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محمود البـدراني، والكتـاب باالصـل    مؤلف جديد صدر حديثاً للباحث ثامر شاكر      

باشراف االستاذ الدكتور ذنون    . ٢٠١٢رسالة ماجستير قدمت الى قسم التاريخ، كلية االداب       

  . صفحة فضالً عن قائمة المحتويات٢٢٠ويقع الكتاب بـ .. الطائي ونالت تقدير جيد جداً

مهمـة فـي    وتعد اسرة آل الفخري احدى ابرز االسر الموصلية التي لعبت ادواراً            

الحياة الفكرية والدينية والثقافية،    

من خالل رجاالتها واسهاماتهم في     

مجال االفتاء والقضاء واغنـائهم     

للمشهد االدبي، وحتى الـسياسي،     

فهي اسرة منتجة معرفياً وقديمـة      

في مدينة الموصـل، والمتـصفح      

لهذا الكتاب يلحظ دون عناء، عدداً      

من رجاالتها االكفاء ونتاجاتهم منذ    

النصف الثاني للقرن الثامن عشر،     

اذ تركوا بـصمة واضـحة فـي        

مجاالت عملهم، مما يـدلل علـى       

عمق عطائهم والتزامهم ودأبهـم     

  .على خدمة ابناء جلدتهم

وفي الحقيقة فقـد ضـم      

مهام االفتاء في الموصل واسهامات     : (الكتاب خمسة فصول بعد التمهيد، االول حمل عنوان       

متنـاوالً فيـه خمـسة      ) نصف الثاني من القرن الثامن عـشر      اسرة آل الفخري فيه منذ ال     

شخصيات حيث شكل المفتون قطاعاً مهماً في الحياة التشريعية اإلسالمية الى جانب منصب           

  .القضاة
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علماء الدين في أسرة آل الفخري منـذ القـرن          : (اما الفصل الثاني، فكان عنوانه    

امتازت الموصل في القرن التاسع عشر      ، حيث   )التاسع عشر وإسهاماتهم في التعليم الديني     

بوحدة الثقافة العامة والمعرفة االدبية، وركز الفصل على رجاالت األسرة المتخصصين في            

  .العلوم الدينية وإسهاماتهم في إنارة المجتمع بآرائهم وأفكارهم وطروحاتهم

إسهامات أسـرة آل الفخـري فـي النظـام          (في حين جاء عنوان الفصل الثالث،       

، الذي كرس إليضاح جهود خمسة مـن ابـرز     )ئي في الموصل خالل القرن العشرين     القضا

قضاة األسرة وإسهاماتهم الفقهية والفكرية، والتركيز على ابرز الشخصيات التـي شـغلت         

  .منصب القضاء وأعمالهم ووظائفهم التي شغلوها

ي منـذ  النشاط الثقافي واالدبي السرة آل الفخـر  (اما الفصل الرابع، فحمل عنوان      

 من ابرز االدبـاء والمهتمـين      ٨متناوالً لجهود   ) القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين     

  .بالخط العربي واالدب والشعر والفنون في اسرة آل الفخري

االسهامات العلمية والتطبيقية ألسرة (فيما ختم الفصل االخير وهو الخامس بعنوان       

 ١٢مسلطاً الـضوء علـى جهـود     ) لعشرينالفخري منذ القرن الثاني عشر وحتى القرن ا       

شخصية في التخصصات العلمية واالكاديمية والهندسية والتربوية، ممن قـدموا خـدماتهم           

وقـد خـتم الكتـاب بالخالصـة        . للمجتمع الموصلي والعراقي حتى مطلع القرن العشرين      

  .والمالحق وقائمة المصادر

شاكر البـدراني فـي التنقيـب     والبد من االشادة بالجهود التي بذلها الباحث ثامر         

اسرة آل الفخـري ودورهـم      (والبحث في تاريخ االسرة وفي اطار عنوان البحث الموسوم          

 وهي الفترة الخـصبة فـي       ١٧٤٣وتم تحديد سنة    ). ٢٠٠٠-١٧٤٣الثقافي في الموصل    

ضد الهجمة الشرسة التـي     . تاريخ الموصل وهي صفحة المعة في الدفاع عن ثرى الوطن         

اذ برزت فيها شخصية المفتي يحيى افندي الفخري في المراسـالت التـي             . هقادها نادرشا 

فقد تم اختيار سنة    . جرت بين الطرفين، وبما ان عطاء اسرة آل الفخري لما يزل حتى االن            

اذ تنوعت مصادر الموضوع بـين المخطوطـات       . م النتهاء الفترة موضوعة البحث    ٢٠٠٠

ر المنشورة، وأخرى رسـمية، فـضالً عـن         والسجالت واألوراق الشخصية، والوثائق غي    

فكانـت  . الصحف والمقاالت واألبحاث والرسائل واالطاريح الجامعية، والمقابالت الشخصية       

جهود الباحث مكللة بالظفر، إذ أبدى أفراد أسرة آل الفخري تعاوناً منقطع النظير، كيـف ال      

لفخري، الـذي لـم     والموضوع يتعلق بأسرتهم، وبشكل خاص السيد محمد توفيق نعمان ا         
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يدخر وسعاً في تقديم كل ما بحوزته من معلومات واوراق وسجالت تتعلق بتاريخ االسـرة               

  .وانشطتها المتعددة

وفي الحقيقة فان الموضوع المبحوث تجنب الخوض في الجانب السياسي مكتفيـاً            

بالعطاء الثقافي لألسرة، والذي ميزها في عموم نتاجاتهـا علـى مـر التـاريخ الحـديث                 

شخصية تنوعت اساليب نتاجـاتهم فـي مجـاالت الحيـاة           ) ٤٠(والمعاصر، اذ تم حصر     

  .المتعددة

انني على يقين بأن القارئ الكريم، سيجد في هذا الكتاب الفائدة المتوخـاة منـه،               

وهي متعة القراءة واالطالع على صفحات من تاريخ اسرة عريقة في مدينة الموصل، يمثل             

متمنياً للباحث ثامر شاكر محمود البـدراني       . دينة الموصل العام  تاريخها جزءاً من تاريخ م    

  .كل التوفيق في حياته العلمية
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سم االجتمـاع   قدمت الدراسة الباحثة منى شاكر محمد لنيل شهادة الماجستير في ق          

صـفحة، حاولـت    ) ١٠٥( ، تكونت الدراسة من   ٢٠٠٢كلية اآلداب بجامعة الموصل لعام      /

 رئيسة من المشكالت ذات     ةالباحثة أن  تتناول  في دراستها مشكلة اإلعاقة بوصفها مشكل          

األبعاد االجتماعية واالقتصادية في التأهيل المهني واالجتماعي للمعوقين، ذلك إن مـشكلة            

تعد من المشكالت االجتماعية التي تعاني منها الدول النامية والمتقدمة علـى حـد              اإلعاقة  

  . سواء رغم التباين في اإلمكانيات المادية واختالف أعداد المعوقين بين البلدان المختلفة

وبما أن مشكلة اإلعاقة لها أبعادها التي ذكرناها أنفا والسيما في ظل تزايد أعـداد       

رث والحروب، من هنا فإن العمل من اجل إيجـاد بـرامج ومـشاريع      المعوقين بسبب الكوا  

لتأهيل المعوقين ودفعهم لالندماج في الحياة االجتماعيـة، حظـي باهتمـام العديـد مـن                

  . المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

ويعد مشروع التأهيل المهني المجتمعي في محافظة نينوى واحداً مـن المـشاريع           

وقين ومساعدتهم في التكيف االجتماعي، وهذا المشروع شأنه شأن         الرامية إلى تأهيل المع   

أي مشروع أو تجربة أخرى بحاجة إلى تقويم لوقوف على نقاط القوة والضعف فيه وبيان               

الجوانب االيجابية المتحققة من تطبيقه، وفي الوقت نفسه التعرف على الجوانب الـسلبية             

  .  وصوله إلى أهدافه المشروع وتحول دوناالتي تقف أمام تنفيذ هذ

لقد احتوت الدراسة على بابين، الباب األول الجانب النظري وتضمن ثالثة فـصول   

ضم الفصل األول مبحثين تناول المبحث األول اإلطار المنهجي للبحث والذي يضم مـشكلة              

الدراسة، هدف الدراسة، أهمية البحث، في حين تناول المبحث الثـاني تحديـد المفـاهيم               

ت التي وردت ضمن البحث وهي المعوق، التأهيل ، التأهيل المجتمعي، التكيف            والمصطلحا

أما الفصل الثاني فقد تناول الدراسات السابقة والتي ضـمت ثـالث دراسـات            . االجتماعي

  . عراقية وعربية ودراستان أجنبية

أما الفصل الثالث فقد تناول رعاية المعوقين وتأهيلهم واشتمل على مبحثين تناول            

بحث األول منه التطور التاريخي لرعاية المعوقين وتأهيلهم ففد تفاوتت النظـرة تجـاه              الم
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المعوقين مابين المجتمعات، ففي مصر الفرعونية كانت تقر بحقهم في العيش إال أنها كانت              

تعزلهم عن المجتمع، لقد كان المعوق يشعر في بعض الفترات التاريخيـة الماضـية ردود               

تجعله أكثر انعزاالً عن المجتمع وأكثر انكماشاً على نفسه ومـن ثـم             فعل اجتماعية سلبية    

كانت مشكالته شديدة التعقيد وإذا نظرنا إلى تراث اإلغريق ونسقهم االجتماعي نجد أسلوباً             

اتخذوه يساير فلسفتهم آنذاك في النظرة إلى الحياة، أما الديانة البوذية في الـصين كانـت         

وأوصت تقديم العون لهم ومـساعدتهم تقربـاً   " لبوذا" أبناء   تنظر إلى جعل المعوقين سمعياً    

إذ كان ملوك الصين يوصون بهم وأقاموا لهم أول معاهد سمعية للعناية ممـن   " بوذا"ألبيهم  

أصابهم من العجز الجسمي أو الحسي، وفي خضم هذا الصراع االجتماعي جاءت األديـان              

وبالمرضى، كما نادت الديانة المـسيحية      السماوية لتؤكد على ضرورة االهتمام بالمعوقين       

إلى رعاية المعوقين بكل فئاتهم، أما الدين اإلسالمي فقد اقر مبدأ الرعاية والذي يعد واجباً               

دينياً وهو تطبيق لمبدأ التكافل االجتماعي في اإلسالم  إلى االهتمام بهذه الفئة من النـاس                

خالل اآليات القرآنية التـي ذكـرت   وحسن معاملتهم أو رعايتهم، وخصص العناية بهم من       

  .في القرآن الكريم

تأهيـل  (أما المبحث الثاني فقد تناول تجربة التأهيل المهني للمعوقين أو تجربـة             

تطرقت الباحثة فيه إلى المشروع الذي بدأ في شهر حزيـران مـن عـام               ) قاعدة المجتمع 

دف منه تطوير خـدمات     اله) إعادة تأهيل العاجزين مهنياً   (كان عنوان المشروع    ) ١٩٩٥(

إعادة التأهيل المهني وتقديم منهاج تأهيل قاعدة المجتمع وذلك من خالل إنشاء مـشاريع              

بوصفه البديل المؤثر في دعـم العـاجزين،   ) الدين المصغر(ذات طابع السلفة المصغرة أو   

وعلى ضوء ذلك فقد تبنى العراق هذا المـشروع مـن خـالل وزارة العمـل والـشؤون                  

ة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية الدولية، والمكتب اإلقليمي للـدول العربيـة             االجتماعي

) ٥(وقد ركز المشروع على تطوير معاهد التأهيل المهني للمعوقين في العـراق وعـددها               

  . معاهد

وفـي البـصرة بتـاريخ      ) ١٩٩٧(بدأ العمل بهذه المشاريع في بغداد فـي عـام           

بابـل  (إضافة محافظتين إلـى المـشروع وهـي      تم  ) ٢٠٠٠(وفي منتصف عام    ) ١٩٩٨(

في نينوى فقد بـدأ المـشروع   . محافظة القادسية ) ٢٠٠١(، كما أضيفت في عام      )وكربالء

بدأ البرنامج فيها بتشكيل لجنة محلية للتأهيل المجتمعي لعدد من ممثلـي  ). ١٩٩٧(بتاريخ  

ء أولي مع المـشمولين     الجهات ذات العالقة برعاية المعوقين فيها، حيث بدأ المشروع بلقا         

فضالً عن تهيئة دورة تأهيلية ووضع ضوابط لكل اللجان ومتابعة أعمال اللجان            ) المعوقين(

الفرعية والكشف بعد ذلك على السلبيات وااليجابيات للعمل في الفترة الـسابقة، وبعـدها              
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تها في  يحدد العمل المناسب للمعوق، وقد اعتادت مؤسسات الرعاية االجتماعية تقديم خدما          

مراكز المدن الكبيرة والمحافظات مما حرم الكثير من أبناء القـرى واألريـاف مـن هـذه           

الخدمات لصعوبة الحصول عليها، لذا بدأت فكرة المشروع كتجربة جديدة وانتقال خدماتها            

في محافظة نينـوى نظـراً لموقعهـا    ) قبر العبد(إلى الريف، حيث وقع االختيار على قرية       

تطبيق البرنامج فيها وذلك عن طريق القيام بزيارات أولية من قبـل وحـدة              الجغرافي وتم   

فضالً عن إقامة هذا المشروع في االقضية ومنها قضاء حمام          . الدمج االجتماعي إلى القرية   

العليل إلجراء التسهيالت الالزمة إلقامة المشروع والعمل به، وقد تضمن المشروع تنظـيم             

 محلية من التأهيل المجتمعي يرأسه شيخ العشيرة ويشارك         ندوات ولقاءات ثم تشكيل لجنة    

فيها أفراد القرية لمساعدة المعوقين في إنشاء مـشاريع فرديـة تعمـل علـى مـساعدة                 

  . المعوقين

أما الباب الثاني فقد تناول الدراسة الميدانية والذي تكون من ثالثـة مـن ثالثـة                

 والتي شـملت منهجيـة البحـث فقـد     فصول فقد تناول الفصل الرابع منه األطر المنهجية      

اعتمدت الباحثة على منهجي المسح االجتماعي بطريقة الحصر الشامل لمجتمـع البحـث             

من الذكور  ) ٩١(معوق بواقع   ) ١١٣(والمنهج التاريخي، أما عن مجتمع الدراسة فقد بلغ         

من اإلناث، كما ضم مجاالت البحث، وأدوات البحث فقد اعتمـدت الباحثـة علـى               ) ٢٢(و

االستبانة والمقابلة والمالحظة كأدوات رئيسة في الدراسة إلى جانب فرضـيات الدراسـة             

  . والوسائل اإلحصائية

أما الفصل الخامس فقد تناول عرض وتحليل متغيرات البحث الميـداني واشـتمل             

على مبحثين تناول المبحث األول منه البيانات العامة التي تخص عينة البحث، فيما تنـاول          

الثاني البيانات الخاصة والذي توزع على أربع محاور وهـي المحـور النفـسي،              المبحث  

  . المحور االجتماعي، المحور االقتصادي، المحور اإلداري

وأخيرا تناول الفصل السادس مناقشة البحث واهم النتائج التي توصل إليها البحث، 

جتماعي للمعوقين  فقد توصلت الدراسة إلى أن المشروع حقق غايته في تحسين الوضع اال           

  .ويسر لهم سبل االندماج في الحياة االجتماعية

 ففي الجانب النفسي حقق المشروع عالقات ايجابية تمثلت في زيادة ثقة المعوق            

بإمكاناته وقدراته، إذ منح المعوق فرصة لكي يجرب قدراته ويكتشف ما لديه من طاقات ،               

لى الحيـاة االجتماعيـة، فبعـد أن كـان     وقد ترتب على ذلك تغيير في نظرته إلى نفسه وا 
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المعوق يعيش حالة الملل والضجر أصبح بفعل المشاركة بالمشروع إيجاد فرصـة للعمـل              

  . فضالً عن اإلسهام في الشعور باالطمئنان النفسي لدى المعوق

أما في الجانب االجتماعي، فقد ساهم المشروع في تحسين الوضـع االجتمـاعي              

لعالقات االجتماعية وتوفير فرصة إلقامـة مثـل هـذه العالقـات      للمعوق من خالل تيسير ا    

والتفاعل مع اآلخرين، مما سهل عملية الدمج االجتماعي للمعوق وتخليـصه مـن حالـة               

العزلة والرفض االجتماعي الذي كان يعيشه في السابق وما يترتب على ذلك مـن نظـرة                

  . سلبية من قبل اآلخرين

قق االنضمام إلى المـشروع نقلـة فـي الحيـاة           أما في الجانب االقتصادي فقد ح     

االقتصادية للمعوق، وكان لذلك دور في تحسين مستوى معيشته وأفراد أسرته ، ذلـك الن               

المشروع وفر فرصة عمل وبذلك أصبح للمعوق مورد مالي كان له تأثيره الواضـح فـي                

  .   تحسين الدخل للمعوق وأسرته
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 إلـى   ٢٠١٠تقدم بهذه الدراسة الطالب وليد عطا اهللا عبد اهللا الحديدي في عـام              

جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل درجة الماجـستير فـي علـم             / مجلس كلية اآلداب  

اع، وكانت الدراسة تحت إشراف األستاذ المساعد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحـي             االجتم

صفحة توزعت في بابين نظري وميـداني، أمـا البـاب           ) ١٤٦(المشهداني، وتكونت من    

النظري فقد اقتصر على األربعة فصول األولى، في حين تمثل الباب الميداني في الفـصلين             

  .الخامس والسادس

 من الدراسة على اإلطار النظري والمرجعي، وكان في ثالثـة           تضمن الفصل األول  

ـ               -١(مباحث، تناول المبحث األول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها التـي تحـددت بـ

التعرف على مدى دور االحتالل األمريكي في إحداث حـراك اجتمـاعي داخـل المجتمـع                

 في فترة االحتالل األمريكي      معرفة أشكال وطبيعة الحراك االجتماعي الحاصلة      -٢العراقي،  

 توضيح ما إذا كان الحراك االجتماعي بعد االحتالل متـواٍز أو غيـر متـواٍز،                -٣للعراق،  

، وقـد تحـدد المبحـث الثـاني     )ومدى تأثيره أو عدم تأثيره على طبيعة البناء االجتماعي   

اعي، الـدور   الحراك االجتماعي، الطبقة االجتماعية، التدرج االجتم     (بمفاهيم الدراسة وهي    

، في حين اشتمل المبحث الثالث علـى        )االجتماعي، المكانة االجتماعية، االحتالل العسكري    

الدراسات السابقة وكانت في دراستين إحداهما عراقية واألخرى عربيـة وهمـا بحـسب              

التراتب والحراك االجتماعي في مدينة بغداد من خمسينات القرن وحتى ثمانيناته،           (الترتيب  

دور التعلـيم فـي     (، و )١٩٩٦ سوسن نايف عدوان، في المجتمع العراقي عـام          للدكتورة

الحراك االجتماعي للمرأة العاملة، للدكتورة فاطمة عنافرة والدكتور محمد الخوالـدة، فـي             

المجتمع األردني والمنشورة في مجلة جامعة دمشق، المجلد الثالـث والعـشرون، العـدد              

  ).٢٠٠٧األول، عام 

 في الفصل الثاني مـن دراسـته فكـرة نظريـة عـن البنـاء               وقد أعطى الباحث  

االجتماعي، إذ أعطى نظرة مفاهيمية عن البناء االجتماعي، ثـم عالقـة الفـرد بالبنـاء                 

االجتماعي، ثم الحديث عن النظم االجتماعية ومكوناتها بصورة مفصلة بما تتـضمنه مـن             



 

)١٠(
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ضالً عن إعطاء صورة عن البنـاء  ، ف)المكانة والدور، السلطة والنفوذ، العالقات والتفاعل  (

االجتماعي لمجتمع مدينة الموصل انطالقاً من جغرافيتها وتـسميتها، ومـروراً بالتركيبـة             

االجتماعية للمجتمع، وانتهاء بالبنـاء االجتمـاعي المكـون مـن المؤسـسات األسـرية               

  .واالقتصادية والدينية والسياسية

الجتماعي بـصورة عامـة، ثـم       وقد اقتصر الفصل الثالث على موضوع التدرج ا       

ـ       النظام (توضيح أشكال التدرج االجتماعي في المجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ والمتمثلة ب

، ثم أوضـح الباحـث      )الطبقي العبودي، النظام الطبقي الطائفي، والنظام الطبقي اإلقطاعي       

لتعليمـي أو   الدخل والملكية، المهنـة، المـستوى ا      (أبرز عوامل التدرج االجتماعي ومنها      

، فضالً عن إعطاءه صورة عن أبرز نظريات التدرج االجتماعي من وجهـات نظـر    )التعليم

، ثم يوضح صـورة التـدرج االجتمـاعي فـي           )كارل ماركس، ماكس فيبر، ولويد وارنر     (

  .اإلسالم

أما الفصل الرابع من الدراسة فقد أوضح ماهية الحـراك االجتمـاعي وأشـكاله               

بصورة مفصلة، وحاول الباحث في هذا الفصل أن يوضح أنماط الحراك االجتماعي وتحدث             

، ثـم يتبعهـا     )نمط الحراك المهني، نمط الحراك المكاني، ونمط الحراك الفكـري         (فيه عن   

الهجرة، التعليم، التحوالت السياسية،    (تي حددها في    بتفصيل لعوامل الحراك االجتماعي وال    

  ).العوامل االقتصادية

ومثََّل الفصل الخامس مدخالً منهجياً للباب الميداني، إذ تضمن منهجيـة الدراسـة       

المتمثلة بمنهج المسح االجتماعي والمنهج االستقرائي، وكانت االستبانة والمالحظـة مـن          

 وتـضمن الفـصل كـذلك عينـة الدراسـة ومجاالتهـا        أدوات جمع البيانات في الدراسة،    

  .وفرضياتها والوسائل اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات والمعلومات

وقد اقتصر الفصل السادس على ثالثة مباحث، إذ تناول األول منها تحليل البيانات             

الـشهري،  الجنس، العمر، االنحدار االجتماعي، المستوى التعليمي، الـدخل         (األولية وهي   

  ).منطقة السكن السابقة، منطقة السكن الحالية، المهنة السابقة، المهنة الحالية

في حين ناقش المبحث الثاني البيانات االجتماعية الخاصة بالدراسة وكانـت فـي             

المحور االجتماعي، المحور السياسي، المحـور االقتـصادي، المحـور          (أربعة محاور هي    

  . فقد نوقشت فيه فرضيات الدراسة، أما المبحث الثالث)الثقافي
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ثم أوضح الباحث أهم النتائج التي توصل إليها في عمله الميداني، بحديثه أوالً عن       

توزيع وتصنيف البيانات األولية ألفراد العينة وعالقتها بمعطيات الدراسة، ثم تركز عملـه             

 العينة في المحـور     ثانياً على تحليل ومناقشة البيانات االختصاصية، وقد أشار معظم أفراد         

االجتماعي إلى وجود تأثير لالحتالل األمريكي على ظاهرة الحراك االجتماعي، وأوضـحوا            

أن قوة الحراك االجتماعي بعد االحتالل غير متساوية من حيث التأثير في جوانب المجتمع،              

عي وقد كان الجانب السياسي كما أوضحت النتائج هو أكثر الجوانب عرضةً للحراك االجتما            

ثم يليه الجانب االقتصادي فاالجتماعي فالثقافي، وقد بين أفراد العينة وجـود أفـراٍد فـي                

المجتمع تغيرت مكانتهم االجتماعية بعد االحتالل، وقد كانت زيادة الرواتب أحد أسباب تغير             

مكانة األفراد االجتماعية بعد االحتالل، ثم فقدان الوظيفـة، ثـم الـدخول فـي األحـزاب                 

  .اسيةالسي

وأوضح معظم أفراد العينة أنهم يعرفون أشخاصـاً احتلـوا مكانـات اجتماعيـة               

ووظيفية ال يستحقونها بعد االحتالل، وذكر الباحث أن أهم السبل التي أوصلتهم إلى هـذه               

المراكز هي انتمائهم لألحزاب السياسية، ثم المعامالت غير المشروعة كالسرقة والرشـوة            

  .ولهم عن طريق وظائف هم غير مؤهلين لهاوالفساد اإلداري، ثم وص

وفي توضيٍح عن أن للحراك االجتماعي بعد االحتالل األمريكي أثـر علـى البنـاء        

االجتماعي، بين الباحث أن شريحة أغنياء الحرب كانت بالمرتبة األولى، ثم ارتفاع المكانة             

ها مراكز السلطة العليـا،     االجتماعية لشريحة الموظفين، ثم بروز الشريحة الدينية واحتالل       

ومن خالل بيانات الدراسة تبين أن األوضاع االجتماعية ألفراد العينة متباينة، فقد توزعوا             

، وكان المعيار االقتصادي هـو المعيـار        )ضعيف، متوسط، عالي  (إلى ثالثة مستويات هي     

ولـى وبعـده   المعتمد لدى أفراد العينة لتقييم أوضاعهم االجتماعية، إذ احتـل المرتبـة األ      

  .المعيار االجتماعي ثم المهني فالثقافي فالسياسي

أما بالنسبة للمحور السياسي فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود حراك اجتماعي في            

الجانب السياسي للمجتمع، وتمثلت أبرز صور الحراك باألحزاب السياسية أوالً ثـم نـوع              

ت ثالثاً، وبينت النتائج كـذلك ظهـور        السلطة ثانياً فضالً عن الحراك في األفراد والجماعا       

مجموعة من اآلثار اإليجابية داخل المجتمع بعد االحتالل أبرزها حرية اإلعالم ثم التعدد في              

وقد عد الباحث هذه اآلثـار      (األحزاب وتداول السلطة وحرية الفكر وحرية االنتماء الحزبي         

  ).ضمن الجانب اإليجابي



 

)١٢(

– 

ا الباحث فتمثلت بفقدان األمن، ثم تقسيم السلطة علـى          أما اآلثار السلبية كما بينَه    

أساس طائفي، ثم فقدان هيبة الدولة، وبعدها تعرض البلد لمخاطر التقسيم، فضالً عن عدم              

  .وجود ثقة بين أفراد المجتمع والمؤسسات األمنية

وأظهرت نتائج المحور االقتصادي أن الحراك االقتصادي يكمن في التحول الـذي            

ووظائف الكثيرين من أفراد المجتمع، وأن مهن المبحوثين قد تغيـرت بـسبب        أصاب مهن   

فقدان المهنة األساسية أوالً، وبفعل تعلم مهنة جديدة ثانياً، أو بسبب االنتقال إلـى مهنـٍة                

  .أفضل ثالثاً وأخيراً

وعبر أفراد العينة عن عدم رضاهم عن مهنهم التي يزاولونها بسبب عدم كفايـة              

أنها ال تتناسب مع مؤهالتهم العلمية، ثم التعرض إلى ما منعه من االستمرار فـي  الدخل أو  

عمله القديم، وفقدانه لرأس المال الذي يضمن له التصرف والتحكم بعمله، وتبـاين أفـراد        

العينة في تفضيلهم لمهن القطاع العام والقطاع الخاص قبل وبعد االحتالل، وكان تفـضيلهم     

أعلى بعد فترة االحتالل، وأوضح أغلب أفراد العينة إلـى ضـرورة            لمهن القطاع الحكومي    

عدم ارتباط تحديد مكانة الفرد االجتماعية بمستواه االقتصادي فقط، بل ال بـد مـن تُبـرز              

  .المكانة االجتماعية عن طريق االلتزام الديني واألخالقي والتعليمي والسياسي

لثقافي تبين أن لوسائل االتـصال      أما فيما يخص نتائج الدراسة الخاصة بالمحور ا       

واالنفتاح اإلعالمي الذي شهده المجتمع بعد االحتالل دور في إحداث الحراك االجتمـاعي،             

وسبب ذلك كما أوضح أفراد العينة يعود إلى االطالع واالنفتاح على ثقافـات المجتمعـات               

ن توسيع دائرة   األخرى، ثم سهولة وصول المعلومات واألخبار السياسية والعلمية فضالً ع         

معارف أفراد المجتمع، وتبين كذلك اتساع دائرة االندفاع إلى كسب التحصيل العلمي وكسب             

الشهادة العلمية بعد االحتالل عما كان عليه قبل ذلك، وكان من أهم أسـباب ذلـك تحـسن        

رواتب الموظفين وبغية من يبحث عن الدراسة الحصول على وظيفـة، وارتفـاع المكانـة        

  .ة لحملة الشهادات، وأخيراً البحث عن التحصيل العلمي من أجل مواكبة التطوراالجتماعي

من أفراد العينة إلى دور هجرة أفـراد المجتمـع بعـد االحـتالل              %) ٩١(وأشار  

وبخاصة أصحاب الخبرات العلمية وأصحاب رؤوس األموال في إحداث نوع مـن الحـراك              

  .االجتماعي في المجتمع

بتوجيـه  (ته إلى وضع توصية واحـدة فقـط تقـضي           وقد عمد الباحث في دراس    

الدراسات االجتماعية تجاه االستزادة والتوسع في دراسـة ظـاهرة الحـراك االجتمـاعي              
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والتراتبية االجتماعية بشكٍل يغطي هذه الظاهرة لنتمكن من وضع معالجات وحلـول لهـا،              

ى إحـداث تخلخـل   فترك مثل هذه المسائل المهمة بدون دراسة واهتمام ومعالجات يؤدي إل 

اجتماعي واقتصادي على مستوى األفراد والجماعات يـؤثر علـى النـسيج االجتمـاعي              

، وتنتهي الدراسة بالمصادر والمراجع ومالحق الدراسة فضالً عن الملخص باللغة       )للمجتمع

 .االنكليزية
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الحيـاة  (امت الباحثة عروبة جميل محمود عثمان  بتقديم أطروحتها الموسـومة          ق

لنيل شهادة دكتـوراه فلـسفة فـي التـاريخ          )  م ١٩١٨ -١٨٢٤االجتماعية في الموصل    

وقـد احتـوت الرسـالة    ، ٢٠٠٦الحديث إلى مجلس كلية اآلداب بجامعة الموصـل عـام          

  .حقبة صفحة ضمت عددا من الوثائق الخاصة بتلك ال٣٤٦على

تكمن أهمية دراسة الحياة االجتماعية في الموصل لتلك الفترة في قـدرتها علـى              

وهـي  ، إعطائنا صورا مختلفة عن طبيعة المجتمع الموصلي ونشاطه أبان الفترة العثمانية          

حقبة زمنية اتسمت بسمات اجتماعية ما زال معظمها قائمـا ضـمن األعـراف والتقاليـد                

  .ة بمدينة الموصلواألنشطة االجتماعية الشائع

إذ بدأت بتحديـد موقـع      ، تناولت الدراسة التكوين العمراني في الموصل وتطوره      

وتطرقت إلـى أهميـة     ، الموصل الجغرافي وأهميتها اإلدارية والعمرانية في العهد العثماني       

المساجد والجوامع بوصفها معالم واضحة عبرت عـن الشخـصية الموصـلية اإليمانيـة              

ولت الدراسة كذلك واقع الحالة العمرانية للموصـل مـن خـالل البيـت              كما تنا ، المحافظة

الموصلي الذي يعد النواة األساسية لتكوين النشاط االجتماعي فضال عن األزقـة الـشعبية              

والمقاهي والحمامات واألسواق والخانات التي تعـد أمكنـة فاعلـة لممارسـة األنـشطة               

  . االجتماعية واالقتصادية

سة عن الحياة االجتماعية في البيت الموصلي أن هناك مرضعة          ومما ورد في الدرا   

تقوم بإرضاع األطفال خصوصا إذا كانت ربة البيت والتي تعرف بالخاتون ال يكفي حليبهـا            

والعائلة الموصلية تحرص على استخدام مرضـعة مـشهود لهـا بالعفـة         ، إلرضاع طفلها 

في الـدار حتـى المـساء وتكافـأ         إذ كانت المرضعة  تأتي منذ الصباح وتبقى         ، والطهارة

بإعطائها مقدارا معينا من الطعام لها ولعائلتها هذا فضال عن إعطائها دخال شهريا وإعانات      

  .مالية وزكاة الخ

وقد قسمت الدراسة إلى فصول تناول الفصل األول الفئات االجتماعية فـي مدينـة      

ياسية العثمانية التي كانت    في مقدمتها الفئة اإلدارية والس    ، الموصل حسب تسلسل أدوارها   
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في حين مارست الفئة الدينيـة بوصـفها        ، تمثل اإلطار العام لإلدارة العثمانية في الموصل      

تكوينا اجتماعيا فاعال أنشطة التوجيه والوعظ والتعليم الديني وتطبيـق أحكـام الـشريعة              

غبة الجامحة فـي  أما الفئة الحضرية المثقفة فكانت تمثل التجديد والتحديث والر   ، اإلسالمية

أما في  ، نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة أفضل من التحضر المدني والوعي الثقافي            

  األطراف المتاخمة فقد كانت عشائر الموصل تمثل المجتمع القبلي هناك 

وتناول الفصل الثاني التركيبة الـسكانية للموصـل ودور الطوائـف والمـذاهب             

ى واليهود واليزيدية وانعكاسات وتأثير حركـة التحـديث         المختلفة من المسلمين والنصار   

كما تناول الفصل القوميات في المدينة من العرب والتركمان         ، واإلصالحات العثمانية عليهم  

  .والشبك والباجوان والكاكائية واألكراد

إذ جـرى التركيـز     ، أما الفصل الثالث فقد تناول التنظيمات الجتماعية والسياسية       

بوصفها مرجعية مهمة تمثل الوجاهة االجتماعية فضال عـن         ) السادة(شراف  على نقابة األ  

دور الطرائق الصوفية التي نشطت في الموصل على المستويين الـديني واالجتمـاعي إذ              

ومن أهم الطرائق الصوفية التي نـشطت       ، حظيت برعاية واهتمام من قبل الوالة العثمانيين      

وتنـاول  ، لطريقة الرفاعية والطريقـة النقـشبندية     في مدينة الموصل الطريقة القادرية وا     

  .الفصل كذلك الجمعيات واألحزاب السياسية واألوقاف والنوادي

وخصص الفصل الرابع لدراسة المظاهر العامة للحياة االجتماعية التـي عكـست            

واقع المجتمع الموصلي والسمات المعيشية لشرائحه االجتماعية موضحا عـادات األسـر            

كمـا  ، قاتها بوصفها إحدى األسس الرصينة في البناء والتماسك االجتماعي        الموصلية وعال 

آما المناسبات الرسمية فكانت تؤشر ، ذكر الفصل المناسبات الدينية وألوان الطعام والملبس      

إذ لم تقتصر احتفاالت اهالي الموصل في الفترة        ،عالقة المجتمع الموصلي باإلدارة العثمانية    

االت الدينية  إذ كانوا يعبرون عن نشاطهم االجتماعي عبر إسـهامهم            العثمانية على االحتف  

في المناسبات الرسمية ومنها مراسيم ذكرى جلوس السلطان عبد الحميـد الثـاني علـى               

وكانت مراسيم االحتفـال فـي      ،  آب من كل عام    ٣١كرسي السلطة العثمانية الذي يصادف      

على أعيان مدينة الموصـل ووجهائهـا       مدينة الموصل آنذاك تبدأ بتوزيع بطاقات الدعوة        

وفي يوم االحتمال يحضر الوالي شخصيا إلى مقر الوالية بـصحبة قائـد             ، وكبار موظفيها 

، القوات النظامية العثمانية إلى جانب قائد قوات االحتياط وكانوا يرتدون مالبسهم الرسمية           

نها وضـع الحجـر     وهناك بعض االحتفاالت الرسمية ذات العالقة بتطوير مدينة الموصل م         

األساس لمشاريع مقترح انجازها مثل مبنى السجن الجديد ومشروع إنشاء مخفر الـشرطة        
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 عندما اصدر السلطان عبد الحميـد  ١٩٠٥وقد احتفل اهالي الموصل في عام   ، في الموصل 

  .الثاني قرارا بإعفاء األهالي من الديون المستحقة آذ شاعت األفراح واالرتياح والبهجة

ان الفصل الخامس الذي اهتم بدراسة واقع الخدمات االجتماعية في مدينة       وأخيرا ك 

الموصل مثل الخدمات البلدية التي كانت واجهة إدارية وتنظيمية تـشرف علـى النـشاط               

أما الخدمات الصحية فأنهـا     ، الحرفي والمهني وغيره من النشاطات ذات الصلة بالمجتمع       

نـة وراء ذلـك سـوء االوضـاع االقتـصادية           ولعل السباب الكام  ، كانت ضئيلة ومحدودة  

إذ بقيت الموصل بنظامها العمراني تشكو من مجـاري الميـاه   ، واالجتماعية على نحو عام  

الثقيلة الظاهرة للعيان وانتشار أسواق اللحوم دون مراعاة الجوانب الصحية وما تبعها من             

هيئ النتشار األمـراض  اهمال اعمال التنظيف وترك فضالت الحيوانات التي يتم ذبحها مما     

 الـسكان  دكالتيفوئيد والكوليرا وهي من األمراض الوبائية التي أدت إلـى تنـاقص اعـدا             

  .وتدهور أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية

وفيما يخص التعليم كان هناك ما يعرف بالكتاتيب التي تعتمد على قيام شيخ يمتلك              

إذ يبـدأ معهـم بتعلـيم       ، سها للتالميذ معلومات وافية عن الجوانب الشرعية  فيقوم بتدري       

القراءة والكتابة تمهيدا إلعطائهم بعض المعلومات الدينية اإلسالمية فضال عـن تعلـيمهم             

وتطور نظـام التعلـيم فـي مدينـة       ، مسائل حسابية بسيطة ويعرف هذا الشيخ باسم المال       

المساجد والتي الموصل خطوة أخرى تمثلت في إنشاء المدارس الدينية والتي كانت ملحقة ب     

  .تبرع وجهاء المدينة في إنشاء عدد منها

ومن بعض ما استخلصته الدراسة عن واقع الحياة االجتماعية فـي الموصـل أن              

الشخصية الموصلية امتازت بمميزات ايجابية استمدتها من الشريعة اإلسالمية واحترامهـا           

دا على التكـاتف االجتمـاعي    ولعل األعياد والمناسبات الدينية كانت شاه     ، للديانات األخرى 

وكانت مجالس األسر والعوائل الموصلية أنموذجا للتفاعـل  ، الذي كان سائدا في تلك الفترة 

والتماسك بين فئات المجتمع المختلفة في الموصل التي كانت تحرص على حـضور تلـك               

ما ولع  ك، المجالس سواء الدينية أو األدبية أو السياسية وكل حسب ثقافته واتجاهه وميوله           

المجتمع الموصلي على المستوى الشعبي بالحكايات الشعبية والقصص التي تحمـل هـدفا            

  .اجتماعيا لتكون عبرة لمن اعتبر

وعلى مستوى الفعاليات االجتماعية فقد اتسم المجتمع الموصلي بعالقات أسـرية           

ق الرؤية  وكانت مكانة المرأة الموصلية تسير على وف      ، محافظة تحكمها الشريعة اإلسالمية   

  .المحافظة
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اعتمدت الباحثة في حصولها على المعلومات الواردة في هذه الدراسة على عـدد             

من المصادر تمثلت بالوثائق غير المنشورة وفي مقدمتها الوثائق الخاصة بأرشيف رئاسة            

) مركز التوثيق اإلعالمي  (الوزراء باسطنبول المحفوظة مصوراتها بوزارة اإلعالم في بغداد         

عن الوثائق العثمانية المصورة المحفوظة في أرشيف المعهـد العـالي للدراسـات             فضال  

إلى جانب الوثائق المحلية المتمثلة بسجالت الحجج والوقفيـات         ، السياسية والدولية ببغداد  

المحفوظة في مديرية أوقاف نينوى كذلك سجالت المحكمة الشرعية المحفوظـة فـي دار              

وقـد  ، را وثائق عند أشخاص مهتمين بالـشأن الموصـلي      واخب، الكتب والوثائق في بغداد   

، اعتمدت الباحثة كذلك على الوثائق المنشورة التركية والتي قامت بترجمتها إلى العربيـة            

نامات الصادرة عن الدولة العثمانية نصيبا من المصادر التي اعتمـدت عليهـا             لوكان للسا 

ت بإدارة والية الموصل في العهد الباحثة  وهي عبارة عن كتب رسمية كانت تتضمن تعليما       

  .العثماني

وقد فادت الدراسة من المخطوطات ذات العالقة بالموضوع والمحفوظـة فـي دار             

فضال عن اعتماد الباحثة على العديد من الكتب العربية والمعربة التي           ، المخطوطات ببغداد 

واهم ،  التاريخية قدمت معلومات وافرة عن الحياة االجتماعية في الموصل في تلك المرحلة          

وكتاب احمـد  ، )٨ج ،٧ج ،تاريخ العراق بين احتاللين   (هذه المصادر كتاب عباس العزاوي      

كذلك اعتمدت الباحثة على االطاريح والرسائل الجامعيـة التـي          ، )خطط الموصل (الصوفي  

وأخيرا تأتي المقابالت نوعا آخر من المصادر اعتمـدت عليهـا           ، اهتمت بنفس الموضوع  

التي أغنت الدراسة بالعديد من األفكار والتحلـيالت الخاصـة بوقـائع المجتمـع            الباحثة و 

الموصلي في العهد العثماني وخصوصا ما يتعلق منها بالنـشاطات االجتماعيـة واألدبيـة              

والسياسية فضال عن المعلومات المتعلقة بالنشاط الديني والعلمي الذي كـان سـائدا فـي               

  .المدينة آنذاك

  


