
 ستاذ الدكتور فاروق عمر فوزياألتجربة 
 في حلقات ةيفي الكتابة التاريخ

 الَحسُّوستاذ الدكتوراحمد عبد هللا األ :بقلم
 

فاروق  ستاذ الدكتور كتب األ تجربة زادت على نصف قرن ، ر  ب  وع  للتاريخ والتراث  هعشقفي إطار  

 : عمر فوزي كتابه 

 "(التعامل بشغف مع التاريخ: "يــــة فــي الكتـابـة التـاريـخ من تجربتي)
م ، وفيه تحدث عن تجربة تزيد على نصف  1122الذي صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع سنة 

م 2191حصوله على درجة البكالوريوس في التاريخ بمرتبة الشرف من جامعة بغداد سنة  قرن اعقبت 

 .استمرارا حتى يومنا هذا م ، 2191ثم حصوله على الدكتوراه من جامعة لندن سنة 

سُّويسعدنا ان يقوم مركز   ولى التي ابتداء بالحلقة اال ،في حلقات نشرا الكترونيا  الكتاب هذا بنشر الح 

 :ان اقدم لها بكلمة متواضعة فاقول يسرني و تجدونها على هذه الصفحة

بل من ذكرياتي مع الرجل  ال انطلق فحسب من كتابه القيم ؛آنف الذكر ،في حديثي عن الدكتور فاروق  

وطن االبتدائية في في مدرسة ال تين الخامسة والسادسة فقد كنّا طالبين في صف واحد في السن،ايضا 

ما يتداوله معهم من وفي،الجم في تعامله اليومي مع اقرانهمعجبا بادبه منذئذ  كنت ولقد . مدينة الموصل

يسير في تؤدة وهدوء  كان ..ة الى بيته القريب منها وكنت ارافقه احيانا وهو يتجه من المدرس ،م  ل  ك  

اهتمام ب يحظى،وكان في كل ما يصدر عنه مهذبا ،جادا منظما  -على صغر سنه  -وكان آنذاك  . وثقة

- وخلقا  واساتذة ذلك الزمن كانوا اساتذة بحق ؛ مكانة وعلما  -وتقدير أساتذته 

المرحوم ي هذه المرحلة باستاذ التاريخ كلينا تاثر ف ان  اقول ان، ل في باب االستطرادولعل مما ال يدخ 

وما زلت اذكر يوم اعطاني  ،الذي كان حريصا على توسيع مداركنا في فهم التاريخ ،عبد العزيز نجم 

                              .كتابا مترجما عن الثورة الفرنسية  كان هو اول كتاب جاد اقرؤه في التاريخ 

 .   حب المعرفة التاريخيةا معلمنا الكبير لقد غرس فين

 

 
 

، وهو احد ابرز من أثر في توجيه الدكتور فاروق عمر وهو في سن مبكرة ،واالستاذ النجم هو األول برحمته هللا  االستاذ عبد العزيز نجم  تغمده)

مقال االستاذ بهنام سليم :مصدر الصورة . دين  في الصف الثاني من اليسار ويظهر معه مجموعة من افاضل رجال الموصل من مدنيين ورجال

 (1121\10\21حبابة في بيت الموصل بتاريخ 

 

 

 

بين سنتي  ( كلية التربية الحقا ) في دار المعلمين العالية  بغداد الدكتور فاروق الى  رحلتي مع  امتدت  

 م2191 -2199



 
 

 
 

 
في الصف  ألوليها الدكتور فاروق عمر فوزي ام ويظهر ف 2191 لتخرجطلبة قسم التاريخ في كلية التربية بجامعة بغداد سنة ا(

ر فاروق صالح الزبيدي ثم الدكتو دمحم حسينفالدكتور كمال مظهر فالدكتور والى جانبه المرحوم عزالدين الطالب األخير  من اليمين 

 ) بينهم كاتب هذه السطور الءالعمر وبقية الزم

 

 

فاذا  ،في لندن  وما زلت اذكر يوم زرته في مكتبه، -قد  سبقني اليها  وكان  - انكلترافي  تواصلت ،ثم

يجلس  ،تعلوها هي االخرى كتب بعضها فوق بعض منضدة  وتتصدرهة،م  هو مكتب تعلو جدرانه كتب ج  

 .ا مبينه الجميل ، هو صلة الوصلا  ُحنُوّ قبالتها  طالب الدراسات العليا فاروق عمر فوزي كأن بينهما 

 

صول الدكتور فاروق على درجة الدكتوراه بتفوق ملحوظ شهد له به اساتذته ، عاد الى ارض بعد ح  

الكتابة  الوطن  استاذا في جامعة بغداد وفي مؤسسات اخرى وشغل وظائف مهمة كما انغمر في

 .والتأليف 

ال هو في كما ق - (بالقلق واالعياء والترقب ) المشحونة  2188بعد سنة   ويبدو ان اوضاع العراق  

ن ا دفعت به وباسرته الىما خلفته حربان ضروسان من ويالت وفقدان لخيرة شباب االمة ،بو  -كتابه 

 .البالد في احدى المؤسسات العلمية خارج  عملوي يبتعد عن تلك االجواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2110) مدينة مصراتة في ليبيا  فيمحطته الجديدة   اختار الدكتور فاروق إ ذ محظوظا كنت  ولقد 

 .رس فيهاالتي كنت ادو وفي جامعة التحدي فيها ،(2111



 .نا ثانية زميلين في جامعة واحدة اصبح وهكذا 
 

 
 

م في مجمع الحديد  2111دي بمصراتة في ليبيا اخذت سنة بجامعة التح آلدابالهيئة التدريسية في كلية ا لقاء عدد من اعضاء(

الدكتور  ابو عجيلة رئيس قسم التاريخ والدكتور مهدي البستاني والمرحوم  دمحموالصلب بينهم الدكتور فاروق عمر فوزي والدكتور 

 ). مقداد رحيم

 

 ،ثم في استاذا في جامعة آل البيت بالمملكة االردنية الهاشمية الدكتور فاروق بعد ذلك للعمل انتقل  

عمان ، وكان له دوره العلمي واالداري في كل هذه االماكن مما سنجد حديثا سلطنة  في   جامعة مسقط

 .مطوال عنه في مذكراته 

، فان 2110سنة التي دفعت به الى الهجرة ومع ان الدكتور فاروق لمح بكلمات مقتضبة عن الظروف 
ابنته السيدة حنان  كتبتهعلى نشره في الصفحات االولى من مذكراته،  ،حرص امؤثر اادبي انص
تحت عنوان  هذا النص جاء. رته كبيرة له والس حزنا ومعاناة ،الهجرةيعطي انطباعا ان وراء  ،فاروق

 : وتقول فيه .......   حــيـــــن أحــرقــــوا ذاكــــرتــــــي

 خرجت من بيتها وهي ابنة العشر سنوات،[ 

 أصدقاء ودكان وألعاب،سافرت وتركت كل معالم طفولتها من بيت ومدرسة و 

لم تكن عند خروجها لتصدق أن هذه هي المرة األخيرة التي ترى فيها منزلها، فهو كأي  

مشوار، مهما طال كانت في النهاية تعود لتنام في سريرها، ولكن هذه المرة طال 

 ...الغياب وبدأت تكبر وتكبر ،ووقت العودة لم يأت بعد

ل العربية، ثم استقرت في األردن الذي فتنقلت مع أسرتها في عدد من الدو 

تنفست هواءه وشربت ماءه، حتى صار جزءًا من حياتها، ووجدت من أهله ما أنساها 

غربتها، فلم يفرقوها عن أنفسهم ولم تفرقهم عن أهلها، ولكن ظلت لديها بذاكرتها 

ها عنه، صورة صورة تعتزّ بها لوطنها، تلجأ إليها كلما أحست بشوقها إليه أو سألتها صديقات

وتصاعدت األحداث واضطربت  ...عناصرها نخلة عالية ونهر ذهبي وحضارة بالد الرافدين

السياسات وتسابقت الفضائيات، لتنقل صورة ذلك النهر، الذي داعبت أناملها وجهه، وقد 



التهبت صفحته نيرانًا وانفجارات، ولتنقل لها تلك النخلة التي طارحت قمم الجبال، وهي 

 ..وتلك المتاحف تنهب وتخرّب، صورة هزّت واقعها وحولت ذاكرتها أشالء تحترق،

لقد حرموها حتى من الذكرى، فأصبحت تبحث عن صورة جديدة لوطنها، فعسى  

 ]..."أن تحملها الطرق يومًا ما لتعود في النهاية وتنام في سريرها

 

اختارها الدكتور فاروق  البيات التيبغداد  تلك ا غادروهي تهذه  ة االسرةن معاناما يعبرع ولعل أعمق

 ، وضع المدينة االم بغداد اضناه ما آل اليهعباسي ، وهي لشاعر المشار اليهمقدمة الحد فصول كتابه 

 : فقال 
  

ا؟ص اي امننننننصابكايانننننن بااعنننننن اب نننننن ك ابنننننن    ا
ا

ا؟ص اي اك   ننننننناة ار ايازم نننننننن  ا  نننننننون اك نننننننت اام اي  نننننننا
ا

نننننني نننننماع ا ننننننكنننننن صام اا نننننوم اافعننننننا ااص اك  ام اه ان اك اس 
ا

ا؟زينننننننن  امننننننن اك نننننننزيص اام اه اب ار اصا  نننننننوكننننننن ا
ا

نننننننننني ا نننننننننن ومنننننننننن  امنننننننننن اب االلا ااع ا  او ات اس  ام اه ات ار اك 
ا

ننننننإالات اا نننننني اك  ننننننيصامننننننصا  اارامنننننن   ا  اح  اين 
ا

ننننننننننكنننننننننن نوكاف ا ننننننننننا هننننننننننر اام اه ا  ار اف  ام اه ا  ا  اوا 
ا

نننننامننننن ا نننننيص ااعاننننن ع ااوك ننننن هر اا اص اي ايق ار اك ف 
ا

 

الدكتور فاروق عمر صين والمؤرخ الر االستاذ اخي وزميل دراستي  تلكم لمحة متواضعة عن شخصية

تخطط لنفسها ، متزنةموزونة ،شخصية متسقة  امام اقف، ستعرضها بكل جوانبهااجدني حين ا،فوزي 

حياته  علىصداه  وهو امر ترككان ذلك طبيعة في تكوينه وتربيته،  .وتعرف ابعاد حركتها وعالقاتها،

  .يخية لنصوص التارجته لالصارمة في معالواضحة وال منهجيتهوفي  ،العلمية واالكاديمية

ليس من الصحة بمكان ان منهج الدكتور فاروق ، إ ذ حياة و يه عن وبعد  فانني ساكتفي بما اومأت ال

  .ا حلقة فحلقة ها صاحبها  وسنرافقه مستمتعين بهجربة سيتحدث عنتحدث عن تا

نهجيتها خالل العقود  ان  تجربة  الدكتور فاروق توثق لمرحلة مهمة من تطور الكتابة التاريخية وم

الخمسة الماضية،كما انها تقدم لالجيال الجديدة من المؤرخين فرصة االطالع على  تجربة غنية  لالفادة 

 .  منها ال يستغني عنها دارسو التاريخ 

، وتحية للقراء االفاضل االستاذ الدكتور فاروق عمر فوزي تحية لالخ والصديق ورفيق الدرب المثمر

 .السمتاع بالحلقة االولى وبما سيعقبها من حلقات متمنيا لهم ا

 

 
 

 

 


