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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 املسرية العلمية للدكتور حممد علي داهش

 هاشم هشام سواديو  حممود جاسم حممد 
 

30/8/2020 تأريخ القبول:       28/7/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ن من القرن الحادي خير من القرن العشرين، ومرورًا بالعقدين الوليشهد الربع الأ      
بالكتابة عن حياة وسيرة ودور الشخصيات الكاديمية  راقيةالع الجامعاتعناية  والعشرين

وفي حقل الدراسات التاريخية  ،لمعرفة والدراسات اإلنسانية عامةالعراقية في حقول ا
خاصًة، عبر الرسائل والطاريح الجامعية، وكان االهتمام بالشخصيات الكاديمية التي 

نها ظلت باقية من خالل عطائها المعرفي ورحلت عن حياتنا، لك تعالىتوفاها اهلل سبحانه و 
بما ألفتَُّه من دراسات وكتب، وما قدمتهُ من  نشاطات ثقافية وأكاديمية في داخل العراق 
وخارجه. ولقد كانت جامعة بغداد السّباقة في هذا المجال، ثم لحقتها بقية الجامعات 

تنبه الكثيرون من العاملين في العراقية  في أقسام التاريخ في كليات اآلداب والتربية. ولقد 
أهمية الكتابة عن الشخصيات التي مازالت على قيد  ِإلىهذا الحقل العلمي الكاديمي 

الحياة ومستمرة في تقديم عطائها المعرفي، تكريمًا لها في حياتها لما لهذه االلتفاتة من 
مي رصين. ومن هنا ما قدموه من منجز عل ِإلىأهمية كبيرة في تثمين دورهم ولفت االنتباه 

قسم  -كلية اآلداب -جاء اختيار بحثنا عن أحد الشخصيات االكاديمية في جامعة الموصل
 التاريخ، حيث تناولنا في هذا البحث المسيرة والنتاجات العلمية للدكتور محمد علي داهش

 .ستاذيةمرتبة الُ  ِإلىمنذ تعينه )مساعد باحث( وصواًل 
 ي.محمد عل ،داهش ،نشأة :الكلمات المفتاحية  

 :المقدمــــــــــــــــــة
انطالقًا من الرغبة لدراسةة المسةيرة والنتاجةات العلميةة لذسةتاذ الةدكتور محمةد 

كليةة اآلداب  -كاديميةة المعروفةة فةي جامعةة الموصةلعلي داهش وهةو مةن الشخصةيات الأ 
                                                 

 طالب ماجستير/ قسم التاريخ/ كلية اآلداب/جامعة الموصل. 
 وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي.أستاذ مساعد/جامعة نينوى/ 
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المعاصةةرة خاصةةة قسةةم التةةاريخ فعةةالً عةةن مكانتةةه العلميةةة فةةي حقةةل الدراسةةات التاريخيةةة  -
فةةةي مجةةةال تخصصةةةه عةةةن تةةةاريخ المغةةةرب العربةةةي الحةةةديث والمعاصةةةر، وبةةةروز اسةةةمه فةةةي 

شةةرافه ل ِدراسةةاته ومالفاتةةه، فعةةاًل عةةن إِ الموصةةل والعةةراق والةةوطن العربةةي عامةةة مةةن خةةال
و في اشتراكه في النةدوات والمةاتمرات العلميةة على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه، أأ 

عةةراق وخارجةةه، فقةةد ُكتةةب عنةةه العديةةد مةةن الدراسةةات مةةن المةةارخين والبةةاحثين فةةي داخةةل ال
عةةن تةةاريخ المغةةرب  العةةراقيين والعةةرب، وأشةةادوا بنتاجةةه العلمةةي وتفةةرده فةةي حقةةل تخصصةةه

إذ يشةةةكل فةةةةي هةةةذا الجانةةةةب ))مدرسةةةة تاريخيةةةةة((  مةةةن خةةةةالل مالفاتةةةةه  العربةةةي المعاصةةةةر 
تتبةةع مسةةيرته ونتاجاتةةه العلميةةة  لتقةةدم صةةورة المنشةةورة. ومةةن هةةذا المنطلةةق جةةاء االهتمةةام ب
 شاملة عن البيئة االجتماعية التي عاش بها.

فهو من  دعاة احترام التنوع داخةل الوحةدة الوطنيةة والعربيةة، ومةن الةداعين والةداعمين 
والتعددية المساولة والمكملة والداعمة لبععها الةبع  مةن أجةل التكامةل  يللعمل الديمقراط

ه نتةاج لبيئتةه وجامعتةه وللمدرسةة التاريخيةة نَّةإِ  العمل الوطني. وخالصة القةولي واالندماج ف
نسةةةانيتها، فعةةةاًل عةةةن جةةةّديتها وأمانتهةةةا وصةةةدقها  العراقيةةةة المعروفةةةة بوطنيتهةةةا وعروبتهةةةا واض

 وصرامتها في البحث العلمي.
 :والدتــــه ونشأته اواًل: 

يباني الطةةةةائي فةةةةي ولةةةةد محمةةةةد علةةةةي  الحةةةةاج داهةةةةش سةةةةلطان سةةةةليمان العةةةةال  العةةةةذ
 الواقعةةة فةةي الجانةةب اليمةةن مةةن مدينةةة الموصةةل فةةي محلةةة المكةةاوي 1953/  24/11
فيهةةةا جةةةامع و  ، وهةةةي مةةن المنةةةاطق الشةةعبية فةةةي الموصةةةل القديمةةةالمطلةةة علةةةى نهةةر دجلةةةةو 

                                                 
من  دائرة جمهورية العراق، وزارة الداخلية، مديرية الجنسية العامة، البطاقة الشخصية، الصادرة   (1)

.ينظر:  13576، الصفحة 68، السجل  22/9/2019، في 00850277احوال الموصل، الرقم 
 (.1الملحق رقم)

المكاوي، محلة منسوبة في التسمية إلى عبداهلل مكي الذي سكن الموصل بعد القرن الثامن للهجرة  (2)
ال  متر 12وتبلغ مساحتها  القرن الرابع عشر للميالد حيث قدم من مكة المكرمة، وسمي حي المكيين

مربع . ومن البيوتات التي سكنتها آل عمر بك وآل عبيدي وآل المفتي وآل النقيب العرجية  وآل 
، )الموصل 3السراج وآل الفخري وآل الصوفي. أزهر سعد اهلل خليل العبيدي، أسماء والقاب موصلية، ط

 .121(، ص2014
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التةةي اتخةةذت مةةن مركةةز مدينةةة  وهةةو ينحةةدر مةةن عشةةيرة العةةذيبان.مكةةيالعبةةداهلل الشةةيخ 
قبيلةة طةي، وهةي مةن العشةائر العربيةة العريقةة  ِإلةىًا لها، التي تعود بجذورها الموصل موطن

 ِإلةىالتي تغزل بها التاريخ قبل نزوحها من اليمن واستقرارها في الجزيرة العربيةة ثةم هةاجرت 
 ِإلةةىالعةةراق وسةةوريا وغيرهةةا مةةن المنةةاطق أبةةان الفةةتح االسةةالمي، وسةةميت بهةةذا االسةةم نسةةبة 

)  .تشروا في جميع المدن العراقية ومن عمنها مدينة الموصل ، وانجدهم )طيأ
جّده الحاج داهش وأوالده الثالثة )علي وعبد وقاسةم( امتهنةوا مهنةة بيةع  ومما يذكر ان

الحبةةوب )الحنطةةة والشةةعير( وزراعتهةةا منةةذ عشةةرينيات القةةرن العشةةرين، وكةةانوا مةةن العالفةةين 
بةةاب الطةةوب، فيمةةا كةةان أعمامةةه اآلخةةرون المعةةروفين فةةي سةةوق الحنطةةة القةةديم فةةي منطقةةة 

)أحمةةد ومحمةةود( مةةوظفين فةةي الدولةةة، ومةةن هنةةا جةةاء لقبةةه الرسةةمي ))العةةال (( الةةذي ظةةل 
  مالزما له 

عاش الستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش فةي كنة  والديةه طةوال مةدة شةبابه وتخرجةه 

                                                 
م في منطقة المكاوي 1917-ه1407اهلل المكي سنةهو الجامع الذي بناه أوالد الشيخ عبد (1)

. 1935، وقامت بتجديده عائلة الشهيد المالزم الول عبد الحميد نوري مجيد والمحسنون سنة 85مقاطعة
  166ديوان الوق  السني، مديرية الوقا  والشاون الدينية في محافظة نينوى، شعبة التوثيق، مل  

 (.24ينظر: الملحق)
محمد بن وهب بن منصور بن عبد الجليل بن وهب بن عذيب من محلة عبدو خوب  وهم أبناء (2)

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
الشيخ عبد الرزاق حسن، وولده المحامي غانم عبد الرزاق، والباحث الستاذ الدكتور محمد علي داهش، 
والدبلوماسي أنيس علي داهش، والباحث الستاذ الدكتور عبد الجبار حامد، واُلستاذ زهير حميد علي 

العبيدي، موسوعة اُلسر ينظر: أزهر سعداهلل  .-فرع نينوى سابقاً  -مدير عام البنك المركزي العراقي 
 .317(، ص2018، )الموصل 3الموصلية في القرن العشرين،  ط

طئ : هو ُجلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد بن كهالن بن سبأ. ينظر: ثامر عبد  (3)
 .33، ص1(،ج1991الحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، مكتبة الصفا والمروة، )لندن،

 .87ر نفسه، ص المصد (4)
  وينظر: العبيدي، أسماء والقاب 1السيرة الذاتية واالدارية والعلمية للدكتور محمد علي داهش، ص (5)

 . 70موصلية، المصدر السابق، ص
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وهةةي مةةن أسةةرة  مةةن السةةيدة ميسةةون أمةةين محمةةد الةةدهلكي 1979سةةنة وتةةزوج مةةن الجامعةةة، 
قبيلة العبادة . وكان الوسط االجتماعي والعلمةي الةذي نشةأ  ِإلىبغدادية معروفة يعود نسبها 

وترعرع فيه، قد ترك أثره في متابعة دراسته وتحصيله العلمةي، الةذي يبةدأ مةن بيةت جةده، إذ 
 ، ثةم أصةبحت شةقيقته الكبةرى معلمةة .1957كان عمه أحمد مدرسًا للغة العربيةة منةذ سةنة 

فةةي حةةين نشةةأ وسةةط جةةو مةةن التةةفخي بةةين سةةكانه فةةي محلةةة المكةةاوي،  وبةةين جيرانةةه وأبنةةاء 
محلتةةةه وِجةةةد الكثيةةةر مةةةن أصةةةحاب المهةةةن الحةةةرة )الصةةةياغة والنجةةةارة والحةةةدادة والبنةةةاء ...(، 
فعةةاًل عةةن أصةةحاب الشةةهادات مةةن الطبةةاء والمهندسةةين والمدرسةةين والمعلمةةين، وكةةل ذلةةك 

رك تةةأثيره فةةي نفسةةي وعقلةةي ومتةةابعتي للدراسةةة دون انقطةةاع  أو تةة -كمةةا يقةةول باحثنةةا  -... 
تخلةةةة   . وكةةةةان يغلةةةةب علةةةةى الوسةةةةط االجتمةةةةاعي الطةةةةابع الشةةةةعبي واالقتصةةةةادي المتوسةةةةط 
والبسيط والفقير، وكانةت القلةة فيةه محسةوبة علةى الطبقةة الوسةطى فةي منطقةة والدتةه ومرتةع 

 .صباه 
مجتهدًا في دروسه، ولم يرسب طوال تلك  وكان الباحث الستاذ الدكتور محمد طالباً 

و لصفو  التي درس فيها، سواء في االبتدائية أأو المتوسطة أأ السنوات في أي ص  من ا
. مما يدل على جديته وتفوقه، ، بعد ذلك تخرج  اإلعدادية والدراسة الولية في الجامعة 

ية اآلداب، قسم التاريخ محمد علي داهش من جامعة الموصل، كل رالباحث الستاذ الدكتو 
 .  على القسم من المتفوقين وكان  بعد حصوله على البكالوريوس 1976سنة 

 ثانيًا: مسيرته ونتاجه العلمي:
منةذ عةةام  العلميةةةخةةالل مسةيرته  بالمناصةب الةةدكتور محمةد علةةي داهةش تةدرَّج السةتاذ

نهائةه للخدمةة العسةكرية واففي بداية حياته العلمية وبعد حصوله على البكالوريوس  .1978
. وفةةةي كليةةةة واآلداب  ، 1978ابريةةةل  / نسةةةيان 24فةةةي  عةةةين بوظيفةةةة )مسةةةاعد باحةةةث(

وعةةين سةةكرتيرًا لةةرئيس قسةةم   (مسةةاعد باحةةث علمةةي) ِإلةةىي ق ةةرُ  1980فبرايةةر / شةةباط23
                                                 

 . 22/11/2019في  ، الموصل، مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش (1)
 .13/10/2109محمد علي داهش في مع الدكتور مقابلة شخصية للباحث   (2)
 .1978/ 22/10المارخ في  7/30685ش رئاسة جامعة الموصل، االمر الجامعي المرقم   (3)
  .24/4/1978المارخ في  7/9/11613المر الجامعي المرقم رئاسة جامعة الموصل،   (4)
 .23/2/1980المارخ في  4636رئاسة جامعة الموصل، المر الجامعي المرقم ش/  (5)
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 .  في كليات اآلداب والعلوم والزراعة والغابات بتدريس مادة الثقافة القومية التاريخ، قام
، استدعى لخدمةة العلةم )االحتيةاط( فةي نهايةة اإليرانية -بعد نشوب الحرب العراقية 

 عام 
ى خدمتةه العسةكرية فةةي البصةرة، وفةةي الوقةت نفسةه، قأةةدَّم أوراقةه للحصةةول ، وأدَّ 1980

علةةةى شةةةهادة الماجسةةةتير فةةةي المعهةةةد العةةةالي للدراسةةةات القوميةةةة واالشةةةتراكية فةةةي الجامعةةةة 
ا أسةلفنا إذ كةان يرغةب بدراسةة التةاريخ الحةديث والمعاصةر للةوطن العربةي، المستنصرية، كم

ولةةم يكةةن هنةةاك دراسةةات فةةي كليةةة اآلداب وقسةةم التةةاريخ ُتعنةةى بالدراسةةات التاريخيةةة الحةةديث 
هةةذا المعهةةد، لمعرفتةةه بتنةةوع دراسةةاته فةةي  ِإلةةىوالمعاصةةر للةةوطن العربةةي فقةةد آثةةر   التقةةديم 

لةةه  صةةار. ولمةةا توسةةع فةةي دراسةةة تةةاريخ القطةةار العربيةةة التةةاريخ الحةةديث والمعاصةةر، لي
اطالع واسع واهتمةام كبيةر بدراسةة تةاريخ أقطةار المغةرب العربةي المعاصةر بعةد دراسةة ثةورة 
عمةةر المختةةار، وموقةة  االسةةتعمار اإليطةةالي وسياسةةته اإلجراميةةة بحةةق الشةةعب العربةةي فةةي 

يةةة فةةي القةةرن العشةةرين وحتةةى بةةدايات ليبيةةا، فقةةد آثةةر التخصةةص فةةي تةةاريخ الثةةورات المغارب
القةرن الواحةد والعشةةرين، بعةد أن وجةةد معهةد الدراسةةات القوميةة يةةولي أهميةة كبيةةرة لهةذا النةةوع 

ثرهةةا تةةم ، وعلةةى إِ 1981قبولةةه فةةي منتصةة  عةةام  فتقةةدم للدراسةةة فيةةه، وتةةم .مةةن الدراسةةات
وكتابةة الرسةالة عةن  تسريحه من الخدمة العسكرية بناًء على ذلك . وبعد سنتين من الدراسة

(( التةةةي أرخةةةت للكفةةةا  العسةةةكري المسةةةلح 1926-1919))جمهوريةةةة الريةةة  فةةةي مةةةراكش 
ثرهةةةةةا علةةةةى شةةةةةهادة علةةةةى أأ للشةةةةعب المغربةةةةي عةةةةةد االحةةةةتالل اإلسةةةةباني والفرنسةةةةةي حصةةةةل 

 .الماجستير

                                                 
  .16/10/2019الدكتور محمد علي داهش، الموصل،  في  الستاذمقابلة شخصية للباحث مع   (1)
بين كل  من ايران والعراق بسبب الخالفات  1980أيلول/سبتمبر  4وهي الحرب التي اندلعت في   (2)

المشير  .8/8/1988سنوات تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة، وانتهت في  8الحدودية  واستمرت لمدة 
  .12( ص 1993،د.م )القاهرة 1988-1980يرانية الحرب العراقية  اإل عبدالحليم أبو غزالة،

  .16/10/2019الدكتور محمد علي داهش، الموصل،  في  الستاذ مقابلة شخصية للباحث مع  (3)
 . 9/7/1983المارخ في  12/8705رئاسة جامعة المستنصرية، المر الجامعي المرقم   (4)

  (.3ينظر: الملحق رقم)
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بنةاًء علةى هةذه الشةهادة، وبهةذه المناسةبة  (مسةاعدمةدرس )مرتبةة  ِإلةىبعةد ذلةك رقي 
تهنئةة مةن رئاسةة جامعةة الموصةل متمنةين لةه التفةوق والتقةدم العلمةي و العطةاء حصل على 

ومةارس مهامةه العلميةة والتدريسةية فةي تةدريس فةي قسةم التةاريخ  كليتةه،المعرفي، وباشر فةي 
. وأعطةةاه حصةةوله علةةى شةةهادة الماجسةةتير زخمةةًا معنويةةًا ودافعةةًا يةةة طةةالب المراحةةل االول

التخصةةةص المغةةةاربي وكتابةةةة البحةةةوث العلميةةةة لالسةةةتعداد  علميةةةًا للتوسةةةع اكثةةةر فةةةي مجةةةال
فةةي المجةةالت العربيةةة فةةي  1985للترقيةةة العلميةةة العلةةى، واسةةتطاع نشةةر بحوثةةه منةةذ عةةام 

لبنةان )مجلةةة دراسةات عربيةةة( وفةي المملكةةة العربيةة السةةعودية )مجلةة الخلةةي  العربةي(، وفةةي 
مةدرس( قبةل حصةوله علةى شةهادة مرتبةة ) ِإلى، رقي 1986)مجلة آفاق عربية(. وفي سنة 

فةةةي الةةةدكتوراه  شةةةهادة  حصةةةل علةةةىو  والتدريسةةةية  ثةةةم واصةةةل مسةةةيرته العلميةةةة. الةةدكتوراه 
 .1991فبراير / شباط14

وثةائق فةي باحثنا حال انتهاء مراسم التخةرج والتصةديق علةى ال نَّ ومن الجدير بالذكر أأ       
بة نظةةةرًا لمخلفةةةات حةةةرب الخلةةةي  العةةةراق فةةةي ظةةةرو  صةةةع ِإلةةةى.عةةةاد 1991نيسةةةان/ أبريةةةل 

الردن جةوًا، ثةم  ِإلةىتةونس ومنهةا  ِإلةىبغداد، فانتقل  ِإلى، وانعدام الطيران المباشر الثانية
الموصةةل،  ِإلةةى، متوجهةةًا بعةةد ذلةةك 28/4/1991بغةةداد ودخلهةةا فةةي  ِإلةةىواصةةل بةةرًا رجوعةةه 

امةةةه التدريسةةةية . لممارسةةةة مه1991باشةةةر فةةةي الجامعةةةة والكليةةةة فةةةي مطلةةةع أيةةةار/ مةةةايس 
ظةةةرو  الةةةبالد بعةةةد حةةةرب الخلةةةي  الثانيةةةة، إذ كانةةةت مةةةن رغم علةةةى الةةةوالعلميةةةة بهمةةةة عاليةةةة 

 .مرحلة قاسية بسبب ظرو  الحصار
د الباحةةث السةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش)) أن ظةةرو  الحصةةار المفةةرو  ياك ةة

مةن ويةالت الحصةار،  على العراق بعد حرب الخلي  الثانية وما كان يعانيه الشةعب العراقةي

                                                 
 .18/7/1983المارخ في  12128رئاسة جامعة الموصل،  المر الجامعي المرقم  /  (1)
 .17/10/2019الدكتور محمد علي داهش، الموصل، في  الستاذمقابلة شخصية للباحث مع   (2)
 .1987 / 2/  17المارخ في  2376/  16/ 9رئاسة جامعة الموصل، المر الجامعي المرقم  (3)
وهي الحرب التي شنتها الواليات المتحدة والمتحالفون معها عد العراق بسبب غزوه للكويت، بيار   (4)

( ص 1993، شركة المطبوعات،)بيروت 11سالينجر واريك لوران، حرب الخلي  المل  السري، ط
 ومابعدها.7
 . 20/10/2019في   مقابلة شخصية للباحث مع االستاذ الدكتور محمد علي داهش، الموصل، (5)
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مةةع مطاليةةب الحيةةاة المعاشةةية ومةةن الرواتةةب الشةةهرية المحةةدودة جةةدًا، التةةي لةةم تكةةن تتوافةةق 
ام معدودة، كانت تدفع باتجاه السفر، والبحث عن مكان مالئم للعةيش الكةريم، وأذكةر يَّ لمدة أأ 

ر فةةةي هةةةذا المجةةةال، أننةةةي كنةةةت بصةةةحبة محاسةةةب السةةةفارة العراقيةةةة فةةةي بةةةرا  السةةةتاذ نصةةةي
، وأقبةةةةل علينةةةةا Forum)البيةةةةاتي، جالسةةةةين فةةةةي كافيتريةةةةا فةةةةي أحةةةةد طوابةةةةق فنةةةةدق الفةةةةورم )

نةةةي أكملةةةت نَّ المستشةةةار الثقةةةافي الليبةةةي، وجلةةةس معنةةةا، وتبادلنةةةا أطةةةرا  الحةةةديث، وعةةةر  أأ 
علةيَّ التةدريس فةي كليةة واآلداب /  دراستي وحصلت على الشةهادة، فةانتف  فرحةًا، وعةر  أ

تجهيةةز شةةقة سةكنية وراتةةب شةةهري محتةرم، وسةةفر بالطةةائرة علةةى جامعةة طةةرابلس فةةي ليبيةا، و 
للةةةبالد للتةةةدريس فةةةي الجامعةةةات  ولةةةم تكةةةن قةةةد بةةةدأت مغةةةادرة السةةةاتيذ نفقةةةة السةةةفارة الليبيةةةة .

ه كةةان ال يتوافةةق نَّةة أأ الَّ العربيةةة منهةةا ليبيةةا والةةيمن خاصةةة، وفةةي الحقيقةةة كةةان عرعةةًا مغريةةًا، إِ 
اإللحةا   مةن رغمعلى الةي المعاناة، فرفعت عرعه مع إحساسي ومشاركتي لبناء بلدي ف

وفةي اليةام التاليةة، اسةتطاعت السةفارة الحصةول علةى   الرجةوع،الَّ ومحاولة اإلقنةاع، وأبيةت إِ 
ردن، واسةتلمت البطاقةات وأنةا أطيةر مةن الفةر  رغبةة الُ  ِإلةىتةونس ومنهةا  ِإلةىتأشيرة دخةول 
لننةةي بقيةةت ثالثةةة أيةةام فةةي تةةونس  بلةةدي . وكانةةت رحلةةة صةةعبة ومكلفةةة ِإلةةىفةةي الوصةةول 

حتةةةى اسةةةتطعت الحصةةةول علةةةى مقعةةةد فةةةي الطةةةائرة الردنيةةةة، وبقيةةةت فةةةي عمةةةان ثالثةةةة أيةةةام 
ةان  ( سةاعة، كنةا 12بغةداد، وقطعنةا المسةافة بةأكثر مةن ) ِإلةىأخرى، حتى عدُت برًا مةن عمَّ

، لكننةةا نسةةير لوحةةدنا فةةي هةةذا الطريةةق الطويةةل بةةين الردن والعةةراق، كانةةت الرجعةةة مجازفةةة
 .((1991/ 4/ 28وصلنا بعون اهلل ورعايته ودخلنا بغداد يوم 

ويعةةةي  اُلسةةةتاذ الةةةدكتور خليةةةل علةةةي مةةةراد حةةةول هةةةذا الجانةةةب بقولةةةه : ))البةةةد مةةةن 
نقطة مهمة وهي شعور الدكتور محمد علةي داهةش بالمسةاولية تجةاه وطنةه  ِإلىاإلشارة هنا 

بداية التسعينيات مةن القةرن الماعةي وخاصةة  وجامعته إذ عاد من دراسته خارج العراق في
لمواصلة عملةه فةي ظةرو  سةنوات الحصةار الصةعبة، فةي  1991بعد حرب الخلي  الثانية 

مغادرتةه للعمةل فةي الجامعةات  ِإلىوقت كان أساتذة آخرون قد غادروا العراق، أو يتطلعون 
للحصةةول علةى مرتبةةة . واصةةل مشةواره إلكمةال مسةةيرته وبحوثةه، وقةدمها العربيةة وغيرهةا((

                                                 
 .21/10/2019مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش، الموصل،   (1)
 .1مراد، رسالة الكترونية، المصدر السابق، ص  (2)
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 .1992مرتبة )ُأستاذ مساعد( سنة  ِإلىعلمية أعلى، وُرقي بعد ذلك 
ومباشةةرته فةةي قسةةم التةةاريخ قةةام بتةةدريس طةةالب المراحةةل  بعةةد حصةةوله علةةى الةةدكتوراه

علةةةى اسةةةس االوليةةةة والدراسةةةات العليةةةا )الماجسةةةتير والةةةدكتوراه(، وكةةةان تعاملةةةه معهةةةم قائمةةةًا 
إذ كةةان يعمةةل علةةى تشةةجيع الطلبةةة ومتةةابعتهم   كةةاديمي قةةويمدأ أأ تربويةةة صةةحيحة وعلةةى مبةة

والعمل المسةتمر علةى رفةع المسةتوى العلمةي والكةاديمي لهةم ولةم يبخةل علةيهم بةأّي معلومةة 
ده الةدكتور كَّةوهةذا مةا أأ  مناخةًا علميةًا علةى جةو المحاعةرة، والنقديةة ةمعيفًا بطريقته التحليلية
)عندما كنت طالبًا فةي جامعةة الموصةل بكليةة اآلداب قسةم ) قائاًل : سلطان جبر سلطان 

التاريخ تحديدًا كان الدكتور محمد علي داهش ُأستاذًا لمادة تاريخ المغةرب العربةي الحةديث، 
 .فكان محبوبًا، وله حعور عند كثير من الطلبة((

ة الثالثةة قائاًل : ))كنةت طالبةًا فةي المرحلة ذلك الدكتور هشام سوادي  ِإلىكما يشير 
كليةةة واآلداب، وقةةد درَّسةةنا ااُلسةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي  -ومةةن ثةةم الرابعةةة فةةي قسةةم التةةاريخ 

لةةدول الكبةةرى فةةي داهةةش مةةادة تةةاريخ الةةوطن العربةةي المعاصةةر فةةي المرحلةةة الثالثةةة، ومةةادة ا
وكنةةت ومعةةي ثالثةةة أو أربعةةة مةةن زمالئةةي وزميالتةةي، مةةن المتميةةزين بةةين  المرحلةةة الرابعةةة،

                                                 
 .21/9/1992المارخ في  9/10/7462المر الجامعي المرقم  رئاسة جامعة الموصل، (1)
، واكمل دراسته االبتدائية في مدرسة 1963شباط 9نينوى في سلطان جبر سلطان، ولد في محافظة   (2)

الكرامة، والمتوسطة في الجمهورية، واالعدادية في الشرقية، وبعد تخرجه دخل قسم التاريخ بكلية اآلداب 
، 1992،وحصل على الماجستير من جامعة صال  الدين سنة 1986جامعة الموصل وتخرج منه سنة 

، وهو اآلن استاذ تاريخ العصور العباسية المتأخرة في 1999لموصل  سنة،وعلى الدكتوراه من جامعة ا
 .189، ص2قسم التاريخ، بكلية اآلداب. ابراهيم العال ، موسوعة المارخين العراقيين المعاصرين، ج

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور سلطان جبر سلطان، كلية اآلداب، جامعة الموصل، في   (3)
17/11/2019. 

وأكمل دراسته المتوسطة  1971هشام سوادي هاشم ولد في محلة كاور باغي بمدينة كركوك سنة (4)
واإلعدادية فيها، وبعد تخرجه منها التحق بجامعة الموصل، كلية اآلداب، قسم التاريخ وكان الول على 

الث على مستوى العراق، دفعته، وفاز بجائزة الطلبة الوائل على الجامعات العراقية حيث كان ترتيبه الث
أكمل الماجستير والدكتوراه في جامعة الموصل، وهو يشغل حاليًا منصب مساعد رئيس جامعة نينوى، 
السيرة الذاتية والعلمية للدكتور هشام سوادي التي زود الباحث بنسخة منها   مقابلة شخصية للباحث مع 

 .28/10/2019الستاذ المساعد الدكتور هشام سوادي هاشم في 
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بةةة مةةن خةةالل التحعةةير والمتابعةةة الجةةادة، وقةةد لمةةس فينةةا الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش  الطل
ذلك، فبدأ ومن خالل عالقته المهنية والبوية يتابعنا ويشجعنا، فقد كانةت هةذه ميزتةه طةوال 

نا نحةن صلة دراساتهم العليا، وفعةاًل صةر سنوات تدريسه في تشجيع الطلبة النابهين على موا
ة مةةن أصةةةحاب الشةةهادات العليةةةا . وقةةد أسةةةتمرت هةةذه الميةةةزة عنةةده طةةةوال الثالثةةة او الربعةةة

سةةنوات تدريسةةه فةةي الكليةةة، وخةةالل فتةةرة إشةةرافه علةةى بحةةث التخةةرج، كةةان أسةةتاذي الةةدكتور 
محمد دقيقًا في رسم منهجية تاريخية رصينة فمنه تعلمت أبجديةة البحةث العلمةي الحقيقةي(( 

. 
)) أن االسةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش الحفيمةا أكةةدت الةةدكتورة نهايةةة محمةةد صةة 

 رغمعلةى الةالدراسةات العليةا  ِإلةىزرع في نفةوس طالبةه ومةنهم ))انةا(( حةب التةاريخ والتوجةه 
 التحديات التي واجهتنا في فترة التسعينيات(( من

فتةذكر ))أّن الةدكتور محمةد علةي داهةش  ا الدكتورة رابحة محمد خعير الجبوري مَّ أأ 
بخةةل علةةى طلبتةةه باإلرشةةادات والنصةةائح التةةي تصةةب فةةي المسةةائل العلميةةة واالجتماعيةةة لةةم ي

                                                 
/ 29/10مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ المساعد الدكتور هشام سوادي، جامعة نينوى، في  (1)

2019 . 
وأنهت دراستها  ، .1973نهاية محمد صالح ولدت في مدينة الموصل في تشرين الثاني/نوفمبر  (2)

م التاريخ، كلية اآلداب، جامعة االبتدائية والمتوسطة والثانوية فيها ثم اكملت دراستها الجامعية والتحقت بقس
، وهي 2010، والدكتوراه سنة 2006،والماجستير سنة 1995الموصل  وحصلت على البكالوريوس سنة

اآلن تدريسية في كلية التربية االساسية، السيرة الذاتية والعلمية للدكتورة نهاية محمد علي التي زودت 
 الباحث بنسخة منها.

الستاذ المساعد الدكتورة نهاية محمد صالح، كلية التربية الساسية، جامعة  مقابلة شخصية للباحث مع (3)
 .17/11/2019الموصل، في 

، وأنهت دراستها االبتدائية 1971رابحة محمد خعير عيسى الجبوري، ولدت في مدينة الموصل سنة   (4)
ى البكالوريوس من جامعة والمتوسطة والثانوية فيها ثم اكملت دراستها الجامعية فيها أيعًا وحصلت عل

، 2006، والدكتوراه سنة 2001الموصل، كلية اآلداب، قسم التاريخ، كما حصلت على الماجستير سنة  
وهي اآلن ُأستاذ تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر في قسم التاريخ، بكلية اآلداب، السيرة الذاتية 

حث بنسخة منها  وينظر: رئاسة جامعة الموصل، والعلمية للدكتورة رابحة محمد خعير التي زودت البا
  للدكتورة رابحة محمد خعير. شعبة الموارد البشرية، اإلعبارة الشخصية عمادة كلية اآلداب،
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 .  والتي تحمل في طياتها ثقافته العالية وحكمته الرصينة .........(( 
وبعدها، واصل الباحث الستاذ الدكتور محمد علةي داهةش، البحةث والتةألي  والنشةر، 

فيهةةةا لتقةةةديمها للقةةةار  العربةةةي، وخةةةالل بعةةةعة  مةةةدققًا فةةةي المواعةةةيع، وباحثةةةًا عةةةن النةةةوادر
مرتبةةة السةةتاذية، قةةةدم خمسةةة بحةةوث مةةةع  ِإلةةةىسةةنوات لةةم تتجةةاوز المةةةدة الصةةغرية للتقةةديم 

كتابةةه المطبةةوع عةةن ))الشةةري  أحمةةد الريسةةوني((، وبعةةد بعةةعة شةةهور كانةةت نتةةائ  التقةةويم 
فقةةةد حصةةةل علةةةى  العلمةةةي تتطةةةابق مةةةع مةةةا هةةةو مطلةةةوب فةةةي الترقيةةةة العلميةةةة بدرجةةةة أسةةةتاذ،

تقييمةةات خمسةةة بدرجةةة ))أصةةيل(( مةةن مقيَّمةةين داخةةل العةةراق وخارجةةه .ولمةةا كةةان المطلةةوب 
ثالثةةة بحةةوث بدرجةةة ))أصةةيل(( فقةةد كانةةت النتيجةةة وافيةةة لمةةا هةةو مطلةةوب لترقيةةة السةةتاذية 

. 
مجلةةةةس جامعةةةةة الموصةةةةل بةةةةاعترا  رئةةةةيس  جحظيةةةةت نتيجةةةةة التقيةةةةيم للبحةةةةوث بابتهةةةةا

))هكةةذا تكةةون البحةةوث العلميةةة :الةةذي قةةال لةةدكتور قبةةيس سةةعيد الفهةةاديالجامعةةة السةةتاذ ا
))......  . 

.  4/11/1997 فةي المةدة الصةغرية للترقيةة اعتبةارًا مةن مرتبةة اُلسةتاذية ِإلىرّقي 
وحصل على كتاب شكر وتقدير ومكافةأة ماليةة مةن قبةل السةيد وزيةر التعلةيم العةالي والبحةث 

مةن العلميةة التةي أوصةلته  كةد أن الباحةث، ُأسةتاذ مةتمكن يتمتةع بقةدر عةال  وهةذا يا  العلمي
                                                 

الدكتورة رابحة محمد خعير الجبوري، كلية اآلداب،  الستاذ المساعد مقابلة شخصية للباحث مع  (1)
 .18/11/2019جامعة الموصل،  في 

 .16/10/2019بلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش، الموصل، مقا  (2)
وأنهى دراسته االبتدائية والمتوسطة 1947قبيس سعيد عبدالفتا  الفهادي ولد في مدينة الموصل في   (3)

ندن ، سافر الى ل1967والثانوية فيها ثم اكمل دراسته الجامعية فيها أيعًا وحصل على البكالوريوس سنة 
،كما شغل 1972والدكتوراه من جامعة هيل سنة 1969وحصل على الماجستير من جامعة مانشستر سنة

ينظر: عمر محمد الطالب ،موسوعة أعالم 2002-1992مناصب عدة منها  رئيسًا لجامعة الموصل 
من    وينظر: العال ، خمسون عاماً 2008الموصل في القرن العشرين، دار أبن الثير، جامعة الموصل 

 .287تاريخ جامعة الموصل، ص
 .16/10/2019مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش، الموصل،    (4)
 .2/9/1998المارخ في  9/16/5571رئاسة جامعة الموصل، المر الجامعي المرقم   (5)
 .2/9/1998المارخ في  5575/ 10/ 9وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المر اإلداري المرقم  (6)
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 هذه المرتبة لما بذله من جهود في البحث والكتابة خدمة للبحث التاريخي .  ِإلى
وفةةةي هةةةذا السةةةياق يةةةذكر السةةةتاذ الةةةدكتور خليةةةل علةةةي مةةةراد قولةةةه : ))فةةةي الحقيقةةةة إّن 

تاذية فةةي مجةةال تخصصةةه وهةةو فةةي حصةةول الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش علةةى درجةةة اُلسةة
 .  منتص  الربعينات من العمر دليل واعح على أصالة أبحاثه ورصانتها العلمية(( 

ويةةةذكر الةةةدكتور سةةةلطان جبةةةر سةةةلطان فةةةي هةةةذا المجةةةال قةةةائاًل : ))إّن الةةةدكتور محمةةةد 
قرانةةةةه بحصةةةةةوله علةةةةى مرتبةةةةةة علةةةةي داهةةةةةش ُأسةةةةتاذ جةةةةةاد، متميةةةةز فةةةةةي تخصصةةةةه سةةةةةابق لأ 

. ويعةةي  الةةدكتور سةةلطان عةةن دوره فةةي القسةةم وعةةن كفاءتةةه العلميةةة قةةائاًل:  االسةةتاذية((
))فكةةان لمشةةوراته العلميةةة الثةةر الكبيةةر فةةي إثةةراء المسةةيرة العلميةةة للقسةةم، وتحديةةدًا الدراسةةات 
العليا )الماجستير والدكتوراه( المةر الةذي جعةل الكثيةر مةن طلبةة الدراسةات العليةا المتميةزين 

 .  عه رغم صرامته العلمية((يسعون للعمل م
قولةةه:    دوفيمةا يخةص موعةوع )الصةرامة العلميةة( يةذكر الةدكتور صةفوان نةاظم داا 

))ان الصةةةرامة العلميةةةة التةةةي تمتةةةع بهةةةا ُأسةةةتاذنا الةةةدكتور محمةةةد علةةةي داهةةةش كانةةةت مفتةةةا  
يخ النجةةا  بالنسةةبة لنةةا نحةةن تالميةةذه، ويكفةةي أنهةةا جعلةةت لنةةا اسةةمًا فةةي اختصاصةةنا فةةي تةةار 

. ونتيجًة ))لدوره المتميَّز والمبدع فةي خدمةة قعةايا المغرب العربي الحديث والمعاصر(( 

                                                 
 مراد، شهادة خطية، المصدر السابق.  (1)
 .17/11/2019شهادة خطية من الدكتور سلطان جبر سلطان الى الباحث في   (2)
 .17/11/2019شهادة خطية من الدكتور سلطان جبر سلطان الى الباحث في   (3)
واكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة  ،1974/ 12/ 13صفوان ناظم دااد، ولد في مدينة الموصل في  (4)

وحصل على الماجستير من 1994 -1993واإلعدادية فيها ايعًا والتحق بجامعة الموصل /كلية اآلداب 
، وهو اآلن تدريسي بقسم التاريخ، كلية 2010، والدكتوراه سنة 2001قسم التاريخ، كلية اآلداب، سنة 

، السيرة الذاتية للدكتور صفوان ناظم دااد التي زود الباحث اآلداب، جامعة الموصل، بمرتبة ُأستاذ مساعد
بنسخة منها  وينظر: رئاسة جامعة الموصل، عمادة كلية اآلداب، شعبة الموارد البشرية، اإلعبارة 

 الشخصية للدكتور صفوان ناظم دااد. 
داب، جامعة مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ المساعد الدكتور صفوان ناظم دااود، كلية اآل (5)

 .1/12/2019الموصل، في 
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المةةة العربيةةة وتاريخهةةا المجيةةد(( منحتةةه المانةةة العامةةة التحةةاد المةةارخين العةةرب ))شةةهادة 
 . 2001نيسان/أبريل  26الموافق  1422التاريخ العربي(( في الثاني من شهر صفر 

الجدير بالذكر أن الباحث اُلستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش اسةتطاع أنن يكةون ومن      
نخبةةة متخصصةةةة فةةي تةةةاريخ المغةةرب العربةةةي الحةةديث والمعاصةةةر، بقسةةم التةةةاريخ فةةي كليةةةة 
اآلداب، جامعةةةةة الموصةةةةل مةةةةنهم السةةةةتاذ المسةةةةاعد الةةةةدكتور صةةةةفوان نةةةةاظم دااد، السةةةةتاذ 

لسةةةتاذ المسةةةاعد الةةةدكتورة رابحةةةة محمةةةد خعةةةير، المسةةةاعد الةةةدكتور سةةةعد توفيةةةق عبةةةداهلل ، ا
االستاذ المساعد الدكتور محمةد علةي محمةد عفةين )عميةد كليةة واآلداب حاليةًا(  فعةاًل عةن 
أسةةاتذة آخةةرين فةةي كليةةات أخةةرى مةةنهم اُلسةةتاذ المسةةاعد الةةدكتورة نهايةةة محمةةد صةةالح، كليةةة 

قليميةةةة، مركةةةز الدراسةةةات واإلِ رة كفةةةا  عبةةةاس، التربيةةةة الساسةةةية، والسةةةتاذ المسةةةاعد الةةةدكتو 
جامعة الموصل، والستاذ المساعد الدكتور نبيل عكيد، كلية التربيةة، جامعةة كركةوك . ولةم 
يقتصر على اشرافه على رسائل وأطةاريح تخةص المغةرب العربةي فحسةب، بةل أشةر  علةى 

فةةةةي الكليةةةةات والجامعةةةةات   سةةةةاتيذهةةةةاالء الطلبةةةةة أأ  خةةةةرى، وصةةةةارطلبةةةةة مةةةةن اختصاصةةةةات أُ 
اقية، منهم الدكتور فارس تركي محمود والدكتور محمةد وليةد والةدكتورة لمةى عبةد العزيةز العر 

 .والدكتور نزار المختار من تونس وغيرهم 
ععةةةوًا فةةةي هيئةةةة  2001فةةةي سةةةنة صةةةار  العلميةةةة التةةةي أوكلةةةت لةةةه، أنَّةةةه ومةةةن المهةةةام

ر عةةامر سةةةليمان التةةي كةةان رئةةةيس تحريرهةةا السةةتاذ الةةةدكتو  آداب الرافةةةدين  ةتحريةةر مجلةة
 ِإلةةىوكانةةت تصةةدر عةةن كليةةة واآلداب، جامعةةة الموصةةل، وظةةل ععةةوًا فةةي هيئتهةةا اإلداريةةة 

. وكةةذلك كلةة  بمنصةةب نائةةب رئةةيس جمعيةةة المةةارخين واآلثةةاريين العراقيةةة،  2003سةةنة  
التي كان رئيسةها اُلسةتاذ الةدكتور ابةراهيم خليةل احمةد العةال ،  1995فرع نينوى منذ سنة 

جانةب زمالئةه بعقةد نةدوات متعةددة تخةص مسةتقبل العةراق والةوطن العربةي، فعةال  ِإلىوقام 
                                                 

 (.10  ينظر: الملحق رقم )  26/4/2001،اتحاد المارخين العرب، في شهادة التاريخ العربي (1)
 ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني . (2)
مجلة آداب الرافدين، وهي مجلة علمية محكمة، تعنى بنشر البحوث الخاصة بالعلوم اإلنسانية تصدرها  (3)

،وتصدر ثالث مجلدات كل سنة، وأصدرت 1971كلية اآلداب، جامعة الموصل، صدر عددها الول سن 
مجلدا منذ تأسيسها ومازالت تصدر حتى اليوم، رئاسة جامعة الموصل، كلية اآلداب، دليل  75المجلة 
 .211الطائي، المصدر السابق، ص  .المجلة
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عن اشتراكه في العديةد مةن النةدوات والمةاتمرات والنشةطة الثقافيةة التةي كانةت تعقةدها كليةة 
 .واآلداب ومركز الدراسات واالقليمية

راه ثةةةم تةةةدريس طلبةةةة الدراسةةةات العليةةةا الماجسةةةتير والةةةدكتو  ِإلةةةى 2003تفةةةر  بعةةةد سةةةنة 
الةةةدكتوراه فقةةةط . وخةةةالل هةةةذه المةةةدة أشةةةر  علةةةى العديةةةد مةةةن الرسةةةائل والطةةةاريح الجامعيةةةة 
والتي صةبت أغلةب عناوينهةا فةي التةاريخ الحةديث والمعاصةر، وبالتحديةد فةي تةاريخ المغةرب 
العربةةةي الحةةةديث والمعاصةةةر الةةةذي أصةةةبح متميَّةةةزًا فيةةةه. وعةةةن ذلةةةك يشةةةير المةةةارخ المصةةةري  

ن خالل قراءآته لذبحاث والكتب ))يعد الستاذ الةدكتور محمةد علةي مصطفى عبدالغني وم
ة داهةةةش  أبةةةرز مةةةن تخصةةةص فةةةي تةةةاريخ المغةةةرب العربةةةي المعاصةةةر علةةةى مسةةةتوى جامعةةة

بةةةراهيم خليةةةل . ويقةةةول عنةةةه االسةةةتاذ الةةةدكتور إِ ()خةةةرى((الموصةةةل، والجامعةةةات العراقيةةةة الُ 
وء بحوثةةةةه ودراسةةةةاته وكتبةةةةه العةةةةال  ))يعةةةةد اُلسةةةةتاذ الةةةةدكتور محمةةةةد علةةةةي داهةةةةش فةةةةي عةةةة

 فةةةي الحيةةةةاة المهنيةةةةة مةةةةن أبةةةةرز المنشةةةورة وفةةةةي عةةةةوء معرفتةةةةي الشخصةةةية بةةةةه كونةةةةه زمةةةةياًل 
المتخصصةين فةةي تةاريخ المغةةرب العربةةي الحةديث والمعاصةةر فهةةو صةاحب مدرسةةة مغاربيةةة 

ومةا أشةر  عليةه مةن رسةائل  هفي جامعةة الموصةل، وفةي الةوطن العربةي مةن خةالل مةا كتبة
(( 1995ح دكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر منةذ سةنة ير ماجستير وأطا

 . 
ويذكر السةتاذ الةدكتور خليةل علةي مةراد قةائاًل : ))يكتسةب عمةل الةدكتور محمةد علةي 
داهةةش فةةي هةةذا المجةةال أهميتةةه مةةن حقيقةةة قلةةة السةةاتذة المتخصصةةين فةةي تةةاريخ المغةةرب 

اًل، وقلة المصادر والمراجع في المكتبات العراقيةة العربي المعاصر في الجامعات العراقية أو 
عةةةن المغةةةرب العربةةةي المعاصةةةر، وكةةةون العديةةةد منهةةةا مالفةةةات عامةةةة، ولهةةةذا حظيةةةت كتةةةب 
وأبحاث الةدكتور محمةد علةي داهةش  بأهميةة خاصةة بالنسةبة للبةاحثين العةراقيين فعةاًل عةن 

ربةةةي علةةةى وجةةةه أصةةةدائها الطيبةةةة علةةةى نطةةةاق الةةةوطن العربةةةي عامةةةة وأقطةةةار المغةةةرب الع
                                                 

 .287عبد الغني،  المصدر السابق، ص (46)
 : مدونة الدكتور ابراهيم العال  على شبكة المعلومات الدولية )النترنيت( على  الرابط (47) 

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com /   
 :مدونة الدكتور ابراهيم العال  على شبكة المعلومات الدولية)االنترنيت( على الرابط  (3)

spotcom.blogspot.com /http://wwwallafblog 
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الخصةةةوص. وأسةةةتطيع القةةةول أّن الةةةدكتور محمةةةد علةةةي داهةةةش يةةةأتي فةةةي طليعةةةة المةةةارخين 
العراقيين المتخصصين في تاريخ المغرب العربةي الحةديث والمعاصةر، وهةو مةارخ أكةاديمي 
اعتمةد مةنه  البحةث التةةاريخي فةي كتاباتةه التةي تميةةزت بالرصةانة العلميةة وعكسةت اطالعةةه 

 .   قطار المغرب العربي ومصادره الساسية(( الواسع على تاريخ أ
صاحب كتةاب )التحفةة الالمعةة  وقد أشاد في كتاباته الستاذ الدكتور ذنون الطائي 

من مارخي الجامعة( حين كتب عنةه مةا نصةه : ))ُيعةد الةدكتور محمةد علةي داهةش  واحةدًا 
فةةي تةةاريخ المغةةرب العربةةي  مةةن أبةةرز أسةةاتذة التةةاريخ الحةةديث والمعاصةةر، المتفةةرد بأسةةتاذيته

الحةةةةةديث والمعاصةةةةةر، سةةةةةمته الجديةةةةةة والرصةةةةةانة فةةةةةي انجةةةةةاز البحةةةةةوث والمالفةةةةةات العلميةةةةةة 
والكاديمية وفي حسن اختيار الموعوعات التاريخية، وهذا ما نستنتجه مةن خةالل إنجازاتةه 

خارجةه . البحثية المتواترة ومشاركاته العلمية في الندوات والماتمرات العلمية داخةل العةراق و 
وهةةو يتوسةةم التحليةةل واالسةةتنتاج والرايةةة الشةةمولية فةةي ربةةط الحةةداث التاريخيةةة بععةةها مةةع 
البع  اآلخر. ويشعرك في مالفاته بمدى إحاطتةه بالتةاريخ المغةاربي العةام، وقدرتةه الفائقةة 
علةةى تفكيةةك الحةةداث وربطهةةا فةةي سةةياقها التةةاريخي، كمةةا يسةةتخدم لغةةة واعةةحة بعيةةدة عةةن 

للغوية الصعبة وغريةب اللفةاظ . وهةو بةذلك يقةدم مادتةه العلميةة بكةل يسةر للقةار  التراكيب ا
))............. . 

يةةذكر الةةدكتور زهيةةر النحةةاس الةةذي درَّس فةةي الجامعةةات الليبيةةة عةةن الباحةةث السةةتاذ       
ه ))أحةةةد السةةةاتذة الشةةةباب الالمعةةةين فةةةي التةةةاريخ الحةةةديث نَّةةةالةةةدكتور محمةةةد علةةةي داهةةةش أأ 

بحةةوث والدراسةةات والكتةةب فةةي هةةذا عاصةةر لمنطقةةة المغةةرب العربةةي، ولةةه الكثيةةر مةةن الوالم
وهةةو فعةةاًل عةةن ذلةةك أصةةبح معروفةةًا لةةدى السةةاتذة المغاربةةة، وتلقةةى بحوثةةه االختصةةاص، 

                                                 
 .2مراد، رسالة خطية، المصدر السابق .ص (1)
، وأكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة 1959ذنون يونس الطائي، ولد  في مدينة الموصل سنة   (2)

واإلعدادية فيها، ثم دخل قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة الموصل، وحصل على شهادة البكالوريوس، 
لماجستير والدكتوراه من الكلية نفسها، وكان عنوان رسالته للماجستير )االتجاهات اإلصالحية وبعدها نال ا

في الموصل منذ أواخر العهد العثماني حتى تأسيس الحكم الوطني( بإشرا  االستاذ الدكتور سيار كوكب 
 163، ص2الجميل . ينظر، ابراهيم العال ، موسوعة المارخين، ج

 . 207سابق، ص الطائي، المصدر ال( 3)
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 .ودراساته صدى كبيرًا واسعًا هناك(( 
 ومةن الجةدير بالةةذكر أن بحةوث ودراسةات وكتةةب الباحةث السةتاذ الةةدكتور محمةد علةةي

 –السةةعودية  –لبنةةان  –داهةةش نشةةرت فةةي المجةةالت ودور النشةةر العراقيةةة والعربيةةة )سةةوريا 
المغةةةرب(  وأصةةةبح لهةةةا صةةةدًى  -ليبيةةةا  -الردن   -مصةةةر –اإلمةةةارات العربيةةةة  المتحةةةدة 

من خالل اعتماد الرسائل والطاريح الجامعية عةن  العراقية، واسعًا في الجامعات العربية و
معظةةم كتاباتةةه، فعةةاًل عةةن إشةةادة بعةة  الصةةح  المغربيةةة بنتاجاتةةه المغةةرب العربةةي علةةى 

. ونتيجة لذلك، وكمةا جةاء فةي شةهادة وسةام ()العلمية، كما هو واعح عبر شبكة النترنيت
ّيةةز والمبةةدع فةةي خدمةةة تةةاريخ وتةةراث المةةة عبةةر تاريخهةةا  المةةارخ العربةةي ))تقةةديرًا لةةدوره الُمتمأ

ة العامة التحاد المارخين العرب، ))ُيمةنح السةتاذ الةدكتور المجيد((، وبناًء على قرار المان
محمةةد علةةي داهةةش مةةن القطةةر العراقةةي، وسةةام المةةارخ العربةةي(( فةةي الول مةةن شةةهر محةةرم 

 .()م2014تشرين الول سنة 25ه، الموافق 1436سنة 
يذكر الباحث الستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش، أن آخةر كتةاب صةدر فةي المغةرب 

لخطةةابي ملهةةم الثةةورات المسةةلحة((، عةةن مركةةز الخطةةابي لدراسةةة الحةةروب الثوريةةة بعنةةوان ))ا
، ، اعتمةةد فيةةه البةةاحثون علةةى ثالثةةة كتةةب مةةن كتبةةه 2019رالربةةاط، فةةي ايلةةول / سةةبتمب

السيما كتابه) المغرب العربةي االسةتمرارية والتغييةر( و فعاًل عن الصدى الذي لقيته مالفاته 
، وكتةةاب 2011، وكتةةاب )الدولةةة العثمانيةةة والمغةةرب ،إشةةكالية الصةةراع والتحةةال ( 2015

، إذ نجةةةةد الكثيةةةةر مةةةةن 2014)دراسةةةةات فةةةةي تةةةةاريخ المغةةةةرب العربةةةةي الحةةةةديث والمعاصةةةةر(
ومكتوبةةةة بةةةأقالم  العةةةرو  والتعليقةةةات علةةةى هةةةذه الكتةةةب مشةةةيدة بهةةةا علةةةى شةةةبكة النترنيةةةت

 .()عربية جزائرية ومغربية خاصة 
 :( بحثًا وهي 27فعاًل عن بحوثه التي بلغت أأكثر من )

                                                 
 . 88النحاس، المصدر السابق، ص (1)
 ,https//books-library.online /ektabينظر شبكة المعلومات الدولية )النترنيت(( على الرابط   (2)

com,  
 (.10ينظر : الملحق رقم )   (3)
 .2019/  11/  18مقابلة شخصية للباحث مع االستاذ الدكتور محمد علي داهش، الموصل، في  (4)
  https//books-library.online,ugnينظر شبكة المعلومات الدولية )النترنيت(على الرابط   (5)
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 . 1912 - 1900الشري  أحمد الريسوني ومقاومة النفوذ الجنبي في المغرب  .1
 .1906 - 1896دور عمر المختار في نشر اإلسالم في افريقيا جنوب الصحراء  .2
 . 1925ي المغرب سنة معركة البيبان ف .3
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 .العربي

 .التركية-العالقات الليبية  .27
اد بثقافته وعلميتةه ورصةانة كتبةه وأبحاثةه، المةارخ المغربةي ومن الجدير بالذكر فقد أش

فةي مقدمةة الناشةر لكتابةه عةن الشةري  أحمةد الريسةوني، إذ يقةول،  محمد بن عةزوز حكةيم
خالصةةةةةه للبحةةةةةث العلمةةةةةي  أن الةةةةةدكتور محمةةةةةد علةةةةةي داهةةةةةش ))باحةةةةةث مشةةةةةهور بجديتةةةةةه واض

هةةةش  كةةةان  دائمةةةًا مةةةا ، كمةةةا أن الباحةةةث السةةةتاذ الةةةدكتور محمةةةد علةةةي داالموعةةةوعي(( 
يحصةةةل علةةةى تقةةةدير) جيةةةد جةةةدًا( أو )امتيةةةاز( فةةةي اسةةةتمارة التقةةةويم السةةةنوي لداء المدرسةةةين 

 .التي كانت  تصدرها كلية واآلداب نظرًا لجهوده ونشاطه الكاديمي والثقافي 
 ةـــــــالخاتم

ذين كتبةةوا الباحةةث السةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش مةةن أبةةرز البةةاحثين الةة عةةد  يُ      
عن تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر في جامعةة الموصةل وفةي الجامعةات العراقيةة 
. ويتمّيةةةز بسةةةمات منهجيةةةة ثابتةةةة طأبعأةةةت مسةةةيرته العلميةةةة ودراسةةةاته ومالفاتةةةه، فهةةةو وطنةةةي 
نسةةةاني التوجةةةه، وهةةةو فةةةي مسةةةيرته الحياتيةةةة، ووظيفتةةةه  سةةةالمي واض الةةةوالء وعروبةةةي االتجةةةاه، واض

ره جةةةةذ ِإلةةةةىعلميةةةةة يعكةةةةس حالةةةةة مةةةةن الجديةةةةة والصةةةةدق والمانةةةةة فةةةةي االنتمةةةةاء المهنيةةةةة وال
ه وليةةد المدرسةةة التاريخيةةة العراقيةةة نَّةةوبةةذلك يطةةر  نفسةةه بأأ  االجتمةةاعي والتةةاريخي والعلمةةي،

المعروفةةةة بسةةةماتها الوطنيةةةة والعربيةةةة واإلنسةةةانية . وهةةةو ابةةةن بيئتةةةه الموصةةةلية، فةةةي وعةةةعها 
                                                 

  . 2009بحث أرسل للمشاركة في احد الماتمرات العربية في الجزائر عام  (1)
(، 3تركية، جامعة الموصل، ومركز الدراسات التركية، السنة) بحث نشر في مجلة دراسات (2)

  .1993(،4العدد)
في مدينة تطوان، وهو من اصل اندلسي  1924ايلول / سبتمبر 24محمد بن عزوز حكيم ولد في  (3)

، وحصل على الدبلوم من جامعة 1946درس االدب في الجامعة المركزية في مدريد وتخرج منها سنة 
العديد من المناصب االدارية والسياسية، كما عمل مترجما للملك محمد الخامس ونجله سرقسطة وتولى 

الحسن الثاني، وله العديد من المالفات باللغتين العربية واالسبانية، ويعد كبير مارخي المغرب. ينظر على 
 https://majles.alukah.net. ‹ شبكة المعلومات الدولية)االنترنيت( على الرابط

 .1، ص1996محمد علي داهش، الشري  احمد الريسوني، حياة وجهاد، دار تطوان، (4)
  إستمارة  17/9/1988.المارخة في 1988استمارة  تقويم أععاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسة  (5)

 .4/8/2008المارخة في 2008-2007تقويم أععاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسة
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سساتها العلمية من االبتدائية وحتى الجامعة والمراحةل العليةا االجتماعي والسياسي، وابن ما 
 ِإلةىفي تحصيل الشهادة الجامعية، والمراتب العلمية التي حصل عليها، من مسةاعد باحةث 

ةةة(، أأ 2018_1978مرتبةةةة السةةةتاذية . وعبةةةر هةةةذه المسةةةيرة الحياتيةةةة والعلميةةةة ) د انتمةةةاءه كَّ
سالمي ته ونزعتةه اإلنسةانية فةي الوقةو  فةي كتاباتةه عةد الواعح لطبقته وعراقيته وعروبته واض

ةةالظلةم، ومةن أجةل تحقيةق العدالةة االجتماعيةةة، فكتةب عةد االسةتعمار والصةهيونية، وأأ   نَّ د أأ كَّ
كليهمةا ))لعنةةة علةةى الشةةعوب العربيةة((، وعليةةه كةةان فةةي جميةةع مةا كتبةةه يصةةب فةةي عةةرورة 

هيونية، من أجةل الةدفاع عةن الحريةة المقاومة الدائمة وبكل أشكالها للقوى االستعمارية والص
 واالستقالل .

وفي مرحلة ما بعد االستقالل لذقطار العربية، والمغاربية خاصة، كان ياكد دومًا       
على عرورة القعاء على آثار ومخلفات االستعمار، وفي هذا الجانب، كانت الهوية 

عروبي االسالمي في كتاباته العربية اإلسالمية أهم ما يشغل باله، ويتعح هذا االتجاه ال
العديدة بصورة مباشرة وغير مباشرة، فكان مع سياسة التعريب، والتعامل مع لغة المستعمر 
كلغة علم، وليست لغة ثقافة بديلة عن اللغة العربية وثقافتها ودينها،  فنرى هذه التوجهات 

سالمية وحتى اإلنسانية متداخلة متماهية تاكد إيمانه العميق بمبادئه الوطنية والعربية واإل
. وجاءت كتاباته عن تاريخ المغرب العربي خاصة، والقوى االستعمارية التي هيمنت 

 ِإلىعليه، تاكد إنه  وق  بقوة عد الظاهرة االستعمارية بكافة أشكالها ورموزها، وأنحاز 
جانب الشعب وكفاحه المسلح والسياسي من أجل الحرية واالستقالل، ومن ثم من أجل 

حترام التنوع داخل الوحدات الوطنية، مع ماعية والديمقراطية والتعددية، والعدالة االجتا
التأكيد على العمل المشترك من أجل حماية الوطن وسيادته وأمنه وتحقيق مسيرته التنموية 

عية بجهد موحد يعكس وطنية المواطن الذي يحب أن يرتفع ويسمو فوق االنتماءات الفر 
وكانت مسألة العمل الوطني واالقليمي والعربي الموحد من  والمذهبية، القومية والدينية
توعيحه وتقديمه، وفي الوقت نفسه يحاول أن يصغر ويقزم النزوع  ِإلىأبرز ما سعى 

ععا  العمل الوطني الموحد، ويشرخ النسي   ِإلىالفردي والفئوي الذي يسعى  تفكيك واض
ًا، ولعل تمسكه ودفاعه عن مغربية  )الصحراء االجتماعي الوطني الموحد تاريخيًا وكفاحي

د هذا االتجاه في التمسك بالوحدة الوطنية، ليس ، ما ياك  2015الغربية( الذي نشر عام 
ما في عوء الحقائق الجغرافية والتاريخية واالجتماعية نَّ من منطلق عاطفي مجرد، واضِ 
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الصحراء، والدفاع عن الوحدة والدينية وحتى المذهبية، والقانونية التي تدل على مغربية 
الوطنية عد القوى االنفصالية )جبهة البوليساريو(،  وهذا يعكس موقفه المبدئي والمنهجي 
في التعامل مع القعايا الوطنية وعرورة تقويتها والدفاع عنها عد محاوالت التفكيك 

ة العغوطات االحتراب الداخلي، ويجعلها أسير  ِإلىالعع  وربما  ِإلىوالتفتت الذي يحيل 
 الدولية وأطماعها .
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        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 that God Almighty passed away and left our lives in 

her body, but she remained through her cognitive giving by what he 

wrote of studies and books, and what she provided from 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 that it joined in the departments of history in the 

Faculties of Arts and Education. Hence, the choice of our research 

for one of the academic figures at the University of Mosul - College 

of Arts - Department of History, as we discussed in this research the 

scientific career of Dr. Muhammad Ali Dahesh since his 

appointment as a research assistant to the rank of professorship. 
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