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 الشهادة : الذكتىراه الوعاصرالتخصص : التاريخ 

 
 طروحة :عنوان الرسالة أو أأل

 9191 -9191بريطانيا وايرلندا الحرة دراسة في العالقات السياسية 
 

 ملخص الرسالة أو األطروحة :

(( محاولةة لتتبةم مسةارات 9191-9191ىذه األطروحة))بريطانيا وايرلندا الحرة دراسةة فةي العالقةات السياسةية         
لةذا اةا ت ىةذه الدراسةة م سةمة  لة   . ل الحةرا العالميةة اليانيةةخةال البريطانيةة وتطوراتيةا السياسةية-العالقات االيرلندية

م دمةةة وبربعةةة فوةةو ل وخاتمةةة  اسةةتعرو النوةة ل األو ل مةة  ىةةذه األطروحةةة  مراحةة ل تطةةور ال  ةةية االيرلنديةةة بةةد   مةة  
راف ةت ذلة   البريطانيةة التةي-  والتطةورات السياسةية االيرلنديةة9911مرحلة االحتال ل البريطاني للازيةرة األيرلنديةة مةا  

بمةةا النوةة ل اليةةاني  ف ةةد خوةةل لدراسةةة العالقةةات  .9191االحةةتال ل  حتةة  انةةدالب الحةةرا العالميةةة اليانيةةة فةةي بيلةةو ل 
  فةي حةي  سةرس النوة ل اليالةث لدراسةة التطةورات الدوليةة وانعساسةاتيا 9199-9191االيرلندية بي  مامي -البريطانية

بمةةا النوةة ل األخيةةر  ف ةةد رسةةز بمع مةةو ملةة    9199-9191ة مةةامي االيرلنديةة-البريطانيةةة السياسةةية ملةة  العالقةةات
تتبعةو لماريةات  دراسة المطالا البريطانية والتي قدمت بشس ل رسمي للحسومة االيرلندية مل  شس ل مةذسرات مة  خةال ل

 (.9191-9191االيرلندية )-األحداث السياسية والتطورات التي زامنت العالقات البريطانية
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Abstract of thesis : 
 

      the study discusses the nature of political relations between Britain and Ireland during the Second 

World War and its effects on war. The study begin in 1939,because it is the year that witnessed the 

outbreak of the Second World War and at end in 1945 in which Hitler's defeating in Europe.The study 

falls into an introduction, four chapters and a conclusion.  

          In the first chapter on the British occupation of Ireland from early time up to September 1939. the 

second chapter the researcher studies the British-Irish relations from the outbreak of the Second World 

War up to 1941. and The chapter three devoted to discuss the international developments and its results 

on the British-Irish relations from 1942 up to 1943. 

        The last chapter devotes to deal with the continuance of the British demands from 1944 up to 

1945.The researcher tries to discuss the Irish resistance of the British demands on dismissing of the Aix 

diplomats from Ireland, the Irish attitude towards the last developments of war, the British demands not 

to grant asylum to war criminals of the Aix powers, and its demands to hand over the German detainees 

in Ireland. 

As for the conclusion, it is as a summary of the most important results that the researcher arrived it.             



 


