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الدكتور عماد عبد السالم رؤوف دراسة في سيرته  ألستاذ ا

 العلمية

 عروبة جميل محمود 

   مركز دراسات الموصل

 (   2022/ 9 /9قبل للنشر في   2022/ 8/8)قدم للنشر في  
    : الملخص

السيرة العلمية لألستاذ الدكتور عماد عبد السالم رؤوف بوصفه مؤرخا أكاديميا  يهدف البحث إلى دراسة  

والمقاالت والمشاركات في  عرف بغزارة  نتاجه المعرفي على صعيد إصدار المؤلفات  ونشر البحوث 

ر  و كانت ألسرته  دور كبي اتضح لنا حبه الكبير لدراسة التاريخ والخوض فيه ، ، كماالندوات  والمؤتمرات

في بناء تكوينه  الفكري من خالل توفير الظروف المالئمة له ، لكي يدرس  في أحسن مدارس بغداد 

 .   ويستفيد من مكتباتها

 

Prof. Dr. Imad Abdel Salam Raouf A study in 

his scientific biography 

Ourba  jameel    Mahmood 
Mosul Studies Center 

Abstract: 

 The research aims to study the scientific biography of Prof. Dr. Imad Abdel 

Salam Raouf as an academic historian known for his abundant knowledge 

in terms of publishing literature, publishing research, articles, and 

participation in seminars and conferences 

It became clear to us his great love  for studying  history and  delving in to 

it ,and his  family   had  a great  role in  building  his  intellectual  formation 

by providing the appropriate conditions  for him to study  in the best 

schools in  Baghdad and benefit    from its  libraries.  
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 المقدمة:

زخر مدينة الموصل بالعلماء  الباحثين المؤرخين المبدعين  والكتاا  علاا امتادا  ت   
البااار م ماان خاا   وبصاااماته  تاريخهااا اليااديل والمعاصاار و ااد ءاااه لهااؤ ء   ااهاماته  

الاااين ءر ااوا واال أو اااته  للكتابااة أهاا  اا اااتام والمااؤرخين العاارا يين ءاااه ماان  مؤلفاتاا  
 العلمية ي حظ  الغزارم في انجا  البيوث والمؤلفات  فضا التاريخية والمتتبع لمسيرت   

مياااور تناااو  الميااور  خمسااة   لااا ساا  البياال تيقيااا العديااد ماان المخ.و ااات  عاان 
 ت.اار  و  لااا ااو   اايرت  العلميااة واختيااارا رميسااا لمرءااز  حياااء التااراث العلمااي العربااي 

 أراءوعااارل المياااور الثالااال   ونظرتااا  للتاااراث  التااااري فاااي  أرامااا   لاااا  الثاااانيالمياااور 
الكتا  الميققاة  والكتا   أها    لااالراباع    وت.ار  المياور المؤرخين المعاصرين لا  ييا   

وااخيار فقاد تنااو  طاروم الماؤر  عناد اا اتاو الادءتور  الخاام أماا المياور       المؤلفة
وفاتااا  رحمااا  ا اا اااتاو الااادءتور عماااا  عباااد السااا   ر و  وفاااي نهاااااة البيااال  عماااا  

عاان هاااا الةخصااية  ألكتاباا الاااد  فعنااي  لااا  واامااروا ااهن  ا فساايا وناتاا   
  ووهااو ا العلميااة فااي بغاادا  وولاا  اتاا نتاو الموصاالية المتمياازم وءاناا  معظاا  

   تناولتها هاا الدرا ة ا با   

  األول :    المبحث

 سيرته العلمية : -1

  مان 1948ولد عما  عبد الس   بان ميماد ر و  الع.اار فاي بغادا   انة     
عبا اااية   اااهن  فاااي ميلاااة النباااي عاملاااة موصااالية تنتماااي  لاااا ي  الع.اااار وهاااي أ ااارم 

بعاد في ءنف أ رت   في  اره   الكاامن  فاي ميلاة  الساعدوه  عما     نةأ   (1)وروي 
ا عظميااة  و ااد طاايد والاادا   فااي  ارهاا   السااابا  فااي ماان عماارا   اانتين  أو اه  ضااا 
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عناادما بلااا عمااا  السا  ااة و   ( ارهاا   الجديااد علااا ارل والدتاا  الساايدم )مثيلااة عبااد ا 
فااي ميلااة را بااة   ة ار حديثاا  لاااماان عماارا انتقلاا  أ اارت   ارهاا  ماان ميلااة السااعدوه  

مدر اااة   لاااا أخاااواا بتااادامي   فانتقااال ماااع  ااو فاااي الصاااف حاااين وا  خااااتوه  وءااااه 
  وءانا  ا بتدامياة ت مدر اة النيارا  لااان  ل  يبقا فيها فانتقال     اليريرد ا بتدامية    

فاااي   اااا  فااايا يتفاااري مااان  ربوناااة يتصااال احاااد منفاااايها بةااااري ااماااين المتصااال  تقاااع 
ءانا  اا ار   لاا  ارها    و ه التعلاي  والتاي   بساحة اامين ) احة الرصافي الياو  (

  لااول   ررت أ رت  نقل    أ اس المدر ة ل  اهن ويدا و  بالمستوى   وعلافي هاا  
في ميلة العا ولية  وبعد  كما  عامين من الدرا اة فيهاا   ارر مدر ة القب  ا بتدامية  

والادا نقلاا   لااا  حاادى المادارس النمووويااة  ب يااة اليصااو  علاا مسااتوى  را ااي أفضاال 
فاااي ميلاااة الو يرياااة  ليهاااوه احاااد ت ميااااها   موه أمدر اااة المااا  لاااالااا   ومااان لااا  انقااال 

عاااان و اااارعاه مااااا  حااااظ  عمااااا  عبااااد الساااا   ر و  ارتفاااااي  مسااااتوى هاااااا المدر ااااة 
التعلي   من حيل ا هتما   والترءيز علا النةا ات  نمط السابقة  من حيل المدارس  

النةاااا ات ماااا و اااد وواااد فاااي هااااا الااارح ت  المدر اااية    المو ااايقا والر ااا  ال صااةية 
 را ات  ا بتدامياة انتقال  لاا المتو ا.ة للدرا اة فاي   وبعد أه أكمل  (2)ايقا  موحات 

متو ا.ة الةاار ية القريبااة ماان  اهن  ارهاا  وبسااب  انتقااا  أ ارت   لااا  ارهاا  الجديااد عااا  
فااي من.قااة اليرمااو  ونتيجااة لااال  انتقاال للدرا ااة فااي )متو اا.ة المأموه(وعنااد  1962

ةاارم   باادأت لقافتاا  بااالظهور والباازون  وصااا   اه افتااتا حيناااا  وغاا   اان الرابعااة عبل
اليرمااو   هااي مهتبااة اليرمااو  العامااة ف حااظ  مهتبااة عامااة  ريبااة ماان  ارهاا  فااي من.قااة

ا واتساع ن.اا  ماا ءااه اقاارأا تاار   ياز ا  اةاايه  مان الكتا   فبادأ   ريقاة اغتار  منهاا ماا
(3)    

وعنااد بلوغاا   اان الخامسااة عةاارم  اارر اه اهااوه لاا  مهتبااة خاصااة باا   فااي المنااز     
وديااادا نهاااااة ءااال   ءتاباااا فأصااابا  اساااتق.ع  معظااا   مصاااروف   الياااومي ب ياااة طاااراء 

يتاار   علااا مهتبااة فباادأ  ل  تعاار  علااا طاااري المتنبااي فااي  ااو  السااراد ا وباا   أ اابوي
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الفكاار واا    والمااؤرخين أمثاااا  " فااي هاااا المهتباااة  ءاااه ياارى  بعاا  رواااا  المثنااا
تقاد   فقاد  حظا   والدتا   حبا   كورءي  عوا  وفؤا  عباس وغيره    ومن خا   ماا

وطااغف  للتاااري    فعملاا  علااا تةااجيع  وأخباارت  والاادا باااامر فأصاابيا  اةااترياه  لاا  
   تاز ا  وتضا  العدياد مان  وبادأت مهتبتا التي   ياتمهن مان طارامها   ما يريد من الكت   

) عدا ااااة لااا   خااال عماااا  عباااد السااا   ر و    المصاااا ر القداماااة والدرا اااات اليديثاااة 
  حيااال ءاااه فاااي المااأموه ( وباادأت  تظهااار خاا    را ااات  ع مااات التميياااز والف.نااة 

بعناااواه  1965تاريخياااة لااا  فاااي عاااا     و نةااار أو  مقالاااة اإلعااادا د  الصاااف الراباااع
ءااااه يتااااولا اا ااابوعية والتاااي العضاااداة ( فاااي مجلاااة صاااوت اإل ااا      )المار اااتاه

تيريرها الةي   براهي  السامرامي  ويجرد  بعها في م.بعة البصرد  لصااحبها علاي 
والادا  ا أ   و ر لناء صدور العد  فرح  ل  ءثيرا   فض  عن  فرح أ رت أو   (4)   البصرد 

واادا  أوصاااولاا "  أ اااس وعلااا   واادا الاااد ءاااه حيناااا  طاايخا ءبياارا   المقااا  علااا 
عباد السا   ر و  فاي ولا  التةاجيع  افعاا ف حظ عماا     "     بمهتب  لعما  ييما بعد 

 لسالة   وأكمالءتا  للمضي  ادما فاي تجربتا   البيال فاي التااري   وءتابتا   ومان لا  
عن مدارس بغدا  في العصر العبا اي  علاا  ابيل التمثيال     الصغيرم    من البيوث 
مدر ااة التاويااة   والمدر ااة الكماليااة   ومدر ااة  ار الاااه    وماان لاا  ومااع  اليصاار ال

هاا البيوث  في ءتا  منفر  ومستقل واء تي  عنواه ) مدارس  بغدا  فاي العصار 
   (5)وهو   يزا  في الصف الخام  اإلعدا د 1966العبا ي(عا  

اإلعدا اة  وبتفو  علاا ووا  الد اة  اد عاز " عقادت   وبعد اه أكمل   را ت   
علا اه ا خل   س  التاري   من ءلية اآل ا    فال  هدفي الوحيد و  خيار لاي النية  

غيرا   ولما تسلم   ا اتمارم  ا ختياارات   ءغيارد مان المتخاروين  مان اإلعدا ااة   
ا حادث  ييماا بعاد  فلا   كما لزامياوودتها تض  خمسين  خيارا  ول  اهان ملؤهاا وميعاا 

  وا ا   سا  التااري    وطا.ب  اآل ا  أمأل منها     حق  واحدا  كتب  يي  ا   ءلية 
علااا اليقااو  التااي ترءتهااا  خاليااة باااليبر   بمعنااا أه   خيااار لااي  غياار  را ااة هاااا 
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العلاا   و  طااي بعاادا   وبعااد انتظااار وويااز  أخبرونااي بقبااولي بااال  القساا   واه علااي 
 ( "مارم أو مارتين  بصايبة أخاي عصاا      د  خلا  الكلياة    أكنكلية  ول   مراوعة ال

(6)   

مان روا  التربياة  والتعلاي  فاي   (1965-1878ودا اا تاو ميمد الع.ار )  أما   
العرا  ءاه مديرا ا د   وابر  لانوية موصلية هي ) لانوية الموصل( كما عمل في 

البصااارم  رس فاااي مااادارس الموصااال ا بتدامياااة    ماااديرا لمعاااار  تربياااة 1927 ااانة 
 ااافر  لااا بغاادا    (7)والمتو اا.ة واإلعدا اااة  وبعااد حصااول  علااا الةااها م الثانويااة

حياال لاا  اهاان فااي الموصاال وامعااة  و خاال ءليااة اآل ا   ساا  التاااري  وتخاار   اانة 
    وأكماااااال  را اااااات  فااااااالتيقا بجامعااااااة القاااااااهرم  ونااااااا  طااااااها م الماوسااااااتير 1970

-1726الجليلااي  ي ر ااالت  المو ااومة "و اااة الموصاال فااي عهااد   عاان 1972 اانة
  بعنواه)الموصاال فااي العهااد 1975" و ااد نةاارت فااي النجااف ااطاارا   اانة 1834

  عاااان 1976العثمااااني فتااارم اليهااا  الميلااااي  وحصااال علاااا طااااها م الااادءتوراا  ااانة 
-1749أ روحتااا   المو اااومة)الييام ا وتماعياااة فاااي العااارا  أبااااه عهاااد المماليااا  

1831 )(8)  

اطر  علا العديد من  لبة الماوستير والدءتوراا فاي التااري   اإل ا مي ءتا  عان   
الجامعاات أعمال  عد  من ر امل  الدبلو  العالمي والماوستير والدءتوراا في العديد من 

العربيااة  وتروماا  بعاا  مؤلفاتاا   لااا عااد  ماان اللغااات وبخاصااة ا نكليزيااة والفرنسااية  
ية  والكر اة وا ندونيسية والصينية  ونةر عةرات البياوث فاي العدياد والترءية  والفار 

  (9) من المج ت العلمية وااكا امية الميهمة

العرا ية       الجامعات  مختلف  في  الجامعية  الر امل  من  العديد  نا ش  كما 
اإلواعية في موفوعات  اللقاءات  التلفزيونية   والبرامج  الندوات  الكثير من  طار  في 
العلمي  والتراث  العرا ية  والمده  اإل  مية   واليضارم  القدامة  بغدا   بخ.ط  تتعلا 
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 هعلمية في مجا  خ.ط بغدا  بع  المد العربي   وتوصل  لا الكثير من اليقاما ال
و د  ام   العبا ي   باهلل  المستعص   الخليفة  اكتةاف   بر  منها  ااخرى   العرا ية 
القبر في مهان  وإنةاء مسجد ءما حد   بر الةاعر  الجهات المعنية في و تها ببناء 

   (10)المتنبي

مج    في  العلمية  والندوات   المؤتمرات   من  ءبير  عد   في  ا  طار  
الندوم   التمثيل   العرا ية منها  علا  بيل  البلداه  العرا   وعد  من  اختصاص   في 
العلمي  العر   في مدينة حل  بسوريا  والمؤتمر   العلو  عند  لتاري   الثانية  الدولية 
الز ا يا   المصرية  في وامعة  العرا ية  الع  ات  العثمانية في تون  وندوم  للدرا ات 

 ها   في مصر العربية  وغير 

و بد من اإلطارم   لا اه أو  مقالة ترالية نةرت في مجلة صوت اإل    وءان    
وءاه صاحبها   1965بعنواه  المار تاه  العضدد  التي ءان  تصدر ببغدا  عا   

   (11)  الةي  يون  السامرامي

واختار الدءتور عما  عبد الس   لنفس  مهمة هي ا ر   لا عمل  ااكا امي   ومنها 
وفاااع طاااروم وفاااوابط علمياااة للبياااوث التاااي يتقاااد  بهاااا مو فاااو الخدماااة الخاروياااة   
بوصااافها مااان فااامن مت.لباااات تااار يته    لاااا  رواااة أعلاااا   وتقياااي  هااااا البياااوث عناااد 

ة فاوابط منهجياة  بال ولا    أماا مان تقدامها   وءاه عمل  هاا مفيد حيال لا  تكان لما
    (12)ناحيت  الةخصية فقد أتاح ل  هاا العمل ا   ي علا ملفات 

 اختياره رئيسا لمركز إحياء التراث العلمي العربي:

تاا  اختيااارا رميسااا لمرءااز  حياااء التااراث العلمااي العربااي  التااابع  لجامعااة بغاادا      
ونةاارت مجموعااة ماان الدرا ااات فااي تلاا  الماادم   وياااءر عااد  المهتمااين فااي مثاال هاااا 
الموفااوعات  ءاااه مياادو ا فااي تلاا  اليقبااة با ااتثناء لجنااة التااراث العلمااي العربااي فااي 

ماي العرباي( فاختاارني )المجماع (عضاوا فاي المجمع العرا ي و)مرءز  حيااء التاراث العل
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لجنااة التااراث العلمااي العربااي( وفااي وات الو ااا  رميسااا  )مرءااز  حياااء التااراث ( لاااال  
حاول  اه أكوه  مةجعا لمثل ههاا   را ات ل  تكن تجد من اةجع  عليهاا فاي ولا  

لو ااا   ومااان لااا  تيسااان  الصاااورم بعاااد ولااا    وأصااابي  عضاااوا فاااي هي اااات  تيريااار ا
اليااة  ماان أهمهااا )المااور (ومن لاا  )يفااا  عربيااة (  فضاا  عاان مجاا ت ءثياارم مجاا ت تر 

كن  عضوا في لجاه تيريرها  أو مستةارا فاي هي اة تيريرهاا   اواء ءانا  فاي العارا  
 "   (13)أو ءاه خار  العرا  

 : نظرته للتراثو  أرائه  في التاريخ الثاني :المحور 

 : أرائه في التاريخ -أوال

أهمية التاري  في حيام الةعو  من خ   تقدام   صورم الجاور   التي ينتمي  ليها -1
ول  الةع    فياءر اه التاري  امثل الهوية لكل طع    و حينما  تختل المفاهي     
يبقا غير التاري  هوية  لابتة لةع  من الةعو    واامة التي نجهل تاريخها   امة 

تألير ب  هوية   ومن   هوية ل     امهن اه اقع فيية اآلخرين   ويسقط  تي  
 التيداات المستمرم   وربما اختل   ناعات  و ل   مسلكا اضر بمصالي  الو نية   

كما وءر  ام  :"علينا اه نتاءر اه اليل  اامريهي المستقبلي هو مبني  أاضا  -2
اك عند  ولد  الجديد  العال   باه  اقولوه  ءثيروه  التاري   فه   يد  علا  علا  تةاف  

كريستوفو ءولومب    مع اه العال  الجديد هو امتدا  للعال  القدا    وهو ت.ور من  
  وهو و  م وديدم ل  اإلنساه في أمريها   هو نتا  تراكمي ليضارات ءثيرم ا ت.اي 

الفاعل  لا  ا ة تدفع   لا ااما  هاا     اااه يتفاعل معها  تفاع  حيا لكي ايو  ه
 اعدم عامة   لكن نين اكتفينا بالنظر  لا المافي  واإلعجا  ب  بمعنا التو ف 
عندا وتيويل   لا ما اةب  اه اهوه ووبة غااء   تنتهي   مع اه و تها   د انتها 

   أد اه نتو ف مع  ماننا  الاد نعيش   واه  و أصبينا بياوة  لا غااء وديد 
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فاليضارم  مافيه     ومن  حافره    من  ا تفا وا   أاضا  ه   مقبل  لزماه  نبني 
  (  14)اامريهية هي بن  اليضارم ااوربية

 علا هاا اام   اه تبيل عن نقام القوم   فالياباه تعرل نفسها بإمبرا وريتها -3

وءل    التكنولووية   وا تيا   ااوربي   افرل ءيان  أو أهميت  من خ   ما ينتج  
اام  ااخرى بمعنا علينا اه نعمل  من اول اه نرتقي  باواتنا لكي نست.يع اه 

 نقف   

لصهر  اليضارات  في حضارم     ااخيرمالبوتقة    أنهاللعولمة علا     اوو ين رو  ا ال-4
عالمية واحدم وبةروا نظا   يا ي عالمي واحد يلغي تعد اة اام   وتعد اة الثقافات  

والمفاهي   والقي   هؤ ء  بةروا  بنهااة التاري   والاين  الوا   ه   والقوميات واا ااه  
اء  هاا التاري    ءانوا علا صوا     ه ءاه  صده   من العولمة  لغهاا نهااة  

نع  علا صوا    ان   لن يبقا هنا   وى التعد اات  وهاا الهويات   وهاا القي   
نظا  طمولي  واحد وا تصا  واحد و ولة واحدم  تفرل هيمنتها علا العال  ءل   لكن  
أرى  ه هاا طيء ل  اختبر بعد  ونين   نست.يع  تقي  التجربة الجديدم فهنا  من 

هاا التنوي الةديد من       اء ينتهي ءما اقولوه  ونين نعتقد     التنوي  اعني اه العال 
القي   واليضارات والثقافات   اه النهااة التي  الوا بها   وهي غير متيققة وهي في 

        ( 15)اآلهغير مجربة   اا ل

أفا وا  -5 العمل   وه  عملوا فصنعوا  حافره   ومستقبله    العلة في تأخرنا في 
من مافيه  وتفاعلوا  مع  وصنعوا حافره    وه  اآله يبنوه لمستقبله    ونين 
  نعمل و  فر  بيننا وبينه   وى العمل  وحتا   تندلر  علينا   اننا في حا  

 يفقد عنصرا  امهن اه يؤ د  ورا  في ا تمرار اندلارنا   نخسر العال  نفس    ان  
المعنود  من الووو    الجان  ل  بالتاري  وا ندلار لي  القصد ب   الجان  الفيزيامي   

اننا ُ ن.ر  من  امرم الييام  ونعيش مستعبدين اول    الاين عملوا  فا تعبدونا   
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ءما هو اليا  في كما ايدث اآله في العال   فهنا  طعو   مهد م با نقرال    
   ( 16)أفريقيا  المهد م بالمجاعات  واليرو  ااهلية 

   :نظرته للتراث  -ثانيا

للتراث "اه   ر و   الس    عبد  عما   الدءتور  اا تاو  أعما    يرى  التراث 
المافي   هاا  ءاه  للمافي  واء   تقدا   مجر   اهوه  اه  من  أهمية  وأكثر  فوءا  
التراث  ءاه  ول   وإوا  نيو  أو  فكرم  أو  فنيا    أ  عم   أغنية  أ   بمبنا  دا   متمث  
اعني اليفاظ علا المافي أو وزء من  ف  معنا للتراث أص     لي  التراث مجر  

ونمض عليها  نتفر   ول  أطياء  في  اهمن  بما  "يتمثل  نظرا  ووهة  التراث من  ي  نما 
المافي وطواخص   المتبقية من روح اامة وطخصيتها المتميزم ان  ءمعال  الوو   
المعال   تل   فإوا خل    تعبيرها عن طخصية صاحب    لها    من خ       يمة 

   والةواخص من روحها المعبرم عن خصامص أمتها  ل  يبا لها من معنا "

كما اضيف  ام :"اه ترالنا في اليقيقة  روح و ي  ف  معنا   ه نيافظ علا طهل 
التراث ونفقد مضمون   وإ  فما معنا اإلبقاء  علا مبنا  دا   أو عمل فني  عبر 
عن وو  أهل عصرا  ه ل  اهن ول  المبنا  و ول  العمل اعبر عن الروح البا ية 

    ( 17)لألمة 

ي التيقيا    و  اطتغل علا العديد من ءت  أ   الرحلة مثل  تو ع  اهتمامات  ف
ا  مبو   نابل   لا  من  ورحلة  الميبا    ا  لفضل  والمصرية  الرومية  الرحلتاه 

العرا    في  الباليساني  الكر د  ورحلة     المقد ي   السعو   أبو  القا ر  لعبد 
الييام   تاري   في  وءال   واليجا    ومصر  الةا   وب    و ير واانافو   العلمية 

العلماء في العرا   ءما في مؤلفات  تاري  اا ر العلمية  في بغدا  لميمد  عيد 
العبا ي  حلمي  الرحمن  لعبد  للهجرم  الثالل عةر  القره  في  بغدا   وبيوتات  الراود  
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  فض  عن ماءرات   عدم من الةخصيات  في العرا  اليديل   والعديد السهرور د
    (18) العصور اإل  مية الو ي.ة والمتأخرممن الدواوين لةعراء في 

 تاريخ وتفسيره : الفلسفته في   طروحاته-ثالثا

مقولة  "في    رأاه     هو   ما  عما  عبد الس   ر و  حوار   الدءتور  اا تاو  أ      
 ام   هاا  ؤا  يتر     و د   ل   عن   عدم مرات    فأوا  "التاري  اعيد نفس    

عديدم وربما اسا  مثلي في هاا   من المستييل  اه اعيد نفس    الله   اه اهوه  
من  بقه    نع  هنا  حمقا فع  من هاا النوي     أخ.اءهنا   حمقا اهروه  

امهن    لتاري    نتر  هاا المقدمة غير العلمية تماما   فياءر  ام  :"اه ا   و ولكننا  
اه اعيد نفس    ولماوا  اعيد نفس     ولماوا اعيد نفس   ه التاري  هو تفاعل بين  

بالنسبة   لابتة   وعوامل متيرءة  العوامل   عوامل  الثابتةمجموعتين من    للعوامل 
 نة وعةرم   أ  تغير عبر ل لة    اإلنساه  فهل تتو ع اه    واارل   اإلنساهفهي  
لاب     نساه   و ور بات  وإمهانات  هو    وأ ماع في  موحات      فاإلنساه نة      أ  

ء  وليس  عمو اة طي   أفقيةءاه اجرد ب.ريقة   ولة  نهر  لابتة   فقد بقا    واارل 
وعال    لابتة    مختلف   فالجغرايية  العامل   واإلنساهنعرف     وهة  من  هاا  لاب  

 الثاب    

ماعدا هاين هو متير       ءالدءتور ءل طي  او اا تالعامل المتير  فياءر    أما
اليجرد   الفي   نستخد   ءنا  اه  يبعد  تتغير    ال.ا ة  ومصا ر  يت.ور  فالعقل 

يتير   ويتغير   وهنا     ءنستخد  الكهرباء  وال.ا ة الةمسية   فكل طي   أصبينا
مجموعتاه من العوامل  الثابتة  والمتيرءة  فياءر اه التاري   لن اعيد نفس  ولن  

فهل من الممهن اه  تتكل  عن ال.ا ة في العصر    اإل    تتةاب  حلقات  علا  
       ااخرى العبا ي مث    وتتكل  عن الكهرباء وحتا النفط  وهي مصا ر ال.ا ة 

 تغير  و  امهن لكن اه تعيد  ان.با    علا حلقة  ابقة    امهن فهاا طي  
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التاري  نفس     متةاب في حين هنا  عوامل     اه هنا   لابتا     أحيانانع  اةاب  
لابتة وياءر في حديث  "نين نعر   تماما    أاضا  والجغرايية   وهي    اإلنساههو  

ثي  وعصر  ي يتعرف  ل  من.قة مصر وب   الةا  من حرو  في العصر ال  ما
       (  19)       رمسي  الثاني   وءال  ءانتهي نف  الجغرايية

 :: آراء المؤرخين المعاصرين له فيه  المحور الثالث

"اه الدءتور عما  عبد الس   ر و   من روا   ا  الدءتور خليل علي مرا  : 
المؤرخين في العرا   في العصر اليالي  ءما وان    نساه خلو    متوافع ودا  رغ  

علماا  الوا ااع  ويياا  تقاادا  المساااعدم لهخاارين  واناا   وباارغ  ءباار  اان    ياازا  نةاا.ا  
 "  ومبدعا وفعا  في مجال    وهو وو  معة وا عة  اخل العرا  وخارو  

" اه الاااادءتور عماااااا  عباااااد السااااا   ر و     و ااااا  عنااااا  الااااادءتور علااااي طااااااكر علاااااي :
مو وعة تمةي علا اارل   وو طخصية ءاريزمية   ءما وان   نساه متوافع ودا   

 ووو خلا فافل   وغير متعص   وييتر  الرأد اآلخر" 

 و ا  عن  الدءتور  براهي  خليل الع   :"اا تاو الدءتور عما  عبد الس   ر و   

كااا اميين الةااابا   الاااين اغنااوا المدر اااة  التاريخيااة العرا ياااة  ماان أواماال الماااؤرخين  اا
المعاصاارم   وهااو مباادي فااي وميااع اامااور  التااي تتعلااا بالكتابااة  التاريخيااة فهااو مباادي  
فااي ا تنااااو الموفاااوعات  والترءياااز علاااا أصااالتها فاااي تقمااايش المصاااا ر والمراواااع   

ا اهت  علاا النااس ومبدي في ربط الموفوعات بعضها ببع    ومبدي في عرل م
  ومباادي فااي تقاادا  الموفااوعات الجدياادم والمبتكاارم   ءمااا واناا  مااؤر  علمااي موفااوعي 
أمين طجاي صاح  مر م   اقو  اليا  ولو علا نفس    غير عدواني  بل اميل  لاا 

     ( 20)الهدوء  وهو في القمة من المؤرخين  العرا يين والعر  الرمو " 

    (12)الدءتور ميسن ميمد حسين-
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و ع مااة العاارا   وهااو  نساااه هااوءاار  ااام  :" اه الاادءتور عمااا  عبااد الساا   ر و    
رأ ااامال  الصاااد    و  امتلااا  صااافة التعصااا  القاااومي أو الاااديني أو ال.اااامفي   وهااااا 
صاافات اإلنساااه العااال    وهااو مباادي فااي مجالاا    وترتيباا  ااو  فاامن مااؤرخي الجياال 

            (22)  اليالي والجيل السابا

 اام  :"هاو مان فامن نخباة مان الماؤرخين  فاءر  (23) أما الدءتور مؤيد الونداود -2
العااارا يين  كماااا  وانااا    نسااااه  ماااتمهن علمياااا  ومثاااابر  وباااات مروعاااا   ولدااااة صااافات 
اإلنساه ااكا امي  واا تاو الناوا   ولقاد تار  بصامات  العلمياة  فاي أكثار مان مهااه 

لدا وا ااه  فااي تقاادا  نتااامج  وصااور ءثياارم لموفااوعات تاريخيااة ءاناا  مجهولااة   و اايخ
                ( 24)ول  لو    ويل "

أما الدءتور عثماه علي فقا  :" ه الدءتور عما  عبد الس   ر و   مؤر  عظي     
وأكاااا امي مااان ال.ااارا  ااو    وهاااو  مااان روا  الماااؤرخين  العااارا يين  والعااار    فاااي 

انا  مان التأليف والتيقيا خاصة في مجا  تاري  العرا  في العصر العثماني   ءماا و 
   ( 25)  "ااع   البار ين  في ءتابة التاري  ا وتماعي

و ا  عن  الادءتور  ااهر خلاف البهااء:"  ه الادءتور عماا  عباد السا   ر و   ماؤر  
مبدي ومتفر  وغزير الع.اء بهتب  وأبيال  المنةورم ومةارءات  العلمية   ءما وان  متفر  

  وهااااو فااااي  ليعااااة الصاااافوم بالنساااابة فااااي منهجاااا    ويعتمااااد منهجيااااة علميااااة صااااارمة  
  ( 26) للمؤرخين المعاصرين ل 

:"هو مؤر  مو وعي   و  ايصار (    27)  وتيدث عن  الدءتور حسن ءري  الجا  
نفساا  بجاناا  ميااد  ماان التاااري     نمااا ياادخل التاااري  ماان وميااع أبواباا     ويباادي ماان 
حيثما يدخل   ءما ان  أ اتاو وماؤر  مان ال.ارا  ااو   وفاي مجاا  تااري  العارا  فاي 

العهد العثماني فاه الدءتور عما  عبد السا   ماع الادءتور خليال علاي مارا    فار ااه  
     . (82)ابعد ما اهوه   لا اةا لهما  بار   ومع ءل ول  تراا  متوافع  



 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies 

ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

36 
 

 الميور الرابع : 

 الكتب المحققة :-1

 للدءتور عما  عبد الس   ر و  ءتبا  ميققة ما اقار  علا  التسعة والث لوه ءتابا 

 ومن ابر  الكت  الميققة : 

 ( 1974في اليوا ث اارفية  ليا ين العمرد  )النجف      بدم اآللار  الجلية-1

 (  1975الدرر المنظومة  والصرر المختومة  لخليل البصيرد  )بغدا   -2

 ( 1977 يواه العةامرد  بالمةارءة مع اليا  وليد ا عظمي  ) بغدا  -3

الجااواهر  وصاافاتها  وفااي اد بلااد هااي وصاافة الغواصااين    ار الكتاا  المصاارية  -4
 (  وأبو  بي المجمع الثقافي  1976القاهرم    )

 مهتباة النهضاة العربياة 2الو امع اليقيقية في الثورم العرا ياة  لعلاي  البا رءااه  م-5
  ( 1991 )بغدا    

   ار اليهمة  2م.الع السعو  ا.ي  أخبار  الو ير  ا   باطا) والي بغدا (   م -6
 (  2009روت     الدار العربية للمو وعات  )بي2وم 1991  

تااااري  اا ااار العلمياااة فاااي بغااادا  للسااايد ميماااد  اااعيد الاااراود  را اااة وتيقياااا   ار -7
      (  29)   2008  2(  م1997  1الةؤوه الثقايية   م

الااارحمن حلماااي العبا اااي   بيوتاااات بغااادا  فاااي القاااره الثالااال عةااار للهجااارم  لعباااد  -8
 (  1997السهر ور د   را ة وتيقيا   مهت  الجوا  )بغدا    
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كتااااا  اليااااوا ث المسااااما باااااليوا ث الجامعااااة المنسااااوبة  باااان الفااااو ي    را ااااة -9
 )بيااااروت    اإل اااا ميوتيقيااااا بالمةااااارءة مااااع بةااااار عااااوا  معاااارو     ار العاااار  

1997) 

 (  2009  م.بعة المثنا  )بغدا   ماءرات فخرد الفخرد    را ة وتيقيا -10

اإلاضاح والتبياه  في المهيا   والميزاه   بن الرفعة   را ة وتيقيا   الةؤوه -11
 (  1980الثقايية  )بغدا    

 يااااواه عبااااد الاااارحمن السااااويدد بالمةااااارءة مااااع  وليااااد ا عظمااااي    ار الرواااااء  -12
 (  2000 )بغدا    

ليااربين العااالميتين  فااي فااوء تقااارير القنصاالية المملكااة العربيااة السااعو اة بااين ا-13
 (  2006العرا ية في ودم     ار  ولة  )عماه   

تااااري  الزبيااار والبصااارم  بااان اإلمااا س   را اااة وتيقياااا   ار  ولاااة  )عمااااه   -14
2006 ) 

في  يرم الو راء لعبد الرحمن السويدد    را اة وتيقيا المجماع     حداقة الزوراء-15
   (30)  (2002 العلمي  )بغدا   

تاءرم الةعراء  لعبد القا ر الةهرباني  ااصل الكامل    را ة وتيقيا  المجمع -16
 ( 2002العلمي  )بغدا    

اإل ااا    والعهاااو  اإل ااا مية المتاااأخرم   عااادا    را اااات فاااي تااااري  العااار    بااال-17
 (  2002وتقدا    وزأه   الةؤوه  )بغدا   

 ( 2006تاري  القراغو     م.بعة  ولة           )بغدا  -18

 (  2005 را ة وتيقيا   المجمع الثقافي  )أبو  بي    رحلة الم.را ي   ا م-19
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 ( 2005 المجمع الثقافي  )أبو  بي  2مسال  اابصار    الجزء  -20

النفية المسهية  في الرحلة المهية لعبد ا السويدد    را ة وتيقياا  المجماع   -22
 (  2012  العربية للمو وعات  )بيروت   2(  و م2004الثقافي  )أبو  بي    

الدر المنتةر في مؤلفات مجد  القره الرابع عةر  را ة وتيقياا  م.بعاة أناوار -23
 (  2004 ولة  )بغدا    

العقاااد ال ماااع  فاااي يلاااار بغااادا  والمسااااود والجواماااع لعباااد اليمياااد عياااا م   را اااة -24
 (  2004وتيقيا   م.بعة أنوار  ولة  )بغدا    

 م  را اااااااااااة وتيقياااااااااااا    ار مسااااااااااااود بغااااااااااادا  فاااااااااااي ءتاباااااااااااات ااوااااااااااادا  عياااااااااااا-25
 ( 2006 الرواء )بغدا  

ماءرات عباد المجياد ميماو  الاو ير فاي العهاد الملكاي فاي العارا     ار اليهماة -26
     (2008 )لنده   

لميمد  عيد الراود  را ة وتيقياا    خير الزا  في تاري  مساود وووامع  بغدا  -27
   (31)(2014  و ارم الثقافة    2( وم2006  الو ف السني  )بغدا     1م

رحلااااة  اااا  الكاااار د الباليساااااني فااااي العاااارا   واانافااااو   وباااا   الةااااا  ومصاااار -28
 موءرياااني  2(  م2001  الثقافااة الكر اااة  )بغاادا   1واليجااا    را ااة وتيقيااا   م

   (2007 )اربيل   

   1أخباااار بغااادا  وماااا واورهاااا  مااان الاااب   للسااايد ميماااو  طاااهرد ا لو اااي   م-29
   2011و ارم الثقافة   2(وم2008العربية للمو وعات  )بيروت   

ماااءرات  ا اا  ميمااد الرواا     را ااة وتيقيااا  العربيااة للمو ااوعات  )بيااروت   -30
2008  ) 
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تاريخه    مهت  التسفير  )اربيل  الةجرم الزيوءية  وليقة  نس  أمراء بهديناه  و -31
  2009)    

)السليمانية  ين  -32 ااخيار   أفرا   وءر  في  ااخبار       2( و م2010روفة 
 (  2011العربية للمو وعات   )بيروت   

لميبي   -33 الهوا  فضل  تأليف  والمصرية   الرومية  الزماهالرحلتاه  تيقيا     ار 
 (   2012 مةا   

تأليف ميمد  عيد السويدد    ار الزماه تيقيا  مةا   ورو  حداقة الو راء  -34
  2015   

بهجة اإلخواه في وءر الو ير  ليماه   تأليف ميمو  الرحبي   ار الزماه    -35
  2015تيقيا   مةا   

رحلة من نابل   لا ا  مبو   تأليف  عبد القا ر أبو السعو  المقد ي    ار -36
     (  32) 2015الزماه    مةا   

أعما  ب   الداار المصرية لمؤلف من القره التا ع عةر للهجرم    ار الزماه  -37
   2015 تيقيا القاهرم   

بالمةارءة-38  تيقيا ااكا امية الكر اة اربيل   م.بعة وامعة   تاءرم المتقدمين  
   2016ص ح الدين   

نزهة اا باء  في تراو  علماء وو راء وأطرا  مدينة الس   بغدا    تيقيا   -39
   ( 33)  2016 مةا    ار الزماه   

 الكتب المؤلفة :  -2

   1966 ار البصرد   مدارس بغدا  في العصر العبا ي  -1
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و اة الموصل في العهد العثماني فترم اليه  الميلي   م.بعة اآل ا    )النجف -2
  1975  ) 

 عوم أبي هاط  وحزب   را ة في فجر  الدعوم العبا ية   ار الجاحظ )بغدا    -3
1978 ) 

 ( 1973علو  القراه واليديل   م.بعة اإلرطا   الجزء ااو  )بغدا  -4

 ( 1978  ار الر الة   الجزء الثاني  )بغدا  الفق  -5

 ( 1979بغدا    ار المعار    الجزء الثالل   )بغدا  -6

          (43) (1980بغدا    ار المعار    الجزء الرابع    )بغدا    -7

 (  1980المجامع بغدا     ار المعار    الجزء الخام     )بغدا  -8

 (  1981لمةارءة    ار اليرية  )بغدا   اليدو  الةر ية للو ن العربي  با-9

التاري  اليديل والمعاصر للو ن العربي   بالمةارءة   و ارم التربية  )بغدا   -10
1981 ) 

 (  1982التعزي  اللغود في ااحوا    را ة ولامقية   ار اليرية  )بغدا   -11

 ( 1982 ار اليرية  )بغدا     يراه منظور تاريخي  -12

 (   1982 مارم ءع  العربية  في القره الثامن عةر    ار اليرية  ) بغدا   -13

العثماني  م-14 العصر  في  العرا يوه  والمؤرخوه  وا ط  )بغدا   1التاري     ار 
 (   2009(  وال.بعة الثانية منقية ومزيدم    ار اليهمة  )لنده   1983

العلمي   -15 التراث  مرءز  حياء  علي    السيد  ل.اه  وامع  في  الخ.ية  اآللار 
      ( 35) 1984بغدا  
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   1986معرءة عين والوت  ار اليرية    بغدا   -16

)بغدا    -17 الثقايية    الةؤوه  الفكرية    وأعمال   ( ترو   1982م ما عن  حيات  
ا     يا  اموون   ءان   بعنواه  الكر اة  اللغة  ءانا  )اربيل    لا  فييهريي   وءارا  ه 

2005 ) 

   1986المدر ة العلية في بغدا   ار الةؤوه الثقايية   -18

العرا   -19 لنساء  العا   ا تيا   بغدا   العرا     العامة في  النسوية  الخدمات  تاري  
 1986   

   1988كتاب  العر  لتاريخه  في العصر العثماني   الةؤوه الثقايية   بغدا   -20

الع.ار   م.بعة ا عد   -21 العرا    ميمد ر و   والتعلي  في  التربية  من روا  
 ( 1988)بغدا   

   1986عبد ا السويدد   يرت  ورحلت    الةؤوه الثقايية  بغدا   -22

المتأخرم م.بعة -23 القروه  في  العرا   في  القضاء  اإل ارم  وروا   الياكمة  اا ر 
 (   1991 ار اليهمة  ) بغدا    

التراث -24 فهرس مخ.و ات  السيد ميمد  عيد الراود في بغدا    مرءز  حياء 
 (  1993العلمي العربي  ) بغدا    

 (  1994ااصو  التاريخية ا ماء مي ت بغدا    أمانة بغدا  )بغدا   -25

 ( 1997  )بغدا   اا ي   يرم ووءريات  م.بعة –فياء وعفر  -26

خاتوه  -27 العرا   م  عا لة  تاري   من  بغدا     1صفية  الجوا ين )   مهت  
1998)  (36 )           
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 (  1998مهتبة الةر  تاريخها ومخ.و اتها   ار الرواء   )بغدا   -28

)بغدا   -29 ااولا    المثنا  ال.بعة  م.بعة  بغدا    لمي ت  التاريخية  ااصو  
   2014(  وال.بعة الثانية  و ارم الثقافة    2004

معال  بغدا  في القروه المتأخرم بغدا   الصلة ااولا بي  اليهمة )  -30
       (37) (2016( وال.بعة الثانية مو عة   الو ف السني  )بغدا   2000بغدا  

 المحور الخامس : شروط المؤرخ عند  األستاذ الدكتور عماد عبد السالم 

 :من طروم المؤر  يؤءد اا تاو الدءتور عما  عبد الس   ر و  أه  

اج  اه اهوه ل   ا تعدا  باه اهوه مؤرخا وإوا ل  يتوفر  يي  هاا ا  تعدا     -1
اختيار  اه بع  من   ب  عند   المثا   فعلا  بيل  للو      اعد مضيعة  فهاا 

الدءتوراا ا.لبوه من اا تاو الدءتور  اختيار  موفوي ر الة الماوستير أو أ روحة  
له  عنواه  "ييقولوه اختر لي موفوعا اكت  يي  "ييقو  له  هل ل  ا تعدا اه  
تكت  في التاري   ا  تصا د أو في التاري  ا وتماعي أو التاري  الفكرد  فأو  

ال  ما اصنع  اه اكتةف ال.ال   بل اه اكتةف ل  عن  العنواه    كتةا  ال.
تسأ    أه  هي  المعرفة  :" و   اقو   عظيمة  عبارم  أر .و  ااه   ولدى  هو  من 
اهوه  اه  في  اا اس  هو  هاا   " حول   ما  نفس    تعر    عرف   فإوا  نفس   
اإلنساه  مؤرخا  أو اه اهوه طي ا يخر   فعلي  اه اعر  نفس  وإوا  تبين ل  هاا  

ال كت   وبعد ول   تزيد معرفت   ا  تعدا   يهوه ما اةاء حتا لو  رأ  أوليات  
فالغااة من هاا ءل   من الصع   اجا  ووا  واٍ  عن بدااتي التاريخية        اه   

   (38) كاه هنا  ا تعدا  ف.رد  القراءم والبيل وا هتما  بالمافي

 و ا  اا تاو الدءتور عما  عبد الس   ر و  من هو المؤر  :-2
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المؤ ف اه هاا المص.لا رغ  طهرت   غير وافا الد لة   بمعنا اه هنا     
أكثر من معنا لهاا ا      فهنا  معنياه   فالمؤر  :هو ول  الاد اسجل اليدث  

أو حدول    بعيد  حدول  أو  المؤر   ألناء  اه  هنا  فيبين  بين  المؤر   يوا ه  الاد    
هاا   بين  ويوا ه   بعد  ليل  هاا  و أوفا  ااو   النوي  من  المؤرخين  طها ات 
الةها ات  ويصل  لا  ناعة  وديدم نتيجة  بيث  وتمييص  لهاا الروااات  التي 

فانظر اليدث   ول   حدوث  ليظة  في  أصيابها  (     جلها  الفر   البوه  هنا  لا) 
مؤر  اضع أمام  طها ات  المافيين  يتفيصها  الوا ع بين المعنيين     واحد فال

ويتأملها ويقارنها ويستبعد بعضها ويستقر  بعضها اآلخر لثقت  بها وغير  ول  هاا  
الةاهد في ميهمة وبين   بين  الفر   باحل  وهنا  مؤر  طاهد   وصفها ءما هو 
القافي  فالقافي ل  خصوصيات مختلف تماما عن  الةاهد والخلط بين ا لنين  

ؤ د  لا ءارلة وءل ءت  المنهج منه  البيل التاريخي  ت.ل  الةاهد اه اهوه  ي
اهوه  افيا   اه  للةاهد  امهن  وهاا    اه    ان  افيا  اهوه  افيا   اه  ت.ال  

اهوه نزيها في أحهام  صا  ا  في أ وال    يقا في تعبيرا   ليما في حوا   فقط اه  
اه   اهوه منفع   في اليدث    نقو  هاا احد المعصومين وهاا استييل  ويج  

       (39) وها ما في تناول 

 كيف يمكن  تفكيك التاريخ ، والنفاذ  إلى روحه الكامنة : -3

خ.ر     بل  ودا  مه   والكل  موفوي  بالتاري    معجبوه  الكل  التراث    ه  اقر وه 
  الاد ويتصورون   نع  هاا التراث  الاد  هو مدعام  التسلية  القارئ   أما التراث  

تتفجر في هاا القارئ ال.ا ة   و ا ة ما  وإحساس ما   يدعوه   لا البناء  فهاا  
من   ءثير  في  الو    تمديد   وهاا  ر  بالتأكيد  ومسل  وميل  والتراث  يخر  طيء 

 ي هي عبارم عن  عا م وتكرار    ااعما  الترالية الت
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بأفكارا    وديدا  وي   تخلا  اه  علا  مهمة وهي  ا رم  هاملة  يتضمن  وم  والتراث 
و موحات   بهل ول   و ا ت.ع   اه تنفا  لا  ل  هاا التراث باه تفكه  وتنفاا  
 لا  اخل  مثل الارم   فإوا ل  تفك   التراث  لا وزميات فلن نجد  هاا الاد اهمن  

ط أرا ها  يي   لغااة  تقر ها  ءتبا  تقرأ  اهوه  اه  امهن  ان   ولي   نةاء  مه   يء 
مؤلفوها أكثر أهمية مما أرا ا المؤلف  نفس   لكن لو فكه  هاا النص ربما  تجد 

  ( 40) أطياء أكثر

 ابرز من تأثر بهم في العراق:-4

 عما  عبد الس   ر و  :تأثر الدكتور 

 العلي:  أحمد الدكتور صالح-

مختلفا فهو في التاري  اإل  مي التاري  اليديل   فالدءتور    اختصاص   ءل    واه  
صالا العلي  ءاه مدر ة   فقد  عل    لبت  ان  من الضرورد  اه اهوه الباحل  
م.لعا علا طؤوه   مان    بل اه يهت   بةؤوه  المافين  وءاه اقو  :"عبارم  

تبا الاد  )المهاه  العلوم  طؤوه  تجرد  ءيف  اعر   اه  الباحل  يي  علا  ي 
في  ا  تصا اة  الييام  يدرس   اه  المعظ     بل  با   ( في  بالجملة  الخضراوات 

بغدا  في العهد العبا ي   فاه ل  اعر  ءيف  اجرد  السو  أمام  اليو  فكيف   
افهم  في القره الرابع للهجرم   فالدءتور صالا العلي ءاه ل  التفاتات  وم حظات 

ءثيرا   فيها  أفا   لبت   علا    عجبني فأ"وءية  العلي   درت   صالا  الدءتور   في 
 ارتجا  الما م العلمية   و ي.رت  التامة عليها   وءاه يدر نا ما م السيرم النبوية  

ابر ا  لما ءانوا  أصيابهاوءاه ءثير ا نتقا  لكت  السيرم النبوية   يما التي ءتبها  
م   و ا  ان   يهت   للسير     من اول تقدا  صورم حقيقية    أفكاريؤمنوه ب  من  

 (  41السيرم اليقيقية و ينةرها علا الناس " )
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المهمين أاضا اا تاو )ميمد توفيا حسين( خريج الجامعة اامريهية  ام  ومن اا ات
في بيروت   وربما    نعرف  ءثيروه      لبت  الاين  حظوا بالتلميا  علا يدا     

في التراث  لكن  ءاه ميافرا  واحدا     با  ان  حقا ءتا  وهو ل  اهت  طي ا ءثيرا غير
ويدا ا ت.اي اه يلف  نظر  لبت    لا ووان  ءثيرم ومهمة في التاري  اإل  مي  
وهنا  أ اتام يخروه منه  )وعفر الخصبا  ( في التاري  اليديل  والدءتور )خالد 

 اتام العسلي(في التاري  اإل  مي  والدءتور) ميمد اامين(في التاري  اليديل  وأ
الاد أ ميت  مؤ   مدر ة التاري  "(    42)(  أني كبار رحمه  ا  ءاه )ميمد  

ول  الو   مقتدرا      وءاه أكثر اا اتام  في  "المصرد  و ا تثنيا  أ تاوا ل   ابقا
علا اه تر  بصمات عقل  وفكرا وتجربت  علا  لبت   أ اتام ءبار رحمه  ا في  

لاد ا تثنينا  أ تاوا ل   ابقا علي  وهو)ميمد  االقاهرم  ءاه الدءتور )ميمد أني  ( 
مجمل  لبت    علا  الر  فع   وهو  بعدا  واء  أني   ميمد  (والدءتور  غربا   طفيا 

التاري  اليديل من ال.لبة العر   ولي  من المصريين حس     الدرا ات العليا في
      ( 43)وأكثر ال.لبة العر   ءانوا يدر وه علا يد هاا الرول وأمثال  من العلماء

 وفاته : -

وو العقدم  17الموافاتوفي عما  عبد الس   ر و  في  مدينة أربيل يو  ااحد  
  / عن عمر بلا الث ث والسبعين عاما  ضا  2021/  حزيراه / 27ه / 1442

     (44)معظم  في خدمة العل  والتاري   والتراث والمخ.و ات العربية 

نا   الدءتور عما  عبد الس   ر و  بأن  "   نعا و ير الثقافة واإلع    حسن 
لتاريخية المهمة  التي  تيمل  الهوية  اليضارية  ارفد المهتبة بعةرات من الكت  

لب  نا  بعمقها اليضارد"  وتتلمات علا يدد اا تاو الراحل أويا  ما ال   مدينة  
    (45)  " ألارال  بالفضل  ويياو  اه تقتفا 
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ونعاااا و يااار الثقافاااة  والساااياحة  واآللاااار الااادءتور حسااان  ناااا   فاااي بيااااه       
رحياال  ر و    ووصااف  بأناا   أ ااتاو العديااد ماان المااؤرخين  والباااحثين  ورفااد المهتبااة 

بعةااارات  الكتاااا  التاريخياااة  المهمااااة التاااي تيماااال الهوياااة اليضااااارية للعااارا  بعمقهااااا  
 (    46) اليضارد 

ءماا   وصاف   طاي  ماؤرخي ي حسان ناا   الراحال الااد نعا و ير الثقافاة العرا ا   
التاريخيااة    العارا    ووااء فاي بيااه النعااي اه ر و  :" رفاد المهتباة بعةارات الكتا  

المهمة التي تيمل الهوية  اليضارية  لب  نا  بعمقها  اليضاارد"  و"تتلماات علاا 
فضاال   وتياااو  ياادد اا ااتاو الراحاال  أويااا   ما الاا   مدينااة الموصاال مدينااة لاا  بال

 اه تقتفي ألارا " 

كما نعا ا تيا  العا  لأل باء والكتا  في العرا  الباحل والمؤر  والمفكر     
و ا  في بياه ان  "تر  أرلا  ءبيرا  من العل  والمعرفة " وءاه ر و  من أكثر الباحثين  

الاين أكدوا حضوره   الميداني  واإلع مي  و عة ا   ي  علا عوال     والمؤرخين
التاري  المختلفة  مما وعل   ينق  في أكثر من من.قة  وحقبة تاريخية   ووعل  ور 
النةر العربية المختلفة تتسابا من أول  باعة مؤلفات  و د عر  عن  طغف  بتاري  

 العرا  عموما وبغدا  وطوارعها  

    (47)العا  لأل باء  والكتا   في العرا ا تيا  

 لخاتمة :ا 

 :   اأتيفي فوء ماتقد  اتضا لنا ما   

العرا يين   -1 المؤرخين  أه   من  ر و   الس    عبد  عما   الدءتور  اا تاو  اعد 
   المعروفين في العرا  بةهل خاو والو ن العربي بةهل عا  وأغزره   نتاوا 
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بغدا   نة     -2 في  الع.ار  بن ميمد ر و   الس    عبد  عما   من  1948ولد    
عاملة موصلية تنتمي  لا ي  الع.ار وهي أ رم عبا ية   هن  في ميلة با  النبي 

التربية  والتعلي  في  ( من روا   1965-1878وروي  ودا اا تاو ميمد الع.ار )
العرا  ءاه مديرا ا د   وابر  لانوية موصلية هي ) لانوية الموصل( كما عمل في 

      مديرا لمعار  تربية البصرم1927 نة 

وبعد حصول  علا الةها م الثانوية   افر  لا بغدا  حيل ل  اهن في الموصل    -3
      1970وامعة  و خل ءلية اآل ا   س  التاري  وتخر   نة 

الماوستير  نة-4 طها م  ونا   الموصل  عن  المو ومة 1972كت   ر الت   عن    
" و د نةرت في النجف ااطرا  1834-1726الجليلي    العهد "و اة الموصل في  

   (  بعنواه)الموصل في العهد العثماني فترم اليه  الميلي1975 نة 

الدءتوراا  نة  -5 طها م  علا  أ روحت   1976وحصل  عن  ة)الييام لمو وما  
  (   1831-1749ا وتماعية في العرا  أباه عهد الممالي  

الس      اا تاو يرى  -6 عبد  عما   علا  الدءتور  اليفاظ  التراث  ءاه  ر و   وا 
ف   من    وزء  أو  نتفر    المافي  أطياء  مجر   التراث  ولي   أص    للتراث  معنا 

عليها ونمضي بها وإنما التراث من ووهة نظرا يتمثل  بما اهمن  في ول  المافي 
 وطواخص  المتبقية من روح اامة وطخصيتها   

 قائمة المصادر والمراجع : 

المعاصرين   بعنااة  ماءرات  عما  عبد الس   ر و   طي  المؤرخين  والميققين  البغدا يين   -1
ر و   عبد الس   ر و  الع.ار   تقدا    وما   الدين فالا  الكي ني    ار  ولة   ال.بعة     

و  2022 )عماه      ااولا ينظر:15(   الس      عبد  عما   خليل  "الدءتور  الع     براهي  
   علا الرابط2020/يوليو /7ر و   والتاري  العثماني"  مدونة الدءتور  براهي  الع      الث لاء  

 /http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2020/07المو ع ا لكتروني

http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2020/07/
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   22 20و السابا  المصدر  -2

ميمد-3 واه   نوطير  الفكرد    مجيد   بنام    ورافد  حيات    ر و   الس    عبد  عما   المؤر     
(  السنة 1(  العد )15والتعليمي  را ة ولامقية   مجلة وامعة ءرءو  للدرا ات اإلنسانية   المجلد )

    276؛ المصدر السابا  ماءرات  عما  ع  الس   ر و    و  277(  و 2020 )

؛للمزيد من التفاصيل ينظر      41-40  و     صدر السابا  المماءرات عما  عبد الس   ر و -4
 خفااا وأ رار  في ماءرات المؤر  الراحل عما  عبد الس   ر و   علا المو ع ا لكتروني  

https://www.azzaman.com 

 

   277؛ مجيد  المصدر السابا   و 50و المصدر السابا  ماءرات   -5

  56ماءرات   و  المصدر السابا  -6

   المصدر السابا  الع    -7

    نفس الع     المصدر -8

(ماااؤر  وميقاااا ومفكااار عرا اااي علاااا المو اااع 2021-1948عماااا  عباااد السااا   ر و  )بغااادا  -9
 ؛ https://ar.wikipedia.org/wik/i                                             ا لكتروني 

الس   ر و   طي  المو ع   وفام عما  عبد  الرابط  اليديل علا  العصر  في  العرا يين  المؤرخين 
 و   17:10في تما  الساعة    online.com-https://www.msf ا لكتروني  

عبد الس   ر و  "الااكرم مرءز اامة للدرا ات والت.وير  "حضارم تياور المؤر  عما     -10  
 اليافرم والتاري   الجزء ااو   

   286مجيد   المصدر السابا   و  -11

   286المصدر نفس   و    -12

   286المصدر نفس   و  -13

https://ar.wikipedia.org/wik/i؛
https://www.msf-online.com/
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  https://www.marefa.orgعما  عبد الس   ر و  علا الرابط المو ع ا لكتروني  -14   

ومفكاار  ( ماؤر  وميقاا2021-1948للمزياد مان التفاصايل ينظار عماا  عباد السا   ر و  )بغادا   
 ويهيبيداا المو وعة اليرم  علا المو ع ويهيبيداا المو وعة اليرمعرا ي علا مو ع الرابط ا لكتروني 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 ويهيبيداا المو وعة اليرم  عما  عبد الس   ر و    علا الرابط المو ع ا لكتروني-5

ar.wikipedia .org/wiki/ 

(  مؤر  وميقا  ومفكر  عرا ي علا مو ع 2021-1948)بغدا   عما  عبد الس   ر و     -16
–عمااااا  عبااااد الساااا   :مااااؤر  عرا ااااي  ، /https://ar.wikipedia.org/wikiالاااارابط ا لكترونااااي 

مسااء ؛عماا  12:37في تما  الساعة  28/4/2022في     Study  in  china-2022ويهيبيداا
 ابتمبر 11عبد الس   ر و  ألناء أ اء  البرنامج تلفزيوني "أع   من العرا  "علا  نام الرافادين   

2018  

 يااان احماااد البر نجاااي  النقةااابندد   الماااؤر  اا اااتاو عماااا  عباااد السااا   ر و   فاااي حاااديل  -17
 علا الرابط المو ع ا لكتروني9/2015/ 15خي في تاري  خاو للتا

                     http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=60988 

مرءاااز ااماااة للدرا اااات والت.اااوير حضاااارم تيااااور الماااؤر  العرا اااي عماااا  عباااد السااا   ر و   -18
 علاااا الاارابط المو اااع 2021يوليااو 26(حااوارات حضاااارية فااي 1الااااكرم اليافاارم والتااااري  المولااا )

 https://alummacenter.com/?p=2184                                                 ا لكتروني 

" حضارم تيااور الماؤر  العرا اي عماا  عباد السا   ر و  الاااكرم اليافارم  والتااري  المولاا   -19
 https://alummacenter.com/?p#2184=الجزء ااو   "

  الماااؤر  عماااا  عباااد السااا   ر و  حياتااا   ورافاااد بنامااا   الفكااارد   مجياااد  نوطاااير واه  ميماااد -20
(  1(  العاااد )15والتعليماااي  را اااة ولامقياااة   مجلاااة وامعاااة ءرءاااو  للدرا اااات اإلنساااانية   المجلاااد )

  286(  و 2020السنة  )

https://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.altaakhipress.com/viewart.php?art=60988
https://alummacenter.com/?p=2184
https://alummacenter.com/?p=2184
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اعااد ماان اباار  المفكاارين  العاارا يين المعاصاارين  فااي علاا  التاااري  ا وتماااعي  ولااد الكاتاا  فااي -21
و رس فااي التعلااي  الثااانود ماادم تسااع  لاا   1962بياال   وتخاار  ماان  ساا  التاااري  ءليااة التربيااة عااا  ار 

ربيال فاي العهاد ااتاابهي لا  الادءتوراا ا رس الماوستير في ءلية وامعة بغدا  عن ر الت  المو ومة 
و حصاال علااا طااها م الاادءتوراا فااي موفااوي " الجاايش اايااوبي فااي عهااد صاا ح الاادين 1977عااا   

ين   ترءيب  أ ليت    بيريت    معاار  وعمال فاي وامعاة بغادا  ءلياة اآل ا  لا  التربياة فاي  سا  تكو 
( للمزيااد ماان التفاصاايل 2001-1996اللغااة الكر اااة و ساا  التاااري   و ااافر  لااا مصاارات  فااي ليبيااا)

ينظر  عدوه هليل   حوار مع البروييسور الدءتور ميسن ميمد حسين   اليوار المتماده   العاد  
   علا المو ع ا لكتروني 28/5/2014( في تاري  4466)

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416847 

المؤر  اا تاو عما  عبد الس   ر و  في حديل خاو   يان النقةابندد   صييفة التاخي    -22
 و  9:1في الساعة 6/5/2022في تاري  

حصال علاا طاها م البهاالوريوس  1949اعد ءات  ومؤر  عرا ي من عاملة بغدا اة مان موالياد    -23
اوساتير أكمال  را اة الم1978فاي القاانوه مان الجامعاة المستنصارية عاا  وفاي عاا    1974في عاا   

  حصاال علااا طااها م الاادءتوراا فااي 1984وحصاال علااا طااها م الماوسااتير فااي العلااو  السيا ااية عااا  
الع  اااات الدولياااة  مااان وامعاااة ريااادنا فاااي المملكاااة العربياااة المتيااادم وهاااو مستةاااار المرءاااز العرا اااي 

اتا  عادم للدرا ات اإل تراتيجية  في العاصمة اار نية عماه   عمل  ابقا  مستةارا  يا يا  فاي مه
من منظمات اام  المتيدم  العاملة في من.قة الةر  ااو ط  المقيمة في اار ه  و رس في العديد 

 /https://www.marefa.orgمؤياد الوناداود :المعرفاة   جامعات للمزيد من التفاصيل ينظر:المن 
 مؤيد الونداود مهتبة اارطيف علا الرابط وللمزيد من التفاصيل ينظر :

 author-library.org/book-https://thearchive 

التر ياات  ومجلاة ءلياة التربياة فاي    وتارأس لجناة1996مؤر  وأ تاو عرا ي حصل علا ا  اتاواة 
  وطاااغل منصااا  و يااار 2003الجامعاااة المستنصااارية   انتخااا  رميساااا للجامعاااة المستنصااارية أااااار 

وحاصااال علاااا 2004التعلاااي  العاااالي والبيااال العلماااي  فاااي اليهوماااة العرا ياااة المؤ تاااة حزياااراه عاااا  
نظر: اااااهر خلااااف البهاااااء  طااااها م الماوسااااتير والاااادءتوراا ماااان وامعااااة بغدا  للمزيااااد ماااان التفاصاااايل ي

 ويهيبيداا المو وعة اليرم  علا المو ع 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=416847
https://www.marefa.org/
https://thearchive-library.org/book-author
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https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

   286مجيد   المصدر السابا   و  -24

  286المصدر نفس   و  -25

  286 المصدر نفس   و -26

  تخصص اليضاارم اإل ا مية حاصال علاا طاها م الادءتوراا مان 1943ولد في ءرءو  عا    -27
 عضااااوا اتيااااا  المااااؤرخين العاااار  اطاااار  ونااااا ش العديااااد ماااان الر ااااامل 1974وامعااااة  هااااراه عااااا  

وا  ااااريا الجامعياااة لااا  العدياااد مااان اابيااااث والدرا اااات والمؤلفاااات  للمزياااد مااان التفاصااايل ينظااار: 
 ن ءري  فتاح الجا  علا الرابط  الدءتور حس

                        historians.com/article/2165-http://int  

 ويهيبيداا المو وعة اليرم  عما  عبد الس   ر و   علا الرابط المو ع ا لكتروني  -28

ar.wikipedia .org/wiki/ 

 287للمزيد من التفاصيل ينظر :مجيد   المصدر السابا   و

حضااارم تياااور المااؤر  العرا ااي عمااا  عبااد الساا   ر و  الااااكرم اليافاارم  والتاااري  المولااا  "  -29
 الجزء ااو   "

 https://alummacenter.com/?p=2184# 

 تيقيا والتأليف علا الرابط المو ع ا لكتروني ألار الدءتور عما  عبد الس   ر و  في ال-30

https://www.almodasupp lements.com/viewphp=2382 

و  ينظاااااااار: بااااااااداا مهتبااااااااة عربيااااااااة حاااااااارم علااااااااا 9:35فااااااااي الساااااااااعة 29/4/2022فااااااااي تاااااااااري  
 /https://ketabpedia.com/book_authorالرابط

 عبد الس   ر و  ويهبيداا علا الرابط المو ع ا لكتروني للمزيد من التفاصيل ينظر:عما 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://int-historians.com/article/2165
https://alummacenter.com/?p=2184


 عدد خاص باملؤمتر العلمي الدويل الرابع / الدراسات التارخيية واجلغرافية 

Special Issue of the Fourth International Scientific Conference / Historical and Geographical 

Studies 

ISSN: 7452-1992, (2022) 

 

52 
 

المو اع نفساا  ألاار الاادءتور عمااا  عباد الساا   ر و  فاي التيقيااا والتااأليف علاا الاارابط المو ااع -31
 https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=24382ا لكتروني 

 و9:35الساعة  في29/4/2022في تاري  

 ألار الدءتور عما  عبد الس   ر و  في التيقيا والتأليف علا الرابط المو ع ا لكتروني -32

https://www.almodasupp lements.com/viewphp=2382 

 و9:35في الساعة 29/4/2022في تاري  

  /https://www.marefa.orgعما  عبد الس   ر و  علا الرابط المو ع ا لكتروني -33

 /https://www.marefa.orgعما  عبد الس   ر و  علا الرابط المو ع ا لكتروني   -34

 

  https://www.marefa.orgعما  عبد الس   ر و  علا الرابط المو ع ا لكتروني  -35

 للمزيد من التفاصيل ينظر ألار  الدءتور عما  عبد الس   ر و  علا الرابط المو ع ا لكتروني  

https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=24382 

 

 المصدر نفس    -36

37-29-https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=24382 

م حاااا وريااادم المااادى أ   عماااا  عباااد السااا   ر و    مااان هاااو الماااؤر  علاااا الااارابط المو اااع  -38
 https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=24382ا لكتروني 

   ؛  2:41  الساعة   3/2022/ 5من هو المؤر  ا    عما  عبد الس   ر و  في تاري   -39

 ؛https://www. Alukah net /culture/0/8839 ا لكتروني  علا الرابط  المو ع 

               https://www.almadasupplements.com/view.php?cat=24382 
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 المصدر نفس     -40

 عباااد السااا   ر و   طااي  الماااؤرخين  والميققاااين  البغااادا يين  المعاصااارين   ماااءرات  عماااا  -41
  58و 

تياور المؤر  العرا ي  عما  عبد الس   ر و   الااكرم اليافارم  والتااري  المو اف    حضارم   -42
للمزيااد ماان التفاصاايل ينظر:ماااءرات  عمااا   ؛حااوارات حضااارية 2022يوليااو  26الجاازء ااو   فااي 

  64-63عبد الس     المصدر السابا  و 

 

عما  عبد الس     المصدر الساابا  و   للمزيد من التفاصيل ينظر:ماءراتالمصدر نفس    -43
63-64  

 وفام الدءتور عما  عبد الس   ر و   علا  الرابط المو ع ا لكتروني -44

Areq.net /M : منتادى العلمااء   وفاام    عماا  عباد السا    ر و   للمزياد مان التفاصايل ينظار
 لكتروني طي  المؤرخين العرا يين  في العصر اليافر علا مو ع الرابط ا 

-f560-https://media.almayadeen.net/archive/image/2021/6/27/b7ec20d8
219fc217a00d.jpg-a8a3-4ffb 

 "رحيل  المؤر  عما  عبد الس   ر و   علا الرابط  المو ع ا لكتروني -45

https://www.almayadeen.net/news/culture/1490932/   

علا الرابط  المو ع          6/2021/ 28في التاري  "  في  علي لفت   عيد " قوم نخلة  واورها-46
 /https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/6/28ا لكتروني 

 ل  باء  والكتا  في العرا ا تيا  العا    -47

  /https://ar.wikipedia.org/wikiعلا الرابط المو ع ا لكتروني    
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