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سنجار في العهد الملكي وهي رسالة ماجستير تقدم بها محمود شـيخ سـين حـسو                  

، بإشراف األستاذ المساعد زهير علـي احمـد النحـاس           ٢٠٠٧ الريكاني إلى كلية اآلداب   

  . صفحة٢٣٢بواقع .

التاريخية التي لها شأن كبير منذ القدم، وقد ازدادت تعد سنجار احدى الحواضر 

 /ـه٦٦٠-٥٢١(حتى وصلت أوج عظمتها في عصر األتابكة  أهميتها في العهد اإلسالمي

  ).م١٢٦١-١١٢٧

وفي التاريخ الحديث فان سنجار على الرغم كونها مدينة صغيرة إال أن أهميتها   

وقف التهديدات الخطيرة ) م١٩٢٢- ١٢٩٩(يث لم تستطع الدولة العثمانية مازالت قائمة بح

والتي أخذت بالتوسع على ) م١٧٢٢- ١٥٠١(التي تعرضت لها من قبل الدولة الصفوية 

وحاولت  م، واحتلت مناطق واسعة من إقليمي الجبل والجزيرة الفراتية،١٥٠٨العراق عام 

تواجد الصفوي ولم تسنح الفرصة لها إال بعد الدولة العثمانية جاهدة القضاء على هذا ال

ومن ثم فرض سيطرتها  ،)قرة غين دده(م، إثر معركة ١٥١٦سيطرتها على سنجار عام 

-١٥١٦ واقليم العراق – الجزيرة الفراتية –الجبل  (:على أقاليم العراق الثالث حينذاك 

  .م ١٥١٧م ومصر ١٥١٦، فضال عن بالد الشام عام )م١٥٤٦

جهودهم لكتابة البحوث  العديد من الباحثينية الموضوع فقد كرس ونظرا ألهم  

ووصلت سنجار األكاديمية في تاريخ سنجار في العهد اإلسالمي وكذلك العهد العثماني 

م،لذا كان من المناسب استكمال تدوين تاريخ ١٩١٨بتاريخها األكاديمي المدون حتى عام 

 وان الفترة موضوعة البحث تنال أهمية م١٩٥٨هذه المدينة الحديث والمعاصر حتى عام 

الدولة الحديثة التي واكبت مسيرتها للفترة ) المملكة العراقية(كبيرة،لكونها تزامنت مع قيام 

)١٩٥٨-١٩٢١(.  

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما متزيدا بحركة التاريخ المحلي في   

ادية واالجتماعية والثقافية الحاصلة العراق الستيعاب مجمل التطورات السياسية واالقتص

ومنها سنجار التي لها صفة خاصة، بوصفها بودقة صغيرة للتعايش تنصهر  في البالد،

فيها مجاميع اثنوغرافية ودينية متعددة األعراق واألجناس واألديان من الكرد والعرب 

يهود الذين واألرمن والسريان، والمسلمين والمسيحيين واليزيدية، فضال عن عدد من ال

م، وبهذه المكونات فان سنجار كانت تعبر عن ١٩٤٨هاجروا باتجاه فلسطين بعد عام 



 

)٣(
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مكونات الوطن العراقي الكبير المتعدد القوميات واألديان والطوائف،وهذه األسباب مجتمعة 

  .تيار هذا الموضوع عنوانا للرسالةوراء اخ

لجوانب االجتماعية أولت الرسالة للجانب السياسي أهمية كبيرة بخالف ا  

واالقتصادية واإلدارية والصحية والتعليمة والثقافية والعمرانية التي جاء ذكرها في الرسالة 

بصورة مختصرة وذلك لندرة المصادر وشحتها في هذه الجوانب وطغيان تأثير األحداث 

  .السياسية على سكان المنطقة

د دراسة عامة ألوضاع تألفت الرسالة من تمهيد وثالثة فصول، تناول التمهي  

سنجار أواخر العهد العثماني، وخالل تناول الباحث موقع سنجار واهم اآلراء التي قيلت 

حول تسميتها وتاريخ وقوعها تحت السيطرة العثمانية، مع اإلشارة إلى بعض الحمالت 

التي شنت على سنجار وأسباب هذه الحمالت، كما تناول التمهيد موقف سكان سنجار من 

) ١٩٢٠(تالل البريطاني للعراق وموقفهم من القضايا الوطنية ومنها ثورة العشرين االح

  ).عبد الرحمن النقيب( حكومة العراقية وموقفهم من الحكومة العراقية المؤقتة،

تناول الفصل األول أبرز األحداث السياسية في سنجار في فترة مابين الحربين        

ثة مباحث أساسية، تطرق الفصل األول منها إلى دراسة العالميتين، وقسم الفصل إلى ثال

أوضاع سنجار في سنوات االنتداب البريطاني بدءا من تأسيس الدولة العراقية المملكة 

 الدولة العراقية )١٩٣٢ -١٩٢١(العراقية إلى دخول العراق عصبة األمم المتحدة 

انتخاب األمير فيصل بن ، وتناول هذا المبحث أيضا تأسيس الدولة العراقية و)الحديثة

) الدستور(الحسين لعرش الملكية في العراق، وإعالن القانون العراقي األساسي العراقي 

وتشكيل مجلس النواب العراقي، وبروز مشكلة الموصل، وموقف سكان سنجار من هذه 

األحداث ومدى مراعاة حقوقهم في الدستور العراقي ومجلس النواب، كما تناول هذا 

، التي كانت موجهة ضد الحكومة العراقية ١٩٢٥ركة داود الداودي األولى المبحث ح

والسلطات البريطانية المنتدبة معا، فيما تطرق المبحث الثاني إلى الخالف العراقي السوري 

حول منطقة جبل سنجار وحجج كل جانب للتمسك بمطالبه لضم هذه المنطقة الى حدود 

بعد ) ١٩٣٩-١٩٣٣(وضاع سنجار في فترة الثالثينات دولته، أما المبحث الثالث فتناول أ

استقالل العراق ودخول عصبة األمم المتحدة وحتى اندالع الحرب العالمية الثانية، وفيها 

تناول فيها هذا المبحث أهم حدث تاريخي وقع في سنجار ممثال بحركة داود الداودي الثانية 

فضه الشديد لتجنيد أتباعه من  التي قامت ضد الحكومة العراقية بسبب ر١٩٣٥عام 

  .االيزيدية في الخدمة العسكرية اإللزامية للجيش العراقي



 

)٤(

– 

سنجار في سنوات الحرب العالمية الثانية وحتى (وتطرق الفصل الثاني الموسوم ب  

إلى األوضاع العامة في العراق وأثرها على سنجار بشكل ) ١٩٥٨ تموز ١٤قيام ثورة 

ة مباحث رئيسة، تناول المبحث األول اندالع الحرب العالمية خاص وقد قسم الفصل إلى ثالث

الثانية وأثرها على األوضاع العامة في العراق وموقف العراق من الحرب والخالفات التي 

نشبت بين القادة العسكريين والسياسيين العراقيين حولها إلى فشل وعلى الموقف الذي 

، وسياسة بريطانيا بعد ١٩٤١كة مايس يجب اتخاذه حيالها ن مع اإلشارة إلى فشل حر

، تناول المبحث الثاني أوضاع سنجار خالل )١٩٤٧-١٩٤١(احتاللها الثاني للعراق 

الحرب العالمية الثانية ن والسيما تدهور أوضاعها االقتصادية بشكل فظيع وبروز مظاهر 

أبرز األحداث اجتماعية ال إنسانية من االحتكار والمضاربات والسرقة، كما تناول المبحث 

التي وقعت في سنجار خالل الحرب العالمية الثانية التي كان من أبرزها مقتل قائممقام 

في أواخر ) سموي فاطمي(، وكذلك حركة ١٩٤١قضاء سنجار مع اثنين من مرافقيه عام 

، أما المبحث الثالث فتناول التطورات السياسية الداخلية في العراق ما بعد الحرب ١٩٤٤

وأثرها على سنجار، وكان أبرزها اندالع معركة خنس ) م١٩٥٨ -١٩٤٦( الثانية العالمية

 بين عشائر شمر و البو متيوت وتعاون عشيرة الهسكان ١٩٤٦في عام ) دكة خنيسي(

اليزيدية مع عشيرة البومتيوت، وتناول هذا المبحث كذلك الحياة الحزبية في سنجار بعد 

ى ابرز األحزاب العاملة هناك،وكان من أبرزها الحزب الحرب العالمية الثانية باإلشارة إل

العراق، وجمعية االخوة اإلسالمية،وتناول هذه –الشيوعي، والحزب الديمقراطي الكوردي 

 مع عشائر المنطقة ١٩٤١المبحث أيضا عالقة داود الداودي بعد عودته الى سنجار عام 

 والنشاطات والفعاليات التي ومع السلطات الحكومية، فضال عن هذا المبحث لالحتفاالت

، وكذلك ١٩٥٣جرت في سنجار بمناسبة يوم تتويج الملك فيصل الثاني لعرش العراق عام 

 وموقف قصابي سنجار منه، مع اإلشارة ١٩٥٦تناول إضراب القصابين في الموصل عام 

م أما الفصل ١٩٥٨إلى موقف أهالي سنجار من سقوط النظام الملكي في العراق عام 

ث، فقد تطرق إلى الحياة العامة في سنجار، وقسم هذا الفصل على سبعة مباحث الثال

أساسية، تناول المبحث األول التركيب االجتماعي لسكان سنجار، مع اإلشارة إلى أهم 

عشائر المنطقة بمختلف قومياتها ودياناتها مع اإلشارة إلى عدد سكان قضاء سنجار في 

 الرسميتين في العراق، ١٩٥٧و ١٩٤٧ئيتي عامي المركز والضواحي معتمدا على إحصا

وتناول المبحث الثالث  أما المبحث الثاني فتناول الطوائف والمذاهب المنتشرة في سنجار،

اإلدارة الحكومية في قضاء سنجار وابرز دوائرها مع نبذة عن اإلدارة في العهد العثماني 

وكان من ابرز هذه الدوائر  ،١٩٥٨مرورا باالحتالل واالنتداب البريطاني وحتى عام 
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المحاكم والبلدية والصحة والبيطرة والبريد، واإلشارة إلى بعض نشاطات هذه الدوائر، :

وتناول المبحث الرابع الوضع التعليمي في سنجار، مشيرا إلى عدد مدارس سنجار 

 وأنشطتها التعليمية والثقافية، فضال عن أسماء بعض طلبة هذه المدارس ونتائجهم التي

كانت تنشر في جرائد رسمية،وتناول المبحث الخامس الجوانب االقتصادية منها قطاع 

الزراعة وابرز المحاصيل المنتجة واهم الحيوانات التي كانت تربى في سنجار وعلى رأسها 

األغنام مع، اإلشارة إلى أهم اآلفات الزراعية التي تتعرض لها سنجار ومنها غزو الجراد 

تأتي على شكل أسراب وتتلف معظم المزروعات،وتناول المبحث أيضا النجدي التي كانت 

الجانب التجاري في سنجار،فضال عن أهمية الطرق والمواصالت الداخلية والخارجية 

وبعض الصناعات والمهن والحرف في سنجار ومنها صناعة الحبوب والحياكة وبعض 

قافي والعلمي والذي كان شبه الحرف الشعبية، أما المبحث السادس فقد تناول الجانب الث

معدوما باستثناء نادي الموظفين إلى تأسس في خمسينات من القرن العشرين،أما المبحث 

السابع فتناول الجانب العمراني مشيرا إلى تصميم المدينة والى موقع سوقها وابرز المعالم 

رية القديمة الحضارية العمرانية من كنائس ومساجد مع التطرق للمعالم العمرانية األث

ومنها سور الرمان والمنارة وبعض المزارات الدينية للمسلمين واليزيديين وتوصل الباحث 

  .الى العديد من االستنتاجات

 

 مصادر عديدة ومتنوعة أما فيما يخص مصادر البحث فقد اعتمدت الدراسة على  

  :لعل أبرزها

 

بجامعة الموصل  –ي مقدمتها الوثائق غير المنشورة في المكتبة المركزية وتأتي ف  

ومركز دراسات الموصل،وعدد من الوثائق المصورة بحوزة االستاذ الدكتور يونس /

الطائي،ولهذه الوثائق أهمية بالغة في معظم مباحث الدراسة، والتي أوضحت الكثير من 

  . قتصادية واالجتماعية والثقافية في سنجارالجوانب المهمة عن األوضاع السياسية واال

 

الدراسة بالمعلومات للوثائق المنشورة أهمية كبيرة وكان لها نصيب جيد في رفد   

المطبوعات الحكومية التي احتوت على معلومات نادرة وأوضحت الكثير من : القيمة ومنها

سيما المجموعات اإلحصائية لتعداد عام الجوانب واألوضاع العامة من تاريخ سنجار ال

، واللتان أوضحتا العدد اإلجمالي للسكان بشكل، بعد كانت تعتمد على ١٩٥٧-١٩٤٧

التخمينات ومشيرة إلى أهم المهن والحرف التي كان يمتهنها سكان قضاء سنجار مع بيان 



 

)٦(

– 

رها الحكومة أحوالهم االجتماعية واالقتصادية، وهناك التقارير السنوية التي كانت تصد

العراقية،مثل التقارير الصادرة عن وزارة اإلسكان واألعمار وعن مجلس األعمار،وعن 

وتقارير أخرى كانت تصدرها المتصرفيات  وعن وزارة المعارف، وزارة العدلية،

فكان لهذه التقارير جانباً كبيراً من األهمية، إذ أوضحت  عن شؤون أقضيتها،) المحافظات(

البنايات (تاريخ سنجار وخاصة فيما يتعلق بانجاز المشاريع العمرانية من جوانب مهمة من 

التي كانت تنجز في المنطقة، ) الحكومية والمدارس والمستشفيات ودور الموظفين والطرق

وفضال عن هذه الوثائق المنشورة، كان هناك كتب وثائقية احتوت على عدد كبير من 

من الحقائق والجوانب الغامضة ولعل من أبرزها المعلومات التاريخية، وأوضحت الكثير 

وثائق عن الحركة القومية الكوردية التحررية، مالحظات تاريخية (هذه الكتب وأهمها كتاب 

لمؤلفه عبد الفتاح علي يحيى البوتاني، الذي احتوى على وثائق تاريخية ) ودراسات أولية

لمنشورة، استعان الباحث مهمة ذات عالقة بموضوع الدراسة، وضمن سياق الوثائق ا

، وبعض من محاضر مجلس النواب )الوقائع العراقية(أيضا بأعداد من الجريدة الرسمية 

العراقي والتي تطرق فيهما نائبا سنجار إلى بعض مشاكل سنجار وبينا مدى إهمال 

الحكومات العراقية المتعاقبة للناحية العلمية في سنجار وخاصة في ناحية الشمال،كما 

والية الموصل العثمانية ولكن على نطاق ضيق لتوضيح ) سالنامات(ـ ان الباحث باستع

  .جذور بعض الجوانب اإلدارية في سنجار

 

تعد المذكرات الشخصية من المصادر المهمة للباحثين على الرغم من أنها تمثل   

ولم يجد الباحث مذكرات مدونة ألي من وجهة نظر صاحبها، وعلى الباحث التعامل بحذر،

أصحاب الشأن في سنجار، غير انه استعان ببعض المذكرات المدونة لشخصيات سياسية 

عراقية توضح بعض الجوانب العامة من تاريخ العراق، ومنها مذكرات إسماعيل عارف 

ل تموز وتأسيس الجمهورية في العراق، التي تطرقت إلى كيفية تحو١٤عن أسرار ثورة 

 تموز على سائر ١٤نظام الحكم في العراق من الملكي إلى الجمهوري، وانعكاسات ثورة 

  .المدن العراقية

أما المقابالت الشخصية التي أجراها الباحث مع بعض األشخاص من سكان سنجار   

فإنها كانت مهمة الن معظمهم أما كانوا مواكبين للحدث أو مشاركين فيه أو من أبناء 

  .يات التي أسهمت في تكوين تاريخ قضاء سنجاروأحفاد الشخص

  

  



 

)٧(

– 

 

أولت الرسالة أهمية للمعلومات الواردة في الرسائل واالطاريح الجامعية، لتعزيز   

األوضاع اإلدارية في (الدراسة بشكل أو بآخر، وأبرزها أطروحة الدكتوراه الموسومة ب

طائي، إذ كان من الصعب الولوج في لذنون يونس حسين ال) ١٩٥٨- ١٩٢١الموصل 

الجوانب اإلدارية واالقتصادية والسياسية في سنجار، ما لم يعتمد عليها الحتوائها على 

معلومات قيمة وشاملة لمعظم المناطق التابعة لمتصرفية الموصل، كما استفاد الباحث من 

ة في تطوراتها والية الموصل دراس(رسالة الماجستير إلبراهيم خليل احمد الموسومة ب

، إذ بنيت هذه الدراسة مواقف سكان سنجار من االحتالل )١٩٢٢-١٩٠٨السياسية 

البريطاني،والمواقف التي اتخذها سكان سنجار من االستفتاء الذي اجري في العراق حول 

مستقبل العراق وحول ترشيح األمير فيصل ملكا على العراق فقد احتوت على معلومات 

ة في جوانب كثيرة، كما افادت من رسالة الماجستير لحسن ويس فريدة أفادت الدراس

سنجار في العهد العثماني دراسة سياسية، اقتصادية (يعقوب مصطفى الموسومة ب

حيث أشارت إلى ابرز الحمالت العسكرية التي شنتها الدولة العثمانية ) م١٩١٨-١٨٣٤

ضوعها للسيطرة العثمانية على سنجار منذ خضوعها للسيطرة العثمانية على سنجار منذ خ

  .م ١٩١٨م، ولحين خروجها من العراق عام ١٥١٦

 

جاء اعتماد الرسالة على الكثير من الكتب المؤلفة سواء باللغة العربية والمعربة    

او باللغة الكردية تبعا ألهمية المعلومات الواردة فيها وشكلت هذه الكتب مادة مفيدة في 

 واألحداث في العراق عامة وسنجار خاصة والسيما الكتب التي توضيح مجمل التطورات

اهتمت بدراسة أوضاع اليزيدية،ولعل من أهم هذه الكتب مؤلفات عبد الرزاق الحسني 

المتكون من عشرة أجزاء، وال سيما الجزئين ) تاريخ الوزارات العراقية (السيما كتاب 

حداث في سنجار،وكذلك كتاب صديق الحتوائهما على معلومات تخص األ)الرابع والسابع (

والذي تناول مجمل الجوانب العامة في سنجار واهم أحداثها بشكل ) اليزيدية(الدملوجي 

لمؤلفه إسماعيل بك جول ن التي تناول ) اليزيدية قديما وحديثا (دقيق، وهنالك كتاب 

اتصاله المظالم التي تعرضت لها سنجار على أيدي العثمانيين وبيان المبررات حول 

  ... بسلطات االحتالل البريطاني وإسنادهم حكم سنجار لحمو شرو

 

كان للصحف الموصلية أهميتها بما حفلت به من أخبار يومية ومتنوعة وذات 

صلة بموضوع الدراسة، وقد امتازت بمعلوماتها الفريدة والنادرة وأغنت الرسالة في معظم 
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لمية وتاريخية تنشر ألول مرة،ومن أهم تلك الصحف، جوانبها، فقد أمدت الباحث بمادة ع

  .فتى العراق والبالغ ونصير الحقالموصل والعمال و

كان شن الحمالت العسكرية العثمانية ضد الطائفة اليزيدية من ابرز سمات تاريخ    

منطقة سنجار نظرا الرفض اليزيدية لألنظمة والقوانين التي كانت تسنها الدولة العثمانية 

يما رفضهم أداء الخدمة العسكرية اإللزامية والذي كان احد المعضالت الرئيسة التي والس

وكانت ) ١٩٥٨- ١٩٢١(واجهتها أيضا الحكومات العراقية المتعاقبة في العهد الملكي 

سببا في اندالع أقوى الحركات المسلحة في منطقة سنجار أال وهي حركة داود الداودي 

 لذلك الصراع تتعلق بقيام اليزيدية بعمليات مسلحة ، وهنالك أسباب أخرى١٩٣٥عام 

لالنتقام من الدولة العثمانية كرد فعل على هجماتها عليهم إذ اخذوا يعملون على قطع 

الطرق ونهب القوافل التجارية وقتل المسلمين من أبناء العشائر هناك مما ولد حقدا 

ا بالتعاون مع أي جهة ال ينتمي وكراهية بين الجانبين والسيما عند اليزيدية الذين شرعو

إليها المسلمون، ومن هنا جاءات محاوالتهم للوقوف إلى جانب سلطات االحتالل البريطاني 

  . دون انتداب أو وصاية بريطانيةورفضهم الشديد قبول حكومة عربية

كانت تعد سنجار من المناطق الحدودية التي تعج بالتواجد العشائري المتعدد األلوان   

ول، لذا فإن النزاعات العشائرية، كانت واحدة من ابرز سماتها االجتماعية وعلى الرغم من واألص

ذلك فأنها شهدت تحالفات عشائرية ألجل التعايش والتعاون ضمن الوطن الواحد ، ومما يالحظ 

على منطقة سنجار، عدم مساهماتها، بشكل فاعل، في األحداث الوطنية الحاصلة في العراق، ومن 

اب التي تقف وراء ذلك بعدها عن مركز القرار وعدم وجود النخب االجتماعية المؤثرة فيها األسب

،فضال عن ضعف انتشار األفكار السياسية واالقتصادية واالجتماعية فيها، لكونها منطقة نائية ال 

فعلى . يقل في ذلك الجانب من فعاليتهاتتوفر فيها الخدمات المهمة مثل بقية المدن العراقية، مما

الرغم مما اعترها من مشاكل ومعوقات ونزاعات فقد تميزت سنجار بكونها النموذج المصغر 

للتعايش السلمي في العراق فهي تحمل كل ألوان الطيف الوطني ومن مختلف األعراق والطوائف 

بحق البوتقة التي انصهرت فيها االنتماءات واالتجاهات المختلفة والتي اجتمع  والمذاهب وتمثل

حاولت الحكومة العراقية والسلطات المحلية .الوطن العراقي وحب االنتماء إليهكانها على أصالة س

إيالء اهتمامها بمنطقة سنجار في أواخر األربعينات من القرن الماضي وعملت على انجاز عدد من 

المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية فيها ودأبت على كسب ود ووالء األهالي هناك عبر 

 اللقاءات العديدة المتبادلة بين الطرفين، لكن من جانب أخر لم تول الحكومات العراقية المتعاقبة،

ولم تعط لسنجار األهمية من حيث انجاز المشاريع االستثمارية سواء في القطاع الزراعي أو 

عمار الصناعي، على الرغم وجود اإلمكانيات المشجعة في سنجار، اذ لم تشملها مشاريع مجلس األ

  .ألجل تطوير وتعمير المنطقة
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من المعلوم أن العراق لم يغيب في عين التاريخ يوما ؛بل كان حاضرا في كـل مكـان                       

وزمان وفي كل صعيد وميدان شاهدا لكبريات أألحداث منذ أن قامت فيه الرواسي الشامخات              

في كل ذرة رمل وتحت كل صخرة من جباله قصة لحـضارة أو             ،يه الرافدان   وتعانق في واد  

  ذكرى لبطولة أو أثر لعلم أو دين ورسالة

  ].وى كانت أول مكتبة في العالملم كتب الحرف في العراق؛ وفي نياوألول مرة في الع[ 

ء وحينما بزغ  نور أإلسالم وأشرق على العراق فجره تالقاه مثل مـا يتلقـى الظمـآن  مـا               

يـرويه  فوجد طمأنينة للنفوس  وهداية للقلوب ونورا للعقول وعزا للعروبـة ووحــــدة               

  .للـــعرب وبلسما لإلنسانية المعذبة 

ولمدينة الموصل مدينة التوبة قرية النبي يونس عليه السالم التي هي ينبوعاً ثر اً لإلنتاج               

وصليين الـذين لـم يرضـخوا       الفكري والثقافي والسياسي؛  من خالل مايبدعه أبنائها الم        

هذا فضال عـن اعتراف الجميع بـأن  ،بل كانوا   في مقدمة من عمل لبناء العراق     ،يومـا  

أبناء الموصل المعروفين بتجربتهم وإخالصهم في بنـاء العـراق الحـديث اليعـدون وال               

  ومنهم أألستاذ الدكتور ذنون الطائي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر الذي قـدم        نيحصـو

 روأقدر لألستاذ الدكتو  ) التحفه الالمعة من مؤرخي ألجامعه    ( الكثير من إبداعه ومنها كتابه    

ذنون الطائي موهبتـه وبراعته وجديته  في البحث العلمي أألكاديمي الدقيق فـي بطـون               

ي واضـح   وأسلوب تـاريخ   ،المراجع والمصادر و تجميع المعلومات بشكل موثق ومشوق       

راء هو ليس كتابا تاريخيا للتاريخ أو لنخبة من المثقفين بل هـو             وبسيط يدركه غالبية الق   

وقد تغلغل في أدق مساماته      ،رئ شوقا لما فيه من روح اإلبداع      كتاب جماهيري ويحث  القا    

ميره وقلبه متفاعال مع    وعقلـه وض ، أإلنسانالموجهة ألي روح    ، ةالفنية والفكرية واألدبي  

  .ضافة ومتعه معرفية وإنتاجه عميقدة مالقارئ محققا الفائدة التاريخية فائ

ر جامعة الموصـل  الـذي       ــن دار بن األثير للطباعة والنش      ويـقدم كتابه الصادر ع      

أنهـم الـصفوة    {-:فصول تحدث في كل فصل عن أحدى هذه  الشخصيات يقول          } ٩{يضم  

فـظ لهـم    ممـن تح ، بعطائها الثر في مجال الكتابـة التاريخية     ، المختارة والنخبة السامقة  

ومازال رجـع صـدى أصـواتهم        ،العربية بفيض مؤلفاتهم ودراساتهم   المكتبتين الوطنية و  

يدلل على براعتهم البحثيـة     ،مدويا في قاعات الدرس والمحضرات والندوات والمؤتمرات        
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 جيل واسـع مـن طلبـة    ىوالعلمية وعمق تجربتهم األكاديمية وغناهم المعرفي أشرفوا عل 

  }.....م لبان العلم والمعرفة ة والعليا أو ممن رضعوا على أيدهوليالعلم في الدراسات األ

وتماشيا مع المنهج العلمي األكاديمي في الكتابة ألتاريخيه آلية تنـاولهم    { وبفطنه وأدراك   

فجـاءت  . تالفيا لتقديم شخصية علـى أخـرى      ] أسبقية الـوالدة [ بموجب التحقيب الزمني  

 بتقسيماته المعروفة لذوي المعرفـة     ، لوان التاريخ الفصول بنسق منطقي متسلسل  تحمل أ      

ة من أخفاء مشاعري الجياشة إزائهم الموشحة باإلعجـاب     ولم أتمكن في الحقيق   . التاريخية

  } .بنهجهم  وعطائهم  المعرفي

خ واآلثـار   سم الجمعة وجهـوده فـي مجـال التـاري         أحمد قا .د.المؤرخ أ ( -:الفصل أألول 

ولـه   ،متخصص المعروف باآلثار أإلسالمية جامعـة الموصـل       وهو األستاذ ال  {) أإلسالمية

أبحاث علمية قوامها المشاهدات الميدانية لألوابد وبقايا اآلثــار أإلسالمية  فـي أورقـة              

وعلى نحو خاص المساجد والجوامع وما تضمنه من محاريب ومقرنصات           ،مدينة الموصل 

  .}وأواوين وكتابات قديمة

 و  هدراسة ابيستمولوجيه في أطروحات   : عماد الديــن خليل     .د. المؤرخ أ  -:الفصل الثاني 

من دعاة اليقظة اإلسالمية في     ( الفكرية والواقع أن هذه الدراسة سبق لي نشرها في كتابي         

غير أن الضرورة العلمية واالعتبارية حتمت عليِّ تنسيقها مـع دراسـة أخـرى        {)الموصل

 كتابات أألستاذ الدكتور عماد الـدين       القضية الفلسطينية فـي  (أجريتها عنه حملت عنوان     

فـي كتاباتـه ومـصنفاته       ،وهو أكاديمي معروف على الصعيدين الوطني والعربي       ،)خليل

 المعرفية مسترشدا هالتاريخية والفكرية والتنظيرية معتمداً التحليل الموضوعي في أطروحات      

ت وأراء الكتاب العرب    ومؤ طرا آراءه بنتاجا   ،بالخطاب القرآني واألحاديث النبوية الشريفة      

أخـاذ بحكـم ثقافتـه      واالوربين ويعمل أحيانا على نقده عند الضرورة وهو ذو أسـلوب           

 ،ونبهى صورة على صعيدي النقـد والمـضم       كتاباته بأ  ،التاريخية فجاءت -ةاألدبي-الدينية

  }.التاريخ وأالداب  وأالستشراق وسواها:  ألوان المعرفة فيهوحملت نتاجات

هـو عنـــوان    )وإسهاماته في تاريخ الحضارة أإلسالمية -: هاشم المالح    .د.المؤرخ أ  (

ـ     إذ عرفت كتابات  {الفصل الثالث    ة التحـري فـي أطـار       ه ومؤلفاته ودراساته بالتعمق ودق

وقد شغل المـالح العديد مـن   ،وإشباع الموضوع العلمي بحثا ودراسة   ،المقارنة التاريخية 

ـ     وجـاء الفـصل الرابـع    } ير تأسيس جامعة الموصـل المواقع أإلدارية والعلمية منذ بواك

عبد الواحد ذنون طه ومـساهماته فـي تـاريخ الحـضارة العربيـة              .د.المؤرخ أ (ليتناول  

الذي عرف عنه أيضا غزارة نتاجه العلمـي ومؤلفاتـه      { ).اإلسالمية في المغرب وأألندلس   

سية واالجتماعيـة   الجوانب السيا ، التي اتخذت من المغرب العربي واألندلس موضوعاً لها       
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للحوادث والوقائع التاريخية التي يعمل     .وهو دقيق في التتبع    ،واالقتصادية والسير وسواها  

  } .على سبغها مــن خالل المصادر األساسية والمخطوطات في المكتبات العالمية

وهو عنوان للفصل    ،)إبراهيم خليل العالف ورؤيته التاريخية والتربوية     . د.المؤرخ أ ( وكان

ورفـد المكتبـة العراقيـة    ، في التاريخ الحديث والمعاصـر    { لخامس والعالف المتخصص  ا

حوث والمقـاالت وهـو   على صعيد المؤلفات والب ، كاديميوالعربية بثراء عطاءه البحثي األ    

الذي عرف بجده ومثابرته وتنوع كتاباته حتى عن طريق اإلنترنيت في مدونته التي تـضم          

فضال عن  تصديه للكتابة في موضوعات حيوية في تـاريخ            .سير العشرات من المؤرخين   

  }.العراق الحديث والمعاصر

غانم .د.المؤرخ أ [ كانت دراسة الفصل السادس عن     ،وفي تخصص تاريخ العراق المعاصر    

فهو المتخصص بالدراسـات    ، ]مالمح منهجيته التاريخية وتجربته الشعرية    -:محمد الحفو   

الشخـصية   ، مقال في مؤلفاتنوربما يكو ،عراق المعاصـرالتاريخية المعمقة في تاريخ ال {

  نحو التأمـل والتحليـل مليـا فـي     حكونه يؤثر التأني في اختيار الموضاعات البكر وينج 

 وقائع األمـس القريـب وأستـشراقه        ىمرتكزاً إل  ،التي يستشرق بها عالم الغد    ، طروحاته

وبخاصة قرضه  ، باألدب   شاعريته وعشقه وارتباطه  ولم يستطع أن ينفصم عـن      . للمستقبل

ائد ذات موضوعات إنـسانية     مطبوعة وأخرى مخطوطة تضم قص     ،ه دواوين عدة  فل، للشعر

  .}.ة تعبر عن رقة أحساسة ورفاهته بمضمون األشياءووجداني

أما الفصل السابع فجاء إليضاح نتاجات األستاذ الدكتور دريد عبد القادر نـوري المـؤرخ               

وله العديد من المؤلفـات بهـذا        ،بدراسة اإلسالم في أفريقيا جنوب الصحراء     { صالمتخص

الخصوص فضال عن البحوث والمشاركات العلمية في المؤتمرات والندوات داخل العـراق            

 المرتكزة على إلي قراءاته للقرآن الكريم والسنة النبويـة           هوله أرائه وأطروحات  ، خارجهو

وإسـهاماته  :دريد عبد القادر نوري     . د.المؤرخ أ ( :عنوانفكان الفصل قد حمل     } الشريفة

  ). الفكر والتاريخ أإلسالمييالعلمية ف

ألمنهج والرؤية في تاريخ    :محمد علي دهش  . د.فجاء الفصل الثامن تحت عنوان  المؤرخ أ       

بالنظر لما عرف عنه جديتـه فـي البحـث العلمـي            {. المغرب العربي الحديث والمعاصر   

ـ   البحثية وقد نشر مؤلفاته في مجاله أألرحب وهـو تــاريخ المغـرب              هوديمومة نتاجات

فأثرا المكتبة العربية بفيض أنتاجه وهـو المتخصص المعروف        ،العربي الحديث والمعاصر    

 العلمية تدلل   هفكانت نتاجا ت  ، بجامعة الموصل بتاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصــر      

 الموضــــوعية  للمتغيـرات علـى الـساحتين       على المتابعة الجادة لألحداث والقراءة    

  .،}العربية والدولية وإفرازاتهما على الساحة المغربـية



 

)١٢(

– 

وقد وجدت من المفيد أن أختم فصول كتابي هذا بالمقال الذي كتبه  عني األستاذ الـدكتور    {

أحمد قاسم ألجمعه الذي تضمن المنهج والرؤية النتاج العلمي ثم أتبعته  بـبعض األقـوال                

المـؤرخ  ( فحمل الفصل التاسع عنـوان  }،تي أعتز بها ألساتذة وأعالم الفكر في الموصل    ال

  ).النتاج العلمي..الرؤيا..المنهج :ذو النون الطائي . د.أ

الذي اضطلع به أولئك ، أن هذه الدراسات تعبر عن قناعتي  بعظم الدور العلمي المكين           

اتي واإلنـساني لتالميـذهم وتـسليحهم       الصفوة من األساتذة على صعيد البناء المؤسـس       

متمنيا لألساتذة األجالء العمر المديد ومزيداً من النتاج  العلمي خدمـة للتـاريخ              ... معرفيا

  .والحضارة العربية اإلسالمية المجيدة

ة والموصليـة لما ضمه من     افة هامة ومتميزة للمكتبة الوطني    أن هذا الكتاب يشكل إض        

 في تاريخ الموصل وتقديمه أبرز المؤرخين الذين أسهموا بناء          مواضيع ومباحث ودراسات  

وأشرفوا على جيل واسع من الطلبة في جميع المراحل         ، لبنات األولى وأقسام التاريخ بها    ال

وعطائهم المتدفق وأرائهم الصائبة المرتكزة إلى المرجعيـات التاريخيـة األصـلية      ،العلمية

 ألغنى عنه لكل قارئ والذي يبحـث عـن متعـة            فهو كتاب  ،بوثائقها وصفحاتها المكتنزة  

ألسـتاذ سـعد    لرائد الصحافة العراقية أ    ة لهذه المدينة الحضارية   يالمعرفة والفائدة التاريخ  

كان التفات أألستاذ الـدكتور      -):أإلسالمية مـن دعاة اليقــظة  (اب  الدين خضر تقييم  كت    

كما تأكدت وتوضـحت مـن       ،روبةذنون الطائي إلي دراسة جدلية العالقة بين أإلسالم والع        

ــساجد  ــسات والم ــف والمؤسـ ــالل المواق ــخ ــصيات واألح ــات  والشخ زاب والجمعي

وكذلـــك من خالل اآلداب والفنون والصحافة والنشاط الثقافي والسياسي عبر          ،واألحداث

وحتى الحكـم العثمـاني ثـم       . المجالس التمثيلية طوال الحقب التي  تعاقبت على الموصل        

م وما كانت   ١٩٢١ريـطاني للعراق وصوال إلي قيام الدولة العراقية الحديثة عام        أالحتالل الب 

ويرى أألستاذ الد كتـور ذنـون       ، تمثله الموصل في هذه الدولة من قيم حضارية وسياسية        

أن الغيرة أإلسالمية وشدة التقوى والورع تجدها على جنبـات مدينـة الموصـل     ، الطائي  

مجهـود  ، )من دعاة اليقـظة أإلسالمية في الموصـل (م وفوق محيا أهلها مذ عرفت أإلسال  

بل هو وثيقة   ،ثقافي فكري جديد أضافه الدكتور الطائي إلي مجوداته في هذا الحقل الحيوي           

  .تاريخية أغنت المكتب العربية

   في عرضه لكتاب في الوطنية الموصلية كتب األستاذ سعد الـــدين  خـضر تحـت              

 من يتابع مركز دراسات الموصـل       -الريادة في رسم المستقبل    باحث يستعيد ثقافة     -:عنوان  

يالحظ بال شـك كيـف      ،على رأسها   ) األستاذ الدكتور ذنون الطائي   (وفعاليته وجهود الكاتب    
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وكيف   العراق منذ مطلـع       ، أعاد هذا المركز األكاديمي الفعال كتابة تاريخ الموصل الثقافي          

  .اكرة التاريخية لمدينة الموصلواسترجاع وتخزين الذ.... القرن العشرين 

 قد أنشد قصيدة بعنوان إلي مركز دراسـات         -:األستاذ الدكتور عادل البكــــــــري   

  -:’نقتطف منه األبيات التالي: الموصل واألساتذة األفاضل 

  مل على خير بابـامع الشـج         و اب صل الخـطف ا مركز العلم وي

  ا جرى ثم غـــابـد مم      أوابـ    ىو إليهف) ذوالنـــون( رائدها

            قـد زانها العلـم و حسـن المآبت ـرؤى إذ مضـله أحاديث أل

  تـب ـي ورق الكـودةً  فـمنض   رها       ـاطيــد للذكرى أسـيـتع

  في غيهب التراث رغم  الصعاب          ل لكم جملةّ ـوالفض) ذو النون(

   ع في عليائها من سحــابـ أرف       ا  ـدهـفالموصل الحدباء في مج

 المؤرخ األستاذ الدكتور أحمد قاسم ألجمعه كتب عــــن سيرة األستاذ الدكتور ذنـون              

يعد األستاذ الدكتور ذنون الطائي في مقدمــــــــة األسـاتذة الـشباب             {-:الطائي

يرة العلميـة   بجامعة الموصل الذين يرفدونها بعطائهم العلمي الثر ليكملــــــوا المس        

  ألساتذتها

فمنذ معرفتي به وهو طالب فـــــــي مرحلة البكاليورس في كليـة اآلداب            . الرواد  

وتــــــــعمق ذلك بعد نيلـه شـهادتي       ، كان مثال للجد والحيوية واالتزان الخلقي       

في التاريـــــــخ الحديث والمعاصـر     ) األستاذية(الماجستير والدكتوراه ونيله لقب     

أما المنهج التاريخي لألستاذ ذنون الطائي فيتمثل بإيمانه   ... حوث أصلية ومبتكرة    بخمسة ب 

بأهمية صياغة المشهد التاريخي وفق الظروف الزمكانــــية باالعتماد علـى الوثـائق         

دون االستسالم والوقــــوع في أسر التفـسير       ، المتاحة في التاريخ الحديث المعاصر      

ك أن للتاريخ عينان أولهما للسلطـــة وتعمل على تمجيـد          ذل،األحادي للحدث التاريخي    

وتبرير أفعالها وثانيهم للمؤرخ الحيادي الذي يسجل األحداث ألتاريخيه بنظرة حيادية  وفق             

  .منظور ومحيط عمله

ففـــي ذلك  يجانـب ويخـالف       ،يؤكد الطائي إلي عدم تسييس الفعل التاريخي وأدلجته         

ويعمل على تشويهها بل عليه أن، يمسك كـل       ، ئع التاريخية   الباحث ضميره في أيراد الوقا    

  } ...اإلطراف المشاركة في صياغة الحدث التاريخي بكل دقة وأمانة
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 حاصل على دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر،م١٩٥٩ مواليد مدينة الموصل -

                                         جامعة الموصل           / كلية اآلداب /

  أستاذ التاريخ الحديث            :ولقبــــــه العلمي 

 

يعمل حاليا مدير مركز دراسات الموصل ورئيس مجلس اإلدارة رئـيس تحريـر مجلـة دراسـات      

  . موصلية

  رئيس هيئة تحرير مجلة موصليات 

  ت موصلية رئيس هيئة تحرير نشرة اضاءا

  رئيس هيئة تحرير قراءات موصلية

 عضو هيئة تحرير مجلة دراسات إقليمية التي تصدر عن مركز الدراسات اإلقليمية فـي جامعـة                 -

  .الموصل 

  عضو الهيئة االستشارية لموسوعة الموصل االثارية-

  . عضو الهيئة االستشارية لبيت الموصل الثقافي -

  . عضو اتحاد المؤرخين العرب -

  .ضو الهيئة اإلدارية لجمعية المؤرخين واآلثاريين في العراقع-

  .في كليتي اآلداب والتربية) الدكتوراه و الماجستير( له مهام تدريسية لطلبة الدراسات العليا -

  .٢٠٠٦ أوفد إلي بريطانيا بزمالة بحثية في جامعة كامبردج-

  . والمعاصر تاريخ الحديث ناقش وأشرف على العديد من رسائل الدراسات العليا في ال-

 

  . رئيس قسم الدراسات التاريخية والسياسية واالجتماعية -

  ٢٠٠١-١٩٩٢ معاون مدير مركز دراسات الموصل -

  ١٦/٦/٢٠٠٣ مدير مركز دراسات الموصل أصالة اعتبارا من -

 

بقـسم التـاريخ فـي كليتـي اآلداب     ) الماجستير والدكتوراه(يقوم بتدريس طلبة الدراسات العليا   

  والتربية  المواد األساسية وخالل سنوات متعددة

  ).طلبة دكتوراه(اقتصاديات الجزيرة والخليج العربي .١

  )طلبة دكتوراه( اقتصاديات تاريخ العراق المعاصر . ٢

  )طلبة الدكتوراه(دراسات في تركيا وإيران  الحديث والمعاصر .٣
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  .٢٠٠٩، ٢وط،١ط،رواد النهضة الفكرية في الموصل -١

  ٢٠٠٦/،)باالشتراك(الموصل في رسائل واألطاريح الجامعية -٢

  ٢٠٠٦/،)باالشتراك( الموصل في الدوريات العراقية -٣

  ٢٠٠٨/في الوطنية الموصلية- ٤

  ٢٠٠٨/ من دعاة اليقظة اإلسالمية في الموصل  - ٥

  .٢٠٠٨/دارية في الموصل خالل العهد الملكي االوضاع اإل٦

   في الموصل في أواخر العهد العثماني حتى تأسيسة أالتجاهات االصطالحي- ٧

  ٢٠٠٩/ألحكم الوطني 

  ٢٠١٠/ أبحاث في تاريخ الموصل الحديث- ٨

  ٢٠١١/ نماذج منتخبة - مدارس الموصل ومعلموها - ٩

    ٢٠١١/ التحفة أالمعه من مؤرخي الجامعة- ١٠

   له العديد من المقابالت والمقاالت التاريخية المنشورة في الصحف  والمجالت- ١١

  هي للمؤلف                                                     {} األقواس: مالحظة
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تعلـق   ي اريخ الحضاري لمدينة الموصل، السـيما مـا        التي اختصت بالت   كتبمن ال 

 التحـف المعدنيـة الموصـلية فـي العـصر     (عن صناعة  كتاب،  بصناعة التحف المعدنية  

، ١٩٧٠لمؤلفه، صالح حسين العبيدي، والذي طبع في بغداد، مطبعة المعـارف،      ) لعباسيا

تير فـي اآلثـار     والكتاب في األصل رسالة ماجستير تقدم بها الباحث لنيل شهادة الماجـس           

  .١٩٦٥اإلسالمية، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، سنة 

استهل الباحث كالمه بمقدمة عن األسباب التي دفعته إلى اختيار هـذا الموضـوع         

لم تظفر التحف المعدنية اإلسالمية من عناية الباحثين في اآلثار بالنـصيب الـذي              : ((فقال

 قصرت على دراسة هذه التحف قليلة للغاية ال       ظفرت به معظم التحف األخرى، فالكتب التي      

تكاد تتجاوز أصابع اليد، إن لم تكن اقل من ذلك، والكتب العربية يكاد ال يكون فيها كتـاب                  

واحد قد قصر على دراسة هذه التحف وان كانت هناك أبحاث متفرقة، وفصول فـي كتـب                

) العصر العباسـي  (اخترت  الفن اإلسالمي، لذا رأيت أن أسهم بجهدي في هذا الميدان وقد            

موضوعاً لبحثي؛ ألنه من أزهى عصور الحضارة اإلسالمية التي ازدهرت فيها هذه التحف             

التي كان لها شأن عظيم فـي       ) الموصل(وقصرت بحثي على مدينة من المدن العراقية هي         

وذكر الباحث الدراسات السابقة عن موضوعه والتي تناولت صناعة التحف  )) هذه الصناعة 

معدنية، وأشار إلى استفادته من تلك الدراسات إال انه لم يقف عندها فقط بل تجاوزها إلى      ال

دراسة معظم التحف الموصلية في أماكن وجودها، فدرس التحف المعدنية الموجـودة فـي        

متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة، والمتحف البريطاني ومتحـف اللـوفر ومتحـف الفنـون              

  .رلين الغربية ومتحف برلين الغربية وغيرها من المتاحفالزخرفية في باريس ومتحف ب

  :وقد قسم الكتاب الى سبعة فصول هي

  .تناول فيه الباحث التحف المعدنية اإلسالمية قبل العصر العباسي: الفصل األول-١

كان عن التحف المعدنية في الموصل في العصر العباسـي، ذكـر فيـه              : الفصل الثاني -٢

 المعدنية في ذلك العصر مثل العلب النحاسية واألغطية واألباريق،      الباحث نماذج من التحف   

وقدم شرحا مفصال معززا بالصور، ورسوم تخطيطية للنقوش التي كانت عليها، السيما عن        

األبريق النحاسي وأقسامه المتضمنة، المقبض والرقبة، والصنبور، والبدن، وذكر أنـواع            
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سم الصانع الذي قام بصنعها ومـن صـنعت لـه،        من األباريق النحاسية التي كتب عليها ا      

  .وكذلك تحدث الباحث عن الشمعدانات والصواني، والطسوت والزهريات النحاسية 

الدمـشقية،  –فقد سلط فيه الباحث الضوء على التحـف الموصـلية       : اما الفصل الثالث  -٣

  .وتكلم فيه عن األباريق والطسوت

القاهريـة، وتحـدث    –معدنية الموصـلية    الحديث عن التحف ال   : وتضمن الفصل الرابع  -٤

الباحث في هذا الفصل عن الشمعدانات، واألباريق والصواني، فضال عن احـد الـصناديق              

  . النحاسية

عن طريقة صناعة التحف المعدنية الموصلية سواء       : وخصص الباحث الفصل الخامس   -٥

 أكثـر الطـرق     المصنوع منها في الموصل أو دمشق أو القاهرة وذكر أن التكفيت كان من            

  .شيوعا في  زخرفة تلك التحف

فكان عن الزخارف، وتضمن هذا الفـصل الحـديث عـن شـكل             :  أما الفصل السادس   -٦

التحف، والموضوعات الزخرفية، وطريقـة الزخرفـة ، والرسـوم اآلدميـة، والزخـارف       

ممثلـة  الكتابية، والزخارف الهندسية، والرسوم الحيوانية، والزخارف النباتية، واألزياء ال        

  .في شخوص التحف المعدنية

وكان من بين أهم النتائج التي توصل إليهـا         :  والفصل السابع واألخير تضمن الخاتمة     -٧

الباحث، أن الموصل كانت أهم مركز لصناعة المعـادن المكفتـة خـالل القـرن الـسابع                 

 خاصـة   الثالث عشر الميالدي، وتبين للباحث أن األباريق الموصلية تمتاز بأشكال         /الهجري

تختلف عن أشكال األباريق اإليرانية، ولكنها تتشابه مع أشكال األباريق الدمـشقية ، كمـا               

تبين للباحث أن التحف الموصلية ذات موضوعات مختلفة، لم تقتصر علـى الموضـوعات     

المدنية بل تعدت ذلك إلى الموضوعات الدينية المسيحية، ونبه الباحث في الخاتمـة أيـضا    

ي وقع فيها الباحثين الذين سبقوه في مجال التحف المعدنيـة وصـححها،             إلى األخطاء الت  

ومن النتائج األخرى التي توصل إليها الباحث، انه وجد أن الموصل قد استخدمت التكفيـت      

  .على نطاق واسع كأسلوب من أساليب زخرفة تلك التحف، فضال عن نتائج أخرى عديدة

 والمتمثلـة بالمـصادر األوليـة ،        وتضمنت نهاية الكتاب قائمة بمصادر البحـث        

والمراجع الحديثة فضال عن الدراسات األجنبية، كما تضمنت نهاية الكتاب قائمة بـالتحف             

المعدنية، وضمت تلك القائمة، تاريخ الصناعة، واسم الصانع، ونوع التحفـة، والـشخص             

ور بلغت  الذي عملت له، ومكان الصناعة، والمتحف، واخيراً تضمن الكتاب لوحات من الص           

 .لوحة عن تحف معدنية مختلفة) ٥٢(
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تقدم بهذه الدراسة الطالب في قسم علم االجتماع وعد إبراهيم خليل األمير، إلـى                 

هي جزء من متطلبـات نيـل   مجلس كلية اآلداب وهيئة الدراسات العليا في جامعة بغداد، و     

شهادة الماجستير آداب في علم االجتماع، وكانت الدراسة بإشراف األستاذ الدكتور مـازن             

صـفحة، تتبعهـا    ) ١٣٣(تكونت الدراسة من    هـ،  ١٤٢٠ -م١٩٩٩بشير محمد، في عام     

المصادر والمراجع العربية واألجنبية فضالً عن المالحـق فـالملخص بـاللغتين العربيـة              

زية، تكونت الدراسة من سبعة فصول توزعت في بابين نظري وميـداني، تـضمن              واإلنكلي

  .الباب النظري على أربعة فصول، بينما اقتصر الباب الميداني على ثالثة فصول

تضمن الفصل األول على مبحثين تمثل األول باإلطار النظري للبحث وتضمن تحديد         

ـ       عرف على دور التلفزيون فـي عمليـة        الت(مشكلة البحث وأهميته وأهدافه التي تحددت ب

التزود بالقيم، والتعرف على نوعية القيم التي يزودنا بها التلفزيون، ومعرفة التغيرات التي        

طرأت على القيم فيما يخص العالقات اُألسرية، ومدى تأثير برامج التلفزيون والقيم الجديدة        

ر التلفزيون في تغييـر القـيم       التي تحويها ودورها في تغير قيم الزواج، والتعرف على دو         

، وتضمن المبحث الثاني على تحديد المـصطلحات والمفـاهيم       )الخاصة بالنظرة إلى المرأة   

  ).الدور، التلفزيون، القيم، واُألسرة(الخاصة بالدراسة وهي 

وقد تحدد الفصل الثاني بنماذج من الدراسات السابقة تمثلت بدراستين عـراقيتين              

دراسة نصيف جاسم   (هما أجنبيتين، وكانت الدراستين العراقيتين هما       واثنتين عربيتين ومثل  

، ودراسة عمران كاظم    ١٩٩٧العزاوي الموسومة الوظيفة االتصالية لتلفزيون الشباب عام        

، فـي حـين تمثلـت       )١٩٩٦عطية الموسومة دور وسائل اإلعالم في التغير القيمي عام          

ـ   الموسومة باإلسـالم والثقافـة العامـة عـام     دراسة ليلى أبو لغد (الدراستين العربيتين ب

، )١٩٩٥ن الجزائري والمشاهد عـام      و، ودراسة إبراهيم عباسي الموسومة التلفزي     ١٩٩٣

دراسة جاوزنيـك مـا الموسـومة التلفزيـون وتأثيراتـه      (أما الدراستين األجنبيتين فهما    

تلفزيـوني  ، ودراسة جي إن هوكز الموسومة العنـف ال        ١٩٩٦االجتماعية في الصين عام     

، ثم أورد الباحث تعقيباً على الدراسات السابقة وقـارن بـين نتـائج هـذه                )١٩٩٦عام  

  .الدراسات ودراسته

وقَسم الباحث الفصل الثالث إلى مبحثين، أوضح في المبحـث األول كيـف تنظـر              

ـ         ا العلوم األخرى إلى القيم ومن هذه العلوم الفلسفة واالقتصاد وعلم النفس واالنثروبولوجي
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وأخيراً علم االجتماع إذ أورد الباحث في هذا االختصاص تحديداً آراء أبـن خلـدون عـن               

صراع القيم بين البداوة والحضارة، أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فقد اقتصر علـى               

ذكر أبرز مصادر التزود بالقيم ومنها الدين والمجتمع واُألسرة والمدرسة وجماعات األقران        

  .الم وأبرزها التلفزيون موضوع البحثووسائل اإلع

وانقسم الفصل الرابع كذلك إلى مبحثين ارتكز األول منها على التلفزيـون كيـف                

يكون له دور في تغير القيم، أما المبحث الثاني فقـد تحـدد بـالتلفزيون وقـيم اُألسـرة                   

 أوضح أهـم  الموصلية، إذ أشار الباحث هنا إلى نظرٍة أوليٍة عن مجتمع مدينة الموصل، ثم       

العوامل الحضارية التي أسهمت في تغيير المجتمع الموصلي ومنهـا العوامـل الطبيعيـة              

  .والموقع الجغرافي والتعليم والمجال الصناعي والتلفزيون

وتحدد الفصل الخامس باإلجراءات العلمية لمنهجية البحث والتي تضمنت منـاهج             

كذلك مجاالت الدراسة البشري والمكاني     الدراسة المقارن والمسح االجتماعي وفرضياتها، و     

والزماني، وتحديد عينة البحث ونوعها، وأهم وسائل جمع البيانات المتمثـل باالسـتبيان             

  .والمالحظة والمقابلة، وأخيراً الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

وكان الفصل السادس قد تركز بتحليل البيانات األساسية للدراسـة وكانـت فـي                

ثين، اقتصر المبحث األول على تحليل البيانات األساسية واألولية لعينة الدراسة، فـي             مبح

حين أفرد الباحث المبحث الثاني لتحليل محاور البيانات العامة واالجتماعية للدراسة والتي            

كانت ضمن خمسة محاور اثنان منها على مستوى القيم ومـدى تأثيرهـا وهمـا محـور                 

م السلبية واإليجابية، والثالث األخـرى عـن الجهـات أو الجوانـب       المشاهدة ومحور القي  

المتأثرة بتلك القيم وهي محور قيم العالقات اُألسرية، ومحور قيم الزواج، فضالً عن محور              

  .قيم الموقف من المرأة

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج ومنها، أن هناك فرقاً معنوياً واضحاً في               

لدى كٍل من األبناء واآلباء، إذ أن األبناء أكثر مشاهدةً للتلفزيـون مـن              ساعات المشاهدة   

اآلباء، وأن مشاهدة برامج التلفزيون مع اُألسرة هو النمط األكثر شيوعاً للمـشاهدة لـدى          

من العينة يشاهدون قنواٍت غير عراقية إلى       %) ٧٤,٣(األبناء واآلباء، وأوضح البحث أن      

تمثلت القنوات غير العراقية بحسب الترتيب بالقنوات الـسورية         جانب القنوات العراقية، و   

والكردية غير المركزية ثم التركية، أما أسباب مشاهدة هذه القنوات غيـر العراقيـة فقـد                

ترتبت حسب قوتها بتقديمها للبرامج المتنوعة، وضعف البرامج المحلية، وانقطـاع البـث         

أما أبرز البرامج التي يشاهدها المبحـوثين     المركزي، فضالً عن مشاهدة جميع الناس لها،        

فهي المسلسالت واألفالم وبرامج المنوعات واألخبار والبرامج الثقافية، وقد أشارت النتائج           
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من أفراد العينة يمنعون أفراد ُأسرهم من مشاهدة بعـض البـرامج التـي           %) ٦٩(إلى أن   

الت واألفالم وبرامج المنوعـات     يعتقدون أنها تحمل قيماً سلبيةً، ومن هذه البرامج المسلس        

والحفالت، وكانت أكثر البرامج الممنوعة من المشاهدة داخل اُألسرة هي البرامج األجنبيـة      

، وكانـت  %)٣(، ثم العراقية بنسبة    %)١٤(، تبعتها البرامج العربية بنسبة      %)٨٣(بنسبة  

تناسب أعمار أفـراد  أهم أسباب المنع قد لخصت بأن هذه البرامج ال تتناسب مع قيمنا، وال   

العائلة ومنهم الشباب، فضالً عن أنها تشغلهم عن واجباتهم، وأوضح البحث كذلك أن هناك              

عدم التزام بمنع مشاهدة بعض البرامج في حالة غياب الشخص الذي يقوم بالمنع، وكانت               

  .هذه النتائج ضمن محور مشاهدة التلفزيون

م، تبين أن هناك اعتقاداً شائعاً جـداً بـين         أما بالنسبة للنتائج الخاصة بمحور القي       

المبحوثين بأن التلفزيون يساعد على انتشار القيم السلبية وأبرزهـا، تكـوين آراء عـن               

موضوعات ال تناسب أعمار أفراد العائلة، وعدم احترام الوقت، وكذلك القيم االسـتهالكية،             

قية، وأوضحت النتائج أن أهم     والقيم اُألخرى التي توزعت بين العنف والسلوكيات الال أخال        

القيم السلبية التي عمل التلفزيون العراقي على اختفائها وإزالتها هي الفروقـات القوميـة              

والثأر والجهل، أما القيم اإليجابية التي اختفت بحسب اعتقاد المبحوثين فهـي التـضامن              

  .االجتماعي والحشمة

 أن هناك اتفاقٌ في الرأي بـين    وأوضحت النتائج الخاصة بمحور العالقات اُألسرية       

األبناء واآلباء بشأن الدور الواضح للتلفزيون في تعزيز المـوقفين القيميـين المتمثلـين              

بوجوب أن تكون السلطة مشتركة بين الزوجين أوالً، وتوثيق العالقة بين أفـراد اُألسـرة               

أقل وضوحاً في تعزيـز    ثانياً، وظهر اتفاقٌ أيضاً بين اآلباء واألبناء عن أن للتلفزيون دور            

ضرورة مشاركة األبناء في اتخاذ القرار كموقف قيمي، ودور أقل من هذا الدور في تعزيز                

الموقف القيمي المتمثل بضرورة أن تكون السلطة بيد األب فقط، أما االختالفات في الـرأي       

تمثلـين  بين اآلباء واألبناء عن دور التلفزيون في تعزيز كل من المـوقفين القيميـين الم              

  .بحدوث مناقشات داخل اُألسرة، وخلق خالفات عن اختيار البرامج والقنوات التلفزيونية

وضمن محور الزواج أظهر البحث أن هناك اتفاقاً بين اآلبـاء واألبنـاء فـي أن                  

اختيار شريك الحياة مشترك بين اآلباء واألبناء، وبنسبة أقل أشار بعض أفراد العينة إلـى               

الحياة يتم عن طريق األبناء بحرية، وبنسبة أقل من الـرأيين الـسابقين             أن اختيار شريك    

أشار المبحوثون إلى أن اختيار شريك الحياة يتم عن طريق األبوين فقط، واتفق المبحوثون     

على أن التلفزيون له دور في تشجيع الزواج من الغرباء أكثر من دوره في تـشجيع زواج           

فزيون دور كبير وواضح في تشجيع عالقات التعارف قبـل   األقارب، وكذلك أوضحوا أن للتل    
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الزواج لفهم الطرفين لبعضهما، وفي االهتمام بمراسيم الزواج وتكاليفه الباهظة، فضالً عن            

تشجيعه للسكن المستقل بعد الزواج بصورة أكبر من دوره في تشجيع السكن مع األهل بعد               

  .الزواج

حور الموقف من المرأة، أوضح المبحـوثين       أما فيما يخص المحور األخير وهو م        

اتفاقاً واضحاً أن للتلفزيون دوراً كبيراً في المواقف القيمية المتمثلة بوجوب تساوي المرأة             

مع الرجل في التعليم، وحق المرأة بالمشاركة في القرارات الخاصـة بُأسـرتها ومنزلهـا،          

صرف بما يأتيها من أموال، كمـا      وحق الفتاة في اختيار شريك الحياة، فضالً عن حقها بالت         

اتفقت اآلراء أن دور التلفزيون كان بسيطاً في تعزيز الموقف الذي يقول أن الزوج فقط هو        

من يجب أن يكون صاحب القرار في المنزل، وتذبذبت اآلراء عن دور التلفزيون في تعزيز               

  .الموقف القائل بأن مكان المرأة الحقيقي هو المنزل

تائج وضع الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات كان من         وفي ضوء تلك الن     

أهمها، ضرورة إجراء البحوث التي توضح العالقة بين التلفزيون والقيم وذلك ألهمية هـذا        

الموضوع في تحديد سلوكيات وتصرفات أفراد المجتمع، وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي           

 اإليجابية والسلبية على المجتمع، وتطوير      توضح دور التلفزيون في حياتنا اليومية وآثاره      

البرامج المحلية بما يتالءم مع التطور الحاصل في إنتاج البرامج التلفزيونية عربياً وعالمياً         

والتركيز في تطوير برامج الدراما والمنوعات وبرامج التسلية للتقليل من التأثير الـسلبي             

اليومي للبرامج ذات األبعاد االجتماعيـة      للقنوات الخارجية، وإعطاء مساحة أكبر من البث        

والبرامج الدينية التي تحاول زرع القيم اإليجابية وتدعيمها، ومحاولة خلـق تـوازن فـي               

عملية حذف المشاهد الممنوعة التي تحوي قيماً سلبية، واالهتمام بالتخطيط القريب والبعيد           

 االعتماد على اقتباس البـرامج      المدى لبرامج التلفزيون العراقي ومحاولة تطويره بدالً من       

من القنوات الفضائية العربية والعالمية، وإلغاء المسلسالت المدبلجة مـن منهـاج البـث              

التلفزيوني ألنها ال تحوي على أية قيمٍة إيجابيٍة، ومحاولة االبتعاد عن التقليد والمنافـسة              

محافظات وإعادة الحيوية   بين القنوات العراقية، وتوسيع نشاط المجمعات التلفزيونية في ال        

إليها من خالل مساعدتها على إنتاج البرامج، وأخيراً ضرورة اسـتحداث قـسم البحـوث               

االجتماعية واإلعالمية في التلفزيون مهمته القيام بالبحوث التـي توضـح العالقـة بـين               

ة التلفزيون والمشاهدين وآثاره في جوانب حياتهم الشخصية واالجتماعية والذوقية والنفسي         

.كـوما إلى ذل 


