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7011-7091السٌد علً كمال الدٌن الغرٌفً ودوره فً الحركة الوطنٌة فً البحرٌن   

:ملخص الرسالة او االطروحة  

 تعد دراسة شخصٌة دٌنٌة سٌاسٌة فً آن واحد ظاهرة حدٌثة على مستوى منطقة الخلٌج العربً
مواقفاً وادواراً مورست عبر وتنبع أهمٌة هذه االطروحة لكونها تترجم والبحرٌن بصورة خاصة، بصورة عامة

فترات مختلفة ما بٌن الهدوء النسبً، وحالة الغلٌان التً شهدتها البحرٌن خالل تلك الفترة، كما ركزت 
االطروحة على الدور االجتماعً المؤثر بشكل واضح من خالل عدة أمور، وهذا المجال بحد ذاته جانب مهم 

الٌداً، وعادات المجتمع فً طور التحضر والبناء، وقلّما نرى تعرٌج ألن من خالله ٌمكننا أن نستشف أفكاراً وتق
الباحثٌن والمؤرخٌن لهذا الجانب المهم الذي ٌعكس بدوره تارٌخ بلد، ونقطة ارتكاز انطلقت من خاللها مطالبة 

.رأيشعب لحقه، وتمثٌل نفسه عبر المجالس البلدٌة والبرلمانٌة، والمطالبة بأن ٌكون له صوت مسموع و    
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Absract of Thesis   

A study of a political religious personality is considered as a new phenomenon in the Arabian 
Gulf area in general and Bahrain in particular .This study is particularly significant because it 
high lights the attitudes and roles in the different periods in Bahrain which  witnessed relative  
tranquility and disturbance from time to time.The study also focuses on the obvious effective  

Role of society in different aspects.the socialaspect is particularly important 
because through it we can know about the views,the traditions and the customs 
of a society that is developing its culture and construction.this aspect is very 
rarely emphasized by the researchers and historians .It represents the history of 
the country and it is a focal point from which people start to claim for their 
general rights and for representation in local councels and the parliament,to 
speak loudly,to express their opinions. 



 


