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بة وأأللفة ، واصر ألصلة وأحملتوثيق أ إىل هدفميـثل التـكافل أألجتماعي ظاهـرة حضارية راقية تـ

محاء ، اليت عة أألسالمية ألسيه ألشريت علكـدوتوفـري سـبل ألرعاية وألضمان أألجتماعي وهو ما أ

ن جلميع ألفئات ــساساعدات وأألحة صور أملكاف ديمتدعـوا إىل ألعـدل وأملسـاواة وإدامة ألصلة ، وتق

البنيان كـالة والسالم )) فـضل ألصألـه ى آأألجتماعية فيكونوا كما وصفـهم ألرسـول عليه وعلـ

      0وأحلّمى(( ر أجلسـد بألسـهرلُه سائ داعىتٌو أملرصوص(( أو )) كاجلسد ألواحد إذا أشتكى منُه عض

مع ألعربي أألسالمي أملعنوي يف أجملتوأملادي  يدينلصعوقـد كان ألتطبيق ألعملي للتكافل أألجتماعي على أ

من  -دًا ومجاعاتك أملسلمني أفـرامدى متس ـسدي جيآبـان صدر أألسالم ، وإىل حـٍد ما يف ألعصر أألمو

ء أألنسـانية ألنبيـلة باملـبادي -نـفوذلأصـحاب أولـة لدوألوجـهاء وأألشـراف وأمليـسورين ، أو مـن رجـال أ

    0اليت دعـا أألسـالم اليها

ت أو يف أوقات وقوع أألزما دوال سيما عن ،عوب ألشوإن يف أهمية ألـتكافل أألجتماعي يف حياة أألفراد 

ل ّلب عليها، ما شّكاب وأحلاجة والتغاوز ألصعلتج بعةألشّدة وتفاقـم أحلاجة وعند ألضرورة، وألسبل أملت

رخيية أكادميية دم وجود دراسة تاعضاًل عن ة، فراسذلك دافـعًا إلختيارألتكافل أألجتماعي موضوعا للد

ن كتب وحبـوث من بعض  ما ُالَف أي ، حيث ألموصرأعن ألتـكافل أألجتماعي ضمن حقبة صدر أألسالم وألع

للتـكافل مع تقديـم  ظرية ألعـامةألن املسـائلية وقـهيف هذا أملوضوع كان قد أهتم بأبـراز أجلوانـب ألف

وسـومني ملـثال كتابـني مالى سبيل عنها مكر شـواهد بسيطة عن حاالت وقـعت يف صدر أألسالم ، نذ

محد علي اجملذوب ، الثاني للدكتور أوبو زهرة امد حمور بـ)ألتـكافل أألجتماعي يف أألسـالم( أألول للدكـت

ز الدين حبر العلوم ، ـي سبيل أهلل( لعفألنفـاق اب)أكتمحد أمني ، ووكتاب)ألتكامل يف أألسـالم( للدكتور ا

مي على شبكة ية للشباب أألسالة العامللندوه أوحبث)ألتـكافل أألجتـماعي يف أألسالم( ألذي أقامت

 0أملعلومات الدولية وغريها

 
  



 
 

 سينـاء كاظـم حسن السراجي  اسم الطالب
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 األطروحة

 

 مالك بن حبدل الكليب واثره يف السياسة يف العصـــر االمــوي حسان بن

 

 املاجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يعد حسان بن حبدل الكليب من الشخصيات اليت لعبت دورًا فاعاًل يف صدر االسالم ويف 

رئيس يف حفظ اخلالفة فيهم ، نصرة بين امية ، والذي بلغ قمته عند قيامه بدور 

بعد ان كادوا يفقدونها بعد تنازل معاوية بن يزيد بن معاوية عن اخلالفة سنة 

م ومن هنا تربز اهمية البحث حيث ان حسان متكن من احملافظة على 683هـ/64

اخلالفة االموية ، ولذا اهتمت هذه الدراسة بتتبع مشاركته يف االحداث السياسية 

هـ/ 37على مسرح االحداث يف معركة صفني عام        )  وذلك منذ ظهوره

 -هـ41م( ومرورًا بعدد من خلفاء بين امية وهم معاوية بن ابي سفيان           ) 657

م( ومعاوية الثاني ) 683– 661هـ/64-60م( ويزيد بن معاوية ) 679– 661هـ/ 60

عبد امللك بن  م( واخريًا684– 683هـ/65-64م( ومروان بن احلكم ) 683هـ/64

 م( .691هـ/70مروان والذي توفى حسان يف عهده يف حدود سنة )

والذي شجعين على دراسة هذه الشخصية على اهميتها التارخيية اننا مل جند حبثًا 

متخصصًا بدراسة شاملة هلا وتأثريها يف االحداث املختلفة يف صدر االسالم وهلذا 

 ه من االستاذ الدكتور عبد االمري دكسن .اندفعت اىل اختيار موضوع الرسالة بتوجي

ولقد واجهت هذه الرسالة بعض الصعوبات منها ان هذه الشخصية مل تنل العناية 

الالزمة من قبل املؤرخني فلم نستطع بالرغم من اجلهود املبذولة من احلصول 

على تفاصيل عن جوانب حياته اخلاصة متكننا من تكوين فكرة واضحة قريبة عن 

خصيته والدوافع الكامنة وراء مواقفه اليت كان هلا اثر كبري يف تاريخ الدولة طبيعة ش

العربية االسالمية يف صدر االسالم ، وحنن ندرك ان قلة املعلومات قد ال يرجع اىل 

قلة شأن حسان او صغر دوره بقدر ما يرجع اىل حتيز بعض املؤرخني ، فاغلب 

راق واحلجاز وهؤالء اهتموا بذكر االحداث مصادرنا احلالية الفها علماء من اهل الع

وصانعوها يف اقاليمهم ، كما ان اغلب املؤرخني هم من العلويني او ممن كانت 

هلم ميول علوية فاغفلوا عنه وعن امثاله ، كذلك فان غالبية الرواة الذين نستمد 

ان معلوماتنا التارخيية عنهم هم من اواخر العصر االموي او من العصر العباسي و

رواياتهم مل تصلنا كاملة النها نقلت بصورة شفهية اىل ان دونت يف اوائل القرن 

الثالث اهلجري كما هو معروف ، وهذه املدة الطويلة بني الزمن الذي برز فيه 

حسان وبني زمن تدوينها ، تتيح جمااًل للتغيري والتبديل اللذين قد يوضحان عن ميول 

ن احتمال النسيان وما يتصل به من اختالط واخالط . املدِّون او احوال عصره فضالً ع

ولكننا يف هذه الدراسة حاولنا اعطاء فكرة شاملة ودقيقة عن الظروف اليت برزت 

 فيها شخصية حسان ودوره الفاعل يف اخلالفة االموية قدر املستطاع.
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 (1963-1958اخلارجية يف ضوء مقررات جملس الوزراء)السياسة 

 املاجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

متيزت سياسة العراق اخلارجية يف العهد امللكي بكونها سياسة تدار على االغلب طبقًا 

لتوجهات ومصاحل بريطانيا اليت كبلت العراق مبجموعة من املعاهدات اجلائرة اليت 

م احدث 1958جعلت البلد يدور يف اطارها . اال أن قيام ثورة الرابع عشر من متوز 

ق اخلارجية واخرجها اىل افاق اوسع بعد خروجه من حتواًل مهمًا يف سياسة العرا

عهد التبعية الغربية وانسحابه من حلف بغداد ، وختلصه من املعاهدات املوقعة 

مع بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية واختاذه مسارًا سياسيًا خمتلفًا عن مساره 

م التدخل يف السابق ، وتبنيه سياسة خارجية قائمة على مبادئ االستقالل وعد

الشؤون الداخلية للدول االخرى ، واتباعه سياسة احلياد االجيابي وعدم االحنياز وغريها 

من املبادئ اليت اعلنتها الثورة عند قيامها . وعلى الرغم من وجود رسائل واطاريح 

م تناولت سياستها 1958وكتب ومطبوعات عديدة عن ثورة الرابع عشر من متوز 

ا مع الدول االخرى وسياستها العربية وسياسة دول اجلوار او مع اخلارجية وعالقاته

املنظمات الدولية او غريها من اجلوانب اليت متس بصورة مباشرة او غري مباشرة 

مسرية الثورة باطاريها الداخلي واخلارجي ، اال ان تناول سياسة العراق اخلارجية يف 

م حتى الثامن من شباط 1958متوز  14ضوء مقررات جملس الوزراء للمدة من 

م مل يدرس، حسب علمنا ، دراسة علمية اكادميية مستقلة لالسباب االتية : اواًل : 1963

شحة املعلومات الوثائقية اليت مل يسمح للباحثني االطالع عليها سابقًا السباب عديدة،  

ووجود نزر قليل منها متت االشارة إليها يف بعض الكتابات لعدد من االساتذة 

لباحثني مثل تاريخ الوزارات العراقية يف العهد اجلمهوري بأجزاء عدة الذي ألفه وا

ومجع وثائقه االستاذ الدكتور نوري عبد احلميد العاني وآخرون ، ومع ذلك ، فان 

احلاجة اىل دراسة اكادميية ختتص بقرارات جملس الوزراء خالل املدة اليت تناولتها 

ثانيًا: على الرغم من وجود دراسة تفصيلية تناولت الرسالة ، تظل قائمة وضرورية . 

موضوع هذه الرسالة اليت تقدم بها قحطان امحد سليمان اىل كلية القانون والسياسة 

متوز  14م واملعنونة ))السياسة اخلارجية العراقية من 1978يف جامعة بغداد عام 

السياسية ،  م(( ونال بها شهادة املاجستري يف العلوم1963شباط  8م اىل 1958

واعتمدت عليها هذه الرسالة بشكل مكثف يف مجيع فصول الرسالة ، اال انها تناولت 

املوضوع من وجهة نظر سياسية حبتة ، ومل تتبع املنهج التارخيي يف دراسة هذا 

املوضوع احليوي ، لذلك فان احلاجة لدراسة تأرخيية عن سياسة العراق اخلارجية 

ما مقررات جملس الوزراء تظل مطلوبة الن املنهج معتمدة على الوثائق والسي

التارخيي خيتلف عن املنهج السياسي يف قراءة االحداث والنظر اليها ودراسة مسبباتها 



 
 

ونتائجها .ثالثاً : ان توافر كم هائل من وثائق ومقررات جملس الوزراء العراقي الذي 

عقدها حتى اخلامس من  عقد اوىل اجتماعاته بعد قيام الثورة مباشرة ، واستمر يف

م بثالثة ايام يثري 1963م، أي قبل قيام انقالب الثامن من شباط 1963شباط عام 

التساؤل عن آلية صنع القرار وواضعه ، ويف الوقت ذاته قد وفر للباحث ذخرية 

تارخيية مهمة استند اليها يف كتابه رسالته .وتأسيسًا على ذلك جاءت الرسالة لتدرس 

ن جوانبه املختلفة ، وتكشف عن اجتاهات السياسة اخلارجية هذا املوضوع م

العراقية بنواحيها االجيابية والسلبية من خالل االستناد على ما يتخذه جملس الوزراء 

 العراقي من قرارات بهذا الشأن . 
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 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ان أختيار موضوع الرسالة بالنسبة ألي باحث ال حتدده الرغبة فقط،بل جيب األخذ    

بنظر االعتبار أهمية املوضوع ومدى توافر املصادر اخلاصة به واليت تزودنا حبقائقه 

،أما بالنسبة لي فان اختيار املوضوع )مدينة حران دراسة يف أوضاعها السياسية 

الل العصر اإلسالمي( يرجع الفضل فيه إىل أستاذي واالجتماعية والدينية والعلمية خ

ألنه شجعين -املرحوم )د.حسني علي الداقوقي( رمحه اهلل واسكنه فسيح جناته

على اختيار هذا املوضوع بعد أن رأى الرغبة عندي وخاصة بعد ان طلب مين 

تاذ الذهاب اىل سوريا ومجع مادة املوضوع وقد أرسلين اىل األستاذ سهيل زكار وهو أس

يف كلية األداب جامعة دمشق وذهبت اىل  املكتبات العامة واخلاصة هناك وقد 

 الحظت بان هناك حركة مكتبية كبرية وتتوافر 

املصادر التارخيية بصورة واسعة وخاصة مكتبة األسد واملكتبة الظاهرية ومكتبة  

 جامعة دمشق ومكتبة جامعة حلب, وأخريًا فان مما ساعدني على آختيار هذا

املوضوع األراء البناءة اليت أفادني بها أساتذتي واخص بالذكر منهم األستاذ حسني علي 

الداقوقي واألستاذ الدكتور خالد جاسم اجلنابي والذي استمر يف االشراف على الرساله 

 بعد وفاة استاذي العزيز املرحوم حسني علي الداقوقي. 

جههاالباحث خالل كتابة الرسالة من وهنا البد من ان اشرياىل الصعوبات اليت يوا   

توافر املصادرمن عدمه ميثل عقبة رئيسة تعرتض سبيل الباحث والبحث على حد 

سواء اضافة اىل الظروف االمنية الصعبة يف العراق ويف مدينيت خاصة وصعوبة 

 االنتقال والطرق والظروف العامة االخرى.

امتة,استعرض وجاءت خطة البحث مقسمةعلى مقدمة وفصول اربعة وخ

 موجزها: 

لق بها الفصل األول:املوقع اجلغرايف يعاجل هذا الفصل جغرافية املدينة وما يتع

وتضاريسها ومواردها املائية ،وكما يتناول تعريفًا لكل من تسمية املدينة وحدود 

مصطلح فيها ويتناول أيضًا دراسة عناصر السكان فيها ويبني لنا كيف ان املدينة كانت 

 من القبائل العربية وغريها من العناصر السكانية األخرى.مزجيًا 

ويف هذا الفصل الذي سأتناول مدينة  الفصل الثاني:احلياة السياسية يف مدينة حران

حران قبل األسالم أي قبل الفتح األسالمي هلا اذ تذكر حران يف املصادر القدمية ومن 

فيها وكيف كانت احلياة حكم هذه املدينة قبل األسالم والتطورات السياسية 

وكما  -عليه السالم-السياسية فيها ومراكز العلم ،ويذكر فيه والدة سيدنا ابراهيم

تناولنا يف هذا الفصل لغة أهل حران كما ذكرنا كيفية الفتح األسالمي للمدينة وكيف 

دخلت املدينة حتت حكم العرب املسلمني وما هي شروط الصلح ومن فتحها 



 
 

لفتح كما تناولنا مدينة حران يف العصر األموي وكيف كانت حالتها وغريها من أمور ا

ية وان مدينة حران السياسية يف بداية تأسيس الدولة األموية وكيف تتطور احلياة السياس

الواليات التابعة للدولة األموية حتى اصبحت هذه املدينة هي هي أحدى مراكز

خلليفة مروان بن حممد آخر عاصمة الدولة األموية يف نهاية عصرها يف عهد ا

خلفاء بين أمية كما تناولنا احلياة السياسية يف العصر العباسي من بداية اخلليفة ابي 

العباس السفاح وعندما توىل األمري املنصور والية اجلزيرة من مركزها يف مدينة حران 

وخروج حركات املعارضة للدولة العباسية اجلديدة وخاصة عندما توىل ابو جعفر 

اخلالفة وخروج عبد اهلل بن علي عليه وكما تناولنا خالفة املأمون بكل  راملنصو

اجلوانب السياسية والعلمية والدينية,وكما انين توقفت يف عرض الناحية السياسية 

 ةالىنهاية خالفة اخلليفة املامون باعتبار الفرتة الذهبية للخالفة العباسية القوي

يعدة عن اخلالفة اصبح معدوم بسبب انشغال اخللفاء اضافة الن االهتمام باملدن الب

العباسيني مبقاليد احلكم والنين اخذت االحداث املهمة فقط يف زمن هوالء 

  اخللفاء.

 
 

  



 
 

 عبد الكريم خيطان حسن الياسري اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 دولة بين هود يف سرقسطة 

 م 1139ـ  1039هـ/  534ـ 431

 الدكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الرساليون الثوريون يف عصر االسالم االول حركة الدعوة لنشر  اأُلَولتبنى الفاحتون 

االسالم كما أراد اهلل سبحانه، ونشروه ما أستطاعت قدراتهم وطاقاتهم اخلالقة 

العاطفية منها والتنظريية وباتوا ال يتخلون عنها، ولو ظنوا ان االنتصار ال يأتيهم يف 

يدركون كيف يدعون الناس أثناء الفتح هذه الدنيا، بل اصبحوا خليقني بنشر االسالم و

وبعده، وكيف يوقظون القلوب الغافية وكيف حييون االرواح اخلامدة؟ ولكن 

بعد حني من الزمن، اعتمد أواخر اخللفاء االمويني يف االندلس على قيادات كان 

همها جمدها الشخصي وتنحوا عن عقيدة االسالم وانقلبوا اىل مسار يف احلياة 

كرهم وروحهم وسلوكهم اىل شعور فردي وإذا ما حاولنا ان نفسر اخلاصة يف ف

تفسري علميًا هلذا التحلل واالنهيار واالضطراب ومن ثم سقوط اخلالقة االندلسية، جند 

ان احلاجب املنصور بن ابي عامر قد سيطر على اخلليفة هشام املؤيد وحجرة مدة 

مور كما حيب، وان ابن ابي عامر مل تزيد على ثالثة وثالثني عامًا، وبدأ يتصرف يف اال

يؤشر حاجة اجملتمع احلقيقية ومل يتبع سياسة واقعية متأقلمة مع وقائع الساحة 

االندلسية مما سببت له اخطاًء يف املواقف، ففي الوقت الذي كانت االندلس حترتق 

وتكتوي بنريان تسلطه وحتتاج اىل مواقف حامسة وجريئة، كان قادة الواليات 

 يف تأسيس ممالك وحكومات يف والياتهم.  يفكرون

القرن اخلامس اهلجري/  بدايةوهكذا انهارت اخلالفة األموية يف األندلس منذ 

احلادي عشـر امليالدي، وسـقطت األندلس فريسة االضطراب والفوضى فكانت فتنة 

ذات أبعاد وآثار خطرية على اجملتمع األندلسي، وكان من مظاهرها صراع مرير على 

سلطة وحروب دامية وثورات مستمرة خلفت ورائها خرابا ودمارًا وضعفًا يف ال

كافة مناحي احلياة، وفقدت قرطبة عاصمة الدولة األموية يف االندلس مركزها 

 الثقايف والعلمي بعد فقدانها مركزها السياسي واالقتصادي والعمراني. 

تربد بالعواصف وعند مالحظة حمنة االندلس حتلق فوق مسائه املظلمة غيوم 

واالعاصري، فقد أنقسم اجملتمع االندلسي اىل طوائف وجنسيات عديدة فضال عن 

البطش الذي استعمله إبن أبي عامر لتثبيت حكمه وإحكام سيطرته ومن املعلوم إن 

هذا من أكرب معاول هدم الدولة، إذ ان الدولة حتتاج اىل اكثر قدر من االلتفاف 

وأن هلا أعداء مرتبصني هلا  السيماونتها والدفاع عنها، الشعيب والشرعي حوهلا ومعا

وحياولون اضعافها تلكم هي ممالك النصارى الشمالية، وعندما مل يتحقق ذلك 

بفعل احلكام املتسلطني كانت دولتهم يف طريق الزوال، فقد انقلب االمر فصار 

االنصار االعوان اعداء بعد ان ابعدوا العرب من الساحة وقربوا غريهم واصبح 

خصماء ويرتقبون الوضع لكي يعلنوا استقالهلم ويستبدوا يف والياتهم، فالدولة اليت 

كانت مقومات بناءها لتبقى مئات السنني اال ان االستبداد وضعف حكامها قلص 



 
 

 عمرها. 

كانت النتيجة حتمية هلذه الفتنة أن تنشأ دويالت تستقل عن العاصمة بسبب ضعف 

بعد وفاة احلاجب املنصور هذا اجلهاز الذي كان  السيماجهاز السلطة املركزية 

وصعوبات داخل العاصمة تبعده يف التفرغ ملعاجلة املشاكل اليت  كالتمنشغال مبش

حتدث خارج العاصمة فسادت االندلس بعد سقوطها اخلالفة حالة من االرتباك 

هذه  تبينت خيوطها السوداء بقيام دول متعددة فيه عرفت بدول الطوائف، وان

الدول تفاوتت قوتها وأهيمتها ومساحتها ودورها يف احداث االندلس، وكان 

 بعضها يرتبص ليحوز ما بيد غريه من االمراء. 

مل ينجح االندلسيون يف حل معضلة النزاع بشكل دائم، فقد تعرضت بالدهم اىل 

التشرذم وحرب اهلية دائمة وأخذوا طريق الفوضى وأنهم امتنعوا عن وضع أي 

اء من االجراءات امللزمة لتسوية اخلالفات بينهم، فرتكت اجلماعات املتخاصمة أجر

 اشأنها تسلك الطريقة املناسبة هلا من تدبري وإدارة نزاعها السياسي، ومل يكن هل

أخالص ووالء لالمة فلم يضعوا مصلحة أمتهم وسعادتها نصب اعينهم، ورمبا 

حة أمم أخرى ويف أالخص عملوا من غري قصد وعمد ضد مصاحل أمتهم ملصل

 صموا جبرمية اخليانة العظمى. وأوقات احلرب ومل ي

كانوا أصال والة على مدن االندلس املختلفة، وعند سقوط  اأُلَولملوك الطوائف  إن

اخلالفة االموية يف االندلس استبد كل واٍل مبا كان حتت يديه، وزادوا على ذلك إنهم 

أو اتباعهم، وكانت كل دولة من دول أورثوا احلكم على مدنهم ألوالدهم 

الطوائف تتشكل من مدينة وما حواليها أومن مدينتني، ثم أن هؤالء الوالة كانوا على 

خصومة ومنافسة يغزو بعضهم االخر،وقد اختذ هؤالء الوالة لقب امللك 

 واختذوا مجيع مظاهر الدولة من التلقب بألقاب اخلالفة ومن احلجابة والوزارة. 
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 الصحابية اجلليلة ام عمارة نسيبة االنصارية ودورها يف خدمة االسالم

 املاجستري الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

أكد االسالم على أهمية املرأة بوصـفها كائنـًا فـاعاًل ومـؤثرًا فيهـا فـبني القـرآن الكـريم حقوقهـا وواجباتهـا ، وحـدد مركزهـا             

ا َوَمسَـكِنَ   ومكانتها قال سبحانه وتعاىل :   َطيَِّبـًة ِفـي   َوعََد اللَُّه اْلُمْؤِمنِنَي َواْلُمْؤِمَنِت َجنٍَّت َتْجِري مِنْ َتْحِتَها االْنَهرُ َخلِـِديَن ِفيهـَ

  (1)َجنَِّت عَدٍْن َوِرْضوٌَن مِنَ اللَّهِ أَْكَبُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم

ومثل ذلك فعلت السنة النبوية الشريفة مبا يدل على عظيم العناية باملرأة باالسالم زوجًة وبنتًا وعضوًة يف اجملتمع االسالمي        

                                        

 



 
 

ِفـي  َوَلقَْد َكرَّْمَنا َبِنـي ءاَدَم َوَحَمْلـَنُهْم   ، فهي من حيث االساس مشلها االكرام العام الذي قرره القرآن الكريم لالنسان قال تعاىل 

( .وكلمة انسان متثل الرجل واملرأة على حـد سـواء   2) اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَنُهْم مَِن الطَّيَِّبِت َوَفضَّْلَنُهْم َعَلى َكِثرٍي ِممَّنْ َخَلْقَنا َتْفِضياًل

 النهما تدل على ذات االنسان ال نوعيته .

وزنًا للذكورة واالنوثـة ، النـه مـن الظلـم جمانيـة       –ية العامة يف احلقوق االنسان –نعم أّن شريعة اهلل للناس مل تقم 

العدل الذي تنأى عنه شريعة خالق الذكر واالنثى ، اعتماد هذه الفوارق القسرية اليت ليست من صنع االنسـان حتـى حياسـب عليهـا     

ِإنَّـا َخَلْقـَنُكْم ِمـْن َذَكـٍر َوُأْنَثـى َوَجَعْلـَنُكْم ُشـُعوبًا        َيا َأيَُّها النَّـاُس  وامنا جعلت ميزان الكرامة : التقوى والعمل الصاحل ، قال تعاىل 

  (3. )َوَقَبائِلَ ِلَتَعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرمَُكْم ِعنْدَ اللَّهِ َأْتقَُكمْ إِنَّ اللََّه َعِليمٌ َخِبرٌي

الكاملـة ، وأهليتهـا    ولقد نعمت املرأة املسلمة يف ظالل هـذا الـدين مـن الرعايـة واالحاطـة، حـني أعلـن انسـانيتها        

احلقوقية التامة ، وصانها عن العبث والشهوات ، وجعلها عنصرًا فعااًل يف نهوض اجملتمعات ومتاسكها وسالمتها ، مما كان 

 له اكرب االثر يف تكوين رجاله .

شـرعية علـى   وجاءت مشاركة املرأة وممارستها يف مرحلة عصر الرسالة جتسـيدًا هلـذه الكرامـة ، وتنـزياًل لالحكـام ال     

حماهلا، حتى ال يكون هناك جمال للعبث او التأويل الباطل وليكون ذلك دلياًل ومعيارًا البعاد دور املرأة يف احلياة االسالمية على 

 مر العصور .

فلقد بايعت املرأة ، وجاهدت ، وهاجرت ، ومرَّضت ، وعلمت وكانت من رواة االحاديث وقدمت املشورة 

 والرأي واحلكمة .

صية ) أم عمارة نسيبة بنت كعب ( من طليعـة نسـاء املدينـة اللـواتي سـارعن اىل االسـالم ، فقـد كانـت احـدى          وشخ

 امرأتني رحلتا مع طالئع االنصار اىل مكة حيث كانت املبايعة لرسول اهلل ) صلى اهلل عليه واله وسلم( .

شجاعةً جريئًة ال تهاب املوت يف سبيل اهلل كانت ُأم عمارة ) رضي اهلل عنها ( اىل جانب فضلها وصالحها جماهدًة 

. 

 ومن أهم الدوافع واالسباب الختيار املوضوع هي :

أن هذه الشخصية مل تدرس دراسًة علميًة اكادمية ) على حد علم الباحثة( ، فقد كانت هذه املـرأة   (1)

صـور يف التضـحية ،   حقًا منارًة عاليًة يف تارخينا ، وتستحق أن تكون قدوًة للمرأة املسلمة علـى مـر الع  

 وبذل الغالي والرخيص يف سبيل االسالم .

ان الكتابة عن الصـحابة والصـحابيات يف غايـة االهميـة الن تلـك النخبـة هـي الـيت صـنعت تـاريخ االمـة              (2)

 وشيدت صرحه .

سريتها بهرني وبهذا سوف ُأقدم خدمًة متواضعةً لتارخينا اجمليد بعرض سرية هذه الصحابية اجلليلة اليت كلما اقرتبت من 

 مشوخها الرائع .

وال ميكنين أن أجتاهل الصعوبات اليت واجهتين ، إذ أنه ال خيلو أي عمل من صعوبات تواجه الباحث وأوهلا فقـدان  

 م.2003الكتب واملصادر جراء احلرق والنهب الذي أعقب احتالل العراق عام 

يـاة ام عمـارة فلـم أجـد أي إشـارة عـن       ومن جهة أخرى فاني وجدت صعوبًة يف بعض اجلوانب املهمة يف ح

 حياتها وال سيما مرحلة الطفولة والشباب وغريها من سين حياتها .

وعلى هذا اقتضت طبيعة مادة الدراسة وخطة البحث أن تكون على مقدمة وثالثة فصول وخامتة واتبعت ذلك 

 . بقائمة املصادر واملراجع اليت كونت مادة البحث وخالصة باللغة االنكليزية

محل الفصل االول عنوان : ) نظرة يف جغرافية املدينة املنورة وأثر انتشار الدعوة االسـالمية فيهـا ( وقـد قسـمته     

على مبحثني ، تناولت يف املبحث االول جغرافية املدينة املنورة ، ويف املبحث الثاني تناولت أثر انتشار الـدعوة االسـالمية فيهـا    

ها الرسول        ) صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم ( مـع أهـل املدينـة ومـا أمثـرت عنـه مـن نتـائج يف           وتطرقت اىل اللقاءات اليت أجرا

 مبايعته يف البيعة االوىل والثانية .

أما الفصل الثاني فكان بعنوان : )حياتها وسريتها ودورها اجلهادي يف عهد الرسول ) صلى اهلل عليه وآله وسـلم ( (  

املبحث االول منه حلياتها وسريتها وقد تناولت فيه امسها ونسبها وكنيتهـا والقابهـا الـيت    ، وقد قسمته على مبحثني خصصت 

اشتهرت بها ، ومولدها وُأسرتها وحياتها الزوجية وأوالدها وأخواتها وُأخوانهـا ، أمـا املبحـث الثـاني فقـد خصصـته بـدورها        

هــ وكـذلك   3هـ وُأحد سنة 2اركتها يف معركيت بدر سنة اجلهادي يف عهد الرسول ) صلى اهلل عليه واله وسلم( مبا يف ذلك مش

هـ وانتهيت 7هـ ويف عمرة القضاة سنة 7هـ ويف غزوة خيرب سنة 6هـ ويف بيعة الرضوان سنة 6دورها               يف احلديبية سنة 

 هـ .8بتوضيح دورها يف غزوة حنني سنة 
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 املائدة أنواعها ورسومها وأهميتها يف صدر اإلسالم والعصر األموي

 ماجستري الشهادة

 2002 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اعتاد العرب قبل اإلسالم على نصب موائد الطعام يف خمتلف املناسبات وملختلف 

األغراض، وقد استمر ذلك يف صدر اإلسالم والعصر األموي حيث تنوعت املوائد، 

فكان منها موائد عامة وكبرية )اجلفلى( وأخرى موائد خاصة )النقرى(، كما برز 

 ن أجلها تقام موائد الطعام.ًا لنوع الدعوة واملناسبة اليت متبعالتنوع 

ارتبط أمر إقامة موائد الطعام والسيما لألغراض االجتماعية والدينية بالعادات  -ثانيًا

والتقاليد السائدة وما عرف عن العرب من صفات متثلت باجلود والكرم واإليثار، 

ام فضاًل عن ارتباط ذلك باجلانب الديين، ودور الشريعة اإلسالمية يف احلث على إطع

الطعام وتبيان فضل املطعمني وما إىل ذلك مما ورد يف اآليات القرآنية واألحاديث 

النبوية الشريفة، وما جتسد يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم، والصحابة 

أصبح تقديم الطعام يدخل ضمن واجبات والة األمر  حتىاألجالء رضوان اهلل عليهم، 

 يائهم، وكافة املسلمني كل حسب قدرته.)الدولة(، وأشراف القوم وأثر

توزعت مسؤولية إعداد وتقديم الطعام وتهيئة املائدة على عدد من  -ثالثًا

األشخاص كان على رأسهم الطباخ، فضاًل عن دور اخلدم، وصاحب الشراب، كما 

تولت فئات أخرى مسؤولية اإلشراف املباشر وغري املباشر على املوائد كصاحب 

من ميثله، وصاحب الطعام وإشراف األطباء الذي بدأ يظهر بوضوح  الدعوة نفسه أو

 إبان العصر األموي.

ميكن حتديد جهة اإلنفاق على موائد الطعام وفقًا لنوع املائدة وسبب  -رابعًا

إقامتها، حيث برز اإلنفاق اخلاص بشكل منفرد يف املوائد اخلاصة، بينما برز اإلنفاق 

فضالً عن إنفاق الدولة على املوائد العامة اليت تقام على املشرتك يف املوائد العامة، 

 شرف أحد رجاالتها باالعتماد على أموال بيت املال.

مل تكن أماكن نصب موائد الطعام ثابتة، فاملوائد اخلاصة اليت يدعى إليها  -خامسًا

عدد حمدد يكون نصبها يف الدور أو القصور اخلاصة، أو يف دور الضيافة أو رمبا يف 



 
 

أماكن التنزه، أما املوائد العامة اليت يدعى إليها عدد كبري وتكون مفتوحة لعامة 

يف املساجد أو يف الطرق والساحات العامة، أو   اإلقامتهالناس فإن أفضل األماكن 

 يف دور الضيافة العامة.

كان للعرب منذ قبل اإلسالم آداب ورسوم خاصة باملائدة، وقد أقر اإلسالم  -سادسًا

 بدءًا باآلدابيد منها بعد أن شذبها، كما أكد على آداب ورسوم أخرى مهمة العد

والرسوم اخلاصة عند احلضور إىل دعوات الطعام، واآلداب والرسوم اليت تتعلق 

باجللوس على املائدة والتهيؤ للطعام، وتقديم الطعام وتناوله، حتى اآلداب 

 .والرسوم املتبعة عند االنتهاء من الطعام والشراب

حققت موائد الطعام غايات وأهداف عديدة على الصعيدين السليب  -سابعًا

واإلجيابي، حيث لعبت املائدة دورًا يف توثيق الصالت االجتماعية، وتلبية الطلبات 

واحلاجات واحلصول على األمان والعفو وغري ذلك من األهداف النبيلة والغايات 

 حتقيق مصاحل وأهداف ومآرب املفيدة، إال أنها يف نفس الوقت استثمرت يف

 .شخصية ضيقة

وصفت موائد الطعام بأنها كانت بأشكال وأحجام خمتلفة، كما أن األواني  -ثامنًا

واألدوات اخلاصة بالطعام والشراب هي األخرى ختتلف من حيث أشكاهلا 

وأحجامها، وظهر االختالف يف أنواع األطعمة واألشربة املقدمة على املوائد وفقًا 

 ني واملستوى املعاشي.ياملناسبة والدعوة، وإعداد املدعو لنوع

 

 
 

 عبد العزيز خليل حممد الفياض اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  

 السِّلْمُ ِعْنَد العََربِ َقْبَل اإِلْسالِم

 ماجستري الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

فإّن دراسَة تاريِخ السِّلم عند العرب يف عصر ما قبل اإلسالم يستدعي دراسَة أحوال  

جمتمعِ العرِب يف اجلزيرة العربية؛ ألّن الظروَف احلضاريَة والتارخيية للمجتمِع القبلي 

جعلتْ من احلرب مسة عامة يف ذلك العصر, وذلك بسبب الظروف اخلارجية اليت 

كومة املركزية,  وكذلك بسبب طبيعة احلياة أحاطتْ بهم, ولفقداِن احل

الصحراوية القاسية, فاندلعت حروب بني القبائل العربية؛ ألجل الكأل واملاء ومحى 

القبيلة, وبسبب إرادة السيطرة على الطرق التجارية, فجاءَ معظمُ تاريخ العربِ قبل 

عاهدات وما إليها, اإلسالم تارخيًا متعلقًا باحلرب, وما يدور يف فلكها من أحالف وم

ولقد ركَز الرواُة اإلخباريونَ العرُب على تدوين )أيامِ العرب( وقد وصل أبو عبيدة 



 
 

(, وارتبطت الرواياُت 4م( يف روايته أليام العرب إىل ألف ومئيت يوٍم)824هـ=209)ت

التارخيية بتلك األحداث لذلَك كانت مهمُة البحِث يف تاريِخ السِّلم يف جمتمعِ العرب 

شاقة ومرهقة, فلجأت إىل مرويات أيام العرب يف كتب التاريخ واألدب العربي 

ولو  _ودواوين الشعر اجلاهلي, أفتش يف عميِق الروايات عن جزئياٍت ومواقَف 

 لعلي أكّونُ منها صورًة للسِّلم عندهم. _كانت صغريًة 

والدينية ودرستُ عاداِت جمتمع العرب وتقاليَدهم وحياتهم السياسية والفكرية 

واالجتماعية واالقتصادية؛ لعلي أعثر على صورة واضحة وحمددة للسلم ومفهومه 

إن قراءتي للروايات التارخيية ترك أثرًا لديَّ عن جوانِب حياة هذا العصر؛ ألن حياَة 

العرب فيها معاني التسامِح والوفاء والكرِم وما إىل ذلك, مما يؤكد وجود نزعِة 

على الرغم مما تذكره الروايات التارخييَة ودواويَن الشعر اجلاهلي السِّلم يف تارخيهم, 

من صُراخ احلرب ودويِّها وكنت مسرورًا بكتابة هذا البحث وأحس بباعث قوي 

يدفعين ملواصلة العمل على الرغم من الظروف املؤرّقة اليت تكتنفين لعلِّي أسهم 

 بشيء يعطي صورًة واضحة عن حياة العرب قبل اإلسالم.

هذا وكانت طبيعة البحث تقتضي أن اجعله يف مقدمٍة وأربعة فصول تقفوها 

 خامتة.

 ففي املقدمة حتدثت عن أهمية املوضوع وسبب اختياري له وخطيت يف البحث. 

أما الفصل األول: فبينُت يف التمهيد؛ تعريف السِّلم وتارخيه قبل اإلسالم. وخصصته 

ق السِّلم.متناواًل أهمية األشهر احلرم وتعريفها لدراسة األشهر احلُُرِم وأثرها يف حتقي

مبينًا أثرها يف كثري من عادات اجملتمع العربي يف ذلك العصر ومواقفهم االجتماعية 

اليت هلا صلة بهذه األشهر, وكذلك أثر األسواق العربية وارتباطها بتلك األشهر, وما 

 حتققه من حالة االستقرار واهلدوء واالبتعاد عن احلرب.

 وجعلت الفصل الثاني: خمصصًا اجلوار وأثره يف حتقيق السِّلم.

 

 
 

 

 اسم الطالب
 كريم صبح عطية العبيدي

 

                                        

 



 
 

عنوان الرسالة أو 

 األطروحة

 مجاعات الضغط اليهودية. تنظيمها وتأثريها يف صنع القرار السياسي

 1969-1945للواليات املتحدة األمريكية 

 دراسة تأرخيية

 

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ُقّدر هلذه الدراسة أن تهدم األساس الذي انطوت عليه نظرة ُأناس كثريين، مبن فيهم 

العرب أنفسهم، إىل "مجاعات الضغط اليهودية" على أنها تنظيمات مل تنشأ إال طبقا 

اجلماعات، هنا، جزءا من لـ"نظرية املؤامرة" املعروفة. ومبعنى آخر، ليست تلك 

مؤامرة يهودية للسيطرة على العامل، مبا فيه الواليات املتحدة األمريكية نفسها. 

ولعل أسباباً متعددة، ومنها مقتضيات البحث التأرخيي األكادميي، تفرض وجوب 

اإلشارة، هنا أيضًا، إىل أن أي حديث عن تلك اجلماعات طبقا للنظرية، نفسها، ينطوي 

 شديد لألمور، ويدفع كثريين إىل التقليل من شأن اجلماعات أنفسها، ما على تيسري

دامت النظرية تفرض على اجلماعات املذكورة العمل بصورة سرية، سواء يف 

التخطيط لذلك العمل أو يف تنفيذه، واالنعزال عن اجملتمع األمريكي، يف حني أنه 

، مبا فيهم السلطات ثبت أن عمل تلك اجلماعات كان علنيا ومعروفا للجميع

األمريكية أنفسها، وأنه انطلق، دائما، من وسط اجملتمع، يف أي مدينة أو والية 

 أمريكية وبتنظيم معلن ومعروف.

واخلطري يف األمر أن يدفع ذلك كثريين، ايضا، اىل إضفاء قوة على تلك اجلماعات 

اجلماعات، أنفسها، جتعلها تبدو أكثر قوة مما هي عليه يف الواقع. فمعنى أن 

تعمل بطريقة "املؤامرة" يف الواليات املتحدة األمريكية أن االخرية، على ما متلكه 

من أجهزة أمنية واستخبارية تعد األقوى من بني أجهزة دول كبرية أخرى، مل 

كشف مؤامرة واحدة من  1969و 1945تتمكن، طوال املدة الواقعة بني عامي 

ض أن تلك اجلماعات قد دبرتها يف املدة نفسها. ُترى، أال تلك املؤامرات اليت يُفتَر

جيعل ذلك منها أسطورة فعاًل، ويزيد يف عجز العاجزين عن مواجهتها واإلقالل 

من تأثريها يف السياسة األمريكية، وُيحبط َمن حياول من العرب العمل لصاحل قضايا 

وجهة نظر علمية العرب مثلما عملت تلك اجلماعات لصاحل قضايا اليهود. ومن 

حبتة، يكون من شأن مثل ذلك احلديث، إذا انطلق من النظرية نفسها، أن ُيفِقد 

الدراسة التأرخيية األكادميية واحدا من ُأسسها الرئيسة، وهو األساس العلمي، الذي من 

دونه تغدو معلومات مثل تلك الدراسة أشبه مبعلومات كراس أو كتيب دعائي ال 

 أقل وال أكثر.



 
 

على أن ما ُقّدر هلذه الدراسة أن تفعله، وأسبغ عليها أساسًا علميا مطلوبا، قد جاء 

بسبب أنها ركزت، منذ البداية، على البحث يف دور العوامل التأرخيية يف نشوء تلك 

اجلماعات، وان ذلك البحث مل يثبت أن التآمر كان واحدا من تلك العوامل. 

اليهودية إىل الواليات املتحدة األمريكية يف والواضح أن عامال مثل عامل اهلجرة 

قادرا على تفسري أن ظروف القهر يف أوربا ال  1945و 1654املدة الواقعة بني عامي 

نية احتالل الواليات املتحدة األمريكية أو السيطرة على سياستها اخلارجية، هي اليت 

ن ذلك العامل قادر، دفعت اليهود إىل اهلجرة إىل الواليات املتحدة األمريكية. ولك

يف الوقت نفسه، على تفسري الكيفية يف أن مثل تلك اهلجرة جعلت اليهود جزءًا 

رئيسا من الشعب األمريكي، إىل درجة ُعّد اعرتاض العرب على إسهام رئيس أمريكي 

وزوجته يف واحد من نشاطات تلك اجلماعات تدخال يف الشؤون الداخلية األمريكية، 

زودين خبربة أوربية اختاروا السكن يف واليات أمريكية كبرية وكيف أن اليهود امل

ومهمة من الناحيتني السياسية واالقتصادية. واملؤكد أن سكن اليهود يف والية مثل 

والية نيويورك أفضى إىل منحهم القوة والنفوذ، ولكن ال بسبب تآمرهم، بل بسبب 

 بصورة كثيفة.  امتالكهم اخلربة واملال، زيادة على أنهم سكنوا فيها

 
  



 
 

 اسم الطالب
 ملى فائق أمحـــد

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 ةـدولــحـتـى نـهــايـــة الـ اإلسـالمـيالنـظـــام اإلداري لـمـصـــر مـن الفتـح الـعـربـــي 

 الـطولـونـيــة فـي كـتـاب الــوالة والــقضــاة للكـنـدي

 الشهادة
 دتوراه

 السنة
2010 

 القسم
 تاريخ

ملخص الرسالة أو 

 األطروحة

تعاجل هذه االطروحة مرحلة رمبا كانت أهم مراحل التحول يف تاريخ مصر الطويل، 

وهي مرحلة التحول من احلكم البيزنطي إىل احلكم العربي، ومن النصرانية اىل الدين 

 اليونانية إىلاالسالمي، ومن اللغة القبطية ـ اليونانية إىل اللغة العربية، ومن الثقافة 

الثقافة العربية، ومن الشريعة والقوانني املسيحية إىل الشرائع والقوانني االسالمية، 

 ومن العادات والتقاليد القبطية إىل العادات والتقاليد العربية ـ االسالمية.

فلم حيدث يف تاريخ مصر الطويل أن تًّم التحول فيها بهذا الشكل الشامل، فقد     

املصري برمته حتوالً حامسًا ونهائيًا،وحتى يومنا هذا، من املرحلة  حتول اجملتمع

 القبطية اىل املرحلة االسالمية.

والدراسة اليت أقدمها اليوم هي حماولة أللقاء الضوء على موضوع مهم من     

املوضوعات التارخيية هلذه احلقبة وهو) النظام االداري يف مصر يف عصر الوالة( 

م( 642هـ/ 21ية اليت تبدأ من انتهاء الفتح االسالمي ملصر يف سنة ) وهي احلقبة الزمن

وتنتهي بقيام الدولة الطولونية، ُأوىل الدول املستقلة يف مصر عن اخلالفة العباسية 

 م(.868هـ/ 254سنة)

كما شهدت الكتابة التارخيية تطورًا يف خمتلف ميادين املعرفة، فقد شهد القرن     

جريني/ التاسع والعاشر امليالديني، ختصصًا يف عملية التأليف، فربز الثالث والرابع اهل

الكثري من العلماء ممن ألف مصنفات خاصة مبدينة أوأقليم من العامل االسالمي وهو 

مايعرف بـ ) التواريخ احمللية ( وهذا التخصص يف مثل هذه الدراسة يزود القارئ 

سية واالقتصادية.... فضاًل عن أهم مبعلومات موسعة عن احلياة االجتماعية والسيا

أعالم املدينة أو االقليم  يف خمتلف ختصصاتهم العلمية والواردين على تلك املدينة 

 من املراكز الفكرية للعامل االسالمي.

وتأتي دراسة مؤرخنا ـ الكندي ـ لطبقة والة مصر وقضاتها ضمن سياق هذا النوع     

ن اجملتمع املصري، ليسلط الضوء على أهم من الدراسات التخصصية لفئة معينة م

فئات اجملتمع اليت اعتمدت عليها اخلالفة العربية االسالمية وهي فئة الوالة يف إدارة 

 شؤون االقليم، وفئة القضاة الذين يطبقون مبادئ الدين االسالمي يف اجملتمع.



 
 

عباسيني ورعايتهم ويعد أقليم مصر من االقاليم املهمة اليت نالت اهتمام اخللفاء ال    

ملا يشكله هذا االقليم من نقطة االنطالق حنو الغرب، فكانت مصر املمر الذي سلكه 

املسلمون يف نشر الدين االسالمي وتعاليمه السماوية يف مشال أفريقيا وما وراء الصحراء 

من جهة، فضالً عن أنه أحد القواعد املهمة اليت تنطلق منها احلمالت ملواجهة 

البحر املتوسط من جهة أخرى، لذلك فقد دفعت هذه االسباب اخللفاء الروم يف 

اىل اختيار افضل الوالة ألدارتها إدارة تتفق مع أهداف اخلالفة ورغبتها مع ضمان 

 بقاء هذا األقليم ضمن أقاليم اخلالفة العربية االسالمية.

 

  



 
 

 اسم الطالب
 ثامر لفته حسن الساعدي

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1171-969/هـ  567-358النظام املالي يف مصرخالل العصر الفاطمي 

 الشهادة
 دكتوراه

 السنة
2007 

 القسم
 التاريخ

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

من الصراع السياسي الذي أرهق األمة العربية اإلسالمية،  حقباتاجملتمع اإلسالمي  شهد

أن ندرك عمق التحوالت االقتصادية  من غريميكن أن نفهمه  بيد أن هذا الصراع ال

 اليت عاشها اجملتمع. 

وإذا أردنا أن نكتب أحداثًا تارخيية مبنية على أسس وقواعد هادفة، علينا أن منتلك 

رؤية اقتصادية حتليلية، ومن ذلك نفهم أن الدول العربية اإلسالمية وعلى مّر العصور 

عديدة سياسية منها واقتصادية  اإلسالمية آلت إىل التدهور من خالل توافر أسباب

 ولكي نفهم عمق تطور النشاط االقتصادي للدولة علينا فهم النظام املالي هلا. 

رؤية واضحة عن النظام  وهذه الظاهرة التارخيية املهمة هي اليت دفعتين ألعطي 

املالي ملصر يف العهد الفاطمي، وقد تكون رؤية صائبة نتفق عليها، وقد تكون 

ف عليها، لذلك ليس املهم كثافة املصادر أو تنوعها، بل توافر الرؤية خاطئة خنتل

إذا  السيما، من غري أن ننكر أهمية املصادر يف تكوين هذه الرؤية يعد أمرًا ضروريًا

كانت احملاولة تتسم بطابع التجديد )موضوع الدراسة( يف الكثري من القضايا، عندئذ 

ث عن جواٍب هلا، وبالتالي ميكن أن يتحقق يصبح لطرح األسئلة جدوى أكثر من البح

 ذلك ضمن رؤية متكاملة لقضايا اجملتمع من خالل دراسة الكيانات السياسية

 املختلفة يف احلياة العربية.

م( من الكيانات السياسية 1171-969هـ(/)567-358والدولة الفاطمية يف مصر ) 

الضعف الذي أصاب اخلالفة استقلت استقالاًل تامًا مستغلة بذلك  . ومنذاملستقلة 

العباسية من جهة واملكاتبات ومراسالت األخشيديني للفاطمني بضرورة ختلصهم من 

حالة الرتدي وسوء األوضاع يف الدولة من جهة أخرى، تلك األحداث جعلت 

لسيطرة على مصر وتكوين جبهة مرتامية األطراف بااخللفاء الفاطميني يفكرون جديًا 

غداد، من خالل سيطرتها على مصر وطرق التجارة، ومن هنا تأتي تنافس اخلالفة يف ب

 أهمية الدراسة اليت حنن بصدد حبثها. 

تعد الدولة الفاطمية من كربى الدول يف التنظيم السياسي واإلداري واملالي، حيث يعد 

النظام املالي رأس اهلرم يف احلكم فضالً عن األنظمة األخرى السياسية واإلدارية 



 
 

 ددية، فقد أتى النظام املالي يف أولويات عمل اخللفاء الفاطميني الذي يعواالقتصا

بعد أن أصبحت مصر أبان احلكم الفاطمي خالفة  السيماعصب احلياة وشريانها 

سنة مصر مستقلة منذ قدوم جوهر الصقلي قائد اخلليفة الفاطمي املعز لدين اهلل 

 . م( 971-هـ361هـ( وقدوم اخلليفة املعز إىل مصر سنة )358-969)

ومنذ بداية حكم الفاطميني أصبحت مصر ذات موارد مالية متعددة ومنظمة 

تنظيمًا أمنوذجيًا منذ بدايتها الفتية وحتى تكامل هيكلها . وقد وضعت األموال وما 

موظف واحد عرف باسم "متولي اخلراج" يقوم يتعلق بها منذ البداية حتت إشراف 

وجوه األموال، ولكن أخذت النظم املالية بالتوسع  جبباية اخلراج وينظر يف سائر

مل على عدد كبري من "الدواوين" وضعت حتت إشراف توالتشعب حبيث أصبحت تش

صاحب "نظر الديوان" الذي كان له اإلشراف العام على كل الدواوين املالية، ونتيجًة 

مبهمة لتشعب هذه النظم املالية ظهر ديوان جديد هو "ديوان التحقيق" ليقوم 

فالنظام املالي ملصر يف هذه احلقبة مرَّ  مراجعة عمل الدواوين املالية األخرى

 . مبراحل متدرجة إىل أن تكامل 
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ال ريب يف أن موانئ شبه جزيرة العرب قد شكلت منافذ مهمة للتجارة اخلارجية 

للمدن واملمالك اليت ظهرت يف شبه اجلزيرة العربية وسواحلها، فضالً عن أنها قد 

ربطت مناطق الداخل بالعامل اخلارجي فتدفقت من خالهلا السلع الواردة من 

ب منها بأصناف البضائع الثمينة والسلع مناشيء خمتلفة لرفد االسواق اليت قامت بالقر

النفيسة ، كذلك فأن هذه املوانئ قد اضفت على تلك املدن واملمالك أهمية 

اقتصادية بكونها أحد عناصر النمو االقتصادي املهم ملا جتلبه من أيرادات مالية يتم 

والبضائع جبايتها من خالل الضرائب اليت تفرضها املوانئ واألسواق الساحلية على السلع 

الداخلة واخلارجة ، لذلك فقد حرص القائمون يف تلك املوانئ واألسواق على تعيني 

 جباة متخصصني هلذا الغرض. 

إىل جانب ذلك فأن هذه املوانئ قد اسهمت يف ازدهار جتارة القوافل الربية، أذ 

كانت السفن تلقي حبمولتها يف مراسيها، فتحمل على ظهور اجلمال إىل اسواق 

خل وأسواق بالد الشام والعراق ومصر ، وهذا ما كان حيصل يف موانئ عمان الدا

 والبحرين وعدن ولويكا كوما. 

وقد بينت الدراسة تطور مفهوم امليناء وما يشتمل عليه من منشآت ضرورية 

تساعده على القيام بوظيفته الرئيسة يف استقبال السلع واملسافرين، وأثر العوامل 

دية يف نشوء املوانئ البحرية، وقدم تلك املوانئ اليت دعت اجلغرافية واالقتصا

 احلاجة اليها السيّما بعد التقدم الذي حصل يف جمال صناعة السفن . 

وقد توصلت الدراسة أيضًا يف تناوهلا لنشاط السكان البحري يف الساحل الشرقي إىل أن 

السياسي وطبيعة السكن  العوامل اجلغرافية كان هلا أثرًا واضحًا يف حتديد منط النظام

وحتديد املورد االقتصادي يف ذلك الساحل ، كذلك كشفت عن طبيعة الصالت 

التجارية الوثيقة بني سكان تلك السواحل وسكان بالد وادي الرافدين، ذلك أن 

النصوص واملدونات املكتشفة قد أيدت األصول املشرتكة للسكان يف املنطقتني 

 تقاليد وامناط احلياة املختلفة. السيّما يف جمال العادات وال

كذلك أظهرت الدراسة اثر املوانئ الشرقية يف االزدهار االقتصادي ألهل تلك املنطقة، 



 
 

إذ كانت معظم املوانئ فيها متتاز مبوقعها البحري الفريد على خطوط املالحة 

البحرية الدولية الذي يربط اهلند مبصر وشرق افريقيا، فضالً عن خصائص مرافئها 

املناسبة الستقبال السفن التجارية، مما جعلها حمطة مهمة يف طريق السفن 

التجارية، وكان لقربها من مصادر االنتاج الزراعي والصناعي وقيام االسواق التجارية 

 بالقرب منها قد جعل منها مقصدًا لتجار البحر. 

بية يف مياه كذلك فأن الدراسة قد بينت االسباب اليت ادت اىل ظهور االطماع االجن

 اخلليج العربي السيّما اطماع الفرس االمخينيني والسلوقيني والفرثيني والساسانيني، فضاًل

عن طبيعة العالقة اليت كانت قائمة بني تلك القوى وسكان السواحل الشرقية، 

فعرب تلك السواحل على الرغم من تعدد حماوالت القوى اخلارجية يف السيطرة 

اط يف مياه اخلليج العربي، اال انهم ظلوا عنصرًا اساسًا يف ادارة النشعلى التجارة البحرية 

التجاري يف موانئ الساحل الشرقي، وقد اظهروا مهارة وكفاية يف العمل املالحي 

والتجاري الدولي، وقد احتضنت تلك السواحل بعض القبائل العربية النازحة واليت 

نهيار سد مأرب، فنزح على اثر ذلك تأثرت احواهلا االقتصادية بشكل خاص باحداث ا

بعض بطون قبيلة االزد اليمانية اىل بقاع عديدة من شبه اجلزيرة العربية، ومنها 

منطقة الساحل الشرقي، إذ أقاموا هناك عدد من املدن التجارية اشهرها مدينة 

 عمان. 
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سم عبد القادر احلسيين سليل اسرة فلسطينية عريقة ، كان قائدًا سياسيًا عسكريًا بارزاً ، ات

والتمسك بالعقيدة ، قدم بقدر كبري من الوضوح يف املبدأ ، واجلرأة يف القول ، 

افضل ما لديه للشعب والوطن واألمة طيلة املرحلة التارخيية اليت ضمت مدة حياته 

 ، لذا اكتسب حبق صفة القائد التارخيي وبشهادة شهود عصره .

بدأ الوعي الوطين واإلدراك بضرورة التغيري يتنميان لديه منذ كان طالبًا ، وهذا ما عكسه 



 
 

بطبيعة احلال االثر الفاعل للبيئة الوطنية اليت عاش فيها ، اذ جعلت منه شخصية هلا 

تأثري كبري يف جمريات االحداث اليت مرت بها فلسطني خالل االنتداب  وما تبعه ذلك 

 نة لفلسطني وتأسيس كيانهم . من احتالل الصهاي

كانت للحسيين قدرات ادبية بارزة فضالً عن نشاطه السياسي ، مهدت امامه سبل 

ولوج امليدان الصحفي ، فكانت الصحافة بالنسبة له وسيلة استطاع من خالهلا التعبري 

عن كل ما يدور يف نفسه اجتاه موقفًا ما او حدث ما ، فكان يرد على كل موقف 

على كل حدث حبديث .كانت ملقاالت احلسيين اهداف واضحة اراد بها ان مبقال  و

خياطب ابناء وطنه مبينًا هلم  الدالئل والرباهني اليت تثبت ادانة االستعمار وادواته 

اهلادفة اىل تشويه االسالم والنيل من املبادئ الوطنية والقومية كما ناشدهم يف 

الحتاد يف العمل قدر االمكان وجتاوز بعض مقاالته اىل تركيز اجلهود من اجل ا

اخلالفات والسلبيات اليت من شأنها احداث االنشقاقات والتغيريات يف جسد احلركة 

الوطنية الفلسطينية ، لذا يبدو لنا واضحًا ان النزعة الوطنية هي السمة العامة الغلب 

ورة مقاالته .تركت االحداث اليت شهدتها فلسطني خالل املدة اليت سبقت الث

انطباعًا لدى احلسيين اكد ضرورة العمل الوطين اجلاد  1939– 1936الفلسطينية الكربى 

يف جمابهة املخططات االستعمارية فكان اول من شجع التظاهرات اليت عمت 

اليت استهدفت مواجهة السياسة الربيطانية الرامية اىل  1933فلسطني عام  ارجاء

ضالً عن اختاذه وظيفته يف دائرة تسوية اقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني ، ف

االراضي فرصة مناسبة حملاربة هذه السياسة قدر املستطاع .يعد انتماؤه اىل احلزب 

العربي الفلسطيين حتت زعامة مجال احلسيين ، نقطة مهمة يف تاريخ حياته السياسية ، 

ن انظار احلكومة النها نقلته من املرحلة اليت كان ميارس فيها نشاطه السياسي بعيدًا ع

 اىل ممارساته بصورة علنية ، وهذا يعين انه اصبح اكثر ظهورًا من املرحلة السابقة .
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أهم النتائج اليت توصلت إليها الرسالة:البلدية نظام اجتماعي مدني متطور عن نظام 

احلسبة اإلسالمي، واختلفت واجباتها تبعًا للنمو والتطور احلاصل يف اجملتمعات 

املدنية، وهي تقدم املصاحل واخلدمات اليت حتتاجها هذه التجمعات السكانية، 

قانون حدد صالحياتها، وإن هذه التجمعات السكانية حتتاج إىل  وتعمل وفق

خدمات معينة مثل توفري املياه الصاحلة للشرب، واإلنارة اجليدة والنظافة، وتهيئة 

شوارع منظمة، ووسائل ترفيه، والسهر على راحة الناس بتوفري األمن وحراسة مصاحل 

راقبة املوازين واملقاييس ملنع الناس، واحلفاظ على املستوى االقتصادي من خالل م

احتكار البضائع واحلفاظ على دميومة احلياة.وإن بلدية بغداد قدمت خدمات 

بسيطة يف العهد العثماني وذلك لإلمكانيات احملدودة اليت توفرها احلكومة، ولكن 

تغريت  1917بعد االحتالل الربيطاني للعراق ودخول القوات الربيطانية إىل بغداد عام 

ضاع، حيث وجد الربيطانيون أن األوضاع سيئة يف بغداد خاصة بعد انسحاب األو

املوظفني العثمانيني وترك املدينة حبالة يرثى هلا، فكانت أول مرحلة عاجلتها 

قوات االحتالل تنظيم شؤون املواطنني بأسرع وقت، وذلك إلحكام سيطرتهم على 

كريني الذين وضعهم الشعب، فشكلت بلدية عسكرية حتت إدارة احلكام العس

اجلنرال مود حال دخوله بغداد، وهؤالء احلكام اعتمدوا يف إدارة البلدية على 

بعض املختارين الذين منحتهم خمصصات مقابل تقدميهم معلومات عن حركة 

الناس وما حيتاجونه، واستمر هذا الوضع إىل أن قرر احلاكم العسكري ضرورة إنشاء 

دينة وفق القوانني اليت  كانت تعمل بها اجملالس البلدية جمالس بلدية تتوىل إدارة امل

يف العهد العثماني، وإن هذه اجملالس تتألف من أعضاء منتخبني وفق قاعدة 

انتخابية وضعها الربيطانيون على شكل هيئات انتخابية متعددة واشرتط أن يكون 

هذه اجملالس الناخبون من املالكني الذين يدفعون ضريبة سنوية عن أمالكهم، وإن 

اليت تشكل مل تكن ذات سلطة فعلية وإمنا كانت شكلية، والسلطة الفعلية كانت بيد 



 
 

احلاكم العسكري الربيطاني ومستشاريه.وبعد قيام ثورة العشرين قررت اإلدارة 

الربيطانية نقل السلطة إىل العراقيني والسيطرة عليهم بصورة غري مباشرة، فشكلت أول 

برئاسة عبد الرمحن النقيب، وبهذه احلالة توجب  1920حكومة مدنية يف عام 

االنتقال من إدارة عسكرية إىل إدارة مدنية، وهلذا فإن أمور البلدية أصبحت حتت 

إشراف احلكومة اجلديدة، واستمرت البلدية يف أقسامها الثالثة تدير شؤون العاصمة 

عاصمة من خالل بهذا الشكل ملدة سنتني يف تقديم اخلدمات الضرورية لسكان ال

شُعبها اخلدمية وهي شعبة التفتيش والصحة واهلندسة، وكان لكل شعبة اختصاص 

يكمل اختصاص الشعبة األخرى.وكانت للبلديات الثالث ميزانية خاصة بها وحددت 

 حجم وارداتها ونفقاتها بشكل يساعدها على إجناز أعماهلا بصورة جيدة.
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ظهر من خالل هذه األطروحـة أن األوضـاع الصـحية يف العـراق قـد شـهدت خـالل احلقبـة         

حتوالت مهمة، والسيما يف مخسـينيات القـرن املاضـي     1958-1945للدراسة بني عامي الزمنية 

بفعل عوامل متفاعلة فيما بينها ، منها التحسن املالي للدولة بعد توقيعها اتفاقية مناصفة 

 1950مع شـركات الـنفط العامليـة يف الـبالد، وتأسـيس جملـس األعمـار عـام          1952األرباح عام 

ه اإلشــراف عــل اســتثمار املــوارد املاليــة املتأتيــة مــن الــنفط يف التنميــة  الــذي أخــذ علــى عاتقــ

ــبالد الطبيعيــة بهــدف رفــع املســتوى املعاشــي     ــروات ال االقتصــادية واالجتماعيــة ، وتطــوير ث

وحتقيق الرفاه للمجتمع .  فعلى يـده ُأجنـز تشـييد الكـثري مـن املؤسسـات الصـحية العالجيـة         



 
 

تخصصة ، وجرى إعادة تأهيل عدد غري قليل منها لكـي نلـيب   والتعليمية واملعاهد الصحية امل

احلاجات املتزايدة للسكان من اخلدمات الصحية. وحبكم عامل آخر فرض نفسـه يف سـياق   

، واعقبهـا مـن    1945التطور الذي حصل يف العامل متثل بتأسيس هيـأة األمـم املتحـدة عـام     

ة العامليــة" و " مؤسســة الزراعــة تأســيس املنظمــات الدوليــة العائــدة هلــا كـــ "منظمــة الصــح 

والغذاء الدولية " ، وغريها اليت أخـذت علـى عاتقهـا مسـاعدة البلـدان املتخلفـة يف خمتلـف        

الصعد مبا يف ذلـك علـى الصـعيد الصـحي ، وكـان العـراق أحـد تلـك الـدول املسـتفيدة مـن            

ٍد مـن  اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها تلك املنظمات ، فقد سـارعت حكومتـه إىل عقـد عـد    

االتفاقيات الصحية، انعكست بصـورة إجيابيـة علـى الواقـع الصـحي يف العـراق يف مخسـينيات        

القرن املاضي، إذ أسهمت املشاريع الصحية اليت نفذتها  الوكاالت التابعـة لألمـم املتحـدة يف    

احلد من تأثري العديد من األمراض ، وأسهمت اخلـربات الـيت زودت بهـا العـراق تطـوير عمـل       

رة الصحية يف خمتلف جوانب العمل الصحي . وكان هذا من مظاهر هـذا التطـور ازديـاد    اإلدا

ــحية      ــد الص ــفات( واملعاه ــفيات واملستوص ــة )املستش ــحية العالجي ــات الص ــداد املؤسس أع

املتخصصة كمـًا ونوعـًا الـيت عـربت عـن حاجـة ملحـة للسـكان ، وامتـد هـذا التطـور ليشـمل             

ــف املســتويا  ــة يف خمتل ت واملســتلزمات األخــرى املرتبطــة باألوضــاع الصــحية   املالكــات الطبي

يومذاك، قد شـهدت هـي األخـرى قـدرًا ملحوظـًا مـن املتطـور الكمـي والنـوعي يف قيـاس           

الزمــان واملكـــان. وأدت مؤسســـات اخلدمـــة االجتماعيـــة دورًا ال يســـتهان بـــه يف تقـــديم  

بـأمور الثقافـة    اخلدمات الصحية لشرائح اجملتمع كافة وخصوصـًا الفقـرية منـه واجلاهلـة    

والصحة، تظهر مبجملها صورة مشرقة لتطور مؤسسات اخلدمة االجتماعية مـن مجعيـات   

ومراكز وغريها، وان اقتصر نشـاطها علـى املـدن الرئيسـة والصـغرية، وبقيـت املنـاطق النائيـة         

بعيدة عن متناوهلا. على الرغم من كل ذلك ، فإن املؤسسات الصحية سواء أكانت عالجيـة  

وال يتناسـب   ملتزايدة للخدمات الصحية صة مل يكن بوسعها سد احتياجات السكان اأم متخص

كمــًا ونوعــًا مــع كثافــة الســكان ، وبقيــت اإلدارة الصــحية، عــاجزة مــن إجيــاد احلــد األدنــى  

للموازنة بني اخلدمات الصـحية يف الريـف واملدينـة ، إذا مل تـتغري ابعـاد الصـورة كـثريًا بـرغم         

طـورًا  ازدياد أعدادها ، وعلى التطور الذي طرأ على اخلدمات الصحية يف تلك املرحلة ، كـان ت 

ملموسًا السيما يف سياق املقارنة مبا كـان ذلـك موجـودًا قبـل ذلك.اسـتطاعت األطروحـة ،       

باإلضافة إىل تأشري اجلوانـب اإلجيابيـة يف األوضـاع الصـحية ، تأشـري اجلوانـب السـلبية الـيت بقيـت          

 الضـرورية  تتراوح يف حملها خالل مدة الدراسة، ومنها على سبيل املثال عدم توفر اإلمكانا

الجتثــاث شــافة معظــم األمــراض املتوطنــة يف العــراق، أو تلــك الوافــدة إليهــا مــن البلــدان  

اجملاورة السيما من إيران بالرغم من احلجـم الكـبري للمشـاريع الصـحية الـيت نفـذتها الوكـاالت        

التابعة لألم املتحدة ملكافحة األمراض املتوطنة وفقًا لالتفاقيات الصـحية املنعقـدة بينهـا    

كومة العراقية واإلجراءات والتدابري األخرى، وكانت هناك ظروف داخلية أسهمت وبني احل

يف استمرار تفشي األمراض على نطاق واسع، منها اضطراب الوضع السياسي ، وتـدهور املسـتوى   

املعاشي ملعظم فئات الشعب وسـيادة اجلهـل واألميـة علـى نسـبة كـبرية مـن السـكان، الـيت          

ار تفشي بعض األمراض اليت فتكـت حبيـاة النـاس ، وتـأتي املالريـا      أوجدت ظروف مواتية الستمر

والبلهارزيا يف مقدمتها، اليت حتتاج مكافحتها القضاء احلاسم على بـؤر خماطرهـا الكامنـة يف    

املستنقعات والربك الراكدة اليت متتد إىل داخل مدينة بغداد نفسها، النامجة بالدرجة األساس 

عف معاجلتها لدرء اخطارها ، واليت كانـت تـتم عـادة بوسـاطة     من الفيضانات املتكررة، وض

ــاه     ــنظم لتــتحكم باملي ــة التخصيصــات املاليــة الالزمــة إلنشــاء الســدود وال الوســائل البدائيــة لقل

 . وتصريفها ، ولعدم تقدير خماطرها العامة 
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على الرغم من اخلالف الذي كان قائما وما يزال بني الباحثني يف حتديد اصل اهلياطله وكذلك 

لغتهم فقد توصلت اىل ان اهلياطله من اجلنس الرتكي , وان لغـتهم االم الرتكيـه , وقـد اشـار     

 اغلب الباحثني اىل ذلك , ونذكر منهم بارتولد " تاريخ الرتك يف اسيا الوسطى "وغريه . 

اهلياطلــه جمتمعــا ميــارس احلــروب , وظهــرت هلــم وحــده سياســيه وبلغــوا اقصــى  كــان -

 م . 484قوتهم وباسهم السياسي يف عهد حاكمهم اخشونوار , الذي بدا حكمه عام 

امــا حيــاتهم الروحيــه فهــي موزعــه مــا بــني املســيحيه والزرادشــتيه واملانويــه والوثنيــه     -

 والبوذيه . 

 ل صور ملوكهم . كانت هلم عمله خاصه بهم حتم -

حكــم اهلياطلــه منــاطق جــو وطلــس وارال وســيحون حتــى حبــريه بلكــاش وحــوض ايلــي    -

واحتلوا الصغديان وبلخ وطخارستان , واخضعو صغانيان وخراسان , أي ان حكمهم امتد اىل 

ما وراء النهرواىل احناء من مشال اهلند , ويـدخل ضـمن سـيطرتهم زبلسـتان وبـاذغيس وكابـل       

 ن . وغزنه وباميا

 كان مركزهم باذغيس , وبلخ العاصمه الثانيه ومقر االسره احلاكمه .  -

ومتكنت من ابراز العالقات الساسانيه واهليطليه والصراع بني الطرفني لالستيالء على ايران ومـا   -

وراء النهر , وكذلك حتالف الكوك تورك مع الساسانيني ضـد اهلياطلـه وقـدمت معلومـات     

ايران واملشرق بوجه عام يف نقاط مفيده لتاريخ املشـرق خـالل العهـد    مهمه تتعلق بتاريخ 

 الساساني , 

الحظت انه بعد انهيار امرباطوريه اهلياطله واقتسام ممتلكاتهم ما بني الساسانيني و الكوك  -

تورك مل يبقى هلم سوى امارات حيكمون فيها كبقايا للهياطله , وبـدا خطـرهم منـذ بدايـه     

 يف قوهستان ومرو الروذ ويف ثوره قارن املسلحه .  الفتوح االسالميه

حبثت جهود قتيبه بن ميلم الباهلي العسكريه للقضاء على نيزك اهليطلي ثم قيام حتالفـات   -

 للهياطله معه . 

تتبعت احواهلم كونهم حكاما للمدن او امـراء مقاطعـات , واسـتطعت ان القـي الضـوء       -

هايه واليه اسد بن عبد اهلل القسري الثانيـه ووفاتـه سـنه    على عالقاتهم باحلكم االموي , حتى ن

م يف زمن حكم هشام بن عبد امللك , ثم وجـدت انهـم اختفـوا عـن مسـرح      737هـ/120

 مع بقيه السكان يف بالد املشرق .  االعمليات التارخييه املهمه واندجمو

هذا ما استطعت ان اقوم به وال اداعي انين احطت باملوضوع كامال , ولكن حسيب انين      

تصديت له . مع ما فيه من صعوبات , واود ان تكون دراسيت هذه حمفزه لتناول 

موضوعات جديده ومفيده للتاريخ االسالمي بل تاريخ املشرق بوجه عام ومن اهلل التوفيق 
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تســمح لنــا احلقــائق والتحلــيالت الــيت اوردناهــا يف فصــول االطروحــة للوصــول اىل عــدد مــن  

بالتطورات االجتماعية يف مصر خـالل سـنوات مابعـد احلـرب العامليـة      االستنتاجات اليت تتعلق 

 .1952الثانية وحتى ثورة يوليو )متوز( 

اذ تبوأت بعض الطبقات االجتماعية )كبار املالك ، الربجوازية الكبرية، العمد واملشايخ( واليت 

تمــاعي، تتكــون منهــا الرتكيبــة البنيويــة للمجتمــع املصــري مواقــع مرموقــة مــن الســلم االج  

فأخذت تتطلع لوراثة النشاط االجنيب املتمركز يف النشاط االقتصـادي بشـكل عـام ، علـى الـرغم      

من انها عزفت عن الولوج يف امليدان الصـناعي والنهـوض بصـناعات وطنيـة انتاجيـة تتطلـب       

رؤوس اموال كبرية ، مما محلها مسؤولية ختلف الصناعة املصرية ، والسيما الصناعات الثقيلة 

ممــا ضــيع علــى مصــر امــواال طائلــة كــان مــن املمكــن ان حتقــق عائــدات اضــافية لصــاحل     ، 

اجملتمع.ومتثل التناقض االساسي بني الفالحني وكبـار املـالك مـن نـاحيتني ، احـداهما بتوسـيع       

امللكيات الكبرية شيئا فشيئا حبكم الثروة الكـبرية الـيت كانـت تتجمـع مـن فـائض ريـع االرض يف        

لكيــات املتوســطة والصــغرية آخــذة بالتفتيــت حبكــم االرث والــديون  وقــت كانــت فيــه امل

ــل    ــرى تتمثــــــــــــ ــة االخــــــــــــ ــا الناحيــــــــــــ ــار، امــــــــــــ ــدام االدخــــــــــــ  وانعــــــــــــ

بازدياد فقر الفالحني مقابل ازدياد ثروات كبـار املالك.هـذه االوضـاع وقفـت عقبـة كـبرية       

 امام أي حماولة للنهوض باجملتمع املصري بعد هيمنة كبـار املـالك علـى مسـاحات واسـعة     

من االراضي واحتكارها ملواقع عديدة يف الوزارة والربملان مما جعلها قـادرة علـى التـأثري يف    

شكل القرار الذي يصدر عن هاتني اجلهتني. وقد عارض كبار املالك علـى طـرح او مناقشـة أي    

مشروع لتعليم الفالحني وعدوه خطرًا يهدد مصاحلهم ، فضال عن البؤس والشقاء ومعاناة 

اليت اضطرتهم للنهوض جملابهة هذا الواقع املرير وقاموا حبركات فالحية شـعبية  الفالحني 

عديدة ضد الطبقة احلاكمة للحصول على بعض حقوقهم مما جعل احلكومة تقف للنظـر  

 1936مبطالبهم.وانتهت الدراسة اىل ان اشتداد الرغبة لدى املصـريني النهـاء العمـل مبعاهـدة     

طاني بشكل تام كان سببًا مهما يف وقوع عدد من االضـطرابات  وحتمسهم النهاء الوجود الربي

يف القاهرة وبعض املـدن االخـرى مطالبـة باالسـتقالل واجلـالء والـيت تطـورت اىل مواجهـات         

مسلحة بني بلوكات النظام والقوات الربيطانيـة يف منطقـة القنـال، انتهـت حبريـق القـاهرة       

ية. مما ادى اىل حدوث بطالـة كـبرية دفعـت    الذي طال عددًا كبريًا من املؤسسات االجتماع

احلكومة اىل التخفيف من وطأتها، غري ان آثار هذه البطالة انعكسـت علـى اجملتمـع املصـري     

 السيما بعد تدهور العالقات مع بريطانيا.

وانتهت الدراسة اىل ان مصر قد تصدرت يف انتاجها القطين كثريا من دول العامل ، اال ان تبعية 

ملصري يف احلرب ومابعدها ادت اىل حـدوث تناقضـات عديـدة يف جمـال تصـدير      االقتصاد ا

القطن وكساده فضال عن اخنفاض االسعار العاملية للقطن مما محل املنتجني عجـزًا كـبريًا يف   

رؤوس  امواهلم، جعـل الفالحـني اليرغبـون يف زراعتـه ، فضـال عـن اخنفـاض قيمـة اجلنيـه          



 
 

حسم موضوع الـديون املصـرية الـيت كانـت بذمـة بريطانيـا.        املصري امام الدوالر بعد ان تأخر

وقد ادى اىل تفشي ظاهرة الغالء يف االسواق ورافق ذلك كساد يف الصناعات احلرفية بسـبب  

استرياد كم هائل من السلع االجنبية ادى اىل تذمر ابناء اجملتمع مـن خطـورة الوضـع املعاشـي     

 .آنذاك
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الـيمن علـى املسـتويني    امللكـي يف   –حاولـت هـذه الدراسـة تتبـع أحـداث الصـراع اجلمهـوري        

وجناحهـا كحـدث ،      1962السياسي والعسكري ، وذلك من قيام ثورة ايلول / سبتمرب عـام  

كما تتبعت املوقفني العربـي والـدولي وأبعادهمـا     1970وما تبعها من صراع استمر حتى عام 

من الثـورة والصـراع . وقـد مهـدت هـذه الدراسـة ملوضـوع الصـراع بعـرض سـريع لألوضـاع            

اسية واالقتصادية واالجتماعية يف عهدي اإلمـام حييـى وأبيـه اإلمـام أمحـد محيـد الـدين        السي

. وكيفية بداية الصراع بني القوى املعارضـة هلـذه األوضـاع     1962و1918للمدة ما بني عامي  

وبني صانعيها .وقد خلصت هذه الدراسة اىل ما يلي : أوال : ان أسلوب احلكم اإلمامي امللكـي  

واجلمود ، والعزلـة   ، الذي متيز بالفردياملتمثل يف حكم اإلمام حييى وابنه أمحد يف اليمن ،

، واحملافظــة علــى مــا هــو موجــود ، وعــدم الــتفكري يف حتديثــه ، والوســائل الــيت اختــذها 

لتحقيق سيطرته على البالد ، أدى اىل  تشـكل معارضـة هلـذه السياسـة ، تطـورت مـن متـردات        

منظمة داخل البالد وخارجها ، تطالب النظام باإلصالح ، وعنـدما  قبلية عفوية ، اىل معارضة 

، على اإلمام  1948مل جتد استجابة بدأت تدخل مع النظام يف صراع مباشر ، بداية بثورة عام 

على اإلمام  أمحد ، وقد رمت املعارضـة مـن    1955حييى محيد الدين ، ومرورا بانقالب عام 

بأسرة أخرى ، أو حاكم حبـاكم آخـر مـن غـري تغـيري النظـام       خالهلما اىل استبدال أسرة حاكمة 

غـريت املعارضـة غايتهـا مـن املطالبـة       1955اإلمامي امللكي ، ولكن بعـد فشـل إنقـالب عـام     

باإلصالح يف ظل النظام امللكي ، اىل العمل على تغـيريه اىل نظـام مجهـوري ، واسـتمرت تعمـل      

،  1962امت بتفجري ثورة ايلـول / سـبتمرب   لتحقيق هدفها ، حتى كان هلا ما أرادت عندما ق

هـي   1962وأعلنت قيام النظام اجلمهـوري يف الـيمن . ثانيـا :  إن ثـورة أيلـول / سـبتمرب عـام        

احللقة األخرية يف سلسلة التحركات  املناهضة حلكم أسرة محيد الدين اإلمـامي امللكـي ، الـيت    

يمنية ، ولذلك نستطيع القـول إن ثـورة   بدأت منذ بداية حكم اإلمام حييى على يد املعارضة ال

اليت أعلنت قيام أول نظام مجهوري يف اجلزيرة العربية ،هي مينيـة   1962أيلول / سبتمرب عام 

التخطيط والتنفيذ ، وليس كما زعم بعضهم أنها من تدبري خارجي ، فنجاح الثـورة كحـدث،    

الذي حظيت به ، خلـري دليـل علـى     أهم املدن ، والتأييد الشعيب  وسيطرتها يف اليوم األول على

ذلك . وقد تظافرت عوامل ساعدت على جناحها ، أهمها :   دقة خطة الثـوار يف تفجـري   

الثورة ، رغم العجلة يف إعدادها ، وسرعة تنفيذها ،  واألخطاء اليت شـابت تنفيـذها، مكنـت    

ييـد املعنـوي مـن قبـل     الثوار من عامل املباغتة لإلمام البـدر وأعوانـه .االعـرتاف السـريع والتأ    



 
 

بعض الدول ، أهمها االحتاد السوفييت واجلمهورية العربية املتحدة .اختالف األسرة احلاكمة 

فيما بينها ، وضعف شخصية اإلمام البدر ، وعدم تنبهه ملا يدور حوله . ثالثا : مل تكـن جنـاة   

ثــورة والنظــام اإلمــام البــدر ، وبعــض أمــراء أســرة محيــد الــدين متثــل بــذاتها خطــورة علــى ال

ــدر خــرج مــن قصــره يف صــنعاء وهــو ال ميتلــك أي مقــوم مــن      اجلمهــوري ، فاإلمــام الب

مقومات الثورة املضادة ، فال سالح لديه وال مال ، ورأينا كيف كانت قوات الثـورة تطـارده   

من مدينة اىل مدينة ، ومن قرية اىل أخرى ، من غري أن جيـد مكانـًا يف الـيمن حيميـه منهـا ،      

خلطورة كانت يف املوقف السعودي من الثورة والنظـام اجلمهـوري ، إذ احتضـنت    ولكن ا

أســرة محيــد الــدين ، وزودتهــم باملــال والســالح ، واســتخدمت مكانتهــا ودبلوماســيتها يف   

تأييــدهم ومناصــرتهم ، فاســتقبلت األمــري احلســن بــن حييــى محيــد الــدين عنــدما قــدم مــن   

ما شرعيا ، ودعمته ، يف وقت كان اإلمام البدر مـا  نيويورك اىل السعودية ، واعرتفت به إما

يزال يف عداد املوتى .رابعا : جنح أمراء أسرة محيد الدين يف هجومهم املضاد ،أو ثـورتهم  

املضادة للجمهوريني ، الـيت بـدؤوها يف األسـبوع األول للثـورة ، واسـتطاعوا أن يسـيطروا علـى        

، واجلــوف ، وصــعده ، وبــدؤوا  معظــم املــدن احلدوديــة ، أهمهــا : حريــب ، ومــآرب 

يزحفون حنـو صـنعاء مـن عـدة اجتاهـات ، سـاعدتهم يف ذلـك عـدة عوامـل ، أهمهـا :           

الدعم السعودي املعنوي واملادي ،املتمثل يف اعرتاف السـعودية بشـرعية النظـام امللكـي ،     

،  املتمثــل يف اإلمــام احلســن بــن حييــى ، ثــم اإلمــام البــدر بعــد أن ظهــر أنــه علــى قيــد احليــاة

ودعمهم يف احملافل الدولية ، ثـم دعمهـم باملـال والسـالح ، الـذي كـان لـه دور كـبري يف         

جناح امللكـيني .  توحـد أمـراء أسـرة محيـد الـدين ، واختيـار قيـادة واحـدة ، وهـو اإلمـام            

احلسن بن حييى ، وبعد أن ظهر اإلمام البدر تنازل احلسن له عن اإلمامة على أنه اإلمام الشرعي 

. 
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كتــب رجيــارد أونلــي وزيــر اخلارجيــة للواليــات املتحــدة االمريكيــة يف عهــد الــرئيس االمريكــي    

الوقت الذي قد يضع املؤرخون تاريخ ختلي الواليات املتحدة االمريكية عن  كليفيالند، انه يف



 
 

، "فـان الـتغري كـان امـرًا ال مفـر      1898سياسة العزلة من تاريخ احلرب اليت شنتها على اسبانيا عـام  

(. وعلـى الـرغم   5منه وكان يستعد له منذ مدة طويلة ومل يكن من املمكن تأخريه طـوياًل") 

املؤرخني من حتديد التاريخ الذي اصبحت فيه الواليات املتحدة االمريكية قوة من اختالف 

كربى، اال ان احلرب االسبانية ـ االمريكية بالتأكيد قد جعلت الواليات املتحـدة االمريكيـة قـوة     

كربى ليس يف اجملال االقتصادي فحسب بل ايضًا يف جمال العالقات الدولية. ان احلـرب الـيت   

حبجة ختليص كوبا من نري االسـتعمار االسـباني    1898سبانيا والواليات املتحدة عام اندلعت بني ا

قد دفعت االمريكيني اىل هذه احلرب اليت ادت اىل القضاء على سياسات املاضي اليت انتهجتهـا  

الواليات املتحـدة االمريكيـة. وقـد عـززت وقـّوت هـذه احلـرب وبشـكل كـبري لـيس الـروح            

بـارزة بشـكل واضـح يف الواليـات املتحـدة االمريكيـة، بـل انهـا وفـرت           االستعمارية اليت كانـت 

الفرصة احلقيقية الحتالل اراضي جديدة خـارج القـارة االمريكيـة.اما تأثريهـا االمشـل واألعـم،       

فان هذه احلرب جعلت دول العامل مجيعها تدرك اكثر من اي وقت مضـى بـان الواليـات    

قــادرة حبكــم قوتهــا املتأصــلة وطموحاتهــا املتحــدة االمريكيــة قــد اصــبحت قــوة كــربى 

املتيقظة واجلديرة على ان متارس تأثريًا حامسًا يف ميزان التـوازن الـدولي.كان تـدخل الواليـات     

، 1898املتحدة االمريكية يف كوبا نتيجة للوضع املضطرب الذي ساد املستعمرة االسبانية عـام  

ذ انها  ال تبعد كثريًا عن سواحلها. كانـت  ولكن كان هلا ومنذ مدة طويلة اهتمام يف ثرواتها إ

عيــون التوســعيني االمــريكيني علــى كوبــا الــيت اعتربوهــا   ذي قيمــة كــبرية للواليــات املتحــدة   

. 1898االمريكية وهذا ما يفسر احملاوالت العديدة الرامية اىل شرائها قبل انـدالع حـرب عـام    

 الواليـات املتحـدة االمريكيـة مـع     فاملوقع اجلغرايف كان احد اهم االسباب الـيت ربطـت بـني   

كوبا بشكل وثيق حبيث ان كل ما كان حيدث يف املمتلكات االسـبانية يف العـامل اجلديـد كـان     

 مثار االهتمام الكبري للدوائر العديدة يف الواليات املتحدة االمريكية.

 

 

 حسين جبار شكر البياتي اسم الطالب
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 صععب   مععو ودععدد مععاد مععا  ااك دععية  لتيدتتصععب  اصععة وصلععض عيا فععياب و اتداععدمصب رععة وععيك    ا ععيك    لر  
ك  طى معا  ا عيلدصتي رة ويك    ر   صب  اش قصب   رياه ما  اتهم ظهدك دك دية وصنيول  لدز ء  اغ بصب و ادد

يدة قعيك ب و اح كعية  اد نصعب  اصعة عشكل تسيمااي ملى رهعم وعيك   دواهعي معا طصعع  اصسعب  اسصيدعب  لدعصست
 وعم  تصصعيك دواهي إاى  لدص الل  ورهم  اسصيدب  لدصستيك ب رة م طلب ميعسا  لدص الل . ومعا ذع    اتنطلع 

طعدك ة    ذ شها ذ    االا رة  اتعا   اتشعيك  اصهعي و1965ع  1960مدادع  اصطدك ة  اسصيدصب رة  اكداغد 
اخيكدصب  صيدة اه    االا إاى يدمني ذ     ومكست ماى تطدك   اصاتالة تطص   داً     ث ة ملى  اداو  اس

 رة  اشؤون  اا تلصب الكداغد واتين ملياحهي ملى طسيب ملياح  اشسب  اكداغداة . 
ا   ويك   طلدل  اكداغعد ملعى  دعص الاه عسعا دعند ة  د لعب معا  اسعصط    اال صكصعب رعة طعص1960مثل ميم 
صدك ب مدبدوعد لا الععه  اثعياة    اع ه  اهعى م طلعب متيكدعب  لدع  ء ة  اادع   وعيك    معالن1965مثل معيم 

 و اا اتياصب اصحل اظيم  احكم  ااكصيودكه  اشتداة .
 قسعتت  ل  وطعب ملعى م امعب  ووتهصعا و كبسعب رلععدل وتيوتعب ونعيول  اصتهصعا عشعكل مخصلع   ذتصعب  اتدقععو

اثعياة   ى مسعصست   لل صكصعب وحعت طكعم  اتلعو اصاداعا  ا غ  رة الكداغعد وم طلعب  تصشعيل  اكداغعد ووحد لعه إاع
اا تلصععب    و لعع  ع  ذععم  اسد مععل 1908ومععا ثععم  اسصيدععب  اصععة  واسصهععي وع ك   اتسععصست  ة  اال صكصععب عسععا مععيم 

لدعص الل و اخيكدصب  اصة ديماة ملى اهدض  اح كب  اد نصب  اكداغداصب. وونيول  افلل  لول  اط    إاعى  
ملعى   1959لب وشكصل  لطعز ب  اسصيدعصب   وظهعدك دمعد ة  لدعص الل  ووعيثص   طعا   معيم ألصا ءً  ما م ط

 ل الكداغعد  ا   ك  اال صكة  ا ه  ملا رة مؤوت   اطيواب  اتسعصاي     اتنس عا رعة ل وكسعل  عيمطعيء  لدعص ال 
دص الل   اة عسا  لو اتؤوت   لقصليده  ا ه م ا مشصب  لدص الل اتي اه ما ويثص  ملى واو  احكدمب  اتي

دعص الل   ووشكصل  ول طكدمب و نصب الكداغعد   و معالن  ل1960ووط ق  اى  د  ء  لاصخيعية رة  تيك ميم 
 رة  اثالثصا ما طز   ن  واشدب  لاط  عية  اا تلصب لصا ففدل  ا د   اسيمب . 
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ة سّا م ك   ه ت   ا ضيتي  اسصيدصب رة غياي )ديطل  ا ذب(, ومنهي كصيعه  اتسندن لع"غياي,طصيوة وكفيطة",  ا
و . وك ااك ومي من  ولدوه رة ديطل  ا ذب  ومغيدكوه  ااالد  وما ثم مددوه اهيشخلصب احصي  كد مة 

اصخيعية ه عيل تش ح  اكصيب  لطا    اسصيدصب  اتهتب  اصة ميشهي اك ومي, و دهم رة  تث ذي  ومنهي مشيككص
ة  اا  طيا صستيك اا اتياصب  اسيمب ودوكه  رة  فالح اظيم  لاصخيعية ودمدوه االفالح  اادصدكه, ودوك  لد
  صب تلدفيً اس  ق اد اح رة ولو  اح اب. وك او مسيا صه اتشكلب ودغدلاا وفص    اتكصاب  اس بصب متدمًي  و 
 صهصادن مالصي ي اى  ااك دية  لتيدتتصب ما ويك    ر   صي  احايع و اتسيف   وذاو ألن  لاب  ااك دية  اس

صب  ومو لدناس بصب  والسدبب  احلدل ملى  اتليدك عيالغية  دا غدك ذ ه  ا يك  اناك   اتليدك عيالغب  ا
 ذب( رة طل  اذاو ودكلت  اايطثب ملى هللا  اسلة  ا اي   و تصيكة دك دب  اصطدك ة  اسصيدصب رة غياي )دي

ة للدك  ر  رياسيم  ألول تتثل اهيتب  اح ب  اسياتصب  اثياصب  اصة  دهتت 1966-1945 اتا  لصا ميمة 
  اصطدك ة ى دص نة رة  ا يك   لر   صب متدمًي  ورة غياي تلدفًي  وكين اهي وأثص ذي  اد اح مل ادمة  اد 

ا   اى اظي م ياصب  اتسصنرصتثل اهيتب  اص  بب  اغ 1966 اسصيدصب رة غياي. أمي  اسيم  اثياة  وذد  اسيم 
 مي. احزب  اد طا و ااكصيودك ب  اف دتب عيلا الب  ا ه أ يح عحكم كد مة اك و 

 صاتيً قستت  ا دياب ملى م امب وأكبسب رلدل وتيوتب  وقا أك دة  اايطثب أن تكدن  افلل  ألول وته
تيمصب   لدصو وقلص ً   اكنهي أاط ة وحت اغط  احيدب  اى وس  ف  ا يكئ عياصطدك ة  اسصيدصب و لقصليدتب 

 ة ب دصيق  لطا     اط اصة تلسب  احلدل ملصهي رة  اتليدك  اس بصب  وما ثم ذة ا وك ب اتس ر
دى رصب  و ا ا غ   اايطثب  اى  اصددو رة دك دب  لوايع  ا غ  رصب  و ال  ع  لدصستيكه من  لا تب  اكشدل  

اسياتصب ح ب   اتحلصب ومد قفهي ما  اغزو  لدصستيكه. ودك دب وطدك  اداو  اسصيدة رة  اتا  ما اهيتب  ا
 اصب. لواى  اى اهيتب  اح ب  اسياتصب  اثي

ه ادصدك وبحع  افلل  اثياة وطدك  اح كب  اد نصب رة غياي  و شصا د  اتطيااب عيلفالح  اسصيدة و ا
ثيق زب مصطو لد كه  ووحا  ذ    افلل  تضًي  ما لا تب ظهدك  لطز ب  اسصيدصب رة ديطل  ا ذب ومنهي 

االد اى  ا اايكع  طصن  ك(   ديطل  ا ذب  اتدطا   ا ه  كواط  دتِه لدفدل اك ومي ) اشخلصب  اسصيدصب
 ودمدوِه ما تالل وأدصسِه احزبِه  ا ايا طزب  اتصثيق  اشساة  اى  لفالح  اادصدكه  
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رلععدل وتيوتععب مععو مععاد مععا  اتالطعع   وأكبسععبمععاتل و  شععصتلت ذعع ه  ااك دععب ملععى م امععب 
 عياتدادع. خيفب عيادثيئ   اتصسل ب ا 

اح ب  لصطدك ة  اسصيدصب رصهي طصى م ض ا وونيول  اتاتل اا   دغ  رصب وس  فصب عيااح  ا م
ة عسععا  ا د اععب رصهععي الصطععدك  ألذتصععب  احععايع منهععياعع وك   ب اايطثعع كأة  ألواععى اسياتصععب 

مو ذك   إاى  ااح  ا و مصالئهم  احكم رصهي م  آل تلصفب وما ثم ذ  وهأ االط ب ما لصنهي اش
لع  مية  اصة و دهت آل تلصفب رة  ااحع  ا و اتصتثلعب عياصهايعا ة  اخيكدصعب و ا  ألتطيك ألذم

 رة ظهدك  اصاتل  اا  طياة .  اا تلصب و اصة كيات دااي
 ااحعع  ا  اسيمععب تععالل دععند ة  احععع ب  ألواععيعوذععد رلععل وتهصععاه   ألولووطعع ق  افلععل 

دععلط  مععا ولععو  احعع ب لدقدرهععي إاععى دياععب ل  طياصععي وطلفيئهععي   كتععي يومدقفهعع  ألواععى اسياتصععب 
    إلفععالطيةملععى  اصععاتل  اا  طععياة رععة شععؤون  ااحعع  ا مععا    عع  رعع ض  تضععيً أ اضععدء 

نععي ص  مصسععى ووداصععب  لنععه  اشععص  طتععا لععال منععه . وقععا  كوأيشعع نصهععة  افلععل لنهيتععب طكععم  او 
( 1942-1923طا    افص   قصا  ااحع )طا ثه وسا  مصا د  ألأب ذ    افلل كدن إقيما وك  

 واد عشكل مددز اصلو  اح اب  اصيك خصب . ق وملى ذ   كين للا ما  اصط 
( رعععة  ات عععياصا  اسصيدعععة 1932-1923  ا التعععا  )طعععد ل  ااحعععأوونعععيول  افلعععل  اثعععياة 

  لاععط  عية  اسصيدععصب  اصععة دععيدة أذععمو لقصلععيده مععو  اص كصععز رععة  ات ععيل  اسصيدععة ملععى 
ي وكصفصععب وسيمععل  احكدمععب  اا  طياصععب مسهعع 1923 اععاالد عسععا وععداة  اشععص  طتععا  اسععلطب مععيم 

اصعاتل لو  افص   و ورة  ك ب إلد فالطية  إل ألذمعشصى  اط ق   كتي وط ق  ااحع  وإتضيمهي
 ( .1932 اا  طياة رة  اشؤون  اا تلصب الاح  ا طصى وري   اشص  مصسى لا ملة ميم )

  انشععي ية  لقصلععيدتب ألذععممععي مععي يصسلعع  عيات ععيل  لقصلععيده رععة ذعع    افلععل رفصععه ذكعع  أ
اثعع و   اص لصاتععب  اسععيئا  رععة  ااحعع  ا قاععل  تصشععيل  اععنفط رصهععي و اتصتثلععب عيالععصا  ااحعع ه و 

 . ح  نةملى  لقصليد  اا وأثص ذيب وماى م احصد اصب وكل ما ط رب  ازك مب و اص يك  و الني
 



 
 

  



 
 

 آل  ستبطسصا كيظم طسدن  ا طب                                اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 مارة طرابلس الصليبيةا

 م1288-م1109هـ / 688 –هـ 502

 دكتوراه                                               الشهادة

                      2004 السنة

 تاريخ اسالمي                                             القسم

تععين اتاينععب  عع  للن أثعع  اضععياة ماعع  ويك خهععي  إلدععالمة عحكععم مدقسهععي منععا منصلععض دععيطل  اشععيم  طصععع  الرسالة أو األطروحةملخص 
يك ة غعأفاحت من   افصح  اس ب  ألول قيما  األدطدل  اس بة  اع ه كياعت مهتصعه  اعاريع معا  اسعد طل أمعيم 

اصلعاه  اتصددط  وإوخع ة قيمعا  ل  عب مهتصهعي   اطيمسصا رة  إلدصصالء ملى  اسيطل  اش قة الاح   للصا 
  اللصاة. – ااصزاطة ثم  إلدالمة  –الحتالة  اا  ب  اتصسيقاب رة مها  ال  ع  اس بة 

  تكعا كيرصعيً  وملى  ا غم ما  ااوك  اهيم  ا ه كين اط  للن ما   اصعأك   رع ن  إلذصتعيم ع مي عب  الثعيم منعه اعم
ب آلل لصيك خهي  اسصيدة و احضيكه ملعى  إمصعا د معي ينصعض ملعى ثالثعتتي ام وداو دك دب مصكيملب اإلطي ب 

 ميم من  وأدصسهي طصى  آلن.
وا ععا شععهاة ماينععب  عع  للن منعع   افععصح  اس بععة  ألول رععة تالرععب مثتععين لععا مفععين  طصععى رصحهععي مععا قاععل 

اعاواصصا  رة ملع   اتتياصو أطا ثًي ويك خصب مايا   ركيات ما لصا مان  اشيم  اصة  كواطت عتل   إلدالمصب 
وتصسعت و  اطداداصب و ألتشصاتب   ورعة  ا سعم  ألول معا ملع   ااواعب  افي تصعب  وأتصع ً  رعة ملع   اتتياصعو  

كعزً  عيإلدص الل رة  معيك  لنعة متعيك معيت  ب معا العض قع ن معا  ازمعين  وأفعاحت  تعيم  اح كعب  العلصاصب م  
 م.1289-1109ذع/880-502ألميك     للن مي يز ا ملى مئب وثتياصا ميم 

لصاصصا ا عا وسعاات  اتشعيتل و الع  مية  اا تلصعب و اصاعيغا و اصحيدععا لعصا أمع  ء  اشعيم  ألثع  رعة ا عيح  العع
 ملى عسط دلطياهم ملى    للن ثم  إلما د  اى كيرب مان  اسيطل  اشيمة.

قعية لعصا ل  اسالول شو أن  يعو  اسالقية ذ ه  اصة كيات وسدد لعالد  اشعيم  كعين اعه  لثع   اكاصع  رعة مسعص ا
تصا مسعلتة  اشععيم وإمععيك   ع  للن  رععال اسععصغ ب رععة عسعا رصعع  ة  اص زئععب أن ا ععا  يئفعب مععا  لمعع  ء  اتسععل

 ي يصع ب ملعىيصسيون مو فلصاصة    للن اا ألنيء دلاوه د  ًي وك ء  اتلياح  آلاصب  از ئلب دون  لتصع    عتع
 ذاو ما  دصخفيل عتسص ال  ألمب ودالمب وطا  كصياهي.

تصزة رة إ يك  اسالقية  اتايش   لصا إميكوة طلب ودمش  ما دهب وإميك     للن ما دهب أت ى وو 
لب يطب طفعياتد قف  اتص ل عب طصى قصيم  ااواب  ازاكصب ووطا  لالد  اشيم رلم تكا ا اد ن لا ونش 

ص ما اصخلب و وأق ب دص  ن إميك     للن  اللصاصب ما  ا د  و ا اتب مييؤذله ألع طب ديكوه  اللصاص
 سلتصاافدذذي لل  اسكن ما ذاو كين تضدع كاد ن ألم  ء    للن وأاطيتصب أم ً  مثص ً  اغضب  ات
 يمن  غ ووع وطن هم ااه متي درو  اى إكديل  ادرا  اى م    اخالرب  اسايدصب رة عغا د أل المهي ملى 

 كاد ن ما م يذا   اف اج.
 

  



 
 

  اسم الطالب

 علـي بـن صالـح بعـزاوي                                        

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

                   

 احلياة السياسية يف املغرب العربي حتى نهاية العصـر االمـوي                   

 

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ اسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

نب ده ما وسنى ذ ه  اا كدب عيألطا    اسصيدصب ووطدك وهي رة  اتغ ب  اس بة ملى  مصا د  اسل   لمد 

ب رة ذع    ذ متلت  اخالرب  ألمد ب من   ن  اف دة له م  اسلط649ذع/ 132ذع  اى دنب 661ذع / 41

تتكنب   د  ا عسا  احاو   ااواب  اس بصب  إلدالمصب ملى مّا افدذذي وافدذ  اس ب  اتسلتصا ما وك ئهي  اى

 .  استحى مسصتا  رة ذاو ملى  ا هيد رة داصل هللا واش   اايا  إلدالمة  احنصض كتي  م ة عه مايدئه 

ين ك     اصة ا اياركين  ن دتل  اى طظص    ااواب  اس بصب  إلدالمصب  اسايا ما  لقطيك و ألقياصم و اشسدب  

ع ما طصما طصع متلصية  اصح    و اصشيك  إلدالم رصهي   و  اكل منهي دتيوه  اتتصز  وم  طله  اخيفب

دم اصح    عي لصية  ات  طل  اصة  دصغ قصهي دند ة  اصح      وكتي  مصيعة ع هدد  ا يد   اس ب  ا يا قيدو  مت

ا طيواني م  اصة  إلدالم را اد   ا ها و ااميء رة داصل إمالء كلتب  اح  .ورة ذ    إل يك و د دك دصني ذ ه

سل  ب تالل  ادالمصتالاهي وصاو  احصي   اسصيدصب لقلصم  اتغ ب  اس بة كيطاى  ذم أقياصم  ااواب  اس بصب  إل

ة قياصم  اصا  ألم لمده  وطيواني  ن اكشض ما  ذم  لطا    اسصيدصب  اصة  مصيع لهي ذ    ألقياصم ما غص ه 

ذ ة  ك اصه   إلقلصم عأكاه وشساه إذ كيات أ اضتت  اى  احكم  اس بة تالل  اح اب  ألمد ب .  مصيع ذ 

ا  و ال و كصاب  اصسصب فساب كين اهي عياغ  ألث  رة لنيء اتط شخلصب شسدبه إذ عكمت رصهي كوح  ا لا

ند ة     دو اصحتل  اتلحدب عشا   اصسلب و ات يومب . وكين ذاو ما أذم  ألدايب رة وأتص  متلصية  اصح

نتي بة طصلصب شسدب ذ    إلقلصم رة ط ب مايا  احد م يومب  احكم  اس  مايا    كتي درست  اسلاصب  ا ا

 أطسد  عياه وسلط ملصهم ملى  ا غم ما طسا  دالمهم . 

و ن أذتصب ذ ه  ااك دب وكتا رة  اكشض ما ماى ا يح  و  تفيق  اسصيدب  اصة  اصه صهي  اخالرب   ألمد ب 
ادل  وقا تل ت ذ ه  اسصيدب  اند    ألديدصب  اصة رة  اتغ ب و اصة وسيقب ملى متيكدصهي  اسايا ما  

دصحاد ملص  مالقب ذ    إلقلصم دصيدصًي رصتي عسا عياخالرب  اس بصب  إلدالمصب    ذ  ن ذ    إلقلصم وحدل عفسل 
ذ ه  اسصيدب من   و ت   اسل   لمده  اى م كز  دص طيب الح كية  اتنيوئب الخالرب  ألمد ب    ذ  طصضا 



 
 

 0اثدك ب  اصة وكد لهي  اخد كج  لعياصب و الف  ب  ألركيك  

 
 

 رمحن حسني علي اجليزاني احلسني اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 الفكر السياسي واإلداري

 للرسول 
 يف تأسيس الدولة اإلسالمية

 

 

 دكتوراه الشهادة

 2008 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

بعد توفيق اهلل وعونه ويف نهاية البحث املوسوم دراسات يف الفكر اإلداري 

 يف تأسيس الدولة اإلسالمية , مت التوصل اىل أهم اإلستنتاجات وهي :  والسياسي للنيب 

أثر العامل اجلغرايف واإلقتصادي والديين والعلمي يف تكوين شخصية اإلنسان يف 

ة من القيم اإلجتماعية إنعكست بشكل سليب اجملتمع احلجازي , إْذ شكلت منظوم

يف  على نشر الدين االسالمي يف مكة وما حوهلا يف بادئ األمر , وإسهامات النيب 

 0تقوميها ومعاجلتها بشكل يتفق مع الفكر احلضاري اجلديد 

يف تكوين الشخصية اإلسالمية للفرد واألمة , من خالل تبين أمناط  إسهامات النيب 

سياسية وفكرية وإجتماعية جديدة يف جماالت العقيدة والنبوة والقيادة 

 والسيادة.

ناقش البحث بعض احملطات املهمة يف الفكر السياسي للرسول من خالل )حلف 

األرقم , وعدم وجود  الفضول وانعقاده يف دار عبد اهلل بن جدعان ,وأهمية دار

لألصنام , وثبوت  سرية للدعوة اإلسالمية , وبطالن رواية ابن الكليب يف زيارة النيب 

 0عصمته( 

اإلقتصادية على أنها ليست لألغراض املعيشية حسب وأمنا  ثبوت تشريعات النيب 

سخرها ألغراض عقائدية وسياسية, وان الدين هو ليس لغرض عبادي فقط , وامنا هو 

 0دين ودولة 

اإلباطرة وامللوك وراسلهم على أنه رئيس دولة , وميتلك احلق يف تنصيب  خاطب 

 0بعضهم يف قيادة دوهلم 

أسس دولة عاملية منوذجية موحدة عمادها سيادة العدل واحلق , وعم نورها 

 0كل البسيطة على أنقاض بيئة مشتتة متحاربة مليئة باملفارقات 

ا ورد فيه هو من اهلل تعاىل , وان كان فيه من اخلطًا هذا جهدي أعتقد بصواب م

 0: " كل ابن آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون "  شئ فأني من البشر , ذاكرًا قوله



 
 

 

 
  



 
 

 قيدم محتا ماصا  ا نيلة اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 يدصب اسص م يكاب رة  ا غ  رصب ا د   اس  قصب  اسدك ب رة مد دهب  اكصين  الهصداة دك دب 
 

 ماجستري الشهادة

 2004 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 ه ذا د تيات دمش  م كزً  دصيدصًي الاواب  لدالمصب إّعين  اسل   لمده   و دصدكثت عغ
ا د  يء  لن اتكياب  احصد ب و ا صيدتب رة  اسل   اسايدة  وقا كين اكل منهتي مؤذالوه رة 

م صسصب    ت  ا ا صيدتب الاواب  اس بصب  لدالمصب وكين  ل عذي  ات دمية  ا غ  رصب دد ء أتيا
 عش  ب  أم طضيك ب   أم  قصليدتب .

 اصة   أة   ة ريذ  كين  ااسا  اصيك خة عية تشكل  ديدًي و دم ملصه ذ ه  ااك دب   رين  اتصغص
ما   بيً اا ذ    لديس تصيكً  ل مف  منه   واصن ملى  اسيطب  ااواصب  اصدم   قا و سل م

     طياصيً صد ر اخصيل أو  ادذم . و ذ  كين  اصد ر  لصا  ا صيد ة  اسصيدصب رة  ااواصصا غص  م
اك دب ل  اأو رة  اتسص ال  ا   ب   رين ذاو ل يلغة ا وك  وأذتصب ذ ه  ااك دب   اصة وها

 صا .اس بصما دمج  و  وحيد  و وطا  ذ يا  االايا   ا د   لطصتياصب  اصة تتكا  ن وصداا 
تث   ااو إّن  اصحاتية و اتخي    اصة وامد  اى  اص يكب لصا  ااواصصا ) اس  ق وددك ي( و

 ووصتثل ولو  2003تطدك  ول دصتي عسا  اصغص  ة  اسصيدصب  اصة طللت رة اصسين 
ِو تي ة(   اف    د  ئصل ما  انصل  اى   اتخي   رة  اكصين  الهصداة  ا ه ي رو شسيك )أكا 

يك   ا  ورة  اتطيمو  اص كصب رة كال  ااواصصا  ودصط وهي ملى منيعو  اتصيه   ورة   تيع
داة   الهص  اشتياصب و كصي  ومطيااصهي عأدز ء ما  اس  ق ووحيافهي  لدص  وص ة مو  اكصين 

ما ثم و صا. ال  االايا  اس بصومي يص وب ملصه ما  اكشيل دصددص  وص ة يهاد  لما  ا دمة اك
 صتصو لهيواصة  وأوة أذتصب ذ ه  ااك دب رة لصين  لعسيد  ا غ  رصب   و لذتصب  ا صدبداصصكصب 

تي وكد طصث دواصة  ااك دب ) اس  ق  ددك ي( و اصة تطل   ااحع ملصهي  دم ) منط ب  ااك دب (
  اتلطلح رة مصا  ا دياب .

 

 
 



 
 

  

 حسن بن التومي شطبوري                                  اسم الطالب

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية يف تونس

 دكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ حديث                                      القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

قد يبـدو التاريخ عنـد قراءته ـ وخباصة تاريخ تونس ـ جمـرد سـرد ألخبار 

أو أخبارا عن أحـداث قدمية وقعت يف سالف األزمان ، حادثة وقعت 

هنا، وحادثة وقعت هناك ، وأخرى حدثت يف شرق األرض أو يف 

ذلك . …وانتصرت دولة يف تلك املعركة ، وهزمت يف أخرى  …غربها 

خ . ولكن املتأمل فيه بدقة وإمعان نظر جيد ان تلك هو ظاهر التاري

األحداث ـ اليت حنسبها جمردة ـ هي اليت أسفرت عن طموحـات 

الشعـوب يف احلرية واالستقالل والعيش بسالم ، بعيدا عن أي استعمـار : 

مباشرًا كـان أو غيـر مباشر ، تلك األحداث اليت بلورت اجتاهات الدولة 

ة وحتى االجتماعية والثقافية وغريها .ويكون التاريخ السياسية واالقتصادي

 من األهمية مبكان ، إذا تعلق جبزء من وطننا العربي الكبري . 

فقد انصبت هذه الدراسة على تاريخ تونس املعاصر يف حقبة حساسة 

 جدا ـ امتدت 

( ـ وتعد  1973( حتى سقوط التجربة االشرتاكية )  1956من االستقالل ) 

سة بداية التوجه احلقيقي لكتابة تاريخ تونس يف املرحلة هذه الدرا

البورقيبية بصورة موضوعية وجمردة من كل احنياز الي شخصية سياسية 

اخرى ، ومن أي تنظيم سياسي او نقابي  عن اخر وهي حماولة الصالح 

اخلرق ورتق الفتق فيما مت كتابته من تاريخ من طرف بعض الشخصيات 

ليت ارادت التقرب من احلبيب بورقيبة فطبعت تاريخ السياسية واحلزبية ا

تونس بأمسه جاحدة حق هؤالء السياسيني " الربرة " الذين كان هلم الدور 

البارز  يف رسم وحتديد مستقبل تونس السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

وفق نضاالتهم اليت  وضفوها داخل احلركة الوطنية يف املرحلة 

وصول بتونس اىل استقالل كامل غري منقوص ومبا االستعمارية وبعدها لل



 
 

ان تلك املرحلة قد شهدت الكثري من االضطرابات السياسية بني خمتلف 

االحزاب ، اذ كان كل حزب يدعو الشعب ملناصرته ، وكل منهم يرى 

يف نفسه انه االجدر بقيادة تونس ، والسيما ان جالء الفرنسيني ـ يف ذلك 

ة طـويلة ، فخلفت آثارا مادية متثلت يف الوقت ـ مل متض عليه مـد

التدمري الكامل القتصاد البالد مع اغتصاب اكثر االراضي اخلصبة ، واثارا 

روحية متثلت يف أجياد طبقة من املتفرنسني الذين يرون ان انتهاج 

السياسة الفرنسية خاصًة والغربية عامة هو الكفيل برقي تونس وازدهارها 

 ورقيبة . وابرز هـؤالء احلبيب ب
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ملخص الرسالة أو 
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املوضوعات الرئيسة يُعد موضوع الثَّروة املعدنية قبل اإلسالم من 

لواقع احلياة االقتصادية اليت كانت سائدة يف شبه جزيرة العرب قبل 

 اإلسالم وخباصة يف  اليمن واحلجاز.

ومما ال شك فيه أنَّ تاريخ العرب قبل اإلسالم من املوضوعات املهمة 

بالنسبة اىل تاريخ العرب العام ، والتاريخ اإلسالمي بوجه خاص ، ألنه 

التاريخ وركيزته اليت يقوم عليها ، إذ ال ميكن تفسري كثري من  االساس هلذا

الظواهر االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية اال إذا حبثنا عن 

 أصوهلا القدمية يف عصر ما قبل اإلسالم .

أن السبب الذي دفعين الختيار املوضوع هو معرفة التطور االقتصادي 

بي ملرحلة ما قبل اإلسالم بصورة عامة ، الذي توصل اليه اجملتمع العر

والتعدين بصورة خاصةأن تلك الدراسة مل تكن بالشيء السهل ، ولقد 

واجهت الباحثة صعوبات مجّة ، منها صعوبة العثور على املصادر اليت 

تتحدث عن املوضوع ، وندرة املعلومات وشحتها فهي موّزعة أشتاتًا 

هذا من الباحثة جهود مضنية  ومتفرقًة يف بطون الكتب ، وقد تطلب

.ويف ضوء االعتبارات املوضوعية لطبيعة الدراسة ، مت تقسيم البحث 

على اربعة فصول ، تسبقها مقدمة وحتليل ألهم املصادر وخامتة بينت 

فيها أهم النتائج اليت توصلت اليها ، مشل الفصل االول ) جغرافية شبه 

الفصل دراسة مركزة  جزيرة العرب قبل اإلسالم ( تناولت يف هذا

وخمتصرة عن األحوال الطبيعية لشبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم وتناولت 

فيه الوضع اجلغرايف العام ألراضي شبه اجلزيرة العربية مركزة على التسمية 

واملوقع واحلدود واملساحة والسطح واملناخ والبحار واقسام شبه 

 جزيرة العرب آنذاك .

عنوان ) التوزيع اجلغرايف للمعادن واألحجار الكرمية وكان الفصل الثاني ب

يف اليمن واحلجاز ( فقد قسم الفصل على مبحثني ، فكان املبحث 

د قسم على األول ) التوزيع اجلغرايف للمعادن يف اليمن واحلجاز( ، وق



 
 

الثمينة اليت تشمل الذهب والفضة ، والثاني يتناول قسمني : املعادن 

  تشمل احلديد والنحاس .. اخل.املعادن العادية اليت

أما املبحث الثاني فيتحدث عن ) التوزيع اجلغرايف لألحجار الكرمية يف 

اليمن واحلجاز( اليت تشمل اللؤلؤ واملرجان والعقيق واجلزع والزمرد 

 واجلمشت .

ومحل الفصل الثالث عنوان ) الصناعات املعدنية ( وتناولت فيه أهم 

كان هلا أهمية يف ذلك الوقت ، واليت تشمل املصنوعات املعدنية اليت 

املصنوعات الذهبية والفضية كالقالدة واالسورة .. اخل ، وصناعة االالت 

         احلربية اهلجومية
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ملخص الرسالة أو 
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صب اعيع  اسصيدعام تكا رصح  ا ه و اضد ئهي وحت تصتب  لدالم طاثًي دصيدصًي وصحاد آثيكه  اصغص  عب عحعاود  لو 
 اصععة شععصا   قلصتصععب أو مياتصععب لععل كععين وبفسععل  اصغصصعع  ة  ا  ك ععب  اصععة   أم اصهععي رععة  ا ععصم و اانععى  احضععيك ب
 ك  تعب  اصعةملصهي ف ح  احصي   لاسياصب رة مل ذي  ا ايا طتل  اى  لاسين  اتسيف  كدياب  احصي   اح    ا

اثععدك   عشعع  لهععي  لااصععيء  ملععصهم  الععال  و اسععالم ملععى مععاى  اصععيك     وكععين مععا  واععى اصععيئج ذعع    اصحععدل  
م يرععب و اسلععد ة درسععت  ذلهععي  اععى  قصحععيم مصععيديا  اث  اث يرصععب و افك  ععب  اشععيملب  اصععة شععهاوهي ماينععب  اعع ه و اصعع

ة م عيل رععشصى ر ومهي   وبتي  ن  اسلدم  لدالمصب ذة طلصلب  ا هعدد  اصعة لع اهي ماعيق    افكع   لدعالمة 
ة سلم   رنش  رهم  ا  آن  اك  م و اسنب  اش  فب . وكيات  مب  لدالم  ول  مب دتست لصا قد   لتتين وطب  ا

وكعياد   طضيك     ايءة لهي  اااصي   وقا آمنعت ععياسلم ريفعاح  اتسعلتدن دتصسعًي  عالب ملعم  م صا  و قيمت 
 اسلعم  ما  دله تسير ون ما   ااحيك و الحيكى واتسيرية  د لب وشيقب ما  دعل  اعصسلم واشع   اسلعم   وكعين

 يا اعدل  و اع اخلفعيء و  مناذم  مظم قاكً  و كرو شأاًي   وكعين  اسلتعيء  اتسعلتدن  فعحيب  اتنزاعب  اكاصع   منعا
لد ب ملعى  ات يان التنيظ   رة  اسلدم ملى  تعصالل  اد مهعي ورعة    ب  اسلتيء و س اون تياد  يصفيت ون لص 

  وندع ودهيوهي وكثص ً  مي  تصيكو  منهم  ادعك ء و ادل  وكياد  ت زادن اهم  اسطيتي و اهاية .
 -او رو و لدايب  ذتهي :وكين لتصصيكه مدادع دك دصني ذ ه  اكثص  ما  ا

 ياهي . ماى وأثص   اايا  لدالمة  احنصض لصسياصته وش  ئسه  استحيء ملى  اصسب ذ ه  اتنط ب ودك -
د وطععا   ثاععية وطععا   اح كععب  افك  ععب رععة م  تععز  ااواععب  اس بصععب  لدععالمصب و    رهععي عتععي  يؤكععا ودععد  -

دعب يرعب و اسصياغعب  ا ع  ن  اكع  م   اغعب  اث  ث يرصب م بصب و طا  و سدد  افضل ل او  اى  الغب  اس بصب
ت  اصيدهعي و لد ب و اى م واب ذ ه  الغب وقيللصصهي ملى  طصد ء كل  اسنيفع   اغصع  م بصعب و اصعة دواع

  افك ه عيالغب  اس بصب . 
ك دعب وقا درسنة  اصفكص  لاك دعب ماينعب اهعي مكياصهعي وفعا ذي ماع   اصعيك   وتيفعب  اهعي اعم وعاكس د -

 تتصب . ملتصب  تيد
  تعز  ذتصب ماينب  ا ه ومكياصهي  اسلتصب و افك  ب و اصة  فاحت ما طد ا  معان  اتشع ق ومعا  ات -

  اث يرصب  اتهتب . 
اسلتعيء ا ا طيوات قاك  لمكين  اغدك رة  متيق ذ ه  اتاينب  اصة  ا ات وت دعت        اسايعا معا  

كياعت اهعم و  لتع ى اصل عة مخصلعض  اسلعدم و لد ب   و اف هيء و اتحاثصا رضاًل معا  اعد كديا  اصهعي معا  اتعان 
ا معا علتية و احب  لث  رة ويك    ااواب  اس بصب  لدالمصب وذاو ما تالل  احلدل ملعى  تاع  قعاك متكع

  اتليدك  اصة وهصم عتدادع  ااك دب . 
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عنوان الرسالة أو 
 األطروحة
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مد قفعه و تيات لا تب  ل  وطب ماتاًل ما  ازبص  لا  اسد م كاة هللا منعه وقعا وضعتا اسعاه وطصيوعه وفعفيوه 
ة طعصا  ا دياب  إلدالمصب وملع   اخالرعب  ا  شعا  رضعاًل معا معفث ه ورضعيئله وعوديوعه وأولده . رعرة مل  

 اثعياة  أم ب  اتاتل عيعين كين  اايب  ألول وحت مند ن آل  ازبص  ودوكذم رة  ات صتعو رعة طعصا كعين  ااعيب
اععع نصلععض  ا عع ن  اثيمععا  ل  وطععب وحععت منععد ن آل  ازبصعع  ودوكذععم رععة  احصععي   اسصيدععصب و إلد ك ععب طصععى م

  اه  ه.
ة  اسلع  ولاى  افلل  ألول ما  اايب  ألول ألولد  ازبصع  لعا  اسعد م كاعة هللا منعه وأثع ذم رعة  ات صتعو رع

د مععا  ألمععده و ا ععاي  عياعع ك  إن مععا أولد  ازبصعع  لععا  اسععد م كدععيئل ديمسصععب قععا كصاععت مععنهم ومؤافععية اسععا
ه م ومي تلفعد ولدوهم وكنيذم وطصيوهم وعوديوهم وأولدذم ومفث ذ اايطثصا رة ذاو وقا ونيول  افلل أدتيئهم و 

نععية لرععة  ات صتععو  اس بععة  إلدععالمة وأثععيكذم رععة  احععايع  اناععده  اشعع  ف و اسععص    اتايككععب ووضععتا  افلععل 
 لدذم.  ازبص  لا  اسد م وفالة  ا  بى و ا طم مو أولد فحيعب كددل هللا كاة هللا منهم وأعو دهم وأو 

اله ع    ضتا  افلل  اثياة أطفيد  ازبص  لا  اسد م ودوكذم رة  ات صتو طصى منصلض  ا  ن  اثياةرة طصا و
و  اس بعة إذ ونيول  افلل ولدوهعم وأا عيلهم وفعفيوهم وطصعيوهم ومعد ذاهم ومعفث ذم ومعي وتصعزو  ععه رعة  ات صتع

معنهم رعة  دعدل هللا كاعة هللا إلدالمة رضاًل ما فالة  ا  بى و ا طم لصا أطفيد آل  ازبص  وأطفيد فحيعب ك 
 غضدن ولو  اح اب  ازمنصب و دصت  ك فالة  اتدد  و ا طم رصتي لصنهم.

 ع ما آل وونيول  افلل  اثياع أطفيد آل  ازبص  ودوكذم رة  ات صتو طصى منصلض  ا  ن  اثياع  اه  ه إذ ل
 ب كتعي رعة شخلعصب ملعسب ازبص  شخلصية أت ة مكياصهي رة  اصيك    إلدالمة وكصاعت منهعي كدعيئل ديمسصع

هم هم ومخلفعيولا ماا هللا  ازبص ه و لا أتصه  ازبص  لا عكيك وغص ذم ما آل  ازبص   ا يا د ل  اصعيك   علعتيو
كو تعب  رة كثص  ما مليدكاي  اصيك خصب  اتخصلفب طصى منصلعض  ا ع ن  اثياعع  اه ع ه وأثع ذم  اكاصع  رعة طتعل

 نصب.رة  ات صتو  اس بة  إلدالمة أعين ولو  اح اب  ازم  احايع و اسص    اناد ب  اتايككب ومكياصهم
صعى  إلد ك ب طأمي  اايب  اثياة ما  ل  وطب  ا ه طتل مند ن آل  ازبص  ودوكذم رة  احصي    اسصيدصب و       

صعع  منصلععض  ا عع ن  اثياععع  اه عع ه ر ععا وضععتا رلععلصا ولععاى          افلععل  ألول اح كععب ماععا هللا لععا  ازب
– 67م وولتعععب أتصعععه ملعععسب لعععا  ازبصععع  ملعععى  اسععع  ق دعععنب 692– 683ذعععع/73-64دعععنب وتالرصعععه معععا 

 لعا م طصى غصيب شتن  اح كب  ازبص  ب ما  ااواب  اس بصب  إلدعالمصب عسعا م صعل ماعا هللا691- 687ذع/72
 ب.إلدالمص ازبص  ودوك  تدوه وأولدذم رة ولو  اح كب  اصة شغلت أتايك  اتؤكتصا رة مليدكاي  اصيك خصب  
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ة  اس بععة  إلدععالمة   شخلععصيرلععصن مععا  اتسععصغ ب  ن ا ععا لععصا  ألدععتيء  اسظصتععب  اصععة طفععل لهععي  اصععيك   
ا ودتهعدك م بصب و دالمصب  ياتي أثيكة آك ئهي وأركيكذي وول ريوهي  ان عي  و ا عال منعا  ااعيطثصا  اتصخللعص

لعدرب دفب و اتص ا   ء ملى طا  اسد ء    ذ  أطاثت آك ء وأركيك ذ ه  انخاب  اتثص   ودّلهم ما  اتفك  ا و افال
ا  اعع غم مععا  اصفسععص  ة و اصحلععصالة  اصععة قععيم لهععي مععاد غصعع  قلصععل معع شععكياصب تلععسب وفسععص  دو رسهععي ملععى 

 ألركعيك  اتصخللصا اتس رب أدايب  اصغص   ا ه تط أ      ملى ول رية ذؤلء وغصع ذم معا و لعب رعة  آلك ء و 
 ه ب ذعل  اى  داي.و ذ  كيات مس رب  ااو رو  اح ص صب اه ه  اص لاية  افك  ب تسا  م ً  عياغ  السدبب رين  ادفد

ب وكعيد ملى ول رية ذ ه  انخاب وؤش  ملعى  ن ذنعيك اه عًي وك  ع   و ن اظ   م لى   اص لاية اصن مسصحصالً 
  و وكدن مشص كب   و ن  اغدص رة دا   غد ك ذع ه  اشخلعصية تظهع   ن دّلهعم قعا طعيواد   ن ت عاو      عيً 

ث يرصعب و ملى ور  م وكز ة رك  عب  مسلكًي كتأوى يصنفسدن رصه لشايع طيديوهم  افك  ب واصأدصن منهج دايا
 اععى  وأتعع  لنظعع   لمصاععيك  اتكداععية  اث يرصععب  اصععة اهلدذععي مععا ماكدععب  احصععي    كععة ت ععاو      ععي يدفععلهم
 ص عب  اح ص صب  اصعة يؤمنعدن لهعي و شعس ون عياهعي وصد رع  معو  ركعيكذم ومعنه هم   معو دعسة طثصعع االعد   اح

 افشعل طصنعيً  صلعيكع  ألركعيك متعي يعؤده  اعى  ان عيح طصنعي وكبتعي  اعى عيمصايكذي  اهال   وذك   وص عاد  آلك ء وو
ك  أت    وذد رعة  اد قعو اصص عب طصتصعب اللع  ع  افكع ه   وذع   معي ينطاع   اعى طعا كاصع  ملعى شخلعصب  احعي

م عياسعتيع  اتحيداة  ا ه اهل كغص ه ما  لاب  اسلم رة لا تب طصيوه  اسلتصب ما  اشصدخ   ووحتل معنهم  اسلع
ة  طععا رععيل   وكععين تتكععا  ن تكععدن ر صهععًي أو محععاثًي تسنععى عيا و تععب و ااك تععب رععة  احععايع  و ينسععلو و لولعع

 اتعع  ذب كتععي رسععل ر هععيء ملعع ه كعع او كععين تتكععا  ن يل ععأ  اععى طل ععية  اععاكس رععة عغععا د و حععاد  ل ععيك 
ا لعب   اتحيدعاة  اصخللة ااك دصه رة ملدم  اايا دد ًء رة  اصفسص   و  احايع  و  لفدل   اكا  احيك  

اصهعى ععه  ملى ذ وه مصأماًل     ًي  و مسلكًي يدفله  اى  اح ص عب  اصعة ظعل ياحعع منهعي كدطعًي معا متع ه طصعى 
ا  ااحعع  اعى  ن طل عية  احعايع تسعصط  ملعى  ذلهععي  لم عيب وطعب  اشعه     و ن ملتعيء  اف عه تسصشعدن لععص

صععيء أذععل  اسععلدك اصسععد  كتععي ي  ععا مععا  لتفدو مععب  اخععالل وطععب  لاصلععيك العع أه   و ن ملتععيء  آلتعع   مععا 
  لو صيء  ا يا ي دحدن  آلت   ملى  اااصي .

متعا  وبيع ء ذاو ظل  اتحيداة ياحع ما ذاى يهاته  اى ما ي  اه  ن تكدن م شاً  اعه رعة    ع   آلتع    
ة مالمعح   وحعاديؤث   اخفيء و اا ك  آلت   ملى  اعا ك  ألواعى   اكنعه اعم ت عا معا تحعاد اعه ذع    اط  ع  وذكع 

منه ععه شخلععصصه  اتسععص لب ووكيملععت مكدايوععه  افك  ععب و اث يرصععب    ذ  كععين و دععو  ألرعع    شععيمل  انضعع     و 
لدععالم  افكعع ه كععين مز  ععًي مععا  لفععالح  انفسععة و اشعع مة  ا ععيئم ملععى  اكصععيب و اسععنب وبععصا  دععصسيد  دواععب  

 م اذي  اح      
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يء ر هيء ومحاثصا و دعملى  ا غم ما  ن  ااك دب قا ك دت عشكل تيص الحايع ما دوك ملتيء ذت  ن ما 
لتصععب ومععؤكتصا رععة  احضععيك   اس بصععب  لدععالمصب رععين منه صععب  ااحععع  قصضععت أتضععًي  اصددععه ات  تععز رك  ععب وم

ي ذ كطعل  اصهع م بصب و دالمصب كاغا د طيا    اخالرب  اس بصعب  لدعالمصب و االع   و اكدرعب واصسعيلدك وغص ذعي   
اصم رعة كطعالة ملتصعب مسعصفصايا معا دعهداب  اصن عل لعصا أقعيماد كثص  معا ايشعئب ذتع  ن و عالب  اسلعم رصهعي 

 اع غم معا   ااواب  اس بصب  لدالمصب ووطا   اتنيذج استيع وواو ا مي ت داعه شعصدخ وأمعالم ذع ه  ات  تعز ملعى
اسلعم رعة عسا  اتسيرب   وقا  شيكة  اتليدك  اصيك خصب  اعى ااعد  معاد غصع  قلصعل معا ذعؤلء  انيشعئب و عالب  

  ا عل  العدك  كثص     ركين لدهيميوهم  ا لصلب مو أتد اهم رة  ات  تز  لتع ى  لثع   اكاصع  رعة ط دل مس رصب
لتعيء  اث عيرة اس اليدقب و اتش رب الحضيك   اس بصب  لدالمصب   و تكا ولتن  ثيك ذ    اث  ء  افك ه و اسلتة و 

ك   حعععايع و الغعععب و لدب و اصعععيذتععع  ن ومفك  هعععي رعععة  اتؤافعععية  اكثصععع    اصعععة فعععنفدذي رعععة  اف عععه وملعععدم  ا
ب واعب  اس بصعو االا اصية و اسلدم   ال رب   وب او  احت ذتع  ن معا  ات  تعز  افك  عب و اسلتصعب  اتهتعب رعة  اا
تع  ن لعاًء  لدالمصب   وقا وقفت  ااك دب ملى م تل  انشي ية  افك  ب و اسلتصعب و اث يرصعب  اصعة دعيكة رعة ذ

ين عسعا و  اتصالده رليماً    ورضعاًل معا ذاعو ر عا ذعارت  ااك دعب  اعى لصعما  ا  ن  اثياع  اه  ه /  اصيد
  لمدك الخلهي عتي تأوة :

سة    اف ه :  ذ لصنت  ااك دب ما تالل وع  دم ملتعيء ذتع  ن معا ر هعيء ومحعاثصا غلاعب  اتع ذب  اشعير - 1
يز ععا  هللا لعا محتععا لعالصعا أن ذاععو اعم يععؤث  رعة  افصععيح ماينعب ذتعع  ن ملعى عععيقة  اتع  ذب   ر ععا وعداى ماععا 

س ذع( قضيء ذت  ن وذد ملى م ذب  لميم  لعة طنصفعب  انستعين    اعيل  اعى ذاعو  اتعا ك 238 اخلن ة ) ة
    رة ذت  ن رياهي كياعت وعاكس رضعاًل معا  اتع ذب  اشعيرسة  اتع  ذب  لتع ى رسلعى دعاصل  اتثعيل ل  احلع

ين رعة غعب قعا وف عه ملعى مع ذب  لعة طنصفعب  انستعذعع(  اع ه تسعا  ميمعًي رعة  انحعد و ال520رين  لد  اصتا ) ة
 ماكدب  غ ااو رة ذت  ن  اصة وسا ما  اتا كس  اكا ى رة  اتش ق  لدالمة .
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صلعب وسا  ااك دية  اصيك خصب  اصة ونيوات دول دنعدب شع ق آدعصي ملعى احعد معيم و اصيععين ملعى احعد تعيص قل
يمصععب عسععا  اشععةء رععة للععاايطصى  ن  اسايععا منععي تكععيد ت هععل م تععل  اصطععدك ة  اسصيدععصب و لقصلععيدتب و لدصت

, ركياعت   ل عيقص  طعه ملعة  و اث يرصب اصلو  اعاول  اع او ر عا  تصع ة ذع    اتداعدع عسعا  ن وفضعل  اسعصا  اتشع
طعدك ة (  ا ه ونعيول  لدعن و اص1912 – 1868ذ ه  ا دياب  اتدددمب لع)  اح كب  لفالطصب رة  اصيعين  

و  اعاول مع اصة م ة لهي ذ ه  ااالد تالل ولو  اتا  ورة مخصلض  ات يلة و اصة واسصهي ملى قام  اتسعيو   
ف يلصف و ديدي (  رياصيعين ومن  ذاو  ادقت  وخ ة انفسهي شسيكآ ث اغ بصب )  ن ام وكا وفدقت ملى  ااسا منه

ب رععة اهضععصهي وذععد )  تععالق  اشعع ق وملععدم  اغعع ب ( , ركياععت لعع او  ول  دواععه شعع قصب وتععزج مععيلصا  لفععيا
 و احا ثب . 

: سد مللو  اا ا ودر  الصيعين رة ولو  اتا  ما  مد مل دسلت ما قصيم  انهضب رصهي  م آ متكني, ورة م امب و
م اطد ل  دال اتدقو  ا غ  رة ,  لدص الل  اد نة, م صتو مسص   اصص ب الص يان  اس قة  و لاسز ل  اد نة  

اك  ملععى  د ععل  مصععا ق  عععب  ا عع اصا و انلععض , اصشععيك  اصسلععصم ,  ادطععا   اد نصععب, غصععيب  افكعع   افلسععفة,  ا عع
  مععل وغص ذععيية  لدصتيمصععب  اص لصععاه  كععل ذعع ه  اسد  اصكصععض , قلععب افععدذ  اععايا , و لاغععيء  اشععيمل انظععيم  اطا عع

 ور ة الاالد  كاصب تلاب اصانة مفهدم  احا ثب ووطاص هي ملى  كض  اد قو . 
كلهعي مسعتصية اتسنعى و طعا   (Meiji Restoration) اتص ة   و عسع (Meiji Ishin) ن  فالح  اتص ة 

اعى  تنهم  ما ي ى إاهعي ط كعب  فعالطصب ذعارت قا  تصلض  اايطثدن و اتفك ون رة واو وس  ف محاد اهي, ر
  وحعدلة  فالح كل ميذد قاتم و دتيل  احا ثب ملصه, و ااسا  آلت  ي ى  اهي ثدك  ك دتكياصعب ذعارت  اعى تلع

كدععيع  د ك ععب رععة و قععو  ات صتععو  اصيعععياة , ور  عع  ثياععع يعع ى عأاهععي  ا ععالب ذععال  اععى وغصصعع  اظععيم  احكععم و 
,  ل  ن  ن دلات منه رة  اتياعة , وقعا تكعدن  طعا ذع ه  آلك ء فعحصحًي أو كلهعي  اسلطب  اى  لما   دك عسا

االد معا ط ص ب ميد ى رة  اصيعين رة ولو  اتا  ذد  فع   ادمصعب قلتعي تشعها مثلهعي  اسعيام متلعت ملعى ا عل  اع
 طيل  اى طيل آت  مغيي  اتي دا . 

 دععععععععععععععياب وكب دععععععععععععععيئل تسععععععععععععععأل إذ  كياععععععععععععععت  اتععععععععععععععا   ازمنصععععععععععععععب  اصععععععععععععععة طععععععععععععععادذي اطععععععععععععععيق  ا  
ا لعا و دنب(, رلتيذ   ا ددع ألتث  ما ق اصا والض الصحا  ما  افص    اصة دا ت ذ ه  اتعا    )  44ذة )

االد لهعي ملعع  ودكددععيو  ( , و ا ععد ب ملععى ذاععو ذععد  انععي لاسععصطصو  ن افهععم م تععل  اصطععدك ة  اصععة أذلععت  اعع
حععايع, انهععدض  اصيعععين رععة  اسلعع   االنهععدض  ل لصأتصععا أو تعع  ملعع  ودكددععيو   اصععة وسععا  ااا تععب  اح ص صععب 

 لاتدل  اى مل   اتص ة , عيتصليك ن  اصط ق  اى ما  ودكدديو  تسا عتثيعب  اتفصيح ا
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رعة  ميات  الصا ما و أ   انفدذ  ألوكبة من  منصلض  ا ع ن  اصيدعو مشع    رفعة  ادقعت  اع ه كياعت أوكبعي
الععصنة   وج وفدقهععي  احضععيكه و لقصلععيده كياععت  الععصا ل وععز ل وسععصش رععة قدقسععب  اص ياصععا  افك  ععب و اصعع    

مصعًي دتًي و دصتي ألت  عسلدم  اغ ب و عد دة  غ  قعًي رعة وعاذدكذي دصيدعصًي و قصلعي ات اس مو  عدتيد  لصسيدذي ما 
يكاصهعععي وث يرصعععًي ولدعععصتي منعععامي شعععها  ات صتعععو  العععصنة ولعععيدمًي عيلركعععيك  اصعععة طتلهعععي  اغ بصعععدن  اعععصهم وم 

 افصعيح ملعىو ل عيألوايع رة  الصا . اه    ريد  اصيعياصدن كثص ً  متي وس ات اه  الصا رحيواد  كس  معزاصهم 
ديدعهي مععو أ اسعيام و ألتعع  عأدعايب  احضععيك  و اتااصعب ومحيتععي   اعنظم  اغ بصععب وونظعصم  ات صتععو  اصيععياة ملععى 

الطيقعب   اتحيرظب ملى  ا وح  اش قصب وم صاوهي ومو اتد  العنيمب رعة  اصيععين  اصعة وتصعزة عحيدصهعي  اتيدعب
( وأذعم 1939عع1894لعصا  االعايا تعالل معا   ااك دعب ) و اتد د  ألواصب ل عة  اصنيقضعية رعة مسعص    اسالقعية

ا م  اتسعّلح وتصزة  اسالقية لصا  االايا رة  ات طلعب  ألواعى عياِلع-1 انصيئج  اصة ودفلت  اصهي  ااك دب ذة :
ب وقععا  وضعح رصهععي وفععدق  ا عد ة  اتسععلحب  اصيعياصعع 1895ععع1894 اع ه كياععت كدك ععي رصعه ذععة مصععا ن  الع  ع 

نل ذي م ا صش  الصنة  ا ه تس   اح ب اصن أميم قد  أوكبصب لل أميم أمب ش قصب ما  عح  ًي وب  ًي واعض
 وايا عياكثص  ما ث يرصهي ودتياصهي واغصهي وو ياصاذي  اصه . 

ده رعة ركيات وصسعم عياصغلغعل  اسصيدعة و اث عيرة و لقصلعي 1914ع 1895أمي  اسالقية لصا  االايا تالل -2
 ئهم طيب  اكثصعع  مععا  اطلاععب  الععصنصصا الاك دععب رععة  اصيعععين ومحيواععب  طصععد  ات صتععو  الععصنة مععا تععالل  دععص 

 1900و 1898لدففهم مصأث  ا عياص  بب  اصيعياصب ومتهايا انفدذذي رة  الصا وما ذؤلء فا تية فعا 
     اتياشعد ا ه  دصتاة ط كصه ما  اص  بب  اصيعياصب  اشةء  اكثص  . وش ست  اصيعين  اح كعية  اتنيوئعب ألدع

ا كنهي ميدة ووخلت ما  اكثصع  معا  اثعدك صا ملعى أدعيس أن ع عيء أدع    اتياشعد  اضعسصفب رعة طكعم  العصا
  رضل ما قصيم دتهدك ب فصنصب قد ب   وذد  ألم   ا ه يهاد افدذذي  لقصليده .

ا ة لعصاسالقعي ريدة  اصيعين عشكل كاص  ما  اشغيل  ااول  ألوكبصب رعة  احع ب  اسياتصعب  ألواعى   اهع   وتصعزة  
عيطكععيم  اسععصط    اصيعياصععب ملععى  الععصا مععا  عع   صا مسععك ه ودععلتة   أمععي  1918ععع 1914 االععايا تععالل 

دياععب   اسسععك ه ركععين  لطععصالل  اسسععك ه  اتايشعع  اتنععي    لمصصععيع  لاتياصععب عسععا أن  اضععتت  اصيعععين إاععى
صنصصا وتصز ع ادصب ااى  الع احلفيء ريطصلت مني   و دسب اسل  ل عذي شياصداغ مس ط كأس كنفدشصدس  ا ه 

ب تيعياصعب . أمي دلتصًي ركين ما      ر ض لندد مسيذا   اد طا و اسش  ا مطلاعًي  اصعة كياعت ماعيك  معا ذصتنع
داهعي كصيععين وذعة رسلصب دصيدصًي وإقصليدتًي . وذ ه  اتسيذا  غّص ة اظ    اكثص  ما  اتث فصا  الصنصصا  و يه  ا

 .ك اصهي  ألوكبة واصص ب  اشغيل  ااول  ألوكبصب رة  اح ب  اا ئ   ملى  ل وخصلض كثص ً  ما  لدصستيك 
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ثتعب و كعب و  ن ط كب  ااك دية و ااحد   اصة ونيوات دتلب ووفلصاًل ويك    اخلصج  اس بة وتصعزة لنشعيج دعيد  
ودقفت  تاص   متاة إاى  ادقدل ملى تلدبب ذاو  اصيك   و اكشض منه  واسل  ااك دية  احايثب ملى وندمهي

ة ا ول وغنعل وست - استياة وقفب م لى عيع ء ويك   إميك   اشيكقب وحاياً  لدففهي إطاى أذم إميك ة  اسيطل
 -يفعبت - ألم   ا ه تضص  ما د ئ    ااحع  اخيص له ه  إلميك  أو  دص   ء رسياصيوهعي  اسصيدعصب -ما ددع

صا لعب الاك دعب رضاًل ما  ن  ااك دب  اصة اص ام لهي وسدد إاى ط اب عمنصب وسا قاتتب  إذ وسص    اتعيد   اسلتصع
نظيمهعي فض  ألتص  ميمًي رصلاًل إذ شها قصيم دواعب  إلمعيك ة  اس بصعب  اتصحعا  ل( لد 1971( و)1914ميمة )

  ا يئم ملى إلميك ة  اتنضد ب وحت اد ء و طا ونصتة م تدمب ااواب و طا .    
 1972م ومنععامي اؤكععا أن  لذصتععيم  ااكدععة و ااحثععة عياشععيكقب لععاأ رسلصععًي عسععا ظهععدك  اععنفط رصهععي  أه رععة مععي

غد ك دقية  ااحع  اتصتثل علسدبب  احلدل ملى مليدك مغنصب أو و رصب وسصنني ملى دا  دنقض ملى أول مس
و ععو رععة احععد الععض قعع ن  1971و 1914 اتععيد  لصفلععصل مطلععدب لدععصتي أن  اح اععب  اتتصععا  لععصا مععيمة 

 وأتث   رسصااو مفيكقب و احب إن ام اسث  ملى وغطصب مثلى إلميك   اشيكقب وذك   كين. 
 ة افعدذ منع يكقب إاى ويك    ا د دم و  ص ن عه  رظهدك  ا د دم ظهدك قاتم وقعا شعكلد  قعد  ذ تتصا ويك    اش

ا مطلو  ا  ن  اصيدو مشع   قعد  ايذضعت  اددعدد  اا  طعياة رعة  اخلعصج  اس بعة ومتلعت ملعى مهيدتعب  اسعف
(  1866-1803 اصيعسب اه وقا ل عة إميك   اشيكقب كسيفتب ال د دم لعاءً  عسهعا  اشعص  دعلطين لعا فع   )

ا  قيدوهعي مع ألم   ا ه طا  لا  طياصي إاى  اصح ك ال ضيء ملى  ا د   ا يدتصب  اتصنيمصب ااذي رشنت طتالة 
خلصج ب ث  عب كعيااهيتب  ألم  إاى وامص  ذ ه  ا د  اصدقو عسا ذاو دتلب ما  لوفيقصية وسز زً  انفدذذي رعة منط ع

 . 1914 اتنيرسب ما ما افدذذي إاى  اخلصج طصى ميم  اس بة وما ثم منست ل  طياصي  ا دى  ألوكبصب 
حع ب ا طعب  اطالقهعي  ااحثعة وولعو دعنب مهتعب وتثلعت ع صعيم  ا 1914ا ا ذك اي  ن  ااك دعب  وخع ة معا معيم 

ى كع او إذ كيات وست - اسياتصب  ألواى رضاًل ما وفدل  انفدذ  اا  طياة إاى منط ب  اسيطل  استياة تيفب
طصكيكذععي إاععى أقلععى دكدعب  وقععا كدعخت ذعع    انفععدذ ماع  أعسيدذععي التنيرسعب اهيئصععًي  و  و اخلعصج  اس بععة ميمعب–

قب صنهعي  اشعيك االمصصيع ة  انفطصب رة  اتنط ب  و دصت  ك وفدقهي وذصتنصهي ملى إميك ة  اسيطل  استعياة  ومعا ل
ة دواعب ك  ونعاكج رعوبعه  اصهعت  اكصياعية  ات عز   وأفعاحت  اشعيكقب إمعي 1971عياطاو و اصهعت  ا دعياب عياسعيم 

اصفكعو إاعى مدطا  مسص لب وتثلت لاواب  إلمعيك ة  اس بصعب  اتصحعا  وبع او  اص لعت  اتنط عب ل مصهعي معا م طلعب  
 كيرب.   أت ى ما  انهدض و اصطدك  اتسصت  وذاو دلة رصتي التسه  اصدم ما وطدك كاص  ملى  السا  احصيوصب

 



 
 

  



 
 

 اسم الطالب
 دحام كامل ساجر الدليمي

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 دراسة يف سريته واثره السياسي والعسكريعمرو بن معد يكرب الزبيدي 
 

 ماجستري الشهادة

 2004 السنة

 تاريخ اسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ظه  رة ويك خني  اس بة و لدالمة ماد كاص  ما  اشخلصية  اسصيدصب و افك  ب و ا صيدتب  اف    اصة  دهتت 
ا حت رصتعي عسعرة كرا ذ    اصيك   عيلا يع ة  اكثص   و اكاص    ذ كين اهي مد قف مش ره رة كدعم مد اتعه و فعا

و ولعو دك دعب م صعزأ  لاهعي وعاوك رعة رلع كمدعً  تشعيك أاصهعي  و اعاو العاسا  ن دك دعب  اشخلعصية وكعيد وكعدن 
وقسعت   اشخلصب واكا  اح ص ب  ن ذ ه  ااك دب ذة عتثيعب اير   اطل منهي ملى ك  ب  طا   دصيدصب و دسب

اسعياصب معا رة ولو  اتا   اصة ميشصهي ولو  اشخلصب وقا عت  ويك    مصني  ات صا  ل دعيل قعامد  لمعصهم واأل 
ما لعصا ولعو  ااطدلة  لامهي و كومهي ركياد   اتثل  لدتى و ا او   احسنى و  اتك مية  دنيذي و دتيذي وما 

لععو و ا مععدع  اصتنصععب رععة ويك خنععي  اس بععة و لدععالمة وص لععى انععي شخلععصب " متعع و لععا مسععا تكعع ب  ازبصععاه " 
دععه لععى و م اشخلععصب  اصععة  دة دوكً  كاصعع ً   رععة وععيك    اسعع ب قاععل  لدععالم رععة شععاه  ا ز عع    اس بصععب و اععصتا 

ملعد  اتكياعب و   اصحايا رليك  دتًي لمسًي تشيك  اصه عياانين   قص ن  دته عياش يمب و لقا م و اف ودصب ودتد
ب عبصعا  اتنزاب   رس ل  اى دياعب ذع ه  العفية عأاعه كعين شعيم ً  واعيذى عياف ودعصب و اشع يمب ووسلعاه ا اصلع

ية . وحداعت ولعو  العف  ا دعدل محتعا  ذ   ب( ملعى يعا 9واكا د مين ميوغص  مدقفه رسنامي  دلم )دنب 
  اصععععععة م رععععععت عياهععععععي كياععععععت وععععععاوك رععععععة اطععععععيق  ا اصلععععععب  اععععععى اطععععععيق  ودععععععو اخامععععععب  لدععععععالم وقععععععا 

شعه   مك  ففد  اتكياب  ا ايا  استع و لعا مسعا تكع ب و دعهيميوه رعة تامعب  لدعالم ازمصعه الاع وع وطاعه ال
 تتعين و اتعي ن  كوا ده ام تكعا ايدتعًي معا معام  لو ا صيد  إذ  كوا مو ما  كوا ما  اس ب رة  اصتا وقا م ل 

قعا واعدأ  تين ماردمًي لند عع شخلصب وطلست  اى  ا صعيد  رعة قاصلصعه عسعا  ن كأى اعاه رع وه لعا مسعصو  اتع  ده
ب وشع يمب ولو  اتكياب  ا رصسب رة  لدالم رحز رة افسه  ن يصاؤذي ما ذم  داى منه مكياب و قل منه ر ودص

. 
م  ن  كوا ده ما  لدالم كين ماردمًي عتطيمح شخلصب عحصه ومعي  ن ولعاة  ااواعب  اس بصعب تسصشض متي و ا

هي عغصب اح كية  ا د   دكك مت و  ن  ااواب مياصب رة اه   لدالمصب رة مها  اخلصفه  الاي   لة عك  
  لدعالمة  ا ضيء ملى ط كية  ا د  وما  السدبب وح صع    تيطعه  اشخلعصب اع   قع ك  ن تسعدد  اعى  العض
 صعب  اصكفصع اصسهم مو  تد اه  اتسلتصا رة لنيء  ااواب  اس بصب  لدالمصب واشع   اعايا  لدعالمة  احنصعض وبغ

ه. وقعا متي  قص ره ما ذاب ر ا شيكك رة متلصية وح     اشعيم و اسع  ق وقيوعل عيدصاسعيل معيلا وشع يمب ريئ ع
 ت س كل ميم ل عه ما ففية ما  دل  اتسيكك  اصة تياهي.

 

 
  



 
 

 

 قحطان حميد كاظم العنبكي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

                                                                                1958 – 1939/وزارة الداخلية العراقية

 دكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 تاريخ حديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ويعست وع ك   اا تلصب مهيمهي ومسؤواصيوهي  إلد ك ب و اسصيدصب و اخامصب و ألمنصب 
طصى  يرة ظل ظ ول مصغص   شهاذي  اس  ق تالل  اح ب  اسياتصب  اثياصب ومي عساذ

.ر ا دست  ادع ك  تالل ما   اح ب  اسياتصب  اثياصععب 1958د دج  انظيم  اتلكة دنب 
ب رة وشكصل مهت ةذي  إلد كه و ادظصفة طصع واست اانياصطد   دهيع  1939-1945

مؤدسية أتيدتتصب وملتصب مثل ماكدب  اش  ب  اسياصب و اتاكدب  إلما دتب التفداصا 
و ا يئتعععب ملى ش وج ك قصب رة م امصهعي  اصحلصل  1944واد ب  اتفداصا دنب 

ااكدية  ادظصفصب  ا رصسب   اسيع ب و  ب ااك دة  اسياة و اكفيء   إلد ك ب و اخا    ادظصفص
رضاًل ما ذاو ع يد  أما د اايج ومنصساة  اتؤدسب  ألمنصب طصى للغت أما د  اش  ب 

( أاض منصسب عضتنهم  اش  ب  اس  ب.شهاة وع ك   اا تلصب 24عحاود ) 1945دنب 
ساهي وأقسيمهي  اتخصلفب  ما    د لمصغص  ة مايا  رة ذصكل مؤدسيوهي ودو ئ ذي وش 

 ااك دب لاو عا إد ك ب وأمنصب و قصليدتب ودصيدصب و دصتيمصب ولص ة لهال و طا وذد 
وحد ل  و قصب متل مؤدسيوهي  اتخصلفب اضتين و اتم  رضل  اخامية التد  نصا ر ا وم  

و دصحا    إلد ك ة  اتحلصب رة  ألاد ب  1944ماي  ب  اسشيئ  إاى ماي  ب ميمب دنب
 ووددصو  االاتية إاى ماي  ب 1946ب إد ك   اايدتب دنب ووأدصن ماي  1945دنب 

. الس  ق رة  اا تل 1950ووطد   مللحب ا ل  ا كيب دنب  1947ميمب دنب 
وأاح ت ماي  ب  اس دن  اسيمب لهي  1954و اخيكج.تتي وددست وشكصالة  ادع ك  دنب 

مللحب وأدست ماي  ية  1955عسا رللهي ما وع ك   اشؤون  لدصتيمصب ورة دنب 
 دصحاثت د ئ    1956 ات يكه ومللحب إدياب  اتيء اتنط ب عغا د ورة دنب 

تت إاى ماي  ب  اصددصه و إلذ مب  اسيمب    اصلفز دن وا 
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 نعمه شهاب مجعة يوسف اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 علم احليوان عند العرب واملسلمني

 دكتوراه الشهادة

  السنة

 اسالمي تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 ان البحث في مجال تاريخ العلم مايزال ضعيفا فعلم الحيوان عند العرب لم يدرس
على نحو متكامل بل ان اغلب الدراسات اقتصرت على ذكر العلماء وتراجمهم وما 

ونظريات كان لها االثر في تقدم العلوم في العصر الحالي اضاقه العرب من آراء
وعلى الرغم من تعرض الباحث  هنا كان اهمية البحث في مجال هذا البحثومن 

لمجموعه من الصعوبات الى جانب عدم اهتمام الباحثين بهذا الموضوع وقد قسم 
 الفصل االول كان بعنوان الحيوان في القران الكريم هذا البحث على اربعه فصول

ه لم الحيوان واسباب دراستوالحديث النبوي واالدب العربي ووسم الفصل الثاني بع
وحمل الفصل الثالث عنوان تصنيف الحيوانات اما الفصل الرابع فقد جاء على 

 اربعه مباحث بدأبعلم البيطرة ومبحث بعنوان الصيد عند العرب ومبحث مشترك بين
 البيزرة والسلوك النفسي للحيوان ومبحث رابع يحمل عنوان اطالق اسماء حيوانات

 يعية.على الظواهر الطب
 اما بخصوص ماورد من بحثنا فاستقيناه من :

 المصادر الدينية االسالمية وكتب التفسير والحديث والمصادر االدبية والمعاجم
 اللغويه.

 

 
  



 
 

 مأمدن شيت  إدتيمصل اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1963 – 1956 اسالقية  اسصيدصب لصا مل  و  ادلتية  اتصحا   ألم  كصب 

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 تاريخ القسم

ملخص 
 ا دياب أو 

  أل  وطب

تية وهال ذ ه  أل  وطب  اى  اكشض ما  اصسب  اسالقية  اسصيدصب لصا مل  و ادل
 ذم     ايرب  اى 1963طصى ميم  1956 اتصحا   ألمص كصب الفص    اتتصا  ما ميم 
وحسا   اسالقية   ومي ذة  افص  ة  اصة شهاة اسد مل و اظ ول  اصة  ث ة ملى ولو 

مب و ولو  اسالقية أو واذدكذي ومي ذة  ألدايب رة ذاو  وحصده  أل  وطب ملى م ا
مل   وتهصا و كبسب رلدل وتيوتب . رة  اصتهصا وط قت  ل  وطب  اى  اسالقية لصا

داصد يما    او ادلتية  اتصحا  تالل  لكبو دند ة  لواى ما مت  ثدك   اثياع و اسش
صا ل  عحصع وم  تضيح  ن ولو  اثدك  قا رصحت  ر َي دايا  السالقية  1952اسيم 

ما  اسايا االايا وتثل رة  اصييصا  ألمص كة انظيم  احكم  ا ايا رة مل  ودمته رة  
ل  اخطد ة  اصة قيم لهي ملى  السصا  اا تلة كيلفالطية  لقصليدتب ملى داص

مي  تالل ول ما  ل  وطب اصسياج رص    ت ى ما ولو  اسالقية اتثيل. وديء  افلل  ل 
ة رم ل عأعمب  اسد ن   و اصة طيواني ما تالاهي وداصح دوك  ادلتية  اتصحا  
ح  اتسيمة  اصة ل ات اغ ض وسد صهي عحصع كشفت ولو  اتسيمة ما  اصاييا  اد ا

 مي  ما دهب  ت ى. لصا مد قف كل ما  ادلتية  اتصحا  ما دهب وب  طياصي ور اسي
وم   افلل  اثياة رياه تسياج م طلب  ت ى ما م  طل  عمب  اسد ن لدصتي عسا  ن
ا ه  وحد ل ملض  ا ضصب  اى  لمم  اتصحا    و ظه  رة ذ    افلل  اسسة  احثصع 

ة رل اه  لمص كصدن ادقف م لب  ا ضصب ما  ن وسص  عيو يه  اح ب  اصة  اااست 
م نيك ث ا هدد  اصة ل اصهي  ادلتية  اتصحا  ادقف   الق  ا اهيتب  لم   ومي ذة

اى يتب  اغد هي  اسصيدصب ملى كل ما ل  طياصي ور اسي و د  ئصل  اصة  ثت ة رة  انه
ة دحب قد ة كل منهي ما  لك اة  اتل  ب    لم   ا ه  دى  اى وحسا ملحدظ ر

 . 1956 اسالقية لصا مل  و ادلتية  اتصحا  اهيتب ميم 
 

  



 
 

 نزار عبد المحسن جعفر الداغر اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  المغـولـــي الغزو ي حتىمـن الفتـح العربـي اإلسـالمـدراسـة يف أحـواهلا العامــة فـرغانة

 م 1219 -712هـ /  94-616
 

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 تاريخ اسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

هي ا ماا ن دك دب ر غياب   تكصنفهي عسا  السدبية و اتسدقية  اصيك خصب    ذ  ن عس
و  ًي   توق  ذي ام اقض ملى مدقسهي  ا غ  رة  و اساصهي التاينب  اصة وصاسهي  د ك 

 و كدك    ًي   انيطصب  و  اكدك  . كتي  ن عسا  ا  ى  و  اتان ام تسصا اهي م كزً   د ك 
 و   ي   رة طصا ا ا ذنيك وا تل عسا  ا  ى  و  اتان مو عسضهي  ااسا ونسب  اصه

 ذ االطظء . آاساصهي  اى  اكدك   و          انيطصب . ذ    اى دياب  اصا تل رة  ألدتي
سه   قت اف اكثص  ما  ألدتيء  اتك ك  اساد ما  اتا أو  اكدك أو  ألقياصم . ورة  اد 

 و ددء تيء ذ ه  ا  ى  و  اتان   ادقدع  اصح  ف يد ده  اايطع فسدبب رة ق  ء   د
سا عا  ن  انس   و  اصا تل و اخلط لصا  اتفهدمصا )  ا غ  رة و لد كه (   رضاًل م

اًي    طصي  ا  ى و اتان اهي  تث  ما وستصب و طا    متي ي بو  اصاقص  و استل  اتنظم
ذة   ثنيء  ما د  ااحع وما  السدبية  اخطص    اصة و دهت  ااحع وكل  اايطثصا  

ما  م   ومي واو ذاو 2003 اا  طياة الس  ق ميم  - اح ب ثم  لطصالل  ألم  كة
اكصب   اهصيك مؤدسية  ااواب دتصسهي   عتي رصهي مؤدسية  اصسلصم   و طص  ق واهب 

تا       و اتكصاية   و اصة وسا  اتنهل  لديدة الايطثصا   ركين اه    احا   اخطص
ملى  م قلب مهتية   ااحع  اسلتة وعكع  السدبية لدده  اايطثصا الحلدل  لث  رة

ين كمي ينشاواه ما مخطد ية وكصب    اصة  فاحت اهب الصامص  و اضصيع   ا   مي 
ب  كوق  ميمني  ل  ااحع متا اايهم عسا  اكصب رة مكصايوهم  اخيفب    و ااحع  رة

      ون رة عيطيوهي تالل  اح ب. اتسيدا   ما عسا  اكصب  اصة تاأذي    اخص  
  قصضت  اصسب  ااحع  ن و سم  ل  وطب  اى م امب و كبسب رلدل 

 
  



 
 

 ريكوق طسين محتدد  اخزكدة اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1971ع1947 اصطدك ة  اسصيدصب  اا تلصب رة عيتسصين 

 دكتوراه  الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ القسم

الرسالة أو ملخص 
 األطروحة

ا اهي مإن دك دب  اصطدك ة  اسصيدصب  اصة   أة ملى عيتسصين عسا  لدص الل و افلي
 اهنا  اكا ى وداح  اصنيقضية و ال  مية  اصة شهاوهي  اسيطب  اسصيدصب رة 

 اد  ملىم تكد عيتسصين . رياا  طياصدن  ا يا ق كو  منح شاب  ا يك   اهناتب  دص الاهي ا
.وذنيك  ن يص كد  ذ    ااالد رة طيدب د ئتب اهم.  دصسا د الصخلة ما ملياحهم دون 

حت و تضي" اسيدب  اتصنيرسدن  ا يا ام تكداد  ملى  دصسا د الصخلة ما ملياحهم 
م تل  اظ ول. رضال ما  اتؤدسب  اسسك  ب  اصة كيات و قب  لوايع ما عسا 

ة عيوملى  دصسا د د ئم لد  ء  اصغصص  كلتي ديءة  اف فب وذد ميطلل رة  ا ال
ا طو م. و تص  " يا ع دوك اهنا  اصة وسص ا د ئتي  ن عيتسصين دزء م ص1968و 1958

ب متلص  اهنا و ن  دص الاهي قا د ى وحت ظ ول تيفب و اهي للا  ن وسدد . ا   رين
سيافب اصيثص  ة  ا دى  النيء اظيم دصيدة رة عيتسصين عسا  لدص الل كين تياسي" 

فيح  امب و كبسب رلدل وتيوتب ونيول  افلل  لول كوكدات  ا دياب ما م دتصسي".
صين عيتس  اتسلتصا طصى  لدص الل. أمي  افلل  اثياة ر ا دكس  اصطدك ة  اسصيدصب رة

ة . مداحي"  ال  مية  اسصيدصب  اصة ديد 1958طصى  ا الب محتا  يدب تين ميم 
فدل يدب تين وو رة عيتسصين تالل ولو  اح اب . ودكس  افلل  اثياع  ا الب محتا  

عدتيد  عسا   اتؤدسب  اسسك  ب  اى  احكم . وونيول  افلل  ا  عو  اهصيك  احكم  اسسك ه 
 اتسيكاب رة شط ه عيتسصين طصى  اح ب  اا تلصب لصا ش ق وغ ب عيتسصين ميم 

ئج و افليل عيتسصين  اش قصب عيدم لنغالدتش. وقا ودفلت  ا دياب  اى اصي 1971
   ميةاصي ام وص ك ذ    اتنط ب  ل عسا  ن و كصهي منط ب فمهتب منهي : أن ل  طي

ن تي  افسهي. ك د ئتب دد ء مي كين منهي لصا  اهنا وبيتسصين أو لصا شط ه عيتسصين
   لقصليدتب. عيتسصين ميات رة دند وهي  لواى عساب ددء  طد اهي

 

 



 
 

 

 رمحن حسني علي اجليزاني اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 اهلجرة اىل احلبشة                                  

 ماجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص  ا دياب أو 
  أل  وطب

ة   دالمتساُّ مدادع ذ     اتسلتصا  اى  احاشب ما  اتد اصو  اتهتب رة  اصيك    إل
 ب وندل دصت ة ط اب عمنصتدن ذ ه  اه    طاثت رة لا تب  اامد   إلدالمصب  وإاهي 

ملى م ا والض ما  اسنصا مي   اتسلتدن تالاهي رة ظ ول وكيد وكدن أشاه 
 ا  إنمعغص   اد احب   و إشص  ك مسظم ما أدلم رة مكب  اتك مب رصهي   ذ   رضاًل 
ا مة  ن  اتهيد  ا ينصتدن  اى قايئل مخصلفب   ومصسيكاب أطصياًي    ألم   ا ه تسن

اشب ن  اصسب مسصشصهم مخصلفب   كتي إن ما  ع يئهم  اطد لب عياح اتف وض  ن وكد
ما أدل كل ذ   وظه  أذتصب ب قدوهم رة أقل و اي  ر ات ملصهم  استل اكس

كب رة م  اتدادع   وأذتصب أوائو  ا ديل  اسظيم  ا يا كياد  تشكلدن أغلب  اتسلتصا
ة  ا سيم ه ت يعه  اصحاتيعسا و ك  اتك مب , وكصفصب   تئنياهم ملى  ا ددل  اسظصم 

د رة زن وذودهًي ادده مو أما ء هللا وأما ئه   لدصتي عسا أن قل ايف ه عسا ميم  اح
يطب ف اشسب لدري  عودب ومدئل شكد ه تات ب لنت تد لا ) ملصهي  اسالم (   ومدة 

د دد كه وعمصم قدمه وايف ه مته ألة  ياب لا ماا  اتطلب   وما أدل ذ    است
اصكدن  اخياا ن  ا ه و تل ذ    ا مصل وداة افسة منسيقًي لتصصيك ذ    اسععف  و اسنفد 
قست دقا و دهت  ااك دب عسا  السدبية منهي   إن أطا    اه    و دمًي ااك دصمدا

صا اتؤكت ب   ك او ل يددا ما رة لا تب  اامد   إلدالمصب   ورة م طلب أشاه عياس  
هيد ذا مصين ملى أطا ثهي  وملى  ا غم ما إدصمي  رة ولو  اح اب   اصكدن شي ام

صلض  اتؤكتصا  اس ب و اتسلتصا عكصيعب  اصيك    ااينة و اسصيدة و اح بة رة مخ
يث ً  ومصن  اسلدك   ر ن مي وكد رة كصاهم رة ش ق أر   صي و احاشب عيا  ة كين ائصالً 

 .شًي   وكد عط   ب م اصب   و ن  غلب  ادقيئو و ألتايك ديء شفيذًي مشد 

  



 
 

                                اسم الطالب

 علـي بـن صالـح بعـزاوي                                 

عنوان الرسالة أو 
 يالعربي حتى نهاية العصـر االمـو احلياة السياسية يف املغرب               األطروحة

 ماجستري                                          الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ اسالمي                                              القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اسل  ا د  وسنى ذ ه  اا كدب عيألطا    اسصيدصب ووطدك وهي رة  اتغ ب  اس بة ملى  مص
ذع    ذ متلت  اخالرب 649ذع/ 132ذع  اى دنب 661ذع / 41 لمده ما دنب 

ذي افدذ  ألمد ب من   ن  اف دة له م  اسلطب رة  ااواب  اس بصب  إلدالمصب ملى ماّ 
 و ملى عسا  احاود  اتتكنب   مسصتا  رة ذا وافدذ  اس ب  اتسلتصا ما وك ئهي  اى

تحى  ا هيد رة داصل هللا واش   اايا  إلدالمة  احنصض كتي  م ة عه مايدئه  اس
م قياص.ركين  ن دتل  اى طظص    ااواب  اس بصب  إلدالمصب  اسايا ما  لقطيك و أل

ع ا طصو اشسدب  ا ايا     اصة كين اكل منهي دتيوه  اتتصز  وم  طله  اخيفب م
ند ة دمتلصية  اصح    و اصشيك  إلدالم رصهي   وما طصع  ات  طل  اصة  دصغ قصهي 

إلدالم يدم   اصح      وكتي  مصيعة ع هدد  ا يد   اس ب  ا يا قيدو  متلصية  اصح    ع
 ه صني ذرا اد   ا ها و ااميء رة داصل إمالء كلتب  اح  .ورة ذ    إل يك و د دك د

قياصم أ ذم  اهي وصاو  احصي   اسصيدصب لقلصم  اتغ ب  اس بة كيطاى اصة طيواني ما تال 
 طا   ااواب  اس بصب  إلدالمصب تالل  اسل   لمده  وطيواني  ن اكشض ما  ذم  ل

حكم اى  ا اسصيدصب  اصة  مصيع لهي ذ    ألقياصم ما غص ه ما  ألقياصم  اصة  اضتت  
 ة اصه ذإلقلصم عأكاه وشساه إذ كيات أك  اس بة تالل  اح اب  ألمد ب . مصيع ذ    

 رصهي و كصاب  اصسصب فساب كين اهي عياغ  ألث  رة لنيء اتط شخلصب شسدبه إذ عكمت
ذم أكوح  ا لا و الا  و اصحتل  اتلحدب عشا   اصسلب و ات يومب . وكين ذاو ما 

ب شسد  ب ألدايب رة وأتص  متلصية  اصح    دند ة مايا    كتي درست  اسلاصب  ا الص
هم ط ملصذ    إلقلصم رة ط ب مايا  احد م يومب  احكم  اس بة طصنتي أطسد  عياه وسل

 ملى  ا غم ما طسا  دالمهم . 

 
 

  



 
 

 اسم الطالب
 بشرى سكر خيون الساعدي

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1954حسين جميل ودوره السياسي في العراق حتى عام 

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 وذيميً  تصز ً وتص ز ويك    اس  ق  اتسيف  عظهدك شخلصية رك  ب ودصيدصب أد ة دوكً  مص
قا مة  و رة فصيغب أطا ثب  و لدهيم  اد اح رة لنيئه  اسصيدة و لقصليده و لدصتي
ت ذ ِه  اشخلصية عيذصتيم  ااك دية  ألتيدتتصب ومنييصهي  ااياغب  رة مسية  ا ي ت ل 

س  ق ؤون  او ألدناصب  ألّن دك دصهي َأا ت  اضدء ملى  اكثص  ما ش اس  قصب و اس بصب 
 ليدتب اسيمب  وام وص ي و ولو  ااك دية مو دك دب أوايع  اس  ق  اسصيدصب و لقص
ة إاى دا  غدك ذ ِه  لطا  .وما لصا ذ ِه  اشخلصية  وأوة و لدصتيمصب  لل َأد 

 فيكه ي   اسصيدصب من  اسدمب َأظشخلصب  ات طدم طسصا دتصل   ا ه واج مصا ن  احص
 وأدهم عشكل و اح رصهي  ولدص تي أّاه أطا مؤدسة دتيمب  ألذياة رة أو ئل
  اثالثصنية  وفيطب  مصصيع فحصفب  ألذياة   اصة واست ط    لديس التطيااب

ب ا يئت عيلفالح  اسصيدة و لقصليده و لدصتيمة  ودمت  اى لنيء  ااواب  اسل  ب 
ديء  ا ذني م  اادصدك و اح  ية  ألديدصب  وإشيمب  اتفيذصم  ااتت    صب  ومملى  طص  

رة   تصصيكه اه ِه  اشخلصب  ومصيعسب اشي هي  افك ه و اسصيدة  ومي َأدهتت عهِ 
 صساد  اامد   اى  احصي   اادصدك ب و ااتت    صب  وَات ي كيات ذ ِه  اشخلصب م

 رصه  احزب   وذد  اسيم  ا ه ط ل  1954ا  اسيم  انشي ية  ر ا وحصم  ملة  أن َأقف من
بصب  احز   اد نة  ااتت    ة   ا ه تسّا طسصا دتصل ما أل ع قيدوه  ووسط لت  احصي 
ل لتصل  دمتدمًي  وذ   ل تسنة أن   اتا    االط ب قلصلب  ألذتصب رة طصي  طسصا 

اسها  ا  اتلكة  ورة  اسكن إذ  مصا  اشي ه  ووليماة رسياصصه رصتي ع ة ما  اسه
بسب  ا تهدكه  ألول  و صطلب دك دب أت ى منفَللب.قّستت  ا دياب ملى م امب وأك 

 ."اشأوه وبد تص  اشي ه  اسصيدة"رلدل وتيوتب  ونيول  افلل  ألول 
 

  



 
 

 صالح عبد اهلادي اجلبوري  اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 تاريخ القضاء يف     العراق
  1958-1921من 

  الشهادة

 دكتوراه

 2003 السنة

 تاريخ حديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اهي ومتي ل ك ب رصه أن واو  ا د اصا ما  اتهتية  اخطص   رة طصي   اشسدب   أل 
غاية لاة ك  ألديس  ا ه ينظم و امهي ووطدكذي   ا   تتكنني  ا دل أن أه قيادن تسا اص

 اداسة ل تكدن م ادًل ما دتصو رئية ذاو  اشسب   ألن  ا يادن   اشسدب  اتش ومب
 اهي  مهتي لداغ رة فصيغصه للا وأن تسص  ه قلدك رة  انظ   الحصي  رة عسا دد ا
ن أن   و إلاسين مهتي طيول  اكتيل رلا تلله   واكا دسصه احد ذاو   وذ   ديااه م  

 لو ماد   اغيتية مسصسصنًي عتي تتودا ملى دطح  ااسصطب   إذ يد فل د ئتًي رة لل
ب   ا د تمس رب ودك تب رة طصيوه   وأن  ا د اصا ذة إطاى  ات دمية  اهيدتب  اسال  

تي عرتا ذني وااو أذتصصهي رة  تصصيك  ألشخيص  ا يا وسها إاصهم مهتب واسهي   
يصلفدن عه ما طنكب ودك تب وإ الع و دو ملى طصي   اشسب  ا ه وسا اه ولو 

 اصة  غايوهاصا عتي ت سل منهي قد اصا مسا   ما طصي   اشسب  اهيدرب  اى وح ص  ك  ا د 
ن ل يادمي أافو ت يذا رة داصل للدغهي   وألدل ذاو يانى ذؤلء  ا ديل  اتش مدن ا

  ملى تطد ة مصئا   وأدن دلصتب وأركيك فحصحب كة وأوة وش  سيوهم قد تب وأتث
 لل قيادن تسا علدك  مسصس لب وما كديل دو مًي رة طصي   انيس   وتالل ذ   ك

ه تتصلكدن  ات دمية  اصة و سلهم مؤذلصا الصيغب قيادن مفصا النيس تكدن ملص  
ة  ب ور لاص يد و اص م    وذ   مي طلل ال د اصا  اصة دنت رة  اس  ق له ه  اط  

ادن  ا ي أمي طصالل  اا  طياة الس  ق ظ ول غص  مسص    دصيدصًي و دصتيمصًي إعين  إل
 وستل  ا ه يانى ملى غص   ألدن  ات صضصب اه ل يلاع  ن يلغى رة ما  ودصز    أو
ه مد د رصه أقالم  اتلححدن عسا ونفص ه ردكً    رص قو لصسايالة مصصياصب طصى ولاح

صنفص  عيا اح  اتحيتم و ااو ئ   اتكلفب    مصللب ل يدل  د لب ووفيدص  مايا  رصل
 طيئ   رة وطاص ه .

 



 
 

 

 إخالص أمانة ماهي عيسى اسم الطالب
 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 االفولغ نهر حوض منطقة يف االجتماعية احلياة

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ اسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ب صتيمصما تالل دك دصة و دص ليئة التدادع  ا ه ونيوات رصه منط ب و ده طدض اه   افداغي ما  انيطصب  لد
دك ياتليع ا ه وفض  - افداغي–اشساة  اخزك وبلغيك  افداغي ر ا ودفلت  اى  ذم  انصيئج  اصياصب : ن اه  إول 

ه   اى مناس  وفلناو ما  اظلتية ول تس ل  طا  ول ول ا غ  رصب و اصأك خصب  لدالمصب عأاه م هدل  اتناو  و انه ي
ين  اى يا   قا واصا  اه يناو ما م وفسية رياصاه شتيل غ ب مددكد منحاكً  مو  ات وفسية  اى  لدفل ثم تأت  ع
د ة لالراحكم  مسيرب  داهي أتث  ما  كبسب كلصدمص  ة مف غًي مصيذه رة شتيل غ ب عح  قزو ا )عح   اخزك(. ن اظيم 

طب  و  مي  اسل قياهم اخزك كين اظيمًي  عدو دصًي تكدن  احيتم  ا وطة  و  اسلطب  ا وطصب و اسلصي رة  ااالد متثلب عخي
م ة طصا اظي(   ر احكم  لد كه و اصنفص ه متثاًل عياتلو  اتستى ) ااو(  و ) اايك(  و )تناك تيقين(  و )تيقين عه

 اتطل ب . وطصب صا ملو للغيك  احيتم  اتطل  رهد فيطب  اسلطب  اسصيدصب و ا   احكم ااى  االغيك وكدن رصه  اسلطب ل

 ااينصب  اطد ئضيصضح اني  م  مهم وذد  ن ملو  اخزك كين ملكًي يصتصو عياصسيمح  ااينة مو دتصو  افئية و  -1
 هدد   ملىيم ًي ذ اصة كيات وصتصو عتطل   اح  ب  ااينصب و ات ذاصب مو  اسلم  ن طكدمب  اخزك تيقياًي وملك

نفدذه اخياسب  ان صا منه  ن ملو للغيك  افداغي  ا ه ت ج عياسصض و ا د  طصى ي غم  لقد م و ا ايئل  ا
 الاتدل رة  اايا  لدالمة .

خزك الد  ال اصش ة  لدتين  استيو ب  اثالثب رة و ده  افداغي وكين الصب  لدالم منهي  لتث  ب رة  -2
اح  ب   ما  لغيك  افداغي   وتصست دتصو  لدتين رة لالد  اخزك لنلصب و رو لغلاصب  اسظتى رة لالد ل

ب  اكلت وكين  ا أه  اتياة رة عسا  لطكيم  اتسصسلصب ي دو رصه  اى  اش  سب  لدالمصب ووكدن اهي
  افلل رصه .

تي رة كً  مد ما  انصيئج  اصة ت ج لهي  ااحع  ن  لاظتب و اتؤدسية رة لالد  اخزك كيات أكقى وأتث  وط -3
 لالد للغيك  افداغي .

يك  اى  االغ  دى  اايا  لدالمة كايا مصسيمح مسه رة لالد  اخزك وكايا كدتة الاواب  احيتتب رة لالد  -4
 د ما يل أماشصدع  احضيك   اس بصب  لدالمصب عتسياتهي ومؤدسيوهي  اث يرصب وغص ذي   متي اصج منه إقا

ظصتب رة ذتصب م اصأثص  ب وبصسياصته   كتي كيات السالقية  اص يك ب أ انيس  اى إمصنيق  اايا  لدالمة و 
   اصتهصا الصس  ف عياايا  لدالمة و احضيك   اس بصب  لدالمصب رة ولو  اا سب ما  لكض .

 

 

  



 
 

 سنان صادق حسني الزيدي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  (.(.19631963--19581958العراق )العراق )سياسة الواليات املتحدة االمريكية جتاه سياسة الواليات املتحدة االمريكية جتاه 
 

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 تاريخ القسم

ملخص  ا دياب أو 
  أل  وطب

ايع ب  احوسصهال  ل  وطب دك دب  اسايا ما دد اب ويك    ادلتية  اتصحا   لم  كص
 يك د  لو اتسيف   ول دصتي مالقيوهي لاول  اتنط ب ورة  ات امب منهي  اس  ق. وطا

س  ق  وتدع ملى  احكم  اتلكة رة  ا 14 ازمنة اه ه  ااك دب ما لا تب قصيم ثدك  
ها عياصهيء طكم ماا  اك  م قيدم  و مي تستى عياس 1963شايج  8وونصهة رة يدم 

تهصا  ا تهدكه  لول. ووأافت  ل  وطب ما وتهصا و كبسب رلدل وتيوتب. مياج  اص
ش  يدو ملا تية وغلغل  ادلتية  اتصحا   لم  كصب رة  اس  ق من  منصلض  ا  ن  اص

لدميدصب لصا .  مي  افلل  لول ر ا ونيول  اسالقية  اال1958وتدع  14وطصى 
وتدع  14و شنطا وبغا د رة ادء مدقف  ادلتية  اتصحا   لم  كصب ما ثدك  

  تصحا. وطيول  افلل  اثياة ما  ل  وطب  ا يء  اضدء ملى مدقف  ادلتية  ا1958
يك ثدك  (  عسا  اصل1963-1958 لم  كصب ما  اصطدك ة  اا تلصب رة  اس  ق الفص   )

ة  اثياع اتدقف و شنطا ما دصيدب  لطالل  اغ بصب ر. وولاى  افلل 1958وتدع 
  ق ماظل ظ ول  اح ب  اايكد  لصا  ا طاصا  اسياتصصا  ول دصتي عسا  اسحيب  اس  

 كصب   وك او مدادمة وسلصح  ا صش  اس  قة عياتسا ة  لم  1959مصثيق عغا د ميم 
   ا  عو افللوهي ونيول  و ذتصب  انفط  اس  قة رة  اسص  وص صب  لم  كصب. وبيا وطصب ذ 

احهي ملياح و شنطا  لقصليدتب و اث يرصب وقا دست  احكدمب  لم  كصب  ع يء ملي
 و اتحيرظب ملصهي كتي ذد  احيل ملصه رة  اسها  اتلكة. ورة  لتص  ديء دوك

حا   اتص  لدصنصيدية رة تيوتب  ل  وطب  و اصة ديءة ع   ء  ظد ذ  دصيدب  ادلتية
ايج ش 8وطصى  1958وتدع  14و يه  اس  ق رة غضدن  اتا   اتتصا  لصا  لم  كصب 
   ق  ء  وحلصلصب رة ادء ميد   افلدل و اصة  مصتاة ملى مليدك شصى. 1963
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دلفيك  اتاينب كأس  اخصتب ذة و طا  ما  إلميك ة  اساو  اصة كّدات دواب  إلميك ة  اس بصب  اتصحا    وذة  ادك ع  اش مة ملخص الرسالة أو األطروحة
ه ما أذم وفض عأا عأكبسب مالمح دغ  رصب  ذة :  اسيطل و ا ال و ا  ف و الح  ء  رضاًل ما مصنيء اصأك خصب  اصة طايذي هللا 

 تصو اً  فياحًي يكه مت   اتد اىء رة  اتنط ب   إذ كين  اتصنيء  ا ئصن الط     اص يكه لصا  اسيام  اس بة و اش ق  لقلى   عيمصا
طصى   اش ق  وص ة   ا ه دسل منهي م كزً  لاطالق دصد   اتسلتصا  اىأط يم  اسفا  اص يك ب . رضاًل ما مدقسهي  لدص  

 صا  ن ت  اسوحدات  اى ميفتب  ا د دم رة  اسلدك  احايثب .و ا د دم قاصلب م بصب مااياصب دّنصب  ات ذب   غير  ب   مص
  و  منهي  ق   ذيدديم  ء رة  اس    ادذيلصب. قصلت أك ء رة مد نهم  لفلة  اكا أرضلهي شهيد   ا د دم أافسهم عأن أفلهم ما

 ما  مد مل . وذنيكو دص  و  رة متين  وأدسد   وحيدً   اّم مادً  كاص ً  ما  ا ايئل    اصة وندمت رليئلهي لصا عح  ب وب  ب
واب د اهصيك ديذتت رة ل وع ذ    لوحيد ملى ديطب  لطا   رة ديطل متين  تين منهي:  ا ضيء ملى  ا د   اا وغياصب   و 

منهي   صب الظهدك ى  اس ب اصسيكبب   و اشغيل ل  طياصي عياص يك   ومنيرسصهي الاول  لوكبصب  لت ى . متي أويح  اف فب كيملب ال د 
م يلل   ل د دم ا لوحيد  ا يدتة  ا ه وفل  اى أن تكدن قد  عح  ب أقل ت ل  طياصي  و اط وهي رة  ااا تب  اى درو و اصية 

اول ي مو  ا  واكا منامي شس ة ل  طياصي عأن رة م اوكذي مهيدتب  ا د دم  وذاو عسا ولفصصهي ف  ميوه ات وك رة مصيذهم
  لاهم  ا  فنب(  لدناصب   وبسا وثاصت افدذذي رة  اهنا  رااأة عياصحضص  اض ب  ا د دم   ا يا مّاة أمتياهم ما أمتيل ) 

اا  طياصب احتلب   ي  اى  اصخطصط و اصهصؤ اض ب قد   ا د دم  ا او ديءة وقفد  لدده مّا افدذذي  اسصيدة و اص يكه  متي درسه
 1820 دم ميم . عساذي م اة ل  طياصي  وفيقصب مو شصدخ  ا د  1819  وولصهي طتالة  كين آت ذي طتلب ميم  1805 لواى ميم 

شكل ميم عاستياة دم عشكل تيص و اسيطل  دتصت عيوفيقصب  اسالم  اشيملب  مّاة أديس دصيدب  اص سصم و اص زئب رة أميك   ا د 
وكيات وري   يدتصب    إذ وّقو أكبسب شصدخ ما  ا د دم  لوفيقصب  وب او ش ست متلصية  لافليل و لا سيمية د تل  لميك   ا 

يم ملا دلطين ذصم  ي  اًي عأن وأت  كغاب  لافليل     ًي متلصًي  إذ أملا  اشص   ل   1866شص   ا د دم دلطين لا ف   ميم 
اًل  إذ    د  افليل كأس  اخصتب و دص الاهي ما  اشيكقب   ركيات أول محيواب  دص الل ا أس  اخصتب   اكنهي ام وستّ  1867

حيواب هللا م  دصطيع شص   ا د دم  ا ايا ) تياا لا دلطين(  كديمهي  اى  اشيكقب  اكا د مين مي قيد  اشص  طتصا لا ماا
م ولاع أن  اصة أدة  اى مدد  كأس  اخصتب  اى  اشيكقب  اكنهي ا1900   دصت ة طصى وريوه ميم 1869 دص الل ايدحب ميم 

   لمص  ل   إل أن ذ    لدص الل ام يل1908شهاة محيواب  دص الل أت ى  قيدذي ذ ه  ات    اشص  ديام لا دلطين ميم 
ما  طكته    لا ديام   ا ه وتصز مهاه عتصز ة منهي  دل  وذاو رة مها  اشص  دلطين  1921 ا دتة اا  طياصي عه طصى ميم 

 طياصي رة . وك او مسيكاصه  اتسصت   النفدذ  اا  طياة  ووشكصكه رة اد تي ل   1948طصى ميم  1919 اصة  مصاة ما ميم 
 ً  صصا   مصأثاسياتص   اتنط ب  رأفاح ل او كمزً  التسيكاب  اد نصب النفدذ  اا  طياة رة ديطل متين تالل ط اب مي لصا  اح بصا
ات صب  اصة كية  اس بل او عياتا  ا دمة  اس بة  ا ه مّم  اتنط ب تالل ط اب  اثالثصنصية   ما تالل   المه ملى  الحض و ات ال
  ً أدصسه مادوا تالل مو د ديطل متين   وكين تشص ك رة كثص  منهي . أمي  اتصز   اثياثب ركيات وش صسه الصسلصم و اث يرب   وذاو 

ن ميمب   يطل متيما  اتا كس   دلب  اصهي  اتاكدصا ما  اس  ق و اسسددتب مسصفصاً  ل او ما  لاصسي   لقصليده  ا ه مّم د
ا  انفط ماصن صب و ميك  كأس  اخصتب تيفب  ما تالل  احلدل ملى رد ئا  لمصصيع ة  اتتندطب الش كية  اا  طياصب رة م ياة  

منهي واو    ككيئز إذ و كزة  اسصيدب  اا  طياصب  تالل ط اب مي لصا  اح بصا  اسياتصصصا   ملى ماو اشيء  اتطيك ة  اتااصب  
 . لدن اصددصو  لطصكيك ة  انفطصب  ووددصو  ا د ما  اسسك  ب  اا  طياصب ما تالل  اشيء ماد ما  اتطيك ة 
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ملخص الرسالة أو 
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ًي مياتًي اه أميم طصل  اط  دشة مكياب م مدقب مسصح ب  لصا ملتيء مل ه ر ا كين و طا  ما  لا  اسلتيء  اتياكصصا  أولض عكد 
 ه  لث يرب مل تي تظه كوأدلصًي ريااًل  وكداًل ع ذاً  وكمًي  ش يمًي ل وأت ه رة  اح  ادمه لئم. وقا  ام ألد عك   اط  دشة. 

يذلصب رة  ا  رضال ما وضلسه  عسلدم  الغب  و لتايك وملدم  اش  سب  و اصيك   و لدب  و  المه  اد دو ملى إتيم  اس ب
  لدصتيمة و اسصيدة   اايطثدن رة ويك    اس ب  واصب  اتهتب ي دو إاصهياتلدك ملاك  ما  اتليدك  أل و إلدالم.و سا كصيب د  ج  

 و لدلة  وذد تتصيع ما غص ه ما  اتليدك  اصيك خصب عياخليئص  اصياصب:

مل     رة قد و  ول ما تلفيءذك ه كثص  ما  ألتايك ما كديل  إلدالم  أل  - اصاد ب وطسا  اص وصب و ألتصصيك.ثياصي: -أول:
م اغص ذم متا و صاياة  ذك ه عسا كو تية  ألقامصا  كيألفتسة  وألة ماصا   و اسصاة  و اش -ا  شايا و ألمد صا و اسايدصصا.ثياثي:

صسل  خصب مّتي ي اصيك  ذك ه  اكثص  ما  افد ئا - عسي:ك يص ك  از ما ما أثيكذم  اصيك خصب و ألدلصب شصئي م تدمي رة كصب مسص لب.
 اسصيدب و لقصليد و لدصتيع  و ألدب  وغص ذي.عي

وم و اهنا  س و ا  ذك ه عسا  ألتايك  اصيك خصب  اتهتب ما  ألااان ومل  و اس  ق وبالد  اشيم و تايك و   ئض ما  اف -تيمسي:
 و الصا وغص ذي ما  احضيك ة  ألت ى  اصة أتا اي منهي.

  -ألوة:وأمي  اتأت   اصة أت ة ملصه  رصتكا إدتياهي رة  

 إذتياه  ألدنيد رة  ا و تية و ألتايك و ألطيديع. -أ        

 إذتياه ذك  عسا  اتليدك  اصة  مصتاذي  أو ذك   ا ديل  ا يا أت  منهم. -ب       

 ا له  ألوذيم و اخ  رية ما دون وسلص  ي ك . -ج       

 ا له  ألتايك ملى مالوهي ما دون غ بلب ول وتحصص. -د       

لى اه أاصه.ومذك ه كثص  ما  ألتايك رة غص  مداو علدك  مصنيقضب ما دون أن تشص  إاى ذ     اصنيقا  أو ينص  -ھ        
داه عسا ا رة رل ا غم ما ذ ه  اتأت  ي ى عسا  اا كدصا أن اكصيب د  ج  اتلدك أذتصب كاص   ما  انيطصب  اصيك خصب وقا وضت

و را ك تدمب عسا  تثل عت طضيك ة مصاياصب  اث يرية وذة  اس بصب و افيكدصب و اصداياصب وذة و  ألتايك  اصيك خصب  انيدك  من داب ما
اخلص ب   افك   ألدالمة. مي ما ايطصب  اتضتدن رل ا تيض  اط  دشة رة دك دية مست ب تيفب رصتي يصسل  لاك دب منلب 

 بيانساب ات صتو ومسص اله ما تالل ونظصته.و  وا وك  وددده وأديس  تصصيكه مؤكا  ا وك  وتطدك  ذ    اتنلب ا هب ما
مية  وج و اصز شمب ثتب اسالقب  احيتم عياتحكدمصا ط ص  اط  دشة ملى إل  ع اظ  ه  ل اصز مية  اتص يللب رفة م يلل  ادلء و اطي

وأككياه    احكم صكلصبملى  احيتم وط  ال مصب رة مزل  احيتم إذ  أتل لهي رة م يلل ط دق  احيتم رة ر ض  اس يب.ورة وفلصل ذ
 وج ألقياصم وشاحكم   مفلال  احايع رة  ادع ك  وأذتصصهي وش وج وففية  تصصيك  ادع   و إلميك  ودو مة  دصسياب  اخلصفب عيادل 

د ب أإلدالم  تصصيك  ألمص  أو  اد اة. وأذتصب  ا ضيء وففية  ا ياة.وق ك  اط  دشة قد ما  اح ب أو كتي وستى رة ش ع  
ا نا  ا وو داية  يه  ا نورصتي يصسل  أما د  ا صد  ووسائصهي و لذصتيم عيا ندد و تصصيك  ا يد   ألتفيء وففيوهم وو دايوهم  اح ب 

 و يه قيئاه اصح ص   انل  ملى  ألما ء.
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صا د عسا  ن  تتلت مدادع  ااحع عفضل ما هللا ودفلت  اى م تدمب اصيئج منهي : م
اه لصه وآم اسلد ب لذل لصت  ا ددل ) فلى هللا  فدل  اخلفيء  افي تصصا  اى  لفدل 

 رصسيلودلم( ذاو  انسب  ا ه طيول  اكثص  ما  اتؤكتصا و اايطثصا  اكيكه وذاو عي
  اا ذيناصل و ب و اتي ين لهي  اا اح ج و اا  ذصا  اغص  مسصتا  ملى  ثايوية قي سب النس

  تصالل ما  اامد  اامد   افي تصب ذة دمد  قيئتب عحا ذ وهي ووخصلض وتيم  ل
مد  و اا مد   انز ك ب لدتيمصلصب ومي وف ع منهي ما دمد ة كياامد   ا   مطصب و اا

ت  ول الامد   افي تصب اظيمهي  اخيص ما طصع  اصنظصم و لاصشيك ركيا  اتسصسلصب 
ظهدكذي رة  اتغ ب ملى شكل م يان التنيظ   و اتحيوك  مو  ات  ذب  لت ى 

ة مل   فاحت دمدوهم  تث  ونظصتًي طصع  فاحت م ياسهم  اتدددد  ذنيك   ور
و  وس ا رة  ميتا تيفب تش ل ملصهي  اخلفيء  افي تصدن  افسهم رة د تل  ا ل  

ما   يمو  لعذ  ود ك  احكتب وغص ذيرة  ات  تز  اصة  وداوذي رصتي عسا مثل  ا
اب م و وذد تتثل  اتنيفب  اتهتب  اصة  وداذي  اخلفيء  افي تصصا منلب د مة  اامي 

ن  قال  تاص   رة  اامد  مهتصه ونظصم  ات يان  اخيفب عياامد  وم اهي ملى  اخلصفب
 مدوهمد واو  افي تصدن تطد ة ماكودب ومنظتب انش  تس اذي عيمصايكه  ميم  اامد  .

غلاصب  ة  لريتصيكو  اهي وقصًي منيداًي و كاصب منيداب طصع لاءو  دمدوهم رة  اتغ ب ذ
 لة  اة و  ب و اصة  اغ دت رصهي  اا وك  لواى الصشصو ملى يا  اا مصصا  احلد  اا ب  

ولو  دفصين  ا يا  كدلهتي  لميم دسف   اليدق )ملصه  اسالم  (  اصهي شكل وددد
 . تصب  ا ايئل ميمل ا يح الامد  وذاو اتي م ل منهم ما قد  ووتسو عياس صا   افي
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اصب  ألاتي  ألاتياصب من  إمالن  ادطا  –أواحت ذ ه  ااك دب أن  اسالقية  اا  طياصب 
صهي وطصى د دج طكدمب  اتحيرظصا  اا  طياصب لزميمب دعك ئصلة  أث ة ر 1871ميم 

    ات  –عيااكدب  ألديس مالقب أاتياصي مو  ااول  ات يوك  اهي و اتصتثلب عيانتسي 
ذ ه  طصهية غوكودصي. ركيات  اغيتب  ا ئصسب اسصيدب أاتياصي  اخيكدصب تالل  اتا   اص

اب اى ملإ ااك دب وصتثل لصسز ز مالقيوهي مو ذيوصا  ااواصصا  وقا و لت من   اصدفل 
ألمد م  وطصى محيواب عستيكك  احثصثب رة إميدوهي تالل  1873 ألعي     اثالثب ميم 

سًي ايع . وام تكا  ذصتيم عستيكك لصسز ز مالقية للاه مو ذيوصا  ااواصصا1879-1880
اصب ا  اتدقو  ا غ  رة ألاتياصي  طصع وحصط لهي دول ما  وأن إمكيما ر    لل م

-1756محيكبب أاتياصي ملى ما  داهية أم  و كد كتي طا  تالل ط ب  اساو دند ة 
ادب منامي طيكبت ل ودصي ثال  دول   كودصي و إلما   دك ب  ا ومياصب  ات  1763

ح ص  وطاوهي ما دون ور اسي   رة وقت و طا. وألاه اصن عيدصطيمب أاتياصي و
اصب  طصتي لطصفيظ عيلاز س و الدك ا  ر ا ودب أن وكدن مالقيوهي مو ر اسي دصئب  و 
انتسي مو    االع ط ب لصنهتي أم  قيئم  ما ذني ديءة أذتصب وسز ز أاتياصي اسالقيوهي

 ه و يه ات   وكودصي  ولدصتي كودصي  اصة أمطيذي عستيكك أذتصب كاص   رة دصيدص –
 ودصي ك يك   ألوكبصب. رياغيتب مزل ر اسي ومنسهي ما  احلدل ملى طلصض ولدصتي  ا 

َم اِ ر اسة تسنة محيكبب أاتياصي ملى داهصصا. وذ   تفس   –ألن وشكصل طلض كودة 
لاب مّا عستيكك  ألطالل اا للاه كيلددًي.إن إمطيء عستيكك أذتصب الحفيظ ملى م

للحب ماب  اش قصب ملى أاه اصن ااالده ما  ألعي     اثالثب د ة لالده إاى  اتسأ
ديءة   ات   وكودصي  وما ذني –رصهي  ا او و ر  ملى أتب تطب وصف  ملصهي  انتسي 

ل ل مص طتيدب  اتسصشيك  ألاتياة افك   و سصم  ااواب  اسثتياصب  اصة وففهي عأاهي
ياصي اصه أاتيج إوحص  اايكود  ا يلل االاف يك   ا ه يهاد  اسالم رة  ا يك   ألوكبصب   ا ه

 . ياتي كيات وهال إاى  احفيظ ملى وطاوهي  اصة ط  صهي 
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ج  اصة  انصيئ م  أذعسا  ن م َا هللا وسياى ملصني عفضلِه إلا يع ذ ِه  ااك دب . للا ما ذك
ب اسلتصودفل إاصهي  اايطع   كتي  ن  اد دب يامداي ألن اضو م تدمب ما  اصدفصية  

 ل مالقبلل  ألوأوًل : ونيواني رة  اف. رتا دتلب  انصيئج :  اتفصا  ازمالئني  اايطثصا 
ة دادمي لدصش  ق عيا  آن  اك  م   وقا ودااي  ن  ا  آن  اك  م كين أطا أذم  ات

تسدد  ماك  ب  اصة أثيكة  ذصتيم  اتسصش قصا   ذ    ألذصتيم  ا ه لاأ من   وقت اش قص
ي م( طصا وتت أول و دتب لوصنصب النص  ا  آاة   واصسصت  عساذ1143إاى دنب )

 كاص  ً   ه لاأودااي  ن ذ    ألذصتيم  ا الغية  ألوكبصب   ااك دية و اص دتية إاى مخصلض
 لصب ص ب الا رو  ااينة  ا ه كين تح ك و غ ه  اسعتدادع  ا  آن  اك  م . ذد اص

 اصة  ذا ل لدصش  قصب رة  اخدض له ِه  ااك دية   ل لل و دده ذ ِه  اس لصب احد  أل
قا  اينصبوضسهي  اتؤدسب  ااينصب  اتسصحصب .وما  اتؤكا  ن ذنيك دو رو أ ت ى غص   ا

ة للي رتص  ا قا شها  وخدمتت ذ ِه  ااك دية   وقا لطظني  ن  ا  اصا و انلض  أل
ومنهي   آن   ااك دية  ا  آاصب منا  اتسصش قصا   منهي مي ذد يهصم عيا ياب  الغده ال 

 ن  تالطظمي يهصم عيا ياب  اصأك خة   ومنهي مي يهصم لصفسص   انلدص  ا  آاصب   و ا
دن ثياح غيااصب ذ ِه  ااك دية  اصخللصب وشص ك علفب و طا  و   اًي وذة  ن مؤافصهي

 :  ن ما كل مي ما شأاه  وأتصا  اثغ  ة وا يج  اضعض ملى  انص  ا  آاة . ثياصيً 
  ااك دية  لدصش  قصب ومن   ق اصا والض   أت ة واحع رة مدادع وأك    انص

رة   ا  آاة   ومتلصب  ااحع ذ ه   قا ديكة عيو يذصا : لو يه  ألول كين ياحع
ب ة و وصألاهم ي ون  ن منل   ازما ام تسياج روسلسل عمنة انزول  اسدك  ا  آاصب   

اد ماشغل  اسدك  ا  آاصب   وألاهم تفضلدن  ن يصسيملد  مو  ا  آن ككصيب وأك خة .  
 .ما  اتسصش قصا عتدادع إميد  و وصب  اسدك عحسب عما ازواهي  
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ا ياسعصين و سعدرست  لطا    اصيك خصب رة  رغياسصين  اكثص  ما  اايطثصا  اى كصيعب  ااحد  و ااك دية معا  رغ
ى  دهيمب  ت ى رة ذ    ات عيل اغنع 1973و1929 ااحع رة  اصطدك ة  اسصيدصب رة  رغياسصين لصا ميمة 

 مصععاة  رصعع    احكععم  اتلكععة  اصععةذعع ه  افصعع   مععا وععيك    رغياسععصين عيلطععا    اسصيدععصب  اتهتععب     ذ شععهاة 
ااعيكد  لعصا  طد اة  كبسب و كبسدن ميمًي وطدك ة دصيدصب و قصليدتب و دصتيمصب   وقا وز منت مو رصع    احع ب  

ن مععا  لوحععيد  اسععدرصصة و ادلتععية  اتصحععا  ودععسة كععل منهتععي االدععصحد ذ ملععى منععي     انفععدذ رععة  رغياسععصي
اعع ه  دععصتياب  احكدمععب االاضععتيم   اععى  طععاى  اكصلصععصا   رععة  ادقععت    عع  و ععاتم  اتسععيما ة  لقصلععيدتب ل

  دععصطيمت رصععه  احكدمععب  لدععصفيد  مععا ذعع    اصنععيرن رععة  احلععدل ملععى مسععيما ة مياصععب  ععدكة رصععه  اععاالد
واعت ذع ه  قصليدتًي و دصتيمصًي   وطدات  ااالد ما م صتو قالة  قطيمة مصخلض  اى م صتو عك مة ايمة . طي

 قععت  اععى ط  اضععدء ملععى ذعع ه  انععد طة  اسيمععب رععة  اععاالد دصيدععصًي و قصلععيدتًي و دصتيمصععًي   ووط ااك دععب وسععلص
ب ك   اخيكدصع و يذية  ااواب  اسصيدصب وقدوهي  اسسك  ب وادمصب  احكدمعب و اادعصدك و اانعيء  لقصلعيده و اص عي

 ة ول منهععي عععياصطدك مععو  ا ععدى  اكاعع ى ودول  ا ععد ك . دععيءة ذعع ه  ااك دععب رععة عععيلصا     تععصص  ااععيب  ل 
    مي  ااعيب  اثعياة ر عا تلعص ااحعع مالقعية 1973-1925 اسصيدصب  اا تلصب رة  رغياسصين لصا ميمة 

 ب   ثعم قسعم رغياسصين  اخيكدصب مو  ا دى  اكا ى ودول  ا د ك  ا غ  رة رة  افص   افسهي   مو م امب وتيوتع
 1747معيم   اصيك خصب من  اشدء  رغياسصين دواعب طايثعب اايب  لول  اى ثالثب رلدل   ونيول  لول  اخلفصب 

وط قععت رصععه  اععى  اصكععد ا  لدصتععيمة و اسصيدععة لرغياسععصين مععا طصععع  اتدقععو وو كصاععب  1929طصععى مععيم 
ب ب  لرغياصع ات صتو  لرغعياة  اس قصعب و الغعية و اله عية  لرغياصعب   ثعم  مطصعت ااع   مخصلع   معا قصعيم  ااواع

خيكدصعب   ل  ع  اسصيدة  ا ه طا  لصا  لم  ء االدصحد ذ ملى  اسلطب و اصعأثص  ة  او ا 1747 احايثب ميم 
    ذ قسععم 1953-1929 مععي  افلععل  اثععياة ر ععا واععحت  رصععه  اصطععدك ة  اا تلصععب رععة  اععاالد لععصا  اسععيمة 

واعو  صعة افلل  اى ماحثصا كئصسصا ونيول رص     طكم محتا ايدك شيه و فعالطيوه  اسصيدعصب و لقصلعيدتب  ا
ه  ا عسعاه  لنعمرصهي دميئم  احكم  اتلكة و اشيء مؤدسية  ااواب  لرغياصب  احايثب ثم وس اه االغصصيل اصسصلة 

    ادطصععا محتععا ظععيذ  شععيه  اسعع   عتسععيما   متيمععه  اعع يا وداععد   د ك  شععؤون  اععاالد واتععا  مشعع  ا ميمععيً 
 ايع .  اصهت عيدص ياصهم اصااأ م طلب دايا  ما ويك    رغياسصين  اح
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غعياصصا دتعدل  اا وأواى ماد ما  اايطثصا دك دب  ألوايع  اسيمب رعة  اخلعصج  اس بعة رعة  اح اعب  اصعة دعا ت 
و  اغزو  التنط ب  من  مطلو  ا  ن  اسيدس مش   اتصالده  ما تالل دك دصهم ألذم  ات  طل  اصة م  لهي ذا

تسععت  اع ه دععيء  ثعع   لدصكشععيرية  ا غ  رصععب  ومعا ثععم وفععداهم إاععى  اهنععا طصعى غععزوذم  اخلععصج  اس بععة  رص 
 بة.اا وغياة رة  اتحصط  اهناه و اخلصج  اس  الاك دصا مسلدمية مهتب ما كل م طلب ما م  طل  اغزو  

اة وبسعاه  غص  أن أطاً  ما  اايطثصا ام ياكس اني علدك  مفللب دوك وأذتصب متلكب ذ مز قاعل  اغعزو  اا وغعي
اخلعصج ومي وفلت إاصه آا  ك ما افدذ دصيدة و قصليده دسلهي ما أتاع   اكصياعية  اسصيدعصب  اتددعدد  رعة  

ص  ملععى مععا  مععان وم  تععز منععه  و ألذتصععب  اصععة شععكلصهي مععا تععالل ذاععو رععة  اصععأث  اس بععة مععا تععالل دععصط وهي
 اتايشعع  ملععى أواععيع  اتنط ععب مععا دهععب وملععى وحكتهععي عطاصسععب  اددععدد  اا وغععياة رصهععي مععا دهععب أتعع ى  

وعيك    و اسكيس ذاو ملى  اصسب أوايمهي  اا تلصعب و اخيكدصعب. وكغاعًب منعة التسعيذتب  اتصد اعسب رعة كصيععب
-1500ج  اس بعععة وإتتعععيل طل يوعععه  اتف عععدد   أكوأيعععت كصيععععب ذععع ه  ا دعععياب  اتسنداعععب ))متلكعععب ذ معععز  اخلعععص
 معب وأكبسعبم((. وذة دك دب ميمب ألوايمهي إعين  اغزو  اا وغياة رة ولو  اح اب.ق ّسَم  ااحعع إاعى م ا1622

ب ومداععحًي  ألذتصعع رلععدل وتيوتععب  ونععيول  افلععل  ألول  ألواععيع رععة متلكععب ذ مععز قاععل  اغععزو  اا وغععياة 
يده  ا غ  رصعب التتلكععب عيانسععاب الخلععصج  اس بععة و اسكععيس ذاععو ملعى مععي وفععلت إاصععه مععا افععدذ دصيدععة و قصلعع

 ا وغياصصا.مكنهي ما أن ولسب دوكً  طيدتًي رة  اصسب  اسالقية لصا دول  اخلصج  اس بة قال م ةء  اغز    ا
صععيد   مععز ووصاععو  ات  طععل  ألواععى مععا ذاععو  اغععزو ع ودكس  افلععل  اثععياة أذععا ل  اغععزو  اا وغععياة اتتلكععب ذ

 م.1515م ومي و تب ذاو ما أطا    صلب ولو  اتا  طصى وري   ألتص  دنب 1507أاادكص ك دنب 
 أمععي  افلععل  اثياععع ر ععا دععلط  اضععدء ملععى مد قععف عسععا  ا ععدى  إلدععالمصب  اكاعع ى ) الععفد صا   اتتياصععو 

اا تلصعب   معز و اخلعصج  اس بعة و اسكعيس ذاعو ملعى  اصسعب  ألواعيع  اسثتياصصا( ما  اغزو  اا وغعياة اتتلكعب ذ
يدعصب مي  افلل  ا  عو و ألتص   ر ا دكس  اصطدك ة  اسصأم.1587ومي شهاوه ما وطدك ة دصيدصب طصى دنب 

ة إاعسيل رعرة  اخلصج  اس بة و كواي هي عت تل  اتصغص  ة  اسصيدصب ملى  اسيطب  ااواصب و اصة ديذتت مسعًي 
 د اا وغياة رعة  اتنط عب ككعل وبعيألتص متلكعب ذ معز  وشع ست ملعى قصعيم وحعياض فعفده إاكلصعزه اطع انفدذ  

 م وبياصياة د دج  اتتلكب عسا أتث  ما ق ن ما  ازما.1622 اا وغياصصا ما متلكب ذ مز دنب 
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     معا دذممتيلشو رصه   اه تتكا  ن اسا وتسو  اد رايا  ا اد )  لاكلد دكسدن( عسعيد وهم وو ياصعاذم وكثع
 عيان قا  غت ملى  اسعكين  ا عاميء  لفعلصصا معا  اكلعت و لياصع  صا  قعا لع عة  ثيكذعي عشعكل دلعة ملعى  ات

ول  متعيل   احكتيء( وام تكا اهي دا  لاكلصز ب.رفة عيدئ  لم   ام وكا  ات يان  اد نصب منصظتب) م يان 
فعاكوهي  و ق ب ميتضفة ملصهي  اهي م يان  واصغيككصعب  واعم تكعا ذنياعو وتصصعز رعة  ا عد اصا  اتشع مب  اصعة  

ا مععكغععم  دعع  ء منيقشععية ملصهععي مععو  اتلععو عشععكل تشععاه متلصععب  لدصشععيك  و اتلععيدقب مععا اععان  قلصععب متثلععب 
قلصعب  لعى  ن ذع ه  ا عد اصا اعم وتثعل  ك د  شعسب عيتتلعه  لعل مثلعت  مضيئهي وضفة ملصهي  العفب  اشع مصب. م

د. و ذععم  واصغيككصععب.  ذ  ن م لععن  احكتععيء مثععل شعع  حب  قلصععب اععم وتثععل  ل اسععاب قلصلععب دععاً  مععا دععكين  اععاال
واسععل  ذععم مععيتتصز م لععن شعع مصب لاهععي فععاكة رععة م لععن وشعع  سة مععيتتكا  ا ععدل رععة كععل  ا ععد اصا  اهععي 

لععى دععلطب مد ع ععب  اععى دععلطب  اتلععو مععا تععالل متيكدععب ط ععه رععة تلععو ووسصععصا وونلععصب  احكتععيء طلععداه م
 اتلععدك كغععم  اهععي دععلطب  كواطععت ع ععد  وافععدذ  مضععيء ذعع    ات لععن مععا دهععب وقععد   اتلععو رععة ذصتنصععه ملععى 

اد   مضيء  ات لن ما دهعب  تع ى  واعم وسعصنا  اعى أه قعيادن مشع ع  ملتعًي  ن  تثع   اتلعدك  اتخلعدمصا كعي
يء  لصهم دفو  اعاميء و لاحع  ل معا  اخطعدج  و  اتاعيدئ  لديدعصب  اصعة كدعتهي اهعم م لعن  احكتع ما اصا

   لع ع  لثع متيتسنة  ن  ات لن ام تكا مسصااً  عسصيدصه  ع ء  اتلدك.ديء  افصح  اندكميااه لنصعيئج كعين اهعي
اصغيككصعًي يمصعًي لعاًل منعه  و ملى م لن  احكتيء   ذ لال  دته وو كصاعب  مضعيئه ووظيئفعه. ريفعاح م لسعًي  قط

د ذعو ن مي ايره  اتلو واعصم  افعيوح اعم تكعا عياشعةء  ا ايعا لعل  قصلع  ملعى  اشعيء م لعن  اعيرة و لصعاه 
م لععن  اتلععو ملععى غعع  ك ميتععين مستععدل عععه رععة دوقصععب ادكمياععاه  واسععل  اهععال مععا وك ء ذاععو كععين  قلععيء 

طكتهعي و و مطيء  انلصب  لتا  رعة  د ك   اعاالد  دكسداة - لمضيء  ا اميء  ا يا ينحاكون ما  فل  اكلد
ااطياصععه  اصععة ورععاة مسععه مععا ادكمياععاه.ومتي يالطععظ   ن  انلععصب  لتاعع  اسععا  ا ععد اصا  فععاح مععا طلععب 

 فعالطصدن   اتلو   ل  ن ميطلل ام ينطا  ملى كل  اتلدك  ا يا دي و  عسا واصم  افيوح   ذ ل ع منهم ملدك
تعع ى نعع ه  اثياة. العع يا كععين لفععالطيوهتي  ثعع  عععيكع ملععى اشععدء وظهععدك رئععب  مثععل  اتلكععصا ذنعع ه  لول وذ

 ا ذاو كياتشيككت رة  اا اتين رصتي عسا و فاحت مد ع ًب الفئية  اص لصاتب ما كديل ديا و قطيمصصا رضاًل م
افععصح   ولععو  لفععالطية طععيرزً  الايكواععية رععة  اتطيااععب عح ععدقهم  دععصنيدً  ملععى ولععو  لفععالطية. وبعع او رععين
 تيفععًي  اندكمياععاه تتثععل  انععد    لواععى اتاععاأ  افلععل لععصا  اسععلطية  وذاععو لن واععصم  افععيوح دسععل اععه م لسععيً 

  قصل  ملى  لمدك  اصنفص تب..
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 ا ا كشفت  ااك دب ما دتلب اصيئج مهتب منهي :
يو ععيه عقيمععا  لاطععالق  ا صععد   اس بصععب  لدععالمصب  ظهعع ة  ااك دععب  ذتصععب لنععيء ماينععب  ا صعع و ن اكععة وكععدن 

ة  اصح  ع   اتغ ب و لااان  اصحل محل ماينب  افسعطيج و تصطعيج  اتاينعب  مطعى دمتعًي ميدتعًي ومسند عًي اح كعي
  اس بصب  لدالمصب رة  اتغ ب و لااان.

ب كتعي  اعى مع ب  اتغع   تشفت  ااك دب  ن ماينب  ا ص و ن اتت لصا ظه  اصهي كل ما  اسع ب  اد رعايا  اعيرب
لدعالمة اتت  دنيدًي  ت ى ميشد  رة  اتاينب رة ظل  انظيم  اسصيدة  ا ه  وداه  لدالم  و ن  ات صتعو  

صعه لهب اتعي ملرة  ا ص و ن كين م صتسًي  دالمصًي مصتيتسعًي   كتعي  ن  اسالقعية  لدصتيمصعب و اع و عط كياعت مشعي
لمع  دمععم اشع  ئح  لدصتيمصعب لد دعطب  اعزو ج رصتععي لصنهعي وذع    رعة  اتعان  لدعالمصب  لتع ى    ذ  شععص كت  

  اصتيدو  لدصتيمة.
 اصعة آمعا   ظه ة  ااك دب مشيككب  ات أ  لتصهي  ا دل رة متلصية  ااريع ما  اتاينب وما  ا عصم و اتاعيدهء

 لهي دكين  اتاينب.
صعب وتيفعب مية  اضع وك ب الحصعي   اصدمت او كشض  ااحع  ذصتيم  اخلفيء و اعدل  و لمع  ء رعة وعدرص   اتسعصلز 
 مصيه  اش ب وقا متاو   اى  اشيء  اتد دل عغصب ودرص   اتصيه التصااب.

د معو اتعي  ظه ة  ااك دب  ذصتيم  اس ب  اتسلتصا ومن  وقت ماك  ما لنيء  اتاينعب  اعى إاشعيء  اتسعيدا و ا 
 ث ذعي رعة اشع و لدصتيمصب و اسصيدصب رضاًل ما  اهي ما  ذتصب رة طصي   اتاينب دد ء منهي  ااينصب و افك  ب 

  لدالم و الغب  اس بصب.
ة  اعاينة  ر عة  ااك دب وفدل ماد كاص  ما  اسلتيء و اف هيء  اى ماينب  ا ص و ن اكة تسهتد  رة لعع  اعدم

 و افكعع ه وكععين دّلهععم مععا  اصععيعسصا  وقععا شععهاة  اتاينععب اهضععب رك  ععب وملتصععب اشععطب وقععا كععين  دععيس ذعع ه
 نهضب  ااك دية  ا  آاصب ودك دب  احايع  اناده  اش  ف عساب ود را  اسلتيء و اف هيء ملصهي. ا

ا مععتتععي كشععفت  ا دععياب  ن ماينععب  ا صعع و ن  فععاحت وسععص طب مععادً  كاصعع ً  مععا ملتععيء  لمععب ومععيقادك مععاد 
  الحيعب و اصيعسصا  اتدددد  رة  اتاينب  ل داصل ملى ذاو .

اسلعدم ينعب  ا صع و ن  اصعة فعيكة عتثيععب لعؤك  رك  عب وملتصعب اشعطب قعيدة  اعى لعع   ظه ة  ااك دعب أذتصعب ما
 واش ذي رة  كديء  اتغ ب و لااان.

اصعل و اعح تشفت  ااك دب عين ماينب  ا ص و ن شعهاة كو دعًي و يك عًي ومعيوطدك  لدعد ق رعة ذع ه  اتاينعب  ل د
 ًي و يك ًي مهتًي اصل  ف  ااضيئو.ما ذاو  ا و ج   وبيلايرب  اى مدقسهي  اسصيدة  فاحت ددق

  ظه ة  ااك دب  شصهيك  ا ص و ن علنيمب  لاس ب و از دة
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هععي عسععا  ن  تتلععت عسععدن هللا ذعع ه  ااك دععب  اصععة ط فععت ملععى  ن وكععدن  ا فععياب و ااقععب  اسلتصععب  دععن قد م
ة  اسلعدك رعالدفدل  اى  اح ص ب  اصيك خصب    و اصة ونيوات  دك دب )  لوايع  اسصيدصب رة  اخلصج  اس بعة 

  ااح  ا ( .  – لدالمصب ( و اصة  قصل ة ملى  قلصتة ) متين 
  -يع  ذم  انصيئج  اصة وم  اصدفل  اصهي عيلوة :تتكا  ت  
ضععصيع    ن  افعع د  اس بععة رععة ذعع ه  اتنط ععب قاععل ظهععدك  لدععالم وبسععاه و ثنععيء  لطععصاللة كععين تشععس  عيا  -1

 ومنععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ظهععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععدك  لدععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععالم ومخي اععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب  اناععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 
ب مععا  اصسعع ) فععلى هللا ملصععه ودععلم ( لذععل متععين و ااحعع  ا عشععكل تععيص و دععص يعيوهم اععه كععين ذاععو وساصعع  ً 

 وشخلصب  اف د  اس بة وكغاصه عياصح ك و استد و ا رسب . 
االد اسصيدعصب الع ل  ع دوك  ا ايئل  اس بصب  اتصتصز  مثيل ماا  ا صن وبك  لا و ئعل وقعاكوهم ملعى  لد ك     -2

 وتيفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععب دوك آل  ا لنعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاى رعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة
 م تين .  
 ج  ن  ذععععععععععععععل متععععععععععععععين و ااحعععععععععععععع  ا مععععععععععععععا تععععععععععععععالل وسععععععععععععععيملهم مععععععععععععععو ط كععععععععععععععية  اخععععععععععععععد ك   -3

 ه ذععرضععال مععا  ا   مطععب (  فععاحد  ملععاكً  مهتععي اصعع و ج  – ان ععا ة و الععف  ب  – لع كقععب  –)  لعياععصب 
 صب  اح كععععية  اععععى  لقععععياصم  ات ععععيوك    كتععععي  ن عسضععععهي مثععععل )  ا   مطععععب ( قععععا وععععأث ة عياتسص ععععا ة  افيكدعععع

 ) كيازكدشصصب و اتيادبصب و اخ مصب ( . 
 كبسب رة  اسلدك  لدالمصب ذة  ن  قياصم  اخلصج  اس بة  ل   -4

تصب متين  ن  ذ)  اس  ق و ااح  ا ومتين و لطد ع (   وذة  قياصم م بصب عش  ًي وويك خصًي ودغ  رصًي   و 
صع كداه ما ط و ااح  ا  ا ه ذد مدادع دك دصني   كين عساب مدقسهي  ا غ  رة  ا ه اسب دوك  كاص   وبيكع 

  صي . ر   د  ااح   اتصددط وذد       لوليل عياهنا و الصا وش ق طل ب وفل مي لصا  اش ق  لقلى وبال

 وقا كين ك ئاه رة كل مي  وكدوه    اصدفل  اى  اح ص ب قاك  لمكين و اصتسو عياتنهج  اسلتة .
 . اصدرص هللا واة  ووتصيمي  طتا هللا وسياى  ا ه  ميانة ملى  وتيم ذ ه  ا دياب طتاً  كثص ً   صاًي مايككًي رصه 
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صياععية دسععاه كشععها وععيك   وكصععين  ااواععب  اس بصععب  إلدععالمصب رععة  ا عع ن  ا  عععو  اه عع ه وحععدلة كاصعع     ريافلععلت مععا 
  إلدعالمصب ووأدست أت ى   ركيات  ااواب  افي تصب إطاى ذ ه  اكصياية   و اصة أفاح اهي شأن كاص  رة ويك    ااواعب

 ا ز ع     وملى أا ياهي اشأ كصين دايا دتة عيااواب  الالطصب  وسست كقسب ذع ه  ااواعب اصشعتل لعالد  اشعيم وملع  و 
 0شتيل  اس  ق و اصتا وبسا أك اة  اتش ق  لدالمة و 

 تععين اشخلععصصني مداععدمب  ااحععع )لهععيء  اععايا ق  قععد  (  إلدععهيم  اكاصعع  رععة فععص وك  ذعع ه  ااواععب ووثاصععت أدسععهي
 دبة و ادفةوقد ماذي ووددصو طاودذي    عسا  ن وسنم أكرو  اتنيفب رصهي وفدًل  اى ايئب  اسلطين فالح  اايا  ألي

أدته رة  دوكه و صسيظم واصشتل كل م  ر   ااواب   واصخط عفخ  و مصز عملى م    اخالرب التلو  اتنلدك  واصسصت  
ن معا  اعه كعي د ل ذ ه  ااواب ما تالل إدهيميوه رة  ات يلة  اسسك  ب و اسصيدصب و است  اصب و إلد ك ب   ملى  ا غم

ح ال صا فعال  إل معو  اسعيلدذ عسايء   اسال صا  ا يا منسد  أقالم  اتؤكتصا معا  ادفعدل  اصعه كأق  اعه   ركعين ل يع ك
ه طع   اايا و  اسز ز و  اسعيدل  و  اتنلعدك   رعيذصم  ااحعع رعة ألع  ع ذع ه  إلدعهيمية ورلعلهي متعي كعين تغطصهعي ع سعاِّ

 ألدعسا )ثم وط ق  ااحع عشكل كئصن  اى  اظلم و اصشد ه و ا ع تب  اصة وس ض اهعي ق  قعد  معا قاعل  ألدععيء 0مش وع 
  ة (لا متيوة ودالل  اايا  اسصد 

ذاعد  ا قصب معي ذرص دتني اهم   وم اني كصاهم  اصة قاطت عه   وبصنني ادع  اسخ  ب و اصهم  اصة ق رده لهعي   وأثاصنعي ملع
اععى ع ععف   اصعه مععا مععامهي   وأواععحني طياععب  اسالقعب العع بط لععصا كو تععيوهم وطكيتععيوهم و ألدب  اشعساة  اتلعع ه  وفععدًل 

  ا اح  ألت ى الثياة.  وبطالن  دميء  ألول ومام فحب  اصسيب كصب
نعدن واحا اددع ذ ه شخلصب  ألمصع  لهعيء  اعايا ق  قعد   اع ه وفعض معا قاعل منيوئصعه ععياظلم و اص اع  و اخاعل و ا 

  ذعل اشع اي و اسفب و  اي :ذعل كعين لع  ء معا ذع ه  اعصهم  اصعة كصلعت اعه عوك  وبهصياعي و اصعة ع عا رصهعي ملعى مع وك  ألتعيم
 يك خصعي عسعاوثصا ميمي  ذل لصّني أتالفب اسيدوه وولءه ااواب  إلدالم  ذعل  العفنيذي ففحية ويك خه  ات صا  ما  ثال 

كرعا  ن شا  ألدب ملصه ذ دمعه  اغصع  ماع ك  ذعل  ثاصنعي  ن كلتعب )طكعم ق  قعد  ( اصعة كياعت داعصال ملعى  اسعخ  ب و 
  لدصاا د عياسلطب و اهصتنب ذة ما مخ دية  ألدب  اشساة   

ذي ورة ثنيتي تب  اصيك    اصة ل و طم  تيات  إلديعب ملى كل ذ ه  ألدئلب محدك ذ ه  ا ديابذل  دص د ل  ءوه ما محك
 اسلصعي  أملة وكديئة ما عمالئة  لاب  ااك دعية0 اكثص   ا ه ام تس ل و اكس ما شخلصب  ألمص  لهيء  اايا ق  قد 

 0غلفهي غايك  انسصين  ن ل يص كد  ويك   مثل ذ ه  اشخلصب طاصن  اكصب وكردل  اتكصاية  اصة ت
تصيمهععي  الععال  و اسععالم ملععى تصعع   ألواععصا و آلتعع  ا كدععدل  اها تععب محتععا لععا ماععا هللا  ألمععصا وملععى آاععه  

 0 اتصيمصا وفحاه  اك  م  اتنص اصا 
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ة هتب ريصتصو  اخلصج  اس بة عأذتصب تيفب رة  ااك دية  اس بصب  اتسيف     اكداه طل ب م         
ة   ع  ااواك  الوأذتصصه  لقصليدتب دسلت منه محد  ة اسصيدصصا  اس بصب و ااواصب   إذ  ن مدقسب  إلدص  وص 

صطدك ة لى  ا  ولدصتي عسا  تصشيل  انفط رصه   وقا ديءة أذتصب دك دب وأك   ولو  اتنط ب   عياص كصز م
 صحا  (.  ب  ات اصة شهاوهي أطاى  ااول  اد ما  رة م يل  اصطدك  اشيمل   إل وذة )دواب  إلميك ة  اس بص

لصية  اشخ ين م اك  اه ه  ااك دب  اسلتصب  ألتيدتتصب    ااحع و اص لة ما دوك و طا ماورة ادء ذاو ك
صز يا رة د  ات ااواب ووطدكذي   و اصأتصا ملى دوك  اف   و اس بصب  اصة كين اهي  ألث   اكاص  رة ظهدك ول

ل مدقسه ا تال   تسا وم إلطا    اصيك خصب   لدصتي  ن  إلاسين   ومن  لا تب  اصيك   وطصى وقصني  احيا  
صب ب م بوم يل متله و تصليفه   محدك  اصطدك  ااش  ب .واتا ذ    لو يه ديء  لذصتيم لاك دب شخلص

اس بصب  يك ة تلص صب كين اهي أث ذي  اكاص  رة  إلطا    لدصتيمصب و اسصيدصب و لقصليدتب رة دواب  إلم
 ال مال اهصين "  ا دل  ا ه  ذصم عيإلميك ة رض اتصحا     ولو ذة شخلصب " اشص  ع يا لا دلطين  

يع ه رة هدد د ذصتيميوه  اكاص   عياد ا  اس بة  اصكتل ل او دهدد ما دا ده .  وور ي ا او و دصكتيل ا 
ند اي مذ    اح ل   ديء  تصصيك مدادع  اشص  ع يا لا دلطين  ل اهصين ودوكه رة  اسصيدب  اس بصب  

دك دب  صب ما    اخلصج  اس بة  اتسيف    وذاو اتي وسصح ه ذ ه  اشخلصب  اس بأل  وطب  ااكصدك ه رة وأك 
  ع ة مصساد ا ي و ذصتيم رة مؤدسيوني  ألتيدتتصب  اس بصب متدمي   و اس  قصب ملى احد تيص ,لدصتي  اه قام
 اسصيق  ة ذ  وتامية  كاص   االاه   رضال ما مد قفه  اتصتصز  و اا متب ا تصو أقطيك  اد ا  اس بة . ور
 وطدكذي ماحا  و دصسياج  أل  وطب دوك  اشص  ع يا لا دلطين أاع اهصين رة لنيء دواب  إلميك ة  اس بصب  اتص

     ت ى .أدهب   ودوكه ومد قفه  لت يلصب و افيملب رة  ألوايع  اس بصب ووطدك وهي  اسصيدصب ما دهب 
لاطالقب  و ا ه مثل  1971ثياة ما كيادن  ألول طادة  ااك دب اصااأ ما وأك   إمالن  لدص الل رة  ا

م أاف ص   ,  ين ,  اتصا صب اانيء دواب  ألميك ة  اس بصب  اتصحا   اصة وظتا) ألدظاة , دلة ,  اشيكقب , م ت
اأة  ااواب ل, ومن  ذاو  اصيك    1972 ا صد ا ( طصى  اصح ت لهي أميك  كأس  اخصته رة  اسيش  ما شايج 

ب م طل  اادصدك  اتؤقت , وأاصهت  ااك دب لدري   اشص  ع يا , وقا أدال  اسصيك ملى ور  مياص ملصه
 وأك خصب مثلت دلسله م هته ما وأك    ألميك ة  اس بصب  اتصحا  .    
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-1971ب )تظه  ما تالل دك دب مدادع  اشص  ع يا لا دلطين  ل اهصين ودوكه رة  اسصيدب  اس بص       
اصه ن  ود م(   عأاه يصتصو عفك  أفالطة   وذاو ما تالل   أد  ئيوه  إلفالطصب  اصة أقام  ملصهي 2004

دصتيمصب  إلفالطية  ل  طصع دسى لاوكه إاى  ا صيم عسلسلب  ما 1964طكم  اتنط ب  اش قصب ) اسصا ( 
 وع لا رة و لقصليدتب   ردقو ملى ميو ه لنيء  اتؤدسية  إلد ك ب و اصسلصتصب و الحصب   ملى احد ديم

 ة  دصت شخلصصه اصن رة  إلميك  افسهي رحسب لل ورة  إلميك ة  ات يوك  اهي أتضي . ورة  اسصيق افسه
تلت دتصو   اصااأ طتلب وطد   ش 1966لد ظاة ميم أد  ء وه  إلفالطصب طصنتي وسلم م ياصا طكم إميك  أ

إاى  درسه اد طة  احصي  رة ألدظاة   رة وقت ام ت ا رصه أه ذصكل أد كه الحكم عياتسنى  اتس ول   متي
ب سؤواصوشكصل ونظصتي طكدمصي إفاك عتدداه  م ددمي وضتا إاشيء م لن  اصخطصط  ا ه  ت  ملى ميو ه م

وص سا و مم  ما  اشص  ع يا عيادطا    وماذي  اساصل  ألرضل انهدض وو ام  ألكدم تطط  ألمتيك  اد دسب . 
ى طد   ألواذ  اخذ ه  الدك  ما تالل دسصه اصح ص   وحيد تضم  إلميك ة  ات يوك  للدظاة    ذ عيدك اى  وخي
 صة ي  اذي ا وداحد ذ    لوحيد منامي أكدل إاى طيتم دلة تيك ب " لدظاة"  يااي إاصه  ن ي دم لنفسه  احا
وسيع   احد  ااالده   ولو  اخطد  كيات  اتحفز اانيء  وحيد ثنيئة رة عيدئ  ألم   مها رصتي عسا إاط   

أم  ا صد ا   ألوحيد  ا ه  احى دايمة رشتل ) لدظاة   دلة    اشيكقب   م تين   كأس  اخصتب    اف ص   
 ك  اشص  ع ياة  اس بصب  اتصحا  (.  ام وكا أركيم رت ب )دواب  إلميك  1971( اصسلا ما وشكصل دواب ميم 

تشص كب ا   اما  ادطا  عسصا  ما  كض  اد قو   ر ا أدصنا ملى أدن ثيلصب رة  اصأك   و ا غ  رصب و اس ص
حاود قلصتة  اتل  إلو اتلياح  اتصايداب , عكداهي ما  ات دمية  ألديدصب ا صيم  ادطا  و لاص يل لهي ما  ات ي

ااول  اصسيون  اس بة  ألودو . وملى ذ    ألديس تين  اشص  ع يا ما  اا مصا إاى قصيم م لن  إاى  ات يل 
اوكذي لا  ا صيم نهي م اخلصج  اس بصب    ا ه ماه  ااميمب  ألديدصب اصأمصا  ا د   ا  وصب ااول  اتنط ب عتي تتك

 وبيافسل كين نط ب و اسيام أدتو.رة تامب  ألمصصا  اس بصب و إلدالمصب و إلدهيم  رة فدن  ما ودالمب  ات
 صيديةاصأدصن  ات لن فا ه رة ونظصم  اسالقية  اسصيدصب لصا  ااول  اخلص صب ما دهب , وونسص   اس

ز وصتص أن  ا   ب  اثيقاب الشص  ع يا  دسلصه يصاو دصيدب تيكدصب  .  اخيكدصب لصنهتي ما دهب أت ى 
لصغلب ااه ودصلب   عكد ي  اس بصب   ذ  مني  عتااأ  اصضيما  اس بةعيااللدميدصب و اتد قف  ا دمصب  اتؤ ا  ال ضيت

اس بصب ياة  ملى مد مل  اف قب و  اصتزق   ودالطي احل دتصو  اتشيتل  اصة ود ده  ألمب ,وبتي تح    ألم
دياب  ي إاى اتشص كب . وما  دل ذاو  أتا رة كل  اتنيداية  وقدل دواب  إلميك ة عكل ث لهي وإمكياصيوه

   دصسيد يء  اس ب   ووحتل مسؤواصصهي ما  دل  دصسيد   ألكض  اس بصب  اتحصلب   ورة م امصهي   ألش
 ق  اس    ا اس  اش  ف   ورة  اسصيق افسه ما  لذصتيم  متل ع ها كاص  لت يل  اح ب  اصة د كة لصا

   (1988 -1980و ي ن )



 
 

 

  

 مها وضاح عبد األمير احمد االعظمي اسم الطالب

الرسالة أو عنوان 
 األطروحة

 هـ334-132 رافيةجلغاحلياة االجتماعية يف املشرق اإلسالمي يف ضوء املوارد ا

 دكتوراه الشهادة

 2008 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يفتب مه ذ ه  ااك دب  لتيدتتصب قتني لصحايا  اتش ق  إلدالمة عيلك اة  اتتصا  ما ش ق عغا د ف
ض  لك   اخالرب  اسايدصب طصى طاود  الصا  ورصتي ما  ذاو رياهي وخدم محيذتب اه.رة ذ ه  اا سب ما

حت وميشت شسدب مصندمب شكاًل ومضتداًي  دصطيع  إلدالم ل دياصه  استحيء  ن يؤث  رصهي و دطاذي 
ما  لى  ا غماد ئه.ا ا ميشت ولو  اشسدب طصي   دصتيمصب كغصا  رة  تث  دد ااهي رة ظل  إلدالم م

وودااي  لتصالل  اد اح لصا مكداية  ات صتو   وذة طصي  لوخلد ما ونيقا وغ  عب رة عسا  لطصين.
  بطهموما تالل  ااحع  ن  اتش ق  لدالمة دكنصه قدمصية مايا   ذتهي  اس ب و اف س و اص ك  كيات 

 طيعا  دصمن  افيوحدن  و اص ك ذم مالقب دااصب رياف س ذم دكين  ااالد  لفلصصا   و اس ب ذم  اتسلتد
فب كتي ما دهب  ت ى دكا  اتش ق رئية مصندمب اكل منهي  طكيم تيإن يؤكا وددده و ا ع إاى  اسيطب  

هدك هاة ظ اهي ميشت لصفيمل مو  ااواب  اسايدصب.ا ا  مصن   ذل  اتش ق  لدالمة مخصلض  ااتياية  وش
 ت دتصسهي رة وفاض رة ظل  إلدالم  اايا  استيوه دتياية دتيو ب كيانل  اصب و اصهددتب  رسيش

ساصب ا لمظم.ووفشت لصا  ذل  اتش ق مسياة ما  لتالق  احتصا  منهي و ات مدمب وكيات رة  اغياب 
تش ق ها  اراسا  الفية كياتك  مثال قا وكدن لنظ   ااسا تل ي م مدمي اكنهي وكدن ايرسب  طصياي.ا ا ش

ما  هضب مت  اصب ذ ة  يعو مصتصز  ذ وم رة ذاو  اسها لنيء م تدمب لدالمة رة  اسل   اسايدة ا
.  ا  .تتي  اتؤدسية كلهي دخ ة اصدرص   اخامية النيس كياتسيدا و اتا كس و ااصتيكدصياية و احا ئ  ..

  يلةشها  اتش ق  لدالمة ط كب ملتصب و دسب  انطيق وتثلت عظهدك ماد ذيئل ما  اسلتيء رة شصى م
  ف  ذم ما  اء  تثين  اتش ق  اتناو  ا ئصسة اهؤلء و ا  را  اتتصز السيام  لدالمة  ا  ك عسلتي اسلم  ذ ك

 ديماوهم لصئصه ملى ذاو رياسيطد  إاى  اتان اصغ و   اسلدم عتد كد رك  ب.

 
 

  



 
 

  

 اسم الطالب

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1970-1956العراق/دراسة تاريخيةالتعليم العالي في 

 ماجستري الشهادة

 2008 السنة

 تاريخ القسم

ملخص  ا دياب أو 
  أل  وطب

َست ماكدب ال يادن لاغا د           صت  1908يم مظه ة أول لد دك  اصسلصم  اسياة رة  اس  ق منامي أدِّ تِّ د 
 اسوقا وأدست ع )ماكدب  اح دق(  وطدكة عسائ   اى )تلصب  اح دق( وما َثم   اى )تلصب  ا يادن و اسصيدب( 

 ل  اح ابها تال اصسلصم  اسياة رة  اس  ق قا شذاو كلصية ومسيذا كثص     وظه  ما تالل ذ ه  ا دياب أن   
الحصح  سيكه م ازمنصب  اصة دا ت ط اب  ا دياب دهدد  كاص   و دصثنيئصب رة داصل واو  اصسلصم  اسياة رة 

ياب  اتتصا  لصا وللا  ما  ا دل  ن  ط اب  ا د0 مسص شا  لص يكب  ااول  اتص امب  ألت ى رة ذ    اتصا ن
ع وتد  14ا شهاة وحدلة مهتب رة مخصلض مصيديا  احصي   ولدص تي عسا ثدك  ق 1970و1956ميمة 
ة م طلب دايا  رة طصي   اس  ق  اسصيدصب و لقصليدتب و لدصتيمصب  وبتي إ1958 يذ   اصسلصم ظن     اصة م ا 

يااي ما نيل دي دصتيمصب م واطب عياظد ذ   ألت ى رة  ااالد  يصأث  لهي و ؤث  رصهي  ركين ما  اطاصسة أن 
يع صهي دى ما ذ ه  اصحدلة رة مصيدينه  اتخصلفب درست عه  اى  اصطدك و لاص يل  اى م واب ما  ا قة أدت

 0ث يرصب ب و ارة  ألمد م  اتنل مب  وقا  وضح ذ   عيوسيع د ئ وه  ووساد أاد مه ووطدك مؤدسيوه  اصسلصتص

رة  خ   صاومة  انيس   ألم   ا ه ع د ما أما د  اوفيطب ذ ه  اصطدك ة ع يد  أما د  اسكين  و عدتيد 
ِصح ن سية رة مات ديم اصسلصم  اثياده  ودرو  اى  اصفكص  رة إت يد  اتنير  لدصصسيب  ألما د  ا ايا   َرف 

   ذ  ب   اس  ق  اتهتب  منهي:  اتدفل و اال   و اسلصتياصب  وديمسية أذلصب  مثل:  احكتب و اتسصنل
رة  ص يك ميم  ألمظم  وأفدل  اايا  و اإلة أذلصب أت ى  ذة:  ااك دية  لدالمصب و ع ياب وأدصن كلصي

 رنعِّظتت فاك  ا   ك ع ميد  ونظصم  ا يمسية  اس  قصب 1969-1968ورة ميم   اف ه رة  ان ض  اال    و 
صية لعتدداه  ا يمسية و اكلصية و اتسيذا ونظصتي دايا  وأاِغصت رة ادئه ديمسب  احكتب وبسا  اك
د رصي اصساُّ او والو اتسيذا تتي أاح  ماد ما  لقسيم  اسلتصب عيلقسيم  اتتيثلب اهي اتا  اكلصية  ألت ى وذ

لى مافيق  ألقسيم ذ ة  اصخلص  اد طا و عدو دهي رة ماد ما  اكلصية ِمت ي تسيما ملى وخفصا ط م  ل 
أدهزوهي  ودطصاو اسلتصصا الاك دية  اتتيثلب   اصسلصم  اسياة ميمب وو يكب  اتش رصا و ألديو   و اتخصلصا  

و ااحع  فاك قيادن الصسلصم  اسياة 1970ورة ميم ذا ل مدطا. لد ك ب ومنيذ هي  اسلتصب اص دد  اى أ
اسلتصب سية   اسلتة  اعص  ملى وأدصن وع ك   اصسلصم  اسياة و ااحع  اسلتة  اصدطصا مسص   مخصلض  اتؤد

ش ل  ادع ك  وو 0ل منهيج ميم وضسه  ااواب  ووصداى  ادع ك  وطاص ه ووح ص هو اصسلصتصب  اسياصب  ما تال 
واي  و دصب  عتددب ذ    ا يادن ملى  ا يمسية ومؤدسب  ااحع  اسلتة  وونعِّظم  اسالقية  اث يرصب  اخيك 
 0 ذلصب ااسثية  مسصهارب وطد    اح كب  اسلتصب و اصسلصتصب  و لش  ل ملى  اتؤدسية  اصسلصتصب  أل

 



 
 

  

 مظهر عبد علي جاسم اجلغيفي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 الفنون احلربية يف الدولة العربية اإلسالمية حىت هناية العصر العباسي األول
 م (861 – 622هـ / 247 – 1) 

 دكتوراه الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

صة ه و اعسا  لاصهيء ما كصيعب ففحية ذ ه  أل  وطب عفضل ما هللا داحياه ووسياى وودرص  من       
ذع / 247 – 1ونيوات )  افندن  اح بصب رة  ااواب  اس بصب  إلدالمصب طصى اهيتب  اسل   اسايدة  ألول 

ة تصب وودتخة و ااقب  اسلوقا كين ك ئاه رة ذ ه  ااك دب وانة  اتنهج  اسلتة  اصيك   –م ( 861 – 622
لى مإل  عه مدادع  ااحع و   اتا تس رب مي وتصو عه  اس ب  اتسلتدن ما را ط بة رة ا اح ص ب  اصيك خصب 

ال مصب ق ا ه يلص  عه و سصح ه وواسه رة إ يك يصد ر  وكوح  اسل  و سصنا إاى  اح يئ   اتداد   انحد
صتي ر هيأذت ب ماثدثب لصا ثنيتي  أل  وطب و تكا إت يعودفلت  ااك دب إاى اصيئج كثص   ومصندم – تل شةء

 : تأوة

اه ألى مص  ة إتضيح  اتفهدم  اسيم و اشيمل الفا  اح بة ومنيف ه عسا أن كيات وصنيعمه  آلك ء و اصفس -1
ى يك ملم تدمب مسيكل ومهيك ة وإلا مية ومد ذب يصحلى لهي  ا يئتدن ملى شؤون  اح ب اصح ص   لاصل

ح بة ذة افا  اأمي منيف  ذاو  افا ر ا وم  اصدفل إاى أاهي ثالثب منيف  أديدصب ي وكز ملصهي   ألما ء   
كل  داصح مسنىوووم   إلدص  وص صب "  اسدقصب " ورا  استلصية "  افا  اصساده " و اصكصصو " را إد ك   اتس كب "

 ظصتيةو  اسنيف  وبصا  اصنمنل  ما ذ ه  اسنيف  وطسم  اخلط  احيفل ااى كثص  ما  اايطثصا لصا ول
  اسسك  ب رلكل ما  اتفهدمصا مسنى تيص عه . 

ااسا  إاكيك  ملى  ا غم ماكين الفندن  اح بصب رة  إلدالم د وك وتصا إاى مل  مي قال  إلدالم  -2
قصياصب  ة تا  كين عسصطًي إل أاه أتسب  اتحيكب  اس ب عأاهألط صب  مصالك  اس ب افا  اح ب مو  لمص  ل 

ت ص ً  ركياصهي كثأاهم ل مد  رة عسا  اتسيكل  اح بصب ووت اد  مل   إذتين اهي أث ذي رة مسيكك فاك  إلدالم 
 مس كب ذه قيك مؤش ً   ت يلصًي اتكداية را  اح ب ملى لا تيوهي . 

رة  للغ  ألث أ  فب كين الس صا   اسسك  ب  اس بصب  إلدالمصب عحكم  ااثيقهي ما  ا  آن و اسنب  اناد ب  اش -3
 امد  دصطيمت  ا وقا كدم مالمح  احصي   ا ايا  الت صتو  إلدالمة ركين  ا هيد ددذ  ذ ه  اس صا 

  افا ب عسهداب و س  مايدئ إلدالمصب اظ ً  اتي وصتصو عه ما تليئص عيافصيطهي وم واصهي أن وسصدم
 بة را ط  اح بة ااى م ب مي قال  إلدالم وااى  ألمم  اصة وسيمل مسهي  إلدالم ووتكنت أن وله ذي رة

 ةص ا وسيا  ال  إدالمة تياص تيص ومصتصز لهي   وكين  ا  آن  اك  م و اسنب  اناد ب  اش  فب  اتلاك 
اس صا  تفهدم  عذاو ألن  افا  اح بة ااى كل أمب ي واط ؛ منهتي  اس صا   اسسك  ب  إلدالمصب رنهي  اح بة 

  اسسك  ب منا ذ ه  ألمب   

 



 
 

  

 اسم الطالب

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 األوضاع السياسية في الخليج العربي في العصور اإلسالمية

 دكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ القسم

الرسالة أو ملخص 
 األطروحة

 د مهيقعسا  ن  تتلت عسدن هللا ذ ه  ااك دب  اصة ط فت ملى  ن وكدن  ا فياب و ااقب  اسلتصب  دن 
ة  اسلدك  بة رالدفدل  اى  اح ص ب  اصيك خصب    و اصة ونيوات  دك دب )  لوايع  اسصيدصب رة  اخلصج  اس

  ااح  ا ( .  – لدالمصب ( و اصة  قصل ة ملى  قلصتة ) متين 

  -يع  ذم  انصيئج  اصة وم  اصدفل  اصهي عيلوة :تتكا  ت  

صيع   عياض  ن  اف د  اس بة رة ذ ه  اتنط ب قال ظهدك  لدالم وبساه و ثنيء  لطصاللة كين تشس   -1
 ومنا ظهدك  لدالم ومخي اب  اناة 

 اصسب ما  ) فلى هللا ملصه ودلم ( لذل متين و ااح  ا عشكل تيص و دص يعيوهم اه كين ذاو وساص  ً 
 وشخلصب  اف د  اس بة وكغاصه عياصح ك و استد و ا رسب . 

االد سصيدصب الك   ا ل  ع دوك  ا ايئل  اس بصب  اتصتصز  مثيل ماا  ا صن وبك  لا و ئل وقاكوهم ملى  لد   -2
 وتيفب دوك آل  ا لناى رة

 م تين .  

 ج  ن  ذل متين و ااح  ا ما تالل وسيملهم مو ط كية  اخد ك   -3
و ج ذ ه رضال ما  ا   مطب (  فاحد  ملاكً  مهتي اص   – ان ا ة و الف  ب  – لع كقب  –)  لعياصب 

 ب فيكدص اح كية  اى  لقياصم  ات يوك    كتي  ن عسضهي مثل )  ا   مطب ( قا وأث ة عياتسص ا ة  ا
 ) كيازكدشصصب و اتيادبصب و اخ مصب ( . 

 كبسب رة  اسلدك  لدالمصب ذة  ن  قياصم  اخلصج  اس بة  ل   -4
تصب متين  ن  ذ)  اس  ق و ااح  ا ومتين و لطد ع (   وذة  قياصم م بصب عش  ًي وويك خصًي ودغ  رصًي   و 

صع كداه ما ط و ااح  ا  ا ه ذد مدادع دك دصني   كين عساب مدقسهي  ا غ  رة  ا ه اسب دوك  كاص   وبيكع 
 صي  ر   د  ااح   اتصددط وذد       لوليل عياهنا و الصا وش ق طل ب وفل مي لصا  اش ق  لقلى وبال

 تة ..وقا كين ك ئاه رة كل مي  وكدوه    اصدفل  اى  اح ص ب قاك  لمكين و اصتسو عياتنهج  اسل

 .اصدرص   واة  صه وهللاروتصيمي  طتا هللا وسياى  ا ه  ميانة ملى  وتيم ذ ه  ا دياب طتاً  كثص ً   صاًي مايككًي 

 



 
 

  

 اسم الطالب
 چهيثم عبد اخلضر معار

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 سليمان فائق
 يحياته ومنهجه التاريخ

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة

 تاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 اغزو ة  يا ماودفلت  ااك دب  اى  دصنصيدية مصساد    ر ا أوضح اني مّتي و ام أن  اس  ق وسّ ض  اى  اسا
 ليدتب ألدناصب  وشهاة أكاه مسيكك وأمتيًل ط بصب  أث ة عشكل و اح رة  اند طة  اسصيدصب و لقص

  تحالل طة ما واذدك و او لدصتيمصب  لل وطصى أوايمه  اث يرصب منهي   رأفيلهي مي أفيب ولو  اند 
 ا غم    ملىوبت ةء  اتتياصو إاى طكم  اس  ق  شهاة أوايمه وغص ً  و احًي  ولدصتي رة  ا ياب  اث يرة
ند ة دشهاة ما  اكد ك   اطاصسصب و إلاط  عية  اا تلصب و اح وب  اخيكدصب  اصة وخّللت م طلب طكتهم  ر

لم   مد   اسفب  رألد   اتحلصب  احيتتب و اسلتصب عيافئب  اتث طكتهم  ذصتيم عسا  ادل  واسيئهم و اص يك و 
    اصة اصيك  وأذله  وأاسشد   احصي   اث يرصب رة مان  اس  ق  اتخصلفب   لم   ا ه أث  رة ط كب واو ا 
لغية سا  اأمصيعة رة ولو  اح اب عأت   الغب  اس بصب مدقو  الا ك   اكداهي اغب  اصأاصض   اى دياب ع

طا    د  ألدى  وأتضي شصدع  انزمب  ألدلصب رة  اكصيعب  وأوايع أغلب  اتؤكتصا  اتنهج  احداة رة  ألت  
تب طكم ة لا  اصيك خصب.وكشض  ااحع ما  االتية  اصة و كهي ذاو  اسها ملى  اتؤكخ دلصتين ريئ  إذ واا ر

ل ما  مد م ظير ةوو اث يرصب كتي  د ود عيشي آت   ادل   اتتياصو   ا ه شها مهاه أذصتيمًي عياح كب  اسلتصب
اص كصب   الغب وكو را و كت أث ذي رة شخلصصه ومسصد ه  اث يرة.أواح  ااحع أتضًي أن دتصو مؤافيوه كصات عي

ب شفه  اح االل كوملى  ا غم ما قّلصهي ر اهي لّصنت اني مسصد ه  افك ه  وأذتصصه كتؤكخ  ريد  اصيك    ما ت
ة و ّلة ريّد  ع  وذاو لصاو ا  لطا    اصة م  لهي ذ    االا ومحيولوه  ا مهتب ما ويك    اس  ق  احاي

ث  لصه رة أتل كصي اح يئ   و ذصتيمه  اتصز يا عيا د اب  اتخصلفب ما ويك    اس  ق   ا ه لا  و احًي ما تال 
ل ميم  عشك ثهما م يل ما م يلة  اكصيعب  اصيك خصب.وواصا اني ما تالل مؤافيوه أذصتيمه عياس  ق وطد د
أاه  ل ملى ذاو اااصوأاّه ام ينظ   اصه عتسزل ما وأثص   ا دى  ات يوك  اه  وام تكا مؤكتًي كدتصًي الاواب  و 

ة رة وصاو ذ وم ام تكصب مؤافيوه عتسيما  أطا  ادل  أو ازول منا كغاصه  لل رسل ذاو لا رو شخلة  وأذصتي
ا  ن  ق  رة افيوه قام شصئًي داياً  رة كصيعب ويك    اس  وأوضح أن كل و طا ما مؤ   ألطا    وواو نهي.

ا م  رضاًل  ك  اه اصيدو مش  رع ) ويك   عغا د ( ذد دك دب ألطد ل  اس  ق  اسصيدصب ومالقيوه عيا دى  ات يو 
صو اتتياذاو وط ق ألوايمه  ألقصليدتب وم يلة كصيعب أت ى . و) ويك    اتتياصو ( ذد كصيب ونيول  

ة م وقا وضتا ما  اصفسص  1831ئب طكتت  اس  ق من  منصلض  ا  ن  اثيما مش  طصى ميم لدففهم ر
اس  ق  ب رة و اصحلصالة مي ذد داي  عيااكس   و) ويك    اتنصف  ( ذد أول دك دب اصيك    ا اصلب  اس بص

ثيئ  الد  ظصمودوكذي رة كدم دصيدصب  ادل  رة  ا  ن  ات كدك . و)  ا ديئل  ات ادب ( ذد أول دتو وون
  .صب رصهكظم مي وذك   تظه  أن  اتؤكخ دلصتين ريئ  كين ك ئاً  رة مس شاه  اخيفب عسها  اناد  و اسها  ا  
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ملخص الرسالة أو 
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رة   ثاصت دطدك  ا دياب  ن مالقب ددن عيددة غلدب رة  وديج  ا صش  اس بة  لكداة  وملى  لتص
متل  لكدن وديج  لنيء  ا ايئل  لكداصب كيات قد ب ومتص ب  رفة تالل دت ومش  ا دنب ما  اخامب رة  

 مو  لكداصصا  ما       لوليل  اشخلة  و ما      و اتم  اخاميةغلدب ملى وتصصا مالقيوه 
شها ويك   و اتسيما ة علفصه  اتسؤول  لد كه ما مني    اايدتب وبساذي قيئا  ال صش  اس بة  لكداة.
ا      مياد  ك لكدن  اتسيف   ا يع ة مايا  اغلدب  ل عذي متله ملى دمج  اااو رة  ات صتو  لكداة   ذ 

هم ل او اوصيح نصا  لنيئهم رة  ا صش  ورصح  اتا كس اهم رة دلو  ا ناتب  يصسلتدن  ا   ء  و اكصيعب  و و 
كثص  فاح ادال  اص قصب  اصاك  صب  طصى  فاح عسضهم قيد  كصيئب  وما       لاصظيم رة دلو  ا ناتب  

عفضل تامية   اااوه   ت   ا صش ما  لد   اااو ب مد كد مياصب ثيلصب  كبتي لول م   رة طصي   ات صتو 
لى ماايب غلدب  ت ام الشاين  اااو دال  ااتدل رة  احصي   اسيمب الاالد  و اتشيككب رصهي  مو رصح  

 اشاين  ذ  ت مل  مصه اصح ص   لاضتيم رة دلو  ا ناتب ما مخصلض  ااد ده  اس بصب  ا   اب ما  لكدن   
كداة ت طسدن  الحيكى  اد دسب ما  دل  لاصحيق عيا صش  ل ما قايئل  اس  ق وددك ب وا ا و اح يع 

دتصال   طياةو لاخ  ج رة ففدره  واسل عيمع ذاو تكتا  ديدي عشسدك ذؤلء  اشاين عين اه    اضيعط  اا  
ب سب ث شخلصي رة  منيقهم  لاه رصح  ميمهم  لد ب طصي  دايا .و اد قو  ن غلدب عيشي  دصطيع  ن تك

 ياتصبد وب ودسب فاك وود او   ذ كين  فصب رة ركه عشظصب قنالب  ثنيء  اح ب  اس  اااو اصص ب متل
ا  ازم  لواى  رل ب ) لد طنصو( ملى ميد   اااو رة  اصلغص   ثم  مطده ا ب ) اليطب( واكا مو مضة

فى فاوه   عد دة مكياصه رة افددهم رأفاح يل ب ) لد ريكس( ثم ) اايشي(. وكين غلدب عيشي ي ى  ن  اا
و ك  سصطصو  ذ  وه تافسي و تث  ثايوًي رة  ادلء و عسا ما  اسصيدب   ثم  اه كين تس ل  ن  لا  اتاينب  و  ا 

ليقي    اص ا صش  ن تستل رة  ازك مب  و  النيمب   مي  اااوه رال تحسا شصئي ما ذ    وا او يا ى  تث
 ص  رةم وك  ازما شخلصب اهي وعن كا عيا صش.وملى  ا غم ما دصيدصه  اسسك  ب ولو  ل  اه  فاح مو

 سك  بو كصاب اظيم  احكم  لكداة  وذاو ما منطل  وددده قيئا  ال صش  لل و دهم رة فنو ق  ك ة م
لو  م رة مها  اتلو  الل وم لن  ادفيتب الت 1948ودصيدصب مايا  رة  لكدن دد ء  تين رة ط ب 

 ا ولومة م واطي عياسصيدب  اا  طياصب  ا ا  ريد طسصا.تين ما ددء طظ غلدب  ن وددده رة  لكدن ع 
و ثتا ن يار اسصيدب رة  اه وسنم منلب كاص   قيئا  ال صش  اس بة  لكداة  واكا وسصا ملصه عيات يلل  

 . تطيء ولو  اسصيدب و د ل  قيمصه رة  لكدن
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 من دراستنا في هذه األطروحة نستنتج ان تجارة الكارم تأثرت باألحداث السياسية في
ش انتعا السياسي له أثره الواضح فيالمناطق التي تجري فيها سلبًا او ايجابًا فاالستقرار 

ل بالتجارة وازدهارها ، اما االضطراب وعدم األمان فإنه ادى الى انكماش التجارة ال 
جال ماضمحاللها. وال يقع هذا على التجارة الكارمية فقط وانما على أي تجارة أخرى وفي 

 لعراققتصادية بين ااالقتصاد بصورة عامة ، وكان هذا العامل سببًا في قطع العالقات اال
من جهة وبالد الشام ومصر من جهة اخرى بسبب كثرة االضطرابات السياسية. األمر 
الذي أّثر في عدم السيطرة على الوضع األمني، ومنها حركات العربان الذين  قطعوا 

ها محاللالطرق على القوافل التجارية المارة مما ادى الى انكماش التجارة وبالتالي الى اض
 د سقوط بغداد عاصمة الخالفة العباسية بدأت مصر تأخذ دورها كونها وارثة لهذه.وبع

الدولة . اهتمت الدولة المملوكية بالخطر المغولي سواء في عهد هوالكو ام في عهد 
ها، تيمور. كذلك كانت الوسيط المهم في تجارة الكارم فكان  التجار األجانب يأتون الي

ة قد ي كانت بأشد الحاجة لها السيما وان التجارة الكارميلحمل البضائع الى اوربا والت
 قمشةتنوعت في بضائعها بين التوابل والبهارات والبخور والجواهر والمعادن الثمينة واأل

والخيول األصيلة . وقد ساعد ذلك على ان يجوب التجار الكارمية البحار بفضل تقدم 
وم ستخدام البوصلة ومعرفة مواقع النجالعرب في العلوم المالحية، فكانوا روادًا في ا

لالسترشاد بها في المالحة في البحار والمحيطات،وقد برعوا في استخدام األوزان 
 في والمقاييس للبضائع والسلع . كما كان التجار العرب والسيما الكارميون منهم رواداً 

 ة ( الذي هوالمعامالت المالية ، حتى انهم استخدموا نظام المقايضة ونظام ) السفتج
 أشبه بنظام ) الشيكات ( اليوم ؛ من اجل حفظ األموال من أخطار الطريق المتعددة .
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ملخص  ا دياب أو 
  أل  وطب

 مصيع  .ة  اس  ق رلكصب تين ادك  اايا م تدد م  قصًي و نصًي   منف ً  اسصيدب  ااالج  اتلكة وما  اتحيرظصا  اتد اصا الت
 احكدمب  ة مهارادك  اايا محتدد عأو ياه ما  اغية منهي  لاكلصز ب و اص كصب   واصص ب لديدوه ولو  الغية وداى 

رة  وواكج .ا ا تام ادك  اايا رة مني   مخصلفب مثل ددك ي و اح يع وش ق  لكدن اسثتياصب ما  وظيئض مخصلفب 
طلل  ن وقا اتنيفب  اسسك  ب طصى وفل  اى منلب  م  كلصب  لككين وما ثم قيئا  ا د ة  اس  قصب رة ش ق  لكد

 رة  ثنيء تامصه  اسسك  ب ملى  اسايا ما  لودتب و لاد ج . 

ي  لب ماريع  اد نة و شص ك رة  دصتيع م لن طكدمب  ااريع  اد نة طصع كين تشغل منتين اه دوك رة طكدمب  اا
رة ط كب  اص  ً  اح كية . وقيم لاوك رسيل رة م ا ذااب ش  فب مو  ا ياب  اا  طياة .أدى ادك  اايا محتدد دوكً  ك

  اشص  محتدد   إذ متل ملى  دصئنيل  اتفيواية  اسلتصب مسه اح ا  ااميء .

لكدن    إذ مصا ادك  اايا محتدد قيئا ال د ة  اسسك  ب  اس  قصب رة ش ق  1948رة ط ب رلسطصا ميم  شص ك 
اى صع ود ط.وبسا  لتفيق رة ودطصا قصيد   ا صد   اس بصب د ة منيقشية رة متين لصا  ادفة و اتلو ماا  لاه 

   دنصا( . عساذي ادك  اايا محتدد منلب قيئاً  ال ي و  اشتياة )ايللن    داك م

صداة  اله عسا و ده  لوايع رة عغا د و دصت  ك  اصظيذ  ة عسا  ا ضيء  اح ب رة رلسطصا وم ا ذااب مو  اكصين
دى  ا صش د   فاح دلصًي  ن  اتدقف ل تتكا  ن ين  ه  1952مصا ادك  اايا كئصسًي ألككين  ا صش  اس  قة ميم 
كصل ه لصشك طصع  ولل  ادفة ماا  لاه لندك  اايا محتدد وكلفوقصيم  د ك  مسك  ب وصداى طسم  اتدقف  اتصاذد 

ب ب   وكئيدوكيا  احكدمب . فاح رة  اصشكصلب  احكدمصب  ا ايا  رضاًل ما كئيدصه الحكدمب ووع  ً  الاريع و اا تلصب
 اى  اا  طياصبك   ي ككين  ا صش  تضًي . مي  اتدقف  اا  طياة ما و أده  ادع ك  كتي وففصهي رة و     اهي عسثصه  اسف

ة ادفة و لا  ء  انان عياه  ا الب دل ه  ادفة واف ه ادك  اايا محتدد وما دهصهي ر ا عيككت  احكدمب  اا  طياصب  د
اشسب   دصسا دذي التسياا  .قدبل وسصا مسك ه وذد ادك  اايا محتدد ا ئيدب  ادع ك  و دصخا م  ا صش اض ب 

يمت ا   قدصب وقيدوهي . ن وع ك  ادك  اايا محتدد و اصة طكتت احد شه  عيدصنكيك و دو ما قال  لطز ب  اسصي
ن ات ل عيا يع ة مهتب ملى  السصايا  اا تلة و اخيكدة   رأفاكة م ددمًي ت دم ملى أديس  ألاصخيب  اتايش 

 ياًي   ملاب ط اند ب   وش ست  اصسلصم ع سله م ياًي رة دتصو م  طل  ااك دب   وبصدع و  اكصب و ا   يدصب ملى  ا
اشسب ياب  طوأتسيء  اتحصيدصا ووغ يصهم رة  اتا كس   و ماة قيادن  ا يمسب .طيرظت ملى  اث و   ا دمصب وطسنت 

ك اة و  أل   رأاغت  اكثص  ما  اض  ئب و ا ددم ملى  اتد د  اغ  ئصب   وش ست  اتلكصب  الغص     وقيمت لصدع 
ك  ني  ن وع واصا ا اتد د  اغ  ئصب وتفضت  دسيك  اخاز و اشيه و اسك    و  ألمص  ب ملى  افالطصا   كتي قيمت لصسسص  

اب علصي محتدد  ذصتت عيا صش وو د صه ووددصسه   رضاًل ما وسلصحه عيطا   ألدلحب   وكرهت ما  اضايج و ذصتت
  آلد ب  اسيمب ومكيرحب  ألم  ض  اسيك ب و اتصد نب .
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ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ومحاثصا و دعيء ملى  ا غم ما  ن  ااك دب قا ك دت عشكل تيص الحايع ما دوك ملتيء ذت  ن ما ر هيء 
صب ب م بومؤكتصا رة  احضيك   اس بصب  لدالمصب رين منه صب  ااحع  قصضت أتضًي  اصدده ات  تز رك  ب وملتص

ا اد كثص  مصهي مو دالمصب كاغا د طيا    اخالرب  اس بصب  لدالمصب و اال   و اكدرب واصسيلدك وغص ذي    ذ كطل  ا
لدالمصب بصب  ة ملتصب مسصفصايا ما دهداب  اصن ل لصا أقياصم  ااواب  اس  ايشئب ذت  ن و الب  اسلم رصهي رة كطال

اتليدك  شيكة  ووطا   اتنيذج استيع وواو ا مي ت داه شصدخ وأمالم ذ ه  ات  تز ملى  ا غم ما عسا  اتسيرب   وقا 
لب وهم  ا لصهيمي  ركين لد  اصيك خصب  اى ااد  ماد غص  قلصل ما ذؤلء  انيشئب و الب  اسلم رة ط دل مس رصب كثص  

ا صب   و تكدالممو أتد اهم رة  ات  تز  لت ى  لث   اكاص  رة ا ل  الدك   اليدقب و اتش رب الحضيك   اس بصب  ل
 ه ذي رة  اففنفد  ولتن  ثيك ذ    اث  ء  افك ه و اسلتة و اث يرة اسلتيء ذت  ن ومفك  هي رة  اتؤافية  اكثص    اصة

سلتصب فك  ب و اتز  ا الغب و لدب و اصيك   و االا اصية و اسلدم   ال رب   وب او  احت ذت  ن ما  ات  وملدم  احايع و 
يكة صب  اصة داث ير اتهتب رة  ااواب  اس بصب  لدالمصب   وقا وقفت  ااك دب ملى م تل  انشي ية  افك  ب و اسلتصب و 

اى لصين  ك دب الده رليماً    ورضاًل ما ذاو ر ا ذارت  اارة ذت  ن لاًء ما  ا  ن  اثياع  اه  ه /  اصيدو  اتص
 عسا  لمدك الخلهي عتي تأوة :

لصا أن ذاو    اف ه :  ذ لصنت  ااك دب ما تالل و  دم ملتيء ذت  ن ما ر هيء ومحاثصا غلاب  ات ذب  اشيرسة  - 1
ذع( 238ة )ا محتا لا يز ا  اخلن ة ام يؤث  رة  افصيح ماينب ذت  ن ملى عيقة  ات  ذب   ر ا وداى ماا هللا ل

 واكس قضيء ذت  ن وذد ملى م ذب  لميم  لة طنصفب  انستين    ايل  اى ذاو  اتا كس رة ذت  ن رياهي كيات
ا ه تسا  ذع( 520رضاًل ما  ات ذب  اشيرسة  ات  ذب  لت ى رسلى داصل  اتثيل ل  احل    رين  لد  اصتا ) ة

تا كس ما  ا وف ه ملى م ذب  لة طنصفب  انستين رة ماكدب  غ ااو رة ذت  ن  اصة وسا ميمًي رة  انحد و الغب قا 
  اكا ى رة  اتش ق  لدالمة .

 احايع : وقا أل عة  ااك دب أدتيء ماد غص  قلصل ما محاثة ذت  ن   ووقفت عشكل تيص ملى عسا  – 2
اهت  اصصا  ذع( ر ا فنض كصيعًي ما  ا ية 384 اتحاثصا متا فنفد  رة ملدم  احايع مثل  لد  افضل  اهت  اة ) ة

صض كصيب ذع( اه ما  اصليا507ودنا  احايع   وك او  اتحا   لد  افضل محتا لا  يذ   ات ادة            ) ة
  دتيه كديل ما  اضسفيء وكصيب     ل  طيديع  لة طنصفب وغص ذي .

قت افسه ة  اد رقا فنفد  رة ذ    ات يل    ل  اه    انحد و الغب : رتو أن  ا يكئ ت ا ما  اسلتيء رة ذت  ن – 3
مش  ا كصيعًي  و ذع( فنض  ثنين 370ت ا  ن ذؤلء ملى  ا غم ما  قلصهم كياد  مكث  ا رة  اصأاصض   ريلا تياد ه ) ة

ذع 371ة ) دمة منهي    لشص يق   و ات تل رة  الغب   وكصيب  ات ك  و اتؤاع   ك او فنض  لد  افصح  اهت  اة  اد 
ذع(  ا ه 395( ثتياصب كصب منهي   كصيب  ااه ب   وكصيب  لدصاك ك ملى مي  غفله  اخلصل   ك او  لا ريكس ) ة

 فنض احد دصب مش  كصيعًي منهي   كصيب  ات تل رة  الغب وم ييصن.
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جملتمعع  سع من أغلب فئات اأهتمام واحظيت بشهدت احلركة العلمية تطورا كبريا يف العصر العباسي , و

,  كافعة حلركعة العلميعة   لعى ووانعب ا  ع ابي على حنو اجي, وكذلك من مسؤولي الدولة العباسية , أنعكس 

ولعع     العباسعي    ات العصرن أبرز مسعلمي مفأزدادت نشاطا وحيوية وتقدما , حتى أصبح ذلك التطور ال

تلف املعد   هجرة العلماء من خمو,  كافة  العلومبأندفاع الناس حنو مراكز التعلم , وظهور علماء متميزين 

كعبري  مثعرات االهتمعام ال   طعور , ومعن  لعك الت من دالئ  ذ -مركز اخلالفة العباسية –والبلدا  حنو بغداد 

 يفلعلمعي واالوتمعاعي   ال النشعاط  ن اشعكا مع الذي حظيت به احلركة العلمية  ويعد نشاط اجملالس شعكال  

  منظمعة  حنعو العتعلم بوسعائ    , ودفعهعم  ملعرفعة العصر العباسي , ملا هلا من دور مهعم يف تزويعد النعاس با   

 شعهدها اجملتمعع   الس الع  نوععت اجملع  تالفعرد وغريهعا معن االئعار احلميعدة      ببة , وتقويم سعلو   وحم

ملناظرات االس الوعظ وجمالس دبية وجمية واالالبغدادي يف العصر العباسي , فكانت هنا  اجملالس العلم

ومعا   وغريهعا  و والتسعلية  الس لللهت هنا  جمجمالس تعقد ملناسبات دينية معينة   كما كان فضال عن , 

 دو  سعواها ,  –حتديعدا   –  سعالمي ابع االيهمنا يف هذه الدراسة , هعي تلعك اجملعالس الع  تتسعم بالطع      

ت بعه معن   انذا  , وملا حظيع  البغدادي جملتمعفكانت هي حمور دراستنا , وذلك الهميتها وتاثريها على ا

 ة خاصة  رعايريا واما كبمباركة اخلالفة وعلماء الدين , مما اسهم يف نيلها اهتم

م( , فكعا  اختيعاري هلعا    1258 – 946هعع    656- 334ما عن احلقبة ال  يتناوهلعا البثع)    أ

جلملة اسباب , اهمها ا  هذه احلقبة شهدت انفتاحا كبريا على ك  املذاهب والفعر  االسعالمية , وكانعت    

حتالل البعويهي للععرا       احلرية الفكرية متاحة للجميع يف قسم من هذه احلقبة   وحتديدا يف حقبة اال

فسح اجملال للجميع لطرح افكاره ومعتقداتعه دو  خعو     اذم( , 1055 – 946هع   447 – 334

, مما خلق تنوعا مجيال  ومرغوبعا بعه يف العروا واالفكعار , كعا  لعه االثعر الواوعح يف حيويعة اجملعالس           

 946هعع     656 – 334البث)   االسالمية وزيادة نشاطها   كما ا  بغداد يف احلقبة ال  يدرسها 

شعهر علمعاء الععا     م( شهدت ظهور عدد كبري من العلمعاء البعارزين , والعذين أصعبثوا معن أ      1258 –
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ميك  س ات ذ ه  إلوسا إميك  طلب إطاى أقام مان  اسيام  إذ ي دو لني ذي إاى مئية  اسنصا قال  اتصالد  وقا و    
 عشصى أاد مه.تالل ودددذي إاى شصى أاد ع  اخ  ب و ااميك و اح ق و اسلب و انهب و اصامص  

ح رصتي ألكبيوقا وقف شساهي  اس بة  اخلصط ما  اتسلتصا و اتسصحصصا لدده كل أاد ع  اغزو  ا ه طلا  اكثص  ما  
كين  ديصالصنهم.وتالل  افص    اتاكودب ما  ا  ن  اسيدس و اسيعو  اه   صا /  اثياة مش  و اثياع مش   اتصال

صنهم   لضيك ب رة  اشيم   و  دو ذاو إاى مت   ا و عط  لدصتيمصب و اح لمصز ج  احضيكه لصا  اتسصحصب و إلدالم 
فيذم أو    اصوبخيفب رة رص    اح وب  اللصاصب   إذ وتكا عسا  اسلتيء و اص يك ومحيكبة  اح وب  اللصاصب ما    

يمت  ا قا  وكوبي لااميج أن ين لد  عسا  اتسيكل ما  ازك مب و اتالطب و النيمب ما ش ق  ااح   اتصددط إاى أ
 مهلل قيمت لصن  اح وب  اللصاصب وام وكا كلهي مالقية ما ئصب قيئتب ملى  اح ب و ا صيل لصا  اتسلتصا و اللصاصصا 
 اتسصست  ةأن   أتضي مالقية ود وفا قب  ولدصتي رة رص  ة  اهااب و اسالم. ومتي مي ديما ملى ودثص  ذ ه  اسالقية

ا الع  ودط إميك ة إدالمصب د تل  اشيم رة طلب ودمش  وطتص وطتي  إاى دياب  اللصاصب رة  اشيم كيات وسصش 
لى و احلدن مثل طلا شصزك  ا ه ميع ات أ الاه عيقصب ملى اه   اسيفة رة شتيل  اشيم.اه   كين از مي م

 لتصاس اللصاصا اكة تحصفظد  عتسصست  وهم رة  اش ق  اس بة أن تسصتاو  ملى دكين  ااالد  ألفلصصا ما  ات
  النيمصب متيلو اتسصحصصا رة  ألمتيل  اتحلصب مثل  ازك مب وبنيء  احلدن و اكنيئن وو مصتصهي إاى غص  ذاو ما  أل

ذ ه  فب إل إنمخصل و اتسيمالة  اص يك ب  اتخصلفب. ا ا كيات ذ ه  إلميك ة  اللصاصب وصل ى ما  اغ ب أمد ل ومسيما ة
ياة لى أذملى م   اسنصا اه   كين  لمصتيد ملى  اللصاصصا لمصتيد م  اتسيما ة كيات غص  كيرصب ول وفصاذم

    كل ر  اتنط ب ما  النيع و افالطصا وغص ذم .وما ذني اشأة مالقية دلتصب لصا  اتسلتصا و اتسصحصصا  و ت 
ش ق ا  اتممنهم تستل ملى رهم  اف     آلت  و اصس ل ملصه  رتا  انيطصب  لقصليدتب ا ا أن  اللصاصا أريدو  

  إلدالمة إاى دكدب كاص   ااكدب أن عسا  اتؤكتصا  ماو   اح كب  اللصاصب ط وبي  قصليدتب  

اصة ام  د ته رفة مصا ن  ازك مب ا ل  اللصاصدن ما  اتسلتصا إاى أوكبي عك مب عسا أاد ع  انايوية و اثتيك و اف
صا ن مي رة و ا طا و استسم ...... ا .أم ن الصتدتس ردذي ما قال ودتدذي عأدتيئهي  اس بصب مثل  اسك  و ا ع و 

صه ة لهي صة  ش النيمب ر ا م رد  كثص   ما  اتلندمية  إلدالمصب وا لدذي إاى لالدذم مثل  اتنسددية  اح    ب  ا
صيلصب رة ة  اس اشيم و ألقتشب  ا طنصب  اصة كيات ولنو رة  اشيم عأدتيئهي )  اامش صية ( وأقتشب  اتدفل ومنسددي

 غا د ذ   إاى دياب فنيمب  ادكق و اليلدن و اخزل و ازديج  اتحلة و اس يقص .ع
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م ملصعه  اسعال )أظه ة ذ ه  ااك دب أن    اصخطصط  است  اة اتاينب  ان ض وتصز عياصت كز  اكثصض طدل م قا  إلميم ملعة 
( .  لصه  اسالم( , و سدد ذاو  اى  اسالقب  ا وطصب  اصة و بط  اسيتنصا عيا صم  إلدالمصب  اصة دساذي شخص  إلميم ) م

ى . اع او اع   ك ب وزد د كلتي  قص بني ما  ات قا  اش  ف و  اسكن فحصح  تضيً و ن كثيرب  إلاشيء وفغ   ادطا ة  اتستي
اعص ب و  أن   ااصدة فغص   و مصا تلب ووكدن رة  غلاهعي معا  عيع صا و دع د ب أو أتثع  . أمعي  اعاكوب و  ألعقعب رهعة

شعيء و معام مشعد ئصب  إلاملصد ب و  اكثصع  منهعي ينصهعة لنهيتعية مغل عب ل مخعيكج اهعي . أن   اسعاب رعة ذاعو تسعدد  اعى 
ئصسعب وددد تطط مدادمب اصخطصط  اتاينب . وقا د ة محيولة اصحسصا تطط  اتاينب و وددصو أدد قهي و   قهي  ا  

( 1949( , ومو دنب )1937( , إذ وم  اااء ع اشيء  اتحالة  ا ايا  تيكج  اسدك  ا ه قلو دنب )1932من  دنب )
سعهصل رصعه رعصح م تدمعب شعد كع دايعا  كعين محدكذعي  ألديدعة م كعز  اتاينعب اصأ طا  وسايل مهم رة قلعب  اتاينعب وعم 

ظهع ة  اح كب و  ادفدل ما معا تل  اتاينعب  اعى  العحا  احصعاكه  اشع  ف و  اتنط عب  اص يك عب  اتحصطعب ععه . كتعي أ
اس  ديب دددد   ااك دب متصز ة تطط مااصب  ان ض ومي  مصيعة عه ما تليئص وكيد وكدن منف د  لهي , ريااصت وتصز ل

يك عب  اصعة , و آلعيك , و  ألطد ض , و  ات يل  , مو فعغ   اتسعيطب   و إلاشعيء لعاوك ا , معو   اصشعيك الدطعا ة  اتست
تعا كس ( وطعا   كيا443( ) 1968تيات اصيج  ادظصفب  ااينصب  اصة وتصعزة لهعي  اتاينعب  اصعة للعغ معادذي طصعى دعنب )

 ه  ااك دععب و  ألاعع طب , و  ات يمععية , و  اتععز ك ة , و  ات ععيل  .تتععي لصنععت ذعع ااينصععب , و  اتسععيدا , و  احسععصنصية , 
ى واععو  ألدععايب  اح ص صععب  اصععة دمععت دععلطية  لطععصالل و  لاصععا ب  اا  طععياة , و مععا عسععاذي  احكدمععية  اس  قصععب  اعع

هعي ,  ب  اصعة طدا ان ض رة وشكصل إد كه اص  كين  اغ ض منه منو وح ص   لوليل لصا  ان ض و  اص تسية  اسشعيئ  
 القعب  ان عضمالحا معا وأثص  وهعي  اسصيدعصب و  انفسعصب و  لدصتيمصعب , و إمسياعًي رعة إاعسيرهي  قصلعيدتًي , اع او ع صعت 

م وكعا ( اع 1965 – 1960ع قلصتهي اسصفب دعاً    و إن   اصسعايالة  إلد ك عب  اصعة دع ة رعة  ان عض تعالل  اسعند ة ) 
 ,  و  لدصتيمصب , و  لقصليدتب وصنيدب مو أذتصب  اتاينب  ااينصب
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ا أّدة ما ك ة ( وطدكً  ملتددًي, وق1938-1923شهاة  اسالقية لصا و كصي و ادلتية  اتصحا  رة مها كتيل  ويودكك)
 –ب ية  اص كصاسالق دصيدصب وأدص  وص صب وأقصليدتب ماه  ث ذي رة و يكب  ااواصصا رصتي لصنهتي. وما تالل دك دب  اصسب 

اًل ما أذتصب , ا ا  ن  اتلياح  اتشص كب ذة  اصة كبطت لصا  ااواصصا رض1923 ألم  كصب من  قصيم  ا تهدك ب ميم 
د اح   ألدد لى  ا اتدقو  ا غ  رة و اسصيدة  ا ه وصتصو عه و كصي لدففهي طل ب  ادفل لصا قيكوة آدصي وأوكبي ووطل م

  اسياتصب ص يك ب كتضص ة  ااسفدك و ااكداصل  اتهصتنب ملى ط كب  او ااح   أللصا  اتصددط ووتصلو مضيئ  ميئصب مهت
لتية صيدهي  اد صة وحعشكل ميم والص يك   ألم  كصب عشكل تيص, كتي  ن و كصي غنصب عياتد د  اخيم و اتنص ية  ازك مصب  ا

 .كصي ملنسبى و  ولاكذي  ا اتصحا  رة فنيميوهي وددقًي ك ئ ًي اصلو  النيمية, أذ كيات وسصدكد منهي  اتد د  اخيم و 

مد ًل أاك ملصهي اصة وكتي أن  ادلتية  اتصحا  أك دة  ألريد  ما و كصي رة أدصثتيك وهي  اخيكدصب وش كيوهي  اص يك ب   
ا  وهي توما  أايرصب, ورة  ات يلل كيات و كصي عحيدب  اى  ادلتية  اتصحا  اص د ب و يكوهي مسهي و ألريد  منهي

د صا غب لصنهدض  احضيكه و النيمة و اث يرة و اص يكه  اص كة, ا   ا ا  ن ملطفى كتيل كين ي  ووكنداددصصهي ال
ة و كصي. رايهي امالقصه مو  ادلتية  اتصحا  كداه ياكك أاهي وخصلض ما غص ذي ما  ااول  ألوكبصب اسام وددد أ تيع 

اثياصب اسياتصب  ح ب  ب  ألواى و اصة أدصت ة طصى  ا ل  ن كددع  ادلتية  اتصحا   اى دصيدب  اسزاب عسا  اح ب  اسياتص
القية اصد صا م   كصبأث ة كثص ً  ملى  اصسب ذ ه  اسالقية,  اصة أفيلهي  افصدك ملى  ا غم ما  ا هدد  االلدميدصب  ألم

  االايا.

ا مسيذا  ( م 1938-1923 ألم  كصب رة مها كتيل  ويودكك ) –أوستت  اح اب  اتحاد  الاك دب السالقية  اص كصب 
د   قصيمه لصطو  كصي ادع ن  اصة منحت و كصي أدص الاهي وأاغت  ألمصصيع ة  ألدناصب رصهي, ووسلم ملطفى كتيل  احكم رة و

يدصب  اسص و كصي ومحيواب  انهدض لهي  اى مسصدى  ااول  اغ بصب عسا  ن ميكس دصيدب  اصحايع ملى دتصو  ألفسا 
ااول    مو صب ومتيكدب دصيدب  اصغ  ب رة و كصي وكغاصه رة أقيمب مالقية دصاو ألقصليدتب و ألدصتيمصب و اث ير

اضدء ملى  سلصط  ألوكبصب و ادلتية  اتصحا   ألم  كصب, ا   كين أتصصيك ذ    اتدادع ورة ذ ه  اتا  عيا  ة ذد اص
رلدل  أكبسبملى م امب و   اصسب  اسالقية وأذتصصهي اكال  االايا رة مخصلض  ات يلة, ا   ديءة  ااك دب م ّستب

 وتيوتب وصضتا أذم  ألدصنصيدية  اصة ودفلت  اصهي  اايطثب رة دك دصهي.
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ً  ما صزً  كاص  طشغل  اسلني لاساو دياب  اح ص ب  ذ  قلني  ن دك دب  لقلصية دد ء  تين رة  اد ا  اس بة َأم تيكده قا
  واسل منهي  لذصتيم  ااواة من  لا تية  ا  ن  اصيدو مش  وميع ل   ذ  عد دة  ذتصصهي اكث    اتشيتل  انيدتب

اتحلة   ى رسلى  اتسصد   اتحلصب و لقلصتصب و ااواصب قا ور ة منيتًي مالئتًي رة وكد ا ووأ ص  مشيتل  لقلصية  اتسطصية 
  لدصتي سدبهيش) اد نة( دألت  احكدمية لت يد  اظ ول  ا  وصب و اتدادمصب احل مشيتل  لقلصية  اصة وصأاض منهي 

ت تة دسل يك  اد نة و ا دمة   مي ملى  اتسصدى  لقلص احلدل  اسصيدصب  اصة وضتا ط دقهي ووطلسيوهي رة  
ك  ة  ثيوبأشكيل مايش   وغص  مايش    ااول  ات يوك  و اصة ونطل  ما ملياح دصيدصب و قصليدتب و دصتيمصب ر

 ط  لوك قو اخل  اتشيتل لصا  لقلصية وونتصب كوح  اسا ء و اصت د عغصب وح ص   ذا رهي رة و زئب  لقلصم و اسيره 
 ط دق  و اضغط ملى  ااول  ات يوك    مي ملى  اتسصدى  ااواة رهنيك دول وصانى مطياصب  لقلصية ووحت مظلب

    تل  ما    لاسين واكنهي وهال ما وك ء ذاو وح ص  مأكب  دصستيك ب و ثيك   اخالرية لصا  لنيء  اد ا  اد طا
 ا  لطصينثص  مكصب  و لقلصتصب  و ااواصب( قا شكلت رة مد مل  اصتزق و اصخلض لصنهم.ن وفيمل ذ ه  اتسطصية ) اتحل

تي  ا ضيو مد مل طيدتب رة وددصه و ثيك  مدادع  لقلصية و  طه رة  اسيطب  اسصيدصب لدففه  طاى  ذم  اتشيتل 
لء اد طسيب   ب ملى اصة و دد  اى  اتنيعمية و ال  ع  اسصيدة لصا  لنيء  اد ا  اد طا  متي تسزع ما  ادلء ة  اف مص

د  اهم ذد ئض الدطا   اد نصب  اشيملب   ل  ن ميتتصز دوك  ااكوع  اسصيدة رة ددك ب ما غص ذم ما  لقلصية و اط
ة صفصصت  اصم و اوقفد  د ئتًي  اى دياب قضيتي شساهم  اسدكه وطا  لالدذم ك رضصا عأف  ك ومز تب كل محيولة  اص سص

    وغصكه.واظ ً  اتي اسدك ب ما وندع م صتسة اه وأثص ه  اتايشطيول  اتسصست ون و دصخهي رة  ات صتو  اسد 
ًي يدة مدادم اسص  اتايش  ملى  وايمهي  اا تلصب  قصليدتًي و دصتيمصًي ودصيدصًي  ا   ديء  تصصيكاي ااكوعذم ودوكذم
ازمنصب  اي التا  صصيك  ت الاك دب و م ً  اه مسدغيوه  اتدادمصب و اصة و سل منه مدادمًي طصد ًي داي ً  عيااك دب.وقا ديء

اهي ل ( لاهي  ذم و دق و م ا  اح ب  اصيك خصب  اصن رة ددك ب رحسب لل رة  اد ا  اس بة  1946-1920ما )
دصب رة ك ة  اسصي اصصيشهاة وغصص   رة مد ع ا  ا دى رة  اسيام  وولسصاً  رة عتم  اح كب  اد نصب ووكد نًي رة  لركيك و 

ذ شهاة لا تب اصلو  اتا   اصة ااكدهي    1920وددك ب علدك  تيفب  وقا مثل ميم   اد ا  اس بة علدك  ميمب
ب    اف اسصاسصط   ددك ب  طصالًل ر اسصًي مايش ً  ذال  اى ونفص  مخطط رة و زئب وو سصم ددك ب د تلصًي ما  دل عسط 

 اسة  ااغصا   ب ما  لاصا ب  اف اسيم  ا ه  ملا رصه  دص الل ددك  1946ملصهي وملى دال  ااكوع  لصنتي مثل ميم 
 عفضل م يومب  لنيئهي   انهيتب اصلو  اتا   ازمنصب.

   و مصايكدمصية اطل ت  ااك دب ما ر اصب ونيوات  مكياصب لنيء وطا  و نصب رة م صتو مصساد  لدتين و اطد ئض و ا 
م رة ة تسه ن وندع ووساد  لقلصي لقلصية ظيذ   فحصب رة  ا سا  اسدكه  ومنل  قد  و ث  ء لو زئب ووفصت  و 

  غنيء  ات صتو  اسدكه و ستل ملى و فصا وطاوه  اد نصب.
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 األوضاع السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية يف أبو  ظبي
(1945 -1971) 

 ماجستري الشهادة

 2008 السنة

 تاريخ القسم

ملخص  ا دياب أو 
  أل  وطب

   ئهي  اى د شد ملى  ا غم ما وتصز إميك   لد ظاة ما ع صب إميك ة  اسيطل  استياة  اساو, عتسيطصهي  اكاص   و مصا
  اى طا كاص اصهب مسيرية  د لب منحهي مدقسيً  عح  ًي مهتًي, إل  ن  لوايع  اسيمب  اصة ميشصهي إلميك  , كيات ش

لد ظاة  ميك  ومنط ب  اخلصج  اس بة عسيمب . رفضال متي م رت عه إ عيطد ل عيقة  إميك ة  اسيطل  استياة عخيفب  
اصًي ملى ةء اسما قلب ماد دكياهي   إكوكز  انظيم  لدصتيمة رصهي ملى أدن قالصب    اسكست دلاي ملى  اصطدك  ااط

يانساب عتصب لذ السصايا  اسصيدة و لقصليده . ووسُّا  اتا   اد قسب لصا  اح بصا  اسياتصصصا م طلب غيتب رة  
ى كيرب ا  ملاا  طياصي إذ دنت ثتيك واصيئج دصيدصهي رة  اتنط ب ما دهب   وإلميك  ألد ظاة  اصة شهاة وطدك ة م

تكا ( وطدك ة ت1971-1945 لفسا  كيات اصص ب منط صب اصلو  اسصيدب ما دهب  ت ى. شهاة ألد ظاة التا  )
قصل ة ملى ( اصة طكم رصهي   اشص  شخادج   وقا  1966 - 1945) وحاياذي عت طلصصا    مصاة  لواى لصا  لمد م

ومو  اسسددتب .بصب  شغل  لميك  عياتشكالة  اخيكدصب   ولدصتي تالريوهي  احاودتب مو كل ما إميك  دلة و اتتلكب  اس  
تصتصز اة  ا اتي ن ألد ظاة قا ما ة ما طسا اد تيذي وشسدكذي  ا دمة و يه  ش يئهي   ولدصتي ما تالل  دهيمهي 

ز ع  اتايش    . ام تحا ذاو ما وفيقم تالريوهي ولو  وفدل  اى  ان1952رة دمم )م لن  لميك ة  اتصلياحب ( ميم 
دتيد نه إع وملى احد و اح عسا  تصشيل  انفط  ا ه دسل ما  اتنط ب محط إذصتيم وونيرن دواصصا   وب ع رة دزء م

لى  عسيد يما مد ظاة رة از مهي  احاوده اا  اتتلكب  اس بصب  اسسددتب   ودواتل ل  طياصي  اصة وقفت  اى دياب أل
 ة لنيء ألدظاة.ورة  ادقت  ا ه كين ما  اتؤمل رصه  دصثتيك  اتد كد  اتياصب ر1955 لتص   ما و طب  اا  تة ميم 

إاى  كاص ى احد ديد و ووطدكذي رة  ات يلة كيرب   ظل  اشص  شخادج مصتسكًي عتدكوثب  اااوه  ا ه ام تسص ب مل
 ا ميئلصيً اياوصشمثل ولو  اصطدك ة ملى  ا غم ما محيولوه  إلدهيم رة  اسايا منهي  متي دسله محط  اص يد ومسيكاب 

وب او شهاة  . 1966وشساصًي وب  طياصًي  قيدة  اى إاهيء طكتب   وونلصب ش ص ه  اشص  ع يا لال منه رة آب ميم 
ياغب رة ( و اصة  تصسات أذتصب ع1971-1966لصطدك ة  ات طلب  اثياصب االمد م ) ألدظاة مصغص  ة دايا  وتثلت

   رة  اصطد طيا  ومسص ال  لميك   إذ ما ة  ا غاب  اشايا  و ا يده الزميمب  اسصيدصب  ا ايا  رة  لفالح  و 
 اثنيئة  ظاة ن  وحيد ألدم يلة  احصي    ما اض هي  اسصيدة  و لدصتيمة و لقصليده . رتا  انيطصب  اسصيدصب كي

صحا  ميم بصب  اتتطدً  مهتًب  دة  اى  اضتيم  لميك ة  لت ى االوحيد وقصيم دواب  لميك ة  اس   1968مو دلة ميم 
دتدل و ياصب  اصة قيدة ما تالل و سصاذي الدطا  و اسصيد   اد نصصصا  اى  اصخلص ما أمايء  اسصط    اا  ط 1971

لحب صم و ادايا  .وملى احد ميم شتلت  ات طلب  اصأك خصب  ا ايا  وطدك قطيمية  اصسل لميك ة م طلب وأك خصب 
ومو  ب و ا صش. اش  و و اشؤون االاتب و اتيء و اكه بيء وتامية  اا  ا و اطص  ن  اتااة  و آلثيك و إلذ مب و اصلفز دن 

شكلب مدناصب  اصة  دة  اى ظهدك  ن ولو  ا طيمية  مصتاة رة دد اب مايا  منهي ملى  اخا  ة  اس بصب و ل
قا مزع ما   ئهي  دصتيمصب  قصليدتب  تطص   وتثلت عياه     لدناصب   إل  ن  ان يح رة مسيا ب ذ ه  اتشكلب و طصد 

  ااوك  اكاص   ا ه  دوه ولو  ا طيمية رة لنيء  لميك  ووح ص  اهضصهي  اشيملب . 
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