترحات المسجلة ومنها ضرورة المحافظة على األبنية القديمة وعدم السماح بإزالتها            

 واالهتمـام   من قبل المنفذين في المجتمع ألجل بناء عمارات وقيساريات تجاريـة عليهـا            

  .بالمساجد والجوامع وصيانتها
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