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 إسهامات المؤرخين العراقيين في دراسة
 *األفريقية –العالقات العربية  طبيعة أسس

 
 خليل العالف إبراهيماألستاذ الدكتور 

 جامعة الموصل-متمرس أستاذ 

 أوائا ا أبوابهاا فاا المامعاات العرا ياة منذ أن فتحت الدراسات التاريخية العلي 
 السبعينات من القرن الماضا، والمهود تباذ  مان اما  ان ت خاذ الدراساات المتعلقاة

 األفريقيااة نباايبها ماان ا، تماااب، خابااة بعااد ةدرا  األساااتذ  –بالعال ااات العرةيااة 
مان وكاان  –المشرفين على الدراسات العليا ان ثمة ة ما  لهذا النمط من الدراسات 

أباارم ماااتب انمااامذ فااا  ااذا الباادد الباادد بتاادريم مااواد دراسااية معمقااة عاان التاااري  
ا،فريقااا القااديب والوساايط والحااديك، والتركياام علااى مهااود العاار  فااا نشاار الاادين 

: افريقيااا)وخابااة فيماا يساامى  ا،ساالما والثقافااة العرةياة فااا رةااو  القاار  ا،فريقيااة
ب فريقيااا  ا،ولااى ماان ا، تماااب   البااواريرولعاا  ماان اباارم ثمااار تلاا (منااو  البااحراد

العراق والتخبا  فاا تااري  افريقياا مناو  الباحراد فاا  ارسا  البعثات الى خارج
ومااب بعااا أساااتذ  التاااري  العاارا يين  كمااا. العبااور الوسااياة والحديثااة والمعاباار 

 اذا  تنا فاااالبتهب لدراسة تاري   ذا الممد من القار  األفريقية، ولران ،مالات دراسا
 .المما  دون مستوى الاموح

ان الساااب  الاااذ  يااادعو المااايرخين العااارا يين المعابااارين لال تمااااب بدراساااة  
ا،فريقيااة  ااو  ااذذ الااروابط التاريخيااة والدينيااة  –أساام وابيعااة العال ااات العرةيااة 

والثقافية وا، تباادية المتوابالة باين العار  والساكان ا خارين فاا القاار  ا،فريقياة 
 يب الرفاح المشتر  بينهما ضاد المساتعمرين ا،ورةياين الاذين ساب  لهاب فضاًل عن 

ونسااتايا اليااوب أن نضااا اياادينا علااى كااب معتباار ماان . ان وااا وا ا،را ا،فريقيااة
 –ا،سااهامات ا،راديميااة لماايرخين عاارا يين انباارفوا الااى ت بااي  العال ااات العرةيااة 

درياد عباد القاادر  ستاذ الادكتورا،فريقية ونذكر على سبي  المثا  ما دمب ك  من ا،
، والادكتور عباد الارماق ذناون ماساب (2)الادميلاكتور  خولاة شاارر د، والا(1) نور  

كتور  دوالاا( 5)اباارا يب ماسااب  والاادكتور خلياا ( 4)والاادكتور ع علااا ياسااين ( 3)
كتور عباااب دوالاا( 7)كتور اباارا يب خلياا  العااال  دوالاا (6)بااباح اباارا يب الشاايخلا 
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والادكتور بادر  ع ( 9)كتور بالح عبد الهااد  مباافىدوال( 8)ر  محسن المبو 
 .(11)فهد 
وفا البحك محاولة لتحلي  اساهامات المايرخين العارا يين فاا دراساة أسام  

ا،فريقية والسعا باتماذ تقديب بعاا المقترحاات التاا تساتهد   –العال ات العرةية 
لماا وا،رااديما واعااد  النفار فاا مفاردات تاور  اذذ الدراساات ورفاا مساتوا ا الع

 المنا ج والعم  على تشميا التخب  فا  ذا اللون من الدراسات وبالشاك  الاذ 
يعاامم حمااب العال ااة بااين العاار  واألفار ااة ويساااعد ب علااى موامهااة التحااديات التااا 

 .تستهد  المسام بتل  العال ة وتشويهها
       :الملخ   وامش
مامعااة )منااو  البااحراد،  أفريقيااافااا  سااالباإلتاااري  : نفاار كتاباابا (1)

 (1985الموب ، 

العال ات العرةية ": غير المنشور  الموسومة انفر ااروحتها للدكتوراذ (2)
 (1981بغداد،)، "وا،سالمية ما الساح  ا،فريقا الشر ا

انفاار رسااالتب للمامسااتير المقدمااة الااى مملاام كليااة ا دا ، مامعااة  (3)
ت السياساااية وا، تباااادية باااين العال اااا"الموساااومة  1981الموبااا  

 . ا  923 – 648المحامين وبالد النوبة 

انفاار رسااالتب للمامسااتير المقدمااة الااى مملاام كليااة ا دا  مامعااة  (4)
 ".منو  البحراد.. ذ   افريقيا"الموسومة  1987الموب  

مامعااة  انفاار رسااالتب للمامسااتير المقدمااة الااى مملاام كليااة ا دا ، (5)
-632رااوريااااة مااااالا ا،سااااالمية امب"الموسااااومة  1981الموباااا ، 

 ". ا793

انفر كتابها ما الدكتور عاد  ا لوسا، الموسوب، تاري  ا،سالب فاا  (6)
 (.1989بغداد، )افريقيا ومنو  شر ا آسيا، 

خلياا  احمااد العااال   ةباارا يبانفاار الفباا  الثااانا الااذ  كتبااب الاادكتور  (7)
 ةبارا يبا ف" حتى ا،ستقال  األمنباار  افريقيا من ا،حتال   "بعنوان 

 ،خلياا  احمااد وعااونا عبااد الاارحمن الساابعاو ، تاااري  العااالب الثالااك
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الموباا ، )نشارتب دار بان األثيار للاباعااة والنشار، مامعاة الموبا ، 
1989) 

، دار الرشاايد "1977-1961العال ااات العرةيااة ا،فريقيااة "انفاار كتابااب  (8)
و اااو باألبااا  رساااالة مامساااتير مقدماااة الاااى  1981للنشااار، ببغاااداد 

باشارا  الادكتور  1981ية العلوب السياساية بمامعاة بغاداد مملم كل
 رياا عميم  اد 

، لسانة ( 31)انفر بحثاب المنشاور فاا مملاة المايرر العرةاا، العادد  (9)
فااا نشاار ا،سااالب فااا الشااما   اسااهاب المااراباين"والموسااوب  1987

 ".ا،فريقا والسودان الغرةا

/ رليااة الفقاابالااذ   دمااب الااى الماايتمر العلمااا الخااامم ل انفاار بحثااب (11)
أثاار ا،سااالب فااا انتشااار العرةيااة "بعنااوان  1989مامعااة الروفااة ساانة 

  ".فا افريقيا

____________________________________ 

  ،واقاى  تاريخى  – األفريقى -مىتتمر التاىاوا الار ى ] الى   تها ورقة بحثية قدم*
القىارر  لممىد  بجاماىة  اإلفريقيىةالذي نظم  ماهد البحوث والدراسىا   [  وآفاق ،
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