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تقويم املنجز األَكادميي لدراسة تاريخ دولة اإلِمارات العربية
املتحدة احلديث واملعاصر – جامعة بغداد أَمنوذجًا
2019-1974م
أ.د .صباح مهدي أرميض  م.د.ازدهار مؤيّد مال اهلل**
تأريخ القبول2020/8/8 :

تأريخ التقديم2020/7/10 :
المستخلص:

شكلت دراسات تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث والمعاصر مرتك اًز أساسياً من

مرتكزات دراسات التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة بغداد منذ افتتاح الدراسات العليا

(ماجستير تاريخ حديث) في كلية اآلداب عام  1974وامتازت دراسات تاريخ دولة
االمارات العربية المتحدة بخصوصية واضحة اكدتها االحصائيات التي نظمها الباحثان
في الدراسة القائمة على مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه أو على مستوى األبحاث
المنشورة في المجالت األكاديمية التخصصية الصادرة من كليات الجامعة وهي مؤشرة في

ثنايا الدراسة.

وفي هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على مسا ارت المنجز االكاديمي لتاريخ دولة
االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر بالعرض والتحليل والتقويم في ضوء انجازات

الباحث العراقي على مستوى الرسائل االكاديمية (الماجستير والدكتوراه) واالبحاث العلمية
المنشورة في المجالت العلمية االكاديمية المحكمة الصادرة من كليات جامعة بغداد.

وقد حدد االطار الزمني لموضوع الدراسة في العام  1974هو بداية اولى رسالة ماجستير

وحتى العام .2019

الكلمات المفتاحية :تقويم – المنجز – االكاديمي – تاريخ – االمارات – بغداد

 قسم التاريخ  /کلية التربية ابن رشد  /جامعة بغداد .
** قسم التاريخ  /كلية التربية  /جامعة الحمدانية .
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المقدمة:

شكلت دراسات تاريخ منطقة الخليج العربي الحديث والمعاصر مرتكز اًز أساسزياً مزن

مرتكزات د ارسزات التزاريخ الحزديث والمعاصزر فزي جامعزة بغزداد منزذ افتتزاح الد ارسزات العليزا

(ماجس ززتير ت ززاريخ ح ززديث) ف ززي كلي ززة اآلداب ع ززام  ،1974وامت ززازت د ارس ززات ت ززاريخ دول ززة
االمززارات العربيززة المتحززدة بخصوصززية واضززحة أكززدتها االحصززائيات التززي نظمهززا الباحثززان
فززي الد ارسززة القائمززة ،علززى مسززتوى رسززائل الماجسززتير والززدكتوراه أو علززى مسززتوى االبحززاث
المنشورة في المجالت االكاديمية التخصصية الصادرة عن كليات الجامعة وهي مؤشرة فزي

ثنايا الدراسة.

ال ش ززن أن الباح ززث االك ززاديمي الع ارق ززي أول ززى اهتمامز ز بد ارس ززة ت ززاريخ هززذه الدول ززة

وقز ززدمها بموضز ززوعات متنوعز ززة االه ز زداف واالغ ز زراض ،منهز ززا مز ززا يتعلز ززئ بالتز ززاريخ االنمز ززائي
التطزور ،،أو مثاليززة أنشززطة وفعاليزات السززير والتزراجم والشخصزيات االماراتيززة ،والسززيما تلززن
التي تركت بصمة في تاريخها وفي مقدمتهم المغفزور لز الشزيخ ازيزد بزن سزلطان ال نهيزان،
فضز زالً ع ززن ذل ززن د ارس ززات ف ززي ت ززاريخ الدول ززة االقتص ززاد ،واالجتم ززاعي والعالق ززات المحلي ززة
واالقليمية والدولية ،ولم يغفل الباحث العراقي عن دراسة األسزر والبيوتزات الحاكمزة فزي هزذه

الدولة وما تركت من سزيرة اسزهمت فزي بنزاء لبنزات هزذه الدولزة فزي تاريخهزا الحزديث وصزوالً

إلى التاريخ المعاصر.

أما الدراسات البحثية االكاديميزة فقزد نشزرت تشزكيالت متعزددة واالغزراض المختلفزة
منه ززا االبح ززاث والد ارس ززات ذات الص ززلة بالعالق ززات الدولي ززة لتم ززارات العربي ززة المتح ززدة ف ززي
محيطهز ززا الخليجز ززي والعربز ززي واالقليمز ززي والز ززدولي ،وأبحز ززاث ود ارسز ززات اختصز ززت بالجوانز ززب
االجتماعيززة واالقتصززادية ،كمززا تناولززت د ارسززات اخززرى فززي اطززار العلززوم السياسززية وتحديززداً

شكل النظام السياسي في هذه الدولة.

كرس ززت الد ارس ززة تس ززليط االضز زواء عل ززى مس ززارات المنج ززز االك ززاديمي لت ززاريخ دول ززة
االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر ،بالعرض والتحليل والتقويم فزي ضزوء انجزازات
الباحز ززث الع ارقز ززي علز ززى مسز ززتوى الرسز ززائل االكاديميز ززة (الماجسز ززتير والز ززدكتوراه) أو االبحز ززاث

العلميززة المنشززورة فززي المجززالت العلميززة االكاديميززة المحكمززة الصززادرة عززن كليززات جامعززة
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بغز ززداد ذات الصز ززلة بالد ارسز ززات التاريخيز ززة واالجتماعيز ززة وهز ززي مجز ززالت (األسز ززتاذ) واآلداب،
ومجلة التاريخ واآلثار ومجلة الدراسات السياسية والتاريخية.

ح ززدد االط ززار الزمن ززي لموض ززوع الد ارسز زة ف ززي ع ززام  ،1974ه ززو ت ززاريخ انج ززاز أول

رسززالة ماجسززتير فززي التززاريخ الحززديث للمرحززوم الززدكتور صززال محمززد العابززد( ،)1عززن رسززالت

الموسززومة ردور القواسززم فززي الخلززيج العربززي 1820-1747ر كليززة اآلداب-جامعززة بغززداد،
ونهايززة االطززار الزمنززي عززام  ،2019هززو انجززاز رسززالة الطالززب حسززين محمززد عبززد الحسززين
عن النخبة العراقية ودورها في تأسيس دولة االمارات العربية المتحدة ،فزي كليزة التربيزة ابزن

رشد-جامعة بغداد(.)2

وجز ززدير بالز ززذكر ان هنز ززان العش ز زرات مز ززن الد ارسز ززات التاريخيز ززة ذات صز ززلة بدولز ززة

االم ززارات العربي ززة المتحز ززدة انج زززت ف ززي الجامعز ززات والمعاه ززد البحثي ززة فز ززي العز زرائ .وضز ز

الباحثززان فززي خططهززم المسززتقبلية القريبززة توسززي هززذه الد ارسززة ،كززي تصززب علززى المسززتوى
االكاديمي في عموم العرائ وبهدف التغطية الشاملة بمجمل تلن الدراسات.
اشكالية الدراسة:

حز ززدد الباحثز ززان مشز ززكلة الد ارسز ززة ،فز ززي أن معظز ززم مز ززا تز ززم عرض ز ز مز ززن الد ارسز ززات

االكاديميززة المتخصصززة بتززاريخ دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة الحززديث والمعاصززر ،وعلززى
( )1ولد المرحوم الدكتور صال محمد العابد في بغداد ،عام  ،1935يعد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر

في كلية اآلداب جامعة بغداد متخصص في دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ،أشرف
وناقش العشرات من الرسائل واألطاري الجامعية في معظم الجامعات العراقية ،ول بصمة واضحة في

دراسات تاريخ هذه المنطقة .لمزيد من التفاصيل عن سيرت العلمية ومنهج في كتابة تاريخ الخليج العربي

ينظر :زينب صفاء الدين عبد دهش الحميداو ،،صال محمد العايد ومنهج في كتابة تاريخ الخليج العربي

والمحيط الهند ،،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،بغداد2014 ،؛ ندوة قسم التاريخ في كلية اآلداب جامعة

بغداد ،بذكرى رحيل المؤرخ صال محمد العابد ،صال العابد ذاكرة التاريخ الحاضرة ،دار ومكتبة عدنان
للنشر والتوزي  ،بغداد ،2013 ،ص 187؛ حميد المطبعي ،موسوعة االعالم العراقية في القرن العشرين،

ج ،1ط ،1و ازرة الثقافة واالعالم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1995 ،ص .101

( )2ينظر :حسين محمد عبد الحسين ،النخبة العراقية ودورها في تأسيس دولة االمارات العربية المتحدة،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد ،2019 ،وركزت الرسالة على مجموعة

من أعالم النخبة العراقية التي ساهمت في بناء هذه الدولة في مرحلة التأسيس ،ص .9
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مستوى الرسائل االكاديمية (الماجستير والدكتوراه) أو االبحاث المنشورة ،قائمة علزى أسزاس
الع ززرض الوص ززفي الس ززرد ،،المع زززز بالنق ززل واالقتب ززاس م ززن المز زوارد المختلف ززة ،ول ززم يؤش ززر

للب ززاحثي ن ف ززي ك ززل الد ارس ززات م ززا لز ز ص ززلة بتحدي ززد المش ززكلة ،وبي ززان األهمي ززة ،أو ص ززياغة
الفرضيات ،وصوالً إلى الخاتمة التي وردت في معظم هذه الدراسات بأنها (رتيبزة تكزرار لمزا
ورد في ثنايا المتن ،فضالً عن افتقارها إلى عرض المقترحزات والتوصزيات ،وهزي فزي غايزة
االهمية) كما أشرت االشكالية

()1

في هذه الدراسة أن هنان مسزاحات واسزعة فزي تزاريخ هزذه

الدولززة لززم تسززلط عليهززا االض زواء ،وال سززيما الموضززوعات ذات البعززد االجتمززاعي واالنفتززاح
العز ززالمي واالنز ززدماج المجتمعز ززي ،وتبز ززادل الثقافز ززات ،والسز ززيما فز ززي السز ززنوات الخمسز ززة عش ز زرة

االخيرة.
اهمية الدراسة:
تنطل ززئ اهمي ززة الد ارس ززة ف ززي ان تجرب ززة دول ززة االم ززارات العربي ززة المتح ززدة ارئ ززدة ف ززي

مح يطهز ززا الخليجز ززي واالقليمز ززي والز ززدولي ،والسز ززيما فز ززي ميز ززادين التخطز ززيط واالسز ززتراتيجية(،)2
وبمززديات متباينززة قريبززة ومتوسززطة وبعيززدة المززدى ،ولززذلن قطعززت أش زواط متقدمززة فززي حقززول
اإلعم ززار والبن ززاء والتعل ززيم والمجتمز ز الم ززدني ومقوم ززات الحداث ززة والمعاصز زرة ف ززي تكنولوجي ززا

المعلومات واالتصاالت الرقمية ،وبذلن أصبحت تجربزة هزذه الدولزة انمزوذج يقتزدى بز  ،ممزا
أث ززار اهتم ززام الباح ززث الع ارق ززي المتخص ززص ف ززي د ارس ززات ت ززاريخ الخل ززيج العرب ززي بنح ززو ع ززام

وتاريخ هذه الدولة على نحو الخصوص.

( )1صباح مهد ،رميض ،منهج االشكالية في التاريخ الحديث والمعاصر ،مجلة األستاذ ،العدد الخاص
بالمؤتمر العلمي الدولي الثالث  ،2015ص 181؛ م االشارة أن المؤرخ الدكتور صباح رميض قد اعتمد
في انجاز معظم دراسات وأبحاث وفئ المنهج االشكالي .لمزيد من التفاصيل ينظر :صباح مهد ،رميض،
أبحاث تاريخية عراقية وعربية معاصرة ،دراسة في ضوء المنهج االشكالي في التاريخ ،المطبعة المركزية،

جامعة ديالى ،2018 ،ص .7

( )2لمزيد من التفاصيل عن التقارير االستراتيجية ينظر :مركز االمارات للدراسات واإلعالم ،تقرير
االمارات االستراتيجي ،لسنة  ،2008-2007ص .43
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فرضية الدراسة:

وض الباحثان فرضية مفادها ،أن الدراسات التاريخيزة ذات الصزلة بدولزة االمزارات العربيزة

المتحدة سزتأخذ مسزارات جديزدة متقدمزة فزي ضزوء تنزامي عالقاتهزا الدوليزة وانفتاحهزا العربزي
والخليجززي ،واسززتعدادها علززى تنميززة واسززتيعاب القززدرات البحثيززة المتقدمززة والسززيما فززي عقززد

الم ززؤتمرات الدولي ززة التخصص ززية وعل ززى المس ززتويات كاف ززة .ولتقري ززر ه ززذه الفرض ززية وض ززعت
األسئلة اآلتية:

 -مززا الحاجززة الموضززوعية لتوظيززف المجتم ز االشززكالي فززي د ارسززة تززاريخ دولززة االمززارات

العربية المتحدة الحديث والمعاصر؟

 -هززل يمتلززن الباحززث الع ارقززي المزوارد المعرفيززة الكافيززة لد ارسززة تززاريخ هززذه الدولززة الحززديث

والمعاصر؟

 -مززا مسززتوى التعززاون والش زراكة العلميززة بززين جامعززة بغززداد والمؤسسززات االكاديميززة ذات

الص ززلة بدول ززة االم ززارات العربي ززة المتح ززدة ،والس ززيما ف ززي مي ززدان الد ارس ززات التاريخي ززة الوث ززائئ
والمخطوطات؟

 -كيززف نسززتطي توظيززف تجربززة دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة فززي تطبيقززات التكنولوجيززا

الحديثة في مجال الدراسات االجتماعية والتاريخية حص اًر.
منهج الدراسة:

اعتمززد الباحثززان فززي معالجززة الموضززوع علززى تطبيقززات المززنهج االشززكالي ،ومززن ثززم

ع زززز بالد ارس ززات االحص ززائية وتنظ ززيم الج ززداول ،مع ززززة بالنس ززب المئوي ززة ،وه ززذه االجز زراءات
البحثية ،مهدت السبيل للوصول إلى االستنتاجات والمقترحزات والتوصزيات المطلوبزة ،بعيزدة

عن الدراسات السردية الوصفية اختصا اًر للجهد والوقت المبذولين.

هيكلة الدراسة:

وزعزت هيكلززة الد ارسزة علززى ثالثزة مباحززث رئيسزة ،تنززاول األول ،عزرض وتوصززيف

الرسززائل واألطززاري الجامعيززة العلميززة المنج ززة فززي كليززات الجامعززة خززالل المززدة (-1974

 )2019وتز ززاب المبحز ززث الثز ززاني الد ارسز ززات واالبحز ززاث االكاديميز ززة المنشز ززورة فز ززي المجز ززالت
العلمي ززة المحكم ززة الرص ززينة الص ززادرة تح ززت اشز زراف هيئ ززات تحري ززر متخصص ززة ،وق ززد بين ززت
الجززداول االحصززائية ذلززن ،وكززرس المبحززث الثالززث للتحليززل االحصززائي لنتززائج المسز الززذ،
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قام ب الباحثان بخصوص تاريخ دولة االمزارات العربيزة الحزديث والمعاصزر ،وزعزت النتزائج
على اربعة جداول ،جدول رقم ( )8خصص للمعلومات االحصائية االجماليزة والجزدول رقزم

( )9للنسززب المئويززة للمنجززز االكززاديمي علززى مسززتوى النشززر فززي المجززالت االكاديميززة وحززدد
الجززدولين ( 10و )11إلززى النسززب المئويززة للمنجززز الخززاص بتززاريخ دولززة االمززارات العربيززة
عل ززى أس ززاس انج ززاز كلي ززات الجامع ززة ،التربي ززة اب ززن رش ززد واآلداب والتربي ززة للبن ززات ،وع ززززت
الد ارسز ززة بعز ززرض طائفز ززة مز ززن االسز ززتنتاجات والمقترحز ززات والتوصز ززيات ،وقائمز ززة بالمصز ززادر
والهوامش االيضاحية فضالً عن عرض جريدة المصادر.
المبحث االول

المنجز االكاديمي لدراسة تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
الرسائل واالطاريح الجامعية 2019-1974
ش ززكلت موض ززوعات ت ززاريخ الخل ززيج العرب ززي الح ززديث والمعاص ززر م ززادة رئيس ززة ف ززي
خيارات طلبة الدراسات العليا فزي الجامعزات العراقيزة ،والسزيما تزاريخ دولزة االمزارات العربيزة

المتحدة الحديث والمعاصر ،وكانت الجامعة األم بغداد( ،)1حظيت بالنسزبة األكبزر مزن هزذه

الد ارسززات منززذ افتتززاح الد ارسززات العليززا فززي كليززة اآلداب عززام  ،1974وظلززت متواصززلة إلززى
اليوم.
أجززرى الباحثززان د ارسززة مسززحية متكاملززة للرسززائل واألطززاري الجامعيززة المنج ززة فززي

كليات الجامعة ،وهي كلية اآلداب ،وكلية التربية ابن رشد وكلية التربية للبنات.

( )1تأسست جامعة بغداد عام  ،1956وصدرت اإلرادة الملكية باستحداثها ،إال أن عدد من كلياتها تأسست

تأسست قبل هذا التاريخ ،ومنها كلية الحقوئ العراقية عام  1908وكلية المعلمين العالية (دار المعلمين)

التربية حالياً عام  ،1923وكلية الطب عام  1927وكلية الهندسة واآلداب والعلوم وبقية الكليات األخرى

تباعاً ،شهدت الجامعة طفرات نوعية في ميدان االعمار والبناء واالستحداث وتشكل اليوم الجامعة األم في
العرائ .لمزيد من التفاصيل ينظر :محمد حميد الخفاجي ،جامعة بغداد ( )1971-1956اطروحة دكتوراه

(قيد االنجاز) كلية التربية ابن رشد 2020؛ أبحاث مصطفى خلف ،تطور التعليم العالي في العرائ

 ،1970-1956رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد ،2008 ،ص 27؛
وينظر :موق جامعة بغداد على الرابطwww.uobaghdad.edu.iq :
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تم تصنيف هذه الدراسات االكاديمية على أسزاس مضزمون العنزوان ،وبزذلن وزعزت

على اربعة أقسام هي اآلتية(:)1

أوالً :الرس ززائل واالط ززاري االكاديمي ززة ذات الص ززلة بالد ارس ززات االنمائي ززة والتطوري ززة

لززبعض امززارات الدولززة ،ومثلهززا الجززدول رقززم ( ،)1وبلغززت ( )8رسززالة واطروحززة )6( ،رسززالة

ماجستير و( )2دكتوراه ،أقدمها انجز عام  2000وأحدثها انجزت عام .)2(2017

ثاني زاً :الرسززائل واالطززاري الجامعيززة التززي تناولززت موضززوعاتها سززير الشخصززيات

االماراتيززة المززؤثرة فززي مسززيرة الدولززة ،ومززن الززذين ترك زوا بصززمة فززي بنائهززا وتطورهززا ،وفززي

مقدمتهم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيزان( .)3وزعزت علزى ثالثزة رسزائل ماجسزتير واطروحزة

دكتوراه ،اقدمها في االنجاز عام  2000واحدثها عام .)4(2019

ثالثز زاً :الرسز ززائل الجامعيز ززة التز ززي تناولز ززت ت ززاريخ ومسز ززيرة بعز ززض القبائز ززل االماراتيز ززة

العريقززة ،التززي اسززهمت فززي بنززاء الدولززة خززالل تاريخهززا الحززديث ابززان الق زرنين الثززامن عشززر
والتاس عشر وفي مقدمتها القواسم وبنو ياس(.)5

( )1ينظر :تفاصيل ذلن في الجداول ( )4 ،3 ،2 ،1من الدراسة.

( )2اراء جميل صال العكيلي ،التطورات الداخلية في امارة رأس الخيمة  ،1981-1948اطروحة دكتوراه
غير منشورة ،كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد.2017 ،

( )3انجزت دراسات اكاديمية عديدة في عدد من الجامعات العراقية االخرى ،منها ،رسالة الباحثة ،ازدهار
مؤيد مال اهلل ،الشيخ زايد ال نهيان وموقف تجاه قضايا المشرئ العربي  ،2004-1990رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الموصل2009 ،؛ صبا حسين المولى ،الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان
ودوره في السياسة العربية ،اطروحة دكتوراه غير منشورة نشرتا الرسالة واالطروحة في دار عدنان للنشر

والتوزي  ،بغداد.2016 ،

( )4اتفئ الباحثان على ادراج هذه الرسالة ضمن سير الشخصيات التي اسهمت في بناء دولة االمارات
العربية المتحدة في مرحلة التأسيس ويمثلون هؤالء اعالم النخبة العراقية في ميادين متعددة ،إذ كانت لهم

بصمتهم في بناء الدولة وحظوا بتقدير الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وأعدهم من المؤسسين لكيان دولة

االمارات العربية المتحدة.

( )5لمزيد من التفاصيل عن دورهم ونشاطهم االجتماعي ينظر :عفراء عطا عبد الكريم الريس ،بنو ياس
ودورهم في ظهور امارة ابو ظبي  ،1914-1761دار عدنان للنشر والتوزي  ،بغداد ،2015 ،ص .25

191

تقويم املنجز االكادميي لدراسة تاريخ دولة اإلِمارات العربية املتحدة احلديث واملعاصر – جامعة بغداد أَمنوذجًا 2019-1974م
أ.د .صباح مهدي أرميض م.د.ازدهار مؤيّد مال اهلل

رابعز زاً :الرس ززائل واالط ززاري الت ززي تناول ززت الت ززاريخ االقتص ززاد ،واالجتم ززاعي لدول ززة

االمارات العربية المتحدة ،ومثلها الجدول رقم ( )4ويؤشر أقزدمها رسزالة ابتسزام عبزد االميزر

حسززون عززام  ،)1(1983واحززدثها اطروحززة سوسززن عززادل نززاجي عززام  .)2(2014والجززداول
( )4 ،3 ،2 ،1تعززرض مشززروعات الرسززائل واالطززاري المنج ززة فززي كليززات الجامعززة خززالل
المدة (.)2019-1974

( )1ابتسام عبد االمير حسون ،دولة االمارات العربية المتحدة دراسة في االحوال السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،1983 ،ص .56

( )2سوسن عادل ناجي ،تاريخ التعليم العالي في دولة االمارات العربية المتحدة  ،2004-1971اطروحة
دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد ،2014 ،ص .17

( )3طبعت كتاب ،خليل محمود عثمان الجابر ،،ابو ظبي  ،1971-1945مؤسسة مصر مرتضى للكتاب
العراقي ،بغداد ،2011 ،ص .10
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()1

( )1كان في األصل اطروحة دكتوراه ،قدمت إلى قسم التاريخ ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد،

 ،2008طبعت كتاب ،تمت االشارة إلى ذلن في الهامش رقم (.)8

( )2طبعت كتاب ،صال محمد العابد ،دور القواسم في الخليج العربي  ،1820-1747بغداد،1976 ،
وشكلت هذه الدراسة مصد اًر أساسياً في معظم الدراسات التي تناولت تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
خالل القرنين الثامن عشر والتاس عشر.

( )3هي في األصل رسالة ماجستير تقدمت بها الباحثة إلى قسم التاريخ ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة

بغداد ،1999 ،ثم طبعت الكتاب ،تمت االشارة إلى ذلن في الهامش رقم (.)10
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المبحث الثاني
المنجز االكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة الحديث والمعاصر
المنشور في المجالت االكاديمية المحكمة

()1

جامعة بغداد 2018-1999

نشز ززر العديز ززد مز ززن البز ززاحثين د ارسز ززات وأبحز ززاث رصز ززينة متنوعز ززة ع ز زن تز ززاريخ دولز ززة
االم ززارات العربي ززة المتح ززدة ،وف ززي مج ززالت متع ززددة موص ززوفة برص ززانتها العملي ززة وخطز زوات

تحكيمها الدقيقة ،تمثلها مجلة األستاذ( ،)2الصادرة عن كلية التربية ابزن رشزد ومجلزة اآلداب

عن كلية اآلداب ،ومجلة دراسات التاريخ واآلثار وهي مجلة عراقيزة تصزدرها كليزة اآلداب-

جام عز ززة بغز ززداد ،ومجلز ززة الد ارسز ززات االسز ززتراتيجية والدوليز ززة الصز ززادرة عز ززن مركز ززز الد ارسز ززات
االسز ززتراتيجية والدوليز ززة ،فض ز زالً عز ززن مجلز ززة العلز ززوم السياسز ززية الصز ززادرة عز ززن كليز ززة العلز ززوم

السياسية-جامعة بغداد.

وفي ضوء الدراسات المسحية التزي اج ارهزا الباحثزان لمزا هزو متخصزص فزي تزاريخ

دولززة االمززارات العربي ززة المتحززدة الح ززديث والمعاصززر المنش ززور فززي المج ززالت المشززار اليهززا
اعاله ،تم تقسيم هذه الموضوعات على النحو اآلتي(:)3

أوالً :المنجززز االكززاديمي للدراسززات التاريخيززة ةات الصززلة بالسياسززة الخارجيززة والموا ز
الدولية تجاه دولة االمارات العربية المتحدة 2013-2000

نشززرت عززدد مززن الد ارسززات المرتبطززة بالسياسززة الخارجيززة لدولززة االمززارات العربيززة

المتحززدة ،ومواقززف القززوى الدوليززة مززن تطززورات االحززداث السياسززية الداخليززة ،أقززدمها د ارسززة

( )1ينظر االحصائيات في الجداول (.)7 ،6 ،5

( )2تعد مجلة األستاذ من أقدم المجالت الصادرة في جامعة بغداد ،وال زالت تواصل اصدارها في كلية
التربية ابن رشد ،نشرت موضوعات متعددة وفي كافة االختصاصات ،سجلت برسالة ماجستير في قسم

التاريخ ،كلية التربية ابن رشد ،وهي قيد االنجاز عام .2020

( )3لمزيد من التفاصيل على طبيعة الموضوعات المنشورة في مجالت جامعة بغداد ينظر :الجداول (،5

 )7 ،6في الدراسة.

194

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()82

طززارئ نززاف الحمززداني عززام ( )2000وأحززدثها د ارسززة غززانم محمززد رمززيض العجيلززي وب زراء

شاكر الشكرجي(.)1

ثاني زاً :المنجززز االكززاديمي م ز األبحززاث والدراسززات فززي التززاريخ اال تصززادي واالجتمززا ي

لدولة االمارات العربية المتحدة المنشور في المجالت االكاديمية جامعة بغزداد (-2001

)2017
شززكلت االبحززاث التخصصززية فززي التززاريخ االجتمززاعي واالقتصززاد ،لدولززة االمززارات

العربيززة المتحززدة أعلززى نسززبة مززن الد ارسززات المنشززورة فززي المجززالت االكاديميززة فززي جامعززة
بغداد إذ بلغت ( )9دراسات ،أقدمها نشرت عام ( )2001للباحث عبد اللطيف عبزد الحميزد
العززاني ،وأحززدثها الد ارسززة المشززتركة بززين الباحثززان المشززاركان فززي إعززداد هززذه الد ارسززة عززام

(.)2()2017
ثالثاً :المنجز م االبحاث المنشورة في اختصاص النظم السياسية وبنزا الدولزة -1999
2018
نشز ززرت المجز ززالت االكاديميز ززة فز ززي جامعز ززة بغز ززداد عز ززدد مز ززن األبحز ززاث والد ارسز ززات
التخصصززية فززي ميززدان العلززوم السياسززية ،المرتبطززة بدولززة االمززارات العربيززة المتحززدة ،إذ أن
أغلب هذه الدراسات ارتبطت بمدخالتها المنهجيزة بتزاريخ الدولزة ووقائعهزا المعاصزرة ،كانزت

أقدم هذه الدراسات دراسة السيد مالن ابزراهيم صزال الزدليمي عزام 1999

()3

وأحزدثها د ارسزة

( )1ينظر :غانم محمد رميض وبراء شاكر الشكرجي ،موقف الواليات المتحدة االمريكية من االحتالل
االيراني للجزر االماراتية طنب الصغرى والكبرى وابو موسى ،مجلة دراسات في التاريخ واآلثار ،العدد

()33كلية اآلداب ،جامعة بغداد.2013 ،

( )2صباح مهد ،رميض وازدهار مؤيد مال اهلل ،العمالة االجنبية الوافدة على االسرة االماراتية -1990

 ،2004مجلة االستاذ وانعكاساتها على االمن الوطني لدولة االمارات العربية المتحدة ،مجلة االستاذ ،العدد
 ،220لسنة .2017

( )3ينظر :مالن ابراهيم صال الدليمي ،موق االمارات العربية المتحدة في التاريخ ،مجلة االستاذ ،المجلد
االول ،العدد  ،6كلية التربية ابن رشد ،لسنة .1999
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السززيد احمززد جثيززر غريززب عززام  .)1(2018والجززداول ( )7 ،6 ،5تبيززت تفاصززيل الد ارسززات
المنشورة هذه.

( )1ينظر :احمد جثير غريب ،نشأة امارة الشارقة ودورها في تكوين دولة االمارات العربية المتحدة ،مجلة
دراسات في التاريخ واآلثار ،العدد  66لسنة  ،2018كلية اآلداب ،جامعة بغداد.
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()1

( )1اطروحة الباحثة ازدهار مؤيد مال اهلل االعرجي ،العمالة االجنبية في الخليج العربي واثارها االقتصادية
واالجتماعية على دولة االمارات العربية المتحدة  ،2004-1990اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية

اآلداب ،جامعة الموصل ،2016 ،وكانت بإشراف الباحث االستاذ الدكتور صباح مهد ،رميض.

( )2سبئ وأن انجز الباحث فالح خلف كاظم الزهير ،،اطروحة للدكتوراه الموسومة تجربة بناء الدولة في

الخليج العربي االمارات انموذجاً ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،

 ،2012ص .151
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المبحث الثالث
التحليل االحصائي التقويمي لجداول الدراسة

()1

في سزيائ العزرض التحليلزي لمزادة الد ارسزة وبالتنسزيئ فزي ضزوء المعلومزات الزواردة
فز ززي المبحز ززث األول الرسز ززائل واألطز ززاري الجامعيز ززة والثز ززاني األبحز ززاث المنشز ززورة ،اسز ززتحدث

الباحثززان الجززدول رقززم ( ،)2()8المززوجز االحصززائي االكززاديمي للرسززائل واألطززاري واألبحززاث
في تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة وذلن حسب التخصص التاريخي ،وتزم ترتيزب ذلزن
مززن تحديززد اعلززى نسززبة متحيززز ،وقززد جززاء بالمرتبززة المتقدمززة رد ارسززات التززاريخ االقتصززاد،

واالجتمززاعير إذ شززكلت مززا مجموع ز ( )12مشززروع ،وزعززت بواق ز رسززالة ماجسززتير واحززدة

واطروحة دكتوراه واحدة و( )10عشرة ابحاث منشورة( ،)3ويرى الباحثان أن هزذا التقزدم بهزذا

االتجاه مزن الد ارسزة أمز ابر طبيعيزاً ،بسزبب اجزراءات الدولزة فزي االرتقزاء بواقز بلزدها اقتصزادياً
مما انعكس على االنشطة والفعاليات االجتماعية ،حتى أن المواطن االماراتي اليزوم يحظزى

بمسززتوى عززالي مززن الززدخل ( ،)4لززذلن حظيززت هززذه الد ارسززات باهتمززام الباحززث الع ارقززي .كمززا

حززدد الجززدول رقززم ( )8أقززل نسززبة انجززاز كانززت فززي د ارسززة تززاريخ القبائززل واألسززر االماراتيززة
وج ززاءت بواقز ز رس ززالتا ماجس ززتير فق ززط ويع ززود الس ززبب ف ززي ذل ززن أن معظ ززم القبائ ززل واألس ززر

االماراتية تم تناول دراستها في عدد من أقسام التزاريخ فزي الجامعزات العراقيزة األخزرى وهزي
خارج حدود اطار الدراسة المكانية الحالية.
س ز ززلط الج ز ززدول رق ز ززم ( )9الض ز ززوء عل ز ززى نس ز ززبة المنج ز ززز االك ز ززاديمي مز ززن الرس ز ززائل

واالطز ززاري الجامعيز ززة فز ززي الكليز ززات ال ز زواردة فز ززي هز ززذه الد ارسز ززة (ابز ززن رشز ززد واآلداب والتربيز ززة
للبنزات) ،فسزجلت كليزة التربيززة ابزن رشزد تقززدماً علزى الكليتزين االخزرتين فكزان عزدد المشززاري
( )1ينظر :الجداول ( )11 ،10 ،9 ،8من الدراسة.

( )2ينظر :جدول رقم ( ،)8االحصاء االجمالي لمضمون الدراسة من الرسائل واالطاري
المنشورة في المجالت االكاديمية المشار اليها.

( )3ينظر :الجدول رقم (.)8

واالبحاث

( )4ذكرت شبكة ( )CNNاالخبارية أن نصيب المواطن االماراتي بلغ ( )155،6الف درهم اماراتي في
نهاية عام  2007مقابل ( )42،4الف دوالر .ينظر الرابط التاليhttps://arabic.cnn.com :
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المنجززة للماجسززتير ( )11مشززروع وثززالث اطززاري دكتززوراه فيكززون المجمززوع االجمززالي ()14
مش ززروع ،بنس ززبة  ،)1(%87،5ث ززم ج ززاءت الكليت ززان اآلداب والتربي ززة للبن ززات مرتب ززة متس ززاوية،
رسالة ماجستير لكلية اآلداب واطروحة دكتوراه لكليزة التربيزة للبنزات وبنسزبة  %6،25فقزط،

ولعل ما اشره الباحثان في تقدم كلية التربية ابن رشد فزي ذلزن ،يعزود إلزى وجزود نسزبة جيزدة
من اسزاتذة االختصزاص فزي تزاريخ الخلزيج العربزي الحزديث والمعاصزر فزي قسزم التزاريخ فزي
ه ززذه الكلي ززة وه ززم م ززن المع ززروفين ف ززي نش ززاطهم العلم ززي والبحث ززي ،وم ززن المؤك ززد أن يك ززون
تززوجيههم لطلبززتهم فززي د ارسززة تززاريخ هززذه المنطقززة بشززكل عززام وتززاريخ دول االمززارات العربيززة

المتحدة على نحو خاص.

اسززتعرض الج ززدول رق ززم ( )10احص ززاء المنج ززز االك ززاديمي لت ززاريخ دولززة االمززارات

العربيززة الحززديث والمعاصززر وتززم توزيع ز حسززب السززنوات المحززددة مززا بززين عززامي (-1974
 ،)2019فسجلت عام ( )2000تقزدم علزى بقيزة السزنوات ،فزأنجزت ثزالث رسزائل ماجسزتير
وثززالث أبح ززاث منشززورة مجم ززوع ( )6مشززاري  ،وبع ززدها عززام ( )2017بواقز ز ( )4مشززاري
اطروحززة دكتززوراه وثالثززة أبحززاث منشززورة ،ثززم تسززاوى كززل مززن عززام ( )2008وعززام ()2014
بعززدد المشززاري وهززي ثالثززة فقززط ،عززام ( )2008بحززث رسززالة واطروحززة فززي حززين كززان عززام

( )2014بواق ز اطروحززة دكتززوراه وبحثززان منشززوران ،أمززا أع زوام (،2001 ،1983 ،1974
)2019 ،2016 ،2015 ،2013 ،2012 ،2010 ،2009 ،2007 ،2004

()2

بواقز ز ز ز ز

مش ززروع أك ززاديمي واح ززد ،وخل ززت أعز زوام ( )2006 ،2003 ،1984 ،1975م ززن أ ،نش ززاط
أكزاديمي .هكزذا نوضز احصزائية الجزدول أن هنزان تواصزل بحثزي مسزتمر فزي تنزاول تزاريخ

دولة االمارات العربية المتحدة.

خصز ززص الجز ززدول رقز ززم ( )11لبيز ززان نسز ززبة المنجز ززز االكز ززاديمي فز ززي تز ززاريخ دولز ززة

االمززارات العربيززة المتحززدة ،فززي ضززوء االبحززاث المنشززورة فززي المجززالت األكاديميززة الصززادرة

عن كليات جامعزة بغزداد ،فجزاءت بمرتبزة متسزاوية كزالً مزن مجلزة االسزتاذ ،ومجلزة د ارسزات

( )1ينظر :الجدول رقم ( )9من الدراسة.

( )2ينظر :الجدول رقم ( )10من الدراسة.

199

تقويم املنجز االكادميي لدراسة تاريخ دولة اإلِمارات العربية املتحدة احلديث واملعاصر – جامعة بغداد أَمنوذجًا 2019-1974م
أ.د .صباح مهدي أرميض م.د.ازدهار مؤيّد مال اهلل

فززي التززاريخ واآلثززار بواق ز ( )7أبحززاث منشززورة لكززل واحززدة منهمززا وبنسززبة  ،)1(%31،81ثززم
مجلززة اآلداب ( )4أبحززاث منشززورة بنسززبة  %18،18ومجلززة مركززز الد ارسززات االسززتراتيجية

والدوليززة ( )3أبحززاث بنسززبة  ،%13،63وكانززت فززي المرتبززة األخي زرة مجلززة العلززوم السياسززية
بنسبة بحث واحد فقط  ،%4،54وهكذا يلحظ أن هنزان اهتمزام واضز مزن الباحزث الع ارقزي
االكاديمي في دراسة تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة ،وحريصاً على نشره االكاديمي.
جدول ر م ()8

احصائية المنجز االكاديمي للرسائل واالطاريح واالبحاث المنشورة
لدولة االمارات العربية المتحدة حسب التخصص
الرسائل

االطاريح

االبحاث

المجموع

ت

6

2

-

8

3

1

-

4

1

1

10

12

4

تاريخ القبائل

2

-

-

2

5

العالقات والسياسة الدولية

-

-

8

8

-

-

4

4

12

4

22

38

1
2
3

6

التخصص
التاريخ االنمائي التطور،
لبعض االمارات
سير الشخصيات المؤثرة
التاريخ االقتصاد،
واالجتماعي

النظام السياسي وبناء
الدولة

المجموع

جدول ر م ()9
المنجز االكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
موز ة حسب الكليات (الرسائل واالطاريح)
ت
1

الكلية
التربية ابن رشد

الرسائل

األطاري

المجموع

النسبة

11

3

14

%87،5

( )1ينظر :الجدول رقم ( )11من الدراسة.
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2

اآلداب

1

-

1

%6،25

3

التربية للبنات

-

1

1

%6،25

12

4

16

%100

المجموع

جدول ر م ()10
التحليل االحصائي لمجمل المنجز األكاديمي لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
الرسائل واألطاريح واألبحاث المنشورة 2019-1974
السنة

الرسائل

االطاريح

األبحاث

المجموع

1974

1

-

-

1

1975

-

-

-

-

1982

-

-

-

-

1983

1

-

-

1

1984

-

-

-

-

1998

-

-

-

-

1999

1

-

1

2

2000

3

-

3

6

2001

-

-

1

1

2002

1

-

1

2

2003

-

-

-

-

2004

1

-

-

1

2005

-

1

1

2

2006

-

-

-

-

2007

-

-

1

1

2008

1

1

1

3

2009

-

-

1

1

2010

-

-

1

1

2011

-

-

2

2
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السنة

الرسائل

االطاريح

األبحاث

المجموع

2012

-

-

1

1

2013

-

-

1

1

2014

-

1

2

3

2015

-

-

1

1

2016

1

-

-

1

2017

-

1

3

4

2018

1

-

1

2

2019

1

-

-

1

المجموع

12

4

22

38

جدول ر م ()11
مجمل احصائية المنجز االكاديمي لألبحاث المنشورة في المجالت االكاديمية
لتاريخ دولة االمارات العربية المتحدة
ت

اسم الكلية

اسم المجلة

المجمو
ع

النسبة المئوية

1

التربية ابن رشد

االستاذ

7

%31،81

2

اآلداب

اآلداب

4

%18،18

3

اآلداب

دراسات في التاريخ واآلثار

7

%31،81

مجلة دراسات دولية

3

%13،63

مجلة العلوم السياسية

1

%4،54

4
5

مركز الدراسات

االستراتيجية والسياسية
كلية العلوم السياسية

المالح
ظات

االستنتاجات والمقترحات والتوصيات:
أوالً :سززجلت الد ارسززة تفززاعالً متنامي زاً مززن قبززل طلبززة الد ارسززات العليززا (الماجسززتير

والززدكتوراه) والبززاحثين االكززاديميين فززي الع زرائ فززي تنززاول موضززوعات تززاريخ دولززة االمززارات

العربية المتحدة الحديث والمعاصر ،ولعزل مزرد ذلزن مزرتبط بطبيعزة المسزتوى النزاهض لهزذه

202

1442هـ2020/م

– ملحق العدد ()82

الدولة ،إذ سجلت حضزو اًر متميز اًز علزى الصزعيدين الخليجزي والعربزي فضزالً عزن ذلزن دورهزا

المتصاعد اقليمياً ودولياً.

ثانياً :كشفت الدراسة المسحية التي قام بها الباحثان ،بأن هنان غلبزة واضزحة فزي

دراسة التاريخ االقتصاد ،واالجتماعي( ،)1وهذا األمر طبيعي ،بسبب مزا تشزهده هزذه الدولزة
مززن نهضززة شززاملة فززي ميززدان االقتصززاد والتنميززة المسززتدامة ،وقززد انعكززس ذلززن ايجابيزاً علززى
الواق االجتماعي لسكان البلد ،فمثلت هذه التوجهات مناخات مناسزبة أمزام الباحزث الع ارقزي

للكتابة عن تاريخ هذه الدولة.

ثالثزاً :تقززدمت كليززة التربيززة ابززن رشززد ومجلززة االسززتاذ الصززادرة عنهززا تقززدما ملحوظزاً

مقارنة ببقية الكليات والمجالت الصادرة عنهزا ،ولعزل سزبب ذلزن ،هزو مزا تمتلكز الكليزة مزن
كوادر متخصصة فزي مجزال تزاريخ الخلزيج العربزي الحزديث والمعاصزر والمعزروفين بالكفزاءة

والخبرة ليس على مستوى العرائ فحسب بل على مستوى العالم العربي ،وأمزا مجلزة االسزتاذ
فهززي عريقززة وتعززد مززن أ قززدم المجززالت الصززادرة فززي جامعززة بغززداد ولهززا تاريخهززا وسززمعتها
االكاديميززة الرصززينة ،ولززذلن حظيززت بززأعلى نسززبة نشززر ،السززيما فززي تززاريخ دولززة االمززارات
العربية المتحدة الحديث والمعاصر.
رابعاً :أسهمت الدراسات التاريخية المنجزة في كليات جامعزة بغزداد فزي اختصزاص

التززاريخ الحززديث وال معاصززر لدولززة االمززارات العربيززة المتحززدة ،فززي وض ز أسززس ومرتك ززات

لدراسات اخرى مماثلة فزي معظزم الجامعزات العراقيزة االخزرى( .)2وبزذلن أعزدت مرجعزاً لهزا،
م ز االشززارة إلززى أن تلززن الد ارسززات تميزززت هززي االخززرى باألصززالة والموضززوعية التاريخيززة

وفي المجاالت كافة.

( )1ينظر :الجدول رقم ( )6من الدراسة.
( )2انجزت رسائل عديدة عن تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة ،كان المؤلف الدكتور صباح مهد ،رميض مناقشاً
في بعضاً منها وخبي اًر علمياً على البعض اآلخر ،ينظر على سبيل المثال :حسين شاهر جابر ،العالقات االماراتية

الخليجية  ،1981-1971اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة القادسية2007 ،؛ ستار كلن عبد
الكاظم الطفيل ي ،أسرة ال مكتوم ودورها في تاريخ امارة دبي حتى عام  ،1990رسالة ماجستير منشورة ،دار عدنان
للنشر والتوزي  ،بغداد.2016 ،
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خامسزاً :شخصززت الد ارسززة بزأن هنززان موضززوعات لززم يززتم تسززليط األضزواء عليهززا،

والسززيما تجربززة دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة فززي مجززاالت حقززوئ االنسززان وحقززوئ الم زرأة
ومنظمززات المجتم ز المززدني ،فض زالً عززن انشززطة وفعاليززات االمززارات فززي بعززض المؤسسززات
لجامعة الدول العربية ،وحركة عزدم االنحيزاز ومنظمزة المزؤتمر االسزالمي ،فضزالً عزن ذلزن

اسهاماتها في المنظمة الدولية لألمم المتحدة(.)1

سادس زاً :شززخص الباحثززان بززأن معظززم الد ارسززات علززى مسززتوى رسززائل الماجسززتير

واط ززاري ال ززدكتوراه واألبح ززاث المنش ززورة ف ززي المج ززالت المحكم ززة ،بأنه ززا ج ززاءت ف ززي اط ززار

معالجززات المجتم ز الوضززعي السززرد ،،ولززم نلحززظ توظيفززات للمجتم ز االشززكالي ،المتضززمن
تحدي ززد المش ززكلة وبي ززان االهمي ززة وص ززياغة الفرض ززيات ،وتحدي ززد ال ززرؤى المس ززتقبلية ،كم ززا أن

الخاتمة التي وردت في معظم هذه الدراسات هي من النوع الكالسزيكي التقليزد ،،وهزو أشزب

بالخالصززة المركززة واعززادة مززا ورد فززي المززتن .فززي الوقززت الززذ ،يتطلززب فززي الخاتمززة عززرض
االسززتنتاجات ومززن وضز ز المقترحززات وبي ززان التوصززيات .وه ززذه فززي ص ززلب خط زوات مززنهج

البحث التاريخي.

سزززززابعاً :اعتم ز ززدت اغل ز ززب الد ارس ز ززات عل ز ززى مز ز زوارد معرفي ز ززة مك ز ززررة الس ز ززيما تل ز ززن

المتخصصززة فززي التززاريخ الحززديث مززن القززرن السززادس عشززر وحتززى نهايززات القززرن التاس ز
عشر ،والسيما الوثائقية منها

()2

وهي قليلة ومحدودة.

( )1ينظر :احمد بن عبد اهلل بن سعيد ،السياسة الخارجية لدولة االمارات العربية المتحدة تجاه الوطن العربي -1971
 ،1990رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة إلى معهد الدراسات القومية واالشتراكية ،الجامعة المستنصرية.2002 ،
(ملغاة).
( ) 2اعتمدت اغلب الدراسات المنجزة عن تاريخ امارات الساحل والسيما في التاريخ الحديث من القرن السادس عشر
وحتى القرن التاس عشر على ملفات سجالت و ازرة الخارجية البريطانية  Great Britain Record Officeفضالً

عن وثائئ و ازرة الهند-لندن وملفات متعددة وردت تحت عنوان Political Proceedings Government of

 Indiaواعتمدت الكثير من هذه الدراسات في انموذج البحث على وثائئ وتقارير عراقية منها وثائئ البالط الملكي،
والبعض اآلخر للتقارير الدورية للسفارة العراقية في ابو ظبي خالل المدة .1971-1968
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– ملحق العدد ()82
كمززا لززوحظ أن مؤلفززات الززدكتور جمززال زكريززا قاسززم
اغلززب هززذه الد ارسززات
والجغرافي.

()2

()1

سززجلت حضززو اًر متمي ز اًز فززي

فض زالً عززن موسززوعة دليززل الخلززيج للززوريمر( ،)3بقسززميها التززاريخي

ثامنزاً :تقتززرح الد ارسززة توظيززف المجتمز االشززكالي فززي د ارسززة تززاريخ دولززة االمززارات

الع ربية المتحدة الحديث والمعاصر ،وبيان مستوى االفزادة مزن هزذه الد ارسزات فزي مؤسسزات
الدولة المختلفة.
تاسعاً :على الرغم مما تزم عرضز مزن مالحظزات فزي مسزار الد ارسزات االكاديميزة

المنج ززة فززي عززدد مززن كليززات جامعززة بغززداد واالبحززاث المنشززورة فززي مجالتهززا المحكمززة(،)4
تبقى تلن الدراسات مؤشر ايجابي علزى قزدرة الباحزث الع ارقزي فزي عزرض وتحليزل الد ارسزات
التاريخية المعاصرة ،على الرغم من ان االمكانيات محدودة.

( ) 1في ضوء الدراسة المسحية التي اجراها الباحثان على الموارد المعرفية لمعظم هذه الدراسات انها اعتمدت على
مؤلفات الدكتور جمال زكريا قاسم ،وهو من المتخصصين في دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر .لمزيد
من الت فاصيل عن دوره في ذلن ينظر :صباح مهد ،رميض ،تأجيل دراسات تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر
في مؤلفات الدكتور جمال زكريا قاسم ،بحث منشور في وقائ المؤتمر الدولي الراب  ،كلية التربية ابن رشد ،جامعة
بغداد ،عدد خاص مجلة االستاذ ،ص 74؛ كما انجز رسالة ماجستير عن  ،كريم نور ،عبد اهلل ،جمال زكريا قاسم
ومنهج في كتابة التاريخ الحديث والمعاصر ،الجامعة العراقية ،كلية التربية.2020 ،

( )2قدمت موسوعة تاريخ الخليج العربي لمؤلفها الدكتور جمال زكريا قاسم في اجزائها الخمسة مادة
تاريخية لمعظم الدراسات التي تناولت تاريخ منطقة الخليج العربي والسيما امارات الساحل العماني .ينظر:
جمال زكريا قاسم ،تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،2001 ،ص .153

( )3ج.ج لوريمر ،دليل الخليج ،االجزاء (التاريخي ،ج ،)7/6/3/2ترجمة مكتب الترجمة بديوان حاكم
قطر ،الدوحة 1967 ،والقسم الجغرافي ،االجزاء ( ،)5 ،2 ،1ترجمة ديوان حاكم قطر ،الدوحة.1967 ،

( )4وردت دراسات عديدة عن تاريخ دولة االمارات العربية المتحدة في عدد من المجالت الصادرة عن
بعض الجامعات العراقية ،ومنها مجلة الخليج العربي ،جامعة البصرة ،ومجلة اداب المستنصرية ،ومجلة

كلية اآلداب ،الجامعة العراقية ،إذ شكل المؤلف صباح مهد ،رميض عضوية الهيأة االستشارية لبعض
منها .وكان مطلعاً على ما نشر فيها من دراسات ذات الصلة باإلمارات العربية المتحدة.

205

م2019-1974 تقويم املنجز االكادميي لدراسة تاريخ دولة اإلِمارات العربية املتحدة احلديث واملعاصر – جامعة بغداد أَمنوذجًا
ازدهار مؤيّد مال اهلل.د. صباح مهدي أرميض م.د.أ

 بمززا فيهززا االطززار، توصززي الد ارسززة بضززرورة اج زراء د ارسززات اكثززر شززمولية:ًاش ز ار

المسززحي لكززل الجامعززات العراقيززة التززي تناولززت تززاريخ دولززة االمززارات العربيززة المتحززدة وذلززن
. وحداثة وسائلها في ميدان البحث والتطوير االكاديمي،لغنى تجربتها
 توصززي الد ارسززة بضززرورة توسززي افززائ التعززاون العلمززي واالكززاديمي:حززادي شززر
بزين جامعززة بغززداد والجامعززات والم اركزز البحثيززة فززي دولززة االمزارات العربيززة المتحززدة والسززيما
 فض زالً عززن ذلززن اقامززة مشززروعات مشززتركة كعقززد حلقززات،فززي ميززدان الد ارسززات التاريخيززة

. وتنظيم مؤتمرات علمية تخصصية بين الجانبين،نقاشية واعداد ورش عمل متنوعة
Assessing The Academic Accomplishment for the Study of the
Modern and Contemporary History of the United Arab Emi
rates - Baghdad University as a Sample (1974-2019)
Prof.Dr.Sabah Mahdi Armaidh
Lect.Dr.Azhar muiad maal allah
Abstract
The studies of the history of modern and contemporary area
of the Arab Gulf have constituted a basic pivot to the studies of
modern and contemporary history at the University of Baghdad
since the initiation of higher studies-M.A in Modern HistoryCollege of Arts- 1974. The studies of the history of the United Arab
Emirates are characterized by a clear privacy emphasized by
statistics that were conducted by the two researchers in the present
study at the level of M.A & Ph. D theses or at the level of the
published researches in specialized academic magazines issued by
the university colleges which are referred to within the study.
This research is an attempt to shed light on the paths of the
academic accomplishment of the United Arab Emirates- modern
and contemporary, by using review, analysis and assessment in the
light of the accomplishments of the Iraqi researcher at the level of
theses and academy- M.A & Ph. D- and the published scientific
researches in recognized scientific academic magazines issued by
the colleges of Baghdad University.
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