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كتابـا  ،  ١٩٣٩ مدينة بغداد سنة     قدم الباحث رشيد عبد اهللا الجميلي وهو من مواليد        

ـ ٥٢١-٤٨٩(ًعن تاريخ مدينة الموصل في العصر السلجوقي للفترة          ، )م١١٢٧-١٠٩٥/هـ

منتهيـاً  ،  ثم األبواب وفصولها ويليها الخاتمة    ،  صفحة ابتداء من المقدمة   ) ٣٤٦(احتوى على   

دينـة الموصـل    وامتازت تلك الفترة التاريخية بأهميتها ليس بالنسبة لم       ،  بالملخص االنكليزي 

ففي الوقت الذي كانت الخالفة العباسية في حالـة         ،  بل للتاريخ االسالمي بشكل عام    ،  فحسب

تعرضت المدن الشامية لغزو صليبي واسع النطاق بـات يهـدد الدولـة العربيـة       ،  الضعف

، في حين كان السالجقة آنذاك يعانون كثيراً من التفكك واالضمحالل         ،  االسالمية بخطر كبير  

 لصراع حول العـرش الـسلجوقي خاصـة بعـد وفـاة الـسلطان ملكـشاه سـنة                 بسبب ا 

وقد مارس أمراء الموصل دوراً هاماًً في أحداث ذلك الـصراع سـعياً         ،  )م١٠٩٢/هـ٤٨٥(

وراء مكاسب جهادية واحياناً شخصية تتيح لهم مزيداً من اإلقطـاع والنفـوذ فـي الدولـة                 

اعدة للتحركات العسكرية ضد الحمالت     كما أصبحت الموصل في هذه المرحلة ق      ،  السلجوقية

وانطالقاً إلرساء دعائم الوحدة بين القوى المجاورة مـن         ،  الصليبية في الجزيرة وبالد الشام    

وقد ساهم أمراء الموصل بدور كبير فـي        ،  اجل الوقوف جبهة واحدة بوجه الخطر الصليبي      

ميهـا مـن األخطـار    األحداث التالية لما تمتعت به الموصل من موقع استراتيجي مهـم يح           

فضالً عن انها تمثل حلقـة وصـل بـين سـالطين الـسالجقة              ،  المباشرة للهجوم الصليبي  

فضالً عـن دورهـم فـي الجهـاد ضـد           ،  واالمارات االسالمية المنتشرة في اقليم الجزيرة     
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، خصص الباب األول ليكون مدخالً للموضوع     ،  وقد قسم الكتاب إلى أربعة أبواب     ،  الصليبيين

ن التاليين وانفرد بدراسة السالجقة بشكل مختصر منذ قيام دولتهم حتى سيطرتهم            بياذ مهد للبا  

وهي دراسة تمهيدية تكـشف     ) م١٠٩٥/هـ٤٨٩(على الموصل وإسقاط الدولة العقيلية سنة       

عما وقع من أحداث سياسية في العراق عشية دخول السالجقة بغداد ودور الموصل في تلك               

، وقد ضم البـاب األول فـصلين  ،  لعباسيةاسالجقة والخالفة   األحداث من خالل موقفها من ال     

شمل الفصل األول الحديث عن السالجقة منذ استقراهم في بالد ما وراء النهر حتى تغلـبهم                

على الغزنويين وإعالن قيام دولتهم بجلوس طغرلبك على عرش السلطان مسعود الغزنـوي              

ة بالخالفة العباسية ودخولهم بغـداد      ثم اتصال السالجق  ،  )م١٠٣٧/هـ٤٢٩( في نيسابور سنة  

ـ ٤٤٧( سنة وموقف طغرلبك من حركة أبو الحارث البساسيري وسياسته نحو         ) م١٠٥٥/ ه

-٤٥٥( اما الفصل الثاني فتحدث عن عـصر الـسلطان ألـب ارسـالن            ،  الخالفة العباسية 

ثم سياسة السلطان ملكـشاه ورغبتـه       ،  وسعيه إلى تدعيم سلطانه   ) م١٠٧٢-١٠٦٣/هـ٤٦٥

وكذلك كيفية توسـيع     ،  صول على مكسب سلطوي عن طريق مصاهرة الخليفة العباسي        بالح

ثـم  ،  سيطرة السالجقة في بالد الروم واستيالئهم على اسيا الصغرى ورد الفعل البيزنطـي            

ـ ٤٨٥-٤٦٥( الحديث عن حكم ملكشاه بن الب ارسـالن        وسياسـيته  ) م١٠٩٢-١٠٧٢/هـ

 الفـاطمي هنـاك حتـى وفاتـه سـنة         التوسعية في بـالد الـشام وموقفـه مـن النفـوذ             

فضالً عن تناوله انقسام السالجقة على أنفسهم والحروب التي وقعـت           ،  )م١٠٩٢/هـ٤٨٥(

واثر ذلـك علـى الدولـة       ،  بين أوالد ملكشاه من جهة وبين تاج الدولة تتش من جهة أخرى           

ه فـي   كما أوضح النتائج المترتبة على مصرع تتش التي من أهمها انقسام أمالك           ،  السلجوقية

 سراح قوام الدولة كربوقا من سـجنه        بإطالقمن قيام رضوان    ،  بالد الشام وما نتج عن ذلك     

  ).م١٠٩٥/هـ٤٨٩(وسيره نحو الموصل ثم قضائه على حكم أمراء بني عقيل فيها سنة 

 الموصل والقوى إمارةاما الباب الثاني من الكتاب فقد خصص لدراسة العالقات بين 

 تحدث الفصل األول من هـذا البـاب عـن           إذ،   ضم  ثالثة فصول    وقد،  االسالمية المجاورة 

وحاول أبراز مسؤولية أمراء الموصـل تجـاه الـسلطان          ،  العالقات مع السالطين السالجقة   

كما أوضح موقفهم من الصراع القـائم حـول         ،  السلجوقي ومدى التزامهم بشروط االقطاع    

لكها بعض هؤالء األمراء مـن      كما تحدث عن المواقف السياسية التي س      ،  العرش السلجوقي 

وعالج الفصل الثاني العالقات بين أمراء الموصل       ،  السلطان السلجوقي ومجاهرتهم بالعصيان   
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وخلفاء الدولة العباسية فأوضحت ان نظرة المسلمين وتمسكهم بسلطانها الروحي كان الدافع            

حصول على تأييـدها    الالحقيق لتشبث الحكام واألمراء المسلمين بأهداب الخالفة سعياً وراء          

باعتبار ان الخليفة كان يمثل على الرغم من ضعف نفوذه السياسي مصدر القـوة الروحيـة                

فوقف ،  وقد ساهم أمراء الموصل في هذه الفترة في الصراع بين الخالفة وأعدائها           ،  للمسلمين

  .والتها إلى جانب الخليفة وحارب بعضهم الخارجين على طاعته

 الباب الثاني في عالج العالقات مع القـوى االسـالمية           ويستمر الفصل الثالث من   

مؤكداً على نشاط والة الموصل السياسي في المنطقة وسـعيهم لفـرض            ،  المجاورة األخرى 

إذ أتاح لهم دورهم القيـادي فـي        ،  سم السلطان السلجوقي  إسيطرتهم على أمراء األطراف ب    

ـ           وك المـدن المنتـشرة فـي       حركة الجهاد ضد الصليبيين في فرض هيبتهم على أمراء ومل

واهتم بصورة خاصة مع حلب ونجاح البرسقي في ضـم حلـب إلـى              ،  الجزيرة وديار بكر  

  .وتأثير ذلك على حركة الجهاد ضد الصليبيين) م١١٢٤/هـ٥١٨( الموصل سنة

اما الباب الثالث من الكتاب شمل طبيعة العالقات مع القوى الـصليبية مؤكـد دور               

 من اجل الوقـوف     اإلسالميةرساء دعائم الوحدة بين األمارات      الموصل وجهود أمرائها في ا    

 في شمال الجزيرة    اإلماراتوذلك باعتبار الموصل اكبر     ،  جبهة واحدة أمام الخطر الصليبي    

 واإلمـارات والن أمرائها كانوا يمثلون حلقة الوصل بـين الـسلطان الـسلجوقي            ،  من جهة 

 أهميـة   أنطاكيـة أولى حملة كربوقا على     وقد  ،   في اقليم الجزيرة من جهة أخرى      اإلسالمية

كبيرة مفنداً ما زعمته الروايات الصليبية ومؤرخو الغرب المحدثين من ان تلك الحملـة قـد      

موضحاً ان المـزاعم هـدفها أعطـاء        ،  ساهم بأعدادها الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي     

 لولة لدفع أوربا إلرسـا     حجم اكبر من الحجم الطبيعي ومحا      أنطاكيةانتصار الصليبيين أمام    

ورفع الروح المعنوية للصليبيين في الشام من جهة        ،  المزيد من الحمالت إلى الشرق من جهة      

  .أخرى

وختم هذا الكتاب بالباب الرابع الذي سلط الضوء على جانب من حضارة الموصل             

، تابكـة التي كانت تمهيداً لظهور اال    ،  واإلدارةبما في ذلك نظم الحكم      ،  في العصر السلجوقي  

كمـا  ،  اإلداريـة على الرغم من قلة المعلومات التي ذكرت في المصادر حول المؤسـسات             

تطرق إلى صالحيات وسلطات أمير الموصل في أدارة البالد وما يتوجب عليه من التزامات              
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كما تحدث عن طبيعة المناصـب االداريـة مثـل          ،  مالية وعسكرية تجاه السلطان السلجوقي    

ويالحظ ان النظم كانت    ،  لقلعة ومنصب الوزير وأهميته وأمير الحاجب     مستحفظ ا  الدزدار و 

تتبع النظام السلجوقي باعتبار ان حكام الموصل يمثلون الطبقة العسكرية اذ كان يتوفر فـي               

اختيارهم ان يكونوا من كبار القادة في الجيش السلجوقي فطبقوا في بالدهـم مـا سـبق ان                  

كما تعرض في هـذا البـاب للحيـاة         ،  لدولة السلجوقية عرفوه من هذه النظم العسكرية في ا      

االقتصادية من صناعة وفنون واخيراً تطرق إلى الحديث عن الحركة العلمية والثقافية فـي              

وفي الختام جاءت نتائج البحث التي أكدت ان الموصل         ،  الموصل خالل حكم الوالة السالجقة    

وان مكانتها  ،   حملت لواء الجهاد ضدهم    اوإنههي القاعدة والنواة االولى لمواجهة الصليبيين       

  .الجغرافية والعسكرية ال يمكن تجاهله

ان هذا الكتاب هو في األصل عمل أكاديمي مقدم لنيل أطروحة الدكتوراه  مقدمـة               

في حين كان  قد     ،  ١٩٨٠وطبع في بغداد سنة     ،  ١٩٧٥ سنة   اإلسكندريةلكلية اآلداب جامعة    

، )دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكـي        (مة  أنجز قبله رسالة الماجستير الموسو    

ويبدو ان الدراسات التاريخية في عقد السبعينات من القرن الماضي حاولت تغطيـة تـاريخ               

وبالتالي فان هذين العملين لرشيد عبد اهللا الجميلي يكملهمـا          ،  المدن العراقية والموصل منها   

 أنجز رسالته الماجستير عن عماد الدين زنكي        عمل األستاذ الدكتور عماد الدين خليل عندما      

  .التي كانت حلقة الوصل مابين رسالة الماجستير لرشيد الجميلي وأطروحته للدكتوراه
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لفـات التـي تتعلـق بمدينـة     جي العديد من المؤ  ه   المرحوم سعيد الديو   األستاذ ألف

الموصل ومنها كتابه تاريخ الموصل بجزأيه األول والثاني وقد صـدر الجـزء األول عـن                

والجزء الثاني صدر عن مديرية دار الكتب       ،  ١٩٨٢مطبوعات المجمع العلمي العراقي سنة      

وهو من الكتب المهمة والقيمة ألنه تناول تاريخ الموصل         . ٢٠٠١الموصل  ،  للطباعة والنشر 

  .فترات التاريخية المختلفة وحتى عهد السيطرة العثمانيةقبل اإلسالم مرورا بال

فقد أشار المؤلف في مقدمة ، وسنتناول في هذا العرض تاريخ الموصل بجزئه األول       

، الموصل إحدى قواعد بالد العرب واإلسـالم      : "الكتاب إلى السبب الذي دعاه إلى تأليفه فقال       

 مذ نشأت عكفت على تتبع تاريخ بلدتي        واني. ولها تاريخ حافل بالمآثر في اختالف العصور      

فنشرت عدة كتب وأبحـاث فـي       . ووفقني اهللا عز وجل أن أساهم في الكتابة عنها        . وتراثها

يكون في متنـاول    ،  ورأيت من المفيد ان اكتب تاريخا جامعا لها       ،  تاريخها وتراثها وأعالمها  

  ".لعلوم والفنونوماضيها الغني بالمفاخر وا، من يريد االطالع على تراثها المجيد

فـذكر  ،  اختصر المؤلف في هذا الكتاب الحوادث السياسية والحروب والمنازعـات         

وركز جهده على الجوانب الحضارية السيما العلم        .منها بصورة مجملة ماله اثر في المدينة      

وتناول بـشكل مـوجز      .ومن قام فيها بدور بارز من أعالم الفكر       ،  واألدب والفن واالقتصاد  

، واألكـراد ،  والعـرب ،  واآلراميـون ،  وسكانها من األشـوريون   ،  ونشوؤها،  ينةموقع المد 
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والفـتح  ، ثم ذكر الموصل في عصر الخلفـاء الراشـدين  ، وحكامها قبل اإلسالم  ،  والجرامقة

كما أشار إلـى    ،  وهجرة القبائل العربية إليها   ،  وتمصيرها .م٦٣٧/ـه١٦اإلسالمي لها سنة    

وتحدث عن الموصـل فـي      ـ،  ه٤٠-١٦ي من سنة    والة الموصل في فترة العصر الراشد     

وأشـهر الـوالة    ،  اذ أشار إلى توطيد الحكم األموي فيهـا       ـ،  ه١٣٢-٤٠العهد األموي من  

والحر ،  ويحيى بن يحيى الغساني   ،  وسعيد بن عبد الملك   ،  مثل محمد بن مروان   ،  وإصالحاتهم

األسـواق   خطط المدينة في العصر األمـوي مـن          ركما ذك  .ومروان بن محمد  ،  بن يوسف 

ثـم تنـاول     .ـه١٣٢-٤٠مع األشارة إلى والة الموصل في العهد األموي من          ،  والمساجد

-١٣٢فتحدث أوال عن دور الـوالة العباسـيين          .المؤلف تاريخ الموصل في العهد العباسي     

 الحمدانيين الذين أسسوا الدولة الحمدانية      ومجيء،  وسياستهم،   الذين حكموا الموصل   ـه٢٩١

-٣٨١ العقيليين الذين حكموا الموصل مـن      يءثم مج  .ـه٣٨١-٢٩١منوحكموا الموصل   

وكـذلك  ،  وقلعتها،  وقصورها،  فأشار إلى أهميتها  ،  كما تحدث عن خطط الموصل     .ـه٤٨٦

فـضال عـن مـساجدها       .تحدث عن سور المدينة وجسرها وأسواقها ودروبها ومحالتهـا        

  .ومراقدها

، الحضارية في مدينة الموصل   وسلط األستاذ سعيد الديوه جي الضوء على الجوانب         

فذكر العديد  ،  فتحدث عن العلم واألدب في الموصل في الفترات التاريخية المشار إليها أعاله           

والـسري  ، وهمام بن غالب الموصلي، ومنهم مخلد بن بكار الموصلي، من شعرائها وأدبائها  

، لمفـسرون مثـل ا  ،  كما ذكر العديد من علمائها وفي شتى االختـصاصات        .وغيرهم،  الرفاء

وتحدث عن الحيـاة االقتـصادية بأوجههـا        .واألطباء،  والمؤرخون،  والنحويون،  والمحدثون

، كما أشار إلى الحياة االجتماعيـة      )التجارة،  الصناعة،  الزراعة(المختلفة في مدينة الموصل     

  .واألديرة التي عرفت بها، واأللعاب التي كانوا يمارسونها، واألماكن الترفيهية

لمرحوم سعيد الديوه جي للحديث عن الموصـل فـي عـصر الـسلطنة              ثم انتقل ا  

والوالة الـسالجقة الـذين     ،  فأشار إلى وضع البالد على عهدهم      .ـه٥٢١-٤٩٥السلجوقية  

وذكـر حكـام    ـ،  ه٦٦٠-٥٢١كذلك تحدث عن الموصل في فترة الحكم االتابكي         ،  حكموها

،  مرت بها الموصل فـي عهـدهم       الدولة االتابكية وابرز األحداث السياسية والعسكرية التي      

ووصول بدر الدين   ،  وتحدث بشي من التفصيل عن عماد الدين زنكي مؤسس الدولة االتابكية          
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،  الملك الصالح بن بدر الـدين لؤلـؤ        ءومن ثم مجي  ،  والسياسة التي اتبعها  ،  لؤلؤ إلى الحكم  

  .وهجوم المغول على الموصل واحتاللها

فذكر قلعة  . ترة الحكم السلجوقي واالتابكي   وتحدث المؤلف عن أوضاع المدينة في ف      

، ومـساجدها ،  كما ذكر بشي من التفـصيل جوامعهـا        .وأبواب المدينة ،  وسورها،  الموصل

ومن المساجد التي أوردها مـسجد عمـر         .مثل الجامع األموي والجامع النوري    ،  ومدارسها

ـ ،  ومن المدارس التي أشـار إليهـا      .ومسجد التركماني وغيرها  ،  المال ، ة النظاميـة  المدرس

، والمدرسـة البدريـة   ،  والمدرسـة النوريـة   ،  والمدرسة العزية ،  والمدرسة االتابكية العتيقة  

، ودار الحديث المظفريـة   ،  كذلك ذكر دور الحديث فيها مثل دار الحديث المهاجرية        .وغيرها

، والمـشاهد  .ورباط ابن الشهرزوري  ،  فضال عن اإلشارة إلى الربط مثل الرباط المجاهدي       

وكذلك اإلشارة إلـى    ،  ومشهد اوالد الحسن  ،  ومشهد علي الهادي  ،  شهد يحيى بن القاسم   مثل م 

  .العديد من المقابر

فقد سلط المؤلف الـضوء     ،  أما األوضاع الحضارية فترة الحكم السلجوقي واالتابكي      

على العديد من أوجه النشاط الحضاري في تلك الفترة التاريخية السيما في المجال العلمـي               

إذ أصـبحت   ،  فأشار إلى إقبال الملوك واألمراء علـى الـشعر واألدب والعلـوم           ،  والفكري

مثـل  ،   اآلسر العلمية   من وبرزت العديد ،  الموصل من المراكز الثقافية في الهالل الخصيب      

، وأسرة أبنـاء مهـاجر    ،  وأسرة أبناء األثير  ،  وآسرة أبناء يونس بن منعة    ،  بيت الشهرزوري 

 العديد من الشعراء والى المذاهب الفقهية في مدينة الموصـل           كما أشار إلى   .وأسرة ابن هبل  

وأشار إلى العديد من الفقهاء الذين    . والحنبلي والحنفي ،  وهي المذهب الشافعي  ،  في تلك الفترة  

، والمحـدثون ،  والقراء،  كذلك تحدث عن المفسرون   ،  برزوا في كل مذهب من هذه المذاهب      

 فضال .الذين برزوا في تلك الفترة التاريخية     ،  نحويونوال،  والبلدانيون،  والمؤرخون،  واألطباء

كمـا   ).التجـارة -الصناعة-الزراعة(عن ذلك فقد تحدث المؤلف عن الجوانب االقتصادية          

ضم كتاب  ،  وغيرها وأخيرا ،  واالحتفاالت،  واأللعاب،  وأماكن التنزه ،  تناول الحياة االجتماعية  

لقـة بتـاريخ الموصـل فـي العـصور      والصور المتع ،  تاريخ الموصل العديد من المالحق    

  .اإلسالمية
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دراسـة  . وفيات األطفال (قدم الباحث فراس عباس فاضل البياتي رسالته الموسومة           

لنيل شهادة الماجستير في علـم      ) ١٩٩٩-١٩٩٠ميدانية تحليلية في محافظة نينوى للمدة من        

 وكانت بإشراف األستاذ المـساعد      ٢٠٠٣االجتماع من كلية اآلداب في جامعة الموصل عام         

  .موفق ويسي محمود

الفصل األول كان عرض لمشكلة الدراسة وأهميتها       ،  لدراسة سبعة فصول  تضمنت ا   

أما الفصل الثاني فقد قسم إلى مبحثين تضمن االول التعريف بالمفاهيم مثـل             ،  والهدف منها 

في حين قدم المبحـث الثـاني مـوجزا         ،  الحصار االقتصادي ،  النمو السكاني ،  الطفل،  الوفاة

وجاء الفصل الثالث تحـت     ،  ة واألجنبية ومن ثم مناقشتها    للدراسات السابقة العراقية والعربي   

أما الفصل الرابع فعالج اإلطار المنهجي للدراسة       ،  ةعنوان وفيات األطفال مقاربة سوسيولجي    

وتضمن نوع الدراسة ومناهجها وعينة الدراسة وأدواتها ومجاالتهـا وفرضـيات الدراسـة             

وجـاء الفـصل    ،   في الدراسة الميدانيـة    وأخيرا الوسائل اإلحصائية التي استخدمها الباحث     

أما الفصل السادس فتناول    ،  أرقام ودالئل . الخامس بعنوان وفيات األطفال في محافظة نينوى      

عرض نتائج الدراسة الميدانية لوحدات العينة وتحليلها وضم ثالث مباحث أساسـية وهـي              

اصة بالطفل المتـوفى    عرض البيانات األساسية لعينة الدراسة وتحليلها وعرض البيانات الخ        

                                                 

 مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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أمـا  ،  وتحليلها وأخيرا عرض البيانات الخاصة بظروف األسرة وتحليلها وقت وفاة طفلهـا           

  .الفصل السابع فضم ملخص النتائج والتوصيات لمواجهة وفيات األطفال خالل فترة الحصار

ذكر الباحث ان وفيات األطفال تعد ظاهرة واضحة في الدول النامية على الرغم من                

ور العلمي والطبي لبعض الدول وبدت مشكلة تالحق هذه المجتمعات وتؤثر في تركيبها             التط

السكاني وتحرمه من مشاريعه التنموية المستقبلية ألن األطفال هم صورة المستقبل فضال عن 

أنها ظاهرة اجتماعية تلعب العوامل االجتماعية فيها دورا بارزا في مـستوياتها واتجاهاتهـا        

  . العمرية هي األكثر تأثرا باألوضاع السائدة في المجتمع الذي نعيش فيهألن هذه الفئة

وفي ظل ظروف الحصار ارتفعت نسبة وفيات األطفال ومستوياتها بشكل ملحـوظ              

فالحصار اثر سلبا في الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والصحية في مجتمعنا مما            

ت مشكلة اجتماعية لها اثـار علـى األسـرة أوال           انعكس على حياة أطفالنا وبالتالي أصبح     

  .والمجتمع ثانيا

إن الدراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب ارتفاع وفيات األطفال في محافظة نينوى               

وقـد اختـار   ، وتصنيف المعطيات المتعلقة بها وتبويبها وتحليلها) ١٩٩٩-١٩٩٠(للمدة من  

 األطفال في محافظة نينوى وازديـاد       الباحث الموضوع ألهميته نتيجة الرتفاع نسب وفيات      

تأثيره فيها من جهة فضال عن قلة البحوث والدراسات العراقية التي تناولت أسباب وفيـات               

  . من جهة أخرىياألطفال وآثارها من منظور سوسيولوج

أسرة ممن توفي لهم أطفال في المدة المختارة للدراسة         ) ٢٥٠(شملت عينة الدراسة      

وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية       ،  قة العينة القصدية  اختارهم الباحث بطري  

التي تستلزم استخدام أكثر من منهج للحصول على المعلومة فقد اسـتخدم الباحـث المـنهج                

التاريخي والمقارن والمسح االجتماعي واعتمد أدوات أخرى لجمع المعلومات منها سجالت           

وثائق في دائرة صحة نينوى فـضال عـن االسـتبيان           وفيات األطفال في محافظة نينوى وال     

  .والمقابلة والمالحظة

 إن نسب وفيات األطفال ازدادت فـي        -:وضع الباحث فرضية رئيسة للدراسة هي         

  .وبسببه) ١٩٩٩-١٩٩٠(محافظة نينوى خالل مدة الحصار االقتصادي على القطر
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وفيات األطفال هناك عالقة بين ارتفاع نسب : كما وضع فرضيات فرعية خمس هي  

هناك عالقة بين ارتفـاع نـسب وفيـات األطفـال      ،  وانخفاض المستوى االقتصادي لألسرة   

هناك عالقة بين ارتفـاع نـسب وفيـات األطفـال           ،  وانخفاض المستوى االجتماعي لألسرة   

، ات األطفال في الريف أعلى من المدينـة       يإن نسب وف  ،  وانخفاض المستوى التعليمي لألسرة   

  .فال من الذكور أعلى من مثيالتها عند اإلناثنسب وفيات األط

وفي معرض حديثه عن وفيات األطفال في محافظة نينوى ذكر إن الحصار لعـب                

دورا فاعال في التركيب السكاني لمحافظة نينوى من حيث أثره في ارتفـاع نـسب وفيـات      

 واضحا على   األطفال في ظل هذه الظروف وبالتالي انخفاض أمد الحياة المتوقع الذي انعكس           

واختلف بطبيعة الحال األثر السلبي للحصار من قضاء إلى آخر          ،  الكثافة السكانية لكل قضاء   

وذلك من خالل مستويات واتجاهات وفيات كل قضاء وهذا ما اتضح عن طريق المسح الذي               

قام به لسجالت الوفيات في جميع مستشفيات األطفال في محافظة نينـوى وهـي مستـشفى              

مستـشفى  ،  مستشفى ابـن األثيـر لألطفـال      ،  مستشفى الخنساء لألطفال  ،  يميالرازي التعل 

مستـشفى البعـاج    ،  مستشفى الحمدانية العام  ،  الزهراوي لألطفال مستشفى ابن سينا لألطفال     

  .مستشفى تلعفر العام، مستشفى سنجار العام، مستشفى الشيخان العام، العام

عندما تكلم عن وفيات األطفال إن      وبصورة عامة فقد ذكر الباحث في الفصل الثالث           

عوامل وأسباب داخلية طبيعيـة أو مـا        :هناك صنفان من الوفيات إذا استبعدنا الحوادث هي       

مثل أمراض السرطان والسكر والقلب ووفيات األطفـال        ،   بالمرض ييسمى الموت البيولوج  

ويقصد بها  وعوامل خارجية بيئية    ،  الخدج إذ ال دخل للمستوى االجتماعي في هذه األمراض        

وفيات بأمراض نستطيع أن نسميها اجتماعية مثل السل وأمراض األطفال المعدية إذ تتدخل             

ومن هنا  ،  فيها المستويات االقتصادية فهي تظهر نتيجة سوء التغذية والمسكن الناتج من الفقر           

يكشف الستار في إن ارتفاع معدالت وفيات األطفال في األحياء الفقيـرة انعكـاس لـسوء                

  .وى المعيشة وهبوط القدرة االقتصادية من ناحية وجهل األمهات من ناحية أخرىمست
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  -:وعند انتهاء الباحث من دراسته عرض لنا النتائج التالية  

 عـن   ١٩٩٩-١٩٩٠ظهور ارتفاع نسب وفيات األطفال في محافظة نينوى للمدة مـن            -١

  .١٩٨٩سنوات ما قبل الحصار 

  .فى في هذه الفترةولديها أكثر من طفل مت% ٣٥,٢ أسرة وبنسبة٨٨اتضح أن -٢

  .ارتفاع نسب وفيات األطفال بشكل ملحوظ في األسر ذات المستويات الصحية المنخفضة-٣

قلة نسبة وفيات األطفال  من الذين كانت رضاعتهم طبيعية عن األطفال الـذين كانـت                -٤

% ٢٢,٨ طبيعيـة  رضاعتهم اصطناعية إذ كانت نسبة وفيات األطفال الذين كانت رضاعتهم         

  %.٤٨,٢في حين كانت نسبة وفيات األطفال الذين كانت رضاعتهم اصطناعية 

ارتفعت نسبة وفيات األطفال البكر أي الوالدة األولى عن وفيات األطفال من التسلسالت             -٥

  %.٣٩,٣األخرى اذ سجلت 

% ٣٧بة  ارتفاع نسب وفيات األطفال لألمهات الالتي لم يتمتعن بإجازة أمومة مسجلة نس           -٦

  %.٦٣عن األمهات الالتي تمتعن بإجازة أمومة والتي سجلت 

  -:اما فيما يتعلق بنتائج الفرضيات فتبين

   ارتفاع نسب وفيات األطفال في محافظة نينوى في ظل الحصار االقتصادي من-١

   عن السنوات السابقة١٩٩٩-١٩٩٠ 

ات االقتـصادية    ثمة عالقة بين ارتفاع نـسب وفيـات األطفـال وانخفـاض المـستوي              -٢

  .واالجتماعية والتعليمية لألسرة

إذ سـجلت نـسبة     ،   ثمة فرق بين نسب وفيات أطفال الريف والمدينة ولصالح الريـف           -٣

  %.٤٠,٤في حين كانت في المدينة بنسبة % ٥٩,٦

إذ ارتفعت نسب وفيات اإلنـاث إلـى        ،   ثمة فرق في نسب وفيات األطفال ذكورا وإناثا        -٤

  %.٤٤,٤ن الذكور نسبة عن مثيالتها م% ٥٥,٦
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/ قدم الدراسة الباحث حارث علي حسن لنيل شهادة الماجستير في قسم علم االجتماع            

 عملية  حاول الباحث أن يبين بأن    ،  صفحة) ٢٠٩( وتقع الرسالة في     ٢٠٠٥كلية اآلداب لسنة    

جعلـت علمـاء    ،  التحضر وما تفرزه من تغيير على البنى االجتماعية وااليكولوجية للمدينة         

االجتماع بصفة خاصة يصبون جل اهتمامهم على دراسة األحياء الشعبية كظاهرة اجتماعية            

كما تسهم في خلـق     ،  وذلك ألنها تعد من العوامل التي تعيق التحضر       . على أشكالها المختلفة  

  . والتي يمكن أن تمتد إلى أرجاء المدينة،  االجتماعية واالقتصادية والصحيةالمشكالت

وقد وقع االختيـار علـى حـي        ،  وفي هذا الصدد قام الباحث بإجراء هذه الدراسة       

نموذجاً للدراسة لما لهذا الحي من سمات ومؤشرات تعكس طبيعة الحي الـشعبي             أالرافدين  

إذ يقع الحي على جانب المدينـة الغربـي وان          ،  عيالمتخلف على جانبيه العمراني واالجتما    

موقعه الجغرافي هذا على شكل أشبه بشبه جزيرة محاطاً بثالث جهات في حين تبقى الجهة               

حيث تـشتمل   ،  وهذه الجهات الثالثة المحيطة به تعد مصر معاناته ومشكالته        ،  الرابعة سائبة 

، )لخضروات الرئيسة في المدينةعلوة ا( على مناطق الحي الصناعي والمقبرة وسوق المعاش

  . وبهذا يشكل هذا الحي مجتمعاً معزوالً نسبيا عن بقية أحياء المدينة

لقد أخذت هذه الدراسة منحى الدراسة السوسيوانثروبولوجية وذلك لإلحاطة بكافـة           

وقد هدفت إلى معرفة ماهية هذا المجتمع من حيث تنظيمه ، جوانب واقع هذا المجتمع المحلي
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ومن ثم التعريف ، واهم مشكالته ونمط الخدمات فيه والتي تشكل البنى التحتية له، اعياالجتم

على أكثر هذه العوامل قوة وتأثيراً في الحياة االجتماعية اليومية والتي تعكس معانـاة هـذا                

  . المجتمع وصعوبة وقساوة الظروف المحيطة به

، األول ثالثـة فـصول    نظري وميداني تضمن الباب     : احتوت الدراسة على جانبين   

اختص أولها باإلطار المنهجي للدراسة والمفهومي للدراسة واشتمل علـى أسـباب اختيـار              

فـي  . أهمية الدراسة وأهدافها واهم المناهج المتبعة فيها      ،  وتحديد مشكلة الدراسة  ،  الموضوع

 حيـث  حين جاء في الثاني اإلطار ألمفهومي وقد تضمن أهم المفاهيم التي تناولتها الدراسـة        

  . ابتدأ الباحث بعرض مفهوم المحلة والحي والمدينة

 أما الفصل الثاني فقد احتوى على الدراسات السابقة في هذا المجال والتي تضمنت             

فيما اختص المبحث الثالث بتوضيح األحياء المتخلفة فـي         ،  دراستان عراقية وعربية وأجنبية   

تص األول عن ماهية األحياء المتخلفة      اخ،  وقد تألف من أربعة مباحث    ،  المنظور االجتماعي 

حاول الباحث أن يتطرق إلى مجتمع المناطق المتخلفـة والـذي           ،  والذي تضمن مقدمة عنها   

في بيته االجتماعيـة  ،  يمثل عالماً خاصاً يختلف في جوانبه الكثيرة عن عالم األحياء المتقدمة          

 قـام الباحـث بتوضـيح       إلى جانب ذلـك   ،  والنفسية وسماته وخصائصه التنظيمية والثقافية    

فقد اختلفت التسميات التي تطلق على ، التسميات واألوصاف التي تطلق على األحياء المتخلفة

وهذا ،  وكل بلد يطلق عليها وصفاً ومصطلحاً مختلفاً ومغايراً لغيره من البلدان          ،  هذه األحياء 

( أو في خارجها، )اخليةالمدينة الد( االختالف في التسميات لألحياء الواقعة في مركز المدينة  

منها خصوصية ذلـك المجتمـع الحـضارية واالجتماعيـة          ،  ينبع من عدة عوامل   ) أطرافها

أما تصنيف األحياء   . فضالً عن تنظيمها االجتماعي   ،  وااليكولوجية وعوامل نشأة تلك األحياء    

ـ                 سب المتخلفة فقد بين الباحث إن األحياء المتخلفة في العالم تصنف إلى أنـواع مختلفـة ح

منها نوعية ساكنيها وثقافتهم وخلفيـاتهم االجتماعيـة        ،  مؤشرات معينة عامة معروفة لديهم    

أمـا  . وموقعها الجغرافي من المدينة ومظهرها االيكولوجي والعمراني ونوعيـة مـساكنها          

المبحث الثاني فقد تناول عوامل نشأة األحياء المتخلفة فقد تطرق الباحث فيها إلـى إن نمـو                 

، تخلفة وانتشارها يكون لجملة عوامل وظروف متداخلة تكمل الواحـدة األخـرى           األحياء الم 

وتمر عبر مراحل زمنية تتراكم فيها جملة متغيرات لتشكل لنا أحياء سكنية تؤلف مجتمعات              

محلية تكون من إفرازات المراحل الـسابقة والالحقـة بتراكمهـا التـاريخي والجغرافـي               
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وامل هي التي توضح لنا ماهية هذه األحيـاء المتخلفـة           فهذه الع ،  واالجتماعي وااليكولوجي 

أما المبحث الثالـث فقـد تـضمن        . واالقتصادية،  وااليكولوجية،  ومنها العوامل االجتماعية  

خصائص األحياء المتخلفة حاول الباحث أن يبين بأن األحياء المتخلفة لها موقعان جغرافيان             

واألحياء الجديـدة فـي     ،  القديمة وسط المدينة  ويتمثالن باألحياء   ،  على األغلب تتمركز فيهما   

أطراف المدينة ولكل من هذين الموقعين سماته وخصائصه االيكولوجية والتنظيمية الخاصة           

أما المبحث الرابع فكان مخصص عن األحياء المتخلفة في الميـزان تـضمن المبحـث               . به

  .  التصميم العمراني والجانب االجتماعي

جانب الميداني للدراسة والذي جاء في فصلين هما الرابـع          واختص الباب الثاني بال   

وقد احتوى الفصل الرابع على توضيح منهجية الدراسة الميدانية والتي تـضمنت            ،  والخامس

حيـث  ،  وعينتها فقد اعتمد الباحث األسلوب العشوائي المنـتظم       ،  ومجتمعها،  منهج الدراسة 

وقد ارتأى الباحث الحصول    ،  صة التموينية اعتمد على قوائم األسماء التي يعتمدها وكالء الح       

وقد اعتمـد االسـم   ، اسم)١٠٠(من المجتمع األصلي لتشمل كل قائمة      % ٢على عينة بنسبة    

وبهـذا تكـون    ،  اسـم ) بمائة(األول من القائمة واالسم األخير وحسب الفئة العددية المحددة          

ـ    ،  رب أسـرة  ) ٢٠٠(للباحث عينة عشوائية منظمة مـن        ستخدمة لجمـع   أمـا األدوات الم

فضال عن أهم الـصعوبات التـي       ،  المقابلة،  المالحظة بالمشاركة ،  المعلومات فهي االستبيان  

  واجهها الباحث

اخـتص األول   ،  أما الفصل الخامس فقد تضمن عرض متغيرات الدراسة وتحليلهـا         

في حين جاء فـي الثـاني معرفـة طبيعـة           ،  بعرض البيانات المتعلقة بماهية حي الرافدين     

وجاء في الثالث معرفة المتغيرات األكثر ارتباطـاً      ،  )المصفوفة( اطات بين المتغيرات    االرتب

  .  وتأثيراً من العوامل باستخدام التحليل ألعاملي

   -:وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج 

 إن حي الرافدين يعد من المناطق الحضرية المتخلفة والمهمشة ومحاط بجملة ظـروف              -١

حيث . نعكاسات على جوانبها االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية والثقافية       قاسية لها ا  

  . إن اغلبهم من النازحين من القرى واألرياف المجاورة لمدينة الموصل
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وتتـسم  ،  أما بخصوص تركيبته السكانية فهي خليط من اسر انحدرت من قبائل مختلفـة  -٢

لبطالة وارتفاع نـسبة المـشكالت االجتماعيـة        األسر بكبر حجمها وبتفشي األمية والفقر وا      

أما من ناحية الخدمات فيها فإنها تتسم بالضعف بجميع         ،  واالقتصادية والصحية بين الساكنين   

كما تنتـشر  ،  ابتداءاً من الخدمات الصحية وسوء شبكات الماء والمجاري والكهرباء        ،  أشكالها

  . األمراض بسبب تراكم النفايات بشكل كبير داخل الحي

فالمنازل اغلبها  ،   أما من الناحية العمرانية فان طبيعة الحياة تعكس البؤس والفقر ألبنائها           -٣

فهي بنيت عن طريق وضع اليد      ،  مبني من مواد رخيصة كالطين والجص والحجر والصفيح       

وتتسم الـشوارع  ، والتجاوزات في البناء على أراضي الدولة بسبب ظروف النزوح والهجرة        

 وانها ترابية وعرة وكثيرة المطبات والحفر وعدم اتساقها بسبب العـشوائية            واألزقة بالضيق 

 . في بناء المساكن
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