
 

        

          

 

 

ٚٚ 

 
 

 

:  

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

تتخكد فكخة البحث في إعجاد ِدراسة تقػيسية عغ الخسائل واألشاريح واألبحاث        
ة ) ( فيسا لو ِصمة بجراسات التاريخ ٕٕٓٓــــ ٜٜٛٔالسشذػرة في مجمة اأُلستاذ خالل الُسـجَّ

التخكي السعاصخ. وييجف إلى بيان َمـػاشغ القػة في دراسات التاريخ التخكي الُسعاِصخ 
ِقدع التاريخ وفي مجمة اأُلستاذ فزاًل عغ تحجيج َمػاشغ الزعف كحلظ. وتكسغ الُسشجدة في 

يات الباِحث العخاقي في تشاول مػضػعات التاريخ التخكي  أىسية البحث معِخفة ُأُسذ وتػجُّ
الُسعاِصخ وتػضيفيا وفق ُمعصياٍت ِاجتساعية وسياسية وِاقترادية وعالقات دولية. ونطخا لِقـمَّة 

تقػيسية في مجال التاريخ فقج جاءت ِفكخة تػضيف السشيج اإلحرائي في الجراسات ال
مة وتػِشئة وثالثة محاور، جاء األول : الجراسات التاريخية الُسعاِصخة. وزَِّع البحث عمى ُمـقـجِّ

 كمية في الُسعاصخ التخكي التاريخ دراسات لُسـشجـد اإلحرائية الججاول وتحميل عخض
 لمجراسات اإلحرائية الججاول ُمخخجات تحميل: والثاني ،(ٕٕٓٓ ــــــٜٜٛٔ) رشج ِابغ التخبية

 الُسـشجـد تقػيع ُخالصة: الثالث الِسْحـَػر وعخض, الُسعاصخ التخكي التاريخ في األكاديسية
الُسعاِصخ. أما أىع ااِلستـشـتـاجات في البحث فتكسغ في  التخكي التاريخ لجراسات األكاديسي

ػاردة في مزسػن البحث كانت وصفية سخدية بعيجة عغ تحجيج أن ُمعطع الجراسات ال
ـمت الشدبة األعمى.  اإلشكالية وتخكيدىا عمى ااِلتجاىات الدياسية التي شكَّ

راسات األكاديسية؛الكمسات السفتاحية:   كمية التخبية ِابغ رشج؛ تقػيع. التاريخ التخكي؛ الجِّ
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The research aims to prepare an evaluation study on the 
dissertations, theses, and research published in AL-Ustath Journal (1989 
- 2020) in relation to studies of contemporary Turkish history. It aims to 
show the strengths in contemporary Turkish history studies carried out 
in the history department and in AL-Ustath Journal  , as well as identify 
weaknesses. The importance of the research lies in knowing the 
foundations and trends of the Iraqi researcher to deal with the topics of 
contemporary Turkish history and employing them according to social, 
political, economic data and international relations. Given the lack of 
evaluative studies in the field of history, the idea of employing the 
statistical method in contemporary historical studies came. The research 
was divided into an introduction and three axes. The first one is the 
presentation and analysis of the statistical tables of the achievement of 
studies of contemporary Turkish history by the College of Ibn Rushd 
(1989 - 2020). The second is the analysis of the outputs of the statistical 
tables of academic studies in contemporary Turkish history. The third 
axis is a summary of the evaluation of the academic study of 
Contemporary Turkish History Studies. The research concluded that 
most of the studies included in the content of the research were 
descriptive narratives and were far from defining the problem and 
focusing on the political trends that made up the highest percentage. 
Keywords: Academic studies; Turkish history; College of 
Education Ibn Rushd; Evaluation. 
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مـة:  الُسـقـجِّ
راسة: أول   ـيَّة الجِّ راسة مغ أنَّ العخاق يذكل عسقًا إستخاتيجيًا لتخكيا  تشصمق: أىسِّ ـيَّة الجِّ أىسِّ

والعكذ صحيح، ولحا فإنَّ الُسذتخكات بيغ البمجيغ عجيجة وفي مقجمتيا خاصية الجػار 
الجغخافي، وىحه السسيدات فتحت األبػاب ُمذخَّعة أمام الباحثيغ العخاقييغ في تشاول 
مػضػعات يمدم أْن تكػن مؤثخة وفاِعمة، تقجم الحمػل لُسذِكالٍت ُمذتخكة، وبسا فييا 
ِاختيار مػضػعات التاريخ السعاصخ، إذ تأتي تجخبة التحجيث في جسيع تػجياتيا 
الدياسية وااِلقترادية وااِلجتساعية في مقجمة السػضػعات التي تتصمب البحث 

راسة ااِلستقرائية، ال ِسيَّس ا أنَّ فخص ااِلشالع عمى ىحه التجارب أصبحت ُمتاحة والجِّ
أمام العخاقييغ خالل الدشػات الخسدة عذخ الساضية، بدبب تدييل إجخاءات الدفخ، 
ـل تػضيف المغة التخكية  وتشامي حخكة الدياحة وإقامة العخاقييغ في تخكيا، والحي سيَّ

راسات التاريخية  .في الجِّ
راسة: ُمذكمة ثانيا   راسات األكاديسية حـ :الجِّ راسة مغ أنَّ ُمعطع الجِّ دت إشكالية الجِّ جَّ

رة في التاريخ التخكي السعاصخ التي ُأنِجدت في ُمعطع أقدام التاريخ في  الُستخرِّ
راسة، بأنَّيا جاءت في سياق الُسعالجات الػصفية  الجامعات العخاقية ومشيا أنسػذج الجِّ

اب، وتخمػ مغ تحجيج األىجاف واإلستخاتيجيات الختيبة، يغمب عمييا شابع الدخد واإلسي
متيا تحجيج اإلشكالية التي ُتعج مغ أىع ُمختكدات الصخيقة  دة ليا، وفي مقـجِّ الُسحجَّ

كسا الحَظ الباِحثان ذات اإلشكالية في األبحاث  (Historical Method)التاريخية 
راسات السشذػرة في السجاّلت األكاديسية، ومغ ىشا جاءت  راسةوالجِّ  .ِفكخة الجِّ

راسة: فخضّية ثالثا   وضع الباِحثان فخضية مفادىا؛ أنَّ مدارات ِدراسات التاريخ : الجِّ
دات األكاديسية خالل الدشػات  التخكي الُسعاصخ ستذيج تراعجًا نػعيًا في السؤسَّ
القميمة السقبمة، وذلظ وفق ُمعصيات مشيا؛ إمكانية الباِحث العخاقي في الحرػل عمى 

مة بالتاريخ التخكي الُسعاِصخ، الستسثمة السػ  ارد السعخفية مغ مرادرىا الخئيدية ذات الرِّ
بالػثائق غيخ السشذػرة، واألرشيفات الحكػمية، والجوريات والسؤلفات السصبػعة، ويأتي 
ذلظ في ضػء خصػات تدييل َمْشح ِسسات الجخػل وتػاجج أعــجادًا كبيخة مغ العـخاقييغ 
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َد والعخب وال ِسيَّ  سا الدػرييغ الحيغ يجيجون المغــة التخكية، وىحا األمخ      ال شظَّ بـجَّ
ُمذِكمة التخجسة، وعمى صعيٍج ذي ِصمة؛ فإنَّ األحجاث والُستغيخات اإلقميسية في الجػار 
التخكي ال ِسيَّسا الحخب الخوسية ــــــ األوكخانية، ستفتح آفاقًا ججيجة أمام الباِحثيغ في 

تيا اإلقميسية والجولية، وتكػن فاِتحة لجراسات ُمِيسَّة وإستخاتيجية ُمختبصة تشاول مؤثخا
دت األسِئمة اآلتيةو بالذأْن التخكي،   :لتعديد ىحه الشطخية ُحـجِّ

راسات األكاديسية التاريخية الُسذِكالت وبيَّشت أبعادىا السػضػعية -  ؟ىل حجَّدت الجِّ
راسات األكاديسيةىل كانت الرحافة التخكية حاِضخة في  -  ؟الجِّ
راسات األكاديسية مػقف الُسعاَرضة التخكية في تاريخيا الُسعاِصخ ما  - ىل تابعت الجِّ

 ؟بعج ضاىخة التعجد الحدبي
راسات ااِلجتساعية في التاريخ التخكي التي تشاوليا الباحثػن  - ما حجود مداحة الجِّ

 ؟ العخاقيػن 
راسات األكاديسية ُمقتخحا - ٍت وتػصيات؟ أم أنَّيا وردت بخػاتيع ىل قـجَّمت الجِّ

 روتيشية    كالسيكية رتيبة؟
راسات األكاديسية في تصػرات القزية الكخدية في تخكيا؟ -  ما حجود تعامل الجِّ

راسة وُخّصة البحث يَّة: مشيجرابعـا    :  الجِّ
بعاد أ, بعج تحجيج لسشيج اإلشكالي في دراسة السػضػعا انثوضَّف الباحِ  

راسات  ستجالل لتحميل واالِ وا ااِلستقرائي، , مع اإلفادة مغ تػضيف مشيجالتخكيةالجِّ
 التاريخي.
 وىي:ة يَّ ر رئيداو ثالثة محتػِشئة، و اقتزت السشيجية تػزيع البحث عمى  

 التخكي التاريخ دراسات لُسـشجـد اإلحرائية الججاول وتحميل عخض :لواأل الِسْحـَػر 
 تحميل :الثانيالِسْحـَػر ل او وتش, (ٕٕٓٓ ــــــ ٜٜٛٔ) رشج ِابغ التخبية كمية في الُسعاصخ
, وجاَء الُسعاصخ التخكي التاريخ في األكاديسية لمجراسات اإلحرائية الججاول ُمخخجات
 التاريخ لجراسات األكاديسي الُسـشجـد تقػيع ُخالصة :ليدّمط الزػء عمى الثالثالِسْحـَػر 

 .  والُسـقـتـخحات اتستشتاجواالِ  الُسعاِصخ التخكي
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 تػِشئة:
ـيَّة   ـمت دول الجػار الجغخافي اإلسالميَّة )غيخ العخبية( تخكيا وإيخان، أىسِّ شكَّ

باِرزة في ِدراسات أقدام التاريخ في الجامعات العخاقية، سػاء كان ذلظ عمى ُمدتػى 
راسات العميا في العقػد األربعة الساضية وذلظ الِ  راسات األولية أو الجِّ عتباراٍت الجِّ

أساسية ومقػمات ُمذتخكة سياسية وِاقترادية وأمشية وإستخاتيجية، وِلحا فإنَّ ُمدتػى 
العالقات اإليجابية بيغ أشخاف السثمث العخاقي ــــــ اإليخاني ــــــ التخكي، ويشعكذ بالتأكيج 
ًا عمى أمغ وِاستقخار السشصقة، والعكذ صحيح تسامًا، والذػاىج عمى ذلظ عجيجة، بجء

(، مخورًا بأزمة الخميج ٜٛٛٔــــــ  ٜٓٛٔمغ حخب الخميج األولى العخاقية ــــــ اإليخانية )
الثانية )أزمة الكػيت( والحرار ااِلقترادي عمى العخاق وصػاًل إلى ااِلحتالل 

، وما رافقتو مغ أحجاٍث وما أعقبتو مغ ُمتغيخات تسثمت ٖٕٓٓاألمخيكي لمعخاق عام 
 ىاب والتكفيخ الجاعذية التي عبثت بأمغ وِاستقخار السشصقةبجخػل عرابات اإلر 

ولعلَّ التشديق وتقارب وجيات الشطخ بيغ األشخاف الثالثة  (ٖٖ٘، ٕٙٔٓاليعقػبي، )
أسيست إلى حجٍّ كبيخ في القزاء عمى ىحه العرابات وحجَّدت مغ خصػرتيا، وما 

 زالت السشصقة بحاجة إلى مديج مغ التعاون والتشديق عمى جسيع الُسدتػيات. 
ات مغ القخن بجأ ااِلىتسام بجراسة تاريخ دول الجػار في بجاية عقج التدعيشي 

راسات األولية )البكالػريػس(، إذا ُأدِخمت  الساضي، سػاء كان ذلظ عمى ُمدتػى الجِّ
 بجأ" مقجمة في جاء اً مشيجيمادة )دراسات في تاريخ إيخان وتخكيا السعاصخة( كتابًا 

دات ِاىتسام  مشح والسعاصخ الحجيث وتخكيا إيخان تاريخ بجراسة العخاق في العمسية السؤسَّ
ـيَّة الستدايج اإلدراك ذلظ ويعكذ الثسانيشيات، عقج أوائل  التاريخي التصػر معخفة ألىسِّ
دت (ٚ ،ٕٜٜٔ ومخاد، أحسج)" العخبي والػشغ لمعخاق السجاوريغ البمجيغ ليحيغ ، وُحـجِّ

لصمبة السخحمة الخابعة بكميات التخبية في الجامعات العخاقية، وضمت ُمدتسخة حتى عام 
، بعجىا أدِمجت مع دول ُأخخى تحت مدسَّى )تجارب التحجيث في البمجان ٕٚٔٓ

وىحا التعجيل َوَرَد في سياق تحجيث مشاىج أقدام التاريخ في الجامعات , (ٔ)اآلسيػية( 
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)وزارة ف دائخة البحث والتصػيخ في وزارة التعميع العالي والبحث العمسي العخاقية بإشخا
 .(ٜٛ، ٕ٘ٔٓالتعميع العالي، 

ة تاريخ إيخان وتخكيا في   راسات العميا؛ فقج ُأدِخمت مادَّ وأمَّا عمى ُمدتػى الجِّ
راسات العميا في كمية التخبية ِابغ رشج مشح عام  رات الجِّ ، وما زالت قاِئسة إلى ٕٜٜٔمقـخَّ

رات الجكتػراه في التاريخ الحجيث، بػاقع فرميغ دراسييغ  , ( ٕ)اليػم، إذ تُـجرَّس في مقـخَّ
شظَّ أنَّ ىحا ااِلتِّجاه في َمعِخفة تاريخ دول الجػار الجغخافي اإلسالمي غيخ العخبي وال 

لمعخاق، قج عسََّق رغبة العجيج مغ الباِحثيغ في ِاختيار عشاويغ رسائميع وأشاريحيع عغ 
ىحه الجول وفي مداراٍت بحثية متشػعة مشيا الدياسية وُمتغيخات أنطسة الُحـُكع، 

ادية وااِلجتساعية، وِسيخ األعالم والتخاجع، فزاًل عغ ذلظ والتحػالت ااِلقتر
 مػضػعات العالقات الخارجية عمى الُسدتػييغ اإلقميسي والجولي.

راسات العميا في كمية التخبية األولى )ِابغ رشج لمعمػم اإلندانيَّة( في   ُافتُـِتحت الجِّ
راسي ) الباِحثيغ في الجورة األولى في  وقج ِاختزَّ أحج ،(ٖ)( ٜٛٛٔــــــ  ٜٚٛٔالعام الجِّ

 ٜٜٛٔتشاول مػضػع التْحجيث في ُتخكيا وسجمو كعشػان لخسالتو لمساجدتيخ عام 
وتــعَّ ، (ٚ ،ٕٔٔٓ وشسخي، حسيجي) (ٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔحخكة التحجيث في تخكيا ))

الحالية، ِاختيار ىحه التاريخ مغ ِقبل الباِحثان ليكػن بجاية التحجيج الدماني لمجراسة 
راسة الحالية تػقفت  وِاستسخَّت دراسات التاريخ التخكي السعاصخ حتى اليػم، إالَّ أنَّ الجِّ

في مػضػعاتيا التاريخ   في ىحا التاريخ أشخوحاٍت تشاولت ت، إذ ُأنِجدَ ٕٕٓٓعام 
 ااِلنقالبات حكػمات يحيى، حسيج األميخ عبج، وىسا أشخوحة الباِحث التخكي الُسعاصخ

 لصف دمحم لمباِحث: والثانية ؛(ٖٜٛٔ ــــــ ٜٓٙٔ) تخكيا في الكخدية والقزية ةالعدكخي
 ،(ٕٔٔٓ ـــــٕٕٓٓ) (أنسػذجاً  العالي التعميع) تخكيا في التحجيث واجيات عيدى، هللا

 .ٕٕٓٓ عام وُأنِجدتا رميس، ميجي صباح. د. أ بإشخاف األشخوحتان وكانت
راسات   راسات العميا في كمية التخبية ِابغ رشج قج وضَّفػا الجِّ ال شظَّ أنَّ شمبة الجِّ

األكاديسية )الخسائل واألشاريح في التاريخ التخكي الُسعاصخ( التي ُأنِجدت في كمية 
اآلداب بجامعة بغجاد خالل عقج الثسانيشيات وبجاية عقج التدعيشيات في رسائميع 
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 ــــــ ٖٕٜٔ) تخكيا تجاه بخيصانيا سياسة ،دويمي الخسائل، ىحه غومومذاريعيع البحثية 
 ٖٕٜٔ) تخكيا في الجاخمية والدياسة ااِلقترادية التصػرات شصب، ؛ٜٜٜٔ ،(ٜٕٜٔ

 ،(ٕٜٔٔ ــــــ ٜٚٔٔ) التخكية ــــــ الدػفيتية العالقات ،شصب ؛ٜٜٓٔ ،(ٜٕٜٔ ــــــ
 عبج ؛ٜٜٚٔ ،(ٜٖٜٔ ــــــ ٖٕٜٔ) تخكيا في الجاخمية التصػرات جػاد، ؛ٜٜ٘ٔ
(،     ٕٓٓٓ الديجي،). ٜٜ٘ٔ ،(ٜٛٙٔ ــــــ ٜٛ٘ٔ) العخاقية ــــــ التخكية العالقات الػىاب،

فقج أولت ىيئة  ،(ٕٕٓٓ السكرػصي،)أمَّا عمى ُمدتػى الشذخ في مجّمة اأُلستاذ 
الباِحثان ىحا التحخيخ ااِلىتسام بشذخ مػضػعات التاريخ التخكي الُسعاصخ، وقج تابع 

ن في أرشيف كّذاف مجّمة ٕٛٔٓوحتى عام  ٜٜٜٔالشذاط مشح عام  ، وىػ ُمـجوَّ
 ٕ؛ مج.ٕٗٓٓ"، ٕٗٓٓ ــــــ ٜٗ٘ٔ" ٔمج. ،رشج ِابغ التخبية كمية مكتبة إدارةاأُلستاذ )

 (. ٜٕٓٓ ،"ٜٕٓٓ ــــــ ٕ٘ٓٓ"
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ل  الِسْحـَػر األوَّ
عخض وتحميل الججاول اإلحرائية لُسـشجـد دراسات التاريخ التخكي الُسعاصخ في كمية 

 (ٕٕٓٓــــــ  ٜٜٛٔالتخبية ِابغ رشج )
لمسعمػمات السؤرشفة في سجاّلت مكتبتي ِقدع التاريخ ومكتبة كمية  ِاستشاداً  

التخبية ِابغ رشج، بذأن الخسائل واألشاريح، واألبحاث السشذػرة في مجّمة اأُلستاذ، 
َد  راسة الحالية والتي ُحـجِّ مة بالتاريخ التخكي الُسعاصخ، وىي مػضػع الجِّ ذوات الرِّ

ت تْحجيجًا بالخسائل ٕٕٓٓــ ــــ ٜٜٛٔإشارىا الدمشي بيغ عامي ) ( التي ِاخترَّ
ة مغ ) راسات السشذػرة في ٕٛٔٓــــــ  ٜٜٜٔواألشاريح، وخالل الُسـجَّ ( باألبحاث والجِّ

 أعجاد مجّمة اأُلستاذ.
ة السحكػرة ثالثة عذخ رسالة   بمغ مجسػع الخسائل واألشاريح في ىحه الُسـجَّ

ه، وخسدة رسائل ماجدتيخ، وأشارت إلى وأشخوحة، وزِّعت بػاقع ثسان أشاريح دكتػرا 
(، أمَّا إجسالي عجد األبحاث السشذػرة في مجّمة اأُلستاذ ٕ، ٔذلظ معمػمات الججوليغ )

(، ُيشطخ الججاول ٘، ٗ، ٖ( سبعة عذخ بحثًا ِاحتػتيا إحرائيات الججاول )ٚٔبمغت )
 الُسـخفقة اآلتية:
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 (ٔججول رقع )
 في( ٕٕٓٓ ـــــ ٜٜٛٔ) الُسعـاصخ التخكي التاريخ ِاختراص في واألشاريح الخسائل

 بغجاد جامعة/ رشج ِابغ التخبية كمية/ التاريخ ِقدع
ة باالخسائل واألشاريح  اخميَّةالخاصَّ  التخكية لدياسية الجَّ

 الدشة الجرجة العشػان اسع الباحث ت

إسساعيل  ٔ
 نػري 

ــــــ  ٖٕٜٔحخكة التحجيث في تخكيا )
ٜٖٔٛ) 

 ٜٜٛٔ ماجدتيخ

إيسان متعب  ٕ
 محي

التصػرات ااِلقترادية في تخكيا في عيج 
 (ٜٓٙٔــــــ  ٜٓ٘ٔالجيسقـخاشييغ )

 ٕٓٓٓ ماجدتيخ

ٖ 
ىدبخ حدغ 

 شالػخ
التصػرات الجستػرية وأثخىا في سياسة 

 ٕٕٔٓ دكتػراه  (ٖٜٛٔــــــ  ٖٜٚٔتخكيا الجاخمية )

ٗ 
عالء جابخ 

 مػسى
            ااِلنتخابات البخلسانية في تخكيا 

 ٖٕٔٓ دكتػراه  (ٜ٘ٙٔــــــ  ٜٙٗٔ)

٘ 
عبج األميخ 
 حسيج يحيى

العدكخية والقزية حكػمات ااِلنقالبات 
 (ٜٓٛٔــــــ  ٜٓٙٔالكخدية في تخكيا )

 ٕٕٓٓ دكتػراه 

ٙ 
دمحم لصف هللا 

 عيدى
واجيات التحجيث في تخكيا )التعميع 

 (ٕٔٔٓــــــ  ٕٕٓٓالعالي أنسػذجًا( )
 ٕٕٓٓ دكتػراه 

الججول مغ إعجاد الباِحثان، ِاسِتشادًا ألرشفة مكتبة ِقدع التاريخ ومكتبة كمية ُمالحطة: 
 ِابغ رشج، جامعة بغجاد.   التخبية 
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 (ٕججول رقع )
 الخارجيَّة التخكية والعـالقات اإلقـميسيَّة والجولـيَّةياسية ـالدِّ في الخسائل واألشاريح 

ٔ 
قاسع ميجي 

 حسدة
ــــــ  ٜ٘ٗٔالعالقات الدػرية التخكية )

ٜٔ٘ٛ) 
 ٜٜٗٔ ماجدتيخ

جاسع دمحم  ٕ
 عبج

مػقف تخكيا مغ الرخاع العخبي 
 (ٜٚٙٔــــــ  ٚٗٛٔالرييػني )

 ٜٜ٘ٔ دكتػراه 

عبػد  مشيخ ٖ
 ججيع

ــــــ  ٜٓ٘ٔالعالقات التخكية اإليخانية )
ٜٔٙٓ) 

 ٕٔٓٓ ماجدتيخ

ٗ 
لقاء جسعة 
 عبج الحدغ

 ٖٕٜٔالعالقات التخكية ــــــ األمخيكية )
 ٕٙٓٓ دكتػراه  (ٖٜٛٔــــــ 

٘ 
ريدان جالل 

 أحسج
ىجخة األتـخاك إلى ألسانيا ااِلتحادية        

 ٕٙٔٓ دكتػراه  (ٜٜٓٔــــــ  ٜٛٙٔ)

ٙ 
صادق 

 فاضل زغيخ
العالقات الدياسية التخكية ــــــ اإليخانية           

 ٕٚٔٓ دكتػراه  (ٜ٘ٗٔــــــ  ٖٕٜٔ)

ٚ 
إيالف 
 صالح

تخكيا ودورىا في مشطسة السؤتسخ 
 (ٜٛٛٔــــــ  ٜٜٙٔاإلسالمي )

 ٜٕٔٓ ماجدتيخ

 .الججول مغ إعجاد الباِحثانُمالحطة: 
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 (ٖججول رقع )
ز في اأُلستاذ مجمَّة في ُنذخت التي األبحاث راسات تخرُّ  ـــــ ٜٜٛٔ) التخكية الجِّ

 بغجاد جامعة/ رشج ِابغ التخبية كمية/ التاريخ ِقدع في( ٕٕٓٓ
ياسي   مجمَّة اأُلستاذ أبحاث الُسعاِصخ في  التخكيالتاريخ الدِّ

ياسة   (الخارجية: العالقات اإلقميسية)الدِّ
 الدشة الجدء/ مجّمج العجد العشػان اسع الباحث ت

مػقف تخكيا مغ الحخب         حامج قاسع دمحم ٔ
 ٜٜٜٔ ٔج. ٘ٔ العخاقية ــــــ اإليخانية

 جاسع دمحم عبج ٕ

اِلتجاىات الججيجة في سياسة 
تخكيا اِلقترادية الذخق أوسصية 

في ضػء مػقفيا مغ الحخب 
 العخاقية اإليخانية 

 ٖٕٓٓ ــــــ ٛٗ

 خمػد دمحم خسيذ ٖ
سياسة تخكيا اإلقميسية تجاه 

ــــــ  ٜٜٔٔالعخاق لمحقبة )
ٕٖٓٓ) 

 ٕٛٓٓ ــــــ ٕٚ

ٗ 
          عديد جبخ شيال

زيشب عبج هللا و 
 مشكاش

العالقات العخاقية التخكية الػاقع 
 ٕٔٔٓ ــــــ ٓٛٔ والسدتقبل

٘ 
مثشى عمي 

عمي و  السيجاوي 
 دمحم عمػان

قميع إالدياسة التخكية تجاه 
ندحاب العخاق بعج الِ كخدستان 

 مخيكياأل
 ٖٕٔٓ ٕمج. ٕٚٓ

 ــــــ العالقات الدياسية الدػرية صباح صالح رضا ٙ
 ٕٗٔٓ ٔمج. ٕٓٔ (ٜٙٗٔ ــــــ ٜٛٔٔالتخكية )

فيرل شالل  ٚ
 ٕٗٔٓ ٔمج. ٕٓٔ الجور التخكي في األزمة الدػرية عباس

 .الججول مغ إعجاد الباِحثانُمالحطة: 
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 (ٗججول رقع )
ياسي   مجمَّة اأُلستاذ أبحاث الحجيث والُسعاِصخ في  التخكيالتاريخ الدِّ

ياسية   (الخارجية والعالقات الجولية)الدِّ
 الدشة الجدء العجد العشػان اسع الباحث ت

عخاك تخكي  ٔ
 حسادي

التحالف التخكي ــــــ الرييػني وأبعاده عغ 
 ٕٓٓٓ ــــــ ٛٔ األمغ القػمي العخبي: مشطػر جيػبػلتيكي

لقاء جسعة  ٕ
 عبج الحدغ

التصػرات الدياسية في تخكيا وعالقاتيا 
الخارجية مع بخيصانيا وفخندا في عيج 

 (ٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔمرصفى كسال أتاتػرك )
 ٕٙٓٓ ــــــ ٙ٘

مرصفى  ٖ
 جاسع حديغ

بحث في مخاحل  ــــــحاد األوربي تِّ تخكيا والِ 
 ٕٗٔٓ ٔمج. ٕٔٔ النزسام ومحجداتو

ٗ 
عالء جابخ 

 مػسى

قميسية والجولية وأثخىا في زمات اإلاأل 
 ــــــ ٜٚ٘ٔ) العالقات المخيكية التخكية

ٜٔٙٗ) 
 ٕٙٔٓ ٔمج. ٕٛٔ

خالج مػسى  ٘
 جػاد

األوروبية الستبادلة في  ــــــ الجوافع التخكية
انزسام تخكيا إلى التحاد األوروبي 

 الرعػبات التي تػاجيياو 
 ٕٛٔٓ ٕمج. ٕٕ٘

 .الججول مغ إعجاد الباِحثانُمالحطة: 
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 (٘ججول رقع )
ياسي  ياسية  مجمَّة اأُلستاذأبحاث الحجيث والُسعاِصخ في  التخكيالتاريخ الدِّ  (السائية)الدِّ

 الدشة الجدء العجد العشػان اسع الباحث ت

 عخاك تخكي حسادي ٔ
نيخا دجمة والفخات وأثخىسا في جيػبػليتيظ 

 العخبية ــــــ التخكيةالعالقات 
ٔٙ ٔ ٜٜٜٔ 

ٕ 
أميخة حديغ 

محسػد وخدعل 
 إسساعيل إبخاهيع

أبعاد الدياسة التخكية السائية وأثخىا عمى 
 األمغ السائي العخاقي

 ٕٗٓٓ ــــــ ٓ٘

الدياسات السائية التخكية وِانعكاساتيا  حامج عبيج حجاد ٖ
 عمى مدتقبل الدراعة في العخاق

 ٕٛٓٓ ــــــ ٚٚ

دمحم عبج صالح  ٗ
 حدغ

أزمة السياه في العخاق بيغ السػقفيغ 
 ٜٕٓٓ ــــــ ٕٛ التخكي والعخاقي

دمحم عبج صالح  ٘
 حدغ

أزمة السياه في العخاق بيغ السػقفيغ 
 التخكي والعخاقي

 ٜٕٓٓ ــــــ ٖٛ

 .الججول مغ إعجاد الباِحثانُمالحطة: 
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 الِسْحـَػر الثاني

تحميل ُمخخجات الججاول اإلحرائية لمجراسات األكاديسية في التاريخ التخكي  
 الُسعاصخ

 الخسائل واألشاريح: . ٔ
رة لخسائل الساجدتيخ وأشاريح ٔأضيخت بيانات الججول رقع )  ( والُسخرَّ

مة بالذأن الجاخمي التخكي ومجسػعيا ست ِدراسات، ِاثشتان مشيا  الجكتػراه ذات الرِّ
ريا عمى ثالثة أشاريح في ماجدتيخ،  وأربعة مشيا دكتػراه، وزِّعت بحدب تخرُّ

ياسة الجاخمية في  ياسي وىي اآلتية:  التصػرات الجستػرية وأثخىا في الدِّ السجال الدِّ
 ,(٘)( ٜ٘ٙٔــــــ  ٜٙٗٔوااِلنتخابات البخلسانية في تخكيا ), (ٗ)( ٖٜٛٔــــــ  ٖٜٚٔتخكيا )

، أمَّا رسالتا (ٙ)( ٖٜٛٔــــــ  ٜٓٙٔوحكػمة ااِلنقالبات العدكخية والقزية الكخدية )
 حسيجي،)( ٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔالساجدتيخ فيسا ُكـل مغ: حخكة التحجيث في تخكيا )

وحطيت ىحه الخسالة بـِاىِتسام ُمعطع الباِحثيغ الحيغ تشاولػا في ِدراساتيع  (ٜٜٛٔ
ثِّـخات سياسة التحجيث التي ِاتَّبعيا مرصفى كسال أتاتػرك األحػال ااِلجتساعية ومؤ 

ة إدارتو لمجولة التخكية الُسعاصخة ) (، وكانت ىحه الخسالة ٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔأثشاء ُمـجَّ
مرجر مغ مرادر إحجى ِدراسات الباِحث صباح ميجي رميس، عغ واجيات 

، وكـخَّست (ٕٛٓ ،ٕٗٔٓ رميس،)الحجاثة ااِلجتساعية ومدػغات التغييخ في تُـخكيا 
ة ُحكع الجيسقخاشييغ  الخسالة الثانية لسػضػع التصػرات ااِلقترادية في ُتخكيا خالل ُمـجَّ

ة في التاريخ التخكي الُسعاصخ ٜٓٙٔــــــ  ٜٓ٘ٔ) (، وججيٌخ باإلشارة؛ إلى أنَّ ىحه الُسـجَّ
ياسيَّة أ و ِسَيخ سمَّصت عمييا األضػاء مغ ِقبل الباِحثيغ عمى ُمدتػى التصػرات الدِّ
مة أمثال عجنان مشجريذ وجالل بايار وفصيغ رشجي زورلػ   عصية،)الذخريَّات الُسـتـقـجِّ

، أمَّا عمى الُسدتػى ااِلقترادي فأنَّ ُحكػمة الحدب الجيُسـقخاشي بخئاسة عجنان (ٕٕٕٓ
ا سػاء كان ذلظ عمى ُمدتػى اإلنتاج  مشجريذ أولت الجانب ااِلقترادي ِاىِتسامًا خاصَّ

عي وتػزيع األراضي عمى الفاّلحيغ وتْحجيث وسائل الدراعة واإلنتاج، أو تـقـجيع الدرا 
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 ؛ٚٙ ،ٜٜٛٔ حدغ،)القخوض السالية لمفاّلحيغ، وغيخىا مغ اإلجخاءات ااِلقترادية 
 (ٕ٘ٔ ،ٕٓٓٓ محي،

وِانفخدت األشخوحة األخيخة بيحا الججول لُسعاجمة الجػانب ااِلجتساعية في  
رت في ُمتابعة جػانب تْحجيث قصاع التعميع العالي التاريخ التخكي الُسع اصخ، وتخرَّ

تي تػلِّي حدب العجالة والتشسية إدارة الجولة التخكية ) ــــــ  ٕٕٓٓفي ُتخكيا خالل ُمـجَّ
راسة  رؤية إستخاتيجية لمتعميع العالي في تخكيا وال ِسيَّسا  ,(ٚ)( ٕٔٔٓ وقجَّمت ىحه الجِّ

اًل عغ ذلظ؛ قـجَّمت ِاستشتاجات وِاقتخاحات وتػصيات في تصبيق مذخوع بػلػنيا، فز
ـيَّة ،  وحطيت بـِاىِتـسام وإشادة (ٜٖٕ ــــــ ٖٕٛ ،ٕٙٔ ،ٕٕٓٓ عيدى،) في غاية األىسِّ

 رئيذ وأعزاء لجشة الُسشاقذة.
وبحدب الشِّـدب الِسئػيَّة لجرجة الُسشجد األكاديسي عمى ُمدتػى رسائل  

%( لمجراسات ٓ٘في التاريخ التخكي الُسعاصخ، يكػن )الساجدتيخ وأشاريح الجكتػراه 
ياسيَّة، و ) %( لمسػضػعات ٙٙ,ٙ%( لمسػضػعات ااِلجتساعيَّة، و )ٓٔالدِّ

ة في ِدراسة السػضػعات ااِلقتراديَّة  ااِلقتراديَّة، ويخى الباِحثان بأنَّ ُىـشاك ُشحَّ
ـيَّة واألكثخ ججوى مغ وااِلجتساعيَّة في التاريخ التخكي الُسعاصخ، وىي األكثخ أىسِّ 

غيخىا ال ِسيَّسا في الطخوف الخاِىشة سػاء كان ذلظ لتخكيا أو لجول جػارىا اإلقميسي 
 ومشيا العخاق.

إحراِئيَّة الُسشجد األكاديسي عمى ُمدتػى رسائل الساجدتيخ  (ُٙيشطخ: ججول رقع )
 (ٕٕٓٓــــــ  ٜٜٛٔوأشاريح الجكتػراه في التاريخ التخكي الُسعاصخ )
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 (ٙججول رقع )
إحرائيَّة مشجد الخساِئل واألشاريح الجامعيَّة مػزَّعة 

شيغ   حدب الدِّ
 (ٕٕٓٓـــــ  ٜٜٛٔ)

ـشة  السجسػع الُجكتػراه الساجدتيخ  الدَّ
 ٔ ــــــ ٔ ٜٜٛٔ
 ٔ ــــــ ٔ ٜٜٗٔ
 ٔ ٔ ــــــ ٜٜ٘ٔ
 ٔ ــــــ ٔ ٕٓٓٓ
 ٔ ــــــ ٔ ٕٔٓٓ
 ٔ ٔ ــــــ ٕٙٓٓ
 ٔ ٔ ــــــ ٕٕٔٓ
 ٔ ٔ ــــــ ٖٕٔٓ
 ٔ ٔ ــــــ ٕٙٔٓ
 ٔ ٔ ــــــ ٕٚٔٓ
 ٔ ــــــ ٔ ٜٕٔٓ
 ٕ ٕ ــــــ ٕٕٓٓ

 ٖٔ ٛ ٘ السجسػع الُكـمِّي
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 األبحاث السشذػرة في مجّمة اأُلستاذ: . ٕ
( األبحاث السشذػرة في مجّمة اأُلستاذ ٘، ٗ، ٖأضيخت الججاول اإلحرائية ) 

مة بالتاريخ التخكي الُسعاصخ، وتـعَّ تػزيعيا بحدب ترشيف السػضػع، وىي  ذات الرِّ
( نطع معمػمات أبحاث التاريخ التخكي الُسعاصخ في ٖعمى الشحػ اآلتي: الججول رقع )

ياسة الخارجية في ضػء ال عالقات اإلقميسية، وكانت بػاقع سبعة أبحاث، إشار الدِّ
جاءت خسدة مشيا ُمختبصة بعالقات تخكيا وسياستيا الخارجية مع العخاق، وىحا أمٌخ 
ـيَّة الجػار الجغخافي العخاقي ــــــ التخكي والحي أخح تفاُعـاًل ُمتراِعجًا  شبيعي يعكذ أىسِّ

ز ذلظ فيسا بعج بعقج ٕٖٜٔمشح ِاستقالل العخاق ودخػلو عربة اأُلمع عام  ، وتعدَّ
وتػاصمت العالقات الُسذتخكة بيشيا حتى  ،(ٕٖٔ ،ٕٛٔٓ رميس،)ميثاق سعج آباد 

 اليػم.
كـخََّس بحثان ِمشُيسا إلى ِدراسة السػقف التخكي مغ قيام الحخب العخاقية ــــــ  

تدػية الشداع (، والتي سعت تخكيا بكل الػسائل الُستاحة ليا بٜٛٛٔــــــ  ٜٓٛٔاإليخانية )
ـمسيَّة، ومغ ثُـــعَّ الػصػل إلى ِاستقخار السشصقة، ال ِسيَّسا أنَّ تخكيا ُمختبصة  بالصخق الدِّ

، (ٜٛ ــــــ ٛٛ ،ٕٓٔٓ، السػسػي )بعالقاٍت ِاقتراديَّة مع الصخفيغ العخاقي واإليخاني 
مة ( سياسة تخكيا تجاه العخاق خالل أز ٖوتشاول البحث الثالث مغ الججول رقع )

متيا الحرار ااِلقترادي ٜٜٔٔــــــ  ٜٜٓٔالكػيت ) ( وما بعجىا مغ تصػرات في ُمـقـجِّ
ااِلحتالل العدكخي األمخيكي لمعخاق، وال  ٖٕٓٓالحي ُفـِخَض عمى العخاق حتى عام 

شظَّ أنَّ تخكيا خزعت لزغػط أمخيكية كبيخة جعمتيا تقف إلى جانب دول التحالف 
، وأصبحت تسثِّـل دور الجيػبػليتيكيحت قاعجة لمجعع الجولي ِضجَّ العخاق وأصب

 ؛ٖٓٗ ،ٜٜ٘ٔ الشعيسي،)الذخشي لحساية السرالح األمخيكية في الذخق األوسط 
 (ٕ٘ ،ٕٓٔٓ السػسػي،
م البحث الخابع رؤية لُسدتقبل العالقات التخكية ــــــ العخاقية، في ِضل   وقـجَّ

الُستغيَّخات الُستداِرعة التي شيجتيا السشصقة ما بعج أزمة الخميج الثانية وااِلحتالل 



 

                 
  

 

 

ٜٗ 

 
 

 

:  

 

، وما بعج األزمة الدػرية وأحجاث الخبيع العخبي بعج عام ٖٕٓٓالعدكخي لمعخاق عام 
ياسيَّة واألمشية وااِلقتراديَّة وضع ُخصط إستخاتيجيَّة ، إذ حتَّست السُ ٕٔٔٓ تغيَّخات الدِّ

مة  بيغ الجانبيغ العخاقي والتخكي ولتدػية اإلشكاليَّات بيشُيسا، وال ِسيَّسا ذات الرِّ
متيا أنِذصة حدب العسال الكخدستاني  ، وفي ذات (pkk)بالقزيَّة الكخديَّة وفي ُمـقـجِّ

ياق عالج البحث الخا ياسة التخكية ِتجاه إقميع كخدستان العخاقالدِّ  لشجكخيغ،) مذ الدِّ
وال ِسيَّسا بعج قخار ااِلنِدحاب األمخيكي  (ٕٖٔ ،ٜٕٓٓ الجيغ، سيف ؛ٔٛٔ ،ٖٕٔٓ

( إلى مػضػع تخكيا ٖمغ العخاق، وحجَّدت البحثان الدادس والدابع مغ الججول )
مدار العالقات مع سػريا ما  وسياستيا الخارجية ِتجاه سػريا، إذا تابع البحث الدادس

، ٜٙٗٔوحتى عام  (ٚ٘ ،ٕٔٓٓ كػريا،)قيام الُحكػمة الفيرميَّة  ٜٛٔٔبيغ عام 
ديَّة الحدبيَّة  الحي شيجت فيو تخكيا ُمتغـيَّخات سياسيَّة واسعة في ِضل تبشِّي التعـجُّ

وتدػية ُمذِكالتيا اإلقميسيَّة مع دول جػارىا الجغخافي وفي  (ٗٓٔ ،ٜٜٛٔ الشعيسي،)
متيا سػريا، وكـخََّس البحث الدابع واألخيخ في سياق الججول ) ( إلى مػضػع ُٖمـقـجِّ

السػقف التخكي مغ األزمة الدػرية، وال شظَّ أنَّ ىحا السػضػع تشاولتو ِدراساٍت وأبحاٍث 
، ما ٕٓٔٓغ األزمة الدػرية         مشح عام عجيجة تشاولت مدارات السػقف التخكي م

زالت قاِئسة بل تعقَّـجت كثيخًا بعج تػاصل الجعع الخوسي لمُحكػمة الدػرية، فزاًل عغ 
ذلظ؛ تجاعيات الحخب الخوسية ــــــ األوكخانية القاِئسة اليػم، إذ ألدمت تخكيا البحث عغ 

 رية.ُمخخجاٍت ججيجة في التعامل مع ُمعصيات األزمة الدػ 
ياسة ٗوِاستعخَض الججول رقع )  مة بالدِّ ( أبحاث مجّمة اأُلستاذ ذات الرِّ

الخارجية التخكية في إشار العالقات الجولية، وِانعكاسات ذلظ عمى حجود السشصقة 
اإلقميسية، وزِّعت أبحاثو الخسدة بػاقع بحثان لسػضػع عالقات تخكيا مع ااِلتحاد 

والحي  (ٖٖ٘ ،ٕٓٔٓ مقمج،)خكيا وااِلتحاد األوربي األوربي، وُىسا البحث الثالث: ت
أشار إلى أنَّ تخكيا تعج ِانزساميا إلى ااِلتحاد األوربي ِخيارًا إستخاتيجيًَّا، مع اإلشارة 
إلى أنَّ بجاية عالقات تخكيا مع السجسػعة األوربية بجأت في إشار الذخاكة مشح تػقيع 

 وزارة) ٜٗٙٔدخمت حيِّد التشفيح عام  والتي ٖٜٙٔأيمػل  ِٕٔاتفاقـيَّة أنقخة في 
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، إالَّ أنَّ ىحه ااِلتفاقـيَّة لع تدتسخ وتعـثَّـخت (ٕٕٕٓ تسػز ٙٔ التخكية، الخارجية
الُسفاوضات بيغ الجانبيغ، إالَّ أنَّ تخكيا حاولت مغ جانبيا تحاوز العكبات والعسل عمى 

بيَّة سػاء كان ذلظ عمى إعادة الُسحاوالت مع ااِلتحاد سيعػد عمييا بسخدوداٍت إيجا
الُسدتػى ااِلقترادي وااِلجتساعي واألمشي، إالَّ أنَّ دول ااِلتحاد كانت لجييا تحفُّطاٍت 
عجيجة عمى مدألة مْشح العزػيَّة الكاممة لتخكيا، ومشيا أنَّ تخكيا ال ُيسكغ أن تقبل 

ي ُيـمدم تصبيقو ( قانػن أوربٓٓٓ,ٕٓالذخوط األوربية، وأنَّيا ُممدمة بتشفيح أكثخ مغ )
اسيَّة مشيا ااِلعتخاف  في الُسجتسع التخكي، فزاًل عغ ذلظ؛ مػضػعاٍت ُأخخى ذات حدَّ
التخكي بقبخص اليػنانية قبل إيجاد حمػل ِلُسذِكمة الجديخة، وااِلعتخاف بحرػل إبادة 

، وكحلظ ااِلعتخاف بالبصخيخكية األرثػذكديَّة في إسصشبػل عمى أنَّيا ٜ٘ٔٔلألرمغ عام 
ة بأرثػذكذ تخكيا  فزاًل عغ  (ٕٕٗ ،ٕٓٔٓ مقمج،)مدكػنية عالسية وليدت خاصَّ

ة البحث الخامذ مغ ىحا الججول.  إشكالـيَّاٍت ُأخخى عجيجة أشارت إلييا مادَّ
( مدارات التحالف بيغ تخكيا والكيان ٗوتابع البحث األول مغ الججول رقع ) 

ياتو عمى األمغ القػمي العخبي، فبجأت الرييػني )إسخائيل(، وآثار ىحا التحالف وتـجاع
، (ٚٗ ،ٜٜ٘ٔ الذجيخي،) ٜٜٗٔتخكيا بخصػة ااِلعتخاف بالكيان الرييػني عام 

وِانعكذ ذلظ عمى ُمدتػى عالقاتيا الجبمػماسيَّة والتجاريَّة مع البمجان العخبيَّة، ويطيخ 
لى حمف الذسال أنَّ ىحا األمخ حرل بزغػٍط أمخيكيَّة عمى تخكيا ُمقابل ِانِزساميا إ

 (.ٜٖٔ ،ٕٜٜٔ ومخاد، أحسج ؛٘ٔٔ ،ٜٔٛٔ الشعيسي،)األشمدي 
م البحث الخابع مغ الججول )  ة تاريخيَّة سمَّصت الزػء عمى األزمات ٗوقـجَّ ( مادَّ

ة ) ــــــ  ٜٚ٘ٔاإلقميسيَّة والجولـيَّة وأثخىا في العالقات األمخيكية ــــــ التخكية في الُسـجَّ
ة، إذ لع تأخح خصَّـًا ثاِبتًا بل كانت  (ٔٓٔ ،ٕٙٓٓ الصائي،)( ٜٗٙٔ وما بعج ِتمَظ الُسـجَّ

رىيشة الُستغـيَّخات السحمِّـيَّة واإلقميسيَّة والجولـيَّة؛ فقج وِصفت خالل الشرف األول مغ 
القخن العذخيغ بأنَّيا كانت عالقات قاِئسة عمى الجػانب ااِلقتراديَّة والتجاريَّة وتبادل 

الخبخات، وفي عقج الدبعيشيات وبجاية عقج الثسانيشيات وِصفت العالقات البعثات و 
التخكية ــــــ األمخيكيَّة بالُسزصخبة؛ بدبب ااِلنِقالبات العدكخيَّة التي شيجتيا تخكيا، وبعج 
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ـيَّة إستخاتيجيَّة و  مت تخكيا أىسِّ ة لمػاليات جيػبػليتيكيعقج التدعيشيات وإلى اليػم شكَّ
 . (ٛ)خيكيَّة ِتجاه الذخق األوسط الستحجة األم

( عالقات تخكيا الخارجية مع بخيصانيا ٗوتابع البحث الخامذ مغ الججول ) 
ـدت في جػانبيا الخئيديَّة عمى  وفخندا في عيج مرصفى كسال أتاتػرك، والتي ركَّ
الشذاشات ااِلقتراديَّة والجبمػماسيَّة ومػقفيسا مغ سياسة تخكيا مع دول جػارىا 

يسي )العخاق وسػريا(، إذا أنَّ ىاتيغ الجولتيغ ذات خمـفيَّات تاريخيَّة معخوفة سػاء اإلقم
ة ااِلنتجاب أو ما بعجىا حتى ااِلستقالل   (ٖ ،ٕٕٓٓ رميس،)في ُمـجَّ

( فكـخَّست مػضػعاتِو لمجراسات السائية وبيان أثخىا في ٘أمَّا الججول رقع ) 
راسات في كػنيا تشاغست مع العجيج العالقات العخاقية ــــــ التخكية،  ـيَّة ىحه الجِّ وتأتي أىسِّ

راسات العالسية التي أشارت إلى أنَّ العالع ُمـقِبـل عمى أزمة مياه كبيخة، وذلظ  مغ الجِّ
لتػفخ ُمعصيات شبيعيَّة مشيا الُسـتـغـيَّخات الُسشاخيَّة وما رافقيا مغ ضاِىخة ااِلحتباس 

ـخ وأخيخًا العػاصف التخابيَّة الُسدتسخَّة عمى العخاق والقادمة مغ  الحخاري والجفاف والترحُّ
 الجديخة العخبيَّة.

ولعلَّ مغ الصبيعي ججًا أْن تحطى ُمذِكمة السياه في العخاق بِاىِتسام الباِحثيغ  
كػنيا عاِماًل إستخاتيجيًَّا في إقامة األمغ الػششي الحي ِانعكذ بجوره عمى التشسية 

ومغ ىشا فأنَّ العالقة وثيقة تسامًا بيغ األمغ السائي وااِلستقالل ااِلقتراديَّة، 
ياسي والعكذ صحيح ) . أ أنَّ  إلى اإلشارة مع ،ٜٔ ،ٕ٘ٔٓ السحسجي،ااِلقترادي والدِّ

 .(وُمشاقذتيا إعجادىا عمى أشخف رميس ميجي صباح. د
خاع عمى مياه نيخي دجمة والفخات ُمختبط بسػضػع شسػ   حات ال شظَّ أنَّ الرِّ

بمجان الجػار الجغخافي لمعخاق وإيخان وتخكيا، فاألخيخة مغ جانبيا خصَّصت وما زالت 
تعسل مغ أجل أْن يكػن ليا دوٌر إقميسي مؤثِّـخ في مشصقة الذخق األوسط، وأعصت 
ياسيَّة  لشفديا الحق في الترخُّف بسياه الشيخيغ وبسا يتػافق مع مرالحيا الدِّ

بحلظ حقػق الجول الُسـتـذاِشئة معيا وىسا العخاق وسػريا والتي  وااِلقتراديَّة، ُمتجاِىمةً 
خة مشيا  نطَّستيا السػاثيق والُسعاىجات الجولـيَّة، ولعلَّ تجاوزات الجانب التخكي مؤشِّ
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ع باإلشالقات السائيَّة في الشيخيغ، وإقامة السذاريع اإلروائيَّة ومشيا مذخوع شخق  التحكُّ
وغيخىا مغ السذاريع السائيَّة وعمى شػل , (ٓٔ)وبشاء سج أليدػ , (ٜ)األناضػل )الكاب( 

مجخى الشيخيغ دجمة والفخات، ُمدتـفـيجة مغ خاصيَّة كػنيا دولة مشبع، إالَّ أنَّ دول 
ياسات الُسخاِلفة لألعخاف الجولـيَّة بذأْن تقديع عائجيَّة السياه  السرب تأثَّـخت بيحه الدِّ

جد ُيـمِدم اإلشارة إلى الجانب اإليخاني الحي ِاتِّخح  سياسات برػرٍة شبيعيَّة،  وبيحا الرَّ 
ُمساِثـمة، إذ عسمت الُحكػمة اإليخانية عمى تحجيج السشدػب السائي الجاخل إلى األراضي 
ع بسياه روافج نيخ دجمة القاِدمة مغ أراضييا، سػاء كان ذلظ بتغييخ  العخاقية، والتحكُّ

خانية أو إقامة الدجود عمييا، وبالشتيجة؛ ألحقت مجاري األنيار داخل األراضي اإلي
الزخ الكبيخ بُسدتػى السياه وال ِسيَّسا في نيخ ديالى، والحي تدبَّب بسػجة جفاف كبيخة 
ـكَّان بتخك أراضييا ال ِسيَّسا في مشاشق مشجلي وبمجروز،  ِاضصـخَّت مجاميع كبيخة مغ الدُّ

العخاق، وبحلظ فأنَّ العخاق اليػم فزاًل عغ ذلظ؛ جفاف األىػار في مشاشق جشػب 
د ُمدتقبمو ااِلقترادي وأمشِو الِغحائي.  أمام ُمذِكمٍة كبيخة تيـجِّ

ـيَّة األبحاث الخسدة الػاِردة في سياق الججول   م؛ بخزت أىسِّ وفي ضػء ما تـقـجَّ
عامل مع (، إذ بيَّشت أنَّ ُمذِكمة السياه ُمذِكمة إستخاتيجيَّة بالشدبة لمعخاق في الت٘رقع )

تخكيا، والعسل باآللـيَّـات الجبمػماسيَّة والتحكيع الجولي في الحرػل عمى الُسدتحقَّـات 
السائيَّة لمعخاق، وإالَّ فأنَّ الشتائج ستكػن كارثـيَّة عمى ُمدتقبل العخاق ااِلقترادي وال 

 .(ٛٗٔ ،ٕ٘ٔٓ السحسجي،)ِسيَّسا في القصاع الدراعي والبيئة والحياة برػرٍة عامَّة 
راسات، بأنَّيا قـجَّمت   وخالصة القػل في ُمخاجعة الباِحثان لُسدتػيات ىحه الجِّ

خد واإلسياب، ونقل السعمػمات مغ مػاِردىا فحدب،  ُخالصات وِاستشتاجات يذػبيا الدِّ
ـيَّة ىحا السػضػع  أمَّا الُسقـتخحات والتػصيات فجاءت عامَّة ووصفيَّة ال تتشاسب مع أىسِّ

واقع العخاق وُمدتقبمِو، ولحلظ فأنَّ الحاجة ما زالت قاِئسة في تقجيع ِدراسات  وتأثيخه عمى
مػضػعيَّة عغ ىحه الُسذِكمة سػاء في كيفيَّة التعامل مع السػازنات الساِئيَّة، وُخصط 
مة بالُسذِكمة ومشيا وزارة السػارد الساِئيَّة وتذكيالتيا،  دات األكاديسيَّة ذات الرِّ السؤسَّ

ذلظ؛ إستخاتيجيَّة الحػار الجبمػماسي مع دول السشبع وكيفيَّة التعامل معيا،  فزاًل عغ
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وال تجعل ِتمَظ الجول تدتخجم السياه كػرقة ضغط عمى العخاق لتشفيح أجِشجاتيا فيو، 
 ُيشطخ الججاول الُسخفقة أدناه:

 (ٚججول رقع )
 ٜٜٛٔ) مجمَّة اأُلستاذإحرائيَّة السشجد في التاريخ التخكي الحجيث والسعاصخ في أبحاث 

 (ٕٕٓٓــ ــ

ـشة  الدَّ
ياسية الخارجية  الدِّ
 والعالقات اإلقميسية

ياسية الخارجية  الدِّ
 والعالقات الجولية

ياسية  الدِّ
 السائية

 السجسػع

 ٕ ٔ ــــــ ٔ ٜٜٜٔ
 ٔ ــــــ ٔ ــــــ ٕٓٓٓ
 ٔ ــــــ ــــــ ٔ ٖٕٓٓ
 ٔ ٔ ــــــ ــــــ ٕٗٓٓ
 ٔ ــــــ ٔ ــــــ ٕٙٓٓ
 ٕ ٔ ــــــ ٔ ٕٛٓٓ
 ٕ ٕ ــــــ ــــــ ٜٕٓٓ
 ٔ ــــــ ــــــ ٔ ٕٔٔٓ
 ٔ ــــــ ــــــ ٔ ٖٕٔٓ
 ٖ ــــــ ٔ ٕ ٕٗٔٓ
 ٔ ــــــ ٔ ــــــ ٕٙٔٓ
 ٔ ــــــ ٔ ــــــ ٕٛٔٓ
 السجسػع
 الُكـمِّي

ٚ ٘ ٘ ٔٚ 

اإلحرائـيَّة عغ الُسشجد  ُمالحطة: الججول مغ إعجاد الباِحثان، ِاسِتشادًا إلى السعمػمات
 األكاديسي لمتاريخ التخكي الُسعاِصخ.
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 الترشيف اإلحرائي لمُسشجد األكاديسي في التاريخ التخكي الُسعاصخ: . ٖ
 (ٛججول رقع )

ز  الترشيف اإلحرائي لمُسشجد األكاديسي في التاريخ التخكي الُسعاصخ حدب التخرُّ
 السػضػعي

ز  الِسئػيَّةالشِّـدبة  العـجد التخرُّ
ياسي الجاخمي والخارجي  %ٓ٘ ٘ٔ ااِلتِّجاه الدِّ

 %ٙٙ,ٙ ٕ ااِلتِّجاه ااِلقترادي
 %ٓٔ ٖ ااِلتِّجاه ااِلجتساعي

ياسة الساِئـيَّة تجاه العخاق  %ٙٙ,ٙٔ ٘ الدِّ
 %ٙٙ,ٙٔ ٘ عالقات دولـيَّة

 الججول مغ إعجاد الباِحثان، ِاسِتشادًا إلى السعمػمات اإلحرائـيَّة.
 (ٜ) رقع ججول

 الترشيف اإلحرائي لمُسشجد األكاديسي في التاريخ التخكي الُسعاصخ
 عمى الُسدتػى اإلقميسي والجولي

ز  الشِّـدبة الِسئػيَّة العـجد التخرُّ
 %ٖٖ,ٖٖ ٓٔ العخاق
 %ٓٔ ٖ سػريا
 %ٙٙ,ٙ ٕ إيخان

 %ٓٔ ٖ الذخق األوسط
 %ٙٙ,ٙ ٕ ااِلتِّحاد األوربي

 %ٖٖ,ٖ ٔ الجولـيَّةالُسشطَّسات 
 %ٓٔ ٖ الػاليات الستحجة ودول أوربا

 %ٕٓ ٙ داخمـيَّة )تخكيا(

 الجدول مه إعداد الباِحثان، اِستِناداً إلى المعلومات اإلحصائـيَّة.
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 (ٓٔ) رقع ججول
 الترشيف اإلحرائي لمُسشجد األكاديسي في التاريخ التخكي الُسعاصخ

ـشيغ  عمى ُمدتػى الدِّ
ـشػات لكل سشةالعجد   الشِّـدبة الِسئػيَّة الدَّ

ٔ ٜٜٔٛ ،ٜٜٔٗ ،ٜٜٔ٘ ،ٕٓٓٔ ،ٕٖٓ ،
ٕٓٓٗ ،ٕٓٔٔ ،ٕٕٓٔ ،ٕٓٔٚ ،ٕٓٔٛ 

ٖٙ,ٙٙٙ% 

ٕ ٜٜٜٔ ,ٕٓٓٓ ،ٕٓٓٛ ،ٕٜٓٓ ،ٕٖٓٔ ،
ٕٓٔٙ ،ٕٕٓٓ 

ٖ٘,ٖٖٖ% 

ٖ ٕٓٔٗ ٔٓ% 

 .الججول مغ إعجاد الباِحثان، ِاسِتشادا  إلى السعمػمات اإلحرائـيَّة
 

الثالث: ُخالصة تقػيع الُسـشجـد األكاديسي لجراسات التاريخ التخكي الُسعاِصخ الِسْحـَػر 
 واِلستشتاجات والُسـقـتـخحات:

في ضػء ُمخاجعة الباِحثان لُسجسل الُسشجد األكاديسي لجراسات التاريخ التخكي  
 الُسعاصخ في كمية التخبة ِابغ رشج، جامعة بغجاد، بـِاتِّجاىيغ؛ الخسائل واألشاريح

ة  الجامعية في ِقدع التاريخ، واألبحاث السشذػرة في أعجاد مجّمة اأُلستاذ خالل الُسـجَّ
 (، ثبتت ُخالصة التقػيع اآلتية:ٕٕٓٓــــــ  ٜٜٛٔ)
مات وُأشخ بحثـيَّة تقميجيَّة، ولع تعتسج عمى  :ل  أو  راسات بعخض ُمـقـجِّ جاءت ُمعطع ِتمَظ الجِّ

ـيَّة والفخضيَّة تثبيت الُسختكدات الخئيدة في البح ث القاِئسة عمى حجود اإلشكالية واألىسِّ
مة الُبـشية األكبخ فييا، في  ـمت ىحه الُسـقـجِّ الستبػعة    باألِسئمة الُسفتخضة، وبحلظ شكَّ

مات السشيج اإلشكالي   ،ٕ٘ٔٓ رميس، ؛٘٘ٔ ،ٕٕٔٓ السذيجاني،)حيغ أنَّ ُمـقـجِّ
 .دراسات فقطجاءت محجودة ججًا ال تتجاوز أربع  ،(ٔٛٔ
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ـاِبقة، سػاء كان ذلظ لمخسائل  :ثانيا   ـميع لمجراسات الدَّ راسات لمتػضيف الدَّ ِافتـقـخت الجِّ
واألشاريح، أو األبحاث السشذػرة في مجّمة اأُلستاذ، وتــعَّ عخضيا برػرة سصحيَّة عاِبخة 

راسات الد ـيَّة الجِّ رة في ُمعطسيا، في حيغ أنَّ أىسِّ اِبقة ُمِيسَّتيا رسع وبريٍغ ُمـتـكـخِّ
إستخاتيجيَّة فاِعمة لمسػضػعات السصمػب ِدراستيا، وتعديد الشتائج التي يشبغي الػصػل 

 .إلييا بـجقَّـًة ومػضػعيَّة
ة الفرل األول في  :ثالثا   شخََّز الباِحثان أنَّ ىشاَك إشالة وإسياب في عخض مادَّ

ذػرة في مجمَّة اأُلستاذ، وأحيانًا الخسائل واألشاريح، والسبحث األول في األبحاث السش
تكػن سخد وِتكخار ألحجاث ووقائع تسَّت ُمعالجتيا في سياق ِدراساٍت ساِبقة فيسا لو 

عيجيغ الجاخمي والخارجي  .ِصمة بالتاريخ التخكي الُسعاصخ عمى الرَّ
راسات الُسشج :رابعا   ياسي الخقع األعمى في ُمجسل الجِّ مت مػضػعات التاريخ الدِّ دة شكَّ

%(، ثُـــعَّ السػضػعات ااِلجتساعيَّة ٓ٘عغ التاريخ التخكي الُسعاصخ، وبمغت ندبتيا )
%(، أمَّا السػضػعات ااِلقتراديَّة فجاءت بشدبة أقل ٓٔ), (ٔٔ)التعميع والتحجيث 

 %( فقط.ٙٙ,ٙ)
ترجَّرت ِدراسات عالقات تخكيا بجػارىا الجغخافي وال ِسيَّسا مع العخاق  :خامدا  

يات ـخ السرادر والسػارد  تػجَّ الباِحثيغ العخاقييغ، ويطيخ ذلظ األمخ شبيعي، ىػ تيدُّ
السعخفـيَّة السحمـيَّة مغ الػثاِئق والرحف والجوريَّات التي تشاولت مفاصل التاريخ التخكي 
خ ىحه الحالة خماًل في تػازن السرادر بيغ العخبيَّة  الُسعاِصخ، ولكغ مع ذلظ؛ تؤشِّ

 .والتخكيَّة
, (ٕٔ)أسيست الػثائق العخاقـيَّة وال ِسيَّسا تقاريخ السفػضيَّة العخاقـيَّة في أنقخة  :سادسا  

ِضسَغ أرشيف وزارة الخارجية/ وثائق البالط السمكي، كسرادر رئيديَّة في ُمعطع 
راسات التي تشاولت التاريخ التخكي الستػافق مع العيج السمكي ) (، ٜٛ٘ٔــــــ  ٕٜٔٔالجِّ

 .دار الكتب والػثائق العخاقـيَّة في بغجادوىي محفػضة في 
ريَّة التخكـيَّة، وال ِسيَّسا وثائق  :ا ـ سابع الحظ الباِحثان ُنـجرة تػضيف السرادر التخرُّ

ِرئاستي الجسيػريَّة الػزراء، ومحاضخ السجمذ الػششي الكبيخ، ومجمذ األمغ القػمي 
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وزارات الخارجـيَّة والجاخمـيَّة التخكي، وِرئاسة أركان الجير، فزاًل عغ ذلظ؛ وثاِئق 
والسالـيَّة، والرحف والجوريَّات، وقج يكػن سبب ذلظ صعػبات تخجسة المُّغة التخكـيَّة أو 
راسات التي ُأنِجدت خالل السخحمة األولى مغ عقجي  الدفخ إلى تخكيا ال ِسيَّسا ِتمَظ الجِّ

شػات العذخ ، إالَّ أنَّ األمٖٕٓٓالثسانيشيات والتدعيشيات وحتى عام  خ قـج تغـيَّخ في الدَّ
فخ بػجػد أعجادًا كبيخة مغ  خت ُأمػر الدَّ عػبات وتيدَّ األخيخة بعج أْن تـحلَّـمت الرُّ
الُسياجخيغ الدػرييغ والعخاقييغ الُسـكيسيغ في تخكيا ومغ الحيغ أتقشػا المُّغة التخكـيَّة، 

مػا خجماٍت كبيخة لمباِحثيغ في ىحا ااِلتِّجاه.  فقـجَّ
راسات، فيي في أغمبيا أشبو  :ثامشا   تابع الباِحثان الخػاتيع التي جاءت بيا ىحه الجِّ

بُخالصات مػجدة تابعت خصػات الَستغ حدب الفرػل والسباِحث، وتـفـتـقـخ ُمعطسيا 
إلى ااِلستشتاجات، أمَّا الُسقتخحات والتػصيات فيي معجومة بـِاستثشاء دراستيغ فقط ال 

راسةغيخ وتــعَّ تأشيخ   .ذلظ في سياق الجِّ
راسات التاريخيَّة بيغ الجانب التخكي  :ا ـ تاسع ـيَّة الُسذتخكات في الجِّ عمى الـخُّغع مغ أىسِّ

راسات ِبيحا ااِلتِّجاه جاءت  والعخاقي، ال ِسيَّسا مػضػع ُمذِكمة السياه، إالَّ أنَّ أغمب الجِّ
رة، سبق وأْن تــعَّ عخضيا في ِدر  ريَّة ُأخخى في مجال بسعمػماٍت ُمـكـخَّ اساٍت تخرُّ

فأنَّ الحاجة قاِئسة إلى وضع ِدراساٍت دقيقة إحرائيَّة، السػاِرد الساِئيَّة، وبالشتيجة؛ 
مة مشيا وزارة السػارد الساِئيَّة، وحخيٌّ بيحه  مرادرىا ِجياٍت ذات العالقة وفي الُسـقـجِّ

م ُمقتخحاٍت وتػصيات عسمـيَّة ب راسات أْن تـقـجِّ  .عيجة عغ الػصف والتشطيخالجِّ
ُتعج ُمذِكمة األكخاد مغ السذاِكل الُسـتـجاِخمة بيغ تخكيا ودول جػراىا الجغخافي  :عاشخا  

راسات  سػاء كانت سػريا و العخاق أو إيخان، إالَّ أَن حجود مداحة تجاوليا في الجِّ
راستيغ فقط، وىحا األ ًا ال تتجاوز الجِّ مخ ال يتشاسب مع األكاديسيَّة جاءت محجودة ِججَّ

 .أبعاد ىحه اإلشكالـيَّة وتأثيخىا اإلقميسي عمى أمغ السشصقة
ًا، في حيغ ىي  :عذخ حادي راسات السعشيَّة بالذأن ااِلقترادي محجودة ِججَّ جاءت الجِّ

ـيَّت يا بعج األكثخ فاِعمـيًَّة وحيػيَّة ال ِسيَّسا في العالقات العخاقـيَّة ــــــ التخكـيَّة، وتأكَّـجت أىسِّ
، ٖٕٓٓالُستغـيَّخات التي شيجىا العخاق ما بعج ضخوف ااِلحِتالل األمخيكي لمعخاق عام 
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راسات مجااًل ٕٙٓٓوأعسال العشف الصاِئفـيَّة بعج عام  ، لحلظ يمدم أْن تأخح ىحه الجِّ
 أوسع في ُخصط األقدام العمسـيَّة لمدشػات الُسـقـِبـمة.

راسات ذات  :عذخ ثاني مة بسػضػع ااِلستقخار األمشي في السشصقة لع تأخح الجِّ الرِّ
راسات األكاديسيَّة، ال ِسيَّسا أنَّ الُخصط اإلستخاتيجيَّة الُسذتخكة  مداحتيا الحكيقـيَّة في الجِّ
ـيَّة قرػى في تحقيق ىحا اليجف، إذا ما  بيغ الجانب العخاقي واإليخاني والدػري ليا أىسِّ

ام، يأتي أحيانًا مغ تػصيف العالقات الثشاِئيَّة، أو تــسَّت اإلشارة إلييا في سياٍق ع
 مػاقف أحجاث وُمتغـيَّخاٍت شيجتيا مشصقة الذخق األوسط.

راسات وال ِسيَّسا الخسائل واألشاريح مغ أرشيف الػثائق  :عذخ ثالث أفادت بعس الجِّ
 Configential U. S.; foreign Relatations of the) األمخيكيَّة غيخ السشذػرة

united states 1920 – 1980 ) وتحجيجًا الخسائل واألشاريح التي تشاولت
مػضػعاتيا العالقات التخكيَّة ــــــ األمخيكيَّة، أو بيان السػقف التخكي مغ إشكالـيَّة 

خاع العخبي ــــــ "اإلسخائيمي"، ومع ذلظ؛ فأنَّيا جاءت محجودة.  الرِّ
تقال ُمِيع في تػضيف السػارد السعخفـيَّة التخكيَّة الحظ الباِحثان أنَّ ىشاَك ِان :عذخ رابع

شػات العذخ  راسات األكاديسيَّة التي ُأنِجدت في الدَّ مغ الػثائق والرحافة في الجِّ
بب في ذلظ؛ سيػلة سفخ الباِحثيغ العخاقييغ إلى تخكيا وُمذاركتيع  األخيخة، ويعػد الدَّ

سخات والشجوات التي نطَّستيا السخاكد البحثـيَّة في األنِذصة والفعـالـيَّات العمسيَّة مغ السؤت
الع عمى ما ىػ ججيج  بالتعاون مع الجامعات التخكـيَّة، ومغ ثُـــعَّ ُأتيحت ليع فخصة ااِلشِّ

 لتعديد ِدراسات التاريخ التخكي الُسعاِصخ التي ُأنِجدت في أقداميع العمسـيَّة.
اإلشكالي وتحجيج الُسـختكدات يقتخح الباِحثان تػضيف خصػات السشيج  :عذخ خامذ

ـيَّة والفخضيَّة  زة بحجود اإلشكالـيَّة واألىسِّ راسات األكاديسيَّة الُسقِبمة الُسعـدَّ الخئيديَّة في الجِّ
وصػاًل إلى ااِلستشتاجات والُسقتخحات والتػصيات، مع اإلفادة مغ السشاىج التاريخيَّة 

متيا السشي ج الػصفي، في ُمعالجة مػضػعات التاريخ اأُلخخى الكالسيكيَّة وفي ُمـقـجِّ
التخكي الُسعاصخ، مع اإلشارة إلى أنَّ خصػات السشيج اإلشكالي أخحت شخيقيا في 



 

                 
  

 

 

ٔٓٗ 

 
 

 

:  

 

التصبيق العمسي في أغمب أقدام التاريخ في الجامعات العخاقـيَّة، وىحا ىػ ااِلتِّجاه 
راسات التاريخيَّ  ل عميو لمشيػض بُسدتـقـبل الجِّ ـميع والسعـػَّ  ة في العخاق.الدَّ

يقتخح الباِحثان َضخوَرة تكثيف الجيػد مغ ِقبل الباِحثيغ في تشاول  :عذخ سادس
متيا اليجخة  مػضػعاٍت حيػيَّة، ىجفيا تقجيع حمػل وُمعالجات مػضػعيَّة في ُمـقـجِّ
شاعة والتـقـانة  والتعميع والُعسمة وااِلستثسار، فزاًل عغ مجاالت التحجيث في الرِّ

 الحجيثة.
ع في تػضيف السشيج اإلحرائي في  :عذخ بعسا راسة ِبَزخوَرة التػسُّ تػصي الجِّ

التاريخ وال ِسيَّسا في تحميل السعمػمات عبخ إعجاد ججاول تشطيسيَّة مذفـػعة باألرقام 
قَّـة أوَّاًل، وااِلخترار ثانيًا، وبحلظ سيتع إحجاث ُنـقـمًة  والشِّدب الِسئػيَّة، وبحلظ نتػخَّى الـجِّ

راسات التاريخيَّة الُسعاِصخة.نػع  ـيَّة في إعجاد الجِّ
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 اليػامر
                                                 

ريَّة في وزارة التعميع العالي والبحث العمسي/ دائخة البحث والتصػيخ، (ٔ ( ُشـكِّمت ِلجشة عمسية تخرُّ
الجامعات العخاقية، وكان السؤلف أ. د. صباح ميجي رميس، لتحجيث مشاىج أقدام التاريخ في 

 . (ٜٚ، ٕ٘ٔٓ)وزارة التعميع العالي، أحج أعزاء ىحه المجشة. 
( تػلَّى السؤلف أ. د. صباح ميجي رميس، بتجريذ ىحه السادة بػاقع فرميغ دراسييغ، األول (ٕ

والثاني )تاريخ تخكيا السعاصخ(، عمى شمبة مخحمة الجكتػراه في  )تاريخ إيخان الحجيث والسعاصخ(،
ة مغ   ٕ٘ٔٓالتاريخ الحجيث بقدع التاريخ في كمية التخبية ِابغ رشج/ جامعة بغجاد، في الُسـجَّ

 .ٕٕٕٓولغاية اآلن 
ف أ. د. (، وكان السؤلٕٕٓٓـــــ  ٕ٘ٔٓ( ُيشطخ: كمية التخبية ِابغ رشج، الُخصَّة اإلستخاتيجية لدشة )(ٖ

راسات العميا ُافُتـِتحت  صباح ميجي رميس عزػا  في إعجاد ىحه الُخصَّة، وتسَّت اإلشارة إلى أنَّ الجِّ
راسي ) ــــــ  ٜٚٛٔفي ىحه الكمية ولألقدام المغة العخبية واإلنكميدية والجغخافية والتاريخ في العام الجِّ

ٜٔٛٛ ،)ٔٙ. 
ألشخوحة في كمية التخبية ِابغ رشج، وُأجيدت بتاريخ أشخف أ. د. صباح ميجي رميس عمى ىحه ا( (ٗ

ـمت إلييا: إنَّ التعجيالت الجستػرية التي شيجتيا تخكيا ٕٕٔٓ ، ولعلَّ أبخز اِلستشتاجات التي تػصَّ
راسة جاءت متػافقة مع حاجات الُسجتسع التخكي وُسخعة ِانفتاحِو عمى العالع سػاء  ة الجِّ خالل ُمـجَّ

 (.ٖٚٙــــــ  ٖٙٙ، ٕٕٔٓالعالقات اإلقميسية أو الجولية. ُيشطخ: )شالػخ،  كان ذلظ عمى ُمدتػى 
تخأََّس أ. د. صباح ميجي رميس ِرئاسة لجشة ُمشاقذة الصالب عالء جابخ مػسى، عغ أشخوحتو ( (٘

(، وُأجيدت في كمية التخبية ِابغ ٜ٘ٙٔــــــ  ٜٙٗٔالسػسػمة: اِلنتخابات البخلسانية في تخكيا )
 .ٖٕٔٓعة بغجاد، رشج، جام

أشخف أ. د. صباح ميجي رميس عمى ىحه األشخوحة في كمية التخبية ِابغ رشج، وُأجيدت بتاريخ ( (ٙ
، وكانت اِلستشتاجات الُسِيسَّة التي خخجت بيا وتسثَّـمت بجعع اليدار التخكي لقزية األكخاد، ٕٕٓٓ

عات مغ األكخاد التي شالبت فزال  عغ ذلظ؛ مؤثخات الجػار الجغخافي لتخكيا والحاضشة لسجسػ 
متيا إقميع كخدستان في العخاق. )يحيى،   (.ٕٛٚــــــ  ٕٚٚ، ٕٕٓٓبحقػقيا وفي ُمـقـجِّ

(،    ٕٔٔٓــــــ  ٕٕٓٓدمحم لصف هللا عيدى، واجيات التحجيث في تخكيا )التعميع العالي أنسػذجا ( )( (ٚ
، وكانت بإشخاف ٕٕٓٓاد، عة بغجأشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية ِابغ رشج، جام

 (.ٕٕٓٓ/ ٜ/ ٖٓ) بتاريخ اِلمتياز درجة األشخوحة أ. د. صباح ميجي رميس، وُمـِشـحـتالباِحث 
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        اح ميجي رميس، الػجيد في تاريخ تخكيا السعاصخ ب( ِسْمِدمة مغ ُمحاضخات اأُلستاذ الجكتػر ص(ٛ

 ٕقات التخكية ــــــ األمخيكيَّة الثػابت والُستغيخات، (، الُسحاضخة الخامدة، العالٕٙٔٓــــــ  ٕٜٗٔ)
 .ٕٛٔٓ، وكان الباِحث دمحم لصف هللا عيدى، شالب دكتػراه في الدشة التحزيخية، ٕٛٔٓنيدان 

ويزع  ( مذخوع الكاب: شِغَل ىحا السذخوع مشاشق جشػب شخق األناضػل السجاورة لمعخاق وسػريا،(ٜ
(، شخناق مارديغ، الخىا، سعخت، كمذ، عيشتاب، غازي  بكخ، ديار بصسان، يسغ، أدي ُمحافطات ))

ـل ىحه الُسحافطات ندبة ) %( مغ مداحة ٕٓ%( مغ ُمجسل مداحة تخكيا، وندبة )ٚ,ٜوُتـذكِّ
رة  ٜٙٛٔاألراضي الدراعية في تخكيا، وأصجرت الُحكػمة التخكية حيشيا عام  بتذكيل إدارة ُمتخرِّ

)إدارة تشسية جشػب شخق األناضػل "الكاب"(. لسديج مغ التفريل،  ليحا السذخوع ُعـِخَفـت بـِاسع
 .(ٖٙ، ٕٓٔٓاألميخ، )ُيشطخ: 

، وضع رئيذ وزراء تخكيا آنحاك رجب شيب أردوغان حجخ األساس ٕٚٓٓ( في أواخخ شيخ آب (ٓٔ
الحجود  كع( عغ ٘ٗليحا الدج العسالق عمى نيخ دجمة قخب مشصقة )دارغيشتبجغ( عمى ُبعج )

(، والسداحة الدصحية لمخدان ٖمميار م ٓٗ,ٔٔوحجع الصاقة التخديشية لمسذخوع تبمغ ) الدػرية،
 ٖٓٛ,ٖميكاواط(، وشاقة سشػية ) ٕٓٓ,ٔ(، ويػلِّج شاقة كيخبائيَّة تبمغ )ٕكع ٖٓٓتبمغ )

سالع )كيمػواط(. لسديج مغ التفريل عغ ُمشجداتو وآثاره عمى ُمدتػى السياه الجاخمة لمعخاق، ُيشطخ: 
 .(ٜٕٙ، ٕٕٔٓوزياد عبػد،  عبػد

؛ وأشخوحة الباِحث دمحم لصف ٜٜٛٔ( جاء مػضػع التحجيث في تخكيا في رسالة إسساعيل نػري، (ٔٔ
 .ٕٕٓٓ، (ٕٔٔٓــــــ  ٕٕٓٓأنسػذجا  ) التعميع العالي في تخكيا: تحجيثواِجيات الهللا عيدى، 

السحفػضة في  (II 3)ت البالد السمكي أسيست تقاريخ السفػضيَّة العخاقـيَّة في أنقخة ِضسَغ ممفا( (ٕٔ
دار الكتب والػثائق، بتغصية ندبة كبيخة في السػضػعات التي تشاولت عالقات تخكيا مع العخاق أو 
مع دول الجػار الجغخافي، وكانت ِتمَظ ىي السرادر الػثائـقـيَّة غيخ السشذػرة الُسـتاحة لمباِحث 

 (.ٜٛ٘ٔــــــ  ٕٜٔٔالعخاق ) ، وىي ُمختبصة إلى حجّ  ما بالعيج السمكي فيٖٕٓٓالعخاقي قبل عام 
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 قاِئسة مرادر البحث:
إيخان وتخكيا: دراسة في التاريخ الحجيث  (.ٕٜٜٔ. )خميل عمي ،مخادو  ،خميل إبخاهيع ،أحسج

 .جامعة السػصل مصبعة .والسعاصخ
ج إلعجاد مجّمة اأُلستاذ (.ٕٗٓٓ. )التخبية ِابغ رشج كمية إدارة مكتبة  األولالسجمج  .كّذاف مػحَّ

 .(ٕٗٓٓــــــ  ٜٗ٘ٔ)
ج إلعجاد مجّمة اأُلستاذ (.ٜٕٓٓ. )التخبية ِابغ رشج كمية إدارة مكتبة الثاني السجمج  .كّذاف مػحَّ

 (.ٜٕٓٓــــــ  ٕ٘ٓٓ)
رسالة ]( ٜٕٜٔ ــــــ ٖٕٜٔسياسة بخيصانيا تجاه تخكيا ) (.ٜٜٜٔدويمي. )حسدة  ،آلء

 [. كمية اآلداب. جامعة بغجاد.ماجدتيخ
 بغجاد. .دار الغج .السػازنة السائية في العخاق: أزمة السياه في العالع (.ٕٓٔٓ. )األميخ، فؤاد قاسع
دكتػراه  ]أشخوحة( ٜٖٜٔــــــ  ٖٕٜٔالتصػرات الجاخمية في تخكيا ) (.ٜٜٚٔ. )جػاد، سعاد حدغ

 غيخ مشذػرة[. كمية اآلداب. جامعة بغجاد.
( ٜٓٙٔــــــ  ٜٙٗٔياسيَّة الجاخمية في تخكيا )(. التصػرات الدِّ ٜٜٛٔحدغ، محدغ حسدة. )

 كمية اآلداب. جامعة السػصل.  غيخ مشذػرة[. رسالة ماجدتيخ]
دليل الخسائل واألشاريح الجامعية في  (.ٕٔٔٓ. )بيجاء عالوي ، شسخيو  ،جعفخ عباس ،حسيجي

 .جامعة بغجاد. كمية التخبية ِابغ رشج. كمية التخبية ِابغ رشج
 ممفات البالد السمكي. تقاريخ السفػضيَّة العخاقـيَّة في أنقخة.. (II 3)دار الكتب والػثائق. 

رسالة ]( ٖٜٛٔ ــــــ ٖٕٜٔحخكة التحجيث في تخكيا ) (.ٜٜٛٔ. )الجوري، إسساعيل نػري حسيجي
  .جامعة بغجاد. كمية التخبية ِابغ رشجغيخ مشذػرة[.  ماجدتيخ

واجيات الحجاثة اِلجتساعية ومدػغات التغييخ في تخكيا: (. ٕٗٔٓرميس، صباح ميجي. )
(. في دراسات في التاريخ الحجيث والُسعاصخ. دار ٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔمخحمة بشاء الجولة الحجيثة )

 (، بغجاد.ٖ٘ٔالثـقـافة والشذخ الكخدية. ِسْمِدمة )
التاريخ الحجيث مشيج اإلشكالية في . (ٕ٘ٔٓدان ين ٖٔـــــ  ٕٔ). اح ميجيبرميس، ص

َم إلى السؤتسخ العمسي الجولي الثاني. كمية التخبية ِابغ رشج جامعة  .والُسعاصخ ]عخض بحث[. ُقـجِّ
 عجد خاص. .مجّمة اأُلستاذ د.بغجا
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ــــــ  ٕٜٗٔ) الػجيد في تاريخ تخكيا السعاصخ (.ٕٛٔٓنيدان،  ٕ. )اح ميجيبرميس، ص
ُألقيت عمى شمبة  ِسْمِدمة ُمحاضخات. ة الثػابت والُستغيخاتالعالقات التخكية ــــــ األمخيكيَّ  .(ٕٙٔٓ

 .الُسحاضخة الخامدة كمية التخبية ِابغ رشج. جامعة بغجاد.
: رؤية معاصخة في ِاحتػاء إشكاليات ٖٜٚٔميثاق سعج آباد (. ٕٛٔٓ. )اح ميجيبرميس، ص

َم إلى السؤتسخ العمسي الجول الجػار الجغخافي التخكي ــــــ العخاقي ــــــ اإليخاني ]عخض بحث[.  يُقـجِّ
مجّمة ريذ . مخكد بابيخ لمجراسات والبحػث اإلندانية بالتعاون مع جامعة بانجرما التخكية. األول

 (.٘) .لمعمػم اإلندانية
(. سياسة اِلحتػاء البخيصانية ـــــــــ الفخندية ٕٕٓٓ. )كانػن الثاني، اح ميجيبرميس، ص

( ِدراسة مقارنة. مجمة مخكد الُسدتشرخية ٖٜٓٔــــــ  ٜٛٔٔسػريا )وتصبيقاتيا في العخاق و 
مَ بحث]عخض لمجراسات العخبية والجولية  راسات التاريخية.  إلى نجوة [. قـجِّ  الجِّ

 جامعة بغجاد. .كمية اآلداب .ِقدع التاريخ .دليل الخسائل واألشاريح (.ٕٓٓٓ. )الديجي، مفيج
 بغجاد. .شاعة العصذ وُمدتقبميات حخب السياه(. صٕٕٔٓ) .وزياد عبػد، دمحم ،دمحم ،سالع عبػد

(. تخكيا وكخدستان العخاق الجاران الحائخان. دار الدمان ٜٕٓٓسيف الجيغ، بيار مرصفى. )
 لمصباعة. دمذق.

(. التصػرات الجستػرية في تخكيا وأثخىا في الدياسة الجاخمية ٕٕٔٓشالػخ، ىدبخ حدغ. )
 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِابغ رشج.       جامعة بغجاد. حة( ]أشخو ٖٜٛٔــــــ  ٖٜٚٔ)

 ٖٕٜٔ)        التصػرات اِلقترادية والدياسة الجاخمية في تخكيا  (.ٜٜٓٔ. )شصب، جاسع دمحم
  غيخ مشذػرة[. كمية اآلداب. جامعة بغجاد. رسالة ماجدتيخ] (ٜٕٜٔ ــــــ

( ٜٚٙٔـــــ  ٜٚٗٔتخكيا مغ الرخاع العخبي الرييػني )(. مػقف ٜٜ٘ٔالذجيخي، جاسع دمحم. )
 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِابغ رشج. جامعة بغجاد. ]أشخوحة

 ]أشخوحة (ٕٜٔٔ ــــــ ٜٚٔٔالعالقات الدػفيتية ــــــ التخكية ) (.ٜٜ٘ٔ. )جاسع دمحم شصب،
 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية اآلداب. جامعة بغجاد.

(. العالقات التخكية ــــــ األمخيكية في عيج كسال أتاتػرك ٕٙٓٓقاء جسعة عبج الحدغ. )الصائي، ل
 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِابغ رشج. جامعة بغجاد. ( ]أشخوحةٖٜٛٔــــــ  ٖٕٜٔ)

 ]أشخوحة( ٜٛٙٔ ــــــ ٜٛ٘ٔالعخاقية ) ــــــالعالقات التخكية (. ٜٜ٘ٔ) .عبج الػىاب، سسيخ
 . راه غيخ مشذػرة[. كمية اآلداب. جامعة بغجاددكتػ 
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 ٜٔٙٔ(. فصيغ رشجي زورلػ ودوره الجبمػماسي في تخكيا حتى عام ٕٕٕٓعصية، حامج جسيل. )
 غيخ مشذػرة[. كمية اآلداب، الجامعة العخاقية. رسالة ماجدتيخ]

 .(ٕٕٓٓـــــ  ٕ٘ٔٓالُخصَّة اإلستخاتيجية لدشة ). كمية التخبية ِابغ رشجعسادة 
ــــــ  ٕٕٓٓ(. واجيات التحجيث في تخكيا )التعميع العالي أنسػذجا ( )ٕٕٓٓعيدى، دمحم لصف هللا. )

 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِابغ رشج. جامعة بغجاد. ( ]أشخوحةٕٔٔٓ
(. ممظ سػريا فيرل بغ الُحديغ. شخكة الجيػان لمصباعة والشذخ. ٕٔٓٓكػريا، يعقػب سػيف. )

 بغجاد.
الدياسة التخكية حيال إقميع كػردستان. )مرصفى نعسان أحسج،  (.ٖٕٔٓشجكخيغ، أسا. )ل

 ُمـتخجع(. )إحدان عبجاليادي الجخجفجي، ُمخاجعة(. دار السختزى.
الرخاع عمى السياه في الذخق األوسط وتأثيخه عمى  (.ٕ٘ٔٓ. )السحسجي، فيسي حديغ سمسان

جامعة الجفاع  [.األركان /في العمػم العدكخية مشذػرة غيخ رسالة ماجدتيخ]األمغ الػششي العخاقي 
 بغجاد. .لمجراسات العدكخية

 ــــــ ٜٓ٘ٔالتصػرات اِلقترادية في تخكيا في عيج الجيسقخاشييغ )(. ٕٓٓٓمحي، إيسان متعب. )
 جامعة بغجاد.  .كمية التخبية ِابغ رشج غيخ مشذػرة[. رسالة ماجدتيخ] (ٜٓٙٔ

اأُلستاذ الجكتػر صباح ميجي رميس ومشيجو  (.ٕٕٔٓ. )الكخيع دمحمالسذيجاني، رواء عبج 
 .بغجاد .دار عجنان لمشذخ والتػزيع. اإلشكالي في دراسة التاريخ الحجيث والُسعاصخ

مجمة جامعة دمذق  .تخكيا واِلتحاد األوربي بيغ العزػية والذخاكة (.ٕٓٔٓ. )مقمج، حديغ شالل
 .(العجد األول) ٕٙ .لمعمػم اِلقترادية والقانػنية

رسالة ]( دراسة تاريخية ٜٛٙٔــــــ  ٜٛ٘ٔمجّمة اأُلستاذ )(. ٕٕٓٓ) .السكرػصي، زيشب خمف
 ِابغ رشج، جامعة بغجاد.  كمية التخبية غيخ مشذػرة[.  ماجدتيخ

الدياسة التخكية تجاه مشصقة الخميج العخبي مشح عام  (.ٕٓٔٓ. )السػسػي، بتػل ىميل جبيخ
راسات اإلقميسية، ِسْمِدمة رقع ) .وآفاقيا السدتقبمية ٜٜٔٔ  جامعة السػصل. .(ٖٔمخكد الجِّ

 ( ]أشخوحةٜ٘ٙٔــــــ  ٜٙٗٔ(. اِلنتخابات البخلسانية في تخكيا )ٖٕٔٓمػسى، عالء جابخ. )
 غ رشج. جامعة بغجاد.دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِاب

 (. تخكيا وحمف الذسال األشمدي. السصبعة الػششية.ٜٔٛٔالشعيسي، أحسج نػري. )
 بغجاد.. (ٜٓٛٔــــــ  ٜ٘ٗٔضاىخة التعجد الحدبي في تخكيا )(. ٜٜٛٔالشعيسي، أحسج نػري. )
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تخكية ]عخض (. اأُلُسذ الػاقعية لُسدتقبل العالقات العخبية ــــــ الٜٜ٘ٔالشعيسي، أحسج نػري. )
مت إلى الشجوة الِفكخية  بيخوت.. حػار مدتقبمي .مخكد دراسات الػحجة العخبية /ورقة[. قـجِّ

مذخوع تصػيخ وتحجيث مشاىج التاريخ في  .دائخة البحث والتصػيخ(. ٕ٘ٔٓوزارة التعميع العالي. )
 الجامعات العخاقية. 

 .اِلتحاد األوربي العالقات التخكية مع . )د. ت.(.وزارة الخارجية التخكية
 https://www.mfa.gov.tr 

(. حكػمات اِلنقالب العدكخية والقزية الكخدية في تخكيا ٕٕٓٓيحيى، عبج األميخ حسيج. )
 دكتػراه غيخ مشذػرة[. كمية التخبية ِابغ رشج. جامعة بغجاد. ( ]أشخوحةٖٜٛٔــــــ  ٜٓٙٔ)

(. اإلرىاب ومػاجيتو في العخاق وسيشاريػىات ما بعج ٕٙٔٓاليعقػبي، جميل شالب جعفخ. )
 داعر: دراسة رؤية لسدتقبل قمق. دار الجبل. بيخوت. 

 ب. الػثائق اإلنكميديَّة:
Confidential U. S. state Department central files 1923 – 1985. Foreign 

Relations of the United States 1920 – 1980. 

 
 


