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العالمة الدكتور الراحل علي الوردي الشخصية الجدلية في طروحاتهـا الفكريـة،            

 الزمن، وتحديداً منـذ     وشاغل االوساط الفكرية والثقافية والعلمية على مدى خمسة عقود من         

، وتالها سلسة )شخصية الفرد العراقي(منتصف القرن العشرين، وفي باكورة مؤلفاته العلمية     

من المؤلفات فـي دراسـة بنيـة        

المجتمع العراقي، علـى صـعيد      

التفكيك والتركيب وفـق المـنهج      

العلمي القائم علـى، االسـتدالل      

ــق   ــة وف ــتنتاج والمقارن واالس

ــة  ــات الفكري ــة المقارب ومحاول

وايضاح جدوى التمـسك بمـنهج      

في دراسة تركيـب    ) االزدواجية(

المجتمع العراقي، علـى صـعيد      

ترابط نسيجه االجتماعي والبنيـة     

السياسية والواقع الطبقي، فـضالً     

عن تصديه لموضوع غايـة فـي       

االهمية والحساسية في تراكيـب     

ومكونات الثقافة العراقيـة وهـي      

  ).ثنائية البداوة والحضارة(

تلك الطروحات التي قادته           

للدخول في احتدام فكري شائك مع      
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  .زمالئه واقرانه العلماء ومن مجايليه وابرزهم العالمة الدكتور عبد الجليل الطاهر وغيره

لقد نهل جيل واسع من االكاديميين المتخصصين ومحبي الثقافة وعلم االجتماع، من              

دراسـة فـي طبيعـة      (دي والسيما دراسته الشهيرة     علم العالمة االستاذ الدكتور علي الور     

بأجزائه الثمانية، وبقية مؤلفاته، التي ) لمحات من تاريخ العراق الحديث  (و  ) المجتمع العراقي 

اعتقد جازماً بأنه اليمكن بأي حال من األحوال تجاوزها في محاولة التصدي لموضـوعات              

  .لعصور الحديثةتتعلق باألوضاع االجتماعية للمجتمع العراقي خالل ا

لقد تمكن الرائد الصحفي والناقد العراقي الكبير سعد الدين خضر وهو ممن تتلمـذ                

على الدكتور علي الوردي، من متابعة ورصد وجمع تلك السجاالت والمطارحات، وكتابات            

الضد بين الوردي وزمالئه ومعاصريه، في نقاشات أثرت المـشهد الفكـري منـذ مطلـع                

الصادر ) مطارحات علي الورد، كتابات الضد    (في كتابه الموسوم    . شرينسبعينات القرن الع  

 ١٢٢ووقـع الكتـاب بــ       ) ٢٠١٢(عن مكتبة الجيل العربي بالموصل في طبعته األولى         

  .صفحة

ترجع فكرة إصدار   : "وعن سبب إصداره يقول األستاذ سعد الدين خضر في مقدمته           

 وتوثيق وعرض تلك المناقـشات الحـادة   هذا الكتاب الى رغبة ملحة عندي، دفعتني لترتيب       

والسجاالت الحية التي دارت بين الدكتور علي الوردي والدكتور عبد الجليل طـاهر، وقـد               

شغلت تلك المناقشات األوساط الثقافية واألكاديمية العراقية في حينها سيما وان المتحـاوران             

  ..".لفكريةيعتبران من رواد علم االجتماع في العراق ومن أقطاب الحركة ا

وفق العنـاوين   ) منهج الوردي وكتاباته  (وضم الكتاب فصلين، أولهما حمل عنوان         

  :الجانبية التالية

  .استذكارات الدرس األول.. الدكتور علي الوردي معلماً  •

 .أبحاث وكتابات اجتماعية مبكرة •

 !!اتهام الوردي بمنهج خالف تُعرف/ ؟؟ !!حوارات ام مهاترات •

احتـوى علـى   ) مطارحات وتجاذبات : االزدواجية  (فجاء عنوانه   اما الفصل الثاني    

  :العناوين التالية

بـين الـوردي    ) التناشز االجتماعي (ومفهوم  ) ازدواجية الشخصية العراقية  (معركة   •

  ..!!وخصومه



 

)٤(

@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QWH@O@æbjÈ’@@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

 .أرجوحة االزدواجية: أرجوحة الوردي •

 .الوردي يرد •

 .مرة اخرى.. األرجوحة  •

 .أخالق العلماء •

 .لفالسفةحلم ا.. حجر الحكمة •

 .مداخلة زيد خلوصي ومناقشته مقال الوردي •

 .كاتب اخر يشارك في الحوار •

 .اوهام الدكتور علي الوردي في النحو العربي •

 ؟!!شتائم ام مناقشات •

 ..!!جبة الدرويش •

 .دروس من التاريخ •

 .طروحات الوردي في ضوء مناهج النقد الحديث •

 .هؤالء ناقشوا الوردي •

 ؟!!كتب للوردي لم تصدر •

م الكتاب بالمالحق التي احتوت على نماذج من اغلفة كتب الدكتور علي الوردي وخت

وبعض الصفحات والعناوين للصحف التي نشرت المطارحات والنقاشات بين قطبـي علـم             

  .االجتماع الوردي والطاهر وسواهما، ثم قائمة المصادر المعتمدة في الكتاب

راً مهماً من االراء الفكرية المتـضادة       في الحقيقة ان هذا الكتاب يحمل في ثناياه قد          

وهنا ). الوردي والطاهر (والمماحكة احياناً بين عمالقين من عمالقة الفكر والعلم في العراق           

الن المعارك يتمخض عنها دوماً خسائر لدى الطـرفين،         ) معارك(ال ارغب باستخدام عبارة     

 اثراء الموضـوعات المتـضادة      وهنا فان النقاشات الفكرية التي احتدمت لم ينتج عنها سوى         

فكٌل له اراءه ومبرراته واساليبه البحثية، ولكل منهما مريدين ومؤيدين فيما ذهبا اليـه مـن                

الطروحات، وبالنتيجة النهائية كانت تعبيراً عن خالصة اراء فكريـة اكاديميـة محـصتها              

ب هو جهد كبير قـام      وعليه فان هذا الكتا   . القراءات والمزيد من الكتابات والدراسات العلمية     

به الكاتب والناقد العراقي سعد الدين خضر ويستحق القراءة لما يحققه مـن فائـدة المتعـة                 

  .واالضافة المعرفية لدى القارئ
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جامعة / بقي ان اقول ان المؤلف من مواليد مدينة الموصل، تخرج في قسم االجتماع   

  .درت في العراقعمل محرراً ومديراً لتحرير عدد من الصحف التي ص. بغداد

  :صدرت له الكتب االتية

  .١٩٦٨ - الموصل- مطابع الجمهورية-الرأي العام وقوى التحريك -١

 .١٩٧١ بغداد -منظمات الزنوج وحركاتهم في الواليات المتحدة، وزارة االعالم -٢

 -صحافة الملحق وتطور الصحافة العربية، المركمز الثقـافي لجامعـة الموصـل            -٣

١٩٧٦. 

 وزارة - دار الشؤون الثقافية العامة    -سلة الموسوعة الصغيرة  الصحافة والعصر، سل   -٤

 .١٩٨٦االعالم 

 الموصـل   –معالجات وتطبيقات، مطبوع بالليزر بثالث نسخ فقـط         .. في الصحافة  -٥

٢٠٠١. 

بالموصل ) الفتى(م، صدر عن مكتب     ٢٠٠٣صحف العراق بعد العاشر من نيسان        -٦

الجيل (م عن مكتبة    ٢٠٠٨عام  م بالطبعة االولى ثم صدرت الطبعة الثانية        ٢٠٠٦ –

 .بالموصل) العربي

الجيـل  (دراسات ومراجعات واراء، صدر عن مكتبـة        .. في الصحافة والصحف   -٧

 .م٢٠٠٧بالموصل عام ) العربي

بالموصـل عـام    ) الفتـى (احداث وشخصيات من تاريخنا المعاصر، عن مكتـب          -٨

 .م٢٠٠٨

رة العربيـة فـي     مقاربات في االبداع النسوي، صدر عن دار الحضا       : انثى النص  -٩

 .م٢٠٠٤القاهرة 

مساءالت نقدية، صدر عن مكتبة الجيل العربـي        .. في بنية السرد النسوي    -١٠

 .م٢٠٠٩بالموصل 

كتابات الضد، صدر عـن دار الجيـل        .. مطارحات الدكتور علي الوردي    -١١

  .٢٠١٢العربي، الموصل 
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تقدمت بها سجى قحطان محمد علي الى قسم التاريخ كلية االداب جامعة الموصـل                      

  . صفحة٢٦٠علي شاكر علي وعدد صفحاتها . د. باشراف أ٢٠٠٢سنة 

واقول ال يزال تاريخ المدن العربية اإلسالمية بحاجة إلى مزيـد مـن الدراسـات                        

غرض فهم السياق التاريخي للتطور السياسي واالجتماعي واالقتـصادي واإلداري          المعمقة؛ ل 

لهذه المدن والسيما مثل مدينة الموصل التي امتازت كغيرها من المدن العراقية بمواصـفات    

جغرافية أضيفت عليها أهمية إستراتيجية أثرت في أحـداثها المتعاقبـة تـستحق الدراسـة               

م ١٨٧٩م وحتى عـام   ١٨٣٤ريخ الحقبة الواقعة بين عامي    والتمحيص في تاريخها خاصة تا    

 م حيـث    ١٨٧٩حيث زال الحكم ألجليلي وعادت المركزية لتسير اإلدارة فيها وحتـى عـام            

نهضت الموصل كوالية مستقلة قائمة بذاتها، وقد زخرت هذه الحقبة بأحداث جسام تمثلت في 

 لواليـة بغـداد فـضال عـن         م وتبعية الموصل  ١٨٣٩االنتفاضات االنتفاضة السكانية سنة     

اإلصالحات العثمانية وما عكسته من نتائج على الموصل والتي تمثلـت بفـتح القنـصليات               

  . االنكليزية الفرنسية في الموصل

تناول التمهيد الموقع الجغرافـي للموصـل       . إذ تضمنت الدراسة تمهيد وستة فصول             

رد موجز عن األوضاع اإلدارية العامة فـي        وأهميتها بالنسبة للعراق والدولة العثمانية ثم س      

 مـع التركيـز     ١٨٣٤ حتى عام    ١٥١٦المدينة  منذ بداية السيطرة العثمانية عليها  بعد عام           

  .على األوضاع اإلدارية

وأشار الفصل األول إلى مسألة اإلصالحات العثمانية التي شهدتها الفترة قيد البحـث                    

الموصل على وجه الخصوص  فضال عن االهتمامـات         ومدى تأثيرها على العراق عموما و     

  . اإلصالحية لوالة الموصل

وتطرق الفصل الثاني إلى دراسة التطور اإلداري والجهاز اإلداري في الموصل، إذ تضمن             

بيان فترات تبعية الموصل لوالية بغداد، وفترة نهوضها والية مستقلة عن محور بغداد مـع               

  . الموصل والجهازين الداريين المدني والعسكري فيهابيان التقسيمات اإلدارية لسنجق
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أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة إدارة التعليم في الموصل، وشمل عدة محاور                      

كما عالج الفصل مسألة التعليم النـسوي فـي الموصـل،           . منها المؤسسات التعليمية الحديثة   

طباعة التي أبتدأت في تلك الفترة      وتطرق إلى المدارس الخاصة فضال عن بحثه موضوع ال        

  .؛لما لها من اثر كبير في الناحية الثقافية

بينما جاء الفصل الرابع للحديث عن إدارة الخدمات الخاصة والعامة والتـي تـشمل              

دائرة الرسوم، واألوقاف، والقضاء والمحاكم، والصحة، وما يتبعها من مؤسسات حكوميـة            

  .تصاالت المتمثلة بالبريد والتلغراف وكذلك المواصالتوأهلية فضال عن وسائل اال

أما الفصل الخامس فقد قسم إلى قسمين ركز األول منه على إدارة األراضي فعـالج                       

عـام  ) الطابو(مسألة مسح األراضي وتنظيمها في ظل التنظيمات العثمانية ونظام التفويض           

 عن تطرقه لموضوع األراضي السنية       م وتطبيقاته في الموصل، وأسباب فشله فضال      ١٨٥٩

، أمـا  )١٩٠٩-١٨٧٦(التي بدا العمل بموجب نظامها في عهد السلطان عبد الحميد الثـاني        

القسم الثاني من هذا الفصل فقد عالج كل مايتعلق بالنظام المالي في الموصـل مـن تنظـيم                 

يتها، ثم الـواردات    ميزانية الوالية واإليرادات التي تشمل الضرائب، مع توضيح أساليب جبا         

المتأتية من التجارة والرسوم، ثم المصروفات وأصول تقسيمها فضال عن التطرق ألنـواع              

  . العمالت المستخدمة في الموصل خالل هذه الفترة ،لما لها من عالقة وثيقة بالنظام المالي 

ـ                    ة فـي   وأخيرا جعل الفصل السادس لدراسة العالقة بين المجتمـع والـدارة العثماني

الموصل، فتناول بالتوضيح المبسط الكيانات السكانية في الموصل والتي تم تقـسيمها علـى              

أسس عرقية ودينية، ثم تناول بالتوضيح والتحليل السياسة العثمانية تجاه السكان بأقسامهم، ثم             

تطرق إلى الحديث عن النشاط األجنبي في الموصل من حيث عالقـة األجانـب بـاإلدارة                

والقوانين العثمانية الخاصة باألجانب وأخيرا تطرق الفصل إلى التركيب الـداخلي           والسكان،  

  . لمدينة الموصل وعالقة الدارة بالطوائف الحرفية فيها 

من خالل استعراضنا لموضوع الرسالة يمكننا أن نحدد جملة أسباب كان في مقدمتها                    

موصل، فتارة تظهر كوالية وتارة أخـرى  تميز هذه الفترة بعدم استقرار الوضعية اإلدارية لل      

كانت تظهر كسنجق تابع لوالية بغداد وهذا ما سبب لنا حرجا في توحيد المـصطلح الـذي                 

  .يطلق على الموصل  فتارة نقول والية وتارة نقول سنجقا أو لواء

وعلى الرغم من أن هذه الفترة اشتهرت بحمل الدولة لواء اإلصالحات ومحاولتهـا                     

ش أجهزتها اإلدارية إال أنها لم تستطع تحقيق ما كانت  تنشده من إصالح  فعلى الصعيد                 إنعا
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اإلداري لم تدعم الحكومة خطواتها في إعادة الحكم المركزي بخطوة ثانية قائمة على أساس              

من موظفين أكفاء إلدارة المؤسسات الحكومية في الوالية فالكثير من الموظفين ابتداء مـن              

اءا بأصغر موظف في الجهاز اإلداري وصفوا بالفساد والرشوة وهذا ما أنعكس            الوالي وانته 

  .على تطبيق القوانين اإلصالحية في الوالية

وكان لسرعة الوالة خالل هذه الفترة أثره السلبي على اإلدارة أيضا فلـم يكـن والة                     

ة واحدة أو أقل ذلـك      خالل هذه الفترة سوى ضيوف لم تتجاوز فترة إقامة األغلبية منهم سن           

وعدم ، ليغادروا الموصل؛ األمر الذي أدى إلى عدم قدرة الوالي على التأقلم مع سكان الوالية             

قدرته على اإللمام بحاجات الوالية وبالتالي عدم اهتمامه بإصالح شؤونها إال ماندر األمـر              

ار الذي يمكن عده    الذي يؤمربه لذلك لم نلحظ بروز أي وال باستثناء محمد أينجة باشا بيرقد            

المسؤول عن تركيز أركان الحكم المركزي في الوالية أما من جاء بعده فلم يكن نصيب من                

  .اهتماماتهم

ومن جانب أخر لم تستطع الدولة توفير األموال الالزمة للتطبيق العملي إلصالحاتها                    

ئر البلدية االأنها لـم     على الرغم من أنها استحدثت مؤسسات جديدة كالمدارس الحديثة والدوا         

توفر لها التخصصات المالية الالزمة بالشكل الذي يمكنها من اداء أعمالها وواجباتها التي من 

  .اجلها

طياتها سنوات حكم الشهير الذي يطلـق       وعلى الرغم من ان هذه الفترة ضمنت بين                 

مدحت باشا وعلى الرغم من محاوالته في إصالح أوضاع العـراق إال أن مـن               ) بالمصلح(

إصالحاته لم تشمل والية الموصل بل تركزت على بغداد والبصرة خاصة بما يتعلق بالتعليم              

  .ث سنوات والصحة ويمكننا أن نعلل ذلك بقصر فترة حكم هذا الوالي لم تتجاوز الثال

كما ان اإلصالحات التي هدفت باألساس إلى تقوية الدولة فتحت ثغـرة غايـة فـي                        

الخطورة استخدمت ضد الدولة ونعني بذلك النفوذ األجنبي والتسهيالت واالمتيـازات التـي             

منحت لألجانب الذين بدأوا بالتغلغل في أوساط  الجماعات المختلفة مع الدولـة كاليزيديـة               

عن محاوالتهم للتغلغل بين أوساط العشائر العربية فضال عن تدخلهم في شؤون أبناء             فضال  

الطوائف غير المسلمة بوصفهم جزءاً من رعايا الدولة األمر الذي أدى ببعض الـوالة إلـى               

محاولة الوقوف بوجه األجانب على اختالف  عناوينهم وجنسياتهم غير ان هذا الموقف لـم               

  .بل الحكومة التي لم تنتبه لخطورة هذا التدخل يكن يحظى بالدعم  من ق
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لما كان للماضي حق علينا أن نحفظه ونعنى به حتى يكون تاريخا نورثه إلى األجيـال                      

ذكر كل من كتب فيها     القادمة ومن باب الحفاظ على ارث مدينتنا الموصل الحدباء علينا أن نت           

كان بحثي عن كل شخصية لم تنل حقها من الكتابة والتذكير فقد            . ومن قدم خدمة لهذه المدينة    

وجدت بعض هذه الشخصيات وسوف أحاول تناولها لتكون الفائـدة          

عامة لكل أبناء الموصل حتى نكون أوفياء لماضينا لكي تتـذكرنا           

ومـن هـذه    األجيال من بعدنا فنكون خير خلـف لخيـر سـلف            

  .الشخصيات التربوي فيصل االرحيم

 ولد التربوي والمؤرخ فيصل محمد االرحيم بمدينة الموصل              

 أكمل دراسـته االبتدائيـة فيهـا للعـام الدراسـي          ) م١٩٢٤( عام

واصل تحصيله العلمي فحـصل علـى شـهادة         ) م١٩٣٧\١٩٣٦(

وحصل على شـهادة دار المعلمـين      )م١٩٤٣\١٩٤٢(الثانوية عام   

 عمل مدرسا في مدارس الموصل فدرس في مدرسة راوندوز بـين أعـوام             )م١٩٤٤( عام

 انتقل بعدها للتدريس كمعلم في مدرسـة اربيـل الثانيـة بـين أعـوام               )م١٩٤٦ \١٩٤٤(

استمر في العطاء فانتقل إلى التدريس في مدرسـة زاخـو الثانيـة بـين               ) م١٩٥٠\١٩٤٦(

 \١٩٥١( ي مدرسة الـوطن بـين أعـوام       بعدها انتقل إلى التدريس ف    )م١٩٥١\١٩٥٠(عامي

ثم انتقل للتدريس لمدة عام في مدرسة االفيال للبنين بعدها قام بالتدريس بمدرسـة               )م١٩٥٧

بغـداد بمرتبـة    \وحصل بعدها على شهادة دار المعلمين العالية         )م١٩٥٨( النجد للبنين عام  

 )م١٩٥٨( ية من عامفعمل مدرس بعدها في مدرسة دار المعلمين االبتدائ ١٩٥٨الشرف عام 

حصل على شهادة الدبلوم العالي من معهد الدراسات العربية العاليـة التـابع              )م١٩٦٩( إلى

نال بعدها شهادة الماجستير بتقدير امتيـاز مـن كليـة           )م١٩٦٥(لجامعة الدول العربية عام     

وكان عنوان أطروحته    )م١٩٦٩( جمهورية مصر العربية عام   \جامعة عين شمس      \اآلداب  

انتدب للتدريس بالملكة العربية ) م١٩١٤\ ١٩٠٨(ور العراق تحت  حكم االتحاديين للفترة تط

عمل في التدريس بعدها في إعداديـة الرسـالة كمـا     )م١٩٨٣\١٩٦٧( السعودية بين أعوام 

تـوفي رحمـه اهللا بالموصـل عـام         ) م١٩٨٩\١٩٨٤( درس في معهد المعلمين بين أعوام     



 

)١٠(

@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QWH@O@æbjÈ’@@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

 طابـا مـشكلة   (حوث والمقاالت لم يتسنى له نشرها وهي        كان قد كتب عدد من الب      .م١٩٩٥

 ، بن باديس في ذكرى والدتـه المائـة        والشيخ عبد الحميد   ،أثارتها الصهيونية قديما وحديثا   

  ).وفلسطين مأساة القرن العشرين

òí©a@éÛbàÇcZ    

كان قد أوقف خزانتان للكتب األولى في مكتبة األوقاف في الموصل تحتـوي علـى                      

ـ ١٤٣٢ دورية حسب أخر جرد تم عام      ١٤كتابا و ١٧٢ والثانية في مكتبة جامع    . م٢٠١١\ ه

وبعد وفاته أوقفت عائلتـه     . الكفاءات تحتوي على خمسة كتب مؤلفة من خمسة عشر مجلدا         

مكتبته الشخصية في قسم الخزانات الشخصية في المكتبة المركزية في جامعة الموصل بلـغ              

  .م٢٠٠٩ية تم وقفها عام  دور٥٥كتابا و٩٦٥عدد كتبها 

@µí†b¥üa@áØy@o¥@Öa‹ÈÛa@Šìİm@lbn×IQYPXMQYQTâH@ @

احتوى الكتاب على  مقدمة وتسعة فصول وخمسة مالحق وبحث الكاتـب فيـه فتـرة                     

بعد أن نجحوا فـي     ) حزب االتحاد والترقي    (حرجة من تاريخ العراق تحت حكم االتحاديين      

ا من القضاء على محاولة االنقالب عليهم  التي كانت          م وتمكنو ١٩٠٨انقالبهم في تموز عام     

م وتم خلع السلطان علـى أثرهـا وسـيطر          ١٩٠٩ آذار   ٣١بقيادة السلطان عبد الحميد في      

االتحاديون على مقاليد الحكم في أنحاء الدولة العثمانية ودعموا سلطتهم بـالقوة العـسكرية              

وبشكل خاص  (ي في الدولة العثمانية     وبدؤا سياسية التتريك الموجهة ضد العنصر غير الترك       

كانت سياستهم موجه ضد العرب وكان رد العرب عليها تأسيس الجمعيات المناهضة لسياسة             

بحث المؤرخ أوضاع العراق خالل هذه الفترة الزمنية تكلم في الفصل األول مـن              ) التتريك  

مد حكم العثمانيين في    كتابه عن تطور نظام الحكم في العراق أثناء الحكم العثماني وكيف اعت           

إدارة الواليات العربية على دعامتين أساسيتين األولى الدعوى اإلسالمية فالسلطان العثماني           

الدعوى الثانية هـي الـدعوى      ) وهو منفذ شريعة اهللا في مملكته       (هو خلفية للمسلمين عامة     

غيـر المـسلمين    العثمانية  وكانت هذه الدعوى في مصلحة سكان البالد العثمانية بالعامة و           

كـذلك تنـاول    . خاصة من يهود ونصارى واألديان أألخرى حيث ربطتهم الرابطة العثمانية         

التقسيمات اإلدارية للعراق بكونه يتكون من ثالث واليات عثمانية وهي الموصـل وبغـداد              

والبصرة إضافة إلى التقسيمات اإلدارية قام بتحديد الحدود اإلدارية ومواقع تلك الواليات ثم             

انتقل للحديث عن القضاء وكيف اهتم االتحادين بإصالح المحاكم والقضاء فلعبت المحـاكم             

الشرعية دورا مهما في حسم القضايا المدنية والشرعية أما بالنسبة للجيش فقد أوضح الكاتب              
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وجود الجيش األمبرطوري وجيوش الواليات إضافة إلى تناوله طرق التجنيد العسكري حيث            

بارية في المدن والقرى وهنالك كثير من االستثناءات أما العشائر فيقبل منها            كانت الخدمة إج  

  .البدل المالي

في الفصل الثاني ناقش النظام العشائري القبلي في العراق ووجود القبائل العربية فقال                   

تيطان أن الفتح اإلسالمي للعراق هو احد أهم األسباب لتوافد القبائل العربية إلى العراق واالس           

فيه فقد تطلب قيام الحكم اإلسالمي بناء المعسكرات والمدن إلسكان الجـيش والمـسؤولين              

وهنا يناقش بـان بعـض      .والحكام فاستقرت القبائل العربية في الربوع الخصبة في العراق          

القبائل العربية سكنت المدن وامتهنوا التجارة وعملوا في الـسياسة والقـسم األخـر سـكن                

وبين الكتاب تفصيال عن    .ن الزراعة والقسم األكبر بقيت تعيش عيشة البداوة         األرياف وامته 

القبائل العدنانية والقحطانية في العراق وحال القبائل العربية في ظل الحكم العثماني بإسهاب             

وان االتحادين لم يطبقوا سياسة خاصة بالقبائل العربية رغم ثوراتها المـستمرة فـي تلـك                

  .ألحقبة

فصل الثالث فقد تناول المؤرخ العشائر الكردية نسبهم وأصولهم  ومناطق تواجدهم       في ال      

  .التاريخية وأشهر إماراتهم وسياسة االتحاديين اتجاههم

وفي الفصل الرابع تحدث األستاذ فيصل االرحيم عن سكان العراق وأشار إلـى عـدم                    

قديرات لعدد مـن الـصحف   وجود إحصاء دقيق لسكان العراق في تلك الحقبة وتحدث عن ت         

م نحو مليوني ونصف المليون نسمة وقـد        ١٩١٤قدرت بان سكان العراق كان يبلغ قبل عام         

أشار إلى عدم إمكانية التعداد السكاني في تلك المرحلة وهو عدم وجود ثقـة متبادلـة بـين                  

العراق الحكومة العثمانية وسكان العراق إضافة إلى العدد الكبير من البدو الرحل من سكان              

التي تتنقل باستمرار وقلق السكان من أن التعداد السكاني هو لهدف فـرض الـضرائب أو                

تحديد األشخاص المشمولين بالخدمة العسكرية إضافة إلى استهجان سكان العـراق لعمليـة             

تسجيل النساء وتناول الكاتب في قسم أخر من الفصل الطوائف الدينية والمذهبية واألقليـات              

وجودة في العراق واعتبرها الكاتب بأنها تشكل امتياز لهذا القطر عن غيـره مـن          الدينية الم 

األقطار العربية لكثرة طوائفه الدينية والمذهبية وكثرة األقليات فيـه  ومـنهم التركمـان و                

  .االيزيدية والصابئة والمسيحيين واليهود وتناول سياسة االتحاديين اتجاههم بشكل مختصر

 الخامس فخصصه الكاتب للتعليم والثقافة في العهد العثماني وذكـر أن            أما في الفصل        

التعليم لم يكن حظه أحسن حال من المرافق األخرى فقد تفشت أالمية والجهل برغم وجـود                
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محاوالت لفتح المدارس قام بها مدحت باشا في بغداد فقد كانت الدراسة تقتصر على تحفيظ               

افة إلى مدارس األقليات الدينية المسيحية واليهودية وذكـر         القران الكريم والعلوم الدينية إض    

عدد من اإلحصائيات بأعداد المدارس وذكر سياسة االتحادين في التعليم ومحـاولتهم لتنفيـذ           

خططهم في سياسة التتريك وجعل األجيال الشابة المتعلمة ال تتقن اللغة العربية وان يقل عدد               

ى فيسيطر الجهل على الشعب العراقي وتنـاول كـذلك          المتعلمين من العرب إلى الحد األدن     

أوضاع الصحافة في العراق وكيف أنها لم تكن تتجاوز الخمسة صحف ثم ازداد العدد فـي                

 مجلة وصحيفة عراقية منذ االنقالب حتـى الحـرب          ٦٠عهد الدستور ليصل إلى أكثر من       

  .العالمية األولى

عية وأهميتها في العراق نـاقش أهميـة        الفصل السادس كان موضوعه السياسة الزرا           

العراق كبلد زراعي  وتعديد محاصيل العراق الزراعية وهي التمور إضافة إلى حاصـالت              

يات إضـافة    و ألذره واألرز والقطن و البقول      العراق الزراعية من الحبوب الحنطة والشعير     

كيتها وتناول مشكلة   إلى وجود المراعي الطبيعية الموجودة وناقش طبيعة األرض وبيئتها  وم          

  .الضرائب وجبايتها إضافة مشكلة الري وناقش حياة الريف والمدينة والقبيلة

الفصل السابع تناول التجارة في العراق في العهد العثماني وذكر أنواع التجـارة فـي                     

كافة أنواعها الصادرات والواردات والترانزيت والدول التي كانت الواليات العراقية تـرتبط            

  .بها بعالقات تجارية وهي الهند واليابان و إيران والصين ومن البالد العربية مصر وسوريا

في الفصل الثامن تناول العالقات الخارجية للعراق خالل تلك الفترة وكيفيـة تغلغـل                    

النفوذ البريطاني في العراق الذي رافق اكتشاف النفط وأثرها في السياسة اتجاه العراق كمـا       

  .أهمية الخليج العربي بالنسبة للعراق والعالقات بين إمارات الخليج والدولة العثمانيةناقش 

وخصص الفصل التاسع لسياسة التتريك وأثرها في التطور الفكري وتغذيـة الـشعور                   

والصحوة القومية في العراق أسهب في سياسة التي أنتهجها االتحاديون في العراق وكيف أن           

مكنوا من فهم الواقع االجتماعي في العراق وما فيه من مشاكل مستعصية من             االتحادين لم يت  

التكوين القبلي والعشائري للعراق والتنوع القومي و الديني والمذهبي والطائفي ولم يكونوا قد           

أدركوا حجم التغلغل األجنبي في األوساط العراقية فنهجوا نفس مـنهج مـن سـبقهم مـن                 

اؤم العراقيين من الحياة الجديدة التي ادخلها االتحاديون وتناول في          العثمانيين مما أدى إلى تش    

هذا الفصل كذلك أوضاع حزب االتحاد وفروعه ونظام االنتخابات وكذلك تكوين الجمعيـات             
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العربية السرية والعلنية التي كانت رد العرب على سياسات حزب االتحاد والترقـي كـذلك               

  .دد من المالحق والخرائط  التي أغنت الموضوعاحتوى الكتاب على خاتمة إضافة إلى ع

كانت هذه القراءة محاولة لسبر أغوار شخصية موصلية لم تأخذ حقها للتعريف بهـا                     

وأرجو من اهللا أن أكون قد وفقت في نقلها إليكم كما أود أن أقدم الشكر لعائلة التربوي فيصل       

  . الموفقيها من معلومات واهللاالرحيم لتقديمها ما توفر لد
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  .األستاذ الدآتور احمد عبد الرحيم مصطفى أستاذ التاريخ الحديث .٣
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  .محمد هاشم حافظ رئيس شؤون الطلبة . ٥
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@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QWH@O@æbjÈ’@@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .١٠/٨/١٩٦٩أثناء المناقشة في حالة إصغاء 

  

  

   .١٠/٨/١٩٦٩المناقشة في  من  صورة
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@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QWH@O@æbjÈ’@@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @
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@òîÜ–ìß@paõa‹Ó–†‡ÈÛa@I@QWH@O@æbjÈ’@@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR@â@ @

  

  

  

  


