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ال َّ٠ؼ ئؿاللب ثرتمجخ ٘نٖ اٌلٚه٠خ ئىل أٌ ٞغخ أفو،ٜ

أ ٚئػبكح ئٔزبط أ ٚؿجغ أٔ ٚمً أ ٚختي ٓ٠أ ٞعيء ِٕٙـب ػٍـٝ

أ٠خ أٔظّخ اٍرتعبع ثأ ٞشىً أٍ١ٍٚ ٚخٍ ،ـٛاء اٌىرت١ٔٚـخ أٚ

ِ١ىبٔ١ى١خ أ ٚغري٘ب ِٓ اٌٍٛبئً ك ْٚاحلظٛي ػٍِٛ ٝافمخ
اتحادىالمؤرخونىالعرب.
إدارةىى ى ى ىى ىىىى ى ى ى ى ى ىىىى ى ى ى
وزبثخ فـ١خ َِجمخ ِٓ:ى ى ىى ى ىى

ذـروطىنذرىالبحـوثىفىىمجلـةىالمـؤرخىالعربي
 .1أن يكون عضوا باتحاد المؤرخين العرب.

 .2عدد صفحات البحث فى حدود ( 03ورقة) وما يزيد يحاسب بالورقة.

 .0الخط  )Simplified Arabic(:بنط ( )63واليوامش السفمية بنط (.)61
 .1يقدم البحث من نسختين ورقيتين  +نسخة عمى سي دي  ،CDأو فالشة.
 .2يكتب ٍِقض ٌٍجؾش بالمغتين (العربية واالنجميزية) فى حدود ورقتين.
 .3سـداد رســوم التحكيم والنشر بالمجمــة بإدارة االتحاد.

 .4المجمة غير ممزمة بإعادة البحوث الى أصحابيا سواء نشرت أم لم تنشر.

ذــروطىىاالذتراكىفىىرضــووةىاالتحــاد ى
 .6الحصول عمى الدكتـــوراه ( فى التاريخ أو اآلثــار).
 .2عدد ( )2صورة شخصية -ممئ استمارة العضوية.
 .0سـداد الرسوم المقـــــــــــررة.
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رلٍــخ
ادلـإهؿ اٌؼوثــٟ

(ىمجلةىرلموةىمحكمة )

٠ظله٘ب احتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘وح

رئوسىمجلسىاإلدارةى ى

أ.ك.زلّـل ػ َٝ١احلو٠وٞ
هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة

األٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ادلٕظٛهح

رئوسىالتحرور ى

أ.ك.ىث١ـلح زلّل ػــب

َِئٌٛخ إٌشبؽ اٌضمبف ٝثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة
أٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ؽٍٛاْ

هوئةىالتحرور ى
أ.ك .ػف١ف ٟزلّٛك ئثوا٘ ُ١أِني ػـبَ االحتـبك

أ.ك .ؽبِــل ى٠ــبْ غبٔــُ أِ١ــٓ اٌظٕــلٚق

أ.ك .ػفـبف ٍـ١ـــل طربح

َِئٌٛخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ

ىدكرتاروةىالتحرور ى
أ .ػجلاٌؼي٠ي ّ٘بَ
أ .زلّــٛك حي١ــٝ
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اٌوؤ٠ـــخ

السعي لتحقيق الريادة في النشر العممي المتميز في المحتوي
والمضمون والتأثير والمرجعية في مجاالت الوطن العربي وأقطاره.

اٌوٍبٌــخ

نشر البحوث العمميـة اصصـمية والرصـينة والمبتكـرة فـي مجـاالت
الوطن العربي وأقطـاره فـي مجـاالت اختصـاص المجمـة وفـق المعـايير

والقواعد المينية العالمية المعمول بيا في المجالت المحكمة دولياً.

األ٘ــلاف
 نشر البحوث العممية اصصيمة والرصينة والمبتكرة.

 إتاحــة المجــال أمــام العممــاء والبــاحثين فــي مجــاالت اختصــاص
المجمة في التاريخ ،عمى المسـتوي المحمـي والقميمـي والعـالمي
لنشر بحوثيم وانتاجيم العممي.

 نشــــر أبحــــاث كبــــار اصســــاتذة وأبحــــاث الترقيــــة لمســــادة اصســــاتذة
المساعدين والسادة المدرسين بمختمف الجامعات المصرية والعربية.

 تشــجيو ونشــر مختمــف البحــوث المتعمقــة بالدراســات التاريخيــة
لموطن العربي.

 الســـيام فـــي تنميـــة مجتمـــو المعرفـــة فـــي مجـــاالت اختصـــاص
المجمة من خالل نشر البحوث العممية الرصينة والمتميزة.
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اذل١ئخ االٍزشبه٠خ ادلظو٠خ
َ

اٌٛظ١فـــــخ

االٍــــُ

0

أ.ك.زلّــل ػ َٝ١احلو٠ــوٞ

هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘وح

0

أ.ك.ػف١ف ٟزلّٛك ئثوا٘١ـُ

أِني ػبَ احتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ـوح

3

أ.ك.ؽــبِــل ى٠ــبْ غبٔـــُ

أِني ػبَ اٌظٕلٚق ثبحتبك ادلإهفني اٌؼـوة

5

أ.ك.ىث١ــلح زلّل ػـــــــب

َِئٌٛخ إٌشبؽ اٌضمبف ٝثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

4

أ.ك.ػفبف ٍ١ل زلّل طجـوح

َِئٌٛخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

9

أ.ك.هأفذ غٕ ّٟ١اٌش١ــــ

0

أ.ك.أشوف زلّل ِإٔــــٌ

0

أ.ك.ؿبهق ِٕظٛه زلّـــــــل

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح

2

أ.ك .محل ٜػجلادلٕؼُ زلّـــل

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح
أٍزبم اٌزبه٠ـ اإلٍالِٚ ٟاحلؼبهح
وٍ١خ ا٢كاة عبِؼخ اٍىٕله٠خ

02

أ.ك.ئميبْ زلّل ػجلادلٕؼُ ػبِو

األٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ادلٕظــٛهح

أٍزــبم ثىٍ١ـــخ ا٢كاة – عبِؼـخ ثٕٙـــب

أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌمب٘ــــوح

أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ؽٍــــــٛاْ

أٍزبم ثىٍ١خ اٌلهاٍبد اإلَٔبٔ١خ  -عبِؼخ األى٘و
ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌيلبى٠ك

َِئٛي ادلىزجبد ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة
ِل٠و ِووي حبٛس اٌشوق األٍٚؾ -عبِؼخ ػني مشٌ

أٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة – عبِؼخ ػني مشٌ

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌمب٘وح
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اذل١ئخ االٍزشبه٠خ اٌل١ٌٚخ
َ

االٍــــُ

اجلَٕ١خ

0

أ.ك.ئمسبػ ً١زلّل اٌجشـوٍ ٜؼٛكٜ

0

أ.ك.أمحـل ػّــو اٌيٍ٠ؼـٟ

ٍؼٛكٜ

3

أ.ك.ئثوا٘ ُ١ثٓ زلّل ادليٍ ٟٕ٠ؼٛكٜ

5

أ.ك.ؽ١بح ٔبطو ٍبمل احلغــٟ

و٠ٛز١خ

4

أ.ك.ػٍِٕ ٝظٛه آي شٙبة

حبوٟٕ٠

9

أ.ك.زلّل ثٙغذ اٌمجَٟ١

ٍــٛهٜ

0

أ.كٔ.جٍ١خ ػجلاٌشىــــــٛه

عيائو٠خ

0

أ.ك .ػجلاهلل ٍؼ١ل اٌغبِلٜ

ٍؼٛكٜ

2

أ.ك .ػجلاٌومحٓ زلّل االٔظبهٜ

ٍؼٛكٜ
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ى
اٌٛظ١فـــــخ

ٔبئت هئ ٌ١احتـبك ادلإهفني اٌؼـــوة
ِل٠ـــــو عــبِؼـــــخ اجلــــٛف ٍبثمب

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة
أٍزبم ثىٍ١خ اٌَ١بؽخ ٚا٢صــبه-عبِؼخ ادلٍه ٍؼٛك
ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة
أٍزبم ثىٍ١خ اٌؼٍــ َٛاالعزّبػ١ــــــخ
عبِؼخ اإلِبَ زلّل ثٓ ٍؼٛك ثبٌو٠بع
ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

أٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة – عبِؼخ اٌى٠ٛـــذ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

ٔبئت هئ١ـــٌ عبِؼــخ اٌجؾو٠ــــــٓ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

أٍزبم زلبػو جببِؼــخ ؽٍــت– ٍبثمب

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

أٍزبم جببِؼـــخ اجليائـــو .0

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح

أٍزبم اٌؼظٛه اٌٍٛـ -ٝوٍ١خ اٌشو٠ؼخ -عبِؼخ أَ اٌموٜ

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح
أٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة – عبِؼخ ادلٍه ٍؼٛك
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٘ـنٖ اجملٍــخ
 .6مجمة المؤرخ العربى مجمة تاريخية بحتة ،تصدر عن اتحاد المؤرخين العرب بالقاىرة.

 .2تستيدف المجمة إظيار الحقيقة التاريخية لموضوع محدد صافية نقية ،بعيدة عن أي
تيارات سياسية أو عقائدية.

 .0البحوث التي تنشر فييا محكمة ،تعبر عن وجية نظر أصحابيا ،وىيئة التحرير غير
مسئولة عما يرد من آراء عممية.
 .1تصدر مؤقتاً سنوياً في أكتوبر من كل عام ،عمي أن تصميا البحوث المقدمة لمنشر في
كل عدد في موعد غايتو نياية شير فبراير من نفس العام.

 .2تعد الخرائط والرسوم وغيرىا من اليضاحات بالحبر الصيني عمي ورق الرسم ،قابمة
لالستنساخ المباشر.
 .3يشترط أال يكون العمل المقدم قد سبق نشره ،أو قدم لمنشر في أية جية أخري ،ويكتب
الباحث تعيداً بعدم تقديمو لمنشر في أي جية أخري بعد قبولو لمنشر بالمجمة.

 .4ال ترد أصول اصعمال المقدمة سواء قبمت لمنشر أو لم تقبـ ـ ــل.

 .5يرد عـنوان البحث في رأس الصفحة اصولي ،متبوعاً باسم المؤلف مقروناً بوظيفتو وجية عممو.
 .6ترتب اليوامش والتعقيبات التفصيمية بترقيم موحد في نياية العمل.
 .63يراعي في إعداد قائمة المراجو ما يمي:

( أ) تسجيل أسماء المؤلفين أو المحققين أو المترجمين أو المراجعين ،متبوعة بعنوان
الكتاب ثم مكان النشر ثم اسم الناشر ،ثم تاريخ النشر ،مو بيان الطبعة.
(ب) مقاالت الدوريات تبدأ باسم صاحب المقال ،ثم عنوان المقال ،ثم اسم الدورية ،ثم رقم
المجمد والعدد والمجمة وتاريخو ،ثم أرقام الصفحات التي يقو فييا المقال.
(جـ) الرسائل الجامعية يتم تسـجيل اسم صاحب الرسالة ،وعنوانيا ،والجامعة التي أجازتيا،
واسم المشرف ،وتاريخ الجازة.
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احملز٠ٛــبد
َ

االٍــــُ

ص

ادلٛػــٛع

أ

وٍّخ االفززبػ (ىرئيس اتحاد المؤرخين العرب) ى

أ.ك.زلّل ػ َٝ١احلو٠وٞ

02

ة

وٍّخ اٌزؾو٠و (ىرئيس تحريـر مجمـة االتح ـاد) ى

أ.ك .ىث١ـلح زلّـل ػـــــب

00

عـ

أدماءىالدادةىأرضاءىمجلسىاإلدارةى ى

اتحادىالمؤرخونىالعرب 05

ك

أدماءىالدادةىاألداتذةىالمحـكمونى ى

لهذاىىالعدد

04

ك .شبٕ٘لح ٍؼ١ل

09

0

ِلٕ٠خ أغّبد ِٓ اٌفزؼ اإلٍالِٟ
ٚؽىت ٍمٛؽ كٌٚخ ادلواثـني يف ادلغوة

0

اٌظِٛبي" ثالك اٌربثو يف شوق أفو٠م١ب يف ِظٕفبد
اجلغواف١ني ٚاٌوؽبٌخ ادلٍَّني يف اٌفرتح ِٓ اٌموْ اٌضبٌش
ئىل اٌضبِٓ اذلغو( ٞاٌزبٍغ ئىل اٌواثغ ػشو ادل١الك.)ٞ

5

اٌىون يف وزت اجلغواف١خ ٚاٌوؽٍخ

(٘ 450-93ـ)َ0059-900/

3

اٌٍَغ ٚاألٍٛاق يف ثالك ادلغوة ػٍ ٝػٛء
وزبة ادلَبٌه ٚادلّبٌه ٌٍجىوٞ
)د 500ه)َ0225/

4

ِلاهً كِشك ٚكٚه٘ب اٌضمبيف ِٓ فالي
ٚطف اثٓ ثـٛؿخ

9

0

اٌـؼبَ ٚاٌٍجبً ف ٝهؽٍخ اٌٍَـبْ األشوف لب٠زجبٜ
ٌٍؾظ ٍٕخ 005ه ِٓ َ0502/فالي هؽٍزٗ ادللٔٚخ

ف ٝاجملّٛع اٌظو٠ف ف ٝؽغخ ادلمبَ اٌشو٠ف

ادلَزشوق اإل٠ـبيل ٌٛكف١ى ٛك ٞفبهرّ١ب
(احلبط  ٌٔٛ٠ادلظو )ٞثني اٌمب٘وح ٚكِشك:
لواءح يف ٍفوٖ األٚي ِٓ هؽالرٗ
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زلّٛك ِٕظٛه

ك .زلّل فٍ١فخ هوبثٟ
محل اهلل

49

ك .ؽَبَ ؽَٓ ئمسبػ020 ً١
أ.ك .ػبِو عبك اهلل

002

ك .ؽَٓ ؽٍّٟ
أث ٛاٌفؼً اٌؼَريٞ

000

أث ٛعجٍخ

ك .ه ُ٠ثٕذ ِؼ١غ
ػب٠غ احلوثٝ

020

أ.ك .ئثوا٘ ُ١ثٓ زلّل 052
ثٓ محل ادليٟٕ٠

رلٍخ ادلإهؿ اٌؼوث - ٟاٌؼلك ( )00اجملٍل اٌضبَٔ0202 :ٝ

0

األّ٘١خ االلزظبك٠خ دللٕ٠خ اٌملً
اٌشو٠ف يف اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ

2

أٍٛاق ِلٕ٠خ ر ٌٔٛيف وزبثبد

02

احلووخ اٌؼٍّ١خ ادلظبؽجخ ٌمٛافً احلظ
ادلغوث١خ فالي اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ

00

ثالك اٌشبَ يف ػ ْٛ١اٌوؽبٌخ اٌوًٚ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1917-1516م)

اٌوؽبٌخ األٚهٚث١ني يف اٌؼظو اٌؼضّبٟٔ

00



(دراسة تاريخية)

" لَـٕـني ثبى ٍٟ٠منٛمعب "

عٛأت ِٓ احل١بح االعزّبػ١خ يف ثالك احلغبى

وّب كٙٔٚب اٌوؽبٌخ شبهي ك٠ل ِٓ ٗ١٠فالي هؽٍزٗ

ادلٍِٛٛخ ثـ"هؽٍخ ئىل هؽبة اٌشو٠ف األورب شو٠ف ِىخ

كٔ .ظ١ـو ف١ـو اهلل
زلّــل

003

كِ .ـ ٟاٌَ١ل اٌَ١ل

300

كٍ .بِؼ ئثوا٘ ُ١ػجل

392

أ.ك .أشوف زلّل ػجل

502

زلّل

اٌفزبػ ػجل اٌؼي٠ي
اٌومحٓ ِإٌٔ

كٍٙٔ .خ ثٕذ شؾبد ػّو 502
زلجذ

ادلىوِخ يف إٌظف اٌضبٔ ِٓ ٟاٌموْ اٌزبٍغ ػشو

03
05

ادل١الكَ0045 ٞ

زلبفظخ اٌمٕفلح ِٓ وزبة اٌوؽٍخ اٌّ١بٔ١خ
ٌشوف ثٓ ػجل احملَٓ اٌربوبرٟ
ِغ اٌرتو١ي ػٍِ ٝؼووخ ػغالْ اٌفبطٍخ

األٚػبع اٌَ١بٍ١خ ٌٍٍّّىخ ادلزٛوٍ١خ اٌ١ّٕ١خ يف
وزبثبد هؽٍخ أِني اٌوحيبٟٔ

ػبَ  " َ0200كهاٍخ حتٍ١ٍ١خ "

-9-

أ.ك .أمحل ثٓ ػّو

502

ك٠ٛ٘ /لا أمحل ػٍ ٝأمحل

422

آي ػم ً١اٌيٍ٠ؼٟ

رلٍخ ادلإهؿ اٌؼوث - ٟاٌؼلك ( )00اجملٍل اٌضبَٔ0202 :ٝ
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كلمةىاالفتتاح ى
أ.ك .زلّل ػ َٝ١احلو٠ــوٞ
هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة

رغم تعدد مجاالت الدراسات التاريخية واصدار المجالت العممية والثقافية عمى مستوى

مصر والعالم العربي ،إال إن (رلٍخ ادلإهؿ اٌؼوث )ٟالتي يصدرىا سنويا اتحاد المؤرخين العرب

بالقاىرة كانت وال تزال في صدارة ىذه المطبوعات والصدارات التاريخية ،حيث إنيا تتصدر ىذا

المشيد بما ليا من مكانة عممية عظيمة عمى مستوى الوطن العربي ،وثقل تاريخي كبير يقوم
عمى توثيق اصحداث التاريخية وحفظيا ،وذلك عن طريق اصبحاث التي تحتوييا لكبار العمماء
والمؤرخين ورواد دراسة التاريخ في العالم العربي ،ومنذ أن صدر أول عدد ليذه المجمة عام

دائما بالعمق والجدية الواجبة ،ورصدىا لألحداث السياسية والتاريخية
6662م ،وىي ممتزمة ً
بــدقة واسيـاب في شتى (العصور القديمة– والوسطى– والحديثة– والسالمية).
يقول اهلل تعالى (:ئّٔب ٠قش ٝاٌٍٗ ِٓ ػجبكٖ اٌؼٍّبء ) سورة فاطر.28
من ىذا المنطمق ،فقد استشعر اتحاد المؤرخين العرب ضرورة االىتمام

بالدراسات التاريخية والحضارية ،ودوره الكبير في ىذه الفترة لمقيام بواجبو نحو

مواكبة اصحداث التاريخية والثقافية وتشجيو وتحديث الدراسات التاريخية واصثرية التي

تسيم في دعم أواصر الوحدة العربية وتماسكيا.

ويسعدني أن أقدم ىذا العدد الثامن والعشرين من مجمة المؤرخ العربي لعام 2323م،

عددا من اصبحاث التاريخية المتنوعة لعدد من أساتذة التاريخ بشتى عصوره:
متضمنا ً
العتيقة ،والوسيطة ،والحديثة ،والمعاصرة .وكذلك في تخصصات متنوعة ما بين حضارة
مصر والشرق القديم ،أو التاريخ اليوناني الروماني ،أو التاريخ والحضارة السالمية.
- 11 -
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وال شك إن جيود السادة الزمالء من أساتذة التاريخ في عدة جامعات مختمفة

أيضا جيود السادة الباحثين اصفاضل؛ توخت – بالقدر
عمى مستوى الوطن العربي ،و ً
الممكن – أن تكشف وجو الحقيقة دون تحيز أو ميل مو أي غرض أو اتجاه يتنافى
مو عدالة الرصد والتاريخ في المصادر التاريخية ليخرجوا بمجموعة من اصبحاث

المتميزة بموضوعات مختمفة متنوعة ،عبروا فييا عن فكر عميق ،والمام وافر ،وسعة

كثير من أرباب الفكر ورواد دراسة التاريخ.
إطالع ،أبيرت ًا
وفى النياية ييمني أن أشكر جميو الزمالء والباحثين الذين شاركوا وقدموا  32بحثا

في ىذا المؤتمر(اٌٛؿٓ اٌؼوث ٟيف وزبثبد اٌوؽبٌخ ٚاجلغواف١ني) لعام 2366م ،كما اتوجو بالشكر
ايضا الى جميو الزمالء واصعضاء الذين حضروا ىذا المؤتمر العظيم وقد تجاو از أكثر من

 023شخصا من أعضاء االتحاد والضيوف اصعزاء  ..شكري وتقديري ليم جميعا.

نسأل اهلل العمي القدير لكم المزيد من التوفيق والسداد ،وأن ينفعنا جميعا بيذا العمم.
أ.ك .زلّل ػ َٝ١احلو٠ــوٞ
هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة
ٔٛفّرب َ0202
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وٍّخ اٌزؾو٠و

يصدر العدد الجديد من مجمة المؤرخ العربي في ظل ظروف تسود
العالم وأثرت عمى المجال الثقافي والعممي ،وخاصة اصنشطة الثقافية فمم
نستطو ىذا العام استكمال الندوات الشيرية ،ولكننا سنقوم بإذن اهلل

باستعادة النشاط لنشاط الندوات اعتبا ار من شير ديسمبر 2323م وذلك
عبر الفيديو كونفرانس ،وكذلك فإن المجمة نقمت في إطار بنك المعرفة

المصري ،وىذا يساعد عمى سرعة النجاز ،كذلك ،فإن ممخصات الندوات
ستصدر بعد ذلك بنفس الطريقة.
والمجمة ستصدر في مجمدين وتطوف بنا عبر الفترات الزمنية وعن

القادات في أبحاث تتناول تاريخ العراق القديم إلى التاريخ السالمي
والوسيط عن اصديرة في العصر الفاطمي إلى دور المرأة إلى دراسة تاريخية
عن كتب الرحالت ،سواء ما تناول الحياة االجتماعية وعن الطعام والمباس
في عيد اصشرف قايتباي ومدارس دمشق من خالل وصف ابن بطوطة

والسمو واصسواق في بالد المغرب من خالل كتاب المسالك والممالك انتقاال
لمتاريخ الحديث كرحمة المستشرق اليطالي لودفيكو دي فارتيما بين القاىرة
ودمشق ،أسواق مدينة تونس في كتابات الرحالة اصوربيين في العصر
العثماني إلى اصوضاع السياسية لممممكة المتوكمية اليمنية في رحمة أمين
الريحاني ،فالرحالت تعكس صورة واقعية لشاىد عيان عن أحداث الفترة ثم
دراسات عن موقف أمريكا من الحركة الوطنية في الجزائر ،وعن الييود
- 12 -
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وتوطينيم في منابو النيل االستوائية ،فيي موسوعة شاممة جديدة بالقراءة
متنوعة المعمومة والفائدة ،ونرجو أن تنتيي الجائحة لنعاود النشاط الثقافي
المباشر ،ويوفر االتحاد جميو وسائل االتصال اللكترونية في نفس الوقت

جيدا مقبوال لمقارئ.
قائما ،ونرجو أن نكون قد قدمنا ً
ليظل التواصل العممي ً
ٚيف اخلزبَ ٔأًِ أْ ٔزٍم ٝآهائىُ ِٚمرتؽبرىُ إلصواء ٘نٖ اجملٍـخ .
ٚاهلل ٚيل اٌزٛف١ك،،،

ىىى

ىىىىهوئةىالتحرورىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرئوسىالتحرور ى
أ.ك .ىث١ـلح زلّـل ػـــب

أ.ك .ؽبِــل ى٠ــبْ غبٔــُ

أ.ك .ػفـبف ٍـ١ـــل طربح

أ.ك .ػف١ف ٟزلّٛك ئثوا٘١ــُ
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الدادةىأرضاءىمجلسىإدارةىاتحادىالمؤرخونىالعرب ى
االٍــــُ

اٌٛظ١فـــــخ

اجلَٕ١خ

َ
0

أ.ك.زلّــل ػ َٝ١احلو٠وٞ

ِظوٜ

هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة – ثبٌمب٘ـوح

0

أ.ك.امسبػ ً١ثٓ زلّل اٌجشوٜ

ٍؼٛكٜ

ٔبئت هئ ٌ١احتـبك ادلإهفني اٌؼوة  -ثبٌمب٘وح

3

أ.ك.ػف١ف ٟزلّٛك ئثواُ٘١

ِظوٜ

أِني ػبَ احتبك ادلإهفني اٌؼوة -ثبٌمب٘وح

5

أ.ك.ؽــبِــل ى٠ــبْ غبٔـُ

ِظوٜ

أِني اٌظٕلٚق ثبحتبك ادلإهفني اٌؼـوة

4

أ.ك.ىث١ـلح زلّل ػـــــب

ِظوٜ

َِئٌٛخ إٌشبؽ اٌضمبيف ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

9

أ.ك.أمحـل ثٓ ػّو اٌيٍ٠ؼٟ

ٍؼٛكٜ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

0

أ.ك.ػفبف ٍ١ل زلّل طربح

ِظو٠خ

َِئٌٛخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

0

أ.ك.ئثوا٘ ُ١ثٓ زلّل ادليٟٕ٠

ٍؼٛكٜ

2

أ.ك.هأفذ غٕ ّٟ١اٌش١ـــ

ِظوٜ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

02

أ.ك.ػٍِٕ ٝظٛه آي شٙبة

حبوٟٕ٠

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

00

أ.ك.أشوف زلّل ِإٔـٌ

ِظوٜ

00

َِئٛي ادلىزجبد ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة
ِل٠و ِووي حبٛس اٌشوق األٍٚؾ -عبِؼخ ػني مشٌ

أ.كٔ.جٍ١ـخ ػجلاٌشىـــــــٛه

عيائو٠خ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

03

أ.ك.ؽ١بح ٔبطو ٍبمل احلغٟ

و٠ٛز١خ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

05

أ.ك.زلّل ثٙغذ اٌمجَٝ١

ٍــٛهٜ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

األٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ادلٕظــٛهح
ِل٠ـــــو عــبِؼــــــــخ اجلــــٛف ٍبثمب

أٍزــبم ثىٍ١ـــخ ا٢كاة – عبِؼـخ ثٕٙـــب

أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌمب٘ــــوح
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ؽٍــــــٛاْ

أٍزبم ثىٍ١خ اٌَ١بؽخ ٚا٢صــبه-عبِؼخ ادلٍه ٍؼٛك

أٍزبم ثىٍ١خ اٌلهاٍبد اإلَٔبٔ١خ  -عبِؼخ األى٘و
ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة
أٍزبم ثىٍ١خ اٌؼٍــ َٛاالعزّبػ١ــــــخ
عبِؼخ اإلِبَ زلّل ثٓ ٍؼٛك ثبٌو٠بع
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌيلبى٠ك
ٔبئت هئ١ـــٌ عبِؼــخ اٌجؾو٠ــــــٓ

أٍزبم جببِؼـــخ اجليائـــو . 0

أٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة – عبِؼخ اٌى٠ٛـــذ
أٍزبم زلبػو جببِؼــخ ؽٍــت– ٍبثمب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدادةىاألداتذةىالمحكمونى ى
َ

اٌٛظ١فـــــخ

االٍــــُ

0

أ.ك.زلّل ػ َٝ١احلو٠ــوٞ

هئ ٌ١احتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘وح

0

أ.ك.ػف١ف ٟزلّٛك ئثواُ٘١

أِني ػبَ احتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ـوح

3

أ.ك.ؽــبِـل ى٠ــبْ غبٔـــُ

أِني ػبَ اٌظٕلٚق ثبحتبك ادلإهفني اٌؼـوة

5

أ.ك.ىث١ــلح زلّل ػـــــــب

َِئٌٛخ إٌشبؽ اٌضمبف ٝثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

4

أ.ك.ػفبف ٍ١ل زلّل طجـوح

َِئٌٛخ اٌؼاللبد اٌؼبِخ ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

9

أ.ك.أشوف زلّل ِإٔــــٌ

َِئٛي ادلىزجبد ثبحتبك ادلإهفني اٌؼوة

0

أ.ك .هأفذ غٕ ّٟ١اٌش١ـ

ػؼ ٛرلٌٍ ئكاهح احتبك ادلإهفني اٌؼوة

0

أ.ك.ئميبْ زلّل ػجلادلٕؼُ ػبِو

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح

2

أ.ك .زلّل أمحل ثل٠ــــٜٛ

ػؼ ٛاحتبك ادلإهفني اٌؼوة ثبٌمب٘ــوح

األٍزبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ادلٕظــٛهح

أٍزــبم ثىٍ١ـــخ ا٢كاة – عبِؼـخ ثٕٙـــب

أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌمب٘ــــوح
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ ؽٍــــــٛاْ

أٍزبم ثىٍ١خ اٌلهاٍبد اإلَٔبٔ١خ  -عبِؼخ األى٘و

ِل٠و ِووي حبٛس اٌشوق األٍٚؾ -عبِؼخ ػني مشٌ
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌيلبى٠ك
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ اٌمب٘وح
أٍزــبم ثىٍ١خ ا٢كاة  -عبِؼخ أٍٛ١ؽ
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