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كتاب الشذاط الرهيوني في العراق ودوره في تهجير يهود العراق الى  .1
 فمدطين

 1991بغجاد ، دار الذؤون الثقافية العامة ، 
 

 
 

اكدة  اععة    1991الثقافية العامةة يةب داةداد عةا   الذؤون صدر هذا الكتاب عؽ دار 
الرةةونؾ ب اوةةاز السخةةالرات الرةةونؾ ية د السؾذةةاد س مشةةذ  وذةةيس الكيةةان ولحةةد   ن اةةؾا  
 ذةةةظؾرخا همقةةةو  امةةةرون ومؤلوةةةؾن وصةةةحونؾن وصةةةانثؾن  لوةةةؾا  ررةةةا  عةةةؽ الجوةةةاز  ذةةة و 

رة السؾذةةاد يةةب  رةةص  لةةل لنمةةة ولنمةةة ا وا وةةؼ اذةةوسؾا دون  ن ععريةةؾا يةةب صةةش   ذةةظؾ 
العالؼ . و د كذةو  واةا و وزارة الداهميةة العرا يةة الستعمقةة دالشذةاي الرةونؾ ب يةب العةرا  



زخةةه هةةذس ارذةةظؾرة . و تسنةةز هةةذس الؾاةةا و عةةؽ ئنرهةةا مةةؽ الؾاةةا و التةةب  خةةص الشذةةاي 
 العرا ب القارئ الرونؾ ب يب ار ظار العرصية ا كؾ وا ليد  صؾرة رذس  لعرضوا عمى 

 عظةةب ا  ظ ةةان دو وةةا وضةةع  لوةةدف الشذةةر الوةةؾر  يةةب  ا او لد ةةة اك ةةر ي  وةةا  والعرصةةب
الرةةةحاية العرا يةةةة عمةةةى الةةةرئؼ ان  ذةةةرها كةةةان ومةةةا حةةةزاو مونةةةدا  اةةةدا  يةةةب دنةةةض الرةةةؾرة 

والؾاةا و السشذةؾرة  . ارذظؾرخة التب رذةستوا اسية  الكتة  والرةحل الرةونؾ ية لمسؾذةاد
السؾذاد ا ذرا نمب يب  وجنر ا د  طا وةة حوؾدعةة يب هذا الكتاب  كذل لشا لؾضؾح دور 

يب العالؼ كا   مؾاؾدة يب العرا  ه و الخسدنشات مؽ القةرن الساضةب. وكةذلػ ع ذةل 
لشةةةا هةةةذا الكتةةةاب عةةةؽ  عةةةا  ذةةةؾدات يةةةب نيةةةاة السؾذةةةاد   ةةةدا مةةة   لقةةةات ال ةةة ض عمةةةى مةةة  ة 

الجةةزات   مةةا  مح سةةة اعزةةا واونةةؾكؼ  1950 التجدةةس الرةةونؾ ية التةةب كذةةو  عةةا  
 . 1991الك رى يب داداد عا  

 كتاب الشذاط الجعائي لميهود في العراق .2
 1999القاهرة ، مكتبة مجبولي لمشذر والتوزيع ، 

 
وهةؾ حركةز عمةى  1999صدر هذا الكتاب عؽ م ت ةة مةدلؾلب يةب القةاهرة عةا  

 .حتعمةو مشةو دالرةحاية النوؾدعةة الشذاي الدعا ب لمنوؾد يةب العةرا  هاصةة مةا
/  ذةرخؽ  19و د صدرت يب داداد لتةارخ   : صحيوة عذرون  -1 :اهسواومؽ 

دةةةالماتنؽ الع رخةةةة والعرصيةةةة ددةةةونرف ع رخةةةةس . و ةةةا  د صةةةدارها  1991اروو / 
كل مؽ صونؾن اذرخعب وخعقؾب صونؾن وعود  مر  دار وا  لةى اليةاهؾ  ةانؾ  



س صةةةةوحة دةةةةالحجؼ الرةةةةانر  رةةةةووا كةةةةان دالماةةةةة  11. و ةةةةد انتةةةةؾت عمةةةةى د 
ع رخةةةة و رةةةووا الهةةةر دالماةةةة العرصيةةةة ولكةةةؽ دةةةونرف ع رخةةةة و ةةةد  ذةةةرت يةةةب ال

عةةددها اروو اع  ةةا  مةةؽ الجسديةةة اردليةةة الع رخةةة لتعمةةيؼ الماةةة الع رخةةة مدةةات  ا 
 1920 / 19/  11و ةد  ؾ وة  دعةد صةدور هسدةة  عةداد صةدر يهرهةا يةب 

 .نيةةوذلةػ ددة   مقتةل ر ةيس السشغسةة الرةونؾ ية الزةادد النوةؾد  ذةمسان 
وهةب مجمةة  دليةة ااتسا يةة  ذة ؾ ية صةدرت يةب داةداد  : مجمة السرة اح -2

و ةةا  د صةةدارها ذةةمسان مةةنشو ذةة ر نر الجسديةةة  1991/ ميدةةان /  11لتةةارخ  
 1999/ نزخةران /  1الرونؾ ية . و د اذتسرت دالردور دذ ل متقظ  نتةى 

 181لسةر ؼ ننث  ررت مدحرخة السظ ؾعات يةب وزارة الداهميةة دسؾاة  كتالوةا ا
ئمةةةةو صةةةةحيوة السرةةةة اح لشةةةةات  عمةةةةى السقةةةةاو  1999/ نزخةةةةران /  1يةةةةب يةةةةب 

والةةذ  انةةدث  1929 / 1/  1س الرةةادر لتةةارخ  191السشذةةؾر يةةب العةةدد د
ضةةجة ك نةةرة لةةنؽ  يةةراد الظا وةةة اعذةةرا نمية. و ةةد ركةةزت مجمةةة السرةة اح عمةةى 

ميسان ا وهةةةب  هسيةةةة  عمةةةيؼ الماةةةة الع رخةةةة داعت ارهةةةا لاةةةة السمةةةػ داود والش ةةةب ذةةة
والسوتةاح الدةحر   (ال رهةان ارك ةر لمؾاةؾد القةؾمب ارذاذةب دلمذةع  النوةؾد 

لتارخخةةةو وماضةةةيو القةةةدعؼ . و ةةةد  ادعةةة  هةةةذس الرةةةحيوة داهتسةةةا   ه ةةةار الحركةةةة 
الرونؾ ية و ذاطوا يب يمدةظنؽ ا ننةث كا ة  لوةا زاوخةة هاصةة  حة  اذةؼ د 

الرةةونؾ ب العةالسب ومةا عجةةر   ه ةار ا ذةرا نمنؽ س وينوةا  شذةةر  ه ةار الشذةاي 
يب يمدظنؽ  ق   عؽ صحل صونؾ ية كةان مةؽ لنشوةا صةحيوة هةار س ودايةار 
ويمدةةةظنؽ لؾذةةة  التةةةب  رةةةدر يةةةب يمدةةةظنؽ ي ةةةذاة .و ةةةد دعسةةة  هةةةذس السجمةةةة 
الشذةةةاي الرةةةونؾ ب يةةةب العةةةرا  هةةة و عقةةةد العذةةةرخشات ننةةةث عشنةةة  دستادعةةةة 

  عخمةةةةؾ    عةةةدد مةةةةؽ   ه ةةةار الوجةةةرة  لةةةةى يمدةةةظنؽ و ح نةةةة  يكر وةةةا ا وخ ةةةاد
 عةةةدادها مةةةؽ ه ةةةر او  عمنةةةو او يكةةةرة  عحا يةةةة لوةةةذا السؾضةةةؾن مةةةؽ هةةة و  ذةةةر 
اعع  ةةةةات الدعا يةةةةة لمسؤذدةةةةات الرةةةةونؾ ية . كةةةةذلػ عسمةةةة  السرةةةة اح عمةةةةى 
 راسةةة دعةةض اعه ةةار التةةب كا ةة   ةةرد يةةب الرةةحاية الرةةونؾ ية الرةةادرة يةةب 

د العةرا  عمةى الت ةرن و ةد  ولة  اهتسامةا  هاصةا  لسؾضةؾن نةث حوةؾ  . يمدةظنؽ
الى الحركةة الرةونؾ ية ا كةذلػ نةثوؼ عمةى مةرات  راضةب العةرب القةاطشنؽ يةب 



يمدةةةظنؽ . وكةةةان هشةةةاة عسةةةؾدان يةةةب هةةةذس الرةةةحيوة رايقاهةةةا مشةةةذ العةةةدد اروو 
عسؾد د مؽ كل روضة زهرة س الذ  كةان عحسةل  ه ةار  : ونتى انتجالوا وهسا

ن عدةةتقى مةةؽ الرةةحل الرةةونؾ ية الرةةواحشة هةةارج العةةرا  ا وهةةؾ ئال ةةا  مةةا كةةا
الرةةادرة يةةب يمدةةظنؽ والوشةةد وصرخظا يةةا .  مةةا العسةةؾد فيحسةةل عشةةؾان د نةةؾادث 
ارذةةةة ؾن س وكةةةةان عاظةةةةب  ه ةةةةار الظا وةةةةة النوؾدعةةةةة يةةةةب اسيةةةة    حةةةةات العةةةةرا  

 . وهاصةة  ه ةار ارارخةات والست ةرعنؽ الةى الجسديةات الرةونؾ ية يةب يمدةظنؽ
السظ ؾعات يب وزارة الداهميةة عمةى الظمة  وايق  مدحرخة  : مجمة الحاصد -3

لتوذةةةةيس  1998/  11/  98السقةةةةد  مةةةةؽ   ةةةةل السحةةةةامب   ةةةةؾر مةةةةا و لتةةةةارخ  
مجمة الحاصد كؾ وا  ذ ؾ ية  دلية ااتسا ية و د صةدر العةدد اروو مشوةا يةب 

واذةةةةتسرت  رةةةةدر دا تغةةةةا  لااعةةةةة حةةةةؾ   1999/  9/ 11داةةةةداد حةةةةؾ  الخسةةةةيس 
 ةةةةررت مدحرخةةةةة السظ ؾعةةةةات يةةةةةب وزارة  ا ننةةةةث 1999الدةةةةادس مةةةةؽ نزخةةةةران 

الداهميةةة  عقايوةةا وذلةةػ لشذةةرها مقةةا ت  ثنةةر  لشةةات الظا وةةة النوؾدعةةة يةةب العةةرا  
/  1/  1س . و ةةةةةد وايقةةةةة  وزارة الداهميةةةةةة لتةةةةةارخ  16لسزةةةةةسؾ وا الرةةةةةونؾ ب د

عمى ري   عظنل السجمة السذكؾرة عمى  ن  راعب و تجش  كل ما عسةس  1961
ا هت يات الدحشية والسذه ية . وان  رذل  لى مدحرخةة الذخريات والدياذات و 

السظ ؾعةةات يةةب وزارة الداهميةةةة  دةةختنؽ مةةةؽ كةةل عةةةدد  رةةدرس مؾ عةةةا مةةؽ   ةةةل 
 1961/  1/  91صان  السجمةة ا و ةد صةدر العةدد اروو الدةشة الثا يةة يةب 

س و ذنر الؾاا و  لةى  ن صةان  هةذس السجمةة السحةامب والذةاعر النوةؾد  11د
كةةا ؾن اروو /  / 1 ةةد  قةةد  دظمةة   لةةى وزارة الداهميةةة لتةةارخ    ةةؾر مةةا و 

 راد فيةو السؾايقةةة عمةى اعةةل السجمةةة ذياذةية  دليةةة . و ةد وايقةة  الةةؾزارة  1961
السةةةذكؾرة عمةةةى هةةةذا الظمةةة  . و ةةةد هاضةةة  هةةةذس السجمةةةة لةةة عض السؾضةةةؾعات 
التةةب هاضةة  لوةةا مجمةةة السرةة اح ا ولكةةؽ لماةةة دعا يةةة مختموةةة ننةةث التعةةدت 

لدعاعةةةة الس امةةةةرة لمرةةةونؾ ية  غةةةرا   هةةةةت ف الغةةةروف الدياذةةةية  تيجةةةةة عةةةؽ ا
لترةةاعد السةةد القةةؾمب يةةب الذةةارن العرا ةةب  واهةةر العذةةرخشات . لةةذلػ  جةةد مةةؽ 

 ) اهتسامات هذس السجمة كان  راسة  عساو موسة مؽ اردب الور دةب كوعسةاو
يةةةةرا س ا الوةةةةؾ س دودعةةةةو ا لمةةةةزاة ا ا درخةةةةو مةةةةؾرا ا يكتةةةةؾر  مؾصدةةةةان ا ا ةةةةا ؾو



وكةةةذلػ  راسةةة   عسةةةاو مةةةؽ اردب الروذةةةب لةةةة د م دةةةيؼ ئةةةؾركب ا  (هيجةةةؾ
دوذتؾخودةةة ب ا لؾمةةةة نؽس و عسةةةةاو مةةةةؽ اردب ا  كمنةةةةز  لةةةةة د اةةةةؾرج النةةةةؾت ا 
وخمةةةةةز ا  ةةةةةؾممس هةةةةةارد  ا اوذةةةةة ار واحمةةةةةدس و عسةةةةةاو مةةةةةؽ اردب ا عظةةةةةالب لةةةةةة 

ؾس . كةةةذلػ  امةةة  هةةةذس السجمةةةة لتراسةةةة  ررةةةا  مةةةؽ اردب دا را نةةةل دا ةةةؾ  زخةةة
وارلسةا ب لةة داحرخةػ مارخةا رخسةاةس . و ةد كةان مةؽ  (ارمرخ ةب لةة د اواةنؽ او نةل

 مةا  . الةرز متراسةب هةذس القرةص ا   ةؾر مةا و ومةا و نةداد و دةيؼ طؾخةو
الرحل النوؾدعة التب كان لوا  وانرا  ا ل يب مندان الدعاعةة الرةونؾ ية هة و 

صةدرت يةب داةداد  : صةحيوة ذة ا  ناذةنؽ -1 -: قةد العذةرخشات يوةبع
. و ةةد  صةةدرها النوةةؾد  ععقةةؾب ناذةةنؽ  1991/  ذةةرخؽ الثةةا ب /  19لتةةارخ  

دالماة ا  كمنزخة وكا ة  مؾضةؾعا وا رخاضةية ومتخررةة لشتةا ق ذة ا  الخنةل 
صدرت يةب ال رةرة  : صحيوة دلنل العا مة -2 . ا و د و و  دعد زمؽ  رنر

. و ةد  صةدرها النوةؾد  حؾذةل كحةؾكب .  1998/  ذةرخؽ الثةا ب /  1رخ  لتا
 -3 . وكا    عالق السؾضؾعات الدحشية الخاصة دالدعا ة النوؾدعة لماة عرصية

صةةحيوة ا ترةةادعة  دليةةة لصعةة ن  رةةدر مةةرة وانةةدة يةةب  : صةةحيوة الةةدلنل
. اذةحو ارذ ؾن و ؾزن عمى السؾاطشنؽ مجا ا  لرةان وا ومةدحرها السدةؤوو س 

.  1999مةاعس /  / 12. و ةد عوةر العةدد اروو مشوةا يةب داةداد حةؾ  ارنةد 
وكا ةةة   شذةةةر لثسةةةا ب صةةةوحات وينوةةةا دعةةةض الرةةةؾر و ةةةد انتج ةةة  دعةةةد امةةةد 

صةدرت ارخةدة ال رهةان د النوؾدعةة س مةر نؽ  : صةحيوة ال رهةان -4 .  رةنر
هةةان وكةةان صةةان وا يةةب السةةرة ارولةةى ذةةمسان كةةؾهنؽ و ةةد صةةدر مةةؽ ارخةةدة ال ر 

وصةدرت لمسةرة الثا يةة  حسةل ر ةؼ د  . 1998ارولى ا اة عذر عددا  يب عا  
س ووصةةةةو  ال رهةةةةان  ودةةةةوا  حةةةة   روخدةةةةتوا دو وةةةةا د ارخةةةةدة  دليةةةةة ا تقادعةةةةو  1

 ذةةةة ؾ ية س . و ةةةةد صةةةةدرت دةةةةالحجؼ الشرةةةةوب وصةةةةورص  صةةةةوحات وكةةةةان مةةةةدحرها 
 -5 . 1929 / / كةا ؾن اروو 61السدؤوو يةا و القذةظنشب و ؾ وة  لتةارخ  

ا  1999/  9/  91صةدرت يةب داةداد لتةارخ   : صةحيوة الشذةرة ا  ترةادعة
و د  صدرها ع د هللا  ديؼ اا  وكا    وةتؼ دةارمؾر اعع  يةة وا  ترةادعة ا 
ولةةةةؼ  دةةةةتسر هةةةةذس الشذةةةةرة طةةةةؾخ   مةةةةو وا مةةةةون مثي  وةةةةا مةةةةؽ صةةةةحل اععةةةة ن 



عمةى مدةاهسات  وخدةمد الكتةاب الزةؾت . يتؾ و  دعد يترة  رنرة مؽ صدورها
الرةةحوننؽ النوةةؾد يةةب الحركةةة الثقافيةةة يةةب العةةرا  ا ومةةؽ لةةنؽ اهةةؼ الرةةحوننؽ 

وهةةؾ منةةر مةةا وو عةةزرا يو درةةر  ا صةةحوب و دحةة   : منةةر درةةر   -1
 1911/  حمةؾو /  19 ررب وماعر وصانث ا تراد  . ولد يةب داةداد يةب 

ر مظ عةةة ا متةزوج ولةو  رصة  لشةات .  ذةس والةةد  مةو الحاهةا  عةزرا روصةنؽ د كةؾ 
يةةب داةةداد . امةةتال دالرةةحاية العرا يةةة  1919دةةالماتنؽ الع رخةةة والعرصيةةة عةةا  
و ةد عسةل  . يةب ارخةدة الشوزةة العرا يةة 1998وكان  وو   تةاج  دلةب لةو عةا  

يةةب  و ةةات مختموةةة محةةررا  ا ترةةادعا لجرخةةدة الهةةات الةةؾطشب والةة  د لرةةان وا 
. وعشةةةدما اصةةةدر هالةةةو  رويا نةةةل دظةةةب وارخةةةدة الذةةةع  لرةةةان وا عحنةةةى  اذةةةؼ

 ةؾلى منةةر  1999اليةاهؾ عةزرا د كةةؾر ارخةدة الةدلنل ارذةة ؾ ية يةب داةداد ذةةشة 
درر   حرخرها ا ئنر ا و لؼ عردر مشوةا ذةؾى هسدةة  عةداد . اةؼ امةترة يةب 

ا  1961الةةةدلنل العرا ةةةب الرذةةةسبس الةةةذ  اصةةةدرس اليةةةاهؾ د كةةةؾر ذةةةشة ) حرخةةةر 
ومحةةةررا  لمقدةةةؼ ا  كمنةةةز  .  ةةةؾلى يكةةةان مدةةةاعدا  لةةةر يس  حرخةةةر القدةةةؼ العرصةةةب 

 .( 1919 – 1968ر اذةة  حرخةر مجمةة ئريةة  جةارة داةداد اسةا ب ذةشؾات د
 1911وهؾ   ةؾر مةا وو هةارون ولةد يةب مدحشةة الحمةة عةا   :   ؾر ما وو -2

. وخعت ةةةر وانةةةدا  مةةةؽ الةةةرز الرةةةحوننؽ النوةةةؾد ومةةةؽ الظ  عنةةةنؽ يةةةب مزةةةسار 
اميةا  وصةحايا  ومةاعرا  يةب الماةة العرصيةة القرة العرا يةة . ولقةد كةان مةا وو مح
 رةص مةؽ  -الحرةاد اروو ب -  :  ذةر ا اةة مجةامي  مةؽ القرةص هةب

و ةةد عسةةل   ةةؾر مةةا وو مةةدحرا  لتحرخةةر مجمةةة  . يةةب زنةةا  السدحشةةة -الاةةرب اةةة
. و ذةر يةب  1999ور يدةا  لتحرخةر مجمةة الحاصةد عةا   1991السر اح عةا  

هةةؾ ذةةونل  لةةراهيؼ مجسؾعةةات  ررةةية  الرةةحاية العرا يةةة  حةة  اذةةؼ مدةةتعار
ا ةا (س ا دالمونة  السقةدسس )ا  ( كان مؽ لنشوةا   د ار  يتةاة القرةرس ا د  لنوةا

و ةةد لةةرز مةةؽ الظا وةةة  . ( ا د القرةة الخالةةدة س ا د مجسؾعةةة رواعةةات مةةاب
النوؾدعةةةة الرةةةحوب  دةةةيؼ  ظةةةان الةةةذ  ذةةةيظر لدةةةشؾات عمةةةى صةةةحاية الحةةةةزب 

لسدةةؤوو عةةؽ السقةةاو ا يتتةةانب لجرخةةدة صةةؾت الةةؾطشب الةةدعسقراطب وكةةان هةةؾ ا
ارهةةةةالب ا ومةةةةراد  لعسةةةةار  الةةةةذ  كةةةةان عذةةةةرف عمةةةةى الدياذةةةةة الخارايةةةةة يةةةةب 



الرحيوة الشاطقة لمدان الحزب الؾطشب الدعسقراطب . وكان النوةؾد  ااكدةؾن 
مذةةريا  عمةةى صةةحيوة التةةاعسز العرا يةةة . وذةةميؼ درةةؾن مذةةريا  عمةةى صةةحيوتب 

 . الذع  وال  د
 
 
 
 
 
 

كتااب الجعاةاة الراهيونية السو هااة الاى العاراق را ا الحارب العرا يااة كتااب  .3
  1988اا  1981االيرانية 

 2111بغجاد ، دار الذؤون الثقافية العامة ، 

 
 



وهةؾ  9111صدر هذا الكتاب عؽ دار الذؤون الثقافية العامةة يةب داةداد عةا  
نؽ الدعاعةةةة حتظمةةة  الةةةى اعاادةةةة عةةةؽ ذةةةؤاو مركةةةز  موةةةادس   مةةةاهب  هةةةؼ مزةةةام

الرةةةونؾ ية السؾاوةةةة الةةةى العةةةرا  ع ةةةر  ذاعةةةة الكيةةةان الرةةةونؾ ب وهاصةةةة مةةةا 
عةؽ هةذا الدةؤاو  ةرى ان  ولصاادةة . حتعمو مشوا دوترة الحةرب العرا يةة ا حرا يةة

الزرورة  قتزب ا اادة  و   عمى  ذئمة ير ية متعددة هةب   مةاهب الخمايةات 
هةةةؾ دورهةةةا يةةةب  وجنةةةر حوةةةؾد  ( ومةةةا التارخخيةةةة لمدعاعةةةة الرةةةونؾ ية يةةةب العةةةرا 

العةةرا  الةةى يمدةةظنؽ ( وكيةةه ذةةاعدت  ذاعةةة الكيةةان الرةةونؾ ب عمةةى  ةةروخق 
الدعاعةةة الرةةونؾ ية   ةةل الحةةرب وه لوةةا ( وكيةةه اذةةتظاع  هةةذس ا ذاعةةة ان 
 تةةةةراؼ الدياذةةةةة الرةةةةونؾ ية و ررا وةةةةا الةةةةى وا ةةةة  ممسةةةةؾس عوهةةةةذ مةةةة ل ا طةةةةار 

 اما محتؾخات هذا الكتاب يوب كسا عو ب  .الدعا ب السزاد السؾاو الى العرا 

 انًىضىع
 سقى انصفحت

 انًقذيت
 ـأ ــــ ه

 انفصم األول : انذػاَت انصهُىَُت فٍ انؼشاق
 39ـــ  1

 انًبحج االول : انذػاَت انصهُىَُت 

 يقذيت ػايت فٍ انذػاَت 

 انذػاَت انصهُىَُت : انُشأة وانتطىس 

  واألهذافانذػاَت انصهُىَُت : انفهسفت 

 انذػاَت انصهُىَُت : انتخطُظ وانىسائم 

  
 5ـــ  1
 11ـــ  6
 11ـــ  12
 21ـــ  11

فٍ انؼشاق : انذػاَت انصهُىَُت  انخاٍَانًبحج 

 1491حتً ػاو 

 انىاقغ انتاسَخٍ نهُهىد فٍ انؼشاق 

 انًذاسس انُهىدَت فٍ انؼشاق 

 انصحافت انُهىدَت فٍ انؼشاق 

  وانُىادٌ انُهىدَت انًُظًاث وانجًؼُاث

 فٍ انؼشاق

  انُشاط انصهُىٍَ انسشٌ فٍ انؼشاق

  1491حتً ػاو 

  ٍأوجه انُشاط انصهُىٍَ األخشي ف

 انؼشاق

  64ــ  22
  

 31ـــ  23
 44ـــ  32
 54ـــ  45
 52ـــ  55

 
 61ـــ  53

 
 64ـــ  62



ودوسها فٍ : انذػاَت انصهُىَُت  انخانجانًبحج 

 1491و  1491 تهجُش َهىد انؼشاق بٍُ سُت

  1491االحذاث فٍ بغذاد ػاو 

  انُشاط انصهُىٍَ فٍ انؼشاق بٍُ سُت

 1491و  1491

  انذػاَت انصهُىَُت ودوسها فٍ ػًهُت

 انتهجُش

  33ــ  65
  

 11ـــ  65
 24ـــ  11

 
 33ـــ  24

  
 
  

انتىجه انذػائٍ نهؼشاق فٍ إراػت انفصم انخاٍَ : 

 انكُاٌ انصهُىٍَ

   115ــ  34

َشأة وتطىس االراػت فٍ انكُاٌ انًبحج االول : 

  انصهُىٍَ

 َشأة االراػت 

 تطىس االراػت 

 واقغ االراػت فٍ انخًاَُُاث 

  113ــ  34
  

 31ـــ  35
 102ـــ  31
 113ـــ  102

تطىس انبشايج انخاصت بانؼشاق :  انخاٍَانًبحج 

 فٍ اراػت انكُاٌ انصهُىٍَ  

 تًهُذ 

  انكُاٌ انؼشاق فٍ بشايج اراػت

 1491انصهُىٍَ يُز ػاو 

  انؼشاق فٍ اراػت انكُاٌ انصهُىٍَ خالل

 حقبت انستُُاث

  انذػاَت انصهُىَُت انًىجهت انً انؼشاق

 1491خالل حشب 

  انذػاَت انصهُىَُت انًىجهت انً انؼشاق

 خالل حقبت انسبؼُُاث

  143ــ  114
  

 112ـــ  114
  113 

 
 123ـــ  120

  
 140ـــ  123

 
 143ـــ  141

انبشايج انؼشبُت انًىجهت يٍ :  انخانجانًبحج 

اراػت انكُاٌ انصهُىٍَ خالل انحشب انؼشاقُت 

 االَشاَُت

   يقىياث انبشايج انؼشبُت يٍ اراػت

 انكُاٌ انصهُىٍَ

  انبشايج انسُاسُت 

 انبشايج انغُائُت وانفُُت 

 انبشايج انخقافُت 

 بشايج االطفال 

  115ــ  150
 
  

 156ــ  150
 

 166ــ  156
 162ـــ  166
  112ــ  163
 113ــ  112
  115ــ  113



 انبشايج انذَُُت 

تحهُم يضًىٌ االخباس انًتؼهقت انفصم انخانج : 

ــ  119 بانؼشاق خالل انحشب انؼشاقُت االَشاَُت

119 

 اجشاءاث تحهُم انًضًىٌانًبحج االول : 

 ٌتؼشَف تحهُم انًضًى 

 تؼشَف انًفاهُى انشئُسُت فٍ انبحج 

 قىاػذ انتحهُم 

 بُاء انتصُُف 

              أسباب اختُاس األخباس كًجال نهبحج 

 حباث انتحهُم 

 انصذق 

  
  111ــ  116
 120ـــ  111
 123ـــ  120
 126ـــ  124

 
 132ـــ  126
  134ــ 133
 135ــ  134

َتائج تحهُم يضًىٌ األخباس :  انخاٍَانًبحج 

 انًتؼهقت بانؼشاق خالل انحشب انؼشاقُت االَشاَُت 

 َتائج انًستىي األول 

  ٍََتائج انًستىي انخا 

  تفسُش َتائج انتحهُم 

  
 131ــ  136

 203ــ  131    
  214ـــ  203

 224ــ  214 

  132ــ  119 انخالصت واالستُتاجاث

 191ــ  131 انًصادس وانًشاجغ

Summary a - b 

 
 1952اا  1922كتاب الجعاةة الرهيونية في العراق  .4

 2111بغجاد ، دار الذؤون الثقافية العامة ، 
 



  
وختزسؽ الكتاب  9119صدر عؽ دار الذؤون الثقافية العامة يب داداد عا  

مرنا  وافيا  عؽ ادوات الدعاعة الرونؾ ية يب العرا  التدات  مؽ السدارس النوؾدعة 
والسحايل الساذؾ ية والسحايل ال وا ية والرحاية النوؾدعة والسجالس النوؾدعة 

 و زسؽ الكتاب السحتؾخات ا  ية  لمظا وة النوؾدعة يب العرا 

  

 
 

 

 2111عام  السؤتسر القطري األوا لإلع م كمية اآلداب )بغجاد(كتاب  .5
 العراقي( )التهجيجات الجارمية والخار ية لفاعمية اإلع مبحث بعشوان  

 2111 امعة بغجاد ، كمية االداب ، 
 



 
 الدابمذاركة يب السؤ سر القظر  ا وو الذ   غسو  دؼ ا ع   يب كمية 

دجامعة داداد ل حث عشؾا و  دالتودحدات الداهمية والخاراية لواعمية اعع   
العرا بس وهؾ دحث مشذؾر يب كتاب و ا   السؤ سر القظر  اروو لصع   

 ذرخؽ ا وو  99ةة 91الذ  عقد يب كمية الداب دجامعة داداد لمسدة مؽ 
9111 

 )مجسوعة باحثين(  كتاب التعجدةة الوحجة الوطشية .. الواقع والطسوح .6
دور الرحف السدتقمة في تذكيل اتجاهات القراء نحو عشوان البحث : 

  األداء الحكومي في العراق
   2119بغجاد ، بيت الحكسة ، 



 
وهةؾ و ةا   السةؤ سر الدةشؾ  الةذ   9119صدر هذا الكتاب عؽ دار الح سةة ل اةداد عةا  

 ذةرخؽ  91ةةة  19عقدس مركز صة ح الةدحؽ ا حةؾصب دالتعةاون مة  لنة  الح سةة لمسةدة مةؽ 
دور الراحف السداتقمة فاي تذاكيل دعشؾا و ل حث  ال انث فيو مارةو د  9111الثا ب 

  ةةرز الرةةحل السدةةتقمة يةةب  ننةةث سي فااي العااراقاتجاهااات القااراء نحااو األداء الحكااوم
العةةةالؼ ك نةةةدى  هةةةؼ  ةةةؾى الشزةةةاو مةةةؽ  اةةةل  حؾخةةةل ار غسةةةة السشامقةةةة عمةةةى  ودةةةوا  لةةةى 
مجتسعةات مشوتحةةة ومشتجةةة. عجةةر  هةةذا التحةؾو دا جةةاس الدعسقراطيةةة وارذةةؾا  الحةةرة دذةة ل 

د الدؾينتب . وخ ةرز اد  مشذ  واعة الحرب ال اردة لنؽ الؾ عات الستحدة ارمرخ ية وا  حا
دور الرةةةحل السدةةةتقمة دذةةة ل عةةةا  يةةةب  رصعةةةة  واةةةو  الؾاةةةو اروو عخةةةص  عمةةةيؼ موشةةةة 
الرحاية ويشؾن الكتادةة الرةحايةا  ذ  صة ن مةؽ الزةرور   ن حةتعمؼ الرةحونؾن  الد ةةا 
والتؾازنا واع رافا واس  السعمؾمةاتا والكتادةة لؾضةؾحا والورةل لةنؽ التعمنةو والخ ةرا 

السعمؾماتا وكياية معالجةة القزةاعا الحداذةة كالشزاعةات اعاشيةةا واردات  ونساعة مرادر
الح ةةؾمب . والؾاةةو الثةةا ب حتعمةةو د يايةةة  ظةةؾخر ارعسةةاو التجارخةةة لمرةةحايةا  ذ  حتةةاج 
السؤذدةةات الرةةحايةا لمةةتخمص مةةؽ ر ادةةة الح ؾمةةةا رن  كةةؾن  ةةادرة عمةةى مةةو طرخقوةةا 

ليه اع تاجا لدتا  مؽ ور  الجرا د وصةؾ    لةى لشودواا ودي  روا   محترمةا و اظية  كا
 اوةةزة اعرذةةاو.  مةةا الؾاةةو الثالةةث لةةدور الرةةحل السدةةتقمة ينتعمةةو دسدةةاعدة مجسؾعةةات 
الرةةحوننؽا والشامةةرخؽا والسةةدايعنؽ عةةؽ نقةةؾ  اع دةةةان عمةةى وضةة   ةةؾا نؽ  حسةةب  ةةةدرة 



سزةاعقات. الرحاية عمى  اظية  ذاطات الح ؾمة ومؾاضي  ئنرهةاا دون الخةؾف مةؽ ال
 ما الؾاو الراد  فيعؾد  لى السداعدة يب  ذة نل اسديةات موشيةة لمرةحوننؽا والسحةررخؽا 
و صةةةحاب وذةةةا ل اععةةةة   لكةةةب  تحةةةؾو مثةةةةل هةةةذس الونئةةةات  لةةةةى  ةةةؾة لحساعةةةة ارعزةةةةات 
الوردحنؽ ينوا ننؽ حشوذون الؾعا ل العادعة الستعمقة لوذس الجسديات مثل وض  السعةاحنرا 

مى  حدنؽ الشؾ ية والسردا يةا والعسل عمى  حدنؽ الؾصؾو دذ ل و ذجي  ارعزات ع
 .ت الرحاية م  الرذسننؽ الح ؾمننؽ يزل  لى الؾاا و العامةا وا اتساعاتا والسقاد 

و ةةو ب  هسيةةة هةةذا ال حةةث كؾ ةةو عدةةمد الزةةؾت عمةةى مؾضةةؾن دور الرةةحل السدةةتقمة يةةب 
ات القةةرات  حةةؾ اردات الح ةةؾمبا  دارة السؾا ةةل الرةةرا ية داهةةل السجتسةة  و ذةة نل ا جاهةة

ننةةث ععتسةةد  يةةراد الجسوةةؾر عمةةى الرةةحل يةةب متادعةةة السرانةةل ارولةةى لسؾا ةةل الرةةران 
داهةةل السجتسةة  اةةؼ عرةة ن التموةةاز دعةةد ذلةةػ السرةةدر ارذاذةةب لمحرةةؾو عمةةى السعمؾمةةات 
التةةةب لةةةدورها  ذةةة ل ا جاهةةةات الجسوةةةؾر  حةةةؾ اردات الح ةةةؾمب . يوةةةب  طةةةار مةةةا  ظرنةةةو 

سدتقمة مؽ  رؾرات نةؾو اردات الح ةؾمب الةداهمب والخةاراب يا ةو مةؽ الةؾارد الرحل ال
 ن  ةةؤار  ةةراتة الرةةحل يةةب نالةةة اعتسةةاد الجسوةةؾر عمنوةةا كونةةد مرةةادر الحرةةؾو عمةةى 

 السعمؾمات عمى ا جاهو  حؾ اردات الح ؾمب .
 كتاب االع م والهوية الوطشية )مجسوعة باحثين(  .7

ا  2113الزاغطة لمعسل الرحفي في العراق بعج عام عشوان البحث :     البيئة 
 2111دراسة عمى عيشة من الرحفيين العراقيين في محافظة ص ح الجين لعام 

 



وهؾ مجسؾعة دحؾث  9116صدر هذا الكتاب عؽ كمية ا ع   دجامعة داداد عا  
بيئة الزاغطة ال)    عشؾاندفيو دحث و  السؤ سر العمسب الخامس لكمية ا ع   دجامعة داداد

ا دراسة عمى عيشة من الرحفيين العراقيين في  2113لمعسل الرحفي في العراق بعج عام 
 (. 2111محافظة ص ح الجين لعام 

 تسثل ارهسية اركادعسية لوذا ال حث يب   و عقد  مده   ادحدا  يب الدراذات اعع مية   
العرا  دالتظ نو عمى عنشة مؽ الرحوننؽ يب مؾضؾن الزاؾي التب حتعرض لوا الرحونؾن يب 

العرا ننؽ يب محايغة ص ح الدحؽا كذلػ عقد  هذا ال حث  وصي    غرخا  لمزاؾي التب حتعرض 
. وخدمد الزؾت عمى  ذ اب  مػ  9116لوا الرحونؾن يب ال نئة الرحاية الجدحدة دعد عا  

 ا .الزاؾي و حدحد   ؾاعوا ومعرية ردود  يعاو الرحوننؽ  جاهو

وخدعى هذا ال حث الى معرية الزاؾي التب حتعرض لوا الرحونؾن يب لنئة العسل الرحوب  
 مؽ ه و اعاادة عؽ  دا  ت ر يدة هب   9116يب العرا  دعد عا   

 (  9116ما  ؾن الزاؾي التب حتعرض لوا الرحونؾن يب العرا  دعد عا   .1

 يب العرا  (ما الجوات التب  سارس ضاؾطا  عمى الرحوننؽ  .9

 ما هؾ مؾ ل الرحوننؽ مؽ هذس الزاؾي ( وما هب  اراتا وؼ لمسؾااوة ( .6

 ؾن ال حث ومشوجو   حشتسب هذا ال حث الى الدراذات ا ذتكذافية الؾصاية التب  ودف الى 
اس  الحقا و وال يا ات عؽ الزاؾي التب حتعرض لوا الرحونؾن العرا نؾن يب لنئة العسل 

. وخعتسد ال حث عمى السشوق الؾصوب دظرخقة السدن الذ   9116  دعد عا  الرحوب يب العرا
حتؼ دسؾا و اس  ال يا ات عؽ الستانرات كسا  ؾاد يب الؾا   وذلػ مؽ ه و اذتسارة اذت يان 

 صسس  لتخد   هداف ال حث .

ة وختكؾن مجتس  ال حث مؽ الرحوننؽ العاممنؽ يب محايغة ص ح الدحؽ والسشتسنؽ الى  قاد 
الرحوننؽ العرا ننؽ ة يرن ص ح الدحؽ عسثمؾن اسي    زية السحايغة وهب د زات الدانلا لمدا 

س مخرا  . وخعتقد ال انث ان 991الدورا ذامراتا  كرخ ا ليجبا الذر ايا الظؾزس لؾا   د



الدسات الستؾايرة يب مجتس  ال حث كعنشة عس ؽ  عسيسوا عمى ال نئة الرحاية يب عسؾ  العرا  
 قا  لسا حراس مؽ ذسات  و هرا ص  سثل هرا ص وصوات السجتس  ارصمب.ط 
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ع تد  اعع ن دورا  ننؾخا  ومتسنزا ا دسا  ؾيرس لو هذس الؾذنمة ا  رالية مؽ  قشيات 
ومسنزات عدحدةا  كؾن كونمة لتؾينر عشاصر ا لتكار واعلوار والتوانر وا  تذار لمقا ؼ 
عمى اعع ن. وختؼ ذلػ كمو عؽ طرخو اذتا و مزاعا الرؾرة والحركة والح  ة والمؾن 

عؽ ننؾخة التموزخؾن لؾصوو وذنمة ذات ا تذار واذ  ومع ية ك نرةا ان والرؾت يز   
التظؾر الؾاذ  الذ  نرل يب وذا ل ا  راو داعتساد التقشية الحدحثة يب   رذاو ع ر 

السحظات الوزا ية التب   ص ن داعم ان  عراو الرذا ل اعع مية  لى  عة  قظة مؽ 
ر الذ    اح عسمية لث الرذا ل اعع مية  قاي العالؼ ويب لحغة ال ث  ودوا ارم

دظرخقة م امرة  لى اسي    حات العالؼ لنتدمسوا السؾاطؽ داهل لنتو عؽ طرخو مامة 
 التموزخؾن .



لقد  ص ن اعع ن صشاعة  قؾ  عمى  ذس يشية وعمسية حدهل ينوا كل عمؾ          
ؤارات الرؾ ية والمؾ ية والسرك ة التوانر التدات  مؽ م ادئ اعنداس واعدراة والتش يو والس

واععقا يةا ويب اعع ن  سارس  كثر دراات التقشية التموزخؾ ية  ظؾرا  كب  و ب الرذالة 
اعع  ية م ثوة  ؾخة مؤارة ياعمة  ختر  الؾعب م امرة و تراكؼ يب الذهؽ د  نااة  لى 

 وراارها.  ومل  و  حمنلا السوؼ ا  وعاو لوذس الرذالة وا ذتد   لوا 
ا تز  الزرورة وند  ما  ؾير مؽ معمؾمات  قديؼ هذا الكتاب الى  رصعة يرؾو 

 ومقدمة وها سة.
 شاوو الورل اروو  مشوا اعطار السشوجب لم حث مؽ ننث  حدحد مذ مة ال حث 

و هسنتوا  هداف ال حثا مشوق ال حثا مجتس  ال حثا  دوات التحمنلا الدراذات الدادقةا 
السواهيؼ والسرظمحات السدتخدمة يب الكتابا كذلػ ارى يب هذا الورل  عرخه  هؼ 

 مرح واف لمخظؾات السشوجية التب اعتسد وا هذا ال حث.
 ما الورل الثا ب  يقد  شاوو ال انث اعع ن التموزخؾ ب وعشاصر الرذالة اعع  ية 

وو ال داعات و ذالن وا السختموة وكان ذلػ مؽ ه و ا اة م انث  شاوو الس حث ار
ارولى لشذوة اعع ن و ظؾرس وضؼ الس حث الثا ب  عشاصر الرذالة اعع  ّية ودورها 

يب زخادة ياعمية اعع ن التموزخؾ با فيسا ضؼ الس حث الثالث  ارذالن  السختموة 
 لصع ن التموزخؾ ب ودورها يب اذب ا ت اس الجسوؾر.

  يب  كؾخؽ الرؾر الذهشية يب عقل و د  شاوو الورل الثالث  دور وذا ل اعع 
الجسوؾرا و د  ؼ التركنز عمى ذلػ مؽ ه و ا اة م انث  شاوو الس حث اروو  مووؾ  
الرؾرة الذهشية.  ما الس حث الثا ب  يقد  زسؽ مؾضؾن  ظؾر الرؾرة الذهشية يب عقل 

جيات  كؾخؽ الجسوؾر ودور وذا ل اعع   يب  كؾخشوا. و د ضؼ الس حث الثالث   ذترا ي
 الرؾرة الذهشية لمدم  والخدمات.

 ما الورل الراد   مؽ هذا الكتاب يقد  زسؽ  حمنل ال يا ات و تا ق الدراذة السندا ية 
التب ط ق  عمى عنشة مؽ الذ اب الجامعب يب اامعة  كرخ .....و د  ؼ التركنز عمى 

اذة السندا يةا  ما ذلػ مؽ ه و م حثنؽ  شاوو الس حث اروو  الشتا ق العامة لمدر 
 الس حث الثا ب يتزسؽ   تا ق اهت ار صحة الوروض.



ويب ها سة  الكتاب  شاوو ال انث  هؼ ا ذتشتااات التب  ؾصل  لنوا ال حث والتب لوا 
ع  ة م امرة لدور  ذالن  اعع ن التموزخؾ ب يب  كؾخؽ الرؾرة الذهشية لمدم  

 والخدمات السعمؽ عشوا يب  شاة  الذر ية.
ولقد ا    السؤلل يب الؾصؾو  لى  تا ق ال حث السشوق الؾصوب و ذمؾب ا ذت يان 

 داعت ارس ا د  السشاهق وارذالن  و  رصوا لتحقنو  هداف هذا ال حث.
و د وااو  السؤلل  اشات  عدادس ل حثو صعؾصات عدحدة عقل عمى ر ذوا  مة السرادر 

ؾصات يب اعاراتات الستعمقة التب  شاول  مؾضؾن ال حثا يز   عؽ دعض الرع
لترسيؼ و قؾخؼ مزسؾن ارذئمة يب اذتسارة ا ذت يانا ننث  ظم  ذلػ عرض ارذئمة 

الؾاردة يب اذتسارة ا ذت يان عمى لجشة مح سنؽ لمتوكد مؽ صحة اعاراتات العمسية 
ومعرية مدى ذ مة الظرخقة العمسية الست عة يب صيائة ارذئمة ومدى  ظادقوا م  

 اف ال حث. هد
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عةو ب هةةذا الكتةةاب كثسةةرة اوةةؾد اذةةتسرت ذةةشؾات اذةةتجادة لةةدواي  متعةةددةا لعةةل يةةب مقةةدمتوا مةةا 
حترةةةل دعسمةةةب كتدرخدةةةب يةةةب كميةةةة الداب دجامعةةةة  كرخةةة  لسةةةاد ب  ةةةارخ  الرةةةحاية ومةةةادة  ةةةارخ  
وذا ل اعع  ا ومؽ هشا يان الكثنر مؽ م انث الكتاب اات لتم ية ا نتيااةات العسميةة التعميسيةة 

وعسميةةا  . ومةةؽ ال ةةدحوب  ن  وةةرض عمةةبل ط يعةةة عسمةةب اركةةادعسب مدةةؤوليات متؾاصةةمة يةةب   غرخةةا  
 ةةوليه هةةذا الكتةةاب  ولوةةا نااةةة طم ةةة  دةةؼ اععةة   يةةب كميةةة الداب  لةةى معمؾما ةةو التةةب اةةاتت 
مت  سةةة مةة  نةةااتوؼ لسعمؾمةةات  تعمةةو دسةةادة  ةةارخ  الرةةحاية العرا يةةة يةةب السةةشوق السقةةرر لظم ةةة 

رولىا ونااة دعزوؼ لسعمؾمةات  تعمةو دسةادة  ةارخ  وذةا ل اععة   يةب السةشوق السقةرر السرنمة ا
لظم ةةة السرنمةةة الثا يةةة يةةب القدةةؼ السةةذكؾر . ولوةةذا اذةةتظي  القةةؾو ان مشوجيةةة الكتةةاب  حقةةو القةةدر 
ارد ةةى مةةؽ التكامةةل والتةةكزرا وذلةةػ يةةب نةةدود السظةةامن وارهةةداف التةةب عمةة  ناضةةرة طةةؾاو مةةدة 

  عداد م انث هذا الكتاب ويرؾلو .  ا ذاالب يب

ورهسيةةة  ضةةاية دعةةض السعمؾمةةات الستعمقةةة لتظةةؾخر و ؾننةةد السشةةاهق الدراذةةية يةةب   دةةا           
اععةةةة   يةةةةب الجامعةةةةات العرا يةةةةة والتةةةةب   ر وةةةةا لجشةةةةة عسةةةةدات كميةةةةات الداب واععةةةة   يةةةةب  مةةةةػ 



ا ولترحين دعض ارهظات الظ ا ية التةب و عة  يةب الظ عةة ارولةى مةؽ  9116الجامعات عا  
 الكتاب يقد نرص السؤلل عمى اصدار الظ عة الثا ية مؽ الكتاب مزخدة ومشقحة اعساما  لموا دة . 

و د نرص السؤلل يب هذس الظ عة الثالثة الى اا   ا نتواظ دالورؾو الخاصة دالدراذة العمسية 
سةةا وردت يةةب  ر نةة  مؾضةةؾعات الكتةةاب يةةب الظ عةةة ا ولةةىا وندةة  مةةا  قتزةةيو نااةةة السةةشوق ك

الدراذةةب لكميةةات وا دةةا  ا عةة   يةةب الجامعةةات العرا يةةة الةةذ    ر ةةو المجشةةة السةةذكؾرة  ن عزةةيه 
دعض السؾضؾعات الجدحدة مشوةا  السؾضةؾن الستعمةو لةرواد الرةحاية العرا يةة والسؾضةؾن الستعمةو 

سدرح الظ لب والعسالب والو نب يب العةرا  ومؾضةؾن مدةرح الظوةل يةب العةرا  . وخةرى لتارخ  ال
 لألذةةا ذةالسؤلةةل لزامةةا  عميلةةو وهةةؾ عقةةد  هةةذا الجوةةد العمسةةب الستؾاضةة   ن عع ةةر عةةؽ مةة رس و قةةدحرس 

 والذوات الذحؽ لؼ ح خمؾا عميو يب  قدعؼ السعمؾمات لتوليه هذا الكتاب .  
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حوتؼ هذا الكتاب دقؾاعد الدمؾة ا اتساعب واعاراتات وارعراف والتقالند الست عة لةنؽ اريةراد 
يةةةب السجتسةةة  التةةةب  دةةةسى دا  كنةةة س والتةةةب  صةةة ح  النةةةؾ  مةةةؽ السدةةةا ل السوسةةةة التةةةب عجةةة   ن 
ععريوةةا مسثمةةؾ السشغسةةات الح ؾميةةة والحزصيةةة ومؤذدةةات السجتسةة  السةةد با  ذ  صةة ن مةةؽ الؾااةة  

الس ادئ الست عة يب السراذؼ والسجام تا وكياية التررف لم ا ةة وهةدوت وكياذةةا والغوةؾر  معرية
دةةةالسغور ال  ةةةوا ومراعةةةاة ارعةةةراف والتقالنةةةدا كقؾاعةةةد الترةةةرف الدةةةميؼ وارذةةة  يةا ويداب السا ةةةدة 

 ةةؼ والتعةةارف واهتيةةار الس دةةسا وهةةب  ؾاعةةد ئشيةةة وارخةةة    تةةرة مجةةا       تظةةر   ليةةوا يوةةب  ح
اسيةة   عام  شةةا وذةةمؾكشا لكةةب  ر قةةب دحيا شةةا  لةةى مدةةتؾى  يزةةل . وان التحمةةب دوه  يةةات انةةدة 
ومعرية  صؾو التررفا هسا   ل كل مبت طرخقة لمديش م  الةذات ومة  الهةرخؽ دذة ل  يزةل 
ا وصتررف  اضق ومتؾازن و  وا وهؾ مؽ داب الوشؾن التب  تكيه ويو الزمان والس ان و ختمل 

ويهةةر ونزةةارة و هةةرى .  مةةا عمةةى الرةةعند الوةةرد  يا  كنةة  عدةةسن لمسةةرت ان عذةةعر  لةةنؽ مةةع 
دالرانةةة وصا  ذةةراح يةةب مختمةةل السشاذةة اتا يجسيةة  التؾانوةةات  ةةت ت  والحيةةاة السعاصةةرةا و ع ةةر 
عةةؽ ليا ةةةة و وةةذح  وانتةةةرا  لمانةةر والةةةذات يةةب مختمةةةل الع  ةةات ا اتسا يةةةة ويةةب كةةةل حةةؾ  ويةةةب 

 مختمل الغروف .    



والؾا    ن معرية هذس القؾاعد هب ليد  م ميات مجردة وعادات لراؾازخة يارئةا وإ سا هب  ؾاعةد 
وعةةادات  ذةةوت و ظةةؾرت مةة   ظةةؾر الحزةةارة و ؾصةةم  لوةةا ال ذةةرخة  تيجةةة  حزةةرهاا وهةةب  قةةؾ  
عمةةةى  ذةةةس مشظ يةةةة وصةةةحية وااتسا يةةةة . كةةةذلػ   حش اةةةب الشغةةةر  لةةةى يةةةؽ ا  كنةةة   و ندةةةؽ 

مجسؾعةةةة مةةةؽ القؾاعةةةد الرةةةارمة التةةةب  ةةةتح ؼ يةةةب نيا شةةةا و قنةةةد ا و سشعشةةةا مةةةؽ الترةةةرف عمةةةى ا ةةةو 
العوؾخةةةة والتعامةةةل عمةةةى ذةةةجنتشاا لةةةل هةةةؾ يةةةب نثنثةةةة ارمةةةر   ةةةارة عةةةؽ هظةةةؾي  رمةةةادعة لارا ز ةةةا 
الظ يديةةة لسراعةةاة الهةةرخؽ يةةب كةةل مةةبت  قةةؾ  دةةوا والدةةمؾة لةةيس ذةةؾى ارداة التةةب  دةةاعد ا عمةةى 

 ؽ نؾلشا .    ؾايو رئ تشا يب الذعؾر دس

 يةةةب هةةةذا الكتةةةاب ن السعمؾمةةةات الستعمقةةةة دةةةكداب و ؾاعةةةد الدةةةمؾة يةةةب السشاذةةة ات الرذةةةسية   
ليد  صد ة  و معقدةا لل دالع س يقد ع ةؾن يةب الؾا ة   ةد ذة و لمعرا ةب  ن عريوةا وهاصةة مةؽ 
ه و نزؾرس المقاتات والدورات والسؤ سرات والحوة ت الرذةسيةا والةذ   رخةد  وكنةدس هشةا  ن  ؾاعةد 
الدةةمؾة ا اتسةةاعب عمةةى الةةرئؼ مةةؽ  هسنتوةةاا ي  وةةا مر ةةة  لةةى نةةد ك نةةر عح سوةةا السشظةةو والةةذو  

لدميؼا وما عج  العسل دو يب م ان ما   ع ؾن ضرورخا  يب ئنرسا ولذلػ يان  مػ القؾاعةد عجة  ا
 ن    عت ر  رؾصا    عحاد عشوةاا    يةب دعةض الس ةادئ ارذاذةية التةب حتوةو عمنوةا الجسية  . 
 ن الوةةدف مةةؽ هةةذس القؾاعةةد هةةؾ التعرخةةه دةةالداب العامةةة الست عةةة يةةب السشاذةة ات الرذةةسية لخمةةو 
صةةؾرة لمذةةخص السدةةؤوو يةةب  عةةة مشغسةةة ن ؾميةةة  و  عةةة مشغسةةة مةةؽ مشغسةةات السجتسةة  السةةد ب 
ع ؾن ينوا  ليا  دون  ك ر و  عجريةا مجاعا  دون  وؾرا متؾاض  ومجامل ل و وصعند عؽ الثرارةا 
لظيةةه السعذةةرا حتستةة  لم ا ةةة عاليةةة وذةةمؾة ااتسةةاعب را ةةب عزةة   رةة  عنشيةةو  اعةةدة ذه يةةة يةةب 

 الهرخؽ هب د انتر  ئنرة ودن ئنرة عحترمػ س . التعامل م 
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 مع  الرحاية الدولية دورا  موسا  يب الحياة الدياذية والدلمؾماذية والثقافية الدوليةا  ذ 
 ضحى ما  تشا مو هذس الرحل مؽ معمؾمات نؾو الذعؾب وارمؼ ا هرى مردر اذب ها  

ورااو الوكرا يز   عؽ اذواموا يب  ذ نل الر   العا  العالسب نؾو القزاعا لم انثنؽ والداذة 
الدولية الوامة . و مع  دعض الرحل الدولية دورا  هاما  كودوات لمدياذات الخاراية لمدووا 

دحنث  قؾ  دذ ل  و دكهر لتونئة ا اؾات الشودية السشاذ ة لمذرون يب ذياذات معنشة يب مشاطو 
 وة. العالؼ السختم

و سثل الرحاية الدولية  هؼ الؾذا ل التب  رصد معؾب العالؼ دعزوا دال عض ا هر لسا  
لمكمسة السظ ؾعة مؽ ذمظان ك نر يب نياة الذعؾب؛ يوب التب  رش  الر   العا  وهب التب 

 ع ر عشو يب  وس الؾ  ا مؽ ه و  ذادة الحؾااز الجارافية التب كا    عزو دولة عؽ اهرى 
عؽ ا ميؼ اهر و ارة عؽ  ارة  هرىا و د كان لذلػ  وانرس الك نر يب التقارب لنؽ الذعؾب وا ميؼ 

 ورصد الجاليات هارج الحدود دالؾطؽ ا  .

وخو ب هذا الكتاب كثسرة اوؾد اذتسرت ذشؾات اذتجادة لحااة طم ة  دؼ اعع   يب كمية 
م  السوردات التب ا ر وا لجشة الداب دجامعة  كرخ   لى معمؾما و والذ   ظادق  محتؾخا و 

لتظؾخر و ؾنند السشاهق  9116عسدات كميات الداب واعع   يب الجامعات العرا ية عا  
الدراذية يب   دا  اعع   يب الجامعات العرا ية يب مادة الرحاية العرصية والدولية لظم ة 

قو القدر ارد ى مؽ التكامل السرنمة الثالثة ةةة يرن الرحاية. ولوذا ااتت مشوجية الكتاب لتح



والتكزر يب السشوق الدراذب السؾند. ان هذا الجود ناوو  ن عوتن  لؾادا  ادحدةا و ن عدتجس  
اؾا    ذاذية يب مووؾ  الرحاية الدولية مؽ ننث السووؾ  والخرا ص والسذاكل والشساذج 

 وا  جاهات الحدحثة لوذا الشؾن مؽ الرحاية .

كتاب عمى دراذة الرحاية العرصية ذات ا  جاس الدولب كان مؽ و د نرص مؤلل هذا ال 
لنشوا  جارب   صحيوة ارهرا   وصحيوة الخميق اعمارا ية وصحيوة ا  حاد اعمارا ية كرحل 

دولية . وارى التظر   عزا  الى  هؼ الشساذج الرا دة يب مجاو الرحاية الدولية كالرحل 
يز   عؽ ا  جاهات وا م او الحدحثة يب الرحاية الدولية ا مرخ ية وال رخظا ية والور ديةا 

مشوا  صحاية السؾاطؽ وصحاية السدو ات والرحاية ا ذتقرا ية والرحاية السجا ية . كذلػ 
ارى  شاوو  غرخات الرحاية الدوليةا و دميد الزؾت عمى دعض السعمؾمات الستعمقة دوهؼ مؾا   

لرحاية العالسية والسعمؾمات الستعمقة دوهؼ الونئات التؾاصل ا اتساعب ودورها يب هدمة ا
 والسشغسات يب هذا السجاو .

ان الدور الستشامب لمرحاية الدولية يب  وذاي الرا  العا  السحمب والعرصب والدولب        
عزاعل مؽ  هسية هذا الكتاب كؾن هذس الرحاية وصوزل م  ة ا  تر    ضح   ؤّر  

ياد  لمدووا  ذيسا الدوو الشامية ذات ا  غسة الذسؾليةا وخؤّر وؼ الداهرخؽ عمى السجاو الد
 كثر  ن عر ن هذا الظؾيان ا ع مب هارج الديظرة  ساما ا وعالرا  لمحدودا ُممغيا  كل  م او 

 الر ادة عمى الرحل .

اذةةاو هللا ذةة حا و و عةةالى  ن ع ةةؾن هةةذا الكتةةاب  ضةةاية عمسيةةة ادحةةدة لمس ت ةةة اعع ميةةة   
 ماة العرصيةا ومؽ هللا العؾن والتؾينو .دال
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مااجا اعتساااد الشخبااة االكادةسيااة عمااى القشااوات الفزااائية العرا يااة فااي عشااوان البحااث : 

دراسااة حالااة عمااى االقتحااام االرهااابي لسبشااى مجمااس محافظااة صاا ح  اااا وقاات األزمااات 
 . 2111الجين عام 



 

وهةةةؾ و ةةةا    9116صةةةدر هةةةذا الكتةةةاب عةةةؽ دار اذةةةامة لمشذةةةر والتؾزخةةة  يةةةب عسةةةان عةةةا  
ةةة  دؼ ا عة   دجامعةة ال تةرا يةب السسمكةة ا رد يةة الوامةسية  الدابالسؤ سر العمسب لكمية 

مااجا اعتساااد الشخبااة االكادةسيااة عمااى القشااوات دعشؾا ةةو ل حةةث  ال انةةث فيةةو مةةارةو ةةد 
دراسااة حالااة عمااى االقتحااام االرهااابي لسبشااى  اااا الفزااائية العرا يااة فااي وقاات األزمااات 

  . 2111مجمس محافظة ص ح الجين عام 
هةةذا ال حةةث مشذةةؾر يةةب كتةةاب وذةةا ل ا عةة   ادوات  ع نةةر و اننةةر. وخعتسةةد هةةذا 

ا ل ا عةةة   وهةةةؾ اةةةزت مةةةؽ  غرخةةةة ا عتسةةةاد ال حةةةث عمةةةى  سةةةؾذج اعتسةةةاد الوةةةرد عمةةةى وذةةة
الست ادو لنؽ وذا ل ا ع   والشغؼ ا اتسا ية والذ  عذ ل لةدورس ع  ةات الجسوةؾر مة  
وذا ل ا ع   . وخعد هذا ال حث مؽ ال حؾث الؾصاية التى  دتودف عةاهرة معنشةة هةب 

 ت ارزمات.اعتساد الشخ ة ا كادعسية العرا ية عمى التموزخؾن العرا ب يى نا 
و تسثةةل مذةة مة ال حةةث يةةب التعةةرف عمةةى  دعةةاد ع  ةةات اعتسةةاد الشخ ةةة ا كادعسيةةة عمةةى  

التموزخةةؾن  اشةةات ا زمةةات و ر نةة   هسنتوةةا لةةدى الجسوةةؾر و ذةة اب اعتسةةادس عمنوةةا ا ومةةدى 
مةةةةةدة اقتةةةةةو لوةةةةةا والتةةةةةوانرات السختموةةةةةة الستر  ةةةةةة عمةةةةةى اعتسةةةةةاد الجسوةةةةةؾر عمنوةةةةةا كسرةةةةةادر 

 لمسعمؾمات .
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. و ةةد  9111صةةدر هةةذا الكتةةاب عةةؽ دار دامةةة لمشذةةر والتؾزخةة  يةةب عسةةان عةةا  
ا تزةة  الزةةرورة وندةة  مةةا  ةةؾير مةةؽ معمؾمةةات  قدةةيؼ هةةذا الكتةةاب  لةةى  رصعةةة يرةةؾو 

مةةؽ ننةةث ا هسيةةة ومقدمةةة وها سةةة ا  شةةاوو الورةةل اروو مشوةةا اعطةةار السشوجةةب لم حةةث 
 حدحةد ونةدة ويئةة   دوات التحمنةلا مجتسة  ال حةثا مةشوق ال حةثا  هداف ال حثا ال حثا

 اةةةةراتات الرةةةةد  والث ةةةةاتا الدراذةةةةات  لشةةةةات الترةةةةشيها  حدحةةةةد ونةةةةدة الدةةةةيا ا التحمنةةةةلا
 عرخه  هؼ السواهيؼ والسرةظمحات السدةتخدمة يةب ال حةثا كةذلػ اةرى يةب هةذا  الدادقةا

 الورل مرح واف لمخظؾات السشوجية التب اعتسد وا هذا ال حث . 
 ما الورل الثا ب يقد  شةاوو السؤلةل فيةو ارذةس الشغرخةة لمسقةاو الرةحوب وكةان 

و ظةةؾرس وضةةؼ  ذلةةػ مةةؽ هةة و ا اةةة م انةةث  شةةاوو الس حةةث اروو  ذةةوة السقةةاو الرةةحوب
الس حةةةث الثةةةا ب     ةةةؾان السقةةةاو الرةةةحوب ووعا وةةةو ا فيسةةةا ضةةةؼ الس حةةةث الثالةةةث    ذةةةوة 
و ظؾر السقاو الدياذب التحمنمب يب الرحاية ارمرخ ية . و ةد  شةاوو الورةل الثالةث دور 
وذا ل اعع   يب  كؾخؽ الرؾر الذهشية يب عقةل الجسوةؾر ا و ةد  ةؼ التركنةز عمةى ذلةػ 

ة م انةةث  شةةاوو الس حةةث اروو   مووةةؾ  الرةةؾرة الذهشيةةة  .  مةةا الس حةةث مةةؽ هةة و ا اةة
الثا ب يقد  زسؽ مؾضؾن  ظةؾر الرةؾرة الذهشيةة يةب عقةل الجسوةؾر . و ةد ضةؼ الس حةث 

 الثالث وذا ل اعع   و كؾخؽ الرؾر الذهشية .



دى  ما الورل الراد  مؽ هذا الكتاب يقد  زسؽ  حمنل مزسؾن الرؾرة الذهشيةة لمعةرا  لة
الكتاب ارمرخ ننؽ يب صحيوة  نؾخؾرة  اعسز و ةد  ةؼ التركنةز عمةى ذلةػ مةؽ هة و ا اةة م انةث 
 شةةاوو الس حةةث اروو السوةةاهيؼ واعاةةراتات السشوجيةةة يةةب  حمنةةل السزةةسؾن ا امةةا الس حةةث الثةةا ب 

جو يتزسؽ  حمنل مزسؾن السقا ت الدياذية الستعمقة دالعرا  يب صحيوة  الشنؾخؾرة  اعسز و تا 
 وضؼ الس حث الثالث  ودنر  تا ق التحمنل .

ويةةب ها سةةة الكتةةاب  شةةاوو السؤلةةل  هةةؼ ا ذةةتشتااات التةةب  ؾصةةل  لنوةةا والتةةب لوةةا ع  ةةة 
م امرة درؾرة العرا  يب الرحاية ارمرخ ية يز   عؽ اهتسامو لتقدعؼ  ؾصيات ععتقد   وا موسةة 

ارمرخ يةةةة دعةةةدما كذةةو   تةةةا ق الدراذةةةة  يةةب مجةةةاو معالجةةة الرةةةؾرة الدةةةم ية لمعةةرا  يةةةب الرةةحاية
 التحمنمية  هؼ  ذ اب  مػ الرؾرة الدم ية .

ولقةةد ا  ةة  السؤلةةل يةةب الؾصةةؾو  لةةى الشتةةا ق السةةشوق الؾصةةوب و ذةةمؾب  حمنةةل السزةةسؾن 
داعت ةةارس ا دةة  السشةةاهق وارذةةالن  و  رصوةةا لتحقنةةو  هةةداف ال حةةث . ومةة م  السقةةا ت الدياذةةية 

درا   ذاذيا  مؽ السرادر التب اعتسد عمنوا ال حث دعد  ن  ؼ ا عتساد عمى لمكتاب ارمرخ ننؽ مر
اند الستراسنؽ الستخررنؽ دالماة اع كمنزخة ا وعمى الرئؼ مؽ  ن نجؼ السقا ت لؼ ع ؽ ك نةرا ا 
    ن موسة التراسة كا   عسمية ما ة  هذت مؽ السؤلل و تا  ك نرا  وم  ذلػ كا   عسمية موسة 

 ا   ارذاس الذ  اعتسد عميو ال حث . ذ   وا ك

و د وااو  السؤلل  اشات  عدادس ل حثو صعؾصات عدحدة عقةل عمةى ر ذةوا  راسةة السقةا ت    
التب  ذرت يب صةحيوة الشنؾخةؾرة  ةاعسز والستعمقةة دةالعرا  ا وكةذلػ انتةرا  العدحةد مةؽ الس ت ةات 

ذ  درنرة .و لد لمسؤلل يب  واعة هةذا والسؤذدات اركادعسية والثقافية دوعل عؾامل معروية لكل 
التقدعؼ مؽ ا عتراف دان هذا الكتاب   حدعب الكسةاو يوةؾ لةيس    هظةؾة متؾاضةعة عمةى طرخةو 

 دراذات و دحاث مدتق مية معسقة  ومل  ن حر ادها ال انثؾن مدت     .
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 ؼ . و  9111صدر هذا الكتاب عؽ دار دامة لمشذر والتؾزخ  يب عسان عا  
الى مقدمة وهسدة يرؾو وها سة واذتشتاااتا و د  زسؽ الورل اروو مشو  و قديس

الؾاؾد النوؾد  والشذاي الرونؾ ب يب العرا  .  ما الورل الثا ب يقد  زسؽ مؾ ل 
ية ارنزاب العرا ية العمشية مؽ الشذاي الرونؾ ب يب العرا  ه و عقد العذرخشات صحا

 مؽ القرن الساضب . 
واات الورل الثالث ليقد   وري ت عؽ مؾضؾن صحاية ارنزاب العمشية مؽ 

.  1969نتى عا   1961الشذاي الرونؾ ب يب العرا  ه و السدة السستدة مؽ عا  
 وذلػ لتؾ ل الحياة الحزصية يب العرا  . 1969د العا  وخو ب  ؾ ل هذا الورل عش

و شاوو الورل الراد  مؽ هذا الكتاب  وري ت عؽ مؾ ل صحاية ارنزاب 
ةةةةة  1911العمشية مؽ الشذاي الرونؾ ب يب العرا  ه و السدة السستدة لنؽ ارعؾا  

الرحاية الحزصية وصداعة عوؾر  1911وذلػ لعؾدة الحياة الحزصية يب العرا  عا   1991
 العمشية مؽ ادحد .

و د ذمد الورل الخامس الزؾت عمى مؾ ل صحاية ارنزاب العرا ية العمشية  
نتى  واعة عا   1991مؽ الشذاي الرونؾ ب يب العرا  ه و السدة السستدة مؽ عا  

الذ  مود ا حدار الشذاي الرونؾ ب يب العرا  اار عسمية ا  ت ن التب  1999
س حوؾد  الى 611ا119الظا وة النوؾدعة يب العرا  مؽ ارات  وجنر د  عرض  لوا



س مخرا  اذتظاعؾا مؾااوة هذا 1111يمدظنؽ السحتمة ا ننث لؼ ح وًّ يب العرا  ذؾى د
 .  1999الشذاي وال قات يب العرا  عا  

وخ رز يب الؾ   الحاضر  وانر عسمية التوجنر هذس يب اضسح و هذس الظا وة 
  ند   نراتات مدحرخة 9111ذ  ذجل يهر ر ؼ لعددهؼ نتى  حمؾو الى الحد ال

س مؽ 91س مخرا  لنشوؼ د11الجشدية وارنؾاو السد ية العامة يب وزارة الداهمية العرا ية د
 س مؽ الذكؾر عسثمؾن دقاعا   د  الظؾا ل النوؾدعة يب العالؼ .91اع اث ود
ذ اب لعل  هسوا  ن هذا و د نسل السؤلل عمى اهتيار هذا السؾضؾن اسمة   

السؾضؾن لؼ ععالق يب  طار ال حؾث العمسية لمدراذات اعع ميةا كذلػ يان مدة ال حث 
 سثل مظرا  موسا  مؽ  ارخ  العرا  الدياذب وهب يترة معاصرة نايمة دارنداث و تورد 

 دخرا ص وذسات متسنزة يب  ارخ  العرا  وا مة العرصية .
ب هذس السقدمة الى  ن  مة السرادر السشذؾرة عؽ مؾضؾن و لد لشا مؽ اعمارة ي 

الكتاب  د عززت  هسية الؾاا و السدتخدمة يب هذا الكتاب . وعمى الرئؼ مؽ  ن مغاهر 
كثنرة مؽ  ارخ  صحاية ارنزاب العرا ية العمشية   رز واضحة مؽ ه و الستادعة الد يقة 

ا يان مغاهر  هرى    مقى  كثر  لسؾ ووا مؽ الشذاي الرونؾ ب يب العرا  دذ ل عا 
مؽ  مسين  لنواا  و   وا  امل دالغ   و  عس ؽ ارها الى دا رة الزؾت دقؾة موادة 
الذوؾد السظمعنؽ عمى  نداث مدة ال حثا  ن السؾت  د ئنل  معغؼ الذخريات 

عرا  النوؾدعة السظمعة عمى الشذاي الرونؾ ب و وانرس عمى  لشات الظا وة النوؾدعة يب ال
.ولعل مؽ الزرور   ضاية القؾو  ن السؤلل كان محغؾعا    و  س ؽ مؽ ا ط ن 
عمى واا و موسة يب وزارة الداهمية ومدحرخة ارمؽ العا  ودار الكت  والؾاا و ووزارة  

الخاراية ومدحرخة الجشدية وارنؾاو السد ية العامة. كسا را  السؤلل  لى دعض الؾاا و 
عمى  مرطة السي روينمؼ السؾاؾدة يب الس ت ة الؾطشية ل ادادا وصعض  ارمرخ ية السرؾرة

الؾاا و ال رخظا ية السؾاؾدة يب م ت ة العسند الستقاعد همنل  لراهيؼ الزوصعب درنسو هللاس. 
و د اذتعسل السؤلل هذس الؾاا و دحذر ولؼ عوهذ يب ا عت ار    الدلنل الذ  لدا ئنر 

ل  اارة لمذػ . و د اات اهتسا  السؤلل دالؾاا و ا ظ  ا  مؽ  الل لمجدو  و الذ  كان ا 
كؾ وا    تذكر لل  درد الؾ ا   كسا هب وصشوس الزمؽا و   حاوو   شان القارئ دسؾ ل 
معنؽا لل  قد  دعؾاها معززة دالؾ ا   والسرايعات القا ؾ ية وارر ا  ا ولكؾن الؾاا و   

عقر  لػ السحاضر وخ دد الحقا و ا وهب يب  شاعة  تكمؼ درياة اروامر لل دوذمؾب مؽ 
 السؤلل  ذول طرخقة لص شان .

لقد ا تز  ط يعة السعمؾمات يب هذا الكتاب اذتخدا  السةشوق التةارخخب والسةشوق  
الؾصوب مدتخدما   ذمؾب  حمنل السزةسؾن . و ةرى لزامةا  عمنشةا يةب  واعةة هةذا التقةدعؼ  ن 



مةا ا  ومتد ةا  ولكشةو مة  ذلةػ كةان دالشدة ة لمسؤلةل متعةة  ذكر دون   جاز هذا الكتاب كةان 
 يكرخة   عقدرها و  عحس لوا    مؽ هاض  جرصة مساامة وكؾيئ عمنوا عمسيا  و وديا  .
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دولة ا مارات العرصية الستحدة يب الكتاب الجامعب صدر هذا الكتاب عؽ دار 
 دمشاهق ال حث ا ع مبس .  دعشؾانوهؾ  9111عا  

خزؼ هذا الكتاب ذتة يرؾو ر يدةا حوتؼ الورل اروو دالتعرخه دال حث و 
اعع مب و هدايو عؽ طرخو  عرخه الظم ة وال انثنؽ دسختمل مدتؾخا وؼ و خررا وؼ 

با وما حتعمو لتظؾر التوكنر ا  دا ب والسعرية عمى اعت ار دون دوهؼ اؾا   ال حث العمس
ال حث حؾلد السعريةا والسعرية ضرورخة ومظمؾصة لمووؼ وا دراة ال ذر . و ن الووؼ 
الستؾلد عؽ السعرية  ذا ما  ؾيرت لو السوارة ال حثية ال ذرخة يون ذلػ عقؾد الى نل 

سعالجة مثل  مػ السذ  ت والتام  عمنوا. السذ  ت ومؽ اؼ ا خاذ الخظؾات السشاذ ة ل
وصعد التظر  الى  عرخه ال حث العمسب اذتعرض السؤلل  عرخه ال حث ا ع مب 



وهرا رو و قدعؼ لسحة مختررة عؽ  هسية ال حؾث اعع ميةا اؼ  حدحد  هؼ  هداف 
الدراذات وال حؾث اعع مية. كذلػ عزؼ هذا الورل   ؾان ال حؾث ا ع مية 

 عؾصات التب  ؾااو ال حؾث ا ع مية ومذ  ت ال حؾث ا ع مية.   والر
وختشاوو الورل الثا ب الخظؾات السشوجية العامة السظمؾصة يب ال حث ا ع مب 

عؽ طرخو  ؾضين الخظؾات واعاراتات السشتغسة والسحددة لم حث اعع مبا ين د  
ومرادر التعرف عمنواا والستانرات  دالتعرخه دالسذ مة ال حثية و حدحدها و ذس اهتيارها

ال حثية و  ؾاعواا ومرادر التعرف عمى مذ مة ال حثا اؼ دعد ذلػ حتعرض الكتاب  لى 
 صيائة مذ مة ال حثا واهتيار عشؾان ال حث. 

و شاوو الورل الثالث مؽ هذا الكتاب صيائة الوروض و غا  العنشاتا و عرض 
ثيةا وصيائة الوروض اؼ  عرض الكتاب  لى  و   لمتعرخه دالوروض والتدا  ت ال ح

مؾضؾن العنشات يب ال حؾث اعع ميةا و  ؾان العنشات وطر  اهتيارها ومرظمحات 
 ومواهيؼ ال حث و ؾعيه الشغرخات يب ال حؾث اعع مية. 

وخعشى الورل الراد  مؽ الكتاب دودوات اس  السعمؾمات يب ال حؾث اعع مية 
ة ا ذتقرات  و ا ذت يان وطرخقة السقاد ت العمسية وطرخقة مؽ ه و التظر   لى طرخق

الس نغة وطرخقة  حمنل السزسؾن. كذلػ عزؼ هذا الورل التظر   لى اهت ارات 
 الرد  والث ات.

وختظر  الورل الخامس رهؼ السشاهق السدتخدمة يب ال حؾث اعع مية ين د  
السدحب دوواوو الخسدة السدتخدمة دالسشوق الؾصوب اؼ حتظر  هذا الورل  لى السشوق 

يب ال حؾث اعع مية التدات  مؽ مدن الر   العا  مرورا  دسدن اسوؾر وذا ل اعع   
ومدن وذا ل اعع   ومدن  ذالن  السسارذة اعع مية وا توات  لتحمنل السزسؾن. 

دراذة كذلػ عزؼ هذا الورل التظر   لى مشوق دراذة الع  ات الست ادلة التدات  مؽ 
الحالة ومرورا  دالدراذات الد  ية السقار ة وا توات  دالدراذات ا ر  اطية. اؼ ارى يب هذا 

الورل  دميد الزؾت عمى دعض السشاهق العمسية ارهرى السدتخدمة يب ال حؾث 
 والدراذات اعع مية كالسشوق التجرخ ب والسشوق التارخخب.
ة ال حةةةث ومرااعتةةةو عةةةؽ طرخةةةو  مةةةا الورةةةل الدةةةادس وارهنةةةر ينركةةةز عمةةةى كتادةةة

ا  ت ةةةاس وا ذتذةةةواد واعنةةةا ت السراديةةةة  ؾانةةةو الشرةةةؾص اعلكترو يةةةة وكتادةةةة  ا سةةةة 
السرةةادر والسرااةة . وعةةرض السؤلةةل يةةب م نةةو الكتةةاب  سؾذاةةا   ظ ي يةةا  لكتادةةة دحةةؾث 

 التخرج لمدراذات ارولية الجامدية.
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هذا ال حث مشذؾر يب كتاب السعرية ع ر وذا ل ا ع   ة الوؾضى والترمند 

 ظؾر الجرخسة يب عالسشا النؾ  عاهرة عالسيةا دمجسؾعة دانثنؽس و عّد عاهرة ا تذار و 
 ع اد عخمؾ    مجتس  معاصر مشواا وخ سؽ الوار  لنؽ السجتسعات يب هذا السجاو يب 

دراة مسارذة الجرخسة وا تذارها . وكثنرا  ما حترايو ار وان معد ت الجرخسة داهل 
وة هذس التحؾ ت لمشغؼ السجتسعات م  التحؾ ت الك رى والحادة التب  ذودهاا ومدى مخال

والعادات والتقالند واعاتسا ية الدا دة يب  مػ السجتسعات . ولقد  ضح  الجرخسة يب 
العرا  دعد ا نت و ا مرخ ب لو عاهرة وع مة يار ة عمى ذانة الحدث الدولب 
و ص ح   ندى الغؾاهر التب  حغى دالتشاوو ا ه ار  والتحمنمب مؽ   ل وذا ل 

ل عا  ووذا ل ا ع   الجدحد  ذيسا مؾا   التؾاصل ا اتساعب ا ع   دذ 
 دالايد ؾةا حؾختنؾبا  ؾخترس .

وخو ب هذا ال حث لنتشاوو دور ا ع   الؾطشب الوادف يب الحد مؽ ا تذار  
عاهرة الجرخسة يب السجتسعات ومشوا السجتس  العرا ب ا ظ  ا  مؽ كؾن هذس الغاهرة 

زرورة معالجتوا والحد مشوا وان ا ع   الؾطشب الوادف هؾ  حتاج الى وعب مجتسعب د
الد نل ا  ج  لتظؾخر السشغؾر ا ذترا يجب الذامل لتقؾخض هذس الغاهرة والقزات عمنوا 

ويقا لمذرا   والسؾاانو الدولية  ذيسا وان وذا ل ا ع    عسل عمى  حرنؽ السجتس  



ععرسو مؽ الزلل وا  حراف وخحؾو دون  ضد الجرخسة دال يؼ اره  ية والترصؾخة دسا
  وارس دالتيارات الوكرخة السذ ؾهة وار ساي الدمؾكية  السشحرية الؾايدة  .

 ؾزع  السادة العمسية يب هذا ال حث عمى ا اة م انث  شاوو ا وو مشوا    
ر السحؾر اروو   دور ا ع   يب الؾ اعة مؽ الجرخسة فيسا  شاوو الس حث الثا ب   دو 

ا ع   يب مش  الجرخسة ا و د ضؼ الس حث الثالث مؽ هذا ال حث    دور ا ع   يب 
 معالجة  زاعا السجرمنؽ . 

و ةد اذةتخد  ال انةةث السةشوق الؾصةوب الةةذ  ععةد  نةد السشةةاهق الر يدةة السدةةتعسمة  
يب ال حؾث ا ع مية ا والذ  عقؾ  عمى  قرخةر هرةا ص عةاهرة معنشةة لوةدف الؾصةؾو 
 لةةةى ليا ةةةات عس ةةةؽ  رةةةشيووا و ودةةةنرها و عسيسوةةةا وذلةةةػ ل ذةةةتوادة مشوةةةا يةةةب اعزةةةاح دور 

رف والرات و اننةةةر ا  جاهةةةات  و دعسوةةةا . وذةةةا ل ا عةةة   يةةةب  قةةةل السعمؾمةةةات والسعةةةا
كةةةذلػ يةةةان اذةةةتخدا  السةةةشوق الؾصةةةوب يةةةب  دحةةةث دور ا عةةة   لمحةةةد مةةةؽ ا تذةةةار عةةةاهرة 
الجرخسةةة يةةب السجتسةة  العرا ةةب  لةةراز  ةةوانر ا عةة   يةةب العسميةةات الترصؾخةةة ومةةا حةةشجؼ عةةؽ 

عؽ كذل ا اار  ديو السعمؾمات التب حتمقاها الجسوؾر عؽ طرخو وذا ل ا ع   يز   
ا ع ميةةةةة وا  رةةةةالية طؾخمةةةةة السةةةةدى عمةةةةى ال شيةةةةان ا اتسةةةةاعب والثقةةةةايب والوكةةةةر  يةةةةب 

 السجتس  .
 

 العمسيكتاب مشهجية البحث .16

 
  



دعشةةؾان د مشوجيةةة  9119صةةدر هةةذا الكتةةاب عةةؽ دار  ذةةامة لمشذةةر والتؾزخةة   يةةب عسةةان 
ال حةث العمسةبس . و عزةؼ هةةذا الكتةاب ذةتة يرةؾو ر يدةةةا حوةتؼ الورةل اروو دةالتعرخه دال حةةث 
العمسةةةب وهرا رةةةوا وذلةةةػ مةةةؽ هةةة و التعرخةةةه دةةةو و قةةةدعؼ لسحةةةة مخترةةةرة عةةةؽ معشةةةى ال حةةةث 

مجا  ةوا هرةا ص ال حةث العمسةبا  هةداف ال حةث العمسةبا   ةؾان العمسبا  هسية ال حث العمسةب و 
ال حةةةث العمسةةةب و رةةةشيووا صةةةوات ال حةةةث العمسةةةبا صةةةوات ال انةةةث العمسةةةب ا  ه  يةةةات ال انةةةث 

 العمسبا دور ال انث وواا ا وا السوارات ال حثية لم انثا معاحنر  قؾخؼ ال حث العمسب. 

 حةةةث العمسةةةبا و ذةةةس اهتيةةةار مذةةة مة  مةةةا الورةةةل الثةةةا ب ينتحةةةدث عةةةؽ هظةةةؾات اعةةةداد ال
ال حثا ومرادر التعرف عمةى مذة مة ال حةثا وصةيائة مذة مة ال حةث ا اهتيةار عشةؾان ال حةثا 
الستانةةةةرات يةةةةب ال حةةةةث العمسةةةةبا العنشةةةةات يةةةةب ال حةةةةث العمسةةةةبا الدراذةةةةات الدةةةةادقة ا الورضةةةةيات 

  .والتدا  ت ال حثيةا  رسيؼ هظة ال حث

الكتةاب مشةاهق ال حةث العمسةب ا و عرخةه السةشوق العمسةبا و شاوو الورةل الثالةث مةؽ هةذا 
والسشوق التارخخبا السشوق الؾصوب ا السشوق السدحب ا مشوق دراذة الع  ةات الست ادلةة ا السةشوق 

  .التجرخ ب

وخعشةةةى الورةةةل الرادةةة  مةةةؽ الكتةةةاب دةةةودوات اسةةة  السعمؾمةةةات يةةةب ال حةةةؾث ا ع ميةةةة مةةةؽ 
و ا ذةت يان وطرخقةة السقةاد ت العمسيةة وطرخقةة الس نغةةة هة و التظةر  الةى طرخقةة ا ذتقرةات  

 وطرخقة  حمنل السزسؾن. كذلػ عزؼ هذا الورل التظر  الى اهت ارات الرد  والث ات.

وختظةةر  الورةةل الخةةةامس كتادةةة ال حةةث العمسةةةب ننةةث اةةرى التظةةةر  فيةةو الةةى الس ؾ ةةةات 
 ةةةةاس وا ذتذةةةةواد وا نةةةةا ت ا ذاذةةةةية لم حةةةةث العمسةةةةبا وهظةةةةؾات كتادةةةةة ال حةةةةث العمسةةةةب ا ا  ت

السراديةا  ؾانو الشرؾص ا لكترو يةا كتادة  ا سة السرادر والسراا ا  جارب ندحثةة يةب كتادةة 
 .الوؾامش والسرادر


