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الباردة و افاقها المستقبلية )قطر العالقة بين تركيا و دول مجلس التعاون الخليجي العربية بعد الحرب 
 انموذجا(

Thesis title 

2015 Year 

حجمما تعاوممالن تعاالممر تعنبمماا نظر ممر تعظومما خممر حجمما لامماا ب تعو  مم  تع ظا  مم   ممنن  إن
ل لمينن لحجما تعالماعل تعاكماال  خمر  ن م  إ ل ا م  عتعخااج م    س اسمتعتعجاظ نن لتظولاسااها علم  
، حنث كلل تعكاق تأللسط لعونلي ان تعممان  الاعل إ ل ا   ليلع  كينية تعانلب اايتخل خنها 

 بما  اال ما لاغما أن تعو  م   منن . جملي إسمات نلل عن  خض احط أظواا لأبااع تعيلل تعك اى 
لهمات اما  ،ااا خ   إال أن تع لينن أ ااا ع  ااهاا تعي للااس   خر ابلع  ااظنظ ما  تعنمان تعااضمر

غنمما أن تعو  مم  ابمملا  ركمملل ل نمما روممي امملعر حاممي  ممن  أكممير ا مم و تعمملماتك تعاالممر أايلغممان
ألمممرح  اممارط  بممما لاال مما عممية تافا  ممما  اهامم  سممماها   إاخل فمم   ل  مماظر تعحلممما خممر  بمما، 

ركلل اراكا خر ابل ا تعو  ما  تع ظا  م  لاظهما تافا  ما  حملل اظمع تالميلتي تعضما  ر لابمل ا 
تعاومممالن خمممر تعاجمممال تعوسممملاا ل وهممما  خضممم  عمممن ،يل تال المممايا لحاا ممم  تالسممما ااات تعارممما

ا  تعمميلل تعالتخمما تعاالممر تعنبمماا حمملل  ضمما ا تعاظبنمم  اممن خمم ل تعال مم  تعاكمماا  اممن تألمامم
سمملا   تعناضممر تعوار مم  اظهمما تعاممر حممي   خممر امملظو لالمما لعن  مما لتعمم ان لتعرحمما ن لأخاهمما خممر 

 .تألظوا  تعحاكا لاخلص ان رضالاة يعا تعاوااض  ع
Turkey Ataturk has considered that the defeat of her were Arabs 

caused and here was the estrangement of Turkey towards the Arab 

countries in all political forms of or economic, it coincided this 

estrangement with concern Trurkey's domestic their interests and follow 

the commandments of Ataturk's orientation towards the west and secular 

entirely and drop out of the east, and noted Turkey through integration 

with  the west, the wide4 ties and overlapping investigation western 

affiliation and abandon the eastern roots, where shows through western 

strategic projects as an ally astarsateja since the end of world war II and 

made available through the benefit provided by the united states and of 

(Trohmel and Marshall) as well as its entry as an essential pact Baghdad 

and project middle east leadership was interesting Turkey to the Gulf 

States under the look important Western Alastairatejah as the Gulf 

region is one of the pillars of Alastairatejah list to contain the former 

soviet union and were ambitions Turkish westward Mulia her as through 

geographical vicinity Trurkey's policy 
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لاظ  تعي اناتب   ممم لالامتل ممم الضلعًا نهاا ره تعواا  لتعخال  عل  حي سلتك 
خهر الضلع ُن نا تهاااا تعالتبن تعوايا ل يخوُه إل يتك اأ ه خر لل اا ناولا ره 

لاا أظها الضلع  ساحلا عل  تهاااا تعافلا ن لتعكااب ، لان  ا خإن تعرحث ، 
خر تعي اناتب   ع و ان تألالا تع سناة ، لاع  ألن تعراحث خنها ، خر تعل   اتاه 
،  للن اؤاخًا ألظُه نؤاخ علفلاة ع ا ااتحل تعااا ب ، ل للن ت الاي ًا ألظُه نياو 

خر تعظوا   تعي اناتب   ، ل للن راح ًا ظفس ًا تعجلتظب تال الاي   لايى اأ ناها 
لتجاااع ًا ألظُه  حلل تعجلتظب تعظفس   لتعسللل   علظوا   تعي اناتب   ، لأخناًت  للن 
احلً  س اس ًا ألظُه  حلل لل أرواي تعظوا   تعي اناتب   لانلاااها لأسسها . عات 

اة ، ظواًت عك اة اا لاب خان تعرحث خر الضلع تعي اناتب   ع و ان تألالا تع سن
عظها ان ظاح   ، لاكوب لاوني تعاسا ل تعار ا اا عظي تعرحث خنها ان ظاح   
ُأخاى .أن تعي اناتب   لجي  ان ناليى عها خر تعاظبن  تعوار   رباح ظاااي 
خلا   اانمة اؤ ية لاوااض  سلتكًت عل  تعلوني تعفلاا تالكاي ار ، أل عل  

، للاظ  هار تعظاااي ااسال   أح اظًا لاخاعف  أح اظًا  لوني تعااااس  تعس اس  
 ُأخاى اع تعباح تع ارر علي اناتب   عل  تعساحانن تعفلا   لتعاب  ن   " .

 
     The democracy was – and still – a subject take the 

attention of public and the elite because it make the 

citizen give his own opinion in everything . this 

subject take the attention of scholars and writers ,  it's 

not easy subject , so the searcher in democracy – at 

the same time – he will be historical searcher because 

he must study the democracy in different ages , and 

perhaps he will be economic searcher because he must 

study the economic and its effects on the democratic 

Abstract 



theory , and perhaps he will be psychological or social 

searcher because he analysis the  psychological sides 

and the behavior of the societies which used 

democratic system , and finally political analyses  , 

and the search in democracy is not easy because from 

one hand many writers wrote about it and from 

another hand many issues appear when anyone want 

to make search about it . 
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 وتفترض هذه األطروحة

اإلسالمي العراقي امتلك أسساً فكرية ونظرية في العمل السياسي ميزته عنن أن المجلس األعلى 

باقي الحركات اإلسالمية، وان بعضاً من تلك األسس طُور بشنكل مسنتمر وتنم تكييفهنا حسنب الظنرو  

ً يعنند  األعلننىالدراسننة  كننون المجلننس  والمتغيننرات المحيطننة بالعمننل السياسنني مثالينناً للدراسننات  انموذجننا

إذ يتمتننب بننفرر فكننري وتنظيننري وحركنني مناسننب لهننذا النننو  مننن  المتعلقننة بننالفكر السياسنني األكاديميننة

الدراسنات ،فضنالً عنن كوننه جنزهاً مهمناً ومنشثراً بشنكل واضن  فني واقنب الحركنة السياسنية اإلسننالمية 

 . ومن جهة 2003العراقية سواه في مرحلة المنفى في إيران أو مرحلة ما بعد التغيير في العراق عام 

وامتلننك اإلسننالمية، الفكريننة  واألسننسعلننى مجموعننة مننن النظريننات  أخننرف فقنند أسننتند المجلننس األعلننى

إذ شنكلت ، األخنرف اإلسنالميةميزته عن باقي الحركات والتنظيمنات السياسنية ،  تجاههاتصوراً خاص 

مجموعنة د اعتمندت الدراسنة علنى قنونظرية المرجعية الدينية الحجر األساس في مجمل أسسه الفكرينة 

عندد  بمتنوعة من المصادر كالوثائق والكتب واالطاري  والصح  والمجالت والمقابالت الشخصنية من

  عدينندة الفرضننية اعتمنندت الدراسننة علننى مننناه التحقننق مننن صننحة جننل أل، واألعلننىمننن قننادة المجلننس 

 كالمنه  التاريخي والمقارن والمنه  التحليلي

 

The Islamic political movement has distinguished with 

opposing the former dictatorial regime in Iraq by its multi- 

trials to unite in a regulatory framework that enhance its 

position to encounter that authority , and these moves has 

Abstract 



resulted in the birth of more than unitary entity and the 

commandership Council for the period from 1979 through 

1982 , So the beginning was forming ( Scientist Council for 

the Islamic Revolution), then (the Islamic Revolutionary 

Army for the Liberation of Iraq) by the end of 1980 , passing 

by establishing of ( Group of AlMujahdeen scientists in Iraq), 

and then the formation of ( the Bureau of the Islamic 

Revolution in Iraq) by the end of 1981, However, all these 

attempts were not successful for multiple reasons which 

related to the organizational structure and the 

circumstances surrounding the formation of each of these 

experiments 
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 األفكار السياسية ألبي المعالي الجويني
 

Thesis title 

2015 Year 

يعد البحر في مواضيب الفكر السياسي اإلسالمي، ومن خالل مفكريه من المواضيب القديمة 

( )الحديثة، كون الفكر السياسي اإلسالمي من األفكار الحية، منذ بعثت الرسول الكريم 
والى قيام الساعة، ومن هذا المنطلق جاه بحثنا في )الفكر السياسي ألبي المعالي الجويني( 
والذي تم فيه ترجمة لحياتة، والواقب السياسي الذي كانت تمر به الدولة العباسية التي عاش 

وهو تقديم مختصر للواقب العلمي في  ونتاجه الفكري.في كنفها. والواقب العلمي في زمنه 
لك الظرو  التي مرت بها الدولة العباسية، والذي كان الواقب العلمي فيه أفضل من ظل ت

وتم  البحر في الية إسقاط الحاكم وما يتعلق بها من توابب َكالفوضى الواقب السياسي،
وغيرها، وكان المنه  المقارن قد استخدم فيه أكثر من المواضيب السابقة، وذلك ألهمية 

تم التطرق فيه لبعض آراه الفرق اإلسالمية، وما هي شروطهم الموضو  وخطورته، حير 
إزاه من يريد الخروج على الحاكم. وفي نفس االتجاه تم بحر محاولة إسقاط السلطة 

السياسية من خالل جهة لها تأويل لنص شرعي سواه كانت محقة، أم خاطئة، ولها منعة 
إلمام حق االستعانة بأهل الذمة وشوكة وإمام مطا  وهم أهل البغي، وتم بيان هل لهم ول

والحرب، ضد األخر؟، حير كانت االستعانة بأهل الذمة والحرابة، ومن اإلشكاليات التي 
كانت وما زالت تمثل، جزهاً من إشكالية إسقاط الحاكم، سواه كان ظالما أو من أهل العدِل. 

Abstract 



ين في تأييد وإذا كانت الفتنة والفوضى تمثل جزهاً من تخو  بعض العلماه والمفكر
الخروج، أو رفضه، إال ان )أبا المعالي الجويني(، والذي اختل  بعض من كتب عنه، في 
وضعه مب أي من الفريقين المشيدين للخروج على الحاكم، أو الرافض له، فانه اتخذ موقفا 
خاصا به، ففي الوقت الذي تخو  من الفوضى ورفضها بشكل قاطبٍ، ورفض خروج 

م الظالم، إال اننا نجده يدعو إلى الفوضى، والتي اعتبرها خيراً من الحاكم األفراد على الحاك
الظالم، أو ذلك الحاكم الذي ال يطبق الشر  اإلسالمي، وهكذا بحر الفوضى العلمية والتي 
لها تأثير على الواقب السياسي، واالجتماعي، والحفاظ على الشريعة، وهذا التأثير نات  عن 

ية، للمفتين والمجتهدين، أو تنازعهم وكثرتهم، أو فقدان نقلة الشر ، فقدان األمة اإلسالم
وجاه ذلك برشية استشرافية من قبل )أبي المعالي الجويني(، وقد نج  من خاللها في تقديم 

 فكر معبر عن رشية أصيلة، وفق نظرة مستقبلية
 
 

   This thesis can be classified into an introduction, three 
chapters, and  conclusion.  The first chapter included 
three sections. The first  contained a statement to 
summary biography of Abu Almaali Aljouini life, the 
political case in the age of Alabasy State when he lived. 
The second section contained summary introducing for 
scientific case in the circumstances of that age where 
scientific case better than political and so was the 
intellectual produces under the intellectual competition 
among   dozens of Islamist and various orientations. 
The third section stated what Aljouini  excelled in it 
especially with regard to the purposes of honor in 
political subjects, where he effected  by all who came 
after him, and this is the axis of this thesis. 
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تهاا  هار تألبالح  رالضلع غا   خر تألها   خر اجال تعو  ا  تعيلع   
(، هار تعو  ا  2013 -1991تإلسات نل   علاية  -أال لهل )تعو  ا  تعالس  

خر عاا تعمان اوي  لناة، جالاها تعاأا خ   ااجع إع  عهي تالاحاي تعسلخنار، 
  هار تعو  ا  راالساناتا   أال أظها حاخل  رلل اا هل ا نٌا عل ا  ، تا تاسا

عالاًا اع لجلي تعانلرا  لأح اظا تعاظوبفا  تعحاية. لعول أها   تعالضلع اكان 
خر أها   هار تعو  ا  عحللاار تعيلعانن لعكو نهاا خر  ن لتحي. المع  
تعياتس  عل  أارو  خللل خضً  عن خلل ااهنيا لانيا  لخااا . تعفلل 

سات نل اظا عاا تعااهنيا عاعج ظ اة اأا  حا   1948خ    نن تإلاحاي تعسلخنار لت 
 . 1991عاا 

 -أاا تعفلل تأللل خني عاعج تعولتال تعاؤ اة خر تعو  ا  تعالس  
 تإلسات نل  . أ ا تعولتال تال الاي   لتعوسلا   لتالجاااع   خنها. 

لعاعج تعفلل تع اظر تعاحييت  تإلسات نل   علو  ا  اع الس ا. لأها هار 
تإلناتظ   لالس اا خر  -تعاحييت  ان لجه  ظوا إسات نل هر تعو  ا  تعالس  

تعسلا  . خضً  عن تعاباق  -تعاجال تعظللا لتعاسل حر، للاع  تعو  ا  تعالس  
 ال  حااو لحمب هللا تعل ظاظر. إع  ع  ا  الس ا اع تعحالا  تإلس ا   ا ل ح

أاا تعفلل تع اعث خني عاعج تعاحييت  تعالس   علو  ا  اع إسات نل. لأها 
هار تعاحييت  ان لجه  ظوا الس ا هل تعظفلا تإلسات نلر خر تعنل ام، لالس اا 
تعاوالن تعوسلاا اع جلاج ا، للاع  تعظفلا تإلسات نلر اع يلل  س ا تعلسب ، 

 تإلسات نل  .                   - ا  تألاا ل  خضً  عن تعو 
 -لخلص تعفلل تعاترع عياتس  ال   الس ا ان تعظمتع تإلسات نلر
 -تعفلسبنظر لتعاسل   تعسلا  . هظا رح ظا يلا الس ا لاتعر علس ا تإلسات نلر

تعفلسبنظر ليلاها خر تعاراع   تعيلع   لال   الس ا ان  ضا ا تعظمتع ا ل: 

Abstract 



ال فها ان تالعااتف  نهلي   يلع  إسات نل، لتالعااتف راعيلع  تعفلسبنظ  ، 
 لتعجيتا تعوامل. 

لأخناًت جاك  تعخااا  الاظا خنها أها تالساظااجا  تعار اللل  عها هار 
 تإلسات نل  .  -تعياتس  حلل اسان ل تعو  ا  تعالس  
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   2003مفهوم التنمية عند األحزاب والقوى السياسية العراقية المعاصرة بعد 
 

Thesis title 

2015 Year 

تحتننننل )التنميننننة (وكمفهننننوم وإطننننار نظننننريت فضننننال عننننن الممارسننننة التطبيقيننننة 
أهمينننننة كبينننننرة فننننني األدبينننننات السياسنننننية توال سنننننيما فننننني منتصننننن  القنننننرن 
العشنننرينتوذلك لمننننا تشننننكله التنميننننة مننننن تحننننول جننننذري فنننني البنننننى السياسننننية 
واالقتصنننادية واالجتماعينننة ألي بلننند منننن البلننندان.ولعل أهميتهنننا التاريخينننة قننند 
اسننننتمدت مننننن بننننروز دول حديثننننة سننننعت إلننننى تغييننننر األنمنننناط التقليديننننة التنننني 

 كانت تعيش في كنفهات والسعي للحاق بركب الدول المتقدمة.
استعرضننننت وعلننننى هننننذا األسنننناس تننننأتي أهميننننة هننننذه الدراسننننة والتنننني  

مفهنننننوم )التنمينننننة( لننننندف األحنننننزاب والقنننننوف السياسنننننية العراقينننننة بعننننند العنننننام 
قسنننيم هننذه الدراسنننة إلننى أربعنننة فصننولت وكنننان منننن متوعليننه فقننند قمنننا بت2003

الطبيعنني ان يننتم فنني الفصننل التمهينندي الحنندير عننن مننا هيننة التنميننة والجوانننب 
المتعنننددة التننني يتضنننمنها هنننذا المفهنننومت وارتباطنننه بنننبعض المفننناهيم األخنننرف 
ذات الصنننننلةو كنننننالنمو والتحننننندير والنهضنننننة والحداثنننننة توكنننننذلك تنننننم البحنننننر 

ة سياسنننننية واقتصنننننادية واجتماعينننننة وثقافينننننةتمب بنننننأنوا  التنمينننننة منننننن  تنميننننن
التركينننننز فننننني أهمينننننة )التنمينننننة السياسنننننية(توالتي بتحقيقهنننننا  يتسننننننى المجنننننال 

ومنننن المفننناهيم التننني عالجتهنننا  ،لتحقينننق أننننوا  التنمينننة فننني المجننناالت األخنننرف
الدراسنننة هنننوو مفهنننوم )األحنننزاب السياسنننية( منننن حيرونشنننأة الحنننزب السياسننني 

 ب السياسية وعالقتها بالتنمية.وعناصره ووظائ  األحزا
ثنننم تنننناول الباحنننر فننني الفصنننل األول  مفهنننوم التنمينننة عنننند األحنننزاب  

كحنننننزب الننننندعوة اإلسنننننالمية والمجلنننننس  و 2003بعننننند  اإلسنننننالمية العراقينننننة

األعلنننى اإلسنننالمي العراقننني والحنننزب اإلسنننالمي العراقيتومنننا النننذي إضنننافته 
تحنننول بهنننا هنننذا المفهنننوم ليأخنننذ تلنننك األحنننزاب لمفهنننوم )التنمية(توالكيفينننة التننني 

 إطارا إسالميا.
وقنننند تضننننمنت الدراسننننة فنننني الفصننننل الثنننناني  مفهننننوم )التنميننننة( لنننندف 

وكننننالحزب النننديمقراطي الكردسننننتاني واالتحنننناد  2003بعننند  األحنننزاب الكرديننننة

Abstract 



ت والتنننني كننننان لهننننا تجربننننة (كننننوران)الننننوطني الكردسننننتاني وحركننننة التغييننننر 
تكمال بننننننناه مشننننننروعها تنمويننننننة متميننننننزة سننننننعت مننننننن ورائهننننننا إلننننننى اسنننننن

القننننوميتوأخيرا بحثنننننا فنننني الفصننننل الثالننننر مفهوم )التنميننننة( لنننندف األحننننزاب 

ت وال سنننننيما أقننننندمهاو 2003الليبرالينننننة واالشنننننتراكية بعننننند  والقنننننوف العلمانينننننة

الحننزب الشننيوعي العراقنني تومننن ثننم حركننة الوفنناق الننوطني العراقنني وحننزب 
منننننة وجملنننننة منننننن المنننننشتمر النننننوطني العراقيتوخلصنننننت الدراسنننننة إلنننننى خات

 االستنتاجاتت والمصادر.
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السياسية عند الحركات اإلسالمية العربية المعاصرة بين الحكم التحوالت الفكرية 
 والمعارضة

 

Thesis title 

2015 Year 

 امما تعلت ممع تالظسمماظر روممية اا نممات  اممؤ ا علمم  تع ظ مم  تعفلا مم  ألا 
اجااممممع ركمممماا اظنسمممما  ممممنن تعاممممؤ ات  تال الممممايا لتالجاامممماعر لتعينظ مممم  
لتعس اسممم   لهمممر راعاممماعر اكممملل ظابمممًا امممن تعممملعر عممميى همممار تعاجااوممما  
لا لمملا سممللله لأخواعممه اجممار توخمما ن ، لال نظفمم  اجااوظمما تالسمم ار عممن 

تعممماا راعاممماعر همممل ت ضمممًا عمممااً  خممماعً  خمممر اكممملنل تعسممملل   همممات تعلت مممع
لتعااااس  تإلس ا   ان خ ل تعافاعل لتإلظفوال اع هار تعاا نمات  امن 
لحر تعلت ع تإلس ار . ل كهي هات تعحمات  تعفلماا تسماااتا   ال انالما 
علمم  تاجممار خلمماا رونظممه  ممل اكممال جا ممع تالاجاهمما  لتعا مماات  تعفلا مم  ، 

Abstract 



اممن كممأظه أن نجوممل تعفلممما تالظسمماظر رلمملاة عاامم  نظانممل ع ممما لهممات امما 
ضممالات  تعماممان لاناضمم ا  تعالممان ، لامما  حااممه همماتن تعومماا ن اممن 
تااراط ل نا راعحيث أل تعلت ع تعاؤ ا عل  ل اغ  تعفلا لخما اابلرما  
أظامماي هممات تعفلمما راخالمم  تاجاهااممه ، لعامما علفلمما تالسمم ار اممن افاعممل 

اومممابر اممممع تعحمممميث لتعمامممان لتعالممممان رامممما  كمممملل اسمممااا ليت مممما ع مممما تع
لمممملاة اااوهمممما خنهمممما تالخوممممال تإلسمممم ا   تعاممممر اممممظولو علمممم  تعافمممماه ا 
تإلسمم ا   تعكممما  تعاممر ااوممماب  اممع تعسممملب  خممر روممميها تإلسمم ار لامممع 
ظخاتبمًا اما  تعيلع  لاؤسسااها خر روميها تع ارمر ااما  كملل همات ااامجمًا لت 

خممر هممات تعاجممال اكمملل عممااً  لباروممًا   ممنن تعافمماه ا عنظمماج اؤى إسمم ا  
عامما  ومماف رمماعاحلل تعاممظاط إسمم ا ًا .  لحمماا تن تالسمم ا  ا مم  لتعح مماة 
اا ناة تل ااحال  جاك  هظا تعضالاة تع  تعخالي امن خنمه تإلام ك تعم  
خنمممه تعحاجممم  ، خلمممان امممن تعاناضممم ا  تعاوالممماة عافممماه ا عينمممية ااولنممم  

ا تإلسمم ار ت مما ل نمما ، خممر تظامماي رالضمملع  تعسمملب  لتعويتعمم  خممر تعفلمم
الت امم  خلا مم  تسمم ا   عاابلرمما  تعلت ممع عامما عهمما اممن تها مم  لت و مم  علمم  
اسالى تعاب نا تعاحلر عللت ع تإلس ار ، أل تعاظونا عاا  المن ت اراسمه 
ان تالخلاا تعواعا م  تا خمااي حميلي تإلسم ا تعج اتخمر لتعفلماا ، لماع  

ا رامما ال نخلمما   ب ومم  لتظنبمماع ، عممات الممينا لمملاة تإلسمم ا تعمم  تعومماع
تضح  هات تعلت ع را ار  تعواال تعا  و خر تنجاي للاًت علاحملل تعفلماا 
لخال  عيى تعحالا  تإلس ا   تعاوالماة تعامر لجمي  ظفسمها خمر لت مع 
اوالمممما اناضممممر اجمممماات  تحيت ممممه ، لامممما اسممممالماه هممممار تالحمممميتث اممممن 

اوممممابر اوهمممما ، للمممماع  التكرمممم  لعمممميا اخلمممم  لااتجممممع ، لتنجمممماي سمممم ل عل
 تعظوا خر اا احاله هار تعحالا  ان ااتث تس ار ناتي عه تعرناك 
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 لتعيلع   تال ل ا   تعالتمظا  ياتس : تعيلع   اال ا الاظ 
Thesis title 

2015 Year 

ُاوممي اال مما اممن تعمميلل تإل ل ا مم  تعلمماعية تعاممر أسمماباع  أن  اظسممج كممرل  
لتسمممو  امممن تعو  ممما  امممع تعممميلل تعك ممماى لتإل ل ا ممم  لحاممم  تعلممم اى  خضمممً  عمممن 
عضممل اها خممر تعاظوامما  تإل ل ا مم  لتعيلع مم  خممر تعاظممابا تعاممر ُاوممي يلت مما اجاعهمما 

خر ه لل تعظواا تعواعار عن احال الاظ  يلع   ااظاا    أن  تعحنلا خر سونها إع  
با ا حسا تعنضا ا تإل ل ا   لتعيلع   لتعاأ نا خر تعسلا لتألان تعيلعننن  لهمات امن 
كأظ ه أن  نؤ ا ل اأ ا اع تع ن   تعاح ب  ره لعل  تعاسال نن تإل ل امر لتعميلعر راما 
  ساعي عل  احننا تعبالح لتعسور تالسااتانجر ألحا ل الاظ  ااال   علم  سملا

 هاا تعنلة تعيلع  .
ها احالل أن  انيا احل ً  لت و ًا أظ  رفا ية ظوا   اها   إا تعياتس   أها  ااجل  

 خللص تعو    اا  نن التمظا  تعنلة تال ل ا   لتعيلع   لأ ا أحيهاا خر توخا  
خضً  عن اني ا اللا لت ور عن الاظ  اال ا تعيلع   لال وها خر ه لل تعظواا 
تعواعار  لخ اا إات لاظ  اوي يلع  احلا   أا أظ ها يلع  باف لاا ل جمك ان 
احلا أل احالا اونظ  عاحننا التمن يلعر أل إ ل ار ااغلب ره أل غنا 

أا ياتس  عألسراب تعحن ن   ااغلب  لهات اا أسرغ عل  تعياتس  أها   علا   
رن ا  الاظ   اخالف   تعيتخو  لتعاوا ل  علالاظ  تعاال   لع ا اية ماظ   ل 

 لااحلا  تألس ل  تعا  س  عألبالح  حلل:
   ؟لن  ابلا  تعالاظ  تعاال 
  ؟تعاؤ اة خر الاظ  اال ا تعيلع   اا هر تعاا نات 
   ل ا   لتعيلع   تال ا خا  تالسااتانج   خر تع ن انن تإل أللن  ت ا  تعاحاعفا 

 ؟ عل  تعالاظ  تعاال  
  تك ا  يا االن ان تالسان ع   خر اال ا خر سونها تعحللل عل   أن  هل

عالي  ألاكلن خاعً  يلع ًا اؤ اًت ال النمة  أن   إع تعس اس  تعخااج   عللللل 
تع ظها اا  الن اساناه خاى لاظ  تعس ب خر ان تعاية تسااتانج   تعنلى تألُ 

ساو اخض تعيخلل خر ارايئ  ي ا  اا احين ها   اا  عل  ت ألرارايئ جينية 

Abstract 



 ؟خاى  ا ا س اسا  احاعفا  خر احالا اضاية ألُ  إباا
 ر لتعيلعر؟ ل ااا هل تعيلا تعاالر خر تعالتمظا  عل  تعاسال نن تإل 
 لتعيلع   لاسااع تالحيتث  ل ااا هل اسان ل الاظ  اال ا خر ول تعالتمظا  تإل   

 خر تع ن انن تعيتخل   لتعخااج  ؟
خلمملل، إا  خاسمم علمم   –خضممً  عممن تعانيامم  لتعخااامم  –اامملمع ه لل مم  تعياتسمم  

 ل سمما تعياتسمم   نممي علالضمملع لتعافمماه ار تعظومماا  بممااتإل تعااهنممياناظممالل تعفلممل 
تعابممملا تعاممماا خر  الضممملع ياتسممم  إعممم  خنممماهب تأللل، تعفلمممل إعممم  ارح مممنن  أاممما

خمم ل    مم  اراحممث ا  سمم   عالاظمم  اال مما تعيلع مم  خممر وممل تعاا نممات  تعيلع مم  لاممن 
 ظرخني جاك تعفلل تع ا،تعاا نات  تعاؤ اة عل  الاظ  اال ا تعيلع  لان أجل ياتس  
يلا اال ما خمر خني المم ع  مان   اعث أاا تعفلل تع ث اراح أارو عالض ل اع  لخر 

أاما   ل ظنسا عل     م  اراحمثتعالتمظا  تال ل ا   لتعيلع   خر أ ام تال اع ا خواع   
خني جاك علكك  عن أ ام ا ال اسان ل الاظ  اال ا تعيلع م  لاعم  تعاترع  تعفلل 

 خر      اراحث ا  س .
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 Thesis title عند حسن حنفيطروحات الفكرية ال

2015 Year 

عالجت هذه األطروحة المشرو  الفكري لحسن حنفني، النذي تنناول فني موضنوعه التنرار 
والتجليند، وموقعه في منظومتنا الفكرية والفلسفية عبر تناول اطروحات حسن حنفي في  مجال التنرار 

وقد تناولنا في الفصل األولو األطر الفكرية والمعرفية والمنهجية عند حسن حنفني عبنر ثالثنة مباحنر، 
ففنني المبحننر األول تننم دراسننة السننيرة الذاتيننة لحسننن حنفنني وتكوينننه الفكننري بمصننادره المختلفننة وفنني 

و أّمنا المبحننر الثالنرو فقنند المبحنر الثناني  تناولنننا السنمات المعرفينة للنظريننة العامنة عنند حسننن حنفني 
 خصص للمنه  الذي استعمله حسن حنفي.

اما الفصل الثانيو فجاه مكرساً؛ إليضاح وتحليل المباني الفكرية للمشرو  بصنورته العامنة 
في أركانه الثالثة الترار، واالستغراب، والموق  الحضاري. وجاه المبحر األولو مخصصنا بنالترار 

المبحننر الثنناني متننناوال االسننتغراب وقننراهة األنننا لهخننر فنني مصننادره وتجديننده كشننرط للنهضننة وكننان 
 وتكوينه ووعيه وفي المبحر الثالر تم تناول نظرية التفسير وأثرها على الموق  الحضاري.

اما الفصنل الثالنر فقند تنناول االبعناد االيديولجينة لمشنرو  حسنن حنفني عبنر قنراهة اليسنار 

Abstract 



الحرية السياسية بفبعادها المعرفية واالنطولوجية منب آراه حسنن  اإلسالمي والهوت التحرير وتم تناول
حنفنني فنني السننلطة السياسننية ونظننم الحكننم وكننرس المبحننر الثالننر ببحننر مسننألة الفكننر العربنني الحنندير 

 والمعاصر والفكر الغربي الحدير والمعاصر.
ن حنفني اما الفصنل الرابنب فجناه موضنحا للتقينيم الفكنري والمقاربنات النقدينة لمشنرو  حسن

وآراه البنناحثين والمفكننرين العننرب وغيننرهم فنني تقننيمهم ونقنندهم لطروحاتننه الفكريننة وتبيننان مشننروعه 
الفكننري فنني السنناحة الفكريننة والثقافيننة والفلسننفية العربيننة المعاصننرة فضننال عننن مجموعننة مننن النتننائ  

 واالستنتاجات.
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 يلا تالاا تعااحية خر تالما  تعسلا   ياتس  خر ) يلا تالانن تعواا (
Thesis title 

2015 Year 

إن هار تعاساع  لتعالسلا  )يلا تألاا تعااحية خر تألما  تعسلا   ياتس  خر      
يلا تألانن تعواا( اساظي عل  خلاة افايها  إن ع اا تعااحية لأانظها تعواا يلا 
خر اسل   تألماا  تعيلع     رحلا تعلو ف  تعار أظك   ان أجلها   حفظ تعسلا 

تن  اسو  عاسل   تألما  تعسلا     عاا عها ان لتألان تعيلعننن  عات ان تعب  ور 
تظولاسا  عل  تعسلا لتألان تعيلعننن  لعل  هات تالساو خان تألاا تعااحية ان 
خ ل أجهماها تعاخال  لتعانلاا  تعار ااالكها خر هات تعاجال اساب ع إن 
احاخظ عل  تعسلا لتأان تعيلعننن  تال إن هظا  اجالع  ان تعاحي ا  تعار 

جهه تألاا تعااحية أهاها تعه اظ  تألاا ل   عل  تألاا تعااحية روي تعحاب الت
تعرااية  خض  عن ب  و  ظواا تألاا تعااحية تعاوني خلللًا خ اا ناولا رأع   
تعالل   لتاخاا تعناتات  يتخل اجلو تألان  إضاخ  تع  اظاار تإلاهاب تعواعار 

ل تألاا تعااحية خر تعونينن تعاا را   كلل أها تعاحي ا  تعار التجه عا
 توخا ن.

Abstract 



لاغا هات تعاحي ا  خاألاا تعااحية ظجح  خر اسل   روض تألماا   عات       
خأظها اسو  تألاا تعااحية اسو  تع  إنجاي حل ع ما  تعسلا     عكن لل جهلي 
تألاا تعااحية البيا راول ا  يلع   ااا ل راعلاتع تعيلعر عل  تعظفلا عل  

عواعار خلللًا روي  تلاتا الس ا عل  إن  لرل عها يلا جيني خر تعظواا ت
تعظواا تعيلعر  خض  عن سور تعلال ا  تعااحية تالاا ل   عفاض ه اظاها عل  
تعظواا تعيلعر تألاا تعاا عبل يلا اجلو تألان خر أيتك يلار خر تألما  

يلل اجلو تعسلا    خض  عن تعاول ا  تإل ل ا   لتعار ااا ل رلل ان يلا 
سات نل  خض  عن تحيتث تعار ع تعوارر لاأ ناتاها عل   تعاوالن تعخلنجر لاال ا لت 
ضاخ  علاول ا  تعخااج    هظا  تسراب يتخل   جول  ان  تعاكهي تعسلاا   لت 
تالما  تعسلا   ااوني تهاها تالسراب تعس اس   لتال الاي   لتالجاااع    لاويي 

سلاا   لس باة تعاظو اا  تالاها    عل  تعفلا ل تعاسلح  خر تعيتخل تع
 اساحا  لتسو  ان تالاض تعسلا  

لرللاة عاا  العي  عن تالما  تعسلا   اجالع  ان تعايتع ا  تعار      
ظولس  ركلل ل نا عل  ع    تعيلل تعاؤ اة خر  اتات  اجلو تالان  ااا  وظر 
اظاار تالما  تعسلا   عل  تعاسالى تعواعار  خلللا روي وهلا تك ا اظو ا 

لراألخص تعواتق   تاها ر ان تالاتضر تعسلا   لالسو  خر روض يلل تعاظبن 
لعن  ا   خض  عن إن تالما  تعسلا   تظولس  ركلل ل نا عل  ع    يلل 
تعاظبن  تعار تظنسا   نن اؤ ي ليتعا عا نا تعظواا تعسلاا  لاوااض يتعا 
علفلا ل تعاسلح    تالاا تعاا جول ان تالما  تعسلا   تك ا اوننيًت لاع  

 هيتخها تالاارابها رس اس   تعيلل تال ل ا  لأ 
لعل  تعوالا اوني  تالما  تعسلا   حا  خكل  جا ع تعجهلي تعيلع   تعار     

 اع  ان تجل حلها  لاغا خكلها تال إن هات عا ن ن تألانن تعواا عن تيتك يلا 
 خاعل لاسااا احالاًل تنجاي حللل ع ما  . 

  تعسلا    لعل  تعوالا خان  اسان ل يلا تألانن تعواا ران لر الن خر تألما    
اجسي خر اكهينن اضان تعاكهي تأللل  ياة تألانن تعواا خر اسل   تألما  
تعسلا     خ اا اضان تعاكهي تع اظر عيا  ياة تألانن تعواا عاسل   تألما  تعسلا   
 اع ااج ل تعاكهي تأللل رس ب إلاتا روض تعيلل تعك اى )الس ا لتعلنن( 

 سلا   لان خ ل تألاا تعااحية. عل  اسل   تألما  تعسلا   راعباق تع
 

 



University of Baghdad 
  College name كلية العلوم السياسية 

 Department النظم السياسية
 Full Name as written سامي خيون حافظ

In Passport 
 

      (   *   ) Master             (  )PhD 
 

 

 Thesis title العربية السعوديةالنظام السياسي في المملكة 

2015 Year 

علاالك  تعوار   تعسولي   تها   خال  للظها ان  نن تها تعيلل 
تعاظاج  علظفط خر تعواعا  لاا اكاخ   لجلي انيسا  تعاسلانن خر تاتضنها  

  لاظ  1744لراافاق  نن احاي  ن سولي لاحاي  ن ع يتعلهاب عاا 
س اسر خر ظجي  ل  ل   اا تعال  ع ي تعوم م تل  تع يت   تعحن ن   عن اا ل ان

سولي راحا ل لالحني روض تجمتك تعجم اة تعوار    لتع ن   اا تعيلع  
  تعار تسااي  كاعناها ان اليا ن تساسننن 1932تعسولي   تعحين   عاا 

 هاا تالس ا لتعاناعني تعن ل    لتاخا  ان تعلها    تنيلعلج ا عها.
خر تعاالك  تساا لتعسلب  الك   ابلن  لتعحلا لات ر تعظواا تعس اسر 

  تا اظانل تعسلب  ان تالخ تع  ت ظاك تعال  ع يتعوم م تل سولي تخنر  نن
اظفاي ره تعاالك   نن تالظوا   تخ   لع و ان تالب تع  تال ن  لهات اا

يعا تعوا ل  تعااعك   اني ا تعتعلات    خر تعاظبن   لعلال  لاخ  تعسلبا   لانلا 
 إالا يسالا  لتالسظاي عناتات  تعال  ان خ ل اجلو تعوا ل  تعااعك   ال نلجي 

تعظواا تالساسر علحلا تعاا تلياة تعال  خهي  ن ع يتعوم م عاا 
ع حل احل تعيسالا  لال الجي تحمتب س اس   تل اظواا  اجااع 1992

ايظر  لال نلجي انس ا علسلب   خاجلو تعلماتك  نلا راعاهاا تعاكا و   
ان للن تن تعال  هل تعا  و عاجلو تعلماتك  لهل  هلتعاظفنا   اساايت  لا

اا  ونن ل ننل تعلماتك  تاا اجلو تعكلاى   خاهاا  تساكاا     نلا تعال  تع
 .رأخ اا تعضا ه

عا  ااعل  ااس و تعاالك  تعوار   تعسولي   تك ا ان  ااظنن عا اا
احلل خ عها  ا ننات  جلها   عل  ب  و  ظوااها تعس اسر  لوها  خر 

Abstract 



   خااج   لأخاى ا يتخل   اظه    تعسظلت  تالخناة تعك نا ان تعاحي ا  علظواا
 لوهلا اؤكات  تظانالعل  تعسلب  يتخل تعوا ل  تعااعك    راعلاتعاا ل  

تعحلا تع  تعجنل تع اعث )تالحفاي(  روي تن  يأ تعال  نخاب  تالااتك ت ظاك 
تعال  ع ي تعوم م تعااكحنن علحلا لتحيت روي تالخا رس ب تعكنخلخ  تل 

ااعك  ظانج  اويي م جا  تعال  ع يتعوم م ل ا تعوا ل  تع رس ب ل    تعااض
يتخل تعوا ل  تعااعك  لاحالع  لل جظاح  ح اكو   تعالاعل لاويي  تالجظ

       حي  تعلاتع تع  تعنال تح اظا .  لللراالسا  اا راعحلا 
 و ش ك و  تعاالك  تعانن خاجلت  لخر تعاظبن  تعكا    تع ظ   راعظفط 

ها ش  لتعالم ع تعوايل عل الة  للان علا ننا تعاا  باع لن راعاسالتة  لعيا تعا
خر تعاباعر  راالل ح تعس اسر  أ اٌ حلل خر روض  ليتن )تعار ع تعوارر( 

لتال الايا لتالجاااعر  للاع  تعض لط تعيلع   عل  تعاالك  لخال  روي 
ااا ل راعن اا  تنللل  لرنر تااا تعحللا  تعسولي   خ اات  /11تحيتث 
  تل تع را  لعيا تعا ننا لالتجه  لعل رللاة ايا ج    تعا ننا ل راإلل ح

 اا نظاج عن اع  ان تماا .   
 

 

 

 

University of Baghdad 
  College name كلية العلوم السياسية 

 Department الفكر السياسي 
 Full Name as written منذر علي صلبوخ

In Passport 
 

      (  *    ) Master             (  )PhD 
 

 

 تعفلا تعس اسر عظي تااظل ل لاظ 
Thesis title 

2015 Year 

 الممممن تعارممممماا همممممار تعياتسمممم  تعاوظلظممممم  " تعفلممممما تعس اسممممر عظمممممي إ ااظل مممممل لاظممممم  " 
حلنمممم  الالمممم  خممممر سلسممممل  تعاسمممما ل لتالبمممماا ل تعاممممر تظلمممماخ  تعمممم  ياتسمممم  تعفلمممما 
تعس اسمممممممر عظمممممممي كخلممممممم ا  خلا ممممممم  اوالخممممممم  خمممممممر اجمممممممال تعس اسممممممم   لال  سممممممموظا 

Abstract 



ب سمممملى تعاممممالنا رممممأن تعجهمممملي تعاظفمممماية خممممر لممممل ياتسمممم  امممما هممممر تال التخممممي المممم
جا وهممممما خمممممر إغظممممماك اجمممممال ياتسممممم  تعفلممممما تعس اسمممممر  ياتسممممما  احمممممالل أن المممممل 

 0تع  اسالى تعي   لتألااظ  تعولا   لتعاواا تعفلاا 
احمممممممالل همممممممار تعياتسممممممم  تعككممممممم  عمممممممن اضممممممماانن تعفلممممممما تعس اسمممممممر عظمممممممي 
إااظل ممممل لاظمممم ، اممممن خمممم ل اواخمممم   ن اممممه تعفلا مممم  لالممممايا اواخامممم  للمممملاًل تعمممم  
تعاحامممملى تعمممميتخلر ع ظمممماكر تعفلمممماا، لاممممن  مممما تعل مممملف علمممم  خلممممار تعس اسممممر تعمممماا 

    0اجل  خر تعيلع  تعايظ  ، لتعظواا تعجاهلاا، لاكالع تعس ا تعيت ا
افايهمممممما ) أن إااظل ممممممل لاظمممممم  أاالمممممم   لانمممممملا هممممممار تعاسمممممماع  علمممممم  خاضمممممم        

خلمممماًت س اسمممم ًا ااكااممممل تألرومممماي اا ممممل  ا ظممممر تالاجممممار تعلن اتعممممر تعانمممميار للاظمممم  عممممه 
  0ظواة خال  خر تعسلب  لتعيلع  لتعظواا تعواعار اا ل راعس ا تعيت ا (

فلممممما تعس اسمممممر لخمممممر ضممممملك اعممممم  لمعممممم  تعياتسممممم  تعامممممر احامممممل عظممممملتن )تع       

عظمممممممي إااظل مممممممل لاظممممممم (، علممممممم   ممممممم ث خلممممممملل، خضمممممممً  عمممممممن انياممممممم  لخاااممممممم ، 

لاظالعظممممما خمممممر تعفلمممممل تأللل ح ممممماة لاظممممم  لأسسمممممه تعاواخ ممممم  لرن امممممه تعفلا ممممم ، خمممممر 

حممممممنن اظالعظمممممما خممممممر تعفلممممممل تع مممممماظر، تعس اسمممممم  لتألخمممممم ق خممممممر خلمممممما لاظمممممم ، أامممممما 

ل اكممممممالع تعفلممممممل تع اعممممممث خنممممممي اظالعظمممممما خ ممممممه أهمممممما أخلمممممماا لاظمممممم  تعس اسمممممم  ، لهمممممم

لتظاهمممممممم  تعياتسمممممممم   خااامممممممم   0تعسمممممممم ا تعمممممممميت ا، لل ف مممممممم  ضمممممممماان تعسمممممممم ا تعمممممممميت ا

 0تحال  عل  أها تالساظااجا 
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 2003تسااتانج   تالان تعلبظر تعوات ر تمتك تعاحي ا  تعخااج   روي 
Thesis title 

2015 Year 

إن هممممممممممممار تعياتسمممممممممممم  لتعالسمممممممممممملا   ممممممممممممم )إسممممممممممممااتانج   تألاممممممممممممن تعمممممممممممملبظر 
،تسمممممممممممماظي  علمممممممممممم  خلممممممممممممار ( 2003تعومممممممممممماتق إمتك  تعاحممممممممممممي ا  تعخااج مممممممممممم  روممممممممممممي 

جلها مممممممممممم  افايهمممممممممممما أن إسممممممممممممااتانج   تألاممممممممممممن تعمممممممممممملبظر أل مممممممممممم  يلعمممممممممممم  ال انمممممممممممملا 
علمممممممممم  أرومممممممممماي إجات  مممممممممم  أل عال مممممممممم  خحسممممممممممب    ممممممممممل انمممممممممملا  علمممممممممم  اكممممممممممخ ص 
حجمممممممممممممممممما لب  ومممممممممممممممممم  الممممممممممممممممممايا تعاهينممممممممممممممممممي لتعاحممممممممممممممممممي ا  تعاممممممممممممممممممر اسمممممممممممممممممماهيخها 
تإلسمممممممممااتانج     لعلممممممممم  همممممممممات تألسممممممممماو خمممممممممإن تعوممممممممماتق رممممممممماعاغا امممممممممن تاا كمممممممممه 

عنمممممممممملة  إروايهمممممممممما تعس اسمممممممممم   لتال المممممممممماي   لتعوسمممممممممملا   تعوينممممممممممي اممممممممممن انلامممممممممما  ت
لتالجاااع ممممممممممم  ،خأظمممممممممممه ألمممممممممممرل عممممممممممماجمًت عمممممممممممن التجهممممممممممم  تعاحمممممممممممي ا  تعخااج ممممممممممم  

 تعاممممممممممممممر اظواممممممممممممممه اممممممممممممممن االممممممممممممممنن 2003عألاممممممممممممممن تعمممممممممممممملبظر تعوات ممممممممممممممر روممممممممممممممي 
 إسااتانج   لبظ   عالتجهاها .

ل ممممممممممممممي  ممممممممممممممميأ  أهمممممممممممممما تعاحمممممممممممممممي ا   تعاممممممممممممممر لتجههممممممممممممممما تعومممممممممممممماتق رومممممممممممممممي 
،راحمممممممممممممالال  تعلال ممممممممممممما  تعااحمممممممممممممية خممممممممممممماض اؤ اهممممممممممممما تعس اسممممممممممممم   علممممممممممممم  2003

تعوممممممممماتق، عممممممممم لة علممممممممم  اممممممممميتع ا  تعاكممممممممماا ع تعلتخمممممممممية علوممممممممماتق، لتعامممممممممر ناا مممممممممل 
أهاهممممممممما راكمممممممممالع )تعكممممممممماق تأللسمممممممممط تعجينمممممممممي(، خضممممممممم  عمممممممممن امممممممممأ نا اممممممممميخ   

تعوات مممممممممممممر  عممممممممممممم لة علممممممممممممم   يلل تعجممممممممممممملتا تعوات مممممممممممممر خمممممممممممممر تعكمممممممممممممأن تعممممممممممممميتخلر
تإلسمممممممممممممممات نلر علممممممممممممممم  تعوممممممممممممممماتق ، لظكممممممممممممممماط  -اممممممممممممممميتع ا  تعلممممممممممممممماتع تعوارمممممممممممممممر 

تعجااعمممممممممممممما  تإلاها  مممممممممممممم  لتعجااعمممممممممممممما  تعااكمممممممممممممميية  لأ ااهمممممممممممممما علمممممممممممممم  تعلت ممممممممممممممع 
تعوات مممممممممر  إعممممممممم  جاظمممممممممب تعالتجمممممممممي تعوسممممممممملاا تألاا لمممممممممر خمممممممممر اظبنممممممممم  تعخلمممممممممنج 
تعوارممممممممممممر لأ ممممممممممممار علمممممممممممم  تألاممممممممممممن تعوات ممممممممممممر  عالنممممممممممممر رو عهمممممممممممما علمممممممممممم  تألاممممممممممممن 

عوات ممممممممممر   اافاعلمممممممممم  اممممممممممع ظكمممممممممماط تعاؤسسمممممممممما  تعااع مممممممممم  تعيلع مممممممممم ،ل تعمممممممممملبظر  ت
تعممممممممممممينلن تعخااج مممممممممممم  علومممممممممممماتق لتعاول ضمممممممممممما  تعاممممممممممممر خاضمممممممممممم  عل ممممممممممممه عالنممممممممممممر 

Abstract 



   اا لأعراك اراكار عل  تألان تعلبظر تعوات ر .

لرلممممممممممممملا عااممممممممممممم  خمممممممممممممإن تألخممممممممممممماق تعاسمممممممممممممان ل   إلسمممممممممممممااتانج   تألامممممممممممممن 
  تعممممممممممممملبظر تعوات مممممممممممممر  اجسمممممممممممممي  راكمممممممممممممهينن ، اا مممممممممممممل تأللل روممممممممممممميا تاممممممممممممما 

تعومممممممممممماتق تعنممممممممممممياة علمممممممممممم  االممممممممممممنن إسممممممممممممااتانج   عألاممممممممممممن تعمممممممممممملبظر تعوات ممممممممممممر ، 
رسممممممممم ب لجممممممممملي تعوينمممممممممي تعاول ممممممممما  تعيتخل ممممممممم  لتعخااج ممممممممم  تعامممممممممر ااظمممممممممع تعوممممممممماتق 

 ان االنن إسااتانجناه  عألان تعلبظر. 

أاممممممممما تعاكمممممممممهي تع ممممممممماظر  خنمممممممممي اجسمممممممممي رمممممممممااا   تعوممممممممماتق تعنمممممممممياة علممممممممم  
الونممممممممممم  انلاممممممممممما  االمممممممممممنن إسمممممممممممااتانج   عألامممممممممممن تعممممممممممملبظر تعوات مممممممممممر ع ممممممممممما 

تعنمممممممممممملة لتعنممممممممممممياة  تا ممممممممممممل الونمممممممممممم ، السمممممممممممم اا تظممممممممممممه سمممممممممممم للن ااضمممممممممممماخات اممممممممممممع 
تعاا نممممممممممممات  تإل ل ا مممممممممممم  لتعيلع مممممممممممم  ،خالمممممممممممم  روممممممممممممي إحمممممممممممميتث تعاللممممممممممممل خممممممممممممر 

، ع ممممممممممممممما تاخممممممممممممممماا اجالعممممممممممممممم  امممممممممممممممن   تعخبممممممممممممممملت  لتوع ممممممممممممممما  6/2014 /10
تعامممممممممممممر نجمممممممممممممب أن نا ظاهممممممممممممما تعوممممممممممممماتق   ع ظممممممممممممماك إسمممممممممممممااتانج   خاعلممممممممممممم  ألاظمممممممممممممه 

تأليلت  لتعلسمممممممممممما ل تعفاعلمممممممممممم  ،لتعاممممممممممممر  تعمممممممممممملبظر ، ااضممممممممممممان اجالعمممممممممممم  اممممممممممممن
ناا مممممممممممل أهاهممممممممممما خمممممممممممر االمممممممممممنن تعاؤسسممممممممممم  تعوسممممممممممملا   تعوات  ممممممممممم  امممممممممممن حنمممممممممممث 
تعامممممممممممممممميا ب لتإلعمممممممممممممممميتي لتعاجهنم،لرظمممممممممممممممماك  ناخمممممممممممممممم  تعالتبظمممممممممممممممم  رونمممممممممممممممميت عممممممممممممممممن 
تعمممممممممممممممممملالكت  تعفاع مممممممممممممممممم  عل ناخمممممممممممممممممما  تعوات  مممممممممممممممممم  تعفاع مممممممممممممممممم  تعااويية،لالاخحمممممممممممممممممم  
ظر تعفسمممممممماي تعمممممممماا تساكمممممممماى ركمممممممملل ل نمممممممما  خمممممممما ا حامممممممم  علمممممممم  تألاممممممممن تعمممممممملب

نجمممممممممماي أل افونممممممممممل  مممممممممماظلن ع سمممممممممما ااات  تألجظ  مممممممممم  خممممممممممر تعومممممممممماتق  تعوات ممممممممممر ، لت 
 لتعار ان كأظها تسا واب تعظسب تعك ناة  علرباع  خر تعواتق .
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 اسان ل تعيلع  تع اظ   
Thesis title 

2015 Year 

اذ تعد واحدة من أقدم الدول الدولة منذ اقدم العصور ,مفهوم عرفت اليمن 
االصلي العربية ,واذا كان لكل قوم اصل ونسب فان اليمن تعد موطن العرب 
كان لليمن  ومنبع القبائل العربية التي نزحت بعد االسالم الى الحجاز والعراق, و

بسبب تجربتها  في العصر الحديث,وذلك خصوصية تختلف عن غيرها من الدول
 . م1990في العام  الوحدوية الفريدة

بمرحلة حساسة ومنعطف خطير تتمثل بالمرحلة  -اليوم–تمر الدولة اليمنية 
ضمن المبادرة الخليجية ,اذ تفاقمت من  2012االنتقالية التي بدات في العام 

التي البد من التعامل المشاكل في تراكمها وتداعياتها  فيها االزمات وتعقدت
 -ال ادارتها–معها من اجل اكمال مسار التغييرات  السياسية وتجاوز االزمات 

وفق الترتيبات السياسية واالقتصادية المتفق على وصول الى اليمن الجديد لل
 عليها في وثيقة الحوار الوطني.

واذ يرتبط مستقبل الدولة اليمنية بنشأة الدولة اليمنية والمشاكل والتحديات التي 
 علىتقسيم الدراسة  اقتضى االمروتواجهها في الوقت الحاضر ,فقد واجهتها 

 ثالثة فصول.
تاريخ اليمن وظروف توزع على مباحث ثالث ,االول منها عني بالفصل االول  

تكوين شطري اليمن الشمالي والجنوبي وصوال الى عهد الوحدة وماتم االتفاق 
اختصاصات السلطات الثالث فعني باما المبحث الثاني عليه بين الشطرين,

في حين ناقش لدستور اليمني ,ا على وفقشريعية والتنفيذية والقضائية الت
 المبحث الثالث اهم المشاكل التي تواجه الدولة اليمنية.

مباحث .  كان المبحث االول منه مكمال للمبحث  ةثالث  سمفقاما الفصل الثاني 
هذا  خصصنية ,اذ الذي سبقه في بحث التحديات التي تواجه الدولة اليم

Abstract 



واسبابها المبحث لدراسة المشكلة الجنوبية بشكل مفصل وتحديد جذورها 
ومظاهرها,اما المبحث الثاني فقد تطرق الى نشأة الحراك الجنوبي ومساره 

انعكاسا طبيعيا لمشكلة الجنوب,في حين  وصفهب التاريخي واتجاهاته ومطاليبه
وعالقتها بانتفاضة الحراك الجنوبي  2011تطرق المبحث الثالث الى انتفاضة 

 لسنة وماتالها.واستعراض مجريات االحداث السياسية في تلك ا
 على مباحث ثالث ايضا ,خصصنا االول منها لبحثالفصل الثالث  وجاء

الكبيرة  نظرا لالهميةو المبادرة الخليجية واليات تنفيذها ومؤتمر الحوار الوطني ,
خصصنا المبحث الثاني في هذا  لذلك المؤتمر في تحديد مستقبل اليمن فقد

واستعراض  في وثيقة الحوار الوطني بحث مقررات مؤتمر الحوار الوطنيالفصل ل
المؤتمر,اما المبحث الحلول والمعالجات الهم القضايا االساسية التي ناقشها 

تناول االسس التي سيصاغ عليها الدستورالجديد وشكل الدولة  الثالث فقد 
اليمنية الجديدة ,ومع وضع الباحث لمعالجات من اجل الوصول لدولة يمنية 

بوصفها  من الفرضيات يحددها الباحث  اان هناك عددموحدة ومستقرة اال 
 سيناريوهات لمستقبل الدولة اليمنية.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



University of Baghdad 
  College name كلية العلوم السياسية 

 Department النظم السياسية
 Full Name as written عبد الكريم كاظم عجيل

In Passport 
 

      (      ) Master             ( *  )PhD 
 

 

عناون االطروحة: دور املتغيرات الخارجية في إعادة تشكيل النظام اإلقليمي العربي بعد 

2010 
 

Thesis title 

2015 Year 

 حاع  ان خاتغ تعنلة تعاظبن  تعوار   تعاااية ان تعاح ط إع  تعخلنجاو ش 
تعفلتعل تعيلع   لتإل ل ا   علس باة عل  إالاظ    تعفاتغيخع هات  اظا مان بل ل،

هار تعاظبن ، لهل اا جول تعظواا تعوارر عاجمًت عن ضرط هار تعافاع   تعار 
 خا    يااه لأهل   اؤسسااه، عل  ضربها.

عل   2010ظها   عاا لان تعظواا تإل ل ار تعوارر لتعاظبن  اع عني 
اجالع  علتال يتخل   لخااج   خر إخاتي إا اواخا  ، العي جيني اع تعا ننا

هات تعاكهي، اغا تخا ف اللن  إنهاا ت لى أل أك ا خاعل  ، لا ل اا لان 
علاا نات  تعيتخل   النيها ان حال   تعا ننا، لان علاا نات  تعخااج   تأل ا 
تعراام خر لنالاة هات تعاكهي  ل لاس  مااا تألالا لتعارايأة لً  راا نخيا 

 ل لسع ان ظباق ظفلار. الاعحه
لأااا هار تعاكهي راا  تعيلع  تعنلا   تعوار   تعار اسا  حيليها تعنلى 
تعيلع   عل  ت ا تافا    سا لو   لل اهيية، لعاجمة عن تعن اا راهااها تألساس  ، 
لهل اا يخع تع نا علن اا  هار تعاهاا ظ ار  عظها، اااًة ركلل اسانل لأخاى خل  

لجول لمن تعفلتعل غنا تعيلع   ناليا اكهي تعافاع   تعيتخل   عراكة تعيلع ، 
 لتإل ل ا  .

لخر جاظب تخا، لروي خكل تعاكالع تعنلار لعجم اؤسسااه عن احننا 
أهيتف تألا ، كهية تعاظبن  لاتع تعاكاا ع لتعفلا، لان علفلا تإلس ار 

 اة تعار  االكها راخال  التخير، تعالني تعراام خر اع ، رس ب حجا تعاظو ا لتعخ
اظا عنلي، اا أهله ألن  باح ظفسه رنلة عل  ت ا تعفاتغ تعفلاا تعاا كهير تعظواا 

 رالتمتة خاتغ تعنلة سا ا تعالا.
لأااا هار تعجيع   ألرل تعظواا تإل ل ار تعوارر  و ش حاع  ان تعسنلع  

Abstract 



 عل  تعلونينن تعيتخلر لتعخااجر:
ال تعار جل ها اا عاف راعار ع خفر تعيتخل: احلع  ظسا ا تعحا   لتأل

تعوارر إع  إعلاا را   ضاب  ظ   تعيلع  تعنلا   خ فل  ظسنجها تالجاااعر 
ل ياا  ظناها تعاحا   ل وني اسا تعحيلي. خر ضلك غ اب لتضل علن اية لعلاكالع 

 تعفلاا تعجااع ألعضاك تعظواا، حا  خني تعظواا هل اه.
خااج   راخال  اسال ااها، تعااحلا أاا خر تعخااي: خا ل  تعاا نات  تع

راخال  تعافاع  ، لتعارايا عباح تعاكاا ع لتعاسل ا ، تعسلا   لتعوسلا  ، 
لا يع  تعافاع   تعيتخل   راعاحالا تاللبفاخا  تعار انليها تعنلى تإل ل ا  ، 

 لراا  تعحللل عاجمة يلن ايخل خااجر.
تعاا نات  تعخااج   خر  لاأار ياتساظا ع  ان ب  و  تعيلا تعاا اؤي ه

إعاية اكلنل تعظواا تإل ل ار تعوارر عل  ت ا تعحات  تعكو ر تعلتسع تعاا كهياه 
لتعاا أيى إع  ا نات   ظنل   عل   2010روض لحيت  تعظواا اع ظها   عاا 

اسالى لحيت  تعظواا ع ااي اأ نار عل  تعظواا تعوارر ركلل عاا، راوظ   خا 
ان حنث حجا تعاأ نا تعاا  2010 ل ار تعوارر روي عاا افسنا حاع  تعظواا تإل

اااساه تعاا نات  تعخااج   عل  اخال  تعاسال ا . حنث ظاى تن هظا  ع    
  ل   ليلا علاا نات  تعخااج   خر إعاية اكلنل تعظواا تإل ل ار تعوارر.

 
Abstract: 

The problem of studies is centered around the nature 
of the role which it played by the external elements in 
reforming the Arabian  regional and global world as a result 
of a wide range popular movements took place some unites 
of the order at the end of the year 2010, which its resulted to 
a structural changes on the level of the unites in the order, 
and its impact have been spearheaded to the Arabian order 
in general, in another meaning the explanation of the 
situation of the regional Arabian order after 2010 through 
the size of the role played by the external variables on a 
various levels. 

At the end of 2010 the regional Arabian order with a 
new date of renewal of the structural changes, if some of the 
internal and external elements combined in editing this 
scene, despite the difference in describing, which is largest, 
and more effectiveness. without a doubt as same as the 



internal variables had their part in the change movement, 
the external variables has their clear impact in shaping this 
changes and also be influential in holding the initiative of 
course in a way that serves its interests and enlarging its 
influence. 

Without doubt; the Arabian area from the ocean to the 
gulf, living a state of power vacuum long time ago, this 
vacuum motivate the regional and global variables to the 
possibility on controlling the area, which it made the Arabian 
order unable on organizing these variables which it exceeded 
it ability and the capacity of its institutions to control them. 

And in front of this scene the Arab national state which 
its borders have been drawn by the international super 
powers at Sykes-Picot treaty, remained threatened and 
unable to do its basic duties, which it motivate others to do 
these duties on behalf of it, once by independent way and 
another behind the state shadow, that's made the effect of 
the regional and global variables tops the scene of the 
external and regional interactions. 

In another side, after the failure of the national 
project, and the inability of its institutions to achieve the 
goals of the nation, the area witnessed a struggle of the 
projects and ideologies, among them the Islamic thought 
with it various ideologies the prominent role in this struggle, 
because of the size of the organizing and the experience 
which it has for a long time, which it lead to make Islamic 
thought influential powerfully because of the intellectual 
vacuum of the order, parallel with  previous power vacuum. 

And in front of these polemics, the Arabian regional 
order lives a state of liquidity on the internal and external 
level; internally, the prizes of freedom and hope brought by 
the Arab spring, changed  to a storm striking the structure of 
the national Arab state, lead to taking apart its social 
structure and destroying its infrastructure and redraw its 
borders, in an obvious absence of leadership and a collective 
ideological project for the members of the order, until the 
order lost it identity. 

Externally; the external variables represented in 
various level, the controller of various interactions, the 
initiative in proposing military and civil projects and 



settlements, and the internal interactions changed to axis of 
line-up leaded by regional powers, and the solutions unable 
to prevent an external influence. 

 

 

 


