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 القبلية القراخانية واثرها في ظهور عنوان الرسالة أو األطروحة
 918-315النظام السياسي والعقيدة الدينية 

 دكتوراه الشهادة

 2007 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

آسيا الوسطى التي تعبر جبال تيان شان ، أي في التركستان  الدولة القراخانية أسرة تركية حكمت في أراضي
الغربية )ماوراء النهر ( وفي التركستان الشرقية )كاشغر اوسين كيانج( من القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي 

 حتى مستهل القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميالدي.
العلمي الذي يطلق على االسرة التركية الحاكمة في شرق وغرب تركستان االسرة او الساللة القراخانية هو االسم 

م(، علمًا بأن هذه االسرة أطلق عليها عدة القاب كان من ضمنها الحقانية.على 1212-927هـ/609-315مابين )
التاريخية  الرغم من إختالف آراء الباحثين حول االصول التاريخية للقراخانيين ومناطق سكناهم وذلك لندرة المصادر

بشأن ذلك ، وحيت ان الكثير من النصوص كانت تجمع مابين التعميم غير الدقيق واالقتضاب المخل بالنسبة 
لشعوب كان لها دورها المهم في تقرير مصير االسالم في مناطق سكناهم ، إال أنَّ األدلة التاريخية تشير الى أن 

التكوين القبلي للقرلوق إذ تجمعهم ثقافة واحدة وهي ثقافة آلية  القراخانيين كانوا من شعب اليغما الذي هو جزء من
الغزو وركوب الخيل ومقارعة االبطال وطلب الغنائم، لذتهم في الحرب وهي فخرهم وحريتهم وسمرهم وقد اتصفوا 
بالصفات التي تستتبع النجدة والفروسية. وظلت القبلية فيهم حتى بعد تأسيس نظامهم السياسي ودخولهم في 
اإلسالم من خالل رصد سلوكهم الذي تميز بتناوب الوالء وبنقض العهود وبتغليب مصلحة الحكام على ثوابت 
الشريعة االسالمية، وبالمكائد والمؤامرات والتنافس بين افراد البيت الحاكم طلبًا للمصلحة وسعيًا لالستيالء على 

والمصالحة فيما بينهم وبين االطراف والقوى السياسية الحكم ، وباتخاذ اسلوب المصاهرة منهجًا لتعزيز العالقات 
االخرى، وبسبب تمكن الروح القبلية منهم اقاموا نظامًا مزدوجًا من جهة تحقق بعده االنفصال بين امالكهم الشرقية 
 والغربية بسالالت حاكمة مستقلة كانت عالقات الحرب بينهم اكثر من خيوط السلم والمصالحة وكان كل ذلك سبباً 

 في ضعف امارتهم وتبعيتها الكثر من جهة بشكل متناوب

 

 
  



 نوال حسن جبـــر البنداوي اسم الطالب

 الروايــة التارخييــة  عنــد ابــن ُجبيـــْر  عنوان الرسالة أو األطروحة

 

 املاجستري الشهادة

 2007 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

-578) رحلة ابن جبري ( وهي رحلته األوىل اليت قام بها سنة ) ُجبري ، من كتاب يتناول موضوع هذه الرسالة ، الرواية التارخيية عند ابن 

م(، وهذه الرحلة هي الوحيدة املدونة من بني رحالته الثالث . وقد زار خالهلا مصر واحلجاز والعراق وبعض مدن اجلزيرة 1185-1182هـ/581

فية ، والدينية ، بية وبالد الشام وبعض ُجزر البحر االبيض املتوسط ، ودون خالل زيارته هلذه البلدان الكثري من املشاهدات عن معاملها احلضارية والثقاالعر

اخلدمات غري متوفرة يف بعض املصادر واالجتماعية ، والسياسية ، فتكونت بذلك مادة تارخيية غزيرة ومهمة عن هذه املناطق ، وكانت بعض رواياته عن بعض املعامل و

 ، بل انفرد بها هذا الرحالة .

بري ضمن كتبته عن وكان سبب اختيارنا هلذا املوضوع كونه مل يدرس من قبل دراسة من هذا النوع، رغم ان هناك الكثري من الدراسات تناولت موضوع رحلة ابن ُج

الروايات التارخيية عن كل دولة من الدول اليت زارها الرحالة ابن ُجبري ، ومقارنة ما ذكره بروايات غريه من الرحالة اآلخرين . إاّل ان هذه الدراسة تتناول عرض 

الف لن وجدت . كما البلدانيني والرحالة واملؤرخني ، الذين سبقوه وعاصروه وتلوه ، وبيان نقاط االتفاق واالختالف بني هذه الروايات ، وبيان أسباب االخت

غريه . اسة ، مدى دقة ابن ُجبري يف عرض بعض الروايات وعدم دقته يف بعضها األخر ، ومدة صحة رواياته وعدم صحة بعضها أيضًا من خالل ما ذكره تناولت الدر

 وتضمنت الدراسة أيضًا ، نقدًا لبعض رواياته وتفنيد بعضها من خالل املقارنة والدراسة أيضًا

 

 
  



 الربيعيعقيل عبد اهلل ياسني  اسم الطالب

 العالقــات العربيــة اهلنديـــة عنوان الرسالة أو األطروحة

 م( 1205- 622هـ/416- 1) 

 دراسـة تارخيية يف اجملالني التجاري والثقايف

 املاجستري الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

االول كان ميثل متهيدًا للفصل ، تناولت فيه االحوال اجلغرافية والتارخيية لبالد اهلند ، تسميتها وموقعها وحدودها الفصل االول تضمن ثالثة اقسام ، القسم 

الثاني  تلك العصور ، اما القسموتأرخيها ، موضحًا فيه العصور القدمية اليت مرت بها ، وذلك لضرورة تعريفها وال سيما وان عالقات البالد العربية مع اهلند متتد اىل 

، والقسم الثالث منه تضمن  فتضمن تاريخ العالقات التجارية والثقافية بني كال البلدين حتى انتهاء العصر االموي ، مبينًا فيه طبيعة تلك العالقات ومراحل تطورها

ة اقسام ، القسم االول تناولت فيه العوامل اليت ساعدت اما الفصل الثاني فتضمن ثالث .ذلك الفتح يف سري تلك العالقات الفتح العربي االسالمي لبالد السند وأثر

تقوم هناك عالقة جتارية بني  على نشاط التبادل التجاري بني الطرفني يف العصر العباسي االول والثاني فكان بناء بغداد مثاًل ، عالمة بارزة وانعطافًا مهمًا يف ان

لثاني فتضمن العوامل اليت ساعدت على اعاقة التبادل التجاري بني الطرفني ، كثورة الزنج سنة ) الدول العربية ، االسالمية وبالد اهلند ، اما القسم ا

م( يف القسم اجلنوبي من العراق ، وعمليات القرصنة يف بالد السند ، والقسم الثالث من هذا الفصل تضمن الطرق الربية والبحرية اليت 868هـ/255

د العربية اىل اهلند مبينًا فيه املوانئ واالسواق التجارية املنتشرة على طول تلك الطرق ، كما تناولت فيه طبيعة السلع سارت فيها القوافل التجارية من البال

ناولت فيه ام ، القسم االول تاملتبادلة بني البلدين مبينًا أنواعها ، وأهميتها ومناطق انتاجها واالرباح اليت جتنى من وراءها .اما الفصل الثالث فتضمن ثالثة اقس

بالد اهلند ، اما القسم الثاني  اثر العرب يف الثقافة اهلندية خالل العصر العباسي االول والثاني ، منها انتقال العلوم العربية االسالمية ) الدينية والعقلية ( اىل

دور املراكز التعليمية يف نشر الثقافة العربية يف بالد اهلند . واما  فتضمن الرحالة العرب الذين زاروا بالد اهلند والوجهة العلمي يف رحالتهم ، موضحًا يف هذا القسم

العلماء اهلنود يف تطور احلركة القسم الثالث من هذا الفصل فتضمن اثر اهلنود يف الثقافة العربية ، منها انتقال العلوم العقلية اىل البالد العربية ، كما تضمن اثر 

 ي االول والثانيالعلمية يف بغداد خالل العصر العباس

 

 
  



 انتصار جاسم سعد يوسف اسم الطالب

 

 السلطان احلسن االول ودوره السياسي عنوان الرسالة أو األطروحة

 يف املغرب االقصى 

1877-1894 

 

 ماجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

بوي الشريف ، وكان ني لنا من خالل دراستنا ان السلطان احلسن بن حممد بن عبد الرمحن   هو سليل اسرة عريقة هي االسرة العلوية اليت تنتمي إىل النسب النبت

فته االثر الكبري يف تكوين املنابع االساسية احمليط الذي نشا فيه السلطان احلسن االول وامضى طفولته وشبابه ، وقيامه بالكثري من االعمال نيابة عن والده ، وسعة ثقا

على حتصيل العلوم  لتفكريه وتوجهاته املستقبلية حنو القضية املغربية . برهن السلطان احلسن االول ومنذ املراحل االوىل من شبابه عن نبوغ كبري حيث اقبل

نية منها ، والرغبة يف التعرف على كل ما يدور حوله كذلك امتاز مبيله إىل االنعزال الدينية واالدبية والرياضية ، وكذلك حرصه على اداء الواجبات والسيما الدي

 وقلة االختالط مع اقرانه  من ابناء البالط ، فأدت هذه الصفات دورها يف تهيئة السلطان لقيادة املغرب االقصى . 

تكوين شخصيته بقدر ما كان لالحداث اليت عاصرها منذ نشأته ، واليت  متثلت بغزو فرنسا مل يكن الوسط االجتماعي الذي نشأ فيه السلطان احلسن العامل الوحيد يف 

اليت انتهت بهزمية املغرب وعقد مبعاهدة تعيني احلدود بينه  1844للجزائر ، والذي كان السبب يف االصطدام املباشر بني فرنسا واملغرب يف معركة ايسلي عام 

. ادرك السلطان احلسن االول  1860غرامة اليت فرضتها احلكومة االسبانية على املغرب بعد هزميته يف معركة تطوان عام ، كذلك ال 1845وبني اجلزائر عام 

العراقيل ، وان يسلك  ومنذ توليه احلكم بان بالده متر يف مرحلة دقيقة فقد كانت االحوال الداخلية واخلارجية غري مستقرة وحاول السلطان احلسن ان يتخطى هذه

وتقوية قدرتها على يع السبل لبلوغ اهدافه ،  فوجه قسطًا كبريًا من اهتماماته بإدخال االصالحات والتنظيمات املناسبة للعصر وذلك لتطوير بالده من جهة مج

تدريب ، وتلقي العلوم العسكرية الصمود يف وجه االقطار االجنبية من جهة اخرى ، فكانت طليعة اصالحاته يف اجليش ، فارسل البعثات العسكرية إىل اخلارج لل

االصالحات االدارية ،  املختلفة ، واستعمال املدربني االجانب لتدريب اجليش ، فبنى لذلك املدارس العسكرية واملصانع احلربية لصنع االسلحة والذخرية ، وكذلك

الد إىل وحدات اصغر ليسهل  عليه السيطرة عليها ، اما يف جمال استهدف فيها فرض السيطرة املركزية للدولة ، فعمد على تفتيت الوحدات الكبرية يف الب

هو الريال احلسين ، اما يف جمال  القضاء فقد ادخل القضاء املدني  1881االصالحات املالية ، قام السلطان مبحاولة يف تثبيت سعر  العملة وسك ريال جديد عام 

وربيني للمطالبة بامتيازات قضائية واسعة ، من جانب آخر اهتم السلطان بتشييد الربوج واصالح الشواطئ يف املدن التجارية يف حماولة منه لقطع الطريق على اال

 وحتسني الثغور املغربية .

 
  



 شكري ناصــــر عبداحلسن املياحي  اسم الطالب

 

 االمام علي بن ابي طالب ) عليه السالم (  عنوان الرسالة أو األطروحة

 دراسة يف فكره العسكري

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ االسالمـــــي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

فما الذي نتوقعه من  رسول اهلل ) ص ( امنا هو نتاج طبيعي وحصاد مؤكد ملن صنعه ومن زرعه ، وهو  (االمام علي )ان هذا الفكر الذي برزت به شخصية 

، فال بد ان تظهر بهذا املستوى وهذه الدرجة العالية من الفكر الصحيح ، ليس على املستوى  العسكري فقط بل على  رسول اهلل ) ص ( شخصية يكون معلمها االول 

عها اال اجل رعاية واعظمها ، فال يطعمها اال الطيب وال يشربها اال الطيب وال يسم (االمام علي )الكرمية شخصية  األياديمجيع املستويات ، فقد رعت هذه 

وفعله وحركاته الطيب ، وكانه يريد ان جيعل منه حممدا ثانيا امسه علي وما هي اال سنون قليلة حتى منت هذه الشخصية فكانت فعال شخص حممد ) ص ( قوله 

َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا  وسكناته ، وجاءت ايات القران لتؤكد هذا املعنى ، بل واكثر فجعلت منها نفسا واحدة قال تعاىل :)) َفُقْل َتَعاَلْوا

عندما عرب عن وحدة هذه النفس فيقول : )) انا من علي وعلي مين (( فال عجب وال غرابة بعد رسول اهلل ) ص ( ( ويرفدها 61َوَأْنُفَسُكْم ((  )آل عمران: اآلية

( فكر متجدد ومتحرك مل يظهر منها هذا الفكر العسكري العظيم .لقد ظهر من خالل البحث ان الفكر العسكري لالمام علي )ذلك ان نرى هذه الشخصية العظيمة 

ر ، ن يسري وفقا هلذا الفكيعرف للجمود طعما وال للركود اثرا ، حيمل حلوال عديدة يف ان واحد مل تغلبه العصبية ومل تسريه االهواء واملصلحة وحب السلطة ، بل كا

احقاق احلق وقيام دولة االسالم ، وتطبيق حكم اهلل سبحانه وتعاىل.ابرز البحث حقيقة مهمة قد تكون غري معلومة عند  إىلوال يثنيه عنه لوم الئم ، ما دام يقود 

ه كان يسعى كل السعي وجيهد نفسه يف اقامة مل يكن يف حال من االحوال يرغب يف احلرب او قتال الذين خرجوا عليه ، بل ان (االمام علي )الكثريين ، وهي ان 

ادنى مستويات مطالبهم ما دامت  إىل، فاستخدم شتى السبل وطرح خمتلف االراء واملبادرات وتنزل معهم  اإلسالميةالصلح واشاعة االمن والسالم بني ابناء االمة 

يعين يف فكره العسكري خضوع وذل كما قد يتصوره البعض ، بل هو قمة يف التواضع ال تتعارض مع مصلحة االسالم ، واالهداف السامية اليت يدعو اليها وهذا ال 

( الصرار اعداءه عليه ، فبدونه يتهدد الدين وتسقط اركانه ، ويفشوا البغي وجهد عظيم لبقاء االسالم واستمراره .اصبح القتال ضرورة الزمة لالمام علي )

ثلى يف التعامل معهم ، تكون يف ضوء الدين االسالمي ، ومن هنا وجدناه يتعامل معهم باعلى درجات االخالق احلميدة ويقوى بنيانه ، فحتم عليه ذلك اجياد صيغة م

 أخالقه، اليت دلت على عمق معرفته وارتباطه الوثيق بهذه الشريعة ، فلم خيرج عنها قيد امنلة فكانت احملور الذي قامت عليه  اإلسالميةالنابعة من صلب الشريعة 

ائه ما كان ملوما يف شيء فهم الذين ظلموه ومجعوا عليه اجلموع والبوا عليه النفوس ،  واصروا على القتال واستكربوا استكبارا ، ولو فعل بهم ما يفعل غريه باعد ،

هم ، ومحى اعراضهم بل وجزع وتامل وبكى لكنه ابى اال ان يكون ارفع من ذلك وامسى ، فدفن قتيلهم وداوى جرحيهم وعفا عن اسريهم وترك منهزمهم ، وراجع متاع

 . ()بن ابي طالب االمام علي ورثى على من قتل منهم ، فهل من منتصر يفعل مع عدوه كما فعل ذلك 

 

 
  



 منرية عبد حسن حممد العزاوي اسم الطالب

 احلياة االجتماعية والفكرية يف احلجاز خالل العصر األموي عنوان الرسالة أو األطروحة

 دكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

هلا حضورا متميزا وان لقد تضمن هذا البحث دراسة احلياة االجتماعية والفكرية يف احلجاز يف العصر االموي ، واتضح ان مدن احلجاز مكة واملدينة والطائف كان 

ها هلم مكانة مميزة يف نفوس العرب قبل ظهور االسالم وبعده ، لكونها مركز استقطاب وجذب وقومي وان جمتمعها  كان على تفاوت يف األهمية فمدينة مكة وأهل

املتواترة الن القرآن درجة من التطور قياسًا اىل بقية مناطق احلجاز ، وبقيت القيادة يف يد قريش قبل االسالم وبعده فضاًل عن وجود مدارس متعددة للقراءات 

شهدت هي األخرى نهضة الكريم نزل بلغة أهل مكة وكان لفصاحتهم أثرًا كبريا على تفسري القرآن خصوصا ابن عباس وتالميذه املكيني ، أما املدينة املنورة فقد 

حابة منهم ُأبي بن كعب وزيد بن ثابت علمية شاملة ارتكزت جوانبها على القرآن الكريم فظهرت فيها مدرسة خاصة بالقراءات القرآنية ، كان أساسها مجاعة من الص

هـ( واشتهرت املدينة املنورة أيضًا يف ميدان احلديث فاملعلوم ان املدينة املنورة كانت 169ثم توجت هذه املدرسة بقراءة نافع بن نعيم املدني املتويف ) 

مع ذلك فان مكة املكرمة من خالل موسم احلج ، ووجود بعض الصحابة فيها، متقدمة على غريها يف احلديث ، لوجود معظم الصحابة من مهاجرين وانصار     فيها ، و

رواية واإلسناد ، والرحلة استطاعت ان تبين لنفسها مكانة مميزة يف ميدان احلديث ، فشارك أهل مكة يف مقاومة الوضع يف احلديث ، وتنقيته من خالل اهتمامهم : بال

كبري من احملدثني من تالميذ ابن عباس وأصحابه كان هلم اثر واضح على بقية االمصار ، والبد من اإلقرار بان جل علم  يف طلب العلم والتدوين ، وبرز يف مكة عدد

الثر ، وكان على رأس أهل مكة من ابن عباس وتالميذه .ويف ميدان الفقه برزت مدرسة فقهية مدنية الطابع تعتمد يف فتاواها وتشريعاتها اىل النصوص ، وتعمل با

( وابنه عبد اهلل بن عمر ، وزيد بن ثابت وغريهم ، ثم تالمذتهم من بعدهم امثال نافع موىل ابن عمر ، وسعيد بن ه املدرسة من الصحابة عمر بن اخلطاب )هذ

ريع .ويف ميدان السرية والتاريخ ، املسيب وعروة بن الزبري والزهري وغريهم ، كلهم يبلور فكرة العمل باملأثور من النصوص ، وال مييل اىل اعمال الرأي يف التش

د يف الروايات التارخيية كان دور أهل مكة حمدودًا جدًا ، يف حني ان رواة علم السرية والتاريخ هي مدنيون وقد اسهموا يف وضع أسس هذا العلم فرسخوا علم اإلسنا

نهاية القرن األول متمثلة يف ابن عثمان وعروة بن الزبري ، ثم تشهد هذه  ، ولذلك لكون هذه املدرسة ارتبطت باحملدثني وبرز رجاهلا منذ وقت مبكر وذلك يف

و معشر السندي وحممد املدرسة تطورًا أخر على يد الزهري الذي وضع أول إطار واضح للسرية النبوية ، وتابع جهوده وتالمذته ويعد منهم موسى بن    عقبة ، واب

 بن اسحاق
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.عدت الكتب السماوية التاريخ معربا عن السنن االهلية اليت تضع االسس والقوانني اليت حتدد يعد التوحيد مركز الدائرة يف الرؤية االسالمية للتاريخ االنساني 

ي بعدا حدد دور االنسان وجود ومصري االنسان  .ان التكوين التارخيي يف القران الكريم ومن خالل تْأكيده التمسك بالوحدانية وتوالي النبوات اعطى للفكر التارخي

مر القرآن الكريم للوقائع واحلوادث الواقعة لآلمم السالفة من خالل القص القرآني جعلت من التاريخ زمانًا متحركًا على ارض الواقع وعلى على مر الزمان .اشارة 

حافاًل بالفكر التارخيي اذ ال العصور . كان االدب العربي يف فرتة ما قبل االسالم متمثاًل بالشعر واخلطب املنسوبة حلكماء العرب وشعراءهم وكذلك ما وصلنا من االمث

دل السياسي واملذهيب جسد العرب انذاك الفعل االنساني على املكان بوعي تام على مرور الزمان من خالل ربطه بني املاضي واحلاضر واملستقبل بوضوح .  كان للج

ساع حرية التعبري عن الرأي من خالل تنوع مقوالت اهل املذاهب اثر كبري يف التكوين التارخيي يف الفكر العربي  االسالمي انعكس على النتاج الفكري بعد ات

التنوع الفكري ، أذ حقق  واملؤرخني والفالسفة يف الظاهرة التارخيية الواحدة .ادى التنوع السياسي اىل وجود محاية غري مباشرة آلهل الفكر وكذلك اىل وجود حالة

تابة يف شتى التواريخ أذ تعددت جماالته .أن مجيع نواحي الفكر العربي اآلسالمي كانت متثل توارخيًا أذ ارخ اهل ذلك احلرية للمفكرين واملؤرخني  العرب املسلمني للك

لعرب املسلمني يف حتليلهم امللل والنحل والفالسفة كل يف جماالته من خالل عرضه ملا يريده ونقده ملن خيالفه .افاد اهل السياسة والرياسة من حماوالت الفالسفة ا

حاجة انسانيه الختتلف عن بعض الوقائع التارخيية ، اذ وضع هؤالء معاجلات فكرية لألوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية املرتدية يف عهودهم كانت تنطلق من ل

لعربية االسالمية والتسلط والغزو االجنيب اثر غريها من االمم وجملتمعات االانها كانت رائدة فيما يتعلق بالواقع العربي االسالمي .كان للتمزق السياسي للدولة ا

شرية ل دراسة النماذج البيف تطور فكرة التاريخ عند العرب املسلمني اذ متت دراسة احوال اجملتمع برؤى تارخيية الستنباط قوانني تطورية يف حركة التاريخ من خال

واحدة فهي تنطلق من النظرة االهلية اليت جعلت من االنسان والفضيلة والثواب والعقاب ان الرؤية العربية االسالمية للتاريخ -املاضية )دواًل ، وجمتمعات(

ياًل للمعاجلة السياسة اساس العالقة اجلدلية يف الوجود االنساني .  مثل التاريخ مادة اساسية لبعض املؤرخني ممن وجده مادة اساسية ملمارسة الوعظ الديين سب

خ من حيث كونها البحث عن السببية يف وقوع احلوادث مل تكن وليدة القرن الثامن عشر امليالدي بل انها ذات جذور عربية اسالمية واالجتماعية.  ان فلسفة التاري

 واضحة ولفرتة متقدمة.
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مخسة افرع ، اما جمموع وهي لقد القت الدراسة الضوء على ابناء امية االكرب مجيعًا من االعياص والعنابس ولكافة البيوتات املنحدرة من الفروع اليت اعقبت منها ، 

اسرة ( مبا فيها االسر املنحدرة من الفرعني احلاكمني .وفيما يتعلق بعالقتهم باخللفاء فقد كانت  110االسر الصغرية والكبرية اليت مشلتها الدراسة فكانت حوالي ) 

تى يف حال اخلالف واخلروج عليهم ، ومع اعتداد كل فرع اموي بنفسه على العموم طيبة ، عمادها صلة الرحم والقرابة اليت كانوا حريصني دائمًا على صيانتها ح

وهو جد االسرة جلميع فروعها ، وحماولته الفخر واالشادة مباثر االباء ومناقبه على حساب الفرع االخر فان هذا ال ينسيهم يف النهاية انهم مجيعًا ينتمون اىل امية ، 

ة باالصل الذي احندروا منه ، وهذا ما يرى يف عالقتهم بالعامة . وقد تركز استقرارهم قبل اخلالفة وايامها يف االمصار وان مناقب كل فرع تعين بالتأكيد فخر واشاد

اء ، والعراق ، اما بغداد فيعود االستقرار االموي فيها إىل ما بعد تأسيسها ، حيث اصبح بعضهم ندم -وال سيما عاصمة اخلالفة دمشق  –املهمة ، كاحلجاز والشام 

بن عبد العزيز  للخلفاء العباسيني او حمدثني مشهورين فيها كاالسرة السعيدية واسرة ال ابي الشوارب واالسرة العمرية وخاصة ادم بن عبد العزيز بن عمر

غ ايام خلفاء بين العباس ، فقد كانت وغريهم .اما مستواهم املعاشي فقد عرف عن كثري منهم ثرواتهم الكبرية وترفهم يف العيش ، اال ان احلال مل يبلغ بهم ما بل

ري من الصحابة البساطة على العموم ختيم على امراء البيت االموي ، رمبا لقرب عهدهم بعهد التقشف والزهد الراشدي املستمد من عصر الرسالة ووجود الكث

عباسية حتى اصبح بعضهم فقراء معدمني اضطروا لالشتغال مبهن حقرية ال تليق والتابعني ذوي االثر يف عصر اخلالفة االموية ، اال ان هذا احلال تردى ايام اخلالفة ال

ويني على اناطة املناصب بهم كحمالني وسقائني على سبيل التمثيل .وعرج البحث على ذكر امراء البيت االموي ممن ولوا اعمااًل ادارية رفيعة ، حلرص اخللفاء االم

حلرصهم  –وال سيما من ابناء اخللفاء  –قتصرت تلك املناصب بعد اعتالء الفرع املرواني على ابناء هذا الفرع دون سواهم بذويهم كوالية االقاليم واملوسم ، وقد ا

حيث ال يف العصر العباسي على تنمية قدراتهم ومواهبهم ليصبحوا مؤهلني حلمل اعباء اخلالفة فيما اذا تهيأ هلم ذلك . اما القضاء فانه مل يظهر بصورته الواضحة ا

والداخلية اليت  برزت اسر اموية قضائية مشهورة .والقت الدراسة كذلك الضوء على دورهم السياسي ايام اخلالفة االموية من خالل تصديهم لالخطار اخلارجية

ي على نفسه مما فّت يف عضد الدولة وكان احدقت بها ، ومع ذلك فقد احناز بعضهم لعدد من احلركات املعارضة للخالفة لدوافع خمتلفة ، فضال عن انشقاق البيت االمو

 احد اسباب سقوطها
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ثري عاش يف مرحلتني خمتلفتني : االستقرار والوحدة اواًل ، ثم االنقسام والتنافس ثانيًا ، ومع ذلك استمر يف عطائه العلمي حالُه حال الكان ابن عبد الرب القرطيب 

 ذا النهج .ه من العلماء باألندلس ، ال بل ودعا من خالل قلمه اىل نبذ الفرقة والضعف وتوحيد الكلمة واجلهود ضد االعداء كما وفعل ابنه من بعده يف

الرافد االول والقوي يف لقد نبع ابن عبد الرب من وسط علمي وديين و تربى يف أحضان أسرة عربية خالصة هلا جذوٌر راسخة يف العلم ، يشهد هلا التاريخ، كانت له 

وتفوق يف كل ما صّنف فيه ، وحقق جناحًا واضحًا ملا حققته سقي مثار علمه . كان ابن عبد الرب املوسوعة الثقافية اليت أولت جوانب العلم املهمة العناية والدراسة 

كتبات ومنها املذكور على انه مؤلفاته من مكانة علمية مهمة قدميًا وحديثًا ، وقد متكنت أن أحصي ستًة وأربعني مؤلفًا من مؤلفاته ، منها املطبوع واملتوافر يف امل

العلم ، هذا الكم من املؤلفات تبني على ان ابن عبد الرب أعطى جل اهتمامه خلدمة العلم ، ووظف جهوده  خمطوط ، ومنها املفقود ويوجد ذكر امسه فقد عند اهل

تعدد موارد كتبه اليت مل  وإمكانياته املختلفة من أجل صياغة هذه املؤلفات بالصورة اليت حتقق غاية املراد .ان الذي يتضح ملن يطلع على مؤلفات ابن عبد الرب هو

هو دستور  م من العلوم، وان كان لديه تفوق يف جمال احلديث و رجاله ، وانه استقى موارده من علوم خمتلفة، كان أوهلا وقبلها القرآن الكريم الذيتقف عند عل

( وخامت النبيني ، ويلي ذلك املسلمني واملشرع األول يف حياته ، ومن ثم احلديث النبوي الشريف الذي سنه املعلم االول حممد االمني ) صلى اهلل عليه وآله وسلم

وارتبط معهما من علوم القرآن وتفسريه ، وعلوم احلديث و شرحه ، ومن ثم تأتي العلوم االخرى مما محلته كتب  –القرآن الكريم واحلديث  –ما اختص بهما 

على أّن ابن عبد الرب كانت لديه إمكانية واسعة لدراسة احلديث التاريخ، وكتب السري ، و كتب املغازي ، وكتب النسب، وكتب االدب ، وغريها الكثري .ومن املالحظ 

ك مؤلفاته يف هذا اجملال والفقه ، فكانت املادتان املتقدمتان واضحتني على اسلوبه ومؤلفاته ، واليت أخذت مساحًة كبريًة بني املوضوعات اليت كتبها ، ودليل ذل

جم الصحابة وعلماء احلديث .من خالل التعرف على شيوخ ابن عبد الرب الذين أحصيت منهم اثنني وسبعني املتقدمة الذكر ، والسّيما  يف احلديث و شرحه وترا

وصل اسبابها احلقيقية، انه شيخًا، أخذ عنهم داخل األندلس وخارجها ومن الذين كانت هلم رحلة علمية والسّيما انه مل تسمح له الفرصة للقيام مبثلها ، واليت مل أت

لعلمي العلم وبتواصل ومن دون كلل وال ملل ، ومن خالل عدد التالميذ الذين أحصيت منهم أربعًة وسبعني تلميذًا ، يتبني انه تواصل يف عطائه ا تفانى يف نهل

كشفت عنهم الرتاجم ويف مناطق خمتلفة باألندلس يف أثناء تنقله فيها ، وكانت له حلقات  دراسة بالتأكيد ، حيث التف حوله الكثري من طالب العلم ، واليت 

يف هذا اجملال ، أن ابن  األندلسية .لقد تبني من خالل هذا البحث والذي أمتنى من اهلل أن ينال القبول والرضى عند االساتذة االفاضل الذين قطعوا شوطًا كبريًا

ة ،برز فيها علماء كثريون ومنهم من عاصر ابن عبد الرب ،  يشهد هلم عبد الرب كان واحدًا من حديقة غّناء حفلت بأزهار خمتلفة محلت يف رحيقها مثارًا من علوم متنوع

ده العامل اللغوي التاريخ ومن بينهم، ابن حزم الظاهري عامل الفقه واحلديث ، وابو الوليد الباجي صاحب أوسع وأهم  دعوات  التوحد يف األندلس ، وابن سي

كثري .تبني لي انه كان هناك صالت وروابط علمية بني املغرب واملشرق ، تؤكدها كثرة الرحالت العلمية ، الضرير، وابو عمرو الداني عامل القراءات ، وغريهم ال

م بعض من مؤلفاتهم ، ومعرفة العلماء ومكانتهم ونتاجاتهم عند كال الطرفني ، وصالت بعض من االمراء واحلكام يف األندلس مع علماء املشرق وشرائهم او اهدائه

 و غريه .السلوب الذي كتب به سواء اهل املغرب او املشرق يف الرتاجم والتاريخ الذي يتسم باحليدة واعطاء العامل حقه كما حصل مع ابن عبد الرب فضاًل عن  اىل ا
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حيث اهليمنة االوربية على مصر ، ومن ثم  1881علي ماهر إحدى الشخصيات السياسية اليت كان هلا دور كبري يف تاريخ مصر ، هذه الشخصية منذ والدته عام 

جند هلا أي نشاطًا وطنيًا باستثناء اطالق سرح       " حممد فريد " الوطين الذي  اردات قوات االحتالل اعتقاله اذ مل  1919وحتى عام  1882احتالل مصر عام 



حتى وان تعرض للمساءلة  ان علي ماهر مل يرَّ يف خطبة فريد ما يستوجب اعتقاله وهذا دليل على عدم انصياعه ألوامر احملتل بل ان احلق والضمري هما احملركان له

فنجد انه مل يكن دورًا قياديًا وبارزًا كسعد  زغلول ، وعلي شعراوي وغريهما من قادة الثورة لكننا يف نفس الوقت ال نستهني  1919القانونية .اما عن دوره يف ثورة 

وحرص وهو ينضم هذا االضراب ان ال تتضرر به اذ انه نضم اضراب املوظفني ضد احملتل وما جير مثل هذا االضراب من ضرر على عجلة االقتصاد وحركة اجملتمع ، 

طويلة فال جيدون ما يعيلهم تلك الفئة من اجملتمع فجعل االضراب بعد استالمهم الرواتب حتى ال يتضررون  اقتصاديًا وخوفًا من ان تبقى نريان الثورة مشتعلة لفرتة 

الشخصية ، وقد أدى موقفه هذا اىل فصله من وضيفته بعد ان رفض االغراءات اليت قدمت اليه  كل تلك الفرتة لذلك فان اجلانب االنساني ال ميكن نكرانه بني ثنايا هذه

احداث الثورة لكن دون املتمثلة بتنصيبه وكيل حمكمة اسيوط والراتب املغري الذي رافق ذلك املنصب وقد حاولت قوات االحتالل استمالته اىل جانبها وابعاده عن 

الحتالل اىل اعتقاله . شارك علي ماهر مع أعضاء الوفد يف املفاوضات اليت جرت يف باريس ومنها اىل لندن ، وقد كان سعد زغلول حيرتمه جدوى االمر الذي دفع قوات ا

صري ، ويف عرض انب املويعتمد عليه يف الكثري من االمور واملباحثات ال سيما عند وضع مذكرة عن االمتيازات االجنبية وحقوق االجانب اذ مثل فيه علي ماهر اجل

 الوفد . مشروع ملنر على الشعب املصري وقد أدى هذا االهتمام اىل أثارة غرية الزمالء منه لكنه استطاع ان يتدارك املوقف ويكسب رضا بقية اعضاء
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، وكان الختالف تكوينها القومي  عّدت يوغسالفيا دولة حديثة ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل مبوجب معاهدة فرساي ، بعد انهيار وحتلل األمرباطورية النمساوية اجملرية

اختالل البنيان  واللغوي دوٍر يف عدم استقرارها وتطويرها وظهور العديد من املشاكل وخاصة يف ظل هيمنة القومية الصربية على بقية القوميات ، فضاًل عنوالديين 

ية الثانية.استنادًا هلذا الواقع فأن بروز شخصية االقتصادي واالجتماعي فأصبحت البالد ضعيفة مما سهل التدخل اخلارجي وغزوها من قبل املانيا وإيطاليا يف بداية احلرب العامل

ته يف أحضان الطبقة العاملة إن أحس تيتو وما مثله من صفات عّد نقطة انعطاف يف تاريخ يوغسالفيا ، فكان لنشوئه يف بيئة فقرية وسط ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة ، وتربي

بآالم شعبه ومعاناته  .كان لتجنيده خالل احلرب العاملية األوىل دورًا كبريًا يف اطالعه على األفكار وزيادة معرفته مبتطلبات  مبشاكل هذه الطبقة، وأدى إىل توسيع مداركه وإملامُه

أساسًا لتطوير  ، وأعجب مببادئ هذه الثورة وآمن بها ، إذ كان يف روسيا ، واعتنق املفاهيم املاركسية اليت كانت1917استقالل بالده ، فقد عاصر ثورة تشرين األول 

من جهة وأن يكون له قاعدة  عقليته ومنوها .أدى انتماء تيتو للحزب الشيوعي السوفياتي وتدرجه يف مناصب هذا احلزب أن أصبح مدافعًا عن حقوق البالد والشعب واحلزب

كن ومن خالل هذه القاعدة الشعبية أن يكسب التأييد وينال رضى لنشر مبادئ احلزب وتنظيم جمموعة من االضرابات واالحتجاجات ضد السلطة احلاكمة من جهة أخرى ، ومت

يوغسالفيه ، فبعد أن فقدت  واستحسان الشعب اليوغساليف ضد الغزو اخلارجي.إن الصراع األوربي واخلطر الذي هدده هتلر يبني أهمية املرحلة اليت كان خيوضها تيتو يف

ال يعرتف باالحتالل معلنًا قرارًا تارخييًا هو النضال ضد الفاشية ، ورفع شعار احلرب الشعبية لتحرير البالد ، جاعاًل منها قضية  الشعوب اليوغسالفية الثقة بالزعامة امللكية جنده

 دء يف املعركةالله البشعبية ملقاة على كل قوميات الشعوب اليوغسالفية داعيًا إىل خلق اجلبهة املوحدة ونبذ التناقضات، وأسس جيش التحرير الشعيب ليعلن من خ
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والصراعات الدامية اليت  كان للسياسة تاثري كبري يف مدينة بيهق ، أثرت وتأثرت جبانبها الفكري ، فنجد حالة الفوضى والتدمري وما تعرضت له املدينة ، من الدول

التهم العديدة وأشهرها محلة اخلوارزمشاهية على بيهق خاصًة أدت إىل تدمري وانهيار مؤسسات ومراكز علمية مهمة ، إضافة اىل مقتل العديد من العلماء يف مح

م إذ تعرضوا للسلب واحلرق والنهب، ومحالت 1153هـ / 548م إذ راح ضحيتها العديد ووقعة الغز سنة 1141هـ/ 536وخراسان عامًة سنة 

ىل خارج بيهق خوفًا من القتل . وتأثرت السياسية باجلانب الفكري من خالل تولي التهجري لكثري من العلماء كما يف هجرة ابو بكر البيهقي مع جمموعة بارزة من العلماء إ

رزت أسر علمية عديدة العديد من أصحاب الفكر ألمور السياسة اليت جعلتهم خيوضون غمار السياسة من خالل القضاة واحلكام الذين برزوا يف هذه املدينة ، كما ب

 الوراثة .وعلى الرغم مما تعرضت له بيهق اال ان هذا مل يثِن عزميتها يف ركوب الصعاب حتى اخرجت العديد من علماء تولت هذه األمور عرب تسلسل األزمان وعرب

ق .وهكذا أدت هذه الطب والفلك واألدباء وغريهم وبشتى اجملاالت املختلفة ، اال ان اخطر واعتى هجوم هو تدمري املغول هلم والقتل املدمر هلم بابشع الطر

لقرن الرابع وحتى ات بني الدول اليت توالت حبكمها من الغزنوية والسلجوقية واخلوارزمية اىل ختريب العديد من املدن ومنها بيهق ، نتيجة صراعاتهم منذ االصراع

حتى ان الكثري منهم جند أيضًا تعدد املذاهب احلنفية والشافعية والكرامية واالشعرية وغريها ) )بم( .1220هـ / 617سقوطها على يد املغول عام )

ز ، وهو يدل على اختص ببناء مدارس لتعليم مبادئهم وأسسهم دون االعرتاف باملذاهب األخرى ، بينما جند هناك من مجع هذه املذاهب مبدرسة شاملة دون متيي

ا أثار فنت عديدة منها فتنة أبي بكر البيهقي اختالف املذهب بينهم ، وابرز دليل ان لكل دولة كانت تسيطر تفرض املذهب الذي تعتنقه على اآلخرين، وهذ

)جـ(  ندري .واجلويين والقشريي ، بسبب دفاعهم عن األشعرية ومذهبهم فأدى بهم األمر إىل اهلجرة بعدما حكم عليهم طغرل بك بالقتل بدس من وزيره الك

رون إىل اتباع شعر معني من أجل احلاكم الفالني وليكسب وده، وقد كذلك اثرت السياسة باسلوب خاص على احلياة األدبية إذ كان العديد من األدباء يضط

عدما هجر السياسة وتركها ، يستخدمهم ككّتاب له، كما يف حالة أبي الفضل البيهقي ودوره مع كل احلكام حتى آل به األمر إىل االستقالة وكرس حياته لعلمه وكتبه ، ب

 الء األدباء والكّتابوهي عملية فرض هيمنة على حرية الرأي اخلاص هلؤ
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أقطار املغرب من أجل عزله عن اشقائه العرب ، جعل الوطنيني املغاربة يفكرون يف اخلروج من هذا النطاق ان التحالف اإلستعماري واحلصار الذي ضربه احملتل على 

ون اخلطوة األوىل يف طريق احلديدي املفروض عليهم ، من خالل العمل املوحد يف اخلارج ، لتدعيم النضال يف الداخل ، فأسسوا يف القاهرة مكتب املغرب العربي ، ليك

أسيسه بدعم ب العربي . أسهم مكتب املغرب العربي يف القاهرة يف بلورة وتوحيد ودعم احلركات الوطنية يف أقطار املغرب ، خاصة وانه حظي يف بادية توحدة املغر

لدولة مصاحل يف إضعاف فرنسا وإزاحتها اجلامعة العربية اليت كان امتدادًا هلا ، ودعا احلكومات العربية وخاصة تلك اليت كان لربيطانيا نفوذًا فيها ، حيث كانت هلذه ا

، وإحتالل القضية الفلسطينية املرتبة االوىل يف إهتمامات اجلامعة العربية  1948من املنطقة ، ولكن هذا النشاط سرعان ما أخذ يضعف بعد حرب فلسطني عام 

حيد ُسُبل الكفاح الوطين يف األقطار املغربية الثالثة،  وخلطورة وجوده على املصاحل واملؤسسات التابعة هلا . تأسس مكتب املغرب العربي يف القاهرة إنطالقًا من فكرة تو

ار املفاوضات من اإلستعمارية ، ناصبته الدول اإلستعمارية العداء ، وسعت اىل تفكيك وحدته وتعطيل العمل مبيثاقه واعاقة جهوده من خالل اإلتصال مع أنص

سياسة املراحل هي اقصر طريق لبلوغ األهداف ، فأخذ كل واحد منهم يتحدث بإسم حزبه ويعترب نفسه وحزبه الناطق الوحيد الزعماء املغاربة الذين يعتقدون بأن 

يف مصر ، وظهور مواقف متباينة لألقطار العربية من احلركات 1952بإسم القضية الوطنية دون الرجوع اىل ميثاق املكتب.تراجع هذا النشاط ايضًا بعد ثورة عام 

يتقبله بعض الزعماء  طنية يف املغرب وإنتزاع مصر دور القيادة يف دعم هذه احلركات وتوجيهها بإعتبارها قاعدة حلركة التحرير العربي آنذاك ، األمر الذي ملالو

بعضها ، بعد ان كان لكلِّ حركة مكتبها اخلاص  املغاربة مما جعله يعود اىل بالده ليحقق بطريقة استقالل بالده فسهل لفرنسا فصل احلركات الوطنية يف املغرب العربي عن

احلزبية الضيقة وعلت يف القاهرة وهو إمتداد ملكتب املغرب العربي ومشاركًا فيه، ويديره ممثلوا االحزاب واحلركات الوطنية يف بالد املغرب . طغت اخلالفات 

ه النقطة وبدأ معتمدًا على سياسة فرق تسد يف التعامل وعلى انفراد مع كل قطر الطموحات الشخصية  وضاعت مصلحة الوطن العليا ، فأستفاد املستعمر من هذ

، وهذا مامت تطبيقه يف  دون االخر ، من خالل اغراء الزعماء السياسيني باملناصب السياسية مقابل التفاوض معه يف وقوف تقدم جيش التحرير املغربي والقاء سالحه

 ش التحرير اجلزائري ، استمرت يف الكفاح حتى حصلت على استقالهلاتونس واملغرب االقصى اال ان كتائب جي
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ات بدقة وحتليلها اصبح بعد البحث والتقصي عن املعلومات اخلاصة عن محص داخل املصادر التارخيية واجلغرافية واألدبية وبعض املراجع احلديثة ، ودراسة املعلوم

لفتح العربي اإلسالمي وحاهلا بعده ، وهذه النتائج واحلقائق اليت ترمجت هي غاية الدراسة من املمكن الوقوف واالطالع على حال مدينة محص قبل ان يشملها ا

ذي امتازت به والذي ربط وهدفها . وخبتام دراسيت عن املدينة البد من حتليل واضح ألبرز النتائج اليت جاءت بهذه الدراسة عن محص وهي خاصية املوقع اجلغرايف ال

ن الشام بطرق أساسية عدت أهم طرق الشام التجارية مما جعل منها ذات تأثري اقتصادي منذ القرون األوىل امليالدية ) أيام الرومان املدينة مع جاراتها من مد

اصيل الزراعية ة وتنوع احملواليونان ( وحتى امتداد اإلسالم ودخول املدينة فيه ، إضافة إىل تأثري املوقع اجلغرايف على جانب اقتصادي آخر يف املدينة وهو الزراع

قبل اإلسالم أعطت صورة  خالل القرون األربعة األوىل للهجرة ) أو خالل احلقبة اليت قامت بها الدراسة وما قبلها(. إضافة إىل أن الدراسة السياسية ملدينة محص

الن مدينة محص كانت حتت السيطرة  البيزنطية وقد اختذ عن أهمية املدينة بالنسبة إلحدى أعظم قوتني يف املنطقة العربية قبل ظهور اإلسالم وهي البيزنطية 

( يف تبوك ومؤتة  ول حممد ) هرقل حاكم روما منها مقرًا له ، ثم شكل فتحها احد احللقات اهلامة اليت استكمل فيها املسلمون فتح الشام وفقًا ملا كان قد بدأه الرس

موقعة الريموك  قبل وفاته ، وكان بفتحها قد استحكم للمسلمني السيطرة على ثالث جند هلم يف الشام من بعد األردن ودمشق وبعد دخوهلا كان فتح فلسطني و

ذلك خالل ما وصل ألينا من معلومات تتضمن الفاصلة مع الروم ، من خالل دراسة الوضع السياسي حلمص وحتليله ميكن ان نقف على حقيقة املدينة السياسية 

جاء يف احلديث وصف وصف للصراعات السياسية اليت شهدتها املدينة خالل هجمات  الروم املتكررة على سواحل املدينة حتى فرتات متأخرة من اخلالفة العباسية .

احيها عليها فوقفت بالدراسة على ابرز النواحي السياسية واالقتصادية لنواٍح جغرافية وسياسية لكن مل تعطي فكرة واضحة عن واقع الدراسة وما إمشلت نو

لى تاريخ احد املدن واإلدارية والعلمية اليت كانت مبدينة محص وهي من مدن الشام خالل القرون األربع اهلجرية ، وكان الغاية من هذه الدراسة هي االطالع ع

مساتها . ان الصورة اليت ظهرت عليها مدينة محص سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم علمية ، كان الفضل  العربية اليت دخلها نور اإلسالم والوقوف على ابرز

جبمع هذه املعلومات املتناثرة  يعود بها الن تكون بهذا الشكل إىل مؤرخينا وجغرافيينا األفاضل الذين أشاروا إىل تاريخ املدينة مبا جاء مبؤلفاتهم وليس لنا فضل إال

 صادر العربية املتنوعة واخذ املالئم منها ومجعه وحتليله إلبراز الصفات الالئقة بتاريخ مدننا العربية...يف امل
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 سالم خسرو جوامري اسم الطالب

 حممد باقر احلكيم/دراسة تارخيية عنوان الرسالة أو األطروحة

 يف دوره الفكري و السياسي  

 ماجستري  الشهادة

 2006 السنة

 تاريخ حديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

خ العراق املعاصر، إذ ومن بني هذه الشخصيات اليت طالتها تلك اليد تأتي شخصية السيد حممد باقر احلكيم اليت أدت دورًا متميزًا وهامًا يف صياغة أحداث تاري

أبعاد كثرية ومتنوعة.. على الصعيد العلمي أو العملي، ولطاملا عرف الناس السيد  أتصف السيد حممد باقر احلكيم مبيزات وخصائص جعلت منه شخصية حمورية ذات

سن مبكرة من عمره حممد باقر احلكيم كشخصية سياسية استقطبت طروحاته ومبادراته السياسية اهتمام شرائح الشارع العربي واإلسالمي من خالل تصديه وهَو يف 

كبرية يف هذا امليدان يدفعه إىل ذلك الدافع الديين الذي شكل منطلقًا أساسيًا يف حركته السياسية اإلسالمية اإلصالحية إىل خدمة العراق وأبنائه، وبذله جهودًا 

شاق ة املسرية وحتمل املاملباركة، فكانت مسريته شاقة مليئة بالعقبات واجلراح، غري أن صموده وإصراره النابع من رصانة قناعته بواجبه الديين دفعاه إىل مواصل

كما سجل السيد حممد باقر احلكيم انعطافة كبرية يف احلركة الفكرية والثقافية العراقية والعربية اإلسالمية. واآلالم مما سجل إشراقة نرية له يف تاريخ احلركة السياسية 

عمدة الفكر اإلسالمي األصيل وعلم من أعالم الثقافة اإلنسانية للجماعة الصاحلة فقد سخَر نفسه للعلم والعلماء منذ نعومة أظفاره حتى أشري إليه بالبنان كمفكر من أ

د باقر احلكيم املكتبة اإلسالمية، فقد كان نبوغه يف الفقه اإلسالمي، وأصوله وتفسري القرآن الكريم، وعلومه واضحًا لدى أقرانه وأساتذته كما أثرى السيد حمم

ة حول املفاهيم اإلسالمية وما يرتبط بها من خالل حضوره املتواصل والفاعل يف املؤمترات اإلسالمية الفكرية اإلسالمية ببحوثه ونظرياته اليت امتازت بالعمق والدق

ومتكاماًل حول الرؤية  والثقافية، وحماضراته يف االحتفاالت وملتقاه اليومي واالحتفاالت اجلماهريية وحبوثه العلمية مما أعطى لنتاجه العلمي نسيجًا منسجمًا

نت تركته العلمية ة لواقع اإلنسان واحلياة، وكانت اجلمعة الدامية هي اخلامتة املوفقة له اليت طاملا أنتظرها، واخلسارة العظمى لإلنسان واإلسالم، وكااإلسالمي

رتبطة حبركة اجملتمع، خاصة وأنه أمتاز والتوجيهية واألخالقية والسلوكية تراثًا ضخمًا يغطي جماالت الفكر اإلسالمي بتفاصيله وتشعباته، ويعاجل أدق التفاصيل امل

املنطلق نشأت احلاجة  بقدرته على اجلمع بني املنهج احلوزوي واألكادميي يف طرحه مما جعل أرثه العلمي والثقايف والسلوكي والسياسي ذا أهمية كبرية، ومن هذا

من شؤون العراق العامة، وتتناغم مع أوضاعه السياسية واالجتماعية والفكرية لدراسة هذه الشخصية دراسة أكادميية؛ ذلك ألن دراستها تلقي الضوء على الكثري 

 والدينية، وتؤدي إىل كشف اللثام عن الكثري من احلقائق واألمور املهمة.

  



 حممود فياض محادي حسن الزوبعي اسم الطالب

 زوللغ املقاومة العربية اإلسالمية عنوان الرسالة أو األطروحة

 معركة حطيـنحتى  الصلييب 

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

أغلب املدن العربية يف تعرضت البالد العربية االسالمية يف أواخر القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عشر امليالدي لغزوة صليبية شرسة، مكنت الصليبيني من احتالل 

م، أعظم كارثة حتل بالبالد االسالمية، فقد كانت الظروف مالئمة والطرق 1099هـ/492واجلزيرة الفراتية، ويعد اجتياحهم بيت املقدس عام بالد الشام 

لى تكوين اربع بيني عممهدة فشقوا طريقهم عرب االنقسامات اليت كانت موجودة يف املنطقة العربية االسالمية، ومهما يقال يف مالءمة الظروف اليت ساعدت الصلي

وا على درجة من امارات هي إمارة الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت املقدس، فالذي ال شك فيه ان املسلمني يف ذلك الوقت مل يكونوا بوضع يسمح هلم بأن يكون

كانتا على درجة كبرية من اخلالف. اما االوىل فقد ضعفت احليطة واالقتدار، السيما وانهم كانوا منقسمني يف الوالء مابني اخلالفة العباسية والدولة الفاطمية اللتني 

راء الذين مل يكفوا عن هيبتها ومل يعد للخليفة من االمر شيء وكانت السلطة احلقيقية بيد السالطني السالجقة، اما الدولة الفاطمية فكانت تعاني من تسلط الوز

ية أنها انقسمت على دويالت، أخذ أمراؤها التماس املساعدة من الصليبني ضد بعضهم البعض، فساعد القتال والنزاع فيما بينهم، ومما زاد يف حمنة لبالد االسالم

ذه احلركة مبكرًا، فجاءت ذلك يف ارساء قواعد االمارات الالتينية بشيء كبري من اجلسارة، حتى تضاءلت امامه جهود بعض الوحدات االسالمية يف املقاومة والتصدي هل

ليت نزلوا ثر باهتة املفعول مل حتل دون وصول الغزات اىل غايتهم. وان ما قام به الصليبيون من مذابح رهيبة وتنكيل باملسلمني يف مجيع اجلهات امقاومتها قليلة اال

ادًا ضد هذا العدو املغتصب. بها، أثر كبري يف إفاقة املسلمني من هول الصدمة االوىل، فكان رد الفعل عندهم على شكل مقاومة عاتية تنديدًا هلذا االستقرار، وج

 ضد الغزاة الطامعنيفكانت حركة املقاومة تهاونت امامها مجيع الزعامات الكاذبة ورفع لواء اجلهاد قادة خملصون وحدوا البالد ومتسكوا بدينهم ووقفوا حبزم 

 
  



 سبلـة طـالل ياسـني  اسم الطالب

 

 االمتيازات النفطية يف سلطنة عمان  عنوان الرسالة أو األطروحة

1945 – 1980 

 

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ املعاصر القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الطاقة اليت تعتمد مصدر  عند النظر يف مسريه االقتصاد الدولي منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اآلن يظهر الدور املتعاظم الذي لعبه النفط يف هذا اجملال. فهو

بأن نقطة برتول كانت عليها الصناعة احلديثة. وهو املوجه األساس لالقتصاد العاملي يف السلم واحلرب على السواء. وقد ذكرجورج كليمنصو رئيس  وزراء فرنسا "

يف احلربني العامليتني الكبريتني على حبرية من  ( "ان احللفاء قد ساروا إىل النصر1960 1952تساوي نقطة دم!" وقال الرئيس األمريكي داويت أيزنهاور)

ال توجد دراسة أكادميية مفصلة حوهلا يف اجلامعات  –وعلى حد معلوماتنا املتواضعة  –أن أهمية دراسة هذا املوضوع ال تتحدد بذلك فحسب، وإمنا  البرتول

 العراقية. وهذا ما دفعنا إىل اخلوض يف هذا املوضوع.

 تبحث عن إجابة لألسئلة التالية:وجاءت هذه الدراسة 

 ما هي االمتيازات النفطية الرئيسة يف السلطنة. .1

 كيف تطور نظام االمتيازات. .2

 .1980طبيعة العالقة بني الشركات املنتجة والسلطنة وتطورها منذ أول اتفاقية حتى عام  .3

 هل النفط كان احملرك األساس للصراع بني اإلمامة والسلطنة؟ ومن بعدها حرب ظفار.  .4

 إىل أي مدى خدم النفط حياة السكان يف السلطنة؟ .5

 

 
  



 طارق جميد تقي اسم الطالب

 السياسة الربيطانية جتاه العراق عنوان الرسالة أو األطروحة

1963- 1966 

 دكتوراه الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ املعاصر القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

األسرتاتيجيات الربيطانية . وإذا إن التاريخ السياسي املعاصر للدولة العراقية منذ تأسيسها ولغاية األطار الزمين هلذه األطروحة كان يف معظم مراحله املتعاقبة تاريخ 

لسياسية اليت استخدمتها بريطانيا إزاء تنفيذها يف العراق كانت متغرية تبعًا ملستجدات األوضاع كانت هذه األسرتاتيجيات ثابتة األهداف إال أنَّ األساليب ا

نوعت أشكاهلا يف السياسية الداخلية للعراق، واألوضاع األقليمية والعربية والدولية، لكنها ذات هدف واحد، وهو: أن األنظمة السياسية مهما اختلفت أو ت

طة بشكل أو بآخر باملصاحل وسياسات األنطقة واألحالف الغربية، وان تبقى جزء ال ميكن إغفاله من ساحة الصراع الدولي بني املعسكرين العراق عليها أن تبقى مرتب

ن خالل وسائل لعراق، مالشرقي والغربي. فاملعلومات الواردة يف األطروحة تبني أنَّ بريطانيا عملت جاهدة طوال ثالثة قرون من أجل إرساء نفوذها السياسي يف ا

ور الوقت ترسخ نفوذها عدة يأتي يف مقدمتها التجار والرحالة والدبلوماسيني واآلثاريني وغريها من الوسائل اليت استخدمتها حتت أمساء وعنوانات متنوعة، ومبر

 وأصبح أمرًا واقعًا.

مصاحلها عرب الواجهات والقوى احمللية املؤثرة. ومع عدم انسجام الغالبية من  لقد متكنت السياسة الربيطانية من اجياد قاعدة اجتماعية، اقتصادية وسياسية لرتويج

يقًا غّير جذري الوضع العام الشعب العراقي مع السياسة الربيطانية إال أنَّ األخرية رسخت السياسة القومية والطائفية يف دولة العراق اجلديدة اليت تركت أثرًا عم

تأصيل وتكريس يف منهج املؤسسات الرمسية للدولة فحسب، وإمنا بوصفها توطيد لتواريخ مجيع أولئك الذين وجدوا أنفسهم ملواطين هذه الدولة، ليس بوصفها 

سياسية، والصراع ينجذبون اىل فلك نظام سلطوي جديد دفعت بسياسته ثوابت برسي كوكس واملس بيل باجتاه توتر البنية االجتماعية، وبروز مظاهر الطائفية ال

 واالنشقاق الوطينالقومي 

 

 
  



 بيداء عالوي مشخي جرب الشويلي اسم الطالب

 السياسة الربيطانية  عنوان الرسالة أو األطروحة

 م(1939 -1918جتاه سورية )

 دكتوراه الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حضارية واالسرتاتيجية ، فكانت على الدوام حبكم اهميتها تلك يف قلب اختبارات القوة اليت لطاملا توالت على تقع سورية يف واحدة من اهم مناطق العامل اجليو 

على امتداد تلك العقود املنطقة على امتداد الزمن املاضي. ولقد كانت بريطانيا الالعب االعظم يف شؤون الشرق العربي حبكم خلفيتها االستعمارية، وكانت سورية 

نقطة حتول واضحة يف تاريخ الوطن العربي عامة ويف التطورات السياسية يف سورية ويف  1918ٍق سليب لتداعيات القوة القادمة من االخرين.يعد العام جمرد متل

ية اليت دامت اكثر من اربعمائة طبيعة السياسة الربيطانية جتاهها خاصة. وذلك الن مثل هذا العام انتهاء احلرب العاملية االوىل، وخروج سورية من السيطرة العثمان

رير سورية ، وإقامة أول عام، وهو ايضًا تاريخ دخول القوات الربيطانية والعربية إىل دمشق . وكان فيصل بن احلسني يقود اجليش العربي، الذي خرج من احلجاز لتح

خيًا خطريًا على مستقبل العرب، ماتزال آثاره تعمل حّية حتى اآلن وكأنها ولدت دولة عربية مستقلة يف آسيا . وبدخوله إىل دمشق يبدأ تاريخ هذه الدراسة ليعاجل تار

النهاية هلا والذي ُسلبت  1939يشكل بدء احلقبة املخصصة للدراسة كان العام  1918. وإذا كان عام  1920و  1918أمس ، مع أنها حدثت مابني 

، كما شهد هذا العام بداية وقوع احلرب العاملية الثانية.الشك أن السياسة 1939حزيران  23هائي يف فيه سورية لواءها )لواء االسكندرونة( وضّم لرتكيا بشكل ن

( يعد موضوعًا مهمًا له مربراته املوضوعية الختياره للدراسة، خاصة اذا علمنا بأن هذه احلقبة امتازت 1939-1918الربيطانية جتاه سورية آزاء احلقبة )

اقضات الواضحة بسبب التطورات السياسية الكبرية والتغريات يف موازين القوى العربية واالقليمية والعاملية ، كما شهدت تطورًا يف باملتغريات السريعة والتن

 رية.االفكار والتيارات الوطنية املناهضة لالستعمار ، لذا فأن دراسة السياسة الربيطانية جتاه سورية يكتسب اهمية خاصة بالنسبة لتاريخ سو
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 سامي جودة بعيد الزيدي اسم الطالب

 فدك عنوان الرسالة أو األطروحة

 حتى نهاية العصر العباسي

 املاجستري الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

مجتمع بحد ذاتها منقسمة بسبب تنوع األعراق التي شكلت مكوناته ، إال أن الطبيعة الجغرافية كان لها أثراً فاعالً 

حقيقياً في تكريس االنقسام على نصفين شمالي وجنوبي ، فقد كان لطبيعة األرض والتضاريس والمناخ دور في 

الشمال عنه في الجنوب إلى تخصص كل قسم من قسمي تنوع االقتصاد األمريكي ، إذ نتج عن اختالف المناخ في 

ه بكمية انتاجية في القسم اآلخر، ومن هنا اختص الشمال بزراعة محاصيل انتهائه وحدود ابعاده .البالد في زراعة 

ونتيجة للطبيعة  (القطن والتبغ وغيرها)،  في حين أختص الجنوب بزراعة محاصيل (القمح والذرة وغيرها)

الجغرافية وتوافر اليد العاملة الرخيصة ممة بالزنوج العبيد ، فقد اعتمد السكان البيض في الجنوب على العبيد 

قوة رئيسة النتاج محصول القطن الذي يعد المكون الرئيس القتصاد الواليات الجنوبية ، هذا في حين كان 

مثلة بالصناعة والتجارة ، أي وبعبارة أخرى أن الجنوب كان اقتصاده يعاني من نقص حاد في جوانبه األخرى م

يعتمد اعتماداً كلياً في اقتصاده على الزراعة وتحديداً على زراعة القطن الذي يعتمد في زراعته على قوة العبيد ، 

عن هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الشمال اعتمد بشكل رئيس على صناعة مكوناً أساسياً في اقتصاده فضالً 

الزراعة والتجارة ، ومن هنا تباينت خطط كل من القسمين ، ففي الوقت الذي امن به الشماليون برفع التعرفة 

الجمركية لحماية صناعته ، آمن الجنوبيون باخفاضها ليسهل عليهم عملية استيراد المواد الصناعية بتكاليف أقل 

يفهم أيدي عاملة رخيصة في مصانعهم ، أراد وأصر ، وفي الوقت الذي أراد به الشماليون تحرير العبيد لتوظ

الجنوبيون على إبقائهم بل وترويج تجارة العبيد ألنها المصدر الرئيس ذي يعتمدون عليه في انتاج القطن ، كما 

نمت وتطورت خالفات سياسية بين القسمين كان فيها الشماليون يرون أن الجنوبيين هم أكثر سيطرة في القضايا 

يسعون إلحكام سيطرتهم في هذا الجانب ، وكان الجنوبيون يرون أن الشماليين يسعون إلخضاعهم السياسية و

سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وهكذا ترسخت هذه الخالفات لتنتج أسباباً متمازجة لنشوبلحرب األهلية األمريكية 

لفصل األول الذي جاء جاءت األطروحة بمقدمة وخمسة فصول وخاتمة ، تضمن ا .موضوع الدراسة 

، ثالث محاور رئيسة بمثابة  (1860نشأة الواليات المتحدة وتطور اوضاعها االقتصادية حتى عام  )تحت عنوان 

صورة لمسببات الحرب األهلية األمريكية ، حيث تم االيضاح فيه اكتشاف الواليات المتحدة ونشأتها ، ثم 

 لجوانب االقتصاد الزراعية والصناعية والتجارية وأثر هذه استقاللها عن بريطانيا ، كما تضمن عرضا شامال

 الجوانب في ترسيخ الخالفات بين قسمي البالد الشمالي والجنوبي ، حيث ت

 

 
  



 جواد حممد عفتان عمران املسعودي اسم الطالب

 إبراهيم بن مالك األشرت عنوان الرسالة أو األطروحة

 املاجستري الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الدراسة إىل ثالثة هذه دراسة عن إحدى الشخصيات املهمة اليت كان هلا دور فّعال يف أحداث القرن األول اهلجري ذلكم هو إبراهيم بن األشرت. لقد قسمت هذه 

من امسه ونسبه وكنيته ولقبه وقبيلته وعائلته ونسل إبراهيم فضاًل عن أصدقائه فصول وخامتة تناول الفصل االول منها حياة ابن االشرت االوىل حيث تض

ا الفصل الثاني فقد ومواليه. كما تناول هذا الفصل روايته للحديث النبوي الشريف، وروايته حلادثة التحكيم وظهور اخلوارج وكذلك مشاركته يف وقعة صفني. أم

م. كما تناول 686هـ/66تار، ودوره يف السيطرة على مدينة الكوفة، ومسريه إىل املوصل ومعركة خازر سنة خصص لدور إبراهيم بن األشرت يف ثورة املخ

كان هو عنوان الفصل  الفصل الثاني ظهور فرقة اخلشبية وعالقتها بابن االشرت، وأخريًا إنفصال ابن األشرت عن املختار. إبراهيم بن األشرت ومصعب ابن الزبري

وحربه  هذا الفصل انضمام ابن االشرت إىل مصعب بن الزبري ووفادته على عبد اهلل ابن الزبري يف مكة ثم دوره يف إطالق سراح عبيد اهلل بن احلر الثالث حيث تناول

وتطور االحداث بعد ذلك وكذلك لفرقة االزارقة من اخلوارج. كما تناول هذا الفصل عالقة ابن االشرت باحلسن بن حممد ابن احلنفية وكذلك معركة دير اجلاثليق ومقتله 

 عالقة إبراهيم بالشعر والشعراء وموقفهم منه بني مادح وقادح وراٍث. 

 

 
  



 سعيد جبار جياد اسم الطالب

 قبيلة متيم ودورها يف  عنوان الرسالة أو األطروحة

 التأريخ العربي قبل اإلسالم

 دكتوراه الشهادة

 2007 السنة

 األسالمالتاريخ العربي قبل  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

رة العربية الشاسعة .ومما وقبيلة متيم واحدة من بني أكرب القبائل العربية يف ذلك اجملتمع، فقد امتازت بكربها وتعدد فروعها وانتشارها على امتدادات شبه اجلزي

 يف جمرى التأريخ ،ويف نهاية املطاف فكل مايرتبط بها هو جزء من تأريخ العرب قبل األسالم .الشك فيه أنَّ هلذه القبيلة تأريخ حافل باألحداث والوقائع املهمة واملؤثرة 

ور األسالم على الرغم من اّنها لقد انتبهت إىل أن املكتبة التأرخيّية تفتقر إىل وجود دراسة تأرخيية موثقة تتناول جممل تأريخ هذه القبيلة يف املرحلة اليت سبقت ظه

اري هلذا وأكرب القبائل العربية،ومما زاد يف إندفاعي حنو هذا املوضوع هو رغبيت الشديدة بدراسة القبائل العربية قبل األسالم، ولذلك كان إختيواحدة من أهم 

ذه الدراسة كبرية جدًا ،وكان املوضوع )) قبيلة متيم ودورها يف التأريخ العربي قبل األسالم(( .لقد أدركت منذ بداية العمل أنَّ حجم الصعوبات واملعوقات أمام ه

واحلديث والرتاجم، على الباحث أن يرجع إىل مصادر متنوعة االختصاص كالكتب اجلغرافية ومعاجم اللغة واألدب العربي ودواوين الشعر واألمثال وكتب التفسري 

رتها يف جوانب أخرى ،واضطراب الروايات وتناقض بعضها مع فضاًل عن كتب التأريخ،كما واجهت الباحث مشكلة قلة املصادر يف جوانب معينة من الدراسة ووف

كن االطمئنان إليه البعض اآلخر على الرغم من ورود بعضها من مصدر واحد وهو) أبو عبيدة (.وأنَّ ماورد يف كتب األدب العربي يف مرحلة ما قبل األسالم المي

لك املرحلة ووجود ظاهرة االنتحال يف الشعر،وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الكتب االدبية من كحقائق تأرخيية ، نظرًا لكثرة الشكوك والطعون اليت طالت أدب ت

 اهم مصادر هذه الدراسة ،بعد حتليلها ومقارنتها مع الروايات االخرى ملعرفة احلقيقة املبتغاة من خالهلا

 
  



 حيدر طالب حسني اهلامشي اسم الطالب

 االهلية االمريكيةاحلرب  عنوان الرسالة أو األطروحة

1861-1865 

 دكتوراه الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

، فمنذ حتقيق استقالهلا عن بريطانيا اخذت تواجه العقبات يف  1776مرت الواليات املتحدة االمريكية يف تارخيها السياسي بعدة عقبات منذ حرب االستقالل عام 

الواليات  االستقرار السياسي وأول تلك العقبات اليت واجهتها متثلت بسن الدستور وما رافق ذلك من خالفات بني الواليات اجملتمعة لسنه ، فلم تكنحتقيق 

)العبودية( حيث أرادت  متوافقة بأي حال من االحوال ، أذ سرعان ما دب اخلالف بينها والسيما بني الواليات الشمالية والواليات اجلنوبية يف مسألة الرقيق

ني أرادت الواليات الشمالية الواليات اجلنوبية وال سيما والييت كارولينا اجلنوبية وفرجينيا أالبقاء على نظام العبودية وعدم اضافة مادة يف الدستور تلغيه، يف ح

ول عقبة واجهت الواليات املتحدة بعد أستقالهلا وأنتهت بتضمني الغاءه وتضمني ذلك مبادة تسن يف الدستور ، ومن هنا كانت هذه اخلالفات يف سن الدستور أ

ت الواليات املتحدة ومن أصعب مادة يف الدستور تقر بوجود العبودية لكن دون ذكر لفظة عبيد أو ارقاء فيها . تعد احلرب االهلية االمريكية العقبة الثانية اليت واجه

الزاوية وانعطافه مهمة جدًا يف كافة االصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية .كانت للحرب االهلية عدة أسباب العقبات اليت واجهتها يف تأرخيها، إذ تعد حجر 

أدت يف حينها الندالع وليس سبب واحد متازجت فيما بينها لتنتج اندالع احلرب بني الواليات الشمالية والواليات اجلنوبية كما مل تكن تلك االسباب انية حبيث 

ما بعد ب بل كانت السباب نشأت وتطورت ومتحورت لتصبح أسباب مباشرة هلا منذ عدة عقود سبقت احلرب االهلية ، وميكن القول انها تعود إىل فرتة احلر

ألن اخلالفات بني  ، اال أن هذا العام كان املوعود هلا ،1861لقد بانت عالمات اندالع احلرب األهلية منذ سنوات عدة سبقت عام  االستقالل عن بريطانيا .

، وطاملا أن احلزب أعلن يف منهاجه أنه  1860الواليات وال سيما يف مسألة العبودية بلغت ذروتها ، فضاًل عن فوز احلزب اجلمهوري يف االنتخابات الرئاسية عام 

ك اهلدف ، لذلك أعلنت الواليات اجلنوبية ابتداًء من كارولينا يسعى إللغاء أو حتجيم العبودية وأنه فاز يف االنتخابات فإن ذلك يعين أنه ماٍض يف سبيل حتقيق ذل

احلها بل عدتها تعمل بالضد اجلنوبية واملسيسيب انفصاهلا عن االحتاد مبينة أحقيتها الدستورية يف االنفصال ، ألنها ال تستطيع أن تنطوي حتت ظل حكومة ال متثل مص

 من مصلحتها . 

3-  

 
  



 مرزوك حسني العتابيعبد اهلل محيد  اسم الطالب

 

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 العالقات السياسية بني الواليات

 املتحدة االمريكية وبريطانيا 

 الدكتوراه الشهادة

  السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 توصلت الدراسة اىل جمموعة من االستنتاجات اليت ميكن امجاهلا باآلتي:   

 االوروبية. واحلق ان ُصناع السياسة اخلارجية الربيطانية مييلون اىل وضع املصاحل االمريكية يف النصف االول من القرن التاسع عشر يف مرتبة ادنى من املصاحلكان 

يا من جانب والواليات املتحدة من جانب آخر. العديد منهم قد أدركوا سلفًا ان املستقبل رمبا حيمل يف طياته صراعًا عامليًا اكثر حدة من اجل مناطق النفوذ مع روس

اصبح جليًا ان الشؤون ولكن حتى ُيدرك التحول فعليًا، ظلت السياسة اخلارجية الربيطانية ُمستندة بأحكام على القوى االوروبية والتنافس االوروبي اخلارجي. و

اذا ما قلنا، ان اقرتاح جورج كاننك وزير خارجية بريطانيا باصدار تصريح مشرتك مع الواليات االمريكية رغم كونها مهمة، كانت على الدوام ثانوية. وال جنايف احلقيقة 

 املتحدة والذي قاد اىل مبدأ مونرو قد اوجد عاملًا جديدًا يف االمريكيتني من اجل تعويض ميزان القوى يف اوروبا.

ن الوسيلة االكثر فعالية يف احلفاظ على مصاحل بريطانيا. إْذ اعتقد البعض ان الفرصة قد حان استنتج السياسون الربيطانيون ان انفصام ُعرى الواليات املتحدة ستكو

ددت بأتهام بريطانيا يف حتقيقها بأندالع احلرب االهلية االمريكية، وشعروا بامتعاض شديد من سري احلرب لصاحل الشمال، وأحسوا باالحباط من أنها جاءت بطريقة ه

 1871-1864يف احلرب.اعتمد املشهد األخري لألسرتضاء الربيطاني للواليات املتحدة على التطورات يف اوروبا وامريكا وبني االعوام  دعم الواليات اجلنوبية

لربيطانية من امريكا ب اجليوش اتسارعت األحداث يف القارتني، مما دفع بريطانيا اىل اختاذ قرارها، وكانت النتيجة جديرة باحلسبان أال وهي احتاد دومينون كندا وانسحا

امريكي. إال ان حقيقتني جديرتني بالذكر اوهلما ان الواليات املتحدة عقب -الشمالية ومن ثم حتكيم جنيف. غري ان االنسحاب والتحكيم مل يؤدي اىل تقارب انكلو

قد خففت  1871با فأن اندحار فرنسا امام بروسيا عام احلرب االهلية لن تضغط على بريطانيا، بل اجتهت حنو التوسع الداخلي صوب الغرب واأُلخرى يف اورو

 املخاوف الربيطانية القدمية من اخلطر الفرنسي

 
  



 مـاهـر جمـهـد جيـجان اسم الطالب

 

 

 اهلندية –العراقية  العالقات عنوان الرسالة أو األطروحة

1963 – 1980 

 ماجستري الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ احلديث القسم

الرسالة أو ملخص 
 األطروحة

ية والدولية.ومتيزت ارتبط العراق بعالقاته الدولية ومبحيطه اخلارجي بدول العامل ضمن عالقات ثنائية أو عالقات متعددة األطراف من خالل املنظمات اإلقليم

ا قوة سياسية واقتصادية وعسكرية حتسب هلا أهمية وبروزه 1947عالقات العراق مع مجهورية اهلند بعالقات متميزة ومتطورة خاصة بعد استقالل اهلند عام 

وعدم االحنياز.وعلى هذا  كبرية على مستوى أسيا والعامل احلر ملا متلكه من مقومات املوقع اجلغرايف والكثافة السكانية وسياستها اخلارجية اليت تتصف باالعتدال

، والسبب الذي حددت خالله احلقبة الزمنية واختيار هذا املوضوع هو 1980 – 1963اهلندية  -األساس اختري موضوع الرسالة وهو العالقات العراقية 

رتة الرسالة منذ انقالب حدثني مهمني يف تاريخ العراق املعاصر وهي حقبة زمنية شهد العراق خالهلا تغريات عديدة على املستوى السياسي داخليا وخارجيا، فتبدأ ف

قاسم وتسلم السلطة من قبل عبد السالم حممد عارف ليكون أول رئيس للجمهورية العراقية يف العهد اجلمهوري،  واإلطاحة حبكم عبد الكريم 1963 -شباط  - 8

وهو تاريخ اندالع احلرب بني العراق وأيران لتبدأ صفحة جديدة ومتغريات كثرية على الساحة السياسية واالقتصادية والعسكرية  1980وتنتهي فرتة الرسالة عام 

أحداث جسام يف العراق حيث ختللها انقالبات عسكرية وتوىل حكم العراق فيها  1980 - 1963نطقة اخلليج العربي وختللت احلقبة بني األعوام يف العراق وم

اهلندية مت تقسيم  – اقيةاربع رؤساء للجمهورية العراقية وشهدت تطورًا كبريًا يف العالقات واملواقف املشرتكة بني العراق واهلند.ولطبيعة موضوع العالقات العر

هيد للعالقات الرسالة اىل أربعة فصول ومقدمة وخامتة، كل فصل حيتوي على عدة مباحث وحسب وحدة املوضوع والتسلسل التارخيي.فالفصل األول عبارة عن مت

غرايف وأهمية هذا املوقع وعدد السكان وطبيعة اجملتمع السياسية واالقتصادية والثقافية للسنوات السابقة للحقبة الزمنية للرسالة قد تطرقت فيه ملوقع اهلند اجل

احلياة السياسية  كبريًا يف اهلندي ثم السياسة االستعمارية الربيطانية اليت اتبعتها بريطانيا يف اهلند واليت استمرت ملدت ثالثة قرون وهذه الفرتة أثرت تأثريًا

 وكان هنالك تشابه يف اإلدارة االستعمارية الربيطانية لكال البلدين العراق واهلند. وانبهاواالقتصادية للهند، وأثرت يف العالقات الدولية مبختلف ج

 

 
  



 نغم سالم ابراهيم  اسم الطالب

 

 العالقات الربيطانية االملانية  عنوان الرسالة أو األطروحة

1919-1939 

 دكتوراه الشهادة

  السنة

 احلديث خالتاري القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

بعدت املؤمتر عن االهداف اليت وضع مؤمتر الصلح النهاية الرمسية للحرب العاملية األوىل ، فعمد احللفاء إىل رسم اخلارطة الدولية وفقًا الهوائم وطموحاتهم ، اليت أ

دتها إىل احلرب ، غري أّنها سرعان ما انساقت لرياح الثأر عقد من أجلها ، فالقوى املنتصرة راحت تسعى للبحث عن السبل الكافية لتجاوز أخطاء املاضي ، اليت قا

ن السياسة الربيطانية الفرنسي عند صياغتها بنود فرساي ، اليت شكلت ألملانيا طوقًا سياسيًا واقتصاديًا ، سعت للتخلص منه يف السنوات التالية.وعلى الرغم م

دون ظهور أية قوة تتزعم القارة ، كانت قوة الضغوطات الفرنسية مؤثرة يف احلّد من فاعلية الدور الربيطاني القائمة على توازن القوى يف القارة األوربية ، واحليلولة 

 للتخفيف من قيود فرساي قدر االمكان ، والسيما أّن الفرنسيني كانوا أكثر املستفيدين من بنودها . 

يطانيني اىل ضرورة إن ما عانته أملانيا من حالة الضعف االقتصادي ، والفوضى السياسية ، واالذالل املعنوي ، وهبوب الرياح البلشفية عليها ، قد نبهت الرب

 التحرك للتخفيف من مقررات املعاهدة . 

، فسرعان ما عانى الربيطانيون من اخلسائر املادية والبشرية ، اليت أثرت يف إّن آثار احلرب القاسية مل تقتصر على املهزومني فحسب ، بل طالت املنتصرين أيضًا

 رئيسًا يف تبنيها الدعوات فاعلية قراراتها السياسية ، يف ظل تداعيات احلرب ، وظهور الواليات املتحدة األمريكية ، فرتدي أوضاع بريطانيا االقتصادية كان عاماًل

 لتجنب نفسها االلتزام بأّي تعهد ميكن أن يكلفها الكثري ، دون أن تستفيد منه .  السلمية لفض النزاعات األوربية ،

الربيطانية ، ّمما أشعر باخلطر على  –إّن تعسف بنود فرساي دفع الفرنسيني للتمادي يف مواقفهم املتصلبة جتاه أملانيا ، والسيما بعد أن فقدوا ضماناتهم األمريكية  -4

رد ، أملاني يف تنفيذ املعاهدة ، فأقدموا على احتالل الرور ، وملا مل يكن بإمكان الربيطانيني السكوت على ارجتالية التصرف الفرنسي املنف أمنهم ، فاستغلوا أول تلكوء

قتصاد األوربي من حالة االحباط أضطروا اىل التدخل العادة التوازن إىل القارة األوربية من جهة ، والجياد احللول االقتصادية النعاش االقتصاد االملاني واخلروج باال

 اليت أصابته ، فضاًل عن اصابتها االقتصاد األملاني من جهة اخرى

 
  



 وسن مسني حممد أمني اسم الطالب

 احلياة السياسية يف احلجاز خالل العصر الفاطمي عنوان الرسالة أو األطروحة

 م(1171-968هـ/358-567)

 

 الدكتوراه الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

شع نوره وفيها بيته  لبالد احلجاز أهمية يف نفوس العرب املسلمني وهي مركز استقطاب للقوى السياسية يف العامل اإلسالمي ، بوصفها مهد اإلسالم األول فمنها

الفتح لتمأل األرض خريًا وعداًل.. تبني من خالل التوصيف اجلغرايف ملدن احلجاز تبعيتها يف احلرام وقرب نبيه األعظم ]صلى اهلل عليه وسلم[ ومنها عقدت رايات 

عدد سكانها للجوء الكثري من تلك املدة إىل اخلالفة العباسية اليت كانت متدها مبا حتتاجه من األموال والغالل بسبب سوء الوضع األقتصادي يف بالد احلجاز وازدياد 

 اصة أولئك اهلاربني من ضغط العباسيني واملنضوين حتت لواء بين احلسن وبين احلسني أمراء احلرمني الشريفني. املسلمني إليها وخب

للفاطميني ملد نفوذهم وتوسيع  كان للضعف الذي دبَّ يف كيان اخلالفة العباسية بفعل سيطرة البويهيني على مقاليد احلكم ومساندتهم للخالفة الفاطمية ، الدافع األكرب

بية وحماولتهم مد نفوذهم إىل بالد احلجاز بإقامة اخلطبة حدود خالفتهم باالستحواذ على ممتلكات اخلالفة العباسية يف مشال أفريقيا ومصر والشام فضاًل عن اجلزيرة العر

هذه الوسائل لتحقيق هلم على منابرها. اتضح أن كاًل من اخلالفتني املتنافستني العباسية والفاطمية قد اختذت وسائل عدة لغرض نشر نفوذها فكان الدين احدى 

ع يف نشر دعوتها بينما جند اخلالفة العباسية قد اختذت مسارًا آخر وهو الطعن يف نسب الفاطميني إذ االهداف السياسية إذ اعتمدت اخلالفة الفاطمية على مبدأ التشي

 أصدرت حماضر القدح والطعن يف نسبهم وذلك للتقليل من شأن اخلالفة الفاطمية ووجودها يف العامل اإلسالمي . 

لفاطمية بفعل التقارب املذهيب يف بادئ األمر ، إال أنها سرعان ما غريت مواقفها بفعل عدم ظهور قوة القرامطة يف تلك املدة وهي قوة وقفت إىل جانب اخلالفة ا

عة نفوذهم يف بالد الشام توافق املصاحل السياسية بني اجلانبني ، فصار القرامطة يتعاونون مع اخلالفة العباسية والبويهيني ضد اخلالفة الفاطمية للعمل على زعز

 اضحة على أن املصاحل السياسية هي األهم على الرغم من اتفاق املذاهب. ومصر. وهذا يدل داللة و

ني على عهد اخلليفة املعز كما ابرز البحث األسباب اليت أدت باخلالفة الفاطمية إىل تطلعها ملد نفوذها على بالد احلجاز وجناحها يف السيطرة على احلرمني الشريف

ميني العزيز باهلل واحلاكم بأمر اهلل بفعل ظهور قوى سياسية كالسالجقة وتأثريها على وقف التوسع الفاطمي واحملافظة واضطراب نفوذها يف  عهدي اخلليفتني الفاط

بدوره  تبع أمري مكة الذي يعنيعلى بقاء اخلالفة العباسية. كانت بالد احلجاز بيد األشراف من بين احلسن يف مكة وبين احلسني يف املدينة املنورة وكانت بقية املدن ت

شؤون إمارتهم ومل نلحظ  والته يف تلك املدن ومنها الطائف وجدة والسرين وغريها من املدن ، أما أمراء املدينة املنورة فكانوا يتمتعون باستقالل تام يف إدارة

ه إىل املدينة املنورة واخرج منها أمرائها من بين حدوث فنت أو حروب بني أمراء مكة وأمراء املدينة املنورة سوى ما قام به األمري حممد بن جعفر عندما مد نفوذ

ب سياسية واقتصادية كان املهنا.شهدت بالد احلجاز صراعًا بني اخلالفتني العباسية والفاطمية وكان من أسباب هذا الصراع فضاًل عن أختالف املذهب الديين ، أسبا

سم موقف أمراء احلجاز وخباصة أمراء احلرمني الشريفني بالتذبذب جتاه العباسيني والفاطميني فكثريًا ما هلا األثر يف تأجيج ذروة اخلالف بينهما. فضاًل عن ذلك ، فقد أت

 استغلوا صراع هاتني اخلالفتني على بالدهم مبا خيدم مصاحلهم السياسية واطماعهم الشخصية. 

 

 

 
  



 
 شيمـاء فاضـل عبـد احلميـد العـنبكي اسم الطالب

 البداوة قبل االسالم يف شبه اجلزيرة العربية األطروحةعنوان الرسالة أو 

 املاجستري الشهادة

 2007 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ـُدت البداوة منط حياة مكنت البدو من ان يتجولوا يف االرض حبرية من غري عوائق ودمنا حاجة اىل اسوار حتميهم وترد عنهم كيد العدو ، لذلك هم ملكوا  ع

ربع يف املقاتلة واملدافعة وان االرض ومل متلكهم ، فالبدوي له مطلق احلرية يف اختيار األرض اليت يرعاها مبا فيها من ماء وكأل ، كما البداوة مكنت  البدوي من ان ي

.  ، وما تقصر عنه بالنسبة اىل ما يتلوها االنساني حتمل ما تزهو بهان اي مرحلة من مراحل الرتقي يف  شك وال حمه حتى صار له حصنا ومالذاًْ . حيسن استعمال ر

هي  ، فكانت االخالق اليت نبتت من ارض املنفعة واملصلحة افراد القبيلة او العشرية اىل بعضها جتمع فالبداوة كمرحلة تالية ملرحلة الصيد قد طورت القيم اليت

، اخالق النجدة واالباء وعزة النفس والصدق والشجاعة واجلود .. ولقد بلغ من جود بعض العرب ان محى على  الذي يشد حجارة البناء املتجول اىل بعضهالرباط 

فما كان من مكان للص ،  اال ما حناه االسالم قيم رفيعةاخالق البداوة كلها  ان الغمام ، فكل من حتت تلك الغيمة يف محاية )كليب العرب( ال يصيبه اذى وال ضيم!!

جمتمع القبيلة بسبب اخالهلا بقيم احلفاظ على من قبل اما خيانة الوالء فنابذة ،  وخسة الفعل ال تصدر عن اشراف النفس،  . والبخيل مذموم من دون حتفظقاتل او 

 .  اجلماعة وشرفها

 

 

 

  



 قاسم شعيب عباس السلطاني  اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 موقف بريطانيا 

 اإلثيوبي  -من النزاع  االيطالي 

(1934-1936) 

 املاجستري الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ املعاصر القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ملستعمرتهم اجلديدة ألسباب اسب كان للوحدة االيطالية األثر املهم يف توجيه الفكر اإلستعماري اإليطالي حنو القارة اإلفريقية اليت رأى فيها االيطاليون املكان املن

، اثر بارز يف تسهيل التوجهات االستعمارية  1869عّدة ، منها وجود جاليات ايطالية كبرية فيها وقربها من إيطاليا وكان الفتتاح قناة السويس للمالحة الدولية 

جمرد طريق لربيطانيا فهو حياة اليطاليا " . راقب الربيطانيون حبذر بداية االيطالية حنو منطقة البحر األمحر وطريق قناة السويس ، الذي وصفه موسوليين " اذا كان 

، واعتمدوا يف مواجهة هذا النشاط حقوق السيادة املصرية على تلك املنطقة ، وأبدى  1869النشاط االستعماري االيطالي يف منطقة البحر األمحر عام 

منافس يف منطقة البحر األمحر ، والسيما مع طموح الربيطانيني يف احتالل مصر والسيطرة على قناة السويس الربيطانيون معارضتهم هلذا النشاط االيطالي لعدم خلق 

عشر ، مع تبدل االوضاع يف  ، اال إن هذا النشاط اإلستعماري االيطالي سرعان ما حتول اىل توسع يف منطقة البحر االمحر يف بداية عقد الثمانينيات من القرن التاسع

، وظهور املنافسة االستعمارية بني فرنسا وبريطانيا وحماولة بريطانيا جماراة الطموحات االيطالية يف حتقيق  1882قيا واحتالل بريطانيا ملصر عام شرق افري

بان أثيوبيا منطقة نفوذ  ، اعرتف مبوجبها الربيطانيون1894و  1891اهدافها املذكورة آنفًا .عقد الربيطانيون عددًا من املعاهدات مع االيطاليني بني عامي 

.عقدت  1896مع أثيوبيا ، اال ان هذا الوضع تغري والسيما بعد هزمية االيطاليني يف معركة عدوة عام  1889ايطالية بعد عقد األخرية معاهدة اوتشالي عام 

جيبوتي ، ومصاحل بريطانيا يف حبرية تانا -سكة حديد اديس ابابا ، اليت احتفظت كل دولة مبصاحلها يف أثيوبيا وفرنسا حول 1906فرنسا وبريطانيا وايطاليا ، معاهدة 

، واقتصادية ، كانت سببًا يف النزاع ومياه النيل األزرق ، ورعاية املصاحل االيطالية يف أثيوبيا .كان لغزو ايطاليا اثيوبيا دوافع عّدة ، سياسية ، استعمارية ، تارخيية 

 ي مل يكن ناتج عن حادثة وال وال وما تبعها من احداث .الذ 1934االيطالي اإلثيوبي نهاية عام 

 ، األثر املهم يف املوقف الفرنسي من النزاع االيطالي االثيوبي طوال مدة النزاع 1935كان لعقد امليثاق الفرنسي االيطالي )ميثاق روما( ، بداية عام 

 

 
  



 حسن بن التومي شطبوري اسم الطالب

 التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  عنوان الرسالة أو األطروحة

 1973-1956الداخلية يف تونس

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

انتمائها العربي االسالمي وبني احلضارة ان املوقع اجلغرايف لتونس القريب من اوروبا ومن املشرق العربي جعلها ملتقى للحضارات . اذا هي يف حالة تفاعل بني 

ـ تاريخ بداية الثورة الصناعية يف اوروبا ـ ان تكون رائدة النهضة الصناعية والفكرية . وهلذا نرى ان املوقع  1798االوروبية اليت استطاعت منذ سنة 

انتمائها العربي االسالمي وفكر التنوير االوروبي . خضوع تونس للحماية  املتميز لتونس قد جعلها تكون من اوىل االقطار العربية اليت تبنت حالة املزاوجة بني

ثل سنة وان كان سلبيا يف بعض جوانبه ، والسيما االستغالل السيء ملوارد البالد االقتصادية ، اال ان عناية فرنسا باجلانب التعليمي قد م 75الفرنسية ، ملدة 

ن تواصل هذه السياسة بعد االستقالل ، وبايعاز موجه من قبل احلكم الوطين ـ الذي نادى بضرورة التفريق بني فرنسا حالة اجيابية وفقا للمنظور املستقبلي ، ولك

سية من جديد يف اجملتمع اليت استعمرت البالد وفرنسا اليت حتررت منها ، واليت اصبحت ترتبط معها بعالقات تعاون وتبادل . باعتبار ان تدعيم مكانة اللغة الفرن

وهي اللغة العربية تونسي ، هو وسيلة ونافذة مطلة على العامل املتحضر ، ووسيلة مباشرة الكتساب العلوم العصرية ـ يعد ضربا من ضروب التنكر للغة االم ، ال

ويف مقدمة ذلك اللغة الفرنسية يف وحماولة جادة للوقوف امام التوجه الشعيب العام الذي راى ضرورة التخلص من اهليمنة الفرنسية االستعمارية بكل اشكاهلا ، 

مات الدول الغربية بصورة االدارة واملدرسة وحتى يف احلياة العامة . ان من السمات البارزة يف سياسة الدولة التونسية هو االستقرار السياسي ، وهذا ما جعل حكو

د البالد ، والسيما بعد ان مت اعتماد االستثمار االجنيب يف تونس رامسال ثابت ، عامة ترى يف تونس " جنة االستثمارات " ، ولكن هذه احلالة كانت سلبية على اقتصا

لوزير   1969يف الوقت الذي كان هؤالء املستثمرون يوظفون رؤوس امواهلم بشروط متس حتى مسالة االستقاللية الذاتية لنظام احلكم ، وهذا ما حدث سنة 

كان حبق  1956لضخمة اليت تفرض على القروض املمنوحة لتونس . ان استقالل تونس السياسي عن فرنسا سنة االقتصاد " امحد بن صاحل " فضال عن الفوائد ا

حلبيب بورقيبة . كان تتوجيا عاما لكل جمهود نضالي قدمه الشعب التونسي بكل فئاته ، ومل يقتصر على حزب معني او حركة  معينة ، وهذا مامل يعرتف به صراحة ا

فضاء  رك ان بالده ملتقى للحضارات ، فهي من وجهة نظره خاضعة حلركية متوازية بني الشرق والغرب ، االمر الذي مسح ان تكون البالد مندجمة يفاحلبيب بورقيبة يد

 جغراـ سياسي فرض عالقات تبادل وتعاون مستمرة مع الضفة االوروبية للبحر االبيض املتوسط .

 ان احلبيب

 
  



 االمري امحد االعظميمها وضاح عبد  اسم الطالب

 احلركة الفكرية يف حوض نهر سيحون الشاش عنوان الرسالة أو األطروحة

 خجندة –فرغانة  – 

 هـ656 – 132

 

 ماجستري الشهادة

 2003 السنة
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ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

والفرس فتوصلت إىل رأي يثبت كون نهر سيحون هو احلد الفاصل وليس جيحون خالل الفتوح كان االعتقاد السائد أن نهر جيحون هو احلد الفاصل بني الرتك 

اجلانب اجلغرايف يقف وراء العربية . كانت الشاش وفرغانة وخجندة مدنًا ذات كثافة سكانية عالية بدليل احتوائها على عدد كبري من املدن والقرى واملزارع . وهذا 

زدهر ا تأثري كبري يف تاريخ هذه املنطقة . ومن ابرز ما الحظت أن املنطقة اجلبلية كان هلا اثر مهم يف اقتصاد فرغانه فعلى سفوحها كانت تالعوامل املتعددة اليت كان هل

يع ما وراء النهر وكذلك الزراعة وفيها توجد املعادن بأنواع شتى . وقوع الشاش وفرغانة على طريق احلرير التجاري جعلها تنفتح على بقيه األسواق التجارية يف مج

علم وهي خاصية ميزت آهل بالد السهوب املمتدة إىل شرقي اوربا حتى نهر الفولغا .  أن مدن بالد ما وراء النهر ثغور وأهلها اكثر الناس رغبه يف اجلهاد وطلب ال

دي ثم دور علمي خاصة يف جماالت الرتاث العربي اإلسالمي . فتحت الشاش وفرغانة أيضا ولذلك كثرت يف إحنائها الربط واخلانقاهات اليت كان هلا دور عسكري جها

م ولكنها كانت مناطق دائمة القالقل واالضطرابات فكان البد من تثبيت 712هـ/ 94الشاش وفرغانة وخجندة على يد القائد قتيبة بن مسلم الباهلي سنة   

. وكان جلهود هذين القائدين اثر كبري يف تدعيم اإلسالم واستقراره يف هذه البالد .  خضعت مدن  دعائم الفتح األمر الذي مت على يد القائد والوالي نصر بن سيار

مقرًا هلا .  شهدت  الشاش وفرغانة وخجندة حلكم عدد من اإلمارات اليت مل حتكمها بصورة مباشرة بل من خالل نواب بينما اختذت لنفسها مدنًا أخرى يف املشرق

قافيًا   خالل العصر العباسي رافقها كثره الرحلة يف طلب العلم . كما نال العلماء تشجيعًا ورعاية من لدن اخلالفة العباسية . فان تواصاًل ثالعلوم ازدهارًا ملحوظًا

 مستدميًا كان بني بغداد وهذه املنطقة فكان سببًا رئيسيًا يف تقدم هذه البالد يف خمتلف اجملاالت

 
  



 زعني العانياسراء حسن فاضل  اسم الطالب

 كتـاب التاريخ عنوان الرسالة أو األطروحة

 البي بكر عبد اهلل بن حممـد بن ابراهيـم  الكويف املعروف بابن ابي شيبـه  

 ( م849– 775( هـ / )235 – 159)

 دراســة وحتقيـــق 

 دكتوراه الشهادة

 2003 / السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

داعني له بطيب املثوى وبعد هذه الرحلة الطويلة من البحث والدراسة واالستقصاء يف الدراسة والتحقيق مع عاملنا اجلليل ابي بكر بن ابي شيبه رمحة اهلل عليه 

ؤلف حتى نصل اىل مادة التحقيق لنعلق عليها واملقام ، البد لنا من وقفة موجزة نبني فيها ما توصلت له االطروحة من نتائج ونبدأ هنا من فصول الدراسة اخلاصة بامل

هو عصر القوة واالزدهار يف مالحظاتنا وما حتقق لدينا ما اراء. ففي الفصل االول جند ان احلالة السياسية اليت عاش يف ظروفها املؤلف متثل العصر العباسي االول و

ديدة ان تواجه حتديات داخلية وخارجية مثلت اجتاهات خمتلفة منها السياسية والدينية والفكرية تاريخ اخلالفة العربية اإلسالمية فكان من الطبيعي هلذه اخلالفة اجل

حدة تلو االخرى لتعيد ولقوة اخلليفة ومتاسك الدولة يف هذه املرحلة كان مقدرًا جلميع هذه التحديات ان تبوء بالفشل اذ متكنت اخلالفة من القضاء عليها الوا

بناء االمة ارجاء اخلالفة . اما يف احلالة الفكرية فأن االزدهار السياسي الذي عاشته الدولة العربية االسالمية كان له انعكاساته الفكرية على ا االستقرار والسيطرة على

سياسية اذ نشطت حركة التأليف والرتمجة االسالمية كافة ، وقد ادى االنتعاش الفكري اىل بروز املؤلفات يف اجملاالت املتعددة منها الدينية ، والعلمية ،واالدبية ، وال

املعريف ، فكان طالبًا للعلم منذ يف خمتلف العلوم واملعارف ؛ فكان هلذا االمر نتائجه احملمودة اذ عاش مؤلفنا ابن ابي شيبه حياة مليئة بالعطاءات الفكرية ، والثراء 

. كشفت لنا الدراسة ان ثقافة مؤلفنا كانت ثقافة دينية بالدرجة االوىل فأقرتنت باحلديث والفقه وانها نعومة اظفاره فلم يدخر وسعًا يف التعلم ومل يأل جهدًا يف العطاء 

 اتسعت فشملت التاريخ فدون فيه مؤلفاته فأجاد وابدع وأفاد من خالل ما كتبه والفه .

 

 

 
  



 عبد اللطيف كريم محود اسم الطالب

 السياسية يف السودانالتطورات  عنوان الرسالة أو األطروحة

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 0ريقيا العربية وافريقيا الزجنيةيعد السودان من اكرب الدول االفريقية مساحة ، واكثر البالد العربية امتدادا" يف قلب القارة االفريقية ، وهو حلقة االتصال بني اف

سودان واخرى ذات ومن الناحية السكانية يعترب السودان دولة متعددة القبائل تنقسم اىل قسمني كبريين : القسم االول قبائل ذات اصول عربية تسكن مشال ال

يتمتعون بنوع من الوحدة  وسكان الشمال بغض النظر عن التعدد القبلي 0اصول افريقية زجنية استقرت ومازالت تعيش يف اجلزء اجلنوبي من القطر السوداني

قام حممد علي   0وقد لعب الدين االسالمي والثقافة العربية دورا" هاما" يف حتقيق هذه الوحدة  0السياسية والثقافية ، حبيث يشكلون جمتمعا" سياسيا" متجانسا"

لدول القوية يف عصره ، وهي الدول ذات االطار االمرباطوري ، جزءا" من خطته التوسعية الرامية اىل اقامة دولة قوية على نسق ا 1821باحتالل السودان عام 

لسودان من حتقيق اهداف سواء يف الشرق حيث تقوم االمرباطورية العثمانية او يف الغرب اذ تقوم االمربطوريتان الربيطانية والفرنسية ، هذا فضال" عما يف غزو ا

انضم السودان بعد محلة حممد علي اىل امالك الدولة   0وا من مصر باالضافة اىل جلب الرقيق االسود تتعلق باملوقف من املماليك واجلنود األرنؤوط الذين هرب

حممد علي وافراد اسرته ، وظل العثمانية وتبع يف والئه السياسي والروحي اخلالفة العثمانية باالستانة ، ولكنه ارتبط يف تبعيته االدارية حبكومة مصر اليت يتوالها 

، حيث عد السودان مبوجب ذلك الفرمان من  1841وحصول حممد علي على فرمان احلكم الذاتي الوراثي ملصر عام  1840بعية حتى ازمة عام على هذه الت

و متثيل القضاء والعيدين  امللحقات املصرية ومل يبق يف السودان من مظاهر السيادة الرتكية سوى الوالء السياسي للخالفة العثمانية املتمثل يف دعاء خطبة اجلمعة

( ختلله الكثري من املظامل 1881-1821تركي كان قد اسسه حممد علي،  مدة ستني عاما" )-لقد خضع السودان يف التاريخ احلديث حلكم مصري  0الشرعي 

قبل معظم السودانيني الذين كانوا يسعون واملفاسد اليت سادت ، ليس فقط يف السودان بل ويف مصر نفسها ، مما ادى اىل انتشار االستياء ومناهضة ذلك احلكم من 

 ألصالح اوضـاع بالدهم او تـبديل ذلك

وقيام حركة عرابي الوطنية  1879وقد ساعد تدهور واضطراب اوضـاع مصر بعد عزل اخلديوي امساعيل يف عام  0احلكم بالقوة ان سنحت الفرصة  

سدت وقد ج 0الرتكي -على ظهور نزعة استقالل السودان وانفصاله عن احلكم املصري 1883واالحتالل الربيطاني ملصر يف عام  1881االستقاللية يف سنة 

 1881تلك النزعة ثورة املصلح حممد امحد الذي لقب نفسه باملهدي وذلك يف عام 

 
  



 زبن خلف نواف احللبوسي اسم الطالب

 يزيد بن مزيد الشيباني عنوان الرسالة أو األطروحة

 دراسة تأرخيية

 املاجستري الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

دارية ووالئه وحبه مت كتابة حبثي هذا عن االمري يزيد بن مزيد الشيباني دراسة تأرخيية الذي بينت فيه شخصية يزيد وشجاعته وبطوالته العسكرية واعماله اال

لعباسية، وكان سدا منيعا لكل احلركات اخلارجية للعروبة واالسالم وللخلفاء العباسيني، فكان االمري يزيد بن مزيد سبفا بتارا ضد االعداء اخلارجني على سلطة اخلالفة ا

من الشجاعة واالقدام  وهذا ما أكدته كتب التاريخ االسالمي وكذلك أقوال الشعراء ومدحهم هلذا القائد العسكري والبطل الفذ، والفتى العربي الشجاع الذي أوتي

واحلكمة وحسن املراوغة واحليلة واخلداع بقصد التغلب على االعداء. النه نشأ يف بيت وحسن البالء واحلزم واالخالص والوفاء، وصاحب الرأي السديد واالصالة 

يعّد االمري يزيد بن مزيد الشيباني القائد العسكري  أوال:ا التوصل اليها من هذا البحث فهعريق بالبطولة والنجدة والكرم من شيبان .أما النتائج اليت مت

له سلطته ومكانته وقوته اليت أثرت يف جمرى حياة اجملتمع العربي االسالمي يف العصر العباسي االول، وذلك من خالل بطوالته احملّنك والشجاع املقدام الذي كانت 

وة وعزمية، ا آتاه اهلل من قوانتصاراته على االعداء، وكان يزيد طائعا اهلل، ومعتصما بطاعته ومستحضرا له، ومتقبال للنصح من خلفائه وحاميا للدين االسالمي بكل م

لم(( يف كل أمور الدين ومبتعدا عن ارتكاب املعاصي والفواحش وكل ما يغضب اهلل عليه. مقتديا بالقرآن الكريم وبسّنة الرسول الكريم حممد )) صلى اهلل عليه وس

 معضلة . والدنيا، لذلك ظل ذكره عالقا يف أذهان اجملتمع وخاصة اخلليفة العباسي هارون الرشيد الذي كان يرسله لكل

قاد العديد من وكان االمري يزيد بن مزيد رجال جماهدا يف سبيل اهلل بنفسه أبتغاء مرضاة اهلل، ومدافعا عن بيضة االسالم للدولة العربية االسالمية ف ثانيا:

اخلالفة العربية االسالمية، فكان له دور مشرف يف حصار احلمالت العسكرية اليت تتعرض حلدود الدولة العربية االسالمية وحامي لثغورها ممن يعلن اخلروج عن طاعة 

هـ ومبارزته للقائد االعلى جليوش الروم)) قومس القوامة(( الذي استطاع االنتصار عليه وقتله فكان يزيد بطال من ابطال التاريخ 165القسطنطينية سنة

أتضح أن االمري يزيد بن مزيد ثالثا:أما lالم واملسلمني عندما يتعرضون الي عدوان .االسالمي وقائدا من قادة الدولة العربية االسالمية ومدافع عن محى االس

ان ذات البطولة الشيباني ذو نسب عريق وأصل كريم يستمر نسبه اىل أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، فهو عربي االصل من نسل عدنان، من قبيلة شيب

شهر يزيد بشجاعة فائقة أستمدها من قوة أجداده، فبات أقوى من املوت نفسه وامتاز بقدرة فذة على الظفر  ابعا:والسيادة والدهاء والفروسية والشجاعة .ر

ماوصفه الشعراء من خالل قصائدهم، كما أبدع يزيد بأستخدامه  1بعدوه بسيفه الذي شهدت له الربوق والرواعد، كما عود الطيور أن تالحقه يف كل معاركه وهذ

ن درعه مالزمه له لكل من يقف ندا للدولة العربية االسالمية وللخلفاء العباسيني، هلذا خافه اعداؤه لشجاعته النادرة وهمته اليت ال يوقفها شيء، فكاللسيف عند قتا

تلجأ اليه اخلالفة العباسية كلما حتى يف وقت السلم خمافة أن حتدث له حادثة حتوجه اىل لبسها، فكان دليل على احلزم والشجاعة، فأصبح يزيد أشبه بصمام االمان، 

صدى يزيد الغلب حركات أختل توازنها، وسورا انسانيا منيعا حظت به اخلالفة العباسية نفسها ضد حركات اخلوارج يف خالفة كل من املهدي واهلادي والرشيد، فقد ت

جلزيرة الفراتية وأنهى دورها التخرييب يف الدولة العربية االسالمية. يضاف اخلوارج اليت ظهرت يف املشرق وقضى عليها، كما تصدى حلركات اخلوارج اليت ظهرت يف ا

 اىل ذلك أنه كان حذرا جدا يف تعامله مع اعدائه سيما عند قتاله هلم، وهذا ما جعله ينتصر عليهم.

 

 
  



 عباس فرحان ظاهر علي ال شرب املوسوي اسم الطالب

  1958– 1939احلياة االجتماعية يف مدينة بغداد  عنوان الرسالة أو األطروحة

 دراســـــة تارخييـــة

 

 

 دكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ احلديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

مهمة ، متت على شكل مراحل ، حتوالت جوهرية  1958– 1939شهدت احلياة االجتماعية يف مدينة بغداد خالل احلقبة الزمنية للدراسة بني عام          

لى مظاهرها مجيعًا ، يف النشاطات وكانت قد مرت حباالت من الضعف والركود اىل االزدهار والتنوع ، فقد تأثرت بنتائج احلرب العاملية الثانية         واثارها السلبية ع

ب النشاط يف مؤسساتها االجتماعية بعد زوال           الظروف الطارئة اليت تركت االقتصادية واالجتماعية ، لكنها ما لبثت ان استعادت حيويتها وفعاليتها ، ودَّ

اميم اسياسية هلا ، بصماتها الواضحة عليها .ففي جمال التخطيط العمراني للمدينة تبني لنا ان حماوالت عدة قد جرت من قبل      احلكومات العراقية لوضع تص

،     ولكن التخطيطات مل تكن يف بدايتها مبنية على اسس علمية حديثة تتالءم مع التطورات االقتصادية واالجتماعية اليت وكلفت الشركات االجنبية هلذا الغرض 

السكن وتوفري  بار تنظيم املدينة من حيثشهدتها املدينة ، بفعل حتسن املستوى االقتصادي وزيادة عدد السكان مما تطلب وضع تصاميم اساسية تاخذ بنظر االعت

صمم املعماري فيها ، ومجعت خلدمات العامة فيها ، وهذا ما ُعمل به يف التخطيطات الالحقة .واتضح لنا ان عمارة البيت البغدادي قد شهدت امناطًا متعددة ، برع املا

صادية لسكانها لكنها ية وحسب االمكانيات االقتبني اصالة الرتاث البغدادي وحداثة ومجالية البناء الغربي وعلى الرغم          من اختالف امناط البيوت البغداد

 اهلدوء واالستقرار . هة يف جو يسوديف الغرض االجتماعي اخلاص بها وهو مجع افراد االسرة الواحد  تشرت

سيما مشاريع مياه الشرب واجملاري أدى حتسن الوضع االقتصادي للمملكة العراقية اىل ظهور وتطور اخلدمات العامة ،     اليت برزت بشكل واضح يف مدينة بغداد ال 

وميكن القول ان اخلدمات العامة الضرورية قد متتعت بها الشرائح  دائق واحلمامات العامة ،وحمطات توليد الطاقة الكهربائية والشوارع واجلسور ، والساحات واحل

ا بتدبري قوتها اليومي الذي        ال يسد الرمق لعجزها عن توفريه يف بعض االجتماعية الغنية دون الفقرية اليت مل تستطع دفع اجورها وان كانت واطئة النشغاهل

ا ، وازداد عدد الشوارع وتنوعت االحيان ، فاعتمدت على الوسائل البدائية او البديلة املألوفة هلا يف حياتها اليومية فيما يتعلق باملياه وتوفريها واالضاءه ووسائله

ب مواقع اجلسور اليت ربطت بني         نصفي املدينة مما ساعد على انعاشها اقتصاديًا واجتماعيًا ، وأنشأت فيها الساحات          اغراضها وارتبطت اجتاهاتها حبس

 واحلدائق واملتنزهات واحلمامات العامة اليت حققت جوانب اجتماعية واقتصادية اضفت        على املدينة اهمية

 
  



 نعمة شهاب جمعة اسم الطالب

 علم الحيوان عند العرب والمسلمين عنوان الرسالة أو األطروحة

 دكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

إن البحث في مجال تاريخ العلم ما يزال ضعيفاً، فعلم الحيوان عند العرب لم يدرس على نحو متكامل، بلل ان غللل    -5
على ذكر العلماء وتراجمهم، وللم تترلره هلال الدراسلات اللى ملا قالل  ، وملا اضلاف  العلرب مل   الدراسات غقتصرت

آراء ونظريات كان لها غثر في تقدم العلوم في العصر الحالي، وم  هنا كانت غهمية البحث فلي هلاا المجلال ال صل  
وضلو  اللى ق لم مل  الصلعوبات الاي يرفد تاريخ العلوم بروافد جديدة، وعلى رلم م  تعلر  الباثلث فلي هلاا الم

 منها :

 
  



 خالد احمد صالح الدليمي اسم الطالب

 ابو سفيان صخر بن حرب سيرته واثره السياسي في مكه عنوان الرسالة أو األطروحة
 

 ماجستير الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ اإلسالمي  القسم
 

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

برز في تاريخنا العربي واالسالمي عدد كبير من الشخصيات السياسيية والفرريية والقياد ية التيي اسيهمر فيي رفيد 
هيي ا التيياريخ جاالنتييازات الرايييرة واالعمييا  والموا ييا المشييرفه وكييان لهييم السييبت فييي وشييم تليي  االنتييازات عليي  

قؤوا  م قوليه تعيال  صفحات التاريخ اذ كان مو ا اكارهم ثابتا لم يتزعزع وقد صدق فيه يدر ياَ  صر ِمِنينر ِرجر ِمين  ال مؤيم 
ِدياًل  لؤوا ترب  مرا برده ترِظرؤ ور م  مرن  يرن  هؤ ِمن  برهؤ ور م  مرن  قرضر  نرح  هؤ ِه فرِمن  لري  ر عر وا َّللاه   (1. )مرا عراهردؤ

ية ولرين الحقيقية يبدو لبعضهم ان دراسة الشخصيات تراد ترون دراسة متتزأة النها تيدور فيي فلي  تلي  الشخصي  -6
م وبعيده ان ه ه الدراسة هي جمااجة ناف ة تطل منها عل  احداث سياسية واسعة وقعر في مدينة مكيه قبيل االسيال
ع القبائيل السيما ان ه ه الشخصية شخصية قياد ة لها تأثير كبير فيي تياريخ هي ه المدينية وعالقاتهيا الخارجيية مي

جلييي  ا الهمييية مدينيية مكيية التتارييية فاننييا سييون نييتلم  عليي  نحييووالمييدن والييدو  التييي كانيير قائميية انيي ا  ونظيير 
لم  النشاط االقتصادي جشكل عام ودور ابي سفيان في تحري  النشاط التتاري واالقتصادي جشيكل خياك كميا نيت

ور فييي لقيد كيان ابييو سيفيان مين ابيرز الشخصييات التيي كيان لهيا دا ضيا العالقيات االجتماعيية قبيل االسيالم وبعده
دور كبيير  السياسية واالجتماعية التي شهدتها مدينة مكه، اذ كان سيدًا من سيادات مكيه ومتنفي يها وليهاالحداث 

فييي االحييداث السياسييية واالقتصيياد ة التييي شييهدتها مكييه قبييل االسييالم وبعييده. عييرن عيين ابييي سييفيان موقفييان 
ا اليدين اء مكه فيي معارةية هي متناقضان من الدعوة االسالمية المو ا االو  كان سلبيًا اذ و ا ال  جانب زعم

 سيكريًا فهيووتزعم المعارةة السياسية جعد مقتل العديد من زعماء قريش في معركة بيدر اذ قياد قريشيًا سياسييًا وع
معيار  فيي ال قائدهم في معركة احد والخندق. اميا المو يا االخير فتمايل جاسيالمه والوقيون الي  جانيب الرسيو  

ي سيبيل التي خاةها جعد فتح مكه، كما كان له دور جارز في عهد الخلفاء الراشدين اذ وهب نفسيه فيي التهياد في
و هيا الموةيوع هللا واالسهام عل  نحو فاعل في بناء الدولة العربية االسالمية ؛ وقد كان اليدافع فيي اختيياري لهي 

راسية دور متميز في حقبه ما قبل االسيالم وبعيده ، لشي في فيي تسليط الضوء عل  ه ه الشخصية التي كان لها د
م وجيود ه ه المدة المهمه من تاريخنا فضاًل عن دورها الالحت ومما زاد من اهتميامي بدراسية هي ه الشخصيية عيد

دراسة متخصصية حيو  هي ا الموةيوع ومحاولية معرفية االسيباب الحقيقيية عين تيأخر اسيالم هي ه الشخصيية علي  
 ان تييه جصييدق هيي ا الييدين، والجييل هيي ا كلييه توكليير عليي  هللا للرتاجييه عيين هيي ا الموةييوع داعيييا هللااليير م ميين معرف

 يوفقني في اعطائه ما ستحت من الدراسة
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دنيل والبسيفور مني  توقييِع معاهيدِة كوجي  كينيارجي عيام  ر  م 1774تتبهعر فصيو ؤ هي ِه الرسيالِة تياريخر مضيائت اليده
رِم نابليون في معركيِة واترليوا عيام  ل  م. فأوةيحر الرسيالةؤ جيأنه المضيائت العؤا مانيهية 1815حت  نها ةر حؤ ليم تؤشيكِل

لةؤ العؤا مانيهيةؤ  قويهيًة وقيادرةً  و   قضيًة أو مسألًة تنازعر عل  سيادتها العؤا مانيهة  دولَة أو دوَ  معينَة، طالما كانر الده
وِدها التي وصلر إليها في شماِ  البحِر األسوِد وشماِ  منطقة البلقان وفرةر نؤفؤوذرهيا علي   دؤ عل  الِحفاِظ عل  حؤ

 البحرية له ه المضائت سواء أكانر ذل  في جحر األدرياتي  أم في البحر األيوني وشرق البحر المتوسط المؤقترباتِ 
يلطان  يلطؤة السُّ دنيل. فرانير سؤ ر  ية التيي تؤسييطرؤ علي  ميدخِل مضييت اليده رِِه المؤهمه يزؤ واألهمُّ من ذل  في جحر إ تة وجؤ

دنيل. مؤطلقيةً  ر  يًة، وكانير ممارسيتؤهؤ حتي  العقيد األخييِر مين القيرِن الايامن العاماني عل  مضائِت البسفوِر والده  وتامه
خو  إلي  البحير األسيوِد. وعلي  اليره م مين أنل العاميانيين  يفؤِن جمييِع اليدو  مين اليدُّ ر مؤطلرقًة أ ضيًا فيي منيع سؤ عشر

علؤوهؤ جحيرًة عامانيًة وأصدروا قيرارر ميا 1476سيطروا عل  البحِر األسوِد جحلو  عام   ؤعيرنؤ جالنِلظياِم العامياني م وجر
ِ جالمضائت عام  ِن األجنبية إاله أنههم ليم 1484الخاكل فؤ م ال ي نصه عل  مبدأ  لِت البحِر األسوِد أمامر رحالِت السُّ

وِ  فييه إاله فيي عيام  خؤ فؤنر األجنبيية مين اليدُّ م جعيد أن قضيوا علي  القيوهِة البحريية لدولية البؤندقيية، 1540 منعوا السُّ
قرنين ونصف القرن من الزمن. أجحير العاميانيون فيي هي ا البحيِر واسيتخدموهؤ ألنهيه كيان ِةيمنر ممتلرياِتهم. وليم ول

لية العؤا مانيهية  مين اجتيياِز مضييتِ  و  ِن التِلتاريِة العائدِة للدو  التي تترمتهعؤ بنظياِم االمتييازاِت فيي الده فؤ   كن  ؤسمحؤ للسُّ
دنيل حتيي  مينيياء إسييطنبو  إذ تؤفييرِل ؤ البسييفوِر جاتتيياِه البحييِر األسيي ر  وِد، بييل كييان  ؤسييمحؤ لهييا أن  تعبؤييرر مضيييتر الييده

ِن العؤا مانيهية   يفؤ يفؤنع عامانيية إلي  ميوانح البحيِر األسيوِد وبالطهريقيِة نفسيها كيان علي  السُّ مؤولترها لتؤنقلر عل  ميتِن سؤ حؤ
فؤنع المؤحمهلِة جمنتتاِت موانح البحر األسوِد والمناطِت األ مؤولتها في إسطنبو  لتؤنقلر إل  سؤ رِل ر حؤ خرى المتاورة أن تؤفر

دنيل إل  التهات التي تقصدها. ر   أؤخرى لتؤبحرر عبرر مضيِت الده
ر، حت  طيرأ  ر والاامن عشر اجع عشر ترهم ألسبابع داخليةع وخارجيةع والسيما في القرنين السه وما أن  فقدر العامانيون قؤوه

. ولييم  ييأِت هيي ا التههديييدؤ ميين الييدوِ  التييي حاربييِر  ت يييرُّ جييوهرريلِ  عليي  وةييِع المضييائِت جسييبب التههديييد الخييارجيِل
لية التيي ظهيرت حيدياًا والمؤتمالية بيي)روسيا( التيي أفيادت مين الوةيِع  و  العامانيين عند نشأة دوليتهم، ولرين مين الده

ولي ال ي كان في  ير صالِح العاميانيين. فشينهر مني ؤ نها يةِ  ير الدُّ ير وطيوا  القيرن الايامن عشر ياجِع عشر  القيرِن السه
يمِل  يمالية للبحيِر السيوِد وذلي  جالضه يواحِل الشِل وبًا طويلًة ِةده العامانيين نتحر في تأسي  نفِسها عل  طؤيوا  السه رؤ حؤ

 الِفعليِل لتترار القرم
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أطلب العلم من المهد ال  اللحد " حديث شريا يتوج هامة الدهر ،   نيها ،  عيزز مين فيرك األنسيان ألكتشيان 
مكنونها المضموم والمظنون ، ويدلل عل  جوهره وصدقه مع مكونات وجوده جصفته الخلقيية الحياة وال وك ال  

، وبعاه آلفاق جدييدة ، تسيتوطن القميم وتعميل علي  تخلييد النيير منيه . مين هي ه البواجية المشيرعة جيالنور وعلي  
ن قياهرة ، وعقيد هدى هي ه األشيراقة البلي ية ، انطلقيرؤ أ ي  السيير فيي طرييت صيعب وطوييل أعتيورتني فييه ظيرو 

 طتها اجخرة ملوثة تستتدي عقبات تواجه كل فتر يولد من رحم ظلمة الليل ، وتريد النيل من نهي  حيياة تصيبو 
للوصييو  اليي  اليي رى ومعانقيية القمييم ، وهييي كانيير ، وهاميير ، وفعليير مييا تريييد ، لريين أرادة اإلنسييان تظييل أولوييية 

لر مفيازة لريل ليب تقيدمي وانسياني وقيومي . وليم يهين ود مومة ومنطلت ت يير . وهي عل  كيل حيا  أحياجي شيك
عزمي أمام كل ذل  وواصلر مشواري مع العلم وعقيدت العيزم علي  سيلو  الطرييت األكياد مي ، وحصيلر الفرصية 
وجاء األستاناء أخيرًا ، وهو واسع ومريح ، أعياد ميياهي الي  متاريهيا جعيد مطاولية قد مية كنير قيد أنتزعير فيهيا 

، وبعد أختياري التياريخ مين هي ا األسيتاناء ، فقيد  1976من التامعة المستنصرية في عام  شهادة كلية الحقوق 
حرصيير عليي  أن أجمييع بييين الطييريقين وأنييا أمسيي  بتيياريخ العييراق الحييديث والمعاصيير، وأن أكييون وفيييًا لشييهادة 

عير  جحايه المياًل أن الحقوق ، وهو ما دفعني جعد األمعان والتدقيت واألستشارة ال  اختيار موةوعي ه ا ال ي أ
ترييون أشييراقتي هيي ه وفييية ألصييولها، وأن ترييون الموةييوعية هييي رائييدي ، والموةييوعية والييرأي اآلخيير وااللتييزام 
جشروطهما ليستا كالمًا  قا  ، وليستا من األحياجي واالل ياز، ومنميا هميا مفيازة عسييرة لمين يرييد قطعهيا للوصيو  

فيها وال تبرير ، وقد جربر ذل  حين هزتني موا ا كايرة وجيدت  ال  الحقيقة ، وعملية مخا  هائلة ، ال شكلية
مخزوني الفرري والقيمي فيها منحازًا مرة وظالمًا ميرة أخيرى ، عملير  فييه السينين الطويلية والتيراكم الرميي وشيحن 

 العواطف، عملها ، أمدتني جخالصات سريعة وجاهزة وعاطفية في  الب األحيان
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 الحياة االجتماعية واالقتصاد ة والفررية في مدينة القيروان حت  نها ة العصر االموي  عنوان الرسالة أو األطروحة
 هي 132 -هي 50
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 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

القيروان لري ترون قاعدة النطالق التيوش العربيية االسيالمية جاتتياه الم يرب اظهرت الدراسة اهمية بناء مدينة 
واالنييدل ، لتحييل محييل مدينيية الفسييطاط واختطيياط المدينيية اعطيي  دعمييًا ماد ييًا ومعنويييًا لحركييات التحرييير العربييية 

رب الوافيدين االسالمية في الم رب واالندل .كشفر الدراسة ان مدينة القييروان ةيمر بيين ظهرانيهيا كيل مين العي
اةييافة اليي  عييرب الم ييرب كمييا ةييمر اجناسييًا اخييرى عاشييوا فييي المدينيية فييي ظييل النظييام السياسييي اليي ي اوجييده 
االسييالم، وان المتتمييع االسييالمي فييي القيييروان كييان متتمعييًا اسييالميًا متماكسييًا ، كمييا ان العالقييات االجتماعييية 

خيرى ، اذ اشيتركر الشيرائح االجتماعيية بواسيطة اليزواج والرواجط كانر مشابهة لما عليه في المدن االسيالمية اال
فيما بينها وه ا االمر دعم التماس  االجتماعي.اظهرت الدراسة مشاركة الميرأة الخيهيا الرجيل فيي عملييات اليدفاع 
عن المدينة وعن القيم والمباديء التي المن بها سكان المدينة.ك ل  كشف البحث اهتمام الخلفاء والوالة واالمراء 

ي توفير المستلزمات الضرورية للحياة اليومية وخاصة مياه الشرب وقد عميدوا الي  انشياء المواجيل ج يية تيوفير ف
المياه للميدنة.اظهرت الدراسية اهتميام العيرب المسيلمين ومني  وقير مبكير مين بنياء المدينية الي  إنشياء المسياجد 

ة والفررية واالجتماعية والسياسية فضاًل عن اثرها والتوامع لما لها من اهمية في حياة المدينة سواء منها الديني
 في نشر االسالم والل ة العربية
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 ؤعد موةوع الاهروة المعدنية قبل اإلسالم من الموةوعات الرئيسة لواقع الحياة االقتصاد ة التيي كانير سيائدة فيي 
شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم وبخاصة فيي  الييمن والحتاز.ومميا ال شي  فييه أنه تياريخ العيرب قبيل اإلسيالم مين 
الموةييوعات المهميية جالنسييبة اليي  تيياريخ العييرب العييام ، والتيياريخ اإلسييالمي بوجييه خيياك ، ألنييه االسييا  لهيي ا 
التيياريخ وركيزتييه التييي  قييوم عليهييا ، إذ ال  مكيين تفسييير كاييير ميين الظييواهر االقتصيياد ة واالجتماعييية والسياسييية 

م .أن السيبب الي ي دفعنيي الختييار الموةيوع والاقافية اال إذا جحانا عن أصولها القد مة في عصر ما قبل اإلسيال
هو معرفة التطور االقتصادي ال ي توصل اليه المتتمع العربي لمرحلة ما قبيل اإلسيالم جصيورة عامية ، والتعيدين 
ية ، منهيا صيعوبة  جصورة خاصية .أن تلي  الدراسية ليم ترين جالشييء السيهل ، ولقيد واجهير الباحاية صيعوبات جمل

تتحيدث عين الموةيوع ، ونيدرة المعلوميات وشيحتها فهيي موزلعية أشيتاتًا ومتفرقيًة فيي  العاور عل  المصادر التيي
جطون الرتب ، وقد تطلب ه ا من الباحاة جهود مضنية .وفي ةوء االعتبارات الموةوعية لطبيعة الدراسية ، تيم 

لنتيائ  التيي تقسيم البحيث علي  اربعية فصيو  ، تسيبقها مقدمية وتحلييل ألهيم المصيادر وخاتمية بينير فيهيا أهيم ا
توصيلر اليهييا ، شييمل الفصيل االو  ) ج رافييية شييبه جزييرة العييرب قبييل اإلسيالم ( تناوليير فييي هي ا الفصييل دراسيية 
مركييزة ومختصييرة عيين األحييوا  الطبيعييية لشييبه التزيييرة العربييية قبييل اإلسييالم وتناوليير فيييه الوةييع الت رافييي العييام 

موقيع والحيدود والمسياحة والسيطح والمنياب والبحيار واقسيام ألراةي شيبه التزييرة العربيية مركيزة علي  التسيمية وال
شبه جزيرة العيرب الني ا  .وكيان الفصيل الاياني جعنيوان ) التوزييع الت رافيي للمعيادن واألحتيار الرريمية فيي الييمن 
والحتاز ( فقد قسم الفصل عل  مبحاين ، فران المبحث األو  ) التوزيع الت رافيي للمعيادن فيي الييمن والحتياز( 

الامينية التيي تشيمل الي هب والفضية ، والاياني يتنياو  المعيادن العاد ية التيي  قسيم علي  قسيمين ل المعيادن قيد، و 
 تشمل الحديد والنحا  .

 
  



 منار كزار قطان ال راوي  اسم الطالب

 )الحارث المحاسبي دراسة تاريخية عنوان الرسالة أو األطروحة

 الماجستير الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

مييع ان القييرن الاالييث الهتييري   التاسييع الميييالدي قييد تميييز جظهييور حشييد      هائييل ميين نواجيي  الفريير العربييي 
االسييالمي فييي مختلييف حقييو  المعرفيية االنسييانية ، فييان هيي ا القييرن ا ضييًا قييد شييهد بييروز عييدد  ييير قليييل ميين 

لتي اسسر االراء وافرار تتناقض مع ما هو سائد ، وب ل  اختطر لنفسيها مسيلرًا الشخصيات العربية االسالمية ا
او طريقًا كمأوى لها الشباع حاجاتهيا الفرريية ، ومالميا اكيدت مقدمية الدراسية ، فيان الحيارث المحاسيبي هيو احيد 

مين عميره .واذا  همالء ، إذ ظل يبحث عن الحقيقة التي ييممن بهيا ويشيعر انهيا تتوافيت ميع افريراه ومنهتيه ردحياً 
كان الحيارث المحاسيبي قيد سيل  الطرييت الي ي سيلره عامية الفقهياء والمحيدثين اذ نهيل علوميه واسيتمد مقوميات 
عناصره الاقافية مين حلقيات اليدر  ، فانيه اثير البحيث عين مرشيد لبليو  الحقيقية التيي يتصيورها ، وييممن بهيا ، 

رية وبحاه الطويل في طريت االخرة واياار اليدار االخيرة علي   ير انه لم  تد ه ا المرشد ، وقد قادته تأمالته الفر
الدار االول  فضاًل عن جملية الراء وأفريار أخيرى أثيارت حفيظية علمياء عصيره ، حتي  ان جلهيم اسيتهتنها ، لرين 
المحاسبي لم  كترث ب ل  ، وظل في جحاه حت  تراملر الرؤية لد ه فأس  مدرسة مبنية علي  دعيائم ثيالث هيي 

اهلل والعلم والعقل ، اذا دعا ال  اكتساب العقل ليصل ال  المعرفة الحقة ليصل جعد ذل  ال  اال مان .وقد اال مان ج
هدفر الدراسة ال  تحقيت عدة اشياء بيد اننا ال نتردد في اعتبار ما توصلنا اليه سيوى حلقية مين حلقيات البحيث 

راييير ميين جوانييب ال مييو  التييي ترافييت العلمييي التيياد كييون هيي ه الشخصييية جحاجيية اليي  دراسييات للرشييف عيين ال
 تصرفاتها ، وسنلخص ما هدفنا اليه جاالتي ل

أكدت الراء المحاسبي في التصون عل  العمل ولي  عل  الرسل والتوكل وتمشر هي ه اآلراء أ ضيا عين انيه  – 1
الهيواج  التيي حافظ عل  طاجعه العربي االسالمي اذ ابتعد عن الشطحات الصوفية والحلو  واالتحاد و يرها من 

 تسيطر عل  الفرر الصوفي من  اواخر القرن الااني الهتري   الاامن الميالدي .
كان المحاسبي واسع االفت ، شامل النظرة فانه يربط بين منهته في االصالح النفسي والشيرعي القيائم علي   -2

المي  حتياج الي  كتيب مدونية فيي الرتاب والسنة وبين استعادة دولة االسالم متدها الحت اذ وجيد ان العيالم االسي
اعما  القلوب ولي  ال  المناقشات الشفوية واالقاويل المتناثرة ، التي لن تتد ه نفعًا ، فيقو  ما نصيه " فتمييع 
الحت في فنون الطاعات ، وتح ير الباطل في م اهبه اذا جمع والف كان انشط لحفظه ويفهمه من كان ال ينشط 

ولي  من تفرد جكتاب  قرؤه وحده متابتًا  فيه ، ال  ش له عن سبب  قطعه كمن  الن  طلب علمه حت   تمعه ..
 نازع  يره ، النه  عتر  في المناظرة افات كبيرة من العتب جالرأي

 
  



 صالح عبد الهادي التبوري  اسم الطالب

 العراق يتاريخ القضاء ف عنوان الرسالة أو األطروحة
  1958-1921من 

 دكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

م ال ي أعلنه المندوب السامي البريطاني في العراق ) بيرسي كيوك  1920لم  كن بيان تحويل السلطات لسنة  
النيا  ( إال لتهدأه الوةع القائم جسبب اندالع الاورة العراقية وامتدادها إل  مناطت عديدة مين اليبالد ، واستبشير 

خيرًا علهم  حصلون عل  استقاللهم  الوطني وتنتهي مرحلة االحيتال  ، والي ي حصيل هيو ت ييير شيكلي فقيط فيي 
م تحوييل السيلطة مين إدارة بريطانيية إلي  حكومية عراقيية تعميل 1920إدارة البالد ، إذ تم فيي كيانون األو  سينة 

)  هقييط إذ تييم وةييع كلمتييالرلمييات والمناصييب فجإرشيياد ونظييارة المنييدوب السييامي . واقتصيير البيييان عليي  تبييديل ج
المندوب السامي ( بداًل من ) الحاكم الملري العيام ( وحلير ) وزيير العدليية (            مكيان ) نياظر العدليية ( 
و) وزييير الداخلييية ( بييدال ميين ) نيياظر المالييية ( وجميييع السييلطات والحقييوق والوظييائف المخوليية جموجييب البيانييات 

نوطة لرل من الحاكم الملري العام وناظر العدلية وناظر المالية تعود إلي  المنيدوب السيامي ووزيير واإلعالنات الم
العدلييية ووزييير الداخلييية ، وهيي ه المناصييب الاالثيية لييم تريين أال بيييد البريطييانيين عليي  اليير م ميين تعيييين العييراقيين 

التيي شي لها ) مصيطف  اآللوسيي ( وكيان )  كوزراء ، فران ) ايدكار بونام كارتر ( أو  مستشار في وزارة العدلية
 فلبي ( أو  مستشار لوزارة الداخلية التي ش لها ) طالب النقيب ( .

ومييا  خييص الوظييائف القضييائية الرئيسيية المهميية ، فإنهييا حصييرت بيييد البريطييانيين ،  عليي  اليير م ميين إل يياء   
اإلمتيازات األجنبية أال أن األجانب جقوا جعيد احيتال  بريطانييا للعيراق متمتعيين بهيا بواسيطة المحياكم التيي  شي لها 

راقية البريطانيية لججانيب امتييازاتهم ، وليم  حصيل حكام بريطانيون ، فقد ةمنر اإلتفاقيات الملحقة جالمعاهدة الع
العراق عل  استقالله القضائي واإلداري حت  جعد إل اء المعاهيدة ودخيو  العيراق متلي  عصيبة األميم ، إذ صيدر 
تصييريح ميين اللتنيية التييي ألفهييا المتليي  تضييمن تعهييدات العييراق جييأن يبقيي  النظييام القضييائي مييدة عشيير سيينوات 

ن الخبراء البريطانيين فيي وزارة العدليية وفيي محياكم العيراق ، ويخوليون سيلطات قضيائية واستخدام عدد محدود م
وفقًا لقوانين العراق ، وقد ش ل همالء الخبراء وظائف مهمة جموجب االتفاقية القضائية  منها ل مستشار قضيائي 

المحياكم الربيرى فيي كيل مين بريطاني ، ورئي  لمحكمة االستئنان والتمييز ورؤساء بريطانيون لمحياكم البيداءة و 
ج داد والبصرة والموصل ، وفي األمياكن األخيرى التيي قيد يتفيت عليهيا فيميا جعيد ، وليم  كين أشي ا  هي ه الوظيائف 
القضييائية المهميية ميين البريطييانيين هييو لعييدم مقييدرة العييراقيين بيي ل  و إنمييا لضييرورة وجييودهم فييي هيي ه الوظييائف 

 م القضائيالحساسة التي تعلد قمة التنظيم في الهر 

 
  



 الراء جميل صالح العكيلي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1942-1923التطورات السياسية واالقتصاد ة في البحرين 

 ماجستير الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ الحديث القسم
 

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

أوةييحر هيي ه الدراسيية أهييم التحييوالت السياسييية واالقتصيياد ة التييي طييرأت عليي  البحييرين خييال  الحقبيية التاريخييية 
لفترة الساجقة لها، والتي عملر بريطانيا خاللها عل  عز  ا( مع إ تاز لتطورات أحداث 1942-1923الممتدة )

ين الداخلييية جحتية تنفيي  اإلصييالحات ، البحيرين تماميًا عيين كيل القيوى األخييرى، فضياًل عين تييدخلها جشيمون البحير 
وعندما تتاوب الشيخ عيس  كايرًا مع مطاليب الوطنيين من أبناء بالده عزلته إجبارييًا عين حكيم اليبالد، وأعطير 

-1923) خل البحييرين فييي عهييدهِ دلتيي 1923الشيييخ حمييد مسييمولية ممارسيية صييالحيات الحكييم منيي  عييام  ابنييهؤ 
فيهيييا مييين السييييطرة علييي  البحيييرين، إدراكيييًا منهيييا ألهميتهيييا السياسيييية ( مرحلييية جدييييدة أحكمييير بريطانييييا 1942

واالقتصاد ة، فأخ ت تدير أميور اليبالد عين طرييت الوكييل السياسيي التياجع لهيا فيي البحيرين ميع إعطياء مشياركة 
ظاهريييية للشييييخ حميييد، وازدادت حيييدة ذلييي  التيييدخل جعيييد تعييييين تشيييارلز بلررييييا مستشيييارًا لحييياكم البحيييرين سييينة 

معينيًا مين قبيل حكومية البحيرين، إال أنيه كيان  مايل  كونيهؤ ور يم  .ال ي أصبح  سيطر عل  كل األميور (،1926)
ما كانر بريطانييا قيد سياعدت الحياكم فيي تنفيي  جعيض اإلصيالحات  لبريطانية في جميع قراراته، ومذاوجهة النظر ا

لرسب النفوذ في التزيرة، فضاًل عن تطبيقهيا مين اإلصيالحات ميا تيرى فييه خدمية لمصيالحها،  فإن ه ا إنما كان 
وكيان التدييد فيهيا  1938ولرن سرعان ما تفهم البحرينيون طبيعة الممامرة التي تحا  ةدهم، فتاءت انتفاةية 

بيي ل  عيين وحييدة دخييو  العنصيير العمييالي واليي ي  شييمل السييني والشيييعي، القييروي والحضييري، لتعبيير االنتفاةيية 
المطالب بين مختلف الفئات االجتماعية والم اهب.وفي ةوء الممارسات التيي قيام بهيا كيل مين الوكييل السياسيي 

البحيرين خيال  حكيم  والمستشار ، جممازرة وتوجيه من المقيم السياسي فيي الخليي  العربيي، فإنيه  مكين القيو  إنه 
يطانييية ومييا كييان ميين اتخيياذ بريطانيييا ميين البحييرين مركييزًا الشيييخ حمييد قييد وقعيير وبشييكل كامييل تحيير السيييطرة البر 

لتتميييع قواتهييا العسييكرية خييال  الحييرب العالمييية الاانييية إال دلييياًل عليي  مييدى تحييو  البحييرين حينيي ا  إليي  امييارة 
 بريطانية

 
  



 اسراء عطا فخري الشيخلي اسم الطالب

 علم النبات عند العرب عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجستير الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ االسالمي   القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ة ملية عقلييعتاريخ العلم والتواريخ االخرى يدر  تطور العلم في الماةي وما مر جه من احوا  وتبدالت جاعتباره 
 الوثيقة جالطبيعة)وتشمل دراسة تاريخ العلم.الفرر البشري عل  الر م من صلت من انتاج

 دراسة حياة العلماء وخاصة الربار البارزين منهم وما قدمه كل منهم ال  العلم.
 دراسة االفرار والمعلومات العلمية المدونة 

لعربيية اتعددت العلوم وتنوعر المعيارن وكيان لعيرب التزييرة قبيل االسيالم حضيارة ويتبيين ذلي  مين مفيردات الل ية 
 التي جمعها الرواة ودونها اصحاب المعاجم.

ن العربييية  نييية جييالتعبيرات منهييا مييا يتصييل جاالنسييان ومنهييا مييا  يتصييل جالحييياة الماد يية لسييكان شييبه  التزيييرة ا
العربية من ملبوسات ومأكوالت واثاث ولوازم واسلحة، كما انهيا  نيية جكلييات وجزيئيات ميا يتعليت جالحيوانيات فيي 

والنبات وبمظاهر المناب من ريياح وامطيار وفيي  الصحراء وهي  نية ا ضًا جما يتعلت جاالر  والتضاري  والتربة
(، والقيرالن (وازاء ذل  فإن االسالم ونزو  القرالن الريريم  علي   النبيي محميد )2النتوم وكاير من مظاهر الفل )

الرتاب الوحيد ال ي وصل الينا محتفظًا بدقته وةبطه وتطلبر الدعوة االسالمية ان  خاطب القيرالن الريريم النيا  
ن ويشييير اليي  كاييير ممييا  عرفييون، وميين االشييارات الييواردة فييي القييرالن  الرييريم والتييي تييدخل فييي صييلب جمييا  فهمييو

موةوعنا منها ما يتعلت جالنبات والتربة والمياه وهنا  العديد من اال ات التي اشارت ال  النبات وانواعه والفواكه 
 جصي  مختلفة منهال

نراءر ترن   ي  رؤجؤ ِمن  طؤوِر سر ررًة ترخ  شتر ِكِليينر ور ِصيب  ع ِلك  ه ِن ور بؤلرةع ( و3)بؤرؤ ِجاليدُّ ين  يلِل سؤ ينراِبلر ِفيي كؤ عر سر يب  برترير  سر بهيةع أرن  اريِل حر كرمر
ؤ وراِسعَ  َّللاه اءؤ ور اِعاؤ ِلمرن   رشر ؤ  ؤضر َّللاه بهةع ور  ِمائرةؤ حر

 
  

                                        

 
 



 جما  فيصل حمد صالح المحمدي اسم الطالب

 م1952-1945التطورات االجتماعية في مصر  عنوان الرسالة أو األطروحة

 دكتوراه  الشهادة

 2004   السنة

 التاريخ الحديث والمعاصر  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ظل تياريخ مصير المعاصير ييدر  فيي العيراق مين الناحيية السياسيية فقيط الي  عهيد قرييب وكانير الدراسيات التيي 
ميييدان الدراسييات االجتماعييية او االقتصيياد ة ، وذليي  نقييص كبييير البييد ميين تتناولييه  خشيي  جاحاوهييا الولييوج فييي 

معالتتييه حتيي   صييبح جاالمكييان فهييم االطييار الشييامل لهيي ا التيياريخ. اذ ال مكيين فهييم التطييورات السياسييية اال بنظييرة 
متيداخلين شمولية ، ومعرفة مارافت تلي  التطيورات مين مت ييرات اجتماعيية ، فالتفاعيل والتيأثير  ظيالن متبيادلين و 

بييين ميياهو سياسييي وميياهو اقتصييادي واجتميياعي، فرييم ميين حييدثع سياسييي نييت  عيين ازميية اقتصيياد ة او  ليييان 
اجتماعي، وكم من ازمة اقتصاد ة او اجتماعية كانر نتيتة اجراءات او صراعات سياسية.من هنا ظهرت اهميية 
 البحييييييييييييييييييييييييييييث فييييييييييييييييييييييييييييي موةييييييييييييييييييييييييييييوع يتنيييييييييييييييييييييييييييياو  دراسيييييييييييييييييييييييييييية مييييييييييييييييييييييييييييالم يبحييييييييييييييييييييييييييييث

، فبدون ه ه النظيرة الشياملة 1952– 1945نوان التطورات االجتماعية في مصرمن االمور االجتماعية تحر ع
والمترامليية ال مكيين تسييليط الضييوء عليي  المييدة الواقعيية بييين نها يية الحييرب العالمييية الاانييية وثييورة يوليييو ) تمييوز( 

  من تياريخ مصير المعاصير، والتيي  حفلير جاالةيطراب السياسيي ومحاولية النهيو  جيالمتتمع مين خيال  1952
النهييو  جالنشيياطات االجتماعييية التييي كييان لهييا تأثيرهييا الفاعييل فييي قيييام الاورة.لقييد شييهدت مييدة البحييث احييداثا 
سياسييية عديييدة شيي لر المتتمييع المصييري جعليير النظييام الملرييي يتييرنح وتتقاذفييه االتهامييات جالفشييل فييي تخليييص 

ال ير علي  ييد مصيطف  النحيا  قبيل  والتي 1936مصر من السيطرة البريطانية التي كرستها بنود معاهدة عام 
شهور عديدة من الاورة وانهيار الحكم الملري جعد الحربين العالميتين األولي  والاانيية.وللوقون علي  اسيباب هي ا 
االنهيار السريع البيد مين التسياؤ  ل هيل ان ذلي   كمين فيي عتيز ممسسيات المملرية وعيدم قيدرتها علي  مسيايرة 

مصير وخارجهياا او انيه نيات  مين تيردي حالية المتتميع جظهيور فئيات اجتماعيية التطورات االجتماعية فيي داخيل 
عملر عل  تحطيم البن  االجتماعية التيي كيان النظيام الملريي  سيتند اليهيا ا او ان نشياط القيوى الصياعدة التيي 
 وليييييييييييييييييييييييييييييييدت فيييييييييييييييييييييييييييييييي رحيييييييييييييييييييييييييييييييم تلييييييييييييييييييييييييييييييي  المرحلييييييييييييييييييييييييييييييية التيييييييييييييييييييييييييييييييي كانييييييييييييييييييييييييييييييير

هرهييا كييان السييبب فييي ذليي ا السيييما ان تليي  االحييزاب الوطنييية او احييزاب الييرفض السياسييي واالجتميياعي اهييم مظا
 االحزاب استندت ال  ر بة في ت يير ج ري ايدته االوساط االجتماعية المختلفة

 
  



 دحام كامل ساجر الدليمي اسم الطالب

 عمرو بن معد  كرب الزبيدي دراسة عنوان الرسالة أو األطروحة
 في سيرته واثره السياسي والعسكري  
 

 ماجستير الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ظهر في تاريخنا العربي واالسيالمي عيدد كبيير مين الشخصييات السياسيية والفرريية والقياد ية الفي ة التيي اسيهمر 
جعيد في رفد هي ا التياريخ جاالنتيازات الراييرة والربييرة اذ كيان لهيا موا يا مشيرفه فيي رسيم عوالميه واصيبحر فيميا 

رمييوزًا  شييار أليهييا، ويبييدو للييبعض ان دراسيية الشخصيييات تريياد ترييون دراسيية متتييزأة النهييا تييدور فييي فليي  تليي  
الشخصية ولرن الحقيقة ان ه ه الدراسة هي جمااجة ناف ة نطل منها عل  رؤية احداث سياسية واسعة وقعر فيي 

برجييا  قييدموا المييتهم ولجنسييانية ميين  تليي  المييدة التييي عاشييتها تليي  الشخصييية وقييد زخيير تيياريخ امتنييا المتيييدة
المكرمات اسناها واسيماها ومين البطيوالت ابيدعها واروعهيا فريانوا المايل االسيم  والقيدوة الحسين  ومين بيين تلي  
الرموز اليمنية في تاريخنا العربي واالسالمي تتتل  لنا شخصية " عمرو بن معد  كرب الزبيدي " تلي  الشخصيية 

في تاريخ العرب قبل االسالم في شبه التزيرة العربية واليمن عل  وجه التحديد فصيار اسيمًا التي ادت دورًا كبيرًا  
المعًا  شار اليه جالبنيان، اقتيرن اسيمه جالشيتاعة واالقيدام والفروسيية وسيمو المكانية وعليو المنزلية ، فعيرن الي  

زبيد ولرن سرعان ميات ير موقفيه  جانب ه ه الصفات جأنه كان شاعرًا تباه  جالفروسية والشتاعة وتعصبه لقبيلة
. تحولر تل  الصفات التي عرفر جانهيا كانير تيدور فيي  هترية( عل  يد الرسو  محمد  9فعندما اسلم )سنة 

 نطييييييييييييييييييييييياق القبيلييييييييييييييييييييييية الييييييييييييييييييييييي  نطييييييييييييييييييييييياق اوسيييييييييييييييييييييييع لخدمييييييييييييييييييييييية االسيييييييييييييييييييييييالم وقيييييييييييييييييييييييد 
للشييهرة  عكيير صييفو المكانيية التديييدة لعمييرو بيين معييد  كييرب واسييهاماته فييي خدميية االسييالم نزعتييه للبييروز وحبييه

والقيادة إذ ارتد مع من ارتد من العرب في اليمن وقد عرن ان ارتداده لم  كن ناجمًا عن عيدم اال ميان وانميا كيان 
مدفوعًا بنوازع شخصية تطلعر ال  القيادة في قبيلته جعد ان رأى نده فروه بن مسي  المرادي قد تبوأ تل  المكانة 

 ا من هم ادن  منه مكانة واقل منه فروسية وشتاعةالرفيعة في االسالم فحز في نفسه ان يتبمه

 
  



 لطف علي ناصر عمر الهاتف اسم الطالب

 الموارد المائية وأثرها في زراعة  عنوان الرسالة أو األطروحة
 اليمن قبل اإلسالم

 الماجستير الشهادة
 

 2003  السنة

 تاريخ العرب قبل اإلسالم القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

توكيد استمرارية الممثرات الحضارية في اليمن ال  الوقر الحاةر، سواء فيما يتعلت جالعناصير الرئيسية ألنظمية  
الري، او المصطلحات الزراعية وأسماء األماكن، وبشكل قله أن نتد لها ماياًل في تاريخ الشيرق القيد م. الحضيارة 

 بالد الرافدين ووادي النيل.اليمنية حضارة راقية، ال تقلل شأنًا عن مايالتها في 
في منطقة المرتفعات تركهزت ال ييو  والمججيل والسيدود التخزينيية والمسيايل والصيهاري  واألنفياق، وفيي المنياطت  

المنخفضية نتييد السيدود التحويلييية والقنيوات واآلجييار.حظي بنيياء المنشيجت المائييية جاهتميام كبييير مين ملييو  الييدو  
عييات التعاونيية والمعابيد. كيان ييتم تنظييم حيتل االنتفياع جالمياء علي  وفيت قيوانين وحكوماتها، فضاًل عن أثر التم

 وتشريعات صادرة من المتال  النيابية، ويصادق عليها الملو ، أو حسب العرن.
عرفر جعض األود ة الشرقية ريلًا منظهمًا من  األلف الااليث قبيل المييالد. الييمن جكيل جيدارة هيي العربيية السيعيدة،  

ييا كلميية )اليييمن( فتعنييي ل ويييًا وهييي  الخضييراء وأرقيي  مكييان فييي التزيييرة العربييية فييي عصييور مييا قبييل االسييالم، أمل
ييع مييدلولها منيي  القييرن السيياد  الميييالدي، فصييارت تطلييت عليي  قطيير معلييوم المكييان والريييان  )التنييوب(، ثييم توسه

صيوك الحيدود التاريخيية للييمن، السييهما والسكان، أي بالد اليمن.عل  الره م من التباين الربير بيين البياحاين جخ
الشييمالية منهييا، فييإنل الباحييث أكلييد امتييداد اليييمن شييمااًل حتيي  )بيشيية( و )تاليييث( و)طلحيية المليي (، وشييرقًا حتيي  
ر، مايل  يزؤ )الخلي  العربي(، فضاًل عن امتدادها الواسع في )البحر األحمر( و )البحر العربي(، ليضم عددًا مين التؤ

ت الي  خيارج )زيلع( و )بربرة ( و )فرسان( و )دهل ( و يرهيا. وعنيد ميا كانير اليدو  اليمنيية فيي أوج قوتهيا، امتيده
حدودها، لتأمين مصالحها التتارية، كما في )العال( )ديدان( و )مأسل التمح( و )قريه الفاو(. مناب اليمن الي ي 

 السالم حت  الوقر الحاةر شمل األمطار والرطوبة والحرارة لم  طرأ عليه ت ير كبير من  ما قبل ا

 
  



 عيالء حبييب عبيد اسم الطالب

 األحوا  العامة لالكراد في المشرق  عنوان الرسالة أو األطروحة
 م(1258 -749هي  656 -132)

 دكتوراه الشهادة

 2016 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

أحوالها السياسية واالقتصاد ة واالجتماعية والعلمية من الدراسات التيي  صيعب تعد دراسة تاريخ الشعوب ومعرفة 
 0الولوج فيها ، نظرًا لما  حيطها من ال مو  والتداخل مع االقوام المتاورة 

وقييد كانيير منطقيية المشييرق مسييرحار للرايييرمن االحييداث المضييطربة ، والتقلبييات االجتماعييية واالقتصيياد ة ، والتييي 
ويعييد المتتمييع الرييردي أحييد 0عليي  الحييياة العاميية لالجنييا  البشييرية المتواجييدة فييي المنطقيية بييدورها أنعكسيير 

وكيان الريرد  0المتتمعات البشيرية التيي سيكنر المشيرق االسيالمي ، والي ي ليم  سيلط علييه الضيوء جشيكل وافيي 
م فييي هيي ه  عيشييون كمتموعييات قبلييية ةييمن االمبراطورييية الفارسييية الساسييانية ، فييي  ييياب أي كيييان خيياك بهيي

الفترة ، وبالتالي كانوا جيزءًا اليتتيزأ مين االمبراطوريية الفارسييةوترمن أهميية الموةيوع أنيه ليم ييتم دراسيته جشيكل 
موةوعي ، لما لتاريخ االكراد من تأثير عل  متمل االحداث التي شيهدتها منطقية المشيرق االسيالمي ، سياسييًا 

و أختلييف كايييرًا فييي تحديييد منيياطت تواجييدهم ةييمن هيي ه المنطقيية 0، وعسييكريًا ، وأجتماعيييًا، وأقتصيياد ًا ، وعلمييياً 
)المشرق االسالمي( التي  صعب تحديدها الختالن البلدانيين في رسم حدودها ، ل ا كان االكراد المتواجدين فيها 

وقييد ركييزت دراسييتنا لهييم عليي  منيياطت الراييرة ، نظييرًا  كاييرون فييي منيياطت ويقلييون فييي اخيير  جأشييكا  مختلفيية حيييث
وكانيير حييدود دراسييتنا لهييم ةييمن المنطقيية المحصييورة بييين جنييوب المييح المدنييية فيهييا حيييث االسييتقرار وح ملوةيي

 ارمينيا وحت  الحدود الفاصلة لبالد ماوراء النهر دون عبورها

 
  



 انتصار جاسم سعد يوسف اسم الطالب

 السلطان الحسن االو  ودوره السياسي عنوان الرسالة أو األطروحة
 في الم رب االقص  

1877-1894 

 ماجستير الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ومن بين ه ه الشخصيات الم ربية التي وقع اختياري عليها شخصية السلطان الحسن االو  ودوره السياسي في 
( وعليي  اليير م ميين أرنل حتييم الموةييوع اكبيير جكاييير ميين ان تسييتوعبه رسييالة 1894-1873الم ييرب االقصيي  )

ويكتسب موةوع الرسالة اهمية ماجستير اال اننا اةطررنا لعدم تتزئته من اجل  الحفاظ عل  ترامل الموةوع . 
كبيرة الن الشخصية التي تناولر دورها السياسي تعتبر احدى اهم الشخصيات التاريخيية ان ليم ترين اهمهيا التيي 

االو   -حكمر الم رب االقصي  فحسيب بيل مهمية فيي تياريخ اليدو  االوربيية )جييران الم يرب( لعياملين مهميين ل
نفوذ والصراع االوربي في الم رب وما نتم عن ذلي  مين اةيرار هي ا الصيراع ادرا  الحسن االو  لتزايد الت ل ل وال

والسيييما اسييبانيا وفرنسييا وبريطانيييا والمانيييا حيييث اسييتطاع السييلطان الحسيين االو  ان  حمييي اسييتقال  الييبالد وان 
هميية ادخيا   ست ل الصراع القائم بين اليدو  االوربيية لصيالح  الم يرب اميا العاميل الاياني فهيو ادرا  السيلطان ال

االصييالحات والسيييما فييي التيييش للوقييون بوجييه النفييوذ االجنبييي ومحاولتييه االسييتفادة ميين الخالفييات بييين الييدو  
االوربييية للقضيياء عليي  نظييام الحما يية وبيي ل  ان السييلطان الحسيين االو  اسييهم وبشييكل متميييز فييي الحفيياظ عليي  

مرخين العييرب واالجانييب عليي  قييوة شخصيييته  اسييتقال  الم ييرب ، ولقييد أجمعيير شييهادات متعييددة ميين الرتيياب والميي
وثقافته وصالجة تعامله مع االستعمار ، حت  أرنل جورج هاردي وهو من  يالة االسيتعماريين الفرنسييين  قيو  ل " 
أرنل الفضل يرجيع إلي  ميوالي الحسين فيي حفيظ اسيتقال  الم يرب إلي  نها ية القيرن التاسيع عشير" . وفيي محاولية 

موةوع فقد قسمته عل  ه ه المقدمة وتمهيد وخمسة فصو  وخاتمة . تناو  التمهيد لإلحاطة جمختلف جوانب ال
 حميل إذ   توج الحسن بن محميد سيلطانًا علي  الم يرب .  1873نب ًة تاريخيًة عن نشأة الدولة العلوية إل  عام 

وصيييفاته الفصيييل االو  عنيييوان نشيييأة الحسييين االو  وبيييدا ات نشييياطه السياسيييي . وفييييه تناولييير نسيييبه ونشيييأته 
الشخصية وكل ما يتعلت جحياته ، ومن اهم ما ورد في ه ا الفصل حمالت الحسن االو  والتي بل ر تسع عشيرة 

 حملة قادها بنفسه للتخلص من الفتن واالةطراجات التي أثارتها القبائل ةده

 
  



 چهيام عبد الخضر معار  اسم الطالب

 سليمان فائت عنوان الرسالة أو األطروحة
 ومنهته التاريخيحياته 

 الماجستير  الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ييي وجمييع النصييوك التاريخييية  فرييان ثمييرة ذليي   مييا ال شيي  فيييه أن سييليمان فييائت بيي   جهييدًا فييي البحييث والتقصل مل
مييا جعييل التهيد مملفييات جاتيير مرجعييًا رئيسييًا لحقبيية مهميية ميين تياريخ العييراق  يييما عهيد الممالييي   مل الحييديث  والسل

الباحاين والدارسين وا لب المصادر التي تتحدث عن تل  الحقبة  ستندون إليه  ويعلوليون فيي أحكيامهم علي  ميا 
ورد فيييي مملفاتيييه. وعلييي  اليييرل م مييين وجيييود جعيييض المملفيييات المختصييية بتيييراجم الشخصييييات التاريخيييية والفرريييية 

سير عدد من الممرخين العراقيين  فإن جوانب مهمية وكاييرة تتعليت جأولئي  الميمرخين والاقافية  التي تحدثر عن 
في حاجة إل  مزيد من االهتمام، مما  ستدعي إفراد عدد  ير قليل منهم في دراسية علميية مسيتقلة  وكي ل  فيإن 

  وجميييع تليي  الدراسييات المختصيية جمنهتييية البحييث التيياريخي قلييية نوعييا مييا  إذ ال يتتيياوز عييددها أصيياجع اليييد
األسباب كانر الباعيث الختييار هي ه الشخصيية موةيوعًا لهي ه الدراسية.وربلما يتبيادر إلي  الي هن  أنل مين السيهل 
التطرق لمال تل  الموةوعات  إذ ال تصلح أن تريون موةيوعات لرسيائل وأطياريح جامعيية  وحقيقية األمير علي  

لي  جاألمر السهل إذ أن تناو  ه ه الشخصيية، هيو العك  من ذل  فإن دراسة شخصية الممرب والرتاجة عنها  
في الواقع جحث في الحقبة التيي تناولهيا فيي مملفاتيه  جميا فيهيا التوانيب السياسيية والفرريية واالجتماعيية  األمير 
ال ي يتطلب التعمت في دراسة تل  الحقبة من خال  اإلطالع عل  العديد مين المصيادر التيي تتحيدث عين الحقبية 

 عن ذل  يتحتم عل  الباحث ان  حيط علما جشخصية الممرب المترجم له  فال بدل من التعرن عل  نفسها  وفضالً 
ميولييه واتتاهاتييه، والوقييون عليي  ظييرون تطييوره الفرييري، وميين ثييمل التوجييه لل ييوك فييي أعميياق مادتييه التاريخييية، 

 ليستشف منها الصورة الحقيقية لمملفها

 
  



 الراوي قصي اسعد عبيد الحميد  اسم الطالب

 ال  الزبييير ودورهم فيي الدولية العربية  عنوان الرسالة أو األطروحة
 االسالمية حت  منتصف القرن الاالث الهتري 

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ االسالمي القسم
 

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

نظرنا في ما قييل عينهم مين الراء وأحكيام مين ومن اجل معرفة ما خلفوه من الثار والتابر من صحة نسبتها إليهم 
اليي ين عاصييروهم وصيياحبوهم أو اليي ين ترجمييوا لهييم سييواء كييانوا قريبييي العهييد بهييم أو جعيييد يوةييح عيين حقبييتهم 
الزمنية لنفهم العصر ال ين كانوا  عيشون فييه الن دراسية العصير تعيين علي  فهيم العواميل التيي أثيرت فييهم وفيي 

لتييي تتييألف منهيييا مقومييات المتتميييع العربييي اإلسييالمي وهيييي مقومييات سياسيييية شخصييياتهم وتبييرز المقوميييات ا
واجتماعية وعلمية وثقافية وأدبية. ذل  الن اإلنسان كائن حي يتفاعيل ميع بيئتيه المحيطية جيه كميا يتيأثر جالحيياة 

  الزبيير السياسية وظرون الدولة التي  عيش في كنفها وينعك  كل ذل  عل  نتياج فريره وعلميه وأدجيه،       وال
منهم العلماء والفقهاء واألدجاء ورجا  الفرر والسياسة وقد جابوا اآلفاق في كيل عصير وزميان مخلفيين جصيماتهم 
واةييحة جلييية فييي مصييادرنا التاريخييية واألدبييية المختلفة.وسيييرة ال  الزبييير فييي المتتمييع و أثييرهم فيييه لييم  حييظ 

م ةعيفة ولم  سلطوا األةواء عليهم ولم  شييروا بوةيوح جالدراسة الوافية وحت  ال ين  جحاوا عنهم كانر دراسته
إل  أثرهم في المتتمع العربي اإلسالمي جشكل موسع. وسترون اطروحتيي هي ه بدا ية لدراسيات أخيرى عين أحفياد 
صحاجة رسو  هللا رةي هللا عنهم وسيرهم في المتتمع العربي اإلسالمي وأثرهم الربير فيي مختليف مييادين العليم 

قد حاولر جاهدا إن اجمع كل شاردة وواردة عنهم سيواء ميا  خيص أثيرهم فيي المتتميع  أم أثيرهم فيي والمعرفة. و 
 الحياة السياسية حت  اكتمل في ذهني البناء التاريخي الطروحتي التي أتقدم بها فارجوا أن أكون موفقا فيها .

 
 

 
  



 عبيد الحميد عبد هللا حسين البكيري  اسم الطالب
 
 

 الصيراع التمهيوري الملري فييي  أو األطروحة عنوان الرسالة

 اليمين وأجعياده العربييية والدوليية
 1962 - 1970 

 درجة الدكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ الحديث القسم
 

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

في اليمن أو  ثورة في التزيرة العربية ، يرت النظام السياسي من نظيام  1962كانر ثورة ايلو    سبتمبر عام 
إمامي ملري ال  نظام جمهيوري ، وكيان لهي ا الحيدث صيدى واسيع علي  المسيتويين اإلقليميي واليدولي ، وتباينير 

وسييطرت علي  معظيم الميدن اليمنيية ،  الموا ا بين مميد ومعار  ، ور يم ان الايورة اليمنيية كحيدث قيد نتحير
لرن نتاة اإلمام محميد البيدر، وبعيض أميراء األسيرة المالرية، ولتيوءهم الي  المملرية العربيية السيعود ة ، وطليبهم 
يوه  المو يا فيي الييمن الي  صيراع عسيكري وسياسيي داخليي ،  منها العون والمسياعدة فيي اسيتعادة عرشيهم ، حر

للايورة بيين  أتبياع النظيام التمهيوري المعلين ييوم السياجع والعشيرين مين ايليو     بدأت أحداثه من  األسبوع االو 
، الساعين ال  جسط نفوذهم عل  أرجاء اليمن، وأميراء أسيرة حمييد اليدين الملريية السياعين  1962سبتمبر عام 

 1962اليي  اسييتعادة عرشييهم اليي ي فقييدوه فييي اليييوم نفسييه ، وقييد اسييتمر الصييراع طييوا  المييدة مييا بييين عييامي 
.ولسييوء حييظ اليييمن أن ثورتييه ومييا تبعهييا ميين صييراع داخلييي حييدثر فييي زميين  عيييش فيييه العييالم العربييي  1970و

والدولي حالة حرب جاردة ، من عالماتها سياسة االسيتقطاب والحيرب جالوكالية ، األمير الي ي أثير فيي الصيراع فيي 
له من صراع محلي  داخلي ال   دولي ، شياركر فييه قيوى  -صراع اقليمي اليمن بين التمهوريين والملريين وحوه

ه وأطا  مدته .   إقليمية ودولية جشكل مباشر أو  ير  مباشر ، مما أجته
واجعيياده  1970و  1962الملرييي فييي اليييمن فييي المييدة مييا بييين عييامي  –وألهمييية موةييوع الصييراع التمهييوري 

من جميع جوانبه الداخلية والخارجية ، كيان العربية والدولية ، ولعدم وجود دراسة أكاد مية شاملة تتناو  الصراع 
اختياره موةوعا له ه االطروحة .إشتملر االطروحة عل  مقدمية ووتمهييد وأربعية فصيو  وخاتمية ، وةيحر فيي 

، والسياسة الداخلية والخارجية لهميا  1962و 1918التمهيد حكم اإلمام  حي  وابنه اإلمام أحمد ما بين عامي 
ئيم لنشيوء المعارةية السياسيية لهي ا الحكيم ، وِمين  ثريم توةييح      مراحيل تطيور هي ه ، التي مالر المنياب المال 

 1962المعارةة ، وصراعها مع النظام اإلمامي الملري ال ي انته  جقيام ثورة ايلو    سبتمبر عام 

 
  



 عدنان خلف كاظم التميمي اسم الطالب

 االندل  من خال  كتاب نفح الطيب من  صن" رحلة عرب المشرق ال   عنوان الرسالة أو األطروحة

 االندل  الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب 

 دكتوراه  الشهادة

  السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

فمينهم مين جعد ه ه الرحلة الطويلية والشياقة التيي أنتقيل خاللهيا العيرب مين مشيرقهم الي  بيالد الم يرب واالنيدل  
سل  طريت البرل واآلخر سل  طريت البحر، ومينهم مين كيان خروجيه مين المشيرق السيباب طليب اليرزق، أو كيان 
السباب سياسية، ولرن المحصلة النهائية أنهم وصلوا ال  ه ه التزيرة فران منهم مين عميل ميع التنيد الفياتحين 

وكيان معيه نخبية مين التياجعين الي ين حمليوا مالل موس  بن نصير وطالئعيه التيي جابير االنيدل  شيرقه و ربيه، 
معهم مشعل االسالم ومبادئه ، ك ل  دخلر االندل  متموعة من الفقهياء الي ين عللميوا السيكان االسيالم والفقيه، 

 جعد أن كانر ه ه التزيرة جعيدة عن الحضارة والتقدم ال ي كان ملحوظًا في المشرق.
يرجييع اليي  المقييري التلمسيياني صيياحب نفييح الطيييب ميين  صيين وميين خييال  هيي ه الييرحالت نتييد جييان الفضييل االو  

االندل  الرطيب ال ي شرح لنا تفاصيل عن الرحلة ومشاق الطريت وك ل  االعما  التي زاولها همالء الرحالة فيي 
االنييدل  .أذ نتييد جييان الطوالييع االوليي  للفييتح قييد أجتاحيير االنييدل  وتييم للعييرب السيييطرة عليي  بييالد االنييدل  دون 

  االجنييا  االخييرى ميين المسيييحيين واليهييود، وكييان لهييمالء الحييت فييي ممارسيية اعمييالهم وطقوسييهم القضيياء عليي
الدينية، عل  الر م من دخو  االسالم الىشبه التزيرة .وبعد حالة االستقرار السياسيي وانهياء حالية المقاومية مين 

النييدل  وكييان الييوالي  عييين عامييل المييدن االندلسييية ظهييرت مييدة الييوالة أذ تييول  عييدد ميين الييوالة االدارة فييي بييالد ا
أفريقية في أحيان وقد  عين فيي أحييان اخيرى عين طرييت الخليفية فيي بيالد الشيام.وكانر المصياهرات شيائعة بيين 
المسلمين و يرهم في االندل  أو مع المسيحيين ال ين تعلموا الل ة والعادات والتقاليد العربيية وظهيرت مين جيراء 

المسيتعربين" وعين طريييت هي ا االمتييزاج أصيبحر االنيدل  أكبيير قيوة سياسييية  ذلي  طبقية بييين المسييحيين سييمير"
 وحضارية في العالم

 
  



 علي حسيييييين  ضبييييييييييييييييييييان الع اري  اسم الطالب

 الحييياة الفررية فيييييييي مدينةاليييييييييييييييري                                                      عنوان الرسالة أو األطروحة
 فيييييي العصرا لعباسيي                      

 ماجستير الشهادة
 2004 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

دور العلماء في الري من فقهاء ومحيدثين  وادجياء وميمرخين ومنهتيية البحيث اهتمر الدراسة وبشكل خاك عن 
قادتنا ال  التوجه لمراكز فررية وعلمية عربية رحل اليها عدد  يير قلييل مين اهيل العليم فيي رحيالت علميية لتلقيي 

ة ، فرييان  مختلييف العلييوم ، وقييد اشييارت المصييادر التاريخييية اليي  نبييو  العديييد ميين هييمالء  فييي حقييو  معرفييية كاييير 
السهاماتهم مع جقية علماء االمصار والمراكز االخرى االثر االكبير فيي نقيل الصيورة الصيادقة والمشيرقة ، ويمكين 
ان نلميي  اثييار هيي ا الاييراء الفرييري لعلميياء الييري فييي المصيينفات الرايييرة التييي صيينفوها ، وبيي ل  اصييبحر الييري ميين 

 ومرة من عمل خراسيان وهي  ر تبعية المدينة مرة من اقليم التبا المراكز الفررية والعلمية واالدبية  المهمة .تباين
مرتبط جالظرون السياسية .ومدينة الري من المدن القد مة البناء ، وفتحر الكار من مرة وكان الخر مين  فتحهيا 

( .وتتركيز أهميية  اليري قرةة بن كعب االنصاري في وال ة ابي موس  االشعري في خالفة عاميان بين عفيان )
ومكانتها اذ ان عبيد هللا  بن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن ابي وقاك وال ة الري فيميا اذا خيرج لحيرب الحسيين 
بن علي ) عليهما السالم ( ،  ير  انه لم  صيب مل  الري شيئًا .اةحر اليري مين المراكيز الفرريية المهمية فيي 

انيدفعوا فيي تيأثير االدب العربيي انيدفاعًا تاميًا علي  الدولة العربية االسالمية وبخاصية  فيي عهيد البيويهيين الي ين 
الر م من انهم من اصو   ير عربية وا لب وزرائهم من الفر  وتقدمر الحركة االدبية تقدمًا كبيرًا  جعد ان اقام 
بها ركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة واتخ ها ابو الفضل بن العميد وزير ركن الدولية مركيزًا ليه ، واصيبحر 
تناف  حاةرة الخالفة في تتميل موطنها جالعلماء واالدجاء وتتفاخر بهم ، ولها شخصيية متمييزة وان كانير علي  

 اتصا  ج يرها كما واصبحر قبلة للعلماء والشعراء والرتاب

 
  



 لينيا صالح محسن المشعيور اسم الطالب

 (1948– 1908عبد القادر الحسيني ودوره السياسي ) عنوان الرسالة أو األطروحة

 الماجستير الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

عبييد القييادر الحسيييني سييليل اسييرة فلسييطينية عريقيية ، كييان قائييدًا سياسيييًا عسييكريًا جييارزًا ، اتسييم جقييدر كبييير ميين 
القيو  ، والتمسي  جالعقييدة ، قيدم افضيل ميا لد يه للشيعب واليوطن واألمية طيلية الوةوح فيي المبيدأ ، والتيرأة فيي 

 المرحلة التاريخية التي ةمر مدة حياته ، ل ا اكتسب جحت صفة القائد التاريخي وبشهادة شهود عصره .
بدأ الوعي الوطني واإلدرا  جضيرورة الت ييير يتنمييان لد يه مني  كيان طالبيًا ، وهي ا ميا عكسيه جطبيعية الحيا  االثير 
الفاعل للبيئة الوطنية التي عاش فيها ، اذ جعلر منه شخصية لها تيأثير كبيير فيي مترييات االحيداث التيي ميرت 

نة لفلسيطين وتأسيي  كييانهم . كانير للحسييني بها فلسطين خال  االنتيداب  وميا تبعيه ذلي  مين احيتال  الصيهاي
قدرات ادبيية جيارزة فضياًل عين نشياطه السياسيي ، مهيدت اماميه سيبل وليوج المييدان الصيحفي ، فرانير الصيحافة 
جالنسبة له وسيلة استطاع من خاللها التعبير عن كل ما يدور في نفسه اتتاه موقفًا ما او حدث ميا ، فريان ييرد 

ل  كل حدث جحديث .كانر لمقاالت الحسيني اهدان واةحة اراد بها ان  خاطيب ابنياء عل  كل مو ا جمقا   وع
وطنيه مبينييًا لهيم  الييدالئل والبييراهين التيي تابيير ادانيية االسيتعمار وادواتييه الهادفية اليي  تشييويه االسيالم والنيييل ميين 

تحيياد فييي العمييل قييدر المبييادا الوطنييية والقومييية كمييا ناشييدهم فييي جعييض مقاالتييه اليي  تركيييز التهييود ميين اجييل اال 
االمكييان وتتيياوز الخالفييات والسييلبيات التييي ميين شييأنها احييداث االنشييقاقات والت ييييرات فييي جسييد الحركيية الوطنييية 
الفلسييطينية ، ليي ا يبييدو لنييا واةييحًا ان النزعيية الوطنييية هييي السييمة العاميية ال لييب مقاالتييه .تركيير االحييداث التييي 

انطباعيًا ليدى الحسييني اكيد  1939– 1936رة الفلسطينية الربيرى شهدتها فلسطين خال  المدة التي سبقر الاو 
ةييرورة العمييل الييوطني التيياد فييي متابهيية المخططييات االسييتعمارية فرييان او  ميين شييتع التظيياهرات التييي عميير 

التي استهدفر مواجهة السياسة البريطانية الرامية ال  اقامة وطن قومي يهودي فيي  1933ارجاء فلسطين عام 
اًل عيين اتخيياذه وظيفتييه فييي دائييرة تسييوية االراةييي فرصيية مناسييبة لمحاربيية هيي ه السياسيية قييدر فلسييطين ، فضيي

 المستطاع

 
  



 بيداء عالوي شمخي جبر الشويلي اسم الطالب

 نشاطاته –يوسف  نيمةحياته  عنوان الرسالة أو األطروحة
 (1885 – 1950 

 ماجستير الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ الحديث القسم

الرسالة أو  ملخص
 األطروحة

 المسيييحية الموعظيية مارسييوا الرلييدان قييدام  ميين عراقييية، كلدانييية مسيييحية أسييرة سييليل  نيميية هللا رزق  يوسييف
 نعومية مني   نيمة يوسف ظهر .أوأجحاثاً  كتباً  فيها وألف فيها، خبيراً  فران منهم، التتارة ورث اإلنتيلي، والطق 

 القييرن  مسييتهل فيي العييراق فيي الواعييية الماقفية القليية مين  وكييان الدراسية، إليي  شيديداً  وميييالً  متمييزاً  ذكيياءه ر اأظفي
 تتياوز لميا قلميه عنيان أطليت إذ ايوه،حوب إال موةيوعاً  وال وطرقيوه إال جاجياً  يتركيوا ليم الي ين أولئي  ومن العشرين،
 ةيروب مين و يرهيا والتياريخ واألدب الصيحافة مييادين فيي قيرن  نصف مدى عل  واهتم عمره، منة عشر  الاامنة
 ووالي  ،( المقدسية الورد ية فيي نظيرة) جعنيوان( اليورود أكليل) متلة في 1903 عام له مقالة أو  نشر. المعرفة
 الرتياب ابيرز مين وكيان العربيية،واألقطيار  العيراق فيي الصيادرة والترائيد المتيالت أمهات في وأجحاثه مقاالته نشر

 صيدى) جريدة صليوا داود مع وانشأ ،(1908 عام في وذل  الزوراء جريدة جعد صدرت جريدة أو ) ج داد لتريدة
 التيي مقاالتيه لنيا كشيفر وقد(. السياسة) جريدته أصدر األول  النيابية االنتخاجات  مرة وفي ،1909 عام( جابل

 عيين معلنيياً  الشييعب أبنيياء جحقييوق  ومطالبتييه والوطنييية، القوميييةقفييه موا عيين والصييدق، والصييراحة جييالترأة اتسييمر
 أبنياء معانياة ونقيل واالقتصادي، واالجتماعي الاقافي المستوى  رفع عل  وحرصه،  واالستقال  التحرر في ر بتهم
 مقاالتيهعدل  ويمكن. للمواطنين االقتصادي الوةع بتحسين لينم المس مطالباً  ،ة البالي وتقاليده عاداته ونقد شعبه
 القيرن  مين األو  النصيف خيال  واالجتمياعي والسياسيي االقتصادي الوةع من متعددة لتوانب صادقة وثيقة تل 

 اسيييتمر .المستقبل عل  مفتوحة عربية بروح الوطنية الموازنة إل  دعوا ال ين الصحفيين أوائل من فهو العشرين،
 فيي وفاتيه جعد نشر( العباسية النقود) له جحث أخر نكا حت  وكتبه وأجحاثه مقاالته نشر يوالي حياته سني طيلة
  ، ثيراً  الفريري  عطائيه كيان فقيد الراييرة مشيا له ور يم. 1953 سينة العامية القد مة اآلثار لمديرية( سومر) متلة
 واقتصياد ة وفولرلوريية ول ويية وأدبيية تاريخيية مواةييع تناولير قيمية وبحوثياً  ومقياالت كتبياً  العربية للمكتبة وقدم

 والمملفون  الباحاون  منها   ترن مهمة مصادر أصبحر وقانونية

 
  



 عبيد الريريم عيز اليدين صييادق اسم الطالب

 الحييياة االجتمياعيية فييي  عنوان الرسالة أو األطروحة
 ميملفييات التيياحظ

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

التيياريخ العربييي اإلسييالمي، ولهيي ه الدراسيية أهمييية تعييد الدراسييات اإلجتماعييية  واحييدة ميين البحييوث التاريخييية فييي 
خاصة، النهيا تبحيث فيي تياريخ اال لبيية مين النيا  ميع بييان جوانيب متعيددة مين حيياتهم  اليوميية والشخصيية، 
ول ل  أزدهرت كتب التاريخ واالدب العربي جمعلومات إجتماعيية واسيعة. وقيد تبيين لنيا مين خيال  هي ا البحيث جيأن 

يرة في متا  المالحظة االجتماعية التاريخية، وقدرته البارعة في مناقشية تلي  المالحظيات، وال للتاحظ القدرة الرب
حظنا جانه يوظف في ذل  ما  حيط جالتأثير اإلجتماعي أن كان جماعييًا أم فرد يًا مين تيأثيرات بيئيية ووراثيية علي  

 ث التاريخ عبر العصور.الحالة االجتماعية وأثر الحالة في التأثير والت يير عل  متريات وأحدا
وتبين لنا ومن خيال  البحيث قدرتيه الشخصيية فيي التيأثير والتيأثر علىياألخرين، وبميا يتمتيع جيه مين ثقافية واسيعة 
ومطالعة كبييرة للرايير مين الرتيب والمملفيات والتيي جعلير منيه مملفيًا موسيوعيًا ومطالعية كبييرة للرايير مين الرتيب 

موسوعيًا متنوعًا، ينقيل مين األخيرين، ويكتيب مالحظاتيه عينهم وييمرب األحيداث والمملفات والتي جعلر منه مملفًا 
فييي عصييره، مييع قدرتييه فييي الييرد عليي  األخييرين ومناقشيية مالحظاتييه والرائييه فييي متيياالت الظييواهر اإلجتماعيييية 

 والتأريخية واالدبية، وتتسم مناقشاته وردوده جالعمت الفرري والعلمي وقدرته العالية عل  اإلقناع.
خييال  هيي ا البحييث وجييدت أن االهتمييام والبحييث عيين المواةيييع اإلجتماعييية االخييرى والمختلفيية والمتخصصيية  وميين

عميقة الفائدة، النها تعطي للباحث فرصة أوسع للحصو  عل  معلومات واسعة وأشمل في البحث التاريخي، كما 
ختصاصيات مختلفية، وذلي  ألن توفر للباحث فرصة اإلطالع عل  عدد كبير من المصادر والرتيب وفيي متياالت وم

األحييداث اإلجتماعييية ال ترييون وحيييدة التانييب بييل تتعييدى ذليي  اليي  جوانييب عديييدة ومختلفيية، كمييا وان الدراسييات 
اإلجتماعية التاريخية، تضيف العبر والمواعظ للمتتمعيات االنسيانية عبير كيل العصيور التاريخية.ويتضيح لنيا مين 

سالمي، ال يزا  فيه الراير من مصادر القوة واإلقتدار، وال يزا  فيه الرايير خال  ه ا البحث، جأن التراث العربي اإل
 من جوانب البحث والمناقشة والدراسة النه تراث زاخر، وملح جالمفردات الرايرة والعظيمة

 
  



 افتخار عبد الحكيم رجب علي العكيدي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 مارةلالالمظاهر الحضارية 

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 تعاقيييييييييييييييييييب علييييييييييييييييييي  حكيييييييييييييييييييم االميييييييييييييييييييارة طيييييييييييييييييييوا  حكمهيييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييي ي اسيييييييييييييييييييتمر مييييييييييييييييييين 
 م( عدد كبير من االمراء والسالطين بل  عددهم اثنين وعشرين حاكمًا.1186-م961  هي582-هي350)

ارتفع شأنها في عهده  ير ان االمارة لم تبل  اوج عزها اال في عهد عدل سبكترين الممس  الحقيقي لالمارة التي 
السلطان محمود ولم يتمكن احد من السالطين ال زنويين من جعده ان يرتقي بها اذ فقدت االمارة بريقها واةيمحل 

م( فلييم يبيت لهييا دور فيي المسييرح 1039 ه431نفوذهيا فييي عهيد السييلطان مسيعود جعييد معركية دنييدانقان سينة )
 م(.1186 ه582لسياسي في منطقة خراسان ال  ان انتهر االمارة عل  ايدي ال وريين سنة )ا

 وجد في االمارة نظام اداري عل  قدر كبير من الرفاءة استطاع ان يرتقي بها ال  اوج عزها وازدهارها.
ريية. وكانير الل ية العربيية اعتمد التهاز االداري عل  مختلف االجنا  تبعًا لمتطلبات الرفا ة وحاجة االميارة االدا

ل ة االمارة وجهازها االداري جأستاناء وزارة ابي العبا  االسفرائينيعل  الير م مين ان نظيام الحكيم فيي االميارة كيان 
قائمًا عل  اسا  الوراثة اال ان السالطين ال زنويين لم يتبعوا سياسة ثابتية فيي قضيية وال ية الحكيم جعيدهم االمير 

افيييراد االسيييرة ال زنويييية واسيييهمر هييي ه الخالفيييات اسيييهامًا كبييييرًا فيييي اةيييعان االميييارة  الييي ي احيييدث خالفيييات بيييين
ونهايتهيا.من اهيم الممسسييات االداريية فييي االميارة الييوزارة اذ تمتيع وزراء االمييارة جصيالحيات واسييعة فريان الييوزير 

  الاقافييية. واةييافة اليي  صييانعًا للقييرار السياسييي ومنظمييًا لمرافييت االمييارة االقتصيياد ة واالدارييية والعسييكرية وحتيي
الوزراء كان للوالة والحتاب دورمهم في االمارة.وجدت في االمارة متموعة من الدواوين التي اسهمر جشكل كبيير 

 في ادارة شمون االمارة االدارية. ومن ابرز ه ه الدواوين ديوان العر  واالستيفاء والرسائل والبريد والقضاء

 
  



 الطائي خليف عبود كرحوت اسم الطالب

 المضمون االقتصادي للمعاهدات عنوان الرسالة أو األطروحة

 في صدر االسالم 

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

صيفحاته التأريخ االسالمي يتضمن الحياة جكافة اشكالها ووسائلها فهو حافل بتأريخ ثيورة انسيانية شياملة ، بيين 
صييورة مشييرقة لتنظيييم المتتمييع فييي الدولييه العربييية االسييالمية وميياتمخض عنييه تشييريعات وقييوانين وحلييو  لرافيية 
اشكاليات الحياة، ولم  قتصر ه ا التاريخ عل  البطولية والفروسيية وحيروب التحريير والفتوحيات فحسيب ، بيل لقيد 

  وفت اراء ومفاهيم تعيد لالنسان انسانيته وتتعل تخلل ذل  معالتات انية ومستقبلية للحياة وتقويم للمتتمع عل
للحييياة معنيي  وكيي ل  للموت.التيياريخ االسييالمي فييي صييدر االسييالم طييرح معالتييات تطبيقييية لمييا كييان فييي المتتمييع 
القبلي السائد في جزيرة العرب ومن ثم في العراق وبالد الشام ومصر ناب ًا ماساد المتتمع فيي تلي  االمصيار اثير 

 جنبي وما خلفه النظامين الساساني والبيزنطي وخاصة في المتا  االقتصادي .االحتال  اال
وفي دراستنا ه ه نحاو  ان نسلط الضوء عل  احد المواةيع ذات االهمية التأريخية والتيي رافقير الدولية العربيية 

ر ييم ان هيي ا االسييالمية منيي  تأسيسييها ، اال وهييو المعاهييدات متييوخين فقييط التركيييز عليي  مضييمونها االقتصييادي 
المضمون لم  كن هو الهدن وراء عقدها وانما كان احد نتائتها. وذلي  الن هي ه المعاهيدات كانير تيدر  ةيمن 
الدراسييات التأريخييية للحييروب والفتوحييات ومييا الليير اليييه ميين انتشييار االسييالم وتوسييع الدولييه العربييية االسييالمية 

ق الهيييا جعييض الدارسييين للتوانييب الفقهييية واالحكييام والقضيياء عليي  الييدولتين الساسييانية والبيزنطيييه، وكيي ل  تطيير
الشييرعية ، اال ان التانييب االقتصييادي  كيياد ان  كييون م يبييًا او متييداخاًل فييي هيي ه الدراسييات وبصييورة عامييه فييان 
الدراسات االقتصاد ة المتخصصة في التاريخ االسالمي قليلة حسب اطالعنا ، ل ا جاءت ه ه الدراسية فيي سيياق 

ادي االسييالمي فييي صييدر االسييالم . وبييالر م ميين تشيياجه نصييوك هيي ه المعاهييدات كونهييا تسييتقي التييأريخ االقتصيي
مبادئها من مصدر واحد هو الدين االسالمي وان اهدافها ونتائتها واحده اال انهيا كانير تيمرب لعصير جدييد تعبير 

 ريفهعن مفهوم انساني لرل العصور القادمة معتمدة عل  القرالن الرريم والسنة النبوية الش

 
  



 عبدهللا سعيد سليمان التعيدي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 السلطنة الرايرية األول  في حضرموت
 م (1730-1411هي   814-1143)  

 الدكتوراه الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ الحديث  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تدخل ه ه الدراسة في ما  مكن تسميته جالتاريخ المحلي ليبعض منياطت الييمن وعلي  وجيه الخصيوك منطقية     
حضرموت ، وله ا فان ه ا البحث ال  شكل دراسة مسيتقلة عين تياريخ الييمن الحيديث وذلي  لسيببين ل أولهميا إن 

موةوع الدراسية ( ليم ترين جعييدة عين  منطقة حضرموت جزء ال يتتزأ من اليمن، وثانيهما أن السلطنة الرايرية )
أحداث متريات التاريخ اليمني العام ، فقد كانر ممثرات األحداث التاريخية وأحيانًا صيداها كاييرًا ميا تأخي  طريقهيا 

ة مين إل  حضرموت . وه ا االرتباط التاريخي ال يل ي الخصيائص المحليية للتطيورات السياسيية فيي منياطت معيني
تتناو  ه ه الدراسة جالتحديد تاريخ السلطنة الرايرية األول  في  حضرموت مين   ضرموت اليمن ومنها وأهمها ح

حيث نشوؤها وعالقاتها الداخلية و الخارجية حت  انحسارها . ور م االمتداد الزمنيي الطوييل لفتيرة الدراسية والي ي 
ن الضيرورة جمكيان تتبييع  متيد قراجيه ثالثية قييرون ، فيان خصوصيية موةيوع الدراسيية ذي الطياجع المحليي  تعيل ميي

تطور السلطنة الرايرية حت  نهايتها مرورًا جكل المنعطفات التي واجهتها ، حفاظًا عل  وحدة الموةوع من جهية 
وكييان طبيعيييًا أن  الرايرييية مين جهيية أخييرى . وإلعطياء صييورة واةييحة عيين مالميح التطييورات السياسييية للسييلطنة 

ه الركيزة التي  ستوجب إستيفاؤها قبل دراسية النيواحي االقتصياد ة تركز ه ه الدراسة عل  التانب السياسي بوصف
و االجتماعية ر م أهميتها ، فضاًل عن أن السلطنة الرايرية ليم  فيرد لهيا علي  حيد علمنيا دراسية علميية مسيتقلة 

ريخ ومنمييا يييرد الحييديث عنهييا فييي ثنا ييا اسييتعرا  المملفييات لتيياريخ اليييمن العييام ، لهيي ا ظليير نييواحع عديييدة ميين تييا
حضييرموت الحييديث جحاجيية اليي  مزيييد ميين اإلثييراء وال ربليية . وتأمييل هيي ه الدراسيية المسيياهمة فييي توةيييح حقييائت 
ووقائع تعد شبه متهولة في تاريخ اليمن ، ومن جانب الخر تأمل في توجيه أنظار الباحاين  ال  دارسة النواحي 

لييم  كيين قيييام السييلطنة    يخ اليييمن العيياملقيية ميين حلقييات تييار المختلفيية ميين تيياريخ حضييرموت إسييهامًا فييي بلييورة ح
الرايرية في حضرموت بدعًا في تاريخ الييمن اإلسيالمي والحيديث والمعاصير بيل كيان جيزءًا مين الظياهرة السياسية 
اليمنية العامة التي ظهرت فيها عيدد كبيير مين اليدو  واإلميارات أنتشيرت فيي منياطت مختلفية مين الييمن وتعيددت 

ومن العوامل المهمة التي ساعدت عل  ذل  طبيعة المنطقية اليمنيية التبليية وصيعوبة  فيها الم اهب اإلسالمية .
 التواصل بين أجزائها

 
  



 حسين داخل زويهي البهادلي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 موارد الروا ة التاسيسية
 لفتوح جنوب العراق 

 دكتوراه  الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ اإلسالمي  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

لعلنا ال نتافي الحقيقة اذا ما إندفعنا إل  تشخيص العوامل التي حفيزلت علي  التيدوين التياريخي فيي هيي ا الصينف 
من العييلوم ونقصيد جيه  يزوات الرسييو  محميد)     ( والفتيوح الربيرى فيي القيرن الاياني للهتيرة   الايامن للمييالد 

وهي ذاتها التي تؤحفزل الباحاين المؤحدثين من  مطلع القرن العشرين فصاعدًا ، فيالعنفوان الي ي تشيربر  فصاعدًا ،
جه ال هنية العربية عل  أثر االنتصارات الساحقة والواسعة التي حققتها التييوش العربيية اإلسيالمية ةيد  الفير  

ن أعقبوا هي ه اإلنتيازات أو اإلنتصيارات فيي التيأليف والروم قد أعط  زخمًا كبيرًا ومتأصاًل لدى علماء الحقبة ال ي
ومتاجعة روا ات الفتيوح متاجعية دقيقية مشيروطة جسلسيلة األسيانيد المبنيية أساسيًا علي  أسيماء الرجيا  مين الي ين 
شاركوا في تل  التيوش الزاحفة أم من ال ين هم أقرب إل  ذلي  التييل المشيار  أم مين التييل الالحيت مباشيرة أم 

تمتعوا باقافة خاصة من تل  الفتوح. إن ه ا الصنف من التدوين التياريخي إنميا يمكيد أن الميمرب يرييد من ال ين 
أن  عزز ه ا العنفوان وه ه النشوة في االنتصارات في تطلعات المؤهتمين سواًء كانوا خلفياء أم َأميراء أم قيادة مين 

أبليير فيهيييا قييياداتهم مييين ةييروب الشيييتاعة المييولعين جسييماع أخبيييار أ ييام العيييرب وفتوحيياتهم ومنتصييياراتهم ومييا 
واإلقدام.واذا ما طبقنا ه ه المحوريية التاريخيية العامية والخاصية علي  اليدوافع التيي دفعير أمايا  هيمالء الميملفين 
عندما واجه اإلسالم تحد ًا خطيرًا هو التحدي الصليبي ، نتد عنصر الفتوح  ظهير مين جدييد جيإطر جدييدة يتعليت 

لة وفي ال لب عن حدود اإلسالم ، نراها هي عينها التي أجتلر أقيالم البياحاين المؤحيدثين عربيًا مباشرة جمبدأ البطو 
ومسييلمين فييي العصيير الحييديث عنييدما شييرع االسييتعمار فييي محاوالتييه فييي االسييتعمار السياسييي أو العسييكري أو 

م البياحاين تسيت كر تلي  االقتصادي إل  فر  تحدع هو تحيدي ال يزو علي  البليدان العربيية اإلسيالمية، فبيدأت أقيال
 االنتصارات وتحتفي بها عن طريت التدوين التاريخي للمرحلة األول  في ه ا االست كار

 
  



 علي حسين علي العلواني اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 القضية الفلسطينية في جامعة الدو  العربية
1965-1973 

 الدكتوراه الشهادة

 م2004 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ات القيرن العشيرين معيالم يات وسيبعينيحملر التطورات المتالحقة التي شهدتها منطقة الشيرق األوسيط فيي سيتين
إذ كانير هي ه المرحلية  .مرحله جديده من العميل السياسيي ترياد تريون مختلفية تماميًا عين المراحيل التيي سيبقتها 

بيات وحيياالت انعييدام التييوازن نتيتيية مخططييات خارجييية وعوامييل داخلييية ومقليمييية ، هيي ه  نييية جالتناقضييات والسييل
ووجهيات النظير السياسيية  التناقضات كانر لها التأثير علي  أنمياط العالقيات العربيية جسيبب التبياين فيي الموا يا

صيل فيي وجهيات النظير قضا ا تهم المنطقة العربية برمتها ، وخير ماا   مكين أن نقدميه ، هيو التبياين الحاحو  
أهيييم القضيييا ا القوميييية وأخطرهيييا أال وهيييي القضيييية السياسيييية بيييين اليييدو  العربيييية األعضييياء فيييي التامعييية حيييو  

أن إلقيياء نظييره عليي  نشيياط التامعيية العربييية أثنيياء مناقشييتها لقضييية فلسييطين نالحييظ ذليي  التبيياين  .الفلسييطينية 
في عدم استعداد العرب لتقد م يد المساعدة لعرب فلسيطين  والخالن في وجهات النظر السياسة والتي كانر سبباً 

فييالممتمرات العربيية والدوليية التييي عقيدت لمناقشيه القضييية وميا طيرح فيهييا مين مقترحيات كييان  .ره قضييتهم صيون
أبرزها دعيوة العيراق إلي  تنفيي  مقيررات بليودان السيرية وتريرار هي ه اليدعوة فيي ميمتمرات الحقيه سيرعان ميا كانير 

األمر ال ي جعل التوصل  .جهات نظر مخالفة تمامًا سواء من قبل مصر أو المملرة العربية السعود ة تصطدم بو 
  .إل  قرارات أكار فعالية تصب في خدمه القضية الفلسطينية أشبه جالمستحيل 

كانر قضية القد  ، وما زالر القضية الرئيسية  جملة من الحقائت وهي ل إل ومن خال  ما تقدم توصل الباحث 
التييي تتقييدم جييدو  أعمييا  متليي  جامعيية الييدو  العربييية واللتييان التاجعيية لهييا ، والمعنييية بهيي ه القضييية ، التييي 

  . نموذجًا واةحًا عن مدا الظلم والحيف ال ي لحت جأبناء الشعب العربي في فلسطينأأصبحر 
مام كبير قضية المياه العربيية ، بوصيفها قضييه المسيتقبل العربيي ، مميا كيان لم تتناو  التامعة العربية جاهت -2

فييي  ماشيي ال هي إليي  السيييطرة والتوسييع ، وذليي  أثيير عدوانييمييار تنفييي  مخططيية ال  لييإلعييدو الصييهيوني دفييع احييافزًا 
إلي  قائمة عل  اللتيوء ، ( 1973-1965كانر السياسة الصهيونية خال  الحقبة الزمنية ) - . 1967حزيران 

فرا  األر  من سيكانها عين طرييت تحطييم معنويياتهم ، وخليت حالية مين الفوةي  فيي إلالحرب النفسية المكافة 
 فران لعتز التامعة العربية   .صفوفهم 

 
  



 داود سلمان خلف حمد الزبيدي اسم الطالب

 االسالميالتطور الترويني لرؤية التاريخ في الفرر العربي  عنوان الرسالة أو األطروحة
 دكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ األسالمييي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

لقييد توصييلر هيي ه االطروحيية ميين خييال  البحييث اليي  عييدة نتييائ  تعييد حلقييه التنفصييل عيين حلقييات البحييث العلمييي 
في الفرر التياريخي فمين  المستمر اذ ان الحاجه لدراسات من ه ا النوع مهمه للرشف عن ريادة العرب المسلمين

 ه ه النتائ  ل  عد التوحيد مركز الدائرة في الرؤية االسالمية للتاريخ االنساني .
عدت الرتب السماوية التاريخ معبيرا عين السينن االلهيية التيي تضيع االسي  والقيوانين التيي تحيدد وجيود ومصيير 
االنسيان  .ان التريوين التياريخي فيي القييران الريريم ومين خيال  تأ كييده التمسيي  جالوحدانيية وتيوالي النبيوات اعطيي  

لقييرالن الرييريم للوقييائع والحييوادث الواقعيية لكمييم للفريير التيياريخي جعييدا حييدد دور االنسييان عليي  ميير الزمييان .اشييارة ا
 السالفة من خال  القص القرالني جعلر من التاريخ زمانًا متحركًا عل  ار  الواقع وعل  مر العصور . 

كييان االدب العربييي فييي فتييرة مييا قبييل االسييالم متمييااًل جالشييعر والخطييب المنسييوبة لحكميياء العييرب وشييعراءهم   -5
اا  حافاًل جالفرر التاريخي اذ جسد العرب ان ا  الفعيل االنسياني علي  المكيان بيوعي تيام وك ل  ما وصلنا من االم

كان للتد  السياسي والمي هبي  -عل  مرور الزمان من خال  ربطه بين الماةي والحاةر والمستقبل بوةوح . 
عيد اتسياع حريية التعبيير اثر كبير في التروين التاريخي في الفرر العربي  االسالمي انعكي  علي  النتياج الفريري ج

ادى  -عيين الييرأي ميين خييال  تنييوع مقييوالت اهييل الميي اهب والمييمرخين والفالسييفة فييي الظيياهرة التاريخييية الواحييدة .
التنوع السياسي ال  وجود حما ة  ير مباشرة آلهيل الفرير وكي ل  الي  وجيود حالية التنيوع الفريري ، أذ حقيت ذلي  

أن جمييع نيواحي -مين للرتاجية فيي شيت  التيواريخ أذ تعيددت متاالتيه .الحرية للمفررين والممرخين  العرب المسل
الفرر العربي اآلسالمي كانر تمال تواريخًا أذ ارب اهل الملل والنحل والفالسفة كل في متاالته مين خيال  عرةيه 

 لما يريده ونقده لمن  خالفه

 
  



 عليي بين صاليح جعيزاوي  اسم الطالب

 الحياة السياسية في الم رب العربي عنوان الرسالة أو األطروحة
 حت  نها ة العصير االميوي  

 ماجستير  الشهادة

 2003 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

لقد استطاع القادة العرب المسلمون خال  العصر االموي تحويل اقلييم الم يرب العربيي الي  ار  عربيية اسيالمية 
جفضل جهودهم وماابرتهم عل  التهاد ، والتضحية جال الي والنفي  في سبيل نشير االسيالم بيين شيعوب الم يرب 

التيي سييطرت  واألميم األقيوامجاختالن د انات العربي ، فران لهم الفضل في تحويل الشعوب التي اختلفر د اناتها 
وانتشرت بينها الل ة العربية ل ية القيران  إسالمهاال  شعوب مسلمة قد حسن  اإلسالميعيها قبل التحرير العربي 
فيي هي ه  األمويةه ه الشعوب فقد كان للسياسة  إسالمال  اليوم .وعل  الر م من  اإلسالمجسرعة ، واستمر فيها 

فيي خليت جسيد داخيل  األسيا  ، العاميل ييزت للعنصير العربيي ، ميع اخيتالن سيير والتهيا فيهياحت الشعوب والتيي
ته ضيهافشيئًا مع تطور االحداث السياسة في ه ه البالد ، وكبرت معه من شيئاً الم رب العربي وشعوبه اخ  ينمو 

جفرير خيارجي ، ونتحير فيي  م اربيةحكم العربي وبمرور الوقر تحيو  هي ا التسيد الي  تنظيميات ثوريية قادهيا اللل
  دوييالت مسيتقلة عين هي ا سيللحكم العربي في ربوعها ، واستطاعر ان تم  اهضةالنها ة في تأسي  كيانات من

الحكم ، واستمرت ال  ميدة طويلية ، حتي  القيرن الااليث متيرى حييث ، انتهير هي ه اليدويالت علي  ييد الفياطميين 
شعوب الم رب العربي ما كان لينتح معها سيوى سياسية الليين  ومن ثم فان .ال ين سيطروا عل  الم رب العربي 

الخالفيية  ميينمييا  حقبيية فييي ميين العييرب المسييلمين ، ولمييا ظهييرت هيي ه السياسيية  اخييوانهمواالخيياء والمسيياواة مييع 
نتح تيالسالم ه ه الشعوب التي ما ان احسر جاالستبداد واالهانة حت  تمردت عل  الحكم العربي ولم  االموية عمه 

الم يرب  إرجياءفيي اسيتعادة كيل  اإلسيالميةفة العباسية التي خلفر الخالفة االموية عل  رأ  الدولة العربية الخال
اذن ميا رفضيوا االسيالم او العروبية ولرينهم رفضيوا  م اربيةاالسيتقال  التيام ، فالميا حقبية  العربي ال ي عرن فيي 

 االستبداد والتسلط .

 

 
  



 الدليميمحمد جاسم حمزة  اسم الطالب

 قبيلة النخع ودورها في أحداث العراق خال  العصر األموي  عنوان الرسالة أو األطروحة
 م (749 –م 660هي   132 -هي 40) من 

 الماجستير الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

فييي احييداث التيياريخ العربييي االسييالمي عبيير المراحييل كييان للقبائييل العربييية منيي  اقييدم العصييور ومييا زاليير دور مهييم 
المختلفة وقبيلة النخع هي احدى تل  القبائل التي كان لها دور مهم في االحداث السياسية فيي العيراق ،  ضيان 
رر   دراسة علميية اكاد ميية لهي ا كيان سيبب اختيياري لهي ه القبيلية  ال  ه ا ان ه ه القبيلة ودورها السياسي لم تؤد 

في التاريخ العربي االسالمي حتي  نها ية العصير االميوي وبدا ية اليدعوة العباسيية .لقيد اظهير هي ا البحيث  ودورها
جشكل جلي ان اسالم ه ه القبيلة قد جاء عن قناعة وا مان صادقين ، يمكد ه ا ثباتها عل  اسالمها ر م كيل ميا 

ميدى اسيهام رجياالت قبيلية النخيع مني  احاط جالدولة العربية االسالمية من ظرون .كي ل  كشيف هي ا البحيث عين 
عصر صدر االسيالم والعصير االميوي فيي حيروب التحريير وعملييات الفتيوح التيي خاةيتها جييوش الدولية العربيية 
االسييالمية حيييث كييان ميين بييين افرادهييا قييادة عسييكريون متميييزون وممييا اظهييره هيي ا البحييث ا ضييا انييه جييالر م ميين 

ت الخالفة االموية ، ربما من اجل تحقيت اهدافها سيواء فيي الحصيو  علي  الميو  العلوية له ه القبيلة فقد ساند
 المكاسب الماد ة او المكانة االجتماعية . او جسبب الموا ا القبلية المتعارةة في تل  الحقبة المضطربة

 
  



 أنوار صباح حميد البهادلي اسم الطالب

 الحروب اإليرانية ي الروسية عنوان الرسالة أو األطروحة
1804 -1828 

 رماجستي الشهادة
 2006 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

(من االحداث الهامة والحساسة في تاريخ ايران الحيديث جصيورة  1828 -1804تعد الحرب االيرانية الروسية ) 
( جصورة خاصية ،ذلي  ان الحيروب  والتيداعيات التيي نتمير عنهيا ليم  1925- 1796عامة ،والعهد القاجاري )

 0تقتصر عل  عهد فتح علي شاه فقط ،بل امتدت أثارها ال  الفترات الالحقة من العهد القاجياري ،وحتي  نهايتيه 
في جعدا اكبر عل  ه ه الحروب انها تزامنر مع حقبة حساسة وخطيرة في تاريخ ايران والشرق االوسيط ومما  ض

عمومييا ،اذ ارتفعيير حميي  التنيياف  االسييتعماري بييين الييدو  االوربييية الربييرى ،السيييما بريطانيييا وفرنسييا وروسيييا 
عييية ونظامهييا السياسييي التقليييدي ولييم تريين ايييران ببنياتهييا االقطا 0،لالسييتحواذ عليي  منيياطت نفييوذ او مسييتعمرات 

فييال  ييرو ان تصييبح سيياحة لتتاذجييات 0قييادرة عليي  الوقييون بوجيية ذليي  التنيياف  الشيير  بييين هيي ه القييوى الربييرى 
واتخي  هي ا التنياف  طاجعيا خاصيا جالنسيبة لروسييا التيي  0السياسات الدولية جكل تعقييداتها وخيوطهيا المتشياجكة 

تماعية واقتصياد ة وسياسيية مهمية، تشيعبر مصيالحها الدوليية ،االمير شهدت من  القرن الساجع عشر ت يرات اج
اليي ي جعييل حكامهييا يرنييون جانظييارهم نحييو التنييوب ،وايييران تحديييدا ،جحكييم  نيي  المنيياطت الشييمالية منهييا ، تليي  

واذا  0المتاخمة لروسيا ،وواقعها المنحل ،الي ي وفير الفرصية المناسيبة لروسييا لتحقييت طموحاتهيا االمبراطوريية 
( ،فيان ذلي  التوجيه اتخي   1725- 1682كان التوجيه الروسيي نحيو اييران قيد تبليور مني  عهيد جطير  الربيير )

مدا ات اجعد واكار خطورة مع ظهور القاجار عل  المسرح السياسي في ايران في اواخر القرن الاامن عشر ،فان 
ان البيد ان  صيطدم جالتوجهيات الروسيية واحياء امبراطورية نادر شاه ك 0طموح القاجار جاعادة امتاد الصفويين 

التديدة والنفوذ الضخم الي ي تمتعير جيه روسييا فيي منياطت القفقيا  وميا وراءهيا ،االمير الي ي عتيل فيي حتميية 
ه ه الحيروب وتيداعياتها ،والرشيف عين الحقيائت التيي ترمين وراءهيا ، مايل الهيدن  0الصراع بين ايران وروسيا 

الروسيييية كدراسييية علميييية وفيييت الضيييواجط المنهتيييية واالكاد ميييية –يرانيييية االسيييا  الختييييار موةيييوع الحيييروب اال
 المطلوبة

 
  



 منهل اسماعيل حسين العلي ج  اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل 
 م(1918 -1834هي   1337 - 1249)

 دكتوراه  الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 تبين من خال  دراستي للخدمات الوقفية في الموصل في العهد العاماني عدد من االستنتاجات المهمة وهي ل 
أواًل ل أنل ه ه الخدمات الوقفية شكلر جانبًا مهميًا مين حيياة الدولية والمتتميع اسيهمر الي  حيد جعييد فيي انعياش 

وذل  من خال  وقفها للعديد من االراةي الزراعية والقرى واليدور والمنشيجت جعلهيا الحياة الفررية واالجتماعية ، 
تحر تصرن ممسسية الو يا .ثانييًا ل لقيد أدى الو يا مهاميه الدينيية جشيكل كاميل وحقيت التواصيل الروحيي بيين 

لتوامييع االجيييا  جصييورة تاميية .ثالاييًا ل إنل الو ييا االسييالمي كييان مسييمواًل عيين تييوفير حاجييات عييدد كبييير ميين ا
 والمساجد ومستلزماتها ، فضاًل عن الممسسات الصوفية التي ظهرت الحقًا مال الزوا ا والترا ا و يرها.

راجعًا ل كان للتانب الديني دوَر مميز في انعاش نشاط ه ه الخدمات الوقفية من خيال  النظيرة االنسيانية لإلسيالم 
اال مييان لييدى االفييراد والعديييد ميين المسييملين ور بييتهم ودعوتييه الممكييدة للترافييل االجتميياعي ويييد  هيي ا اليي  عمييت 

 التادة في تنفي  مقتضيات ه ا اال مان في واقع الحياة اليومية

 
  



 إبراهيم فنتان صدام االمارة اسم الطالب

 عالقات المملرة المتوكلية اليمنية ببريطانيا عنوان الرسالة أو األطروحة

 دراسة تاريخية1962 – 1954

 دكتوراه  الشهادة

 2002 السنة

 في التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

-1954حاوليير الدراسييية تسييليط الضيييوء علييي  العالقييات بيييين المملريية المتوكليييية اليمنيييية وبريطانيييا بيييين الميييدة
رفين مسلطة الضوء عل  الممثرات االقليميية والمحليية والدوليية التيي اسيهمر فيي رسيم السياسية لريال الطي1962

 تتاه االخر ومن ثم تحديد العالقات بينهما

 
  



 نتله إبراهيم مصطف  حسين العزاوي   اسم الطالب

 األمريكية في الوال ات المتحدة  التطورات السياسية الداخلية عنوان الرسالة أو األطروحة
 . (1933-1921خال  حكم الحزب التمهوري )

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 ( 1933 – 1921التطورات السياسية الداخلية في الوال ات المتحدة األمريكية خال  حكم الحزبالتمهوري 
 1921شهدت الوال ات المتحدة األمريكية متموعة من التطورات السياسيية الداخليية لميدة موةييوع األطروحية  )

( لميا خلقتيه حالية الصيراع بييين الحيزبين الرئيسيين التمهيوري والييد مقراطي ، والي ي سياهم فيي صيييا ة 1933 –
الراييير ميين القييوانين لتنظيييم الحييياة االقتصيياد ة واالجتماعييية .اتسييمر ميييدة األطيييروحة بتسيييلم الحييزب التمهييوري 

 السيلطة ، جفوز ثالثة رؤسياء جمهوريين وهيم  )) ورن ج. هاردن 
Warren G. Harding   وكيالفن ج. كيولGalvin G. Coolige   وهربيرت  . هيوفرHarbert K. 

Hoover ( وحصيو  األ لبيية فيي الريون ر   1928،  1924،  1920االنتخاجات الرئاسية لجعوام )  (( فيي
األمريكي جمتلسيه ) الشيوب  ، النيواب ( ومعالتتييهم للقضييا ا السياسيية واالقتصياد ة واالجتماعيية ، فضيياًل عين 

وحييية فييي مقدميية وتمهيييد .تقييع األطر  1929السياسيية التييي مورسييير لمواجهيية األزمييية االقتصيياد ة العالمييية عييام 
واربعة فصو  وخاتمة ، تنياو  التمهييد  ) الحيزب التمهيوري نشيأته ومبادئيه ( مني  أو  ظهيوره علي  شيكل كتلية 

، وعيير   1854وحتي  تشيكيله النهيائي عيام  Thomas Jeffersonبزعييامة توميا  جفرسيون  1792عيام 
اتتاهييات السياسيية الداخلييية األمريكييية حتيي  عييام  وتأثيرهييا عليي  1920الفصييل األو  االنتخاجييات الرئاسييية لعييام 

 1924.في حين تطرق الفصيل الاياني لظهور الحركة التقدمية ودخولها حلبة االنتخاجيات الرئاسيية لعيام  1924
. أميا الفصييل الاييالث  1928 – 1924، إل  جانب توةيح سياسة اليرئي  المنتخيب كيول  خيال  ميدة رئاسييته 

 – 1928لسياسية الداخلية في الوال ات المتحيدة خيال  حكيم اليرئي  هربيرت هيوفر وللفتيرة فقد تنياو  التطورات ا
 – 1930. بينما عال  الفصيل الرابييع مو يا الحيزب التمهيوري مين ظاهييرة الرسياد االقتصيادي لجعيوام  1930
 لسوء  1932، وفقدان الحزب لسلطته في عام  1933

 معالتاته لحل الرساد االقتصادي -7

 
  



 أسامة رفعر حسن البياتي الطالباسم 

 هاشم األتاسي ودوره السياسي عنوان الرسالة أو األطروحة
 1960 – 1887في سورية 

 ماجستير الشهادة

 2006 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

سيورية، فتضيمنر فيي إطارهيا ترمي ه ه الرسالة ال  دراسة حياة شخصية هاشم األتاسي ونشاطه السياسيي فيي 
الزمنييي نشييأته وتروينييه منيي  بييدا ات ظهييوره عليي  مسييرح األحييداث السياسييية ، حيييث كييان ميين الرعيييل األو  ميين 
الييوطنيين اليي ي أداروا دفيية السياسيية السييورية لينفييرد هييو، عيين  يييره ميين السياسيييين السييوريين المعاصييرين لييهؤ، 

أ ييام الحكوميية الفيصييلية، فرييان هييو أو  ميين أسييهم فييي وةييع جييالتحكم بهييا وتوجيهها.بييدأ نشيياط االتاسييي منيي  
الدستور السوري ال ي أؤِقره في الممتمر السوري العام، وفي وةيع الدسيتور الي ي أقرتيه التمعيية التأسيسيية عيام 

، فريييان جحيييت أجيييا الدسييياتير السيييورية إذ تيييمه جمشيييورته وةيييع هييي ه 1954و  1950ودسيييتوري عيييامي  1928
الرتلة الوطنية، وكيان أو  رئيي  لتمهوريية سيورية جعيد عقيد المعاهيدة ميع فرنسيا لعيام  الدساتير وهو من أس 

، وأو  مين 1949التي أسهم في التوصل إليها وكان أو  رئيي  للدولية جعيد انقيالب سيامي حنياوي عيام  1936
م جصيورة شكل الحكومة جعد القضاء عل  حكم أديب الشيشكلي، وهو من أوائيل رؤسياء العيرب الي ين سيلموا الحكي

ال  شكري القوتلي .ومين الحقيائت أنه الرتاجية عين أي شخصيية مهمية مايل  1954د مقراطية جعد انتخاجات عام 
شخصية هاشم األتاسي تصطدم جعقبات وصعوبات جمة، منهيا ميا هيو ذاتيي فيي ميا هيو موةيوعي جسيبب تبياين 

هو األصعب في الرتاجة عنه هو أن تعطيي  اآلراء حو  شخصيته فضاًل عن أنه لم  كتب عنه إال القليل. ولعله ما
هيا متيردًا مين العاطفية ، التيي قيد تيمثر فيي الباحيث ، أو فيي أقاربهيا وأصيدقائها الي ين  سييتند  هي ه الشخصيية حقه
إليييهم فييي دراسييته ، وليي ا حيياو  الباحييث التتييرد منهييا، جييأن  كييون محايييدًا قييدر المسييتطاع فييي إ صييا  أفريياره ومييا 

 نة تمتد ألكار من ستين عاماً توصل إليه ةمن مدة معي

 
  



 عكاب يوسف عليوي سلمان الركابي اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 حكمر سليمان ودوره في السياسة العراقية
 دراسة تاريخية – 1964حت  العام  

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ المعاصر القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ينتسب ، حكمر سليمان ، ال  أسرة مين ، المماليي  الرولمنيد ، معروفية جيالاراء ، وليد فيي أر ع ، شيكلر جيزءاً  
عقود ع ونليف )   1889من ، اإلمبراطورية العامانية ، وتوفي مواطناً  في ، دولة مستقلة ، فامتدت حياته لسبعة ع

مود شوكر جاشيا ، أثيراً  كبييراً  فيي نشيأته االولي  ، ( . كان لوالدته ووالده ، واخيه  ير الشقيت ، مح 1964 –
وترامييل شخصيييته ، وبحكييم نفييوذ االخييير جالدوليية العامانييية ، و نيي  عائلتييهِ  ، تهيييأت لييه فرصيية الدراسيية فييي 
اسطنبو  ، فتخرج في مدارسها ، ثم التحت ةياجطاً  ) احتيياط ( فيي التييش العامياني .واذ ، شيِهدر حكمير ، فيي 

ورية العامانية ، تسع  مرات عديدة لتطوير وتتديد نفسها ، فيأن صيوت االرادة العربيية فيي الوقير شباجه االمبراط
ذاته ، كان قد بدأ جاالعالن عين نفسيه وأصيبح مسيموعاً  .قيرر ، حكمير ، جعيد الحيرب العالميية االولي  ، العيودة 

الدولية العامانيية ، الي ي كيان  عنيي نهائياً  ال  العراق ، جعد مقتل اخيه ) شوكر ( ، وانفصا  العيراق عين جسيم 
اليه ، انتهاء نفوذ اسرته هنا  ، وقد شتعه عل  ذلي  ، الحياح أصيدقائه ، ور بتيه فيي االهتميام جشيمون اميال  
عائلته الموجودة في العيراق .وبيالر م مين ان شخصيية ، حكمير سيليمان ، كانير واةيحة ، االل ان االجتهيادات ، 

 خصيةكانر مختلفة في تقييم ه ه الش

 
  



 محمد حلو رحيم اسم الطالب

 الخالفةدار  إل العربية اإلسالمية  المدنأهالي  وفادة عنوان الرسالة أو األطروحة
 الراشدي واألموي  العصرين خال 

 دكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 اإلسالميالتاريخ   القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

أو مصيطلح مسيتقل  شيير إلي  ظياهرة القيدوم واليورود أو الشيخوك إلي   إن الوفد في الل ة واالصيطالح هيو لفيظ
مين شيخص واحيد أو متموعية أشيخاك يبعايون مين قبيل اليوالة  اذوي الشأن والسلطان ، وقيد  كيون الوفيد مكوني

والعمييا  أو  سييتقدمون ميين قبييل الخلفيياء أو  فييدون ميين تلقيياء أنفسييهم فييي قضييية معينيية أو جمليية قضييا ا وأمييور 
مختلفيية ، أي أن مهميية الوافييد واسييعة و ييير محييددة فييي جانييب معييين ، وللوافييد هنييا حرييية التصييرن فييي حضييرة 

، وهيو بي ل   ختليف  مين أجلهياوتبيان الموا ا والتوجهيات إزاء مختليف القضيا ا التيي وفيد  الخلفاء كإبداء اآلراء
عن الرسو  والسفير القادمان أ ضا عل  الخلفاء ، الن الرسيو  شيخص حاميل لرسيالة معينية  مقييدا جألفياظ مين 

 شييتر  الوافييد مييع جعاية ، أمييا السييفير فهييو محيدد جمهميية اإلصييالح فقييط ويكيون إطييار عملييه ذا طيياجع دوليي ، وال 
هييمالء إال ميين حيييث الظيياهر ،إذ أن التميييع قييادمين عليي  الخلفاء.ثانيا أجانيير الدراسيية أن ظيياهرة الوفييادة كانيير  
تمار  عل  نطاق واسع من قبل العرب  قبيل فتيرة الدراسية الحاليية ، إذ عيرن العيرب قبيل اإلسيالم  هي ه الظياهرة 

الخاصة عند الملو  العرب و يرهم من ملو  األمم المتاورة ،إال ومارسوها في قضاء حوائتهم وشمونهم العامة و 
إن تلي  الوفيادة كانير تأخي  طاجعيا قبلييا جحييث مالير فيي واقعهيا قضياء مختليف حاجيات القبيلية جصيورة عامية أو 

 حاجة أحد أفرادها .وقد استمر ه ا الطاجع عل  شاكلته حت  في عصر الرسو  الرريم )ك(

 
  



 فيصل عبد الوهاب نفاوةر د  اسم الطالب

 1945سياسة الوال ات المتحدة االمريكية اتتاه أوربا ال ربية في عهيد اليرئي  االمريكيي هياري . أ  . تروميان  عنوان الرسالة أو األطروحة
 دراسة تاريخية سياسية 1952 –

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ المعاصر . القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

لقد تم اظهار التحالف السياسي واالمني االطلسي من  نها ة الحرب العالمية   الاانيية علي  انهيا شيراكه تريون  –
الوال ييات المتحييدة االمريكييية طرفهييا القائييد واوربييا ال ربييية طرفهييا المنقيياد ، واحيانييًا الييداعم ، فضيياًل اليي  ذليي  فييان 

التهدييد المشيتر  فقيط بيل انيه كيان  حتيوي ا ضيًا علي  ر بية  التحالف لم  كن مبنيًا علي  ر بية امريكيية لمواجهية
الطرفين جالحفاظ عل  مستوى من االنفتاح المتباد  ال ي  ضمن تقاربًا مستمرًا  حو  دون تصاعد عواميل الفرقية 

نفييوذ والتيياثير فييي اوربييا واالخييتالن ، وكييان هيي ا التحييالف قييد خييدم الر بيية االمريكييية جييامتال  القييدر االكبيير ميين ال
اتتيياه الوال ييات المتحييدة نحييو بنيياء نظييام عييالمي جديييد قييائم عليي  مفاهيمهييا   وتصييوراتها ال  قابييل  – ال ربييية 

جمقاومة اوربية النه ينتهي ا ضًا ال  ارةاء جزء كبير من المفياهيم والتصيورات االوربيية ، لرنيه فيي ذات الوقير 
ع مركيزي  منحهيا امتييازًا ال  متلريه ينطوي عل  عنصر تنافسي النيه سيينتهي جحفياظ الوال يات المتحيدة علي  موقي

التوجييه نحييو تعزيييز وتوسيييع التحالفييات السياسييية واالمنييية واالقتصيياد ة التييي تييربط الوال ييات المتحييدة  –االخييرون 
عيين الييدور  جيياالطران االخييرى ، وبشييكل يتيييح لهييا الحفيياظ عليي  نفوذهييا المتفييوق واحتييواء أي دور اوربييي منعييز 

التناف  االقتصادي هو جزء من فلسفة النظام الرأسيمالي بيل وعنصير مين عناصير  ان – االمريكي في المستقبل 
استمراريته فه ا التناف  يدفع كل طرن نحيو فعيل ا تيابي  سيتهدن مين خالليه تيدعيم مقوميات قوتيه التيي جاتير 

 اعتمادًا عل  التفوق االقتصادي والترنولوجي دون ان يمدي ال  نوع من التصادم

 
  



 جال  كاظم محسن الرناني اسم الطالب

 اإلدارة الفرنسيلة في سورية عنوان الرسالة أو األطروحة
1920- 1936 

 دكتوراه الشهادة

 2009 السنة

 الحديث والمعاصر  التلاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

المفوةييين السيياميين  إن اإلدارة الفرنسييية فييي سييورية لييم تحقييت النتيياح فييي إدارتهييا للييبالد ، جييراء تواصييل ت يييير
ومندوبيهم وحكامهم ، وبخاصة إن أ لب همالء الموظفين كانوا من قادة التيش الفرنسي أماا  "  ورو ، وي يان 
، ساراي " ، حت  طبعر الصفة العسكرية إدارة شيمون اليبالد جطاجعهيا ، مميا دفيع جيالراير مين المهتميين جالشيأن 

الفرنسية في سورية جعهد اإلدارة العسكرية ، وربميا سيو  ذلي  ، والي   السوري إل  تسمية العهد األو  من اإلدارة
جانب جهلهم جالل ة العربية ، ارتراب الراير من األخطاء ومواجهة العديد من المشاكل ، وبالنتيتية تبيددت  الخبيرة 

نظيام المكتسبة عين طرييت التتربية فيي التأسيي  لقواعيد وأصيو  فيهيا شييء مين الابيات  سيتقر علي  أساسيها ال
كيان المفيو  للنظيام اإلداري برمتيه . اإلداري . فبدى الت يير في شخص المفو  السيامي الفرنسيي وكأنيه ت ييير

السامي وسكرتيره العام أقوى شخصيتين فرنسيتين في التهاز التنفي ي لإلدارة الفرنسيية فيي سيورية ، وقيد حكميا 
كايرًا بدوائر البالد السورية خال  مدة إدارتهم ولم  عطوا البالد جصالحيات مطلقة من الناحية اإلدارية ، إذ استبدا 

أ ة صالحيات أو سلطات إدارية للدويالت المحلية التي عملوا عل  تشكيلها،  فقد سييطر المفيو  السيامي علي  
زمام األمور من خال  أجهزته العاملة في اليبالد والتيي تمالير بتأليفيه مكتيب للتتسي  ، ةيم عيدد مين العياملين 

الحصييو  عليي  المعلومييات التييي  حتاجهييا المفييو  ل يير  أنتيياح مهمتييه اإلدارييية ، األميير اليي ي جعييل هيي ا ج ييية 
التزء  سياهم فيي التيروي  لطريقتيه فيي اإلدارة ، و البيًا ميا كانير علي  حسياب ترسييخ النظيام اإلداري واسيتقراره . 

عمييل اإلداري أكايير ميين أي شيييء الخيير، دفعيير المنييافع الشخصييية والمصييالح ال اتييية رجييا  اإلدارة الفرنسييية اليي  ال
طالما إن الت ييير  طيا  المفيو  السيامي وطاقميه اإلداري ، ومين ثيم ال ةيمانات لالحتفياظ جمناصيبهم اإلداريية ، 

 وذل  سو  وال  حدع كبير سعيهم لتحقيت منافع أو مكاسب شخصية

 
  



 
 عبد الرحمن إدري  صالح البياتي اسم الطالب

 سياسة بريطانيا تتاه كرد العراق األطروحةعنوان الرسالة أو 
1914- 1932 

 دكتوراه الشهادة

 2009 السنة

 التاريخ  الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

كانر ممتلريات بريطانييا تتيوزع علي  مختليف أصيقاع األر  خيال  القيرن التاسيع عشير وبدا ية القيرن العشيرين، 
ومصالحها المتنوعة عالقيات دوليية متعيددة ومتشياجكة ميع أ ليب عواصيم العيالم وكانر لها جحكم مكانتها الدولية 

ومناطقِه ذات األهمية االستراتيتية والتتارية. كما وظهرت بريطانيا واحدة من بين الدو  االمبرياليية التيي طيورت 
دود منيع القيوى حركتها التوسعية، وأمسر الفاق سياسيتها عالميية الطياجع، وليم تليف السياسية البريطانيية عنيد حي

المنافسة لها من السيطرة عل  المناطت االستراتيتية والمهمة فحسب، بل في صيانة إمتيازاتهيا وترسييخ إقيدامها 
فيييي تلييي  المنييياطت، عيييالوة علييي  رسيييم سياسيييات موجهييية لتسيييير عليهيييا مسيييتعمراتها جأسيييلوب  خيييدم مصيييالحها 

بريطانيية، كأحيدى المنياطت الرئيسية التيي شيهدت المستقبلية.برزت كردستان العراق فيي خضيم تلي  االهتماميات ال
ت ل اًل إستعماريًا مبكرًا، زاد من أهميتها الستراتيتية من  القرن التاسع عشر، ونظرت بريطانيا إليهيا جاهتميام جيال  

فيوذ كونها شكلر متااًل حيويًا لنشاطها التتاري ومرترزًا رئيسيًا في ستراتيتيتها المستقبلية. ولم يلبث ان حقيت الن
البريطاني فيها تفوقًا عل  جاقي الدو  االوروبية األخرى، ترسخر عل  اثره المصالح البريطانية في حقبة التياريخ 
المعاصيير فييي كردسييتان، وأصييبحر بريطانيييا القييوة األكايير تحكمييًا فييي تحديييد مسييارات التطييورات السياسييية عليي  

لمييمتمرات واالتفاقيييات التييي عؤقييدت جعييد الحييرب السيياحة الررد يية، ومنعكيي  ذليي  وبشييكل واةييح، عليي  دورهييا فييي ا
 العالمية األول  من جهة، وعل  مصير الررد وطبيعة عالقتهم جالبريطانيين من جهة أخرى 

  



 هند عاد  إسماعيل النعيمي اسم الطالب

 إدرييييي  السنوسييييي ودوره في استقيييال  ليبيييا عنوان الرسالة أو األطروحة
1890 – 1952 
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 2009 السنة

 التاريخ  الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ظهرت الحركة السنوسية في النصف األو  من القرن التاسع عشر عل  ييد ممسسيها محميد بين عليي السنوسيي 
دينيية  ؛ وكانير فيي بيدايتها طريقية صيوفية دينيية تحولير تيدريتيا إلي  حركيةال ي يرجيع نسيبه للرسيو  محميد 

سياسية جعلر من نشر اإلسالم ومحاربة االستعمار األوربي في أفريقيا أهدافًا أساسية لها، واتخي ت الحركية مين 
الزوا ا السنوسية وسييلة لتحقييت أهيدافها، وكانير أولي  هي ه الزوا يا زاويية أبيي قبيي  التيي تأسسير فيي الحتياز 

ا  أفريقيا.وفضياًل عين ذلي  حملير هي ه الحركية فيي عل  يد محمد بن علي السنوسي ثم انتشرت جعد ذل  في شم
توجهاتهييا بيي ور الفريير اإلصييالحي، فقييد اهييتم ممسيي  الحركيية جييأحوا  المسييلمين التييي وصييلر إليي  حييد كبييير ميين 
التردي واالنحطاط، داعيا إل  إصالح أوةاعهم، وه ا ما جعل الزوا يا السنوسيية تيمدي وظيائف متعيددة عسيكرية 

ية، واتخ  محميد بين عليي السنوسيي مين الت بيوب مركيزًا رئيسييًا لحركتيه، فتحولير هي ه ودينية وتعليمية واجتماع
الواحة الرائنة في قلب الصحراء عل  الحدود الليبية المصرية إل  مدينة عامرة ومركزًا تتاريًا ودينيًا وعملييًا، وقيد 

ة تقيوم علي  نبي  الخرافيات استطاعر ه ه الحركة أن تعيد صيا ة المتتمع الصحراوي األفريقي وفيت أسي  جدييد
ومقاومة ال زو األجنبي وتأمين طرق المواصالت التتارية وتحقيت األمن والمعرفة لتميع أفراده.وبعد وفياة محميد 
بيين علييي السنوسييي تييول  ابنييه األكبيير محمييد المهييدي قيييادة الحركيية، اليي ي در  فييي زاوييية أبييي قبييي  ثييم زاوييية 

الحركية السنوسيية، وفيي عهيده تطيورت الحركية السنوسيية تطيورًا كبييرا الت بوب جعد ذل  عل  أيدي كبيار علمياء 
وتضاعا عدد الزوا ا التاجعة لها أكار من أربعة إةعان ما كانير علييه وانتشيرت فيي منياطت واسيعة فيي شيما  
أفريقيييا وجنييوب الصييحراء، وحاوليير الدوليية العامانييية االتصييا  جالحركيية واحتوائهييا إال أن محمييد المهييدي انييته  

اسيية والييده فييي اعتييزا  العييالم الخييارجي والتركيييز عليي  نشيير الييدين اإلسييالمي فييي أفريقيييا، وبسييبب مضييا قات سي
وتوجيه نحيو الرفيرة ميع أسيرته والمقيربين منيه،  1895السلطات العامانية له  ادر محمد المهدي الت بيوب عيام 

 اقها التتاريةفتحولر ه ه الواحة إل  مدينة تع  جالحركة ودبر بها الحياة وانتعشر أسو 
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  الشهادة
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ملخص الرسالة أو 
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عنها من نتائ  واراء فمو ا االمم المتحدة من القضيا ا موةيوع الدراسية ليم البد من ان نستل اهم ما تمخضر 
 كيين بييوتيرة واحييدة بييل جيياء متباينييًا اليي  حييد مييا جحسييب طبيعيية كييل قضييية وتطوراتهييا الداخلييية والظييرون الدولييية 
المحيطيية بها.فقييد حصييلر ليبيييا عليي  اسييتقاللها خييال  مييدة وجيييزة ميين عرةييها عليي  المنظميية الدولييية جخييالن 

، وعلي  الير م مين 1949القضا ا االخرى وترللير جهيود االخييرة جالنتياح فيي اصيدار قيرار بهي ا الشيأن فيي سينة 
المصاعب التي اعتيرت طرييت عميل االميم المتحيدة لوةيع ذلي  القيرار موةيع التنفيي  قامير جتهيود كبييرة النتياز 

ان دور االميم المتحيدة كيان ميمثرًا وفعيااًل  المهام الملقاة عل  عاتقها وجعل ذل  القرار حقيقة ماثلية للعييان ويبيدو
في القضية الليبية موازنة جقضا ا الم رب العربي االخرى ومما ساعد عل  قيامها ب ل  الدور هو طبيعة الظيرون 
المحيطة بها داخليًا وخارجيًا ولعل من ابرزها هزيمة ا طاليا في الحرب العالمية الاانية وتقسيم مستعمراتها ومنهيا 

وظهور التناف  الدولي الشديد جشأنها واالخيتالن الواةيح بيين اليدو  الربيرى جشيأن مصييرها قبيل  عرةيها ليبيا 
وبعدها عل  المنظمة، فضاًل عن رفض الشعب الليبي وزعاماتيه الوطنيية عيودة بالدهيم للسييطرة اال طاليية وكي ل  

دو  االعضاء فيها ، جميعها كانير عواميل الدعم العربي ال ي حظير جه القضية متمااًل جتامعة الدو  العربية وال
.فيي حيين كانير 1955، وانضمامها ال  عضوية االمم المتحيدة سينة 1952اسهمر ف  استقال  ليبيا في سنة 

تطورات القضيتين الم ربية والتونسية متقاربة ومتشابهة ال  حد ما ل ل  جياء مو يا االميم المتحيدة متيأثرًا بي ل  
اسييوية جيالتحر  فيي مسياع  يير رسيمية علي  -م الحكومية التونسيية واليدو  االفيروالوةع ، فعل  الر م مين قييا

، إال ان تلي  المسياعي ليم تاميير عين شييء فييي 1951هيامش اليدورة السادسية للمنظميية المنعقيدة ببياري  سيينة 
، إذ 1952الوقيير اليي ي عرةيير القضييية المراكشييية  فييي الييدورة نفسييها لرنهييا تأجليير اليي  الييدورة السيياجعة سيينة 

 تحر المنظمة في اصدار قرارين جشأن القضيتين في الدورة والسنة نفسيهمان

 
  



 علي حسن  ضبان اسم الطالب

 دراسة في األحوا  السياسية والفررية  البويهيون في فار  عنوان الرسالة أو األطروحة
 م1055-933هي 322-447

 دكتوراه الشهادة

 2009 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

الرسالة أو ملخص 
 األطروحة

 عد العصر البويهي من العصور المهملة التي مرت بها الدولة العربية اإلسالمية وهي ا العصير الي ي حكيم فييه ال  
بويه وأقاموا فيه دولتهم في العراق وفار  التي استمرت أكار من قرن، لرن هي ه الدولية ليم تليتر نصييبها الريافي 

يولهم السياسية والم هبية متأثرين جاقتران اسمها جأحداث ج داد وما اللر إلييه فقد تناولها الراير من الممرخين جم
الخالفة العباسية من تدهور وةعف في إدارتها إل  جانب سوء معاملة األمراء البيويهيين للخلفياء متمميين بي ل  

ة فيي جوانبيه اإلداريية ما بدأه القادة األترا ، تناولر ه ا الموةوع جإسهاب الرايير مين المصيادر والمراجيع الحدياي
واالجتماعيية واالقتصيياد ة فضيياًل عيين التانيب السياسييي، ومذا كييان هيي ا األطنيياب فيي معلومييات المييوارد قييد اخييتص 
بب ييداد بوصييفها حاةييرة الخالفيية فييأن إمييارة البييويهيين فييي فييار  لييم تحييظ جاالهتمييام نفسييه .وأن الرتاجيية فييي هيي ا 

عيدد حكامهيا وتيداخل حكمهيم وفيي حقيقية األمير كيان لهي ا الليب  المتا  شاقة ومتهدة وذل  لتشيعب أحيداثها وت
والتشاج  هو ميا دفعنيي الختييار الموةيوع مستقصييًا دور البيويهيين فيي فيار  وطموحياتهم التوسيعية السياسيية 
فضاًل عن التانب الفرري المزدهر.أن طموحيات هي ه األسيرة الفقييرة دفعهيا إلي  النيزوح مين التنيوب ال ربيي لبحير 

نحو التنوب، وقد عزز تل  الطموحات الشتاعة والمقدرة والخبرة العسكرية التيي تمتيع بهيا األخيوة الاالثية قزوين 
فضاًل عن تمتعهم  –علي بن بويه )عماد الدولة(، الحسن بن بويه )ركن الدولة(، أحمد بن بويه )معز الدولة(  –

م ليدى الحكيام مميا جعلهيم يرتقيون المناصيب جالمكانة الطيبية والسيمعة الحسينة، فأفيادهم ذلي  فيي توظييف قيدراته
 العسكرية العليا ثم يبنون متدهم العسكري جإقامة دولتهم البويهية في العراق وفار 
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 لقد أظهر البحث عددًا من النتائ  التي  مكن إجمالها في نقاط محددة وذل  عل  النحو اآلتي ل
طييو  ، إذ نييت  عنييه قيييام دويييالت متعييددة كالطاهرييية والصييفارية كييان للتانييب السياسييي أثييره البييال  فييي مدينيية 

وال زنوية والسلتوقية والخوارزمية ثم هتمة الم و  الوحشية عل  بالد المشرق ، ال ي تر  أثرًا سلبيًا في سيكان 
المدن كلها التي تعرةر إليها ، ل ا عمد الطوسييون علي  بنياء سيور أو حصين حصيين حيو  ميدينتهم لحمايتهيا 

األعداء ، لرين عنيف الهتميات أدى إلي  تحصين السيكان جمرقيد اإلميام عليي بين موسي  الرةيا )ع( المتيوف  من 
م( ، وعملروا حوله دورًا وأبنية ليأووا إليها .تنوع عناصر السكان في طو  ، فمينهم العتيم ، 818هي 203سنة )

 جنبًا إل  جنب .ومنهم العرب من قبيلة طح، ثم استقرت القبائل العربية األخرى ، وعاشوا 

الحظنا وجود جعض الخالفات الم هبية بين الشافعيين والعلويين في طو  ، مما أدى إل  قييام ثيورات وفيتن نيت  
عنها عدة حوادث .كان الم هب السائد ي الن ا  ي هما م هبا الشافعيل واألشعريل ، وذلي  يرجيع إلي  تيأثيرات اليوزير 

م( .أدى االختالن في الم هب إل  نشاط علميي كبيير تمايل فيي 1092هي 485األلمعيل نظام المل  الطوسيل )ت 
بييروز علميياء شيييعة كبييار ، حيياولوا نشيير الميي هب التعفييريل فييي أرجيياء العييالم اإلسييالميل ، وعملييوا عليي  تدريسييه 

م( . 1067هيي 460والتأليف فيه ، وأبرز ماا  عل  ذل  فقيه الشيعة ومصينفهم الشييخ أبيو جعفير الطوسييل )ت 
خال  الدراسة دور الممسسات التعليميية وتنيوع المتيال  العلميية ، مميا كيان ليه األثير البيال  فيي رفيد  اتضح من

الحيييياة العلميييية ، ومعطائهيييا دفعييية إلييي  األميييام .أنتبييير طيييو  أعيييدادًا كبييييرة مييين القيييراء والمحيييدثين والفقهييياء 
اإلسييالم أبييو حامييد ال زاليييل )ت  والمتصييوفين ، ويكفيهييا فخييرًا أنييه خييرج منهييا الفيلسييون المييترلم المتصييون حتيية

 م( صاحب كتاب إحياء علوم الدين1111هي 505
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الشيييء اليي ي  كيياد يتفييت عليييه التميييع ميين أصييحاب االختصيياك التيياريخي هييو أنل موةييوعة األحييالن جمختلييف 
مضامينها ومحاورها، هي ليسر وليدة اليوم  أو األم  القريب.. جقدر ما أنها عملية مو لة في القدم تصيل فيي 

أالن السينين.. وهي ه األحيالن علي  مختليف  أصولها التاريخية إل  فواصل زمنية تمتيد فيي عمقهيا التياريخي إلي 
مشاربها ومحاورها تهدن في األعم االشمل ال  خلت صي  من التفاهم لطبيعة المصالح المشتركة بين عديد مين 
الشييعوب والحكومييات وعليي  مختلييف األصييعدة .. األميير اليي ي  سييهم أسييهاما مباشييرا فييي تقليييل نسييب المخيياطر 

بيين اليدو  والشيعوب إلي  جانيب أنهيا تمهيد إلي  وةيع صيي  تنظييم عادلية  والصدامات التي مين الممكين أن تقيع
لحقوق الشيعوب المشيتركة  .. وهيو الواقيع الي ي دفعنيي جقيوة إلي  تسيليط الضيوء جصيورة خاصية علي  موةيوعة 

القيو  إنل ميا  ماألحالن وأهميتها اإلسيتراتيتية للشيعوب والحكوميات معيا فيي جحانيا الي ي بيين أييد كم ، وال أخفييك
فعنييي جالدرجيية األسييا  إليي  التطييرق واختيييار موةييوعة األحييالن عليي  وجييه التحديييد هييو الييدور الربييير اليي ي د

أسهمر فيه العديد من األحالن والمواثيت في خلت حالة من التوازن والوفاق بيين الشيعوب والحكوميات علي  ميرل 
نهييا تخييرج فييي نها يية المطييان جمحصييلة التيياريخ ، وبيير م حاليية التنييوع التييي كايييرا مييا ترييون عليهييا األحييالن إالل أ

ونتيتة تخدم القائمين عليها في جميع األحوا .. واألحيالن جطبيعية الحيا  متنوعية المضيمون والمحياور ، فمنهيا 
 العسكري الانائي ال ي  عقد بين دولتين
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 (1981-1966السورية )-السياسية المصريةالعالقات  عنوان الرسالة أو األطروحة

 الدكتوراه الشهادة

 2009 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تعد دراسة تاريخ العالقات السياسية العربية من الموةوعات ذات االهمية التي تستحت البحث والدراسة، وتتطلب 
معرفة علمية شمولية وأفقا تاريخيا واسعًا، فضال عن معرفة تامة بتطيور االحيداث فيي البليدان موةيوعة البحيث، 

لتطيورات، ويسيتطيع القييام جعمليية اليربط بيين حت  يتمكن الباحث من اصدار احكامه بدقة وموةوعية عل  تل  ا
وقوع الحدث في البلد وبيان ممثراته المباشيرة و يير المباشيرة فيي البليد االخير المقيرون جالدراسية.وعل  وفيت ذلي  

( لما له ه العالقية مين تيأثير 1981-1966السورية -جاءت دراستنا الموسومة بي )العالقات السياسية المصرية
الحداث في المنطقة العربية، والسييما ميايتعلت منهيا جالصيراع العربيي االسيرائيلي، وعلي  الير م كبير في متريات ا

من وجود العديد من الدراسات واالجحياث التيي تتنياو  جوانيب مين هي ه العالقيات، جقيير الحاجية قائميًة الي  وجيود 
اختيييار هيي ا الموةييوع، فييي تليي  دراسيية اكاد مييية علمييية شيياملة ومترامليية لهيي ه العالقيية، االميير اليي ي دفعنييا اليي  

ت الييي  تشييياج  العالقيييات المصيييرية السيييورية سيييلبا -المرحلييية، المليئييية جاالحيييداث التسييييمة والربييييرة، والتيييي أدل
السيييورية خيييال  ميييدة البحيييث الرايييير مييين المت ييييرات السيييريعة والتناقضيييات -وا تاجا.شيييهدت العالقيييات المصيييرية

اجييات التييي  يي تها جهييات اقليمييية ودولييية، فضييال عيين ارتبيياط تليي  الواةييحة، وتخللهييا العديييد ميين االزمييات واالنفر 
العربية جصدد جملة مين القضيا ا المهمية فيي الميدة موةيوعة البحيث -العالقات وتأثرها جمت يرات العالقات العربية

ميرورًا جاتفاقيية في  االشيتبا   1973وحيرب  1967االسيرائيلي ، والسييما حيرب  -وتحديدا قضا ا الصراع العربيي
برام اتفاقية كامب د فيد ومعاهدة السيالم بيين مصير واسيرائيل، فضياًل عين اليدور السيوري فيي لبنيان، مميا جعيل وا

بدا ية  1966صراع(. وقد اخترنيا العيام -تعاون -السورية التتسم جالاوابر، بل جمراحل )وحدة–العالقات المصرية 
السيورية، أميا نها ية البحيث فيي العيام -لمصيريةالبحث ألنل سورية شهدت فيه انقالجًا اثر في مترييات العالقيات ا

 وهو تاريخ ا تيا  الرئي  المصري محمد انور السادات 1981

 
  



 سليم عبا  جاسم الحسناوي  اسم الطالب

ع في عنوان الرسالة أو األطروحة  جابر بن يزيد التؤ
 ودوره في اإلسالم

 الماجستير الشهادة

 2009 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

كانر ه ه الرسيالة العلميية للحيديث عين راويية مين رواة الحيديث ، الي ي نقيل العدييد مين الروا يات الخاصية       
جالرسو  الرريم محمد )صل  هللا عليه واله وسلم( وأهل بيته )عليهم السالم( ، اال وهو التياجعي التلييل جيابر بين 

بد لنا معرفة النتائ  التي توصلر اليها الدراسة والتي  مكن اجمالهيا جالنقياط اآلتيية يزيد التعفي ، وفي نهايتها ال
ان والدة جابر التعفي كانر في القرن االو  الهتري في العقد الساد  منه . ينحدر جابر التعفي من قبيله  -ل

لمياء واالدجياء فيي شيت  جعف  بن سعد العشييرة ، ولهي ه القبيلية مكانيه مهمية ومرموقية ، وخرجير العدييد مين الع
المتاالت وهي احدى القبائل المنتمية ال  مي ح  التيي تعيد مين اكبير القبائيل التيي خيدمر اإلسيالم خدمية جليلية. 
كييان جييابر التعفييي متنييوع الاقافيية ، فرييان لييه اليييد الطييول  جييالعلوم الدينييية ميين )قييرالن كييريم وحييديث نبييوي وفقييه( 

لتييابر التعفييي ، جعليير منييه محييال لاقيية العلميياء ، سييواء اليي ين كييانوا فييي وبالتيياريخ العييام. ان الاقافيية المتنوعيية 
عصره أو ال ين جاءوا جعده ، ف هبوا يوثقونه جعبارات كلها دلر عل  سمو علمه وعلو مكانتيه مين جانيب ، ومين 

دهيا جانب الخر نرى ا لب المصادر اإلسالمية وفي مختلف اختصاصاتها كانر ال تخلو من االعتماد عليه في ايرا
 للخبر ، وه ا يد  عل  ثقته ، اما ال ين طعنوا فيه وفي ثقته فلي  لديهم ادلة كما عرةنا ذل  . 

در  جييابر التعفييي عليي  ييييد شيييوب اجييالء شيييهدت لهييم كتييب التيييراجم باقييتهم ، ولعييل اخييي ه العلييم ميين االميييام 
ال ي وصيل الييه ، فضيال عين اخي ه الباقر)عليه السالم( جالمدينة مدة ثماني عشرة سنة دليل ذل  التطور العلمي 

العليم ا ضييا ميين االمييام الصييادق )عليييه السييالم(. در  عليي  ييد جييابر التعفييي العديييد ميين التالمييي  المشييهود لهييم 
 جعلمهم وأصبحوا فيما جعد شيوخا لعدد من العلماء األجالء ، دليل ما وصل اليه جابر من منزله علمية

 
  



 حمزة مل وث فعل البديري  اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 1967- 1766 مدينة الزبارة
 )دراسة تأريخية

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التأريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

إرتبط تأريخ مدينة الزبارة ال  حد كبير جالعتوب، إذ  عود لهم الفضل في أزدهارها وتطورهيا، وجعلهيا مدينية عيامرة 
يبه التزيييرة العربيية والعييراق مقصيدًا للعيييش  جالحركية المالحيية والتتارييية، حتي  أةييحر لريل الوافييدين اليهيا ميين شؤ
ييبه جزيييرة قطيير. فييال ريييب أن نتيياح العتييوب فييي تأسييي  الروييير  وطلييب العلييم، جعييد أن كانيير قرييية صيي يرة فييي شؤ

ساحل ال ربي للخلي  العربيي تتارييًا وثقافييًا والنهو  بها قد مهد لهم النتاح في جعل الزبارة من أشهر إمارات ال
منيي  منتصييف القييرن الاييامن عشيير حتيي  النصييف الايياني ميين القييرن التاسييع عشيير.إذ تمكيين العتييوب ميين توطيييد 
األوةاع في الزبارة، عبير ميواكبتهم للظيرون وتيوظيفهم لايروات وممكانييات المنطقية لصيالحهم، فمارسيوا المالحية 

ي، وبفضل تواصل نشاطهم التتاري ومعرفتهم كيفية التعامل ميع القضيا ا السياسيية والصيد لرفع مستواهم المعاش
ومدارتها جما  خدم طموحاتهم التتاريية أسيهموا علي  نحيو واسيع ومباشير فيي إزدهيار الزبيارة وتطورهيا األقتصيادي 

أةيحر محطيًا ألنظيار  والتتاري. لم   كتب ل ل  الرخاء واألزدهار ال ي شهدته الزبارة أن  ستمر لمدة طويلية، فقيد
الطامعين جخيراتها جسبب موقعها الت رافي وأزدهارها األقتصادي، وفي ه ا السياق جاءت محياوالت عيرب بوشيهر 
للسيطرة عليها في مقدمة تل  األطمياع، إذ حياولوا ةيمها إلي  المشييخات الخاةيعة للنفيوذ الفارسيي حيني ا ، إال 

ارة تحر السيطرة الفارسية، بل دفع األمر جالعتوب ال  نقيل المعركية أن قوة العتوب وتماسكهم حا  دون وقوع الزب
.أمييا هتمييات الدوليية السييعود ة األوليي  1783والسيييطرة عليهييا عييام  -أي البحييرين -إليي  داخييل أراةييي الخصييم

واألخطار  التيي شيكلتها الوهابيية، فقيد عؤيدت السيبب اليرئي  فيي عيدم إسيتمرار الزبيارة فيي األزدهيار والتطيور، إذ 
ترها ال  خليفة إلي  البحيرين ةينًا مينهم إن جأسيتطاعتهم اليدفاع عنهيا، ومنيع وصيو  التييوش السيعود ة إليهيا ه

إلحاطتها جالمياه مين جمييع جهاتهيا. وعلي  الير م مين عيودة ال  خليفية إليهيا إال أنهيم ليم  يهتميوا بتحسيين حالهيا 
يما المحياوالت المسيتمرة مين قبيل رحمية والنهو  بها، فضاًل عن أنها صارت عرةة لجطماع والمضا قات، والس

بن جابر التالهمه للسيطرة عل  ممتلرات العتوب جعامة والزبارة جخاصة، وقد عهدت كيل تلي  المحياوالت واألطمياع 
 من أهم األسباب التي أجعدت الزبارة عن دائرة أهتمامات ال  خليفة التتارية واألستراتيتية

 
  



 التبييوري نصيير محمود شيييرر  اسم الطالب

 سييياسة ألمانييا االسيتعمارية تتاه أفريقييا عنوان الرسالة أو األطروحة

 1890-1871والبحار التنوبييية 

 دكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

القيوى األوروبيية للحصيو  علي  تملي  سياسية اسيتعمارية أو تنياف   1871لم ترن ألمانيا قبل وحدتها فيي عيام 
المسيتعمرات فيمييا وراء البحييار،  ييير انهييا شيياركر مين خييال  التهييود الفرد يية للرحاليية والمكتشييفين البروسيييين او 
جهييود تتييار المييدن التتارييية األلمانييية ماييل هييامبور  وبييريمن والهييانزا، اليي ين كييانوا  توبييون تليي  المنيياطت أمييا 

 البريطانية والفرنسية، أو من خال  طلب الحما ة التتارية من تل  البلدان.جالمشاركة مع البعاات التبشيرية 
والواقع، لم  كن إعالن الوحدة األلمانية يمشر مرحلة بناء القوة العسكرية واالقتصاد ة أللمانيا، إنما إيي انًا لتطليع 

الي  التصيادم ميع كيل مين جسمار  نحيو جعيل المانييا قيوة أوروبيية ودوليية فيي ذات الوقير، وان ادى ذلي  الهيدن 
بريطانيا وفرنسا الن ا . ول ل  بدء جسمار  بترييف سياسته الخارجية دائمًا لتحقيت هدن بناء إمبراطورية المانييا 
دون الصيراع العلنييي، علي  األقييل، ميع تليي  القوى.لقيد أوةييحر الدراسية ان جسييمار  نتيح فييي اسيت ال  الظييرون 

، 1882لهدن، فقد و ا ال  جانب بريطانييا فيي احتاللهيا لمصير عيام الخارجية والداخلية من أجل تحقيت ذل  ا
، ومخافيية الييدولتين معييًا ميين اجييل الحصييو  عليي  مكاسييب 1881ميين اجييل إخافيية فرنسييا التييي احتليير تييون  عييام 

ألمانية فيما وراء البحار، وه ا ما حصل علييه فيي ميمتمر بيرلين الحقيًا، وبي ل  فالدبلوماسيية الناجحية المدعومية 
 ة العسكرية واالقتصاد ة للدو  كانر الوسيلة الفعالة لبناء اإلمبراطورية األلمانيةجالقو 

 

 
  



 لم  فائت أحميييد اسم الطالب

الييييوالة  اليطوليونيييييية فيييي كيتييياب حيتييي  نيهييايييييية الييدوليييية اإلسيالمييييالنيظيييييام اإلداري ليميصييييير مييين الفتيييح اليعيربيييييي  عنوان الرسالة أو األطروحة
 والييقضيياة للرينيدي

 م934-641هي   21-323)

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 اإلسالميالتأريخ  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تعال  ه ه االطروحية مرحلية ربميا كانير أهيم مراحيل التحيو  فيي تياريخ مصير الطوييل، وهيي مرحلية التحيو  مين  
الحكم البيزنطي إل  الحكم العربي، ومن النصرانية ال  الدين االسالمي، ومن الل ة القبطيية ي اليونانيية إلي  الل ية 

الشييريعة والقييوانين المسيييحية إليي  الشييرائع والقييوانين  العربييية، وميين الاقافيية اليونانييية إليي  الاقافيية العربييية، وميين
االسالمية، ومن العادات والتقاليد القبطية إل  العادات والتقاليد العربيية ي االسيالمية. فليم  حيدث فيي تياريخ مصير 

حت  الطويل أن تًّم التحو  فيها به ا الشكل الشامل، فقيد تحيو  المتتميع المصيري برمتيه تحيواًل حاسيمًا ونهائييًا،و 
يومنا ه ا، من المرحلة القبطية ال  المرحلة االسيالمية. والدراسية التيي أقيدمها الييوم هيي محاولية أللقياء الضيوء 
عل  موةوع مهم من الموةوعات التاريخية له ه الحقبة وهو) النظام االداري في مصير فيي عصير اليوالة( وهيي 

م( وتنتهييي جقيييام الدوليية 642هييي  21فييي سيينة )  الحقبيية الزمنييية التييي تبييدأ ميين انتهيياء الفييتح االسييالمي لمصيير
م(. كمييا شييهدت الرتاجيية 868هييي  254الطولونيية، أؤوليي  الييدو  المسييتقلة فييي مصيير عيين الخالفية العباسييية سيينة)

التاريخيييية تطيييورًا فيييي مختليييف مييييادين المعرفييية، فقيييد شيييهد القيييرن الااليييث والراجيييع الهتيييريين  التاسيييع والعاشييير 
لية التأليف، فبرز الراير من العلماء ممين أليف مصينفات خاصية جمدينية أوأقلييم مين الميالديين، تخصصًا في عم

العالم االسالمي وهو ما عرن بي ) التواريخ المحلية ( وه ا التخصص في مال ه ه الدراسة يزود القارا جمعلومات 
أو االقلييم  فيي مختليف  موسعة عن الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصاد ة.... فضاًل عن أهيم أعيالم المدينية

 تخصصاتهم العلمية والواردين عل  تل  المدينة من المراكز الفررية للعالم االسالمي

 
  



 محمد حسن سهيل النتم الدليمي اسم الطالب

 نظيييييييييييييام اليييييييييييييري والزراعييييييييييييية فيييييييييييييي بيييييييييييييالد ميييييييييييييا وراء النهييييييييييييير مييييييييييييين الفيييييييييييييتح حتييييييييييييي  نها ييييييييييييية  عنوان الرسالة أو األطروحة
 القرن الراجع الهتري 

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 اإلسالميالتأريخ  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

بالد ما وراء النهر ، هي التسمية العربية األسالمية للمنطقة الت رافية المعروفة حاليا بتركستان ال ربية الروسية 
 التييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم جمهوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات أسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الوسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييط 

، قير يزسييتان ، وكازاخسييتان ( ، دخلهييا الييدين األسييالمي فييي القييرن ) أوزبكسييتيان ، طاجكسييتيان ، تركمنسييتان  
األو  الهتري   الساجع الميالدي جعد سلسلة من الحمالت العسكرية المتعاقبة والتي أثمرت جعبور نهر جيحون ) 

د قتيبة أمودريا ( ، وقد أستمرت حركة الفتح العربي األسالمي لمدن ومناطت بالد ما وراء النهر حت  مت ء القائ
بيين مسييلم البيياهلي ، اذ وةييع هيي ا القائييد خطيية طموحيية لفييتح جميييع مييدن هيي ا األقليييم ، وقييد ترلليير جالنتيياح ، 
وأصبحر بالد ما وراء النهر أحدى أقاليم الدولة العربية األسالمية ، وكانر خال  عهود األدارة العربية األسيالمية 

، وقييد أسييتمر الحييا  كيي ل  حتيي  ظهييور األمييارة السييامانية فييي األوليي  تييرتبط ميين الناحييية األدارييية جييأقليم خراسييان 
القرن الاالث الهتري   التاسع الميالدي ، اذ أستقل أمرائها في هي ه اليبالد التيي أصيبحر مين الناحيية السياسيية 

 اقليما شبه مستقل عن سلطة الخالفة العربية األسالمية وعاصمته جخارى . 
الفرشة التاريخيية ، ألن الموةيوع أساسيا يتعليت جأحيد أوجيه النشياط األقتصيادي لم  كن هدن الدراسة تقد م ه ه 

الي ي مييز أقتصياد بيالد ميا وراء النهير عين  يرهيا ميين منياطت الدولية العربيية األسيالمية وهيو نظيام اليري ، فهيي ا 
ئب المتأتيية لبيير النظام كان من الفاعليية والتنظييم مميا أنعكي  أ تاجيا فيي زييادة الخيراج ، وبالتيالي زييادة الضيرا

 الما .لقيييييييييييييييد خلصييييييييييييييير الدراسييييييييييييييية الييييييييييييييي  التأكييييييييييييييييد علييييييييييييييي  أميييييييييييييييور عيييييييييييييييدة مييييييييييييييين بيييييييييييييييين
أن أقليييم بييالد مييا وراء النهيير يتييألف ميين منيياطت ج رافييية عييدة ، أمتييازت بتنييوع تضاريسييها األرةييية -أهمهييال  

حييون ، وأخييتالن أحوالهييا المناخييية ،وميين أهمهييا الصيي انيان التييي تشييمل األجييزاء الرئيسييية ميين منيياجع نهيير جي
 وخيييييييوارزم التيييييييي تريييييييون األجيييييييزاء السيييييييفل  مييييييين نهييييييير جيحيييييييون الييييييي ي  صيييييييب فيييييييي جحييييييييرة خيييييييوارزم 
) جحر األرا  ( ، والص د التي توصف جأنها قلب بالد ما وراء النهر ، وكانر تضم مدينتي جخارى وسمرقند أشهر 

ب ، وأشروسنة و يرها مدن األقليم ، وسيحون التي تشتمل عل  مدن مهمة مال فر انة والشاش وأيالق وأسبيتا
 .، وقد تميزت ه ه المناطت جأزدهارها الزراعي 

 
  



 قائد كامل حميد البندر التميميل  اسم الطالب

 اإلجعاد اإلنسانية في زواج اإلماء في اإلسالم عنوان الرسالة أو األطروحة
 أمهات األئمة المعصومين )عليهم السالم(نموذجاً 

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالميل  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

حييالهن كحييا  السييالم (  ن) عليييهتوصييل الباحييث إليي  نقطيية مهميية ورئيسيية ، وهييي أن))أمهييات المعصييومين(( 
))أمهات المممنين((   والبده من إطالق مصطلح ))أمهات الموالين (( عليهنر   وذل  ألنهن لم  طيمهن رجيل جعيد 

  فحالهن كحا  أمهات المممنين من زوجات النبي ) صل  هللا عليه والليه وسيلم ( أي إن قضيية  اإلمام المعصوم
اإلمامة قضية إلهية .اثبر البحث إن كل األلفاظ الدالة عل  الرقه كاألمة السيرية والتاريية وملي  اليميين وأم وليد 

في معظمهيا الي  مضيمون واحيد   وهيم والوليدة   ألفاظ اختلفر في المسم  واتحدت في المعن    أي إنها ترجع 
العبيد أو الرقيت ال ي ي لون ويخضعون لميالرهم   وأن كيان اإلسيالم عياملهم معاملية إنسيانية حتي  ال كياد  فيرق 
بييينهم وبييين األحييرار اال فييي مييواطن معينييه.بين البحييث أن ألم المعصييوم درجيية رفيعيية فييي متييا  الترامييل النفسييي 

أهيياًل لحمييل السيير اإللهييي والنييور الربيياني، اليي ي أودع فييي األصييالب الشييامخة  والطهييارة الروحييية جحيييث تتعلهييا
واألرحام المطهرة   ذا  هو اإلمام المعصيوم   ومين هنيا كيان اختييار أم المعصيوم محفوفيا جألطيان جليية ورعا ية 

والفارسية ،  إلهية ومعاجز ربانية .أتضح من الدراسة أن أمهات األئمة كن من قوميات مختلفة، فمنهن الرومية،
والحبشية ، والم ربية   مما يد  عل  عمت التسديد اإللهي   وال  خف  أن هي ه األميور إنميا هيو سير مين أسيرار 
هللا الي ي اختيار لجميية أمهيات مين أقطييار مختلفية مين الشييما  والتنيوب والشيرق وال ييرب   وكأنهيا موازنية ربانييية 

 تالن أعراقهم وأصولهم   الن اإلمامة إمامة عالميةكونية   وألن اإلمام إمام لرل النا  عل  شت  اخ

 

 
  



 نبرا  تركي هادي اسم الطالب

 النظم السياسية في العراق خال  الحكم السلتوقي عند ابن األثير في "الرامل عنوان الرسالة أو األطروحة

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تناوليير الدراسيية جانبييًا مهمييًا ميين جوانييب الحضييارة اإلسييالمية المتعلييت جييالنظم السياسييية فييي العييراق خييال  الحكييم 
السييلتوقي ميين خييال  نافيي ة ابيين األثييير جكتاجييه الرامييل فييي التيياريخ. والرتاجيية عيين اليينظم تقتضييي ميين الباحييث أن 

  ومنستمًا ومتواصاًل في طريت االزدهار والتقدم.  ستقرا األحداث وتوالدها لتصو  نمطًا حياتيًا منتظماً 
ولعل النظام السياسي للدولية  مايل واسيطة العقيد بيين الينظم األخيرى، وذلي  أنيه ييرتبط جخييوط المعادلية والموازنية 
لرافيية اليينظم اإلدارييية واالقتصيياد ة واالجتماعييية والعقائد يية والتربوييية مضييافًا إليهييا مييوروث األميية ميين العييادات 

صييو ، جيياء الفصييل األو  جعنييوان حييياة ابيين األثييير نطيياق البحييثل ينييتظم هيي ا البحييث فييي أربعيية ف -والتقاليييد. أ
ومنهته في كتاجه )الرامل في التاريخ(، إذ ةم الفصل مبحاين؛ درسنا في المبحث األو  حياة ابن األثير أسمه، 
لقبييه، كنيتييه، والدتييه، أسييرته، شيييوخه، تالم تييه، مكانتييه العلمييية، مملفاتييه ووظائفييه، وأخيييرًا وفاتييه، فيمييا شيي ل 

اني دراسة منه  ابن األثيير فيي كتاجيه )الراميل فيي التياريخ(، وتسيليط الضيوء علي  خصيائص منهتيه المبحث الا
التاريخي فضاًل عن بواعث تأليفه للرتاب. وفي الفصل الاياني تناولير نظيام الخالفية فيي فتيرة الدراسية، إذ تضيمن 

لدراسية الخالفية فيي القيرالن  الفصل ستة مباحث، فريان المبحيث األو  فيي معني  الخالفية، وكير  المبحيث الاياني
الرريم، بينما جاء المبحث الاالث للشروط الواجب توافرها في الخليفة، وعيال  المبحيث الراجيع رسيوم الخالفية، فيي 
حييين احتييوى المبحييث الخييام  عليي  نظييام الخالفيية فييي فتييرة تسييلط السييالجقة وتييدهور نظييام الخالفيية فييي الحقبيية 

م(، وشييي ل المبحيييث السييياد  فتيييرة انتعييياش الخالفييية 1118 -م1055هيييي  512 -هيييي447الممتيييدة مييين سييينة )
 م(. 1193 -م1118هي  590 -هي512وازدهارها خال  الحقبة الممتدة بين سنة )
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 هديل عبد الخالت عبد الرزاق الدويشيل  اسم الطالب

 في سورية 1962وحت  1877فار  الخوريل ودوره السياسيل من  عنوان الرسالة أو األطروحة

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ان فار  الخوريل رجل دولة من الطراز االو ، جعقله الااقب وحنرته السياسية وقدرته عل  إدارة المفاوةات، فقد 
تهيدن تقسيييم سييورية اسيتطاع ان  كشييف جمييع االعيييب اإلدارة الفرنسيية ومييا يييدور فيي دهاليزهييا مين مخططييات 

عل  دويالت.كان لفار  الخوريل عقلية علمية تميزت من اقرانيه جالي كاء واتخياذ القيرار مني  نعومية اظفياره، وكيان 
لعائلته وانحداره الطبقيل والفرريل دور جيارز فيي مسييرة حياتيه االجتماعيية ومنياجع تروينيه الفريري، مميا ييدلل علي  

كيان مين ابيرز سيماته فيي الشخصيية والتيي كانير محيط انظيار معلمييه وقيادة ذل  الخلت واالبداع والتتيدد ،الي ي 
البالد.اسييتطاع أن  كشييف اليينه  الخطييير اليي ي تبنتييه تليي  االدارة ميين طريييت اعتمادهييا سياسيية تعزيييز الطائفييية 
كخطييوة اساسيييية للتقسيييم، االمييير الييي ي دفعييه ان ينشيييط جكييل فاعليييية لرشيييف هيي ا الييينه  ميين خيييال  الخطاجيييات 

، وبخاصيية النخييب السياسييية لقيييادة والمحاةيير  ات والتشييريعات وتييأجي  الحمييا  الييوطني عنييد الشييارع السييوريل
التميياهير ومناهضييتها لماييل هيي ه السياسة.اسييتطاع جسياسييته الحكيميية وقدرتييه عليي  إدارة اللعبيية السياسييية أن 

دوافعهم واحدة وان ت ييرت يوةح للشارع السوريل واللبنانيل من أن جميع المفوةين الساميين الفرنسيين هدفهم و 
اساليبهم، والتميع ينف  سياسة اإلدارة الفرنسية المركزية عل  وفت منه  مدرو  يتماش  مع خطيط تلي  اإلدارة 
وعل  وفت طبيعة المتتمع السوري وحسب االزمات، فرلما اشتدت االزمة جاتتاه االةراجات والمطالبة جاالستقال  

عل  احتواء تل  االزمة من خال  الت يير ل ل  المفو  السامي  والمتيء ججخر  التام، كان لتل  اإلدارة أن تعمل
 تتنبًا للمقاومة وبهدن االحتواء ل ل  الظرن ولرنها في النتيتة هي التبعية والقهر الطبقيل واالجتماعيل 

 

 
  



 عمار مرةي عالوي التميلي اسم الطالب

 النشييييييييييييياط التتييييييييييييياري فيييييييييييييي مصييييييييييييير وبيييييييييييييالد الشيييييييييييييام خيييييييييييييال  عصييييييييييييير المماليييييييييييييي  البحريييييييييييييية  عنوان الرسالة أو األطروحة
 م1382-1250هي 648-784

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

اليدار  لهيا ومما ال ش  فيه أن دراسة األنشطة التتاريية لدولية مين اليدو  اإلسيالمية ليه أهميية كبيرى. ذلي  أن 
سيتد ويقدر مدى إمكانات ه ه الدولة أو تل  من خال  طبيعة حكمها مرورًا جاهتماماتها عل  المستوى المحليي، 
وك ل  عالقاتها المتعددة مع الدو  القريبة منها والبعيدة. ور بة منيا فيي خيو   ميار جحير التتيارة وميا تحتوييه 

 عن أن موةوع دراسة الماجستير كان عن التتار ومسيهامهم من فعاليات وأنشطة كايرة في كافة األصعدة، فضالً 
فيييي العصييير العباسيييي. أحببنيييا أن نيييدر  )النشييياط التتييياري فيييي مصييير وبيييالد الشيييام خيييال  عصييير المماليييي  
البحرية(.وبدا يية فييإن ماييل هكيي ا مواةيييع تحتيياج إليي  درا يية واطييالع وتييأن فييي سييبيل الوصييو  إليي  جمييع المييادة 

ذا قلنا إن ه ه الدراسة ليسر جاليسيرة ال مين حييث إطيار المواةييع وكي ل  المصيادر التيي المطلوبة ولسنا نبال  إ
تييترلم عيين تليي  النشيياطات. حيييث أن المصييادر القد ميية لييم تفصييل فييي معلوماتهييا عيين األنشييطة التتارييية مالمييا 

ر، األمير الي ي أسهبر في ذكر األحداث السياسية والعسكرية، فتاءت المعلومات متنياثرة فيي جطيون تلي  المصياد
تطلب قراءة المصادر ورقة ورقة من اجل فهم المادة.وتأتي أهمية الموةوع من خال  دراسة كل من مصر وبيالد 
الشام وطبيعة ج رافية البلدين، إذ إنهما شهدا أوج ازدهارهما التتياري فيي أ يام المماليي  السييما دولتهيا البحريية. 

ة تنييياف  مصييير وبيييالد الشيييام وتعميييل علييي  إزاحتهميييا جكافييية فضييياًل عييين بيييروز قيييوة الصيييليبين فيييي تلييي  الحقبييي
الوسائل.واقتضر طبيعة الدراسة أن نقسمها إل  مقدمة وتمهيد وأربعة فصو  ومن ثم الخاتمة مع ملحت جأسماء 
سيييالطين المماليييي  البحريييية وأسيييماء الخلفييياء العباسييييين فيييي مصييير، وكييي ل  الخيييرائط لدولييية المماليييي  والطيييرق 

تمهيييد دراسيية تاريخييية لتسييمية وأصييو  الممالييي  مييع عيير  اآلراء حييو  ذليي  وتييرجيح الييرأي التتارية.تضييمن ال
الراجح جالتسمية ثم تدرج في ذكر أهم اإلعما  التي قام بها الممالي  وصواًل إل  خدمة األييوبيين ثيم قييام دوليتهم 

 (م1250-هي648البحرية سنة )

 
  



 وسن إبراهيم حسين اسم الطالب

أو عنوان الرسالة 
 األطروحة

 الروا ة التاريخية عند  اقوت الحموي في كتاجه معتم البلدان 
 م(954-622هي  334 -1)

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

وابتاعيه فيي ان شهاب الدين  اقوت الحموي روميي االصيل حميوي النسيب ج يدادي السيكن اسير فيي بيالده صي يرًا 
ج داد رجل تاجر  عيرن جعسيكر ابيي نصير بين ابيراهيم الحميوي فريان للظيرون التيي اكتنفير حيياة  ياقوت الحميوي 
واصيله وشيراء تيياجر ليه اهييتم جيه واراد ان  كييون مسياعدًا ليه فييي تمشيية اعمالييه واصيطحبه فييي سيفراته التتارييية 

الرتييب مكنتييه ميين االطييالع عليي  مييوارد الاقافيية  سيياعد ذليي  عليي  توسيييع افقييه الت رافييية، كمييا ان امتهانييه تتييارة
االسالمية واجتماعه جعدد من العلماء واالدجاء والمفررين استفاد من لقيائهم وعيد قسيمًا مينهم مين شييوخه. وكيان 

مصيينفًا بوبناهييا ةييمن مييا طبييع منييه واخييرى فقييدت  22 ياقوت الحمييوي قييد الييف كايييرًا ميين المصيينفات بليي  عييددها 
 ه وتنوعر تل  المصنفات بين مصنفات ادبية ول وية وج رافية وتاريخية.والبعض االخر نسب الي

سييتل  يياقوت الحمييوي فييي معتمييه بترتيييب اجتييدي وصييفًا لرييل مييا اسييتطاع جمعييه ميين اسييماء المييدن والمواةييع 
المختلفة اةافة إل  وصف مفصل للممال  االسالمية من االندل  إل  بالد ما وراء النهر والهند والسند كما انيه 
يبحث في اصل الموةع الت رافي ونشأته ومن سيكنه واليدور التياريخي الي ي لعبيه واذا ذكير الموةيع فيي القيرالن 
والحديث واذا كان قد فتحه المسيلمون فيعير  لتياريخ ذلي  الفيتح كميا ييورد اسيماء كبيار علمائيه خاصية الفقهياء 

خييالق القبائييل والشييعوب ونتيتيية ليي ل  واهييل الحييديث واسييماء اسييات تهم وتالمييي هم كمييا ويصييف عييادات وتقاليييد وا
 تنشأ عنده مقالة قائمة ب اتها تمتد احيانًا إل  عشر او خم  عشر صفحة.

ان  اقوت الحموي لم  كن عالمًا ج رافيًا واديبًا فحسب بل كان اخباريًا وممرخًا جحث في التياريخ وسيار علي  وفيت 
لعرب المسلمين. إذ كان قد اعتمد علي  المصيادر السياجقة منه  تاريخي جعله يتبوأ مركزًا مرموقًا بين الممرخين ا

القد مة النادرة منها التي يي كر جعيض منهيا اثنياء ذكيره للروا ية واليبعض االخير وجدتيه اثنياء كتاجيه معتيم البليدان 
وبعد دراسته دراسة دقيقة، إذ كيان يهيتم فيي ا ليب روا اتيه بي كر مصيدر روا اتيه. فقيد تنياو  فيي معتميه التياريخ 

سييالمي ةييمن المواةييع الت رافييية فلييم يتيير  فتييرة تاريخييية اال وتناولهييا جالتفصيييل والتحقيييت ففييي روا اتييه عيين اإل
نتيده يتبيع مينه  كتياب السيير والم يازي مين  عصر السييرة النبويية واثنياء حديايه عين  يزوات وسيرا ا الرسيو  

لرايير مين ميملفي السيير والم يازي حيث نقله جل روا اته عن ه ه الفتيرة مين ابين اسيحاق وهيو نهي  سيار علييه ا
عل  الير م مين اعتمياده فيي جعيض روا اتيه عين هي ه الفتيرة علي  جعيض الرتيب االخيرين امايا  محميد بين موسي  
الحيازمي، محمييد بيين موسيي  الخييوارزمي، وابيين دريييد، وابييي ح  فية اسييحاق بيين جشييير، وهشييام بيين السييائل الرلبييي 

شيرفة والشيعر كلميا وجيده ةيروري لي ل  فريان حيريض علي  االمانية اةافة إل  القيرالن الريريم والسينة النبويية الم
 العلمية والصدق في نقل الروا ة واالعتماد عل  الاقات من اهل العلم

 



 
 زبن خلف نوان حسين الدليمي اسم الطالب

 العالقات التتارية بين الهند والتزيرة العربية  عنوان الرسالة أو األطروحة
 حت  القرن الساد  الهتري من القرن الااني الهتري 

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 اإلسالميالتأريخ  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تناولر ه ه الدراسة العالقات التتارية بين الهند والتزيرة العربية من  القرن الااني الهتري وحت  القرن السياد  
االقتصييادي لرونهييا تعكيي  مييدى التبيياد  التتيياري بييين البلييدان، الهتييري، وتعييد التتييارة ميين ابييرز مظيياهر النشيياط 

ولرونها أقوى وسائل االتصا  بين الشعوب، فعبرها انتقلر المظاهر الحضارية والاقافية من شعب إلي  الخير ومين 
بلد إل  بلد الخر، وبواسطة التتارة انتقلر تعياليم اليدين اإلسيالمي إلي  أميم مختلفية كانير تعييش ةيمن معتقيدات 

 ييان متعييددة، فتنييورت جصييائرها بنييور اإلسييالم عيين طريييت التتييارة، كمييا تعييد التتييارة حلقيية وصييل بييين أعمييت وأد
 حضارتين عرفتها اإلنسانية، هما حضارة شبة القارة الهند ة وحضارة شبة التزيرة العربية.

فعنيدما بيدأ اإلنسيان وكما هو معرون أن العالقات التتارية كانر قائمة بيين البليدين مني  عصيور مو لية جالقيدم، 
 شييعر جحاجتييه إليي  مييواد لييم تريين متييوفرة لد ييه، وذليي  لتنييوع اإلنتيياج ، دفعتييه الحاجيية إليي  اقتحييام أمييواج البحييار 
وتالطمها علي  سيفنهم الشيراعية تيدفعهم الريياح الموسيمية علي  السيير نحيو المحييط الهنيدي، عنيدما أتقنيوا سير 

الم كقوة ممثرة دينيا وسياسيا ومدارييا  جيالتزيرة العربيية، فقيد حلير الرياح ومعرفة أوقات هبوبها.وعندما ظهر اإلس
محييل الييدولتين المتنافسييتين الساسييانية والبيزنطييية، فأصييبحر لهييا السيييادة واتسييعر رقعيية الدوليية اإلسييالمية، و 

  ازدادت حركيية النشيياط التتيياري للمسييلمين، إال أنهييم لييم  حترروهييا ألنفسييهم فقييد مارسييها معهييم الهنييود والفيير 
واليهييود والصييينيون واليونييانيون، و يييرهم ميين األمييم وهيي ا دليييل عليي  روح اإلسييالم، اليي ي شييتع عليي  ممارسيية 
التتارة، وبظهور اإلسالم فقد بل ر العالقات التتارية بين الهند والتزيرة العربيية أكاير قيوة وصيالجة مميا أدى إلي  

بيية علي  السيواحل الهند ية سيماها الهنيود بيي)عربتو( كميا انتشار التاليات لرال البلدين، فقد انتشرت التاليات العر 
انتشرت التاليات الهند ية علي  سيواحل التزييرة العربيية، وكيان لهي ه التالييات دور فيي تطيوير العالقيات التتاريية 

 بين البلدين

  



 حارث يوسف عيس  اسم الطالب

 التطورات السياسية في البحرين  عنوان الرسالة أو األطروحة
1942- 1971 

 ماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تؤعييدُّ هيي ه الرسييالة هييي اسييتمرار لدراسيية سيياجقة فييي التييانبين السياسييي واالقتصييادي لدوليية البحييرين ، لريين هيي ه 
السياسيية فيي البحيرين الرسالة اقتصرت عل  التانيب السياسيي لسيعة الموةيوع، تطرقير الرسيالة إلي  التطيورات 

، وهييي محاوليية لدراسيية التطييورات السياسييية فييي مييدة  1971-1942خييال  المييدة التاريخييية الممتييدة مييا بييين 
تاريخية مهمة من تياريخ البحيرين ليم تأخي  مكانتهيا فيي الدراسيات األكاد ميية ، فرانير هي ه الدراسية هيي محاولية 

بدا يية مييدة قيييد الرسييالة وسيينة  1942سييبب اختيييار سيينة  متواةييعة لسييد هيي ا الفييرا  ميين تيياريخ البحييرين ، إنه 
نها يية لهييا  عييود لرونهييا بدا يية مرحليية جديييدة فييي تيياريخ البحييرين ، جسييبب تييولي الشيييخ سييلمان بيين حمييد  1971

رم ، وسنة  حصلر البحرين عل  استقاللها ، خال  مدة الدراسة تمكنر بريطانيا من جسط نفوذهيا فيي  1971الحؤ
  الوكيل والمستشار في البحرين ، فقد أصبحر السياسة الخارجية بييد الوكييل السياسيي ، البحرين وذل  من خال 

أما السياسة الداخلية فقد كانر بيد المستشار البريطاني .حوت الرسالة بين دفتيهيا علي  مقدمية وتمهييد وخمي  
الشييخ حميد بين عيسي   تناو  التمهيد نبي ة تاريخيية مين تياريخ البحيرين حتي  تيولي فصو  وخاتمة مع ملحقين .

رييم سيينة  ر الباحييث أهمييية كتاجيية التمهيييد ، وةييرورة الحييديث عيين هيي ه المييدة لمعرفيية مو ييا  1923الحؤ ، وقييدل
بريطانيا من البحرين من  سييطرتها علي  الهنيد ، فعقيدت سلسيلة متالحقية مين المعاهيدات واالتفاقييات ميع شييوب 

وا خاةعين للسيطرة البريطانية جاسم الحما ة البريطانيية ، ثيم البحرين والحكام في جقية إمارات الخلي  ، لري  كون
است لر بريطانيا ظرون الحرب العالمية األول  لري تتمكن من السيطرة التامة والقضاء علي  المنافسية الخارجيية 
فييي سيييطرتها عليي  البحييرين ، وبيي لر بريطانيييا جهييدًا للقضيياء عليي  الحركيية الوطنييية حتيي  لييو اةييطرت بريطانيييا 

 اء الحاكمإقص

 
  



 محمود شاكر مشعان اسم الطالب

 أهل ال مة في مصر خال  العصر الفاطمي عنوان الرسالة أو األطروحة
 (م1117-969 هي358-567

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

من الموروث في الاقافة اإلسالمية التي رسمها القرالن الرريم والحديث الشريا هيو التعاميل المنصيف العياد  ميع 
مسيتتيبا لنصيوك الشيريعة التيي دلير  jأهل ال مة عل  وفت العهيود والمواثييت التيي كتبهيا لهيم الرسيو  الريريم 

األ لب مسارا التزم جه الخلفاء والحكام المسلمون عليها اآل ات القرالنية الرريمة وقد أصبح ه ا المنه  في األعم 
من جعده والدولة الفاطمية واحدة من هي ه اليدو  اإلسيالمية التيي تعاملير ميع أبيرز عناصير أهيل ال مية مين دون 

 عناصر أخرى ملحقة بهم كالصابئة والمتو  جسبب خلو البالد المصرية من ه ه النحل.
ه ه الظاهرة وهي أن النصارى واليهود في مصر لم  كونوا متريافئين جالعيدد وثمة مسألة جديرة جالعنا ة تنبات من 

واألهمية  فال الب عل  أهل ال مة في مصر هم النصارى. قو  المقدسي في ه ه الظاهرة  وهو يترلم عن شمون 
 وعامة ذمته نصارى  قا  لهم القبط ويهود قليل((.))مصرل

ملميو  فيي الحيياة المصيرية عامية وفيي الدولية الفاطميية خاصية ،فيي وبناء عل  ه ه الحقيقة كان للنصارى أثر  -9
حين تص ر مساحة أثر اليهود في المقابل، لرن تعامل الدولة كان واحدا جالنسبة لرليهما مين حييث تريافم الفيرك 
ا فييي الخدميية  العاميية وحرييية العقيييدة ودور العبييادة ومعامليية أهييل ال ميية فييي العييالم اإلسييالمي مسييألة اختلفيير فيهيي

هم ةحية من ةحا ا اإلسيالم جميا لحقهيم  اآلراء وتباينر فيها الموا ا جاختالن المنطلقات والدوافع فمنهم من عدل
ميين صييور الظلييم واالةييطهاد المختلفيية عبيير العصييور وهييمالء المتعصييبون عليي  اإلسييالم ، وميينهم ميين نظيير إليي  

ل ال مة من جهة ومستعرةا مشياركتهم فيي الموةوع جمنظار واقعي مستشرفا تنظيم العالقات بين المسلمين و أه
معظييم نييواحي الحييياة فييي المتتمييع اإلسييالمي ميين جهيية أخييرى، وهييمالء هييم المنصييفون لإلسييالم، وبييين هيي ا وذا  

 تولدت فررة الرتاجة عن أهل ال مة في المتتمع اإلسالمي

 
  



 صادق فاةل ز ير اسم الطالب

 1970-1903ودوره السياسي في ليبيا محمود المنتصر  عنوان الرسالة أو األطروحة

 ماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تؤعييدُّ دراسيية الشخصيييات ميين الدراسييات التاريخييية المهميية، لمييا لهييا ميين دور كبييير فييي كشييف العديييد ميين الخفا ييا 
تركتيه فييي متتمعهييا ةييمن اإلطيار العلمييي الصييحيح، ولعييل والحقيائت التاريخييية، فضيياًل عين أثيير الشخصييية اليي ي 

دراسة الشخصيات السياسية من الزعماء والملو  من أهيم هي ه الدراسيات، اذ أنهيا توثيت ألحيداث سياسيية مهمية 
في تاريخ بلدانهم.ويعد محمود المنتصر واحدًا من ه ه الشخصيات، لش له منصب رئي  الحكومية الممقتية قبييل 

، ومرتين جعد إعالن االسيتقال  أي خيال  العهيد الملريي الليبيي 1951كانون األو   24يبيا في إعالن استقال  ل
، ومن هنا جاءت ه ه الدراسة لترشف النقاب عن ه ه الشخصية المهمية التيي أدت دورًا مهميًا 1969 -1951

هامه السياسية وقربه وفاعاًل في تاريخ ليبيا المعاصر.ومن أسباب اختياري لشخصية محمود المنتصر هو تنوع م
، وقيد تعير  إلي  هتيوم عنييف مين 1969 -1951من محمد إدري  السنوسي ملي  المملرية الليبيية المتحيدة 

عدد من السياسيين المعاصرين له في ليبيا ومصر، م يبين اثره الربير ومهمشين ألدائيه فيي بنياء الدولية الليبيية 
الدراسيية لتسيلط الضييوء علي  هيي ا الييدور وتضيعه فييي سييياقه الحدياية ميين البياحاين والمييمرخين. وليي ل  تيأتي هيي ه 

ُؤ أسهم في بناء دولة ليبيا الحدياة، وعنيدما نتصيفح الرتاجيات التاريخيية  المناسب، جصفة المنتصر زعيمًا سياسيًا
الليبية المعاصرة نتدها قد توقفير عنيد مرحلية العهيد الملريي، وبسيبب الوةيع السياسيي اليراهن فيي ليبييا أهملير 

ه ه المرحلة، وأمسر شخصيات النظام الملري في ليبييا عرةية إلي  الرايير مين التحرييا والت يييب، وهي ا دراسة 
ما فر  عل  الباحث مسيمولية البحيث العمييت عين هي ا التيزء مين تياريخ ليبييا المعاصير، بهيدن كشيف النقياب 

والت ييب، واجه الباحيث مصياعب عنها ووةع أثرها أمام أنظار المهتمين بتاريخ ه ه البالد، وبسبب ه ا اإلهما  
كبيرة في أنتاز ه ه الرسالة كونها تمال المحاولة األول  في الرتاجة عن ه ه الشخصية، إذ لم  سيبت أن تناولهيا 
جاحث أو كاتب سواء في ليبيا أو العراق أو أي مكان الخر، وهي مع ذل  محاولة متواةعة لسد شيء من الفيرا  

 في دراسات تاريخ ليبيا

 

 
  



 بيداء حيدر علي العبودي اسم الطالب

 حركة اإلسترداد  في األندل  مدينة طليطلة انموذجاً  عنوان الرسالة أو األطروحة
 1085-711هي   92-478)

 ماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ االسالمي القسم

الرجييل المسييلم الطيياعن فيي السيين و"المرحييل" ميين مكييان آلخيير ورد فيي حوليييات المليي  فرنانييدو الراجييع مو يا ذليي   ملخص الرسالة أو األطروحة
جسبب الزحف المسيحي في حركة االسترداد مخاطبًا ذل  المل  ال ي زحف عل  جبيل طيارق السيترداده مين أييدي 
المسلمين قائاًل ل" سيدي المل   ماذا فعلر حت  تطردني من هناا فقد طردنيي جيده  الملي  فرنانيدو الااليث عنيدما 

عليي  أشييبيلية، فتوجهيير ألعيييش جمدينيية شييربش، وبعييدها اسييتول  جييد  الفونسييو فطردنييي منهييا وذهبيير اسييتول  
ألعيش في جزيرة طريا وظننر أنها مكانًا المنًا، إل  أن زحف والد  المل  سانشيو فاسيتول  علي  جزييرة طرييا 

زه ألني  تعليم أنل أر  وطردني منها، وها أنا أعيش اآلن جتبل طارق وهيو الخير معقيل لنيا، وليي  جأمكياني تتياو 
 (.4اإلسالم تقع وراء البحر.... فأين  مكنني أن أذهب ا!!)

n تهيدن التيي ال -عل  الر م مملا فيها من رمزية واةيحة-تشير ه ه الروا ة بوةوح إل  طبيعة حركة االسترداد 
تماييل األيبرييية المإليي  اسييتعادة االر  فقييط، ومنمييا إليي  الييتخلص ميين الوجييود المييادي لجسييالم فييي شييبه التزيييرة 

صياًل مين فجاإلنسان المسلم، ول ل  كانر حركة االسيترداد جيزءًا مين حركية أكبير وهيي "صيراع األد يان" إن ليم ترين 
صييا  فصييو  "صييراع الحضييارات" وعليي  أر  تحتييل موقعييًا نييادرًا لييي  فييي ج رافيتهييا فقييط إنمييا فييي كونهييا حلقيية ات

 من  العصور القد مة حت  وقتنا الحاةرحضاري بين الشما  االوربي والقارة االفريقية و 

 
  

                                        

 



 مريم عبد علي حمدان الساعدي اسم الطالب

 السعودييية –العالقيييات العمانييية  عنوان الرسالة أو األطروحة

 (1932-1970) 

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ الحديث القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

ييرل فييي مراحييل زمنييية متعييددة انعكسيير اثييارهؤ عليي  المسييتقبل، جأهتمييام متزايييد تحظيي  العالقييات الدولييية  كموةييوع مر
وواسع النطاق من لدن المفررين والماقفين واألكاد ميين ،فضاًل عن اهتمام النخب القياد ة والممسسيات الرسيمية 

وليية، والتييي أسييهمر و يير الرسييمية، لميا لهييا مين تمييا  شيديد وعالقيية وثيقيية جالعدييد ميين مترييات السياسيية الد
بييدورها جالرشييف عيين العديييد ميين الخفا ييا والحقييائت التاريخييية التييي تخييص الييدو  وعالقاتهييا الخارجييية، امييا فيمييا 
 خص البحيث فيي العالقيات السياسيية الدوليية فيي منطقية الخليي  العربيي نتيد أن هي ه المنطقية اسيتقطبر انظيار 

حلقة وصل بين الشرق وال رب، ولعل ذل  كيان سيببًا فيي ظهيور العالم لما لها من اهمية استراتيتية جعلر منها 
العديد من الدراسات التي عالتر موةوع العالقات الدولية الخليتية مين مختليف النيواحي السياسيية واالقتصياد ة 
 واالجتماعية والتاريخية، وذل  ألن تل  العالقات الدولية تحدد الطريت التي تدر  بهيا كيل دولية مصيالحها، وتحيدد
أولوياتهيييا المرتبطييية جالسياسييية الخارجيييية، كميييا وتمييي  أوةييياعها الداخليييية وتوةيييح انعكاسيييتها علييي  التوانيييب 
السياسية واألقتصاد ة واالجتماعية، نتيتةع للمت يرات المختلفية والتيأثير المتبياد  الي ي تمارسيهؤ كيل دولية لتحقييت 

ية ميابين سيلطنة عميان والمملرية العربيية السيعود ة اهدافها اإلستراتيتية.اهتمر الرسالة بدراسة العالقات السياس
، كون هاتين الدولتين مين االطيران المهمية التيي تحيدد دور منطقية الخليي  العربيي فيي 1970-1932من عام 

ه ه المرحلة السياسية من مراحل تطور العالقيات الدوليية، فيي اعقياب المت ييرات الت ريية التيي طيرأت علي  واقيع 
ال مكن النظر اليها جمعز  عن النظام العالمي جأكمله، اذ تشكل هي ه اليدو  وحيدات سياسيية  تل  العالقات، والتي

لنظيييام اقليميييي  عيييد جيييزءًا مييين النظيييام العيييالمي، ومييين هنيييا تمييير دراسييية التفييياعالت والتيييأثيرات الدوليييية الداخليييية 
 روين الصراعات العربيةوالخارجية، والتي انعكسر عل  واقع تل  العالقات واجعادها الربيرة، وأسهمر في ت

 

 

 
  



 

 عمر سعدون حمود اسم الطالب

 اآلراء االقتصاد ة في كتاب المسند عنوان الرسالة أو األطروحة
 (لإلمام زيد بن علي )

 م739ه 122)

 الماجستير الشهادة

 2016 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

االقتصيياد ة والمالييية ميين الدراسييات الهاميية والمتميييزة فييي حييياة المتتمعييات االنسييانية عليي  تعييد دراسيية التوانييب 
مختلييف العصييور واألزمنيية، وقييد اعطيي  الييدين االسييالمي الحنيييف االهتمييام اهتمامييًا واسييعًا للقضييا ا االقتصيياد ة 

الواجبيات وميا  تيب تركيه  والمعامالت المالية التي تنظم عالقة االنسان مع الباري عز وجل، فيما  تيب فعليه مين
من المحرمات وه ا ما أكدت عليه الشريعة السمحة وحاولر ان تزرعه في نفو  المسيلمين. ومين هي ا المنطليت 
جييادر الفقهيياء والعلميياء المسييلمون فييي تصيينيف الرتييب التييي كييان لهييا األثيير الواةييح فييي إبييراز اليينه  االقتصييادي 

لييية التييي كييان لهييا األثيير فييي بنييية الفييرد المسييلم وميين ثييم بنييية االسييالمي ومعالتيية القضييا ا االقتصيياد ة والما
( الي ي ني ر حياتيه للحيت ولخدمية االنسيانية واصيالح المتتمع.ومن بين همالء الفقهاء اإلمام زييد بين عليي )

المتتمع عندما حل فيه الظلم واالستبداد من خيال  اسيتيالء االميويين علي  معظيم الميوارد االقتصياد ة للدولية لي ا 
م(، من الرتب الفقهية المهمة والنادرة في تل  739هي  122(، )ت عد كتاب )المسند( لالمام زيد بن علي ) ؤ 

الحقبة المبكرة بدا ة عصر التدوين التي عال  من خاللهيا قضيا ا اقتصياد ة ومعيامالت ماليية التيي كانير تميار  
( وبمييا رواه عيين ابيييه اإلمييام علييي بيين فييي اسييواق الدوليية االسييالمية.وهو منطلييت ميين كتيياب هللا وسيينة نبيييه )

( عين الحبييب ( عين اميير الميممنين عليي بين ابيي طاليب )الحسين وعن جده اإلمام الحسيين بين عليي )
( ومن ه ا المفهوم اتفت اهل العلم عل  ان التميع عدو ، ويعد كتاب المؤسندلالمام زييد بين المصطف  محمد )

 االقتصاد ة والمالية في حياة المسلمين. ( من الرتب التي عالتر التوانبعلي )
( و مرتنييي وهيي ا ممييا استهوانيلدراسيية اآلراء االقتصيياد ة والمالييية فييي كتيياب )المسييند( لالمييام زيييد بيين علييي )

السعادة لالطيالع علي  الرائيه الخاصية وميا رواه عين الجائيه واجيداده )علييهم افضيل الصيالة والسيالم( فيي المسيائل 
التي تهم حياة المسيلمين جميعًا.وقيد كيان لالسيتاذ المشيرن اليدكتور مقتيدر حميدان الربيسيي االقتصاد ة والمالية 

األثر الربير والفاعل في اختيار ه ا الموةوع ال ي شدني في الر بية الي  لدراسية اآلراء االقتصياد ة والماليية فيي 
 (.مسند االمام زيد بن علي )

 
  



 إنعام صافي عبد جاسم الربيعي اسم الطالب

 دراسة في أحوالها العامة  مدينة جوين عنوان الرسالة أو األطروحة
 من القرن األول الهجري حتى نهاية القرن الثامن الهجري  

 دكتوراه الشهادة

 2016 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

إل  ت ييير هائيل فيي بنائهيا الميدني وعلي  جمييع األصيعدة،  فيهااإلسالم  نتشارجعد اشهدت مدن العالم اإلسالمي 
جمزيية تفوقير علي   يرهيا مين المزا يا مميا جعلهيا محيط اهتميام الرتياب  امتازتومما يلفر االنتباه إن المرحلة قد 

يي لوالبيياحاين وهييي  العييالم اإلسييالمي ومدنييه جييالعلوم والمعييارن والفنييون اآلداب التييي اتصييفر معظمهييا جالطيياجع  شؤ
من عمر األمة اإلسالمية جالعصور ال هبيية لميا حملتيه مين تطيور ه ه الفترة المي مما شتعهم عل  تسمية اإلس

 واجتماعييييًا ، وقيييد تسييياجقر الميييدن للظهيييور جمظهييير الميييدن المزدهيييرة علميييياً وفيييي جمييييع التوانيييبهائيييل لميييدنها  
 كالشيام، ومصير، والم يربحواةير االخيرى  الو المدن و ومذا ما تتاوزنا الرالم عن حاةرة الخالفة ج داد  واقتصاد اً 
ازدهرت فيها العلوم المختلفية  إذ ، واتتهنا جأنظارنا صوب المشرق إل  إقليم  خراسان ومدنه ورساتيقهواالندل  

ر فيي هي ا صينف الني ا ، وقيد هياهمأكبير التامعيات فيي العيالم اإلسيالمي و أحت  أصبحر نيسابور ومدارسها  مين 
تعطي الباحاين من در ما تمل  من كنوز العليم والمعرفية،إذ  تزا ات والبحوث إال أنها ما المتا  الراير من الدراس

زوا يا نيسيابور جي بر أنظارنيا  حدد زا  فيها الراير من الزوا يا والتوانيب ميا  سيتحت البحيث والدراسية، وفيي أيما 
حيافزا ومشيتعا علي  دراسيتها ومميا علومها وتنوع معارفها وثقافية أبنائهيا، فرانير وفرة مدينة عريقة شدتنا إليها ب

سيعاد هيادي حسين الطيائي اذ اقترحير  أ.د. سعدني قوله إن فررة دراسيتها كانير بتشيتيع مين أسيتاذتي الفاةيلة 
جيوين تلي  المدينية التيي تعيد الرسيتاق الراجيع مين رسياتيت  عليه مشكورًة  دراستها وأميدتني جأسيباب الوليوج فيهيا.

، فهيي مدينية اجتمعير بهيا أسيباب التميدن، ألنهيا وطبيعياً  الموقع المهم ج رافيياً  حد كوره المهمة ذاتأنيسابور، و 
ثة متطورة، دخل إليها الدين اإلسيالمي رذات زراعة وصناعة قائمة، وتتارة راجحة رائتة،وثقافة عامرة وعلوم متوا

االهتميام جيالعلوم ،وكيان متطيورة ثقافتهيا، وعملير متتمعهيا حتي  أصيبحر مدينية إسيالمية  مللفه ب حضارتها، وج
 اإلسالمية

 

 
  



 

 مصطف  كامل محمد حمزة الشباني اسم الطالب

 الحركة الفررية في األندل  من خال  كتاب نفح الطيب من  صن األندل  الرطيب عنوان الرسالة أو األطروحة
 وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ألحمد بن محمد المقري التلمساني 
 م1008-م755هي  399-هي138)

 الدكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

وقد تضمنر النتيائ  المنباقية عين دراسيتنا لموةيوع " الحركية الفرريية فيي األنيدل  مين خيال  كتياب نفيح الطييب 
معتبيًا بلسيان اليدين بين الخطييب ،  للمقري ".ففي بدا ة البحث وال ي كان عن حياة وسيرة المقري نلحظ أنه كيان

جحيث قلده في طريقته االنشائية ويحفظ الراير من رسائله وشعره، كيان ذلي  دافعيًا مهميًا إلي  كتاجية ممليف عنيه، 
وخاصيية ان المقييري كييان لييه احسييا  قييوي جال ربيية والوحشيية الليي ين احيي  بهمييا مالييه األعليي  " لسييان الييدين بيين 

وكان المقري ك يره من الم اربة  حي  جميدى إهميا  المشيارقة للتيراث األندلسيي الخطيب " حينما لتأ إل  الم رب.
او الم ربييي، وكييان ذليي  االهمييا  فييي القييد م لجعتييداد جالاقافيية اإلسييالمية المشييرقية، امييا فييي عصيير المقييري فرييان 

إلي  مين  سببه ةعف الاقافة العامة ، وحسب  ان تتد لسيان اليدين وهيو مين هيو فيي الم يرب واالنيدل  محتاجياً 
 عرن المشارقة جه ويحدثهم عن اخباره. وله ا وجد المقري ان كتاجه مملف جامع شامل  حقت ه ا ال ر  وكيان 
المقري  قصد في البدا ة من تأليفه ان  قصره عل  حياة ابن الخطيب ال رناطي ثم رالى من تمام الفائدة ان  كتب 

يب اجل  واوةح وفي الوقر نفسه كان الرتاب  حقيت عن تاريخ األندل  وحضارته لترون الصورة عن ابن الخط
بيان الصلة الاقافيية بيين المشيرق والم رب.وقيد قسيم المقيري كتاجيه إلي  قسيمين ل القسيم االو  يتعليت جاالنيدل  
وتاريخها العام والقسم الااني ل في التعريا بلسان الدين بين الخطييب وفيي كيل قسيم مين هي ين القسيمين ثمانيية 

عتماد الباحث عل  قسم األو  النه حفيل جيالراير مين المعلوميات والنصيوك الهامية عين تياريخ فصو  وقد كان ا
األندل  ومنها جطبيعة الحا  دور األندل  في ازدهار الحركة الفررية ةمن مدة البحيث واخي ت منيه تيراجم كايير 

واسيتند الباحيث الييه فيي  من العلماء واالدجاء في األندل  ، وقد اسهم الرتياب فيي ت طيية كايير مين نقياط البحيث
 العديد من التوانب المتعلقة جازدهار وتطور العلوم في األندل .
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 وسام هادي عكار التميمي اسم الطالب

  1958عزيز شريفودوره الفرري و السياسي في العراق حت  عام  عنوان الرسالة أو األطروحة

 الماجستير الشهادة

 2010 السنة

 الحديثالتاريخ  القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

األمر ال ي انعك  علي  شخصييته ، فاتصيفر جيااللتزام  انحدر عزيز شريا من أسرة دينية محترمة في عنة ، 
والماييابرة فييي عملييه وفييي عالقتييه ، ولريين الييوازع الييديني لييم  قيييد أفرييار عزيييز شييريا ، وأصييبح منفتحييًا لجفرييار 

   .  والتيارات السياسية السائدة الن ا

تأثر عزيز شريا ، جالتيار القومي وأعتب ببعض الشخصيات الوطنيية أمايا  جعفير أبيو اليتمن وسيليمان فيضيي  
البريطانيية لعيام  –وعبر عن ذل  من خيال  مشياركته فيي التظياهرات المناهضية للصيهيونية ، وللمعاهيدة العراقيية 

، فرانر تل  التظاهرات الب رة السياسية الصحيحة في حياتيه ، التيي أثيرت فيي صيقل شخصييته وتوجيهيا  1930
الوجهة الوطنية الصحيحة .  يبدو أن التيار القومي لم  كن يلبي طموح وأفرار عزيز شريا ، فاتته نحيو التييار 

يديولوجييية القومييية حيياًل لهييا ، فرييان أنموذجييًا للماركسييية الماركسييي كتعبييير عيين أزميية فررييية لييم  تييد إطييار اإل
الوسيطية ، متأثرًا جالفرر الفابي ال ي  قبل الرأي األخير، وعيدم المتازفية جالعميل السياسيي ، فحميل عزييز شيريا 
فرييرًا سياسيييًا تقييدميا ، وعييدل الد مقراطييية واالصييالح االجتميياعي أسييا  ألي أصييالح سياسييي، جحيييث  قييوم عليي  

 يية الوافييية لمصييالح الشييعب ، ونشيير الييوعي السياسييي جطريقييةع عصييرية بييينهم ، والسييعي للتعدد يية الحزبييية العنا
والحياة البرلمانية النزيهية ، وهي ه األفريار جسيدها عنيد االنضيمام إلي  ترتيل سياسيي  ضيم متموعية مين الشيباب  

بيية النظييام الرجعييي والوجييود اليي ين لييم ينتمييوا إليي  فريير سياسييي واحييد ، ولريين جمعهييم مشييروع محييدد وهييو محار 
البريطياني فيي العيراق وهيي ا الترتيل هيو جماعية األهييالي . تمييز عزييز شيريا أثنيياء عمليه سيواء أكيان محاميييًا أم 
قاةيييًا، جالنزاهيية واالسييتقامة واإلنسييانية وتفضيييل مصييلحة وطنييه عليي  مصييالحه الشخصييية ، فضيياًل عيين عالقتييه 

، عل  الر م من السيلبيات  1936زيز شريا انقالب جكر صدقي في الواسعة ببعض الحقوقيين العالميين .أيد ع
التييي رافقيير ذليي  االنقييالب ، فانتخييب نائبييًا  جييالمتل  النيييابي فييي الييوزارة السييليمانية ، وكشييفر خطاجاتييه داخييل 
المتليي  عيين متاجعاتييه الشييديدة للواقييع االجتميياعي المييزري، اليي ي  عيياني منييه الشييعب العراقييي، منتقيييدًا األداء 

حكومي والسيما مسألة الفساد اإلداري والميالي، فليم تقتصير أطروحاتيه علي  أظهيار السيلبيات ؛بيل كانير تشيمل ال
جعض المعالتات علي  وفيت أسي  علميية رصيينة ، كميا اتسيمر مناقشياته جيالترأة الوطنيية الصيادقة فرانير جيلل 

 مما يد  عل  نزاهته ووطنيته    ليهاأسئلته واستفساراته موجهة إل   الوزراء من جماعة األهالي التي ينتمي إ

 

 

 



 محمد جاسم حمزة الدليمي اسم الطالب

 النظم العسكرية عند ال زنويين عنوان الرسالة أو األطروحة
 م(1186م ي962هي   582هي ي 351) من 

 دكتوراه الشهادة

 2010 السنة

 التاريخ اإلسالمي القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

يي 351كان الهدن من ه ه الدراسة استعرا  النظم العسكرية للتيش ال زنوي في الحقبة التاريخيية الممتيدة مين 
 م وسلطنا الضوء ب ل  عل  التوانب اآلتية ل 1186م ي 692هي   582

 زنية أواًل ل عنير ه ه الدراسة جالنظم العسكرية عند ال زنويين وهي حقبة تراد ترون مين الحقيب التيي ميرت بهيا 
والمشيرق اإلسيالمي جميا فييه الهنيد وبيالد ميا وراء النهير فيي تاريخهيا العسيكري والسياسيي وتوصيلر إلي  النتييائ  
التالية .ثانيًا ل يبدو أن قيام اإلمارة ال زنوية كان عل  أنقا  اإلميارة السيامانية ، ولرين نشيأتها تعيد ةيرورة مين 

ا وراء النهيير والهنييد ، إذ نتحيير اإلمييارة ال زنوييية فييي إعييادة الناحييية العسييكرية والسياسييية السيييما  زنيية وبييالد ميي
تنظيم التبهة اإلسالمية بوجه األعداء وخاصة الهند ، إذ إنهيم فيي ذلي  الوقير شيكلوا خطيرًا عسيكريًا دائميًا علي  
بييالد المسييلمين ، فييإن وجييود تنظيييم عسييكري قييوي فييي  زنيية أصييبح حيياجزًا لحفييظ وحما يية الييبالد اإلسييالمية ميين 

اتهم ومةييعافهم فييي مواجهيية التيييش  اإلسييالمي فييي المنطقيية هيي ا ميين جهيية وفييتح أكايير مييدن الهنييد ونشيير تهديييد
اإلسالم فيه ثالاًا ل من  بدا ة تأسي  اإلميارة ال زنويية ظهيرت أهميية دييوان العير  لحاجية ةيرورية فيي التنظييم 

ريين جمييرور الييزمن والت يييرات التييي العسييكري واإلداري عليي  اليير م ميين هيي ا الييديوان كييان جسيييطًا فييي ذليي  الوقيير ول
حصلر عل  الممسسة العسكرية ال زنويية أصيبح ديوانيًا مترياماًل وكيان ليه دور جيارز فيي تنظييم الهيكيل العسيكري 
واإلداري في داخل اإلمارة ال زنوية .راجعًا ل مدى نتاح التيش ال زنوي أو فشله في تحقيت األهيدان التيي رسيمها 

 ين شكلوا ه ا التيشله السالطين ال زنويون ال 
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تعؤد مدينة ترم  من المدن المهمة في المشرق اإلسالمي جسبب وقوعها عل  نهير جيحيون، مين جانبيه الشيرقي. 
فقييد شييهدت هيي ه المدينيية أحييداثًا سياسييية وعسييكرية مهميية منيي  بييدأ الفييتح العربييي اإلسييالمي لهييا، وحتيي  احييتال  

عل  ه ه المدينة، إذ كانر مسرحًا ألحيداث  الم و  لها ولمعظم بالد ما وراء النهر.فلقد تر  العامل السياسي أثره
سياسية وعسكرية عدة عبر الحقب الزمنيية المختلفية التيي ميرت بهيا، وييأتي ذلي  جسيبب أهميتهيا كمينياء للسيفن 

ال ي  عد معبيرًا للقيوى المتنازعية حيو   -كما أشرنا النفاً –ولرونها كانر حصنًا منيعًا، ولموقعها عل  نهر جيحون 
.لقيد كانير مدينية ترمي  جمااجية حلقية وصيل ميع الميدن المتياورة لهيا، فعلي  الير م مين أنهيا ليم مصالحها وأهدافها

تشهد أحداث تاريخية عل  أراةيها في كايير مين األحييان، إال أنهيا كانير تعيدل ملتيًأ وحصينًا منيعيًا لقيوى عدييدة، 
اء النهير، فرييل مدينيية كانيير وهي ا مييا سييون نالحظييه فيي مرحليية الفتوحييات اإلسييالمية إلقلييم خراسييان وبييالد مييا ور 

مرتبطيية جيياألخرى، وكييل مدينيية كانيير تعييد مفتاحييًا لجخييرى، فالخطيية العسييكرية التييي وةييعها العييرب المسييلمون 
الفاتحون كانر موحيدة فيي معظيم اليبالد التيي ميروا بهيا، وهي ا جالتأكييد ينطبيت علي  مدينية ترمي  التيي كانير تعيد 

م من ذل  فقد تبوأت مدينة ترمي  مكانية دينيية وعلميية كبييرة، فبيرز فيهيا مفتاحًا لما  تاورها من البالد.وعل  الر 
العديد من أهل الفرر والعلم وفيي االختصاصيات كافية، إال أن العليوم الدينيية كيان لهيا التيزء األكبير والحيظ األوفير 

اإلسييالمية حتيي  عييدتل القاعييدة األساسييية التييي بنييير عليهييا جقييية العلييوم. والتييي انتفعيير منهييا معظييم األمصييار 
 المتاورة لها، فران لها دور كبير في ارتقاء المستوى الاقافي والعلمي فيها
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فأن اإلسالم  قر جقوة وحدة البشرية واختالن النا  فيما يترلميون مين ل يات أو ينتميون إلييه مين شيعوب يهيدن 
شييخص بوصييفه منهييا إليي  معرفيية جعضييهم جعضييًا ال  ييير. إذا إن ذليي  االخييتالن ال  عبيير عيين أي شيييء خيياك ل

إنسييانًا، ألن هللا سييبحانه وتعييال  خلييت الخلييت ميين أصييل واحييد، وجعييل األصييل فييي العالقيية بييين النييا  التعييارن 
يا  رياوالمحبة واإلخاء والسلم وب ل  ترون الحروب أمرًا عارةًا ، قا  سيبحانه وتعيال    يا النهيا ؤ  أريُّهر نرياكؤم ِإنه لرق  ين خر  مِل

عرل نراكؤم   ورأؤنار  ذركررع  جر عؤوًبا ور قربراِئلر  شؤ فؤوا ور مررؤم   ِإنه  ِلترعرارر اكؤم   َّللاهِ  ِعندر  أرك رر ر  ِإنه  أرت قر ِليمَ  َّللاه ِبييرَ  عر ، ويقيو  الرسيو  الريريم (5){خر
بيي )صل  هللا عليه واله وسلم( ل )) ا أيها النا  أال إن ربكم عزه وجل واحد، أال ومن أجاكم واحيد، أال ال فضيل لعر 

عل  أعتمي، أال ال فضل ألسود عل  أحمر إال جالتقوىيإن اإلسيالم  عيد الطائفية اليهود ية والمسييحية أهيل د انيات 
سماوية حت  ومن لم  كن ه ا االعتبار متباداًل، إذ لم  عرن عن اإلسيالم انيه ةييت أو اجبير أحيدًا مين اي طائفية 

مين أميره أو المهادنية العقد ية ليه ولرين جميا رسيمه فيي عل  اعتناق اإلسالم، فلقد اسيتوعب الخيالن ال جيالتهوين 
جياب المعيامالت مين تعيياليم تسيمح جالتواصيل والتيراحم عليي  الير م مين خيالن المعتقييد،  قيو  المستشيرق تومييا  
 ارنولييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدل 
))لم نسمع عن ا ة محاولة مدبرة إلر ام  ير المسلمين عل  قبو  اإلسالم أو عن أي اةطهاد مينظم قصيد منيه 

فاإلسالم لم  قم عل  اةطهاد مخالفيه أو مصادرة حقوقهم أو تحيويلهم جيالرره عين   )لدين المسيحي((استئصا  ا
عقائييدهم، أو المسييا  التييائر جييأموالهم وأعراةييهم ودمييائهم.إن التسييامح فييي اإلسييالم عبيير عصييوره التاريخييية 

مح والتعيا ش بيين فئيات وخاصة في األندل  كان عل  أسا  متين في أسطع معانييه، فقيد شيكل أنموذجيا للتسيا
المتتمع من عرب وبربر ومستعربين وموليدين وميوالي وصيقالبة و ييرهم مين الفئيات االجتماعيية التيي وفيدت مين 

 مختلف جقاع األر ، لتنصهر ةمن بوتقة اجتماعية امتازت جخصائص حضارية مشتركة.
عامييل تالفقهيياء اتتيياه أهييل الرتيياب، حيييث والحقيقيية التاريخييية تقييو ل إن المتتمييع األندلسييي تتيياوز فتيياوى جعييض 

تعالء المسييلمون مييع كييل الطوائييف عليي  أسييا  مبييدأ االنفتيياح عليي  اآلخيير واحتييرام ثوابتييه جعيييدًا عيين أشييكا  االسيي
 والتربر
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 م(1030
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 عد الدور السياسي والعسكري جتانبيه اال تابي والسلبي والي ي مارسيته القبائيل العربيية والسييما القبائيل اليمانيية 
األندل  من الدراسات التاريخية المهمة ، فقد شهدت ه ه القبائل اليمانية أحداثا سياسية وعسيكرية فيي في بالد 

-138م مرورا جعصير االميارة ) 710هي   92 ا ة األهمية من  بدء الفتح العربي اإلسالمي لبالد األندل  سنة 
 م ( .1030-928هي 422-316م ( ، وعصر الخالفة )928-755هي 316

العاميل السياسيي والعسيكري واالجتمياعي ليبالد األنيدل  أثيره علي  هي ه القبائيل اليمانيية ، اذ كانير بيالد  فقد تير 
األندل  مسرحا الحداث وتطورات عدة عل  الصعيد السياسيي والعسيكري بيل حتي  علي  الصيعيد الحضياري وعبير 

همييية التاريخييية والت رافييية التييي العهييود الزمنييية المختلفيية التييي مييرت بهييا بييالد األنييدل  ، ويييأتي ذليي  جسييبب األ
تمتعر بها ه ه البالد .لقد كانر القبائل اليمانية من القبائل التيي قيدر لهيا أن تصيل إلي  دفية الحكيم ثيم اإلمسيا  
بزمام السلطة الفعلية في مرحلة من مراحل تاريخ وجودها في بالد األندل  ، والسيما خال  عصير الفيتح وعصير 

م( ، وقد تمكنر ه ه القبائل وخيال  هي ه المرحلية التاريخيية مين تحقييت نتياح 755-711هي 138-92الوالة ) 
سياسي وحضاري وفرري ملمو  .لقد اتسمر المحاوالت السياسية لبعض األمراء والخلفاء األمويين ممين حكميوا 

جقيية القبائيل  بالد األندل  بتقريب ه ه القبائل ال  جانبهم وكسب تأييدهم كأي قبيلة أخرى ولرن جشكل اكبير مين
األخرى ، وذل  من أجل االستفادة من قدراتهم السياسية والعسكرية لتحقيت أهيدافها التيي تصيبو إليهيا ، وهي ا ميا 

ومن جهة أخرى نتيد وبشيكل واةيح حيرك أميراء وخلفياء السيلطة االمويية ون نتناوله خال  فصو  الرسالة . س
جمييع النيواحي ومين خيال  مينحهم االمتييازات وحقيوق كبييرة في العاصمة قرطبة الن ا  به ه القبائل اليمانيية مين 

وواسعة ، حت  برز واشتهر عدد من أفرادها ممن هم من اهل الخبرة والمقدرة العسكرية والسياسية والعلميية ، إذ 
تمكنر ه ه القبائل ومن خال  الدور المشيرن الي ي مارسيه عيدد مين أفرادهيا أن تسيتل موا يا وبطيوالت وطيدت 

 ركان االمارة والخالفة االموية خال  المراحل التاريخية من وجودها عل  أر  األندل بوساطتها أ
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 2010 السنة

 الحديث التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الن معظييم  1932-1920اختييرت هيي ا الدراسيية لجوةيياع السياسييية واإلدارييية واألجتماعييية واالقتصيياد ة للحليية 
البيياحاين ركييزوا عليي  فتييرات زمنييية ، وان تطرقييوا إليهييا لييم يركييزوا إليي  عليي  مييدن محييدودة ماييل الديوانييية والنتييف 

م ألنها فترة حرجية فيي تياريخ العيراق 1932-م1920ة الحلة في سنوات االنتداب وكربالء ، فارتأير دراسة مدين
المعاصر. تركزت ه ه الدراسة عل  األوةاع السياسية واالدارية واالجتماعيية واالقتصياد ة ، لليواء الحلية . واجيه 

اسيتطاعته  الباحث صعوبات كايرة في الرسالة منها صعوبة الحصيو  علي  المصيادر جسيبب الوةيع اليراهن وعيدم
السفر إل  المناطت األخرى من المدن للحصو  عل  المصادر والوثائت وحرق المكتبات الرئيسية ، منها المكتبية 
الوطنييية والمركزييية. وعنييد مراجعتييي المكتبيية الوطنييية لييم اسييتطع الحصييو  عليي  الوثييائت والتقييارير جسييبب الضييرر 

محميود ابيو خميرة مين الحصيو  علي  المخطوطيات التيي ال ي أصابها . ولم  سعفني جعض أهالي الحلة والسييما 
 متلرها وحصلر عليها من مركز الوثائت في الحلة ، والسيد محمود حسيان مرجيان الي ي أعيانني جياألطالع علي  
مخطوطة واحدة. أما المصادر التي اعتمدت عليها في البحث في مقدمتها كتيب عبيد اليرزاق الحسيني مايل تياريخ 

رى وتاريخ الوزارت العراقية ، تاريخ العراق السياسي ، تياريخ الصيحافة العراقيية  والعيراق قيد ما الاورة العراقية الرب
وحدياا وك ل  كتاب عبد هللا فيا  الاورة العراقية الربرى، وكتاب فرييت مزهير ال  فرعيون الحقيائت الناصيعة لايورة 

 ، وكتاب وارنولدولسن بالد ما بين النهرين بين والئين .  1920
والعديييد ميين المصييادر األخييرى وعييدد  ييير قليييل ميين الصييحف الصييادرة فييي جابييل التييي أ نيير البحييث  -11

جاألوةاع اإلدارية والسييما الميدن والقيرى منهيا جرييدة التنيائن وجرييدة حميورابي و اليدليل العراقيي الرسيمي لسينة 
ضييرائب، أميا المراجيع التيي أ نيير أفيادني فيي األوةياع اإلداريية واإلداريييين واألميور الزراعيية والتتاريية وال 1936

الباحث في االوةاع االجتماعية منها متلة التراث الشيعبي ، وب يداد ات منهيا العيادات والتقالييد األجتماعيية وأهيم 
المراجييع التييي أ نيير البحييث منهييا عبييا  العييزواي ،عشييائر العييراق ،وتيياريخ النخيييل فييي العييراق، ويييون  إبييراهيم 

ة ، وثييامر عبييد المحسيين العييامري ،موسييوعة العشييائر العراقييية، وعبييد التبييار فييار  السييامرائي ، العشييائر العراقييي
،عامان في الفرات األوسط، أما الرسائل واألطاريح التامعية فأنها أ نر الرسالة وخاصة في مقدمتها رسيالة كيريم 

العييراق فييي  وسييتار نييوري العبييودي الحييياة االجتماعييية فييي 1958-1932حيييدر خضييير تيياريخ الشييرطة العراقييية 
، وعيياد  مييرزة هييادي متطلبييات تحقيييت النقييل ةييمن التصييميم األساسييي لمدينيية 1932-1920مرحليية األنتييداب 

 1932- 1914الحلة، وعماد أحمد التواهري تاريخ مشكلة األراةي في العراق 
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شييهد العييراق فييي العهييد العاميياني األخييير تشييكيل أحييزاب وجمعيييات مختلفيية ، كييان لهييا حضييور فاعييل فييي السيياحة 
السياسييية وشيييمونها السياسيييية النييي ا  ، بداللييية ميييا خللفتيييه وراءهيييا مييين نشييياطات سياسيييية واةيييحة فيييي معتييير  

وشتونها. والسيما في العقدين األو  والااني من القرن الماةي.  مكن أن تعدل أساسًا لنشوء فرر سياسي مينظم 
، مملا دفع النخبية العراقيية إلي  االنخيراط فيي العميل الحزبيي ، واعتنياق أفرياره السياسيية واالجتماعيية المتباينية ، 

. وقيد أتياح قيانون األحيزاب 1921الب  23الدولية العراقيية الحدياية فيي  وممارستهم له جصورة علنية جعيد تشيكيل
، الفرصيية ألحييزاب سياسييية فييي أن تمييار  نشيياطها وتييمدي دورهييا  1922تمييوز  2والتمعيييات اليي ي صييدر فييي 

جإشران الدولة ورقابتها.وال ش  في أن حزب النهضة العراقية كان واحدًا من تلي  األحيزاب التيي كيان لهيا حضيورًا 
السيياحة السياسييية النيي ا  ، إذ عمييل جمييا ألييزم جييه نفسييه ميين منهيياج وطنييي ، وأدى دوره جأمانيية ، جحسييب فييي 

منطلقاته الفرريية فيي ظيرون حرجية مين عهيد االنتيداب البريطياني علي  العيراق ، وفيي حقبية زمنيية ال تخليو مين 
والتوجهيات الوطنيية والقوميية  صعوبات العمل الحزبيي ، والسييما ومن الحيزب عؤيده مين أصيحاب األفريار التقدميية ،

واإلنسانية في حينها ، التي اتضحر لمحاتها في الساحة السياسية الن ا  ، جحيث استطاع الحزب ان يمثر علي  
قطاعات من الرأي العام العراقي. إن أهمية الدور اإل تابي ال ي اظطلع الحزب ونخبه العاملة جأداءه حيا  قضيا ا 

الوطنية والقومية واإلقليمية والدولية ،  ر  في نفسي الر بة وشتعني علي  اختيياره البلد السياسية في جوانبها 
موةوعًا له ه الدراسة.وقد تطلبر المادة التاريخية العلمية التي تتمعر لديل ، أن أتبع منهتًا تاريخيًا قائمًا عل  

المختلفيية ميين دراسييات وصييحف  عيير  األحييداث والوقييائع التاريخييية وتحليلهييا ، جييالرجوع إليي  مصييادرها األساسييية
ومتالت ووثائت ، للوقون عل  واقيع الحيدث ، جهيد اإلمكيان ، واإلقتيراب مين حقيقتيه التاريخيية جالنقيل والتوثييت 

 والموازنة والتحليل

 

 
  



 

 حسين محمد فائت اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 البصرة حرب في العترة لسيد والنصرة التمل

 )م 1211 /ه 314 ث( المفيد للشيخ

 ةتاريخي تحليلير دراسر((

 الماجستير الشهادة

 2016 السنة

 اإلسالمي التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

 ذلي  فضيالء مين رً  ا ومعيش العمماءاألعييان مين طائفية عصير كيل في لو أقام إنو الدين ى ا عم  تعال  هللا نعم من

 ، منياجعو أجيل مين انباقيا ، اً  عظييم اً  رث ا وت ىائمية ثيروة لنيا وتركيوا ، قواعيده وشييدوا مدارسيتيم فأحسينوا ، األوان
 وجعل ره ا ث هللا طيب )م 1211 / ى 314 ت(المفيد الشيخ ، األف اذ ىمالء ومن. روافده وأصف 

 الرجيا  مين  عيد اذ ، عصيره فيي الزعمياء وأحد اليتري  الخام  و ربع ا ا  القرنين أعالم من عمم وىو ، ماواه التنة

 جمساعدة موفت اختيار وىو ى ا مصنفو الختيار دعاني مما حياتو سنين مدار عم  والتصنيف العمم في برعوا ال ين

  تميع وخاصيةإنو موةيوع فيي يبحيث طاليب كيأي الصيعوبات جعض واجيتني وقد جمعة شياب نعمو الدكتور األستاذ

 إل  الرجوع إل  قادني ى ا ألن الحديث وعمم الرجا  وعمم التاريخ عمم بين

  خيو  الي ي الماجسيتير طاليب عمي  جالسييل وليي  و يرىا الاالث العموم ى ه في المتخصصة المصادر من العديد

 في األول  لممرة األكاد مي العممي البحث تتربة

 والمصادر المني  في الصعاب تتاوز من هللا جفضل تمكنر ذل  كل ومع ، حياته
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