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 :الممخص
تعد الجوانب السياسية في تاريخ العراق المعاصر, ىي اكثر        

الجوانب التي تناوليا الباحثون االكاديميون وغير االكاديميون في دراساتيم, 
وشخصيات النخبة عمى عكس الجوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية, 

المثقفة, وىي الجوانب التي لم تتعرض لمبحث والدراسة اال من قبل قمة 
قميمة من الباحثين, وحتى الباحثين الذين تعرضوا لدراسة سير الشخصيات 
وادوارىا, فقد اقتصرت دراساتيم عمى الشخصيات السياسية والمموك, 

ىمموا دراسة ورؤساء الدول, ورؤساء الوزارات, والوزراء, في حين ا
شخصيات ساىمت في تطوير العراق من خالل تسمميا مناصب مختمفة 

 في الدولة.
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Abstract: 

The political aspects in the contemporary history of Iraq 

are the most aspects that academic and non-academic 

researchers dealt with in their studies, unlike the cultural, 

social and economic aspects, and the personalities of the 

educated elite, which are aspects that were not subjected 

to research and study except by a few researchers, and 

even researchers who were exposed To study the 

biographies and roles of personalities, their studies were 

limited to political figures, kings, heads of states, prime 

ministers, and ministers, while they neglected the study 

of personalities who contributed to the development of 

Iraq through their assumption of various positions in the 

state. 
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 المقدمة
تعد الجوانب السياسية في تاريخ العراق المعاصر, ىي اكثر الجوانب التي تناوليا 
الباحثون االكاديميون وغير االكاديميون في دراساتيم, عمى عكس الجوانب الثقافية 

ب التي لم تتعرض لمبحث واالجتماعية واالقتصادية, وشخصيات النخبة المثقفة, وىي الجوان
والدراسة اال من قبل قمة قميمة من الباحثين, وحتى الباحثين الذين تعرضوا لدراسة سير 
الشخصيات وادوارىا, فقد اقتصرت دراساتيم عمى الشخصيات السياسية والمموك, ورؤساء 
الدول, ورؤساء الوزارات, والوزراء, في حين اىمموا دراسة شخصيات ساىمت في تطوير 

 العراق من خالل تسمميا مناصب مختمفة في الدولة.
لذا فرض واقع البحث التاريخي االن, التعرض لدراسة الشخصيات التي غيب دورىا, 
السيما ان ىناك معمومات تاريخية ال يكشف المثام عنيا اال بالتطرق لسير تمك الشخصيات 

وظائفيا وادوارىا, وعاشت واعماليا, ومن ىذه الشخصيات شخصية ناجح الراوي التي تعددت 
لخدمة العراق اكثر مما عاشت لنفسيا, وىي الحقيقة التي استيوت الباحث, الختيار موضوع 
دراستو ىذه, برزت في اآلونة االخيرة جيود اكاديمية اىتمت بدراسة شخصيات اكاديمية 

ة واالكاديمية وثقافية وعممية افنى اصحابيا اعمارىم في خدمة بمدىم من خالل ادوارىم الوظيفي
المختمفة, وذلك لتوثيق سيرتيا ونتاجيا العممي وبيان ماليا تخميدًا لجيودىم, واالمة التي ال 
تخمد ذكرى عممائيا ومفكرييا لن يكتب ليا البقاء, وليذا كان البد من ان نسمط الضوء في 

معتدلة ىذه الدراسة عمى تسجيل وتوثيق ترجمة حياة ناجح الراوي, بوصفو شخصية حيادية 
وغير منحازة, استطاع ان يترك بصمتو في تاريخ العراق المعاصر من خالل وظائفو المختمفة 
التي شغميا في العراق والتي ميزتو عن من سبقوه ألن وظائفو التي شغميا متنوعة بين التعميم 

 والتكنموجيا والبحث العممي.
وتسميط الضوء عمى  ان اليدف الرئيس من ىذا البحث ىو تناول حياة ناجح الراوي

م, واىم االعمال التي قام بيا في المجمع, 2006-1996دوره في المجمع العممي العراقي 
اضافة الى دوره الرئيسي في تطويره عن طريق رفده لممجمع بالعديد من حممة الشيادات 

مة العميا, وكذلك انشاء اقسام جديدة في المجمع وترميم القديم منيا, وتزويد المجمع بمنظو 
 انترنت وحاسبات.
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كون االخير ولد في ذلك العام,  1935بدأت الدراسة عن حياة ناجح الراوي عام 
 فضال عن تسميط الضوء عمى نشاط ناجح الراوي في المجمع العممي.

اعتمد الباحث عمى الوثائق الميمة التي دعمت مادت البحث ووثقت حياة ناجح 
ابرزىا ممفاتو الشخصية الموجودة في ىيئة التقاعد الراوي, ونشاطو في المجمع العممي , ومن 

العامة, فضال عن اضبارة ناجح الراوي في المجمع العممي والتي شكمت منيل معمومات ميم 
عن دور الراوي في المجمع العممي, وبما ان المجالت احدى المصادر الميمة في كتابة 

مجالت مجمة المجمع العممي ,ومجمة التاريخ فكان استعماليا امرا البد منو ومن ابرز ىذه ال
 مجمع المغة العربية بدمشق ,فضال عن جريدة الشرق االوسط  السعودية.

 والدتو واسرتو
في قرية الرومية, إحدى قرى  (1)م 1935كانون الثاني  22ولد ناجح الراوي بتأريخ 

مدينة راوه, وتربى في كنف والده محمد خميل عبد الحاج, الذي ولد كذلك في مدينة راوه عام 
, وكان شيخا معروفا لو مضيفا خاصا وفرسا أصيمة وقطيع من الغنم, كما انو كان 1892

لمتوسط ليذه تاجرا لمبضائع يتنقل بين بغداد, والموصل, وحمب, بحكم موقع مدينة راوه ا
المناطق, مما ساىم في نجاح تجارتو بشكل ممفت, ويعد محمد خميل الراوي من أوائل الراويين 
الذين استبدلوا الري بالنواعير الى الري بالمكائن الحديثة, من أجل االعتناء بأمالك والده 

داده الزراعية, الذي امتمك مساحات زراعية شاسعة من أراضي راوه, شأنو في ذلك شأن أج
األوائل, إذ اشتيرت أرض ىذه المدينة بالتجاوب مع زراعة المنتجات الميمة, التي يحتاجيا 
غالبية الناس, كالحمضيات, والتمور, والخضار, أما والدة ناجح الراوي فيي فييدة الحاج 

 . (2) 1901مصطفى يوسف, والمولودة في عام 
عوائل البغدادية المعروفة وىي م بعالقة مصاىرة مع احدى ال1961ارتبط الراوي عام 

عندما تزوج احدى فتياتيا, وىي السيدة امل نجم الدين عبداهلل المميز,  (3)عائمة المميز 
حصل ناجح الراوي عمى الماجستير من جامعة بوردو في (4)م 1938المولودة في لندن عام 

ىوما من نفس البمد , واكمل الدكتوراه في جامعة اوكال1963الواليات المتحدة االمريكية عام 
, ونقيبا 1969تقمد عدة مناصب منيا عميد كمية اليندسة في جامعة بغداد عام (5)1967عام 

,ورئيس مجمس البحث العممي 1977,ووزيرا لمصناعة عام 1974الى  1970لممعممين من 
 .(6) 2001الى  1996,ورئيس المجمع العممي من 1989الى  1980من 
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 م2001-1991مع العممي دور ناجح الراوي في المج
يعد المجمع العممي العراقي احد المؤسسات العممية التي ادت دورًا ميما في تاريخ 
العراق المعاصر, اذ وضع حال لمعديد من المشكالت المغوية واالدبية, التي عانت منيا 

 .(7)مفاصل الدولة العراقية المختمفة 
م, 1921تعود فكرة تأسيس المجمع العممي العراقي منذ قيام المممكة العراقية عام 

 .(8)م 1947تشرين الثاني عام  26فكانت ثمرة ذلك تأسيس المجمع العممي العراقي  في 
تعاقب عمى ادارة المجمع العممي نخبة من العمماء والمفكرين الذين قدموا  

. تجدد قانون المجمع العممي العراقي ثالث (9)وبحوثيم  ثمار جيودىم الخيرة بكتبيم ورسائميم
م اذ تحددت فيو اىداف المجمع 1995مرات بحكم الظروف وتطور البمد, كان اخرىا في عام 

بالمحافظة عمى سالمة المغة العربية واالىتمام بالتراث العربي واالسالمي واقرار المصطمحات 
البحث العممي والتأليف والترجمة واالىتمام بالمغتين لمواكبة التطور العممي في العالم وتشجيع 

الكردية والسريانية والعناية بدراسة تاريخ العراق, والتفاوض مع المؤسسات المعنية بشؤون 
الثقافة والفكر, واقامة روابط عممية وتعاون مع الجامعات والمؤسسات العممية الثقافية العراقية 

 .(10)والمغوية العربية والعالمية وتوثيق الصالت بالمجامع العراقية 
, ونص 1995صدر قانون المجمع العممي بدال من المجمع العممي العراقي عام 

القانون عمى دوائر عممية وىيئة لمغة الكردية واخرى لمغة السريانية, وحدد القانون مدة رئاسة 
 .(11)المجمع خمس سنوات قابمة لمتمديد مرة واحدة 

, وقد صدر (12)م 1996في المجمع العممي ورئيسًا لو عام  اختير ناجح الراوي عضواً 
م بتعيين ناجح الراوي رئيسًا لممجمع 1996حزيران  1( في 122المرسوم الجميوري رقم )

 .(13)العممي 
استيل المجمع بتكوينو الجديد اعمالو, اذ عقدت الييئة العامة اجتماعيا االول بتاريخ 

ضاء المجمع السابقين, وقد استمرت الييئة م, وبحضور بعض من اع1996حزيران  11
العامة لعدة جمسات لمناقشة النظام الداخمي واقراره فضاًل عن جدول اعمال الييئة, تمت 
مناقشة وضع خطة خمسية لممجمع, وكان رأي بعض االعضاء ان يترك المجمع دون خطة, 

التسعينات صعبة , كانت حقبة منتصف (14)لكن تم االتفاق عمى وضع خطة عمل مدة سنتين 
بسبب الحصار المفروض عمى العراق, فالعممة الصعبة غير متوفرة, واغمب الموظفين ال 
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يصمحون لمعمل في المجمع العممي اذ ال يوجد بينيم من يحمل شيادة البكالوريوس سوى 
موظفة واحدة ضعيفة السمع, اغمب الموظفون من حممة شيادة االبتدائية والمتوسطة والقميل 

مة شيادة االعدادية, والسيارة المخصصة لرئيس المجمع الذي عين براتب ومخصصات من حم
وزير ىي سيارة قديمة, والمطبعة قديمة وال توجد اجيزة حاسبات الكترونية وال انترنت في 

 .(15)المجمع 
م, ان صدور قانون 1996اىتم ناجح الراوي بمجمة المجمع العممي ,اذ اوضح عام 

م شكل مرحمة ميمة من مراحل عمل المجمع وكان ركيزة 1995( عام 3)المجمع العممي رقم 
تحول متقدمة في تشكيمتو العممية الجديدة, ليغطي نشاطو حقول اآلداب والعموم والفنون, واكد 
عمى ان المرحمة القادمة تتطمب اعادة النظر في البنية العممية لممجمع بأنشاء دوائر عممية 

داب لتعطييا زخما ودفعا جديدا, ولكي يكون المجمع العممي متخصصة في فروع العموم واآل
البؤرة العممية والمالذ الفكري في العراق فالبد ان يذكر اىتمامو البالغ عمى التأليف والنشر 

 .(16)متوخيا التأكيد عمى البحث العممي الرصين واالمانة العممية الحقة 
ممي بصفتو رئيس تحرير المجمة اكد ناجح الراوي عمى ىيئة تحرير مجمة المجمع الع

عمى اىمية االنفتاح عمى االساتذة والمفكرين والمثقفين في العراق والوطن العربي, ودعاىم 
لنشر نتاجيم من البحوث ذات الطابع الفكري الشمولي والمتصف باألصالة واالضافة لممعرفة 

 .(17)المجتمع العممية لتكون المجمة منبرًا من منابر النشر الجادة واليادفة في 
من جانب اخر دعا ناجح الراوي استاذة الجامعات لممساىمة في تطوير المجمع, اذ 
وجو دعوة الى مجموعة من االساتذة المعروفين في العراق ومنيم الدكتور نوري عبدالحميد 

م,جاء فييا" نظرا لما تتمتعون بو من دراية فكرية وسمعة 1996حزيران  25العاني بتاريخ 
ميزة واسيام جاد في خدمة المجتمع وقضاياه الوطنية يسرني ان انيي اليكم قرار عممية مت

زمالئكم اعضاء الييئة العامة لممجمع العممي لتشاركوىم في تحمل اعباء العمل العممي 
 .(18)والفكري الذي يضطمع بو في فرع التاريخ بدائرة العموم االنسانية "

م عمى تكريم من اتحاد المعممين 1996كانون االول  25حصل ناجح الراوي في 
العرب تقديرًا لما بذلو من جيود كبيرة من اجل المعمم العربي لمرفع من مكانتو التربوية 

 .(19)والمينية واالجتماعية 
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م لحضور اجتماع مجمع المغة 1997اذار  6وجيت دعوة الى ناجح الراوي في 
ع القاىرة بالراوي, اذ انقطع العربية في القاىرة, ورحب الدكتور شوقي ضيف رئيس مجم

م,بسبب الحصار االقتصادي المفروض عمى 1990المجمع العراقي عن الحضور منذ عام 
العراق من قبل الواليات المتحدة االمريكية وحمفائيا  القى الراوي كممة خالل االجتماع تطرق 

تصادي, ودعا خالليا الى اىم المشاكل التي عانى منيا الشعب العراقي بسبب الحصار االق
 .(20)الى تكاتف الشعوب العربية لموقوف بوجو االطماع الغربية

بدأ ناجح الراوي العمل في المجمع العممي بجيود ذاتية, اذ اعيد اصدار مجمة المجمع 
تشرين الثاني  26بأربعة اعداد سنويا, واعيد طبع الكتب وتنضيدىا, وعقد مؤتمر عممي في 

م بمناسبة حمول خمسين عام عمى تأسيس المجمع, دعي لالجتماع باحثون من 1997
, القى ناجح الراوي كممة افتتاح المؤتمر واشاد بالتطور (21)قطر الجامعات واساتذة من خارج ال

في عمل المجمع وتجدد مسيرتو, واكد عمى التوجو الجديد لممجمع الذي سينشط في مختمف 
 .(22)تخصصات العموم واآلداب والفنون, والنيوض بالدراسات والبحوث العممية 

مغة العربية بدمشق بصفتو م من مجمع ال2000تموز  7تمقى ناجح الراوي دعوة في 
رئيس المجمع العممي في العراق فالقي كممة في ىذه الندوة الفكرية, اشاد فييا بالتنظيم 
واالعداد الجيد, وشكر مجمع المغة العربية بدمشق عمى الدعوة, كما ذكر الراوي ان االمة 

ى لتقميص ىذه العربية اصبحت تفصميا فجوة كبيرة عن العالم المتقدم, وذكر عمينا ان نسع
الفجوة, وىذا يتطمب منا السعي الحثيث لالىتمام بالعمم والثقافة, والعمل عمى وحدة الثقافة, 
وتوحيد المصطمحات العممية في مجال العموم والفنون واآلداب, لمحفاظ عمى سالمة المغة 

جذرية,  العربية واصالتيا, وذكر ناجح الراوي ان في نياية القرن العشرين الذي شيد تغيرات
تمثمت ببروز ظاىرة القطب الواحد, فقد ىيمنت الواليات المتحدة االمريكية عمى قدرات مجمس 
االمن الدولي, وعممت عمى تثبيت الكيان الصييوني, وفرض الحصار عمى شعب العراق 
وليبيا والسودان, اضافة الى محاوالت الغزو الثقافي الغربي لطمس الثقافة العربية, وقال كل 

 .(23)يفرض عمى مجامعنا العربية ان تبذل جيدًا مضاعفًا لمقاومة ىذا الغزو ذلك 
تشرين الثاني  1قدم ناجح الراوي كممة افتتح بيا مجمة المجمع العممي في العراق في 

م, ذكر فييا ان سالمة المغة العربية والحفاظ عمييا من اىم اىداف المجمع العممي 2000
لبحوث المنشورة في ىذا الجزء من مجمة المجمع عن ىذا واىتماماتو, لذلك كانت معظم ا
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الموضوع, وذكر ان الممفات القادمة في المجمة سوف تتطرق الى مواضيع متنوعة في اآلداب 
 .(24)والعموم والفنون 

عانى المجمع العممي من نقص المالك فاستطاع ناجح الراوي حل ىذه المشكمة 
في الدوائر العممية لممجمع, فضال عن ذلك بتعيين خمسة من خريجات الجامعة لمعمل 

استطاع حل مشكمة العممة الصعبة بعد عرضيا عمى طو ياسين رمضان الذي كان يشغل 
م 2000كانون االول  2منصب نائب رئيس الجميورية ,  فشمل المجمع العممي باالتفاقية في 

كافة, ودوائر المجمع, مع االردن ثم مع سورية, اذ استطاع شراء حاسبات الكترونية لألقسام 
وادخال منظومة االنترنيت وشراء حاسبة محمولة )الب توب( ألعضاء المجمع, ثم اعاد ناجح 

 .(25)الراوي ترميم وتقييم بناية المجمع وانشاء ابنية جديدة لممكتبة والمخازن والمطبعة 
ح م, واختار ناج2000تشرين الثاني  15اجتمع مجمع المغة العربية بدمشق بتاريخ 

الراوي عضوًا مراساًل في مجمع المغة العربية بدمشق, بعد موافقة الدكتور حسان ريشة وزير 
 9في  2/و13650التعميم العالي في سوريا عمى اعتماد انتخاب ناجح الراوي بكتابو المرقم 

م, وطمب من الراوي ارسال عنوان سكنو الدائم ورقم ىاتفو, وموافاتيم 2000كانون االول 
 .(26)لذاتية لحفظيا في ممفات المجمع السوريبسيرتو ا

وافق ناجح الراوي عمى اختياره عضوا مراسال في مجمع المغة العربية بدمشق, في 
م, وقدم شكره الى الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع المغة العربية 2001كانون الثاني  18

 .(27)في دمشق, وشكر وزير التعميم العالي السوري عمى اختياره 
م عمى الدعوة التي سبق ان تسمميا 2001كانون الثاني  22ق ناجح الراوي في واف

م, بشأن مؤتمر 2001كانون الثاني  15في  14من اتحاد المعممين العرب بالكتاب رقم 
االتحاد السادس عشر, كما طمب اتحاد المعممين العرب من ناجح الراوي ان يترأس احدى 

 .(28)جمسات الندوة 
ي دعوة من رئيس مجمع المغة العربية في القاىرة الدكتور شوقي تمقى ناجح الراو 

م, لحضور المؤتمر السنوي لممجمع والذي سيعقد بتاريخ 2001كانون الثاني  15ضيف في  
, وافق ناجح الراوي عمى الدعوة من رئيس مجمع المغة العربية في (29)م 2001نيسان  3-4

 .(30)ان انعقاد المؤتمر في نيسان ىو وقت جيدم, اذ وجد 2001كانون الثاني  25القاىرة في 
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كانون  30في  11/3590كما صدرت موافقة ديوان الرئاسة بكتابو ذي الرقم س/
 .(31)نيسان من العام نفسو  4-3م, وتكون المدة من 2001الثاني 

م من نقابة المعممين العراقية, تقديرا لجيوده 2001اذار  1كرم ناجح الراوي في 
ل العمم لمرفع من مكانتو التربوية والمينية واالجتماعية, وخدمة المسيرة المبذولة من اج

 .(32)التربوية
م, من قبل وزير 2001اذار عام  27في  11200رشح ناجح الراوي بالكتاب رقم 

التربية ورئيس ىيئة تحرير مجمة المعمم الجديد وىو الدكتور فيد الشكرة, ليكون عضو في 
 .(33)الييئة االستشارية لممجمة نفسيا 

آذار  31صدر كتاب انفكاك ناجح الراوي عن رئاسة المجمع العممي في 
/ 3في  550, لكن بعد عودة ناجح الراوي الى العراق بعد امر ايفاد ذي الرقم (34),2001
م عاد لمزاولة اعمالو في رئاسة 2001اذار  31في  762م واالمر ذي الرقم 2001اذار 

م لممشاركة في 2001نيسان  4-3المجمع, اذ اوفد ناجح الراوي الى القاىرة لممدة من 
 .(35)المغوية العربية اجتماعات اتحاد المجامع العممية و 

خاطب ناجح الراوي ديوان الرئاسة قبل ثالثة اشير من انتياء مدة رئاسة لممجمع 
العممي, لتمديد فترة عممو لدورة اخرى, او تعيين رئيس جديد لممجمع, لكن لم ترد اي اجابة, 

ا في م وقع ناجح الراوي امرًا بإنياء رئاستو لممجمع, لكنو استمر عضو 2001حزيران  1وفي 
 .(36)المجمع العممي 

م, تحدث 2001في لقاء لناجح الراوي مع جريدة الشرق االوسط السعودية في حزيران 
ناجح الراوي عن دوره في المجمع وعن اىم المشاكل التي واجيتو في تطويره, وذكر ان 
المجمع العممي عضو في اتحاد المجامع المغوية والعممية العربية, وحضر رئيس المجمع 

جتماع السنوي الذي عقد في القاىرة, وطرح المجمع العممي العراقي ثالثة امور لممناقشة, اال
كيفية التنسيق الفعال بين المجامع العممية العربية, وتعديل قانون اتحاد المجامع بما يتماشى 
مع التطورات الحديثة, واضافة اىداف لالتحاد تشير الى تشجيع البحوث العممية ومواكبة 

 .(37)العممي في العراق  التقدم
اكد ناجح الراوي ان ممثل المجمع العممي يود طرح في االجتماع تأكيده عمى اصدار 
بيان يمثل موقف االتحاد لممطالبة برفع الحصار, فضال عن بحثو مع رؤساء المجامع قضية 
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 التنسيق بين المجامع العممية من خالل فعاليات مشتركة لخدمة المجمع وتحقيق اىدافو,
واضاف ناجح الراوي ان ىناك تعاون جاد مع مجمع المغة العربية في االردن, وسورية, تمثل 
في تبادل المطبوعات, السيما المجالت التي تصدر عن البمدان الثالثة, وذكر ان ىناك 
تعاون مع مكتب تنسيق التعريب التابع لممنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم, بخصوص 

عممية, وىناك تبادل مطبوعات مع االكاديمية العممية في كل من المغرب المصطمحات ال
والسودان, اضافة الى وجود صالت مع عدد من االكاديميات العالمية, لكن بسبب تأثير 

 .(38)الحصار االقتصادي تأثرت ىذه العالقات والفعاليات والثقافة بيننا 
م, 2001اب  30في  11/20104وافق ديوان الرئاسة في العراق بكتابو رقم س/

تشرين  22عمى ايفاد ناجح الراوي الى االكاديمية االسالمية لمعموم, والتي ستعقد اجتماعيا في 
 .(39)م, في مدينة الرباط في المممكة المغربية 2001االول 

م, في محاضراتو التي قدميا 2001تشرين الثاني  25نشر ناجح الراوي بحثا في 
البحث العممي العربية في بغداد, تطرق فيو عن بداية مدة تأسيس خالل اجتماع اتحاد مجالس 

م, واقترح تأسيس مجمع عربي واحد, او تأسيس 2001م لغاية عام 1919مجمع دمشق عام 
 .(40)مجمع في كل بمد وتأسيس اتحاد لممجامع العربية 

 م,2002استمر ناجح الراوي في نشر البحوث العممية اذ نشر بحثا في كانون االول 
في مجمة المستقبل العربي بعنوان الثقافة والتحديث في تجارب العالم الثالث, تطرق فيو الى 
التطور السريع الذي اصبحت عميو الدول المتقدمة مقارنة مع دول العالم الثالث. وبين بعض 
الدول التي استطاعت من تطوير بعض الصناعات السيما االلكترونية مثل اليند, وماليزيا, 

الجنوبية, وبين ان ىناك مدرستين لنقل التكنموجيا, االولى المدرسة االوربية, اذ بدأت  وكوريا
خطوات ىذه المدرسة قبيل الثورة الصناعية, وذلك ببناء مؤسساتيا الجامعية ومراكز البحث 
العممي, ومكاتب تسجيل براءات االختراع, كان ذلك بشكل تدريجي بطيء, لكنو متكامل 

ى المتقدم الذي وصمت اليو اوروبا والواليات المتحدة االمريكية, اما الثانية وصوال الى المستو 
التجربة اليابانية ذكر ناجح الراوي ان اليابان استفادت من الغرب فأرسمت البعثات الدراسية 

 .(41)واشترت خبراء من الغرب وبراءات االختراع وطورتيا 
م, رافق االحتالل 2003نيسان  9احتمت الواليات المتحدة االمريكية العراق في 

فوضى كبيرة عصفت في البالد, ولم تخمو مؤسسة من التخريب, فطمس اليوية الثقافية ىي 
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احدى اىداف االحتالل, السيما ان بغداد ليا دور مشرف في التاريخ فيي عاصمة الدولة 
 .(42)العربية االسالمية, بعد االحتالل انحدر دور المجمع العممي وىجره اعضاؤه 

استمر ناجح الراوي عضوا في المجمع العممي بعد االحتالل اذ نشر بحثا في مجمة 
جامعة النيرين -م, بعنوان اىمية الجامعات المتميزة في الوطن العربي2006المجمع في عام 

 .(43)إنموذجًا 
يتضح لنا ان ناجح الراوي كان لو اسيام في تطوير المجمع العممي, من خالل 

المور االدارية والعممية في المجمع فضال عن المشاركة العربية وكسر االىتمام بتطوير ا
الحصار اإلقتصادي  المفروض عمى العراق آنذاك والعمل عمى إثبات دور المجمع العراقي 

 عمميا بين المجامع العربية االخرى. 
 الخاتمة

دافعا لو ساعدت البيئة في نشأة ناجح الراوي وكونو من عائمة عممية عمى ان تكون 
 ألجل التمسك بالعمم والمثابرة في ان يكون الئقا بيا وجزءًا منيا.

ساعدت سياسة الدولة العراقية في إرسال البعثات العممية الى الخارج والسيما في  
الدول المتقدمة عمى تطور الجوانب العممية لدى ناجح الراوي عن طريق مواكبتو لمعموم وحركة 

عن ىمتو العالية في الحصول عمى شيادة عالية تؤىمو ألن ينفع التطور في الخارج فضاًل 
 بمده ويخدم امتو.

حرص ناجح الراوي عمى تطوير المجمع العممي عن طريق تعيين كوادر من حممت 
الشيادات العميا , فضال عن تطوير المجمع اداريا وعمميا من خالل تزويده بالحاسبات 

 وطابعة .
العراقي عمميا بين المجامع العربية االخرى عند  اثبت ناجح الراوي دور المجمع

 المشاركة في المؤتمرات التي تعقدىا المجامع العربية االخرى . 
  االحاالت

  
 

                                                 

, 180800دائرة التقاعد العامة, والتي سيرمز ليا الحقا )د. ت. ع(, الممف الخاص بناجح الراوي عدد  (1)
 م. 1990تشرين الثاني 30بتاريخ 

 م.1952تموز  31الراوي, الصادرة بتاريخ ( شيادة الجنسية العراقية الخاصة بناجح 2)
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 . 59, ص2020ناجح الراوي, محطات وذكريات, دار قناديل لمنشر والتوزيع, بغداد,  (3)
 .180800م, عدد 1990تشرين الثاني  30)د, ت, ع( الممف الخاص بناجح الراوي, وثيقة بتاريخ  (4)
 م.2020كانون االول  19اتصال ىاتفي مع االستاذ احمد ناجح الراوي, بتاريخ  (5)
, دار الشؤون الثقافية العامة 1حميد المطبعي, موسوعة اعالم العراق في القرن العشرين,ج( 6)

(, المجمع 1997-1947؛ صباح ياسين االعظمي, المجمعيون في العراق)207, ص1995,بغداد,
 .179,ص1997العممي,بغداد,

 م.1966كانون الثاني  6, 722( جريدة الجميورية, بغداد, العدد 7)
 .3( سالم االلوسي, المصدر السابق, ص8)
 م.2001حزيران  19, 8269( جريدة الشرق االوسط, الرياض, العدد 9)
 ( المصدر نفسو10)
 .270( ناجح الراوي, محطات وذكريات, ص11)
 .179ص( صباح ياسين االعظمي, المصدر السابق, 12)
م, مطبعة المجمع العممي, بغداد, 1997-1947( سالم االلوسي, المجمع العممي في خمسين عامًا 13)

 .475م, ص1997
 .273( ناجح الراوي, محطات وذكريات, ص14)
 .273( المصدر نفسو, ص15)
 .5م, ص1996, بغداد, 2, ج43( مجمة المجمع العممي, مج16)
 .525( سالم االلوسي, المصدر السابق, ص17)
( مروه حسين عمي عموان الجنابي, االستاذ الدكتور نوري عبدالحميد العاني ومنيجيتو في كتابة التاريخ, 18)

 .135-134م, ص2019دار الحداثة لمطباعة والنشر, بغداد, 
 م. 1996األول  كانون 25وثيقة محفوظة في المكتبة الخاصة لناجح الراوي والمؤرخة في  (19)

 .278محطات وذكريات, ص( ناجح الراوي, 20)
 .279( المصدر نفسو, ص21)
 .6-5م, ص1997, بغداد, 2, ج44( مجمة المجمع العممي, مج22)
 م.2000, دمشق, تموز 3, ج75( مجمة مجمع المغة العربية بدمشق, مج23)
 م.2000, بغداد, 4, ج47( مجمة المجمع العممي, مج24)
 .276( ناجح الراوي, محطات وذكريات, ص25)
ة المجمع العممي الخاصة بناجح الراوي والتي سيرمز ليا الحقا بالرمز )أ. م. ع(, الجميورية ( اضبار 26)

 م.2000كانون االول  16, 1005العربية السورية مجمع المغة العربية, وثيقة رقم 
 م.2001كانون الثاني  18, بتاريخ 124( أ.م.ع, جميورية العراق المجمع العممي, العدد 27)
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 م.2001كانون الثاني  22, بتاريخ 157ورية العراق ديوان الرئاسة المجمع العممي, العدد ( أ.م.ع, جمي28)
 م.2001كانون الثاني  15, بتاريخ 23( أ.م.ع, مجمع المغة العربية, القاىرة, اضبارة رقم 29)
 م.2001كانون الثاني  27, بتاريخ 24, العدد 12( أ.م.ع, جميورية العراق المجمع العممي, وثيقة رقم 30)
 م.2001اذار  3, بتاريخ 25( أ.م.ع, امر ايفاد, وثيقة رقم 31)
 م.2001اذار  1( وثيقة محفوظة في المكتبة الخاصة لناجح الراوي والمؤرخة في 32)
 م.2001اذار  31, تاريخ 759, العدد 36( أ.م.ع, المجمع العممي, وثيقة رقم 33)
 م. 2001اذار  31, 762, العدد 37( أ.م.ع, امر انفكاك, وثيقة رقم 34)
 م.2001نيسان  8, 824, العدد 43( أ.م.ع, امر التحاق, وثيقة رقم 35)
 .277-276( ناجح الراوي, محطات وذكريات, ص36)
 م.2001تموز  19, 8269( صحيفة الشرق االوسط السعودية, الرياض, العدد 37)
 ( المصدر نفسو.38)
 م.2001ايمول  22, 2279أ.م.ع, امر ايفاد, العدد ( 39)
 . 16-5م, ص2002, بغداد, 1, ج9( مجمة المجمع العممي, مج40)
-53م, ص2002, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت, 286, العدد 5( مجمة المستقبل العربي, مج41)

71. 
 .279( ناجح الراوي, محطات وذكريات, ص42)
 .65-53م, ص2006, بغداد, 2, ج53مج( مجمة المجمع العممي, 43)
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