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فـــي  یتنـــاول البحـــث ســـیرة وحیـــاة االســـتاذ الـــدكتور إبـــراهیم خلیـــل أحمـــد ودوره الفاعـــل والمـــؤثر
المجاالت الثقافیة العراقیة والعربیـة المعاصـرة، ویركـز علـى نـشاطه المتمیـز فـي كتابـة التـاریخ المحلـي 
لمدینة الموصل في العـصر الحـدیث مـن خـالل انجازاتـه االكادیمیـة والثقافیـة ومـساهماته فـي الوسـائل 

یقــه ألبــرز أحــداثها والتــي االعالمیــة والتلفازیــة والقنــوات الفــضائیة ومواقــع التواصــل االجتمــاعي، وتوث
  سلطت الضوء على الجوانب المشرقة من تاریخ وتراث المدینة 

Ibrahim Khaliel Al-Ala'f and his role in writing the local 
history of Mosul city in modern history  

Dr. Nameer Taha Yaseen 
Abstract 

Professor doctor Ibrahim khalid Ahmad Al-Alaiff is considered one 
the dirtinguis had teachers of modern history because of his high identity 
and  role in Academic life both in Iraq and Arab countries, this is why we 
are so inferested in him while he is still alive. 

He is the best and son of Mosul city which has a brilliant history and 
civilization . 

He gave a very beautiful and brilliank picture of Mosul city through 
his hard and serious word on Mosul university and other Mosul cultural 
institutions. So he deserved such a study as a comprehensive researcher and 
history man who devoted his life to document the life, activity and of 
history Mosul city.    

 
ُیعـــد االســـتاذ الـــدكتور ابـــراهیم العـــالف، أحـــد أعمـــدة اســـاتذة التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر فـــي 

ِونظرا لمكانته المتمیزة، ودوره الفاعل والمؤثر فـي الحیـاة. العراق  األكادیمیـة والثقافیـة العراقیـة والعربیـة ً

                                         
 . جامعة الموصل للعلوم االنسانیة،قسم التاریخ، كلیة التربیةاستاذ مساعد،  *
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المعاصــرة، فقــد حظــي باهتمــام العدیــد مــن مثقفــي ومفكــري وأبنــاء محافظــة نینــوى والعــراق، وذلــك مــن 
  . خالل نتاجه العلمي والثقافي الثر والمتنوع وعلى مختلف األصعدة

ًدا ووفـاء لعطـاءه ومن هنا جاء اهتمامنا بالمؤرخ الـدكتور العـالف، وهـو علـى قیـد الحیـاة تخلیـ ً
ًالثر وقد تناولنا في هذا البحث جانبـا واحـدا مـن اهتماماتـه الواسـعة أال وهـو كتابـة تـاریخ الموصـل أي  ً
دوره في كتابة التاریخ المحلي لمدینة الموصل وأهم نـشاطاته فـي هـذا المجـال، وقـد تناولنـا فـي مقدمـة 

لعــراق وایمانــه بالمدرســة التاریخیــة العراقیــة، البحــث حیاتــه ونــشأته وموقفــه مــن الكتابــة التاریخیــة فــي ا
ّوعــد نفــسه مــع بقیــة زمــالءه المــؤرخین األكــادیمیین مــن الجیــل الثــاني مــن مــؤرخي العــراق، ثــم تناولنــا 
ًالحــدیث عــن أهــم انجازاتــه وبحوثــه ودراســاته وأنــشطته األكادیمیــة فــضال عــن فعالیاتــه الثقافیــة علــى 

 الوسائل اإلعالمیة والتلفازیة والقنـوات الفـضائیة وعلـى الـشبكة األصعدة القطریة والمحلیة ونشاطه في
  .ومواقع التواصل االجتماعي) االنترنیت(العنكبوتیة 

 
ولـد ابـراهیم خلیـل العــالف فـي مدینـة الموصــل فـي الخـامس والعــشرین مـن كـانون األول ســنة 

دى محـالت المدینـة القدیمــة، الـف وتـسعمائة وخمـس وأربعــون میالدیـة فـي محلــة رأس الكـور وهـي إحــ
والــذي عــرف باســم ) م٦٣٧/هـــ١٦(وفیهــا یقــع أول جــامع بنــاه العــرب المــسلمین عنــد فــتحهم لهــا ســنة 

  .)١(الجامع األموي وبالقرب منها تقع منطقة تل قلیعات التاریخیة القدیمة
ّومنــذ طفولتــه وكبقیــة أطفــال المدینــة دخــل الكتــاب وهــو یــافع لــتعلم وحفــظ بعــض ســور القــ رآن ُ

ًالكـــریم وآیاتـــه علـــى یـــد المـــال إســـماعیل فـــي مـــسجد عبـــد اهللا المكـــي فـــضال عـــن تلقیـــه بعـــض العلـــوم 
وعنـــد بلوغـــه ســـن الـــسادسة مـــن عمــره دخـــل مدرســـة أبـــي تمـــام االبتدائیـــة، وبعـــد . والمعــارف البـــسیطة

) دادیـة الـشرقیةاالع(واتـم دراسـته الثانویـة فـي ) المتوسطة المركزیـة(اكماله التعلیم االبتدائي انتقل إلى 
وتتلمـذ علـى یـد خیـرة األسـتاذة المعـروفین بالموصـل آنـذاك . وهي من أعرق المدارس الثانویة بالمدینة

. منهم عمر الطالب وشاكر النعمة وغانم حمودات وعبد الـرزاق الـشماع وهاشـم سـلیم الطالـب وغیـرهم
   .)٢(١٩٦٣وهكذا أتم تعلیمه الثانوي في مدینة الموصل سنة 

  

 
بعــد إكمالــه للدراســة الثانویــة فــي الموصــل، انتقــل إلــى العاصــمة بغــداد لمواصــلة دراســته فــي 
جامعة بغـداد حیـث كانـت الدراسـة فـي الموصـل إلـى الثانویـة مـن یرغـب بعـدها بمواصـلة تعلیمـه علیـه 

م فـي ١٩٦٤لیـة التربیـة عـام االنتقال إلى العاصمة حیث یتوافد إلى جامعاتها طلبـة العـراق فـالتحق بك
 وبعـد تخرجـه مـن الكلیـة عـاد إلـى الموصــل )٣(قـسم التـاریخ وكانـت كلیـة التربیـة وتخـرج بدرجـة الـشرف

وبعـد أربـع سـنوات قـضاها . ١٩٦٩ آذار ١٦لینخرط في سلك التعلیم الثانوي فكان أول تعیین لـه فـي 
ــــین  ــــانوي بمتوســــطة فــــتح للبن ــــیم الث ــــشورة حال(فــــي التعل ــــاثانویــــة ال ــــشورة التابعــــة لمدینــــة )ًی ــــة ال ، بناحی
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 وحـــصل علـــى ١٩٧٣-١٩٧٢الموصـــل، تقـــدم للدراســـات العلیـــا فـــي جامعـــة بغـــداد كلیـــة اآلداب مـــن 
دراسـة فـي تطوراتهـا الـسیاسة : والیـة الموصـل(( عـن رسـالته الموسـومة ١٩٧٥شهادة الماجستیر سنة 

، نقــل بعــدها إلــى جامعــة )٤(فعبــد القــادر احمــد الیوســ وبإشــراف األســتاذ الــدكتور)) ١٩٢٢-١٩٠٨
ّوكلـــف بمهـــام . )٥(١٩٧٥ أیلـــول ١٥الموصـــل لیمـــارس التـــدریس فـــي كلیـــة اآلداب قـــسم التـــاریخ فـــي 

ً مــن جامعــة بغـــداد كلیــة اآلداب أیــضا وتقـــدم ١٩٧٩مقرریــة القــسم، ثــم أكمـــل دراســته للــدكتوراه ســـنة 
ــــه الموســــومة  ــــسیاسة التعلیمیــــة فــــي العــــراق ((باطروحت بإشــــراف األســــتاذ )) ١٩٣٢-١٩١٤تطــــور ال
، عاد بعدها إلى جامعة الموصل وانتقل إلى كلیة التربیة قـسم التـاریخ لیعـین )٦ (الدكتور فاضل حسین

ًرئیــسا لقــسم العلــوم االجتماعیــة ثــم رئیــسا لقــسم التــاریخ ولمــدة تقــارب خمــسة عــشر ســنة للفتــرة الممتــدة  ً
  .)٧(م١٩٩١ین األول  تشر١٧ وخاللها حصل على لقب األستاذیة في ١٩٩٥-١٩٨٠من 

ٕوخالل السنوات التي قضاها في التعلیم العالي بجامعة الموصـل تـولى مهـام تدریـسیة واداریـة 
ً ثـم رئیـسا لقـسم التـاریخ فـي كلیـة التربیـة كمـا ١٩٧٠ابتدأت بمقرریة قسم التاریخ في كلیة اآلداب عام 

بجامعــــة ) ًاألقلیمیــــة حالیــــا( ثــــم تــــولى إدارة مركــــز الدراســــات التركیــــة ١٩٩٥-١٩٨٠ذكرنــــا لألعــــوام 
) ٢٠١٣-١٩٩٥(والثانیــة ) ١٩٨٨-١٩٨٦(الموصــل وكــان مــن مؤســسیه األوائــل للفتــرة األولــى مــن 

حیــث قــام بتحدیثــه وتطــویره وتوســیع اهتماماتــه البحثیــة بحیــث تناولــت دول ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(والثالثــة 
ًجـــوار العـــراق وبعـــضا مـــن دول الـــشرق األوســـط فـــضال عـــن جمهوریـــات القفقـــاس  وجمهوریـــات آســـیا ً

  .)٨(الوسطى
ً ممــثال لألســاتذة فــي مجلــس جامعــة الموصــل وكانــت لــه ١٩٩٧ و١٩٩٥اختیــر بــین ســنتي 

ــــة  ًإســــهاماته وبــــصماته فــــي تطــــویر مــــسیرة جامعــــة الموصــــل، وعمــــل عــــضوا فــــي هیئــــة تحریــــر مجل
اســات والتــي أصــدرها مركــز الدر) أوراق تركیــة معاصــرة(، وكمــا تــولى رئاســة تحریــر مجلــة )الجامعــة(

التــي یــصدرها مركــز ) أوراق موصــلیة(ًالتركیــة فــضال عــن عــضویته فــي تحریــر مجــالت أخــرى منهــا 
التــي ) التربیــة والعلــم(والتــي تــصدرها كلیــة اآلداب ومجلــة ) آداب الرافــدین(دراســات الموصــل، ومجلــة 

ام ًتصدرها كلیة التربیة، وعمل عـضوا فـي هیئـة تحریـر موسـوعة الموصـل الحـضاریة التـي صـدرت عـ
 حیــــث كتــــب فیهــــا ســــبعة بحــــوث تناولــــت أوضــــاع الموصــــل الفكریــــة والــــسیاسیة واالجتماعیــــة ١٩٩٢

  .)٩(الحدیثة والمعاصرة
وأسـهم فـي عمـل عـدد مــن اللجـان العلمیـة داخـل الجامعـة منهــا لجنـة الدراسـات العلیـا، ولجنــة 

كمــا ســاهم . ن بالجامعــةالترقیــات العلمیــة، ولجنــة التــألیف والترجمــة، ولجنــة اختبــار التدریــسیین للتعیــی
ــــة  ــــصحفیة العربیــــة، وموســــوعة التربی ــــة منهــــا الموســــوعة ال ــن الموســــوعات العربی فــــي تحریــــر عــــدد مــ
اإلسـالمیة التابعــة لمؤســسة آل البیــت فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة، وشــارك فــي مقــررات ومــؤتمرات 
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ة والمـستمرة فـي النـشر علمیة عدة وحـصل علـى عـدة جـوائز تكریمیـة وشـهادات تقدیریـة لجهـوده الطیبـ
  .)١٠(العلمي بالمجال التاریخي

أما في مجال اإلشـراف علـى األطـاریح والرسـائل الجامعیـة، فخـالل مـسیرته العلمیـة التاریخیـة 
خمسین أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستیر ومنها رسـالة وأطروحـة كاتـب هـذه ) ٥٠(أشرف على قرابة 

لرســـائل واألطـــاریح األكادیمیـــة التاریخیـــة فـــي التـــاریخ وكمـــا ســـاهم فـــي مناقـــشة العدیـــد مـــن ا. األســـطر
الحـــدیث والمعاصـــر فـــي معظـــم أقـــسام التـــاریخ فـــي الجامعـــات العراقیـــة، كمـــا كـــان لـــه إســـهامات فـــي 
التــألیف والنــشر للعدیــد مــن الكتــب والمؤلفــات التــي تناولــت أوضــاع الموصــل المحلیــة وأحــداث العــراق 

ًخمـسة وأربعـون كتابـا ) ٤٥(یثـة والمعاصـرة وصـلت إلـى قرابـة والوطن العربـي والقـضایا االقلیمیـة الحد
نـشأة الـصحافة العربیـة (أحصى الباحث تسعة منها اهتمت بتـاریخ الموصـل وأحـداثها وتطوراتهـا منهـا 

محافظـة نینـوى (، و)١٩٨٠-١٨٨٥نـشأة الـصحافة فـي الموصـل وتطورهـا (، و١٩٨١) في الموصـل
) تــاریخ الموصــل الحــدیث(، ٢٠٠٨) ات موصــلیةشخــصی( مــشترك؛ ١٩٨٧) بــین الماضــي والحاضــر

مباحـث فـي (، و٢٠٠٩) تـاریخ العـراق الثقـافي المعاصـر(؛ ٢٠٠٦) أوراق تاریخیة موصـلیة(؛ ٢٠٠٧
  ).ً عاما من تاریخ جامعة الموصل٥٠(، و)تاریخ الموصل

أمــا البحـــوث والدراســـات فكانــت لـــه إســـهاماته العلمیــة الجـــادة فـــي هــذا المجـــال فكتـــب بحـــدود 
ً بحثا ودراسة منشورة في مجالت علمیـة وثقافیـة موصـلیة وعراقیـة وعربیـة فـضال عـن مـا یزیـد )٢٠٠( ً

مقالة صحفیة متنوعة بـین التـاریخ المحلـي والثقـافي والـسیاسي وقـد سـاهم بأنـشطة علمیـة ) ٧٥٠(عن 
  .)١١(ندوة ومؤتمر علمي محلي وعراقي وعربي) ١٠٠(قرابة 

ریة فـــي مدینـــة الموصـــل منهـــا عـــضویته للجنـــة وشـــغل عـــضویة العدیـــد مـــن اللجـــان االستـــشا
وانتخـب . االستشاریة لبیت الحكمـة فـي نینـوى، وعـضویة اللجنـة االستـشاریة للثقافـة والفنـون بالموصـل

ًرئیسا لجمعیة المؤرخین واآلثاریین في نینـوى، ونـال عـضویة اتحـاد المـؤرخین العـرب ونقابـة المعلمـین 
الـذي یـضم ) اتحاد كتاب األنترنیـت العـراقیین( وهو األن رئیس ،)١٢(واتحاد األدباء والكتاب في العراق

  .ًعضوا) ٥٢٠(أكثر من 
  

 
 

یعد المؤرخ الدكتور ابراهیم خلیـل العـالف أحـد أصـحاب النظـرة الـشمولیة فـي كتابـة األحـداث 
ًوقــد كــرس جانبــا مــن اهتماماتــه لمدینتــه ووطنــه الكبیــر، التاریخیــة فهــو ملتــزم بــالمنهج العلمــي للتــاریخ 

ًفـــضال عـــن الجـــوار اإلقلیمـــي، كمـــا یؤكـــد علـــى أن منهجـــه منفـــتح وغیـــر مقتـــصر علـــى مكـــان واتجـــاه 
؛ فهـــو مـــن المـــؤرخین المعاصـــرین المـــؤمنین بـــأن البـــشریة متـــساویة وعلـــى المـــؤرخ أن یـــدون )١٣(واحـــد

ًة المـــسبقة، مـــستقرئا األحـــداث وصـــوال إلـــى الـــرأي أحـــداثها بـــشكل علمـــي متجـــرد مـــن األهـــواء والنظـــر ً
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وكــان یؤكــد علــى المــستوى المحلــي وأن ابنــاء مدینــة الموصــل یقــع . والنظریــة المــستنبطة مــن واقعهــا
علــى كــاهلهم ومــسؤولیاتهم تــدوین أحــداثها وتاریخهــا وتأطیرهــا بأســلوب علمــي أدبــي أكــادیمي للحفــاظ 

  .على تاریخها الحضاري العریق
ٕتابعتي لكتابات واسهامات مؤرخنا الجلیل، وجدته یتمیز بخـصائص عـدة تمثلـت ومن خالل م

ًبالجدیــة فهــو فــي نــشاط دائــم وحیویــة عالیــة وثابــة فــي تــدوین تــاریخ مدینــة الموصــل وكــان صــادقا فــي 
ٕالتوصـــل إلـــى االســـتنتاجات مـــن خـــالل كتاباتـــه التاریخیـــة أو محاضـــراته األكادیمیـــة وان كانـــت قاســـیة 

قیــق المالحظــة وواســع االطــالع فقــد خبرتــه الحیــاة واســتفاد مــن نــشأته فتمیــز بــصراحته ًأحیانــا، فهــو د
المعهــودة فــي نقـــده وتفــسیره للعدیــد مـــن األحــداث والمتغیـــرات والعــادات والتقالیــد، وصـــفه آخــرون أنـــه 
ًعاشقا للحریة الفكریة البعیدة عـن التطـرف والـشوفینیة والتعـصب القـومي والـدیني مؤمنـا بفكـرة ضـرورة ً 
ـــدنا  تحقیـــق العدالـــة فـــي المجتمـــع والتقـــدم بالبلـــد لیرقـــى إلـــى قمـــة الحـــضارة اإلنـــسانیة وبخاصـــة وأن بل
ًالعزیز یمتلك إرثا حضاریا یمتد آلالف السنین فهو بلد الحـضارات المتعاقبـة منـذ القـدم وحلقـة الوصـل  ً

 العباســي عاصــمة بـین الثقافــات القدیمــة كالیونانیــة والفارسـیة حیــث كانــت بغــداد وبخاصـة فــي العــصر
  .)١٤(الثقافة العربیة وملتقى الحضارات والثقافات والعلوم العالمیة

 
أمـــا توجهاتـــه الـــسیاسیة فكـــان منـــذ شـــبابه یـــؤمن بـــالقیم اإلنـــسانیة وتحقیـــق العدالـــة بـــین أبنـــاء 

بیـة تأثیرهـا فـي المجـال ًالمجتمع بعیدا عن الطائفیة والعنصریة والـشوفینیة وكـان یـؤمن بـأن ألمتنـا العر
اإلنــسانیة والعـــالمي وأن العــراق حاضـــنة هـــذه األمــة وهـــو امتـــداد لهــا وجـــزء فاعـــل فیهــا، وكـــان یـــؤمن 
بـــضرورة الحفـــاظ علـــى القـــیم والمعتقـــدات الدینیـــة بعیـــدة عـــن التـــأثیرات الـــسیاسیة فلرجـــل الـــدین مكانـــة 

بادئ القیم السمحاء التـي جـاءت بهـا متمیزة في المجتمع من خالل التوجیه والتثقیف واإلرشاد ونشر م
ًالشریعة بعیدا عن التحزب والتخندق واالنحیاز، ومـا یتعلـق باإلسـالم یجـب الحفـاظ علـى نقائـه وسـموه 
ًومبادئـــه وســـماحته بعیـــدا عـــن الغلـــو والتطـــرف والطائفیـــة وهـــذا مـــا یجـــب علـــى رجـــل الـــدین أن یفعلـــه 

  .)١٥(ت التي أشرنا إلیهاًویمارسه في حیاته الیومیة بعیدا عن تلك التأثیرا
ــــة فتــــأثر بهــــا بــــشكل كبیــــر وبخاصــــة فــــي فتــــرة  ــــة العربی فمنــــذ شــــبابه تــــشرب باألفكــــار القومی
الخمـــسینات والـــستینات وظهـــور الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة فـــي مـــصر وقائـــدها جمـــال عبـــد الناصـــر 

ا الجلیــل بتلــك والتــي كانــت أفكــاره القومیــة قــد انتــشرت فــي معظــم أرجــاء الــوطن العربــي فتــأثر مؤرخنــ
ًاألفكــار الناصــریةحیث كانــت تلقــى رواجــا كبیــرا بــین شــباب الموصــل ولهــذا تعــرض فــي ســنة  ً١٩٦٩ 

وكــان اعتقالــه فــي ) بــاب الــشط(إلــى االعتقــال مــن قبــل ســلطات األمــن وأودع فــي التوقیــف فــي مركــز 
إنــه زاره فـــي الطــابق الــسفلي مــن مركـــز الــشرطة وقــد أخبرنـــي المرحــوم األســتاذ الــدكتور غـــانم الحفــو 

، وقد علمت مـن مؤرخنـا الجلیـل أنـه سُّـفر إلـى بغـداد للتحقیـق معـه ثـم أطلـق سـراحه وعـاد )١٦(التوقیف
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ًإلى مدینة الموصل وهذا الحـادث لـم یعلـم بـه إال المقـربین جـدا مـن الـدكتور العـالف وینـشر ألول مـرة 
ن مــن أســباب اعتقالــه اتهامــه وبقــي الــدكتور مؤمنــا بتلــك األفكــار القومیــة واســتمر بالعمــل بنهجهــا وكــا

ً وعنــدما كــان طالبــا ١٩٦٨ تمــوز ١٧قبــل أنقــالب ) الحركــة االشــتراكیة العربیــة(ًبأنــه كــان عــضوا فــي 
  .)١٧(في كلیة التربیة جامعة بغداد

 
آلراء والتوجهـات حـول مفهومـه وأسـلوب التاریخ وكما نعلم موضوع حـي ومـؤثر وقـد اختلفـت ا

كتابتـــه وتفـــسیره، وهـــو كأزمنـــة وأمكنـــة متفاعـــل مـــع اإلنـــسان وذو عالقـــة مباشـــرة بـــالتطورات الـــسیاسیة 
  .واالقتصادیة واالتجاهات الفكریة السائدة في المجتمعات

تـــد وفــي بـــالد الرافـــدین كــان االهتمـــام بالتـــدوین التــاریخي منـــذ العـــصور التاریخیــة القدیمـــة فام
التواصـــل الحـــضاري اإلنـــساني عبـــر العـــصور المختلفـــة فامتلـــك المؤرخـــون العراقیـــون ناصـــیة التـــاریخ 
والتـدوین التــاریخي منـذ فجــر الحـضارة اإلنــسانیة فعرفـوا التــدوین التـاریخي والتفــسیر الـدیني واألخالقــي 

  .والحضاري والجغرافي والتفسیر المعتمد على نظریة البطل والنخبة
راء حـــول مفهــــوم واســــلوب كتابـــة وتفــــسیر التــــاریخ، وبخاصـــة خــــالل الحقبــــة وقـــد اختلفــــت اآل

المعاصــرة مــن تــاریخ العــراق بعــد الحــرب العالمیــة االولــى حیــث كتــب باتجاهــات عدیــدة منهــا االتجــاه 
االســتعماري والمتمثــل بكتابــات المحتلــین البریطــانیین ومــنهم ســتیفن همــسلي لونكریــك وأرنولــد ولــسن و 

ُ وغیرهم من الكتاب الذین كتبوا مـن وجهـة نظـرهم ومفادهـا أن العـراقیین عبـارة عـن هالدین والمس بیل
أما األسلوب الثاني فتمثـل بمـا قدمـه المؤرخـون . كتل وجماعات متنافرة وغیر مؤهلین إلقامة دولة لهم

العراقیون األوائل مـنهم عبـاس العـزاوي وعبـد الـرزاق الحـسني ومحمـد طـاهر العمـري ورؤوف الغالمـي 
حمد الـصوفي وعلـي آل بازركـان واحمـد عـزت األعظمـي وغیـرهم وهـؤالء مثلـوا المـنهج الـوطني وقـد وا

تــصدوا لمــا كتبــه البریطــانیون عــن العــراق وأكــدوا علــى حــضارة وعراقــة البلــد وقیمــه األصــیلة وحركاتــه 
  .)١٨(الوطنیة الساعیة إلى تحریره وبناءه والنهوض به
وثـــون إلــى أوربــا لتلقــي العلــوم والمعــارف والمختـــصین أمــا االتجــاه اآلخــر فهــو مــا مثلــه المبع

ّبالتـاریخ والــذین عــادوا إلــى الــوطن ودرســوا فــي الكلیـات والمعاهــد العراقیــة وتحملــوا عبــأ كتابــة تــاریخهم 
وفـق المــنهج التـاریخي العلمــي المتبـع ومــن أبـرزهم الــدكتور زكـي صــالح وعبـد العزیــز الـدوري وصــالح 

معـــروف وغیـــرهم وهـــؤالء الـــذین مثلـــوا الجیـــل األول مـــن المـــؤرخین احمـــد العلـــي وجـــواد علـــي ونـــاجي 
العــراقیین وتــصدوا إلـــى تلــك الكتابــات التـــي مثلــت التوجــه االســـتعماري أمــا طلبــتهم ومـــن تخــرج علـــى 
أیـدیهم مــن طلبـة الدراســات العلیـا فــي التـاریخ الحــدیث فمثلـوا الجیــل الثـاني مــن المـؤرخین األكــادیمیین 

ـــدكاترة عمـــاد أحمـــد عبـــد الـــصاحب الجـــواهري مـــنهم مؤرخنـــا الجلیـــل وعـــ دد مـــن األســـاتذة األفاضـــل ال
ونوري عبد الحمید العاني ومحمد مظفر األدهمي وعمـاد عبـد الـسالم رؤوف وخلیـل علـي مـراد وعلـي 
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هــؤالء األعــالم وهــم مـــن  شــاكر علــي وغیــرهم مــن األعـــالم األجــالء وأمــا الجیــل الثالــث فهـــم خریجــو
  . )١٩(ي الجامعات العراقیة اآلنیقودوا التعلیم والتدوین ف

یــرى الــدكتور إبــراهیم العــالف أن المدرســة التاریخیــة العراقیــة التــي تبناهــا تمتــد بأصــولها إلــى 
 حیـث یعتقـد )٢٠(ًبدایات الكتابات بالتدوین التـاریخي فـي العـصور القدیمـة وصـوال إلـى الفتـرة اإلسـالمیة

اریخیـــة تبنـــوا مبـــدأ الـــرأي المعتمـــد علـــى العقـــل أن معظـــم المـــؤرخین العـــراقیین فـــي أصـــول كتابـــاتهم الت
وامتازوا بدقة المالحظة وسعة االطالع والجدیة في تناول الحـدث التـاریخي والـصرامة فـي نقـل الخبـر 
واإلیمـــان بفكـــرة العدالـــة والتقـــدم مـــن خـــالل متـــابعتهم وصـــدقهم وتمحیـــصهم للخبـــر ودقـــة مالحظـــتهم، 

خــــرى كالیونانیــــة والفارســــیة، فهــــي جــــسر للتواصــــل وكانــــت حــــضارتنا حلقــــة اتــــصال مــــع الثقافــــات األ
وامتد نتـاج المـدونین العـراقیین إلـى العـصور . الحضاري اإلنساني امتد منذ العصور التاریخیة القدیمة

ــــدیني  ــــاریخي منهــــا التفــــسیر الحــــضاري وال اإلســــالمیة والــــذین عرفــــوا بتفاســــیرهم المتعــــددة للتــــدوین الت
  . )٢١(تهم على نظریة النخبة والبطل التاریخيوالتاریخي والجغرافي واعتمد غالبی

ویــضیف مؤرخنــا الجلیــل الــدكتور العــالف بــأن التــاریخ كأزمنــة وأمكنــة متفاعلــة مــع اإلنــسان 
فهـــــو مـــــرتبط مباشـــــرة بـــــأمرین مهمـــــین همـــــا التطـــــورات الـــــسیاسیة واالقتـــــصادیة واالجتماعیـــــة وكـــــذلك 

لحـدیث والمعاصـر، فـالمؤرخ األكـادیمي البــد باالتجاهـات الفكریـة الـسائدة وخاصـة عنـد كتابــة تاریخنـا ا
لــه مــن االعتمــاد علــى المـــنهج العلمــي فــي كتابــة األحــداث التاریخیـــة وتــدوینها وهــذا مــا أطلــق علیـــه 
ٕبالمنهج التاریخي ثم یعتقد ان خالصة المؤرخ العراقي تتمثل بأنه مؤرخ وطنـي وقـومي وانـساني وغیـر 

، فهــو یغــوص فــي عمــق األحــداث لیــستخرج منهــا الــراي شــوفیني یــؤمن بالمــساواة والعدالــة بــین البــشر
ـــدكتور . والنظریـــة والقاعـــدة ال أن یـــضع القاعـــدة ثـــم یـــأتي باألحـــداث ویـــصوغها لـــدعمها ومـــن هنـــا فال

العـــالف یلخـــص مقولتـــه بـــأن المدرســـة التاریخیـــة العراقیـــة أصـــیلة، وعریقـــة، وعلمیـــة ولهـــا امتـــداداتها 
  .)٢٢(ویدعو إلى تعمیقها وتأصیلها

 
بدأت دعوته إلى االهتمام بتراث وتاریخ مدینة الموصل والعنایـة بشخـصیاتها التاریخیـة والتـي 
ًتركـت أثــرا كبیــرا علــى األصــعدة الــسیاسیة واالجتماعیــة واالقتــصادیة والثقافیــة علــى مــستوى العــراق أو  ً

ســـر الموصـــلیة التـــي كـــان لهـــا تـــأثیر ومكانـــة داخـــل علـــى المـــستوى المحلـــي للمدینـــة وكـــذلك علـــى األ
 إذ مـن خـالل ١٩٧٥ً، منذ أن عرفته تدریسیا فـي كلیـة اآلداب بقـسم التـاریخ عـام )٢٣(المدینة وخارجها

المحاضــرات التــي كــان یلقیهـــا علــى طلبتــه فـــي المــواد المنهجیــة التــي كلـــف بتدریــسها فــي تخصـــصه 
 والمعاصـــر، ومـــادة التـــاریخ العثمـــاني فـــي الدراســـات بالتـــاریخ الحـــدیث كمـــادة الـــوطن العربـــي الحـــدیث

األولیـــة، ففـــي نهایـــة كـــل محاضـــرة وأثنـــاء النقـــاش مـــع طلبتـــه یطـــرح عـــدة موضـــوعات للحـــوار منهـــا، 
موضـــوع االهتمـــام بالتـــاریخ المحلـــي لمدینـــة الموصـــل ویؤكـــد علـــى الطلبـــة وخاصـــة المتفـــوقین مـــنهم 
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اء المدینــة هــم أولــى بالعنایــة بتاریخهــا وحــضارتها ، ألن ابنــ)٢٤(بــضرورة االهتمــام الجــاد بهــذا الجانــب
وعلیهم أن یعملوا بكل جدیة على توثیق أحداثها ورصدها بشكل علمـي مـن خـالل الكتابـات التاریخیـة 
أو المقـــــاالت العلمیــــــة أو طرحهــــــا علــــــى مــــــستوى اإلعـــــالم وذلــــــك فــــــي اللقــــــاءات الثقافیــــــة والنــــــدوات 

م الخـــاص مــن قبــل البــاحثین والمختــصین وكــان یـــدعو والمحاضــرات العامــة، وكــذلك إیالئهــا االهتمــا
  .طلبته إلى ضرورة مواصلة الدراسة الجامعیة والتهیؤ للدراسات العلیا بعد إنهاء الدراسة األولیة

وكان الدكتور العالف یدعو المختصین في الدراسات العلیا أن یولـوا اهتمـامهم الجـاد بدراسـة 
أت فـي الموصـل حـضارة آشـور وهـي أعـرق الحـضارات تاریخ الموصل الحضاري منذ القـدم حیـث نـش

ًالتــي شــهدتها البــشریة والتــي كانــت امتــدادا لحــضارة أكــد وآشــور وتزامنــت مــع حــضارة بابــل والحــضارة 
الفرعونیة في مصر واستمرار دراسة تاریخها في فتـرة قبـل اإلسـالم مـن خـالل امتـدادها الحـضاري مـع 

مـن معطیـات حـضاریة أصـیلة، ثـم دراسـة تاریخهـا "  الحـضرمدینـة"الجزیـرة الفراتیـة وخاصـة مـا قدمتـه 
فــــي الفتــــرات اإلســــالمیة وبعــــد حركــــة الفتوحــــات اإلســــالمیة ودخــــول الفــــاتحین العــــرب لهــــا منــــذ عــــام 

م وامتــدادها الزمنــي خــالل الفتــرة االمویــة والعباســیة ثــم الفتــرة المظلمــة فالــسیطرة العثمانیــة ٦٣٧/هـــ١٦
الـصفوي فـي القـرن الـسادس عـشر وتـأثیره -فتـرة الـصراع العثمـانيوما شـهدته المدینـة مـن أحـداث فـي 

م ومقاومتهــا وتــصدیها ١٧٤٣علــى الحیــاة العامــة للــسكان ومــا عانتــه أثنــاء حــصار نادرشــاه لهــا ســنة 
له، والمعانـاة مـن الـسیطرة العثمانیـة كونهـا إحـدى الوالیـات الـثالث فـي العـراق التابعـة للدولـة العثمانیـة 

ًان یتطــرق دائمــا فــي محاضــراته إلــى مكانتهــا االقتــصادیة كونهــا تقــع فــي شــمال م وكــ١٥١٦ُمنــذ ســنة 
العراق وهي المدینة العراقیة األقرب إلى العاصمة العثمانیة االستانة ثـم اسـطنبول ودورهـا االقتـصادي 
والتجــاري مـــن خــالل انتاجهـــا للمـــواد الزراعیــة األساســـیة وللتبــادالت التجاریـــة بینهـــا وبــین مـــدن وســـط 

، ویــستمر بحدیثــه )٢٥(ب العــراق مــن جهــة وبینهــا وبــین مــدن الــدویالت المجــاورة مــن جهــة أخــرىوجنــو
عـــن تاریخهـــا إلـــى قیـــام الحـــرب العالمیـــة األولـــى وخـــسارة الدولـــة العثمانیـــة للحـــرب وبدایـــة االحـــتالل 

مــع تركیــا، " بمــشكلة الموصــل"البریطــاني للعــراق وخــضوعه للــسیطرة البریطانیــة بعــد إنهــاء مــا ســمي 
لمكانتهـــا االقتـــصادیة الفاعلـــة والثقافیـــة ) رأس العـــراق(انـــت كمـــا أطلـــق علیهـــا الملـــك فیـــصل االول فك

المؤثرة، وكان یركز على دورها بثورة العشرین التحرریة كونهـا حركـة وطنیـة للعـراقیین مـن شـماله إلـى 
ًیجـه ملكـا  والمجـيء بـاألمیر فیـصل بـن الحـسین وتتو١٩٢١جنوبه وقیام الحكـم الـوطني بـالعراق عـام 
ٕ تمـوز واعـالن الجمهوریـة العراقیـة ومـا ١٤ وقیـام ثـورة ١٩٥٨على العراق واستمرار الحكم لغایـة عـام 

شــــهده العــــراق مــــن متغیــــرات سیاســــیة واجتماعیــــة واقتــــصادیة وثقافیــــة وفــــي كافــــة المجــــاالت وكانــــت 
ا وتـضحیاتهم الموصل كباقي مـدن العـراق تتـشارك بتلـك األحـداث والمتغیـرات مـن خـالل عطـاء أبنائهـ

للحفـــاظ علــــى البلـــد ومنجزاتــــه الحــــضاریة وكـــان یؤكــــد مـــن خــــالل محاضــــراته علـــى ضــــرورة التفــــاني 
والتضحیة للجمیع للحفاظ على المنجزات المتحققة والنهوض ببلدهم، هكذا كـان یغـرس القـیم األصـیلة 
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ور إبـراهیم العـالف بین أبناءه الطلبة ویؤكد على دورهـم اإلیجـابي بالبنـاء الحـضاري هكـذا عرفنـا الـدكت
ًمؤرخا ومربیا یدعوا إلى وحدة بلده والنهوض به مـن خـالل عطـاء أبنـاءه وترسـیخ حـضارته التـي تمتـد  ً

والجـــدیر بالـــذكر أن معظـــم المحاضـــرات التـــي كـــان یلقیهـــا اســـتاذنا الـــدكتور . )٢٦(عبـــر آالف الـــسنین
 یطعمهـــا باللهجـــة الموصـــلیة ابــراهیم العـــالف علـــى طلبتـــه ســـواء فـــي الدراســـات األولیـــة أم العلیـــا كـــان

المحلیة والتي لهـا نكهتهـا الموصـلیة وكـذا الحـال فـي مناقـشته للرسـائل الجامعیـة والبـرامج التـي یقـدمها 
  .على القنوات الفضائیة والمحلیة والتي غلبت علیها اللهجة الموصلیة
 

 الكــم الغزیــر والثــر مــن المؤلفــات والكتــب والبحــوث والمقــاالت التــي مــن خــالل إطالعنــا علــى
ًانجزها الدكتور العـالف، الحظنـا أنـه كـان شـمولیا فـي كتاباتـه التاریخیـة فهـو لـم یقتـصر علـى الجانـب 

التـاریخ (وكـان یركـز علـى . السیاسي فقط، بل كان یربطه بالجوانب االجتماعیة واالقتـصادیة والثقافیـة
ة لمدینــة الموصــل وأطرافهــا ویؤكــد علــى دور األســر والشخــصیات فــي صــنع حركــة وخاصــ) المحلــي
أن المـؤرخ ینبغـي (وكانت منهجیتـه فـي الكتابـة التاریخیـة تقـوم علـى أسـاس واضـح قـائم علـى . التاریخ

ًأن یكــــون طرفــــا نــــشیطا فــــي العملیــــة التاریخیــــة ــــائق والمــــصادر الرصــــینة ) ً مــــن خــــالل اعتمــــاده الوث
اباتــه مــع ضــرورة المحافظــة علــى مبــدأ إعــادة تــشكیل الحــدث التــاریخي وكمــا حــدث والمقــابالت فــي كت

ًمراعیـــا التسلــــسل الزمنــــي فـــي تناولــــه لألحــــداث والتطـــورات التاریخیــــة وصــــوال إلـــى النتــــائج المتوخــــاة،  ً
  . )٢٧(فالمؤرخ بنظره صاحب رسالة وهدفه الوصول إلى إظهار الحقیقة

ة لدى المؤرخین فـي العـراق تتمثـل بـأن اإلنـسان فـي ویقف الدكتور العالف أمام إشكالیة مهم
ـــد عبـــر تاریخـــه الحـــضاري ال یـــؤمن بقیمـــة تـــراكم الخبـــرة التاریخیـــة ویحـــاول دائمـــا البـــدء مـــن  ًهـــذا البل
الـــصفر ولهـــذا یقـــول بـــأن البنیـــان الـــسیاسي االقتـــصادي واالجتمـــاعي والفكـــري یـــشوبه النقـــصان وعـــدم 

 أن معظــم القــادة والزعمــاء فــي العــراق الســیما بعــد قیــام االكتمــال وخاصــة فــي التــاریخ الحــدیث حیــث
الحكم الوطني وظهور الدولة العراقیة الحدیثة ال یحظـون باألهتمـام بعـد خـروجهم مـن الـسلطة ویعمـل 

ًمن یأتي بعدهم لطمس آثـارهم وازالـة منجـزاتهم بـل أحیانـا شـن الحـرب علـیهم ویعـزو ذلـك األمـر إلـى . ٕ
مناخیـــة واجتماعیـــة یتعلـــق بفـــساد أولئـــك الحكـــام أو تـــراكم أخطـــائهم عـــدة أســـباب منهـــا ســـایكولوجیة و

وخطیئــاتهم بحــق الــشعب العراقــي والرغبــة بالتــسلط واالنفــراد بــالحكم مــن خــالل الحــد مــن الحریــة فــي 
التعبیــر عــن اآلراء واألفكــار وتكبیلهــا بــالقیود والتــشریعات والقــوانین الــصارمة، فاإلنــسان العراقــي ومنــذ 

 من قادته وحكامه لهذا ما أن یتیـسر لـه فرصـة الـتخلص مـنهم إال ویبـدأ بهـدم آثـارهم القدم كان یخاف
والتخلص منهم بعكس اإلنسان المصري الـذي لـه موقـف آخـر مـن الـسلطة فهـو یحتـرم قادتـه ویحـافظ 

ویعتقــد الــدكتور العــالف أن . )٢٨(علــى آثــارهم واســتمر هــذا إلــى قیــام مــا ســمي بحركــات الربیــع العربــي
 المنطقــة العربیــة یواجــه مــشكلة معقــدة فــي الكتابــة التاریخیــة ففــي مجــال التــاریخ الحــدیث المــؤرخ فــي
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تتعلق باالیدولوجیة أما في التاریخ اإلسالمي فتتمثل في االرتباط بالمقدسـات والمعتقـدات الدینیـة فهـي 
تفـــسیر، تعیــق المــؤرخ فــي كثیــر مــن األحیــان عــن أداء دوره الریــادي فــي عملیــة التــدوین والتوثیــق وال

ولــذلك علــى المــؤرخین أن ینــأؤا بأنفــسهم عــن الحكــام وأن یعملــوا مــن أجــل تخلــیص التــاریخ مــن قیــود 
الحكـــام وهنـــا البـــد مـــن تأشـــیر حقیقـــة مهمـــة أال وهـــي جـــسامة المـــسؤولیة التـــي یـــضطلع بهـــا المـــؤرخ 

ق والوقــائع الموضــوعي النزیــه الملتــزم بقواعــد المــنهج التــاریخي المعتمــد علــى إظهــار الحقــائق والوثــائ
ومن هنا فـإن الـدكتور العـالف یـدعو إلـى الـدور اإلیجـابي للتـاریخ والمـؤرخین، . )٢٩(بالعلم ال بالعاطفة

فهو یعده مادة للتفاهم بین البشر ووسیلة للتعاون وااللتقاء علـى البـر والتقـوى ومـن الممكـن أن یجتمـع 
ركة عنـــد كتـــابتهم وتـــدوینهم المؤرخـــون مـــن أقطـــار عـــدة ومـــشارب مختلفـــة لیتوصـــلوا إلـــى قواســـم مـــشت

لألحـداث التاریخیــة المــشتركة والمثیــرة للنزاعــات والجــدل وخاصـة فــي وطننــا العربــي ویستــشهد بمــا قــام 
بــه المــؤرخین األوربیــین مــن اجتمــاعهم فــي بــاریس بعــد انتهــاء الحــرب العالمیــة الثانیــة واتفــاقهم علــى 

 فــي أوربــا مــن خــالل تأكیــدهم والتــزامهم إزالــة كــل مــن شــأنه تعمیــق حــاالت العــداء والنــزاع والخــصام
باألســس والثوابــت المــشتركة والتــي أفــرزت بعــد مــدة مــن التقــائهم وتوحــدهم مــن إقامــة االتحــاد األوربــي 

  .)٣٠(ٕواعالن دستورهم األوربي فانتقلوا من حالة الفرقة والعداء إلى الوحدة والوئام
ًأمـا علـى صـعید التـألیف فقــد كـان غزیـرا فـي اإلنتـاج وفیــرا  بالمـادة العلمیـة التاریخیـة فیـه ألــف ً

ًأكثــر مــن أربعــین كتابــا بــین منفــرد بالتــألیف أو مــشتركا مــع عــدد مــن المــؤرخین األجــالء مــن زمــالءه  ً
وقمت بإحصاء الكتب التي تناول فیها تاریخ مدینة الموصل أو بحدیث عنهـا وعـن أنـشطتها المتعـددة 

تــه فوجــدت تــسعة تتعلــق بالموصــل نــذكرها مــع بــشكل منفــرد أو بجــزء مــن الموضــوع مــن خــالل مؤلفا
، وتطـــور التعلــیم الـــوطني فــي العـــراق ١٩٨١ســنة الطبــع منهـــا نــشأة الـــصحافة العربیــة فـــي الموصــل 

، نـــشأة الـــصحافة فـــي ١٩٨٣) ١٩١٦-١٥١٦(، تـــاریخ الـــوطن العربـــي فـــي العهـــد العثمـــاني ١٩٨٢
 وهـــو كتـــاب ١٩٨٧ر ، محافظـــة نینـــوى بـــین الماضـــي والحاضـــ)١٩٨٥-١٨٨٥(الموصـــل وتطورهـــا 

، تـــاریخ العـــراق ٢٠٠٧، تـــاریخ الموصـــل الحـــدیث ٢٠٠٦مـــشترك بالتـــألیف، أوراق تاریخیـــة موصـــلیة 
  .)٣١(٢٠٠٩الثقافي المعاصر 

ولـــم تقتـــصر مؤلفاتـــه عـــن الموصـــل فـــي الكتـــب التـــي أصـــدرها بـــل كـــان للبحـــوث والدراســـات 
ًاألكادیمیــة التــي نــشرها حیــزا مهمــا منهــا لمدینــة الموصــل فقــد زاد المــائتي ( عــدد بحوثــه المنــشورة عــن ً

نــــشرت فــــي مجــــالت علمیــــة محلیــــة وعراقیــــة وعربیــــة مختلفــــة تنــــاول فیهــــا األوضــــاع ) بحــــث ودراســــة
دور الحركـات واألحــزاب الـسیاسیة فــي مدینــة  ًالـصحیة واالجتماعیــة واالقتـصادیة والثقافیــة فـضال عــن

لــى ســبیل المثــال بحثــه الموســوم ومــن هــذه البحــوث والدراســات ع. )٣٢(الموصــل عبــر تاریخهــا الحــدیث
والذي نشره في مجلة بـین النهـرین وهـي " أثر الصحافة في تنامي الوعي القومي العربي في الموصل"

، وتحــدث فــي بحثــه )٣٣(١٩٧٥مجلــة فــصلیة حــضاریة تراثیــة فــي عــددها الثــاني عــشر والمطبــوع ســنة 



  نمیر طه یاسین. د.م.أ

  >>  
  

)٥١( 

 

یة خــالل فتــرة الــسیطرة العثمانیــة ومكانــة الموصــل االقتــصادیة أوضــاع والیــة الموصــل االقتــصاد"عــن 
  .)٣٤(المتمیزة وتطور حركتها التجاریة

وكان للمقاالت الصحفیة التي نـشرها الـدكتور العـالف فـي الـصحف العراقیـة المختلفـة بـالرغم 
الموصـلیة ) ءالحـدبا(البغدادیـة و) العـراق(و) الثـورة(و) الجمهوریة(من توجهاتها السیاسیة أنذاك ومنها 

حیـز كبیـر لمدینـة الموصـل ومـن تلـك المقـاالت واألعمـدة منهـا علـى ) خمسمائة مقال(والتي یزید عن 
ســــبیل المثـــــال مــــا كتبـــــه ـفـــي صـــــفحة أوراق تاریخیــــة موصـــــلیة فــــي جریـــــدة الحــــدباء، والتـــــي تناولـــــت 

والــذي  ١٩٥٧موضـوعات عـدة تاریخیــة واجتماعیـة وثقافیـة منهــا مقالـة عـن نــادي الموصـل الریاضـي 
  .)٣٥(تناول فیه النادي وتأسیسه ودوره في دعم الحركة الریاضیة في الموصل

ـــــدوات  ـــــاریخ وأحـــــداث الموصـــــل مـــــن خـــــالل مـــــساهماته وحـــــضوره للن ًفـــــضال عـــــن تناولـــــه الت
ففـــي نـــدوة دور . والمـــؤتمرات العلمیـــة داخـــل العـــراق وخارجـــه فقـــد حـــضر قرابـــة المائـــة نـــدوة ومـــؤتمر

 آب عـــام ١٥ت االجنبیــة التــي عقــدها مركـــز دراســات الموصــل فــي الموصــلیین فــي مواجهــة التحـــدیا
 كـــان الـــدكتور ابـــراهیم العـــالف عـــضو اللجنـــة التحـــضیریة والتـــي ترأســـها الـــسید رئـــیس جامعـــة ١٩٩٥

كـــذلك مـــساهمته فـــي النـــدوة العلمیـــة . )٣٦(ٕالموصـــل واشـــرافه علـــى محـــور التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر
 الموصل بمناسبة الذكرى األربعین لثـورة الموصـل وذلـك فـي الحادیة عشر التي اقامها لمركز دراسات

 وشـارك )٣٧("أثر العوامل العربیـة واألجنبیـة فـي قیـام الثـورة" في بحثه الموسوم ١٩٩٩التاسع من آذار 
والمقامـة تحـت شـعار " األسـواق فـي الموصـل"في الندوة العلمیة الثالثة عشر لمركز دراسات الموصـل 

خــصوصیات الموصـــل بوصــفها ملتقــى تجـــارات العــالم القــدیم، والمقامـــة ینهـــل مــن  "أســواق الموصــل"
علـوة سـوق الحنطـة " ببحثه الموسوم ١٧/١٠/١٩٩٩على قاعة حمورابي في المكتبة المركزیة بتاریخ 

  .)٣٨("القدیم والجدید وجمعیة العالفین
بیــــة أمـــا عـــن دوره فــــي الحلقـــات النقاشــــیة والتـــي كانــــت تعقـــد داخــــل قـــسم التــــاریخ بطلبـــة التر

لمناقشة بحوث الـسادة التدریـسیین فـي القـسم ومـشاریع طلبـة الدراسـات العلیـا أو عنـد استـضافة بعـض 
ًالتدریـــسیین والمختــــصین مــــن خــــارج الجامعــــة كــــان الــــدكتور العــــالف دؤوبــــا فــــي عقــــد تلــــك الحلقــــات 

، فكانـت العتقاده أن تلـك الحلقـات النقاشـیة هـي إحـدى الوسـائل المهمـة لتطـویر التدریـسیین فـي القـسم
الحلقـــات الثقافیـــة تعقـــد كـــل خمـــیس خـــارج القـــسم وفـــي المركـــز الثقـــافي واالجتمـــاعي التـــابع لجامعــــة 
ًالموصــــل عــــصرا وبحــــضور التدریــــسیین أعــــضاء القــــسم أو مــــن یــــتم استــــضافتهم إلــــى تلــــك الحلقــــات 

وكانــــت تنـــــاقش موضــــوعات عـــــدة منهــــا تطـــــورات وأحــــداث الموصـــــل عبــــر التـــــاریخ ودور . النقاشــــیة
یین والقسم فـي هـذا المجـال وكیفیـة اإلسـهام بالحفـاظ علـى المعطیـات الحـضاریة للمدینـة ودور التدریس

القــــسم فــــي دعــــم المؤســــسات العلمیــــة والثقافیــــة واآلثاریــــة فــــي هــــذا المجــــال وتــــم استــــضافة عــــدد مــــن 
االختــصاصیین واآلثـــاریین والخطــاطین فـــي الموصـــل إلــى تلـــك الحلقـــات النقاشــیة لالســـتئناس بـــآرائهم 
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ارهم ومقترحــاتهم وبعــد االنتهــاء مــن تلــك الحلقــات النقاشــیة فــإن الــدكتور العــالف یــدعو الحــضور وأفكــ
ًجمیعا إلـى جلـسة عـشاء بـالمركز الثقـافي لزیـادة أواصـر الـروابط االجتماعیـة والثقافیـة بـین التدریـسیین 

  .)٣٩(والضیوف
 

كانـت لمـساهماته العلمیـة دور كبیــر فـي تـشجیع المختـصین والبــاحثین فـي الكتابـة عـن تــاریخ 
الموصــل وتطوراتهــا مــن خــالل عملــه فــي هیئــات تحریــر عــدد مــن المجــالت األكادیمیــة العلمیــة فــي 

والتــي تــصدرها رئاســة جامعــة الموصــل ) الجامعــة(جامعــة الموصــل منهــا عــضویته فــي تحریــر مجلــة 
بعینات مــن القــرن الماضــي فقــد أشــرف علــى البحــوث والدراســات التــي تخــص التــاریخ آنــذاك منــذ الــس

الحـدیث وتــاریخ مدینـة الموصــل وتـابع نــشاطاتها وخاصـة مــا یتعلـق بفعالیــات الجامعـة داخــل المدینــة، 
ًفضال عن تولیه عضویة تحریر العدید من المجالت األكادیمیـة التـي تـصدرها المؤسـسات األكادیمیـة 

المراكز العلمیة التي تهتم أو تختص بتاریخ الموصل منها عـضویته فـي هیئـة تحریـر مجلـة والكلیات و
) التربیـة والعلــم(التـي تـصدرها عمـادة كلیـة اآلداب، وعـضویته فـي هیـأة تحریـر مجلـة ) آداب الرافـدین(

التــي یــصدرها مركــز ) أوراق موصــلیة(التـي تــصدرها عمــادة كلیــة التربیــة، وعــضویته فــي هیئــة تحریــر 
  .)٤٠(دراسات الموصل وهو أحد مراكز جامعة الموصل المختص بدراسة تاریخ الموصل

مركـز وثـائق (كما ساهم بـشكل بكیـر بأنـشطة جامعـة الموصـل فـي هـذا المجـال فعنـد تأسـیس 
ویعــد هــذا المركــز والزال أحــدى الواجهـــات ) مركــز دراســات الموصــل(والــذي یــسمى الیــوم ) الموصــل

ـــــة ومـــــع مؤســـــساتها الثقافیـــــة الرســـــمیة للجامعـــــة للتواصـــــل مـــــ ـــــاریخ المدین ـــــین والمختـــــصین بت ع المثقف
والحــضاریة واآلثاریــة كلــف الــدكتور العــالف مــن قبــل الــسید رئــیس الجامعــة آنــذاك الــدكتور عبــد اإللــه 
الخشاب بعضویة الهیئة اإلداریة للمركز المذكور لمكانته ودوره المتمیز فـي هـذا المجـال إضـافة لعـدد 

خ وتــــراث الموصــــل مــــن الكــــوادر الجامعیــــة المعروفــــة والالمعــــة علــــى مــــستوى مــــن المختــــصین بتــــاری
  . )٤١(المدینة

كمـــا كـــان لـــه دور ریـــادي فـــي التنـــسیق مـــع رواد الموصـــل مـــن المختـــصین بـــالتراث والتـــاریخ 
المحلي للموصل ومن وجهاء المدینة من خالل دعمه للروابط التي انـشأتها الجامعـة كرابطـة أصـدقاء 

صــدقاء المكتبــة وأقــصد المكتبــة المركزیــة لجامعــة الموصــل وحــضوره لتلــك اللقــاءات الجامعــة ورابطــة أ
والتجمعــات حیـــث كانـــت إحـــدى أســـالیب العمـــل الـــواجهي والنـــشاط الثقـــافي واالجتمـــاعي للجامعـــة مـــع 
وجــوه وأبنــاء المدینــة مــن خــالل عقــد اللقــاءات واالجتماعــات االستــشاریة والنــدوات العلمیــة واألمــسیات 

  .الثقافیة
 

شارك الدكتور ابراهیم العالف بكل فاعلیة ونشاط في األعمال الموسـوعیة التـي تبنتهـا رئاسـة 
فــي خطــوة منهــا للمــساهمة الجــادة فــي توثیــق وتــدوین تــاریخ العــراق الحــضاري وفــق  جامعــة الموصــل



  نمیر طه یاسین. د.م.أ

  >>  
  

)٥٣( 

 

التاریخیــة العراقیــة فكانــت بــاكورة األعمــال رؤیــة جدیــدة لكتابــة التــاریخ وبمــا یــتالئم وتوجهــات المدرســة 
وقــد تــشكلت هیئــة تحریــر موســوعة الموصــل الحــضاریة . )٤٢()موســوعة الموصــل الحــضاریة(مــشروع 

ًمـــن األســـتاذ الـــدكتور هاشـــم یحیـــى المـــالح رئیـــسا وعـــضویة كـــل مـــن الراحـــل االســـتاذ الـــدكتور عـــامر 
اهیم خلیـل العـالف والـدكتور احمـد عبـد اهللا سلیمان واألستاذ احمـد قاسـم الجمعـة واألسـتاذ الـدكتور ابـر

وقــد تفــرع عـن هیئــة التحریــر ثــالث لجــان متخصـصة األولــى تــشرف علــى كتابــة . ًالحـسو ســكرتیرا لهــا
تــاریخ الموصــل الحــضاري فــي العهــد القــدیم برئاســة االســتاذ الــدكتور المرحــوم عــامر ســلیمان والثانیــة 

علـــى كتابـــة تــاریخ الموصـــل الحـــضاري فـــي الحقبـــة برئاســة األســـتاذ الـــدكتور هاشـــم المــالح لإلشـــراف 
اإلســــالمیة والثالثــــة كانــــت برئاســــة األســــتاذ الــــدكتور ابــــراهیم العــــالف لإلشــــراف علــــى كتابــــة التــــاریخ 

وقـــد تنــاول هــذا القــسم مــن الموســوعة بالدراســـة . الحــضاري للموصــل فــي الحقبــة الحدیثــة والمعاصــرة
 ظــل الحكــم العثمــاني وجهــود أبنــاء الموصــل فــي والتحلیــل أوضــاع الموصــل الــسیاسة والحــضاریة فــي

تأكیــد هـــویتهم المتمیــزة فـــي مواجهــة محـــاوالت طمــس معـــالم شخــصیتهم الحـــضاریة الخاصــة واســـتمر 
بتدوینه ألوضاع الموصـل الـسیاسیة والحـضاریة فـي ظـل الحكـم الـوطني وحتـى أواخـر الثمانینـات مـن 

بتــه لــسبعة بحــوث تناولــت أوضــاع الموصــل وكانــت إســهاماته فیهــا مــن خــالل كتا. )٤٣(القــرن العــشرین
الــسیاسیة والفكریــة واالجتماعیــة المعاصــرة نــشر منهــا أربعــة بحــوث فــي المجلــد الرابــع، والــذي تنــاول 

) م١٩١٨-١٥١٦/هـــــ١٣٣٦-٩٢٢(تــــاریخ الموصــــل بــــین الــــسیطرة العثمانیــــة واالحــــتالل البریطــــاني 
تــاله بحثــه " یــة فــي مطلــع القــرن العــشرینالموصــل والحركــة العربیــة القوم"فكــان بحثــه األول الموســوم 

ثـم تطـرق فـي بحثـه الثالـث إلـى " الحیاة الفكریة في الموصـل إبـان العهـد العثمـاني"الثاني تحت عنوان 
وفــي المجلــد الخــامس . )٤٤(حركــة التربیــة والتعلــیم وتنــاول النــشر والــصحافة فــي الموصــل ببحثــه الرابــع

طـاني حتـى النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرین اسـهم الـذي عـالج أحـداث الموصـل مـن االحـتالل البری
الدكتور العالف بثالث بحوث تحدث في األول عن االحتالل البریطاني والمقاومـة الموصـلیة وتطـرق 
فــي بحثـــه الثــاني إلـــى صــحافة الموصـــل منــذ االحـــتالل البریطــاني حتـــى الخمــسینات وخـــتم مـــساهمته 

  .)٤٥(ون الموصلیون المعاصرونببحثه األخیر والذي عالج فیه التاریخ والمؤرخ
 

شــارك الــدكتور ابــراهیم العــالف فــي العدیــد مــن األنــشطة العلمیــة والثقافیــة واإلعالمیــة والتــي 
 أكــدت علــى ترســیخ القــیم والمبــادئ ألبنــاء المدینــة الموصــل ومثقفیهــا وتأكیــد والئهــم لبلــدهم مــن خــالل
عقــده أو مــساهمته للعدیــد مــن األنــشطة العلمیــة والثقافیــة وفــي وتــأتي مقــدمتها وكانــت بــاكورة أعمالــه 

) العـــراق فـــي الثـــورة(العلمیــة والثقافیـــة منـــذ تولیـــه رئاســـة قــسم التـــاریخ بكلیـــة التربیـــة عقـــد نــدوة بعنـــوان 
 تـــشرین ١٦-١٤للفتــرة مــن " صــمود العــراق فــي وجــه العــدوان حــصیلة البنــاء الــشامل"وتحــت شــعار 

 وتناولـت النــدوة صــمود ابنــاء العــراق ومـنهم أبنــاء الموصــل وتــصدیهم للعــدوان وتحدیاتــه ١٩٨٥األول 



  إبراهیم خلیل العالف ودوره في كتابة التاریخ المحلي لمدینة الموصل في العصر الحدیث

   
  

 )٥٤( 

 

كـذلك إعـداده والتحـضیر لنـدوة ثـورة الموصـل والتـي عقـدت . )٤٦(واصرارهم عـن الوحـدة والبنـاء الـشامل
مــــن المحاضــــرین فـــي رحــــاب الجامعــــة وعلـــى قاعــــة المكتبــــة المركزیـــة بالجامعــــة ســــاهم فیهـــا العدیــــد 

  .)٤٧(والباحثین والسیاسیین وممن ساهم بالثورة من أبناء المدینة
ًكـذلك سـاهم فــي عـددا مــن النـدوات التــي استـضافتها الجامعــة منهـا نــدوة الـصحافة الموصــلیة 

 والـذي أقامهـا مركـز ١٨٨٥ حزیـران ٢٥فـي ) موصـل(ً عاما على صدور جریدة ١١١لمناسبة مرور 
 مع جمعیة المؤرخین واآلثاریین فـي نینـوى ورئیـسها آنـذاك األسـتاذ الـدكتور دراسات الموصل بالتعاون

 وعلـى ١٩٩٦ابراهیم العالف ونقابة الصحافیین فرع نینوى وذلك فـي الخـامس والعـشرین مـن حزیـران 
  .)٤٨(قاعة المكتبة المركزیة بالجامعة وعقدت الندوة تحت شعار الصحافة وثیقة انتصاراتنا المعاصرة

 لجمعیـة المـؤرخین واآلثـاریین فـرع نینــوى فـي عقـد التـسعینات مـن القـرن العــشرین وعنـد ترأسـه
ًشهدت الجمعیة نشاطا متمیزا من خالل إقامـة المعـارض الشخـصیة والفنیـة لمثقفـي ومفكـري ومـؤرخي  ً
الموصــل فــضالص عــن النــدوات الثقافیــة والمحاضــرات التاریخیــة التــي كانــت تعقــد مــساء كــل خمــیس 

 تـم خاللهـا استـضافة العدیـد مـن المـؤرخین المحلیـین )٤٩(ف الحـضاري فـي الموصـلوعلى قاعة المتح
ًكاألســــتاذ المــــؤرخ الموصــــلي ســــعید الــــدیوه جــــي والمــــؤرخ أزهــــر العبیــــدي وعــــددا كبیــــرا مــــن األســــاتذة  ً
الجامعیین األكادیمیین والمختصین فـي التـاریخ طرحـوا مـن خاللهـا نتاجـاتهم وسـیرهم العلمیـة والثقافیـة 

  .)٥٠( التاریخیة من األحداث المهمة التي شهدتها المدینة عبر تاریخهاومواقفهم
وكــان الــدكتور إبــراهیم العــالف دائــم الحــضور فــي المجــالس المحلیــة التــي تعقــد فــي البیوتــات 
الموصــلیة منهــا اللقــاءات والمجــالس التــي كــان یقیمهــا الــدكتور الراحــل صــدیق بــك الجلیلــي وبحــضور 

ي ووجهـــاء وأدبـــاء الموصـــل والتـــي كانـــت تطـــرح فیهـــا الموضـــوعات عـــدد كبیـــر مـــن شخـــصیات ومثقفـــ
  .المختلفة في التراث والثقافة والفن وحتى األمور العامة واألوضاع السیاسیة واالجتماعیة للمدینة

فــي منطقـة النبـي شـیت وبحــضور ) المكتبـة(كـذلك كـان یتـابع الجلـسات التــي تعقـد فـي مكتبـة 
الســتاذ عبــد الباســط یــونس وبحــضور عــدد كبیــر مــن المثقفــین صــاحبها الــسیاسي والــصحافي الراحــل ا

  .)٥١(واألدباء ومفكري المدینة وتناقش خاللها األوضاع العامة للمدینة والبلد
والــــوزیر (كــــذلك أخبرنــــي الراحــــل األســــتاذ غربــــي الحــــاج احمــــد الــــسیاسي العراقــــي المعــــروف 

  .)٥٢(ار وطنیة وقومیةأن الدكتور العالف كان یحضر بعض لقاءاتهم ولدیه أفك) السابق
وفــي الجلــسات الخالدیــة التــي كـــان یعقــدها الــشیخ طــالل الخالـــدي فــي داره الكائنــة فــي حـــي 
النــور مــساء كــل جمعــة وبحــضور نخبــة مــن أســاتذة الجامعــة ومفكــري الموصــل وُأدبائهــا وكانــت تلقــى 

والتجمعـات فیها محاضرات عن تاریخ الموصـل وقـد أسـهم بتلـك المحاضـرات واسـتمرت تلـك اللقـاءات 
  .٢٠٠٣والندوات المحلیة حتى االحتالل األمریكي للعراق والسیطرة على مدینة الموصل عام 
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)٥٥( 

 

أمــا القنــوات التلفازیــة فللــدكتور إبــراهیم العــالف نــشاط كبیــر فــي هــذا المجــال فمنــذ الثمانینــات 
فزیونیــة معــه مــن القــرن العــشرین اســتدعي إلــى مبنــى اإلذاعــة والتلفزیــون فــي بغــداد إلجــراء مقــابالت تل

أمـا قنـاة الموصـل . تحدث فیها عـن مدینـة الموصـل وتراثهـا ودور أبنائهـا فـي الحفـاظ علـى وحـدة البلـد
الموصل من خالل عقد لقاءات مع عدد مـن المفكـرین والمثقفـین  المحلیة فكانت تعد برامج تراثیة عن

  .)٥٣( التلفازیةواساتذة الجامعات وكان للدكتور العالف حضور في تلك اللقاءات والبرامج
وبعــد االحــتالل األمریكــي للعــراق شــهد العــراق تأســیس العدیــد مــن القنــوات الفــضائیة المحلیــة 
والعربیــة منهــا قنــاة الــشرقیة أعقبهــا افتتــاح قنــاة الغربیــة وكانــت لهــا بــرامج عــن مدینــة الموصــل وتراثهــا 

الحلقـات والتـي تحـدث فیهـا ودورها الریادي في العراق وقـد سـاهم مؤرخنـا العـالف فـي العدیـد مـن تلـك 
الفــضائیة ) الموصــلیة(وفــي قنــاة . ٕعــن الموصــل وتراثهــا وحــضارتها ونــشاط أبنائهــا واشــراقاتها الثقافیــة

ویبـث مـن یـوم الـسبت إلـى یـوم األربعـاء الـساعة ) موصلیات(قدم الدكتور العالف برنامجه التلفزیوني 
ًظهـــرا وأصـــبح ) ٢,٥٠(م الثــاني الـــساعة ًظهــرا ویعـــرض فـــي الیـــو) ١١(ًالثامنــة مـــساء ویعـــاد الـــساعة 

 ٢٠١٨ شــباط ١٢للبرنــامج شــهرة وســمعة طیبــة بــین أبنــاء المدینــة واحتفــل فــي یــوم الجامعــة الموافــق 
 ١٠ وبعـد سـیطرة داعــش علـى مدینـة الموصـل فــي )٥٤(مـن هـذا البرنـامج التراثــي الثـر) ١٠٠(بالحلقـة 
اجهــــزة الــــستالیت وقطــــع االنترنیــــت  وخــــضوعها لــــسیطرة الظالمیــــین ومنــــع اســــتخدام ٢٠١٤حزیــــران 

عن الدور السكنیة ومحاسبة من یستخدمها نجد أن هذا اإلجراء لـم یمنـع العـالف ) الشبكة العنكبوتیة(
مــــن مواصــــلة نــــشاطه علــــى تلــــك الــــشبكة فكــــان یــــذهب إلــــى المكاتــــب المجــــازة وخاصــــة فــــي منطقــــة 

 خـالل المواقـع الخاصـة بـه علـى الفـیس المجموعة الثقافیة ویقوم بنشر كتاباته وتعلیقاته وتغریداته مـن
بوك واستمر بنشاطه إلى تحریر مدینـة الموصـل وقـد دون فـي موقعـه اسـتاذ متمـرس جامعـة الموصـل 
متخــصص بالتــاریخ الحــدیث والمعاصــر ورئــیس اتحــاد كتــاب االنترنیــت العــراقیین واســتاذ متمــرس فــي 

  .)٥٥(مركز الدراسات اإلقلیمیة جامعة الموصل
 عـــن محاضـــرته التـــي ألقاهـــا فـــي كلیـــة التربیـــة ١٤/١/٢٠١٨عـــه بتـــاریخ وقـــد نـــشر فـــي موق

المفتوحة وعن تجربته فـي الكتابـات التاریخیـة المتنوعـة، ولجهـوده المتمیـزة فـي هـذا المجـال تـم تكریمـه 
فـرع العـراق فـي المهرجـان الـسنوي لتكـریم المبـدعین الـذي /من قبل االتحاد العربي لإلعالم االلكتروني

د وعلـــى قاعـــة المـــسرح الـــوطني فـــي الـــسابع والعـــشرین مـــن شـــهر كـــانون الثـــاني عـــام أقـــیم فـــي بغـــدا
كمـــا كرمـــه مركـــز إحیـــاء التـــراث العـــالمي العربـــي بجامعـــة بغـــداد بـــدرع اإلبـــداع وشـــهادة . )٥٦(٢٠١٨

  .)٥٧(ًتقدیریة نظرا لجهوده التي بذلها خالل مسیرته العلمیة
ال وقیامــه باإلشــراف علـــى العدیــد مـــن والبــد مــن اإلشـــارة إلــى دوره األكــادیمي فـــي هــذا المجـــ

الرسائل واألطاریح الجامعیة والتي تناولت تاریخ الموصل الحـدیث وكانـت بـاكورة اعمالـه إشـرافه علـى 



  إبراهیم خلیل العالف ودوره في كتابة التاریخ المحلي لمدینة الموصل في العصر الحدیث

   
  

 )٥٦( 

 

اطروحة الدكتوراه الموسـومة األصـناف والتنظیمـات المهنیـة بالموصـل منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر 
ًالخمسین عمال منجزا) ٥٠(ي تجاوزت  وغیرها من الرسائل األطاریح والت١٩٥٨حتى عام  ً)٥٨(.  
 

أتــضح لنــا ممــا تقــدم أن األســتاذ الــدكتور ابــراهیم خلیــل العــالف مــن خــالل مــسیرته الحیاتیــة 
والثقافیـــة والعلمیــــة لــــم یكــــن إال االبـــن البــــار لمدینتــــه الموصــــل العریقـــة فــــي الحــــضارة والتــــراث والقــــیم 

مكن مـن خــالل تلــك األنـشطة علــى صـعید جامعــة الموصــل اإلنـسانیة كونهــا أحـد أهــم مــدن العـراق فــت
ومؤسساتها األكادیمیة والثقافیة واالجتماعیة والمهنیة واالعالمیة من أن یقـدم صـورة رائعـة عـن تـاریخ 
وحــضارة وتــراث مدینتــه ومكانتهــا االجتماعیــة واالقتــصادیة والثقافیــة علــى صــعید البلــد والمنطقــة ومنــذ 

ٕ عـــام قبـــل المـــیالد والـــى یومنـــا هـــذا، فكـــان الـــشمعة ٣٠٠٠ة فیهـــا قبـــل بـــدء نـــشوء الحـــضارة اإلنـــسانی
المــضیئة لهــذا التــاریخ الزاخــر بالعطــاء اإلنــساني والحــضاري وتمكــن مــن تحقیــق هــذه المكانــة وبجهــود 
استثنائیة قدمها منذ ریعـان شـبابه واسـتمر إلـى یومنـا هـذا، وبتـألق متواصـل وبأفكـار وعطـاءات متمیـزة 

بناء المدینـة مـن أكـادیمیین ومثقفـین ومفكـرین وأدبـاء فاسـتحق بجـدارة هـذه الدراسـة فكان بحق القدوة أل
ًالمتواضعة كونه باحثا ومؤرخا شمولیا أرسى بجهوده وعطاءه األسـس الـصحیحة لتوثیـق حیـاة ونـشاط  ً ً

  .وتراث وتأصیل أصالة مدینة الموصل الحدباء
 

                                         
  .١٣/١/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور إبراهیم خلیل أحمد بتاریخ ) ١(
، دار ابــــن األثیــــر للطباعـــــة ١العــــالف، إبــــراهیم خلیــــل، موســــوعة المــــؤرخین العــــراقیین المعاصــــرین، ج) ٢(

  .١٣، ص)٢٠١١الموصل، (والنشر، 
ــذین یحــرزون درجــة : قــسم الــشرف) ٣( فــي الــصف الثــاني مــن قــسم التــاریخ ) ًجیــد جــدا(كــان یــضم الطلبــة ال

وبالنــسبة .  إضــافي فــي الــصف الرابــعوینــتظم هــؤالء الطلبــة فــي درس أضــافي فــي الــصف الثالــث ودرس
للدكتور إبراهیم خلیـل العـالف، فقـد كـان معـه ثالثـة طـالب یدرسـهم االسـتاذ الـدكتور زكـي صـالح مـادتین 

مقابلـة شخـصیة مـع . فـي الـصف الرابـع) القـضیة الفلـسطینیة(فـي الـصف الثالـث و) أصـول التـاریخ(هما 
ومقابلــة مــع الــدكتور غــانم محمــد الحفــو . ١٣/١/٢٠١٨الــدكتور العــالف بــداره فــي حــي النــور بالموصــل 

  .٢/٤/٢٠١٦بتاریخ 
احمـد ابـراهیم خلیــل، والیـة الموصـل دراسـة فـي تطوراتهــا : لمزیـد مـن المعلومـات حـول تلــك الرسـالة ینظـر) ٤(

وقـد علمـت . ١٩٧٥، رسالة ماجستیر قـدمت إلـى جماعـة بغـداد، كلیـة اآلداب، ١٩٢٢-١٩٠٨السیاسیة 
  .نه اآلن یقوم بطباعتها لغرض نشرها في كتابمن الدكتور العالف ا

  .١٤، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٥(
، )١٩٣٢-١٨٦٩(احمـد، ابـراهیم خلیـل، تطـور التعلـیم الـوطني فـي العـراق : لمزیـد مـن المعلومـات ینظـر) ٦(

البــــصرة، (، مطبعــــة جامعـــة البــــصرة، )٦٢(منـــشورات مركــــز دراســـات الخلــــیج العربــــي بجامعـــة البــــصرة 
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)٥٧( 

                                                                                                                        

 

-١٩١٤تطـــور الـــسیاسة التعلیمیـــة فـــي العـــراق ( والموســـومة ١٩٧٩، األطروحـــة نوقـــشت عـــام )١٩٨٢
  .١٩٧٩جامعة بغداد، /قدمت إلى كلیة اآلداب ، أطروحة دكتوراه)١٩٢٢

  .١٤، ص١العالف موسوعة المؤرخین، ج) ٧(
  .٢/٤/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور غانم الحفو بتاریخ ) ٨(
  .١٥، ص ١، جالعالف، موسوعة المؤرخین) ٩(
ًمقابلة مع الدكتور احمد قاسم الجمعة وكان سـكرتیرا لهیئـة تحریـر موسـوعة الموصـل الحـضاریة بتـاریخ ) ١٠(

١٦/١١/٢٠١٧.  
تم احصاء عدد الكتب المنشورة والبحوث من قبل الباحث بعـد اطالعـه علـى مؤلفـات ونـشریات المـؤرخ ) ١١(

، ص ١العــالف، موســوعة المــؤرخین، ج: ات ینظــرولمزیــد مــن المعلومــ. الــدكتور ابــراهیم خلیــل العــالف
الموصـــل فـــي القـــرن العـــشرین، جامعـــة الموصـــل مركـــز  ؛ الطالـــب عمـــر، موســـوعة أعـــالم١٧-١٦ص 

  . com.ahmadalhasso.www، والموقع ١٠، ص)٢٠٠٨الموصل، (الدراسات الموصل، 
الطــائي، التحفــة الالمعـة فــي مــؤرخي ذنـون : وللمزیــد ینظــر،١٥، ص١ن، جالعـالف، موســوعة المـؤرخی) ١٢(

ـــــــصل الخـــــــامسالجامعة، رته ورؤیتـــــــه التاریخیـــــــة إبـــــــراهیم خلیـــــــل العـــــــالف مـــــــن ســـــــی. د.  المـــــــؤرخ أالف
  .com.logspotb.ktabantnetiraq.www. ١٤٧-١٢٣، ص ص ) ٢٠٠٨الموصل، (والتربویة،

  .١٧، ص١العالف، موسوعة المؤرخین، ج:  للمزید من المعلومات ینظر)١٣(
  .٢٠/١٠/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور نزار محمد قادر بتاریخ ) ١٤(
  .١٧/٢/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل أحمد بتاریخ ) ١٥(
  .٣٠/٧/٢٠١٦مقابلة مع الدكتور غانم الحفو بتاریخ ) ١٦(
  .١٧/٢/٢٠١٨ الدكتور ابراهیم خلیل أحمد بتاریخ مقابلة مع) ١٧(
، دار ابـن األثیـر للطباعـة ٢العالف، ابراهیم خلیـل احمـد، موسـوعة المـؤرخین العـراقیین المعاصـرین، ج) ١٨(

  .١٥-١٤، ص )٢٠١١الموصل، (والنشر، 
عـــوني عبـــد .محمـــد علـــي داهـــش و د.مــن هـــؤالء علـــى ســـبیل المثـــال فـــي تخـــصص التـــاریخ الحـــدیث د) ١٩(

  .محمد یوسف القریشي وأسامة الدوري وغیرهم العدید من المؤرخین.صباح أرمیض ود.رحمن ودال
  ١٥-١٤، ص ٢العالف، أبراهیم خلیل أحمد، موسوعة المؤرخین العراقیین المعاصرین، ج) ٢٠(
   .٢٠١٨ / ٢/ ١٧ مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد، بتاریخ) ٢١(
ــــــراهیم خلیــــــل العــــــالف، هــــــل ثمــــــة ) ٢٢(   مدرســــــة تاریخیــــــة عراقیــــــة؟، موقــــــع میــــــدل إیــــــست أون الیــــــن،إب

 com.eat-middle.www تــم طــرح هــذا الــرأي مــن قبــل الــدكتور ابــراهیم خلیــل احمــد، اثنــاء حدیثــه  ؛
 .مناقشة في مناقشة اطروحة طالب الدكتوراه عمر ضیاء الدین عند ترأسه لجنة ال٢٢/٨/٢٠١٧بتاریخ 

   .٢٠١٨ / ٣/ ١٠ مقابلة مع الدكتور ابراهیم احمد بتاریخ) ٢٣(
مقابلـة مـع الـدكتور عمـر " الـدكتوراه"محاضرات الدكتور ابراهیم خلیل احمد علـى طلبـة الدراسـات العلیـا ) ٢٤(

  .١/٧/٢٠١٦ بتاریخ ٢٠١٣ضیاء الدین أحد طلبة الدكتوراه عام 
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  .١٠/٣/٢٠١٨د بتاریخ مقابلة مع الدكتور إبراهیم خلیل أحم) ٢٥(
، وقــد تحــدث عنــدما كــان أحــد طلبــة ٢/٥/٢٠١٤مقابلــة مــع الــدكتور ســعد عبــد العزیــز مــسلط بتــاریخ ) ٢٦(

دراســة الماجــستیر فــي قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــة وعــن إحــدى المحاضــرات التــي ألقاهــا الــدكتور ابــراهیم 
افة للمــادة العلمیـة عـن تـاریخ العــراق إضـ. ١٥/٣/٢٠٠١خلیـل بمـادة تـاریخ العـراق الحــدیث وقتهـا بتـاریخ 

كان استاذنا یتطرق إلى ضرورة الحفاظ على األصالة والتضحیة مـن أجـل الحفـاظ علـى وحـدة البلـد وأكـد 
علـى دور الجمیــع فــي بنــاء الــوطن وترســیخ القــیم والعــادات األصــیلة، فكــان یــربط بمحاضــراته بــین المــادة 

  .لنسیج االجتماعيالعلمیة والروح الوطنیة للحفاظ على وحدة ا
  .٢٠١٨ / ٣/ ١٧مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٢٧(
  .١٨ ، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٢٨(
  .٢٠١٨ / ٣/ ١٧مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٢٩(
  .١٩-١٨، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٣٠(
  .١٧-١٦، ص ١العالف، موسوعة المؤرخین، ج) ٣١(
  .١٠/٣/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور إبراهیم، خلیل أحمد، بتاریخ ) ٣٢(
احمد ابراهیم خلیل، أثر الصحافة فـي تنـامي الـوعي القـومي العربـي فـي الموصـل، مجلـة بـین النهـرین، ) ٣٣(

، مطرانیـة الكلـدان، مؤسـسة دار ١٩٧٥مجلة فصلیة حضاریة تراثیـة، العـدد الثـاني عـشر، الـسنة الثالثـة، 
  .٢٩٠-٢٨٥ب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ص الكت

احمد، ابراهیم خلیل، أوضاع والیة الموصل االقتصادیة خـالل النـصف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر ) ٣٤(
، تـصدر عـن ١٩٧٦ تـشرین األول ١٥، ٧والعقد األول من القـرن العـشرین، مجلـة آداب الرافـدین، العـدد 

  .٢٤٢-٢١٩كلیة اآلداب، جامعة الموصل، ص 
، جریـــدة الحـــدباء، )٢٠٠٦الموصــل، (ابــراهیم خلیـــل العــالف، أوراق تاریخیـــة موصـــلیة، مكتبــة الفتـــى، ) ٣٥(

  ٤، ص٢٩/١٢/١٩٩٢جریدة أسبوعیة محلیة، 
دور الموصـلیین فـي مواجهـة (مركز الدراسـات الموصـل وجمعیـة المـؤرخین واآلثـاریین فـرع نینـوى، نـدوة ) ٣٦(

كتـاب مركـز وثــائق : ، ینظـر٣٥-٣٢، ص ص ١٩٩٥ آب ١٥، )ظــیمالتحـدیات والـدفاع عـن العـراق الع
 الموجــه إلــى رئــیس جامعــة الموصــل رئــیس اللجنــة التحــضیریة ٢٠/٧/١٩٩٥ فــي ٤٣٦الموصــل المــرقم 

  .للندوة
ـــة (مركـــز دراســـات الموصـــل، ملخـــصات بحـــوث نـــدوة ) ٣٧( ـــة لثـــورة الموصـــل القومی ـــذاكرة التاریخی  آذار ٨ال

  .٥-١ ص ص ،٨/٣/١٩٩٨، عقدت األحد )١٩٥٩
  ، ١٧/١٠/١٩٩٩، عقـــدت )األســواق فـــي الموصــل(مركــز دراســـات الموصــل، ملخـــصات بحــوث نـــدوة ) ٣٨(

  .٢٤-١٩ص ص 
 یلــزم جمیــع التدریــسیین فــي القــسم ١٩٩٥-١٩٨٠ولمـا كــان الــدكتور ابــراهیم العــالف رئــیس القــسم بــین ) ٣٩(

) الـسیمنارات(ات النقاشـیة بالمساهمة بهـذه النـشاطات والفعالیـات والحـرص علـى حـضورها وخاصـة الحلقـ
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ـــدایات ســـنة  ـــرة الممتـــدة مـــن ب ـــدوات والمـــؤتمرات العلمیـــة ١٩٩٥ ولغایـــة ســـنة ١٩٨٠للفت ً فـــضال عـــن الن
  .والفعالیات الثقافیة التي یقیمها قسم التاریخ بكلیة التربیة وكان یقول أن حضور هذه الفعالیات مقدس

 والـــذي ٦/٤/١٩٩٣ فـــي ٩/٨٣/٢٦٦٧مـــرقم ینظـــر كتـــاب رئاســـة جامعـــة الموصـــل األمـــر الجـــامعي ال) ٤٠(
مـــن قـــانون وزارة التعلـــیم ) ٤٧(مـــن المـــادة ) ٢(ًجــاء فیـــه اســـتنادا إلـــى أحكـــام المـــادة الثانیـــة عــشر والبنـــد 

 تقـــرر تــشكیل مجلـــة إدارة مركـــز وثـــائق الموصـــل برئاســـة ١٩٨٨ لـــسنة ٤٠العــالي والبحـــث العلمـــي رقـــم 
  .السید رئیس الجامعة

عبـد اإللـه الخـشاب، .د.الحـضارة، المجلـد األول، كلمـة الـسید رئـیس الجامعـة أینظر موسـوعة الموصـل ) ٤١(
  .٢٠، ص )١٩٩١الموصل، (، ١دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ط

  .٨-٧ینظر موسوعة الموصل الحضاریة، المجلد الرابع، ص ) ٤٢(
  .٩-٧ینظر موسوعة الموصل الحضاریة، المجلد الخامس، ص ) ٤٣(
  .   ٢٤/٣/٢٠١٨ مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخمقابلة ) ٤٤(
للفتـرة مـن " صـمود العـراق فـي وجـه العـدوان حـصیلة البنـاء الـشامل-العـراق فـي الثـورة"ینظر وقائع نـدوة ) ٤٥(

  .، مطبوع على جهاز الرونیو١٩٨٥ تشرین األول ١٦-١٤
میــة ومعــرض وثــائقي لمناســبة منــشورات مركــز دراســات الموصــل، الــصحافة الموصــلیة نــدوة عل: ینظــر) ٤٦(

 تحــت شــعار الــصحافة وثیقــة ١٨٨٥ حزیــران ٢٥فــي ) موصــل(ً عامــا علــى صــدور جریــدة ١١١مــرور 
  .انتصارنا المعاصرة، مطبوع على جهاز الرونیو

كــان التدریــسیین قــسم التــاریخ بكلیــة التربیــة حریــصون علــى حــضور تلــك النــشاطات الثقافیــة مــع عــدد ) ٤٧(
 مدینـــة الموصـــل كجـــزء نـــشاطهم فـــي التفاعـــل بـــین تدریـــسیي الجامعـــة ووجهـــاء كبیـــر مـــن أعـــالم ومثقفـــي

  .وأدباء المدینة
  .  ١٠/٣/٢٠١٨مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ ) ٤٨(
فــي لقــاءاتي المتعــددة مــع االســتاذ غربــي الحـــاج احمــد أثنــاء إعــدادي لرســالة الماجــستیر بــین األعـــوام ) ٤٩(

حــدثني عــن نــشاطات وتوجهـــات الــدكتور األســتاذ ابــراهیم خلیــل القومیـــة  كــان المرحــوم ی١٩٨٣-١٩٨٢
والوطنیــة وكــان یــصفه بالمثــابر والمتــابع لألحــداث التــي یمــر بهــا بلــدنا وامتنــا العربیــة وكــان اللقــاء بتــاریخ 

٢٠/٦/١٩٨٢.  
 ًكنت ممـن یتـابع تلـك الجلـسات بـشكل دوري وحـضرت محاضـرات الـدكتور ابـراهیم خلیـل والقیـت أیـضا) ٥٠(

  .محاضرات عن تاریخ الموصل أثناء السیطرة العثمانیة
  .١٧/٢/٢٠١٨ مقابلة مع الدكتور ابراهیم خلیل احمد بتاریخ) ٥١(
ـــى شاشـــة قنـــاة ) ٥٢( ـــل العـــالف مـــن عل ـــراهیم خلی ـــدكتور إب ـــة الفـــضائیة(قـــدم ال ً برنامجـــا ٢٠١٧ســـنة ) الغربی

 عـن الجـذور فـي تـاریخ العـراق الحـدیث حلقـة) ٣٠(تحدث فیه وعبـر أكثـر مـن ) شذرات(ًتلفزیونیا بعنوان 
ًبرنامجــــا تلفزیونیــــا یومیــــا بعنــــوان ) الموصــــلیة(ویقــــدم عنــــد كتابــــة هــــذه الــــسطور عبــــر قنــــاة . والمعاصــــر ً ً
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حلقـة وكلهــا متـوفرة علــى الیوتیـوب فـي شــبكة المعلومـات العالمیــة ) ١٥٠(أذیعـت منــه قرابـة ) موصـلیات(
  ).األنترنیت(

 وقــد اخبرنــي عــن معاناتــه أثنــاء ســیطرة داعــش .١٧/٢/٢٠١٨م خلیــل احمــد مقابلــة مــع الــدكتور ابــراهی) ٥٣(
وكـان ) قبـري فـي بیتـي(على مدینة الموصـل حیـث بقـي الـدكتور فـي داره ولـم یغـادر المدینـة ورفـع شـعار 

ینـشر تغریداتــه مــن منزلــه بعــد منــع اســتخدام اجهــزة الـستالیت مــن قبــل داعــش فــي منــازل المــواطنین ممــا 
 إلـــى المكاتـــب المجـــازة وخاصـــة فـــي منطقـــة المجموعـــة وهنـــاك یقـــوم بنـــشر كتاباتـــه اضـــطره إلـــى الـــذهاب

  .ٕوتعلیقاته وتغریداته بالرغم من رقابتهم واجراءاتهم المشددة
  .www.allalfblogspot.com.blogspot.comینظر مدونة الدكتور إبراهیم العالف والرابط ) ٥٤(
   .  ٢٤/٣/٢٠١٨  مقابلة مع الدكتور ابراهیم العالف في) ٥٥(
، دار ابــــن األثیــــر للطباعــــة ١العــــالف، ابــــراهیم خلیــــل، موســــوعة المــــؤرخین العــــراقیین المعاصــــرین، ج) ٥٦(

  .١٣، ص )٢٠١١الموصل، (والنشر، 
  ٧/٢/٢٠١٨ في ١٦٦ جامعة بغداد، العدد –كتاب مركز إحیاء التراث العربي ) ٥٧(
   .  ٢٤/٣/٢٠١٨ مقابلة مع الدكتور ابراهیم العالف في) ٥٨(


