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في اطار التعريف بأحدث االصدارات التي تتناول جوانب من التاريخ العثماني في العراق 

 دار غيداء للنشر والتوزيع كتاب والية الموصل العثمانية في  عن٢٠١١فقد صدر سنة 

وهو باالصل اطروحة دكتوراه )  اقتصادية– ادارية –دراسة سياسية (القرن السادس عشر 

، اذ أجرى المؤلف ١٩٩٢قدمت الى كلية االداب، قسم التاريخ في جامعة الموصل سنة 

الذي (علي شاكر علي . د.أ

 )اهداني نسخة من الكتاب

اضافات ضرورية في ضوء 

المستجدات العلمية والفكرية التي 

وجدها مناسبة في اطار استكمال 

وقبيل . الموضوع بشكله النهائي

الولوج في مضامين الكتاب، البد 

من القول بان الدكتور علي شاكر 

علي يعد في طليعة المؤرخين 

العراقيين الذين تتسم كتاباتهم 

بالجدية وروح البحث العلمي 

كاديمي القائم على االستقصاء اال

والتحليل واالستنتاج وربط 

االحداث بعضها ببعض وصوالً 

نحو تشكيل الحدث التاريخي في 

ومؤرخنا الجليل يمتلك رؤية علمية دقيقة في الوصف واالستقراء وبخاصة ربط . الزمكان

الوثائق الجزئيات بالكليات ضمن منهج بنيوي يرتكز الى الحقائق التاريخية الموشحة ب

والمصادر االولية في مضانها، فهو مقل في نتاجه العلمي ويعود ذلك باعتقادي الى طول 
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اناته في البحث واالستقصاء واعطاء الموضوع حقه على صعيد تعزيزه بالمصادر 

  .وتصديه للموضوعات ذات القيمة العلمية واالضافة النوعية. المناسبة

س والماجستير والدكتوراه، كم كان اسلوبه      واتذكر وانا طالب في مرحلة البكلوريو     

أخاذاً في القاء محاضراته وطريقة مناقشته ودقة تحليله وتشخيـصه لألحـداث وتناولـه              

لألسباب والمسببات في التاريخ العثماني، بشكل يفضي الى كشف الحقائق ورسم صـورة             

قراءة والتتبـع   واضحة االبعاد عن الحدث المتناول، وهذا يفصح عن تجاربه العميقة في ال           

للمصادر والوثائق العثمانية، وهو يجيد اللغة التركية التي تساعده على تفـسير الوقـائع              

وجلي الغامض منها، باالرتكاز الى الوثائق االصلية وهذا ما نجده في اصداره مـع زميلـه    

في اواخر تسعينات   ). الموصل وكركوك في الوثائق العثمانية    (خليل علي مراد لدراسة     . د.أ

  .القرن الماضي وبنسخ محددة

في الحقيقة اجدني سعيداً في الكتابة عن أحد رموز العلم والمعرفة، مؤرخاً فاضالً             

وعالماً جليالً في مجال التاريخ العثماني للعراق الحديث، فهو صاحب سجايا رفيعة واخالق             

اة وال اخفي عالية، وروح صافية متآلف مع االخرين محبوباً من قبل الجميع مقبل على الحي          

  .عميق محبتي له، ادامه اهللا ومتعه بالصحة والعافية وغزارة معرفته

يؤكد الدكتور علي شاكر علي في مقدمة كتابه على ان صلته بتاريخ العراق فـي               

تاريخ (العهد العثماني تعود الى اواسط السبعينات حينما انجز رسالته للماجستير الموسومة      

وقـدمت الـى    )  دراسة في اوضاعه الـسياسية     ١٧٥٠-١٦٣٨العراق في العهد العثماني     

وقد وجد قلة الدراسات التاريخية     . ١٩٨٤ ونشرت في كتاب سنة      ١٩٧٦جامعة بغداد سنة    

الجادة عن والية الموصل خالل القرن السادس عشر، بسبب ندرة المصادر والوثائق، فضالً   

عـاً دراماتيكيـاً فعـاالً      عن ان القرن السادس عشر غير مستقر في احداثه التي اخذت طاب           

  .سواءاً في اسبابها او في النتائج التي تمخضت عنها

ويشير مؤرخنا الفاضل ان دراسة احداث الموصل خالل هذا القرن المذكور دراسة            

علمية تقودنا الى فهم افضل الوضاع العراق الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة فـي           

 هنا جاءت دراسته التي بين ايدينا التي تقـوم          ومن. القرون التالية على نحو ادق وافضل     

على دراسة االوضاع السياسية واالدارية واالقتصادية في والية الموصـل خـالل القـرن              

السادس عشر، اذ اقتضت طبيعة الدراسة الى تقسيمها الربعة فصول، خصص االول منهـا          

ـ      ل قبيـل الـسيطرة   لدراسة االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مدينة الموص

العثمانية، فكان التركيز على دراسة الموقع الجغرافي للمدينة وتأثيره على مسار االحـداث             
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السياسية والعسكرية، كما بحث في الصراع العنيف الذي وقع بين الكيانات السياسية التي              

حكمت في جنوب شرق االناضول والشام والعراق وكان للموصـل دورهـا الواضـح فـي           

لك الصراع، وتضمن الفصل كذلك االشارة الى التوسع الصفوي في جنوب شرق            مجريات ذ 

 أي مدة حكم الشاه اسـماعيل الـصفوي   ١٥٠٨-١٥٠٢االناضول والعراق خالل السنوات   

ورد الفعل العثماني، والذي تمثل بسلسلة خطوات لمواجهة ذلـك التوسـع منهـا معركـة               

  .م١٥١٦ ثم موقعة قره غين دده ١٥١٤جالديران سنة 

اما الفصل الثاني فقد عالج االوضاع السياسية في الموصل سـواء كانـت واليـة      

تابعاً لوالية ديار بكر او بغداد، وقد اشار هذا الفـصل الـى             ) لواءاً(قائمة بذاتها ام سنجقاً     

الوضع السياسي بعيد السيطرة وموقف العثمانيين من القوى السياسية المحلية في المدينة،      

ز على عالقة الموصل بالواليات العراقية او الواليات المجاورة في الـشمال        ولم يغفل التركي  

  .والغرب كذلك وعالقة الموصل باالمارات العربية والكردية في تلك الحقبة التاريخية

وركز الفصل الثالث الذي حمل عنوان االدارة العثمانية في والية الموصـل علـى              

مة فيهـا والمؤسـسات االداريـة والجهـاز         حدود والية الموصل واستعرض الهيئة الحاك     

االداري، فضالً عن ادارة المدينة واثر التطورات السياسية في الوضع االداري للموصـل،             

  .وتضمن الفصل االشارة الى ادارة العشائر ايضاً

ولما كانت التقسيمات االدارية لها دالالت اقطاعية، فقد تنـاول الفـصل الرابـع،              

لوالية، وفيه عرض موجز لوضع االراضي فـي الموصـل قبيـل      االوضاع االقتصادية في ا   

. السيطرة العثمانية، ثم حيازة االراضي في العهد العثماني، واصناف االراضي في الواليـة            

. وتناول كذلك الزراعة واهم المنتجات الزراعية وتوزيع الثروة الحيوانية في اقليم الموصل           

ا يعبر عنه عادة بالصناعة التقليدية، كما اشـار  ولم يغفل الفصل ايضاً االنتاج الحرفي او م      

هذا الفصل الى تجارة الموصل خالل القرن السادس عشر، والمسالك التجارية التي تـربط              

المدينة مع المناطق المجاورة، كما تناول الفصل الضرائب والرسوم في الموصل، والنقـود          

  .واالوزان والمقاييس المتداول فيها

ضل فصول هذه الدراسة وفق منهج علمي قويم اليقوم على          وقد نسج مؤرخنا الفا   

اساس ذكر االحداث السياسية واالدارية واالقتصادية فقط، بل عمـد ايـضاً الـى تحليلهـا       

أي دراسة االسـباب    . باستمرار وربطها مع العوامل االخرى التي اثرت فيها او تأثرت بها          

  .والمسببات
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ة من المـصادر االصـلية كالوثـائق      كما قامت هذه الدراسة على مجموعة متنوع      

العثمانية غير المنشورة، واخرى المنشورة الى جانب المصادر االجنبية باللغة االنكليزيـة            

  .كذلك الرسائل واالطاريح الجامعية، والمصادر والمراجع العربية

واعتقد جازماً بأن دراسة كهذه ستسد فراغاً في المكتبة العلمية العربيـة وتغنـي              

لعلمية والثقافية في مجال الدراسات العثمانية، التي عززت بعدد وافر من الجداول            الذائقة ا 

واالحصاءات اعتماداً على المنهج الكمي واالحصائي في الدراسات التاريخيـة وفـق لغـة          

عربية سلسة وسليمة واضحة، تدلل على رصانة المؤلف وجديته في المعالجات التاريخية،            

وهو اآلن استاذاً في جامعة كركوك يـدرس ويـشرف        . اء العلمي متمنياً له المزيد من العط    

 .فهنيئاً لطلبته به وبعلمه الغزير.  كلية التربية–على طلبة الدراسات العليا في قسم التاريخ 
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قدم الدراسة الباحث محمد محمود احمد لنيل شهادة الماجستير في قسم االجتمـاع            

صـفحة، حـاول    ) ١٠٦(، تكونت الدراسة مـن      ٢٠٠٠كلية اآلداب بجامعة الموصل لعام      /

 الموصلية والتغير االجتماعي في بنائهـا ووظائفهـا         األسرة دراسة   إلى يتطرق   أنالباحث  

تماعية المهمة ذلك الن مدينة الموصل بمؤسـساتها البنيويـة   والتي تعد من الدراسات االج  

 وهذه  ، من هذا القرن   األخير قد تعرضت للتغير وخاصة في العقد        األسرةاالجتماعية ومنها   

 الموصلية كما األسرة لبناء وظائف األساسية على السمات    تسلط الضوء  أنالدراسة تحاول   

 معرفـة هـذه     إن، والشك   األسرة طرأ على     تدرس معالم التغير االجتماعي الذي     أنتحاول  

 يساعد الباحث أن الموصلية البد  األسرةالسمات والتعرف على طبيعة التغير االجتماعي في        

اتجاهـات التغيـر بمـا      ب  في التحكم     األسرة المشكالت التي تعاني منها      أهمعلى تشخيص   

معالجتها من خـالل   يساعد تشخيص هذه المشكالت في أنيتالئم وخطط التنمية، كما يمكن      

  . على ضوء نتائجهاالدراسة صيات والمعالجات التي وضعتها والت

الفـصل  تنـاول    ثالثة فصول،    ت دراسة نظرية احتو   :األولتضمنت الدراسة بابين    

 عن تحديد مفـاهيم الدراسـة        فضالٌ وأهميتها وأهدافها العام لمشكلة الدراسة     اإلطاراألول  

ر االجتماعي والبناء والوظيفة، وتناول المبحـث الثـاني        والتغي األسرةوالتي اشتملت على    

 ثالث دراسات عراقية ودراستان عربيـة       إلى للدراسات السابقة عرض الباحث فيها       عرضاٌ

  . وأجنبية

 األسرة بناء  األولتناول المبحث   ،   ثالثة مباحث  إلى الفصل الثالث قسمه الباحث      أما

بنائها الـذي يعكـس طبيعـة الحيـاة     و سرة فيه إلى األ   يتطرق   أنالتقليدي حاول الباحث    

 أساسـين االجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع ويمكن التعرف على شـكلين            

 البناء التقليدي الذي يمثل المرحلة التي سبقت ظهور معـالم التـصنيع             األول األسرةلبناء  

 األفكـار وانتـشار  والتحضر والثاني البناء الحديث الذي يمثل مرحلـة ظهـور التـصنيع           

منهـا حجـم     الباحثإليها ومن هذه المداخل التي تطرق     ،والسلوكيات الحضرية وما بعدها   

 إن من خالل عدة محـاور منهـا         لألسرة التقليدي يبين لنا البناء     أن حاول الباحث    األسرة

 إنجاببكبرها واتساعها حيث تسكن في بيت واحد وتحبذ كثرة          تميز   التقليدية   األسرةحجم  
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 خاصة الذكور وال تحدث فيها حاالت طالق تـذكر لعـدم اعتقـادهم وقبولهـا بـه            طفالاأل

 الـسلطة فـي   إن عن نمط السلطة فقد بين الباحـث  أماوممارستها لنظام تعدد الزوجات،   

 التقليدية  األسرة إن التقليدية تتصف بتحيزها في المعاملة حسب الجنس والعمر أي           األسرة

 األكبر األخ والثانية الذكور يتصدرهم األسرة رب األب يمثلها ولىاأل ثالث طبقات    إلىتنقسم  

 التقليديـة  األسرة عن اختيار شريك الحياة فالزواج في        أما،  اإلناث تمثلها   األخيرةوالطبقة  

 ووحدتها القرابية فهي التي تحـدد موعـده وترتبـه وتختـار             األسرة رابطة بين    إالليس  

 األسرة أن بالفتى والفتاة كما     خاصاٌ  فردياٌ  وليس شأناٌ  رياٌ اس ، فالزواج شأناٌ  ألبنائهاالشريك  

 عـن حـدوث      الستمرار الزواج ويتضح هذا جلياٌ      تمثل ضماناٌ  ألبنائهاالتي تختار وتخطب    

سرعان ما تتدخالن لحل هـذه الخالفـات        )  الزوج والزوجة  أسرة(األسرتين  الخالفات فأن   

  .  مجاريها الطبيعيةإلى األمور وإعادة

 الذي يؤدي األمر بأقاربها العالقات القرابية فهي تتصف بالتماسك والترابط      عن أما

وحـاول الباحـث أن    وبالتالي تماسك المجتمع ككـل،       أقاربها مع   األسرة زيادة تماسك    إلى

تناولها الباحث والتي ا من تغير    هوما طرأ علي  البناء الحديث لألسرة الموصلية      يتطرق إلى   

 أن التقليدية بعـد     األسرة أن إلىتطرق الباحث   و. األسرةمنها حجم   من العديد من المداخل     

 األطفـال  إنجاب كبيرة الحجم ممتدة تسكن في مسكن مشترك تحرص على كثرة      أسرةكانت  

 نواة تسكن في    أسرة اآلن أصبحت ،ور من خالل تعدد الزوجات والزواج المبكر      كخاصة الذ 

 ويشيع فيها الزواج    إناث أم ذكور   أكانوااء   سو األبناء من   مسكن مستقل وتنجب عددا قليالٌ    

 حجم صغير الذي يعد من      إلىولها من حجم كبير      المتأخر وهذا اثر على حجمها فح      األحادي

  .  الحديثةاألسرةسمات 

 عن نمط السلطة فبعد انتشار التصنيع والتحضر وانتشار الثقافة والتعليم حدث      أما 

 لمكانة زوجها   مساوية تقريباٌ  فأصبحتالجتماعية  تحسن ملحوظ في مكانة المرأة ومنزلتها ا      

 تعتمد علـى عناصـر جديـدة ال تـسمح        أضحت بأبنائه األسرة عن كون عالقة رب      فضالٌ

لجو الديمقراطي يخـيم    ا فاخذ   واإلقناع،بممارسة القسوة والشدة والقسر بل تتطلب التفاهم        

 األسـرة  فـي  كـان سـائداٌ   من الجو الدكتاتوري المستبد الـذي    ديثة بدالٌ ح ال األسرةعلى  

 فـي   اٌ ملحوظ اٌ حدث تطور  أن إلى عن اختيار شريك الحياة فقد تطرق الباحث         أماالتقليدية،  

 المرتب  األسري األسلوب اختيار شريك الحياة قد تحول من        إنعملية اختيار الشريك حيث     

اة في هـذا     الفت أو التلقائي وتبدو الرغبة الشخصية للفتى       أو الذاتي   األسلوب إلىالتقليدي  

 الوالدين اقل على    أو األهل ويكون تأثير     ذاتياٌ لألخر واضحة فيتم اختيار كل منهما       األسلوب

 فيمـا يتعلـق     أمـا .  قد ال يتدخلون نهائيـاٌ     أو فقط   شكلياٌ ما يكون تدخلهم     االختيار وكثيراٌ 
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  التصنيع والتحضر بعد دخولهـا علـى المجتمـع         إن الباحث   أوضحالعالقات القرابية فقد    ب

 كانت تتـسم    أن بعد   بأقاربها األسرة التي كانت تربط     االجتماعيةاضعف من حجم العالقات     

  .  التقليديةاألسرةبقوتها وتماسكها في ظل 

 التقليدية والحديثة وقـد     األسرةوظائف  فقد عرض الباحث إلى      المبحث الثاني    أما

 والتنـشئة   إلنجابيـة وا الجنسية   الوظيفة هذه الدراسة منها     إطار في   األسرةحدد  وظائف    

 يبين  أناالجتماعية والدينية واالقتصادية والحماية والترفية وحاول الباحث في هذا المبحث           

 أصـابه  تلك الوظائف قد تعرضت للتغيير شأن في ذلك شأن البناء التقليدي الـذي  إنكيف  

 التقليدية  كانت تقوم بجميع وظائفها    أن التقليدية بعد    األسرة أن يبين كيف    أنالتغير وحاول   

)  يقل نصيبها في القيام بها     أو( تقف هذه الوظائف     أخذت أخرىدون مساعدة من أي جهة      

 وذلك بدخول معالم التصنيع والتحضر وانتـشار المؤسـسات التابعـة      األخرىالواحدة تلو   

 أحـسن  على   دورها مساعدتها للقيام ب   أو بوظائفها للقيام   األسرة تنافس   أخذتللدولة التي   

 الموصلية التقليدية ركز الباحث فيـه       األسرةناول المبحث الثالث بناء ووظائف      كما ت . وجه

 التي يمكـن    األسرة الجوانب االجتماعية التقليدية للمدينة من خالل        إبرازبشكل مفصل عن    

 مجتمع ومنهـا المجتمـع الموصـلي        أليعدها المرآة  العاكسة لطبيعة الحياة االجتماعية        

 ونمـط الـسلطة     األسرة حجم   فيها كذلك إلى  لتي تطرق الباحث    التقليدي من حيث بنائها وا    

  .  التقليديةاألسرةواختيار شريك الحياة والعالقات القرابية، كما تناول الباحث وظائف 

أما الباب الثاني من الدراسة فقد تضمن فصلين أولها الفصل الرابع والـذي ضـم         

نهجية أما المبحث الثـاني تـم فيـه        مبحثين   تناول المبحث األول اإلجراءات العملية والم        

  عرض لبيانات المبحوثين األولية 

أما الفصل الخامس فقد قسمه إلى مبحثين خصص المبحث األول تحليل البيانـات             

الخاصة ببناء األسرة الموصلية وتحليل البيانات الخاصة بوظائف األسرة الموصلية، فـي            

   -:إليها الدراسة وهي كما يأتيحين جاء المبحث الثاني ألهم النتائج التي توصلت 

   النتائج الخاصة ببناء األسرة الموصلية -:أوالٌ

 أظهرت الدراسة إن األسرة النواة هي النمط السائد بين األسر الموصلية وتقلص النمط           -١

  . الممتد والمركب

أفراد فـي   ) ٦-٤(أفراد والتوسط   ) ٣-١( إن غالبية األسر الموصلية تميل إلى الصغر         -٢

  . أبنائهاعدد 

  .  اتضح إن غالبية أرباب األسر ال يستعملون تحديد النسل-٣



 

)٩(

– 

 اتضح إن الزواج المبكر للذكور كان شائعاً ومنشراً في األسرة الموصلية التقليدية اخذ              -٤

  . يختفي ليحل محله النقيض الزواج المتأخر

  . ية أظهرت الدراسة شيوع ظاهرة  الزواج المبكر لإلناث بين األسر الموصل-٥

 اتضح إن غالبية األسر الموصلية يسمحون لزوجاتهم بالتدخل بالمشاركة فـي اتخـاذ              -٦

القرارات األسرية والسماع لرأيهن أي إن سلطة رب األسرة الموصلي قد تغيرت إلى النمط              

  . الديمقراطي بعد أن كان نمطها في األسرة الموصلية التقليدية دكتاتوريا

نسبة أرباب األسر الذين يسمحون ألبنائهم ذكوراً وإناثاً في          اتضح من الدراسة ارتفاع      -٧

التدخل في  شؤون األسرة الموصلية أي سيادة النمط الديمقراطي داخل األسرة الموصـلية             

  . بعد أن كان األبناء في األسرة ال يتكلمون بحضور والدهم

ياة ألبنـائهم أي   اتضح لنا ارتفاع نسبة تدخل أرباب األسر في مسألة اختيار شريك الح      -٨

  . انه ال يزال االختيار كما في األسرة الموصلية التقليدية يقع على عاتق األهل

 اتضح ارتفاع أرباب األسر المتزوجين من غير األقارب إذ أن األسرة الموصلية تحبـذ               -٩

تزويج أبنائها من األسر التي تتمتع بمستوى اجتماعي واقتصادي عال سواء أكانت األسـر     

  . ارب أم المن األق

 أظهرت الدراسة إن غالبية أرباب األسر يشجعون الزواج من األقارب على الرغم من              -١٠

  . أن غالبيتهم متزوجون من غير األقارب

 اتضح ارتفاع نسبة العالقات الودية بين كل من األسرة واألقارب والجيران وهي مـع    -١١

  . األقارب أكثر ودية من جيرانها

  صة بوظائف األسرة الموصلية النتائج الخا-:ثانيا

 اتضح إن مسؤولية تنشئة األبناء وتربيتهم في األسرة الموصلية محـصورة بـين رب      -١

  . األسرة وزوجته

 اتضح من الدراسة ضعف تدخل األقارب في شؤون األسرة الموصلية خاصة ما يتعلـق   -٢

  . موصلية التقليديةبتربية األبناء بعد أن كان لهم دور مهم في هذا المجال في األسرة ال

 أظهرت الدراسة إن غالبية األبناء في األسرة الموصلية يلجأون إلى األسرة فـي حـل              -٣

مشاكلهم أو عند شعورهم بالقلق النفسي بعد أن كانوا يلجأون إلى أقاربهم أو إلـى األكبـر     

  . سناً

  .  اتضح ارتفاع نسبة األسر التي يؤدي أعضاؤها الشعائر الدينية-٤

ارتفاع نسبة أرباب األسر الذين يتابعون أداء أبنائهم للشعائر مما يدل على مدى     اتضح   -٥

  . حرص أرباب األسر على تعاليم الدين



 

)١٠(

– 

  .  ارتفاع نسبة أرباب األسر الذين يشجعون أبنائهم على طلب العلم والدراسة -٦

 تحرص   اتضح إن غالبية األسرة الموصلية لم تعد تمارس عملها داخل المنزل ولم تعد             -٧

  . على تعليم أبنائها مهنة اآلباء واألجداد

 أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة أرباب األسر الذين يلجأون إلى المؤسسات الصحية فـي             -٨

  . عالج أعضاء األسرة إذا ما تعرضوا لمرض ما

اتضح إن الوسائل الترفيهية لألسرة الموصلية ال زالت تخضع إلشرافها ورقابتها وهـي    -٩

  . هاالمسؤولة عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١١(

– 

 

 

 

 

  

من الباحثين الغير عراقيين الذين درسوا التاريخ االقتصادي للموصل فـي العهـد                     

ينا رزق الخوري، التـي أمـضت    العثماني، الباحثة في جامعة جورج واشنطن األمريكية، د       

 State"  قرابة عشرة سنوات في تأليف كتاب عن التاريخ االقتصادي للموصل بعنـوان  

and provincial society in the Ottoman Empire Mosul,1540-1834) 

-١٥٤٠، الموصـل    الدولة والمجتمع الريفي في اإلمبراطورية العثمانيـة      (وباللغة العربية   

جوالت علمية إلى تركيا لإلطالع على اراشيف رئيس الوزراء التركي في           ، وقامت ب  )١٨٣٤

وفي الموصل احتضنت عائلـة الخطـاط       . ١٩٨٥اسطنبول، والى بغداد والموصل في سنة       

الموصلي الشهير يوسف ذنون الباحثة، وقد زودها يوسف ذنون وسعيد الديوه جـي بمـا               

  .تحتاجه الباحثة

 ثالثة قرون من تاريخ الدولة العثمانية، وقـدمت تفـسيراً      تناولت الباحثة الخوري           

جديداً للعالقات بين مركز الدولة العثمانية وريف مدينة الموصل الحدودية، مـستندة فـي              

دراستها على االرشيفين العثماني والعراقي، وبينت أن العالقات بين الدولة المركزية فـي             

  . قوية خالل فترة البحثاسطنبول والمجاميع االجتماعية الريفية كانت

صـفحة  ) ٢٧١(، ويقع في ١٩٩٧طبع الكتاب في مطابع جامعة كامبردج في سنة            

من الحجم االعتيادي، وقد استهلت الكاتبة كتابها بصفحات العنوان والشكر والتقدير وقوائم            

ى اللغة  المختصرات ، ومعجم صغير ألهم المفردات العربية والتركية والفارسية الدخيلة عل          

االنجليزية وخرائط للموصل فضالً عن مالحظات عن كتابة المـصطلحات الغيـر انجليزيـة     

وقد تضمن الكتاب العناوين التالية متسلسلة بحسب ما جاء في قائمـة            . بالحروف الالتينية 

   -:محتويات الكتاب

 .المقدمة - ١

 .١٧٠٠-١٥٤٠المدينة، الريف، الوالية : تكوين االقتصاد اإلقليمي - ٢



 

)١٢(

– 

 .ب والمجتمع الريفيالحر - ٣

جباية الضرائب والمجتمع : عندما يأكل العثمانيون الفتات ويتركون الخبز خلفهم - ٤

 .الريفي

النُخب والعوام في الموصل في القرن الثامن عشر وبداية : بين الخاصة والعامة - ٥

 .القرن التاسع عشر

 .آراء عن السالطين، والفساد، وضرائب األرض: لغة السياسة - ٦

 .ةتطبيق السياس - ٧

 .الخاتمة - ٨

الملحـق  : ثم أرفقت الباحثة في نهاية الكتاب أربعة مالحق وهـي علـى التـوالي                    

 وفقـاً  ١٨٥٥-١٨٥٢دخل الفالح فـي الـسنوات      : أوقاف الجليليين، الملحق الثاني   :األول

الضرائب المفروضة على النقابات الحرفية، : لسجالت اإلرث لوالية الموصل، الملحق الثالث   

الضرائب المفروضة على قرى الموصل، وختمت الباحثة كتابهـا بقائمـة          : رابعوالملحق ال 

  . بالمصادر المعتمدة في متن الكتاب وفهرس بأهم األسماء الوارد ذكرها في ثنايا الكتاب

وفي خاتمة الكتاب ذكرت الخوري إن هنالك عدد من المناقشات قد ظهرت في أقسام                     

ا تتعلق بشكل خاص بالمناقشات التي تجري بين المفكـرين   مختلفة من كتابه، والبعض منه    

العرب والغربيين حول الجذور التاريخية للعالقات الحالية بين الدولة والمجتمع، وقد سـاد             

األول، هو إن الدول هي     : نمطين من العالقات بين الدولة والمجتمع في أدب الشرق األوسط         

استوعبت تاريخياً أمـا مجـاميع معارضـة        الالعبة القوية في مجتمعات الشرق األوسط، و      

وايدولوجيات، أو هدئت أي نشاط سياسي مدني فعال، وثانياً، كانت الـدول وعلـى نحـو                

تقليدي ضعيفة، والمجتمع المدني، مهما اختار المرء أن يعِرفَه، قائماً بعيدا عن المؤسسات             

  .  السياسية وله رواية تاريخية منفصلة

تطبيق السياسي، فان وجهتي النظر هاتين أدت إلى أمـرين، األول            وعلى مستوى ال         

قد دفع بعض المفكرين العرب ومحللي السياسة الغربية إلى تأكيد هزيل وغيـر مـدروس               

مفاده أن تركيب الدولة في هذه المجتمعات كان تاريخياً، ولذلك فـان المنظمـات القويـة                

بينما األمر الثاني فقد أدى إلى القضاء على والغير مستجيبة غير راغبة في تقاسم السلطة،     

الصيغ الرجعية التي تتراوح ما بين الدعوة إلى بقاء المنظمات المدنيـة الحديثـة الغيـر                

  .للفاعلية السياسية والمجتمعية" حقيقية"رسمية والمبكرة، إلى اإلصرار على التطوير أنماط 


