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َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
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َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
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ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
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ن
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 يجب
ِ
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وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
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 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
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ُ
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 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
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َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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– العدد ()87

النشأة االجتماعيَّة للدكتور حممد علي داهش
حممود جاسم حممد  و هشام سوادي هاشم
تأريخ التقديم2020/7/28 :



تأريخ القبول2020/8/30 :

المستخلص:

شهد الربع األخير من القرن العشرين ،ومرو اًر بالعقدين األولين من القرن الحادي

والعشرين ،بدأ اهتمام الجامعات العراقية ،بالكتابة عن حياة وسيرة ودور الشخصيات
األكاديمية العراقية في حقول المعرفة والدراسات اإلنسانية عامة .وفي حقل الدراسات

التاريخية خاصةً ،عبر الرسائل واألطاريح الجامعية ،وكان االهتمام بالشخصيات
األكاديمية التي توفاها اهلل سبحانه وتعالى ورحلت عن حياتنا ،لكنها ظلت باقية من خالل

عطائها المعرفي بما ألفتَّهُ من دراسات وكتب ،وما قدمتهُ من نشاطات ثقافية وأكاديمية
السباقة في هذا المجال ،ثم لحقتها
في داخل العراق وخارجه  .ولقد كانت جامعة بغداد ّ

بقية الجامعات العراقية في أقسام التاريخ في كليات اآلداب والتربية ،ولقد تنبه الكثيرون
من العاملين في هذا الحقل العلمي األكاديمي الى أهمية الكتابة عن الشخصيات التي

مازالت على قيد الحياة ومستمرة في تقديم عطائها المعرفي ،تكريماً لها في حياتها لما لهذه
االلتفاتة من أهمية كبيرة في تثمين دورهم ولفت االنتباه الى ما قدموه من منجز علمي

رصين .ومن هنا جاء اختيار بحثنا عن احدى الشخصيات االكاديمية في جامعة
الموصل -كلية اآلداب  -قسم التاريخ وهو االستاذ الدكتور محمد علي داهش  ،إذ تناولنا
في هذا البحث النشأة االجتماعية لشخصيته ،وتتبعنا مراحل دراسته حتى تخرجه من
الجامعة.
الكلمات المفتاحية :نشأة ،داهش ،محمد علي.

 طالب ماجستير /قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أستاذ مساعد/جامعة نينوى/وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي.
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حممود جاسم حممد و هشام سوادي هاشم

النشأة االجتماعيَّة للدكتور حممد علي داهش

المقدمـــــــــــة:

انطالقاً من الرغبة التي دفعتني لدراسة البنية االجتماعية لألستتاذ التدكتور محمتد علتي

داهتتش وهتتو متتن الشخصتتيات االكاديميتتة المعروفتتة فتتي جامعتتة الموصتتل  -كليتتة اآلداب -

قسم التتاريخ فالتالً عتن مكانتته العلميتة فتي حقتل الد ارستات التاريخيتة المعاصترة خاصتة فتي

مجال تخصصه عن تاريخ المغرب العربي الحتديث والمعاصتر ،وبتروز استمه فتي الموصتل
والعراق والوطن العربتي عامتة متن ختالل اد ارستاته ومهلفاتته ،فالتالً عتن اشترافه علتى العديتد
من طلبتة الماجستتير والتدكتوراه ،أو فتي اشتتراكه فتي النتدوات والمتهتمرات العلميتة فتي داختل

العراق وخارجه ،فقد ُكتتب عنته العديتد متن الد ارستات متن قبتل المتهرخين والبتاحثين العتراقيين
والعتترب ،وأش تتادوا بنتاج تته العلم تتي وتف تترده ف تتي حق تتل تخصص تته ع تتن ت تتاريخ المغتترب العربتتي
المعاصتتر ،إذ يشتتكل فتتي هتتذا الجانتتب ييمدرستتة تاريخيتتةاا متتن ختتالل مهلفاتتته المنشتتورة.

ومتن هتذا المنطلتق جتاء االهتمتام بتتبتع حياتته االجتماعيتة والثقافيتة لتقتدم صتورة شتاملة عتتن
البيئتتة االجتماعيتتة التتتي ع تتاش بهتتا .فهتتو م تتن دعتتاة احت ترام التن تتول داختتل الوحتتدة الوطنيتتة
والعربية ،ومن الداعين والداعمين للعمل التديمقراطي والتعدديتة المستهولة والمكملتة والداعمتة
لبعالها البعض من أجل التكامل واالندماج في العمتل التوطني .وخالصتة القتول ،إنته نتتاج
لبيئته وجامعته وللمدرسة التاريخية العراقيتة المعروفتة بوطنيتهتا وعروبتهتا نوانستانيتها ،فالتالً
جديتها وأمانتها وصدقها وصرامتها التي نبعت من بيئته االجتماعية.
عن ّ

اوالً /والدته ونشأته االجتماعية.

ولت تتد محمت تتد علت تتي الحت تتاج داهت تتش ست تتلطان ست تتليمان العت تتال

1953 /11/24
ي1ا

1ا

فتتي محلتتة المكتتاوي

ي2ا

العت تتذيباني الطتتتائي فت تتي

الواقعتتة فتتي الجانتتب األيمتتن متتن مدينتتة الموصتتل

جمهورية العراق ،و ازرة الداخلية ،مديرية الجنسية العامة ،البطاقة الشخصية ،الصادرة من دائرة

احوال الموصل ،الرقم  ،00850277في  ،2019/9/22السجل  ،68الصفحة . 13576ينظر:
الملحق رقمي1ا.
ي2ا

المكاوي ،محلة منسوبة في التسمية إلى عبداهلل مكي الذي سكن الموصل بعد القرن الثامن للهجرة

القرن الرابع عشر للميالد حيث قدم من مكة المكرمة ،وسمي حي المكيين وتبلغ مساحتها 12ال

متر

مربع  .ومن البيوتات التي سكنتها آل عمر بك وآل عبيدي وآل المفتي وآل النقيب األعرجية وآل السراج
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والمطلتتة علتتى نهتتر دجلتتة ،وهتتي متتن المنتتاطق الشتتعبية فتتي الموصتتل القديمتتة ،وفيهتتا جتتامع

الشتتيخ عبتتداهلل المكتتي

ي1ا

 .وكتتان تسلستتله الختتام

بتتين إخوتتته وأخواتتته

ي2ا

ونشتتأ فتتي محلتتة

المكتتاوي وأطرافهتتا المحتتاددة للمنطقتتة الشتتعبية المعروفتتة بدكتتة بركتتة ي3ا ،التتتي تتوستتط محلتتة

المك تتاوي و أر

الك تتور وعب تتدو خ تتوب

ي4ا

وتمت تتد حت تتى ش تتاطة نه تتر دجل تتة ،وتع تتد م تتن أب تترز

المنتاطق التتي أمالتى فيهتتا صتباه وشتبابه وفتتي هتتذه المنطقتة المطلتة علتتى نهتر دجلتة ستتكن
أجتتداده فيهتتا منت تتذ القتترن الثتتامن عشتتر المتتيالدي  .وهتتو ينحتتدر متتن عشتتيرة العتتذيبان

ي5ا

التتتي

وآل الفخري وآل الصوفي .أزهر سعد اهلل خليل العبيدي ،أسماء والقاب موصلية ،ط ،3يالموصل 2014ا،
ص.121
ي1ا

هو الجامع الذي بناه أوالد الشيخ عبداهلل المكي سنة1407ه1917-م في منطقة المكاوي مقاطعة،85

وقامت بتجديده عائلة الشهيد المالزم األول عبد الحميد نوري مجيد والمحسنون سنة  .1935ديوان الوق
السني ،مديرية األوقا

والشهون الدينية في محافظة نينوى ،شعبة التوثيق ،مل

166؛ ينظر:

الملحقي24ا.
ي2ا

وهم كل من عبدالعزيزيموظ ا ونجاة يمعلمةا ،وأني

يدبلوماسيا وفائزة يربة بيتا وباحثناً دكتور

محمد ،ثم ومنى ووصال يربتا بيتا .مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش،
الموصل ،في .2019/10/9
ي3ا

دكة بركة ،نسبة الى امرأة اسمها يبركةا كانت توزل الخبز فوق دكة بين أر

الكور وعبدو خوب

خالل حصار الموصل من قبل نادر شاه  ،1743واشتهرت هذه المنطقة بهذا االسم ،فكانت تالرب
إن نزاعاً محلياً حدث فيها قديم ًا ،اُطلق عليه دكة يحدثا بركة .
عندها المواعيد وتتم اللقاءات ،ويقال ّ
ينظر :العبيدي ،المصدر السابق ،ص.104
ي4ا

عبدو خوب ،محلة اخذت اسمها من جد أسرة القصيرى عبدو العبد الصالح ،وكان عدد من أفراد هذه

االسرة يرقون على مرض اعوجاج الفم ياللويا وسمي القسم الجنوبي منها يإيشك صويانا ويقال إنها
تعني بيسالخي الحميرا إذ كان سكانها يستفيدون من جلود الحمير في عدد من الصناعات ومنها
صناعة الطبول وسميت هذه المحلة قديما بمحلة الطبالين .المصدر نفسه ،ص.99
ي5ا

وهم أبناء محمد بن وهب بن منصور بن عبد الجليل بن وهب بن عذيب من محلة عبدو خوب

والمكاوي ،عملوا في الزراعة والتجارة في المواشي مع سوريا وفلسطين والنقل على الجمال ،ومن أعيانهم
المعروفين في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ،الحاج حسن ،والحاج طه ،والحاج داهش ،والحاج
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اتخذت من مركز مدينة الموصل موطناً لها ،التي تعود بجتذورها إلتى قبيلتة طتي ،وهتي متن
العشائر العربية العريقة التي تغزل بها التاريخ قبل نزوحها من اليمن واستقرارها فتي الجزيترة
العربية ثم هاجرت إلى العراق وستوريا وغيرهتا متن المنتاطق أبتان الفتتح االستالمي ،وستميت
بهذا االسم نسبة إلتى جتدهم يطتيا

ي1ا

التذي كتان يستتقبل كتل متن يطتأ األرض التتي يستكنها

متع أسترته وأبنتتاء قومته ،وانتشتترت هتذه القبيلتتة وصتار متنهم أُمتتم كثيترة متتألت الستهل والجبتتل

فتتي الحجتتاز والشتتام والع تراق ي2ا ،وانتشتتروا فتتي جميتتع المتتدن العراقيتتة ومتتن التتمنها مدينتتة

الموصل ي3ا .وفي وسط مدينة الموصل وقرب التقاطع ما بين محلتة المكتاوي ومحلتة عبتدو

خوب ودكة بركة بنى أجداده جامع العذيباني في  9ايتار /متايو ستنة 1802م ي4ا ،والتذي
ُجت اتدد بنتتاهه فتتي عتتام 1964متتن قبتتل أبنتتاء العتتذيبان ومتتن المحستتنين متتن المستتلمين ،ثتتم أعيتتد
تجديد بنائه ثانيةً بشكله الحديث من قبل الباحث األستاذ التدكتور محمتد علتي داهتش وعلتى
الشيخ عبد الرزاق حسن ،وولده المحامي غانم عبد الرزاق ،والباحث األستاذ الدكتور محمد علي داهش،
والدبلوماسي أني

علي داهش ،والباحث األستاذ الدكتور عبد الجبار حامد ،واألُستاذ زهير حميد علي

مدير عام البنك المركزي العراقي  -فرل نينوى سابق ًا .-ينظر :أزهر سعداهلل العبيدي ،موسوعة األُسر
الموصلية في القرن العشرين ،ط ،3يالموصل 2018ا ،ص.317
ي1ا

طة  :هو ُجلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد بن كهالن بن سبأ .ينظر :ثامر عبد

ي2ا

العزاوي المحامي ،موسوعة عشائر العراق ،الدار العربية للموسوعات ،م ،1ط ،1بيروت ،ي

الحسن العامري ،موسوعة العشائر العراقية ،مكتبة الصفا والمروة ،يلندن1991،ا،ج ،1ص.33
عبا

لبنان2005 ،ا ،ص.86
ي3ا
ي4ا

المصدر نفسه ،ص .87
سنة1271ه في منطقة عبدو خوب على القطعة المرقمة 329/189وهو وق

تأس

هلل تعالى،

وتولى الشيخ عبدالرزاق بن الحاج حسن العذيباني توليته حسب وثيقة التولية المرقمة  49العدد  7المهرخة
بناء على تحقق اهليته من قبل المجل
في ً 1935/7/14

العلمي في الموصل ،وبعد وفاته تولى ابنه

المحامي غانم عبد الرزاق حسن حتى وفاته ،وهو اآلن تحت يد االوقا  ،ديوان الوق
األوقا

والشهون الدينية في محافظة نينوى ،هيئة استثمار اموال الوق

رقم ي23ا.
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نفقتتته الخاصتتة ومشتتاركة محتتدودة متتن قبتتل بعتتض المحستتنين متتن أبنتتاء المنطقتتة فتتي عتتام

 2013ي1ا ،وق تتد تع تترض الج تتامع مث تتل غيت تره م تتن بي تتوت المنطق تتة ،ومن تتاطق الموص تتل إل تتى
دمر واجهته األمامية أثنتاء احتتالل تنظتيم داعتش للمدينتة ي2017-2014ا،
القص الذي ّ
وتم إعادة بنائه مرة أخرى بعد تحرير المدينة .
وفي جنوب مدينة الموصل ،وبالتحديد فتي قريتة العذبتة التتي تبعتد  20كتم 2عتن مدينتة

الموصتتل وتقتتع علتتى حافتتة نهتتر دجلتتة عتتاش فيهتتا أجتتداد باحثنتتا منتتذ قتترون ،وامتهنتوا ز ارعتتة

الحنطتتة والشتتعير فتتي المنتتاطق الواستتعة التتتي تحتتيط بهتتا التتتي تستتمى حالي تاً منطقتتة الغزالنتتي
الت تتي تال تتم معس تتكر الغزالن تتي ،كم تتا امتهنت توا تربي تتة المواش تتي ياألغن تتام واألبق تتار والج تتامو ا

والتجارة بها مع تجتار ستوريا فلستطين وفتي هتذا المجتال ،يقتول التدكتور زهيتر علتي النحتا

ي2ا ييوآل العذيبان عرب أقحاح من قبيلة طة – فختذ الستنب
مهنة تجارة الحبوب ،المن صتن

يالعالفتينا ،فتي ختان حمتو القتدوي3ا ،الكتائن فتي منطقتة

بتتاب الطتتوب وستتط مدينتتة الموصتتل ،ومنتتذ منتص ت

ي1ا
ي2ا

 -وكبتار رجاالتهتا يمارستون

الستتبعينات ،لتتم يعتتد لختتان حمتتو القتتدو

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/10/11
زهير علي النحا  ،ولد في مدينة الموصل سنة  ،1952ودر

االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية فيها

ثم التحق بقسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،وتخرج منها سنة  ،1979وحصل على الماجستير
من جامعة الموصل سنة  ،1990والدكتوراه سنة  ،1995وعمل تدريسياً في كلية اآلداب ،وشغل عدة
مناصب ادارية منها معاون عميد كلية اآلداب  ،2006وأحيل على التقاعد سنة .2016السيرة الذاتية
زود الباحث بنسخة منها؛ وينظر :رئاسة جامعة الموصل ،عمادة كلية
للدكتور زهير علي النحا التي ّ
اآلداب ،شعبة الموارد البشرية ،اإلالبارة الشخصية للدكتور زهير علي النحا .
ي3ا

وهو من الخانات التجارية القديمة في الموصل ،يعود تاريخ بنائه الى القرن التاسع وسمي كذلك نسبة

الى بانيه الحاج عبداهلل جلبي بن محمد عبد القادر أحد أبناء األُسر التجارية الثرية في الموصل وهي اسرة
يآل حمو القدوا ويقع في محلة باب السراي .ينظر :زهير على النحا  ،تاريخ النشاط التجاري في
الموصل بين الحربين العالميتين  ،1939-1919اطروحة دكتوراه ،غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة
الموصل  ،1995ص.86
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العالفين فيهاا ي1ا.

واس تتتمروا عل تتى ه تتذا الح تتال بع تتد انتق تتال ج ت َّتدهم األكب تتر إل تتى مدين تتة الموص تتل ف تتي

منتص القرن الثامن عشر ،في ممارسة هذه المهنتة وأصتبح لهتم مكانتة و ُستمعة معروفتة
فتتي المنتتاطق التتتي ستتكنوا فيهتتا فتتي الموصتتل عامتتة ،أو المنتتاطق التتتي تعتتاملوا معهتتا ،وظلتوا
يمارسون هذه المهنة مدة طويلة إمتدت إلى سبعينيات القرن العشرين ،إذ بتدأت هتذه المهنتة

يالعالفةا

ي2ا

وتربية الجامو

ال تتذي يع تتد المرك تتز الت ترئي

اوالال العالفيني4ا.

عند بعالهم خاصة تشتهد تراجعهتا فتي ستوق بتاب الطتوب

ي3ا

لبي تتع الحنط تتة والش تتعير ،وتراجع تتت المهن تتة وترك تتت اثرهتتا عل تتى

ويهكتتد األستتتاذ التتدكتور محمتتد علتتي داهتتش ذلتتك بقولتته :ييوبتتدأت مهنتتة العالفتتة فتتي

ستتوق بتتاب الطتتوب تحتالتتر منتتذ أواختتر الستتتينيات متتن القتترن الماالتتي ،وتتتتأثر بتتالظرو

المناخي تتة والقت ت ار ارت الحكومي تتة وغي تتر ذل تتك ف تتي س تتلوك األُس تتر ف تتي شت تراء الطح تتين الج تتاهز،
وانعك

ذلك على القدرات االقتصادية والمعيشتية للعالفتين ،فمتنهم متن تترك المهنتة ،ومتنهم

من انتقل  -وهم قلتة  -إلتى منطقتة أر

الجتادة وموصتل الجديتدة ،ممتن كتانوا علتى درجتة

ي1ا

رسالة خطية من الدكتور زهير علي النحا

ي2ا

العالفة يأي بيع الحنطة والشعير والتجارة فيهاا والعال

طه ياسين ،األصنا

للباحث في .2019/11/21
في الموصل يقابل العلوجي في بغداد .نمير

والتنظيمات المهنية في الموصل ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية اآلداب،

جامعة الموصل ،1985 ،ص . 105
ي3ا

سمي بهذا االسم نسبة إلى الباب الجنوبي من مدينة الموصل والذي فتحه الوالي حسين باشا الجليلي،

وكان =ينصب الى جانبه يطوبا وهو األسم العثماني للمدفع ،ويعد باب الطوب من األحياء التجارية في
مدينة الموصل ويعر ايالاً بتيجوبة البكارةا يحده من الشرق نهر دجلة وباب السراي ومن الشمال محلة
الميدان ومن الجنوب محلة الدواسة ومن الغرب محلة الشيخ فتحي ،وفيه أسواق عدة ،منها ،سوق
الشعارين وسوق الصوافين وسوق اللحم ،سعيد الديوه جي ،عين في تراث الموصل ،الدار العربية
للموسوعات ،بيروت -لبنان ،2015ص4؛ مقابلة شخصية للباحث مع الدكتور محمد علي داهش،
الموصل ،في .2019 / 10 /9
ي4ا

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في . 2019/ 10 /12
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من القدرة المالية ،إال ان هذه المهنة عاشت ايامها األخيرة في مرحلة السبعينيات فتي ستوق

باب الطوباا ي1ا .وفي المتدة ذاتهتا انقرالتت مهنتة تربيتة الجتامو

داختل المدينتة خاصتة،

إذ منع تتت الحكوم تتة ف تتي ذل تتك الوق تتت تربي تتة الحيوان تتات داخ تتل الم تتدن ،كم تتا أم تترت الفالح تتين
بتس تتليم محص تتولي الحنط تتة والش تتعير إل تتى س تتايلوات الحكوم تتة مباشت ترة ب تتدالً م تتن بيعه تتا إل تتى
التجتتار أو فتتي ستتوق الحنطتتة القتتديم فتتي منطقتتة بتتاب الطتتوب ،حيتتث كتتان نشتتاط العالفتتين

يتركز داخل مدينة الموصل في علوتين يسوقينا رئيستتين همتا علتوة أيتوب بتك وعلتوة حمتو

القدويسوق بتاب الطتوبا ،وكتان عتدد العالفتين ي90- 80ا عالفتاً ،وأسستوا جمعيتة برئاستة

ذنون الحاج أحمد النوح

ي2ا

عرفت باسم يجمعية العالفينا ي3ا.

جده الحاج داهش وأوالده الثالثة يعلي وعبد وقاسما امتهنوا مهنتة بيتع
ومما يذكر ان ّ

الحبتتوب يالحنطتتة والشتتعيرا وزراعتهتتا منتتذ عش ترينيات القتترن العش ترين ،وكتتانوا متتن العالفتتين
المعتتروفين فتتي ستتوق الحنطتتة القتتديم فتتي منطقتتة بتتاب الطتتوب ،فيمتتا كتتان أعمامتته اآلختترون

يأحمتتد ومحمتتودا متتوظفين فتتي الدولتتة ،ومتتن هنتتا جتتاء لقبتته الرستتمي ييالعتتال اا التتذي ظتتل
مالزمتتا لتته

ي4ا

إال أن الباحتتث األستتتاذ التتدكتور محمتتد علتتي داهتتش لتتم يستتتخدم هتتذا اللقتتب

الرس تتمي أو اللق تتب العش تتائري يالع تتذيبانا ،واكتف تتى ب تتذكر اس تتمه الثالث تتي فق تتط ف تتي مهلفات تته،

وكتاباته ،ومقاالته ،وبحوثهي5ا.

عاش الباحث األستاذ الدكتور محمد علي داهش في كن

والديته طتوال متدة شتبابه

وتخرجتته متتن الجامعتتة ،وتتتزوج ستتنة  1979متتن الستتيدة ميستتون أمتتين محمتتد التتدهلكي وهتتي
من أسرة بغدادية معروفة يعود نسبها إلى قبيلتة العبتادة  .وكتان الوستط االجتمتاعي والعلمتي
التتذي نشتتأ وترعتترل فيتته ،قتتد تتترك أث تره فتتي متابعتتة د ارستتته وتحصتتيله العلمتتي ،التتذي يبتتدأ متتن
ي1ا
ي2ا

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/10/23
ذنون الحاج أحمد النوح ،ولد في مدينة الموصل سنة  ،1889وهو أبن الحاج أحمد يون

النوح رئي

صن

العالفين وينتمي الى عشيرة العبيد .ينظر :ياسين ،المصدر السابق ،ص.104
ي3ا

مقابلة شخصية للباحث مع الدكتور نمير طه ياسين في كلية التربية ،جامعة الموصل ،في.2019/11/22

ي4ا

السيرة الذاتية واالدارية والعلمية للدكتور محمد علي داهش ،ص1؛ وينظر :العبيدي ،أسماء والقاب موصلية،

المصدر السابق ،ص. 70
ي5ا

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/10/9
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بيتتت جتتده ،إذ كتتان عمتته أحمتتد مدرس تاً للغتتة العربيتتة منتتذ ستتنة  ،1957ثتتم أصتتبحت شتتقيقته
الكبرى معلمة  .في حين نشأ وستط جتو متن التتبخي بتين ستكانه فتي محلتة المكتاوي ،وبتين

جي ارنتته وأبنتتاء محلتتته ا
وجتتد الكثيتتر متتن أصتتحاب المهتتن الح ترة يالصتتياغة والنجتتارة والحتتدادة
والبناء ...ا ،فالالً عن أصحاب الشهادات من األطباء والمهندسين والمدرستين والمعلمتين،
وكتتل ذلتتك  - ...كمتتا يقتتول باحثنتتا  -تتترك تتتأثيره فتتي نفستتي وعقلتتي ومتتتابعتي للد ارستتة دون

انقط تتال أو تخلت ت

 .وك تتان يغل تتب عل تتى الوس تتط االجتم تتاعي الط تتابع الش تتعبي واالقتص تتادي

المتوس تتط والبس تتيط والفقي تتر ،وكان تتت القل تتة في تته محس تتوبة عل تتى الطبق تتة الوس تتطى فتتي منطق تتة

والدته ومرتع صباه ي1ا.

وفتتي هتتذه المنتتاطق يمحلتتة المكتتاوي  -عبتتدو ختتوب – أر

الكتتورا ،تصتتارعت منتتذ

نهاي تتة الخمس تتينيات م تتن الق تترن العشت ترين األفك تتار السياس تتية القومي تتة واألُممي تتة يالناصت ترية -
البعثي تتة  -الش تتيوعيةا وس تتادت كم تتا  -يق تتول الباح تتث  -ست تجاالت فكري تتة ب تتين االتجاه تتات

السياسية ،وأحياناً مصادمات ،كل يدافع عن انتمائه الفكتري والسياستي ،وفتي الحقيقتة كانتت
المرحل تتة تعب تتر ع تتن طفول تتة فكري تتة وسياس تتية ،ل تتي

فيه تتا عم تتق فك تتري وسياس تتي بالنس تتبة

للمنتمتتين ،وعلتتى العمتتوم كانتتت انتمتتاءات عاطفيتتة ،وكانتتت الغلبتتة لألفكتتار القوميتتة العربيتتة
يالناصرية  -البعثيتةا ،وكتان لتذلك أثترهُ العميتق فتي نمتو وعيته التوطني والعربتي ،وبخاصتة
منذ نهاية الستينيات ،وانعك

ذلك على قراءاته وكتاباته فيما بعدي2ا.

امتتا عتتن الجانتتب االنستتاني فتتي شخصتتيته ،ف ّان ته انستتان رقيتتق المشتتاعر ،دمتتث الخلتتق،
الخلتق طيتب
غزير العلم ،وشهم ،وشجال في قول الحق ،وستخي ،ستليم النيتة ،ستمحاً طيتب ُ

اللسان ،كريم اليد ،يحب مساعدة اآلخرين ،وحتريص علتى تقتديم المستاعدة للمحتتاجين ممتن
يعتترفهم أو ال يعتترفهم ،وقتتد لمستتت ذلتتك فيتته متتن ختتالل شتتهادات أصتتدقائه وطالبتته ،والتتتي
سيأتي ذكرها الحقاً ،ومن خالل جلوسي معه .

ي1ا

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/11/22

ي2ا

مقابلة شخصية للباحث مع األستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/11/22
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وهتتذا متتا تهكتتده ايال تاً شتتهادة صتتديق عم تره األُستتتاذ التتدكتور نجمتتان ياستتين

ي1ا

التتذي قتتال

:ييهي ستون سنة من المحبة والحلم األول النبيل ،والحلتم القتيتل الحقتاً ،تلتك التتي جمعتنتي
بصتديق عمتري وأختي األُستتاذ التدكتور محمتد علتي داهتش  .أذكتر طفولتنتا فتي مدرستة ابتي
تم تتام االبتدائي تتة  ....أذك تتر الص تتبي الع تتذب ،المرهت ت  ،النحي تتل ،الب تتل الرش تتيق محم تتد عل تتي
داهش  ...كان صديقي شبه الصامت ،ولكن المتأمتل ،والحيتوي فتي االلعتاب الرياالتية،...
ومنذ تلك الستنين التتي شتهدت إحساستنا بعتدم التتوازن فتي العتالم ،أظهتر محمتد علتي داهتش

متتيالً إلتتى العزلتتة المالتتيئة  ....كتتان الفتتتى كثيتتر التأمتتل ،حساس تاً بشتتكل فريتتد ،ومتتن ستتماته

ايالاً ،الحياء المحبب والتهذيب الشديد فتي هتذه المرحلتة ،وظلتت هتذه الستمات ترافقته طتول

حياتهاا ي2ا.

وعت تتن قناعاتت تته الفكريت تتة والسياست تتية ،أشت تتار االست تتتاذ الت تتدكتور نجمت تتان ياست تتين بقولت تته
المتعبتين متن

:ييواصلنا دراستنا وقد اتسعت مداركه الفكرية والسياسية ،وانحازت إلى النتا

أبنتتاء التتوطن ،ذلتتك انتته مثلتتي ومثتتل أق ارنتته البستتطاء المنحتتدرين متتن أُستتر تقتتترب متتن الفقتتر

المتوسط ،كان يشعر بالرورة تغير ظرو

البشر ليمتلكوا انسانيتهماا

ي3ا

.

ومنتتذ تلتتك المرحلتتة متتن صتتباه ،لتتم يكتتن قتتد تجتتاوز الرابعتتة عشتتر متتن عم تره ،حتتدثت

نكست تتة حزي ت تران عت تتام 1967ي4ا .فت تتأيقن بوعي ت تته المحت تتدود آنت تتذاك ،أثت تتر الكيت تتان الصت تتهيوني
ي1ا

نجمان ياسين عبا

علي الجبوري ،ولد في مدينة الموصل سنة  ،1952ودر االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية

فيها ،ثم التحق بقسم التاريخ ،كلية اآلداب ،بجامعة الموصل ،وأكمل الماجستيرسنة 1985وكانت رسالته بعنوان "
تط ور األوالال االقتصادية في الدولة العربية االسالمية االولى وعصر الرسالة الراشدة " ،والدكتوراه  1990وكانت
اطروحته بعنوان يالتنظيمات االجتماعية واالقتصادية في المدينة في القرن األول الهجري ،وبعد تخرجه عين معيداً
فيها ،وله نتاج الخم من األعمال منها القصص والرواي ات ،والمقاالت ،والقصائد والكتب ،منها مجموعته القصصية
ياحتراقا ينظر :إبراهيم خليل احمد العال  ،موسوعة المهرخين العراقيين المعاصرين ،دار ابن األثير للطباعة
والنشر ،يالموصل 2011ا ،ج  ،2ص.409
ي2ا

رسالة خطية من األستاذ الدكتور نجمان ياسين للباحث في .2019/11/ 17

ي3ا

رسالة خطية من األستاذ الدكتور نجمان ياسين ،للباحث في .2019/11/ 17

ي4ا

وهي الحرب التي نشبت بين إسرائيل والجيوش العربية على ثالثة محاوريمصر ،سوريا ،األردنا في 5

يونيو/حزيران  1967والتي تعد من أهم األحداث في القرن العشرين التي شهدت نكسة للجيوش العربية بكل
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واالستعمار فتي تتدمير األمتة العربيتة فتي جميتع أقطارهتا ،كمتا أيقتن بوعيته الفطتري ،التع

وتخاذل االنظمة العربية ،وعجزها عن الدفال عن الحقوق الوطنية والعربية عامة .

وفي الوء ما جاء آنفاً ،يبدو ان االتجاه العتام لنمتو وتطتور وعيته الفكتري والسياستي،

قتتد ستتار منتتذ البدايتتة باالتجتتاه التتوطني والقتتومي العربتتي التتذي يعبتتر عتتن طموحتتات وأهتتدا

الشتتعب ،وانعك ت

هتتذا االتجتتاه فتتي كتاباتتته علتتى العمتتوم ومنتتذ المرحلتتة األُولتتى فتتي الد ارستتة

الجامعية ،إذ انحاز كلياً لطموحتات الشتعب وأهدافته فتي الحريتة والك ارمتة والرفتاه االجتمتاعي
واالقتصادي .

ثاني ًا /تعليمه ودراسته:
در

األستاذ الدكتور محمد علي داهش جميع مراحل حياته الدراسية حتى سنة

 1976في مدينة الموصل  .ففي بداية طفولته حظي بتشجيع والدته خاصة منذ نعومة
اظافره  ،و كانت حريصة على تريبته وتعليمه وتشجيعه ليكون مثل عمه مدرساً للغة

العربية ،فأدخل في الخامسة من عمره الى يالكتّابا

ي1ا

الذي كان منتش ار في مساجد

الموصل آنذاك ،فقد كانت الكتاتيب في المساجد تهدي دور يرياض األطفالا في الوقت

الحالي ،وكان الماللي ،يعلمون الصبيان الحرو

العربية والقراءة والكتابة وتحفيظ آيات

من القران الكريم ،مما يههل الصبيان للدخول في المدار

الرسمية الحديثة .ومن هذه

المساجد كان مسجد الشيخ عبداهلل المكي في منطقة سكناه ،وكان المقرئ فيه مال
اسماعيل ،فتعلم على يديه قراءة القران ومبادئ الدين الحني

المقايي  .عمر الليثي ،كش

والحرو

العربية

الستار عن أغلب األسرار،ط ،1دار الشروق،يالقاهرة 2003ا ؛ أمين هويدي ،أالواء

على نكسة حزيران 1967وعلى حرب االستن از  ،ط ،1دار الطليعة يبيروت 1975ا ص.17
ي1ا

كتاتيب جمع كاتب وتعد الكتاتيب المرحلة األولى التي يتعلم فيها األطفال حفظ القرآن الكريم والقراءة

والكتابة والحساب على يد شيخ يدعى يالمالا في حجرة صغيرة في المسجد أو في دار المال أو محل
ويشمل بهذا التعليم من هم بعمر الرابعة فما فوق ،وكانت منتشرة في جميع المدن والقرى .
عمله يدكانها ُ
ينظر :جميل موسى النجار ،التعليم في العراق في العهد العثماني األخيري1918-1869ا دار الشهن

الثقافية العامة،يبغداد2001،ا .وينظر خليل علي مراد ،التعليم في الموصل منذ منتص

القرن التاسع

عشر الى نهاية الحرب العالمية األولى ،مجلة دراسات موصلية ،العدد الثامن،ي الموصل2005 ،ا ص.3
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والحسابي1ا وعندما بلغ سن السادسة من عمره التحق بمدرسة ابي تمام االبتدائية للبنين

التي تقع في محلة عبدو خوب بداية العام الدراسي سنة  ،1960 -1959وبعد تخرجه
منها سنة  ،1966-1965التحق بمتوسطة الحرية للبنين سنة  1967 -1966والتي
كانت تجاور كلية الطب قرب المستشفى الجمهوري_ سابقاً _ ثم إنتقلت الى باب سنجار

 .وبعد تخرجه منها سنة

 ،1969 -1968اكمل دراسته االعدادية في اإلعدادية

المركزية للبنين سنة 1970-1969وبعد ثالث سنوات من الجد والمثابرة تخرج منها سنة
.1972

وكان الباحث األستاذ الدكتور محمد طالباً مجتهداً في دروسه ،ولم يرسب طوال

تلك السنوات في أي ص
المتوسطة او اإلعدادية

ي2ا

من الصفو

التي در

فيها ،سواء في اإلبتدائية او

مما يدل على جديته وتفوقه ، ،بعد ذلك تخرج الباحث األستاذ

الدكتور محمد علي داهش من جامعة الموصل ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ سنة -1975
 1976بعد حصوله على البكالوريو

وكان من المتفوقين على القسم ي3ا.

وبعد تخرجه من كلية اآلداب ،التحق بالخدمة العسكرية اإللزامية لمدة سنة

ونص  ،ثم تسرح في شباط سنة  1978بعد ان قالى المد المقررة كاملة

ي4ا

وبعد تسرحه

من خدمة العلم سنة  1978عين يمساعد باحثا في قسم التاريخ  ،كلية اآلداب ،بجامعة

الموصل في  24نيسان/أبريل سنة  1978ي5ا ،وخالل الفترة الممتدة من  -1978الى
 1981اصبح محاال اًر لمادة الثقافة القومية التي كانت تدر

آنذاك في جميع المراحل

الدراسية في كليات الجامعات العراقية .

واصل بعد ذلك مشواره العلمي إلكمال دراسته للحصول على شهادة الماجستير،
حيث التحق سنة  1981- 1980بالمعهد العالي للدراسات القومية واالشتراكية ييكلية
ي1ا

مقابلة شخصية للباحث مع الدكتور محمد علي داهش في .2019/10/11

ي2ا

مقابلة شخصية للباحث مع الدكتور محمد علي داهش في .2109/10/13

ي3ا

رئاسة جامعة الموصل ،االمر الجامعي المرقم ش  30685/7المهرخ في .1978 /10/22

ي4ا

دفتر الخدمة العسكرية .

ي5ا

رئاسة جامعة الموصل ،االمر الجامعي المرقم  11613/9/7المهرخ في .1978 / 4 /24
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بالجامعة المستنصرية في بغداد وأكمل رسالته سنة 1983

وكانت بعنوان يجمهورية الري

في مراكش 1926 -1919ا بأش ار

االستاذ الدكتور
ي2ا

مظفر األدهميي1ا ،وبعد سفره أشر عليه األستاذ الدكتور ابراهيم خليل احمد العال

وبعد حصوله على الماجستير رجع الى كلية اآلداب ،قسم التاريخ لممارسة نشاطه المهني
والتدريسي حتى مطلع سنة  . 1988وبعد حصوله على الماجستير بأربعة أشهر ،تم

تعينه بوظيفة معاون مدير اسكان الطلبة في 1983/11/14

ي3ا

وانفك من كلية اآلداب،

قسم التاريخ في  1983/12/3ق ،ظ ،وباشر في وظيفته في  1983/12/3ب ،ظ

ي4ا

وبقى في منصبه هذا الى  .1985/6/29وبعد انهاء تكليفه عاد الى كلية اآلداب ،قسم
التاريخ ،في  1985/6/30ق ،ظ ليمار مهامه التدريسية ويواصل مسيرته العلمية

ي5ا

.

ثم سافر بعد ذلك الى جيكو سلوفاكيا يجمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكية حالياا لنيل
شهادة الكاديندات
ي1ا

ي6ا

في العلوم االجتماعية ،وبالفعل انفك من كليته في 1988/1/10

ولد محمد مظفر هاشم عبدالوهاب األدهمي في مدينة هيت بمحافظة األنبار سنة  ،1943ودر

اإلبتدائية والمتوسطة واإلعدادية في بغداد ،وهو باحث وأكاديمي ،ومن أكثر الباحثين تنقيباً في التاريخ
السياسي الحديث والمعاصر ودراساته معتر بها لدى معظم الجامعات األُوربية ،كان مولعاً بالتاريخ منذ
صغره ،بعد تخرجه من اإلعدادية دخل قسم التاريخ /كلية اآلداب جامعة بغداد وحصل على البكالوريو
في التاريخ سنة  ،1965حصل على الماجستير سنة  1972من جامعة بغداد ،والدكتوراه سنة  1978من
جامعة لندن وشغل عدة مناصب علمية......ينظر :مدونة الدكتور علي سعيد حمادي ،على األنترنيت
على الرباط http://dr-alialmudares.blogspot.com/2017/11/blog-post-99.html
ي2ا
ي3ا

رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم  8705/12في.1983/7/9
رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم ش 18981/في .1981 /11/21وكذلك األمر

الجامعي المرقم ش،19124/في .1983/11/23
ي4ا

رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم ش/19718/في .1983/12/5

ي5ا

رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم المهرخ في  2352/11/9في .1985/7/4

ي6ا

الكاديندات شهادة تمنح في الدول االشتراكية ،وقد تمت معادلتها في جمهورية التشيك بشهادة الدكتوراه

p.h.d

بعد سقوط النظام الشيوعي في براغ سنة .1990
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ب ،ظ

ي1ا

كانون األَوَّل (2021/12/20م) 1443/هـ

ليواصل مسيرته العلمية فالتحق بجامعة جارل  ،كلية الفلسفة ،قسم دراسات

الشرق االوسط والهند ،وقد حصل على شهادة الدكتوراه في  14شباط /يناير 1991وقبل
المدة الزمنية المحددة عن اطروحته الموسومة يجامعة الدول العربية وحركات التحرر
الوطني في المغرب العربي 1962-1945ا

ي2ا

بإش ار

االستاذ الدكتور ادوارد جومبار

يEdward Jombarا ،أرخ فيها الباحث األستاذ الدكتور محمد علي داهش موق

جامعة الدول العربية الجريء من قالايا التحرر في المغرب العربي الد االستعمار

الفرنسي واإلسباني واإليطالي على الرغم من هيمنة الظاهرة االستعمارية في مرحلة ما بعد
الحرب العالمية الثانية طوال مرحلة الخمسينات من القرن العشرين في معظم أنحاء الوطن
العربي ي3ا.

هذه المقدمة الموجزة والعامة لمنحنى التطور الدراسي والثقافي للباحث األُستاذ

الدكتور محمد علي داهش ،تقودنا الى التعمق في متابعة حياته الدراسية والعلمية
والثقافية ،والكتابة والنشر ،بشيء من التفصيل ،لتشكيل رهية أكثر والوحاً وشمولية

لتطور الشخصية .
الخاتمـــــــة:

يعتتد الباحتتث األستتتاذ التتدكتور محمتتد علتتي داهتتش متتن أبتترز البتتاحثين التتذين كتب توا عتتن

تتتاريخ المغتترب العربتتي الحتتديث والمعاصتتر فتتي جامعتتة الموصتتل وفتتي الجامعتتات العراقيتتة .
ويتميز بسمات منهجية ثابتتة طبعتت مستيرته العلميتة ود ارستاته ومهلفاتته ،فهتو وطنتي التوالء
ّ
وعروبتتي االتجتتاه ،نواستتالمي نوانستتاني التوجتته ،وهتتو فتتي مستتيرته الحياتيتتة ،ووظيفتتته المهنيتتة
والعلمي تتة يعكت ت

حال تتة م تتن الجدي تتة والص تتدق واألمان تتة ف تتي االنتم تتاء ال تتى ج تتذره االجتم تتاعي

والتتتاريخي والعلم تتي  .وب تتذلك يط تترح نفس تته بأنتته ولي تتد المدرس تتة التاريخي تتة العراقيتتة المعروفتتة
بستتماتها الوطنيتتة والعربيتتة واإلنستتانية  .وهتتو ابتتن بيئتتته الموصتتلية ،فتتي والتتعها االجتمتتاعي
والسياس تتي ،واب تتن مهسس تتاتها العلمي تتة م تتن االبتدائي تتة وحت تتى الجامع تتة والم ارح تتل العلي تتا ف تتي
ي1ا

رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم  223/7/9المهرخ في .1988/1/10

ي2ا

رئاسة جامعة الموصل ،األمر الجامعي المرقم  609/70/9المهرخ في .1991/5/5

ي3ا

الطائي ،المصدر السابق ،ص .210
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النشأة االجتماعيَّة للدكتور حممد علي داهش

 متتن مستتاعد باحتتث التتى، والم ارتتتب العلميتتة التتتي حصتتل عليهتتا،تحصتتيل الشتتهادة الجامعيتتة
 أك تتد انتم تتاءه،ا2018_1978 وعب تتر ه تتذه المس تتيرة الحياتي تتة والعلمي تتة ي. مرتب تتة األس تتتاذية
فتي كتاباتته التد

الواالح لطبقته وعراقيته وعروبته نواسالميته ونزعتته اإلنستانية فتي الوقتو
 وأكتتد أن، فكتتب التد االستتعمار والصتهيونية، ومتن أجتل تحقيتق العدالتة االجتماعيتتة،الظلتم

 وعليتته كتتان فتتي جميتتع متا كتبتته يصتتب فتتي التترورة،كليهمتا ييلعنتتة علتتى الشتتعوب العربيتةاا

 من أجتل التدفال عتن الحريتة،المقاومة الدائمة وبكل أشكالها للقوى االستعمارية والصهيونية

. واالستقالل

The Social Upbring of Dr. Mahammed Ali Dahish




Mahmoud Jassim Muhammad & Hisham Sawadi Hashem
Abstract
In the last quarter of the twentieth century, and over the first
two decades of the twenty-first century, Iraqi universities became
interested in writing about the life, biography, and role of Iraqi
academic personalities in the fields of knowledge and human studies
in general. In the field of historical studies, in particular, through
theses and university theses, and attention was paid to the academic
personalities who passed away and left our lives in her body, but
they remained through their cognitive giving of what they wrote of
studies and books, and what they provided for cultural and academic
activities inside and outside Iraq. The University of Baghdad was
the first in this field, and then the rest of the Iraqi universities joined
in the departments of history in the Faculties of Arts and Education.
Hence the choice of our research on one of the academic figures at
the University of Mosul - College of Arts - Department of History,
that is Professor Dr. Muhammad Ali Dahesh, as we discussed in this
research the social upbringing of his personality, and we followed
the stages of his studies until his graduation from the university.
Key words : nasha'a ؛Dahish  ؛Mohameed Ali.
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