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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
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.
َ
 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
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 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 .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
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 .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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العدد ()89

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





تأريخ القبول2020/8/30 :

المستخلص:

شهد الربع الأخير من القرن العشرين ،ومرو اًر بالعقدين الولين من القرن الحادي

والعشرين عناية الجامعات العراقية بالكتابة عن حياة وسيرة ودور الشخصيات الكاديمية
العراقية في حقول المعرفة والدراسات اإلنسانية عامة ،وفي حقل الدراسات التاريخية

خاصةً ،عبر الرسائل والطاريح الجامعية ،وكان االهتمام بالشخصيات الكاديمية 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 في داخل العراق
السباقة في هذا المجال ،ثم لحقتها بقية الجامعات
وخارجه .ولقد كانت جامعة بغداد ّ
العراقية في أقسام التاريخ في كليات اآلداب والتربية .ولقد تنبه الكثيرون من العاملين في

هذا الحقل العلمي الكاديمي ِإلى 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 ِإلى ما قدموه من منجز علمي رصين .ومن هنا
جاء اختيار بحثنا عن أحد الشخصيات االكاديمية في جامعة الموصل -كلية اآلداب -قسم

التاريخ ،حيث تناولنا في هذا البحث المسيرة والنتاجات العلمية للدكتور محمد علي داهش

منذ تعينه (مساعد باحث) وصوالً إِلى مرتبة الُستاذية.
الكلمات المفتاحية :نشأة ،داهش ،محمد علي.

المقدمــــــــــــــــــة:

انطالقاً من الرغبة لد ارسةة المسةيرة والنتاجةات العلميةة لذسةتاذ الةدكتور محمةد

علي داهش وهةو مةن الشخصةيات الأكاديميةة المعروفةة فةي جامعةة الموصةل -كليةة اآلداب
 طالب ماجستير /قسم التاريخ /كلية اآلداب/جامعة الموصل.
 أستاذ مساعد/جامعة نينوى/وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي.

385

حممود جاسم حممد و هشام سوادي هاشم

املسرية العلمية للدكتور حممد علي داهش

 قسةةم التةةاريخ فعةةالً عةةن مكانتةةه العلميةةة فةةي حقةةل الد ارسةةات التاريخيةةة المعاص ةرة خاصةةةف ةةي مج ةةال تخصص ةةه ع ةةن ت ةةاريخ المغ ةةرب العرب ةةي الح ةةديث والمعاص ةةر ،وب ةةروز اسةةمه فةةي
الموصةةل والع ةراق والةةوطن العربةةي عامةةة مةةن خةةالل ِد ارسةةاته ومالفاتةةه ،فع ةالً عةةن إِش ةرافه

على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه ،أو في اشتراكه في النةدوات والمةاتمرات العلميةة

فةةي داخةةل الع ةراق وخارجةةه ،فقةةد ُكتةةب عنةةه العديةةد مةةن الد ارسةةات مةةن المةةارخين والبةةاحثين
الع ةراقيين والعةةرب ،وأشةةادوا بنتاجةةه العلمةةي وتفةةرده فةةي حقةةل تخصصةةه عةةن تةةاريخ المغةةرب
العرب ةةي المعاص ةةر إذ يش ةةكل ف ةةي ه ةةذا الجان ةةب ((مدرس ةةة تاريخي ةةة)) م ةةن خ ةةالل مالفات ةةه
المنشةةورة .ومةةن هةةذا المنطلةةق جةةاء االهتمةةام بتتبةةع مسةةيرته ونتاجاتةةه العلميةةة لتقةةدم صةةورة
شاملة عن البيئة االجتماعية التي عاش بها.

فهو من دعاة احترام التنوع داخةل الوحةدة الوطنيةة والعربيةة ،ومةن الةداعين والةداعمين

للعمل الديمقراطي والتعددية المساولة والمكملة والداعمة لبععها الةبع

مةن أجةل التكامةل

واالندماج في العمل الوطني .وخالصة القةول إَِّنةه نتةاج لبيئتةه وجامعتةه وللمدرسةة التاريخيةة

العراقي ةةة المعروف ةةة بوطنيته ةةا وعروبته ةةا ضوانس ةةانيتها ،فعة ةالً ع ةةن ج ة ّةديتها وأمانته ةةا وص ةةدقها
وصرامتها في البحث العلمي.
اوالً :والدتــــه ونشأته :

ولة ةةد محمة ةةد علة ةةي الحة ةةاج داهة ةةش سة ةةلطان سة ةةليمان العة ةةال

1953 /11/24

فةةي محلةةة المكةةاوي

العة ةةذيباني الطة ةةائي فة ةةي

الواقعةةة فةةي الجانةةب اليمةةن مةةن مدينةةة الموصةةل

والمطلةةة علةةى نهةةر دجلةةة ،وهةةي مةةن المنةةاطق الشةةعبية فةةي الموصةةل القديمةةة وفيهةةا جةةامع
()1

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

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

الملحق رقم(.)1
()2

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 العرجية وآل

السراج وآل الفخري وآل الصوفي .أزهر سعد اهلل خليل العبيدي ،أسماء والقاب موصلية ،ط( ،3الموصل

 ،)2014ص.121
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الشةةيخ عبةةداهلل المكةةي .وهةةو ينحةةدر مةةن عشةةيرة العةةذيبان التةةي اتخةةذت مةةن مركةةز مدينةةة

الموصل موطناً لها ،التي تعود بجذورها إِلةى قبيلةة طةي ،وهةي مةن العشةائر العربيةة العريقةة
التي تغزل بها التاريخ قبل نزوحها من اليمن واستقرارها في الجزيرة العربيةة ثةم هةاجرت ِإلةى
العةراق وسةةوريا وغيرهةةا مةةن المنةةاطق أبةةان الفةةتح االسةةالمي ،وسةةميت بهةةذا االسةةم نسةةبة إِلةةى
.

جدهم (طي)  ،وانتشروا في جميع المدن العراقية ومن عمنها مدينة الموصل
أ
جده الحاج داهش وأوالده الثالثة (علي وعبد وقاسةم) امتهنةوا مهنةة بيةع
ومما يذكر ان ّ
الحبةةوب (الحنطةةة والشةةعير) وزراعتهةةا منةةذ عش ةرينيات القةةرن العش ةرين ،وكةةانوا مةةن العالفةةين

المعةةروفين فةةي سةةوق الحنطةةة القةةديم فةةي منطقةةة بةةاب الطةةوب ،فيمةةا كةةان أعمامةةه اآلخةةرون
(أحمةةد ومحمةةود) مةةوظفين فةةي الدولةةة ،ومةةن هنةةا جةةاء لقبةةه الرسةةمي ((العةةال )) الةةذي ظةةل
مالزما له
عاش الستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش فةي كنة

()1

والديةه طةوال مةدة شةبابه وتخرجةه

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

مقاطعة ،85وقامت بتجديده عائلة الشهيد المالزم الول عبد الحميد نوري مجيد والمحسنون سنة .1935
ديوان الوق

السني ،مديرية الوقا

ينظر :الملحق(.)24
()2

والشاون الدينية في محافظة نينوى ،شعبة التوثيق ،مل

166

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

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 ،والُستاذ زهير حميد علي

مدير عام البنك المركزي العراقي  -فرع نينوى سابقاً .-ينظر :أزهر سعداهلل العبيدي ،موسوعة الُسر
الموصلية في القرن العشرين ،ط( ،3الموصل  ،)2018ص.317

( )3طئ  :هو ُجلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن يزيد بن كهالن بن سبأ .ينظر :ثامر عبد
الحسن العامري ،موسوعة العشائر العراقية ،مكتبة الصفا والمروة( ،لندن،)1991،ج ،1ص.33
()4
()5

المصدر نفسه ،ص .87

السيرة الذاتية واالدارية والعلمية للدكتور محمد علي داهش ،ص 1وينظر :العبيدي ،أسماء والقاب

موصلية ،المصدر السابق ،ص. 70
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مةةن الجامعةةة ،وتةةزوج سةةنة  1979مةةن السةةيدة ميسةةون أمةةين محمةةد الةةدهلكي وهةةي مةةن أسةرة

بغدادية معروفة يعود نسبها إِلى قبيلة العبادة  .وكان الوسط االجتماعي والعلمةي الةذي نشةأ
وترعرع فيه ،قد ترك أثره في متابعة دراسته وتحصيله العلمةي ،الةذي يبةدأ مةن بيةت جةده ،إذ

كان عمه أحمد مدرساً للغة العربيةة منةذ سةنة  ،1957ثةم أصةبحت شةقيقته الكبةرى معلمةة .
فةةي حةةين نشةةأ وسةةط جةةو مةةن التةةفخي بةةين سةةكانه فةةي محلةةة المكةةاوي ،وبةةين جي ارنةةه وأبنةةاء

محلتةةه ِ
وجةةد الكثيةةر مةةن أصةةحاب المهةةن الح ةرة (الصةةياغة والنجةةارة والحةةدادة والبنةةاء ،)...
فع ةالً عةةن أصةةحاب الشةةهادات مةةن الطبةةاء والمهندسةةين والمدرسةةين والمعلمةةين ،وكةةل ذلةةك

 - ...كمةةا يقةةول باحثنةةا  -تةرك تةةأثيره فةةي نفسةةي وعقلةةي ومتةةابعتي للد ارسةةة دون انقطةةاع أو
تخل ة ة

 .وكة ةةان يغلة ةةب علة ةةى الوسة ةةط االجتمة ةةاعي الطة ةةابع الشة ةةعبي واالقتصة ةةادي المتوسة ةةط

صباه

.

والبسيط والفقير ،وكانةت القلةة فيةه محسةوبة علةى الطبقةة الوسةطى فةي منطقةة والدتةه ومرتةع

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

السنوات في أي ص

من الصفو

التي درس فيها ،سواء في االبتدائية أأو المتوسطة أو

اإلعدادية والدراسة الولية في الجامعة

 .مما يدل على جديته وتفوقه ، ،بعد ذلك تخرج

الباحث الستاذ الدكتور محمد علي داهش من جامعة الموصل ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ
سنة  1976بعد حصوله على البكالوريوس وكان من المتفوقين على القسم

.

ثانياً :مسيرته ونتاجه العلمي:

ةدرج السةتاذ الةةدكتور محمةد علةةي داهةش بالمناصةب خةةالل مسةيرته العلميةةة منةذ عةةام
ت َّ

 .1978ففي بداية حياته العلمية وبعد حصوله على البكالوريوس وانهائةه للخدمةة العسةكرية
ع ةةين بوظيف ةةة (مس ةةاعد باح ةةث) ف ةةي  24نس ةةيان  /ابري ةةل  ، 1978كلي ةةة واآلداب  .وف ةةي

23شةةباط  /فب اريةةرُ 1980رق ةي إِلةةى (مسةةاعد باحةةث علمةةي)
()1
()2
()3
()4
()5

وعةةين سةةكرتي اًر ل ةرئيس قسةةم

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/11/22
مقابلة شخصية للباحث مع الدكتور محمد علي داهش في .2109/10/13

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

رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم  11613/9/7المارخ في .1978/4/24
رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم ش 4636/المارخ في .1980/2/23
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التاريخ ،قام بتدريس مادة الثقافة القومية في كليات اآلداب والعلوم والزراعة والغابات .
بعد نشوب الحرب العراقية  -اإليرانية  ،استدعى لخدمةة العلةم (االحتيةاط) فةي نهايةة
عام

 ،1980و َّأدى خدمتةه العسةكرية فةةي البصةرة ،وفةةي الوقةت نفسةه ،قأة َّةدم أو ارقةه للحصةةول
عل ةةى ش ةةهادة الماجس ةةتير ف ةةي المعه ةةد الع ةةالي للد ارس ةةات القومي ةةة واالش ةةتراكية ف ةةي الجامع ةةة

المستنصرية ،كما أسةلفنا إذ كةان يرغةب بد ارسةة التةاريخ الحةديث والمعاصةر للةوطن العربةي،

ولةةم يكةةن هنةةاك د ارسةةات فةةي كليةةة اآلداب وقسةةم التةةاريخ تُعنةةى بالد ارسةةات التاريخيةةة الحةةديث
والمعاصةةر للةةوطن العربةةي فقةةد آثةةر التقةةديم إِلةةى هةةذا المعهةةد ،لمعرفتةةه بتنةةوع د ارسةةاته فةةي

التةةاريخ الحةةديث والمعاصةةر ،ليتوسةةع فةةي د ارسةةة تةةاريخ القطةةار العربيةةة

 .ولمةةا صةةار لةةه

اطالع واسع واهتمةام كبيةر بد ارسةة تةاريخ أقطةار المغةرب العربةي المعاصةر بعةد د ارسةة ثةورة
عمةةر المختةةار ،وموقة

االسةةتعمار اإليطةةالي وسياسةةته اإلجراميةةة بحةةق الشةةعب العربةةي فةةي

ليبيةةا ،فقةةد آثةةر التخصةةص فةةي تةةاريخ الثةةورات المغاربيةةة فةةي القةةرن العش ةرين وحتةةى بةةدايات
القةرن الواحةد والعشةرين ،بعةد أن وجةةد معهةد الد ارسةةات القوميةة يةةولي أهميةة كبيةرة لهةذا النةةوع
مةةن الد ارسةةات  .فتقةةدم للد ارسةةة فيةةه ،وتةةم قبولةةه فةةي منتص ة

عةةام  ،1981وعلةةى إِثرهةةا تةةم

بناء على ذلك  .وبعد سنتين من الدراسة وكتابةة الرسةالة عةن
تسريحه من الخدمة العسكرية ً
((جمهوري ةةة الرية ة ف ةةي مة ةراكش  ))1926-1919الت ةةي أرخ ةةت للكف ةةا العس ةةكري المس ةةلح
للشة ةةعب المغربة ةةي عة ةةد االحة ةةتالل اإلسة ةةباني والفرنسة ةةي حصة ةةل علة ةةى أثرهة ةةا علة ةةى شة ةةهادة
الماجستير .

()1
()2

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/10/16

وهي الحرب التي اندلعت في  4أيلول/سبتمبر  1980بين كل من ايران والعراق بسبب الخالفات

الحدودية واستمرت لمدة  8سنوات تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة ،وانتهت في  .1988/8/8المشير

عبدالحليم أبو غزالة ،الحرب العراقية اإليرانية ،1988-1980د.م (القاهرة  )1993ص .12
()3
()4

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

ينظر :الملحق رقم(.)3

389

حممود جاسم حممد و هشام سوادي هاشم

املسرية العلمية للدكتور حممد علي داهش

ةاء علةى هةذه الشةهادة ،وبهةذه المناسةبة
رقي بعةد ذلةك إِلةى مرتبةة (مةدرس مسةاعد) بن ً
حصل على تهنئةة مةن رئاسةة جامعةة الموصةل متمنةين لةه التفةوق والتقةدم العلمةي و العطةاء
المعرفي ،وباشر فةي كليتةه ،فةي قسةم التةاريخ ومةارس مهامةه العلميةة والتدريسةية فةي تةدريس
طةةالب الم ارحةةل االوليةةة  .وأعطةةاه حصةةوله علةةى شةةهادة الماجسةةتير زخم ةاً معنوي ةاً ودافع ةاً

علمية ةاً للتوس ةةع اكث ةةر ف ةةي مج ةةال التخص ةةص المغ ةةاربي وكتاب ةةة البح ةةوث العلمي ةةة لالس ةةتعداد
للترقيةةة العلميةةة العلةةى ،واسةةتطاع نشةةر بحوثةةه منةةذ عةةام  1985فةةي المجةةالت العربيةةة فةةي
لبنةان (مجلةةة د ارسةات عربيةةة) وفةي المملكةةة العربيةة السةةعودية (مجلةة الخلةةي العربةي) ،وفةةي

(مجلة آفاق عربية) .وفي سنة  ،1986رقي إِلى مرتبةة (مةدرس) قبةل حصةوله علةى شةهادة
الةةدكتوراه

 .ثةةم واصةةل مسةةيرته العلميةةة والتدريسةةية وحصةةل علةةى شةةهادة الةةدكتوراه فةةي

14شباط  /فبراير.1991

ومن الجدير بالذكر أ َّن باحثنا حال انتهاء مراسم التخةرج والتصةديق علةى الوثةائق فةي

نيسةةان /أبريةةل .1991عةةاد إِلةةى الع ةراق فةةي ظةةرو

صةةعبة نظ ة اًر لمخلفةةات حةةرب الخلةةي

الثانية  ،وانعدام الطيران المباشر إِلى بغداد ،فانتقل إِلةى تةونس ومنهةا ِإلةى الردن جةواً ،ثةم
واصةةل بة اًر رجوعةةه إِلةةى بغةةداد ودخلهةةا فةةي  ،1991/4/28متوجهةاً بعةةد ذلةةك إِلةةى الموصةةل،
باش ةةر ف ةةي الجامع ةةة والكلي ةةة ف ةةي مطل ةةع أي ةةار /م ةةايس  .1991لممارس ةةة مهام ةةه التدريس ةةية

والعلميةةة بهمةةة عاليةةة علةةى ال ةرغم مةةن ظةةرو
مرحلة قاسية بسبب ظرو

الةةبالد بعةةد حةةرب الخلةةي الثانيةةة ،إذ كانةةت

الحصار .

ياك ةد الباحةةث السةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش(( أن ظةةرو

الحصةةار المفةةرو

على العراق بعد حرب الخلي الثانية وما كان يعانيه الشةعب الع ارقةي مةن ويةالت الحصةار،
()1

رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم

()3

رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم  2376 / 16/ 9المارخ في .1987 / 2 / 17

()2

()4

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019/10/17
وهي الحرب التي شنتها الواليات المتحدة والمتحالفون معها عد العراق بسبب غزوه للكويت ،بيار

سالينجر واريك لوران ،حرب الخلي

7ومابعدها.
()5

 12128 /المارخ في .1983/7/18

المل

السري ،ط ،11شركة المطبوعات(،بيروت  )1993ص

مقابلة شخصية للباحث مع االستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في . 2019/10/20
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ومةةن الرواتةةب الشةةهرية المحةةدودة جةةداً ،التةةي لةةم تكةةن تتوافةةق مةةع مطاليةةب الحيةةاة المعاشةةية

لمدة أَّيام معدودة ،كانت تدفع باتجاه السفر ،والبحث عن مكان مالئم للعةيش الكةريم ،وأذكةر

فةةي هةةذا المجةةال ،أننةةي كنةةت بصةةحبة محاسةةب السةةفارة العراقيةةة فةةي ب ة ار السةةتاذ نصةةير

البية ةةاتي ،جالسة ةةين فة ةةي كافيترية ةةا فة ةةي أحة ةةد طوابة ةةق فنة ةةدق الفة ةةورم ( ،(Forumوأقبة ةةل علينة ةةا

المستش ةةار الثق ةةافي الليب ةةي ،وجل ةةس معن ةةا ،وتبادلن ةةا أطة ة ار
دراستي وحصلت على الشةهادة ،فةانتف

الح ةةديث ،وع ةةر أَّنن ةةي أكمل ةةت

ةي التةدريس فةي كليةة واآلداب /
فرحةاً ،وعةر أ عل َّ

جامعةة طةرابلس فةةي ليبيةا ،وتجهيةةز شةةقة سةكنية و ارتةةب شةةهري محتةرم ،وسةةفر بالطةةائرة علةةى

نفقةةة الس ةةفارة الليبي ةةة  .ولةةم تك ةةن ق ةةد بةةدأت مغ ةةادرة الس ةةاتيذ للةةبالد للت ةةدريس ف ةةي الجامعةةات
العربيةةة منهةةا ليبيةةا والةةيمن خاصةةة ،وفةةي الحقيقةةة كةةان عرعةاً مغريةاً ،إِ َّال أَّنةه كةةان ال يتوافةةق
مع إحساسي ومشاركتي لبناء بلدي في المعاناة ،فرفعت عرعه على الةرغم مةن اإللحةا
ومحاولة اإلقنةاع ،وأبيةت إِ َّال الرجةوع ،وفةي اليةام التاليةة ،اسةتطاعت السةفارة الحصةول علةى

تأشيرة دخةول إِلةى تةونس ومنهةا إِلةى الُردن ،واسةتلمت البطاقةات وأنةا أطيةر مةن الفةر رغبةة
فةةي الوصةةول إِلةةى بلةةدي  .وكانةةت رحلةةة صةةعبة ومكلفةةة لننةةي بقيةةت ثالثةةة أيةةام فةةي تةةونس
حتةةى اسةةتطعت الحصةةول علةةى مقعةةد فةةي الطةةائرة الردنيةةة ،وبقيةةت فةةي عمةةان ثالثةةة أيةةام

عمةان إِلةى بغةداد ،وقطعنةا المسةافة بةأكثر مةن ( )12سةاعة ،كنةا
أخرى ،حتى
عدت ب اًر مةن َّ
ُ
نسةةير لوحةةدنا فةةي هةةذا الطريةةق الطويةةل بةةين الردن والع ةراق ،كانةةت الرجعةةة مجازفةةة ،لكننةةا
وصلنا بعون اهلل ورعايته ودخلنا بغداد يوم . ))1991 /4 /28
ويع ةةي

الُس ةةتاذ ال ةةدكتور خلي ةةل عل ةةي مة ةراد ح ةةول ه ةةذا الجان ةةب بقول ةةه (( :الب ةةد م ةةن

اإلشارة هنا إِلى نقطة مهمة وهي شعور الدكتور محمد علةي داهةش بالمسةاولية تجةاه وطنةه
وجامعته إذ عاد من دراسته خارج العراق في بداية التسعينيات مةن القةرن الماعةي وخاصةة

بعد حرب الخلي الثانية  1991لمواصلة عملةه فةي ظةرو

سةنوات الحصةار الصةعبة ،فةي

وقت كان أساتذة آخرون قد غادروا العراق ،أو يتطلعون إِلى مغادرتةه للعمةل فةي الجامعةات

العربيةة وغيرهةا))  .واصةةل مشةواره إلكمةال مسةةيرته وبحوثةه ،وقةدمها للحصةةول علةى مرتبةةة
()1
()2

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل.2019/10/21 ،

مراد ،رسالة الكترونية ،المصدر السابق ،ص.1
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ورقي بعد ذلك إِلى مرتبة (أُستاذ مساعد) سنة . 1992
علمية أعلىُ ،
بعةةد حصةةوله علةةى الةةدكتوراه ومباش ةرته فةةي قسةةم التةةاريخ قةةام بتةةدريس طةةالب الم ارحةةل
االولي ةةة والد ارس ةةات العلي ةةا (الماجس ةةتير وال ةةدكتوراه) ،وك ةةان تعامل ةةه معه ةةم قائمة ةاً عل ةةى اس ةةس
تربويةةة صةةحيحة وعلةةى مب ةدأ أكةةاديمي قةةويم إذ كةةان يعمةةل علةةى تشةةجيع الطلبةةة ومتةةابعتهم

ةأي معلومةة
والعمل المسةتمر علةى رفةع المسةتوى العلمةي والكةاديمي لهةم ولةم يبخةل علةيهم ب ّ
معيفاً بطريقته التحليليةة والنقديةة مناخةاً علميةاً علةى جةو المحاعةرة ،وهةذا مةا أ َّكةده الةدكتور

سلطان جبر سلطان

قائالً (( :عندما كنت طالباً فةي جامعةة الموصةل بكليةة اآلداب قسةم

التاريخ تحديداً كان الدكتور محمد علي داهش أُستاذاً لمادة تاريخ المغةرب العربةي الحةديث،
فكان محبوباً ،وله حعور عند كثير من الطلبة)) .
كما يشير ِإلى ذلك الدكتور هشام سوادي قائالً (( :كنةت طالبةاً فةي المرحلةة الثالثةة

درسةةنا االُسةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي
ومةةن ثةةم الرابعةةة فةةي قسةةم التةةاريخ  -كليةةة واآلداب ،وقةةد َّ
داهةةش مةةادة تةةاريخ الةةوطن العربةةي المعاصةةر فةةي المرحلةةة الثالثةةة ،ومةةادة الةةدول الكبةةرى فةةي

المرحلةةة الرابعةةة ،وكنةةت ومعةةي ثالثةةة أو أربعةةة مةةن زمالئةةي وزميالتةةي ،مةةن المتمي ةزين بةةين
()1
()2

رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم  7462/10/9المارخ في .1992/9/21

سلطان جبر سلطان ،ولد في محافظة نينوى في 9شباط  ،1963واكمل دراسته االبتدائية في مدرسة

الكرامة ،والمتوسطة في الجمهورية ،واالعدادية في الشرقية ،وبعد تخرجه دخل قسم التاريخ بكلية اآلداب

جامعة الموصل وتخرج منه سنة ،1986وحصل على الماجستير من جامعة صال الدين سنة ،1992

وعلى الدكتوراه من جامعة الموصل سنة ،1999،وهو اآلن استاذ تاريخ العصور العباسية المتأخرة في
قسم التاريخ ،بكلية اآلداب .ابراهيم العال  ،موسوعة المارخين العراقيين المعاصرين ،ج ،2ص.189

()3

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور سلطان جبر سلطان ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،في

()4

هشام سوادي هاشم ولد في محلة كاور باغي بمدينة كركوك سنة 1971وأكمل دراسته المتوسطة

.2019/11/17

واإلعدادية فيها ،وبعد تخرجه منها التحق بجامعة الموصل ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ وكان الول على

دفعته ،وفاز بجائزة الطلبة الوائل على الجامعات العراقية حيث كان ترتيبه الثالث على مستوى العراق،

أكمل الماجستير والدكتوراه في جامعة الموصل ،وهو يشغل حالياً منصب مساعد رئيس جامعة نينوى،
السيرة الذاتية والعلمية للدكتور هشام سوادي التي زود الباحث بنسخة منها

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

سنوات تدريسه في تشجيع الطلبة النابهين على مواصلة دراساتهم العليا ،وفعةالً صةرنا نحةن

الثالثةةة او الربع ة ة مةةن أصةةحاب الشةةهادات العليةةا  .وقةةد أسةةتمرت هةةذه المي ةزة عنةةده ط ةوال
سةةنوات تدريسةةه فةةي الكليةةة ،وخةةالل فت ةرة إش ةرافه علةةى بحةةث التخةةرج ،كةةان أسةةتاذي الةةدكتور

محمد دقيقاً في رسم منهجية تاريخية رصينة فمنه تعلمت أبجديةة البحةث العلمةي الحقيقةي))
.

فيمةا أكةةدت الةةدكتورة نهايةةة محمةةد صةالح (( أن االسةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش

زرع في نفةوس طالبةه ومةنهم ((انةا)) حةب التةاريخ والتوجةه إِلةى الد ارسةات العليةا علةى الةرغم
من التحديات التي واجهتنا في فترة التسعينيات))
((أن الةدكتور محمةد علةي داهةش
أ َّما الدكتورة رابحة محمد خعير الجبوري فتةذكر ّ
لةةم يبخةةل علةةى طلبتةةه باإلرشةةادات والنصةةائح التةةي تصةةب فةةي المسةةائل العلميةةة واالجتماعيةةة
()1

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

()2

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

. 2019

االبتدائية والمتوسطة والثانوية فيها ثم اكملت دراستها الجامعية والتحقت بقسم التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة

الموصل وحصلت على البكالوريوس سنة،1995والماجستير سنة  ،2006والدكتوراه سنة  ،2010وهي

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

الباحث بنسخة منها.
()3

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ المساعد الدكتورة نهاية محمد صالح ،كلية التربية الساسية ،جامعة

()4

رابحة محمد خعير عيسى الجبوري ،ولدت في مدينة الموصل سنة  ،1971وأنهت دراستها االبتدائية

الموصل ،في .2019/11/17

والمتوسطة والثانوية فيها ثم اكملت دراستها الجامعية فيها أيعاً وحصلت على البكالوريوس من جامعة
الموصل ،كلية اآلداب ،قسم التاريخ ،كما حصلت على الماجستير سنة  ،2001والدكتوراه سنة ،2006
وهي اآلن أُستاذ تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر في قسم التاريخ ،بكلية اآلداب ،السيرة الذاتية

والعلمية للدكتورة رابحة محمد خعير التي زودت الباحث بنسخة منها وينظر :رئاسة جامعة الموصل،

عمادة كلية اآلداب ،شعبة الموارد البشرية ،اإلعبارة الشخصية للدكتورة رابحة محمد خعير.
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والتي تحمل في طياتها ثقافته العالية وحكمته الرصينة )).........

.

وبعدها ،واصل الباحث الستاذ الدكتور محمد علةي داهةش ،البحةث والتةألي

والنشةر،

م ةةدققاً ف ةةي المواع ةةيع ،وباحثة ةاً ع ةةن النة ةوادر فيه ةةا لتق ةةديمها للق ةةار العرب ةةي ،وخ ةةالل بع ةةعة
سةةنوات لةةم تتجةةاوز المةةدة الصةةغرية للتقةةديم إِلةةى مرتبةةة السةةتاذية ،قةةدم خمسةةة بحةةوث مةةع
كتابةةه المطبةةوع عةةن ((الش ةري

أحمةةد الريسةةوني)) ،وبعةةد بعةةعة شةةهور كانةةت نتةةائ التقةةويم

العلمةةي تتطةةابق مةةع مةةا هةةو مطلةةوب فةةي الترقيةةة العلميةةة بدرجةةة أسةةتاذ ،فقةةد حصةةل علةةى

تقييمةةات خمسةةة بدرجةةة ((أصةةيل)) مةةن َّ
مقيمةةين داخةةل العةراق وخارجةةه .ولمةةا كةةان المطلةةوب
ثالثةةة بحةةوث بدرجةةة ((أصةةيل)) فقةةد كانةةت النتيجةةة وافيةةة لمةةا هةةو مطلةةوب لترقيةةة السةةتاذية
.
حظية ةةت نتيجة ةةة التقية ةةيم للبحة ةةوث بابتهة ةةاج مجلة ةةس جامعة ةةة الموصة ةةل بة ةةاعت ار

رئة ةةيس

الجامعةةة السةةتاذ الةةدكتور قبةةيس سةةعيد الفهةةادي الةةذي قةةال((:هكةةذا تكةةون البحةةوث العلميةةة
))......

.

رقّي إِلى مرتبةة الُسةتاذية فةي المةدة الصةغرية للترقيةة اعتبةا اًر مةن . 1997/11/4

وحصل على كتاب شكر وتقدير ومكافةأة ماليةة مةن قبةل السةيد وزيةر التعلةيم العةالي والبحةث
العلمي
()1

وهةذا ياكةد أن الباحةث ،أُسةتاذ مةتمكن يتمتةع بقةدر عةال مةن العلميةة التةي أوصةلته

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ المساعد الدكتورة رابحة محمد خعير الجبوري ،كلية اآلداب،

جامعة الموصل ،في .2019/11/18
()2
()3

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل.2019/10/16 ،

قبيس سعيد عبدالفتا الفهادي ولد في مدينة الموصل في 1947وأنهى دراسته االبتدائية والمتوسطة

والثانوية فيها ثم اكمل دراسته الجامعية فيها أيعاً وحصل على البكالوريوس سنة  ،1967سافر الى لندن
وحصل على الماجستير من جامعة مانشستر سنة1969والدكتوراه من جامعة هيل سنة ،1972كما شغل

مناصب عدة منها رئيساً لجامعة الموصل 2002-1992ينظر :عمر محمد الطالب ،موسوعة أعالم

الموصل في القرن العشرين ،دار أبن الثير ،جامعة الموصل  2008وينظر :العال  ،خمسون عاماً من

تاريخ جامعة الموصل ،ص.287
()4
()5
()6

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل.2019/10/16 ،

رئاسة جامعة الموصل ،المر الجامعي المرقم  5571/16/9المارخ في .1998/9/2

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،المر اإلداري المرقم  5575 /10/ 9المارخ في .1998/9/2
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إِلى هذه المرتبة لما بذله من جهود في البحث والكتابة خدمة للبحث التاريخي .
إن
وفةةي هةةذا السةةياق يةةذكر السةةتاذ الةةدكتور خليةةل علةةي م ةراد قولةةه (( :فةةي الحقيقةةة ّ
حصةةول الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش علةةى درجةةة الُس ةتاذية فةةي مجةةال تخصصةةه وهةةو فةةي
منتص

الربعينات من العمر دليل واعح على أصالة أبحاثه ورصانتها العلمية))

.

((إن الةةدكتور محمةةد
ويةةذكر الةةدكتور سةةلطان جبةةر سةةلطان فةةي هةةذا المجةةال قةةائالً ّ :
علة ةةي داهة ةةش أُسة ةةتاذ جة ةةاد ،متمية ةةز فة ةةي تخصصة ةةه سة ةةابق لأق ارنة ةةه بحصة ةةوله علة ةةى مرتبة ةةة
االسةةتاذية))  .ويعةةي

الةةدكتور سةةلطان عةةن دوره فةةي القسةةم وعةةن كفاءتةةه العلميةةة قةةائالً:

((فكةةان لمشةةوراته العلميةةة الثةةر الكبيةةر فةةي إثةراء المسةةيرة العلميةةة للقسةةم ،وتحديةةداً الد ارسةةات
العليا (الماجستير والدكتوراه) المةر الةذي جعةل الكثيةر مةن طلبةة الد ارسةات العليةا المتميةزين

يسعون للعمل معه رغم صرامته العلمية)) .
وفيمةا يخةص موعةوع (الصةرامة العلميةة) يةذكر الةدكتور صةفوان نةاظم دااد

قولةةه:

((ان الصة ةرامة العلمي ةةة الت ةةي تمت ةةع به ةةا أُس ةةتاذنا ال ةةدكتور محم ةةد عل ةةي داه ةةش كان ةةت مفت ةةا
النجةةا بالنسةةبة لنةةا نحةةن تالميةةذه ،ويكفةةي أنهةةا جعلةةت لنةةا اسةةماً فةةي اختصاصةةنا فةةي تةةاريخ

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

()1

مراد ،شهادة خطية ،المصدر السابق.

()3

شهادة خطية من الدكتور سلطان جبر سلطان الى الباحث في .2019/11/17

()2

()4

شهادة خطية من الدكتور سلطان جبر سلطان الى الباحث في .2019/11/17

صفوان ناظم دااد ،ولد في مدينة الموصل في  ،1974/ 12/ 13واكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة

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

اآلداب ،جامعة الموصل ،بمرتبة أُستاذ مساعد ،السيرة الذاتية للدكتور صفوان ناظم دااد التي زود الباحث

بنسخة منها وينظر :رئاسة جامعة الموصل ،عمادة كلية اآلداب ،شعبة الموارد البشرية ،اإلعبارة

الشخصية للدكتور صفوان ناظم دااد.

()5

مقابلة شخصية للباحث مع الستاذ المساعد الدكتور صفوان ناظم دااود ،كلية اآلداب ،جامعة

الموصل ،في .2019/12/1
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المةةة العربيةةة وتاريخهةةا المجيةةد)) منحتةةه المانةةة العامةةة التحةةاد المةةارخين العةةرب ((شةةهادة
التاريخ العربي)) في الثاني من شهر صفر  1422الموافق  26نيسان/أبريل . 2001
أن يكةون
ومن الجدير بالذكر أن الباحث الُستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش اسةتطاع ن
نخبةةة متخصصةةة فةةي تةةاريخ المغةةرب العربةةي الحةةديث والمعاصةةر ،بقسةةم التةةاريخ فةةي كليةةة
اآلداب ،جامعة ةةة الموصة ةةل مة ةةنهم السة ةةتاذ المسة ةةاعد الة ةةدكتور صة ةةفوان نة ةةاظم دااد ،السة ةةتاذ
المسةةاعد الةةدكتور سةةعد توفيةةق عبةةداهلل  ،السةةتاذ المسةةاعد الةةدكتورة رابحةةة محمةةد خعةةير،
االستاذ المساعد الدكتور محمةد علةي محمةد عفةين (عميةد كليةة واآلداب حاليةاً) فعةالً عةن
أسةةاتذة آخةرين فةةي كليةةات أخةةرى مةةنهم الُسةةتاذ المسةةاعد الةةدكتورة نهايةةة محمةةد صةةالح ،كليةةة
التربي ةةة الساس ةةية ،والس ةةتاذ المس ةةاعد ال ةةدكتورة كف ةةا عب ةةاس ،مرك ةةز الد ارس ةةات و ِ
اإلقليمي ةةة،
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
طلب ةةة م ةةن اختصاص ةةات أُخ ةةرى ،وص ةةار هة ةاالء الطلب ةةة أس ةةاتيذ ف ةةي الكلي ةةات والجامع ةةات
العراقية ،منهم الدكتور فارس تركي محمود والدكتور محمةد وليةد والةدكتورة لمةى عبةد العزيةز
والدكتور نزار المختار من تونس وغيرهم .

ومةةن المهةةام العلميةةة التةةي أوكلةةت لةةهَّ ،أنةةه صةةار فةةي سةةنة  2001عع ةواً فةةي هيئةةة

تحريةةر مجل ةة آداب ال ارفةةدين

التةةي كةةان رئةةيس تحريرهةةا السةةتاذ الةةدكتور عةةامر سةةليمان

سةةنة  . 2003وكةةذلك كل ة

بمنصةةب نائةةب رئةةيس جمعيةةة المةةارخين واآلثةةاريين العراقيةةة،

وكانةةت تصةةدر عةةن كليةةة واآلداب ،جامعةةة الموصةةل ،وظةةل ععةواً فةةي هيئتهةةا اإلداريةةة إِلةةى

فرع نينوى منذ سنة  1995التي كان رئيسةها الُسةتاذ الةدكتور ابةراهيم خليةل احمةد العةال ،

وقام إِلى جانةب زمالئةه بعقةد نةدوات متعةددة تخةص مسةتقبل العةراق والةوطن العربةي ،فعةال
()1

شهادة التاريخ العربي،اتحاد المارخين العرب ،في  2001/4/26ينظر :الملحق رقم ( .)10

()3

مجلة آداب الرافدين ،وهي مجلة علمية محكمة ،تعنى بنشر البحوث الخاصة بالعلوم اإلنسانية تصدرها

()2

ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني .

كلية اآلداب ،جامعة الموصل ،صدر عددها الول سن ،1971وتصدر ثالث مجلدات كل سنة ،وأصدرت
المجلة  75مجلدا منذ تأسيسها ومازالت تصدر حتى اليوم ،رئاسة جامعة الموصل ،كلية اآلداب ،دليل

المجلة .الطائي ،المصدر السابق ،ص .211

396

حزيران (2022/6/16م) 1443/هـ

العدد ()89

عن اشتراكه في العديةد مةن النةدوات والمةاتمرات والنشةطة الثقافيةة التةي كانةت تعقةدها كليةة
واآلداب ومركز الدراسات واالقليمية .

تف ةةر بع ةةد س ةةنة  2003إِل ةةى ت ةةدريس طلب ةةة الد ارس ةةات العلي ةةا الماجس ةةتير والةةدكتوراه ث ةةم

الةةدكتوراه فقةةط  .وخةةالل هةةذه المةةدة أشةةر علةةى العديةةد مةةن الرسةةائل والطةةاريح الجامعيةةة
والتي صةبت أغلةب عناوينهةا فةي التةاريخ الحةديث والمعاصةر ،وبالتحديةد فةي تةاريخ المغةرب

العرب ةةي الح ةةديث والمعاص ةةر ال ةةذي أص ةةبح َّ
متمية ة اًز في ةةه .وع ةةن ذل ةةك يش ةةير الم ةةارخ المص ةةري
مصطفى عبدالغني ومن خالل قراءآته لذبحاث والكتب ((يعد الستاذ الةدكتور محمةد علةي

داه ةةش أب ةةرز م ةةن تخص ةةص ف ةةي ت ةةاريخ المغ ةةرب العرب ةةي المعاص ةةر عل ةةى مس ةةتوى جامعة ةة

الموص ةةل ،والجامع ةةات العراقي ةةة الُخ ةةرى))( ) .ويق ةةول عن ةةه االس ةةتاذ ال ةةدكتور إِبة ةراهيم خلي ةةل
الع ةةال

((يع ةةد الُس ةةتاذ ال ةةدكتور محم ةةد عل ةةي داه ةةش ف ةةي عة ةوء بحوث ةةه ود ارس ةةاته وكتبةةةه

ةيال ف ةةي الحي ةةاة المهني ةةة م ةةن أب ةةرز
المنش ةةورة وف ةةي ع ةةوء معرفت ةةي الشخص ةةية ب ةةه كون ةةه زم ة ً
المتخصصةين فةةي تةاريخ المغةةرب العربةةي الحةديث والمعاصةةر فهةةو صةاحب مدرسةةة مغاربيةةة
في جامعةة الموصةل ،وفةي الةوطن العربةي مةن خةالل مةا كتبةه ومةا أشةر عليةه مةن رسةائل
ماجستير وأطاريح دكتوراه في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر منةذ سةنة ))1995
.
ويذكر السةتاذ الةدكتور خليةل علةي مةراد قةائالً (( :يكتسةب عمةل الةدكتور محمةد علةي

داهةةش فةةي هةةذا المجةةال أهميتةةه مةةن حقيقةةة قلةةة السةةاتذة المتخصصةةين فةةي تةةاريخ المغةةرب

العربي المعاصر في الجامعات العراقية أوالً ،وقلة المصادر والمراجع في المكتبات العراقيةة
ع ةةن المغ ةةرب العرب ةةي المعاص ةةر ،وك ةةون العدي ةةد منه ةةا مالف ةةات عام ةةة ،وله ةةذا حظي ةةت كت ةةب

وأبحاث الةدكتور محمةد علةي داهةش بأهميةة خاصةة بالنسةبة للبةاحثين العةراقيين فعةالً عةن
أص ةةدائها الطيب ةةة عل ةةى نط ةةاق ال ةةوطن العرب ةةي عام ةةة وأقط ةةار المغ ةةرب العرب ةةي عل ةةى وج ةةه

()46
()47

عبد الغني ،المصدر السابق ،ص.287
م دونة الدكتور ابراهيم العال

الرابط

:

على شبكة المعلومات الدولية (النترنيت) على

على شبكة المعلومات الدولية(االنترنيت) على الرابط

:

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com /

()3

مدونة الدكتور ابراهيم العال

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com /
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أن ال ةةدكتور محم ةةد عل ةةي داه ةةش ي ةةأتي ف ةةي طليع ةةة الم ةةارخين
الخص ةةوص .وأس ةةتطيع الق ةةول ّ
العراقيين المتخصصين في تاريخ المغرب العربةي الحةديث والمعاصةر ،وهةو مةارخ أكةاديمي
اعتمةد مةنه البحةث التةةاريخي فةي كتاباتةه التةي تميةةزت بالرصةانة العلميةة وعكسةت اطالعةةه

الواسع على تاريخ أقطار المغرب العربي ومصادره الساسية))
وقد أشاد في كتاباته الستاذ الدكتور ذنون الطائي

.

صاحب كتةاب (التحفةة الالمعةة

((يعةد الةدكتور محمةد علةي داهةش واحةداً
من مارخي الجامعة) حين كتب عنةه مةا نصةه ُ :
مةةن أبةةرز أسةةاتذة التةةاريخ الحةةديث والمعاصةةر ،المتفةةرد بأسةةتاذيته فةةي تةةاريخ المغةةرب العربةةي
الح ة ةةديث والمعاص ة ةةر ،س ة ةةمته الجدي ة ةةة والرص ة ةةانة ف ة ةةي انج ة ةةاز البح ة ةةوث والمالف ة ةةات العلمي ة ةةة
والكاديمية وفي حسن اختيار الموعوعات التاريخية ،وهذا ما نستنتجه مةن خةالل إنجا ازتةه

البحثية المتواترة ومشاركاته العلمية في الندوات والماتمرات العلمية داخةل العةراق وخارجةه .
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
التراكيب اللغوية الصعبة وغريةب اللفةاظ  .وهةو بةذلك يقةدم مادتةه العلميةة بكةل يسةر للقةار
)).............

.

درس فةةي الجامعةةات الليبيةةة عةةن الباحةةث السةةتاذ
يةةذكر الةةدكتور زهيةةر النحةةاس الةةذي َّ

ال ةةدكتور محم ةةد عل ةةي داه ةةش أَّنة ةه ((أح ةةد الس ةةاتذة الش ةةباب الالمع ةةين ف ةةي الت ةةاريخ الح ةةديث

والمعاصةةر لمنطقةةة المغةةرب العربةةي ،ولةةه الكثيةةر مةةن البحةةوث والد ارسةةات والكتةةب فةةي هةةذا
االختصةةاص ،وهةةو فع ةالً عةةن ذلةةك أصةةبح معروف ةاً لةةدى السةةاتذة المغاربةةة ،وتلقةةى بحوثةةه
()1
()2

مراد ،رسالة خطية ،المصدر السابق .ص.2

ذنون يونس الطائي ،ولد في مدينة الموصل سنة  ،1959وأكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة

واإلعدادية فيها ،ثم دخل قسم التاريخ بكلية اآلداب جامعة الموصل ،وحصل على شهادة البكالوريوس،

وبعدها نال الماجستير والدكتوراه من الكلية نفسها ،وكان عنوان رسالته للماجستير (االتجاهات اإلصالحية
في الموصل منذ أواخر العهد العثماني حتى تأسيس الحكم الوطني) بإش ار

الجميل  .ينظر ،ابراهيم العال  ،موسوعة المارخين ،ج ،2ص163

( )3الطائي ،المصدر السابق ،ص . 207
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ودراساته صدى كبي اًر واسعاً هناك))
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.

ومةن الجةدير بالةةذكر أن بحةوث ود ارسةات وكتةةب الباحةث السةتاذ الةةدكتور محمةد علةةي

داهةةش نشةةرت فةةي المجةةالت ودور النشةةر العراقيةةة والعربيةةة (سةةوريا – لبنةةان – السةةعودية –

ةدى
اإلم ةةارات العربي ةةة المتح ةةدة – مص ةةر -الردن  -ليبي ةةا  -المغ ةةرب) وأص ةةبح له ةةا ص ة ً
واسعاً في الجامعات العربية و العراقية ،من خالل اعتماد الرسائل والطاريح الجامعية عةن

المغةةرب العربةةي علةةى معظةةم كتاباتةةه ،فع ةالً عةةن إشةةادة بع ة

الصةةح

المغربيةةة بنتاجاتةةه

العلمية ،كما هو واعح عبر شبكة النترنيت( ) .ونتيجة لذلك ،وكمةا جةاء فةي شةهادة وسةام

تمّيةةز والمبةةدع فةةي خدمةةة تةةاريخ وتةراث المةةة عبةةر تاريخهةةا
الم أ
المةةارخ العربةةي ((تقةةدي اًر لةةدوره ُ
((يمةنح السةتاذ الةدكتور
المجيد))،
وبناء على قرار المانة العامة التحاد المارخين العربُ ،
ً
محمةةد علةةي داهةةش مةةن القطةةر الع ارقةةي ،وسةةام المةةارخ العربةةي)) فةةي الول مةةن شةةهر محةةرم

سنة 1436ه ،الموافق  25تشرين الول سنة2014م( ).

يذكر الباحث الستاذ الةدكتور محمةد علةي داهةش ،أن آخةر كتةاب صةدر فةي المغةرب
بعنةوان ((الخطةةابي ملهةةم الثةةورات المسةةلحة)) ،عةةن مركةةز الخطةةابي لد ارسةةة الحةةروب الثوريةةة
الربةةاط ،فةةي ايلةةول  /سةةبتمبر ،2019اعتمةةد فيةةه البةةاحثون علةةى ثالثةةة كتةةب مةةن كتبةةه ،
فعالً عن الصدى الذي لقيته مالفاته والسيما كتابه( المغرب العربةي االسةتم اررية والتغييةر)

 ،2015وكتةةاب (الدولةةة العثمانيةةة والمغةةرب ،إشةةكالية الص ةراع والتحةةال )  ،2011وكتةةاب
(د ارسة ةةات فة ةةي تة ةةاريخ المغة ةةرب العربة ةةي الحة ةةديث والمعاصة ةةر) ،2014إذ نجة ةةد الكثية ةةر مة ةةن
العةةرو

والتعليقةةات علةةى هةةذه الكتةةب مشةةيدة بهةةا علةةى شةةبكة النترنيةةت ومكتوبةةة بةةأقالم

عربية جزائرية ومغربية خاصة ( ).

فعالً عن بحوثه التي بلغت أأكثر من ( )27بحثاً وهي :
()1

النحاس ،المصدر السابق ،ص. 88

()2

ينظر شبكة المعلومات الدولية (النترنيت)) على الرابط https//books-library.online /ektab,

()3

ينظر  :الملحق رقم ( .)10

()5

ينظر شبكة المعلومات الدولية (النترنيت)على الرابط https//books-library.online,ugn

com,

()4

مقابلة شخصية للباحث مع االستاذ الدكتور محمد علي داهش ،الموصل ،في .2019 / 11 / 18
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أحمد الريسوني ومقاومة النفوذ الجنبي في المغرب . 1912 - 1900

 .2دور عمر المختار في نشر اإلسالم في افريقيا جنوب الصحراء . 1906 - 1896
 .3معركة البيبان في المغرب سنة . 1925
 .4ثورة الري

المغربية من خالل جريدة االستقالل العراقية .

 .5عمر المختةار وحركةة المقاومةة المسةلحة فةي ليبيةا عةد االسةتعمار االيطةالي -1911
. 1931
 .6ثورة الري

وصداها في الصحافة العراقية . 1927- 1921

 .7تركيا والمغرب في التسعينات

.

 .8العالقات المغربية  -العثمانية . 1830-1648
 .9محمد عبدالكريم الخطابي ،الوحدة والنهعة لمواجهة التحديات االستعمارية
.10العالقات المغربية  -العثمانية 1658-1510

.

.11العراق وقعايا التحرير في المغرب العربي 1958-1921
.12لسان الدين ابن الخطيب مارخاً

.

.

.

.13علي القلصادي وأثره في الفقه اإلسالمي في المغرب والندلس

.

()1

بحث نشره في مجلة دراسات عربية ،بيروت  -لبنان .1985

()3

بحث نشره في دراسات عربية ،بيروت  -لبنان .1986

()5

بحث نشره في مجلة المارخ العربي ،بغداد  -العراق 1988

()7

بحث نشره في مجلة دراسات تركية ،مركز الدراسات التركية ،جامعة الموصل ،العراق .1991

()9

بحث نشره في مجلة آفاق عربية ،بغداد  -العراق .1995

()2

بحث نشره في مجلة مرآة المة ،الدوحة  -قطر .1986

()4

بحث نشره في مجلة دراسات عربية ،بيروت -لبنان .1988

()6

بحث نشره في آفاق عربية ،بغداد -العراق .1991

()8

بحث نشره في مجلة حولية كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية ،الدوحة – قطر 1995

()10

بحث نشره في مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية ،طرابلس  -ليبيا .1996

()12

بحث اشترك في ه مع كبار المارخين في ماتمر((لسان الدين ابن الخطيب))الذي عقد في مدينة فاس

()11

بحث نشره في مجلة آفاق عربية ،بغداد -العراق .1996

المغربية ونشره في مجلة الرافد. 1997 ،
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.

 .14موريتانيا  -الثقافة والدولة والمجتمع

 .15العالقات المغربية – العثمانية 1912 - 1830
 .16موريتانيا في مواجهة فرنسا

.

.

 .17الحركة الوطنية المغربية في مواجهة الحماية االسبانية
 .18الحركة الوطنية الجزائرية 1962 -1830

.

.

 .19المغرب في مواجهة االحتالل اإلسباني ثورة الري

.

نموذجاً

 .20الوعاع والتطورات السياسية في موريتانيا 1960 - 1903
 .21الموق

العربي من الظهير البربري في المغرب

.

 .22المغرب في مواجهة النزعة التوسعية العثمانية (قسمان)
 .23الماسسة العسكرية في ظل جمهورية الري
 .24المغرب وعرورة التجمع اإلقليمي
 .25الموق

.

.

.

.

الفرنسي من محاوالت التحال

العثماني  -المغربي .

 .26المغة ةةرب والهوية ةةة العربية ةةة اإلسة ةةالمية ،د ارسة ةةة فة ةةي التجربة ةةة الفرنسة ةةية فة ةةي المغة ةةرب
()1

بحث اشترك فيه مع كبار المارخين في ماتمر ((المدرسة الفقهية المغربية الندلسية)) الذي عقد في

()2

بحث نشر في مجلة أفاق الثقافة والتراث ،االمارات العربية المتحدة . 1997

()4

بحث نشره في مجلة كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قار يونس ،بنغازي  -ليبيا .1999

()6

بحث نشره في مجلة الفكر السياسي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق  -سوريا . 2000

()8

بحث نشره في مجلة الفكر السياسي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق -سوريا . 2002

مدينة طنجة المغربية عام  2012ونشره في مجلة الرافد.1998،
()3

بحث نشره في مجلة حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ،جامعة قطر ،الدوحة -قطر . 1998

()5

بحث نشره في مجلة كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قار يونس ،بنغازي -ليبيا .2000

()7

بحث نشره في مجلة آداب الرافدين ،جامعة الموصل ،الموصل  -العراق . 2004

()9

بحث نشره في مجلة التاريخ العربي ،جمعية المارخين المغاربة ،الرباط – المغرب . 2004

()10

بحث نشره في مجلة آداب الرافدين ،جامعة الموصل ،الموصل  -العراق . 2002 ،2001

()12

بحث نشره في مجلة آداب الرافدين ،جامعة الموصل ،الموصل العراق . 2004

()11

بحث نشره في مجلة صدى التاريخ ،اتحاد المارخين العرب ،بغداد  -العراق . 2001

()13

بحث أرسل للمشاركة في أحد الماتمرات في المغرب . 2009
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العربي .
 .27العالقات الليبية -التركية .
ومن الجدير بالذكر فقد أشاد بثقافته وعلميتةه ورصةانة كتبةه وأبحاثةه ،المةارخ المغربةي
محمد بن عةزوز حكةيم

فةي مقدمةة الناشةر لكتابةه عةن الشةري

أحمةد الريسةوني ،إذ يقةول،

أن ال ة ةةدكتور محم ة ةةد عل ة ةةي داه ة ةةش ((باح ة ةةث مش ة ةةهور بجديت ة ةةه ضواخالص ة ةةه للبح ة ةةث العلم ة ةةي

الموع ةةوعي))

 ،كم ةةا أن الباح ةةث الس ةةتاذ ال ةةدكتور محم ةةد عل ةةي داه ةةش ك ةةان دائمة ةاً م ةةا

يحصةةل علةةى تقةةدير( جيةةد جةةداً) أو (امتيةةاز) فةةي اسةةتمارة التقةةويم السةةنوي لداء المدرسةةين

التي كانت تصدرها كلية واآلداب نظ اًر لجهوده ونشاطه الكاديمي والثقافي .
الخاتمـــــــة

ُيعةةد الباحةةث السةةتاذ الةةدكتور محمةةد علةةي داهةةش مةةن أبةةرز البةةاحثين الةذين كتبةوا
عن تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر في جامعةة الموصةل وفةي الجامعةات العراقيةة

بع ةةت مس ةةيرته العلمي ةةة ود ارس ةةاته ومالفات ةةه ،فه ةةو وطن ةةي
.
ّ
ويتمي ةةز بس ةةمات منهجي ةةة ثابت ةةة طأ أ
ال ةوالء وعروبةةي االتجةةاه ،ضواسةةالمي ضوانسةةاني التوجةةه ،وهةةو فةةي مسةةيرته الحياتيةةة ،ووظيفتةةه

المهنية ةةة وال علمية ةةة يعكة ةةس حالة ةةة مة ةةن الجدية ةةة والصة ةةدق والمانة ةةة فة ةةي االنتمة ةةاء إِلة ةةى جة ةةذره
االجتمةةاعي والتةةاريخي والعلمةةي ،وبةةذلك يطةةر نفسةةه ب أَّن ةه وليةةد المدرسةةة التاريخيةةة العراقيةةة
المعروفةةة بسةةماتها الوطنيةةة والعربيةةة واإلنسةةانية  .وهةةو ابةةن بيئتةةه الموصةةلية ،فةةي وعةةعها
()1

بحث أرسل للمشاركة في احد الماتمرات العربية في الجزائر عام . 2009

()2

بحث نشر في مجلة دراسات تركية ،جامعة الموصل ،ومركز الدراسات التركية ،السنة(،)3

()3

محمد بن عزوز حكيم ولد في  24ايلول  /سبتمبر 1924في مدينة تطوان ،وهو من اصل اندلسي

العدد(.1993،)4

درس االدب في الجامعة المركزية في مدريد وتخرج منها سنة  ،1946وحصل على الدبلوم من جامعة

سرقسطة وتولى العديد من المناصب االدارية والسياسية ،كما عمل مترجما للملك محمد الخامس ونجله
الحسن الثاني ،وله العديد من المالفات باللغتين العربية واالسبانية ،ويعد كبير مارخي المغرب .ينظر على

شبكة المعلومات الدولية(االنترنيت) على الرابط › .https://majles.alukah.net

()4
()5

محمد علي داهش ،الشري

احمد الريسوني ،حياة وجهاد ،دار تطوان ،1996،ص.1

استمارة تقويم أععاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسة .1988المارخة في  1988/9/17إستمارة

تقويم أععاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسة 2008-2007المارخة في.2008/8/4
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االجتماعي والسياسي ،وابن ماسساتها العلمية من االبتدائية وحتى الجامعة والم ارحةل العليةا

في تحصيل الشهادة الجامعية ،والمراتب العلمية التي حصل عليها ،من مسةاعد باحةث إِلةى
مرتب ةةة الس ةةتاذية  .وعب ةةر ه ةةذه المس ةةيرة الحياتي ةةة والعلمي ةةة ( ،)2018_1978أ َّكة ةد انتم ةةاءه

الواعح لطبقته وعراقيته وعروبته ضواسالميته ونزعتةه اإلنسةانية فةي الوقةو فةي كتاباتةه عةد
الظلةم ،ومةن أجةل تحقيةق العدالةة االجتماعيةةة ،فكتةب عةد االسةتعمار والصةهيونية ،وأ َّكةد أ َّن
كليهمةا ((لعنةةة علةةى الشةةعوب العربيةة)) ،وعليةةه كةةان فةةي جميةةع مةا كتبةةه يصةةب فةةي عةةرورة
المقاومة الدائمة وبكل أشكالها للقوى االستعمارية والصهيونية ،من أجةل الةدفاع عةن الحريةة

واالستقالل .

وفي مرحلة ما بعد االستقالل لذقطار العربية ،والمغاربية خاصة ،كان ياكد دوماً

على عرورة القعاء على آثار ومخلفات االستعمار ،وفي هذا الجانب ،كانت الهوية
العربية اإلسالمية أهم ما يشغل باله ،ويتعح هذا االتجاه العروبي االسالمي في كتاباته
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
متداخلة متماهية تاكد إيمانه العميق بمبادئه الوطنية والعربية واإلسالمية وحتى اإلنسانية
 .وجاءت كتاباته عن تاريخ المغرب العربي خاصة ،والقوى االستعمارية التي هيمنت

عليه ،تاكد إنه وق

بقوة عد الظاهرة االستعمارية بكافة أشكالها ورموزها ،وأنحاز ِإلى

جانب الشعب وكفاحه المسلح والسياسي من أجل الحرية واالستقالل ،ومن ثم من أجل

العدالة االجتماعية والديمقراطية والتعددية ،واحترام التنوع داخل الوحدات الوطنية ،مع
التأكيد على العمل المشترك من أجل حماية الوطن وسيادته وأمنه وتحقيق مسيرته التنموية
بجهد موحد يعكس وطنية المواطن الذي يحب أن يرتفع ويسمو فوق االنتماءات الفرعية

القومية والدينية والمذهبية ،وكانت مسألة العمل الوطني واالقليمي والعربي الموحد من

أبرز ما سعى إِلى توعيحه وتقديمه ،وفي الوقت نفسه يحاول أن يصغر ويقزم النزوع
الفردي والفئوي الذي يسعى إِلى تفكيك ضواععا

العمل الوطني الموحد ،ويشرخ النسي

االجتماعي الوطني الموحد تاريخي ًا وكفاحياً ،ولعل تمسكه ودفاعه عن مغربية (الصحراء

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

والتفتت الذي يحيل ِإلى العع

. الدولية وأطماعها

The Scientifie Biography 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 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.
Key words : nasha'a ؛Dahish  ؛Mohameed Ali.
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