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 المستخلص

 
زاد االهتمام في العقد األول من القرن الحادي والعشرين بالمدينة ودورهاا الببيار األساساي 

، ولقاد باان والمحفز لإلبداع في النمو االقتصادي على بل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية
لخلا  ت الجهاود لتطوير اإلستراتيجيات لتجدياد الادور الحياري ودعمال، ولقاد و فا هناك استعداد

ة المدنية مان خاالل التربياز علاى جاذت االساتثمار لوفاراد والشاربات الفياء المالئم لتحسين البيئ
وال يمبن أن يتم هذا إال مان خاالل السامعة التاي تتمتا  بهاا المديناة وصاورتها عناد ا خار  يهاد  

الالزماة لتغييار  وذلاك بويا  األدوات والخطاوات ،البحث إلى محاولة تغيير صورة مدينة الموصل
مما يستلزم ويا  اإلساتراتيجية الالزماة إلعاادة  ،الصورة الذهنية التي بانت قد رسمت عند األخر

 صورة الموصل بما بانت المعة عبر عهود التاريخ     

 
 : استثمار، صورة، مدينة الموصل.البلمات المفتاحية

 
Abstract  

 
In recent years there has been a growing awareness of the cities’ role as an impetus 

for innovation and regional economic growth in the world, and also there has been growing 

willingness to develop strategies for urban renewal and support. Efforts are being made to 

create attractive urban spaces and to improve the urban environment in order to attract 

investments, individuals and  companies. As part of this attractive urban spaces there has 

been a focusing  on the role of reputation and image of the city. The main aim of this 

research is to try to set a tools to change the bad image of  MOSUL city has been built 

through the recent years . The research set some steps should follow in order to change that 

image and to show arise the brilliant side Mosul city  as it is through all historical eras.   

 

Keywords:  MOSUL city, Image, Investment. 
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 مقدمةال
الموصللع ر للر خها اللله الوو للع صللواى ااشرللو لللب، المللر   ال للر    للل  اكتسبب م مدينببة 

 إنملله ادتلبت لتمللمع   الذهنيللو ركلئ  اللو الملأا يل غ  الك للو يل غ  ال  لرا ييل صلواىخنحصلر خكللل ال

 له وت  لك  صل له غ  دله  ا  رلل ا لل لل  هدله    دسهحهت  اسلرو  لك فه لو د لهلت المرر لو     لك

رمرات الرحهلو األجهنب طيكو  ر ن الرصر الحب ث  لله رنبغ  ده  ا  دل ذفر   مقبدوال ك  كب ن 

 هذا  أشر جوانب فثيرى رل ديزات ختميز  له المب نلو ر لر خها الله الموفلع  لك القلب      المرهصر

    ك غن خباس المب نلو  وصل له حهةلرى دلل الحواةلر الرر يلو جن لهن إللئ جنلب دلق حكلب   دمل  

 هرى   ير ت    با   فيرهه فثير.  القه

تمثل في أن مدينة الموصل تعد من أخطر المبدن فبي تإًن الظاهرة التي قد سادم اليوم 
قبول ، وقبد يكبون هب ا وفق مؤشرام المخاطر السياسية واالقتصادية واالجتماعيةعلى  العالم

عليب  ال حبع ع بر اعتمبد  ولكبن مسبب  سبيط ،غير مق ول لدى سكانها ال ين تآلفوا مع أحداثها
 ،يظهبر أًن اخخبر يعبدها مبن المبدن افخطبر فبي العبالم ؛االنترنم وعدد مبن وسبا ل االعب م

والسؤال كيف يمكن أن ينعكس ه ا على المدينة وإدارتهبا ومجتمعهبا ومبا هبي تبداعيام  لب  
 على االستثمار المرت ط  اخخر. 

 هد  البحث
وكيبف ، لبدى اخخبر لمدينبة الموصبلال هنيبة صبورة يهدف ال حبع للتعريبف  مفهبوم ال

 - 5002امتبدم  بين سبنة  ال معة للمدينة خب ل خمبس سبنوام عجباف تل  الصورة م  هشو  
وكيفيببة معالجببة تلبب  الصببورة  ؟هببي تببداعيام  لبب  علببى االسببتثمار فببي المدينببةمببا ف ؟5002

 نببا   ةإمكانيببو ،الطاقببام لتحقيقهببا وفهببداف كثيببرة ومتعببددةالقاتمببة التببي وظفببم الكثيببر مببن 
 .إستراتيجية تسهم  تغيير الصورة ال هنية لآلخر عن مدينة الموصل ليتحقق االستثمار

 فريية البحث 
وقببد تببم تحقيببق الهببدف ال حثببي اعتمبباداً علببى فرمببية مفادهببا ة يمكببن تغييببر الصببورة 
ال هنيببة التببي يحملهببا اخخببر عببن مدينببة الموصببل إ ا تببم ت نببي إسببتراتيجية لتغييببر الصببورة 

وقد خمع التحليل وال حع مستندين علبى أن  مدينبة الموصبل ال تعبد أخطبر مدينبة ة.  ال هنية
 في العالم  حكم الواقع ال ي يعيش  الناس مقارنة مع مدن في دول أفريقية وأمريكية وآسيوية.   

 منهجية البحث  
اعتمد ال حع في منهجيت  على المسب االلكتروني لعدد مبن المواقبع العر يبة وافجن يبة 

الفما يام العر يبة وافجن يبة فبي تحبري موقبع مدينبة الموصبل فبي رأي  م حظة ما تقدم و
وتم مسب عدد من آرا  الجاليام الموصلية في عدد مبن دول العبالم  ،اخخر العر ي وافجن ي

 .  5002 – 5002فكان مسحاً عشوا ياً، خ ل المدة 
 للمدينة الذهنية صورة أوالً : ال

 لذهنية للمدينة  مفهوم الصورة ا1
نبب  اخخببر مببن إحسبباس وموقببف يقصببد  الصببورة ال هنيببة للمدينببة لببدى اخخببر مببا يكو  

 تهاوصبورالمدينبة  وإدرا  عن مدينة معينبة سبواً  كبان سبل ياً أم إيجا يباً، وهب ا يشبكل سبمعة
ويسببتند عليهببا فببي صببياغة إسببتراتيجيات   ،القببرار قراراتبب  متخبب ي نببي عليهببا التببي ة  هنيببال

 . وسياسات 
ولقببد شببهدم العقببود افخيببرة تناميبباً ك يببراً فببي دور المدينببة  وصببفها الوحببدة الر يسببة 
المكونببة للببدول وافقبباليم والعببالم  اسببرف، وكببان يقببف ورا  هبب ا الببدور نشبباطاً معينبباً أو نمببواً 

في  تطور مدينة أو إعادة مكانة مدينة معينبة، اقتصادياً في قطاع معين أو إستراتيجية ناجحة 
العشببرين لخلببق عمليببة التحمببر الحببادي وازدادم الجهببود فببي العقببد افول مببن القببرن  ولقببد
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 منبافعمعينبة لتطبوير ال ي بة الحمبرية المدنيبة مبن أجبل ومبمن فمبا ام  ،العمراني المبدني
وإعبادة دور وأهميبة المدينبة فبي خلبق  ،والعاملين والشبركام ،كثيرة منها ج ب االستثمارام

 ة المدينبببةوهنبببا ت بببرز سبببمع ،س فبببي عمليبببة التحمبببر والمدنيبببة وصبببفها تمثبببل افسببباال ي بببة 
 (Nordic Innovation Centre, 2006) ال هنيتين وصورتها ومكانتها

)مجموعبة  ومن ثم تحمر االقليم ،تحمر الدولة فيلقد أص حم المدينة مقوماً أساسياً 
 المدينببة التبي تقببود  االقلبيم ت بدأو الدولببة تطبور دايبة ال  ببل إن   وإسبتراتيجيات ،دول المنطقبة(

لبب ا فببلن ال ببد   ،لهبباوالسببيما فببي تببوفير ال نيببة التحتيببة  ،عمليببة التطببور العمرانببي والحمببري
تطلب  نبا  الهويبة والمحافظبة عليهبا أو مبا ي مشروع  نا  الصورة ال هنية والسمعة والمكانة 

 (Jensen,  2005)( و Nordic Innovation Centre, 2006) (Brandيسمى  الع مة أو السمة )
 أسبات بناء صورة المدينة  2

أو إعببادة تشببكيل صببورتها يتطلببب التعببرف  ؛إن ال حببع فببي  نببا  صببورة  هنيببة لمدينببة
ومبا الب ي  ،للمدينبةالملحة للصورة ال هنية ال معة  على افس اب التي تقف ورا  ه ف الحاجة

 هنيبة إيجا يبة للمدينبة فبلن  نبا  إسبتراتيجية تشبكيل صبورة  ،؟ وافهم من كل  ل لهاستحقق  
 هنية إيجا ية عند اخخر عبن صبورة سبل ية لحقبم  المدينبة إعادة رسم صورة إستراتيجية أو 

ومببن هبب ف ال  ببد مببن الوقببوف علببى افسبب اب وافرمببية التببي تقببف عليهببا المدينببة وحاجتهببا، 
نحببو  التغيببرام الك يببرة فببي العببالم كببالتغير البب ي حصببل  جملببة التحببوالم :كثيببرة السبب اب اف

وافهبم  ،مركز مهم على مستوى إقليم معين أو العالم العولمة خ ل العقدين افخيرين أو ت وأ
وحاالم التنافس الشبديد  بين المبدن كبل هب ا  ،من كل  ل  التنمية والتطور ال ي تنشدف المدينة

كببل أدوام  ن  إ لبب   يقببود إلببى مببرورة تببوفير سببمعة وصببورة ومكانببة للمدينببة عنببد اخخببر
وأدوام العصبر الحبالي  ،تكون متيسرة للمدينة من خ ل صبورتها وسبمعتهاوالتنمية  التطور

هي: ج ب االستثمارام ورأس المال والشركام والعاملين والمهارام والخ برام والكفبا ام 
وكب ل  يسبهم  ،وخلق المزيبد مبن المبوارد للمدينبة ،وتنمية السياحة والزوار وتعظيم الم يعام

افسببي نيببادة صببادراتها وتطببوير منتجاتهببا وزيببادة وتحسببين موقعهببا الت نببا  صببورة المدينببة  ز
 (Nordic Innovation Centre, 2006)على كل المستويام المحلية واالقليمية 

ومكانتهببا فببي المجتمببع العببالمي واالقليمببي  هببدف جبب ب ال معببة إن صببورة المدينببة 
داخل الببب:  افول: هينوتشبببجيع االسبببتثمارام والشبببركام والعببباملين يمكبببن أن يحقبببق  اتجبببا

وهب ا يسباعد  ،يركز على تدفقام االسبتثمار مبن وإلبى المدينبةال ي  ،خارجالاالتجاف الثاني: و
 ،ومحافظة علبى المبوارد الط يعيبة ،على خلق النمو والتنمية االقتصادية ويشترط  ي ة مناس ة

لسبياحة، وتعتمبد من حيع التكنولوجية والمعرفبة وا افخرى اممجتمعالوال ي ية والتفاعل مع 
( وتتعببدد Brand Building) إسببتراتيجيام الع مببة العمرانيببة أو السببمة العمرانيببةفببي هبب ا 

كب ل  ة ويبهبي تحتباج إلبى اعتمباد الخصبا ح المحليبة والط يعف ،خيارام تل  االستراتيجيام
 .(Jensen,  2005)موجوداتها ط يعة 

مببن السببمة أو وو ومببو  ا منهببأن يتحببدد الهببدف لبب ل  يسببتلزم ومببع إسببتراتيجية إن  
الموجبودام الماديبة الط يعيبة وال شبرية المحليبة، تحسبين أو  ؛عمران المجتمعلحزمة السمام 

 ،وافهم من كل ه ا التغيرام المادية التي تعد افهم ل نا  الصورة ال هنية لدى اخخر لبتعكس
ل مبن خب ل تمبو  وهنبا ال  بد مبن أن تبرت ط مبمن عمليبة أك بر  ،وتظهر التغيرام في المدينة

 التنمية الحمرية والعمرانية المدنية. 
والسبيما الماديبة والعمرانيبة ال  بد مبن أن  ،إن التحوالم التي يمكن أن تمر  ها المدينة

(  لببببب  أن الفبببببرادة أو ال لديبببببة أو معلبببببم معبببببين  نايبببببة المحافظبببببةكتعكبببببس خصا صبببببها ) 
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((Uniqueness   ها يبة التبي ال  بد أن تميبز المدينبة وأن السبمة النافول، واال داع هبي المفتبا
والخطوة الر يسة نحبو  لب  تتمثبل  تحديبد  ،عن غيرها  عيدة كل ال عد عن االستنساخ والتقليد

ومبن المهبم أن يكبون الفبرد مرنباً فبي تفكيبرف  ،هباوالخصا ح المميبزة ل للمدينة  القوةمكامن 
  لفهم ط يعة مكامن المعف التي يمكن أن تحول إلى مكامن قوة.

 

 
 

لق ببول  ةكببون جبباهزتوأن  ،غببا الطببرف عمببا يببراف اخخببرونيإن  مببن المهببم أن ال 
وحاجاتهم التي تختلف كل االخت ف عن حاجام أهل المدينة، ومن المهم  ين وإدراكهماخخر

ام ن؟ هنببا ين غببي اسببتخدوفكيببف يمكببن رؤيببة مببا يببراف اخخببر ،رؤيببة المدينببة  عيببون اخخببرين
للمدينبة. اخخبر ودرجبة أهميبة رؤى  ،خخبرعبن اتقنيام ال حع العلمي والمسب االستط عي 

فقبد تكبون أشبكاالً متعبددة هب ف تتخب  و ،من أساسيام  نا  السمة ومبع خريطبة االتصبال إن  و
معبارا صبناعية  وأومواقع إلكترونية وحوارام  اً أف مقد تكون  وأمؤتمرام ر ما أحداثاً و

معببالم اعتمبباد الدب وافثقافببة والصببحف والفمببا يام والتلفزيببون ول عببن اوتجاريببة، فمبب ً 
( و Nordic Innovation Centre, 2006) .وغيببر  لبب تاريخيببة ورسببل تعريببف محليببون ال
(Jensen,  2005) 
    زمناً طويالً عملية بناء صورة ذهنية للمدينة تحتاج   3

مليام طويلة افجل، وتسبتلزم الكثيبر تقع عملية  نا  صورة  هنية للمدينة في إطار الع
 ،من المال والجهد والدعم والنوايبا الصبادقة والتخطبيط الفعبال القبا م علبى إسبتراتيجية كفبو ة
ومببن ثببم تقيببيم مسببتمر م نببي علببى مجموعببة مببن المعببايير الناجحببة المومببوعية ال عيببدة عببن 

يمكبن  وإنمبا هبو أمبر ،احبدةن تحقيق صورة إيجا ية للمدينة ال يمكن أن يتم دفعبة ووإ ،ال اتية
 د مبن اسبتخدام كبل  ال وغال اً لم يكن ه ا الطريق يسيراً  ل هو طريق وعر ،أن يتحقق   ط 

 افدنى وافعلى.  -وأن تكون العملية متفاعلة  ين افعلى وافدنى  ،التقنيام والخ رام
 ي :ما ياتالمدينة ال هنية عند اخخر  إن  من الجوانب المهمة في عملية  نا  صورة

 (Nordic Innovation Centre, 2006( و )Jensen,  2005) 
  المجتمع  ه ا االتجاف.  ئإدارة فاعلة وكفو ة تمع ه ا افمر في أس قياتها، وأن تع 

 افر الجهود لتحقيق إستراتيجية تغير الصورةظتهي ة المجتمع واعتماد صيغة ت. 

 تفعيل قدرام المنظمام في المدينة. 

 م والخصا ح المرت طة  المدينةيد السمادتح. 

 ومع خريطة طريق للعمل  ها.   

 
     

 مبامن القوة ومبامن اليع  في المدينة!
كيف يمكن تحويبل نقبح الطاقبة الكهر ا يبة مبن نقطبة مبعف إلبى نقطبة قبوة فبي 

 فر لديها مصادر الطاقة؟ االتحليل االستراتيجي في دول ال تتو
لقد عالجم  عا المدن  ل  من خ ل التثقيف  اتجاف التحول نحو الطاقبة النظيفبة 

قبة النظيفبة للمسباعدة فبي حبل مشبكلة ان عاثبام غباز ثباني أوكسبيد واستخدام مصبادر الطا
 الكار ون والتخفيف من ظاهرة االحت اس الحراري .  
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 وموق  المدينة في الخريطة التنافسية ،تنافسية المدن  4
لمدينبة اوالمجتمع ومستق ل  ،وأهميت  للتنمية واالستثمار ،وأ عادف ،إن  إدرا  الموموع

واالقليميبة والعالميبة يعبد  وعلى مختلف المستويام المحليبة والوطنيبة ،المراد تغيير صورتها
وه ا ما ي حبظ  ،وتكون  ي ت  التنافسية العالية والس اق واسع ومفتو  للمدن ،أمراً إستراتيجياً 

والفنبون ممن ترتيب المنظمة الدولية اليونسكو في مجال عاصبمة الثقافبة وعاصبمة التبراع 
فع  اتجاف صبياغة وتنفيب  ة للدة في المجتمع من المحركام الر يس. يعد الفرد والمنظموغيرها

إستراتيجية تغير الصورة سبوا   العمبل أو ر مبا  التشبجيع والتفباؤل وزرع الثقبة  بين اف نبا  
 .(Porter, 1990) (Begg ,  1999) وااليمان  المدينة وأنها مستق لهم

والسبيما  دايبة عقبد  ،وعلى الرغم من أن العمر الزمنبي لت لبور هب ف الصبيغة المعرفيبة
ومبا رافقهبا مبن صبراعام فبي منباطق مختلفبة  ،وحالة التحررمن القرن المامي  التسعينام

 عببا المببدن معتمببة و ا سببة فببي أور ببا الشببرقية وأفريقيببا وأمريكببا ف ببدم مببن العببالم ف ببدم 
وال حببع عببن  ،ممببا دفببع إدارام عببدد مببن المببدن  االتجبباف نحببو افكبباديميين ،ال تينيببة وآسببيا

واالقليمببي  ،فهميببة  لبب  علببى المسببتوى المحلببي والببوطني المنببافع االقتصببادية واالجتماعيببة
وجب ب االسبتثمارام وتفعيبل الموجبودام التبي  ن خلق المنافسة في هب ا االتجبافوإ ،والعالمي

عببن أهميببة وخلببق الحركببة  اتجبباف المدينببة والتببي ال تقببل  ،وتسببويق منتجاتهببا ،تمتلكهببا المدينببة
 االستثمارام. 

  , Begg) علبى ر االقتصبادي والمجتمعبي والعمرانبي ركزم النظرية التقليديبة للتطبو

 (  غيرها من القطاعامالعمران )ال نى التحتية والعمران والصناعة و  (1999
 دعم الشربات والجهود الفاعلة في االستثمار

فلببم يعببد  ،فيمببا تركببز النظريببة الحديثببة  اتجبباف التنافسببية والميببزام النسبب ية التنافسببية
وإنمبا  ،ولم يعد المصنع كافياً  ،كيف يمكن أن يكون سمة وع مة للمدينة وإنما ،العمران كافياً 

ولم يعد العمل كافياً  ل ال  د أن يقتبرن  اال بداع، كبل هب ا يقبود  ،المنتج ال ي تتميز    المدينة
 .    ما يميز المدينة ويشد اخخر لها ل نا 
 

 االستثمار -ثانياً 
 مفهوم االستثمار   1

وظيببف المببوارد ومنهببا النقببد  هببدف تحقيببق عوا ببد مسببتق لية، فهببو يقصببد  االسببتثمار ت
ب ل مخباطر كثيبرة ومتعبددة ع قة  ين الموجود والزمن المستق لي لتحقيق منفعبة معينبة، وتحم 

تبببنعكس  الخسبببا ر، فبببالفرد أو الشبببركة أو الحكومبببة كلهبببا تمبببارس االسبببتثمار سبببواً   شبببرا  
االنسبان منب  تجمعب  وتفكيبرف  المسبتق ل ومبا موجودام مادية أو ماليبة، وهبو أمبر دأب عليب  

فاالستثمار ظاهرة ك يرة يمارسها اففراد فبي المجتمبع وتمارسبها  ،يحمل  ل  الغد من مجهول
 حيباة  وهبو نبوع مبن التحسبب للمسبتق ل وأمبل ،العا  م والمنظمبام والبدول  كبل تنظيماتهبا

 . (Bodie, et al., 2003, P 14-18)أفمل
لمفهوم العلمي البدقيق ل سبتثمار مبن خب ل الظباهرة التبي تعيشبها وال  د من توميب ا

المجتمعببام فببي القببرن الحببادي والعشببرين ولببيس  منظببور تبباريخي، فقببد انتشببرم وتطببورم 
 مأدوام كثيببرة ومتعببددة  فعببل التكنولوجيببة االلكترونيببة المعلوماتيببة واالتصبباالتية وتطببور

في خدمة االسبتثمار كنشباط وممارسبة؛ فقبد  القنوام الفما ية والش كام وغيرها وكلها كانم
كانبببم أسبببواق رأس المبببال تعمبببل ويرتادهبببا مبببن يهمببب  أمرهبببا مبببن وسبببطا  ومتعببباملين أو 
إع ميببين، ولكببن اليببوم يجببد المببر  نشببرام أسببواق رأس المببال علببى شاشببام الفمببا يام، 
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هب ف وهنا  نشرام مستقلة للمال وافعمال وكلهبا تع بر عبن نشباطام لشبركام هنبا وهنبا ؛ 
الشركة اندمجم وأخرى أفلسم وثالثة ر حم ورا عة خسرم وهك ا دوالي ، وغال اً مبا تثيبر 
ه ف الظاهرة العديد من التساؤالم عن أمبر هنبا وخ بر هنبا ، ويحبس المبر  أن هنبا  تناميباً 
ك يراً في اهتمام الناس والمجتمعام  ه ف الجوانبب الماليبة واالقتصبادية ومعظمهبا اسبتثمارية 

هببا: أجببل فاسببواق رأس المببال تعببرا فببي نشببراتها حركببة أسببعار افسببهم للشببركام  ط يعت
ومؤشبببرام أسبببواقها، والشبببركام تعبببرا لقبببرارام اتخببب تها وهبببي  معظمهبببا اسبببتثمارية، 

فخبرى قبد قد وق عم على عقد لتنفي  مشروع ما هنبا أو هنبا ، والحكومبة ا المعينةوالحكومة 
ا ! سددم ديوناً عليها وهلم  جر 

العبرا لمظباهر اسبتثمارية هبي  ط يعتهبا ماليبة تغبح  هبا حياتنبا اليوميبة؛  وكل هب ا
ل ل   سيكون الفرد والمنظمة والمجتمع والحكومة والمنظمبام الدوليبة علبى محب   الظباهرة 
االسببتثمارية، وأمببام هبب ف الظبباهرة التببي قببد تاخبب  معظببم نشبباطهم، فيكببون سببلوكهم اسببتثمارياً 

فاالنسببان يثمببر  محافظتبب  علببى النببوع  ،خصببي والعببا لي ط يعتبب ، وحتببى علببى المسببتوى الش
وتر ية أطفال  و حث  عبن العمبل الب ي يعبود لب   مبردود جيبد، وهنبا ال  بد مبن طبر  السبؤال 
اختببي: هببل هنببا  مببن ظبباهرة أعببم وأشببمل مببن ظبباهرة االسببتثمار؟ وإن كببل الممارسببام 

أو المنظمبة أو المجتمبع أو غيبر االستثمارية التي يمارسها االنسان أياً كان موقع  في العا لبة 
ن تعام تبب  هبب ف كلهببا أمببر يخببح اً للمسببتق ل، وإ لبب ؛ فلنبب  مببن دون أن يشببعر سببيكون رهينبب

المسببتق ل، وتببراف  ببالرغم مببن هبب ا فلنبب  إن واجبب  التعامببل  صببيغة المسببتق ل م اشببرة أعببرا 
مسبتق ل؟ وناى، وهنا ي رز السؤال:  كيف يمكن أن نتعامل مع البزمن المامبي والحامبر وال

وهنببا مببن المفيببد التبب كير  ببان المامببي أمببر  هببب وانتهببى ومببا خل فبب   يانببام ومعلومببام 
ومعطيام كانم  مثا بة نتيجبة فحبداع مامبية يمكبن أن تسبتخدم تلب  المعطيبام مبن  يانبام 
ومعلومام في تقيبيم أدا  تلب  الحالبة أو ر مبا قبد تخبدم الفبرد فبي تعاملب  مبع المسبتق ل، وأمبا 

فامرف يتممن قرارام ال  د أن يتخ ها الفبرد ممبمونها مسبتق لي ومعطياتهبا  الزمن الحامر
تاريخيببة وحاليببة، ولكببن كببل هبب ا رهببن التعامببل مببع المسببتق ل فقببرارام اليببوم كانببم  ببافمس 
مستق  ً وهك ا فالمستق ل يمثل حامر الغد، ومبن ثبم فبلن ثقافبة االنسبان وفكبرف ال  بد مبن أن 

الجهببل  المسببتق ل تحببتم دراسببت   ببل التاكيببد علببى دراسببت  وأنبب    تثببري تعاملبب  المسببتق لي، وإن
 .  (Bodie, et al., 2003,  14 - 22)المشكلة الحقيقية  كل أ عادها

وال حع في عدم تحقيق الهدف أمر في غاية افهمية، وهو ممن المنهجية العلمية فبي 
طيط لعا د معين فبي اسبتثمار خالخطر؛  ل  أن الت –إدارة االستثمار يطلق علي   ثنا ية العا د 

من افخطار التبي تحبول دون تحقيقب  لب ل  العا بد، ومبن ثبم فبلن مبا ن حثب   ما سيواجه  مزيد
ممن منهجية ه ا العمل العلمي يتمثل  المعوقام التي حالبم دون أن يحقبق  المسبتثمر فبرداً 

تحبول دون تحقيقب  كان أم شركًة هدف ،  ع ارة أكاديمية هي افخطار التي تواجب  المسبتثمر و
 للهدف أو ر ما تواجه  في المستق ل وتحول دون ولوج   ل  النشاط ال ي يسمى  االستثمار. 

   تصنيفات االستثمار2
يمكن تصنيف االسبتثمار تصبنيفام كثيبرة ومتعبددة منهبا: اسبتثمار م اشبر وآخبر غيبر 

صببناعي  م اشببر اسببتثمار وطنببي وآخببر أجن ببي، اسببتثمار خبباح وعببام وحكببومي، واسببتثمار
 :(5002)الجميل، وزراعي وتجاري وخدماتي، إال أن ما يهم هو اختي 

 استثمار مباشر وآخر غير مباشر 
ويقصبببد  االسبببتثمار الم اشبببر االسبببتثمار  بببالموجودام الماديبببة : عقبببارام ومصبببانع 

ويببتم كببل فبببي سببوق  سببوق العقببارام وأسببواق المنتجببام ؛ أمبببا  ،ومببزارع ومببواد تجاريببة
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االسببتثمار غيببر الم اشببر فهببو االسببتثمار فببي الموجببودام الماليببة افسببهم والسببندام ومختلببف 
 افوراق المالية في سوق افوراق المالية .

 االستثمار الوطني وا خر األجنبي 
ي داخببل الدولببة وآخببر فبب التصببنيف اخخببر هببو االسببتثمار المحلببي والببوطني البب ي يببتم

ويطلبق  ،يتم من خ ل تدفقام االسبتثمار الداخلبة والخارجبة مبن داخبل وخبارج الدولبة أجن ي
 .علي  االستثمار افجن ي وقد يكون م اشراً وغير م اشر )محفظياً( 

 االستثمار الحبومي واالستثمار الخاص 
فهبي  فبي االسبتثمار يبرك  ي تقبوم  ب  الحكومبة وللحكومبة دوراالستثمار الحكومي الب 

التحتيببة الكهر ببا  والشبب كام المببا  والمجبباري للصببرف  تمببارس دور المسببتثمر فببي ال نببى
ق وال نبى التحتيبة االتصباالتية ، وكب ل  طبوط السبك  الحديبد والمطبارام والطبرالصحي وخ

زهبببام نالغا بببام والمتكاالسبببتثمار فبببي االسبببتثمار فبببي التعلبببيم والصبببحة والخبببدمام العامبببة 
وكبب ل  تقببوم الحكومببة  االسببتثمار فببي مشبباريع  وال حيببرامالط يعيببة والمحميببام راري  ببوال

 الخدمة العامة . 
االسبببتثمار الخببباح وهبببو االسبببتثمار الببب ي يمارسببب  القطببباع الخببباح فبببي الصبببناعة 
والزراعببة التجببارة والعقببار والخببدمام وغيببر  لبب  مببن أنببواع االسببتثمارام مببن ق ببل اففببراد 

 والشركام . 
 صل حالة دراسيةالمو -ثالثاً  

إن  دراسببة حالببة الموصببل تتطلببب الوقببوف علببى أمببرين افول : صببورة المدينببة لغايببة 
وع قبة  لب   االسبتثمار فبي المدينبة، وهنبا ال  بد مبن  5002وصورة المدينة ما  عد  5002

  والت كير  الصورة ال معة : 5002المرور ع ر صورة الموصل للفترة ما ق ل 
 ية الموصل صورة تاريخ  1

مبرم  عصبور مت اينبة وهبي مبن أقبدم  الموصبل ان مدينبة بتؤشر المصبادر التاريخيبة 
وكان الت اين هب ا  ،مدن العالم، ولها في ال اكرة التاريخية صورة را عة ع ر مختلف العصور
وآخببر تلبب  النمببا ج مببردف الحقببب الزمنيببة التببي كانببم تسببود فيهببا أو تببرز  تحببم االحببت ل. 

ج الموصل فبي القبرن التاسبع عشبر و دايبة القبرن العشبرين، ومبا حققتب  نمو أالتاريخية يقدم 
نمبو ج إ بان العهبد أمن إعجاب لألورو يين فيما  لغت  فبي  نبا  منظومتهبا االقتصبادية  مثا بة 

 ,Sarah D Shields)و  (Sarah D Shields, 1999)وفبق معطيبام مبن أهمهبا علبى العثمباني 

1991) : 
ك يبببر مبببن ال عثبببام والفبببرق الفرنسبببية وال ريطانيبببة لقبببد أثبببارم كشبببوفام آثبببار عبببدد 

ن لسببكان تلبب  المنطقببة وال الببرغم مببن  لبب  لببم ينت بب  افورو يببو وافلمانيببة وغيرهببا، وعلببى
تاريخها وتقول المؤرخة سارة شيلدز: لو عبرف افورو يبون واطلعبوا علبى تباريص العصبور 

 بل  ،رة تقع على نهبر دجلبةالموصل ليسم قرية صغي ن  أالوسطى لعرفوا من افجداد العظام 
 إنها كانم عاصمة لعدة إم راطوريام عالمية وإقليمية

إن ما كت   ياقوم الحموي في القرن الثالبع عشبر يث بم  لب  حيبع يقبول: ) كثيبراً مبا 
الشرق ، ودمشق  اب الغبرب والموصبل  ابسمعم أن مدن العالم العظيمة ث ع : نيسا ور  

 رق والغرب ويندر من لم يمر  ها ( .فنها تقع في أقصر طريق  ين الش
لقببد ط عببم الموصببل صببوراً سبباحرة وجميلببة فببي فكببر و هببن الرحالببة افور يببين فببي 
القرن التاسع عشر نظبراً لمبا تصبدرف مبن غب ا ، فقبد كانبم  حبق عاصبمة إقليميبة وعاصبمة 
إم راطوريببة مزدهببرة التجببارة والصببناعة، متفوقببة فببي السياسببة محصببنة  اسببوار مرتفعببة، 
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ت طة  ش كة من الناس والمنتجام وافسواق؛ امتدم من ال حر افسود شماالً إلبى الخلبيج ومر
جنو اً، ومن إيران شبرقاً إلبى المتوسبط غر باً، اسبتطاعم الموصبل  نبا  شب كة مبن الع قبام 

 االقتصادية وإدارتها وإدامتها في القرن افخير من عمر الدولة العثمانية.

ا ببر افولببى محليببة وإقليميببة وعالميببة، ولكببن عنببد نمببو ج الموصببل تمببمن ثبب ع دوأ
ومببع هبب ا فببي  ببؤرة ال حببع والدراسببة يمكببن الحصببول علببى مشببهد اقتصببادي  طببا ع دولببي 

 وعالمي . 

الواليبة  ين في تل  الدوا ر الث ع: هبم الحكومبة العثمانيبة وحكومبةإن  ال ع ين الر يس
ال ريطانية والفرنسية وافلمانية، وقبد  ن وموظفو القنصليام افجن يةوالتجار وال دو والف حو

أجمع المؤرخون االقتصاديون أن الموصل لم تكن مجرد مدينة مسقطة على خريطة تجاريبة 
 ببل هببي مدينببة التنببوع السببكاني والتنببوع االنتبباجي وافيببديولوجي وتنببوع افرامببي فقامببم 

 صراعام معقدة حددم أين يجب أن تتج  المدينة وأين يجب أن تكون. 

ن النجببا  البب ي حققتبب  الموصببل لببم يكببن نتيجببة قببوى ميكانيكيببة  ببل إنهببا مببن صببنع إو 
الشببعب وا تكاراتبب  وإ داعبب  وأن مببا تببراكم مببن ثببروة لببم يكببن إال  فعببل جهببود وعمببل أ نببا  

إ   6922وهب ا مبا أكبدف فبي سبنة  ،الموصل وقدرتهم على استغ ل الظروف ودعم المنافسبة
عاش في المدينة تقريراً يصبف اقتصباد الموصبل ويركبز  كتب أحد المندو ين الفرنسيين ال ي

علبى كفببا  العمبال وإ ببداعهم ووصببفهم كخليبة نحببل تعمبل فببي  نببا   يبوم خماسببية افمبب ع 
وهبب ا يتطلببب مببنهم أن يعيببدوا ترتيببب حاجبباتهم وأن يكونببوا قببادرين علببى تغييببر ظببروفهم 

مواجهبة التحبديام وإتقبان والتكيف لها؛  ل  أن التحول نحو  يوم سداسية افمب ع يسبتلزم 
 افساليب واخليام القا مة أساساً على الخ رة وال راعة للموصلين.   

  تشويل الصورة  و 2003لموصل ما بعد ا  2
ممثلة  سبؤال  سبيط مفبادف : مبا هبي المدينبة افخطبر  أشرم نتا ج المسب االستط عي

فكانبم  (Google) ولبى علبى وكانم النتبا ج كثيبرة واعتمبدم العشبر صبفحام اف في العالم؟ 
الموصل  تحتل الرقم افك ر، وعند احتساب النس ة من المجمبوع مقارنبة  مبدن أخبرى  لغبم 

 5009أما في سنة  ،5002% في سنة  22ثم انخفمم إلى  5002،% في سنة 22النس ة 
% 22وكببان المعببدل  5002% فببي سببنة  44% لت لبب   22فقببد كانببم النسبب ة تصببل إلببى 

  ع. للسنوام افر
الموصبل مبن المبدن افخطبر فبي العبالم، وقبد ت اينبم  و ناً  على تل  المعطيبام كانبم

وتبارة علبى  ،الجهام الممسوحة في تقديم العراق تارة على أن  من الدول افخطبر فبي العبالم
، وقبد تببم  5002 – 5002أن الموصبل المدينبة افخطببر فبي العبالم وللمببدة التبي امتبدم  ببين 

لويب سايد فكان عبدد مبن المواقبع يمبع الموصبل مبمن المبدن افخطبر مسب المواقع على ا
مبن الصبحف  اً عبددتممن المسب وك ل   شكل م اشر أو ر ما  شكل غير م اشر،  في العالم 

والمجبب م الغر يببة، ولببدى مسببب المعلومببام االخ اريببة علببى صببفحام عببدد مببن المواقببع 
فبي المواقبع والصبحف والمجب م  فت بين أن  كبر المدينبة ،والصحف والمج م والفمبا يام

وافهم من ه ا أن كل ما وقف علي  المسبب يمثبل  ،والفما يام الغر ية أكثر منها في العر ية
قتبل وهجببوم وع بوام وسببيارام المتعببارف عليهبا، مببن عنبف التقببع فبي أحببداع أحبداثاً سبل ية 

افخرى  مفخخة وخطف وسلب ومداهمام وتهجير وإلقا  ق ا وغا م افخ ار والمعلومام
 و اي اتجاف  استثنا  السياسية. 
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 رؤية ا خر: 
 بي  يمبن أن يرسم األخر صورة عن مدينة الموصل ؟   3 

اسبتطاعم أن ترسبم صبورة قاتمبة عبن  5002مبا  عبد  ةالمبدإن  وسا ل االع م خ ل 
 إلكترونية  ان الموصل هبيوه ا ما  كرت  فما يام ووكاالم أن ا  ومواقع  ،مدينة الموصل

 افخطر في العالم . المدينة 
إن  رسم ه ف الصورة القاتمة عن المدينة وأنها افخطر في العالم لبم تكبن عفويبة وإنمبا 
 ،كانم هنا  ف ام كثيرة تعمل  ه ا االتجاف على كل المستويام الوطنيبة واالقليميبة والعالميبة

إ ن هنبا يطبر  السبؤال  (عد هنا   د فقد  دم ظاهرة عامبة )المدينبة افخطبر فبي العبالمولم ي
 كيف يمكن تغير الصورة القاتمة عن المدينة ؟ 

 إستراتيجية تغيير صورة الموصل من صورة سلبية إلى صورة إيجابية  4
ممببيعة للجهببد والوقببم فحالببة تصبب ب فببي المدينببة  إن  الحببديع عببن االسببتثمار والتنميببة

تمببعف كببل الجهببود نحببو والصببورة القاتمببة فببي خارجهببا  ،فقببدان الثقببة فببي داخببل المدينببة
مسبب قاً صببياغة إسببتراتيجية تنفبب ها الحكومببة المحليببة هببدفها  يفتببرالبب ا  ؛االسببتثمار والتنميببة

لتكبون وتحسين الصورة ال هنية لآلخر، ور ما محاولة زرع الثقبة  بين أفبراد مجتمبع المدينبة 
 عملية توظيف الجهود المشتركة  اتجاف تحسين الصورة . 

 2030ؤية نينوى ر -رابعاً 
   الفبرة األساسية1

تنطببوي المدينببة الحامببرة فببي المامببي كمببا فببي الحامببر علببى مخببزون كببامن مببن 
مما يجعلها مركز اسبتقطاب  ،العمران والتراع وفيها من القدرام الكامنة السكانية و ال شرية

ونمو وفيها يجد أ ناؤها م  هم افول وافخير، إنها تحكي قصة يطول سبردها، فيهبا ك بوام 
ها انطب ق وتواصبل، وفيهبا إ بداع يختبزل البزمن ومنهبا يولبد الفكبر والثقافبة، ولقبد كانبم وفي

ك وة الموصل في  داية القرن الحادي والعشرين طويلبة علبى أهلهبا اسبتمرم سبنوام ولكنهبا 
قصيرة  عمرها الطويل الب ي يمتبد آالف السبنين، إنهبا لبن تشبيص ولكنهبا تجبدد شب ا ها لبدخول 

 .(5066،  5020)رؤية نينوى  د ودخول س اق المدن والحوامر وا ة القرن الجدي
إن قببرا ة معمقببة لمدينببة الموصببل  وصببفها مببن المببدن الك يببرة وفببي ظببل المعطيببام 
الحاليببة والسببكانية واالقتصببادية ولعقببد قببادم ستتمبباعف المدينببة و حجببم سببكانها و حاف تهببا 

د عنبوان مهبم يركبز عليب  العبالم التوقبف قلبي  عنب ، ممبا يسبتدعيومرك اتها وطرقها وتلوثهبا
وهبو قلبب المشببكلة والمتمثبل  المدينببة. فقبد  بدأ التركيببز ومنب  سببنوام  ، وصبف  اتجاهباً حببديثاً 

علببى المدينببة  وصببفها ظبباهرة مرك ببة ومعقببدة إنهببا مخببزن  لكببل معطيببام التجر ببة االنسببانية 
لنشببباط االنسببباني واالجتماعيبببة واالقتصبببادية والجغرافيبببة وال ي يبببة التبببي يتفاعبببل فيهبببا كبببل ا

ال  بل  اتبم المؤشبر البدقيق للتفاعبل  ،والمجتمعي و اتم المحر  الفاعل ل قتصاد والمجتمبع
الحمري والمدني للنمو التطور أو ر ما العكس فتكون ركاما للتخلف والتراجع، إنها المدينبة 

ر وهجببرة ال طالببة والفقببكالتببي تعببد عنوانبباً شببام ً لعببدد ك يببر مببن القمببايا المهمببة والحرجببة، 
ممبا يسبتدعي التوقبف عنبدها  فالمدينبة  ،الريف وتدني الخدمام العامبة، وتبدني نوعيبة الحيباة

فكببرة االسببتعداد والتهيببؤ  رؤيببة إسببتراتيجية لنينببوى  مأطلقببلبب ا تمثببل وحببدة مكانيببة مسببتقلة، 
المحافظبة والموصبل المدينببة والمبدن التبي فببي رك هبا والمتعنقبدة معهببا لتبدخل السب ق  مببدخل 

وثيقبة يتفبق عليهبا   وصبفهاة 5020تقليبدي تمبم  فكبرة ة رؤيبة مسبتق لية لنينبوى عبام غير 
 .(5066، 5020)رؤية نينوى  الجميع فتكون خط الشروع
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فبببي التببباريص واالقتصببباد والعمبببارة والتبببراع والجوانبببب واالجتماعيبببة  م الوثيقبببة حثببب
سببياحة والخببدمام : الزراعببة واللكببل القطاعببامخريطببة عمببل  موالسببكانية والحياتيببة، وشببكل

والم اني والتقويم والجودة والتنمية الصناعية، والطاقة والتنمية ال شبرية والنقبل وأخيبراً رسبم 
 .(5066،  5020رؤية نينوى ) 5020السياسام، فكانم وثيقة رؤية نينوى 

توصببيف الفكببرة افساسببية : لمببا كببان الموصببل رفببد حمبباري منبب  عصببور مببا ق ببل 
ولبى المسببتوطنام ال شببرية وأولببى القبرى الزراعيببة، ومنهببا تعاق ببم التباريص فقببد كانببم فيهببا أ

العديد من الحمارام التي ال زالبم  قاياهبا شاخصبة حتبى اخن، وهكب ا مبدنها التبي أحاطبم 
 وغيرهباف السنين وما زالم، نينوى، خورس اد، قلعبة أشبور، الحمبر، النمبرود، الآ ها من  

نسباني التباريص، وارتب ط اسبمها  عطا هبا االنمبو ج لحامبرة ع بر أواستطاعم الموصل  نا  
فببي اللغببة وافدب والشببعر والطببب والعلببوم، وهكبب ا كانببم فببي الرعببي والزراعببة والحياكببة 
 مالعمببارة والتجببارة والتحببدي افهببم يتمثببل فببي أن تكببون الموصببل مدينببة المسببتق ل فقببد أطلقبب

 بين محافظبة نينبوى وتبم إعبدادها وصبياغتها  التعباون ، 5020فكرة المشروع: رؤية نينوى 
للوقببوف علببى أرمببية ثا تببة ل نطبب ق فببي  دايببة القببرن وعببدد مببن أسببات ة جامعببة الموصببل 

 .(5066،  5020رؤية نينوى ) الحادي والعشرين
 ميمون العمل  2

علببى فكببرة جديببدة ممببمونها تع  ببة الجهببود والمببوارد  5020تنطببوي رؤيببة نينببوى  
ميزاتهببا فببي موقعهببا، ومببا تواجهبب  مببن تحببديام لمدينببة تتنببوع مواردهببا وط يعتهببا وسببكانها و

ك يرة، وعلى كل المستويام، فتكاد تكون الموصل الزاوية الشمالية الشرقية للبوطن العر بي، 
نحو نصف الكرة الشمالي، و لوغ تل  الرؤيبة معنباف  فتشكل مدخ ً كان وما زال وسي قى حياً 

تبي قبد ال تجتمبع فبي أي مدينبة تعايش سلمي وعمبل ونمبو وحركبة لمواجهبة تلب  التحبديام ال
 عر ية غيرها. 

إن عمب ً ك يبراً ومبع أسسباً علميببة ومنهجيبة وامبحة للتخطبيط علبى مسببتوى االدارة 
تع  بة الجهببود  هبدف المعوقبام والمشبباكل والتحبديام الك يبرة شخصبم المحليبة للمحافظبة، و

ة للعمببل كشببفم ومببا تمببم  المدينببة مببن فبرح كامنببة وقببدرام ومسبباحام متاحببولمواجهتهبا 
رؤيبة )والمناورة وومع افهداف  ومو  تجعل الجميع مؤمنين  تحقيقها فهي منهم وإلبيهم  

 .(5066،  5020نينوى 
 القابلية للتطبي  والمساهمة في النمو   3

إن مببن أهببم تببداعيام العمببل كشببف كببل الجوانببب السببل ية وااليجا يببة للمدينببة مببن أجببل 
ال ي ببة التنافسببية كببون تمدينببة أمببام سبب اقام قطاعيببة الوصببول لميببزة تنافسببية، وهنببا سببتكون ال

يتعامبل ملع ها ال ي يتحر  علي  ال ع ون في لع ة محكمة ومنسقة محركها االسبتثمار الب ي 
مع ثنا يبة العا بد والخطبر  كبل أنواعب  والسبيما الخطبر السياسبي سبوا  للمسبتثمر المحلبي أو 

يركبز ال حبع علبى ومن هنا  ،االستثمارعزوف المستثمرين عن وه ا يعني إق ال أو افجن ي 
وهبب ا ين غببي أن يببنعكس مببن داخببل  ،مببرورة التحببر  نحببو تغييببر الصببورة ال هنيببة لآلخببر

  ي:نمو االستثمار وتطورف وع ر ما ياتفي المدينة 
  الطببرق والسببك  الحديببد فببي ال نيببة التحتيببة االسببتثمار  الحكببومي ويتنبباول:االسببتثمار (

شب كام التوزيبع، وشب كام والمجباري والصبرف الصبحي والمطارام، وتصبفية المبا  و
 والكهر ا  والطاقة والحماية ال ي ة والغا ام والمحميام الط يعية( 

  والصحةوقطاعات  المختلفة االستثمار في التعليم .  

  االستثمار في تاسيس ال نية التحتية ل تصاالم والش كام . 
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  وتعليمبام وإجبرا ام ورقا بة وسبيطرة تهي ة متطل ام االستثمار الخاح )قبوانين ونظبم
 ونوعية( 

أما االستثمار الخاح فهو أمر مناط  توفر كل متطل ام ومقومام االستثمار مبن دون 
 أي تدخل  استثنا  :

  توفير المخططام العمرانية المدنية للمدينة 
  )توفير هي ة تسهل للمستثمر عمل  )هي ة االستثمار 

 هببا  مببا ال يخببالف الشببروط القانونيببة متا عببة أدا ى نوعيببة االسببتثمارام والرقا ببة علبب
 والتشريعية وال ي ية وحقوق االنسان . 

  . تسهيل وم ط العمل المري ي 

 بي  تحسن الحبومة صورة مدينة الموصل لدى ا خر؟   4
خطبببوام وامبببحة فبببي ظبببل ممبببا سببب ق يمكبببن القبببول  انببب  يفتبببرا أن يكبببون هنبببا  

   .  يتوصيام تتمثل  ما ياتوع ر  5020نينوى ي مو  رؤية إستراتيجية تغيير الصورة ف
 االع م الموج  لآلخر  .6
التركيز على وجود مراسلي وكاالم أخ ار عالمية وعر ية ومراسلي فما يام مرموقبة  .5

واستقطا هم ال  ل وفتب قنوام مهنية مع معظم المراسبلين العبراقيين والعبرب وافجانبب 
 م. وتوفير الحماية لهم وإغرا هم  المال ال ز

 الجاليام الموصلية في الخارج  .2
محاولة فتب ع قام مع الجاليام الموصلية فبي مختلبف دول العبالم ومبن خب ل أقبار هم  .4

 التببيوإقنبباعهم  واقببع الحببال ومببرورة تغييببر الصببورة صببدقا هم وتشببكيل جمعيببام أأو 
 لديهم ومجتمعاتهم . 

 
 رنسيةالتربيز على المواق  اإللبترونية باللغة اإلنبليزية والف

محاولة تاسيس مواقع حية ونشطة تومب افخ ار وتخاطبب اخخبر مبن موقبع الحبدع 
 )مدينة الموصل(   

 مبن أو من دون تدخل حكومينشر ال يانام والمعلومام وافخ ار  التفاصيل لألحداع 
 دون معالجة أو مونتاج لألخ ار المر ية والمسموعة. 
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