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 ضوثاع و ثَيصانني
غىثاؽ و غتايؿٌ بَِ ثايُٕ بؤ خىزاٍ طُوضَو زيؤظإ، نُ تىاْػت و زَضؾُتٌ ثًَساّ بؤ  -

 ئاَازَنطزٌْ ئُّ تىيَصيُٓوَ.
غىثاغًَهٌ ُْثػاوَ بؤ بُضِيَع )ث.ٍ.ز.غُعسٍ عىمسإ ذىغًَٔ ُٖضوتٌ( نُ ئُضنٌ غُضثُضؾيت  -

 و بُغُضْخ تًَبًُٓناٌْ بطِغيت ظياتط بُ تىيَصيُٓوَنُ بُخؿٌ. ُّ تىيَصيُٓوٍَ ططتُ ئُغتؤنطزٌْ ئ
ثًَعآًًِْ بُ َُٖىو ئُو َاَؤغتا بُضِيَعاٍُْ نُ ُٖض يُ ثؤيٌ يُنٌَُ غُضَتايٌ تا خىيَٓسٌْ باآل  -

 واُْيإ ثٌَ طىمت.
بًين و ُٖواٍَ ثطغًًٓإ بُغُضيإ غىثاغٌ تايبُتٌ بؤ ئُو َاَؤغتا بُضِيَعاٍُْ نُ بُغُضْخ و تًَ -

نطزَُوَ بُتايبُتٌ)ث.ز. َىذػني ذلُممُز، ث.ز. ئُضغٔ َىغا، ث.ز. عُبسويؿُتاح بؤتاٌْ، 
ث.ٍ.ز. ئًػُاعًٌ ؾىنط، ث.ٍ.ز. زيًَط ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ، ث.ٍ.ز عُبسوَيآل عُيًاوَيٌ، 

.غطوَ ئُغعُز، ز. ْاظْاظ ، زغىوضز.ذهًِ ئُمحُز َاّ بُنط، ز.قازض ذلُممُز ذُغُٕ، ز.ذلُممُز نانُ
 ذلُممُز َُالقازض، ز. عُبسوَيآل ذُزاز، ّ.زَيؿاز َُمحىز، ّ. ناَُضإ ذلُممُز ذاجٌ.

غىثاؽ بؤ ئُو بُضِيَعاٍُْ نُ بُ ؾًَىَيُى يُ ؾًَىَنإ ٖاوناضيإ نطزووّ ) بٓهٍُ شئ بُتايبُتٌ  -
ُٖواَيٌ ثُيآًََط، زَظطاٍ بُزضخإ، تاضيل ُٖضزوو بُضِيَعإ، ضَؾًل غاَيح و غسيل غاَيح، ئاشاْػٌ 

جاَباظ، َىَتاظ ذُيسَضٍ، عىمسإ َىؾيت، ئًرػإ َىؾيت، ذلًَسئ تُٖا، ذلُممُز تُٖا، َىيىز 
بًَداَيٌ، َريئاٍ ظيالٌْ، ئُضغُالٕ ضَمحإ، ضيَباظ ذاجٌ، عُطًس خىضؾًس، جىاًََط ذلُممُز، ّ.غىظإ 

 طُضزٍ.
تابًاٌْ قؤْاغٌ خىيَٓسٌْ باآل، بُتايبُتٌ )ئًػُاعًٌ باظياض، ؾىإ غىثاؽ بؤ ٖاوضِيًَامن يُ قى -

 محُزََني تُٖا، ذلُممُز غُباح ، غتاض ؾًَذ(.
غىثاؽ بؤ )ث.ّ.ز.ععايسئ ذلُممُز ئَُني ئًػُاعًٌ( نُ يُ ثىختٍُ عُضَبٌ و، )ّ.ًَٖطف خًًٌ -

 ضواْسظٍ( نُ يُ ثىختٍُ ئًٓطًًعيُنُ ياضَُتًإ زاّ.
ين بٌَ غٓىوضّ بؤ ناضَُْسَ بُضِيَعَناٌْ ُٖضيُى يُ نتًَبداُْناٌْ ) ظاْهؤ و طؿيت( ضيَعو ثًَعاًْ -

 ُٖويًَط، غًًَُاٌْ، نُضنىى، زٖؤى، ُٖضوَٖا نتًَبداٍُْ نؤيًصٍ ئُزَبًات و بُؾٌ ًََصوو.
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 ثَيػةكي
  -1918، باغٌ باضوزؤخٌ ضِاًَاضٍ ُٖويًَط زَنات، يُ غاآلٌْ ًَْىإ )تؤشيُٓوَيُ ئُو
ا، ُٖوَيًَهُ بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُ خاَيًَهٌ وَضضُضخاٌْ ططْطٌ ًََصوويٌ، نُ (ز1926

و ُٖويًَط بُ تايبُتٌ ثًايسا تًَجُضٍِ. يُو َاوَيُزا ُٖويًَط يُطٍَُ  طؿتًٌْاوضُنُ بُ 
و ضاضَْىوغػاظ تًَجُضِبىو،  باؾىوضٍ نىضزغتإ بُ قؤْاغًَهٌ ُٖغتًاض زيهُّْاوضُناٌْ 

تٌ ضُْس غُزٍَ عىمساًًُْنإ ًَٖٓطاو ًَٖعيَهٌ ْىيٌَ زاطريناض تًايسا نؤتايٌ بُ زَغُآل
ٖاتُ ْاوضُنُ، نُ خؤٍ يُ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ زَزؤظيُوَ. يُ ئُجناٌَ غًاغُتُناٌْ ئُو 
زَغُآلتُو ئُو ناضزاُْواٍُْ يًٌَ نُوتُوَ، ُٖويًَطو ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ بُ ضَِوؾًَهٌ 

وٍ ؾىئَ ثُجنٍُ يُغُض ُٖيىَُضجٌ زاٖاتىوٍ ؾاضَنُ ًََصوويٌ طىظَضيإ نطز، نُ بُ تُوا
 بُجًًََٗؿت. 

بابُتُ يُ ضِاغتًسا بؤ ضُْس ٖؤناضيَو زَطُضِيَتُوَ، يُواُْ  ئُوزَغتًٓؿاْهطزٌْ 
ٍ ئُنازميٌ تايبُت بُّ َاوَيٍُ ًََصووٍ ُٖويًَط. ئُطُضضٌ ضُْس وتاضو تؤشيُٓوَزَطٌُُْ 

ؾًَهٌ ًََصووٍ ُٖويًَط، يإ اليًَُْهٌ ًََصووَنُيإ ْىوغًًَٓو يُّ بىاضَزا ْىوغطاوٕ، نُ بُ
خػتؤتُضِوو، بُآلّ ًَٖؿتا ظؤض اليٌُْ ًََصووٍ ُٖويًَط، بُ ؾاضاوَيٌ َاوَتُوَ، يإ 

يُ ُٖوٍَ زَزات بُ ثؿت بُغنت تؤشيُٓوَ ئُوضَُِْٖسَناٌْ بُ تُواوٍ ئاؾهطا ُْبىوٕ. بؤيُ 
باضوزؤخٌ ُٖويًَط  طؿتًٌو ويَُٓيُنٌ  نُيًَٓاُْ ثطِبهاتُوَ ئُوبُ غُضضاوٍَ ضَِغُٕ، 
تا يُناليٌ بىوُْوٍَ نًَؿٍُ َىغٌَ. نُ  يُنَُني جُْطِ جًٗاِْبهًَؿٌَ يُ َاوٍَ زواٍ 

يُ ضِاغتًسا بُ َاوٍَ طىاغتُٓوَ زازَْطيَت يُ ًَْىإ غُضزٌََ عىمساٌْ و زاغُثاٌْ 
 يُ باؾىوضٍ نىضزغتإ زا.  عًَطامٌ ذهىوَُتزَغُآلتٌ 

نُ تًُْا ؾاضٍ ُٖويًَطو زَوضوبُضَنٍُ زَططيَتُوَ، ُْى تؤشيُٓوَيف غٓىوضٍ جىططا
خؤٍ بُزووض زَططيَت يُ باغهطزٌْ وضزَناضٍ  يًَتؤشتُواوٍ يًىاٍ ُٖويًَط، ُٖضبؤيُ 

ضِووزاوٍ زَظُضَناٌْ غُض بُ ُٖويًَط، وَى نؤيُو ضَِواْسظ، َُطُض ئُو ضِووزاواُْ ضِاغتُوخؤ 
 نُ يُّ باضَزا باغًإ يًَىَ زَنات. ثُيىَْسيًإ بُ ؾاضَنُ ُٖبًَت،

بُؾٌ يُنُّ تُضخإ نطاوَ بؤ ثىختُيُنٌ  ؛نُ يُ ضىاض بُف ثًَهسيَتتؤشيُٓوَ
غُضَتازا ثًَطٍُ  زَزضيَت  يُ ، تًايسا ُٖو1918ٍَُٖويًَط بُض يُ غاَيٌ  طؿتًٌباضوزؤخٌ 

ًَهٗاتٍُ جىططايف ؾاضَنُ زياضٍ بهطيَت، يُطٍَُ ئاَاشَزإ بُ ضَِوؾٌ ئاوُٖواو و ث
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اُْ ئُوضَِوؾٌ ئاوَزاٌْ ؾاضَنُ، نُ َُٖىو  زيهُفخانُنٍُ و شَاضٍَ زاًْؿتىوإ، زوا
 يُنَُسا خؤيإ زَبًُٓٓوَ. تُوَضٍيُ 

بُؾُيُ، بُ ؾًَىَيُنٌ خًَطا باضوزؤخٌ ُٖويًَط يُ ضِووٍ  ئُوزووٌََ  تُوَضٍُٖضضٌ    
تٌ ٖاتين زَغُآلتٌ ًًُْضؤ ُوَ بُض يُ زاطريناضٍ بُضيتاٌْ زَخاتُضِوو، تًايساغًاغًً

عىمساٌْ بؤ ْاوضُنُ، غًاغُتُناٌْ و ًَُالًٌَْ يُطٍَُ ًَٖعَناٌْ ْاوضُنُ، 
ناضيطُضيًُناٌْ بؤ غُض ُٖويًَطو نؤتايًُناٌْ ضِؤشطاضٍ عىمساٌْ يُ ُٖويًَط تا ٖاتين 
زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ، باغًإ يًَىَزَنطيَت. ئاَاشَزإ بُ اليٌُْ ناضطًَطٍِ ؾاضَنُ و 

بُؾُ يُخؤزَططيَت، تًايسا بُ  ئُو زيهُُّنٌ تُوَضيبُؾبىوٌْ يُنُ ناضطًَطِيًُنإ، زا
و ططْطٌ خؤٍ يُ زَغتساوَو نطاوَتُ قُظايُنٌ غُض بُ  زياضزَنُويَت، نُ ُٖويًَط ثًَطُ

. ُٖضوَٖا ضَِؾتاضٍ ؾُضَاْبُضاٌْ عىمساٌْ يُ ؾاضَنُ تًؿهٌ زَخطيَتُ غُض. ُٖض نُضنىوى
زَبًَت، نُ  زيهُُنٌ تُوَضياليٌُْ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ  بُؾُزا ئُويُ ضىاضضًَىٍَ 

و  و ضَِوؾٌ نؿتىناٍَ، زابُؾبىوٌْ ظَويًُنإ، ثُيىَْسٍ جىتًاض تًايسا ئابىوضٍ ُٖويًَط
خاوَٕ ظَوٍ، ئاشََيساضٍ، باظضطاٌْ و ثًؿُطُضٍ يُ ؾاضَنُ باغًإ يًَىَزَنطيَت. يُ زواٍ 

يُتٌ، ثًَهٗاتٍُ ئايين و ئُتًٓهٌ و ضًُٓنإ. نؤَُآل َف خػتُٓضِووٍ ضَِوؾٌئُو
ٔ ئُو اليُْاُْ زَبٔ، سيهُّبَُٓاَيُناٌْ ؾاضَنُ، ططْط زياضزيهُئُٖضوَٖا ٖؤظَنإ و 
 بُؾُ زَخطيَُٓضِوو.    ئُو تُوَضٍنُ يُ ضىاضضًَىٍَ زوا 

يُ بُؾٌ زووًََؿسا نُ يُ شيَط ْاوٍ )زاطرينطزٌْ ُٖويًَط يُاليُٕ بُضيتاًْاو 
بؤ ُٖويًَطو ثطؤغٍُ غُثاْسٌْ  بُضيتاًًُْنإ(َ، باؽ يُ ٖاتين زاًْؿتىوإيَػيت َُٖيى

 تُوَضٍبُؾُ غٌَ تُوَضَ يُ خؤزَططيَت، يُ  ئُوزَغُآلتًإ بُغُض ؾاضَنُ زَنطيَت. 
و نؿاُْوٍَ ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ  تٌ ٖاتين زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ بؤ ُٖويًَطًًُْضؤ ؛يُنُّ

ؽ يُ ثًازَنطٌْ غًاغُتُناٌْ ئًساضٍَ بُضيتاًْا يُ ؾاضَنُ زَخطيَتُضِوو. ُٖضوَٖا با
زَنطيَت، نُ بَُُبُغيت غُثاْسٌْ زَغُآلتُنٍُ ططتبىيُبُض. زيػاُْوَ ئُو ضِيَىؾىيَٓاُْ 

و نُغايُتًًُ زياضَناٌْ  يُ َُٖبُض ٖؤظَناٌْ ْاوضُنُ بُضيتاًًُْنإبُزياضزَخطئَ، نُ 
ُٖويًَط بُضاَبُض  زاًْؿتىواٌْووًََـ َُٖيىيَػيت ز تُوَضٍُٖويًَط بُناضيإ ًَٖٓاوَ. يُ 

نُ بؤ زشايُتٌ نطزٌْ  مجىجىوآلٍُْزاطريناضٍ بُضيتاٌْ ئاَاشٍَ بؤ زَنطيَت، يُطٍَُ ئُو 
بُضيتاًًُْنإ غُضيإ َُٖيسا، يُواُْ شَاضَيُى يُ ُْياضٍ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ زَوضٍ 

نؤبىوُْوَ، بؤ زشايُتٌ نطزٌْ  ططوثُنٍُ )ضَِؾًس ئاغا( و )عُيٌ ثاؾا زؤغطََُضٌ(
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بُضيتاٌْ يُطٍَُ  غًاغًٌ. ُٖضوَٖا باؽ يُ باضططشيًُناٌْ ًَْىإ ئُؾػُضٍ بُضيتاًًُْنإ
بُؾًَو يُ زظَيًُنإ زَنطيَت، يُطٍَُ تًؿو خػتُٓغُض ًَٖطؾهطزُْ غُض قاؾًٍَُ ئًٓطًًع 

ُٕ زَغُآلتٌ ئًٓطًًعَوَ. يُ ُٖويًَطو زواتط يُ غًَساضَزاٌْ ئُجناَسَضاٌْ ئُو ًَٖطؾُ، يُ الي
 تُوَضٍزا ْاوضُنٍُ ططتىوَتُوَ يُ 1920ئُو باضططشياٍُْ، نُ يُ غاَيٌ  زيهُيُاليُنٌ 

غىضضٌ و  ،غًًٌََُ بُؾٌ زووَّ باؽ زَنطئَ، نُ بُٖؤٍ بُضخىزاٌْ ٖؤظَناٌْ خؤؾٓاو 
 ئُوٕ طُضزيًُنإ زضوغت بىوٕ، يُطٍَُ ْائاضاًًَُنإ يُ ضَِواْسظو نؤيُ، زواتط يُاليُ

ٖؤظاُْوَ ُٖويًَط بُ تىوْسٍ طَُاضؤ زَزضيَت و ُٖضَِؾُ يُغُض ئًساضٍَ بُضيتاٌْ و خىزٍ 
يُ ُٖويًَط زضوغت زَبًَت. ُٖضوَٖا ُٖوٍَ زَزضيَت باؽ يُ ضؤًًُْتٌ  غًاغًٌئُؾػُضٍ 

ئاضاّ بىوُْوٍَ ضَِوؾُنُو طُضِاُْوٍَ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ بؤ ْاوضُ ئاظاز نطاوَنإ بهطيَت. 
ٍَ ئاَاشَزإ بُ نُغايُتٌ و ئُو ٖؤظاٍُْ، نُ ثؿتطريٍ و بُضططيإ يُ َاُْوٍَ يُطُ

 زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ زَنطز.

نطزْسا(،  عًَطاماُْ يُشيَط ْاوًْؿاٌْ )َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُ بُضزَّ ثطؤغٍُ بُ ئُوزواٍ 
يُنُّ  ضٍتُوَبهات،  زَزات باؽ يُ غٌَ تُوَض ُٖوٍَ يًَتؤشبُؾٌ غًًَُّ زَغت ثًَسَنات، 

و زاْاٌْ )َُيًو  عًَطامٌ ناتٌ ذهىوَُتتُضخاْهطاوَ بؤ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُ َُٖبُض 
ئًساضٍَ بُضيتاٌْ  غاتىغُوزايًهطزِْتٌ ًًُْؾًػٍُ(، نُ يُ ضِيَطٍُ ضاثطغًُوَ زاْطاوَو ضؤ

يُ ؾاضَنُف ضووْهطاوَتُوَ. ئُو غُضزاُْف باؽ زَنطيَت، نُ )َُيًو ؾُيػٍَُ( بؤ 
جاض بؤ ؾاضٍ ُٖويًَط ئُجناًَسا، نُ زَنطيَت بًًَنَي ُْٖطاويَو بىو بؤ بُضقطاضبىوٌْ يُنَُني 

زاَُظضاْسٕ، وَى يُنَُني  ئُجنىوٌَُْيُ ؾاضَنُ. ثًَهًَٗٓاٌْ  عًَطامزَغُآلتٌ 
زاَُظضاوٍَ ياغازاْإ و ضؤًًُْتٌ ئُجناَسإ و بُضِيَىَضىوٌْ َُٖيبصاضزُْنإ يُ ُٖويًَط 

بُؾُ باغًإ يًَىَزَنطيَت. يُطٍَُ  ئُوزووٌََ  تُوَضٍت، نُ يُ زَبًَزيهُ بُؾًَهٌ 
ُ و ضِؤَيًإ يُو يًَصْاٍُْ، نُ يُ ئُجنىوَُْئاَاشَزإ بُ ئُْساَاٌْ ُٖويًَط يُو 

ُنُ ثًَهٗاتبىوٕ. ُٖضوَٖا َُٖيىيَػيت ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط غُباضَت بُ نؤََُيًَو ئُجنىوَُْ
وَى نًَؿٍُ َىغٌَ و ئاشاوَنٍُ ؾاضٍ  ؛ىَ زَنطيَتثطغٌ ططْطٌ ئُو غُضزََُ باغًإ يًَ

َُٖإ بُؾسا باؽ يُ ثًَطٍُ ُٖويًَط يُ  زيهُُّنٌ تُوَضي. يُ 1924ٌ غاَيٌ نُضنىون
نًَؿٍُ َىغٌَ زَنطيَت، تًايسا ُْٖطاوَناٌْ ُٖض يُى يُ اليٌُْ بُضيتاٌْ و عًَطام 

باؽ زَنطئَ.  زاًْؿتىوإغؤظٍ بؤ ضِانًَؿاٌْ  زيهُيُاليُى و ُٖوَيُناٌْ تىضنًا يُاليُنٌ 
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و ناضَناٌْ يُ ُٖويًَطو َُٖيىيَػيت نُغايُتٌ و  صُْنُتٌ ٖاتين يًًًَُُْٖضوَٖا  ضؤ
 ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط، غُباضَت بُّ ثطغُ يُّ تُوَضَزا زَخطيَُٓ ضِوو.

يُ يُشيَط ْاوًْؿاٌْ )ثًَطٍُ ُٖويًَط يُ بعاظٌ ضظطاضخيىاظٍ تؤشيُٓوَ ئُوبُؾٌ ضىاضٌََ 
ضُْسئ نؤََُيُو  يُنَُني جُْطِ جًٗاِْيسا(يُ، غٌَ تُوَضَ يُخؤزَططيَت، يُزواٍ نىضز

ضيَهدطاوٍ نىضزٍ ًَْٗين و ئاؾهطا غُضيإ َُٖيسا، نُ ُٖضيُنُيإ بُ ؾًَىاظيَو ُٖوَيٌ 
بُؾُ ُٖوَيسضاوَ ضؤَيٌ  ئُويُنٌَُ  تُوَضٍزَغتدػتين َاؾُناٌْ زَزا. يُ 
خبطيَتُضِوو. يُ  نىضزيًاُْو ضيَهدطاوَ  نؤََُيُ نُغايُتًًُناٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط يُّ

و ضيَهدطاوَ  نُزا باؽ يُ ضِؤَيٌ ُٖويًَط يُ نؤََُيُتؤشيُٓوَضىاضضًَىٍَ غٓىوضٍ 
ناٌْ ُٖويًَط بؤ ثاَيجؿيت و ثؿتطريٍ يُ جىويُنًُُنإ زَنطيَت. ُٖضوَٖا ضاالنٌ عًَطاق

تُٓوَناٌْ )ؾًَذ َُمحىز(و ٍ جًٗاٌْ زَخطيَتُضِوو. غُضَُٖيساٌْ بعووجىويُنُبعاظٌ 
زَبًَت، نُ يُّ بُؾُزا باغٌ يًَىَ  زيهُُنٌ تُوَضيثُيىَْسٍ ُٖويًَط بُّ بعووتُٓواُْ 

زَنطيَت. ُٖضوَٖا ئاَاشَ بُ َُٖيىيَػيت نُغايُتًًُناٌْ ُٖويًَط بُضاَبُض بُ 
بعووتُٓوَناٌْ ؾًَذ زَزضيَت، يُواُْ )عُيٌ َُمحىز نانُخاٌْ زظَيٌ(، جطُ يَُُف 

َيٌ )َُالؾُْسٍ( و )ئُمحُز عىمسإ( زَخطيَتُضِوو، نُ يُ ًَٖىضنطزُْوٍَ باضططشيًُناٌْ ضؤ
بًًٓىوياُْ. ٖاتين )مسهؤ ئاغاٍ ؾهاى( بؤ  عًَطامًَْىإ ؾًَذ و ئًساضٍَ بُضيتاٌْ و 
بُؾُ ثًَهسًًَََٖٓت، نُ تًايسا  ئُوغًًٌََُ  تُوَضٍْاوضٍُ بُذطنٍُ غُض بُ ُٖويًَط، 

زشٍ )مسهؤ( ُٖبىوَ زَخطيَُٓضِوو.   إ يُطٍَُ )مسهؤ( و ئُو ثًالٍُْ يُو طؿتؤطؤن زيساض
ْاوضُنُ، نُ بُ  َُٖإ تُوَضَزا باؽ يُ ُٖوَيُناٌْ )ئؤظزََري ثاؾا( زَنطيَت يُ ُٖض يُ

َُبُغيت طُضِاُْوٍَ زَغُآلتٌ تىضنًا خػتبىويُطُضِ. ُٖضوَٖا باؽ يُ ُٖوَيُناٌْ 
ٖؤظَناٌْ ْاوضُنُ، نُ بُ ٖؤٍ ئُو ثُيىَْسيًاُْوَ  زَنطيَت بؤ ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ غُضؤى

 غُضؤنُناٌْ زظَيٌ زووض زَخطيَُٓوَ.  زياضزيهُئيُاليُٕ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ زوو يُ 
 بُناضٖاتىوٕ، بَُيطُْاَُ و ضَِغُٕ غُضضاوٍَ ضُْسئ يُتؤشيُٓوَ ئُو ئُجناَساٌْ بؤ
وَضططتين ظياتط يُو  ططؾيت ُْبىوٌْ ئاغايـ ضِيَطط بىو يُ بُضزَّ غىوز بُآلّ

اٍ ئُوٍَ بَُيطُْاَاٍُْ، نُ يُ بُغسا ُٖٕ، بُتايبُتٌ نُ ُْٖسيَهًإ تاآلٕ نطاوٕ. غُضَضِ
ُْيتىاٌْ غُضزاٌْ زَضَوٍَ وآلت بهات، بُتايبُتٌ زَغيت بُ ئُضؾًؿٌ بُضيتاٌْ  يًَتؤش

 نُ زَطُياْس.تؤشيُٓوَبُ  زيهُّطىَإ خعَُتًَهٌ ظيا بطات، نُ بٌَ
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 بَُيطُْاَُ بًَطىَإ. ظَأْ ؾطَ و َُُٖضُؾٔ يُتؤشيُٓوَ ئُو غُضضاوَناٌْ
)زفرت  يُواُْ ًََصوويًُوَ، بايُخٌ ضِووٍ يُ زئَ غُضضاواُْ ئُو غُضووٍ يُ ؾُضًًَُنإ

باؾٌ غُباضَت بُ ئاغيت ئاوَزاٌْ ُٖويًَط  ظاًْاضيٌنُ  غذى االغاغٛ طاب٘ ه٘ا١ اضبٚى(،
 بَُيطُْاٍَُ ضُْسئ يُ غىوز ُٖضوَٖا ًََٖٓطيَت.تًَسايُ، نُ بؤ يُنَُني جاضَ بُناض ز

 غُضضاوٍَ نُ بُضيتاٌْ، زَضَوٍَ وَظاضَتٌ بَُيطُْاَُناٌْ بُتايبُتٌ وَضطرياوَ، بُضيتاٌْ
 ئُوَؾسا يُطٍَُ بُآلّ. بُناضزًََٖٓطئَ جاضَ يُنَُني بؤ بُؾًَهًإ ثطِبايُخٔ، و ططْط
 ئُو يًَُْى. بهطيَت بَُيطُْاَاُْ ئُو ًَْى ًُناٌْظاًْاضيً يُطٍَُ َاََُيُ وضزٍ بُ زَبًَت

َؤضٍ( ياضيسَزَضٍ  ناثنت) يُواُْ بهُئ، ُْٖسيَهًإ بُ ئاَاشَ زَنطٍَ بَُيطُْاَاْسا
زا، باغٌ يُ ٖؤظٍ 1919يُ ُٖويًَط يُ زووتىيٌَ ضِاثؤضتًَهسا يُ غاَيٌ  غًاغًٌئُؾػُضٍ 

ًَىإ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ و زا يُ 1919ُْ نطزووَ، نُ يُ غاَيٌ ًزظَيٌ و ئُو باضططشي
ُٖويًَط  غًاغًٌزا،  نُ ئُؾػُضٍ زيهُزظَيًُنإ ٖاتؤتُ ئاضاوَ. ُٖضوَٖا يُ ضِاثؤضتًَهٌ 

 طؿتًٌزا بُضظٍ نطزؤتُوَ، ضَِوؾٌ ؾاضَنُ بُؾًَىَيُنٌ 1920يُغاَيٌ  )ناثنت ٖاٍ(
 ُناٌْ ًَْى ئُو  ضِاثؤضتُ ططْط و ثطِ بايُخٔ.ظاًْاضيًخطاوَتُضِوو. 

 يُ بَُيطُْاَُنإ ثاضاغتين ًْؿتًُاٌْ ََُيبُْسٍ بَُيطُْاٍَُاُْ يُ ُْٖسيَو جطُ يَُ
زَقٌ ضِاثؤضتًَهٌ )قبًح ُْؾئُت(،  يُواُْ وَضطرياوَ، (اه٘ثا٢ق سبفغ اه٘طين املطكع) بُغسا

يُغُض ُٖوٍَ و نؤؾؿُناٌْ بؤ  ظاًْاضيٌو تًايسا  نُ نىضزيَهٌ زاًْؿتىوٍ ُٖويًَطَ
عًَطام زَخاتُضِوو. غىوزيـ يُ  بُضشَوَْسيٌٍ َىغٌَ يُ يُناليٌ نطزُْوٍَ نًَؿُ

 وَضطرياوَ. َ ً٘غى ٍ)زاض اهلتب ٗ اه٘ثا٢ق (بَُيطُْاٍَُ 
 ثُضتىونٌ وَى بُناضًَٖٓطاوٕ، بَُيطُْاَُيٌ ثُضتىونٌ ضُْسئ اُْئُو غُضباضٍ    

 ُن (.ُٚٚٞطبتاضات ًّ كتاب امل٘قى ٗ كطك٘ن يف اه٘ثا٢ق اهعجٌا ًطاز، عوٛ خوٚى.ز)
 و ُٖويًَط بؤ بُضيتاٌْ زاطريناضٍ غُضَتاٍ يُخؤططتىوَ، عىمساٌْ بَُيطُْاٍَُ ضُْسئ

 وَضبطريئَ، ئاطايًُوَ بُ زَبًَت اُْظاًْاضيً ئُو بُآلّ زَخُُْضِوو، زاًْؿتىوإ َُٖيىيَػيت
)عبساهفتاح  نتًَيب ُٖضوَٖا. زَنُٕ ضِووزاوَنإ يُ باؽ اليُْططيًُوَ بُ ظؤض ضىْهُ

زَوَيَُُْسَ بُ بَُيطُْاٍَُ  ٗثا٢ق عّ اسبطكٞ اهقً٘ٚٞ اهل٘ضزٙٞ اهتشطضٙٞ(، اهب٘تاُٛ،
نُ تؤشيُٓوَو غىوزٍ باؾٌ بُ  ُٖويًَطططْط و ُْٖسيَو يُو بَُيطُْاَاُْ ثُيىَغنت بُ 

زاْػكٍُ  ظاًْاضيٌثاضت و ضِيَهدطاو و نؤََُيُنإ، نُ  تُوَضٍطُياْسووَ. بُتايبُتٌ يُ 
)غُملإ  ثُضتىونٍُيُطٍَُ  ويًَط يُو نؤَُآلُْ يُ خؤططتىوَ.غُباضَت بُ ئُْساَاٌْ ُٖ
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َف ئُوضيتاًْازا(، ُعُيٌ، نىضزغتاٌْ عًَطام يُ بَُيطُْاَُناٌْ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ ب
باف يُ باضٍَ ُٖويًَط زَخاتُضِوو. ُْٖسٍَ يُ نتًَبُ  ظاًْاضيٌضُْسئ بَُيطُْاٍَُ تًَسايُ، 

ئًٓطًًعٍ بُناضًَٖٓطاوٕ، نُ تًايسا ضُْسئ بَُيطُْاَُناٌْ بُضيتاًْـ بُ ظَاٌْ 
بُ ُٖويًَطَوَ ُٖيُ، وَى  ثُيىَْسيًإبَُيطُْاَُ يُ خؤزَططيَت، ُْٖسيَهًإ ضِاغتُخؤ 

(Iraq Administration Reports1914 – 1932.) 
ً٘غ٘عٞ ًصكطات اجملوؼ ) :وَى وَضطرياوَ ذهىًًَُنإ تؤَاضَ يُ غىوز ُٖضوَٖا

يُنًَهُ يُ ضاثهطاوَ ذهىًًَُ زاْػكُنإ، تًايسا ضِؤَيٌ  ، نُاهتأغٚػٛ اهعطاقٛ(
ْاوبطاو  ئُجنىوٌَُُْنٍُ تًَسا تؤَاض نطاوَ، ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَطيـ يُ ئُجنىوَُْئُْساَاٌْ 

ضِؤَيًإ ُٖبىوَ، َُٖيىيَػتًإ غُباضَت بُ زوا ثًَؿٗاتُناٌْ ئُو نات خطاوَتُضِوو. ُٖضوَٖا 
بايُر زاضٍ يُباضٍَ ضَِوؾٌ  ظاًْاضيٌٌ وَضطرياوَ، نُ غىوزيـ يُ غاَيٓاَُناٌْ عىمساْ

 ُٖويًَط يُ نؤتايٌ غُضزٌََ عىمساٌْ يُخؤططتىوَ.
غُضضاوَنإ  زيهُّ، اليًَُْهٌ تؤشيُٓوَ ئُوو ضِؤشْاَُناٌْ ٖاوضُضخٌ  طؤظاض

ثًَهسًََٖٓٔ، نُ بايُخًَهٌ يُنحاض بُضضاويإ ُٖيُ، ضىْهُ يُ ناتٌ خؤيسا باغًإ يُ 
، نُ يُ  إ نطزووَ. يُواُْ يُ َُٖىويإ يُثًَؿُوَ تط، ُٖؾتُْاٍَُ )َىقٌ(ضِووزاوَن

نؤتايًُناٌْ َاوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ عىمساٌْ يُ َىغٌَ زَضضىوَ. ظؤضجاض ضِووثُضٍِ ئُو 
ضؤشْاَُيُ بؤ ُٖواَيٌ ُٖويًَط تُضخإ نطابىو، ُٖضبؤيُ ئُو ضؤشْاَُيُ بايُخًَهٌ ططْطٌ 

يُ زواٍ زاطرينطزٌْ بُغسا زَضيإ  بُضيتاًًُْنإ)ايعطام(، نُ  ُٖيُ. ُٖضوَٖا ضِؤشْاٍَُ
يُغُض ضَِوف و ثُضَغُْسُْناٌْ ُٖويًَط بآلونطزؤتُوَ.  ظاًْاضيٌنطز، بُ َُٖإ ؾًَىَ 

تٌ ثًَؿىاظيهطزٌْ و ئُو وتاضٍَ نُ يُ ًًُْو ضؤ يُواُْ يُنُّ غُضزاٌْ َُيًو بؤ ُٖويًَط
ىَ ئُو ضِؤشْاَاٍُْ يُو غُضزََُ يُ غًًَُاٌْ نطز. بُ َُٖإ ؾًَ ثًَؿهًَؿٌؾاضَنُ 

زَضزَضىوٕ، ظؤض جاض ُٖواَيًإ يُغُض ُٖويًَط بآلوزَنطزَوَ، يُواُْ ضِؤشْاَُناٌْ )شيإ ، 
 شياُْوَ، باْط نىضزغتإ و ضِؤشٍ نىضزغتإ(.

يُو غُضضاواٍُْ نُ غىوزيإ يٌَ وَضطرياوَ، زيهُ اُْ يازاؾتُنإ بُؾًَهٌ ئُوثاف 
ًإ يازاؾتُناٌْ )ضَِؾًل ذًٌُ(يُ، نُ باؽ يُ ُٖوَيُناٌْ ئًٓطًًع يُ ُٖويًَط زياضزيهُيٓ

يُ زشٍ )ؾًَذ َُمحىز( و ضؤًًُْتٌ طُضِاُْوٍَ ؾًَذ يُ َىغٌَ يُ زواٍ نىؾتين )ؾًَذ 
ُٖويًَط زَخاتُضِوو.  زاًْؿتىواٌْيُغُض َُٖيىيَػيت  ظاًْاضيٌغُعًس(ٍ باونٌ زَنات و 

يُتًؿٌ ذُؾًس يُغُض ؾؤضِؾُناٌْ ؾًَذ َُمحىزٍ ذُؾًس(يـ   يازاؾتُناٌْ ؾًَذُٖضوَٖا )
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تٌ ًًُْباؽ يُ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُ َُٖبُض نىؾتين باونٌ )ؾًَذ َُمحىز(و ضؤ
ٖاتُٓوٍَ ؾًَذ بؤ غًًَُاٌْ و تًَجُضِبىوٌْ بُ ُٖويًَطزا زَنات. ئاَاشَف بُ ضِؤَيٌ )ئُمحُز 

غُضنطزٌْ نًَؿٍُ ًَْىإ )ؾًَذ َُمحىز( و عىمسإ(ٍ َىتُغُضِيؿٌ ُٖويًَط زَزات يُ ضاضَ
اُْ يازاؾتُناٌْ )ئُمحُز خىاجُ( يُ ئُوٌ عًَطام. يُثاٍَ ذهىوَُتاليٌُْ بُضيتاٌْ و 

زووتىيٌَ نتًَبُنٍُ )ضًِ زٍ( زا، نُ زَضباضٍَ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُبُضاَبُض )ؾًَذ 
 ظاًْاضيٌؤ ُٖويًَط وَ بًًَُُْمحىز( و ٖاتين ْىيَُٓضٍ نؤََُيٍُ ظاْػيت يُ غًًَُا

َف بايُخٌ خؤٍ ُٖبىو. ُٖضوَٖا غىوزيـ يُ )يازاؾيت ععَزئ ؾُيعٍ( ئُويُخؤططتىوَ، 
 وَضطرياوَ، نُ تائًَػتا بآلوُْنطاوَتُوَ.

 بايُخٌ ْاوضُنُ، يُ بُضيتاٌْ غًاغًٌ ئُؾػُضاٌْ يازاؾتُناٌْ و نتًَب اُْ،ئُو يُثاٍَ
 ئُو بُضثطغٌ ٖاونات بىوٕ، ضِووزاوَنإ ٌَٖاوغُضزَ ئُوإ ضىْهُ ُٖيُ، خؤيإ تايبُتٌ

 يف غِتاْ ٌٖ،.ئاض.زَبًًى) وَى زاَُظضابىوٕ، ُٖويًَط يُ نُ بىوٕ، ناضطًَطِياُْ يُنُ
 غُوزايإ بُئاطايًُوَ يًَتؤش زَبًَت بُآلّ(.  الئ بريَوَضيًُناٌْ الئ، ناثنت) و( ك٘ضزغتاْ
 بُضشَوَْسيٌ ئاضاغتٍُ بُ و خؤيإ سٍزي يُ ظياتط ْىوغًًُٓناًْإ ضىْهُ بهات، يُطَُيسا
 غُض ثطِشاوَتُ وضزٍ بُ ظؤض( ٖاٍ) يازاؾتُنٍُ َفئُو غُضَضِاٍ. ْىوغًىوَ خؤيإ

 ضؤًًُْتٌ و( 1920- 1918)بُضيتاٌْ زاطريناضٍ يُنٌَُ غاآلٌْ ضِووزاوَناٌْ
 وو،زَخاتُضِ ُٖويًَطيـ ْائاضاًًٍَُ ئُو و ٖؤظَنإ و نُغايُتٌ َُٖيىيَػيت و ناضَناًْإ

 تا ضىْهُ ضِووزاوَنإ، تُواونُضٍ زَبًَتُ( الئ ناثنت) زيهُفزوا. بًين بُخؤيُوٍَ نُ
 يُباضٍَ باف ظؤض ظاًْاضيٌ ْاوبطاو. زًًََََٓتُوَ ُٖويًَط يُ َىغٌَ نًَؿٍُ نؤتايٌ

( الئ) َُٖيىيَػيت ُٖويًَطو بؤ( ؾُيػٍَُ َُيًو) ٖاتين و( ؾُيػٍَُ) بؤ زَْطسإ ضؤًًُْتٌ
 ثًَؿٗاتُناٌْ زوايني و َىغٌَ نًَؿٍُ و ُٖويًَط و( ؾهاى مسهؤٍ) ٖاتُٓنٍُ بُ بُضاَبُض

 طؿتًٌزا وَى ذانٌُ 1920، نُ يُغاَيٌ ٗهػّ( . ئًٓحا )ئاضِْؤَيسزَخاتُضِوو َاوَيُ ئُو
) اهج٘ضٝ بُضيتاًْا يُ عًَطام بؤ يُنَُني جاض غُضزاٌْ ُٖويًَطٍ نطز، يُ نتًَيب 

يُ َُٖبُض ئُو ٖاتُٓو زيساضو نؤبىوُْوَناٌْ يُطٍَُ  باؾٌ ظاًْاضيٌزا، اهعطاقٚٞ(
نُغايُتًًُ زياضَناٌْ ؾاضَنُ باؽ نطزووَ، يُواُْ ئُو ضاوثًَهُوتُٓ زووقؤَيًًٍُ نُ 

 يُطٍَُ )ئُمحُز عىمسإ(ٍ و )خىضؾًس ئاغاٍ زظَيٌ( ئُجناٌَ زاوَ. 
يُ ضِيَطٍُ نُ، ًُٓوَؤظتيُواُْف ظياتط ُٖوَيسضاوَ ُْٖسيَو يُ بؤؾايًُناٌْ ًَْى 

بهطيَُٓوَ، نُ يُطٍَُ ئُواُْ ئُجناّ زضاوٕ، نُغىناضيإ  ئُجناَساٌْ ضُْس ضاوثًَهُوتًَٓو ثطِِِِِِِ
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َف يُبُضئُوٍَ ئُواٍُْ ئُوٖاوضُضخٌ ضووزاوَنإ بىوٕ و ضؤَيًإ تًايسا ُٖبىو، 
ُ يُو اْظاًْاضيًٖاوضُضخٌ ضِووزاوَنإ بىوٕ يُ شياْسا َُْاوٕ. زَنطيَت بًًَنَي ظؤضيَو يُو 

ضِيَطُيُوَ زَتىاْطٍَ يُ ؾُوتإ زَضباظيإ بًَت، بُآلّ يَُُٖإ ناتًؿسا زَبًَت بُوضزٍ 
 يُطَُيسا بهطيَت. غُوزايإ

اُْ ُْٖسيَو زَغتٓىوؽ، نُ تائًَػتا ضاث ُْنطاوٕ و بآلوُْنطاوُْتُوَ ئُوغُضَضِاٍ 
ُٕ )جُالٍ خسض( غىوزيإ يًَىَضطرياوَ، يُواُْ )ذُغُُْ ؾٍُ و ثُتٌ قُْاضَ( نُ يُالي

باؾٌ يُ باضٍَ نُغايُتٌ )ذُغُُْ ؾٍُ( و غىوتاْسٌْ قاؾًٍَُ  ظاًْاضيٌْىوغطاوَ، 
تٌ يُ غًَساضَزاٌْ يُطٍَُ زوو يُ ٖاوضِيَهاٌْ يُاليُٕ ًًُْو ضؤ ئًٓطًًع يُ ُٖويًَط

 بُضيتاًًُْناُْوَ تًَسايُ.
و غُضضاوإُْ، ئُ زيهُّو َاغتُض( بُؾًَهٌ  ْاٍَُ بآلوُْنطاوٍَ ظاْهؤيٌ )زنتؤضا

)خوٚى االتطٗؾٛ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ)اهعطاق( يف غِ٘ات االستالي نُ بُناضًَٖٓطاوٕ، يُواُْ 
دباٖ  ُٜٚٚٞ، اهػٚاغٞ اهربٙطاايعطًسعٌاض ٙ٘غف عبساهلل ُٖضوَٖا ) .(ٗ االُتساب اهربٙطاُٚني

ُويًَط ٍ 1920ٖنُ تًاياْسا باؽ يُ ْائاضاًًَُناٌْ غاَيٌ  1945- 1914عؿا٢ط اهعطاق 
 .  (زَنطيَت

نؤٍ ئُو غُضضاواُْ ثًَهسًََٖٓٔ، نُ يُ  زيهُّغُضضاوَ نىضزيًُناًْـ بُؾًَهٌ 
نتًَبٍُ بُ بؤٍُْ غُز غاَيٍُ  ئُونُزا غىوزٍ باؾًإ يًَىَضطرياوَ، يُواُْ تؤشيُٓوَ

بايُخساضٍ  ظاًْاضيٌزاَُظضاْسٌْ ؾاضَواٌْ ُٖويًَط زَضضىوَ بُ ْاوٍ )ُٖويًَط(، ضىْهُ 
ؾاضَ زَنُٕ  ئُوَت بُ ؾاضَنُ يُ خؤططتىوَو ْانطيَت ئُواٍُْ باؽ يُ ًََصووٍ غُباض

)ٖازٍ ضؾًس ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُطٍَُ ناضواٍُْ  ثُضتىونٌزَغتبُضزاضٍ بٔ. ُٖضوَٖا 
ؾاضَنُ  غًاغًٌباؾٌ غُباضَت بُ ضَِوؾٌ ئابىوضٍ و نؤَُآليُتٌ و  ظاًْاضيٌؾُيو(يـ 

ـ، يبًػتىَ(ٍ )َُويىز بًَداَيٌ( و.. وا ُٖويًَطّ وازيىَتًَسا باؽ نطاوَ. غٌَ بُضطُنٍُ )
 ًُناٌْغًاغًًبَُٓاَيُنإ و ثًؿُناضَنإ و ُْٖسٍَ ضِووزاوَ  زياضزيهُئنُ باؽ يُ 

ُٖويًَط زَنات بايُخٌ خؤٍ ُٖيُ، بُ تايبُتٌ نُ ْىوغُض ظاًًْاضيًُناٌْ ثاَيجؿت بُ 
 و ئُظَىٌْ زَوَيَُُْسٍ خؤٍ ْىوغًىوَ.  زمياُْ

)عُبسويطَِظام  عًَطاموَى زاْطاوَناٌْ ًََصووْىوغٌ  عُضَبًًُنإوَٖا ثُضتىونُ ُٖض
)اسساخ يُ غىوزيإ يًَىَضطرياوَ، يُواُْ وَُتؤشيٓ ئُوئُحلُغٌُْ( يُ زَوَيَُُْسنطزٌْ 

اسبسٙح(،  ػٚاغٚٛٞ اهعطاقٚٞ(، )تاضٙذ اهعطاق اهػٚاغٚٚعاقطتٔا(، )تاضٙذ االسعاب اه
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اُْ ئُونُ َُٖىو  ٚٞ(، )اهعطاق يف زٗضٜ االستالي ٗ االُتساب(،)تاضٙذ اه٘ظاضات اهعطاق
ُنإ تًَسايُ، ًغًاغًًبايُخساضيإ يُغُض َُٖيىيَػيت ُٖويًَط غُباضَت بُ ثًَؿٗاتُ  ظاًْاضيٌ

زاَُظضاْسٕ و ضُْس  ئُجنىوٌَُْيُواُْ زاْاٌْ )َُيًو ؾُيػٍَُ( و نًَؿٍُ َىغٌَ و 
)ز.كٌاي ًعٔط ٍ ُٖويًَط. بًَطىَإ ثُضتىونُناٌْ ئُو قؤْاغٍُ ًََصوو زيهُّبابُتًَهٌ 

زٗض اهؿعب اهلطزٜ يف اهج٘ضٝ اهعؿطّٙ اهعطاقٚٞ(، )كطزغتاْ يف غِ٘ات يـ وَنى )امحس(
بايُخساضيإ تًَسايُ غُباضَت بُ  ظاًْاضيٌ اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل(، )كطك٘ن ٗت٘ابعٔا(،

يُنَُني جُْطِ ط يَُاوٍَ و  ضَِوؾٌ نىضزغتإ و ُٖويًَ 1920ضِووزاوَناٌْ غاَيٌ 
ًُوَ. يُ ثُضتىونٌ غًًًََُإ ثاَيجؿت بُ ضُْس بَُيطُْاَُيُى باغٌ جًٗاّْ

ثُيىَْسيًُناٌْ ُٖويًَطٍ بُ بعووتُٓوَناٌْ )ؾًَذ َُمحىز( نطزووَ. بُضَُُٖناٌْ )ظوبًَط 
اٌْ نُ باؽ يَُاوَ جًاجًان )اضبٚى يف ازٗاضٓا اهتاضخيٚٞ(بًالٍ ئًػُاعًٌ(يـ بُ تايبُتٌ 

ًََصووٍ ؾاضَنُ زَنات، تا ٖاتين زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ يُ ضُْسئ جًَطُ بُناضٖاتىوَ. بُ 
(، نُ )تطاخ اضبٚى اهتاضخيَُٖٛإ ؾًَىَ ثُضتىونُناٌْ )ٖازٍ ضَؾًس ضاوؾًٌ( يُواُْ 

يَُُٖبُض ئًساضٍَ بُضيتاٌْ و ضَِوؾٌ ُٖويًَط زياضٍ زَنات،  زاًْؿتىوإتًايسا َُٖيىيَػيت 
 ض ٖاتىوَ. ظؤض بُنا

غىوزٍ يُ ضُْسئ غُضضاوٍَ ئًٓطًًعٍ وَضططتىوَ، نُ بايُخًإ  يًَتؤشجطُ يَُُف 
 نَُرت ًًُْ، يُواُْ:  زيهُيُ غُضضاوَناٌْ 

)A.L.Haldane, The Insurection Mesopotamia, Mudros TO 

Lausanne: Britishs Frontiers in West Asia)؛ (J.C Hurewitz,Diplomacy 

in the Near and Middle East ). 
ُٖضوَٖا ضُْس غُضضاوَيُنٌ عىمساٌْ غىوزيإ يًَىَضطرياوَ، بُتايبُتٌ بؤ باغٌ    

:)مشؼ اهسّٙ غاًٛ، قاً٘ؽ ضَِوؾٌ ُٖويًَط يُشيَط زَغُآلتٌ زَوَيُتٌ عىمساًْسا، يُواُْ
طبٚٞ باغٍ املِؿ٘ضٝ باهوػٞ اهع ُٚٚٞاالعالَ( . اهسغت٘ض)صبٌ٘عٞ اهق٘اُني ٗ اهتِعٌٚات اهعجٌا

و اليٌُْ ناضطًَطٍ زَوَيُتٌ  باؾٌ يُباضٍَ ئًساضَ ظاًْاضيٌئُو غُضضاوَيُ  اهسغت٘ض(.
 عىمساٌْ يُخؤططتىوَ. 

يُ بُخؿًىَ، تؤشيُٓوَناٌْ ًَْى طؤظاضَناًْـ غىوزٍ بُضضاويإ بُّ تؤشيُٓوَو  وتاض
 ظاًْاضيٌسا زَضضىوَ، تًاي يٌَ ( شَاض17ٍَبُتايبُتٌ وتاضَناٌْ طؤظاضٍ ُٖويًَط، نُ )

ًََصوويٌ ططْط يُباضٍَ ؾاضَنُ بآلونطاوَتُوَ، يُواُْ: )غُيس بُضظؤ ئُيُٓقًب 
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ذُزاز، َُال عُيٌ ئُؾُْسٍ ُٖويًَطٍ و  عُبسوآل)ز. ،ئُيطِوؾاعٌ، خاُْوازٍَ ُٖويًَط(
 غُوزايإئانازميٌ بُ ئاطُيًُوَ  يًَتؤشّ(. بُآلّ زَبًَت 1918نؤََُيٍُ تُعايٌ غاَيٌ  

هات، ضىْهُ ُْٖسيَهًإ يُ ظيَسَضِؤيٌ بٌَ بُف ْني. ُٖضوَٖا غىوزيـ يُ ُْٖسٍَ يُطَُيسا ب
اُْ ضُْسئ ئُوغُضضاوَ وَضطرياوَ، نُ يُغُض تؤضٍِ ئًٓتُضًَْت بآلونطاوُْتُوَ. غُضَضِاٍ 

يُ بُناض ٖاتىوٕ، نُ يُ يًػيت غُضضاوَنإ ئاَاشَيإ بؤ تؤشيُٓوَيُّ  زيهُغُضضاوٍَ 
 نطاوَ. 
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 يةكةم تةوةزي

 هةلووةزجي جوطسايف
 

سا َُٖيهُوتىوَ، نُ زَنُويَتُ ًَْىإ ُٖضزوو ؾطَواْيُ ْاوَضِاغيت زَؾتايًُنٌ  (1)ُٖويًَط
ضٍ ضِؤشُٖآلتٌ ؾااضٍ َىغاٌَ و   نًًؤَُتط يُ باؾىو (87) ًَْعيهٍُظيٌَ طُوضَ و بطىنُوَ، 

 ئاُو . (2)( نًًؤَاُتط ياُ نؤياُ زووضَ   76و ) نُضنىوىنًًؤَُتط يُ بانىوضٍ ؾاضٍ  (96)
ؾاضَ نُ يُ نؤتايًُناٌْ غاُضزٌََ عىمسااٌْ قُظاياُنٌ ثًَهاسًََٖٓا، غآىوضَنٍُ باُّ       

ًًٌََ ًَْىإ ؾًَىَيُ زياضٍ زَنطا. يُ الٍ بانىوضٍ قُظاٍ ضَِواْسظ بىو، نُ ضِووباضٍ بُغتؤضَِ ٖ
ُ ُٖضزووال بىو، يُ باؾىوضٍ ضِؤشُٖآلتًـ ُٖضيُى يُ قُظاناٌْ نؤيُو ضِا ُ   ًًْا  ٖاُبىوٕ، يا

بانىوضٍ ضِؤشُٖآلت و ضِؤشئاواف يُ ًَْىإ َىغٌَ و ُٖويًَط ظيٌَ طُوضَ ًًٌََٖ جًانُضَوَ بىو، 
 . (3)ٍ ثطزٍَ )ئاَيتىوٕ نؤثطٍ( ُٖبىوْاذًًُيُباؾىوضٍ ضِؤشئاواف 

ًَطاٍُ ئُغارتؤْؤًًَُوَ، زَنُويَتاُ غاُض ًًََٖاٌ زضَياصٍ )"        ُٖويًَط      58ياُضِووٍ ث
، نُ (4)(36° 14 23و )" 36° 7  53(و باظٍُْ ثاٌْ ) "44° 31 56( و  )"56°43
َف ناضيطااُضٍ باؾااٌ نطزؤتااُ غااُض نااُف و ُٖوانااٍُ يااُ ضِووٍ بُضٖااًََُٗٓاٌْ   ئااُو

                                           
ُ     ىغُباضَت بُ ضَِط - (1) زا٢رطٝ املعراض    : ضِيؿٍُ ْاوٍ ُٖويًَط بؤضىوٌْ جًااواظ ُٖياُ، ياُّ باضَياُوَ بطِواْا

؛ مجاي باباْ، اق٘ي امسرا١ املرسْ ٗامل٘اقرع    570، ًازٝ: اضبٚى) بػرتن(،  م1933، اهقآطٝ، 1االغالًٚٞ، ًر
 .  17، م 1989، بػساز ،2اهعطاقٚٞ، ط

 ؛20 -17، م 1987، ً٘قرى  1ٓاؾٍ خهط ازبِابٛ، ًسِٙٞ اضبٚرى/ زضاغرٞ يف دػطافٚرٞ اسبهرط، ط     - (2)
، 1اقتكرازٙٞ ٗ عٌطاُٚرٞ، ط   -عبساهباقٛ عبسازبباض اًني، اهتذسٙرس اسبهرطٜ هقوعرٞ اضبٚرى/ زضاغرٞ ادتٌاعٚرٞ      

 . 57، م1985ًطبعٞ داًعٞ امل٘قى، ً٘قى،

َ، 1889ضًٗرٛ/   1306، ًٔطاْ ًطبعرٞ غرٛ، اغرتاُب٘ي    2العالَ، ًر مشؼ اهسّٙ غاًٛ، قاً٘ؽ ا - (3)
ؾُيػاٍَُ  ؛ 319ص ٓر،ً٘قى ٗالٙر  ًطبعرٞ غرِسٖ باقوٌؿرسض،     1312؛ غاهِاًٞ ٗالٙت امل٘قى، 821م 

 . 17ٍ ،2004، زَظطاٍ ئاضاؽ، ُٖويًَط، 1زَباؽ )وَضطًَطِإ(، نىضزغتإ يُ ضاثهطاوَ عىمساًًًُْناْسا، ض

( ضغاهٞ ًادػتري، 2004- 1985، تػري اغتعٌاالت االضض يف ًسِٙٞ اضبٚى )امحس كان ُٕٓ٘ ض عبساهلل - (4)
 .7، م 2006اضبٚى،  -كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ
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يَط ناضيطاُضٍ ئااو و ٖاُواٍ    ئااو و ُٖواناٍُ ياُش    طؿتًٌ. بُ ؾًَىَيُنٌ (1)نؿتىناَيُوَ
، نُ ٖاويين وؾو و طُضَُ و باضإ باضيًٓـ وَضظياُو ظيااتط ياُ    (2)زَضياٍ ْاوَضِاغت زايُ

 .   (3)ًْىٍَ ظغتاٌْ غاَيسا زَباضيَت
خىزٍ ؾاضَنُف بطيتًُ يُ زَؾتايًُنٌ َاّ ْاوَْس، ضِووَنٍُ باُضظوْعٌَ تًَساياُو      

َيُ يُ ًَْىإ ْاوضٍُ ضًا غاازَنإ ياُ باانىوضو    ْاغطاوَ بُ زَؾت، نُ ْاوضُيُنٌ طىاظضاو
، بُواتاياُنٌ زيهاُ بُؾاٌ باؾاىوضو     (4)ْاوضٍُ زَؾتُ تُختاُنإ ياُ باؾاىوضٍ ضِؤشئااوا    

 .(5)ضؤشئاواٍ ؾاضَنُف ُٖض بُ زَؾت زَوضَ زضاوَ
زَؾتُ نُ يُ باانىوضَوَ زؤَياٌ بُغاتؤضَِ و ياُ ضِؤشُٖآلتاُوَ زؤَياٌ ؾاُيػُو ياُ          ئُو

طىى زَوضَياْساوَ، يُ بانىوضٍ ضِؤشئاواو ضِؤشئاوايؿًُوَ ظيٌَ طُوضَ ُٖيُ. باؾىوضيُوَ ظيٌَ ب
( نًًؤَااُتطو 85ّ( يااُ ئاغاايت ضِووٍ زَضياااوَ بااُضظَو زضيَصيًُنُيؿااٌ ) 500 – 300)

 .(6)( زؤمن1990000ُ( نًًؤَُتطَو ضِووبُضَنُؾٌ ْعيهٌ )35ثاًًُْنٍُ )
 و قىضِ و زاثؤؾطاوَ بُ ًْؿتٌُْ ظبط ثًَهٗاتىوَ، نُ ؾطَوإزَؾيت ُٖويًَط يُ ذُوظيَهٌ 

و زؤَيًَهٌ تُغهًؿٌ ُٖيُ بؤ زابُؾهطزٌْ ئاو يُ ًَْاىإ   ْعَُ و و مل، ضِووَنُؾٌ بُضظ ضُو

                                           
 .20ٖاؾِ اجلٓابٌ، ّ.ؽ، ص  - (1)

 .101، م 1997(، زٓ٘ن، 64اظاز ضبٌس اًني اهِقؿبِسٜ، ًِار اقوٍٚ كطزغتاْ اهعطاق، ًتني"صبوٞ"،ع ) - (2)

غًًَُإ عُبسوَيآل ئًػُاعًٌ، تايبُمتُْسيًُناٌْ باضإ يُ ُٖضيٌَُ نىضزغتاٌْ عًَطاقسا، بآلونطاوَنااٌْ  -( 3)
 . 119، ٍ 2006، غًًَُاٌْ، 1غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ نىضزغتإ، ض

ؾاًهطزُْوَيُنٌ جاىططايف باؤ زابُؾابىوٌْ زاًْؿاتىإ و ناضيطاُضٍ يُغاُض         فاطٌٕ قازض ًكرطفٟ،  - (4)
 .9، ٍ 2008، ُٖويًَط، غُآلذُزئُْخؿٍُ بُٓضَِتٌ ؾاضٍ ُٖويًَط، ْاٍَُ َاغتُض، نؤيًصٍ ئازاب/ظاْهؤٍ 

 .37، م 1948، بػساز، 1ك٘ضزْ ٓػتع، االغؼ اهطبٚعٞ زبػطافٚٞ اهعطاق، ت:داغٍ ضبٌس اشبوف، ط - (5)

ك٘ضزغتاْ/ زضاغٞ تطبٚقٚرٕ اافعرٞ    ضبٌس عبساهلل اهؤُ٘ٛ، اهتشوٚى ازبػطايف هالغتٚطاْ اهطٙفٛ يف اقوٍٚ -( 6)
 .55 – 53، م م 2002اضبٚى،  -اضبٚى، اططٗسٞ زكت٘ضاٖ، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ
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هاطزٕ و ئاوَزاْهطزْاُوٍَ   ؾطَواْْاوضُ زَؾاتايًُ زَضؾاُتٌ    ئُو. (1)ظيٌَ طُوضَ و بطىونسا
 . (2)َؾتًَهٌ نؿتىناَيٌ بُثًتُؾاضَنُ زَضَِخػًَينَ، ُٖضوَٖا خىزإ ئاوٍ شيَط ظَوٍ و ثًَس

 ئاُو بُضظايًُناٌْ قُضَضىؽ، نُ ظجنريَيُناُ ياُ ظوضط و تاُالٕ، زَنُويَتاُ ضؤشئااواٍ      
( نًًؤَُتط يُ خاَيٌ بُيُى طُيؿتين ظيٌَ بطىوى و ضِووبااضٍ زجًاُ   50) ًَْعيهٍُزَؾتُ، 

ُ    87475زووضَ. بُضظيُنُيإ زَطاتُ ) ضَ ئاُو  ( َُتط يُغُض ئاغايت زَضياا، زواتاط بُضَبا
( َُتط يُغاُض  300) ًَْعيهٍُظجنريَيُ بُضَو بانىوضٍ ضِؤشُٖآلت ؾؤضِزَبًَتُوَ، تا زَطاتُ 

ئاغيت زَضيا يُالٍ ؾاضؤضهٍُ طىَيِط، ناُ زَنُويَتاُ غاُض ظَياٌ طاُوضَ. ياُ ضِؤشٖاُآلتٌ        
)قُضَضىؽ(يـ يُ ضِووٍ يًَص بىوُْوَ، ْاوضُنُ زَبًَتُ زوو بُف؛ بُؾٌ بانىوض باُضَو ظيَاٌ   

ت )زَؾيت ؾَُاَو(، بُؾُنٍُ باؾىوضيـ ثًَاٌ  زيهَُّ ؾؤضِ زَبًَتُوَ و ثًٌَ زَطىطُوض
ت )زَؾيت نُْاسيَٓاوَ(. ٖاُضزوو بُؾاُنُف باُ ضاُْس ظوضط و بُضظايًاُنٌ       زيهُّزَطى

ّ بطىوى يُ زَؾايت ٖاُويًَط جًازَبٓاُوَ، ثًًَاإ زَطى     ت )ظووضطاُظضاو(. )زَؾايت   زيهاُ
( نًًؤَاُتط ثااٌْ و   23ؽ( و )ظووضطاُظضاو(، ناُ )  نُْسيَٓاوَ(ف زَنُويَتُ ًَْىإ )قُضَضى

( نًًؤَُتط زضيَصيُنُيُتٌ، بُآلّ تُثؤيهُناٌْ )ظووضطُظضاو( ظجنريَيُنٔ ياُ باغاو و    50)
ًَط جًازَنُْاُوَ. ياُالٍ          تُالٕ، يُالٍ باؾاىوضٍ ضِؤشئااوا )نُْاسيَٓاوَ( ياُ زَؾايت ٖاُوي

زَؾتُٕ، )ضًاٍ زيَاسَوإ(   ئُووضٍ ضِؤشُٖآلتًؿُوَ زؤَيٌ )بُغتؤضَِ(و )ضًاٍ زيَسَوإ( غٓى
( َُتطَ يُ ئاغيت ضِووٍ زَضيا و يُ بانىوضيؿُوَ ُٖضزوو ضًاٍ ثريَاّ 1245بُضظيًُنٍُ )
 .(3)زَؾتُٕ ئُو( َُتط يُ ئاغيت ضووٍ زَضيا بُضظٕ، غٓىوضٍ 1475و غُؾني نُ )

ٍَ ئاُو ، قُآلو خىاضَوٍَ قُآليُ، ناُ  ثًَهٗاتىوَ غُضَنًٌؾاضٍ ُٖويًَط يُ زوو بُؾٌ 
ٔ .  قاُآل  (4)زوايٌ )نىضتُى(ٍ ثاٌَ زَطاىتطا   ّ و زيَطيٓ زياضزيهاُي ٔ ًَُٖااٍ ؾااضٍ   سيهاُ

ُٖويًَطَ، زَنُويَتُ ْعيو ْاوَضِاغيت ؾاضَنُ، تًَهطِاٍ بُضظيُنٍُ يُ ئاغيت ضِووٍ زَضيااوَ  

                                           
، 1973ؾاكط خكبان، اهعطاق اهؿٌاهٛ/ زضاغٞ هِ٘اسٕٚ اهطبٚعٚٞ ٗ اهبؿطٙٞ، ًطبعرٞ ؾرفٚق، بػرساز،     -( 1)

 .42م

 .86، م 2003اقتكازٙٞ، اضبٚى،  –افٚٞ خوٚى امساعٚى ضبٌس، اضبٚى/ زضاغات زمي٘غط -( 2)

 .17ز.ٓاؾٍ ازبِابٛ، َ.ؽ، م  - (3)

زا، 1894- 1887ويالياُتٌ َىغاٌَ ياُ غااآلٌْ      يُباضٍَؾُيػٍَُ زَباؽ، ضُْس ظاًْاضيًُنٌ زَطُُٕ  -(4)
 . 126، ٍ 1999ثايعٍ (، 4)ش"، طؤظاض"ُٖويًَط
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قاُآل ياُ غاٌَ     .(1)( َاُتط باُضظَ  25(َُتطَ، يُ ئاغيت ضِووٍ ؾاضَنُف )435) ًَْعيهٍُ
 :   (2)ُ(ثًَهٗاتىوًَ) غُضاٍ، تؤثداُْ، تُنً نًٌغُضَطُضَِنٌ 

ّ غُضاٍ: ْاوَنٍُ باؤ ئاُوَ زَطُضِيَتاُوَ، ناُ      -1 زاَاُظضاوَ ؾُضًًَاُناٌْ    ظؤضيٓاُ
( َااٍَ  176ياُ )  1922طُضَِنُ بُثًٌَ ئاَااضٍ   ئُو، شَاضٍَ َاَيُناٌْ (3)زَوَيُتٌ يًَبىو

 .(5)تُجًَبىوٌْ تًَسابىو( يُنٍُ ًْؿ328) ًَْعيهٍُ 1929و تا غاَيٌ  (4)ثًَهٗاتىوَ
زا 1929، بُآلّ يُ غاَيٌ (6)( َاٍَ ثًَهٗاتىو132َيُ )  1922تؤثداُْ: يُغاَيٌ  – 2
 ظيازٍ 

                                           
يف ًسِٙٞ اضبٚى/ زضاغٞ ذبوٚوٚٞ يف دػطافٚرٞ املرسْ،   هسّٙ عبساهلل اي ًسضؽ، االمناط اهػلِٚٞ أغاكاض بٔا - (1)

  ّ غُضضاااوَيُنٌ زيهااُ  ؛13، م 2003اضبٚررى ،  -ضغرراهٞ ًادػررتري، كوٚررٞ االزاب/ داًعررٞ قررالح اهررسٙ
عبرساهباقٛ اسبٚرسضٜ،   ّ زاْااوَ بطِواْاُ:   26.25ّ و يُ ئاغيت ؾاضَنُ 445ُنٍُ يُ ئاغيت زَضياوَ بُ ًبُضظي

اظاز درالي  (ّ يُ ئاغيت ضووٍ زَضياوَ زاْااوَ.  409بُضظٍ ؾاضَنُ بُ )ـ يزيهُغُضضاوَيُنٌ  ؛64َ.ؽ، م
ؾطٙف، ًِار ًِطقٞ اضبٚى/ زضاغٞ ًقاضُرٞ يف املِرار ااورٛ، اططٗسرٞ زكتر٘ضاٖ، كوٚرٞ االزاب/ داًعرٞ قرالح         

بُآلّ ثٌَ زَضًَت بؤضىٌْ يُنُّ )غاناض بُٖازئ( ضِاغت بًَت، ضىْهُ ْااوبطاو   .95، م1998اضبٚى،  -اهسّٙ
 (ٍ بؤ ئُّ بىاضَ بُناضًَٖٓاوَ. GPSاًََطٍ ثًَؿهُوتىوٍ )ئ

اٌْ قاُآلتٌ ٖاُويًَط   وبطِواُْ: تاضيل جاَباظو ُْشاز بُضظجنٌ، يًَهؤَيًُٓوَيُى يُباضٍَ ئاَاضٍ زاًْؿاتى  - (2)
ً٘قرى"دطٙسٝ" )ٗالٙترم ٓفترٞزٖ بطزفعرٞ     ؛  2006، غاًًَُاٌْ،  1تؤثداْاُ،، ض  –تُنًُ  –غُضاٍ  1922

(، 735ض؛ ًُ٘طٗ)1320ًاضت غِٞ 11 –ٓر 1322ضبطَ غِٞ 7(، 740ٝ ضمسٚٞ غٚسض(، ًُ٘طٗ)ُؿطاٗهِ٘ض دطٙس
مت٘ظغرِٞ  1 –ٓرر  1322مجرازٜ االٗي غرِٞ   1( 753ض؛ ُرً٘طٗ) 1319ؾرباط  5 –ٓرر   1321شٜ اسبذٞ غِٞ 2

 ض.    1320

ُ يازٍ غُز غاَيٍُ ؾًَطظاز قازض، ْاو يُ ؾاضٍ ُٖويًَط، باغًَهُ بآلونطاوَتُوَ يُ ثُضتىونٌ: ُٖويًَط/ ي - (3)
درالي عبرسازبباض املدتراض،    ؛  128، ٍ 1985، بُغاسا،  1، ض1985- 1885زاَُظضاْسٌْ ؾاضَواٌْ ٖاُويًَط  

زاُْيُنٌ  يًَتؤشيـ.) زَغتٓىوغًَهُ زاُْ ضَِغُُْنٍُ يُ اليُٕ َُويىز بًَداَيٌ ثاضيَعضاوَ و اضبٚى كٌا عطفتٔرا 
 .7ص يُبُض ططتىوَ)

 .88 -63بُضظجنٌ، ؽ.ث،  ٍ ٍ  و ُْشاز تاضيل جاَباظ - (4)

زفررت غرذى االغاغرٛ طراب٘ هر٘ا١ اضبٚرى، ضبورٞ        ، 1ٌ تؤَاضنطزٌْ خاْىوبُضٍَ ُٖويًَط/ًبُضِيَىَبُضايُت -  (5)
 .غطاٜ

 .162 -140تاضيل جاَباظو ُْشاز بُضظجنٌ، ؽ.ث، ٍ ٍ  - (6)
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 .(1)( َا160ٍَنطزووَ بؤ )

ياُ   1929و ياُ غااَيٌ    (2)(َاَيٌ ياُخؤططتىوَ 212زا )1922ُ: يُ غاَيٌ ًتُنً – 3
 .(3)( خًَعإ ثًَهٗاتىو252َ)

ٍ قاُآل )نىضتاُى(يـ، باطييت باىوٕ ياُ: خاْاُقا، عاُضَب،        طُضَِنُناٌْ خاىاضَوَ   
 و غُعسوْاوَ:(4)تُعحًٌ

ًَاصووٍ باؤ         – 1 ًَات، َ خاُْقا: يُنُّ طُضَِنٌ خاىاضَوٍَ قُآلياُ، ناُ زضوغات نطاب
زَطُضِيَتُوَ، ْاوَنُؾاٌ باؤ خاُْقاياُى     (5)ظ( 1233- 1128غُضزٌََ ئُتابُطًًُنإ )

 .(6)َنُنُزَطُضِيَتُوَ نُ نُوتؤتُ ضِؤشئاواٍ طُضِ
 (7)ٍُ نؤْاُوَ ًطُضَِناُ ياُ ثؿات باَيُخاْاٍُ َىتُغاُضِيؿً      ئُوعُضَب: غٓىوضٍ  -2

زَغيت ثًَسَنطز، تا باظاضٍِ طُوضَ بُزضيَصايٌ، بُآلّ بُ ثاٌْ يُ يًَىاضٍ َعطاُوتٌ )ؾاًَدٌ   
 .(8)ضؤيٌ(َوَ زَٖات تا طُضَِنٌ تُعحًٌ

                                           
ٛ طراب٘ هر٘ا١ اضبٚرى، ضبورٞ     زفررت غرذى االغاغر   ، 1بُضِيَىَبُضايُتٌ تؤَاضنطزٌْ خاْىوباُضٍَ ٖاُويًَط/    -(1)

 . ت٘خباُٞ

 .132 -94تاضيل جاَباظو ُْشاز بُضظجنٌ، ؽ.ث، ٍ ٍ  - (2)

 . زفرت غذى االغاغٛ طاب٘ ه٘ا١ اضبٚى، ضبوٞ تٞكٚٞ، 1بُضِيَىَبُضايُتٌ تؤَاضنطزٌْ خاْىوبُضٍَ ُٖويًَط/ - (3)

(، 740ض؛ ُرً٘طٗ )  1319ًاٙؼ غرِٞ   3 –ٓر 1321قفط غِٞ  29(، 700ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) - (4)
اٙور٘ي   14 –ٓرر  1321مجازٜ االخط غرِٞ  2(، 715ض؛ ًُ٘طٗ)1320ًاضت غِٞ  11 –ٓر  1322ضبطَ غِٞ 7

 ض.   1321تؿطّٙ ثاُٛ غِٞ 10-ٓر 1323ضًهاْ غِٞ  26(، 802ض؛ ًُ٘طٗ)1319غِٞ 

 اهعٔرس االترابلٛ   ز.ضبػّ ضبٌرس سػرني، اضبٚرى يف   يُ باضٍَ غُضزٌََ ئُتابُطًًُنإ يُ ُٖويًَط بطِواُْ:  - (5)
َ/ اٗناع اضبٚى اهػٚاغٚٞ اقتكازٙٞ ٗ اهعػلطٙٞ ٗ االزاضٙٞ ٗاهجقافٚٞ يف اهعٔس 1233- 1128ٓر/522-630

 َ.   1976االتابلٛ، ًطبعٞ غعس، بػساز، 

 .  75ز.ٖاؾِ اجلٓابٌ، ّ.ؽ، ص - (6)

 ضاَبُض ثاضيَعطاٍ ُٖويًَط زايُ.باَيُخاٍُْ قائًُكاًَُتٌ ُٖويًَطَ، نُ يُ بُ ئًَػتَُىتُغُضِيؿًٍُ نؤٕ  - (7)

 .46، ٍ 1َىيىز بًَداَيٌ، ؽ.ث، ب - (8)
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تٍُ باؾاىوضٍ طاُضَِنٌ   تُعحًٌ: زَنُويَتُ باؾاىوضٍ ضؤشئااواٍ قاُآل باُ ئاضاغا     – 3
ّ ، يإ ًَْاىإ طاُضَِنٌ غاُعسوْاوَو طاُضَِنٌ عاُضَب.      (1)عُضَب ٌ  ظؤضيٓاُ  زاًْؿاتىواْ
و ُْٖسيَهًإ ئًػالّ بىوٕ، ُٖضبؤيُ بؤ زووبُف زابُؾهطابىو: تُعحًًٌ ئًػالّ و جىويُنُ

( َااٍَ و تاُعحًًٌ   172تاُعحًًٌ ئًػاالّ )   1929غاَيٌ  نىتُعحًًٌ  جىيُنإ، وَ تا
 .(2)( َاٍَ بىو154ًـ )جىيُناْ
إ باُ  ظؤضيُُّٓنٍُ زاًْؿتىواْغُعسوْاوَ: زَنُويَتُ تًُْؿت طُضَِنٌ تُعحًٌ،  ا 4

ْاوٍ ياُ تؤَااضٍ بٓاُضَِتٌ تااثؤٍ      1929، يُ غاَيٌ (3)ناضٍ نىضَضًَتًًُوَ خُضيو بىوٕ
 .  (4)( يُنٍُ ًْؿتُجًَبىوٌْ تًَسابىو84ُٖويًَط ٖاتىوَ، )

ُٖويًَط، ياُ ضِاغاتًسا ئاَااضيَهٌ ضِاغات و زضوغات       ىواٌْزاًْؿتغُباضَت بُ شَاضٍَ 
يُبُضزَغتسا ًًُْ، بؤيُ زَبٌَ ثُْا ببُيُٓ بُض ئُو َُظَْسَ و خَُآلْسْاٍُْ، نُ  يُ َاوٍَ 

ٌ جًاجًا نطاوٕ؛ بُ ثؿت بُغانت باُ ُْٖاسٍَ     طُضِياسَو غُضضااوٍَ تاط، شَااضٍَ      ظاًْااضي
(نُؽ زاْاوَ، يُ غااَيٌ  5000 – 4500)يًَُْىإ  1837ُٖويًَطٍ يُ غاَيٌ  زاًْؿتىواٌْ

يُ  زيهُ. بُ طىتٍُ ُْٖسيَهٌ (5)( نُؽ6000 – 5000) طُيؿتىوَتُزا شَاضَنُ 1847
، ناُ باُّ ثًًَاُف    (6)( ناُؽ زَزا 10000خؤٍ ياُ )  زاًْؿتىوإزا شَاضٍَ 1916غاَيٌ 

ٕ طُؾٍُ   % ياُ غااَيًَهسا   1.5بُضِيَاصٍَ   1916تاا غااَيٌ    1847ياُ غااَيٌ    زاًْؿاتىوا
بُضيتاٌْ )ناثنت ٖاٍ( يَُاوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ خؤٍ  غًاغًٌ. ئُؾػُضٍ (7) هطزووًَيازيظ

                                           
 .137،م 1987( كاُْ٘ٗ االٗي، 61ضبٌس عبساهػف٘ض، ف٘هلو٘ض اضبٚى اٗ تطاثٔا اهؿعيب، كاضٗاْ"صبوٞ"، ع) - (1)

، ضبوٞ تعذٚى زفرت غذى االغاغٛ طاب٘ ه٘ا١ اضبٚى، 1بُضِيَىَبُضايُتٌ تؤَاضنطزٌْ خاْىوبُضٍَ ُٖويًَط/ - (2)
 زفرت غذى االغاغٛ طاب٘ ه٘ا١ اضبٚى، ضبوٞ تعذٚى اهٚٔ٘ز.   االغالَ؛

 .  131ؾًَطظاز قازض، ؽ.ث ، ٍ  - (3)

زفررت غرذى االغاغرٛ طراب٘ هر٘ا١ اضبٚرى ضبورٞ        ، 1بُضِيَىَبُضايُتٌ تؤَااضنطزٌْ خاْىوباُضٍَ ٖاُويًَط/    - (4)
 غعسُٗاٖٗ.

 . 108ز.خوٚى امساعٚى ، َ.ؽ، م  -(  5)

 .73؛ عبساهباقٛ عبسازبباض اًني، َ.ؽ، م51غاكاض بٔااهسّٙ ، َ.ؽ، م -(6)

ًَط تااا غاااَيٌ         -( 7) ، 2025ز.عُااازَزئ عىَااُض ذُغاإُ، ثًَساويػااتُناٌْ ئاااو بااؤ ؾاااضٍ ٖااُوي
 .7، ٍ 2000( ظغتاٌْ 5ُٖويًَط"طؤظاض"،ش)
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. (1)( ُٖظاضنُؽ خَُآلْسوو14َُٖويًَطٍ بُ ) زاًْؿتىواٌْ( 1920 – 1918يُ ُٖويًَط) 
خَُآلْسُْف يُ ضِاغتًُوَ ْعيهُ، ضىْهُ غُضضاوَيُنٌ زيهُ بُ ثؿت بُغنت بُ  ئُوزياضَ 

ٌ ُضَ، شَااضٍَ  تؤَاضَناٌْ خاْىوبا  ( غاُض  14500زا باُ ) 1919ياُ غااَيٌ    زاًْؿاتىواْ
ٌ شَااضٍَ   زيهُف. بُثًٌَ غُضضاوَيُنٌ (2)زاْاوَ ؾااضٍ ٖاُويًَط ياُ غااَيٌ      زاًْؿاتىواْ
( 25) ًَْعيهٍُغني زظيىَتُوَ، وو ئُواٍُْ خؤيإ يُ ْاوْى بُواٍُْ ْاويإ ْىوغطاوَ 1927

 .(3)ُٖظاض نُؽ بىوٕ
ٌ  يُ باضٍَ ئاغيت ئاوَزاْ  – 1911ى )1330ٌ ُٖويًَط يُ )غاَيٓاٍَُ َىغاٌَ(ٍ غااَي

( تُنًُ 4( َُزضَغٍُ ئايين و )5( َعطُوت و )12ظ( زا ٖاتىوَ، نُ يُّ ؾاضَزا )1912
( قىتاخباٍُْ ْاوَْسٍ )ضوؾسيًُ(  1بًإ َهتبًطٍ(، )غ( قىتاخباٍُْ غُضَتايٌ)5وخاُْقاو )
 ، (4)( زونا637ٕ( خاْىو و )1822) و بُْسخياُْيُى ُٖبىو. ُٖضوَٖا ذهىوَُتو غُضاٍ 

. (5)باخطُ ُٖبىوٕ ،( بًَػتإ 1546) ،( باؽ  8) ،( ذُغاض23) ،( طُضَاو 3) ،(خإ 6)
ئاَاضاُْ يُواُْيُ ووضز ُْبٔ، باُآلّ باؤ ويَٓاانطزٌْ ئااوَزاٌْ ٖاُويًَط، ياُ        ئُوُٖضضُْسَ 

 يُزا بُنَُيهٔ. تؤشيُٓوََاوٍَ تايبُت بُّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .  42م ، 1973، بػساز، 1، ط1زبوٚ٘.اض. ٓٛ، غِتاْ يف كطزغتاْ، ت: فؤاز مجٚى، ز -( 1)

 . 27ٓاؾٍ ازبِابٛ، َ.ؽ، م  -(  2)

 . 13 – 12، ٍ ٍ 1987، بُغسا، 1ٖازٍ ضؾًس ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُطٍَُ ناضواٍُْ ؾُيو، ض -( 3)

زونااإ. بُضِيَىَبُضايااُتٌ تؤَاااضنطزٌْ  747وَ، بااؤ بىوَتااُشَاااضٍَ زوناْااُنإ بُضظ1929يُغاااَيٌ - (4)
  ب٘ ه٘ا١ اضبٚى، غ٘ق اضبٚى.زفرت غذى االغاغٛ طا،1خاْىوبُضٍَ ُٖويًَط/

 . 278َ ، م 1912 -1911ٓر/ 1330ً٘قى ٗالٙ  غاهِاًٞ ضمسٚػٚسض، - (5)
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 ةمدوو تةوةزي
 1918ثوختةيةكي وَيرووي هةولَيس بةز لةضاَلي 

 
و يُ ضاخُناٌْ ْاوَضِاغتًؿسا، بُ تايباُتٌ   (1)ُٖويًَط ُٖضضُْسَ ؾاضيَهٌ زيَطئ و نؤُْ

و غًَعزٌََُٖ ظايًٓسا ؾااضيَهٌ طُؾااوَبىوَ و ضِؤَيًَهاٌ ؾاضغاتاٌْ      يُ غُزَناٌْ زواظزَ
ٕ    (2)بُضضاوٍ ُٖبىو ئاُو بايُخاٍُ ْاَُا؛ غاُضَتاٍ      ، باُآلّ ياُ غاُضزٌََ عىمساًًْاُنا

 ٕ . ياُ  (3)ثُيىَْسٍ ُٖويًَط بُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ زَطُضِيَتُوَ بؤ َاوٍَ زواٍ ؾُضٍِ ضااَيسيَطا
ؾُضَِزا، ناتًَو َريَ نىضزَنإ ؾهػايت زَوَياُتٌ غاُؾُويًإ وَى زَضؾاُتًَو      ئُوزواٍ 

 يًًَاإ ظَوتهطاباىو،   و ئُو ْاوضاُْيإ طُضِاْسَوَ شيَاط ضِنًَؿاٌ خؤياإ، نُثًَؿارت     قؤغتُوَ

                                           
(1)-   ُ : طررٕ براقطٗ فررؤاز قرفط، املطؾررس اىل ًرر٘اطّ   ياُ باااضٍَ قؤْاغااُناٌْ ًََااصووٍ ناؤٌْ ٖااُويًَط بطِواْاا

ازٗاضٓررا اهتاضخيٚررٞ،  ؛ ظبررري بررالي امساعٚررى، اضبٚررى يف    1966االثاضٗاسبهرراضٝ، اهطسوررٞ اشباًػررٞ، بػررساز،    
 .1981،بػساز، 1؛ ز.مجاي ضؾٚس، زضاغات كطزٙٞ يف بالز غ٘باضت٘، ط1970اهِذف،

ٓرر/  874 –630عوٛ عرازي سػرني، اضبرى يف اهفررتٝ )     ز.ضبػّ ضبٌس، َ.ؽ.... ؛يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:  -  (2)
ّ َ(/ زضاغٞ غٚاغٞ سهاضٙٞ، اططٗسرٞ زكتر٘ضاٖ، كوٚرٞ االزاب/داًعرٞ قرال     1469 – 1233 اضبٚرى،   -ح اهرسٙ
 .  2003، اضبٚى، 1عبساهععٙع ضبٌ٘ز، االًاضٝ اهلصباُٚٞ اهلطزٙٞ، ط امحس؛ 2006

ئُو ؾُضَِ بىو نُ يُ ًَْىإ غىثاٍ عىمساٌْ بُ غُضؤنايُتٌ غىَيتإ غُيًٌُ يُنُّ و غُؾُويًُنإ بُ  -  (3)
ضِوويسا، نُ تًايسا عىمساًًْاُنإ   يُ زَؾيت ضاَيسيَطإ 1514/  8/ 23غُضؤنايُتٌ ؾا ئًػُاعًًٌ يُنُّ يُ 

ز. غرعسٜ عجٌراْ سػرني ٓطٗترٛ،     غُضنُوتين طُوضَيإ بُزَغتًَٗٓا. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط ياُّ باضَياُوَ بطِواْاُ:   
َ، 1851 – 1514ك٘ضزغتاْ ٗاالًرباط٘ضٙٞ اهعجٌاُٚٞ/ زضاغٞ يف تط٘ض غٚاغٞ اهلٌِٚٞ اهعجٌاُٚٞ يف ك٘ضزغتاْ 

 .43 -39، م م 2008(، زٖؤىهِؿط يف اضبٚى، ًطبعٞ خاُٛ )، ًؤغػٞ ً٘كطٙاُٛ هوبش٘خ ٗ ا1ط
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بُ  نُضنىوىو  )غُيسا بُطٌ نىضٍِ ؾاعُيٌ( َريٍ غؤضاًْـ ًَٖعَناٌْ غُؾُوٍ يُ ُٖويًَط
 .(1)زَضْا

ُ يُبُضئُوٍَ غؤضاًْـ يًَُْى ئُو َريْؿني و ْاوضُ      زاباىو، ناُ ياُ زواٍ     نىضزيًاْا
ُٖويًَطيـ يُّ َاوَيُزا  ، بؤيُ زَتىاْني بًًَنَي(2)ؾُضٍِ ْاوبطاو زَغُآلتٌ عىمساًْإ قبىَيهطز

قبىَيهطزُْ  ئُوخؤٍ يُ ًَْى غٓىوضٍ زَوَيُتٌ عىمساًْسا بًًٓىَتُوَ، بُآلّ زَبٌَ ئُوَ بعاْني 
ٔ بٓااَُاناٌْ بااطييت بااىوٕ يااُ ثاضاغااتين سيهااُّبااُثًٌَ ضِيَههااُوتًَٓو بااىو، نااُ ططْط
 . (3)و َريْؿًُٓ نىضزيًُناْسا ثؿت يُ قُواضَوغُضبُخؤيٌ ْاوخؤيٌ و ذىنٌُ ثؿتاو

( زواٍ زاطرينطزْاٌ بُغاسا ياُ غااَيٌ     1566-1520غىَيتإ )غًًَُاٌْ قااْىوٌْ      
ؾت، ناُ  ويُ طُضِاُْوَيسا بُ ُٖويًَطزا تًَجُضٍِ و )ععَزئ ؾًَط(ٍ َريٍ غؤضاٌْ نى 1534

يُ ُٖويًَطزا ؾُضَاْطَِوابىو ، ؾاضَنُؾٌ خػتُ شيَط ؾُضَاٌْ )ذىغًَٔ بُطٌ زاغاين(، ناُ   
و ُْٖطاويَو بىو باؤ   زاًْؿتىوإثًَؿٗاتُ يًَسإ بىو يُُٖغيت  ئُو. (4)بىوَرييَهٌ ئًَعيسٍ 

 -ضاْسٌْ تؤٍ زووبُضَنٌ، ُٖضوَٖا ثًَؿًًَهاضيًُنٌ ئاؾاهطاٍ ضِيَههُوتٓٓاَاٍُ ناىضزٍ    
 عىمساًْـ بىو.

                                           
، كتررر٢ْٞ٘ برتٗغرررٚاْ ًطبعرررٕ غرررٛ، 4، زٗهرررت عجٌاُٚرررٕ تررراضخيٛ، ًرتمجٛ:ضبٌرررس عطرررا، زٖامماااُض -(1)

، 2اهطٗظبٚراُٛ، ط  امحس؛ االًري ؾطفداْ اهبسهٚػٛ، ؾطفِإً، ت: ضبٌس مجٚى املال 155ض، م 1330اغتاُب٘ي
، 2، ط1 ظكٛ، خالقٞ تاضٙذ اهلطز ٗ كطزغتاْ، ت:ضبٌس عورٛ عرُ٘ٛ، ز  ؛ ضبٌس اًني458، م 1988اضبٚى، 
 .166-165، م م1961بػساز، 

(1) Uzuncarsili,Ismail Hakki: Buyuk Osmanli Tarihi,Cilt2,Ankara 1995, S 27  
Edward  S. Greasy, History Of the OttomanTurks,London 1878,New Published 

Khayats, Beirut, 1961,P 57. 
ز. غعسٜ عجٌاْ ، ك٘ضزغرتاْ ٗ  ضِيَههُوتُٓ و ٖؤناضَناٌْ بُغتين بطِواُْ:  وغُباضَت بُ خاَيُناٌْ ئُ - (3)

 . 68- 63االًرباط٘ضٙٞ... ، م م 

؛ سػررني سعُررٛ ً٘كطٙرراُٛ، ًرر٘دع ترراضٙذ اًررطا١ غرر٘ضاْ، ت:ضبٌررس 75ؾررطفداْ اهبسهٚػررٛ، َ.ؽ، م - (4)
 .8ًالعبساهلطٍٙ، بػساز، ز.ت، م 
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زواتط ظؤضٍ ُْبطز زووباضَ َرييَهٌ غؤضإ بُ ْااوٍ )َاري غاُيؿُزئ ناىضٍِ ذىغاًَين      
ضَِوؾاُ زضيَاصٍَ ُْنًَؿااو     ئُوبُآلّ  ،(1)اْطَِوايُتٌ ؾاضٍ ططتُزَغتنىضٍ ثريبؤزام( ؾُضَ
جاضَيإ ؾاضَنُيإ ئُو. (2)ْاوبطاويإ ططت و يُ غًَساضَيإ زا 1559عىمساًًُْنإ يُغاَيٌ 

ضازَغيت )ذىغًَٔ بُطٌ َريٍ ئاًََسٍ( نطز، ياُ بُضاَباُض ئاُو خعَُتاٍُ، ناُ ْااوبطاو       
زا طُضِياسٍَ ٖؤَيٓاسٍ )يًؤْٗااضت    1570.يُ غاَيٌ (3)ثًَؿهُف بُ عىمساًًُْناٌْ نطزبىو

ضِاوويـ( غُضزاٌْ ؾاضَنٍُ ناطزووَ و ئاَااشَ باُوَ زَناات، ناُ ؾُضَاْسَياُنٌ تاىضى        
َف َاْاٍ ئُوَيُ، ئُو. (4)ؾُضَاْطَِوايُتٌ ؾاضَنُ زَنات و ضُْس نُغًَهٌ يُ غًَساضَ زاوَ

 َُْاوَ.نُ ُٖويًَط يُو َاوَيُزا يُ زَغت ًَٖعَ خؤَاَيًًُنإ 
( غاىثايُنٌ ثًَهًَٗٓاا،   1640 – 1623ظ زا غىَيتإ َىضازٍ ضىاضَّ )1638يُغاَيٌ 

زاطريياإ نطزباىو،    1623بؤ وَضططتُٓوٍَ بُغسا يُ زَغيت غاُؾُويًُنإ، ناُ يُغااَيٌ    
ًَهاٌ بُضضااويإ ياُ َُٖيُاُتٌ         زاًْؿتىواٌْ ًَط بُتايباُتٌ ٖؤظَنااٌْ زَوضوباُض ضِؤَي ُٖوي

 . (5)ًين، نُ بُ غُضنُوتىويٌ ئُجناَسضاوَضططتُٓوٍَ بُغسا ب

                                           
؛ز.عٌازعبساهػرالَ ضوٗ ،  43، م 1949، بػرساز،  4عباؽ اهععاٜٗ، تاضٙذ اهعطاق بني استالهني، ًرر  - (1)

 -ازاضٝ اهعطاق/ االغط اسباكٌٞ ٗضداي االزاضٝ ٗاهقهرا١ يف اهعرطاق يف اهقرطْٗ املتراخطٝ، زاضاسبلٌرٞ طباعٞٗاهِؿرط      
 . 273، م 1992بػساز، 

، 2ط ؾداطٍ غالذؿاؤض،  (، ت: َاريَ ناؤضَ  ٗاُسظٜ املوقب ب) ، االًري اهلطزٜ ًري ضبٌس اهطمجاٍ ُْبُظ - (2)
 .45، م2003اضبٚى، 

، 1/ زضاغٞ غٚاغٚٞ ادتٌاعٚٞ ثقافٚٞ، ط1842- 1700ؾاٗهٛ ٢اًٚسٜ، اًاضٝ بازِٙاْ  امحسكاٖٗ فطٙق  -(3)
 . 34، م 2000اضبٚى،

ت: غروٍٚ طرٕ اهتلرطٙ ،    هُٚ٘ٔاضت ضاٗٗهف، ضسوٞ املؿطق ) اىل اهعطاق ٗ غ٘ضٙا ٗ هبِراْ ٗ فوػرطني(،    - (4)
 .200، م1978بػساز، 

ظبري بالي، تاضٙذ اضبٚى/ زضاغٞ تاضخيٚٞ عاًٞ الضبٚى ٗ أعبا٢ٔا ًِص أقرسَ اهعكر٘ض سترٟ اسبرطب اهعاملٚرٞ       - (5)
  .162، م 1998، ًطبعٞ اهجقافٞ، اضبٚى، 2االٗىل،ط
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، ئاُويـ يُغاُضوبُْسٍ   بىوَيُ غُزٍَ ُٖشزَّ ُٖويًَط ضِووبُضِووٍ ؾاآلوٍ ئًَطاًًُْنإ 
، (2)( زاطرينطا1733- 1732بؤ ْاوضُنُ، ؾاضَنُ يُ ) (1) ًَٖطؾُ غُضباظيًُناٌْ )ْازضؾا(

، زووبااضَ  1743ياُ غااَيٌ   َ ظؤض زضيَصٍَ ُْنًَؿا، باُآلّ زواتاط )ْازضؾاا(    ئُوُٖضضُْسَ 
و يُؾهطَنٍُ زَغاتسضيَصٍ ظؤضياإ ناطزَ غاُض      (3)طَُاضؤٍ ُٖويًَطٍ زا و زاطريٍ نطزَوَ

جاضَؾًإ زضيَصٍَ ُْنًَؿا، عىمساًًُْنإ ئُو. بُآلّ زاطريناضٍ )ْازضؾا( (4)خَُيهٌ ؾاضَنُ
 .(5)زَغُآلتًإ بؤ ؾاضَنُ طُضِاْسَوَو ثًَطُيُنٌ غُضباظيًإ تًَسا زاَُظضاْس

يُ ُْٖسيَو ناتسا زَغُآلتساضاٌْ ُٖويًَط، ؾإ بُ ؾاٌْ َرياٌْ بابإ يُ زشٍ زَغاُآلتٌ  
عىمساٌْ ضِاثُضِيىٕ، بؤيُ زَبًٓني يُناتٌ ًَٖطؾٌ وايٌ بُغسا بؤ غُض بابإ، )قاؤض ثاؾاا(ٍ   

و )عىمسإ ثاؾا( بطاٍ، نُ غُضزاضٍ نؤيُ بىو، ٖاُضزوونًإ ياُ َرياْاٌ     غُضزاضٍ ُٖويًَط
ٖاوثُمياٌْ )غُيًِ ثاؾا(ٍ َريٍ بابإ باىوٕ، ياُ زشٍ عىمساًًْاُنإ وَغاتإ و      غؤضإ و

 نإ زووضاضٍ طاَُاضؤ ًًُْثُْايإ بؤ قُآلٍ ُٖويًَط بطز، بُّ ٖؤيُوَ ؾاضَنُ يُاليُٕ عىمسا
 .(6)وَبىوَو ويَطاْهاضٍ 

                                           
(1) –    ُ زَضناُوت و   18ناٌْ غاُزٍَ  يُ غُضوبُْسٍ ئُو ْائاضاًٍَُ نُ ئًَطاٌْ ططتُوَ، ْازضؾاا ياُ بًػات

ظ خؤٍ نطزَ ؾاٍ ئًَاطإ، ئاُو َاوَياُ    1736زَغُآلتًَهٌ ْىيٌَ بُ ْاوٍ ئُؾؿاضيًُنإ زاَُظضاْسو يُ غاَيٌ 
ْازضؾاا ناىشضا، باؤ ظاًْااضٍ  ظياتطياُ بااضٍَ ئاُّ         1747ؾُضِو ؾؤضٍِ بُخؤ بًين و زواتط يُ غاَيٌ  ضُْسيني

؛ ٓرر 1331بازٜ، دٔاُلؿاٜ ُرازضٜ، تٔرطاْ،   ًريظا ًٔسٜ خاْ اغرتا نُغايُتًُ بطِواُْ: Lokhart,L,Nadir 

Shah/Acritical Study Based Mainly Upon Contemprory Sources,(Londan;1938). 

 . 164، ص اضبٚى يف ... ظبري بالٍ، - (2)

(3) -       ً طبعرٞ زاض  ٙاغني خري اهلل اهعٌطٜ اشبطٚب امل٘قوٛ، غاٙرٞ املرطاَ يف تراضٙذ ضباغرّ بػرساز زاض اهػرالَ، 
، اضبعٞ قطْٗ ًرّ اهتراضٙذ اهعرطاق    غتًعٔ ًُٖػًٌ يىْططيو؛ 183 – 180، م م 1968اهبكطٜ، بػساز، 

؛ 183، م 2004هبِراْ،   -، زاض اهطافسّٙ هوطباعٞٗ اهِؿرطٗ اهت٘ظٙرع، برريٗت   5اسبسٙح، ت:دعفط اشبٚاط، ط
 .267، م 5عباؽ اهععاٜٗ، تاضٙذ اهعطاق...، ًر

، زٗسٞ اه٘ظضا١ يف تاضٙذ ٗقا٢ع بػساز اهعٗضا١، ت:ً٘غٟ كاظٍ ُر٘ضؽ، برريٗت،   ضغ٘ي ساٜٗ اهلطك٘كوٛ -( 4)
(، اضبٚرى،  75؛ غٔٚى قاؾا، محالت ُازض ؾاٖ عوٟ اهعطاق يف ٗثا٢ق غطٙاُٚٞ، كراضٗاْ "صبورٞ"، ع)  50ز.ت، م

 . 153، م 1989أٙاض 

 .164ظبري بالي، اضبٚى يف ...، م  -( 5)

 .58، م 2000يف اهِكف االٗي ًّ اهقطْ اهجاًّ عؿط، اضبٚى، غعسٜ عجٌاْ سػني، أًاضٝ باباْ  -( 6)
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ُتٌ زياضَ غُضزََاًَْو ُٖويًَط خطاوَتُ غُض قَُيَُطَِوٍ زَغاُآلتٌ باباْاُنإ، بُتايبا   
. ياُ  (1)زا زَغُآلتٌ بُغاُض ٖاُويًَطزا ؾاهاوَ   1764)غًًَُإ ثاؾاٍ بابإ(، نُ يُ غاَيٌ 

ُْٖاسٍَ ناتًؿااسا ْاوضاُناٌْ ٖااُويًَط زووضااضٍ ًَٖطؾااٌ )عُباسويطَمحإ ثاؾااا(ٍ بابااإ     
 .  (3)ْاوبطاو زَغُآلتًؿٌ طُياْسؤتُ ُٖويًَط 1818، تُْاُْت يُ غاَيٌ  (2)بىوُْتُوَ

، بؤياُ  (4)اوَيُزا ُٖويًَط بُ ظؤضٍ غاُض باُ زَغاُآلتٌ بُغاسا باىو     يُبُض ئُوٍَ يُو َ
ّ ًَٖطؾُناٌْ وايٌ بُغسا  ظؤضيًَُّٖٓعَناٌْ ؾاضَنُ يُ  ُ إ ناطزووَ، بؤ بُؾاساضي ياُ   منىوْا

ُٖويًَط يُغُض زاواٍ وايٌ بُغسا، بُ َُٖاٖاُْطٌ ًَٖاعٍ    (5))َىتُغُيًِ(ٍ 1805غاَيٌ 
. ٖاُضوَٖا نااتًَهًـ )غاًًَُإ    (6)اؾاٍ باباإ( َىغٌَ ًَٖطؾٌ نطزَ غُض )عُبسويطَِمحإ ث

( ًَٖطؾاًهطزَ غاُض ْاوضاٍُ ؾآطاض و     1810 – 1808ثاؾاٍ بطىوى(ٍ واياٌ بُغاسا )  
  – 1816. زواٍ ئاُوٍَ )زاوز ثاؾاا( )  (7)جُظيطٍَ بؤتاإ، ًَٖاعٍ ٖاُويًَط بُؾاساض باىو     

بطاٍ ْاضزَ  بىوَ، وايٌ بُغسا بُ زوو ُٖظاض غىاض )ئُمحُز ثاؾا(ٍ 1817ظ( يُغاَيٌ 1831
ُٖويًَطو )عىمسإ بُط(ٍ باباٌْ ْاضاضنطز ُٖويًَط بُجٌَ بًًًََٗت، بُثًٍُ َريٍ َريإ باىوَ  

                                           
 .158؛ غعسٜ عجٌاْ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م  146ضغ٘ي اهلطك٘كوٛ، َ.ؽ، م  -(1)

 .280، اضبعٞ قطْٗ...، م غتًعٔ يىْططيو -( 2)

 .124، ٍ 1939ذلُساَني ظنٌ، تاضخيٌ ووآلتٌ غًًَُاٌْ، بُغسا،- (3)

 تىو ئُوََإ بؤ ضِووٕ زَبًَتُوَ.يُ تُوَضٍَ زاٖا - (4)

َىتُغُيًِ وؾُيُنٌ عُضَبًًُ بُ َاْاٍ بطيهاض ياخىز ْىيَُٓضٍ وايٌ زيَت، يُ ؾىيًََٓو نُ يُ جًااتٌ   - (5)
ضبٌس اًني اهعٌطٜ، ًِٔى االٗهٚا١ ًٗؿطب االقفٚا١ ًّ غرازات امل٘قرى اسبسبا١،سققرٕ ٗ    ئُو ذىنِ زَنات. 

 . 263، م 1968ازبٌٔ٘ضٙٞ، ً٘قى ،، ًطبعٞ 2ُؿطٖ: غعٚساهسٖٙ٘ دٛ ،ز

؛ ضغ٘ي 69، م 1940ٙاغني خرياهلل اهعٌطٜ، غطا٢ب االثط يف س٘ازخ ضبع اهقطْ اهجاهح عؿط، امل٘قى، --(6)
  .75ذلُس اَني ظنٌ، تاضخيٌ ووآلتٌ غًًَُاٌْ، ٍ ؛ 242اهلطك٘كٛ، َ.ؽ، م

ٓرر/   1343اىل غرِٞ   1188ًّ غِٞ عجٌاْ بّ غِس اه٘ا٢وٛ اهبكطٜ، ًطاهع اهػع٘ز/ تاضٙذ اهعطاق  -(  7)
َ، ذبقٚررق: ز.عٌرراز عبساهػررالَ ضوٗ  ٗ غررٔٚوٕ عبساجملٚررس اهقٚػررٛ، زاض اسبلٌررٞ، امل٘قررى،  1826 – 1774
 .269،م 1991
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يُاليإُ   1820. ُٖبىوٌْ ًَٖعٍ عىمساٌْ يُ ؾااضَنُ ياُ غااَيٌ    (1)َىتُغُيًٌُ ؾاضَنُ
 .(2))ضيض( زووثات نطاوَتُوَ

ض يُغاُض نؤنطزْاُوٍَ بااد    يُ ضِؤشطاضٍ ؾُضَاْطَِوايُتٌ باباُْنإ يُ ٖاُويًَط، ظؤضجاا  
ضِوونااضيَهٌ   (3)يُطٍَُ ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط ثًَهسازإ ضِوويساوَ، ثًَهسازاًْإ يُطٍَُ زظَيًُنإ

. بُآلّ يُ ُْٖسيَو ناتسا َُٖاُْٖطٌ و ٖاوناضٍ يُ ًَْىاًْإ بُزٍ (4)اليُُْ بىو ئُوزياضٍ 
و باباْاُنإ   اًًُْنإ و وايٌ بُغاسا . زَنطيَت بًًَنَي ًَُالًٌَْ ًَْىإ عىمساٌْ و ئًَط(5)زَنطا

و نًَؿُُنًَؿاُُناٌْ ًَْاىإ باباْاُنإ و غاؤضإ      يُاليُى، باباُْنإ و ٖؤظَناٌْ ٖاُويًَط 
 يُاليُنٌ زيهُوَ، ناضيطُضٍ خطاثٌ يُغُض باضوزؤخٌ ُٖويًَط ُٖبىو.

(، نااُ بااُ 1836- 1813ضَِواْااسظٍ( ) ذلَُااُزيُغااُضزٌََ ؾُضَاْطَِوايااُتٌ )َااري 
، غآىوضٍ ئاُو َريْؿآًُ ياُ ضيَاٌ      (6)َاريٍ َريْؿاًين غاؤضإ زازَْطيَات     ٔزياضزيهُي

بىو، بُ جؤضيو ؾاضٍ ُٖويًَطيؿاٌ   ؾطَوإَريَ بُ ئُْساظَيُنٌ زياض  ئُوىاظيًُناٌْ ؾطَواخن

                                           
 . 329َ.ْ، م  -( 1)

–، ئًَاطإ  1ذَُاُ بااقٌ، ض   ذلَُُز، و: 1820نًؤزيىؽ مجًؼ ضيض، طُؾتُنٍُ ضيض بؤ نىضزغتإ  - (2)

 . 340، ٍ 1992تُوضيع، 

ٔ ٖؤظَناٌْ زَؾيت ُٖويًَط بىوٕ، نُ يُ ْاوضُناٌْ قُضَضىؽ و نُْاسيَٓاوَ و  زيهُّزظَيًُنإ يُ زياض - (3)
ُٖظاض  30ٔ ْاوضُناٌْ ُٖويًَط بآلوبىوُْتُوَ، يُ زواٍ جُْطٌ يُنٌَُ جًٗاٌْ شَاضَيإ خؤٍ يُ سيهُّبُثً
ثاؾا، ئًرباًِٖ زظَيٌ،  امحسضنطزَناًْإ ٔ غُزيهُّضُنساضٍ ثًازَيإ ُٖبىو، زياض 4400غىاضو  600زَزا،

 Civil ؛ 208-203و ص  101، ص 1ثااريزاوز ئاغااا و خىضؾااًس ئاغااا بااىو. زبًًااى ٖااٌ، ّ.ؽ،د     و 

Commissioners Office Baghdad, Tribbes Of Southern Kurdistan(Bettween The 

Greaterzab, and The Dialah) June,1919, p2... 
، 2000(، ثاايعٍ  8اَل،زظَيٌ و ْاوضٍُ زظَيًاتٌ زَؾيت ُٖويًَط، ٖاُويًَط"طؤظاض"،ش) ٖؤؾًاض عُبسوَي - (4)
ٍ122. 

(، بُغسا، غاَيٌ غاًًَُّ، نااْىوٌْ   27جَُاٍ بابإ، ئاوضِيَو يُ ًََصووٍ زظَيٌ، ناضوإ "طؤظاض"، ش ) - (5)
 . 83 – 82، ٍ ٍ 1983يُنٌَُ 

جًًًاٌ  ، ز. بطِواُْ: مجااٍ ُْباُظ، ّ.ؽ   ؾطاواحنىاظيًُناٌْو ذلَُُزيُ باضٍَ َاوٍَ ؾُضَاْطَِوايٌ َري   - (6)
 .163 – 133، ٍ ٍ 1987نىضزَناٌْ ئًُجطِاتؤضيُتٌ عىمساٌْ، و: ز. ناوؽ قُؾتإ، بُغسا،  جُيًٌ،
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. بُآلّ زواتط يُ ئُجناٌَ ًَٖطؾٌ عىمساًًْاُنإ و زاطرينطزْاُوٍَ ْاوضاُنُ،    (1)يُخؤ ططت
يُ ضيَطٍُ ثطزٍَ )ئاَيتىٕ نؤثطٍ(َوَ  (1842-1831َظاثاؾا)ًَٖعَناٌْ وايٌ بُغسا عُيٌ ض

 ،( ًَٖٓاطا ذلَُاُز ( نؤتاايٌ بُزَغاُآلتٌ )َاري    1836ُٖويًَطيإ زاطرينطزَوَ و يُغاَيٌ )
َف ؾاضَنُ يُشيَط زَغُآلتٌ ضاغتُخؤٍ عىمساًًُْنإ َايُوَ، تا ئُوناتاٍُ  ئُوزوابُزواٍ 

 . (2)ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ زاطرينطايُاليُٕ  1918(ٍ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 10يُ )
و ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ يُ ظؤضيَو يُو بعاظ و ضِاثُضِيٓاُْ بُزَض  يُاليُنٌ زيهُوَ ُٖويًَط

، نُ ياُ  (3) ُْبىوٕ، نُ يُّ َاوَيُزا بُضثابىوٕ، وَى ضِاثُضِيين )ؾًَذ عىبُيسوَيآلٍ ُْٖطٍ(
ثًَطُيُنٌ ضِيَهدػاتُٓناٌْ   بىوَتُط زا بُضثابىو، بُثًٌَ بَُيطُْاَُنإ ُٖوي1880ًَغاَيٌ 

ِ ضِاثُضِيُٓ و بؤ ضُْس جاضيَاو باُ    ئُو غاُضنطزَو غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ باؾاىوضٍ      بُؾاساضي
 ئاُو . (4)نىضزغتإ، طُوضَ غُضنطزَناٌْ ضِاثُضِئ نؤضِو نؤبىوُْوَناًْإ يُ ُٖويًَط غاظزاوَ

ثًَؿٗاتُ  ئُو، بؤيُ (5)يٌَ زَنطابُ ُٖويًَطيؿُوَ ثاَيجؿيت  نُضنىوىضِاثُضِيُٓ يُ ضَِواْسظ تا 
يُاليُٕ زَظطا ُٖواَيططٍ و غًدىضِيًُناٌْ زَوَيُتٌ قاجاضيُوَ بُئاطايًُوَ ضاوزيَطٍ زَنطاو 

                                           
؛ قرسٙق اهرسًو٘دٛ، اًراضٝ بٔرسِٙاْ اهلطزٙرٞ اٗ اًراضٝ       343، اضبعرٕ قرطْٗ...، م   غتًعٔ يىْططياو  - (1)

 .39، م 1999،اضبٚى، 2عبساهفتاح عوٛ اهب٘تاُٛ، طاهعٌازٙٞ، تقسٍٙ ٗ ًطادعٞ: 

. عبسازبباض قازض غف٘ض، اضبٚرى يف اهػراهِاًات اهعجٌاُٚرٞ،    144-143، م م 1زبوٚ٘ ٓٛ، َ.ؽ، ز - (2)
 . 119، م 1990(، اهػِٞ اهتاغعٞ، كاُْ٘ االٗي 91كاضٗاْ"صبوٞ"، ع)

ُٓ، ئانٓحٌ طىْاسٍ ْاُٖطٍ باىو، يُْاوضاٍُ     ؾًٗابُزي امحسؾًَذ عىبُيسوَيآل نىضٍِ غُيس تُٖا نىضٍِ  - (3)
جاضٍِ ؾؤضِؾاٌ   1880يُ زايو بىوَ، خاوَٕ ثًَطُيُنٌ ئايين ططْط بىو، يُغاَيٌ  1830ؾَُعيٓإ يُغاَيٌ 

زا يُ زشٍ زَغُآلتٌ قاجاضٍ يُ ئًَطاْسا، زواٍ ؾهػت ًَٖٓاٌْ ُٖوَياُناٌْ، ياُ اليإُ عىمساًًُْناْاُوَ باؤ      
محُ باقٌ، ؾؤضِؾاٌ ؾاًَذ    ذلَُُزيُوٍَ َطز. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ:  1883 ذًحاظ زووض خطايُوَ، يُ غاَيٌ

؛ ز.جًًًاٌ جاُيًٌ،   2000، زَظطاٍ َىنطياٌْ ٖاُويًَط،  1عىبُيسوَيآل ُْٖطٍ يُ بَُيطُْاَُناٌْ قاجاضٍ، ض
 . 1987،و:ز.ناوؽ قُؾتإ، بُغسا،1880ضِاثُضِيين نىضزَناٌْ غاَيٌ

 .235ٍ ذَُُ باقٌ، ؽ.ث،  ذلَُُز - (4)

(، 1882-1879ُْجاتٌ عُبسوَيآل، ؾؤضِؾٌ ؾًَذ عىبُياسوَيآلٍ ْاُٖطٍ يُبَُيطُْاَاٍُ ؾُضَْػاًسا )     - (5)
 .  42،ٍ  2004غًًَُاٌْ، 
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. بَُيطُْاَُياُنٌ قاجااضٍ ئاَااشَ باُوَ     (1)بُزوازاضىوٕ بؤ نؤبىوْاُناٌْ ٖاُويًَط زَناطا   
تاُآلقًإ خاىاضزووَ    غُضؤى ٖؤظو ثًااو َااقىآلٌْ ٖاُويًَط غاىيَٓسو     ظؤضيُّٓزَنات، نُ 

َُٖىو بُيُنُوَ بُيُى زٍَ و يُى زَْط ثؿتطريٍ يُ زاواناضيًُناٌْ ضِاثُضِئ بهإُ، ناُ   
، َُٖىو غاُضؤى ٖؤظَنااًْـ ياُ    بىوَبُ غُضؤنايُتٌ )ؾًَذ عىبُيسوَيآلٍ ُْٖطٍ( بُضظنطا

      ٕ  نؤبىوُْوَنٍُ ُٖويًَطزا ْاَاُيإ باؤ غاىَيتاٌْ عىمسااٌْ ْىوغاًىوَ و زاواٍ ياضَاُتًًا
 . (2)يًَهطزووَ

ُٖويًَط ياُّ َاوَياُزا زَغاتطرينطزٌْ )ناناٌ ئاغاا(ٍ       زيهُّيُنٌَ يُ ضِووزاوَناٌْ 
  ٍ يُاليإُ زَغاُآلتساضاٌْ عىمسااٌْ ياُ      1903باىو، ياُ غااَيٌ     (3)غُضؤى ٖاؤظٍ طاُضز

( غاىاضَ ياُ طُضزيًاُنإ، بُغاُض بُْسخياْاٍُ      500. يُ بُضاَبُضزا ًَٖعيَهاٌ ) (4)ُٖويًَط
، يُطٍَُ ئُوٍَ عىمساًًُْنإ تؤَُتٌ ضِيَططٍ (5))نانٌ ئاغا(يإ زَضباظ نطز قُآلتًإ زازاو

، بُآلّ غُضضاوٍَ زيهُ، ططتين )ناناٌ ئاغاا(   (6)زَزَُْ ثاٍَ )نانٌ ئاغا( و ٖؤظٍ طُضزٍ
بؤ ؾُضِوثًَهسازاٌْ ًَْىإ طُضزٍ و زظَيًُنإ زَطًَطُِْوَ، طىايا غُضؤى ٖؤظَنااٌْ زظَياٌ   

                                           
ظ، بؤ: عُالئىيسَوياُ  1881/ 19/3 –ى 1298ٍ ضَبًعٌ زووٌََ 18(، 89بطِواُْ: ْاٍَُ شَاضَ: )  - (1)
 – 1854يين َُٖعا ئاغاٍ َُْطىضِ يُ بَُيطُْاٍَُ قاجاضياسا،  ذَُُباقٌ، ضِاثُضِ ذلَُُزئَُري ًْعاّ. يُ:  –

 .124، ٍ 2007، ُٖويًَط، 1، ض1881

ئاَُري   -، بؤ عُالئىيسَوي28/3/1881ُ -ى1298ٍ ضَبًعٌ زووَّ 27، 262، ٍ 90ْاٍَُ شَاضَ  - (2)
 .128 - 126ًْعاّ، يُ: ه.ؽ، ٍ  ٍ 

ض و باؾىوضٍ نىضزغتإ بآلوبىوُْتُوَ، يُ ْاوضاُناٌْ  طُضزٍ ٖؤظيَهٌ طُوضَيُ، يُ ضؤشُٖآلت و بانىو - (3)
ُٖويًَط بُتايبُتٌ ) بُذطنُ و نؤيُ( ًْؿتُجًَٔ، جطُ يَُُف يُ ْاوضُناٌْ ًََططُغىوض و باضظإ ُٖٕ، نانٌ 
ئاغا ئُونات غُضؤنٌ ٖؤظَنُ بىوَ، زواتط جًٌَُ ئاغا و يُ زواٍ ئُويـ بايع ئاغا غُضؤنايُتٌ ئُّ ٖؤظٍَ 

غاٙلؼ، اهقبا٢ى اهلطزٕٙ يف االًرباط٘ضٙٞ اهعجٌاُٚٞ، ت:ز.خوٚى عوٛ ًطاز، تقسٍٙ ٗ ًطادعٞ ٗ  ًاضننطزووَ. 
؛ 42، م 2007غر٘ضٙا،   -، زاض اهعًراْ هوطباعرٞ ٗ اهِؿرط، زًؿرق    2تعوٚق: ز.عبساهفتاح عوٛ اهب٘تراُٛ،ط 

 .128 – 123، م 1948هِسْ، –، ًلتبٕ اهكفاٗ املط٠ٗ 1عباؽ اهععاٜٗ، عؿا٢ط اهعطاق، ط

 .1، م319مت٘ظ  10 – 331ضبٚع االخط غِٞ  28(، 708ً٘قى"دطٙسٝ" ، ًُ٘طٗ) -( 4)

َُالذلُس عًٌ عًًاوَيٌ، غُّ ضَِوئَ، زَغت ْاىوؽ، ياُ الٍ ز.عُباسوَيآل عاُيًاوَيٌ ثااضيَعضاوَ، ٍ       -( 5)
 .28-27، م م 1985، ً٘قى، 1ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى اهتاضخيٛ، ط .295

  .1، م 319مت٘ظ  10 – 331ضبٚع االخط غِٞ  28(، 708دطٙسٝ" ، ًُ٘طٗ): ً٘قى"بطِواُْ --( 6)



  38 

مساًًُْنإ خؤيإ يُ زَغاتطرينطزٕ زَضبااظ ناطزوَ، باُآلّ )ناناٌ      بُٖؤٍ ْعيهًًإ يُ عى
َف باُ ًْؿااُْيُنٌ طُْاسََيٌ و غًاغاُتٌ ضاُوتٌ      ئُو، زَنطيَت (1)ئاغا( زَغتطرينطاوَ

 ناضبُزَغتاٌْ عىمساًًُْنإ يُ ُٖويًَط زابٓطيَت.
زا وَضضاُضخاًَْهٌ طاطْط باىو ياُ زَوَياُتٌ      1908نىزَتاٍ ئًترازوتُضَقٌ يُغاَيٌ 

، ٖاُض  (2)زَوَيُتُ ُٖبىو ئُواٌْ، ناضيطُضٍ بؤغُض َُٖىو زَظُضَناٌْ شيَط زَغُآلتٌ عىمس
بؤيُ ناضيطُضٍ بؤ غُض ْاوضاُناٌْ باؾاىوضٍ نىضزغاتإ و ٖاُويًَطيـ وَى بُؾاًَو ياُو       

ّ . ئًترازيًاُنإ وَى  (3)ْاوضُيُ ُٖبىو ُ ؾااضَناٌْ   ظؤضيٓاُ زيااضَ ياُ ٖاُويًَطيـ     زيها
ئُْساًَؿًإ ياُ   زياضزيهُئ، بُثًٌَ طىتٍُ ) ناثنت ٖاٍ(، ضاالنٌ و ضيَهدػتًٓإ ُٖبىو

. يُطٍَُ ئُوَؾاسا وضزَناضيًاُنإ غاُباضَت باُ     (4)ؾاضَنُ )عُيٌ ثاؾا زؤغطََُضٌ( بىو
 ثاضتُ يُ ؾاضَنُ ْاظاْطٍَ يُ ض ئاغتًَهسا بىو.   ئُوضيَهدػنت و ناضَناٌْ 

َ ياُ ٖاَُىو ئاُو باَُئًَ و      ئًتًرازيًُنإ يُطٍَُ ٖاتًٓإ بؤ غُض زَغُآلت، بُضَ بُض
ًَؿارت جاضِياإ زاباىو، باَُيهى غًاغاُتٌ تىضنطاًُتٌ و          ئاَاجنُيإ ثاؾاطُظبىوُْوَ ناُ ث

غًاغاُتُ باٌَ    ئاُو تىْسضَِوٍ ُْتُوَيًإ ثًازَنطز. ُٖويًَطيـ يُ ئُجناّ و ؾىيَُٓواضَناٌْ 
 بُف ُْبىو. 

تؿطيين زووَّ و ناْىوٌْ  ْىيَُٓضاٌْ عىمساٌْ يُ َاْطٌ ئُجنىوٌَُْناتًَو َُٖيبصاضزٌْ 
، تًَبااًين زَنطيَاات ٖااًض ْىيَٓااُضيَهٌ ٖااُويًَط يااُّ (5)ئُجناَااسضا 1908يُنااٌَُ غاااَيٌ 

. ٖاُضوَٖا ياُ   (6)و غًًَُاٌْ ْىيَُٓضٍ خؤيإ ُٖبىو نُضنىوىُ ُْبىو، يُناتًَهسا ئُجنىوَُْ
ُٖويًَط  ئُجناَسضا،  زيػاُْوَ 1912َُٖيبصاضزٌْ زووًََـ، نُ يُناْىوٌْ زووٌََ غاَيٌ 

                                           
َُالذلُس عًٌ عًًاوَيٌ، غُّ ضَِوئَ، زَغت ْاىوؽ، ياُ الٍ ز.عُباسوَيآل عاُيًاوَيٌ ثااضيَعضاوَ، ٍ       -( 1)

 .126؛ ٖؤؾًاض عُبسوَيآل، زظَيٌ و ...، ٍ 295

اهعوٛ،  امحس،ت: قاحل 1908اًعٗض، تطكٚا اهفتاٝ ٗث٘ضٝ ز.اضُػت ضبؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:  -(2)
 .1960ًِؿ٘ضات زاض ًلتبٞ اسبٚاٝ، بريٗت، 

 .227، 1989ٍ، بُغسا، 1(، و: ز.ناوؽ قُؾتإ، ب1917 – 1896الظاضيـ، نًَؿٍُ نىضز ) - (3)

 . 200، ص1زبًًى. ٌٖ، ّ.ؽ، د - (4)

(5) -M.S.Anderson,The Great Powers  and The  Near East 1774 -1923,(London -

1970),P 150. 

 .237، م 1948ًكطفٟ ُ٘ضاهسّٙ اه٘اعغ، اهطٗض االظٓط يف تطادٍ اي اهػٚس دعفط، ً٘قى،  - (6)
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َف ئاُو ضِاغاتًًُ بُضجُغاتُ زَناات ناُ يُغاُضزٌََ       ئاُو . (1)ًٖض ْىيَٓاُضيَهٌ ْاُبىو  
 ئًتًراتًًُناًْـ ُٖويًَط بايُخٌ ئُو تؤٍ ثٌَ ُْزضاوَ.

، ناُ يُوَاوَياُزا   ًٍُغًاغاًً َف زَتىاْني بًًَنَي ئُو بعاظُ ضِؤؾآبريٍ و  ئُوغُضَضِاٍ 
َْطساُْوَياُنٌ ئاُوتؤٍ باؤ غاُض ٖاُويًَط      ، ضِبىوَزَوَيُتٌ عىمساٌْ و نىضزغتاًْؿٌ ططت

ُْبىوَ، بؤيُ ُْٖسٍَ يُ نُغايُتًًُناٌْ ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ يُ زَضَوٍَ ُٖويًَط ضااالنًإ  
و طؤظاض يُّ ؾاضَزا، ُْٖسٍَ يُ ْىوغُضاٌْ ٖاُويًَط ياُ    ْىاْسووَ. بُ ٖؤٍ ُْبىوٌْ ضِؤشْاَُ

و ناضياإ ناطزووَ يُواْاُ )     زؤتُوَبآلونط ْىوغًًُٓناًْإ نُضنىوىضِؤشْاَُو طؤظاضَناٌْ 
. جطاُ يَُاُف  ُْٖاسٍَ    (3)، نااضيهطزووَ (2)يىغـ ْاجٌ ئُضبًًٌ(، يُ طؤظاضٍ )َعاضف(

ٍَ زَوضياإ ياُّ َُيساْاُزا ٖاُبىو، يُواْاُ )ئُمحاُز           ًَطٍ ياُ ئُغاتُْبؤ نُغايُتٌ ٖاُوي
ٌ ٍَ زواياٌ زواٍ نىزَتااٍ ئًتًراازو تاُضَق    ئاُو ، (5)و )َُعطوف جًاووى( (4)ذُيسَضٍ(

                                           
، ضغراهٞ ًادػرتري،   1922-1908، ٗالٙٞ امل٘قى/ زضاغٞ يف تط٘ضاتٔرا اهػٚاغرٚٞ   امحسابطآٍٚ خوٚى   -( 1)

 .77-76، م م 1975كٚوٞ االزاب/ داًعٞ بػساز، 

)َعاضف( طؤظاضيَهٌ ئُزَبٌ ٖىُْضٍ بىو، بُ ظَااٌْ تاىضنٌ باُ ُٖؾات الثاُضَِ زَضزَضاىو، يُناُّ         - (2)
جااىازو  ذلَُااُززَضضااىو، ثاااظزَ ضِؤش جاضيَااو زَضزَضااىو، خاوَُْنااٍُ  1913ٍ ًْػاااٌْ 24شَاااضٍَ يااُ 

وَغاتاوَ.   11/1913/ 30َُزٌَْ بىو، غًَعزَ شَاضٍَ يٌَ زَضضىوَ، يُ  امحسزاَُظضيَُٓضَنٍُ قىزغٌ ظازَ 
، "بااضف" طؤظااض، شَااضَ    نُضنىوىضِووباض عُبسويطَِمحإ، الثُضَِيُى يُ ًََصووٍ ضؤشْاَُْىوغٌ تىضنُإ يُ 

 .104، ٍ 2003(، ُٖويًَط، ًْػاٌْ غاَيٌ 12)

 .104ٖا.ؽ، ٍ   - (3)

طاو بطِواُْ: عُباسوَيآل  ُ، يُ باضٍَ نُغايُتٌ ْاوبًذُيسَضٍ نىضٍِ غًبػُتىَيآل ذُيسَضٍ ُٖويًَطي ئُمحُز- (4)
– 1913ظَْطُُْ) ئاَازَنطزٕ و يًَهؤَيًُٓوَ(، طؤظاضٍ ضؤشٍ نىضز/ طؤظاضٍ جعاتٌ ًَٖعاٌ قىتابًااٌْ ناىضز   

 .117، ٍ 2005، غًًَُاٌْ، 1ئُغتُْبىوٍ،ض

يُ بُغاسا ياُ    1885ًاووى نىضٍِ عُيٌ ئُغػُض نىضٍِ ذاجٌ َىيىز ئُؾُْسيًُ، يُغاَيٌ ض ض َعطوف – (5)
، خَُيهٌ زيٌَ غطيَؿٍُُ غُضبُ ْاذًٍُ ضَِواْسظَ، بطِواْاٍَُ يُ نؤيًصٍ َااف بُزَغاتًَٗٓاوَ، ياُ    زايو بىوَ
ثًاُو   ضاُْسيني ( ئُْساٌَ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضإ بىو بُ ْىيَُٓضاياُتٌ يًاىاٍ ٖاُويًَط،    1930 – 1928غاَيٌ )

ٍ ظيااتط ياُ بااضٍَ نااضو     َاطزووَ، باؤ ظاًْااض    1958ٍ ناْىوٌْ زووٌََ 21ثايٍُ ناضطًَطٍِ وَضططتىوَ، يُ
؛ نااُضيِ ؾاااضَظا، 1937، بػااساز، 1930 – 1928ضاااالنًًُناٌْ بطِواْااُ: َعااطوف جًاااوط، ًْااابيت يف  
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نااطز تعاااوٕ و تطقااٌ  -ضااؤتُ ْاااو ) نؤََُيااٍُ تااُعاوٕ و تااُضَقٌ نااىضز 1908غاااَيٌ 
 1912و طُيًَو وتاضٍ يُ ضِؤشْاَُناٌْ ئُو نات ْىوغًىوَ، ُٖضوَٖا يُغاَيٌ (1)مجعًُغٌ(

َوإ بُ يُنُّ ضِؤشْاَاٍُ ناىضزٍ   يًَتؤشطؤظاضيَهٌ بُ ْاوٍ )ذكىم( زَضنطز، نُ يُنًَو يُ 
ًََْت، ُٖضضُْسَ باُ ظَااٌْ ناىضزيـ ُْْىغاطاوَ، باُآلّ تًاياسا       باؾىوضٍ نىضزغتاٌْ زاز

 .(2)زانؤنٌ يُ َاؾُ ُْتُوَيًُناٌْ نىضز نطاوَ
يُطٍَُ َُٖيطريغاٌْ بعاظٌ )ؾًَذ عُبسويػُالٌَ  يُنَُني جُْطِ جًٗاِْيُغُضوبُْسٍ 

طٍ( إ يُّ بعاظُزا ناطز، )َػاتُؾا ٖاُويًَ   بُؾساضيُّْٖسٍَ يُ خَُيهٌ ُٖويًَط  (3)باضظاٌْ(
، ٖاُضوَٖا )ئُمحاُز ذُياسَضٍ(يـ ضِاياَُيٌ     (4)يُنًَو يُ ؾُضَاْاسَناٌْ بعوتُٓوَناُ باىو   

                                                                                                   

 – 1885جًااوط  نُغايُتًُ ْاوزاضَناٌْ ُٖويًَط/ َاؾجُضوَض و ناضطًَطٍِ و ْىوغُض و نىضزثُضوَض َُعطوف 
 .183، ٍ 1999( بُٖاضٍ 2، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش)1958

يُغاُض زَغايت نؤَاَُيًَو     1908ئُّ نؤََُيُيُ يُ زواٍ نىزَتاٍ ئًترازو تُضَقًًُنإ يُ غااَيٌ    -  (1)
نُغايُتٌ ضووْانبريٍ نىضز زاَُظضا. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَياُوَ بطِواُْ:ز.جاُباض قاازض، ضاُْس باباُتًَهٌ      

 .10، ٍ 1999، غًًَُاٌْ، 1ًََصووٍ نىضز، ض

/ ضُْس الثُضَِيُنٌ ؾاضاوٍَ ًََصووٍ 1958 – 1885ىٍ، َُعطوف ضًاوط ز. ئًػُاعًٌ ؾىنط ضَغ -  (2)
 .10، ٍ 2007، ُٖويًَط، 1طُيٌ نىضزَ، ض

نىضٍِ ؾاًَذ عبسويػاُالّ ناىضٍِ ؾاًَذ عُباسوَيآل ناىضٍِ ؾاًَذ         ذلَُُزؾًَذ عُبسويػُالّ نىضٍِ ؾًَذ  - (3)
بُ ٖؤٍ ئُو مجىجؤَيٍُ يُ ْاوضٍُ بااضظإ  يُزايو بىوَ،  1868عُبسويطَِمحاٌْ نىضٍ ؾًَذ تاجُزيُٓ، يُغاَيٌ 

      ُ ياُ اليإُ    1914ٍ غااَيٌ  1/11ُٖيبىو، زواٍ غُضنىت نطزٌْ ئاُو بعووتٓاُوٍَ ناُ باُضثاٍ نطزباىو يا
ًػرع٘ز اهبراضظاُٛ، اهبراضظاُٛ ٗ اسبطكرٞ اهتشطضٙرٞ      عىمساًُْنإ يُ غًَساضَزضا. يُ باضٍَ بعووتُٓوَناُ بطِواْاُ:   

اهسٗغرلٛ   امحس؛ كاًرياْ عبساهكٌس  1986(، كطزغتاْ، 1932 – 1931) اهلطزٙٞ/ اُتفانٞ باضظاْ االٗىل
، ًؤغػررٞ ً٘كطٙرراُٛ هوبشرر٘خ ٗ اهِؿررط، اضبٚررى، 1(ط1914- 1876بٔررسِٙاْ يف اٗاخررط اهعٔررس اهعجٌرراُٛ )

 . 179 -137، م م 2007

 .41ز. أمساعٚى ؾلط، اضبٚى...، م -( 4)
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، جطاُ يَُاُ زظَيًاُناًْـ    (1)ثُيىَْسٍ ًَْىإ )ؾًَذ عُبسويػُالّ( و )ؾًَذ َُمحىز( بىو
 .   (2)بعووتُٓوَنُ بىوٕ بُؾساضيِبُؾًَهًإ ٖاوغؤظو 

ِ   يُطٍَُ زَغتجًَهطزٌْ  ُ  يُناَُني جاُْطِ جًٗااْ زا، 1914َااْطٌ ئاابٌ غااَيٌ     يا
، بَُُف بُآلو وَيؿىَُ ٖاُويًَطٍ وَى تاُواوٍ   (3)زَوَيُتٌ عىمساٌْ ُْؾري عاٌَ ضاطُياْس
، ضَِؾتاضٍ غُضباظإ و ؾُضَاْبُضاٌْ عىمسااٌْ ياُ   (4)ْاوضُناٌْ زيهٍُ  نىضزغتإ ططتُوَ

َنإ ، ئاُوَبىو غاُضباظ  (5)نىضزغتإ يُوَ زَضىو، نُ يُغُض خانٌ زوشَُٓناٍُ بًَات  
ْاوضُنُ، بُبًاْىوٍ زابًٓهطزْاٌ نُيىثاٍُ و خاؤضاى باؤ      زاًْؿتىواٌْنُوتُٓ ويَعٍَ 

غُضباظاًْإ ُٖضضٌ زاُْويًٍََُ خَُيهُنُ ُٖبىو نؤياْهطزَوَ، بُّ ؾًَىَيُ خَُيهًإ بُ 
. تُْاْاُت ياُناتٌ طاُضِاًْإ، غاُضباظَنإ زياىاضٍ َاآلًْاإ       (6)بطغًًُتٌ ًَٖؿتُوَ

ُنُ يُ ًَْىإ زوو زيىاضزا زاُْويًََُيإ ؾاضزبًَتُوَو زواتط بُ قىضِ زَثؿهين ُْوَى خَُيه
. ٖاُضوَٖا يُوَاوَياُزا بااضوزؤخٌ ئاغاايـ ياُ زَظُضَناُزا ياُ        (7)غىاقًإ زابًَات 

                                           
؛ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ َىَتاظ ذُياسَضٍ، ٖاُويًَط،   117عُبسوَيآل ظَْطُُْ، طؤظاضٍ ضؤشٍ نىضز...، ٍ  - (1)

يُ ؾاضٍ ُٖويًَط يُ زاياو باىوَ، يُنًَهاُ ياُ نُغاايُتًًُ زيااضو        8/3/1938. ْاوبطاو يُ 2006/ 1/ 10
 يُ طُضَِنٌ ئاظازٍ ؾاضٍ ُٖويًَط ًْؿتُجًًَُ. ئًَػتُضِؤؾٓبريَناٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط. 

 .128، ص 1980(،ز.ّ، 1914 – 1826ايهطزٍ ) بٌ ضَف، باضظإ و ذطنُ ايىعٌ ايكىٌَ -  (2)

 .132، م 1924، ً٘قى، 1ضبٌس طآط اهعٌطٜ، تاضٙذ ًقسضات اهعطاق اهػٚاغٞ، ًر -  (3)

، كطزغرتاْ يف  امحرس ز.كٌاي ًعٔرط  بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ضَِوؾٌ نىضزغتإ يُّ َاوَيُزا، بطِواُْ:  -  (4)
 .1984ز، ، بػسا2غِ٘ات اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل، ط

 .90، م 1995دوٚوٛ دوٚى ٗ أخطْٗ، اسبطكٞ اهلطزٙٞ يف اهعكط اسبسٙح، ت: عبسٜ سادٛ، بريٗت،  - (5)

؛ ئًرػاإ ضَِؾااز َاىؾتِ،    152، 2005ٍ، ٖاُويًَط،  3َىيىز  بًَداَيِ، ُٖويًَطّ وا زيىَو وا بًػاتىوَ، ب  - (6)
(، 90ُويًَط بُ يريَ ْاغطا، باُزضخإ "َاْطٓاَاُ"، ش)  ططاًُْ طُوضَناِْ نىضزغتإ يُ بُغسا بُ غاَيِ بطغًُُ و يُ ٖ

يُنًَهُ يُ تَُُْساضاٌْ . 3/9/2007ُٖويًَط، ؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ، 22/2/2008ٍ،18-19
ُْعإ َاىؾيت، ٖاُويًَط،         ئًَػتُؾاضٍ ُٖويًَط، يُ بَُٓاَيٍُ زَباغُنإ، تا ياُ شياْاساَاوَ؛ ضااوثًَهُوتٔ يُطاٍَُ نا

ُ ، يُنًَهُ يُ ُْوَناٌْ َىؾيت ؾاضٍ ُٖويًَط، َاوَيُى بُضِيَىَبُضٍ ؾىيَُٓواضٍ ُٖويًَط باىو،  25/9/2007 ف ئًَػات
 بُضِيَىَبُضٍ طؿتًًُ يُ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ ذهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ.

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ. - (7)
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، تُْاُْت نااضواٌْ  (1)ئاغتًَهٌ باؾسا ُْبىو، بُ جؤضيَو زظيهطزٕ يُثُضَ غُْسٕ زابىو
ًُنٌ تىوْاس زَطىاظضاْاُوَ، ْاُبازا زووضااضٍ     تًًُْخُظيَُٓناٌْ زَوَيُت يُشيَط ثاغُوا

اُْ، عىمساًًُْنإ يُؾاضَنُ ططْطٌ ظؤضيإ بُ تىاْاٍ ئُو.  غُضَضِاٍ (2)ضيَططإ ببُٓوَ
الوإ زَزاو زَغتًإ نطز بُ تؤَاضنطزٌْ ْاويإ، يُ يُنًَو  ياُ ناضَناًْاإ باُض ياُ     

 .(3)َاضنطز( نُغًإ يُ ُٖويًَط تؤ500َُٖيطريغاٌْ جُْط ْاوٍ ُٖظاض و) 
زَغاتًإ باُ ضَِؾابطريٍ نطزوجُْسضَاُناٌْ      ياـ، (4))غُؾُض باُيط( يُطٍَُ جاضِزاٌْ 

إ ضاثًَطٌ بُضَناٌْ جُْط ناطز، ُٖضنُغاًَهًـ غُضثًَطاٌ بهطزباياُ     ًعىمساٌْ خَُيهً
ٌ . بُ ٖؤٍ ًَهُض ُْبىوٌْ ُْٖسيَو يُ بىوَزووضاضٍ غعاٍ تىوْس زَ ؾااض باؤ    زاًْؿاتىواْ

 ئُو.(5)َناٌْ جُْط، شَاضَيُنًإ يُبُضضاوٍ خَُيو يُ غًَساضَ زضإنطزٕ يُ بُض بُؾساضيِ
غًاغاُتُف   ئُو، (6)ؾاضَناٌْ زيهُ ثًازَنطا، يُواُْ يُ ؾاضٍ َىغٌَ ظؤضيُّٓضَِؾتاضَ يُ 

وايهطز، ظؤضيَو يُ الواٌْ ؾاض بَُُبُغيت خؤزظيُٓوَ يُ جُْط، َاٍَ و ذاَيًإ جٌَ بٗأًًََ  
ٕ بهُٕ، بؤ ئُوٍَ خؤيإ يُ بُآلو وَيؿىوٍَُ جُْط باُ زووض  و ضِوو يُ ْاوضُ ؾاخاويًُنا

. بُّ ؾًَىَيُ جُْط ؾىيَُٓواضٍ بُغُض ؾاضٍ ُٖويًَطزا زياضبىو، تُْاُْت يُ نااتٌ  (7)بططٕ

                                           
( 663ض ؛ ُرً٘طٗ) 1318سعٙرطاْ غرِٞ    6 –ٓرر 1320ٞ ( ضبٚع االٗي غرِ 662ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) - (1)

 ض.1318اغػط٘ؽ –ٓر 1320ضبٚع االٗي غِٞ 

 ض.1321ًاٙؼ غِٞ  19 –ٓر 1323ضبٚع االٗي غِٞ  28( 789ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 2)

 ض.  1320ؾباط غِٞ  17 –ٓر 1322شٜ اسبذٞ غِٞ  26( 774ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -(3)

بىو، نُ زَوَيُتٌ عىمساٌْ يًَُاٍُْ جُْطٌ يُنٌَُ جًٗاٌْ ثًازٍَ نطز، نُ  ئُو ثطؤغُ ضَِؾبطرييُ - (4)
تًايسا ُٖضضٌ طُْخ و تىاْازاض ُٖبىو، بُؾًَىَيُنٌ ظؤضَ ًٌََ ضاثًَطاٌ باُضَناٌْ ؾاُضٍِ ناطزٕ. غُضثًَطاٌ      
ناضاًْـ زووضاضٍ غعاٍ قىضؽ زَبىوْاُوَ، ظؤضجااضيـ ضووباُضِوٍ ياُ غاًَساضَزإ زَبىوْاُوَ، ناُ ئَُاُف         

 .117، ٍ 1984بُغسا، -، ضاثداٍُْ منري2ذُويَعٍ، ًََصووٍ نؤيُ، ب امحسطآط بُغُؾُض بُيط زَْاغطيَت. 

ؾُضيـ َىَظئ  ذلَُُزز. عُبسوَيآل ذُزاز، يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ئُزَبٌ/ شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ  - (5)
 .33ٍ، 1997، ضاثداٍُْ نطيػتاٍ، ُٖويًَط، 1(،ض1943- 1903ظازٍَ ُٖويًَط)

(، ً٘غ٘عٞ امل٘قرى  1918- 1908ٓر/1336- 1326داغٍ ضبٌس اهعسٗي، امل٘قى يف اهعٔس االذبازٜ/)- (6)
 .121، م 1992داًعٞ امل٘قى، -، زاضاهلتب هوطباعٞ ٗ اهِؿط4، ًر1اسبهاضٙٞ، ط

 .228ز.كٌاي ًعٔط، كطزغتاْ يف غِ٘ات...، م  -( 7)
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جُْطسا َعطُوتٌ طُوضٍَ باظاضٍِ قُيػُضٍ ؾاضٍ ُٖويًَطيإ نطزبىوَ ُْخؤؾداُْ، غُضباظَ 
 . (1)نطزظاَساضو ُْخؤؾُناًْإ تًَسا ضاضَغُض زَ

، وَ (2)ضَِواْاسظيإ زاطريناطز   ضِووغاًا ًَٖعَناٌْ  1916ُٖضيَُاوٍَ جُْطساو يُغاَيٌ 
. ياُّ غاُضوبُْسَزا ) ئًرػاإ ثاؾاا(ٍ     (3)زَغتسضيَصٍ ظؤضيإ نطزَ غُض خَُيهٌ ْاوضُنُ

ؾُضَاْسٍَ ئؤضزوٍ ؾُؾٌَُ عىمساٌْ يُ ْاوضُنُ ٖاتُ ؾاضٍ ُٖويًَطو ٖاٌْ ثًاوَااقىآلٕ  
ناٌْ زا، بؤ ئُوٍَ ثُيىَْسٍ بُ غاىثاٍ عىمساًًْاُوَ بهإُ، بَُُبُغايت     و غُضؤى ٖؤظَ

. بؤيُ ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط يُّ ضىاضضًَىَيُزا ثُيىَْسيًإ (4)ضِووغًابُضَْطاضبىوُْوٍَ غىثاٍ 
، يُّ ضىاضضًَىَيُزا )ئُمحاُز  (5)بُ غىثاٍ عىمساٌْ نطز، نُ ئُو نات يُ ضًاٍ نؤضَِى بىوٕ

يُ ؾُضٍِ ضِووؽ ثًَهًَٗٓا، يُ بُضَناٌْ  بُؾساضيًهطزٕيُ ُٖويًَط بؤ ثاؾاٍ زظَيٌ( ًَٖعيَهٌ 
. ُٖضوَٖا ُْٖسٍَ (6)ؾُضِزا )ثريؤت بطايِ(ٍ خَُيهٌ طىْسٍ قىؾاغًىٍ زَؾيت ُٖويًَط نىشضا

ًَط ياُ طُضَاٍُ جاُْطٌ جًٗاًْاسا ياُشَيط ؾُضَاْساياُتٌ )ؾاًَذ َاُمحىز(           خَُيهٌ ٖاُوي
 .(1)نطز، (7)إ يُؾُضٍِ ؾىعُيبًُزابُؾساضيّ

                                           
َناٌْ ًََاصووٍ وَقاـ و َعطاُوتٌ ذااجٌ زاوز )َعطاُوتٌ      ز.عُبسوَيآل ذُزاز، طُؾتًَو بُْاو الثُضِ - (1)

 .64، ٍ 2006(، ٖاويين 17طُوضٍَ باظاضٍ ُٖويًَط(، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش)

 .15، م 1967، بػساز، 1917 – 1914ؾلطٜ ضبٌ٘ز ُسٍٙ، ازبٚـ اهطٗغٛ يف سطب اهعطاق  - (2)

، 1واْسظ/ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ًََصوويٌ غًاغٌ، ضذَُُز ئَُني ٖؤَُض، ضَ امحسبؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ:  - (3)
؛ 42، ٍ 1992؛ عبسايًُ ضغىٍ ثؿسَضٍ، يازاؾتُنامن، بُؾٌ يُنُّ، بُغاسا،  30- 31، ٍ 2006غًًَُاٌْ، 

 . 277، 2006ٍ، ُٖويًَط، 1ََُسوح َعوضٍ، ًََصووٍ ضَواْسظ، ض

رى، ازبٌعرٞ    (،820، اضبٚى أٙاَ ظًاْ، خبات "دطٙرسٝ"، ع) ضيضوبؿري امساعٚى  -  (4)  ؛15، م 4/4/1997اضٚب
 1932ياُ غااَيٌ    . ْاوبطاو23/11/2007ثاؾا، ُٖويًَط،  امحسٍ نىضٍِ خسضٍ ثاؾاٍ نىضٍِ امحسضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ 

 يُ طُضَِنٌ ئاظازٍ ؾاضٍ ُٖويًَط ًْؿتُجًًَُ. ئًَػتُيُ زايو بىوَ، تا زووٍ ْاوَْسٍ خىيَٓسووَ، 

-1890ىضزغاتإ ياُ ًَْاىإ ًَُالًَْاٌ ًَْىزَوَياُتٌ و ْاوضاُيًسا       ذَُاُز ئاَُني، ن   امحاس ناَُضإ  -(5)
 .102، 2000ٍ، زَظطاٍ غُضزَّ، غًًَُاٌْ، 1،ض1932

   ثاؾا. امحسٍ نىضٍِ خسضٍ ثاؾاٍ نىضٍِ امحس؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ 200ٖؤؾًاض عُبسوَيآل، ؽ.ث، ٍ  - (6)

، بػرساز،  8(،ط1918 –1914،سطب اهعطاق )ؾلطٜ ضبٌ٘ز ُسٍٙغُباضَت بُ ؾُضٍِ ؾىعُيبًُ بطِواُْ:  - (7)
 .30، م1974
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ْىوغُضيَو باؽ يُوَ زَنات نُ زواٍ ثًَؿطَِوٍ نطزٌْ ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْا يُْاوضُناٌْ 
، زَغتُيُى يُ تىضناُنإ ٖااٌْ ُْٖاسيَو ياُ     1917باؾىوضو ْاوَضِاغيت عًَطام يُ غاَيٌ 

ٖؤظَناااٌْ زَوضوبااُضٍ ُٖويًَطياْااسا، بَُُبُغاايت ًَٖطؾااهطزُْ غااُض َُغااًرًًُناٌْ   
نُغااايُتٌ زياااضٍ ئااايين و  (3)بااُ ٖااُوٍَ و نؤؾؿااٌ)َُال ؾُْااسٍ(، طىايااا (2)عااُْهاوَ

ُ ياُ  ظاًْاضيًا  ئُو. بُآلّ ثًَسَضٌَ (4)ُٖوَيُ ثىضَُيبهطيَتُوَ ئُونؤَُآليُتٌ ؾاضَنُ، تىاْطا 
ضِاغتًُوَ زووضبًَت، بُ تايبُتٌ نُ ًٖض بُ َيطُْاَُ و غُضضااوَيُى ياُ ئااضازا ًًْاُ باؤ      

(ٍ 10هطزٕ باُضزَواّ باىوٕ، ياُ )   ًاًًْاُنإ يُثًَؿاطَِوي  غُملاْسٌْ. يُطٍَُ ئُوَؾسا بُضيت
، بَُااُف ٖااُويًَط و (5)زا ٖااُويًَطيإ زاطرينااطز1918َااْطٌ تؿااطيين زووََااٌ غاااَيٌ  

 زَوضوبُضٍ ثًًَإ ْايُ قؤْاغًَهٌ ْىيَىَ. 
 

                                                                                                   
 – 1914غطٖٗ اغعس قابط، ك٘ضزغتاْ ًّ بساٙٞ اسبرطب اهعاملٚرٞ االٗىل اىل ُٔاٙرٞ ًؿرلوٞ امل٘قرى )      -  (1)

 .37، م 2001، اضبٚى، 1(، ط1926

ًْؿاتىاُْنٍُ  نًًؤَاُتط ياُ ؾااضَنُ زووض باىو، زا    5عُْهاوَ طىْسيَو بىو ياُ باانىوضٍ ٖاُويًَط، ْعيهاٍُ      - (2)
. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط ياُّ باضَياُوَ   159، م 2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،زنُؽ بىوٕ.  2500نطيػتًأْ و ئُو نات ْعيهٍُ 

  .1996، ًطبعٞ ٗظاضٝ اهجقافٞ، اضبٚى، 1سِا عبساالسس ضٗف٘، اٞ عّ عِلاٗٝ ًانٚٔاٗ سانطٓا،طبطِواُْ:

خااوَٕ   (،1942 – 1863ئُبىبُنطٍ غاًًََُُ )  َُال ئُبى بُنطٍ نىضٍِ ذاجٌ عىَُضٍ نىضٍِ َُال - (3)
بُتًين يُطٍَُ ناضبُزَغتُ باآلناٌْ عًَطاقاٌ   ثُيىَْسيًُنٌثًَطُيُنٌ نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ و غًاغٌ بىو، 

ُٖبىو، ضُْس جاضيَو )َُيًو ؾُيػٍَُ( غُضزاٌْ نطزووَ، يُبُض ططْطٌ ثايُوثًَطُنٍُ، شَاضَيُنٌ ضؤشْاٍَُ 
؛ 1943ا ؾرباط   (،544 – 545فترٟ اهعرطاق "ازبطٙرسٝ"، ع )   نطاوَ بُ ضًٍُ َطزٌْ. تايبُت  )فتٟ اهعطاق(

؛ 83، م 1947، بػرساز، 1ضبٌس أًني ظكٛ، ًؿآري اهلطزٗ كطزغتاْ، ُقوٕ اىل اهعطبٚٞ: ضبٌس عوٛ عرُ٘ٛ، ز 
ز، ، زاض اهؿرؤْٗ اهجقافٚرٞ اهعاًرٞ، بػرسا    1، ز1محٚس املطبعٛ، ً٘غ٘عٞ اعرالَ اهعرطاق يف اهقرطْ اهعؿرطّٙ، ط    

 . 12، م 1995

 . 18-17سِا عبساالسس ضف٘، َ.ؽ م م  -( 4)

 .144-143، م م 1زبوٚ٘ ٓٛ، َ.ؽ، ز - (5)
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 ضَييةم تةوةزي
  هةلووةزجي كازطَيِسي هةولَيس

 
اَيسيَطإ ضاُْسئ زَظاُضو َريْؿاًين    ناتٌَ يُ ئُجناٌَ ثُضَغُْسُْناٌْ زواٍ ؾُضٍِ ضا 

ُٖويًَط بُؾًَو باىو   -وَى ثًَؿرت بامسإ نطز -نىضزٍ ٖاتُٓ ضىاضضًَىٍَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ
ُٖيىَُضجاُ   ئاُو . بُآلّ (2)، ئُويـ غُض بُ وياليُتٌ زياضبُنط بىو(1)يُ َريْؿًين غؤضإ

ات، بؤياُ زَبًآني ياُ    ناضطًَطِيًُ ظؤض بُضزَواّ ْاُبىو، ضاُْسئ طؤضِاْهااضٍ بُغاُضزا ٖا     
ٌ    (3)( غُجنُق20ُغُضَتاناٌْ غُزٍَ ذُظسَُّٖ ُٖويًَط يُنًَو يُو )  (4)باىو، ناُ ئًاياُت

. تا نؤتايًاُناٌْ غاُزٍَ ْااوبطاويـ ٖاُض وَى ياُنًَو ياُ       (5)ؾاضَظووضٍ يٌَ ثًَهٗاتبىو
، باُآلّ  (6)باىو  ناُضنىوى ئًايُتُ َاوَتاُوَ، ناُ ََُيبُْسَناٍُ ؾااضٍ      ئُوغُجنُقُناٌْ 

َُاوٍَ ُٖضزوو غُزٍَ ُٖشزَُّٖ و ْؤظزَُّٖ ُٖويًَط يُ ضِووٍ ثاؾهؤيُتٌ ناضطًَطِيًاُوَ  ي
 .(7)ضُْس جاضيَو زَغتاوزَغيت نطز

تًَبًين ئُوَ زَنطٍَ، غُْط و بايُخٌ ؾاضَنُ ياُ ضِووٍ ناضطًَطِيًاُوَ ياُو     طؿتًٌبُ 
ىوَتاُ قُظاياُنٌ   َاوَيُ يُ زابُظئ زابىو، بُجؤضيَو يُ نؤتايًُناٌْ غاُزٍَ ْؤظزَٖاُّ ب  

                                           
 . 166- 165ذلُس اَني ظنٌ، خالقُ تاضيذ...، ص ص  - (1)

(2) - Uzuncarsili,Op.Cit...,Cilt2,SS 275-276. 

 غُجنُم ووؾُيُنٌ تىضنًُ بُ َاْاٍ )يًىا(يإ)ئاآل( زيَت. -(3)

ظ( ياُ باطٍ   1591ى/  1000زَوَيُتٌ عىمساٌْ بُ ؾًَىَيُنٌ ؾاُضٌَ ظاضاوٍَ ئًاياُتٌ ياُ غااَيٌ )     - (4)
زا٢رطٝ املعراض    باُناض ٖااتىوَ.    1864وياليُت بُناضًَٖٓا، بُآلّ زواتط غُضيُْىٍَ ظاضاوٍَ وياليُت يُ غاَيٌ 

 . 264، ًازٝ اٙاهٞ )خوٚى اِٙازبق(، م 5االغالًٚٞ )اهرتمجٞ اهعطبٚٞ(، ًر

ٕ ز.غعسٜ عجٌاْ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ يف اهقطُني اهػابع عؿطٗ اهجاًّ عؿط،ًِؿ٘ضات ًلتبرٞ   - (5) -غاؤضا
 .97-91، م م 2006اضبٚى، ًطبعٞ غٌٚا)اهػوٌٚاُٚٞ(، 

 .316ٓر، ً٘قى ٗالٙ  ًطبعٕ غِسٝ باقوٌؿسض، م 1312غاهِإً ٗالٙت ً٘قى  - (6)

   .158 – 112ازبِ٘بٚٞ...، م م ز.غعسٜ عجٌاْ، ك٘ضزغتاْبؤ منىُْ بطِواُْ:  -(7)
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زا ْاوَنٍُ 1892غُجنُقُ يُ غاَيٌ  ئُو.(1)غُضبُ غُجنُقٌ ؾاضَظووض يُ وياليُتٌ َىغًَسا
َ َاْااٍ ٖاًض طؤضِاْهاضيًاُنٌ نااضطًَطٍِ     ئاُو ، باٌَ ئاُوٍَ   نُضنىوىطؤضِاوَ بؤ غُجنُقٌ 

ًَط باُّ        (2)طُياْسبًَت ًَِطٍ ٖاُوي . ئًرت تا نؤتاايٌ غاُضزٌََ عىمسااٌْ ُٖيىَاُضجٌ نااضط
 نااُضنىوىىَيُ َاوَتااُوَ، واتااُ َىغااٌَ وياليااُتًَو بااىو، غااُجنُقُناٌْ )َىغااٌَ و ؾااًَ

ياُ ثااٍَ    ناُضنىوى وغًًَُاٌْ( يُخؤططتبىو، ُٖويًَطيـ قُظايُى باىو غاُض باُ غاُجنُقٌ     
 .(3)ًًُْ)نؿطٍ(، نؤيُ، ضِاغُالذًًُقُظايُناٌْ: ضَِواْسظ، 

ُ زيااضٍ بهاُئ؛ ياُ باانىوض     يُو َاوَيُزا زَتىاْني غٓىوضٍ قُظاٍ ُٖويًَط بُّ ؾًَىَي
قُظاٍ ضَِواْسظ، نُ ضِووباضٍ بُغتؤضَِ ًًٌَٖ ًَْىإ ُٖض زووال بىو، يُ باؾاىوضٍ ضِؤشٖاُآلتٌ   

، يُ بانىوضٍ ضِؤشُٖآلت و ضِؤشئاواف يُ ًَْاىإ َىغاٌَ و   ًًُُْٖضيُى يُ قُظاناٌْ نؤيُو ضِا
ُ اف ُٖويًَط، ظيٌَ طُوضَ ًًََٖاٌ جًاناُضَوَ باىو، ياُ باؾاىوضٍ ضؤشئااو       ٍ ئااَيتىوٕ  ْاذًًا

ضوَٖا و زظَيااٌ و ٖااُ ناٌْ غااىَيتاًًُْْاذًًااُ.  قااُظاٍ ٖااُويًَط (4)نااؤثطٍ)ثطزٍَ( بااىو
ْاوَْسٍ قُظانُ، باُّ ؾاًَىَيٍُ خاىاضَوَ، ياُ غااَيٓاٍَُ       ؾَُاَهٌ يُخؤزَططت يُ ثاٍَ

 : (5)(زا ٖاتىو1912ََىغًٌَ غاَيٌ )
 

 ْاوٍ ؾىئَ و بُف ْاذًًُ طىْسَنإ

 زَوضوبُضٍ ُٖويًَط طىْسَناٌْ - 70

 ًًٍُْ غىَيتاْاذًًُ 1 48

                                           
 .  2889، 2888، م م 3مشؼ اهسّٙ غاًٛ، َ.ؽ، ًر- (1)

ز.خوٚرى عورٛ ًرطاز )تطمجرٞ ٗ تعوٚرق(،      بطِواُْ زَقٌ بَُيطُْاَُيُنٌ عىمساٌْ تايبُت بُّ بطِياضَ ياُ :  - (2)
 .64، م 2000طبتاضات ًّ كتاب امل٘قى ٗ كطك٘ن يف اه٘ثا٢ق اهعجٌاُٚٞ، اهػوٌٚاُٚٞ، 

َ، ععتو٘ قف٘ت بم ًعطفتٚورٕ تطتٚرب ٗ زضزظبرٛ    1907ٓر/1325ً٘قى ٗالٙ  غاهِاًٞ ضمسٚػٚسض،  - (3)
؛ ز.عبساهفتاح عوٛ اهب٘تراُٛ، زضاغرات ٗ ًباسرح    77زفعٕ اٗهٕ ضق ً٘قى ًطبعٕ غِسٖ طبع اٗهٌِؿسض، م 

 .   101، م 2007، زٓ٘ن،1يف تاضٙذ اهل٘ضز ٗ اهعطاق املعاقط، ط

 .319ٓر، ً٘قى ٗالٙ  ًطبعٞ غِسٖ باقوٌؿسض، م 1312مل٘قى، غاهِاًٞ ٗالٙت ا -( 4)

 .281ٓر، م 1330غاهِاًٞ ٗالٙت امل٘قى  -(5)
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 ٍ زظَيٌْاذًًُ 1 60

 النٌ ؾَُاَوئُوٖؤبٍُ  1 122

 طؿتًٌ 3 300

غُباضَت بُثًَهٗاتٍُ ئًساضٍَ ؾاضَنُ يُ نؤتايٌ ؾُضَاْطَِوايُتٌ عىمساٌْ، قائًُكااّ  
، باُآلّ  (2)، ناُ اليإُ واياٌ َىغاًَُوَ زيااضٍ زَناطا      (1)يُنُ ناضطًَطِيًُ بىو ئُوغُضؤنٌ 

. قائًُكاّ زَباىو  (3)ُْٖسيَو جاض زَغُآلتٌ ْاوَْس )ئُغتُْبؤٍ(  قائًكاٌَ بؤ زياضٍ زَنطز
، بُضثطغٌ يُنٌَُ (4)ُوَ بؤٍ زَٖاتنُضنىونؾُضَاٌْ غُضوخؤٍ جًَبُجٌَ بهات، نُ يُ 

يُ ُْٖسيَو ناتٌ تايباُت قائًُكااٌَ ٖاُويًَط     .(5)ناضوباضَناٌْ ثُيىَغت بُو قُظايُ بىو
: يُ ناتٌ زَغات يُناضنًَؿااُْوٍَ )َاُمحىز    منىوٌُْ بُضِيَىَ زَبطز، بؤ نُضنىونباضٍ ناضو

)َػتُؾاثاؾا(ٍ قائًُكااٌَ ٖاُويًَط باُ     1905، يُ غاَيٌ نُضنىوىبُطٌ( َىتُغُضِيؿٌ 
. ُْٖسيَو جاض نُغاٌْ ُٖويًَطٍ (6)ًؿٌ بُضِيَىَبطزنُضنىونوَنايُت بؤ َاوَيُى ناضوباضٍ 

                                           
؛ ز.أبررطآٍٚ خوٚررى اهعررال ،   218َ،م 1907ٓررر/1325ً٘قررى ٗالٙرر  غرراهِاًٞ ضمسٚػررٚسض،      -( 1)

 اهتؿرررررررلٚالت االزاضٙرررررررٞ يف اضبٚرررررررى يف أٗاخرررررررط اهعٔرررررررس اهعجٌررررررراُٛ، امل٘قرررررررع االكرتُٗرررررررٛ:
WWW.gilgamish.org/viewarticle.php?id=1583&pg=history&art=mpضبٌرررس  .؛ عباااساه

 .96، م 1983(، ؾباط 5كاضٗاْ"،ع )سساز، ًعوً٘ات ُازضٝ عّ اضبٚى قبى قطْ، صبوٞ"

(، 1918 – 1836از، ئًساضٍَ ُٖويًَط يُ زوا غُضزٌََ زَوَياُتٌ عىمساًًْاُوَ )  ز.خًًٌ عُيٌ َىض - (2)
 .2باغًَهُ يُ ضىاضضًَىٍَ ئُْػهًؤثًسياٍ ُٖويًَط، نُ بآلوُْنطاوَتُوَ. ٍ 

(/ 1918 – 1914)يُنااَُني ؾااُضٍِ جًٗاًْااسا  قااازض، ٖااُويًَط يااُ غاااآلٌْ    ذلَُااُزَُٖااسٍ  - (3)
نؤَُآليااُتٌ و ئااابىوضٍ و ناااضطًَطٍِ، ظاْهااؤ) طؤظاااضٍ ظاْػااتُ    باااضوزؤخٌ  يااُباضٍَيًَهؤَيًُٓوَيُنااُ 

 . 92 ، 2008ٍ( ، 33ُٖويًَط ، ش)  -غُآلذُزئَطؤظايُتًُناٌْ ظاْهؤٍ 

 . 2ز.خًًٌ عُيٌ َىضاز، ئًساضٍَ ُٖويًَط... ٍ،   (4)

٘ض(،ت: ُ٘فرى ُعٌرٞ   اهسغت٘ض)صبٌ٘عٞ اهق٘اُني ٗ اهتِعٌٚات اهعجٌاُٚٞ املِؿ٘ضٝ باهوػٞ اهعطبٚٞ باغٍ اهسغت - (5)
 ز.ابطآٍٚ اهعال ، َ.ؽ.ُٖضوَٖا بطِواُْ: ؛ 389َ، م 1883ٓر/1301، بريٗت،1اهلل ُ٘فى،ز

 .  318سعٙطاْ غِٞ  6 – 320(، ضبٚع االٗي غِٞ 662ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 6)

http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=1583&pg=history&art=mp.؛%20عبدالله
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،  (2)يااُى يُواْااُ بااىو (1)ثاؾااا( عُبااسوآل)يًَطيإ وَضططتااىوَ، ثؤغاايت قائًُكاااٌَ ٖااُو
. ٖااُضوَٖا ْاااوبطاو بااُثًٌَ ؾااُضَاًَْهٌ )غااىَيتإ (4)بااىو (3)( قااطف1750َىوضااُنٍُ )

ضِيَعٍ يًَٓطاو و ثًٍُ ثاؾايُتٌ وَضططت، يُطاٍَُ َاُزايًاٍ    1890عُبسوحلًَُس( يُ غاَيٌ 
 . (5)َُزايًاٍ عىمساٌْ بىو يُو غُضزََُزا ٔزيهَُّف باآلئُو)خازّ احلطَني ايؿطيؿني( نُ 

 ئاُو .  (6)هٌ ًَُٖؿاُيٌ باىو  ئُجنىوَاًُْ قُظا ُٖبىو، ناُ   ئُجنىوٌَُْيُ قُظانإ   
، يُ زَغتٍُ يُنُّ قائًُكاّ و جًَططٍ قائًُكااّ و  (7)ُ يُ زوو زَغتُ ثًَهٗاتبىوئُجنىوَُْ

ٕ، زَغاتٍُ زووََاًـ ياُ    بىو غُضَنًٌَىؾيت و بُضِيَىَبُضٍ زاضايٌ و ْىوغُض، ئُْساٌَ 
ُنُ َُٖيسَبصيَطزضإ، شَاضَيإ ظؤضجاض ئُجنىوَُْضُْس ئُْساًََهٌ زيهُ ثًَهٗاتبىوٕ، نُ بؤ 

                                           
ب(، ْاُقًيب  غُيس عُبسوَيآل ثاؾا نىضٍِ غُيس عُباؽ ئاغا ) ْاغطاو بُ غُيس عُبسوَيآل ثاؾااٍ ْاُقً   - (1)

ثًاٍُ   ضُْسينيبًَُٖعٍ يُطٍَُ يُطٍَُ زَغُآلتساضاٌْ عىمساٌْ ُٖبىوَ،  ثُيىَْسيًُنٌثًاوَاقىآلٌْ ُٖويًَطبىو، 
ثاٌَ بُخؿاطاوَ، ياُ نااتٌ ٖااتين       عىمساًًُْوَناُْوَزياضٍ يُ اليُٕ  ضُْسينيناضطًَطٍِ وَضططتىوَ، ُٖضوَٖا 

َاطزووَ. باؤ ظاًْااضٍ ظيااتط      1921ؾاضَنُزا، ياُ غااَيٌ   زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ ُْياضيَهٌ غُضغُخت بىوَ يُ 
هٛ ُقٚرب االؾرطا  يف اضبٚرى. ً٘قرع     محرس ًكطفٟ اضبٚوٛ، ؾدكٚات التِػٟ/  اهػٚس عبساهلل باؾا اال بطِواُْ:

   www.alturkmani.com/shagsayat/shachsayatlatuunsa.htm: االكرتُٗٛ

٘بٛ ٗالٙت غعازتو٘ سػّ ت٘فٚق افِرسٜ ًعطفتٚورٕ   ٓر، ًلت1308ً٘قى ٗالٙ  غاهِا١ًٕ ضمسٚػٚسض  -( 2)
 . 188ٓر ، م   1310؛ غاهِا١ًٕ ٗالٙت ً٘قى  131تطتٚب اٗهٌِؿسض، م 

ظ يًَاسضا، زوو جاؤضٍ ٖاُبىو: غااؽ و     1688زضاويَهٌ ظيىٍ عىمساٌْ بىو، بؤ يُناُّ جااض ياُ غااَيٌ      - (3)
َ(، 1914 -1839ٓرر/  1333- 1255)غامن ضبٌس عورٛ، اهِعراَ املراهٛ اهعجٌراُٛ يف اهعرطاق      جطى)خطاث(. 

عباؽ قطف زَيهطزَ يُى يريٍَ ظيَطِ. 100. 165 ، م1989ضغاهٞ ًادػتري، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ امل٘قى، 
َ،  1917ٓرر/ 1335َ اىل 1258ٓرر/ 656اهععاٜٗ، تاضٙذ اهِق٘ز اهعطاقٚٞ)ملا بعس اهعٔ٘ز اهعباغٚٞ ًرّ غرِٞ   

 .138، م 1958طبع ؾطكٞ اهتذاضٝٗ اهطباعٞ، بػساز، 

، م 2001، بػرساز،  2(،ط1917 – 1869مجٚى ً٘غٟ اهِذاض، االزاضٝ اهعجٌاُٚٞ يف ٗالٙرٞ بػرساز )   -( 4)
117. 

 ًكطفٟ اضبٚوٛ، َ.ؽ. -( 5)

 . 410(، م 61اهسغت٘ض،املازٝ) - -(6)

 .131ٓر، م 1308غاهِا١ًٕ ٗالٙت ً٘قى   -( 7)
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، باؤ  باىوَ ُ، نُ  غااَيٌ ضاىاض جااض نؤزَ   ئُجنىوَُْ ئُو، (1)يُ ضىاض نُؽ تًَجُضٍِ ُْزَنطز
َٖا زَبىو وضزباًين  . ُٖضو(2)تاوتىيَهطزٌْ ضَِوؾٌ ؾاضَنُ، ظياتط زَظطايُنٌ ضِاويَصناضٍ بىو

 .(3)يُ زاٖات و تًَطىوٌْ ثطِؤشَنإ و ناضوباضٍ زاضايٌ بهات
ُ ، )قُظا( بؤ ضاُْس  ناضطًَطِيًُناًْـيُ ضِووٍ يُنُ  ى زاباُف زَباىو، غاُضؤنٌ    ْاذًًا

ُ ، ٖاُض  (4)نُ بُضثطغٌ ضِاثُضِاْسٌْ ناضَناٌْ باىو ْاذًًُ نًـ ياُ شَاضَياُى طىْاس    ْاذًًا
ساُْ ثًًَإ زَطىتطا )َىختاض(، نُ بُضثطغاٌ نااضطًَطٍِ ئاُو    ثًَهٗاتبىوٕ، بُضثطغٌ ئُو طىْ

 .(5)َف زواَُٖني ظجنريٍَ ثُيهُضٍ ئًساضٍَ وياليُتٌ بُضجُغتُ زَنطزئُوطىْسَبىو، 
، ئُوَيـ يُنًَو بىو يُو ضيَهدػتُٓ ناضطًَطِياْاٍُ ياُ   ًًُْؾاضَوا ئُجنىوٌَُُْٖضضٌ 

، نُ بؤ ضؤشطاضٍ )َُزذُت (6)ط زا ُٖبىونإ يُ ُٖويًًًَُْزواَاوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ عىمسا
ْااوبطاو بَُُبُغايت    ئُجنىوٌَُْ. (7)( زَطُضِيَتُو1872َ – 1869ثاؾا(ٍ وايٌ بُغسا )

ٌ ضاثُضِاْسٌْ ناضوباضَ خعَُتطىظاضيًُنإ و تاوتىيَهطزًْإ يُطٍَُ  قاُظا، غااَيٌ    ئُجنىوَاُْ
ؤغايت غاُضؤنٌ ؾااضَواٌْ    . ظؤضجاضيـ نُغايُتٌ ؾاضٍ ٖاُويًَط ث (8)زووجاض نؤزَبىوُْوَ

 – 1903وَضططتىوَ، يُواُْ )عُباؽ ئاغاٍ ئُيُٓقًب(، ُٖضوَٖا زووجاضيـ يُ غااآلٌْ ) 

                                           
 . 218ٓر، م 1325غاهِا١ًٕ ٗالٙت ً٘قى ،  -( 1)

(2) -British Admirality,Ahand Book Of Mesopotamia vol.1 Second Editon 

(November- 1919), p142. 

 .415(، م 92، املازٝ)1اهسغت٘ض، ز -(3)

 .  408(، م56املازٝ) 1اهسغت٘ض، ز -( 4)

، 1989، اهبكرطٝ،  1اهلػِسض ازاً٘ ، ٗالٙٞ اهبكطٝ يف ًانٚٔاٗسانطٓا، ت:ٓاؾٍ قاحل اهتلطٙ ،ز-( 5)
اهربت َ. ًِؿاؾرفٚوٛ، اهعرطاق يف غرِ٘ات االُترساب اهربٙطاُٛ،ت:ز.ٓاؾرٍ قراحل اهتلطٙ ،ًطبعرٞ        ؛ 79م 

 .23، م1978داًعٞ بػساز، 

. 188ٓرر ، م  1310؛ غراهِا١ًٕ ٗالٙرت ً٘قرى،    131ٓرر، م 1308غاهِا١ًٕ ٗالٙرت ً٘قرى ،    -( 6)
 ز.ابطآٍٚ اهعال ، َ.ؽ. 

ٔرس ًرسست باؾرا، ضغراهٞ ًادػرتري، كٚورٞ االزاب/ داًعرٞ        ضبٌس عكف٘ض غوٌاْ، اهعطاق يف ع بطِواُْ: -(  7)
 . 95- 94، م م 1989بػساز، 

 ز.ابطآٍٚ اهعال ، َ.ؽ.  -(8)
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 ئاُو ثاؾااٍ ناىضٍِ غاُيس عاُبباؽ ئُيٓاُقًب(       عُبسوآل( )1918 – 1913(، )1907
 ٍَ زوايٌ يُ َاوٍَ ثؤغتُنٍُ ئُوئُو ناضاٍُْ نُ  زياضزيهُئ. (1)ثؤغتٍُ وَضططت

زووباضَ ذُوظٍ ئاوٍ ؾاضَنٍُ ْاؤشَْهطزَوَ،   1913بىو نُ: يُ غاَيٌ ئُجناًَسا، ئُوَ
. ُٖضوَٖا ؾُقاٌَ غاُضاٍ زضوغات   (2)ُٖويًَط غىوزيَهٌ ظؤضيإ يٌَ بًين زاًْؿتىواٌْنُ 
. )ئُمحاُز  (4)باؤ ضاُْس جاضيَاو ئاُو ثؤغاتٍُ وَضطاطت       ف . )عُباسويطَِظام ئاغاا(  (3)نطز

 .  (5)عىمساًًُْنإ بىو عىمسإ(يـ زوايني غُضؤى ؾاضَواٌْ ضِؤشطاضٍ
ٌ زازطُبُآلّ ناضوباضٍ زازوَضٍ بؤ زووبُف زابُف زَنطا، يُنًَُإ:  ناُ   (6)ٍ ؾاُضع

ٍ زازطااُ. (7)يُغاُض بٓاَُاٍ ياغاااو ضِيَػااناٌْ ئًػااالّ نًَؿاُناٌْ يااُناليٌ زَناطزَوَ     
                                           

 . ًكطفٟ اضبٚوٛ، َ.ؽ - (1)

اضبٚى ًٗا١اهؿطب يف املانٛ ٗاسبانط، ًطبعٞ ٗظاضٝ طُظُْيٌ،  امحسعبسايطمحإ طُظُْيٌ، عبسايطمحإ  -  (2)
 .37، م 1997اهرتبٚٞ، اضٙٚى، 

(،  اضبٚى، 12اغا اهِقٚب )ًّ االغطٖ املعطٗفٞ يف اضبٚى(، باضف"صبوٞ"، ع) امحسب٘تاْ دالي،اغطٝ اهػٚس  - (3)
 .57، م 2003ُٚػاْ 

عُبسويطَِظام ئاغاٍ نىضٍِ ؾُحتىَيآل ئاغايُ، يُنًَو يُ ثًاو َااقىآلٌْ ؾااضٍ ٖاُويًَط باىو، ٖاُضوَٖا       - (4)
يُ ضِؤشْاَُناٌْ غُضزٌََ عىمساٌْ بآلوزَناطزَوَ، وَى ضِؤشْاَاٍُ    ْاوبطاو ؾاعري بىو، ظؤضجاض بُضَُُٖناٌْ

و )ًْٓااىّ(. بطِواْااُ: ْكااطت َااطزإ، ئااُزَبٌ تىضنُااإ يااُ ٖااُويًَط، و: ضَااعٍ َريَناااٌْ،      )سرر٘ازخ(
؛ اذػإ زوغطادلٌ، عىائٌ أضبًٌ االقاًُ تاىضنُٔ أتاابهٌ، َىقا      133، ص 2000(، 37باضف"دلًُ"،ع)

 www.alturkmani.com/makalaat/minawaeel:htmاالنرتوٌْ: 

يُ زاياو باىوَ، ياُ غااَيٌ      1879عىمسإ يُ خاُْوازٍَ َُالٍ ططهٍُ ُٖويًَط بىو، يُ غاَيٌ  امحس  - (5)
ُ باىو، زواتاط    ناُضنىوى ئُْساٌَ زازطااٍ   1911ئُْساٌَ زازطاٍ بُضايٌ ُٖويًَط و يُ غاَيٌ  1906  بىوَتا

زَبًَتاُ   1921تاٌْ غُضؤنٌ ؾاضَواٌْ ُٖويًَط بىو، يُ غااَيٌ  غُضؤنٌ زازطا، يُ ناتٌ ٖاتين زَغُآلتٌ بُضي
باُ َىتُغاُضِيؿٌ     1927زَبًَتُ َىتُغُضِيـ، يُ غاَيٌ  1923ياضيسَزَضٍ َىتُغُضِيؿٌ ُٖويًَط و يُ غاَيٌ 

ئُْساٌَ ئُجنىٌَُْ ثًاو َااقىآلٕ، باؤ زوو جااضيـ ياُ ئُجنىَاٌُْ       بىوَتُ 1930غًًَُاٌْ زاْطا، يُ غاَيٌ 
ًرري  ياُ ؾااضٍ بُغاسا َاطزووَ.      1946ناْىوٌْ يُناٌَُ   10ٕ بُ ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط َُٖيبصيَطزضا، يُ ْىيَُٓضا

 .169-168، م م 1991قربم،  -،هِس1ْبكطٜ، اعالَ اهلطز، ط

 .319اغػط٘ؽ غِٞ  7 – 321مجازٜ االٗي غِٞ  27(، 712ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 6)

 .   4ط ... ٍ ز.خًًٌ عُيٌ َىضِاز، ئًساضٍَ ُٖويًَ -( 7)
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َيإ ئاُو نُ غُيطٍ نًَؿاُوططؾتُناٌْ خاَُيهٌ زَناطز،     (1)بىو ٍ ًْعاٌَزازطُزووًََـ: 
ؾًَىاظٍ ْاىيٌَ ئاُوضوثٌ باىو، ثؿايت باُ ياغااٍ ْاىٍَ بُغاتبىو، باُآلّ ْاُزَبىو            يُغُض

يُناليٌ  نُضنىوىٍ بُضايٌ زازطُيُف يُ زازطُ ئُو. زوا بطِياضٍ (2)ثًَطُواٍُْ ؾُضع بًَت
ُ . ياُ ًَْاى ئُْاساَاٌْ    (3)باىو  نُضنىوىٍ زازطُزَنطايُوَ، ضىْهُ غُض بُ  ُْٖاسٍَ   زازطا

يُواْااُ )غااُيس عىَااُض ئاغاااٍ ئُمحااُزيٌ( نااُ بااُثًٌَ   نُغااايُتٌ ٖااُويًَطٍ ٖااُبىوٕ،
، (4)ٍ بُضايٌ ُٖويًَطزازطُ( نطايُ غُضؤنٌ 1892ؾُضَاًَْهٌ غىَيتاٌْ عىمساٌْ يُ غاَيٌ )

، ئُويـ ضِؤَياٌ باُزياض زَناُوٍَ    ( 1911) ، نُ زواتط يُ غاَيٌ (5)ُٖضضٌ )ضَِؾًس ئاغا(
ط ثًٍُ َاىؾيت ٖاُبىو، ناُ ثايُياُنٌ     .  ُٖض يُ يُ ُٖويًَ(6)بىو زازطُئُْساٌَ زَغتٍُ 

َاىؾيت   (7) سا )جاًٌَُ عاُيٌ ئُؾُْاسٍ(   يُنَُني جُْطِ جًٗاّْا ئايًٌٓ بىو. يَُاوٍَ 
و جُْسضَُ(ف يُ ؾاضَنُزا ُٖبىوٕ، ئُو ؾُضَاْاٍُْ يُ  ُٖويًَط بىو. زَغتُيُنٌ )غُضباظ

ئااضاٌَ و  َ جطاُ ياُوٍَ ئاُضنًإ ثاضاغاتين     ئُووَ زَضزَضىٕ، جًَبُجًًَإ زَنطز، زازطُ
 .(8)زَوَيُت و بُضقطاضنطزٌْ غُقاَطريٍ بىو يُ ؾاض و زَوضوبُضٍ زا بُضشَوَْسيٌ

                                           
 .188، م 1310؛ غاهِاًٞ ٗالٙت ً٘قى 131ٓر، م1308غاهِا١ًٕ ٗالٙت ً٘قى  -( 1)

 . 1، م1اهسغت٘ض،ز - (2)

 .320اٙو٘ي  3 – 322ضدب  6(  760ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ): ٗإُِِِبط - (3)

 اذػإ زوغطادلٌ، ّ.ؽ. - (4)

ذ ََُىْسَ، خاوٌَْ ؾاُف طىْاس باىو ياُ     ذاجٌ ضَؾًس ئاغا نىضٍِ وَيػٌ ئاغايُ، غُض بُٖؤظٍ ؾًَ - (5)
، ْااؾ ، ْاىضَزئ و َىغاا    عاُتاوآل زَوضبُضٍ ُٖويًَط و زَؾيت ؾَُاَو، ضىاض نىضٍِ ُٖبىو، بُ ْاوَناٌْ ) 

 . 148عباؽ اهععاٜٗ، اضبى يف...، م  ئاغا(.

 .235ٖا، ص 1330 ً٘قىواليت  غاهِا١ًٕ - (6)

و٘ا١ ٗ املسِٙٞ، ضادعرٕ ٗ عورق عوٚرٕ ٗ قرسَ هرٕ: ضبٌرس عورٛ        عباؽ اهععاٜٗ، اضبى يف طبتوف اهعك٘ض/ اه - (7)
 . 150، م 2001،ؾطكٞ اشبِػا١ هوطباعٞ، بػساز، 1اهقطزاغٛ، ط

، امل٘قرى،  4ؾلطٜ ضبٌ٘ز ُرسٍٙ، اهتؿرلٚالت اهعػرلطٙٞ يف امل٘قرى، ً٘غر٘عٞ امل٘قرى اسبهراضٙٞ،ًر        -( 8)
 .224 -222،م م 1992



  52 

، بؤ ئُوٍَ قُضظ ثًَؿهُف بُ جىتًاضاٌْ (1)اُْف باْهًَهٌ نؿتىناَيٌ ُٖبىوئُويُطٍَُ 
% َاْطاُْ غىوٍ يٌَ وَضزَططتٔ، قُضظَناُف باؤ َااوٍَ    1، نُ بُضِيَصٍَ(2)ْاوضُنُ بهات

، ًََااصووٍ (4). ؾُضَاْطُيااُنٌ )تااُيًططاف(يـ يُؾاااضَنُزا ٖااُبىو (3)يااُى غاااٍَ بااىو
َ جطُ يُ بىوٌْ ضُْس ؾُضَاْطُياُنٌ  ئُو. (5)( زَطُضِيَتُو1869َزاَُظضاْسٌْ بؤ غاَيٌ )

 .(6)ئ غٓسوم ( و ضُْس زاَُظضاوَيُنٌ زيهُئُوزيهُ، يُواُْ ) ْؿىؽ، تاثؤ، 
باًين زَنطيَات ناُ ؾُضَاْباُضاٌْ     غُباضَت بُ ضَِوؾٌ نااضطًَطٍِ ياُ ٖاُويًَطزا، وا تًَ   

إ ضَِط و ظؤضيُّٓعىمساٌْ يُ ؾاضَنُزا ُٖغتًإ بُ يًَجطغطاويُتٌ ُْزَنطز، يُبُض ئُوٍَ 
. (7)ؾاضَنُيإ ظؤض بُالوَ ططْط ْاُبىو  بُضشَوَْسيٌضِيؿُيإ ٌٖ ئُو ؾىيَُٓ ُْبىوو، ئًسٍ 

  ُْ اْااُت ضِؤشْاَااُناٌْ طُْاسََيٌ ؾُضَاْبااُضاٌْ عىمساااٌْ بُضِازَيااُى ثاُضٍَ غااُْسبىو، ت
ضِؤشطاضٍ عىمساٌْ ُْيإ زَتىاٌْ ثُضزَثؤؾٌ بهُٕ و بُضتًٌ خؤضٍ بُضِازَيُنٌ ظؤض ثُضيَعٍ 

، (9). ُٖضبؤياُ ئاغاايـ ؾاجطظَيٌ تاٌَ ناُوتبىو     (8)بىوَناضَُْساٌْ زَوَيُتٌ ططت ظؤضيُّٓ
                                           

( 705ض؛ ُرً٘طٗ) 318تؿطّٙ االٗي غِٞ  10 –ٓر  1320ضدب  21(  678ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 1)
 ض.   1319سعٙطاْ غِٞ  19 –ٓر 1321ضبٚع االخط غِٞ  7

سِا بطاط٘، اهعطاق/ اهطبقات االدتٌاعٚٞ ٗ اسبطكات اهج٘ضٙٞ ًّ اهعٔس اهعجٌاُٛ س  قٚاَ ازبٌٔ٘ضٙٞ،  -( 2)
 .141،م1995هبِاْ،  -، ًؤغػٞ االحباخ اهعطبٚٞ، بريٗت1، ز2ت: عفٚف اهطظاظ، ط

 . 4-3ز.خًًٌ عُيٌ َىضاز، ئًساضٍَ ُٖويًَط...، ٍ ٍ  - (3)

ض؛ 1321اغػرط٘ؽ غرِٞ   11 –ٓرر  1323مجرازٜ االخرط غرِٞ     23(، 795ً٘قى"ازبطٙسٝ"، ُرً٘طٗ)  - (4)
 .96عبساهلل ضبٌس سساز،ًعوً٘ات ُازضٝ...، م 

االضبٚوٛ ٙعق٘ب أغا املتر٘يف غرِٞ   ز. عبساهلل سساز، د٘هٞ غطٙعٞ بني قفشات اهسٙ٘اْ املدط٘ط هوؿاعط  -( 5)
 . 76، م2005(، اضبٚى، 20، باضف"صبوٞ" ع)1875

؛  131ٓرر ، م  1308غراهِا١ًٕ ٗالٙرت ً٘قرى     بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت ناضطًَطٍِ ُٖويًَط بطِواُْ: -(6)
، ذلَُاُز ز.خًًٌ عُيٌ َىضِاز، ئًساضٍَ ُٖويًَط...،؛ َُٖسٍ  ؛188ٓر ، م1310غاهِا١ًٕ ٗالٙت ً٘قى 

     .  98- 92ُٖويًَط يُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ جًٗاًْسا...، ٍ ٍ 

 . 72قسيل ايسًَىجٌ، ّ.ؽ، ص - (7)

ض 1318سعٙرطاْ غرِٞ    6 –ٓر 1320(، ضبٚع االٗي غِٞ 662ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ )بؤمنىُْ بطِواُْ:  - (8)
 .2،م 

 . 2ض ،م 1318ٙطاْ غِٞ سع 6 –ٓر 1320(، ضبٚع االٗي غِٞ 662ً٘قى "دطٙسٝ" ، ًُ٘طٗ) - (9)
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ـ (1)خؤيإ باُناضزًََٖٓا  بُضشَوَْسيٌؾُضَاْبُضإ ثؤغتُناًْإ بؤ  ئُوَْاسَ   . يًَجطغاطاواًْ
برييإ بُالٍ نؤنطزُْوٍَ غُضوَت و غاَإ و زاٖات و باد باىو، ئُوَْاسَ بريياإ باُالٍ     

 . (2)زَغتُبُضنطزٕ و ؾُضاُّٖ نطزٌْ خعَُتطىظاضيًُنإ ُْزَضىو
ُْٖسٍَ جاضيـ بُضثطغاٌْ ئًساضٍَ ؾاضَنُ باجٌ ظؤضيإ ياُ خاَُيهٌ وَضزَطاطت، باؤ     

)َػاتُؾا غاُبطٍ ثاؾاا(ٍ     منىوَُْثًَـ بهُٕ، بؤ خؤيإ ضِ زيهُيإئُوٍَ يُ يُاليُٕ غُضو
قائًُكاٌَ ُٖويًَط يُ بُضاَبُض ئُو باجُ ظؤضٍَ نؤٍ ناطزَوَ، غاىثاؽ و زَغات خؤؾاٌ     

باجُ بؤضٌ بُّ ؾاًَىَيُ   ئُو، بٌَ ئُوٍَ يًٌَ بجطغطيَتُوَ، نُ (3)يُغُضوٍ خؤٍ ئاضاغتُ نطا
 بُضاوضز يُطٍَُ غاَيٌ ثًَؿىو ظيازٍ نطز.

 

                                           
 . 2ض، م 1321ًاٙؼ  19 –ٓر 1323ضبٚع  االٗي غِٞ  28(،789ً٘قى "دطٙسٝ" ، ًُ٘طٗ ) - (1)

 2(، م 707ض؛ ًُ٘طٗ)1321ًاٙؼ  5 –ٓر 1323ضبٚع االٗي  14( 785ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) - (2)

     (.785ً٘قى "دطٙسٝ" ، ًُ٘طٗ) - (3)
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 زةمضوا تةوةزي

 بازودؤخي ئابووزي و كؤوةآليةتي 
 

ٍَ و ئاشََياساضٍ بِطباطٍَِ ثؿايت ئاابىوضٍ          يُ غاُضَتاناٌْ غاُزٍَ بًػاتَُسا نؿاتىنا
. بًَطىَإ يُّ (1)نىضزغتاًْإ ثًَو زًََٖٓا، بؤيُ يُ زَظُضٍ ُٖويًَطيـ بَُُٖإ ؾًَىَ بىو

ًٌَ ياغاااٍ ًُناٌْ بُضٖااُّ ًَٖٓااإ بااىو. بااُث غااُضَنًًُٖيىَُضجااُزا ظَوٍ يااُ ٖؤيااُ 
زَضضىو، زَوَيُتٌ عىمسااٌْ خاوَْساضياُتٌ ظَوٍ    1858خاوَْساضيُتٌ ظَوٍ، نُ يُ غاَيٌ 

ظَوٍ َاريٍ   اضانٛ ممو٘كٞ(،تايبُتُنإ )  ظَويًُبؤ ثًَٓخ جؤض ظَوٍ زياضٍ نطز، ئُواًْـ 
)اضانررٛ جًًًَََٗااسضاوَنإ  ظَويًااُ )اضانررٛ ً٘قفررٞ(،ظَوٍ وَقؿااُنإ  )اضانررٛ ًريٙررٞ(،

ٕ اضانرٛ ًر٘ات  َطزووَناإ )  َويًُظ ًرتٗكٞ(، غًػاتٌَُ تااثؤٍ    زيهاُف و زوا (2)( باىو
 .  (3)زاْا

)ناثنت ٖاٍ( يُ َاوٍَ نؤتايٌ ؾُضَاْطَِوايُتٌ عىمسااٌْ زا ظَويًاُ نؿاتىناَيًًُناٌْ    
ثاؤيني ناطزووَ. يُناُّ: )تااثؤ( ئاُو ظَوياْاُبىوٕ، ناُ         غُضَنًٌُٖويًَطٍ بؤ غٌَ بُؾٌ 

ٌَ باُ ْااوٍ زَضَباُطًَو نطاباىوٕ. زووَّ: ئاُو ظَوياْاٍُ       بُطىيَطٍَ زؤنًىًََٓتًَهٌ ؾُض
يُغُْتُضٍ ؾاض زووض بىوٕ و بُ ْاوٍ ئُو نُغااُْوَ باىوٕ، ناُ يُغاُض ظَويًُناُ باىوٕ،       

ظَوٍ غًًًََُـ: غىَيتإ زَغيت بُغُضزاططتبىوٕ و ثًًَإ  )اهتشطٙرط(.  َف ثًٌَ زَطىتطائُو

                                           
 . 66-41ؾًس ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ...، ٍ ٍ َٖازٍ ض؛ 138-121، م 1زبوٚ٘.ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 1)

، م 1973ٓطؾالغ.ظ.ٜ، ًسخى اىل اهتاضٙذ االقتكازٜ هوؿطق االٗغط، ت:ًكطفٟ اسبػين، بريٗت،  -(2)
؛ مجٚى ً٘غٟ اهِذاض، االزاضٝ اهعجٌاُٚٞ يف ٗالٙٞ بػساز ًّ عٔس اه٘اهٛ ًرسست باؾرا اىل ُٔاٙرٞ    56-54م  

؛ ا.ّ ًَٓتًؿاؾعًٌ، ناىضز/ نىضتاٍُ ثًَىَْاسٍ    408، م 1991(، اهقآطٝ، 1917-1869اسبلٍ اهعجٌاُٛ)
ٍَ، ياُ ضااثهطاوَناٌْ وَظاضَتاٌ         –نؤَُآليُتٌ  ئابىوضٍ، ضِؤؾٓبريٍ و طاىظَضإ، و:عاعَزئ َػاتُؾا ضَغاىو

 .226-225، ٍ ٍ 1999ضِؤؾٓبريٍ، غًًَُاٌْ، 

 . 51-44،م م 1اهسغت٘ض،زبؤ ظاًْاضٍ غُباضَت بُ ياغاٍ تاثؤ بطِواُْ:  - (3)
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ٕ  ئاُو باُ  ، نُ غاُض   (1)(ِٚٚٞ)اضانٛ غر زَطىتطا ظَوٍ غًًُٓ  ، باُ  (2)النٌ ٖاَُايؤٕ باىو
    ٕ . ُٖضبؤياُ زَبًآني   (3)واتايُنٌ زيهُ َىَيهٌ غاَُيتُُْتٌ عىمسااٌْ و غاىَيتاُْنإ باىو

)غىَيتإ عُبسوحلًَُسٍ زووَّ( يُ قُظاٍ ُٖويًَط ضُْس ثاضضُ ظَويًاُنٌ باؤ خاؤٍ زاباطٍِ     
باىو، زواٍ الزاْاٌ    النٌ َُٖايؤًْإ ثٌَ زَطىتطا، زاٖاتُنٍُ تًُْا بؤ غىَيتإئُوبىو، نُ 

ظَويًُناٌْ زَؾيت  .(4)ْاوبطاويـ زاضايًُنٍُ ضىوَ ْاو خُظيٍَُٓ وَظاضَتٌ زاضايٌ عىمساٌْ
  .(5)ؾَُاَهٌ ُٖويًَط يُّ جؤضَ بىوٕ

بَُٓاَيُ زَوَيَُُْسَناٌْ ُٖويًَط ثؿتًإ باُ زاٖااتٌ نؿاتىناَيٌ زَبُغات،      ظؤضيُّٓ
ٌ  بىوٕ يُ ْاوضُنُ، نُ باُ تًَجاُضِبىوٌْ   ( َاَيٌ ؾاض خاوَٕ ظَوٍ نؿتىناَي100ظياتط يُ )

نات، بىوُْ خاوٌَْ ظَوٍ و طىْسٍ ظؤضتط. ئُواٍُْ َاَيًإ يُ ْاو ؾاضزا بىو يُبطٍ خؤياإ  
طىْاسَ   ئاُو نىيَداٍ طىْس، يإ غُضناض ئًؿىناضٍ طىْسَناٍُ باؤ َُٖيسَغاىضِاْسٕ،خاوٌَْ    

هٌ طىْسَناُزا زاباُف   ضُْس ثاضضُ ظَويًُنٌ خؤٍ زَنًَآلو ئُواٌْ زيهاٍُ بُغاُض خاُيَ   
ٌ ؾُالذُ  ئُوزَنطز نُ بُ )ؾُالح( ْاوزَبطإ.  بُضَُُٖناٍُ ئاُزا باُ خااوَٕ      (6)ضيَصَياُن

ظَويًُنُ. بُآلّ ئُواٍُْ ناضوباضٍ نًَآلٕ و ضاْسٌْ ظَويًإ زَنطز ثًًَإ زَوتطا جىتًاض، نُ 
يَهٌ زياضٍ نطاو يُغُضَتاوَ زَطريا تا جىوت تُواو زَبىو، نطيًَُنٍُ بُ ؾت وَُى بىو، بطِ

ًَآلو غاىوتٌَُُْ باىو،         ٍَ ثااضَ ياإ يُطاٍَُ زوو جاىوت ثا يُ ضُْس عُيبُ طُمن و جؤ يُطُ
 . (7)زَزضاُٖضوَٖا يَُاوٍَ ناضنطزًْسا خاْىوٍ ثٌَ 

                                           
 .121، م1غِتاْ يف كطزغتاْ ...، ز -(  1)

( 743ض؛ ُرً٘طٗ) 1319تؿطّٙ االٗي غرِٞ  –ٓر1321ؾعباْ غِٞ  16( 722ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 2)
 ض.   1320ُٚػاْ غِٞ  1 –ٓر  1322ضبطَ  28

اغرتاُب٘ي،  عبساهطمحّ ؾط ، فصهلٞ تاضٙذ زٗهت عجٌاُٚرٞ، اْٗ ٙلِذرٛ طبعرٛ، قطٝبرت ًطبعرٞ غرٛ،       -( 3)
 .84ضًٗٛ، م  1326ٓر/  1328

(4) - British Admirality, OP.Cit،P 150 

  ض.1319ًاضت غِٞ  13 –ٓر 1320شٜ اسبذٞ غِٞ  27( 692ً٘قى"دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -( 5)

ٖازٍ ضاوؾًٌ زََيٌَ زَيُى يإ ُٖؾت يُى بىو، بُآلّ ثاٌَ زَضاٌَ ئَُاُ َُٖياُبٌَ، ضاىْهُ زَوَياُت        - (6)
 اوَٕ ظَويُنإ وَضزَططت، ئًرت ضؤٕ زَضَبُط بُوَْسٍ ضاظٍ زَبٌَ، يُواُْ ثًَٓخ يُى بًَت.ئُوَْسٍ يُ خ

 . 48 – 47ٖازٍ ضاوؾًٌ، ُٖويًَط...، ٍ ٍ  -(  7)
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ًَط باُ ٖاؤٍ ئاُو ثاْتايًاُ ظَويًاٍُ ناُ ٖاُيبىو، طُوضَ            ّ ُٖوي ٔ ْاوَْاسٍ  زيهاُ
  ُ َ زووثاات  ئاُو ، زؤنًؤًََٓتاُ بُضيتاًًْاُنإ   (1)بُضًََُٖٗٓاٌْ زاُْويًََُ بىو ياُ ْاوضاُن

. جطُ يُ طُمن و جؤ ضُْس بُضٖاًََُهٌ زيهاُف بُضٖاُّ زًََٖٓاطإ، يُواْاُ      (2)زَنُُْوَ
نُغااُْ   ئاُو ، بُآلّ يُبُض ئُوٍَ بطْخ ثًَىيػيت بُ ئاوٍ ظؤض بىو، ظياتط (3))ثَُؤ و  بطْخ(

بُضٌَُٖ نؿتىناَيٌ ُٖويًَط  ٌطؿتً. بُؾًَىَيُنٌ (4)زَياْهطز، نُ ئاوٍ تايبُتًإ ُٖبىو
زابُف زَنطا بؤ ظغتاُْ و ٖاويُٓ، زَغٌَ و زإ يُ َاْطٌ زواٍ باضإ و ثَُيُ ياُ غاُضَتاٍ   

، بُضٌَُٖ ٖاويًٓـ يُ ضيَطاٍ َُٖيهُْسٌْ جؤطا يإ)ْااعىض( و نااضيَعَوَ   (5)ثايع تؤ زَنطا
. (7)ًَػتاًْإ ثٌَ ئاو زَزضاؾًٓايٌ و باؽ و ب (6)( ناضيَع ُٖبىو60ٕ) ًَْعيهٍُئُجناّ زَزضا و 

. (8)يُطٍَُ ئُوَؾسا ؾًَىاظٍ نًَالٕ غازَو زوا نُوتىو بىو، ئاًََطٍ ْىيًَإ باُناض ْآًَُٖاوَ  
خؤر  ،غًَى  ،ُْٖاض  ،ُٖضٌََ  ،ُٖجنري  ،يُ ْاوضُ ضًايًُناًْـ بُضَُُٖناٌْ وَنى  طىيَع 

ُْ زًََٖٓطاُْ ؾااضٍ ٖاُويًَطو   بُضَُٖا ئُوًََىش ُٖبىوٕ،  ، زيهُّ ،قُيػٌ  ،ئاَيىباَيى  ،
 .(9)ُ ئاَيىيَطيإ ثًَسَنطازَنطاُْوَ و ظؤضجاض بُزاُْويًََ يُوٍَ غاؽ

                                           
، نُضنىوى(، 20؛ تًَطُيؿتين ضاغيت" ضؤشْاَُ"، ش)103ٓر ، م1325غاهِا١ًٕ ً٘قى ٗالٙ  ،  -( 1)

 .24،ٍ؛ ا.ّ ًَٓتًؿاؾعًٌ، نىضز...1918اظاض  11

(2)- F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray, 16 the July,1919. 

ٖؤؾااًاض عُبااسوَيآل، جىططاؾًاااو ًََااصوو و ضِيؿااٍُ ْاااوٍ ُْٖااسيَو يااُ طىْااسَناٌْ زَؾاايت ٖااُويًَط،  -(3)
 .101، ٍ 2001(، ٖاويين 11ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)

 . 13، ُٖويًَط يُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ جًٗاًْسا...، ٍ ذلَُُزُٖسٍ َ -( 4)

 .24ا.ّ ًَٓتًؿاؾعًٌ، نىضز...ٍ - (5)

؛  زبوٚ٘. ٓٛ، َ. ؽ، 33م غُباضَت بُ ناضيَعَناٌْ ُٖويًَط بطِواُْ:عبسايطمحإ طُظُْيٌ، اضبًٌ ...،  -( 6)
 .   40-37، م م1ز

 . 58 – 57ٖازٍ ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ... ، ٍ ٍ   -( 7)

ناثنت الئ، نىضز عُضَب بُضيتاًًُْنإ/ بريَوَضيًاُناٌْ نااثنت اليأ يَُاُضِ ضووزاوَنااٌْ باؾاىوضٍ        -(8)
ٓرازٜ ضؾرٚس ازباٗؾروٛ، املعرآط     ؛ 159-158، ٍ ٍ 2007، غًًَُاٌْ، 1نىضزغتإ، و: ياغني غُضزَؾيت، ض

 .28-26، م م 1987، بػساز، 1االقتكازٙٞ يف تطاخ ًِطقٞ كطزغتاْ،ط

 .149ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -( 9)
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ُٖضضٌ ئاشََيساضيـ ئُويـ بُؾًَهٌ ططْطٌ ضااآلنٌ ئاابىوضٍ ٖاُويًَطٍ ثًَهاسًََٖٓا،     
غُضضاوَيُى شَاضٍَ َُضِو بعٕ و ضَِؾُوآلغُناٌْ ُٖويًَط تا غاآلٌْ غًًُنإ بُ ًًَؤًَْاو  

 ،غاَاُْ بُضٌَُٖ ظؤضٍ ُٖبىو، وَى: ؾريو َاغت و ثُْريو شاشٍ  ئُو. (1)َْسَ زَناتَُظ
جطُ يَُُ َاَياُناٌْ   .طؤؾتُنٍُ ،ضِووٕ  ،ثًَػت  ،َىو ، قُمياؽ و يؤض، غُضَضِاٍ خىضٍ 

ْاو ؾاضو طىْسَناٌْ زَوضوبُضيـ ثُيُوَضيإ بُخًَىزَنطز، وَى َطيؿو، قاظ، َطاوٍ، ناُ  
. بَُاُف ثًَىيػاتًإ باُ ٖااوضزٍَ زَضَناٌ      (2)ْسٍ زَغتُبُض زَنطزثًَساويػيت ؾاضو طى

 ُْزَبىو.
باظضطاًْـ اليًَُْهٌ زيهٍُ ئابىوضٍ ٖاُويًَطٍ ثًَهاسًََٖٓا، بُتايباُتٌ ناُ ٖاُويًَط      
بُٖؤٍ ئُو ؾىيٍَُٓ نُ ُٖيبىو، خاَيٌ نؤنطزُْوٍَ بُضٌَُٖ ْاوضُ ضًايٌ و ْاوضاُ طىْاس   

ُض ئُوَف ضِيَطايُنٌ ٖاتىضؤٍ ئاغاٌْ ٖاُبىو يُطاٍَُ   ًْؿًُٓناٌْ زَؾيت ُٖويًَط بىو، يُب
، ناُ  (3)و َىغٌَ، بؤيُ نُوتبىوَ غُض ضِيَطايُنٌ باظضطااٌْ طاطْط   نُضنىوىُٖض يُنُ يُ 

.جطاُ ياُوَف ٖاُويًَط زوو    (4)َىغاٌَ( باىو   -ُٖويًَط -ثطزٍَ -نُضنىوى -ضِيَطاٍ ) بُغسا
تٌ تًَجُضِزَ بىوٕ بُضَو ئًَطإ، ناُ  بُ ئاضاغتٍُ بانىوضٍ ضؤشُٖآل بىوَيٌَ زَ زيهُّضيَطٍُ 

يُنًَهإ بُ ئاضاغتٍُ ضَِواْسظزا زَضِؤيؿت يُ بانىوضٍ ضِؤشُٖآلتٌ، ضِيَطايُنٌ زيهاُف ياُ   
 -زوو ضِيَطايُ باطييت باىوٕ ياُ: ضِيَطااٍ )ٖاُويًَط      ئُو. (5)ضِؤشُٖآلتٌ بُ نؤيُ تًَجُضِ زَبىو

                                           
 . ضَِْطُ ظيازَ ضِؤيٌ يُ شَاضَنٍُ ُٖبًَت.  41ٖازٍ ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ...، ٍ -(1)

 .40- 41ٖازٍ جاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ...، ٍ ٍ  -( 2)

  .57ز.غعسٜ عجٌاْ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م  -( 3)

نىضزغاتإ و ئُضَُْػاتاْسا، و:ذًَُاس عاُظيع،      باضؤٕ ئًَسواضز ْؤَياسَ، طُؾاتًَو باُ عُضَبػاتإ و     -( 4)
اسبػرٚين املِؿر١ٛ اهبػرسازٜ، ضسورٞ      امحرس ضبٌرس برّ   ؛ 31، ٍ 2004ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ، ٖاُويًَط، 

 .50،  م1970املِؿ١ٛ اهبػسازٜ ت: اااًٛ عباؽ اهععاٜٗ، زاض ازباسغ، بػساز، 

 . 207ظبري بالي امساعٚى، تاضٙذ اضبٚى...،م  -( 5)
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باُْ(  –وضٌََ  –ثؿسَض /قُآلزظٍَ –يًَط ، يُطٍَُ ضِيَطاٍ )ُٖو(1)تُبطيَع( –وضٌََ  -ضَواْسظ 
 .(3)غًًَُاٌْ(ف ُٖبىو –نؤيُ  -، زيػاُْوَ ضِيَطٍُ باظضطاٌْ )ُٖويًَط (2)

باظضطاْاٌْ ُٖويًَط ثُيىَْسيًإ يُطٍَُ ضُْس نؤَجاًْايُنٌ َاضغًًًاٍ ئًتاَيٌ بُغتبىو، 
بُتٌ يُ ضِووٍ ًَٖٓااٌْ  ُٖضوَٖا ُٖويًَط ثُيىَْسٍ باظضطاًْؿٌ يُطٍَُ ئًَطاْسا ُٖبىو، بُ تاي

، بُآلّ ٖاُْاضزٍَ ٖاُويًَط   زيهُنىتاٍَ، ئاوضِيؿِ، غَُاوَض و ضُْس نُيىثُيًَهٌ جىاْهاضٍ 
ظياتط يُ بُضٌَُٖ نؿتىناَيٌ بُ تايبُتٌ)طُمن و جؤ( و بُضوبىوَُ ئاشََيًًُنإ ثًَهٗاتبىو، 

ٖاُويًَط تااثًَـ   نُ ضَواٍُْ بُغساو َىغٌَ و ؾاضو وآلتاٌْ زيهُ زَناطإ. ئاُوَتا طاُمنٌ    
 غُضَنًٌضَِواٍُْ ئُوضوثا زَنطا. ُٖضوَٖا ٖاوضزٍَ  يُنَُني جُْطِ جًٗاَُِْٖيطريغاٌْ 

 . (4)ُٖويًَطيـ: ضاٍ، ؾُنط، قاوَو نُيىثُيُ زضوغتهطاوَنإ بىو
يُ بىاضٍ ثًؿُطُضيـ يُ ُٖويًَطزا ضاالنٌ ُٖبىو، يُّ ؾاضَزا ضُْسئ ثًؿٍُ زَغايت  

ضٍ، ثًَآلوزضوو، ضُمخاخطاٌ، بُضطاسووضٍ، زاضتاؾاٌ، ظيَطْطاطو     ُٖبىوٕ، يُواُْ: ) ئاغٓطُ
. زيااضَ جطاُ يَُاْاُ    (5)زا ٖااتىوَ 1922َ بُ ضِووٌْ يُ ئاَاضٍ غااَيٌ  ئُوجؤآليٌ(، نُ 

ٕ   جىويُنُثًؿٍُ )مخطُضٍ(ف ُٖبىو، نُ ظياتط  ،ٖاَُىو ئاُو   (6)نإ ثًَاىٍَ خاُضيو باىو

                                           
- 1638ٓر/1164- 1048خوٚى عوٛ ًطاز، تاضٙذ اهعطاق االزاضٜ ٗ االقتكازٜ يف اهعٔس اهعجٌاُٛ ) -( 1)

 . 410،م 1987َ( داًعٞ بػساز، كٚوٞ االزاب،  1750

،اهِذرف  1(،ط1834- 1726عٌاز عبساهػالَ ضوٗ ، امل٘قى يف اهعٔس اهعجٌاُٛ/ فرتٝ اسبلٍ ااورٛ )  -( 2)
؛ ضٗبطت زبٚو٘ اٗهػّ، سكاض امل٘قى ٗ اهعالقرات اهعجٌاُٚرٞ اهفاضغرٚٞ    298- 295، م م 1975االؾط ، 

؛ ٙ٘غرف غٌِٚرٕ،   55، م 1983(، ت: عبساهطمحّ بّ اسباز اًني برم ازبوٚورٛ، اهطٙراض،    1743 – 1718)
 .105، م 1922دباضٝ اهعطاق قسميا ٗ سسٙجا، بػساز، 

 .    298عٌاز عبساهػالَ، امل٘قى...، م -( 3)

 . 138 -123، م م 1، َ.ؽ،ززبٚو٘. ٓٛ -( 4)

درالي عبرسازبباض املدتراض، اضبٚرى كٌرا      ؛ 163-63بطِواُْ: تاضيل جاَباظ و ُْشاز باُضظجنٌ، ؽ.ث، ٍ ٍ  -( 5)
ـ زَغتٓىوغًَهُ زاْاُ ضَِغاُُْنُ ياُالٍ َاُويىز بًَدااَيٌ ثااضيَعضاوَ و        .5عطفتٔا، م ويَُٓياُنٌ    يًَتاؤشي
 يُبُضططتىوَ.

 ٌ ْىضَزئ زَباؽ.ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاج -( 6)
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ظاضٍِ قُيػاُضٍ ضِيَهدطاباىو، ناُ    ثًؿاُْو ؾطؤؾتين نُيىثُيُناٌْ زيهُ يُضىاضضاًَىٍَ باا  
 .(1)ََُيبُْسيَهٌ ططْطٌ نطِئ و ؾطؤؾنت و باظضطاٌْ بىو

يُناَُني  غُباضَت بُو زضاواٍُْ نُ يُ ُٖويًَط باُناضزًََٖٓطإ، زَتاىاْني بًَاًنَي ٖاُتا     
َاََُيُ زَنطا، نُ بُٖاٍ ُٖض يريَيُى نَُرت بىو ياُ   (2)ـ بُ يريٍَ تىضنًٌجُْطِ جًٗاْ
 (3)ضِوثًًُ( 14يُى يريَ بُضاَبُض ) 1920ًٓطًًعٍ، يُ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ ثاوًََْهٌ ئ

 . (4)بىو، زواتط يُزواٍ ٖاتين بُضيتاًًُْنإ زضاوٍ ناغُظٍ ًٖٓسٍ يُ بطَو زابىو
و ضَِؾابطرينطزٌْ ثًاوَناإ ظؤضيَاو ياُ     1914يُطٍَُ جاضِزاٌْ )غُؾُض بُيط( يُغاَيٌ 

يُٓوَ يُ جُْط، َاٍَ و ذاَيٌ خؤيإ بُجٌَ ًَٖؿت و طُْخ و الواٌْ ؾاض بُ َُبُغيت خؤزظ
َف وايهاطز ياُ   ئاُو ،  -وَى ثًَؿرت ئاَاشََإ ثًَاسا  –ضِوويإ يُ ْاوضُ ؾاخاويًُنإ نطز 

%(ٍ ظَويًُناٌْ نىضزغتإ تاؤ ْاُنطئَ، زَؾايت    50، ) يُنَُني جُْطِ جًٗاَِْاوٍَ 
ثاْتايًاُنٌ طاُوضٍَ ظَوٍ   ُٖويًَطيـ تؤ ُْنطاو باُ باُياضٍ َاياُوَ، ُٖضضاُْسَ خاىزإ      

.ٖاُض باُٖؤٍ   (5)ٔ ْاوضٍُ بُضًََُٖٗٓاٌْ زاُْويًََُ زازَْطاسيهُّنؿتىوناَيٌ بىو و بُ باؾ
جُْطُوَ ئاغايت بُضٖاًََُٗٓإ زاباُظيين بُضضااوٍ باُخؤ باًين و ًَٖٓااٌْ نُيىثاٍُ و         

وٍ ثاُنٌ  . زَنطٍَ بًًَنَي ًَٖعٍ ناض بُ تاُوا (6)ٌ باظضطاٌْ ظياٌْ طُوضٍَ بُضنُوتمجىجىوَي
طُْخ و الوَنإ و ئُواٍُْ تىاْاٍ ناضنطزًْاإ ٖاُبىو ضِ ايَجطاٌ     ظؤضيُّٓنُوتبىو، ضىْهُ 

بُضَناٌْ ؾُضِ نطابىٕ، ياخىز بُٖؤٍ خؤ زَضباظنطزًْإ يُ زَغت خعَُتٌ غُضباظٍ ضِوويإ 

                                           
؛ جالٍ غٓحاضٍ، ٖىُْضٍ بًٓاغاظٍ و ًْطااض  303-302، ٍ 3ٍَىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ وازيىَ...،ب - (1)

 .76، 2002ٍ(، 16يُ باظاضٍ قُيػُضٍ و قُآلتٌ ُٖويًَطزا، ُٖويًَط"طؤظاض"ش)

  .138قٚٞ...، معباؽ اهععاٜٗ، تاضٙذ اهِق٘ز اهعطاقطف. 100يُى يريٍَ ظيَطٍ تىضنٌ زَيهطزَ  -(2)

ياُ عًَاطام نااضٍ     1932ضِووثًًُ زضاويَهٌ ًٖٓسٍ بىو، تاا زَضضاىوٌْ زضاوٍ ًْؿاتُاٌْ ياُ غااَيٌ       - (3)
ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، ؾًػٌ عًَطاقٌ بىو.   75ثًَسَنطا، يُو ناتٍُ ُٖض ضِووثًُى بُضاَبُض بُ 

 . 175م 

 . 138 - 137، ص ص1زبًًى.ٌٖ، ّ.ؽ، د -(  4)

 .229ز.كٌاي ًعٔط، كطزغتاْ يف غِ٘ات...، م  -(  5)

ي.ْ. ك٘تو٘ ، ث٘ضٝ اهعؿطّٙ اه٘طِٚٞ اهتشطضٙٞ يف اهعرطاق، ت: عبساه٘اسرس كرطَ، ًطبعرٞ ازبٌٔ٘ضٙرٞ،       -(  6)
 .67، م 1971بػساز،
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يُ ْاوضُ ؾااخاويًُنإ نطزباىو، ُٖضبؤياُ ظيااتط ثاريو ثُنهُوتاُ و ئااؾطَت و َٓاساآلٕ         
 ظؤضيٓااَُّ، ئااُواًْـ وَبااُضًَٖٓاٌْ ظَويًااُناًْإ ثااٌَ َُٖيُٓزَغااىوضِا، بؤيااُ  َابىوْااُو

ظَويًُنإ بُ بُياضٍ َابىوُْوَ، نُ ئُوَف ظياًَْهٌ طُوضٍَ بُ نُضتٌ نؿتىناَيٌ طُياْس، 
 ُٖضوَٖا باظضطاًْـ بُ ٖؤٍ ثؿًَىيٌ و ْائاضًًَُناُْوَ ثُنٌ نُوت.

ُْباضئ، ٖاُضوَٖا تااآلْهطزٌْ ْاوضاُنُ     ٖؤناضاُْ، وؾهُ غاَيٌ و باضإ ئُوغُضَضِاٍ 
ْاياُوَ،   1917يُاليُٕ غُضباظاٌْ عىمساٌْ، ُْٖاَُتٌ و بطغًُتًًُنٌ طُوضٍَ يُ غاَيٌ 

. ضىْهُ خَُيهٌ بُ جؤضيَو بطغًُتٌ تًين بؤ (1)نُ يُ ُٖويًَط بُ )ططاٌْ طُوضَ( زَْاغطيَت
يت غُط و ثؿًًُ و طىٍَ زضيَص ًَٖٓابىوٕ، نُ ُْٖسيَهًإ يُ بطغإ ثُْايإ بؤ خىاضزٌْ طؤؾ

. (3)، تُْاُْت يُ ُْٖسٍَ ناتٌ زَطُُْسا زَغتًإ يُ طؤؾيت َطؤظًـ ُْثاضاغتىوَ(2)بطزووَ
، يااخىز ياُ باُياٌْ تاا     (4)واٍ يًَٗاتىوَ خَُيهاًَْهٌ ظؤض تًُْا بُ ْإ و ظط ناضيإ زَنطز

( ياريَ و ضِباٍُ   96(ْإ ناضيإ زَنطز، عُيباٍُ طاُمن ئاُونات طُيؿاتؤتُ )    2ئًَىاضَ بُ )
 .(5)( يريَ بىو10َ)خىٍَ( بُ )

يُّ غُضوبُْسَزا ْانطيَت ضِؤَيٌ ُْٖسٍَ يُ زَوَيَُُْساٌْ ؾاض يُبُضضاو ُْططئ، نُ ياُّ  
بطغاًُتًٌ و قاتىقطِيًاُزا ُْٖاسَيهًإ زَغايت ياضَاُتًإ باؤ ٖاُشاضإ و ياٌَ قااُوَاوإ         

او ْاٌْ بُغُض ُٖشاضاٌْ ؾاضزا زاباُف  زضيَصنطزووَ و زَوَيَُُْس ُٖبىوَ ضِؤشٍَ زووجاض ؾؤضب
. ٌٖ زيهُ ُٖبىوَا بُضَُُٖ نؿتىناَيًًُناٌْ بُ ْطخًَهٌ نُّ خػاتؤتُ بااظاضِ،   (6)نطزووَ

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ ضَِؾاز َىؾيت.-(  1)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ. -(  2)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ  ز.عُبسوَيآل ذُزاز. - ( 3)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ.   -(  4)

 . 201عُيٌ عُيًاوَيٌ، ؽ.ث، ٍ ذلَُُزَُال  -(  5)

، ْاوبطاو يُنًَهُ ياُ نُغاايُتًُ   2007/  10/ 12ضاوثًَهُوتٔ يُطٍُ عىمسإ َىؾيت، يُ بُضواضٍ  -(  6)
ْىوغاًين   ضاُْسيني يُ قُآلٍ ٖاُويًَط زاياو باىو،     1948ؾاضٍ ُٖويًَط يُغاَيٌ  زياضَناٌْ بَُٓاَيٍُ َىؾيت

ضِاويَصناضٍ يُنَُُ يُ وَظاضَتٌ ئُوقايف ذهىَُتٌ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ. َُٖاسٍ   ئًَػتُيُغُض ُٖويًَط ُٖيُ، 
ُ   1940-1914ذلَُُز قازض، ُٖويًَط يُ ًَْىإ غاآلٌْ  ٍ  -/ تىيصيُٓوَياُنٌ ًََاصوويٌ يا زؤخٌ بااضو  ياُباضَ
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، ٖاُضوَٖا زَوَيَُُْاسٍ زيهاُ    (1)ظؤضجاضيـ بُ خؤضِايٌ بُغُض ُٖشاضاٌْ زاباُف ناطزووَ  
ٍُ باؤ ظؤضيَاو ياُو    ُٖبىو، زَغيت ياضَُتٌ بؤ ُٖشاضاٌْ ؾاض زضيَصنطزووَ و ؾىئَ و جًَطا 

خًَعاْاُْ زَغتُبُضنطزووَ، نُ بُ ٖؤٍ ًَٖطؾٌ ضِووغُنإ و ْائاضاًَاُناٌْ ئاُو ناات ياُ     
. زَغااتهطاوَيٌ ثًاااواٌْ ٖااُويًَط ْااُى يااُ (2)َُْسَيًًااُوَ ضِوويااإ يااُ ٖااُويًَط نطزبااىو

ظؤضجاض نؤَُى وياضَاُتًإ باؤ ضِيَىؾاىيَُٓناٌْ     سيهُفياضَُتًساٌْ ُٖشاضإ، بَُيهى ثًَؿ
 .(3)ُد نطزٕ ؾُضاُّٖ زَنطزو ضَِواٍُْ ذًحاظيإ زَنطزذ

يُ نؤتايًُناٌْ غُضزٌََ عىمساٌْ يُ ضِووٍ ثًَهٗاتٍُ ُْتُوَيًاُوَ، ناىضز ظؤضيٓاٍُ    
  (5)، يُ زواٍ ئُويـ تىضنُإ و عُضَب و نًسإ(4)ُٖويًَطيإ ثًَهسًََٖٓا زاًْؿتىواٌْ

 .  (6)( زَٖاتٔجىويُنُ)َُغًرٌ( و عربيٌ )
َىغاًَُاٌْ غاىوُْٓ َُظٖاُب باىوٕ يُغاُض       زاًْؿتىوإ ظؤضيُّٓئايًًُٓوَ  يُ ضِووٍ

ٍ(يـ يُ ؾااضَنُزا ٖاُبىو، ناُ شَاضَياإ     جىويُنُ) جىويُنُثُيطَِوٍ ئًُاٌَ ؾاؾعٌ، 

                                                                                                   
، يُ بآلونطاوَناٌْ زَظطاٍ ضاث و بآلونطزُْوٍَ باُزضخإ،  1نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ و ناضطًَطٍِ و غًاغٌ، ض

 .51. ٍ 2008ضاثداٍُْ ضؤشُٖآلت، ُٖويًَط، 

 .28ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  -( 1)

   . 95 -93 ، م م1983ًطبعٞ اسبطٙٞ، بػساز، 1ً٘غٟ عٌطاْ، ًِسهٛ عرب ااهتاضٙذ، ط -(  2)

ًراضت غرِٞ    20 –ٓرر  1321ضبرطَ غرِٞ    27( 693ً٘قرى "دطٙرسٝ"، ُرً٘طٗ)    يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: -(  3)
 ض. 1319ًاضت غِٞ   6 –ٓر1320شٜ اسبذٞ غِٞ  20( 691ض ؛ ًُ٘طٗ)1319

ا.ّ ًَٓتًؿاؾاعًٌ،   ؛51، م 1؛ زبٚور٘. ٓرٛ، َ.ؽ، ز   821، م3مشؼ اهسّٙ غراًٛ، َ.ؽ ،ًرر   -(  4)
 .49نىضز... ٍ

زَيساض عُبسويػاُؾىض بايَةاُنٌ) وَضطًَاطِ(، نىضزغاتاٌْ      ؛219ٓرر، م  1325غاهِا١ًٕ ً٘قى ٗالٙ   -( 5)
 .  93، ٍ 2000(، ٖاويين 7، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)1849عًَطام يُ طُؾتُنٍُ )جؤْػنت بًَطنٓؼ( يُ غاَيٌ 

باوَضِ، جىيُنُناٌْ نىضزغتإ،  امحسيُ باضٍَ ًََصووٍ جىيُنُ يُ نىضزغتإ و زاب و ُْضتًإ بطِواُْ:  -(  6)
، ًطبعٞ ٗظاضٝ 1اٙطان بطاٗض، ٙٔ٘ز كطزغتاْ، ت:ؾاخ٘اْ كطك٘كٛ ٗعبساهطظاق ب٘تاُٛ،ط؛ 2000، ُٖويًَط، 1ض

ُٖضوَٖا عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، ضِيؿٍُ جىيُنُناٌْ نىضزغتإ و زاب و ُْضيتًإ يُ ؛ 2004اهرتبٚٞ، اضبٚى، 
 .  100- 90، ٍ ٍ 2002(، بُٖاضٍ 4ؤظاض"، ش)ثاضيَعطاٍ ُٖويًَط، ُٖويًَط"ط
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جىيُناُْ ثُضغتطا)نًُْؿت(ٍ تايباُت باُ خؤياإ     ئُو، (1)ُٖظاض نُغًَو زَبىو ًَْعيهٍُ
، (2)ُ بىو، زواتط بؤ خاىاضَوٍَ قاُآل طىاظضاياُوَ   ُٖبىو، نُ يُغُضَتازا يُ طُضَِنٌ تؤثداْ

إ يُغُض َُظُٖبٌ ناغؤيًو ظؤضيُّٓيُ ُٖويًَط ُٖبىوٕ،  (3)ف ثُيطَِواٌْ ئايين َُغًرٌ
 . (4)بىوٕ

نًساًًُْنإ ظياتط يُ عُْهاوَ ًْؿتُجٌَ بىوٕ يُطٍَُ ئُوَؾسا ضِيَصَيُنٌ نًَُإ ياُْاو  
بُ ظؤضٍ يُ طُضَِنٌ تُعحًٌ ًْؿتُجٌَ باىوٕ،  نإ( جىويُنُ. عربيًُنإ )(5)ؾاضزا ُٖبىو

، و -وَى ثًَؿرت بامسااْهطز   _تُْاُْت بُؾًَهٌ تُعحًٌ ثًٌَ زَطىتطا تُعحًًٌ جىيُنإ 
، عُضَباُناًْـ ظيااتط   (6)شَاضَيُنًإ ياُ طىْاسَطاٌْ زَووضباُضٍ ٖاُويًَط بآلوببىوْاُوَ     

 . (7)يُطُضَِنٌ عُضَب ًْؿتُجًَبىوٕ
ٌ نطيَت نؤََُيطٍُ ُٖويًَط باؤ غاٌَ ضاًين    يُضِووٍ ضًٓايُتًؿُوَ زَ زاباُف   غاُضَنً

بهاُئ، ئاغااو زَضَبااُط و باظضطاْاُ طاُوضَنإ و غاااَاْساضَنإ، ضاًين ئُضغااتؤنطاتٌ      
                                           

( شَااضٍَ  1919- 1918؛ بُآلّ بُ ثًٌَ ئاَاضيَاو ياُ غااآلٌْ )   12ٖازٍ ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ...، ٍ -( 1)
ز.فانرى اهرربان، املرساضؽ اهٚٔ٘زٙرٞ ٗ االٙطاُٚرٞ يف اهعرطاق       نُؽ بىوٕ.  800ُٖظاض و  4جىيُنُناٌْ ُٖويًَط 

. بُآلّ زَبًَت 100عُباؽ غًًَُإ ، ضيؿٍُ جىيُناٌْ ... ، ٍ  ؛63، م1985، بػساز، 2زضاغٞ ًقاضُٞ، ط
 ئَُُ شَاضٍَ تُواوٍ جىيُنُناٌْ َُٖىو ْاوضٍُ ُٖويًَط بًَت.

ًَط ياُو َاوَياُ        4دالي عبسازبباض املدتاض، َ.ؽ، م -( 2) . جًَطٍُ باغاُ ُْٖاسَيو ياُو جىيُناْاٍُ ٖاُوي
 .1320ُٚػاْ غِٞ  22 – 1322غفط غِٞ  19( 744طٗ)ً٘قى"دطٙسٝ"، ًَُ٘ىغًَُإ بىوٕ، بطِواُْ: 

َُغًرًُنإ بُظَاٌْ نًساٌْ)غطياٌْ ضؤشُٖآلتٌ( قػُ زَنُٕ، يُ ُٖويًَط ضَِط و ضِيؿُيُنٌ زضيَصيإ  -( 3)
ّ ُٖيُ، ياُّ باضَياُوَ، بطِواْاُ: ئًاسواضز ظاخااو، نطِؤْؤيؤشيااٍ ئاُضبًاَل/ نؤْ        ٔ زَغاتٓىوؽ ياُباضٍَ   سيهاُ

سِرا عبساالسرس ضٗفر٘،    ؛ 1995عًػايٌ يُ نىضزغتإ، و:عُبسوملىئُني زَؾايت، باُضيني،   بآلوبىوُْوٍَ ئايين 
ٍ ْىضٍ ثاُتطؤؽ، زَغتٓىغاًَهٌ نًاساٌْ     ،25َ.ؽ، م (، 5ًََاصووٍ ٖاُويًَط، ٖاُويًَط"طؤظاض"، ش)    ياُباضَ
 .122 – 115، ٍ 2002ظغتاٌْ 

 .25سِا عبساالسس ضٗف٘، اٞ عّ...، م  -(  4)

  .51َ.ؽ،  م  غاكاض بٔااهسّٙ، -(  5)

(، نؤتاايٌ  13ٖؤؾًاض عُبسويَةآل، جىيُنُناٌْ ْاوضٍُ زظَيًاتٌ زَؾيت ُٖويًَط، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش) -(  6)
2001 ٍ ،59. 

 .7، ٍ 2006(، ُٖويًَط، خىيٌ زووَّ، 17عُيٌ، نؤآلٌْ عاضَبإ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش) امحسئاضاضات -(  7)
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ضآًُ خاىزإ زَغاُآلت و زَغات ضِؤيؿاتىو باىوٕ. ضاًين         ئُو. (1)ُٖويًَطيإ ثًَهسًََٖٓا
    ُ ًَٓااٍُ ضِؤؾاآبري  ْاوَضِاغااتًـ يااُ ؾُضَاْبااُضاٌْ ذهااىٌَ و ظاْاياااٌْ ئااايين و ن

. غاُباضَت  (3)، ُٖضوَٖا باظضطاُْ بطىونُنإ و زوناْساضَناًْـ زَططيَتاُوَ (2)ثًَهٗاتبىوٕ
ٌ ضآًُ بؤضاىوٌْ جًااواظ ُٖياُ، غُضضااوَيُى بُظؤضيٓاٍُ        ئاُو بُ قُباضٍَ   زاًْؿاتىواْ

بؤضاىوُْ ضَِتسَناتاُوَو ثًَاساطريٍ يُغاُض ئاُوَ       ئاُو و غُضضاوَيُنٌ زيهُف (4)زَظاًَْت
ضًين غًًَُّ، نُ يُ ناغبهاضو نطيَهاض و خاوَٕ ثًؿُو نؤََُيٍُ زيهٍُ ؾااضَنُ   زَنات،

. يُطٍَُ ئُوَؾسا تًَبًين زَنطيَات ئاُو   (5)إ ثًَو زًََٖٓازاًْؿتىواًْثًَهٗاتىوٕ، ظؤضيٍُٓ 
. ياُ  (6)جًاواظيًُ ضًٓايُتًٍُ نُ يُ ئُوضوثا ُٖبىو، يُ ُٖويًَط بُو ضِازَيُ بُضضااو ْاُبىو  

ًإ  زياضزيهااُيٓئ  بَُٓاَيااٍُ طااُوضَو زَغاات ضؤيؿااتىو ٖااُبىوٕ نااُ   ٖااُويًَط ضااُْس
بَُٓاَيُناٌْ: ) َُال ؾُْسٍ، ياُعكىب ئاغاا، زؤغطََُضاًًُنإ، ضاُيُبٌ، ئُيٓاُقًب،      

 . (7)عىظيَطيًُنإ، بريَقساض، ضَِؾًس ئاغا، زَباغُنإ( بىوٕ
ؿتىواٌْ ّ ؾاضيـ يُطٍَُ ئُوٍَ  زاًْ ّ نطيَطاًـ ياُ   إ خااْىوٍ خؤياإ ٖاُبىو، باُآل    ظؤضيٓاُ

ؿًإ ثٌَ زَطىتطا (8)ؾاضَنُ بىوٌْ ُٖبىو إ باٌَ  ظؤضيُّٓ، نطيَهاضو ضَِجنبُضٍ نؿتىناٍَ، نُ غُثاًْ
ٍ   زيهاُيإ خاْىو بىوٕ. ُٖضبؤيُ بُؾٌ ظؤضيإ نطيَطٌ باىوٕ، باُآلّ ُْٖاسيَهٌ      (9)ياُو ذُغااضاُْ

                                           
، 1، ب1ىيااىز بًَداااَيٌ، ٖااُويًَطّ وازيااىَو.... بًػااتىوَ، ض؛ 25َامساعٚررى ؾررلط، اضبٚررى...، م -(  1)

 .76.ٍ 1991بُغسا،

 .26امساعٚى ؾلط، اضبٚى...، م -(  2)

 .83، ٍ 1َىيىز بًداَيٌ،  ُٖويًَطّ وازيىَ و...، ب -(  3)

 .76َُٖسٍ ذلُس قازض، ُٖويًَط يُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ جًٗاًْسا...، ٍ  -(  4)

 .27بٚى...، م امساعٚى ؾلط، اض -(  5)

 .78ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى ...، م  -(  6)

، ضااثداٍُْ  2يُ باضٍَ خاُْوازَناٌْ ُٖويًَط بطِواُْ: َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ وازيىَو.. بًػتىَ، ب، -(  7)
 و زواتط.58، ٍ 1997وَظاضَتٌ ضؤؾٓبريٍ ، ُٖويًَط، 

 58تاضيل جاَباظ و ُْشاز بُضظجنٌ، ؽ.ث، ٍ  -( 8)

يُ باضٍَ خإ و ذُغاضَناٌْ ُٖويًَط بطِواُْ: ثريزاوز َاُمخىضٍ، ٖاُويًَط )خاإ و ذُغااض(، ٖاُويًَط"       -( 9)
 .89،ٍ 1999(، ُٖويًَط، 2طؤظاض"، ش)
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ؿتُجٌَ ببىوٕ، ناُ ثًااوَ زَوَيَُُْاسَناٌْ ؾااض باؤ جىت      إ   خىاضووٍ قُآلت ًْ ًااضو غاُثاُْناًْ
ُبىواياُ، ئاُوا ئاُو شووضاْاٍُ ذُغااضيإ وَناى          زضوغتًإ نطزبىو. ئًٓحا ئُطاُض شووضٍ ظيااز ٖ

ـ باُناضزًََٖٓا، يااخىز    شووضاْاُ َاْطاْاُ باُ ناطٍَ      ئاُو )عَُباض( بؤ بُضَُُٖ نؿتىناَيًُناًْ
إ، يإ ئُو ؾىيٍَُٓ يًَا  ـ بُْاوٍ خاوَُْناًْ ٌ زضوغات زَناطا،   زَزضاُْ نطيَهاضَنإ، ذُغاضَناًْ

 .(1)زَْاغطٕا
يُ ْاوضُناٌْ زَوضوبُضٍ ٖاُويًَط، ضاُْسئ ٖاؤظٍ ناىضز ٖاُبىوٕ، ناُ ياُ ضِووٍ شَااضَو         

، ٖاُضوَٖا  (2)يُ ياُنرت جًااواظ باىوٕ، وَى زظَياٌ، طاُضزٍ، خؤؾآاو       ْاوضُناًًْإضِووبُضٍ 
ًَباااؽ، ََُىْااسٍ، ؾااًَداٌْ، ؾااًَذ بااعييَن، ظضاضٍ، ٖااُضنٌ، خااُيالٌْ، ؾااًَطواٌْ، يااُى، ب

، نُ ُٖضيُى يَُاُْ ياُنًَو  (3)ٖىضَعياض، غىضضٌ، باَيُنٌ، َُْطىضِ، بابؤَيٌ، غًإ، ْاُْنُيٌ
، ُْٖااسٍَ جاااضيـ ثًًَااإ زَطااىتطا )َااري( وَ  (4)غااُضؤنايُتٌ زَنااطزٕ ثًَااٌ زَطااىتطا )ئاغااا(

بُط(يؿًإ ثٌَ زَطىتطإ، وَى خؤؾٓاوَنإ. وَضططتين زَغُآلت ياُّ ٖؤظاْاُ باُثًٌَ ْاُضييت     
ٖؤظَنُ و نات و غات زَطؤضِا، يإ بُ َُٖيبصاضزٕ، يإ بُ ثؿتاوثؿت بىو، ياخىز بُ ظَبطٍ ًَٖاع  

 .  (1)َاوَيُ ئُو، ثًَهسازاٌْ ًَْىإ ٖؤظَناًْـ بُؾًَو بىو يُ خُغًَُتُناٌْ (5)بىو

                                           
 . 12ٖازٍ ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُ...، ٍ -(  1)

عإ زَباىوٕ  خًَ 1000ٖؤظٍ خؤؾٓاو يُ ْاوضُناٌْ ؾُقآلوَو بتىئَ و نؤيُ ًْؿتُجٌَ بىوٕ و ْعيهٍُ  -( 2)
طىْسيإ ُٖبىو، ئُّ ٖؤظَ يُ غٌَ باُف   100ُٖظاض نُؽ زَزا، يُ ؾُقآلوَ  10و شَاضَيإ ئُونات خؤٍ يُ 

ثًَهٗاتبىوَ، )قازض بُط( بُ غُضؤنٌ بُٓضَِتٌ ئُّ ٖؤظَ زازَْطا و غُضؤنٌ )َريَُمحُيٌ(بىوَ، )ضَؾًس بُط( 
)َرييىغاؿٌ( يُاليإُ )غااَيح باُط و خسضباُط( و       ياضيسَزَضٍ بىو يُ باُضِيَىَبطزٌْ ناضوبااضٍ ٖؤظَناُزا و   

؛  َاضى 133- 129عباؽ ايععاوٍ ، عؿائط...، ص ص  بُط(َوَ بُضِيَىَزَبطإ.  امحس)ثؿتطُيٌ( يُاليُٕ )
(، 9؛ نُيىإ ئااظاز ئاُْىَض، ٖاؤظَ نىضزَنااٌْ عًَاطام، ثاُيعني "طؤظااض"،ش)       41غايهؼ، ايكبائٌ...، ص 

 .185، ٍ 2000غًًَُاٌْ، تُممىظٍ 

 . 9دالي عبسازبباض املدتاض، َ.ؽ، م  -(  3)

 .47، م1984ا.ؾاًٚو٘ ، س٘ي ًػاهٞ االقطاع بني اهلطز، ت: كٌاي ًعٔط،ًطبعٞ اسب٘ازخ، بػساز، -( 4)

تً٘اب٘ا،اٞ عّ االكطاز/ ٗساهتٍٔ االدتٌاعٚٞ ٗ االزبٚٞ ٗ اهجقافٚٞ، ت: ضبٌرس ؾرطٙف عجٌراْ، ًطبعرٞ      -(  5)
 . 40، م1969 اهِعٌاْ، اهِذف االؾط ،
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زَغُآلتساضاٌْ عىمساٌْ ُٖوَيًاْسا ضِايَُيٌ ثُيىَْسيًُناًْإ يُطٍَُ ثًاو َاقىآلٌْ ؾااضو  
َُبُغاتُ ثًُوثاياُ و ْاظْااوٍ جًاجًاياإ ثاٌَ بُخؿاني،        ئاُو وبُضٍ ثتُوبهُٕ، باؤ  زَوض

ٖااُضوَٖا ُٖوَيًاْااسا يااُ زَظطايُنااسا نؤيااإ بهُْااُوَ. يااُّ ضىاضضااًَىَيُزا غااُْسيهاٍ  
يُ ُٖويًَط بُ ٖاْسإ و ثاَيجؿيت غىَيتإ )َاُمحىزٍ زووَّ()   )ُقابٞ االؾطا (آلٕ وثًاوَاقى
( زاَُظضا. )غُيس ئُمحُز ئاغاٍ ئايػُيس ئُمحُز( باُ  1818( يُ غاَيٌ )1839 - 1808

بَُٓاَيُياُ، ناُ باُ     ئاُو . ٖاُض  (2)غُضؤنٌ غاُْسيهاٍ ثًاوَااقىآلٌْ ؾااض َُٖيباصيَطزضا    
خاُْوازٍَ )ئُيُٓقًب( ْاغاطاوٕ، ئُْساَاُناًْإ ضاُْسئ ثًُوثاياُ و ْاظْااوٍ طاُوضَيإ       

واُْ: ْاظْااوٍ )ثاؾاا( و ثًاٍُ )َاريٍ     ، يُ(3)يُاليُٕ غىَيتاُْناٌْ عىمساٌْ ثٌَ بُخؿطاوَ
، ظؤضيَو ياُّ ؾُضَاْاْاُ يُاليإُ خاُْوازَناُيإ ثااضَيعضاوٕ، ٖاَُىو ئُواْاُف        (4)َريإ(

بَُٓاَياُو زَغاُآلتٌ ْاوَْاسٍ     ئاُو طُواًٖسَضٍ بًَُٖعٍ و تىوْاسوتؤَيٌ ثُيىَْاسٍ ًَْاىإ    
 عىمساًًُْنأْ. 

، يااُ زَضباااضٍ (5)ئُحلُيااسَضٍ(بَُٓاَيااٍُ ذُيسَضيًااُناًْـ بااُ تايبااُتٌ )ئًاارباًِٖ 
عىمساًًُْنإ ْعيو بىوٕ، ْاوبطاو ضُْسئ ثًاُو ثاياٍُ ياُ زَوَياُتٌ عىمسااٌْ وَضطاطت،       

                                                                                                   
؛ ٖاُضوَٖا: تَُيعاُت َؿاري اباطاًِٖ ئاغاا      98 – 97، م م 1زبوٚ٘ ٓرٛ،َ.ؽ، ز بؤ منىُْ بطِواُْ:  -( 1)

(، غااَيٌ ذُوتاُّ،  نااْىوٌْ يُناُّ،     7زظَيٌ، ذُبًب ئاغا و...ضُْس تًَبًين ياُى، نااضوإ "طؤظااض"، ش)   
1988 ٍ ،92 . 

َاقىالٌْ )يًىا(ٍ ُٖويًَط، و: ئُنطَّ َىيىز ضؤغاتُّ،   غُيس بُضظؤ ئُيُٓقًب ئُيطِوؾاعٌ، جعاتٌ ثًاو -( 2)
 .132، ٍ 2006(، ُٖويًَط، ٖاويين 17ُٖويًَط "طؤظاض"، ش)

غُيس بُضظؤ ئُيُٓقًب ئُيطِوؾاعٌ، خاُْوازٍَ ُٖويًَط، طؤضِئ و ئاَازَنطزٌْ يُ عُضَبًُوَ بؤ نىضزٍ:  -( 3)
؛ بىتاإ جاالٍ،ّ.ؽ، ص   118، ٍ 2006ط، ٖااويين  (، ُٖوي17ًَئُنطَّ َىيىز ضِؤغتُّ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)

35. 

 .35ًكطفٟ اضبٚوٛ، َ.ؽ؛ ب٘تاْ دالي، َ.ؽ، م  -(  4)

زضا، يُ طثًُ و ثايٍُ ثٌَ غجًَ ضُْسيني(، يُ ضِؤشطاضٍ ثاؾايُتًؿسا 1931- 1864ئًرباًِٖ ذُيسَضٍ ) -(  5)
ا ئُْساٌَ ئُجنىٌَُْ ثًاو َاقىآلٕ يُ نابًُٓنٍُ "ياغني ٖامشٌ" وَظيطٍ ئُوقاف بىو، ُٖضوَٖ 1924غاَيٌ 

يُ ؾاضٍ بُغسا َاطزووَ. بطِواْاُ:    1931ٌ زووٌََ غاَي ناْىوٌْزا، يُ ضِيَههُوتٌ يُنٌ 1925بىو يُ غايَةٌ 
 . 166-163ًري بكطٜ، اعالَ اهلطز، ،م م 
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بىو،  )زاض اسبلٌٞ االغرالًٚٞ( ئُْساٌَ خاٍُْ ذًهٍُُ ئًػالٌَ 1915َاوَيُى يُ غاَيٌ 
ِ زواتط يُ  ٌ    )ؾرٚذ االغرالَ(  ثاياٍُ   يُنَُني جُْطِ جًٗااْ  ٍ وَضطاطت، ناُ ياُ زَوَياُت

 .   (1)ٔ ثايٍُ ئايين بىوزيهُّعىمساٌْ بُضظ
غُباضَت باُ خعَُتطىظاضيًاُ نؤَُآليُتًاُنإ زَبًآني خعَاُتطىظاضٍ تُْسضوغايت       
ُٖويًَط يُّ َاوَيُزا يُ ضَِوؾاًَهٌ ْاٖاَُىاضزا باىو، ضاضَغاُضٍ ُْخؤؾاٌ جُغاتُيٌ و       

ٕ باُ زوعااو   زَضوٌْ و ئُقًًًَُنإ ظؤض غُضَتايٌ بىو. بؤ ضاضَغاُضنطزٕ باُ ظؤضٍ ثؿاتًا   
. ؾاهإ و يُجًَطاىوٌْ ئًَػاو ياُالٍ باُيتاضَنإ      (2)ْىوؾتُو زَضَاٌْ ًًًَاٌ زَبُغات  

، يُناُّ  1908ضاضَغُضٍ بؤ ئُجناّ زَزضا، بُآلّ يُ زواٍ نىزَتاٍ ئًترازيًُنإ يُ غاَيٌ 
ُْخؤؾداُْ يُ ُٖويًَط نطايُوَ، ناُ زنتاؤض )عُبسويئُذاُز عُباسويٓىوض( غُضثُضؾاتًاضو      

بىو، ُٖضضُْسَ ُْٖسٍَ ْىوغُض بُ يُناَُني ثعيؿاهٌ زازَْأًَ، ناُ ضيَُٓاايٌ       بُضِيَىَبُضٍ
ًاُناٌْ ضِؤشْاَُياُنٌ   ظاًْاضيً، بُآلّ (3)خَُيهٌ نطزبٌَ بؤ بُناضًَٖٓاٌْ زَضَاٌْ ٖاوضُضر

 1902غُضزٌََ عىمساٌْ ئُو بؤضىوُْ ضَِتسَناتُوَ و ئاَااشَ باُوَ زَزا ناُ ياُ غااَيٌ      
ئُؾُْسٍ( يُ ُٖويًَط ُٖبىو نُ غاُض باُ ؾااضَواٌْ ؾااضَنُ      زنتؤضيَو بُ ْاوٍ )ُْمجُزئ

 . (5)ثعيؿهًَو بُ ْاوٍ )ويًِ غؤٕ( يُ ؾاضَنُ زاَُظضا 1918، زواتط يُزواٍ غاَيٌ (4)بىو
غُباضَت بُ ضَِوؾٌ خىيَٓسًْـ يُ ًْىٍَ زووََاٌ غاُزٍَ ْاؤظزَ خىيَٓاسٌْ ؾاُضٌَ      

، قىتاخباْاٍُ ضِوؾاسيًُ ياُّ    1891طُيؿتُ نىضزغتإ، بُثًٌَ غاَيٓاٍَُ عىمساٌْ غااَيٌ  
غاَيُزا يُ ُٖويًَط ٖاُبىو، )عُبسوحلاُنًِ ئُؾُْاسٍ( َاَؤغاتاٍ يُناُّ و )عُباسويكازض       

                                           
 .28ز.أمساعٚى ؾلط، َ.ؽ، م  -(  1)

(، 2غاُزٍَ بًػاتُّ زا، ٖاُويًَط"طؤظاض"،ش)   عىمسإ َىؾيت، شياٌْ نؤَُآليُتٌ قُآلٍ ٖاُويًَط ياُ    -( 2)
 .37، ٍ 1999ُٖويًَط، بُٖاضٍ 

؛ َاٖري عُبسوٍ ئاَُري ععياع،     81َُٖسٍ ذلُس،ُٖويًَط يُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ جًٗاًْسا....، ٍ  -( 3)
، ٍ 2000(، ُٖويًَط، بُٖاضٍ 6شياٌْ نؤَُآليُتٌ بُض يُ ؾاضغتاًُْت يُ ؾاضٍ ُٖويًَطزا، ُٖويًَط"طؤظاض" ش)

32. 

  ضر1318اٙو٘ي غِٞ  12 –ٓر 1320مجازٜ االخط غِٞ  23(،674ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -(  4)

اهرسكت٘ض ابرطٍٓٚ طرآط    يُ باضٍَ ًََصووٍ ثعيؿهٌ و ضَِوؾٌ تُْسضوغيت ُٖويًَطو زنتؤضَناٌْ بطِواُْ:  -(  5)
 .2004، اضبٚى، 1كٚازهٞ،طاه–اطبا١ االغِاْ –ًعطٗ  اهطباتٛ، ًعذٍ اطبا١ ضبافعٞ اضبٚى /  االطبا١ 
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)عُبسوحلُنًِ ئُؾُْسٍ( يُ ٖاُويًَط   1904، تا غاَيٌ  (1)ئُؾُْسٍ( َاَؤغتاٍ زووَّ بىوٕ
ئُؾُْسٍ( تاا  زا زَبًٓني، نُ )عُبسويكازض 1912، ُٖضوَٖا  يُ غاَيٓاٍَُ (2)َاَؤغتا بىو

( قىتابٌ ُٖبىو، ُٖض ئُو غااَيٓاَُيُ ئاَااشَ   29ئُو غاَيُف يُ ُٖويًَط َاَؤغتابىوَ و )
( قىتاخباٍُْ زيهٍُ غُضَتايٌ ُٖبىوٕ، ئُواًْـ قىتاخباٍُْ غُضَتايٌ 2بُوَ زَنات، نُ )

قُآلت، نُ ُٖضيُى يُ )ضَئىؾُ ؾُْسٍ( و )َػتُؾا ؾُْسٍ( تًايسا َاَؤغتابىوٕ و شَاضٍَ 
( قىتابٌ بىوٕ، يُطٍَُ قىتاخباُْيُنٌ زيهٍُ غُضَتايٌ، ناُ )َاُويىزَ   69تابًاًْؿٌ )قى

ئُو واْاٍُْ نُ ياُ   زياضزيهُئ، (3)ؾُْسٍ( و )عُبسويهُضميُ ؾُْسٍ( تًايسا َاَؤغتابىوٕ
ُ قىتاخباٍُْ غُضَتايٌ زَخىيَٓطإ، بطييت بىوٕ يُ ) قىضئاٌْ ثاريؤظ، ظاْػاتُ ئاي   نإ و ًًٓا

. ُْٖاسٍَ  جااض طاُوضَ    (4)ًا و ًََاصووٍ عىمسااٌْ و ضَِوؾات و ذًػااب(    تُجىيس، جىططاؾ
إ نطزووَ، ئاُوَتا  بُؾساضيّثًاواٌْ ؾاضيـ يُ زضوغت نطزٌْ قىتاخباُْ بُ بُخؿًين ثاضَ 

شَاضَيااُى يااُ طااُوضَ ثًاااواٌْ ٖااُويًَط ثاضَيااإ بااؤ زضوغاات نطزْااٌ  1905يااُ غاااَيٌ 
 .  (5)قىتاخباُْيُنٌ غُضَتايٌ بُخؿًىوَ

يُنٌ زيهُ ذىجطَو َعطُوتُنإ غُنؤو َُيَةبُْسٍ ططْطٌ خىيَٓاسٌْ ئايًٓاإ ياُ    يُ ال
ٔ ُٖويًَط ثًَهسًََٖٓا، َعطُوتٌ طُوضٍَ قُآلت و قىتاخباٍُْ ئُمحُزيُ، زوو يُ   زياضزيهاُي

، قىتاخباْااُ يُنااَُني جااُْطِ جًٗاااِْ. يُطااٍَُ َُٖيطريغاااٌْ (6)قىتاخباْاْااُ بااىوٕ ئااُو

                                           
 . 131ٓر، م1308غاهِا١ًٕ ً٘قى ٗالٙ   -( 1)

 ض. 1320ًاضت  17ٓر، 1322ضبطَ غِٞ  14(، 741ً٘قى "دطٙسٝ"، ًُ٘طٗ) -(  2)

 .276ٓر، م 1330غاهِا١ًٕ ً٘قى ٗالٙ   -(  3)

. 1907ٖ/ 1322ًلاتب ابتسا٢ٚٞ ؾٔازتِإً غٛ، ضبٌس غعٚس افِسٜ، اضبٚى قوعرٞ ًلترب ابترسا٢ٛ،     -(  4)
 يُالٍ َىَتاظ ذُيسَضٍ ثاضيَعضاوَ.

ً٘قرى "دطٙرسٝ"،   يُ باضٍَ ْاوٍ ئُو نُغااٍُْ ناُ ثاضَياإ بُخؿاًىوَ و باطٍِ ثاضَناُف بطِواْاُ:         - (5)
 .321ًاٙؼ غِٞ  25 – 323ضبٚع االخط غِٞ 4( ،787ًُ٘طٗ)

بطِواْاُ: عىَاُض ؾاًَذ ياُتًـ     يُ باضٍَ ضَِوؾٌ خىيَٓسٌْ ئايين يُ ذىجطَو َعطُوتاُناٌْ ٖاُويًَط     -(  6)
ظبرري برالي   ؛ 2007، ٖاُويًَط،  1بُضظجنٌ، ضَوؾٌ ذىجطَ يُ ثًَطُياْسٌْ ظاْا ئايًًٓاُناٌْ ؾااضٍ ٖاُويًَط، ض   

 .1984امساعٚى، عوٌا١ ًٗساضؽ يف اضبٚى، ًطبعٞ اهعٓطا١ اسبسٙجٞ، ً٘قى، 
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َغتإ، ُٖضبؤيُ بُؾًَو يُو قىتابًاٍُْ نُ زَغتًإ يُ خىيَٓسٕ يُ خىيَٓسٕ و (1)ؾُضًًَُنإ
ٌ . باُ  (2)َُٖيططت، زَغتًإ بُ خىيَٓسٌْ ئاايين ناطز   غُضضااوَيُى ئاَااشَ باُوَ     طؿاتً

( قىتابٌ 155جُْطٌ جًٗاٌْ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط ) نييُنَُ زَنات، نُ بُض يُ زَغجًَهطزٌْ
  .  (3)يُ قىتاخباُْ ؾُضًًَُنإ زَيإ خىيَٓس

  

                                           
 ذلَُاُز ًَط بُتايباُتٌ بطِواُْ:ز. يُ باضٍَ ضَِوؾٌ خىيَٓسٌْ ؾُضٌَ يُ نىضزغتإ بُطؿيت و ؾاضٍ ُٖوي -( 1)

/  يًَهؤَيًُٓوَيااُنٌ 1953- 1921نانُغااىوض، طُؾااُنطزٌْ خىيَٓااسٌْ ؾااُضٌَ يااُ نىضزغااتإ  عُبااسوآل
 .2004، ُٖويًَط، 1ًََصوويًُ، ض

( شيإ و بُضَُٖاُناٌْ،  1986- 1898ُْظيطَ ذُويَع غاَيح، ؾاعري و ضَضَُيُنٓاؽ ْاغح ذُيسَضٍ ) -( 2)
 .100، ٍ 2001( ، نؤتايٌ 13ش)ُٖويًَط "طؤظاض"، 

، تًَطُيؿتين ضِاغيت ؾىيَين ياُ ضؤشْاَُْىوغاٌ نىضزياسا، ضااثداٍُْ ناؤضٍِ      امحسز.نَُاٍ َُظُٖض  -( 3)
 . 50، ٍ 1978ظاًْاضٍ نىضز، بُغسا، 
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 يةكةم تةوةزي

 داوةشزاني دةضةآلتي بةزيتانيا لة هةولَيس و غَيواشي بةِزَيوةبسدني 
 

ياُ  زواٍ ئُوٍَ زَوَيُتٌ عىمساٌْ باُبٌَ ئاَازَنااضٍ ثًَؿآًُ، ؾاإ باُ ؾااٌْ ئاَُيُاًْا        
جااُْطٌ  يُنااَُني خااؤٍ خعاْااسَ ًَْااى زا1914اْطٌ تؿااطيين زووََااٌ غاااَيٌ غااُضَتاٍ َاا

ًااُ ئااابىوضٍ و غااُضباظٍ و   بُضشَوَْسيً، بااُضيتاًْا بااُ َُبُغاايت ثاضاغااتين   (1)جًٗاااٌْ
(ٍ تؿطيين زووٌََ غااَيٌ  6و يُ ) (2)، ؾاآلوٍ غُضباظٍ بؤ ْاوضُنُ زَغتجًَهطزًُناٌْغًاغًً
ُضَضِاٍ ُْٖسيَو ئاغتُْط ناُ ضِووباُضِووٍ ًَٖعَناًْاإ    . غ(3)زَغتًإ بُ ثًَؿطَِوٍ نطز 1914
 .(5)تىاًْإ بطُٓ ًَْى ؾاضٍ بُغسا 1917(ٍ ئاظاضٍ 11، بُضيتاًًُْنإ يُ )(4)بىوَ

ؾهػتُ يُى يُ زواٍ يُنُناٌْ ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ ثاْتايٌ ثًَؿطَِوٍ ًَٖعَنااٌْ باُضيتاٌْ   
ئاَاجنٌ ًَٖطؾُناٌْ بُضيتاًْا، ياُ ئُجناَاسا    ؾطاوْرت نطز و ْاوضُناٌْ باؾىوضٍ نىضزغتإ بىوُْ

                                           
 .465، م1977، بريٗت، 5عٌط اهسٙساٜٗ، اسبطب اهعاملٚٞ االٗهٛ، طبؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ:  - (1)

؛ 1980(، بػرساز،  1923 – 1922اهربقاٜٗ، اهعالقات اهػٚاغٚٞ بني اهعطاق ٗ بطٙطاُٚرا)  امحس اُْ:بطِو -( 2)
 .55،م1989،بػساز، 1؛ ِٓطٜ ف٘غرت، ُؿاٝ اهعطاق اسبسٙح، ت: غوٍٚ طٕ اهتلطٙ ،ز13م

 1914ز.ساًس ضبٌ٘ز عٚػٟ، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف اهعطاق ًّ اإلستالي اهربٙطاُٛ اىل اهػعٗ االًطٙلٛ ) -( 3)
 – 1914؛ ز. عوٛ ُاقط سػني، ًقاًٗٞ اهعطاقٚني هالسرتالي اهربٙطراُٛ )  13، م 2005( اهقآطٝ، 2004-

 .129، م 2002( حبح نٌّ كتاب )املفكى يف اهتاضٙذ اهعطاق املعاقط(، بػساز، 1917

ْ  وَى ئُو تًَهؿهاٍُْ نُ يُ ؾاضٍ نىت زووضاضٍ بىوٕ، ياُّ باضَياُوَ بطِواْاُ:     - (4) ، سكراض  ضغرى برطازٗ
، ت: غروٍٚ طرٕ اهتلرطٙ  ٗ عبساجملٚرس     1918-1914اهل٘ت يف اسبطب بني اإلُلوٚع ٗ االتطان يف اهعطاق غرِٞ  

 .1985ٙاغني اهتلطٙ ، دع٢ني، بػساز، 

، 1، ط1اضُوس ٗٙوػّ، بالز ًابني اهِٔطّٙ برني ٗال١ ّٙ/خر٘اطط ؾدكرٚٞ ٗ تاضخيٚرٞ، ت: فرؤاز مجٚرى،ز       -( 5)
 .361، م1971بػساز، 
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ٌ  . (1)ًإ زاطرينطزنُضنىونؾاضٍ  1918(ٍ ئاياضٍ 7يُ ) باُ   ُٖضضُْسَ زواتط غاىثاٍ باُضيتاْ
 نااُضنىوىٖااؤٍ ضااُْس ٖؤناضيَااو بااُ ئاضاغااتٍُ ْاوضااُناٌْ خىضَاااتىو و نؿااطٍ يااُ ؾاااضٍ 

ُ 25، بُآلّ زواتط غُضيُْىٍَ يُ )(2)ثاؾُنؿُيإ نطز ، باُض  1918ناٌَُ غااَيٌ   (ٍ تؿاطيين ي
 .  (3)ًإ خػتُوَ شيَط زَغُآلتٌ خؤيإنُضنىونيُوٍَ جُْط تُواوبًَت  

ٌ يُنًَو يُو غًاغُتاٍُْ بُضيتاًًُْنإ ثًازَيإ نطز، زاْاٌْ ئُؾػاُضٍ   باىو ياُو    غًاغاً
نُ يُ ؾاضؤضهٍُ ثطزٍَ بىو، يُ اليُٕ )ًََحاُض   )ناثنت ٖاٍ(ْاوضاٍُْ نُ زاطرييإ زَنطز، بؤيُ 

ؾاضَ باْط ناطا، باؤ ئاُوٍَ ثطغاٌ      ئُو، بؤ نُضنىوى غًاغًٌٍ ئُؾػُضٍ Noel)(4)ؤئًٌَ( )ْ
َ يُناتًَهاسا باىو ناُ ٖاُويًَط ياُ      ئاُو ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَطٍ يُطَُيسا تاوتىٍَ بهاات.  

زَضَوٍَ زَغُآلتٌ ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْازا باىو، باُآلّ وَى )وَيػأ( ئاَااشٍَ باؤ زَناات، باُ        
ُياْسٌْ نُيىثُيٌ خىاضزٌََُْ و ثًَساويػايت غاُضباظٍ، وَى تاُواوٍ ْاوضاُناٌْ     َُبُغيت ط

.  باُ تايباُت ناُ    (5)باُضيتاًْاوَ  غرتاتًصيًُتٌزيهٍُ باؾىوضٍ نىضزغتإ، نُوتُ ضىاضضًَىٍَ 
َف ئاُو ٔ ْاوَْسٍ بُضُّٖ ًَٖٓاإ و زاباني نطزْاٌ زاُْويًَاُ باىو،      زيهُّزَؾيت ُٖويًَط طُوضَ
 زَطُياْس و بُ ٖؤيُوَ ئاظوقُيإ بؤ ؾُضاُّٖ زَنطا. ٖاُض  بُضيتاًًُْنإًَعَ غىوزيَهٌ ظؤضٍ بُ ٖ

                                           
؛ زَيؿاز َُمحىوز عباسوضَِمحإ، ناُضنىوى يًَهؤَيًُٓوَياُنٌ ًََاصوويٌ زَضبااٍ ضِؤَياٌ       157ّ.ٕ، ص  - (1)

ٔ (، ْاٍَُ َاغتُض، نؤيًصٍ ئُزَبًات/ ظاْهاؤٍ  1958- 1932غًاغٌ و ضؤؾٓبريٍ) ٖاُويًَط،   -غاُآلذُزي
2006 ٍ،23. 

اْاُ: ثؿاهؤ ذَُاُز تااٖري     بطِو ناُضنىوى يُ باضٍَ ٖؤناضَناٌْ ثاؾُنؿاُنطزٌْ بُضيتاًًْاُنإ ياُ     - (2)
 141، ٍ ٍ 2007(/ تىيَصيُٓوَنٌ ًََصوويٌ غًاغاًًُ، غاًًَُاٌْ،   1926 – 1917) نُضنىوىئاغحُيُضٍ، 

– 144. 

(3) - B.C.Buch, Mudros to Lausanne: Britains Frontiers in West Asia  ( 1918 – 

1923) , state university of New york Press, New york, 1976,PP 10 – 11؛  
 .46، م 1991ٗهٚس محسٜ، اهلطز ٗ كطزغتاْ يف اه٘ثا٢ق اهربٙطاُٚٞ/ زضاغٞ تاضخيٚٞ ٗثا٢قٚٞ، هِسْ،

ًََحُض ْؤئًٌ ئُؾػُضيَهٌ ظضْط و ناضاٍَُ بُضيتاٌْ باىو، ؾااضَظايًُنٌ باؾاٌ ياُ بااضٍَ ٖاؤظَ        -  (4)
ىز، يُنًَو بىو يُ ثؿاتًىاْهاضاٌْ زؤظٍ  نىضزيُنإ ُٖبىو، زواتط بىوَ ضِاويَصناضيَهٌ ذهىَُتُنٍُ ؾًَذ َُمح

سػرني  جااف و   امحسبطِواُْ: ًََحُض ْىئًٌَ، يازاؾتُناٌْ ًََحُض ْىئًٌَ يُ نىضزغتإ، و: ذػٔ  يُباضٍَنىضز. 
 .14؛ ُٖضوَٖا جًًًٌ جًًًٌ واخطوٕ، ّ.ؽ، ص 11 – 7، ٍ ٍ 1984ًَْططػُجاضٍ، بُغسا،  عجٌاْ

 .14، ص 1ٔ بني... ،داضًْس ويًػٔ، بالز َابني ايٓٗطي - (5)
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ٌ  ْاوضااُْ ياُ زواٍ    ئاُو بؤيُ تىاًْاإ   ( تؿاطيين يُناٌَُ غااَيٌ    30) ئاططبُغايت َؤزضؤغا
 يُ زَغت ًَٖعَناٌْ عىمساٌْ زَضبًَٓٔ. (1)1918

ُ      ناُضنىوى يُؾهطٍ عىمسااٌْ زواٍ ئاُوٍَ ياُ     ويًَط ؾهػايت خاىاضز، باُ ئاضاغاتٍُ ٖا
. تا ئُونات بُؾًَهٌ ظؤض يُ ويالياُتٌ َىغاٌَ باُ ٖاُويًَطَوَ ياُ زَضَوٍَ      (2)ثاؾُنؿٍُ نطز

.باُآلّ باُ غاىوز وَضطاطتٔ ياُ بُْاسَناٌْ ئاططبُغايت َاؤزضؤؽ،         (3)زَغُآلتٌ بُضيتاًْا باىو 
زَغُآلتًإ طُياْسَ ُٖويًَط، يُطٍَُ ئُوٍَ بُؾًَو يُ ْاوضاُنإ خااَيٌ باىوٕ ياُ      بُضيتاًًُْنإ

، زَنطَيات بًَاًنَي ْاوضاُنُ تاضِازَياُى باُ زَغات بؤؾاايٌ زَغاُآلتُوَ         (4)َغُآلتٌ عىمساٌْز
 تًَجُضِزَبىو.

زواٍ ئُوٍَ )ْؤئًٌَ( يُ زيساضَنُيسا )ناثنت ٖاٍ( ضاغجاضز، بؤ ئُوٍَ بُضَو ُٖويًَط بطاًَت،  
ُ مساَُبُغتُ يازاؾتًَهٌ زايُ زَغيت، تاوَنى ضازَغيت ؾُضَاْسٍَ ئُو ًَٖاعَ عى  ئُوبؤ  ٍ ًًْا

بهات، نُ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط َؤَيطُيإ زاْابىو، تااوَنى باُثًٌَ ئاُو ضِيَههُوتٓاٍُ ناُ ثًَؿارت       
 .(5)ئًُعاٍ يُغُض نطا بىو، ؾاضَنُ ضؤٍَ بهُٕ و بُضَ و زياضبُنط ثاؾُنؿُ بهُٕ

ؾاضٍَ يًَُْىياْاسا   ئُوبُض يُ ٖاتين زَغُآلتٌ بُضيتاًْا بؤ ُٖويًَط، )ْؤئًٌَ( ناضبُزَغتاٌْ 
)ئُمحُز عىمسإ(ٍ غُضؤى ؾاضَواٌْ ئاطُزاض نطزَوَ غُباضَت بُ ٖااتين ًَٖاعٍ باُضيتاٌْ باؤ     

ئاطُزاضنطزُْوٍَ )ئُمحُز عىمسإ( يُاليإُ بُضيتاًًُْناْاُوَ، باُ واتااٍ      يًَتؤشيَو. (6)ؾاضَنُ

                                           
ياُ ًَْاىإ ٖاوثاُمياْإ و عىمساًْاُنإ      1918تؿطيين يُناٌَُ غااَيٌ    30ئاططبُغيت َؤزضؤؽ يُ  - (1)

ئًُعانطا و نؤتايٌ بُ جُْطٌ جًٗاٌْ يُنُّ ًَٖٓا. بُ ثًٌَ بُْسٍ ذُوتٌَُ ئااطط بُغاتُنُ باُضيتاًْا َاايف     
غرتاتًصٍ خاؤٍ، يااخىز ُٖضَِؾاٍُ باؤ زضوغات بهاات       ئُوٍَ ُٖبىو، ُٖض ْاوضُيُى نُ زَضًَتُ ًَْى باظٍُْ 

 ؛  B.C.busch, Op.Cit,PP 10 – 11 زَغيت بُغُض زابططيَت.

 . 23، م 1985، ًطبعٞ اإلُتكاض، ً٘قى،2ععٙع اسباز، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف اهعؿطِٙات، ط

   .25، ٍ 1991، بُغسا، 1َىيىز بًَداَيٌ ، ُٖويًَطّ...، ب؛ 46ٗهٚس محسٜ، َ.ؽ، م -( 2)

 .54، ٍ 2004، ُٖويًَط، 2غًػًٌ جؤٕ ئًسَؤْسؽ، نىضز تىضى عُضَب، و: ذاًَس طُوُٖضٍ، ض  -  (3)

 .231ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  - (4)

   .144،م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ. ز -  (5)

 .25، ٍ 1؛ َىيىز بًَداَيٌ ، ُٖويًَطّ...، ب231ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م -  (6)



  74 

، يُناتًَهاسا طىظاضؾايت )ٖااٍ( ضِاغايت     (1)نإ ياُ ؾااضَنُ زازَْاٌَ   ًًَُُْْاٌْ غىثاٍ عىمسا
ًَاعٍ عىمسااٌْ يااُ نااتٌ ٖااتين باؤ ؾاااضَنُ زوووثاات زَناتاُوَ       ٖاُبىو  ، بًَطىَااإ (2)ٌْ ٖ

ؾااضَواٌْ وَى زاَُظاضاوَياُنٌ غاًعًٌ باىوَ، زيااضَ بُضيتاًًْاُناًْـ ياُّ         بُضِيَىَبُضايُتًٌ
 يُطَُيسا نطزووَ. غُوزايإطؤؾًُْطايُوَ 

ًَٖاعٍ ًٖٓاسٍ و   (ٍ 12)ٖاٍ( ٖاوضٍَِ يُطٍَُ ئُؾػاُضيَهٌ باُضيتاٌْ ياُ )يُناٍُ غاىاضَ/     
(ٍ تؿاطيين زووََاٌ غااَيٌ    10(ٍ زواٍ ًْىَضِؤٍ )1)ناتصيَطزووؾُضَاْبُضٍ زيهٍُ ثؤغتُ يُ 

، تا طُيؿاتًٓإ باؤ   (4)، ٖاووآلتًًُنٌ خَُيهٌ طىْسٍ قىؾتُثُ(3)طُيؿتُ ؾاضٍ ُٖويًَط 1918
 .(5)ؾاضَنُ ضيَُٓىوٌْ و ضاوغاغٌ بؤ نطزٕ

 زَنات:  )ٖاٍ( بُّ ؾًَىَ باغٌ ٖاتين بؤ  ُٖويًَط 
ُ "يُزَغتجًَهسا ضِيَطايُنٌ َُٖيَُإ ططتباىوَ باُض، باُآلّ...، زواتاط ضِيَطُياُنٌ        زيها

زضوغتُإ ططتُبُض و طُيؿتًُٓ ْاو ؾاض، يُطٍَُ ئُوٍَ نُف و ُٖواٍ ؾااضَنُ ْاياُباض باىو،    
ٍ َُٖىوياُْوَ ؾُضَاْ ٕ يًَهطا، يُ غُضوو ٍ خَُيهٌ ثًَؿىاظميا ٌ طُوضَ سَ و بُآلّ يًَُْى ئاثؤضِايُن

ٌ ؾاضَواٌْ، خَُيهًَهٌ ظؤض و غُضباظإ بُ ئُْساظَيُنٌ زضوغت  يُ ثًَؿىاظميإ زابىوٕ،  غُضؤن
 . (6)غُالًَإ يٌَ وَض زَططتًُٓوَ، ضيَطاٍ قُآلف تا بُضزَّ ؾاضَواٌْ بُضز ضيَصنطابىو"

ٍ زواٍ ًْاىَضِؤٍ ٖاَُإ ضؤش، )ٖااٍ( غاُضزاٌْ ئاُو       (3) ناتصيَطزواٍ ثؿىوزاًَْهٌ نُّ 
باظطُيٍُ نطز، نُ يُ ضِؤشئاواٍ ؾاض َُٖيهاُوتبىو، باؤ ئاُوٍَ زَقاٌ ئاُو يازاؾاتٍُ ناُ        غُض
ُوَ يُطٍَُ خؤٍ ًَٖٓابىوٍ و زاواٍ ثاؾُنؿُنطزٌْ ًَٖعَنااٌْ عىمسااٌْ زَناطز ياُ     نُضنىونيُ

ؾُضَاْسَيُف بُ ْاضاضٍ ضَِظاَُْاسٍ يُغاُض    ئُوْاوضُنُ، بساتُ زَغت ؾُضَاْسٍَ ئُو ًَٖعاُْ. 

                                           
(، 3(، ًََصوو )طؤظاض(، ش )1920 – 1918قازض، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطرينطزًْسا) ذلَُُزَُٖسٍ  -  (1)

 .164،ٍ 2007ُٖويًَط، 

 . 151،م 1غِتاْ يف كطزغتاْ، زبطِواُْ:  - (2)

 .26، ٍ 1َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب -  (3)

ضِؤشئاواٍ ؾاضٍ ٖاُويًَط، ياُ ًَْاىإ ثاطزٍَ و      قىؾتُثُ نُ ئُو نات طىْسيَو بىو، زَنُويَتُ باؾىوضٍ -  (4)
 .340- 339ُٖويًَطزا، نُ بُ ََُيبُْسيَهٌ ططْطٌ زظَيًُنإ زازَْطا. نًؤزيىؽ ضيض، ؽ.ث، ٍ ٍ 

 .24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، ، م  - (5)

 . 148، م 1غِتاْ يف كطزغتاْ. ز -(  6)
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ًَاو زَْأًَ و ؾااضَنُ باُجٌَ         ئُو ؾُضَاُْ ثًَؿاْساو ثًٌَ ضِاطُياْس بؤ باُياٌْ بااضو باضطاُيإ ت
زًًَََٖٔ، بُآلّ زاوايهطز ُْٖسيَو يُ غاُضباظَناٌْ ناُ ْاُخؤف و ثُنهُوتاُو بطيٓاساضبىوٕ ياُ       
ؾاضَنُ مبًَُٓٓوَ. يُ بُضاَبُضزا )ٖاٍ( َهىضِبىو يَُباضَيُوَ نُ زَبًَت  ثعيؿاهًَو بؤياإ باُ    

زاوايٍُ ضَتهطزَوَ و ضايطُياْس نُ غُضباظَ ُْخؤؾاُنإ يُطاٍَُ    ئُؤًَ. اليٌُْ عىمساٌْ جًَبًَٗ
خؤياْسا زَبُُْوَ، بُآلّ بؤ بُياًًُْنٍُ نُ ثاؾُنؿُيإ نطز، ئُو غاُضباظاُْيإ بُغاُض ضاُْس    

. بًَطىَإ (1)َاَيًَهٌ ؾاضَنُ زابُؾهطز و ؾاضَنُف بُ ؾًَىَيُنٌ ؾُضٌَ ضِازَغيت )ٖاٍ( نطا
ؾاضَنُ ثًَؿاإ زَزات ناُ َُٖيىيَػاتًَهٌ َطؤظاْاُ      زاًْؿتىواٌَْف زٍَ و زَضووٕ نطاوَيٌ وئُ

بُضاَبُض غُضباظاٌْ ئُو زَويَةُتُ ثًَؿإ زَزَٕ، نُ ضُْسئ غاٍَ بىو ْاوضُنُيإ زَضُوغاْسَوَ. 
وَتاُ  ُٖضضؤًَْو بًَت بُّ ثًًَُ يُ زواٍ نؿاُْوٍَ غىثاٍ عىمساٌْ، ُٖويًَط و زَوضوباُضٍ ثًًَٓا 

 قؤْاغًَهٌ ْىٍَ نُ خؤٍ يُزاطريناضٍ بُضيتاًْا بُضجُغتُ زَنات.  
زوابُزواٍ بُضِيَهطزٌْ ًَٖعَنٍُ عىمساٌْ، )ٖاٍ( ضِاغتُوخؤ يُطٍَُ ثًاو َاقىٍَ و غاُضؤى     

، يااُو نؤبىوُْوَيااُزا ٖااتين زَغااُآلتٌ بااُضيتاًْاٍ  باىوَ ٖؤظَنااٌْ ٖااُويًَط و زَوضبااُضٍ نؤ 
ػُناًْسا ُٖوَياُناٌْ غاىثاٍ باُضيتاًْاٍ غاُباضَت باُ ئااظازنطزٌْ       يُطَُيًاْسا باغهطز. يُ ق

ًًًَُتإ و ْاوضُناٌْ شيَط زَغُآلتٌ عىمساٌْ بُضظ ْطخاْس و غتايؿٌ نطز. ٖاُضوَٖا ثًَاساطريٍ   
يُغُض ئُوَ نطزَوَ، نُ ئُوإ وَى ًَٖعٍ زاطريناض ُْٖاتىوٕ، بَُيهى ٖاتىوٕ تا يُ شيَط ضاُثؤى و  

قػااُْيإ ياُ    ئاُو . ؾاياٌْ باغُ ئُؾػُضاٌْ باُضيتاٌْ  (2)ضِظطاضيإ بهُٕظوَيٌُ عىمساًًُْنإ 
و  زاًْؿاتىوإ َف باؤ زَغاتَُؤنطزٌْ   ئاُو . بًَطىَاإ  (3)زووثات زَنطزَوَ زيهُفؾاضَناٌْ 

 ظًََُٓ خؤؾهطزٕ بىو، بؤ غُقاَطري بىوٌْ زَغُآلتٌ زاطريناضٍ بُضيتاٌْ يُ ْاوضُنُزا.
ضَواٌْ و ثًَساٌْ ثؤغاتًَهٌ زيهاٍُ وَى ياضياسَزَضٍ    )ٖاٍ( َاُْوَ يُ ثؤغيت غُضؤنٌ ؾا

َف باؤ ئاُوَ باىو، ناُ     ئُو، زياضَ (4)ؾُضَاْطَِواٍ ؾاضَنُ بُ طىيٌَ )ئُمحُز عىمسإ(زا ضطثاْس
ًُناٌْ بُضيتاًْا بُناضبًَٗٓطيَت، ضىْهُ ْاوبطاو نُغًَهٌ زياضٍ ؾاضَنُ باىو  بُضشَوَْسيًيُثًَٓاو 

                                           
 . 151- 150، م1َ.ْ، ز -( 1)

ًَو يُطااٍَُ ز.عُبااسوَيآل ذااُزاز، ئااُويـ ئااُّ قػاااٍُْ يااُ باونًًااُوَ بًػااتىوَ نااُ  ضاااوثًَهُوتٓ -  (2)
 بُؾساضبىويَهٌ ئُّ نؤبىوُْوَيُ بىو.

 .176،ٍ 1بطِواُْ:ز.نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...، ب - (3)

 . 24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  -(4)
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ُضؤنٌ ؾاضَواٌْ بىو، جطُ يَُُف ياُ اليإُ )َُالؾُْاسٍ(    و بُض يُ زاطريناضٍ بُضيتاًْاف غ
ًَاسَنطا، ناُ خاىزإ ٖاُشَىٕ و قىضغاايًُنٌ طاُوضَ باىو،         ئاَؤظايُوَ ثؿتطريٍ و ثؿتىاٌْ ي

 ُٖضبؤيُ )ٖاٍ( ُٖوَيًسا غىوز يَُُ وَضبططيَت.
       ُ  يُو الؾُوَ )ٖاٍ( بطِياضيسا ؾُضَاْباُضاٌْ ؾااض بطُضِيَٓاُوَ غاُض ناضَناًْاإ و زضَياصَ با

، باُّ ٖاُْطاوَف بُضيتاًًْاُنإ    (1)ناضَناًْإ باسَٕ و َىضاُناًْإ زوو بُضاَباُض ظيااز ناطا     
ناضَُْساْاُ باؤ الٍ خؤياإ ضابهًَؿأ، ضاىْهُ بًَهااض ًَٖؿاتُٓوَيإ         ئاُو ُٖوَيًإ زا غؤظٍ 

يُواُْبىو ثُضضُنطزاضٍ يٌَ بهُويَتُوَ و يُاليإُ طًاؤتٌ ْاُياضٍ زش باُ زَغاُآلتٌ باُضيتاًْا       
 يٌَ وَضبطريٍَ.     غىوزيإ

ضؤشاٌْ َاوٍَ يُنٌَُ ؾُضَاْساضيٌ )ٖاٍ( يُ ؾاضَنُ زضيَاصٍَ ُْنًَؿاا، باُ بطوغاهُيُى     
ئاطُزاض نطايُوَ، نُ بطُضِيَتُوَ غُض ناضٍ ثًَؿىوٍ خؤٍ يُ ثاطزٍَ، ياُ ؾاىييَن ئاُو )ْاُقًب      

ين (ٍ تؿاطي 13َؤضٍ( بؤ بُضِيَىَبطزٌْ ؾاضَنُ و زَوضوباُضٍ زَغات ًْؿاإ ناطا. بؤياُ ياُ )      
زَغُآلتٌ  يًَتؤشيَو.(2)، ناضوباضٍ ؾاضَنٍُ ضِازَغيت )ُْقًب َؤضٍ( نطز1918زووٌََ غاَيٌ 

زاطريناضٍ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط بؤ زوو قؤْاؽ ثؤيًَٓهطزووَ، يُنًَُإ: ٖاتين )ٖاٍ(و وَضطاطتين  
ٓاُ  ؾُضَاْطَِوايُتٌ ؾاضَنُ يُ زَغت عىمساًًُْنإ، زووًََإ: ٖاتين )ُْقًب َاؤضٍ( باؤ ططت  

. بُآلّ ْابًَت ئُوَف يُبُضضاو ُْطرييَت، نُ زواتط زووباضَ )ٖاٍ( بؤ  (3)زَغيت ناضوباضٍ ؾاضَنُ
 بُضِيَىَبطزٌْ ُٖويًَط زَطُضِيَتُوَ.  

يَُاوٍَ ؾُضَاْطَِوايٌ نطزًْإ يُ ُٖويًَط، بُضيتاًًُْنإ بُ َُبُغيت ؾاىئَ قاايًُهطزٌْ   
َغتًإ نطز بُ ُْٖطاوْإ بؤ بًَُٖعنطزٌْ ثًَطاٍُ  خؤيإ و غُثاْسٌْ زَغُآلتًإ يُ ْاوضُنُ، ز

بَُٓاَياٍُ ؾااض، ناُ     زياضزيهُئَاُْوَيإ يُْاو ؾاضزاو تىاًْإ غُضنُوتىوبٔ يُ نًَؿهطزٌْ 
ئُويـ بَُٓاَيٍُ )َُالؾُْسٍ( باىو، ئاُوَبىو ثؤغايت غاُضؤنٌ ؾااضَواٌْ و ياضَاُتٌ زَضٍ       

 اشََإ ثًَسا.   ، وَى ثًَؿرت ئاَ(4)ؾاضيإ ثًَسضا غًاغًٌئُؾػُضٍ 

                                           
 .24َ.ْ، م   -(  1)

 . 152، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  2)

 . 166، ُٖويًَط يُ غُضزٌََ زاطري...، ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  - (3)

   .24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  -  (4)



  77 

زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط بُ ُٖض ضُؾٔ و ؾًَىاظيَو بىوايُ خؤيإ يُْاوزاضاٌْ ؾااض  
ْعيو زَنطزَوَ، بُآلّ وَى )ٖاٍ( ئاَاشٍَ ثٌَ زَنات، ئُطُض ٖاتىو ُٖض غُضؤى ٖؤظيَاو، ياإ   

ؤضَٖاا ؾاًَىاظٍ ْاا    ثًاو َاقىَيًَو بُ ئاضاغتٍُ ويػيت ئًساضٍَ ؾاضَنُ َُٖيٌ ُْنطزبايُ، باُ ج 
بابُتًاُْ َُٖيػىنُوتٌ يُطٍَُ زَنطا. يُ ظؤض يُّ ضووزاواُْ تىوْستًصٍ ياُ ضازَباُزَض ياُ زشياإ     
بُناضزَٖات. ئُو ثًٌَ وابىو، ئُو ئاغاو زَوَيَُُْساٍُْ نُ بُ خطاثٌ باغٌ زَغُآلتٌ باُضيتاٌْ  

ٌ باُضيتاٌْ ظيااتط قااميرت    َف بؤ ئُوٍَ ثًَطٍُ زَغُآلتئُوزَنُٕ، زَبًَت غُضنىت بهطيَُٓوَ ، 
.  ُٖض بؤيُ زَبًٓني ْاوبطاو جؤضَٖا ؾًَىاظٍ ئاظاضزاٌْ زَضوْاٌ و ؾاهاْسٌْ ؾاْىؾاهؤو    (1)بهُٕ

ُ . باؤ  (2)ُْياضاْاُزا باُناضًَٖٓاوَ   ئاُو زووضخػتُٓوَ و ثُضاويَعخػاتين يُطاٍَُ    )ضَِؾاًس   منىوْا
ًَط، يُاليإُ بُضيتاًًْاُنإ   ، نُ ُْياضيَهٌ غُضغُخيت زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ بىو يُ ُٖوي(3)ئاغا(

، يُاليُٕ ًَٖعيَهاٌ  (4)بُ جؤضَٖا ؾًَىاظٍ ْاضؤًًُْى ضَِؾتاضٍ يُطَُيسا زَنطا، زواجاض زَغتطرينطا
. باُثًٌَ طىتاٍُ   (5)ؾاضَ ضِاثًَطًإ نطز ئُوبُضيتاًًُْوَ، نُ يُ ؾاضٍ َىغًَُوَ ٖاتبىوٕ، بُضَو 

باىو غاعاٍ ياُ غاًَساضَزاٌْ بُغاُضزا       يُنًَو يُ ُْوَناٌْ  )ضَؾاًس ئاغاا(، ْااوبطاو خاُضيو    
ثاؾا(، نُ ثًَؿرت ضِؤَيًَهٌ زياضٍ يُ باُضِيَىَبطزٌْ ؾااضزا    عُبسوآل. ُٖضوَٖا )غُيس (6)بػُثًَٓطٍَ

ُٖبىوَ و يُبَُٓاَيُيُنٌ  باُْاوباْط باىو، ناُْاضطري ناطا و ثاياٍُ زَغاُآلتٌ باُضَوخىاضَوَ        

                                           
(1)-F.O,371-5068, Note on Rawanduz by Majar W.R.Hey,Arbil, 

26December,1919,P173. 

 .171، م  2زبٚو٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز-  (2)

ئاغايُ، غُض بُٖؤظٍ ؾًَذ ََُىْسَ، خاوٌَْ ؾاُف طىْاس باىو ياُ      ذاجٌ ضَؾًس ئاغا نىضٍِ وَيػٌ - (3)
 ، ْاىضَزئ و َىغاا   ً، ْااؾ عُتاوآلزَوضبُضٍ ُٖويًَط و زَؾيت ؾَُاَو، ضىاض نىضٍِ ُٖبىو، بُ ْاوَناٌْ ) 

 .148عباؽ اهععاٜٗ، اضبى يف...، م  ئاغا(.

 .   171، م  2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -  (4)

، 2ُباضَت بُ ضؤًًُْتٌ بطزٌْ بؤ َىغٌَ بطِواُْ: َىياىز بًَدااَيٌ، ٖاُويًَطّ...،ب   بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غ -  (5)
ٍ130 . 

 1953. ْاوبطاو يُ غااَيٌ  2007/  11/ 10ضاوثًَهُوتًَٓو يُطٍَُ ز. ئُضغٔ َىغا ضؾًس، ُٖويًَط،  -  (6)
تالْسَ وَضططتاىوَ،  يُ زايو بىوَ بطِواْاٍَُ زنتؤضاٍ يُ ًََصووٍ ئًػالٌَ يُ ظاْهؤٍ ئُزيٓباُضَ ياُ ئُغاهؤ   

 يُ ؾاضٍ ُٖويًَط.  غُآلذُزئغُضؤنٌ بُؾٌ ًََصووَ يُ نؤيًصٍ ئازابٌ ظاْهؤٍ  ئًَػتُ
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و يُ ْاُياضاٌْ زَغاُآلتٌ بُضيتاًًْاُنإ    يُنًَو بى (2). )عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ(ف(1)زابُظٍ
. (3)بُضزَواّ بُ ضاويَهٌ طىَاْااوٍ غاُيط زَناطا    غًاغًٌيُ ؾاضَنُزا، بؤيُ يُاليُٕ ئُؾػُضٍ 

ئُو نُغايُتًًُ زياضاُْ بُٖؤٍ ئُو ظًََُٓو ثاؾاداٍُْ ناُ ٖاُياْبىو، ضِيَطاُيإ بُخؤْاُزاوَ      
ٌُْ بُضاَباُضيـ ئُوَْاس غآًط ناطاوَ     تًَهُآلو بهُٕ، زياضَ اليا  بُضيتاًًُْنإزَغت يُطٍَُ 

 يُطَُيسا بهات.   غُوزايإُْبىو، تا بُضانٌ 
َ ْااُى ئااُويااُ ٖااُويًَط غًػااتٌَُ زَضَبُطايااُتًًإ غااُقاَطري نااطز،    بُضيتاًًْااُنإ

يُبُضئُوٍَ غًػتًََُهٌ ثًَؿهُوتىو بىوَ، باَُيهى ياُو  ضِيَطُياُوَ زَيااْتىاٌْ غاُقاَطريٍ      
ُ باُ َُبُغايت غُضخػاتين زَغاُآلتًإ، ُٖوَيًاْاسا خؤياإ ياُ        ، ُٖضبؤي(4)زَغتُ بُض بهُٕ

َف ياُثًَٓاو نًَؿاهطزٌْ   ئاُو . (5)نُغايُتًًُ زياضو غُضؤى ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط ْعياو بهُْاُوَ  
نُغايُتًًُ زياضَنإ، ثاضَيُنٌ ظؤضيؿًإ يَُُزا غاُضؾهطز، ئاًرت ئاُو غاُضؤى ٖاؤظٍَ باُ       

)ضوثًاُ(يإ وَى َىوضاُ باؤ     (6)(170ُ، )ئاضاغتٍُ ويػات و غًاغاُتُنُيإ ٖاَُيٌ بهطازيا    

                                           
 . 202، ٍ 3َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ ...، ب -  (1)

يُ ؾاضٍ ُٖويًَط  1878عُيٌ ثاؾا نىضٍ َُمحىز ئاغا نىضٍِ عُبسوَيآل ئاغاٍ زؤغطََُضٌ، يُ غاَيٌ  - (2)
يُ غُضزٌََ عىمساٌْ ئُْساٌَ زازطا بىو، ُٖضوَٖا غُضؤنٌ ؾااضَواٌْ ٖاُويًَطيـ باىو، ياُ     يُ زايو بىوَ، 

بىوَ ْىيَُٓضٍ ٖاُويًَط   1937بىوَ، ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط يُ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطام و يُ غاَيٌ  1930غاَيٌ 
ْ يُ ئُجنىٌَُْ ثًاوَاقىآلٕ ) طٜ، اعرالَ اهرتكٌراْ،   ًرري بكر  َاطزووَ.   1948ٍ ًْػاٌْ 8(، يُ صبوؼ االعٚرا

 .38، م 1997هِسْ،  -، ًلتبٞ اه٘ضاق1ط

 يُ تُوَضَيُنٌ زيهُزا َُٖيىيَػيت ُٖويًَط زَخُيُٓضِوو. - (3)

(4)   -  Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report 

Of The Arbil Division For The Year, 1920, By: C.C. Marshall , Major, Political 

Officer,Arbil, 5tH February,1921,P205. 

(5) -F.O,371-4193,memo No.Nil, From the A.P.A, Erbil, to te Polltical Officer 

Mosul،dated 3/5/1919. 

 400ئُو ضِيَصَيُ َُضد ًًُْ بؤ َُٖىويإ وَى يُى بًَت، بؤ منىُْ بؤ َرياٌْ قازض باُط ياُ ؾاُقآلوَ     - (6)
ضِووثًاُ ناُّ    100ضِووثًُ باىو، ناُ زواتاط باؤ      200ووثًُ بىو. ٖاونات عُضَب ئاغاٍ طُضزٍ َىضُنٍُ ضِ

 نطايُوَ. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:
F.O,371-5069, from Political Officer,Arbil to Civil Commiaaioner Baghdad ,dated 

the 27 the April 1920،PP 76-77. 



  79 

. بُ تًَجُضِبىوٌْ نات ُٖوَيسَزضا ْاوضُنإ يُ ضِيَطٍُ غُضؤى ٖؤظَناًْاْاُوَ باُضِيَىَ   (1)زَبطِيُوَ
ٖؤظَناٌْ زَوضباُضٍ ٖاُويًَط باُ تايباُتٌ ياُ       ظؤضيُّٓ، بُآلّ ئُوٍَ بُزٍ زَنطيَت (2)بربزضئَ

ٌ ُْبىوُْ بًَُٓ شيَط باضٍ ئُؾػُضٍ زَغتجًَهٌ زاطريناضٍ بُضيتاٌْ زا، ئاَازَ  ؾااضَنُ.   غًاغاً
ُٖضبؤيُ يُ ُْٖسيَو ناتسا باضططشٍ و تًَهطريإ ضِووٍ زَزا، بُ تايبُتٌ يُطاٍَُ طاُوضَ ثًااواٌْ    

غاُضؤى ٖؤظاْاُ، ياُ     ئاُو ُٖوآلُْؾٌ نُ خطابىوُْ طُضِ، باؤ ضِاظٍ نطزْاٌ    ئُو. زياضَ (3)زظَيٌ
ياُّ باضَياُوَ ياُنًَو ياُ ياضياسَزَضاٌْ ئُؾػاُضٍ       غُضَتازا غُضنُوتين بُ زَغات ْآًَُٖا.   

 بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ، يُ ضِاثؤضتًَهًسا نُ بؤ غُضووٍ خؤٍ بُضظٍ نطزؤتُوَ زََيًَت:   غًاغًٌ
"ئاغانإ ثًًَإ ضِاطُيُْطا، نُ ًٖض طؤضِاْهاضيًُنٌ نااضطًَطٍِ ياُ ئااضازا ًًْاُ، تاىاْطا       

اظٍ بهطيَات و ًَٖاىض بهطيَتاُوَ، باُآلّ ٖاًض      بُ ٖؤٍ ضُْس َُضجًَهاُوَ ضِ  ،(4)ئًرباًِٖ ثاؾا
يُ ئاضازا ُْبىو، ُٖضضُْسَ ثًًَإ طىتطا، ئُطاُضٍ ئاُوَ    زيهُضِيَطُيُى بؤ ضاظيهطزٌْ ئُواٌْ 

                                                                                                   
ضًَت زياضٍ نطزٕ ئُو بطَِ ثاضَيُ يُغُض ضيَصٍَ ُٖشَىٌْ ئُو غُضؤى ٖؤظَ و ضِازٍَ ثُيىَغت بىوٌْ باُ  ثٌَ زَ

 زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ وَغتابًَت.

(ٍ عىمساٌْ ُعاضٝ اهساخوٚرٞ بطِواُْ زَقٌ ئُو ْاَُيُ جىؾطَنطاوٍَ نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ)  -  (1)
 .175: ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م ضِؤٌَ ي6/8/1335ُضَِواُْ نطاوَ. يُ بُضواضٍ 

(2) - F.O,371-5069, from Political Officer,Arbil to Civil Commiaaioner Baghdad 

,dated the 27 the April 1920،PP 76-77. 
؛144،  م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز  

(3) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 1. 

ياُ    1841- 1840ئًرباًِٖ بايع ئاغاٍ زظَيٌ، يُنًَهُ يُ ثًااوَ ْاوزاضَنااٌْ زظَياٌ ياُ غااَيٌ       -  (4)
قىؾتُثُ يُ زايو بىو، غُض بُ بُضٍَ بايع بىو يُ ًَْى زظَيًُنإ، زواتاط قىؾاتُثٍُ بُجًَٗؿاتىوَ و ٖاتؤتاُ     

ٍَ عىمساًًْاُنإ تاًَهطرياوَ و يُغاُضَتاٍ غاُزٍَ بًػاتُّ ياُ اليإُ          زَؾيت َُمخ ىض، ضُْس جاضيَاو يُطاُ
طىْس  30خاوٌَْ  .َطزووَ 1920ٍ ئابٌ  4عىمساًًُْناُْوَ بؤ َاوَيُى زَغتطرينطاوَ و زواتط ئاظازنطا، يُ 

، 2ٜ يف املِعر٘ض االغتؿرطاقٛ،ط  ز.بسضخاْ غِسٜ، اجملتٌع اهلرطز بىو. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ْاوبطاو بطِواُْ: 
،  2ٗ ز 204،م 1؛ زبوٚر٘. ٓرٛ، َ.ؽ، ز  288-287، م م 2001هوطباعٞ ٗاهِؿط، زٓ٘ن،  غجرييَعزاض 
 . 84م 
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ٍ ناضيطُضيإ  ٕ ثٌَ بسضيَت ...، بؤ ئُوَ ٌ نات ؾىيًََٓهًا ُٖيُ، ئُطُض ئاضاّ بططٕ، بُ تًَجُضِبىوْ
 .(1)يُغُض ٖؤظَناًْإ ُٖبًَت"

ظياتط ُٖوَيٌ زَغتبُضنطزٌْ زَيػؤظٍ غُضؤى ٖؤظَناًْإ بُالوَ طاطْط باىو،    ًًُنإبُضيتاْ
ٖؤظاْاُ ظاَأ بهإُ. تُْاْاُت ُْٖاسٍَ جااض        ئُوضىْهُ يُو ضِيَطُيُوَ زَياْتىاٌْ طىيَطِايَُيٌ 

ًاُناٌْ  بُضشَوَْسيًيُثًَٓاوٍ ضِاططتين زَيٌ غُضؤى ٖؤظَنإ ظَوٍ جىتًاضاًْإ بُبٌَ ضَِضاونطزٌْ 
ٍ ْعياو ؾااضٍ   (2)اضإ بُغُض زَضَبُطُنإ زابُف زَنطز، وَى ئُوٍَ يُ طىْسٍ )ثريظيأ( جىتً

ّ . يُطاٍَُ ئُوَؾاسا تاا تاىاْطا     (3)ُوَ ئُجناّ زضاغًاغًًُٖويًَط يُاليُٕ ئُؾػُضٍ   ئاُو  ظؤضيٓاُ
ٖؤظاُْ زَغتَُؤ و ًَهُض بهُٕ، ظؤضجاض باضططشٍ تىوْس زَٖاتُ ئاضاوَ. بُ تايبُتٌ ظؤضيَو ياُو  

ناُ ٖاُياْبىو،    ًٍُغًاغاًً ٖؤظاُْ بُٖؤٍ ئُو ثًَطُ نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ و ًُْطاُ   غُضؤى
ئاَازَ ُْبىوٕ ئُو باجُ بسَٕ، نُ بُضيتاًًُْنإ باُ َُبُغايت غاُثاْسٌْ زَغاُآلتًإ بُغاُض      

. يُ بُضاَبُضزا زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ يُ ؾااضَنُ باُ ٖاًض ؾاًَىَيُى     (4)ٖؤظَناْسا غُثاْسبىويإ
يُ بُضاَبُض ُْزاٌْ باد ُْضٌَ بٓىييَنَ و بُضزَواّ ُٖضَِؾٍُ ئاناٌَ خطاثًاإ ياُّ    ئاَازَ ُْبىو

 .(5)ٖؤظاُْ زَنطز، نُ ئاَازَ ُْبىوٕ ياخىز خاوخًًػهًإ يُ زاٌْ باد زَنطز
طىَطط و باد زوو غُضضاوٍَ ططْطٌ زاٖااتٌ بُضيتاًًْاُنإ باىوٕ ياُ ْاوضاُنُ، ناُ ياُ        

بُضيتاٌْ ياُ   غًاغًٌ، ئُؾػُضٍ (6)ًَؿىوٍ ؾاضَنُ وَضزَطرياغُضَتازا يُ اليُٕ ؾُضَاْبُضاٌْ ث
ُٖويًَط ُْى بُضثطغٌ ئًاساضٍَ طاىَططٌ ٖاُويًَط باىو، باَُيهى َاوَياُى ئًاساضٍَ طاىَططٌ         

                                           
(1) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 3. 

 ات طىْسيَو بىو، زَنُويَتُ بانىوضٍ ؾاضٍ ُٖويًَط.ثريظئ نُ ئُون -  (2)

، 2ز.ضبٌس غوٌاْ سػّ، طال٢رع اهجر٘ضٝ اهعطاقٚرٞ/ اهعاًرى اإلقتكرازٜ يف اهجر٘ضٝ اهعطاقٚرٞ االٗىل، ط        -  (3)
 . 18 – 17، م م1958بػساز، 

 .144،م1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -  (4)

(5)- F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 3.  

 . 423غًػٌ ئُزَؤْسؽ، ؽ،ث، ٍ  -  (6)
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طىَططٌ يُ  غُضَنًٌ. ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط زووبٓهٍُ (1)ًؿٌ يُ ئُغتؤ زابىونُضنىون
( ناضَُْاسٍ تاط ناضَنااٌْ    5ُىَاُضٍ طاىَطط و )  َُمخىض و نؤيُ زاْا بىو، نُ يُاليإُ َُئ 

. غاُباضَت باُ نؤنطزْاُوٍَ    (2)بُضِيَىَ زَبطإ، زواتط بٓهُيُنٌ طىَططٌ بؤ ضَِواْسظ طىظضاياُوَ 
باجُناًْـ، ظؤضجاض ئُو ؾُضَاْبُضاٍُْ نُ نؤيإ زَنطزَوَ طُْسٍََ باىوٕ، يااخىز ذاُظيإ باُ     

، بؤيُ ُْٖسٍَ ظيازَ ضِؤيًاإ ياُّ خَُآلْسْاُ    ضاضٍَ زَضَبُطًَو، ياخىز خاوَٕ ظَويًُى ُْزَنطز
. ُٖضبؤيُ باُٖؤٍ تًَىَطالًْاإ   (3)زَنطز، نُ بؤ نؤنطزُْوٍَ باجٌ بُضَُُٖنإ ئُجناًَإ زَزا

. )ٖاٍ( يُ ضِاثؤضتًَهًاسا ئاَااشَ باُوَ    (4)يُ طُْسََيٌ ُْٖسيَو ناضَُْس يُغُض ناضَناًْإ البطإ
. ٖاُضوَٖا  (5)و ظاضٍ ْاوضٍُ ٖاُويًَط نؤنطاوَتاُوَ   زَنات، نُ ثاضَيُنٌ باف يُ زاٖاتٌ ظَوٍ

بُثًٌَ ضِاثؤضتًَهٌ )ًََحُض َاضِؾاٍَ(، نُ يُ زواٍ )ٖاٍ( بُضثطغًاضيُتٌ ٖاُويًَطٍ ططتُئُغاتؤ،   
( تُٕ طُمن باىو، ياُ غااَيٌ    77397زا يُ ُٖويًَط )1919نؤنطُْوٍَ زاٖاتُناٌْ طُمن يُ غاَيٌ 

( 57955زا )1919ُٖضضٌ )جؤ(ؾُ، ياُ غااَيٌ    ( تُٕ ظيازٍ نطزووَ،177190زا بؤ )1920
 .(6)( ظيازٍ نطزوو127850َزا بؤ )1920تُٕ بىوَ و يُ غاَيٌ

َُغُيُيُ ُْٖسٍَ جاض باضططشٍ تىوْسٍ يُ ًَْاىإ غاُضؤى ٖؤظَناإ و ئُؾػاُضٍ      ئُوزياضَ 
ُ   ئاُو َؾسا نؤنطزْاُوٍَ  ئُو، يُطٍَُ (7)بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ يًَهُوتؤتُوَ غًاغًٌ  باجاْاُ جطا

باجاْاُ ياُ    ئاُو يُوٍَ ثًَسوايػتًًُناٌْ خُظيٍَُٓ زابني زَنطز، ياُ ٖاَُإ ناتاسا وَضطاطتين     
                                           

ٍ 1َااوٍَ   ناُضنىوى ٌ) وَضطًَطإ يُ ئًٓطًًعيُوَ(، ضِاثؤضتٌ نااضطًَطٍِ زَظاُضٍ   نُضنىونغُضبُغت  - (1)
 . 79، ٍ 2006، بٓهٍُ شئ، غًًَُاٌْ، 1،ض1919ٍ ناْىوٌْ يُنٌَُ 31ناْىوٌْ زووَّ تا 

(2) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ...,PP 213- 214. 
 

 . 207،م1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -  (3)

(4) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ....,PP 213.  
(5) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 233-242. 

(6) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P 211. 

3زا يُ ُٖويًَط، بطِواُْ ثاؾهؤٍ شَاضَ) 1920بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ضِيَصٍَ زاٖات و باجُنإ يُغاَيٌ   ). 

(7) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 3.  
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ٖؤظَنإ، زَبىوَ ٖؤٍ ظياتط وابُغتُ بىوًْإ بُ زَغُآلت. ُٖضبؤياُ بااد  ْاُزإ واتااٍ طاىٍَ      
. بُضثطغااٌْ باُضيتاٌْ ثًًَاإ واباىو، ئُطاُض باُ جاسزٍ        ذهىوَاُت ُْزإ بىو بُ زَغاُآلتٌ  

ٌ يُطٍَُ ُْنطابايُ ناضيطُضٍ ًَْطُتًعٌ بؤ غاُض ئاغايؿاٌ    ًهطزِْغاتىغُوزاي زضوغات   طؿاتً
َزا ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط وزَوضوبُضٍ ئاَاازَ باىوٕ باُ ضاُى     ئُو. يُ ئُجناٌَ (1)زَنطز

 ئاُو . (2)ٖؤظاُْ ببُٓوَ، نُ باجًإ ُْزَزا، ياخىز غاضزيًإ يُّ بااضَوَ زَْىاْاس   ئُوضووبُضِووٍ 
يُٕ غُضؤى ٖؤظَناٌْ زظَيٌ ْاضَِظايٌ تىوْسٍ بُزوازا ٖات، ئُوَ باىو يازاؾاتًَهًإ   ثطغُ يُ ال

يُ ُٖويًَط ضَِواُْ نطز، نُ ئًُعاٍ ُٖض ياُى ياُ )ئُمحاُز ثاؾاا،      غًاغًٌبؤ جًَططٍ ئُؾػُضٍ 
ؾُضَاْباُضاٌْ   ظؤضيُّٓئًرباًِٖ ئاغا و ثريزاوز ئاغا(ٍ يُغُض بىو، تًايسا ئاَاشَيإ زابىو، نُ 

ُْوٍَ باجُنإ طُْسََئ، بُ ٖؤٍ نًَؿٍُ تايبُتًًُوَ ظياازَ ضِؤيًاإ ياُ َُٖيػاُْطاْسٌْ     نؤنطز
. يُ بُؾًَهٌ زيهٍُ يازاؾتُنُزا ٖؤؾساضيًإ ياُ  (3)بُضَُُٖ نؿتىناَيٌ و ئاشََيًًُنإ نطزووَ

.  زؤنًاؤًََٓتًَهٌ باُضيتاٌْ ئاَااشَ باُوَ زَناات،      (4)ثطغُزابىو ئُوَُٖبُض ضاضَغُضنطزٌْ 
نإ ئاضَظويًإ يُطٍَُ ئُو غًاغُتُ ُْبىوَ نُ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ غاُباضَت باُ نؿاتىناٍَ    زظَيًُ

 .(5)ُْبىوَ ُوَيُ ُٖويًَط ثًازٍَ زَنطز و َُيًًًإ بُالٍ ضانػاظيًُ نؿتىناَيًًُناْ

 )ٖاٍ( يُيازاؾتًَهًسا نُ بؤ غُضوخؤٍ بُضظنطزؤتُوَ ئاَاشَيساوَ:    
ًُى وايُ... ضِؤشيَو زَبًَت يًٌَ بسٍَ، ضِؤشيَهٌ زيهاُ  "ظَيين نىضزيَو وَى ظَيين قىتابً

زَبًَت ؾُضبُتٌ ثٌَ بسٍَ، تىْسوتًصٍ يُ ضِازَبُزَض، ضِاططتين ْاظ و زَيساُْوٍَ ياُ ضِازَباُزَض   
ٌ قىتاخباُْ بؤ خؤ زَضباظنطزٕ، ًَُٖؿُ زضؤيُنٌ يُْاو جاْتانُيسا  تًَهٌ زَزَٕ، وَى َٓساَيًَه

                                           
 .424ٍ غًػٌ ئُزَؤْسؽ، ؽ،ث،  -  (1)

(2) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 3. 

 . 207، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ. ؽ، ز - (3)

(4)- F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 3.  

(5) - N.A,F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the 

Diary of the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 233-242. 
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ٌ  ؾُضَاْطَِوايُتٌ نطزٌْ نىضزغاتإ باُ   غُباضَت بُ غطوؾيت .(1)ُٖيُ" و ٖاُويًَط باُ    طؿاتً
 .  (2)تايبُتٌ، )ٖاٍ( ثًَساطريٍ يُغُض ثًازَنطزٌْ زَغُآلتٌ ضِاغتُوخؤٍ زَنطز

غُضَضِاٍ ئُوَف )ٖااٍ( ثُيىَْسيًاُنٌ تىوْاسوتؤَيٌ يُطاٍَُ نطيػاتًاُْناٌْ عاُْهاوَ و       
. ُٖوَيًؿٌ زاوَ تؤٍ زووباُضَنٌ ياُ   (3)نإ ُٖبىو، ظؤضجاض بُ جًا ثًَؿىاظٍ يًَهطزووٕجىويُنُ

ًَْىإ َىغًَُاْإ و نطيػتًاُْناٌْ ُٖويًَط بطًًََٓت، ُٖض بؤياُ ظيااتط ئاُواٌْ ياُ خاؤٍ ْعياو       
و  تىاٌْ بىوٍ زَغتُيُى يُ نطيػتًاُْناٌْ عُْهاوَ بؤ الٍ خؤٍ ناًَـ بهاات و    (4)زَنطزَوَ

ايبُتٌ ناتًَو ٖؤظَنااٌْ خؤؾآاو و   ضُنساضيإ بهات و بًاْهاتُ ثاغُواٌْ تايبُتٌ خؤٍ، بُ ت
ؾاضٍ بًَعاض ناطز. باُآلّ    زاًْؿتىواٌْثًَؿٗاتُ  ئُو .(5)غىضضٌ طَُاضؤٍ ؾاضٍ ُٖويًَطيإ زابىو

َىغاًَُاٌْ   زاًْؿتىواٌَُْٖىو ئُو ُٖوآلُْ ُْيإ تىاٌْ زضظو نُيُبُض يُ ثُيىَْسيًُناٌْ ًَْىإ 
   .(6)ُٖويًَط و نطيػتًاُْناٌْ عُْهاوَ زضوغت بهُٕ

، ٖاُويًَط  1919يُ اليُنٌ زيهُوَ ياُ ضِووٍ ناضطًَطِيًاُوَ تاا تؿاطيين زووََاٌ غااَيٌ       
، بؤ ئاُوٍَ ٖاُويًَط   (7)، يُ ضىاضضًَىٍَ وياليُتٌ َىغٌَ زانُضنىوىقُظايُى بىو غُض بُ يًىاٍ 

بيبَ بُ يًىايُنٌ غُضبُخؤ، )ٖاٍ( يُطٍَُ )ئُمحُز عىمسإ(ٍ غاُضؤنٌ ؾااضَواٌْ ياُ ضِيَطااٍ     
غاُضزاٌْ بُغاسايإ    1919(ٍ تؿطيين يُناٌَُ  29ؾَُُْسَؾُضٍ )ؾُضِطات(َوَ، يُ )ًًٌََٖ 
ٌ ثطغُيإ يُطٍَُ )ئاضِْؤَيس وَيػأ(ٍ ذاانٌُ    ئُو، (8)نطز عًَاطام تااوتىيَهطز و زاواناطا     طؿاتً

                                           
(1) - F.O,371-5068, Note on Rawanduz by Majar W.R.Hey, Arbil, 

26December,1919 ,P173. 

ْ   1920 – 1919ز.عجٌاْ عورٛ، فررتٝ اسبلرٍ املباؾرط      - (2) ، ئااآلٍ  ، إزاضٝ ًٚذطغرْ٘ يف دِر٘ب كطزغرتا
 .56، م1999، اٙو٘ي 3-2ع ئًػالّ )دلًُ( ، 

 . 123، م 1زبوٚ٘.ٓٛ، َ.ؽ، ز - (3)

 .167، ُٖويًَط يُ غُضزٌََ زاطري...، ٍ ذلَُُزَُٖسٍ   - (4)

   . 123، ص 2زبًًى. ٌٖ، ّ.ؽ، د - (5)

 . 39ذٓا عبساالذس ضوؾى، ّ.ؽ، ص  - (6)

املؼ غريتطٗز بٚى، فك٘ي ًّ تاضٙذ اهعطاق اهقطٙرب ) كتراب ٙبشرح    ؛ 219، ص 1زبًًى. ٌٖ،ّ.ؽ، د -(7)
هبِرراْ،   -، ت: دعفرط اشبٚرراط، برريٗت  1920- 1914عرّ اهعرطاق يف اهعٔررس اإلسرتالي اهربٙطرراُٛ برني غررِ      

 . 233، م1971

 .  219، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 8)
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ًَات، ئًاساضٍَ           غًاغًٌئُؾػُضٍ  ًَات و ضِاغاتُوخؤ غاُض باُ بُغاسا ب يُ ٖاُويًَط غاُضبُخؤ ب
.  يُ زَغاتجًَهسا )وَيػأ( ياُّ    (1)َواْسظ و نؤيُ و َُمخىض يُ خؤبططيَتُٖويًَطيـ ْاوضُناٌْ ضِ
ثطغُ ظؤضٍ ُْنًَؿا، وَى )ٖاٍ( باغٌ زَنات، ياُ ياُنٌ تؿاطيين     ئُوناضَ زوو زٍَ بىو، بُآلّ 

يًىايُنٌ  بىوَتُ. بُآلّ يُ ضِاغتًسا ُٖويًَط ُْ(2)ُٖويًَط بىوَ يًىايُنٌ غُضبُخؤ 1919زووٌََ 
يُطٍَُ ناطاوَ، باُ    غاتىغُوزايًهطزِْبَُيهى وَى ًْطُُ يًىايُنٌ غُضبُخؤ  غُضبُخؤٍ تُواو،

ُ ئًٓحاا باُ تاُواٍ     1923، تا يُ ًْػاٌْ غاَيٌ بىوََا نُضنىوىؾًَىَيُى ُٖض غُض بُ   بىوَتا
. )ئُمحاُز عىمساإ( وَى   (3)يًىايُنٌ غُضبُخؤ و ضِاغتُوخؤ غُض  بُ وَظاضَتٌ ْااوخؤٍ عًَاطام  

، جًَطاٍُ  (4)بىو ضِوثًًُ( 1000َغتًٓؿاْهطاوَ و َىضٍُ َاْطاُْؾٌ )َىتُغُضِيؿٌ ُٖويًَط ز
ببااىوَ جًَطااطٍ  1921غااُضجنُ ثًَؿاارت ْاااوبطاو غااُضؤنٌ ؾاااضَواٌْ بااىو، وَ يااُ غاااَيٌ    

 .  (5)َىتُغُضِيـ
باُ زَغاتهاضيُنٌ نَُاُوَ     بُضيتاًًْاُنإ غُباضَت باُ غًػاتٌَُ نااضطًَطٍِ ؾااضَنُ،     

نإ زا، نُ يُ شيَط زَغُآلتٌ ضِاغتُخؤ بُضِيَىَيإ ًًُْىوٍ عىمسازضيَصَيإ بُ َُٖإ ثُيطَِوٍ ثًَؿ
بااُضيتاٌْ ضِؤَيااٌ َىتُغااُضِيؿٌ زَبااًين، ناضوباااضٍ زازوَضيؿااٌ  غًاغااًٌزَبااطز، ئُؾػااُضٍ 

 .(6)ضازَثُضِاْس
هٌ ثًَهًَٗٓا، نُ باُ ٖاوؾاًَىٍَ   ئُجنىوًَُْ)ٖاٍ( يُ زواٍ زووباضَ طُضِاُْوٍَ بؤ ؾاضَنُ، 

ٔ ات، ياُ غاُضَتازا   ثُضيَُإ ْااوٍ زَبا   ُ  زياضزيهاُي ناٌْ ؾااض و زَوضوباُضٍ ياُ    نُغاايُتًً
ثاؾا، ضَِؾًس ئاغا و عُيٌ  عُبسوآلخؤططتبىو، يُواُْ: )َُالؾُْسٍ، ئُمحُز ثاؾا، َىؾيت ؾاض، 

ُوَ ئُجنىوَُْا نٌ زيهٍُ ؾاض، نُ يُ ضيَطااٍ ئاُو   نُغايُتًًُثاؾا زؤغطََُضٌ( يُطٍَُ ضُْس 

                                           
(1)-F.O 371/5069, Administration Report of th Arbil Division for the year 1919. 

 ؛   223، ص 1زبًًى.ٌٖ، ّ.ؽ، د -  (2)
  I raq Administration Reports1914 – 1932, Vol 3-1919 Archive Edition- 1992,P 

434. 

 .1923ُٚػاْ  12(، اشبٌٚؼ884اهعطاق "دطٙسٝ"، ع ) - (3)

 .1923ُٚػاْ  2(، االثِني 875اهعطاق "دطٙسٝ"، ع) -( 4)

 .1921سعٙطاْ  28(، اهجالثا١ 329اهعطاق "دطٙسٝ"، ع)  -( 5)

 . 207، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  6)
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ٌ . ُٖضوَٖا (1)باؽ زَنطزو ضاويَصٍ ثًَسَنطزٕ ضَِوؾٌ ؾاضَنٍُ يُطَُيًاْسا ؾااضَواٌْ   ئُجنىوَاُْ
يُ ؾاضَنُ ُٖبىو، نُ غُضَضِاٍ ضِاثُضِاْسٌْ ئُضناُناٌْ وَى ) ثااى و خااوئَ ضِاطاطتين ؾااض و      

، غاآلُْ نؤبىوُْوٍَ تايبُتٌ غُباضَت بُ زاْاٌْ بىزجٍُ ُٖويًَط (2)نؤنطزُْوٍَ باد و... ٖتس(
ثًَؿآًاظٍ ياُ بااضٍَ ضانػااظٍ و طؤضِاْهااضٍ و خاُضجٌ و تًَطاىوٕ         . ٖاُضوَٖا (3)غاظزَنطز

 .  (4)زَخػتُضِوو
ياغاناٌْ غُضزٌََ عىمساًًُْنإ وَى خؤياإ ًًََٖسضاْاُوَ، يُطاٍَُ نااضنطزٕ باُ       ظؤضيُّٓ

ضِيَُٓايًُناٌْ ئايين ئًػالّ، )ٖاٍ( خؤؾٌ ضِؤشاُْ ئًـ و ناضَناٌْ خَُيهٌ ضِازَثُضِاْس، ضِؤشاْاُ  
. باُ تًَجاُضِبىوٌْ ناات، ناضوبااضٍ زازوَضٍ     (5)زَنطز زاًْؿتىواٌْ( زاواو غهاآلٍ 30غُيطٍ )

جااًَطري بااىوٌْ بااُ خااؤٍ بااًين، يااُ الياإُ ئُؾػااُضيَهٌ زازَوَضٍ تاواْااُنإ بااُضِيَىَزَبطا و 
و غاُضؤنٌ ؾااضَواٌْ تًاياسا ئُْاساّ      غًاغًٌوياضيسَزَضيَهٌ ئُؾػُضٍ  غًاغًٌئُؾػُضيَهٌ 

اضَواٌْ زَغُآلتُنٍُ غٓىوضزاض بىو، ُْياسَتىاٌْ قػاُ يُغاُض ٖاَُىو     بىوٕ، بُآلّ غُضؤنٌ ؾ
ٍ بُضايٌ َىغٌَ باىو، باُآلّ ناُ    زازطُ. يُ ضِووٍ زازوَضيًُوَ ُٖويًَط غُض بُ (6)تاواًَْو بهات

عااُضَب نًَؿااُنإ يااُناليٌ   زيهااُّغااُضؤنُنٍُ بااُضيتاٌْ بااىو، يُطااٍَُ زوو زازوَضٍ   
( زؤغًُ 311زا يُ ُٖويًَط )1920يُ غاَيٌ  غًاغًٌؾػُضٍ . بُثًٌَ ضِاثؤضتًَهٌ ئُ(7)زَنطاُْوَ

(يإ باؤ  25(يإ يُناليٌ نطاوُْتُوَ و )275يُطَُيسا نطاوَ، نُ ) غاتىغُوزايًهطزِْ زازطُيُ 
تاناتٌ ئاَازَنطزٌْ ئُو ضِاثؤضتُ ياُناليٌ   زيهُف( زؤغًٍُ 11ٍ تط طىاغرتاوُْتُوَ و )زازطُ

يُغُض ناطاوَ،   غاتىغُوزايًهطزِْ( زؤغًُ 965ضعٌ زا )ٍ ؾُزازطُ. ُٖضوَٖا يُ ُْنطاوَتُوَ

                                           
 .212، ص 1ّ.ٕ ، د -(  1)

(2)  - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P216. 

(3) - F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P241. 

(4)    -  Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report 

Of The Arbil ..., P216. 

 .  24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  -(  5)

(6) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., PP208- 209.    

 . 293ًؼ بٚى، فك٘ي ًّ... م  -( 7)
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تُواو ْاُبىوَ و   تا ناتٌ ئاَازَنطزٌْ ئُو ضِاثؤضتُ(يإ 167(يإ يُناليٌ نطاوَتُوَ و)783نُ )
 .  (1)ًإ َاوُْتُوَزيهُؾ(ٍ 15)

جطُ يَُُف )ٖاٍ( زَغتًهطز بُ ضِووثًَى نطزٌْ غُضجُّ ظَويًُناٌْ غٓىوضٍ ئًساضَناٍُ،  
(ٍ زواٍ 3(ثًَـ ًْاىَضِؤ و ٖاُضوَٖا ياُ )   11وَ تا )ًًُْ(ٍ بُيا5اوَيُى ضِؤشاُْ يُ )ُٖضبؤيُ َ

ٖاونات يُ ُٖويًَط زَغت بُ غاُضشًََطٍ   .(2)(ٍ ئًَىاضَ غُضقاَيٌ ضِووثًَىنطزٕ بىو7ًْىَضِؤوَ تا )
ُ ،  ُٖضبؤيا (4)وَقؿًـ يُ ُٖويًَط يُ غُضَتازا جاًَطري ْاُبىو   ناضوباضّ  .(3)َُضِوَاآلتُنإ نطا
ـ يُ ؾااضَنُ، غاُضجُّ ناضوبااضٍ وَقاـ خطابىوْاُ شيَاط       قوَ بُضِيَىَبُضايُتًٌبُٖؤٍ ُْبىوٌْ 

ٌ زا 1920(ٍ غااَيٌ  11. بُآلّ زواتط يُ َااْطٌ ) (5)زَغيت َىؾيت ُٖويًَط وَقاـ   ئُجنىوَاُْ
ناضَُْاسٍ نااض و ئُؾػاُضيَهٌ     3ثًَهٗات، نُ ئُْساَاٌْ ثًَهٗاتبىوٕ يُ ) َىؾيت، قاظياُى، 

 .(6)(غًاغًٌ

بُ َُبُغيت ثاضيَعطاضيهطزٕ ياُ خاؤٍ و زَغاُآلتُنٍُ، )ٖااٍ( زَغايت باُ ثًَهًَٗٓاإ و        
َُبُغتُ يُشيَط غُضثُضؾيت و ؾُضَاْسَيٌ ياُنًَو   ئُوئاَازَنطزٌْ ًَٖعٍ ثؤيًؼ نطز، ُٖض بؤ 
( نُؽ خطاُْ 35) ًَْعيهٍُ( Mr.H.C.Robbins -يُ ٖاوناضَناٌْ بُ ْاوٍ )َػتُض ضِؤبًٓؼ

ياُ شيَاط ؾاُضَاٌْ ئُؾػاُضيَهٌ      زيهُ( نُغٌ 150) ًَْعيهٍُآًَٖإ، ُٖضوَٖا شيَط َُؾل و ضِ
ناضَ بُ عُضيـ )نًٓاضز(و ياُ ثاؾاإ باُ )غاُيس عاُيٌ       ئُوزيهُ َُؾكًإ ثٌَ زَنطا. زواتط 

(ضااضيؼ يًتًَاسيٌ(    زيهُف. زوا(7)ٍَ زوايٌ عُضَبًَهٌ غىوضٍ بىوئُوئُؾُْسٍ( غجًَطزضا، نُ 

                                           
(1) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ...., PP208- 209.     

 .  210، 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  2)

(3) - F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P240.  

(4) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P215.    

(5)-F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P240. 

(6) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P215.     

 .212،م 1زبوٚ٘.ٓٛ، َ.ؽ، ز -  (7)
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، نُ بُ ٖاؤٍ ضِؤياٌ ضااالناٍُْ ياُ ضِاثُضِاْاسٌْ      (1)يُ ئُغتؤ ططت غُضثُضؾيت نطزٌْ ثؤيًػٌ
ًَٖعَنااٌْ بُضيتاًًْاُوَ، )ويػااٌَ خاضاٌ      طؿتًٌئُضنُناٌْ يُ ُٖويًَط، يُاليُٕ ؾُضَاْسٍَ 

. ًَٖعٍ ثؤيًػٌ ُٖويًَط ياُشيَط غُضثُضؾايت ياضياسَزَضٍ بُضِيَىَباُضٍ     (2)غُضباظٍ( ثٌَ بُخؿطا
ًَٖاعَ ضِؤَياٌ بُضضااويإ ياُ      ئاُو )ٖاٍ( ئاَاشَ بُوَ زَنات، نُ  . ناثنت(3)ثؤيًػٌ َىغٌَ بىوٕ

و  زاًْؿاتىوإ زَغتُبُضنطزٌْ ًَُٖين ؾااضَنُو زَوضوباُضٍ و ثاضاغاتين غاُضوَاٍَ و طًااٌْ      
. (5)باُو ًَٖعاْاُ ناطز    ثُيىَْسيًإُٖويًَطيـ  زاًْؿتىواٌْ. ُْٖسيَو يُ (4)غُثاْسٌْ ياغا بًين

يًَااسإ و   غااُضَنًًٌَٖااعَ ئااُضنٌ  ئااُوزَنطيَاات بًَااًنَي ئُضناْااٍُ باغااهطا  ئااُوغااُضَضِاٍ 
ضاوغىوضنطزُْوَ بىو، يُ ْاُياضاٌْ زَغاُآلتٌ باُضيتاٌْ ياُ ؾااضَنُ، ٖاُضوَٖا باُّ ٖؤياُوَ         

 ثاضيَعطاضٍ يُ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ زَنطا.
ًَٖااعٍَ نااُ يااُ شيَااط ؾُضَاْااسَيٌ )يًتًَااسيٌ( ضيَهدطابااىو، بااُ ؾااًَىَيُنٌ ظؤضضاااى  ئااُو
ضِآًَٖاُْ يُناتٌ ئُو ضِاثُضِيٓاُْ بُ زياض نُوت، ناُ زواتاط باغاًإ     ئُووٕ، بُضوبىوٌَ ضِآًَٖطابى

ًَاعٍ ضاًايٌ         زَنُئ. ُٖضضُْسَ ئُواُْ بُ ثؤيًؼ ْاغطا باىوٕ، باُآلّ باُ ٖاَُىو َاْاياُى ٖ
زَغتُيُنٌ زيهاٍُ غاُضباظٍ باُضيتاٌْ ياُ ؾااضَنُ جًَطريناطا ناُ ياُ          زيهُف. زوا(6)بىوٕ

ٌ  (7)يُ غٌَ ؾُود ثًَهٗاتبىو 1920غُضَتاٍ غاَيٌ  باىوٕ. باُثًٌَ    (1)، وَ غُض بُ غاىاضٍَ يًعا
                                           

ناثنت الئ، نىضز عُضَب بُضيتاًًُْنإ / بريوَضيًُناٌْ ناثنت اليأ يَُاُضِ ضووزاوَنااٌْ باؾاىوضٍ      -  (1)
 .71، ٍ 2007ز. ياغني غُضزَؾيت، غًًَُاٌْ،  ، و: 1929 – 1919نىضزغتإ 

، ت: ز. ًؤٙررس إبررطآٍٚ اهُ٘ررساٜٗ، 1932 – 1915دررٛ. كٚوررربت بررطاْٗ، قرر٘ات اهوٚفررٛ اهعطاقٚررٞ   -  (2)
 .63، م 2006ًطادعٞ: ضفٚق قاحل، اهػوٌٚاُٚٞ، 

(3) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P210.    

ناثنت نابىت بُ ياضيسَزَضٍ بُضِيَىَبُضٍ ثؤيًػاٌ َىغاٌَ زَغتًٓؿاإ ناطا و ثؿاهًَُٓضٍ       28/2/1920يُ  
ًرؼ  نؤيؤًٌَْ ثطيػهؤت بؤ ئُو ثؤغتُ زَغت ًْؿاْهطا.  1/4/1920طؿيت ثؤيًػًـ يُ بُغسا بىو، نُ يُ 

 .  333-332بٚى، فك٘ي ًّ... م م 

 .211، م1تاْ، زغِتاْ يف كطزغ -  (4)

 .328ًؼ بٚى، فك٘ي ًّ...، م -( 5)

 .73ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ - (6)

(7) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 233-24.2 
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زا ًَٖعٍ يًعٌ بؤ يُنُّ جااض ياُ   1920ضِاثؤضتًَهٌ بُضيتاٌْ يُ غُضَتاٍ َاْطٌ ًْػاٌْ غاَيٌ 
 ئاُو . ُٖؾتاْاُف  (2)( غُضثُضؾايت زَناطزٕ  Lieut.G.F.Barlowُٖويًَط زضوغت بىو، ناُ ) 

ٌ يُاليإُ ئُؾػاُضٍ    ًَٖعاُْ ئاٖاُْطًإ زَطًَاطِا و   ٕ  غًاغاً . ناؤْرتِؤٍَ ناطزٕ و   (3)زَثؿاهًَٓطا
ٌ ْاوْىوغًين غُضباظاٌْ ًَٖعٍ يًعٌ ياُ زَغاُآلتٌ ئُؾػاُضٍ     باىوٕ، باُآلّ ياُ ضِووٍ     غًاغاً

ًَٖعٍ يًعاٌ باىوٕ. يُطاٍَُ ئُوَؾاسا ئُؾػاُضٍ       طؿتًٌئًساضَو زاضايًُوَ غُض بُ ؾُضَاْسَيٌ 
ِ ُض نطزَياُنٌ غاُضباظٍ   زَغُآلتٌ ُٖبىو، ئُو ًَٖعَ بؤ ٖا  غًاغًٌ  .(4)ثاٌَ بهاات   بُؾاساضي

. ئاُو  (5)(ثًاازَبىو 74( غاىاضَ و ) 185زا )1920شَاضٍَ ئُو ًَٖاعَ ياُ ٖاُويًَط ياُ غااَيٌ      
 ًَٖعاُْف ضِؤَيٌ زياضيإ يُ ضِووبُضِووبىوُْوٍَ بعووتُٓوَ ضُنساضيًُناٌْ ْاوضُنُ ُٖبىو.  

َُيهٌ ؾااضٍ ُٖضاغاإ و بًَاعاض    خا  غًاغًٌيُ اليُنٌ زيهُوَ َُٖيػىنُوتُناٌْ ئُؾػُضٍ 
. (6)نطزبىو، يُواُْ ُٖض ناتًَو بُ ُٖض ؾىيًََٓو تًَجُضِ بىوايُ، زَبىوايُ خَُيو يُ بُضٍ َُٖيبػانت 

ضِؾتاضٍَ تًَهطريإ و باضططشٍ يُ ًَْىإ )ٖاٍ( و ثًاوَاقىآلٕ باُ تايباُتٌ    ئُوظؤضجاضيـ يُغُض 
ايااٌْ ئاايين ياُ طؤؾاًُْطاٍ ئايًًٓاُوَ باُ       . يُبُضئاُوٍَ ظاْ (7)ظاْاياٌْ ئايين زضوغت زَبىو

زضوغتًإ ُْظاًْىوَ، يُبُض نُغًَهٌ ْاَىغًَُإ َُٖيبػتُٓوَ، يُ ناتهًَسا بُضثطغااٌْ باُضيتاٌْ   
َ زَنطزَوَ و تُْاُْت يُ ناتٌ غُضثًَطاٌ  ئُوْاوضُناٌْ زيهُف ثًَساطرييإ يُغُض  ظؤضيُّٓيُ 

 نطزْسا غعايإ بُ ناضزًََٖٓا.  
                                                                                                   

171...، ص 1950اىل غُٓ  1900م َٔ غتًؿٔ ُٖػًٌ يىْهطيو، ايعطا  . 

يًعٌ ئُو ًَٖعَ بىوٕ، نُ بُضيتاًُْنإ يُ زواٍ زاطرينطزٌْ ْاوضُنُ ثًَهًاًَْٗٓاا، ناُ ياُ عاُضَب و      - (1)
نىضز و نَُُ ُْتُوَناٌْ تط ثًَهٗااتبىوٕ، ئاُو ًَٖاعَ ضِؤَيًَهاٌ ططْطاٌ ياُ غاُضنىت نطزْاٌ بعووتٓاُوَ و          

  ًٗابعسٓا. 11دٛ.بطاْٗ، َ.ؽ. م ٍ ظياتط بطِواُْ: ضِاثُضِيُٓنإ ُٖبىو. بؤ ظاًْاض

(2) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P209. 

 .  73ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -  (3)

(4) - I raq Administration Reports1914 – 1932, Vol 3-1919,Some Remark on the 

Differences in Organisation and Suggestions to co-ordinate Control in the Kurdish 

Levies of Sulaimaniyah and Erbil,P 245. 

(5) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P210 . 

    . عُبسوَيآل ذُزاز.ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز -  (6)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ َىَتاظ ذُيسَضٍ؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز. عُبسوَيآل ذُزاز -  (7)
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و )ٖاٍ( طؿتىطؤٍ يُطٍَُ ُٖضنُغًَو بهطزبايُ، ئُو نُغُ بؤٍ ُْبىو زَْاط  ُٖضوَٖا ناتًَ
بُضظبهاتُوَ، ُٖضبؤيُ زَبًٓني يُ يُنُّ نؤبىوْاُوٍَ يُطاٍَُ ثًاوَااقىآلٌْ ؾااضو زَوضوباُضٍ،      

ثاؾاا(  عُبسوآلثًًَإ زََيًَت: ئًَىَ بؤ ئُوا يُ ئاغيت َٓسا زَْط بُضظزَنُُْ، يُو ناتُزا )غُيس 
"ئًَُُ خَُيهٌ زَؾت و ْاوضُ ؾااخُناويًُناْني، وا  بًَصاٍُْ زَزاتُوَ و زََيًَت: وَآلًََهٌ شيط

طؤؾهطاوئ بُ ئاظازاُْ زَْط َُٖيربِئ، زَْطٌ ئًَُُ يُ عُقًَُاُْوَيُ، بُآلّ زَْطٌ ئًَىَ ياُ  
 .  (1)قىضِطتاُْوَيُ"
ياُتٌ و  اْاُف بُضيتاًًْاُنإ باُبٌَ يُبُضضااوططتين باُٖاٍ ئاايين و نؤَُآل      ئُوغُضباضٍ 

َف ئاُو ضيَعططتٔ يُ زاب و ُْضييت نؤَُآليُتٌ، "تًاتطؤخاُْ"يُنًإ يُ ؾاضَنُ ناطزَوَ، ناُ   
. ٖاُضوَٖا  (2)يٌَ نُوتُوَ طؿتًٌبُ ؾًَىَيُنٌ  زاًْؿتىوإبًَعاضٍ و تىضَِيًُنٌ ظؤضٍ يُ ًَْىإ 

ٍ يُ بَُيطُْاَُيُنٌ عىمساٌْ زاٖاتىوَ، يُ زواٍ ٖاتين بُضيتاًًُْنإ  ( َعطاُت  10) ًَْعيهاُ
َُغُيُيُ ضَْطُ ظياازَ ضؤياٌ    ئُو. بُآلّ (3)بُ بًاْىوٍ ضِيَططتٔ يُ بآلبىوُْوٍَ ُْخؤؾٌ زاخطإ

بآلوياإ   بُضيتاًًْاُنإ تًَسا بًَت، ضىْهُ يُ ضىاضضًَىٍَ ئاُو ثطِوثاطُْساْاُ باىو ناُ ياُ زشٍ      
 زَنطزَوَ.   

 زَغُآلتٌ باُضيتاٌْ باؤ   َؾسا ْانطيَت ْهؤَيٌ يُوَ بهُئ، نُ يُطٍَُ ٖاتينئُويُ بُضاَبُض 
ؾاضَنُ، تا ضِازَيُى ططْطٌ بُ زَغتُبُضنطزٌْ ثاى و خاوييَن ؾاض زضا، ُٖضوَٖا ضاُْس نىضاُو   

. جطاُ يَُاُف باُض ياُ     (4)و ئاوضِيَصطُيإ بؤ زضوغتهطا نؤآلًَْو ْؤشَٕ و ضانهطاوُْوَ و غُنؤ
ٕ َُٖيسَواغٌ، نُ ياُ ًَْاىإ   ؾاْؤغًإ يُ زيىاضَنا ٖاووآلتًإضِؤشئاوا بىوًْـ، يُبُض ٖاتىوضؤٍ 

( ُْٖطاويَو ضطايُى زازَطريغا، َُٖىو ئًَىاضَياُى ناضَُْاسيَهٌ ؾااضَواٌْ    30( تا )20ُٖض )
. ُٖضوَٖا يُ زَغاجًَهٌ ناضَناْاسا   (5)يُطٍَُ خؤٍ زَيًَٗٓاو بُ زاضيَهٌ زوو طىٍَ َُٖيٌ زَواغٌ

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز. عُبسوَيآل ذُزاز. ْاوبطاو باونٌ يُ نؤبىوُْوَنُ بُؾساضبىو. -  (1)

، ضاُْس  امحاس َُاٍ َُظٖاُض  وَضطرياوَ يُ: ز.نا  .1953ؾباط،  20قس٠ االسطاض )دطٙسٝ(، امل٘قى،  -  (2)
 .185، ٍ 1985، 1، ب 1الثُضَِيُى يُ ًََصووٍ طُيٌ نىضز، بُغسا،ض

ٍ عىمساٌْ ضَِواُْ نطاوَ. يُ ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(ْاَُيُنٌ جىؾطَنطاو نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ -  (3)
 .  174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  ضِؤٌَ يُ:6/8/1335بُضواضٍ 

(4) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P241. 

 . 12 - 11تاضيل جاَباظ و ُْشاز بُضظجنٌ، ؽ.ث، ٍ ٍ  -  (5)
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ياُ ناضيَعَنااٌْ   ٌْ ئاوٍ خىاضزْاُوَ  ثطِؤشٍَ طُياْسثطزيَو يُ ًَْىإ ُٖويًَطو ثطزٍَ زضوغت نطا و 
، يُّ ضىاضضًَىَيُزا عَُباضيَهٌ ئااوٍ ْاوَْاسٍ   (1)جٌَ بُجٌَ نطا باؾىوضٍ ُٖويًَطَوَ بؤ ْاوؾاض

زاَُظضا. ويَطِاٍ زاْاٌْ شَاضَيُى عَُباضٍ ئاوٍ بطىى يُُٖض يُنًَو يُ طُضَِنُناٌْ ؾاضزا باُ  
ئُو ثطِؤشَياُ  . (2)عضايُ ًَْى عَُباضَ ططهُنإقُآلؾُوَ، ئاويـ يُ عَُباضَ طُوضَنُوَ ضِازَطىيَ

(767336  ٌ . ٖاُضوَٖا  (3)زا باؤ زاباني ناطا    1921و  1920( ضوثًٍُ يُغُض بىزجاٍُ غااآلْ
. (4)ططْطٌ بُ ضانهطزٌْ ضَِوؾٌ تُْسضوغيت ؾاضَنُ زضاو ثعيؿهٌ ْاىٍَ ياُ ٖاُويًَط زاَاُظضا    

ا ، زنتااؤض ويًاَػااؤٕ  ٖاونااات تااُالضيَهٌ ْااىٍَ بااؤ ُْخؤؾااداُْ يااُ قااُضاؽ ؾاااض زياااضيهط 
(Dr.H.Williamson   ُناضٍ يُ ُْخؤؾداُْنُ زَنطز، بُآلّ يُطٍَُ  ئُوَؾسا ُْخؤؾاداُْن (

نَُىنىضٍِ ظؤضٍ تًازا بىو، يُ ضِووٍ نُيىثٍُ و ثًَسوايػيت ثعيؿهٌ، ٖاُض ياُو َاوَياُزا باُ     
تُؾاٍُُْ  ٖؤٍ تًَهَُيبىوٌْ ئاوٍ خىاضزُْوَ بُ ؾيت ثًػُوَ، ُْخؤؾاٌ َاُالضيا ياُ ؾااضَنُ     

ٌ . بُثًٌَ ضِاثؤضتًَهٌ ئُؾػاُضٍ  (5)نطز ( ْاُخؤف  640زا )1920ٖاُويًَط، ياُ غااَيٌ     غًاغاً
. يُوَاوَيُؾاسا ضاُْس ضيَطاُو باًَْاو نُوتٓاُ قؤْااغٌ       (6)غُضزاٌْ ئُو ُْخؤؾداُْيإ نطزووَ

 .  (7)زضوغتهطزٕ، بُآلّ بُٖؤٍ باضإ باضيُٓوَ بؤَاوَيُى ناضيإ تًَسا زوانُوت
بىوٌْ جُْط، ئُو خَُيهاٍُْ نُ بُ ٖؤٍ خؤزظيُٓوَ يُ غاُضباظاٌْ عىمسااٌْ   يُ زواٍ تُواو

ؾىييَن خؤيإ باؤ ْاوضاُ زووضَ زَغات و ؾااخاويًُنإ بُجًًََٗؿاتبىو، طُضِاْاُوَو زَغاتًإ        

                                           
(1) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P216 . 

(2) - F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P241. 

(3)  - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P216 . 

 . 339-338ًؼ بٚى، فك٘ي ًّ...، م م  - (4)

(5)- Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P216 .    

 (. 4بىوإ، بطِواُْ: ثاؾهؤٍ شَاضَ ) بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ جؤضٍ ُْخؤؾًُنإ و شَاضٍَ تىوؾ - (6)

(7) - F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P241. 
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َف ئاابىوضٍ ْاوضاُنُ   ئُو، بًَطىَإ يُ ئُجناٌَ (1)بُناضَناًْإ و نًاَلٌْ ظَويًُناًْإ نطزَوَ
 َ.   تاضِازَيُى بىوشايُو

ُٖضوَٖا ئُو عَُباضاٍُْ نُ ثطِ زاُْويًََُبىوٕ وثًَؿرت غُضباظاٌْ تاىضى باُظؤض ياُ خاَُيهٌ     
و بُناضيإ ًَُْٖٓابىو، ياُ اليإُ بُضيتاًًُْناْاُوَ ؾاهًَٓطإ و بُؾاًَهًإ      بىوَْاوضُيإ نؤنطز

ُ  (2)بُغُض خَُيهسا زابُؾهطإ باىو،   . بًَطىَإ يَُُؾسا َُبُغتًإ ضِانًَؿاٌْ غاؤظٍ خَُيهُنا
ْاوضُنُ بىو، بؤيُ زَتىاْني بًَاًنَي   زاًْؿتىواٌْزاُْويًََُيُ يُ بُٓضَِتسا ٌٖ خىزٍ  ئُويُ ناتًَهسا 

 ضِووٌْ خؤيإ يُخؤيإ غىواْسَوَ.
يُغُض ئاغيت باآلٍ ئًساضٍَ باُضيتاٌْ ياُّ غاُضوبُْسَزا ٖاُوَيٌ ئاُوَ ياُ ئااضازابىو ناُ         

َىغاٌَ(   -ٖاُويًَط  -ثاطزٍَ  – ناُضنىوى  –ؿاطٍ  ن -ًًًَََٖهٌ ؾَُُْسَؾُض يُ ًَْىإ )خاْاُقني 
ُوَ ُْخطاوَتاُ باىاضٍ   بُضيتاًًُْناْا ُٖوَياُ ياُ اليإُ     ئاُو زضوغت بهُٕ، بُآلّ يُّ َاوَيُزا 

ثالْاٍُ باُ نااضيَهٌ طاطْط زاْااوَ، باؤ        ئُوجًَبُجًَهطزٕ. خىزٍ )وَيػٔ(يـ جًَبُجًَهطزٌْ 
 ئاُو . ضىْهُ بًَطىَاإ ضِانؿااٌْ   (3)طاتئُوٍَ يُّ ضِيَطُيُوَ بُ ئاغاٌْ زَغتًإ بُّ ْاوضاُْ ب

ًَاعٍ غاُضباظٍ و بُضثُضضاساُْوٍَ ٖاُض بعووتُٓوَياُى، ناُ           ًًَُٖ باؤ طُياْاسٌْ نؤَاُى و ٖ
 يُْاوضُنُ غُضَُٖيبسات بُ غىوز زَبىو.  

يُ اليُنٌ زيهُوَ طُيؿتين ًًٌََٖ ؾَُُْسَؾُض بؤ ْاوضٍُ ؾُضِطات، وايهطز شَاضَيُى ياُ  
ئاغاٌْ بطُٓ بُغساو يُوغُضَ نًََُو ؾتىَُنٌ باظضطاٌْ يُطٍَُ خؤياإ  الزيًَُناٌْ ُٖويًَط بُ 

بًَٗٓٔ و يُ باظاضٍِ طىْسَنإ بُ ْطخًَهٌ ُٖضظاْرت يُضااو بااظاضٍِ ؾااضٍ ٖاُويًَط بًؿطؤؾآُوَ.      
بااُثًٌَ زؤنًااؤًََٓتًَهٌ بااُضيتاٌْ ئااُوَف وايًهااطز طىْااسَنإ باااظاضٍِ خؤيااإ ٖااُبًَت و    

 .(4)ضَغُْسٌْ باظضطاٌْ يُ زَظُضَنُ ضَِخػاْسووَظًََُٓغاظيًُنٌ باؾًؿٌ بؤ ثُ
                                           

(، ضِاَاإ  1974 -1882ٍ جاَبااظٍ الوى و ذاُيطإ بًَاص و َكااَعإ )    امحاس جُالٍ خسض، ذااجٌ   -  (1)
 . 127، ٍ 2002(، ُٖويًَط، تؿطيين يُنُّ 76"طؤظاض" ش )

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز.عُبسوَيآل ذُزاز. -  (2)

(ٍ ضِؤشٍ 163477/ 3947بطِواُْ: بطوغهُيُنٌ وَيػٔ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاًْا ياُ عًَاطام، شَااضَ )    - (3)
عىمسإ،  امحسٍ بُضيتاًْاٍ ْاضزووَ. وَضطرياوَ يُ: ز. نُ بؤ وَظاضَتٌ زَضَوَ 1919(ٍ تؿطيين زووٌََ 28)

 .160-159، ٍ ٍ 2000نىضزغتإ يُ غُضزٌََ ئاؾيت، و: َىذُممُز ْىضٍ تؤؾًل، غًًَُاٌْ، 

(4) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 239-240. 
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ِ   غُباضَت بُ خىيَٓسًْـ زَتىاْني بًَاًنَي يُطاٍَُ زَغاتجًَهطزٌْ      يُناَُني جاُْطِ جًٗااْ
زاخطإ، باُآلّ ياُ زواٍ تاُواوبىوٌْ     زيهُْاوضُناٌْ  ظؤضيُّٓزَضطاٍ قىتاخباُْنإ يُ ُٖويًَطو 

( قىتاخباْاٍُ ؾاُضٌَ ياُ    2. يُوَاوَياُزا ) (1)جُْط زَضطاٍ قىتاخباُْنإ يُ ؾاضَنُ نطاْاُوَ 
( َاَؤغتا ثًَهٗاتبىوٕ، بُآلّ ٖاًض  13( قىتابٌ و )220( ثؤٍ و )9ؾاضَنُزا ُٖبىوٕ، نُ يُ )

قىتاخباُْيُنٌ ْاوَْسٍ يُ ؾاضَنُ ُْبىو، ُٖضوَٖا قىتاخباٍُْ ؾاُضٌَ ئايًٓـ)ئًػاالٌَ( ياُّ    
َ يُ ناتًَهسا ثًَؿارت  ئُوؾُضٌَ زَبىوشايُوَ،  . بُآلّ بُضَ بُضَ خىيَٓسٌْ(2)َاوَيُ بُزٍ ُْزَنطا

ضِؤَياُ ططْطاُيإ ٖاُبىو. ٖاُضوَٖا قىتاخباُْياُنٌ ئاًٌُٖ باؤ         ئاُو قىتاخباُْ ئايًًُٓنإ ظياتط 
. ئًاساضٍَ  (3)( َاَؤغاتا 3( قىتاابٌ و ) 49( ثؤٍ و )4نطيػتًاًْإ ُٖبىو، نُ ثًَهٗاتبىو يُ )

( ضوثًاُ ظيااز   200باؤ )  ضِوثًًُ( 50ُيٍُ يُ )زا خُضجٌ ئُو قىتاخبا1920ْبُضيتاٌْ يُ غاَيٌ 
ُ . ُٖضضُْسَ غُضضاوَيُى ئاَاشَ بُوَ زَنات، ناُ  (4)نطز ناًْـ قىتاخباْاٍُ تايباُتٌ   جىويُنا

بآلويهطزؤتاُوَ،  1921. بُآلّ يُو ئاَاضٍَ نُ ضِؤشْاٍَُ )ئُيعًَطام( يُ غااَيٌ  (5)خؤيإ ُٖبىوَ
ُ ُ ُٖويًَط يُو َاوَيُزا يُ ئاضازا ي جىويُنًُٖض ئاَاشَيُى بؤ ُٖبىوٌْ قىتاخباٍُْ  . ياُ  (6)ًًْا

ٌ باضٍَ ئاغيت خىيَٓسٕ، ضِاثؤضتًَهٌ ئُؾػاُضٍ   ياُ ٖاُويًَط ئاَااشَ باُوَزَنات، ناُ       غًاغاً
 .  (7)زا ضِووٍ يُ ظيازٍ نطزوو1920َشَاضٍَ قىتابًاٌْ نُوتىو يُ غاَيٌ 

 
 

                                           
بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت ضَِوتٌ خىيَٓسٌْ ؾُضٌَ يُ ُٖويًَط بطِواُْ: ز.ذلُس نانُ غىوض، طُؾاُنطزٌْ   - (1)

 خىيَٓسٌْ ؾُضٌَ.... 

، بػرساز،  1921 – 1914عبساهطظاق اهلالهٛ، تاضٙذ اهتعوٍٚ يف اهعطاق يف عٔرس احسرتالي اهربٙطراُٛ      -  (2)
 .1921اب  6(، اهػبت 365؛ اهعطاق "دطٙسٝ"، ع)256 – 254 ، م1975

 . 1921اب  6(، اهػبت 365اهعطاق"دطٙسٝ"، ع) -( 3)

(4) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P215 .     

 . 197اهربت َ. ًِتؿاؾفٚوٛ، َ.ؽ، م -( 5)

  .1921اب  6(، اهػبت 365طاق"دطٙسٝ"، ع)اهع -( 6)

(7) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P216 .     
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 دووةم تةوةزي

 ي بةزيتانيهةَلوَيطيت خةَلكي هةولَيس بةزاوبةز بة داطريكاز
 

ٌ غُضَضِاٍ ئُو ْاغاؤضيٍُ ناُ    ٖاُويًَط ياُ زوا غاُضزٌََ ؾاُضَاْطَِوايٌ      زاًْؿاتىواْ
( ضُؾاتًإ، باُآلّ يُطاٍَُ ثًَؿاطَِويٌ     1918 – 1908عىمساٌْ بُ تايبُتٌ يُ غااآلٌْ ) 

 ئاُو ُٖويًَط، بطِياضٍ ضووبُضِووبىوْاُوٍَ   زاًْؿتىواٌْنطزٌْ ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْا بُؾًَو يُ 
ًَٖعيَهاٌ ضاُنساضٍ ياُ     1914َُبُغتُ )ضَِؾًس ئاغاا( ياُ غااَيٌ     ئُويإ زا. بؤ ًَٖعاُْ

، (1)ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ و بُ تايبُتٌ ْاوضاٍُ ؾاَُاَو ثًَهًَٗٓاا    زاًْؿتىواٌْبُؾًَو يُ 
ًَٖعَف بًَُٖعٍ )ؾَُاَو( زَْاغطا، تُْاُْت وَى ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ ضِيَهداطاو ئااآلو    ئُو

 .(2)ُٖبىوتُثٌَ و بىقٌ تايبُتٌ 
ُٖويًَط يُ شيَطناضيطاُضٍ ُٖغايت ئاايين و ياُ ُْٖاسٍَ       زاًْؿتىواٌْبُؾًَهٌ زيهٍُ 

ّ نإ ًًُْباضيؿسا يُ شيَط ؾؿاضٍ عىمسا إ ياُ باُضَناٌْ جاُْط ناطز، تُْاْاُت      بُؾاساضي
شَاضَيُنًإ يُ ناتٌ جُْط يُ اليُٕ بُضيتاًًُْناُْوَ زَغتطرينطإ و ضَِواٍُْ ًٖٓسغتإ 

. ُْٖسيَهٌ تط بُٖؤٍ جُْطُوَ بُ جؤضيَو يُ (3)طُجنًَو بُ ْاوٍ )يىْؼ َُال(نطإ. يُواُْ 
ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ يُ جُْطسا  زيهُّجؤضَنإ ثُضِاطُْسٍَ وآلتإ بىوٕ. شَاضَيُى طُجنٌ 

                                           
 .161، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطريناضٍ...،ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  -(1)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز. ئُضغٔ َىغا ضؾًس. - (2)

ؼ َُال طُجنًَهٌ ؾاضٍ ُٖويًَط بىو، يُطٍَُ زَغتُيُى يُ طُجناُناٌْ ؾااضو زَوضوباُضٍ بُؾاساضٍ     يىْ -(3)
جُْطٌ يُنٌَُ جًٗاٌْ نطز، يُ يُنًَو يُ ؾُضَِنإ يُ اليُٕ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ بُزيٌ طرياو ًَْطزضايُ ؾاضٍ 

زَغتُيُى يُ ٖاوضِيَهااٌْ تىاًْاإ    ذُيسض ئابازٍ ًٖٓسغتإ، زواتط بُ ُٖضضُؾًَٓو بًَت يُ بُْسخياُْزا يُطٍَُ
زَغت بُغُض خُظيٍَُٓ ئُو غُضباظطُيُ زابططٕ و بُغُض ظيٓساًًُْناًُْنإ زابُؾًإ نطز، يُ بُضاَباُض ئاُو   
ناضَزا ؾُضَاْسٍَ غُضباظطُنُ بطِياضٍ نىؾتين بؤ زَضنطز، باُآلّ زواتاط بطِياضَناُ جًَباُجٌَ ْاُنطا. َىياىز       

 .31 – 30ٍ ٍ  ،1بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب
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. ٖاونات بُؾًَو يُ زَويَةَُُْساٌْ ؾااض ناُ   (1)نىشضإ و تُْاُْت تُضَُناًْإ ُْطُضِايُوَ
هٌ ظؤض بىوٕ، نؤَاُى و ياضَاُتٌ زاضايًاإ باؤ يُؾاهطٍ عىمسااٌْ       خىزإ ثاضَو غاَاًَْ

ثاضَيإ زابًَات، ضاىْهُ ظؤض جااض     ئُو، نُ ضَِْطُ ظؤضيُٓؾًإ بُ ظؤضًٌَََ (2)زابًٓهطزووَ
 زَغُآلتساضإ بُ ْاوٍ نؤَُنهطزٕ، ثاضَيإ يُ زَوَيَُُْسَنإ نؤزَنطزَوَ.

َناٌْ غىثاٍ بُضيتاًْا نطز، يُاليإُ  إ يُ ضِووبُضِبىوُْوبُؾساضيّئُو نُغاُْف نُ    
ٖاوآلتًًُنٌ طىْسٍ قىَيتُثٍُ ضَِؾاًسٍ   منىوُْثًَسضا، بؤ  (3)خَُيهُوَ ْاظْاوٍ )غُظايٌ(يإ

زَؾيت ُٖويًَط ْاوٍ )َػتُؾا( بىو، يُ زواٍ طُضِاُْوٍَ يُ بُضَناٌْ جُْط باُ )َػاتُؾا   
 . (4)غُظايٌ( زَْاغطا

و ثاطزٍَ و َاؤضنطزٌْ ئاططبُغايت     ناُضنىوى  يُ زواٍ طُيؿتين غىثاٍ بُضيتاًْا باؤ 
ُوَ ْاَُياُى  نُضنىونا َؤزضؤؽ، غُباضَت بُ ٖاتين ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْا بؤ ؾاضَنُ، ياُ  

ٌ ئاضاغتٍُ نااض بُزَغاتإ و    . يًَاطَزا بُتايباُتٌ )ئُمحاُز    (5)ٖاُويًَط ناطا،   زاًْؿاتىواْ
زيااضَ   -إ ناطز  وَى ثًَؿارت بامسا   _. (6)عىمسإ(ٍ غاُضؤنٌ ؾااضَواٌْ ئاطُزاضنطاياُوَ   

بُّ َُٖيىيَػتُيإ َُبُغتًإ بىو ظًََُٓ بؤ ضىوُْ ْاو ُٖويًَط خؤف بهُٕ و  بُضيتاًًُْنإ
 ُْبُٓوَ.   زاًْؿتىوإضووبُضِووٍ بُضططٍ 

ْاَُيُ يُ ًَْى طُوضَ ثًاوإ و غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ ٖاُويًَطو زَوضوباُضٍ      ئُوْاوَضِؤنٌ 
ثًَؿااٗاتُ ْىيًَااُ ططْطااُ، زَغاات بااُجٌَ   و بَُُبُغاايت تاااوتىيَهطزٌْ ئااُو   بااىوَبآلو

. يااُو ناتااُزا طااُوضَ ثًاااواٌْ ٖااُويًَط بااؤ زوو بؤضااىوٕ   (7) نؤبىوُْوَيااُنًإ غاااظنطز
؛ بُضَيُنًإ باُ تىْاسٍ زاطرينااضٍ باُضيتاًًْإ باؤ ؾااضَنُ ضَِتهاطزَوَ و        (8)زابُؾبىوٕ

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ. - (1)

 . 162، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطريناضٍ...،ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  - (2)

 واتُ ئُواٍُْ غُظا و ؾُضِيإ يُزشٍ ناؾطإ نطزووَ. -(3)

 .162، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطريناضٍ...،ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  - (4)

 .144 ، م1( زبٚو٘. ٓٛ، َ. ؽ،ز5)-

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ َىؾيت؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ نُْعإ َىؾيت. -(6)

 .24 – 23ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م م  -(7)

 .25،ٍ 1َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب - (8)
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ًإ زياضزيهُيٓنُ  ثًَساطرييإ يُغُض  بُضَْطاضبىوُْوَو ؾُضِ يُ زشٍ غىثاٍ بُضيتاًْا نطز.
ثاؾا ُْقًب، ضَِؾًس ئاغاا، عاُيٌ ثاؾاا زؤغطََُضاٌ، ئُمحاُز ثاؾااٍ        عُبسوآل) غُيس 

  ٍ ( باىوٕ . ئُواْاُ ثاؾاداُْنٌ    (1)زظَيٌ، ثريزاوز ئاغايٌ زظَيٌ و جًٌَُ ئاغااٍ طاُضز
عىمساًًْإ  ُٖبىو، بُضٍَ زووَّ بُ غاُضؤنايُتٌ ُٖضيُناُ ياُ: ) َُالؾُْاسٍ، ئُمحاُز      

اُْ َُٖيىيَػتًإ ْاُضّ باىو، زانؤنًاإ ياُ     ئُواًِٖ بايع ئاغاٍ زظَيٌ( بىوٕ. عىمسإ، ئًرب
ٖاتين ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ بؤ ؾاضَنُ نطز، ثًَساطرييإ يُغُض ئُوَ ناطزَوَ، ناُ ثًَىيػاتُ    

. زياااضَ غااُضَتا بُؾااٌ ظؤضٍ (2)بااُبٌَ ٖااًض بُضططيًااُى ثًَؿااىاظٍ يااُ ٖاتًٓااإ بهطيَاات
بريؤنٍُ بُضططٍ بىوٕ، بُآلّ ططوثاٌ زووَّ ضِووًْاإ ناطزَوَ:    نُغايُتًًُ زياضَنإ يُطٍَُ 

ْاوضُنإ ثاؾُنؿٍُ نطزووَ و يُ ؾهػت زايُ،  ظؤضيُّٓيُبُض ئُوٍَ غىثاٍ عىمساٌْ يُ 
. (3)بؤيااُ ئااُواًْـ ْاااتىأْ بااُضَْطاضٍ غااىثايُنٌ ثًَؿااهُوتىوٍ وَى بااُضيتاًْا بهاإُ

اضزضا باُضَْطاضٍ زاطرينااضٍ باُضيتاٌْ    يُنؤتايًسا بؤضىوٌْ زووَّ ظياتط خؤٍ غُثاْسو بطِيا 
 . بُآلّ ْانطيَت بًًََني يُى زَْطٌ تُواو يُّ بطِياضَزا ُٖبىو. (4)ُْنطيَت

يُ اليُنٌ تط يُطٍَُ بآلوبىوُْوٍَ ُٖواَيٌ طُيؿتين ًَٖعَناٌْ باُضيتاًْا باؤ ٖاُويًَط،    
ُ: ٖاُض نُغاًَو   بُؾًَو يُ ظاْاياٌْ ئايين ؾتىايإ زَضنطز و تًايسا جااضٍِ ئاُوَيإ زا، نا   

زيسٌَْ زاطريناضإ بهات خىزا يًٌَ خؤف ْابًَت، ئُطُض ٖاتىو ٖاُض نُغاًَو ياُ ضيَطاازا     
زاطريناضاٌْ بًين و تىوؾًإ بىو، ثًَىيػتُ ضاوٍ خؤٍ بٓىقًًََٓت و بًُٖض ؾًَىَيُى ْابًَت 

 . ئُوَف بُٖؤٍ  ظًٍََُٓ بًَُٖعٍ ئايًين خَُيهٌ ْاوضُنُ بىو.(5)غُضاغىويإ بهات

                                           
ناىضٍِ ؾاًَذ عاُباؽ ناىضٍِ عاُضَب ئاغااٍ        ذلَُاُز جًٌَُ ئاغاٍ نىضٍِ نانٌ ئاغاٍ نىضٍِ ؾاًَذ  - (1)

ًَط ياُ زاياو باىوَ، ياُ ذاىجطَ خىيَٓاسوييَت،         1886طُضزيًُ، غاَيٌ  يُ زيٌَ بُذطنٍُ غُض بُْاوضٍُ ٖاُوي
غُضؤنٌ ٖؤظٍ طُضزٍ بىو، ْاوبطاو يُ خىيٌ ذُوتُّ و ُٖؾاتٌَُ ئُجنىَاٌُْ ْىيَٓاُضاٌْ عًَاطام، ْىيَٓاُضٍ      

 .39ضزَناٌْ...، ٍ ذَُُز ئَُني، ئُْساَُ نى امحسَطزووَ.  1943يًىاٍ ُٖويًَط بىو، يُ غاَيٌ 

 .58ب٘تاْ دالي، َ.ؽ ،م  - (2)

 .24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م  -( 3)

؛ َىياىز  58؛ بىتاإ جاالٍ، ّ . ؽ، ص   162،  ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطريناضٍ...،ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  - (4)
 .25،ٍ 1بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب

  .24ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى...، م -(5)
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ؾاضو زَوضوبُضٍ  زاًْؿتىواٌْؾتىايٍُ ظاْاياٌْ ئايين ُٖويًَط، ضَِْطساُْوٍَ يُغُض  وئُ
ُٖبىو، تُْاُْت خَُيهٌ ئاغايٌ ؾاض، بُتايبُتٌ ئُواْاٍُ ُٖغايت ئايًٓاإ باًَُٖع باىو،      
ُٖضناتًَو ؾُضَاْبُضيَهٌ بُضيتاٌْ بُ تُْؿًتًُوَ طىظَضٍ بهطزبايُ، زواٍ ضؤيؿتين تؿاٌ  

. بُؾاًَو ياُ   (1)َاْاٍ ئُوَبىو، نُ بُ ضااوٍ طاآلوٍ غاُيطٍ ناطزووَ    َف ئُوضِووزَنطز، 
ُٖويًَط ُٖض يُ غُضَتازا ناضنطزًْإ يُطٍَُ ًَٖعٍ زاطريناض باُ ذاُضاّ و الزإ    زاًْؿتىواٌْ

يُ ضيَػاناٌْ ئايين ئًػالّ يُقَُيَُسا. ُْٖسيَهًـ يُطُوضَ ثًاواٌْ ؾااض وَضطاطتين ٖاُض    
ساضٍَ باُضيتاٌْ ياُ ؾااضَنُ ضَِتهاطزَوَ، ياُّ ضِووَوَ      ضُؾُٓ ثؤغتًَهًإ يُ يُاليإُ ئًا  

ثاؾاٍ ُْقًب( بُ ضُْسئ  عُبسوآلُٖوَيُناٌْ )ٖاٍ( غُضٍ ُْططت ناتًَو ُٖوَيًسا )غُيس 
ثؤغيت باآل ضاظٍ بهات، ضىْهُ ْاوبطاو ئاَازَ ُْبىو يُشيَط غايُو غاًَبُضٍ زاطرينااضيَهٌ   

ٍَ باُالزإ ياُ ضِيَُٓاياُناٌْ ئاايين     ئاُو  ْاَىغًَُإ ًٖض ضُؾُٓ ثؤغتًَو وَضبططيَت، ئُو
، بُو بىوَ. ُٖض بؤيُ ُٖويًَط بُ طىٍَ و ضًُُٕ بؤ ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْا ُْضِاظا(2)ئًػالّ زَظاٌْ

 .  (3)ؾًَىَيٍُ ناثنت )ٖاٍ( ئاَاشٍَ بؤ نطزووَ
ٔ ْاُياضٍ زَغاُآلتٌ زاطرينااضٍ    سيهُّو غُضغاُخ  زياضزيهُئ)ضَِؾًس ئاغا( نُ بُ  

نىضٍِ زَغيت بُ زشاياُتٌ و   (4)يُ ؾاضَنُ زازَْطا، ؾاْبُؾاٌْ  )عُتاوآل ئاغا(ٍبُضيتاٌْ 
َُبُغاتُ ْااوبطاو    ئاُو . ٖاُض باؤ   (5)ناطز  بُضيتاًًُْنإبآلونطزُْوٍَ ثطِوثاطُْسَ يُزشٍ 

ؾاضو زَوضوبُضٍ يُ خؤٍ ناؤنطزَوَ و ياُو ضِيَطُياُوَ زشاياُتٌ      زاًْؿتىواٌْططوثًَهٌ يُ 

                                           
. ْاوبطاو يُ غااَيٌ  1/7/2007ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ُْمجُزئ ْىضَزئ بُقاٍَ ئُملىختاض، ُٖويًَط،  - (1)

باُ ثططِثطاطٍِ ئُْاساٌَ     1992تا  1959يُ طُضَِنٌ عُضَبٌ ؾاضٍ ُٖويًَط يُ زايو بىوَ، يُ غاَيٌ  1936
 زازًَْؿًَت.  يُ شياْسا َاوَ يُ ُٖويًَط ئًَػتُئُجنىٌَُْ ؾاضَواٌْ ُٖويًَط بىو، تا

 .58ب٘تاْ دالي، َ . ؽ، م  -  (2)

 .197، م 1غِتاْ يف كطزغتاْ، ز -(  3)

يُ زايو بىوَ، ياُ الٍ َاَؤغاتاٍ تايباُت و خىيَٓاسْطاناٌْ ؾاُضٌَ       1882عُتاوآل ئاغا يُغاَيٌ  -  (4)
ىَاٌُْ  غُضزٌََ عىمساٌْ خىيَٓسوويُتٌ و يُ ظاْػايت ئاايين زا ؾااضَظا باىو، ياُ خاىيٌ ُٖؾاتٌَُ ئُجن       

محاُز   امحاس َاطزووَ.   1963ئُْساٌَ ئُجنىَُٕ، ياُ غااَيٌ    بىوَتُْىيَُٓضاٌْ عًَطام بُ ْىيَُٓضايُتٌ ُٖويًَط 
 .68ئَُني، ئُْساَُ نىضزَناٌْ ..،ٍ 

 . 199، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  5)
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، بُآلّ يُ ضاغتًسا (1)ططوثُ بُ ) ذعب( ْاو زَبُٕ ئُوْسٍَ غُضضاوَ بُضيتاًًُْناٌْ نطز. ُٖ
تًُْا ططزبىوُْوَيُى بىو، ضىْهُ خاوَٕ ثُيطَِو و ثطِؤططاًََهٌ ُْخؿاُ بؤنًَؿاطاو ْاُبىو.    

َزا ططوثًَهٌ تط يُؾاضزا ثُيسابىو، ناُ )عاُيٌ ثاؾااٍ زؤغطََُضاٌ(     ئُوٖاونات يُطٍَُ 
َُاوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ خؤيسا يُ ؾاضَنُ بُ يُنًَو يُ ، نُ )ٖاٍ( ي (2)غُضؤنايُتٌ زَنطز

ٔ ُْياضاٌْ خؤٍ ْاوٍ زًًَََٖٓت و زََيًَت بُضزَواّ باْطُؾٍُ زشايُتًهطزٌْ سيهُّغُضغُخ
 .(3)بُضيتاًًُْناٌْ يُ ؾاضزا بآلوزَنطزَوَ

ططوثاُْ ُٖضضُْسَ ُْياْسَتىاٌْ بُئاؾهطا ناضوضاالنًًُناًْإ ئاُجناّ باسَٕ، باُآلّ     ئُو
. ٖاُضوَٖا تىاًْبىوياإ   (4)بًَُْٗين ناضيإ زَنطز و خَُيهًإ يُ زَوضٍ خؤيإ نؤزَنطزَوَ

ئُو نُغاُْ بؤ خؤيإ ناًَـ بهإُ، ناُ يُغاُضزٌََ عىمسااٌْ       ظؤضيُُّٖٓغت و غؤظٍ 
ؾُضَاْبُضبىوٕ و زواتط يُاليُٕ بُضيتاًًُْناُْوَ يُغُض ناضَناًْإ الزضابىوٕ، جطُ يَُاُْ 

زوو  ئاُو ، نُ زاطريناضيإ ضَتسَنطتُوَ بُضَبُضَ خؤياإ خعاْاسَ ْااو    ىوإزاًْؿتبُؾًَو يُ
زوو ططوثُ يُ نؤبىوُْوَناًْاْسا قػُيإ يُغُض ْاضَِظايًُناٌْ خَُيهٌ ؾاضو  ئُو.  (5)ططوثُ

زَوضبُضٍ و ضؤًًُْتٌ بُضَْطاضبىوُْوٍَ ًَٖعٍ زاطريناض زَنطز و يُ َباضَياُوَ بريِوانااٌْ   
 .(6)وتىٍَ زَنطزخؤيإ ئاَيؤطؤضِو تا

                                           
(ٍ عىمساٌْ اهساخوٚرٞ  ) ُعاضٝبطِواُْ زَقٌ ئُو ْاَُيُ جىؾطَنطاوٍَ نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ -  (1)

ٖاُضوَٖا  ؛ 174ز.خوٚرى عورٛ، طبتراضات ًرّ كتراب ..،م     ضِؤٌَ يُ: 6/8/1335ضَِواُْ نطاوَ. يُ بُضواضٍ 
 .199، م 1زبوٚ٘ ٓٛ، َ.ؽ، ز بطِواُْ:

 .174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  -(  2)

 .200، م 1غِتاْ يف كطزغتاْ ، ز -(  3)

 ئُضغٔ َىغا ضؾًس.ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز.  -  (4)

 . 200، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  5)

 .362، م1986، بريٗت، 1، ط2عبساهطظاق ضبٌس اغ٘ز، ً٘غ٘عٕ اهعطاق اهػٚاغٕٚ، ز  -(  6)
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ٔ ئااُو ؾااىيَٓاٍُْ نااُ سيهااُّيااُنًَو بااىو يااُ ططْط (1))َعطااُوتٌ ؾااًَدٌ ضااؤيٌ(
نؤبىوُْوَناٌْ تًَسا ئُجناّ زَزضا، ئُوَف بؤ ئُوَ زَطُضِايُوَ، نُ ئُونات ؾىيًََٓهٌ ضاؤٍَ  

. يُ ضِاغتًسا َعطُوتُنإ غُنؤيُنٌ ططْط و بُضضااوٍ ثُخؿاهطزٌْ باريو    (2)و الثُضِ بىو
ًَاعٍ زاطرينااضٍ باىوٕ. زيااضَ بُضيتاًًْاُناًْـ        طًاٌْ زشا ياُتٌ و بُضَْطاضبىوْاُوٍَ ٖ

ُٖغتًإ بُ نؤضِونؤبىوُْوَناٌْ َعطُوتاُنإ ناطزووَ، بؤياُ بَُيطُْاَُياُنٌ عىمسااٌْ      
ئاَاشَ بُوَ زَنات، ناُ باُبًاْىوٍ بآلوبىوْاُوٍَ ُْخؤؾاٌ و ضيَطاطتٔ يُتُؾاُُْنطزٌْ       

( َعطااُوتًإ يااُ ٖااُويًَط 10( َعطااُوت )20ُْخؤؾااًُنُ، بُضيتاًًْااُنإ يااُ نااؤٍ ) 
. َُضاٌَ ئُو ناضَؾًإ يُوَوَ غُضضاوٍَ ططتبىو، نُ ُٖوَيًاْسَزا ياُ ضِيَطاٍُ   (3)زاخػت

و نؤضِو نؤبىوْاُوَ   مجىجىوٍَنَُبىوُْوٍَ شَاضٍَ َعطُوتُنإ بتىأْ بُ ئاغاٌْ ضاوزيَطٍ 
ضطااويهطزٌْ طًااٌْ   ئايًًُٓنإ بهُٕ، ضىْهُ ئاُو َعطُوتاْاُ ويَػاتطُيُنٌ ططْطاٌ با    

. زَنطيَات بًَاًَني باُضزَواّ ُٖغايت     (4)بُضَْطاضٍ و ضَِتهطزُْوٍَ زاطريناضٍ بُضيتاٌْ بىوٕ
 ئايين ٖؤناضيَهٌ بعويَُٓض بىو، بؤ زشايُتٌ نطزٌْ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ. 

ُ ئُوغُضَضِاٍ   َف بُ تًَجُضِبىوٌْ نات بُ ٖؤٍ ظيازبىوٕ و ثُضَغُْسٌْ باضططشيًُنإ يا
ؾاضو زَوضبُضٍ، ؾؤضٌَ زشايُتًهطزٕ و نؤضِو نؤبىوُْوَنإ تاضِازَيُى باظْاٍُ بُضتُغاهٌ   
ًًَْٗٓااإ ؾااهاْسو زشايااُتًهطزٕ و بآلونطزْااُوٍَ بآلونطاوَنااإ يااُ ؾاااضزا ٖااُْطاوٍ    

بُخؤوَ بًين و بُ ئاؾهطا زضومشٌ َُٖيططتين ضُى و زشايُتٌ نطزٌْ طااوضإ   سيهُّؾطَواْ
. )ئُمحُز ثاؾااٍ زظَياٌ و ثاريزاوز ئاغااٍ     (5)ضِازَزيَطإ زاًْؿتىوإٌ يًَطَو يُوٍَ بُض طىيَ

                                           
ئُّ َعطُوتُ نُوتؤتُ نؤتايٌ طُضَِنٌ تُعحًٌ، ْعيو َٓاضٍَ ضؤيٌ يُ، ًََصووٍ زضوغاتهطزٌْ باؤ    -  (1)

باُضظجنٌ، طُؾاتًَو باُْاو َعطاُوت و      هطٚرف اًْاضٍ ظيااتط بطِواْاُ: عُاط    ( زَطُضِيَتُوَ، بؤ ظ1881غاَيٌ )
 .1989، اضبٚى، 1ظبري بالي، اهؿٚذ ازب٘هٛ، ط؛ 36، ٍ 2001تُنًًُناٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط، ُٖويًَط، 

 .170، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطري...،ٍ ذلَُُزَُٖسٍ  -  (2)

سا بًَت، بُآلّ زَنطيَت باُ ضِاغات وَضبطرييَات، ئُطاُض     بىوٌْ ئُّ شَاضَ َعطُوتُ ضَِْطُ ظيازَضِؤيٌ تًَ - (3)
 زَوضوبُضيؿٌ يُطٍَُ زابًَت.

ٍ عىمساٌْ ضَِواُْ نطاوَ. ياُ  ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(ْاَُيُنٌ جىؾطَنطاو نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ - (4)
   . 174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  ضِؤٌَ يُ: 6/8/1335بُضواضٍ 

 . 362عبساهطظاق ضبٌس ، َ.ؽ، م  -(  5)
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زظَيٌ( ف يُْاوضٍُ زظَيًاتٌ زَؾيت ُٖويًَط ثؿتطرييإ يُ ُٖوَيُناٌْ ) ضَِؾًس ئاغاا( و  
زواُْف ياُ زَؾايت ٖاُويًَط خااوَٕ ثًَطُياُنٌ       ئُو)عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ( زَنطز، 

. ٖااُضوَٖا نؤَااَُيًَو الوٍ ؾاااضَنُف ضااُنًإ (1)نؤَُآليااُتٌ و ئااابىوضٍ بااًَُٖع بااىوٕ
َُٖيططت و زَغتًإ بُ زشايُتٌ ًَٖعَنااٌْ باُضيتاٌْ ناطز، ْاوضاُناٌْ زَؾايت قاُضاد و       

 .(2)مجىجىوٍَنُْسيَٓاوَف بُ َُٖإ ؾًَىَ نُوتُٓ 
بُضيتاًًُْنإ يُاليُٕ خؤياُْوَ بَُُبُغيت ضانًَؿااٌْ ثًااو َااقىآلٕ و نُغاايُتًًُ     

  (3)ط بُ ئاضاغتٍُ خؤياإ، ُٖوَيًاْاسا غاىوز ياُ )غاُيس تاُٖاٍ ْاُٖطٍ(       زياضَناٌْ ُٖويًَ
زا ْااوبطاو باُ ؾااضٍ    1919وَضبططٕ، ُٖضبؤيُ يُ ضِيَطاٍ ضاىوٌْ باؤ بُغاسا، ياُ غااَيٌ      

ُٖويًَطزا تًَجُضٍِ و يَُاَيٌ )َُالؾُْسٍ( يُطٍَُ ضِيؿػجٌ و ثًاوَاقىٍَ و غُضؤى ٖؤظَناٌْ 
هطزٕ َُٖاُْٖطٌ و ٖاوناضٍ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ بهُٕ ياُ  ، تًايسا زاواٍ يًَبىوَؾاضَنُ نؤ

ؾاضَنُزا. يُبُضاَبُضزا ئاَازَ بىو نؤَُى و ياضَُتٌ زاضايًإ يُ اليإُ باُضيتاًْاوَ باؤ    
زاوايٍُ )غُيس تُٖا( يُاليُٕ بُؾاًَو ياُ ثًاوَااقىآلٌْ     ئُوزابني بهات. يُطٍَُ ئُوَؾسا 

. (5)تاضِازَياُى نااضٍ ياُ ُْٖاسيَهًإ نطزبًَات     . بُآلّ ثاٌَ زَضاًَت   (4)ؾاضَنُ ضَِتهطايُوَ

                                           
 . 170َُٖسٍ ذلَُُز، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطري...،ٍ  -  (1)

ئُّ ظاًْاضيُّ يُ ضاوثًَهُوتًَٓهٌ جُالٍ خسض وَضططتىوَ، نُ يُطٍَُ ذاجٌ جاُضجًؼ عاُيٌ ئاُجناٌَ     - (2)
ٍ باطايِ ئاغاا ياُ    يُ طىْسٍ َٓااضَ  1899غاٍَ بىو، ذاجٌ جُضجًؼ يُ غاَيٌ  107زاوَ، ئُو نات تٌَُُْ 

زايو بىوَ. ْاوٍ ئُو نُغاُْؾاٌ باطزووَ ناُ يُطَُيًاسا ضاُنًإ ياُ زشٍ بُضيتاًًْاُنإ ٖاَُيططتىوَ، ناُ          
 ًٓإ )َُال عىَُض عُتاض، غُيس ئُُْغٌ غُؾاضضٌ، غُيس نُضيِ ( بىوٕ.زيهُّزياض

سٍ باًَُٖعٍ يُطاٍَُ   غسيكٌ نىضٍ ؾاًَذ عىبُياسوآلٍ ُْٖطياُ، ثُيىَْا     ذلَُُزغُيس تُٖا نىضٍِ ؾًَذ  - (3)
 .55ًري بكطٜ، اعالَ اهلطز، م نطزياُْ قائًُكاٌَ ضَِواْسظ.  1923بُضيتاًًُْنإ ُٖبىو يُ غاَيٌ 

تُْاُْت ُْٖسٍَ بَُيطُْاٍَُ عىمساٌْ باؽ يُوَ زَنُٕ، نُ ثًاواٌْ ُٖويًَط ُْؾطَتًإ يُ غاُيس تاُٖا    - (4)
باُضيتاٌْ زَنااات. بطِواْااُ زَقاٌ ئااُو ْاَُيااُ   ناطزووَ، بااُو ثًًَااٍُ َُٖاٖاُْطٌ و ٖاوناااضٍ زَغااُآلتٌ   

(ٍ عىمسااٌْ ضَِواْاُ ناطاوَ. ياُ باُضواضٍ      ُعراضٝ اهساخوٚرٞ  جىؾطَنطاوٍَ نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْااوخؤ)  
 .174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م ضِؤٌَ يُ: 6/8/1335

  .96، ٍ 2003، غًًَُاٌْ، ، زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضز3َّ، ض2ضَِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت ، ب - (5)
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ئًساضٍَ باُضيتاٌْ   غُضَنًٌبُتايبُتٌ )َُالؾُْسٍ( و )ئُمحُز عىمسإ( نُ ثؿتًىاْهاضٍ 
 بىوٕ يُ ُٖويًَط. 

ُْٖسيَو يُ ئاغاناٌْ زظَيٌ يُ زَؾيت ُٖويًَط باُ تايباُتٌ ياُ غاُضَتاٍ زاطرينااضٍ      
 1919بُضِازَيُى بًَعاضٍ زايططتبىوٕ، يُ غااَيٌ   ئًساضَ ْىيًَُ بىوٕ، ئُوبُضيتاًْسا ُْياضٍ 

بطِياضياْسا زواٍ تُواوبىٌْ وَضظٍ زضويَُٓو ناضٍ خُضَاُْناًْإ، غُضٍ خؤياإ ٖاَُيبططٕ و   
ؾاْبُؾاٌْ )ؾًَذ َُمحىز( يُزشٍ ًَٖعَناٌْ بُضيتاٌْ ضُى َُٖيبططٕ، وَى بَُيطُْاَُيُنٌ 

و باجُ ظؤضاُْ بىو نُ يُغُض بُضوبىوَاُ  َف بُٖؤٍ ئُئُو. (1)عىمساٌْ ئاَاشَ بُوَ زَنات
نؿااتىناَيًًُناًْإ زاْطابااىو، ٖااُضوَٖا ظيَااسَضِؤيٌ نطزْااٌ ؾُضَاْبااُضاٌْ بااُضيتاٌْ يااُ  

َ غاُضباضٍ  ئاُو . (2)خَُُآلْسٌْ باجُنإ، وَى ضِاثؤضتًَهٌ بُضيتاٌْ ئاَاشَ باُوَ زَناات  
يُ ناتًَهسا يُ ُْٖاسيَو ياُ   ، ْاوضُناًًْإثُضاويَع خػتًٓإ يُ ثًَساٌْ ثؤغيت ناضطًَطٍِ يُ 

بُ تايبُتٌ غُضؤى ٖؤظَناٌْ خؤؾآاو ثؤغايت باُضِيَىَبطزٌْ ْاوضاُناٌْ      زيهُْاوضُناٌْ 
 . (3)خؤيإ ثٌَ غجًَطزضا بىو

باُ   ْاوضُناًًْإٖؤناضاُْ بريؤنٍُ ضَِتهطزُْوٍَ ئًساضٍَ بُضيتاًْا يُ  ئُويُ ئُجناٌَ 
َُبُغاتُف يازاؾاتًَهٌ    ئاُو ، باؤ  (4)ُ باىو ئاغاو زَضَبُطاُْ طُآلَيا  ئُوؾًَىَيُى يُالٍ 

باُضيتاًٌْ باُضظنطزَوَ، ناُ ئًُاعاٍ      غًاغًٌْاضَِظايًإ بؤ بُضزَّ ياضيسَزَضٍ ئُؾػُضٍ 
. ٖاَُىو  (5)ُٖضيُى يُ )ئُمحُز ثاؾاٍ زظَيٌ، ئًرباًِٖ ثاؾا، ثريزاوز ئاغا(ٍ يُغُض باىو 

و باىو ثًَهاسازاٌْ تىوْاسٍ    ئُو ثًَؿٗاتاُْ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ بُ جؤضيَو تىوضَِ نطز. خاُضي 
يًَبهُويَتُوَ، بُتايبُتٌ ناتًَو )ناثنت َؤضٍ( ئُؾػُضٍ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ٖاُويًَط ياُ   

يُيازاؾاتًَهٌ   1919ٍ غااَيٌ  تاَُىظ َُٖيىيَػتٍُ زظَيًاُنإ ياُ َااْطٌ     ئُوبُضاَبُض 
                                           

ٍ عىمساٌْ ضَِواُْ نطاوَ. يُ ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(ْاَُيُنٌ جىؾطَنطاو نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ -  (1)
 .  174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  ضِؤٌَ يُ:1335/ 6/8بُضواضٍ 

(2) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 2. 

 . 198، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 3)

(4) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 2.  

 . 198، م 1زبٚو٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 5)



  101 

يَػاتاُْيإ ناُ   ُٖضَِؾُ ئاًََعزا ثًٌَ ضِاطُياْسٕ زَبًَت غُضؤنُناًْإ يُبُضاَبُض ئُو َُٖيى
ٍ ؾاضَنُ ئاَازَبٔ بؤ يًَجطغًُٓوَ يُطَُيًاْسا، ٖاونات زَْطؤٍ زازطُْىاْسووياُْ يُبُضزَّ 

ًَط ئاغانااٌْ زظَياٌ ضِووباُضِووٍ ياُ         بىوَئُوَف بآلوب ، نُ ضَِْطُ باُ ضاىوًْإ باؤ ٖاُوي
 . (1)غًَساضَزإ، ياخىز زووضخػتُٓوَ ببُٓوَ

اٌْ ناُ باؤ غاُضوٍ خاؤٍ باُضظٍ نطزؤتاُوَ،       )ناثنت َؤضٍ( يُ يُنًَو ياُ ضِاثؤضتاُن  
ئاَاشَيساوَ نُ: يُّ زوايًُزا بَُُبُغيت ٖاتًٓإ بؤ ُٖويًَط ضِؤشيَو باؤ ئاغانااٌْ زظَياٌ    

ياُ وازٍَ زيااضيهطاو زضيَصنطاياُوَ، باُآلّ ئاُوإ       ناتصيَطزياضيهطابىو، يُطٍَُ ئُوٍَ ؾُف 
ناثنت ٖاٍ( غاُضزاًَْهٌ باؤ ًَْاى    َُبُغتُف )  ئُو. ُٖض بؤ (2)ئاَازَُْبىوٕ بًَُٓ ُٖويًَط

ئاغاناٌْ زظَيٌ ئُجناَساو زواٍ زاْىغتإ و طؿتىطؤ يُطَُيًاْسا َُضجٌ ئُوٍَ خػاتُضِوو،  
( ضِوثًًاُ باسَٕ،   1500نُ زَبًَت يَُاوٍَ ؾُف َاْطسا زووغُز ثاضضاُ ضاُى يُطاٍَُ )   

ًَهطزٌْ ئاُو زاواياُ )ٖااٍ( َاْاُوٍَ ياُنًَ       ئُوغُضباضٍ  و ياُ  َ بؤ زَغاتُبُضٍ جًَباُج
َُضجُيإ ثُغاُْسنطز،   ئُو. ئُواًْـ (3)غُضؤنُناٌْ زظَيٌ يُ ُٖويًَط وَى َُضجًَو زاْا

نطز،  غُوزايإبُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا ظؤض بُتطؽ و ئاطايًُوَ غُباضَت بُٖاتًٓإ بؤ ُٖويًَط 
. بُآلّ زواتاط  (4)ئُوَيإ ُٖبىو بُ ٖاتًٓإ بؤ ؾاضَنُ غُضيإ تًَسابطًَت  َُتطغًٌضىْهُ 

َُغُيُيُ تىاْطا بُ ٖاوناضٍ )َُالؾُْسٍ( و )ئُمحُز عىمسإ( بُضِيَههاُوتٔ بطاات و    ئُو
 .(5)غُضؤنُناٌْ زظَيٌ زاواناضٍ ئًساضٍَ بُضيتاًْإ جًَبُجًَهطز

 ثطغُ زََيًَت:   ئُو)ناثنت َؤضٍ( يُباضٍَ 
، نًَؿُيُ زَغيت ثًَهطز، َُغُيُيُى ٖاتُ ئاضاوَ، نُ جًٌَ بايُر باىو  ئُو"ُٖضنُ 

ئُويـ ئُوَبىو غُضؤنٌ ٖؤظٍ زظَيٌ بهُيُٓ َُٖيػاىضِيَُٓضٍ ئاُو ؾاىيَٓاٍُْ ناُ يًَاٌ      
َ ناضيَهٌ ئُغتُّ باىو...،  ئُوًْؿتُجًَٔ، بُآلّ تاوَنى باجُناًْإ يٌَ نؤُْنطابىوايُوَ 

                                           
 .199، م 1َ.ْ، ز -( 1)

(2)- F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray،16 the July,1919, P 2.  

 .198، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  3)

(4)- F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray, 16 the July,1919,P 2.    

 .    207، م 1: زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، زبؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ -  (5)
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يًًَاإ   ذهىوَُتُٖضوَٖا زَبًَت ئُوإ ظؤض بُضانٌ بعأْ، نُ تا باجُنإ ُْزَٕ ْانطٍَ 
ناضَ ياُ ئُغاتؤٍ خؤياإ     ئُوباجًـ نؤُْنطيَتُوَ، ئُوا ئُجناَُناٌْ  خؤؾبًَت، ئُطُض

يَُُزا زَضزَنُوٍَ نُ بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ زَياْىيػت َُٖيىيَػتًإ بُضاَبُض   .(1)زَبًَت"
زظَيًُنإ بطؤضِٕ، بُآلّ بؤ ئُوٍَ  ياُ ؾاْىؾاهؤٍ زَغاُآلتٌ باُضيتاٌْ ناُّ ُْبًَتاُوَ،       

 ناضَيإ ُْنطزووَ.  ئُوُوإ يُشيَط ؾؿاضزا زَياْىيػت وا ثًَؿإ بسَٕ نُ ئ

زواٍ نؤتااايٌ ٖاااتين باضططشيًااُناٌْ ئًااساضٍَ بااُضيتاٌْ يُطااٍَُ زظَيًااُنإ زا،     
غُضزاًَْهًإ بؤ )ئُمحُز ثاؾاٍ زظَيٌ( و )ذاجٌ ثريزاوز ئاغايٌ زظَيٌ( بؤ ؾاضٍ بُغاسا  

   ضِيَهدػت، يَُباضَيُوَ )ٖاٍ( يُ ضِاثؤضتًَهًسا زََيًَت:
زوايًٍُ )ئُمحُز ثاؾاٍ زظَيٌ( و )ذاجٌ ثريزاوز ئاغايٌ زظَيٌ( بؤ  ئُوٌ "غُضزاْ

بُغسا ناضيَهٌ يُنحاض  ظؤضٍ تًَهطزٕ، ئُوإ زََئًَ تُْاُْت يُْسًَْـ ْاتىاًَْت يُ بُغسا 
جىاْرتبٌَ و غىيَٓس زَخؤٕ ضِؤشٍ جُشٌْ غُضٍ غاٍَ ثرت يُ غُز ٖاُظاض غاُضباظيإ ياُْاو    

ؤيإ زيىَ، َُٖىو َُٖيىيَػتًإ طاؤضِزضاوَ و ُٖغايت ئاَاازَيٌ    بُضاوٍ خ باظاضٍِ بُغسا
ئاضَظووٍ يًَبًَت، بؤيُ ؾتًَهٌ  ذهىوَُتخؤيإ زَضزَبطِٕ بؤ جًَبُجًَهطزٌْ ُٖض ؾتًَو 

غُضزاٌْ بُغاسا   ٔظؤضباف زَبًَت، طُض بًَتىو غُضزاضاٌْ ْاوضُنإ بًَٗٓطيَُٓ بطِوا، نُ بًَ
غااتُوَزاٌْ غااُضزاضاٌْ زظَيااٌ يااُ ئااُجناٌَ  اْااُيإ زواٍ خؤبُزَئُوبهاإُ، ئااُوإ 
 . (2)بؤ ضَِخػا" 1919ٍ غاَيٌ تَُىظياخًبىوُْنٍُ 
ضِاثؤتُنُ يُ باضٍَ زظَيًُنإ، )ٖاٍ( ئاَااشَ باُوَ زَناات، ناُ:      زيهُّيُبُؾًَهٌ 

ئُوإ جاضإ وَى ضُتُو ضِيَطط ْاوباْطًإ زَضنطزبىو، بُآلّ ئًَػتا ؾاْاظٍ بُوَ زَنإُ ناُ   
زَطاطٕ باؤ    ذهىوَاُت ئاغايؿٌ ْاوضُنُيإ زَنُٕ و بُزٍَ ثؿيت غًاغاُتٌ  ثاضيَعطاضيٌ 

 .(3)زا ْاوضُناًًْإقُزَغُ نطزٌْ يُنحاضَنٌ َُٖيططتين ضُى يُ 
َاوَيُ، ئاُو ثًَهسازاْاُ باىو، ناُ ياُ       ئُو زيهُضِووزاوَناٌْ  زياضزيهُئيُنًَو يُ 

ٌ زاب و ْاُضييت نؤََُيطاٍُ   . بُضيتاًًُْنإ بُبٌَ ضَضااونطزْ (4)ياُْيُنٌ ؾُواُْ ضوويسا
                                           

(1) - F.O,371-4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil District ,by Majar 

S.Murray, 16 the July,1919,P 2.     

(2) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 236-237. 

(3) --Ibid, pp233 -242. 

 . 28، ٍ 1ياُْنُ يُ غُضباٌْ ضاخياُْيُنٌ شيَط قُآلت بىو. َىيىز بًداَيٌ،  ُٖويًَطّ...،ب -  (4)
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 1919ٍ غااَيٌ  تاَُىظ (ٍ 9، ئُوَبىو ياُ ئًَاىاضٍَ )  (1)بىوَؾاضٍ ُٖويًَط ئُو ياُْيإ نطز
 (2)ياُ ياُْناُزا   )يىْػٌ نىضٍِ غُعًس ئاغا( نُ يُ بَُٓاَيُ زياضَناٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط باىو 
اَباُضزا ئاُجناّ   يُاليُٕ ضُْس ناضَُْسيَهٌ بُضيتاٌْ ضَِؾتاضو َُٖيػىنُوتٌ ْاؾطيين يُ بُض

. بؤ ئًَىاضٍَ زواتط ْاوبطاو يُطٍَُ زَغتُيُى ياُ ٖاوضِيَهااٌْ يُواْاُ )ئُمحاُز باُطٌ      (3)زضا
 عُباسوآل نىِضٍ غاَيح بُطٌ خاؤضإ(ٍ غاُضؤنٌ ياُنًَو ياُ تريَنااٌْ ٖاؤظٍ خؤؾآاو. )       

 ًًُْنُ زاًْؿتىوٍ ؾاضٍ نؤيُ بىو، يُ َُٖإ ؾىئَ يُطٍَُ ئُو ناضَُْسَ بُضيتا (4)ؾُْسٍ(
. يُ ئاناَسا )عاُضيـ َػاًؤٕ( ناىشضا، )عاُضيـ     (5)تًَهطريإ و تُقُنطزٌْ يٌَ نُوتُوَ

، يُطٍَُ )يىْؼ ئاغا( و ياُنًَو ياُ ثًااواٌْ بااونٌ بطيٓاساض      (6)و زوو ثؤيًػٌ تط نًٓاضز(
 . (8). بُآلّ )يىْؼ(و )ئُمحُز بُط( تىاًًْإ يُ ضووزاوَنُ خؤيإ زَضباظ بهُٕ(7)بىوٕ

زواتط )يىْؼ ئاغا( بُ بطيٓساضٍ زَغتطرينطاو )ئُمحُز بُط(يـ باُضَو  بؤ بُياٌْ ضِؤشٍ 
ْاوضااُ ؾاااخاويًُنإ ضِايهااطز. يااُناتٌ ضِووزاوَنااُف تىاْطابااىو يااُ ضِيَطااٍُ )عااعَزئ   
باؾطاوَف(ٍ غُضؤى عىضَؾا، )غُعًس ئاغاا(ٍ بااونٌ )ياىْؼ ئاغاا( و شَاضَياُى ياُ       

و بطِيااضٍ ثًَآخ غااٍَ ظيٓاساٌْ باؤ      ُزازطا زَغتُيُ زضاْاُ   ئُوٖاوناضاٌْ زَغتطريبهطئَ. 
)غُعًس ئاغا( و بُْس نطزٌْ ُٖتا ُٖتايٌ بؤ )يىْؼ ئاغا(ٍ نىضٍِ زَضناطا. يُبُضئاُوَف   

                                           
 .185، ٍ 1بز.نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...،  -  (1)

 . 200، م 1زبوٚ٘ ٓٛ، َ.ؽ، ز -  (2)

؛ نؤََُياٍُ  171 – 170؛ َُٖاسٍ ذلَُاُز، ؽ.ث، ٍ ٍ   28، ٍ 1َىيىز بًداَيٌ، ٖاُويًَطّ...،ب  -  (3)
 13قرس٠ االسرطاض "دطٙرسٖ"،    (عُٖس) ئُو نات ئُّ ُٖواَيٍُ بُ باضَطاٍ غُضَنٌ خؤٍ يُ ؾاّ طُياْاسووَ.  

 . 187، 1ٍَُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...،ب وَضطرياوَ يُ: ز.نَُاٍ. 1953ؾباط 

عُبسوَيآل ؾُْسٍ خاَيٌ زَيساضٍ ؾاعري بىو. بؤ ظاًْاضٍ يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: ؾُيػٍَُ زَباؽ، يازاؾاتُناٌْ   -(4)
 .70، ٍ 2001( بُٖاضٍ 10يىْؼ ضَِئىوف )زَيساض( بُ ثًَٓىوغٌ خؤٍ، ُٖويًَط،"طؤظاض"، ش )

 .28، 1، ٍ بّ وازيىَ...ُٖويًَط َىيىز بًَداَيٌ -  (5)

نااَُاٍ َُظٖااُض باااؽ يااُ بطيٓااساضبىوٌْ زووثااؤيًؼ و زوو جُْسضَااُ زَنااات. بطِواُْ:ضااُْس        -  (6)
 .185، 1ٍالثُضَِيُى...،ب

 . 201، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 7)

 .201َُٖسٍ ذلَُُز، ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطري...، ٍ  -  (8)
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ؾُْاسٍ( ٖااوضِيٌَ    عُباسوآل ئُو زََاْطٍُ نُ )عُضيـ َػًؤٕ(ٍ ثٌَ نىشضا بىو، يُ َاَيٌ)
ساضَزاٌْ غاعاٍ ياُ غاًَ   1919)يىْؼ ئاغا( زؤظضايُوَ، بؤيُ ياُ َااْطٌ ئاُيًىيٌ غااَيٌ     

 ئاُو . غُضضاوَيُى ئاَاشَ بُوَ زَنات، نُ بُضيتاًًُْنإ ثًًَإ واباىو  (1)بُغُضزا غُثًَٓطا
ضِووزاوَف زَْطساْاُوٍَ ظؤضٍ ياُْاو    ئاُو . (2)ناضَ بُ ٖاْساٌْ عىمساًًُْنإ ئاُجناّ زضاوَ 

 . (3)ؾاضو زَوضووبُض و تُْاُْت ْاوضُناٌْ تط يًَهُوتُوَ زاًْؿتىواٌْ
اٌْ زاًْؿااتىواٌْ ٖااُويًَط تااًُْا يُضىاضضااًَىٍَ وَضطااطتين َُٖيىيَػاايت بُضَْطاضيًااُن

ُْطُتًغ َُْايُوَ، باَُيهى ضووبُضِبىوْاُوَ و ثًَهاسازاٌْ ضاُنساضيـ ياُ زشٍ ًَٖعَنااٌْ       
ًَهٌ تاط باىو ياُ َُٖيىَيػاتًإ، ئاُوَتا زَغاتُيُى ياُ         ٌ بُضيتاٌْ بُؾ ؾااض   زاًْؿاتىواْ

ٔ   بطِياضيا (4)بُغُضنطزايُتٌ )ذُغُُْ ؾٍُ(  ئاُو . (5)ْسا ظَبطيَو ياُ بُضيتاًًْاُنإ بىَؾآًَ
ًإ باطييت باىوٕ ياُ:    زياضزيهاُيٓ زَغتُيُ ثًَهٗاتبىوٕ يُ ضُْس طاُجنًَهٌ ٖاُويًَط، ناُ    

(، 1920 -1884(، )نااُضيِ قااازض عااُتاض()  1920-1885)َااُويىز تؤؾًكااُ ضَف( )
ٌ ...(، )قااُضَْ- 1889(، )َااُمحىز عاااضَب( )1920 _1881)َػااتُؾا نااآلوزضوو( )

(، )ذىغأًَ عاُوآلٍ ذاُتهٌ ظيَسباُطٌ(     1952 – 1883جاَباظ( ْاغطاو بُ )قُضؤى( )
. ئُطُضضاٌ ئُواْاُ   (6)(1949 – 1880ْاغطاو  باُ )باُعاضَب ئاغااٍ نؤظَثاْهاُيٌ( )    

يُغُضَوَ خؤيإ واثًَؿإ زَزا، نُ زؤغيت ئًٓطًًعٕ، بُآلّ ياُشيَطَوَ زشاياُتٌ ًَٖعَنااٌْ    
 .(7)بُضيتاًْإ زَنطز

                                           
 . 201، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  1)

 .70ؾُيػٍَُ زَباؽ، يازاؾتُناٌْ يىْؼ ضَئىوف )زَيساض(...، ٍ  - (2)

 .1ٍ،187بطِواُْ: ز.نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...، ب -  (3)

ٍ نىضٍِ ذُغُٕ ئاغاٍ نىضٍِ بابُنط ئاغاا غاُنطاُْ،   امحسْاوٍ تُواوٍ ذُغٌُْ نىضٍِ غُنطٍَ نىضٍِ  - (4)
بىوَ، يُ تريَيُنٌ غُض بُٖؤظٍ بًَباغُ، يُناتٌ ضِؤيؿنت زَؾُيٌ،  يُ طىْسٍ غُنطإ يُ زايو 1883يُ غاَيٌ 

 . 15ُٖض بؤيُ ثًٌَ زَطىتطا ذُغُُْ ؾٍُ. جالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ

 1903ؾُضيـ َىَظئ ظازٍَ ُٖويًَطٍ) ذلَُُزز. عُبسوَيآل ذُزاز، شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ/  -  (5)
 .34، ٍ 1997(، ُٖويًَط، 1942 –

 . 15جالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ -  (6)

 .34ز. عُبسوَيآل ذُزاز، شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ...، ٍ  - -  (7)
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 ئاُو ضووزاواُْ بىو، وَ ياُ ضِيَطاٍُ    ئُو)عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ( ثالٕ زاُْضٍ زياضَ 
ثًاواْااُوَ ُٖوَيًااسا ظَبااط يااُ بُضيتاًًْااُنإ بىوَؾاآًًََت، ئُطُضضااٌ يُغااُضَوَ خااؤٍ   

ُناٌْ )عُيٌ ثاؾا( زضيَص مجىجىوَيبُؾًَىَيُنٌ زيهُ ثًَؿاْساوَ. بُتايبُتٌ )ٖاٍ( ثُجنُ بؤ 
)عُيٌ ثاؾا( يُغُضَوَ بُ بعَو ظَضزَخُُْ بىو، باُآلّ ياُ شيَاطَوَ    زَنات، ناتًَو زََيًَت: 

. ُٖضوَٖا يُ بُيتُ ؾؤيهًؤضيُناًْـ باؽ ياُ ضِؤَياٌ   (1)غُضقاَيٌ ثًالٕ طًَطِإ بىو يُ زشَإ
 . (2))عُيٌ ثاؾا( يُّ ضِووزاوَ زَنطيَت

يُ ًَْاىإ  زَغتُيُ بطِياضياْسا ثؤغتٍُ ئًٓطًًع  ئُوغُضضاوَيُى ئاَاشَ بُوَ زَنات نُ 
. يُ ًَْاىإ  (3)1920(ٍ ًْػاٌْ 4َىغٌَ و ُٖويًَط بهُُْ ئاَاجنٌ ًَٖطؾُنُيإ، ئًَىاضٍَ )

، بُتايبُتٌ يُ ًَْىإ طىْسٍ )ضَِؾاهني و ضاايىى( بؤغاُيإ    (4)ُٖويًَطو نَُيُنٌ ياغني ئاغا
زاْا. زواٍ طُيؿتين ناضواٌْ ثؤغتُنُ ًَٖطؾًإ نطزَ غُضٍ و زَغتًإ بُغُض قاغاُنُزا  

، ياُ بُضاَباُضزا   (6)غُضباظَناًْـ نىشضإ ظؤضيُّٓو  (5)ططت و ناضواُْنُيإ ئاطط تًَبُضزا
                                           

  .200، م1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  1)

 يُّ باضَيُوَ بُييت ؾؤيهًؤض زََيًَت:  - (2)
 ضُْسّ طؤت ذُغُٕ َُضىوَ ُٖضايٌَ
 غُضٍ خؤت َُزَ يُ زَضزو بُضايٌَ

 ثاؾاٍ غُضايٌَ )َُبُغت يُ ثاؾاٍ غُضايٌَ عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضًًُ( ُٖضت زَخُضَتًَينَ
 .15جالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ

. غاُباضَت باُ زيااضيهطزٌْ بُضواضَناُ، بؤضاىوٌْ جًاا باُزٍ زَنطيَات،         21جُالٍ خسض، ؽ.ث، ٍ  - (3)
. 34ًَٗاطٍ ...، ٍ  ٍ زازًََْت. عُبسوَيآل ذُزاز، شيآْاَُ و ؾاًعطَناٌْ  1921 – 1920غُضضاوَيُى بُ 

ُ بُآلّ ثٌَ زَضًَت يُ غُضزٌََ ناثنت َاضِؾاٍَ زابًَت، نُ يُ زواٍ ٖاٍ بؤ َاوَياُنٌ ناُّ    ئُؾػاُضٍ   بىوَتا
ُ غًاغٌ ُٖويًَط. ضىْهُ ُْ ٖاٍ و ْاُى نااثنت اليأ ناُ زواتاط       ئُؾػاُضٍ غًاغاٌ ياُ ٖاُويًَط ياُ       بىوَتا

 يازاؾتُناٌْ خؤياْسا ئاَاشَيإ بُّ ضِووزاوَ ُْنطزووَ.

 .34عُبسوَيآل ذُزاز، شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ ...، ٍ -(4)

ذااُيطإ، غااُضجُيٍُ بااُييت ذُغاإُ، ناااضوإ"    امحااس؛ 21جااُالٍ خااسض، ذُغااُُْ ؾااٍُ...، ٍ   -(5)
 .34؛ ز.عُبسوَيآل ذُزاز، شيآْاَُو ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ...،101ٍ، 1998ٍ(، 126طؤظاض"،ش)

 23؛ غُضضاوَيُنٌ زيهاُ ئاَااشَ باُ ناىشضاٌْ     5/2/2008داَيٌ ضاوثًَهُتٔ يُطٍَُ غُيس َُويىز بًَ -(6)
 .21غُضباظ زَنات. جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...،ٍ 
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. (1))َػتُؾا نآلوزضوو( بطيٓساضبىو، زواتاط باُٖؤٍ غاُخيت بطيُٓناٍُ طًااٌْ يُزَغاتسا      
ؾُضِو ثًَهسازاُْ يًَُْى ئُزَبٌ ؾؤيهًؤضٍ ُٖويًَطو زَوضوبُضٍ بُ ضِووٌْ  ئُوجًَطٍُ غُضجنُ 

 .(2)وَتُوَضَِْطٌ زا
ضِووزاوَيإ يُ ضِيَطاٍ يُنًَو ياُ باوَضِثًَهطاوَناًْاإ ثاٌَ     ئُوغُضَزاوٍ  بُضيتاًًُْنإ

نطزَياُ، ناُ )َاُمحىز عااضب( باىو       ئاُو طُيؿت، بُٖؤيُوَ ياُنًَو ياُ ئُجناَاسَضاٌْ    
ُ زَغتطرينطا و زواتط )ذُغُُْ ؾٍُ( و ٖاوضِيَهاٌْ زَغتطرينطإ. يُاليُٕ زَغتٍُ  ٍ زازطا

يُ ؾاض، بطِياضٍ يُ غًَساضَزإ بؤ ُٖضيُى يُ )ذُغُُْ ؾاٍُ( و )ناُضيِ عاُتاض(     غُضباظٍ
نؤْىوغًَهٌ ئاَازَنطزو ياُ ضِيَطاٍُ    غًاغًٌو)َُويىز تؤؾًكُ ضَف( زَضضىو. ئُؾػُضٍ 

ٌ )عُضيـ غًَحطئ( بُ َُبُغيت ثُغُْسنطزٌْ ضَِواْاٍُ   ؾااضَواٌْ ٖاُويًَطٍ    ئُجنىوَاُْ
يُ نؤبىوُْوَو واشويإ يُغُض ثُغُْسنطزٌْ بطِياضَنُ نطز، ؾاضَواٌْ بُثُ ئُجنىوٌَُْنطز. 

. بًَطىَإ ئُؾػاُضٍ  (3)بُثًٌَ غُضضاوَيُى تًُْا )عُتاوآل ئاغا( ضَِتًهطزَوَ واشؤٍ بهات
ٌ بُ ثُغُْسنطزٌْ بطِياضَنُ يُ اليُٕ  غًاغًٌ ؾااضَواٌْ ُٖوَيًاسا ضَِواياٌ باُ      ئُجنىوَاُْ

 بطِياضٍ يُ غًَساضَزاُْنُ بسا.    
ؾاُضَاٌْ   1920(ٍ ًْػاٌْ غاَيٌ 14ًَو يُغُضضاوَنإ ئاَاشَ بُوَ زَنات، يُ )يُن

ياُ غاًَساضَزاُْنُ   جًَباُجًَهطا.   (4) يُ غًَساضَزاُْنُ بُغُض )َُويىزو ناُضيِ و ذُغإُ(  

                                           
. بؤضىوٌْ ئُوَف ُٖيُ، نُ ئُويـ ياُ غاًَساضَ زضابًَات، ياُّ     22جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...،  ٍ -  (1)

، بُآلّ يُ ناتٌ يُ غًَساضَزإ ياُ  16ٍ ،باضَيُوَ بطِواُْ:ز.عُبسوآل ذُزاز، شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ ...
 بُغتُ و بُيتًُ ؾؤيهًؤضيًُنإ ْاوٍ )َػتُؾا نآلوزضوو( ْايُت. 

 بؤ منىُْ يُ بُيتًَهٌ ؾؤيهًؤضيسا ٖاتىوَ:  - (2)
 ضُْسّ طؤ ذُغُٕ واًًُْ واَُنُ

 يُ ظوضطٌ ضَِؾهًين ثؤغتٍُ ضووت َُنُ
 ذانٌُ غًاغٌ ئًعساَت زَنا

 . 26..،ٍ جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ.

 .26- 27جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ  - (3)

 يُّ باضَيُوَ ؾؤيهًؤض زََيًَت: -  (4)
 ُٖ زياضَ زياضَ ُٖويًَطؤى زياضَ
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يُبُضضاوٍ خَُيو جًَبُجٌَ نطا و غاُضجُّ زوناْاُناٌْ قُيػاُضٍ و ؾُضَاْطاُناٌْ ؾااض      
ضِووزاوَ  ئاُو . زياضَ ُْٖاسيَو  (1)يُ ناتٌ يُ غًَساضَزاُْنُ زاخطإ، بَُُبُغيت ئاَازَبىوٕ

    ٕ ، باُآلّ ئُطاُضٍ   (2)بُ نطزاضيَهٌ بُضَْطاضٍ زش بُ زَغاُآلتٌ باُضيتاٌْ ياُ قَُياُّ زَزَ
َف زَباٌَ بًَاًنَي   ئاُو ئُوَف يُ ئاضازايُ، نُ تًُْا نطزاضيَهٌ ضِيَططٍ بىو بًَات، غاُضَضِاٍ   

يُ زشٍ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ ئُجناَساوَ و يُ ئاناًَؿسا  نطزاضَيإ ئُويُبُضئُوٍَ ْاوبطاوإ 
َ خطاوَتاُ باظْاٍُ   ئاُو ُوَ ياُ غاًَساضَ زضاوٕ، بؤياُ    بُضيتاًًُْناْا ئُجناَسَضاٌْ يُاليُٕ 

زشايُتٌ نطزٌْ بُضيتاٌْ و يُ غًَساضَزاٌْ ْاوبطاواًْـ ُٖغت و غؤظٍ خاَُيهٌ ٖاُويًَطٍ   
 بُضاَبُض بُ زَغُآلتٌ بُضيتاًْا يُ ؾاضَنُ.بعواْسووَ و بىوَتُ ٖؤٍ ظياتط ضِم ُٖغتاًْإ 

                                                                                                   
 ئُوضِؤ غٌَ ضِؤشَ زاْسضا غًَساضَ
 غٌَ نُغًإ زَبطز يُ بؤ قٓاضَ
 يُنًإ َُويىزَ الوٍ ضَِؾتاضَ

 يُنًإ نُضميُ بابٌ عُتاضَ
 َىختاضَ ئُوٍ زٍ ذُغُُْ بُخؤٍ

 .86، ٍ 1985ؾًَداٌْ، ؾؤيهًؤضٍ نىضزٍ، بُغسا،  غُعسوآل ئًػُاعًٌ

؛ ضاوثًَهُوتًَٓو يُطٍَُ غُيس ذىغًَٔ َُضيىاٌْ ْاغطاو باُ "غاُيس   28جُالٍ خسض،ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ  -(1)
ياُ قاُآلتٌ ٖاُويًَط ياُ زاياو باىوَ،        1920. ْاوبطاو ياُ غااَيٌ   22/10/2007ُْشاز بُضظجنٌ"، ُٖويًَط، 

ًَط ُٖيُ، خااوٌَْ ضاُْس ْىوغاني و وتاضيَهاُ غاُباضَت ًََاصووٍ ؾااضٍ         ًَصووٍ ُٖوي ؾاضَظايًُنٌ باؾٌ يُ َ
، عُبسويئُذاُز  ذاُْا ف يُ شيإ زاَاوَ و يُ طُضَِنٌ ئاظازٍ ؾااضٍ ٖاُويًَط ًْؿاتُجًًَُ؛    ئًَػتُُٖويًَط، تا
 .17َ.ؽ، م

 غُيس ُْشاز بُضظجنٌ. ؛ ضاوثًَهُوتٔ يُط28ٍَُجُالٍ خسض،  ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ  - (2)
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 ضَييةم تةوةزي
 دا1920هةولَيس لة نائازاوي ضاَلي 

 
ٕ زا ياُ زشٍ  1919ئُو ثُضَغُْسٕ و ضِووبُضِووبىوُْواٍُْ ناُ ياُ غااَيٌ      بُضيتاًًْاُنا

، ضِيَطُ خؤؾهُضبىوٕ باؤ ئاُوٍَ بًًََػاٍُ    (1)غًًَُاٌْ و ْاوضٍُ بازيٓإ بُخؤيُوَيإ بًين
و  ، ياُ ًَْىياْاسا ٖاُويًَط   (2)ْاوضُناٌْ باؾاىوضٍ نىضزغاتإ بططيَتاُوَ    ظؤضيُّٓثُضِئ، ضِا

 ْاوضُناٌْ زَوضوبُضيؿٌ. 
طُؾاتًَهٌ باُضَو ْاوضاُناٌْ     1920(ٍ ئاابٌ  12ُٖضبؤيُ ناتٌَ )نااثنت ٖااٍ( ياُ )   

ضَِواْسظ نطز، يُ طُضووٍ طُيٌ عُيٌ بُط يُ اليُٕ ٖؤظَناٌْ ْاوضُنُ ًَٖطؾٌ نطايُ غُضو 
 ئاُو . ُٖض يُ ضىاضضًَىٍَ (3)وؾنت زَضباظٍ بىوىبُ ؾًَىَيُنٌ غُضغىضًَُِٖٓض يُ ُٖوَيًَهٌ ن
  ٌ ؾاضؤضاهٍُ   (5)زا1920(ٍ ئاُيًىيٌ  1، ياُ ) (4)بعووتُٓواُْزا ضُنساضاٌْ ٖاؤظٍ غىضضا

                                           
، غاعس ئُغرطٖٗ  غُباضَت بُ بعووتُٓوَناٌْ غًًَُاٌْ و ْاوضٍُ بازيٓإ ياُ زشٍ بُضيتاًًْاُنإ بطِواْاُ:     -(1)

 .205-191ك٘ضزغتاْ ًّ بساٙٞ اسبطب...، م م

(/ تىيَصيُٓوَياُنٌ  1945 – 1914ز. غُعسٍ عىمسإ ُٖضوتٌ، ضِاثُضِيُٓناٌْ نىضزغتاٌْ باؾىوض ) -  (2)
ٔ   ػُْطًَُٓضاٍُْ ٖؤناضَنإ و ئاَاجنُنإ، ظاْهؤ) طؤظاضٍ ظَُٖي  -اْػتُ َطؤظايُتًاُناٌْ ظاْهاؤٍ غاُآلذُزي

 .649، ٍ 2005(، ذىظَيطاٌْ 25ُٖويًَط(، ش )

، امحس؛ ز.كٌاي ًعٔط 116، م 1971،بريٗت، 1اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ اهعطاقٕٚ، ت: دعفط اشبٚاط، ط - (3)
 .132، م 1978، بػساز، 1ؿطّٙ اهعطاقٕٚ، طزٗض اهؿعب اهلطزٜ يف ث٘ضٝ اهع

. غىضضٌ ٖؤظيَهٌ طُوضَيُ يُْاوضُناٌْ ئانطٍَ و ضَِواْسوظ و ُٖضيطو ضؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ بآلبىوُْتُوَ - (4)
 .137عباؽ ايععاوٍ، عؿائط...، ص 

 .50محُزئَُني، ضَواْسظ...، ٍ امحسزَنات.  1920ٍ ئابٌ 28ئاَاشَ بُ  زيهُغُضضاوَيُنٌ  - (5)
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و يُويَؿاُوَ باُضَو ضَِواْاسوظ     (1))باتاؽ(يإ يُ زَغات ًَٖاعَ بُضيتاًًْاُنإ ضِظطااض ناطز     
 .(2)نؿإ

، نُغايُتٌ زياضٍ ْاوضٍُ ضَِواْاسظ باىو، ناُ    (3)َاوَيُزا )ْىضٍ باويٌ ئاغا( ُٖض يُّ
خؤٍ بؤ ثًُوثايٍُ ٖاوَؾًَىٍَ )ؾًَذ َُمحىز( ئاَازَ نطزبىو، تىاٌْ ٖؤظَنااٌْ ْاوضاُنُ   
بُ تايبُتٌ خؤؾآاو و غىضضاًًُنإ باُ ْااوٍ )جاًَعاٍُ ئًػاالٌَ( ياُ زَوضٍ خاؤٍ         

. (4)َتٌ ياُ زَغاُآلتٌ بُضيتاًًْاُنإ زَضبًًََٓات    نؤبهاتُوَو ْاوضٍُ ضَِواْاسظ و خؤؾآاو  
يُشيَط ؾؿاضٍ ضِاثُضِيىإ باُ   غًاغًٌ)ناثنت نريى(ٍ ئُؾػُضٍ  1920ُٖضوَٖا يُ ئُيًىيٌ 

. ٖاَُىو  (5)ْاضاضٍ نؤيٍُ بُجًَٗؿًَت و ًًٌَٖ تُياُططايف ًَْاىإ ٖاُويًَطو نؤياُف ثطاطِا     
ٌ ياُ ٖاُويًَطو تُْاْاُت طًااٌْ     ضِاغتُخؤيإ بؤ غُض ئًساضٍَ باُضيتاْ  َُتطغًٌئُواُْف 

)ناثنت ٖاٍ( زضوغت نطز. يُ ناتٌ طُضِاُْوٍَ )ٖاٍ( بؤ ُٖويًَطيـ، خاْىوَنٍُ يُ اليإُ  
. يُ زَغاتجًَهٌ تًُْٓاُوٍَ باضططشيًاُنإ )ٖااٍ( ٖاُوَيٌ      (6)ضُْس نُغاًَْهُوَ غىوتًَٓطا

ُى خُؾااُ ظؤضٍ زا بُضاوغااىوضنطزُْوَو ُٖضَِؾااُنطزٕ غااُضَُٖيساٌْ ُٖضضُؾاآُ باضططشيًاا
، ياُ بُضاَباُض ئُجناَاساٌْ ُٖضضُؾآُ     بىوَبهات، ْاوَْاوَ يُطٍَُ ضِيؿػجًاٌْ ؾاض نؤزَ

                                           
 . 194، م 1972،اهِذف، 1،ز1920كاظٍ ًعفط، ث٘ضٝ اهعطاق اهتشطضٕٙ عاَ  -(  1)

محسئَُني، ضَواْاسظ...،   امحسبؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت ثُضَغُْسُْنإ يُ ضَِواْسظو زَوضوبُضٍ بطِواُْ:  - (2)
 ٍ ٍ50 – 53 . 

(3) -     ُ ال عُبسويَةآلياُ، ياُناتٌ ٖااتين    ْىضٍ باويٌ ئاغا، ْاوٍ ئُبىبُنطٍ نىضٍِ َاُال عاُظيعٍ ناىضٍِ َا
بُضيتاًًْااُنإ بااىوَ ؾااُضَاْطَِواٍ ضَِواْااسظ، بااُآلّ زواتااط ثُيىَْااسٍ يُطَُيًاْااسا تًَااو زَضااًَت و يُالياإُ  
بُضيتاًًُْنإ زَغتطرينطاو زووضخطايُوَ، بُآلّ تىاٌْ يُ ضِيَطازا خؤٍ زَضباظ بهاات و بطُضِيَتاُوَ ضَِواْاسظ و    

بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ ضيتاًًُْنإ نطزو زوشًََٓهٌ غُضغُخيت ٖاٍ بىو. زَغيت بُ زشايُتٌ نطزٌْ بُ
، زاض ٢ررررررراضاؽ 2اٜ.اَ.ٓررررررراًوتْ٘، ططٙرررررررق يف ك٘ضزغرررررررتاْ،ت:دطدٚؼ فرررررررت  هلل، ط:بطِواْاااااااُ

 .73، م 2؛ زبٚو٘.ٓٛ،َ.ؽ، ز251-217،م م 1999هوطباعٞٗاهِؿط،اضبٚى،

 .139 -121، ص ص2زبًًى. ٌٖ، ّ.ؽ،د -  (4)

، اططٗسرٞ  1945- 1914، اهػٚاغرٞ اهربٙطاُٚرٞ دبراٖ عؿرا٢ط اهعرطاق      االعطًسٍض ٙ٘غف عبرساهلل  عٌا - (5)
 .294، م 2003زكت٘ضاٖ،  كوٚٞ اهرتبٚٞ/ داًعٞ امل٘قى، 

 .109عىمسإ عُبسويطَِمحإ ، ؽ.ث، ٍ  -  (6)
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ًَو زش بُ زَغُآلتُنٍُ، غعاٍ يُ غاًَساضَزإ يااخىز زووضخػاتُٓوٍَ باُضطىيًَإ     مجىجىوَي
َف ؾاض بُ باضوزؤخًَهٌ ْاياُباض تًَسَثاُضٍِ، ياُ زواٍ غاىوتاْسٌْ     ئُو. غُضَضِاٍ (1)ضِازَزا
َنُؾٌ بُ َُبُغيت ثاضيَعطاضٍ نطزٕ يُ خؤٍ ياُ بُضاَباُض ئُطاُضٍ ٖاُض ضُؾآُ      خاْىو

، )ٖاٍ( َاَيُنٍُ خؤٍ بؤ غُضباظطٍُ ًَٖعَنااٌْ باُضيتاٌْ ياُ ؾااضَنُ     زيهُضِووزاويَهٌ 
، ضىْهُ ُٖض يُ ًَْى ؾاضٍ ٖاُويًَط باؤ زووََاني جااض ٖاُوَيٌ      (2)طىاغتُوَ و يُوٍَ َايُوَ

ُ خُوزابىو خاْىوَناٍُ زضاياُ باُض ضِيَصْاٍُ طىيًاُ. باُآلّ       نىؾتين )ٖاٍ( زضا و ناتًَو ي
غُضباظطُيٍُ نُ  ْاوبطاو ًٖض ظياًَْهٌ بُضُْنُوت، بؤيُ ضِيَىؾىيَُٓناٌْ تىوْستط نطز و ئُو

زواتط يًٌَ زََاياُوَ ظؤض باُ ضاانٌ تُيبُْاس ناطز و ثاغاُواٌْ باؤ زاْاا، باُ َُبُغايت           
 .  (3)زَغتُبُضنطزٌْ غُالَُتٌ طًاٌْ خؤٍ

 و ثايُ ثًُو و ثؤغت ثًَساٌْ يُ زياضَنإ ثًاوَ و ٖؤظَنإ غُضؤى خػتين اويَعثُض
 باجًإ نُ ؾُضَاْبُضاٍُْ ئُو ظؤضيُّٓ ُٖضوَٖا يُطَُيًاْسا، ضَِؾتاضنطزٕ ُىًْاضؤًْ

 (4)زيهُ ٖؤناضيَهٌ ضُْس يُطٍَُ اُْئُو زَنطز، تًَسا ظيازَضِؤيإ و ُْبىوٕ نىضز نؤزَنطزَوَ
)ٖاٍ( باؽ يُ زَْطؤٍ  يَُاُْ جطُ. (5)ظؤضنطزبىو ضَِظايًُنٌْا تىوؾٌ ٖؤظَناٌْ

و ناضيطُضيؿٌ  بىوَُٖويًَط بآلوب زاًْؿتىواٌْزَنات، نُ يُْاو  (6)ضِاثُضِيُٓنٍُ تُيُعؿُض

                                           
 .106 – 105، م م 1زبٚو٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  1)

 . 109عىمسإ عُبسويطَِمحإ ، ؽ. ث، ٍ  - (2)

 . 71ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -(3)

، زٗض اهؿرعب اهلرطزٜ يف ثر٘ضٝ اهعؿرطّٙ اهعطاقٚرٞ،      امحس: ز.كٌاي ًعٔط غُباضَت بُّ ٖؤناضاُْ بطِواُْ -( 4)
  .96 -77، م م 1978ًطبعٞ اسب٘ازخ، بػساز،

 .  651ز.غُعسٍ عىمسإ، ضِاثُضِيُٓناٌْ نىضزغتاٌْ باؾىوض...، ٍ  -  (5)

يُ تُيُعؿُض ضِاثُضِيًَٓو يُزشٍ زَغُآلتٌ باُضيتاٌْ باُضثابىو، ناُ باُ      1920ٌ غاَيٌ ٍ ذىظَيطا3ْيُ - (6)
ٖؤيُوَ ئُؾػُضٍ غًاغٌ بُضيتاٌْ )ناثنت ثاضيؤ( و ؾُضَاْسٍَ غُضباظٍ )ناثنت غتًىضات( ناىشضإ و ؾااضَنُ   

عؿُض طُضِاْسَوَ. باؤ  ٍ ذىظَيطإ زَغُآلتًإ بؤ تُي9ُزَغيت بُغُضزا طريا، بُآلّ ظؤضٍ ُْبطز بُضيتاًُْنإ يُ
ضبٌس ٙرُ٘ؼ اهػرٚسعبساهلل اهػرٚسٗٓب)عبساه٘ٓاب(، آٌٚرٞ توعفرط يف ثر٘ضٝ        :بطِواُْظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ 

 .1967امل٘قى،  -، ًطبعٞ ازبٌٔ٘ض1ٞٙ،ط1920اهعطاق اهلرب٠ عاَ 
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 بُيآْاٍَُ بآلوبىوُْوٍَ يُ باؽ( ٖاٍ) تُْاُْت. (1)ُٖبىو ضَِوؾُنُ ؤظنطزٌْيُغُض ئاَي
 نطزٌْ زشايُتٌ طًاٌْ يُغُض ناضيإ طىايا نُ زَنات، ُٖويًَط يُ( َُنهُ ؾُضيؿٌ)

 .(2)ُٖبىو بُضيتاًًُْنإ
 ُٖويًَط، ؾاضٍ يُ (3)(عُٖس نؤََُيٍُ) بُيآْاَُناٌْ بآلوبىوُْوٍَ ئُوَف غُضَضِاٍ

 خؤٍ ناضيطُضٍ بُجؤضيَو نطزبىو، يُنرت بُ تًَهٍَُ ًْؿتُاًًْإ و غُضبُخؤخىاظٍ بريٍ نُ
 بُيآْاَُناٌْ يُ. (4)بُضيتاًًُْنإ زشٍ يُ ُٖويًَط ٌزاًْؿتىواْ جؤؾساٌْ يُغُض ُٖبىو

 بُآلّ. (5)وَزَضبًَٓٔ بُضيتاًًُْنإ زَنطا ُٖويًَط زاًْؿتىواٌْ يُ زاوا ْاوبطاو نؤََُيٍُ
 ًَْىإ يُ ٖاوناضيًُى و ٖاوزَْطٌ ًٖض نُ زَنطيَت، ئُوَ يُغُض ثًَساطريٍ ئُوَؾسا يُطٍَُ

 بُؾًَو نىضزغتإ باؾىوضٍ ضِاثُضِيٓاٍُْ ئُو و ُْبىوَ غاَيُ يُّ عُضَب نىضزو ضِاثُضِيىاٌْ
 .  (6)عًَطام بًػيت ؾؤضِؾٌ يُ ُْبىوٕ

 و عىمساٌْ زَغُآلتٌ ٖاتُٓوٍَ بريٍ ناضيطُضٍ شيَط يُ ظؤض خَُيًَهٌ نُ ئايًٓـ، بريٍ
 ُٖويًَط يُ نُ ططوثاٍُْ ئُو. بىو زيهُ ثاَيُٓضيَهٌ ؾاضَنُ، يُ زابىوٕ بُضيتاًْا زَضنطزٌْ

 و زؤغتايُتٌ زَنطزو ْاغًؤْايًػتُنإ تىضنُ بُ ثُيىَْسيًإ بُضزَواّ هٗاتبىوٕ،ثًَ
 بُضيتاًًْإ زاطريناضٍ و زَنطزَوَ زووثات ئًػالٌَ جاًَعٍُ بؤ َُيًًإ

                                           
، 1920عفرط عبر٘ف اهتوعفرطٜ، ثر٘ضٝ تو    امحرس ؛ قشطاْ 74-73،م م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ. زبطِواُْ:  - (1)

 .  144، م 1969بػساز، 

 .  74، م2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ. ز -( 2)

نؤَُيٍُ عُٖس يُ غُضزَغيت نؤََُيًَو ضوْانبريٍ عُضَب يُ ؾاّ زاَُظضا، زواٍ ئاُوٍَ ُٖغاتًإ     - (3)
 ُ ف بُوَ نطز نُ وآلتاٌْ ٖاوثُميإ ضاظٍ ْابٔ، زَوَيُتًَهٌ غُضبُخؤٍ عُضَبٌ زامبُظضيَت، نؤََُيُنُ بؤ زووبا

و نؤََُيٍُ عُٖسٍ غىضٍ ، نؤََُيٍُ عُٖاسٍ عًَطاقاٌ ياُ نؤتايًاُناٌْ      يُتبىو، نؤََُيٍُ عُٖسٍ عًَطام
، اضبٚرى،  1958 – 1926ز. عبرساهفتاح عورٛ اهب٘تراُٛ، اسبٚراٝ اسبعبٚرٞ يف امل٘قرى       زاَاُظضا.   1918غاَيٌ 
 . 84، م 2003

 .187، ٍ 1ز.نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...،ب -  (4)

 . 75ز.عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى... ٍ  - (5)

 . 651ز.غُعسٍ عىمسإ، ضِاثُضِيُٓناٌْ نىضزغتاٌْ باؾىوض...، ٍ  - (6)
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 بُ زَنطز، ضَِواُْ ُٖويًَط بؤ خؤيإ ثًاواٌْ ًَْٗين بُ ناًْـًًُْعىمسا. (1)ضَِتسَنطزَوَ
 عىمساٌْ بَُيطُْاَُناٌْ يُ وَى بُضيتاًًُْنإ، نطزٌْ زشايُتٌ بؤ ٖاْساًْإ َُبُغيت

 يُو ُٖويًَط يُ نُ بىوٕ باضططشياُْ ئُو ٖؤناضٍ زياضزيهُئ اُْئُو ،(2)زَضزَنُويَت
 . ئاضاوَ ٖاتُ َاوَيُزا

زواٍ ئاَيؤظبىوٌْ ضِؤش يُ زواٍ ضِؤشٍ ضَِوؾٌ ؾاضَنُ، )ٖاٍ( زاواٍ يُ )خىضؾًس 
نطز، نُ يُ ْاوضُناٌْ َُمخىوض  ًْؿتُجٌَ بىو، بؤ ئُوٍَ  غُضَنًٌٍ ٖاوثُمياٌْ (3)ئاغا(

ثاغُواٌْ تايبُتٌ بؤ بًَٓطيَت بُ َُبُغيت ثاضيَعطاضٍ نطزٕ يُ طًاٌْ، )خىضؾًس ئاغا(ف 
بؤ ُٖويًَط ضَِوإ 1920نىضَِنٍُ يُطٍَُ زَغتُيُى يُ ثًاواٌْ خؤٍ يُ َاْطٌ ئابٌ 

وٍ تىوؾٌ ثُؾؤنإ ببىو، بُ جؤضيَو َف بَُيطٍُ ئُوَيُ، نُ )ٖاٍ( بُ تُوائُو. (4)نطز
َتُاٍُْ ُْبىو، يُ ضِيَطٍُ غُضباظَناٌْ بتىاٌَْ زَغتُبُضٍ ثاضاغتين طًاٌْ خؤٍ بهات، 

 بؤيُ بُ ْاضاضٍ ثُْاٍ بؤ )خىضؾًس ئاغا( بطز. يُّ باضَيُوَ خىزٍ )ٖاٍ( زََيًَت:  
ُضِاونًًَُنٌ ، نُ بُغُضَسا  تًَجُضٍِ، يُ زَي1920ئابٌ  31-29"ئُو غٌَ ضِؤشٍَ يُ 

ظؤض طُوضَزا زَشياّ، َُٖىو ؾتُنإ يُ ُٖويًَط ًَُٖٔ بىوٕ، يُطٍَُ ئُوَؾسا )ذاجٌ ضَِؾًس 
ئاغا( و غُضنطزَ ُْياضَناٌْ ٖؤظٍ زظَيٌ و )جًٌَُ ئاغاٍ طُضزٍ( يُ بُغتين 

و ثًالْطًَطِيًُناًْإ بُضزَواّ بىوٕ، بؤيُ وَى ضِيَططيًُى يُ ضِووزاٌْ ُٖض  نؤبىوُْوَ
ايُنٌ ضاوَضِوإ نطاو، تهاّ يُ )خىضؾًس ئاغا( نطز، بؤ ئُوٍَ ُْٖسيَو يُ زَغت و نىزَت

 .(5)ثًَىَْس و ثًاواٌْ خؤيِ بؤ ضَِواُْ بهات، تاوَنى بُ ؾطياّ بهُوٕ"

                                           
 .70- 69ز.عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى...، ٍ ٍ  - (1)

ضَِواُْ نطاوَ. ياُ  ٍ عىمساٌْ ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(ْاَُيُنٌ جىؾطَنطاو نُ يُ )وإ( وَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤ - (2)
 .  174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  ضِؤٌَ يُ:6/8/1335بُضواضٍ 

خىضؾًس ئاغا غُضؤنٌ يكًَهاٌ ٖاؤظٍ زظَياٌ باىو يُْاوضاُناٌْ َاُمخىض و قُضَضاىؽ و نُْاسيَٓاوَ،          -(3)
طزباىو،  ٖاوناضيَهٌ ظؤض باؾٌ زَغاُآلتٌ باُضيتاٌْ باىو، ياُ بُضاَباُض ئاُو خعَُتاْاٍُ ناُ ثًَؿهُؾاٌ ن         

،م 2زبٚور٘. ٓرٛ، َ.ؽ، ز  ئؤتؤَبًًَهٌ جؤضٍ )ؾؤضز(ياإ ثًَؿاهُف ناطز.     1920بُضيتاًًُْنإ يُ غاَيٌ 
170. 

 .107-106، م م2َ.ْ، ز -(4)

 .123، م 2َ.ْ،ز -(5)
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َ يُناتًَهسا ثًَؿرت )جًٌَُ ئاغاٍ طُضزٍ( ياضَُتٌ ثًَؿهُف بُ ئًساضٍَ ئُو
يُ اليُٕ بُضيتاًًُْناُْوَ خُآلت نطابىو و بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط نطز بىو، يُ بُضاَبُضزا 

. ئُوَف ئُوَ بُ زياض زَخات، نُ ْاوبطاو َُٖيىيَػيت (1)ثًٍُ غُضؤنٌ طُضزيًاٌْ ثًَسضابىو
 خؤٍ يُ َُٖبُض بُضيتاًًُْنإ طؤضِيىَو زَغيت بُ زشايُتٌ نطزًْإ نطزووَ.

ًب( بؤ زشايُتٌ ٍ ُْقعُبسوآلغُضضاوَيُى ئاَاشَ بُوَ زَنات، يُو َاوَيُزا )غُيس 
نطزٌْ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ اليُْططاٌْ يُ طىْسٍ )قُتُوٍ(، نُ زَنُويَتُ باؾىوضٍ 
ضؤشئاواٍ ُٖويًَط نؤنطزَوَو اليُْططاٌْ )ئُمحُز ثاؾاٍ زظَيٌ(ف ثُيىَْسيًإ ثًَىَنطزٕ. 
)ضَِؾًس ئاغا(ف يُ طىْسٍ )بٓبًَطظ(ٍ باؾىوضٍ ضِؤشئاواٍ ُٖويًَط، نُ زَنُويَتُ غُض 

 . (2)نطزبىو مجىجىوٍَطٍُ طىيَطِ يُطٍَُ اليُْططاٌْ زَغيت بُ ضِيَ
يُ بُضاَبُضزا نطيػتًاُْناٌْ عُْهاوَ بُؾًَهًإ ثؿتًىاٌْ و ثؿتطرييًُنٌ ظؤضيإ يُ 

َُبُغتُف يُ اليُٕ )ٖاٍ( ثطِضُى زَنطإ و زَغتُيُى يُواُْ  ئُو)ٖاٍ(نطز، بؤ 
ني ٖاوئايين ؾانتُضيَهٌ ططْط بىو بؤ يًَطَزا زَنطٍَ بًًََ .(3)تًًإ زَنطزًًُْثاغُوا

ئُوَيإ يُال زضوغت  َُتطغًٌْعيهبىوُْوٍَ نطيػتًاُْنإ يُ )ٖاٍ(، ُٖضوَٖا ضَِْطُ 
بىوبًَت، نُ ئُطُض ٖاتىو زَغت بُغُض ؾاضَنُزا بطرييَت و زَغُآلتٌ بُضيتاًْاٍ تًازا 

و َُٖاُْٖطٌ و َف بُ ٖؤٍ ئُئُوزَضبجُضِيَٓسضيَت، ضَِْطُ زووضاضٍ نىؾنت ببُٓوَ، 
ئًساضٍَ بُضيتاًًْإ زَنطز، ُٖضبؤيُ َاُْوٍَ زَغُآلتٌ  ثًَؿهًَؿٌٖاوناضيًٍُ نُ 

 بُضيتاٌْ خىاغيت نطيػتًاُْنإ بىو. 
يُو الؾُوَ )ٖاٍ( بُضزَواّ يُ ضِيَطٍُ تُيًططاؾُوَ يُ ثُيىَْسيهطزٕ زابىو يُطٍَُ 

يُ زاواٍ ضَواُْنطزٌْ ًَٖعٍ ، ئُوَف بؤ ئُوٍَ بُٖا ْايُوٍَ بًَٔ، بؤنُضنىوىَىغٌَ و 
زَنطزٕ، تُْاُْت َُٖيىيَػتُنٍُ بُ جؤضيَو ؾًؤم بىو، برييؿٌ يُ ُٖآلتٔ  غُضباظٍ يٌَ

. بؤيُ ُٖآلتين يُُٖض ئإ و غاتًَهسا ؾتًَهٌ ضاوَضِواْهطاوبىو، ؾُضَاْبُضإ و (4)زَنطزَوَ
َُبُغيت ضؤَيهطزٌْ زَغت و ثُيىَْسَناًْؿٌ غُضقاَيٌ تًَهٓاٌْ نُيىثُيُناًْإ بىوٕ، بُ 

                                           
(1)-F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, P 237. 

 .58ب٘تاْ دالي، َ.ؽ،م  - (2)

 .123 ، م2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ ،ز -(3)

 .  129 – 128، م م 1َ.ْ، ز -(4)
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. ئُطُض نؤََُيًَو ثاغُواٌْ يُطَُيسا ُْبىايُ، بؤ ئُوٍَ ثاضيَعطاضٍ يٌَ بهُٕ، بُ ًٖض (1)ؾاض
 .(2)ؾًَىَيُى )ٖاٍ( ُْيسَويَطا يُ ؾىيَين خؤٍ بًَتُ زَضَوَ

زا يُ 1920(ٍ ئُيًىيٌ 2بُخؤوَ بًين، يُ ) زيهُّزواٍ ئُوٍَ ضَِوؾُنُ باضططشٍ ظيا
( يُ 80جاضَ )خىضؾًس ئاغا( خؤٍ و )ئُوا، يُغُض زاواٍ ) ٖاٍ( ثًَؿٗاتًَهٌ تاظَز

 غًاغًٌَؾسا زَغُآلتٌ ئُؾػُضٍ ئُوثًاواٌْ ضِشاُْ ًَْى ؾاضٍ ُٖويًَط. يُ ئُجناٌَ 
 بُضيتاٌْ بُضَو نُْاضطريٍ ضىو، تُْاُْت )ٖاٍ( خؤؾٌ ْايؿاضيَتُوَ و زََيًَت: 

 .(3)ضِاغتُقًٍُٓ ؾاضَنُ بىو" "يُطٍَُ طُيؿتين )خىضؾًس ئاغا(، ئُو ؾُضَاْطَِواٍ
يُطٍَُ ئُوٍَ )خىضؾًس ئاغا( بُ تُواوٍ ناضوباضٍ ؾاضٍ ططتبىوَ ئُغتؤ، بُآلّ    

َاُْوٍَ )ٖاٍ( يُ ؾاضَنُو ُٖبىوٌْ ًَٖعيَهٌ بطىونٌ غُضباظٍ بُ غُضنطزايُتٌ )ضاضَيؼ 
ٍ زَغُآلتٌ يًتًَسيٌ(، بُ ُٖض ؾًَىَيُى بًَت، تىاًْبىوٍ ثاضيَعطاضٍ يُ ضِووناضٍ زَضَوَ

. ئُو بُؾٍُ زظَيًُنإ بُ ضِازَيُى خؤيإ بؤ اليُْططٍ بُضيتاًًُْنإ (4)بُضيتاٌْ بهات
، بُثًٌَ زؤنًؤًََٓتًَهٌ بُضيتاٌْ ئاَازَيٌ خؤيإ زَضبطِيىوَ، نُ ؾُضٍِ بىوَيُناليٌ نطز

 . (5)غىضضًًُنإ بهُٕ

، يُطٍَُ ضنىوىنُيُ  غًاغًٌ)يؤْططيو(ٍ ئُؾػُضٍ  1920(ٍ ئُيًىيٌ 4ئًَىاضٍَ )
ُوَ بُ نُشاوَيُى ئؤتؤَبًًَُوَ، ٖاتُٓ نُضنىون)َىالظّ بًهٓىوض(ٍ ئُؾػُضٍ غُضباظٍ يُ 

ُٖويًَطو ئُو ثاضَو ثىيٍُ يُ خُظيٍَُٓ ُٖويًَط بىو، نُ غُضضاوٍَ زَيُضِاونًٌَ )ٖاٍ( بىو بؤ 
طز و بُ . زياضَ ْاوبطاو ًٖض ئاغؤيُنٌ َىشزَ بُخؿٌ بُزٍ ُْزَن(6)ًإ طىاغتُوَنُضنىون

جؤضيَو بٌَ ئىًََسٍ زاٍ ططتبىو، ًٖض ناتًَو بُ تَُاٍ طًاٌْ خؤٍ ُْبىو، قػُناٌْ 
"با خبؤئ و خبؤيُٓوَو ضِابىيَطئ َازاَُنٌ َ زووثات زَنُُْوَ، ناتًَو زََيًَت: ئُوخؤؾٌ 
يُّ ُٖيىَُضجُزا يُى بُ يُى ؾُضَاْبُضاٌْ بُضيتاٌْ ؾاضَنُيإ ضؤٍَ  ضئ".ئُوبُياٌْ 

                                           
 .133ز.كٌاي ًعٔط، زٗض اهلطزيف ...، م  -(1)

 .202ي. ْ. ك٘تو٘ ، َ.ؽ، م -(2)

 .137، م2غِتاْ يف كطزغتاْ، ز -(3)

 .119هج٘ضٝ... ، م اضُو٘ز ٗٙوػّ، ا -(4)

(5) -F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From the Diary of 

the Political Officer,Arbil, for the month of January 1920, PP 236-237. 

 .138، م2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(6)



  115 

( ؾُضَاْبُض يُ ئًساضٍ ؾاضَنُ َابىوٕ، يُنًَهًإ بُ ْاوٍ )َػتُض زيٌ 2تًُْا )زَنطز، 
)َػتُض بًىد(ٍ بُضثطغٌ ثؤغتُو طُياْسٕ بىو،  زيهُيإيٓساضٍ خُظيَُٓ، ئُوٍَ ئُوجاْس( 

( 35( ضُنساض و )20( غُضباظ و )50يُطٍَُ ًَٖعيَهٌ نٌَُ غُضباظٍ، نُ بطييت بىوٕ يُ )
َ يُناتًَهسا زَنطا، نُ ئُو. َُٖىو (1)ْسَيٌ )َػرت ضؤبًَٓاع( بىوٕثؤيًؼ و يُ شيَط ؾُضَا

)ٖاٍ( يُ غُضووٍ خؤيُوَ ئاطازاضو غُضثؿو نطابىو يُ ُٖض ئاْىوغاتًَهسا ؾاضَنُ بُجٌَ 
 . (2)بًًًَََٗت

ُٖويًَط يُّ َاوَيُزا يُ ثًاوَناٌْ )خىضؾًس ئاغا( مجٍُ زَٖات، تُْاُْت ْاوبطاو زواتط 
، بؤ ئُوٍَ  بًَُٓ (3)ُواوٍ زؤغت و اليُْططاٌْ يُْاوياْسا ٖؤظٍ تٍُ عُضَبٌباْطٌ ضِازا بؤ ت

( 3000ْاوؾاض، بؤيُ شَاضٍَ ئُو ًَٖعاٍُْ طُيؿتُٓ ُٖويًَط يُ ظيازبىوْسا بىوٕ، تا خؤٍ يُ )
. بًَطىَإ ظؤضٍ شَاضٍَ ئُو ضُنساضاُْ ضَِْطساُْوَيُنٌ خطاثٌ يُغُض (4)ضُنساض زَزا

شَاضَ باضططاٌْ بؤ زاًْؿتىواٌْ  ئُوتهطزبىو، يُبُضئُوٍَ ٖاتين زاًْؿتىواٌْ ؾاض زضوغ
ؾاضَنُ زضوغتهطزبىو، ضىْهُ يُ اليُى زابًٓهطزٌْ ثًَساويػيت بؤيإ يُغُض ذًػابٌ 

اُْ ضَِوؾٌ شياٌْ ًئاغايًُ بُؾًَو يُو ضُنساضَ خًًََُنً زيهُفخَُيهُنُ بىو و يُ اليُنٌ 
 بًَطىَإ نًَؿٍُ بؤ زاًْؿتىواٌْ ؾاض زضوغت زَنطز. خَُيهًًإ يُبُضضاو ُْططتبًَت، ئُوَف 

يُ َاوٍَ ئُو ْا ئاضاًًٍَُ ؾاضزا، بُٖؤٍ الواظٍ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ )ذىغًيَن 
نُ يُطٍَُ ًَٖعَنٍُ )خىضؾًس ئاغا( ٖاتبىوَ ُٖويًَط، خؤٍ وَى ؾُضَاْسٍَ  (5)َُال(

                                           
 .139- 138، م م 2َ.ْ، ز - (1)

 .69ُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...، ٍ ز. عىمسإ عُيٌ، ض - (2)

ٌَ زَؾاتُناٌْ ؾاَُاَو و نُْاسيَٓاوَ و ْاوضاٍُ         - (3) ٖؤظٍ تٍُ ٖؤظيَهٌ عُضَبٌ بىو بُؾاًَهًإ ياُ ثا
قُضَضىغٌ غُض بُ ُٖويًَط بآلوببىوُْوَ، ثُيىَْسيًُنٌ بُ ًَٖعيإ يُطٍَُ زظَيًُنإ ُٖبىو، يُ ضِيٌَ شخناىاظٍ،  

 دٌ ئُو ٖؤظَ بىو، ظياتط بُ ناضٍ نؿتىناٍَ و ئاشََيساضٍ خُضيو باىوٕ. ٔ ؾًَزيهُّئُونات ؾًَذ ذُُْف زياض
  .119-117، م م،2، َ.ؽ، ززبوٚ٘. ٓٛ

  .142، م 2َ.ْ، ز - (4)
Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of The 

Arbil ..., P207. 

يُ زَؾيت ُٖويًَط يُ زايو باىوَ، نُغاًَهٌ    1870ظَيًُ، يُ غاَيٌ ذىغًَين َُال نىضٍِ بايعئاغاٍ ز - (5)
ُْخىيَٓسَواضبىو، ْاوبطاو يُ خىيٌ ؾُؾُّ و ْؤيٌَُ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطام، ْىيَُٓضٍ يًىاٍ ُٖويًَط بىو، 
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ين ئاغايـ و تُْاٌٖ . بُ ٖاوناضٍ ضُنساضَناٌْ ثاضاغت(1)ثؤيًػٌ ؾاضَنُ غُثاْس بىو
ؾاضٍ ثٌَ غجًَطزضابىو، ئُويـ بُ زَغُآلت و ظَبطو ظَْطٌ تىاًْبىوٍ نؤْرتِؤيٌ ؾاض 

غُضزََُ يُْاو ظؤضيَو يُ تَُُْساضَناٌْ ؾاض بُ َاوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ  ئُو، بؤيُ (2)بهات
 . (3))ذىغًَين َُال( زَْاغطيَت

زاتُثًىٍ )ٖاٍ( و زَغت و  بُ َُبُغيت بُضظنطزُْوٍَ وضٍَ زيهُزايُ اليُنٌ 
بُضيتاًْا يُ عًَطام، بطِياضٍ  طؿتًٌثًَىَْسو اليُْططَناٌْ، )ئاضِْؤيس وَيػٔ(ٍ ؾُضَاْطَِواٍ 

 . ) ٖاٍ( بُّ ؾًَىَيُ طىظاضؾت يُّ ثًَؿٗاتُ زَنات:(4)زا غُضزاٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط بهات
: )ئاضِْؤيس ًٌطؿت"بطوغهُيُنِ يُ بُغساوَ ثًَطُيؿت، نُ ؾُضَاْطَِواٍ ثاؾايُتٌ  

( ؾطِؤنُوَ غُضزاٌْ ُٖويًَط زَنات، ئُوَف 3زا بُ )1920(ٍ ئُيًىيٌ 8وَيػٔ( يُ ضؤشٍ )
 ئُوَين يَُُٖبُض زَغتُبُضنطزٌْ غُالَُتٌ طًاٌْ خُجاَيُتباضتط نطز، يُطٍَُ ئُوٍَ 

 ُٖواَيُّ يُ ؾاضزا بآلونطزَوَ...، بُآلّ يُو والؾُوَ وَٖا وَآلٌَ بطوغهُنُّ زايُوَ، نُ:
باضوزؤخٌ ؾاض خطاثُ و زَؾٌَ يُ ُٖض ئإ و غاتًَهسا ؾاض بُجٌَ بًًََِ، يُ بُض ئُوَ ئُطُض 
ٖاتىو يُ ناتٌ ٖاتًٓإ ئاآل يُ غُضا َُٖيُٓزضابىو، ئُوَ َاْاٍ وايُ ؾاضَنُّ بُجٌَ 

 .(5)تًَسا ُٖيُ" َُتطغًًٌَٖؿتىوَ و ًْؿتُٓوَيإ 
بؤ ٖاتين )وَيػٔ(نطا، يُ ئاْىغاتٌ  َف ضِيَىؾىيَين ئاَازَناضيٌئُوبُآلّ غُضَضِاٍ 

، نُ ئاآلنٍُ غُض غُضا زاطرياوَ، ئُوَف يُ بىوَئاَازَناضيًُناْسا زَْطؤٍ ئُوَ بآلو
ضاغتًسا وَى ثطِوثاطُْسَ وابىو بؤ تطغاْسٕ و ْاُْوٍَ ثؿًَىٍ ظياتط يُ غُضوبُْسٍ ٖاتين 

                                                                                                   
، ثًَؿاٗاتُ  ذلَُاُز ؛ َُٖاسٍ  41ذَُُز ئَُني، ئُْساَُ نىضزَنااٌْ...، ٍ   امحسَطزووَ.  1957يُ غاَيٌ 

 .146- 245غًاغًًُنإ...،ٍ ٍ 

 .  142 ، م2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ْ، ز - (1)

(2) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P210. 
 

 . 58ب٘تاْ دالي، َ.ؽ، م  ؛ 27، ٍ 1َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب -(3)

؛ ز. كٌراي ًعٔرط، زٗض   79، م 1998هلطز ٗاسبق، ت:ععٙع عبساالسس ُباتٛ، اضبٚى، ه٘غٚاْ ضاًب٘، ا -(4)
 .133ؾعب...، م

 .146 – 145، م م2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 5)
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بُضيتاًْا يُ  طؿتًٌاٍ ؾُضَاْطَِو 1920(ٍ ئُيًىيٌ 8ٍ بُياٌْ )7:45 ناتصيَط)وَيػٔ(زا. 
عًَطام، يُشيَط ضاوزيَطيًُنٌ ثاغُواٌْ تىْسزا طُيؿتُ ؾاض، ُٖضيُى يُ )خىضؾًس ئاغا(و 

، ُٖضوَٖا (1))ئُمحُز عىمسإ( ضِؤَيٌ ططْطًإ يُ ططتُٓبُضٍ ضِيَىؾىيَين ثًَىيػت ُٖبىو
، بُّ (2)وُْوَ، يُ ؾىيَُٓ ططْطُناٌْ ؾاض بآلوببىبىوَتُواوٍ ئُو ًَٖعَ بُضيتاًًٍُْ نُ َا

ؾًَىَيُ يُطٍَُ طُيؿتين )وَيػٔ( بؤ ؾاض، يُ اليُٕ زَغتُيُى يُ طُوضَ ثًاواٌْ ؾاض بُ 
 .(3)تايبُتٌ اليُْططاٌْ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ ثًَؿىاظٍ يًَهطا

، بُآلّ ئُوٍَ بىوَزواٍ ثؿىوزاًَْهٌ نُّ، )وَيػٔ( يُطٍَُ طُوضَ ثًاواٌْ ؾاض نؤ
غاُْ ئاَازٍَ نؤبىوُْوَنُ بىوٕ، نُ اليُْططٍ زَغُآلتٌ تًَبًين زَنطيَت، ظياتط ئُو نُ

يُغُض  َُتطغًٌزَنطيَت بًًَنَي: )ٖاٍ( بُضِازَيُى بُ تُْط ثُيساُْبىوٌْ  بُضيتاٌْ بىوٕ.
شياٌْ )وَيػٔ( بىو، ئاضَظووٍ ُْبىو ًٖض ُْياضيَهٌ زَغُآلتُنٍُ يُ نؤبىوُْوَنُزا ئاَازَ 

ياضَنإ نُْاضطريو ثُضاويَع بهات. بُآلّ يُطٍَُ ُْ نُغايُتًًُبًَت. ُٖضوَٖا ُٖوَيًسا 
َُٖىو ئُواُْؾسا يُ غُضوبُْسٍ غاظنطزٌْ نؤبىوُْوَنُزا، )ئُمحُز ثاؾاٍ زظَيٌ(و 
بُؾًَو يُ ٖاوناضاٌْ بُ َُبُغيت ئاَازَبىوًْإ يُ زيساضَنٍُ )وَيػٔ(زا خؤيإ طُياْسَ 

ٍَ ْاوبطاو تا ئُونات ُْياضٍ ُٖويًَط، ئُو ناضَف )ٖاٍ( تىوؾٌ غُضغاٌَ نطز، يُبُض ئُو
بُضيتاًْا بىو. بُآلّ زواتط بؤٍ زَضنُوت، نُ )َُال ؾُْسٍ( تىاًْىيُتٌ بؤ الٍ خؤياٌْ 
ضِانًَـ بهات، بُو ثاغاوٍَ نُ زَبًَت َُٖىو بُيُى ضِيع بىوَغتني يُ بُضاَبُض ُٖضَِؾُو 

اضاًًَُنٍُ تًَو ًُناٌْ ئُو ٖؤظاٍُْ نُ زَياُْويَت بُغُض ُٖويًَطزا بسَٕ و ئَُتطغًً
ثًَؿٗاتُ  ئُويُطٍَُ  غاتىغُوزايًهطزِْبسَٕ. نُضٌ يُطٍَُ ئُوَؾسا )ٖاٍ( بُ وضيايًُوَ 

زياضَ بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ ئُو ضِؤشَ ئُوَْسَ ثُؾؤنابىوٕ، تُْاُْت  زَنطز.
ويإ، ًََطُيُ َُضِيَهًإ يُ زَضَوَ بًين بىو، نُ بُضَو ؾاض زَٖات، بُوَ ٖاتبىوَ ثًَؿطا

نُ شَاضَيُنٌ ظؤضٍ ضُنساضٍ ٖؤظَنأْ و ًَٖطف زَنُُْ غُض ؾاضٍ ُٖويًَط، ُٖضبؤيُ 

                                           
 . 149- 148، م م 2َ.ْ، ز -( 1)

 . 119اضُو٘ز ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ...، م  -( 2)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ز. ئُضغٔ َىغا ضؾًس. - (3)
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زَغتًإ بُ ئاَازَباؾٌ نطز بىو، بؤ بُضثُضضساُْوٍَ، بُآلّ زواٍ ْعيو بىوُْوَ بؤيإ 
 . (1)َ ًََطًُ َُضَِ، ُْى ئاثؤضِاٍ ضُنساضاٌْ ٖؤظَنإئُوزَضنُوتبىو، 

ٍ بؤ ُٖويًَط وا طىظاضؾت يُ َُٖيىيَػيت خؤٍ زَنات: )وَيػٔ( غُباضَت بُو غُضزاُْ
"ناتًَو نُ ضىوَُ ْاو ؾطِؤنُ، نؤثًُنٌ ثُضتىونٌ )ْاَُناٌْ بًهؤٕ(ّ يُ طريؾاْسا بىو 

ضِغتُيُّ خىيَٓسَوَ: )  ئُوناتًَو غُيطٍ نتًَبُنُّ نطز، يُ يُنًَو يُ الثُضَِناًْسا 
جًَبُجٌَ نطزْسا: يُبُض ئُوٍَ يُ ضِاويَصزا ئاظايُتٌ باف ًًُْ يُ ضِاويَصزا، بُآلّ باؾُ يُ 

اُْ يُ َُتطغًًُناُْ، يُ َُٖإ ناتًؿسا ئُو َُتطغًًٔ ؾت نُ َطؤظ بًبًَٓت سيهُّباؾ
ُنإ  ظؤض طُوضَف ُْبٔ.( يُ َُتطغًًناتٌ جًَبُجٌَ نطزْسا يُ بُضضاو ُْططيَت نُ ئُطُض 

ُْى غاتٌ ضِاويَصنطزٕ، ئُوَ بىو ضِاغتًسا ئُوٍَ يُ ُٖويًَط ُٖبىو غاتٌ جًَبُجًَهطزٕ بىو 
يُ غُضا ضاوّ بُ ضُْسئ ؾاْسٍ يُى يُ زواٍ يُنٌ غُضؤنُ نىضزَنإ نُوت، َتُاُّْ 

 .(2)بؤيإ ثًَؿاْسا، يُ ضِاغتًسا َٔ يُوَ زووضتط بىوّ، نُ ُٖغت بُو َتُاُْيُ بهُّ"
و زضيَصٍ )وَيػٔ( يُو نؤبىوُْوَيُزا يُطٍَُ طُوضَ ثًاواٌْ ُٖويًَط، وتاضيَهٌ زووض

ثًَؿهُؾهطزو تًايسا باغٌ يُو غُضنُوتُٓ طُوضَيُ نطز، نُ يُ ْاوضُناٌْ ؾىضِاتٌ 
ْاوَضِاغت بُ زَغتٗاتىوَ، ُٖضوَٖا ئاَاشَؾٌ بُ ًَٖىض بىوُْوٍَ ضَِوؾٌ ؾاضٍ غًًَُاٌْ 

، يَُُٖإ ناتسا غىثاؽ و غتايؿٌ خؤؾٌ ثًَؿهُف بُو غُضؤى ٖؤظاُْ نطز، نُ (3)زا
 . (4)ضيًإ زَنَُُٕٖاُْٖطٌ و ٖاونا

يُ بُضاَبُضزا اليُْططاٌْ بُضيتاًْا، بُ تايبُتٌ )ئُمحُز عىمسإ( و )خىضؾًس ئاغا( 
َف يُ ئُوتُواوٍ ثاَيجؿيت و َُٖاُْٖطٌ خؤيإ بؤ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ زووثاتهطزَوَ، 

ثًَٓاو زَغتُبُضنطزٌْ غُقاَطريٍ و تُْاٌٖ ؾاضَنُ و بُضططيهطزٕ يًٌَ، يُ ُٖض 
ضاوَضِواْهطاوٍ ٖؤظَنإ. بُآلّ زوو زاوايإ خػتُ بُضزَّ )وَيػٔ(، يُنًَُإ: ًَٖطؾًَهٌ 

ضيَطُ ُْزضيَت جاضيَهٌ زيهُ تىضى بطُضِيَتُوَ ؾاضَنُ و ْابًَت عُضَب ؾُضَاْطَِوايُتًُإ 

                                           
 .  150، م 2، َ.ْ، ززبوٚ٘. ٓٛ -(  1)

 . 119اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ... ، م  -(  2)

 .168، 1ٍز. نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى... ،ب -  (3)

 .119اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ... ، م  -(  4)
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. ئًٓحا غىثاؽ و (1)بهات. زووًََإ: ًَٖعيَهٌ غُضباظٍ بؤ ؾاضَنُ ضَِواُْ بهطيَت
 .(2)اًًُْنإ زووثاتهطزَوَغتايؿٌ خؤؾًإ بؤ بُضيت

زاواياُْ، )وَيػٔ( يُ زَؾتُضيَهٌ تايبُتٌ خؤٍ، بُيآْاَُيُنٌ )يىيس  ئُويُ بُضاَبُض 
جؤضد(ٍ غُضؤى وَظيطاٌْ بُضيتاٌْ زَضًَٖٓاو زايُ زَغت )ئُمحُز عىمسإ(، نُ تًايسا 

 ٖاتبىو: 
 طؿتًٌ ٌَُْئُجنىو"يىيس جؤضد يُ ًَاٍُْ وَآلٌَ ثطغًاضيَهٌ )َػتُض ملربت( يُ 

زََيًَت: نًَؿٍُ ئًَُُ يُ عًَطام ناتًًُ، باوَضَِإ بُوَ ُٖيُ، نُ بُغُضيسا ظاٍَ زَبني، 
 ٌ خاوَٕ ؾهؤ وا ْابًًَٓت زَغتبُضزاضٍ ئًٓتًسابٌ بُضيتاٌْ بًَت يُ عًَطام زا". ذهىوَُت

 زياضَ )وَيػٔ( ُْيتىاٌْ ًٖض ؾتًَهٌ زيهٍُ ظياتط غُباضَت بُ ئايٓسَ بًًََت، بُآلّ
بَُيًَين ثًَسإ ئُو ًَٖعٍَ نُ زاواٍ زَنُٕ زَطاتُ ؾاض، بُبٌَ ئُوٍَ ؾًَىَو وازٍَ ٖاتُٓنُ 

 .(3)زياضٍ بهات
زواٍ تُواوبىوٌْ نؤبىوُْوَنُ يُويَسا )وَيػٔ( بُ جًا يُطٍَُ )ئُمحُز عىمسإ(و 

، ظؤض بُ نطاوَتط ثطغُناٌْ غُقاَطريٍ و ضاوَضِواْهطزٌْ (4)بىوَ)خىضؾًس ئاغا( نؤ
يؿتين ًَٖعٍ بُضيتاٌْ بؤ ؾاضَنُو ئايٓسٍَ وياليُتٌ َىغًٌَ يُطَُيًاْسا تاوتىيَهطز. طُ

"ئُطُض )ئُمحُز عىمسإ(و )خىضؾًس ئاغا( ظؤض بُ ضِاؾهاواُْ بُ )وَيػٔ(يإ طىت: 
تىضنُنإ بطُضِيَُٓوَ بؤ ؾاضَنُ زََاْهىشٕ و ئابطِووٍ ئاؾطَتُنامنإ ئُتو زَنُٕ و غُضو 

ُٖض بؤيُ زاواٍ زَغتُبُضٍ و زَيًٓايًإ يُ )وَيػٔ( نطز،  ُ تاآلٕ زَبُٕ"،َاٍَ و غاَامنإ ب
بُوٍَ جاضيَهٌ زيهُ تىضى بؤ ؾاضَنُ ُْطُضِيَتُوَ. يُاليُٕ خؤيُوَ )وَيػٔ( غُضيُْىٍَ 

(ٍ ناْىوٌْ زووٌََ 5زَؾتُضَنٍُ طريؾاٌْ زَضًَٖٓا، يًَسواًَْهٌ )يىيس جؤضد(ٍ نُ يُ )
 نُ تًايسا ٖاتبىو:  ْىوغطابىو، خػتُضِوو، 1918

                                           
ّ ٖاٍ زََيًَت َُالؾُْسيـ يُطَُيًاْسا زاواٍ ضَِواُْنطزٌْ ًَٖاعٍ غاُضباظٍ ظيا   .120َ.ْ، م  -(  1)  زيهاُ

  149، م 2. غِتاْ يف كطزغتاْ، زَنطزوو

 . 149، م 2زبوٜٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  2)

 .  120اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ...، م  -(  3)

 .  149، م 2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -(  4)
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"ئًَُُ غُضنًَؿٌ يُغُض تىضنًا ْانُئ يُ ضىاضضًَىٍَ ئُو ْاوضاٍُْ نُ تىضنٌ تًازا 
 عُضَبٌ، زووضطٍُ ًُْطُ وايُ ثًَُإ ُٖضوَٖا ،...ُزَشئ، نُ ثايتُختُنُيإ ئُغتاْبؤي

 نًاًَْهٌ ُٖيُ ئُوَيإ َايف يَُاُْ ُٖضيُى ؾُيُغتني غىضياو عًَطام، ئُضًًَٓا،
 ظياتط يًَهؤَيًُٓوٍَ بُ ثًَىيػيت زاْجًاْاًْإ تًًٌُْضؤ ؾًَىَو بُآلّ ُٖبًَت، تُوَيًإُْ

 بىو عىمساٌْ غُضوَضٍ َُبُغت ثًَؿىوتط غُضوَضٍ ًًُْ َىَهني ئُوَؾسا يُطٍَُ ُٖيُ،
 .(1)"بطُضِيَتُوَ ْاوضاُْ ئُو بؤ زيهُ جاضيَهٌ
 ْاوضٍُ غُضزاٌْ زاْىوغتإ و طزٕضِاظيه َُبُغيت بُ( َُال ذىغًيَن) غُضوبُْسَزا يُو

( ٖاٍ) طُياْسَ ٍ(2)(بُط قازض) ْاَُيُنٌ ُٖويًَط ؾاضٍ طُضِايُوَ نُ نطزبىو، خؤؾٓاوَتٌ
 : زابىو ئاَاشٍَ تًايسا نُ

 و ببىوضيَت يًٌَ زاوَ ئُجناٌَ نُ ناضاٍُْ ئُو غُضجُّ يُ ذهىوَُت ٖاتىو ئُطُض"
 ؾُضَاُْناٌْ طىيَطِايَُيٌ ثًاوَناٌْ و زَغتىثًَىَْس و خؤٍ ئُوا ُْزا، غعايُنٌ ًٖض

 ".زَبٔ ذهىوَُت
 ناتٌ يُ َوَ(عىمسإ ئُمحُز) ضِيَطاٍ يُ ظاٌْ، زَضؾُت بُ ثًَؿًٓاظٍَ ئُو( ٖاٍ)

 ثًَؿًٓاظَنُ يُغُض خؤٍ ضَِظاَُْسٍ ئُويـ ،(وَيػٔ) بُضزَّ خػتًُ ؾطِؤنُنُيسا غىاضبىوٌْ
 . (3)بُجًًََٗؿت ؾاضَنٍُ زَغتبُجٌَ ضِؤش، َُٖإ ًْىَضِؤٍ زواٍ ٍ(2) ناتصيَط يُ و ثًَؿاْسا

                                           
   .121اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ...، م  -(  1)

(2) -    ٍ خؤؾآاوَ ياُ غااَيٌ     قازض بُط نىضٍِ َػتُؾا بُطٌ نىضٍِ ذَُُز بُطٌ غاُضؤنٌ تريَياُنٌ ٖاؤظ
ٌَ باُضٍَ خؤؾآاو َاري َُمحاُيٌ، َاري يىغاؿٌ و ثؿاتطُيٌ خباتاُ          1865 يُزايهبىوَ، تىاًْىيُتٌ ُٖضغ

ضىاضضًَىٍَ زَغُآلتُنٍُ، يُ زَغتجًَهسا ُْياضٍ بُضيتاًُْنإ بىو، باُآلّ ياُ شيَاط ناضيطاُضٍ َاُال ؾُْاسٍ       
َْاسٍ يُطاٍَُ ؾاًَذ َاُمحىز باًَُٖع باىو، يُطاٍَُ        ئاضاغتٍُ طؤضِاوَ و نطايُ ؾُضَاْطِواٍ ؾُقآلوَ، بؤ َاوَيا  ُى ثُيى

و ياضَُتٌ زاوٕ، ْااوبطاو ياُ خىياُناٌْ ضاىاضَّ تاا ذُوتاٌَُ        ٖاتُٓوٍَ تىضنُنإ بؤ ضَِواْسظ ثُيىَْسٍ ثًًَإ نطز
ٓاو َطزووَ. نَُاٍ خىضؾًس َاريإ، خؤؾا   1939ْىيَُٓضٍ يًىاٍ ُٖويًَط بىو. يُ غاَيٌ  ٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطامئُجنىو

، ٍ 1985غاالض نَُاٍ َريإ، بُغاساز،   اؾت(، ئاَازَنطزٕ و ثًَؿهُؾهطزٌْو خؤؾٓاوَتٌ )ًََصوو، جىططاؾًا، ياز
  .185، م 1زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز؛  75ذَُُز ئَُني، ئُْساَُ نىضزَنإ...، ٍ امحس؛ 83
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 ؾؿاضٍ ئُجناٌَ يُ نُ زَضنُوت، بؤ تُواوٍ بُ ُٖويًَطٍ ْائاضاًٍَُ ئُو( وَيػٔ)
 يُ بُضيتاٌْ زَغُآلتٌ وَزَضْاٌْ ُٖويًَطو ططتين بؤ ُٖضَِؾُنطزًْإ و ٖؤظَنإ
 زَضووٌْ و واتايٌ تًُنٌثاَيجؿ وَى ُٖويًَط، بؤ( وَيػٔ) ٖاتين بًًَنَي زَتىاْني. (1)ئاضازابىو

 بىو ثًَساطرييُنًـ ُٖضوَٖا ُٖويًَط، يُ اليُْططاٌْ بُضيتاًْاو زَغُآلتساضيَيت بؤ بىو،
 بؤ بىو ُٖضَِؾُيُى ناتًؿسا َُٖإ يُ. بٔ ؾاضَنُ زَغتبُضزاضٍ ئُغتَُُ ئُوٍَ يُغُض
 ؾاضَنُ يُ( وَيػٔ) َُْاُْوٍَ ظؤض ئُوَف غُضَضِاٍ بُضيتاٌْ، زَغُآلتٌ ُْياضٍ اليٌُْ

( وَيػٔ)  ئُوَؾسا يُطٍَُ بُآلّ زووثاتسَناتُوَ، ضَِوؾُنُ َُتطغًٌ و تطغٓانٌ غُضيُبُضٍ
 تا ؾاض ثًاوَاقىآلٌْ و زظَيٌ ٖؤظَناٌْ غُضؤى يُ ُْٖسيَو غؤظٍ ضِانًَؿاٌْ يُ تىاٌْ

 . (2)بًَت غُضنُوتىو ضِازَيُى
 يُطٍَُ زيساضيسا ًَاٍُْ يُ (وَيػٔ) نُ ُٖضَِؾاٍُْ ئُو بًًَنَي زَتىاْني ئُوَؾسا يُطٍَُ

 ُٖوآلٍُْ، ئُو طىضِوتًين غاضزنطزُْوٍَ ٖؤٍ ُْبىوَ ُٖويًَط، زاًْؿتىواٌْ و ثًاوَاقىآلٕ
 طُضِ، خطابىوُْ زَضووبُضٍ ُٖويًَطو يُْاو بُضيتاٌْ زَغُآلتٌ وَزَضْاٌْ ئاضاغتٍُ بُ نُ

 وَزَضْاٌْ يتَُبُغ بُ ثالًَْو نُّ َاوَيُنٌ بُ( وَيػٔ) ضِؤيؿتين يُزواٍ ئُوَتا
 و بُضيتاٌْ ئًساضٍَ يُاليُٕ ؾاضَنُ يُ خؤجًًٌَ زَغُآلتًَهٌ زاْاٌْ و بُضيتاٌْ زَغُآلتٌ

 بُآلّ زابىو، جًَبُجًَهطزٕ غُضوبُْسٍ يُ نُ ثالُْ ئُو ئاؾهطانطإ، ثًَىَْسَناٌْ و زَغت
 .(3)بهُٕ ئاضاغتُ خؤيإ ُناٌْبُضشَوَْسيً طىيَطٍَ بُ ضَِوؾُنُ تىاًْإ ظوو ُٖض

 بُطٌ غاَيح) و( بُط قازض) غُضنطزايُتٌ يُشيَط ًَٖعاٍُْ ئُو ،زيهُ اليُنٌ يُ
 (3)(بُط خسض َرياٌْ) و(2)(نؤضٍَِ ئاغا َػتُؾا) و (1)(طُضزٍ ئاغاٍ عاضَب) و (4)(خؤضإ

                                           
    .122اضُ٘هس ٗٙوػّ، اهج٘ضٝ...، م  -( 1)

 . 69ز. عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...،ٍ   - (2)

(3) - A.L.Haldane, The Insurection Mesopotamia, Edinburgh, 1922, p 159. 

ط غُضؤنٌ يكٌ َري يىغؿٌ ٖؤظٍ خؤؾآاو باىو، ناُ ياُنًَو باىو ياُو غاٌَ يكاٍُ ٖاؤظٍ خؤؾآاوٍ            -(4) غاَيح ُب
هٍُ غُضَنٌ ُي طىْسٍ خؤ َهسًََٖٓا، ٓب اضٍ ضًاٍ غُؾني، ْعيهٍُ ًث َْاسٍ    40ضإ بىو، نُ زَنُويَتُ ٓب ُتط ياُ ْاو ًًؤَ ن

َطَوَ زووضَ. ْاوبطاو ُي غاَيٌ  ا باُضثانطز و تاىاٌْ ياُ ْاوضاُناٌْ     1920ُٖوًي ضيتاًْ زشٍ ًَٖعَناٌْ ُب ُوَيُنٌ ُي زا بعووٓت
ُتىْس وَ ب ُناُْ ضيتاًْ اليُٕ ُب آلّ زواتط ُي ُباضٍَ      ٔ ؾًَىَزيهُّزَضيإ بجُضِيًََٓت، ُب ااضٍ ظيااتط يا ضثُضض زضايُوَ. باؤ ظاًْ ُب

ُ: ٖاؾِ خؤضاٌْ طٌ خؤضإ بطِوْا ُنٍُ غاَيح ُب ُوَ و ضِاثُضِٓي طِٚرٕ      بعووٓت اٗيف ثر٘ضٝ اهعؿرطّٙ ا٘ه تفانٞ قاحل برم خ٘ؾِر ، ُا
   .36– 34، م م 2000/ؾباط 29(، 45ع )،اهعطٛبطىالٕ  اهتشطضٕٙ يف قطٙٞ خ٘ضاْ عوٟ غف  دباي غفني، صبوٞ
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 ئُواُْ ئُوٍَ يُطٍَُ. (4)(ئؤَُض َُال طىْسٍ) طُيؿتبىوُْ غُضوبُْسَزا يُو زابىوٕ،
 ٖؤٍ ُْبىوَ ُْٖطاوَ ئُو بُآلّ ئُجناَسابىو،( َُال ينذىغًَ) يُطٍَُ طؿتىطؤيإ

 ئًساضٍَ ئُوٍَ يُغُض َهىضِبىوٕ و زابىوٕ ثًَؿطَِوٍَ يُ ُٖويًَط بُضَو و غاضنطزُْوَيإ
 ًَٖعٍ غُضباضٍ َئُو. (5)بططٕ ؾاضَنُزا بُغُض زَغت و زَضبجُضِيَٓٔ ؾاضَنُ يُ بُضيتاٌْ

 ْاوضٍُ ٍ(زيَطٍَ) طىْسٍ يُ َىذُممُزيًُ ًَٖعٍ ْاوٍ بُ( ئاغا باويٌ ْىضٍ) و غىضضًًُنإ
 بُ ًَٖعاُْ ئُو بىوُْوٍَ ْعيو. زووضبىوٕ ؾاض يُ نًًؤَُتط( 20) ًَْعيهٍُ نُ ،(بُغتؤضَِ)

 بُّ بُض تىاْطا بُآلّ زضوغتهطز،( ئاغا خىضؾًس) ًَٖعَناٌْ يُ ؾجطظَيٌ بىو، ضِازَيُى
 .(6)بطرييَت ثًَؿٗاتُ

 يًَططتٔ، ثًَؿٌ( ؾُْسٍ َُال) ظوو ُٖض بُآلّ ؾاض، ضٍزَوضوبُ طُيؿتُٓ ضِاثُضِيىإ
 ؾاضَنُ ضظطاضنطزٌْ بَُُبُغيت نُ ُٖوآلٍُْ يُو واظًَٖٓإ و ضاظيهطزًْإ بَُُبُغيت
 طُياْسَ خؤٍ يـ(عىمسإ ئُمحُز. )(7)طؿتىطؤنطزٕ نُوتُ يُطَُيًاْسا طُضِ، خػتبىوياُْ
 ئُمحُز) غُض نطزَ تىوْسيإ طؾًٌَٖ غُضَتا يُ خؤؾٓاو آلٌْىوَاق ثًاو. نؤبىوُْوَنُ

 بُضيتاًًُْناٌْ ثًَؿهًَؿٌ نُ َُٖاُْٖطًًٍُ و ياضَُتٌ ئُو بُضاَبُض يُ و( عىمسإ
 و زاْىوغتإ زواٍ بُآلّ. (8)نطز تؤَُتباضيإ خًاُْتهاض و ناؾطإ ياضَُتًساٌْ بُ نطزووَ،

 ُٖضوَٖا ُْططٕ، زا ؾاضَنُ بُغُض زَغت بهات ضِاظيإ تىاٌْ( ؾُْسٍ َُال) طؿتىطؤنإ،
                                                                                                   

 اغاٍ طىْسٍ ئُؾهُو غُقا بىو نُ زَنُويَتُ ْعيو زيَطُيُ يُ ًَْىإ ُٖويًَطو نؤيُ.ئ-  (1)

تىْسوتؤَيٌ يُطٍَُ ؾًَذ َُمحىز ٖاُبىو، تُْاْإُ ؾاًَذ     ثُيىَْسيًُنٌَػتُؾا ئاغا، ئاغاٍ نؤضٍَِ بىو  - (2)
تاُوَضٍَ زووَّ ياُ   زا بُ ْىيَُٓضايُتٌ خؤٍ يُ نؤضٍَِ زَغت ًْؿاٌْ نطز. زواتاط ياُ   1919َُمحىز يُ غاَيٌ 

 بُؾٌ ضىاضٌََ ئُّ تىيَصيُٓوَ باغٌ يًَىَزَنُئ.

 . 53غُضؤنٌ بُضٍَ َريوغىوياٌْ خؤؾٓاو بىو. نَُاٍ َريإ، ؽ.ث، ٍ  بُط خسض َرياٌْ - (3)

نًًؤَاُتط ياُ    15طىْسٍ َُال ئؤَُض زَنُويَتُ بانىوضٍ ضؤشُٖآلتٌ ُٖويًَطو يُو َاوَياُزا ْعيهاٍُ    - (4)
  .151، م  2. زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،زوض بىوؾاضٍ ُٖويًَط زو

 .85نَُاٍ َريإ، ؽ.ث، ٍ  - (5)

 .151، م  2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز - (6)

(7) -  Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report 

Of The Arbil ..., P207 .  

 . 152، م  2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز -(  8)
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 بهات ضِاظيإ تىاًْؿٌ. (1)ضِيَهدػت( ٖاٍ) يُطٍَُ ئُوإ زيساضٍ بؤ ظًََُٓغاظيؿٌ
 ْؤ ًَْعيهٍُ  نُ بٔ، ًْؿتُجٌَ بُٓغآلوَ طىْسٍ يُ و بهُٕ ثاؾُنؿُ بازاوَ يُ يُؾهطيإ
 . (2)زووضَ ُٖويًَط ؾاضٍ يُ ًْىو نًًؤَُتطو

 يُ( ٖاٍ) بىوٕ، ُٖويًَط قُضاغٌ ٍبازاوَ يُ ًَٖعَنُ ؾُوٍَ ئُو زيهُ اليُنٌ يُ
 ئاْىغاتًَهسا ُٖض يُ تاوَنى تًَهٓابىو، نُيىثُيُناٌْ تُْاُْت زابىو، ظؤض زَيُخىضثُيُنٌ

 ؾاضَنُ بُغُض زَغت زَؾٌَ نُ زاططتبىو، تطغٌ تُواو ضىْهُ بُجًَبًًََٗت، ؾاض
 ئُو ُٖوَيُناٌْ اْطاتى ،(عىمسإ ئُمحُز) و( َُالؾُْسٍ) ُٖويَةُناٌْ بُ بُآلّ. (3)زابطرييَت
 .بطُضِيَتُوَ( ٖاٍ) زَيٌ بؤ زَيًٓايٌ و ئاضاٌَ و بهطيَت غطِ ٖؤظاُْ
 ُٖويًَط غُضاٍ يُ( ٖاٍ) يُطٍَُ ٖؤظاُْ غُضؤى ئُو ًْىَضِؤ زواٍ يُ زواتط ضِؤشٍ بؤ

 :زََيًَت( ٖاٍ) باضَيُوَ يُّ نؤبىوُْوَ،
 خىضؾًس زواتط شووض، تُٖا بُط قازض ظؤضزا، قُضَباَيػًًُنٌ ًَْى يُ عُغط زََُو" 
 و ئاغا َػتُؾا و بُط ضَِؾًس و بُط غاَيح يُ يُى ُٖض ئُواًْـ زواٍ زظَيٌ، ئاغاٍ
 زوو زضيَصايٌ بُ ضىْهُ بىو، غَُُضَ غُيطو ؾتًَهٌ ئُوَف شووض،  ٖاتُٓ طُضزٍ عاضَب

 و ٖاتىوٕ ئُوإ ئًَػتا نُضٌ بىوّ، ثُيهًَؿهطزًْإ و زَغتطرينطزٕ زواٍ بُ َٔ غاٍَ
 ْاوٍ بُ بُط قازض ،...زاْاوَ َُضجًإ ئًَػتا ئُوإ وَوبىوَتُ ثًَطُواُْ بُ ضَنُنا

 . (4)"زَزا قػُنإ يُغُض تًَبًين بُط غاَيح جاضجاضَف زَنطز، قػٍُ ئُواُْوَ
 ًَاٍُْ يُ نُ بطُضِيَُٓٓوَ، ضُناُْ و نُيىثٍُ ئُو ثًَؿاْسا خؤيإ ئاَازَيٌ ضِاثُضِيىإ

 زاوايإ بُضاَبُضزا يُ. زاططتبىو بُغُض زَغتًإ ْاوضُناًًْإ يُ بُضيتاًًُْنإ وَزَضْاٌْ
 نُ بطُضِيَتُوَ، بؤ ثايُيإ ثًُو ئُو و يًَبهطيَت ضاوثؤؾٌ ضِوويساوَ ثًَؿرت نُ ئُوٍَ نطز،
 ؾًَىَيُنٌ بُ ثًَىيػتُ ئاَيؤظيًُى يُُٖض بُض ُٖضوَٖا ُٖياْبىو، ْاوضُناًًْإ يُ ثًَؿرت

 ضَِظاَُْسٍ بُخؤؾراَيًًُوَ( ٖاٍ) خؤيُوَ يُاليُٕ. بهطيَت ُطَُيساي غُوزايإ ضِاغتطؤياُْ

                                           
 .   85إ، ؽ.ث، ٍ نَُاٍ َري -  (1)

 .  154، م  2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز -(  2)

 .152، م  2َ.ْ، ز -(  3)

 . 153، م 2َ.ْ، ز  -( 4)
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 ثًَؿٗاتُ ئُو زواٍ غىضضًـ ضِاثُضِيىاٌْ ُٖضوَٖا. (1) زَضبطٍِ ثًَؿًٓاظَنإ يُغُض
 يُ ئُوٍَ ضُْسَ ُٖض طُضِاُْوَ، خؤيإ ْاوضُناٌْ بؤ ؾًَىَ َُٖإ بُ غاضزبىوُْوَو

 ئُواًْـ تىاْطا جؤضَنإ يُ جؤضيَو بُ بُآلّ ،ؾاضَنُ ْاو بطُٓ نُ َهىضِبىوٕ، غُضَتازا
 ٖؤظَنإ ضِاثُضِيين ٖؤٍ بُ نُ زَنات، بُوَ ئاَاشَ( َاضؾاٍَ ًََحُض. )(2)بهطيَُٓوَ ًَٖىض

 بًين، بُخؤ بُضضاوٍ بىوُْوٍَ نُّ طىَطط زاٖاتٌ بَُُف زاخطا، ضَِواْسظ ضِيَطٍُ
. (3)بُضنُوت ظياٌْ ضِوثًًُ ُٖظاض (60) ُٖويًَط يُ بُضيتاٌْ ئًساضٍَ ٖؤيُوَ، بُو تُْاُْت
 ؾُقآلوَ يُ بُضيتاًْإ  ئًساضٍَ ناتًَو ضِاثُضِيُٓنُياْسا يُناتٌ ٖؤظاُْ ئُو ُٖضوَٖا
 زاٖاتًإ و باد نؤنطزُْوٍَ بُ تايبُت 1920ٍ غاَيٌ تؤَاضَناٌْ غُضجُّ وَزَضْا،
 وَضططتين باضٍَ يُ يًَطُٖو يُ بُضيتاٌْ ئًساضٍَ يُطٍَُ ضىاضضًَىَيُزا يُّ ُٖضبؤيُ يُْاوبطز،

 ثًَؿىو غاَيٌ تؤَاضٍ و َُٖيػاْطاْسٕ بُ ثؿت نُ ضِيَههُوتٔ، ئُوَ يُغُض يًًَإ، باد
 ثًُوثايٍُ تُْط بُ ظياتط ٖؤظاُْ غُضؤى ئُو زَضزَنُويَت يًَطَؾسا. (4)تسيهُّببُغ
 ًُٓظََ ئُو بؤ زَطُضِيَتُوَ َفئُو بًَطىَإ. ُْتُوَيًُنإ ئاَاجنُ ُْى بىوٕ، خؤيإ

 يُغُضٍ قؤْاغُ ئُو نىضزٍ ضِظطاضخيىاظٍ بعاظٌ نُ ٖؤظايُتًٍُ، و زَضَبُطايُتٌ
 .بًٓازْطابىو

 يُ ٖؤظَنإ ًَٖىضنطزُْوٍَ بًًَنَي زَتىاْني زواتط، ضووزاوَناٌْ ضَِوؾٌ بُ غُباضَت
 ؾاضٍ بؤ ُوَنُضنىون يُ بُضيتاٌْ ًَٖعٍ ٖاتين ُٖواَيٌ طُيؿتين طؿتىطؤياُْو ئُو ضِيَطٍُ
 نُ ضَِوؾًَُٖٓا، بُو نؤتايٌ و طؤضٍِ ضِووزاواٍُْ ئُو ئاضاغتٍُ بُضضاو ضِازَيُنٌ بُ ًَط،ُٖوي

 يُ. زَبًين بُخؤيُوٍَ ٖؤظاُْوَ ئُو يُاليُٕ طَُاضؤزضاٌْ ٖؤٍ بُ ُٖويًَط بىو َاوَيُى
 بُ بىوٕ، بُضيتاٌْ زَغُآلتٌ ُْياضٍ نات ئُو تا نُ ٖؤظاٍُْ يُو ُْٖسيَو زيهُ اليُنٌ

 ٖؤظَناٌْ يُ واٍ تُواوٍ بُ ثًَؿٗاتاُْف ئُو. (5)نطز َُٖيًإ زَغُآلتُ ُوئ ئاضاغتٍُ
 ئاضاغتٍُ بُ و َُٖيبططٕ ُٖويًَط طَُاضؤزاٌْ يُ زَغت نطز، غىضضٌ و طُضزٍ و خؤؾٓاو

                                           
 .154، م 2َ.ْ، ز -(  1)

 .155 – 154، م م2َ.ْ، ز بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ: -  (2)

(3)   -  Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report 

Of The Arbil ..., P214 .     

(4)  - Ibid,P 213. 

(5)  - A.L.Haldane, op.cit, p247  .  



  125 

 بُ نؤتايٌ زا1920 ئُيًىٍ ٍ(13) يُ ئًرت ،(1)بهُٕ ثاؾُنُؾُ ْاوضُناًًْإ
 يُ ُٖضوَٖا ،نُضنىوى يُ بُضيتاٌْ زٍَثًا غطيُنٌ ئُوَبىو. ًَٖٓطا طَُاضؤزاُْنُ

 بُ. (2)ُٖويًَط طُيؿتُٓ ًٖٓسٍ ثًازٍَ ؾُغًًٌ زوو و ًٖٓسٍ غىاضٍَ غطيُنٌ َىغًًَـ
 .(3)نطز ثاؾُنؿُيإ ؾاضَنُ يُ زظَيٌ ضُنساضَناٌْ ًَٖعاُْ، ئُو طُيؿتين

 سَؾساًَْىَْ يُّ ضَِويًُوَ، ُٖويًَط يُ ْائاضاٌَ ُٖوضٍ بُضَ بُضَ َزائُو ئُجناٌَ يُ
 زَظُضَنُيإ بؤ بُضيتاٌْ ئًساضٍَ طُضِاُْوٍَ غُضيُْىٍَ َُبُغيت بُ نؤيُ، ثًاواٌْ طُوضَ
 طُيؿتُٓ َاوَيُزا يُّ ثًاوَاقىآلٕ يُ زَغتُيُى بىو ئُوَ ثًَؿاْسا، خؤيإ ثانٌ ًْاظ

 خؤيإ ئاَازَيٌ تًايسا نؤبىوُْوَ،( ٖاٍ) يُطٍَُ( ؾُْسٍ َُال) ضِيَُٓىٌْ بُ ُٖويًَط، ؾاضٍ
 بَُُف زووثاتهطزَوَ، ؾاضَنُيإ بؤ بُضيتاٌْ ئًساضٍَ طُضِاُْوٍَ يُ ثًَؿىاظيهطزٕ بؤ

 طُوضَ بُغُض ئًساضيًُناًْـ ثؤغتُ و طُضِايُوَ نؤيُ بؤ بُضيتاٌْ ئًساضٍ تط جاضيَهٌ
 .(4)نطإ زابُف زَظُضَنُ ثًاواٌْ

 بُآلّ ،(5)نُزَظُضَ ؾُضَاْطَِواٍ نطايُ( بُط قازض) خؤؾٓاوَتًـ ْاوضٍُ بُ غُباضَت
 بُضثا خؤضإ ْاوضٍُ يُ بعووتُٓوَيُنٌ و بُضيتاٌْ ئًساضٍَ باضٍ شيَط ُْضىوَ( بُط غاَيح)

. نطز بؤضزووَإ غُخيت بُ طىْسَنُيإ بُضيتاٌْ جُْطًًُناٌْ ؾطِؤنُ بُوٖؤيُوَ نطز،
( بُط قازض) ضُنساضَناٌْ ٖاوناضٍ و ضاوغاغٌ بُ تىوْس ثًَهسازاٌْ زواٍ زواتط

 طىْسَنُ نُغًَهٌ ضُْس ثًَهسازاُْؾسا يُو طُضِاْسَوَو خؤضإ بؤ زَغُآلتًًإ ُنإبُضيتاًًْ
 .(6)نىشضإ

                                           
 .  69ز. عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...،ٍ  -  (1)

   . 158- 157، م م 2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز -  (2)

(3) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P214 .     

، 1ذاُويَعٍ، ؽ.ث. ب  ؛ طرآط 169، م 2زبٚور٘. ٓرٛ،َ.ْ،ز  بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُّ باضَيُوَ بطِواُْ:  - (4)
 . 78جَُاٍ ؾُحتىآل، ؽ.ث، ٍ ؛ 145ٍ

 . 170 – 169، ص2زبًًى. ٌٖ،ّ.ؽ، د - (5)

 .168ٓاؾٍ خ٘ضاُٛ، َ.ؽ، م ُطٌ خؤضإ بطِواُْ: بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت، بعووتُٓوَنٍُ غاَيح ب - (6)
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 زابىوٕ، ثؿًَىويٌ و ْائاضاًٌَ يُ ئُونات تا ضَِواْسظ و باتاؽ و ُٖضيط ْاوضُناٌْ زياضَ
 ُٖضيطو) ْاوضُناٌْ بُ غُباضَت. (1)زَضزَنُويَت غُضزََُ ئُو ضِؤشْاَُيُنٌ يُ وَى

 ُٖضوَٖا. (2)طُضِاْسَوَ زَظُضَنُ بؤ زَغُآلتًًإ ًَٖع ظَبطٍ بُ بُضيتاًًُْنإ يـ(باتاؽ
 ْاوضُنُ، يُ بىو ئايين خىيَٓسٌْ ططْطٌ بٓهُيُنٌ نُ ،(3)(َاوَضإ) طىْسٍ

 ُٖبىو، خؤٍ تايبُتٌ ضَِوؾًَهٌ ئُوا ضَِواْسظ، بُ بًَت تايبُت ئُوٍَ بُآلّ. (4)غىوتاْسيإ
 يُوٍَ تايبُتٌ ئًساضَيُنٌ بؤيُ بهُٕ، نؤْرتِؤَيٌ ُْياْتىاٌْ بُضيتاًًُْنإ يُبُضئُوٍَ

 .(5)زاَُظضا
 و بًين خؤٍ بُ تُواوٍ بىوُْوٍَ ئاغايٌ ُٖويًَطيـ ؾاضٍ ْاو ضَِوؾٌ زياضَ

 ًَٖعَناٌْ ؾُضٌَ ضِاطُيُْطاويَهٌ يُ. ناضَناًْإ غُض طُضِاُْوَ ؾاض ئًساضٍَ ؾُضَاْبُضاٌْ
 ًَٖىضبىوُْوٍَ ،بىوَبآلو 1920 ئُيًىيٌ ٍ(27) اضٍبُضو يُ نُ عًَطام، يُ بُضيتاًْا
 بُ ئُيًىٍ ٍ(5) يُ وضزٍ بُ سيهُفثًَؿ ضِؤشيَو ضُْس. (6)زووثاتهطزَوَ ُٖويًَطٍ ضَِوؾٌ
 يُ بُخؿطاوَو ؾاضَنُ ئًساضَنطزٌْ يُ نُ ئاطُزاضنطايُوَ،( ٖاٍ) بطوغهُيُى، ٖؤٍ

 1920 يُنٌَُ تؿطيين ٍ(2) ُي( َاضِؾاٍَ) زاْطاوَ،( َاضِؾاٍَ ًََحُض) ئُوزا ؾىيَين
( ٖاٍ) الزاٌْ. (7)ؾاضَنُ يُ بىو ئُضنُناٌْ وَضططتين بؤ ٖاتٍُٓ ئُو ُٖويًَط، طُيؿتُ
 زياضَ بُآلّ غُضنُوت، ئُضنُنُيسا يُ ضىْهُ بًَت، نطزٌْ خُّ نَُتُض ٖؤٍ بُ ثًَٓاضٌَ
 غًاغُتًَهٌ ضووزاواُْ ئُو زواٍ زَياْىيػت بُضيتاٌْ زَغُآلتساضاٌْ نُ بىو، ئُوَ يُبُض
 .زاْا ْىيًَإ نُغايُتٌ بؤيُ بهُٕ، ثُيطَِو ْىٍَ

                                           
 .1920اٙو٘ي  28(، 101اهعطاق "دطٙسٝ"، ع ) -( 1)

 .170، م 2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 2)

َاوَضإ بٓهُيُنٌ ططْطٌ ئايين بىو، يُ اليُٕ بَُٓاَياٍُ ذُيسَضيًاُنإ غُضثُضؾايت زَناطا. ياُّ       - (3)
، م م 2008، اضبٚرى، 2ًطاكرع ثقافٚرٞ ًػٌر٘ضٝ يف كطزغرتاْ،ط     : ز.عٌاز عبساهػالَ ضوٗ ،باضَيُوَ بطِواُْ

156 -159. 

 . 170، م 2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز - (4)

 .58ذَُُز ئَُني، ضَِواْسظ...، ٍ  امحس: بطِواُْبؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ئًساضٍَ ضَِواْسظ  -  (5)

 . 1920اٙو٘ي  28(، 101اهعطاق )دطٙسٝ (،ع ) -(  6)

 .170، م  2، َ.ؽ،ززبوٚ٘. ٓٛ -(  7)
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  ُْقًب) ،1920 يُنٌَُ تؿطيين ٍ(17) يُ بُجًَبًًًَََٗت، ُٖويًَط( ٖاٍ) يُوٍَ بُض
 طىْسٍ يُ يإ(ئاغا ضَِؾًس) َىغٌَ، غُضباظٍ ضَِتًًََهٌ يُطٍَُ َُٖاُْٖطٌ بُ( يًتًَسيٌ
 زَغتبُجٌَ زواتط يُويَـ ؾاضَنُ، يُ بُضيتاٌْ ٍغُضباظطُ بطزياُْ زَغتطرينطزو (1)تُضجإ
  َُٖيىيَػتًإ ؾًؤقٌ ٖؤٍ بُ بُضيتاًًُْنإ ثًَؿرت زياضَ. (2)نطز َىغًًَإ ضَِواٍُْ

 بؤيإ، بىو ئاؾىوب غُضضاوٍَ نُ ُْياضَ، ئُو و بهُٕ ناضَ ئُو ُْياْتىاًْىَ
 زَنطيَت، بؤ ئُوَيإ نُ َ،زَضنُوتىو بؤيإ ظياتط، ًَٖعٍ ٖاتين يُطٍَُ بُآلّ. زَغتطريبهُٕ

 .بهُٕ ئاظازٍ ُْتىأْ اليُْططاٌْ تا نطزووَ، َىغًًَإ ضَِواٍُْ ئُوَف يُبُض زياضَ
 بُضيتاٌْ ئًساضٍَ زَغُآلتًإ، ؾهؤٍ و ؾإ ثًَؿاْساٌْ َُبُغيت بُ ،زيهُ اليُنٌ يُ

 ُي غُضباظيًإ مناؾًَهٌ زا1920 غاَيٌ يُنٌَُ ناْىوٌْ و زووَّ تؿطيين َاْطٌ يُ
 تُم تُم و ونؤيُ و ؾُقآلوَ و باتاؽ ضىوُْ غُضباظيُ ًَٖعَ ئُو ثاؾإ ئُجناَسا،يُ ُٖويًَط

 . (3)ُٖويًَط ُوَْطُضِا زواتط و ثطزٍَ و
 تًَبًين ئاضازابىوٕ، يُ يُوَاوَيُزا نُ ضُنساضيًاٍُْ بعاظُ و ضِاثُضِئ بُو غُباضَت

 خؤيإ بَُيهى غُضتاغُضٍ، نىضزٍ هٌؾؤضِؾًَ ئاغيت بطُُْ ُْياْتىاًْىوَ اُْئُو زَنطيَت،
 غُضنطزَيُنٌ ُْبىوٌْ يُطٍَُ َفئُو ْىاْسووَ، ثططِثططِ ضُنساضٍ ضِاثُضِيين يُ ظياتط

 نطز ئاغاْرت بُضيتاٌْ زَغُآلتٌ ئُضنٌ َفئُو تؤنُُ، بُضْاَُيُنٌ ٖؤؾًاضو يُنططتىوٍ
 ئُو ُٖضوَٖا. (4)تزَنا بُوَ ئاَاشَ ًََصووْىوغإ يُ يُنٌَ ُٖضوَى ًَْىبطزًْإ، يُ بؤ

 ططتبىو، َُٖيًإ نُ زاواناضياٍُْ يُو ظؤضيَو و زياضبىوَ ثًَىَ ثُضضُنطزاضٍ ظياتط ضِاثُضِيٓاُْ
 و ثايُ ثًُو زَغتدػتين باظٍُْ يُ زواجاض نُ بىوٕ، بًٓاُْ نىضت و بُضتُغو زاواناضٍ

 .وًًَُٓبً خؤٍ ثًتاى و باد
 بُضيتاًًْإ زَغُآلتٌ زشايُتٌ ُواٍُْئ نُ بططئ، يُبُضضاو ئُوَف زَبًَت بًَطىَإ

 غُضزٌََ يُ جؤضَنإ يُ بُجؤضيَو ُٖبىو، عىمساًًْإ ثاؾداًََْهٌ إظؤضيُّٓ زَنطز،
                                           

 تُضجإ طىْسيَهُ زَنُويَتُ باؾىوضٍ ضؤشئاواٍ ُٖويًَط يُ زَؾيت ؾَُاَو. -  (1)

. بؤ ظاًْاضٍ غُباضَت بُ ضؤًُْتٌ بطزٌْ ضَِؾاًس ئاغاا باؤ َىغاٌَ     171، م  2زبوٚ٘. ٓٛ، َ.ؽ،ز -  (2)
 .130، 2ٍبطِواُْ: َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ...، ب

(3) - Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 5,1920, Administration Report Of 

The Arbil ..., P215 .     

 . 650غُعسٍ عىمسإ، ضِاثُضِيًُٓناٌْ نىضزغتاٌْ باؾىوض...، ٍ -  (4)
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 و عىمساٌْ زَغُآلتٌ ٖاتُٓوٍَ ناضيطُضٍ يُشيَط و ثًُوثايُبىوٕ خىزإ عىمساًًُْنإ
 ُْقًب، ثاؾاٍ آلعُبسو غُيس)  زياضتطًْإ نُ. (1)ؾاضَنُ يُ بىوٕ بُضيتاًْا زَضنطزٌْ

 نؤتايٌ ئُوٍَ زياضَ نُ بىوٕ،( ئاغا ضَؾًس و ثاؾا ئُمحُز زؤغطََُضٌ، ثاؾاٍ عُيٌ
 .زضابىو ثٌَ ثاؾايُتًإ ثًٍُ ُوًَعىمساًْ زَوَيُتٌ اليُٕ يُ ُٖضغًَهًإ ئُواًْرت ُْبًَت،
    
  
 

    
 
 
 
 
 

                                           
 .    70- 69ز. عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...،ٍ ٍ  -  (1)
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 يةكةم تةوةزي

  هةَلوَيطيت هةولَيس ضةبازةت داناني وةليك فةيطةَه
 

جُْطٌ جًٗااٌْ، ياُ ئاُجناٌَ زاْىغاتإ و َؿاتىَطٍِ       يُنَُني زواٍ نؤتايٌ ٖاتين
 -، )غًػاتٌَُ ئًٓتًاساب   1919ًَْىإ ٖاوثُمياْإ يُ نؤْططٍَ ئاؾيت ثاضيؼ يُ غااَيٌ  

بؤ ئُوٍَ ياُو ْاوضااٍُْ ناُ زَغاتًإ بُغاُضزا       ٔ ؾًَىاظ زاْطا،سيهُّبُ باؾ (1)َاْسات(
باُ ؾاًَىَيُنٌ    1920(ٍ ئاياضٍ غاَيٌ 3. يُّ ضىاضضًَىَيُزا يُ )(2)ططتبىو، ثًازٍَ بهُٕ

 ئاُو . جًَطاٍُ غاُضجنُ   (3)ؾُضٌَ غًػتٌَُ ئًٓتسابٌ بُضيتاٌْ بُغُض عًَطاقاسا غاُثًَٓطا  
 .  (4)يًُنإ ُْططتبىوًَو يُ ْاوضُ نىضزذهىوَُتغًػتَُُ ضِيَطٍُ يُ ثًَهًَٗٓاٌْ 

يُ عًَطاقسا، ئُوَبىو ناُ )ثًَطغاٌ    (5)يُنًَو يُ زَضٖاويؿتُناٌْ ؾؤضِؾٌ غاَيٌ بًػت
ٍ، ضِاغاجاضز باؤ   (1)نؤنؼ(ٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ عًَطام )عُبسويطَِمحإ ئُيٓاُقًب( 

                                           
(ٍ غُضؤى وَظيطاٌْ باؾىوضٍ Samnts) مسٓتؼ ُْضاٍَ جإ(يُ اليُٕ شَ Mandaبريؤنٍُ ئًٓتًساب  ) - (1)

ئُؾُضيكًا خطايُضِوو، بؤ ضاضَغُضنطزٌْ ْانؤنًًُنإ و بُضشَوَْسٍ وآلتاٌْ ٖاوثُمياْإ ، تىيَصَضاًْـ يُ باضٍَ 
  -1921ضدا١ سػني اشبطراب، اهعرطاق برني    ثًَٓاغٍُ ئًٓتًساب بؤضىوٌْ جًاواظيإ ُٖيُ، يُّ باضَيُوَ بطِواُْ: 

/ زضاغٞ يف تط٘ض اهعالقات اهعطاقٚٞ اهربٙطاُٚٞ ٗاثطٓا يف تط٘ضاهعطاق اهػٚاغٛ ًرع زضاغرٞ اهرطاٜ اهعراَ     1928
(ٍ طُالَيُْاَاٍُ نؤََُياٍُ طاُالٕ    22. غُباضَت بُو غًػتَُُ يُ َازَ)19، م 1977، بػساز، 2اهعطاق، ط

، خؤؾطىظَضاٌْ و ثًَؿهُوتًٓإ بُثريؤظياُوَ  ٖاتىوَ: ئُو طُالٍُْ نُ ْاتىأْ بُتًُْا ناضوباضٍ خؤيإ بُضِيَىَببُٕ
 .2، م 1946، بػساز، 1. صبٚس خسٗضٜ، ُعاَ اسبلٍ يف اهعطاق، طزَغجًَطزضيَتُ جًٗاٌْ ثًَؿهُوتىو

خوٚى ًكطفٟ عجٌاْ االتطٗؾٛ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ)اهعطاق( يف غِ٘ات االستالي ٗ االُتساب اهربٙطاُٚني  -( 2)
 .53، م 2005، كوٚٞ االزاب/داًعٞ زٓ٘ن، ، ضغاهٞ ًادػتري1932 – 1918

(3)-Feors Antonuis, the Arab Awaking, the story of the Arab National Movment , 

(London – 1945), P 306.   

(4)  - F.O.(371,5069), Office of the civil commissioner, Baghdad, 8the, October 

1920. 

  ي.ْ. ك٘تو٘ ، َ.ؽ. وٖؤناض و زَضئُجناَُناٌْ بطِواُْ: يُ باضٍَ ؾؤضِؾٌ بًػت  - (5)
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 1920( تؿاطيين يُناٌَُ   25ًَهٌ ناتٌ يُشيَط غُضوَضٍ بُضيتاًْا ياُ ) ذهىوَُتئُوٍَ 
ُ وَى ضِاثؤضتُ ناضطًَطِيًُناٌْ باُضيتاٌْ  ذهىوَُت ئُو. يُطٍَُ زاَُظضاْسٌْ (2)ثًَو بًًََٗٓت

مبًَٓتاُوَ و   ناُضنىوى بُ زياضٍ زَخُٕ، ُٖويًَط بُ تىوْاسٍ ضَِتًهاطزَوَ وَى بُؾاًَو ياُ     
 .(3)يُطَُيسا بهطيَت غاتىغُوزايًهطزِْسا نُضنىونيُضىاضضًَىٍَ يًىاٍ 

ٌ بُضيتاٌْ َُٖيىيَػيت خؤٍ غُباضَت بُ ْاوضُ ذهىوَُتسا زواتط يُبُيآْاَُيُن
نىضزيًُنإ ضِووْهطزَوَ؛ غُباضَت بُ ُٖويًَط ئاَاشَيسا، نُ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ 
بطِياضيسا ئُؾػُضاٌْ بُضيتاٌْ بُضِيَىَبطزٌْ ُٖويًَط و نؤيُ و ضَِواْسظ يُ ئُغتؤ بططٕ، 

. يُ (4)ْاوضُنإ بهطيَت زاًْؿتىواٌْضَِضاوٍ  ذهىوَُتُٖضوَٖا يُ زاْاٌْ ؾُضَاْبُضاٌْ 
.  ظياز يَُُف يُغُضَتازا بُثًٌَ (5)اليُٕ خؤيُوَ ُٖويًَط ثًَؿىاظٍ يُّ بُيآْاَُيُ نطز

زؤنًؤًََٓتًَهٌ بُضيتاٌْ ُٖويًَط غُضثؿو نطابىو يُوٍَ نُ يُطٍَُ زَوَيُتٌ باؾىوضٍ 
. ُٖض يُّ ضىاضضًَىَيُزا بُثًٌَ (6)عًَطامنىضزغتإ زَبًَت، ياخىز زَضتُ ثاٍَ زَوَيُتٌ 

( غُضؤى ٖؤظٍ باؾىوضٍ نىضزغتاٌْ نُ بُؾًَهًإ 62زؤنًؤًََٓتًَهٌ بُضيتاٌْ، )
زا 1920نُغايُتٌ و غُضؤى ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط بىوٕ، يُ َاْطٌ  ذىظيطاٌْ غاَيٌ 

 يازاؾتًَهًإ ئاضاغتٍُ اليٌُْ بُضيتاٌْ نطزووَا تًايسا زاوايإ نطزووَ يُ باؾىوضٍ
                                                                                                   

ٍ تاُممىظٍ  7ْاوٍ عُبسويطَِمحإ نىضٍِ عُيٌ نىضٍِ غُملإ ُْوٍَ ؾاًَذ عُباسويكازض طُيالًًْاُ، ياُ      - (1)
يُ ؾاضٍ بُغسا يُ زايو بىوَ، ؾاضَظايُنٌ باؾٌ يُ ظاْػتُ ؾُضعًًُناٌْ ئايين ئًػالّ ٖاُبىو، باؤ    1845

 1898ٌَ زازطاٍ تًَُع و ئُْساٌَ ئُجنىٌَُْ ئًاساضٍ يًاىاٍ بُغاسا باىو، ياُ ذاىظَيطاٌْ       َاوَيُى ئُْسا
يُناُّ ذهىَاُتٌ    1920ياُ تؿاطيين يُناٌَُ    وَضطاطت،   (ُقابرٞ االؾرطا   )ثؤغيت ُْقًيب ثًاوَااقىآلٕ  

سٙح، ًري بكطٜ، اعالَ اهػٚاغرٞ يف اهعرطاق اسبر   َطزووَ.  1927ًْؿتًُاٌْ عًَطاقٌ ثًَهًَٗٓاوَ، يُ ذىظيطاٌْ 
 .73 – 63، م م 2005، زاض اسبلٌٞ هِسْ، 1ز

 .53، م 1953، بػساز، 1ظكٛ قاحل، ًقسًٕ يف زضاغٞ اهعطاق املعاقط،ط -( 2)

 .298، م 1935،قٚسا، 1عبساهطظاق اسبػين، اهعطاق يف زٗضٜ االستالي ٗ االُتساب، ز -( 3)

َُناٌْ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بطيتاًْازا، ثًَؿُنٌ غُملإ عُيٌ) وَضطًَطِإ(، نىضزغتاٌْ عًَطام يُ بَُيطُْا - (4)
ز. ساًرس ضبٌر٘ز عٚػرٟ، اهقهرٚٞ      ؛12 -11، ٍ ٍ 2005، غاًًَُاٌْ،  1و ثًَساضىوُْوٍَ: غاسيل غااَيح، ب  

 . 62، م 2005، اهقآطٝ، 2004 – 1914اهلطزٙٞ يف اهعطاق ًّ االستالي اهربٙطاُٛ اىل اهػعٗ االًطٙلٛ 

 .73؛ ز. ساًس ضبٌ٘ز ، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف ...، م299يف زٗضٜ... ، م  عبساهطظاق اسبػين، اهعطاق -( 5)

(6) - F.O, 371/5068.Kurdistan, India Office Recommendations,20 December1919. 
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نىضزغتإ زَوَيُتًَو يُ شيَط ضاوزيَطٍ بُضيتاًْا بؤ نىضز زامبُظضيَت و ضِيَهدػتين ناضَناٌْ 
يُغُض بَُٓاٍ ياغاو زَغتىض بًَت، يُشيَط ضَِظاَُْسٍ بُضيتاًْازا ططَْيت ثاضاغنت و 

 . (1)َاُْوٍَ ُٖبًَت
عًَطام ضِووٍ  زواٍ ئُوٍَ ضِؤش يُ زواٍ ضِؤش خُضجٌ و تًَطىوٌْ َاززٍ بُضيتاًًُْنإ يُ

يُ ظيازبىوٕ بىو، غُضباضٍ بُضظبىوُْوٍَ زَْطٌ ْاضَِظايٌ يُ ْاوخؤٍ بُضيتاًْا غُباضَت بُ 
ئاضاغتُنطزٌْ غًاغُتُناٌْ. بُضيتاًًُْنإ برييإ يُ زاَُظضاْسٌْ ضِشيَُاٌ ثاؾاايُتٌ ياُ    

ابىو، نُ يُ . يُطٍَُ ئُوَؾسا بريؤنٍُ ثًازَنطزٌْ ضِشيٌَُ نؤَاضٍ يُ ئاضاز(2)عًَطام نطزَوَ
اليُٕ )جؤٕ ؾًًيب( ضِاويَصناضٍ وَظاضَتٌ ْاوَخؤٍ عًَطام باْطُؾٍُ بؤ زَنطا، باُآلّ زواتاط   

 .(3)بريؤنُيُ نىضتٌ ًَٖٓاو وَالْطا ئُو
، (4)بُغارتا  1921(ٍ َااْطٌ ئااظاضٍ غااَيٌ     30تا 12يُ نؤْططٍَ قاٖريَ، نُ يُ )

ٌ  ُوَضٍتا تاوتىيَهطزٌْ ثطغٌ ئايٓاسٍَ عًَاطام و َُيُغاٍُ ناىضز      باغاااُنإ   غاُضَنً
. يااُ ئُجناَااسا ثًااازَنطزٌْ غًػااتٌَُ ثاؾااايُتٌ يااُناليٌ نطايااُوَ و      (5)بااااىوٕ
يُغاُض   عًَاطام ٔ نُؽ زاْطا، بؤ ئُوٍَ تااجٌ ثاؾاايُتٌ   زيهُّيـ بُ ؾًاو(6))ؾُيػٍَُ(

 . (1)ثؤغتُ زياضٍ نطابىوٕ ئُوبٓطيَت، يُ ناتًَهسا ثًَؿرت ْاوٍ ضُْس نُغًَهٌ تط بؤ 
                                           

(1) -F.O, 371-5069, Civil Commissioner, Baghdad,  3rd July 1920. 

 .74،م 1988، بريٗت، 2االغتقالي(، ط كاظٍ ٓاؾٍ ُعٌٞ، املوم فٚكى االٗي) االُلوٚع ٗ -( 2)

،م م 1989، امل٘قرى،  1ز. أبطآٍٚ خوٚى أمحس ٗ دعفط عبراؽ محٚرسٜ، تراضٙذ اهعرطاق املعاقرط،ط      -( 3)
29- 30. 

ز.عجٌراْ عورٛ، زضاغرات يف اسبطكرٞ اهل٘ضزٙرٕ      بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غاُباضَت ناؤْططٍَ قااٖريَ بطِواْاُ:      - (4)
؛ غررطٖٗ اغررعس،  385-375، م م 2003ٚررٕ ٗثا٢قٚررٞ، اضبٚررى،   / زضاغررٕ تاضخي1946 -1833املعاقررطٖ 

 .151ك٘ضزغتاْ ًّ بساٙٞ...، م 

 .151غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ًّ بساٙٞ...، م -( 5)

ياُ زاياو باىوَ، باُٖؤٍ      1883ٍ ئايااضٍ  20ؾُيػٍَُ نىضٍِ ذىغًَٔ يُ ؾاضٍ تائًـ يُ ذًحاظ، يُ  - (6)
َاٌَ، خًَعاُْنُيإ ضَواٍُْ ئُغتُْبؤٍَ نطإ، يُوٍَ زَضًَتُ  نًَؿُيُنٌ ًَْىإ باونٌ يُطٍَُ "ؾُضيـ عىٕ"ٍ

بُض خىيَٓسٕ و ظاْػت و ظاًْاضٍ وَضططت، جطُ يُ عُضَبٌ ظَاُْناٌْ تىضنٌ و ؾُضَِْػٌ و زواتاط ئًٓطًًاعٍ   
زَبًَتُ َُيًهٌ غاىضيا،   1918ظاًْىوَ، زواتط زَبًَتُ يُنًَو يُ ُْياضاٌْ زَغُآلتٌ عىمساًًُْنإ، يُ غاَيٌ 

 50يُ تَُاٌُْ   1933زَبًَتُ َُيًهٌ عًَطام، يُ غاَيٌ  1921زواتط ؾُضَِْػًُنإ وَزَضٍ زًََْٔ، يُ غاَيٌ 
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وَبىو بُ َُبُغايت ئاَازَنااضٍ باؤ زاْاٌْ)ؾُيػاٍَُ( وَى َاُيًهٌ عًَاطام،       ئًرت ئُ
. باؤ ئاُوَف ناضَناُ    (2)بُضيتاًًُْنإ زَغتًإ باُ ثُخؿاهطزٌْ ثطِوثاطُْاسَناًْإ ناطز    
ٌ نااتٌ ناطز،   ذهىوَاُت َؤضنًَهٌ ياغايٌ وَضبططيَت، ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ زاواٍ يُ 

 1921ٍ غاَيٌ تَُىظ(ٍ 15ُٖواَيُ يُ ) ئُوبهات.  ظًََُٓغاظٍ بؤ ئُجناَساٌْ ضِاثطغًُى
 .(4)ضِاثطغًًُف ضُْس يًَصُْيُى ثًَهٗات ئُوو بؤ ضِاثُضِاْسٌْ (3)يُ ضِؤشْاَُنإ بآلونطايُوَ

َُبُغتُ زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ نُوتُٓ خؤيإ، ئُوٍَ تايباُت بًَات باُ     ئُوُٖضبؤ 
ٍ (5)ًَين ثُيىَْاسٍ باُ )نااثنت اليأ(    ُٖويًَط، بُضزَواّ بُ تاُيًططاف باُ ؾاًَىَيُنٌ ْٗا    

ٌ ُٖويًَط زَنطا، بؤ ئُوٍَ ُٖوَيُناٌْ خؤٍ بؤ ضِاظيًهطزٌْ  غًاغًٌئُؾػُضٍ   زاًْؿاتىواْ

                                                                                                   
ضبٌرس ًعفرط االزٌٓرٛ، املورم فٚكرى االٗي / زضاغرات ٗ       غاَيٌ َطز. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ْاوبطاو بطِواُْ: 

ي ًكرطفٟ ًرطٗاْ، ًور٘ن اهعطاق)فٚكرى     ؛ مجرا 12، م 1991ثا٢قٚٞ يف سٚاتٕ  اهػٚاغرٚٞ ٗ مماترٕ، بػرساز،    
 .15فٚكى اهجاُٛ(، بريٗت، ز.ت، م –غاظٜ  _االٗي

ٔ ئُواٍُْ بؤ ئُّ ثؤغاتُ زيااضٍ نطاباىوٕ ) عُباسويطَِمحإ ئُيٓاُقًب، تاَياب ئاُيٓكًب،        زيهُّزياض - (1)
خوٚررى عُبااسودازٍ ئُيعىَااُضٍ( نااُ عًَطاقااٌ بااىوٕ، ٖااُضوَٖا يُطااٍَُ ضااُْس نُغاااًَْهٌ ْاااعًَطاقٌ.     

 .72كطفٟ،َ.ؽ،مً

عبساهطظاق اسبػين، اسساخ عاقطتٔا )صبٌ٘عٞ حب٘خ تاضخيٕٚ السساخ عاقطت بعهٔا ٗاغٌٔت يف بعض  - (2)
؛ عرراًط غرروطاْ قررازض ًكررطفٟ   61 – 60،،م م 1992االخررط فٔررٟ ةجابررٞ ًررصكطات ُررازضٝ(، بػررساز،   

ٞ ًادػرتري، كوٚرٞ اهرتبٚرٕ،    / زضاغٕ تاضخيٕٚ غٚاغٕٚ، ضغاه1939 – 1920االغشاقٛ، اهعطاق ٗ عكبٞ االًٍ 
 . 16،م 2000داًعٞ امل٘قى، 

 .1921مت٘ظ  15اهعطاق "دطٙسٝ،  -( 3)

، 1988، زاض اهؿؤْ اهجقافٚٞ اهعاًٞ، بػرساز،  1، ز7عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ اه٘ظاضات اهعطاقٚٞ، ط، -( 4)
 .58م

طيُْسا يُزايو بىوَ، ياُ غااَيٌ   ( يُ بَُٓاَيُيُنٌ ئايًٌٓ غهؤتالْسٍ يُ ئ1977ًَ-1892واالؽ الئ) - (5)
 1918ئَُُضيهٌ، ياُ غااَيٌ    -بُضِيَىَبُضٍ يكًَهٌ نؤَجاًْاٍ تىوتين بُضيتاٌْ بىوَتًُٖٓس  ضىوَتُ 1912

ْاوبطاو ئُؾػُضٍ غًاغاٌ باُضيتاٌْ    1926ؾاٍَ، تا غاَيٌ اثنت ٖاٍ و َاضضَِواٍُْ ًَػؤثؤتاًَانطا، يُزواٍ ن
خاُْْؿني نطا. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط ياُ   1949يُ عًَطام َايُوَ و يُ غاَيٌ  1944بىو يُؾاضٍ ُٖويًَط، تا غاَيٌ 

   باضٍَ ناضو ضاالنًًُناٌْ ْاوبطاو بطِواُْ، ناثنت الئ.ؽ.ث.
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ٕ    بُضشَوَْسيٌُٖويًَط خباتُطُضِ، تا زَْط بؤ  . باُ ْىوغاطاويَهٌ   (1))َاُيًو ؾًػاٍَُ( باسَ
ٌ ؾُضًَـ ُٖويًَط وَى يُنُ ئًساضيًُناٌْ تط ياُ اليإُ    باؤ   عًَاطام وَظيطاْاٌ   ئُجنىوَاُْ

 ئاُو : ". )ناثنت الئ( يُّ باضَيُوَ زََياٌَ (2)ططتُٓبُضٍ ئاَازَ باؾًًُنإ ئاطُزاض نطايُوَ
ُٖويًَط ناىضز باىوٕ و    زاًْؿتىواٌْثطغُ بؤ ئُو ناضيَهٌ ظؤض ططإ بىو، ضىْهُ ظؤضيٍُٓ 

 .(3)بايُخٌ ئُوتؤيإ بُ َرييَهٌ عُضَب ُْزَزا"
 يَطٍُ ؾؤضًََهٌ يُّ ؾًَىَيُ زَْط يُغُض ضِاثطغًُنُ بسَٕ:زَبىايُ يُ ضِ زاًْؿتىوإ   

ُ طُضَِنٌ ... يُ  زاًْؿتىواٌْ"ئًَُُ نُ يُخىاضَوَ َؤضَإ نطزووَ،  ٍ... ياُ  ْاذًًا
وَظيطامنإ ثٌَ طُيُْطا، نُ يُغُضَوَ ْىوغطاوَ،  ئُجنىوٌَُْقُظاٍ... يُ يًىاٍ ... بطِياضٍ 

 .(4)يط نطا"ئُوُْسٍ ... بٌَ َىعاضيع َىبايُعٍُ غُضجنُإ يًَسا ئُجناٌَ ضَِظاَ ظؤضيُّٓ
بُض يُ بُضِيَىَضىوٌْ ضِاثطغًًُنُ )ناثنت الئ( تُواوٍ ثًاو َااقىآلٌْ ؾااضٍ ٖاُويًَطٍ    
نؤنطزَوَ و زاواٍ يًَهطزٕ ئًُعا بؤ )ؾًػٍَُ( نؤبهُُْوَ و ثاغاوٍ ئاُوٍَ ًَٖٓاياُوَ، ناُ    

ُ ئااُوْاااوبطاو  غاااَيُناٌْ جااُْط ٖاوناااضٍ   يطيَهٌ عُضَبااُو ْااُوٍَ ثًَػَُبااُضَ و ياا
 ظؤضيٓااُّبُضيتاًًْااُناٌْ يااُ زشٍ تىضنااُنإ نااطزووَ. بااُآلّ ئااُوٍَ تًَبااًين زَنطيَاات 

. (5)ثًاوَاقىآلٌْ ُٖويًَط يُ زشٍ زاْاٌْ )ؾًػٍَُ( بىوٕ و زاواٍ نُغًَهٌ زيهُيإ زَناطز 
(ٍ غُضؤى بُآلّ )الئ( ثًَساططٍ يُغُض ئُوَ نطزؤتُوَ؛ نُ )ؾُيػٍَُ( ناْسيسٍ )يىيس جؤضد

وَظيطاٌْ بُضيتاًْاياُ و ئُطاُض ضَِظاَُْاسٍ يُغاُض وَضْاُطرييَت، ئاُوا باُزووض ْاظاْطَيات         
زَغتُيُنٌ غُضباظٍ ضَِواٍُْ ؾااض بهاات. زواٍ َؿاتىَطِيَهٌ ظؤض )اليأ( نؤتاايٌ باُ       

                                           
 .81ٓر.ؽ، ي  -( 1)

املطكع اه٘طين سبفغ اه٘ثا٢ق، ًوفات اهبالط املولٛ، ًوفٞ عرطا٢ض ٗ كترب خاقرٞ ًقسًرٕ اىل سهرطٝ       -( 2)
 (، بػساز.199، ٗضقٕ ضقٍ )11ي، ضقٍ ن/دالي املوم فٚكى االٗ

 . 81ناثنت الئ،  نىضز عُضَب...، ٍ  -  (3)

؛ 190، ٍ 2003، غًًَُاٌْ، 2عُيٌ خايس ذًَُس)نانُ َُّ بؤتاٌْ(، يُ زووتىيٌَ يازاؾيت ؾاضزا، ض - (4)
، 1923- 1915ز. غعس بؿري، ًّ اهتدطٚط اىل اهتذع٢ٞ/ غٚاغٞ بطٙطاُٚا اهععٌٟ دباٖ ًػرتقبى كطزغرتاْ   

 .293،م 2007اهػوٌٚاُٚٞ ، 

 بتآلم الين باسي ئتو كتستي نتكردووة. - (5)



  136 

زاًْؿتُناٌْ خؤٍ يُطٍَُ ثًاو َاقىآلٌْ ٖاُويًَط ًَٖٓاا، زيااضَ زَضئاُجناٌَ ئاُوتؤٍ ياٌَ       
 .(1)تبُزَغت ُْٖا

ُٖض يُ ضىاضضًَىٍَ ُٖوَيُناٌْ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ بؤ ضِاظيهطزٕ و ياُ ْعيهاُوَ ئاطاازاض    
، بُضيتاًًْاُنإ ياُ بُغاساوَ ؾااْسيَهٌ باآلياإ ضَِواْاٍُ       زاًْؿتىوإبىوٕ يُ َُٖيىيَػيت 

ؾاضَنُ نطز، نُ ثًَهٗاتبىوٕ يُ )نؤيؤًٌَْ نًٓٗإ نؤضْىايًؼ(، نُ زواتط ؾىيَين  )ؾًًيب( 
و )نؤيؤًٌَْ ثٌ. جؤيػٌ( نُ يُنًَو باىو   عًَطاموَ، وَى ضِاويَصناضٍ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ ططتُ

ؾاْسَ يُ زواٍ ٖاتًٓإ بؤ ُٖويًَطو ئُجناَساٌْ زيساض  ئُويُ زاَُظضيَُٓضاٌْ غىثاٍ عًَطام. 
بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ، بؤياإ زَضناُوت،    غًاغًٌو نؤبىوُْوَ بُ تايبُتٌ يُطٍَُ ئُؾػُضٍ 

ٖاُويًَط باُ )باَُيٌَ( باؤ )َاُيًو ؾُيػاٍَُ(        زاًْؿتىواٌْئاغاٌْ ْاتىأْ زَْطٌ نُ وا بُ 
َُٖيىيَػاتُ   ئاُو ، بؤياُ َىتُغاُضِيـ و  ناضبُزَغاتاٌْ باُضيتاٌْ زشٍ     (2)َػؤطُض بهُٕ

 .(3)وَغتإ و ُٖوَيًاْسا ُْياضَناًْإ بُ ُٖضَِؾُ ياخىز زَّ ؾريئ نطزٕ خُؾُ بهُٕ
ّ ىوٌْ ضِاثطغًُنُ، بُ جؤضيَو بىو، ناُ  ؾاياٌْ باغُ ؾًَىاظٍ بُضِيَىَض غاُضؤى   ظؤضيٓاُ

ٖؤظو ثًاو َاقىآلٕ يُ ؾىيًََٓهٌ زياضيهطاو نؤزَنطاُْوَ يُطٍَُ بُؾًَو يُ خَُيهٌ طُضَِى و 
طىْسَنإ، زواٍ خىيَٓسُْوٍَ ضُْس ئايُتًَو يُ قىضئاٌْ ثريؤظ و وتاضيَو ثًَؿاهُف زَناطا،   

)ؾُيػٍَُ( بسَٕ. زواتاط   بُضشَوَْسيٌٍَ زَْط يُ زَزضا بؤ ئُو زاًْؿتىوإنُ تًايسا ٖاٌْ 
وَظيطإ زَخىيَٓطايُوَ. يُ ثاؾإ بُ ؾًَىَيُنٌ ظاضَنٌ ثطغاًاضيإ ياٌَ    ئُجنىوٌَُْبطِياضٍ 

زَنطا، نُ ئاخؤ ضِاظئ ياخىز ْاا، ياُ ُْٖاسيَو ْاوضاُ تاًُْا زَغات بُضظزَنطاياُوَ وَى        
، ُٖض يًىاياُى َىتُغاُضِيؿٌ خاؤٍ    ثًَؿاْساٌْ ضَظاَُْسٍ. يُ زواٍ تُواوبىٌْ ثطؤغُنُف

يُطٍَُ شَاضَيُى ثًاوَاقىآلٕ و غُضؤى ٖؤظَناٌْ ؾااض غاُضزاٌْ )ؾُيػاٍَُ(يإ زَناطز و     
. ياُو ضِاثطغاًُزا زَباىو بُؾاساضبىوإ     (4)َُظبُتُنُيإ ضِازَغيت وَظاضَتٌ ْااوخؤ زَناطز  

                                           
 . 81ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  - (1)

 .82ه.ؽ، ٍ  - (2)

 .274، 5ٍضِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت، ب  - (3)

ضبٌس ًعفط االزٌٓرٛ، اجملوػرٛ اهتأغٚػرٛ اهعطاقرٛ/ زضاغرٞ ٗثا٢قٚرٞ يف اهتراضٙذ اهػٚاغرٛ ملقرسًات ٗ           - (4)
 .155م  1989، بػساز، 1، ز2دابات ًِٗاقؿات اٗ ًؤغػٞ تؿطٙعٚٞ يف اهعطاق، ،طاُت
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تُ َُيًهٌ عًَاطام   وَآلٌَ ئُو ثطغًاضَ بسَُْوَ، نُ بطييت بىو يُ:"ئايا ضِاظٍ ؾُيػٍَُ ببًَ
 .(1)وَآلٌَ يُنُّ: الّ ثُغُْس ًًُْ، وَآلٌَ زووَّ: الّ ثُغُْسَ

غُباضَت بُ زَْطساٌْ ُٖويًَط، نُ ئُو نات يًىاياُنٌ الوَناٌ باىو غاُض باُ يًاىاٍ        
زاْاٌْ )َاُيًو ؾُيػاٍَُ(    بُضشَوَْسيٌُنٍُ ضِاظٍ نطإ زَْط بؤ زاًْؿتىواْ، (2)نُضنىوى

ٍَ( زا. نُضاٌ        . بُآلّ يُطٍَُ (3)بسَٕ ًَط زَْطًاإ باؤ )َاُيًو ؾًػاُ ئُوٍَ خاَُيهٌ ٖاُوي
ٌ ٍ ئُؾػاُضٍ  (4)زَتىاًْني بًًَنَي زَْطساُْنُ زَغتهطزٍ )الئ( باُضيتاٌْ باىو ياُ     غًاغاً
ّ ؾاضَنُ،  تُْاُْت ْاوبطاو ْايؿاضيَتُوَ، نُ  ناضَنااٌْ ياُ ٖاُويًَط باُ ؾطِوؾًَاٌ       ظؤضيٓاُ

ُيًو ؾُيػاٍَُ(ٍ بُغاُضياْسا غاُثًَٓطا. تُْاْاُت     بُضِيَهطز و بُبٌَ ئاضَظووٍ خَُيهُنُ )َ
. غاُضَضِاٍ ئاُوَف   (5)زََيٌَ َُٖيبصاضزٕ ثًَؿاىَختُ نطاباىو و ٖاَُىو ؾاتًَو تاُواو بباىو      

اُْ ئُوُٖويًَط َُضجٌ تايبُت بُخؤيإ ُٖبىو  بؤ زَْطسإ بُ )ؾُيػٍَُ(، نُ  زاًْؿتىواٌْ
 بىوٕ:

 م.بُضزَواّ بىوٌْ ئًٓتسابٌ بُضيتاٌْ يُغُض عًَطا -1
و زاَااُظضاوَ  زازطااُزآْااإ بااُ ضَِمسًًااُتٌ ظَاااٌْ نااىضزٍ يااُ قىتاخباْااُ و    -2

 ناضطًَطِيًُنإ.

 زَغتُبُضنطزٌْ َايف نىضز يُ عًَطاقسا. -3

                                           
، 1992، اهقآطٝ،1991ساًس ضبٌ٘ز عٚػٟ،املؿلوٞ اهلطزٙٞ يف اهؿطق االٗغط ًِص بساٙتٔا ستٟ غِٞ  - (1)

 .82م

طزَ ، زاض غر 1/ زضاغرٕ تاضخيٚرٕ غٚاغرٕٚ،ط    1939- 1926ز. غطٖٗ اغعس قابط، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚرٞ   -( 2)
 .23، م 2006هوطباعٞ ٗ اهِؿط، اهػوٌٚإُٚ، 

؛ضبػّ ضبٌرس املتر٘هٛ، كرطز    63عبساهطظاق اسبػين، اسساخ عاقطتٔا ، م ؛ 82ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ   - (3)
؛ 261، م 2001، برريٗت،  1958ستٟ غرق٘ط املولٚرٕ يف اهعرطاق     1914اهعطاق ًِص اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل 
 .213، ٍ 2004ّ و ْاغًؤْايًعٌَ نىضزٍ، غًًَُاٌْ ، جُعؿُض عُيٌ ضغىٍ، ْاغًؤْايًع

 .116ز.عىمسإ عُيٌ ْاوٍ بُ ناثنت يًؤٕ بطزووَ. ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى...، ٍ  - (4)

 . 83بطِواُْ: نىضز عُضَب بُضيتاًًُْنإ...، ؽ.ث، ٍ  - (5)
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يُناتٌَ نُ بانىوضٍ نىضزغتإ بىوَ زَوَياُتٌ غاُضبُخؤ، ناىضزٍ باؾاىوض َاايف       -4
ُض يُ زاٖاتىو ئُوَيإ ُٖبًَت بطُٓ ثاٍَ ئُو زَوَيُتٍُ نُ بُ ثًٌَ ثُميآْاٍَُ غًع

 . (1)زازََُظضٍَ

بُ ضِووٌْ ئاَاشَياْسابىو، نُ ئُطُض  بىوَيُو يازاؾتٍُ نُ خَُيهٌ ُٖويًَط بُضظيإ نطز
(ٍ ثُميآْاٍَُ غًعُض زَضُٓثاٍَ زَوَيُتُ 64ضَوؾُنُ طؤضِا، ئُوا بُثًٌَ َازٍَ )

ف ناضيطُضٍ َئُوزاواناضياُْ ُْٖاتُٓ بىاضٍ جًَبُجًَهطزٕ،  ئُو. بُآلّ (2)نىضزيًُنُ
طُوضٍَ يُغُض وياليُتٌ َىغٌَ و يُّ ضىاضضًَىَيُزا ُٖويًَطيـ ُٖبىو  نُ بىوَ ٖؤٍ 

 .(3)ُوَ بًهًَٓطئَعًَطاقئُوٍَ ئُو ْاوضاُْ بُ ظؤضٍ بُ 
بُ ظؤضيٓاٍُ زَْطاٌ ئُْساَاُناٌْ     نُضنىوىيًىاٍ  ئُجنىوٌََُْزا ئُوٖاونات يُطٍَُ 
. ؾااضٍ غاًًَُاًْـ ياُ بُٓضَِتاسا ضَِتًهاطزَوَ      (4)ثؤغتُ ضَِتهاطزَوَ  ئُو)ؾُيػٍَُ(يإ بؤ 

،يُ ناتًَهسا (5)يُّ ضِاثطغًُ بهات، يُبُض ئُوٍَ زاواٍ ئًساضٍَ غُضبُخؤٍ زَنطز بُؾساضيِ
و غااًًَُاٌْ يااُ  نااُضنىوى زاًْؿااتىواٌْ، نااُ ئُطااُض بااىوَبُضيتاًًْااُنإ  ضِووًْااإ نطز

ٌ ذهىوَاُت ٍ باظٍُْ زَغُآلتٌ ضاثطغًًُنُ بُؾساض ُْبىوٕ، ئُوا ئاظازٕ و زَنُوُْ زَضَوَ

                                           
(1) - F.o, 371/ 6397, Intelligence Report Iraq ،Nov 1923 . 

(2)  - British Colonial Officer ,Special Report by his Majestys Government in the 

United  Kigdom of Great Britain and Northen Ireland, to the Councll of the League 

Nations the Progress of Iraq During the Period 1920 – 1931, London, P254;  

ٚكى االٗي ًّ املػأهٞ اهلطزٙٞ يف اهعطاق، حبح نٌّ ًؤهف: بِرا١ اهسٗهرٞ   ، ً٘قف املوم فامحسز. كٌاي ًعٔط 
، ًِؿ٘ضات داًعٞ اي بٚت، االضزْ، 1933-  1918اهعطبٚٞ اسبسٙجٞ/ دبطبٞ فٚكى بّ سػني يف غ٘ضٙٞ ٗاهعطاق 

  .544، م 1999

 .57، م 2004هٚ٘ضا ه٘كٚتع، اهعطاق ٗاهبشح عّ اهل٘ٙٞ اه٘طِٚٞ، ت: زهؿاز ًرياُٛ، اضبٚى،  -( 3)

 -باُضيتاًْا  -زيبًؤَاغاًُتٌ عًَاطام   يُباضٍَنًَؿٍُ وياليُتٌ َىغٌَ/ يًَهؤَيًُٓوَيُى فانى سػني،  - (4)
 .   32، ٍ 2007، نُضنىوى،  2ؾانُيٌ، ض ذلَُُزتىضنًا و ضاٍ طؿيت، و:

اهفتاح ؛ ز.غامن ضبٌس اسبفر٘ ٗ عبرس  3، ٍ 1921ٍ 19(، غاَيٌ زووٌََ، 56ثًَؿهُوتٔ"ضؤشْاَُ"، ش) -  (5)
 ؛19، م2005، زٓ٘ن، 1958 – 1921اهب٘تاُٛ، اهل٘ضز ٗاالسساخ اه٘طِٚٞ يف اهعطاق خالي اهعٔس املولٛ 

 .114، ٍ 2004ْازض ئًٓتػاض، ئًتٓؤ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ، و: عُتا قُضَزاغٌ، غًًَُاٌْ، 
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. ؾاياٌْ باغُ يُ ضَِواْسظيـ زَْاط وَضْاُطريا، ضاىْهُ ئاُو ناات ياُ زَضَوٍَ       (1)عًَطام
. قُظاو ْاذًًُناٌْ ْاوضٍُ بازيٓاٌْ غُض باُ يًاىاٍ   (2)سا بىوعًَطاقٌ ذهىوَُتزَغُآلتٌ 

. (3)ٕ ٖاُبىو )ؾُيػٍَُ( زا، بُآلّ وَنى ٖاُويًَط َاُضجًا   بُضشَوَْسيٌَىغًًَـ زَْطًإ يُ 
ٌ % زَْطًاإ باؤ   97زواتط ئُجناٌَ ضاثطغًُنُ ئاؾاهطا ناطا، ناُ     )ؾًػاٍَُ(   بُضشَوَْاسي

 .(4)زابىو
         ٍ)ٍَ ًَط ْىيَٓاُضٍ بااآلٍ باُضيتاٌْ باُ )َاُيًو ؾُيػاُ يُ باضٍَ زَْطساُْناٍُ ٖاُوي

ُٖويًَط و ْاوضُناٌْ زيهٍُ نىضزغاتإ ياُ    زاًْؿتىواٌٌْ بُؾساضيًهطزْضاطُياْسبىو، نُ 
ُْنٍُ بُوَاْايُ ْايُت، نُ زَغت بُضزاضٍ َاؾاُناًْإ بىوْاُ، باَُيهى زَضؾاُتٌ     زَْطسا

َُٖيىيَػتُف يُ اليُٕ )َُيًو ؾُيػٍَُ(َوَ  ئُوئُوَيإ ُٖيُ بُ ئايٓسٍَ خؤيإ زابطُٓوَ، 
 .(5)ضَِخٍُٓ تىوْسٍ يًَطريا

ئاٖاُْطٌ تااد    1921(ٍ ئابٌ 23زواٍ ئاؾهطانطزٌْ ئُجناٌَ ضاثطغًُنُ، يُ ضِؤشٍ )
ْاوضُنإ ئاَازَبىوٕ جطُ ياُ   ظؤضيُّٓيُغُضْاٌْ )ؾُيػٍَُ( بُضِيَىَضىو،  تًايسا ْىيَُٓضٍ 

. ْىيَُٓضٍ ٖاُويًَطيـ ئاَاازٍَ ئاٖاُْطٌ تااد يُغاُض      (6)نُضنىوىْىيَُٓضاٌْ غًًَُاٌْ و 
، زواٍ ئُوٍَ )عُبسويطَِمحإ ئُيُٓقًب(ٍ غاُضؤى وَظياطإ زاوَتٓاَُياُنٌ    (7)ْاُْنُ بىو

ثاؾا ُْقًب( نطز، باؤ ئاُوٍَ باُ غاًؿُتٌ ْىيَُٓضاياُتٌ      عُبسوآلٍُ )غُيس ؾُضٌَ ئاضاغت

                                           
، 2002غًًَُاٌْ،  ؛ ز.جاغِ تؤؾًل، َُغُيٍُ نىضز و ياغاٍ ًَْىزَوَيُتإ،45ز.ععيع احلاد، ّ.ؽ،ص - (1)
 ٍ170. 

هِررسْ،  -عطررا عبررساه٘ٓاب، زاضاهررالَ   ، ت:1921- 1908غػرراْ اهعطٚررٕ، اهعررطاق ُؿرراٝ اهسٗهررٞ    - (2)
 .476،م 1988

 . 23ز. غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م  -( 3)

 .16، م 2ضبٌس االزٌٓٛ، اجملوؼ اهتاغٚػٛ...،ز -(  4)

 .78خوٚى االتطٗؾٛ،َ.ؽ، م - (5)

؛ عبرساهطظاق اسبػرين،   141ز.كٌراي ًعٔرط، كطكر٘ن ٗ ت٘ابعٔرا...، م      ؛155ئًسَؤْسؽ، ؽ.ث، ٍ -( 6)
 .233، م 1989، زاض اهؿؤْ اهجقافٚٞ اهعاًٞ، بػساز، 1تاضٙذ اهعطاق اهػٚاغٛ اسبسٙح، ز

ساز، دعفط اشبٚاط ) تطمجٞ ٗ تعوٚق(، اهعطاق يف ضغا٢ى املؼ بى، تقسٍٙ ٗ تعوٚق: عبساسبٌٚس اهعو٘دٛ، بػ - (7)
 . 346،م 1977
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ُٖويًَط يُ ئاُْٖطٌ تاد يُغُض ْاُْنُ ئاَازَبًَت، بُ تايبُتٌ نُ ْاوبطاو يُطٍَُ )ؾُيػٍَُ( 
ثُيىَْسيًُنٌ زيَطيًٓإ ُٖبىو. يُنًَو يُ ْىوغُضإ ئاَاشَ بُوَ زَنات، ٖاُض ياُ بُغاسا    

ٍَ(َوَ ضِازَغجًَطزضيَت، بؤ ئُوٍَ ثؤغيت وَظيطٍ ئُوقاف وَضبططيَت، ْاوبطاو يُ اليُٕ )ؾُيػُ
، بُآلّ يُو َاوَيُزا ُٖض يُ ؾااضٍ بُغاسا ُْخؤؾاٌ تاُْطٌ ثاٌَ      (1)ئُويـ قبىَيٌ زَنات

ٍَ طًااٌْ ياُ زَغاتسا و باُ نُشاوَياُنٌ ؾاهؤزاض تُضَُناٍُ ًَٖٓطاياُوَ          َُٖيطين و يُو
 .(2)ُٖويًَط

ُيًو ؾُيػٍَُ(، زَباٌَ ئاَااشَ باؤ يُناَُني غاُضزاٌْ      ُٖض غُباضَت بُ ُٖويًَط و ) َ
ْاوبطاو بهُئ بؤ ؾاضَنُ. زَغُآلتساضاٌْ بُغسا بُ باؾاًإ ظاْاٌ ناُ )َاُيًو ؾُيػاٍَُ(      
غُضزاٌْ يًىاناٌْ نىضزغتإ بهات جطُ يُ غًًَُاٌْ، ضىْهُ ئُو ناتُ يُ زَضَوٍَ باظٍُْ 

ٌ بُضِيَىٌ عًَطام زابىو و ياُ غاايٍُ   ذهىوَُتزَغُآلتٌ  ضِاغاتُوخؤٍ ْىيَٓاُضٍ    َبُضاياُتً
. بًَطىَإ ئُو غُضزاُْ ٖاُْطاويَو باىو، باؤ باُضقطاضنطزٌْ     (3)باآلٍ بُضيتاٌْ بُضِيَىَزَبطا

 بؤ الٍ خؤٍ. زاًْؿتىوإثًَطٍُ خؤٍ يُّ ْاوضاُْزاو ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ 
 غُضزاٌْ ٖاُويًَطٍ ناطز،   1924ٍ ناْىوٌْ يُنٌَُ 19يُّ ضىاضضًَىَيُزا ْاوبطاو، يُ 

بُض يُ طُيؿتين بؤ ؾاضَنُ، ُٖض يُى يُ )ئُمحُز عىمسإ(ٍ َىتُغُضِيـ و )ناثنت الئ(ٍ 
ؾاض و )ضاضيؼ يًتًَاسٍ(ٍ ؾُضَاْاسٍَ ثؤيًػاٌ ٖاُويًَط، بَُُبُغايت       غًاغًٌئُؾػُضٍ 

    ٔ ، ضاىْهُ ياُ زواٍ   (4)ثًَؿىاظٍ يًَهطزٕ بُضَو غٓىوضٍ يًىاناُيإ ياُ )طاىيَطِ( بُضِيَهاُوت
ََني ويَػتطٍُ غُضزاُْنٍُ )ؾُيػٍَُ( بىو، ُٖضبؤيُ يُّ ضيَطُيُوَ باؤ  َىغٌَ، ُٖويًَط زوو

 .(5) ُٖويًَط ٖات

                                           
 .58ب٘تاْ دالي، َ.ؽ، م  -( 1)

 ًكطفٟ اضبٚووٛ، َ.ؽ. -( 2)

 .160ناثنت الئ، ؽ.ث،ٍ  - (3)

 .160ه.ؽ، ٍ  - (4)

 .17جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ  - (5)
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ًَعاْاٌ خاؤٍ و )        زياضزيهُئ ٍَ( باطييت باىوٕ ياُ خ يط ئاُو ياوَضاٌْ ) َاُيًو ؾُيػاُ
، يُطاٍَُ  (2)بطاٍ و )نؤيؤًٌَْ نؤضاْىايًؼ(ٍ ضِاويَاصناضٍ ْاىيٌَ وَظاضَتاٌ ْااوخؤ     (1)ظَيس(ٍ

ٍَ زواياٌ وَى ناىضزيَهٌ خاَُيهٌ    ئاُو . زيااضَ  (3)اًِٖ ذُياسَضٍ( وَظيطٍ ئُوقاف )ئًارب 
ْاوضُ نىضزيًُنإ و بُ تايبُتٌ  زاًْؿتىواٌُْٖويًَط، بُ َُبُغيت ظياتط ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ 

 ؾاضٍ ُٖويًَط، ياوَضٍ )َُيًو ؾُيػٍَُ(ٍ زَنطز.
ٖااتبىوٕ  ؾاضٍ ُٖويًَط بؤ زيسٌَْ و ثًَؿىاظٍ َُيًو  زاًْؿتىواٌْخَُيهٌ طىْسَنإ و 

ؾاض وَغتابىوٕ، )ئُمحُزٍ عىمسإ(يـ ياُ يُناُّ    غُضَنًٌو يَُبُضو ئُوبُضٍ ؾُقاٌَ 
، قىتابًااٌْ ؾااضيـ باُ    (4)زيسٌَْ يُطٍَُ نُشاوٍَ ئؤتؤَبًًَاُناٌْ َاُيًو غاُضنُوتبىو   

 . (5)غطوزٍ ًْؿتًُاٌْ ثًَؿىاظيًإ يٌَ نطز
و سيهًُّو ذىؾا وَى ُْضيتًَهٌ عُضَبٌ ياُ زَضواظٍ ؾااض باُ بؤْاٍُ ٖااتين َاُي      

. زواٍ طُيؿتين بؤ ؾاضٍ ُٖويًَط )َاُيًو ؾُيػاٍَُ( ياُ َااَيٌ ) َُالؾُْاسٍ(      (6)غُضبطِا
. ُْٖسيَو ئاَاشَ بُوَ زَنُٕ، ُٖض ياُ ذًحااظَوَ بااونٌ    (7)ًَىاْساضٍ نطا و يُوٍَ َايُوَ

)ؾُيػٍَُ( ئاَؤشطاضٍ )ؾُيػٍَُ(ٍ نطزبىو، ناُ غاُضزاٌْ )َااَيٌ َاُال ؾُْاسٍ( بهاات،       

                                           
زا ئاَُري ظَياسٍ باطاٍ َاُيًو ؾُيػاٍَُ غاُضزاٌْ       1923ـ يُ غُضَتاٍ َاْطٌ ًْػاٌْ سيهُّثًَؿ - (1)

 .1923ُٚػاْ  4(، 877اهعطاق"دطٙسٝ"،ع )زبىو. ُٖويًَطٍ نط

 .161ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -  (2)

مجرازٜ   5َ/ امل٘افرق   1925( ازبٌعٞ كاُْ٘ اهجراُٛ  1417دالهٞ املوم يف اضبٚى، اهعطاق "دطٙسٝ"، ع ) - (3)
 ٓر.1343االخط٠ غِٞ 

 .161ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  - (4)

 .17جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ...، ٍ  - (5)

 .160ناثنت الئ، ؽ.ث،ٍ  - (6)

ٍ نؤيُ) َُالٍ طُوضَ(، تُؾػريٍ  نىضزٍ يُ نُالٌَ خىاوَْسٍ، زَؾتاُضٍ غاًَعزَُّٖ،   ذلَُُزَُال  - (7)
 ناضٍ يُضاثساٌْ بؤ زَنطيَت. ئًَػتُ. يُ ْىوغًٓطٍُ تُؾػري يُ ؾاضٍ ُٖويًَط  112زَغتٓىوؽ، ٍ 
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 ئُو. (1)زوو بَُٓاَيُيُزا ُٖبىو ئُوُٖؤٍ ئُو ثُيىَْسيُ يًََُصيُٓيٍُ نُ يُ ًَْىإ َف بئُو
. ياُ ضِاغاتًسا   (2)ثُيىَْسيًُف يُاليُٕ بَُٓاَيٍُ )َُالؾُْسٍ( ثًَساطريٍ يُغاُض زَنطيَات  

ًَطٍ بىواياُ، َااَيٌ )َاُال ؾُْاسٍ( ؾاىَيين          ٍَ( غاُضزاٌْ ٖاُوي ُٖضنات )َُيًو ؾُيػاُ
ض بؤيُ ثُيىَْسٍ تىْسوتؤٍَ يُ ًَْىإ )َُالؾُْسٍ( و نؤؾهٌ َُيُنٌ ، ُٖ(3)ذُواُْوٍَ بىو

 ُٖبىو.
يُ بُياٌْ ضِؤشٍ زواتط، )َُيًو ؾُيػٍَُ( بُ جًا يُطٍَُ بُضثطغٌ باُضيتاٌْ يُؾااضَنُ   

و ضَِوؾااٌ ؾاااضَنُ و ئاؾاآابىوٕ بااُ تااُواوٍ وضزَناضيًااُنإ و   بااىوَ)ناااثنت الياأ( نؤ
ئ( باغهطز وثطغًاضٍ ظؤضٍ غُباضَت باُ زَظُضَناُ   نُغايُتًًُناٌْ ْاوضُنٍُ يُطٍَُ )ال

 .(4)يًَهطز
ُٖضوَٖا )َُيًو ؾُيػٍَُ( نؤبىوُْوَيُنٌ جَُاوَضٍ يُ ؾااضٍ ٖاُويًَط بُغاتا، ناُ     
ضؤشْاَُيُنٌ ٖاوضُضر زَقُناٍُ باُ وضزَناضيًاُوَ باؤ تؤَااض ناطزووئ؛ ياُ غاُضَتاٍ         

ٌ ناىضتٌ باُ ظَااٌْ تاىضنٌ     نؤبىوُْوَنُزا وَظيطٍ ئُوقاف )ئًرباًِٖ ذُيسَضٍ( وتااضيَه 
نطز، باؤ ئاُو ثًَؿاىاظيًُ طاُضّ و      زاًْؿتىواٌْثًَؿهُف نطز، تًايسا غىثاؽ و غتايؿٌ 

                                           
اٌْ َُْطإ/ ظاْااٍ ْااوزاضٍ ناىضز َُالؾُْاسٍ و بَُٓاَياُ و      نُضيِ ؾاضَظا، الثُضَِيُى يُ ًََصووٍ شي - (1)

-9-19(، ؾاُممُ  2046ثًَطُيؿنت و ظاًْاضٍ و خعَُتطىظاضيًُناٌْ، بُؾٌ غًًَُّ، بطايُتٌ "ضؤشْاَُ"، ش)
 ؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ عىمسإ َىؾيت؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ َىؾيت. 1994

جٌ عىَُضَ ؾُْسٍ نىضٍِ َُالؾُْسٍ َاُالٍ ططاهٍُ ٖاُويًَط، ناُ     ئُّ بَُٓاَيُ باؽ يُوَ زَنُٕ ذا - (2)
َىؾيت"يُ باُض ياُ نؤضاهطزٌْ ياُ غااَيٌ       ذلَُُزعىمسإ" و " امحسزَناتُ باونٌ "َُالؾُْسٍ" و َاٌَ "

، زَضًَتُ ذًحاظ يُوٍَ زَضغٌ ئايين تُؾػري و ذُزيػٌ طىتىوتُوَ، خاَُيهٌ ذًحااظيـ ظؤضجااض ياُ     1892
ُضيـ ذىغًَٔ نُ ئُونات يُ ُٖضَِتٌ طُجنًًُتٌ بىوَ ضِؤشيَهًاإ ثًَهاُوَ زازًَْؿأ،    زَوضٍ نؤبىوُْتُوَ، ؾ

"ذاجٌ عىَُضَ ؾُْسٍ" وَى ثًَؿبًين ثًٌَ زََيًَات: تاؤ زوا ضِؤش زَبًتاُ ؾاُضيؿٌ َُنهاُ و نىضَِناًْؿات       
ضٍ زَناات  يُضُْس ؾىيًََٓو زَبُٓ َُيًو، جا زواٍ زاْاٌْ ؾُيػٍَُ بُ َُيًهٌ عًَطام، ؾاذىغأًَ ئاَؤشطاا  

؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ عىمساإ َىؾيت.باُآلّ   18ثُيىَْسٍ بُّ بَُٓاَيُيُوَ بهات. ئًرػإ َىؾيت، ؽ.ث، ٍ 
 ئُّ ظاًْاضيُ ضريؤى ئاًََعَ يُ ًٖض غُضضاوَيُنٌ ًََصوويٌ زووثات ُْنطاوَتُوَ. 

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ْىضَزئ زَباؽ. - (3)

 .162ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  - (4)



  143 

ٍ نؤيُ( وتاضيَهٌ بُ ظَاٌْ نىضزٍ ذلَُُز. زواتط )َُال (1)طُوضَيٍُ نُ يُ َُيًهًإ نطز
اٍ بؤ َاُيًو ثًؿااْسا، ياُ زو    زاًْؿتىواٌْثًَؿهُف نطز، تًايسا زَيػؤظٍ و خؤؾُويؿٌ 

 و طىتٌ: (2)َ، ئًٓحا )َُيًو ؾُيػٍَُ( وتاضيَهٌ بُ ظَاٌْ تىضنٌ ثًَؿهُف نطزئُو
وتاضَّ بُ ظَاٌْ نىضزٍ ثًَؿهُؾبهطزبايُ، بُآلّ بُ زاخاُوَ   ئُو"ظؤضّ ذُظ زَنطز  

وتاضَّ ثًَؿهُف بهُّ، بَُئًَ بًَت و  ئُوبُٖؤٍ ُْظاًْين ظَاٌْ نىضزٍ ْاتىامن بُ نىضزٍ 
جاضَ بُ ظَاٌْ نىضزٍ وتاضيَو  ئُوىويَهٌ ْعيهسا بُ زيساضتإ بطُّ، ًٖىاخىاظّ يُ زاٖات

ثًَؿهُف بهُّ و ُْٖاتًٓؿِ يُ ناتًَهٌ ظووتط باؤ ؾااضَنُ، باؤ غاُضقاَيًِ و ْاُبىوٌْ      
 زَضؾُتٌ ثًَىيػت زَطُضِيَتُوَ".

:"ًََصوو طُواًٖسَضَ َُيًو يُ وتاضَنُيسا زَغت بؤ ئاَازَبىوإ زضيَص زَنات و زََيًَت
ىضزَنإ َىغًَُإ و ًْؿتُاْجُضوَضٕ و غُالذُززيين ئُيىبًـ ثابُْسبىوٌْ بًَُٖعٍ نُ ن

نىضزٍ بُ ئايني و ئاناضَوَ غُملاْسووَ و جًَطرينطزووَ، ًٖض جًاواظيًُنًـ يُ ًَْىإ نىضز 
و عُضَب ًًُْ، )ئاَازَبىوإ يُو ناتُزا زَغت باُ ضاُثًَُ يًَاسإ زَنإُ(.  ٖاُضوَٖا      

ٖاتىو َىغًَُاْإ يُنططبٔ، ئُوا بُضظ زَبُٓوَ، ُٖضبؤيُ تَُُْساضاٌْ  ئاَاشَيسا نُ ئُطُض
 ئاَااازَبىو باااونُٔ و ٖاوتَُااُناًْـ بااطأَ و  تَُاإُ بطااىنُناًْـ نااىضَِٔ"    
)ئاَازَبىواًْـ يُو ناتُزا زووباضَ زَغتًإ بُ ضُثًَُ يًَسإ نطزَوَ(. َُيًو يُ بُؾًَهٌ 

ئًُتًاظاتاُْ بُ نىضز زَبُخؿًَت، وَى ئاُوٍَ ياُ   وتاضَنُيسا بَُيًًَٓسا تُواوٍ ئُو  زيهُّ
ًَطيؿاٌ باُ َطواضيًاُنٌ طاطإ باُٖا ياُ         )قاُْ٘ االغاغٛ(ياغاٍ بُٓضَِتٌ  ٖااتىوَ، ُٖوي

عًَطاقسا وَغؿهطز )ئاَازَبىواًْـ زيػاُْوَ بُ ضُثًَُ يًَسإ ئاؾُضيًٓإ بؤ زَنطز(. ُٖض يُ 
"ُٖض نُغًَو ياُّ ْاوضاُيُ   َؾسا، نُ زضيَصٍَ وتاضَنُيسا ) َُيًو ؾُيػٍَُ( ئاَاشٍَ بُو

ًْؿتُاُْيُ بُبٌَ جًاواظٍ، َُٖىو ًٖىاو ئاواتًؿِ ئُوَيُ، نُ  ئُوًْؿتُجًًًَُ، ُْوٍَ 

                                           
ئًرػاإ   بطِواْاُ:   غُضضاوَيُنٌ زيهُ باؽ يُوَ زَناات َُالؾُْاسيـ وتااضٍ ثًَؿاهُف ناطزووَ.      - (1)

ئُؾُْسٍ قىضغايٌ غًاغاٌ و نؤَُآلياُتٌ    امحسَىؾيت و  ذلَُُزَىؾيت، ُٖويًَط يُ غُضزٌََ َُالؾُْسٍ و 
 .18، 12/12/2007ٍ(، ناْىوٌْ يُنُّ 88خؤٍ ُٖبىو، بُزضخإ "َاْطٓاَُ"،ش)

ٕ َُال ذلُُزٍ نؤيُ وتاضَنُ بؤ ئاَازَبىوإ نطاوَتُوَ نىضزٍ. َُال ذلَُُزٍ نؤيُ. تُؾػريٍ يُ اليُ - (2)
 نىضزٍ يُ نُالٌَ خىاوَْسٍ، زَؾتُضٍ غًَعزَُّٖ.
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)ئاَازَبىواًْـ  ثًَهُوَو بُيُى زَغت يُثًَٓاوٍ بُضظنطزُْوٍَ ئُو ًْؿتُاُْ ناضبهُئ"
 .(1)يُو ناتُزا بؤَاوَيُى زَغتًإ بُ ضُثَُيُ يًَسإ نطز(

تُواوبىوٌْ وتاضَنٍُ )َاُيًو ؾُيػاٍَُ(، قائًُكااٌَ ضَِواْاسظ )غاُيس تاُٖاٍ       زواٍ 
ُْٖطٍ( بُ ظَاٌْ نىضزٍ وتاضيَهٌ ثًَؿهُف نطز، زواٍ غتايؿهطزٌْ َُيًو باغٌ ياُوَ  

ٖااُويًَط زَْطًااإ بااؤ  جُاليااُتٌ زاوَ و زاواٍ زابًٓهطزْااٌ   زاًْؿااتىواٌْنااطز، نااُ: 
ايٌ قػُناًْؿاًسا غاٌَ جااض باُ زَْطاٌ باُضظ       ثًَساويػتًًُناٌْ زَظُضَنٍُ نطز. يُ نؤت

زضومشٌ )بصٍ َُيًهٌ( طىتُوَ. يُ ثاؾإ )ئُمحُز عىمساإ(ٍ َىتُغاُضِيـ، قائًُكااٌَ    
قُظاناٌْ غُض بُ ُٖويًَطو ضِيـ غجٌ و ثًاوَااقىآلٕ و طاُوضَ ثًااواٌْ ئاايين و غاُضؤى      

 .(2)ٖؤظَناٌْ ْاوضُنٍُ بُ َُيًو ْاغاْس
بُ ُٖشاضاٌْ ؾاضَنُ ببُخؿاًَت،   ضِوثًًُ( 100ُيسا بطِياضيسا ))َُيًو ؾُيػٍَُ( يُغُضزاُْن

بُآلّ ئُوٍَ تًَبًين نطا يُو ناتٍُ )ئُمحُز عىمسإ( جاْتااٍ ثاضَناٍُ ياُ طاُوضَ بُضثطغااٌْ      
بىو، ُٖضبؤيُ )ئُمحُز عىمسإ( باُ   ضِوثًًُ( 50نؤؾهٌ َُيًو وَضططت و غُيطٍ نطز، تًُْا )

َ ًْىٍَ ئُو ثاضَيُيُ، نُ )َُيًو ؾُيػاٍَُ( بطِيااضٍ   ئُو، نُ ثُيُ نىضِظٍَ  ثطغًاضٍ ئُوٍَ نطز
يًَسابىو، يُوناتاُزا ظؤض باُ خًَطاياٌ يُاليإُ غاُضؤنايُتٌ و زَغات و ثًَىَْاسَناٌْ نؤؾاو         

ٍ طىت، ُٖضضاُْسبىو ٖاُض باُ ْااوٍ     ضِوثًًُ( 100زََهىت نطا و ثًٌَ طىتطا، َازاّ َُيًو )
ضبىوٕ ثاضغاُْطٌ ئاُو بطَِياٍُ ناَُبىوَ يُغاُض      نُ وَضيبطاطَ. ُٖضبؤياُ ْاضاا   ضِوثًًُ( 100)

َ وَى ئاُوٍَ )اليأ( باغاٌ يًَاىَ     ئاُو ذًػابٌ بىزجٍُ ؾااضَواٌْ ؾااضَنُ زاباًين بهإُ،     
 َف يُواُْيُ بطُضِيَتُوَ بؤ طُْسََيٌ زَغت و ثًَىَْسَناٌْ نؤؾو.ئُو. (3)زَنات

يااُ غُضضاااوَيُى باغااٌ ئااُوَ زَنااات، نااُ يُغااُض تهاااو ْااعاٍ نُغااىناضٍ ُْٖااسيَو   
ظيٓساًًْااُناٌْ ؾاااض، َااُيًو غااُضزاٌْ بُْسخياْااٍُ ٖااُويًَطٍ نااطز و ْاااوٍ ُْٖااسيَو يااُ    
ظيٓساًًْااُناٌْ ْىوغااٌ و زواٍ طُضِاْااُوٍَ بااؤ بُغااسا بااُ يًَبااىضزًَْهٌ نؤؾااهٌ ثاؾااايُتٌ  

                                           
 (. 1417دالهٞ املوم يف اضبٚى، اهعطاق "دطٙسٝ"، ع ) -  (1)

(2 )- .ْ.َ 

 .  162ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ - (3)
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ٌ . يُّ باضَيُوَ )اليأ(ٍ ئُؾػاُضٍ   (1)شَاضَيُنًاٌْ ئاظاز نطز باُضيتاٌْ ياُ ٖاُويًَط     غًاغاً
 ئاَاشَيساوَ:

إ باُ جؤضيَاو ياُ زَوضوباُضٍ َاُيًو نؤببىوْااُوَو زاواٍ      ًغاىناضٍ ظيٓاساًْ  "نُ 
ئاظازنطزٌْ ضِؤَيُناًْإ زَنطز، نُ ئُطُض ٖاتىو َُيًو نًََُو ظياتط يُ ؾاضَنُ مبابىوايُ، 
ضاوَضٍَِ زَنطا، تُواوٍ ئُو زظ وجُضزاٍُْ نُ ظؤض بُ ظَمحُت نؤنطابىوُْوَ و يُ ظيٓسإ زا 

ٖاُض بؤياُ زَغاتٍُ    بطُضِيَُٓوَ غُض ئًؿُناٌْ ثًَؿاىوٍ خؤياإ".   بىوٕ، بًَُٓ زَضَوَو 
. وَناى  (2)ئًساضٍَ بُضيتاًْا ثًَساطرييإ يُغُض ظياتط َُْاُْوٍَ َاُيًو ياُ ؾااضَنُ ناطز    

َ ئاُو تًَبين زَنطٍَ، يًَطَزا )الئ( تُواوٍ ظيٓساًْاٌْ ؾاض بُ زظو جُضزَو ضِيَطط زازًََْات،  
 بُٖؤٍ زشايُتًإ بؤ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ زَغتطرينطابىوٕ. يُ ناتًَهسا بًَطىَإ بُؾًَهًإ

ثًَؿرت بؤ ضُْس جاضيَو ُٖوَيٌ زضوغتهطزٌْ قىتاخباُْيُنٌ طُوضَتط يُ ُٖويًَط زضاباىو،  
بُآلّ يُاليُٕ وَظاضَتٌ زاضايٌ عًَطام غااآلُْ ضَِت زَنطاياُوَ، بؤياُ ٖااتين َاُيًو باُ       

ُياُنٌ خػاتُ باُضزٌََ و َااُيًهًـ    زَضؾاُت ظاْاطا، )نااثنت اليأ( ُْخؿااٍُ قىتاخباْ    
. ُٖض يُّ غاُضزاٍُْ َُيًهاسا   (3)قىتاخباُْيُ ثًَؿاْسا ئُوضَِظاَُْسٍ يُغُض زضوغتهطزٌْ 

.ٖاُضوَٖا )َاُيًو ؾُيػاٍَُ( باُ     (4)بُضزٍ بٓاغٍُ ُْخؤؾداُْيُنًـ يُ ؾااضَنُ زاْاطا  
ٍ، َُبُغيت ضِانًَؿاٌْ ُٖغت وغاؤظٍ غاُضؤى ٖاؤظو ثًاوَااقىآلٌْ ٖاُويًَطو زَوضوباُض      

 . (5)خُآلت و زياضٍ بُغُضياْسا زابُؾهطز

                                           
 .... .جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ - (1)

 .165نىضز عُضَب بُضيتاًًُْنإ...، ٍ - (2)

 .163ٖا.ؽ، ٍ- (3)

 (.1417دالهٞ املوم يف اضبٚى،  اهعطاق "دطٙسٝ"،  ع ) - (4)

يُواُْ زياضٍ ثًَؿهُف بُ )ناخسضٍ ناؾني(ٍ غُضؤى ٖؤظٍ )غًإ( نطز، نُ يُ طىْاسٍ )جاغاتإ(ٍ    - (5)
. 2/2008/ 20اوثًَهُوتٔ يُطاٍَُ َُزذاُت بًَداُو،    زَؾيت نُْسيَٓاوَ بؤ ثًَؿاىاظٍ َاُيًو ٖااتبىو. ضا    

ـ زياضيإ وَضططتىوَ يُواُْ: خسضٍ ثاؾا، َاُعطوف ئاغااٍ زظَياٌ،    زيهُُّٖضوَٖا ضُْس غُضؤى ٖؤظيَهٌ 
 ذىغًَين َُال. ئَُُف يُ بُيتُ ؾؤيهًؤضيًُناْسا ضَِْطًساوَتُوَ:

 َُيًو ٖاتُ ْاو نىضزإ  يُ بؤ نُيـ و غُؾايٌَ 
 وبااااضإ    عايُّ ضِووٍ خؤٍ ُْزايٌَيًٌَ نطزَ بُؾط
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 نُضنىوىيُ ضِيَطٍُ )قىؾتُثُ(َوَ َُيًو بُضَو  1924(ٍ ناْىوٌْ يُنٌَُ 20يُ ضِؤشٍ )
بُضٍَِ نُوت و يُ شيَط ضِيَصٍُْ باضاًَْهٌ بُخىضِ يُ اليإُ شَاضَياُنٌ ظؤض ياُ غاُضؤى ٖؤظَناإ      

باضاْاُيإ   ئاُو طا. بُؾًَو يُ خَُيهٌ ْاوضاُنُ  وثًاوَاقىآلٕ و غىاضَناٌْ زظَيٌ تا ثطزٍَ بُضِيَه
َف غازَ و غااناضٍ خَُيهُناُ    ئُو، بًَطىَإ (1)بؤ خًَطوبًَطٍ غُضزاُْنٍُ َُيًو زَطُضِاْسَوَ

ُ    ئُويينَ. ُٖضوَٖا زَنطيَت بًًَنَي زَطُ ٍ غُضزاٍُْ )َُيًو ؾُيػٍَُ( ُٖوَيًَو باىو باُ ئاضاغات
ؿاٌْ غؤظٍ زاًْؿتىواٌْ ؾاضَنُ، بُ تايباُتٌ نًَؿاٍُ   و ضِانًَ بُضقُضاضنطزٌْ زَغُآلتٌ عًَطام

 وياليُتٌ َىغٌَ، نُ ئُو نات يُ ُٖضَِتٌ طُضٌَ زابىو.

                                                                                                   
 خسض و َُعطوف و ذىغًَٔ   يُطٍَُ ذُغٌُْ يايااٌَ
 ُٖضغًَو زَضىوُْ نٓااٌ يًَو وعُباٍ زَزاْااااٌَ
 عُباٍ خسضٍ ثاؾاااااٍ  بٓؤنٌ بعْاااُ ظاياااٌَ 
 .161. ٍ 2004، ُٖويًَط،1عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، ًََصووٍ زَؾيت ُٖويًَط، ب

 (.1417دالهٞ املوم يف اضبٚى ،اهعطاق "ازبطٙسٝ"، ، ع )؛  166الئ، ؽ.ث، ٍ ناثنت  - (1)
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 دووةم تةوةزي  

 )اجملمظ التأضيطي( نداوةشزاند ئةجنوووةنيهةولَيسو  
 
 عًَطامٌ ناتٌ ذهىوَُتثٌَ غجًَطزضا،  عًَطامناتٌَ )ؾُيػَُيٌ نىضٍِ ذىغًَٔ( تُخيت 

ًَهٌ زَغتىوضٍ و ذهىوَُتو  ثاؾايُتِثًَؿاْسا، بُو ًٖىايٍُ ضِشيًََُهٌ  ثؿتطريٍ خؤٍ
هٌ زاَُظضاْسٕ ُٖبىو، يُاليُنٌ ئُجنىوًَُْزميىنطاتٌ بًَتُ ئاضا. ئُوَف ثًَىيػيت بُ 

، (1)ئًُعاٍ يُغُض نطا 1922بُضيتاٌْ(، نُ يُ غاَيٌ ا  عًَطامضِيَههُوتٓٓاٍَُ ) زيهُف
 ئُو. بؤ (2)هٌ زاَُظضاْسٕ ثُغُْس بهطٍَئُجنىوًَُْٕ ثًَىيػيت بُوَ ُٖبىو يُ اليُ
زا، بُ َُضغىًََهٌ  1922(ٍ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ 19َُبُغتُ )َُيًو ؾُيػٍَُ( يُ )

ُ غٌَ ناضٍ ئُجنىوَُْ ئُو. (3)زاَُظضاْسٌْ نطز ئُجنىوٌََُُْيُنٌ، زاواٍ ثًَهًَٗٓاٌْ 
 ت:يُ بُضزَّ زابىو، بؤ ئُوٍَ جًَبُجًًَإ بها غُضَنًٌ

 بؤ عًَطام. )قاُْ٘ االغاغٛ(  زاْاٌْ زَغتىوضيَو - 1
 ْىيَُٓضإ. ئُجنىوٌَُْزاْاٌْ ياغاٍ َُٖيبصاضزٕ بؤ  -2

                                           
ٍ تؿاطيين  10يُغُض ئُو بَُٓايٍُ نُ ضِيَههاُوتًَٓو ؾاىيَين غًػاتٌَُ ئًٓتًاساب بططيَتاُوَ، ياُ        -(1)

ُ  1922يُنٌَُ غاَيٌ  ضٍ يُ ًَْىإ عُبسويطَِمحإ ئُيُٓقًب غُضؤى وَظيطاٌْ عًَطاقٌ و ثًَطغٌ نؤنػٌ ْىيَٓا
ٌ 1922باآلٍ بُضيتاٌْ ضيَههُوتٓٓاَُيُى ئًُعا نطا، ناُ باُ ضِيَههُوتٓاَاٍُ غااَيٌ      باُضيتاٌْ   -ٍ عًَطاقا

، م 1980، بػساز، 1932-1922ضفٚق اهربقاٜٗ، اهعالقات اهػٚاغٚٞ بني اهعطاق ٗ بطٙطاُٚا  امحسزَْاغطٍَ. 
ٗ اهت٘قٚع عوٚٔا، يف: صبٌ٘عٞ  1922 عاَ ٗ ًابعسٓا؛ ز.هٚوٟ ٙاغني سػني االًري، املعآسٝ اهعطاقٕٚ االٗىل 35

 ٗ ًابعسٓا.  380باسجني، املفكى يف تاضٙذ اهعطاق املعاقط، م 

، 1945 – 1925ضبٌس اًني قازض، ً٘قف صبوؼ اهِ٘اب اهعطاقٛ ًّ اهقهٚٞ اهلطزٙرٕ يف اهعرطاق    امحس -( 2)
 .48، م 2007، اهػوٌٚإُٚ، بٓهٍُ شئ

 .89خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  -(  3)
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غاٌَ خاَياُف    ئُو، 1922بُضيتاٌْ غاَيٌ  – عًَطامثُغُْسنطزٌْ ضِيَههُوتٓاٍَُ  -3
ٍَ( خطاياُضِوو، ناُ ياُ نااتٌ نطزْاُوٍَ يُناُّ زاًْؿاتين          يُ وتاضَنٍُ )َُيًو ؾُيػاُ

 . (1)نطز ثًَؿهًَؿ1924ٌ(ٍ َاْطٌ َاضتٌ غاَيٌ 27زاَُظضاْسٕ يُ ) جنىوٌَُْئُ
ٍ وَظياطٍ  (2))عُبسوملىذػاني غاُعسوٕ(   1922(ٍ تؿاطيين يُناٌَُ غااَيٌ    20يُ )
ٌ عًَطام، زاواٍ يُ غُضجُّ َىتُغُضِيؿُنإ نطز، ضِيَىؾىيَين ثًَىيػت بؤ ذهىوَُتْاوخؤٍ 

و َىغاٌَ و   ناُضنىوى ططْاُ باُض، ٖاُويًَط يُطاٍَُ     زاَُظضاْاسٕ ب  ئُجنىوٌَُُْٖيَةبصاضزٌْ 
(ٍ تؿاطيين  24ًـ ضِؤشٍ )ذهىوَاُت . (3)غًًَُاٌْ يُ باظٍُْ يُنٌَُ َُٖيبصاضزٕ زاْطابىو

َ يُناتًَهاسا  ئُو. (4)ٍ بؤ زَغجًَهطزٕ بُ َُٖيبصاضزُْنإ زياضٍ نطز 1922يُنٌَُ غاَيٌ 
ٌ غًػتًََُهٌ نااتٌ باؤ َُٖيباصاضزٌْ      1922(ٍ ئايااضٍ  4ياُ )  زاَُظضاْاسٕ  ئُجنىوَاُْ

( َازَ ثًَهٗااتبىو، َُٖيبصاضزْاُناًْـ باُ    72( بُْس و )7زَضضىو، نُ يُ ثًَؿُنًًُى و )
 .  (5)زوو قؤْاؽ بُضِيَىَ زَضىوٕ

ٍ تااَُىظ(ٍ 11ياُ) ياُ غاُضوبُْسٍ ضِاثطغاًًُنُزا وَظيااطٍ زاطريطانااٌْ باُضيتاٌْ       
ٌ وتاضيَهًسا، ناُ: ياُ باُضزَّ     زا ي1922ُ ٌ  ئُجنىوَاُْ ٌ  طؿاتً ) صبورؼ اهعٌرَ٘   باُضيتاْ

باؾىوضٍ نىضزغتإ ْاضاض  زاًْؿتىواٌْنطز، ئاَاشَيسا نُ ْاياُْويَت  ثًَؿهًَؿٌ اهربٙطاُٛ(

                                           
اسبلً٘ٞ اهعطاقٕٚ، صبٌ٘عٞ ًصكطات اجملوؼ اهتأغٚػٛ اهعطاقٛ، ازبوػٞ االفتتاسٕٚ هوٌذوؼ اهتأغٚػٛ،  -  (1)

 .7،م 1924، ًطبعٞ زاض اهػالَ بػساز، 1، ز1342ؾعباْ  21ٗ  1924ًاضت غِٞ  27املِعقس يف 

ُْ    1879عُبسوحملػني غُعسوٕ يُ ؾاضٍ ْاغطيُ يُ غاَيٌ  -(2) س جاضيَاو باُ ئُْاساٌَ    يُ زايو باىو، باؤ ضا
غُضؤنٌ ئُجنىٌَُْ زاَُظضاْسٌْ عًَطام  بىوَتُ 1924ئُجنىٌَُْ َُبعىغاٌْ عىمساٌْ َُٖيبصيَطزضا، يُ غاَيٌ 

و زووجاض ثؤغيت غُضؤنٌ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضإ و غُضؤنايُتٌ ضىاض نابًٓاٍُ وَظاضيؿاٌ ناطزووَ، ياَُاوٍَ     
خؤٍ نىؾات. ياُ بااضٍَ     1929ٍ تؿطيين زووٌََ غاَيٌ 13وَضططتىوَ، يُ  زيهُّثؤغيت  ضُْسينيشياًْسا 

.هطفرٛ دعفرط فرطز عبرساهلل، عبسااػرني اهػرعسْٗ/ زٗضٖ يف تراضٙذ اهعرطاق         ضِؤٍَ و نُغايُتٌ ْاوبطاو بطِواْاُ: ز 
 . 1988اهػٚاغٛ املعاقط، ًلتبٞ اهٚقعٞ اهعطبٚٞ، بػساز، 

 .  89خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  -( 3)

 . 20فتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ،م غامن اسبف٘ ٗ عبساه -(4)

 .1923اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، قاُْ٘ اُتدابات اجملوؼ اهتاغٚػٛ اهعطاقٛ، بػساز،بؤ زَقٌ ياغانُ بطِواُْ:  - (5)
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ُنٍُ )َُيًو ؾُيػٍَُ(، بَُيهى ئاُوإ ئااظازٕ ياُوٍَ    ذهىوَُتبهُٕ بطُٓ شيَط زَغُآلتٌ 
 .(1)يُّ ضاثطغًُزا بهُٕ، نُ بُّ ْعيهاُْ ئُجناّ زَزضيَت بُؾساضيِ
ّ ياُ اليإُ    ئُجنىوَإُ ىَضىوٌْ َُٖيبصاضزٌْ بُضِيَ ضاني و تىيَاصَنإ زووضااضٍ     ظؤضيٓاُ

، بُجؤضيَو بؤ َاوَيُى ناضَناٌْ ثُنٌ نُوت، ُٖضوَٖا (2)بىوَبُضَُٖيػتهاضيًُنٌ تىوْس 
ياُ  . زواتاط  (3)ٌ عًَاطام يًَهُوتاُوَ  ذهىوَاُت بؤ ضُْس جاضيَو طؤضِاْهااضٍ ياُ نابًٓاٍُ    

ناُ بُغُضثُضؾايت )َاُيًو ؾُيػاٍَُ( بُضِيَىَضاىو،       امٌ عًَاط ذهىوَاُت نؤبىوُْوَيُنٌ 
 1923 تااَُىظ(ٍ 12بطِياضيااسا ضِؤشٍ )ثًَٓحؿااَُُ(ٍ ) عًَااطاموَظيطاْااٌ  ئُجنىوَااٌُْ

 .(5)َف وَى قؤْاغٌ زووٌََ َُٖيبصاضزٕ وابىوئُو. (4)َُٖيبصاضزٕ زَغت ثٌَ بهاتُوَ

بطوغاهُيُنٌ   طامخؤٍ عًَا َوَظاضَتٌ ْاو 1923ٍ تَُىظ(ٍ 14يُّ ضىاضضًَىَيُزا يُ )
تٌ بُضِيَىَضاىوٌْ  ًًُْبؤ ثؿهًَُٓضٍ ناضطًَطٍِ يًىاٍ ُٖويًَط ْاضز، تًايسا غُباضَت باُ ضاؤ  

ناضوباااضٍ َُٖيبااصاضزٕ ثطغااًاضٍ يًَهااطا. ضااىْهُ زَبااىو ئااُو يُطااٍَُ )ئُمحااُز عىمسااإ( 
ـ يُ إ يُّ باضَيُ خبُُْطُضِ. ثؿهًَُٓضٍ ْاوبطاويًَىتُغُضِيؿٌ ُٖويًَط، تُواوٍ ُٖوَيُناًْ

ٌ يُ ُٖويًَطزا غًاغًًو  ؤ بطوغهُيُزا ئاَاشَيساوَ، نُ ًٖض ثاضتًَهٌ تىوْسضَِ ئُووَآلٌَ 
بؤ زوو بُف زابُف بهاطئَ: ئُواْاٍُ زَتطغأًَ و     زاًْؿتىوإبىوًْإ ًًُْ. بُآلّ زَنطيَت 

 و ئاَاازَيٌ زَْطاساًْإ ْىواْاسوَ.    نيياخىز ْاياْاُويَت زَْاط باسَٕ.  ئُواُْؾاٌ ضَظايا     
(ف، نُ ئُو نات بُٖؤٍ باآلزَغيت )ؾًَذ َاُمحىز( ياُ غاًًَُاٌْ باُ     ًًَُْت بُ)ضِاغُباض

                                           
 .30، م 1989، بػساز، 2ضبٌس ًعفط االزٌٓٛ، اجملوػٛ اهتأغٚػٛ اهعطاقٛ،ز  - (1)

غاُباضَت   .69، م1990، بػرساز،  1،ز1974 – 1894ُادٛ ؾ٘كت، غريٝ ٗ شكطٙات مثاُني عاًا  - (2)
  .36-33، ص ص 2: ذلُس االزٌُٖ، ّ.ؽ،دبطِواُْبُ ٖؤناضَناٌْ ئُّ بُضَُٖيػتهاضيُ 

 -1925ضبٌر٘ز املعفرطٜ، زٗض ُر٘اب كطكر٘ن يف صبورؼ اهِر٘اب اهعطاقرٛ يف اهعٔرس املولرٛ          ْبًٌ عطًس  - (3)
 ؛32،م 2000اب/ داًعرٞ امل٘قرى،   / زضاغٞ تاضخيٚٞ عّ زٗضٍٓ اه٘طين، ضغاهٞ ًادػررت، كوٚرٞ االز  1958

 .96، م 1976،بػساز، 1927 -1921ضدا١ سػني اشبطاب، اهعطاق بني 

 .178، م 1عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ اه٘ظاضات... ،ز -( 4)

 . 20غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ، م  -(5)
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ًإ ُٖبىو، يااخىز  بُؾساضيًهطزْيًىاٍ ُٖويًَط يهًَٓطابىو، ثؿهًَُٓضٍ ناضطًَطٍِ طىَاٌْ يُ 
 .  (1)ـ بهُٕ بُ ؾًَىَيُنٌ ضِيَو ْابًَتبُؾساضيّئُطُض 

ٍ غااَيٌ  تاَُىظ (ٍ 23ُ زضا، ياُ ) يَُجُضاْا  ئاُو زواٍ ئُوٍَ ُٖوَيٌ ظؤض بؤ البطزٌْ 
ثطؤغُنُ زَغيت ثًَهطزَوَ، غُضَتا ُٖويًَط زوو زٍَ بىوٕ يُ َُٖيبصاضزٌْ ْىيَُٓضيإ،  1923

َ قبىَيهطزٌْ زَغُآلتٌ عُضَبٌ بًَت يُ نىضزغتإ و باٌَ بُؾاًإ بهاات ياُ     ئُوزَتطغإ 
ؤشٖااُآلتٌ ضااىوُْ ثاااٍَ زَوَيااُتٌ غااُضبُخؤٍ نااىضزٍ، نااُ يااُ ُٖضيَُااُناٌْ باؾااىوضٍ ضِ

(ٍ ثُميآْاَاٍُ غاًعُضٍ غااَيٌ    64تىضنًا)بانىوضٍ نىضزغتإ(، وَى ئُوٍَ يُ بُْاسٍ ) 
 . (2)زا ٖاتىوَ بطِياضبىو زامبُظضيَت 1920

ياُ يًاىاٍ ٖاُويًَطزا     باىوَ يُنًَو يُو ططؾتاٍُْ نُ ضِووباُضِووٍ ثطؤغاٍُ َُٖيباصاضزٕ    
ْطاسإ تؤَااض بهإُ، ضاىْهُ     ئاَازَ ُْبىوٕ ْاوٍ خؤياإ باؤ زَ   زاًْؿتىوإئُوَبىو، نُ 

ِ  ْاو تؤَاضنطزْاُ باؤ َُبُغايت     ئُوتطغًإ يُوَ ُٖبىو  )اهتذِٚرس   غاُضباظطُّ باُخؤضن
بااُناضبًَٗٓطيَت. ئااُوٍَ تًَبًٓااًـ زَنطيَاات بُؾااًَو يااُو تؤَاضاْااٍُ نااُ بااؤ  االدبراضٜ( 

ياُ  تؤَاضنطزٌْ زَْطسإ ضَِواٍُْ قُظاناٌْ ٖاُويًَط نطاباىوٕ باُ باُتاَيٌ طُضِيَٓطاْاُوَ، بؤ     
ياُّ   ذهىوَاُت ثؿهًَُٓضٍ ناضطًَطٍِ يُ يًىاٍ ُٖويًَط زاواٍ يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ نطز، ناُ  

زَؾتاُضَ بُٓضَِتًاْاُ باؤ     ئاُو بسات، بُوٍَ  زاًْؿتىوإباضَيُ زَيًٓايٌ و  ضِووْهطزُْوَ بُ 
َُبُغيت بُ ظؤضنطزٌْ غُضباظٍ بُناض ْآًَٖطئَ. يُ اليُنٌ تطَوَ يًىانُ بُ زَغت نٌَُ 

ٍ ؾُضَاْبُضإ طريٍ خىاضزبىو، بؤ ئُوٍَ خًَطا ناضَناإ ضِاثاُضِيَٓٔ و ْاوَناإ تؤَااض     ضيَصَ
ٕ )بهإُ. ياُ ناتًَهاسا     و ثؿاهًَُٓضٍ ناااضطًَطِيـ ياُ تىاْاياْاسا ْااُبىو     (ئُمحااُز عىمساا

ؾُضَاْبُضٍ ْىٍَ زامبُظضيَٓٔ، بُٖؤٍ ئُو ضِؤتًٍُٓ نُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ يُ ئاُجناٌَ خطاثاٌ   
ُيبىو، ئُوَف ئاغتُْط و يَُجُضٍ يُبُضزَّ ناضَنإ زضوغت نطزباىو.  ضَِوؾٌ ئابىوضٍ ٖ

بؤيُ ثؿهًَُٓضٍ ناضطًَطٍِ يُّ باضَياُوَ ئاطاازاضٍ وَظاضَتاٌ ْااوخؤٍ ناطزَوَ، ٖاُضوَٖا       
بُ ؾًَىَيُنٌ نااتٌ   زيهُئاَاشٍَ بُوَؾسا، نُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ زَتىأْ زوو ؾُضَاْبُضٍ 

ونطزٌْ تؤَااضنطزٌْ زَؾتاُضَنإ زامباُظضيَٓٔ. يُاليإُ     بؤ ضِاثُضِاْسٌْ ناضوباضَنإ و تاُوا 
                                           

 .123تػوػررى  M/4/1/Sضقررٍ  َ.ح.ٗ، ًوفررات ٗظاضٝ اهساخوٚررٞ، ًوررف االُتدابررات يف هرر٘ا١ اضبٚررى،   -( 1)
 . 95، ص ص 2وَضطرياوَ يُ: ذلُس االزٌُٖ، ّ.ؽ، د

 . 132ز. عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...،ٍ  - (2)
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ٕ خؤيُوَ وَظاضَتٌ ْاوخؤ بؤ بُخؿاًين زَيًٓاايٌ باُ     ، َىتُغاُضِيؿٌ ٖاُويًَطٍ   زاًْؿاتىوا
ئاطازاض نطزَوَ، نُ بُ َُٖىو اليُى ضِابطاُيَٓت، ناُ تؤَااضنطزٌْ ْااوٍ زَْطاسَضإ ياُ       

ُ ظؤضنطزْاٌ غاُضباظٍ باُناض    زَؾتُضَناٌْ َُٖيبصاضزٕ بُ ٖاًض ؾاًَىَيُى باؤ َاُضاٌَ با     
 .  (1)ْايُت

يُنًَو يُ ًََصووْىوغإ باؽ يُوَ زَنات، نُ يُئُجناَُ غُضَتايًُناٌْ ْاوْىوغني بؤ 
َُٖيبصاضزُْنإ ْانات،  بُؾساضيٌِ بُضيتاٌْ بؤٍ زَضنُوت )ُٖويًَط( ذهىوَُتَُٖيبصاضزٕ، 

ططٍ )ؾًَذ َُمحىز(و ظياتط اليُْ طؿتًٌبَُيهى غُضنطزَ زياضَناًْإ بُ ؾًَىَيُنٌ 
ُْنطزٌْ  بُؾساضيِواٍ زَضزَخػت، نُ  عًَطامٌ ذهىوَُت. بُآلّ (2)ُنٍُ بىوٕذهىوَُت

نىضز يُّ َُٖيبصاضزُْ بُ َاْاٍ ٖاوغؤظٍ يُطٍَُ )ؾًَذ َُمحىز( ًًُْ، بَُيهى تطغٌ ئُوَيإ 
يَت، تؤَاضَيإ ثٍُ بؤ خعَُتٌ غُضباظٍ بُ ظؤضٍ و غُثاْسٌْ باد بٗاويَص ئُوُٖيُ، نُ 

. (3)زوا خبات 1923تؿطيين زووٌََ ْاضاض نطز، زَْطسإ بؤ  عًَطامٌ ذهىوَُتَف ئُو
ثُجنُ يُغُض ئُوَ زازًََْت، نُ خىاغت و ويػتُناٌْ )ؾًَذ  زيهُُٖضوَٖا غُضضاوَيُنٌ 

هطزٌْ ثاْتايٌ زَغُآلتُنٍُ و باْطُؾٍُ ئُو ناتٍُ تىضنُنإ، ٖؤناض ؾطَواَُْمحىز( بؤ  
 .(4)يإ يُبُضزَّ بُضِيَىَضىوٌْ َُٖيبصاضزُْنإ زضوغتهطزبىوٕ، نُ يَُجُض

بُ َُبُغيت ظًََُٓغاظٍ بؤ َُٖيبصاضزٕ  1922َ يُناتًَهسابىو، ثًَؿرت يُ غاَيٌ ئُو
ُٖضغٌَ  زاًْؿتىواٌُْٖويًَط نطابىو. يُّ ضىاضضًَىَيُزا غُضشًََطٍ  زاًْؿتىواٌْغُضشًََطٍ 

( َاٍَ، طُضَِنٌ 176ٌ ئاَاضَنُ، طُضَِنٌ غُضا )بُ ثًَطُضَِنٌ قُآلتٌ ُٖويًَط ئُجناَسضا، 
ُٖضغٌَ  زاًْؿتىواٌْ( َاٍَ بىوٕ. غُضجٌَُ 132( َاٍَ و طُضَِنٌ تؤثداُْ )212تُنًُ )

يُ ئاَاضَنُزا ْاوٍ غُضؤى  ( َاٍَ ثًَهٗاتبىو.520طُضَِنُنُ بُ ثًٌَ ئُو ئاَاضَ يُ )
َ يُ ناتًَهسا وَى يُ ئاَاضَنُزا وئُخًَعإ و جؤضٍ ناضو و ثًؿُ و تًَُُْإ تؤَاضنطاوٕ، 

ٖاتىوَ تًُْا ْاوٍ ًَْطيٍُٓ زاًْؿتىوٍ قُآل تؤَاضنطاوَ و ًًًََُٓيإ ُٖشَاض ُْنطزووَ، 
نُؽ  (3020)غُض قُآلت  زاًْؿتىواٌْئُطُض ُٖض خًَعاًَْو ؾُف نُؽ بٔ، ئُوا تًُْا 

                                           
 . 96، ص2ّ.ٕ، د -(1)

جطت لتمتش ضاوةِرواني جيَبتجصكردني بتندةكاني ثتيماننامةتي سةيرتر بة،وبة بةت  - (2)

 .متبتستي دامتزراندني دةولَتتي ك،ردي

 . 133 -132ز. عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى ...،ٍ ٍ  - (3)

  .20غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ، م  -(4)
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َُٓاَيُ يُ ئاَاضَنُزا زَبىوٕ، يُطٍَُ ئُوَؾسا نَُىنىضٍِ يُ ئاَاضَنُزا ُٖبىو و ُْٖسيَو ب
 .(1)ْاويإ تؤَاض ُْنطاوَ و ؾُضاَؤف نطاوٕ

، )ئُمحاُز عىمساإ(ٍ َىتُغاُضِيؿٌ ٖاُويًَط، وَظاضَتاٌ      1923(ٍ َاْطٌ ئاب5ٌيُ )
ئاطااازاضنطزَوَ، نااُ يااُ ئااُجناٌَ ٖااُوٍَ و نؤؾؿااُنإ بااؤ بااُضِيَهطزٌْ  عًَااطامْااوخؤٍ  

بُّ ْعيهُف ْاوضُناٌْ غُض بُ نؤيُف َُٖيبصاضزُْنإ، تؤَاضٍ ؾاضٍ )نؤيُ( تُواو بىوَ، 
ٍ )طىيَطِ(يـ زووَااٌٖ ثًَٗااتىوَ،  يُطاٍَُ ئاُوٍَ     ْاذًًُتُواو زَبًَت. ُٖضوَٖا تؤَاضٍ 

ًَط(يـ تُواو بىوَ، باُآلّ باُ ٖاؤٍ ئاُو نَُىنىضِياْاٍُ ناُ تًاياسا         تؤَاضٍ ؾاضٍ )ُٖوي
ُوَ، تااوَنى باُ   بُزيهطا، زووباضَ ضَِواٍُْ زَغتٍُ غُضثُضؾتًهطزٌْ تؤَااضنطزٕ نطاوَتا  

ُ ؾًَىَيُنٌ زضوغت ضيَهبدطيَتُوَ. ناضنطزًْـ بؤ تؤَاضنطزٕ يُ  ناٌْ )ؾاُقآلوَ( و  ْاذًًا
ٍ )قىؾتُثُ( و )َُمخىوض( بُ غػيت بُضِيَىَ ْاذًًُ)قىؾتُثُ( بُضزَواَُ. بُآلّ ناضَناٌْ 

اوٕ، زَضٔ. ُٖضبؤيُ ثاَيجؿت بُ ضَِظاَُْسٍ وَظاضَتٌ ْاوخؤ، زوو ؾُضَاْبُض ياُوٍَ زاَاُظض  
تاُواو بهإُ. ؾاُضَاًْـ بُ)غاُيس      غُضَنًٌبؤ ئُوٍَ ناضَناٌْ تؤَاضنطزٕ يُ زَؾتُضٍ 

ف ضِوثًًُ( 100تُٖا(ٍ قائًُكاٌَ )ضَواْسظ( زضاوَ، نُ غٌَ ؾُضَاْبُض بُ نطٍَ بططيَت، )
بؤ ُٖض يُنُيإ تُضخإ بهات. ُٖضوَٖا ضِيَُٓايًُناٌْ باؤ ضِووْهطاوَتاُوَ و ويَُٓياُى ياُ     

َيبصاضزٌْ ثًَسضاوَ، زواتط ْاوبطاو ٖاُويًَطٍ باُضَو ضَِواْاسظ باُ جًًََٗؿاتىوَ.      غًػتٌَُ ُٖ
ٍَ بططَيات، باؤ           ًَاسضاوَ، ؾُضَاْباُضَيهٌ زيهاُ باُ ناط قائًُكاٌَ )نؤياُ(ف ؾاُضَاٌْ ث

 . (2)( نُ بُ قُظاٍ )نؤيُ( يهًَٓطاوًًَُْتؤَاضنطزٕ يُ )ضِا
ظٍ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ، يُ زواٍ زَغجًَهطزُْوٍَ َُٖيبصاضزُْنإ يُغُض ثًَؿًٓا

. (3)زاَُظضاْسٕ بؤ زوونُؽ ظيازنطا ئُجنىوٌَُْيُ  نىضزيًُنإْىيَُٓضٍ ٖؤظَناٌْ ْاوضُ 
 نُ ئُوَف ضَِْطساُْوٍَ يُغُض ظيازبىوٌْ ْىيَُٓضايُتٌ ٖؤظَناٌْ ُٖويًَط ُٖبىو.

خؤ زا َىتُغُضِيؿٌ ُٖويًَط ْىوغاطاويَهٌ باؤ وَظاضَتاٌ ْااو    1923(ٍ ئُيًىيٌ 23يُ )
بُضظنطزَوَ، تًايسا شَاضٍَ زَْطسَضاٌْ خػتؤتُضِوو. يُطٍَُ ئاَاشَزإ بُوٍَ نُ َُٖيبصاضزٕ 

                                           
 بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت بُّ ئاَاضَ بطِواُْ:  تاضيل جاَباظ و ُْشاز بُضظجنٌ، ؽ.ث. -  (1)

ىيًَٓؿٌ غاُض بُقاُظاٍ نؤياُ زاْااوَ،     . ئُزٌَُٖ ثًَٓح97 – 96، ص ص2ذلُس االزٌُٖ، ّ.ؽ، د - (2)
 وَ، ضَِْطُ ضىاض قىضُِْبًَت، ُْى ثًَٓحىئَ.بىوَتُبَُُف زووضاضٍ َُٖيُ 

 .1، م1924ؾباط  14( بػساز، 133اه٘قا٢ع اهعطاقٚٞ "دطٙسٝ"، ع) -  (3)
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ـ غابٍُ ياُ   غاُضَنًً بؤ زوو ضِؤش زَبًَت و يُ )ُٖويًَط( و )نؤيُ( بُضِيَىَ زَضًَت و زَؾتاُضٍ  
( ناُؽ  77327. زياضَ شَاضٍَ زَْطسَضاًْـ يُ يًىاٍ ُٖويًَط )(1))ضَِواْسظ(  َُٖيسَثُغًَطزضٍَ

بُ خَُآلْسٕ زاْاطا، ْاُى باُ ئاَااضيَهٌ ضِاغات و       زاًْؿتىوإ. بُآلّ بُؾًَو يُ شَاضٍَ (2)بىو
 .  (3)زضوغت
جًَطاٍ غُضجنُ َُٖيبصاضزُْنإ باُ ؾاًَىَيُنٌ زضوغات و زازثُضوَضاْاُ بُضِيَىَُْضاىوٕ و         

نطزْااُوَيإ ، ضِيَطاااٍ تااطؽ و ُٖضَِؾااُ و خااؤ ْعيااو عًَااطامو زَغااُآلتساضاٌْ  بُضيتاًًْااُنإ
ْاُبىوٕ،   عًَطامٌ ذهىوَُتبُناضًَٖٓا، بؤ ئُوٍَ ئُو نُغاٍُْ اليُْططٍ غًاغُتٌ بُضيتاٌْ و 

َف بؤ ئُوَ باىو، تاا ظًََُٓغااظٍ باؤ ثُغاُْسنطزٌْ      ئُوزاَُظضاْسٕ.  ئُجنىوٌَُُْْضُٓ ًَْى 
ا ٖاُبىو،  و ئُو ثطِؤشاٍُْ نُ خؤيإ َُضاًَإ تًَس 1922بُضيتاٌْ(  – عًَطامضيَههُوتٓٓاٍَُ )

 .  (4)بُبٌَ ططٍَ بُزٍ بًَٗٓطيَت
زاَُظضاْسٕ  باُ ئاضاغاتٍُ غًاغاُتٌ     ئُجنىوٌَُْئُواٍُْ ضىوُْ ًَْى  ظؤضيُّٓيُ ئُجناَسا 

زاَُظضاْاسٕ   ئُجنىوٌَُْو بُضيتاٌْ َُٖيًإ نطز. ْىيَُٓضاٌْ يًىاٍ ُٖويًَط بؤ  عًَطامٌ ذهىوَُت
ؾاُضيـ،   ذلَُُز، (6)َىخًًؼ عُبسوآل، (5)تثًَهٗاتىوٕ يُ ) ئًرباًِٖ ذُيسَضٍ، قبًح ُْؾئُ

                                           
 .  156تػوػى S/ 13/4َ.ح.ٗ، ًوفات ٗظاضٝ اهساخوٚٞ، ًوف االُتدابات يف ه٘ا١ اضبٚى، ضقٍ  -( 1)

 .96خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  -( 2)

 . 22؛ غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ، م 98، م 1ضبٌس االزٌٓٛ، َ.ؽ، ز -(  3)

 .97ٗ 23غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ، م  -( 4)

ُ زاياو  يُ غَُاوَ يُ خاُْوازَيُنٌ ُٖويًَطٍ ي 1882غُبًح ُْؾئُت بُنط ُٖويًَطٍ يُ غاَيٌ  امحس  - (5)
بىوَ، يُ ئُغتُْبؤٍَ يُ قىتاخباٍُْ غُضباظٍ بُ ثًٍُ َالظَاٌ زووَّ زَضضاىوَ، زواتاط قىتاخباْاٍُ ئاُضناٌْ      

ثًُو ثايٍُ غُضباظٍ يُ غىثاٍ عىمسااٌْ وَضططتاىوَ، يُضاُْس     ضُْسينيتُواو نطز،  1903غُضباظٍ يُ غاَيٌ 
ُضٍ ُٖويًَط بىو يُ ئُجنىٌَُْ زاَُظضاْسٕ، يُ ْىيَٓ 1924نابًُٓيُنٌ ذهىَُتٌ عًَطاقٌ وَظيط بىو، يُ غاَيٌ 

 1929ٍ تُممىظٍ  غااَيٌ  19ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط بىو يُ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطام. يُ  1927- 1925غاَيٌ 
 .184-  183يُ ئُغتُْبؤٍَ َطز. َري بكطٍ، اعالّ ايهطز، ص ص 

يُ بُغسا يُ زايو  1859ثاؾايُ، يُ غاَيٌ عُبسوَيآل َىخًًؼ بُط نىضٍِ ئُغعُز بُطٌ نىضٍِ ضَِغىٍ  - (6)
قائًُكاٌَ ضَِواْسظ  1906قائًُكاّ يُواُْ يُ غاَيٌ  بىوَتُ، يُ ضُْس ْاوضُيُى نُضنىوى ضىوَتُبىوَ، ثاؾإ 
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، جًَطٍُ غُضجنُ ًٖض َُغاًرٌ و  (2)، ذىغًيَن َُال((1)ثريزاوز ئاغاٍ زظَيٌ، زاوز ذُيسَضٍ
َف زَطُضِيَتاُوَ  ئُويُى، يًَُْى ْىيَُٓضاٌْ يًىاٍ ُٖويًَط بُزٍ ْانطئَ. بًَطىَإ زياضَ، جىويُنُ

 .  عًَطامٌ ذهىوَُتبؤ َُٖيىيَػيت 
زَغايت  1924(ٍ َاْطٌ ئازاضٍ غاَيٌ 27زاَُظضاْسٕ يُ ) ئُجنىوٌَُْزاًْؿتين يُنَُني 

ثًَهطز، )َُيًو ؾُيػٍُ( يُّ زاًْؿاتُٓزا وتااضيَهٌ ثًَؿاهُف ناطز، تًاياسا نانًَاٍُ نااضٍ        
ُنااٍُ خػااتُضِوو، نااُ زاْاااٌْ زَغااتىوضيَو و ياغاااٍ َُٖيبااصاضزٕ وثُغااُْسنطزٌْ   ئُجنىوَُْ

 .  (3)-وَى ثًَؿرت بامساْهطز-بىو 1922ٌ غاَيٌ بُضيتاْ – عًَطامضيَههُوتٓاٍَُ 
( زَْاط وَى  50ُٖض ياُو زاًْؿاتُٓزا ْىيَٓاُضٍ بُغاطَ )عُبسوملىذػاني غاُعسوٕ( باُ )       

ُناٌْ بباتاُوَ، ناُ   غُضَنًًُنُ َُٖيبصيَطزضا، زواٍ ئُوٍَ تىاٌْ يُ ضِنابُضَ ئُجنىوَُْغُضؤنٌ 
ٖاُويًَط )ئًارباًِٖ ذُياسَضٍ( باىوٕ.     ُٖض يُى يُ ْىيَُٓضٍ بُغسا )ياغني ٖاامشٌ( و ْىيَٓاُضٍ   

. غُضضاوَيُى ئاَااشَ  (4)( زَْطٌ بُزَغتًَٗٓا8( زَْط و زووًََؿًإ )23ٍَ يُنًَُإ )ئُو
بُوَ زَنات، نُ بُضيتاًًُْنإ يُ ؾهاُْوٍَ تااٍ تاُضاظو باؤ الٍ )عُبسوملىذػاني غاُعسوٕ(      

 .(5)ضؤَيًإ ُٖبىو

                                                                                                   
بىو، غُضَضِاٍ ئُجنىٌَُْ زاَُظضاْسٕ، يُ خىيٌ يُنٌَُ ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطام ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط بىو، يُ 

 .66ذَُُز ئَُني، ئُْساَُ نىضزَناٌْ...، ٍ  امحسُ ؾاضٍ بُغسا َطزووَ. ي 1941غاَيٌ 

يُ ئُغتُْبؤٍ ذكاىقٌ   1908يُ ُٖويًَط يُ زايو بىو، يُ غاَيٌ  1886زاوز وَٖيب ئًرباًِٖ يُ غاَيٌ  - (1)
ًَط ياُ  بُ ْىيَُٓضٍ ُٖوي 1925ئًَُٓساضٍ زيىاٌْ َُيُنٌ عًَطاقٌ بىو، يُ غاَيٌ  1922تُواو نطز، يُ غاَيٌ 

نابًٓاٍُ ذهىَاُتٌ عًَطاقاٌ وَظياط باىو، ٖاُضوَٖا        ضاُْسيني ئُجنىٌَُْ ْىيَُٓضاٌْ عًَطاقٌ َُٖيبصيَطزضا، يُ 
ًرري  ياُ ئُغاتُْبؤٍَ َاطز.     1965ٍ تؿطيين زووََاٌ غااَيٌ   20ئُْساٌَ ئُجنىٌَُْ ثًاوَاقىآلٕ بىوَ. يُ 

 .191- 189بكطٜ، اعالَ اهلطز، م م 

 .1337، م2ٞ ًصكطات اجملوؼ اهتأغٚػٛ اهعطاقٛ، زاسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، صبٌ٘ع -(2)

.ْ، ازبوػرٞ االفتتاسٚرٞ هوٌذورؼ اهتأغٚػرٛ،     غُباضَت بُ زَقٌ وتاضَنٍُ َُيًو ؾُيػاٍُ بطِواْاُ: ّ   - (3)
 .7، م1، ز1342ؾعباْ  21ٗ  1924ًاضت غِٞ  27املِعقس يف 

 . 9 -8، م م 1َ.ْ، ز -(  4)

، 1936ٗضٖ اهػٚاغٛ ٗ اهعػرلطٜ يف تراضٙذ اهعرطاق سترٟ عراَ      عال١ داغٍ ضبٌس، دعفط اهعػلطٜ ٗ ز - (5)
 .90،م 1987بػساز، 
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ٌ يُ زووََني زاًْؿتين  ْىيَٓاُضٍ ٖاُويًَط )زاوز ذُياسَضٍ(، باُ      زاَُظضاْاسٕ،  ئُجنىوَاُْ
ًُناٌْ غاُضَنًً ( زَْط يُ ضِنابُضَ 35ُنُ َُٖيبصيَطزضا. ناتًَو بُ )ئُجنىوَُْجًَططٍ غُضؤنٌ 

( زَْاط و )عًاىإ   32بطزَوَ، نُ بطييت باىوٕ ياُ ْىيَٓاُضٍ )بُغاسا( )ياغاني ٖاامشٌ( ناُ )       
ٗ 30(، نُ )ًًُْئُيًاغطٍ( ْىيَُٓضٍ )زيىا . زيااضَ )زاوز ذُياسَضٍ( ياُ    (1)ٓا( زَْطٌ بُزَغاتًَ

ُنااُ، ئُجنىوَُُْنااُزا ضِؤَيااٌ خااؤٍ ٖااُبىوَ و وَى جًَطااطٍ يُنااٌَُ غااُضؤنٌ   ئُجنىوَُْ
زاَُظضاْاسٌْ ناطزوَ، يُواْاُ زاًْؿاتين )ضاىاض،       ئُجنىوٌَُْغُضؤنايُتٌ ضُْس زاًْؿتًَٓهٌ 

 .   (2)ؾُف، بًػت و ؾُف، ضٌ و ضىاض و ضٌ وثًَٓخ(
  ُ زاَُظضاْاسٕ ضااُْس يًَصُْيااُنٌ   ئُجنىوَااٌُْضى و ناضَناااٌْ، بَُُبُغايت ضِايًهطزْااٌ ئا

ثًَهًَٗٓا. ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَطيـ يُ ُْٖسيَهًاْسا ئُْساّ بىوٕ؛ يُواُْ )زاوز ذُياسَضٍ( ئُْاساٌَ   
. (3)ُناُ ثًَهٗاات  ئُجنىوَُْبىو، نُ يُ زاًْؿاتًَٓهٌ   )قاُْ٘ االغاغٛ(يًَصٍُْ ياغاٍ بُٓضَِتٌ 
ُنُزا بُ ٖؤٍ ططْطٌ ياغاٍ بُٓضَِتٌ ئُجنىوَُْيُ زاًْؿتًَٓهٌ  فسيهُجًَطٍُ ئاَاشَيُ  ثًَؿ

( 15و ظؤضٍ َازَناٌْ، ْىيَُٓضٍ ٖاُويًَط )زاوز ذُياسَضٍ( ثًَؿآًاظٍ نطزباىو، يًَصُْياُنٌ )     
ًَاو بًَٗٓطَيات        . ٖاُضوَٖا  (4)نُغٌ يُ ْىيَُٓضٍ َُٖىو يًىاناإ باؤ زاْااٌْ ياغااٍ بٓاُضَِتٌ ث

ُٖبىو بُ ْاوٍ يًَصْاٍُ ثًَساضاىوُْوَو وضزباًين نطزْاٌ ياغااٍ      ُنُ ئُجنىوَُْيًَصُْيُنٌ تط يُ 
. ياُ  (5))زاوز ذُيسَضٍ( يُوَؾًإ ئُْساّ بىو )زبِٞ تسقٚق ٗ زضؽ قاُْ٘ االُتدابات(،َُٖيبصاضزٕ 

ؾاُضيـ( باىوَ ئُْاساٌَ     ذلَُاُز ، )(6))قاُْ٘ االغاغٛ(فزواٍ ثُغُْسنطزٌْ ياغاٍ بُٓضَِتٌ 

                                           
 .15، م 1، ز1924ًاضت غِٞ  29اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، َ.ؽ، ازبوػٞ اهجاُٚٞ املِعقسٝ يف اهػبت  -( 1)

؛ َ.ْ، ازبوػرٞ اهػازغرٞٗ   67، م1، ز1924ُٚػراْ   3َ.ْ، ازبوػرٞ اهطابعرٞ   بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ:  - (2)
متر٘ظ   27؛ َ.ْ، ازبوػرٞ اهطابعرٞ ٗ االضبعرْ٘، االسرس يف      505،م1،ز1924سعٙرطاْ   16اهعؿطْٗ، االثِني يف 

، م 2، ز1924مترر٘ظ غررِٞ  27؛ ازبوػررٞ اشباًػررٞ ٗ االضبعررْ٘ ٙررَ٘ االثررِني يف  1136، م2، ز1924غررِٞ
1140. 

 .130 – 127،م م 1، ز1924ُٚػاْ 10َ.ْ، ازبوػٞ اهػازغٞ، َٙ٘ اشبٌٚؼ  -(3)

 .106، م 1، ز1924ُٚػاْ  7َ.ْ، ازبوػٞ اشباًػٕ، املِعقس َٙ٘ االثِني يف  -( 4)

 .1112، م 2، ز1924مت٘ظ غِٞ  21َ.ْ، ازبوػٞ اهجاُٚٞ ٗ االضبعني هوٌذوؼ اهتأغٚػٛ املِعقس يف  -( 5)

 .1078، م 2، ز1924مت٘ظ غِٞ  21َ.ْ، ازبوػٞ اسبازٜ ٗ االضبعني هوٌذوؼ اهتأغٚػٛ املِعقس يف  -( 6)
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ُ  يًَصٍُْ ضاوزيَطيهطزٌْ يُ ضاث  . يًَصُْياُنٌ تاط بَُُبُغايت ثًَساضاىوُْوَ و     (1)زاْاٌ ياغاان
ثًَهٗات، ْىيَٓاُضٍ ٖاُويًَط ياُّ     1922بُضيتاٌْ( غاَيٌ  – عًَطاموضزبىوُْوَ يُ ثُميآْاٍَُ )

 .  (2)ؾُضيـ( بىو ذلَُُزيًَصُْيُ )
 زاَُظضاْسٕ، نُ خطابىوَ بُضزٌََ وَى ثًَؿارت ئاَاشََاإ   ئُجنىوٌَُْيُنًَو يُئُضنُناٌْ 

(ٍ 31بُضيتاٌْ( باىو، ئاُوَبىو ياُ زاًْؿاتين )     - عًَطامبؤ نطز، ثُغُْسنطزٌْ ثُميآْاٍَُ )
ٌ ضِايطُياْاس، ناُ غاُضؤنايُتٌ     ئُجنىوَإُ غاُضؤنٌ   1924َاْطٌ ئاظاضٍ غاَيٌ   ئُجنىوَاُْ

 .  (3)نطزووَ و زاواٍ ثُغُْسنطزٌْ زَنات ئُجنىوَُٕوَظيطإ ثُميآْاَُنٍُ ئاضاغتٍُ 
ىيَػيت ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط يُ َُٖبُض ئُو ثُميآْاَُياُ، زَبًآني ٖاُض ياُ     غُباضَت بُ َُٖي

غُضَتاوَ زاوايإ نطز ثُغُْسنطزٌْ ئُو ثُيآْاَُيُ تا زواٍ يُناليًهطزُْوٍَ نًَؿٍُ َىغاٌَ  
زواخبطيَت، تُْاُْت يُغُض ثًَهًَٗٓاٌْ خىزٍ ئُو يًَصُْيٍُ ناُ باؤ تااوتىيَهطزٌْ ثُميآْاَُناُ     

ؾُضيـ( يُغُضوبُْسٍ قػُنطزٕ  ذلَُُزو تًَبًين خؤيإ ُٖبىو. يُّ باضَيُوَ ) ثًَهٗات غُضْخ
 ضِايطُياْس:   ئُجنىوَُٕبؤ ثًَهًَٗٓاٌْ ئُو يًَصُْيُ يُ يُنًَو يُ زاًْؿتُٓناٌْ 

َاايف   [يًَتؤشَُيًو ؾُيػٍَُ:  ](ٍ ثُيطَِوٍ ْاوخؤو وتاضٍ ثاؾايُتٌ 3" بُثًٌَ َازٍَ )
ُ ضَِت بهُيُٓوَ، ياخىز بُ َُٖىاضنطزُْوَ ثُغُْسٍ بهُئ، بؤيُ ئُوََإ ْابًَت ثُميآْاَُن

ثُميآْاَُيُ  ئُوزضوغتهطزٌْ ئُو يًَصُْيُ يُ ثاٍ ضًًُ  بؤ ضًًُ  ئُطُض َُبُغت ئُوَيُ نُ 
تاوتىٍَ بهطيَت و بؤضىوٕ و تًَبًين و ثًَؿًٓاظَنإ خبطيَتُضِوو، ثًَىيػتُ َاايف ٖاَُىاضنطزٌْ   

و ضِيَههُوتٓٓاَُيُ بسضيَتُ ئُْساَاٌْ يًَصُْناُ...، ُٖضبؤياُ ئُطاُض    ُْٖسيَو يُ َازَناٌْ ئُ
زَتاُْويَت تًُْا غُيطٍ ضِيَههُوتٓٓاَُنُ بهطيَت، بُبٌَ ئُوٍَ َايف َُٖىاض نطزمنإ ُٖبًَت، 
ثًَىيػت ْانات يًَصُْنُ ثًَهبًَٗٓطيَت، ضىْهُ ياوَضو ٖاوضِيًَاٌْ غاُيطيإ ناطزووَ، ثًَىيػات    

ُضقاٍَ بهطيَت و يًَصٍُْ بؤ ثًَهبًَٗٓطيَت، ُٖضبؤيُ زاوا زَنُّ ثًَؿًٓاظَنُّ ْانات خؤٍ ثًَىَ غ
يُبُضضاو بطرييَت، بُوٍَ يًَصُْنُ يُ َُٖىاضنطزٌْ ضِيَههُوتٓٓاَُنُ غُضثؿو بهطيَت، يُطٍَُ 

 .(4)خػتُٓضِوو و  زياضيهطزٌْ ئُضنُناٌْ غُباضَت بُ ططتُٓبُضٍ ضِيَىؾىييَن َُٖىاضنطزُْنُ"
                                           

 . 1078 -1079، م م 2َ.ْ، ازبوػٞ اسبازٜ ٗ االضبعني، ز - (1)

 . 101 -100، م م 1،ز1924ُٚػاْ  7َ.ْ، ازبوػٞ اشباًػٕ، املِعقس َٙ٘ االثِني يف  -( 2)

 .113،م 1987سػني مجٚى، اهعطاق/ ؾٔازٝ غٚاغٚٞ، هِسْ  -( 3)

 .88 – 87، م م 1،ز1924ُٚػاْ  7ني يف اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، ازبوػٞ اشباًػٞ، املِعقس َٙ٘ االثِ -(4)
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زاَُظضاْسٕ، غُباضَت بُّ ضِيَههُوتٓٓاَُيُ غاظ زَناطا،   ئُجنىوٌَُْتٓاٍُْ نُ يُيُو زاًْؿ
َُٖيىيَػتُيإ زَنطزَوَ، نُ ثًَىيػاتُ تاا ئاُو ناتاٍُ      ئُوْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط ثًَساطرييإ يُغُض 

زاواياُيإ ياُ زووتاىيٌَ     ئاُو . (1)نًَؿٍُ َىغٌَ يُناليٌ زَنطيَتُوَ ئُو ثُميآْاَُيُ زواخبطيَت
بُضظنطزَوَ، تًايسا زاوايإ نطزباىو، ئاُو زاواناضيًاُيإ     ئُجنىوَُٕزاؾتًَهسا بؤ غُضؤنايُتٌ يا

يُبُضضاو بطرييَت. ئُو ئُْساَاٍُْ نُ ئًُعايإ يُغُض نطزبىو بطييت بىوٕ يُ:) ذىغًيَن َاُال،  
ؾُضيـ، زاوز ذُياسَضٍ( يُطاٍَُ )ئًػارام ئاُؾطايِ      ذلَُُزَىخًًؼ،  عُبسوآلثريزاوز ئاغا، 

، ئاُو يازاؾاتُف   (2)باىوٕ  ناُضنىوى ئُؾُْسٍ و غاَيح بُط ُْؾتطٌ( نُ ُٖضزوونًإ ْىيَُٓضٍ 
 ؾُضيـ( خىيَٓطايُوَ، تًايسا ٖاتىوَ: ذلَُُزيُاليُٕ ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )

"ئُوٍَ طىَاٌْ تًَسا ًًُْ، ضاضَْىوغٌ بانىوضٍ عًَطام َُبُغاتِ ياُ َىغاٌَ و ئاُو        
ٍَ زضاوَ و ئًَُاُ ْىيَٓاُضٍ ئاُوينَي، ٖاُتا ئًَػاتاف باُ       ْاوضاٍُْ ثًَؿاىوَ، ناُ ثًَاىٍَ طاط    

ُ يُ ًَْىإ طىَإ و زَيًٓابىوٕ )ايؿو وايًكني( زايُ،  ٍ َاوَتُوَ، بُ بؤضىوٌْ ئًَُ َُٖيجُغًَطزضاو
ُٖضضُْس ئًَُُ بريٍ يًَبهُيُٓوَ خؤَاإ ياُ تاضيهًًاُنٌ ضاطِزا زَبًًٓٓاُوَ، ْاُ زَتاىاْني        

ضَوؾاُ بريوٖؤؾاٌ    ئاُو ُ زَتىاْني بطُضِيًَُٓوَ زواوَ، ئُطاُض  بُضَوثًَؿُوَ ُْٖطاو بًَٓٓني و ْ
غُضقاٍَ نطزبًَت، ئُوَ باؤ ئًَُاُ باُ تايباُتٌ غاُضقاَيبىوًَْهٌ ياُ        طؿتًًٌُناٌْ بُ عًَطاق

ضِازَبُزَضَ، يُبُض ئُوٍَ ئًَُُ خَُيهٌ ئُوينَي و ضاضَْىوغًؿُإ يُ خَُيهاٌْ تط ظياتط بُ ويَىَ 
ٍ ظيابُغرتاوَتُوَ، ئُوٍَ ًْطُض ٍ ئًَُُ نطز، ئُوَبىو، نُ: ضِؤشْاَُنإ يُّ  زيهُفاٌْ و ئاَيؤظ

ضِؤ ياُوٍَ  ئاُو زوايًُزا ُْٖاسيَو ٖاُواَيًإ غاُباضَت ناؤْططٍَ ئُغاتاُْ بآلوناطزَوَ، ناُ        
 ئاُو ، بَُُبُغيت ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُنامنإ، بُآلّ يُباُض ئاُوٍَ ٖاُتاوَنى    سيهُّزَبُغ

تُوَ، ضَِوؾُنُؾٌ بُالٍ ئًَُُوَ ظؤض يًَاٌَ و ْازيااض بًَات،    نًَؿُيُ بُ ضاضَغُض ُْنطاوٍ مبًًََٓ
ُ تًُْا بُضاَبُض بُ ثُميآْاٍَُ  ئًٓطًًعٍ ئُوََإ بؤ زًًََََٓتُوَ، نُ زَْطٌ بؤ  – عًَطامئًَُ

ثُميآْاَُيااُ بااؤ زواٍ  ئااُوْااُزَئ، يُبااُض ئااُوَف زاوا زَنااُئ ٖااُض تاااوتىيَهطزًَْهٌ  
يَت، ئُطُض بُّ ثًَؿآًاظٍَ ئًَُاُف ضِاظٍ ْاُبٔ، ئًَُاُ     ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿٍُ َىغٌَ زواخبط

بُضِيَع بُ ؾًاو غُيط  ئُجنىوٌََُْ يُالٍ ئُوَُٖيىيَػيت زَْط ُْزامنإ زَبًَت و ئىًََسَواضئ 
                                           

 .279، َ.ؽ، م االعطًسٍ عٌاض ٙ٘غف عبساهلل ع٘ٙس -( 1)

 – 342، م م 1،ز1924سعٙرطاْ   3اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، ازبوػٞ اهعؿطّٙ، املِعقرس ٙرَ٘ اهجالترا١ يف     -( 2)
343. 
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بهطيَت، بُوؾًَىَيُ يًَو ُْزضيَتُوَ، نُ يُ ضِاوبؤضىوُْنامناْسا الواظئ و يُويػتُنامناْسا خاو و 
 .  (1)خًًػهني"
ٌ ؾُضيـ(ٍ ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط يُ باُضزَّ   ذلَُُزّ ًَْىَْسَزا )ُٖض يُ زاَُظضاْاسٕ   ئُجنىوَاُْ

"ْهاؤَيٌ ْانطيَات َُٖيىيَػايت ٖاَُىوإ     هطز تًايسا ئاَاشَيسا، ناُ  ثًَؿهًَؿًيُ وتُنُيسا نُ 
 ٍ ٍ بانىوض ٔ تا ئًَػتا ضاضَْىومسإ زياضًًُْ، نُ ضؤٕ زَبًَت، ئًَػتا عًَطاقؾًؤقُ، ئًَُُ ْىيَُٓض

ُ بُضِيَعَنُتإ زائ، بُآلّ بريَإ ٖاُض ياُالٍ ناؤْططٍَ ئُغاتاُْيُ. وَى     ئُجنىوَُُُْ يُ ئًَ
غُضباظيَو وائ يُ ًَْىإ زوو ئاططزا، نُ جطُ ياُ خؤبُزَغاتُوَزإ باُ قاُظاو قاُزَض ٖاًض       

يُبُؾاًَهٌ زيهاٍُ وتُنُياسا ثًَاساطريٍ يُغاُض ئاُوَ       ضِيَطُيُنٌ زيهُ يُبُضزَمماْسا ًًُْ"، 
نُ ئًٍَُُ نىضز ْاَاُْويَت، بُ ًٖض ؾًَىَيُى يُ عًَطام جًاببًُٓوَ و بٌَ عًَطام باصئ،  نطزَوَ، 

بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا يُغُض زَغت بُضزاضبىوٕ يُ َاؾُ ناضطًَطِيًُنامنإ غاظف ْانُئ، ُٖضوَٖا 
ُتٌ َ َُٖيىيَػيت ئًَُُيُ و ًٖىا خىاظئ نُؽ طىَإ يُ ًْؿاتًُاًًْ ئُوئاَاشٍَ بُوَ زاوَ، نُ 
. ُٖض يُو زاًْؿتُٓزا ْاوبطاو زاواٍ يُ بُضيتاًًُْنإ  نطز، يُّ ضَِوؾاُ  (2)و ًْاظٍ ئًَُُزا ُْنات

 .  (3)تُْطصاويُزا يُ نًَؿٍُ َىغٌَ بُ تًُْا بُجًًَإ ًًََُْٖٔ و ثؿت يُو نًَؿُيُ ُْنُٕ
زٌْ ئاُو  ، نُ يُباضٍَ ثُغُْسنطئُجنىوَُٕئُوٍَ بُزٍ زَنطيَت، بُ زضيَصايٌ زاًْؿتُٓناٌْ 

ضِيَههُوتٓاَُيُ ئُجناّ زَزضإ، ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط بؤ ضُْس جاضيَو زاواياْهطز، ثُغُْسنطزٌْ ئُو 
. ضاُْس جااضيَهًـ   (4)ضِيَههُوتٓٓاَُيُ بؤ زواٍ يُناليٌ نطزُْوٍَ نًَؿاٍُ َىغاٌَ زواخبطيَات   

زاخىاظيًُناٌْ بؤ زاًْؿتُٓنإ بؤ ثُغٓسنطزٌْ زواخطا، بُآلّ اليٌُْ بُضيتاٌْ َهىضِ بىو يُغُض 
ٌ ثُغُْسنطزٌْ ئاُو ثُميآْاَُياُ. ُٖضضاُْسَ     (ٍ َااْطٌ  10زاَُظضاْاسٕ ضِؤشٍ )  ئُجنىوَاُْ

ذىظَيطإ بطِياضٍ زابىو، زاًْؿتًَٓهٌ خؤٍ بؤ ضِؤشٍ زواتاط زواخباات. باُآلّ ياُشيَط ؾؿااضَناٌْ      

                                           
 .343-342 ، م م1،ز1924سعٙطاْ  3َ.ْ، ازبوػٞ اهعؿطْٗ، املِعقس َٙ٘ اهجالثا١ يف  - (1)

 .344 – 343، م م1، ز1924سعٙطاْ  3َ.ْ، ازبوػٞ اهعؿطّٙ، املِعقس َٙ٘ اهجالثا١ يف  -(  2)

 .  352، م 1َ.ْ، ازبوػٞ اهعؿطّٙ، ز -(  3)

؛ َ.ْ، 354ر م 1، ز1924سعٙطاْ  5َ.ْ، ازبوػٞ اسبازٙٞ ٗ اهعؿطّٙ، املِعقس َٙ٘ اشبٌٚؼ يف  بطِواُْ: -( 4)
، م م 1؛ َ.ْ، ازبوػرٞ اهعؿرطّٙ، ز  419، م 1،ز1924سعٙرطاْ   10طّٙ، اهجالثرا١  ازبوػٞ اهجاهجٞ ٗ اهعؿ

342 - 343 . 
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(ٍ 10:30) طناتاصيَ بُ ْاضاضٍ ئاُو زاًْؿاتٍُٓ ياُ     (1)ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ )ًَٖٓطٍ زؤبؼ(
(ٍ َااْطٌ  ذااىظَيطإ ئُجناَاسا. ياُ زَغااتجًَهٌ زاًْؿاتُٓنُزا، غااُضؤنٌ     10/11ؾاُوٍ ) 

 ئاُو زاَُظضاْسٕ )عُبسوحملػني غُعسوٕ( ئاَاشٍَ بُوَ زا، نُ ُٖض ضاُْس بطِيااضبىو    ئُجنىوٌَُْ
ُٓضٍ زاًْؿتُٓ غبٍُ غاظ بهطابايُ، بُآلّ خاوَْؿهؤ )َُيًو ؾُيػٍَُ( ثًٌَ ضِاطُياْسئ، نُ ْىيَ

باآلٍ بُضيتاٌْ )ًَٖٓطٍ زؤبؼ( ثًٌَ ضِاطُياْاسووَ، زواخػاتين ثُغاُْسنطٌْ ثُميآْاَُناُ باؤ      
زاًْؿاتٍُٓ ئًَػاتاٍ    ئاُو بُياٌْ بُ واتااٍ ضَِتهطزْاُوٍَ زيَات. ُٖضبؤياُ زاواٍ غااظنطزٌْ      

ٌ . تُْاُْت )زؤباؼ( َاُيًهٌ ياُوَ ٖؤؾاساضنطزؤتُوَ، ناُ: زَبًَات       (2)يًَهطزووٕ  ئُجنىوَاُْ
 .  (3)سٕ َُٖيبىَؾًَٓطيَتُوَ، ئُطُض ٖاتىو ثُغُْسنطزٌْ ثُميآْاَُنُ ضَِت بهُُْوَزاَُظضاْ

ٌ يُزاًْؿتين ئاُو ؾاُوَزا زوو ضِاثاؤضت باؤ ثُغاُْسنطزٌْ ثُميآْاَُناُ ياُ          ئُجنىوَاُْ
زاَُظضاْااسٕ ٖااُبىوٕ، نااُ يُالياإُ ُٖضيااُى يااُ )ياغااني ٖااامشٌ( و )جُعؿااُض عُغااهُضٍ(   

ؾهػايت خاىاضز و ْىيَٓاُضاٌْ     (4)طساُْنُ، ثطِؤشَناٍُ )ٖاامشٌ(  ئاَازَنطابىوٕ، يُ ًَاٍُْ زَْ
. ُٖضوَٖا ْىيَٓاُضاٌْ ٖاُويًَطيـ يُغاُض ظاضٍ )زاوز ذُياسَضٍ(     (5)ُٖويًَطيـ زَْطًإ بؤ ُْزا

                                           
يُ زايو بىو، ؾاضَظايًُنٌ باؾٌ ياُ باىاضٍ زاضاياٌ ٖاُبىو، يُغااَيٌ       1871ًَٖٓطٍ زؤبؼ يُ غاَيٌ  - (1)

اضيطاُضٍ ططْطاٌ   يُ ؾىيَين )ثًَطغٌ نؤنؼ( يُ ثؤغيت ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ عًَطام زاَُظضا، ن 1923
 يُغُض ضَِْططِيَصنطزٌْ غًاغُتٌ زَضَوٍَ بُضيتاٌْ يُ عًَطام ُٖبىو، بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُ باضٍَ ْاوبطاو بطِواْاُ: 

، اططٗسرٞ زكتر٘ضاٖ،   1929-1923اُعاَ ًٔسٜ عوٛ اهػوٌاْ، اثط اهػري ِٓطٜ زٗبؼ يف اهػٚاغرٚٞ اهعطاقٚرٞ   
 .    1997كوٚٞ االزاب/ داًعٞ بػساز، 

 .431،م 1، ز1924اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ،َ.ؽ، ازبوػٞ اهطابعٞ ٗ اهعؿطّٙ سعٙطاْ  -(  2)

 .29ٗ دعفط عباؽ محٚسٜ، َ.ؽ، م  امحسابطآٍٚ خوٚى  -(  3)

يُ بُؾًَهٌ ثطِؤشَناٍُ ٖاامشٌ ٖااتبىو: ئُجنىَإُ يُغاُض ثُغاُْسنطزٌْ ثُميآْاَُناُ ياُ اليإُ           -  (4)
ض نطزُْنإ و تًَبًًُٓناٌْ ضِاثؤضتٌ يًصُْ وَضُْطرييَت، ثًَىيػاتُ  ذهىَُتُوَ ضاظٍ ْابًَت؛ ئُطُض ٖاتىو َُٖىا

ظوو بُظوو زَغت بُ زاْىوغتإ  بهطيَت بؤ ئُجناَساٌْ َُٖىاضنطزٕ يُ ْاوَضِؤنٌ ضِاثاؤضتٌ يًَصْاُ و ثًَؿاهُف    
ضٍ نطزًْإ وَنى ثاؾهؤيُى بؤ ئُجنىٌَُْ زاَُظضاْسٕ، يُطٍَُ ظآَهطزٌْ َاؾُناٌْ عًَطام يُ ٖاَُىو غآىو  

، 1924اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ،َ.ؽ، ازبوػٞ اهطابعٞ ٗ اهعؿطّٙ سعٙرطاْ   وياليُتٌ َىغٌَ. بؤ زَقٌ ثطِؤشَنُ بطِواُْ:
 . 335، م 1ز

 .439 - 436، م م1، ز1924َ.ْ، ازبوػٞ اهطابعٞ ٗ اهعؿطّٙ سعٙطاْ  -(  5)
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زَغتًإ يُو ضِاثؤضتُ ٖاَُيططت، ناُ ثًَؿارت غاُباضَت باُّ ضِيَههُوتٓٓاَُياُ ثًَؿاهُف باُ         
) 37. زواتط ضِاثؤضتُناٍُ )جُعؿاُض عُغاهُضٍ( باُ (    (1)ُنُيإ نطزبىوئُجنىوَُْغُضؤنايُتٌ 

) زَْطٌ ُْخًَط، غُضنُوتين بُزَغاتًَٗٓاو ثُغاُْسنطا. ٖاُضزوو ْىيَٓاُضٍ     24زَْطٌ بَُيٌَ و (
ئُو ثطِؤشَيُ زا، ٖاُضوَٖا   بُضشَوَْسيٌُٖويًَط )زاوز ذُيسَضٍ( و )غُبًح ُْؾئُت( زَْطًإ بؤ 

ٌ ثريزاوز و ذىغًيَن َُال( بُ بُتاَيٌ زَْطًإ ؾُضيـ، ذاج ذلَُُزَىخًًؼ بُط،  عُبسوآل) 
. ضِاثؤضتُنُ غُضَضِاٍ زاوانطزٌْ َُٖىاضنطزٌْ ضُْس بطِطُيُنٌ ضِيَههُوتٓٓاَُنُ، ئاَاشٍَ (2)زا

بُوَ زابىو، ئُطُض بُضيتاًْا َُٖىو َاؾُناٌْ عًَطام يُ غٓىوضٍ وياليُتٌ َىغاٌَ ْاُثاضيَعيَت،   
 .(3)نإ يُّ باضَيُوَ َُٖيسَوَؾًَتُوَئُوا ثُمياُْنُ و َُٖىو ضيَههُوتُٓ

ٌ يُنًَو يُو نًَؿاٍُْ تط ناُ ضِووباُضِووٍ    ، باطييت باىو ياُ    باىوَ زاَُظضاْاسٕ   ئُجنىوَاُْ
َف ئاُو نُ زَيإ نىشضاو و بطيٓاساضٍ يًَهُوتاُوَ،    1924ٌ غاَيٌ نُضنىونئاؾىوبُنٍُ ؾاضٍ 

ٌ و  (4)ُ ئاغاىوضيًُنإ بُ ٖؤٍ ئُو ؾُضِو ثًَهسازاُْ بىو، نُ يُ ًَْىإ غُضباظَ يًعًً  زاًْؿاتىواْ
ؾُضيـ( يُ زاًْؿتًَٓهٌ  ذلَُُز. غُباضَت بُّ نًَؿُيُ ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )(5)بُضثابىو نُضنىوى

                                           
 .434، م 1، ز1924َ.ْ، ازبوػٞ اهطابعٞ ٗ اهعؿطّٙ سعٙطاْ  -( 1)

 .443 – 442، م م 1،ز1924ازبوػٞ اهطابعٞ ٗ اهعؿطّٙ سعٙطاْ  َ.ْ، -  (2)

َ.ْ، ازبوػرٞ اهطابعرٞ ٗ اهعؿرطّٙ سعٙرطاْ     غُباضَت بُزَقٌ ضِاثؤضتُنٍُ جُعؿُض عُغاهُضٍ بطِِِِواْاُ:    -  (3)
 .441_440، م م 1،ز1924

ياُتٌ وإ  ئاغىوضيًُنإ، تائًؿًُنٌ ُْغتىوضٍ َُغاًرني، ثًَؿارت ياُ قاُظاٍ جىياًََُطط ياُ ويال       -  (4)
بؤ ْاوضاُنُ ياُ زشٍ عىمساًًْاُنإ ضِاثاُضِئ، زواٍ      1915ًْؿتُجٌَ بىوٕ، زواٍ ًَٖطؾٌ ضوغُنإ يُغاَيٌ 

ثاؾُنؿُنطزٌْ ضِووغُناًْـ، عىمساًًُْنإ بُتىوْسٍ بُضَْطاضيإ بىوُْتُوَ، ُٖض بؤيُ بُؾاًَهًإ ئااواضٍَ   
ًًُْناًْـ تىاًًْإ غىوزيإ يًَىَضبططٕ و بًاخنعيَُٓٓ عًَطام بىوٕ و يُ ْاوضٍُ بُعكىبُ ًْؿتُجٌَ بىوٕ، بُضيتا

، م 1977،اهقآطٝ، 1936 – 1918ضٙاض ضؾٚس ُادٛ اسبٚسضٜ، االؾ٘ضْٙ٘ يف اهعطاق ْاو غىثاٍ يًعًًُوَ. 
21 . 

ثًَهسازاًَْهٌ خىيَٓاوٍ ضِوويسا، غُضَتاٍ ؾُضَِنُ يُ ًَْىإ زووغُضباظٍ يًعاٌ   1924يَُاْطٌ ئاياضٍ  - (5)
بُضثابىو، زواتط ؾُضَِنُ ثاُضٍَ غاُْس، ًَٖاعٍ     نُضنىوىاْساضيَهٌ ؾاضَنُ يُ طُضَِنٌ قؤضياتٌ ؾاضٍ و زوون

ناُؽ ناىشضإ و باُ     56يًعٌ بُغُض ؾاضَنُياْسازا و يُو ناتُف ؾاضَنُ قُضَباَيؼ بىو، بُ ٖؤيُوَ ظياتط ياُ  
هطظاق اسبػين، تاضٙذ اه٘ظاضات اهعطاقٚرٞ،  عبسازَياٌْ تط بطيٓساضبىوٕ. بؤ ظاًْاضٍ غُباضَت بُّ ضِووزاوَ بطِواُْ: 



  161 

ضووزاوَ، بااُ ؾااًَىَيُنٌ  ئااُوزاَُظضاْسْااسا، غااُضَضِاٍ خػااتُٓضِووٍ ضااؤًًُْتٌ  ئُجنىوَااٌُْ
يتاٌْ ناطز، ناُ ططْطاٌ باُّ     زيبًؤَاغًاُْ غىثاغطىظاضٍ خؤٍ ئاضاغتٍُ ْىيَُٓضٍ بااآلٍ باُض  

زَيًٓانطزؤتااُوَ. بااَُيًيَن  زاًْؿااتىواٌٌْ نااطزووَ و نااُضنىونضِووزاوَ زاوَ و خااؤٍ غااُضزاٌْ 
ثًَساوٕ، نُ ثاضيَعطاضيإ يٌَ بهات و ئُو نًَؿُيإ ضاضَغُض بهات و زازثُضوَضٍ بُزٍ بًًََٗٓات.  

تُواوٍ ُٖوَياُناٌْ خاؤٍ    نطز، عًَطامٌ ذهىوَُتؾُضيـ( زاواٍ يُ  ذلَُُزيُ َُٖإ ناتسا )
نًَؿُيُ خباتُطُضِ و زازثاُضوَضٍ ؾُضاٖاُّ بهاات، ضِيَىؾاىييَن ثًَىيػات       ئُوبؤ ضاضَغُضنطزٌْ 

بططيَتُ بُض بؤ  زووباضَ ُْبىوُْوٍَ ناضٍ يُّ ؾًَىَيُ. ٖاُضوَٖا باُ ْااوٍ طاُالٌْ عًَطاقاُوَ،      
ُو ْاوضُيُ بطىاظضيَُٓوَ، ياُ  نطز، ئُو غُضباظَ يًعًًُ ئاغىوضياُْ ي عًَطامٌ ذهىوَُتزاواٍ يُ 

 .(1)بطٍ ئُوإ غُضباظٍ ًْؿتُاٌْ ؾىيًَٓإ بططُْوَ
سا نًَؿاابىو. وَ تىوؾاٌ   ئُجنىوَُْا ضِووزاوَ بؤَاوَياُى بااَيٌ بُغاُض زاًْؿاتُٓناٌْ      ئُو

ًْطُضاًًُْنٌ ظؤضٍ نطزبىوٕ، ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَطيـ يُّ زاًْؿتٓاُْزا جُختًإ يُغُض تاُبايٌ و  
. ٖاُض باؤ ئاُو َُبُغاتُف ٖاُضزوو      (2)زَناطزَوَ   نُضنىوىاتُناٌْ زاًْؿتىٍ بطايُتٌ ثًَهٗ

َىخًًؼ( يازاؾتًَهًإ بؤ زَغتٍُ غاُضؤنايُتٌ   عُبسوآلْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )زاوز ذُيسَضٍ( و )
ضِووزاوَ  ئاُو ناطا، ضِووْهطزْاُوَ ياُ بااضٍَ      ذهىوَُتبُضظ نطزَوَ، تًايسا زاوا يُ  ئُجنىوَُٕ

 .  (3)بسات
ٌ زيهُوَ بُ ٖؤٍ ضاُْس جاضيَاو ُٖوَياسإ باؤ نىؾاتين ئُْاساَاٌْ        يُ اليُنٌ  ئُجنىوَاُْ

بؤغُض شياًْإ، ضِيَصٍَ زَغت يُناضنؿااُْوٍَ ئُْاساَإ    َُتطغًٌزاَُظضاْسٕ و زضوغت بىوٌْ 
ّ تا زَٖات ضووٍ يُ ظياز بىوٕ زَنطز. بُآلّ بؤ ثُغُْسنطزٌْ زاوانُيإ بطِوبًااْىوٍ   وَى  زيهاُ

. ْىيَٓاُضاٌْ ٖاُويًَطيـ يَُُٖباُض ئاُو ثطغاُ      (4)تىاْايًاإ زًََٖٓاياُوَ  ُْخؤف نُوتٔ و بٌَ 

                                                                                                   
ضٙراض اسبٚرسضٜ، َ.ؽ، م    ؛314 – 293؛ثؿهؤ ئاغحُياُضٍ، ؽ.ث، ٍ ٍ  201- 198، م م 5، ط1ز

196. 

 – 179،م م 1،ز1924اٙاض غِٞ  15اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ ،َ.ؽ، ازبوػٞ اهجاُٚٞ عؿطٝ، َٙ٘ اشبٌٚؼ  -  (1)
180. 

 . 188 ، م1َ.ْ، ازبوػٞ اهجاُٚٞ عؿطٝ،ز -(  2)

 . 188 - 179، م م 1َ.ْ، ازبوػٞ اهجاُٚٞ عؿطٝ،ز -(  3)

   .172، م 2ضبٌس االزٌٓٛ، اجملوؼ اهتاغٚػٛ...، ز -(  4)
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بؤضىوٌْ خؤيإ ُٖبىو؛ ُٖضبؤياُ ياُناتٌ زَغات يُناضنًَؿااُْوٍَ ْىيَٓاُضٍ بُغاطَ )يىغاـ        
ُناُ  ئُجنىوٍَُْ نؤياُ(، ياُ زاًْؿاتًَٓهٌ    ذلَُاُز عُبسويئُذُز(، ْىيَُٓضٍ ٖاُويًَط )َاُال   

 ُوَنٍُ زَظاْطيَت، بُآلّ ُْخطاوَتُضِوو، طىتًؿٌ:ئاَاشَيسا، نُ: ٖؤناضٍ زَغت نًَؿاْ
"تُْاُْت زوييَنَ خاُْوازَو خعّ و نُغىناضَنامن ْاَُيإ بؤ ْاضزوّ و غاُغًَُت بىوْاُ،    

ُناُيإ  ئُجنىوَُْناتًَو ضِؤشْاَُناًْإ خىيَٓاسبىَوَ و ٖاُواَيٌ بطيٓاساضبىوٌْ زوو ئُْاساٌَ     
نطزبىو، ُٖضبؤيُ زاوايإ يًَهطزووّ بؤ ؾااضَنُّ  َف ئُواٌْ زووضاضٍ زَيُضِاونٌَ ئُوبًػتبىو. 

ٌ بطُضِيَُُوَ. ضىْهُ ْىيَُٓضإ يُ اليإُ   ؾااضَناًْإ باُضِيَعٕ، ُٖضبؤياُ يُغاُض      زاًْؿاتىواْ
زياضزَيُ بٓاربِ بهاات، باؤ ئاُوٍَ ٖاًض       ئُوثًَىيػتُ، يُّ ٖؤناضَ بهؤَيًَتُوَ و  ذهىوَُت

 ُ  ذهىوَاُت خطيَتُغاُض ...، ثًَىيػاتُ   نُغًَهٌ زيهُ يُغُض ئاظازٍ بريوبؤضىوٕ ؾؿااضٍ ْ
ضِيَىؾااىييَن ثًَىيػاات بططيَتااُ بااُض، ئُطااُض ناااض بااُّ ؾااًَىَيُ بااطِوات، زياااضزٍَ زَغاات  

َ يُناتًَهسابىو ياُ  ئُو ،(1)زاَُظضاْسٕ ظؤضتط زَبًَت" ئُجنىوٌَُْيُناضنًَؿاُْوٍَ ئُْساَاٌْ 
ٍ نؤيُ( بُ ٖاؤٍ ٖاُضاٍ   َُُزذل، نُ طىايُ ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )َُالبىوَنؤيُ زَْطؤٍ ئُوَ بآلوب
 .  (2)بُضيتاٌْ يُ ؾاضٍ بُغسا غاؾًَهىش نطاوَ- عًَطامبُغسا زشٍ ثُميآْاٍَُ 

ُنُ بُ ؾًَىَيُنٌ خطاث ئُجنىوَُْ( يُ اليُٕ ُْٖسيَو يُ ئُْساَاٌْ ذلَُُزقػُناٌْ )َُال 
: غاُضجُّ  ٌيًَهسضاوَتُوَ، ُٖض بؤيُ ْاوبطاو َُبُغتُنٍُ خؤٍ ظياتط ؾٌ نطزؤتاُوَو طىتىياُت  

ْىيَُٓضإ زاواٍ ئاظازٍ قػُنطزًْإ نطز يُطٍَُ َُٖىاضنطزٌْ ياغا...، بُآلّ ُْٖاسيَو قػاُّ   
طىٍَ يٌَ زَبًَت، نُ زش بُ ْىيَُٓضاُْ، تا ئُو ضِازَيٍُ ُْٖسٍَ يُو قػاُْ ُٖضَِؾاُيإ تًَساياُ،   

ُ ئاظازبني يُ بريوبؤضىوُْناٌْ خؤَاْسا و ُْٖسيَهُا ِ ئُوَي ُ َٔ َُبُغت ٕ بُ خًاُْت نطزٕ بؤي
ٔ... عًَاطاق زش بُ طٍُ و ًْؿاتُإ و ئاايني تؤَاُتباض ْاُنطينَي، يُباُض ئاُوٍَ ٖاَُىوَإ        
نااتًَهًـ  َُبُغتُنُّ زَغتُبُضنطزٌْ ئاظازيًُ بؤ ْىيَُٓض، ويَطِاٍ زابًٓهطزٌْ شيإ باؤٍ"،  
، ْىيَٓاُضٍ  ْىيَُٓضٍ بُغسا )ئُمحُز زاوز( ُٖوَيسَزات ئُو قػاٍُْ بُ ئاضاغتُيُنٌ زيهُ بباات 

: "َٔ طُمل باُ ُٖضَِؾاُنطزٕ ياُ    ( يُ زاًْؿتُٓنُ بُّ ؾًَىَيُ زيَتُ وَآلّذلَُُزُٖويًَط )َُال 
ئًَُُ تؤَُتباض ُْنطزووَ، بَُيهى طىمت طٍُ بَُُ ضِاظٍ ْابًَت...، ًٖىازاضّ قػُنامن باُ َُٖياُ   

َُبُغتُنُّ البطزْاٌ  يًَو ُْزَُْوَ... ضؤٕ طٍُ تؤَُتباض زَنُّ بُ ُٖضَِؾُ يًَهطزمن، بَُيهى 
                                           

 .170 ،م1، ز1924اٙاض 10.ْ، ازبوػٞ اسبازٙٞ عؿط، اهػبت ّ -  (1)

 .101، ٍ 1992، طُؾيت شيامن، غتؤنٗؤَيِ، ذلَُُزبؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ: َُغعىز  -  (2)
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ٍَ بُخؿًين ئاظازٍ تُواو يُ ثًَٓاو بُزيًَٗٓاٌْ ئاواتُناٌْ طُيٌ  ئُو طىَإ و تاضَايًُيُ، يُطُ
 .(1)عًَطام"

غُباضَت بُ ضِؤَيٌ ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط يُ تاوتىيَهطزٌْ نطزٌْ ياغاٍ بُٓضَِتٌ بُ ضاوخؿااُْوَ  
ئُوََإ بؤ ضِووٕ زَبًَتُوَ، ناُ ْىيَٓاُضاٌْ   زاَُظضاْسٕ،  ئُجنىوٌَُْبُ نؤْىوغٌ زاًْؿتُٓناٌْ 

ُنُزا ْىيَٓاُضٍ  ئُجنىوَُُْٖويًَط ضِؤَيًَهٌ ئُوتؤيإ ُْطًَطِاوَ، تًُْا ئُوَ ُْبًَت يُ زاًْؿتًَٓهٌ 
ُٖويًَط )زاوز ذُيسَضٍ( ثًَؿًٓاظٍ ظياز نطزٌْ َازَيُنٌ بؤ ياغانُ نطزووَ. ئُو َازَيٍُ ناُ  

(، ناُ تايباُت باىو باُ ئاُضنٌ      122و بطييت بىو يُ َازٍَ )ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط ثًَؿًٓاظٍ نطزبى
وٍَ باؤ ثاضاغانت و باُضططٍ ناطزٕ ياُ عًَاطام و       ًًُْٖاووآلتًاٌْ عًَطام بُ غُضجُّ ثًَهٗاتُنا
 .(2)ُٖوَيسإ بؤ بُزَغت ًَٖٓاٌْ غُضبُخؤيٌ

 ٍتاَُىظ (ٍ 11يُ ) ئُجنىوَُٕثطِؤشٍَ ياغاٍ بُٓضَِتٌ )قاْىٌْ ئُغاغٌ(، يُ زاًْؿتًَٓهٌ 
. ْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط يُطاٍَُ ئاُوٍَ   (4)، زواٍ ُْٖسيَو طؤضِاْهاضٍ نُّ تًايسا(3)ثُغُْسنطا 1924

ياغانُ زا و ياُ نااتٌ ثُغاُْسنطزًْسا     بُضشَوَْسيٌضِؤَيًَهٌ ئُوتؤيإ ُْبىوَ، بُآلّ زَْطًإ يُ 
 "عًَاطام "ُٖضباصٍ زَغاتىوضٍ   ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )قبًح ُْؾئُت( باُ زَْطاٌ باُضظ ٖىتاايف     

. بُؾاًَىَيُنٌ  (6). ُٖضوَٖا ْاوبطاو ضِؤشٍ ثُغاُْسنطزٌْ ياغاانٍُ باُ جاُشٕ زاْااوَ     (5)طىتُوَ
زَتىاْني: بًًَنَي نىضز يُ ْىوغًين ياغاٍ بُٓضَِتٌ زَغت و ناضيطاُضٍ ئاُوتؤٍ ْاُبىوَ،     طؿتًٌ

 .(7)بُآلّ يُ ناتٌ زَْطساْسا، زَْطًإ بؤ ثُغٓسنطزٌْ زاوَ
يُ، ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط )ثريزاوز ئاغاٍ زظَيٌ( يازاؾتًَهٌ باؤ  ياغا ئُويُ زواٍ ثُغُْسنطزٌْ 

َُٕ بُضظنطزَوَ، تًايسا ثًَؿًٓاظٍ ئُوٍَ نطز، يًَصُْياُى ثًَهبًَٗٓطيَات باؤ    وغُضؤنايُتٌ ئُجنى
ضاوزيَطيهطزٌْ يُ ضاث زاٌْ ياغانُ. ئُوَبىو يُغُض ثًَؿًٓاظٍ ْاوبطاو ئاُو يًَصُْياُ ثًَهٗاات،    

                                           
 . 176  - 175، م م 1924اٙاض 10، ازبوػٞ اسبازٙٞ عؿط، اهػبت  1اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، َ.ؽ،ز -( 1)

 . 1027- 1026، م م2، ز1924مت٘ظ 9َ.ْ، ازبوػٞ االضبعْ٘، االضبعا١  - (2)

 .   1078، م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 10َ.ْ ، ازبوػٞ اسبازٙٞٗ االضبعْ٘، اشبٌٚؼ  -(3)

 .8، م 1936اُٞ، ًصاكطات يف اهقاُْ٘ اهسغت٘ضٜ، بػساز، ضبٌس ظٓطٝ دط -( 4)

 .  1079 ، م2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 10اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، َ.ؽ ، ازبوػٞ اسبازٜ ٗ االضبعْ٘، اشبٌٚؼ  -( 5)

 .  1330، م 2، ز1924أب غِٞ  2َ.ْ ، ازبوػٞ اهتاغعٞ االضبعْ٘، اهػبت  - (6)

 .   1078، م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 10اشبٌٚؼ  َ.ْ ، ازبوػٞ اسبازٙٞٗ االضبعْ٘، - (7)
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ؾُضيـ( بىو، ُٖضوَنى يُ يازاؾتُنُزا ثًَؿًٓاظٍ باؤ   ذلَُُزيًَصُْيسا )ْىيَُٓضٍ ُٖويًَطيـ يُّ 
ياغاااٍ بٓااُضَِتٌ يُالياإُ )َااُيًو ؾُيػااٍُ(  1925(ٍ ئاااظاضٍ 21. زواتااط يااُ )(1)نطابااىو

. ظؤضٍ ْاُبطز زَقُناٍُ وَضطًَطِزضاياُ    (2)( بآلونطايُوَعًَطامثُغُْسنطاو يُ ضِؤشْاٍَُ )وَقايعٌ 
غُضجنُ يُّ زَغتىوضَزا َاؾُناٌْ نىضز ؾاُضاَؤف ناطاوَو باُثًٌَ     . جًٌَ(3)غُض ظَاٌْ نىضزٍ

َف خَُػاضزٍ ضِؤَيٌ ئُْساَاٌْ ُٖويًَط بُ تايباُتٌ و ناىضز باُ    ئُو. (4)ثًَىيػت ُْخطاوَتُضِوو
بُ زياض زَخات، نُ ُْياْتىاًْىَ بُثًٌَ ثًَىيػت َاؾُناٌْ طاُيٌ ناىضز ياُ     طؿتًٌؾًَىَيُنٌ 

 زَغتىوضزا جًَطري بهُٕ.
ٌ   زيهُّنًَهٌ ئُض زاَُظضاْاسٕ طُآلَياُ و ثُغاُْسنطزٌْ ياغااٍ َُٖيباصاضزٌْ       ئُجنىوَاُْ

ْىيَُٓضإ بىو. يُ ناتٌ تاوتىيَهطزٌْ ياغانُزا ْىيَٓاُضاٌْ ٖاُويًَط ثؿاتًىاًْإ ياُ      ئُجنىوٌَُْ
َايف نًَُُٓ ُْتُوَيٌ و ئايًًٓاُناٌْ عًَاطام ناطزوَ و ياُو ضىاضضاًَىَيُزا )زاوز ذُياسَضٍ(       

ُ ُٖويًَط ثًَؿًٓاظٍ ئُوٍَ نطز، َايف َُغاًرٌ و  ْىيَُٓضٍ  نإ ثاضيَعضاوبًَات. باؤ ئاُو    جىويُنا
َُبُغااتُف زاواٍ نااطز يااُ ُٖضيااُى يااُ  ْاوضااُناٌْ بُغااسا و َىغااٌَ و بُغااطَ ْىيَٓااُضيإ 

و يُ بُغاسا   جىويُنُ( بؤ 1( ْىيَُٓض بؤ َُغًرٌ و )2َُٖيبصيَطزضيَت، بُ جؤضيَو نُ يُ َىغٌَ )
( و يُ بُغاطَف  2ناًْـ يُ بُغسا )جىويُنًُُنإ ُٖضيُنُ ْىيَُٓضيَو و بؤ و بُغطَ بؤ َُغًر

 .  (5)( ْىيَُٓض زياضٍ بهطي1َٔ)
يُ ضىاضضًَىٍَ طؿتىطؤنطزٕ يُ باضٍَ ياغااٍ َُٖيباصاضزٕ ْىيَٓاُضاٌْ ٖاُويًَط ٖااوضِا يُطاٍَُ       

ياغانُ، ناُ   (8ٍْىيَُٓض بىو، زاوايإ نطز َازٍَ ) 21، نُ شَاضَيإ زيهُشَاضَيُى ْىيَُٓضٍ 

                                           
 .  1078 -1079، م م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 10َ.ْ ، ازبوػٞ اسبازٜ ٗ االضبعْ٘، اشبٌٚؼ  -( 1)

، 1925؛ ؾفٚق سادٛ خسض، اهلرطز ٗ اهقراُْ٘ االغاغرٛ اهعطاقرٛ هػرِٞ      245سػني مجٚى، َ.ؽ، م  -( 2)
 .1995ٗي تؿطّٙ اال 14(، اهػبت 153االذباز "دطٙسٝ"، ع)

بؤ ظاًْاضٍ غُباضَت بُ زَقُ نىضزيًُنُ بطِواُْ: تاضيل جاَباظ، ظَاُْ ؾُضًًَُنإ يُ زَغتىوضٍ وآلتُ  - (3)
 .2005، غًًَُاٌْ،1ؾًسضاَيًًُناْسا، ض

بؤظاًْاضٍ غُباضَت بُ َاؾُناٌْ نىضز تًايسا بطِواُْ:  .24غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، َ.ؽ، م  - (4)
عٌرط، سقر٘ق اهؿرعب اهلرطزٜ يف  اهسغراتري اهعطاقٚرٞ/ زضاغرٞ ذبوٚورٞ ًقاضُرٞ، ًطكرع كطزغرتاْ            ؾ٘ضف سػّ 

 . 120، م 2005هوسضاغات االغرتادبٚٞ، اهػوٌٚاُٚٞ، 

 . 1273، م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 31اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، َ.ؽ، ازبوػٞ  اهجاًِٞ ٗ االضبعْ٘، اشبٌٚؼ  -( 5)
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تايبُت بىو بُ ْىيَُٓضايُتٌ يًىانإ بُ جؤضيَهٌ وَٖا زابطِيَاصضيَت، ناُ ْىيَٓاُضٍ ٖاُض يًىاياُى      
نُغاًَو باؤ ْىيَُٓضاياُتٌ نطزْاٌ يًىاياُنٌ       زيهُوَخَُيهٌ يًىانُ بًَت و ْابًَت يُ يًىايُنٌ 

ٌ ًَط ياُ  . ُٖضوَٖا يُ ضىاضضًَىٍَ ُٖوَيُناٌْ ْىيَُٓضاٌْ ٖاُوي (1)زياضٍ بهطيَت زيهُ  ئُجنىوَاُْ
، زاوايإ نطز عًَطام بؤ غٌَ باظْاٍُ  ئُجنىوَُٕزاَُظضاْسٕ زا و بُ ثؿتًىاٌْ شَاضَيُى ئُْساٌَ 

ًَاطام باؤ غاٌَ باظْاٍُ        (2)َُٖيبصاضزٕ زابُف بهطيَت . بُو جؤضَ ياغاانُ ثُغاُْسنطاو  تًاياسا ع
 .  (3)ُ باظٍُْ يُنُّ زاْطاو غًًَُاٌْ، ي نُضنىوىَُٖيبصاضزٕ زابُؾهطا، ُٖويًَط يُطٍَُ َىغٌَ و 

(ٍ َااْطٌ ئاابٌ   2( ضِؤشٍ خاياْس، ضِؤشٍ ؾُممُ )7(َاْط و )4( زاًْؿنت، نُ )49زواٍ )
ُنااُ ئُجنىوَُْزاَُظضاْااسٕ،  ئُجنىوَااٌُْ(ٍ ياغاااٍ 3ثاَيجؿاات بااُ َااازٍَ ) 1924غاااَيٌ 

 ًَبُجًَِ ناطز ج َف زواٍ ئُوٍَ ئُو ئُضناٍُْئُو. (4)َُٖيىَؾايُوَ و نؤتايٌ بُ ناضَناٌْ ًَٖٓطا
 نُ وَى ُْخؿٍُ ناض بؤٍ زاْطابىو، جًَبُجًٌَ نطزٕ.

 
 

                                           
 .1285-1284، م م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 31بعْ٘، اشبٌٚؼ َ.ْ، ازبوػٞ  اهجاًِٞ ٗ االض -( 1)

 .1286، م 2، ز1924مت٘ظ، غِٞ 31َ.ْ، ازبوػٞ  اهجاًِٞ ٗ االضبعْ٘، اشبٌٚؼ  -( 2)

؛ غامن اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تراُٛ،  1130،م 2مت٘ظ، ز 26َ.ْ ، ازبوػٞ  اهجاهجٞ ٗ االضبعْ٘ ، اهػبت  -(3)
 . 24َ.ؽ، م 

 . 1349، م2قٚٞ، َ.ؽ، زاسبلً٘ٞ اهعطا -( 4)
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 ي ضَييةمزتةوة

 هةولَيس لة باشنةي كَيػةي ووضَن دا
 

جاُْطٌ جًٗااٌْ ياُ ئاُجناٌَ      يُناَُني  نًَؿٍُ َىغٌَ يُنًَو بىو يُو نًَؿاٍُْ يُ زواٍ
(ٍ تؿاطيين  30يُ )يت َؤزضؤؽ ُغؾهػيت زَوَيُتٌ عىمساٌْ يُو جُْطُ غُضيَُٗيسا. تا ئاططب

، ًَٖعَنااٌْ  (1)ياُ ًَْاىإ زَوَياُتٌ عىمسااٌْ و ٖاوثاُمياْإ ضِاطُياُْطا       1918يُنٌَُ غااَيٌ  
، باُآلّ زواتاط باُٖؤٍ غاىوز     (2)( نًًؤَُتط يُ باؾىوضٍ ؾاضٍ َىغٌَ زووض بىو32ٕبُضيتاٌْ )

ويالياُتٌ  (ٍ ئاططبُغتُنُ، تىاًْإ زَغت بُغُض ٖاَُىو  16( و )7وَضططتًٓإ يُ بُْسَناٌْ )
ْاوضاُْ زواٍ  ئُو. تىضنًاف بُضزَواّ بًاْىوٍ ئُوٍَ زَططت، نُ زاطرينطزٌْ (3)َىغٌَ زا بططٕ

ئاططبُغتُنُ بىوَ، ُٖضبؤيُ زاطرينطزٌْ ويالياُتٌ َىغاًٌَ يُاليإُ باُضيتاًْاوَ باُ تىوْاسٍ       
ٌ عًَطام ياُشيَط  ناتًَهًـ زَوَيُت. (4)وَ و بُ بُؾًَهٌ زاُْبطِاوٍ خانٌ تىضنًاٍ زازَْاطزَضَِتسَن

َُغُيُ بىو بُ نًَؿُيُى ياُ ًَْاىإ تىضنًاا يُالياُى و      ئُوضا، سغُضثُضؾيت بُضيتاًْا ثًَهًَٗٓ
 .(5)، نُ بُ نًَؿٍُ َىغٌَ ْاغطا زيهُعًَطام و بُضيتاًْا يُاليُنٌ 

نااْىوٌْ   31 -1922تؿطيين زووٌََ  20نًَؿُُنًَؿُُ نُ يُ نؤْططٍَ يؤظإ ) ئُو
، بُ ٖؤٍ ثًَساطريٍ ُٖضزوو اليٌُْ بُضيتاٌْ و تاىضنٌ  (6)يَصٍَ ُٖبىو(زا زض1923زووٌََ 

                                           
(1) -Bernard Lewis, the Emergance of Modern Turkey, Second Edition, Great 

Britain, 1968,P239. 

  .123دطدٚؼ فت  اهلل، َ.ؽ،م  - (2)

(3)-J.C Hurewitz,Diplomacy in the Near and Middle East 1914 – 1956, VoI.II, New 

york,1972.,PP 36-37   ؛ 
 .5ذػني، ؽ.ث، ٍ  ز.فانى

 .101: خوٚى ًكطفٟ، َ.ؽ، م بطِواُْ -  (4)

(5) - J.C Hurewitz,Op.Cit VoII,P36 324؛ ز.كٌاي ًعٔط، ك٘ضزغتاْ يف غِ٘ات...،م  .  

بٚاض ًكطفٟ غرٚف اهرسّٙ، اهػٚاغرٞ اهربٙطاُٚرٞ دبراٖ      بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُباضٍَ ئُّ نؤْططَيُ بطِواُْ:  -  (6)
 -زٓر٘ن، ًطبعرٞ ٗظاضٝ اهرتبٚرٞ    -هوطباعٞ ٗاهِؿرط  غجرييَع، زاض 1926 – 1923 ك٘ضزغتاْ تطكٚا ٗ أثطٓا يف

 . 157 – 93، م م 2004اضبٚى، 
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(ٍ ثُمياٌْ يؤظإ باغاٌ ياُوَ   3(ٍ َازٍَ )2. بُآلّ بطِطٍُ )(1)ُْتىاْطا يُناليٌ بهطيَتُوَ
( َاْطسا ًًََٖاٌ غآىوضٍ ًَْاىإ عًَاطام و تىضنًاا باُ       9زَنطز، نُ ثًَىيػتُ يُ َاوٍَ )

َاْطاُزا  (9) ئاُو و تىضنًا زياضٍ بهطيَت، ئُطُض يُ َاوٍَ  ضيَههُوتٔ يُ ًَْىإ بُضيتاًْا
 .(2)نًَؿُيُ بؤ نؤَُيَةٍُ طُآلٕ بُضظبهطيَتُوَ ئُوُْطُيؿتُٓ ًٖض ضِيَههُوتًَٓو، ثًَىيػتُ 

ياُ )ئُغاتُْبؤٍَ(    1924ٍ ئايااضٍ  (19)نًَؿُيُ، ُٖضزووال يُ  ئُوبؤ بُزوازاضىوٌْ 
. زواٍ (3)( زَْاغطيَتًًُٓؤٍَ )يإ قىغتُْتًنؤْططَيُنًإ بُغت، نُ بُ نؤْططٍَ ئُغتُْب

زاْىوغتإ و طؿتىطؤنطزٕ ُْياْتىاٌْ بُ ضِيَههُوتًَٓو بطإُ، ضاىْهُ ٖاُضزووال بَُيطاٍُ     
، ُٖضبؤيااُ زواٍ ُٖضَغااًَٗٓاٌْ (4)خؤيااإ بااؤ زَغااتُبُضنطزٌْ وياليُتُنااُ زَخػااتُضِوو 

.  نؤََُياٍُ  (5)اياُوَ ُٖوَيُنإ و بٔ بُغت بىوٌْ، نًَؿُنُ باؤ نؤََُياٍُ طاُالٕ بُضظنط   
بؤ يًَهؤَيًُٓوَ يُّ نًَؿُيُ و ضاضَغُضنطزٌْ ْانؤنًًُنإ، ياُ   طُالًْـ يُ زواٍ زاًْؿنت،

بطِياااضٍ ثًَهًَٗٓاااٌْ يًَصُْيااُنٌ َُيااساٌْ زا، بااؤ غااُيطنطزٌْ   1924ئااُيًىيٌ ٍ )30(

                                           
؛ز.عىمساإ  158؛ ناَاُضإ َاُْتو، ؽ.ث، ٍ   93، 1ٍز.نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِياُى...، ب   - (1)

 .292 -285ًّ بساٙٞ...، م م   غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ؛ 200- 96عُيٌ،ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى...، ٍ ٍ 

غوٍٚ سػرني ٙاغرني اهتٌٌٚرٛ، االدبآرات اهقً٘ٚرٞ يف ًِرآر اهر٘ظاضات        ؛ 59ذػني، ؽ.ث، ٍ  ز.فانى -(2)
 .54 ، م1989، ضغاهٞ ًادػتري، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ بػساز، 1941 – 1921اهعطاقٚٞ 

ًْا ثًَهٗاتبىو: ياُ )ثًَطغاٌ ناؤنؼ(    ؾاْسٍ بُضيتا (1924ئابٌ  –ُ )ئاياضًيُ نؤْططٍَ قىغتُْتًًٓ -  (3)
(ٍ ثؿاهًَُٓضٍ  R.F.Jordinْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاًْا يُ بُغسا بُ يااوَضٍ ُٖضياُى ياُ)ئاضِ، ئًَاـ. جاؤضزٕ      

ناضطًَطٍِ بُضيتاًْا يُ َىغٌَ و تُٖا ٖامشٌ غُضؤى ئُضناٌْ غىثاٍ عًَطام باُ خُغاًَُتٌ ضِاويَاصناض. ؾااْسٍ     
اؾاٍ وَظيطٍ ثًَؿىوٍ جُْط، ؾُوظٍ بُط ْىيَٓاُضٍ زياضباُنط، ؾاائًل باُط     تىضنًاف ثًَهٗاتبىو: يُ ناظّ ث

بٚراض ًكرطفٟ،   ْىيَُٓضٍ غىثا، ُْغطَت بُط ضِاويَصناضٍ ياغايٌ ناضوباضٍ زَضَوَ و عُقًس ئًرػإ ئُظًين. 
 .162َ.ؽ، م 

بٚاض ًكرطفٟ،  ؛ 69-64ذػني، ؽ.ث، ٍ ٍ  ز.فانى بؤ ظاًْاضٍ ظياتط يُباضٍَ زاْىوغتاُْنإ بطِواُْ: - (4)
 .173 - 161َ.ؽ ، م م 

، و: غااُالّ ْاااوخؤف، 1926 – 1918ز.َااًِ نااَُاٍ ئؤظااُ، نطِؤْؤيؤشياااٍ َُغااُيٍُ َىغااٌَ    - (5)
 .    49 – 48، ٍ ٍ 2000،ضاثداٍُْ زٖؤى، زٖؤى، 1ض
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ٌ ئُْاساَاٌْ   .(1)َُغُيُنُ ياُ ْعيهاُوَ   يًَصُْناُ ثًَهٗااتبىوٕ ياُ )ئااٍ. ف.      غاُضَنً
 .  (4)(A.Pauli -، )ئا.ثاويؼ (3)، )نؤْت تًًهٌ((2)طغٔ(ظًَ

بُض يُ طُيؿتين يًَصُْنُ بؤ ْاوضُنُ ُٖضيُى يُ تىضنًا و بُضيتاًْا تُواوٍ ُٖوَيُناٌْ 
بُ ئاضاغتٍُ خؤيإ، تاا ياُ    زاًْؿتىوإخؤيإ خػتُطُضِ، بُ َُبُغيت نًَؿهطزٌْ غؤظٍ 

ٌ نؤتايًسا ضاضَْىوغٌ نًَؿُنُ بؤ  . ياُّ باضَياُوَ   (5)خؤياإ َػاؤطُض بهإُ    بُضشَوَْاسي
نُ يُو َاوَيُزا َىتُغاُضِيؿٌ َىغاٌَ باىو، ياُ يازاؾاتُناٌْ       –)عُبسويعُظيع قُغاب( 

خؤيااسا ئاَاااشٍَ بااُ ُٖوَيااُناٌْ تىضنًااا و اليااُْططاٌْ يااُ َىغااٌَ زاوَ، نااُ ْاَااُو    
و يُو ْاَاْاُ،  ْىوغطاوَناًْإ بُ ًَْٗين و ًَُٖا ضَواٍُْ ُٖويًَط زَنطز. يُ ْاوَضِؤنٌ يُنًَ

ٖاُويًَط زضاوَ باؤ ضاىوُْ ثااٍَ      زاًْؿتىواٌْواشوو نطاوَ ٖاٌْ  2/1/1925نُ يُ بُضواضٍ 
ٌ عًَاطام و بُضيتاًًْاُنإ ئاُجناّ    ذهىوَُتتىضنًا و زاوايإ يًَهطاوَ خؤثًَؿاْسإ يُ زشٍ 

                                           
(1) -  ٍ عبرساهطمحّ  . 325درطدٚؼ فرت  اهلل،َ.ؽ،   . وَضطرياوَ يُ:ٜ.  ، فريغّ، شكطٙات ًّ اسبطب ٗ اهػرو

، داًعٞ اهسٗي اهعطبٚٞ، ًعٔس اهسضاغات اهعطبٚٞ 2عاظ، ضبانطات عّ اهعطاق ًّ االستالي ستٟ االغتقالي، طاهب
ز. جُباض قازض، يُباُض ضِؤؾآايٌ يازاؾاتُناٌْ بطِيااضٍ      ؛94، م 1960عابسّٙ  –اهعاهٚٞ، ًطبعٞ اهطغاهٞ 

ُ ًنؤًَتٍُ نًَؿٍُ َىغٌَ )بؤ يُنُّ جاضَ شَاضَناإ و ضِاغاتً   ٕ نإ بآلوزَناتاُوَ و  ُ ًََصوويًا  باْطُؾاُنا
 . 17، ٍ 2004( غاَيٌ ذُوتُّ، غًًَُاٌْ، 80ثىضٍَُ زَناتُوَ(، خاى "طؤظاض"، ش)

يُاليُٕ ٖاوناضاٌْ بُ غُضؤنٌ يًَصُْنُ زاْسضا، خاىزإ   1924وَظيطيَهٌ ثًَؿىوٍ غىيسٍ بىو، يُغاَيٌ  -(2)
ٌ جًٗااٌْ ْاُنطزبىو، ُٖضبؤياُ ثًًَاإ واباىو      تىاْػتًَهٌ زيبًؤَاغٌ باف بىو، وآلتُنٍُ بُؾساضٍ يُ جُْط

نُغًَهٌ بٌَ اليُُْو زَتىاٌَْ ضاضَغُضيَهٌ طىجناو بؤ ئُّ نًَؿُ بسؤظيَتاُوَ. غًػاٌ ئًسَؤْاسيؼ، ؽ.ث، ٍ    
473. 

يُخاُْوازَياُنٌ َُجاُضٍ ياُ ٖاُضيٌَُ تطاْػاًعاًْا       Count Paul Telekiنؤْت ثاوٍ تًًهاٌ ) )  - (3)
اوباْطٌ بىاضٍ جىططاؾًا بىو، زَغتًَهٌ باآلٍ يُ ُْخؿُغاظٍ ُٖبىو، ياُ غااَيٌ   يُزايو بىوَ، ثػجؤضِيَهٌ بُْ

خؤٍ نىؾت..ٍ.ف. ظريغني، ّ.ؽ. وَضطارياوَ   1941ثؤغيت غُضؤى وَظيطاٌْ وآلتٌ ثًَسضا، يُ غاَيٌ  1939
 .325دطدٚؼ فت  اهلل، َ.ؽ، م يُ:

بُؾٌ ئابىوضٍ ضِاثاؤضتٌ يًَصُْناٍُ    ئُؾػُضيَهٌ خاُْْؿًين بُيصيهٌ بىو بُ ثًٍُ غُضُْٖط)عُقًس(، -(4)
ْىوغٌ، يُغُضَتازا ٖاوغؤظٍ تىضنُنُنإ بىو، بُآلّ زواتط َُٖيىيَػيت خؤٍ يُ شيَطناضيطُضٍ ثطِوثاطُْسَناٌْ 

 .328دطدٚؼ فت  اهلل، َ.ؽ، م ئُضًًَُُْناٌْ َىغٌَ طؤضٍِ. 

 .143، م 1971ريٗت اُسضٝ ُ٘ؾٛ، اهكطاعات اهبرتٗهٚٞ يف اهؿطق االٗغط، زاضاسبلٌٞ، ب -  (5)
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و  بسَٕ، ُٖضوَٖا يُ بُؾًَهٌ ْاَُنُزا باغٌ يًَبىضزٕ بؤ ئُو نُغاُْ نطاوَ، ناُ خعَاُت  
 .(1)اليُْططٍ بُضيتاًًُْناًْإ نطزووَ

( زاْاٍُ ياٌَ بآلونطاوَتاُوَ و    44ًًًَْٗٓاُناٌْ تىضنًاا، ناُ )    يُ يُنًَو يُ بآلونطاوَ
وَ، ثًَااساطريٍ يُغااُض بىوَتااُبُؾااًَهٌ يااُ ضِيَطااٍُ باوَضِثًَهطاوَناًْااإ يااُ ٖااُويًَط بآلو

طيَت بُض يُطُيؿاتين يًَصُْناُ   . ُٖض بؤيُ تًَبًين زَن(2)ئُجناَساٌْ خؤثًَؿاْسإ نطاوَتُوَ
بؤ ُٖويًَط )ناثنت الئ( بؤ ضِيَططتٔ يُ ُٖضضُؾُٓ خؤثًَؿاْساًَْو، نُ اليُْططاٌْ تاىضى ياُ   

. ٖااُض يااُ ضىاضضااًَىٍَ (3)ؾاااضَنُ ئااُجناٌَ بااسَٕ، ضِيَىؾااىيَُٓناٌْ تىوْااسوتؤٍَ نطزبااىو 
ُتٌ تىضى( بُ ًَْٗين )يًَصٍُْ زؤغتاي نُضنىوىضاالنًًُناٌْ اليُْططاٌْ تىضى يُ ُٖويًَط و 

 (5)و )ْاااظّ بااُط ُْؾتطااٌ(   (4)ثًَهٗاااتبىو، ناضَناااٌْ يااُ الياإُ )ؾااُتاح بااُط(     
اُْ يُ اليُٕ ضؤشْاَُناٌْ ئُوناتٍُ اليُْططاٌْ باُضيتاٌْ ًَٖطؾاٌ   ئُو. (6)َُٖيسَغىضِيَٓسضإ

                                           
 .445- 444دطدٚؼ فت  اهلل،َ.ؽ، م م وَضطرياوَ يُ:عبساهععٙع اهقكاب، ًّ شكطٙاتٛ،  -(  1)

 .445َ.ْ،م  -(  2)

 .170ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -  (3)

ؾُتاح ئَُني بُطٌ عُتاض شٕ بطاٍ ؾًَذ َُمحىز بىو، ظؤضجاض بُ تىوْسٍ يُ اليإُ ضِؤشْاَاٍُ شياْاُوَ     - (4)
نطاوَتُ غُض، ُٖضوَٖا ْىيَُٓضٍ تىضنًا بىو يُ يًَصٍُْ نؤََُيٍُ طُالٕ بؤ ؾاضٍ غاًًَُاٌْ. شياْاُوَ"   ًَٖطؾٌ 

 .278؛ ثؿهؤ ئاغحُيُضٍ، ؽ.ث، 1925ٍ-2-16(، 15ضؤشْاَُ"،ش )

(5) -    ٌ  ناُضنىوى باىو، َاوَياُى ياُ زواٍ زاطرينطزْاٌ      ناُضنىوى  ْاظّ بُط ياُ بَُٓاَياٍُ ُْؾتطاًًُناْ
، بُآلّ بُٖؤٍ طىَإ ثُيسانطزٕ يًٌَ، ئُّ ناضَيإ نُضنىوىإ بًهُُْ َىتُغُضِيؿٌ يًىاٍ بُضيتاًُْنإ ويػتً

ُْنطز، زواتط ضىوَ ضِيعٍ غىثاٍ تىضنًا وَى ئُؾػُضٍ غًاغٌ، بُؾساضٍ يُ ًَٖطؾٌ غىثاٍ تىضنًاا باؤ غاُض    
. ناُضنىوى يُ ْاوضٍُ  وياليُتٌ َىغٌَ نطز، يُ ًَاٍُْ يًَصٍُْ تايبُت بُنًَؿٍُ َىغٌَ ْىيَُٓضٍ تىضنًا بىو

ٍ َاُال ناُضيِ، ًٖاىا    ذلَُاُز ئًرباًِٖ عُالوٍ، جىآلُْوٍَ تؤضاًُْت ياُ شيَاط تًؿاهٌ يًَهؤَيًٓاُوَزا، و:     
 . 475؛ غًػٌ ئًسَؤْسؽ، ؽ.ث،ٍ 33- 32، ٍ ٍ 1958زووٌََ  ناْىوٌْ(، غاَيٌ يُنُّ، 7"طؤظاض"، ش)

قاازض، ٖاُويًَطو    ذلَُاُز َُٖسٍ ؛ 1925تٌ ٍ ؾىبا23(، 17شياُْوَ "ضؤشْاَُ"، غاَيٌ يُنُّ، ش ) - (6)
 .187، ٍ 2007(ٍ ثايعٍ 4، ًََصوو"طؤظاض"، ش)1925نًَؿٍُ َىغٌَ 
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ٌ ئُْساَُناٌْ ئُو يًَصُْيُ يُ ٖاُويًَط )عاُي   زياضزيهُئ. زياضَ (1)تىوْسيإ زَنطايُ غُض
 . (2)ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ( بىو، ُٖضوَنى يُنًَو يُ ٖاوضُضخٌ ضِووزاوَنإ باغٌ يًَىَ زَنات

ًَط           ًَين ياُ ٖاُوي ئُو بُيآْاَاٍُْ تىضنًاا ياُ ضَِيطاٍُ الياُْططإ باُ ؾاًَىَيُنٌ ْٗا
و يُ زيىاضَنإ َُٖيُٓزَواغطإ، بَُيهى يُغُض قُآلت و ؾىيَُٓ زياضَناٌْ ؾاض  بآلوزَنطاُْوَ

ناضاُْ ؾُواُْ ئاُجناّ زَزضإ، ضاىْهُ تطغاٌ ئاُوَيإ ٖاُبىو       ئُوضإ. ظؤضجاضيـ ؾطِيَسَز
يُاليُٕ ناضبُزَغتإ و ًَٖعَناٌْ ؾاضَنُ زووضاضٍ زَغتطرينطزٕ و ئُؾهُجنُزإ ببٓاُوَ.  

ٍ   مجىجىوآلٍُْيُنًَو يُ واٍُْ ئُو  ئاُجناّ زَزا و بآلوناطاوٍَ باآلو     يُ ؾااض و زَوضوباُض
. يُ يُنًَو ياُو بُيآْاَاْاٍُ ناُ يُاليإُ     (3)زؤغطََُضٌ( بىوزَنطزَوَ، )عُيٌ ثاؾاٍ 

 تىضنُناُْوَ يُ ُٖويًَط بآلونطاوَتُوَ ٖاتىوَ:
ٔ و ئًٓطًًع وا زَظاْاٌَ ذىضَاُتٌ ئااي    ٌذهىوَُت"ئٍُ َىغًَُاٌْ نىضز، ئُواٍُْ 

( َىذُممُز ْاظأْ، بؤ َُبُغيت ؾُضِ و زوشَٓهاضٍ يُ ًَْىإ ئُو نؤََُيُيُ ) نىضز و تىضى
خؤياإ... باٌَ ئاطاا     بُضشَوَْسيٌَف بُ تُْٗا بؤ خعَُتٌ ئُوذىنٌُ خؤجًًَإ زاْاوَ، 

و ياُى ئىَاُتٔ، ناتًَاو بُضيتاًًْاُنإ باُّ       يُوٍَ نىضز و تىضى بطاٍ ئاايًين ياُنرت  
و باُ تاؤث ْااو ؾااضٍ غاًًَُاًْإ       ضِاغتًًاُْيإ ظاْاٌ ذاىنٌُ ظاتًاإ َُٖيىَؾااْسَوَ    

ؾنت و نُيىثُيًإ ويَطإ نطزٕ... تىضنإ زَطُضِيَُٓوَ بؤ وٕ نىبؤضزووَاْهطز، َٓساَيُناًْا
ضظطاضنطزٌْ ئًَىَ يُ ناؾطإ ... بُ يًصُْنُ ) يًصٍُْ يًَهؤَيًُٓوَ( بًًََٔ ئًَُُ َىغًَُاْني، 
ثًَهُوَ يُطٍَُ َىغًَُاُْ تىضنُنإ زَشئ... ئُواٍُْ خعَُتٌ ئًػالّ زَنُٕ، ْاَاُْوٍَ 

ٌ عًَاطام بهإُ، زَبٓاُ    ذهىوَاُت ئ... ئُطاُض ٖاونااضٍ   يُطٍَُ عُضَب و ناؾطإ باص 
. يًَطَزا بُ زياضزَنُوٍَ، ناُ  (4)ٖاوثُمياٌْ عُضَب و ناؾطإ... ثُؾًُاٌْ زازتإ ْازات"

                                           
 .1925ٍ ؾىباتٌ 16(، 16بؤ منىُْ بطِواُْ: شياُْوَ "ضؤشْاَُ"، غاَيٌ يُنُّ، ش) - (1)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ. - (2)

 َُٖإ ضاوثًَهُوتٔ. - (3)

(4)-Air,23/163, Arbil Report No,31 May 111925؛ FO,371/10837,Confid Teleg. 

No.305,(Constantinople), April 15,1925 Lindsay to Chamberlain. 

214-213...،ٍ ٍ يًَهؤَيًُٓوَيُى ضُْسوَضطرياوَ يُ: ز.عىمسإ عُيٌ،  .  
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بُيآْاَُيااُ ٖااُضزوو اليااٌُْ غااؤظٍ ئااايين و ئاطُزاضنطزْااُوَ يااُ ئاناَااُ        ئااُو
 .(1)وضووشاْسووَ ساضَناٌْ ثؿتطريٍ يُ زَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ بؤ نىضزَُتطغًً

و بااُضيتاٌْ نُوتبىوْااُ خؤيااإ و   عًَااطاميااُ اليااٌُْ بُضاَبُضيؿااسا، زَغااُآلتساضاٌْ 
ٌ ُٖوَيُناًًْإ يُ ثًَٓااو   ، ُٖضبؤياُ بُضيتاًًْاُنإ باُ    (2)بىوَخؤياإ ضاطِنطز   بُضشَوَْاسي

بُؾًَهٌ بُضضاو يُ ثًاو َاقىآلٕ و نُغايُتًًُ زياضَنااٌْ ؾااضَنُ ياُ ؾااضٍ      بُؾساضيِ
 نؤْططَيُ ضُْس بطِياضيَهٌ يًَهُوتُوَ، يُواُْ :  ئُوًَط نؤْططَيًَهُيإ بُغت، ُٖوي

اٌْ بُضيتاًْا و غاىثاٍ  قُضَبىو نطزُْوٍَ ئُو ٖؤظَ نىضزيًاٍُْ، بُٖؤٍ ًَٖطؾُن -1
 يُ زشٍ )ؾًَذ َُمحىز( ظياًْإ بُضنُوتىوَ. عًَطام

َاُْت( باسات  )َُيًو ؾُيػٍَُ( غُضزاٌْ ْاوضُنُ بهات، بؤ ئُوٍَ زَيًٓايٌ )ظَ -2
 غُباضَت زابًٓهطزٌْ َاؾُناٌْ نىضز يُ ضىاضضًَىٍَ عًَطاقسا.

غُضثُضؾتًهاضاٌْ ْاوضاُ نىضزيًاُنإ ) ناضبُزَغاتاٌْ باُضيتاٌْ(  زَغاُآلتٌ       -3
 ُٖبًَت يُ بُضِيَىَبطزٌْ ناضَنإ. زيهُيإظيا

بُ خًَطايٌ ًًٌََٖ ئاغين يُ قاىآليٌ نىضزغاتإ زابٓطيَات، باؤ ئاُوٍَ نىضزَناإ        -4
 بُجًَبًًََٗٔ. ْاوضُناًًْإعُتًإ ثٌَ بًَت، نُ بُضيتاًًُْنإ ْاخىاظٕ قُْا

يُ نؤتايٌ يُغُض ططتُٓبُضٍ ُْٖسيَو ضِيَىؾىيَين بُثُيُ ضِيَههُوتٔ، بؤ بُضَْطاضٍ  -5
ُٖض ُٖوَيًَهٌ تىضى، نُ يُ َاوٍَ ناضَنااٌْ بُزوازاضاىوٌْ يًَصْاٍُ نؤََُياٍُ     

 .(3)ُ بًًََٓتُ ئاضاوَطُالٕ ْاغُقاَطريٍ و ْائاضاٌَ يُ ْاوضُن

)عُبسوملىذػني ئُيػُعسوٕ( طُؾتًَهٌ بؤ  ٌ عًَطامذهىوَُتٖا وَظيطٍ ْاوخؤٍ ُٖضوَ
زَغتجًَهطز، تًايسا بَُيًَين زَغتُبُضنطزٌْ َاؾاُناٌْ ناىضزٍ زا ياُ     باؾىوضٍ نىضزغتإ
مشٌ( . ُٖض يُّ ضىاضضًَىَيُؾسا غُضؤى وَظيطاٌْ عًَطام ) ياغاني ٖاا  (4)ضىاضضًَىٍَ عًَطاقسا

غُضزاٌْ ْاوضُ نىضزيًُناٌْ نطز و يُو  1925يُ ُٖؾتٍُ يُنٌَُ َاْطٌ َايػٌ غاَيٌ 

                                           
 .214ٖا.ؽ،ٍ  -  (1)

غٚٞ اهعطاقٚٞ/ زضاغٞ تاضخيٚٞ ًت٘انعٞ عّ االسرعاب اهػاغرٚٞ   عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ االسعاب اهػٚا - (2)
 .90، م .1980هبِاْ،-، بريٗت1،ط1958- 1918اه  تلُ٘ت يف اهعطاق بني اهعاًني 

(3) - F.O,371/10068,Intelligence Report, NO.22, Iraq ,November,1,1924.  

 . 210عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيُٓوَيُى...، ٍ   - (4)
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غُضزاُْيسا بؤ ظاًْين زوايني ثًَؿٗاتُنإ و ططتُٓبُضٍ ضيَىؾىيَين ثًَىيػت غُضزاٌْ ؾااضٍ  
 . (1)ُٖويًَطٍ نطز، زواتط غُباضَت بُ طُؾتُنٍُ ضِاثؤضتًَهٌ بؤ زيىاٌْ َُيُنٌ بُضظنطزَوَ

ياإ باؤ باْطُؾاُنإ     (2)ًـ بؤ ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ ناىضز، )باُنط غاسقٌ(   ًًُْناْبُضيتا
، ُٖضوَٖا )َاُيًو ؾُيػاٍَُ(يـ   (3)بىو عًَطامبُناضًَٖٓا، نُ ئُؾػُضيَهٌ نىضزٍ غىثاٍ 

بؤ يُنَُني جااض غاُضزاٌْ ٖاُويًَطٍ ناطز، باُ       ًْىيَو، بُض يُٖاتين يًَصُْنُ بُ َاْط و
. -ُٖضوَنى ثًَؿرت بامسإ نطز -ؾاضَنُ زاًْؿتىواٌْططٍ َُبُغيت ضِانًَؿاٌْ غؤظ و اليُْ

غُضزاُْف ئُجناّ و وَآلَساُْوٍَ نؤْططَنٍُ ؾاضٍ ُٖويًَط بىو و ناضيطُضٍ خؤٍ باؤ   ئُو
. ُٖضضاُْسَ ُْٖاسٍَ    (4)ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ بُؾًَو يُ ثًاوَاقىآلٕ و غُضؤى ٖؤظَنإ ٖاُبىو 

ٌ ؾُضٌَ ئاآلٍ عًَطام يُغاُض زاَاُظضاوَ   باؽ يُوَزَنُٕ، نُ بؤ يُنَُني جاض بُؾًَىَيُن
بُآلّ ئُوَ َاْاٍ ، (5)ٌ ؾاضَنُ يُ ناتٌ ٖاتين )َُيًو ؾُيػٍَُ(زا َُٖيهطاوَذهىًًَُناْ

يُ ُٖويًَط َُٖيُٓنطابًَت، ضىْهُ بُثًٌَ ُٖواَيٌ ضِؤشْاَاٍُ   عًَطامئُوَ ْازات ثًَؿرت ئاآلٍ 
يُ نىضزغتإ يُ ؾااضٍ ٖاُويًَط    طامعًَزا بؤ يُنَُني جاض ئاآلٍ 1923)ايعطام(، يُ غاَيٌ 

 . (6)َُٖيهطا

                                           
، 1936 – 1922غاًٛ عبساسبافغ اهقٚػٛ، ٙاغني اهلامشٛ ٗ زٗضٖ يف اهػٚاغرٞ اهعطاقٚرٞ برني عراًٛ      - (1)

 .252،م 1؛ عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ اه٘ظاضات...،ز286 -285، م م 1975اهبكطٝ، 

يُ زايو باىو، ئُؾػاُضيَهٌ ناىضزٍ خاَُيهٌ طىْاسٍ عُغاهُضٍ        1890ؾُضيل بُنط غسقٌ يُ غاَيٌ  -(2)
، يُنًَو بىو يُ ئُؾػُضَ زياضَناٌْ ًَْى غىثاٍ عًَطاقٌ، نىزَتايُنٌ نُضنىوىَُطَُاَيُ يُ يًىاٍ ْاوضٍُ ض

ًرري بكرطٜ،   ناىشضا.   1937ئُجناَسا، بُآلّ ظؤضٍ  ُْبطز يُ غااَيٌ   1936ٍ تؿطيين يُنٌَُ غاَيٌ 29يُ 
 .200اعالَ اهلطز، م

، 1941 – 1921اهػٚاغررٛ ًررّ   ضدررا١ سػررني اشبطرراب، تأغررٚؼ ازبررٚـ اهعطاقررٛ ٗ تطرر٘ض زٗضٖ     -( 3)
 .487بػساز)ز.ت(، م

 .184عبساجملٚس كاًى، َ.ؽ،م  -(  4)

، ٖاُويًَطو نًَؿاٍُ...،ٍ ٍ   ذلَُاُز َُٖاسٍ  ؛ 250، م 1عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ اه٘ظاضات ...،ز - (5)
185-186. 

 .1923اٙاض  17(،914؛ع)1923ُٚػاْ  27(،  897اهعطاق "دطٙسٝ"، ع) -(  6)
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َزا بُضيتاًًُْنإ بؤ الزاْاٌ يَُجاُضَناٌْ باُضزًََإ، غًاغاُتٌ     ئُوٖاونات يُطٍَُ 
تىوْسوتًصٍ و ثُضاويَعخػانت و زووضخػاتُٓوَيإ بُضاَباُض ئاُو نُغاايُتًًاٍُْ ٖاُويًَط       

ئُمحاُز ثاؾااٍ زظَياٌ( و    بُناضزًََٖٓا، نُ اليُْططٍ تىضى باىوٕ. ياُو ضىاضضاًَىَيُزا )   
، زياضَ ئُؾػُضٍ (1))ثريزاوز ئاغاٍ زظَيٌ( قؤَيبُغتهطإ و زواتط بؤ ؾَُيُغتني زووضخطاُْوَ

بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ يُاليُٕ غُضووٍ خاؤٍ زَغايت واآلنطاباىو، باؤ ططتُٓباُضٍ       غًاغًٌ
 .  (2)ضِيَىؾىيَين يُّ ؾًَىَيُ

(ٍ ناْىوٌْ زووََاٌ  27اضٍ َىغٌَ يُ )يُطٍَُ طُيؿتين يًَصٍُْ نؤََُيٍُ طُالٕ بؤ ؾ
، بُثُيااُ و بااُبٌَ ٖااًض ئاطُزاضنطزُْوَيااُنٌ ثًَؿاآًُ ؾطِؤنُيااُنٌ بااُضيتاٌْ (3)زا1925

و يُويَؿُوَ  نُضنىوىزَغتبُجٌَ )ناثنت الئ(ٍ يُطٍَُ خؤيسا بؤ  و يُبُغساوَ ٖاتُ ُٖويًَط
ضِيَىؾاىيَين ثًَىيػات ياُ    َف بؤ ئُوٍَ زوايني ثًَؿٗاتُنإ و ططتُٓبُضٍ ئُوبؤ بُغسا بطز. 

ُٖويًَط يُطَُيًسا تاوتىٍَ بهطيَات. زواٍ طُيؿاتين زَغاتبُجٌَ يُطاٍَُ )بطِْااضز ياىيؼ(ٍ       
و ثىختٍُ زوايني ثًَؿٗات و ُٖيىَُضجُنإ خطاْاُ باُض    بىوَياضيسَزَضٍ ْىيَُٓضٍ باآل، نؤ

يػات باىو ياُ    اُْ بؤ )الئ( ؾًهطاُْوَ، ناُ ثًَى ًطؿتًًطؿتىطؤ. يُ زيساضَنُزا ئُو ًًََُٖ 
ناتٌ ٖاتين يًَصُْنُ بؤ ُٖويًَط ناضيإ يُغُض بهات. بطِيااض باىو )اليأ( ياُ ضىاضضاًَىٍَ      
غُضزاُْنٍُ بؤ بُغسا ضاوٍ بُ )ًَٖٓطٍ زؤبؼ(يـ بهُويَت، باُآلّ باُ ٖاؤٍ ُٖغاتًاضٍ     
ضَِوؾُنُ، )زؤبؼ( ئُو نات بُ َُبُغيت زيسًَْهطزٌْ يًَصْاٍُ نؤََُياٍُ طاُالٕ، خاؤٍ     

 . (4)اضٍ َىغٌَطُياْسبىوَ ؾ

ًَهًاإ         ًَصْاٍُ نؤََُياٍُ طاُالٕ ضاُْس تًُ بؤ ئاغاْهاضٍ يُ ضِاثُضِاْاسٌْ ناضَناًْاإ ي
. ئُوٍَ جًٌَ غُضجنُ ْىيَُٓضٍ (5)ثًَهًَٗٓا، بؤ ئُوٍَ ُٖضيُنُيإ غُضزاٌْ ْاوضُيُى بهات

ٕ ْىيَٓاُضا  ئُجنىوٌٌَُْ عًَطام يُ يًَصُْنُ )غُبًح ُْؾئُت(ٍ ئُْساٌَ ذهىوَُتتايبُتٌ 

                                           
 .95 – 93الئ، ؽ.ث، ٍ ٍ  ناثنت -  (1)

 . 216عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى...، ٍ  -  (2)

 .478غًػًٌ ئًسَؤْسؽ، ؽ.ث، ٍ  -  (3)

 . 169ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  - (4)
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و ئاُو تًُاٍُ تايباُت باىو باُ ٖاُويًَط        (1)بىو، نُ نىضزيَهٌ ؾاضٍ ٖاُويًَط باىو   عًَطام
ًَاِطٍ ٖؤَيُْاسٍ و ْىيَٓاُضٍ تىضنًااف          ًَهٗاتبىو ياُ )نؤْات تًًهاٌ( و )نطاَاع(ٍ وَضط ث

غىثاٍ تىضنًا يُ ْاوضاٍُ   طؿتًٌثًَهٗاتبىو يُ )ْاظّ بُط( و )جُواز ثاؾا(ٍ ثؿهًَُٓضٍ 
يُطٍَُ طُيؿتًٓإ بؤ ُٖويًَط، )ناثنت اليأ( َُٖاٖاُْطٌ و يااوَضٍ     . ُٖضوَٖا(2)زياضبُنط

، جطُ يَُُ ضُْس يًَصُْيُنٌ زيهُ بؤ ْاوضاُناٌْ زيهاٍُ ويالياُتٌ    (3)ئُو تًٍُُ زَنطز
 .(4)َىغٌَ ثًَهًَٗٓطإ

زواٍ ئُوٍَ )الئ( بؤ ُٖويًَط طُضِايُوَ، زَغيت باُ ططتُٓباُضٍ ضِيَىؾاىيَين ثًَىيػات     
بىوايُ ؾىَيين ذُواْاُوَ باؤ ئُْاساَاٌْ ؾااْسَنُ زاباني بهاات، يُطاٍَُ        نطز، ُٖضوَٖا زَ

َ يُ ناتًَهسا زَبىوايُ ئُوزَغتُبُضٍ غُالَُتٌ طًاًْإ يُ بُضاَبُض ُٖض زَغتسضيَصيًُى. 
ئاغاْهاضٍ بؤ ؾاْسَنُ بهات، بؤ ئُوٍَ ضاويإ بُّ خَُيهاُْ بهُويَت، نُ بطِيااض باىو ياُ    

 .(5)ًإ بهطيَت و بؤضىوًْإ وَضبططٕضىاضضًَىٍَ ضِاثطغًُنُ زيسَْ
ًَصُْناُ،            يُ الياُنٌ زيهاُزا ٖاُض ياُ ضىاضضاًَىٍَ ُٖوَياُنإ، باُض ياُ طُيؿاتين ي
)ئًسَؤْسؽ( خؤٍ طُياْسَ ُٖويًَط و يُطٍَُ ُٖضيُى يُ )ناثنت الئ( و )ئُمحاُز عىمساإ(   

ُ  بىوَنؤ ضنطزٌْ زَْطاٌ  و تُواوٍ ئُو ضِيَىؾىيَٓاٍُْ بؤ خػتُٓضِوو، نُ زَبىوايُ بؤ َػاؤط
ٌ . زياضَ ضاالنًٌ و بعاوتٌ تاىضى ياُ ؾااضَنُ    (6)ُٖويًَط بًططُْبُض زاًْؿتىواٌْ  َُتطغاً

 ئُوٍَ يُ ال طُآلَيُ نطزبىوٕ، نُ ضَِْطبًَت ضَِوؾُنُ بُ ئاضاغتُ و ويػيت ئُوإ َُٖيُٓنا. 
يُ اليُنٌ زيهُوَ، ثًَـ طُيؿتين يًَصُْ زَغتُيُى يُ ئُؾػُضاٌْ نؤؾهٌ ثاؾاايُتٌ  

ُجًٌ َُزًًَُْوَ ضَِواٍُْ ُٖويًَط نطابىوٕ و خؤيإ خعاْسبىوَ ؾاضَنُ، باؤ ئاُوٍَ ٖااٌْ    ب
ُٖويًَط و زَوضوبُضٍ بسَٕ، تاوَنى زَْط بؤ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام بسَٕ. تُْاُْت  زاًْؿتىواٌْ

                                           
 .448دطدٚؼ فت  اهلل،َ.ؽ،م  -  (1)
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ئُوَؾًإ ُْؾاضزَوَ، نُ ٖاتىوٕ بؤ ئُوٍَ يُطٍَُ طُيؿتين ؾاْسٍ تىضى بؤ ؾاضَنُ تـ يُ 
ٌ ْىيَُٓضاٌْ تىضى بهُٕ، نُ ئُْساّ و ياوَضٍ يًَصُْنُ بىوٕ. بُآلّ بُُٖضضُؾآًَو  ًَْىضُواْ
ضا ضِاظٍ بهطئَ ؾاضَنُ بُجًَبًًَٗٔ، بؤ ئُوٍَ نًَؿُو ططؾت ياُ باُضزَّ ناضَناإ    سبًَت تىاْ

 .(1)زضوغت ُْبًَت
ضَيؼ يُطٍَُ ْعيو بىوُْوٍَ يًَصُْنُ، ُٖض يُى يُ )ناثنت الئ( و)ئُمحُز عىمسإ( و )ضا

يًتًَسيٌ( بؤ ْاوضٍُ )طىيَطِ( يُ ْعيو )ظيٌَ طُوضَ( باُضَو ثريياإ ضاىوٕ و ثًَؿاىاظيإ ياُ      
، )ئًسَؤْسؽ(، نُ ئُوناتُ ياوَضٍ ؾاْسَنُ باىو،  (2))نؤْت تًًهٌ( و ؾاْسٍ ياوَضٍ نطز

 بُّ ؾًَىَيُ طىظاضؾت يُ ٖاتين يًَصُْنُ بؤ ْاو ؾاضٍ ُٖويًَط زَنات:
يًىاٍ ُٖويًَط يُّ باضَيُوَ بُ ضِازَياُى باىو، ناتًَاو زواٍ    "ؾىئَ زاْاٌْ ناضَناٌْ 

ًْىَضِؤ يُطٍَُ )ثاويؼ( و )ثطتايؼ( بُ باظاضِو طُضَِنًَهٌ غُض قُآلٍ ُٖويًَطزا زَضِؤيؿتني، 
يُطٍَُ بًَسَْطًًُنٌ ْائاغايٌ ضِووبُضِو بىويُٓوَ، زوناْساضو وَغتاٍ ناضَنإ غُضيإ باُ  

وَيإ ُْبىو غُضبُضظ بهُُْوَو ْطخٌ ئُو ؾتاُْ ضِابطًَٓٔ، نُ ناضَناًْإ قاٍَ بىو، ناتٌ ئُ
غُضجنٌ ًَىاُْناًْإ ضِانًَؿابىو، بُ زشواضيـ ضاويإ يُغُضناضو ئًـ و قىَاؾاُناًْإ  

 . (3)َُٖيُٓزَططت"
زواٍ ئُجناَساٌْ نؤبىوُْوَيُى، خؿتُ و بَُٓاناٌْ ناض ياُ اليإُ يًَصُْناُ زاضِيَاصضا،     

( يًػتًَهٌ ْاوٍ ثًاوَاقىآلٕ و غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ ياُ ٖاُضزووال     ُٖضوَٖا زَبىو )تًًهٌ
وَضبططتبايااُ و بااُضاوضزٍ يااُنرت بهطابىوْايااُ و وازٍَ ضاااوثًَهُوتًٓإ يُطَُيااسا زياااضٍ  
بهطابىوايُ، زياضَ ُٖضزوو ضِاويَصناضَنٍُ )تىضنٌ و بُضيتاٌْ( يُ ًَاٍُْ ئُجناَاساٌْ ئاُو   

، بُآلّ ناتًَو زَطُيؿتُ ئُو ثطغًاضٍَ، نُ ئاخؤ ثطؤغُيُ يُ ئاَازَبىوٕ غُضثؿو نطابىوٕ
َُٖيسَبصيَطٕ و ثًًَاإ باؾاُ، زَبىواياُ ْىيَٓاُضٍ ٖاُضزووال ثاؾُنُؾاُيإ        ذهىوَُتناّ 

 .(4)و وَآلَُنُف بُ ًَْٗين بىوايُ بهطزبايُ
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يًَصُْنُ ضُْس ثطغًاضيَهٌ يُونُغاُْ زَنطز، نُ بؤ ضِاثطغًًُنُ ئاَازَنطابىوٕ، يُواُْ: 
ًَاطام بًات، يااخىز تىضنًاا ، بؤضاىوْت ياُ َُٖباُض ئًٓتًاساب         ئايا ز ٍَ ع َخىاظيت يُطُ

باُضيتاٌْ(   – عًَاطام )َاْسات(ٍ بُضيتاًْا ضاًًُ  َُٖيىيَػاتت غاُباضَت ثُميآْاَاٍُ )    
ًَصُْناُ باُ ٖاًض ؾاًَىَيُى خىاغايت          (1)ضًًُ  ٍَ ناُ ي ًَاطَزا باُزياض زَناُو ًَطىَإ ي ، ب

َُيُٓططتبىو، بؤيُ َُغُيٍُ غُضبُخؤيٌ ُٖضيَُُنُ بُ بُ ُْٖس ٖ زاًْؿتىواٌْضِاغتُقًٍُٓ 
 اليٌُْ نُّ وَى ئُطُضٍ غًًَُّ يُ ئاضازا ُْبىو.
و غُضثؿهُ يُ ٖاُض ناات و    ؿاْسا نُ ئاظازغُضؤنٌ يًَصُْنُ ُٖض يُ غُضَتا ئُوٍَ ثًَ

غاتًَو غُضزاٌْ ُٖض ؾىيَٓو بهات، نُ خؤٍ َُبُغيت بًَت، يُوٍَ زيسٌَْ خَُيو بهاات،  
و ثاغاُواٌْ نطزًْاإ باُ َُبُغايت      ُٕ )ناثنت اليأ(َوَف ٖؤياُناٌْ طىاغاتُٓوَ   يُ الي

 .(2)ؾُضاَُٖهطزٌْ غُالَُتٌ طًاًْإ زَغتُبُض نطابىو
ْىيَُٓضٍ ُٖضزوو اليٌُْ تىضنٌ و بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط نُوتُٓ زََاُقاَيٌ و َؿاتىَطٍِ   

ضنًا ويَٓازَنطز و باُ ؾااضيَهٌ   يُنرت، ْىيَُٓضٍ تىضنًا ُٖويًَطيإ بُ بُؾًَهٌ زاُْبطِاوٍ تى
تىضنُاًْإ زازَْا. بؤ بَُيطٍُ قػُناًْإ ثًَساطرييإ يُغاُض ئاُوَ زَناطز، ناُ تُْاْاُت      

يُ َُٖيػىضِاْسٌْ ناضَناًْإ يُ ُٖويًَط ْىوغطاوَناًْإ بُ تىضنٌ زَْىوغٌ و  بُضيتاًًُْنإ
ووتٌ نطز، بُآلّ اليٌُْ تىضنًاا  . يًَصُْنُ ئُو ناتُ زاواٍ ثًَساٌْ بَُيطٍُ ضِ(3)بآلوزَنطزَوَ
بؤضاىوٍُْ تىضنًاا ياُ     ئاُو ناضَ ئُجناّ بسَٕ، ُٖض بؤيُ يًَصُْنُ ُْيتىاٌْ  ئُوُْيإ تىاٌْ 

ًَصُْناُ ئاَااشٍَ زاوَ؛ ناُ ُْٖاسيَو          ٍَ ئُوَؾاسا ي ًَطري بهاات، باُآلّ يُطاُ ضِاثؤضتُنُ ج
 ٔ . يًَاطَزا  (4)زَنإُ  بَُٓاَيٍُ ْاغطاوٍ ؾاضَنُ يُ َاَيُوَ بُ ظَاٌْ تىضنٌ قػُو ئاخااوت

زَبٌَ بًَني يُبُض ئُوٍَ بؤ َاوٍَ ضُْس غُزَيُى زَغُآلتٌ عىمساٌْ يُؾاضَنُزا ٖاُبىوٌْ  
ُٖبىوَ و ظَاٌْ ؾُضٌَ غُضجُّ زاَُظضاوَنإ و خىيَٓاسٕ و ْىوغاني تاىضنٌ باىوَ، بؤياُ      

ُ و يُ ُْٖسٍَ ؾاىئَ باُّ ظَاْاُ قػا     َُغُيُيُنٌ ئاغايًُ، نُ يُ اليُٕ ُْٖسٍَ بَُٓاَيُ
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ٕ بهطيَت، يُ ناتًَهسا ظَإ و ضَِطُظٍ ظؤضيٍُٓ  . باُآلّ يُطاٍَُ    (1)ناىضزٍ باىو   زاًْؿاتىوا
 ئُوَؾسا ْهؤَيٌ نطزٕ يُ بىوٌْ تىضنُإ يُ ؾاضَنُ، ؾتًَهُ يُطٍَُ ضاغيت ضٍَِ ْانا.

)تًًهٌ( زاواٍ يُ ُٖضزوو اليُٕ نطز، يًػتُناًْإ ثًَؿهُف بهُٕ، بؤ ئُوٍَ ْىيَُٓضٍ 
ّ ثًَهٗاتُنإ زَغتًٓؿإ بهُٕ، تاوَنى بؤضاىوُْناًْإ وَضبطاطٕ. باُآلّ    خؤيإ يُ غُضجُ

نإ باؤ  جىويُنُئُوٍَ بُزٍ زَنطيَت، تىضنُنإ ُْياْتىاٌْ ًٖض ْىيَُٓضيَو يُ َُغًرٌ و 
اليُْاُ باؤ خؤياإ     ئاُو خؤيإ زَغتًٓؿإ بهُٕ، يُناتًَهاسا بُضيتاًًْاُنإ تىاًْبىوياإ    

اَيًَهٌ ياُْطٌ باىو باؤ تىضناُنإ، وَى ئاُوٍَ      َف خا ئاُو ؾُضاُّٖ و َػاؤطُض بهإُ،   
، بًَطىَااإ ئااُوَف ؾااتًَهٌ ئاغااايًُ، نااُ َُغااًرٌ و  (2))الئ(باغااٌ يًَااىَ زَنااات

 بسَٕ.   عًَطامنإ زَْط بؤ اليٌُْ بُضيتاٌْ و زَوَيُتٌ جىويُنُ
ًَآخ نُغاًإ وَى ْىيَٓاُضاٌْ خؤياإ          ٍَ ئاُوَف تىضناُنإ ياُ ؾااضَنُزا ث بُآلّ يُطُ

. ياُو  (3)نطز، بؤ ئاُوٍَ يًَصُْناُ زياسًَْإ بهاات و بؤضاىوًْإ وَضبططيَات      زَغتًٓؿإ 
َاوَيٍُ يًَصُْنُ يُ ُٖويًَط بىو، ْىيَُٓضٍ تىضى يُ يًَصُْنُ ضاؤتُ ْاوضاُناٌْ زَوضوباُضٍ    

ٌ اوَتُوَ، ٖااٌْ  وِو بُ ْاو خَُيهسا غاى  ُٖويًَط ٌ زاوَ زَْاط باؤ    زاًْؿاتىواْ  بُضشَوَْاسي
 .(4)تىضنًا بسَٕ
إ خػتبىوَ طُضِ، ًسا بُضيتاًًُْنإ بُ )ئُمحُز عىمسإ(َوَ تُواوٍ ُٖوَيُناًْيُ ناتًَه

ٍَ و غُضؤى ٖؤظَنإ نؤزَبىوُْوَ و زيساضيإ يُطٍَُ غااظزَزإ و  وبُضزَواّ يُطٍَُ ثًاو َاقى
. )ئُمحُز عىمسإ( و خاُْوازَنٍُ ظؤض (5)زاواٍ زَْطساًْإ بؤ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام يٌَ زَنطزٕ

زشٍ طُضِاُْوٍَ تىضى بىوٕ، ضىْهُ ئُوَيإ باف زَظاْاٌ، ناُ باُ طُضِاْاُوٍَ      بُ تىوْسٍ
ًَهٌ خاطاث ضااوَضِواٌْ زَناطزٕ، ٖاُضوَنى خاىزٍ )ئُمحاُز         تىضى بؤ ْاوضُنُ ضاضَْىوغا

. (6)ٍَ نطزباىو ئاُو باغاٌ   1920عىمسإ( يُ ناتٌ ٖاتين )وَيػٔ( بؤ ُٖويًَط ياُ غااَيٌ   

                                           
 بطُضِيَىَ بؤ بُؾٌ يُنُّ، تُوَضٍَ يُنُّ يُّ ْاَُيُ. - (1)

 . 174نىضز عُضَب ...، ٍ -  (2)

 .139ؽ.ث. ٍ  ز.فانى سػني، -  (3)

  174ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -  (4)

 . 174ه.ؽ، ٍ -  (5)

 .  150 -151، م م 2، َ.ؽ،ززبوٚ٘ ٓٛ -  (6)
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و عىمساًًُْنإ طُضِابىوُْوَ ُْٖاسيَو ْاوضاُ، ناُ    ُٖضوَٖا ئُوَؾًإ يُبُضضاو بىو، ناتًَ
ثًَؿرت بُضيتاًًُْنإ زاطرييإ نطزبىو، ئُو نُغااُْيإ ياُ غاًَساضَ زاباىو، ناُ ٖاونااضٍ       

 .(1)ًَٖعَناٌْ بُضيتاًْايإ نطزبىو
ُٖض بؤيُ )ئُمحُز عىمسإ( ضِؤَيًَهٌ بُضضاوٍ ُٖبىو يُّ َُٖيُُتاُْ و جطُ يَُُف ئُو 

ًَط و        نات ْىوغاطاوٍ ْ  ًَين ياُْاو ثًاوَااقىآلٕ و ضِيؿػاجٌ و غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ ٖاُوي ٗا
زَوضوبُضٍ بآلوناطزَوَ، تًاياسا ضاؤًًُْتٌ ئُجناَاساٌْ ضِاثطغاًُنٍُ باؤ ضِووٕ نطزْاُوَ،        

ناضاْاٍُ )ئُمحاُز    ئاُو َُٖيبصاضزٌْ وَآلٌَ ضِاغيت بؤ زَوَيُتٌ عًَاطام ئاَااشَ ثًَاسابىو.    
ٌ تىضنًاا ياُ نؤََُياٍُ طاُالٕ ياُ      ذهىوَُتُٓضٍ عىمسإ( يُ اليُٕ )ضَِؾًس بُط(ٍ ْىيَ

يًَُاٍُْ تاوتىيَهطزٌْ ضِاثؤضتٌ يًَصُْنُ ضَِخٍُٓ تىوْسٍ يًَطريا و  1925ٍ ئُيًىيٌ (23)
. )ناثنت الئ( يُباضٍَ (2)ُنٍُ وَغؿهطزًبُ بُؾًَهٌ ثًَؿًًَهاضيًُناٌْ ئُجناَساٌْ ضِاثطغً

 ٌ )ئُمحُز عىمسإ( ْىوغًىيُتٌ:مجىجىوَي
ُنٌ طُوضٍَ تًَسابىو، بؤ ًوخؤؾً ناضَ بؤ َٔ و )ضاضَيؼ يًتًَسيٌ ( ضًَص ُوئ"   
و يُغُض وآلتُنٍُ زَنطا،  ظؤض ططْط بىو، ضىْهُ ططَ [يَصَضؤئُمحُز عىمسإ: ت] ئُمحُز

ئُطُض ئًَُُ طَُُنَُإ بسؤضِاْسبايُ، ئُطُضٍ شيإ و بُضزَواٌَ ئُويـ ظؤض الواظ 
 .  (3)زَبىو"

اليُٕ خؤيُوَ تُواوٍ قىضغايٌ خؤٍ بُطاُضِ خػاتبىو و بًَطىَاإ    )َُالؾُْسٍ(يـ يُ 
ًَط         ْاوزاضَيهٌ يُّ ؾًَىَيُ ناضيطاُضٍ ظؤضٍ باؤ غاُض غاُضؤى ٖاؤظ و ثًاوَااقىآلٌْ ٖاُوي

و ٖااٌْ زَزإ، باؤ   باىوَ . ْاوبطاو يُّ َاوَيسا بُضزَواّ يُطاٍَُ ثًاوَااقىآلٕ نؤزَ  (4)ُٖبىو
   ٕ )َُالؾُْااسٍ( يًَُاْااٍُ زاًْؿاانت و   .(5)ئااُوٍَ زَْااط بؤضااىوُْ ثاااٍَ عًَااطام بااسَ

نؤبىوُْوَناًْسا ئُوٍَ بؤ خَُيهٌ ضِووٕ زَنطزَوَ، ئُطُض زَْط بؤ تىضنًا بسَئ و بسضيًَُٓ 
ثاَيٌ، ئُوا بٌَ طىَإ غُضزاًْهطزٌْ َُْعَيطا و ؾاىيَُٓ ثريؤظَنااٌْ عًَاطام نااضيَهٌ ظؤض     

                                           
 .170ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -  (1)

 .192، ٍ 2007(ٍ ثايعٍ 4، ًََصوو"طؤظاض"، ش)1925، ُٖويًَطو نًَؿٍُ َىغٌَ ذلَُُزَُٖسٍ  -  (2)

 .170نىضز عُضَب...، ٍ -  (3)

 .4، م 1943ؾباط 11(، اشبٌٚؼ 544-545فتٟ اهعطاق" دطٙسٝ"،ع )؛ 171ه.ؽ، ٍ  -  (4)

 جُالٍ خسض، ؽ.ث.-  (5)
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زضٍ طاُيالٌْ(. ٖاُضوَٖا   ظَمحُت و زشواض زَبًَت، يُواُْف َاُْعَيطاٍ )ؾاًَذ عُباسويكا   
. (1)ئاَاشٍَ بُوَ زَزا، نُ َُٖيؼ و نُوتهطزٕ يُطٍَُ تاىضى نااضيَهٌ ئُغاتَُُ و زشواضَ   

ُٖضوَٖا ئُوَؾٌ زَخػتُضِوو، نُ ئُطُض ثايتُختُنُ ئُغاتُْبؤٍَ، يااخىز ئُْكاُضَ بًَات،     
َبًَت، ئُويـ ئُوا زووضَ زَغتُ، بُآلّ ئُطُض بُ عًَطام بًهًَٓطئَ، ئُوا بُغسا ثايتُختًإ ز

اْاُ بُضيتاًًْاُنإ ثًاوَااقىآلٌْ    ئُو. غُضباضٍ (2)بؤ ٖاتىضؤٍ باظضطاٌْ ْعيهرت و خؤؾرتَ
 .(3)ؾاضَنُيإ ٖاْسَزا، بًَُٓ بُضزَّ يًَصُْنُ و ْاضَِظايٌ خؤيإ يُ زشٍ تىضنًا ثًَؿإ بسَٕ

يًَصُْناُ  ثٌَ بُثٌَ يُطٍَُ ُْٖطاوٍ يًَصُْنُ بىو، ُٖضبؤيُ يُوناتٍُ  عًَطامَُتٌ وذهى
يُ ُٖويًَط بىو، وَظيطٍ ْاوخؤٍ عًَطام باُ ْىوغاطاويَهٌ ْٗاًَين زاواٍ ياُ )عُبسويعاُظيع      
قُغاب(ٍ َىتُغُضِيؿٌ َىغٌَ نطز، ثُيىَْسٍ بُ )ئُمحُز عىمساإ( بهاات و ياُ زواياني     

ُْؾائُت(ٍ ْىيَٓاُضٍ    غاُبًح َ ياُ ناتًَهاسا )  ئاُو . (4)ثًَؿٗاتُنإ ئاطاُزاضيإ بهُْاُوَ  
باُضظٍ ناطزَوَ،    1925(ٍ ؾىباتٌ 16يُ بطوغهُيُنٌ ًَْٗين نُ يُ ) امعًَطٌ ذهىوَُت

 .(5)بُغساٍ زَيًٓانطزَوَ نُ ْاوضُنُ ُٖض يُضىاضضًَىٍَ عًَطام زًًََََٓتُوَ
زَتىاْني َُٖيىيَػيت ٖاُويًَط غاُباضَت باُّ ثطغاُ باُّ ؾاًَىَيُ        طؿتًٌبُ ؾًَىَيُنٌ 

ُتٌ تىضنًا بىوٕ، بُتايبُتٌ بُؾاًَو ياُ   زابُف بهُئ: ُْٖسيَهًإ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ زَوَي
ثًاواٌْ ئايين و ُْٖسيَو يُو نُغايُتًاٍُْ، ياُشيَط ناضيطاُضٍ ثًَؿاىوٍ ؾُضَاْطَِواياُتٌ     

يُطااٍَُ زَوَيااُتٌ  سيهُيإثًَؿاا بُضشَوَْااسيٌاْااُ ئُو. بًَطىَااإ (6)نإ بااىوًًْٕااُعىمسا

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ نُْعإ َىؾيت. -  (1)

و زَْطساٌْ بؤ َُيًهايُتٌ َُيًو ؾُيػٍَُ و وياليُتٌ َىغٌَ،  نُضيِ ؾاضَظا، نُضيِ ؾاضَظا، ُٖويًَط -  (2)
 .129، ٍ 2004(، متىظ 17باضف "طؤظاض"، ش)

 .216ز.عىمسإ عُيٌ، ؽ.ث، ٍ  -  (3)

 .42ط و نًَؿٍُ َىغٌَ ...، ٍ، ُٖويًَذلَُُزَُٖسٍ   -  (4)

، بطقٚٞ ًرّ كطكر٘ن   5/4/1ٗع،  912.ن.ٗ، ًوفات اهبالط املولٛ، انباضٝ ًؿلوٞ امل٘قى، تػوػى ز -(5)
 465/3، ًّ قبٚ  ُؿأت اىل ض٢ٚؼ اه٘ظضا١، ضبطَ هوػاٙٞ، ًطفق بلتاب غطٜ هوػاٙٞ ضقرٍ 1925ؾباط  4يف 
 .1925ؾباط  16يف 

 . 340، ؽ.ث، ٍ ز.فانى سػني -(  6)
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غاُضؤنٌ يًَصْاٍُ بااآلٍ    . ئاُوَتا  (1)عىمساًْسا ُٖبىو، يُواُْ )عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ(
ٌ نًَؿٍُ َىغٌَ )ٍ. ف. ظًَطغٔ( يُ يازاؾتُنُيسا، ناُ باؤ    نؤَاَُيٌ طاُالٕ    ئُجنىوَاُْ

إ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ تاىضى باىوٕ،   ظؤضيُّٓبُضظٍ نطزَوَ ئاَاشَيساوَ نُ ْاو ؾاضٍ ُٖويًَط 
ُتٌ تىضنًإ إ ؾُضَاْطَِوايظؤضيُّٓبُؾًَهٌ زيهُيإ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام بىوٕ، بُآلّ 

. بُؾًَو يُواٍُْ، نُ يُطٍَُ ضىوُْثاٍَ عًَطام باىوٕ، باُٖؤٍ   (2)يُ عُضَب بُ باؾرت زَظاٌْ
ئُوَبىو، نُ ئُو نات عًَطام يُشيَط زَغُآلتٌ بُضيتاًْازا بىو، طىايُ ئىًََسيَهٌ ظياتط ُٖيُ 

)َاُال    بؤ غُضبُخؤيٌ يُ زوا ضِؤشزا ، ُْٖسيَهًإ بطييت باىوٕ ياُ: )ئُمحاُز عىمساإ( و    
. )خسضٍ ثاؾاٍ زظَيٌ( يُنًَهٌ زيهُبىو (3)ؾُْسٍ( و  )خىضؾًس ئاغا( و )ذىغًَين َُال(

 يُواٍُْ ثؿتطريٍ يُ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام نطز، يُ ناتٌ ضِاثطغًُنُ زََيًَت:
و ؾىضِاتني و بُضَو خىاض زَضِؤئ،  "ئًَُُ يُطٍَُ َُٖيطِشإ و ضِيَطَِوٍ زوو ضِووباضنٍُ زدنًُ 

  .(4)ُو زوو ضِووباضَ يُ والتٌ نىضزإ َُٖيسَقىَئًَ و بُضَو باؾىوض زَضِؤٕ"ضىْهُ ئ
جطُ يُ واٍُْ غاُضوو، خاَُيهٌ باظضطاإ و خااوَٕ َىَيهاُنإ، ظيااتط ئُواْاٍُ ياُ شَياط          

. باُآلّ وَناى   (5)ناضيطُضٍ غىوز و قاظاجنٌ ئابىوضٍ زابىوٕ، يُطاٍَُ ضاىوُْ ثااٍَ عًَاطام باىوٕ     
زيهُ يُ خَُيهٌ ضَِف و ضِووت و نُّ زَضاَُت و ناغابهاض، باٌَ زَْاط    زَضزَنُوٍَ، بُؾًَهٌ 

 .(6)بىوٕ و َُٖيىيَػتًإ ُْبىو، تُْاُْت ططْطٌ ئُوتؤيإ بُ ٖاتين يًَصُْنُ بؤ ؾاضنُ ُْزا

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ. -  (1)

 .379دطدٚؼ فت  اهلل،َ.ؽ، م ٍ.ف.ؾريغني، ّ.ؽ، وَضطرياوَ يُ:  -  (2)

ئَُُ بؤضىوٌْ )ئًرػإ َىؾيت(يُ، بطِواُْ: بُزضخإ "َاْطٓاَاُ"، ضااوثًَهُوتٔ يُطاٍَُ ئًرػاإ      -  (3)
زَغتُوَ ًًُْ نُ ْاوبطاوإ باُّ ؾاًَىَيُ بريياإ    . بُآلّ ًٖض بَُيطُيُى بُ 2007-12-22(، 88َىؾيت، ش)
 نطزبًَتُوَ.

(، 4،ُٖويًَط"طؤظاض"،ش )1986- 1880ثاؾا  امحسنُضيِ ؾاضَظا، ثًاوٍ ئاظاو بُجُضطٌ زظَيًإ خسضٍ  -(4)
 .94، 1999ٍثايعٍ 

 .  340، ؽ.ث، ٍ ز.فانى سػني - (5)

 . 488غًػًٌ ئًسَؤْسؽ، ؽ.ث، ٍ - (6)



  181 

يُ بانىوضٍ نىضزغتإ  (1)يُطٍَُ ئُوَؾسا غُضنىتهطزٌْ ؾؤضِؾٌ )ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ(
ٌ تىضنًا، ئاواضَبىوٌْ شَاضَيُى يُ نىضزٍ ئاُو  ذهىوَُتبُو ثُضٍِ تىوْسوتًصيٌ يُ اليُٕ 

ْاوضاااُْ بااؤ باؾااىوضٍ نىضزغااتإ و طًَطِاْااُوٍَ غًاغااُتٌ تىوْااسٍ نَُايًًااُنإ بااؤ   
ْاوضُنُ، َُٖيىَؾاْسُْوٍَ خًالؾُت و ضِاطُياْسٌْ ضِشيٌَُ نؤَاضٍ يُ تىضنًا،  زاًْؿتىواٌْ

نَُهطزْاُوٍَ الياُْططاٌْ تاىضى     اُْ بُ جؤضيَو يُ جؤضَنإ ناضيطُضٍ يُغُضئُوَُٖىو 
ُٖبىو يُ باؾىوضٍ نىضزغتإ و بىوَ ٖؤٍ ئُوٍَ يُ ضاضَغُضٍ نًَؿٍُ َىغاٌَ باُ خاطاث    

َف بااُ قاااظاجنٌ اليااٌُْ بااُضيتاٌْ ئااُوبُغااُض اليااٌُْ تىضنًااسا بؿااهًَتُوَ، بًَطىَااإ 
 .    (2)ؾهايُوَ

ناُ بُؾاًَو ياُ    )ضَِؾًل ذًًٌُ( غُباضَت بُ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط بااؽ ياُوَ زَناات،    
ًَاطام زَناطز. ياُ ٖاَُإ ناتاسا زاواٍ         زاًْؿتىواٌْ ٍَ ع ًَط زاواٍ ياُنبىوًْإ يُطاُ ُٖوي

. ُٖضضاٌ ئُْاساَاٌْ ٖاُويًَط باىو، ياُ      (3)ئًساضَيًُنٌ خىزَىختااضٍ طاُوضَيإ زَناطز   
 .(4)إ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام بىوٕظؤضيُّْٓىيَُٓضاٌْ عًَطام، ئُواًْـ  ئُجنىوٌَُْ

بُ ٖؤظَناًْـ، ئُوا بُؾًَو يُ ٖاؤظٍ زظَياٌ ثؿاتطرييُنٌ بُضضااويإ باؤ      غُباضَت 
ضىوُْ ثاٍَ عًَطام زَضبطٍِ و يُ غُضوبُْسٍ ٖاتين يًَصُْنُ يُ ناتٌ زيساضيإ يُطٍَُ غُضؤنٌ 
يًَصُْنُ، طُضِاُْوٍَ ؾُضَاْطَِوايُتٌ تىضنًايإ بؤ ؾاضَنُ ضَِتهطزَوَ و زَْطًإ بؤ ضاىوُْ  

ٖؤظَناٌْ زَوضوبُضٍ ُٖويًَط يُطٍَُ ضىوُْ ثااٍَ عًَاطام    ظؤضيُُّٖٓضوَٖا  .(5)ثاٍَ عًَطام زا
 .(6)بىوٕ، نُ ئُوَف يُ ضِووثُضٍِ ضِؤشْاَُناٌْ ئُو ناتٌ بُغسا و غًًَُاٌْ ضَْطٌ زاوَتُوَ

                                           
ؾًَذ غُعًسٍ ثاريإ بطِواْاُ: ضِوباُضت ئؤَيػأ، ؾؤضِؾاٌ ؾاًَذ غاُعًسٍ ثاريإ، و:          يُباضٍَ ؾؤضِؾٌ - (1)

 .1999ئُبىبُنط خؤؾٓاو، زَظطاٍ ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ ،

 .217ز.عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى....ٍ  - (2)

 .19، ٍ 1934خالقٍُ َػئًٍُ نىضز، َىقٌ،  - (3)

(، زًؿرق،  22قسآا يف االٗغاط اهعطاقٚٞ، زضاغات تاضخيٚٞ)صبورٞ(، ع)  دعفط اسبٚاهٛ، قهٚٞ امل٘قى ٗ - (4)
 .241، م 1986اهػِٞ اهػابعٞ 

 .1925ؾباط  19(، اشبٌٚؼ 1458اهعطاق"دطٙسٝ"ع ) -( 5)

؛ 1925ؾررباط  20(، اشبٌررٚؼ 1459؛ ع)1925ؾررباط  19(، اشبٌررٚؼ 1458اهعطاق"دطٙررسٝ"ع) - (6)
 .1925ٍ َاضتٌ 2 (ٍ غاَيٌ يُن19ُّشياُْوَ" ضؤشْاَُ"، ش)
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بُؾًَهٌ زيهُف َُٖيططٍ بريؤنٍُ غُضبُخؤيٌ بىوٕ ياُشيَط ضااوزيَطٍ باُضيتاًْا، وَى    
ٍ ئاغاٍ زظَيٌ و )ذىغًَٔ ذُتهٌ (1)يٌ َُمحىز نانُخإ(غُضضاوَيُى باغٌ زَنات )عُ

بريؤناُ و زاواياُيإ    ئاُو ظيَس بُطٌ(. يُو نؤوبىُْوَيسا، ناُ يُغاُض قاُآلت ئُجناَاسضا،     
. يُطٍَُة ئُوَؾسا ضَِخُٓ يُ ؾًَىاظٍ (2)خػتُضِوو، بُآلّ ًٖض ؾتًَهٌ ئُوتؤٍ يٌَ غُوظ ُْبىو

ّ بصاضزٌْ غًًًََُـ ظياز بهطيَت و  بطىئُجناَساٌْ ضِاثطغًُنُ طرياو زاوانطا َُٖي ت: زيهاُ
زَتاُْويَت يُطٍَُ عًَطام بٔ، ياخىز تىضنًا، وَيإ غُضبُخؤ بصئ  بُآلّ يًَصُْنُ ثًَساطرييإ 

 .  (3)يُغُض ئُوَ نطزَوَ، نُ تًُْا زَتىأْ ضىوُْ ثاٍَ تىضنًا، ياخىز عًَطام َُٖيبصيَطٕ
نُ زيَتُ ٖاُويًَط و يًَصُْناُ ثطغاًاضٍ ياٌَ      ٍ نؤيُ( ذلَُُز)َُال  زيهُزايُ اليُنٌ 

زَنات تىضنتإ  زَويَت ياخىز عًَطام  ْاضَِظايٌ يُّ ؾاًَىَ ثطغاًاضَ زَضزَباطٍَِ و زََيًَات:     
"َٔ بُّ ضُؾُٓ ثطغًاضَنُتإ وَآلّ ْازََُوَ، خؤ نىضز ناض ًًْاُ باُ ًََاطزٍ باسَٕ،      

اؾُ ثطغًاضَنُ ضؤٕ بهاُئ،  ئُواًْـ زََئًَ ب زَثطغٔ تىضنتإ  زَويَت ياخىز عاضَب".
"بًًََٔ زَتاُْوٍَ يُطٍَُ تىضى بُ بطايُتٌ يُطٍَُ نؤَااضٍ تىضنًاا باصئ،    ئُوَيـ زََيًَت: 

ياخىز بُ بطايُتٌ يُطٍَُ عاضَب يُ عًَطاقسا بصئ  ضىْهُ نىضزيـ وَى ئُوإ ُْتُوَيُ، 
    ُ ؾاًَىٍَ شٕ و  وَى ئُوإ َايف ُٖيُ يُ وآلتًَهسا بصئ باُ ؾاًَىَيُنٌ بطاياُتٌ، ْاُى ب

ُٖضبؤيُ غُضؤنٌ يًَصُْنُ زاواٍ يًَباىضزٌْ ياٌَ ناطز. باُّ ؾاًَىٍَ )َاُال        ًََطزايُتٌ".
( ئاَاشٍَ بؤ زابىو ثطغًاضٍ يٌَ نطز، بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا ْاوبطاو يُ نؤيُ ياُنًَو  ذلَُُز

                                           
عُيٌ َُمحىز نانُخإ، عُيٌ ئاغاٍ نىضٍِ َُمحىز ئاغااٍ ناناُخاٌْ ناىضٍِ مسايالئاغااٍ ناىضٍِ       - (1)

يُ طىْسٍ )ططز َُال(ٍ غُض بُ ْاذًٍُ قىؾاتُثٍُ ؾااضٍ ٖاُويًَط ياُ      1899نانُخاٌْ طُوضَيُ، يُ غاَيٌ 
سيًُنٌ بًَُٖعٍ يُطٍَُ  بعووتُٓوَناٌْ بااضظإ  زايو بىوَ، جطُ يُ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ ؾًَذ َُمحىز زواتط ثُيىَْ

ٌُي َاُمحىز     ُبرينطاوزا عا يازٍ نىضز ثُضوَضيَهٌ يا ُبىوَ. نُضِي ؾاضَظا، ُي ىٍ ٖ و َُال َُغتُؾا باضظاٌْ و ؾؤضِؾٌ ئًُي
ٌُت "ضؤشْاَُ" ش)  ، بطاي َٓخ ؾُممُ 2667نانُ خاٌْ زظٌَي َط، ًث  .  10/9/1998(، ُٖوًي

طٍَُ ج - (2) َهُوتٔ ُي  ُالٍ خسض.ضاوًث

َْطساٌْ ...، ٍ  - (3) َطو ز  .129نُضِي ؾاضَظا، ُٖوًي
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ًَطاقاُوَ         ًبىو يُو نُغايُتً اٍُْ ناُ ثؿاتطريٍ ياُ يهاْاسٌْ نىضزغاتاٌْ باؾاىوض باُ ع
 .(1)زَنطز

ناٌْ نؤيُ بطوغهُيإ نُغايُتًًُُٖض يُو ناتٍُ يًَصُْنُ يُ ُٖويًَط بىو، شَاضَيُى يُ 
 ئاضاغتٍُ يًَصُْنُ نطز، يُ بُؾًَهًسا ٖاتبىو:

"ئًَُُ شياٌْ ئابىوضٍ و باظضطاٌْ، بَُيهى غطوؾتًُإ بُ عًَطاقُوَ ثُيىَغتُ، ُٖضبؤيُ 
ٍَُ شيااٌْ عًَطاقاُ ... باُ طًاإ يُطاٍَُ      ٔ و شيامناإ يُطا  عًَطاقٔ يُطٍَُ عًَطاقئًَُُ يُ 

اُْ بُ ئاؾهطا بُ زياضيإ خػتىوَ، نُ بُ َُبُغايت ثاضاغاتين   ئُو. بًَطىَإ (2)ٔ"عًَطاق
ثًًَىاياُ   يًَتؤشيَاو ًُناًْإ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ عًَاطام باىوٕ. يُطاٍَُ ئُوَؾاسا     بُضشَوَْسيً

. (3)اضَيُنٌ نىضزٍ غُضبُخؤ باىوَ ظؤضيٍُٓ خَُيهٌ نؤيُ ئاضَظوويإ يُطٍَُ ثًَهًَٗٓاٌْ قُو
واتُ بؤ ضىوًْإ يُ بؤضىوٌْ غاًًَُاٌْ  ْعيهرتباىو.  ُٖضضاٌ ضَِواْاسظَ، زيااضَ بُؾاًَهٌ       

بؤيُ بطوغهُيُنًإ ئاضاغتٍُ يًَصُْناُ   ،ئُويَـ يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام بىوٕ زاًْؿتىواٌْ
زاوَ و ضاضَْىوغاًإ يُطاٍَُ   نطز تًايسا ئاَاشَياْسا: ئُوإ بُيعُتًإ بُ ُْوٍَ ثًَػَُباُض  

عًَطام ططيَساوَ، ئاَازَيٌ خؤؾًإ بؤ ضِووبُضِووبىُْوَو بُضططيهطزٕ يُ ْاوضُنُيإ ثًَؿاْسا، 
 .(4)يُ بُضاَبُض ُٖض زَغتسضيَصيًُى نُ تىضى بًهاتُ غُضْاوضُنُيإ

يااُ ضىاضضااًَىٍَ طااُضِإ بااُ ْاوضااُناٌْ يًااىاٍ ٖااُويًَط، يًَصُْنااُ )ؾااُقآلوَ(يإ بااُ 
ٔ ْاوضُ زاْا، نُ غُضزاًْإ نطزبًَت، يُوٍَ ضىوُْ َاَيٌ )َرياٌْ قازض باُط(،  يهُّسخؤؾ

                                           
ا و ئُزيب و ؾاعري، ض -  (1) هاؤٍ   1عبساخلايل عاْل  ايسئ، َُالٍ طُوضَ/ ظْا ٍ ظْا ٔ ، ضااثداُْ َط،   -غاُآلذُزي ٖاُوًي

1994 ٍ ٍ ،29 - 28. 

ُ:  زيهُّزياض - (2) ٍ ئُّ بطوغهُيإ واشو نطزووَ، بطييت بىوُْ يا غااَيح(،   ذلَُاُز تؤؾًال(، )  ذلَُاُز )ٔ ئُو نُغاُْ
ُْاسٍَ ياُ غاُضؤى          امحس)جًٌَُ( و ) ( ياُ باظضطاْاإ و ٖ ٌُي اوَاقىآلٕ، )ئاَُني( و )تؤؾًال( و )َاُمحىز و )عا ( ُي ًث

 .197: عبساالًري اهعلاَ، َ.ؽ، موَضطرياوَ ُي .1925ؾباط  16االغتقالي"دطٙسٝ"، بػساز، ٖؤظَناٌْ ْاوضُنُ. 

 .65ؽ.ث، ٍ  جَُاٍ ؾُحتىَيآل، -  (3)

(4)  - ( :ُ غُض ئُّ بطوغهُيُ نطزووَ، بطييت بىوُْ ي ٍ واشؤيإ ُي وٍَ ئاغا،) امحسُي واُْ (   ذلَُاُز خىضؾًس(ٍ ُْ ٌُي عا
، )ذلَُُز غُعًس(و ) ُْاسٍَ نُغاٌ تاط        ذلَُُزغُضؤنٌ ؾاضَواٌْ طاٍَُ ٖ ااواٌْ ئاايين وُي . عبرساالًري  خىضؾًس( ياُ ًث

ععيع قازض ايكُاجنٌ، ايتاضيذ ايػًاغٌ يرتنُإ ايعاطام، باريوت،   : واُْ؛ ُٖضوَٖا بط198ِ – 197اهعلراَ، َ.ؽ، م م 
 .79،ص 1999
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( زَوَياُت زَناات باؤ    52يُو ناتُزا )نؤْت تًًهٌ( ئُوٍَ خػتُضِوو، نُ ْىيَُٓضاياُتٌ ) 
نًَؿُيُ. يُبُضاَبُضزا )َرياٌْ قازض بُط( ثطغًاضٍ ئُوٍَ يًَهطز ئايا  ئُوضاضَغُضنطزٌْ 

ًَت ضُْس تؿُْط نؤبهاتُوَ تاوَنى بطِياضَنٍُ جًَبُجٌَ بهاات. وَآلَاٌ   يًَصُْنُتإ زَتىاْ
ًَهٌ ْاُبىو، ُٖضبؤياُ          ئُو ثطغًاضَ ئاغإ ْاُبىو، ضاىْهُ نؤََُياٍُ طاُالٕ ٖاًض تؿاُْط

ٌ )تًًهٌ( بؤ خؤزظيُٓوَ يُ وَآلَُنٍُ باغٌ ياُ ضِاٍ   جًٗاإ ناطز. ياُّ ناتاُزا      طؿاتً
 )َرياٌْ قازض بُط( ثًٌَ طىوت:

ط يُبُضضاو زَططئ، ضىْهُ بٌَ تؿُْط ًٖض نُغًَو ْاتىاًَْت َاؾُناٌْ "ئًَُُ تؿُْ 
ئُوَف ئاَاشَيُنٌ بٌَ ٖىزَيٌ بىو، نُ ئاضاغاتٍُ نؤََُياٍُ طاُالٌْ     زَغت بهُويَت"،

. باُآلّ ياُ ضِاغاتًسا بطِيااضٍ يًصُْناُ      (1)نطز، ُٖضوَنى )ناثنت الئ( باغٌ يًَاىَ زَناات  
بُ تايباُتٌ ناُ    -ُٖضوَنى زواتط زَبًٓني –ُجٌَ نطا غُباضَت بُّ نًَؿُيُ بُ تُواوٍ جًَب

 وآلتًَهٌ ظدًَعٍ وَى بُضيتاًْا زابىو. بُضشَوَْسيٌيُ 
يُ ناتٌ َاُْوٍَ يُ ؾُقآلوَزا، ُْخؤؾٌ تُْطٌ بُ )تًًهٌ( َُٖيطين، ئُوَف نااضٍ  

اتُنإ ، يُطٍَُ ئُوَؾسا ضِاثُضِاْسٌْ ئُضنُناٌْ يًَصُْنُ يُ زيَٗ(2)غُضزاُْنٍُ نىضت نطزَوَ
 .(3)إ ُٖبىوظاًْاضيًُت غًاغًًططاْرت بىو يُضاو ؾاضَنإ، ضىْهُ ئُوإ نَُرت يُ 

 .(4)زواٍ ئُوٍَ يًَصُْنُ ٖؤظَ زياضَناٌْ ْاوضُنٍُ بُغُضنطزَوَ، ُٖويًَطٍ بُجًًََٗؿت
ُٖضضُْسَ بُ ٖؤٍ ُْخؤؾهُوتين غُضؤنٌ يًَصُْنُ و ظغتاٌْ غااضزو ئاُو بُؾطوباضاْاٍُ،    

. (5)َ ُْياْتىاٌْ غُضزاٌْ َُٖىو ْاوضُناٌْ غُض بُ يًىاٍ ٖاُويًَط بهإُ  ْاوضُنٍُ ططتُو

                                           
ُيَةٍُ طُالٕ ُي َُٖبُض 177نىضز عُضَب ... ، ٍ  -  (1) ُْسيني . ضِاغتُ نؤَ نًَؿاٍُ جًٗاإ ْاُيتىاٌْ ضاضَغاُض      ضا

آلّ نًَؿٍُ َىغًٌَ يُناليٌ نطزَوَ.  بسؤظيَتُوَ، ُب

اضٍ ظياتط بطِو -   (2) ُ: ه.ؽ، ٍ ٍ بؤ ظاًْ  . 179-178ْا

وَ" ضؤشْاَُ"، ش) -  (3)  .1925ٍ تؿطيين زووٌََ 26،  2(، غاَيٌ 50شياُْ

 .  483 – 482ه.ؽ؛ جطجًؼ ؾتح اه، ّ.ؽ، ص ص  -  (4)

 . 51ز. ًَِ نَُاٍ ئؤظُ، ؽ.ث، ٍ -  (5)
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زواتط بؤ ضانهطزُْوٍَ ئُو نَُىضِياٍُْ، يُ ضِاثؤضتُنُياْسا ٖاُبىو، زووبااضَ يًصُْناُ باؤ     
 . (1)َاوَيُنٌ نُّ طُضِايُوَ ُٖويًَط

يإ غُباضَت زواٍ زوو َاْط َاُْوَيإ يُْاوضُنُ، يًَصُْنُ طُضِايُوَ و ضِاثؤضتًَهٌ ضطِ
ٌ باؤ   1925ٍ تاَُىظ (ٍ 16بُ وياليُتٌ َىغٌَ ئاَازَ نطز و ياُ )  نؤَاَُيٌ   ئُجنىوَاُْ
. (2)( الثُضَِو ضُْس ُْخؿُيُى باُ ثاؾاهؤيُوَ  113طُالٕ بُضظنطايُوَ، نُ ثًَهٗاتبىو يُ )

ٍ زازطُنؤََُيٍُ طُالٕ، زواتط خطايُ بُضزَّ  ئُجنىوٌَُْزواٍ طؿتىطؤ يُغُضٍ يُ بُضزَّ 
زا 1925(ٍ نااْىوٌْ يُناٌَُ غااَيٌ    16ياُ )  )ضبلٌٞ اهعسي اهسٗهٚٞ(.ًَْىزَوَيُتٌ زازٍ 

نؤََُيٍُ طُالٕ بُ ظؤضيٍُٓ زَْطٌ ئُْساَاُناٌْ، ويالياُتٌ َىغاًٌَ باُبٌَ      ئُجنىوٌَُْ
ضَِضاونطزٌْ خىاغيت ضاغتُقًٍُٓ زاًْؿتىواُْنٍُ، بُ عًَطاقُوَ يهاْس و ًًٌََٖ بطِؤنػاٌ،  

، بُ طؤضِاْهاضيُنٌ نَُُوَ بىوَ غآىوضٍ ًَُٖؿاُيٌ   (3)ؿطابىونُ بُؾًَىَيُنٌ ناتٌ نًَ
 .  (4)ًَْىإ عًَطام و تىضنًا

ٌ ( ئُْساٌَ 11يُ زواٍ تُواوبىوٌْ نًَؿٍُ وياليُتٌ َىغٌَ، ) ْىيَٓاُضاٌْ   ئُجنىوَاُْ
، نااُ يااُ ْاوياْااسا )ئًػااُاعًٌ ضَواْااسظٍ( ْىيَٓااُضٍ ٖااُويًَط بااُزٍ زَنطيَاات،   عًَااطام

هُؾهطز، بؤ ئاُوٍَ بطوغاهُيُنٌ غىثاغاطىظاضٍ ئاضاغاتٍُ وَظياطٍ      ثًَؿًٓاظيَهًإ ثًَؿ

                                           
ٌُي  - (1) وظاز ع َ    امحسُْ سا، غاًً َُاًْ ٌُت َىغٌَ ياُ زوو ضِؤشْاَاٍُ غاًً ، ، نًَؿٍُ ويالي درطدٚؼ  ؛ 54، 2004ٍُاٌْ

 .483فت  اهلل، َ.ؽ، م 

(2) -    :ُ  .  League of Nation,OP.Citبطِواُْ زَقٌ ضاثؤضتُنُ ي

َىإ عًَطام  - (3) وٍَ باضططشٍ ْاوضُ غٓىوضيُنإ، ُي ًْ غيت ًَٖىضنطزُْ ُُب َ ًًًَََٖهاٌ غآىوضٍ نااٌت ياُ      –ُب تىضنًا 
َُيٍُ طُالٕ، ُي بطِ وَيُنٌ نؤَ ٍ نؤبىوُْ ُيصيها، ُي َاْطٌ تؿطيين يُناٌَُ  ًَاُْ ُْس   1924ؤنػًٌ ثايتُخيت ب ثُغا

ًًٌََٖ بطِؤنػٌ ْاغطا.  ٞ   نطا، نُ ُب ًرصكطتاْ   1926-1914بؿري فطد٘)تعطٙب(،قفشٞ ًّ تاضٙذ اهعطاق اسبرسٙح/ًّ غِر
ٗبؼ،ط ،ز.ؽ، م ً٘قرى   -، ًطبعٞ االذباز ازبسٙرسٝ 1خطرياْ االٗىل بقٍو اهػط بطغٛ ك٘كؼ ٗ اهجاُٛ بقٍو اهػط ِٓطٜ ز

82. 

ُ:    . 273، ؽ.ث،ٍ فانى سػني - (4) ا َىإ عًَطام و تىضنًاا بطِوْا اضٍ ُي باضٍَ نًَؿاٌْ غٓىوضٍ ًْ ًرطٍٙ ععٙرع   بؤ ظاًْ
        ْ رٞ االزاب/ داًعرٞ بػرساز، بػرساز، كراُ٘ ى اه  ضمست اسبسٗز اهعطاقٚٞ اهرتكٚٞ، ضغراٞه ًادػرتري، كٚو ً٘ا ى اهع فتاح، ذبٚو

ُباضَت ُب ٖؤناض. 1970اهجاُٛ  ُ: غاُالّ ْااوخؤف، ٖؤناضَنااٌْ        غ ا ٌُت َىغاٌَ باُ عًَاطام بطِوْا َناٌْ يهاْسٌْ ويالي
ٌَب يُوَ،ض ٌُت َىغٌَ ُب عرياقٌ عُض َط، 1يهاْسٌْ ويالي  .  2000، ُٖوًي
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زاطريطاناٌْ بُضيتاٌْ بهُٕ، بُٖؤٍ ئُو ضؤَيٍُ غُباضَت بُ يهاْسٌْ وياليُتٌ َىغاٌَ باُ   
 .(1)يُ نؤََُيٍُ طُالٕ بًًٓىيُتٌ ِعًَطاق

ٌ ُٖضوَٖا يُ زواٍ يُناليًهطزْاُوٍَ نًَؿاُنُ ياُ     ٌ عًَاطام،   بُضشَوَْاسي  ئُجنىوَاُْ
اٌْ ُٖويًَط ئاُْٖطًَهٌ طُوضٍَ يُ ؾاضَنُزا غاظنطز و بُّ بؤُْوَيُوَ ضاُْس طىيًاُ   ؾاضَو

تؤثًَهًإ وَى خؤؾٌ زَضبطِئ تُقاْس. ُٖضوَٖا ئُو تؤَاضاٍُْ ؾااضَواًْـ، ناُ تاا ئاُو     
 . (2)نات بُ ظَاٌْ تىضنٌ زَْىوغطا، يَُُ بُ زواوَ بؤ ظَاٌْ عُضَبٌ طؤضِإ

 
 
 
 
 
 

 

                                           
قا٢ع اهعطاقٚٞ)دطٙسٝ(، ع) - (1)   .1، م 1926ؾباط  20(،بػساز، 357ا٘ه

ُبسوَيآل ذُزاز. ْاوبطاو  -  (2) طٍَُ ز.ع َهُوتٔ ُي ََيًَت تؤَااضيَهٌ ؾااضَواٌْ غااَيٌ    ضاوًث ّ زياىوَ،  1926 – 1925ز
     ٌُْ عًَطاقاُوَ ئُجنىَا ٌُت َىغاٌَ ُب ٌَب ْىوغطاوَ، ضىْهُ تا يهاْسٌْ وياليا ىَنٍُ زيهُ ُب عُض ىٍَ ُب تىضنٌ بىو ًْ ًْ

ناضًَٖٓاوَ، زوٍا يهاٌْ ُب عًَطاقُوَ ئُوغا ظَاٌْ َط ْىوغًين تىضنٌ ُب ٍ ُٖوًي ناض ٖا ؾاضَواُْ ٌَب ُب  تىوَ.عُض
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 بةشي ضوارةم
 

 ةي هةوليَر لة بساظي رِزطارخيوازي كورداثيَط
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 تةوةزي يةكةم

 يةكاندا عَيساقو ِزَيكخساوة كوزدي و  ِزؤَلي هةولَيس لة كؤوةَلة
 

طُالٌْ ْاوضُنُ ثًٌَ ْايُ  ظؤضيُّٓجُْطٌ جًٗاٌْ، نىضز وَى  يُنَُني يُ زواٍ    
يَهدطاو و ثاضت زَضنُوتٔ، نُ و ضِ قؤْاغًَهٌ ْىٍَ، يُّ ضىاضضًَىَزا ضُْسئ نؤََُيُ

ُٖضيُنُيإ بُ ثًٌَ ؾًَىَو قُباضَنٍُ ُٖوَيٌ بُزيًَٗٓاٌْ َاؾُناٌْ طُيٌ نىضزٍ زَزا و 
 ُٖوَيًسَزا ؾىئَ ثُجنٍُ يُ بعاظٌ ضِظطاضخيىاظٍ نىضزغتإ زياضبٌَ.

 1922ٍ غااَيٌ  تاَُىظ (ٍ 2و ضِيَهدطاوَناٌْ ياُ )  ياغاٍ نؤََُيُ عًَطامٌ ذهىوَُت
ٌ ، بُآلّ يُطٍَُ ئُوَؾسا ضِيَطٍُ ُْزا نؤََُيُياُنٌ  (1)زَضنطز ناىضزٍ زامباُظضيَت.    غًاغاً

زاواياُ ياُ    ئاُو (زا نىضزإ ُْيإ زَويػات  1925 – 1922ئُطُض ضٌ يُ َاوٍَ ًَْىإ )
ٌ عًَطام بهُٕ، ضىْهُ تا ئُونات بؤ زاَُظضاْسٌْ زَوَيُتًَهٌ ناىضزٍ ًٖىاياإ   ذهىوَُت

و يهاْاسٌْ   (2)بُْاسَناٌْ ثُميآْاَاٍُ غاًعُض ٖاُبىو    بُ ُٖوَياُناٌْ )ؾاًَذ َاُمحىز(و    
 .  بىوَبُ تُواوٍ غاؽ ُْبىو  عًَطامنىضزغتاٌْ باؾىوضيـ بُ زَوَيُتٌ 

ياُ َُٖباُض    عًَطامَُتُناٌْ وغُضَضِاٍ ئُوَف يُ ئُجناٌَ غًاغُتٌ ْازضوغيت ذهى
ًًَٗٓاإ زا،  نىضز، ضِؤؾٓبريإ و ًْؿتًُاْجُضوَضاٌْ نىضز ُٖوَيٌ زضوغاتهطزٌْ نؤََُياٍُ ْ  

و  َف بُ َُبُغيت يُندػنت و ضطِنطزُْوٍَ ُٖوَيُنإ بؤ زشايُتًهطزٌْ ئُو غًاغُتاُْئُو
 .(3)ناضنطزٕ بؤ ًَٖٓاُْزٍ َاؾُ ُْتُوَيًُنإ

ُنإ و ثًَهًَٗٓاٌْ ثاضت و نؤََُيُ ْٗاًَين و  ًغًاغًًبًَطىَإ ناضنطزٕ يُ ضِيَهدػتُٓ 
ُتُوَيٌ بىوٕ، بَُيطُيُنُ يُغُض ُْؾىمنانطزٌْ إ خىزإ ئاَاجنٌ ْظؤضيُّٓئاؾهطانإ، نُ 

ٌ ٖؤؾًاضٍ ُْتُوَيٌ و باريٍ   الٍ ناىضز. زيااضَ خاُباتٌ ُٖويًَطيًاُناًْـ ياُّ       غًاغاً

                                           
 . 31عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ االسعاب...، م  - (1)

 .300ز. عبساهفتاح  اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م - (2)

  .200خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  -( 3)
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ُ     بُؾساضيِضىاضضًَىَيُزا بُزَض ُْبىو، نُ  و ضِيَهدطاواْاُ   و ضِؤَياٌ بُضضااويإ ياُّ نؤََُيا
 ُٖبىو، وَى يًَطَ بُزوا باغًإ زَنُئ:

  
 ِرَيكخراوة كوردييةكان: و ةَلةكؤم –ا 
 :نؤََُيٍُ تُعايٌ نىضزغتإ -1

، )عُباسويكازض ؾاَُعيين(   (1)ياُ ئُغاتاْبىٍ زاَاُظضا    1918نؤََُيُيُ يُ غاَيٌ  ئُو
ٕ      ئاُو غُضؤى و ) . ياُنًَو ياُ   (2)ئ عاايٌ باُزضخإ( جًَطاطٍ غاُضؤنٌ نؤََُيُناُ باىو

ناُؽ   غاًَعزَ َيُياُ ياُ   نؤَُ ئاُو غُضضاوَنإ ئاَاشَ بُوَ زَنات نُ زَغتٍُ ناضطًَطٍِ 
ئاُو زَغاتٍُ زاَُظضاْاسٌْ     ،(4)ياُنًَهًإ باىو   (3)ثًَهٗاتىوٕ، )َاُال عاُيٌ ٖاُويًَطٍ(   

                                           
ُ ز.بًُد ؾريطؤ، نًَؿٍُ نىضز/ ًََصيُٓ و - (1) ، نىضزغاتاٌْ  3ذَُاُ بااقٌ، ض   ذلَُاُز ٍ ناىضز، و:  ئًَػات

. تىيَاصَضيَهٌ  61، م 1987ُاض غو٘بٛ، يف غبٚى ك٘ضزغتاْ )ًرصكطات(، برريٗت ،   ظ؛  2، ٍ 1991عًَطام، 
ز.عبساهػتاض طآط ؾرطٙف، ازبٌعٚرات ٗ املِعٌرات ٗ     يُ ئُغتُْبؤٍَ زاَُظضاوَ. 1917زيهُ ثًًَىايُ يُغاَيٌ 

، م 2007، زاض غطزَ هوطباعٞ ٗاهِؿرط، اهػروٌٚاُٚٞ،   2،ط1958 – 1908االسعاب اهل٘ضزٙٞ يف ُكف قطْ 
 30بُآلّ ياُ   زاَُظضا، 1917تؿطيين زووٌََ  19غُضضاوَنٌ زيهُ ثٌَ يُغُض ئُوَ زازَططيَت نُ يُ  .44

و تًَهؤؾُضاٌْ ناىضز ضِاطُياُْطا. عاُيٌ     بُ ؾُضٌَ يُ اليُٕ زَغتُيُى يُ ضِؤؾٓبري 1918ناْىوٌْ يُنٌَُ 
، 2002زٖؤى ،  -و وَؾاٌَْ ، زَظطٌَُٖ غجرييَع يا ضاث1927 – 1908تُتُض، بعاظا غًاغٌ ٍ نىضزغتاٌَْ 

 ٍ ٍ149 – 150 . 

ابٛ عال١، اات عّ ازبٌعٚات اهل٘ضزٕٙ يف اهعٔس اهعجٌاُٛ ٗ أثط اسبطب االخريٝ اهعاملٚٞ االٗىل، اهتأخٛ  -( 2)
 .1967اب  10(، 101"دطٙسٝ"، ع) 

ؾاضٍ ٖاُويًَط ياُ   يُ  1880َُال عُيٌ نىضٍِ )ذاجٌ ذُويَع َاَُ( ُٖويًَطيًُ، يُ زَوضوبُضٍ غاَيٌ  - (3)
تُ بُغاسا، ياُ ضاُْس ْاوضاُيُنٌ     ىوَزايو بىوَ، يُنُّ جاض خىيَٓسٌْ ئايين يُ قُآلت خىيَٓاسووَ، زواتاط ضا   

 –124َطزووَ. ز.عُبسوَيآل ذاُزاز، َاُال عاُيٌ ...، ٍ ٍ     1937بانىوضٍ نىضزغتإ قاظٍ بىوَ، يُ غاَيٌ 
125. 

 – 1886ظام زَباؽ ظازٍَ قىضئإ خاىئَ و َكااَعإ )  جُالٍ خسض، نُغايُتٌ ؾاضٍ ُٖويًَط عُبسويطَِ - (4)
ز.عُباسوَيآل ذاُزاز، َاُال عاُيٌ ...، ٍ ٍ      71(، ٍ 2001( ٖاويين )11(، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش ) 1959
زَغاتٍُ نااضطًَطٍِ ئاُّ نؤََُيُياُ بطِواْاُ: )شيأ(        زيهُّ. غُباضَت بُ ْاوَناٌْ ئُْساَاٌْ 125 – 124
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. ُٖضوَٖا بُ ثًٌَ بَُيطُْاَُياُنٌ باُضيتاٌْ، )ئًارباًِٖ ذُياسَضٍ(يـ     (1)نؤََُيُف بىو
 .(2)نؤََُيُيُ ئُويُنًَو بىوَ يُ ئُْساَُ زياضَناٌْ 

ٍ   زيهُّو بًَُٖعٔ سيهُّنؤََُيُيُ ضاالن ئُو     يُناَُني  ٔ نؤََُيُ باىو، ناُ ياُزوا
، تُْاْاُت ضِؤشْاَاُيَهًإ   (4)ضُْسئ ناضو ضااالنٌ ئاُجناّ زا   (3)جُْطٌ جًٗاٌْ زاَُظضاو

يكاٌ   36نؤََُيُيُ تًُْا ياُ باانىوضٍ نىضزغاتإ     ئُو. (5)زَضنطزووَ بُْاوٍ )نىضزغتإ(
ٌ ًنؤََُيُياُ باُ غاُضؤنايُت    زَغتُيُى ياُ ئُْاساَاٌْ ئاُو    1919. يُ غاَيٌ (6)ُٖبىوَ

بسَٕ، بؤ  زاًْؿتىوإ)خًىؽ بُط( يُ ضِيَطاٍ َىغًَُوَ زيَُٓ باؾىوضٍ نىضزغتإ، تا ٖاٌْ 
 ئاُو . ياُ ضىاضضاًَىٍَ   (7)يُندػتين ُٖوٍَ و نؤؾؿُنإ يُ ثًَٓاو بُزيًَٗٓاٌْ غُضبُخؤيٌ

ًَطزا بهاتاُوَ        ًَاو ياُ ؾااضٍ ٖاُوي ٖاُضوَٖا ياُ   . (8)ُٖوآلُْزا، نؤََُياُ تىاًْىوياُتٌ يك
 .(9)و غًًَُاٌْ يكٌ نطزُْوَ نُضنىوى ،َىغٌَ  ،ؾاضَناٌْ بُغسا

 
 

                                                                                                   
غىيَس،  –ئَُني بؤظ ئُضغُالٕ، ئؤثػاآل  ذلَُُز(، جًسٍ يُنُّ، و:1919 – 1918تطنٌ ) –طؤظاضٍ نىضزٍ 
 . 23، ٍ 1985ناْىوْاثاؾني 

 .  125 – 124آل ذُزاز، َُال عُيٌ ...، ٍ ٍ ز.عُبسوي - (1)

ز.ن.ٗ، ًوف تؿلٚى زٗهٞ كطزٙٞ ًػتقوٞ، تقطٙط اغتدباضات ٣ٚٓرٞ االضكراْ اهربٙطاُٚرٞ، ًقرط اهقٚرازٝ       - (2)
 .1، م 1924تؿطّٙ اهجاُٛ،  11ق، يف ازب٘ٙٞ اهعطا

امساعًٌ ذكٌ ؾاوَيؼ، خُباتٌ طُيٌ نىضز يُ ضِؤشطاضَناٌْ جاُْطٌ طاًَيت يُنًَُٓاسا، ضِؤشٍ ْاىٍَ      - (3)
 . 28، ٍ 1960(، ناْىوٌْ يُنُّ، 6"طؤظاض"، ش)

ٕ يُغاُضزٌََ  عىمسإ ئُبىبُنط، نىضزغاتا  امحسغُباضَت بُناضو ضاالنًًُناٌْ ئُّ نؤََُيُيُ بطِواُْ:  - (4)
 – 154عُيٌ تُتُض، ؽ.ث، ٍ ٍ ؛ 46 – 45ز.عبساهػتاض طآط َ،ؽ، م م ؛ 186 – 182ئاؾيت، ٍ ٍ 

161. 

 .165غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ًِص بساٙٞ اسبطب...،م  -( 5)

 .48امساعًٌ ذكٌ ؾاوَيؼ، ؽ.ث، ٍ  - (6)

 . 134ذَُُزئَُني، ضَواْسظ... ، ٍ  امحس - (7)

 .298اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م  ز. عبساهفتاح عوٛ - (8)

 .48امساعًٌ ذكٌ ؾاوَيؼ، ؽ.ث، ٍ  - (9)



  192 

 
 :نؤََُيٍُ ئًػتكاليٌ نىضزغتإ -2

باُ    1921، ياُ غااَيٌ   (1)نؤََُيٍُ ئًػتكاليٌ نىضزغتإ نؤََُيُياُنٌ ْٗاًَين باىو   
ُ زَغتجًَؿدُضٍ َريئاآلٍ )خايس بُطٌ جرباًٌْ( غُضؤنٌ ٖؤظٍ جرباًٌْ يُ )ئاُضظَضِؤّ( يا  

ٔ ، (2)بانىوضٍ نىضزغتإ زاَُظضا نؤََُيُياُ )   ئاُو ئُْاساَاٌْ زاَُظضيَٓاُضٍ    زياضزيهاُي
بُط، ئًػُاعًٌ ذُقكٌ ؾاوَيؼ ، َىالظّ ئُمحُز ضِاغاِ ؾاهاى و ئًرػاإ    ٙا١ ظيىغـ 

 .(3)ْىضٍ( بىوٕ
و ذعباٌ، نىضزغاتاٌْ باؤ غاٌَ      غًاغًٌنؤََُيُيُ بُ َُبُغيت ئُجناَساٌْ ناضٍ  ئُو

بىو، يُنًَُإ: بانىوضو ضِؤشئاواٍ نىضزغتإ، زووَّ: باؾىوضٍ نىضزغاتإ،  ْاوضُ زابُؾهطز
 ٕ . زَغاتُبُضنطزٌْ ياُنطِيعٍ ًَْاىإ ناىضز و باُزيًَٗٓاٌْ      (4)غًًَُّ: ضِؤشُٖآلتٌ نىضزغاتا

نؤََُيُياُ   ئاُو ًُناٌْ غُضَنًًغُضبُخؤيٌ بُ ٖاوناضٍ بُضيتاًًُْنإ يُنًَو يُ ئاَاجنُ 
 ذلَُاُز نؤََُيُيُ بىو، بُضزَواّ )ؾاًَذ   ئُو غُضَنًٌْسيَهٌ .  ؾاضٍ َىغٌَ ََُيبُ(5)بىو

                                           
، زا٢رطٝ نرابط االغرتدباضات اهربٙطاُٚرٞ،     1926 -1924ز.ن.ٗ، ًوف تؿلٚى زٗهٞ كطزٙٞ ًػرتقوٞ   - (1)

 .1، م 1926اشبسًات اشباقٞ، بػساز، اىل ًقط اهقٚازٝ ازب٘ٙٞ بػساز، غطٜ، يف تؿطّٙ اهجاُٛ 

صَضإ يُى زَْط ْني، غُباضَت بُ غاَيٌ زاَُظضاْسٌْ ئُّ نؤََُيُيُ: ئًرػإ ْاىضٍ و ئًػاُاعًٌ   يَؤت - (2)
؛ زَيؿااز َاُمحىز عُباسويطَِمحإ،    48ٍ زازًََْٔ، امساعًٌ ذكاٌ ؾااويؼ، ؽ.ث،ٍ  1921ؾاوَيؼ بُ غاَيٌ 

زَضغًٌُ و ْىضٍ  1923. ظْاض غًىثٌ بُ 74، ٍ 2004( ُٖويًَط، 1976 -1894ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ)
 Nuri Dersimi, Kurdistan Trihinde؛ 104ظُراض غرو٘بٛ، َ.ؽ، م   زاياسًََْٔ.   1922باُ غااَيٌ   

Dersim,(Halep-1952), P173ًُوَ ْعيهُ، ضاىْهُ ْااوبطاوإ ياُ    ً. بُآلّ زياضَ بؤضىوٌْ يُنُّ يُ ضِاغت
 زاَُظضيَُٓضاٌْ نؤََُيُنُ بىوٕ.

ُ زيهُّغُباضَت بُْاوٍ زياض - (3) فٚكرى اهرسباغ، انر٘ا١ عورٟ كتراب      ّ نؤََُيُياُ بطِواْاُ:   ٔ ئُْساٌَ ئا
، 1997، ًطبعٞ اهجقافٞ، اضبٚى، 1، ط1958-1908ازبٌعٚات ٗاملِعٌات ٗ االسعاب اهل٘ضزٙٞ يف ُكف قطْ 

 . 54-53م م

، تقطٙط اغتدباضات اشبسًات اشباقٞ يف ًِطقٞ 1926 – 1924ز.ن.ٗ، ًوف تؿلٚى سلً٘ٞ ًػتقوٞ  -( 4)
 (. 55، غطٜ، ٗثٚقٞ ضقٍ )1927اٙاض  26ملِٔٚٞ يف كطك٘ن، اهفرتٝ ا

عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، ٗثا٢ق عّ اسبطكرٞ اهقً٘ٚرٞ   غُباضَت بُ ثطِؤططاٌَ ْاوخؤٍ ئُّ  نؤََُيُيُ بطِواُْ:  - (5)
 .503-501، م م2001، اضبٚى، 1اهل٘ضزٙٞ اهتشطضٙٞ/ ًالسعات تأضخيٚٞ ٗ زضاغات أٗهٚٞ، ط
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ؾااضٍَ زَناطز، باُ تايباُتٌ زواٍ      ئُوَُٖسٍ(ٍ بطاٍ )ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ( ٖاَىؾؤٍ 
زا، بَُُبُغيت ضِاثُضِاْسٌْ 1925غُضنىتهطزٌْ ضِاثُضِيين )ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ( يُ غاَيٌ 

زَٖاتُ ئُو ؾاضَ، يُ وَؾسا زَضزَنُوٍَ، نُ  . ظياتط (1)نؤََُيُيُيُ ْاوضُنُ ئُوناضَناٌْ 
 .(2)يكُو غُضجُّ يكُناٌْ زيهُ بىو ئُويكٌ َىغًٌَ نؤََُيُنُ خاَيٌ ثُيىَْسٍ ًَْىإ 

ئ َاُعطوف ضَِواْاسظٍ( باىو، ناُ وَى ياُ      ئاُو نؤََُيُيُ ) ئُوغُضؤنٌ يكٌ َىغًٌَ 
ُيىَْاسٍ يُطاٍَُ )ؾاًَذ    ْاوَنٍُ زياضَ خَُيهٌ ْاوضٍُ ضَِواْسظ بىوَ، ْاوبطاو ضِاغاتُوخؤ ث 

و تىيَصَناٌْ نؤََُيطٍُ نىضزٍ  ضني ظؤضيُّٓنؤََُيُيُ يُ  ئُو. (3)َُٖسٍ( ُٖبىو  ذلَُُز
 ئاُو ئُْساٌَ ُٖبىو، )بُنط ضُيُبٌ ُٖويًَطٍ( يُنًَو بىو يُو باظضطاْاٍُْ، ناُ ئُْاساٌَ   

ْاُ )ذىغآًَُ   ائُوغاُضَضِاٍ   (5).)ئًرباًِٖ ذُيسَضٍ(ف ئُْساّ بىو تًاياسا (4)نؤََُيُيُ بىو
و زَوضوبُضٍ بىوٕ، ئُْاساٌَ   ؾُْسٍ ضَِواْسظٍ و َُعطوف جًاووى(يـ نُ خَُيهٌ ضَِواْسظ

 .  (6)نؤََُيُيُ بىوٕ ئُو
نؤََُيُيُ ًٖىاٍ بُ بُضيتاًًُْنإ ُٖبىو، ُٖضبؤياُ باُ َُبُغايت زضوغاتهطزٌْ      ئُو

يًَصُْياُ ياُ    ئُوٓا، ثُيىَْسٍ زؤغتايُتٌ يُطٍَُ بُضثطغٌ بُضيتاًًُْنإ يًَصُْيُنٌ ثًَهًَٗ
نؤََُيُيُ زشٍ ئُوَبىو وياليُتٌ َىغٌَ باُ   ئُو.  ُٖض (7)شَاضَيُى ئُؾػُض ثًَهٗسَٖاتٔ،

                                           
 . 137سظ... ، ٍ ذَُُزئَُني، ضَواْ امحس - (1)

 .332غطٗٝ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ..، م -( 2)

 .210خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  -( 3)

ًطكع زضاغات امل٘قى، ًوفات االغرتدباضات اهلطزٙرٞ، كتراب ًرّ زا٢رطٝ نرابط تفترٚـ اهؿرططٞ يف          - (4)
، 412/ 23رياْ ، )ٗظاضٝ اهطر 1927( ًراٙؼ  307/23غرطٜ( ضقرٍ)   –امل٘قى اىل املفتٚـ االزاضٜ )امل٘قرى  

 .4583، اكؼ اَ 2اهقػٍ 

 . 488ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، ٗثا٢ق عّ...، م  -( 5)

يف مجعٚرٞ اغرتقالي    ايطواْسوظٍ و َعطوف جًاووى و زوضُٖاا طاضق داًباظ، ٗثا٢ق غري املِؿ٘ضٝ / اًني  -( 6)
 .30 – 25م ، 1996 -11 -25(، اضبٚى، 6هعطبٛ"صبوٞ"، اهعسز )طىالٕ ا، 1926 -1922ك٘ضزغتاْ 

 .72ضؤبُضت ئؤَيػٔ، ؽ.ث، ٍ  - (7)
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َُبُغتُ يازاؾتًَهٌ ثًَؿهُف بُ يًَصُْنٍُ نؤََُياٍُ طاُالٕ    ئُوتىضنًا بًهًَٓسضيَت، بؤ 
 .(1)َُبُغتُ ٖاتبىوُْ ْاوضُنُ ئُونطز، نُ بؤ 

، باُ تايباُتٌ   (2)نؤََُيُيإ زَنطز ئُويَطٍ ضاالنًًُناٌْ بُضيتاًًُْنإ بُضزَواّ ضاوز
زواٍ يهاْسٌْ وياليُتٌ َىغٌَ بُ عًَطاقُوَ، ضاىْهُ بُضيتاًًْاُنإ ياُ زشٍ ُٖضضُؾآُ     

ٌ تىضنًااا بااُضثا بًَاات، بااُ تايبااُتٌ زواٍ ذهىوَااُتبعووتُٓوَيااُى بااىوٕ نااُ يااُزشٍ 
. ُٖضبؤياُ  (3)1926غااَيٌ   تاىضنٌ(  – عًَاطام  –ضِيَههُوتٓاٍَُ غٌَ قؤَيٌ ) باُضيتاٌْ  

 .(4)نؤََُيُيُ ئُوزَغُآلتساضاٌْ بُضيتاٌْ نُوتُٓ خُؾُنطزٌْ ناضوضاالنًًُناٌْ 
ًُنإ زواٍ ئُوٍَ  اضيًبُضيتاًْ إ بُ زَغت طُيؿت، غُباضَت بُوٍَ )ؾاًَذ عاٌُي ضَِظاٍ   ظاًْ

     ُ ( بُ َُٖاُْٖطٌ و ٖاونااضٍ يُطاٍَُ )ئًػاُاعًٌ ذاُقكٌ( غا ضقاَيٌ نىضٍِ ؾًَذ غُعًسٍ ثريٕا
زاْاٌْ بُضْاٍَُ ناضٍ ؾؤضِؾاطًَطٍِ و ثًَهًَٗٓااٌْ ضيَهدػاتًَٓهٔ، ناُ ْىيَُٓضاياُتٌ خىاغات و       

 ئاُو ، زَغتًاْهطز بُ زَغاتطرينطزٕ و زووضخػاتُٓوٍَ ئُْاساَاٌْ    (5)ويػيت َُٖىو نىضز بهات
اْاسٌْ  نؤََُيُياُ باُضزَوّا باىو، تااوَنى زاَُظض     ئُو. يُطٍَُ ئُوَؾسا ضاالنًًُناٌْ (6)نؤََُيُيُ

َى  ظؤضيُّٓنؤََُيٍُ )خؤيًبىوٕ(، نُ زواتط   .  (7)ضِيَهدػتُٓ ْىيًَُوَ ئُوئُْساَاٌْ ضىوُْ ًْ
 
 :نؤََُيٍُ الواٌْ نىضز -3

يااُ ؾاااضٍ ٖااُويًَط  1921نؤََُيُيااُ بااُ وتااٍُ )ئُمحااُز خىاجااُ( يااُ غاااَيٌ  ئااُو
آل عاُظيع  ، ) عُباسو (1)زَناات  1920، غُضضاوَيُنٌ زيهُ ئاَاشَ بُ غاَيٌ (8)زاَُظضاوَ

                                           
 .298ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م - (1)

 .83 – 81طاضق داًباظ، ٗثا٢ق غري املِؿ٘ضٝ...، م م - (2)

 .388، م 3عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ اهعطاق اهػٚاغٛ اسبسٙح، ز - (3)

 . 212خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م  - (4)

 . 332طٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م غ - (5)

 . 313ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م  - (6)

 . 87؛ زَيؿاز عُبسويطَِمحإ، ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ...،ٍ 313ّ.ٕ، ص  - (7)

( 10اض"، ش)بُ وَضططتٔ يُ: عُبسوَيآل ظَْطُُْ، عُبُ ُٖويًَطٍ و نؤََُيٍُ الواٌْ نىضز، ُٖويًَط "طؤظ - (8)
 .104، ٍ 2001ُٖويًَط، بُٖاضٍ 
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غااٌَ( ياُ    عُباسوآل ناضطُضٌ( ْاغطاو بُ )عُبُ ُٖويًَطٍ( و )ئُمحُز ؾُخطٍ غاٌَ( و )
نؤََُيُيُ بىوٕ نُ  ُٖضغًَهًإ خاَُيهٌ ؾااضٍ ٖاُويًَط باىوٕ. ٖاُضوَٖا       ئُوئُْساَاٌْ 
) َػاتُؾا خؤؾآاو، خريوَياآل    ئُْساَاٌْ زيهاٍُ نؤََُياُ باطييت باىوٕ ياُ       زياضزيهُئ

 . (2)عُبسويهُضيِ(
بُغسا(ؾاٌ   ،نؤيُ ،ضَواْسظ  ،نُضنىوىنىََُيُيُ ؾاضَناٌْ ) ئُوبعاظ و ضاالنًًُناٌْ 

زَططتُوَ، بُ تايًُتٌ نُ شَاضَيُى قىتابٌ ُٖويًَط يُو غُضزََُزا يُ بُغسا زَيإ خىيَٓس 
ؾائًل يُ  ذلَُُزو يَُُٖإ ناتًؿسا ضِؤَيًإ يُ ضاالنًًُناٌْ نؤََُيُنُزا ُٖبىو، يُواُْ )

عاُظيع ياُ خاْاٍُ     عُباسوآل جُْطٌ(، )عُبسويكازض ضَِؾًس يُ نؤيًاصٍ َااف(، )  نؤيًصٍ 
 .  (3)يُ نؤيًصٍ ؾُضيعُ( ذلَُُزَاَؤغتايإ(، )ضَِؾًس 

ٌ نطزٌْ بعاظٌ ؾاْؤيٌ يُ ؾاضٍ ٖاُويًَط ضِؤَياٌ بُضضااوٍ    ًيُغُضثُضؾت نؤََُيُيُ ئُو
و (1)اضٍ ٖاُويًَط .يُ واْاُ منايؿاهطزٌْ ؾااْؤطُضٍ )غاُالذُزئ ئاُيىبٌ( ياُ ؾا       (4)ُٖبىو

 . (2)ؾاْؤطُضٍ )نطٌ نىضزغتإ( يُ ؾاضٍ نؤيُ
                                                                                                   

. يُطااٍَُ ئُوَؾااسا 10 ، 1978ٍغؿااىضٍ َااريظا نااُضيِ، يازطاااضٍ الوإ و زياااضٍ الوإ، بُغااسا،   - (1)
ز.غررطٖٗ اغررعس، ك٘ضزغررتاْ بااُ غاااَيٌ زاَُظضاْااسٌْ زازًََْاات. بطِواْااُ:   1928غُضضاااوَنٌ زيهااُ غاااَيٌ

زا زَغتُيُى يُ قىتابًاٌْ 1926زايُ، نُ يُغاَيٌ  َغيت تىيَصَضبُآلّ ويَُٓيُى يُ بُضز .351ازبِ٘بٕٚ...،م 
 1928نؤََُيٍُ الوإ يُ ؾاضٍ بُغسا ططتىوياُْ. نُواتُ طىَإ يُوَ زاًًُْ نُ نؤََُيُناُ باُض ياُ غااَيٌ     

 زاَُظضاوَ.

باطا،  ٍُ ناُ ياُ غاُضَوَ ْاوياإ     ً. ئُّ زوو نُغايُت104ًعُبسوَيآل ظْطُُْ، عُبُ ُٖويًَطٍ ...، ٍ  - (2)
ئُؾػُض بىوٕ يُ غىثاٍ عًَطاقٌ، بُآلّ تًَهُآلوٍ بعاظٌ ضِظطاضخيىاظٍ نىضزٍ بىوٕ، بُ تايباُتٌ ياُ ضِاثاُضِيين    

عُبسوَياَل  ذلَُُزُنٌ زياضيإ ُٖبىو. بؤ ظاًْاضٍ ظياتط بطِواُْ: ً(زا، نُ بُؾساضي1945-1943باضظاٌْ غاَيٌ )
-1921ضز يُ بعاظِ نىضزايُتِ نىضزغاتاِْ باؾاىوضزا )  نانُغىوض، ضِؤَيِ غًاغِ و نُيتىضيِ ئُؾػُضاِْ نى

،  يُباَلونطاوَناِْ غُْتُضّ بطاياُتِ، ضااثداُّْ وَظاضَتاِ ثاُضوَضزَّ ذهىَاُتِ ٖاُضيَُِ       1(، ض1945
 .  110-104، ٍ 2000ٍنىضزغتإ، ُٖويًَط، 

ز، ُٖويًَط "طؤظااض"،  عُبسوَيآل ظَْطُُْ، جاضيَهٌ زيهُ يُطٍَُ عُبُ ُٖويًَطٍ و نؤََُيٍُ الواٌْ نىض - (3)
، باُيإ "طؤظااض" ش   1926؛ ذهُت، الواٌْ نىضز يُ بُغسا ًْػااٌْ  61، ٍ 2001( ُٖويًَط، ٖاويين 11ش)
 .18، ٍ 1989( ًْػاٌْ 18)

 .1980 -  8 -28ضبٌس تٌٚ٘ض، املػطح اهلطزٜ ًػاضٖ اهتاضخيٛ، اهعطاق "دطٙسٝ" ،  - (4)
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و   زياضزيهااُئعااُظيع( ْاغااطاو بااُ )عُبااُ ٖااُويًَطٍ(  عُبااسوآلجًَااٌ ئاَاشَيااُ ) 
. ئُوناتاٍُ ياُ بُغاسا باىو ضاُْس      (3)نؤََُيُياُ باىو   ئاُو ٔ ئُْساٌَ ضاالنٌ زيهُّناضا

  . (4) وتاضيَهٌ يُ )طؤظاضٍ زياضٍ نىضزغتإ( بآلونطزَوَ
 
 :نؤََُيٍُ ظَضزَؾت -4

ٌ نؤََُيُيُ، نؤََُيُيُنٌ  ئُو ، يُغاُض  1926، ياُ غااَيٌ   (5)ُْتاُوَيٌ باىو   غًاغاً
 ٌ يُ ؾاضٍ بُغساغُضَنًً، بٓهٍُ (6)زَغيت نؤََُيًَو ضِؤؾٓبريٍ ؾاضٍ غًًَُاٌْ زاَُظضا

 . (7)و يكًؿٌ يُ ُٖويًَط و غًًَُاٌْ ُٖبىو
ا غاائًب( غاهطتًَطٍ نؤََُياُ باىو،     قٌ ؾاويؼ( غُضؤى و )َىغاتُؾ )ئًػُاعًٌ ذُ 
 ئُْساَُناٌْ )ؾُونُت عُظٌَ باباإ، ؾىئااز َُغايت، ناُضيِ َاُمحىز و      نيزيهُّزياض

                                                                                                   
 .60، ٍ 2001، ُٖويًَط، 1، ض1957زَبًاتٌ نىضزيسا يُ نؤُْوَ تا ز.ؾُضٖاز ثريباٍَ، ًََصووٍ ؾاْؤ يُ ئُ - (1)

 . 73-63، ٍ ٍ 1986(، ؾىباتٌ 41زضاَا و ضَِخُٓ ، ناضوإ"طؤظاض"، ش ) يُباضٍَذلَُُز بُنط تُميىض،  - (2)

وو بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت بُناضو ضاالنًًُناٌْ عُبُ ُٖويًَطٍ بطِواْاُ: عُباسوَيآل ظْطُْاُ، ٖاُضز      - (3)
 .2001( ُٖويًَط "طؤظاض" بُٖاض و ٖاويين غاَي11ٌو  10شَاضَ )

طؤظاضٍ زياضٍ نىضزغتإ طؤظاضيَهٌ ئُزَبٌ نؤَُآليُتٌ ُٖؾتاُْ بىو، بُ ظَاُْناٌْ نىضزٍ عُضَبٌ   - (4)
الثُضَِ ثًَهٗاتبىو،  32يُ ؾاضٍ بُغسا زَضضىو، نُ يُ  1925ٍ ئاظاضٍ 11تىضنٌ زَضزَضىو، شَاضَ يُنٌ يُ 

 امحرس ؾرريظاز  باُضزَواّ باىو.    1926ٍ َايػاٌ  11وَُْنٍُ )غامل ظَنٌ غاذًبكطإ( بىو، ئُّ طؤظاضَ تاا  خا
عبساهطمحاْ، اه٘سسٝ اه٘طِٚٞ يف اهكشافٞ اهلطزٕٙ، ضغاهٞ ًادػتري، كوٚٞ االزاب )قػٍ االعالَ( داًعٞ بػساز، 

يُ ًََصووٍ ضؤشْاَُْىوغٌ نىضٍ  باوَضِ، زياضٍ نىضزغتإ الثُضَِيُنٌ ثطِؾٓطساض امحس؛ 15 – 14،م 1991
 .2004، غًًَُاٌْ، 1926-1925زا

 . 84زيؿاز عُبسويطمحإ، ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ...، ٍ - (5)

ئاضاّ، نؤََُيٍُ ظَضزَؾت يُ ًََصووٍ نىضزا، بُيإ "طؤظاض"، شَاضَ  ؛343ز.غطٗٝ اغرعس، َ.ؽ، م   - (6)
 .8، ٍ 1974(، بُغسا، 89)

 . 225؛ ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث،ٍ 345ْ ازبِ٘بٚٞ...، م غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتا - (7)
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نؤََُيُياُ   ئاُو ، )ؾًَذ َُمحىز( بُ غاُضؤنٌ ؾاُخطٍ   (1)ضِؤغتُّ ؾايؤّ(و ضُْساٌْ تطبىوٕ
 . (2)زاْطا بىو
بُْاس   16ناُ ياُ   نؤََُيُ خااوَٕ ثاُيطَِو و ثطِؤططاًََهاٌ تايباُت باُخؤٍ باىو،          

بُزيًَٗٓاٌْ خىزَىختااضٍ ئًاساضٍ باىو باؤ ناىضز، ياُّ        غُضَنًٌ، ئاَاجنٌ (3)ثًَهٗاتبىو
و يُّ ضىاضضًَىَزا ٖاٌْ طُْخ و الواًْإ زَزا، باؤ   (4)ثًَٓاوَؾسا ُٖوَيُناًًْإ خػتبىوَطُضِ

ٕ باؤ  و ناضيؿًا(6)، ُٖضوَٖا زشايُتٌ تىضنًايإ زَنطز(5)ئُوٍَ بهُوُْ خعَُتهطزٌْ وآلت
 .(7)ٌ ئًَطإ زَنطزذهىوَُتبُزَغتًَٗٓاٌْ ثاَيجؿيت و ثؿتطريٍ 

نؤََُيُيُ ضااالنًًُناٌْ خاؤٍ ياُ باؾاىوضو ضِؤشٖاُآلتٌ نىضزغاتإ        ئُوزواٍ ئُوٍَ 
رت نطز، زوو ئاضاغتُ تًايسا زَضنُوتٔ؛ بُؾًَهًإ ئاضَظووٍ ئُوَيإ زَنطز تاًُْا ياُ   ؾطَواْ

  ُ غايت بُزَغاتًَٗٓاٌْ َاؾاُناٌْ ناىضز، يُطاٍَُ      باؾىوضٍ نىضزغاتإ ناضبهطيَات، بَُُب
ًَٖؿتُٓوٍَ ثُيىَْسٍ يُطٍَُ نىضزاٌْ ثاضضُناٌْ زيهُ. باَيًَهٌ زيهُ زاواياإ زَناطز ياُ    

ٌ ئًَاطإ وَضبطرييَات، ناُ ئاُو ناات      ذهىوَاُت ضؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ غىوز يُ ثاَيجؿيت 
 .(8)خطاث بىو عًَطامٌ ذهىوَُتثُيىَْسٍ يُطٍَُ 

                                           
( ، غااَيٌ زووَّ، ذاىظيطاٌْ   8غسيل غاَيح، ناٌَ ذُغُٕ الثُضَِيُنٌ وٕ، ٖاُظاضًََطز "طؤظااض"، ش)   - (1)

 . 344 – 343ص ص ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، ؛ ز.غطوَ اغعس، 17، ٍ 1999

(، 9ز، بُؾاٌ زووَّ، ضَِْطاني "طؤظااض"، ش )   ز.نَُاٍ َُظُٖض، خًَطوبًَاطٍ ضِاثاؤضت ْىوغاًَهٌ ناىض     - (2)
1996 ٍ ٍ ،6 - 7. 

 303، ٍ ٍ 2غُباضَت بُ ثُيطَِوٍ ْاوخؤٍ نؤََُيُنُ بطِواُْ: نَُاٍ َُظُٖض، ضُْس الثُضَِيُى...، ب - (3)
 .224 – 223خوٚى االتطٗؾٛ، َ.ؽ، م م ؛304 –

 .225ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث، ٍ  - (4)

 .8ئاضاّ، ؽ.ث، ٍ  - (5)

 .7َاٍ َُظُٖض، خًَطوبًَطٍ...، ٍ نُ - (6)

؛ غسيل غااَيح،  17، ٍ 1998، َػتُؾا غائًب ئُغتًَطَطُؾٍُ نىضز، غًًَُاٌْ،ذلَُُزنَُاٍ ضَئىف  - (7)
 . 29ناٌَ ذُغُٕ الثُضَِيُنٌ وٕ...، ؽ.ث، ٍ 

سا، ، بُغا 2، زيىاٌْ غاُالّ، ئاَاازَنطزٕ و ثًَساضاىوُْوٍَ: ئىًََاس ناناُ ضَف، ض     امحسؾًَذ غُالّ   - (8)
1999 ٍ ،38. 
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يُاليُٕ بُضيتاًًُْناُْوَ ئاؾهطا ناطا و زَغاتًإ    1929ؾت يُ غاَيٌ نؤََُيٍُ ظَضزَ
ضِاغااتُوخؤيإ بااؤ غااُض    َُتطغااًٌبااُ زووضخػااتُٓوٍَ ئُْااساَاٌْ نااطز. ضااىْهُ    

ًُناٌْ بُضيتاًْا زضوغت نطزبىو، بُٖؤٍ ئُوٍَ شَاضَياُنٌ ظؤض ئُْاساٌَ ياُ    بُضشَوَْسيً
نؤََُيُيُ ُٖوَيًاْساوَ ضَِواْاسظ   ئُو ُٖضوَٖا غىوضيا و يىبٓإ و بانىوضٍ نىضزغتإ ُٖبىو.

نُ ْاوضُيُنٌ غُض بُ ُٖويًَطَ، بهُُْ بٓهُيُى بؤ ثُيىَْسٍ نطزٕ يُطٍَُ نىضزٍ بانىوضٍ 
ٌ نىضزغتإ و ثتُونطزٌْ ئُو ثُيىَْسيًاُْ، ُٖضبؤيُ بُضيتاًًُْنإ زَضنًاإ باُ     َُتطغاً

 . (2)َُٖيًإ وَؾاْسَوَ 1929و يُ غاَيٌ  (1)نطز ئُو نؤََُيُيُ
 
 :نؤََُيٍُ ظاْػيت – 5

، (3)يُ ؾاضٍ غًًَُاٌْ زاَُظضا 1926نؤََُيُيُ يُ غُضَتاٍ وَضظٍ بُٖاضٍ غاَيٌ  ئُو
غاَيُ َؤَيُتٌ يُ وَظاضَتٌ  ئُو(ٍ َاْطٌ ًْػاٌْ 2إ يُ )يًَتؤشبُثًٌَ بؤضىوٌْ يُنًَو يُ 
ُ ٌ يًَتاؤشيَه . (4)ْاوخؤٍ عًَطام وَضططتاىوَ  ئاُوٍَ باُ   ئاَااشَ باُوَ زَناات، زواٍ     زيها
غاٌَ ضِووْاانبريٍ غاًًَُاٌْ )ؾاائل      1926(ٍ َاْطٌ ؾاىباتٌ  1ْىوغطاويَهٌ ؾُضٌَ يُ )

َُعطوف، ضَِؾًل ذلاٌَ، ضََعٍ ؾُتاح( زاواٍ َؤَيُتٌ زاَُظضاْسٌْ )جَُعًُتٌ ظاْػايت  
(ٍ َااْطٌ ؾاىباتٌ ٖاَُإ غااٍَ ضِيَطاُيإ      24نىضزإ(يإ يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤ نطز، ياُ ) 

بُ ْىوغطاويَهٌ ؾُضٌَ يُ اليإُ وَظاضَتاٌ ْااوخؤٍ عًَاطام وَآلًَاإ       ثًَسضا، ثاف ئُوٍَ
 .(5)زا ئاُْٖطٌ نطاُْوٍَ نؤََُيٍُ ظاْػيت غاظ نطا1926 -4 – 2/3زضايُوَ، يُ ؾُوٍ 

(ٍ ًْػاٌْ َُٖإ غاٍَ يُ باَيُخاْاٍُ ؾااضَواٌْ غاًًَُاٌْ نؤبىوْاُوَيإ     3ؾُوٍ )   
طزضا ، ناُ ثًَهٗااتبىوٕ ياُ ) ئُمحاُز باُط      غاظنطز، تًاياسا زَغاتٍُ نااضطًَطٍِ َُٖيباصيَ    

غهطتًَط، ؾائل باُط   -جًَطط، ضَِؾًل بُط -غُضؤى، جَُاٍ بابإ -َىتُغُضيؿٌ غًًَُاٌْ 

                                           
 .227ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث، ٍ  - (1)

 .85زَيؿاز َُمحىز، ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ...، ٍ  - (2)

  .302؛ ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م 203ز. ٗهٚس محسٜ، َ.ؽ، م  - (3)

 .333غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م - (4)

 .220ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث، ٍ  - (5)
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شًََطياض، ُٖضيُى يُ )ؾًَذ َػتُؾا قُضَزاغٌ و ععَت باُطٌ ناىضٍِ عىمساإ ثاؾاا و      -
 .(1)ذٍَُُ ئُوضَِمحإ ئاغا( ئُْساّ

ؤططاَُناًْاسا ئاَاشَياسابىو، ناُ زَغات ياُ ناضوبااضٍ       نؤََُيُيُ يُثاُيطَِو و ثطِ  ئُو
، بَُيهى ظياتط َُبُغتًاُْ ظاْػت و (2)ئُجناّ ْازات  غًاغًٌوَضْازات و ضاالنٌ  غًاغًٌ
َف يُ ضِيَطٍُ بآلونطزْاُوٍَ ضؤشْاَاُ، ْىوغاني،    ئُويُ نىضزغتاْسا بآلوبهُُْوَ  ظاًْاضيٌ

ٓبري نطزٌْ خَُيو، ضَِواُْنطزٌْ قىتابًاإ باؤ   وَضطًَطِاٌْ نتًَب، نطزُْوٍَ قىتاخباُْ و ضِؤؾ
و جىططاؾًااا و  غًاغااًٌوآلتاااٌْ ثًَؿااهُوتىو، بَُُبُغاايت ئاؾاآابىوٕ بااُ باااضوزؤخٌ  

 . (3)ئُغٓؤططايف نىضز
،  (4)ٖاُبىو  ناُضنىوى نؤََُيُيُ يكٌ ياُ ؾااضٍ ٖاُويًَط، ٖاُضوَٖا ياُ َىغاٌَ و        ئُو

ُويًَطٍ(جًَططٍ غاُضؤنٌ نؤََُياٍُ   نُغايُتًًُنٌ ُٖويًَطٍ بُ ْاوٍ )َػتُؾا ئُؾُْسٍ ٖ
 . (5)نُضنىوىظاْػيت بىو يُ 

نؤََُيُ بُضزَواّ ثُيىَْسٍ و َُٖاُْٖطٌ يُطٍَُ نُغايُتًًُ زياضَناٌْ ؾاضٍ ٖاُويًَط  
ُٖويًَطٍ( ْاغطاو بُ )عُبُ ُٖويًَطٍ(، نُ  عُبسوآل، )(6)ُٖبىو، نُ ططْطًإ بُّ بىاضَ زَزا

ًَُاٌْ َاَؤغتا بىو، ئُْساٌَ نؤََُيٍُ ظاْػيت ( يُؾاضٍ غ1928ً – 1926يُ غاآلٌْ )

                                           
؛ غطٖٗ اغعس، 204؛ ز. ٗهٚس محسٜ، َ.ؽ، م 1926ًْػاٌْ  22( غًًَُاٌْ، 13شيإ"ضِؤشْاَُ"، ش) - (1)

 . 333ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...،م 

غؿىضٍ َريظا نُضيِ، تُقُاليُى بؤ يُْاوبطزٌْ ُْخىيَٓسَواضٍ يُ نىضزغاتإ و نؤََُياٍُ ظاْػايت ياُ      - (2)
 .21 – 17، ٍ 1985غًًَُاٌْ، بُغسا، 

ملًػاْص، جَُعًُتٌ تُعاوٕ و تُضَقٌ نىضز و ضِؤشْاَُطُضٍ، و: ظضيإ ضِؤشٖاُآلتٌ، ثًَساضاىوُْوٍَ:   َا - (3)
 .334 – 333غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م م ؛ 106، ٍ 2007غسيل غاَيح، غًًَُاٌْ، 

 . 302ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م  -( 4)

و ضاالنٌ نؤََُياُو ضيَهداطاوَ نىضزياُنإ ياُ غااآلٌْ ئًٓتاسابٌ باُضيتاًْازا         باوَضِ، نىضزغتإ امحس- (5)
ز. ٗهٚرس محرسٜ،   بطِواْاُ:   ناُضنىوى . يُ بااضٍَ ئُْاساَاٌْ   38، ٍ 1998، غًًَُاٌْ ، 1، ض1932 -1920

 .207 -206َ.ؽ، م م 

  .337؛ غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م 207ز. ٗهٚس محسٜ، َ.ؽ، م  - (6)
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( ضِووثًًاُيإ بااضبؤٍ   10. يُطٍَُ )ضَِؾًل ذًٌُ( و )َػتُؾا بُٖحُت( ُٖضيُناُو ) (1)بىو
 (2)نؤََُيٍُ ظاْػيت نطز. ُٖضوَٖا )عُبُ ُٖويًَطٍ( ضُْس وتاضيَهٌ يُ ُٖؾتُْاٍَُ )شيإ(

ىوى ضَِخٍُٓ يُ نؤََُياٍُ ظاْػايت   ْىوغًىوَ، يَُُٖإ ناتسا غُباضَت بُ يُضاثساٌْ ثُضت
 .(3)تُ شيَط ثطغًاضَوَىوَناضٍَ خػت ئُوططتىوَ و 

ئُو نؤََُيُيُ يُطٍَُ ئُوٍَ يُغُضَتازا ظياتط وَى نؤََُيُيُنٌ ضِؤؾآبريٍ و ظاْػايت   
خؤٍ ْىاْس، بُآلّ زواتط يُغُض زَغيت )جَُاٍ بُطٌ بابإ(ٍ جًَططٍ غُضؤنٌ نؤََُيُ ثٌَ 

. ئُوَ بىو ُٖوَيسضا نؤََُيُ بهطيَتُ بٓهُيُنٌ (4)ُْٖطاوٍ ْا غًاغًٌٌ بُثٌَ بُضَو َُيساْ
، ضىْهُ ئُو ثًٌَ وابىو بريؤناٍُ خىزَىختااضٍ   غًاغًٌبآلونطزُْوٍَ ٖؤؾًاضٍ ُْتُوَيٌ 

 .  (5)يُ نىضزغتإ بآلوْابًَتُوَ، ئُطُض ثًَطُيُنٌ ضِيَهدػتين بًَُٖعٍ ُْبًَت
ُّ ضىاضضًَىَيسا بآلوزَنطايُوَ، بُ وتٍُ )ئُمحُز ئًرت باْطُواظَناٌْ نؤََُيٍُ ظاْػيت ي

وَ ٖاتُ ُٖويًَط، ًًُْخىاجُ(، )ئُمحُز ضَِؾًل(ٍ ئُْساٌَ نؤََُيٍُ ظاْػيت يُ ؾاضٍ غًًَُا
بااؤ ئااُوٍَ ْاَااٍُ ياضَااُتٌ بااؤ نؤََُيااٍُ ظاْػاايت بآلوبهاتااُوَ. ئااُوٍَ يااُ ٖااُويًَط 

َُبُغتُ )ئُمحاُز ضَِؾًال(    ئُوبؤ بآلوزَنطايُوَ بُؾًَىَيُنٌ ًَْٗين جًَبُجٌَ زَنطا. ُٖض 
غُضزاٌْ )َُمخىض(ٍ نطز، بُآلّ زواتط ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ بُ ناضَنُيإ ظاٌْ و زَغاتطرييإ  

 . (6)ُوَ ضَِواٍُْ غًًَُاٌْ نطايُوَنُضنىوننطز و يُ ضِيَطاٍ 

                                           
 .91( ٍ 10عُبسوَيآل ظَْطُُْ، عُبُ ُٖويًَطٍ و ...، ش) - (1)

ياُ ؾااضٍ    21/1/1926شيإ، ُٖؾتُْاَُيُنٌ ئُزَبٌ نؤَُآليُتٌ غًاغٌ بىو، يُنُّ شَاضٍَ ياُ   - (2)
غُضَتا ظياتط طىظاضؾيت يُ غًاغُتُناٌْ ذهىَاُت   غًًَُاٌْ زَضضىو، غُضْىوغُضَنٍُ ذىغًَٔ ْاظّ بىو، يُ

باُضزَواّ باىو،    1938/ئاظاضٍ/10ثريًَََطزٍ ؾاعري بىوَ خاوٌَْ ئًُتًاظٍ، تا  1934/ئابٌ/14زَنطز، يُ 
  .15، َ.ؽ، م امحسؾريظاز ( شَاضٍَ يٌَ زَضضىو. 553)

 . 92( ٍ 10عُبسوَيآل ظَْطُُْ، عُبُ ُٖويًَطٍ و ...، ش) - (3)

 .221ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث، ٍ   - (4)

 .336غطٖٗ اغعس، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ...، م  - (5)

 .38، ٍ 1970، غًًَُاٌْ، 3ضًِ زٍ، ب  - (6)
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نؤََُيُياُ باؤ    ئاُو بؤياإ زَضناُوت، ناُ     عًَاطام ناتًَو زَغُآلتساضاٌْ باُضيتاٌْ و  
. باُّ ؾاًَىَيُ،   (1)بآلونطزُْوٍَ بريٍ ُْتُوَيٌ طؤضِاوَ، باضَطاناًْاإ زاخػات   ئاَطاظيَهٌ

نؤََُيُيُ يُ َاوٍَ تٌَُُْ نىضتٌ ناضنطزًْاسا، ضاُْسئ ضااالنٌ  ياُ      ئُوزواٍ ئُوٍَ 
بىاضَناٌْ ؾًَطنطزٌْ خىيَٓسَواضٍ، غاظنطزٌْ ضُْسئ نؤضِونؤبىوُْوَو زاْااٌْ نتًَبداْاُ و   

ساٌْ قىتابًًاُ ٖاُشاضَنإ و ووؾاُناضٍ ياُ ظَااٌْ      ًا و ياضَُتً ئُجناَساٌْ ضُْسئ ؾاْؤ
 . (2)نىضزيًُ ئُجناَساوَ

 
 :يةكانعَيراقب: كؤمةَلة 

 :نؤََُيٍُ ايعٗس )ثُميإ( -1
نُ عُضَبًَهٌ َُغًرٌ بىو، زواتط َىغًَُإ بىو و خاَُيهٌ ؾااضٍ    )ثابت عبساهِ٘ض(،

ناُ ياُ    ) مجعٚٞ املِتس٠ االزبرٟ(، َبٌ َىغٌَ بىو، بُ ْىيَُٓضايُتٌ نؤََُيٍُ نؤضِبُْسٍ ئُز
ياُ ئُغاتُْبىٍَ ٖاتاُ     1913يُ ئُغتُْبىٍَ زاَُظضا، يُ نؤتايًُناٌْ غاَيٌ  1909غاَيٌ 

و تىاٌْ يُ زَظُضٍ بازيٓإ ضُْس غُضؤى ٖؤظيَو  (3)َىغٌَ و نؤََُيٍُ )ايعًِ(ٍ زاَُظضاْس
ٌ  (4)نؤََُيُيُ ئُوبًًََٗٓتُ ضِيعٍ  زا نؤََُياٍُ  1918غااَيٌ   . زواٍ ئُوٍَ ياُ نؤتايًاُناْ

                                           
  .302ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م  - (1)

ٍ 15(، 24بؤ ظاًْاضٍ ظياتط غُباضَت بُ ضاالنًًُناٌْ نؤََُيٍُ ظاْػيت بطِواُْ: شيإ "ضؤشْاَاُ"،ش)  - (2)
يُناٌَُ   ناْىوٌْ 2(، 44؛ ش)1927َاضتٌ  10(، 57؛ ش )1926ٍ ذعيطاٌْ 3(، 19، ش ) 1926تُممىظٍ
1926. 

 .50عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م  - (3)

 .30،م 1966،ب غساز،2، ز1920_1919عبساملِعٍ اهػالًٛ، ث٘ضتِايف مشاي اهعطاق  بطِواُْ: - (4)
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زا نؤََُيٍُ عُيُّ 1919(ٍ ًْػاٌْ 25. يُ )(1)ثًَهًَٗٓاٌْ خؤٍ ضِاطُياْس عًَطامعُٖسٍ 
 .  (2)عًَطامبىوَ يكًَهٌ غُض بُ نؤََُيٍُ عُٖسٍ 

غٓىوضٍ ضاالنًًُناٌْ يُ زَضَوٍَ ؾااضٍ َىغاٌَ باؤ ثًَآخ      عًَطامنؤََُيٍُ عُٖسٍ 
َف بُ َُبُغيت ئاغااْهاضٍ ئُجناَاساٌْ   ئُويًَط بىو، ْاوضُ زابُؾهطزبىو، يُنًَهًإ ُٖو

و ُٖوازاضٍ ياُ ٖاُويًَطزا    . يُبُضئُوٍَ نؤََُيُ زؤغت واليُْطط(3)ضاالنًًُناٌْ يُّ ؾاضَ
ٖااُبىو. يااُ ضِيَطاااٍ  نُغااًَو بااُ ْاااوٍ )عُبسوملُجًااس ئُؾُْااسٍ(ٍ ئُْااساٌَ نؤََُيااُ  

 . (4)ؤظٍ زظَيٌ ثُيسا نطزبىوثُيىَْسيًُنٌ بًَُٖعٍ يُطٍَُ )ئًرباًِٖ ثاؾا(ٍ غُضؤى ٖ
ُٖضوَٖا نؤََُيٍُ ْاوبطاو ططْطٌ ظؤضيؿٌ بُ ضِووزاو و ثُضغُْسُْناٌْ ؾااضٍ ٖاُويًَط   

. ظؤض جاضيـ يُ ضِيَطااٍ  نُغاًَو باُ    (5)زَزاو غُضوخؤٍ يُ ضِووزاوَنإ ئاطُزاض زَنطزَوَ
َُيُ يُ ٖاُويًَط  نؤَ نؤََُيُيُ ئُو غاَيح( ْىوغطاوٍ ضِيَهدػتُٓناٌْ ذلَُُز ذلَُُزْاوٍ )

 . (6)بآلوزَنطاُْوَ
 
 :ثاضتٌ ذعب ايتكسّ )ثًَؿهُوتٔ( -2

يُ اليإُ )عُبسوملىذػاني غاُعسوٕ( زاَاُظضا،      1925ثاضتُ يُ تؿطيين يُنٌَُ  ئُو
. ئُْساَُناٌْ ظياتط  ثًَهٗااتبىوٕ ياُ ئُْاساَاٌْ    (7)بىو عًَطاميُنَُني ثاضتٌ ثُضيَُاٌْ 

                                           
َيُتًَهٌ غُضبُخؤٍ زواٍ ئُوٍَ نؤََُيٌ عُٖس ُٖغتًإ بُوَ نطز نُ وآلتاٌْ ٖاوثُميإ ضِاظٍ ْابٔ زَو - (1)

عُضَبٌ زامبُظضيَت، نؤََُيُنُ بؤ زووبُف يُتبىو ، نؤََُيٍُ عُٖسٍ عًَطاقٌ و نؤََُيٍُ عُٖاسٍ غاىضٍ ،   
. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚراٝ اسبعبٚرٞ...،   زاَُظضا 1918نُ نؤََُيٍُ عُٖسٍ عًَطاقٌ يُ نؤتايًُناٌْ غاَيٌ 

 .84م 

 .58بٚٞ...، م عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبع - (2)

 .102قشطاْ اهتوعفطٜ، َ.ؽ، م   -( 3)

 .29عبساهِعٍ اهػالًٛ، ث٘ضتِا يف...، م  - (4)

 .  187، 1ٍنَُاٍ َُظُٖض، ضُْسالثُضَِيُى...، ب  - (5)

 . 32 - 31عبساملِعٍ اهػالًٛ، ث٘ضتِا يف...، م م  - (6)

 .107ز. عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ...، م -( 7)
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ؾاُضًًَإ   متُزاضاٍُْ ٖاُوَيٌ باُ زَغاتًَٗٓاٌْ ثؤغايت    ْىيَُٓضإ و ئُو غًاغُ ئُجنىوٌَُْ
 .(2)و ثايُنٌ ناضطًَطٍِ بىوٕ ، ياخىز خىزإ ثًُ(1)زَزا

ئُْساٌَ ثاضتٌ  عًَطامْىيَُٓضاٌْ  ئُجنىوٌَُْ( ئُْساٌَ نىضزٍ 11زا )1926يُ غاَيٌ 
ُ   عُبسوآلثًَؿهُوتٔ بىوٕ. يُواُْ )ئًرباًِٖ يىغـ،   َىخًًؼ ، ئًػُاعًٌ ضَواْاسظٍ( نا

، )عُبسوحملػني غُعسوٕ( بُٖؤٍ َُٖيىيَػايت باؾاٌ بُضاَباُض باُ     (3)ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط بىوٕ
. ياُ  (4)نىضز تىاًْبىوٍ شَاضَيُنٌ ظؤض يُ ضِؤؾٓبرياٌْ نىضز ياُ زَوضٍ خاؤٍ نؤبهاتاُوَ   

زا يُطاٍَُ غاُضجُّ ئُْساَاُ    1926بَُيطُْاَُيُنٌ بُضيتاًْسا ٖاتىوَ، ْاوبطاو ياُ غااَيٌ   
تاُوَ و تااوتىيٌَ يازاؾاتًَهًإ ناطزووَ، ناُ باؤ       ىوَْىيَُٓضإ نؤب وٌَُْئُجنىنىضزَناٌْ 
عاُضَبٌ و ناىضزٍ،    عًَطامًَْطزضاوَ يُ باضٍَ ظياتط غاؽ نطزُْوَو زياضيهطزٌْ  ذهىوَُت

ثاضتُ تا َاْطٌ ئاازاضٍ غااَيٌ    ئُو، (5)بُآلّ ُٖوَيُناًْإ غُضنُوتين بُالزَغت ًَُْٖٓاوَ
 .(6)عًَطام بُضزَواّ بىو خؤٍ يُ غًاغًٌيُ ضاالنٌ 1930
 
 :ناٌْ ُٖويًَطجىويُنُططوثٌ  – 3

ُ ٌ مجىجاىويَ غُضضاوَيُى ئاَاشَ بُوَ زَنات، نُ يُ ؾاضٍ ٖاُويًَط   ٖاُبىو،   جىويُنا
ُ يُنٍُ ُٖويًَط بُضثطغٌ ضاالنًًُناٌْ و)ْىضِائًٌ(ٍ غُضؤنٌ تايؿٍُ جى باىو ياُ    جىويُنا
ُ ٌ سإ و ثاَيجؿاتًهطزْ ًؾاضَنُزا. بَُُبُغيت ياضَُتً ُ ناٌْ جًٗاإ،  جىويُنا ٍ جىويُنا

ُ ُٖويًَط ثاضَيإ نؤنطزوَتُوَو ْاضزوياُْ باؤ غآسوقٌ زاَُظضاْاسٌْ     ) قرِسٗق  ٍ جىويُنا
و ياُ بُضاَباُض ئاُو ضااالنًًُ ظؤضٍَ ئاُجناٌَ زا، )ْىضِائًاٌ(  باؤ         اهتاغٚؼ اهٚٔر٘زٜ( 

                                           
 .27َ.ْ، م  -( 1)

 .85عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ االسعاب...، م   -( 2)

 .27عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، ٗثا٢ق عّ ...،م  - (3)

، غرطٜ، زٜ  23/411، در٘  04583، اكؼ/اَ 1926ؾباط 5َ.ح.ٗ، نابط اشبسًات اشباقٞ، بػساز  -( 4)
 .30عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، ٗثا٢ق عّ...، موَضطرياوَ يُ:  .61

 . 30َإ بَُيطُْاٍَُ ثًَؿىو، بُ وَضططتٔ يُ َُٖإ غُضضاوَ، صُٖ - (5)

 .93عبساهطظاق اسبػين، تاضٙذ االسعاب...، م - (6)
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( 281) يِبُؾاساض ، نُ بُ (1)يُنُ باْطًَٗؿت نطاونؤْططٍَ جىثاظزَيَُني ئاَازَبىوٕ يُ 
ناضَناٌْ يُ ؾاضٍ )باظٍ(ٍ غىيػطا  1927(ٍ ئُيًىيٌ غاَيٌ 11( ئاب تا )30ْىيَُٓض يُ )
 .   (2)بُضزَواّ بىو

     

                                           
 .71ز.فانى اهربان، املساضؽ اهٚٔ٘زٙٞ...،م  -( 1)

(2)- www.qudsway.com/more.php?type=News&id=1115  
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 ي دووةمتةوةز

 ثةيوةندي هةولَيس بة بصووتهةوةكاني غَيخ وةمحود
 

ٌ  ٍذلَُُز ؾًَذ نىضٍِ غُعًسٍ ؾًَذ نىضٍِ َُمحىز ؾًَذ ٍ  نااى  ذااج ٍ  ئُمحاُز  ناىضِ
ٍ . (1)باىوَ  زايو يُ غًًَُاٌْ يُ 1881 غاَيٌ يُ يُ، ْؤزيٌَ طويفَُع ؾًَذ  ؾاًَذ  بَُٓاَياُ
 زواٍ. ُٖبىو زياضيإ نؤَُآليُتٌ و ئايين ثًَطُيُنٌ باباُْوَ َريْؿًين غُضزٌََ يُ ُٖض

 ثُضَغاُْسٕ  يُ زَغُآلتًإ ثًَطُو ْؤظزَُّٖ غُزٍَ ْاوَضِاغيت يُ َريْؿًُٓنُف ضِووخاٌْ
ـ  غُآلتساضاٌْزَ الٍ يُ. (2)زابىو ٌ  عىمسااًْ ٕ  ضِيَعيَها  ٖؤياُوَ  باُو  ٖاُض  ٖاُبىو،  ظؤضياا

ٌ  ٍ(غاُعًس  ؾاًَذ ) باْطًَٗؿايت  ؾُضٌَ بُ(  زووَّ عُبسوحلًَُسٍ غىَيتإ)  ؾاًَذ )بااون
 تًَجُضِ ُٖويًَطزا ؾاضٍ بُ( غُعًس ؾًَذ) طُضِاُْوَيسا يُناتٌ. ئُغتُْبؤٍَ بؤ نطز ٍ(َُمحىز

 .(3)ثًَؿىاظٍ ٖاتُٓ ؾاضَ ئُو زاًْؿتىواٌْ يُ ظؤض خَُيهًَهٌ بىو،
ٌ خاُْوازَيُ ثُيىَْسيًُنٌ يُ ًََصيُٓيإ يُطٍَُ تُنًُو خاُْقاو بعووتُٓوَ  ئُو  غًاغاً

، ُٖض يُّ ضىاضضًَىيُزا ثُيىَْسٍ ًَْاىإ ٖاُويًَطو   (4)و نؤَُآليُتًًُناٌْ نىضزغتإ ُٖبىو
 ئاُو طُضِيَتاُوَ، باَُيهى   بَُٓاَيُيُ تًُْا بؤ غُضزٌََ ضِاثُضِيُٓناٌْ )ؾًَذ َُمحىز( ْا ئُو

ُٖيُ، ثُيىَْسٍ بُتني يُ ًَْىإ )ناى ئُمحُزٍ ؾًَذ( و  زيهُّثُيىَْسيًُ ضِيؿُيُنٌ زضيَص 
َُال ططهٍُ ُٖويًَطٍ( َُالٍ َعطُوتٌ طُوضٍَ قُآل ٖاُبىو،   -) َُال عىَُض ئُبىبُنط
ئُمحاُزٍ   نطزووَ. ُٖض بؤيُ ضُْسئ ْاَُ يُ ًَْىإ )نااى  سيهُيإبُضزَواّ ٖاَىؾؤٍ يُن

ؾًَذ( و )ذاجٌ عىَُضَ ؾُْسٍ ُٖويًَط(ٍ ئاَيىطؤضِ نطاوٕ،  تًايسا ضَِوؾٌ ظاْػيت ئاايين و  

                                           
عبساهطمحاْ ازضٙؼ قراحل اهبٚراتٛ، اهؿرٚذ ضبٌر٘ز     : ٌ ؾًَذ َُمحىز بطِواًُْغُباضَت بُ ضِؤٍَ و نُغايُت - (1)

ذلُاس ضغاىٍ    ؛2006، غوٌٚاُٚٞ، 1، ط1925اسبفٚس اهربظظبٛ ٗاهِف٘ش اهربٙطاُٛ يف كطزغتاْ اهعطاق ستٟ عاَ 
 . 1990بُضيتاًْا،  –، يُْسَٕ 2ب-1ٖاواض، ؾًَذ َُمحىزٍ قاضََإ و زَوَيُتُنٍُ خىاضووٍ نىضزغتإ، ب

 . 28، ٍ ئانؤ ؾىاٌْ، ؽ.ث - (2)

 .209، ٍ 1، ب1ٖاواض، ؾًَذ َُمحىز...، بُضطذلُس ضغىٍ  - (3)

 . 187ثؿهؤ ئاغحُيُضٍ، ؽ.ث، ٍ  - (4)
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قىتابًاٌْ ئايين و ضَِوؾٌ خىيَٓسٕ قػُو باغاًإ يُغاُض ناطاوَ. ئاُو نااتًـ َعطاُوتٌ       
طُوضٍَ قُآل ْاوَْسيَهٌ ظاْػيت بىو، زَيإ قىتابٌ، ناُ ياُ ْاوضاٍُ جًاجًاا ٖااتبىوٕ،      

 .(1)ًَسا زَخىيَٓسو )ئًحاظَ(ٍ َُاليُتًإ ثًَسَزضاواُْيإ ت
(زا ناتًَو خاُْوازٍَ )ؾًَذ َُمحىز( بُٖؤٍ ؾؿاضٍ ئًترازيًُنإ بؤ 1908يُ غاَيٌ )

ؾاضٍ َىغٌَ زووضخطاُْوَ، يُويَسا )ؾًَذ غُعًسٍ باونٌ ؾًَذ َُمحىز( و )ؾًَذ ئُمحُز(ٍ 
، (3)باؾىوضٍ نىضزغتاٌْ ظؤض تىوضَِ ناطز  ضِووزاوَ نىضزاٌْ ئُو. (2)بطاٍ يُثًالًَْهسا نىشضإ

ٕ    نُضنىوىؾاضٍ ُٖويًَط يُثاٍَ  زاًْؿتىواٌْ . ياُّ ناتاُزا   (4)و غاًًَُاٌْ باُجاضٍَ خطؤؾاا
يُ ٖؤْطاوَيُنسا خُّ و ْاغؤضيًُناٌْ ؾااضٍ ٖاُويًَطٍ    (5)ؾاعريٍ قُآلٍ ُٖويًَط )ذىظٌْ(

نٍُ بُجؤضيَو ويَٓا نطزووَ، ناُ  غُباضَت بُّ ضِووزاوَ زَضبطِيىَ، تُْاُْت طُوضَيٌ ضِووزاوَ
تا ئًَػتا يُ زواٍ نىؾتين )ئًُاّ ذىغًَٔ( يُ نُضبُال، ضِووزاوٍ يُّ ؾًَىَيُ ضِووٍ ُْزابٌَ، 

 ناتٌَ زََيٌَ:
 

                                           
ٛ ططهُ ااهؿٚذ اىل ساز ًال عٌط ابّ ابٛ بلط ًال  امحساسػاْ ضؾاز امل٘ف ، ضغا٢ى ًّ كان  - (1) ، الضبور

ئًرػإ َىؾيت ْاَُناٌْ  ناى ؛153 – 150، غاَيٌ زووَّ، ٍ ٍ 1984(، ئُيًىي24ٌناضوإ "طؤظاض"، ش) 
ٍ ؾًَذ بؤ ذاجٌ عىَُض ؾُْسٍ ْاضزووَ نُ ْاٍَُ ؾُؾاُّ باؤ يُنآًَُحاضَ، بآلوزَناتاُوَ، باُزضخإ      امحس

 .2008/ 22/1(، ُٖويًَط،  89"َاْطٓاَُ"، ش)

ٌ، ؾاًَذ  باُضظجن  ُناُ )ؾاًَذ غاُعًس   ًعُبسوملىْعًِ غىالٌَ، غٌَ قىضباًْ يُباضٍَ ئُّ ضِووزاوَ بطِواُْ: - (2)
 .28 – 22، ٍ ٍ 2004، ُٖويًَط، 1ظاضٍ ئُيعَوبُعٌ(، و: ئًرػإ ئريواٌْ،ض ؾَٚذعُبسويػُالٌَ باضظاٌْ، 

ؾًَذ يُ تًؿٌ ذُؾًس، يازاؾتُناٌْ ؾًَذ يُ تًؿٌ ذُؾًس يُغُض ؾؤضِؾُناٌْ ؾًَذ َاُمحىزٍ ذُؾًاس،     -  (3)
  .19، ٍ 1995، غاغهطزُْوٍَ: نَُاٍ ْىضٍ َُعطوف، زٖؤى 1ض
 .37، ٍ 1ضؾًل ذًٌُ، ياززاؾت، ب -  (4)

ذىظٌْ ْاوٍ ئًػُاعًٌ نىضٍِ زَضويَـ ئاغاٍ نىضٍِ غُؾىوض ئاغاٍ نىضٍِ َػتُؾا ئاغاٍ نىضٍِ ذاجٌ  - (5)
يُ زايو بىوَ، ؾًعطٍ بُ ناىضزٍ و تاىضنٌ و ؾاضغاٌ ُٖياُ، ياُ       1841ُ، يُ غاَيٌ ًئاغاٍ ضاوؾًً ذلَُُز
( 1917- 1841( غاٍَ ئًٓحا ؾًعطَناٌْ ذىظٌْ )80َطزٌْ بُ )َطزووَ. تاضم جاَباظ، ثاف  1917غاَيٌ 

ٌ (،غاَيٌ زووَّ، ٖاُويًَط،  118ؾاعريٍ قُآلتٌ ُٖويًَط بآلوزَنُيُٓوَ، ضاَإ "طؤظاض"، ش) زووََاٌ   نااْىوْ
1997 ٍ ٍ ،138 – 139 . 
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 قِرررطًٝ٘دعرٞ غِررسْ  سازثٞ كطبال
 .(1) نؼ ُْيساغت ُْبًٓسنُ َطط ؾًذ غعًس

ُ  َاوَياُى  ئُوٍَ زواٍ( َُمحىز ؾًَذ) ضِووزاوَ ئُو يُئُجناٌَ ُٖض  زَغات  َىغاٌَ  يا
ٌ  َُؾطَظَيُنٌ ياوَضٍ بُ َىغٌَ َاقىآلٌْ ثًاو ُْٖسيَو بُُٖوَيٌ بىو، نطا بُغُض  عىمسااْ

 باُثٌَ  غًًَُاٌْ و نُضنىوى تُى يُ ُٖويًَط زاًْؿتىواٌْ. (2)نطايُوَ ُٖويًَط ؾاضٍ ضَِواٍُْ
 ؾًَذ ئُوٍَ زواٍ. ٓسضايُوَزَخىيَ ضِوويإ يُ بًَعاضٍ و بىوٕ تىوضَِِِِ نُ ،(3)نُوتُٓضٍَِ غىاضَ و

ٌ . (4)ضاىو  ناُضنىوى  باُضَو  يُنػاُض  ُْوَغاتاو  يُوٍَ ُٖويًَط، طُيؿتُ  بؤضاىوًَْو  باُثًَ
 .(5)ُٖبىو ؾًَذ ًَٖٓاُْوٍَ يُ ضِؤَيًإ ُٖويًَطيـ ثًاوَاقىالٌْ

ِ    َُٖيطريغاٌْ يُ بُض ُ ( َاُمحىز  ؾاًَذ ) ،يُناَُني جاُْطِ جًٗااْ ّ  يا  ئاُو  ظؤضيٓاُ
ٌ  بُزَغتًَٗٓاٌْ بؤ ضِزَخيػتُطُ نُ ُٖوآلٍُْ ٍ  ناىضز،  َاؾاُناْ ُ  ٖاُويًَط ُ  بُؾاًَو  با  يا
ُ  ناتًَاو  تاا  ئاُوَ . بىو زاْا خؤٍ زَغُآلتٌ ٌ  يا ُ  1913 غااَي ٌ  َُبُغايت  با  باُزيًَٗٓاْ

ٍ  زَغُآلتٌ يُ بُؾًَو بُ  ُٖويًَطٍ نطز، ضِووغُنإ بُ ثُيىَْسٍ غُضبُخؤيٌ  زاْااوَو  خاؤ
ُ  ثًَؿاهُف  وايٍُزا ئُو نُضنىوى و ُٖويًَط و غًًَُاٌْ ْاوٍ بُ ٕ  با  ،(6)ناطزووَ  ضِووغاُنا
 . (7)َف يُو ناتُزا، نُ ْىيَُٓضٍ تايبُتٌ خؤٍ ضَِواٍُْ ؾاضَناٌْ بُغساو َىغٌَ نطزئُو

 نطزٕ جًٗاز جاضِزاٌْ و( 1914) غاَيٌ يُ جًٗاٌْ نييُنَُ جُْطٌ َُٖيطريغاٌْ يُطٍَُ
 ؾااُضٍِ يااُ اضيِبُؾااس( َااُمحىز ؾااًَذ) عىمساااٌْ، زَوَيااُتٌ يُالياإُ ناااؾطإ زشٍ يااُ
 ٖؤظ غُضؤى شَاضَيُى يُ نُ نطز، نىضزٍ ًَٖعيَهٌ غُضؤنايُتٌ ناتًَو نطز، زا(ؾىعُيبُ)

                                           
 .140بؤ زَقٌ ٖؤْطاوَنُ بطِواُْ:ٖا.ؽ، ٍ   -  (1)

 .19ؾًَذ يُ تًؿٌ ذُؾًس، ؽ.ث، ٍ  -  (2)

 .191ثؿهؤ ئاغحُيُضٍ، ؽ.ث، ٍ  - (3)

 . 20 – 19ؾًَذ يُ تًؿٌ ذُؾًس، ؽ.ث، ٍ ٍ   - (4)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ جُالٍ خسض. - (5)

 .156، م1ز.كٌاي ًعٔط، كطك٘ن..، ز - (6)

 .363، ٍ 1989، بُغسا، 1، و: ناوؽ قُؾتإ، ب1917- 1896الظاضيـ، نًَؿٍُ نىضز  - (7)
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 ئااُو زياضزيهااُئ. (1)ثًَهٗاااتبىوٕ ٖااُويًَط و غااًًَُاٌْ و نااُضنىوى غااىاضَناٌْ و
ُ  بىوٕ بطييت نطز، ًَٖعَزا يُّ إًبُؾساضي نُ ُٖويًَط نُغايُتًاٍُْ ٔ : )يا ٍ  ذىغاًَ  عاُوآل

ُ  ْاغطاو( بُطٌ سظيَ ذُتهٌ ٍ  عااضَب ) با ٌ  ئاغاا ُ  بُؾاًَو  ٖاُضوَٖا  ،(2)(نؤظَثاْهاُي  يا
ٍ  خَُيهٌ ٍ(ئاغا ثريزاوز) يُواُْ زظَيٌ، ٖؤظٍ غىاضَناٌْ ٍ  ٍ(ًََطخاىظاض ) طىْاس  ْاوضاُ

 .  (3)زظَيٌ
باؤ   بُضيتاًًُْنإجًٗاٌْ و ٖاتين زَغُآلتٌ  ِ يُنَُنيُ زواٍ نؤتايٌ ٖاتين جُْطي

ٌ  17/11/1918ض ْؤئًَاٌ( ياُ )  ْاوضُنُ، ناتًَو ) ًََحُ ، وتااضيَهٌ   (4)(  ٖاتاُ غاًًَُاْ
زضيَااصٍ بااُ ظَاااٌْ ؾاضغااٌ خىيَٓااسَوَ و ضِايطُياْااس، نااُ )ؾااًَذ َااُمحىز( ذهىَااساضٍ  

غُباضَت بُ غٓىوضو ضىاضضًَىٍَ زَغُآلتُنُؾٌ ضايطُياْس، )ؾًَذ َُمحىز(  .(5)نىضزغتاُْ
ُ باُّ ثًًَاُف ٖاُويًَط خاؤٍ ياُ      ذىنُساضٍ ُٖضيٌَُ ًَْىإ غاريوإ و ظيَاٌ طُوضَياُ، نا    

 .(6)وًًَُٓضىاضضًَىٍَ زَغُآلتٌ )ؾًَذ َُمحىز(زا زَبً
بُآلّ بُضيتاًًُْنإ زواتط ُٖويًَطيإ ُْخػاتُ غاُض زَغاُآلتُنٍُ )ؾاًَذ َاُمحىز(،      
تُْاُْت )نؤيُ(ف، نُ يُ غُضَتازا بطِياض بىو يُضىاضضًَىٍَ زَغُآلتٌ ؾًَذ بًَت، خػتًاُْ 

ُوَْسَف ُْوَغتإ، باَُيهى باُ تًَجاُضِبىوٌْ ناات بُضيتاًًْاُنإ تاا       غُض ُٖويًَط، ُٖض ب
 .(7)زَٖات زَغُآلتُنٍُ ؾًَدًإ نُّ زَنطزَوَ

                                           
مجًٌ ضؤشبُياٌْ، ؾاًَذ َاُمحىزٍ ذُؾًاس ظازَ،     ؛43غتاْ ًّ بساٙٞ اسبطب...، مغطٖٗ اغعس، ك٘ضز -  (1)

 .63، ٍ 1987(، بُغسا، غاَيٌ 113ضِؤؾٓبريٍ ْىٍَ"طؤظاض"، ش)

  جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ ... . - (2)

 .128 – 127(، ٍ ٍ 8ٖؤؾًاض عُبسوَيآل، زظَيٌ و ْاوضٍُ زظَيٌ ...، ُٖويًَط" طؤظاض"، ش) -  (3)

(4) - Air 20/512, Telegram, From Political Baghdad to India Office,No 9351,1 

November 1918 
؛31، ٍ 2006، غًًَُاٌْ ، 2، ض1924 – 1918غسيل غاَيح، ذهىَُتٌ نىضزغتإ    

 .47-46، ٍ ٍ 1ضَِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت، ب - (5)

، 1996 ( اشاض1دلًُ) ئاآلٍ ئًػالّ(، ع): ز. اظاز ططًَاٌْ، ب. ٓ٘هت. ًصكطٝ س٘ي اهؿٚذ ضبٌر٘ز، ت  - (6)
 .11؛ غسيل غاَيح، ذهىَُتٌ...، ٍ 48ص 

 .20؛ زيعس َانساوٍَ، ؽ.ث، ٍ 45ذلُس ضِغىٍ ٖاواض، ؾًَذ َُمحىزٍ...، ٍ  - (7)



  209 

و   نُضنىوىيُ اليُنٌ زيهُوَ ؾًَذ بُ َُبُغيت يُندػنت، ْىيَُٓضٍ خؤٍ بؤ ُٖويًَط و 
تاُ  ىوَ . يُطٍَُ ئُوٍَ زَغاُآلتٌ )ؾاًَذ( ُْطُيؿات   (1)َىغٌَ و ُْٖسٍَ ْاوضٍُ زيهُ ْاضز

تُ ْاوضٍُ ىوَ ، بُآلّ بُثًٌَ زؤنًؤًََٓتًَهٌ ًََصوويٌ زَغُآلتُنٍُ طُيؿت(2)ؾاضٍ ُٖويًَط
)ؾاًَذ( باُ    1919َف ياُوَ زَضزَناُويَت ياُ غااَيٌ     ئاُو ،  (3))نؤضٍَِ(ٍ غُض بُ ُٖويًَط

بُ غُضزاضٍ ناؤضٍَِ زاْاا، باُ ْااوٍ خاؤٍ       (4)ؾُضَاًَْهٌ تايبُتٌ خؤٍ، )َػتُؾا بُطٌ(
( ضِووثًاٍُ  100زٌْ ًَُٖين و ئاغايؿٌ زَظُضَنٍُ ثٌَ غاجاضز، َاْطاْاُف )  زَغتُبُضنط

َف ئاُوَ زووثاات زَناتاُوَ، ناُ زَغاُآلتُنٍُ )ؾاًَذ(       ئاُو . (5)وَى َىضُ بؤ بطِياُوَ 
 تُوَ، ئُطُض بُؾًَىَيُنٌ ناتًـ بىوبًَت.ىوَ ْاوضُناٌْ غُض بُ ُٖويًَطيؿٌ ططت

ثًَؿٗاتُف  ئُووَ، ىوَ ٍ ُٖويًَط بآلوببزَْط و غُزاٍ ذىنُساضيُتٌ )ؾًَذ( يًَُْى ؾاض
و زَوضووبُضٍ خؤؾراٍَ نطز، تُْاُْت بُؾًَو يُ الوَناٌْ ؾااض   ؾاض زاًْؿتىواٌْ ظؤضيُّٓ

ذُظ و خىيًاٍ ئُوَيإ يُال زضوغت بىو بطُٓ ؾااضٍ غاًًَُاٌْ، باؤ ئاُوٍَ ئاُواًْـ ياُ       
ُنُياُوَ، )خاسضٍ   ًضي. تُْاُْت بُ بؤْاٍُ ذىنُسا (6)زَغُآلتُ نىضزيًُزا بٔ ئُوغًَبُضٍ 

و ئاَاازَيٌ و ثؿاتطريٍ خاؤٍ باؤ      ثاؾاٍ زظَيٌ( بطوغهٍُ ثريؤظبايٌ باؤ )ؾاًَذ( ْااضز   
 .  (7)ثًَؿاْسا

                                           
 .206،ٍ 2006، ُٖويًَط، 1ز. ئُؾطاغًاو ُٖوضاٌَ، نىضز يُ ئُضؾًؿٌ ضِووغًا و غؤظًُت زا، ض - (1)

 .306ٚوٛ، َ.ؽ،م اهربت.َ.ًِتؿاؾف- (2)

 (.غُآلذُزئنؤضٍَِ زَنُويَتُ ًَْىإ ؾُقالوَ و ثريَاّ) ٖاويُٓ ُٖواضٍ - (3)

َػتُؾا بُط، َػتُؾا ئاغاؾٌ ثٌَ زَطىتطا، نىضٍِ ذَُُزََني ئاغاٍ نىضٍ عاُوآل ئاغاا َااوَيىوٍ     - (4)
يًَُاْاٍُ ؾاُضِيَهسا    1919نىضٍِ ووغى ضَِمحإ ئاغاٍ نىضٍِ قازض خاُْ غُضؤنٌ عُؾريَتٌ نؤضٍَِ، يُ غاَيٌ 

 .144، ٍ  2006، غًًَُاٌْ ، 1نىشضا. غسيل غاَيح، ئُيبىٌَ ؾًَذ َُمحىزٍ ذُؾًس، ب

ؾُضَاًَْو يُ ذهىَساضٍ نىضزغتإ )ؾًَذ  1919( غاٍَ يُ 82؛ تاضم جاَباظ، ثًَـ )144ٖا.ؽ، ٍ  - (5)
ٍَ( ز        َضضاىوَ، بطايُتٌ"ضؤشْاَاُ"،   َُمحىز( بُ زاْاٌْ َػاتُؾا باُط باُ ضَِئًػاٌ عُؾاريَتٌ ناؤضَِ )ناؤِض

 (.12شَاضَ) ؛ بؤ زَقٌ ئُّ زؤنًؤًََٓتُ بطِواُْ ثاؾهؤٍ 13/2/2001(، ُٖويًَط، 3310ش)

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ، ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ُْمجُزئ. - (6)

(، 4ًَط"طؤظاض"،ش)(، ٖاُوي 1986 – 1880نُضيِ ؾاضَظا، ثًاوٍ بُجاُضطٌ زظَيًاإ خاسضٍ ثاؾاا )     - (7)
 .94، ٍ 1999ثايعٍ 
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يُّ ضىاضضًَىَيُزا زَغتُيُى يُ طاُجناٌْ ؾااض ثُيىَْاسيًإ باُ زَغاُآلتُنٍُ )ؾاًَذ       
ٌ  ظيَس ذُتهٌ عُوآلٍ ذىغًََُٔمحىز( نطز، يُواُْ ) جٌ ضٍِ ذاا و )ئُمحاُزٍ ناى   (1)(باُط

، ٖااُضوَٖا بااُٖؤٍ ئااُو (2)َااُزٍ نااىضٍِ ذاااجٌ َااُمحىز(َػااتُؾاٍ نااىضٍِ ذاااجٌ ذلُ
باضططشيًٍُ، يُ ًَْىإ زظَيًُنإ و ئًساضٍَ بُضيتاًًُْنإ يُ ؾاضٍ ُٖويًَط ئاُو ناات ياُ    

 1919ئاضا زابىو، بُؾًَو يُ زظَيًُنإ بطِياضياْسابىو يُ زواٍ وَضظٍ زضويَُٓنطزٕ يُ غاَيٌ 
 .(3)َ يُ بَُيطُْاَُيُنٌ عىمساًْسا ٖاتىوَئُوذ َُمحىز(َوَ بهُٕ، ثُيىَْسٍ بُ )ؾًَ

زياضَ َُٖىو خَُيهٌ ثؿتًىاًْإ يُ زَغُآلتُنٍُ )ؾًَذ َُمحىز( ُْنطزووَ؛ يُ بااضٍَ  
 ُْياضاٌْ ؾًَذ يُ ُٖويًَط ضِؤشُٖآلتٓاؽ )ًَٓتاؾاؾعًًٌ( زََيٌَ:

ضىْهُ يُوَ زَتطغإ زواٍ "بؤضجىاظَناٌْ ُٖويًَط ُْياضٍ زَغُآلتُنٍُ ؾًَذ بىوٕ،  
و ثاؾاهؤٍ ؾااضٍ غاًًَُاٌْ     غُضنُوتين زَغُآلتُنٍُ ؾًَذ، ُٖويًَط ببًَتُ ؾىيَٓهُوتُ

 .(4)زوانُوتىو"
ًَهٌ باُضيتاٌْ ئاَااشَ باُوَ ناطاوَ، ناُ خىيَٓاسَواض         و  ُٖضوَٖا يُ زووتاىيٌَ ضِاثاؤضت

 نُغايُتًًُ. (5)بهُوٕضؤؾٓبرياٌْ ُٖويًَط ئاَازَ ُْبىوٕ، بُ زواٍ طىْسيَهٌ وَى غًًَُاٌْ 
و تُْاْاُت ياُ ٖاَُيؼ و     زياضَنإ بُتايبُتٌ )َُال ؾُْسٍ( خؤٍ يُ )ؾًَذ( باآلتط زاْااوَ 

   .(6)نُوت و برينطزُْوَؾسا جًاواظ بىوٕ
(ٍ ئُؾػُضٍ C.A.G.Rundleبُثًٌَ زؤنًؤًََٓتًَهٌ بُضيتاٌْ، يُزيساضيَهسا يُطٍَُ )

نؤيُ( و )جًٌَُ ئاغاٍ نؤيُ( زاوايإ  ٍذلَُُزبُضيتاٌْ يُ نؤيُزا، )َُال غًاغًٌ

                                           
 جُالٍ خسض، ذُغُٕ ؾٍُ و ... . - (1)

(، ضاَإ "طؤظااض"  1974 -1882ٍ جاَباظٍ الوى و ذُيطاْبًَص و َكاَعإ)امحسجُالٍ خسض، ذاجٌ  - (2)
 .126، ٍ 2002(، ُٖويًَط، تؿطيين يُنُّ 76ش)

ٍ عىمساٌْ ضَِواُْ نطاوَ. ياُ  ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(اوخؤْاَُيُنٌ جىؾطَنطاو نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْ - (3)
 .174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتاب ..، م  :ضِؤٌَ ي6/8/1335ُبُضواضٍ 

 .  322ايربت.ّ.َتؿاؾؿًًٌ، ّ.ؽ،ص  - (4)

(5) -Report on Iraq Administration April, 1922-March,1923,PP36-37.  
 .170.، م ًعٔط، كطك٘ن ٗ.. ز. كٌايوَضطرياوَ يُ 

 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ َىؾيت.  - (6)
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ُنإ، ًناٌْ بَُٓاَيٍُ باباًْنُغايُتًًُنُ يُنًَهُ يُ  (1)نطزووَ )ذَُسٍ بُطٌ بابإ(
بهطيَتُ ؾُضَاْطَِواٍ نىضزغتإ. ئُوَؾًإ ضِاطُياْسووَ، نُ ثًاوَاقىالٌْ ُٖويًَط َُٖإ 

ُ ًؾُضَاْطَِوايُتً ئُو. يُباضٍَ غٓىوضٍ (2)بؤضىوًْإ ُٖيُ و ثاَيجؿيت يٌَ زَنُٕ
(زا نُضنىوىٍ نؤيُ( زاواٍ نطز، زَغُآلتٌ بُغُض )ُٖويًَط، غًًَُاٌْ، ذلَُُز)َُال

ُٖبًَت، ُٖضوَٖا زَيًٓاف بىو يُوٍَ نُ ضَِواْسظيـ زَخىاظيَت بًَتُ شيَط زَغُآلتٌ ئُو 
ٍ وابىو َُزٍ نؤيُ(، باوَضًِؤًََٓتًَهٌ بُضيتاٌْ، )َُال ذلُ. بُ ثًٌَ زؤن(3)ذىنُساضيُتًُ

و بُ ثًَىيػتًؿٌ زَظاٌْ، نُ  يُ ناتًَهسا زَوَيُتًَهٌ نىضزٍ زامبُظضيَت، ئُوا يُ شيَط 
 .(4)غُضثُضؾيت بُضيتاًْازا بًَت

يُ اليُٕ خؤياُْوَ بُضثطغاٌْ بُضيتاٌْ يُ ؾاضٍ ٖاُويًَط ضاُْس جاضيَاو غاُباضَت باُ      
هطزٌْ ؾاًَدًإ  ًضباُضَناًْ و نؤبىوُْوَيإ غاظنطز، تًايسا بُ ثطغٌ )ؾًَذ َُمحىز( زيساض

تاوتىٍَ زَنطز. ُٖض يُّ ًَْىَْسَزا ُٖوَيًاْساوَ غىوز يُ )غُيس تُٖا( وَضبططٕ، باؤ ئاُوٍَ   
. ئاُوَ تاا ناتًَاو    (5))ؾًَذ َُمحىز( ُْتىاًَْت ثاْتايٌ زَغُآلتُنٍُ بطُيًَُْتاُ ٖاُويًَط  

ٕ ئااُو و َُغااُيُيُ يااُ ًَْااىا ئااُوتااُ ٖااُويًَط، ىوَٖات 1919)غااُيس تااُٖا( يااُ غاااَيٌ 
َؾاسا زَغاُآلتساضاٌْ   ئُوبُضيتاًًُْنإ و ثًاوَاقىآلٌْ ؾاض تااوتىيَهطا. ٖاوناات يُطاٍَُ    

                                           
يُ غًًَُاٌْ  1846ُ، يُ غاَيٌ ًثاؾاٍ باباًْ ذلَُُزذَُسٍ ثاؾا نىضٍِ ذىغًَٔ بُطٌ نىضٍِ  ذلَُُز  -(1)

ضٍ نطزووَ، َاوَياُى زاوانااضٍ طؿايت باىو ياُ      اتُ بُغسا و يُ زيىاٌْ وياليُت نىوَيُ زايو بىوَ، زواتط ض
ثؿهًَُٓضٍ زازٍ يُ وياليُتُناٌْ )َىغٌَ، بُغسا، بُغطَ(، ٖاُضوَٖا ضاُْس ثؤغاتًَهٌ     ىوَتُبَىغٌَ، زواتط 

. 157- 156ًرري بكرطٜ، اعرالَ اهلرطز، م م     يُ ؾاضٍ بُغسا َطز.  1922وَضططتىوَ، يُ غاَيٌ  زيهُّ
يًَط يُ ًَْىإ قازض، ُٖو ذلَُُزجًٌَ ئاَاشَيُ غُضضاوَيُى ْاوَنٍُ بُ ) ذًَُس بُط( بطزووَ. بطِواُْ:َُٖسٍ 

  . بُآلّ ضِاغتًُنٍُ ذَُسٍ بُطٌ باباُْ، ُْى ذًَُس بُط.89...، ٍ 1930-1914غاآلٌْ 
(2) - F.O, 371-5069, From C.A.G.Rundle ,Captain, A.p.o.koi, To the Political 

Officer Arbil, no 5,7March, 1920. 

(3)  -  F.O, 371-5069, From C.A.G.Rundle ,Captain, A.p.o.koi, To the Political 

Officer Arbil, no 6,9March, 1920. 

(4) - F.O, 371-5069 , Confidentail memo, no S.C/155/4, From The Political Officer, 

Arbil, To Civil Commissinner, Baghdad ةDated 17July 1920. 

 .96، ٍ 1ضِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت،ب - (5)
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ًَط زَغاتًإ نطزباىو، باُ بآلونطزْاُوٍَ ثطِوثاطُْاسَ ياُ زشٍ )ؾااًَذ           باُضيتاٌْ ياُ ٖاُوي
 .(1)َُمحىز(

يُنًَو يُ نُغاايُتًًُ زياضَنااٌْ زظَياٌ ) عاُيٌ َاُمحىز ناناُ خاإ( باىو، ناُ          
. نااُ يااُ ضِاغااتًسا  (2)ُنٌ تىوْااسوتؤَيٌ يُطااٍَُ )ؾااًَذ َااُمحىز(زا ٖااُبىو  ثُيىَْسيًاا

 .(3)زَطُضِيَتاُوَ  زوو خاُْوازَيُ بؤ غُضزٌََ )نااى ئُمحاُزٍ ؾاًَذ(    ئُوثُيىَْسيًُناٌْ 
ُٖضبؤيُ زواٍ ئُوٍَ ثُيىَْسٍ ًَْىإ بُضيتاًًُْنإ و )ؾاًَذ َاُمحىز( زووضااضٍ ئااَيؤظٍ     

) عُيٌ  1919َُني بعووتُٓوٍَ )ؾًَذ َُمحىز(زا يُ غاَيٌ ، يُطٍَُ َُٖيطريغاٌْ يُن(4)بىو
. تُْاْاُت  (5)َُمحىز نانُخإ( يُطٍَُ زَغتُيُى يُ غىاضَناٌْ ثُيىَْسٍ بُ ؾًَدُوَ نطز

                                           
ٍ عىمساٌْ ضَِواُْ نطاوَ. ياُ  ) ُعاضٝ اهساخوٚٞ(طَنطاو نُ يُ )وإ(َوَ بؤ وَظاضَتٌ ْاوخؤْاَُيُنٌ جىؾ - (1)

؛ ضَِؾًال ذًُاٌ، ياززاؾات،     174ز.خوٚى عوٛ، طبتاضات ًّ كتراب ..، م   :ضِؤٌَ ي6/8/1335ُبُضواضٍ 
 .96 – 95، ٍ ٍ 1ب

(2) -  ُ ًََااصووٍ زظَيًااإ يااُ  نااُضيِ َػااتُؾا ؾاااضَظا )ئاَااازَنطزٕ و َُٖيػااُْطاْسٌْ(، نىضتُيااُى ياا
ذاُويَعٍ، ؽ.ث،   طآري ؛21، ٍ 1988( ، بُغسا، ئابٌ 67زَغتٓىوغًَهٌ ًََصوويًسا، ناضوإ "طؤظاض"، ش)

ذَُُئاغاٍ ثؿسَضٍ، تؤَاضنطزٕ و ئاَازَنطزٌْ: عباسايطقًب يىغاـ و غاسيل     امحس؛ بريَوضَيًُناٌْ 168ٍ
 .47، ٍ 2001غاَيح، غًًَُاٌْ، 

يٌ َُمحىز نانُخإ و ؾؤضِؾٌ ؾًَذ َُمحىزٍ َُْط، نىضزغتاٌْ ْىٍَ "ضِؤشْاَُ"، يُتًـ بُضظجنٌ، عُ - (3)
 . 28/8/1995( غاَيٌ ضىاضَّ، زووؾُممُ 1072ش)

غُباضَت بُٖؤناضٍ تًَهطىوٌْ ئُّ ثُيىَْسيًاُ، بطِواْاُ: ز.غاُعسٍ عىمساإ، بعاظاٌ ضظطااضخيىاظٍ         - (4)
 .90- 89نىضزٍ...، ٍ 

غىاضٍَ نُ يُطَُيٌ زابىوٕ ثًَهٗاتبىوٕ يُ )عاُظيعٍ وغاى ئاغاا(، ) غاابري     ٔ ئُو زَغتُ زيهُّزياض - (5)
)يُؾاهطٍ   ،)مسايًٌ عُيٌ جَُطَ( و )نىيَداا َُجًاسٍ ؾاْؿاًين(     ،)ٖازٍ ذىغًَٔ ئاغا(  ،ئاغاٍ بطاٍ( 

)عُظيع يىغـ نانُخإ(ٍ خَُيهٌ طىْسٍ َىضتهٍُ طُوضَ،) ضَئىف غاَيح( خَُيهٌ طىْاسٍ  ،( ذلَُُزعُظيع 
، )عُوآل غىظَ( خَُيهٌ طىْسٍ َىضتهُ، )ئًرباًِٖ ئااَيتىٕ(، )نُضمياُ طاؤجٌ َاَُْاس(، ) ذىغأًَ      َىضتهُ

غًإ(،)ذَُُ ضَِؾًس غًاٌْ ططزَغؤضٍ(، )ئؤَُضغًاٌْ غُض بُؾاخٌ(، )ذُغُٕ نىضزَ(، )ذااجٌ عُباسوَيآل   
ُضضااواُْ  ؾُيٌ غُضبُؾاخٌ(. )عاُيٌ عاُبؤٍ(، )ؾاًَدُ غاابآلخٌ(، )ذااجٌ ضَؾاًس(.  ْاوَناامن ياُّ غ        

وَضططتىوَ: ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ غُؾًُخإ، نُ خًَعاٌْ عُيٌ َُمحىز نانُخاُْ، يُ ْاوَضِاغيت غاآلٌْ ذاُؾتا  
ٍ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ ئُو ضاوثًَهُوتٍُٓ يُطَُيسا غاظنطزووَ، زَقٌ ئًَػتُتاضم جاَباض ثاضيَعَض و ئُْساٌَ 
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، ٖاُضوَٖا باُثًٌَ طىتاٍُ    (1)ؾُضٍِ زَضبُْسٍ باظياًْاإ ناطز   بُؾساضيِيُطٍَُ غىاضَناٌْ 
محُز جاَباظ( و )زَضويَاـ ضََاُظإ(يـ   بُْاوَناٌْ )ذاجٌ ئُ زيهُْىوغُضيَو زوونُغٌ 
اُْف وتٍُ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ يُ عًَطام ضَِتسَنُْاُوَ،  ئُو. (2)بُؾساضبىوُْ يُّ ؾُضَِ

ُٖويًَط و بعوتُٓوٍَ )ؾًَذ  زاًْؿتىواٌْنُ ئاَاشَ بُوَ زَنات، ًٖض ٖاوغؤظيُى يُ ًَْىإ 
 .(3)َُمحىز( ُْبىوَ

ضِاثُضِيٓاُ، )عاُيٌ َاُمحىز     ئاُو ًَٗٓاٌْ ُٖضَغا  ُزيٌ ططتين )ؾًَذ َاُمحىز(و زواٍ ب
. ُٖضوَٖا )ذىغًَٔ ذاُتهٌ ظيَاس   (4)نانُخإ( طُضِايُوَ طىْسٍ َىضتهُ يُ زَؾيت ُٖويًَط

يُ اليُٕ ُْٖسيَو يُ زَغات   بُطٌ(ف زَطُضِيَتُوَ ؾاضٍ ُٖويًَط، بُآلّ ) ذىغًَٔ ظيَسبُطٌ(
و ثًَىَْسَناٌْ بُضيتاًًُْنإ ظَاٌْ يٌَ زَزضيَت بُوٍَ ضُنٌ يُ زشٍ ًَٖعَناٌْ باُضيتاًْا  

يااُ بعووتُٓوَنااٍُ )ؾااًَذ َااُمحىز( نااطزووَ، بؤيااُ ؾااُضَاٌْ   بُؾااساضيِٖااَُيططتىوَو 
 ٍ ظاْاًين   زَغتطرينطزٌْ يُ اليُٕ بُضيتاًًُْنإ يُ ؾاضَنُ بؤ زَضزَضًَت، ئُويـ ياُ زوا

ٍَ ضاُْس ٖاوضِيًَاُنٌ ضِوو ياُ زَؾايت قاُضاد و          ٌَ و يُطاُ ًًَ ًَاسَٖ ًَط بُج ئُو ُٖواَيُ ٖاُوي
 .  (5)نُْسيَٓاوَ زَنات و يُوٍَ زَنُوُْ نُوتُٓ زشايُتٌ بُضيتاًًُْنإ

                                                                                                   
ؾاضَظا، ياُيازٍ ناىضز ثاُضوَضيَهٌ ياُبرينطاوزا...، بطاياُتٌ       ضاوثًَهُوتُٓنُ يُالٍ ْاوبطاو ثاضيَعضاوَ؛ نُضيِ

، 22/9/2007؛ضااوثًَهُوتٔ يُطاٍَُ ًُٖاساز يُؾاهطٍ ضيَهاُوتٌ      1998(، ُٖويًَط، 2667"ضِؤشْاَُ" ش) 
ف ؾُضَاْبُضَ بُ ثًٍُ بُضِيَىَبُض يُ وَظاضَتاٌ ضِؤؾآبريٍ ياُ ؾااضٍ     ئًَػتُْاوبطاو  نىضٍِ يُؾهطٍ عُظيعَ، 

. ْااوبطاو ياُ   9/10/2007زاضَتاىو،   امحاس عُظيع يىغـ، ْاغطاو بُذاجٌ  امحسًَهُوتٔ يُطٍَُ ُٖويًَط؛ ضاوث
يُ شياْسا َاوَ، باونٌ ئاَؤظاٍ )عاُيٌ َاُمحىز ناناُخإ(َ؛ ياُتًـ      ئًَػتُيُ زايو بىوَ، تا 1926غاَيٌ 

( 1072ُ"، ش)بُضظجنٌ، عُيٌ َُمحىز نانُخإ و ؾؤضِؾٌ ؾًَذ َُمحىزٍ َُْط، نىضزغاتاٌْ ْاىٍَ "ضِؤشْاَا   
؛ عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، بىوشاُْوٍَ ْاوٍ جىططايف زَؾيت ٖاُويًَط باُ   28/8/1995غاَيٌ ضىاضَّ، زووؾُممُ 

 .73، ٍ 2000( ٖاويين 7َيطُْاٍَُ زواضِؤشَ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)

 . 1998ُٖويًَط،  (،2667نُضيِ ؾاضَظا، يُيازٍ نىضز ثُضوَضيَهٌ يُبرينطاوزا...، بطايُتٌ "ضِؤشْاَُ" ش)  -  (1)

؛ جاُالٍ خاسض، زَضويَاـ    126(، ٍ 76ٍ جاَبااظ....، ضِاَإ"طؤظااض"، ش)  امحاس جُالٍ خسض، ذاجٌ  - (2)
 .249(، ٍ 48ضََُظإ....، ضاَإ"طؤظاض"، ش)

(3)  -   F.O, 371/4193,From Civil Commissioner,Baghdad, 27 Novmber,1919. 

 ٌ عُيٌ َُمحىز نانُخإ.  ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ غُؾًٍُ خًَعاْ -  (4)

 جُالٍ خسض، ذُغُُْ ؾٍُ ... . - (5)
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زا، خاَُيهٌ ٖاُويًَط   1919يُ زواٍ يُْاوبطزٌْ زَغُآلتُنٍُ )ؾًَذ َُمحىز( يُ غاَيٌ 
وؾٌ ًْطُضإ و بًَعاضٍ بىوٕ، ضىْهُ ئُو ًٖىايٍُ نُ بُ ؾاًَدًإ  تى طؿتًٌبُ ؾًَىَيُنٌ 

زياضَناااٌْ ٖااُويًَط  نُغااايُتًًُو  زاًْؿااتىوإ. يُطااٍَُ ئُوَؾااسا (1)ٖااُبىو ثىونايااُوَ
. ُٖض بؤيُ ياُ نااتٌ زووضخػاتُٓوٍَ ؾاًَذ باؤ      (2)ٖاوغؤظيًإ بُضاَبُض ؾًَذ ُٖض َابىو

ٖاُويًَط و بُتايباُتٌ    زاًْؿتىواٌْظؤضالوَ،  ًٖٓسغتإ و بُضظبىوُْوٍَ زَْطٌ ْاضَِظايٌ يُ
ٍ نؤياُ( باُ   ذلَُاُز َاُال   ،َاىؾيت ٖاُويًَط   ذلَُاُز  ،ثًاوَاقىآلٌْ يُواُْ )َُالؾُْسٍ

َُبُغيت ئاظازنطزٌْ)ؾًَذ(، ئًُعايإ نؤنطزَوَ و يازاؾتًَهًإ ثًَؿهُف نطز. ياُ اليإُ   
ُمحىز(ٍ يُ زَغاُآلتساضاٌْ  خؤيُوَ )َُالؾُْسٍ( بؤ ضُْس جاضيَو زاواٍ ئاظانطزٌْ )ؾًَذ َ

. (3)زاوايٍُ زووثات زَنطزَوَ ئُوو نؤبىوُْوَناٌْ يُطَُيًاْسا  بُضيتاٌْ نطز، يُ ظؤض زيساض
)ئُمحُز خىاجُ( يُ يازاؾتُناًْسا ئاَاشَ بُو يازاؾتٍُ ُٖويًَط زَنات نُ بؤ ئااظازنطزٌْ  

 .   (4))ؾًَذ َُمحىز( ئاضاغتٍُ ناضبُزَغتاٌْ بُضيتاٌْ نطا
طُيؿااتُوَ ؾاااضٍ  زا1922(ٍ ئااُيًىيٌ 30َااُمحىز( زواٍ ئاااظازنطزٌْ يااُ ) )ؾااًَذ
ّ ئاُوََإ زَزاتاٌَ، ناُ ياُ      ظاًْاضيٌيُو باضَيُوَ )ئُمحُز خىاجُ( . (5)غًًَُاٌْ  ظؤضيٓاُ

غاُضزاٌْ   ،و ثًاوَاقىآلٕ بُ بؤٍُْ ثريؤظبايٌ طُضِاُْوٍَ ْاوضُناٌْ نىضزغتإ غُضؤى ٖؤظ
ؤ ضِيَهدػتين وازٍَ غاُضزاُْنإ زيااضٍ نطاباىو، ياُّ     ؾًَدًإ نطز، ُٖضبؤيُ خؿتُيُى ب

ضىاضضًَىَيُزا ضِؤشيَو بؤ ئُو ؾاْساُْ زياضٍ نطابىو، نُ ياُ ْاوضاٍُ ٖاُويًَطَوَ ٖااتبىوٕ،     
 ئُوَيـ بُّ ؾًَىَيٍُ خىاضَوَ بىو:

 بؤ غُضؤى عُؾريَتٌ خؤؾٓاو. 9:15بُياٌْ بؤ  9 ناتصيَطيُ 
 بؤ زظَيًُنإ.  9:35بؤ  9:20يُ 

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ ْىضَزئ زَباؽ.  -  (1)

 .94(، ٍ 4نُضيِ ؾاضَظا، ثًاوٍ بُجُضطٌ زظَيًإ...، ُٖويًَط"طؤظاض"،ش) - (2)

 . 19، ٍ 22/12/2007(، ناْىوٕ يُنُّ، 88بُزضخإ "ضِؤشْاَُ"ش) -  (3)

 .72، ٍ 1968، بُغسا، 1بؽ.ث،  -  (4)

 .8/10/1922(، غًًَُاٌْ، 9باْط نىضزغتإ"ضؤشْاَُ"،ش) ؛323، ٍ 5ياززاؾت، ب ضَِؾًل ذًٌُ،  - (5)
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:"يُ َُٖىو الياُنٌ  . )ضَِؾًل ذًٌُ(يـ زََيًَت(1)بؤ طُضزيًُنإ 9:55بؤ  9:40يُ  
نىضزغتاُْوَ ثؤٍ ثؤٍ و زَغتُ زَغتُ ئُٖايٌ و عُؾائري بُ ثًًَإ و بُ غىاضٍ ضاىوُْتُ  

 .   (2)ثًَؿىاظٍ )ؾًَذ َُمحىز("
(ٍ  25بُض يُ طُضِاُْوٍَ ؾاًَذ شَاضَياُى ئُؾػاُضٍ ناىضز باؤ ياضَاُتٌ زاْاٌ ياُ )        

،  (3)ئ ضَِواْسظٍ( باىو ئُوطُيؿتُٓ ؾاضٍ غًًَُاٌْ، يُنًَو يُواُْ ) 1922ىيٌ غاَيٌ ئُيً
(ٍ 10نُ خَُيهٌ ْاوضُيُنٌ غُض بُ ُٖويًَط بىو. زواٍ طُضِاُْوَؾٌ، )ؾًَذ َُمحىز( يُ )

ٌ نىضزغتاٌْ ذهىوَُتزا بُثًٌَ ؾُضَاًَْهٌ ذهىَساضٍ نابًٍُٓ 1922تؿطيين يُنٌَُ 
ئاَاشَ باُوَ زَناات    يًَتؤشيَوُ ذهىوَُتبُ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُّ . غُباضَت (4)ضاطُياْس

زا، 1923زاَُظضاْاسٕ ياُ غااَيٌ     ئُجنىوٌَُْيُ ئُجناَُ غُضَتايًُناٌْ َُٖيبصاضزُْناٌْ 
ِ بؤٍ زَضنُوت، نُ ٖاُويًَط   ذهىوَُت َُٖيبصاضزْاُنإ ْاناات، ياُ بُضئاُوٍَ      بُؾاساضي

ُٖوَيًساوَ ئُو  ذهىوَُتَُمحىز(َوَيُ، بُآلّ غؤظيإ بُ الٍ )ؾًَذ  طؿتًٌبُؾًَىَيُنٌ 
 .  (5)-وَى ثًَؿرت بامساْهطز-ٖاوغؤظيُ بُ ئاقاضيَهٌ زيهُزا ببات 

زا زواٍ غااُضَُٖيسإ و ثُضَغااُْسٌْ باضططشيًااُناٌْ ًَْااىإ ؾااًَذ و 1923يااُ غاااَيٌ 
يُطٍَُ بُضيتاًًُْنإ و بآلبىوُْوٍَ ئُو ُٖواَيُ، )عُيٌ َُمحىز نانُ خإ( جاضيَهٌ زيهُ 

، يُ ؾُضِيَهسا يُ ْاوضٍُ (6)زَغتُيُى يُ غىاضَناٌْ ثُيىَْسٍ بُ ؾًَذ نطزَوَ يُ غًًَُاٌْ
ُوَ بُضيتاًًُْناْا و بُ ؾطِؤنُ يُ اليُٕ  (7)غىوضزاف يُثاٍَ ًَٖعَناٌْ )ؾًَذ َُمحىز( جُْطا

                                           
ٍ ئاُيًىيٌ  29. جًَطٍُ غُضجنُ ئُّ غُضضاوَيُ بُضواضٍ 106، ٍ 1، ب1خىاجُ، ؽ.ث، بُضط امحس -  (1)

يااضَ بُضواضَناُ َُٖيُيُ.ضاىْهُ وَى ياُ غاُضَتاوَ      زياضٍ نطزووَ، بؤ ئُّ ثًَؿىاظٍ و ضاوثًَهُوتُٓ. باُآلّ ز 
 ٍ ئُيًىٍ طُضِايُوَ ؾاضٍ غًًَُاٌْ.30ئاَاشََإ ثًَسا، ؾًَذ يُ 

 .323، ٍ 5ياززاؾت، ب - (2)

 .29/8/1922(، غًًَُاٌْ، 4باْط نىضزغتإ"ضؤشْاَُ" ش) - (3)

 .15/10/1922(، غًًَُاٌْ، 10باْط نىضزغتإ"ضؤشْاَُ" ،ش) - (4)

 واُْ: تُوَضٍَ زووَّ يُ بُؾٌ زووٌََ ئُّ تىيَصيُٓوَيُ.بطِ - (5)

زاضَتىو؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ غاُؾًٍُ خًَعاْاٌ    امحسْاغطاو بُ ذاجٌ  امحسضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ  -  (6)
 عُيٌ َُمحىز نانُخإ. 

 (. 2667نُضيِ ؾاضَظا، يُ يازٍ نىضز ثُضوَضيَهٌ يُ برينطاوزا...، بطايُتٌ "ضؤشْاَُ" ش) - (7)
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َض و بؤضزوَإ نطإ. زواٍ ثىوناُْوٍَ ُٖوَيُنإ ْاوبطاو بؤ َاوَيُى زَضًَتُ ْاوضٍُ ثؿاس 
يُ الٍ )بابُنط ئاغاٍ ثؿسَضٍ( زًًََََٓتُوَ، ضاىْهُ ثُيىَْسيًاُنٌ باًَُٖعٍ يُطَُيًاْاسا     

 . نُ  زَطُضِايُوَ بؤ َاوَناٌْ ثًَؿىو. (1)ُٖبىو
)عُيٌ َُمحىز نانُخإ( زواٍ ئُوٍَ يُطٍَُ زَغتُيُى يُ غىاضَناٌْ زَطُضِيَُٓوَ 

، (3)نؤيُ ثؤيًػٌ يٌَ ئاطُزاضنطيَتُوَ ْاوضٍُ )طؤثتُثُ(ٍ زَؾيت ، يُوٍَ يُ(2)زَؾيت نؤيُ
ُٖضبؤيُ يُ بٓاضٍ زيَسَوإ يُ ْعيو ؾاخُثًػهُ يُطٍَُ ًَٖعَناٌْ ثؤيًؼ ثًَهسازإ ضِوويساو 

غُضضاوَيُى ئاَاشَيساوَ، نُ يُو  يُّ باضَيُوَ. (4)بُ ٖؤيُوَ ضُْس ثؤيًػًَو نىشضإ
نُخإ( بُ ْاوٍ )ذىغًَٔ غًإ( ثؤيًؼ نىشضاوٕ و ياوَضيَهٌ )عُيٌ َُمحىز نا 6ثًَهسازاُْ 

ُْوَيُ وضووبُضِووبى ئُو، بؤ (5)بُ ْاوٍ )ضَئىف غاَيح( بطيٓساضبىو زيهُفنىشضاو يُنًَهٌ 
. غُضضاوَيُنٌ زيهُ باؽ يُوَ زَنات، (6)ًَٖعيَهٌ ثؤيًؼ يُ ؾاضٍ ُٖويًَطَوَ ضَِواُْنطا بىو

َنإ ضِوويساوَ، يُو نُ )ذىغًَٔ غًإ( يُ ؾُضِيَهٌ زيهُ نىشضاوَ، نُ يُ طىْسٍ َري
. بُآلّ (7)بُ ْاوٍ )َُمحىز ؾانط( نىشضا ذهىوَُتؾُضَِؾسا ؾُضَاْسٍَ َُؾطَظَنٍُ 

 . (8))عُيٌ َُمحىز نانُخإ( و ئُو غىاضاٍُْ يُطَُيٌ زابىوٕ خؤيإ زَضباظ نطز
، (9)ثًَؿٗاتُ ظياتط اليٌُْ بُضيتاٌْ و ناضبُزَغاتاٌْ خاؤجًًٌَ ياٌَ تاىضَِ ناطزووَ      ئُو
جاضٍِ ئُوَيسا بُ َطزووياٌ يااخىز ظيٓاسووٍ زَبًَات )عاُيٌ       عًَطامٌ ذهىوَُتت تُْاُْ

                                           
؛  34، ٍ 1992بُغسا،  - زاض اسبطٙٞ هوطباعٞ، 1عبسايًُ ضغىٍ ثؿسَضٍ، يازاؾتُنامن، بُؾٌ يُنُّ، ض - (1)

؛ ضااوثًَهُوتٔ يُطاٍَُ غاُؾًٍُ خًَعاْاٌ عاُيٌ َاُمحىز       47ذَُُئاغاٍ ثؿاسَضٍ، ٍ   امحسبريَوَضيًُناٌْ 
 زاضَتىو. امحسنانُخإ؛ ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ 

 تٔ يُطٍَُ ًُٖساز يُؾهطٍ. ضاوثًَهُو - (2)

 زاضَتىو. امحسضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ذاجٌ  - (3)

 ؛ ضاوثًَهُتٔ يُطٍَُ غُؾًُخإ. 168، ٍ 2ذُويَعٍ،ؽ.ث، ب طآري - (4)

 زاضَتىو. امحسضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ  - (5)

 .168، ٍ 2ذُويَعٍ،ؽ.ث، ب طآري - (6)

 (.1072نىضزغتاٌْ ْىٍَ "ضؤشْاَُ(، ش ) يُتًـ بُضظجنٌ، عُيٌ َُمحىز نانُخإ ... ، - (7)

 . 168، ٍ 2ذُويَعٍ،ؽ.ث، ب طآري - (8)

 زاضَتىو.  امحسضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ  - (9)
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يُ ضِيَطااٍ طاُوضَ    1924. بُآلّ زواتط يُ غاَيٌ (1)َُمحىز نانُخإ( بهُويَتُ بُضزَغتًإ
ثًاواٌْ ُٖويًَط و زظَيًُنإ بُتايباُتٌ )خىضؾاًس ئاغاا( و )ذىغاًَين َاُال( و )خاسضٍ       

يًَبىوضزٌْ بؤ زَضنطز و طُضِايُوَ طىْاسٍ   عًَطامٌ ذهىوَُتا، ثاؾا(، نُ ُٖوَيًَهٌ ظؤياْس
ياُناتٌ ٖااتين    1924. غُضضاوَيُنٌ زيهُ ئاَاشَ بُوَ زَناات، ياُ غااَيٌ    (2)َىضتهُ

)َُيًو ؾُيػٍَُ(  بؤ ؾاضٍ ُٖويًَط، )َُالؾُْسٍ( زاواٍ يُ َُيًو نطز يًَبىضزٕ بؤ )عُيٌ 
، (3)يٍُ قبىَيهطزو يًَباىضزٌْ باؤ زَضناطز   َُمحىز نانُخإ( زَضبهات، َُيًهًـ ئُو زاوا

جًٌَ ئاَاشَيُ، ئُو ثُيىَْسيًٍُ نُ )عُيٌ َُمحىز نانُخإ( و ثًاوَناٌْ يُطاٍَُ )ؾاًَذ   
 .(4)َُمحىز( ُٖياْبىو يُ ئُزَبٌ ؾؤيهؤضٍ زَؾيت ُٖويًَط ضَْطٌ زاوَتُوَ

ًاسا  )عُيٌ َُمحىز( يًَُاٍُْ ئُو طؿتىطؤياٍُْ نُ بُ َُبُغاتين ٖاتٓاُوٍَ يُطُيَ   
تُوَ ئُو يًبىضزُْ بُ تًُْا ئُو بططيَتاُوَ، باَُيهى زاوايهاطزووَ    ووَ ئُجناَسضاوَ، ضَِتًهطز

                                           
 ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ َىؾيت. - (1)

( ؛ ضاوثًَهُوتٔ 2667نُضيِ ؾاضَظا، يُ يازٍ نىضزثُضوَضيَهٌ يُ برينطاوزا...، بطايُتٌ "ضؤشْاَُ" ش) - (2)
 ٍَُ غُؾًٍُ خًَعاٌْ عُيٌ َُمحىز نانُخإ.يُط

، 22/12/2007(، ناْىوٌْ يُنُّ، 88بُزضخإ "ضؤشْاَُ"، ضاوثًَهُوتٔ يُطٍَُ ئًرػإ َىؾيت ، ش) - (3)
 ٍ19 . 

 يُّ باضَيُوَ يُ بُييت ؾؤيهًؤضزا ٖاتىوَ: - (4)
 ططزٍ طط َُالٍ بُيُٓ ُٖجنريَ
 عُيٌ طاظ زَنا ٌَٖ بطا غابريَ

 ؿني بهُئ تُطبريَوَضَ زاًْ    
 يُ تايعٌ َٔ و تؤؾًَذ َُمحىز طريا    
 زَغت يُ نُيُثطُ ثٌَ يُ ظجنريَ    
 ططزٍ طط َُالٍ بُؾُْطُبًًُ    
 عُيٌ طاظ زَناٌَٖ بطاّ ٖازيًُ   
 تؿُْطٌ ططو ضاث يُ زوضِ زَغتًُ   
 يُ بؤّ بهىشَ ئُو ئُؾُْسيُ    

 .72ٍ عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، بىوشاُْوٍَ ْاوٍ ...، 
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بعووتُٓوَنٍُ )ؾًَذ َُمحىز(يإ نطزووَ،  بُؾساضيِغُضجُّ ئُو ثًاواٍُْ يُطَُيًسابىوُْ و 
 .  (1)يًَبىضزٕ بًاْططيَتُوَ

ٌ  12)ؾًَذ َُمحىز( يُو ناتٍُ يُ ) باُ َُبُغايت    1923 (ٍ ناْىوٌْ يُناٌَُ غااَي
بُزَغتًَٗٓاٌْ ياضَُتٌ، ْىيَُٓضٍ خؤٍ ضَِواٍُْ نؤْػًَداٍُْ ضوغًا يُ تُوضيَع نطز، ئُوٍَ 
بُ ضِووغُنإ ضِاطُياْس نُ بُ َُبُغيت زشايُتًهطزٌْ بُضيتاًًُْنإ باْطُواظيَهٌ بؤ ٖؤظَ 

   ُ و نؿاطٍ  ى وناُضنى  ،عُضَبُناٌْ زاًْؿتىوٍ ًَعوثؤتاًَا زَضناطزووَ و ٖاُويًَط و نؤيا
( ٖااُظاض ضااُنساضٍ 10بااَُيًًَٓإ زاوَ، ئُطااُض بًَتااىو ؾااًَذ زشٍ ئًٓطًًااع ضِاثااُضِيَت تااا )

ٌ ضِاطُياْاس، ياُ   ذهىوَاُت . تُْاُْت )ؾاًَذ َاُمحىز( زواٍ ئاُوٍَ غاًًََُني     (2)زَزٌََْ
ُناُ،  ذهىوَُت، بُ َُبُغيت زاْاٌْ ُْخؿاٍُ نااض باؤ    1923(ٍ ناْىوٌْ زووٌََ 15)

وَ، نُ ضىاضيإ يُواْاُ ياُ غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ     ىوَ ٍ نىضزٍ نؤب( غُضؤى ٖؤظ43يُطٍَُ )
   .(3)ُٖويًَطو نؤيُ بىوٕ

ُٖض غُباضَت بُ َُٖيىيَػيت ُٖويًَط يُ ضِاثُضِيُٓناٌْ )ؾاًَذ َاُمحىز(، زَباٌَ ئاَااشَ     
ُ زياضَنااٌْ ٖاُويًَط ضِؤَيًاإ ٖاُبىو ياُ      ًبُوَ بهُئ، ناُ ياُ ُْٖاسٍَ بااضزا نُغاايُتً     

. عًَاطام نإ يُ ًَْاىإ ؾاًَذ َاُمحىز و زَغاُآلتساضاٌْ باُضيتاٌْ و      ضاضَغُضنطزٌْ نًَؿُ
. (4)يَُُؾسا غىوزيإ يُو ثُيىَْسيًُ زؤغتاُْ وَضططتاىوَ، ناُ يُطاٍَُ ؾاًَدسا ٖاُياْبىو     

 1926)نىضِْىايًؼ( يُ غاَيٌ  عًَطامَف ناتًَو ٖات، نُ ضِاويَصناضٍ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ ئُو
ز، تًايسا زاواٍ يًَهطز ضِؤَيٌ ًَاُْ طريٍ  ببًًَٓت باؤ  ْاَُيُنٌ ئاضاغتٍُ )َُالؾُْسٍ( نط

ضاضَغُضنطزٌْ ثطغٌ )ؾًَذ َُمحىز(، ٖاُض بؤياُ ئاُويـ زاواٍ ثًَؿااْساٌْ ًْااظ ثاانٌ       
َُغُيُيُ، نُ يُغُض بٓاَُاٍ ثاضيَعطااضٍ    ئُونطز، بؤ ضاضَغُضنطزٌْ  عًَطامٌ ذهىوَُت

                                           
 ضاوثًَهُتٔ يُطٍَُ غُؾًٍُ خًَعاٌْ عُيٌ َُمحىز نانُ خإ.  - (1)

 .296ز. ئُؾطاغًاو ُٖوضاٌَ، ؽ.ث، ٍ  - (2)

 .171، م 1ز.كٌاي ًعٔط، كطك٘ن ٗت٘ابعٔا...، ز- (3)

.يُاليإُ )ئااظاز(ٍ ناىضٍِ ثااضيَعضاوَ.     18ععاهسّٙ ًالفِسٜ، ًرصكطات / برسْٗ عِ٘اْ)طبطر٘ط( ، م    - (4)
يُ ؾاضٍ ُٖويًَط يُ زايو باىوَ، بطِواْاَاٍُ َاغاتُض ياُ باىاضٍ       1917ضٍِ َُالؾُْسيًُ يُ غاَيٌ ععَزئ نى

ْىيَُٓضٍ ُٖويًَط بىو يُ ئُجنىٌَُْ ْىيَٓاُضاٌْ   16تا  11ئابىوضٍ يُ ظاْهؤٍ يُْسَٕ وَضططتىوَ، يُ خىيُناٌْ 
 يُ ؾاضٍ ُٖويًَط َطزووَ. 1999عًَطام، يُ غاَيٌ 
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َُبُغاتُف )َُالؾُْاسٍ(    ئاُو بؤ َاؾُناٌْ نىضز و ثاضاغتين طًإ و ؾُضَيف ؾًَذ بًَت. 
زَغتًهطز بُ ثُيىَْسٍ و ْاَُ طؤضِيٓاُوَ يُطاٍَُ )ؾاًَذ َاُمحىز( زا. زواٍ طُيؿانت باُ       
ضِيَههُوتٔ، زاواٍ يُ وَظاضَتٌ ْاوخؤٍ عًَطام نطز )ئُمحاُز عىمساإ(ٍ ئااَؤظٍ بهطيَتاُ     

. (1)جٌَ بهاات َىتُغُضِيؿٌ غًًَُاٌْ، بؤ ئُوٍَ بتىاًَْت ناضَنإ بُ ؾًَىَيُنٌ باف جًَبُ
ئُوناتًـ )ئُمحُز عىمسإ( يُ ًَْى ئاثؤضِايُنٌ ظؤضٍ خَُيهٌ ُٖويًَط بُضَوَ غًًَُاٌْ بُضٍَِ 

 . (2)نطا
يُطٍَُ طُيؿتين )ئُمحاُز عىمساإ( و زَغات باُناضبىوٌْ وَى َىتُغاُضِيؿٌ يًاىاٍ       

باُ  غًًَُاٌْ، ُٖوَيُناٌْ بُ َُبُغيت ًَٖىنطزْاُوٍَ ضَِوؾاُنُ خػاتُطُضِ و ثُيىَْاسٍ      
، يُبااُض ئااُوٍَ باغااٌ ئااُو ُٖوآلْااُ زَنُويَتااُ زَضَوٍَ ضىاضضااًَىٍَ  (3)ؾااًَدُوَ نااطز

 باغُنَُإ، بؤيُ بُ ثًَىيػيت ْاظاْني يًَطَزا باغٌ بهُئ.

 

 

                                           
 طة،البات صبٔ٘هٞ ًّ سٚاٝ اهِا٢ب االٗي هط٢ٚؼ صبوؼ اهِر٘اب يف اهعٔرس املولرٛ،    فطٓاز عُ٘ٛ، قفش - (1)

 .38، م 1999(مت٘ظ 38اهعطبٛ"صبوٞ"، ع )

عىمسااإ و ضااؤًًُْتٌ ثًَؿااىاظٍ نااطزٕ و     امحااسٌ ظياااتط غااُباضَت بااُ ضااىوٌْ    يبااؤ ظاًْاااض  - (2)
 . 19(، ٍ 88ٍَ ئًػرإ َىؾيت ، ش)بُؾًَدُوَ بطِواُْ: بُزضخإ "َاْطٓاَُ"، ضاوثًَهُوتٔ يُطُثُيىَْسيهطزْ

 .  184 -164ؾًَذ يُتًؿٌ ذُؾًس، ؽ.ث، ٍ  - (3)
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 ضَييةم تةوةزي

 ضةزدانةكةي مسكؤي غكاك و كازيطةزييةكاني ئؤشدةوري
 

ٍ نىضٍِ عُيٌ ئاغايُ غاُض  ئاغا ذلَُُزمسايٌ ئاغا، نُ ْاغطاوَ بُ )مسهؤٍ ؾهاى( نىضٍِ 
ياُ زاياو    1895بُ تريٍَ )عُبسؤيٌ( يُ، نُ يُنًَهُ يُ تريَناٌْ ٖؤظٍ ؾاهاى، ياُ غااَيٌ    

ُتٌ ياُ غاُضوبُْسٍ جاُْطٌ    ًا ، بُ ٖؤٍ ثًَطٍُ بُ ًَٖاعٍ ياُ ْااو ٖؤظَناٍُ، تىاًْىي    (1)بىوَ
ُ  نييُنَُ زشٍ زَغاُآلتٌ   جًٗاٌْ يُ ضِؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ ضِابُضايُتٌ ضِاثُضِيًَٓهٌ ضُنساضٍ يا

)مسهؤ( ظؤض غُضنُوتين يُى يُ زوا يًُنٌ بُ زَغت ًَٖٓا، بُ  1922ئًَطاًْسا بهات. تا غاَيٌ 
. بُآلّ (2)يُ ضِؤشُٖآلتٌ نىضزغتإ خباتُ شيَط قَُيَُطَِوٍ خؤيُوَ ؾطَوإجؤضيَو تىاٌْ ثاْتايًُنٌ 

تىوْااسٍ بااؤ غااُض و ًَٖطؾااٌ  (3)َ ظؤضٍ ُْخاياْااس، يُؾااهطٍ ئًَااطإ خااؤٍ ضِيَهدػااتُوَئااُو
ئُو ْاوضااٍُْ نُوتبىوْاُ شيَاط زَغايت )مسهاؤ(       ظؤضيًَُّٖٓعَناٌْ)مسهؤ( زَغتجًَهطز، تىاٌْ 

 .(4)َ )مسهؤ( ْاضاضبىو بُضَو بانىوضٍ نىضزغتإ باضَطٍُ تًَهبًَٓتئُوزاطريبهاتُوَ، يُ بُض 
   ٌ نؤَاُنٌ   ُٖضضُْسَ يُغُضَتاٍ ضِاثُضِيُٓنُ يُ ضِؤشُٖآلتٌ نىضزغاتاْسا، تىضنًااٍ ناَُاي

ثًَؿهُف بُ )مسهؤ( نطز، بُآلّ بُ ٖاتين ْاوبطاو بؤ ْاوضُناٌْ بانىوضٍ نىضزغتإ وَضطُضِاًَْو 
                                           

زَغاتاٌْ   - (1) ُبىو،  ُٖض بؤيُ ناض ُب ُتُوٌَي ضؤشُٖآلٌت نىضزغتإ ٖ ض ضاوٍ ُي بعاظٌ ضِظطاضخيىاظٍ ْ ْاوبطاو ضِؤَيًَهٌ ُب
َهسا ُي غاَيٌ  الًْ َطاٌْ ُي ًث اوُي ؾاضٍ ؾٓؤ نى 1930ًئ ٌُت و ضِؤَيٌ ُي بعاظاٌ  ؾتًإ، بؤ ظاًْ ُباضَت ُب نُغاي ضٍ ظياتط غ
ٍ زا بطِواُْ ٍ نىضز : ٙاغني خاهس غطزؾ ، ك٘ضزغتاْ اهؿطقٚٞ/ زضاغٞ يف اسبطكٞ اهتشطضٙٞ اهقً٘ٚٞ فٌٚا بني اسبطبني، ضِظطاضخيىاظ

ى،  ٞ االزاب/داًعٞ قالح اهسّٙ، اضٚب ٌ   ؛ 53، م1995ضغاٞه ًادػتري، كٚو ، بعاظا ضِظطااضٍ   غُعسٍ عىمسإ ٖاُضوٌت
ؿتًُاٌْ ُي نىضزغتاٌْ ضؤشُٖآلت زا ) َط، 1(، ض1939  - 1880خىاظٍ ًْ اضٍ نىضز، ُٖوًي و 62، ٍ 2007، نؤضٍِ ظاًْ

 زواتط. 

ٌُت   - (2) ُتُوايا ُوٍَ ْ ػُاعًٌ ئاغاٍ ؾهاى( و بعووٓت ُ: ذلُس ضغىٍ ٖاواض، مسهؤ)ًئ ّ باضَيُوَ بطِوْا اضٍ ظياتط ُي بؤ ظاًْ
، 2نىضز، ض َُاٌْ  و زواتط . 421ٍ  ،2005، غًً

ٌ، ؽ.ث، ٍ  - (3)  . 154ز. ئُؾطاغًاو ُٖوضَا

 – 239، م م 1991، برريٗت،  1:عبرسٜ سرادٛ، ط  ، ت1923- 1917ّ.ؽ. الظاضيـ، املػااُي ايهطزياُ    - (4)
240 . 
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. ئُوَ تا تىضنُنإ يُ غاؾًطرييسا ًَٖطؾًإ بطزَ غاُض باضَطاٍُ   (1)يُّ َُٖيىيَػتُيإ ٖاتُ ئاضاوَ
       ٕ و )خُغاطؤ(ٍ   )مسهؤ(، بُ ٖؤيُوَ ضاُْس ضاُنساضيَهٌ يُطاٍَُ ياُنٌَ ياُ خًَعاْاُناٌْ ناىشضا

نىضِيؿٌ بُ باضَتُ طريا، ُٖضوَٖا زَغتًـ بُغُض غاَاُْناًْسا طاريا. باُآلّ )مسهاؤ( يُطاٍَُ     
ُْٖسيَو يُ ضُنساضَناٌْ تىاًْإ بُضَو ضَِواْسظ خؤيإ زَضباظ بهُٕ. بَُُف تىضنُنإ ئاَااجنٌ  

ياُْاو باُضٕ    خؤيإ يُو ًَٖطؾُزا ُْثًَها ،ضىْهُ َُبُغتًإ ئُوَ بىو خىزٍ )مسهاؤ(  غُضَنًٌ
(2)  .  

و ئانٓحٌ بىوٌْ يُ طىْسٍ بُذطنٍُ ْااو   ٖاتين)مسهؤ( بُ ياوَضٍ )غُيس تُٖا( بؤ ْاوضُنُ
ٍُٓ ًَْىاًْإ زَطُضِيَتاُوَ، باُ تايباُتٌ ناتًَاو ياُ غااَيٌ       ًطُضزيًإ، بؤ ئُو ثُيىَْسيًُ ثًَؿً

ناطزَ الٍ )غاُيس    و ضِووٍ زا )نانٌ ئاغاٍ طُضزٍ( بُْسخياٍُْ قُآلتٌ ُٖويًَطٍ ؾاهاْس 1907
تُٖاٍ( خُظووضٍ )مسهؤ(، نُ ئُويـ ثًَؿىاظٍ طُضٌَ يًَهطز، تُْاُْت ضِؤَياٌ ًَْىَْسيؿاٌ ياُ    
ئاغايٌ بىوُْوٍَ ثُيىَْسٍ )نانٌ ئاغااٍ طاُضزٍ( و ناضبُزَغاتاٌْ عىمسااٌْ ياُ ٖاُويًَطزا       

 .  (3)بًين
ْاسيًإ يُطاٍَُ   ُٖضوَٖا )مسهؤ( و )ئُمحُز عىمسإ(ٍ َىتُغاُضِيؿٌ ٖاُويًَط ثًَؿارت ثُيىَ   

ًإ يُطٍَُ يُنرتزا ئاَيىطؤضِ نطزووَ. يُ يُنًَو يُ ْاَُنإ )مسهاؤ(  ًيُنرت ُٖبىو، ضُْس ْاَُيُن
ٌ بُضيتاْني، بؤيُ ئاُو  ذهىوَُت"ئًَىَ جًَطٍُ ضِيَع و ضَِظاَُْسٍ بُ )ئُمحُز عىمسإ( زََيًَت: 

، ئًٓحا زاواٍ يٌَ زَنات وَ"ثٌَ غجًَطزضا [َُبُغيت ثؤغيت بُضِيَىَبطزٌْ ُٖويًَطَ]ؾطَاُْتإ 
 .   (4)ُٖوَيبسات، ثُيىَْسٍ زؤغتايًُتٌ يُ ًَْىإ ئُو )واتُ مسهؤ( و بُضيتاًْا زامبُظضيَت

بُضيتاًًُْنإ ُٖوَيًاْسا ًَٖطؾٌ نَُايٌ بؤ غُض )مسهؤ( و ئُو ضِم و نًٓاٍُ بكؤظْاُوَ ناُ    
باؤ )بُذطناُ( بُضثطغااٌْ     ، ُٖضبؤيُ زواٍ طُيؿتين )مسهاؤ( (5)بُضاَبُض بُ تىضنُنإ ُٖيبىو

بُضيتاٌْ بطِياضياْسا غُضزاٌْ بهُٕ و زيساضو وتىويَصٍ يُطَُيسا ئاُجناّ باسَٕ. باؤ ئاُو َُبُغاتُ       

                                           
ؿتًُاٌْ ...،ٍ ٍ  -( 1) ُ: غُعسٍ عىمسإ، بعاظٌ ضِظطاضخيىاظٍ ًْ  .83 -82ُي باضٍَ ٖؤناضَناٌْ ئُّ وَضطُضِاُْ بطِوْا

 .557ذلُس ضَِغىٍ ٖاواض، مسهؤ... ٍ  -( 2)

، غُّ ضَِوئَ، ٍ  -( 3) اوٌَي ...، ٍ 295َُالذلُس عًٌ عًً ُبسوَيآل، زظٌَي  .126؛ ٖؤؾًاض ع

 .536ضَغىٍ ٖاواض، مسهؤ...، ٍ  ذلَُُز -( 4)

(5)-  ٍ ، ... ؿتًُاٌْ  .84غُعسٍ عىمسإ، بعاظٌ ضِظطاضخيىظٍا ًْ
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ناُ ياُو َاوَياُزا ياُ طىْاسٍ        ،(1))الئ( و )ئًسَؤْسؽ( ضاغجًَطزضإ غُضزاٌْ )مسهؤ( بهإُ 
ُ    (2))زيَطٍ(ٍ ْاوضٍُ طُضزيإ بىو و ٖاتٓاٍُ )مسهؤ(ياإ   . ٖاوناات ضِؤشْاَاُناٌْ بُغاساف ئا

 .(3)بُبايُخُوَ باؽ زَنطز
زا، ُٖض ياُى ياُ )ئًسَؤْاسؽ(، )نااثنت اليأ(،      1922يُ ضِؤشٍ ؾُؾٌ ئؤنتؤبُضٍ غاَيٌ 

و طىْاسٍ )زيَاطٍَ( باُضٍَِ     )ئُمحُز عىمسإ( و )ضاضيؼ يًتًَسيٌ( بُ غاىاضٍ ئؤتؤَبًًًََاو باُضَ   
غٌَ يُخعّ و نُغاىناضَ ْعيهاُناٌْ و   ، جطُ يُ )مسهؤ(، )ئُمحُز ئاغا(ٍ بطاٍ و زوو (4)نُوتٔ

. بُ َُبُغيت زَغتُبُضنطزٌْ ًَُٖين و تُْاٌٖ يُ بُضاَباُض  (5)غىاضَناٌْ يُوٍَ ئانٓحٌ بىوٕ
ُٖض ضُؾُٓ ثًَؿٗاتًَو، )الئ( زوو َُؾطَظٍَ ثؤيًػٌ ضُنساضٍ يُطاٍَُ خؤياْاسا باطز و طاطزو     

ٍ    تُثؤَيهُناٌْ ؾىييَن زيساضَنُ بُ تُواوٍ يُ اليإُ بُضيتاْ  . (6)ًًُناْاُوَ خطاْاُ شيَاط ضااوزيَط
ِ زياضَ يُ اليُٕ خؤياُوَ )مسهاؤ(ف باُ ئاطايًاُوَ      ثًَؿاٗاتُ   ئاُو يُطاٍَُ   غاتىغاُوزايًهطزْ

 .(7)زَنطز
َزا ضُْس ؾطِؤنُيُى يُ َىغاًَُوَ طُيؿاتُٓ ٖاُويًَط، تاا باُ َُبُغايت       ئُوٖاونات يُطٍَُ 

ًُْٓاُ  يُ َىغٌَ و يُويَؿُوَ بًاْطاُ  وتىويَصٍ ظياتط )ئًسَؤْسؽ( و )مسهؤ( و )غُيس تُٖا( ببُْ
بُغسا. بُآلّ )الئ( ْايؿاضيَتُوَ، نُ ئُو و )ضاضِيؼ( زَياْعاٌْ، ُٖض زوو ؾطِؤنُخاٍُْ َىغٌَ و 

ُتٌ زَنطإ، نُ ظؤض تىيَٓىوٍ خاىييَن )مسهاؤ(   ًُٖويًَط يُ اليُٕ يًعًُ ئاغىضيًُناُْوَ ثاغُواًْ
 .   (1)غُضؤنًإ بًهىشٍٕ (8)بىوٕ، بؤ ئُوٍَ يُ تؤَيٍُ )َاض ؾَُعىٕ(

                                           
سَؤْسؽ، ؽ.ث، -( 1)  .112؛ ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ 372ٍ غًػًٌ ًئ

 .111ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -(2)

ْ اهجاُٛ  19(، ازبٌعٞ 813اهعطاق "دطٙسٝ"، ع) -( 3)  .1923كاُ٘

، 112ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -( 4) َُاٌْ َطإ، غًً ٌ ًئ ٌ نىضزَناْ ٍ غًاغ ٕ َػتُؾا ئَُني، نىضزو عُجُّ/ ًََصوو وؾريوا ؛ ُْ
2005 ٍ ،459 . 

 .574ٍ ٖاواض، مسهؤ... ، ٍ ذلُس ضِغى -(  5)

 .111ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -( 6)

ُ ذػني، نىضزو ئاؾىوضٍ، ض -(  7) ، 1نطيَهاض عبساًي َُاٌْ  .167، ٍ 1998، غًً

ًاَني َاض ؾَُعىٕ  غُضؤنٌ ئاؾىضي -( 8) ُي اليُٕ مسهاؤ ناىشضا، ناُ ئاُوَف      1918ٍ ئاظاضٍ 17ُنإ بىو، ُي ًٓب
الٍ ت ُباضَت ُب ٖؤناضٍ نىيَصَضإ زؤَؿتىَطٍِ ظؤضٍ ُي ُ: وضوغت نطزووَ، غ ٙاغني خاهس غطزؾ ، قفشات ؾتُٓنُ بطِوْا
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بُضيتاًًُْنإ زَياُْويػت )مسهؤ( بهُُْ زاؾاٌ زاَاٍُ غًاغاُتُناًْإ ياُ ْاوضاُنُزا،      
ُٖضبؤيُ )مسهؤ(يإ باْطًَٗؿيت ُٖويًَط نطز، ُْٖسٍَ يُ ًََصووْىوغإ باؽ يُوَ زَنُٕ، )مسهؤ( 

، بَُيهى ضىوَ طىْاسٍ  بًَت ُْضىوَ ُٖويًَط بُضيتاًًُْنإُْٖطاوَ ثًالًَْهٌ  ئُويُ تطغٌ ئُوٍَ 
 .  (2)بُذطنُ بؤ الٍ غُضؤنٌ ٖؤظٍ طُضزٍ

باغٌ زَنطيَات، ئاُوَتا    زيهُثًَؿٗاتُ يُ بَُيطُْاَُ بُضيتاًًُْنإ بُ ؾًَىَيُنٌ  ئُوبُآلّ 
( خؤياإ ضِيَطاُيإ باُ    بُضيتاًًْاُنإ )ئًسَؤْسؽ( زووثاتٌ ئُوَ زَناتُوَ، نُ ئُواْاُ ) واتاُ   

. ٖاُضوَٖا ْىيَٓاُضٍ بااآلٍ    (3)َف )مسهاؤ(ٍ تاىضَِ ناطزووَ   ئاُو و )مسهؤ( ُْزاوَ بًَتُ ُٖويًَط 
بُضيتاٌْ يُ بُغسا )ثًَطغاٌ ناؤنؼ( ْاَُياُنٌ ئاضاغاتٍُ )ضُضضاٌ(ٍ وَظياطٍ زاطريطاناإ        

ٌ زؤغتاُّْ يُ )مسهؤ( وَ ثًَطُيؿت نُ يُ طىْسيَهُوَ نطزووَ، يُ بُؾًَهًسا ٖاتىوَ:  "ْاَُيُن
يُ ْاَُنُزا زاوا زَنات ضِيَطٍُ ثٌَ بسضيَت بًَتُ ؾااضٍ  ْاضزوييَت يُ شووضووٍ ؾاضٍ ُٖويًَط و 

 .  (4)ُٖويًَط"
، نُ ظياتط بُ ظَااٌْ  (5)يُ طؿتىطؤناْسا نُ يُ َاَيٌ )جًٌَُ ئاغاٍ طُضزٍ( بُضِيَىَ زَضىوٕ

، )مسهؤ( زاواٍ يُ بُضيتاًًُْنإ نطز، ياضَاُتٌ و نؤَاُنٌ بهإُ باُ     (6)ؾاضغٌ ئُجناَسَزضإ

                                                                                                   
ٚاًني ًراضمشعْ٘ ًرّ    ًّ تاضٙذ اؾ٘ضٛٙ ك٘ضزغتاْ اباْ اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل/ ذبقٚق تاضخيٛ عّ اغتٚاي اهععٍٚ االؾ٘ضٜ ِب

ك٘م اهتاضخيٚٞ، زٓ٘ن  ...، ٍ ٍ غُعسٍ عىمسإ، بعاظٌ ضظطاضخيىظا ؛29، م 1999خالي اِه ؿتًُاٌْ  ؛. 69 – 66ٍ ًْ

 .111ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ -( 1)

وؾريوإ َػتُؾا، نىضزو عُجُّ...، ٍ  -( 2) ُْ459  ٍ ٍ ،... ؿتًُاٌْ  – 84؛ غُعسٍ عىمسإ، بعاظٌ ضِظطاضخيىاظٍ ًْ
َتُوَ، ُٖضو امحس. غُضضاوَى ئاَاشَيساوَ، نُ مسهؤ ُي اليُٕ 85 الُْ ئاطُزاض نطاو و ًث وَ ُي َٖا ُب جؤضيَهٌ زيهُ عىمساُْ

ُ،ؽ.ث، ٍ ٍ  ُ: نطيَهاض عبساًي َ بسات. بطِوْا زَغتُو ٌ ُب ٍ ًََصووي َُيطُ ٍ ب ٌَ ئُوَ ّ ب آل ٕ زَنات، ُب ُ ضِووزاوَنا  -167باؽ ي
168 . 

سَؤْسؽ، ؽ.ث،ٍ  -(  3)  . 470غًػًٌ ًئ

َطغٌ نؤنؼ( بؤ )ضُضضٌ(ٍ وَظيطٍ ز -(4) غسا )ًث ضيتاٌْ ُي ُب  اطريطانإ ،ْاَُيُنٌ ْىيَُٓضٍ باآلٍ ُب
 (B.W.D-1922-948( ُشَاضٍَ ْاَُن )781-NO.403 .َا نطاو ضيتاًْ ٌَت زَضَوٍَ ُب (.  ويَُٓيُنٌ ئاضاغتٍُ وَظاض

ُ: ذلُس ضِغىٍ ٖاواض، مسهؤ...، ٍ   .  567وَضطرياوَ ي

سَؤْسؽ، ؽ.ث، ٍ  -( 5)  . 373غًػًٌ ًئ

 .. 112ناثنت الئ، ؽ.ث، ٍ  -(6)
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ٌ ئًَطإ، طىوتٌ: ئُو بُ ًٖض ؾًَىَيُى ُْٖاتىوَ بؤ ئُوٍَ ذهىوَُتٌْ ٌ نطزًَُبُغيت زشايُت
ثُْاٍ باسَٕ. ئُطاُض زاواناٍُ ضَِتهطاياُوَ ئاُوا زَطُضِيَتاُوَ ْااو ٖؤظَناٍُ و          بُضيتاًًُْنإ

. يُ بُضاَبُضزا )ئًسَىْسؽ(و )اليأ( ئاَاازَيٌ خؤياإ    (1)تُقُالناٌْ يُّ باضَيُوَ زَخاتُطُضِ
زاواياٍُ   ئاُو ٍ َازيًُوَ ٖاوناضيًإ بهُٕ، بُآلّ )مسهؤ( يُ اليُٕ خؤيُوَ ثًَؿاْسا، نُ يُ ضِوو

( يريٍَ ظيَطٍِ باؤ ًَْاطزضاوَ،   500ضَِتهطزَوَ و ئُوٍَ خػتُضِوو نُ يُاليُٕ )ؾًَذ َُمحىز(َوَ )
 .(2)ًٖض ثًَىيػيت بُ ثاضَ ًًُْ

طَِواٍ ضَِواْاسظ و  ُٖضوَٖا بُضيتاًًُْنإ ئُوَيإ خػتُضِوو، نُ )غُيس تُٖا( زَنُُْ ؾاُضَاْ 
)ئُمحُز(ٍ بطاؾٌ يُ ْاوضٍُ ُٖضيط، )مسهؤ( يُو زيساضٍَ نُ )ئُمحُز تُقٌ( يُطَُيًسا ئُجناٌَ 

"َٔ و )غُيس تُٖا( نؤضُضئ زاوَ، غُباضَت بُو نؤبىوُْوَيُ زََيًَت: بُ بُضيتاًًُْنامن طىت: 
ىوَ. َأ باؤّ ضِووْهطزْاُوَ،    ْاوضُيُ يُ ؾؤضِؾا يُطٍَُ ئًَىَزا ب ئُو، نيو يُ زيَطٍَ زاًْؿتىوي

ئُطُض ضاغت زَنُٕ ئُبٌَ ثًَـ َُٖىوؾتًَو غُضبُخؤيٌ و ئاظازٍ نىضزغتإ خبُْاُ بُضضااو،   
ٌ خَُيو ئُبٌَ بُثًٌَ ئاضَظووٍ  ٕ و زاْاْ وآلتُنُ بًَت ُْى ئاضَظووٍ َٔ و  زاًْؿتىواٌْثًَهًَٗٓا

نطزْاُْ ئًَُُ بهإُ باُ زوشَاين    زاطري ئُوتؤ، الّ وايُ، ئًَىَ ًْاظتإ وايُ نُ بُ قبىَيهطزٌْ 
ٕ بهُٕ يُْاوياْسا. يُ بطٍ زاْاٌْ ذانٌُ بؤ ضَِواْسظ و  ٌ خىاضوو و غىونُا ٌ نىضزغتاْ نىضزَناْ
ُٖضيط بؤ باغٌ تُضتًبات و تُؾهًالتٌ زاَُظضاْسٌْ غُضبُخؤٍ نىضزغتإ ْانُٕ و بُ ْىيَُٓض 

يُنًَتًاُزا، بُزاخاُوَ ظؤض باُ    ْآًََطٕ بؤ الٍ )ؾًَذ َُمحىز( باؤ ئاُوٍَ بُؾاساضبيبَ ياُّ     
  .(3)ئُْسيَؿُوَ ئَُيًَِ زاوانطزُْناْت يُ جًٌَ خؤٍ ًًُْ"
طؿتىطؤيُ بُ الٍ ئُوزا ططْطاٌ ئاُو    ئُو)الئ( يُ بُؾًَهٌ يازاؾتُنُيُزا ئاَاشَيساوَ نُ 

تؤٍ ُْبىو، ضىْهُ زَيًٓا بىو يُوٍَ ئُطُض )مسهاؤ( يُطَُيًاْاسا بٗاتباياُ زَناىشضا، يُالياُنٌ      
ُوَ ثًًَىايُ زاْاٌْ نُغًَهٌ وَى )مسهاؤ( ناُ ئاُو باُ) غاُزاض( وَغاؿٌ زَناات، ٖاًض         زيه

غىوزيَهٌ بؤ ئُوإ يٌَ ُْزَنُوتُوَ. يُ ضِاغتًسا ئُو زيساضَف، نُ ئُجناَسضا يُغُض ثًَؿآًاظٍ  

                                           
سَؤْسؽ، ؽ.ث،ٍ -(1)  . 373غًػًٌ ًئ

ُناٌْ  -(2) ُباضٍَتُقٌ  امحسبريَوَضًي ؾؤضِؾُناٌْ ؾًَذ َُمحىز و مسهؤ، جُالٍ تُقٌ ئاَازٍَ نطزووَ و ثُضاويَعٍ باؤ   ي
، 1ْىوغًىَ،ض َُاٌْ  .60، ٍ 1998، غًً

ُ: ه.ؽ،ٍ ٍ  -(  3) وَ نُ بطِوْا ُباضَت نؤبىوُْ اضٍ ظياتط غ  . 64-60بؤ ظاًْ
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ُٖويًَط ُْبىو، بَُيهى )ئًسَؤْسؽ( و )ْؤئًٌَ( ضِؤَيًإ تًَاسا ٖاُبىو.    غًاغًٌ)الئ(ٍ ئُؾػُضٍ 
 :  باضَيُوَ )ناثنت الئ( زََيٌَيُّ 
ٔ ؾًَىٍَ ياُ ًَْاىبطزٌْ   زيهُّ"ئًَُُ يُغُض ئُوَ ضِيَههُوتبىوئ، نُ َُغُيُنُ طىجناو 

ضٍ و تًَهاطِاٍ  و( ٖاُظاض ئاغاى  40نُ زَياٌ )  [،َُبُغيت مسهؤيُ]غُزاضيَهٌ زَيطَم زَبًَت 
 ٌ ٌ زَنُئ، ُٖضوَٖا برييؿُإ يُوَ زَ عًَطامنطيػتًاُْناْ نطزَوَ ئُطُض ضىوُْنُيإ ثٌَ ضِاظي

بؤ بُغسا ضَِتهطزَوَ، بًَُٓو بُضزَيُنٌ ئُوتؤٍ يُغُض ُْنُئ، تًُْا ضاوَضِيٌَ ضَِمحاُتٌ خاىا   
. بُآلّ )ئًسَؤْسؽ( و )ْؤئًٌَ( يُ يازاؾتُناًْاْسا خؤيإ يُ (1)بىوئ بؤ َُيػُضبىوٌْ ناضَنُ"

 َُضاَُ ُْزاوَ. ئُوقُضٍَ باغهطزٌْ 
زيساضَنُيسا يُطاٍَُ )ئُمحاُز تاُقٌ(زا     )مسهؤ( ُٖض يُ يتاًًُْنإبُضغُباضَت بُ َُضاٌَ 

:"بُضيتاًًُْنإ يُ َُٖبُض غُضبُخؤيٌ نىضزَوَ زضؤ زَنُٕ، ئُياُْويَت َُٖىوَإ وَى زََيٌَ
غاايٌ ئاُوإ   ئُوو )بابُنط ئاغا( و  )ئُمحُز عىمسإ(ٍ َىتُضِغُضيؿٌ ُٖويًَط و )غُيس تُٖا(

خؤيإ ياضمياإ ثاٌَ بهإُ و     بُضشَوَْسيٌيَو يُطٍَُ  غًاغُت و خعَُتهاضيإ ثٌَ بني و ٖاوضِ
 .   (2)"سيهُّنىضزَنإ بهُٕ بُطص يُن

يُبُضاَبُض ئُو زاوايٍُ نُ )مسهؤ( خػتًُضِوو، زَغتٍُ طؿتىطؤناضٍ باُضيتاٌْ ياُ زيَاطٍَ    
ُ  ئُوضِاياْطُياْس: نُ  ٖاُويًَط و   ثطغُ يُ زَضَوٍَ زَغُآلتٌ ئُواُْ، بؤيُ طىتًإ ثًَىيػتُ بًًَتا

زاواياْاُ تااوتىٍَ    ئاُو ُٖوٍَ بسَئ ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاًْاف بًَتُ ُٖويًَط، يُويَسا يُطٍَُ ئُوزا 
ؾاتين مسهاؤٍ ياُناليٌ    و. ئُوَف يُطٍَُ قػاُناٌْ )اليأ( تًَاو ْاناتاُوَ، ناُ نى     (3)بهُٕ
 وَ.ىنطزب

تُٖا( تاا زوا ئاغات    )ناثنت الئ( ئاَاشٍَ زاوَ، نُ زواٍ نؤتايٌ ٖاتين وتىيَصَنإ )غُيس
يُباضبىو، بُآلّ )مسهؤ( بُ بًَعاضيًُنٌ طُوضَ ئاَازَيٌ زَضبطٍِ يُ طَُيُاْسا بًَت، زواتاط يُغاُض   

بَُٓايُ يُ َُؾطَظَنُ جًابىويُٓوَو بُ ئؤتؤَبًٌَ ضِيَطاَُإ ططتُباُض و ضاُْس ًًًََاو ياُ       ئُو

                                           
 .113 _111نىضز عُضَب...، ٍ ٍ  -( 1)

ُناٌْ  -(2) ُباضٍَتُقٌ  امحسبريَوَضًي  .60 - 59...،ٍ ٍ  ي

 . 60ٖا.ؽ، ٍ -( 3)
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      ُ محاُز ئُؾُْاسٍ(َإ باُ    ضِؤخٌ ضاٌَُ بُغاتؤضَِ باُ ئاضاغاتٍُ ٖاُويًَط زووضنُوتًٓاُوَ و )ئ
 .(1)جًًََٗؿت، تاوَنى ياوَضٍ ًَىاُْنإ بهات

ٌ ًسا زََيٌَ: يُطٍَُ ئُوٍَ )مسهاؤ( باُ ٖاؤٍ زووشَٓاياُت    ً)ئُمحُز تُقٌ( يُ بريَوَضيُناًْ
ئاؾىوضيُنإ ضىوُْ ُٖويًَطو بُغاساٍ ضَِتاسَنطزَوَ، باُآلّ زواٍ ثًَساطرييًاُنٌ ظؤض ياُ اليإُ       

ضِاظيبىو بًَتُ ُٖويًَط، بُآلّ يُو ناتٍُ يُْاو ئؤتؤَبًٌَ يُ ضِيَطاازابىوٕ  بُضيتاًًُْناُْوَ، )مسهؤ( 
"يُطٍَُ طُيؿاتًُٓ ٖاُويًَط   )ئًسَؤْؼ( بُ ضِووغٌ يُطٍَُ )غُيس تُٖا( قػُ زَنات و زََيًَت: 

)مسهؤ(ف ظَاٌْ ضِووغٌ ظاًْىوَ، ٖاُض بؤياُ زَغات     ، ["واتُ:مسهؤ]زَغتبُغُضٍ زَنُئ 
و زاواٍ وَغتاٌْ ناطزووَ و زواياٌ )مسهاؤ( باؤ بُذطناُ       طَنُ زاْاوَبُجٌَ ضُنٌ يُغُض ؾىؾًَ

. بُآلّ ئُوٍَ يًَطَ جًَطٍُ تًَطِاَاُْ ئُوَيُ، ئاياا بُضيتاًًْاُنإ   (2)و ْايُتُ ُٖويًَط زَطُضِيَتُوَ
ُْياْسَظاٌْ نُ مسهؤ ضُْس غاٍَ يُطٍَُ ضِووغُنإ ٖاَى ؾؤٍ ُٖبىوَ و ضِووغاٌ زَظاْاٌَ ، ئاٍُ    

ُٖا( ضووغٌ بعاٌَْ  بًَطىَإ ئُويـ ظاًْىويُتٌ، ئًٓحا ناٌَ زََياٌَ ئُزَؤْاسؽ    ئُطُض )غُيس ت
اُْ َُٖىوٍ قػُنٍُ )ئُمحُز ئُوقػُيُ بُ )غُيس تُٖا( زََيًَت   ئُوضِووغٌ ظاًْىوَ، باؾُ بؤ 

 تُقٌ( ضَِت زَنُُْوَ.
)ٖاٍ( غُباضَت بُ َُغُيٍُ ٖااتين )مسهاؤ( بااؽ ياُوَ زَناات، ناُ        زيهُيُ اليُنٌ 

ضِؤش يُ ؾاضٍ ٖاُويًَط َاوَتاُوَ و يُطاٍَُ )َُالؾُْاسٍ(      (4)ؤ( ٖاتؤتُ ُٖويًَط و بؤَاوٍَ )مسه
تُ الٍ و بُ َُبُغيت ًَٖٓاُْزٍ نىضزغاتاًَْهٌ غاُضبُخؤ زاواٍ ياضَاُتٌ و نؤَاُنٌ     ىوَٖات

زَنطز ياُ ئًَاطإ.    بُضيتاًًُْنإنطزووَ، ُٖض يُ زيساضَنُزا )مسهؤ( باغٌ يُ نعٍ ثطِوثاطُْسٍَ 
ُناٌْ يُطاٍَُ بهاُّ، باُآلّ بؤضاىوُْنامن     ً( زََيًَت: ويػتِ باغٌ ًْؿتُجًَهطزٌْ ئاغىوضي)ٖاٍ

يُطَُيًسا ضِيَو ُْبىوٕ. يُ ناتٌ زيساضَنُزا )مسهؤ( ويَُٓيُنٌ )غاىضٌََ خاامن( زَبًًَٓات و باُ     
ُو َ )غاىضٌََ خامناُ(. يا   ئاُو َ ويٍَُٓ نًًَُ  ئُويـ يُ وَآلَسا ثًٌَ زََيًَت: ئُو)ٖاٍ( زََيًَت: 

إ ًُنإ ْاتىأْ باُبٌَ جاُْط باؤ ْاوضاُناًْ    ًناتُزا )مسهؤ( ٖؤؾساضٍ ئُوٍَ زا، نُ ئاغىوضي
بطُضِيَُٓوَ، ثطغًاضٍ ئُوٍَ يُ )ٖاٍ( نطزووَ: باؾُ ئُواُْ، نُ ئُوَْسَ بُ ثُضؤؾٔ بؤ طُضِاْاُوَ  

ين إ ئُزٍ بؤضٌ ئُو خامنٍُ نُ ويٍَُٓ يُغاُض ًََعَناُت زاياُ، ثًالْاٌ نىؾات     ًبؤ ْاوضُناًْ
يُطٍَُ )ٖااٍ(زا زَضآُ    1920(ٍ َاْطٌ ئُيًىيٌ 20َين زاْاوَ !. ُٖض يُّ ضىاضضًَىَزا يُ )
                                           

 . 113نىضز عُضَب...، ٍ  -( 1)

ُناٌْ  -( 2) ُباضٍَتُقٌ  امحسبريَوَضًي  .64 – 63...،ٍ ٍ ي
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و يُوٍَ ضاويإ بُ )عُقًس ْىيسَض( زَنُويَت و يُطَُيًسا ثًَؿٗاتُنإ بُ زووقاؤَيٌ تااوتىٍَ    طىيَطِ
 .  (1)زَنُٕ. زواتط )مسهؤ( زَطُضِيَتُوَ بؤ ُٖويًَط يُويَؿُوَ ُٖويًَط بُجًَسًًًََََٖت

قػاٍُْ )ناثنت ٖاٍ( يُطٍَُ غاَيٌ ٖااتين )مسهاؤ( باؤ ٖاُويًَط ياُى ْاططْاُوَ،        ئُوبُآلّ 
زا ُٖويًَطٍ بُجًَٗؿًَتىوَ، يُناتًَهاسا  1920ضىْهُ )ٖاٍ( خؤٍ يُ َاْطُناٌْ نؤتايٌ غاَيٌ 

بىو، بُآلّ ئُو قػاٍُْ )ٖااٍ( ئاُوَ زَخُْاُضِوو، ناُ      1922غُضزاٍُْ )مسهؤ( يُ غاَيٌ  ئُو
 طٍُ )مسهؤ( ثًَؿرت جاضيَهٌ زيهُ غُضزاٌْ ُٖويًَطٍ نطزبًَت.ضَِْ

: "ئًٓطًًعَنإ يُو وَختُ يُطٍَُ )ؾاًَذ  )ضَِؾًل ذًٌُ( يُ باضٍَ ٖاتين )مسهؤ( زََيًَت   
َُمحىز( يُ طؿتىطؤيُنٌ بٌَ غىوز بىوٕ و بٌَ ًٖىا بىوٕ يًٌَ، بُآلّ ويػتًإ غىوز يُ ٖاتين 

ثٌَ تًَو بسَٕ، ُٖضبؤياُ   (2)إ )ؾًَذ َُمحىز( و )ئؤظزََري(ٍ)مسهؤ( وَضبططٕ، بؤ ئُوٍَ ًَْى
 .(3)وايإ يُ )مسهؤ( نطز بًَتُ ُٖويًَط و يُطٍَُ )ؾًَذ َُمحىز( بهُويَتُ ثُيىَْسٍ"

نُغًَهًإ باُ ْااوٍ )عاعَت تؤثطاٌ(      بُضيتاًًُْنإزواٍ طُضِاُْوٍَ )مسهؤ( بؤ بُذطنُ، 
بؤ ئُوٍَ ُْطُضِيَتُوَ و بطًَتُ ُٖويًَط، بُآلّ ناَُيهٌ   ْاضزَ الٍ )مسهؤ(، ُٖوَيٌ ظؤضيإ يُطَُيسا

ْابًَت، يُّ باضَيُوَ )ضَِؾًل ذًٌُ( ئاَاشَ بُوَ زَنات، نُ )ععَت تؤثطٌ( بُ ْاوٍ )مسهاؤ(وَ  
بُ تُيُؾؤٕ قػٍُ يُطٍَُ ُٖويًَط نطزووَ. ُٖضوَٖا قػُناٌْ )مسهؤ(ؾٌ بُ تُيُططاف بؤ )ؾاًَذ  

، (4)وَآلٌَ )مسهؤ(ٍ زاوَتاُوَ  بُضيتاًًُْنإبُثًٌَ َُضاٌَ  َُمحىز( ضَِواُْ زَنطز و ؾًَدًـ
تُ ىوََ )مسهاؤ( ضا  ئاُو زواٍ  .(5)زاواؾٌ يًَهطز، بؤ طؿتىطؤٍ ظياتط غُضزاٌْ غًًَُاٌْ بهاات  

                                           
٘. ٓٛ، َ.ؽ، ز -( 1)  .166- 165، م م2زبٚو

ٌُي ؾُؾًل ْاغطاو ُب ئؤظزََري، ُب ضَِطُظ زَطُضِيَتُوَ غُض  -(2) ُناٌْ ًَػاط، ئاُنازميٌ غاُضباظٍ تاُواو     ًضُضنُغًع
  ٌ ُ ذىظيطْا ٕ ي ٍ نىضزغتا ٌ باؾىوض ُناْ َ نىضزًي ٍ ٖؤظ ٌ غؤظ ٌ شَاضَيُى يُ  1922نطزووَ، بؤ ضِانًَؿاْ سظ، تىْا ُ ضَِوْا ٖات

ااضٍ يا   غُض زابططيَت. بؤ ظاًْ ُْس ْاوضُيُنًـ زَغت ُب ضيتاٌْ ُي زَوضٍ خؤٍ نؤبهاتُوَ و ض ياضاٌْ زَغُآلٌت ُب ُباضٍَ ُْ
 :ُ سظ بطِوْا سظ...، ٍ ٍ  امحسضاالنًًُناٌْ ُي ضَِوْا  . 80 – 68ذُممُزئَُني، ضَوْا

 .341، ٍ 6ضَؾًل ذًٌُ ،ياززاؾت، ب -( 3)

ٍ نىضزغتإ"ضؤشْاَُ"،  - (4) ُ: ضؤش ٕ مسهؤ و ؾًَذ َُمحىز ئايىطؤضِ نطاوٕ، بطِوْا َىا ًْ ُ ٍ ي ٌ ئُو ْاَاُْ ٌ زَق بؤ غُيطنطزْ
، 7ش َُاٌْ  . 30/12/1922(، غًً

  .342 - 341، ٍ ٍ 6ياززاؾت، ب - (5)
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باُ َُبُغايت    1923(ٍ ناْىوٌْ زووََاٌ  8، زواتط ضؤتُ ثؿسَض و يُويَؿُوَ يُ )(1)ؾُقآلوَ 
غااُضزاٍُْ )مسهااؤ( بااؤ غااًًَُاٌْ يااُ  ئااُو، (2)ٌطُيؿااتُ غااًًَُاْ زيااساضٍ )ؾااًَذ َااُمحىز(

 .  (3)ضِؤشْاَُناٌْ بُغساف زَْطساُْوٍَ ُٖبىو 
ئُو ضِووزاواُْ ٖاونات بىوٕ يُطٍَُ طُيؿتين )ئؤظزََري( بؤ ضَواْسظ يُ ْاوَضِاغيت ذاىظيطاٌْ  

ًاا  ، بؤ ئُوٍَ يُوٍَ باْطُؾٍُ بؤ طًَطِاُْوٍَ وياليُتٌ َىغًٌَ باؤ غاُض تىضن  (4)زا1922غاَيٌ 
َف ناضيطُضٍ خؤٍ ُٖبىو، تاىاٌْ شَاضَياُى ياُ غاُضؤى ٖاؤظو ثًااو       ئُوبآلوبهاتُوَ. زياضَ 

 ئاُو . باؤ  (5)َاقىآلٌْ ْاوضُنُ يُ زَوضٍ خؤٍ نؤبهاتُوَ و غاؤظيإ باُالٍ خؤياسا ضِابهًَؿات    
َُبُغتُ ثُيىَْسٍ بُ ضُْسئ غُضؤى ٖاؤظو نُغاايُتٌ ْاوضاُنُ ناطز، ناُ ٖاُويًَطيـ ياُو        

، ضىْهُ ُٖوَيٌ زَزا ُٖويًَط يُ ْاوضاُناٌْ زيهاٍُ شيَاط زَغاُآلتٌ     (6)َض ُْبىوضىاضضًَىَزا بُز
بُضيتاًْا زابربِيَت. يُّ غؤْطُيُوَ ناضٍ بؤ ضِووخاْسٌْ ئُو ثطزٍَ ثطزٍَ زَنطز، نُ ئُجناَاساٌْ  
ئُو ناضَف ُٖضَِؾُيُنٌ طُوضَ بىو، بًَطىَإ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ؾااضٍ ٖاُويًَط زَضناٌ باُ     

 .(7)ئُو ناضَ زَنطز و بُ ططْطًًُوَ يًٌَ زَضِواٌُْٖغتًاضٍ 
)ئااؤظزََري( باْطُؾااٍُ ئُوَؾااٌ زَنااطز، نااُ ًَٖااعٍ زيهااٍُ تااىضى بُضِيَىَيااُو زيَاات،  

ٔ وو غًًَُاٌْ و نُضنى بُضيتاًًُْناًْـ يُ ؾاضَناٌْ ُٖويًَط .ٖاُضوَٖا ٖااٌْ   (8)ى وَزَض زَْاطيَ
تُٓوَ، ئُوَف ناضيطُضٍ يُغاُض خاطاث   ٖؤظَناٌْ زَزا، نُ ًَٖطف بهُُْ غُض ضِيَطُناٌْ طىاغ

                                           
ُناٌْ  -( 1)  . 63تُقٌ....،ٍ  امحسبريَوَضًي

، 8ضؤشٍ نىضزغتإ"ضؤشْاَُ"، ش) - (2) َُاٌْ  .10/10/1923(، غًً

ػاْ  3(، اهجالثا١ 876اهعطاق "دطٙسٝ"،ع)  -( 3) َُاٌْ و  1923ُٚ ُباضَت ُب ضىوٌْ مسهؤ بؤ غاًً اضٍ ظياتط غ . بؤ ظاًْ
ًُ ُ: ضَِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت، بضؤًْ هطزٌْ بطِوْا َؿىاظًي ، ؽ.ث، ٍ ٍ 345 -343، ٍ 6ٌت ًث  .189-178؛ ئانؤ ؾىاٌْ

(4)-  :ُ سظ بطِوْا ُباضَت ُب ٖاتين ئؤظزََري بؤ ضَِوْا سظ...، ٍ  امحسغ  و زواتط. 57محُزئَُني، ضَوْا

 .93- 92ناثنت الئ، ؽ.ثا، ٍ ٍ  -( 5)

ضت ئؤيػٔ، ؽ.ث، ٍ  -( 6)  .283ضؤُب

 . 93ناثنت الئ، ؽ.ثا، ٍ  -( 7)

رٞ   -(8) ٚوٛ، اهعطاق ٗ اسبطكٞ اهلٌاٚه رٞ االزاب/ داًعرٞ     1923 – 1919قاغٍ خوف عاقٛ ازبٌ ، اططٗسرٞ زكتر٘ضا، كٚو
 .117، م 1990بػساز، 
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بىوٕ و ْاغُقاَطريٍ ضَِوؾٌ ؾاضٍ ُٖويًَط ُٖبىو. بُ تايبُتٌ، ناُ ئُواْاٍُ الياُْططٍ تاىضى     
 .  (1)بىوٕ، يُ ضاوَضِواٌْ ٖاتين تىضنسا بىوٕ

(ٍ 26هطزٌْ باُ غاُضؤى ٖؤظَنااٌْ ٖاُويًَط ياُ )     ًيُضىاضضًَىٍَ ُٖوَيُناٌْ بؤ ثُيىَْاسي 
يُ زواٍ طُيؿاتين باؤ ضَِواْاسظ باُ َاوَياُنٌ ناُّ ، )ئاؤظزََري(         ،1922َاْطٌ ذىظيطاٌْ 

"غاىثاؽ باؤ   ْاَُياُزا ٖااتىوَ:    ئاُو ْاَُيُنٌ بؤ )ضَِغىٍ ئاغا(ٍ زظَيٌ ْاضز، يُ بُؾًَهٌ 
ْاوضُيُ، تاونى قاضٌ ًَٖعَ زَضَنًًُنإ نىضت بهُيُٓوَ، نُ  ئُوخىاوَْس ئًَُُ ٖاتًُٓوَ بؤ 

ئُوٍَ وآلتُ ثريؤظَنإ ضِظطاض بهُئ بُ ياضَاُتٌ خاىا و باُ     يًَطَزا ؾُضَاْطَِوايٌ زَنُٕ. بؤ
ّ ظوويٌ زَغت بُ ضِيَهدػتين خَُيو زَنُئ، بُ َُبُغيت  هطزٕ ياُ ضِاثاُضِيًَٓهٌ   ًبُؾاساضي

و غُضتاغُضٍ. ئًَػتا ئًَىَ ضِازَغجًَطّ ُٖضنُ عَُُيًاتُنامنإ يُ بانىوض زَغات ثاٌَ    طؿتًٌ
ُ غُض زوشَٔ، َازاّ ئًَىَ غُضؤنٌ ٖؤظبٔ، ئًسٍ وياليُتٌ نطز، ئًَىَ  يُ ْاوَوَ َُٖيُُت بهُْ

َىغٌَ زَخُيُٓ طُضِ. َٔ ضاوَضِواٌْ ئًَىَّ يُ ناتٌ طىجناوزا. ياضَُتًًُى يُ نااتٌ خاؤٍ زا   
ُْبٌَ، قاظاجنٌ ًًُْ. َٔ يُّ باضَيُوَ ًٖض طؿتًَهِ يُ ئًَاىَ ْااوٍَ. ثًَؿآًاظ زَناُّ يُطاٍَُ      

ٌ يُ ُٖض جًَطايُى بٌَ، بًَتُ خعَُتتإ، زابًٓؿٌ. ئُو ًًًَُْْطزضاوَنَُإ، نُ ئُضنٌ غُضؾا ت
ئاَاْخ و ُْخؿاَُْاْت بُ زضيَصٍ بؤ باؽ زَنا و ضِووٕ زَناتاُوَ. ئُطاُض ذاُظتإ ياٌَ باٌَ،      

 .   (2)زَتىأْ زاوا بهُٕ يُطٍَُ ئًَُُ يُ ُٖض جًَطايُنٌ بُ طىجناوٍ زَظاٌْ زاًْؿٌ
ٕ ئُواٍُْ اليُْططٍ طُضِاْاُوٍَ زَغاُآلتٌ تاىضى    زياضَ ُْٖسيَو يُ غُضؤى و نُغايُتًًُنا

بىوٕ، يُ ؾاضٍ ُٖويًَطَوَو نؤَُى وثًَساويػايت وَى طاُمن و جاؤ، ٖاُضوَٖا ضااو و ؾاُنط و       
قىَاؾًإ، نُ يُ باظاضَِناٌْ ُٖويًَط و َىغٌَ و نؤيُ نطِيىوَ ضَِواٍُْ الٍ ًَٖعَنٍُ )ئؤظزََري( 

 .(3)نطزووَ يُ ضَِواْسظ
ثاريزاوز ئاغاا زظَياٌ(يـ ياُو نُغااُْ باىوٕ، ناُ ثُيىَْاسيًإ بااُ         و ) )ئُمحاُز ثاؾاا(  

)ئؤظزََري(َوَ ُٖبىو، تُْاُْت ثُيىَْسيًإ ُٖبىو بُواْاٍُ، ناُ ٖاُوَيٌ زاباطِيين ٖاُويًَطيإ      
ٌ زَزا. زواٍ ئُوٍَ زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ يُ ُٖويًَط يُّ باضَياُوَ   ثاٌَ زَطاات، زَغات     ظاًْااضي

                                           
 .119ّ.ٕ، ص  -(1)

ضت ئؤيػٔ، ؽ.ث، ٍ ٍ  -(  2)  . 284-283ضِؤُب

(3)-Frotnightly Report For Arbil Liwa 1923 , S /48/2/0  
ٞ اهعطاقٚٞ، تػوػى  ًوفات ٗظاضٝ اهساخٚو 2720َ. ح.ٗ.   
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ًالًَْو بؤ ططتًٓإ زازَْطيَت، ئًرت يُ ضِيَطاٍ )ئُمحُز عىمساإ(َوَ  بُجٌَ يُ اليُٕ )ناثنت الئ( ث
)ئُمحُز ثاؾاا(و   زيهُفغُضاٌْ زظَيٌ باْطًَٗؿيت ئؤؾًػٌ خؤٍ نطز، نُ طُيؿتُٓ ئُوٍَ، زوا

)ثاريزاوز ئاغااا زظَيااٌ( زَغااتطرينطز و ضَِواْااٍُ َىغااًٌَ نااطزٕ و يااُويَـ زووضخطاْااُوَ بااؤ  
 .(1)ؾَُيُغتني

ٖاتين )مسهؤ( بؤ باؾىوضٍ نىضزغتإ )ئؤظزََري(ٍ تىوؾٌ زَيُضِاونًٌَ ظؤض يُ اليُنٌ تطزا، 
َساؾعاُ ذكاىم    ناُضنىوى نطز، ُٖضبؤيُ )ئاؤظزََري( ياُو ْاَاْاٍُ، ناُ يُطاٍَُ نؤََُياٍُ )      

ُناٌْ )مسهؤ(ٍ خػاتؤتُضِوو، ئاُوَتا ياُ ياُنًَو ياُ      َُتطغًًئاَيىطؤضٍِ نطزووَ،  (2)مجعًيت(
 ْاَُناْسا زََيًَت:  

اٍُْ، )مسهؤ( بؤ غُضؤى عُؾريَتُناٌْ نىضزٍ ْاضز بىو، يُ ضيَطُ نُوتُ زَغت "ئُو ْاَ
ئًَُُ، بُضِاغيت )خًاُْت و جًٓايُت( ُٖض ئُوَْسَ ئُبٌَ )مسهؤ( ياُّ ْاَاْاُزا زََياٌَ: باُو     
ًَٖعٍَ، نُ يُ ُٖويًَط و غًًَُاٌْ ثًَهُوٍَ ئًَُِْ و ثاُالَاضٍ تىضناُنإ )ضَِواْاسظ( ئاُزَّ،     

إ و عُؾائريتاُْوَ بُ ضِوواَيُت بؤ نؤَُنٌ تىضناُنإ و ياضَُتًاساٌْ ئاُوإ    ئًَىَف بُ خؤت
بطُٓالٍ )ئؤظزََري( بؤ ضَِواْسظ و بًططٕ، زواٍ ئًَىَ ًَٓـ بًَُٖعَنٍُ خؤَُوَ ٍَُٖ زَنىمتُ 
غُض) ضَِواْسظ( و ُٖض ظابت و عُغاهُضيَو ياُوٍَ باٌَ ئاُياْهىشئ و ؾااضَنُ ياُتىضى ثااى        

ئاَاشَيساوَ، نُ ئُو ْاَُيُ زَغتهطزٍ ئًٓطًًعَنإ بىوَ، بؤ ئُوٍَ  ًَتؤشيَويبُآلّ  ئُبًَتُوَ".
 .  (3)ثُيىَْسٍ ًَْىاًْإ تًَو بسَٕ

يُطٍَُ ئُوَؾسا بُؾًَو يُ نُغايُتًًُناٌْ ُٖويًَط بُ تايبُتٌ ئُواٍُْ الياُْططٍ باُضيتاٌْ   
يـ و )خىضؾاًس  بىوٕ يُ غُضووٍ َُٖىوياُْوَ )َُالؾُْسٍ( و )ئُمحاُز عىمساإ(ٍ َىتُغاُضِ   

ئاغاٍ زظَيٌ( و )ذىغًيَن َُال(، بُ تىوْسٍ طُضِاُْوٍَ تىضنًإ باؤ ٖاُويًَط ضَِت زَناطزَوَ،    
ضىْهُ اليُْططاٌْ بُضيتاٌْ زَياْعاٌْ بُ طُضِاُْوٍَ تىضى باؤ ٖاُويًَط ضاضَْىوغاًإ زووضااضٍ     

                                           
ُ: ناثنت الئ، ؽ.ثا، ٍ ٍ  -(  1) ٌُت زووضخػتُٓوَيإ بطِوْا ُباضَت ضؤًْ اضٍ ظياتط غ  .95- 93بؤ ظاًْ

(2) -  ٌ َُي ا بىو. ئَُ نُضنىوىنؤَ ُتىضى زْا ٕ ب ُ خؤيا ُظاضبىو، ن ُ زَا ٕ ئُو نُغاْ ُ اليُ ُ ذكىم مجعًيت ي غُض َساؾع ُ ُي
اُظضإ و زواتاط    ُْطٌ يُنٌَُ جًٗاٌْ زَا ُتُناٌْ تىضنًا بىو، نُ ُي زوٍا ج ضططٍ نطزٕ ُي ويالي َُيُناٌْ ُب ؾًَىٍَ نؤَ

 . سٌْ بعاظٌ نَُاٌي ُظضْا اغٍُ زَا سظ...، ٍ  امحسبىوُْ ٓب  .  77ذَُُز ئَُني، ضَِوْا

 . 591ذلُس ضَغىٍ ٖاواض ، مسهؤ...، ٍ-( 3)
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ُ     (1)زَبًَتُوَ َُتطغًٌ ًُناٌْ طغاًً َُت. زواٍ ئاُوٍَ بُضيتاًًْاُنإ باُ تاُواوٍ ُٖغاتًإ ب
ًَاو ثُيىَْسيًاُناٌْ يُطاٍَُ )ؾاًَذ َاُمحىز(           )ئؤظزََري( ناطز ياُو ْاوضااُْ، بُتايباُتٌ نات

. زواٍ ئُجناَاساٌْ ضاُْس   (2)نطزباىو  سيهاُيإ بًَُٖعببىو و ؾاْسٍ ًَْىإ ُٖضزووال غُضزاٌْ يُن
ُوَ زا، ًَٖعيَهاٌ ظؤض، ناُ بُؾاًَهًإ يَُىغاًَ    1923(ٍ ًْػاٌْ غاَيٌ 10نؤبىوُْوَيُى، يُ )
، بُ زوو ئاضاغتُ بُضَو ضَِواْسظ ضَِواْاُنطإ: ًَٖاعٍ يُناُّ بُؾاًَىَيُنٌ     (3)طُيؿتبىوُْ ُٖويًَط

يُ غُضباظٍ بُضيتاٌْ ثًَهٗاتبىوٕ، يُ شيَط ؾُضَاْسايُتٌ )نؤيؤًٌَْ ظًٓػآًت( باىوٕ،    غُضَنًٌ
ٌ   (4)إ ًَٖعٍ يًعٌ بىوٕظؤضيًَُّٖٓعٍ زووًََـ نُ  )عُقًاس   ، ئُو ًَٖاعَف ياُشيَط ؾُضَاْاسَي

( بىوٕ. نُ يُنًَُإ يُ نؤيُوَ، ئُوٍَ زيهُيإ يُ ُٖويًَطَوَ باُ ئاضاغاتٍُ   Dobbin -زؤبني
(ٍ ًْػااٌْ  22،  يُ ئُجناَسا تىاًًْإ يُ )(5)ضَِواْسظ و بُ ثاَيجؿيت ًَٖعٍ ئامساٌْ ًَٖطؾًإ بطز

ووََاٌ ياؤظإ   زا ضَِواْسظ زاطري بهُٕ. ئُوَف ثًَـ ضِؤشيَو يُ زَغتجًَهطزٌْ ناؤْططٍَ ز 1923
. )ئؤظَزََري(يـ بُبٌَ ضِووبُضِووبىُْوَ ٖاُآلت و ضَِواْاسظٍ بُجًًََٗؿات، ئاًرت )غاُيس      (6)ٖات

ثًَؿٗاتاُْف طؤضِاًَْهٌ ضِيؿُيٌ ياُ ضَِوؾاٌ    ئُو.يُ ئُجناٌَ (7)تُٖا( نطايُ قائًُكاٌَ ضَِواْسظ
، بَُاُف  (8)زٍياُ ضِووٍ ئاغايؿاًُوَ ًَٖٓاياُ     سيهُّزَظُضَنُ ضِوويساو ُٖيىَُضجًَهٌ باؾا 

 قؤْاغًَهٌ ْىٍَ يُ ْاوضُنُ زَغيت ثًَهطز.

                                           
ٙوػّ، َ.ؽ، -(1) ُو٘ز ٗ   .121م اض

(2)- Report On Iraq Adminisstration For The Period 1922 – 1923, P 36 
ػات،        ُوٍَ غًاغٌ و ضِؤؾٓبريٍ نىضز ُي نؤتاٌي ضُضخٌ ْؤظزََُٖاُوَ تاا ْاوَضِاغايت ضاُضخٌ ًب ضَعٍ قُظاظ؛ بعووٓت

 و زواتط .    179، ٍ 1971

ٌُت ئاَازَنطزٌْ ًَٖعَ -( 3) ً ُباضَت ُب وضضزَناضٍ ضؤًْ ُ: ناثنت الئ، ؽ.ث. ٍ غ  و زواتط. 125نإ بطِوْا

َهٗاتبىوٕ.الئ، ؽ.ث، ٍ  -( 4)  .125نُ ُي نىضز و ئاؾىوضٍ ًث

ْ،َ.ؽ، م  -( 5)  .109دٛ. بطٗا

ًًٌ،ّ.ؽ،ص   -( 6) ػتُّ زا، و: ذَُاُ ناُضِي عااضف،ض   123قاغِ اجلُ ، 3؛ نطيَؼ نؤضًَطا، نىضز ُي غُزٍَ ْؤظزَوًب
َط،   .83، 2006ٍُٖوًي

اض  30(، االضبعا١ 923اهعطاق"دطٙسٝ"،ع)  -( 7) :  ؛1923ٙا ٌُت غُيس تُٖا بطِواُْ ٍ ؾُضَاْطَِواي ُ َاوَ سظ ي ٍ ضَِوْا ُ باضَ ي
سظ...، ٍ  امحس  و زواتط. 84ذَُُزئَُني، ضَِوْا

اض  31(،اشبٌٚؼ 924اهعطاق"دطٙسٝ"،ع) - (8)  .1923ٙا
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ظؤضٍ ُْبطز ْىيَُٓضٍ باآلٍ بُضيتاٌْ طُيؿتُ ُٖويًَط و باُ يااوَضٍ )اليأ(، باُ َُبُغايت      
بُغُضنطزُْوٍَ ْاوضُنُو يُْعيهُوَ ئاطُزاضبىوٕ ياُ ضَِوؾاٌ يًاىاٍ ٖاُويًَط، طُؾاتًَهٌ باؤ       

 .  (1)ْاوضُناٌْ ُٖويًَط و ضَِواْسظ زَغتجًَهطز

                                           
 159 - 145، ؽ.ث. ٍ ٍ بؤ ظاًْاضٍ غُباضَت بُّ غُضزاُْ بطِواُْ: ناثنت الئ -( 1)
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 ئةجناوةكان

 
نُ طُيؿتؤتُ ضُْس ئُجناًََو، يُّ خاآلٍُْ خىاضَوَيإ نىضت تؤشيُٓوَيُ نؤتايًسا  

 زَنُيُٓوَ:
 ئُوٖاتين زَغُآلتٌ بُضيتاٌْ بؤ ُٖويًَط، وَضضاضخاًَْهٌ ططْط بىو يُ ًََصووٍ  -1

غُضزٌََ ؾُضَاْطَِوايُتٌ عىمساٌْ يُ  ْاوضُيُزا. ُٖضضُْسَ بُ بُضاوضز يُطٍَُ
ضِووٍ ئاوَزاٌْ و خعَُتطىظاضيًُوَ زَغجًَهًَهٌ باف بىو، بُآلّ ؾتًَهٌ ئُو 

 زاًْؿتىواٌْتؤٍ يُ َُيُٓتًًُناٌْ ؾاضَنُ نُّ ُْنطزَوَ، بَُيهى بؤ َاوَيُى 
 بؤ زووبُضٍَ زش بُيُى زابُؾهطز.  

ًًُنإ ضِووبُضِووٍ ًٖض بُضططيًُى ئُطُض ضٌ يُ ناتٌ ٖاتًٓإ بؤ ُٖويًَط، بُضيتاْ -2
بُّ ثًَؿٗاتُ ضِاظٍ  زاًْؿتىوإَ ئُوَ ْاطًَُْت نُ تُواوٍ ئُوُْبىوُْوَ، بُآلّ 

زضوغت بىو، خَُيهاًَْهٌ  بُضيتاًًُْنإًَهٌ تىوْس زش بُ مجىجىوَيبىوبٔ، بَُيهى 
ظؤض يُ زَوضٍ ططوثُنٍُ )ضَِؾًس ئاغا( و )عُيٌ ثاؾاٍ زؤغطََُضٌ( 

ًإ غًاغًً، يُطٍَُ ئُوٍَ ئُو ططوثاُْ بُضْاَُيُنٌ ضِيَهدطاوٍ ناضٍ نؤبىووُْوَ
 ُْبىو. 

)َُال ؾُْسٍ( بُ ٖؤٍ ئُو ثًَطُ نؤَُآليُتٌ و ئابىوضيٍُ نُ ُٖيبىو،  -3
ًُناٌْ بُضيتاًْا بىو يُ ُٖويًَط، ظؤض بُضشَوَْسيًؾانتُضيَهٌ ططْطٌ ثاضاغتين 

و اليُْاُْ زَثاضاغت، نُ يُ جاض زَغُآلتٌ بُضيتاًْاٍ يُ ُٖضَِؾٍُ طُوضٍَ ئُ
زشيسا زَنؤؾإ. ُٖضوَٖا بُؾًَو يُ ئاغاناٌْ زظَيًـ، بُ تايبُتٌ )خىضؾًس 
ئاغا(، ضِؤَيًَهٌ بُضضاويإ ُٖبىو، يُ نؿاٌْ تاٍ تُضاظوو بُالٍ بُضيتاًًُْنإ و 

 بُضططٍ نطزٕ يُ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ يُ ؾاضَنُ. 

يُ ُٖويًَط ٖاتُ ئاضاوَ، زواتط  1920ئُو ضِاثُضِئ و ياخًبىوْاٍُْ، يُ غاَيٌ  -4
طَُاضؤزاٌْ ؾاضَنٍُ يًَهُوتُوَ، ظياتط ثُضضُ نطزاضبىوٕ، َُٖيططٍ ضُْس 
زاواناضيًُنٌ بُضتُغهٌ غٓىوضزاض بىوٕ، نُ ْاضُٓ خاٍُْ زاواناضٍ 
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ُْتُوَيًُوَ، ُٖض بؤيُ زَبني ظوو ثىناُْوَ و ُْيإ تىاٌْ بؤ َاوَيُنٌ ئُوتؤ 
 ططٕ. خؤيإ يُغُض ثٌَ ضِاب

يُطٍَُ ئُوٍَ ُٖويًَط ؾطَ ثًَهٗاتُ بىوَ، يُ ضِووٍ ئايًين و ُْتُوَيًُوَ، بُآلّ  -5
ثًَهُوَ شياٌْ ئاؾتًاُْ، يُنًَو بىو يُ خُغًَُتُناٌْ ًََصووٍ ُٖويًَط يُو َاوَيُ 

 زا.

يًىايُنٌ غُضبُخؤٍ تُواو و )ئُمحُز  بىوَتُ 1923ُٖويًَط يُ غاَيٌ  -6
 ُٖويًَط.  َىتُغُضِيؿٌ بىوَتُعىمسإ(يـ 

يُ غُضَتازا ُٖويًَط يُطٍَُ زاْاٌْ )ؾُيػٍَُ( ُْبىو يُغُض تُخيت ثاؾايُتٌ  -7
عًَطام، ئُوَؾٌ يُ ُٖويًَط نطاوَ بؤ زَْطسإ بُ )ؾُيػٍَُ(، ظياتط ؾطِوؾًًٌَ 
ناضبُزَغتاٌْ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ بىو، يُ غُضووٍ َُٖىوياُْوَ )ناثنت الئ(ٍ 

ُطٍَُ ئُوَؾسا زَْطساُْنٍُ ُٖويًَط بؤ ؾاضَنُ، بُآلّ ي غًاغًٌئُؾػُضٍ 
 )ؾُيػٍَُ( َُضد زاضبىو.

زا 1924ئُو غُضزاٍُْ )َُيًو ؾُيػٍَُ( بؤ يُنَُني جاض يُ نؤتايًُناٌْ غاَيٌ  -8
يُ  عًَطامبؤ ُٖويًَط ئُجناًَسا، ُْٖطاويَو بىو، بؤ بُضقطانطزٌْ زَغُآلتٌ 

يُ ُٖضَِتٌ طُضٌَ  ثًَؿٗاتُف ئُوُنٍُ، زاًْؿتىواْؾاضَنُو ضِانًَؿاٌْ غؤظٍ 
 نًَؿٍُ َىغٌَ بىو.  

، وَى يُنَُني زاَُظضاوٍَ عًَطامزاَُظضاْسٌْ  ئُجنىوٌَُْْىيَُٓضاٌْ ُٖويًَط يُ  -9
( نُؽ بىو. تُْاُْت جًَططٍ 7ياغازاْإ يُ عًَطاقسا بُؾساضبىوٕ، نُ شَاضَيإ )

ئُو يًصْاٍُْ يُ  ظؤضيُُّٖٓويًَطٍ بىو. ُٖضوَٖا يُ  ئُجنىوَُٕغُضؤنٌ 
ْاوبطاو ثًَهٗاتبىوٕ، ْىيَُٓضٍ ُٖويًَطيإ تًَسا ُٖبىو. يُ ضِاغتًؿسا  جنىوٌَُْئُ

زاَُظضاْسٕ، ظياتط  ئُجنىوٌَُْئُو ئُْساَاٍُْ ْىيَُٓضايُتٌ ُٖويًَطيإ نطز، يُ 
 ٌ عًَطام ثًَهٗاتبىوٕ.ذهىوَُتيُ اليُْططاٌْ بُضيتاٌْ و 

ْاوضُنُ  زاًْؿتىواٌْ يُ نًَؿٍُ َىغًَسا، يُطٍَُ ئُوٍَ خىاغيت ضِاغتُقًٍُٓ -10
يُبُضضاو ُْطريا، نُ خؤٍ يُغُضبُخؤيٌ بُضجُغتُ زَنطز. بُآلّ يُشيَط ناضيطُضٍ 

زياضَناٌْ ُٖويًَطو غُضؤى ٖؤظَنإ،  نُغايُتًًُبُؾًَو يُ  بُضيتاًًُْنإ
ضىوُْ ثاٍَ عًَطام زا و ضَِتًإ نطزَوَ، بطُٓ ثاٍَ تىضنًا.  بُضشَوَْسيٌزَْطًإ يُ 
ُْسيَو يُ بَُٓاَيُناٌْ ُٖويًَط يُطٍَُ ضىوُْ ثاٍَ تىضنًا بىوٕ. يُّ يُناتًَهسا ٖ
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ضىاضضًَىَيُزا )َُالؾُْسٍ( بُٖؤٍ ئُو ُٖشَىوٍُْ نُ يُْاوضُنُ ُٖيبىو، 
، غىوزٍ باؾٌ يًَىَضطريا، ئُوَ ٌ عًَطامذهىوَُتساضٍَ بُضيتاٌْ و يُاليُٕ ئً

ٌ نطزٌْ يسإ و ضِاظُ ضِؤَيًَهٌ بُضضاوٍ طًَطِا يُ ٖاًْبىو، ئُو نُغايُتً
 زاًْؿتىواٌْ ُٖويًَط، تا زَْط بؤ ضىوُْ ثاٍَ عًَطام بسَٕ. 

ُْٖسٍَ نُغايُتٌ ُٖويًَط، ضؤَيًإ يُو نؤََُيُو ضِيَهدطاواُْ ُٖبىو، نُ وَى   -11
زضوغت  يُنَُني جُْطِ جًٗاِْثًَىيػتًُنٌ ًََصوويٌ يُ زواٍ تُواوبىوٌْ 

بىوًْإ  ًُنإعًَطاقنؤََُيُو ثاضتُ  ُناٌْ ُٖويًَط يًُبىوٕ. ُٖضوَٖا نُغايُتً
ُٖبىو، بُآلّ بُ ؾًَىَيُنٌ غٓىوضزاض. يُطٍَُ ئُوَؾسا تًَبًين زَنطيَت يُ َاوٍَ 

نُ، ًٖض نؤََُيُو ضيَهدطاو و ثاضتًَو يُ ُٖويًَط ثُيسا تؤشيُٓوَتايبُت بُ 
 ُْبىوٕ. 

َو نؤَُى بؤ يُ ُٖويًَطزا ُٖغيت ثٌَ زَنطيَت، يُ ُٖويًَط ثاض جىويُنٌُ مجىجىوَي -12
ٍ جًٗاٌْ نؤنطاوَتُوَو تُْاُْت بُ ٖؤٍ ئُو ضِؤَيُ ططْطٍُ جىويُنُضِيَهدطاوٍ 

ٌ نطزٕ يُ بُؾساضيّيُنٌ ُٖويًَط باْطًَٗؿت نطاوَ بؤ جىويُنُنُ ُٖيبىو، 
 ، نُ يُ وآلتٌ غىيػطا ناضَناٌْ بُضِيَىَضىو.1927ٍ غاَيٌ جىويُنُنؤْططٍَ 

إ يُ ؾُضٍِ بُؾساضيّيُطٍَُ )ؾًَذ َُمحىز( ُْٖسٍَ نُغايُتٌ ُٖويًَطٍ، ٖاوؾإ  -13
يُطٍَُ بُضثابىوٌْ بعووتُٓوٍَ ؾًَذ، شَاضَيُى  زيهُفؾىعُيبُزا نطز. زوا

ضُنساض يُ ُٖويًَط ثُيىَْسيًإ بُ ضيعَناٌْ نطز، يُغُضوٍ َُٖىوياُْوَ )عُيٌ 
ُناٌْ ُٖويًَط، ًَُمحىز نانُ خاٌْ زظَيٌ(. يُ بُضاَبُضزا ُْٖسيَو يُ نُغايُتً

 ئُوئاَازَ ُْبىوٕ بطُٓ شيَط باٍَ و قَُيَُطَِوٍ ئًساضَنٍُ )ؾًَذ َُمحىز(، ضَِْطُ 
ناضَ يُ شيَط ؾؿاضٍ ئًساضٍَ بُضيتاٌْ بىوبًَت، ياخىز بُٖؤٍ خؤ بُطُوضَتط 

 ططتًٓإ بىوبًَت.

)َُال ؾُْسٍ( و )ئُمحُزٍ عىمسإ( ضِؤَيٌ زياضيًإ يُ ًَٖىضنطزُْوٍَ  -14
ٌ عًَطام يُطٍَُ )ؾًَذ ذهىوَُتضٍَ بُضيتاٌْ و باضططشيًُناٌْ ًَْىإ ئًسا

َُمحىز(زا ُٖبىو، ُٖض يُّ ضىاضضًَىَؾسا )ئُمحُز عىمسإ( نطايُ َىتُغُضِيؿٌ 
 غًًَُاٌْ. 

بؤ باؾىوضٍ نىضزغتإ،  1923)مسهؤٍ ؾهاى( يُ ناتٌ غُضزاُْنُيسا يُ غاَيٌ  -15
طُضزيًُنإ تُ ًَْى ؾاضٍ ُٖويًَط، بَُيهى يُ طىْسٍ بُذطنُ يُ الٍ ىوَُْٖات
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 زيهًَُّىإ بىوَ، يُ زواٍ زيساضٍ يُطٍَُ )ناثنت الئ( و ناضبُزَغتاٌْ 
تُ غًًَُاٌْ، زواٍ ئُوٍَ بؤٍ زَضنُوتىوَ، نُ: بُضيتاًًُْنإ ىوَبُضيتاٌْ، ض

ًْاظٍ نىؾتًٓإ ُٖيُ. يُ ضِاغتًؿسا ثًالٌْ نىؾتين )مسهؤ( َُغُيُيُى بىو، 
 يُ ئاضازابىو.

و باْطُؾٍُ، نُ يُ  مجىجىوٍَاوضُناٌْ ضَِواْسظ و ئُو ٖاتين )ئؤظزََري( بؤ ْ -16
ئُجناٌَ زَزا، ناضيطُضٍ نطزَ غُض ُْٖسيَو يُ  بُضيتاًًُْنإزشٍ 

ُناٌْ ُٖويًَط، نُ خُوًْإ بُطُضِاُْوٍَ تىضنًا بؤ ؾاضَنُ زَبًين. ًنُغايُتً
ا ُٖضوَٖا يُ ُٖويًَطَوَ نؤَُى و ياضَُتٌ بؤ )ئؤظزََري( زَضىو. يُ بُضاَبُضز

بُ تىوْسٍ باْطُؾُناٌْ )ئؤظزََري(يإ ضَِت زَنطزَوَ، بُ ًٖض  زيهُباَيًَهٌ 
 ؾًَىَيُى يُطٍَُ طُضِاُْوٍَ تىضى ُْبىوٕ بؤ ْاوضُنُ. 
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 يةكةم: بةَلطةنامةكان:

 بَُيطُْاَُ بآلوُْنطاوَنإ:  -أ
زفرت غذى ، 1َاضنطزٌْ خاْىوبُضٍَ ُٖويًَط/تؤ بُضِيَىَبُضايُتًٌتؤَاضَناٌْ  -1

االغاغٛ طاب٘ ه٘ا١ اضبٚى، ضبوٞ تلٚٞ، ت٘خباُٞ، غطاٜ، تعذٚى االغالَ ، تعذٚى اهٚٔ٘ز، 
 عطب، خاُقا، غعسُٗاٗٝ ، غ٘ق اضبٚى.

 
( PRO طؿتًٌنُ ثاضيَعضاوٕ يُ )ؾُضَاْطٍُ تؤَاضٍ  بُضيتاًًُْنإبَُيطُْاَُ  -2
 .يُْسَٕ
 ٌ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ بُضيتاًْابَُيطُْاَُناْ -َ أ

-F.O,371/4193,memo no.Nil,From the A.P.A, Erbil, to te Polltical 

Officer Mosul, dated 3/5/1919. 

- F.O,371/4192, Note on unrest amongat Dizai kurds in Erbil 

District ,by Majar S.Murray,A.O.P,Erbil ,16 the July,1919. 

PRO ,F.O 371/5069, Administration Report of th Arbil Division 

for the year 1919.- 
- F.O.(371/5069), Office of the civil commissioner, Baghdad, 8the, 

October 1920. 

-  F.O, 371/4193,From Civil 

Commissioner,Baghdad, 27 Novmber,1919. 

-F.O, 371/5068.Kurdistan, India Office 

Recommendations,20 December 1919. 

-F.O,371/5068,Note on Rawanduz by Majar W.R.Hey,Arbil 

,26December,1919. 
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- F.O,371/5068,Political, Eastren Turky. File 11,1920, Exract From 

the Diary of the Political Officer,Arbil, for the month of January 

1920. 

- F.O, 371-5069, From C.A.G.Rundle ,Captain, A.p.o.koi, 

To the Political Officer Arbil, no 5,7March, 1920. 

  -  F.O, 371-5069, From C.A.G.Rundle ,Captain, A.p.o.koi, 

To the Political Officer Arbil, N0 6,9March, 1920. 

-F.O,371/5069, from Political Officer,Arbil to Civil Commiaaioner 

Baghdad,dated the 27 the April 1920. 

- F.O, 371-5069, Civil Commissioner, Baghdad,  3
rd

 

July 1920.  

- F.O, 371-5069 , Confidentail memo, no S.C/155/4, 

From The Political Officer, Arbil, To Civil 

Commissinner, Baghdadةated 17July 1920. 

-F.O, 371/ 6397, Intelligence Report, Iraq no. November 1923.  

- F.O,371/10068,Intelligence Report, no.22, Iraq 

,November,1,1924 
-FO,371/10837,Confid Teleg .no.305,(Constantinople), April 

15,1925, Lindsay to Chamberlain. 
-FO,371/10837,Confid Teleg .no.305,(Constantinople), April 

15,1925, Lindsay to Chamberlain. 
بَُيطُْاٍَُ وَظاضَتٌ ؾطِؤنُواٌْ بُضيتاًْا -بَ  

- Air 20/512, Telegram, From Political Baghdad to India Office,no 

9351,1 November 1918. 
- Air,23/163, Arbil Report No.31, May11,1925. 
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   ًُنإعًَطاقبَُيطُْاَُ  – 3
 بُغسا:ًطكع سفغ اه٢٘ا٢ق( ثاضاغتين بَُيطُْاَُنإ)ّ.ح.و/ ََُيبُْسٍ  -َأ

، غطٜ، 23/411، د٘ 04583، اكؼ/اَ 1926ؾباط 5نابط اشبسًات اشباقٞ، بػساز  -
 زٜ.  

، بطقٚٞ ًّ 5/4/1ٗع،  912ًوفات اهبالط املولٛ، انباضٝ ًؿلوٞ امل٘قى، تػوػى -
ُؿأت اىل ض٢ٚؼ اه٘ظضا١، ضبطَ هوػاٙٞ، ًطفق  ، ًّ قبٚ 1925ؾباط  4كطك٘ن يف 

 .1925ؾباط  16يف  465/3بلتاب غطٜ هوػاٙٞ ضقٍ
ًوفات اهبالط املولٛ، ًوفٞ عطا٢ض ٗ كتب خاقٞ ًقسًٕ اىل سهطٝ دالي املوم فٚكى -

 (، بػساز.   199، ٗضقٕ ضقٍ )11االٗي، ضقٍ ن/

تػوػى  M/4/1/S، ضقٍ ًوفات ٗظاضٝ اهساخوٚٞ، ًوفٞ االُتدابات يف ه٘ا١ اضبٚى -
123. 

 . 156تػوػى S/ 13/4ًوفات ٗظاضٝ اهساخوٚٞ، ًوفٞ االُتدابات يف ه٘ا١ اضبٚى، ضقٍ  -
  2720ًوفات ٗظاضٝ اهساخوٚٞ اهعطاقٚٞ، تػوػى  -

Frotnightly Report For Arbil Liwa 1923 , S /48/2/0  . 
 

 بُغسا:ا٢ق( )ز.ن، ٗ /زاض اهلتب ٗ اه٘ث خاٍُْ نتًَب و بَُيطُْاَُ -ب
، ًقط ًُٚٚٞوف تؿلٚى زٗهٞ كطزٙٞ ًػتقوٞ، تقطٙط اغتدباضات ٣ٚٓٞ احضكاْ اهربٙطا -

 . 1924تؿطّٙ اهجاُٛ،  11اهقٚازٝ ازب٘ٙٞ اهعطاق، يف 
، زا٢طٝ نابط االغتدباضات 1926 -1924ًوف تؿلٚى زٗهٞ كطزٙٞ ًػتقوٞ - 

ازب٘ٙٞ بػساز، غطٜ، يف تؿطّٙ اهجاُٛ ، اشبسًات اشباقٞ، بػساز، اىل ًقط اهقٚازٝ ُٚٚٞاهربٙطا
1926. 

، تقطٙط اغتدباضات اشبسًات اشباقٞ يف 1926 – 1924ًوف تؿلٚى سلً٘ٞ ًػتقوٞ  - 
 (. 55، غطٜ، ٗثٚقٞ ضقٍ )1927اٙاض  26ًِطقٞ كطك٘ن، اهفرتٝ املِٔٚٞ يف 
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 ) ًطكع زضاغات امل٘قى(ٍ َىغٌَتؤشيُٓوَََُيبُْسٍ -د
، 412/ 23ات االغتدباضات اهلطزٙٞ،)ٗظاضٝ اهطرياْ ًطكع زضاغات امل٘قى، ًوف- 

) كتاب ًّ زا٢طٝ نابط تفتٚـ اهؿططٞ يف امل٘قى اىل املفتٚـ 4583، اكؼ اَ 2اهقػٍ 
 .1927( ًاٙؼ 307/23غطٜ( ضقٍ) –االزاضٜ )امل٘قى 

 

 بَُيطُْاٍَُ عىمساٌْ: -4
ب ابتسا٢ٛ، ًلاتب ابتسا٢ٚٞ ؾٔازتِإً غٛ، ضبٌس غعٚس افِسٜ، اضبٚى قوعٞ ًلت -

 . )يُالٍ َىَتاظ ذُيسَضٍ ثاضيَعضاوَ يُ ُٖويًَط(. 1907ٓر/ 1322
  

 
 بَُيطُْاَُ بآلونطاوَنإ -ب
 
 بُظَاٌْ نىضزٍ -1
ز. ئُمحُز عىمسإ، نىضزغتإ يُغُضزٌََ ئاؾيت، و: َىذُممُز ْىضٍ تؤؾًل، -

 . 2000زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ، 

زَظطاٍ ، 1نىضز يُ ئُضؾًؿٌ ضِووغًا و غؤظًُت زا، ض ز. ئُؾطاغًاو ُٖوضاٌَ،- 
 .2006، ُٖويًَط، ضاث و بآلونطاوٍَ ئاضاؽ

ؾُضَاًَْو يُ ذهىَساضٍ نىضزغتإ )ؾًَذ  1919( غاٍَ يُ 82تاضم جاَباظ، ثًَـ ) -
َُمحىز( بُ زاْاٌْ َػتُؾا بُط بُ ضَِئًػٌ عُؾريَتٌ نؤضَِ)نؤضٍَِ( زَضضىوَ، 

 . 13/2/2001(، ُٖويًَط، 3310بطايُتٌ"ضؤشْاَُ"، ش)
ٌ) وَضطًَطِاٌْ يُ ئًٓطًًعيُوَ(، ضِاثؤضتٌ ناضطًَطٍِ زَظُضٍ نُضنىونغُضبُغت -

، يُ 1،ض1919ٍ ناْىوٌْ يُنٌَُ 31ٍ ناْىوٌْ زووَّ تا 1َاوٍَ  نُضنىوى
 .2006بآلونطاوَناٌْ بٓهٍُ شئ، ضاثداٍُْ ؾعإ، غًًَُاٌْ، 

اٌْ عًَطام يُ بَُيطُْاَُناٌْ وَظاضَتٌ زَضَوٍَ غُملإ عُيٌ) وَضطًَطِإ(، نىضزغت- 
، يُ بآلونطاوَناٌْ بٓهٍُ 1بطيتاًْازا، ثًَؿُنٌ و ثًَساضىوُْوٍَ: غسيل غاَيح، ب

 .2005شئ،غًًَُاٌْ، 
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ذَُُ باقٌ، ضِاثُضِيين َُٖعا ئاغا َُْطىضِ يُ بَُيطُْاٍَُ قاجاضيسا،  ذلَُُز- 
ئاضاؽ، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ،  ، زَظطاٍ ضاث وبآلونطاو1ٍَ، ض1881 – 1854

 .2007ُٖويًَط، 
محُ باقٌ، ؾؤضِؾٌ ؾًَذ عىبُيسوَيآلٍ ُْٖطٍ يُ بَُيطُْاَُناٌْ قاجاضٍ،  ذلَُُز-

، ُٖويًَط، زَظطاٍ ضاث وبآلونطاوٍَ ئاضاؽ، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، 1ُٖويًَط،ض 
2000. 

-1879ٖطٍ يُبَُيطُْاٍَُ ؾطَِْػًسا)، ؾؤضِؾٌ ؾًَذ عىبُيسوَيآلٍ ُْعُبسوآلُْجاتٌ -
 .2004، زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ ، 1(، ض1882

 
 بُ ظَاٌْ عُضَبٌ -2
ز.خوٚى عوٛ ًطاز)تطمجٞ ٗ تعوٚق(، طبتاضات ًّ كتاب امل٘قى ٗ كطك٘ن يف اه٘ثا٢ق -
 . 2000، ُٚٚٞ، اهػوٌٚاؾعإ، ًطبعٞ شئ، ًِؿ٘ضات ًؤغػٞ ُٚٚٞاهعجٌا

ح اهب٘تاُٛ، ٗثا٢ق عّ اسبطكٞ اهقً٘ٚٞ اهل٘ضزٙٞ اهتشطضٙٞ/ًالسعات تأضخيٚٞ ٗ عبساهفتا- 
 2001،ًؤغػٞ ً٘كطٙاُٛ هوطبع ٗاهِؿط، ًطبعٞ ٗظاضٝ تطبٚٞ، اضبٚى، 1زضاغات أٗهٚٞ، ط

. 

طاضق داًباظ، ٗثا٢ق غري املِؿ٘ضٝ/ اًني اهطٗاُسٗظٜ ٗ ًعطٗ  دٚاٗٗن ٗ زٗضٌٓا يف  - 
 -25(، اضبٚى، 6"صبوٞ"، اهعسز )طىالٕ ايعطبٌ، 1926 -1922مجعٚٞ اغتقالي ك٘ضزغتاْ 

11- 1996. 
) ئاآلٍ ئًػالّ(، ، صبوٞططًَاٌْب. ٓ٘هت. ًصكطٝ س٘ي اهؿٚذ ضبٌ٘ز، ت: ز. اظاز  -

 .1996( اشاض 1ع)

/ زضاغٞ تاضخيٚٞ ٗثا٢قٚٞ، ُٚٚٞ.ٗهٚس محسٜ، اهلطز ٗ كطزغتاْ يف اه٘ثا٢ق اهربٙطاز- 
 .1991هِسْ،
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 حكومييةكانكراوة دووةم: ضاث 
 :  عًَطام-ا

 .1923اسبلً٘ٞ اهعطاقٚٞ، قاُْ٘ اُتدابات اجملوؼ اهتاغٚػٛ اهعطاقٛ، بػساز، -
اسبلً٘ٞ اهعطاقٕٚ، صبٌ٘عٞ ًصكطات اجملوؼ اهتأغٚػٛ اهعطاقٛ، دع٢ني، ًطبعٞ زاض  -

 .1924اهػالَ، بػساز، 
 
 عىمساٌْ: -ب
ازتو٘ سػّ ت٘فٚق افِسٜ ٓر، ًلت٘بٛ ٗالٙت غع1308غاهِا١ًٞ ٗالٙت ً٘قى  -

  ًعطفتٚوٞ تطتٚب اٗ هٌِؿسض.
ٓر، ًلت٘بٛ ٗالٙت غعازتو٘ سػّ ت٘فٚق افِسٜ 1310غاهِا١ًٞ ٗالٙت ً٘قى  -

  ًعطفتٚوٞ تطتٚب اٗ هٌِؿسض.
 ٓر، ً٘قى ٗالٙ  ًطبعٞ غِسٖ باقوٌؿسض.   1312غاهِاًٞ ٗالٙت امل٘قى،  -
م ًعطفتٚوٕ تطتٚب ٗ زضزظبٛ ٓر، ععتو٘ قف٘ت ب1325ً٘قى ٗالٙ  غاهِا١ًٞ ،  -

 زفعٕ اٗهٕ ضق ً٘قى ًطبعٕ غِسٖ طبع اٗهٌِؿسض.   
 ٓر.  1330ً٘قى ٗالٙ  غاهِا١ًٞ ، -
املِؿ٘ضٝ باهوػٞ اهعطبٚٞ باغٍ  ُٚٚٞاهسغت٘ض)صبٌ٘عٞ اهق٘اُني ٗ اهتِعٌٚات اهعجٌا -

 َ.1883ٓر/1301، بريٗت،1اهسغت٘ض(،ت: ُ٘فى ُعٌٞ اهلل ُ٘فى،ز
 
 ٕ:نؤََُيٍُ طُال-د

-League of Nation,Questions of The Frontier Between Turky And 

Iraq, Report Submitted to The Conucil By TheCmmission Instituted 

By The Resolution of .September,30
th

, 1924. 
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 :بُضيتاًًُْنإ –ْ  
-British Admirality, A Hand Book Of Mesopotamia Vol,1,2 an 

Edition(November-1919. 
-British Colonial Officer ,Special Report by his Majestys 

Government in the United  Kigdom of Great Britain and Northen 

Ireland,to the Councll of the League Nations the Progress of Iraq 

During the Period 1920 – 1931, London, 1931.  
-Civil Commissioners Office Baghdad, Tribbes Of Southern 

Kurdistan(Bettween The Greaterzab, and The Dialah) June,1919.  

- I raq Administration Reports1914 – 1932, Vol 3-1919,Some 

Remark on the Differences in Organisation and Suggestions to co-

ordinate Control in the Kurdish Levies of Sulaimaniyah and Erbil. 

Archive, Edition- 1992. 
- Iraq Administration Reports 1914-1932, Vol 

5,1920, Administration Report Of The Arbil 

Division For The Year, 1920, By: C.C. Marshall , 

Major, Political Officer,Arbil, 5
tH

 February,1921ة 

Archive, Edition, 1992.  

 
 ؤذنامةو طؤظارةكانسَييةم: ِر

 ضِؤشْاَُ نىضزيًُنإ -ا
 .29/8/1922(، غًًَُاٌْ، 4باْط نىضزغتإ، ش) -
 .8/10/1922(، غًًَُاٌْ، 9ش) -
 15/10/1922(، غًًَُاٌْ، 10ش) -
 .1921ٍ 19(، غاَيٌ زووٌََ، 56ثًَؿهُوتٔ، ش) -
 .1918/ اظاض/ 11، نُضنىوى، (20تًَطُيؿنت ضاغيت، ش) -
 .30/12/1922(، غًًَُاٌْ، 7ضؤشٍ نىضزغتإ، ش) -
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 .10/10/1923(، غًًَُاٌْ، 8ش) -
 .1926ًْػاٌْ  22( غًًَُاٌْ، 13شيإ، ش) -
 .1926ٍ ذعيطاٌْ 3(، 19ش ) -
 .1926ٍ تَُىظٍ 15(، 24ش) -
 .1926ناْىٌْ يُنٌَُ  2(، 44ش) -
 .1927َاضتٌ  10(، 57ش ) -
 .1925ٍ تؿطيين زووٌََ 26،  2(، غاَيٌ 50ُْوَ، ش)شيا -
 .1925ٍ ؾىباتٌ 16(، غاَيٌ يُنُّ، 16شياُْوَ، ش) -
 .1925ٍ ؾىباتٌ 23(، غاَيٌ يُنُّ، 17ش ) -
 . 1925ٍ َاضتٌ 2(ٍ غاَيٌ يُنُّ 19ش) -

  

 ضِؤشْاَُ عىمساًًُْنإ: -ب 

( ضبٚع 662، ًُ٘طٗ)ً٘قى)ٗالٙتم ٓفتٞزٖ بطزفعٞ ُؿطاٗهِ٘ض دطٙسٝ ضمسٚٞ غٚسض( -
 ض. 1318سعٙطاْ غِٞ  6 –ٓر  1320االٗي غِٞ   

 ض.1318اغػت٘ؽ –ٓر 1320( ضبٚع االٗي غِٞ  663ً٘قى، ًُ٘طٗ) -

 ض.1318اٙو٘ي غِٞ  12 –ٓر 1320مجازاالخط غِٞ  23(،674ًُ٘طٗ) -

 ض.1318تؿطّٙ االٗي غِٞ  10 –ٓر 1320ضدب  21(،  678ًُ٘طٗ) -

 ض.1319ًاضت غِٞ  6 –ٓر 1320ذٞ غِٞ شٜ اسب 20(، 691ًُ٘طٗ) -

 ض.1319ًاضت غِٞ  13 –ٓر 1320شٜ اسبذٞ غِٞ  27(، 692ًُ٘طٗ) -
 ض. 1319ًاضت غِٞ  20 –ٓر 1321ضبطَ غِٞ  27(، 693ًُ٘طٗ) -
 ٓر1323ض. 1319ًاٙؼ غِٞ  3 –ٓر 1321قفط غِٞ  29(، 700ًُ٘طٗ) -

 ض.1319غِٞ  سعٙطاْ 19 –ٓر 1321ضبٚع االخط غِٞ  7(، 705ًُ٘طٗ) -

 ض.1319ٓر/1321ضبٚع االخط 20(،707ًُ٘طٗ) -

 ض.1320ًاضت غِٞ 11 –ٓر  1322ضبطَ غِٞ 7(، 740ًُ٘طٗ) -

 ض.1319مت٘ظ  10 –ٓر 1321ضبٚع االخط غِٞ  28(، 708ًُ٘طٗ) -
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 ض.1319اغػط٘ؽ غِٞ 7 -ٓر 1321مجازٜ االٗي غِٞ  27(،712ًُ٘طٗ) -

 ض .1319اٙو٘ي غِٞ  14 – ٓر1321(، مجازٜ االخط غِٞ 715ًُ٘طٗ) -

 ض.1319تؿطّٙ االٗي غِٞ –ٓر 1321ؾعباْ غِٞ  16( 722ًُ٘طٗ) -
 ض.1319ؾباط 5 – 1321شٜ اسبذٞ غِٞ 2(، 735ًُ٘طٗ) -

 ض.1320ًاضت غِٞ  11 –ٓر 1322ضبطَ غِٞ 7(، 740ًُ٘طٗ ) -

 ض.1320ًاضت  17ٓر ، 1322ضبطَ غِٞ  14(، 741ًُ٘طٗ) -

 ض.1320ُٚػاْ غِٞ  1 –ٓر 1322ضبطَ  28( 743ًُ٘طٗ) -

 ض.1320ُٚػاْ غِٞ  22 –ٓر 1322غفط غِٞ  19( 744ًُ٘طٗ) -
 ض .1320مت٘ظ غِٞ 1 –ٓر 1322مجازٜ االٗي غِٞ 1( 753ًُ٘طٗ) -

 ض.1320اغػط٘ؽ غِٞ  21 –ٓر 1322مجاز االخط غِٞ  27( 759ًُ٘طٗ) -

 ض.1320اٙو٘ي  3 –ٓر 1322ضدب  6(  760ًُ٘طٗ) -

 ض.1320ؾباط غِٞ  17 –ٓر 1322شٜ اسبذٞ غِٞ  26( 774ًُ٘طٗ) -
 ض.1321تؿطّٙ ثاُٛ غِٞ  10-ٓر 1323ضًهاْ غِٞ  26(، 802ًُ٘طٗ) -

 ض.1321ًاٙؼ  5 –ٓر 1323ضبٚع االٗي  14( 785ًُ٘طٗ) -

 ض1321ًاٙؼ غِٞ  25 –ٓر 1323ضبٚع االخط غِٞ 4(، 787ًُ٘طٗ) -

 ض.1321ؼ ًاٙ 19 –ٓر 1323ضبٚع  االٗي غِٞ  28(،789ًُ٘طٗ ) -

 ض.1321اغػط٘ؽ غِٞ 11 –ٓر 1323مجازٜ االخط غِٞ 23(،795ًُ٘طٗ) -
 

 ًُنإ:عًَطاقضِؤشْاَُ  -د 
 . 1920اٙو٘ي  28(، 101ٕ ازبٕٚ اقتكازٕٙ(، ع )غٚاغٚٚاهعطاق )دطٙسٝ ًٕٙ٘ٚ  -
 .1921سعٙطاْ  28(، اهجالثا١ 329ع) -
 .1921اب  6(، اهػبت 365ع) - 
 . 1923اهجاُٛ  كاُْ٘ 19(، ازبٌعٞ 813ع) -
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 .1923ُٚػاْ  2(، االثِني 875ع) -
   1923ُٚػاْ  3(، اهجالثا١ 876ع) -
 . 1923ُٚػاْ  4(، 877ع) -
 .1923ُٚػاْ  12(، اشبٌٚؼ884ع ) -
 . 1923ُٚػاْ  27(،  897ع) -
 . 1923اٙاض  17(،914ع) - 
  1923اٙاض  30(، االضبعا١ 923ع) -
 . 1923اٙاض  31(،اشبٌٚؼ 924ع) - 
مجازٜ  5َ/ امل٘افق  1925(،  دالهٞ املوم يف اضبٚى، ازبٌعٕ كاُْ٘ اهجاُٛ 1417ع ) -

 ٓر .1343االخط٠ غِٞ 

 .1925ؾباط  19(، اشبٌٚؼ 1458ع ) -
 .   1925ؾباط  20(، اشبٌٚؼ 1459ع ) -
 . 1925ؾباط  16االغتقالي، بػساز،  -

 .  1953ؾباط،  20قس٠ االسطاض، امل٘قى،  - 
 .1943(، اؾباط 544 – 545، ع)فتٟ اهعطاق - 
 .1924ؾباط  14( بػساز، 133اه٘قا٢ع اهعطاقٚٞ، ع)-
 .1926ؾباط  20(،بػساز، 357ع)- 

  
 ضوارةم: ياداشت: 

 :نىضزيًُنإ -أ
ئُمحُز ذَُُئاغاٍ ثؿسَضٍ، بريَوضَيًُناٌْ ئُمحُز ذَُُئاغاٍ ثؿسَضٍ،  -

 .2001اَيح، غًًَُاٌْ، تؤَاضنطزٕ و ئاَازَنطزٌْ: عبسايطَِقًب يىغـ و غسيل غ
، ضاثداٍُْ 2. ب1968، ضاثداٍُْ ؾُؾًل، بُغسا، 1ئُمحُز خىاجُ، ضًِ زٍ، ب -

 .  1970، ضاثداٍُْ ضاثُضِئ، غًًَُاٌْ، 3. ب1969ناَُضاٌْ، غًًَُاٌْ، 
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بريَوَضيًُناٌْ ئُمحُز تُقٌ زَضباضٍَ ؾؤضِؾُناٌْ ؾًَذ َُمحىز و مسهؤ، جُالٍ  -
 .1998، غًًَُاٌْ، 1ثُضاويَعٍ بؤ ْىوغًىَ، ضتُقٌ ئاَازٍَ نطزووَ و 

 . 2003، زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ،3ضَِؾًل ذًٌُ، ياززاؾت.ض-
ؾًَذ يُتًؿٌ ذُؾًس، يازاؾتُناٌْ ؾًَذ يُ تًؿٌ ذُؾًس يُغُض ؾؤضِؾُناٌْ ؾًَذ  -

، يُ بآلونطاوَناٌْ 1َُمحىزٍ ذُؾًس،  غاغهطزُْوٍَ: نَُاٍ ْىضٍ َُعطوف، ض
 .1995نتُبٌ ْاوَْسٍ ضؤؾٓبريٍ و ضِاطُياْسٌْ ثاضتٌ زميىنطاتٌ نىضزغتإ، زٖؤى، َُ

بُغسا،  - زاض اسبطٙٞ هوطباعٞ، 1،ض 1عبسايًُ ضغىٍ ثؿسَضٍ، يازاؾتُنامن، ب -
1992 . 
ناثنت الئ، نىضز عُضَب بُضيتاًًُْنإ/ بريَوَضيًُناٌْ ناثنت الئ يَُُضِ  -

، ضاثداٍُْ غًُا، غًًَُاٌْ، 1و: ياغني غُضزَؾيت، ض ضووزاوَناٌْ باؾىوضٍ نىضزغتإ،
2007 . 
ؾُيػٍَُ زَباؽ، يازاؾتُناٌْ يىْؼ ضَئىوف )زَيساض( بُ ثًَٓىوغٌ خؤٍ، ُٖويًَط،  -

 .  2001( بُٖاضٍ 10"طؤظاض"، ش )
 . 1992، غتؤنٗؤَيِ، 1، طُؾيت شيامن، ضذلَُُزَُغعىز  -
 
 :عُضَبًًُنإ -ب

 . 1987ضزغتاْ )ًصكطات(، ت:ز.عوٛ، بريٗت، ظُاض غو٘بٛ، يف غبٚى ك٘ -
يُالٍ ئاظازٍ نىضٍِ  زَغتٓىوؽ(ععاهسّٙ ًالفِسٜ،ًصكطات/ بسْٗ عِ٘اْ)  -

 ثاضيَعضاوَ.    
 . 1990، بػساز، 1،ز1974 – 1894ُادٛ ؾ٘كت، غريٝ ٗ شكطٙات مثاُني عاًا   -

 
 ثَيهجةم: ضاوثَيكةوتهةكان:

 .23/11/2007ئُمحُزٍ نىضٍِ خسضٍ ثاؾا، ُٖويًَط،  -
 .9/10/2007ئُمحُز عُظيع يىغـ، ْاغطاو بُذاجٌ ئُمحُز زاضَتىو، ُٖويًَط،  -
 .2007/  11/ 10ز. ئُضغٔ َىغا ضؾًس، ُٖويًَط،  -
 .2/2/2008ئًرػإ ضَؾاز َىؾيت، ُٖويًَط،  -
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غُيس ذىغًَٔ َُضيىاٌْ ْاغطاو بُ "غُيس ُْشاز بُضظجنٌ"، ُٖويًَط،  -
22/10/2007. 

وتٔ يُطٍَُ غُؾًُخاٌْ خًَعاٌْ عُيٌ َُمحىز نانُخإ، يُ ْاوَضِاغيت ضاوثًَهُ -
غاآلٌْ ذُؾتا يُاليُٕ ثاضيَعَض و ئُْساّ ثُضيَُاٌْ نىضزغتإ تاضيل جاَباض، ُٖويًَط 

 ئُجناَسضاوَ.
 . 5/2/2008َُويىز بًَداَيٌ، ُٖويًَط،  -
 .16/12/2007ذُزاز، ُٖويًَط،  عُبسوآلز. -
 .25/12/2007ًَط، عىمسإ َىؾيت، ُٖوي -
 .25/9/2007نُْعإ َىؾيت، ُٖويًَط،  -
 . 2007/ 1/ 10َىَتاظ ذُيسَضٍ، ُٖويًَط،  -
 .24/2/2008َُزذُت بًَدُو، ُٖويًَط،   -
 . 3/9/2007ْىضَزئ زَباؽ، ُٖويًَط  -
 .22/9/2007ًُٖساز يُؾهطٍ، ُٖويًَط،  -
 

 شةشةم: دةست نووسةكان
 :نىضزيًُنإ -ا
 ُغُُْ ؾٍُ و ثُتٌ غًَساضَ. جُالٍ خسض، ذ -
 َُالذلُس عًٌ عًًاوَيٌ، غُّ ضَِوئَ،  -
 ٍ نؤيُ، تُؾػريٍ  نىضزٍ يُ نُالٌَ خىاوَْسٍ، زَؾتُضٍ غًَعزَُّٖ.ذلَُُزَُال  -
 
 عُضَبٌ -ب
يُالٍ َىيىز بًَداَيٌ ثاضيَعضاوَ، دالي عبسازبباض املدتاض، اضبٚى كٌا عطفتٔا.  -

 ؤتُوَ.ـ زاُْيُنٌ يُبُض ططتيًَتؤشّ
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 حةوتةم: نامةي زانكؤيي بآلونةكراوة

 ْاٍَُ َاغتُض:  - أ َ

 بُظَاٌْ نىضزٍ: -1
زَيؿاز َُمحىوز عبسوضَِمحإ، نُضنىوى/ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ًََصوويٌ زَضباضٍَ ضِؤَيٌ  -

 -(، نؤيًصٍ ئُزَبًات/ ظاْهؤٍ غُالذُززي1958ٔ- 1932و ضؤؾٓبريٍ ) غًاغًٌ
 .2006ُٖويًَط، 

و  زاًْؿتىوإ، ؾًهطزُْوَيُنٌ جىططايف بؤ زابُؾبىوٌْ قازض ًكطفٟفاطٌٕ  -
 -ناضيطُضٍ يُغُض ُْخؿٍُ بُٓضَِتٌ ؾاضٍ ُٖويًَط، نؤيًصٍ ئازاب/ظاْهؤٍ غُالذُززئ

 . 2008ُٖويًَط، 
 
 بُ ظَاٌْ عُضَبٌ:  -2

عٞ يف ضباف ُٚٚٞاٙ٘ب خوٚى امساعٚى، ً٘ضف٘ه٘دٚٞ اهقطٙٞ يف االقوٍٚ ازببوٛ/ زضاغٞ ًٚسا -
 .2003اضبٚى،  -اضبٚى، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ

خوٚى ًكطفٟ عجٌاْ احتطٗؾٛ، ك٘ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ)اهعطاق( يف غِ٘ات االستالي ٗ  -
 . 2005، كوٚٞ االزاب/داًعٞ زٓ٘ن، 1932 – 1918االُتساب اهربٙطاُٚني 

بٚى/ زضاغٞ ذبوٚوٚٞ يف يف ًسِٙٞ اض ِٚٚٞغاكاض بٔااهسّٙ عبساهلل اي ًسضؽ، االمناط اهػل -
 .2003اضبٚى،  -دػطافٚٞ املسْ، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ

 – 1921غوٍٚ سػني ٙاغني اهتٌٌٚٛ، االدبآات اهقً٘ٚٞ يف ًِآر اه٘ظاضات اهعطاقٚٞ  -
 1989، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ بػساز، 1941

ٕ، كوٚٞ االزاب )قػٍ يف اهكشافٞ اهلطزٙ ِٚٚٞؾريظاز امحس عبساهطمحاْ، اه٘سسٝ اه٘ط -
 .  1991االعالَ( داًعٞ بػساز، 

/ زضاغٞ 1939 – 1920عاًط غوطاْ قازض ًكطفٟ االغشاقٛ، اهعطاق ٗ عكبٞ االًٍ  -
 . 2000ٞ، كوٚٞ اهرتبٕٚ /داًعٞ امل٘قى، غٚاغٚٚتاضخيٚٞ 

 -1839ٓر/ 1333- 1255غامن ضبٌس عوٛ، اهِعاَ املاهٛ اهعجٌاُٛ يف اهعطاق ) -
 . 1989وٚٞ االزاب/ داًعٞ امل٘قى، َ( ، ك1914
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 . 1989ضبٌس عكف٘ض غوٌاْ، اهعطاق يف عٔس ًسست باؾا، كٚوٞ االزاب/ داًعٞ بػساز،  -
ًطٍٙ ععٙع فتاح، ذبوٚى اهع٘اًى اه  ضمست اسبسٗز اهعطاقٚٞ اهرتكٚٞ، كوٚٞ االزاب/  -

 . 1970داًعٞ بػساز، 
اجملوؼ اهِ٘اب اهعطاق يف اهعٔس ضبٌ٘ز املعفطٜ، زٗض ُ٘اب كطك٘ن يف عطًس ُبٚى  -

/زضاغٞ تاضخيٚٞ عّ زٗضٍٓ اه٘طين، كوٚٞ االزاب، داًعٞ 1958 -1925املولٛ 
 . 2000امل٘قى،

(، 2004- 1985ُٕٓ٘ ض عبساهلل كان امحس، تػري اغتعٌاالت االضض يف ًسِٙٞ اضبٚى ) -
 . 2006اضبٚى،  -كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ

٘ضزغتاْ اهؿطقٚٞ/ زضاغٞ يف اسبطكٞ اهتشطضٙٞ اهقً٘ٚٞ فٌٚا بني ٙاغني خاهس غطزؾ ، ك- 
 . 1995اضبٚى،  -اسبطبني، كوٚٞ االزاب/داًعٞ قالح اهسّٙ

   
 تًَعٍ زنتؤضا:  -ب 

اظاز دالي ؾطٙف، ًِار ًِطقٞ اضبٚى/ زضاغٞ ًقاضُٞ يف املِار ااوٛ، كوٚٞ االزاب/  -
 . 1998اضبٚى،  -داًعٞ قالح اهسّٙ

-1923ٞ اهعطاقٚٞ ػٚاغٚٚاثط اهػري ِٓطٜ زٗبؼ يف اه سٜ عوٛ اهػوٌاْ،اُعاَ ًٔ -
 .  1997، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ بػساز ،1929

 1921عبساجملٚس كاًى عبساهوطٚف، زٗض فٚكى االٗي يف تأغٚؼ اهسٗهٞ اهعطاقٚٞ اسبسٙح ) -
 . 1990، (، ًعٔس اهسضاغات اهقً٘ٚٞ ٗ االؾرتاكٚٞ يف ازباًعٞ املػتِكطٙٞ، بػساز1932 –
َ(/ زضاغٞ غٚاغٞ 1469 – 1233ٓر/ 874 –630عوٛ عازي سػني، اضبى يف اهفرتٝ ) -

 . 2006اضبٚى،  -سهاضٙٞ، كٚوٞ االزاب/داًعٞ قالح اهسّٙ
- 1914دباٖ عؿا٢ط اهعطاق  ُٚٚٞ، اهػٚاغٞ اهربٙطااالعطًسٍعٌاض ٙ٘غف عبساهلل  -

 .2003، كوٚٞ اهرتبٚٞ/ داًعٞ امل٘قى، 1945
، كوٚٞ االزاب/ 1923 – 1919ف عاقٛ ازبٌٚوٛ، اهعطاق ٗ اسبطكٞ اهلٌاهٚٞ قاغٍ خو -

 .  1990داًعٞ بػساز، 
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ضبٌس عبساهلل اهؤُ٘ٛ، اهتشوٚى ازبػطايف هالغتٚطاْ اهطٙفٛ يف اقوٍٚ ك٘ضزغتاْ/ زضاغٞ  -
 .  2002اضبٚى،  -تطبٚقٚٞ اافعٞ اضبٚى، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ قالح اهسّٙ

 – 1925ألًتٚاظات اهِفط يف اهعطاق  ػٚاغٚٛخوٚى، اهتاضٙذ اه ُ٘ضٜ عبساسبٌٚس -
 . 1979، كوٚٞ االزاب/ داًعٞ بػساز، 1952

  
 هةشتةم: كتَيبةكان

 بُظَاٌْ نىضزٍ: -َأ
ئابىوضٍ، ضِؤؾٓبريٍ و  –ا.ّ ًَٓتًؿاؾعًٌ، نىضز/ نىضتٍُ ثًَىَْسٍ نؤَُآليُتٌ  -

اٌْ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ، غًًَُاٌْ، طىظَضإ، و:ععَزئ َػتُؾا ضَغىوٍَ، يُ ضاثهطاوَن
1999. 
،ضاثداٍُْ ظاْػت، 1932-1918ئانؤ عُبسويهُضيِ ؾىاٌْ، ؾاضٍ غًًَُاٌْ  -

 .2002غًًَُاٌْ،
، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ، 1ناٌْ نىضزغتإ، ضجىويُنُئُمحُز باوَضِ، - 

 .2000ُٖويًَط، 

يُ ًََصووٍ ضؤشْاَُْىوغٌ ، زياضٍ نىضزغتإ الثُضَِيُنٌ ثطِؾٓطساض _______- 
 .2004، غًًَُاٌْ، 1926-1925نىضٍ زا 

يُ غاآلٌْ  نىضزيًُنإ، نىضزغتإ و ضاالنٌ نؤََُيُو ضيَهدطاوَ _______- 
 .1998، غًًَُاٌْ،  1،ض1932 -1920ئًٓتسابٌ بُضيتاًْازا 

 ،1، ضغًاغًٌئ ٖؤَُض، ضَِواْسظ/ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ًََصوويٌ ئُوئُمحُز ذَُُز - 
 .2006غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ، غًًَُاٌْ، 

ضُْس الثُضَِيُنٌ  1958 – 1885ز. ئًػُاعًٌ ؾىنط ضَغىٍ، َُعطوف ضًاوط - 
 .2007،ضاثداٍُْ ؾُٖاب، ُٖويًَط، 1ؾاضاوٍَ ًََصووٍ طُيٌ نىضزَ، ض

ًس باضؤٕ ئًَسواضز ْؤَيس، طُؾتًَو بُ عُضَبػتإ و نىضزغتإ و ئُضَُْػتاْسا، و:ذَُ -
 .2004عُظيع، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ، ُٖويًَط،

، 3ذَُُ باقٌ، ض ذلَُُزز.بًُد ؾريطؤ، نًَؿٍُ نىضز ًََصيُٓ و ئًَػتاٍ نىضز، و:  -
 .1991نىضزغتاٌْ عًَطام، 
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غًًَُاٌْ ، 1تاضيل جاَباظ، ظَاُْ ؾُضًًَُنإ يُ زَغتىوضٍ وآلتُ ؾًسضاَيًًُناْسا، ض -
 ،2005. 

قُآلتٌ  زاًْؿتىواٌْظو ُْشاز بُضظجنٌ، يًَهؤَيًُٓوَيُى يُ باضٍَ ئاَاضٍ تاضيل جاَبا- 
تؤثداُْ، يُ ظجنريَ بآلونطاوَناٌْ بٓهٍُ ضِؤؾٓبريٍ  –تُنًُ  –/ غُضاٍ 1922ُٖويًَط 

 .2006، غًًَُاٌْ،1ؾًُٖس ضيَباظ، ض
نٌ تؤشيُٓوَ(/ 1926 – 1917) نُضنىوىثؿهؤ ذَُُز تاٖري ئاغحُيُضٍ،  -

 .2007ًُ، َُنتُبٌ بريوٖؤؾًاضٍ )ٍ.ٕ. ى(، غًًَُاٌْ، اغًًغًًََصوويٌ 

ز.جاغِ تؤؾًل، َُغُيٍُ نىضز و ياغاٍ ًَْىزَوَيُتإ، بآلونطاوَناٌْ غُْتُضٍ  -
 .2002يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ نىضزغتإ، غًًَُاٌْ، 

جًًًٌ جُيًًٌ، نىضزَناٌْ ئًُجطِاتؤضيُتٌ عىمساٌْ، و: ز. ناوؽ قُؾتإ، بُغسا، - 
1987. 
 .1999، غًًَُاٌْ، 1ز.جُباض قازض، ضُْس بابُتًَهٌ ًََصووٍ نىضز، ض- 

جُعؿُض عُيٌ ضِغىٍ، ْاغًؤْايًعّ و ْاغًؤْايًعٌَ نىضزٍ،ضاثداٍُْ ضَْخ، غًًَُاٌْ - 
 ،2004. 

، بَُٓا تًؤضيًُناٌْ جىططاؾًاٍ عُغهُضٍ نىضزغتاٌْ باؾىوض، عُبسوآلخُبات  -
 .2001 ضاثداُْو ئؤؾًػٌ تًؿو، غًًَُاٌْ،

نؤَُآليُتًًُ،  غًاغًٌجَُاٍ ؾُحتىآل تُيب، نؤيُ/ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ًََصوويٌ - 
 .  2006، َُنتُبٌ بريو و ٖؤؾًاضٍ ) ٍ.ٕ.ى(، غًًَُاٌْ ، 1ض

زاضا ئُمحُز نُضيِ بُط، نُضيِ بُطٌ ؾُتاح بُطٌ َُُٖوَْس/ بُؾًَو يُ ًََصووٍ  - 
 .2001بآلونطاوٍَ َىنطيإ، ُٖويًَط،  ، زَظطاٍ ضاث و1ضِظطاضيٌ خىاظٍ طُيٌ نىضز، ض

(، 1976 -1894زَيؿاز َُمحىز عُبسويطَِمحإ، ئًػُاعًٌ ذُقٌ ؾاويؼ ) -
 . 2004ضاثداٍُْ ضؤؾٓبريٍ، ُٖويًَط،  بُضِيَىَبُضايُتًٌ

و ضؤؾٓبريٍ نىضز يُ نؤتايٌ ضُضخٌ  غًاغًٌضََِعٍ قُظاظ، بعووتُٓوٍَ - 
 . 1971، ضاثداٍُْ شئ، غًًَُاٌْ، ْؤظزََُُٖوَ تا ْاوَضِاغيت ضُضخٌ بًػت

ضِؤبُضت ئؤَيػٔ، ضِاثُضِيين ؾًَذ غُعًسٍ ثريإ، و:ئُبىبُنط خؤؾٓاو، زَظطاٍ ضاث و -
 .1999ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ،

 .1934ضِؾًل ذًٌُ، خالقٍُ َػئًٍُ نىضز، َىقٌ،  -
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ٍُ ، ضاثدا2ْزيعًس َانساوٍ، ًََصووٍ ٖاوضُضخٌ نىضز،و: ئُبىبُنط خؤؾٓاو، ض- 
 2005وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، ُٖويًَط، 

 .2006، بٓهٍُ شئ، غًًَُاٌْ ، 1غسيل غاَيح، ئُيبىٌَ ؾًَذ َُمحىزٍ ذُؾًس، ب-

، بٓهٍُ شئ، ضاثداٍُْ 2، ض1924 – 1918ٌ نىضزغتإ ذهىوَُت، ______-
 ؾعإ،  
 .2006غًًَُاٌْ ،    
 .1985، بُغسا، 1مساعًٌ ؾًَداٌْ، ؾؤيهًؤضٍ نىضزٍ، بأغعسايًُ  -
غُعسٍ عىمسإ ُٖضوتٌ، بعاظٌ ضظطاضخيىاظٍ ًْؿتًُاٌْ يُ نىضزغتاٌْ ضؤشُٖآلت زا -

نىضز، ضاثداٍُْ زَظطاٍ ئاضاؽ،  ظاًْاضيٌ، بآلونطاوَناٌْ نؤضٍِ 1(، ض1939  - 1880)
 .2007ُٖويًَط، 

، 1غُالّ ْاوخؤف، ٖؤناضَناٌْ يهاْسٌْ وياليُتٌ َىغٌَ بُ عرياقٌ عُضَبٌ يُوَ،ض-
 .2000شيإ، ُٖويًَط،  ضاثداٍُْ

ئًػُاعًٌ، تايبُمتُْسيًُناٌْ باضإ يُ ُٖضيٌَُ نىضزغتاٌْ عًَطاقسا،  عُبسوآلغًًَُإ -
 .2006، بآلونطاوَناٌْ غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ نىضزغتإ، غًًَُاٌْ، 1ض

، زَظطاٍ 2غًػًٌ جؤٕ ئًسَؤْسؽ، نىضز تىضى عُضَب، و: ذاًَس طُوُٖضٍ، ض -
 .2004ويًَط، ئاضاؽ، ُٖ

ؾًَذ غُالّ ئُمحُز، زيىاٌْ غُالّ، ئاَازَنطزٕ و ثًَساضىوُْوٍَ: ئىًََس نانُ ضَف،  -
 .1999، بُغسا، 2ض

ؾًَطظاز قازض، ْاو يُ ؾاضٍ ُٖويًَط، باغًَهُ بآلونطاوَتُوَ يُ ثُضتىونٌ ُٖويًَط يُ  -
 .1985سا، ، بُغ1، ض1985- 1885يازٍ غُز غاَيٍُ زاَُظضاْسٌْ ؾاضَواٌْ ُٖويًَط 

ئ، نىضزغتإ يُ ًَْىإ ًَُالًٌَْ ًَْىزَوَيُتٌ و ئُوناَُضإ ئُمحُز ذَُُز  -
 .2000،زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ، 1،ض1932-1890ْاوضُيًسا 

 .1984، ضاثداٍُْ منري، بُغسا، 2،ب1ذىيَعٍ، ًََصووٍ نؤيُ، ض طآط امحس -
ذَُُ باقٌ،  ذلَُُز، و: 1820نىضزغتإ نًؤزيىؽ مجًؼ ضيض، طُؾتُنٍُ ضِيض بؤ  -

 .1992تُوضيع، –، ئًَطإ 1ض
نَُاٍ خىضؾًس َريإ، خؤؾٓاو و خؤؾٓاوَتٌ/ )ًََصوو، جىططاؾًا، يازاؾت(،  -

 .1985ئاَازَنطزٕ و ثًَؿهُؾهطزٌْ: غاالض نَُاٍ َريإ، بُغساز، 
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اث و ، َػتُؾا غائًب ئُغتًَطَطُؾٍُ نىضز، زَظطاٍ ضذلَُُزنَُاٍ ضَِئىف  -
 .1998ثُخؿٌ غُضزَّ، ضاثداٍُْ تًؿو، غًًَُاٌْ، 

ز.نَُاٍ َُظُٖض ئُمحُز، تًَطُيؿتين ضِاغيت ؾىيَين يُ ضِؤشْاَُْىوغٌ  -
 .1978نىضز، بُغسا،  ظاًْاضيٌ، ضاثداٍُْ نؤضٍِ 1نىضزيسا،ض

، 1، ضُْسالثُضَِيُى يُ ًََصووٍ طُيٌ نىضز، ض_______________ -
 .1985سازيُ(، ،ضاثداٍُْ )االزيب ايبػ1ب

، 3نطيَؼ نؤضًَطا، نىضز يُ غُزٍَ ْؤظزَوبًػتُّ زا، و: ذَُُ نُضيِ عاضف،ض -
 .2006 ُٖويًَط،
 .1998، غًًَُاٌْ، 1نطيَهاض عبسايًُ ذػني، نىضزو ئاؾىوضٍ، ض -
،ضاثداٍُْ ظاْهؤٍ 1عبساخلايل عاْل ايسئ، َُالٍ طُوضَ ظاْا و ئُزيب و ؾاعري، ض -

 . 1994 غُالذُززئ، ُٖويًَط،
ذُزاز،  يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ئُزَبٌ/ شيآْاَُ و ؾًعطَناٌْ ًَٗطٍ  عُبسوآلز.  - 

(، ضاثداٍُْ نطيػتاٍ، ُٖويًَط، 1942 – 1903ؾُضيـ َىَظئ ظازٍَ ُٖويًَطٍ ) ذلَُُز
1997. 
ظَْطُُْ ) ئاَازَنطزٕ و يًَهؤَيًُٓوَ(، طؤظاضٍ ضؤشٍ نىضز/ طؤظاضٍ جعاتٌ  عُبسوآل -

، بٓهٍُ شئ، ضاثداٍُْ ؾعإ، غًًَُاٌْ، 1ئُغتُْبىوٍ،ض– 1913اٌْ نىضز ًَٖعٌ قىتابً
2005. 
ذلُس عُيٌ عُيًاوَيٌ، نىضزغتإ يُ غُضزٌََ زَوَيُتٌ عىمساٌْ زا،  عُبسوآلز. -

 .2004، غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ نىضزغتإ، غًًَُاٌْ، 2ض
بُضظجنٌ، ؾًَذ عُبسويػالٌَ نُ )ؾًَذ غُعسًًُْعُبسوملىْعًِ غىالٌَ، غٌَ قىضبا -

،زَظطاٍ ضاث و بآلونطزُْوٍَ 1باضظاٌْ، ؾًَذ ظاضٍ ئُيعَوبُعٌ(، و: ئًرػإ ئريواٌْ،ض
 .2004ئاضاؽ، ُٖويًَط، 

عُط ؾًَذ يُتًـ بُضظجنٌ، طُؾتًَو بُْاو َعطُوت و تُنًًُناٌْ ؾاضٍ ُٖويًَط،  -
 .2001، ضاثداٍُْ ظاْهؤٍ غُالذُزئ ، ُٖويًَط، 1ض

، ضَِوؾٌ ذىجطَ يُ ثًَطُياْسٌْ ظاْا ئايًًُٓناٌْ ؾاضٍ _______________ -
 . 2007، ضاثداٍُْ َٓاضَ، ُٖويًَط، 1ُٖويًَط، ض

 .2004،ُٖويًَط،1عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، ًََصووٍ زَؾيت ُٖويًَط، ب -
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،زَظطٌَُٖ غجرييَع يا 1927 – 1908ٍ نىضزغتاٌَْ  غًاغًٌعُيٌ تُتُض، بعاظا  -
 .2002زٖؤى ،  -ضاث و وَؾاٌَْ

 غًًَُاٌْ،، 2عُيٌ خايس ذًَُس)نانُ َُّ بؤتاٌْ(، يُ زووتىيٌَ يازاؾيت ؾاضزا، ض -
2003. 
ز.عىمسإ عُيٌ، ضُْس يًَهؤَيًُٓوَيُى زَضباضٍَ بعاظٌ ٖاوضُضخٌ نىضز، و:  -

 .2005ناَُضإ جَُاٍ بابإ ظازَ، ضاثداٍُْ زيَهإ، غًًَُاٌْ،
بؤ يُْاوبطزٌْ ُْخىيَٓسَواضٍ يُ نىضزغتإ و غؿىضٍ َريظا نُضيِ، تُقُاليُى  -

 . 1985بُغسا،  )زاض ازباسغ(،نؤََُيٍُ ظاْػيت يُ غًًَُاٌْ، ضاثداٍُْ 
 1978غؿىضٍ َريظا نُضيِ، يازطاضٍ الوإ و زياضٍ الوإ، بُغسا،  -
نًَؿٍُ وياليُتٌ َىغٌَ/ يًَهؤَيًُٓوَيُى زَضباضٍَ زيبًؤَاغًُتٌ فانى سػني،  -
، ضاثداٍُْ ضِؤش، 2ؾانُيٌ، ض ذلَُُز، و:طؿتًٌتىضنًا و ضاٍ  -تاًْابُضي -عًَطام

 .   2007، نُضنىوى
، زَظطاٍ 1ؾُيػٍَُ زَباؽ) وَضطًَطِإ(، نىضزغتإ يُ ضاثهطاوَ عىمساًًًُْناْسا، ض -

 .2004ئاضاؽ، ُٖويًَط، 
، 1، ض1957ز.ؾُضٖاز ثريباٍَ، ًََصووٍ ؾاْؤ يُ ئُزَبًاتٌ نىضزيسا يُ نؤُْوَ تا  -

 .2001ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ، ُٖويًَط، 
(، و:ز.ناوؽ قُؾتإ، بُؾٌ 1917 – 1896ّ.ؽ .الظاضيـ، نًَؿٍُ نىضز ) -

 .1989، بُغسا، ًطبعٞ ازباسغيُنُّ، 
َاملًػاْص، جَُعًُتٌ تُعاوٕ و تُضَقٌ نىضزو ضِؤشْاَُطُضٍ، و:ظضيإ ضؤشُٖآلتٌ،  -

 .2007ئ، غًًَُاٌْ، ثًَساضىوُْوٍَ: غسيل غاَيح، بٓهٍُ ش
 .1939ذلُس اَني ظنٌ، تاضخيٌ ووآلتٌ غًًَُاٌْ، ضاثداٍُْ ايٓحاح، بُغساز،  -
نانُغىوض، ضِؤَيِ غًاغِ و نُيتىضيِ ئُؾػُضاِْ نىضز يُ بعاظِ  عُبسوآل ذلَُُز -

،  يُباَلونطاوَناِْ غُْتُضّ 1(، ض1945-1921نىضزايُتِ نىضزغتاِْ باؾىوضزا )
 .2000ِ ُٖضيَُِ نىضزغتإ، ُٖويًَط، ذهىوَُتوَظاضَتِ ثُضوَضزَّ  بطايُتِ، ضاثداُّْ

 1921، طُؾُغُْسٌْ خىيَٓسٌْ ؾُضٌَ يُ نىضزغتإ _______________ -
، يُ بآلونطاوَناٌْ طؤظاضٍ ئاغؤٍ ثُضوَضزَيٌ، 1/ يًَهؤَيًُٓوَيُنٌ ًََصوويًُ، ض1953-

 . 2004ُٖويًَط، 
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َُمحىزٍ قاضََإ و زَوَيُتُنٍُ خىاضووٍ نىضزغتإ، ذلُس ضَِغىٍ ٖاواض ، ؾًَذ  -
 . 1991بُضيتاًْا،  -، يُْسَٕ  1ب

 2، ؾًَذ َُمحىزٍ قاضََإ و زَوَيُتُنٍُ خىاضووٍ نىضزغتإ،ب _________ -
 .1991يُْسٕ  بُضيتاًْا، 

، مسهؤ)ئًػُاعًٌ ئاغاٍ ؾهاى( و بعووتُٓوٍَ ُْتُوايُتٌ نىضز، _________ -
  .2005عإ، غًًَُاٌْ، ، ضاثداٍُْ ؾ2ض

، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ضِؤؾٓبريٍ، ُٖويًَط، 1ََُسوح َعوضٍ، ًََصووٍ ضَِواْسظ،ض -
2006. 
/ تىيصيُٓوَيُنٌ 1940-1914َُٖسٍ ذلَُُز قازض، ُٖويًَط يُ ًَْىإ غاآلٌْ  -

، يُ 1، ضغًاغًٌزَضباضٍَ باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ و ناضطًَطٍِ و  -ًََصوويٌ يُ
آلونطاوَناٌْ زَظطاٍ ضاث و بآلونطزُْوٍَ بُزضخإ، ضاثداٍُْ ضؤشُٖآلت، ُٖويًَط، ب

2008. 

، زاض اهؿؤْ اهجقافٚٞ اهعاًٞ، 1، ب1َىيىز بًَداَيٌ، ُٖويًَطّ وازيىَ ،ض -
 .1991بُغسا،
، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ 2، ب1، ُٖويًَطّ وازيىَو....بًػتىوَ،ض______ -

 .1997ضِؤؾٓبريٍ، ُٖويًَط،
، ضاثداٍُْ وَظاضَتٌ ثُضوَضزَ،  3، ُٖويًَطّ وازيىَو.... بًػتىَ، ب______ -

 .2005ُٖويًَط، 
ًََحُض ْىئًٌَ، يازاؾتُناٌْ ًََحُض ْىئًٌَ يُ نىضزغتإ، و: ذػٔ امحس جاف و  -

 .1984، بُغسا، ًطبعٞ سػاًََْططػُجاضٍ،  سػني عجٌاْ

، و: غُالّ 1926 – 1918ز.ًَِ نَُاٍ ئؤظُ، نطِؤْؤيؤشياٍ َُغُيٍُ َىغٌَ  -
 .2000، ضاثداٍُْ زٖؤى، زٖؤى ، 1ْاوخؤف، ض

ْازض ئًٓتػاض، ئًتٓؤ ُْتُوايُتٌ نىضزٍ، و:عُتا قُضَزاغٌ، ضاثداٍُْ تًؿو،  -
 .2004غًًَُاٌْ ، 

نىضزَناٌْ ئًَطإ،  غًاغًٌئ، نىضزو عُجُّ ًََصووٍ ئُوُْوؾريوإ َػتُؾا  -
 .2005تإ، غًًَُاٌْ، غُْتُضٍ يًَهؤَيًُٓوٍَ غرتاتًصٍ نىضزغ
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ُْوظاز عُيٌ ئُمحُز، نًَؿٍُ وياليُتٌ َىغٌَ يُ زوو ضؤشْاٍَُ غًًَُاًْسا،  -
 .2004ضاثهطاوَناٌْ ؾاضَواٌْ غًًَُاٌْ، ضاثداٍُْ شيط، غًًَُاٌْ، 

 .1987،بُغسا،1ٖازٍ ضؾًس ضاوؾًٌ، ُٖويًَط يُطٍَُ ناضواٍُْ ؾُيو، ض -
، 1ضٍ ُٖويًَط يُ نؤُْوَ تا غاآلٌْ ؾُغت، ضيىغـ ئُمحُز زَضطَُيُيٌ، ًََصووٍ ؾا -

 .2002زَظطاٍ ضاث و ثُخؿٌ غُضزَّ، غًًَُاٌْ، 
 
 بُظَاٌْ عُضَبٌ:-ب 

، ًطبعٞ 2ا.ؾاًٚو٘ ، س٘ي ًػاهٞ االقطاع بني اهلطز، ت: كٌاي ًعٔط امحس، ط -
 .1984اسب٘ازخ، بػساز،

:ز.ٓاؾٍ قاحل اهربت َ. ًِتؿاؾفٚوٛ، اهعطاق يف غِ٘ات االُتساب اهربٙطاُٛ، ت -
 .1978اهتلطٙ ،ًطبعٞ داًعٞ بػساز، 

، زاض ٢اضاؽ هوطباعٞ 2اٜ.اَ.ٓاًوتْ٘، ططٙق يف ك٘ضزغتاْ، ت: دطدٚؼ فت  اهلل،ط-
 .1999اضبٚى، -ٗاهِؿط، ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتبٚٞ

، داًعٞ 1916-1516ز.أبطآٍٚ خوٚى امحس، تاضٙذ اه٘طّ اهعطبٛ يف اهعٔس اهعجٌاُٟ  -
 .1986امل٘قى، 

، ًطبعٞ 1. أبطآٍٚ خوٚى أمحس ٗ دعفط عباؽ محٚسٜ، تاضٙذ اهعطاق املعاقط، طز -
 . 1989اهتعوٍٚ اهعاهٛ يف ً٘قى، ً٘قى، 

–اطبا١ االغِاْ –ز. أبطآٍٚ طآط ًعطٗ  اهطباتٛ، ًعذٍ اطبا١ ضبافعٞ اضبٚى/ االطبا١  -

 .2004، ًطبعٞ اهجقافٞ، اضبٚى، 1اهكٚازهٞ، ط
، زاض 1932-1922ٞ بني اهعطاق ٗ بطٙطاُٚا ػٚاغٚٚعالقات اهامحس ضفٚق اهربقاٜٗ، اه -

 .1980اهطؾٚس، بػساز، 
، ًؤغػٞ ً٘كطٙاُٛ هوطباعٞ ٗ 1اهلطزٙٞ،ط ُٚٚٞامحس عبساهععٙع ضبٌ٘ز، االًاضٝ اهلصبا -

 . 2003اهِؿط، ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتبٚٞ، اضبٚى، 
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هلطزٕٙ يف اهعطاق امحس ضبٌس اًني قازض، ً٘قف صبوؼ اهِ٘اب اهعطاقٛ ًّ اهقهٚٞ ا -
 .2007، اهػوٌٚإُٚ، بٓهٍُ شئ، 1945 – 1925

 .  1972، ًطبعٞ سوٞ، 1اضبٚى يف ظالي بٚاْ اشاض اهتاضخيٛ، ط -

،ت: قاحل امحس اهعوٛ، ًِؿ٘ضات زاض 1908ز.اضُػت ضاًعٗض، تطكٚا اهفتاٝ ٗث٘ضٝ  - 
 .1960ًلتبٞ اسبٚاٝ، بريٗت، 

 ني ٗال١ ّٙ خ٘اطط ؾدكٚٞ ٗ تاضخيٚٞ، ت:   اضُ٘هس ٗٙوػّ، بالز ًابني اهِٔطّٙ ب -
 .1971، بػساز، 1، ط1فؤاز مجٚى، ز 
، ًطبعٞ زاضاهلتب، بريٗت، 1، اهج٘ضٝ اهعطاقٚٞ، ت: دعفط اشبٚاط، ط_______ -

1971. 
، اضبٚى، 2االًري ؾطفداْ اهبسهٚػٛ، ؾطفِإً، ت: ضبٌس مجٚى املال امحس اهطٗظبٚاُٛ، ط -

1988. 
، 1ٗالٙٞ اهبكطٝ يف ًانٚٔاٗسانطٓا، ت:ٓاؾٍ قاحل اهتلطٙ  ،زاهلػِسض ازاً٘ ،  -

 .1989اهبكطٝ، 
اُسضٝ ُ٘ؾٛ، اهكطاعات اهبرتٗهٚٞ يف اهؿطق االٗغط، ت:ز.اغعس ضبفى، زاض اسبقٚقٞ  - 

 . 1971هوطباعٞ ، بريٗت 
، ت: ٙ٘غف سٚٛ، ًطبعٞ اجملٌع 1796 – 1794أٗهٚفٚٞ، ضسوٞ أٗهٚفٚٞ اىل اهعطاق  -

 .    1988طاقٛ، بػساز ،اهعوٌٛ اهع
، ًطبعٞ 1اٙطان بطاٗض، ٙٔ٘ز كطزغتاْ، ت: ؾاخ٘اْ كطك٘كٛ ٗعبساهطظاق ب٘تاُٛ، ط -

 .2004ٗظاضٝ اهرتبٚٞ، اضبٚى، 
هوطباعٞ غجرييَع ، زاض 2ز.بسضخاْ غِسٜ، اجملتٌع اهلطزٜ يف املِع٘ض االغتؿطاقٛ، ط -

 . 2001ٗاهِؿط، زٓ٘ن، 
 ُٚٚٞٞ اضبٚى بني املانٛ ٗ اسبانط، ًِؿ٘ضاٝ ازببٔٞ اهرتكٌابطٓاْ دابط قاحل)ٙاضاهٛ(، قوع -

 . 2004اهعطاقٚٞ، اضبٚى، 
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دباٖ تطكٚا ٗ أثطٓا يف ك٘ضزغتاْ  ُٚٚٞبٚاض ًكطفٟ غٚف اهسّٙ، اهػٚاغٞ اهربٙطا - 
اضبٚى،  -زٓ٘ن، ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتبٚٞ -هوطباعٞ ٗاهِؿط غجرييَع، زاض 1926 – 1923
2004.  

 .1980(،ز.َ، 1914 – 1826ٗ سطكٞ اه٘عٛ اهقً٘ٛ اهلطزٜ )بٛ ضٖ ف، باضظاْ  -
تً٘اب٘ا، اٞ عّ االكطاز/ ٗساهتٍٔ االدتٌاعٚٞ ٗ االزبٚٞ ٗ اهجقافٚٞ، ت: ضبٌس ؾطٙف  -

 . 1973عجٌاْ، ًطبعٞ اهِعٌاْ، اهِذف االؾط ، 
دعفط اشبٚاط ) تطمجٞ ٗ تعوٚق(، اهعطاق يف ضغا٢ى املؼ بى، قسَ هٕ ٗ ظازٖ تعوٚقا:  -

 . 1977عبساسبٌٚس اهعو٘دٛ، بػساز، 
ًّ  1988 -10-5دالي اهطاهباُٛ، س٘ي اهقهٚٞ اهلطزٕٙ يف اهعطاق، ضبانطٝ أهقٚت  -

 .1996، ًُٚٚٞعٔس)أبٚال( ةسضٙس، زاض أضاضات هوجقافٞ ٗ اهِؿط، اهػوٌٚا
بريٗت،  1دوٚوٛ دوٚوٛ ٗ أخطْٗ، اسبطكٞ اهلطزٙٞ يف اهعكط اسبسٙح، ت: عبسٜ سادٛ، ط -

1992. 
 . 1989، بػساز،2مجاي باباْ، اق٘ي امسا١ املسْ ٗامل٘اقع اهعطاقٚٞ، ط -
، زاض افاق عطبٚٞ هوطباعٞ ٗ اهِؿط، 1ز.مجاي ضؾٚس، زضاغات ك٘ضزٙٞ يف بالز غ٘باضت٘، ط -

 .1981بػساز،
فٚكى اهجاُٛ( اغطاض ٗ  –غاظٜ  _مجاي ًكطفٟ ًطٗاْ، ًو٘ن اهعطاق )فٚكى االٗي -

 ْ غِٞ طبع.  خفاٙا ، بريٗت، بسٗ
(، ت: فدطٜ َريَ نؤضَ، االًري اهلطزٜ/ ًري ضبٌس اهطٗاُسظٜ املوقب ب) مجاٍ ُْبُظ -

اضبٚى،  -، زاض ٢اضاؽ هوطباعٞ ٗ اهِؿط، ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتب2ٞٚ، طغالذؿؤضمشؼ اهسّٙ 
2003. 

 يف ٗالٙٞ بػساز ًّ عٔس اه٘اهٛ ًسست باؾا اىل ُٚٚٞمجٚى ً٘غٟ اهِذاض، االزاضٝ اهعجٌا -
  .2001بػساز، ،2(، ط1917 – 1869ُٔاٙٞ اسبلٍ اهعجٌاُٛ  )

، ت: ز. ًؤٙس إبطآٍٚ 1932 –1915دٛ. كٚوربت. بطاْٗ، ق٘ات اهوٚفٛ اهعطاقٚٞ  -
 .  2006، ُٚٚٞ، اهػوٌٚابٓهٍُ شئاهُ٘ساٜٗ، ًطادعٞ: ضفٚق قاحل، 
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اىل اهػعٗ  ز.ساًس ضبٌ٘ز عٚػٟ، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف اهعطاق ًّ اإلستالي اهربٙطاُٛ -
 .2005(، ًطبعٞ اهعطبٚٞ هوطباعٞ ٗ اهِؿط، اهقآطٝ، 2004- 1914االًطٙلٛ )

، 1991ساًس ضبٌ٘ز عٚػٟ،املؿلوٞ اهلطزٙٞ يف اهؿطق االٗغط ًِص بساٙتٔا ستٟ غِٞ  -
 .1992اهقآطٝ،

سِا بطاط٘، اهعطاق/ اهطبقات االدتٌاعٚٞ ٗ اسبطكات اهج٘ضٙٞ ًّ اهعٔس اهعجٌاُٛ س   -
هبِاْ،  -، ًؤغػٞ االحباخ اهعطبٚٞ، بريٗت1، ز2زبٌٔ٘ضٙٞ،ت:عفٚف اهطظاظ، طقٚاَ ا
1995. 

،ًطبعٞ ٗظاضٝ اهجقافٞ، 1سِا عبساالسس ضٗف٘، اٞ عّ عِلاٗٝ/ ًانٚٔا ٗ سانطٓا،ط -
 .1996اضبٚى، 

 سػني سعُٛ امللطٙاُٛ، ً٘دع تاضٙذ اًطا١ غ٘ضاْ، ت:ضبٌس ًالاهلطٍٙ، بػساز، ز.ت. -
،ٗظاضٝ اهجقافٞ ٗاالعالَ 1، ز1،ً٘غ٘عٞ اعالَ اهعطاق يف اهقطْ اهعؿطّٙ،طمحٚس املطبعٛ -

 . 1995زاض اهؿؤْٗ اهجقافٚٞ اهعاًٞ، بػساز، 
، ٗظاضٝ اهجقافٞ 1ط –اقتكازٙٞ  –خوٚى امساعٚى ضبٌس، اضبٚى زضاغات زمي٘غطافٚٞ  -

 . 2003املسٙطٙٞ اهعاًٞ هوجقافٞ ٗ اهفِْ٘، اضبٚى، 
- 1048اهعطاق/ االزاضٜ ٗ االقتكازٜ يف اهعٔس اهعجٌاُٛ) خوٚى عوٛ ًطاز، تاضٙذ -

 .  1987َ(، داًعٞ بػساز، كٚوٞ االزاب،  1750- 1638ٓر/1164
، زاضازباسغ، بػساز، 1زبوٚ٘.اض. ٓٛ، غِتاْ يف كطزغتاْ، ت: فؤاز مجٚى، دع٢ني،ط -

1973  . 
 – 1921ًّ  ػٚاغٚٛضدا١ سػني اشبطاب، تأغٚؼ ازبٚـ اهعطاق ٗ تط٘ض زٗضٖ اه -

 ، بػساز)ز.ت(.  1941
 / زضاغٞ يف تط٘ض اهعالقات اهعطاقٚٞ 1928  -1921، اهعطاق بني ____________ -

 ًع زضاغٞ اهطاٜ اهعاَ  ػٚاغٚٛاهٗاثطٓا يف تط٘ض اهعطاق  ُٚٚٞاهربٙطا   
 .1977، بػساز، 2، طاهعطاق   
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 .1976،بػساز، 1927 -1921، اهعطاق بني ___________ -
-1914ْٗ، سكاض اهل٘ت يف اسبطب بني اإلُلوٚع ٗ االتطان يف اهعطاق غِٞ ضغى بطاز -

 . 1985، ت: غوٍٚ طٕ اهتلطٙ  ٗ عبساجملٚس ٙاغني اهتلطٙ ، دع٢ني، بػساز، 1918

 – 1718اهفاضغٚٞ ) ُٚٚٞضٗبطت. زبٚو٘. اٗهػّ، سكاض امل٘قى ٗ اهعالقات اهعجٌا -
 .1983ٚوٛ، اهطٙاض، (، ت: عبساهطمحّ بّ اسباز اًني بم ازبو1743

، ًطبعٞ ازبب٘ضٜ، 1936 – 1918ضٙاض ضؾٚس ُادٛ اسبٚسضٜ، االؾ٘ضْٙ٘ يف اهعطاق  -
 .1977اهقآطٝ، 

 ظبري بالي امساعٚى، تاضٙذ اضبٚى/ زضاغٞ تاضخيٚٞ عاًٞ الضبٚى ٗ أعبا٢ٔا ًِص أقسَ    -
 ، ًطبعٞ اهجقافٞ، 2اهعك٘ض س  اسبطب اهعاملٚٞ االٗهٛ،ط    
 . 1998، اضبٚى    

 .   1989، اضبٚى، 1، اهؿٚذ ازب٘هٛ، ط___________ -
 ، عوٌا١ ًٗساضؽ يف اضبٚى، ًطبعٞ اهعٓطا١ اسبسٙجٞ، ً٘قى، ___________ -
 1984 . 
 . 1953، بػساز، 1ظكٛ قاحل، ًقسًٕ يف زضاغٞ اهعطاق املعاقط، ط -
 1922اقٚٞ بني عاًٛ غاًٛ عبساسبافغ اهقٚػٛ، ٙاغني اهلامشٛ ٗ زٗضٖ يف اهػٚاغٞ اهعط -
 .1975، اهبكطٝ، 1936 –

، اضبعٞ قطْٗ ًّ اهتاضٙذ اهعطاق اسبسٙح، ت:دعفط اشبٚاط، غتًعٔ ًُٖػًٌ يىْططيو -
 .2004هبِاْ، -، زاض اهطافسّٙ هوطباعٞ ٗ اهِؿطٗ اهت٘ظٙع، بريْٗ 5ط
 تاضٙذ    1950اىل غِٞ  1900تاضٙذ اهعطاق اسبسٙح/ ًّ  ،____________ -
 ، 1إدتٌاعٛ ٗ إقتكازٜ، ت: غوٍٚ طٕ اهتلطٙ ، ط غٚاغٚٛ  
 . 1988، ًطبعٞ اسبػاَ، بػساز، 1ز  

ٞ بطٙطاُٚا اهععٌٟ دباٖ ًػتقبى غٚاغٚٚز. غعس بؿري، ًّ اهتدطٚط اىل اهتذع٢ٞ/  -
 .  2007،  ُٚٚٞاهػوٌٚا ؾعإ،، ًطبعٞ بٓهٍُ شئ، 1923- 1915كطزغتاْ 

 ، 1هِكف االٗي ًّ اهقطْ اهجاًّ عؿط،طز.غعسٜ عجٌاْ سػني، أًاضٝ باباْ يف ا -
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 .2000 اضبٚى،  
ٞ  غٚاغٚٚ/ زضاغٞ يف تط٘ض ُٚٚٞك٘ضزغتاْ ٗاالًرباط٘ضٙٞ اهعجٌا __________ -

 اهلٌِٚٞ 
 ، ًؤغػٞ ً٘كطٙا1َُٛ، ط1851 – 1514يف ك٘ضزغتاْ  ُٚٚٞاهعجٌا 

 .2008 )زٖؤى(،هوبش٘خ ٗ اهِؿط يف اضبٚى، ًطبعٞ خاُٛ  
 ضزغتاْ ازبِ٘بٚٞ يف اهقطُني اهػابع عؿطٗ اهجاًّ عؿط،، ك٘___________ -

 (، ُٚٚٞاضبٚى، ًطبعٞ غٌٚا )اهػوٌٚا-غؤضإ،ًِؿ٘ضات ًلتبٞ 1ط  
  2006. 
(،  1926 – 1914غطٖٗ اغعس قابط، اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل اىل ُٔاٙٞ ًؿلوٞ امل٘قى ) -
 .2001،ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتبٚٞ، اضبٚى، 1ط
 / زضاغٞ تاضخيٚٞ   1939- 1926ازبِ٘بٚٞ  ، ك٘ضزغتاْ___________-

 . 2006، ُٚٚٞ، زاض غطزَ هوطباعٞ ٗ اهِؿط، اهػوٌٚا1ٞ، طغٚاغٚٚ
ؾاكط خكبان، اهعطاق اهؿٌاهٛ/ زضاغٞ هِ٘اسٚٞ اهطبعٚٞ ٗ اهبؿطٙٞ، ًطبعٞ ؾقٚق،  -

 . 1973بػساز، 
 . 1974، بػساز، 8(، ط1918 –1914ؾلطٜ ضبٌ٘ز ُسٍٙ،سطب اهعطاق ) -
ضغ٘ي ساٜٗ اهلطك٘كوٛ، زٗسٞ اه٘ظضا١ يف تاضٙذ ٗ قا٢ع بػساز اهعٗضا١، ت: ً٘غٟ اهؿٚذ  -

 كاظٍ ُ٘ضؽ، ًطبعٞ كطَ، بريٗت )ز.ت(. 
ؾ٘ضف سػّ عٌط، سق٘ق اهؿعب اهلطزٜ يف اهسغاتري اهعطاقٚٞ/ زضاغٞ ذبوٚوٞ ًقاضُٞ،  -

 . 2005، ًُٚٚٞطكع كطزغتاْ هوسضاغات االغرتادبٚٞ، اهػوٌٚا
، اًاضٝ بٔسِٙاْ اهلطزٙٞ اٗ اًاضٝ اهعٌازٙٞ، تقسٍٙ ًٗطادعٞ : عبساهفتاح قسٙق اهسًو٘دٛ -

 . 1999،ًطبعٞ ٗظاضٝ اهرتبٚٞ، اضبٚى، 2عوٛ اهب٘تاُٛ، ط
طٕ باقطٗ فؤاز قفط، املطؾس اهٛ ً٘اطّ االثاضٗاسبهاضٝ، اهطسوٞ اشباًػٞ، زاض ازبٌٔ٘ضٙٞ  -

 . 1966هوطباعٞ، بػساز، 
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ف اهعك٘ض/ اهو٘ا١ ٗ املسِٙٞ، ضادعٕ ٗ عوقٕ عوٕٚ ٗ قسَ هٕ: عباؽ اهععاٜٗ، اضبى يف طبتو -
  .2001،ؾطكٞ اشبِػا١ هوطباعٞ، بػساز، 1ضبٌس عوٛ اهقطزاغٛ، ط

 ، ؾطكٞ اهتذاضٝ ٗ اهطباعٞ 4، تاضٙذ اهعطاق بني استالهني، ًر__________ -
 . 1949ااسٗزٝ، بػساز،    

 اهعٔ٘ز اهعباغٚٞ ًّ غِٞ ، تاضٙذ اهِق٘ز اهعطاقٚٞ/ )ملا بعس _________ -
 َ(، طبع ؾطكٞ اهتذاضٝٗ اهطباع1917ٞٓر/1335َ اىل1258ٓر/656 

 . 1958ااسٗزٝ، بػساز،    
 .1948هِسْ، –، ًلتبٕ اهكفاٗ املط٠ٗ 1، عؿا٢ط اهعطاق، ط__________ -
عبساهطظاق اسبػين، اسساخ عاقطتٔا )صبٌ٘عٞ حب٘خ تاضخيٕٚ السساخ عاقطت بعهٔا  -

 .1992بعض االخط فٟٔ ةجابٞ ًصكطات ُازضٝ(، بػساز،  ٗاغٌٔت يف
 ٞ اهعطاقٚٞ/ زضاغٞ تاضخيٚٞ ًت٘انعٞ عّ ػٚاغٚٚ، تاضٙذ االسعاب اه__________ -
 – 1918االسعاب  اهػاغٚٞ اه  تلُ٘ت يف اهعطاق بني اهعاًني   

 . 1980هبِاْ،  -، بريٗت1،ط1958   
، زاضهؿؤْ اهجقافٚٞ 3ز-2ز-1،زاسبسٙح ػٚاغٚٛتاضٙذ اهعطاق اه، _________-

 اهعاًٞ، 
 . 1989بػساز،   
 ، زاض اهؿؤْ اهجقافٚٞ 3ز-2ز-1، ز7، تاضٙذ اه٘ظاضات اهعطاقٚٞ، ط،_________ -
 . 1988اهعاًٞ، بػساز،   
 . 1978هبِاْ، -، اهج٘ضٝ اهعطاقٚٞ اهلرب٠، زاض اهلتب، بريٗت_________ -
 . 1935، بػساز، 1االُتساب، ز ، اهعطاق يف زٗضٜ االستالي ٗ_________ -
 . 1986هبِاْ، -، بريٗت1، ط2ٕ، ز ػٚاغٚٚعبساهطظاق ضبٌس اغ٘ز، ً٘غ٘عٕ اهعطاق اه -
 – 1914عبساهطظاق اهلالهٛ، تاضٙذ اهتعوٍٚ يف اهعطاق يف عٔس احستالي اهربٙطاُٛ  -

 .1975، بػساز، 1921
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اقتكازٙٞ ٗ  -/ زضاغٞ ادتٌاعٚٞعبساهباقٛ عبسازبباض اًني، اهتذسز اسبهطٜ هقوعٞ اضبٚى -
 .  1985، ًطبعٞ داًعٞ امل٘قى، ً٘قى،1، طُٚٚٞعٌطا

ز.عبساهػتاضطآط ؾطٙف، ازبٌعٚات ٗ املِعٌات ٗ االسعاب اهل٘ضزٙٞ يف ُكف قطْ  -
 .2007، ُٚٚٞ، زاض غطزَ هوطباعٞ ٗاهِؿط، اهػوٌٚا1958 – 1908
انٛ ٗاسبانط، ًطبعٞ ٗظاضٝ ، اضبٚى ًٗا١ اهؿطب يف املطُظُْيٌعبساهطمحاْ امحس -

 .1997اهرتبٚٞ، اضبٚى، 
عبساهطمحاْ ازضٙؼ قاحل اهبٚاتٛ، اهؿٚذ ضبٌ٘ز اسبفٚس اهربظظبٛ ٗاهِف٘ش اهربٙطاُٛ يف  -

 .2006، ُٚٚٞ، اهػوٌٚابٓهٍُ شئ، 1، ط1925كطزغتاْ اهعطاق ستٟ عاَ 
، داًعٞ اهسٗي 2ط عبساهطمحّ اهبعاظ، ضباظطات عّ اهعطاق ًّ االستالي ستٟ االغتقالي، -

 . 1960عابسّٙ،  –اهعطبٚٞ، ًعٔس اهسضاغات اهعطبٚٞ اهعاهٚٞ، ًطبعٞ اهطغاهٞ 
، ًطبعٞ 1، ط1958 – 1926ز. عبساهفتاح عوٛ اهب٘تاُٛ، اسبٚاٝ اسبعبٚٞ يف امل٘قى  -

 . 2003ٗظاضٝ اهرتبٚٞ، اضبٚى، 
 عاقط، ًباسح يف تاضٙذ اهل٘ضز ٗ اهعطاق امل، زضاغات ٗ _______________ -

 زٓ٘ن، ًطبعٞ ٗظاضٝ  -هوطباعٞ ٗاهِؿط غجرييَع، زاض 1ط    
 .2007اضبٚى ، -اهرتبٚٞ    

 .1966، بػساز، 2، ز1920_1919عبساملِعٍ اهػالًٛ، ث٘ضتِا يف مشاي اهعطاق  -
/ زضاغٕ تاضخيٚٞ 1946 -1833ز.عجٌاْ عوٛ، زضاغات يف اسبطكٞ اهل٘ضزٕٙ املعاقطٖ  -

  .2003ٞ، اضبٚى، ٗثا٢قٚٞ، ًطبعٞ اهجقاف
اىل غِٞ  1188عجٌاْ بّ غِس اه٘ا٢وٛ اهبكطٜ، ًطاهع اهػع٘ز/ تاضٙذ اهعطاق ًّ غِٞ  -

َ، ذبقٚق: ز.عٌاز عبساهػالَ ضوٗ  ٗ غٔٚوٕ عبساجملٚس 1826 – 1774ٓر/  1343
 . 1991اهقٚػٛ، زاض اسبلٌٞ امل٘قى، 

( حبح 1917 – 1914ز. عوٛ ُاقط سػني، ًقاًٗٞ اهعطاقٚني هالستالي اهربٙطاُٛ ) -
 .2002نٌّ كتاب )املفكى يف اهتاضٙذ اهعطاق املعاقط(، بػساز، 

 . 1999هرتكٌاْ اهعطاق، زاض اهػاقٛ، بريٗت،  ػٚاغٚٛععٙع قازض اهكٌاظبٛ، اهتاضٙذ اه -
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ٗ اهعػلطٜ يف تاضٙذ اهعطاق ستٟ  ػٚاغٚٛعال١ داغٍ ضبٌس، دعفط اهعػلطٜ ٗ زٗضٖ اه -
 .1987بػساز،  ، ًطبعٞ اشبو٘ز،1936عاَ 

 .2008، اضبٚى،2ز.عٌاز عبساهػالَ ضوٗ ، ًطاكع ثقافٚٞ ًػٌ٘ضٝ يف كطزغتاْ،ط -
- 1726،امل٘قى يف اهعٔس اهعجٌاُٛ)________________ -

 ،اهِذف 1(،ط1834
 .1975االؾط ،  
 . 1985، ًطبعٞ اإلُتكاض، ً٘قى، 2ععٙع اسباز، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف اهعؿطِٙات، ط-
 .  1977، بريٗت، 5، اسبطب اهعاملٚٞ االٗهٛ، طعٌط اهسٙساٜٗ -

يف اهعطاق خالي  ِٚٚٞز.غامن ضبٌس اسبف٘ ٗ عبساهفتاح اهب٘تاُٛ، اهل٘ضز ٗاالسساخ اه٘ط -
زٓ٘ن، ًطبعٞ ٗظاضٝ  -هوطباعٞ ٗاهِؿطغجرييَع زاض  ،1958 – 1921اهعٔس املولٛ 

 .2005،  اضبٚى -اهرتبٚٞ
 -، ت: عطا عبساه٘ٓاب، زاضاهالَ 1921 -1908غػاْ اهعطٕٚ، اهعطاق ُؿاٝ اهسٗهٞ  -

 . 1988هِسْ، 
، ًطبعٞ 2يف اهعطاق/ زضاغٞ ًقاضُٞ، ط ُٚٚٞز.فانى اهربان، املساضؽ اهٚٔ٘زٙٞ ٗ االٙطا -

 .1985ًِقشٞ ٗ ًعٙسٝ، بػساز، 
ٗ اثطٓا يف اهػٚاغٞ اهساخوٚٞ  ُٚٚٞاهربٙطا -فاضٗق قاحل اهعٌط، املعآسات اهعطاقٚٞ -

 . 1977از، ،بػس1922-1948
فٚكى اهسباغ، ان٘ا١ عوٟ كتاب ازبٌعٚات ٗاملِعٌات ٗ االسعاب اهل٘ضزٙٞ يف ُكف قطْ  -

 .1997، ًطبعٞ اهجقافٞ، اضبٚى، 1، ط1908-1958
 .1969، بػساز، 1920قشطاْ امحس عب٘ف اهتوعفطٜ، ث٘ضٝ توعفط -
 .1972، ظبف، 1،ز1920كاظٍ ًعفط، ث٘ضٝ اهعطاق اهتشطضٕٙ عاَ  - 
- 1876اْ عبساهكٌس امحس اهسٗغلٛ، بٔسِٙاْ يف اٗاخط اهعٔس اهعجٌاُٛ )كاًري -

 .   2007، ًؤغػٞ ً٘كطٙاُٛ هوبش٘خ ٗ اهِؿط، اضبٚى، 1(ط1914
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يف اهِكف االٗي ًّ اهقطْ  ُٚٚٞكاًطاْ عبساهكٌس اهسٗغلٛ، ك٘ضزغتاْ اهعجٌا -
 -بًٚٞطبعٞ ٗظاضٝ اهرتزٖؤى(،هوطباعٞ ٗ اهِؿط) غجرييَط، زاض 1اهتاغع عؿط،ط

 .2002اضبٚى،
، زاض اهعطبٚٞ، بريٗت، 2كاظٍ ٓاؾٍ ُعٌٞ، املوم فٚكى االٗي) االُلوٚع ٗ االغتقالي(، ط -

1988 . 
ٞ غٚاغٚٚ/ زضاغٞ 1842- 1700كاٖٗ فطٙق امحس ؾاٖٗ هٛ ٢اًٚسٜ، اًاضٝ بازِٙاْ  -

 .  2000زٓ٘ن،  -خُبات، ًطبعٞ 1ادتٌاعٚٞ ثقافٚٞ،ط
 ، ًطبعٞ  1ب اهلطزٜ يف ث٘ضٝ اهعؿطّٙ اهعطاقٕٚ، طز.كٌاي ًعٔط امحس، زٗض اهؿع -

 . 1978اسب٘اخ، بػساز،    
 ، كطزغتاْ يف غِ٘ات اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل،ت: ضبٌس ____________ -
 ، زاض افاق عطبٚٞ هوطباعٞ ٗاهِؿط، بػساز، 2املال عبساهلطٍٙ، ط  
 1984 . 
 لطزٙٞ يف اهعطاق، حبح ، ً٘قف املوم فٚكى االٗي ًّ املػأهٞ اه___________ -
 نٌّ  ًؤهف )بِا١ اهسٗهٞ اهعطبٚٞ اسبسٙجٞ/ دبطبٞ فٚكى بّ  
 (، ًِؿ٘ضات داًعٞ 1933-  1918سػني يف غ٘ضٙٞ ٗاهعطاق  
 .1999اي بٚٚت، االضزْ،  
اهتشطضٙٞ يف اهعطاق، ت:عبساه٘اسس كطَ، ًطبعٞ  ِٚٚٞي.ْ. ك٘تو٘ ، ث٘ضٝ اهعؿطّٙ اه٘ط -

 .1971ازبٌٔ٘ضٙٞ، بػساز،
 ػٚاغٚٛز.هطفٛ دعفط فطز عبساهلل، عبسااػني اهػعسْٗ/ زٗضٖ يف تاضٙذ اهعطاق اه -

 . 1988املعاقط، ًلتبٞ اهٚقعٞ اهعطبٚٞ، بػساز، 
 .1998ه٘غٚاْ ضاًب٘، اهلطزٗاسبق،ت: ععٙع عبساالسس ُباتٛ، ًطبعٞ اهجقافٞ، اضبٚى،  -
ٗ اهت٘قٚع عوٚٔا، يف:  1922اَ ز.هٚوٟ ٙاغني سػني االًري، املعآسٝ اهعطاقٚٞ االٗىل ع -

 .2002صبٌ٘عٞ باسجني، املفكى يف تاضٙذ اهعطاق املعاقط، بػساز،
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ًؤغػٞ ٢اضاؽ ، ت: زهؿاز ًرياُٛ، ِٚٚٞهٚ٘ضا ه٘كٚتع، اهعطاق ٗاهبشح عّ اهل٘ٙٞ اه٘ط -
 .2004اضبٚى،  هوطباعٞ ٗ اهِؿط

ٗ فوػطني(، ت: غوٍٚ طٕ هُٚ٘ٔاضت ضاٗٗهف، ضسوٞ املؿطق ) اىل اهعطاق ٗ غ٘ضٙا ٗ هبِاْ  -
 . 1978اهتلطٙ ، زاض اسبطٙٞ هوطباعٞ، بػساز، 

، ت:ز.خوٚى عوٛ ًطاز، ًُٚٚٞاضن غاٙلؼ، اهقبا٢ى اهلطزٕٙ يف االًرباط٘ضٙٞ اهعجٌا -
، زاض اهعًاْ هوطباعٞ ٗ اهِؿط، 1تقسٍٙ ٗ ًطادعٞ ٗ تعوٚق: ز.عبساهفتاح عوٛ اهب٘تاُٛ، ط

 . 2007غ٘ضٙا،  -زًؿق
 .1946، بػساز، 1ٜ، ُعاَ اسبلٍ يف اهعطاق، طصبٚس خسٗض -
َ/ اٗناع 1233- 1128ٓر/630-522ز.ضبػّ ضبٌس سػني، اضبٚى يف اهعٔس االتابلٛ  -

ٞ ٗ اقتكازٙٞ ٗ اهعػلطٙٞ ٗ االزاضٙٞ ٗاهجقافٚٞ يف اهعٔس االتابلٛ، ًطبعٞ ػٚاغٚٚاضبٚى اه
 َ.   1976غعس، بػساز، 

ًٗؿطب االقفٚا١ ًّ غازات امل٘قى اسبسبا١، سققٕ ضبٌس اًني اهعٌطٜ، ًِٔى االٗهٚا١   -
 .1968، ًطبعٞ ازبٌٔ٘ضٙٞ، ً٘قى ،2ٗ ُؿطٖ: غعٚساهسٖٙ٘ دٛ ، ز

 ، بػساز، 2، ط1ضبٌس اًني ظكٛ، خالقٞ تاضٙذ اهلطز ٗ كطزغتاْ، ت:ضبٌس عوٛ، ز -
 1961. 
 .1947، بػساز،1،ًؿآري اهلطزٗ كطزغتاْ، ت: ضبٌس عوٛ عُ٘ٛ، ز________ -
  1931٘ز اهباضظاُٛ، اهباضظاُٛ ٗ اسبطكٞ اهتشطضٙٞ اهلطزٙٞ/ اُتفانٞ باضظاْ االٗىل) ًػع -

 .1986(، كطزغتاْ، 1932 –    
  11- 1958مت٘ظ  14، اهباضظاُٛ ٗ اسبطكٞ اهتشطضٕٙ اهلطزٙٞ/ اهلطز ٗ ث٘ضٝ   ______ -

 .1991، كطزغتاْ، 1961اٙو٘ي 
، زاض اهطاظٜ، 1، ت:عبسٜ سادٛ، ط1923- 1917َ.ؽ. الظاضٙف، املػاهٞ اهلطزٙٞ  -

 . 1991بريٗت، 
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ضبٌس بّ امحس اسبػٚين املِؿ١ٛ اهبػسازٜ، ضسوٞ املِؿ١ٛ اهبػسازٜ ت: اااًٛ عباؽ  -
 .   1970اهععاٜٗ، زاض ازباسغ، بػساز، 

ز.ضبٌس غوٌاْ سػّ، طال٢ع اهج٘ضٝ اهعطاقٚٞ/ اهعاًى اإلقتكازٜ يف اهج٘ضٝ اهعطاقٚٞ  -
 . 1958از، ، بػس2االٗىل، ط

 . 1937، ًطبعٞ اهعًاْ، بػساز، 1930 – 1928ُٚاب  يف  جًاوط،ًعطٗ   -
 . 1948ًكطفٟ ُ٘ضاهسّٙ اه٘اعغ، اهطٗض االظٓط يف تطادٍ اي اهػٚس دعفط، ً٘قى،  -
ستٟ غق٘ط املولٕٚ  1914ضبػني ضبٌس املت٘هٛ، كطز اهعطاق/ ًِص اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل  -

 . 2001 ، بريٗت،1958يف اهعطاق 
، ُٚٚٞز.ًلطَ اهطاهباُٛ، كطزغتاْ اذباز اختاضٜ ال اسباق اهقػطٜ، ًطبعٞ خان،  اهػوٌٚا -

2003 . 
 . 2002صبٌ٘عٞ اهباسجني، املفكى يف تاضٙذ اهعطاق املعاقط، بػساز،  -
 . 1967ًادس عبس بِٔا، اهقهٚٞ اهلطزٙٞ يف اهعطاق ستٟ اهػتِٚات، بػساز،  -
 .1924، ً٘قى، 1ٙذ ًقسضات اهعطاق اهػٚاغٞ، ًر ضبٌس طآط اهعٌطٜ، تاض -
 .1936، بػساز، 1ضبٌس ظٓطٝ دطاُٞ، ًصاكطات يف اهقاُْ٘ اهسغت٘ضٜ، ط -
 ضبٌس ًعفط االزٌٓٛ، اجملوػٛ اهتأغٚػٛ اهعطاقٛ/ زضاغٞ ٗثا٢قٚٞ يف اهتاضٙذ   -
 ملقسًات ٗ اُتدابات ٗ ًِاقؿات اٗ ًؤغػٞ  ػٚاغٚٛاه

 ، دع٢ني، زاض اهؿؤْٗ اهجقافٞ، بػساز، 2تؿطٙعٚٞ يف اهعطاق، ،ط    
   1989 . 
 ٞ ٗ ػٚاغٚٚ، املوم فٚكى االٗي/ زضاغات ٗ ثا٢قٚٞ يف سٚاتٕ  اه___________ -
 .1991مماتٕ، بػساز،  
املؼ غريتطٗز بٚى، فك٘ي ًّ تاضٙذ اهعطاق اهقطٙب/ ) كتاب ٙبشح عّ اهعطاق يف اهعٔس  -

 .1971هبِاْ، -(، ت: دعفط اشبٚاط، بريٗت1920- 1914اإلستالي اهربٙطاُٛ بني غِ  
 .  1983ًطبعٞ اسبطٙٞ، بػساز، 1ً٘غٟ عٌطاْ، ًِسهٛ عرب ااهتاضٙذ، ط -
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 . 1997هِسْ،  -، ًلتبٞ اه٘ضاق1ًري بكطٜ، اعالَ اهرتكٌاْ، ط -
 .2005، زاض اسبلٌٞ هِسْ، 1، اعالَ اهػٚاغٞ يف اهعطاق اسبسٙح، ز________ -
 . 1991قربم،  -،هِس1ْطز، طاعالَ اهل،________ -
 . 2007، ًطبعٞ ًٚسٙا، اضبٚى، 1ُ٘ضٜ بططؽ عط٠٘، اهل٘ضز ضوٙا سهاضٙٞ ٗثقافٚٞ، ط -
 .1987، ً٘قى، 1ٓاؾٍ خهط ازبِابٛ، ًسِٙٞ اضبٚى/ زضاغٞ يف دػطافٚٞ اسبهط، ط -
، بػساز، 1ك٘ضزْ ٓػتع، االغؼ اهطبٚعٞ زبػطافٚٞ اهعطاق، ت:داغٍ ضبٌس اشبوف، ط -

1948 . 
 .1985، ً٘قى، 1ٓازٜ ازباٗؾوٛ، تطاخ اضبٚى اهتاضخيٛ، ط  -
 . 1987، بػساز، 1ٓازٜ ضؾٚس ازباٗؾوٛ، املعآط االقتكازٙٞ يف تطاخ ًِطقٞ كطزغتاْ، ط -
ٓطؾالغ.ظ.ٜ، ًسخى اىل اهتاضٙذ االقتكاز هوؿطق االٗغط، ت:ًكطفٟ اسبػين،  -

 .1973بريٗت،
 .1989، بػساز، 1: غوٍٚ طٕ اهتلطٙ ،زِٓطٜ ف٘غرت، ُؿاٝ اهعطاق اسبسٙح، ت -
ٙاغني خري اهلل اهعٌطٜ اشبطٚب امل٘قوٛ، غاٙٞ املطاَ يف تاضٙذ ضباغّ بػساز زاض اهػالَ،  -

 . 1968ًطبعٞ زاض اهبكطٜ، بػساز، 
ٙاغني خرياهلل اهعٌطٜ، غطا٢ب االثط يف س٘ازخ ضبع اهقطْ اهجاهح عؿط، ًطبعٞ اَ  -

 . 1940اهطبٚعني، امل٘قى،
اغني خاهس غطزؾ ، قفشات ًّ تاضٙذ اؾ٘ضٙٛ ك٘ضزغتاْ اباْ اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل/ ٙ -

ذبقٚق تاضخيٛ عّ اغتٚاي اهععٍٚ االؾ٘ضٜ بِٚاًني ًاضمشعْ٘ ًّ خالي اهِك٘م اهتاضخيٚٞ، 
 .  1999زٓ٘ن 

 .1922ٙ٘غف غٌِٕٚ ، دباضٝ اهعطاق قسميا ٗ سسٙجا، بػساز،  -
 بُ ظَاٌْ تىضنٌ: –د 
 1306، ًٔطاْ ًطبعٞ غٛ، اغتاُب٘ي 2سّٙ غاًٛ، قاً٘ؽ االعالَ، ًر مشؼ اه - 

 ظ.1889ضًٗٛ/ 
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، اْٗ ٙلِذٛ طبعٛ، قطٝبت ًطبعٞ غٛ، ُٚٚٞعبساهطمحّ ؾط ، فصهلٞ تاضٙذ زٗهت عجٌا-
 ضًٗٛ.  1326ٓر/  1328اغتاُب٘ي، 

، كت٢ْٞ٘ برتٗغٚاْ ًطبعٞ 4زٗهت عجٌإُٚ تاضخيٛ، ًرتمجٛ:ضبٌس عطا، زٖاممُض،  -
 (.1330، )اغتاُب٘ي:غٛ

 -Uzuncarsili,Ismail Hakki: Buyuk Osmanli Tarihi,Cilt2,Ankara 

1995. 

 بُظَاٌْ ئًٓطًعٍ: –ْ  
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1923),(London -1970. 

 -Bernard Lewis, the Emergance of Modern Turkey, Second 

Edition, Great Britain, 1968. 
- Buch, B.C., Mudros to Lausanne: Britains Frontiers in West Asia  

( 1918 – 1923) , state university of New york Press, New york, 1976. 

 -Edward ,S. Greasy, History Of The OttomanTurks,London 

1878,new published(Khayats, Beirut, 1961). 
-Feors Antonuis, the Arab Awaking, the story of the Arab National 

Movment , (London – 1945). 
-Grattan, Geary, Through Asiatie Turky, Londan,Vol, 1878. 
- Haldane, A.L, The Insurection Mesopotamia, Edinburgh, 1922 
-
 Hurewitz, J.C,Diplomacy in the Near and Middle East 1914 – 

1956, Newy, 1972, VoII.II, New york,1972. 
 
 
 بُظَاٌْ ؾاضغٌ:  -ه 

 ٓر.1331ًريظا ًٔسٜ خاْ اغرتابازٜ، دٔاُلؿاٜ ُازضٜ، تٔطاْ،  -
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 نؤيةم: ئةنسكلؤثيديا
 .1933زا٢طٝ املعاض  االغالًٚٞ، )اهرتمجٞ اهعطبٚٞ(، اهقآطٝ، 

 ،ًازٝ: اضبٚى) بػرتن(.1ًر -
 ٝ اٙاهٞ)خوٚى اِٙازبق(.،ًاز5ًر -

داًعٞ امل٘قى،  -، زاض اهلتب هوطباعٞ ٗاهِؿط4، ًر1ً٘غ٘عٞ امل٘قى اسبهاضٙٞ،ط
1992  . 

(،  1918- 1908ٓر/1336- 1326داغٍ ضبٌس اهعسٗي، امل٘قى يف اهعٔس االذبازٜ ) -
 . 4ًر

 . 4ًر ؾلطٜ ضبٌ٘ز ُسٍٙ، اهتؿلٚالت اهعػلطٙٞ يف امل٘قى، - 
 

 :هةوةتؤذيدةيةم: وتارو 

 نىضزيًُنإ  -ا
(، بُغسا، 89ئاضاّ، نؤََُيٍُ ظَضزَؾت يُ ًََصووٍ نىضزا، بُيإ "طؤظاض"، شَاضَ ) -
1974. 
امساعًٌ ذكٌ ؾاوَيؼ، خُباتٌ طُيٌ نىضز يُ ضِؤشطاضَناٌْ جُْطٌ طًَيت  -

 .  1960(، ناْىوٌْ يُنُّ، 6يُنًَُٓسا، ضؤشٍ ْىٍَ "طؤظاض"، ش)
(، ُٖويًَط، خىيٌ 17آلٌْ عاضَبإ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)ئاضاضات ئُمحُز عُيٌ، نؤ -
 .2006زووَّ 
 .1998(، 126ئُمحُز ذُيطإ، غُضجُيٍُ بُييت ذُغُٕ، ناضوإ" طؤظاض"، ش ) -
ٍ ذلَُُزت يُ شيَط تًؿهٌ يًَهؤَيًُٓوَزا، و: ًًُْئًرباًِٖ عُالوٍ، جىآلُْوٍَ تؤضا -

 . 1958، ناْىٌْ زووٌََ (، غاَيٌ يُن7َُُّال نُضيِ، ًٖىا "طؤظاض"، ش)
ئًرػإ ضَؾاز َىؾيت، ئًرػإ َىؾيت ْاَُناٌْ ناى ئُمحُزٍ ؾًَذ بؤ ذاجٌ  -

عىَُض ؾُْسٍ ْاضزووَ نُ ْاٍَُ ؾُؾُّ بؤ يُنًَُٓحاضَ بآلوزَناتُوَ، 
 . 2008/ 22/1(، ُٖويًَط،  89بُزضخإ"َاْطٓاَُ"، ش)
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زٌََ َُالؾُْسٍ ، بُزضخإ "َاْطٓاَُ"، ُٖويًَط يُ غُض_____________ -
و نؤآليُتٌ خؤٍ ُٖبىو، ش  غًاغًٌو ذلَُُزٍ َىؾيت و ئُمحُز ئُؾُْسٍ قىضغايٌ 

 . 22/12/2007(، ناْىوٕ يُنُّ، 88)
طُوضَناِْ نىضزغتإ يُ بُغسا بُ غاَيِ بطغًُُ و  ًًُْئًرػإ ضَِؾاز َىؾتِ، ططا -

 .22/2/2008(، 90يُ ُٖويًَط بُ يريَ ْاغطا، بُزضخإ "َاْطٓاَُ"، ش)
تاظطُ عُط ئُمحُز، تًؿهًَو بؤ غُض ضُْس َُضقُزيَهٌ ؾاضٍ ُٖويًَط،  -

 . 1998(، ُٖويًَط، 1ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)
- 1841( غاٍَ ئًٓحا ؾًعطَناٌْ ذىظٌْ )80تاضم جاَباظ، ثاف َطزٌْ بُ ) -
(، غاَيٌ زووَّ، 118( ؾاعريٍ قُآلتٌ ُٖويًَط بآلوزَنُيُٓوَ، ضِاَإ "طؤظاض"، ش)1917

 . 1997ُويًَط ناْىٌْ زووٌََ ٖ
 77، نتًَيب ثاضيَعَض يُنُّ زَغتىوضٍ عًَطام بُ ظَاٌْ نىضزٍ ثًَـ _______ -

 .   2002(، ُٖويًَط، 3غاٍَ، ثاضيَعَض"طؤظاض"، شَاضَ )
تَُيعُت َؿري ابطاًِٖ ئاغا زظَيٌ، ذُبًب ئاغا و...ضُْس تًَبًين يُى، ناضوإ  -

 .1988ناْىوٌْ يُنُّ، (، غاَيٌ ذُوتُّ، 7"طؤظاض"، ش)
(، ُٖويًَط، 2ثريزاو َُمخىضٍ، ُٖويًَط "طؤظاض"، ُٖويًَط)خإ و ذُغاض(، ش ) -
1999 . 
ثريزاوز َُمخىضٍ، ُٖويًَط ُٖويًَطَ... غُضٍ قُآلتُ و بين باشيَطَِ، ُٖويًَط "طؤظاض"،  -

 .  2000( ، ٖاويين 7ش)
نؤًَتٍُ نًَؿٍُ َىغٌَ )بؤ  ز. جُباض قازض، يُبُض ضؤؾٓايٌ يازاؾتُناٌْ بطِياضٍ-

يُنُّ جاضَ شَاضَنإ و ضاغتًُ ًََصوويًُنإ بآلوزَناتُوَ و ئًسعانإ ثىضٍَُ زَناتُوَ(، 
 .2004(، غاَيٌ ذُوتُّ، غًًَُاٌْ ، 80خاى "طؤظاض"، ش)

(، بُغسا، ناْىوٌْ 27جَُاٍ بابإ، ئاوضِيَو يُ ًََصووٍ زظَيٌ، ناضوإ "طؤظاض"، ش )-
 .1983ًُّ يُنٌَُ غاَيٌ غًَ

(، 113مجًٌ ضؤشبُياٌْ، ؾًَذ َُمحىزٍ ذُؾًس ظازَ، ضِؤؾٓبريٍ ْىٍَ "طؤظاض"، ش ) -
 .1987بُغسا، غاَيٌ 

 -1882جُالٍ خسض، ذاجٌ ئُمحُزٍ جاَباظٍ الوى و ذُيطإ بًَصو َكاَعإ ) -
 . 2002(، ُٖويًَط، تؿطيين يُنُّ 76(، ضِاَإ "طؤظاض" ش )1974
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ٍ ُٖويًَط عُبسويطَِظام زَباؽ ظازٍَ قىضئإ خىئَ و ، نُغايُتٌ ؾاض______ -
 (. 2001( ٖاويين )11(، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش ) 1959 – 1886َكاَعإ )

( ًْػاٌْ 18، بُيإ "طؤظاض" ش )1926ذهُت، الواٌْ نىضز يُ بُغسا ًْػاٌْ  -
1989. 
اًًُْوَ ز.خًًٌ عُيٌ َىضِاز، ئًساضٍَ ُٖويًَط يُ زوا غُضزٌََ زَوَيُتٌ عىمس -

 (، باغًَهٌ بآلوُْنطاوَيُوَ يُضىاضضًَىٍَ ئُْػهًؤثًسياٍ ُٖويًَط.1918 – 1836)
ُٖويًَط يُ ًَْىإ ُٖضزوو جاضٍَ زاطرينطزٌْ  غًاغًٌز. خًًٌ عُيٌ َىضِاز، ًََصووٍ  -

(، باغًَهٌ بآلوُْنطاوَيُ يُضىاضضًَىٍَ ئُْػهًؤثًسياٍ 1836–1535عىمساًًُْنإ )
 ُٖويًَط .

عُبسويػُؾىض باَيُنٌ) وَضطًَطِ(، نىضزغتاٌْ عًَطام يُ طُؾتُنٍُ )جؤْػنت  زَيساض -
 . 2000(، ٖاويين 7، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)1849بًَطنٓؼ( يُ غاَيٌ 

، نُضنىوىضِووباض عُبسويطَِمحإ، الثُضَِيُى يُ ًََصووٍ ضؤشْاَُْىوغٌ تىضنُإ يُ  -
  2003ٌ (، ُٖويًَط، ًْػاٌْ غاَي12"باضف" طؤظاض، شَاضَ )

غُيس بُضظؤ ئُيُٓقًب ئُيطِوؾاعٌ، جعاتٌ ثًاو َاقىالٌْ )يًىا(ٍ ُٖويًَط، و: ئُنطَّ  -
 . 2006(، ُٖويًَط، ٖاويين 17َىيىز ضِؤغتُّ، ُٖويًَط"طؤظاض"،  ش)

غُيس بُضظؤ ئُيُٓقًب ئُيطِوؾاعٌ، خاُْوازٍَ ُٖويًَط، طؤضِئ و ئاَازَنطزٌْ يُ  -
(، ُٖويًَط، ٖاويين 17ىيىز ضِؤغتُّ، ُٖويًَط"طؤظاض"،  ش)عُضَبًُوَ بؤ نىضزٍ: ئُنطَّ َ

2006. 
(/ 1945 – 1914ز. غُعسٍ عىمسإ ُٖضوتٌ، ضِاثُضِيُٓناٌْ نىضزغتاٌْ باؾىوض ) -

يُنٌ َُٖيػُْطًَُٓضاٍُْ ٖؤناضَنإ و ئاَاجنُنإ،ظاْهؤ) طؤظاضٍ ظاْػتُ تؤشيُٓوَ
 .2005(، ذىظَيطاٌْ 25ُٖيًَط(، ش ) -َطؤظايُتًُناٌْ ظاْهؤٍ غُالذُززئ

، 2025ز.عُازَزئ عىَُض ذُغُٕ، ثًَساويػتُناٌْ ئاو بؤ ؾاضٍ ُٖويًَط تا غاَيٌ  -
 .  2000(، ظغتاٌْ 5ُٖويًَط"طؤظاض"، ش )

عُباؽ غًًَُإ مسايٌ، بىوشاُْوٍَ ْاوٍ جىططايف زَؾيت ُٖويًَط بَُيطُْاٍَُ  -
 . 2000(، ٖاويين 7زواضِؤشَ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش )

ناٌْ نىضزغتإ و زاب و ُْضيتًإ يُ جىويُنُُباؽ غًًَُإ مسايٌ، ضِيؿٍُ ع -
 . 2002(، بُٖاضٍ 4ثاضيَعطاٍ ُٖويًَط، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)
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ذُزاز، طُؾتًَو بُْاو الثُضَِناٌْ ًََصووٍ وَقـ و َعطُوتٌ ذاجٌ زاوز  عُبسوآلز. -
 . 2006(، ٖاويين 17)َعطُوتٌ طُوضٍَ باظاضٍ ُٖويًَط(، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش )

، 1918ذُزاز، َُال عُيٌ ئُؾُْسٍ ُٖويًَطٍ و نؤََُيٍُ تُعايٌ غاَيٌ  عُبسوآلز. -
 .  2000( ُٖويًَط، بُٖاضٍ 6ُٖويًَط"طؤظاض"، ش )

ظَْطُُْ، جاضيَهٌ زيهُ يُطٍَُ عُبُ ُٖويًَطٍ و نؤََُيٍُ الواٌْ نىضز،  عُبسوآل -
 .2001( ُٖويًَط، ٖاويين 11ُٖويًَط "طؤظاض"، ش)

، عُبُ ُٖويًَطٍ و نؤََُيٍُ الواٌْ نىضز، ُٖويًَط"طؤظاض"، _________ -
 .2001( ُٖويًَط، بُٖاضٍ 10ش)

، ُٖويًَط "طؤظاض" ، عًَطامٍ 1920عىمسإ عُبسويطِمحإ مسايٌ، ُٖويًَطو ؾؤضِؾٌ  -
 .2002(، ثايعٍ، 16شَاضَ )
ٍ بًػتُّ زا، ُٖويًَط عىمسإ َىؾيت، شياٌْ نؤَُآليُتٌ قُآلٍ ُٖويًَط يُ غُزَ -

 . 1999(، ُٖويًَط، بُٖاضٍ 2"طؤظاض"،ش )
ًُنٌ زَطُُٕ زَضباضٍَ وياليُتٌ َىغٌَ يُ غاآلٌْ ظاًْاضيًؾُيػٍَُ زَباؽ، ضُْس  -
 . 1999(، ثايعٍ 4زا، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)1894 -1887

 ،1986- 1880نُضيِ ؾاضَظا، ثًاوٍ ئاظاو بُجُضطٌ زظَيًإ خسضٍ ئُمحُز ثاؾا  -
 . 1999(، ثايعٍ 4ُٖويًَط"طؤظاض"،ش )

ْاوزاضَناٌْ ُٖويًَط َاؾجُضوَضو ناضطًَطٍِ و ْىوغُض و  نُغايُتًًُ، _______ - 
 . 1999( بُٖاضٍ 2، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش)1958 – 1855نىضزثُضوَض َُعطوف جًاوط 

)ئاَازَنطزٕ و َُٖيػُْطاْسٕ(، نىضتُيُى يُ ًََصووٍ زظَيًإ يُ _______ -
 .   1988( ، بُغسا، ئابٌ 67تٓىوغًَهٌ ًََصوويًسا، ناضوإ "طؤظاض"، ش)زَغ

، الثُضَِيُى يُ ًََصووٍ شياٌْ َُْطإ ظاْاٍ ْاوزاضٍ نىضز َُالؾُْسٍ _______ -
و خعَُتطىظاضيًُناٌْ، بُؾٌ غًًَُّ، بطايُتٌ  ظاًْاضيٌو بَُٓاَيُو ثًَطُيؿنت و 

 . 1994-9-19(، ؾُممُ 2046"ضؤشْاَُ"، ش)
، يُ يازٍ نىضز ثُضوَضيَهٌ يُبرينطاوزا عُيٌ َُمحىز نانُ خاٌْ _______ -

 . 10/9/1998(، ُٖويًَط، ثًَٓخ ؾُممُ 2667زظَيٌ، بطايُتٌ "ضؤشْاَُ" ش) 
، ُٖويًَطو زَْطساٌْ بؤ َُيًهايُتٌ َُيًو ؾُيػٍَُ و  وياليُتٌ _______ -

 . 2004(، متىظ 17َىغٌَ، باضف "طؤظاض"، ش)
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ُظُٖض، خًَطوبًَطٍ ضِاثؤضت ْىوغًَهٌ نىضز، بُؾٌ زووَّ، ضَْطني ز.نَُاٍ َ -
 . 1996(، 9"طؤظاض"، ش )

(، غًًَُاٌْ، 9نُيىإ ئاظاز ئُْىَض، ٖؤظَ نىضزَناٌْ عًَطام، ثُيعني "طؤظاض"، ش) -
 . 2000ٍ تَُىظ
يُتًـ بُضظجنٌ، عُيٌ َُمحىز نانُخإ و ؾؤضِؾٌ ؾًَذ َُمحىزٍ َُْط،  -

 . 28/8/1995( غاَيٌ ضىاضَّ، زووؾُممُ 1072ضؤشْاَُ"، ش )نىضزغتاٌْ ْىٍَ "
َاضف خُظُْزاض، َايًَو يُ تُعحًٌ و ئُوٍَ زيهُ يُ غُعسوْاوَ،  -  

 .2002( بُٖاضٍ 14ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)
ت يُ ؾاضٍ ًًُْيط ععيع، شياٌْ نؤَُآليُتٌ بُض يُ ؾاضغتائُوَاٖري عُبسوٍ  -

 .  2000ُٖويًَط، بُٖاضٍ (، 6ُٖويًَطزا، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)
(، ثايعٍ 8ذلُس غعًس نىضزَ، ضاخياُْ زيَطيُٓناٌْ ُٖويًَط، ُٖويًَط "طؤظاض"، ش) -
2000 . 
(، ؾىباتٌ 41ذلَُُز بُنط تُميىض، زَضباضٍَ زضاَا و ضَِخُٓ ، ناضوإ"طؤظاض"، ش ) -
 ، غاَيٌ ضىاضَّ. 1986
(ٍ ثايعٍ 4صوو"طؤظاض"، ش)، 1925ًَََُٖسٍ ذلُس قازض، ُٖويًَطو نًَؿٍُ َىغٌَ  -
2007. 
 – 1914، ُٖويًَط يُ غاآلٌْ ؾُضٍِ يُنٌَُ جًٗاًْسا )___________ -
(/ يًَهؤَيًُٓوَيُنُ زَضباضٍَ باضوزؤخٌ نؤَُآليُتٌ و ئابىوضٍ و ناضطًَطٍِ، ظاْهؤ ) 1918

 .    2008( ، 33ُٖيًَط( ، ش )  -طؤظاضٍ ظاْػتُ َطؤظايُتًُناٌْ ظاْهؤٍ غُالذُززئ
(، 1920 – 1918ُٖويًَط يُغُضزٌََ زاطرينطزًْسا )، ___________ -

 .2007(، ُٖويًَط، 3ًََصوو "طؤظاض"، ش )
ناٌْ ُٖضيٌَُ نىضزغتإ، ُٖويًَط "طؤظاض"، جىويُنَُىيىز بًَداَيٌ، زاب و ُْضييت  -

 . 2000( ظغتاٌْ 5ش)
اضف"دلًُ"، ع ْكطت َطزإ، ئُزَبٌ تىضنُإ يُ ُٖويًَط، و:ضَعٍ َريَناٌْ، ب  -

(37 ،)2000 . 
( شيإ و 1986- 1898ُْظيطَ ذُويَع غاَيح، ؾاعري و ضَضَُيُنٓاؽ ْاغح ذُيسَضٍ ) -

 . 2001(، نؤتايٌ 13بُضَُُٖناٌْ، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش )
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ْىضٍ ثُتطؤؽ، زَغتٓىغًَهٌ نًساٌْ زَضباضٍَ ًََصووٍ ُٖويًَط، ُٖويًَط"طؤظاض"،  -
 . 2002(، ظغتاٌْ 5ش)

، جىيُناٌْ ْاوضٍُ زظَيًاتٌ زَؾيت ُٖويًَط، ُٖويًَط"طؤظاض"، عُبسوآلض ٖؤؾًا -
 .2001(، نؤتايٌ 13ش)

جىططاؾًاو ًََصوو و ضِيؿٍُ ْاوٍ ُْٖسيَو يُ طىْسَناٌْ زَؾيت ، _________ -
 .  2001(، ٖاويين 11ُٖويًَط، ُٖويًَط"طؤظاض"، ش)

، زظَيٌ و ْاوضٍُ زظَيًاتٌ زَؾيت ُٖويًَط، _________-
 .2000(، ثايعٍ 8ُٖويًَط"طؤظاض"،ش)

  
  عُضَبًًُنإ -د 

ابٛ عال١، اات عّ ازبٌعٚات اهل٘ضزٕٙ يف اهعٔس اهعجٌاُٛ ٗ أثط اسبطب االخريٝ اهعاملٚٞ  -
 . 1967اب   10(، 101االٗىل، اهتأخٛ "دطٙسٝ"، ع) 

لط اسػاْ ضؾاز امل٘ف ، ضغا٢ى ًّ كان امحس اهؿٚذ اىل ساز ًال عٌط ابّ ابٛ ب -
 .1984(، 24"، ع) طؤظاضاالضبوٛ، كاضٗاْ " َال ططهُ

(، زٓ٘ن، 64اظاز ضبٌس اًني اهِقؿبِسٜ، ًِار اقوٍٚ كطزغتاْ اهعطاق، ًتني"صبوٞ"،ع) -
1997 . 
(، اضبٚى، ازبٌعٞ 820، اضبٚى أٙاَ ظًاْ، خبات "دطٙسٝ"،ع )ضًطىبؿري امساعٚى  -

4/4/1997   . 
ا اهِقٚب )ًّ االغطٝ املعطٗفٞ يف اضبٚى(، باضف"صبوٞ"، ب٘تاْ دالي، اغطٝ اهػٚس امحس اغ -

 .2003(،  اضبٚى، ُٚػاْ 12ع)
ب٘تاْ دالي، اغطٝ اهػٚس امحس اغا اهِقٚب )ًّ االغطٝ املعطٗفٞ يف اضبٚى(، باضف"صبوٞ"،   -

 .2003(،  اضبٚى، ُٚػاْ 13ع)
اضخيٚٞ )صبوٞ(، دعفط اسبٚاهٛ، قهٚٞ امل٘قى ٗ قسآا يف االٗغاط اهعطاقٚٞ، زضاغات ت -

 .1986(، زًؿق، اهػِٞ اهػابعٞ، 22ع)
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(، 91، كاضٗاْ"صبوٞ"، ع )ُٚٚٞز.عبسازبباض قازض غف٘ض، اضبٚى يف اهػاهِاًات اهعجٌا -
 . 1990اهػِٞ اهتاغعٞ، بػساز، كاُْ٘ االٗي 

عبساهطظاق اهلالهٛ، ًقاضُٞ تاضخيٚٞ بني اهربملاْ اهعجٌاُٛ ٗ اهربملاْ اهعطاقٛ، افاق  -
 . 1984(، اهػِٞ اهعؿطٝ، تؿطٙين اهجاُٛ 3ٞ"صبوٞ"، اهعسز)عطبٚ

ز. عبساهلل سساز، د٘هٞ غطٙعٞ بني قفشات اهسٙ٘اْ املدط٘ط هوؿاعط االضبٚوٛ ٙعق٘ب  -
 .  2005(، اضبٚى، 20، باضف"صبوٞ"، ع )1875أغا املت٘يف غِٞ 

(، ؾباط 5) عبساهلل ضبٌس سساز، ًعوً٘ات ُازضٝ عّ اضبٚى قبى قطْ، صبوٞ"كاضٗاْ"،ع -
1983. 
، إزاضٝ ًٚذطغْ٘ يف دِ٘ب 1920 – 1919ز.عجٌاْ عوٛ، فرتٝ اسبلٍ املباؾط  -

 .1999، اٙو٘ي 3-٢2ٚػالَ)صبوٞ(، ع  ئاآلٍكطزغتاْ، 
فطٓاز عُ٘ٛ، قفشات صبٔ٘هٞ ًّ سٚاٝ اهِا٢ب االٗي هط٢ٚؼ صبوؼ اهِ٘اب يف اهعٔس  -

 .1999(مت٘ظ 38اهعطبٛ"صبوٞ"، ع ) طىالٕاملولٛ، 
(، 75، كاضٗاْ "صبوٞ"، ع )ُٚٚٞغٔٚى قاؾا، محالت ُازض ؾاٖ عوٟ اهعطاق يف ٗثا٢ق غطٙا -

 . 1989اضبٚى، أٙاض 
، االذباز "دطٙسٝ"، 1925ؾفٚق سادٛ خسض، اهلطز ٗ اهقاُْ٘ االغاغٛ اهعطاق هػِٞ  -

 .  1995تؿطّٙ االٗي  14(، اهػبت 153ع)
املعآسٝ ٗ اهقهٚٞ اهلطزٙٞ، االذباز  غٚس امحس، اهلطز يف اهعؿطِٙات طًالٌْاااًٛ  -

 ، اهػِٞ اهطابعٞ. 1996سعٙطاْ  15(، اهػبت 188"دطٙسٝ"، ع )
 ُٚٚٞغٚس امحس، اهلطز يف اهعكط اسبسٙح/ املعآسٝ اهعطاقٚٞ اهربٙطا طًالٌْاااًٛ  - 

، اهػِٞ 1996كاُْ٘ اهجاُٛ  20(، اهػبت 167، االذباز "دطٙسٝ"،ع )1922هػِٞ 
 اهطابعٞ. 

 .  1980 -  8 -28ضبٌس تٌٚ٘ض، املػطح اهلطزٜ ًػاضٝ اهتاضخيٛ، دطٙسٝ اهعطاق،  - 
(، كاُْ٘ٗ 61ضبٌس عبساهػف٘ض، ف٘هلو٘ض اضبٚى اٗ تطاثٔا اهؿعيب، كاضٗاْ"صبوٞ"،ع ) - 

 .137، م1987االٗي، 
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اهتشطضٙٞ يف  ِٚٚٞ، اُتفانٞ قاحل بم خ٘ؾِاٗ يف ث٘ضٝ اهعؿطّٙ اه٘طٖاؾِ خؤضاٌْ -
 .2000/ؾباط 29(، 45اهعطبٛ، ع ) طىالٕعوٟ غط  دباي غفني، صبوٞ  قطٙٞ خ٘ضاْ

 
 تىضنٌ: -

-Sahiilli oglu,  Osmanli Doneminde Irakin Idari Taksimati,Ceviren; 

Dr. Mustafa Ozturk, Cilt,Liv.Say: ZII,1990.  
  

 يازدةيةم: ساييت ئةنتةرنَيت:
 
ٙٞ يف اضبٚى يف أٗاخط اهعٔس اهعجٌاُٛ، ز.أبطآٍٚ خوٚى اهعال ، اهتؿلٚالت االزاض - 

: امل٘قع االكرتُٗٛ
WWW.gilgamish.org/viewarticle.php?id=1583&pg=history&art=mp. 

قع االكرتُٗٛ: اسػاْ زٗغطاصبٛ، ع٘ا٢ى أضبٚى االقوٞ ت٘ضكٌّ أتابلٛ، امل٘- 
www.alturkmani.com/makalaat/minawaeel:htm 

ًكطفٟ اضبٚوٛ، ؾدكٚات التِػٟ/ اهػٚس عبساهلل باؾا االمحسهٛ ُقٚب االؾطا   - 
 يف اضبٚى، امل٘قع االكرتُٗٛ:

www.alturkmani.com/shagsayat/shachsayatlatuunsa.htm 

  

- www.qudsway.com/more.php?type=News&id=1115  
  

 
 

http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=1583&pg=history&art=mp
http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=1583&pg=history&art=mp
http://www.alturkmani.com/makalaat/minawaeel:htm
http://www.alturkmani.com/makalaat/minawaeel:htm
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 ثاشلؤكان
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 (1ثاغكؤى ذوازة )

  نةخػةى وياليةتى ووضَن لة كؤتايى ضةزدةوى دةوَلةتى عومسانيدا  
د.ابراهيم خمين امحد، تاريخ الوطن العربي يف العهد العجمانى : ضةزضاوة

  511، ص5191، جامعة املوصن، 5151-5151
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 (2ثاغكؤى ذوازة )

غَيخ ئةمحةد ئةزبيمى  كةلةم دةضتهووضةدا دةزدةكةوَى 
 زوفاعي داوةشزَيهةزى زَيباشى زوفاعية لة ناوضةكةدا

 ) ئةم دةضتهووضة لةالى خانةوادةكة ثازَيصزاوة ( 
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 (3ثاغكؤى ذوازة )
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ئةم دؤكيؤوَيهتة بةزيتانية زَيرةى وةزطستهى باج و 
   1920داهاتةكان دةخاتة ِزوو لة هةولَيس 

 IRAQ ADMINISTRATION REPORTS ضةزضاوة:

1914-1932, Vol  
5,1920  

 
 

 (4ثاغكؤى ذوازة )
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 تةندزوضتى غازى هةولَيس يةوغزِ بةزيتانية ئةم دؤكيؤوَيهتة
 . دا1920ت لة ضاَلى ثيػان دةدا

 IRAQ ADMINISTRATION REPORTS ضةزضاوة:

1914-1932, Vol  
5,1920  

 
 

 IRAQ ADMINISTRATION REPORTS ضةزضاوة:

1914-1932, Vol  
5,1920  

 (5ثاغكؤى ذوازة )
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ِزاثؤزتى كاثنت هاى ضةبازةت بة بازودؤخى هةولَيس لة ضةزةتاي ضاَلي 
 دا  1920

 F.O,371/5068,Political, Eastren Turky ضةزضاوة:
  
 
 
 

 (6ثاغكؤى ذوازة )
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زاثؤزتى كاثنت هاى ضةبازةت بازودؤخى ِزةواندوش لة ضاَلي 
 دا، كة تَييدا ئاواذة بؤ ِزةوغى هةولَيسيؼ كساوة.  1919

 5068,26December,1919/F.O,371 ضةزضاوة:

 
 (7ثاغكؤى ذوازة ) 
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هى ئةفطةزى ضياضى هةولَيس ضةبازةت بة ِزةوغى هةولَيس كة بؤ ئةفطةزى ِزاثؤزتى نوَي
 دا.1919ضياضى ووضَن ِزةوانة كساوة  لةضاَلي 

 memo No.Nil, dated 3/5/1919 /F.O,371,4193 ضةزضاوة :
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ِزاثؤزتى ئةفطةزى ضياضى هةولَيس كة بؤ نوَيهةزى باآلى بةزيتانى لة بةغداد بةزش 
 .  1920كساوةتةوة لة

 F.O,371/ 1920 ,5069 ضةزضاوة : 
 

 (8ثاغكؤى ذوازة )
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 (9ثاغكؤى ذوازة ) 

ِزاثؤزتى ئةفطةزى ضياضى هةولَيس كة بؤ كؤوطيؤنى وةدةنى لة بةغداد بةزش 
 كساوةتةوة ضةبازةت بة ِزةوغى هةولَيسو ناوضةى كؤية.

 F.O,371/ 1920 ,5068ضةزضاوة: 
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 (10ؤى ذوازة )ثاغك

دا، كة بسيتيية لة ياداغيت داواكازى تةلةطسافَيكى كؤوطيؤنى وةدةنى لة بةغ
كةضايةتى و ضةزؤك هؤشى كوزد لة كوزضتانى باغوز، لة نَيويػياندا  62

ضةزؤك هؤشو كةضايةتيةكانى هةولَيس ضةبازةت بة داوةشزاندنى دةوَلةتَيكى 
 ضةزبةخؤ بؤ كوزد لة ذَيس ضاودَيسى حكووةتى بةزيتانى.

 F.O,371/ 1920 ,5069ضةزضاوة:  
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 (11ثاغكؤى ذوازة )

ِزاثؤزتى كاثنت وؤزى ئةفطةزى ضياضى بةزيتانى لة هةولَيس ضةبازةت بة هؤشى 
 دا.1919دشةيى لةضاَلي 

 F.O,371/ 1919 ,4192ضةزضاوة :   
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 (12ثاغكؤى ذوازة )

وَيهةى  فةزوانَيكى غَيخ وةمحودى حةفيد ضةبازةت بة  
ؤك عةغريةتى كؤِزَى و وةك ضةز ،دةضتهيػانكسدنى وطتةفا ئاغاى كؤِزَى

 دا. 1919فةزوانِسةواى ناوضةكة  لة ضاَلى 
 . 145ضةزضاوة:  ضديق ضاَلح : ئةلبووى غَيخ وةمحوودى حةفيد، ه
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 (13ثاغكؤى ذوازة )

) دةقي ناوةي جوفسةكساوي تايبةت بةهةولَيس كة لة )وان(ةوة بؤ وةشازةتي ناوخؤ
 ِزؤوي.6/8/1335بةزوازي (ي عومساني ِزةوانة كساوة. لة نظارة الداخمية

د.خمين عمي، خمتارات من كتاب املوصن والكركوك يف الوثائق ضةزضاوة: 
 . 252، 253العجمانية، ص
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 (14ثاغكؤى ذوازة )

دؤكيؤوَيهتَيكى وَيروويى ضةبازةت بة ناوى ئةنداوانى كؤوةَلةى ئيطتيقالىل 
 َلةكة باشزطانَيكى غازى هةولَيسة.كوزدضتان، كة يةكَيك لة ئةنداوانى كؤوة

 ممفات تشكين حكومة كردية مستقمةضةزضاوة:  
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 ملخص البحث
 

، 1926-1918ٞ يف اضبٚى خالي اهػرِ٘ات ) ػٚاغٚٚاْ ٓصٖ اهطغاهٞ اه  تتِاٗي االٗناع اه
ضباٗهٞ هسضاغٞ توم اهتط٘ضات اهتاضخيٚٞ املٌٔرٞ اهر  ًرطت بٔرا املِطقرٞ عاًرٞ ٗ اضبٚرى        ٓٛ 

بك٘ضٝ خاقٞ. ٗقس ًطت املسِٙٞ يف ٓصٖ اسبقبٞ ًع باقٛ ًِاطق كطزغرتاْ ازبِ٘بٚرٞ، ةطسورٞ    
، هتسخى عٔسا دسٙسا، متجى ًٌُٚٚٞٔٞ ًٗكريٙٞ اش أُت عسٝ قطْٗ ًّ غٚططٝ اهسٗهٞ اهعجٌا

  يف عٔس االستالي.
ٗٙع٘ز اختٚاضٜ هلصا امل٘ن٘ع اىل اغباب عسٝ، ًِٔا: قوٞ اهسضاغرات االكازميٚرٞ اهر  ربرل     
ٓصٖ املطسوٞ ًّ تاضٙذ اضبٚى، مما از٠ اىل بقا١ د٘اُب كجريٝ ًرّ ًانرٛ تورم املسِٙرٞ غرري      
ًهرر٣ٚٞ اٗ اْ بعررض ابعازٓررا ح تت٘نرر  بكرر٘ضٝ كاًوررٞ، ٗ هررصهم فرراْ ٓررصا اهبشررح  رراٗي 

زض االقوٚٞ اْ ميال١ ٓصٖ اهفذ٘ات، ًع ضغٍ ق٘ضٝ عاًٞ الٗناع اضبٚى باالعتٌاز عوٟ املكا
ٞ ٗ قتصان عوٌا اْ سرسٗز ٓرصا اهبشرح ٙؿرٌى ًسِٙرٞ اضبٚرى ٗ نر٘اسٚٔا فقرط،         ػٚاغٚٚاه

 ٗالٙؿٌى ه٘ا١ اضبٚى كاًوٞ.
تت٘ظع ً٘انع اهسضاغٞ عوٟ اضبعٞ فك٘ي: اا٘ض االٗي ًرّ اهفكرى االٗي ٙبشرح يف صبٌرى        

َ، ثرٍ ذبسٙرس امل٘قرع ازبػرطايف هلرصٖ املسِٙرٞ، ًرع        1918يف اضبٚى قبى غرِٞ   االٗناع اهعاًٞ
االؾاضٝ اىل طب٘غطافٚتٔا ٗ عسز غلأُا انافٞ اىل ساهرٞ املِرار فٚٔرا. ٗيف اار٘ض اهجراُٛ،      

ٞ اهر  ًرطت بٔرا اضبٚرى قبرى برس١       ػٚاغرٚٚ ٙتططق اهبشح بكر٘ضٝ غرطٙعٞ اىل االٗنراع اه   
طر٘اضت اهر  ؾرٔستٔا املسِٙرٞ ًِرص بساٙرٞ فرطض اهِفر٘ش         االستالي اهربٙطراُٛ، فتِاٗهِرا اهت  

 اهعجٌاُٛ عوٚٔا ستٟ اُتٔا١ اسبطب اهعاملٚٞ االٗىل. 
ٗقس كطؽ اهفكى اهجاُٛ مل٘ن٘ع االستالي اهربٙطاُٛ الضبٚى ٗ ً٘قف غلأُا ًِٕ، ٗٙتهٌّ 

ضبٚرى ًرع   ٓصا اهفكى ثالثٞ ضباٗض، يف اا٘ض االٗي عباٗي ت٘نٚ  كٚفٚٞ صب١ٛ اهربٙطاُٚني اىل ا
 يف املسِٙٞ ٗ ن٘اسٚٔا. ُٚٚٞؾطح ابعاز غٚاغٞ االزاضٝ اهربٙطا
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ُٗتططق يف اا٘ض اهجاُٛ اىل ً٘اقف غلاْ اضبٚرى اظا١ االسرتالي فِؿرري اىل املعاضنرٞ اهر       
ظٔطت نس اهربٙطاُٚني، ٗيف اا٘ض اهجاهرح مترت االؾراضٝ اىل االٗنراع  غرري املػرتقطٝ اهر         

دطا١ اسبطكات املِا٢ٗٞ هالستالي اهربٙطاُٛ، ٗ خاقٞ تووم  1920غازت املِطقٞ خالي اهػِٞ 
اسبطكٞ اه  قاًت بت٘سٚس قرف٘  اهعؿرا٢ط اهقاطِرٞ اهتابعرٞ الضبٚرى. ٗاهر  تطر٘ضت اىل        

يف اضبٚى ٗ كازت اْ تطٚع بٔا. اًا يف اار٘ض اهجاهرح    ُٚٚٞتهٚٚق اشبِاق عوٟ االزاضٝ اهربٙطا
ٚريات االزاضٙٞ اه  ادطٙت يف املسِٙٞ خالي توم اهفرتٝ ًّ ٓصا اهفكى فقس ساٗهِا ذبسٙس اهتػ

. ٗٙتشسخ اهباسح يف اار٘ض اهطابرع ٗاالخرري ًرّ ٓرصا اهفكرى عرّ        1918اه  غبقت عاَ 
 االٗناع االقتكازٙٞ، ٗ االدتٌاعٚٞ اهػا٢سٝ يف اضبٚى.

 اار٘ض  اًا يف اهفكى اهجاهح فقس تِاٗي اهباسح عٌوٚٞ ذب٘ٙى اضبٚى اىل ًسِٙٞ عطاقٚٞ، ٗ يف 
االٗي ًِٕ ساٗهِا اْ ُبني ً٘قف اضبٚى دباٖ اسبلً٘ٞ اهعطاقٚرٞ املؤقترٞ ٗ كرصاهم ًرّ تتر٘ٙر      
فٚكى االٗي ًولا عوٟ اهعطاق، فتٌت االؾاضٝ اىل اهعٙراضٝ االٗىل اهر  قراَ بٔرا املورم اىل      
 ًسِٙٞ اضبٚى، اًا يف اا٘ض اهجاُٛ فتشسثِا عّ تؿلٚى اجملورؼ اهتاغٚػرٛ اهعطاقرٛ يف غرِٞ    

َ ًطّكعّٙ عوٟ زٗض ُ٘اب اضبٚى يف ٓصا اجملوؼ، ًع بٚراْ ًر٘اقفٍٔ دبراٖ صبٌ٘عرٞ ًرّ      1924
املػا٢ى املٌٔٞ يف توم اهفرتٝ، ٗ دط٠ اهبشح يف اا٘ض االخري ًّ ٓصا اهفكى يف عالقٞ اضبٚرى  

ٗ ز     -ُٚٚرٞ ةػاهٞ امل٘قى، فشاٗهِا االؾاضٝ اىل ااراٗالت اهربٙطا  اهعطاقٚرٞ ٗ اهرتكٚرٞ هلػرب 
٘اطِني يف اضبٚى، ٗ كصهم ظٙاضٝ زبِٞ عكبٞ االًٍ املؿّلوٞ هلصا اهػطض اىل اضبٚى ٗ كٚفٚرٞ  امل

 قٚأًا باعٌاهلا الغتقكا١ اسبقٚقٞ ٗ بٚاْ ً٘قف غلأُا.
ٗيف اهفكى االخري فقس متت زضاغٞ ً٘ن٘ع عالقٞ اضبٚى باسبطكٞ اسبطضٙٞ اهلطزٙٞ،  ٗعازبِا يف 

ٚرٞ يف اهتذٌعرات ٗ اهتِعٌٚرات اهلطزٙرٞ ٗ اهعطاقٚرٞ، ٗ      اا٘ض االٗي زٗض اهؿدكٚات االضبٚو
ساٗهِا يف اا٘ض اهجاُٛ ذبسٙس قوٞ بعض اهؿدكٚات االضبٚوٚٞ حبطكات )اهؿٚذ ضبٌ٘ز اسبفٚس( 

 ٗ بٚاْ ً٘اقف غلاْ اضبٚى ًّ توم اسبطكات.
ٗٙتِاٗي اا٘ض اهجاهرح يف ٓرصا اهفكرى ً٘نر٘ع صبر١ٟ ) مسلر٘ اغرا اهؿرلان( اىل ًِطقرٞ          

اهتابعٞ الضبٚى ٗاالتكاالت اه  ادطتٕ ًع اهؿدكرٚات املػرؤٗهٞ يف اضبٚرى، فهرال      )حبطكٞ(
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عّ املؤاًطٝ اه  كاُت قس سٚلت نس )مسل٘( ًّ قبى اهربٙطراُٚني، ًرع ت٘نرٚ  ضبراٗالت     
اههابط اهرتكرٛ )اٗظزًرري باؾرا( الغرتعازٝ اهػروطٞ اهرتكٚرٞ يف املِطقرٞ، ٗشهرم باالتكراي          

 الهلٍ هتشقٚق آسا  اسبلً٘ٞ اهلٌاهٚٞ.بععٌا١ اهعؿا٢ط فٚٔا ٗ اغتػ
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ABSTRCT 

 

 This Study, explaining the political situation of Erbil between 

1918 and 1932, is an attempt to Study an important historical 

turning point in which the region in general and the Erbil in 

particular. Throughout this era, Erbil and Southern Kurdistan go 

through a crucial and sensitive period in which the Ottoman 

reign terminated and neocolonialism, British power, came to the 

area. The outcome of the British power and its reactions, Erbil 

and the surrounding areas go through a period, which had a great 

influence on the future of the region.  

The researcher has selected this subject due to some facts, 

such as the lack of specific academic researches regarding Erbil 

during that period. Although a number of articles and Study 

have been written about this subject, they cover some aspects of 

the history of Erbil. Since there are many historical facets of 

Erbil that have not been unveiled, depending on reliable and 

authentic sources, the researcher tries to reveal all the facts as 

well as to represent a general view of Erbil post-World War I 

until the dilemma of Mosul is resolved. So, the time of resolving 

Mosul dilemma is regarded as the turning period between 

Ottoman reign and establishing the control of Iraqi government 

in Southern Kurdistan.   

The geographical limit of the research is restricted to the Erbil 

city and it’s suburban, while it does not include the whole 

county of Erbil. Therefore, the researcher avoids the details of 
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the events of the regions belong to Erbil, such as Koeya and 

Rawanduz, except the events that directly related to the city.  

The research consists of four chapters; the first chapter is a 

discussion of general situation of Erbil city pre-1918. The first 

part of this chapter sheds the light on the geography, climate, 

population of Erbil. The second part, quickly explains the 

political situation of Erbil prior to the period of British 

occupation. As well, the coming of the Ottoman power to the 

area, Ottoman empires' policies with the powers of the area and 

the influences of the policies on Erbil, and the last days of 

Ottoman power in Erbil until the coming of British power are 

discussed in this part. In another part, the administration, the 

distribution of admin units of Erbil city, and the way Ottoman 

officials treated the people are explained. Also, the economic 

and social situations of Erbil including the agriculture, land 

distribution, relationship between peasants and landlords, 

livestock, trade, crafts, social structure, religions, ethnicity, 

society classes, tribes, and clans of the city are discussed. 
The second chapter discusses in detail the coming of British 

power to Erbil and the process of city control by Britain. This 

chapter consists of three parts; in the first part, how the British 

troops (military) come to Erbil, the Ottomans withdraw, and the 

ways of exercising British policy to control the city are 

explicated. And, the procedures of the treating the tribes and the 

high figures of Erbil city are shown as well. The second part 

displays the attitudes and the movements which are arose in 

Erbil against the coming of British power. The tense situation of 
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1920 spreading to all the area that makes the British authority to 

be under and the calming of the situations by re-controlling the 

area are subjects of the third part. This part also Studies about 

the personages and the tribes who support and who are against 

the staying of the British power in the area.  

The researcher explains three topics; the first one is the 

attitude of Erbil toward new Iraqi monarchy and choosing Faisal 

ibn Husain as Iraq's first King. This topic conducted by a 

referendum in which the way British treatment with the city are 

talked about as well. The first visit of King Faisal ibn Husain, 

which is regarded as a step for setting Iraqi authority, to Erbil is 

discussed in this part. Establishing council of employing as the 

first legislative institution, holding and proceeding elections in 

Erbil, the role of Erbil's representatives, their attitude regarding a 

number of significant issues, such as the problem of Mosul, the 

chaos in Kirkuk in 1924, as well as the position of Erbil in the 

problem of Mosul in which British, Iraqi and Turkish try to 

attract the attention of common people to their side, are talked 

about. 

   The last (fourth) chapter consists of three parts. The first 

part explicates the role of personages of Erbil city in the Kurdish 

movements, associations and organizations, which covertly and 

openly are arose during the post World War I, the role of Erbil in 

the Iraqi movements and organizations, and the activities of 

Kurd Jews to support Jews in the world. The other part discusses 

the emergence of Sheikh Mahmud's movements, the relationship 

between Erbil and Sheikh Mahmud and the attitude of Erbil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_I_of_Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_I_of_Iraq
http://en.wikipedia.org/wiki/Faisal_I_of_Iraq
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personages toward these movements. In the last part of this 

chapter, the issue of Simko Shikak's coming to the Bahrka area, 

talks and meetings with Simko and the conspiracy against Simko 

are explained. In addition, Ozdamir Pasha's efforts to bring back 

the Turkish authority to the area and his attempts to attract the 

attention of tribal leaders are discussed as well. 
  
 
 
 
 

 

 


