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

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

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

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

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

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

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

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

    0اليت دعـا أألسـالم اليها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 0أملعلومات الدولية وغريها

 
  



 
 

 سينـاء كاظـم حسن السراجي  اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 

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

 

 املاجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فيها شخصية حسان ودوره الفاعل يف اخلالفة االموية قدر املستطاع.



 
 

 

 
 

  



 
 

 حممود شكر اجلبوري نصري ن

عنوان الرسالة أو 
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 (1963-1958اخلارجية يف ضوء مقررات جملس الوزراء)السياسة 

 املاجستري الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

لتوجهات ومصاحل بريطانيا اليت كبلت العراق مبجموعة من املعاهدات اجلائرة اليت 

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

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

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

مع بريطانيا والواليات املتحدة االمريكية واختاذه مسارًا سياسيًا خمتلفًا عن مساره 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

 العراقي من قرارات بهذا الشأن . 
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ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

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

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

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

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

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

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

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

 الحظت بان هناك حركة مكتبية كبرية وتتوافر 

املصادر التارخيية بصورة واسعة وخاصة مكتبة األسد واملكتبة الظاهرية ومكتبة  

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

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

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

 بعد وفاة استاذي العزيز املرحوم حسني علي الداقوقي. 

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

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

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

 االنتقال والطرق والظروف العامة االخرى.

امتة,استعرض وجاءت خطة البحث مقسمةعلى مقدمة وفصول اربعة وخ

 موجزها: 

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

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

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

 من القبائل العربية وغريها من العناصر السكانية األخرى.مزجيًا 

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

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

فيها وكيف كانت احلياة حكم هذه املدينة قبل األسالم والتطورات السياسية 

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

وخروج حركات املعارضة للدولة العباسية اجلديدة وخاصة عندما توىل ابو جعفر 

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

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

 ةالىنهاية خالفة اخلليفة املامون باعتبار الفرتة الذهبية للخالفة العباسية القوي

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

العباسيني مبقاليد احلكم والنين اخذت االحداث املهمة فقط يف زمن هوالء 

  اخللفاء.

 
 

  



 
 

 عبد الكريم خيطان حسن الياسري اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 دولة بين هود يف سرقسطة 

 م 1139ـ  1039هـ/  534ـ 431

 الدكتوراه الشهادة

 2004 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

الرساليون الثوريون يف عصر االسالم االول حركة الدعوة لنشر  اأُلَولتبنى الفاحتون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 يف تأسيس ممالك وحكومات يف والياتهم.  يفكرون

القرن اخلامس اهلجري/  بدايةوهكذا انهارت اخلالفة األموية يف األندلس منذ 

احلادي عشـر امليالدي، وسـقطت األندلس فريسة االضطراب والفوضى فكانت فتنة 

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

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

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

 الثقايف والعلمي بعد فقدانها مركزها السياسي واالقتصادي والعمراني. 

تربد بالعواصف وعند مالحظة حمنة االندلس حتلق فوق مسائه املظلمة غيوم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 عمرها. 

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

بعد وفاة احلاجب املنصور هذا اجلهاز الذي كان  السيماجهاز السلطة املركزية 

وصعوبات داخل العاصمة تبعده يف التفرغ ملعاجلة املشاكل اليت  كالتمنشغال مبش

حتدث خارج العاصمة فسادت االندلس بعد سقوطها اخلالفة حالة من االرتباك 

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

الدول تفاوتت قوتها وأهيمتها ومساحتها ودورها يف احداث االندلس، وكان 

 بعضها يرتبص ليحوز ما بيد غريه من االمراء. 

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

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

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

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

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

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

 صموا جبرمية اخليانة العظمى. وأوقات احلرب ومل ي

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

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

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

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

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

 واختذوا مجيع مظاهر الدولة من التلقب بألقاب اخلالفة ومن احلجابة والوزارة. 
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 األطروحة

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

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

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

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

                                        

 



 
 

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

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

 النهما تدل على ذات االنسان ال نوعيته .

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

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

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

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

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

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

 له اكرب االثر يف تكوين رجاله .

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

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

 مر العصور .

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

 والرأي واحلكمة .

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

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

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

. 

 ومن أهم الدوافع واالسباب الختيار املوضوع هي :

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

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

 وبذل الغالي والرخيص يف سبيل االسالم .

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

 وشيدت صرحه .

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

 مشوخها الرائع .

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

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

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

 حياتها وال سيما مرحلة الطفولة والشباب وغريها من سين حياتها .

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

 . بقائمة املصادر واملراجع اليت كونت مادة البحث وخالصة باللغة االنكليزية

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

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

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

 مبايعته يف البيعة االوىل والثانية .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تولت فئات أخرى مسؤولية اإلشراف املباشر وغري املباشر على املوائد كصاحب 

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

 إبان العصر األموي.

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

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

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

 شرف أحد رجاالتها باالعتماد على أموال بيت املال.

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

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



 
 

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

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

 يف دور الضيافة العامة.

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

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

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

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

 .والرسوم املتبعة عند االنتهاء من الطعام والشراب

حققت موائد الطعام غايات وأهداف عديدة على الصعيدين السليب  -سابعًا

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

واحلاجات واحلصول على األمان والعفو وغري ذلك من األهداف النبيلة والغايات 

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

 .شخصية ضيقة

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

واألدوات اخلاصة بالطعام والشراب هي األخرى ختتلف من حيث أشكاهلا 

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

 ني واملستوى املعاشي.ياملناسبة والدعوة، وإعداد املدعو لنوع

 

 
 

 عبد العزيز خليل حممد الفياض اسم الطالب

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

  

 السِّلْمُ ِعْنَد العََربِ َقْبَل اإِلْسالِم

 ماجستري الشهادة

 2008 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

 لعلي أكّونُ منها صورًة للسِّلم عندهم. _كانت صغريًة 

والدينية ودرستُ عاداِت جمتمع العرب وتقاليَدهم وحياتهم السياسية والفكرية 

واالجتماعية واالقتصادية؛ لعلي أعثر على صورة واضحة وحمددة للسلم ومفهومه 

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

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

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

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

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

 بشيء يعطي صورًة واضحة عن حياة العرب قبل اإلسالم.

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

 خامتة.

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

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

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

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

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

 حتققه من حالة االستقرار واهلدوء واالبتعاد عن احلرب.

 وجعلت الفصل الثاني: خمصصًا اجلوار وأثره يف حتقيق السِّلم.

 

 
 

 

  

                                        

 



 
 

 اسم الطالب
 كريم صبح عطية العبيدي

 

عنوان الرسالة أو 

 األطروحة

 مجاعات الضغط اليهودية. تنظيمها وتأثريها يف صنع القرار السياسي

 1969-1945للواليات املتحدة األمريكية 

 دراسة تأرخيية

 

 دكتوراه الشهادة

 2005 السنة

 التاريخ القسم

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 أمريكية وبتنظيم معلن ومعروف.

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

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

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

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

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

ن تلك اجلماعات قد دبرتها يف املدة نفسها. ُترى، أال تلك املؤامرات اليت يُفَترض أ

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

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

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

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

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



 
 

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

 أقل وال أكثر.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  



 
 

 اسم الطالب
 ملى فائق أمحـــد

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 ةـدولــحـتـى نـهــايـــة الـ اإلسـالمـيالنـظـــام اإلداري لـمـصـــر مـن الفتـح الـعـربـــي 

 الـطولـونـيــة فـي كـتـاب الــوالة والــقضــاة للكـنـدي

 الشهادة
 دتوراه

 السنة
2010 

 القسم
 تاريخ

ملخص الرسالة أو 

 األطروحة

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

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

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

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

 ومن العادات والتقاليد القبطية إىل العادات والتقاليد العربية ـ االسالمية.

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

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

 القبطية اىل املرحلة االسالمية.

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

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

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

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

 م(.868هـ/ 254سنة)

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

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

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

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

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

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

 من املراكز الفكرية للعامل االسالمي.

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

 بقاء هذا األقليم ضمن أقاليم اخلالفة العربية االسالمية.

 

  



 
 

 اسم الطالب
 ثامر لفته حسن الساعدي

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

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

 الشهادة
 دكتوراه

 السنة
2007 

 القسم
 التاريخ

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

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

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

 اليت عاشها اجملتمع. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ذلك ضمن رؤية متكاملة لقضايا اجملتمع من خالل دراسة الكيانات السياسية

 املختلفة يف احلياة العربية.

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

الضعف الذي أصاب اخلالفة استقلت استقالاًل تامًا مستغلة بذلك  . ومنذاملستقلة 

العباسية من جهة واملكاتبات ومراسالت األخشيديني للفاطمني بضرورة ختلصهم من 

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

لسيطرة على مصر وتكوين جبهة مرتامية األطراف بااخللفاء الفاطميني يفكرون جديًا 

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

 أهمية الدراسة اليت حنن بصدد حبثها. 

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

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



 
 

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

بعد أن أصبحت مصر أبان احلكم الفاطمي خالفة  السيماعصب احلياة وشريانها 

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

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

ومنذ بداية حكم الفاطميني أصبحت مصر ذات موارد مالية متعددة ومنظمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ربطت مناطق الداخل بالعامل اخلارجي فتدفقت من خالهلا السلع الواردة من 

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

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

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

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

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

 جباة متخصصني هلذا الغرض. 

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

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

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

 والبحرين وعدن ولويكا كوما. 

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

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

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

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

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

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

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

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

النصوص واملدونات املكتشفة قد أيدت األصول املشرتكة للسكان يف املنطقتني 

 تقاليد وامناط احلياة املختلفة. السيّما يف جمال العادات وال

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



 
 

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

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

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

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

 بالقرب منها قد جعل منها مقصدًا لتجار البحر. 

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

 اخلليج العربي السيّما اطماع الفرس االمخينيني والسلوقيني والفرثيني والساسانيني، فضاًل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ، لذا اكتسب حبق صفة القائد التارخيي وبشهادة شهود عصره .

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



 
 

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

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

 نة لفلسطني وتأسيس كيانهم . من احتالل الصهاي

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

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

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

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

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

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

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

اخلالفات والسلبيات اليت من شأنها احداث االنشقاقات والتغيريات يف جسد احلركة 

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

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

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

يف جمابهة املخططات االستعمارية فكان اول من شجع التظاهرات اليت عمت 

اليت استهدفت مواجهة السياسة الربيطانية الرامية اىل  1933فلسطني عام  ارجاء

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

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

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

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

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

احلسبة اإلسالمي، واختلفت واجباتها تبعًا للنمو والتطور احلاصل يف اجملتمعات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعض املختارين الذين منحتهم خمصصات مقابل تقدميهم معلومات عن حركة 

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

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

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

انتخابية وضعها الربيطانيون على شكل هيئات انتخابية متعددة واشرتط أن يكون 

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

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



 
 

احلاكم العسكري الربيطاني ومستشاريه.وبعد قيام ثورة العشرين قررت اإلدارة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بـأمور الثقافـة    اخلدمات الصحية لشرائح اجملتمع كافة وخصوصـًا الفقـرية منـه واجلاهلـة    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التابعة لألم املتحدة ملكافحة األمراض املتوطنة وفقًا لالتفاقيات الصـحية املنعقـدة بينهـا    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 والبوذيه . 

 ل صور ملوكهم . كانت هلم عمله خاصه بهم حتم -

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

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

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

 ن . وغزنه وباميا

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

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

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

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

 الساساني , 

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

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

 يف قوهستان ومرو الروذ ويف ثوره قارن املسلحه .  الفتوح االسالميه

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

 للهياطله معه . 

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

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

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

 مع بقيه السكان يف بالد املشرق .  االعمليات التارخييه املهمه واندجمو

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

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

موضوعات جديده ومفيده للتاريخ االسالمي بل تاريخ املشرق بوجه عام ومن اهلل التوفيق 



 
 

. 

 

 
 

 
  



 
 

 اسم الطالب
 فيصل محد صاحل احملمدي مجال

عنوان الرسالة أو 
 األطروحة

 م1952-1945التطورات االجتماعية يف مصر 

 الشهادة
 دكتوراه

 السنة
2004 

 القسم
 تاريخ

ملخص الرسالة أو 
 األطروحة

تســمح لنــا احلقــائق والتحلــيالت الــيت اوردناهــا يف فصــول االطروحــة للوصــول اىل عــدد مــن  

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

 .1952الثانية وحتى ثورة يوليو )متوز( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 السيما بعد تدهور العالقات مع بريطانيا.

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قــادرة حبكــم قوتهــا املتأصــلة وطموحاتهــا املتحــدة االمريكيــة قــد اصــبحت قــوة كــربى 

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

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

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

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

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

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

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

 مثار االهتمام الكبري للدوائر العديدة يف الواليات املتحدة االمريكية.

 

 

  

                                        

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 

 

 


