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 ثَيشةكى
 

ميَصووى طةىل كوضز جطِيةتى لة ضِووزاوى ناخؤف و كاضةغااتى زلتةاةظيَو    
لة ئاةاامى ةاةضخوزاى و دياساكاضى ةاؤ نيؿاة اى و غاةضدطاظى نةتاةوةى        
كوضز  غةزاى زاغةانى قاضةمانيَةى  و ةةضططى لة نيؿة انى خؤؾةويػت و 

ئةو كاضةغاتانة ظؤض كةم طةىل غةضةةغت ضِووياى زاوة  يةنسيَك لة ميَصووى 
ليَكؤلتيهااةوةى ظانػااةى لةغااةض كااطاوة  لااةضووى غااةضيةلتساى و ؾكػاات و   
لةناوضااوى  يؤكاضةكااانى ضااة  و لةئااةاامى ضاايةوة غااةضياى يةلتااساوة و 
ئاكااامى ةةضااى طةيؿااةووة  ةااؤ زاياااتوو غااووزماى ىل وةضنااةططتووى  لااة  

ةوة ميَصووياةكى  كاتيَكسا ظؤض ذيَطااى ميَاصووى كاوضز ةةزةغات نةياضةكانيا     
نازياض و ؾيَويَهطاوة  لةةةضئةوةى ظؤضةةى ذااض نووغاةضانى ميَاصووى كاوضز     
زوشمهااانى نةتااةوةى كااوضز و خااةلتكى ةيااانى ةااووى  يةنااسيَك ذاااض لةةااةض    
 نةؾاضةظايى و يةنسيَك ذاضيـ ةةئةنقةغت ميَصووى كوضزياى ؾيَوانسووة.
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ازةيااة  كؤمااةلتيَك ةااىَ طوماااى يااةموو ليَكؤلتيهااةوة و تويَصيهةوةيااة  تاضِ
ضااونكة ميَااصووى كااوضز ةةؾااى ظؤضى   كؤغااخ و تةطااةضةى زيَةةةااةضزةم   
لاةو نووغيهانةؾاسا يةضضاى نووغايهى     لةاليةى نةياضةكانيةوة نووغاطاوة   

زةولتةتااة زاطةكةضةكانااة ةااةيؤى كؤنةجةضغااةى و ؾااؤليَهيةوة  لااةضِووى    
وغاةضانة  ظانػةيةوة ييض ططنطيةكياى نيية  ضونكة ئةضكى غةضةكى ئةو نو

ضةواؾااااةكطزنى خويَهااااةضاى و ضِاى طؿااااةيية  ةااااةيؤى ة وكطزنااااةوةى  
جطِوجاطةنااسةى ناؾااةيو زةضةاااضةى ميَااصووى طااةىل كااوضز  يةضضااةنسة ئااةو 
نووغيهانة نكولتى لة ةوونى طةىل كاوضز و ظمااى و دةضياةن  و ميَصووةكاةى     
ى زةكةى  غةضةضِاى ئةوةف زةكطيَت لاةناو زيَاطِى ضِووزاوةكاناسا ظؤض وؾاة    

ةةغووز ةسؤظيهةوة  زةضةاضةى قاضةمانيَةى و ئاغاةى طةؾاةكطزنى الياةنى    
نةتاااةوةيى و ؾؤضِؾاااطيَطِى كاااوضز ةاااؤ يةولتاااساى ةاااؤ ةةزةغااات ييَهاااانى  
غةضةةخؤيى  زلتطِةؾانى زوشمهى نةتةوةى كوضز نةيانةوانيوة ئةو ضِاغةيانة 

انى لةناو نووغيهةكانيانسا ةؿاضنةوة. لةاليةكى زيكاة نووغايهى ميَصوونوغا   
ئااةوضوجا و ضِؤشئاااوا ئةوانااةى ةااؤ كاااضى غاايدوضِى و ضِاويَااصكاضى غياغااى و   
طةؾااةياضى ياتوونةتااة كوضزغااةاى ئةوانااةف ظؤضةااةى ظؤضياااى لةؾاايَوةى   
يااازةوةضى و ضِاجؤضتااسا لةةةضشةوةنااسى وىتااةكانى خؤياااى نووغاايويانة      
نووغةضة ئيهطليعةكاى لةيةمووياى ظياتط ططنطيااى ةةميَاصووى كاوضز زاوة     
يةلتبااةث لةةااةض ةةضشةوةنااسى تايبااةتى خؤياااى ةةتايبااةث ئيهطليااع جاايَـ    
يةضةؽ ييَهانى زةولتةتى عومسانى مطخياى لة مةاتى )جياوةنة خؤؾةكة( 
خؤف كطزةوو. ئةوانة ةىَ ئةم الو ئةوال جاكانة ةؤ غياغةتى كوؾت و ةاطِى  
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ا زوشمهانى كوضز زةكةى  ةةتايبةث توضكاةكاى. ظؤضذااض لاة نوغايهةكانيانس    
ئاماشةياى ةةوة زاوة كوضز نةتةوةيةكى زضِنسة و ؾةضِانى و تاىنى و زظى و 
ضِاوةضِووث و ذةضزةى و جاةالماضى زانيؿاةوانى ؾااضةكاى زةزةى و نااييَلتو     
زةولتةتى عومسانى ضاكػاظى ةكاث  يااخوز كاوضز ةةياناسانى ةيَطاناة ئاةو      

اضيَصضاوة  ةاؤ كاا َ   ضِاجةضِيهانةى يةلتطةغانسووة  ئةمة ةةمةةةغةى جاكانة ز
كطزناااةوةى تاواناااةكانى توضكاااة زضِناااسةكاى  ةاااىَ طومااااى زةولتاااةتانى     
كؤنةجةضغااةى زوشمهااى كااوضز  كااةلتكى ظؤضياااى لااةم ذااؤضة نووغاايانة        
وةضططتووة  ةاؤ مةغاةلةى توانسناةوى نةتةواياةتى كاوضز لاةناو خؤياناسا.        

انياضى و لةطة َ ئةوةؾسا نووغيهةكانى ئةوضوجاى ضِؤشئاوا زةضةاضةى كوضز ظ
ةةلتطةنامةى ظؤضياى تيَساية  ةاغى اليةناة ذؤضةاةذؤضةكانى كاوضز زةكاةى.     
 ئةطةض ةةئاطاييةوة غةيط ةكطيَو زةتوانطيَت غووزى ظؤضياى ىلَ وةضةطةيَت.

ئةطةضضى ةةؾيَوةيةكى ةاةةتى ئةوانةى لةةعوتهةوةى نةتةوايةتى كوضز 
و ناااؤظزة و  زةكؤلتهاااةوة  جيَيااااى واياااة ةعوتهاااةوةكانى غاااةزةى ياااةشزة

غةضةتاى غةزةى ةيػت ةعوتهةوةى زةضةةةطايةتى ةووى  ضاونكة جيَيااى   
واية لةضِووى ظانػةيةوة ةعوتهةوةى نةتةوايةتى لةؾااضةوة غاةضيةلتسةزا و   
لةةهةضِةتسا ةعوتهةوةى نةتةوةيى ةعوتهةوةيةكى ؾاضيية و ضيهى ةؤضشواظى 

جةضِيهاةكانى كاوضز   ؾاضةكاى ضيَبةضايةتى زةكاةى  ةةجيَطاةوانة ؾاؤضِف و ضِا   
ظؤضةاةياى لااة الزيَااوة ةةضِيَبةضايااةتى زةضةةاةة و جياااوة ئايهيااةكاى غااةضى   
يةلتساوة  ةةىم لةضِاغةيسا ناكطىَ ئةو ضِاجةضِيهانةى كوضز لةغةزةى يةشزة و 
نؤظزة و غةضةتاى غاةزةى ةيػات ةاة ةعوتهاةوةى زةضةةاةطى ناوةباةيو        
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نةتةواياااةتى كوضزيااااى  ضاااونكة لةضِاغاااةيسا ئاااةو ضِاجةضِيهاناااة خاااةةاتى    
ةةضةوجيَؿةوة ةطز و طةؾةيانسا ةة ةعوتهةوةى ضِظطااضوواظى و نةتةواياةتى   
طةىل كوضز  لةاليةكى تطيؿةوة لةنيوةى زووةمى غةزةى ناؤظزةوة جيااوة   
ئايهييةكانى كوضزغةاى ضِؤلتيَكاى ططنطيااى لةخاةةاتى نةتةواياةتى كاوضز زا      

ض تاةنيا لةةاةض ئاةوةى ضِيَباةضى     طيَطِاوة  ةةىم ظؤضذااض ئاةو نووغاةضانة ياة    
ضِاجةضِيهةكة جياويَكى ئاايهى ةاووة  ظؤض ةةئاغاانى تؤماةتى كؤنةجةضغاةياى      
زاوةتة جا َ ضِاجةضِيهةكة  ئةمةف يةنسيَك ذاض لةنطخى ئةو نووغايهانة كاةم   

 زةكاتةوة. 
غااةزةى ةيػااةةم لااة ميَااصووى طااةىل كااوضزا غااةضزةميَكى ئااالتؤظ و جااطِ   

كوضزةكااى ياتهاة نااو ضواضضايَوةى ةةضشةوةناسى       كيَؿةية  لاةو ماوةياةزا  
غياغاااى وىتاااة طاااةوضة و ةطِياضةةزةغاااةةكانى  وة  ضووغااايا و وىتاااانى 
ئةوضوجاى ضِؤشئاوا  ئةمة واى كطز شيانى كؤمةىيةتى طةىل كاوضز طؤضِانكااضى   
ظؤضى ةةغااةضزاياث  جةيوةنااسى ةاظضطااانى و غااةضمايةزاضى ياتااة ئاااضاوة    

وتهاااةوة نةتةوايةتياااةكانى زةضةةاااةة و جيااااوة  زواتاااطيـ ضِاجاااةضِيو و ةع
ئايهيةكاى زشى زاطةكةضى ئي حطِاتؤضى عومسانى و ئيَطانى ةوونة ضِاجاةضِيهى  
طؿااةى و ذااةماوةضى  ةةمةةةغااةى ضِظطاااضةووى لااة زةغااةىتى ةيَطانااة و    
ةةزةغت ييَهانى زةولتةتى غةضةةخؤ  ئةمانة يةمووى زياضزةى ةااوى ئاةو   

ى ةةضزةغةةاى ياةكيَك لاة ضِاجةضِيهاة ططنطاةكانى     غةضزةمة ةووى. ئةم كاضة
ةعوتهااةوةى ضِظطاااضوواظى غااةضةتاى غااةزةى ةيػااةةمى طااةىل كااوضزة      
ةةغةضؤكايةتى مةال غاةلي  و ؾايَذ ؾاةياةةزيو و ياوضِيَكانيااى لاةجيَهاوى      
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غاااةضةةخؤيى وىتةكاااةياى زشى ظؤضزاضى و ضةوغاااانسنةوةى نةتاااةوةيى و 
يسا  خةةاتى ةىَ وضااى و ياةولتى ظؤضياناسا    كؤمةىيةتى لة زةولتةتى عومسان

لةجيَهاوى غةضةةخؤيى نيؿة اى  ئةطةضضى ةةيؤى ةاضوزؤخى تايبةتى ئاةو  
كاتااةى كوضزغااةاى  كاااتى يةلتطةغااانسنى ضِاجةضِيهةكااة لااة ضِووى كاتااةوة   
جيَؿكةوث  ضونكة ييَؿةا نةتوانطاةوو  وة  جيَويػت ةؤ ئةو ضِاجةضِيهاة خاؤ   

ةااةةىَ ويػااةى مةالغااةلي  و ياوضيَكااانى ضِاجةضِيهةكااة  ئامازةةكطيَاات  ةااةىم 
تةقيةوة و ةةناضاضى ئةوانيـ ضِيَطاى ئاظازى و غاةضةةخؤيى كوضزغاةانياى   
يةلتبااصاضز  ةةزاخااةوة زواتااطيـ ةةؾاايَوةيةكى كاضةغاااتباض و ضاااوةضِواى    

 نةكطاو كؤتايى ةة ضِاجةضِيهةكة ياث. 
زةضةاضةى ئةم ضِاجةضِيهة يةضضةنسة لةغةضضاوة ميَصووييةكانسا ظؤض كةم  

ئةوةنااسةى زةضِؤغاات ياااتبة و نووغااطاوة  ةااةىم ئيَ ااة لااةم نووغاايهةزا  
يؤكاضةكانى غةضيةلتسانى ضِاجةضِيهةكة و يةولت اى زاوة  ةطِغة اى يةةووةيَت 

طةؾااة كااطزى و ؾكػااةةكانى ضِاجةضِيهةكااة ضِووى ةكةيهااةوة  ةاغااةكةماى    
 ة: ةةغةض غىَ ةةف زاةةف كطزووة ةةم ؾيَوةي

ةةؾااى يةكااةم: يةولت انااساوة ضِووزا و يؤكاضةكااانى جاايَـ ضِاجةضِيهةكااة   
ضِووى ةكةيهةوة  كة خؤى لة كيَؿةى ضِؤشيةىتاسا زةةيهيَةاةوة  ةاؤ ئاةوةى     
خويَهااةض ةةضضاااوى ضِووى ةيَاات  لااة كاضيطااةضى يؤكاضةكااانى غااةضيةلتسانى   

ةةضلةخؤى ةاوو   ضِاجةضِيهةكة  ضونكة ضِاجةضِيهةكة زضيَصكطاوةى ضِووزاوةكانى 
ضِووى كطزنةوةى كيَؿةى ضِؤشيةىث ئةوةنسةى جيَويػت ةيَت ةؤ ئاةم ةاغاة   
ةةؾاايَوةيةكى كااوضث جيَؿطاااوماى خػااةووة  ةةتايبااةث ةاااضوزؤخى كااوضز  
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لةغااةزةى نااؤظزةزا  كوضزغااةاى لةاليااةى غااةضؤ  خيَلتااة كوضزةكانااةوة     
غاةةوة  ةةضيَوةزةةطا  مةنؿهيهةكوضزةكاى ةةؾى ظؤضى كوضزغةانياى ةةزة

ةوو  لةضووى زةظطا و زامةظضاوةى مةنؿيهةكانيانةوة ةةضيَوة زةةطا. ةاةىم  
لةناوةضاغااةى غااةزةى نااؤظزة زةولتااةتى عومسااانى ؾكػااةى ةةزةغااةىتة 
مةنؿيهة خؤذيَيةكاى ييها و زةغةىتى ناوةنسى ةالتى ةةغةض كوضزغةانسا 

جياااوة كيَؿااا. زواتااط ؾااةضِى نيَااواى ضووؽ و تااوض  و ياتهااة جيَؿااةوةى    
ئايهييااةكاى لةةعوتهااةوةى نةتةوايااةتى كااوضز  ةةتايبااةث ضِاجااةضِيهى ؾاايَذ   
عوةةيسولت ى نةيطى. يةضوةيا ضِاجةضِيهاةكانى كوضِةكاانى ةاةزضخاى جاؾاا و     

 ئةاامةكانى ئةو ضِووزاوانة. 
ةةؾى زووةم: ضِووزاوةكانى كؤتايى غةزةى نؤظزة لة خؤى زةططيَات    

ةتى عومساااانى  غاااواضةى شةميسياااة   وة  ةااااضوزؤخى نالاااةةاضى زةولتااا 
كؤمااةلتكوشى ئةضمةنااةكاى  ضااةؤكةكانى كؤؾااكى غااولتةاى  غااةضيةلتسانى   
كؤمةلتاااةى ئيةصااااز و تاااةضةقى  طةؾاااةكطزنى ةعوتهاااةوةى ضِؤؾاااهبةى و 
غياغيةكانى كوضز و غةضيةلتسانى كؤمةلتة و ضِيَكدطاوة غياغيةكانى كاوضز.  

ى "كوضزغااةاى" لةاليااةى ة وكطزنااةوةى يةكااةم ضِؤشنامااةى كااوضزى ةااةناو 
ميقساز مةزشةث ةةزضخاى لةقايةة  ئةغةيَطةيةكى طةف و جطؾاهطساضةوو   
لةشيانى غياغى و ضِؤؾهبةى و دةضياةنطى و كؤمةىياةتى نةتاةوةى كاوضز     

 لةو ضِؤشطاضةزا. 
ةةؾااى غاايَيةم: غااةضةضِاى ةاااضوزؤخى نةتااةوةى كااوضز لةغااةضةتاى     

ضةكى ئااةم نووغاايهةية غااةزةى ةيػااةةم  ئااةم ةةؾااة كااة مةةةغااةى غااة 
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تةضخاى كطاوة ةؤ غةضيةلتسانى ضِاجاةضِيهى ةاسليؼ و طةؾاةكطزى و ؾكػات     
ييَهانى ضِاجةضِيهةكة و يؤكاضةكاانى ؾكػاةى ضِاجةضِيهةكاة  يةضضاةنسة ئاةم      
ضِاجةضِيهاااة كاااةمنيو ظانيااااضى لةغاااةض نووغاااطاوة  يااااى ييَؿاااةا لاااةناو    

اواى ئاةوضوجا و وىتاانى   ةةلتطةنامةكانى زةولتةتى عومسانى و وىتاانى ضِؤشئا  
تطزا ضِووناكياى نةةيهيوة  ئيَ ة ةةجيَى زةغةكةوتهى غةضضاوة و ةةزةغات  
ييَهاانى ظانياااضى لةغااةض ضِاجةضِيهةكااة ئةوةنااسةى ةؤماااى كطاةااى ةاااضوزؤخى  
ضِاجةضِيهةكةماى ضِووى كطزؤتةوة  ييوازاضيو لاةزاياتووزا ةةلتطةناماةى ظيااتط    

كطزنااةوةى ضِاجةضِيهةكااة و ئاؾااهاكطزنى  ةكةويَةااة زةغاات ةااؤ ظياااتط ضِووى  
خويَهةضاى و زلتػؤظانى ميَاصووى نةتاةوةى كاوضز ةاة تاةواوى ضِووزاوةكاانى       

 ضِاجةضِيهى ةسليؼ ةةغةضكطزايةتى مةال غةلي  و ؾيَذ ؾةياةةزيو.
يةضضةنسة ةةزاخةوة ئيَ اة ئاةو يةلاةماى ةاؤ نةضِةخػااوة ةةاوانة           

يفى وىتاة جةيوةنسياساضةكانى  وة    زةغة اى ةطاتة ةةلتطةناماةكانى ئةضؾا  
زةولتةتى عومسانى و ئيَطاى و ضووغيا و ةةضيةانيا و دةضةنػا و وىتاانى تاط   
و ليَياى ةكؤلتيهةوة  ةةلتكو لةم كاضةزا يةشاضاناة و ةةؾايَويةكى طؿاةى كااض     
لةغةض ئةو نووغيهانة كطاوة  جيَؿن لةاليةى نووغاةضانى تاط ليَاطة و لاةوىَ     

يهةكااة نووغااطاوى  وةكااو ةةلتطةنامااة جيَؿطاااو خااطاوى.     زةضةاااضةى ضِاجةضِ
ئةوانةى ذيَطاى ةطِواى ئيَ ة ةووى و غةضاياى ضِاكيَؿاويو  ةةتايباةث ئاةو   
ةةلتطةنامانةى لةئةضؾيظى وىتاانى جةيوةنسياساضةوة وةضطيَطِزضاونةتاة غاةض     
ظمااانى ؾااةيهى كااوضزى  ظؤضذاااضيـ يااةض لةغااةض ظمااانى نووغااةضةكاى     

اى زووةاااضة كطزؤتااةوة. يةضضااةنسة ئااةم وؾااانة ةااةالى  وؾااةكانى ئااةوام
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ئيَ ااةوة ناجةغااهس و لةغااةضظاض خااؤف نااة  ةااةىم ةااؤ ئااةوةى لااةططنطى    
نووغاايهةكة كااةم نةكةيهااةوة  ئيَ ااة وؾااةكاماى ضِةونةقااساض نااةكطزووة و  
نااةماى ضِاظانسوونةتااةوة  ةااةلتكو يااةض ةةؾاايَوةى ةااةكاضييَهانى نوغااةضةكة   

ضااونكة مةةةغااةى ئيَ ااة زةضخػااةهى اليةنااة   زووةاضةماااى كطزوونةتااةوة 
ضِاغااةيةكانى ميَااصووى طااةىل كااوضزة  نااة  زلتهااةوايى و جيايةلتااسانى يةنااسىَ 
كةؽ  لاةو ِضووةوة ئةطاةض كةموكوِضياة  ياةةيَت يااخوز لةةةضزياسى ئيَاوة        

 ؾيَوةيةكى نةؾياوى يةية  زاواكاضم ةةطةوضةيى خؤتاى مبانبووضى.
 

 ضِةغو َ ةؤغكيَهى
 8- 5- 2016 
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 بةشى يةكةو
 

بازودؤخى دةوَلةتى عومساىى لةضةزةتاى ىيوةى 
 دووةمى ضةدةى ىؤشدةدا

 

 كَيشةى ِزؤذٍةآلت
كيَؿااةى ضِؤشيااةىث ميَصوويااةكى قااولتى يةيااة  ئةمااةف ةااةالواظ ةااوونى   
زةولتةتى عومسانى و ياتهاة نااوةوةى زةغاةىتى وىتاانى ئاةوضوجايى ةاؤ       

زةضكةوث  كيَؿةى ضِؤشيةىث وة  ظاضاوة ةؤيةكاةم ذااض   ناوضةى ضِؤشيةىث 
( ةاةكاضياث  كااتىَ   1822لةكؤنططةى )لةؤنا( لةتؿطيهى يةكاةمى غاالتى )  

ئةم كيَؿةية ةطيةاى ةاوو لاة     (1)كؤنططةكة لة ؾاضى )ليَطنا(ى ئيةاىل ططيَسضا.

                                                           
  1900 -1800كامةضاى حمةمةز شاذى  كوضزغةاى لةةاظناةى كيَؿاةى ضِؤشيةىتاسا      (1)

 .16.  2007ضاجى يةكةم  يةوليَط 



 

05 

 (2)مل النيَى ئالتؤظ و زشواض لةنيَواى وىتاة ظييَعةكاانى ذيًااى لةضِؤشيةىتاسا.    
يةنسيَك لة ميَصوونووغاى جيَياى واية كيَؿةى ضِؤشيةىث ةطيةية لاةمل النىَ و  
ناااكؤكى ةةؾاايَك لااةوىتانى ئااةوضوجايى ةةضامبااةض ةةزةولتااةتى عومسااانى    
لةغةض ةهطيهةى ةوونى لة ةاؾووضى ضِؤشياةىتى ئاةوضوجا  يةناسيَكى تطيااى     

ةىث و ضِؤشئااااوا اليااااى واياااة ةطيةياااة نااااكؤكى و مل الناااىَ لاااةنيَواى ضِؤشيااا
لةغةضزةمة ذياواظةكانسا وة  يةلت ةتةكانى يؤنااى و دااضؽ و ؾاةضِةكانى    
ضِؤماى و عةضةب و ؾةضِى خاا  يةلتططةكاى...يةاس. لةالياةكى تاط كيَؿاة و      
مل النيَى نيَوزةولتةتى لاةنيَواى وىتاانى ئاةوضوجايى و غاةضيةلتسانى كيَؿاةو      

تاا ضِووخاانى ئي حطِاتؤضياةتى     الواظى زةولتةتى عومساانى يااتبووة ئااضاوة    
عومسااانى و ةةضذةغااةةكطزنى ةةضشوةنسييااة غياغااى و ئاةووضييااةكانى و   
ضاوتيَربِيهى وىتانى ئةوضوجا لةزةولتةتى عومسانى  كةواتة زةتوانة ةلتايَة  
كيَؿةى ضِؤشيةىث ةطيةى ةوو لة كيَؿةى زةغةىتى عومسانى لةناوضةكانى 

ؤشيااةىتى ئااةوضوجا و يةلتحااةكطزنى ظييَااعة شيَااط زةغااةىتيسا  لةةاؾااووضى ضِ
ئةوضوجاييااةكاى ةااؤ زةغاات كيَؿااانة ناااو كاضوةاااضى ناااوخؤى زةولتااةتى       

 (3)عومسانى ةةةيانوى كيَؿةى ناوضة ةو زةغةةكاى.
غةةاضةث ةةتيَطةيؿنت و تويَصيهةوة لةكيَؿةى ضِؤشيةالث لةجةيوةنسى و 

( كاااضيَكى 1923-1774كاضيطااةضى ضِووزاوة ميَصووييااةكانى ئااةم ماوةيااة ) 
ئاغاى نيية  يةض لةةاةض ئةماةف ميَصوونووغااى و جػاحؤضِانى تايباةث ةاةم       

                                                           

ظ يؤكااض و زةضةااماةكانى     1856 -1853حم س كطي   ذةنطى )قةضم(  مضطفى (2)
 .97.   2009ةةياضى    10ميَصوو  غالتى غيَيةم  ش طؤلاضى

 .98 -97حم س كطي   يةماى غةضضاوة     مضطفى (3)
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زؤظة جااةناياى ةطزؤتةةااةض زاةةؾااكاضى و قؤناااج ةةنااسى ذااؤضاو ذااؤض يااةض   
يةكةياى لةضِوانطةى خؤيةوة مامةلتةى لةطة َ كطزووة  لةةةض ضِؤؾاهايى ئاةو   

 ظانياضيانة يةضوةكو )ياؾ  غالتح تكطيةى( 

زةضىَ زةتوانة كيَؿةى ضِؤشياةىث زاةاةف ةكاةيو ةةغاةض غاىَ      واى ةؤ
 قؤناغسا: 

لااة جةنانهامااةى )كوضااو  كةيهاضضااى(ةوة  كااة      قؤناااغى يةكااةم:  
جةنانهامةية  ةوو لةنيَواى زةولتةتى عومسانى و ضِووغياى تةظاضى ةةغنا  
ةةجيَى ئةم جةنانهامةية ضِووغيا ةووة خاوةنى ذياوطةى ظؤض طاطن  لاةناو   

ةولتةتى عومسانيسا  و واظييَهانى زةولتةتى عومساانى لةناوضاةيةكى ظؤضى   ز
خاكةكةى لةقةدقاؽ  ئاظازى ياتوضؤ كةؾاةيطةىل ضِووغايا لاةزةضزةني  و    
وةضططتهاااى ماااار ةاااةجاضيعطاضى كاااطزى لةضِةعيةتاااةكانى ئةضغةزؤكػاااى  

(  تاااكو كؤتااايى ذااةنطى   1774لةغااالتى ) (4)لةناوزةولتااةتى عومسانيااسا. 
( لاةططنطنيو غاي اكانى ئاةم قؤناغاة      1856( لة غاالتى ) Crimaكطنة) 

زةضكةوتهى ضِؤلتى ضِووغاياية لةكيَؿاةى ضِؤشيةىتياسا  ظؤضةاةى ذةنطاةكانى      
نيَااواى ضِووغاايا و زةولتااةتى عومسااانى لااةم قؤناغااةزا لةجيَطااة و ظا َ ةااووى  
ةةغةض كةناضةكانى زةضياى ضِةف و ناوضةكانى قةدقاظ و ةالتكاى  ياةضوةيا  

ووةااةضِوو ةوونااةوةى يةولتااةكانى ضِووغاايا لةاليااةى دةضِةنػااا و ةااةضيةانيا   ضِ
لةغاي اكانى تاطى ئااةم قؤناغاةى. ةةتايبااةتى زواى ططيَاسانى جةنانهامااةى     

( 1833)كوضو  كةيهاضضى( و جةنانهامةى )ئونكياض غكةلةغى( لةغالتى )
يا تيَسا لةنيَواى ضِووغيا و زةولتةتى عومسانيسا  زةغةكةوتى ظؤضى ةؤ ضِووغ

                                                           
 .144حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو    مضطفى (4)
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ةوو  لةالية  و لةاليةكى تط جالتحؿاةى كطزناى زةولتاةتى عومساانى لةالياةى      
 (5)دةضِةنػا و ةةضيةانياوة.

ئةم قؤناغة لةكؤتايى ذةنطى قةضةم زةغت جيَاسةكاث   قؤناغى زووةم:
تاكؤتااايى غااةزةى نؤظزةيااةم  لااةططنطنيو غااي اكانى ئااةم قؤناغااة الواظ  
ةوونى ِضؤلتاى ِضووغاياية لةكيَؿاةكةزا  توناسةوونى مل النيَاى نيَاواى ظييَاعة        
ئةوضوجايياااةكاى ةةتايباااةث ةاااةضيةانيا و دةضِةنػاااا لاااةجيَهاو جاضاغاااةهى    

اةووضيياااةكانياى لةزةولتاااةتى عومساااانى و ططنطاااى زاى    ةةضشةوةنسيياااة ئ
  يااةضوةيا طؤضِانكاااضى لةغياغااةتى ةااةضيةانيا و   (6)ةةكيَؿااةى ضِؤشيااةىث 

دةضِةنػااا لااةم قؤناغااةزا لةجالتحؿااةى كااطزى لةزةولتااةتى عومسااانى  ةااؤ      
زاطةكطزنى ضةنسيو ناوضة لةزةولتةتى عومسانيسا وة  قاوةطؽ و ميػاط و   

ةكطزنى ةةى نةتةوةيى لةناوضةى ةالتكاى  زووةاضة ضةكةض(7)تونؼ...يةس. 
ضِووغااياى ييَهايااةوة مةيااساى  لااةضِيَطاى جؿااةطةيةكانيةوة ةااؤ ؾااؤضف و   

(8)ضِاجةضِيهةكاى لة )ةؤغهة  يطغك  ةولتطاضيا  غيَطةيا  و ضياى ضِةف(زا. 
 

( لةنيَواى ضِووغياى تاعاضى  1878 -1877يةلتطةغانى ؾةضِى غاىنى )
مسااانى  يااةكيَك ةااوو لااةضِووزاوة ططنطااةكانى ئااةم قؤناغااة   و زةولتااةتى عو

غااةضكةوتهةكانى ضِووغاايا و نعيااك ةوونااةوةياى لااة ئاغااةانة  ةااووة يااؤى    
وضوشانااسنى ظييَعةكااانى تااط ةةتايبااةث ةااةضيةانيا  ناضاااض ةااوونى زةولتااةتى   

                                                           
 .19كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو    (5)
 .20كامةضاى حمةمةز شاذى  يةماى غةضضاوة    (6)
 .103وةى جيَؿوو   حم س كطي   غةضضا مضطفى (7)
 .21كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (8)
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ئةوةى طةىلَ ةةناسى   (9)عومسانى و مؤضكطزنى جةنانهامةى )غاى غةيظانؤ(
ةضؾانى زةولتةتى عومسانى  غةضةضِاى ئاةوةف ةاةضيةانيا   قوضغى خػةةغ

ةيَعاض ةوو لة ظيازةوونى زةغةىتى ضِووغيا لةةالتكاى  ةووة يؤى جاةنانيَكى  
نًيَهى نيَواى ةاةضيةانيا و زةولتاةتى عومساانى  ةاةضيةانيا زوضطاةى قربغاى       

ئةمااةف ةااووة   (10)زةغااةكةوث ةةضامبااةض ةااة ةةضجةضضااسانةوةى ضِووغاايا.  
 زاةةؾكطزنى مولتكةكانى زةولتةتى عومسانى. غةضةتاى

ئااةم قؤناغااة لااةكؤتايى غااةزةى نؤظزةيااةم زةغاات   قؤناااغى غاايَيةم:
  ياةكيَك لةغاي ا   1923جيسةكاث تا ضِووخانى زةولتةتى عومساانى لةغاالتى   

ططنطةكانى ئةم قؤناغة ةطيةيية لة كةم ةوونةوةى ضِؤ َ و كاضيطةضى كيَؿةى 
ةااةضيةانيا واظى ييَهااا لااة    (11)وزةولتةتيااةكاى.ضِؤشيااةىث لةجةيوةنسييااة نيَ 

جةضتةواظة نةةووى و جاضيَعطاضى كطزى لة مولتكاةكانى زةولتاةتى عومساانى     
( غااااةضؤ  وةظيااااطاى  1830- 1903) (Salisbury)لااااؤضز غااااالعةيَطى 

ةةئاؾكطا طوتبووى زةولتةتى عومسانى :" ضاضى نيية و زةةىَ لةماوةيةكى 
ةنػاا ضاةنس ناوضاةيةكى ضِؤشئااواى عاةضةةى      كوضتسا زاةاةف ةكطيَات." دةضِ  

زاطةكااطز. لةغااي اكانى تااطى ئااةم قؤناغااة جةضةغااةنسنى ظياااتطى ضِؤلتااى     
ئةلت انيا ةوو لاة كيَؿاةكةزا  ةاووة ياؤى تونسوتياصى لاة ظؤضانبااظى نيَاواى         

                                                           
ظ (  1878ماااضؽ  3  =  1295غااةدةضى  29جةنانامااةى غاااى غااةيظانؤ لااة )    (9)

تاوضكى   -لةنيَواى ضووغيا و ئي حطِاتؤضى عومسانى ةةغنا  لة كؤتايى ذاةنطى ضووغاى  
 توضكياااا. – َ ( لاااة غااااى غاااةيظانؤ لاااة ضِؤشئااااواى ئةغاااةةمبو   1878 -1877

https://ar.wikipedia.org/wiki/% 
 .22كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو    (11)
 .103حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو     مضطفى (11)
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ظيَيعةكاى  كة جيَؿان مووناةى ناةةووة. ةةتايباةث كااتَى ئاةلت انيا ةاووة        
كةوتووةكاى لاااةةواضى جيؿةغااااظى و ئااااميَط و ياااةكيَك لةزةولتةتاااة جيَؿااا

غةضةاظيسا  زواتطيـ ةةنعيك ةوونةوةى لة زةولتةتى عومسانى و ظا َ ةاوونى  
ةةغةض ضِؤلتى ةةضيةانيا و خؤى ةاةجاضيَعةضى زةولتاةتى عومساانى زاناا  ئاةو      
ضِكاةةضيَةية ةووة يؤى نعيك ةوونةوةى ةةضيةانيا و دةضِةنػا و ضِووغيا جيَـ 

ةمى ذيًاانى  لةئةااماسا ةاووة ياؤى ليَاك يةلتوةؾاانسنةوةى       ذةنطى يةك
( كؤتااايى ةةزةغااةىتى  1922زةولتااةتى عومسااانى  زواتااطيـ لةغااالتى )   

 (12)غولتةاى نؿيهى عومسانى ييَها.
ةاغى كيَؿةى ضِؤشيةىث ةاغيَكى زووض و زضيَص و ئالتؤظ و تاقةتحطِووكيَهة  

ؤكايةتى مةالغاااةلي   ةاغاااةكةى ئيَ اااةف ضِاجاااةضِيهى )ةاااسليؼ(  ةةغاااةض
زةكةويَةة كؤتايى قؤناغى زووةم و غةضةتاى قؤناغى غايَيةم  لةةةضئاةوة   
ئيَ ااة خؤماااى لااةةاؽ كطزنااى قؤناااغى يةكااةم و غاايَيةم زةةااوويَطيو و       

                                                           
 .26-25كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (11)

زةلتيَات:    ؾاطدهامةزا   635 غةةاضةث ةةناوى ةسليؼ  ؾطددانى ةسليػاى  لةالجاةضِة   
نوغاةضانى تااوض  و داااضؽ يةناسيَك ذاااضاى ةااةجيةى )ث(ى يااى نوغاايووة  ةااةىم يااةض    
زالةكة ضِاغةة  ضونكة ئةوى ظؤض لةةاوة و لةظماى ظانااى ةاةئاطاوة زةطيَطِناةوة: قاةىى     
ةسليؼ ؾويَهةواضى ئةغكةنسةضى يؤنانيية  ةسليؼ ناوى يةكيَك لة جياوانى ئةغكةنسةض 

ؼ ئةو جياوة ةهياتى ناوة. ةسليؼ ةةداةضمانى خونكااض زوو دطغاةر    قةى و ةاشيَطِى ةسلي
زووض لةو غةضضاوة  لةنيَوانى كػوض و ضِةةاث قةىو ؾااضيَكى ةهياتهاا. ئةغاكةنسةضيـ    
دةضمانطِةوايى ةسليػى يةض ةةخؤى ةةخؿاى. ؾاضةكةؾاى ياةض ةاةناوى ئاةوةوة ناوناا       

يطوظئاةازى( خاااوةنى لةاليااةكى تااطيـ )حم سالااسيو كااوضِى يااةعقوةى دااة   )ةااسليؼ(.
قاموغى )لوغةتى قاموؽ( لةمةضِ ئةو ناوة زةنوغىَ: "ةسليؼ ةةذيَطاية  زةلتيَو: ئااو  
و يةواى غاظطاض ةاَى" )ؾاطددانى ةسليػاى  ؾاةضةدهامة  وةضطَياطِاوى: ياةشاض  ضااجى        

 .635   1981زووةم  تاضاى 



 

10 

ليَكؤلتيهةوةكاةى ئيَ ااة تااةنيا قؤنااغى زووةم زةططيَةااةوة  يااةو َ زةزةيااو   
و ئةوةناسةى جةيوةناسى   ةةجيَى تواناا ضِووزاو و كيَؿاةكاى ضِووى ةكةيهاةوة    

ةةكيَؿااةى كااوضز و كاضيطةضييااةكانى غااةضيةلتسانى ضِاجااةضِيهى )ةااسليؼ(ةوة 
 يةية ليَى زةزويَة. 

 
 (3581 -3581بازودؤخى ضياضى كوزدضتاٌ دواى جةىطى قةزو )

لةزواى ضِوخانسنى مةنؿيهة كوضزيياةكاى كؤتاايى ةاةقؤناغيَكى ططنطاى     
ضِظطااضوواظى كاوضز جيَيهاياة قؤنااغيَكى     ميَاصووى كاوضز ييَهاا  ةعوتهاةوةى     

تاظةوة  ئةوغا كوضز ياتةوة يؤف خؤى و طومانى لة يةغةى ئةو ةطايةتى 
ئيػالميية جةيساةوو  كة زةولتةتى عومسانى يةميؿاة جاةناى ةاؤ زةةاطز و     
ياووىتيةكانى ةة ناوى غؤظى ئايهى و خعماةث ةاةئايهى ئيػاالم لةخؿاةة     

ف و ضِاجااةضِيهيَك ةااةضجاةووى  ؾاايَدانى زةةااطز  ئااين لااةوةزوا ضااةنس ؾااؤضِ 
تةضيقااةث وة  زةضكااةوتهى تويَااصيَكى كؤمةىيااةتى نااوىَ ضِيَبةضايااةتى ئااةو   
ضِاجةضِيهانةياى ططتةزةغت و لة ئاضاغةةكطزنى طةىل كاوضز ةاؤ ضِاجاةضِيو زشى    
زوشمهااةكانى ذيَطاااى مةةكااانى جاايَـ خؤياااى ططتااةوة  ةااةىم غااةضةضِاى  

كاااعى يةغاااةى ناغااايؤناليعمى كاااوضزى و    ياااةولتى ؾااايَلطةانة ةاااةيؤى 
جيَهةطيؿةهى ئةو ؾؤضِؾانة  ةىَ ئةوةى ئاكاميَكياى ىلَ زةغةطة ةىَ و يايض  
ئااةااميَكى زلتدؤؾااكةضياى ىلَ ةكةويَةااةوة  يااة  لااة زواى يااة  لةاليااةى     
زوشمهانى كوضز و زةغةىتساضةكانى توضكةوة ةةظةةطى ئاايو ياا لاة ضِيَطاةى     

وة ةااةياوكاضى و ياضمةتيااسانى زةولتااةتانى ظييَااعى دطِوديَاا َ و دطيوخواضزنااة
 ذيًانى لةناوضةكة كخ كطانةوة.
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لةغااةزةى نااؤظزة ةااةزواوة ضِووغاايا لةيااةولتى دطاواوااواظى زاةااوو        
ةةئاضِاغااةةى ضِؤشيااةىتى ناوةضِاغاات  ضِووغاايا زةيويػاات زةغاات ةةغااةض   
و  ئاغياى ةطو  و ةاكووضى ئاةدطيقازا ةططيَات  تاا ضاهطى لةييهاس طةةيَات      

زةغةى ةطاتة قةدقاظ و زةضياى غحى ناوةضِاغت  ةةمةةةغاةى جةاةوكطزنى   
 (13)ةاظضطانى لةةاؾووضزا.

ةااةضيةانيا لااة دطاواوواظيااةكانى ضِووغاايا نيطااةضاى ةااوو  لةةااةض ئااةوة     
لةظؤضةةى جةنانهامةكانى ضِووغيا و ياةضزوو زةولتاةتى عومساانى و ئيَاطاى     

يا طاةؤزة ةكااث و ةةيةنااسيَك   زةغاةيَكى ةااىى ياةةوو  ةاؤ ئاةوةى ضِووغا      
ةةضشةوةنااسى ةطااوكن ضِاظى ةكاااث. ئااةويـ ظياااتط ةةخؿاايهى ناوضااةكانى   

 (14)كوضزغةاى ةوو لةنيَو خؤيانسا ةةف زةكطز.
غااةةاضةث ةااة ضاااوتيَربِيهى لااةتوضكيا و ةةضشةوةنسيااةكانى ةااةضيةانيا     
ضِووغاايا جيَؿااهياضيَكى ةااؤ ةةزاةااةف كطزنااى زةولتااةتى عومسااانى لةغااالتى  

( وة  جيَؿهياضيَك لةاليةى ضِووغيا ةةؾيَوةيةكى داةضمى ةاةةالتيؤظى   1853)
ةااةضيةانيا لااة ضِووغاايا كااطا  ناوةضؤكةكااةى  ةطيةااى ةااوو لااة وةضططتهااى       
تةنطةةااةضى ةػاافؤض و زاطةكطزنااى ئةغااةانة لةاليااةى ضِووغااياى قةيػااةضى 
ةةؾيَوةى كاتى  يةضيَ ةكانى زةولتاةتى عومساانى لةئاةوضوجا زةولتاةتيَكى     

ةضةةخؤ ةيَت  لةةةضامبةضزا ئةطةض ةةضيةانيا ضِاظى ةيَت ئةوا ميػط و قربؽ غ
وةضزةططيَت. جطِؤشةى ئةوكاتى ةةضيةانيا جاضيَعطاضى كطزى ةاوو لةماناةوةى   

                                                           
و ضِووغاايا  يةغااةياض حمةمااةز عااةىل  جيَؿاايهةى جةيوةنسييااةكانى نيَااواى كااوضز    (13)

 .70    2010( تؿطيهى 1طؤلاضى. كةلةوض  غالتى يةكةم  شماضة)
 .63يةغةياض حمةمةز عةىل  يةماى غةضاوة     (14)
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ةااةىم (15)زةولتااةتى عومسااانى لةةةضامبااةض دطاواوواظيااةكانى ضِووغاايازا.    
جؿااةطةى كطزنياااى خؤؾةويػااةى ةااؤ زةولتااةتى عومسااانى نااةةوو  ةااةلتكو 
زةيانويػت زةولتةتى عومسانى ةةالواظى مبيَهيَةةوة  تااكو وةكاو نيَطاةيَك    
ئاغااااى ةيَااات ةؤيااااى. و زاناااانى زةولتاااةتى عومساااانى وة  ةةضةةغاااةيَك  

ضِيَطااى   لةةةضامبةض قةلتةمطِةوى ضِووغيا ةؤ وةزةغت ييَهانى جاضيَعطااضى لاة  
 (16)ييهس. 

( لةنيَواى ضِووغايا و  1856 -1853يةلتطةغانسنى ذةنطى قةضم غالتى )
ئي حطِاتؤضياااةتى عومساااانى كاضيطاااةضى خطاجاااى كاااطزة غاااةض ناوضاااةكة   
لةئااةاامى ظولتاا  و ظؤضى زةولتااةتى عومسااانى زش ةااةكوضز لااةكاتى ؾااةضِى  

نوونى يةكاةمى  قةضم و ةةغووز وةضططتو لةو ةاضوزؤخاة  ضِاجاةضِيهيَك لاة كاا    
( لااةناو ذةضطااةى كوضزغااةاى  ةةغااةضؤكايةتى يةظزانؿاايَط  1854غااالتى )

يةلتطةغا  ةةماوةيةكى كةم تاوانى ياةموو مةلتبةناسى نيَاواى طاؤلتى واى و      
وضمىَ ضِظطاض ةكاث. لة ةاؾوضى ضِؤشياةىتى ئاةنازؤ َ ةؤتااى و ياةكاضى ئاةو      

ةغااااةى زوو ناوضااااة ميَصووييااااة  ظؤضى نةخايانااااس ةااااسليؼ كةوتااااة ز   
ؾؤضِؾطيَطِةكاى  يةكيَك لةةةضضاوتطيو غطوؾةةكانى ئةم ضِاجةضِيهة ئاةوةةوو  

ئةمةف ةاووة ياؤى وضة   (17)ظؤضةةى تويَصةكانى طة  جؿةيوانياى ىلَ زةكطز.
ةةضظى ؾؤضِؾطيَطِةكاى جاؾاى جةضةيانسا ةةؾةضِةكة و توانياى زةغت ةططى 

                                                           
 .117حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو    مضطفى (15)
 .124حم س كطي   يةماى غةضضاوة     مضطفى (16)
شػو ظازة  ضاجى زووةم   ز. عبسالطوو قامسلو  كوضزغةاى و كوضز  و: عبساللة (71)

 . 44.    2006يةوليَط 
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ضياضاةى واى  ةاة   ةةغةض ناوضةيةكى نعمى داطاواى زةكةويَةاة ةاؾاووضى زة   
جؿت ةةغنت ةةو ييَعة كوضزاناةى تااىل ةاةة و كوضةكاانى ةاةزضخاى جاؾاا       
غااااةضكطزايةتياى زةكااااطز. ئااااةم يةكانااااة غااااةضلةنوىَ جةيوةنااااسياى      

( 1855ةةؾؤضِؾطيَطِةكانةوة كاطز ةاوو. ياةضوةيا لةغاةضةتاكانى غاالتى )     
ناوضةكانى ؾؤضِؾاةكة داطاواى ةاووةوة ةاةضةو ةاؾاووض و ِضؤشياةىث كؿاا         
زواى ئةوةى ةةؾى ةاؾووضى كوضزغةاى و ةاؾووضى ضِؤشئاواى ططتةوة  لاة  
كااانوونى زووةم كوضزةكاااى زةغااةياى طااطث ةةغااةض موغاالتسا. مةلتبةنااسى   

 (18)ئاةووضى و كاضطيَطى غةضةكى لة ةاكووضى ميػؤجؤتاميا. 
زواى زوو غا َ لةتيَحاةضِيهى ئاةو ضِاجةضِيهاة جاؾااى ةاةضيةانيا ييَعةكاانى       

يااواضى توضكياا و تاوانى )ياةظزاى ؾاَيط( ضِاظى ةكااث  لةطاةَ          خؤى نااضزة 
غولتةاى ضيَك ةكةوىَ. يةظزاى ؾيَطيـ ةةو ةةلتيَو و جةنانة دطياوى خاواضز و   

(19)ضووة ئةغةةمبو َ و ضِاجةضِيهةكة كؤتايى ياث. 
 

ئةو تةن  و ضةلتةمة غياغيةى  لة ئةاامى ؾةضِةكةى نيَاواى ضِووغايا   
كيا ةاوو  زؤخيَكاى ئااةووضى ضِووخااوى جةككاةوتووى      و توضكيا تووؾى توض

ةةزواى خؤيسا ييَها. كاطزةوة ذةنطياةكاى كااضيَكى تاةواو خطاجيااى كاطزة       
غااةض زؤخااى ئاااةووضى ناوضااة ضِؤشيةىتيااةكانى ئي حطِاتؤضيااةتى عومسااانى. 
ةةظؤض غةضةاظ ططتو و كعةوونى شماضةى ييَعى جياوانى ئيؿكةض  ةووة ياؤى  

                                                           
ى. الظاضياا   ميَااصووى كوضزغااةاى  و:وؾااياض عةةااسولت  غااةنطاوى  ضاااجدانةى       (71)

 .222 .   2008ضؤشيةىث  يةوليَط 

 .44ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
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ضةكااى تاةواو ةيَةاة خاواضىَ و ناشاةظيى و نااضِةظايى       ئةوةى شمااضةى ذوتيا 
ذاةماوةضى ذوتياضةكاااى تاة ةػااةيَهىَ و ةااةضة و ضِاغات ةوونااةوة يانياااى    

(20)ةساث. 
 

يةضضةنسة كوضزةكاى لةم ضِاجةضِيهةزا توؾى ؾكػةى كاتى ياتو  ةةىم 
ةةيةكراضى لةناو نةةطاى  زةغةططتهى ضِووغاةكاى ةةغاةض قاةىى )قااضؽ(     

ةوو لة قةى جةةو و تؤك ةكانى ضِؤشياةىتى ئاةنازؤ َ  لاة تؿاطيهى     كة يةكىَ 
(  وة  ئاااواظى كؤتااايى ةااوو  ةااؤ ئؤجةضاغاايؤنة    1855زووةمااى غااالتى ) 

غةضةاظيةكاى لةغةض ؾاانؤى توضكيااضى ئاغايايى لةؾاةضِى قاطم  ئةماةف       
زةضدااةتى ضِةخػااانس ةااؤ ضووغااةكاى تااا دؿاااضة ظؤضةكااانى كؤتااايى ؾااةض   

غاى ةكاث. غةةاضةث ةةوةى ييَاعة ضاةكساضةكانى   ةةطؿةى لةغةض خؤى ئا
توضكيا ؾكػةيَكى ظؤض طاةوضةياى خاواضز لاةم ؾاةضِةزا  يةضضاةنسة نااوى       
ضِووغااةكاى تؤماااض كااطا لااة تؤماضطاااى غااةضةاظطة غااةضكةوتووةكاى  ةااةىم  

(21)دةظلتةكةى زةطةضِيَةةوة ةؤ كوضزةكاى. 
 

ضى ةاةكوضز  ( ةاياةخيَكى ظؤ 1856 -1853ضِووغيا لةطةضمةى ؾاةضِى )  
زةزا. ةايةر جيَسانى شكوماةتى ضِووغايا ةاةكوضزةكاى  كاة ةةنةتةوةياةكى      
ئاااظا و ؾااةضِكةض ناغااطاةووى  ةااؤ ئااةوة ةااوو لااةزشى ييَعةكااانى غااولتةانى    
عومسانى و ؾاى ئيَطاى ؾةضِياى ةبىَ و ةةكاضياى ةيَهىَ. ياى النى كةم واياى 

                                                           
ضطيَااطِ لةضووغااى   وة1880زكةااؤض ذااةليلى ذااةلي   ضِاجااةضِيهى كوضزةكاااى غااالتى  (11)

 .61    1987ةةغسا  -يةوة: زكةؤض كاوؽ قةدةاى  ضاجدانةى العماى
 .226ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو    (11)
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ذااةنطى قااةضم ظؤض (22)ىلَ ةكااا ةااىَ اليااةى ةااو و زشى ضِووغاايا ؾااةضِ نةكااةى. 
ةاااةضِوونى جةيوةنسيياااة نيَوزةولتةتيياااةكاى زيااااضى زةكااااث  ةةتايباااةتى   
ياضمةتياااسانى زةولتاااةتى عومساااانى لةالياااةى دةضِةنػاااا و ةاااةضيةانيا زش    
ةةضِووغيا  يةضيةكةياى لةضِوانطةى ةةضشةوةنسةكانى خؤيانةوة يةلتػاى ةةم 

 (23)كاضة. 
ػاةى خاواضز و طاةوضةتطيو    ضِووغيالةزوا ئاةاامى ذاةنطى قةضماسا ؾك   

( غاااا َ ضِووغااايا  15ظةضةضمةناااسى ذةنطةكاااة ةاااوو  زواتاااط ةؤمااااوةى )  
 (24)زووضكةوتةوة لة كؤمةلتطةى نيَوزةولتةتى و وةضططتهى ذلتةوى زةغةىث.

ذةنطى قةضم ةووة يؤى الواظكطزنى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى  ظيااتط      
اواييةكاى  ةةتايباةتيـ  جاؾكؤيةتى كطزنى ةؤ وىتة زاطةكةضة طةوضة ضِؤشئ

لة ذاضاى ظياتط جيَطة و ؾويَهةكانى خؤى لة زةغةسا  لةناوضة كوضزياةكانى  
 (25)ضِؤشيةىتى ئةنازؤ َ و ةاكووضى ئةاى و ةاكووضى غوضيا.

زةولتةتى عومسانى زواى جةنانهامةى جاضيؼ يةلتػا ةة جةيطِةوكطزى و 
يسا يةلتػا ةةطؤضِانكاضى ( تيا1856زةضكطزنى دةضمانى )يةمايؤى( لةغالتى )

لةغيػااةةمى زةولتاااةث و ضاكػااااظى كاااطزى  يةضضاااةنسة ئاااةم دةضماناااة  
لةئةاامى طوؾاضى وىتانى ئاةوضوجايى ياتاة ئااضاوة  وىتاانى ئاةوضوجايى      
غااوزمةنسى طااةوضة ةااووى ةااؤ ةةزةغاات ييَهااانى ذياوطااةى ظياااتط ةااؤ        

                                                           
 .46ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (11)
 .102حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو    مضطفى (13)
 .145حم س كطي   يةماى غةضضاوة   مضطفى (14)
 .224ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (15)
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زةضكطزناى   شيَطزةغةةى خؤياى و زواتط يانسانياى زشى زةولتةتى عومسانى 
دةضمانى )يةمايؤى( لةالياةى زةولتاةتى عومساانى ضِاكيَؿاانى غاؤظى وىتاة       
ئةوضوجاييااةكاى ةااوو ةااؤ الى خؤياااى  يااةضوةيا ياضمةتيااسانى زةولتااةتى       

 (26)عومسانى لةيةض ييَطؾيَكى ضاوةضِيَكطاوى ضِووغيا.
زواى كؤتايى ياتهى ئؤجةضاغيؤنة غةضةاظيةكاى  مةضغوميَكى غاولتةانى  

( زةضكااطا و تيايااسا  1856( ى ؾااوةاتى )18 ااايوى( لةةااةضواضى ) ايخطط  )
ياااتبوو ةااةلتيَو زةزا ةةضاكػاااظى  لةضِاغااةيسا ئااةو ةةلتيَهااةى زضاةااوو ةااة      
ةةخؿاايهى مادااةكاى ةةكةمااة نةتةوايةتيااة مةغاايصيةكاى ةاضوزؤخةكااةى    
خطاجن كطز لةم ناوضةية  ضِؤلتى يانسةضانةى ةيهى ةؤ ظياتط ياتهة نااوةوةى  

. يةضوةيا ضةنس ةةلتيَهيَكى تيسا ةوو ةؤ مةغيصيةكاى  ةةزيًاتهى ظؤض ةيَطانة
مةغايصى لةواناةف    -ظةوةث ةوو  ةووة يؤى ظياتط ةةزةةخةى ئيػاالمى 

ذياواظى كوضزةكاى و ئةضمةنييةكاى  ئاةم ذياواظياةف زةغاةىتى تاوضكى     
لَيعانانة كاضى لةغةض زةكاطز  ةاةىم ةااضوزؤخى كاوضز ةاةضزةوام ظيااتط لاة        

 (27)كطووى و خطاجن ةوو.تيَ
( ليصنةى زياضى كطزنى غهووضى توضكيا و ئيَطاى كؤتايى 1865لةغالتى )

ةااةكاضةكانى ييَهااا و ةةضنامةيااةكى زانااا ناااوزةةطا ةةنةخؿااةى )مؿاااةًة(.  
( لةغةض زاواى ئيهطلةةضة و ضِووغيا ضِيَكةوتهامةياة   1869يةضوةيا غالتى )

انى و ئيَااطاى  غااةةاضةث ةااةوةى  ةةغاانا لااةنيَواى ئي حطِاتؤضيااةتى عومساا  

                                                           
 .103حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو    مضطفى (16)
 .226ى. الظاضيَفػةضضاوةى جيَؿوو     (17)
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ةاضوزؤخى غهووضةكاى  وة  خؤى مبيَهيَةةوة تا ضاضةغةضكطزنى ظؤضيَك لة 
جيَويػاات ةااوو ةةضشةوةنااسى   (28)و كيَؿااانةى ناكؤكياااى لةغااةضى يااةةوو. 

ضِووغاايا و ةااةضيةانيا ةااةضزةوام لااةكاضةكانياى ضِةضاااوةكطيَت  وة : )م.ى.  
وىتااة ئاغااياييةكاى لةةاغااةكانى ليهيكااؤل( زةليَاات: " ضاااكة و زاخااواظى 

ضِووغايا ياةولتى    (29)كؤميةةى غةضغهووض زةكةوتة زواى يةموو ؾةيَكةوة"
زا غااووز لااة ةيَااعاضى كوضزةكاااى وةضةطااطىَ و غااةضاياى ةااةالى خؤيااسا      

( غاةضكةوتوو ةاوو لةةةزةغات    1870 -1860ضِاةكيَؿىَ  لاةنيَواى غااىنى )  
  (30)كاى.ييَهانى جةيوةنسى لةطة َ عةؾةةتة كوضزة

( ةااةضيةانيا لااةجيَهاوى جاضاغااةهى ةةضشةوةنسييااةكانياى   1880لةغاااىل )
جةيوةنسيااةكى ظؤض تونااسياى لةطااة َ زةولتااةتى عومسانيااسا ةةغااةبوو  ةااؤ    
ئااةوةى ةااةناوى جاضاغااةهى ئاؾااةى غااهووض زةغاات ىةنااة كاضوةاااضى        
ئي حطِاتااؤضى عومسانيااةوة  ئةمااة كاضيطااةضى ظؤض خطاجااى ةااؤ غااةض كااوضز   

ضِووغياف ةةيةماى ؾيَوة ططنطى ةةظانياض و ةااضوزؤخى كوضزغاةاى   يةةوو  
زةزا )ئؤةةميللةض(ى كونػؤلتى ضووغيا لةئةضظضوم ةؤ)ئيطهاتؤل(ى ةاالتيؤظى  
ضِووغيا لةئةغاةةمبو َ زةنوغايَت: لةمةغاةى كاوضزا زةوضى ياةضة طاطن        
ئيهطليع زةيهويَهيَات ناة  تاوض   ةةضناماةياى يةياة ياةتا يةتاياة ةاةضططى         

                                                           
 .230ى. الظاضيَ   يةماى غةضضاوة     (18)
 -1850يةغةياض كةما  كوضزى  غياغةتى ضووغياى قةيػةضى ةةضامبةض ةةكوضز) (19)

 .160    2011(  غليَ انى 1914
د. فاضل رشول، كردشتاٌ والصياشة الصوفيتية فى الشرر  اةسشر ، مجر رة  رً      (31)

 .131ص . 8008اةملاىية: غصاٌ ىعصاٌ، 
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زةكاى لةناوةةضيَت  يةض ةؤية ناوى كوضزة )تطغاهاكةكاى( زةزضيَات ةاة    كوض
)ز.ئيليؤث(ى ةالتيؤظى ئيهطليع لةئةغةةمبو َ ئةويـ لة كوضزغةاى زةضياى 

 (31)جةضِيَهيَت.
ئةم زوو وىتة مةظنة يةضطيع ةةيااى ناةزةكطزةوة لةةةضشةوةنسياةكانى    

ؤشناماةنووؽ )م. ى.  كوضز. يةضوةكو ذوططادياناغى ضِووغى و نووغةض و ضِ
لهيوكاا ( زةلتيَاات: " كوضزةكاااى زوايااة كااةؽ ةااووى جطغااياى جااىَ كااطا    
زةضةاااضةى زياااضى كطزنااى غااهووض". ةااةم ذااؤضة زياااضيكطزنى غااهووض        

 ةةزةةخةى ميَصوويى طةىل كوضزى ظياتط كطزةووة يؤى زاةةف كطزنى.

( كيَؿة و ناكؤكى زضوغت ةوو لة نيَواى توضكيا 1873 -1872لةغالتى )
ئَيطاى  ئةويـ ةاةيؤى كؤكطزناةوةى ةااس و غاةضانة لاة )مةطاةويط( كاة         و

يةضيَ يَكى غهووضى ةوو لةناوضةى ئوضميَية. لاة ياةماى كاتاسا زانيؿاةوانى     
كوضزغااةانى توضكيااا زةيانهاىنااس لةةااةضزةم غااةخةى شياااى و نااةةوونى       
يةضوةيا ةااضوزؤخى ئااةووضى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى ظؤض خاطاد ةباوو        

ة ييض زةغةكةوتيَكى ةةزةغت ناةييَها لةةةضامباةض ةةؾاساضةوونى لاة     ضونك
ؾةضِى قطم  يةضوةيا جاؾكؤيةتى ةؤ غةضمايةزاضى ةيَطانة ظؤض توناستطةوو   
ةااةذؤضيك ظؤضى نةخايانااس وىث يااةموو غااةضةةخؤييةكى ئاااةووضى خااؤى    

 (32)لةزةغت زا. 
ض لةناوةضِاغةى نيوةى زووةمى غاةزةى ناؤظزة ضاةنسيو نةتاةوةى ذاؤ     

ةةذؤض لةشيَط زةغاةىتى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى زاةاووى  ةاةيؤى ةاةى       
                                                           

 .160يةغةياض كةما  كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو  ال  (31)
 .232 -230ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (31)
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ضِظطاااااضوواظى نةتااااةوةكانى ضِؤشيااااةىث و ضِؤشئاااااوا تووؾااااى تااااةن  و  
ضااةلتةمةيةكى غياغااى و ئاااةووضى غااةخت ةااوو  ةاااضوزؤخى زةولتااةتى       

عومساانى ئاالتؤظ ةاوو      عومسانى ئاالتؤظ ةاوو  جةيوةناسى نيَاواى ضِووغايا و     
كااضى زةكاطزة غاةض ئاةضميهيا ئاوةيااف كاضيطاةضى لةغاةض        ئةمةف ضؤى 

كوضزغةاى يةةوو  زةولتةتة مةظنةكانى ئةوضوجا غاووزياى لاةالواظى زؤخاى    
ئاةووضى و ذةنطى و غياغى ئةغةةمبو َ زةةيهى و ييَهسةى تاط زةغاةياى   
زةخػاااةة كاضوةااااضى نااااوةوةى زةولتاااةتى عومساااانى و ياااةولتياى زةزا   

ضةنووغااى نةتااةوةكانى زةولتااةتى عومسانيااةوة ةةضشةوةنسييااةكانياى ةةضا
ططىَ ةسةى. يةغةى ناشةظى و توضِةيى كوضزةكاى زشى زةولتةتى عومسانى 
زواى كطزةوة خويَهاويةكانى ضِةؾيس جاؾا تةؾةنةى كطز  زواتط لة ضِؤشاناى  
ؾةضِةكةى قطم زا لةضِاجةضِيهيَكى وةيا تونس و تيصزا لةكوضزغةاى تةقياةوة   

ةكى ضِاغةةقيهة ةؤ ئةغةةمبو َ. ئيهطليعة ياوجةنانةكانى ةوو ةة يةضِةؾةي
عومسانى لةؾاةضِةكةى قاطم زا لةكوشانسناةوةى ئاةو ضِاجةضِيهاةزا زةوضيَكاى       

 كةمياى نةةوو. 
ةاااذى قااوضؽ و طااطاى لةاليااة  و يااةشاضى و ةااىَ زةضامااةتى ذوتياااضاى   
لةاليةكى تط تةنطى ةةكوضزةكاى يةلتطهى ةوو  ئةو ةاذاناةى لةغاةض ماا َ و    
مولتااك زانطاةااووى قااوضؽ و طااطاى ةااووى. لةيااةموو ناوضااةكانى وىتااسا ئااةم 
ةاذانااة وةكااو يااة  نااةةووى  ةاااس ططةكاااى غااووزياى لةمااة زةةيهااى و       

ياى ضِووث زةكطزةوة  لةكؤكطزنةوةى ةاذسا طويَياى نةزةزاياة  ذووتياضةكان
شماضةى كاةمى زانيؿاةوانى طونسةكاة و ضِازةى ماا َ و ملتكيااى لةةةضئاةوة       



 

20 

ذوتياضةكاى ةاةما َ و مهسالتاةوة طوناسةكانياى ةاةذىَ زةييَؿات و ضِوويااى       
 (33)زةكطزة طونسيَكى تط يا ؾاضةكاى تا ضِظطاضياى ةيَت لةو ةاس و غةضانةية.

( كيَؿةيةكى غياغى نوىَ لة ئي حطِاتؤضيةتى عومساانى  1875لة غالتى )
غاااةضى يةلتاااسا  لاااة يةضيَ اااةكانى ضِؤشئااااواى ئي حطِاتؤضيةتةكاااة نةتاااةوة   
غااالليةكاى ضِاغاات ةوونااةوة  ةةضشةوةنااسى ضِووغاايا و نةمػااا و مةذااةض و  
ةااةضيةانيا و زةولتااةتانى تااط يااةكى زةططتااةوة  ئةمااةف ئةوةنااسةى تااط      

ئااالتؤظ كااطز  لااة غااطب و ؾاااخى ضِةف جؿااةطةى ضِاجااةضيهى      زؤخةكااةى
طةتػيطؤى و ةؤغهةياى كطز و ةولتطاضةكاانيـ زاياناة جاا َ ضِاجاةضِيوةكاى.     
كيَؿةى ضاضةنوغى زواضِؤشى زةولتةتى عومساانى لاة ناوضاة غاالليةكاى و     
يؤنااااى و ئاااةلبانيا و زةغااات ةةغاااةضاططتهى طاااةضوةكانى زةضيااااى ضِةف  

لةم زؤخة جطِ كيَؿة و تةن  و ضةلتةمةيةزا ئةغةةمبو َ  (34)لةةةضزةمسا ةوو.
لةيةولتى ئةوةزا ةوو يةغةى عةؾةةتة كوضزةكاى ةةالى خؤيسا ضِاكيَؿيَت  
ةااةلتيَهى زياااضى و ةةخؿؿااى جااىَ زةزاى  ةااةىم غااامى جاؾاااى موؾااةى   
ئةضظِضؤم غاةضةضِاى ظؤضظاناى و زنيازياسةيى  ناةيةوانى غاواضة ةاؤ ذاةنطى        

( زا 1876(ى تؿااطيهى يةكااةمى )29زةةكاااث  ئااةوة ةااوو لااة )ئايهااسة ئاما
ةطوغكةيةكى لة موتةغةضيفى واى و موؾةوة جىَ طةيؿت  كوضزةكااى ئاةو   
شماضة غةضةاظة نازةى كاة ليَيااى زاوا كطاةاوو   لاة زةضغاي  و كوظ ااى و       
ناوضةكانى تطيـ ئاماازة ناةةووى لةةةضامباةض زاواى جااضة و جاو  و ظيَاطِ و       

                                                           
 .32 زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو..  (33)
 .44زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى  غةضضاوة     (34)
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و جة  اليةنطةى زةولتةث ةكاةى  نااضِةظايى خؤيااى زةضةاطِى و     وىر و كة  
  (35)ئامازةيى خؤياى جيؿاى زا نةغةضةاظ و نةةاس ةةمةى ةسةى.

لةضِؤشانى ؾةضِةكةؾسا ةيَطاضيَكى تطيـ جةيسا ةوو  واتة زاةاةف كطزناى    
غااةضةاظةكاى ةةغااةض مااالتى ذوتياضةكانااسا  ئةمااةف لةغااةض ئاااضةظووى      
قائي قااام وةغااةا ةااوو  ناضيَااك و جيَكااى ئاظوقااة ياااتو ةااؤ غااةضةاظةكاى و    
يااةضوةيا زواكااةوتهى مانطانااةى غااةضةاظ و ئةدػااةضةكاى زةةوونااة يااؤى   

زظى و ذاةضزةيى و تااىى كاطزى. ئاةم ةاضوزؤخاة زانيؿاةوانى        جةيساةوونى
كوضزغةانى تةواو ةيَعاض كطز ةوو  لةتوانايانسا نةماةوو لاةوة ظيااتط ةةضطاةى    

 ئةو يةموو مةيهةث و ئاظاض و كيَؿةية ةططى.
 

 ( لةىَيواٌ زوضيا و3515-3511جةىطى ضاآلىى )
 دةوَلةتى عومساىى وكازيطةزى لةضةز كوزد  

ضانى توضكى ضِيَطاى تونسوتيصياى ططتةةةض ةاؤ زامطكانسناةوةى   زةغةىتسا
ةيَااعاضى كوضزةكاااى كااة تازةياااث ظياااتط زةةااوو  نويَهااةضى ئيهطليعةكاااى    
لةضِؤشيااةىتى ئااةنازؤ َ ياضمااةتى توضكياااى زةزا ةااةناضزنى ليػااةيَك لااةو      
غةضكطزة كوضزاناةى ذيَطااى طوماانو  زشواضةاوونى كيَؿاةى ِضؤشياةىث تاا        

شااةدةاكانى غااةزةى نااؤظزة و نعيااك ةوونااةوةى يةلتطةغااانى  ناوةضِاغااةى 
ؾااةضِى نيَااواى ضِووغاايا و توضكيااا ةااووة يااؤى تيَكطااوونى ةاضوزؤخةكااة       
غياغةتى يةضزوو نةياضة غاةضةكيةكةى ضِؤشياةىث ضووغايا و ئيهطلةاةضة      
ةىَ ذطةلة لةخطاد كطزنى ةاضوزؤخى كوضز ييطى تط نةةوو  وةكاو ذااضانى   

                                                           
 .45زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (35)
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ى توضكيااى زةكاطز و ضووغاياف جؿاةطةى ئيَطاناى      تط ئيهطلةةضة جؿاةطة 
زةكطز  ةةىم ضِووغيا نةيسةويػت وةكو ياوجةناى خؤى جيؿاى ةسا ناةكو  
ئيهطليااع زةغاات ىاتااة كاضوةاااضى ئَيطانااةوة  ةااةىم توضكيااا غااةكطزة        

 (36)كوضزةكانى ياى زةزا لةزشى ئيَطاى.
ةكاضوةاضى ضِووغاايا ةااةنعيك ةوونااةوة و زةغاات تيَااوةضزانى ةااةضيةانيا لاا 

زةولتةتى عومسانى نيطةضاى ةوو  )جطنؼ غوضضاكؤج(ى وةظياطى زةضةوةى   
( زا نامةيااةكى ناااضز ةااؤ زةولتةتااةكانى ئااةوضوجا 1877-1-21ضوغاايا لااة )

زاواى ليَكااطزى كاااضيَكى واةكااةى لااة زةولتااةتى عومسااانى زا ضاكػاااظى       
 زةغةووضى ةكطىَ  ئةطةض ئةواى 

ى ئاةو كااضة ةاةذىَ ةًيَهيَات.     نةيكةى ئةوا قةيػاةض ناضااض زةةيَات خاؤ    
)جطنؼ غوضضكؤر( وةظيطى زةضةوة ةا وى كاطزةوة زةولتاةتى عومساانى     
 نايةوَى ضاكػااظى زةغاةووضى ةكاا ةؤياة جيَويػاةة ةةؾاةِض ناضااض ةكاطَى        

( زا ؾاةضِى نيَاواى   1877ضاكػاظى زةغةووضى ةكا  ةةو ذؤضة لةنيػانى )
 (37)س.ضوغيا و توض  زةغةى جىَ كطز و يةؾت مانطى خايان

( ؾةضِى نيَاواى توضكياا و ضِووغايا يةلتطةغاا.     1877لة ةةياضى غالتى )
ؾةضِةكة لةزووةةضة زةغةى جىَ كطز. ةةضةى ةالتكاى ةةضةى غاةضةكى ةاوو   
لةطااة َ ةااةضةى قااةدقاظ. ئؤجةضاغاايؤنة غااةضةاظيةكانى ةااةضةى قااةدقاظ لااةو 

لااة ناوضااةية ةااووى زانيؿااةوانةكةى كااوضز و ئةضمااةى ةااووى. ئةغااةةمبو َ  
                                                           

 .234ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (36)
حمةمةز ضِةغاوَ  يااواض  كوضزوةااكوضى كوضزغاةاى لةغاةضةتاى مَياصووةوة ياةتا         (37)

 .461. 2006ةم  ؾةضى ةةضطى يةكةم  زوويةمى ذيًاى  ضاجى زوو
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غااةضةتازا يااةولتى زا يةغاات و غااؤظى ئايهياااى ةااةكاضةيَهىَ. زةولتااةتى       
عومسانى ةؤ ئةوةى ضِىَ لة ضِووغيا ةططيَت زةغةىتى خؤى ةةغاةض ناوضاة   
ضِؤشيةىتيااةكانى ئي حطاتؤضيةتةكااةى زا ة وةكاتااةوة  ياااث ةااانطى ذااةنطى 

ةى ئاايهى )غااةظا(ى زا. ةااةىم زةغااةىتساضانى توضكيااا نااةيانةوانى زةماااضط 
ئايهى ظؤضيهةى كوضزةكاى ةاوضوشيهو لاة ئاةنازؤلتى ضِؤشياةىث. شماضةياةكى      
ظؤض لااة غااةضكطزة و جياااوانى ئااايهى كااوضز ضِاظى نااةةووى ةةكؤمااة  كطزنااى 
يةولتة غةضةاظيةكانى ئي حطِاتؤضيةث. ئةوانةف ئامازةيياى زةضةطِى ةةطاةضم  

ئؤجةضاغيؤنةكاى  و طوضِى ةةؾساضياى نةكطز  تةنانةث )ؾيَذ عوةةيسولت ( لة
 (38)ةةؾيَوةيةكى جطاكةيكى ةةؾساضى نةكطز. 

( 1878-1877لااااةكاتى ذااااةنطى نيَااااواى ضووغاااايا و عومسااااانى ) 
( ياةظاض  25كاضةةزةغةانى عومسانى زاواياى لاةكوضزةكانى زةضغاي  كاطز )   

ذةنطاوةض ةهيَطى ةؤ ةةؾساضى ؾةضِةكة  ةةىم كوضزانى زةضغي  ةةؾساضياى 
دةضمانااسةى غااوجاى ضااواضى ئااةنازولتياى     (39)نااةكطز و ةةغااامح جاؾاااى  

ضِاطةيانس  كوضزانى زةضغاي  غاةضةاظى ناكاةى  غاةضةاضى ئاةوةف كةوتهاة       
ئاشاوة نانةوة و زاواى مادةكانى خؤياى زةكطز  زةضدةتى ضوونى غوجاياى 
ةؤؾةضِ قؤغةةوة و كاضمةنسة توضكاةكانياى زةضكاطز و ضِاظى ناةةووى ةااس و     

                                                           
 .253-.234ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (38)
 extraordinaireغااامح جاؾااا غااةضةتا وةكااو كؤميػاايَطى دااةو  ئااةل ازة      (39)

ضِةوانةكطا  ةةىم زواتط كطزيااى ةةغاةضكطزةى لةؾاكطى ضاواضةم كاة ؾاوَيهى ضةذاةب        
نااةذاتى -جاؾاااى ططتااةوة لةةةضامبااةض ئااةوةزا لةؾكطكيَؿااى ضةذااةب جاؾااا زواخااطا   

 .39عةةسولت   ضاجةضيهى ؾيذ عوةةيسولال   
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ولتاةث لةؾاكطى نااضزة غاةضياى زةضغاي يةكاى      جيةا  و غةضانة ةاسةى. زة 
لةضياى توشيك خؤياى قاي  كاطز و ئةضمةناةكانيـ جؿاةيوانى و ياوكاضيااى     
كطزى  زةولتةتى عومسانى غةضضاوةكانى ئاو و خاؤضاكى ىلَ ةاطِيو و كةوتاة    
تؤجباااضانى ضااياكة  زةضغااي ييةكاى ضااياكةياى ةااةذىَ ييَؿاات و كةوتهااة   

ياةضوةكو)د.ى. ئوضياانؤر( طوتووياةتى:     (40)ؾةضِى جاتيعانى زشى زوشمو.
( طوتوويةتى 1876ةةجيَى تةلططاديَكى )غامح جاؾا( لةمانطى ئؤكةؤةةضى )

كوضزةكانى موف و ةاسليؼ و واى ةااس و غاةضةاظياى ناةزةزا ةةشكوماةث       
توضكااةكانياى ناضاااض كااطز ئااةو ناوضااانة ةااةذَى ةااَيلتو  ةااةجيَى قػااةى         

ةاامى ئااةوةزا زةغااةياى كااطز  ؾااةضِكةضيَكى )توذيااك( توضكااةكاى لااة ئاا  
ةااةتؤجباضانى زانيؿااةواى و خانوةكانياااى كاااو  كااطز خةلتكةكااة ناضاااضةووى 

ةااىَ طوماااى )ؾاايَذ    ((41)زايانااة ضااياى )توذيااك( ةااؤ ؾااةضِى جاااضتيعانى.    
عوةةيسولت ( وة  غةضؤكى ياةكيَك لاة تةضيقاة موغالت انة ياةضة طاةوضةكاى       

( 300ةغةىَ. لةةةضئةوة لةطاة َ ) نةزةةوو لةو ةانطى غةظاية زووضة جةضيَع ةو
لة موضيسةكانى ةةضةو ةااكووض  الى ييَلتاى غاهووض كةوتاةضِىَ  ياةض لاةويَـ       
جاف ماوةياة  ؾاةِض زةغاةى جاَى كاطز. ةاَى طومااى ئةماةف لاة ئاماااى           
غياغااى زووض نااةةوو زةيويػاات لااة زاياااتووزا ئااةو ييَعانااة زشى زةولتااةتى 

 (42)عومسانى ةةكاضةيَهىَ.

                                                           
زكةؤض عبسولال عةلياوةيى  كوضزغةاى لةغةضزةمى زةولتاةتى عومسانياسا  ضااجى     (41)

 .93.  2004غيَيةم  ضاجدانةى ضِؤشيةىث  يةوليَط 
 .310حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو   ( (41)
 .51زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو    (41)
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( كاجيةانى غةضكطزايةتى طؿةى ئةتاؾاةى غاةضةاظى    ZOREZ)ظؤضيَع 
( لاة ةالتويَعخاناةى دةضةنػاا لةالياةى     1879(ى ئؤكةؤةةضى )12لة تيَطاجيا )

( 146ةااااةى عالياااةوة ةةؾاااى ئةتاؾاااةى غاااةضةاظى لاااةضِاجؤضتى شمااااضة ) 
لةؾيكطزنةوةى ؾؤضِؾى كوضزغاةاى زا كاة ةاؤ وةظياطى نااضزةوة زةلتيَات:       

ةةضووغاةكاى ؾايَذ عوةةياسولت  زواى ئاةوةى     ( زش 1877لةكاتى ذاةنطى ) 
ماوةيةكى ظؤض زوو ز َ ةوو ةةؾاساضى لةذةنطاسا ةكااث  زواذااض ةطِيااضى زا      

( 10000( تااا )8000ياضيكاااضى توضكااةكاى ةكاااث و لةيةكااةم ةانطةواظيااةوة ) 
( ى لااةزةوضى خااؤى كااؤكطزةوة  زةلاايَو  متطررو يااةظاض خؤجيَؿكةؾااكاض )

( 50000زةتاااوانى لاااةكاتى تةنطاناااةزا تاااا )  زةغاااةىتى ظؤض طةوضةياااة و  
( تا ضِازةية  زؤخةكاة طاؤضِانى   1877لةغالتى ) ((43)ضةكساضيـ كؤةكاتةوة.

ةةغةض زا يااث. ضِاظى ةاوونى )ؾايَذ عوةةياسولت (ى غاةضؤكة ناغاطاوةكةى       
كوضز ةةةةؾساضةوونى لاةو ؾاةضِةزا طاةليَك لاة كوضزةكاانى ةاؤ الى توضكياا        

كونػااولتى ضِووغاايا لااة ئااةضظضؤم  لةنامةيةكيااسا   ضِاكيَؿااا. وة  )ئيظااانؤل(ى
زةضةاااضةى كوضزةكااانى ةؤتاااى لااةوة زةزوىَ   نة)ؾاايَذ عوةةيااسولت ( و      
نة)ؾيَذ شوغةيو(ى ةاجةى و نة ةاوكى )ؾيَذ تاياا( قاةث شاةظياى لاةوة     
نااةكطزووة يةلتويَػااةيَكى ناشااةظياى لةطااة َ نةتةوةكااةى خؤياااى يااةةيَت    

ى عومسانى نةةووى" يةميؿة لاةشيَط جاةضزةى   ةةجيَطةوانةوة يةضطيع زؤغة
جاضاغااانت و جاضيَعطااااضى ضاااووى ةاااةزةن  ئاااةو ةهةمالتاااة غاااةضزاضانةى      

                                                           
نةذاتى عةةسولت   ؾؤضؾى عوةةياسوآلىى ناةيطى لةةةلتطةناماةكانى دةضةنػايسا      ( (43)
 .43.  2004(  غليَ انى 1879-1882)
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ميػؤجؤتامياوة كة زشى مةى ضِاغت زةةوونةوة و زةغاةى ياضماةتياى ةاؤ    
 (44)زضيَص زةكطزى".

ةةماوةيةكى كةم زواى ةةؾساضيكطزنياى ييَعةكاانى )ؾايَذ عوةةياسولت (    
لةةاضوزؤخة  زةضةطِى و ةةضةكانى ؾةضِياى ةةذىَ زةييَؿات   ةيَعاضى خؤياى 

(ى تاةموظى غاالتى   17لةوةاضةيةوة لة ةطوغاكةى )داايث جاؾاا(زا كاة لاة )     
( زا ةؤ موخةاض جاؾاى ناضز ةوو  ةة ئاؾكطا ئاةو تطغاة طةوضةياةى    1877)

تيَسا زةضزةخاث. ضؤى كوضزةكانى غةض ةة ؾيَذ عوةةيسولت  ةةيؤى كاةمى  
ةوونى ضااازضةوة نياااظى ةاا وة ىلَ كطزنياااى يةيااة  ضااةكة      ئاظوقااة و نااة 

كؤناااةكانياى داااطِىَ زةزةى و ضاااةكى ناااوىَ تاااط و ؾاااةى كؤزةكةناااةوة و  
عومساانى ةاؤ كااوضز    -ةيَطومااى مل الناىَ و ذااةنطى ضِووغاى     (45)زةيباةى. 

ظيانى ظؤض ةوو شيانى ىلَ تيَكساى  كاتيَك كوضز خطاجةكاضى و ظولتا  و غاةةمى   
ؤ زةضكااةوث وضزة وضزة ةااةخؤياى و ضااةكةكانيانةوة   عومسانيااةكانياى ةاا 

ةةضةكانى ذةنطياى ةةذىَ ييَؿت. ضِووغةكاى ويػةياى قاضؽ زاطة ةكةى  
(ى تؿااطيهى زووةمااى  6كوضزةكاااى ياوكاااضى ضِووغااةكانياى زةكااطز لااة )  

( قاضؽ طةا  جاف ئةوةى ضِووغةكاى قااضؽ و ةاضيةظياسياى طاطث     1877)
ةةضامبةض ةةعومسانياةكاى  وة  )ئيظاانؤل(ى   يةغةياى ةةةيَعاضى كوضز كطز 

كونػااؤلتى ضِووغاايا لةئااةضظضِؤم لااةجاف زاطةكطزنااى قاااضؽ زةنووغاايَت: " 
ةطِوام واية كوضزغةاى ةة لة ضِاغات ةووناةوة زةكاتاةوة و ةطاطة خاؤى ةاؤ       

                                                           
 .51زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (44)
 .54زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (45)
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ئامااازة زةكاااث." كااوضزى ناوضااةى زةضغااي   زواى غااةضكةوتهى ضِووغاايا  
 (46)ةةضجاكطز.لةةةضةى قةدقاغسا ضِاجةضِيهياى 

ئااالتؤظى و كيَؿااةى ئاااةووضى و ةااىَ نااانى و كيَؿااةى ناااو زةظطاكااانى      
كااااضطيَطِى زةولتاااةتى عومساااانى طةناااسة َ كاااطز  لةناوضاااة كوضزياااةكاى و 
ذةنطيةكانى ةالتكااى ةاؤ ضِظطااضى لةزةولتاةتى عومساانى ظةضةضمةناسى ظؤض       

زووضااضى  خةلتكى ئاةضظضِؤم لاةكاتى ذةنطاسا     (47)ةووى لةؾةضِ زشى ضِووغيا.
ططدةى ظؤض ةووى لةاليةى ييَعةكانى عومسانيةوة  لةةةض ئاةوةى غاةضكطزة   
غاةضةاظيةكاى موضااةياى جيَهااةضزضاةوو  جاةالماضى خااةلتكى ناوضااةكةياى زاو   
جاضةياى ليَوةضططتو  لةةةضئةوة خاةلتكى ناوضاةكة زشى غاوجاى عومساانى     

نى زووةمى (ى كانوو8ةووى  )ديليػحؤل( غةضؤكى لةؾكطى )ييَطيظا(ى لة )
( نووغى" يةض يةولتيَكى توضكةكاى ةاؤ يةغاةانى كاوضز زشى ئيَ اة     1878)

 (48)زاةووياى  ةةدةِؤضوو".
كوضزةكاى ةاةضةكانى ؾاةضِياى لةغاوجاى عومسانياسا ذاىَ زةييَؿات و       
زةطةضِانااةوة ناوضااةكانى خؤياااى  )ؾاايَذ عوةةيااسولت ( لااةو جيَااهز يااةظاض     

( 1443جاى ناانيعامى زاةاووى  تاةنيا )   ضةكساضةى لةطةلتيسا ةوو لة ضِيعى غو
كةغياى مايةوة  واتة غىَ ذاض كةمن. ئةمة )ؾيَذ عوةةيسولت (ى ناضاضكطز 

                                                           
 .174يةغةياض كةما  كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو     (46)
 .132ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  فاضلز. (47)
 .177يةغةياض كةما  كوضى غةضضاوةى جيَؿوو   (48)
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واظ لااةو ييَااعة ةًيَهااىَ كااة ئاةلتوقااةى ةايةظيااسى زاةااوو ةااةضةو )ةاااضطة(       
 (49)ةطةضِيَةةوة.

توضكيااا لااةم ؾااةضِةى زش ةةضِووغااةكاى تووؾااى ؾكػااةيَكى طااةوضة و   
ةؤية ضاضةغةض كطزنى كيَؿةكاى ةةؾيَواظيَكى ئاؾةيانة لاة  نةخواظضاو ياث. 

زاياااااتووزا كوضزغااااةانى توضكياؾااااى زةططتااااةوة  يةكااااةم: لااااةضِووى   
يةضيَ ايةتيااةوة زووةم: ضااونكة ةةؾاايَك ةااوو لااة ئي حطِاتااؤضيى عومسااانى.  
ةةجيَى ئةو جةنانهامة ئاؾةيةى لة نيَواى ضِووغيا و عومسانياسا ةةغانا لاة    

( توضكيا زةغاةى ياةلتططث لاة    1878-3-13ة ضِيَكةوتى ))غاى غةيظانو( ل
ئاذاضيا ) يةضيَ ى ةاتؤمى( و ئةضزةياى و قاضؽ و زؤلتى يةؾططز و ةايةظيس 

 (50)ةؤ ضِووغيا. )قوتوض( و زةوضوةةضةكةى كةوتة زةغت ئيَطاى.
لة كاتى ةةغةهى جةنانى ئاؾةى )غاى غةيظانؤ( كةلةنيَواى ضِووغيا و  

عومسانيسا ةةغنا   ضِووغةكاى زاواى غةضةةخؤيى ئةضمةنيةكانياى زةكاطز  
( لةغاةض زاواى ئةضمةناةكاى ئةماةف لةةةضشوةناسى     16)لةزووتويَى ةةناسى  

 (51)ضِووغيا ةوو.
ت ييَهاناةوةى  لةزواى كاؤنططةى )غااى غاةيظانؤ( ضِووغايا ةاؤ ةةزةغا      

مادةكانى لةئي حطِاتؤضى عومسانى ويػةى جةيوةنسى خؤى لةطة َ غاةضؤكة  
كوضزةكاى جةضة جىَ ةساث  ةةىم ئامااى لةم جةيوةنسيياة ياوكااضى كاوضز    
نةةوو  كة ئةواى مةةةغةياى جيَكًيَهانى غةضةةخؤيى كوضز ةوو لة زةولتةتى 

                                                           
 .54ضضاوةى جيَؿوو     زكةؤض ذةليلى ذةلي   غة (49)
 .238ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (51)
 .207يةغةياض كةما  نوضى  غةضضاوةى جيَؿوو    (51)
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ةغةض توضكيا ةاوو ناة    عومسانى  ةةلتكو ئةو تةنيا مةةةغةى طوؾاض خػةه
مةةةغةى ةؤ ياوكاضى كاوضز لةةةزةغات ييَهاانى غاةضةةخؤيى لةزةولتاةتى      

لةكؤتايى ياتهى ؾةضِ و ةةغةهى كؤنططةى )غااى غاةيظانؤ(    (52)عومسانى.
ضِووغةكاى غةضكةوتهياى ةةزةغات ييَهاا  ئيهطليعةكااى ويػاةياى ةاةض لاة       

نةةهاةوة  ةاؤ ئاةم    ضوونة جيَؿةوةى ضِووغايا ةطاطى لاة ئةغاةةمبو َ نعياك      
مةةةغااةة جةضلااةمانى ةااةضيةانيا ةطِياااضى زا كةؾااةيطة  ةهيَطيَةااة زةضياااى    
مةضِمااةضِة  ةااطِى ؾااةف مليااؤى لةةؾااى ةااؤ ئااةم كاااضة تاضخاااى كااطز        
كةؾةيطةلياى ضِةوانةى مالتةاا و زواتاط زةضزةنيا  كاطز  ةاةناوى جاضاغاةهى       

نياى لااة زيانااةكانى نيَااو ئةغااةةمبو َ  ةااةىم لولااةى تااؤجى كةؾااةيةكا      
ضِووغااةكاى ةااوو. ةااةم ذااؤضة زةغااةىتى ضِووغاايا زةطةيؿااةة زةضياااى       
ناوةضِاغت  عومسانييةكاى زانياى ةةغةضةةخؤيى ضِؤمانيا و غطِةيا و ضاياى  

 (53)ضِةف و يةضغك زانا جاؾاى ضِيَطاياى زا ةولتطاضياى طةوضة زضوغت ةيَت.
ةالتكااى   جؿةطةى ضِووغايا ةاؤ ةعووتهاةوةى ضِظطااضوواظى نةتاةوةكانى     

ناوةضؤكيَكى مةعهةوى و غياغى طةوضةى ةؤ نةتةوةكانى ضِؤشيةىتى نعياك  
 يااةةوو  ةةتايبااةتى ةااؤ ئةضمااةى و كوضزةكاااى لااةجيَهاوى غااةضدطاظى      

( ضِووغاايا يااةولتى زا  1878 -1877لااة ذااةنطى غااالتى )  تيَسةكؤؾاااى.
جةيوةنسى لةطة َ كاوضز جةاةو ةكااث  ةاةيؤى كةموكوضِياةكانى ئااةووضى و       

ةاااةييَعةوونى  (54)مةىياااةتى لةئي حطِاتؤضياااةتى عومساااانى و داضغاااى زا.كؤ

                                                           
 .133ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  فاضلز. (51)
 .178يةغةياض كةما  كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو    (53)
 .131ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  فاضلز. (54)
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يةلتويَػةى ضِووغيا ةةجيَى جةنانهامةى غاى غةيظانؤ ةووة يؤى وضوشانسنى 
ظييَعةكاى  ةةضيةانيا و نةمػا زشى ئةم كاضة ةاووى. ياةولتى ياةمواضكطزنى    

وونى ةاااةئامازةة (55)جةنانهامةكاااةياى زا ةةةةغاااةهى كاااؤنططةى ةاااةضلة.
يةضيااة  لااة ةااةضيةانيا  ئااةلت انيا  ئيةاليااا  دةضةنػااا  ضِووغاايا جااةنانى     

ئااةاامى ةاضوزؤخااة جيَطااةوانة ةااووة و ةااووة يااؤى  (56)ةااةضليهياى ةةغاات.
ةةياناااسانى وىتاااة  (57)غاااةضنةكةوتهى ضِووغااايا لةكيَؿاااةى ضِؤشيةىتياااسا. 

لة كؤنططةى ظاييَعةكاى و لةغةض زاواكاضى توضكيا و ةة جؿةطةى ةةضيةانيا 
( ةةغاانا ذاااضيَكى تااط ضاااوياى طيَطِايااةوة  1878-7-13ةااةضلة كااة لااة )

 (58)ةةجةنانهامةكةى )غاى غةيظانو( ةؤ ةةضشةوةنسى توضكيا.
( زا 1878ئي حطِاتاااؤضى عومساااانى لاااةكؤنططةى ةاااةضلة لةغاااالتى )    

ةةؾساضى كطز لةةةضامبةض ضِووغيا ةةةةؾساضى يةضية  لة ةاةضيةانياى ماةظى   
 انيا و دةضِةنػااا و نةمػااا  وة ةةناضاااضى زانااى نااا ةةئيساضةيااةكى    و ئااةلت

 (59)ئةضمةنى غةضةةخؤ  ةةىم زوايى ذيَبةذىَ نةكطا.
( كيَؿاااةى ئةضمةناااةكاى زانحياناااانى   1878لاااةكؤنططةى ةاااةضليهى ) 

نيَوزةولتةتى ةةزةغت ييَها  ضِووغيا ةةةىَ خاوةخااو كاطزى ةاةكاضى ييَهاا      
شيَط جااةضزةى جاضيَعطاااضى كااطزى لااة ئةضمةنااة   ئيهطلةااةضة و ئااةلت انياف لااة 

                                                           
 .24حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو    كامةضاى (55)
 .178يةغةياض كةما  كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو    (56)
 .24كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو   (57)
 .238ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (58)
 .140ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  فاضلز.  (59)
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مةغاايصيةكاى لةةةضامبااةض موغاالت انة زاطةكااةضةكاى  زةغااةياى خػااةة     
 (60)كاضوةاضى توضكيا.

ةةضيةانييااةكاى لةيااةولتى ةةزةغااةًيَهانى ةةضشةوةنسييااةكانى خؤيانااسا   
ةووى  ةاةييض ذؤضيَاك لةطاةَ  قةواضةياةكى غاةضةةخؤى ئةضماةنى ناكااث         

ةوام زشى زضوغات ةاوونى قةواضةياةكى غاةضةةخؤى كاوضزى      ةةضيةانيا ةةضز
زضوغاات ةااوونى قةواضةيااةكى غااةضةةخؤى كااوضزى و ئةضمةنيااسا    (61)ةااوو.

( ةةناسى جاةنانى غااى غاةيظانؤ     16نةةووى  ةةةةلتطاةى طاؤضِيهى ةةناسى )   
لةئةاامى كؤنططةكة  (ى جةنانى ةةضلة ةةييض ذؤضيَك ةاؽ61ةةمازةى )

تااة طااةوضةكانى  ضِؤشئاااوا ةةتايبااةث ئيهطلةااةضة.   و لااةشيَط طوؾاااضى زةولتة 
ئةوةةوو ةايةظيس و زؤلتى يةالؾططز طةضايةوة غةض توضكيا  لةطة َ ئةوةؾاسا  
ةةؾيَك لة ظةوية ميَصووييةكانى ئةضمةى يةشماض كاطا لةغاةض ئي حطِاتؤضياةتى    
ضووغى. كوضزيـ ياوؾانى ئةضمةى تيَيسا نيؿةةذىَ ةووى. كيَؿةى قوتاوض  

ى ئيَااااطاى ضاضةغااااةضكطا  نويَهااااةضانى ضِووؽ و ةااااةضيةانيا لةةةضشةوةنااااس
جطِؤتؤكؤلتيَكياى مؤض كطز قوتوض ةةؾيَوةيةكى كؤتاايى غاةض ةاةئيَطاى ةيَات.     
وة  يااةموو ذاااضانى جيَؿااوو ياايض شيػاااةيَكياى ةااؤ كااوضز زانااةنا ةؤيااة     

 (62)ضاضةغةضى كؤتايى ةؤ كيَؿةكاى ئاغةةم ةوو ةيَةةزى.
( و ييَهانااة جيَؿااةوةى 1878ةمووظى )(ى تاا13لااة كااؤنططةى ةااةضلة )

جطغاااى ئةضماااةى لةضِؤشياااةىتى ئاااةنازؤ َ  ةةجيَويػاااةيةوة ضِووةاااةضِووى    

                                                           
 .255ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو   (61)
 .211يةغةياض كةما  كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو     (61)
 .238ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (61)
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ةةضشةوةنسية نةتةوةييةكانى كوضز ةوونةوة  جطغى كوضز و جطغى ئةضماةى  
ظياتط ضِةيةنسيَكى نيَوزةولتاةتياى ةاةخؤوةططث و ةاووى ةاةكاضتى طوؾااض و      

(ى كااؤنططةى ةااةضلة  61مااازةى ) مل النيَااى ذيؤجؤلااةتيكى. ةااةطويَطةى 
زةولتةتى عومسانى زةةىَ ةىَ زواكةوتو ضاكػاظى ةكاث لةو يةضيَ انةى كة 
ئةضمةنااةكانى تيَااسا زةشيااو و ططةنةااى شيانياااى ةااساث زش ةةزةغااةسضيَصى     

يامةتيااسانى زةولتااةتى عومسااانى لةاليااةى  (63)ضةضكةغاةكاى و كوضزةكاااى. 
لةزةولتةتى عومسانى  ةةلتكو يؤكااضى   وىتة ظييَعةكانةوة جاضيَعطاضى نةةوو

ضِاغةةقيهةى ةطيةى ةوو لة الواظكطزنى ضِؤلتى ضِووغيا لةناوضةى ضِؤشياةىث و  
 (64)زانانى عومسانى وة  ةةضةةغةيَك لةةةضزةم دطاواوواظيةكانى ضِووغيا.

ضِووغيا و ةةضيةانيا ئةم زوو وىتة مةظناة ياةضطيع ةةيااى ناةزةكطزةوة     
نى طةىل كوضز. يةضوةكو ذوططادياناغى ضِووغى و نووغةض لةةةضشةوةنسيةكا

و ضِؤشنامةنووؽ )م. ى. لهيوك ( زةلتيَت: كوضزةكااى زواياة كاةؽ ةاووى     
جطغياى جىَ كطا زةضةاضةى زياضى كطزنى غهووض. ةةم ذؤضة زيااضى كطزناى   
غهووض ةةزةةخةى ميَصوويى طةىل كوضزى ظياتط كطزةووة ياؤى زاةةؾاكطزنى   

يةضضاةنسة كوضزةكااى ؾاويَهيَكى طاةوضةياى لاة غياغاةتى        (65)خاكةكةى.
عومسانى و ةةضيةانيا و ضِووغيا و زةولتةتانى تطزا يةةوو  ةةىم نةلة ضِؤشانى 
ؾةِض و ناكؤكياسا  نةلاةكاث و غااتى طفةوطاؤى ئاؾاةى خواظةكاةى )غااى        
غااةيظانؤ(زا و نااة لااة كؤنططةكااةى ةةضليهااسا وة  يااةموو ذاااضانى جيَؿااوو   

                                                           
 .28نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (63)
 .138حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو     مضطفى (64)
 .230ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (65)
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ةةضةو جيَؿةوة نةةعوا و ةةؾيَوةيةكى ذيا و الوةكى غاةيطى  كيَؿةى كوضز 
 (66)زةكطا. 

( ناضِةظايياةكانى كاوضز زةغاةى    1878-1877لةكاتى ذاةنطى غاالتى )  
جيَكااطز لةناوضااةكانى ةااسليؼ و مااوف و واى   ظؤضى نةخايانااس طةيؿااةة     

تاوضكى   -ناوضةكانى يةكاضى و ةؤتاى  كوضزةكاى لةكاتى ذاةنطى ضِووغاى  
ةةغةضكطزايةتى شوغيَو ةةة و عومساى ةاةة كاوضِانى ئاةمة ةاةزضخاى     زا 

 (67)ذاضيَكى تط ضِاجةضِيو.
كوضِةكانى )ةةزضخاى( غةضكطزايةتى ضِاجةضِيهةكةياى ططتةزةغت  زواى  

ئةوةى ؾؤضِؾاطَيطِاى زةغاةياى طاطث ةةغاةض ذعياطة و زةغاةىتى خؤيااى        
ةةؾايَكى طاطن  لاة     غةجانس ةةغةض ةةؾيَكى ظؤض لاة ةاؾاووضى ضِؤشياةىث    

كوضزغاااةانى ةاؾاااووض و ةاؾاااووضى ضِؤشئااااوا  غاااةضةةخؤيى ئاااةم ياااةموو 
ناوضاااانةياى ضِاطةياناااس  عومسااااى ةاااةة خاااؤى ةاااةمةيَكى غاااةضةةخؤ     

لاة يةضضاواض الى وىتاةوة كاوضزى ضاةكساض زةغاةة زةغاةة         (68)زامةظضانس.
و ضِووياى تىَ كاطز. زواةاةزواى ئةماةف كاضةةزةغاةانى تاوض  ضِازةى ظولتا        

ظؤضياااى ةةغااةض زانيؿااةوانة كوضزةكانااسا تيااص تااط كااطز. ييَعيَكااى طااةوضةى  
غااوجايياى ضِشانااسة يااةضيَ ى ضِاجةضِيهةكااةوة  ئةمااةف ةااووة يااؤى ئااةوةى   

                                                           
 .60جيَؿوو    ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى  (66)
ز. وةليااس وااسى  كااوضزو كوؤزغااةاى لةةةلتطةنامااةكانى ةااةضيةانيازا  و:حمةمااةز   (67)

 .246    1999نوضى تؤديث  غليَ انى 
 .240ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (68)
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ضِاجةضيهةكة جيَى نةكطيَت لة زواضِؤشزا طةؾة ةكااث و داطاواى ةيَات واى كاطز     
وضزيياةكانى  ضِاجةضِيوةكاى لةيةموو ياضيسةزانيَكى ضاوةضِواى كطاوى ناوضة ك

 (69)تط زاةطِيَت.
لة)ؾيَطيهًا(وة ضِاجةضِيوةكاى تووؾى يةكةم نةيامةتى ةاووى  عومسااى   
ةةة غةضكطزةى ييَعةكانى كاوضز  ناضااض ةاوو ةاةضةو ذعياطة ةكؿايَةةوة        
شوغةيو ةةطيـ لةطة َ ئةو ييَاعة عومسانياناةى لاة ةسليػاةوة يااتبووى      

ض ةاةضةو ذعياطة كؿاايةوة.    ةةيةكاضووى. خؤى جىَ ضِانةطةاو ئةويـ ناضاا 
ئااةم نةيامةتيااة كوضزةكااانى غاااضز كااطزوةوة. ضِاجااةضِيوةكاى كااةةيهياى      
لةيةموو اليةكةوة طةماضؤ زةزضيَو  ناضاض ةاووى ضِووةكةناة ؾاار و ياةضزة     

ئةوغااا غااولتةاى لااةضِيَى   (70)غااةخةةكاى كةةااة زوشمااو زاطااة نااةزةكطاى.  
ة ناااضزى  غااةضؤكة  نيَااطزضاوة تايبةتيةكااةى خؤيااةوة لااة ئةغااةةمبولتةو    

كوضزةكانى ضِاجةضِيهةكةى لةوة ئاطازاض كطزةوة  ئامازةية ليَياى خؤف ةيَت 
و زاى ةة زةغةىث و دةضمانطِةوايةتياى ةةغةض كوضزةكانسا ةهىَ  ةةمةضذيَك 
ضِاظى ةو لةطةلتياسا ةكةوناة  طفةوطاؤ. غاولتةاى ةاؤ ئاةوةى نياظجااكى خاؤى         

ةنسامةكانى ةهةمالتةى ةةزضخاى ةاةة  ةةةةلتطة زةضىاث دةضمانى زا يةموو ئ
لةةةنسوانااة ئاااظاز ةكاااث. غااولتةاى ظؤضظانانااة زاواى كااطز خااويَو ضِشانااسنى   
موغاالت اناى ةوةغااةىَ و لااةضِيَى طفةوطااؤوة كيَؿااةكانى نيَااواى يااةضزووال      

                                                           
 .73زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو      (69)
 .76زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     (71)
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ضاضةغااةض ةكااطَيو. كوضِةكااانى ةااةزضخاى ةااةة ةِطواياااى كااطز و لةطااةَ         
 طؤ. كاضةةزةغةانى عومسانى ةكةونة طفةو

عومسانيةكاى لةضِيَى دطث و ديَلتةوة شوغةيو ةاةطياى طاطث و ضِةواناةى    
ئةغااةةمبولتياى كااطز. يةضضااى عومساااى ةةطااة ئااةوة ناضاااض ةااوو زاى ةااة    
زةغةىتى توضكسا ةهاىَ. يةضضاةنسة ياةولتى يةكاةمى توضكاةكاى زشى ئاةم       

ئاةم  ضِاجةضِيهة ؾكػةى ييَها  ةةىم لةئةاامسا ييَعةكانى شكومةث توانياى 
ضِاجةضِيهة غةضكوث ةكةى غةضكطزةكانيؿياى ناضاضكطز طاوىَ ضِاياة َ ةاو ةاؤ     
زةغةىث  ةةم ذاؤضة ضِاجةضِيهةكاة لةناوضاوو. ةاةىم ضِاجاةضِيهى كوضِةكاانى       
)ةةزضخاى ةةة( ةاووة ةاةضكو َ  و ضِىَ خؤؾاكةضى ضِاجاةضِيهيَكى طاةوضة لاة       

 (71)( تةقيةوة.1880غالتى )
و ةةة( و )عومسااى ةاةة( كاوضِانى ئاةمة     يةضضةنسة ضِاجةضِيهى )شوغيَ

)ةةزضخاى( ؾكػةى ييَها  ةةىم ئةم ييَ هى و ةىَ زةنطية ظؤضى نةخاياناس   
( ةهكةيةكى نويَى ةعوتهةوةى ئاظازوواظى كاوضز لاةذؤف   1879لة غالتى )

غااةنسى زاةااوو لةناوضااةى يااةكاضى ةةغااةضكطزايةتى )ؾاايَذ عوةةيااسولت (ى 
( جةاا غا َ. )ؾيَذ عوةةياسولت (  50ؿةبووة )نةيطى ئةو كاتة تةمةنى طةي

ئااةوة نااةةوو تااةنيا خاااوةنى زةغااةىتيَكى ئااايهى ةيَاات وة  غااةضكطزةى   
ضِيَباااظى نةقؿاابةنسى  ةااةلتكو يااةكىَ ةااوو لااةناوزاض و زةولتةمةناااسةكانى       
 كوضزغةاى. لةو غةضزةمة غةضكطزةى كوضزةكانى توضكيا ةوو ةىَ ضِكاةةض. 

                                                           
 .77زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
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زا لااةضِيَطاى زياااضى و ةةلتيَهااةوة غااةضؤكة    ئيهطليعةكاااى يااةولتياى زة 
كوضزةكاااى لااة ضِووغاايا زووضىةنااةوة و ةااةالى خؤياااى زا ضِاياااى ةكيَؿااو   
لةيااةماى كاتااسا كؤؾؿااياى زةكااطز ئةضمااةى و نةتااةوة طاوضةكااانى تااط       
لةخواغااةى غااةضدطاظى ةااووى زووضىةنااةوة  ةااةىم يااةو َ و تةقةالكااةى    

اخواظيةكانى ةةضيةانيا ةوو. ئاةو  ئيهطليع غةضى نةططث  ئةغةةمبو َ زشى ز
( ةااووة يااؤى 1878-1877ؾااةضِةى نيَااواى توضكيااا و ضِووغاايا لةغااالتى ) 

ضااةنسيو طؤضِانكاااضى يةضيَ ايااةتى لااةضِووى زنوططاديااةوة لااةو ناوضااةيةى  
كوضزةكاى تيَيسا نيؿةةذىَ ةووى  ةةىم ئةاامةكانى ئةم ؾاةضِة زضوغاةى   

ؤض طااطن  و ةايااةر زاض ةااوو ةااؤ  كااطزى لةغااةض ئي حطِاتؤضيااةتى عومسااانى ظ 
ضاضةنووغى طاةىل كاوضز و كوضزغاةاى لاةزاياتووزا. ياةضوةيا ةاووة ياؤى        
خيَطاكطزناااى ةةئاااةاام طةياناااسنى جطؤغاااةى ملكةضاااى وىث لاااةضِووى      
ئاةووضيااةوة  لااةماوةى يااةضزوو زةيةيااةى زووةم و غااىَ يااةمى غااةزةى    

ى لةغااالتى نؤظزةيااةم زةغااةى جيَكطزةااوو. زواى ضِاطةيانااسنى ئاايفالؽ كطزناا
( ئي حطِاتؤضيةتى عومسانى كةوتة شيَط ضاوزيَطى زاضايى و غياغاةتى  1879)

زةضةوةى  ئي حطِاتؤضيةتةكااةف كةوتااة شيَااط زةغااةىتى وىتااة ئةوضوجييااة   
طاةوضةكاى  ئةماةف ياةىل ظيااتطى ةااؤ ضِةخػاانسى تاا زةغات ىةناة ناااو         

 (72)كاضوةاضى ئاةووضى و غياغى ناوخؤى وىتى عومسانى.

                                                           
 239ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
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 بازى ئابووزى، بسضيتى، ىةخؤشى وخساثى 
 زاثةزييى خةَلكى كوزدضتاٌ

كوضزغةاى لةنيوةى زووةمى غةزةى نؤظزةيةم ةةغةض عةؾةةتةكانى 
كؤضااةض و نيوةكؤضااةض و نيؿااةةذىَ زاةااةف ةبااوو  ةةجيَطااةوانةى ةاااوةضِى 
طةليَك كةؽ كوضزةكاى شماضةيةكى طةليَك كةمياى كؤضةضى  ةةؾاى ياةضة   

وةضظيَااطيو  لااة جااا َ ئةوةؾاايسا ضااةنس غااةض ئاااشة َ       ظؤضياااى خااةضيكى  
عةؾااةةتة كؤضااةضةكاى ةةؾاايَوةيةكى غااةضةكى شيااانى      (73)ضِازةطااطى 

ئاةووضياى لةغةض ةاةخيَوكطزنى ماةضِوماىث ةهيااث نطاةاوو ةةتايباةتى ماةضِو       
ةعى  ةةيؤى طةضِاى ةاةزواى لاةوةضِطاى جيَويػات و ئااو وياةواى طواااوزا       

زةكااطز  ةةؾاايَوةيةكى طؿااةى شيانياااى لةغااةض    طااةضمياى و كويَػااةانياى 
ةةضيااةمى خااوضى و جااةنة و ضِؤى و يااةنطويو و يااى تااط ةااوو  ةاااضوزؤخى   
شيانياى ةةيؤى ئةو ةاذة ظؤضةى زةخطاية غةضياى ةاةضةو خطاجاى زةضاوو     
ةاااذى مااةضِوماىث قوضغاانيو ةاااس ةااوو  ضةوغااانةوةى زةضةةةطايااةتى و   

ضِى ةااةضزةوامى عةؾااةةتةكاى  نااةةوونى لااةوةضِطاى جيَويػاات  ؾةضِوؾااؤ  
لةغةض ؾويَو و لةوةضِطا  زضوغت كطزنى ئاغاةةن  و كيَؿاةى ظؤض لةالياةى    
يةضزوو زةولتةتى عومسانى و ئيَطانى ةؤيااى ئةوةناسةى تاط شياانى ئاالتؤظتط      

عةؾاةةتة نيوةكؤضاةضةكاى  لةظغاةانسا لةطوناس نيؿاةةذىَ       (74)كطزةووى.
ضياةكى تؤك اة و دطةضةؾاهياى    ةووى و خاةضيكى كؿات و كاا َ ةاووى  ئاةو    

                                                           
ماضتة لاى ةطونةغو  ئاغا و ؾيَذ و زةولتةث  و: ز.كوضزؤ عاةىل  ةاةضطى يةكاةم      (73)

 .52.    2010غليَ انى 
 .39كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (74)
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ياااةةوو  خاااةضيكى ئاشةلتاااساضى ةاااووى و ضِانيااااى طاااةوضةتطةوو و ياويهاااة   
يةواضيؿياى لة نعيك طونسةكانيانةوة ةوو. كااتى يااتهى كااضى نااو كيَلتطاة      
جياواى زةضهةوة ةؤ كاض و يةض كاة تاةواو ةاووى زةضاهةوة ظؤظاى الى خااو      

طونسةكانسا ذايَطةى  ظؤضةاةى    كوضزة نيؿةةذيَكاى لةؾاض و (75)خيَعانياى.
خيَلتااة كؤضااةضةكاى لةغااةزةى نااؤظزة ةةخواغااةى خؤياااى ياااى ةااةظؤضى     

كوضزة نيؿةةذيَكاى لةجا َ كؿاةوكا َ  كااضى    (76)زةولتةث نيؿةةذىَ ةووى.
زةغةيؿياى زةكطز. ئةواى ظياتط ضةوغااونةوة و نةياماةتياى ضةؾاةووة     

 ى عةؾاةتطةضى زا  ظؤض  ةةيؤى ةىَ ةةؾبوونياى لة ماادى غياغاى  لاةضِشيَ   
ذاضيـ كةوتونةتة ةةض ييَطؾى كوضزة كؤضةضةكاى و ةةضيةمةكانياى تاىى 
زةكطا و ماةضِوماىتياى زةةاطزى  غاةضةضِاى ئةواناةف قوضغاى ةاذاةكاى و       
ةةضظةوونااةوةى ةااةضزةوامى ضِيَصةكااةياى يؤكاااضى تااطى خطاجااى طااوظةضانى   

يؤى ئاةو ةاذاة ظؤضةى   ةةكوضتى نةتةوةى كاوضز ةاة   (77)نيؿةةذيَكاى ةوو.
 خطاةووة غةضياى لةوجةضِى ناخؤؾى و كولتةمةضطيسا زةشياى.

لااةكؤتايى غااةزةى نااؤظزةزا كوضزغااةاى لااةناو ضِةوؾاايَكى تااا زوا ضِازة  
ةةضةاز و ويَطانسا زةشيا. ذةن  و ؾويَهةواضةكانى ذةن  يةموو طؤؾةيةكى 

زوو ذاةنطى  ئاوةزانى كوضزغاةانياى ويَاطاى كطزةاوو  لةئاةاامى ضِووزاناى      
طااةوضة لااةنيَواى توضكيااا و ضِووغاايا  وة خطاجااى و ئااالتؤظى ةااةضزةوام لااةناو 
زةولتةتى عومسانى زا ةةتايبةث كوضزغةاى  ةاضوزؤخى ئااةووضى زةولتاةتى   

                                                           
 .49ةطونةغو  غةضضاوةى جيَؿوو     ماضتة لاى (75)
 .50ماضتة لاى ةطونةغو  يةماى غةضضاوة     (76)
 .25كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (77)
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عومسانى ةةضةو زاتةجة ضوو  لة ؾةضِى نيَواى تاوض  و ضِووغايا لاة غاالتى     
س  لةياةماى كاتاسا   ( زةولتةتى عومسانى ئةاامى ؾاةضِةكةى زؤضِانا  1853)

تووؾى ظةضةو ظيانيَكى ئاةووضى ظؤض ةوو  كاضةةزةغةاى ةؤ ئةوةى خةظيَهة 
ةةتا َ و شةتالتةكةى زةولتةث جطِ ةكةناةوة  كةوتهاة ةةضظكطزناةوةى ضِازةى    
ةاااس غااةنسى  لةتااة  ةاااس غةنسنيؿااسا ظؤضزاضى و ضِووث كطزنااةوةى خااةلتك 

 (78)زةغةى جىَ كطز.لةاليةى موضةخؤضة عومسانى و زةضةةةطةكانةوة 
ةاذى ظؤض و ظولت ى ةاذططةكانى يةضزوو زةغاةىتى ناوةناسى ئيَاطاى و     

توضكيا  ذوتياضانى يةضزوو زياوى غاهووضياى زازؤؾايبوو. قوضغاايى ظؤضى     
ةوزذااةى ذةنطااةكانى عومسااانى و غااةضةاظطةى كوضزةكاااى ةطِغااةى لااة    

نى و قاذاااضى كوضزةكاااى ةطِيبااوو. زاضِظانااى ئاااةووضى ئي حطِاتؤضياااى عومسااا
ييَهااسةى زيكااة ةيهااى لااة ئاااةووضى كوضزغااةاى طةكطزةااوو  ظؤضةااةى ذاااض   
غوجاى ناوةنس ةةغةضةنيَعةو ضة  ةاذى ظؤضياى ةؤ خةظيَهةى ةاةتالتبووياى  
كؤزةكطزةوة و طونس و ؾاضؤضكةكانياى خةلتةانى ناوخويَو زةكاطز  ضِةنطاة   

دااضؽ ةاؤ ةااس    (ى مةضطةوةضِ كة غوجاى 1872ضِووزاوى كانوونى يةكةمى )
غةنسى و مالتياى وةضططتو ئاوضياى لةو ناوضةية ةةضزا و ضِانةماةضِياى زةزظى  

لةاليااةكى زيكاةف ةاةيؤى ةاىَ ةاااضانى و     (79)موونةياةكى ظؤض ةطاو  ةيَات.   
نةةوونى زةغ َ و زاى نطخى ناى ظؤض ةةضظ ةاؤوة  كاضةةزةغاةانى نااوخؤيى    

زةغةياى لة ةاظاضِى ضِةؾسا ئةوانةى ةاظضطانياى ةةجاضووى خةلتكةوة زةكطز  

                                                           
 .62زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (78)
 .22نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (79)
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 (80)يةةوو يةولتيانسا ييَهسةى تط زانيؿاةواى ةطِوتيَههاةوة و خويَهيااى مباصى.    
كةمكاضى و زةغاةةنطى ظؤض خيَاعاى ناضااض زةكاةى  ضاةنس كةغايَكياى ةاؤ        
وةضظيَك ياى ةةيةميؿةيى ةؤ ئةو ؾاويَهانة ةهيَاطى وةضظيَاطى ظيااتطى ليَياة       

اظية طةؾااةكطزووةكاى  واتااة ةااؤ   ياااخوز ةااؤ ذةضطااةى ؾااويَهة جيؿةغاا   
ئةاامااسانى ؾااةضِ لةطااة َ نااةياضانى زةولتااةتى     (81)زةضةوةى كوضزغااةاى.

عومسااانى ماوةيااةكى ظؤضى خايانااس و كاضزانااةوى يااةةوو لةغااةض كااةم       
ةوونةوةى زةغةى كاض  ئةمةف يؤكاضيَك ةوو اليةنى كؿةوكالتى و ةاظضطانى 

يااتط قاوضؽ ةكااث لةغاةض     و جيؿةغاظى ضِوولةكةم ةووى ةكاث و ةاضةكاة ظ 
خطاجى ةااضوزؤخى ضِيَطاكاانى ةاظضطاانى و غاةجانسنى      زةولتةث  ذطةلةمةف

  (82)ةاس ةةغةض خةلتك ئةمانةف ططدةى ئاةووضيياى زضوغت كطزةوو.
كعةوونى زةولتةتى عومسانى زواى ؾةضِى ضِووؽ و توض  ةاضى ئااةووضى  
وىتى ةة ذؤضيَك كعكطز  ةوو  شكومةث ةؤى ضاضةغةض نةزةكطا  ئةو ةااس و  
غااةضانة ظؤضةف شكومااةث ةااةظؤضى لااة خااةلتكى زةغااةنس ئةوةنااسةى تااط   

( زا 1880 -1878خااةلتكى ةيَااعاض كااطز ةااوو  ةطغاايَةى لااةنيَواى غاااىنى )   
ازةياة  ئاين كاةؽ لاةتواناى زا ناةماةوو ةاَى زةنا  زانيؿاَى و         طةيؿةة ضِ

زشايةتى شكومةث نةكا  ضِؤشناماةى )تاانؼ(ى لةناسةى لاة شمااضةى ضِؤشى      
( لةةاغى ئةو ضِؤشانةزا طوتوويةتى: يةشاضى و ةطغايَةى و  1880( ماضؽ )5)

ططانااى لةناوضااةكانى زياضةااةكط و موغاا َ طةيؿااةؤتة ضِازةيااة  زانيؿااةواى   
                                                           

 .67جيَؿوو    زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى  (81)
 .53ماضتة لاى ةطونةغو  غةضضاوةى جيَؿوو     (81)
 .109حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو   مضطفى (81)
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زةكطانةوة  خةلتك ئةوةنسةى ةؤ  كاضةةزةغةانى شكومةتةوة ضِووثلةاليةى 
نةزةمايةوة ةةؾى شياانى ةكاا  لاة ؾاويَهيَكى وةكاو ناوضاةكانى يةكاضياسا        

 (83)نعيكةى ةيػت يةظاض كةغياى ىلَ مطزى"
شكومااةث لةئااةنباضة طةمييااةكانى خؤيااةوة ةطِياااضى زا ئاااضز زضوغاات   

يةكى وىر و ضااضةوىَ ةاوو ةاؤ    ةكاث  لةيةمووى قوضغن زؤظيهةوةى شماضة
طواغةهةوة  زواذاض ئةم ئةضكة غةجيَهطاية غةض خةلتكى ئاوايياةكاى  ةاةىم   
ئةم يةنطاو يةلتططتهانة كؤغخ و تةطةضةى ظؤضى ةؤ ذوتياضةكاى زةييَهاية 
جيَؿةوة  ضونكة ناضاضزةةووى لةناوةنسى وةضظى ضانسنسا كاضةكانياى ذاىَ  

ؤضى ذوتياااضاى و غيػااة ى جااطِ لةغااةةمى   ضةوغااانسنةوةى ظ (84)ةًاايَلتو. 
ةةكطيَاااسانى ظةوى ةاااوو ةاااةيؤى خاااطاجن ةاااوونى ةااااضوزؤخى ئااااةووضى و  
كؤمةىياااةتى ذوتيااااضاى و كةمبووناااةوةى زاضاااانسى و ةةضياااةمى ظةوى.  

( ططانيااةكى ةااىَ ئاماااى يااةموو ئاظةضةا ااانى ططتبااؤوة 1880لةغااالتى )(85)
ؤض كةغاى كوؾات و كاطزةى    تةواوى يةضيَ ةكة لةةةضية  يةلتوةؾااةؤوة  ظ 

ضِؤشنامةى )مؿا ( ى تفلايؼ    (86)تاىى و ةطِؤيى طةيؿةة ةةضظتطيو ئاغت  
( يااةموو ضِؤشيَااك يااةوالتى ةطغاايَةى ناوضااةكانى توضكيااا و  1880لااة غااالتى )

ئيَطانااى ة وزةكااطزةوة  ةةؾاايَوةيةكى كاضةغاااتاوى لااة زؤخااى يااةشاضى و  
زةنوغايَت: ةطغايَةى جاةضة    ةطغيَةى ئةضمةى و كوضزةكاى زةزوا  " مؿاا   

زةغااةيَهىَ  خااةلتكى لةيااةموو ؾااويَهيَك ضِةف و ضِووث و ؾااةكةث و لااةضِ و   
                                                           

 .320حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (83)
 .67نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو   (84)
 .140ذةعفةض عةىل ضةغو   غةضضاوةى جيَؿوو    (85)
 .41غةضضاوةى جيَؿوو    طيالى  (86)
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جةككةوتةى  لةناو زةضز و نةخؤؾى و ةطغايَةى جيَػاةياى ةاة ئيػاكيانةوة     
زةغوضِيَهةوة  ةةيةناغة ةطِكيَو و نعطةضةوة  ةاىَ   نووغاوة  ةةؾةقامةكانسا

 (87)لة ةطغانا مطزى." وةغةاى زاواى ياضمةتى زةكةى  طةليَك
زؤخى شيانى زانيؿةوانى ذعيطة و زياضةةكط و موغا َ و ناوضاةكانى تاط    
لةمة ةاؾننةةوو  )ياكي انػكى( لةو ضِاجؤضتةيسا ةؤ ةالتيؤظى ضِووغياى نااضز  
لةئةغةةمبو َ  ئةوةى زةغت نيؿاى كاطز  خاةلتكى لاةتاو ةطغايَةى ناضااض      

ةؤية وةكاو ياةموو    (88)ة  ىؤى.ةووى طؤؾةى كةض يا طصوطيا و ضِةطى ضِوو
ذاضةكاانى تاط زةغااةىتى ئةغاةةمبو َ ةاؤ ضِظطاااض ةاوونى لاةو ةاضوزؤخااةى       
ياااتبووة جاايَـ جااةناى ةطزةةااةض ظيااازكطزنى ةاااس و غااةضانة لةزانيؿااةواى  
ةةتايبةتى لةو كةمة نةتةوةييانةى ةىَ ةةف كطاةووى لةياةموو ماداةكانياى   

كاطز ةاؤ ئايفالؽ كطزناى كاوضز       لةوانةف كوضزةكاى  ياةضوةيا كاضيااى زة  
ةةضِيَطا)مةؾااطوعةكاى( ةااةوةضططتهى ةاااس و غااةضانة ةااؤ ضااةنس غااالتيَك  ظؤض 
ضِيَطاى تطى ناضِةواياى زةططتةةةض ةؤ وةضططتهى جاضةو ما َ. يةضوةيا ةاةظؤض  
ةةغاااةضةاظ كاااطزى لاااة غاااوجاى تاااوضكى ناضِةظايةتياااةكى ظؤضى زضوغااات   

 (89)كطزةوو.
ضياااةم ةاااةييض ذؤضيَاااك ةااااضى ططاناااى   ضِةااااى ظؤض و ظياااازكطزنى ةة 

زةضةةةطااةكانى لةغةضؾااانى ذوتياااضة ضةوغاااوةكاى غااو  نااةزةكطز و    
ذوتياضةكاااى ةةتااةواوى ةةوانااةوة ةةغاانانةوة. ذوتياااض يااةض ئةوةنااسةى  
لةغةض نةةوو غيَية  يا نيوةى ةةضيةمةكةى ةاسا  ةاةلتكو ظؤض ةااض و ئاةضكى     

                                                           
 .68زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (87)
 .70زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (88)
 .232ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (89)



 

43 

ى زةضةوغايَهطانةوة   زيكةؾى لةغةض ؾاى ةاوو. ذوتياضةكااى ظؤض ةةتوناس   
%( ى زةغا َ و زاناةكانياى ةةزةولتاةث ياا      80ييَهسىَ كاث ناضاض ةووى لاة ) 

ئةنااسامانى عةؾااةةث ةااىَ ذطةلااة لااةوةى زياااضى و      (90)ملتكااساض ةااسةى. 
جيَؿكةف زةزةى ةةغةضؤ  عةؾةةث  زةةاىَ خاةضس و ةااذى زةولتاةتيـ     

وو: ةىَ ذطةلة ةسةى  عةؾةةتة كوضزيةكاى زوو ضةؾهة جيةاكياى لةغةض ة
و خااةضس و ةاذااةى خطاةااووة غااةض ئاااشة َ و لااةوةضِطاكاى  عةؾااةةتةكاى  
زةةاااوو غاااةضةاظيـ ةاااسةى و ييَهاااسيَك ذااااض ياااةموو جيَساويػاااةيةكانى    
غةضةاظيؿى لةطة َ زاةوو. ةؤ موونة ئةغخ و ذ  و ةةضطى ييَعى غاواضةى  
لةؾااكط لةغااةض عةؾااةةتةكاى ةااوو  ناضاااضزةكطاى لااةماوةى خعمااةتى      

ؾااةيَكى غااةيطنةةوو   (91)ةاظى شيااانى غااةضةاظةكانيـ زاةااة ةكااةى.  غااةض
ذاضةياى ذااض ضِوو ةاساث  كاضةةزةغاةانى عومساانى زاوا لاة ذوتياضةكااى       
ةكااةى ةةضيااةمى غااالتى زاياتووياااى ةااسةنىَ. ةااؤ موونااة ئةمااةياى لةطااة َ  
يةضيَ ى ةاؾقةى كطز. يةضضةنسة ؾويَو و ناوضاةى وةياا ياةةوو  شمااضةى     

ىتى تااةواو كعةبااوو. ةااةىم كاضةةزةغااةاى ليػااةة كؤنةكااةياى    مااةضِ و مااا 
 (92)ئةخويَهااسةوة و ةااةجيَى ئااةو ليػااةانة ةاااذى مااةضِوماىتياى ئةغااةنس.    

زةضةاضةى ئةو ةااس غاةنسنة توضكاةكاى لاةذياتى ئاةوةى ةةةاؾاى لةطاةَ         
كااوضزا ضِةدةاااض ةكااةى  زةغااةياى كااطز ةااةظؤض كطزنااى ةاااس و كاااض طةيؿااةة  

ةزةغااةيَك ةةؾاايَوةية  و ةااةئاضةظووى خااؤى ةاااذى    ضِازةيااة  يااةض كاضة 
 زةغةنس. 

                                                           
 .118ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (91)
 .127ز. عبسالطوو قامسلو  يةماى غةضضاوة     (91)
 .62زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (91)
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( 1872( ى شاوظةيطانى غاالتى )  25كؤنػولتى ضووغيا لاة ئاةضظضوم لاة )   
( ةؤ ةالتيؤظى ئي حطِتؤضيةتى ضووغيا لة ئةغةةمبو َ زةنوغىَ: 124ةةشماضة )

ماااوةى طةؾااةةكةم ةااة وياليااةتى ئااةضظضوم زا ةةجيَويػااة  ظانااى ةااؤ جايااة   
طِمةوة  زةمةوىَ زووجاتى ةكةمةوة  ميللةتةكاة ناة  ياةض لاة     ةلتهستانى ةطيَ

شيَط ةاضى ةاذى ظؤضى ةىَ ضِازة و ططانسا زةنالتيَهىَ  ةةلتكو ناضيَك و جيَكى ئاةو  
ةاااس و غااةضانة واى كااطزووة لااة وظةيااسا نااةميَهىَ  لةوانااةف ظياااتط ذااؤضى  
كؤكطزناةوةى ئاةو ةاذانااة ييَهاسةى تااط ئاةضكى غاةض ؾااانيانى قاوضؽ تااط       

طزووة. ةاذططةكااااى ةاااةيؤى ناااةظانة و تاااةماعكاضى و زلتطِةقياناااةوة  كااا
 ةةئاضةظووى خؤياى ئةو ةاذانة كؤ زةكةنةوة.

كؤنػاااولتى ضِووغااايا لاااة ئاااةضظضوم زةلتيَااات: قوضِةةغاااةضى لةوةزاياااة    
ةاذططةكاى ئامااياى لة ةاس كؤكطزنةوة  تةنيا جاضة ططز كطزنةوةياة  لاة   

تطيااى نيياة  واتاة خؤيااى و جيااوةتى       ويصزانى خؤياى ةاةوالوة ضِةقيبيَكاى  
خؤياااى. ضااؤنى ةااةةاف و ةةضِاغاات ةااعانو وةيااا كااؤى زةكةنااةوة  طااة  و 
زانيؿااةوانة ةااىَ زةغااةىث و نااةظاى و ضاوتطغاااوة ةااىَ زةضدةتةكااةف       
ةةناضاضى غةض ؾؤضِ زةكاث. ئةم ظولتا  و ظؤضزاضيياةى ةاغا  كاطزى ناطةناة      

ى ةاس كؤكطزنةوة و غةضةاظططتهسا ئةو ظؤضزاضيية ةىَ ضِازةيةى ئةمػا َ لةكات
لة غهرةقةكانى قاضؽ و ةايةظيس و واى و ماوف ضِووياسا. ئاةو ظولتا  و ظؤضة     
طةيؿةة ضِازةية  ئةغةةمبو َ ناضاض ةوو مانطيَك لةمةوةاةض ةطِياضياسا ياةموو    
موتةغةضيفى ئةو ناوضانة الةساث  و موتةغةضيفى تطيااى لةؾاويَو زاةهيَات     

موتةغةضيفة نويَيانة لةوانةى جيَؿاوو الياة  تاطى.     ئةوةنسةى مو ةعامن ئةم
ضِةف و ضِووتةكااااة ةةموغاااالت اى و طاااااوضى كاغااااؤليك و ةطااااطة يااااةتا   
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نةغاااةووضيةكانى خؤةاناااةوة  الةطزناااى ئاااةو موتةغاااةضيفانة و زاناااانى  
موتةغاااةضي  و موضاااةخؤضى زةغااات جاااا  تاااط و ةةوياااصزاى تاااط ةاااةوة  

ث )واتاة ضِووغايا( ظؤضى لاة    زةخويَههةوة طواياة ةالتيؤظخاناةى ئي حطِاتؤضياة   
لااةوةف ظياااتط ةااىَ  (93)شكومااةتى عومسااانى كااطزووة ئااةو كاااضة ةكاااث.   

ةةظةييانااااة ضِازةى ةاذااااةكانياى ظياااااتط ةااااةضظ زةكااااطزةوة و ماااااوةى   
كؤكطزنةوةؾياى كوضث تط زةكطزةوة  شماضةى ماةضِوماىتياى طاةليَك لاةوة    

ةضوةومةكاةى و  ظؤضتط زازةنا  لاة ضِاغاةيسا ياةةوو ةااذى مولتاك و ظةوى و ة     
ةاذى تطيؿياى زووقاث زةكطز  لةئةاامى ضِووتانسنةوة و خويَه اصيهى ةاىَ   

الواظةكااة و ئااةو كؿااةوكالتةى كااوضز و ئةضمااةى يااةض ضِؤشة  ضِازة ئاةووضييااة
لةةاضيَكسا ةوو  تةواو تيَساضوو  طةليَك لة ذوتياضةكاى لةتاوا ةووناة كطيَكااض   

ى و ةةطة كوضزةكاى  شماضةيةكى الى خاوةى ظةوية طةوضةكاى  ياى الى خا
تطيؿياى ةؤ ئيؿوكاض زؤظيهةوة ضِووياى كطزة ؾاضةكاى  طونسةكانى خؤياى 
ةااةذىَ زةييَؿاات  ةااؤ ماااوةى ضااةنس مااانطيَ  ةطااطة ةااؤ ضااةنس غااالتيَك      
ةااةئاواضةيى زةشياااى. كوضزةكاااى لااة طااةليَك يةضيَ ااةكانى ئي حطِاتؤضيااةتى   

ى وايااى ياةةوو ضِوويااى كاطزة     عومسانييةوة نيؿة انياى ةةذىَ ييَؿت و ي
 (94)ةاكؤ و تبليؼ و ؾاضانى تط.

( ةاغاى  1880(ى غاالتى ) 84ضِؤشنامةى "مؿا "ى ئةضمةنى لة شمااضة ) 
ئةوةى كطزووة ضؤى ةةيةظاضاى لاة زانيؿاةواى لةةاةض ةطغايَةى و ناةةوونى      
ناضاضةووى ؾويَهةكانى خؤياى ةةذىَ ةيَلتو و زةغةياى ةاؤ ضِووغاةكاى جااى    

                                                           
 .207 -206زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     (93)
 .62زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماث غةضضاوة     (94)
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ةااؤ ئااةوةى جاااضوة نانيَكياااى لااةواى زةغااةطة ةيَاات  ئةوانااةى  زةكااطزةوة 
ةةضياكانى ئاضاضاتسا ضِؤيؿةووى ةةضاوى خؤياى ةةغةزاى ةطغى و مطزووياى 
لةو ِضيَطا و ةاناناةزا زى لةةطغااى زةماطزى  غاةضةضِاى ئاةوة ةاَى ةااضانيـ        
ةبووة يؤى كةم ةوونى ةةضيةمى كؿةوكا َ و ةاةذاضيَك ئاغاايـ ؾاةاظةى    

ناوضةكانى كوضز لةضاو ناوضةكانى تط طةؾةى ناةكطزةوو    (95)و ةوو.تيَكطو
ظؤض ذاااضيـ زةيهاىنااس ةةزةغاات غياغااةتى تاىنكاااضى زةغااةىتى ؾااا و  
غااولتةانةكانى ئيَطانااى و عومسااانى  كةويػااةى غااةضمايةزاضى ةيَطانااةياى    
ذيَبااةذىَ زةكااطز  يااةضوةيا ذؤضةيااا ؾاايَواظى ةاااس و غااةضانة و ؾاايَواظى  

ضة و غاماى  يةموو ئةمانة ةوونة يؤى يةشاضكطزنى خةلتكى و وةضططتهى جا
ئيفالؽ كطزنياى  يةضوةيا ئةو ططانى و ةطغيَةيةى ةةغةض خةلتكسا ياث لاة  

( 1870ئااةاامى وؾكةغااالتى يااة  لااة زواى يةكااةكانى كؤتااايى غااالتى )    
ناوضةكانى كوضزغةانى ططتةوة. ئةمانة ةاضوزؤخيَكى ئالتوظياى زضوغت كطز 

ةزا  ناضةظايى زةضةطِيو  و ططشياى و ئاالتؤظى  و ناةمانى زةغاةىث     لةناوضةك
ةاااضوزؤخيَكى ييَهايااة جيَؿااةوة ةااؤ غااةضلةنوىَ يةغااةانةوةى ةعوتهااةوة     

 (96)ئاظازوواظةكاى لة كوضزغةاى زا.
                                                           

 .320حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة   (95)
ظياااتط ةطِوانااة .  ةااؤ ظانياااضى 44زكةااؤض ذااةليلى ذااةلي   يااةماى غةضضاااوة       (96)

كةيَبةكةى زكةؤض ذةليلى ذةلي  تيَيسا ئاماشةى ةؤ ضِاجاؤضتى كونػاؤىل ضووؽ.....لاةو    
ضاجؤضتاااةزا ةاااةزووض و زضيَاااصى ةاغاااى ذاااؤض و ضازةى ئاااةو ةاذاناااةى كاااطزووة لاااة     

ةااذى زةياة      ياونيؿة انيةكانى زةولةتى عومساانى زةغاةيَهطاى ةطيةاى ةاووى لاة:     
ئيصةيػاااب خوىَ  ةااةزة  و خااةضاس  ئااةوقار    يامطااووض  ةااةيطة    ةاااذى ئااةمال   

غةضةاظططتو  ضاوةماغاى  ةااذى غاةض تةماتاة و ؾاةى تاط  )زكةاؤض ذاةليلى ذاةلي            
 (208    1880ضِاجةضِيهى كوضزةكاى غالتى 
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( موونةياااةكى غاااةيطتطى ييَهاوةتاااةوة ةاااؤ  224ذليلاااى لةالجاااةضة ) 
(ى موتةغاةضيفى  ( )ئةواةز ةاةة  1871ضؤنيةتى ةااس غاةنسى  لةغااىل )   

مووف ةةناوى )ةاذى مةنفةعة( وة غةز يةظاض جيَػةى كؤكطزؤتاةوة  ئاةو   
جاضةية يةتا طةيؿةة خةظيَهة ةةضِووكةؾى غة  و غةؾى تيَسا نةةوو  ةاةىم  
يةض جاف ئةوة يةؾةا يةظاضى ةؤ خؤى يةلتططتووة  زة يةظاضى )جاةتطؤؽ  

ا ةةغاااةض  ئاضامياااانى( خةظناااةزاض و زة يةظاضةكاااةى تاااطيـ زاةاااةف كاااط  
(ى ئةضؾايفى  1083موضةخؤضانى شكومةث  يةضوةكو لة ضِاجاؤضتى شمااضة )  

( ةاغاااكطاوة شكوماااةث   1872طؿاااةى شكوماااةتى ضِووغاااياى غاااالتى )   
 (97)تيَطخواضزنى نةةووة لة غةنسنى ةاس.

لةغاةضةتاى نياوةى زووةمااى غاةزةى نااؤظزة يةناسيَك يااؤى زةضةوة      
تى  ئاةويـ غاةضزةمى   كاضيطةضى ظؤضياى كطزةغةض طةؾاةكطزنى نةتةواياة  

ةااةييَعةوونى زةغااةىتى غياغااى و ئاااةووضى وىتااة طااةوضةكانى ةيَطانااة     
ةةتايبةتى ةةضيةانيا لةخواضوو  ضِووغيا لة ةاكووض. لةاليةكى زيكةف خاةلتك  
و زانيؿااةوانةكوضزةكاى لةوجااةضِى شيااانى غااةخت و نايااةمواضزا زةشياااى    

وؾااة جااطِ ةطغاايَةى و  لةغياغااةتى زةولتااةث ةيَااعاض ةااووى  لااةناو ئااةم ضِة   
تيَكؿكانة غياغى و ضِؤشياةزا  )ؾايَذ عوةةياسولت ( وةكاو غاةضكطزةيةكى      

 (98)كاضيعمايى ضِؤشى و زونيايى ةةزياضكةوث.
 

                                                           
 .224زكةؤض ذليلى ذةلي    غةضضاوةى جيَؿوو     (97)
 .24نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (98)
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 لة ِزووخاىى مريىشييةكاىةوة بؤ دةضةآلتى شَيخةكاٌ
زواى ئااةوةى جااةضزةى زةغااةىتى مةنؿاايهةكانى كااوضز زازضايااةوة     
خةونى لةميَصيهةى غولتةانة عومسانيياةكاى ياتاةذىَ  ةااضوزؤخى غياغاى     
كوضزغةاى ضِاغةةوخؤ كةوتة زةغت ناوةنس و ةةغةضجةضؾةى ضِاغاةةوخؤى  
توضكااااى ةاااةضِيَوة زةةاااطا  ةاااةىم لاااةو ضِؤشةى مةنيؿااايهة كوضيياااةكاى     

غااةىتى عومسااانيـ تووؾااى طيَااصاويَك ةااوو خؤيؿااياى   يةلتوةؾااانةوة زة
غةضياى ىلَ زةضنةزةكطز  زوو ذةنطى طةوضةى لةطة َ ضِووغيا تاووف ةاوو    

( كوضزةكاى ئةو يةلةياى قؤغةةوة و ضاةنس  1854-1853ذةنطى قطم لة )
( 1878-1877ضِاجةضِيو و غةضيةلتسانياى زضوغت كطز  يةضوةيا ذاةنطى ) 

ةتى عومسانى يةلتطةغا  ةاضوزؤخى وىث ئةوةنسى لةنيَواى ضِووغيا و زةولت
تط نةيامةتى و ةةضةىيى جةضةى غاةنس  زةولتةتاة طاةوضةكانيـ زةغاةياى     
خػةة ناو ةااضوزؤخى زةولتاةتى عومساانى و ؾكػاةى ييَهاا  ئاةم ذةنطاة        
لةةةضةى قةدقاؽ كوضزغةانيؿى ططتةوة  كوضز تووؾى ظةضةض و ظياانيَكى  

ضوزؤخى ئاااةووضى و غياغااى و كؤمةىيااةتى ظؤض ةااوو  ضااونكة خطاجااى  ةااا 
ةةتايبااااةث لااااة وياليةتااااةكانى ضِؤشيااااةىث جااااةضةى غااااةنس  ظؤضةااااةى  
زانيؿةوانةكةى كاوضز و ئةضماةى ةاووى  ئاين زةولتاةتى عومساانى ةاؤ جاِط         
كطزنةوةى ؾكػاةةكانى كةوتاة غاةجانسنى ةااذى ظؤض و قاوضؽ  ئةماةف       

و ئةو ةاذاة قوضغاة ةاسةى    ةووة يؤى ةيَعاضى زانيؿةواى و لةتوانايانسا نةةو
لةئةاامسا شكومةث ناضاض ةوو ةؤ غةنسنى ةاس ييَع و غوجا ةاةكاضةًيَهيَت   
ئةمةف ةووة يؤى طةنسةلتى و ةةضتيلدؤضى و كيَبةضكيَى جاضة كؤكطزناةوة   
لةالياةى ةاااذطط و غاةضةاظانى توضكااةوة  غاةضةاظ و ةاذططةكااانيـ لةغااةض    
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ةطغيَةى و قاتوقطِى زةغاةى جاىَ   وضطى ذوتياض و يةشاضاى زةشياى  لةمةوة 
كطز و ةةؾيَكى ظؤضى زانيؿةوانة كوضزةكاى ناضاضةووى ناوضةكانى خؤيااى  
ذَى ةًَيلتو و كاؤ  ةكاةى ِضوو لةناوضاةكانى تاط ةكاةى. ظؤضةاةى كؤضابةضاى        
ضِووياى كطزة غهووضى ضِووغايا. زواى ئاةوةى ناوضاةى قااضؽ كةوتاة نااو       

ؾيَكى طةوضة لاة موغالت انةكانى   غهووضى ضِووغيا غةضةتاى كؤ  كطزنى ةة
( ى 15واى زةغةى جىَ كطز  ةةجيَى غاةضشميَطى ضِةمساى ةاطِوا جيَكاطاو لاة )     

( كةؽ لاة نااو توضكيااوة    65447( شماضةى )1880(ى ئاةى )26تةموظ تا )
لةئااةاامى ئااةم ظولتاا  و ظؤضةى    (99)ضِؤيؿاانت و ضااوونة ناوضااةى قاااضؽ.  

اجااةضِيو غااةضياى يةلتااسا   كاضةةزةغااةانى عومسااانى ضااةنسيو ؾااؤضِف و ضِ  
لةغةزةى نؤظزة ةاةوالوة ضِاجةضِيهاة ضاةكساضييةكاى ةاةضطيَكى نةتاةوةيياى      
كااطزة ةااةض و لااةشيَط زضوةااى نيؿااة انى و ضِظطاضلواظانااةزا لااةجيَهاوى       
ضِظطاااضكطزنى كوضزغااةاى  لةغااةةمى ةيَطانااة زاطةكااةضةكاى ةااةضجا ةااووى   

ضاى ةوو لةضِاغاةيسا لةضِاجاةضيو و   زياضة ئةوةف جيَطةوانةى ضِاجةضِيهةكانى ذا
غةضضلتى ةةوالوة ييطاى تاط ناةةووى و ئاماااى غاةضةكى يااى جاضاغاةهى        

 (100)ةةضشةوةنسى زةضةةةطايةتى  ياخوز ياخى ةووى و طيَطةؾيَويَهى ةوو.
لةاليااة  ةةضةةااةضة يةغااةى نةتةوايااةتى لااةكوضزا جااةضةى زةطااطث و     

ى كاضةةزةغاةانى ئاةو وىتاناة    لةاليةكى تطةوة ظؤضزاضى نةتةوايةتى لةالياة 
تونستط زةةوو. ئةو ظولت  و ظؤضة نةتةوايةتيية ةبووة يؤى يةكططتهى يةموو 

                                                           
 .79  ص .8002ٍيه مريزويف ، موشو ة الكرد الضغرى، الصليناىيةكيياز ابرا (99)
 88زكةؤض عةظيع ؾةمعيهى  غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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ضاااة و تويَاااصةكانى كؤماااةلتى كاااوضزةواضى ذوتيااااضاى  وضزة ةاااؤضشواظى  
 (101)ضِوناكبةاى و زةضةةةطةكاى.

كاضةةزةغةانى عومسانى ةةئةنقةغت و ةةئاؾاكطا ييَاعة نيعامياةكانياى    
تاااىى و ضِاو و ضِووث و ضاااو تطغااانسى و غااعازانى ئةوانااةى لااة ضِووياااى  ةااؤ 

زةوةغةاى و ةةضيةلتػاةياى زةكاطزى زشى زانيؿاةووانى ةاةكاضزةييَها  ةاؤ      
 (102)ئاااةم مةةةغاااةة ياااةولتياى زةزا ييَاااعة نيعامياااةكانيـ ةاااةكاضةيَهو.    

ضةوغااااانسنةوةى كؤمااااةىنى خااااةلتك ةةتايبااااةتى ذوتياااااضاى لةاليااااةى  
ى شكومةتااةوة ةاااس و جيةاااكى قااوضؽ و تااةوشمى ئاااةووضى   كاضةةزةغااةان

شانسضمة و غوجا ةؤ غةضزانيؿةوانى الزىَ  يةمووى ئةواناة ويَاطِاى ظؤضزاضى   
نةتةوايااةتى  كؤمااةىنى ةااةضيهى ذوتياااضانى لااةشيَط غااةضكطزايةتى غااةضؤ   
عةؾاااةةتةكاى و جيَؿاااةواكانى ئاااايو  و زةضةةةطاااةكاى ةاااؤ ضِاجاااةضِيو      

(  ئاةو  1880ك لةيؤياةكانى ضِاجةضِيهةكاةى كاوضز غاالتى )    يةكيَ (103)يانسةزا.
تةن  و ضةلتةمة ئاةووضيةةوو لةناوضةكانى كاوضز غاةضى زةضييَهااةوو  ئاةو     
تااةن  و ضااةلتةمة ئاةووضيااةف لااةو الواظيااة ئاةووضييااة جةيااسا ةبااوو تووؾااى 
زةولتةتى عومسانى و ئيَطاى ةبوو  ظؤض ىلَ كطزى و جةضةغةنسنى خويَه اصيهى  

ضاى ظيازكطزنى ضِازةى ةاس و خاوة غاةنسى  كوؾانت و لةناوضاوونى    ذووتيا
شماضةيااةكى ظؤضى خااةلتك لااة ضِؤشانااى ؾااةضِةكةى نيَااواى ضِووغاايا و توضكيااا  

                                                           
 .82ز. عبسالؤوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو    (111)
 .53زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو      (111)
 .85ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (113)
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( كاضيطةضى ظؤضى يةةوو  خةلتك نةيسةويػت ئةو ةطغايَةية  1877-1878)
 (104)زووةاضة ةيَةةوة لةوةوةةض ضِوويسا و ظؤضى لةغةضكةوث.

كوضزةكاااى غااةضةتاى نيااوةى  غااةىتى مةنيؿاايهةةااةيؤى نااةمانى زة
زووةمااى غااةزةى نؤظزةيااةم ةؤؾاااييةكى غياغااى و ضِؤشااى طااةوضة لااةناو 
كوضزغةانسا زضوغت ةوو  ؾيَدةكاى ئةطةض لةغةضزةمى زةغةىتى ناوخؤى 
كااوضز  ظؤضتااط جةيامًااةلتططى زيااووة ِضؤشيةكااةى ناااو دااةظاى خَيلتااةكى        

ةغةىتةزا توانياى لةماوةيةكى كةمسا كوضزةووةو  ئةوا لةطة َ نةمانى ئةو ز
وةكو ييَعيَكى خةةاتكاض   لة ضِووى غياغى و   لة ضِووى ضِيَكدػةهى يؤظة 

(105)كوضزييةكاى خؤياى ةًيَههة جيَؿةوة.
 

غؤديطةضى كوضزى لةغةض جالنى خيَلتةكى ضيَكدطا ةوو  ظؤض ضا  لةطاة َ  
اى  لةغاةضيَكى  خيَلتةكياة كوضزييةكاة جيَكاةوة زةطواا     ناوةنسة غؤؾايا  

زيكةؾةوة ضِةوؾى غياغى ناوضةكةف ةؤ خاؤى ياضياسةزةض ةاوو  لةغاةض     
زةضييَهانى زةغةىتى ؾيَدةكاى لةم الوئةوالى ةةؾاة ظؤض و ظةوةناسةكانى   
كوضزغاااةاى. ةاااةضِووخانى زةغاااةىتى ناوةناااسى كاااوضز  توضكاااةكاى زوو   

ى  مةةةغةياى لةةةض ضااوططتبوو  يةكاةمياى جاكةااوكطزنى ماةة كوضزةكاا     
زواتااط غااةجانسنى زةغااةىتى ناوةنااسى ةةغااةض كوضزغااةانسا  ذااا كاتيَااك    
توانياااى يةكااةمياى ذيَبااةذىَ ةكااةى  ةااةىم نااةيانةوانى لااة زووةميانااسا      

يؤكاضى غةضةكى ئةماة ةؤؾاايى و ناةمانى زةغاةىتى      (106)غةضكةوتووةو.

                                                           
 .163ذليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو      (114)
 .18نةذاتى عةةسولت    غةضضاوةى جيَؿوو     (115)
 .19نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو      (116)
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مةنؿاايهة كوضزةكاااى ةااوو  كااة زةغااةىتيَكى دطاوانياااى يااةةوو  ئااةم       
لةاليةى غولتةانى عومسانيةوة زاناى جيَاسانطا ةاوو  زواى ناةمانى     زةغةىتة 

مةنؿيهة كوضزةكاى زةضةةةطةكانيـ نةيانةوانى ةاوو ذيَطايااى ةططناةوة     
ضااونكة ئااةو زةغااةىتةياى نااةةوو  نةيانااسةتوانى ةااةضططى لااة خيَاا َ و       
طونسةكانى خؤؾياى ةكةى  ظؤضذاض زانيؿةوانياى ةاؤ ويَاصزانى ذةنسضماة و    

اى ةااااةذىَ زةييَؿاااات  خؤؾااااياى ةبوونااااة ةاااااض ةةغااااةض     ةاذططةكاااا
ضِةعيةتةكانيانااةوة  ئااةم يااةموو غااةةم و ظؤض و نالااةةاضى و ةيَكاااضى و       
قاتوقطِية ةاضوزؤخيَكى ييَهاية ئاضاوة لةوظةى كةغاسا ناةما ةةضطاة ةكطيَات      
جيَويػت ةوو زةغةىتيَك ئةم ةؤؾايية جطِ ةكاتةوة  لةو ضِؤشطاضةزا ةاؾنيو 

ةنؿاايهة كوضزييااةكاى ؾاايَذ و تةضيقةتااة ئايهيااةكاى ةااووى   ذيَطااطةوةى م
كةغى ؾاضةظا و ةةزةغةىث و كةغايةتى ةةييَعياى لةناو خةلتكاسا ياةةوو    
يةميؿة لةكاتى كيَؿة و مل الناىَ و كةموكوضِيةكاناسا ضِؤلتاى نيَوانكاضاناةياى     
زةةيهااى  كيَؿااةكانياى ةااؤ ضاضةغااةضزةكطزى  ئةمااة ظياااتط ةااووة يااؤى     

وةى كةغايةتى و جةيساكطزنى مة انة لةالى خةلتك و زانيؿاةواى   ةةضظةوونة
لةو كاتةزا ئةوةى لةياةموواى ظيااتط ذيَطااى ِضيَاع و مة اناةى خاةلتك ةاوو         

ةااوو  عوةةيااسولت  ةااةو زازجةضوةضيااةى    (107))ؾاايَذ عوةةيااسولت ى نااةيطى( 

                                                           
خانةزانى كؤنى ؾةمسيهاى  ةاةطعازةى عةةاغاى ياة لةالياةى ؾايَذ ؾةمػاةزيو        (701)

ناويَكةوة زامةظضاوة. يةكىَ لةم خانةزانة زةلتايَو نةتاةوةى عةةاسولقازضى طاةيالنى ياة       
ؾيَذ عةةسول ةظيع ةووة  لةئاكطىَ )عةقطة( زانيؿةووة  ؾيَذ ئةةوةةكطى كوضِى ضاووة  

يَطااى ئةغالتى خانةزانةكاةياى ةاوو زانيؿاةووة       ةؤ ؾةمسيهاى  لة زيَى )غةونى( كة ذ
 – لةناةوةى ئاةم ؾاَيدة غاةيس عةةااسولت  ةؤتاة جؤغةهؿاة و خةلاةدى مةوالناخاليااس.       

ؾايَدةكانى ناةيطى لةغاةض كاةالوةى      (173ئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿاوو    
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ى زةيهوانس  ةةو شيانة غاكاض و خؤةةكةم ططةى يةيبوو  خةلتك و زانيؿةوان
شيَااط زةغااةى ناضاااض كطزةااوو ضِيَعيَكااى ظؤضى ىلَ ةطااطى" قااةث ضيؿااوةتى      
وةضنااةزةططث  ضِيَطاااى نااةزةزا خةلتكةكااةى زةوضوجؿةيؿااى وةضيبطااطى      
ئةوةى اليسةزا ةةؾى كوؾنت ةاوو  مطؤليَكاى ضِؤؾاهبة ةاوو  ياةولتى زةزا      
ةةجيَى توانا لة ةةوةاوةضِ و ذؤضى شيانى كؤمةلتطاى خااوةى ؾاضغاةانيةتى   

ضزةيَةااةوة  زشى زظى و ذااةضزةيى و تاااىنى كااطزى ةااوو  شااةظى زةكااطز   و
 (108)نةتةوةكةى ةبيَةة نةتةوةيةكى زامةظضاوى جيَؿكةوتوو.".

لةزةغةحاكى و خواجةضغاةى و ليَعاناى و ضِاةةضايةتياسا ظؤض لةغاةض ةاوو       
يةمووالية  ةةضاوى  (109)لةناو يةموو كوضزةكانسا كةغايةتيةكى جةؤظ ةوو 

ة ليَياى زةضِوانى و يةغت و نةغةى خةلتكى ةؤ الى خؤى ضِاكيَؿاةوو  ضِيَعةو
ئةطااةض ضااى خااؤى و ةاااب و ةاااجةانى قااةث لةزلتااةوة جؿااةطةى زةولتااةتى  
عومسانيياااى نااةكطزووة  يةميؿااة اليااةنى خااةلتكى يااةشاض و ةااىَ نااةواياى   

                                                                                                                           

مةنؿاايهةكانى ةؤتاااى و يااةكاضى و ةازيهاااى ةؤؾااايى غياغااى و ضِؤشااى ناوضااةكةياى   
ازةية  جطِكطزةؤوة. ؾيَدةكاى زةغةىتياى ةةضِاغت و ضاةجى ناوضاة ؾااخاويةكانسا    تاضِ

 ( 20-19ة وةوونةوة.)نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو    

 1830ؾيَذ عوةةيسولت  كوضِى غةيس تةياى كوضِى ؾايَذ ئةواةز ؾاةياةةزيهة. غاالتى     
 1865غاالتى و لةغاالتى    34ةنى لةطونسى نةيطى لةزايك ةووة  ؾيَذ عوةةيسولت  لةتةما 

زواى مطزنااى مااامى ةؤتااة ذيَهؿااة و ضِاةااةضى تةضيقااةتى نةقؿاابةنسى. )ذةعفةضعااةىل  
 ( 155ضغو   ناغيوناليعم و ...  

 .107زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (118)
 طيالى  كوضزةكانى ئيَطاى و ييَطؾاى عومساانى   وةضطيَطِاناى لةدةضِةنػاى ياةوة      (119)

 .41    2004نةذاتى عةةسولت   ضاجى يةكةم  غليَ انى 
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ططتااووة  لااة ضاااضةكى غااةزةى نااؤظزة كااةوا يوؾااياضى نةتااةوةيى لااةالى 
يَطزةغةى زةولتةتى عومسانى جةضةى غةنس ةاوو  كةغاايةتى   نةتةوةكانى ش

ةةييَعى ؾيَديَكى نوضانى  وةكو ؾيَذ عوةةياسولت  كؤكاةضةوة و ضِةنططِيَاصى    
يةموو كةغاايةية ةطاكؤلة و ؾايَدةكانى كاوضز ةاوو  ؾايَذ لاةناو طيَاصةنى         
تةنطااصة ظؤض و ظةوةنااسةكانى كؤمااةلتى كوضزغااةاى و تةنطانااة ظؤضةكااانى    

زةوة دطياااز ضِةغاايَكى ةيَويَهااة و ةاوكيَااك ةااوو خةلتكةكااة      كؤمااةلتى كااوض 
ضاوةضوانى ئةوة ةووى ئةو شيانةياى ةؤ ةطؤضِىَ. ؾيَذ عوةةياسولت  ةاؾانيو   
كةغايةتى ئةو غةضزةمة ةوو ضِاةةضاياةتى ةعوتهاةوةى ضِظطااضى نةتةواياةتى     

 ةكاث.
 

 شَيخ عوبةيدوَلآل و ثةيوةىدى لةطةَل تايفة مةضيحييةكاٌ
ةاضوزؤخاااةزا ناوةاااان  و خؤؾةويػاااةى ؾااايَذ عوةةياااسولت  ظؤض   لاااةو 

جةضةيػااااةنس  ناااااوزاضيى و جايةةااااةضظيَةى طةيؿااااةة ضِازةيااااة  كااااوضزة  
موغلت انةكاى جاف غولتةاى و ؾةضيفى مةكة ةاةجةؤظتطيو كةغاى زاةهايَو.    
يةظاضةيا كوضز ئامازةةووى وة  نيَطاويَكى نويَى يةظزاى زايبهيَو و ةىَ غاىَ  

ى ةكةوى. يةتا الى زانيؿةووانة طااوضة زضاوغايَكانيـ ضِيَعيَكاى    وزوو ؾويَه
ظؤضى ىلَ زةطااةا و جةيوةنسيااةكى زؤغااةانةى ةااةييَعياى لةطةلتااسا يااةةوو     
ةةوتةى )ويلػو(  ؾيَذ يةميؿة ئةوةى زووةاضة زةكطزةوة  ئةطةض يااتوو  
زةغااةىتى ططتةزةغاات  ئةوغااا طاوضةكااانيـ وة  موغاالت انةكاى مااادى   

  (110)اى وةضزةططى.تةواوى خؤي
                                                           

 .108زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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ؾاايَذ عوةةيااسولت  لااةوة تيَطةيؿااةبوو ةااؤ غااةضكةوتهى ضِاجةضِيهةكااةى    
ةةزةغت ييَهانى مة انةى ئةضمةنى و ئاغووضييةكاى  جيَويػةة جةيوةناسى  
و زؤغةايةتى لةطةلتياى زايةةيَت  لةةةضئةوة ؾيَذ عوةةيسولت  زةغةى كاطز  

كاى لةطة َ غةضكطزة كةمة ةةزانوغةاى و طفةوطؤ زةضةاضةى خالتة ياوةةؾة
نةتةوايةتييةكانى تط و جةةو كطزنى جةيوةنسى لةطة َ جياوة ئايهية زةغات  
ضِؤيؿااااةووةكانى ناااااو ئي حطِاتؤضيااااةتى عومسااااانى  وةكااااو ئةضمااااةى و  
ئاؾووضييةكاى و عةضةب  ئةوانةى خةوياى ةاةو ضِؤشةوة زةةيهاى ضِظطاضيااى    

انى جةاةوتط ةكااث  لةطاة َ    ةيَت لةزةغت ئةغةةمبو َ. يةولتيسا جةيوةنسيةك
كةنيػااةى ئةضمااةنى )الططيطوضيااة(. ةااىَ طوماااى خاااوةنى زةغااةىتيَكى      
غياغى ظؤض ةوو  لةنيَو زانيؿةوانى ئةضمةنى لة ئي حطِاتؤضيةتى عومسانيسا. 
يااةضوةيا لةطااة َ )ماضؾااةم وى( غااةضكطزةى ئااايهى و زنيااايى ئاؾااوضيية   

نةطةيؿااةة ئاغااةى   نةغااةووضييةكاى ةااوو. يةضضااةنسة ئااةم جةيوةنسيانااة  
ياوجةنانى لةطةلتيانسا  ةةيؤى زشايةتى كطزناى توضكاةكاى و ئيهطليعةكااى    
ةااؤ ةةضشةوةنااسى خؤياااى يااةولتياى زةزا ئاااططى زوشمهايااةتى خااؤف ةكااةى 

 (111)لةنيَواى كوضز و كةمة نةتةوةييةكانى تط.
لةغاااةضةتاوة نةتاااةوةكانى تاااطى ناوضاااة ضِؤشيةىتياااةكانى زةولتاااةتى  

هة كؤضِى خةةاتكطزى زشى ظولت  و ظؤضى عومسانى. ةاؾنيو عومسانيـ يات
موونة ئاؾووضييةكانى ناوضةى ضؤلتةميَطة ةوو. )ماضؾةم وى(ى غاةضؤكى  
ةعووتهةوةكة دةضمانيسا زلتطِةقانة يةموو ئاؾووضيية  غاعا ةاسضيَت  زةغات    
زضيَااصى ةكاتةغااةض كااوضزة غااازةكانى ناوضااةكة. )ماضؾااةم وى( ئاطااازاضى 

اغةهى زؤغةايةتى لةطة َ عةؾاةةتةكوضزةكاى ضاةنس ططنطاة.    ئةوةةوو جاض
                                                           

 .242ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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زةةااااى ئااااةوة زةغاااات نيؿاااااى ةكطيَاااات لااااةو ضؤشانااااةزا ةعوتهااااةوةى 
مصزةزةض)تةةؿة(كاى تياص ةباوو  ئاةويـ لةةةضضااوى ضةؾاى طاوضةكاانى       
زةولتةتى عومسانى نةةوو  زةولتةتة ئةوضوجايية زاطةكةضةكاى يةولتياناسةزا  

اضاغةهى ئةضمةى و ئاؾاووضيية ياوئايهةكانياناةوة    لةضيَى ئايهةوة ةةناوى ج
زةغااةالتى خؤياااى ةةغااةض زةولتةتااسا ةػااةجيهو و ةةضشةوةنااسى خؤياااى     
ةحاااضيعى. ةااؤ ئااةم نياااظ و مةةةغااةة خؤياااى لااة كةمايةتيااة نةتااةوةيى و    
ئايهييةكانى زةولتةتى عومسانى نعيك زةكطزةوة. ئةوانةف قةث ئاوضياى ىلَ 

ةخؤياناةوة ناةزيبوو. خؤيااى ةاؤ ماوةياة  لاةةة       نةزاةوونةوة و وةياياى ة
ضااووةوة و لااووث ةااةضظياى نوانااس. لااة ئةاامااسا زةولتةتااة ضؤشئاوايياااة        
ئي حطياليػااةةكانيـ جؿااةياى كااطزةوة ئااةو كةمايااةتى يااة نةتااةوةيى و     
ئايهياناااة ئةاامةكةؾاااى ةاااووة كاضةغااااتيكى ناياااةموواض و ةةغاااةضيانا  

ى لةغاةضةتاوة تاكؤتاايى خاطاد    جةيوةناسى كاوضز و ئةضماة    (112)ؾكايةوة.
نةةووة  ئاةم ياووىتياناة يةميؿاة ةةيةكاةوة ةاؾاياى ضِاةاواضزووة ئةطاةض        
يانااساى و زووةااةضةكى نانااةوةى دةضمانبااةضاى و كاضةةزةغااةانى شكومااةث  
واظى ةًيَهاياااة  ئاااةم جةيوةناااسى و ئاؾاااةيية ةاااةضزةوام زةةاااوو  ةاااةىم   

زوشمهى خاؤى زةظاناى    لةةةضئةوةى عومسانييةكاى يةميؿة يةضزووالى ةة
زةيويػت زوشمهايةتيياى ىاتاة نيَاواى و ةيانكاا ةةطصيةكاسا  ياةضزووالياى      

  (113)الواظ ةو و نةتوانو غةضةعيَوى ةكةى.

                                                           
 .104زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
ى  حمةمااةز ئااةمة ظةكااى ةااةة  خوالقااةيةكى تاااضوى كااوضز و كوضزغااةا        (113)

غةضذةمى ةةضيةمى حمةمةزئةمة ةةة  ئامازةكطزنى : ضةديث غاحل  ضاجى ضواضةم  
 .182.   2006غلي انى 
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( ةاااؤ )مااااضكيع  1879(ى تؿاااطيهى زووةم )7)ئاااا. ال. اليااااضز( لاااة)  
غاليػبيَطى( ةالويَعى دةضةنػا زةنوغايَت: ئةماناة )توضكاةكاى( جاةيطِةوى     

كى ويَطانكاااضى زةكااةى  ةااةوةى ضِ  و زوشمهايااةتى لااةنيَواى    لةغياغااةتيَ
ئةضمةنةكاى و كوضزةكاى زةضيَهو  ئةطةض داةضمانكاضة توضكاةكاى ةةةاؾاى    

 (114)مامةلتةياى لةطةلتسا ةكةى زةتوانو لة غاظانيَكى تاةواوزا جيَكاةوة ةاصيو.   
يةض لة غةضةتاى ةعوتهةوةكاةزا ئاؾاكطا زةضكاةوث  ؾايَذ تاا   ضِازةياة        

ظ ةةضاكة و جةيوةنسى زؤغةانة لةطة َ زانيؿاةوانةكاى زةكااث   ةاةىم    شة
ئيهطليعةكاااى ةةيااةموو ؾاايَوةية  زشى ئااةوة ةااووى كااوضز ةااةمادى خااؤى  
ةطاث  ئامازةنةةووى ياوكاضى ؾايَذ عوةةياسولت  ةكاة  )ئااةؤث( كونػاولتى      
 ةةضيةانيا لة ؾاضى وضمىَ لةنويَهةضى ؾيَدى طةيانس زووةةضةكيةكاةى نيَاواى  
كوضز و ئيَطانى ةةالوة ططن  نيية و طويَى ناازاتىَ  لاةوةف ظيااتط )ئااةؤث(     

( لااة ئاؾااووضيية ؾاااخاوييةكاى ةةغااةضؤكايةتى    300ئاطاااى لااةوة ةااوو )  
)مينؤجاااؤ  مااااض ئيؤظيَااا ( اليااااى زاوةتاااة تاااة  كوضزةكااااى  يةولتياااسا   
ئاؾووضييةكاى ةةتايبةتى ئةوانةى لة زةوضوةةضى طؤمااوى وضماىَ زةشيااى     

واضِؤشزا نةزةنااة تااة  كوضزةكاااى  يااةض ةااؤ ئااةو مةةةغااةة خيَااطا خااؤى لااةز
طةيانسة كلتيَػة و لةوىَ لة خةلتكةكةى طةيانس ةةضيةانيا يةميؿة ضااوى لاة   
ضااااكة و ضاضةنووغاااى زانيؿاااةووة طاوضةكاناااة  لةةةضئاااةوة زةةاااىَ لاااة   

لةؾاااضى واى جااةتطيكى   (115)ةعوتهااةوةى كااوضز زووضة جااةضيَع ةووةغاانت.   
اى لةطة َ )ك يةؤى و تطوتيَاطى( كونػاولتى ئيهطلياعى كاة لاةو      ئاؾووضييةك

                                                           
 .82نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (114)
 .130زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (115)
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ضِؤشانةزا تاظة طةيؿةبووة واى ةةزظياةوة ياةكنياى زى. جااف ئةماة خيَاطا      
 (116)طةضِايةوة ةاضةطاكةى.

( زةلتيَات:  1879)ئا ل د ض  ر( لة ةالتويَعخانةى ئةغةةمبو َ لة غاالتى ) 
ةكاضى و ضووة ضيعى "ةةضةى )ماضؾةم وى( ئاؾكطا جالتى زاية ئاشاوةكةى ي

ناشةظانةوة" ئاةم يةلتويَػاةةى غاةضؤكى ئاؾاووضيةكاى لةةاةض ئاةوة ةاوو         
ضونكة ؾيَذ ضِةدةاض و كطزةوةى زؤغةانةى لةطة َ ئاؾووضيةكانى ناوضةكة 
يااةةوو  ؾاايَذ زشى ئااةوة ةااوو ئاؾااووضيةكاى لةاليااةى ضااةنس زةغااةةيةكى 

ذاضةيااى ذااض ماةضِو مااىتى     كوضزةوة ظؤضياى ىلَ ةكطيَات و تااىى ةكاطيَو.    
تاىى كطاوى زةطةضِانسةوة ةؤ خاوةنةكانياى. ئةم جةيوةنسية زؤغةايةتيةى 
ئاؾووضيةكاى لةطاةَ  كاوضززا ةاووة ياؤى ئاةوةى نويَهاةضانى ةاةضيةانيا لاة         

 (117)عومسانى و ئةانسا نيطةضاى ةكاث.
ئيهطليعةكاااى نيطااةضانى ئااةوة ةااووى ئاؾااووضييةكاى لااةماوةى ئااةم      

اوانةزا ياضمةتى و جؿةطةى ظؤضى كوضزياى كطز  كاجنت )كاليةؤى( لةو ضِووز
( زا ةؤ ميَرةض )تطوتيَط(ى نااضز  ةةتطغاةوة لاةوة    1879نامةى لة ئةيلوىل )

زةزوىَ " ماضؾةم وى و ضةنس موغلت انيَكى زةغت ضِؤيؿاةوو لةؾااضى واى   
ؤض ؾاويَهسا  جةيوةنسيياى لةطة َ كوضزة ضِاجةضِيوةكانسا يةية" . غةضةتا لة ظ

ئاؾووضييةكاى يةغاةى زوشمهاياةتياى ةةضامباةض ةاة قةؾاة ئةمطيكايياةكاى       
نةزةؾاضزةوة و ةةضاوى زوشمو غةيطياى زةكطزى. يةميؿة يةولتياى زةزا 
ضِيَطانااةزةى  ئةمطيكاييااةكاى ؾاااضةظايى زةضةاااضةى ضِيَطاوةااانى ناوضااةكانى 

                                                           
 .110زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     (116)
 .91ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     زكةؤض  (117)
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ى كاطز. ئةواناةى   وضمىَ و موغ َ جةيساةكةى. ئةمةؾياى لةطة َ ئيهطليعةكاا 
 (118)جاضيَعطاضى ئةو قةؾانةياى زةكطز.

ئيهطليع لةو جةيوةنسيةى نيَاواى كاوضز و ئاؾاووضييةكاى نيطاةضاى ةاوو       
زةيويػاات ةةيااةض يؤيااة  ةيَاات كاضيطااةضى لةغااةض ئاؾااووضييةكاى زاةهيَاات 

( ى 113ياوكاضى كوضز نةكةى  لةو ةاضةيةوة ضِؤشنامةى )مؿا ( لة شماضة )
زةنووغيَت: شكومةتى ةةضيةانيا ويػةى غووز لةو ةطغيَةية ( 1880غالتى )

ةبيهىَ لة ئةنازؤ َ تةؾةنةى كطز  يةض ةؤ ئاةوةى طاوضةكااى ةاةالى خؤياسا     
ضِاةكيَؿَى  ةاةجاضة ةةخؿايهةوة كةوتاة ياضمةتياسانياى  ةاؤ ئاةم مةةةغاةة        

( زيهااااضى 150( لاااةةى زاةاااة)كاليةؤى(ى ياضياااسةزةضى كؤنػاااؤ  و )400)
ا ةااة كاجةااةى )ئيظةغاات(ى ياضيااسةزةضى )كؤنااؤ َ( لااة      غةةلهطيؿااى ز

غةضةضِاى يةموو ئةمانة ؾيَذ عوةةيسولت  ياةولتى ظؤضى زا ةاؤ    (119)ئةضظضِؤم.
ئةوةىسانيؿةووانة ئةضمةنةكاى ةةالى خؤيسا ضِاكيَؿيَت  كةوتاة جةيوةناسى   
ةةغنت لةطة َ نويَهةضانى كلتيَػةى ئةضمةنياسا. ضاةنس ذااض ؾايَذ نويَهاةضانى      

وةضِجيَكطاوى خؤى ناضزة الى )ئةضخي انسضيَت واضناجيَت(ى غةضؤكى ئايهى ةا
ئةضمةنةكاى لةةاؾقةى  زاواى ىلَ زةكطز ضاوياى ةةية  ةكةويَت  ةؤ ئاةوةى  
ةةذووتة لةزؤخى وىث ةسويَو و ضِىَ و ؾويَهى ةةكةلتك ةسؤظنةوة. ةةىم وة  

ى لةو زاخواظياة كاةضِ   )ئؤطانيؼ( خؤى زانى جيَسازةنيَت  يةموو ذاضيَك طويَ
ةؤ ظياتط جةةو كطزناى   (120)زةكطز و ةةو ذؤضة ةيهيهةكةى غةضى نةزةططث.

                                                           
 .90زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (118)
 .235زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     (119)
 .108زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة     (111)
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ضِاجةضِيهةكااة ؾاايَذ ضِووى كااطزة )ماضؾااةم وى( و زاواى ىلَ كااطز الةساتااة الى 
ضِاجةضِيهةكةى كوضز. ةةىم ئةويـ وةىميَكاى زاياةوة يياواى ضِيَاك كاةوتهى      

التةزا )كامػااضاكاى(ى ياضياسةزةضى   تيَسانةةوو. لاة كؤتاايى مايػاى ئاةو غا     
كونػاااولتى ضووغااايا لةطاااة َ )ماضؾاااةم وى( ياااةكياى زى  )ماضؾاااةم وى( 

 ةةئاؾكطا ئةو ضِاغةيةى ةؤ زضكانس و طووتى: 
" ؾاايَذ يةولتيااسا ةااةالى خؤيااسا ضِاى ةكيَؿاايَت  ةااةىم ئااةم ضِاظى نااةةوو  
ةةؾاااساضى ةعووتهةوةكاااةى ؾااايَذ ةكااااث  ضاااونكة ضِاى واةاااوو زةولتةتاااة  

ةوضوجاييةكاى ئةمطِؤ ةىَ ياى غبةى ةاضى غةضؾانى طاوضةكاانى زةولتاةتى   ئ
 (121)عومسانى غوو  زةكةى".

طوماى لةوةزانية ؾيَذ ييَع و زةغةىتيَكى ظؤضى يةةوو  كةضاى ضووى   
زةكطزة ئةو كةمايةتية نةتةوةيى و ئايهيانةى كوضزغةاى و جةناى زةةطزة 

ئةوانااة لةمةيااسانى خااةةاث و ةااةضياى  ئةمااةف لةةةضئااةوة نااةةوو غااةنطى 
ؾةضزا ضاضةنووغى ضاجةضيهةكة ةةاليةكسا زةخاث. ةاةلتكو ةاةيؤى نعيكيااى    
لةزةولتةتة ئةوضوجايياةكاى  ئاةواى ةبووناة نيهاؤكى زةولتةتاة ئاةوضوجايى و       
ئي حطياليػااةةكاى لااة زةولتااةتى عومسانيااسا. لةةةضئااةوة ؾاايذ زةيويػاات  

ة ةةزةغت ةيَهىَ ياى ييض نةةىَ ةاىَ  لةضِيَى ئةوانةوة جؿةطةى ئةو زةولتةتان
اليةنياى مػؤطةض ةكاث  نةضو ةةزةن  زةولتاةتى عومسانيياةوة. ئةماةف    
ةةظؤضى ةةوة ضووى زةكطيةةوة ئيهطليعةكاى ياةولتياى زةزا ئاؾاووضييةكاى   
لة كوضزةكاى نعيك نةةهةوة. ياتوضاؤ كطزناى زيبلؤماغاية ئيهطليعةكااى و     

و طفةوطؤ و نامة ئالوطؤضكطزى لةطةلتيانسا  غةضزانياى لةطة َ ئاؾووضييةكاى 
                                                           

 .110زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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يةموو ئةمانة ةةو نياظة ةوو )ماضؾاةم وى( ةةؾاساضى ضِاجةضِيهةكاةى كاوضز     
نةكاث. )ماضؾوم وى(يـ كةمةةضخةميةكةى خؤى ةةوة جاغاو زةزاياةوة   
طواية غةضؤكى ئايهى كوضزةكاى ناتوانىَ و ةاؤى ناكطيَات ذيَطااى زةولتةتاة     

ةكاااى ةططيَةااةوة. )كامػاااضاكاى(ى ياضيااسةزةضى   ئةوضوجاييااةكاى ةااؤ طاوض 
(ى نيػاانى غاالتى   29كونػولتى ضووغيا لةواى  لةياةكيَك لةنامةكانياسا لاة )   

( زا لةم ضووةوة زةنووغيَت: " وا زياضة ماضؾةم وى يةغات ةاةوة   1880)
زةكاااث ئةطااةض ةيَةااو الةساتااة الى كوضزةكاااى  ةااةوة زةولتةتااة طاوضةكاااى    

ئةمااة نايااةويَت لةطااة َ ؾاايَذ عوةةيااسولت  يااة  لااةخؤى زةكاااث. يااةض لةةةض
 (122)ةططىَ."

ضِووغةكاى ةةناوى ئايهةوة ةةضشةوةناسى خؤيااى زةجاضاغات و ئايهيااى     
وةكااو ضِووجؤؾاايَكى خةلتةتيَهةضانااة خػااةبووة ةةضضاااوى عومسانيااةكاى و   
خااةلتكى  ئااةطيها مةغااةلةكة ياايض ةهةمايااةكى نااةةوو ةااؤ موونااة كاتيَااك    

لةكانى غاةزةى نؤظزةيةماسا زاوايااى لةضِووغايا كاطز      نةغةووضييةكاى لةضا 
يااةموو نةغااةووضييةكاى ةااةضةو قااةدقاؽ ةااطِؤى ضِووغاايا ئامااازة نااةةوو      

غةضةضِاى ئةوةى ضووغايا وةكاو ويػاةى ئاؾاووضييةكاى      (123)ةيانططيَةةخؤ.
جؿةيوانى نةزةكطزى لةطة َ ئةوةؾسا وةكو ذاضى ضِاةطزوو لاة ؾاةضِى قاطم    

ئاؾووضى )ماضؾاةم وى( ةةضِاؾاكاوى ضِايطةياناس     ( ةةتطيط 1856 -1853)
ئاااضةظووى ئةوةيااة لةتااة  ضِووغاايا ةيَاات  جيَؿااهياضى كااطز ئاؾااووضييةكاى  
لااةضِيعةكانى غااوجاى ضِووغااسا قاضةمانانااة ؾااةضِ ةكااةى. زواى يااةموو ئااةو  

                                                           
 .109يةماى غةضضاوة     زكةؤض ذةليلى ذةلي   (111)
 .63يةغةياض حمةمةز عةىل  غةضضاوةى جيَؿوو     (113)
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ضِووزاوة ناااخؤف و كاضةغااةباضانةى لااة كاااتى ضِاجةضِيهةكااةى كااوضز ضِوويااسا  
ظؤض طااطن  ةااوو ئاغااووضييةكاى ةااةالى ضِاجةضِيهااة  ييَؿااةا ةااةالى ؾاايَدةوة  

ئاظازوواظةكةيااسا ضِاةكيَؿاايَت  ماوةيااةكى زضيَااص نامااةى ةااؤ )ماضؾااةم وى(  
( زا ماةتطاى )ئيَحػاكؤجى( ئاغاووضى كاة لاة      1881ناضز  لةغةضةتا غالتى )

ؾةمسيهاى زةشيا  نااضزة الى )ماضؾاةم وى( لاة ةاضةطاكاةى )كؤضاانيؼ(.      
مااةنى ئااةوةى زووجاااث كااطزةوة )ماضؾااةم وى(  ضِؤشنامااةى )مؿااا (ى ئةض

( مةليكةكةيسا ةةلتيَهياى ةةؾيَذ زا ئةطةض ياتوو ذااضيَكى تاط لاة    15لةطة َ )
ئةاى ضِاغت ةؤوة جؿةطةى ةكةى. لةاليةكى تط زةنطوةاغاى ئاةوة ياةةوو    
مةليكااةكاى طويَياااى نةزايااة خواغااةةكةى )ماضؾااةم وى( و ضِاظى نااةةووى   

  (124)ةى.جؿةطةى عوةةيسولت  ةك
زواى ؾكػت ييَهانى ضِاجةضِيهةكةى ؾيَذ عوةةيسولت  نامةياة  ةاؤ ؾايَذ    
خةليفةى ئةالؾكةى ةةناوةانطى ناضز ماياةى غاةضاسانة. ةةؾايَكى ظؤضى    
ئةو نامةية ةؤ كيَؿةى نيَواى كوضز و ئةضمةى تةضخاى كطاوة  لاةو نامةياةزا   

ةطِوام ةةئةضمةى ظياتط لة ؾيَذ عوةةيسولت  زةنوغيَت: " يةضضؤنيَك ةيَت مو 
ئيَطاى و توض  يةية  ةؤ ئيَ ة ةاؾن واية لةطاة َ ئةضمةناسا ياة  ةططيو.ناة      
لةطة َ ئيَطاى و توضكسا. زواى ئةوة زاوا لة ؾيَدى ئةالؾاكة زةكااث واظ لاة    
ظولت  و ظؤضزاضى كاطزى لاة ئةضمةناةكاى ةيَهاَى  ناةكا ةةةاةلتَيو و ظمانلوغاى        

.... ؾايَذ خةليفاة لاة وةىمسانةوةكةياسا تاعاةث و       توضكةكاى يةلتدةلتةتىَ.
ملكةضى خؤى جيؿانى ؾيَذ زا  ةةىم ملى نةزا و ضِاظى نةةوو ةةزةنطياةوة  

ؾاايَذ يةميؿااة يااةولتى زةزا جةيوةنااسى لةطااة َ ئةضمااةنى و     (125)ةطاايَت.
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ئاؾااووضييةكاى ةاااف ةيَاات  ؾاايَذ كاااتىَ لااة ئةغااةةمبو َ ضِاى كااطز لةغااةض 
ضيت ئوضطاااانيؼ كااااذوونى( الزةزاتاااة كةنيػاااةى زاخاااواظى )ئةضخي اناااس

)قاااةزيؼ داضدولومياااا(ى ئةضماااةنى لةياااةضيَ ى واى و لاااةو كةنيػاااةيةزا  
غوجاغى جيَؿواظى كطزنةكةى كطز ةاوو  ةاةو كوضزانةؾاى لةطةلتياسا ةاووى      
طوتبووى يةضكةغيَكةاى كطزةوةى نايةمواضى لةطة َ ئةضمةنيةكاناسا ةكااث   

ةطاة َ ؾايَدسا كاطزووة  كاضةةزةغاةانى     ماناى واية ئةو كطزةوة خطاجاةى ل 
عومسانى تطغياى لةو جةيوةنسيةى ؾيَذ لةطة َ ئةضمةنى و ئاؾاووضييةكاى  
يةةوو ةةتطغاةوة زةيااى ِضوانياة زايااتووى ئاةو جةيوةنسياة  لةةاةض ئاةوة         
جةناياى ةطزةةةض وضوشانسنى خةلتك ةؤ ئاةوةى ئاةو جةيوةنسياة تيَاك ةاسةى       

ك ةاااظاضِى ةااسليؼ غااووتا طااةليَك زوكااانى كاتيَاا 1882ئااةوة ةااوو لةغااالتى 
ئةضمااةنى تيَااسا ةااوو زةم و زةغاات كاضةةزةغااةانى تااوض  كوضزياااى ةااةوة   

 (126)تاوانباض كطز و ة ويانكطزةوة ئةو غووتانسنة ةةيانسانى ؾيَذ ةووة.
شكومةتى ضِووغياى تةظاضى و ةاةضيةانيا زةماضطةياةكى مةغايصيطةضى    

مةنييااةكانى توضكيااا و ةةتايبااةتى   تونااسياى ةةضامبااةض ةةضاضةنوغااى ئةض  
ئةوانةى لة كوضزغةانى توضكيا زةشيااى نيؿااى زةزا. مةةةغةيؿاياى ياةض     
ئةوةةوو جاضاغاةهى ماادى ئةضمةنياةكاى ةاةناوى مةغايصيطةضييةوة ةكةناة       
ةيااانوو ةااؤ ئااةوةى لااةةاضى غياغاايةوة تااة ةااؤ غااولتةاى ةيَااهو. ئةوةنااسى 

ةتة مةغيصيية كوضزةكانيااى  جةيوةنسى ةةكوضزيؿةوة يةةوو ئةم زوو زةولت
 (127)يةض ةة مطؤل نةزةظانى.
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ئيهطليعةكاى ةةناو ةؤ جاضيَعطاضى لاة كطيػاةيانةكاى لاة ناوضاةكةزا لاة       
ضاالكيسا ةووى  ةةىم يةميؿة زشى يةموو ةعوتهةوةيةكى ئةضماةنى ةاووى    
نةوةكو ةعوتهةوةكةياى ةبيَةة يؤى نانةوةى ئاشاوة لةناو وىتى عومسانيسا  

طليعةكاااى يةميؿااة مةةةغااةياى نااةةووة وىتااى عومسااانى يااةكططتوو   ئيه
ةااةييَعةيَت ةااؤ ئااةوةى ضِووةااةضووى ضووغااةكاى خااؤى ضاةطااطىَ  لةوالؾااةوة 
توضكى عومسانى ةةئاؾكطا زشى يةموو ماديَكى نةتةوايةتى ئةضمةنى ةاوو   
ةااةوة تاوانباضياااى كااطزى ةااووى ةةزاضزةغااةى ضوغاايا و ئيهطليااع و وىتااة    

انى تطى ئةوضوجا  نةتةوةى كوضزيـ لةم ناوةزا ئةويـ وةكاو  كطيػةيانةك
ئةضمةنى و ئاؾووضييةكاى ضةوغيهطاةوونةوة و لةمادى نةتةواياةتى خؤيااى   
ةااىَ ةااةف ةااووى  يااةولتيَكى ظؤضى زاوة لةطااة َ ئةضمااةنى و ئاؾااووضييسا      
ةةؾاايَوةيةكى زؤغااةانة ةااصى و تةقااةالى ئااةوةى زاوة ياوكاااضى لةطااة َ     

ؤ ئااةوةى يااةمووياى جيَكااةوة زشى ذااةوض و غااةةمى     يااةضزووال ةكااا  ةاا  
كاضةةزةغةانى عومسانى ةوةغانت و ةةضامباةض ةاةو تةقةالياناةى كاوضز لاة       
تةقةالكانى ةةزضخاى و ؾيذ عوةةيسولت  نةيطيسا ةةئاؾاكطا زةغاةى جيَكاطز    
ةوو  ةاةىم تةقاةالكانياى غاةكةوتوو ناةةووى ةاةيؤى يةلتويَػاةى ضووؽ و       

هيَطة زةلؤماغايةكاى ياانى ئةضمةنيياةكانياى زاةاوو     ئيهطليعةكانةوة  ميػي
خؤياى لة هوذؤلتى ةعوتهةوةكانى كوضز نعيك نةكةنةوة و نةةهة ياوكااضى  

(128)كوضز زشى عومسانى.
 

زةولتةتة ئةوضوجييةكاى طوؾاضياى زةخػاةة غاةض زةولتاةتى عومساانى     
ةةناوى ضاكػاظى ةؤ ئةضمةنةكانى زةولتاةتى عومساانى  ئةماة ةاووة ياؤى      
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( عومسانيةكاى ةةياةموو ؾايَوةية    1880توضِة ةوونى عومسانى لةغالتى )
يةولتياى زةزا كوضز ةةطص ئةضمةنسا ةكاةى  وةكاو ئامطاظيَاك زشى ضاكػااظى     
ةااةكاضى ةًيَهيَاات. ةااةىم ؾاايَذ عوةةيااسولت  ضِيَطاااى نااةزا ئااةو ويػااةةى       

 غااةضةضِاى يةولتااةكانى كااوضز ةااؤ جةضِؤؾااى   (129)عومسانييااةكاى ةيَةااةزى. 
جةيوةناااسى و زؤغاااةايةتى لةطاااة َ ئاؾاااووضييةكاى  ةاااةىم شوك اااساضانى  
لةخؤةايى ئاؾووضى يةميؿاة ماةي  و ئااضةظووى زةغاةىث ةاووى ةةغاةض       
كوضززا  لةغةضةتاى زامةظضانسنى زةولتةتةكةيانةوة تا كؤتايى لةطة َ كاوضز  
خااةضيك ةااووى  يةميؿااة ظيانياااى جااىَ طةيانااسووة و خؤؾااياى ظيانياااى       

 (131)كطزووة.
زيبلؤماغااية ئيهطليعةكاااى ةةيااةموو ذؤضيَااك زشى جيَكًيَهااانى يااةكيَةى  
كوضزةكاى وةغةاى  ةؤ ييَهانةزى ئاةو مةةةغاةةياى ياةولتيَكى ظؤضيااى زاو     
ضاالكيةكى تةواوياى نواناس  لاةناو ئةضمةنةكاناسا جطِوجاطةنسةياةكى ظؤضيااى      

نياى ة وكااطزةوة  جيَااك ييَهااانى يااةكيَةى عةؾااةةتة كوضزةكاااى ةااةضيةا    
ةةذؤضيَك نيطةضاى كطز  نويَهةضانى جةضلةمانى ئيهطليع خيَاطا ئاةو كيَؿاةياى    

 (130)خػةةةةضزةمى جةضلةماى و زاواى ليَكؤلتيهةوةياى كطز.
زامةظضانسنى زةولتةتيَكى غةضةةخؤ لةمةلتبةنسى كوضزغةاى نة  ةةتاةنيا  
الى توضكيا ذيَطاى نيطةضانى ةوو  ةاةلتكو تاطؽ و زلتاةضاوكيَى الى زةولتةتاة     
ضِؤشئاوايية زاطةكةضةكانيـ زضوغت كطزةوو  زواى ئةوةى جيَطةى ئاةووضى 

كاتااةزا  خؤياااى لااةناو زةولتااةتى عومسااانى ذيَطةكطزةااوو  ئيهطليااع لااةو   
زةغةىتيَكى ظؤضى لةناو زةولتةتى عومسانى يةةوو  ئيهطليعةكاى ياوكاضى 
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و كؤمااةكى طااةوضةياى جيَؿااكةف ةااة توضكااةكاى كااطز  غااولتةاى ئااةوةى     
لةةةنةضااااووة زةماااااضطةى و ناااااكؤكى نيَااااواى كااااوضز و كةمةنةتااااةوة 
مةغااااايصييةكانى نيؿاااااةةذىَ لةطاااااةلتياى ةاااااةوضوشيَهىَ  ةةتايباااااةتيـ 

  ضااونكة ئةمانااة زةكةوتهااة نيَااواى ةؤتاااى و يااةكاضى. ئااةو ئاغاووضييةكاى 
ئاؾووضييانةى )ماضؾةم وى( غةضكطزةى زيهاى و زنياييااى ةاوو  خااوةنى     
ضِيَكدػاانت و غااوجايةكى عةؾااايطى ةااةييَعةووى  لةاليااةى )ماضؾااةم وى( و 
زةضةةةطة زةغةىزاضةكانةوة ةاةضِيَوةزةةطا  مصزةزةضة)تبؿاة(كانيـ ةاؤ    

ليع كاضياى زةكطز. ضةنسيو ديَ َ و جيالنياى زضوغت كطز  ةةضشةوةنسى ئيهط
زةغةياى كاطز ةةوضوشاناسنى ناكؤكياةكانى نيَاواى كاوضز و ئاؾاووضييةكاى        
حمةمةز جاؾاى موغ َ ةةلتيَهيسا ةة)ماضؾةم وى( كؤماة  و ياوكااضى لاةناو    
كوضزةكانااسا ة وزةكااطزةوة ةةضامبااةض ةااةوة موشزةزةضةكاااى ةكاتااة زشى    

ياااةماى كاتاااسا طومااااى و زووزلتاااى لاااةناو كوضزةكاناااسا     كوضزةكااااى  لة
ة وزةكطزةوة  ةةضامبةض ةاة ماوشزةضة ئاؾاووضييةكاى  ئاةاام غاةضكطزة      
ئاؾووضييةكاى جةناياى ةطزةةةض ئيهطليعةكاى ةاؤ ئاةوةى كؤماةكياى ةكاةى     
زشى كوضز. ئيهطليعةكااى ياناسةضةووى ةاؤ ئاةم كااضة زشى كاوضز  زاوايااى        

غااولتةاى كااطز ياغااا ةػااةجيَهو ةةغااةض ناوضااة     لةزةغااةىتى جايةةااةضظى  
كوضزةيةكانااسا  ئاؾااووضييةكاى زاوايااةكى ياوؾاايَوةياى لااة ضِووغاايا كااطز   
ئةمةف ةةجيَى جطِؤشةكةى غولتةاى ةوو  لةئةاامسا كاضةغاتى طةوضةى ةاؤ  
كااوضزو ئاؾااووضى ييَهااا ئااةوةى ظةضةضمةنااسيـ ةااوو يااةض ئااةم زوو طةلااة   

(132)ةووى.
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 بةزامبةز ٍةوَلةكاىى شَيخ عوبةيدوَلآل  ٍةَلوَيطتى ِزووضيا
ؾيَذ عوةةيسولت  يةض لةغةضةتاوة جةيوةناسى لةطاة َ ضِووغاياى تاعاضى     
جَى ةاؾن ةوو لة زةولتةتاة ئةوضوجايياةكانى تاط  ضِةنطاة ياؤى ئةماة ئاةوة        
ةااووةىَ ضِووغاايا ياوغااهووض و يةميؿااة كيَؿااةى ؾااةضِ و غااهووضى لةطااة َ   

ـ   زةولتةتااةكانى تااط ةةتايبااةث ةااةضتانيا    توضكيااا يااةةوو  لةاليااةكى تااطي
لةكوضزغااةانةوة زووضةااوو  يةميؿااة يةلتويَػااةى ةةضامبااةض ةااةكوضز ةاااف    

( نويَهةضى خاؤى ةاؤ كونػاؤلتطةى    1879نةةوو. ؾيَذ عوةةيسولت  لة غالتى )
ضِووؽ لةئةضظضوم ناضز ةؤ ئةوةى ةعانىَ يةلتويَػةى ضِووؽ ضى زةةىَ ئةطاةض  

كة ةؤ كونػؤلتى ضِووى كطزةوة ؾايَذ ياضماةتى و   ؾيَذ ؾؤضِف ةكا  نويَهةضة
كاتيَاك ؾايَذ    (133)كؤمةكى ضِووغةكانى لةيى يةض اليةنيَكى تط جىَ ةاؾانة. 

عوةةيسولت  ئامازةكاضى زةكطز ةؤ ضِاجةضِيهةكاةى ضِووغايا ةاةوضزى ضااويَطى     
زةكطز  كاضةةزةغةانى ضِووؽ لةنامةيةكى نًيَهيسا  كة ةؤ غاةضؤكى قاةظاى   

يو( نيَطزضاةوو  ئامؤشطاضى و ئاطازاضكطزنةوةى تيَساةوو" ةةةؤنةى )ئيط ياظز
ةعوتهةوةى كوضزةكانى زةولتةتى عومسانيةوة  طوماانى تيَاسا نيياة لةتاة      
نااااوةضؤكى غياغاااى نااااوةضؤكيَكى ئايهيؿاااى يةياااة  زاوا لاااة ذاااةناةى    
جايةةةضظتاى زةكةيو كوضزةكانى قةظاكة لةضاو وى مةكةى و ةةييض ذؤضيَك 

مةزةى ةةؾساضى ئةو ضِاجةضِيهة ةكةى  نةةةجاضة و نةةاةييض ؾايَوةية    ضِيَطا 
ياضمةتياى نةزةى" ةاةىم ؾايَذ لاةناو كوضزةكااى نااو و جايةياةكى ةاةضظى        
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يااةةوو  خااةلتكى ةةخؤؾاايةوة جيَؿااواظى ةااةو ئامااااى ضِاجةضِيهةكااةياى     
 (134)زةكطز.

هاةضى  جاف ئةوةى ضِووؽ كونػؤلتطةى لةؾاضى واى كطزةوة  ؾايَذ نويَ 
خؤى )غةيس حمةمةز غةعيس( ةؤ الى )كامػااضاكاى( نااضز  نويَهةضةكاة ةاؤ     
كونػؤلتى ضِووى كطزةوة كوضز زةتوانىَ ضِؤلتيَكى ططنطاى ياةةىَ ئةطاةض ؾاةضِ     
لةنيَواى ضِووغيا و ةةضيةانيا يةلتبطةغىَ. ضونكة ياةموو ناوضاة ططنطاةكاى    

ذ زاواكاانى ىاتاة   لةةةضزةغةى كوضزاية. ةةىم )كامػاضاكاى( طووتى ةاؾيَ
ةااةضزةمى زةولتااةتى عومسااانى. ضااونكة لةوكاتااةزا ضِووؽ و عومسااانى      
جةيوةناسى ةاؾاياى ياةةوو. جيَسةضاىَ )كامػااضاكاى( زشى ياوكااضى كااوضز       

 (135)ةووةىَ ظياتط لةطة َ ياوكاضى مةغيصيةكانسا ةووة.
)ئااةلطيانؤل( لةكةيَبةكةيااسا زةلتيَاات: " يةميؿااة كوضزةكاااى جيَؿااهياضى 

ةياى كااطزووة ياوكاضناااى ةكااةى  ةااةىم ئيَ ااة)ضِووؽ( ياايض كاتيَااك     ئااةو
نااةمانةوانل لةطااة َ كوضزةكاااى جيَكااةوة ةطااة ةةطااص توضكااسا و نااةمانةوانل 

 (136)لةييض كاتيَكسا نطخى ئةو زاخواظيانةى كوضز يةلتػةنطيَهة"
كااوضز يةميؿااة يةولتيااساوة جةيوةنااسى ةاؾااى لةطااة َ ضِووغاايا يااةةيَت  

وة ضِووغيا ظياتط كاضيطةضى خطاجى لةغةض جيَوةنسى نيَواى كوضز ةةجيَطةوانة
و ضِووؽ و كوضز و ئةضمةى يةةووة  غةضةتاى غاةزةى ناؤظزة ضِووغاةكاى    
مامةلتااةياى لةطااة َ كوضزةكااانى ييَطيظاااى ةاااف نااةةووة و ةاااذى ظؤضياااى ىلَ  

                                                           
 .105زكةؤض ذةليلى ذلي   غةضضاوةى جيَؿوو    (134)
 .125زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (135)
 .434حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (136)
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غااةنسووى  ةااةىم ةاااذى لةئةضمةنااةكاى وةضنااةططث و لةيااةموو ؾااويَهيَك    
ضى ئةضمةنااةكانى ةةغااةض موغااولت انةكانةوة زاناااةوو  ةايةخااسانى دةضمانااسا

ضِووغيا ةةئةضمةنةكاى ذطةلة ئايهيَكى ياوةةف نةةيَت يايض ؾاةيَكى زيكاة    
كااؤى نةزةكطزنااةوة  غااةضةضِاى ئااةوةى ةااةضاوضز ةااةكوضز ياايض غااووزيَكى 
ةؤياى نةةووة  غةضكطزةى غاةضةاظى ضِووؽ )د.ى. ئاةلطيانؤل( زةلتيَات:"    

كسازانى ؾةضِى ئيَ ة و عومسانيةكانسا جؤليػة ئةضمةناةكاى يايض   لةكاتى جيَ
قاظاايَكياى ةؤ ئيَ ة نةةووة  ئةوانة يةميؿاة لاةكاتى ييَاطف كطزنةكاناسا     
يةلتسةياتو  وة  زواتط زةضكةوث ئةوانة زواى ؾةضِةكاى تةنيا ةؤ كوؾنت و 

ولتى غاةضةضِاى ياة   (137)غةضةطِيهى موغلت انةكانى ؾااضةكاى ئاماازةةووى."  
ظؤضى كوضز ةؤ جةيوةنسى كوضز لةطة َ ئةضمةنةكاى  ةةىم ةةديةى زةولتةتاة  
ةيَطانااةكاى ظؤضذاااض ئةضمةنااةكاى زةغااةياى لااةتاىى و غااوتانسنى زيًَاااث و 

( كاوضز  1853ةطزنى مةضِوماىتى ناوضة كوضزييةكاى يةةووة  ياةتا غاالتى )  
ةطِياوة  ةاةىم   لةزشى زةظطاكانى ياغايى ناوضاةى ئةضماةى ناضِةظاييااى زةض   

( ضِووغةكاى ئاطازاضى 1855ضِووؽ ظياتط ططنطياى ةة ئةضمةى زاوة  غالتى )
ئةو ناضِةظاييانةف ةووى لةاليةى كوضزةوة لةئةضمةى زةكاطا  ضاضةغاةضياى   

( ئااةو كوضزانااةى كؤضااياى زةكااطز ةااؤ ضِووغاايا  1854نااةزةكطز  لةغااالتى )
ضماناسةياى  ةاةىم   مةضذياى ةؤ زاناةووى  كةغاانى ئةضماةنياى زةكاطزة دة   

كوضزةكاى ضِاظى نةةووى  ةةلتكو ياى ضِووغى ياى زةةىَ كاوضز ةيَات  كةواتاة    

                                                           
 .202يةغةياض كةما  نوضى   غةضضاوةى جيَؿوو     (137)
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ضِووغااةكاى يؤكاااضيَكى تيَكطااووونى جةيوةنااسى نيَااواى كااوضز و ئةضمااةى     
 (138)ةووى.
زواى غااةضنةكةوتهى ضِاجةضِيهةكااةى ؾاايَذ و ؾااكانى ؾاايَذ  ضِووؽ و     

نى  جؿهياظ ةكااث ةاؤ ؾايَذ    ئيهطليع طوؾاضياى خػةةغةض زةولتةتى عومسا
غةضزانى ئةغةةمبو َ ةكاث  ةؤ ئةوةى ناضاضى ةكاث لةوىَ مبيَهيَةةوة. ةاؤ  

  (139)ئةوةى ةؤ مةضامةكانى خؤى ةةكاضى ةيَهو.
جاااف ضِاكطزنااى ؾاايَذ و طةضِانااةوةى ةااؤ كوضزغااةاى ؾاايَذ عوةةيااسولت    
ى نويَهاةضى خاؤى )عاةىل قاغا  ئااؤغلى( نااضز ةاؤالى )كامػااضاكاى( ذيَطااط       

كونػؤلتى ضِووؽ لة وضمىَ  زاواى ىلَ كطز جؿةطةى ؾيَذ ةكةى و ييض زاواى 
مةعهةوى و زاضايؿى لةضِووؽ نيية  ةةىم ضِاى ضِووغاةكاى واةاوو جيَويػاةة    
ؾيَذ زاواى ىلَ ةكطىَ طويَطِايةلتى شكومةتى عومسانى ةىَ قةيس و ؾةضث ةىَ. 

 (140)ةةىَ.ئةمةف واى لة ؾيَذ كطز ييض ئوميَسيَكى ةةضِووؽ ن
 

 ٍةَلوَيطتى ئييطميص و ضياضةتى بةزيتاىيا بةزامبةز بةكوزد
ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااؤ زةغااةًيَهانى جؿااةيوانى وىتااانى ةيَطانااة يااةولتى  
ظؤضيااسا  ةةتايبااةث ةااةضيةانيا كاضيطااةضى ظؤض لةغااةض ةاااضوزؤخى زةولتااةتى   
عومسااانى يااةةوو  ةااةىم ةااةجيَى ئااةو نامانااةى لااةنيَواى زيحلؤماتكاااضة       
ةةضيةانيياااةكاى ئاااالتوطؤضِكطاوى  زضِزؤنطاااى ةاااةضيةانيا لةةةضامباااةض كاااوضز   

                                                           
 .203يةغةياض كةما  نوضى   يةماى غةضضاوة      (138)
 .120زكةؤض عةىل عةلياوايى   غةضضاوةى جيَؿوو      (139)
 .127زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  يةماى غةضضاوة     (141)
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ةزياضزةكةويَت  ةةتايبةتى ةةضامبةض يةولتةكانى ؾايَذ عوةةياسولت  و نعياك    ة
ةوونةوةى ئاؾووضى و ئةضمةنييةكاى ةاؤ جاا َ ؾؤضِؾاةكةى. ضِووغاةكانيـ     

 (141)يةماى يةلتويَػةى ةةضيةانيةكانياى يةةوو.
(ى نيَااااواى ضووغاااايا و توضكيااااا  1878 -1877لااااةجاف ذااااةنطى )

ى ظؤضياااى زا تااا توضكيااا ةااةالى خؤيانااسا   ناوةنااسةكانى ةااةضيةانيا يااةولتيَك 
ضِاكيَؿااو  ةااؤ ئااةوةى توضكيااا ةبااىَ ةةاليااةنطةى ةااةضيةانيا  لااةمل النيَكانى 
لةطة َ ضووغيا. ةؤ غةضاطِاكيَؿانى زةولتةتى عومساانى ئيهطلياع يةميؿاة    
لةيةولتى ئةوةزاةوو طوؾاضى ضِاجةضِيهةكةى ؾيَذ لةغةض زةولتةتى عومسانى 

( )كاليةااؤى( ذيطااطى كونػااؤىل ةااةضيةانيا  1879ىل )كااةم ةكاتااةوة  لةغااا 
ةااؤ ئااةوةى لةنعيكااةوة ئاطااازاضى  (142)غااةضزانى ؾاايذ عوةةيااسولت ى كااطز.

ةاااضوزؤخى ضِاجةضِيهةكااة ةيَاات. لااة زووةم زانيؿااةهسا لةطااة َ عوةةيااسولت      
)ك يةؤى( كةوتاة ةااؽ كطزناى يةلتويَػاةى ةاةضيةانيا و جةيوةناسى لةطاةَ         

سا  ئااةوةى زووجاااث كااطزةوة ةااةضيةانيا ئامازةيااة     زةولتااةتى عومسانيياا 
ضِووةةضِووى يةموو ذؤضة " طةضِةالوشةيى" و ةاىَ ياغاايية  ةوةغاةىَ  كاة     
زةةيَةة مايةى يةضِةؾة و مةتطغى ةاؤ ياةكيَةى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى      
جاؾاى )ك يةؤى( ئةوةى ضِووى كطزةوة مةةةغت لة ياتهةكةى ةؤ ياةكاضى  

  (143)يةموو ةاضوزؤخةكة ةةضاوى خؤى ةبيهيَت.ئةوةية ضِاغةةوخؤ 

                                                           
 .343كامةضاى حمةمةز شاذى   غةضضاوةى جيَؿوو     (141)
 .128ةى جيَؿوو    زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى   غةضضاو (141)
 .111زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (143)
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ؾاايَذ عوةةيااسولت  زةيويػاات لةيااةضزوو زةولتااةتى ضووؽ و ةااةضيةانيا    
ةطةيااةنىَ ئااةو لةضِاجةضِيهةكااةى مةةةغااةى خطاجااةكاضى نييااة و تااةنيا ةااؤ     
غااةضةةخؤيى نةتةوةكااةى تيَسةكؤؾااى  لااةو ةاضيااةوة ؾاايَذ ةااة)ئاةؤث(ى   

يااظى لاةم ضِاجةضِيهاة تااىنى نيياة  ةاةلتكو       كونػولتى ةاةضيةانياى ضِاطةياناس ن  
ئامااى ئةوةية نةتةوةكةى لة ظؤضزاضى ضِظطاض ةكاث. كوضزةكاى ييض كااث  
زةغااةسضيصياى نةكطزؤتااة غااةض طونااسة نةغااةووضييةكانيـ  ضااونكة لااةو    
ماوةيااةى لةوةوةااةض ضااةنس كوضزيَااك ةااةيؤى ئااةوةى تاىنياااى كطزةااوو        

ئيهطليع ةةالياةوة طاطن  ةاوو تاةنيا     ةةدةضمانى ؾيذ كوشضاى. ةةىم ئةوةى 
ةةضشةوةنسى تايبةتى خؤى ةوو  نة  جاضاغاةهى نةتاةوةكانى شيَاط زةغاةى     
زةولتةتى عومسانى  كاتيَك ئيهطليعةكاى زةغةىتياى ططتةزةغات زةغاةى   
ياضمةتياى زضيصكطز ةؤ ئةوةى غهووضى نيَواى زةولتاةتى عومساانى و ئاةاى    

ةطةيَاات  ئااةم زيااو ئااةوزيو ةكااةى و    كااونربِ ةكطيَاات و ضِىَ لااة كوضزةكاااى 
غااهووضةكانى نيَااواى ئااةم زوو زةولتةتااة زاىااةى  ئةمااة ةااووة يؤيااة  تااا   
ضِاجةضِيهةكةى كوضز لةناو ةطيَت. ةالتويَعى ةةضيةانيا لاة تااضاى و ئةغاةةمبو َ    
لةطة َ ؾا و غولتةانسا كةوتة طفةوطؤ ةةو نياظةى تواناى ياةضزوو اليااى ةاؤ    

وضزةكااانى غااةض غااهووض يااة  ىااةى  )تؤمػااؤى(ى   ليَااسانى ةعووتهااةوة ك
ةالتيؤظى ةةضيةانيا لةتاضاى ةىَ وضاى لةويَوة لةنسةنى لةيةموو ئاةو ياةو َ و   
تةقةلاليانة ئاطازاض زةكطز  لةاليةى يةضزوو زةولتةتةكةوة ةؤ ياة  خػاةهى   

 (144)ضاالكى و ضِيَك كةوتهى ضِةمسى يةضزووالياى زةزضا. 

                                                           
 .110زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة      (144)
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ةتيةكانى خؤى ةةضيةانيا يةميؿة زةيويػات  ةةيؤى ةةضشةوةنسيية تايب
خااكى زةولتااةتى عومساانى ةةيااة  جاضضاةيى مبيَهيَةااةوة  ئامااااة زووض و    
ؾؤضِؾة ةيَطةضزةكةى ؾيَذ عوةةياسولت  مةتطغاى ئاةوةياى ياةةوو ةاةيؤى      
ؾؤضِؾااااى ؾاااايَذ عوةةيااااسولت  نةتااااةوةكانى تااااطيـ وضيااااا ةبهااااةوة و  

ةكةويَةااة مةتطغاايةوة  وة   ةةضشةوةنسيااةكانياى لااة زةولتااةتى عومسااانى 
)ئاةؤث( غةضكونػؤلتى ئةو كاتةى ئيهطلػةاى لاة تاةوضيَع لةنامةيةكياسا ةاؤ     
وةظيطى كاضوةاضى زةضةوةى ئيهطلػةاى )ئاة  ططانفيا ( زةنووغاىَ: ئاةم     
ةةضنامةيةى كوضز  زةةووة مايةى لةةةضية  تطظانى ئي حطِاتاؤضى عومساانى   

انيـ زاواى ذياةوونااةوة لااة  و ةعوانااسنى عةضةةااةكانيـ ةااؤ ئااةوةى ئااةو  
 (145)زةولتةتى عومسانى ةكةى. 

زواى ئةوةى ؾيَذ عوةةيسوى لةئةغاةةمبولتةوة طةضِاياةوة ةاؤ ةااكووضى     
كوضزغةاى  شكومةتى ئيَطاى زاواى لة ئةغةةمبو َ كطز  ؾايَذ  عوةةياسولت    
ةااةطةاوى ةهيَطيَاات ةااؤ ئيَااطاى  لااةوةزا شكومةتااةكانى ةااةضيةانيا و نةمػااا   
جؿةطةى ئةو زاخواظيةى ئيَطانياى كطز  شكومةتى توضكياياى ةةوة تاوانباض 
كطز  كاة ئاةو ياانى ؾايَذ عوةةياسوىى زاةاوو ئاةو ؾاةضِة لاة ئيَاطاى ةكاا             
شكومةتى عومسانيـ ئيَطانييةكانى ةةوة تاوانبااضزةكطز شكوماةتى ئيَاطاى    

ةةةغااساز و ضِيَطااةياى زاةااوو ةااةكوضزةكانى ئيَااطاى لااةناو وىتااى عومسانيااسا ل
  (146)موغ َ و واى تاىنى ةكةى.

                                                           
حمةمةز شةمة ةااقى  ضِاجاةضِيهى ياةمعاغاى ماةنطوضِ لةةةلتطةناماةكانى قاذاضياسا        (145)

 .2002  ضاجى يةكةم  يةوليَط  1880 -1854
 .34ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو   حمةمةز ضغو   (146)
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غااكطتيَطى  1879ئةدػااةضى ضِووغااى )ى. ز. ماالمااا(  كااة لةغااالتى     
كونػؤلتدانةى ضِووغيا لةئاةضظوضؤم زاماةظضا  زةليَات: ئاةو كاتاة شكوماةث       
نااة  يااةض نااةيةوانيوة كااؤننِؤلتى ضِاغااةةقيهةى غااةضكطزة كؤضااةضييةكانى  

 يةوانيوة ةؤ الجالتى خؤيااى ضِاةكيَؿايَت   غةضةة وىتةكةى ةكاث  ةةلتكو نةؾ

يةضةؤية ئةمة وايليَكطزوى كة ةنب ةة"ضِةطاةظيَك زشاياةتى شكوماةث ةكاةى      
(147)ئامازةؾو لةيةكةم زةضدةتى طوااوزا ةطهةجا َ زوشمو."

 

 
 3553-3551ِزاثةِزييى شَيخ عوبةيدوَلآلى ىةٍسى لة

تى مةنؿيهةكانى ئةطةض زةولتةتى عومسانى لة كؤتايى ييَهاى ةةزةغةى
كااوضز غااةضكةوتوو ةااوو  ةااةىم لااة يةولتااةكانى ةااؤ ةةغااةةوةى تااةواوى     
ئي حطِاتؤضياةث ةةناوةناسةوة ؾكػااةى ييَهاا  شكومااةث ناةيةوانى ةؤؾااايى     
زةغاةىث لةكوضزغااةاى جطِةكاتااةوة  ئااةو ةؤؾاااييةى زةغااةىث ةةنااةمانى   

غااى و مةةكاااى زضوغاات ةبااوو  جؿاايَوى و ئااالتؤظى كةوتااة ناااو شيااانى غيا
كؤمةىيااةتى  كوضزغااةاى و شكومااةتيـ ةااؤ ضاضةغااةضى ئااةم ةاضوزؤخااة   
ضِيَطاااى ييَااطف و جااةالماضى ططتةةااةض و ئااةوةى ةةجيَويػاات ظانااى  لااةم      
ةاضوزؤخااةزا كوضزغااةاى جيَويػااةى ةةضِاةةضايااةتى غااةضكطزةيةكى ليًَاااتوو   

ؾيَذ عوةةيسولت  وة  ضِاةةضيَكى زيهاى طاةوضة و كةغاايةتيةكى     (148)يةةوو.
ةةييَع لةالى غةضؤ  عةؾةةتةكانى كاوضز طاويَى لاة قػاةى زةطاةا  ةاةو       

                                                           
م. كامةضاى حمةمةز شاذى  كوضزغةاى لة يازاؾةى ضةنس طةضيسةيةكى ضوغايسا    (147)

 .237.  2009ظغةانى  9طؤلاضى ميَصوو غاىل غييةم ش
     2004ذ فط عةىل ضِةغو َ  ناغايؤناليعم و ناغايؤناليعمى كاوضزى  غاليَ انى      (148)

156. 
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يؤيااةوة كةوتااة يةكدػااةهى خيَلتااةكاى ةااؤ ةةئااةاام طةيانااسنى ئامااااة    
نيؿااة انى و غياغاايةكانى جؿاات ئةغااةووض ةةزةغااةىتى ئااايهى و ضِيَااع و   

 (149)شوضمةتى خؤى.
 موغا َ ( كااضزاضى ذيَطاطى كونػاولتى دةضةنػاا لاة      Sioufi)غايؤدى  

زةضةاضةى خؤؾةويػاةى كوضزةكااى ةاؤ ؾايَذ عوةةياسولت  زةنووغايَت: "       
ؾايَذ عوةةيااسولت  لةضااوى خااوزى خااةلتكى موغالتةوة ؾاايَديَكى جااةؤظة و    
لةوجةضِى كةمالتى ضِيَعليَططتهةوةية  ةؤ كوضزةكاى  ضةؾهة ني طة خوزاييَكة 

سةةةخؿاو.  ةؤ خؤى  ضِاغةيةكةى  كوضزةكاى جةؤظيةكى تةواو خوزايى جيَ
كاتيَك زةيبيهو ئةطةض لةزوضةوة ةىَ غةض ةةياةض ضايهيَك ةاو  ةةتالتوكاة لاة      
ئةغاااحةكانياى زازةةاااةظى و زةغااات لةغاااةض زةغااات  غاااةضةةضةوخواض    
ضااةكةكانياى زازةطااطى  زةضااهة زيااسةنى و يةكبيهااة ةااؤى زةضااةميَهةوة.  
 يةكراض لة شعووضيسا تا ظةوى خؤياى خواض زةكةنةوة ضاوةضِوانو ةؤ ئةوةى
ؾيَذ ظاض ةكاتةوة  ئةو خؤى قػاى ةكاث  ةةىم ةىَ ئةوةى ذوضئةتى ئةوة 
ةكةى تةماؾاى ةكاةى  كاةمنيو خواغات  كاةمنيو ئامااشة لةالياةى ئاةم        
جةة ضيايية مؤزيَطنة دةضمانيَكى ةاىياة ةاؤ نعيكاةكانى كاةوا زةضزةكاةوىَ      

 (150).ئامازةةو خؤياى ىةنة ناو ئاططيؿةوة ةؤ ئةوةى ئةو زلتدؤف ةيَت"
ؾااايَذ عوةةياااسولت  وةكاااو مطؤليَكاااى نيؿاااة انحةضوةض و خاااة ؤضى    
ياووىتيااانى خااؤى  ئةطةضضااى ؾؤضِؾااةكةى ئااةويـ لةغااةض ةهاغةيااةكى    
عةؾااايطى ةااووة  ضِيَكدطاويَكااى غياغااى زانةمةظضانااسةوو ةااؤ غةضجةضؾااةى  

                                                           
 .104لياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو    زكةؤض عةةسولت  عة (149)
 .44نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (151)
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كطزنى ؾؤضِؾةكة  لةضِووى غوجايى و ئاةووضييةوة وةكاو ؾؤضِؾاطيَطِةكانى   
تووؾى طةليَك يةلتةةوو  ةةىم تاضِازةيةكيـ يةولتيسا ةوو غووز  ةةض لةخؤى

لااة ةةغااةضياتةكانى جاايَـ خااؤى وةضةطااطىَ  ةااؤ ئااةو مةةةغااةة يةنااسىَ     
 يةنطاوى ططنطى ناةوو وةكو: 

جيَوةنسى كطزى ةةغةضؤ  عةؾةةث و زةغةىتساضةكانى كاوضزةوة   -1
 شمو ةبهةوة.ةؤ ئةوةى ةةييَع و تواناى يةموو الية  ضِووةةضِووى زو

يااةو َ و تةقااةالى ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااؤ جةااةو كطزنااى جيَوةنااسى و   -2
 زؤغةايةتى لةطة َ كطيػةيانةكانسا.

زيبلؤماغاايةتى ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااؤ جةيوةنااسى كااطزى ةااةوىتانى  -3
 (151)زةضةوة ةةمةةةغةى جؿةطةى و ياضمةتى زانى.

ناةخاث و ياةتا   ؾيَذ ظؤضةااف لاةوة طةيؿاةبوو ياةتا كوضزةكااى ياة        
غياغااةتيَكى زؤغااةانة ةةضامبااةض ةةكةمايةتيااة نةتةوايااةتى و ئايهيااةكاى    
ضِةضاونةكاث ناتوانىَ ةةئامااى خؤى ةطاث. ةؤية كاتيَاك جيَؿاهياضياى جاىَ    
كطز كوؾةاض لةمةغيصيةكاى ةكا  لةوةىمسا طووتى: " توضكةكاى زةيانةوىَ 

كانيـ ةطِانةوة ةؤ خؤياى ئيَ ة لة مةغيصييةكاى ةسةيو و كاتيَك مةغيصيية
 (152)ةاةسةنةوة غةض ئيَ ة."

ؾيَذ عوةةيسولت  لةةاضوزؤخى نالةةاضى وىث و جةضؤؾى ةؤ نةتةوةكاةى  
خؤى لةيةولتى ةىَ وضاى زاةوو ةؤ يةكدػاةهى كاوضز و ئاضاغاةةكطزنياى ةاؤ     

 ضِاجةضِيهيَكى غةضتاغةضى  )وةزيع ذوةيس( لةو ةاضةةةوة زةلتيَت: 
                                                           

 .226حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (151)
 .45ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (151)
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و تطؽ لة شوك طِانى ئةضمةنةكاى لةكوضزغةاى يةكيَك لاة  " وازيَةةةةضضا
ططنطنيو ئةو يؤكاضاناةةووةىَ ؾايَدى ةاؤ يةكدػاةهى كاوضزاى وضوشاناسةىَ.       
ةةةطِواى )ماكساو (يـ يؤى زاواى ؾايَذ عوةةياسولت  لةةاةضيةانيا كاوضز ةاة      

 (153)"نةتةوةيةكى ذاوزا" ةهاغايَت  ياةض ئاةم مةتطغاية ئةضمةنيياة ةاوو.       
يسولت  ئةو يةو َ و تةقةالياةى ةاؤ ليَاساى و كعكطزناى زةغاةىتى      ؾيَذ عوةة

مووضااةخؤض و زةظطاكااانى زةولتااةتى عومسااانى تااةضخاى كطزةااوو  ئااةو       
زةظطايانةى كاضوجيؿةياى ضووتانسنةوةى خةلتك ةوو. ذطةلةوةف نيااظ لاةو   
يااةو َ و تةقةاليااة ضةغااحانسنى زةغااةىتى ؾاايَديـ ةااوو لةناوضااةكانى     

هةضانى ةهةمالتة ناوزاضةكاانى كاوضز لةةهةمالتاةى ضِةواناسظ و     زةوضوةةضزا. نويَ
ةسليؼ و ةؤتااى و ةهاةماىنى تاط لاة زةغاةىث و ئي ةياظةكانيااى زضاةاوو         

 (154)ةةطةضميةوة ةةؾساضى ةعوتهةوة زش ةة عومسانيةكةياى كطز.
 

 3511يةكةمني ثَيكداٍةَلجراىى كوزد و عومساىى 
صووى ؾؤضِؾاى ؾايَذ عوةةياسولت ياى    تائيَػةا يةموو ئةوانةى لةغةض ميَا 

نووغااااايوة  يااااايض ظانياضياااااة  غاااااةةاضةث ةةغاااااةضةتاى يةكاااااةمة  
جيَكسايةلتحصانةكانى كوضز و عومسانى ةةزةغةةوةنازةى  ضِاجةضِيهيَكى ططن  
و دطاوانى وة  ئةم ضِاجةضِيهة ظانياضى ظؤض كةم زةضةاضةى كاتى غةضيةلتسانى 

اى ئاةوةى ياةمووياى ةاىَ ذيااواظى     ضِاجةضِيهةكة لةةةضزةغت زاياة  غاةضةضِ  
ةاغى لةؾكطكيَؿاى ؾايَذ عوةةياسولت  زةكاةى ةاؤ غاةض زةولتاةتى دااضؽ          

                                                           
 .163ذةعفةض عةىل   غةضضاوةى جيَؿوو.    (153)
 .81جيَؿوو     زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى (154)
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كةضى ييض ظانياضيةكى وضز و ةاوةضِجيَكطاو لاةةاضةى غاةضةتاكانى ؾؤضِؾاى    
( ةةزةغااةةوة نااازةى ةةتايبااةتى غااةضةتاكانى   1879نيااوةى زووةمااى ) 

ى  ضاؤى غاةضةتا ؾؤضِؾاةكة    ؾؤضِف و جيَكسايةلتحصانةكانى كوضز و عومسان
زش ةةةاةى عاىل ةةضجا ةوو  ضؤنيـ زواتط ضِةوتى ضِووزاوةكاى وةضغوضِايةوة 

نااكطىَ كؤماةلتيَك يؤكااضى     (155)ةؤ لةؾكطكيَؿى ةؤ غةض ئي حطِاتؤضى داضؽ.
ذيؤجؤلؤتيكى و نيَوزةولتةتى و يةضيَ ى ضِؤلتياى لةتةقيهاةوةى ؾؤضِؾاةكة و   

اتااؤضى داااضؽ نااةةووةىَ. ةةزاخااةوة تائيَػااةا  ئاضاغااةةكطزنى ضِووة و ئي حطِ
ضِووى نيية زاخؤ ضؤى ضِةوتى ضِووزاوةكااى لةطةضماةى ؾاؤضِف و ضِاجاةضِيهى     
زشةة ةاةى عاىل كؤننِؤ َ كطاى  ضاؤى ؾايَذ كؤتاايى ةةؾاؤضِف ييَهاا زش ةاة       

( و زواتط مةةةغت ضاى ةاوو ئاوةياا    1879ةاةى عاىل  لة نيوةى زووةمى )
غاوجاكةى ةاؤ غاةض ئي حطِاتاؤضى داضغال طاؤضِى. تاؤ        ضِووى لةؾكطكيَؿى و 

ةلتيَى ؾيَذ ييَهسة كوضث ةة ةووةىَ و لةوة ةىَ ئاطااةووةىَ ضووغياى"ؾايَط"   
زةولتااةتى داااضؽ ةةنيَطااةى شااة  و شااةىلتعازةى خااؤى زةظانااىَ و ئامااازة 
نةةوو ِضيَطا ةساث ةةكةغيَكى وةكاو ؾايَذ زةغات ةاؤ ئاةم نيَطاةةى زضيَاص        

ى ضِووؽ )ئيظااااى ئةلكػااايوليض ظيهؤديااا ( )وةظياااطى  ةكااااثي زيحلؤماااات
موخةاااضى ضووؽ لااة زةضةاااضى داااضؽ( لةيازاؾااةةكانى خؤيااسا نووغاايوية: 

( كاتيَك كوضزةكانى عومسانى لاةناكاو ييَطؾاياى ييَهايةغاةض    1880غالتى )
ئاظةضةا اااى و ضااةنس ناوضااةيةكياى زاطةكااطز. )ئةليكػااانسةضى زووةم(   

شماضةية  لةؾكطى نيعامى لةغةض غهووضى  لةغةضخواغةى )ناغطةزيو ؾا(
ئاظةضةا اااى كؤكطزةااؤوة تااا كااوضزة ييَطؾاابةضةكانى عومسااانى تيَبطااةى   
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ضِووغيا نااتوانىَ لةةةضامباةض زاطةكطزناى دااضؽ زةغةةوغاةاى زاةهيؿاىَ.        
ئااةى تااؤ ةلتيَااى ؾاايَذ لااةضِؤلتى ئيهطليااع ةيَةاطاااةووةىَ لةناوضااةكة ةااةييض      

ةتيَكى كاوضزى لةةةضشةوةنسيياةكانى ئاةوزا    ؾيَوةية  زضوغت ةوونى زةولتا 
نااةةوو. ياوغااةنطى ناوضااةكةى تيَكااسةزا. )كاليةااؤى( ضِووةااةضِوو ةااةزوو      
زانيؿنت لةطة َ خوزى ؾيَذ زانيؿاةبوو ئاةوةى ةاؤ خاوزى ؾايَذ زووجااث       
كطزةؤوة  ةةضيةانيا ئامازة ةوو ضِووةةضِووى يةموو ذؤضة "طةضِةالوشةيى" و 

ةة مايةى يةضِةؾة و مةتطغاى ةاؤ غاةض ياةكيَةى     ةىَ ياغايية  ةوةغةىَ ةبيَ
ئي حطِاتؤضيةتى عومسانى  زاخاؤ ؾايَذ   شػااةيَكى غياغايانةى ةاؤ ئاةم       
"ضِيَوى"ية كطزةىَي ضِةنطة طوماى لةوةزاناةةىَ ؾايَذ عوةةياسولت  ويػاةوية     
زةولتةتيَكى نةتةوةيى ةؤ كوضز زاةهىَ  نامةكانى ؾيَذ ةاؤ )زكةاؤض كؤضاطاى    

Dr.J.P.Cochran ) و وتااااضى كطزناااةوةى كاااؤنططةى خيَلتاااةكوضزةكاى
 (156)( ضِةنطة ييض طومانيَك لةم ةاغة نةييَلتيَةةوة. 1880لةنةيطى )

ئةوةى لةةةضزةغة انة ضاةنس ظانياضياةكى كاةمو زةضةااضةى غاةضةتاى      
غااااةضيةلتسانى ضِاجةضِيهةكااااة و جيَكسايةلتحصانااااةكانى ضِاجااااةضِيواى لااااةشيَط     

( زةغاةى  1879ى نةيطى  يةض لةةاةياضى ) غةضكطزايةتى ؾيَذ عوةةيسولت 
كطز ةةئامازةكاضى ةؤ ةةضجاكطزنى ةعوتهةوةياةكى كاوضزى لاةناو زةولتاةتى     
عومسانيسا  يةضوةيا كاضى زةكطز ةؤ ضِاكيَؿانى ئةو غةضكطزة و ؾايَدانةى  
خاوةنى ظؤضتطيو زةغةىتو. لةغةض يةضزوو الى غهووضى نيَاواى توضكياا و   

(157)ئيَطاى ةؤ غةضةاظطةكةى.
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زؤخااى قااوضؽ و نايااةمواض كوضزةكااانى يانااسةزا جؿااةطةى يااةو َ و     
تةقةلالكاةى ؾايَذ عوةةياسولت  ةكااةى  وة  )كاليةاؤى( ضِووناى زةكاتااةوة       
غةيطة ئةوةى ضووى زةزا غةضةاظة عومسانيةكاى شاةظياى ناةزةكطز ؾاةضِ    
لةطة َ ييَعةكانى ؾيَذ ةكةى. ئةمةف لةةةضئاةوةةوو لاةناو موغالت انةكانسا    
ؾيَذ ناو و جايةيةكى طةوضة و ةةضظى يةةوو يةميؿاة وة  جةيَكاى جاةؤظ    

 (158)غةيط زةكطا.
توضكااسا ؾاايَذ  –(ى نيَااواى ضِووؽ 1878 -1877لااةماوةى ذااةنطى ) 

عوةةيسولت  طةليَك كةضةغةةى ذةنطى  ديؿة   و ضةكى ماضتيهى وةضاه   
اةكيَؿاىَ و  كةوث  ئةمة ضِيَطاى جيَسا كوضزةكانى غةض غهووض ةؤ الى خاؤى ضِ 

ةاؤ غاةض ييَعةكاانى زةولتاةتى      (159)زةغت ةكاث ةةجةالماض و ييَطف ةاطزى. 
 عومسانى ةةمةةةغةى ةةزةغت ييَهانى شوك ى نةتةوةيى غةضةةخؤ.

كاجيةانى غةضكطزايةتى طؿةى لاة ةالتويَعخاناةى دةضِةنػاا لاة      (160)ظؤضيَع
ةى ( زةلتيَاات: يةكااةمة نيؿااانةى ئاؾااو   1879(ى تؿااطيهى يةكااةم ) 12)

كوضزةكااى زةطةِضيَةاةوة ةاؤ نعيكاةى ةااةض لاة جيَاهز ماان   ؾؤضِؾاةكة لااة         
ختووةى يةضزوو وياليةتى زياضى كطاوى واى و موغ َ زةغةى جيَكطز و ياةض  

( كااضزاضى  Sioufiلةيةكةم ضِؤشةكانى مانطى شوظةيطانةوة ةةضِيَع )غيؤدى 
ةعالاة  ذيَططى كونػولتى دةضةنػا لة موغا َ  قاامكى ةاؤ زةغاةحيَكى ئاةم      

                                                           
 .90زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (158)
 .94نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (159)
(161) ZOREZ   ى 12كاجيةانى غةضكطزايةتى طؿةى ئةتاؾةى غةضةاظى  لة تيَطاجياا

لة ةالتويَعخانةى دةضةنػاا لةالياةى ةااةى عالياةوة ةةؾاى ئةتاؾاةى        1879ئؤكةؤةةضى 
 لةؾيكطزنةوةى ؾؤضِؾى كوضزغةاى زا كةةؤ وةظيطى ناضزةوة 146غةضةاظى شماضة 
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لااةناو يؤظةكااانى نيَااواى زةضةةنااسى ظاةااى طااةوضة  لةضِؤشيااةىتى ضااياى      
(Dschoudid      َ و ناو قةظاى ئاميَاسى و ئااكطىَ غاةض ةةويالياةتى موغا )

يةلتربِى  لةو كاتاةوة ؾاؤضِف ةةضدطاوانياةكى ظؤضةوة خاواضووى ضِؤشياةىث      
 (161)ةةئاضاغةةى ضِوانسظ و تا كةضكوكى ططتبؤوة.

ى غااحةامبةض لةموغاالتةوة طةيؿااةووة  شماااضةى    8لااة زوا يةوالتهامااة 
( ضااااةكساض 15000ئةنسامااااةكانى غااااوجاكةى ؾاااايَذ عوةةيااااسولت  ةااااة )   

لةطة َ زةغت جىَ كطزنى ضِاجةضِيهةكة ئةدػاةض طاةليَكى    (162)زةخةملتيَهسضىَ.
 (163)ظؤض كة ةةضِةطةظ كوضزى يةىتووى و زاويانةتة جا َ ؾؤضِؾطيَطِةكانةوة.

( و )ويهؿػةةض Martiniنيو ضةكةكانى )ماضتيهى كوضزةكاى ةة ضاك
Wincheste   ضاااةكساضةووى ةاااةظؤضى لاااةماوةى ذاااةنطى ضووغاااى )– 

( زاةةؾكطاةووى. لةغاةضيَكى تاطةوة كوضزةكااى    1878-1877توضكيةوة )
لةغااؤنطةى خااة ؤضى غااةضؤكةكةيانةوة تااةواو جااطِ ئاظوقااةى و زواذاااض    

ت ةةكؤماة َ لةطاة َ كوضزةكااى    واجيَسةضىَ نةغةووضييةكانيـ ةطِياضياى زاةيَ
  (164)ةؤ جطغى ياوةةف ضِةوتاض ةكةى.

( 1879(ى غايحةامبةضى ) 18ةالتويَعخانةى دةضِةنػا لة ئةغةةمبو َ لة )
زةضةاضةى ضِاجةضِيهى ؾيَذ عوةةيسولت  ؾيكطزنةوةيةكى ةؤ وةظيطى ذاةنطى  
وىتةكةى ناضزووة تيايسا يااتووة: وةظياطى ةاةضيَع زةظاناى ةعوتهةوةياةكى      

                                                           
 .42نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (161)
 .52نةذاتى عةةسولت   يةماى غةضضاوة     (161)
 .66نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (163)
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ياة لاة   ضةكساضى كة ييَؿةا ئاماانز و نياظةكاةى ةااف ناةظانطاوة  ةاةم زواي     
كوضزغةاى لةضواضطؤؾةى نيَواى زياضةةكط  ةايةظيسو موغالتةوة ةاةضجاةووة.   
وة  زةلتاايَو غااةضؤكيَكى طااةوضةى كااوضز كااة ؾاايَذ عوةةيااسولت ى ناااوة      
ييَهسيَكى زيكة جيَى زةليَو )ةيسولت  ةي ( غةضةةخؤييةكى ني طة تةواوةتى 

ةتى ئةم ةعوتهةوة لةةةضامبةض ةاةى عاليةوة وةضططتووة. لةوانةية غةضكطزاي
ذياخواظيةى ةةزةغةةوةططتبىَ. ئةم ةعوتهةوةية ضةكساضية كاضزانةوةيةكى 
ظؤض ظيهسوى الى ئةغةانبؤلتةوة زضوغت كطزووة  ياةض زةموزةغات موؾاة    

( شةنااةضالتى Dari Choura –)غااامح جاؾااا( غااةضؤكى )زاضالؿااوضى    
غايانياى  غةضةاظى )ضةذةب جاؾا( و شماضةية  ئةدػةضى ةاى  كاة زوو ياا   

لة كامحى غولتةانةوة ياتبووى ةؤ ؾةضِ لةطة َ كطزناى. يةضضاةنسة يةناسيَك    
لةةطوغكةنامةكاى لةاليةى خوزى غةضؤكى ؾؤضِؾطيَطِةكانةوة نيَطزضاةاووى   
يةولتسةزةى ةةية  و ناياة  لاة ططنطاى ِضووزاوةكاة كاةم ةكةناةوة  ةاةىم        

ياةض تاةنيا ةةوةناسة     غةضلةؾكط ةطِياضى زاوة ظؤض ؾيَلطةانة مامةلتة ةكاث 
زةغااااةبةضزاض نااااةةىَ كااااة نياااااظ ةااااىَ ضااااةنس ةااااةتاليؤنيَكى غااااوجايى  
لةئةغةةمبولتةوة  تيحيَكى ظضيَحؤؾى لةؾاكطى ضاواضةم ةاةضةو زياضةاةكط و     
ماضزيو ةةضِىَ ةكاث. ةةىم ةةناضاضى لةم كاتانةزا ةةؾيَوةيةكى كااتى ئاةم   

وونى ظؤضى يااةضيَ ى ضِةضااوكطزنة واظ ىلَ زيَهااىَ ةااةيؤى ئةغااةةمى ةااةتا َ ةاا 
 5( يةظاض غاةضةاظى ليَياة  )  12( يةظاض تا )10غوضيا كةيةض ئي طِؤ ييَعيَكى )

ةةتاليؤى )لةطة َ زووةم تيحاى ظضيَحاؤف    20 1غطية   15غطيةى تؤجًاويَص  
كةيةميؿااة لااة كااؤظاى ذاايطةى ( ئااةوة لااة كاتيَكسايااة ةطِياااضزضاوة  لااةم    

جا ةهيَطزضيَهاةوة و داةضمانياى ةاؤ    يةضيَ ةوة ةةؾيَكى ةةتاليؤناةكانى ئاةوضو  
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( ةاةتاليؤنى ييَاعة   16زةضضووة تا ةةضةو غالؤنيك ةةضِيَبكةوى  ةؤ ئةوةى )
يةزةطاااةكانى غاااوضيا غاااةض ةاااة لةؾاااكطى مةغااايَسؤنيا و تؤغااافاىل ياااو   

 (165)ةةضِيَبكةوى."
( لااة ةالتويَعخانااةى دةضةنػااا   1879(ى تؿااطيهى يةكااةم ) 12ظؤضيَااع )

ةؾيكطزنةوةى ؾؤضِؾاى كوضزغاةاى ةاؤ وةظياطى     ( ل146لةضِاجؤضتى شماضة )
ناااضزووة زةلتيَاات: ئااةوةى ئااةوة ئيػااحاث زةكاااث ئةوةيااة ئااةم غااةضؤكة   

( الياااةنطةةوة زةغاااةى جيَكاااطزوو و لاااةمانطى  800ياااا  700ةاااةجؤليَكى )
( كااةؽ  لااةو ضِؤشةوة ييَعةكااانى ضِؤش  5000تااةمووظةوة شماضةياااى ةووةااة ) 

ة ؾايَذ عوةةياسولت  يايض ؾاةيَكى     ةةضِؤش ظياز زةكاةى. لةالياةكى زيكةؾاةو   
دةضامؤف نةكطزووة  لةوةتاى ةطِياضى زاوة غةضكطزايةتى ئةم ةعوتهةوةياة  
ةططيَةةزةغت ةهطيهةكةى واجيَسةضىَ خاؤكطزى )عفاوى( ةيَات  ةاؤ ئاةوةى      
يااةموو ططنطيااةكى جيَبااساث  كااة ةؿااىَ ةيداتااة ةهسةغااةى خؤيااةوة  ؾاايَذ 

ةى ئاااةم ضاااة  يةلتططتهاااةى لةةةضامباااةض ياونيؿاااة انيةكانى ةةضجطغاااياضيَ
خػةةغاااةض ؾاااانى خاااؤى و ةةئاؾاااكطا ضِايطةياناااس جالتاااةوانى كاااوضزة       
ضةوغاوةكانة  ةةةانطةواظ كطزنى كوضزةكاى ةاؤ خؤططزكطزناةوة لاةزةوضى    
ئةو ضةنسيو نامة و ةانطةواظى زؤغةانةى ةؤ يةموو يؤظ و ةةطةكاى ناضز تا 

ةى  تاةواوى ناوضاةى   ةانطًيَؿةياى ىلَ ةكاث ةاؤ ئاةوةى جيَوةناسى جيَوةةكا    
ةاؾووض و ِضؤشياةىث ضِاغاةةوخؤ لاةشَيط زةغاةىتى ئاةو زاةاووى  يةكاةمة        
ناوضااة ةااووى وةىمااى ئااةم زةغاات لااة جؿااةسانةياى زايااةوةو يااةمووياى    
ةةتةواوى ضِاةووى  يةقى ئةوةماى يةية واةةةكةيهةوة كوضزةكاانى ةااكووض   
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موغاالتةوة ةااةجة ذوىنةوةكااة زةضااو  ضااونكة لااة كؤتااايى تااةمووظ لة      
نووغاايويانة شماضةيااةكى ظؤض جيَوةنااسيياى جيَااوةكطزووة و ةااىَ وةغااةاى     

  (166)زةطةنة ئاميَسى و قةظاية ياوغيَكانى.
يةكةم كطزةى ؾؤضِؾةكة لةيةموو اليةكةوة لةيةض كويَياة  يةغاةياى    

ةكطزايااة ةاىزةغاانت كاااضزاضة توضكااةكانياى ضِاوزةنااا  وة  ئااةوةى زةلتاايَو  
و ضِةوانااسظ ضِوويانااسا  زةةااىَ ئااةوة ظيازةكااةيو ؾاايَذ       لةةااةضواضى شووضو 

عوةةيااسولت  دااةضمانى زاوة مالتياااث ةااةناوى خؤيااةوة وةضةطااةىَ  ئيَػااةا     
زةغةى كطزووة ةةكؤكطزنةوةى ةاذى مةضِانة لةم زوو يةضيَ ةزا. زواذاض وا 

ى ةاؤ  -ظيَبااض -زةضزةكةوىَ ؾيَذ عوةةيسولت  ئاغا  ةةطى كوضزى ظيَطزاض  ياا 
ؤى ضِاكيَؿاةىَ و زةمطؤى وا لةموغ َ ةاوة  طواية ؾيَذ ئةمةى زوايى الى خ

يانساوة ةؤ ئةوةى ةةييَطؾيَكى لة ناكاو ؾويَهى ضكؤلةى ناوةنسى ةاةييَعى  
(167)ئاميَسى ةططىَ  زةيةويَت ةيكاث ةة ةاضةطاى شكومةتةكةى.

 

ؾيَذ عوةةيسولت  نامةى ةؤ يةموو غةضؤكة كوضزةكاى نووغاى و ضِازةى  
جاااةكاضى و زؤخاااى قاااوضؽ و تاااالتى نةتةوةكاااةى ضووى زةكاااطزةوة و خطا

زةيطااووث عومسااانى و ئيَااطاى مااادى ئااةوةياى نييااة غااةضكطزايةتى كااوضز  
ةكةى  لةطة َ نامةكانسا كةغاى ظياطة  و قػاةظانى زةنااضزة الى غاةضؤكة      
كوضزةكاى تااكو كاضيطاةضى لةغاةضياى ياةةيَت. و ةاةالى ةعوتهةوةكاةى زا       

لةيةموو ئةم ذاضِنامةزا ؾيَذ عوةةياسولت  ضِايسةطةياةنىَ    (168)ضِاياى كيَؿيَت.

                                                           
 .47نةذاتى عةةسولت   يةماى غةضضاوة     (166)
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ةطِياضيساوة زةغات ةكااث ةةخاةةاتيَكى تاغاةض زش ةةتوضكاةكاى و يةميؿاة       
ئةوة ظيَسة زةكاث كوضزةكاى ةىَ تاقةث ةووى لةزانى ةااس و  ضةوغاانةوة    
زاواى خاوةنساضيَةيةكى ياوضةؾاهى ئاةوةى ئةمطِؤكاة ةولتطاضةكااى يةياناة      

ث  ةةجيَؿكةوتهى ضِووزاوةكانةوة  ؾايَذ ضِايسةطةياةنىَ غاةضكطزايةتى    زةكا
ئااةم زةولتةتااة نويَيااة واةةغااةةية زةططيَةااة ئةغااةؤى خااؤى كااة غاااىنة      
غااةضانةيةكى غااازة ةةزةغااةىتى غااولتةاى ةااساث  ةةجيَطااةوانةوة ؾاايَذ     
لةةةضامبةض ضِةعيةتةكانى زوا ضِؤشى جةناى زةزاث مالتيااتى قوضغاى ئيَػاةا    

 (169)ةكاتةوة.كةم 
يةض يةكةم يةوالتى ئاةم ئاشاواناة طةيؿاةة موغا َ  واىل موغا َ )داةيعى       
جاؾا( ةةتالتوكة ؾاضى ذيًَيَؿت تاةطيَةة كةضكو  نوخةاةخالتى ياةضة نعياك    
لة ؾويَهى نؿيهطةى ئاغايى ؾايَذ عوةةياسولت وة. واىل ويػاةى ضِاغاةةوخؤ     

ضِيَطاا    ضِةدةاض لةطة َ ؾيَذ ةكاث  ئةطةض غةضيـ نةكةوث لةييَهانةوة غاةض 
ئةوا يةوَ  ةساث ةاةوازة و جيالناى ئاغاايى شماضةياةكى يةضضاى ظؤضتاط لاة        
ئةنسامة غةضةكييةكانى لةمةغةلةكة زاةربِىَ. واجيَسةضىَ يايض ؾاةيَكى وضز   
لااةةاضةى يةكااةمة طفةوطؤيةكانااةوة لةةةضزةغاات نااةةىَ  كةنعيكااةى يااة  

م ئاةوةى  ى تاةمووظ  ةاةى  15ى شوظةيطاناةوة تاا   15مانطى خاياناسووة لاة   
ئاؾكطاية ئةوةية ئاةم طفةوطؤياناة يايض ئاةااميَكى ضِةظامةنسكاضاناةياى ىلَ      
ؾة نةةووة  ضونكة يةض لةيةكةم ضِؤشةكانى مانطى تةموظةوة داةضماى ةاؤ   

( غااةضةاظ 450غااةضكطزايةتى غااةضةاظى موغاا َ ياااث تااا ةةيااة  ةااةتاليؤى )
نى ضِاجاةضِيوةكاى  زاةةف زةةو ةؤ غةض غىَ ضِةتلتى طةضِؤ   ةةضةو يةضيَ ةكا
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ةةضِىَ ةكةوى. ضةنس ضِؤشيَك زواتط ئةدػةضى طؿةى شةنةضِالتى لياوا  ئةزياةم   
جاؾا ةؤ ضِايى كطزنى دةضمانيَكى نويَى شكومةث زةةوو خاؤى غةضجةضؾاةى   

 160(ى تةمووظ لةطاة َ زوو لةؾاكطى جياازة )   13ئؤجةضاغيؤنةكاى ةكاث  )
يًَيَؿاات  تااا خااؤى غااةضةاظ( و يااة  ةةؾااى تؤجدانااةى ضاايايى موغاالتى ذ 

ةطةيةنيَةة ئاميَسى جيَسةضوو يةضِةؾاةى جاةالماضزانى ةةغاةضةوة ةووةيَات.     
كاتىَ ئةزيةم جاؾا طةيؿةة ئاميَسى لةتطغهاكى ضِةوؾةكة طةيؿت  ضونكة 
ةةتالتوكة لةطة َ ذاضِى يةلتطةضِانةوةى ةةطيَكى زيكةى ططيه   عةىل ئاغااى  

ى ظيااتط زةكااث  موغةةغاةضِيفى    غةضؤ  يؤظى نيَطلاى )نيَطوة( زاواى ييَع
موغ َ ماوةيةكى كةم زووز َ ةوو ةةم زاواية ئاضخةياى ةىَ  جاؾااى ةةجةلاة   

ى ئاغػةؤؽ لةطة َ طةيؿةهى يةوالتيَكى ناخؤف ضِةتلتيَكاى  4ةطِياضيسا ضِؤشى 
ةطوكى ئةزيةم جاؾاا لةطاةَ  ظياانى ضا  غاةضةاظ تيَكؿاكيَهطاوى. يةلتباةث        

لةؾاكطى   3ماةظى ناةةوو  ضاونكة نةزةؾايا     لةؾكطة نيَطزضاوةكاة ئاوةياا   
جيازة ىطيَهةكاض  موغ َ ناوةنسى ئيساضةى ةاضةطاكاةى ياةضيَ  ةةنعيكاةيى    

لةؾاااكطى غاااواضة و غاااطيةيةكى ةطاااوكى غاااواضةزا   3لاااةشيَط ضااااوزيَطى 
 (170)ماةؤوة.

( لااة ةالويَعخانااةى دةضةنػاااوة  1879(ى تؿااطيهى يةكااةم ) 12ظؤضيَااع)
كطزنةوةى ؾؤضِؾى كوضزغاةانسا ةاؤ وةظياطى    ( لةؾي146لةضِاجؤضتى شماضة )

ناضزووة زةلتيَت: يةلتبةتة يةوالتاةكاى ياةض ضِؤش نيطاةضانن زةةاوو  ياةض ظوو      
ظاني اى ؾيَذ عوةةيسولت  جيَؿن ياضيكااضى شماضةياةكى ظؤض غاةضؤ  ياؤظة     
كوضزةكانى ةؤ خؤى وةةو زةغت خػةبوو  زةغةى كطزةوو ةةزؤظيهاةوةى  
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ظؤض لاةناو مةغايصية نةغاةووضييةكانسا كاة لةغاةض      شماضةى ئةنسام طةليَكى 
غهووض نيؿةةذىَ ةووى  كةواتة كطزةكة وةضضةضخانيَكى ييَهاسة تطغاهاكى   
ةةخؤوة ططتبوو يةولتسانةكانى شاك ى طؿةى و )ئةزيةم جاؾا( ةؤ زضوغات  
كطزنى ضةنس تيحيَكى غةضةاظى لة نااو كوضزةكاناسا ةةغاةضكةوتهى ئاغاايى     

اتة )دةيعى جاؾا( ةةتةواوى لةةةضامبةض ؾؤضؾةكة خؤياى نةطةيؿنت. ئةو ك
كة تا زةياث طةوضةتط زةةوو زةغةةوغةاى ةوو  جيَيوا ةوو زةةىَ جيَوةنسى 
ةااة ةاااةى عاليااةوة ةكاااث  ئاماااشة ةااؤ تطغااهاكى ضِةوؾااةكة زاوا ةكاااث       

(171)زةغةبةذىَ ييَعى جؿةطةى جىَ ةطاث.
 

ؾكى غولتةانسا زضوغت جيَؿن طومت ئةم يةوالتة نيطةضانيةكى دطةى لةكؤ
كطز  ظؤض ةةجةلة ئةو يةنطاوانةى جيَؿن ةؤ ضِووةةضِووةووناةوةى ضِةوؾاةكة   
يةلتطةاةووى و جيازة نةكطاةووى لةنويَوة ةؤ ضِووةةضِووةووناةوةى ضِةوؾاةكة   
يااةلتطةاى. غااةضةتا دااةضماى ةااؤ واىل ةةغااسا زةضضااوو ةااةخؤى و ليوايااةكى 

ى ةاة موغالتةوة ةكااث. لةياةماى كااث      طةضِؤكى ضواض ةةتاليؤنيةوة جيَوةنس
غطيةيةكى غواضة لةئؤضزووى موغا َ و ياة  ةاةتاليؤنى جياازة لاة ذعياطة       
ةةضِيَكطاى ةؤ جيَوةنسى كطزى ةةئةزيةم جاؾاا لاة ئاميَاسى. زواذااض موؾاة      
غااامح جاؾااا كؤناااة غااةضكطزةى غااوجاى ئاااةضظضِؤم وةكااو كؤميػااايَطى      

نى جيَسضا زةغت ةةذىَ ياوضِىَ ئي حطِاتؤضى لة كوضزغةاى زياضى كطا و دةضما
لةطة َ شةنةضِالتى تياخ ضِةذاةب جاؾاا و كؤماةكيَكى ظؤض لةالياةى ئاؤضزووى       
غولتةانةوة ةةضِىَ ةكةوىَ. ةىَ طوماى ةةم ظووانة لةطاة َ طةيؿاةهى ةطوغاكة    

 Grandضِاغةةوخؤيةكاى لةاليةى ؾيَذ عوةةيسولت وة ةؤ غاةضؤ  وةظياط )  
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vizirاىل طؤضِانكاضياة  ةةغاةض يةلتويَػاةى زايااث.     ( ضِةوانة كطاوى  ةاةى ع
ةىَ طوماى ؾيَذ عوةةيسولت  شةظزةكاث خةةاتةكةى زواىااث كاةوا يةغات    
زةكاث ييَؿةا خؤى ةؤ ئامازة نةكطزووة  يا زةيةوىَ ةةاليةنى كةماةوة تاا   
وةضظى غةضما و غؤلتة زاياتو زواى ىاث  ةةتةواو لة قاظااى جطغاى ئاةو   

بةض ةاةى عاىل نااضِةظايى زش ةاةو جاطِؤشة ذياواظوواظياناة     زاية. ؾيَذ لةةةضام
زةضةطِى زضاونةتة جالتيةوة  شكومةث ضِايطةيانس ؾاازمانة ةاةوةى غةضضايذ    
ضووة و ةةجةلاة ئاةو زةمطؤياة ة وةاؤوةى نكاولتى ليَكاطز و ئاةو ياةنطاوة         
غةضةاظيانةى جيَؿن يةلتطةاةووى يةلتوةؾايَهطانةوة. ئاةم وةي اناة ييَهاسة     

زيَصة ناكيَؿو و لةطة َ طةيؿةهى يةوالتةكاى ضِؤش ةةضِؤش لةاليةى ئةزياةم   ظؤض
جاؾاى شةنةضِالتى ليواوة زةطةى نيطةضانن زةةووى. ئةم ئةدػةضة شةنةضِالتة 

(ى ئوث ئاميَسى ةةذيًَيَؿت تا خؤى ةطةيةنيَةة قةظاى ةةضواضى ةاى  25لة )
يةى غوجايةكى ؾؤضِؾطيَطِةكانةوة ةيهى ضِيَطاكة ةةضلة ضِيَطاى )يا ضِيَعاى( لةال

لةاليااةى كوضِةكااةى ؾاايَذ عوةةيااسولت  و ةااةطى نيَطوةييااةكاى عااةىل ئاغاااوة 
طاااةاوة  ذاااةنطيَك ةاااةضجاةوو توضكاااةكاى تيَياااسا غاااةضكةوتوو ناااةةووى    

( كااوشضاو و ةطيهااساضياى زاوة  غااطيةية  ةااة يااةموو 50يااا  45ذطةلااةوةى )
ئامااشة ةةذاةنطى    Souifiيؤدى ئةدػةضةكانيةوة ةةزي  طةاى. ةاةضِيَع غا  

غاةضنةكةوتووى ِضيَاعاى زةكااث  كاة ؾكػاةى غاوجاى عومساانى لةاليااةى        
لةغةضيَكى زيكاةوة ييَهاسة ناةااث      (172)خةلتكى موغلتةوة جيَؿواظى ىلَ كطا.

ؾيَذ زةمامك لةغةض خؤى الزةةاث ةةوةى ةؤ شاك ى طؿةى زةنووغىَ تاا  
 يةكةى زةوةغةيَهىَ:جيَؿهياظى ةؤ ةكاث ةةم خاىنة زوشمهايةت
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 غةضةةخؤيى كوضزغةاى لةاليةى ةاةى عاليةوة ةهاغطىَ. -1
خؤى وةكو غةضؤكى جؿةاوجؿةى يةضيَ اة ئؤتؤنؤمييةكاة    -خوزى -2

 زةغت نيؿاى ةكطيَت.
ئااةوة ةيَاات غااةضانةى  vassaliteتاكااة جيَوةنااسى جاؾااكؤيةتى   -3

 غاىنة ةساث. 
يَحةامبةضةوة لةاليااةى ئااةم يةواىنااة لةيةكااةمة ضِؤشةكااانى مااانطى غاا  

 دةيعى جاؾاوة ةة ئةغةانبؤ  ضِاطةيةنطاى.
غامح جاؾا ةيَرطةلاة ةةضجطغاياضيةكانى زيكاةى ئاةضكى غاةضكطزايةتى      
ضواضةمى غوجاؾياى جيَبةخؿى  زةموزةغت ةةضِيَكةوث  يةضضى ضِةذاةب  
جاؾا ةاوو زةةواياة يااوةلتى غاامح جاؾاا ةكااث  غاةضةتا لاة ئةغاةةمبوَ           

ئةوةى ةةؾساضى لة ئةاومةنى غةضكطزايةتى ذاةن  ةكااث     ييَلتطايةوة ةؤ
ةاااؤ ئاااةوةى ةاااعانو ضاااؤى ئؤجةضاغااايؤنةكاى ةةضِيَوةةباااةى. زةغاااةبةذىَ 
ئاضِاغةةيةكى نويَى ةؤ زياضى كطاو ضِاغحيَطزضا  وة  غةضؤكى غاةضكطزايةتى  

(ى 11طؿااةى غااوجاى ؾةؾااةم ةطاايَةة ةةغااسا. ئةطااةض غااامح جاؾااا لااة )    
ياااى  21نبؤلتةوة زةضضااووةىَ و نااةتوانىَ جاايَـ )غاايَحةامبةضةوة لااة ئةغااةا

( 12تاا   10(ى غيَحةامبةض ةطاتة ئاةضظضِؤم  لةويَؿاةوة زةةاىَ ييَؿاةاكة )    22
ضِؤشى زيكة ةةضِيَوةةيَت تا ةطاتة واى يا ةسليؼ  لةاليةكى زيكاةوة ضِةذاةب   
جاؾا نيَطزضاوة ةؤ موغ َ تا ضِةتلتيَك جيَكةوة ةهىَ و ةةضةو ةاؾووض ئاضِاغةةى 
ةكاااث  يااةضوةيا ئااةو غااوجايةى لااة غااووضيا زةغااةى جيَكااطزوة ةااةضةو     
ئةكػةنسةضية و شةلةب ةطِواث زوايو ذاض لةغاةضووى ةاانى ئاغاياى ةطاو      

ةاةدط زةغات    تؿاطيهى يةكاةم  ( ضِؤشةى ماانطى  15يةض لةطاة َ غاةضةتاى )  
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ةةةاضيو زةكاث و لةوكاتةوة ةةنعيكاةى ياةموو ئؤجةضاغايؤنيَكى غاةضةاظى     
 (173)ت. ئةغةةم زةةيَ

(ى 6غيؤدى ذيَططى كونػولتى دةضةنػا لة موغا َ لةةطوغاكةى ضِؤشى )  
( زةلتيَاات: ؾؤضِؾااى ضااةكساضى كااوضز ضااؤتة ناااو   1879تؿااطيهى يةكااةم )

قاوغيَكى ناغك و ططيهطيةكى ظؤضى ةةخؤياةوة ططتاووة  لاة شماضةياة  لاة      
وى معطةوتةكانسا ناوى ؾيَذ عوةةيسولت   غةضؤكى ضِاجةضِيهةكاة لاةذياتى ناا   

غولتةاى لةخوتبة ياا لةنويَاصى يةيهياسا خويَهسضاوةتاةوة. لةوةؾاياى زلتهياا       
كطزمااةوة ئااةم ؾاايَدة ناظناااوى جاؾاااى ةةشماضةيااة  لااة نعيكااةكانى خااؤى 
ةةخؿااايووة  ضِقاااى ظؤضى ؾااايَذ ةةتوضكاااةكاى واى لاااة ؾااايَذ كاااطزووة    
ظيهسانييةكاى مطاظنامةى ئايهياى جاىَ ةكااث  كاة خاؤى زايطِؾاةووة  جايَـ       

ئاظازياى ةكاث  ئةوةؾى ضِاطةيانسووة توضكاةكاى ةاةييض ؾايَوةية      ئةوةى
موغلت انى تةواو نة. ةؤؾياى نووغيوم دةيعى جاؾا زوو كةغايةتى كوضز  
يااةكيَكياى لااة كااةضكو  و ئااةوى زيكةؾااياى لااة غااليَ انيةوة وةكااو وةدااس  
ناضزؤتة الى ؾيَذ تا ئاطازاضى ةكةنةوة و ياةو َ ةاسةى ةاؤ ئاةوةى ةطِيااضى      

 (174)ساى ةساث  ةةىم يةولتةكانياى ةىَ غووز ةووة و غةضنةكةوتووى.مل
يةضضااااةنسة وة  ئااااةوةى زةيويػاااات ؾاااايَذ نااااةيةوانى ئامااااااة   
نةتةوةييةكانى ةحيَكيَت و توضكةكانيـ يةميؿة ياةولتياى زةزا جيالنطيَاطِى   
ةةضامبةض ةكةى  ةةيانسانى مةغايصيةكاى و اليةناةكانى تاط  لاةو ةاضةياةوة      

 19ططى كونػوىل دةضةنػا لة موغ َ ةةزوو تيَلططام ةةميَاصووى ) غيؤدى ذيَ
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( ةؤ ةالتيؤظخانةى دةضةنػا لاة ئةغاةةمبو َ   1879(ى تؿطيهى يةكةم )20و 
ناااضزووة زةلتيَاات: توضكااةكانى موغاا َ جيَياااى وانييااة ؾؤضِؾااى ضااةكساضى    

 تؿاااطيهى زووةمكوضزةكااااى تاااةواوةووةىَ  ضِؤشة غاااةضةتاكانى ماااانطى    
( غااةضةاظياى 50ضةيااة  ضِاوضِووتياااى كااطزووة  غااطيةيةكى ) كوضزةكاااى شما

ضِووث كطزؤتااةوة  ضااة  و وىخااةكانياى ىلَ ةااطزووى. لةةطووغااكةى زووةم  
زةلتيَت: شماضةية  ةةطى كوضز يةض ئيَػةا ئةوة ةةزياض زةخةى شةظ زةكةى 
خااؤ ةةزةغااةةوة ةااسةى  ةااةىم ؾاايَذ عوةةيااسولت  واجيَسةضااىَ يةميؿااة      

 (175)ةةضةنطاضى ةكاث.
ؾيَذ عوةةيسولت  زاواى مادى ضِةواى ضِظطاضوواظى نةتةوةكةى زةكاث و 
يةميؿة زاكؤكى لةوة زةكاث ناةىَ وةكو ياخى زاةهيَو. ؾيَذ ذاضِ ةاؤ ياةض   
كةغاايَك زةزاث طااويَى ىلَ ضِاةطااطىَ  ئااةو ئااةوة زةطيَطِيَةااةوة لةةااةض ذااةوضى 

زةكااى ناضااض ةاووى    كاضطيَطِ و كاضمةنسة عومسانييةكاى تاووضِة ةاووة  كوض  
ذةنطى ملًوضِى ةكةى. ؾيَذ ماوةيةكى كةماة ؾاويَهى نؿايهطةكةى خاؤى     
لةنةيطيااةوة ذيًَيَؿااةووة تااا ةطاايَةة يااةضيَ ى داااضؽ  زواى ئااةوةى ؾاايَذ  
نةيةوانى ئامااةكانى لة كوضزغةانى ةو زةغةى زةولتةتى عومسانى ةةزى 

ى ؾؤضِؾاةكة ةطاؤضِىَ   ةيَهىَ ةة يؤى كؤماةلتيَك يؤكااضةوة ةطِياضياسا ئاضِاغاةة    
ةةضةو ضِؤشيةىتى كوضزغةاى. زةضةاضةى ئاضاغةةكطزنى ضِاجةضِيهةكةى ؾايَذ  
عوةةيسولت  ةةضةو ضِؤشياةىتى كوضزغاةاى ظؤض غةضضااوة ياةى ئامااشةى وا      
زةضزةةااطِى ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااةديةى زةولتااةتى عومسااانى ياااى ةااةضيةانيا  

ث طؤضِياوة  ئةماة ظؤض لةضِاغاةيةوة    ئاضاغةةى ضِاجةضِيهةكةى ضِووة و ضِؤشيةى
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زووضة  زةكطىَ ةلتيَو طؤضِانى ئاضاغاةةى ضِاجةضِيهةكاة ةاةزلتى كاضةةزةغاةانى     
عومسااانى ةااوو  ضااونكة وة  لااة زاويَهااى ضِووزاوةكانااسا زياااضة زةولتااةتى    
عومسانى ضةنسة زشى ضِاجةضِيهةكة ةوو لة كؤتايؿسا   ياةولتيَكى خػاةةطةضِ   

 هةكة. ةؤ لةناوةطزنى ضِاجةضِي
لااةكاتى ؾااؤضِف و ضِاجةضِيهااةكانى كااوضززا توضكيااا و ئيَااطاى و وىتااانى    
ظييَاااعى ناوضاااةكة ةاااىَ ئاااةوةى زاى ةةضِاغاااةى و يؤكااااضى ضِاجاااةضِيو و     
غةضيةلتسانةكانسا ةهيَو  يةميؿة يؤكااضى ئاةو ضِاجةضِيهاناةياى طةضِانسؤتاةوة     

  ةااةىم ةااؤ ياوكاااضى و زةغاات لةجؿااةسانى يااةكيَك لةزةولتااةتانى ناوضااةكة
ةةجيَطةوانةى ئةمانةوة ؾيَذ عوةةيسولت  نامةى ةاؤ ياةموو غاةضؤ  ياؤظ و     
جيااااوة طاااةوضةكانى كاااوضز زةنااااضز و خاااؤى ئاماااازةزةكطز ةاااؤ ئاااةوةى 
كؤنططةيةكى طةوضة ةططىَ ةؤ ئاضاغةة كطزنى تةواوى كوضز ةاؤ ؾؤضِؾايَكى   

 غةضتاغةضى و ضِظطاضكطزنى خاكى كوضزغةاى.   
 

 فةشاى خَيَمةكى، زةٍةىدى ئيتييكىيةكَيتى كوزداٌ: 
زواةةزواى ؾكػةى يةكةمى ؾؤضِؾة ضةكساضيةكةى ؾيَذ عوةةيسولت  زش 

( و ناضِةظايى ةطِيَك لة غةضؤ  يؤظة كوضزةكاى زش ةاة  1879ةةةاةى عاىل لة )
ؾةضِى عومسانى  ناضاض ؾيَذ زةةواية ةاةزواى تااكيةيكى زيكاةزا ةطاةضِىَ.     

ةكانى ئةضماةى ةةياةماى ؾايَوة ةاةضةو ضِووى     ةةو جيَيةى جاطِؤشة نةتةوةييا  
ةةضشةوةنسييةكانى ةاةي اىل زةةووناةوة  ةؤياة ظؤض ئاغاايى ةاوو ياةض يايض       
ناااةةىَ تاااا كيَؿاااةكاى زةطةناااة ةاااواضيَكى قاااولتن عومساااانى لةةةضامباااةض   
ةعوتهةوةكةى ؾيَذ عوةةيسولت  ضاوجؤؾىَ ةكا  زواذاض عومسانى تيَطةيؿت 
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زووغاةضةية  ياةم ةاؤ طوؾااض خػةهةغاةض      ةعوتهةوةكةى ؾايَذ ضاةكيَكى   
ئي حطِاتؤضى قاذاضى و يةم ةاؤ ضِووةةضِووةووناةوةى جاطِؤشة نةتةوةيياةكانى     
ئةضماااةى. جيَسةضااايَت ؾااايَذ لةغاااةض ئاااةم ئةااماناااةزا ياوكيَؿاااةى       
لةؾكطكيَؿااايةكةى جيَطاااةوانة كطزةيَةاااةوة و ئاااةةاضة ويػاااةووية لاااة     

ضزغاةانى ةاو زةغاةى    كوضزغةانى داضغةوة زةغت جاىَ ةكااث و زواتاط كو   
عومسانى ضِظطاضةكاث و ةانطى يةكططتهةوة و غةضةةخؤيى كوضزغاةاى ياة َ   
ةااساث. زواى تيَكؿااكانى ضِاجااةضِيهى يةكااةم ئايااسياى غااةضةةخؤيى يااةضزوو  
جاضضاااةى كوضزغاااةانى شيَاااط زةغاااةى قاذااااضى و عومساااانى و زواتاااط      

ةةظةقى يةكططتهةوةى كوضزغةاى و زامةظضانسنى زةولتةتيَكى غةضةةخؤ ظؤض 
ئاماااى ؾايَذ لاةو     (176)لة ناماة و وتوويَاصةكانى ؾايَدسا ضةنطسةزةناةوة.    

كاااضةزا يةكدػااةهى كااوضز و يةلتطةغااانى ؾؤضِؾاايَكى ضِظطاااضوواظى ةااوو   
ئةمااااةف يةكيَكااااة لااااةو يؤيانااااةى ةةؾاااايَكى ظؤضى ميَااااصوونووؽ و      
ضِؤشيةىتهاغاااااةكاى ؾااااايَذ ةةكؤنةجةضغااااات ةاااااعانو  ذوىنةوةكاااااةى  

ئايهى كؤنةجةضغت ةسةناة قةلتاةم  ئاةم تؤمةتاناة ةاةييض      ةةذوىنةوةيةكى 
ؾااايَوةية  ضِاغااات ناااة  ضاااونكة ئاماااااى ذوىنةوةكاااة ضِظطااااضكطزنى    

 (177)كوضزغػةاى ةوو لة غةةمى توض  و ئيَطانيةكاى.
نوغةضيَكى وةكو )نالاغااضزياى(ى ؾااضةظا ةاةضِووزاوةكاى ئاةو ذاؤضة       

ةاغانةى ناو ضِؤشنامةكانى زةولتةتة ضِؤشئاوايياةكانى ةاةزضؤ زةخػاةةوة كاة     

                                                           
 .28نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (176)
دةضياس   زكةؤض عةظيع ؾاةمعيهى  ذوىناةوةى ضِظطااضى نيؿاة انى كوضزغاةاى  و:      (177)

 .119.    2006ئةغةغةضز  ضاجى ضواضةم  غليَ انى 
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طووتبووياااى ضِاجةضِيهةكااةى كااوضز ضِاجااةضِيهيَكى كؤنةجةضغااةانة ةااووة  لااة    
كاتيَكسا توضكةكاى خؤياى لاة ياةموو كاةؽ كؤنةجةضغات تاط ةاووى و زشى       

وتاااضى" كوضزةكاااى و    (178)خواغاات و زاخواظيااةكانى ئةضمااةنى ةااووى.   
ئةانيااةكاى" لااة ضِؤشنامااةى "ئةنطؤلؤغااك" ة وكطاوةتااةوة ةةؾاايَوةيةكى   
ضِاغاااات و ضِةواى غطوؾااااةى ضِاجةضِيهةكااااة ضِووى زةكاتااااةوة  مةةةغااااةى 
ضِاجةضِيهةكةى كوضز غةضةةخؤيى و يةكيَةى ةاوو  نووغاةضى وتاضةكاة ؾايَذ     

 ةةو ضِاةةضة خاوةى ةةى نةتةوةيية زازةنىَ كة يةولتياسا ياةموو   عوةةيسولت 
كوضزةكاااانى ئاااةاى و عومساااانى ياااة  ىااااث  ةةغاااةضؤكايةتى خاااؤى    
شكومةتيَكى نةتةوةيى زضوغت ةكاث. " ؾيَدى كوضز ييَعة غةضةكيةكانى 
نااااضز ةاااؤ ضِؤخاااة ضِؤشيةىتيياااةكانى طؤمااااوى واى  ئةماااةف ظيطةكاااى و   

م غااةضؤكة زةضزةخااث  ئاةو غاةضؤكةى ئااةوةى    غاناتيريةتى ظانيهاى ئاة   
خػااةبووة ةةضضاااوى خااؤى نةتةوةكااةى ةطةيةنيَةااة شيااانيَكى مااازى و       
مةعهةوةى  و ضِةوؾت و خووى ياوغةضزةمةوة  يوؾاياضانة غاةضؤكايةتى   
ةعوتهةوةى نةتةوةيى زةكاث. ةاؽ يةض ئةو ةاغاة ةاوو كاوضزة زضِناسةكاى     

انة زةكاةى. كةضاى ياةض ئاةو     زوشمهانة غةيطى يةموو ؾاةيَكى ناموغالت ان  
كوضزانة نة  يةض يةغاةى ةاةظةيياى جيؿاانى طاوضةكاناسا  ةاةلتكو ةاةز َ و       
ةااةطياى ئاطااازاضى ئاغااايـ و غااةالمةتياى كااطزى  ئةمااة خااؤى لااة خؤيااسا 
ؾايةتى زةزاث ئةم عةؾةةتة )مةةةغةى كوضزة يا كوضزةكاانى ياةكاضى(   

يؿاسا ئاةوة زةضزةخااث    طؤضِانيَكى تةواوى ةةغةضزا يااتووة  لةياةماى كات  
ياااةض لةغاااةضةتاوة كوضزةكااااى شاااةظياى ةةضااااوزيَطى و ىلَ جطغااايهةوةى  

                                                           
 .380حمةمةز ضغو  ياواض   غةضضاوةى جيَؿوو   (178)
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ئااةوضوجاى مةغاايصى كااطزووة و مةةةغااةياى يةميؿااة ئااةوة ةااووة ئةطااةض  
 (179)ئةوضوجاييةكاى جؿةياى نةططى ئةوة ييض نةةىَ ةىَ اليةى ةووةغنت."
ضِازةياة    يةض لة غةضةتاى ةعوتهةوةكة ةة ئاؾكطا زياضةوو  ؾايَذ تاا    

شااةظ ةةضاااكة و جةيوةنااسى زؤغااةانة لةطااة َ زانيؿااةوانةكانسا زةكاااث      
ةةتايبةتى لةطة َ زانيؿةوانة طاوض و ئةوضوجاييةكاى. ؾيَذ ةةيةموو ذؤضيَك 
يةولتيااسةزا جاضيَعطااااضيى شيااااى و مااا َ و ماااولتكى زانيؿاااةووة طاوضةكااااى   

 (180)ةكاث.
ةةانةى الى طةىلتة ةوو   ؾيَذ عوةةيسولت  ةؤ مػؤطةض كطزنى يةموو ئةو

ئامااى جيَكًيَهانى كؤنططةية  ةوو  تةواوى غةضؤ  يؤظةكاى ةان  ةكااث  
و ئاضِاغةةياى ةكاث  ةؤ ضِاجةضِيهيَكى غةضتاغةضى  ةةمةةةغةى ةاةزيًيَهانى  

 Theئامااة نةتةوةييةكانى كوضز  )ئاضؾا  غادطغةياى( لة كةيَبةكةيسا )

Kurds and Kurdistan( ئامااشةى ةاؤ   1948ةنسةى غالتى )( ضاجى ل
ةاغيَكى )ئا.ئاا. ئاضاكيااى( كاطزوة ةاةناوى )كاوضز لاة ئيَاطاى(  زةضةااضةى         
تةقااةالكانى ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااؤ يااةكططتهى كااوضز طوتوويااةتى: " ةااةى  
جيَكًيَهانى كؤنططةيةكى عةؾايطى كوضزى لةناو ذةماوةضى كوضز يةكيَك لة 

و  لةكؤةووناااةوةى غاااةضؤكى ئاااةو   ئاواتاااةكانى ؾااايَذ عوةةياااسولت  ةاااو  
عةؾةةتانةى ؾيَذ عوةةيسولت  كؤى كطزةوونةوة  ةؤى زةضكاةوتبوو ياةتا   
نةتوانىَ يةموو ييَعةكانى كوضز ية  ىاا ياةموو ياةولتيَكى ةاؤ جةيوةناسى      
ةةوىتانااةوة ةااىَ غااووزة  ةؤيااة لااةو كؤةوونةوةيااةزا ةااةى ةااةضجاكطزنى     

                                                           
 .162زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (179)
 .131زكةؤض ذةليلى ذةلي   يةماى غةضضاوة      (181)
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ؤ  عةؾاةةتةكاى ضاوونة ضِياعى    ؾؤضِؾيَك ةاغكطا  شماضةيةكى ظؤض لةغاةض 
ؾؤضِؾطيَطِانةوة لة ناوضةكانى ؾةمعيهاى و موكطياى و غؤضاى و ؾااضةظووض  
و ةازيهاااى و واى و طااةليَك ؾااويَهى تااط ةااووى ةااةياوكاضى " عومسانيااةكاى 
ظؤضةاف ئاطازاضى هوذؤ َ و ضاالكيةكانى ؾيَذ ةاووى  لاةوة تطغاا ةاووى     

ةؤ ةاؾن ضِيَكدػةهى ؾؤضِؾى كاوضز   (181)ؾؤضِؾيَكى تطى كوضز ةةضجاةكطىَ.
( 1878لةزواى ؾاةضِى نيَاواى ئي حطِاتاؤضى عومساانى و ضِووغايا لةغاالتى )      

ةةزاواكاضى غةضؤكى زيهى ؾيَذ عوةةياسولت  ةاؤ ضِاجاةضِيو زشى ئي حطِاتاؤضى     
( كؤنططةيةكى كاطز ةاةئامازةةوونى   1880عومسانى و داضغى  لةتةموظى )

وضزةكاااى  لةكؤةوونةوةيااةكى ياوةةؾااسا ( لااة غااةضؤكى عةؾااةةتة ك200)
ؾاايَذ يةولتيااسا ةااؤ ةةزةغاات ييَهااانى اليااةنطةى غااةضؤكة كوضزةكاااى        

   (182)ةةمةةةغةى زامةظضانسنى زةولتةتيَكى كوضزى غةضةةخؤ.
( كؤنططةكااة لااة ناوضااةى ةازيهاااى  1880لااة كؤتااايى مااانطى ئااةيلوىل ) 

اضياى تيَاسا  ةةغنا  ظياتط لة زوو غاةز كاةؽ لةغاةضؤكة كوضزةكااى ةةؾاس     
ةةة( ةةؾساض  68كاتب( و ) -مةظا 42خةليفة(  ) 21كطز  لةناو ئةوانةزا )

ةووى. ئةمةف ئةوة زةطةيةنىَ ؾيَذ عوةةيسولت  وة  غةضكطزةيةكى ئايهى 
نةتااةوةيى ويػااةى تيَكااطِاى ضااة و تويَااصةكانى كؤمااةلتطاى كااوضزةواى     –

ةاتى ضِظطاااضى و ةةغااوزوةضططتو لااةئايهى ئيػااالم يااةموواى ئاضاغااةةى خااة
غةضةةخؤيى ةكاث  لةو كؤنططةيةزا ةاةئامازةةوونى ياةموو غاةضؤ  خيَلتاة     
كوضزةكاى  ناوزاضانى كوضز جياوانى ئاايهى و نويَهاةضانى ياةموو ضايهةكانى     

                                                           
 .227حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (181)
 .132ضغو  غةضضاوةى جيَؿوو.ص  فاضل ز. (181)
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كؤمة َ تيَيسا ةطِياضى جيَكةوةنانى ) كؤمةلتةى خيَلتة كوضزةكاى( زضا  ئةويـ 
انةيسا زشى يةضزوو زةولتةتى توضكياا  ةطِياضى ةةضظكطزنةوةى ئاىى ؾؤضِؾطيَطِ

ؾيَذ عوةةيسولت  لاةو كؤنططةياةزا وتااضيَكى ةاؤ ئاماازةةوواى       (183)و ئيَطاى.
جيَؿااااكةف كااااطز  وتاضةكااااةى ؾاااايَذ لااااة كؤةوونااااةوةى نويَهااااةضانى   
خيَلتةكوضزةكاى)ياااةكيَةى كاااوضزاى( ةةلتطاااةى ئةماااة ةيَااات  لةغاااةضةتاى    

ئي حطِاتاؤضى عومساانى زاماةظضا.    غا َ لةمةوةاةض   550وتاضةكةيسا زةلتيَت:" 
غاا َ لااةضِيَى  —500-400عومسانيياةكاى ةااةناضِةوا ياتهةغاةضكاض  لااةزواى   

 موغلت انيَةيةوة اليانسا و ضِيَطاى خوانةناغياى ططتةةةض...". 
ئاااةو كؤنططةياااةى ؾااايَذ عوةةياااسولت  ةةجةضؤؾاااةوة ةاااؤ جيَكًيَهاااانى  

كوضز و طةؾاةكطزنى   تيَكؤؾاةوو  كاضيطةضى ظؤضى يةةوو لةغةض يةكططتهى
جالنااى كؤتااايى ةااؤ ضِاجةضِيهةكااة زانااطا  لااة كااؤنططةى     (184)ضِاجةضِيهةكااةى.

غااةضكطزةكاى  ئةمااة يةكااةم كااؤنططةى لااةو ؾاايَوةية ةااوو لااة ميَااصووى     
كوضزغةاى. ئةو كؤنططةيةى لة ؾةمعيهاى ةةغنا لة كؤتايى تةموظى غالتى 

اتاط كؤةوونةوةياةكى   ( ةةغةضؤكايةتى ؾيَذ عوةةيسولت ى نةيطى. زو1880)
تااط ةةغاانا لةنااةيطى ؾاايَذ عوةةيااسولت  لااةكؤنططةى غااةضؤكة كوضزةكاااى  
لةؾةمسيهاى  وةىميَكاى توناسى ئةواناةى زاياةوة يةناسىَ لةغاةضكطزةكاى       

 (185)يةولتيانسةزا ئاضاغةةى كوضزةكاى ةطؤضِى ةؤ ؾةضِ زشى ئةضمةنةكاى.

                                                           
 .117ز. عةظيع ؾةمعيهى  غةضضاوةى جيَؿوو     (183)
ةؤ ظانياضى لةغةض وتاضةكةى ؾيَذ عوةةياسولت  ةطِواناة زكةاؤض عاةظيع ؾاومعيهى        (184)

 (120ةعوتهةوةى ضِظطاضوواظى نيؿة انى كوضزغةاى   
 .243ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (185)
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كاااااى ( لااااةكؤنططةى غااااةضؤكة كوضزة1880لااااة كوتااااايى ئااااةيلوىل )
لةؾاااةمسيهاى وتاضةكاااةى عوةةياااسولت  و خواغاااةةكانى ةاااؤ زامةظضاناااسنى  
كوضزغةانيَكى غةضةةخؤ لةاليةى ظؤضةةى ةةؾاساضانى كؤنططةكاةوة جةغاهس    

ئةوانااةى عومسااانى كطِيبويااانو  يااةض   كااطا  ضااةنس غااةضؤ  عةؾااةةتيَك 
لةغااةضةتاى كؤنططةكااةوة ئااةوةياى خػااةةضِوو  ئااةو يااةكيَةى غااةضؤكة     

ةغااااةةوة ةااااوو زشى ئةضمةنااااةكاى و طاوضةكااااانى تااااط   كوضزانااااةى ةةز
(ى جةنانةكاةى  61ةةكاضةًيَهطيَت  ئةمةف ةةظؤضى لةةةضئةوة ةوو ةةناسى ) 

ةااةضلة مااةضذى جيَااك ييَهااانى خوزموخةاااضى ةااؤ ئةضمةنااةكاى زاناااةوو       
كاضةةزةغااةانى زةولتااةتى عومسااانى جطِوجاطةنااسةياى ةااةناو كوضزةكانااسا     

 (186)ياضة زشى كوضز و مادةكانى كوضز زانطاوة.ة وزةكطزةوة  طواية ئةو ةطِ
عوةةيسولت  ةةتونسى زشى ئةو يةلتويَػاةة وةغاةا  ةاؤ ياةموويانى ضِووى     

لاة   كطزةوة يةلتويَػةيَكى وةيا مةتطغى تا ضِازةى تيَساضووى ةؤ كوضز يةية
زوا ضِؤشزا  ؾيَذ ضِاى واةوو" ئةطةض ئةغةةمبو َ يةتا ئةو كاتة ةةغاةض ظاضى  

كوضزى ططتبيَت  ئةوة ةةو مةةةغاةة ةاووة لاة طاوضةكاانى ئاةنازؤ َ      جؿةى 
ضِاغةياى ةكاتةوة  خؤ ئةطةض ياتوو ئةضمةنةكاى لة ئةاامى ئةو يةلتويَػةة 
تيَساضووى  ئةوغا كاوضز الى كاضةةزةغاةانى عومساانى نطخيااى نااميَهىَ و      
ةةدلػاايَك ناياااى كااطِى"  ذطةلةمااةف ؾاايَذ عوةةيااسولت  ئااةو ضِاغااةيةى      

ػةةةةضضاوياى ئةطةض ياتوو ضِاجةضِيهةكاةى كاوضز ئاضاغاةةى ئةضمةناةكاى     خ
 ةكطيَت  ئةوغا زةولتةتة ئةوضوجاييةكاى لةكوضز ضِاغت زةةهةوة.

                                                           
 .114زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (186)
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"يااةكيَةى كااوضزاى" يا"كؤمةلتااةى كااوضزاى" وةكااو كؤنفسضاغاايؤنيَكى    
لةغةضزةغاةى ؾايَذ عوةةياسولت      Confediration tribaleخيَلتاةكى  

زضوغت ةاوو. ئاةم كاؤنططة خيَلتةكياةى غاةضؤ  ياؤظة       ( 1880لةتةموظى )
كوضزةكاى ظياتط كاضيطةضى يؤكاضى ضِوشانى ؾيَذ عوةةيسولت   و ضِايةلتاة ظؤض  
و ظةوةنااسةكانى تةضيقااةتى نةقؿاابةنسى ةااوو  نااة  يؤكاااضى ةاةااةتى ناااو   
كؤمةلتطا  زواتط زةضكةوث ضِؤلتى ضِوشانى ؾايَذ ياةضطيع لاةضِؤلتى تؤةاؤططادى     

ية  كؤنططةى نةيطيـ ضونكة يةلومةضذى ةاةةتى و ميَصوويى ةاؤ  ةةييَعتط ن
زضوغت كطزناى كؤنفسضاغايؤنيَكى خيَلتاةكى كاوضزى لةةاضناةةوو  ناةيةوانى       
ياااةموو خيَلتاااةكاى لاااةشيَط ياااة  غاااةضكطزايةتى ياااةكططتوو كؤةكاتاااةوةو   

ئاااةوةى ؾااايَذ  (187)نةضِةيةناااسيَكى ئيةهيكااايـ ةساتاااة كؤنفسضاغااايؤنةكة.
كااطز لةطااة َ ةااةضظ كطزنااةوةى زضوةااى زامةظضانااسنى    عوةةيااسولت  ةاغااى

كوضزغةانيَكى غةضةةخؤ ئامااى غةضةكى ةاوو  وتاضةكاةى عوةةياسولت  و    
خواغااةةكانى ةااؤ زامةظضانااسنى كوضزغااةانيَكى غااةضةةخؤ لةاليااةى ظؤضةااةى 
ةةؾااااساضانى كؤنططةكااااةوة جةغااااهسكطا  لااااةم كؤةوونةوةيااااةزا جالنااااة   

ػةةضِوو. زةةيَت يةكةةاض لاةو ناوضاانةوة   غناتيصيةكةى ةؤ ضِاجةضِيهةكة خ
 (188)زةغت جيَبكاث كة زةكةونة ضِؤشئاواى ئةاى.

لة كؤنططةى غةضؤ  عةؾةةتةكانسا ةةغةضؤكايةتى ؾايَذ  عوةةياسولت    
( لااةو كؤنططةياة ةطِيااضزضا لااة جيَؿاسا ؾؤضِؾاةكةياى لااة     1880لاة ئاةيلوىل )  
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ةف ضااةنس ئاماااايَكى ئةماا (189)كوضزغاةانى ئيَطانااةوة زةغاات جااىَ ةكااةى. 
لةجؿةةوة ةوو  زةيانويػت غووز لة خةضيك ةوونى ئيَاطاى ةةؾاةضِى خيَلتاة    

ةاةضجاكطزنى ؾاؤضِف لاة كوضزغاةانى ئيَاطاى       (190)توضك انةكاوة وةضةطاطى   
مةغةلةى زاةة كطزنى ئاظوخةى ضِاجةضِيوانى ئاغانن و مػؤطةض تطزةكاطز   

ةاةجيت و زةولتةمةناس ةاووى      ضونكة ناوضة كوضزنؿيهةكانى ئيَطاى ناوضةى
لةضاو ناوضةكانى شيَط زةغةىتى عومسانى  ئاظوخاةى ؾؤضِؾاةكةى زاةاة    

ةوونى شماضةيةكى ظؤض لةاليةنطط و موضيسانى ؾيَذ لةوىَ ةاووى    (191)زةكطز.
ئةمااةو ةااةالى ؾاايَدةوة ئيَااطاى لةزةولتااةتى عومسااانى الواظتطةااوو ةااةيؤى   

 (192)توضك انةكاناةوة لاة ضِؤشيةىتاسا.   غةضقالتى ئيَطاى ةة ؾةضِى عةؾاةةتة  
 لةطة َ ضةنس يؤكاضيَكى تط.

مانطى ئووث  ؾيَذ عوةةزيولت  زواى ئةوةى ييَعةكانى لةزةوضةى خؤى 
ططز كطزةؤوة تةنيا ضااوةِضوانى ياةليَكى لاةةاض ةاوو ةاؤ ييَاطف كطزنةغاةض        

   يةض ضةنسة لة غةضةتاى ةعوتهةوةكةزا ؾيَذ ئاؾكطاى كطز تا (193)ئيَطاى.
ضِازةيااة  شااةظ ةةضاااكة و جةيوةنااسى زؤغااةانة لةطااة َ زانيؿااةوانةكانسا     
زةكاااث   ةااةىم ضووؽ و ئيهطليااع كةوتهااة زشايااةتى ضِاجةضِيهةكااة  )ئاااةؤث( 
كونػاااولتى ةاااةضيةانيا لاااة ؾااااضى وضماااىَ لةنويَهاااةضى ؾااايَدى طةياناااس      
  زووةةضةكيةكةى نيَواى كوضز و ئيَطانى ةةالوة ططن  نيياة و طاويَى ناازاتىَ   
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يةولتيسا ئاؾووضييةكاى ةةتايبةتى ئةوانةى لاة زةوضوةاةضى طؤمااوى وضماىَ     
زةشياى  لاةزواِضؤشزا نةزةنةتاة  كوضزةكااى  زةةاَى لاة ةعوتهاةوةى كاوضز        

( 1880لةغااةضةتاى مااانطى تااةموظى غااالتى ) (194)زووضة جااةضيَع ةووةغاانت.
اوضةى موتةغةضيفى وضمىَ عةةسولقازضى كوضِى ؾيَدى ضِاغحاضز  ةاذةكانى ن

غؤما كؤةكاتاةوة و ةياساث ةةكاضةةزةغاةاى  عةةاسولقازض ضِاظى ناةةوو ئاةو       
ضِاغااحاضزةية ذيَبااةذىَ ةكاااث  ئةوغااا موتةغااةضي  كةوتااة ةااةكاضييَهانى   
غياغااةتى زووةااةضةكى نانااةوة  ةةزضيَااصايى مااانطى ئاااب ضِووزاوى وةيااا     
 ضوويانسا ةووناة ياناسةضى ناوَى ةاؤ يةلتطاوونى كاوضز. ياةمعاغاى غاةضؤكى        
خيَلتى مةنطوضِى ناغطاوى كاوضز  جااف كؤةوناةوةى ؾاةمسيهاى كاةوتبووة      
خؤئامااازةكطزى  طااةليَك لةغااةضؤ  خيَلتااةكانى ضِام كطزةااوو الةسةنااة الى      
ضِاجةضِيهةكة. كونػولتى ضووغيا لةواى ئةو يةوالتةى طةيانس: ةاةيؤى ئاةوةى   

ضِى كوضزةكااااى لةالياااةى كاضةةزةغاااةانى ئيَاااطاى زةضِوتيَهطيَهاااةوة  ةةوجاااة
ةااةجيَى  (195)ؾااازيةوة جيَؿااواظى ؾاايَذ زةكااةى و ةةضِظطاضكااةضى زازةناايَو. 

نةخؿةى يةكةم ياةنطاوى ضِاجةضيهةكاة لةغاةضةتاى ماانطى ئاةيلو  ؾايَذ       
ييَعةكانى كطز ةة غىَ ةةؾةوة: ةةؾى يةكةم: ةةغةضكطزايةتى يةضية  لاة  

تاةوضيَع  ؾيَذ عةةسولقازضى كوضِى و يةمعاغاى مةنطوضِ  مةياةاز و زووضاياى  
زاطة ةكاث  ةةؾى زووم: حمةمةز غسيث كوضِى ؾيَذ وضمىَ ةططيَت  ةةؾاى  
غيَيةم: خةليفة حمةمةز ياةموو ئاةو ناوضاانة ةططيَات زةكةوناة ضِؤشئااواى       
طؤماوى وضمىَ  يةضية  ؾويَو و ئةضكى ضِظطاضكطزنى جىَ غحيَطا  ؾيَذ خؤى 
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ى( ئاةوة ضِووى  )كامػااضاكا  (196)غةضكطزةى طؿةى زوو ييَاعى زواياى ةاوو.   
زةكاتةوة: ضِاجةضِيوةكاى وةدا و زلتػؤظيةكى تةواوياى ةؤ ةاةوضِاى ياةكيَةى   

 كوضز يةةوو. ةةم ذؤضة ضِاجةضِيهةكةى كوضز طةيؿةة غهووضيَكى دطاواى. 
لةةالتويَعخانةى دةضةنػا لةغانحيَنغبووضة لة  (197)موقةزةم )ةواظزيَفط(

تاا   15ضةنػاا زةنووغايَت: )  ( ةاؤ وةظياطى ذاةنطى دة   1880ى ئةيلو  )25
( كوضزى توضكيا ةةجة ةانطةواظةكةى كوضزةكاانى داضغاةوة ضاووى     20000

غواضضاكةكانى ؾيَذ عوةةيسولت   تةواو ضةكساض غهووضياى ةاطِى و ياةضيَ ى   
ئاظضةا انياااى زاطااة كااطز  خااؤى  وضمااىَ  غاااة ج  ةااوضوا  مااةضةف يااة   

ةمى ئااةيلو  ضِاجةضيهةكااة  لااةنيوةى يةكاا  (198)لااةزواى يااة  زاطااة كااطاى.  
 ةةؾيَوةيةكى ضاوةضِواى نةكطاو يةموو ناوضةكانى كوضزى تةنيةوة. ةاووة 

يةضِةؾةيةكى جطِ مةتطغى لةغةض ييَعةكانى ئيَطاى. ظؤضى نةةطز ييَعةكاانى  
ى تؿطيهى زووةم ضِؤشنامةياةكى لةناسةنى   17كوضز طةيؿةهة تةوضيَع. ضِؤشى 

ى كااوضز ئااةاامى جؿااةيوانى نوغااى: غااةضكةوتهة يااة  لااةزواى يةكااةكان 
كااوضزى كوضزغااةانى ئيَطانااة  لةغااةضكطزايةتى غياغااى ؾاايَذ عوةةيااسولت   

زةولتااةتى عومسااانى لةجةضةغااةنسنى    (199)ضااونكة دطيازضِةغااى كااوضزة.  
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ةعوتهةوةكة نيطةضاى ةوو. ؾيَذ لةمانطى ئةيلو  زوو نامةى ةاؤ )كاؤيطانى(   
ى مايةى غةضنز ليَسانو  ؾيَذ ى ميػيَهيَطى ئةمطيكايى ناضز لةوضمىَ ةةضِاغة

زاوا لة )كاؤيطاى( زةكااث كونػاولتى ةاةضيةانيا لاةو يؤياناة ئاطاازاض ةكااث         
ضاونكة ؾايَذ زةيويػات ياةموواى      (200)كوضزةكانى ةاةضةو ضِاجاةضيو ياناسا.   

ئااةوة ةاااعانو ضِاجةضِيهةكااةى كاااوضز ياخيطاااةضى نييااة و لاااةجيَهاوى ماداااة    
 نةتةوةييةكانى كوضزةوة يةلتطةغاوة.

و ييَعةى ةةغةضؤكايةتى ؾيَذ عوةةيسولت  جةالماضى وضميَياسا كؤغاحى   ئة
ياتااةضِىَ  كاضةةزةغااةانى ئيَااطاى ةةياضييااسةى ييَعةكااانى ناوؾاااض توانياااى   
ماوةية  ةةضيةلتػةى ةكةى  ؾيَذ كاتىَ طةماضؤى ؾاضى وضمىَ ى زاةاوو لاة   

ى تؿاااطيهى يةكةماااسا زوو ناماااةى ةاااؤ ؾااااضةكة نااااضز ياااةكيَكياى ةاااؤ 21
ولةيػالم مة )ذةمالةزيو( و ئةوى تطياى ةؤ طةوضة ئاخونسى ؾاي ةى  ؾيَد

ؾاضةكة )مةظا شػة ئاغا(  ئةواى زاواى غىَ ضِؤش مؤلتةتياى لة ؾايَذ كاطز   
تا ئامازةكاضى جيَؿواظى ةكةى. ةةىم لةضِاغةيسا مةةةغةى ئةواى طةيؿةهى 

لةناماةى   ييَعى ئيَطاى ةاوو لاةو ماوةياةزا  )ئااةؤث(ى كونػاولتى ةاةضيةانيا      
ى تؿطيهى يةكةماسا زةلتيَات: )ئيقباا  زةولاة( زاواى ىلَ كاطزم جيااوةتى       22

لةطااة َ ةكااةم  وا لةؾاايَذ ةكااةم لةطااةلتى ةكةويَةااة طفةوطااؤوة  ةااةلتكو لااةو  
ماوةيااةزا زةنطااى خااؤى ةةجايةااةخت ةطةيااةنىَ ييَااعى ةااؤ ةيَاات. )ئاااةؤث(  

هىَ  ةةىم ؾيَذ كةوتةكاض و زاواى لةؾيَذ كطز جةالماضزانى ؾاضةكة ةوةغةيَ
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طفةوطؤى لةطة َ )ئيقبا  زةولة( ضِةتكطزةوة  ؾيَذ ئامااى ةعوتهةوةكةى 
ةؤ )ئاةؤث( ضِووى كطزةوة  زواتطيـ خةليفة غاةيس حمةماةزى زنيازياسةى    
ناضزة الى )ئاةؤث( تاكو نياظجاكى و ضاكةخوظاى ةةضامبةض ةةئةوضوجاييةكاى 

ة كاامحى ؾايَذ و زاواى ىلَ   ةؤ ضووى ةكاتةوة. جاؾاى زكةؤض )كؤيطاى( ضاوو 
كطز مةضذةكانى خؤةةزةوغةةوةزاى ضووى ةكاتةوة  وضيااى كاطزةوة نااةىَ    
مةغيصيةكانى ؾاضةكة ظيانياى جىَ ةكاث  ؾيذ وةىماى زاياةوة جيَويػاةة    

ئةيلو   23مةغيصيةكاى ئاىى ؾة لةغةض ةانى مالتةكانياى يةلتكةى  ؾيَذ 
  )ئاةؤث(ى ئاطازاضكطزةوة ةاؤ ئاةوةى   كاتيَك ةطِياضيسا جةالماضى وضمىَ ةساث

زواتاط ييَعيَاك ةاؤ دطياكاةوتهى      (201)طاوضةكانى وضماىَ ؾااضةكة ذاىَ ةًايَلو.    
ؾاضةكة و ضِظطاض كطزنى لةزةغت ييَعةكانى ؾايَذ عوةةياسولت  يااث  ئةماة     
ييَعيَكى ضيكدطاو ةاوو لةغاةض زةغاةى ئةدػاةضة ئيهطلياع و دةضةنػاايى و       

لةئاااةاامى ئاااةم  (202)تؤجداناااةى ماااؤزيَطى.ئيةالياااا و نةمػاااايى لةطاااة َ 
طةلتةكؤمااةكى و جيؿااةطةى زةولتةتااة ظييَعةكاااى ةااؤ جؿااةيوانى ئيَااطاى و   
ليَاسانى ييَااعى ضِاجااةضِيواى ييَعةكااةى ؾاايَذ ؾااكا  ليَااطةزا ؾاايَذ يةلتةيااةكى  
غةضةاظى كطز  غةضةضِاى ئاةوةى ضِيَكدػاةهى ييَعةكاانى كاةموكوضِى ظؤضى     

يؿى زةغت جىَ كطز  زةةواياة ةةؾاةضِى جااضتيعانى    تيَساةوو  ؾةضِيَكى ةةضة
غةضى لةزوشمو ةؿيَوانساية  ياخوز النى كةم شػااةى وضزى ةاؤ غياغاةتى    

 زةولتةتة ظييَعةكاى ةكطزاية. 
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 لة كوزدضتاىى ِزؤذٍةآلت 3551شكطتى ِزاثةِزييى 
زواى غىَ مان  زضيَصةكيَؿاى لة طاةماضؤزانى ؾااضى وضماىَ ةاىَ ئاةوةى      

ئامااةكاةى ةاةزيبيَهَى  يَيعةكاةى ؾكػاةى ييَهاا و غاوجاى ئيَاطاى        ؾيَذ 
ةةزةضونيَكى ضِقاوى ةىَ ةةظةيى كةوتة ضِاوةزووناانى ؾؤضؾاطيَطِانى كاوضز و    
لااةناوةطزنياى. ةااةياوكاضى ئةدػااةضة نةمػاااوييةكاى  ئةوانااةى لةغااوجاى  

ضِيوةكاى ئيَطانسا كاضياى زةكطز. ئيَطاى ةىَ ةةظةييانة تؤلتةياى لاةكوضزة ضِاجاة  
كطزةوة  لةاليةكى تط خؤدطؤؾةهى ةةؾيَك لة غةضؤكة كوضزةكاى  ضِاكاطزى  
و ةةذىَ ييَؿةهى ييَعى ضِاجةضِيواى  ييَهاسةى تاط نوؾوغاةى ةةغاةض ييَاعى      
كااوضزا ييَهااا  لةئااةاامى ضااةنس زةضةةااةطيَكى ةةؾااساض ةااووى ضِاجةضِيهةكااة  

ةاوو. غاةضةاظة   ئامانز و مةةةغةياى تةماع و ةةضشوةناسى تايباةتى خؤيااى    
  (203)ئيَطانيةكاى تاىنى غةضخؤؾى كطزةووى.

كوضزةكاى كةظانياى ؾاظازة يةمعةمةظا ةةخؤيى و زوانعة دةوذةوة ةؤ 
غةض غاة ج يةلتسةكؿىَ و لةوالى زيكةؾةوة ةةيؤى ؾكػةياى لةةةضامبةض 

لةناكاويَكاااسا  -دااااضؽ–)ةيةااااب( لةناوضاااةكة كؿاااانةوة  تاااةنووضخاى  
  غااااةزانى ىلَ كوؾاااانت  يةضضااااةنس كوضزةكاااااى   زةغااااةوطةياى ةااااوو 

زووضكةوتهااةوة  ةااةىم يااةض ظوو لةؾااكطةكانى داااضؽ كةلةاليااةى ييَااعى     
تؤضؤغااةوة نيَطزضاةااووى ياوجؿااةياى ىلَ كااطا  نعيكااةى غااى يااةظاض غااةضةاظ  

 (204)لةغىَ الوة تةنطياى ةةكوضزةكاى يةلتطهى.

                                                           
 .139ذليلى ذلي   غةضضاوةى جيَؿوو      (113)
 .87 نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو    (114)
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نااسىَ لااةو طونسنؿاايهةكاى كةوتهااة نيَااواى زوو ةةضزاؾااةوة  لةاليااة  ية 
زةضةةةطانةى جيؿاةيوانى غاوجاى ئيَطانيااى كطزةاوو  كةوتهاة غاوتانسى و       
تاىنى طونسنؿيهةكاى  لةاليةكى تط غوجاى ئيَطاى ةةضِقةوة تؤلتةى لة كاوضز  
ةةتايبااةث ذوتياااضاى زةكااطزةوة  لةئةاامااسا زانيؿااةواى ناضاااض ةااووى      

انى طونااسةكانياى ضااؤَ  كااطز و جااةناياى ةةضااياكاى ةااطز. لااةكاتى ؾااك       
ؾؤضؾةكةزا ييَعةكانى ئيَطاى ضاوياى زةجؤؾاى لاة تااىى و ةاطِؤى خاةلتكى      
لةاليةى ؾكاكةكانةوة  لةكاتيَكسا كوضزةكانى عومسانى و توضكةكاى زناةى  
ضِاجةضِيهى يؤظة ئيَطانيةكانياى زةزا  لةضِاغةيسا يةضزوو شكوماةث لةيةلتاةزا   

وة شكوماةتى ئيَاطاى   ةووى ةةو ؾيَوةية ضِةدةاضياى زةكطز  ةاةىم تاةنيا ئاة   
 (205)ةوو زةةوو ةةزةغت ئةم تيَطةيؿةهة غةيطةى غياغةتةوة ةهالتيَهىَ.

لةئةاامى جالتةجةغةؤى ييَعةكانى ئيَطاى و ؾكػةى ضِاجةضِيهةكة ؾايَذ   
عوةةيسولت  ةةخؤى و ييَعةكانياةوة لةتؿاطيهى زووةماسا غاهووضياى ةاطِى و      

ةى ؾكػااةى ييَهااا خااؤى ضااوونة خاااكى توضكيااا. جاااف ئااةوةى ضِاجةضِيهةكاا
زواى كؿانةوةى ييَعةكانى كوضز  (206)لةؾةمسيهاى لةةاضةطاكةيسا قاي  كطز.

لةيااةضزوو قااؤلتى غاااة ر و وضمااىَ ةةغااةضكطزايةتى ؾاايَذ عةةااسولقازض و     
 1880-11-12و  10يااةمعاغاى مااةنطوضِ دةضمانااسةى تااطى ييَعةكاااى  لااة   
  خيَلتاة كوضزاناةى   غاة ر و وضميَيااى ةاةذىَ ييَؿات. ظؤضةاةى ئاةو غاةضؤ      

ئيَطانيـ  كة ةةؾساضيياى كطزةوو ةؤ جاا َ ئيَاطاى ضاوونةوة  يااى زةولتاةتى      

                                                           
 .43طيالى  غةضضاوةى جيَؿوو     (502)

 .139زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (116)
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ئيَطاى تةقةلالى ييَهانةوة و نيؿةةذىَ كطزنى زاى  لةئاكاماسا ةةتاةنيا ياةض    
)يااةمعاغاى مااةنطوضِ( مايااةوة  لةطااة َ ةةؾاايَك لااة خيَلتةكةيااسا لةناوضااةى   

عومساانى )لاة غاهووضى     -طاى)غةضزةؾت( و )الذاى( و غاهووضةكانى ئيَا  
جؿسةض و ةيةويَو( مايةوة  ذاضذاضةف ؾةضِى جاضتيعانانةى زشى ييَعةكااى  
و جياوانى زةولتةتى ئيَطاى زةكطز  ييَعةكانى ئيَطانيـ شةغةى عاةىل خاانى   
طةضِووغى غةضكطزايةتى زةكاطزى  ةةياةموو تواناياةوة تةقاةلالى طاطتو و      

 (207)كوؾةهياى زةزا.
ةوةى جيَطةوانةى ييَعى ضِاجةضِيواى  زةولتةتى عومساانى  لةتطغى كاضزان 

كةوتة قاي  كطزنى ييَعةكانى خؤى لةكوضزغةانى عومسانى  زواناعة تيحاى   
( ناضزة واى  ناةوة   1880جيازة و تؤجدانةى لة مانطى تؿطيهى زووةمى )

  (208)ضِوزاويَكى ضاوةضِواى نةكطاو ضِووةساث.
ذ عوةةيااسولت  ةااؤ ناااو وىتااى   طةضِانااةوةى جاةاااوةى ييَعةكااةى ؾاايَ  

عومسانى ةوو ةةيؤى كيَؿةيةكى زووض و زضيَص لةنيَواى زةولتةتى عومساانى  
و قاذاضيسا  شكوماةتى ئيَاطاى زاوايااى  لةشكوماةتى عومساانى كاطز ةاوو         
ؾيَذ عوةةيسولت ياى ةساتة زةغت ةؤ ئةوةى غعاى ةسةى. لةوةزا ضووغيا و 

ةةذووتاااة ةةتوناااسى زاوايااااى لاااة   ةاااةضيةانيا الياااةنطةى ئيَاااطاى ةاااووى  
زواذاض  (209)كاضةةزةغةانى عومسانى كطز ةوو غعاى ؾيَذ عوةةيسولت  ةساث.

                                                           
لاااة  1880شةماااة ةااااقى  ؾؤضؾاااى ؾااايَذ عوةةياااسولت ى ناااةيطى    حمةماااةز  (117)

 .13    2003ةةلتطةنامةكانى قاذاضيسا  ضاجى يةكةم يةوليَط 
 .118جيَؿوو   زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى  (118)
 .340حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (119)
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داضؽ و توضكيا طةيؿةهة ئةو ةاوةضِةى جيَويػةة ضِازةية  ةؤ ئةم ضِاجةضِيهاة  
زاةهيَو  غوجاغاالض شةنةضِا َ )مةظا ضِةظاخاى( و )ةاضؤى(  لة )وضماىَ( وة ةاؤ   

ض جاؾاا كؤميػاَبطى شكوماةتى عومساانى نااضز ةاوو تاا زاوا        واى ةؤ الى نعا
 ةكاث: 

كوضزةكااانى داااضؽ كةجااةناياى ةطزؤتةةااةض توضكيااا ةطيَطِزضيَهااةوة      -1
 لةناويانسا يةمعة ئاغا.

 غعازانى ؾيَذ عوةةيسولت .  -2
 ةصاضزنةوةى ئةو ظيانانةى لة داضؽ كةوتووى.  -3

ةةضجطغياضيَةية جيَويػات نياة   ةةىم كؤميػيَطى عومسانى ضِايطةيانس ئةو 
و لةم ةاضةيةوة غوجاغاالض تااضانى ئاطاازاض كاطزةوة. لاةم ماوةياةزا ؾايَذ       
عوةةيااسولت  جالنااى زانااا تااا ييَؿااةا ناضِاظيااةكاى لااةخؤى كؤةكاتااةوة و لااة    

ةاااةىم  (210)(.1881خاكااةليَوةزا زةغااات ةةذااةن  ةكاتاااةوة. )شانويااةى    
يااسولت  و دةضمانااسةكانى كااوضز  لةةةضامبااةض ئااةم تةقةلاليانااةى ؾاايَذ عوةة

تةقااةلالى طااةوضةتط و غااامها  تااطى طةلةكؤمااةكيَى زةولتااةتاى لااة زشى      
ةةضناماااةكانى كاااوضز ياااةةووى  لةغاااةضووى يةمووياناااةوة ئيَاااطاى  ياااةض  
لةغااةضةتاى ؾؤضِؾااةكة و ةطااطة جاايَـ يةىيػااانى ؾؤضِؾااةكة  زةضةاااضى   

: ضِووغاايا  قاذاااضى و خااوزى )ناغااطةزيو ؾااا(  ةةجةلااة و يةلتحااة لةطااة َ  
ئيهطلػةاى  و عومسانى ةةطةضمى كةوتبووة تةقةلالى كاضى زيحلؤماغاى و  
ضِاويَص و نامة و نويَهةض ناضزى و طؤضِيهةوة  ةؤ الى يةكنى و ضِيَطاا طاطتو لاة    

                                                           
 .88نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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تةنيهااةوةى ضِاجةِضيهةكااة  لااةم جيَهاوةؾااسا ئيَااطاى تكااا و زاخااواظى لااة        
ى  ييَع و لةؾاكطى خاؤى  ةاؤ    ئيهطلػةاى ةؤ ئةوة ةوو  زاوا لة ضِووغيا ةكة

غةض غاهووضى ئاظةضةا اانى خاواضوو ةهيَاطَى  زواتاطيـ ياةض ئيَاطاى زاوا و        
تكاااى لااة ئيهطلػااةاى و ضِووغااياف زةكااطز  طوؾاااض ىةنةغااةض زةولتااةتى  
عومسااانى  تااا ةةيااةموو ؾاايَوةية  ضِيَطااا لةيااةولتى ؾاايَذ عوةةيااسولت  و     

عوةةياسولت  غاووزى لةكيَؿاةى نيَاواى     ؾيَذ  (211)ضِاةةضانى تطى كوضز ةططىَ.
توضكيا و ئيَطاى وةضططث  ئةم يةلاةى لةزةغات ناةزا  لةةةضئاةوة ياةض كاة       
طةيؿااةةوة ةاضةطاكااةى خااؤى لااة ؾااةمسيهاى كةوتااة خؤئامااازةكطزى ةااؤ   
ضِاجةضِيهيَكى نوىَ  كةوتة نامة ناضزى ةؤ غةضؤكة كوضزةكاى ةةؾساضى ةكةى 

ةوةزاية ناة  ياةض كاوضز  ةاةلتكو عاةضةب و      لة ضِاجةضِيهة نويَيةكةزا. غةيط ل
طةليَك لة ئاغووضيةكانبـ ةةزةنطيةوة ضووى. يةضضاةنسة كاضةةزةغاةانى   
ئةغةةمبو َ زضيَصةياى ةةطفةوطؤ زةزا لةطة َ ئيَطاى  ةةىم خؤئامازة كطزنى 
ؾاايَذ ةااؤ ضِاجااةضِيو تطغااانسنى و ناضاااضى كااطزى ييَعيَااك لااةواى كؤةكةنااةوة 

لاة ئاكاماسا ئيَاطاى زةضةااضى عومسانيااى       (212)اؾا.ةةغةضكطزايةتى غامى ج
قاي  كطز ياوكاضيااى ةكااث  ةاؤ ئةماةف زةضةااضى عومساانى زةيانويػات        

جبولتيَهاةوة و ةةخؤؾاى لاة     ةةئاضامى و لةغةضخؤ لةطة َ ؾايَذ عوةةياسولت   
 (213)زاوى ىةى  تا ضِاظى ةكةى ةؤ ئةغةةمبولتى ةبةى.

                                                           
 .13شةمة ةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو    حمةمةز  (111)
 .148زكةؤض ذليلى ذلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
 .13شةمة ةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو    حمةمةز  (113)
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وةضى خؤى ناضز تا قةناعةث ةةؾايَذ  غولتةاى كؤلتؤنيَ  ئةوةز ةةطى يا
كؤلتؤنيَا  )ئةواةز ةاةة(     1881لة ظغةانى  (214)ةكاث ةطيَةة ئةغةةمبو َ 

( 1909 -1876يااااوةضى ذاااةنطى و تايباااةتى غاااولتةاى عةةسو ةمياااس )   
( 3غةضزانى ؾيَذ عوةةيسولت ى لةةاضةطاى ؾيَذ لة نةيطى كاطز و مااوةى )  

ذااض وتويَاصى نًيَهاى و زوو قؤلتيااى      ضِؤش لةمالتى ؾيَذ مياواى ةاوو  ضاةنساى   
 (215)كطز  ةاةلتيَهى ظؤضيااى ةةؾايَذ عوةةياسولت  زا و ظؤض زلتهيايااى كاطزةوة       

ةااةىم ؾاايَذ ةااةناوى نةخؤؾاايةوة خااؤى ةااواضز و لااةضِيَطاى نويَهااةضةكانى   
 (216)زلتػؤظى خؤى ةؤ غولتةاى زةضةطِى. 

لةتةلططديَكاسا   دةضماناسضِةواى غااة ر   (217)شةغةى عةىل خانى طةضِوغى
ظ( ةااؤ ناغااطةزيو ؾااا زةنووغاايَت: ةااةياتهى ئااةم ئةدػااةضة   4/3/1881)

ذةنطية  واتة )ئةوةز ةةطى كؤلتؤني ( زياساضى لةطاة َ ؾايَذ عوةةياسلت  و     
ييَهانى خةىتى قانقام ةؤ ةطا و كوضِى يةمعاغا و ضِىَ جيَساى و جؿةيوانى لة 

                                                           
 .148زكةؤض ذليلى ذلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (114)
 .13حمةمةز شةمة ةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو     (115)
 .148زكةؤض ذليلى ذلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (116)
ظ( كاوضِى حمةماةز غااز  خاانى     1899 -1821شةغةى عةىل خانى طةضِووغاى )  (117)

يَهااسةواضيَكى ظيااطة  و كةةوزوةنااسة  خااؤى ةةضِةطااةظ كااوضزى ناوضااةى طةضِووغااة  خو 
خؤؾااهوؽ و ئااةزيب و غياغااةَةزاضيَكى يةلتكةوتااة و ةااةتوانا ةااووة  ضااةنس كةبَبااى   
نووغيوة  ضةنساى ذاض غةضزانى ئةوضوجاى كطزووة  ةؤتة ةالتويَعى ئيَاطاى لاة زةضةااضى    
عومسااانى و لةةااةض ئاظايااةتيـ جلااةى غااةضيةن  و غااةضتيخ و شةنااطِا َ ئاااذوزانى      

جيَاسضاوة  زواتااطيـ ضاةنس ذاضيَااك ةؤتاة وةظيااط  لاةكاتى ؾؤضِؾااى       لةلةؾاكطى ئيَطانااسا 
ى كوضززا  لةيةمةزانةوة ةةييَعيَكى طةوضةوة  لةغةض زاواى خؤى ةاؤ ةةؾاساضى    1880

لة غةضكوث و زامطكانسناةوةى ؾؤضِؾاةكة  ةاؤ ناوضاةكانى ضِاجةضِيهةكاة ييَهطاوةتاةوة.       
 (13)شةمة ةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو     
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وة  ئةوةى تائيَػةا ةؤ ئاشاوةى ئيَلى مةنطوضِ  لةاليةى زةولتةتى عومسانيية
عوةةيسولت  كاضيَكى وانةكطاوة  وا زةضزةكةوىَ ئةم زةولتةتة غةةاضةث ةاةم  

    (218)كيَؿةية  ضاوجؤؾى ةكاث.

ؾيَذ عوةةيسولت  غةضؤ  يؤظ و خيَلتةكانى ياناسةزا جؿاةيوانى ةكاةى       
وةيةزا لااة زضيَصةجيَااسانى زووةاضةكطزنااةوةى ضِاجةضِيهةكااةزا  لااةو ضواضضاايَ   

شةغةى عةىل خاى ةاغى يةكيَك لةو ةانطةواظانة زةكاث ةؤ )حمةمةز ئاغاى 
ظ(  1881/ 4/3ئاكؤ( لة ناوضةى ةيةويَو نيَطزضاوة  لة يةماى تةلططادسا لة )

شةغةى عةىل خاى ةؤ ناغطةزيو ؾاى ناضزووة  ضِةؾهووغايَكة لاة زاميَهاى    
ةطاى خاوا ليَداؤف ةاوو     تةلططاديَكسا  زةنووغيَت: لةاليةى ئيربايي  ئاغاى 

)طوىوى ئاغا(وة  كاة ةاؤ ضِاجةضِاناسنى يةناسَى كااض ةاؤ )غةضزةؾات( نااضز         
ةووم  نامةية  طةيؿت  زياضة يةكيَك لةو ةانطةواظانةية )ؾيَذ( ناضزوويةتى 
و ةةضزةغت ئياربايي  ئاغاا كاةوتووة  ئاضاغاةةى )حمةماةز ئاغااى ئااكؤ(        

)عومسانى(ى كاطزووة  ةاةمؤضى   يةكيَك لة غةضانى عةؾايةضى قةلتةمطِةوى 
 خوزى )ؾيَذ(ةوةية و ئةمةف زةقى نامةكةية: 

 خواةةحاضيَعىَ((  -))زؤغةى ضِاغةطؤى جايةةةضظ: حمةمةز ئاغاى ئاكؤ
زواى طةيانسنى غ وى ئةوجةضِى زؤغةانة  ئةطةض لةضِووى زؤغةايةتى و 
ضِاغةيةوة  لاةمو ةحطغايت  غاوجاؽ ةاؤ خاوا  زنياا و كاضوةااضيـ ةاةزلتى         
زلتػؤظانة  لةاليةى زةولتةتى جايةةاةضظى عومسانياةوة  ييَاصا و ةةخةاةوةض:     
ذةناةى ئةوةز ةةطى ياوةضى تايبةتى شاةظضةتى موةااضةكى ؾاايانة  ةاؤ     
يةنسىَ كاضى تايبةتى و نًيَهى ياتووة  لةيي  ةتى جةانى مةظنةوة ئةوةى 

                                                           
 .59شةمةةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو    ز حمةمة (118)
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ةمياى مةةةغات و ئاااواتى ئيَ اة ةااووة  ياةض ئةمةيااة  لاة زةولتةتانااسا عةذاا    
ةةناية  زاناوة و يةقياى ةةئيَ ة زاوة  ةاؤ ضِيَهاويَهى ؾااضةظايـ  ذاةناةى     
ياااوةض و ياوضِيَكااانى  نااوضى ضاااواى: ؾاايَذ عةةااسولقازض و ؾاايَذ حمةمااةز    
غةعيسم تا ضِةوانسظ و يةوليَط لةطة َ ناضزوى  ةؤية ةةجيَويػة  ظاناى جيَؿان   

هى ناوةطاو ةكةى  ضونكة ئيَوةف ئاطازاض ةكةمةوة  تا جيَؿواظى ضاوجيَكةوت
لةيااةموو ضِوويةكااةوة ئاطازاضيياااى لااة يااةموو ؾااةيَكة و يااةموو ةاغاايَكياى 
ةةتةواوى ةؤ ؾيسةكةنةوة. ةةكوضتى لةاليةى زةولتةتانةوة  كاضوةاض ةاةزلتى  
ئيَ ةية  ئةوةنسة يةياة  زةةاىَ خاةلتكى كوضزغاةاى يةكاس َ و ياةكططتوةو        

تؤ َ  يةكااس َ و يااةكططتووى   غااوجاؽ ةااؤ خااوا  كوضزغااةانى قااؤلتى ئااةنا   
ييااوازاضم لااةقؤلتى عةاقيؿااةوة يااةضواةو  غةةتااى ئاااية و ئيػااالميـ     
 لةزةغت مةزةى  يةميؿة ضاوةضِيَى موشزةى غةالمةتيةامن. ئين ةةزوعا((

 ظ1881/ 12/2 –كؤضى  1298ى ضِةةي ى يةكةمى 12
  شةغةى عةىل خاى زةنووغيَت: لةم ةانطةواظنامةيةوة ئةوة زةغاةىىَ 

لةضِيَطاى ئةوةز ةةطى ياوةضةوة لةاليةى زةولتةتى عومسانيةوة  زلتهياايى  
و جؿةيوانى تةواو ةة )ؾيَذ( زضاوة  ئةطيها يةض لاة خؤياةوة و ةاىَ جاطؽ      
ناااتوانىَ ئاااوا ةااة ئاؾااكطا و ئااةم ةانطةواظنامانااة  ةااؤ غااةضانى عةؾااايةضى  

زةولتاةتى جاياة    قةلتةمطِةوى عومسانى و كةغانى تط و ؾويَهانى تط ةهيَاطىَ. 
ةلتهسى ئيَ ةف  ةةلتطاةى لةماة ضااكنى ضاه  ناكاةوَى  لةغاةض ئاةو طاوَى         
نةزانةى زةولتةتى عومسانى  كة نايةوىَ خطاجةكاضيةكانى ؾايَذ لةناوةاةضىَ   
و لةةاضةى جؿةيوانى كطزنى نًيَهى و ئاؾكطاى ئةو زةولتةتةؾةوة  ةةلتطةى 
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انفيسا ةةيةماى نؤكةضزا  ئةم لةم ةانطةواظنامانة ضاكن ةةزةغةةوة نة  طي
تةلططادهامةيااةم جيَااسا ناااضزووة  يااةماى ئااةم ةانطةواظنامةيةؾاا  كطزؤتااة    
ياوجيَطى و ةةناونيؿانى ذةناةى وةظيطى كاضوةاضى زةضةوةؾسا ةؤ تةوضيَعم 
ناااضزووة و لةغااةضؤكى جؤغةدانةؾاا  غااةىانسؤتةوة  زةةااىَ ئااةم نامةيااة  

كاضوةاااضى زةضةوةف ةطةيااةنو و ةةتايبااةتى ةااةتاضاى  ةةذااةناةى وةظيااطى 
 ةةةةضضاوى ضِووناكى يومايؤنانةؾسا تيَحةضِةىَ.

 (219)ظ. 1881/ 4/3 -كؤضى 1298ى ضِةةي ى زووةمى 3
تلططار نامةيةكى ناضز ةؤ ضووغةكاى  ةؤ ئةوةى ةكةوناة   ناغطةزيو ؾا

ةةيهى ئةواى و توضكةكانةوة ةؤ ناوةصى كطزى  ضووغيا لةغاةض ئاةوة زاواى   
كااطز ةااوو ضِيَطةنااةزا ضِاجااةضِيهيَكى تااطى كااوضز غااةضيةلتبساتةوة    لااة توضكيااا

شكومةتى ةةضيةانيا زةم و زةغت جؿاةطةى زاخواظيةكاةى ضووغاى كاطز.     
شكومةتى توض  لةةةضامبةض ئةو ةاضوزؤخاة ةاؤ ئاةوةى ظةةطوظةنطاى خاؤى      
جيؿانى كوضزةسا  ةةيةضِةؾة كطزنةوة زاواى لة ؾيَذ كطز لةطاة َ نويَهاةضى   

ا كؤةبهةوة ةؤ طفت و طؤ كطزى. لةيةماى كاتسا ييَطؾيَكى نااضز ةاؤ   غولتةانس
ؾاايَذ ةةضامبااةض ةااةو زاخواظيااةى شكومااةث زاواى      ناوضااةى يااةكاضى. 

جيَكًيَهانى ليصنةياةكى كاطز ةاة ماةضذَى زةولتةتاة ئةوضوجاييةكانيؿاى تيَاسا        
ةةؾاااساض ةاااىَ  ةؤئاااةوةى ةةؾااايَوةيةكى طؿاااةى لاااةةاضوزؤخى ناوضاااةكة  

                                                           
 .63شةمة ةاقى  غةضضاوةى جيَؿوو   حمةمةز  (119)
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ةو ليصنةية لةكاضى خؤى زةةيَةاةوة شكوماةث واظ لاةناضزنى    ةكؤلتهةوة  تا ئ
 (220)ييَع ةيَهىَ ةؤ ناوضةكة.

زواى وتويَااص و كؤؾؿاايَكى ظؤض زةولتااةتانى ضِووغاايا و     1881لةغااالتى
ةااةضيةانيا ؾاايَذ عةةةيااسولت ياى طةيانااسة ئااةو ةطِوايااةى جيَويػااةة لااةضِيَطاى 

ةسؤظيَةاةوة. ةاؤ ئاةم مةةةغاةة     وتويَصةوة ضاضةغةضيَك ةؤ مةغةلةى كاوضز  
زةولتاااةتى ةاااةضيةانيا يةغاااةا  (221)ؾااايَذ غاااةضزانى ئةغاااةةمبو َ ةكااااث 

ةةنيَوانطةى لةنيَواى ؾيَذ عوةةيسولت  و ئي حطِاتؤضيةتى عومساانى ةاؤ ضِاظى   
كطزنى ؾيَذ غةضزانى ئةغاةةمبو َ ةكااث. لةكؤتاياسا كةؾايَذ ضِةظامةناسى      

( 1882لةطة َ كوضز زا نواناس و لاةجايعى )  نيؿانسا يةلتويَػةيَكى ناشةظانةى 
ؾيَذ لة ئةاامى ظؤض ىلَ كطزى و غاةضكطزنة    (222)ةعوتهةوةكةى تيَكؿكانس.

غةضى ناضاض ةوو ةطيَت ةاؤ الى غاولتةاى. ةاة ماةوكيبيَكى ؾاايانة و ضِيَاعىلَ       
ططتهيَكى ظؤضةوة  ؾيَذ ةةضةو ئةغةةمبو َ كةوتةضىَ  زةغةةى جاضاغاةهى  

لة ةاةتاليؤنيَكى غاواضة و زوو ةةتاضيياةى تاؤد. ئاةوةياى      ؾيَذ ةطيةى ةوو 
جىَ غحيَطاةوو  ةةييض ذؤضيَك ضِيَطا نةزةى ةةؾيَذ يةلتبيَت و ضِاةكاث. يةضكة 
ؾاايَذ طةيؿااةة ئةغااةةمبو َ توضكيااا لااةذياتى وتويَااص ططتياااى و خػااةيانة  
ظيهسانااةوة. ؾاايَذ كةطةيؿااةة ئةغااةةمبو َ لااةمانطى تؿااطيةى زوويااةمى    

ةيااةكى ناااضز ةااؤ وةظيااطى زةضةوةى توضكيااا ةؤئااةوةى زاوا لااة ( نام1881)
                                                           

 .344حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو  . (111)
 .122زكةؤض عةظيع ؾةمعيهى  غةضضاوةى جيَؿوو    (111)
 .133ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو ص  فاضلز.  (555)
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( زا لااة كااوضزة  1880شكومااةتى ئيَااطاى ةكااا  ئااةو ظيانانااةى لااة غااالتى )   
كوشضاوةكاى كةوتبوو ةسضىَ ةةخيَعانةكانياى. ةةضامبةض ةةو زاخواظيةى ؾيَذ 

( 1881-11-24)داااةخطى ةاااةة(ى ةاااالتيؤظى عومساااانى لاااةتاضاى ضِؤشى )
زاخواظيةكةى ؾيَدى طةيانس ةوو ةة شكوماةتى ئيَاطاى     ةةناوى شكومةتةوة

شكومااةتى ئيَااطاى ةةضجةضضااى   (223)ةةضامبااةض ضِووزاوةكااانى غااةض غااهووض.  
زاخواظيةكااةى ؾاايَدى زايااةوة و ةةشكومااةتى توضكياااى ضِاطةيانااس ةااوو       
جيَساططتو لةغةض ئةو زاخواظيةى ؾيَذ زةةيَةة مايةى الواظكطزنى جةيوةنسى 

 .يةضزوو شكومةتةكة
 

 ِزاكسدىى شَيخ عوبةيدوَلآل لةئةضتةمبوَل بؤ كوزدضتاٌ 
ؾاايَذ عوةةيااسولت  كاااتىَ لةئةغااةةمبو َ زةغةبةغااةض ةااوو لااة شيَااطةوة  
ةةنًيَهى جةيوةنسى لةطة َ ؾيَذ عبسولقازضى كوضيسا نةجططِانس ةوو  خؤى ةؤ 
ئةوة ئامازةكطزةوو خؤى لاة ئةغاةةمبوَ  زةضةااظ ةكاا  ةاؤ ئاةو مةةةغاةة        

ةمةظانى كطز ةووة ةيانوو  لة خةلتكى طةيانس ةوو ةةزضيَصايى مانطى ذةشنى ضِ
ضِةمةظاى خةضيكى نويَص كطزى زةةىَ و كةؽ لةو ماوةياةزا غاةضى ىلَ ناةزا.    

خاؤى لةةاةضطى    (224)ؾيَذ غالتيَك لةظيهساى مايةوة  تايةليَكى ةؤ يةلتكةوث.
نطى ئايااضى  ةاظضطانيَكسا طؤضِى و ةةجةغااجؤضتيَكى زضوغات كاطاوةوة  لاةما    

( غااةضؤكى طااةاوى كااوضز ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةااةضةو ذيَطاااى خااؤى 1882)

                                                           
 .151جيَؿوو     زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى (113)
 .122زكةؤض عةظيع ؾةمعيهى   غةضضاوةى جيَؿوو      (114)
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خؤى طةيانسة يةكيَك لاةجاجؤضِة دةضِةنػايةكانى ؾاةضيكةى     (225)ةةضِيَكةوث.
)جاااا ( و زواياااى طةيؿاااةة )جاااؤتى( و لةويَؿاااةوة خاااؤى طةياناااسةوة      

ةةضةةااةضى مااانطى ئااوث ؾاايَذ عوةةيااسولت  تااوانى ئاااظاز    (226)كوضزغااةاى.
زةضةاضةى طةيؿةهةوةى ؾيَذ ةاؤ كوضزغاةاى ضِؤشناماةى )مؿاا       (227)ةيَت.

(ى ئةضمةنى لةو ةاضةيةوة ةاغى كطزووة: يةض ئةوةنسةى زةنا  ة وةاؤوة   
ؾيَذ لةغةض غهووضةكانى ضووغيا و توضكيا ةةزى كطاوة  كوضزغاةاى ياتاة   
ى يةشاى  طةليَك عةؾةةث ييَعى ضةكساضياى جيَاك ييَهاا ةؤئاةوةى ةةوجاةضِ    

ضِيَعةوة جيَؿواظى ؾيَذ ةكةى  ؾايَذ عباسولقازضى كاوضِى ةاةييَعيَكى ضاةنس      
يةظاض كةغيةوة ضوو ةاةجة ةاوكياةوة  ؾايَذ لاة ضيَطاا لةغاةض زاخاواظى و        
ةااان  كطزنااى )ئةضخي انااسضيَت ئؤطااانيؼ كاااذوونى( الى زايااة كلتيَػااةى     
ا قااةزيؼ )لاضدؤلوميااا(ى ئةضمااةنى لةيااةضيَ ى واى  ؾاايَذ لااةو كلتيَػااةيةز  
وتاااااضيَكى خويَهااااسةوة و طااااووتى: " غااااوجاؽ ةااااؤ ئااااةو جيَؿااااواظية   
زؤغةايةتيةتاى. الى ئيَ ة لة كؤنةوة ئةضمةنةكاى وة  مطؤلى ضاكةخواظ و 
جا  و ةةناموؽ ناغطاوى. ئاؾكطاية لة ضِؤشانى زيَطيهاةوة ةااو و ةاجةامااى    

ةية ةطايانة و زؤغةانة ةةيةكةوة شياوى  ئامااى ئيَ ةف ئةوةياة ئاةم ضِاغا   
لااةياز نةكااةيو  ئةضمةنااةكاى لااةوة زلتهيااا زةكااةم لةاليااةى نةتةوةكةمااةوة 
ظيانياى ىَل نازضيَت." جااف ئةماة ؾايَذ ةةياةموو ئاةو كوضزاناةى ضِاطةياناس        
لةطةلتيساةووى  ئةضمةناةكاى ةاةةطاو زؤغاةى خؤيااى زاةهاَيو و قاةث زلتيااى        

                                                           
 .91نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو      (115)
 .152زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو      (116)
 .91نةذاتى عةةسولت   غةضضاوةى جيَؿوو      (117)
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وةياةكى  نةؾكيَهو  خؤ ئةطةض ياتوو ةةقػاةياى ناةكطز ئاةوة ياةموو كطزة    
ناضِةواياى زشى ئةضمةناةكاى ةاةظؤضزاضى و كطزةوةياةكى ناياةمواض زازةناىَ      

 لةخؤى وةؾاةيَةةوة.
كاضةةزةغةانى عومساانى ةةوجاةضِى ئاطاازاضى و ىلَ جطغايهةوة ياةنطاو      
ةةيااةنطاو ؾااويَو ؾاايَذ كااةوتو  ةةتطغااةوة زةيانطِوانيااة ئااةو يةغااةى       

ةنواناس  ؾااى ةةؾاانى    زؤغةايةتيةى ؾيَذ ةؤ ئةضمةى و ئاغاووضييةكانى ز 
ئةوةف جةناياى ةطزةةةض غياغةتى خةلتك وضوشاناسى  ئاةوة ةاوو لاة غاالتى      

( ةاااظاضِى طؿااةى ؾاااضى ةااسليؼ غااوتيَهطا  لااةو ةاااظاضِةزا طااةليَك     1882)
زووكانى ئةضمةنى ىلَ ةوو  كاضةةزةغاةانى عومساانى تااوانى ئاةو كاطزةوة      

يؿانسا طواياة ةةياناسانى   ناضِةوايةياى زاية جا َ كوضزةكاى و ةططة واؾياى ج
 (228)ؾيَذ ةووة و زةغةى ئةوى تيَساية. 

 
 ٍةوَلداىى شَيخ بؤ ثَيكََيياىى ِزاثةِزييَيكى ىوَى  

زواى ضِاكطزى و طةيؿةهةوةى ةة كوضزغةاى ؾيَذ ضاوى لةوة ةاوو كااث   
زةغت ىاث ةؤ ئةوةى لةو ماوةيةزا غاةضؤكة كوضزةكااى ةاؤ ضِاجاةضِيهيَكى     

لةناوةضِاغةى مانطى ئاةسا كةما  ةةطى غايَيةم غاكطتيَى   نوىَ ئامازةةكاث  
غااولتةاى ياتااة واى ةااؤ ئااةوةى ؾاايَذ ضِاظى ةكاااث لااة يااةكيَك لااة ؾاااضة       
جةؤظةكانى عةضةب ذىَ نؿة ةيَات  ةةضامباةض ةاةوة زةولتاةتى عومساانى      
يةموو خةضذيةكى زةخاتة ئةغةؤى شكوماةث و غاولتةاى ياةموو مانطيَاك     

يَةاةوة  ةاةىم ؾايَذ لاة ئاغات ئاةم جيَؿاهياضانة        ( لةة ةؤ خاؤى زةةطِ 150)
                                                           

 .152و     زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿو (118)
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طويَى زاخػت و لة قةىى )ئؤضاماض( خؤى قاي  كاطز  ةاةنياظى ةةضيةلتػاةى    
كطزناى يَيعةكاانى عومساانى كةوتاة خؤكؤكطزناةوة  عومسانياةكاى خيَاطا        
خؤياى طةيانسة قةىكةى ؾيَذ و ئاةلتوقةيانسا  ةؤ ئةوةى خاويَهى ياةضزووال   

 (229)ت  ؾيَذ ةطِياضيسا ةطيَت لةؾاضى موغ َ ةصى.ةةخؤضِايى نةضشيَ
شةنااةضِالتى غااولتةانى عومسااانى غااولةناى جاؾااا يااةلتططى نامةيااةكى     
زةغااةدةتى لةغااولتةانةوة ةااؤ ؾاااى داااضؽ ةااةياوةضى ؾاااظازة غااولةناى 
موضاز مةظا طةيؿةة تؤضؤؽ  ئةمة ناماةى ئاؾاةى ةاوو  زواتاط تيَطةيؿانت      

ؾويَهساضوونى ؾيَذ عوةةياسولت . غاىَ ضِةتلتاى    توضكيا ييَعةكانى ناضزووة ةة
عومسااانى ةااةضةو نااةيطى  زيااعة و ذؤلتااةميَطة ةةضِيَكااةوتووى و ةاةي اااىل    
ضِايطةيانسووة كوضزةكاى ناضاض زةكااث ةاؤ ئاةوةى ييَطؾاةكانياى ةاؤ غاةض       

زةغااةىتساضانى توضكياااا و ئااةاى ظةنطاااى    (230)يااةضيَ ى داااضؽ ضِاةطاااطى.  
طةوضةى غةضةاظياى كؤكطزةوة ةؤ ؾاةضِ زشى ؾايَذ   تطغهاكياى ليَسا  ييَعى 

عوةةيسولت   لةضاغةيسا ئةم ييَعانة طةليَك ةةتواناتط ةووى. ؾيَذ عوةةياسولت   
 (231)خؤى ضِاططث و لة قةىى )ئوضاماض( تاناوةضِاغةى ئةيلو .

ؾاايَذ يةنااسىَ ةطِوةيااانوى زؤظييااةوة ةااؤ ئااةوةى خااؤى زضةناا  ىاااث   
لةضوونى ةؤ موغاَ  و ةةضامباةض ةةوة)موغاى ةاةة( ةِطياضياسا ةطايَت ةةطاص        

( ضِؤش قةىكةى تؤجباضاى كطز  لةئاةاامى تؤجبااضاى   18ؾيَدسا  ةؤ ماوةى )
 كطزنيَكى ةىَ وضاى قةىكة ضِوخاو تةجى  قةىكة طاةا و ؾايَذ ةاةزي  طاةا     
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زواى ئةوةى ةةزي   (232)لةطة َ ضواض ةةتاليؤنى عومسانيسا نيَطضا ةؤ موغ َ.
لةغاةض زشاياةتى توناسى     (233)طةا و توضكةكاى ةطياضيانسا ةيبةى ةاؤ موغا َ.  

 (234)توضِةيى ئَيطاى ةااةى عااىل لاةنويَوة ططتياةوة  ضِةواناةى موغالتى كاطز.       
ى كاوضِى  ةااوكى   كاضةةزةغةانى توض  لاةوة تطغاا ةاووى ؾايَذ عباسولقازض     

ضِظطاض ةكاث  لةةةض ئةوة لةكؤتايى مانطى تؿطيهى يةكةماسا زوو ةاةتاليؤنى   
جيازة لاة )طااواض( ةةغاةضكطزايةتى )مػاةةدا جاؾاا( خطاياةضَِى ةاؤ ئاةوةى         
ضِيَطاااى نيَااواى )ئوضاماااض( و )نااةيطى( ةطااطىَ و زوو ةااةتاليؤنيـ نيَااطضا ةااؤ   

كاوضِة طاةوضةى ؾايَذ ةاضمةاة ةاوو لاة        (235))نةيطى(. ؾيَذ حمةمةز غسيقى
ئةغةةمبو َ  لةةةضئةوة عبسولقاض ةبوو ةة ذيَططى ةاوكى  زةضةااضةى ؾايَذ   
عةةسولقازض )نلسور( طووتوويةتى: عبسولقازض يةضوةكو ةاوكى ذيَطااى ضِيَاع   
ليَططتهاااة  غاااةضكطزايةتى ييَعةكاااانى كاااوضز زةكاااا  و نيااااظى واياااة زاى   

ا ناااةنيَت. يةضضاااةنسة شكوماااةتى ةةزةغاااةىتى شكوماااةتى عومساااانى ز
عومسااانى ؾاايَذ عوةةيااسولت ى ناااضزة موغاا َ  ةااةىم ئااةم يةلتويَػااةةى      

                                                           
 .348حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو   (131)
 .248ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (522)

 .52غةضضاوةى جيَؿوو    طيالى   (134)
زواى ( كاوضِى طاةوضةى ؾايَذ عوةةيسلت ياة      1911-1855ؾيَذ حمةمةز قسيث ) (522)

ةاوكى و ؾيَذ عةةسوالقاسض ةاؤ مةككاة  زةغاةىتساضانى عومساانى ةاؤ       زووضخػةهةوةى 
نةجططِانى يةموو تالتةزاوةكاى لةطة َ ئةم ةهةمالتة خاوةى زةغةىتة  و ةؤ ةاةكاضييَهانى  

ةضشةوةنسييااةكانى خؤياااى ؾاايَذ حمةمااةز غااسيقياى لةنااةيطى لااةذَيطاى ةاااوكى        ة
 ييَؿةةوة. 
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شكومةتى عومسانى ةةزلتى ئيَطاى نةةوو  ضونكة ييَع و زةغةىتى ؾيَذ لاة  
موغ َ ييطى ىلَ كةم نةةبووةوة  عةؾايطةكانى كوضز و عاةضةةى ويالياةتى   

ى ؾيَذ ئةموغاةى ةةضظةكاتاةوة   موغ َ يةميؿة ئامازة ةووى يةض ئةوةنسة
 ئين يةموو زةؽ ةسةنة ضة .

حمػو خانى ةالتيؤظى ئيَطاى لة ئةغةةمبو َ غطةوتى ىلَ ةطِاةوو  يةميؿة 
ئةوةى زووجاث زةكطزةوةو زةيووث: ئةطاةض ؾايَذ ياةليَكى ةاؤ يةلتكاةوىَ      
زةتوانىَ زةغت ةةضِاجةضِيهيَكى تط ةكاتةوة  ةةناوى ؾاى ئيَطانةوة زاواى لة 

ةغةةمبو َ كطز ؾيَذ ضِةوانةى ؾاويَهيَكى تاط ةكاطىَ  زووضةاىَ لةغاهووضى      ئ
ئَيطانةوة  ةاةىم غاولتةانى عومساانى حمػاو خاانى زلتهياا كاطز كوضِةكاةى         

 (236)ةةةاضمةة زانطاوة تا ةةةىَ خويَو ضِؾنت ئةو مةةةغةة غةضةططىَ. 
وةظيطى كاضوةاضى زةضةوةى ئيَاطاى طوماانى ياةةووة لاةوةى ةةةاضمةاة      

وونى حمةمةز غسيث غووزى يةةىَ  ضونكة ةؤ ئيَاطاى واةاؾان ةاوو ؾايَذ     ة
عبسولقازض ةةةاضمةة زاةهطاية  ضونكة عبسولقازضيـ لةةةوةاوةضِيسا يةضوةكو 
ةاوكى واةوو  شكومةتى ئيَطاى ةاةخؤضِايى ئاةو مةتطغايةى ىلَ نةنيؿاةيبوو      

ييَعيَكى ظؤضى جيَهةضااوو لااةمانطى تؿااطيهى زوويةمااسا ؾاايَذ عبااسولقازض ةااة
ميا  زووضة   75 -70ةطوكى كاوضزةوة لاةنعيك طونسى)ؾايةاى( كاةنعيكى     

لةضِةوانسظةوة جةالماضى ئةو ييَعةى عومسانيسا كة ئاةضكى طةياناسنى ؾايَذ    
عوةةيسولت ى جىَ غحيَطا ةوو ةؤ موغ َ و توانى ةاوكى ضِظطااض ةكااث. كاةما     

ى لاة واىل  جاؾاى غاةضكطزةى ئاةو ييَاعةى تاوض  ةاةطوضذى زاواى ياضماةت      
موغ َ و ةةغسا كطز  ئةو ضواض ةةتاليؤنةف لةزواى ضِةوانة كطزنى ؾايَذ ةاؤ   
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موغااا َ ةةغاااةضؤكايةتى شػاااة ةاااةة ماةووناااةوة ياااةمووياى ةاااةضةو     
)ؾاايةاى(ضِةوانة كااطاى  لااةنعيك ناوضااة ؾاااخاوييةكةى )كااوضز ةوغاااظى(     
  ييَعيَكى كوضز لةطة َ ئةو ييَعةى شػاة ةاةة ضِووةاةضِووى يةكنةووناةوة    

ييَعةكةى كوضز ؾكا و ييَعى شػة ةاةة و كاةما  ةاةة جيَكاةوة لاةزواى      
ؾااةضِيَكى ؾااةف غااةعاتى ؾاايَذ عةةااسولقازضياى ناضاااض كااطز خااؤى ةااسا     
ةةزةغةةوة  ةةو ذؤضة كوضِ و ةاو  جيَكةوة ضِةوانةى موغا َ كاطاى و زواى   

ةؤ )ؾاضى مةككة( زووض  (237)ماوةية   ؾيَذ لةطة َ غةز خيَعاى ةؤ شيراظ.
  (238)لاةوىَ ماطز.   1883ىةنةوة  زواتط لةويَسا كؤضى زوايى كطز لة غالتى 

ؾاايَذ كؤضااى زوايااى  1888زكةااؤض عااةظيع ؾااةمعيهى زةلتيَاات: لااة غااالتى  
)شػااو عااةىل خااانى طةضِوغااى( زةضةاااضةى ؾاايَذ زةلتيَاات: زواى   (239)كااطز.

( لةاليااةى زةولتااةتى عومسااانى   1882-10-21طةضِانااةوةى زوةاااضة لااة )  
( خيَعانى اليةنططى ضِةوانةى 100ةةوة و ةةييَعيَكى طةوضةوة لةطة َ )زةطةيَ

-12-14( زةطةيةنطيَةة موغا َ و تاا )  1882-11-27موغ َ زةكطيَو  لة )
( لااة 1882-12-23( يااةض لااة موغاا َ زةيانًيَلتهااةوة  زوايااى لااة )   1882

موغلتةوة ةةضِيَى ئةغكةنسةضونة ةةيطوث  شيرااظ  لاة )تاائي ( نيؿاةةذىَ     
( كؤضااى/ 1300ى ظيلصةذااةى غااالتى ) 9يَو  زواى ماوةيااة  ضِؤشى )زةكااط

. ةاؤ ظانيااضى ظيااتط    (2)ظاييهى( ؾيَذ كؤضى زواياى كاطزووة  12-10-1883)
                                                           

 .122زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (137)
 .247ز. وليس وسى  كوضز و كوضزغةاى   (138)
 .123ؿوو    زععيع ةعيهى  غةضضاوةى جيَ (139)
شػو على خانى طةضوغى  ؾيَذ عوةةيسولت ى نةيطى لةةةلتطةنامةكانى قاذاضى زا   (1)

 .16     2007وةضطيَطِانى حمةمةز شةمة ةاقى  ضاجدانةى زةظطاى ئاضاؽ  يةوليَط 
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ةهواضة ؾؤضِؾى ؾيَذ عوةةياسولت ى ناةيطى لةةةلتطةناماةكانى قاذاضياسا )      
247-248  ) 

ةاةو  شكومةتى عومساانى ضيَاى ةةخيَعانةكاناسا ةطةضِيَهاةوة      1893غالتى 
ةاةىم   (240)مةضذةى كوضِانى ؾيَذ عوةةيسولت  لةئيػاةامبو َ نيؿاةةذىَ ةاو.   

ئااةم كيَؿااةية مايااةوة تااا ؾاايَذ عةةااسولقازض لااةزواى ذاااضزانى مةؾااطِوتة    
طةضِايةوة توضكيا ةؤ ئةغةةمبو َ و كطاةة غايهاتؤض زواى ئاةوةى جطؤكطاماى    

اجاةضِيهى ؾايَذ   ةةلاةناوةطزنى ضِ   (241)كؤميةةى ئيةصاز و تةضةقى قبو  كطز.
عوةةيااسولت  ذاااضيَكى تااط جااةضزةى خامؤؾااى ةةغااةض خااةةاث و ضِاجااةضِيهى   
كوضززا زضايةوة  يؤى غةضةكى غةضنةكةوتهى ضِاجةضِيهةكةى كوضزى غاالتى  

( لااةوةزا ةااوو  كاااتى ذاااضِزانى ضِاجةضِيهةكااة نااةياتبوو  ضِاجةضِيهةكااة 1880)
واى عةؾااااةةتة لااااةضِووى ضِيَكدػااااةهةوة الواظ ةااااوو  زوشمهايااااةتى نيَاااا 

يةضوةيا   (242)كوضزةكانيـ ؾيَذ عوةةيسولت ى خػةة ةاضيَكى ناذيَطةةوة.
يؤكااااضة ناوخؤيياااةكاى و زوشمهاياااةتى نيَاااواى عةؾاااةةتة كوضزةكااااى    
كاضيطااةضيياى كااةمن نااةةوو لااة ؾكػاات ييَهااانى ئااةم ضِاجةضِيهااة  ةااةيؤى    

ةكايااةتى ةااةييَعةوونى زةغااةىتى زةضةةةطايااةتى و ؾاايَدايةتى و زووةةض  
زةضةةةطة زضاوغيَكانيةوة ةوو  ياةكيَكى وة  ؾايَذ حمةماةز ةطاكؤلة لاةو      
ضِؤشانااةزا ةااةناو خةلتكةكااةزا يااةوالتيَكى ةاا و ةكااطزةوة طوايااة ؾاايَدةكانى   

زةغاةىتى   لةضِيَى ضِاغةى ئايو الياى زاوة و ئةوةنسةى خااوةنى ؾةمسيهاى 
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كة تا ئةوكاتة جيَؿيهة ضون (243)زونيايو ييَهسة غةضؤ  و ضِاةةضى ئايهى نة.
يعضى و غياغى ةاؤ ةعوتهاةوةى نةتاةوةيى و ئااةووضى و كؤمةىياةتى ةاةو       
ذااؤضة طةؾااةى نااةكطز ةااوو ةبيَةااة مايااةى غااةضكةوتهى كااوضز  ؾاايَذ        
عوةةيسولت ف نةيةوانى ظؤضيهةى طةىل كاوضز لاةخؤى كؤةكاتاةوة. ئةماةف     

ة. يااةضوةيا ئااةو زةضدةتااة ةااوو توضكيااا و ةااةضيةانيا و ضِووغاايا قؤغااةيانةو
ئامازةةاؾى تةواو نةكطا ةوو ةاؤ ؾؤضِؾاةكة لاةضووى غاةضةاظيةوة. يةلتاةى      

 (244)غناتيصى كطا لة تةكةيك و ةؤضوونةكاى.
يةكيَكى تاط لاةو يؤكاضاناةى ةاووة ياؤى ؾكػاةى ضِاجةِضيهةكاةى ؾايَذ         
عوةةيسولت   يةلتَويَػاةى ضووغايا و ئيهطلةاةضة و توضكياا يةلتويَػاةى زش ةاة       

ةكةى كوضزيااى ططتةةاةض. ضووغايا خااوةنى زةغاةىتيَكى ظؤض ةاوو       ضِاجةضِيه
لاااةئةاى  ئيهطلةاااةضاف لةوكاتاااةزا كاضيطاااةضى ظؤضيااااى ياااةةوو لةغاااةض   

جاااف زووضخػااةهةوة ؾاايَذ عوةةيااسولت   (245)زةغااةىتساضانى ئةغااةةمبو َ.
ضِاجةضِيهةكةى كوضز كةوتة كعى و يايَ و ةاووةوة  ئةغاةةمبو َ طاةليَك لاةو      

انةى كطِى ضِؤشى خؤى جؿةطةى ضِاجةضِيهةكةى عوةةيسولت ياى غةضؤكة كوضز
( 1880لةطااة َ يااةموو ئةمانةؾااسا ضِاجااةضِيهى كوضزةكاااى )   (246)كااطز ةااوو.

ةةغااةضكطزايةتى ؾاايَذ عوةةيااسولت  ةايااةخيَكى ططنطااى يااةةوو  ئةطةضضااى  
غةضكةوتوو نةةوو  ةاةىم ياةنطاويَكى طاطن  ةاوو ةاؤ ةاةضةو جايَـ ةطزناى         
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ز. لةضِاغةيسا ئةم ضِاجةضِيهة لة يةموو ضِاجةضِيو و ةعووتهةوةكانى كيَؿةى كوض
جيَؿووى كوضز ةاةتواناتط ةاوو لةياةضزوو الياةنى غياغاى و ضِيَكدػاةهةوة.       
زامطكانسنةوةى ضِاجةضِيهةكةى ؾايَذ عوةةياسولت  ناةةووة ماياةى ئااضامى لاة       

يةوانى يةضضااةنسة ضِاجةضِيهةكااةى ؾاايَذ عوةةيااسولت  نااة    (247)كوضزغااةانسا.
ئامااااة طةوضةكااةى ةةزامةظضانااسنى قةواضةيااةكى يااةكططتوو ةااؤ كااوضز       
ةةزيبيَهَى  ةةىم تاوانى ذؤضيَاك ياةكيَةى كوضزغاةانى شيَاط غاايةى تاوض  و        
داااضؽ نيؿاااى ةااساث و يةكدػااةهى نةتااةوةى كااوضز ةااةطويَى زاطةكااةضانى 

 (248)كوضزغةانسا ةططجيَهىَ.
( موونةيااةكى ظيهااسووى  1880ذوىنااةوة ضِظطاضوواظيةكااةى غااالتى )  

ذوىنةوةى ضِظطااضى نيؿاة انى كوضزغاةاى ةاوو ئامااةكاةى ضِظطااضكطزنى       
كوضزغةاى ةوو لة غةةمى توضكيا و ئيَاطاى  ناة  ياةض ةاةديةى ةاةضيةانيا و      
توضكيا و زةولتةتانى تط زضوغت نةةوو  ةةلتكو ئامااى ضِظطاضى نيؿة انى و 

ةكااةى ؾاايَدسا زةضزةكااةوىَ    زشى تااوض  ةااوو  ئةمااةف ةااةضِوونى لةوتاض  
ذوىنةوةيةكى ئااييهى و كؤنةجةضغاةى ناةةووة  وةكاو يةناسيَك زةمطاؤى       
ة وزةكطانةوة  ةةلتكو ذوىنةوةكة زضوةى ئامااى ضظطااضى نيؿاة انى و   
ذياةوونااةوةى لااة زوو زةولتااةتى توضكيااا و ئيَااطاى ةووكااة يااةضزووكياى       

ضِيواى زظ و ذاةضزة و ضِيَطاط و   موغلت اى ةووى  نة ؾيَذ عوةةيسولت  و نةضِاجاة 
جياوكوش نةةووى  وة  يةنسيَك ة ويانسةكطزةوة  ةةلتكو ضِاجةضِيهيَكى ئاؾةى 

                                                           
 .247الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو    ى.  (147)
 .233كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (148)
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خواظ ةوو  غةضةضِاى ئةوةف ئاؾووضى و ئةضماةنيـ ةةؾاساض ةاووى  طاةىل     
 كوضزيـ ةةخؤؾصالتةيةوة ةةضةو جةى ؾؤضِؾةكةوةضووى.

اغى يةضةغااًيَهاى و يااةضزوو ئي حطِاتؤضيااةتى ئيَااطاى و توضكيااا لااة قؤناا  
زاتةجة زاةووى  ئاؾوب غةضانػاةضى ئي حطِاتؤضياةتى تاةنى ةاوو  ياةضزوو      
ئي حطِاتؤضيااةث طااةؤزةى تااةن  و ضااةلتةمةو نائاااضامى غياغااى ةااووى        

 (249)ةةزضيَااصايى غااةزةى نؤظزةيااةم غااةضةةخؤييةكى ضِووكةؾااياى يااةةوو. 
يية طةوضةكاى  ئةمةف ةةيؤى ئةو زشايةتيةى يةةوو لةاليةى وىتة ئةوضوجا

ةةتايبةتيـ نيَواى ئيهطلةةضة و ضِووغيا. ةةىم كؤتايى غاةزةى نؤظزةياةم   
ةاضوزؤخةكة طاؤضِانى ضِيؿاةيى ةةغاةضزاياث. ناةياضةكانى زويَهاىَ  ضِووغايا       
لةالية  و ةةضيةانيا و دةضةنػاف لةالياةكى تاط ةاةضةو ياةكططتو زةضاووى      

 (250)لةةةضامبةض مةتطغية ظؤضةكانى ئةلت انيا.
 
 

  

                                                           
 .116زكةؤض عةظيع ؾةمعيهى  غةضضاوةى جيَؿوو     (149)
 .251ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (151)
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 دووةو بةشى
 ازودؤخى كوزدضتاٌ لة كؤتايى ضةدةى ىؤشدةداب

 

لةضاااضةكى كؤتااايى غااةزةى نؤظزةيااةم و لااةزوايى ضِاجااةضِيهى ؾاايَذ     
عوةةيااسولت ى نااةيطى خااةةاتى ضِظطاااضوواظى لااةناو كااوضزا جااةضةى غااةنس  
خااةةاث زشى ظؤضزاضيااى ةيَطانااة لااة كوضزغااةانسا تاااضِازةكى ظؤض لةخااةةاتى   
ضاايهايةتى كااةم كطزةااؤوة  ئةوةنااسةى خااةةاتى نةتااةوةيى لااةةطةوزاةوو    

ةتى ئةو ططنطيةى جيَؿانى نةما  ظا َ ةاوونى عةؾاةةتطةضى   خةةاتى ضيهاي
لااةالزىَ خااةةاتى ضاايهايةتى كعكااطز  لةةااةض ئااةوةى زةضةةةطااة كوضزةكاااى 
ظؤضذاض ؾيَذ و جيَؿةوايانى ئايهى ةووى  ةةؾى ئةواى لاة ضةوغاانسنةوةى   
ذوتياضانسا ظؤض زياض نةةوو  خةةاتى ذوتياضاى ظياتط لةزشى ةيَطانةكاى ةاوو.  

ة و خاااوةى ملتكااةكانيـ جيَياااى واةااوو ةااةييَع ةااوونى زةغااةىتى  زةضةةااة



 

027 

شكومةث زةغةىتى ئةواى كةم زةكاتةوة  نةؾياى زةويػت زةغاةىتياى  
لااةالزىَ كااةم ةيَةااةوة  لةةااةض ئااةوة ةةيةضلتػااةى يااةموو كطزةوةيااةكى       
شكوماااةتى ناوةناااسيياى زةكاااطز  ةةمةةةغاااةى كؤكطزناااةوةى زةغاااةىث 

اةوو ؾااةيَكى ئاغااايى ةااوو زةضةةةطااةكاى  لةزةغااةى خؤياااى زاةااىَ. كااةو 
جؿةيوانى لة ذوىنةوةى نيؿة انى و ضِاجةضِيهاة ضاةكساضيةكانى كوضزغاةاى    

  (1)ةكةى.
زةولتةتى عومسانى لةزضِنسةيى و خطاجةكاضى و خاويَو ضِؾاةهسا طةيؿاةة    
لوتكة و يةموو كاضةةزةغةةكانى ةةةةزضِةدةاضى و تاىى كطزى ياووىتياانى  

خؤياى ةيَعاض كطزةوو  لاةم ضِووةوة )لااىيَطجين( وتوياةتى:"    شيَطزةغةىتى 
زضِنسةيى و خويَو ضِيَصى كاضةةزةغةةكانى توض  طةيؿةووةتة ضِازةياة  ئاةو   
كاضةةزةغةة تاظاناةى زةغاةة زةغاةة لاة زواى ياةكن زةنيَاطضاى لةواناةى        
 جيَؿَووتط زضِنسةتط و ضاوةطغين ةووى  ئةوانةى زةنيَطضاى يةض زةطةيؿاةهة 
ؾاويَهى كاضةكااةياى زةغااةياى زةكااطز ةةضِووتانسنااةوةى خااةلتك  غااةضانة و  
ةاااذى ظؤضياااى لااة خااةلتك زةغااةنس  لااةو جاضةيااةى ةاااس و ضِا و ضِووتانااةى    
زةغةياى زةكةوث زةةواياة ةةؾاى كاضةةزةغاةة طاةوضةكانى شووض خؤيااى      
ةساية ةؤ ئةوةى ضااوياى لاة ضِةدةااضة خطاجاةكانياى ةحؤؾاو  ةةضةىيياةكى       

و لااةناو وىتااى عومسانيااسا ة وةااووةوة زانيؿااةواى ةةتااةواوةتى لااة    تااةوا
ةةتوناسى زشى ضِةدةااضى كاضةةزةغاةانى عومساانى      (2)شكومةث ةيَعاضةووى.

ةااووى  ظؤض ذاااض ضِووةااةضِووياى زةةوونااةوة  )و.م.كوكيوةاااكة( لةغاااىل      
                                                           

 .86ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (1)
 .437ةى جيَؿوو    حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاو (1)
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( طةؾةيَكى ةةناوضةكانى ةاكوضى ضِؤشيةىتى توضكيا كطز زةضةاضةى 1885)
زؤخى خطاجااى زةولتااةتى عومسااانى و غااةضةاظططتهى ةااةظؤض زةلتيَاات:   ةاااضو

"ئةمةف يةكيَكة لة ئةضكةكانى تا  ةةضامبةض ةةزةولتةث  كةضاى كااضطيَطِى   
خؤذيَى لةكاتى ةةذىَ طةيانسنى ئةم كاضة ططنطةزا ضِووةاةضِووى ئاغاةةنطى   

 (3)طةوضة و ةةيةلتػةى تونس زةةيَةةوة لةاليةى ذةماوةضةكة..."
مػةةدا داظىل كاوضِةظاى حمةماةز عاةىل جاؾااى ميػاط نامةياةكى       ئةمة 

ئاضاغااةةى غااولتةاى عةةسول ااةظيعى خةليفااةى عومسااانى كااطزووة  لااةو      
نامةياةزا طلاةيى لاةوة كااطز ةاوو وىث طةيؿاةبووة ئةوجاةضِى جةضِيَؿااانى و       
غةضطةضزانى  زاواى لة غولتةاى كطز ةوو  ضاضةغاةضيَك ةسؤظيَةاةوة ةاؤ ئاةو     

ومااةث تيَيكااةوتبوو  كاضةةزةغااةاى يةضيةكااة لااة ؾااويَهى  ةاضوزؤخااةى شك
زةغةىتياى يةضضيةكى ويػةبىَ كطزوويةتى لةئةاامسا  ةةؾيَكياى ةووناة  
تااااااق يَكى ظؤضزاض و ةاااااةظةيياى ةةكةغاااااسا نةياتووةتاااااةوة  يااااايض     
ةةضيةلتػااةيةكيـ نااةةووة ضِيَطاااى ئااةو زةغااةسضيَصيكطزنةياى ىلَ ةطااطىَ       

ى و ظولتاا  ىلَ كااطاواى  كااة ةطيةااى ةااووى لااة  ةةؾااةكةى تطياااى ضةوغاايَهطاوا
ظؤضةةى زانيؿةوانى وىث و كةؽ دطياياى نةزةكةوث  تاوانباضةكانيـ ئاةو  
ضِةدةاضانةياى زةكطز و واياى ة وزةكاطزةوة غاولتةاى ياةموو زةغاةىتيَكى     
زاونااةتىَ. ئااةو ةاااس و غااةضانة ظؤضةى شكومااةث ةااةظؤضةملىَ غااةجانسةووى 

ةتسا  لةكاتيَكسا زةن  و ياواض و زازو ةيَسازى يايض  ةةغةض خةلتكى ةىَ زةضام
كةغيَك نةزةطةيؿةة طويَى كاضةةزةغةانى زةغات ضِؤيؿاةوو  ةةؾاى طاةىل     

                                                           
 .239م. كامةضاى حمةمةز شاذى غةضضاوةى جيَؿوو.   (3)
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كوضز لةو زواكةوتو و ةةؾدوضاويةزا لة ياى ياةموو نةتاةوةكانى تاطى نااو      
 (4)وىتى عومسانى ظؤض تط ةوو.

ى ةطااوكةوة زةظطاكااانى ةااةضِيَوةةطزنى كاااطيَطِى يااةض لااة دةضمانبااةضيَك  
تازةطاتة غةزضى ئةععةم يةضيةكةياى ةةؾيَوةى خؤى يةلتحةى ئةوةى ةوو 
خؤى و خاو و خيَعانةكةى تيَط ةكا  شيانى ضِؤشاناةياى ةاؤ زاةاة ةكاا  ئةماة      
ةاضى شيانى دةضمانبةضة ةطوكةكاى ةوو  دةضمانبةضة طةوضةكانيـ ةاة جااضة   

وتكطزناةوةى خاةلتك   كاضةكةى خؤياى زةكطِى ةة يةموو ذؤضيَك خةضيكى ضِو
ةووى و خاةضيكى جطِكطزناى طةداانى خؤيااى ةاووى. لةوةزةضاَى ضِةدةااض و        
غياغاااةتى زضِنساناااةى غاااولتةانةكاى ةاااةناو زةماضةكاااانى ياااةموو واىل و   
ئةدػااةضيَكسا تةنانااةث ةااةناو ضِؤشااى يااةموو زةغااةىتساضانى عومسانيؿااسا  

يازاؾت نامةياة   ضِؤضووةيَت  ةؤية ييض كةيَبيَك  ييض غةدةضنامةية   ييض 
خااالتى نيااة لةطيَطِانااةوةى ضااةنسيو شةكايااةتى غااةيط و غااةمةضة لااةةاضةى  
زضِنسةييى و كادطى و ظولت ى توض  ةةضامباةض خاةلتكى نااتوض   دةيلةغاودى     
ئيهطليعى )ذؤى ميلةؤى(  زةلتىَ: "ئةطاةض ئيهطليعيَاك  يةضضاى ياغاايةكى     

كى زيهييااة مطؤيااى و يةضضااى ضِيَػااايةكى مااةزةنى و يةضضااى ئااةخالقيَ     
لةزةغةى زاو ييض ضِةضااوى شياانى خاةلتك و ئااظازى خاةلتكى ناةكطز  ئاةوا        

  (5)زةةيَةة توض   و جيَى زةلتيَو توض ."
ئةو ةاضوزؤخة طةيؿةة ضِازةية  كةؽ لةتواناياسا ناةةوو ةةضطاة ةطاطىَ       

ناضاض ؾويَهةكانى خؤياى ةةذىَ زةييَؿت و كؤضياى زةكطز ةؤ ؾويَهى تط  
                                                           

 .438حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (4)
 .11    2007ز. دةضياز جةةا َ  غولتةانة عومسانيةكاى  ضاجى يةكةم  غليَ انى  (5)
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( ةةؾايَوةيةكى داطاواى   1883ضى ) . غازودػاكى( لةغاالتى )  ةةجيَى ظانياا 
زانيؿااةوانى شيَااط زةغااةىتى عومسااانى كؤضااياى كااطز ةااؤ قاااضؽ  ةااؤ شيَااط 
زةغةىتى ضِووغيا. ئةمة لةطة َ تيَحةضِ ةوونى كاث دطاوانن زةةوو  ضاونكة  

( كاؤ  كاطزى ةاةضةو زةضةوةى ناوضاةكانى خؤيااى ظياازى       1885لةغالتى )
ةعةؾةةتةكوضزةكاى لةغهووضى توضكيا جةضِيهةوة و ضوونة كطز و يةنسىَ ل

وىتى ضِووغياوة  تا كؤتايى غةزةى نؤظزة و غاةضةتاى غاةزةى ةيػاةةم    
ضاااةنسيو لاااةو عةؾاااةةتة كوضزاناااة نةطةضِاناااةوة ؾاااويَهةكانى خؤيااااى و 
لةقةدقاؽ مانةوة. ةةجيَى ليَك نعيكى و جةيوةنسى ياوطونسى و جةيوةناسى  

ظةةطوظةنطاى ظؤض   (6)ةضماةى و كاوضز لاةتوضكيا و ئاةاى.    ضيؿةيى لاةنيَواى ئ 
لةغااةض ياووىتياااى  شيااانى كولتةمااةضطى  خااةلتكى يانااسةزا ةااؤ ضِاجااةضِيو و   
غةضكيَؿى ةةضامبةض ةة زةولتةتى عومسانى  ةةتايباةث كوضزةكااى لاةضِووى    
ضةوغانةوةى نةتةوةيؿةوة لةوجةضِى خطاجى زاةووى  لةةةض ئاةوة كاوضِانى   

ا ذاضيَكى تاط جيَؿاةوايةتى ضِاجاةضِيهيَكياى كاطز و نيطاةضانى و      ةةزضخاى جاؾ
 زاواى خؤياى ةةزةولتةتى عومسانى ضِاطةيانس.

ةعوتهةوةى كاوضِانى ةاةزضخاى ئاةمة عااىل ةاةزضخاى و مةزشاةث ةاةة        
( لةتااةضِاةعوى ضِيَبةضايااةتياى كااطز  جةيوةنااسياى ةةيةنااسيَك  1889لةغااالتى )

ئاطاازاضةوونى زةولتاةتى عومساانى و     غةضؤ  يؤظةوة كطز و زواتاط ةاةيؤى  
لةضِيَطاى ذاغوغةكانيةوة  يةضزوو مة لة جاطِ لةةاؾاوضى ةاايبؤضز كةوتهاة     
نيَواى زوو ييَعى زةولتةتى عومسانى و جيَكسازاى لةنيَواى ياةضزووال ضِووياسا    

                                                           
 .78كهياظ اةطايي  مةظويظ  غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (6)
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يااةضزوو مااة و ييَعةكااةياى كؿااانةوة ضااياى ئةضغااةى و مةعااسةى. ةااةىم   
خؤياناسا ةةزةغات ييَاعى عومسانياةوة  ئاةوانيـ      نةيانةوانى زةضةاظ ةو و 

ةةزةغاات ةةغااةضى ةطزيااانو ةااؤ ئةغااةةمبو َ و ةعوتهااةوة ضااةكساضيةكةياى 
ئةطةضضاى ئاةم ضِاجةضِيهاةى كاوضِانى ةاةزضخاى ماوةياةكى        (7)ؾكػةى ييَها.

كةمى خايانس و ظوو زامطكايةوة  ةةىم ئةمة ةةلتطةى ئةوة ةاوو كوضزغاةاى   
تى عومسانى نااضِاظى ةاووى  يةضزةضداةتيَكياى ةاؤ     لة كاضةةزةغةانى زةولتة

  (8)يةلتكةوتباية زةغةياى زةكطز ةةضِاجةضيو.
لااةو ضِؤشةوةى غااولتةانةكانى زةولتااةتى عومسااانى لةغااةضزاضوجةضزووى  
نةتةوةكانى تط ةوونة زةغةىتساض و ظولت  و ظؤض و تاىى و زظى و ويَطانكااضى  

ةضماااةى و عاااةضةةيـ  و وةشؿااايطةضانة لةغاااةض خااااكى كوضزغاااةاى و ئ  
لةةطةوزاةووى  ةاةىم ةةزضيَاصايى ميَاصوو زةغاةىتى عومساانى ئةطاةض ضاى        
توانيبيَةياى مةة كوضزةكاى و زةغةىتياى لةناوةةضى و خةلتكى كوضزغةاى 
تاىى ةكةى و ؾاض و طونسةكانياى ةػوتيَهو  ةةىم ةةؾاييَسى ضِؤشيةىتهاؽ 

ماانى كاوضزى و ضِؤشاى نةتاةوةيى     و طةضِالتى ئةوضوجيياةكاى ناةيانةوانيوة ظ  
 Bulletinكاااوضز لاااةناو ةباااةى. لاااةم ةاضةياااةوة )ةولتةاااةنى ئةضماااةنى 

Armenien  ( كةلة )لةجاضيؼ زةضضووة 1920( ماضؽ ) ئةلطيلى( )30 )
زةلتىَ: "ضِؤشى كوضز جطِ لة ضِ  و كيهة زةضية  ةاةظةةطوظةنطى توضكاةكاى.   

ؤضانيااة دؤلكلؤضيةكانااسا  ئااةم ضِ  و كيهااةف ظؤض ةةئاؾااكطا لااةناو الو  و ط  

                                                           
 .83سولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو    زكةؤض عةة (7)
 .234كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (8)
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ضِةنطااى زاوةتااةوة و نيؿااانةى ذةنطااةكانى نيَااواى تااوض  و كااوضز جيؿاااى  
 (9)زةزةى.

وىث لااةشيَط زةغااةى غااولتةانةكانى عومسانيااسا ةةزةغاات كاولكاااضى و   
يةشاضى و نةخويَهسةواضى و ةطغايَةيةوة زةيهاىناسا  لةكاتيَكاسا لاة ضِؤشئااوا      

ث ةةضةو ةاؾى و جيَؿكةوتو زةضوو  جيَؿكةوتو و ؾاضغةانيَةى يةتا زةيا
كةضاااى لاااة ناوضاااةكانى شيَاااط زةغاااةىتى عومسانياااسا نةخويَهاااسةواضى و 
نةؾاااضةظايى و زواكااةوتو ةااةوالوة يةغاات ةةييطااى تااط نااةزةكطا. لةطااة َ  
ئةوةؾسا زةولتاةتى عومساانى )جيااوة نةخؤؾاةكة( ياةتا غاةض لةتواناياسا        

ؤؾهبةية ةططىَ لاة ضِؤشئااواوة   نةةوو ضِيَطا لة ليَؿاوى ئةو ؾاضغةانيةتى و ضِ
ةةضةو ضِؤشيةىث زةكؿاا و زةةاووة ياؤى جيَطاةيهى يةغاةى زانيؿاةواى و       
ضاوياى لة نةتةوةكانى وىتة ضِاجةضِيوةكاى زةكطز  وةكو يؤنااى و ةولػااض و   
غااطب يةضيااة  لةوانااة كةوتبوونااة ذولتااة ةااؤ ةةزةغااةًيَهانى ئاااظازى و       

كاضةةزةغاةانى عومساانى ياةض     غةضةةخؤيى. لةضِاغاةيسا ذاةوض و غاةةمى   
تةنيا تااق يَكى ناةططتبووةوة  ةاةلتكو ياةموو ضايهةكانى وىث لاةشَيط ئاةم        

 (10)ةاضوزؤخة زةياناىنس.
زةغةىتساضاى و جياوانى ئايهى لةزةولتةتى عومسانى تاكة يؤكااض ةاووى   
ةااؤ مانااةوةى ئااةم ةاضوزؤخااة ةااةم ؾاايَوةية زشى يااةض طؤضِانكاضيااة  ةااووى 

الغاايى كطزناةوة و طؤضِانكااضى ياةكانى ضِؤشئااوا ةةتوناسى        لةوىث  يااخوز 
ضِووةااةضِووى زةةوونااةوة  ياااى يةضؾااةيَك لااةةاضةى نويَطااةضى و ظانػاات و    

                                                           
 .7ز. دةضياز جةةا َ  غةضضاوةى جيَؿوو     (9)
 .439حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (11)
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ةةضيةمى ضااد كاطاو زووض لاة ظانػاةة ئايهيياةكاى ةاةكودط لةقةلتاةم زةزا         
ئةمةف ةووة يؤكاض ةؤ ئةوةى ضِةوتى ظانػت و جيَؿكةوتو لةناو زةولتاةتى  

ووؾى وةغةاى ةيَت  لةاليةكى تط ئةم يةلتويَػةةى زةغاةىث و  عومسانى ت
جياااوانى ئااايهى وايكااطز طؤضِانكاااضى لااة جيَكًاتااة و ةونيااازى كؤمةىيااةتى    

ئاةم ضِةدةااضى كاضةةزةغاةانى     (11)ضِوونةزاث و ظؤض ةةغػةى يةنطاو ةهيَات. 
عومسانى ويَطانكااضى و نةخويَهاسةواضى و زواكاةوتوويى طةياناسة ضِازةياة       

وغاااةضزةمةزا )ظياجاؾاااا( ؾااااعةى عومساااانى زةغاااةىتى غاااولتةانة    لة
عومسانيةكاى "كةةةخؤؾياى زةلتيَو ئيػالم" ةةضاوضز زةكاث ةةزةغةىتى 
شياى زؤغاةى و ماطؤل زؤغاةى ئةوضوجايياةكاى كةجيَؿاياى زةطاوتطَى "ةاَى        
ئي انااةكاى" لااة ؾاايَ طيَكسا ظياجاؾااا ذةويااةضى ئااةو ذياواظيااة قااوَ  و        

ةةطِىَ لاةنيواى زيكةاتؤضياةتى غاولتةانة عومسانيياةكاى و     غةضةكيانة زةضز
ضِؤشئاواييةكاى  ذةويةضى ذياواظيةكانى  مطؤلسؤغةى غيػةةمى زنوكطاتى

نيَااواى خيَااط و ؾااةضِ  ذااوانى و ناؾااةيهى  تيؿااك و تاضيكيااةكاى  ةااةضاوز   
 زةكاث. ظيا جاؾا ؾاعةى غةضزةمى عومسانى زةلتىَ:  

 مو ةةغةضظةميهى
 انسا تيَحةضِي  ةىَ ئي انةك

 ضةنسيو ؾاض و تةالضم زى.
 ةةىم كاتىَ    

 ةةناو مةملةكةتى ئيػالمسا تيَحةضِي   
 (12)لةكةالوة ظياتط ييطى زي  نةزى.
                                                           

 .108  2009ةةياضى    10حم س كطي   ذةنطى قةضم  طؤلاضى  ميَصوو  ش مضطفى (11)
 .12ز. دةضياز جةةا َ  غةضضاوةى جيَؿوو     (11)
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 ضوثاى ئةىكشازى

توضكاااةكاى ياااةض لاااة عةؾاااايطةكانى )غاااوظ(ةوة ةاااةظاةة ياااةتا      
عومسانييةكاى ةووى ةةزةولتاةث  لاة ضِةوؾات و ضةدةاضياناسا كاة طةيؿاةهة       
ئاغياى ةطو  )توضكياى ئيػةا( يةضوةكو عةؾايط يةلتػوكةوتياى كطزووة  
تاىى كطزى و كوؾةاض و ضِاوضِووتياى ةةؾةيَكى غطوؾةى و ةةئاظايى زانااوة   

جاف ئةوةى لة ظةمانى غلروقيةكاى و عومسانيةكاى خؤياى طاطث و   ةةىم
ةةييَع ةووى زةولتاةتياى زامةظضاناس  ئاين جيَويػاةياى ةاةةوونى غاوجايةكى       

زةضةاااضةى غااةضةتاى زامةظضانااسنى غااوجا لةاليااةى  (13)يةميؿااةيى يااةةوو.
توضكةكاناةوة طؤلاااضى )ياال ( ةاغااى زامةظضاناسنى غااوجا و ييَعيَكاى تااطى     

جيَى وتطاوة)ئةنكؿااضى= يةنيطاةضى(: " زواى ئاةوةى )عومسااى (     كطزوة 
ظؤضةةى وياليةتى )ةطوغة= خساونسكاض(ى زاطاة كاطز و )ئؤضخااى(ى كاوضِى     
ضووة ذيَطةى )ئؤضخاى( )عاْل الاسيو(ى ةاطاى خاؤى كاطز ةاة وةظياط و عااْل        

ييَهاياة جيَؿاةوة و كاطزى ةةغاةض كاطزةى       (14)السيو)ذهسضىل قةضة خلي (ى
ازة كة جيَى زةوتطا )يايا(  ةةىم تطغى ئاةوةياى جةياسا كاطز ئاةو     ييَعى جي

يَيعة ِضؤشيَاك لاة ِضؤشاى ىَل يااى يةلتطةِضيَةاةوة  ةؤياة ةةيااى لاة جيَكًيَهاانى         
ييَااعى )ئةنكؿاااضى( كااطزةوة. ظؤضةااةى غااةضةاظةكانى تااوض  لااة مااةماليك  

                                                           
 .445حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَوو     (13)
 ذهسضىل قةضة خةلي  ناوةكةى طؤضِزضا و كطا ةة )خةالسيو جاؾا (. (14)
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تاوض  و  جيَكًاتبوو  يةض لةمهسالتييةوة مةؾقياى جىَ زةكطزى ظؤضةاةياى لاة   
 ضطكةؽ و ضؤم و كوضز و ئةضمةى و توضك اى جيَك ياتبووى. 

وؾةى )ئةنكؿاضى( لة وؾةى )يةنيطاةضى(توضكيةوة وةضطاةاوة مانااى    
)غةضةاظى تاظة( زةططيَةةوة. جاؾى ئةوةى عومسانياةكاى ةاةناوى غاةظاى    
ئيػالمةوة جاةالماضى ضِؤشياةىتى ئةوضوجاياناسا  لةؾاةضِةكانسا مهاسالتى ئاةو       

وانااةى ةااةكيَـ زةكااطز ةااؤ الى خؤياااى و مةؾااقياى جااىَ زةكااطزى     كوشضا
ةةكةاف( ؾايَدى تااق ى ةةكةاؾاةكاى     بكطاش =زةنيَطضاى ةؤ الى )شاذى 

ةاااوو  ئةماناااة كاااة طاااةوضة كاااطاى ييَعيَكيااااى ىلَ زضوغااات كاااطا ةاااةناوى   
( 12)ئةنكؿااض((ةوة  لااةظةمانى غااولتةاى غاليَ انى قانوونيااسا شماضةياااى )  

ةض ضى ييَعى ئةنكؿاضى لةناو غوجاى عومسانى طاةليَك  يةظاض ةووة. " ئةط
كطزةوةى ناضِةوا و تااوانيَكى ظؤضى كاطز ةاوو  ةاةىم لةضِاغاةيسا تاواناةكاى       
يةمووى يةض ناكةويَةة ئةغةؤى ئةمانةوة  ةةلتكو كاضةةزةغةانى عومسانى 
ةةضجطغياض ةووى ةةضامبةض ةةوةى نةيانةوانيووة يةغةيَكى جا  لةناو ميَؿك 

ى ئةوانةزا ةطيَهو و ةةضِيَطاى ةاؾيانسا ةبةى ةؤ ئةوةى ضِةدةاضى خطاجاة  و زلت
نةكةى  ةةىم ةىَ طوماى يانياى زاةووى و خػةبوويانهة غةض ئةو ةاضة خواض 

 (15)و ظيانبةخؿة."
لةغةزةى نؤظزةزا زةولتةتى عومساانى لاةضِووى كااضطيَطى و غياغاى و     

غاةى زةضةوة ئاالتوطؤضِيَكى   غةضةاظى   لةغةض ئاغةى ناوخؤ و   لةغةض ئا
( يةولتيسا 1839 -1808ضِيؿةيى ةةغةضزاياث  غولتةاى مةووزى زووةم )

                                                           
 .445حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (15)
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ييَعيَكااى نااوىَ لااةذيَطاى ييَعةكااانى ئيهكؿاااضى زامبااةظضيَهىَ  زةغااةىث و  
غياغااةتى زةولتااةتيـ ةااؤ ناوةنااس ةطيَطِيَةااةوة  ئااةو يةنطاوانااةى غااولتةاى 

ة ضاةكساضيانةى طاةالنى شيَاط    مةووز غاةضةتاية  ةاووى ةاؤ ئاةو ذوىناةو     
زةغةىتى عومسانى ةؤ ضِظطاضةووى لة زةغةىتى ناوةنس ةاةضجاياى زةكاطز    
لةواناااةف ذوىناااةوةكانى مةاناااى ةاةااااى  غاااؤضاى  ةؤتااااى...ةووى لاااة   

 (16)كوضزغةاى.
لةكؤتايى غةزةى نؤظزة ةاضى ئاةووضى زةولتةتى عومسانى زاتاةجيبوو   

ةووى  كيَؿةى زاضايى كاضيطاةضى ظؤضى   يةموو ذومطةكانى زةولتةث ئيفليز
لةغةض وىث يةةوو  ةةىم ئةوةى ةاضى زةولتةتى عومسانى قوضؽ كطز ةاوو  
غوجاى زةولتةث و ئاةو ضِيَكدطاواناةى تطةاووى  وةكاو غاواضةى ويسياة و       
ييَااعى ئةنكؿاااضى )يةنيطااةضى( يااةض ةةتااةنيا شماااضةى ييَااعى ئةنكؿاااضى   

ةاظ. يةضيةكااةياى ةةؾاايَوةية  ( غااةزو ضاا  يااةظاض غااةض140طةيؿااةبووة )
كيَؿةيةكى طةوضة ةؤ وىث و ياووىتيانى عومساانى جةياسا كطزةاوو. جااف     
ئةوةى ئةو ييَعة ةووى ةةزةغةىتساض زةغةياى كطز ةةزةغت زضيَصى كطزى 
و خطاجةكاضى  ئين شكومةث ةاةى لاة يةلتوةؾاانسنةوةى كاطزووة  تاا لاة       

زضا  لةغاةضةتازا ئةنكؿااضيةكاى   ( ةطِياضى يةلتوةؾاانسنةوةى  1808غالتى )
 (17)ياخى ةووى و كوؾةاضيَكى ظؤضيااى ىلَ كاطا لةالياةى ييَاعى شكومةتاةوة.     

ةااةىم لااةزواذاضزا لااةظةمانى غااولتةاى عةةسو ةميااسى زووةمااسا ييَااعى       
 ئةنكؿاضى يةلتوةؾيَهطايةوة.

                                                           
 .139ذةعفةض عةىل ضةغو   غةضضاوةى جيَؿوو    (16)
 .444حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (17)
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 عةشريت مةكتةبى
زةولتااااةتى عومسااااانى يةميؿااااة ةااااةخطاجنيو ؾاااايَوة خااااةلتكى      

ةوة  ةةى لةيةض كاضيَك زةكطزةوة تا ةةوانيَت ظياتط طاةماضؤى  زةضةوغانس
نةتةوةكانى شيَط زةغةىتى ةساث ةةتايبةث نةتةوةى كوضز  شكومةث ةةى 
لااةوة كااطزةوة لااةضِيَطاى كؤكطزنااةوةى مهااساىنى كااوضز ةؤئااةوةى ةةااوانىَ   
غياغااةث و ةةناضمااةكانى خااؤى لةميَؿااكيانسا ةطةغااحيَهىَ  لااةم ةاضةيااةوة 

ناةى ةاةِضيَطا ضاضةغاةض ظاناى  لةةاةض ئاةوة غاولتةاى عةةسو ةميااس        قوتاىا
. كوضزةكاااى (18)غياغااةتيَكى نااةضم تااطى ةةضامبااةض ةااةكوضزةكاى ططتةةااةض 

يةغةياى ةةوةكطز لةضِووى خويَهاسى و ظانػاةةوة زواكاةوتووى  ةةتايباةتى     
لةجاف ة وةوونةوةى ةةى ناغايوناليعم لاةئاكامى ة وةووناةوةى كةيَاب و     

 َ ةاااوونى كاااوضز ةةةيَطاناااة و غاااةضزانى ةاااةضزةوامى كونػاااؤلتة      تيَكاااة
ئةوضوجياييةكاى ةؤ كوضزغةاى. شةلسة غةض خيَلتاى كاوضز لاة ناوضاةى واى     
يازاؾةيَكياى جيَؿكةف ةةنويَهةضى غولتةاى كطز  كاة ةةناوضاةكةزا زةطاةضِا    
ةةمةةةغااةى ضاكػاااظى ئيااساضى و ةااةناوى ضاا  يااةظاض كااوضزةوة زاواياااى   

ولتةاى كااطز  ضِاظى ةيَاات ةةكطزنااةوةى ضااةنس خويَهسنطايااة    لةنويَهااةضى غاا
ةةجاضةى خؤياى ةؤ مهسالتةكانياى ةكةنةوة. شكومةث ةاضوزؤخى ناوخؤؾاى  
جيَويػةى ةةوةزةكطز ضِاظى ةيَت ةةو زاواكاضية  ةاةىم شكوماةث زةيويػات    
زةغةىتى ةةغةض خويَهسنسا يةةيَت  ةؤ ئةوةى ةةوانيَات ةاةجيَى غياغاةتى    

( دةضمانى ةؤ 1890-9-21يَوةى ةباث. غولتةاى عةةسو ةميس لة )خؤى ةةضِ
زضوغاات كطزنااى ئااةو خويَهسنطايانااة زةضكااطز  ةااةجيَى ئااةو دةضمانااة زاواى  
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لةغاااةضخيَلتة كاااوضز و عةضةةاااةكاى كاااطز  مهسالتاااةكانى خؤيااااى ةاااؤ ئاااةو  
ةةىم ئةمة يةض ئاوا مايةوة و ذيَبةذىَ ناةكطا    (19)خويَهسنطايانة يةلتبصيَطى.

( ضاةنس قوتاىانةياة  لاة ئةغاةةمبو َ و ةةغاسا ةاؤ       1892اكو لة غاالتى ) ت
عةؾةةتةكاى كطانةوة  ةةناوى " عةؾةةث مةكةةةلةضى" ةؤ جيَطةيانسنى 

( لااة ئةغااةةمبو َ و ةةغااسا   1892لااة غااالتى ) (20)ييَااعى غااواضةى كااوضز.  
قوتاىانةى عةؾايطى كطايةوة ةؤ ئاةوةى يةغات و يؤؾاى توضكاةكاى لاة      

نى عةضةب و كوضزة كؤضةضةكانسا ضةكةضة ةكا و ةةييَع ةىَ  كوضز و ةةوطيا
ئاةو قوتاةياناةف    (21)عةضةب لة توض  نعيك ةكطيَهاةوة  تيَكاة َ ةاةواى ةاو     

زواى تاااةواو كطزناااى خويَهاااسنطا  جةيوةناااسى ةاااة كةتيباااةكانى غاااواضةى 
شةميسيةوة ةكةى و ئامازةييةكى ظياتطياى يةةيَت ةاؤ قباو َ كطزناى ةهاةما     

تاييةكانى مةؾقى غاةضةاظى  الياةنطةى غاةضؤ  عةؾاةةتةكاى ةاؤ      غةضة
غولتةاى مػاؤطةضةكةى  تاا ئاماازةكطزنى دةضماناةكانى زةولتاةث ذيَباةذىَ       

 ةكةى و طويَطِايةلتى ةو. 
يااااةكيَكى تااااط لةئامااااااةكانى زةولتااااةتى عومسااااانى توضكانااااسنى   

وة  خويَهااسكاضةكاى ةااوو لااةضِيَطاى ديَطةااوونى ظماااى و ئااةزةةى تااوضكى.     
خؤؾةويػةياى ةؤ غولتةاى جةةوتط ةيَت  ةؤ ظامو كطزنى زلتػؤظى خيَلتاةكاى  
ةؤ زةولتةث و ئامازةيى ئةوةياى تيَسا ةيَات ةاؤ وةغاةاى ةاةضةو ضِووى ياةض      

مااوةى خويَهاسى تياياسا جيَاهز      (22)ةعوتهةوةيةكى غةضؤ  يؤظة كوضزةكاى.
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ةكااى ةاووى    غا َ ةاوو  ظؤضةاةى مهاساىنى قوتااةى مهاسالتى غاةضؤكة كوضز      
قوتااةى ةاوو  لاةو قوتاىانةياةزا مهاسالتى       250شماضةى يةض قوتاىانةياة   

عةضةب و ئةلبانيؿى تيسا ةاووة ذطةلاة مهاساىنى كاوضز. لةطاة َ ئةوةؾاسا       
شكومةث لةو ضِؤشانةزا لةضووى ئاةووضى زةغةى كوضث ةوو  كةضاى يةؾات   

ضخاى كطزةاوو  مليؤى لةةى ةؤ مةةةغةى زضوغت ةوونى ئةو قوتاىانانة تة
ةؤ ئةوةى لةضِيَطاى ئةو خويَهسنطايانةوة تاق يَكى تاظةى زةضةةةطى ئايهساض 

ماةضذى وةضططتهاى خويَهاسكاض زةةاىَ      (23)ةًيَهطيَةة شيَط غايةى غاولتةانةوة. 
قطؤؾاى   30( غاىى ةيَت و شكومةتيـ مانطانة 16ةؤ  12تةمةنى لةنيَواى )

لاة قؤنااغى تاط ظياازى زةكاطز        جلَ زةزا ةؤ تةواو كطزناى ياةض قؤناغيَاك و   
شكومةث جاضةى طوظةضاى و جؤؾاكى خويَهسكاضانى زاةاة زةكاطز  لاةكاتى    
جؿااوى غاىنةؾااسا مؤلتااةتى جيَسةةةخؿااة غااةضزانى كةغااوكاضياى ةكااةى. 
غةضةتا تةنيا خويَهسنطا لاة ئةغاةةمبو َ و ةةغاسا كطاياةوة  لاة غاةضةتاى       

زيكة لاة ؾااضةكانى واى و   ( ضةنس خويَهسنطايةكى عةؾايةضى 1895غالتى )
ةااانةؤؽ و توجطخكااا  و مااؤضزا  كطانااةوة. لةوةذبااةى يةكةمااسا جااةاا     

( كوضغاى ةاوو  واتاة ضِيَاصةى ياةض      12خويَهسكاض وةضطةاى. ةةؾاى عاةا  )  
ضواض كوضغى ةؤ وياليةتيَك ) ةةغسا و موغ َ و ةةغطة( مةضذى زةولتةث ةاؤ  

ياةةيَت و كاوضِى غاةضؤ     وةضططتهى خويَهسكاض تواناى عةقلتى و ذةغاةةيى  
يااؤظة زياااض و خاااوةى زةغااةىتةكاى ةااو  زياااضتطيو خويَهااسكاضى ئااةو        
خويَهسنطايااة شةميااسى كااوضِى دااةضشاى جاؾاااى ؾااةمةضِ و عةةسوىوشػااة 
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غةعسوى و عةةسولكةضي  غةعسوى ةووى  عةةسوىوشػة غةعسوى لةنيَواى 
 (24)ا .( ةوو ةةناوزاضتطيو غةضؤ  وةظيطانى عة1929-1923غاىنى )

)ئةلطيانؤل( لةةاغى ئةو قوتاىانانةزا وتوويةتى لاةناو يةضياةكيَك لاةو    
قوتاىانانااةزا معطااةوتيَك زضوغاات زةكااطا ةااؤ ئااةو مهااساىنى كااوضز لااة        
قوتاىانةزا زةيااى خويَهاس  يةغاةى ئايهيااى تياازا ةاةيَيعةكطيَت و ديَاطى        

طزضاى ةاؤ ئاةو   ظمانى توضكى ةنب. )الظاضيَ ( زةضةاضةى ئةو مهساىنةى زةنيَا 
قوتاىانانة الى واية توضكةكاى ئاةو قوتاىاناناةياى ةاؤ ئاةوة كطزةاووةوة      
تامهساىنى كاوضز وةكاو ةاضمةةياة  واةاو الى شكوماةتى عومساانى  ةاةىم        
ئاواتةكانى غاولتةاى غاةضى ناةططث  ضاونكة ظؤضى جاَى نةضاوو لاةناو ئاةو         

 ازةوةغةاى.قوتاىانانةزا يى وا جةيسا ةووى زشى شكومةتى توض  ضِ
زةضةاااضةى ئااةو ةؤضااوونةى الظاضياا   ضؤشنامااةى )طهةؿااا = ك رااا (   

( وتوويااةتى: مهااساىنى 1903(ى غااالتى )47( الجااةضة )8-7لااةشماضةكانى )
كوضز لةو قوتاىانانةزا يةضضاةنسة ةاةظمانى تاوضكى زةياوويَهاس  ةاةيؤى      
و  ئااةوةى تيَكااة َ زةةااووى لةطااة َ ئااةو مهساىنااةى ةةوةاااوةضِى ئاااظازى     

غةضةةغةى لةميَؿكيانسا ضةكةضةى كطز ةوو  ئةو تيَكة َ ةووناة كاضيطاةضى   
كااطزة غااةض مهااساىنى كااوضزيـ  ئااةوانيـ ةااةى ئاااظازى و غةضةةغااةياى  
الزضوغت ةوو  ةةياى لةوة كطزةوة كوضزيـ ةؤ خؤى شكوماةتيَك زضوغات   
ةكاث  يةنسيَكيانى خػةبووة غةض غةوزاى طةضِاناةوة ةاؤ وىتاى خؤيااى و     

نسيَكيؿياى ةةنًيَهى طةضِاةوونةوة  زةغاةياى كطزةاوو ةةةةكطزناةوة لاة     ية
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زامةظضانسنى كوضزغةانيَكى غةضةةخؤ  ئةو قوتاىانانة ةوونة يؤى زضوغت 
ةوونى يةغةى نةتةوةيى لةناو خويَهسكاضانسا  ةؤياة غاولتةاى عةةسو ةمياس    

ةغاةياى  ( زا ئةو قوتاىانانةى زاخػت. كااتىَ توضكاةكاى ي  1906لةغالتى )
كااطز غااةضةضِاى جيَكًاااتهى مةةةغااةى خؤياااى  ةااةىم لةاليااةنى تااطيـ        
كوضزةكاى ياى زةزاث ةةضةو يوؾياضى و ةةى نةتةوةيى يةولتيانسا ةةياةض  
يؤيااة  ةيَاات ئااةو قوتاىانانااة زاىااةى  لااة ةةغااساز ةااة يااؤى جيالنااى       
عومسانيةوة كيَؿةيةكياى جةياساكطز لاةنيَواى قوتاةياانى كاوضز و عاةضةب       

 (25)اىل ئةو كيَؿةيةى كطز ةةةيانوو قوتاىانةكةى ةةغسازى زاخػت.و
 

 محيدية ئااليمسى )ئَيطرت ضواز(-ضوازةى محيدية

( غولتةاى عةةسو ةميس زةغةىتى ططتة زةغت 1909 -1876لةغالتى )
و يةولتياسا ةةغياغااةتيَكى شةكي اناة زلتااى كوضزةكااى ضِاةطااطىَ ةاؤ ئااةوةى     

يةكيَك لة غياغةتةكانى غاولتةاى عةةسو ةمياس    ةةالى خؤيانسا ةةضىَ  وة 
( زةغااةىتساضانى تااوض  زةيانويػاات زلتااى    1890لةغااةضةتاكانى غااالتى ) 

كوضزةكاى ضِاةططى  ةةضيةمى ئةو غياغةتة غاولتةاى ييَعيَكاى لاةكوضزةكاى    
زامةظضانااس  ةااةناوى )غااواضةى شةميسيااة(  لةغااةض ناااوى عةةسو ةميااسى   

زةغةياى كطز ةة جيَكًيَهانى ييَعيَكى كوضزى  زووةم. لة ضؤشيةىتى ئةنازؤ َ
 (26)ناشكومى. ئةم ييَعة نيؿانةى خيَلتةكى جيَوة زياض ةوو.
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زةولتةتى عومسانى لةغةض جيَؿاهياض   (27)ةةضاوليَكةضى شكومةتى ضووؽ
و يانااسانى ئيهطليااع  وة  )قااؤظا (ى ضووغاايا ييَعيَااك لااة عةؾااايطةكانى     

سيَك لااة عةؾااايطةكانى كااوضز و زةولتااةتى عومسااانى زضوغاات ةكاااث. يةناا 
غةضكطزةكانى كاة جيَيااى غاحَيطا ةاوو  لاةو ييَاعةزا ِضيَاك ىاطَيو  ِضؤلتيَكاى          
طةوضةياى ةيهيوة لةو غوجايةزا  غواضةى شةميسية لةكاتى خؤيسا ضِؤلتيَكاى  
خطاجياى طيَطِا  خطاجةكاضييةكانى غواضةى شةميسى كويَطانة و ةىَ ويصزاناناة  

ى كوضز  ةؤية ةةجيَويػة اى ظانى ةاغاى ئاةو ييَاعة و    زةخطيَهة جا َ نةتةوة
ضااؤنيةتى جيَااك ييَهااانى ىةيهااة ةةضزيااسى خويَهااةضى خؤؾةويػاات ةااةم     

 ةةؾيَوةية :
 ضؤنيةتى جيَكًيَهانى غواضةى شةميسية.   -1
 يؤى جيَكًيهانى غواضةى شةميسية. -2 
 ظيانةكانى غواضةى شةميسية. -3 
 
 شةميسية:ضؤنيةتى جيَكًيَهانى غواضةى -1

غااواضةى ويسيااة ةطيةييااة لااةو ييَااعةى وةكااو الغااايى كطزنااةوةى      
ضِووغةكاى ضؤى ييَعى )قؤظا (ياى زامةظضانس ةوو  توضكاةكانى عومساانيـ   
ةةضِاغااحاضزة و ضِاويَااصى ئيهطليعةكاااى يانااسضاى ييَعيَكااى لااةو ؾاايَوةية لااة    

                                                           
شكومةتى ضووؽ ةةغةضاةوة لة طةىل كوضزى زةضِوانى  ويػةى غووز لة توانااى   (17)

ظ ئاىياةكى لاة كاوضز زضوغات كاطز  لاة       1829ذةنطياى وةضةططىَ  ةةم ةةة لاة غاالتى   
ظ( زوو ئاىى تطيؿى لةكوضز زضوغت كطز. )حمةماةز   1858-1853زواى ؾةضِى قطيَ  )

 .179ئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿوو    
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اى عةؾايطة ذؤض ةة ذؤضةكانى ناو وىتى عومسانى  وةكو ةةؾيَك لة غاوج 
 (28)زةولتااةث ةةغااةضكطزايةتى ئةدػااةضة ةااةضظةكانى تااوض  زامااةظضيَهو.     

غااولتةاى عةةسو ةميااس يةولتيااسا ةااؤ نعيااك كطزنااةوةى غااةضزاضانى كااوضز و  
ةةكاضييَهانياى ةؤ ذيَبةذىَ كطزنى مةةةغةةكانى خاؤى ةةجيَاساى و زاةاةف    
ى كطزنى جاضة و جو  و ظةوى و ظاض و نيؿاانة لةغاةض غاةضؤكةكاى و جيَاسان    

جلة و جاياة و ةاةكاضييَهانى ةةؾايَك لاةواى  وة  يَيعيَكاى ضاةكساض ةاةناوى        
 (29)غواضةى شةميسية.

غولتةاى عةةسو ةمياس ةةؾايَوةيةكى ةةضناماة ةاؤ زاناطاو زةغاةى كاطز        
ةااةجيَكًيَهانى ييَعيَكااى غااواضة لااة عةؾااةةتة كوضزةكاااى  غااةميح جاؾااا   

ضة  يةضضاةنسة  غةضكطزةى غاةضةاظى ئاةضظضومياى غةضجؿاك كاطز لاةو كاا      
( يةكيَك لة غاةضؤ   1877غةميح جاؾا ظؤض يةولتيسا و لةكانوونى زووةمى )

يؤظة كوضزةكاى )ئيربايي  جاؾا(ى نااضز تاا ةاةناو عةؾاةةتة كوضزةكاناسا      
ةطةضِيَت تاذةنطاوةضاى كؤةكاتةوة  ةةىم غةضكةوتوو نةةوو  زواتط ئةزيةم 

جنياسا تاا غاةضؤ  ياؤظة      ( ياةولتيَكى 1884جاؾاى واىل يةكاضى لة غالتى )
كوضزةكاااى نعيااك ةكاتااةوة  ضااةنسيو كؤةوونااةوةى لةطااة َ غااةضؤ  يااؤظ و 

  (30)كةغايةتيةكاى ئةاامسا  ةةىم غةضكةوتوو نةةوو.
( لاة غاةضزةمى زةغاةىتى    1885زواتط شكومةتى عومسانى لةغاالتى ) 

عةةسو ةميسزا ةاؤ ذيَطةكطزناى زةغاةىتى خاؤى لاة كوضزغاةاى و نعياك        
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خػةهةوةى كوضز لةشكومةث  يةناسىَ ئااىى عةؾاايطى كاوضزى جيَكًيَهاا.      
كاتيَااك ظةكااى جاؾااا ةااوو ةااة دةضمانااسةى تيحااى ضااواضةم لةئااةضظضوم  ئااةو  
يةولتاااةى زةغااات جيَكاااطزةوة  ةاااؤ جيَكًيَهاااانى ييَعيَاااك لاااة غاااواضةى     

غااواضةى شةميسيااة ةااةجيَى ةطِياااضيَكى دااةضمى    (31)عةؾااةةتةكانى كااوضز.
ى عةةسو ةميااسى زووةم لااة تؿااطيهى زووةمااى غااالتى     لةاليااةى غااولتةا 

ةااؤ ئااةوةى ييَعيَااك لااة   (32)(زا زةضضااوو ةااوو  زواتااط كاااضى ةااؤكطا.  1890)
عةؾةةتة كوضزةكااى زضوغات ةكاطَى  ئاةو ييَاعة عةؾاايطية نااوى ىَل ناطا         

غواضةى ويسية( لاةالى كوضزةكااى ةة)ئيَػان غاواض(      -)ويسية ئااليلطى
سو ةمياس ئاةم تةؾاكيالتةى ةؤياة زضوغات كاطز        ناوزةةطاى. غاولتةاى عةة 

 (33)تاكو ةةضامبةض "قاظا "ى ضووغى ةةكاضياى ةًيَهىَ
ميهؤضغااكى و ئااةمة ظةكااى لااة ةاغااى ئااةو ييَااعة ةااة)خفي  غااواضى   

( ناااوى ئااةو  Robert Olosnييَااعى غااواضةى غااو ( و )   -ئااااليلطى
 Hafifييَاعةى  وةكااو ةااةتوضكى ضااؤى ةااووة ةااةو ذااؤضة ناااوى ةاطزوة )  

suvari Alaylari  )عومسانياةكاى ةاةناوى    (34)( خفي  غاواضى ئاااليلطى
غولتةانةوة ةةلتيَهى ضاةنسيو ئي ةياظياناسا ةةغاةضؤكانى كاوضز  ةةمةةةغاةى      

                                                           
 .181-179حمةمةز ئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿوو    (31)
زكةااؤض عةةااسولال   - 235كامااةضاى حمةمااةز شاااذى  غةضضاااوةى جيَؿااوو         (31)

 .138عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو   
ماةال غاةلي  ئةدةناسى  طؤلااضى ضِشى      -امساعي  شقى ؾاوةيؼ  ناوزاضانى كوضز (33)

 .28   1960  تؿطيهى زووةم 1  غاىل 8نوىَ  شماضةى 
 .398حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو      (34)
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زاكااااؤكى كطزنااااى كوضزةكاااااى لةئي حطِتؤضيااااةتى عومسااااانى. ضااااةنسيو 
زةعوةتهامااةياى ئاضاغااةةى ظؤضةااةى غااةضؤ  يااؤظة كوضزةكاااى كااطز  تااا   

انى غاااولتةاى ةكاااةى  شماضةياااةكى ظؤضى غاااةضؤ    لةئةغاااةةمبو َ غاااةضز 
عةؾاااةةتةكاى ةاااةجة ةانطةواظةكاااةوة ضاااووى  ةةتايباااةث يةناااسىَ لاااة  
عةؾااةةتةكانى كوضزغااةانى ةاااكووض. غااةضزانى ئةغااةةمبولتياى كااطز و      
ةةةؤنااةى طةيؿااةهيانةوة ئايااةنطيَكى طااةوضة غاااظكطا  خااوزى غااولتةاى      

تةزا ئةوة ؾةيَكى زةط اةى  لةكؤؾكةكةى خؤيسا جيَؿواظى ىلَ كطزى  لةو كا
و تاظة ةوو  غةضؤ  يؤظةكاى ية  مان  لةئةغةةمبو َ مانةوة  غولتةانيـ 
زيااااضى و ماااةزاليا و ناظنااااو و جلاااةى غاااةضةاظى جيَبةخؿاااة  غاااةضةاضى 

لةو كاتة ةعالى )جاى ئيػالمى( و ةانطةؾةكطزى ةؤ  (35)موضةيةكى مانطانة.
ةؾاساضةوونى كاوضز لاةم ييَاعةزا     )كؤمةلتةى ئيػالمى( لةئاضازا ةاوو  ةؤياة ة  

 (36)ةة"ةةضططى لة ئيػالم و ؾةضِةكانيؿياى ةةذيًازيَكى جةؤظ زازةنطا."
( وتوويةتى ئةو ئاغا كوضزانةى يةتا ئيَػةا 1896)كاضتػؤر( لة غاىل )

الى توضكااةكاى ةةضااةتة و ِضيَطااط ناااوزةةطاى وا ةااة يااؤى ئااةو مااساليا و        
ةضضاااوى ئةدػااةضةكانى شكومااةتى نيؿااانانةى وةضيااانططتووة  ئيَػااةا ةةة

غااةضؤ  يااؤظة كوضزةكاااى  (37)عومسانيااةوة خؤيااانى جيَااوة يةلتسةكيَؿااو.
ةةلتيَهياى ةةغولتةانسا  شماضةيةكى ظؤض لة جياوةكانياى ةهيَاطى ةاؤ ييَعةكاانى    
غااولتةاى  ةااةىم كةطةضِانااةوة ؾااويَهةكانى خؤياااى يةنااسيَكياى جةؾااي اى    

                                                           
 .139-138ضاوةى جيَؿوو   زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةض (35)
 .240كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (36)
 .401حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (37)



 

046 

ييَاع ةهيَاطى  لاةنيَواى جاةاا غاةضؤ        ةوونةوة و يةنسيَكيؿااى ناةيانةوانى  
يااؤظى كااوضز لةوانااةى غااةضزانى ئةغااةةمبولتياى كااطز و ةةلتهيانااسا ييَااع ةااؤ  

( ياى جةيوةناسياى ةاةو ييَاعةوة كاطز      13غواضةى شةميسية ةهيَطى  تةنيا )
 (38)ئةوانى تط ضِةتياى كاطزةوة جةيوةناسى ةةغاواضةى شةميسياةوة ةكاةى.     

مةتطغااى شكومااةث لااة ذيَبااةذىَ كطزنااى  ياايض طومااانى تيَسانييااة ئةطااةض  
ضاكػاظى نةةوواياة ئاةم تةؾاكيالتة واظوو زةغاةى جاَى ناةزةكطا  غاوزى        
ئةمةف لةعةغكةضى ظياتط ئيساضى ةوو  ضونكة لة غايةى ئةمةوة عةؾاايط  
ةوونة اليةنطةى شكومةث  ئةطةض ئةم تةؾكيالتة لةغةض ةهاغةيةكى ةةييَع 

يااتط زةةاوو  ةاةىم ئاةو ططنطياةى      و ظانػةى ةكطاية غووزى ةؤ شكومةث ظ
شكومااةتى ضووؽ ةةقؤظاقيااسا و ئااةو طيااانى غااةضةاظى و جاةةنسيااةى لااة     
ئاىكانى قؤظا  زا يةةوو  لة جيَكًيَهانى شةميسيةزا نةةوو  تاكؤتاايـ ياةض   
وا ماياةوة  ئاماازة و جاِط ضاة  نااةكطاةووى  ةاؤ ظانػات و جاةضوةضزة ياايض        

ئاةوةى ضِووؽ لاة قاؤظا  ئوميَاسى      يةولتيَك ناةزةزضا  تاا شكوماةث ةةاوانىَ    
 (39)يةةوو  ئةويـ ئوميَسى ةةم جيَكًاتةية يةةيَت.

زةضةاضةى قةواضةى ئةو ييَعانة )ضؤةطث ئؤلػؤى( زةلتىَِ: يةض يةكيَك لاة   
لكةكانى ئةو ييَعة لةؾةف دةوس جيَكًاتبوو  يةض دةوذيَكيـ ةطيةى ةاووة  

زةةواياة ىطيَهاة غاةضية     ( غواض و لكةكاى ليَاك ذيااواظ ةاووى  نة   512لة )
مةطةض تةنيا لةكاتى ؾةضِزا زةخطانة شيَط غاةضكطزايةتيةكةوة ) ةاىَ طومااى    

                                                           
 .139-138زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو    (38)
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ئةو غةضكطزايةتية توض  ةووة( تةمةنى ئةوانةى لةو ييَعةزا قبو َ زةكطاى  
( غاا َ زاةواياة  ئةواناةى زةكاطاى ةاة ئةدػاةض       40-17زةةواية لة نيَاواى ) 

تاىاناةى )غاواضةى ويسياة مةكةاةةى(     لةناو ئةو ييَاعةزا زةةواياة لاة قو   
ىااويَهو  ئةطااةض كوضزيَااك لااةناو ئااةو ييَااعةزا ةطةيؿااةايةتة جلااة و جايااةى  
)كؤلؤنيَ ( زةةواية ياضمةتيسةضةكةى توض  ةواية  ةةؾيَوةيةكى طؿةى ئةو 
ييَعانة زةةةغنانةوة ةةييَعى ضواضةمى غاوجاى شكوماةتى عومساانى لاة     

ؾازا ةاوو  نااوةطاو خاؤى وا جيؿااى زةزا     شيَط غةضكطزايةتى مؿة ظةكى جا
ئةم جيَكًيَهانة ةةيؤى ةاضوزؤر تا مةؾاطوتيةى   (40)طواية زؤغةى كوضز ةوو.

عومسانى مايةوة  لةكوضزغةانسا ةؤ جاضيَعطاضى لة زةغةىتى شكومةث  ةؤ 
 جاضيَعطاضى لة مار و زةغةىتى غةضؤكةكوضزةكاى كاضيطةضى يةةوو. 

ةى جاااضة و يي ااةث غااةضر نااةكطا  ظؤض غااواضةى شةميسيااة لةةااةض ئااةو
نااةةوو  وةكااو لااة خةيالت ااسا ةيَاات لااة ؾةغاات ئاااى ظياااتط ةااوو  لااةزواى      
مةؾااطوتيةث ناوةكااةى طااؤضِا ةااة )خااةدي  غااواضى ئاااىيلطى( و يةنااسىَ     
ئاىكانى يةلتوةؾايةوة  تا لة كاتى غةدةضةةض  جيَكًاتبوو لة ضواض دةقة و 

لااة يةكااةم غااالتى ئااةم ذةنطااةزا  ( ةلااؤ  غااواضى و 135ليوايااة  ياااخوز )
دةوذةكانى شةميسية لة ئاغةى ئةو مةةةغت و ئاواتاةزا   (41)يةلتوةؾايةوة.

نةةوو ئةماى جالنياى ةؤ كيَؿاةوو  نةلاةضووى شمااضة و نةلاةضِووى ضةؾاو و     
(ياى 13( خيَ َ و يؤظى طةوضة تةنيا )51ذؤضةكةيةوة  ضونكة لة شماضةى )
                                                           

 .401غةضضاوةى جيَؿوو     حمةمةز ضغو  ياواض  (41)
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. تةنانااةث يااة  خيَلتاايـ ئةوةنااسةى   ضااوونة ضِيااعى ييَعةكااانى شةميسيااة  
جيَؿكةف نةكطز ةةتةنيا دةوذيَك زضوغت ةكااث. غاةضكطزايةتى غاةضةاظى    
توضكى لةتوانايسا نةةوو ئةوةنسة لاة خاةلتكى كاوضز كؤةكاتاةوة  تاا لياوا و       
تيحى غةضةاظى زضوغات ةكااث  ةةوانيَات ةةتاةنيا ةةئةضكاةكانى يةغاةيَت        

ى جاىَ زةكاطا غاوجاى شةميسياة  وة      ةؤية زةغةىتساضاى تةنيا ئةوةناسةيا 
 (42)يةكةيةكى ياضمةتيسةض و يةوالتططى ةةكاضةيَهىَ و ييطى تط.

)مطواى اىسوض( طوتوويةتى: " ئةو ييَعة لاة ياةموو نةتاةوةكانى تاطى      
غةيطى توض   وةكو كوضز و ئةلباى و ضةضكةؽ جيَك ييَهطا ةاووى  شمااضةى   

( زةياةظاض غاواض  ئاةم    10ة لاة ) كوضز لةناو ئةو ييَاعةزا تاةنيا ةطيةاى ةاوو    
ةؤضاوونةى )مااطواى اىااسوض( ئااةوة ةاةزضؤ زةخاتااةوة يةنااسىَ غةضضاااوةى   
زوشمهاى كاوضز طوتووياناة ئااةو ييَاعة ياةمووى لااة كاوضز جيَكًااتبوو  ئااةو        

( لة ئةضمةنةكاى كطا ةوو  ةةيؤى ئاةو ييَاعةوة   1895كوؾةاضةى لة غالتى )
  (43)كوضزةوة."كطا ةوو  ظؤضى تاوانةكةف خطاةووة ئةغةؤى 

)ميهؤضغااكى( لةةاغااى ضااؤنيةتى جيكًيهااانى ئااةو ييَااعة وتوويااةتى "  
(زا غاةضكطزةى طؿاةى ضاكػااظى    1891ؾاكط جاؾاى ةةناوةان  لة غالتى )

ةوو  لاة وياليةتاةكانى ئاةنازؤَ  يةولتياسا يَيعيَكاى غاوجايى لاة كوضزةكااى         
ط جاؾاا خاؤى   زامةظضيَهيَت  لةؾيَوةى ييَعى قؤظاقسا  ظؤضى جيَهةضاوو ؾااك  

                                                           
 .259ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو      (41)
 .399حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو      (43)
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)غاز  ؾةضةر كةناسى(   (44)كطا ةة ليَحطغطاوى ئةو ييَعة و ئةو قوتاىانة.
لة ةاغاى ناوضاةكانى ئاةضظِضؤم و زةوضوةاةضى ةااكوضى طاؤىل واى و ةاسليؼ        
زةلتااىَ: زةةوايااة يااةموو ةهةمالتةيااةكى كااوضزى ئااةو ناوضااانة غااواضيَك ةااة   

ئةوةى ةكاطيَو   ئةغحةوة يا جيازةية  ضِةوانةى غوجاى شكومةث ةكةى  ةؤ
ةةغةضةاظ. زووضنيية ئةو ةةظؤض ناضزنةى كوضز ةؤ ناو غوجاى تاوض  واى لاة   
ظؤضياااى كااطز ةااىَ ةطااهة ناااو ضِيااعى ييَااعى غااواضةى ويسيااةوة  كةلااةشيَط   
غةضكطزايةتى زةضةةةطةكانى كوضززا ةووى  ئةماةياى الةاؾان ةاوو لاةوةى     

ةاووى. ةاةجيَى    ةطهة ناو غوجاى توضكةوة  كةيةميؿة غةضكطزةكانى توض 
وتةى )غاز  ؾاةضةدكةنسى( لكاةكانى غاواضةى ويسياة لةغاةض ةهاغاةى       
ضِيَكدطاويَكااى طااةوضةوة ةااؤ ةطااوكى عةؾااةةتى زامااةظضيَهطا ةااوو  يااةموو   
ضةكياى لة شكومةث وةضزةططث و زةةواية لةجيَؿسا ةاؤ ماوةياةكى زيااضى    

ة  جااف  كطاو لة شيَط ضااوزيَطى ئةدػاةضة توضكةكاناسا مةؾاقياى جاىَ ةكطايا      
تةواو كطزنى مةؾاث زةةواياة ضاةكةكانياى ةسايةتاةوة ةاة شكوماةث ياةتا        

توضكااةكاى ةاوةضِياااى ةةغااواضةى شةميسيااة نااةزةكطز   (45)كاااتى جيَويػااةى
( ى توضكياا ةةضِاؾاكاوى زةلتاىَ: ئةناسامانى     1895قانونى ئةغاغاى كااتى )  

لةةةض ييَعى غواضةى شةميسية ناةىَ لةكاتى مةؾث زانةةىَ ةةضطى غةضةاظى 
ةكةى و ضة  يةلتبططى. لةكاتى مةؾاقسا ناةةىَ ئةناسامانى ييَاعى غاواضةى      

                                                           
ةاااةجيَى كةيبةكاااةى ضؤةاااطث ئؤلػاااؤى ؾاكطجاؾاااا ميَاااطزى خوؾاااكى غاااولتةاى    (44)

 عةةسو ةميس ةووة.
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غاااةضؤ   (46)شةميسياااة ةاااؤ زازطااااى ظةماااانى ئاؾاااةى ةاااان  زةكاااطيَو.  
عةؾةةتةكاى يةضيةكةياى ناظناويَكى غاوجايياى جاىَ ئاةزضا  وةكاو جاؾاا       
زةغااةكةوث و خااةىتى ئاؾااكطاياى وةضزةطااطث و لااةناو ئااةو ييَعانااةزا       

ياى لة زةغةىتساضيَةى زةضةةةطيَةى يا جاؾا ظؤضتط و ةة ييَعتطةوو  زةغةىت
ئاااةو ييَاااعة لةكوؾاااةاضى ئةضمةنياااةكاى و عةضةةاااة ناغيؤناليػاااةةكاى     
ةةؾساضةووى  نةتةوةى كوضز خؤؾى لاة زةغاةسضيَصى و تااوانى ئاةو ييَاعة      
ضِظطاضى نةةوو  تاوانيَكى ظؤضياى ياةةووة ةةضامباةض كوضزةكاانى زةضغاي  و     

شماضةى كةتيبةكانى غاواضةى شةميسياة لةغاالتى     (47)ضى كوضزغةاى.ةاؾوو
( كةتيباة و لاة   56( طةيؿةة )1893( كةتيبة  لةغالتى )40طةيؿةة ) 1892

كةتيباااة. ةاااةةىَ يةغااات كاااطى    65( طةيؿاااةة نعيكاااةى  1899غاااالتى )
ةةكوضزايااةتى يةمووؾااةيَكياى ئااةاام زةزا  ذياواظياااى لااةنيَواى كااوضز و  

زيكاااةزا ناااةزةكطز  يةموؾاااةيَكياى تااااىى زةكاااطز   ئةضماااةى و ئاااةوانى 
يةمووؾةيَكياى زةةطز و ةةؾى ؾيَطيؿياى زةزا ةةظةكى جاؾا  لةئةاامى 
ئةمةزا يةضية  لة ظةكى جاؾا و ذةنةضِا َ ئةوةز جاؾا زةولتةمةنس ةاووى   

( غاولتةاى عةةسو ةمياس   1899ئةمة واى لةغةزضى ئةععةم كاطز لةغاالتى )  
لةنيَو ضِيعةكاانى غاواضةى شةميسياةزا يايض زيػاحليهيَك      ئاطازاضةكاتةوة كة 

ةةؾااساضةووانى غااواضةى    (48)نااةماوة و ئاااشاوة و ةااةضةىيى ة وةؤتااةوة.  
                                                           

 .46ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (46)
 .400حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (47)
 .142زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (48)
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شةميسية لةو ييَعة كوضزانة ةووى كة)غونى( مةظيةب ةووى  ضِيَطة ناةزضاوة  
ةةؾساض ةو  زةولتةتى عومسانى لةمةزا مةةةغاةى  (49)ةةكوضزة عةلةوييةكاى

ؤى يةةوو  ةاؤ ئاةوةى كاوضز و عةلةويياةكاى لاة ضِووى زيهاةوة       تايبةتى خ
ةكاتة زشى يةكن  زياضة مةةةغةةكةؾى جيَكا  ضونكة كوضزة عةلةوياةكاى  
زلتياى ضِةاااةوو لةيةلتػاوكةوتى يةناسىَ غاةضكطزةكانى شةميسياة  لةةاةض       
ئاااةوة زواتاااط ئاماااازة ناااةةووى ةةؾاااساضى لاااةو ضِاجةِضيهاناااةزا ةكاااةى        

وضز غةضياى يةلتسةزا. ئةو كاضةى توضكاةكانى عومساانى   ةةغةضكطزايةتى ك
نةخؿةياى ةاؤ كيَؿاا ةاوو  ةةمةةةغاةى تيَكاسانى نيَاواى كاوضزى غاونهة و         

                                                           
عةلةوييةكاى: شماضةى عةلةويةكانى توضكياا ةةنعيكاةى ةيػات ملياؤى  واتاا ياة         (91)

لةغااةض ضااواضى زانيؿااةوانى توضكيااا و نيااوةى عةلةوييااةكانى ذيًاااى زةقااةةلتيَهو       
كوضزةكانيـ جيَياى واية ية  لةغةض غيَى عةلةويةكانى ةااكوضى كوضزغاةاى و توضكياا    

ة َ زةغةىتساضانى غونهةزا ةاف ناةةووة   كوضزى  عةلةويةكاى ييض كاتيَك نيَوانياى لةط
طااطنطنيو زاخااواظى ئااةواى لااةم قؤناغااةزا زاواى مؤلتةتااة ةااؤ كطزنااةوةى جةضغااةطاى    

( ةةجيَى ميَصووى دةضمى كؤماضى توضكيا عةلةويةث لةماوةى Cemevi)خانةى ذةمع 
نَيواى غاةزةى غاياظزةيةم تاا شةلسةياةم لاةتوضكيا جةياسا ةاووة. ئةطاةض لةنعيكاةوة          

نز لة عةلةويةكاى و طوتاضى غياغى و ئايهياى ةسضيَت زةضزةكةويَت ةةؾى ظؤضيااى  غةض
خؤياااى ةااة موغاالت اى ناااظانو و عةلةويااةث ةااة ئااايهيَكى ذياااواظ لااة ئيػااالم زازةناايَو  
كةميهةيااةكيـ لااة ضِؤؾااهبة و غياغااةَةزاضانى عةلااةوى ةؤضااونياى لةطااة َ ئةوةيااة   

زةظانو و ةاوةضِياى واية ؾاويَهى خواجةضغاةى   ةةوةاوةضِى عةلةويةث ةة كطؤكى ئيػالم 
عةلةويةكاى تةنيا معطةوتة. عةلةويةكاى ةةضزةوام ةةضةو ضِووى نكاولتى زةغاةىتساضانى   
توض  ةوونةتةوة   كاتى وا يةةووة لةغةتايينيو مادةكانياى ةاىَ ةاةف كاطاوى. ةاةىم     

ام ةاووى.) ؾاواى   ييض كاث وضةياى ةةضنةزاوة و يةميؿة لة تيَكؤؾانى خؤيااى ةاةضزةو  
لة  6031ةةكط  توضكيا ظياتط ةةضةو ضووى عةلةوييةكاى زةكطيةةوة  كوضزغةانى نوى ش 

18-3-2013  . 
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كااوضزى عةلااةوى  و ةةطااص يةكنيانااسا ةكااةى  كاضةةزةغااةانى عومسااانى     
غووزياى لةم زووةةضةكية زةةيهى  توانيبووياى يةناسىَ لاة عةؾاايطةكانى    

ةااةالى خؤيانااسا ضِاةكيَؿااو  زشى كااوضزة غااونهةكاى غااةض ضِيَباااظى عةلااةوى 
ةةكاضياى ةيَهو  لة ناغكنيو كااتى ؾؤضِؾاةكانى كاوضز ضِةدةاضةكاانى ئاةو      
ييَعة ةوو ةة يؤى ئةوةى كوضزة عةلةويةكاى ةؤ تؤلتةى خؤياى لة ؾؤضِؾاى  
غةضكطزة كوضزة غاونيةكاى نعياك نةكةوتوونةتاةوة و يةناسىَ ذااض ةطاطة       

  (50)زشياى ةووى.
ضِاغةيسا تاوانبااضكطزنى ياةموو نةتاةوةى كاوضز ةاة خطاجةكاضياةكانى       لة

غواضةى شةميسى ةىَ ويصزانيياة  ضاونكة زشاياةتى و ملهاةزانى ةةؾايَك لاة       
ييَعة كوضزيةكاى ةؤ جيَكًيَهاانى )غاواضةى شةمياسى(  ئاةوة زةغاةىيَهىَ      
كاضةةزةغةة توضكةكانى ضةنس توضِة و نيطةضاى كطزووة  ةىَ ؾةضمانة زاناى  
جيَااسازةنيَو ةااةييَعيَكى غااةضكوتكةض و تونسوتيااصى عةغااكةضى و ظةةااطى     
ئيساضى مةزةنى خيَلتةكانى ضواضضيَوةى دةيلةقةكةياى ويَطاى كطزووة  ئاةم  
ةةلتطةنامةياااة ويَهاااةى ؾااافطةى تةلططادهاماااةى موؾاااة ظةكاااى جاؾااااى   
دةضمانسةى دةيلةقى يومايؤنى ضواضةمة لةزياضةاةكط  لاةةاضةى جيَكًيَهاانى    

ةى شةميسييةوة لة خيَ تى جؿاسةض و ضِانياة )ةيةاويَو(  ظةكاى جاؾاا      غواض
يةكةم كةؽ ةوو جيَؿهياضى كطز غواضةى شةميسيية لة خيَ تى كاوضز جيَاك   

ى 1892ى ضِؤمااى )1308ى نيػااانى 16ةًيَهااطىَ  ةةلتطةنامةكااة لةميَااصووى  

                                                           
 .409حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (51)
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(ى غةضضاوةى ناوةطاو زا ة وكطاوةتاةوة   197ظاييهى( ةةغةضةوةية  لة ) 
 ةم ؾيَوةية: ةطوغكةى دةيلةقى ضواضةم/ زياضةةكطة

دةضمانةاى ةاةجيَكًيَهانى دةوذاةكانى شةمياسى  لاة      308نيػانى  13س 
زياضةةكط يةولتيَك زضا و غةضى ططث  نيؿانة ةةدةضمانى ئاماشة ةؤ كطاوتاى  
خاايَ ث لااةنيَو غااهووض و زةغااةىتى دةيلااةقى ضااواضةمسا نااة و ةةزاخااةوة 

شةمياسى لاةخيَ تى زةضةوةى زةغاةىتى ئيَ اة جيَاك       نةتوانطاوة غاواضةى 
ةًيَهاااطىَ  خيَ تاااى زضاوغااايَى شةلتاااةب و موغااا َ ئااااضةظووى جيَكًيَهاااانى  
دةوذةكانى شةمياسى يااى يةياة و ئاةوةف ذيَاى غاةضاسانةانة  ةاؤ ئاةو         
مةةةغةة ياتهة الم  ةةىم زانى جيَسازةنيَ  ناةمةوانى جيَكاى ةيَاه   ضاونكة     

ةوةى قةلتةمطِةوى دةيلةكانى مهساى و ظامت نةكطزووة لةو ئةو ناوضانة لةزةض
خيَ تة جيَكى ةيَه   كةلةنيَو ضواضضايَوةى دةيلاةقيَكى زيكاة و شيَطزةغاةى     
دةضمانسةكانى ئةوزاى  ضونكة ئةوة زةةيَةة مايةى نااكؤكى و زووةاةضةكى   
غةضةاضى ئةوةى يى وا يةية زشى ئةم تةؾكيالتةية  ئةطةضضى نةتوانطاوة 

اظى و زووةااةضةكى ةهطيَةااةوة  مهاايـ ةااةضزةوام يااامن زاوى ةااؤ ئااةم  ذياااو
مةغةلةية. ويَطِاى ئةوة غواضةى شةميسى لةجؿاسةض و ضِانياة جيَاك ةًيَهاطىَ     
يانااا  ئيَ ااة ناااظانة تااا  ضِازةيااة  كؤغااخ زيَةااة ضِيَ اااى و ئااةم زووغااالتة    
ةةييَعيَكى غةضكوتكةض و تونسوتيصى عةغكةضى و ظةةاطى ئياساضى ماةزةنى    
خيَلتةكانى ضواضضيَوةى دةيلةقةكةماى جةضوةضزة و ضا  كطاوى  ئةمطِؤ لاةم  
ماوةيةزا ةةغايةى غولتةانةوة ييَعةكانى شةمياسى جيَكًيَهاطاى و ياناسضاى.    
ئةوةى ذيَى تَيِطوانيهاة لاة هوذاؤَ  كاةوتهى خايَ ث ةةلتطةياةكى تاةواوة        
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ئاةمال و ئاةوال   غةضكةوتهى ئةو ضاكػاظيةية. ةةىم ناتوامن ةؤضاونيَكى ةاىَ   
لةغةض زؤخى جؿسةض و ضِانية لةو ضِووةوة ئاخؤ ياضيسةزةضة ياى نا زةضةربِم 
و دةيلةقى غولتةانى ئةوىَ زةظانىَ ضِاغةى ضية و ةةخيَطايى زؤخاى ئيَػاةام   

 زا ياوؾيَوةى زةقةكةية.308ى نيػانى 16خػةةةةضضاو دةضمانةاى. لة 
 

 قوللةضىموؾةى دةيلةقى ضواضةم ياوةضى ئةكطةم 
 (51)ذواز زةضويَـ.

 
زةضةاااضةى ؾكػااةياى لااة جيَكًيَهااانى غااواضةى شةميااسى لةضااةنس        

ةةلتطةنامةيةكسا ضِ  و توضِةيياى ةةئاؾكطا زياضة و نايؿااضنةوة  لةئاةاامى   
غااةضنةكةوتهياى نااةيانةوانيوة خؤياااى ةااةضظةدت ةكااةى  غااةضةضِاى ظيانااة  
مطؤييااةكاى لااةضِووى كاضطيَطيؿااةوة غااهووضةكةياى غااعا زاوة  ةااؤ موونااة  

ئااةوةى خااةلتكى غااهووضى جؿااسةض و ةيةااويَو ملكةضااى دااةضماى و  ةااةيؤى 
ياغاكانى عومساانى ناةيَات ةةتايباةث لاة جيَكًيَهاانى غاواضةى شةمياسى         
لةةااةض ئااةوة ناوضااةكة غااعازةزةى و جيَطااة كاضطيَطِيةكااةى ىلَ ةػااههةوة      
جيَؿااهياضى طواغااةهةوةى ناوةنااسى قااةظا لةمةضطااةوة ةااؤ جؿااسةض  ئااةم     

جيَؿهياضيَكى ئةاومةنى تايبةث )ةلؼ  كوص(ة  ةةلتطةنامةية كؤمةلتة
                                                           

ةةةوةضييةكانى ئةوةزى شةماغاى جؿاسةضى  عبسالطقيب يوغ  و غسيث غاحل   (51)
ؤ زةقاة  .ة2001ب يوغ   غسيث غاحل  غليَ انى  تؤماضكطزى و ئامازةكطزنى: عبسالطقي

 .185ةهةضِةتيةكاى ةطِوانة يةماى غةضضاوة    
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ةؤ غولتةاى عةةسو ةميسى زووةم  غاةةاضةث ةةضاةنس طؤضِانكاضياةكى نيَاو     
ليااوا )غااهراج(كانى غااليَ انى و كااةضكو   لةوانااة طواغااةهةوةى ناوةنااسى  
قااةظاى مةضطااة لااة )مةضطااة(وة ةااؤ جؿااسةض )قااةىزظىَ( و زضوغاات كطزنااى   

ؿسةض و نعم كطزنةوةى ضِانياة لاة قاةظاوة ةاؤ     ناشيةية  لةةةؾى ةاكووضى ج
ناشية و خػةهة غةض قةظاى كؤيػهرث و كؤكطزنةوةى تفاةنطى )مااضتيهى(   
لااة خااةلتكى ناوضااةكانى غااليَ انى و كااةضكو  و زاخػااةهى ضةكػاااظى.      

ى ظاييهاااى ( 1897ى ضِؤماااى )1313ى مايػاااى 21ةةلتطةنامةكاااة ميَاااصووى 
 ةةغةضةوةية.

 
 زةقى كوضزى ةةلتطةنامةكة

 اةى عاىلة
 ئةاومةنى تايبةث

ضةنس يؤ و مةضاميَك لة ذووتة غهراقى غليَ انى و كةضكوكسا ةووناة      
مايااةى خولتقانااسنى هوذااؤَ  و ؾااةِض و كوؾااةاض  ذااا ةااؤ ِضيَطااطتو لااة        
غةةةةكاضانى ئةم طةنسةلتى و تاوانانة  ..................ناوةنسى وياليةتى 

ليَوةؾاوة و قانقام و ةةضِيَوةةةضى نيَاو  موغ َ ةربِيَةة كةضكو  و كةغانى نا
وياليااةث و ئةدػااةضانى ذةنسضمااةى غااليَ انى ةطااؤضزضيَو و قااةظاى ضِانيااة    
ىطيَةة غةض قاةظاى كؤيػاهرث و ةكطيَةاة ناشياة و )جؿاسةضظوزى( ةكطيَةاة       
ناشية و ناوةنسى قةظاى مةضطة ةربيَةة جؿاسةض و قؿالتةية  لاةوىَ زضوغات     
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غااةى خااةلتكى يااةضزوو غااهراقى غااليَ انى و ةكااطىَ  تفااةنطى ماااضتيهى زة
كااةضكو  كؤةكطيَةااةوة  ضااةكى عةغااكةضى ةااو ياااى نااا ةااةيى عةغااكةضى   
زاةهطيَو و كاضطةى ضة  زضوغت كاطزى ةيَةاة قةزةغاة كاطزى. ياززاؾاةةكة      

. .........كؤمةلتيَك ظانياضى تطى ططنطاى تيَساياة  ةاةىم    313ا رة  ذى 18
ةةةضئااةوة لااة تؤماااضكطزنى خؤماااى طؿااةية و تايبااةث نيااة ةااةم ةاغااةوة  ل

 زةةويَطيو  ةةلتطةنامةكةف لةخواضةوة ناو و ئي عاى ئةوانةى جيَوةية:
 
 ؾيَذ االغالم           غةضوةظيط     غةضعػكط              وةظيطى زاز        

 حمةموز ضِةظا   عبسالطوو جاؾا نامعاس   حمةمةز ذةمالوزيو  ئيربايي  كوضِى خةلي 
 

 وةظيطى زةضيا     غةضؤكى ؾوضاى زةولتةث    وةظيطى زةضةوة         ناوخؤ وةظيطى
 شةغةى شوغهى         حمةمةزغةعيس          ئةوةز تؤديث     حمةمةز مةمسوح

 
 موؾة تؤجدانةى عامةة  وةظيطى زاضايى  وةظيطى ئةوقادى يومايؤى  وةظيطى مةعاضي 

 مػةةدا ظةكى   ئةوةز ئةظي            عةةسولت  غالب       ئةوةز ظويسى   
 

 ضِاويَصكاضى غةضؤكايةتى وةظيطاى                             وةظيطى ةاظضطانى و ئةؾػا 
 (52)حمةمةز تؤديث                                         حمةمةز ذةاللوزيو.        

  

                                                           

 .183 -178عبسالطقيب يوغ   غسيث غاحل  يةماى غةضضاوة    ( 52)
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 يؤى زضوغت ةوونى غواضةى شةميسية -2
عومسانى ةةيؤى ةاضى خطاجى ئاةووضيياةوة  كاةوتبووة شيَاط    شكومةتى 

ةاضيَكى ططاى و قةضظيَكى ظؤضى ةاةضيةانياو طاةوضة ةاظضطاناةكانى كاةوتبووة     
غةض  ةةو يؤيةوة ئيهطليع غاةضياى كاطزة غاةض غاولتةاى و كاضةةزةغاةانى      
زةولتةتى عومسانى زةغةوةطز ةكةى  لة زامةظضانسنى ييَعيَكى عةؾايطى ةؤ 

ضِوو ةوونااةوةى مةتطغاايةكانى قااؤظا   ةااؤ زامطكانسنااةوةى يااةض      ضِووةااة
ةعوتهةوة و هوذؤلتيَك زشى شكوماةث ةاؤ ئاةوةى ضووغاةكاى غاووز لاةو       
كيَؿةية وةضنةططى  لةئةاامسا كاضياى كطزة غاةض شكوماةتى عومساانى و    
ييَااعى غااواضةى ويسيااة جيَكًيَهااطا. ضااةنس يؤكاااضيَكى طااطن  يااةةووى ةااؤ 

 شةميسية ططنططتطيهياى ئةمانة ةووى: زضوغةكطزنى غواضةى
لةزضوغت كطزنى غواضةى شةميسية ئةوةةووة شكوماةتى   :يؤى يةكةم

عومسانى لةضِيَطاى ئةو ييَعةوة ةاةضططى لاة غاهوضةكانى خاؤى ةكاا  زشى      
يةض يَيطؾايَك لاة لةالياةى ئيَاطاى و ضووغاةوة ئاضاغاةةى خااكى عومساانى         
ةكطىَ. شكومةث ضة  و جيَساويػةى جيَؿكةف كطزى  ئةمةف لةية  كاتاسا  

يااةكيَك لااةو  (53)غااى و غااةضةاظى لةجؿااةةوة ةااوو. كؤمااةلتىَ ئامااااى غيا
ئامااانة ةطيةى ةوو لة زضوغت كطزنى ةةضةةغاةيَكى غاةضةاظى كوضزةكااى    

 (54)لةغةض غهووضى ضِووغيا
ئةوة ةوو لةضِيَطاى ظةةطوظةنطى ئاةو ييَاعةوة زةغاةىتى     يؤى زووةم:

 ظؤضةةى غةضؤ  عةؾةةتةكاى لةناو ئاةو ييَاعة طاطز ةكةناةوة  ئاةو ييَاعة      
                                                           

 .141زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (53)
 .256ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (54)



 

058 

ةكااةى ةةزاضزةغااةى خؤياااى ةااؤ ليَااسانى يااةض ةعوتهةوةيااة  زشى زةولتااةث  
ةكطىَ. ةؤ ملكة  جىَ كطزنى غةضؤ  عةؾاةةتة كوضزةكااى ةاؤ شكوماةتى     
ناوةنااااسى ضِيَطاااااى ئااااةوةياى ىلَ ةططيَاااات زاواى مااااادى نةتااااةوةيى و     

 (55)نيؿة انيةكةياى ةكةى.
وماةث  ةاؤ ضاوتطغاانسنى ئاةو كةماة ئايهياناةى زشى شك      يؤى غاييةم: 

زةذوىناااةوة  ةةتايباااةتى ئةضمةناااةكاى. كاضةةزةغاااةانى عومساااانى و     
لةغاااةضووى ئةوانيؿاااةوة غاااولتةاى عةةسو ةمياااس جيَاااى واةاااوو كيَؿاااةى  
ئةضمةنةكاى جيَوةنسيةكى تؤك ةى ةةغياغاةتى ئةوضوجاييةكاناةوة ياةةوو.    
لةاليةكى زيكةف زةولتةتى عومسانى تطغى ئةوةى يةةوو كاوضزو ئةضماةى   

ياى ةةؾايَكى ظؤضيااى لاةشيَط غاايةى زةولتاةتى عومساانى زاى       كة ياةضزووك 
 (56)ضااااالكييةكانياى ياااة  ىاااةى و زشى زةولتاااةتى عومساااانى ضِاجاااةضِى.  

يةضضةنسة توضكةكاى ةاؤ ؾاةضِى زشى ضووغايا جيَويػاةى يااى ةاةو يَيعاناة        
يةةوو  ةةىم ةؤ لةنيَوةطزنى ئةضمةناةكاى كاةلتكياى ىلَ وةضطاطتو. غاواضةى     

ةضِى ضِووؽ و توضكااسا نةخؿاايَكى ططنطياااى نااةةوو. ةااةىم   شةميسيااة لةؾاا 
 (57)كوضزةكاى ةةيؤى غواضةى شةميسيةوة الى توضكةكانياى ططث.

جيَساططتهى ضِووغاةكاى لةغاةض ةةذيَطةياناسنى ضاكػااظيةكانى ياةضيَ ى      
ةالتكاااى و ناوضااة ئةضمةنهؿاايهةكانى شيَااط زةغااةىتى زةولتااةتى عومسااانى   

لتااةتى عومسانيااةوة  لةدةضيااةنطى غياغااى  ييَهااسةططاى ةااوو ةةغااةض زةو 
                                                           

 .141سولت  عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     زكةؤض عةة (55)
 .234كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (56)
 .234كامةضاى حمةمةز شاذى  يةماى غةضضاوة     (21)
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كيَؿااةى ضِؤشيةىتيااسا ماناااى لةزةغااةسانى ئااةو ناضااانة زةطةيااةنيَت  ةؤيااة 
غاااولتةاى عةةسو ةمياااس غاااووض ةاااوو لةغاااةض ئةاامهاااةزانى  ةةئاؾاااكطا  
طوتبووى:" مو مةضط  الةاؾنة لةوةى ةاةم ضاكػااظيانة ضِاظى    ئاةوةى    

 (58)ةوة زةةاث".ضِؤشيةىتى ئةنازؤ َ ةةضةو ذياةوون
غواضةى شةميسية ضِيَططيَكى طةوضةةوو لةةاةضزةم ئاةو ياؤظة كوضزاناةى     
لةكاتى ذةنطةكانى نيَواى ضِووؽ و عومساانى زةةووناة الياةنطةى ضِووؽ     
يااةضوةيا غااولتةاى عةةسو ةميااس زةيويػاات ئااةو هوذؤلتااة كااخ ةكاتااةوة 

زوو ةعوتهاةوة  لةكوضزغةانسا ةةيؤى ئةضمةنةكاى ضِوويسةزا  يةغةى زةكطز 
 (59)جةنطى خواضزووةتةوة و زةةىَ ضاضةغةضياى ةؤ زاةهيَت.

ئةلت انااةكاى يةولتيانااسا ةااؤ ئاغايؿااى ناوضااة و ليَااسانى ئةضمةنيااةكاى و  
قةىضااؤكطزنياى لةةةضشةوةنااسى خااؤى زا زةةيهيااةوة  ضااونكة مةتطغااياى  

ضِاى  لةوةيةةوو لةاليةى ضِووغاةكانةوة ةاةكاضيًيَهطيَو  نوغاةضيَكى ئاةلت انى    
واةااوو جيَويػااةة ناوضااةكاى لةئةضمااةى ضااؤ َ ةكطيَاات و لااة ميػااؤجؤتاميا    
جةضتةواظة ةكاطَيو  تاا لةالياة  ةةكؿاةوكالتةوة خاةضيك ةكاطَيو و لةالياةكى        
تطيـ لةجِطؤشةى يَيلتى ئاغاهى ةةغاسازا كاضيااى جاَى ةكطيَات  ةاؤ ذيَباةذَى        
ى كطزناااى ئاااةم كااااضةف ياااانى عومسانياااةكانياى زةزا لاااةضِيَى غاااواضة  

 (60)شةميسيةوة ةةم كاضة يةغنت.

                                                           
 .231كامةضاى حمةمةز شاذى   يةماى غةضضاوة     (58)
 .222يةغةياض كةما  نوضى    غةضضاوةى جيَؿوو    (59)
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060 

( 300( زا )1896 -1894كاضةةزةغااةانى عومسااانى لااةنيَواى غاااىنى ) 
غىَ غةز يةظاض ئةضماةنياى لاةضِيَطاى ييَاعى شةميسياة و غاوجاى توضكاةوة       
قةالضؤكطز  شماضةيةكى ظؤضيؿاياى ىل ئااواضة كاطا و ظةوى و ظاضةكانيااى ىل     

زةااوو و ضاااوى نوقانااس ةااوو   ظةوث كااطا. شكومااةث طااويَى خااؤى كااةضِ كط  
لةئاغةى ئةو ضةدةاضة جيؼ و ضاةجةالنةى غاواضةى ويسياة زةيكاطز. ةاؤ      
مونة لةناوضةى )خوؾاب قاظى( لةماوةى يةؾت غاىنسا لةاليةى غواضةى 

( يةؾات غاةز وىخاى ةاةضظة و     800ويسية وة زةيااى كاةؽ كاوشضاى و )   
شكومااةتيـ ليَااى  ةةيااةظاضاى مااةضِ و ماىتياااى زةزظى و تاىنياااى زةكااطز  

ةيَااسةن  زةةااوو  ةااةىم لااة زواييااسا شكومااةث ةااؤى زةضكااةوث ئااةو ييَااعة  
ئامااةكانى ةة تةواوى ئةاامهةزا  كوضز و ئةضمةنيـ ةؤياى زةضكاةوتبوو  
تاقة زوشمهى يةضزووالياى ةطيةى ةوو لة شكومةتى عومسانى  ةؤية غااىنى  

غااؤى زةغااةى ( كاتيَااك ؾؤضؾااى ئةضمةنااةكاى لةناوضااةى غا1903-1904)
جيكطز كوضزةكاى شماضةياةكى ظؤضيااى ئةضمةنياةكاى جاضاغات و ةةؾايَوةى      

 (61)نةييهى ططتيانهة خؤياى و ظؤضياى لة مطزى ضظطاض كطزى.
( غواضةى شةميسيةى زضوغات  1891غولتةاى عةةسو ةميس كة لةغالتى )

كطز..لااةو كاتااةزا وازةظانااطا ئااةو ييَااعةى لااةكوضزة ئيػااالميةكاى زضوغاات 
طوايااة ةااؤ كوشانسنااةوة و غااةضكوث كطزنااى مةغاايصيةكانة. ةااةىم   ةااووة  

لةضِاغةيسا ياةض ةاؤ زوشمهاياةتى كوضزةكااى خؤيااى ةاةكاضزةييَهطاى و زشى       
 (62)يةكططتهةوةى خيَلتة كوضزةكاى ةوو.
                                                           

 .404حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (61)
 .12ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (61)
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 ظيانةكانى غواضةى شةميسية -3
يةو َ و تةقةالكانى غولتةاى عةةسو ةميس ةاؤ تيَكاسانى نيَاوانى كاوضز و     

يةميؿة لةكاضزا ةوو  غواضةى شةميسيةى ةؤ ئةو نياظ و مةةةغاةة   ئةضمةى
زضوغااات كطزةاااوو  ةاااةكوضتى زةتاااوانة ظياناااةكانى غاااواضةى شةميسياااة 
كةشماضةية  لة زةضةةاةة و غاةضؤ  عةؾاةةتةكانى كاوضز تيَياسا ةةؾاساض       

 ةووى  لةم ضةنس خالتةى خواضةوةزا كؤةكةيهةوة:
نةى ناااو ييَااعى غااواضةى ئااةو غااةضكطزة و غااةضؤ  عةؾااةةتا يةكاةم: 

ويسية زةكطاى ةة غةضكطزةو ئةدػةض و دةضمانبةض ياةضوا ةاةخؤضِايى لاةو    
ييَعةزا قبو َ نةزةكطاى  ةاةلتكو يةضيةكاةياى لةةاةض يؤياة  يةلتباصيَطاةووى       
لااةوة زلتهيااا ةااووى ئةوانااة لااة ضِيَباااظى غااولتةاى النااازةى و شكومااةث يااةض  

ةوة ةةذيَى زةيَهو  ئةم ييَعة ظياانيَكى  كاضيَكياى جىَ ةػحيَطىَ ةىَ غ َ كطزن
ظؤضى طةيانسة كوضز و ئةضمةى  شكومةث ياةض كااضيَكى جاىَ غاحاضزةاى ةاىَ      

ةةيانسانى توض  و ةةتة و تاوى ذةنطى  (63)غ َ كطزنةوة ئةاامياى زةزا.
نيَواى ضووؽ و توض  جةيوةنسيةكانى نيَواى كوضز و ئةضمةى ؾيَواو تيَكطوو  

اضةى شةميسيااة لااةنيَو كوضزةكانااسا لةاليااةى غااولتةاى   ةةزامةظضانااسنى غااو 
عةةسو ةمياااسةوة ئياااسى كوضزةكااااى كةوتهاااة ضةوغاااانسنةوةى ظيااااتطى 

 (64)ئةضمةى.
ظضِانسنى نااوى كاوضز ةاة ياؤى غاواضةى ويسياةوة  جاكاناةى         زووةم:

كاضةةزةغااةانى تااوض  ةااؤ شكومااةتى عومسااانى لااةو كوؾااةاض و تاوانانااةى 
                                                           

 .408حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو   (63)
 .187ماضتة لاى ةطونةغو  غةضضاوةى جيَؿوو     (64)
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ؤ ئةوةى ئةو تاوانانة يةمووى ةسةنةجا َ كوضز غواضةى ويسية كطزةووى ة
لةناو غواضةى شةميسيةزا  ةؤ ئةو مةةةغةة ةوونى كوضز لةناو ئاةو ييَاعةزا   
ظيازةضِؤيى تيَسا كطاوة  مةةةغاةى توضكاةكاى ئاةوةةوو ياةموو تاواناةكانى      
غواضةى شةميسية ىةنة ئةغةؤى كوضز  يةضضةنسة لةزوايسا ئاةو ئةضمةناة   

ويػااةوويانة زؤغااةايةتى لةطااة َ كااوضز ةااةييَع ةكااةى و     ئاظازوواظانااةى 
توضكةكاى ضِيػوا ةكةى  ةةضامبةض ةةوةى ئةواى ليَحطغطاو ةووى ةؤ ضِووزاناى  
ئةو كاضةغاتة لةزواييسا طةيؿاةونةتة ئاةو ةطِواياةى تااوانى غاةضةكى ياى       

 توض  ةووة نة  كوضز. 
ييَعاناةى   ئةو زةضةةاةة و ئاغاياناةى يةلتسةةاصيَطضاى ةاؤ ئاةو      غىَ يةم:

غواضةى ويسية لةو ذؤضة ةاووى ضِةدةاضةكانيااى ناة  ةةضامباةض ةاة طاةىل       
ئةضمةى  ةةلتكو ةةضامبةض ةة ذوتياض و زانيؿةوانى كوضز خاطاجن ةاووة  ظؤض   
زضِنسانة ضِةدةاضياى لةطة َ كاطزووى و ضِةف و ضِووتاى كاوضز كاطز و تووؾاى      

 ةووة. ظيانيَكى ظؤض ةووى لة ظيانةكانى ئةضمةى كةمن نة
نةخؿااةى توضكااةكاى ةةئاؾااكطا ئااةوة ةااوو كااوضزة غااونى و   ضااواضةم:

عةلااةوى ةكااا ةةطصيةكااسا ةااؤ طةيؿاانت ةااةو مةةةغااةة تااةنيا يااةض كااوضزة    
غونيةكاى ماوةى ئةوةياى يةةوو لة ييَعى غواضةى شةميسيةزا ةةؾساض ةو 
و ةةييض ؾيَوةية  ضِيَطانةزضاوة ةاة كاوضزة عةلةوياةكاى تيَياسا ةةؾاساضةو       

جيَطااةوانةوة كااوضزة غااونيةكانياى يانااساوة لةطااة َ كااوضزة عةلةويااةكاى ةة
ضِةدةاضى خطاد ةكاةى  ئاةو قاة و زووةةضةكياةى لاةو ِضووةوة جةياسا ةاوو        
ظيانيَكى يةكراض ظؤضى طةيانسووة ةةو ؾؤضِؾاانةى غاةضكطزةكانياى غاونى    

نةيويػةووة لةو ؾؤضِؾانة ةةؾاساضى ةكااث     ةووى  ييض كوضزيَكى عةلةوى



 

063 

لتكو ةةجيَطةوانةوة كاضةةزةغةانى عومسانى غاووزياى لاةوة وةضططتباوو    ةة
توانيبووياى يةنسىَ لة عةؾايطةكانى غةضةة ضِيَباظى عةلةوى ةةالى خؤيانسا 
ضِاةكيَؿو و زشى كوضزة غونييةكاى ةةكاضياى ةيَهو  وةكو زواتط لة ؾؤضِؾى 

زةلتيَات:   ضِووياسا. )ضؤةاطث ئؤلػاؤى(    1925ؾيَذ غاةعيسى جاةاى لةغاالتى    
لةطة َ ئةو يةموو ظيانانةى ةاة ياؤى غاواضةى ويسياة ةاةكوضز طةيؿات        
ةةىم يةناسيَك ضااكةى ياةةووة ةاؤ زضوغات ةاوونى يةغاةى نةتةواياةتى          
ضونكة ئةو يةموو ضةكساضةى كوضز لةؾةضِى ةالكاناسا لاةناو ييَاعى توضكاسا     

ز ةاوو   لةغواضةى ويسية ؾاضةظاييةكى تةواوياى زةضةاضةى ؾةضِ جةيسا كط
ةة يؤى ذوىنسنى يةغةى نةتةواياةتياى ئاةوانيـ ةةيااى لاةوة كاطزةوة       
وةكو نةتةوةكانى ةالكاى ضِاجةضِى ةؤ ةةزةغةًيَهانى مادى خؤياى. غواضةى 
ويسية تاغةض يةمووياى ئةلتقة لةطويَى غولتةاى و عومسانياةكاى ناةةووى    

ت غاواضةى  ذةوض و غاةةمى توضكاةكانياى ةاؤ زةضكاةوث  ياةض ضاؤنيَك ةيَا       
ةاضوزؤخى كيَؿةى كاوضز   (65)ويسية ظيانةكانى يةكراض ظؤض ةووى ةؤ كوضز.

تااةواو ئااالتؤظ ةبااوو  يااةموو ئااةو ةةضتيلااةى ئةغااةةمبو َ جيَؿكةؾااى كااطز   
ةةةةؾيَك لةغةضؤكة كوضزةكاى ييض غووزيَكى نةةوو. ةةلتكو ةةجيَطةوانةوة 

ةض خواغات و  ئةمة ةووة يؤى تؤك ةكطزنى جيَطاةكانياى و كااضى كاطزة غا    
ئاضةظووة ذياخواظيةكانياى و ظياتط يانياساى. زواى ئاةو كؤماة َ كوشياناةى     
ئةااميااسا زشى ئةضمةنااةكاى مل النااىَ لةطااة َ كوضزةكاااى لااةذاضاى ظياااتط   
جةضةى غةنس  ةاضوزؤخيَكى زشواض و ئالتؤظ ياتةكايةوة. لةظؤض ناوضةى تاطى  
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ةكةى ئاماازة ناةةووى   كوضزغةانى ةاؾووض ةةةىَ ذياواظى يةموو زانيؿاةوان 
 (66)خعمةث ةة ييَعةكانى شةميسية ةكةى.

)ضؤةااطث ئؤلػااؤى( لةةاغااةكةيسا زةلتااىَ: كاتيَااك ضاكػاااظى زةغااةووضى 
( زا مؤضكطا غواضةى ويسية يةض ماياةوة  ةاةىم ناوةكاةى    1908لةغالتى )
= دةوذى عةؾايطى( لة جيَؿسا يةولتاسضا   Tribal Regimentطؤضِى ةة )

( ئةمااة ئاماااشة ةااووة ةااؤ ئااةو  Ougus Laylanةااة )ناوةكااةى ةكااطىَ 
ديسضاغيؤنةى لةكاتى خؤيسا لاةناو عةؾاةةتةكانى توضكاسا غااظ كاطا ةاوو        
ةةمةةةغةى ئةوةى ئةو ييَعة ييض جيَوةنسيةكى ةةكوضزةوة نةميَهىَ  ةاةىم  

شكوماةث واظى ييَهاا لاة     (67)مةووز ؾاوكت جاؾاا ئةماةى ةاةز َ ناةةوو.     
ياة ئةماةف لةتطغاى ئاةوةى ةاضوزؤخةكاة ظيااتط       يةلتوةؾانسنةوةى شةميس

ئالتؤظنةةيَت. زواى ئةوة ناوى شةميسييةياى طؤضِى ةة )دةوذاةكانى غاواضة   
ضةكساضةكانى ضِةوةنسةكاى( ةةىم ئةو ناوطؤضِيهةف ييض ؾةيَكى ناةطؤضِى   
ئةوةف ئاؾكطا ةوو خواغةى ماالتى كطزناى كاوضز ةةتيَكاة َ كطزناى لةطاة َ       

ةةؾااساضى لااة  (68)ئي حطِاتؤضيةتةكااة ؾكػااةى ييَهااا. ييَااعة غااةضةاظيةكانى 
غااواضةى شةميسيااة لةاليااةى غااةضؤكة كوضزةكاااى و ضِؤؾااهبةانى كااوضز      
ةةتونسى ئيسانة كطا لةضااالكانى ؾؤضِؾاطيَطِ ضِةخهاةى ظؤضى ىلَ طاةا  ةاةالم      
ئةوانةى لةم كاضةزا ضاالكياى يةةوو ةةؾساض ةووى كؤماةلتيَك لةزةضةةاةة و   
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لةزضوغات كطزناى غاواضةى     (69)توناسضِةوى زيهاى ةاووى.    ةةضشةوةنسخواظ و
ويسيااةزا ضِؤؾااهبةانى كااوضز لااةنياظى كاضةةزةغااةانى عومسااانى ؾاااضةظا 
ةااووى  زةيااانعانى ئااةو ييَااعة ضااةنس غااووزى ةةغااولتةاى و كاضةةزةغااةانى 
عومساانى طةيانااس  ئةوةناسةف ظيااانى ةةنةتاةوةى كااوضز طةياناس و ظيااانى     

ةنااسى كااوضز و ئةضمةنيااةكاى كااة يااةضزووال    ظؤضى ةااة زؤغااةايةتى و جيَو 
ياوزةضزى ذةوض و غاةةمى توضكاةكاى ةاووى  ئاةوةى غاووزى لاةو ييَاعة        
ةيهى ضةنس ئاغا و زةضةةةطيَك ةاووى تاةنيا ةاةزواى ةةضشةوةناسى تايباةتى      

 (70)خؤيانسا زةطةضِاى  لة جيَهاوى زةغةكةوتى تايبةتى خؤيانسا.
يَويػااةة ةاغااى ةكااةيو ئيػاا اعي  شقااى ؾاااوةيؼ زةلتيَاات: ئااةوةى ج 

( ؾةغات و ضاواض ئااىى غاوجايى لاة      64ةةزاخةوة شكومةتى عومساانى ) 
وياليةتةكانى ضِؤشيةىتى توضكيازا كة كوضزغةانة لة خيَلتةكانى كوضز جيًَيَها 
ةااااوو  ةااااؤ جططِجطااااطِ كطزنااااى ةعوتهااااةوةى جااااةؤظى طااااةىل كااااوضز و   

ةطايااةتى  جاضضةجاضضااةكطزنى ييَعةكااانى  ةااؤ ئااةوةى ؾااةاظةى يااةكيَةى و
كااوضز تيَااك ةطاايَت و ييَعيَكااى كااوضزى ةااةتوانا و ضِيَااك و جيَااك ةةضامبااةض       
ةةغااةلتةةنةتى عومسااانى زضوغاات نااةةيَت  لااة ؾااةضِى يةكااةمى ذيًانيااسا   
غووزيَكى ظؤضى لةم كوضزانة وةضطاطث  ةاةىم ظؤض ذيَطااى غةضغاوضِماى و     

ةخؤيى ؾةضمةظاضية لةم يةموو ةعووتهةوة ميللياة ططنطاناةزا كاة ةاؤ غاةضة     
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ئاىياة   64خاكى كوضزغةاى  و ضِظطاضى ضِةنز خوضاوانى كاوضز زةكاطا  ئاةم    
ييض ةةؾساضى ياوكاضى ةعووتهةوةكانى كوضزياى نةكطز  ئةماناة ياةمووياى   
لةطة َ توضكسا ية  ةووى  ةةضامبةض ةعووتهةوةى ضِظطاضى نةتةواياةتى كاوضز   

خيانااةث  ةااىَ اليااةى وةغااةاى. ؾااةضمةظاضى و ضِووضِةؾااى ةااؤ ئةوانةيااة      
(71)لةطةلةكةياى زةكةى.

 

ئةوةى ذيَى زاخة ةةؾايَك لاة نوغاةض و تويَاصةضاى لةةاغاى كوؾاةاضى        
ئةضمةى و غةةم و ظولتا  و ظؤضياةكانى زةولتاةتى عومساانى  ضااوزةنوقيَهو      
لةوةى توض  كاضةكةةضى غةضةكى و يؤكاضى ئاضاغةةكطزنى ئاةو ييَاعة ةاؤ    
ئةاامسانى تاوانى كوؾةاض و تاىنى كطزناى زانيؿاةوانى غاايةى زةولتاةتى     

كوضزيؿةوة  ةاةلتكو ئامااشة ةاةضِؤلتى كاوضز زةكاةى  وة        مسانى ةةطةىلعو
ئةاامااسةضى كوؾااةاضى طااةىل ئةضمااةى  ئاؾااكطاية غااواضةى شةميسيااة      
ةااةكطيَطةاوى زةولتااةتى عومسااانى ةااووى  ئااةم زياضزةيااةف لااةناو يااةموو 
نةتاةوة شيَطزةغااةةكانسا ةاوونى يااةةووة  كاوضز لااةو ةاضةياةوة ةااىَ تاوانااة     

تاواناةكاى غةضضااوةكةى زةولتاةتى عومسانياة  ضاةنس زةضةةاةطى       يةموو 
ةةضشةوةنسخواظ و ئةلتقة لاةطويَى كاوضز ةاؤ تاوض  ياوكااض ةاووى  ئةواناةف        
دااةضمانى ةةضجطغااة توضكااةكانياى ذيَبااةذىَ كااطزووة. ئااةوةف ئاؾااكطاية   
نةتةوةى كوضز خؤؾى لةظيانةكانى ئةو ييَاعة و ئاةو زةضةةةطاناة ضِظطااضى     

انى ظؤضى ةةزةغااةى غااواضى شةميسيااة ىلَ كااةوتووة. ئااةوة نااةةووة  قوضةاا
غااةضةضِاى ئااةوةى لااةضِووى مااادى نةتةوةييااةوة ظؤض زواكااةوث و قااةضةةوو  

 نةكطايةوة.
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 ثةيوةىدى كوزد و ئةزمةٌ 
زةغةىتى زةولتةتى عومسانى غهووضيَكى دطاواى و يةضاوى زةططتاةوة   

زاةااووى   ضااةنسيو نةتااةوةى ذااؤضاو ذااؤض لااةشيَط زةغااةىتى عومسااانى     
دطةئااايهى و نةتااةوةيى لااةناو زةولتااةتى عومسااانى وايكااطز ياوغااةنطى و   
تااةةايى لااةنيَواى ئااايو و نةتااةوةكاى كاااضيَكى ئةغااةةم ةيَاات  ةااةزيًيَهانى  
تةةايى و ية  ضِيعى لاةنيَواى ئاايو و نةتاةوةكاى ياةولتيَكى ظؤضى جيَويػات      

دةضةنػاا و ضِووغايا   ةوو  ةةتايبةث كة زةولتةتةظييَعةكانى وة  ةةيةانيا و 
زةيانةويػت مةغيصيةكاى ةؤ ةةضشةوةناسى خؤيااى ةاةكاضةيَهو و يةميؿاة     
لااةزشى كااوضز يانياااى زةزاى. وة  ئاؾااكطاية ةااةيؤى ؾااويَهى ذااوططادى    
كوضزغةاى لةغاةضزةمى طةؾاةكطزنى مةغايصيةث ناوضاة كوضزنؿايهةكاى      
ةةؾااايَكى مةغااايصى ةاااووة  زواى ئيػاااالم ةاااوونى ناوضاااةكةف لةطاااة َ  

 انةكاى ةةيةكااةوة شياااوى زيَااط و كةنيػااة مةغاايصيةكاى لةناوضااة    موغاالت
كوضزنؿاايهةكاى يااةى. لةكوضزغااةاى ةةتةنيؿاات كااوضزة موغاالت انةكانةوة  
تايفة مةغيصيةكانى كلس و ئاؾووضى و غطياى و ئةضمةنى زةشيو  ةةئاؾةى 

 (72)و تةةايى  ضونكة ةةجيَى ؾةضي ةتى ئيػاالم ئةواناةف )ئاةيلى كةااةو(    
 لتةى خطاجياى لةطة َ ةكطىَ. ناةىَ مامة

ؾيَذ و غةضزاضانى كوضز لةكاتى ضِاجةضِيو و غاةضيةلتسانةكانياى يةميؿاة   
ئااةوةياى لةةةضضاااو ططتااووة ةااؤ غااةضكةوتهى يااةض ضِاجااةضِيهيَك جيَويػااةى    
ةةجةيوةنسيةكى تؤك ة و ةىَ كةم و كوضِى زانيؿةوانى ئاةو غاهووضة يةياة    

ة  لةةةضئةوة ةةضزةوام يةولتيانساوة ةةكةمةنةتةوةيى و ئايهيةكانى تطيؿةو
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لةطة َ ئةضمةى و ئاغوضييةكاى جةيوةنسياةكى جةاةوياى ياةةيَت و زلتهيايااى     
لةطاة َ كؤماةلتيَك    ةكةوة لاة جاضاغاةهى غاةض و مالتيااى. كاوضز ةةياوةةؾاى      

ضِةطةظى ذياذيازا شياوى و تا ئةنساظةياة  ميَصووياةكى ياوةةؾاياى يةياة      
لةيةنااسيَك ؾااويَو زضاوغااىَ ةااووى و ظمااانى     ةةتايبااةث لةطااة َ ئةضمااةى   

ئاخاوتهياااى زةضاايَةةوة غااةض ظمانااة ييهسوئةوضوجييااةكاى. يااةضزووكياى    
زةضهةوةغااةض نااةشازى ئاااضى. ةااةىم لااةضِووى ئايهيااةوة لةيااة  ذااوزاى     
ئةضمةنةكاى زيانو و نةتةوةى كوضز ةةطؿةى موغلت انو  ةةىم ئةضمةنةكاى 

كااةوتووى  لااةضِيَطاى كلتيَػاااو ظووتااط  لااةضِووى كؤمةىيةتيااةوة جاايَـ كااوضز
ططنطياى ةةخويَهسةواضى زاوة  ةاةيؤى ضاةنس يؤكاضيَكاةوة لةواناة لاةضِووى      
ئايهاااةوة خااااوةنى ياااةماى ئاااايهى وىتاااانى جيَؿاااكةوتووى ئاااةوضووجة   
شماضةيااةكى ظؤض لااة ئةضمةنااةكاى لااةنعيك ئاوةكانااةوة نيؿااةةذىَ ةااووى و   

 (73)خةضيكى كاضى ةاظضطانة.
زكةؤض )ذؤضس دطم( لةليَكؤلتيهةوةيةكى غؤغايؤلؤشى يوناةضى   يازاؾةى 

ةةؾااايكطزنةوةيةكى قاااو َ و ةةلتطةناماااةيى طاااةوضة" تاااؤضِى قوتاىاناااة    
مةغااااايصيةكاى  وىتاااااانى ئاااااةوضوجى يةلتسةغااااانت ةةئاشاوةناناااااةوة    
لةئي حطِاتؤضيةتى عومسانياسا  لةيةولتاةكانى نةوةغاةاوة ةاؤ خاطاد ةاوونى       

هياى  كةمة نةتةوة مةغايصيةكاى خؤيااى ياةو َ    كيَؿةى تايفى و ليَك زاةطِي
زةزةى ةؤ ةةزةغات ييَهاانى ضِاى وىتاانى ضئؤشئااوا ةاةضِيَطاى ناضِاغاةةوخؤ        
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ئةمااة زةةيَةااة كةوتهااةوةى ضِاى جيَطااةوانة و مل النيَااى نيَااواى كةمةنةتااةوة 
 (74)مةغيصيةكاى و ظؤضيهةى ئيػالمى.

اوغاايَكانى ةااصى و كااوضز يااةولتى ظؤضى زاوة ةااة ئاغااووزةيى لةطااة َ زض 
ظؤضذااااااض ئةماااااة لاااااةضِاى ةةضامباااااةضيـ ةيهاااااطاوة  كاتيَاااااك زاناااااا     
جيَؿااكةوتووخواظةكانى ئةضمااةى طةيؿااةهة ئااةو ضِايااةى ضووغاايا زةوضيَكااى  
طةوضةى ةؤ غاةضدطاظكطزنى ئةضماةى زةةيَات  يياواى ئاةوةياى زةخواغات       
يةماى زةوضيؿى ةؤ كوضز يةةيَت. لةطة َ ئةوةؾاسا ميَصوونووغاة ئةضمةناة    

ضذواظيةكاى يةميؿة طةىل كوضزياى وة  نةتةوةيةكى ذةضزة و ظؤضزاض و ةؤ
خاااويَو ماااصى ئةضماااةى زةخػةةةةضضااااو. ةاااةىم ةةياضةكاااانى ئةضماااةى   
ةةجيَطةوانةوة يةميؿة كوضزياى وة  ئةضمةى ةةنةتةوةياةكى ةةؾادوضاو و   
ظؤضليَكاااطاو زازةناااا. ياويةلتويَػاااةى خؤؾاااياى ةاااؤ ذوتيااااضة كوضزةكااااى 

 زةضزةةطِى. 
( وتاضيَك 1880ة ضِؤشنامةى )ميطوئاياغةاى( لةتؿطيهى زووةمى غالتى )ل

ةةناوى )كوضز و ئةضمةى( ة وكطاياةوة  ماياةى غاةضنز ليَساناة  نووغاةضى      
وتاضةكااة لةةااةض ضِؤؾااهايى غةضضاااوةى ميَااصوويى  جةيوةنااسى زؤغااةانةى   
يةميؿةيى كوضز و ئةضمةى ةةزضيَصايى ميَصوو زووجاث زةكاتاةوة  ضِةخهاةى   

ةو غةضؤكة ةؤضذواظيانة ططتووة كة يةميؿة كوضزياى ةاةزوشمهى ئةضماةى   ل
ظانيااوة  لااةوة زةزوىَ ناااةىَ ذياااواظى ئااايو ةبيَةااة يااؤى زوشمهايااةتى        
يةولتيااساوة ئااةوة ضووى ةكاتااةوة  ضااؤى زؤخااى ئاااةووضى و كؤمةىيااةتى     
نايةمواض واى لاة طاةليَك كوضزةكااى كاطزووة ضووةكةناة ذاةضزةيى و ضووث       

                                                           
 .28السكةوض دطغت مطعى  غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (74)
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نووغةضى وتاضةكاة لةزةضووناةوة يةغاةى زؤغاةايةتى جيؿاانى       كطزنةوة.
ذوتياااضانى غااازةى كااوضز زةضزةخاااث  ضِاغااةطؤيانة غطوؾااةى ؾاايَذ و     
زةضةةةطة كوضزةكاى زةخاتة ضِوو ةةذؤضيَك ةاغياى زةكااث" ئةواناة قاةث    

يةضوةيا زاوا لاة كاوضز و ئةضماةى     (75)نويَهةضانى طةىل كوضز نةةووى و نة"
ت و ةطاى طيانى ةةطيانى  لاة ئاةاامى ئاةو زؤغاةايةتية     زةكاث ةبهة زؤغ

 (76)غووزيَكى ظؤض ةةكوضز و ئةضمةى زةطاث.
ئةضمةى و ئاؾووضييةكاى ئةو ضِاغةيةياى ةاف زةظانى ئةطةض ضةكساضانى 
كوضزيـ لةؾةضِيَكى زش ةةئةواى ةةؾساضةو ئةوة ضِاى طةىل كوضز نية  تاةنيا  

اظةكاناة ةؤياة ويَاطِاى ةةؾاساضى ةاىَ      جالنى توض  و زةضةةةطة ةةضشةوةنسخو
( ى كاااوضزاى لةضِاجةضِيهةكاااةى 1933يةغااات و خوغاااةى ماااانطى ئااااةى ) 

( ةاؤ  1033( ى ئاةيلوىل  ) 8ئاؾووضييةكانسا  )ماض ؾاةم وى( لاة ضِاجاؤضتى )   
كؤمةلتةى نةتاةوةكاى طوتووياة: كاوضزاى زةتاوانو لةطاة َ ئاؾاووضييةكانسا       

 (77)جيَكةوة ةصيو.
اواضة و زةضةاةزةض ةاوونى ئةضمةناةكاى ةةؾايَكياى     لةكاتى تةنطاناة و ئا  

ضووياااى لااة كوضزغااةانى ةاؾااووض كااطزووة  لةناوضااةى ؾااةنطالسا كااوضزانى  
( يااوالتى  400ئيعزى خعمةتيَكى ةاؾاى ئاواضةكانيااى كاطزووة و نعيكاةى )    

                                                           
ةةضشةوةناسخواظةكاى  كاة زةوضى خطاجاةكاضى    ذطة لة ةةؾيَك ؾيَذ و زةضةةةطاة   (75)

لةطااةَ  كااوضزو اليااةنى زوشمهياااى ططتااووة  ئااةطيها ةةؾااى ظؤضى جياااوة ئااايهى و         
زةضةةةطةكاى كاضيطةضى ظؤضياى لةغاةض ةعوتهاةوةكانى كاوضز ياةةووة و ياةض لةالياةى       

 ئةوانةوة ضيَبةضى كطاوة.
 .101زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (76)
عةةسول عيع يامولكى  ةةةوةضيةكانى عةةسول اةظيع ياامولكى  وةضطيَطِاناى: غاسيث      (77)

 .16    1999غاحل  
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ئةضمااةنياى زالتااسةزاوة. لةكؤةوونةوةيااةكى ذةماوةضؾاايسا"شةمؤ ؾااطؤ"     
مةى ئيعيسيةكانى كوضزغةانى ةاؾووض زاواى يةكيَك لةغةضكطزةكانى ئةو زة

لة كوضزانى ؾةنطا  كطزووة ياوكاضى ئةضمةنةكاى ةكةى ةةجيَطةوانةؾاةوة  
غااعا زةزضياات. )يهااطى مؤضكهةاااز(  ةااالتيؤظى وياليةتااة يااةكططتووةكانى     

( زةنوغايَت: ئةضمةناةكاى   1916-1913ئةمطيكا لة ئةغةةمبو َ لاة غااىل )  
( ةان  كطزووة و " غيدؤل" يـ ضِاويَاصكاضى  ياوضىَ كوضزةكانياى ةة )كطيفا

ِضووغيا لاة ئةغاةةمبو  ةاةم ؾايَوةية وةغافى جةيوةناسى نيَاواى كاوضز و         
ئةضمةنى كطزووة. ئةضمةى لة ناوضة ؾااخاوى و غاةخةةكاى لةطاة  كاوضز     
ةةؾاايَوةيةكى تةةايانااة زةشيااو و ةاااس زةزةى ةااة كااوضز  لةةةضامبةضيؿااسا   

ةطاطة لةةةضامباةض جيالنطيَاطِى توضكاةكاى      كوضزةكاى طيَطاةلتياى جيَهاكاةى و  
ةااةضططياى ىلَ زةكااةى. ياوكاااث لااة ةةضامبااةض ئااةو يةلتويػااةة ذواميَطانااةى  
كوضز  ضؤؾهبةانى ئةضمةنيـ جيؿةن  ةووى لة ةانطةواظ كطزى ةؤ خاةةاتى  

 (78)ياوةةؾى نيَواى يةضزوو طة  لةزشى ضةوغانةوةى نةتةوةيى. 
ى كطزناى ياةكنى كاوضز و ئةضماةى     ضِؤشنامةى )مؿا ( لةةاغاى ياوكااض  

تااااظة نيياااة و )نةغااايؼ داضذهيااااى( و )مااااضتة خطنانيااااى( و ضاااةنس  
ئةضمةنيةكى تط ةةجيَويػةى زةظانو لاة كوضزغاةانسا ةاياةر ةةخويَهاسةواضى     
ةااسضىَ و شكومااةث لااةناو طونااسةكانى كوضزغااةاى قوتاىانااة ةكاتااةوة و     

ةوةى كطزةااوو جيَويػااةة )ضيهؤغالياااى( كةئةضمةنيااةكى ضِؤؾااهبةة زاواى ئاا
 مهساىنى كوضز ؾاى ةةؾانى مهساىنى ئةضمةنى قوتاىانةياى ةؤ ةكطيَةةوة.

                                                           
ئومياااس عومسااااى  كاااوضز و ئةضماااةى لاااة ياااازوةضى ياااةكن زا  كوضزغاااةانى       (78)

 .16   2013-4-11  جيهز ؾةمة  6048نوى ش 
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ضِاجؤضتيَكى )تيللط(ى كونػولتى ئيهطليع لةئةضظوضوم لةةاغاى جةيوةناسى   
كااوضز و ئةضمااةى زةلتااىَ: لااةم مانطااةى زوايااسا ؾااةيَكى غااةيط ضِوويااساوة     

كاوضزةوة ئاةو ياضمةتيساناةى     زةضةاضةى ياضمةتيسانى ئةضمةناةكاى لةالياةى  
كوضز ةووة يؤى ئةوةى شكومةث ئاةو ييَطؾاةى ةةتاةماةوو لاةم ياويهاةزا      
ةيكاتةغاااةض ئةضمةناااةكاى لةغاغاااؤى زواى خػااات  كوضزةكااااى لاااةناكاو 
ةطِياضيانااسا نةضااهة ناااو ييَعةكااانى شكومااةث زشى ئةضمةنااةكاى ياااوضىَ       

ةضمااةنى ةااةوة دةضةنػاايةكةم جيَااى ضِاطةيانااسم طفةوطااؤى نيَااواى كااوضز و ئ 
طةيؿت كوضزةكاى ةاَى الياةى ةاو و ئةطاةض شكوماةث يَيطؾاى ةاطزة غاةض         

  (79)ئةضمةنيةكاى كوضز ئامازةزةةىَ ةةضططيةكى ضةكساضانة لة ئةضمةنى ةكاا. 
غااةضةتا نيَااوانى كااوضز و ئةضمااةى ةاااف ةااوو  ةاؾااياى ضازةةااواضز  ئةطااةض  

ئاةم تيَكاةلتى و   يانسانى كاضةةزةغةانى زةولتةتى عومساانى واظى ةًيَهاياة    
ئاؾةية ةةضزةوام زةةوو  ضونكة شكومةث ياةضزووكيانى ةاةزوشمهى خاؤى    
زةظانى  زةيويػت زوشمهايةتياى ىاتة نيَواناةوة  ةيانكااث ةةطصيةكاسا تاا     
يةضزووالياى الواظزةةو و لةتطغى يةكنى نةتوانو ةبعونةوة و ةاةئاضةظووى  

لاةناو كاوضزانى ةةؾاساض    ةاوونى زةمااضطةى    (80)خؤى ةةغاةضيانسا ظا َ ةاىَ   
لةةةضشةوةنااسى ئي حطِاتااؤضى عومسااانى نااةياضى لااةنيَواى يااةضزوو طةلااسا     

(81)زضوغت كطز.
 

                                                           
 .424-423حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (79)
 .182ةز ئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿوو   حمةم (81)
 .141ضغو   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  فاضلز. (81)



 

073 

 ثيالىى توزكيا و كوشتازى ئةزمةٌ

لةماوةى ضاةسووزا كاضةةزةغةانى توضكيا ئةوةياى ضةتسةكطزةوة ةاو  و 
ةاااجةانى ئااةواى ضِةؾااةكوشى ئةضمااةنياى ئااةاام زاةااىَ  ةااةىم ةااةيؤى      
ليَكؤلتيهااةوة و ةةزوازاضااوونى ةااةضزةوام ماوةيةكااة ظؤض لااة ضاغااةييةكاى     
ظانااطاوى  ةااؤ كؤمااةلتطاى نيَوزةولتااةتى ئااةوة ئاؾااكطا ةااووة ئااةو كوؾااةاضة  
ةةجالى و دةضمانى ضِاغةةوخؤى كاضةةزةغةانى زةولتةتى عومساانى ةاووة و   
ى لةاليةى غوجا و زةظطا ضِةمسيةكانةوة ئةاامسضاوة  كاضةغااتى كوؾاةاض  

ئةضمةى  يةكيَكة لة ضِووزاوة طةوضةكانى غةزةى ةيػت طةوضةتطيو تااوانى  
كؤمااةلتكوشى ميَصووييااة ةةضامبااةض ةةطااةليَكى مااؤزضيَو و ئاؾااةيدواظ كااطاوة  
يةضطيع لةةةى مطؤلايةتى ناضيَةةوة الجةضِة و جةلتةيةكى ضِةؾاة ةةميَاصووى   

كة عومسانيياةكاى   مطؤلايةتيةوة  ةةطؿةى و ميَصووى جطِ لة تاوانكاضى توض
تاوانى كؤمةلتكوشى ئةضمةى لةو كاتةزا ئاماشةيةكاة ةاةوةى تاوض   ضاةنسة     

( غا َ شوك يااى كاطزووة  ةاةىم    700تا  600ظؤضزاض ةووى  ةة  ؾيَوةية  )
ةةظةةطى ظؤضزاضى توض  وةكو ناةشازيَك لةميَاصووزا وةكاو جاةيامى خاويَو و      

ت نااةكطزووة  ةااةلتكو ةؿاايَط ناغااطاوى  يااةضطيع ؾاضةغااةانيةتياى زضوغاا
ؾاضغةانيةتى ئيػالمى و مةغايصيـ لةضِؤشيةىتاسا لةغاةض زةغاةى تاوض       

 (82)ويَطاى كطاوة.
كوضز و ئةضمةى زوو طةىل ظؤضليَكطاوى شيَط زةغاةىتى عومساانى ةاووى     
ةةتوناااسى لةالياااةى توضكاااةكاى زةضةوغااايَهطانةوة  غاااةضؤكانى كاااوضز     

                                                           
  2012-10-19ميللاااةتى ذيهؤغاااايس كاااطاو     3ياغاااة كاااةضي   ضاضةنوغاااى    (81)

www.kurdstanpost.com. 
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اف ةيَاات  ةااةىم ئةغااةةمبو َ يةولتيانااسةزا جةيوةنااسياى لةطااة َ ئةضمااةى ةاا
يةولتيسةزا ضىَ لة جيَكًيَهانى يةكيَةيةكى وةيا ةططىَ  لةةةض ئةوة زةيويػت 
وا لةزةولتةتااة ئةوضوجاييااةكاى ةطةيااةنىَ كااوضز زشى ئةضمةنةكانااة  ةااةوةف 
جؿااةطةى زةولتةتااة ئةوضوجاييااةكاى ةااؤ ليَااسانى كااوضز مػااؤطةض ةكاااث.      

ى ةااةوة تاوانباااض زةكااطز  طوايااة   لةاليااةكى تااط ئةغااةةمبو َ ئةضمةنااةكان  
ئةضمةنااةكاى نياظياااى وايااة لااةضِيَى ة وكطزنااةوةى ئااايهى طاوضةكانااةوة       
كوضزةكاى ةةويَههةوة. ضِؤشنامةى )عومسانلى( لاة ئةغاةةمبو َ زةضزةضاوو    
زةلتاااىَ: ئةضمةناااةكاى مهاااساىنى كوضزيااااى لاااة قوتاىاناااةكانى خؤياناااسا   

ضِاغات ةبهاةوة زةغات ىةناة      وةضططتبوو  " ئةطةض ةولتطاضةكاى لاة تاوض   
خويَهى  ئةوة ئةضمةنةكاى لاةوة خاطاجن زةكاةى زةوضةكاةياى يةضِةؾاة و      
مةتطغيةكى ظؤضى تيَساية. زةياناةوىَ كوضزةكااى ةةويَههاةوة و غاةقادةتى     
خؤياى ىةنة ناو خويَو و ميَؿكيانةوة..". زةولتةتى عومسانى زةغاةيَكى  

ضز و ئةضمةناسا ياةةوو  ياةكيَةى ئاةو     ةاىى لةتيَكسانى يةكيَةى و ةطايةتى كو
زوو طةلااةى ةااؤ غااةض ئي حطِاتؤضيااةتى عومسااانى ةةيةضِةؾااة و مةتطغااى     
زةظانى  ةةضيةانياف ئةم يةكيَةى و نعياك ةووناةوةى ةاةز َ ناةةوو  لةطاة َ      
ئةوةؾااسا خااؤى ةة"زؤغاات" و "جاااضيَعةضى" ئةضمةنااةكاى زازةنااا  ةااةىم  

زةؾاكانس جؿاةطةى ضاكػااظيية     زيبلؤماغيةتى ةةضيةانيا ةةالى ئةوة زاى
ضِووغياف ةةيةماى ؾيَوة كاضى لةغةض  (83)ضووكةف و غةضظاضيةكاى ةكاث.

ئااةوة زةكااطز جةيوةنااسى كااوضزو ئةضمااةى ئةوةنااسة جةااةو نااةةيَت كاضياااى   
ةةئةواى نةميَهىَ  لةكاتى ضِووزانى يةض كيَؿةية  لاةنيَواى كاوضز و ئةضماةى    

                                                           
 .102-49زكةؤض ذةليلى ذةلي   غةضضاوةى جيَؿوو     (83)
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ى زةطااااطث و لةةةضشةوةنااااسى لةناوضااااة ضِووغااااةكاى الى ئةضمةنااااةكانيا
 (84)ئةضمةنةكاى كيَؿةكةياى ضاضةغةضزةكطز.

يةضزوو زةولتةتى ضِووغيا و ةةضيةانيا كاضياى زةكاطز ةاؤ ة وكطزناةوةى    
ناتةةايى تيَكسانى جةيوةنسى نيَاواى كاوضز و ئةضماةى  تااكو ئاةم يؤكاضاناة       

ولتاةتى  ةكةنة ئامطاظيَك ةةو يؤيةوة زةغت ىةنة ناوكاضوةاضى ناوضةكةو زة
)كاليةاؤى(   (85)عومسانى و قاظانز و ةةضشةوةنسييةكانياى جةضة جاىَ ةاسةى.  

خؤى ئاماشةى ةؤ زةكاث و زانى جيَسازةنىَ. ةانطةؾةى ئةوضوجايياةكاى ةاؤ   
جؿاةطةى لااة كيَؿااةى ئةضمااةى  ئةضمةنياةكانى ظياااتط زةماااضطة كطزةااوو    

هاةزةن  و  ضونكة يةغاةياى زةكاطز ظييَاعة ئةوضوجايياةكاى لةغاةضياى زيَ     
كيَؿةكةياى جةيوةغت ةووة ةة ظييَاعة ئةوضوجاييةكاناةوة. ؾاايانى ةاغاة     
ئةوانااةى ذااةخةياى لةغااةض ةةذيَطةيانااسنى ضاكػاااظى لةناوضااة ئةضمااةى   
نؿيهةكاى كطزةووةوة وةكو ةاقى زةلتىَ "ةةؾيَوةيةكى تةماوياى زاضِؾات"  

وةكانسا ضونكة ئةو ناوضانةى زةةواياة ضاكػااظياى تيَاسا ةكطيَات لةغةضضاا     
ةةؾاااةف وياليةتةكاااة) واى  ةاااةزليؼ  ئاااةضظضِؤم  زياضةاااةكط  خاااةضجوث  
غيواؽ( ناوياى ياتووة  ئةوةى ئةضمةنةكاى ةةةةؾايَك لاة )ئةضمةنػاةانى    
طااةوضة(ياى زازةنااا. ئةمانااة خاااكى كوضزغااةاى و ظؤضيهااةى كااوضز ةااووى    
 ئةضمةى كةمايةتى ةووى لةو وياليةتانةزا. ئةماةف ضِقاى كاوضز و زةولتاةتى    

(86)عومسانى لةئةضمةى يةغةانس.
 

                                                           
 .299جيَؿوو     يةغةياض كةما  نوضى   غةضضاوةى (84)
 .243كامةضاى حمةمةز شاذى غةضضاوةى جيَؿوو     (85)
  .345كامةضاى حمةمةز شاذى   يةماى غةضضاوة     (86)
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ةةلتطةنامة ةةضيةانيةكاى ةااؽ لاةوة زةكاةى لاةماوةى كاؤنططةى غااى       
غااةيظانؤ و ةااةضلة ضووغااةكاى جااةتطياكيَكى ئةضمااةنياى لةطااة َ خؤياااى      
ةطزةووة كؤنططةكاى  يةضضةنسة جةتطياكةكة لةكؤنططةكاناسا ئامازةناةةوو    

كااةويَت زاواؾااى ىلَ كطزةااووى ةااةىم ضِيَطاااى زضاةااوو ضاااوى ةااة ؾااانسةكاى ة
الواظى يةلتويَػةى عومسانى ةقؤظنةوة و وياليةتةكانى ضِؤشياةىتى ئاةنازؤ َ   

. ئااةم (87)ىطيَهةغااةض ناوضااة ئةضمةنهؿاايهةكانى شيَااط زةغااةالتى ضِووغاايا 
يةلتويَػااةةى وىتااة ظييَعةكاااى كوضزةكااانى تطغااانس  لااةوةى قةواضةيااةكى 

كوضزغاةاى ىطيَةاة شيَاط زةغاةىتى     غةضةةخؤ ةؤ ئةضمةى زضوغت ةكاطىَ و  
ئةضماااةى و ماااادى ئاااةواى ةكطيَااات ةاااةشيَط ليَاااوةوة. ةاااةىم ياااةموو ئاااةم  
يةلتويَػةانةى وىتة ظييَعةكاى ةؤ جاضاغةهى ةةضشةوةنسيةكانى خؤياى ةوو  
كة تيَطةيؿنت كاضوةاض ةةئاضةظووى ئةوانة كيَؿةى ئةضماةنياى جيؿات طاوىَ    

ئوميَااسةووى. زواى نائوميَااسةوونى  خػاات  لةةااةض ئااةوة ئةضمةنااةكاى نااا    
ئةضمةنااةكاى لةضاضةغااةضكطزى و جؿااةطةى كيَؿااةكةياى لةاليااةى ظييَااعة  

                                                           
زاواى زضوغاات كطزنااى شكومااةتيَك ةااؤ ئةضمااةى و ةةؾاايَك ياااى ؾااةف وياليااةتى   (87)

كوضزغااةاى ىطيَةةغااةض ئااةو زةغااةىتة ئةضمةنيااة كوضزةكااانى تطغااانس  ئااةو تطغااة    
كةغااايةتى زياااض و ضِؤؾااهبةة كوضزةكانيؿااى ططتااةوة  وة  شاااذى قااازضى كااؤيى      
لةيؤنطاوةيةكسا زةلتيَت: خاكى ذعيطةو ةؤتاى  يةعهى وىتاى كاوضزاى= غاةز شاةي  و     
غةز  اةو زةيكةى ةةئةضمةنػةاى  وا ضِيَطةتاى زةةةغنىَ عيالتى ذاار و ةلتبااؽ =   

ى...  يايض غةةتيَاك ناةماوة  غاةزذاض     طةض مطزوى لةطةضميَو مةمهوعة ةطاهة كويَػاةا  
قةغةم ةةقوضئاى= جةيساةىَ ئةضمةنػةاى نااميَهىَ ياة  لاة كوضزاى.....)زياوانى شااذى      

كااةضي  مػااةةدا  -قااازضى كااؤيى ليَكؤلتيهااةوة و ليَكسانااةوةى : غااةضزاض شةميااس مااةاى
نةوؾةواى مػاةةدا  ضاةنس الجةضةياة  لةمياصوى     -(78كوضزى ال  2707غهة -ؾاضةظا

 .57   2001غلي اى  1  ب1918-1898نامةوانى كوضزى   ضؤش
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ئةوضوجاييةكانةوة  ضِيَكدطاوة ئةضمةنيياةكاى كةوتهاة ططتهةةاةضى ؾايَواظى     
تونسوتيصى تاةةو يؤيةوة غةضاى نيَوزةولتةتى ةاؤالى خؤيااى ضِاكيَؿاو  و    

يَطاااى ةولتطاضيااا" ناغااطاةوو  ةااةم جيَيااة  ئامااةكااةياى ةيَههااةزى كةةااة" ضِ 
زةيانويػت كيَؿةكةياى ةةغىَ قؤناج ضاضةغاةضةكةى  لاةقؤناغى يةكةماسا    
غوجاى ؾؤضِؾطيَطِى جيَكبيَهو  لةقؤناغى زووةمسا ةاة ةاةكاضييَهانى توناس و    
تيصى تؤقاناسى زةولتاةتى عومساانى ةاوضوشيَهو  تاكاضزاناةوة و كاضةغااتى       

ةهويَهو  لةقؤناغى غيَيةم: جؿاةطةى و زةغات    مةتطغيساض لةزشى ئةضمةى
تيَدػااةهى ظييَعةكاااى لةكيَؿااةى ئةضمااةى ةيَههااة ئاااضاوة  ةااؤ ئااةوةى لااةم  

ئةطةض زوشمهاةكاى جيالنيااى    (88)ضِيَطايةوة ضِظطاضى ئةضمةى ةةزةغت ةًيَهو.
نةطيَطِايااة كاااوضز و ئةضماااةى يةميؿاااة جةيوةنااسياى ةااااف ةاااووة  ةاااةىم   

يةولتيانااسةزا ةياااى كاااث ةةطااص يةكااسا  تاااكو     كاضةةزةغااةانى عومسااانى  
يةضزووالياى الواظ ةنب و خاؤى ةةغاةضيانسا ظالتبيَات  ةاةالى توضكاةوة ئةماة       
غياغااةتيَكى ةاااف ةااوو  ةااؤ ئااةوةى كيَؿااة لااةنيَواى ئااةم زوو نةتةوةيااة   
زضوغاات ةكاااث  لةئةاامااسا توانياااى مةةةغااةى خؤياااى ةيَههااةزى لةغااالتى 

لةنيَواى كاوضز و ئةضماةى ضِووياسا  ياةضزووال      ( لة غاغؤى طةىلَ ؾةض1894ِ)
ياةكيَك لاة طاةاوة     (89)ظيانى ظؤضيااى ليَكاةوث و ضاةنس زيَياة  ويَاطاى ةاوو.      
( ضِووزاوى ؾةضِ و 1894ئةضمةنيةكاى لةكاتى زازطايى كطزنى زةلتىَ: غالتى )

( ةااةضزةوام ططدةاااضى  1915لةغااالتى ) غااةضةطِيو لااةم ناوضااةية ضِوويااسا   
وؾااةاض ةااوويو ةااةةىَ ئااةوةى يؤيةكااةى ةااعانة  زةلتاايَو     ضِووزاوةكااانى ك

                                                           
 .249كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (88)
 .182حمةمةزمة ظةكى  غةضضاوةى جيَؿوو    (89)
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خااالتى  (90)شكومااةتى تاااظة توضكيااا يةغااةا ةااة ةااةم كاااضة زشى ئةضمااةى.   
وةضضااةضخاى لةجةيوةنااسى نيَااواى كااوضز و ئةضمااةى ةااةجيَى غةضضاااوةكاى   

( زةضياااة  1896 -1894ةطيةباااوو لاااة ئاااةو ضِةؾاااةكوشيانةى غااااىنى ) 
اى ئةضماةنى ةووناة قوضةاانى و ةاةزةياى     ةةئةضمةنةكاى كطا. كةتيايسا ياةظاض 

طونااسيـ لةاليااةى زةولتااةتى عومسااانى و يةكااةى غااواضةكانى شةميااسى     
خاجوضكطاى  ئةم كاضانة ةوونة يؤى وضوشانسنى ضِاى طؿةى ذيًانى  يةضية  

ةةياناساى و   (91)لة ظييَعةكاى زةيويػت لةةةضشوةنسى خؤى ةاةكاضى ةيَهاىَ.  
لتةضااةكساضة ئةضمةنيااةكاى لةيااةضزوو   جؿااةطةى وىتااة ظييَعةكاااى كؤمة  
( ى 1896( ى غاغاااؤى و غاااالتى )1894كاضةغاااتة طةوضةكاااةى غاااالتى ) 

ئةغةانة زةغت جيَؿدةضى ضِووزاوةكاى ةووى  ئةوانيـ ةةؾايَكى طاةوضةى   
تؤمةتةكاةياى زةكةويَةةئةغااةؤ  ةااةجيَى غةضضااوةكاى كؤمااةلتىَ ضااةكساضى   

ى ئاااشاوة و تونسوتيااصى  تونااسضِةو ةااووى و زةيانويػاات لااةضِيَطاى نانااةوة   
كيَؿةى ئةضمةى ةكةنة كيَؿةيةكى ذيًانى  )الظاضيَ ( زةلتاىَ" لاةم كااث و    
ضِؤشة )زاؾها (ةكاى وةكو ياضمةتيسةضيَكى ةاىَ داةضِى ئةضمةناةكاى خؤيااى     
زةضخػت  يانى ئةضمةنةكانياى زةزا و جالتيااى جيَوةزةنااى تاا ضِ  و كيهاة     

 (92)لةنةتةوةى توض  و كوضز يةلتططى".

                                                           
مصرالة ابرادس اةرمرً امراو ا كنرة يو اعريةاا ت باطرا، الطبعرة         غػاى ن ػاى   (91)

 .52  ص  ،8009الجالجة، الصية 
 .250اى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو    كامةض (91)
 .251كامةضاى حمةمةز شاذى  يةماى غةضضاوة      (91)
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)يهؿاا  زنااوكطاتى كؤمةىياةتى( و )شعةااى تاؾاها ( زوو ضِيَكدااطاوى     
ئةضمةنى ةاووى  لاة ةعوتهاةوةى نةتاةوةى ئةضماةنى ضااالكياى لةناوضاةكة        

( لاةكاتى ةعوتهاةوة ضاةكساضية    1894يةةوو  لاة ةاةضططى غاغاؤى غاالتى )    
نةتةوةيية ئةضمةنيةكاى. يانى ئةضمةنيةكانياى زةزا لةغةض ضِووزاوةكاى  و 

ضزةوامى كيَؿةكاى لةناوضةى نيواى ديسائية ئةضمةنةكاى )ييَعى ئةضمةنى ةة
 (93)نانعامى( و عومسانية موغل انةكاى.

ضااةكساضةكانى ئةضمااةنيـ يةغااةى نةتااةوةيى و ئااايهى تونااسضِةو جااالتى 
جيَوةزةناى غةزاى يةظاض مطؤلى ةىَ طونايياى كوؾاةووة. ئاةوانيـ وةكاو    

غااةضكطزة غياغااى و ضِؤشيااةكانياى  ئيَ ااةى كااوضز ةةزةط ااةى ضِةخهااة لااة 
زةطااطى. ئااةو غااةضكطزانةى ئااةوانيـ وةكااو ئةوانااةى ئيَ ااة ةةيةنااسىَ       
يةلتػوكةوث و غياغةث و ليَكسانةوةى ضةوتياى ةووناة ياؤى ماالتويَطانى و    

  (94)كاضةغاتى ذةضطربِ كةةةغةض طةىل ئةضمةنسا ييَهطاى.

ةوو لااة ئةضمةنييااةكانى زةضةوةى توضكياااف زةغااةيَكى ةاىياااى يااة    
( جااضتى )يانطاا (   1892زنةزانى ئةضمةنييةكانى توضكيا  ئةوةةوو غاالتى ) 

زةغةياى كطز ةةتيَكسانى ةاضوزؤخى غامػؤى و ضةنسيو ذاض ةؤغاةياى ةاؤ   
كااوضز نايااةوة  ئيااسى لااةم قةظايااة ةةيانااسانى ضِووغااياو )يانطااا ( لةغااالتى 

نى ةاؤ ةااس   ( ياخى ةووى ضِازةطةيةنيَت  كاتيَك جؤليػاةكانى عومساا  1894)
وةضططتو زةضو ةؤ ئةوىَ ةاس نازةى  ذةن  لةنيَواى جؤليؼ و ئةضمةنةكاى 
زضوغت زةةيَت  ئياسى غاواضةى شةميسياة ةةؾاساضى زةكااث ةاؤ ةاةضططى        

                                                           
 ةسليؼ  ويكحيسيا. (93)
 .www.Dengekan.comذةةاض قازض..  (94)
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 (95)كااطزى لااة جؤليػااةكانى عومسااانى شماضةيااةكى ظؤضياااى ىلَ زةكااوشىَ.    
لةضاغااةيسا ئااةم غياغااةتة ةااؤ شكومااةث لااةةاضةوو  ضااونكة ةااةيؤى ئااةم    

غةتةوة لة زواذاضزا لةنيَواى ئاةم زوو طةلاةزا ناخؤؾاى و ؾاةضِ جةياسا      غيا
( لاة غاغاؤى طاةىَل ؾاةِض لاة نيَاواى كاوضز و        1894ةوو  لة ياويهى غاالتى ) 

ئةضمةى ضِوويانسا  وة ظيانيَكى ظؤضى لة يةضزووالزا  ضةنس زيَية  ويَطاى ةوو  
ةزا كوضزةكااى  ئةم ضِووزاواناة غاةضةتاى ضِووزاوى تاط ةاووى  لاةم ضِووزاوانا      

ضاااالكى ظؤضياااى نوانااس  يااةولتى كاضةةزةغااةانى زةولتااةتى عومسااانى ةااؤ    
ةةطصيةكسا كطزنى كوضز و ئةضماةى ضاةنس ضِووزاويَكاى ناخؤؾاى ليَكةوتاةوة      

( ؾةضِ لةياةكاضى زةغاةى جاىَ كاطز و     1895ةةيانسانى توضكةكاى لةغالتى )
و ئةضماةى  شكومةث مةةةغةى خؤى يةةوو  لةزوايسا كيَؿةى ةاةيهى كاوضز   

ئاااةوة ةاااوو  (96)تاااا ذاااةنطى يةكاااةمى ذيًاااانى ةاااةو ؾااايَوةية ماياااةوة.
لةناوةضِاغااةى نااةوةزةكاى ةاضوزؤخةكااة تةقيااةوة  كاتيَااك ئي حطِاتؤضيااةتى  
عومساااانى يةغاااةا ةاااة ئةااماااسانى كؤماااة َ كاااوشى زشى ئةضمةناااةكاى   

( ظيااتط  1896 -1894ةةتايبةتيـ لة ضِؤشيةىتى ئةنازؤ َ. تاةنيا غااىنى )  
( يةظاض ئةضمةنى كوشضا. يةضوةيا ظؤضيَكياى ياةلتًاتو ةاؤ زةضةوةى   300لة )
( 1895 -1894ةةؾساضى كاوضز لةكوؾاةاضى ةاةزناوى غااىنى )      (97)وىث 

 (98)ةااووة يااؤى جةيااساةوونى يةغااةيَكى زوشمهكاضانااة لااةنيَواى يااةضزووالزا.

                                                           
 .232يةغةياض كةما  نوضى غةضضاوةى جيَؿوو     (95)
 .182حمةمةز ئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿوو     (96)
 .257ظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو    ى. ال (97)
نيَليسا دوكاضؤ  كوضزانى غوضيا لةشيَط زةغاةىتى دةضِةنػايسا  و: ياةلتؤ ةاةضظاى       (98)

 .25.  2012غلي انى 
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توضكةكاى ةؤ ئةوةى شمااضةى ئةضماةى كاةم ةكةناةوة  ؾاةِضياى لاة زشيااى        
ىيػانس  كوضزيؿياى ةةناوى ئايهةوة ةةطاصزا كاطزى  غاةضةاام ئؤةااىل     ية

ئةم كوؾةهةياى خػةةئةغةؤى كاوضز  ئةماة ةاووة ياؤى ئاةوةى ئاةوضوجا       
 (99)ةةضاوى نةدطةتةوة ةطوانيَةة كوضز.

ئةطةضضى غواضةى شةميسية ةاةيؤى جيالناى توضكاةكاى ظياانى ظؤضيااى      
ةضؤ  يؤظاناةى نااو غاواضةى    طةيانسة طةىل ئةضمةى  ةاةىم يةناسىَ لاةو غا    

شةميسية ئامازة نةةووى ةةدةضمانى توضكةكاى ئاظاضى طاةىل ئةضماةى ةاسةى    
ةؤ موونة: ئيربايي  جاؾاى ملاى كةغايَكى نعياك لةغاولتةاى عةةسو ةمياس      
ةوو  ناظناوى )مةى مةاى(ى وةضططتبوو  زواى غاةضزانى ةاؤ ئةغاةةمبو َ    

ةةوو لةئةضمةناةكاى ةاسضىَ  ةطاطة    ناظناوى )جاؾا(ى وةضططث  ةةىم ضِاظى نا 
توانى زةيةظاض كاةؽ لةئةضمةناةكاى ضِظطااض ةكااث. نااوةطاو ئةوةؾاى ضِةث       

 (100)كطزةوة ةطيَت ةؤ يةمةى زشى عةضةب جبةنطيَت.
مةووز جاؾاى غةضؤكى يؤظى )قؤضطةى( يةكيَك ةووة لاةو غاةضؤكة   
وو كوضزانااةى يةضضاايةكى ةطووتايااة الى كوضزةكاااى زةةااووة ياغااا و زةةاا 

( كااة كوؾااةاضى ئةضمةنااةكاى لةاليااةى   1895ةااةذىَ ةًيَهطايااة  لةغااالتى ) 
شكومااةتى عومسااانى كااطا  مااةووز جاؾااا ِضيَطاااى ةااةجياوةكانى شيَااط        
زةغةىتى خؤى نةزا ةةؾساضى ةكةى  ضاونكة يةميؿاة ةةوجاةضِى ضِيَاعةوة     

ئةطةض كاضةةزةغاةانى توضكياا ةةلتطةناماةكانى     (101)زةيطِوانية ئةضمةنيةكاى.
زةولتةتى عومسانى ئاةو ضِؤشطااضة ىةنةةةضزةغاةى تويَاصةضاى  ئاةوا طاةىلَ       

                                                           
 .53ععيع يامولكى  غةضضاوةى جيَؿوو    (99)
 .143زكةؤض عةةسولت  عةلياوايى   غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
 .42غةضضاوةى جيَؿوو    حمةمس ضغو  ياواض   (111)
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اليةنى تاضيكى كوؾةاضى ئةضمةى ئاؾكطا زةةيَات  ةاىَ طومااى ئاةو ةةلتطاةو      
زيكؤميهةانااة جةيوةنسيااةكى ظؤضياااى ةةاليااةنى كوضزيؿااةوة يةيااة  وةكااو   
زانيؿااةوانى ئااةو زةلةضانااةى ةبوونااة طؤضِةجااانى ئااةو قةغاااىانةية  ئااةو  
ةةلتطةنامانااة زةتااوانو تيؿااكى ظؤض ىةنةغااةض ةاااضى كااوضز. ةةلتطةنامااة      
توضكيةكاى ئاماشة ةةشماضةى مةزةنياة كوشضاوةكااى زةكاةى كةةاة غاةزاى      
يةظاض لةقةلتةم زةزضيَو. طةىلَ لةمانة لةاليةى ضةكساضة ئةضمةنةكاى كوشضاى. 
 ئااةم ضااةكساضانة لااةِضقى زلتيانااسا كةوتبوونااة جاايَـ غااوجاى ِضووغاايا و       
لةزضِنسةييسا ييطياى لة غوجاى عومسانى كةمن نةةوو. ظؤضةاةى ئةواناةف   
لةو زةلةضة زةشيااى كاوضز ةاووى. يةناسَى غةضضااوةى تاوضكى ةااؽ نياو         
مليااوى كااوشضاوى مااةزةنى زةكااةى  ةةزةغااةى ئااةو ميليؿاايا ئةضمةنيانااة   

 (102)كوشضاى. ئةم نيو مليؤى مطؤلة مةزةنية ظؤضةةياى كوضز ةووى.
( ضِاطواغاااةهى 1896 -1890مى ضِووزاوةكاااانى غااااىنى ) لةئاااةاا    

ئةضمااةى ةااؤ ئةغااةةمبو َ و كااؤننِؤ َ كطزنااى ةاااظاضِى ئةغااةةمبو َ لةاليااةى 
ةاظضطانة ئةضمةنةكاى لةوانةية غةضةتا ئاغايى تيَحاةضِيبىَ  ةاةىم لةزوايياسا    
كاؤننِؤ َ كطزناى ةاظضطااانى لةالياةى ئةضماةى ةااةظيانى توضكاةكاى زةةيهااطا       

ةوانة توضكاةكاى يةغاةياى ةاةم يؤياة تالتاة كاطز  ئةماةياى ةاةظيانى         زانيؿ
خؤياى زةةيهى  لةمةوة يانساى و يةلتطووى لة زشى ئةضمةى غاةضى يةلتاسا    
ئااةم يةلتطااووى و كوؾااةاضةى ئةاامااسضا جةيوةنااسى نااةةوو ةعوتهااةوةى     
نةتااةوةيى ئةمااة يؤكاااضى كوؾااةاضةكة نااةةوو  ةاةةتةكااة جةيوةنااسى ةااة    

و دةضمانى شكومةتى زاماةظضاوى تاوضكى ياةةوو  ةةضامباةض     زةضضوونى كاض 
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ضااايهى ةاظضطاااانى ئةضماااةى ةةتايباااةث لةناوةناااسى ةاظضطاااانى ةهاااةضِةتى   
لةئةغااةةمبو َ جةيوةنااسى ةةمااةوة يااةةوو  ةااة ئاااظازى كااطِيو و دطؤؾاانت   

لااةزواى كوؾااةاضى غاغااؤى ئةضمةنااةكاى   (103)ةةؾاايَوةية  لااة ؾاايَوةكاى.
ناو جاااةالماضى ةانقاااةكانى عومسانياناااسا  تااااق يَكى ضاااةكساضياى جيَكاااةوة 

( ضاةنس ةؤمباياةكياى تةقاناس ةاؤ ئاةوةى      1906لةئةغةةمبولتسا  لاة غاالتى )  
غااةضاى عومسااانى و ئةوضوجاييااةكاى ضِاكيَؿااو و شكومااةث ناضاااضةكةى    
ئيػااالشاتى زةغااةووضى ةكااطىَ  ةااةجيَى ئااةو ضاكػاااظية زةةوايااة يااةموو   

(104)زانيؿاةواى ةةياة  ضااو غاةيط ةكطاناياة.     
ةاؤ ليَكؤلتيهاةوة لاة ئاةاامى      

( ليصنةياااةكى 1895ضِووزاوةكاااانى كوؾاااةاضى ئةضماااةى  لاااةزواى غاااالتى )
ليَكؤلتيهاااةوة جيَكًااااث لةةاااةضيةانيا و دةضئةنػاااا و ضِووغااايا و عومساااانى   
غةةاضةث ةةو زةنطؤيانةى تاوانباضكطزنى كوضز لةكوؾةهى ئةضمةى ليصنةكة 

نةكااة زاواى ضاكػاااظى كااطز ةااؤ ةاةييض ذؤضيَااك كااوضزى تاوانباضنااةكطز  ليص 
ئةضمةنيااةكاى  ليصنةيااةكى يةكػاااى لااةكوضز و ئةضمااةى جيَكااسةييَهطيَت ةااؤ  
غةضجةضؾةى كطزناى ئاةم كااضة. ياةضوةيا ليصنةكاة زاواى ضاة  زاماالتيهى        
غااااواضةى شةميسيااااة و طةضِانااااةوةى ئةضمةنااااة كااااؤ  كطزوةكاااااى و      

هى كاوضز و  قةضةةووكطزنةوةى غاغؤى و تاايلطى كاطز. زاواى ضاة  زاماالتي    
ياتوضؤياى كطا. يةضضةنسة غولتةاى ضِةظامةنسى زةضةاطِى  ةاةىم كاضةكاةى    

 جؿت طوىَ خػت.

                                                           
 .204غػاى ن ػاى  غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (113)
 .414حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (114)
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يةنسيَك لة غةضضااوةكاى ئامااشة ةاةططشى جةيوةناسى كاوضز و ئةضماةى       
زةكةى  غةضةتا زةةىَ ئاةوة ةاعانة ئاةوةى لاة كاطزةى ضِةؾاةكوشيةكانى       

ةةطؿااةى  ةااةلتكو ئةضمااةى ةةؾااساض ةااووى  كااوضز نااةةوو وة  نةتةوةيااة   
كؤمااةلتيَك تاوانباااض و غااةضؤ  يااؤظى كااوضزى خااؤدطؤف ةااووى  لااة يةكااة    
غااواضةكانى شةميسيااةزا ةةؾااساض ةااووى  غااواضةكانى شةميسيااةف تااةنيا    
لةكوضز جيَك نةياتبووى  ةةلتكو لة ضِةطاةظى تاطى ذيااواظى وة  ئاةلبانى و     

ةما و ةاىَ  ضةضكةغل جيَكًاتبووى. تاوانباضكطزنى كوضز وة  نةتةوة ةاىَ ةها  
ويصزانييااة  ضااونكة كااوز خؤؾااى لااةظيانى غااواضةى شةميسيااة ةااىَ كيَؿااة   
نةةووة. ئةضمةناةكاى خؤؾاياى كااتَى زيَهاة غاةض ةاغاى ِضووزاوةكااى ئاةو         

 (105)ضةكساضة كوضزانةى غةض ةةغواضةى شةميسيةةووى تاوانباضزةكةى.
( ئةضمةنةكاى لةناو وىتى ضِووغيـ لةقةدقاظ لةالياةى) جاطنؼ غااليهعيو   

زةضةوغاايَهطانةوة و ضااةنس كوؾااةاضيَكياى ليَكااطا و ظيااانيَكى ظؤضى مالتياااى  
جيَطةيؿةبوو  لةئةاامى ئةوةزا ضِيَبااظى خؤيااى طاؤضِى و لاة )شؤى تاوض (      
نعيك ةوونةوة لةؾاضى )ليها( كؤةوونةوةيةكياى لةطاة َ كاطزى و ةطِياضياناسا    

كومااةتيَكى ةةيااةموو اليااة  يااةو َ ةااسةى غااولتةاى غااةضةنطوم ةكااةى  و ش
 1908لةغاااالتى  (106)زةغاااةوضى زاةهااايَو غاااووزى ياااةمووانى تيَاااساةىَ.    

ئةضمةنااةكاى جةيوةنااسى و ياوكاااضى لةطااة َ كؤمةلتااةى ئيةيصاااز و تااةضةقى 
كطز  زواى ئةوةى تووؾى ؾكػةى ةىَ يياوايى طاةوضة ةاووى  لةئاةاامى     
تووف ةوونى ةةكوؾاةاضى ةيَبةظةيياناةى زواياى ةةزةغاةى توضكاةكاى لاة       

                                                           
 .250كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (115)
 .415ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     حمةمةز ضغو  (116)
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جةيوةنااسى ئةضمااةى  (107)يااةظاض مااطؤل لااةناوةطاى. 40ظياااتط لااة  1909لتى غااا
لةطااة َ ئيةصاااز و تااةضةقى تاغااةض نااةةوو  ةااةجيالنى ئيةصاااز و تااةضةقى     
كؤماااةلتكوشى ةاااىَ ةةظةيياناااة زةضشاااة  ةةئةضمةناااةكاى كاااطا  ةاااةالى       
كاضةةزةغةانى ئيةيصاز و تةضةقيةوة ةااضى ؾاةضِ و جةيوةناسى توناسوتؤلتى     

مةى و ضِووغةكاى ةةيانة و جاكانةيةكى ةااف ةاوو ةاؤ زةضكطزناى     نيَواى ئةض
 (108)ئةو قانونة كةزةياى مطؤلياى ةةظؤض ضاطويَعا و ةةمليؤنياى ىل كوؾنت.

( زةغاااةىتى توضكياااا زةغاااةى كاااطز ةاااة جطؤغاااةى 1915لةةاااةياضى )
جاكةاااااوكطزنى ةةكؤمااااة َ لااااةزشى زانيؿااااةوانى ئةضمااااةنى ةااااةةيانوى   

ئؤجةضاغيؤنة غةضةاظيةكاى ةاؤ ططتوخاناةكاى لاة    طواغةهةوةياى لةمةيسانى 
ةةىم زةولتةتانى ئاةوضوجا ةةضشةوةناسى    (109)غوضيا و وىتى )ةالز الطادسيو(.

خؤيااااى لةغاااةضووى ياااةموو ؾاااةيَكةوة زانااااوة  ظؤضذااااض ئةضماااةنى و    
 ئاؾووضييةكانيؿااااياى زةكااااطز ةااااةقوضةانى غياغااااةتةكانى خؤياااااى     

اليةى غاوجاى عومسانياةوة تووؾاى    لة ئةضمةنييةكاى ةةةةضضاوى ئةوانةوة
( مليؤى كةؽ ةةزوو قؤناج 5 1-1ضِةؾةكوشيةكى زضِنسانة ةوونةوة نعيكةى)

ئةاامسضا  لةقؤناغى يةكةمسا جياواى و طةاة جيَطةيؿاةووةكاى ةةكؤماة َ   
كوشضاى  لةقؤناغى زووةميؿاسا شنااى و مهاساىى و جةةكااى ةطاناة ةياةاانى       

لةكاتيَكاسا غاةضةضِاى ططاناى و ةطغايَةى      (110)غووضيا لةوىَ كؤمةلتكوش كاطاى. 
خؤياى ظؤضذاض يةضضى يةياى ةوو لاةنيَواى خؤيااى و ئةضمةناةكاى ةةؾاياى     
زةكااطز  ظؤضذاااض ةةطااة كوضزةكاااى ئةضمةنااةكانياى لةنةخؿااة و جالنااى       

                                                           
 .73غػاى ن ػاى  غةضضاوةى جيَؿوو   ص  (117)
 . www.Dengekan.co ذةةاض قازض (118)
 .298ى الظاضي   غةضضاوةى جيَؿوو     (119)
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توضكاااةكاى ئاطاااازاضزةكطزةوة كاااة لاااة زشيااااى ئاماااازةزةكطا  غاااةضكطزة 
ظؤض ةةتونااسى ئيسانااةى ئااةم   كوضزةكاااى ئةوانةؾااى لااة ئااةوضوجا ةااووى     

كؤمةلتكوشيةياى زةكطز  جةيوةناسياى زضوغات كاطز لةطاة َ نةتةوةيياةكانى      
ئةضمةى ةةمةةةغةى يةمايةنطى و يةكدػةهى خاةةاث و تيَكؤؾاانياى زشى   
زةغةىتى توضكى  كاتىَ زةغةىتى توضكى طةيؿاةة ئاةو ةطِواياةى نااتوانو     

طزنى ئةضماااةى غاااووز لاااة كوضزةكااااى ةبياااهو لاااة غياغاااةتى جاكةااااوك   
دااةضمانطِةوايانى تااوض  ئامازةكاضيياااى كااطز ضاضةنوغاايَكى ياوؾاايَوةياى    
ةةغااةض كااوضز ييَهااا  ةااةجيَى مةضغااوميَكى غااولتةاى زةغااةياى كااطز ةااة      
ضِاطواغةهى كوضز لة زةوضوةةضى ةةضةكانى ؾاةضِ ةاةضةو ضِؤشئااواى ئاةنازؤ َ     

انى ؾاةضِ نعيكاة   ( توض  لةماوةى غاالتةك 100( كوضز ةةضامبةض )10ةةضِيَصةى )
( يةظاض لة كوضزةكاى ضِاطويَعضا و ظيااتط لاةنيوةى ئاةم كوضزاناة لاةضِيَطا      70)

 (111)مطزى ةةيؤى ةطغيَةى و نةخؤؾيةوة.
ئاااةو تويصةضاناااةى ةاياااةر ةاااة زؤظى ئةضماااةى و قطكطزنيااااى زةزةى    

 )ذيهؤغايسى ئةضمةى( ةةغةض غىَ قؤناغسا زاةةف زةكةى:
-1894ى )غاولتةاى عةةسو ةمياس(   قؤناغى ئي حطاتؤضيةتى عومساان -1
1899 
 24قؤناااغى توضكااة طةاااةكاى )كؤمةلااةى اراااز و تااةضةقى( كةلااة -2

 تاوانةكةياى زةضية  ةةئةضمةى ئةاام زاوة. 1915نيػانى 
 (112).1923قؤناغى توضكياى كةماليعم  -3

                                                           
 .300الظاضي   غةضضاوةى جيَؿوو     ى (111)
  6048ئوميس عومساى  كوضز و ئةضمةى لة يازوةضى يةكن زا  كوضزغةانى ناوى   (111)

 .16   2013-4-11جيهز ؾةمة  
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 ئامازى ئةو ىةتةواىةى لةضةز دةضتى
 كساوٌ.ئينجساتؤزيةتى عومساىى و توزكيا كؤمةَلكوذ 

 

 ياوىتى ططيك لة زوضطةى كيوؽ لةناوةطاى. 50000زا 1822لةغاىل 
 ياوىتى ئةضمةى و ئاؾووضى لةناوةطاى . 12000زا 1850لةغاىل 
 ياوىتى لوةهانى و غوضيايى لةناوةطاى. 11000زا 1860لةغاىل 
 ياوىتى ةولطاضى كوشضاوى.15000زا 1876لةغاىل 
 ياوىتى ئةضمةنى لةناوةطاى.  6000زا 1878-1877لةغاىل 
 ياوىتى كوضزى ئيعزى كؤمةلتكوشكطاى. 8000زا 1892لةغاىل 
 ياوىتى ئةضمةنى لةناوةطاى.  5000زا 1894لةغاىل 
 ياوىتى ططيك كؤمةلتكوش كطاى. 55000لة زوضطةى كطيت 1896لةغاىل 
قطكااطاى و زيػاااى لةغاااىل ياااوىتى ئةضمااةتى 1500000زا  1916لةغاااىل 

 ياوىتى ئةضمةنى كوضشضاى. 400000زا  1917-1923
-1894( ياااوىتى ططيااك لااةماوةى غاااالنى ) 5000( زا )1922لةغاااىل )

( ياوىتى ئاؾووضى قطكطاى و يةموو ئاةو كةغاانةف   450000( يؿسا )1924
لةغةض زةغةى ئي حطاتؤضيةتى عومسانى و ناوضاةكانى زةغاةىتى ئةواناسا    

 (113)( كةؽ.2207000تة قوضةانى شماضةياى طةيؿةووةتة )ةوونة
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 ِزةوشتى ضوَلتاىةكاٌ و خةزيك بووىياٌ بةِزابوازدىةوة
غااولتةانةكانى عومسااانى يةضضااةنسة ةةضِوالتااةث ئاااىى ئيػااالمياى ةااةضظ 
كطزةااووةوة و خؤياااى ةةنويَهااةضى يااةموو ئيػااالم زازةنااا  ةااةناو ةااةجيَى   

ضِيَوة  ةةىم لةضاغةيسا شياانى غاولتةانةكاى   ؾةضي ةتى ئيػالم زةضِؤيؿنت ةة
لةناو كؤؾك و تةالض و ؾويَهة نًيَهيةكانياى غةزاى ضةؤ  و غةضطوضؾةةى 

( 1876يةكراض غةيط زةضةاضةياى نووغطاوة. غولتةاى عبسا  يس لة غااىل ) 
( الةاطا  ئاةو   1909ةوو ةة خةليفةى موغلت اناى و غولتةانى عومسانى غاىل )

ايكيااةوة ئةضمااةنى ةااوو  وةكااو ئااةواى لااووتيَكى ضااةماوةى  غااولتةانة لااة ز
يةةوو  نطخى خويَهاسةواضى و ظانيااضى ناةزةططث  ظماانى تاوضكى ظؤضةااف       
نةزةظانى  يةض لة مهسالتيةوة جاضة خؤؾةويػت ةاووة و ظؤض ضِةظيا  ةاووة     
عةةسو ةويس ةةض لاةوةى ةبيَات ةاة غاولتةاى  ماطازى ةاطاى جااضةى زةزا        

 ( ةؤئةوةى ضةؤكةكةى لؤلةيَط ةةناوى )ضِةظي (ةوة ةكاا  ةةضِؤشنامةى )خيا
ةةتوضكى و لةغةض ؾانؤ جيؿاانى ةاسا  كاة عةةسو ةمياس ةاوو ةاة غاولتةاى        
زةظانااىَ مااطازى ةااطاى ئااةوةى زشى ئااةو كااطز ةااوو ةؤيااة تؤلتااةى خااؤى ىلَ    
زةكاتااةوة. عةةسو ةميااس ةاااوةضِى ةااة ةةدالتطااى و دالتططتهااةوة يااةةووة و  

ةضامبااةض يااةموو كةغاايَك ةؤيااة زةظطايااةكى غاايدوضِى   طومااانى يااةةووة ة
زامةظضاناااس ةاااوو  ةاااةو ذاااؤضة ئاااةو ياااةموو غاااةةمكاضيةى لاااة ظةماااانى  
عةةسو ةميسزا ةةضامبةض ةةظاناياى و ضِؤؾهبةاى زةكطا  ظؤضيانى ناضاض كاطز  

 (114)وىتى عومسانى ةةذىَ ةيَلتو و لةزةضةوة زشى شكومةث كاض ةكةى. 
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ةانةكانى عومساانى و ظيانيااى ةاؤ وىث )خالاس     زةضةاضةى ضِةوؾةى غولت
( ةاغاايَكى زووض و 1909 -1908اىقسغااى( لااة طؤلاااضى )يااال (ى غاااىل )  

زضيَااصى غااولتةاى و غااةزضى ئااةععةمى كااطزووة و كوضتيةكااةى: " كؤؾااكى 
غاااولتةانى عومساااانى و جيَطةياناااسى و جاااةضوةضزةكطزنى وةىل عًاااسةكانى 

ةى غاولتةانةكانى ماةغؤ  ةاوو     غولتةاى لةغةض ياةماى جيَاطةوى خووضِةوؾا   
ةااةجيَى ئااةوة شكومااةث وةكااو ضِةةااالتيَكى طااةوضة واةااووة و زةولتااةث      
ةطيةيبووة  لةةاةى عاىل و غةضؤكى وةظيطاى جيَى وتطاوة )قاسضى ئاةععةم(   
و نويَهةضى غولتةاى ةووة و يةلتططى مؤضى غولتةاى )ؾيَذ االئيػاالم( ةاووة   

حطغااطاوى زاضايااى جيَااى وتااطاوة   كااة جيَؿااى وتااطاوة )قاااظى ال ػااكط( و ليَ  
)زةداانزاض(. كاضةةزةغااةانى شكومااةث و ئاغاكااانى ناااوخؤ جيَياااى وتااطاوة 
)ئةنااسةضووى( ةااؤ ضاااوزيَطى كطزنااى شنااانى ناااو كؤؾااكةكانى غااولتةاى و     
ئاغاكانى زةضةوةى كؤؾكى غولتةاى. نوغةض ةاغاى كيَؿاةى نااو كؤؾاكى     

نعانيايااة غااولتةاى ظؤض غااولتةانى كااطزووة ئةطااةض زةغنِؤيؿااةووةكانياى ةيا
ضِووزةزاث ةةغااةزضى ئااةععةم ئةوانااة طااةليَك ؾااةياى ةااؤ يةلتسةةةغاات ةااؤ 

ضاى  ثروا  ئةوةى ناوى ةعضِيَهو  ذاضى وا يةةووة  )قاوةضاى ةاؾاى( و )ئاة   
ضاى  الرة ةاؾى( و )ةةةقساضة( و )غرازةةاؾاى( و )ةاخاةواى ةاؾاى( و )ب   

 ةاؾى( ظؤضتط زةغةياى ضِؤيؿةووة لة غةزضى ئةععةم.
يكةى جيَهز غاةزة ةةضلةئيَػاةا ماوضازى ضاواضةم  لاةناو غاةلتةةنةتى       نع

( كةغى زةكوؾت  500خةالدةتى عومسانيسا ةوو  لةكاتيَكسا تاعوى ضِؤشانة)
خةلتك تووؾى قاتوقطِى يااتو  خةليفاة ؾاةوانةيةكى جاطِ كاةي  و غاةداى       
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لةطة َ ئادطةتاة ئةوضوجايياةكاى ةةضيَسةخػات  ناةئايؤلؤشيا و نةكاةلةووض و      
 نةئايو نةياتوانى ةةض ةةشةظة غيكػيةكانى خةليفة ةططى.

لةغااةضزةمى غااولتةاى عةةسو ةميااسزا مةزشااةث جاؾااا كاتيَااك زةكااطىَ 
ةةغةزضى ئةععةم   يةمووى غىَ ماانطى جاىَ ناضاىَ الى زةةاةى  ضاونكة      
يةكيَك لة خامةكانى ناو كؤؾكى غولتةاى نؤكةضيَكى خاؤى زةنيَاطىَ ةاؤالى    

ا ةاة قائ قاام ئاةويـ زاخواظييةكاةى قباو َ ناكاا        مةزشاةث جاؾاا تاا ةيكا    
لةةةضئةوة الزةةطىَ و لةزواى مةزشةث جاؾا لة مااوةى غاىَ غاا َ و نياوزا     
زة ذاض غةزضى ئةععةم زةطاؤضِىَ و ةاةضتي  و دطؤؾاةهى ضِوتباة و نيؿاانة      
ةةجاضة نااوى زةولتاةتى ظضِاناس ةاوو  ةااضى ئااةووضى و خةظيَهاةى شكوماةث         

ةةيؤى ئةو جاضة خةضس كطزنة ةيَؿوماض و ةىَ  (115)كعى.ةةتةواوةتى كةوتهة 
غهووضةى كؤؾكى غولتةانةوة  خةظيَهةى زةولتةث ناةووز ةاوو. لةئةااماسا   
كاضةةزةغةاى ناضاض ةووى ةكةونة قةضظ كطزى  غةضكطزايةتى ذةنطى ناضاض 
كااطز ةااوو ضِووةكاتااة خااةلتك و زانيؿااةوانى ئااةضظضوم و جاااضة و جولياااى ىلَ     

  (116)يةتا موضةى غةضةاظةكانى ةساث.  ةػةيَهىَ.
-( )اعالناى اداالؽ  1875شكومةث لةمانطى تؿاطيهى يةكاةمى غاالتى )   

( لة معطةوتاةكانى ئةغاةةمبولتسا   1876ى مايؤى )22ئاةووضى( كطزووة  لة 
( يةظاض قوتاةى كؤةوونةوة ضوونةغةض )غةضاى زولت ة ةاخطةغاى( و  6-7)

ععةم الةااطا و لااةذياتى ئااةو  لةئةاامااسا )مااةووز نااةزنى( غااةزضى ئااة  
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طااةليَك ذاااض ئااةم غااولتةانة    (117)ضِةؾيسجاؾااا كطايااة غااةضؤكى وةظيااطاى.  
عومسانيانااة  تةنانااةث لااةناو ةهةمالتةكااةى خؤؾاايانسا جااةالماضياى زةزايااة  
ؾااةضةر و ناموغااى يااةكنيـ  زةياااى ذاااض و لااةزةياى غااةضزةمسا ةاااو  
كااوضِى خااؤى  ةااطا ةااطاى خااؤى  مااام ةااطاظاى خااؤى  ئااامؤظا ئااامؤظاى         

و كوضغااى  خؤى..غااةضةطِيوة ياااى لةغاايَساضةى زاوة: لااةجيَهاو زةغااةىث  
غولتةانةتى. غولتةانة عومسانييةكاى تةنىَ ةاةوة نةزةوةغاةاى شى و كطاى    
نةتةوةكانى زيكة لة زاطةكطزى و جةالماضةكانياى زةكةوتهة ةاو زةغاةياى   
ةةزيلى ةيانططى و ئةتكياى ةكةى ياى وة  كؤيلة لةناو زوكاى و ةاظاضِةكانسا 

 (118)يؿياى ةةو زةضزة زةةطز.ةيانفطؤؾهةوة...ةةلتكو مهسا َ و ميَطمهسالتةكان
غولتةاى عةةسو ةميس كاتىَ لةغةض كاض الةاطا ؾاةمةنسةدةضيَكى تايباةث    
ةطزى ةؤ غيالنيك  لةوىَ لةتاةالضيَكى طاةوضةزا ذايَطة ةاووى  ةاخطاةيةكى      
جاى و ةةضيهى تيَسا ةوو  زواى لةكاضخػةهى لةشةضنةكانى غىَ شى و ضاواض  

ةياااة  لةشاؾااايةى يةلتباااصاضز ةاااؤ  كاااةنيعةى يةلتباااصاضز  ياااةضوةيا شماض 
( كاةنيعة ماناةوة غاولتةانى لةغاةضكاض     213ياوضِيَيةتى  لة كؤؾكى يولتاسظ ) 

الةطاو لةطة َ خاؤى ناةةطزةووى  ظؤضةاةياى ضاةضكةؽ و ئاةضِنائووث ةاووى        
زاواياى لةكةؽ و كاضياى كطز ةيَو ةياى ةةنةوة. غاولتةانة لاةكاض الةطاوةكاة    

ؿاات  ياااظزة كيػااةى جااطِ لااة جاضةياااى  كاااتىَ كؤؾااكى يولتااسظى ةااةذىَ ييَ 
زؤظيةوة  نيومليؤى لةةى ئالتةوى ةوو  ةطِيَكاى ظؤض خؿالتياى لاة زؤىةيَكاى     
ئاغهسا زؤظيةوة ةايى مليؤنيَك لةة زةةوو  غولتةاى لة ةانكاةكانى ئاةلت انيا   
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زوو مليؤى جاوةى جاؾةكةوتى يةةوو  جاضةياةكى ظؤضيؿاى لاةالى قةيػاةض     
ذاضيااة و كااةنيعة  و شنااة خعمااةتكاضةكانى     (119)طلتيااؤمى زووةم يااةةوو. 
( تيَحةضِى زةكاطز   300غولتةاى  شماضةياى لة ) (120)زيكةى ناو شةضةمػةضاى

ةؤياى نةةوو ةةييض ؾيَوةية   لةغولتةاى ظياتط جةيوةنسى غيَكػاى ةاةييض   
جياااويَكى زيكااةوة ةكااةى  ةؤيااة ئااةم شنانااةى ناااو شةضةمػااةضا يةميؿااة    

لةطة َ عةةس و قولةضِةؾةكاى زةةةغت  يااى لةطاة َ   ةةزظيةوة جةيوةنسياى 
جياوة خعمةتكاضةكانى ناوشةضةم  يااى شى لةطاة َ شى  خةغاانسنى جيااوى     
خعمةتكاضى ناو شةضةمػةضا ةؤية ةباوة عازةتيَاك لةالياةى غاولتةانةكانةوة     

 (121)ةؤئةوةى جةيوةنسى لةطة َ شنةكانى ناوشةضةمػةضا زضوغت نةكةى.
لتةاى لةةيَطانة ةوو ةةيؤى ضِووزانى ئاشاوةو جؿايَوى  شى ييَهانى ظؤضى غو

لاااة غةضتاغاااةضى وىث و خاااةلتكيَكى ظؤض ةاااةجيالنى شناااة ةيَطاناااةكانى      
غاااولتةانةكاى كاااوشضاى و ظؤض ةاااوونى شمااااضةى شناااةكانى غاااولتةاى لاااةناو  
كؤؾااكةكانى ةاااةى عاااىل كاااضيَكى كااطز ةااوو  يااةض شنااة ةااةذيا تاااق  و        

كانى غولتةاى لةضةنس شنيَكى زةةووى  كاة  زاموزةظطاى خؤى يةةوو  مهسالتة
طةوضة زةةووى لةناو خؤيانسا ناضيَك ةووى و يةضيةكة تاق  و زاض و زةغةةى 
خؤى يةةوو  ةةيؤى ئةوة تووؾاى طاةىلَ ظيااى و ئااشاوة ةاووةوة. زةغات       
تيَااوةضزانى شنااةكانى غااولتةاى لااة كاضوةاااضى ضِؤشانااةى زةولتااةث ةةتايبااةث   
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كاضةةزةغةانى زةولتةتسا طةليَك كيَؿاةو نااكؤكى ىلَ   لةزانانى دةضمانبةضاى و 
كةوتةوة. لةاليةكى تطيـ لاووث ةاةضظى و خؤةاةظ  ظانيهاى غاولتةانةكاى و      
زةوضوةةضياى ةبوة يؤى ئةوة زانيؿاةواى زشى شكوماةث ةاو و ةةضااويَكى     

 (122)غوكةوة غةيطى زةولتةث ةكةى.
غاولتةانةكانى  غةزاى شيكايةث و ضةؤكى غةيط و غاةمةضة لةكؤؾاكى   

عومسانى ضِوويانساوة  ميَصوونوغاى زةلتيَو: غولتةاى غةلي ى زووةم ضِؤشيَاك  
ةطِياضزةزا  ضةنس شنيَكى تاظة ةيَو لةشةمامةكاةى ةيؿاؤى  ضاةنس ذاضياة و     
شنااى تاااظة زيَااو غااةضى زةؾااؤى و لةطااةلتى ضِازةةااويَطى لةكؤتايااسا غااولتةاى 

نةكانسا زلتاى لةخؤزةةيَةاةوة   غةلي  يةض لةناو شةمامةكة و لةناو ةاوةؾى ش
 (123)و كؤضى زوايى زةكاث.

ياااةموو نةتاااةوةكانى شيَاااط زةغاااةىتى ئي حطِاتؤضياااةتى عومساااانى      
يوؾياضةوونةوة و ةطِياضى خؤيانسا و لةزةولتةتى عومساانى ذوزاةووناةوة و   
زةولتةتى خؤياى زضوغت كطز  طةيؿاةهة ئااظازى  خؤيااى تاةنيا نةتاةوةى      

ز جيَطةوانةى عةضةب و ئةضماةى تاا غاةض ئيَػاقانى     كوضز نةةىَ  ضونكة كوض
ةااااوةضِى ةةئيػاااالمةتى خةليفاااةى ئةغاااةةمبو َ ياااةةوو  واتيَسةطةيؿااات 
زلتػؤظمانةوةى كوضز ةؤ خةليفةى ئةغةةمبو َ  زلتػؤظيية ةؤ ئيػالم. ةؤية 
زةياااى ذاااض ةااةناوى ئيػااالمةتيةوة لةاليااةى خةليفااةكانى ئةغااةةمبو َ      

وى  لةكؤتاياااسا ئااااظازى نةتاااةوةى خاااؤى   ةاااةكاضييَهطاوى و لةخؿاااةةةطا 
(124)زؤضِانسووة.
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 ذؤٌ توزك و أحتاد و تةزةقى و
 بصوتيةوةى تؤزاىَيتى )ثاٌ تؤزاىيصو(

شؤى توض  و ئيةصاز و تاةضةقى زوو ضِيَكداطاوى تاوض  ةاووى  لاةكؤتايى      
غةزةى نؤظزة ةةزواوة ياة  لاةزواى ياة  ياةولتى ئاةوةياى زاةاوو زةغات        

عومسانيااسا ةطااطى  طااةليَك غةضضاااوة ةاغااياى    ةةغااةض كاضوةاااضى وىتااى 
كااطزووة. ئيَ ااة ةااؤ ناغااة و ؾاااضةظاةووى لااةةاضوزؤخى ئااةو ضِؤشطاااضة و     
كاضيطااةضيياى ةةغااةض ضاضةنووغااى نةتااةوةى كااوضزةوة ئاماشةيااةكى جااىَ   

 زةزةيو:
 ضؤنيةتى جيكًيهانى شؤى توض  و ئيةصاز و تةضةقى. -1
 .1908ةاضوزؤخى كوضزغةاى و كوزةتاى  -2
 ةةؾساضةوونى كوضز لة ضاالكيةكانى شوى توض  و اراز و تةضةقى. -3
 جاؾطةظةوونةوةى اراز و تةضةقى لةةةلتيَهةكانى ةةضامبةض ةةكوضز . -4
 

 ضؤىيةتى ثَيكََيياىى ئيتحاد و تةزةقى:
كؤمةلتااةى ئيةصاااز و تااةضةقى لااة كؤتااايى غااةزةى نااؤظزة زةضكااةوتو   
ةةمةةةغةى ضاكػاظى و ضِظطاضكطزنى زةولتةتى عومسانى لة يةضةغاًيَهاى   
ةااةيؤى ةاضوزؤخةكااة و كاضيطااةضياى لةغااةض خااةلتك  ظوو طةؾااةياى كااطز و  
ةاىزةغت ةاووى ةةغاةض غاولتةاى و كاضوةااضى زةولتاةتى عومساانى  ةاةىم        

ةصاااز و تااةضةقى جيَااك ةيَاات ضِيَكدطاويَااك ةااةناوى )شؤى تااوض ( ةةضلااةوةى ئي
لةاليةى مػةةدا داظ  جاؾاى كوضِةظاى حمةماةز عاةىل ميػاطيةوة زضوغات     
ةوو  ةاة عومسانياة ئاظازوواظةكااى نااوزةةطاى. ئاماانز و جطؤططاماى ئاةو        
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تاق ة ةطيةى ةوو لة يةولتساى ةؤ ضاكطزنى زةغةووض و ظؤضةةى ئةنساماةكانى  
كةكانى نيؿاةةذيَى ئةغاةةمبو َ ةاووى  ذطةلاة تاوض  ضاةضكةؽ و       لة توض

ئاغااووضى و ئةضمةنيؿااياى لةطااة َ زاةااوو  ةةؾاايَك لةوانااة قوتاااةى ناااو       
قوتاىاناااة ةاااةضظةكاى ةاااووى. مػاااةةدا دااااظ  زامةظضيَهةضةكاااةى تاااوض   

غااةضةتاى ةعوتهااةوةى توضكياااى الو زةطةضِيَةااةوة ةااؤ غاااىنى   (125)نااةةوو.
طةاى و الغايى كطزنةوةى دةضِةنػى زةغاةى جاىَ   ( ةةوةض1876 -1861)

زةكااااث. زواتاااط زةةيَةاااة ةعوتهةوةياااةكى غياغاااى لياااربا  ةةمةةةغاااةى  
 (126)ةوشانسنةوةى زةولتةتى عومسانى و ضِيَطةططتو لةيةضةغًيَهانى.

طؤلاااضى )يااال ( ةاغااى غااةضةتاى  ئااةاامى ضاااالكى ضِيَكدااطواى شؤى  
(ى كؤضاى ةةضامباةض   1293وىل )(ى هاازى اال 17توضكى كطزووة لة ضؤشى )

( غولتةاى عةةسول ةظيعياى الةاطز و مطازخاانى ةاطاظاى    1876(ى مايؤى )30)
خطاية ذيَطةى ةةالم ظؤضى جىَ نةضوو غولتةاى مطاز الةاطا و عةةسو ةمياسى   
زووةمااى ةااطاى كااطا ةةغااولتةاى. كاتيَااك غااولتةاى عةةسو ةميااسى زووةم     

( زا  يةكيَك لةو مةضذانةى ةؤ 1876ى )لةؾويَهى غولتةاى مطاز زانطا لة غالت
عةةسو ةميس زانطا ةوو  ئةوة ةوو ضاكػاظى زةغاةووضى ةكاا  ةاةىم زواى    
زةغةبةكاض ةوونى غولتةاى لةو ةةلتيَهاةى جاؾاطةظ ةاووةوة ةةضامباةض ةاةوة      
لةناو توضكةكانسا ضِيَكدطاوى شؤى و تاوض  و ورااز و تاةضةقى زضوغات ةاوو      

                                                           
 .448حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (115)
ئيػا اعي  ةيَؿكطااى  نيَااعى ميَااصووى تااوض  و ...  و: ئاغااؤؽ يااةضزى  ضاااجى   (116)

 .50    2001يةكةم  غليَ انى 
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( كؤماااةلتيَك خويَهاااسكاضى الياااةنطةى 1889لتى )لةغاااا (127)زشى غاااولتةاى.
توضكيااااى الو لاااة قوتاىاناااةى جعيؿاااكى عةغاااكةضى لاااة ئةغاااةةمبو َ    
ضِيَكدطاويَكى نًيَهى ياى زامةظضانس ناوى )ئيةصاز و تاةضةقى( ةاوو. ئاماااى    
ئااةم ضِيَكدااطاوة ةطيةااى ةااوو : لةغااةضكاض الةطزنااى غااولتةاى عةةسو ةميااس و 

 -( و ضِيفااؤضمى ئيااساضى غياغااى  1876التى )طيَطِانااةوةى زةغااةووضى غاا  
 (128)عةغكةضى لةغةض ؾيَوةى خؤضئاوا.

( ةاااةزواوة ئاظازوواظةكااااى كةوتهاااة هوذاااؤ َ و  1894لاااة غاااالتى )
زةضةطِيهى ةيَاعاضى ةةضامباةض كااضة ناضِةواكاانى كاضةةزةغاةانى شكوماةث و       

ضاواضياى  ظؤضةةى ئةو ئاظازوواظانة لة قوتاةيانى قوتاىانة ةةضظةكاى ةووى 
قوتاااةى كوليااةى جعيؿااكى ةااووى: ئيػااصا  غااكوتى و عبساللااة ذااةوزةث  
)يةضزوكياى كوضز ةووى  ئيػصا  غكوتى خةلتكى زياضةةكط )لة ئؤكةؤةةضى 

كؤضااى زوايااى كااطز( كةيَبااى )ئةضنػاات ضادااطضو( وتويااةتى لااةناو        1908
ئةنااسامانى اراااز و تااةضةقى يااى وا يااةةووة  وةكااو ئيػااصا  غااكوتى و   

ةوزةث شةظياى ةةوة كطزووة لةناو ضِيَكدطاوةكاةزا ةاة زوو تاوض     عبساللة ذ
يااا زوو ياااوىتى عومسااانى ناااو ةااربيَو  لةطااة َ ئةوةؾااسا كاتيَااك ئيػااصا   

(ى مااضث  1( ضِؤشى )30غكوتى ماطزووة ضِؤشناماةى كوضزغاةاى لاة شمااضة )     
( كؤضيسا ةاغى كؤضى زواياى ئيػاصا  غاكوتى و كوضتاة ةاغايَكى      1318)

عةةااسولت  ذااةوزةث  (129)ضرريا  العمرريه .لااة شيَااط ناااوى ) شيااانى كااطزووة 
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زكةؤضى ضاو و ةةناوةان  ةوو  شك ت ئاةميهى خاةلتكى قونياة  و حمةماةز     
ضةؾيس ضةضكةؽ خاةلتكى قاةدقاؽ ةاووة  ئةماناة لةغاةضةتازا ةطِياضياناسا       
كؤمااةلتيَكى نًيَهااى جيَااك ةيَااهو ةااةناوى ئيةصاااز و تةضةقيااةوة ةةمااةضذيَك    

وونى مةةةغةة ططنطةكانى ةطيةاى ةاووى لاة ضاا  كطزناى      ةهاغةى زضوغت ة
زةغةووض و يةموو زانيؿاةوانى وىتاى عومساانى يةكػااى ةاو  ياةمووياى       
ئاااظاز ةااو لااة زةضةطِيهااى ةةوةاااوةضِى ئاايـ كااطزى و زانااانى غااهووضيَك ةااؤ  

ذيَطااااى غاااةضاة  (130)زةغاااةىتى غاااولتةاى ةؤئاااةوةى لةياغاااا الناااةزا. 
يَكدطاوةكاة كاوضزى تاوضكيَهطاو ضِؤلتيَكاى ططنطاى      زامةظضانسنى يةكةم ذاضى ضِ

ةيهيااوة  ضااونكة ضواضكةغااى زامةظضيهااةضى يةكااةمى ئيةيصاااز و تااةضةقى   
ئةمانااة ةااووى: عةةااسولت  ذااةوزةث و ئيػااصا  غااكوتى )كااوضز(   تي ااؤ    

كؤمةلتاةى ئيةصااز و تاةضةقى     (131))ئةلبانى(  حمةمةز ضةؾيس )ضاةضكةؽ(. 
وتهى مةؾاطوتةى توضكياا لاةقؤناغى    ضاكةيةكى طةوضةى يةةوو ةاؤ غاةضكة  

زووةميااسا  ليَااطةزا ةااواضى ئااةوةى نيااة ةااةزووض و زضيَااصى ةاغااى ةكااةيو     
( لة ئةغةةمبو َ لاةشيَط نااوى )توضكيااى    1889ئةوةنسةةةغة ةلتيَة غالتى )

كيصؤلتة( زامةظضا  نًيَهى ةوو  ةةوجةضِى وضياييةوة لةتطغى ئةوةى نةكةوناة  
عةةسو ةميااس ياااى جؤليػااةكانى ئيؿااياى زةغااةى غاايدوضِةكانى غااولتةاى 

ئةو ضيَكدطاوة ضِؤش لة زواى ضِؤش لةجةضةغةنسى زاةاوو  جطؤطاطام    (132)زةكطز.
و مااةضذيـ زانااطا ةااوو ةااؤ ئةنااساميَةى لااة يااى )ماغااؤنى(يةكاى زةضااوو    

                                                           
 .448حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة     (131)
 (50ئيػ اعي  ةيَؿكطى  غةضضاوةى جيَؿوو      (131)
عةىل وةضزى  ضةضزةيةكى كؤمةىيةتيانة لةميَصووى نويَى عةا   و: غاةدوض غاالتح    (132)

   .177-176   1914-1876غاىل عةةسولت   ةةضطى غييةم لة
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زةةوايااة ياايض ئةنااساميَك لااة ئةنااساميَكى تااط ةااةوالوة كةغااى تااط لااةناو       
وةكااة لااة جيَؿااسا لةئةغااةةمبو َ زامااةظضا و ضِيَكدطاوةكااة نةناغاايَت  ضيَكدطا

لةزواييسا طويَعضايةوة ةؤ )غااالتنيك( ياةض ئةنساماة شمااضةى تايباةتى خاؤى       
يةةوو ئةوةى زةةاوو ةةئةناسام زةةاوو ةاةقوضئاى ياا ةاة ئيهريا  غاونَيسى         
ىواضزايااة و جيَويػاات ةااوو ئااةوةى غااويَهسى زةخااواضز ةةزةمانطااةية  و   

يَهس خااواضزى. عةةسول ااةظيع يااامولكى لااة تةةااسيلى قيادااةث ةطااواية ةااؤ غااو
( 1895كةيبةكةيسا )كوضزغةاى و كاوضز وخةالللاطى( وتووياةتى لاة غاالتى )     

ظؤضةةى ئةنسامانى ئيةصاز و تةضةقى لة ئةغةةمبو َ طةاى و لةناو ئةواناةزا  
ئيػااصا  غااكوتى  كااةضي  غاايباطى  عةةااسولت  ذااةوزةث  ؾااةضةدةزيو     

ذاض )شاذى ئةوةز ئةدةنسى ( لةغاىل  مةغ ومى  ؾيَذ نائيلى. ةؤ يةكةم
( زا يةلتبصيَطا ةؤ غةضؤكايةتى  ناوةطاو دةضمانبةضيَكى طةوضة ةوو لاة  1896)

زةولتةتسا  لقةكانى ئيةصاز و تةضةقى لة ئةغةةمبو َ و غاىنيك لة ةاةوث و  
ؾام و ضووؽ و ميػطزا ياةةووة. ماطاز ةاةطى زاغػاةانى ياةكيَك ةاووة لاة        

ةكانى ئةو كؤمةلتةية ضِؤشنامةى )ميعاى(ى زةضكطز. جااف  ئةنسامة ةة ناوةانط
ماوةية  شكومةث شااذى ئةواةز ئةدةناسى ئااواضة كاطز ةاؤ تاةضاةلؼ و        
لةوىَ مطز و ئةوةز ضةظا ئةنساميَكى ضاالكياى ةاوو ضِاى كاطز ةاؤ جااضيؼ و     
لةوىَ ضِؤشنامةى )مؿاوضث(ى زةضكاطز. ظؤضى جيَهةضاوو ضااالكى كؤمةلتةكاة      

نةوة غاةض )ئيػاصا  غاكوتى و عةةاسولت  ذاةوزةث(  لاة       كةوتة كعى و ما
ذهيَ  ِضؤشناماةى )عومساانلى( يااى زةضكاطز لاة زوايياسا طواغاةيانةوة ةاؤ         

ةةضيةانيا(. ئةو كؤمةلتةية يةضوا ةةكعى مايةوة تا ئةو كاتةى  -)دؤلتكػةؤى
)زاماااز حم ااوز جاؾاااا(ى ظاواى غااولتةاى ضِقااى لاااة شكومااةث يةلتػاااةاو      
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ًيَؿات و خاؤى و )غاةةاشةزيو( و )لاةتيفولت (ى كاوضِى      ئةغةةمبولتى ةةذيَ
(الزا ةةجاجؤضِ ضوونة)ماضغيليا( لاةويَوة ةاؤ   1899لةمانطى كانوونى يةكةم )

 (133)جاضيؼ و لةوىَ ةطِياضى ةوشانةوةى اراز و تةضةقى زا. 
ضِوناكبةانى كوضز ؾاى ةةؾانى طةالنى تطى شيَط زةغاةىتى عومساانى    

 ةمياس ةةؾاساضى ضااالكانةياى لةخاةةاتى ياوةاةف      ةةزشى غاولتةاى عةةسو 
لااةجيَهاوى زازجااةضوةضى و يةكػااانى و ةطايااةتى و كاااضكطزى ةةزةغااةووضزا  
زةكطز  لةم كاتاةزا يايض نةتةوةياة  ةاةى لةذياةووناةوة و غاةضةةخؤيى       
نةزةكطزةوة  كؤمةلتةى ئيةصاز و تةضةقى وة  زياضزةيةكى نانةتةوةيى لة 

( يةكااةمة كااؤنططةى 1902كًاااتبوو  لةغااالتى )ييَااعى طااةالنى ناااتوض  جيَ 
خؤياى لاةجاضيؼ ةاةناوى )كاؤنططةى ئااظاز(ةوة ةةغات  شماضةياة  كاوضز        
لةوانااة )عةةااسواضِةواى ةااةزضخاى  شيك ااةث ةاةاااى  ئيػاا اعي  شااةقى    

لةزواى مطزنى زاماز ماةووز لاة    (134)ةاةاى...( ةةؾساضى كؤنططةكة ةووى.
( كةغاااى 47ضاااووة ذيَطاااةى و )  ( غاااةةاشةزيو كاااوضِى 1903يهاااايطى )

ِضؤؾهبةى ئاةو ِضؤشاناةى كاؤكطزةوة  تيَكاةَ  ةاووى لاة تاوض  و عاةضةب و         
يؤناااانى و كاااوضز و ئاااةلبانى و ضاااةضكةؽ و ياااةيوزى و ئةضماااةنى  لاااةو  
كؤةوونةوةيةزا غاةةاشةزيو جطؤططاميَكاى ئاماازة كاطز ةاؤ زوا ضِؤشى وىث       

ناوخؤياى زةةاوو  ةاةىم   ةةجيَى ئةوة واليةتةكاى يةضيةكةياى غةضةةخؤيى 
 ةةمةضذيَك لةشيَط ئاىى عومسانيسا ةو  جطؤططامةكة ةطيةى ةوو لة:
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ة وكطزنةوةى ظانيااضى و ئاةزةب و ياناسانى خاةلتك ةاؤ خويَهاسى و        -1
ديَطكطزى و ؾاضةظا ةووى لة ضؤنيةتى ةةضيَوةةطزنى كاضوةااضى غاةضةةخؤيى   

 لةناوخؤزا.
لاةنيَواى ياةموو زانيؿاةواى ةاىَ       ةةييَعكطزنى ةطايةتى و زؤغةايةتى -2

 ذياواظى ئايو و ضِةطةظ.
 جاضاغةهى غووز و مادةكانى زةولتةث . -3
جيَكًيَهانى ضِيَكدطاو و كؤمةلتى نيؿة انى و كؤمحانيا ةةغةضجةضؾةى  -4

 (135)و ضِيَططتو لة زةغةسضيَصى ظؤضزاضاى و ةةضظكطزنةوةى ئاىى شة .
ىلَ زةكاطا ةةتايباةث لةدةضةنػاا و    ئةم كؤمةلتةياة لةئاةوضوجا جؿاةطةى    

ةةضيةانيا  ئةوةةوو ظؤضةةى ئةنسامةكانياى ضِاياى كطز ةؤ ئةوضوجا  يا ميػاط   
( كؤمةلتةى ئيةصاز و 1902لةوىَ ةواضى ضاالكياى ظياتط ةؤ ضِةخػا  لةغالتى )

تةضةقى لة جاضيؼ كؤنفطاغيَكى ةةغت لةوىَ زضوةى )ئاظازى و ةطايةتى و 
يةوة ئاةوةف ؾااضاوة نياة لاة ةةوةااوةضِى ماغاؤنيعم و       يةكػانى( ةةضظكطا

 (136)ؾؤضِؾى دةضِةنػا وةضطةاوة.
( ئيةصااااز و تاااةضةقى ضِؤشناماااةى )تطقاااى( زةضكاااطز    1906لةغاااالتى )

شماضةيةكى ظؤض لة ضِؤؾهبةاى و نووغةضاى ةووى ةةالياةنطةى غاةةاشةزيو   
جا لااة وة  تةل ااةث ةااةة  مااةزث ةااةة  تااوانطا دةيلااةقى زوو و غاايَى غااو

غاىنيك ةكاطَى ةةالياةنطةى ئيةصااز و تاةضةقى. زواتاط ئيةصااز و تاةضةقى        
لةناو خؤيانسا تيَكطووى و ةووى ةة زوو تاق اةوة. تااق ى يةكاةم )ئةواةز     

                                                           
 .449حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (135)
 .177-176عةىل وةضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (136)
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ضِةظاةةة( غةضكطزةى ةوو ةطيةى ةووى: لة تاق ةكاةى شؤى تاوض  و ئةماناة    
غاااووض ةاااووى لةغاااةض ئاااةوةى زةةاااىَ زةغاااةىث ياااةمووى ةةزةغااات    

نس)ئةغةةمبو َ(ةوة ةاىَ و كاضةةزةغاةاى ةةضِةطاةظ تاوض  ةاو  تااق ى       ناوة
زووةم ةةؾى ظؤضى اليةنططانى ئةضمةنى ةووى و زاواى ةوونى شكوماةتيَكى  

(ى جاةنانى ةاةضلة ئاةو    61ناوضةيياى زةكطز ةؤ خؤياى. ةةجيَى ماززةى )
ةطِيااااضةى زاةاااوو ةاااؤ ئةضمةنياااةكاى ةةماااةضذيَك ئاااةو زاخواظياااة كاااوضز و 

يـ ةططيَةةوة. ةاةو ذاؤضة تاق ةكاةى ئةواةز ضِةظا زةيانويػات      ضةضكةغ
يةموو نةتةوةكانى تطى ناو زةولتةتى عومسانى لةةؤتةى نةتةوةى توضكاسا  
ةةويَههااةوة. ةةضامبااةض ةااة تاق ةكااةى ئةوااةز ضِةظاةااةة تاق ةكااةى تااط     

مجشبح طخضى و  دو مركرس  ةةغةضؤكايةتى غةةاشةزيو زامةظضاى ةةناوى )
كةوةنا)مةةةغت المةضكةظى ةوو( لةناو ئةواناةزا: ئةواةز   جيَ عيتى ياٌ 

و ئيػ اعي  كةما  ةاةطى ئاةلبانى و زكةاؤض     دةظىل كطا ةة غكطتيَطى طؿةى
نًاز ضِةؾاز  زكةؤض ضِةد ةث  مة ئاىى نامث ظكى و ضاةنس كةغايَكى تاطى    

( لقيَكياى لة تةضاةعؤى و ئةضظضِؤم كطزةوة و لقيَكيـ 1906تيَسا ةوو  غالتى )
لة ؾام و الظقية  يةموو لقاةكاى ةةغاناى ةاةلقى غاةضةكيةوة و ئةواناةى      
ئةغةةمبو َ كؤماةلتيَكياى زاناا ةاةناوى )انقاالب ه يةاى( جطؤططامةكاةياى       
ةطيةى ةاوو: لاة ةاةِضيَوةةطزنى كاضوةااضى وياليةتاةكاى لةالياةى ئةاوماةنى        

ةةزةنطى  ؾاضةوانى وياليةتةكانةوة  جيَويػةة ئةو ئةاومةنة ئةنسامةكانى
نًيَهى يةلتبصيَطزضيَو و يةض ناوضةية زاضايى تاةيةتى خؤى يةةيَت لةغهووضى 
ئاااةو زةغاااةىتةزا ةاااؤى زازةناااطىَ  ذطةلاااةوة نويَهاااةضى ئةاوماااةنى     
ؾاضةوانيةكاى زةةىَ ةةؾساضةو لة ئةاومةنى مةة وغانى جايةةخةسا   يةض 



 

102 

ةكاى و وياليةتااة ذةنسضمااةى تايبااةتى خااؤى زةةااىَ  واىل و موتةغااةضيف     
غااةضؤكى زاضايااى)زدنزاض( و غااةضؤكى زازطااا )زداان شقااانى مااسيطلطى( و   
غةضؤكى زازطاكاى ةةجيَى جيَويػت لاة زانيؿاةوانى وياليةتاةكاى زاةهاطيَو.     
تاق ةكةى ئةوةز ضِةظا جاطنؼ غاةةاشةزيو يااى ةاةوة تاوانبااض كاطز ةاوو        

 ئامازة ةووة زاخواظى ئةضمةنيةكاى ةةذىَ ةيَهيَت.
ئيةصااز و تاةضةقى غاةةاشةزيو يااى ناضااض كاطز واظ لاة         جاف ماوةية 

ضِيَكدطاوةكااةى خااؤى ةيَهااىَ و ةايسايااةوة ةااةالى ئيةصاااز و تااةضةقى  لااةو    
 عيررت ( )1908المةضكةظيةتااةى خااؤى جةؾااي اى ةااووةوة لااة غااالتى )    

يةلتوةؾايَهطايةوة و ئةواناةى لاةناو ئيةصااز و     ةمركسى وىشريت مشخضرى    
ةووى وضزة وضزة خؤيااااى كيَؿاااايةوة و  تةضةقياااسا ةةضِةطاااةظ تاااوض  ناااة  

غااةضطةضمةكانى ئيةصاااز و تااةضةقى مةةةغااةةكانى خؤياااى ئاؾااكطاكطز      
يااةكيَكى وةكااو )شػااة ذاييااس( كااة تااوضكيَكى ظؤض ضِةطةظجةضغاات ةااوو     
ةاغيَكى ة وكطزةوة تيايسا وتبووى ئومةتى تاوض  ياةتا يةتاياة ياةض ئاةو      

بااةتى يااةةىَ ةااؤ ئةوانااةى   زةغااةىتساض ةيَاات و جيَويػااةة ئي ةياااظيَكى تاي  
ةةضِةطااةظ تااوضكو  ئااةوةى غااةضنز ضِاكيَؿااة زةضةاااضةى ئيةصاااز و تااةضةقى  
ئةوةية يةضضةنسة جطؤططام و غياغةتةكةياى ةةضِووكاةف ةطيةاى ةاووة لاة     
توضكطاايَةى  ةااةىم لةضِاغااةيسا لااة شيَااطةوة زةغااةيَك يااةةووة نةخؿااةيةكى 

كيَؿاةوو  يةنسىَ غةضضاوة زوضوزضيَصى ةؤ ةةضِيَوةةةضانى ئيةصاز و تةضةقى 
لةم ضِووةوة ئاماشةياى ةؤ ظايؤنيعم و ماغؤنى كطزووة ياةضزووالياى تااق ى   
ئيةصاااز و تااةضةقياى ةااة تاقااة يَيعيَكااى ةااةتوانا يةلتبااصاضز ةااوو ةةااوانو        
مةةةغةةكانى خؤياى لة ضِيَطةى ئةو ضِيَكدطاوة ةةذىَ ةيَهو  كاة ةطيةاى ةاوو    

يػاااالمى. ةؤمووناااة : عةةسول اااةظيع لاااة يةلتوةؾاااانسنةوةى خةالداااةتى ئ
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يامولكى ةاغاى ضااالكى ذولةكاةكانى ئاةو ِضؤشاناةى كاطزووة ضاؤى ضااال          
ةووى لة ة وكطزنةوةى نوغيهةكانيانسا ةؤ اليةنططيَةى ئيةصاز و تةضةقى لاة  

 (137)( ى شػة ذايسزا ة وياى زةكطزةوة.اينيضِؤشنامةى)
ةظؤض خااةلتك كااطزى  وتويااةتى:" ةاا  لرروثر.   نوغااةضى ئااةمطيكايى)     

ةااةتوض  واى لااة شؤى تااوض  كااطز ةةوجااةضِى ةااىَ عااةقلتى و زةماااضطةى و     
ضِةطةظجةضغةيةوة ضِةدةاض ةكةى  ئةاامةكاةى ةاةوة طةيؿات نةتاةوةكانى     
شيَطغايةى عومسانى يةموو ضِاجاةضِى و ضِوو ةاة ضِوويااى ةبهاةوة  ةةتايباةتى      

تااوض  يااوضزى =  لااةزواى ة وةوونااةوةى ضااةنس كةيَبيَااك وةكااو كةيَبااى )    
مةملةكااةتى تااوض ( و )تااوض  قليرااى= ةؿاايَطى تااوض ( و ضاااد كااطزى و 
ة وكطزنةوةى شيانى تةنوضى لاةن  و يؤالكاؤ و ذاةنطيعخاى ةةياناساى و     

 (138)ضاالكى شؤى توض .
ئيةصازيااةكاى لةكااةف و يةوايااةكى ضِاجااةضِيو زشى زوشمهااى ملااًوضِ و      

ةلتاة و ضِيَكدطاوةكاانى تاط ةاؤ     غةةمكاض لةضِيَطاى كاضى ياوةاةف لةطاة َ كؤم  
ةةضططى كطزى لة غولتةاى لةكاضزاةووى. ئيةصازييةكاى زواى ذةنطى ةالتكااى  

( زواى ئاةوةى ةاوةضِيااى ييَهااا ةاة "مةةاسةئى ئاايفالؽ" ى     1913 -1912)
عومساااانى و ناااةمانى توانااااى ضِظطااااضكطزنى ئي حطِاتؤضياااةتى عومساااانى    

ةياى كطز ةؤ ليَك نعياك ةووناةوة   لةيةلتوةؾانةوة  جيَؿهياضى ةهةمايةكى تاظ
 (139)لةطة َ نةتةوةكانى تطى ناتوض  لةناو ئي حطِاتؤضيةتى عومسانى. 

                                                           
 .452جيَؿوو    حمةمةز ضغو  ياواض غةضضاوةى  (137)
 .458حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة      (138)
جمنو ة مً الباحجني الصوفيت، مجاريخ مجوركيا املعاصر، مجر رة: الردكتور ٍاطره     (139)

 .14-15ص ، 8007صاحل التكريتى، الصلناىية، 
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 بةشدازى كوزد لة زَيكخساوى ئيتحاد و
 تةزةقى و ٍؤى بةشداز بووىياٌ

كؤمةلتةى ئيةصاز و تةضةقى ةةو زضوةانةى ةةضظياى كطز ةاووة ياةموو   
نى ةةعةضةب و مةكسؤنى و ئةضمةى نةتةوة ناتوضكةكانى ناوزةولتةتى عومسا

و كوضز و ئةوانى تط  ةةؾيَوةيةكى تايبةث يةولتى زاةوو نةتاةوةكانى تاطى   
ئيةصاز و تةضةقى زضوةى واياى ةاةضظ   (140)لةزةوضى خؤياى كؤكطزةووةوة.

كطز ةووةوة نةتةوةكانى تطى ناتوضكيـ لةناو وىتى عومسانياسا ياوكااضى   
زةغااةووضى  غااةضةتا زضوةااةكانى  ةكااةى لااة تيَكؤؾاااى ةااؤ ضاكػاااظى   

شكومةتى نوىَ ةطيةى ةووى لة : ئاظازى  زازجةضوةضى  يةكػانى  ةطايةتى  
ةةىم جاف ماوةيةكى كةم غةضكوث كطزناى خويَهااوى ناةياضةكاى زةغاةى     
جااىَ كااطز. ةةتايبااةتى كاااتىَ ةعوتهااةوةى طااةالنى ناااتوض  طةؾااةى كااطز     

ةنسى و ةااةييَعةوونى لةضاغااةيسا ئيةصاااز و تااةضةقى غةضضاااوةى جةضةغاا    
 (141)تااةوشمى توضكطاايَةى و تؤضانطاايَةى واتااة ضِةطةظجةضغااةى تااوضكى ةااوو.  

تاق ى ئيةصاز و تةضةقى نةخؿةى ئةوةياى كيَؿا ةوو  لةئةاامسا غاولتةاى  
الةااةضى و خؤياااى كاضوةاااض ةططنةزةغاات  كااوضزيـ لااةو ضِؤشانااةزا ضاااوى     

غووزى كوضزى تيَاسا   كطاةووةوة زةيويػت لةو ضاالكيانةزا ةةؾساضى ةكاث
ةيَت  نةتةوةى كوضز يةكيَك ةوو لاةو نةتةواناةى لةغاةضةتازا ةةطةضمياةوة     
جيَؿااواظى لااة زضوةااةكانى ئيةصاااز و تااةضةقى كااطز  شماضةيااةكى ظؤض لااة   
ضِؤؾااهبةانى كااوضز ةااووى ةةئةنااسام و ياوكاااض لااةو ضِيَكدااطاوةزا ةةئوميَااسى  

                                                           
 .14ة وعة مو الباشحة الػوديت  يةماى غةضضاوة  ص  (141)
 .50ى غةضضاوةى جيَؿوو    ئيػ اعي  ةيَؿكط (141)
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ضاكػااظى زةغاةووضى    ئةوةى تاق ى ئيةصاز و تةضةقى لةزواى غةضططتهى
 (142)كاضيَكى وازةكةى كوضزيـ مادى نةتةوايةتى خؤى زةغةطة ةيَت.

كوضزةكاى ؾاى ةةؾانى عةضةب  ئاةلباى  ةاغاها   ئةضماةى و ياى تاط      
لةجيَكةوةنانى كؤمةلتى ئيةصاز و تةضةقيسا ةةضةؾهيَكى كاضيطةضانة ةةؾاساض  

هاةضانى طاةالنى تاط لاة     ةووى  ةةىم جاؾاى ةؤ ضاةةضانى كوضز و يةضوةيا نويَ
كؤمةلتى ئيةصاز و تةضةقياسا ئةناسام ةاووى  زةضكاةوث عومساانيعم ةطيةياة       

ةاةىم كاة    (143)لةظةوث كطزنى مادة نةتةوةييةكانى طاةالنى ئي حطِاتؤضياةث.  
ئيةصازييةكاى ةووى ةةزةغةىتساض لةةةلتيَهةكانى خؤياى جاؾطةظ ةووناةوة و  

شناماااةكانياى زاخػااات و كاااوضزيـ ضِيَكداااطاو و كؤمةلتاااة كوضزياااةكاى و ضِؤ
ةةضامبةض ةةوة كةوتة خؤى  يةغةى نةتةوايةتى ذؤؾاى غاةنس و زةغاةى    
كطز ةة خةةاث و تيَكؤؾاى ةؤ زةغةطة ةاوونى ماداة ضِةواكاانى خاؤى كاة      
تاااق ى ئيةصاااز و تااةضةقى ليَااى جاؾااطةظ ةااووةوة  يااةضوةكو ئااةوةى لااة   

غيَكى )الياوتى( تيَاسا   ( ةا1923( ى )4طؤلاضى )ضِؤشيةىتى نوىَ(ى شماضة )
ة وكطاوةتةوة لاة ياةضزوو ةاغاةكةزا زةضةااضةى غياغاةتى ؾاؤليهى شؤى       
توض  زواوى كةضؤى ضِةدةاضياى ةووة ةاة ياؤى ةعوتهةوةياةكى نةتةواياةتى     
تونسضِةوانااة لااةناو كوضزةكانااسا ةااؤ ةااةض يةلتػااةى ئااةو يةلتويَػااةةى توضكااة 

وانيبويانة ئيةصاز و تاةضةقى  لةضِاغةيسا كوضز غاويلكانة ضِ (144)ؾؤليهيةكاى.
 و ةةزضوةةكانياى يةلتدةلتةتاةووى  )ضوياث ئاالكوم( وتوويةتى: " 

                                                           
 .383حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (141)
 .127زكةؤض عةظيع ؾةمعيهى   غةضضاوةى جيَؿوو     (143)
 .383حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (144)
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كاتيَك ؾةضي  جاؾا كطا ةة ةالتيؤظى زةولتةتى عومسانى لة )غةؤكًؤلت ( 
لةو غةضزةمةزا غاولتةاى عةةسو ةمياس لةغاةض تاةخت ةاوو  ئةواةز ضِةظا       

ا ةبيهيَات و كاتيَاك زةضايَةة    ةةة ةؤ ئةوة ضوو ةؤ ةاؤ غاويس ؾاةضي  جاؾا    
غويس )موخةاض ةاةة(ى غاكطتيَطى ةالتيؤظخاناةى عومساانى لاة غاةؤكًؤلت        
ةةنًيَهى ةاغى ئةو ضوونةى ئةوةز ضِةظاةةة زةطةيةنيَت ةةكاضةةزةغةاى 
لة ئةغةةمبو َ  ةةمة جةيوةنسنى ؾةضي  جاؾا و ئيةصا و تاةضةقى ئاؾاكطا   

ةاوو ئةواةز ضِةظاةاةة ةطاطىَ       ةوو  غولتةاى زاواى لة ؾاةضي  جاؾاا كاطز   
ةةىم ؾةضي  جاؾا دةضمانةكةى ةةذىَ نةييَها ةوو  جاف ماوةية  ؾةضي  
جاؾا طواظضايةوة ةؤ )مةزضيس(  ةةىم نةضوو واظى لة كاضى زةولتاةث ييَهاا و   
ةةو ذؤضةى ئةوةز ضِةظا ةاةة ةاةيؤى ؾاةضي  جاؾااوة لاة مةتطغايةكى       

ةظاةااةة ئااةو جياوةتيااةى ؾااةضي  طااةوضة ضِظطاااضى ةااوو  ةااةىم ئةوااةز ضِ
جاؾاى لةةةض ضاو نةةوو  زواى ئةوةى ئيةصاز و تةضةقى زةغةىتساض ةاووى  

 (145)ئةوةز ضِةظا ةةة جيالنى كوؾةهى ؾةضي  جاؾاى نةخؿةكيَؿاا ةاوو.  
ةةكوضتى كوضز لة زاخى ظولت  و ظؤضى غولتةاى ةةزلتػؤظى و زلتحاكيةوة ضاوو  

تاةضةقى  و غااويلكانة ضِةدةاضيااى كطزةاوو      ةوونة ناو ضِيَكدطاوى ئيةصااز و  
ةااةىم كاااتىَ لااةنياظ و مةةةغااةةكانى ئيةصاااز و تااةضةقى طةيؿاانت ليَياااى    
ذياةوونةوة و يةولتيانسا ةةذيا كؤمةلتة و ضِيَكدطاوى كوضز زضوغت ةكةى ةاؤ  
 يوؾياض كطزنةوةى كوضز ةةمةةةغةى طةيؿنت ةة ئامااة نةتةوايةتيةكاى. 
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 داواكازى ضاكطاشى 
(ى 1870لةئةوضوجا لةماوةى ناوةضِاغةى غةزةى ياةشزةوة تاا غاالتى )   

خايانس لةم قؤناغةزا طؤضِانيَك ضِوويسا غةضيةلتسانى ضةمكةكانى جةيوةنسيياة  
نيَوزةولتةتيةكاى و تاكةكاى ةةو جيَوزانطاةى يااووىتى و جيَويػاةة ةةياغاا     

ياغااايى  لةيااةماى كاتااسا ةااةضةىيى و ةااىَ  (146)زياااضى ةكطيَاات زةضكااةوتو. 
لةوىتى عومسانيسا طةيؿةبووة ضِازةياة  خاةلتك لاةوة ظيااتط نةياناسةتوانى      
ةةضامبةض ةةضِةدةاضى غولتةاى و كاضةةزةغةانى عومسانى ةىَ زةن  ةاو  لاة   
يةموو اليةكةوة زةنطى ةيَعاضى ةةضظ ةووةوة  زانانى زةغاةووضيَك ةاؤ وىث   

لةةةض ئةوة غاولتةاى ماطاز    ةبوة زاخواظى ظؤضةةى ضِوناكبةاى و ضِؤؾهبةاى 
لةغااةض كوضغااى زةغااةىث الةااطا و عةةسو ةميااسى ةااطاى لااةذيَطاى كااطا    

( ةوو ةة 1876ةةغولتةاى   كاتيَك غولتةاى عةةسو ةميسى زووةم لةغالتى )
غولتةاى  يةكيَك لةو مةضذانةى ةؤى زانطا ةوو  زةةواية دةضمانى ةاة ةاةذىَ   

زؤخيَكى ةةضةلت يياةوة ةباا ةاةضةو    ييَهانى زةغةووض ةكا  شكومةث لة ةااضو 
  قؤناغيَكى زةغةووضى ةؤ ئةو مةةةغةة ةطِيااضزضا )ئةاوماةنى مةة وغااى   

زةضةااضةى ضاكػاااظى زةغاةووضى طؤلاااضى )ياال ( غااالتى     (147)جيَاك ةيَاات. 
( وتوويةتى: " لاة ظةماانى غاولتةاى عةةسو ةمياس خااى )مةةةغات       1908)

( غاولتةاى ةاووة  ناضااض كاطا     1839غولتةاى عبسا  يسى يةكةمة كةغاالتى ) 
كاتيَااك  1939ةطِياااضى ةااةذىَ ييَهااانى زانااانى زةغااةووض ةكاااث  لةتااةموظى 

ةااالتيؤظى عومسااانى لااة قااايطة كااطا ةااة وةظيااطى   مػااةةدا ضِةؾاايس جاؾاااى
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زةضةوة  ئااةو مػااةةدا ضِةؾاايس جاؾاااية ضِؤلتيَكااى ظؤض ططنطااى يااةةووة  لااة  
ضيَكدػةهى كاضوةاضى وىتسا ةة ةةضضاوى جياوة طةوضةكانى وىث و ةاالتيؤظى  

غااولتةانى( لااة )طولتدانااة( زا خويَهسضايااةوة خطررى طررريف زةولتةتةكانااةوة )
د قباو(  ارو ةاووة لاة غاةضا كؤناةكاى و جيَؿاى وتاطاوة )       )طولتدانة( يةكيَك

لةتةنيؿاات معطااةوتى )ئااةيا قااوديا( ( لةةةضئااةوةى ئااةو دةضمانبةضانااةى   
غولتةاى لةاليةى ضِةؾايس جاؾااوة خويَهطاةاووةوة لاة طولتداناة  ةؤياة نااوى        

طولتدانااة( ةااةجيَى ئااةو دةضمانااة يااةموو ياووىتيااانى خطررى طررريف ليَهااطا )
 ةية  ضاو تةماؾا ةكطيَو.عومسانى زةةواية ة

( لةاليةى غاولتةاى عةةسول اةظيعةوة داةضمانى ضااكطزنى     1861لةغالتى )
ةاضى وىث زةضضوو  ةةىم زةضكطزنى ئاةو دةضماناة يايض غاوزيَكى ناةةوو       
ضونكة ظولت  و ظؤض و لة ياغا الزاى يةضوةكو خؤى ماةووةوة  تاقة ؾاةيَكى  

ييَاعى ئةنكؿااضى. ئةواناةى     ةاف كطا ةوو ةطيةاى ةاوو لاة يةلتوةؾاانةوةى    
ضاال  ةووى لة زاخواظى كطزنى زانانى زةغةووض ةطيةى ةووى لة: مةزشاةث  
جاؾا  عومساى جاؾا  ظيا جاؾا  ضِوؾسى جاؾا  كاةما  ةاةة  ةطِيااض واةاوو     
غا سولت  ةاةة و ظياا ةاةة و كاةما  ةاةة ةكاطَيو ةاة ضاىويَاصكاضى غاولتةاى            

ةةسو ةميااس دااةضمانى قااانونى   ( زا غااولتةاى ع1876 -12-23لااةضِؤشى )
ئةغاغى زةضكطز  لةةةض ئةوةى ضِةؾيس جاؾاا جاة ةباوو الةاطا و مةزشاةث      
جاؾا ةة غةزضى ئاةععةم زاناطا  لاةو زةغاةووضةزا يااتبوو ئةاوماةنيَكى       

 طؿةى لةزوو زةغةة جيَك ةيَت:

زةغااةووض مااادى يةلتبااصاضزنى ئااةو ئةاومةنااةى   ئةاومااةنى جااةاى:
مةضذيَك شماضةى ئةنسامةكانى لةغايَيةكى ئةاوماةنى   ةةغولتةاى غحاضز  ةة
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مةة وغاااى ظياااتط نااةةيَت  غااولتةاى ئةنااسامانى ئااةو ئةاومةنااةى لةوانااة    
( غااا َ ةااوو  ئةوانااةى ناوةانطيَكياااى  40يةلتبااصاضز تةمااةنياى لةغااةضووى ) 

يااةةوو  خعمااةتى زةولتااةتياى كطزةااوو  ئةنسامااةتى ةةزضيَااصايى تةمااةنى      
واةاو ةوو ئةوانةى ةؤ ئاةم ئةاومةناة يةلتسةةاصيَطزضاى    ئةنسامةكة ةوو ظياتط 

لة وةظيطة كؤنةكاى و والييةكاى و طةوضة ئةدػاةضانى غاوجا و قاظياةكاى و    
ةااالتويَع و مااةالكاى ةااووى  موضااةكةياى زة يااةظاض قااطؤف ةااوو  ئااةضكياى     
ضاااوزيَطى ياغاااكاى و ةوزذااة و ضِةزكطزنااةوةى كااةموكوضِى يااةض ياغاااية  

 (148)ى و ؾةضي ةث ةىَ.ةةضامبةض غولتةا
كاتيَاك غاولتةاى عةةسو ةمياس ةاؤى زةضكاةوث       ئةاومةنى مةة وغاى:

زةولتةتاااة ئةوضوجايياااةكاى غاااووضى لةغاااةض ةاااةذىَ ييَهاااانى ضاكػااااظى   
زاةوو  زةغةووضى  ئين زةم و زةؽ ةطِياضى زانانى ئةاومةنى مةة وغانى

ئةاوماةنى  ( 1877-9-5ةؤ ئةوةى ئةو ئةاومةنة ئةو ئيؿة ةكاا و لاة )  
ئةنسامانى ئةم ئةاومةنة لةاليةى وياليةتةكانةوة  (149)مةة وغاى يةلتبصيَطا.

( يةظاض كةغى زةكاطز  ةاةىم   50يةلتسةةصيَطاى  يةض ئةنساميَك نويَهةضايةتى )
( ى زةغةووض يةلتبصاضزى 65ئادطةث ةؤى نةةوو زةن  ةساث  ةةجيَى خالتى )

( غاا َ كاةمن ةاىَ     25ام تةماةنى لاة )  ةةنًيَهى ةةضِيَوة ضوو  نةزةةوو ئةنس
يةض ئةنساميَك نةزةةوو ئاةضكيَكى تاطى شكاومى ياةةيَت ذطةلاة وةظاضةث       

( غااا َ ةااوو  زةوايااة ئةنااسامى ئااةو    4ماااوةى ئةنسامااةتى لةئةاومااةى ) 
( يةظاض قطؤف ةوو  20ئةاومةنة ظمانى توضكى ةعانىَ و موضةى مانطانةى )

                                                           
 .176زكةؤض عبسولال عةلياوةيى  غةضضاوةى جيَؿوو     (148)
 .462حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (149)



 

110 

ئةاوماااةى لة)غاااةضاى  (150)غاااةضةضِاى خاااةضذى غاااةدةض ةاااؤ جايةاااةخت.
كؤةااووةوة لااةو كؤةوونةوةيااةزا  بيكطرراش  زولت ةةاغطةغااى( لةطااةضِةكى )

وتاضيَكى غاولتةاى خويَهسضاياةوة. ةاؤ وةىمساناةوةى ئاةو وتااضةى غاولتةاى        
كيَؿااةية  جةيااسا ةااوو  ضااونكة نويَهااةضيَكى ضِؤمااى )يؤنااانى( و نويَهااةضيَكى  

ةض يةناسىَ لةوتاضةكاةى غاولتةاى     ئةضمةنى ناضِةظايى خؤياى زةضةطِى ةةضامب
ضونكة مادى نةتةوةكانى تطى )ذطةلة توض ( تيايسا ضِووى ناةكطا ةاووةوة    

( نويَهاةضى ضِؤم و ئيَلاى و ئةضماةى كاة زشى     18ةةىم ةةظؤضى زةن  ذطةلة)
ةووى  وتاضةكةى غولتةاى جةغهس كطا )ةىَ طوماى لةو ئةاومةنةزا نويَهةضى 

ةظايياى زياضنية  غةيط ئةوةية ئةو نويَهةضاناةى  كوضزيـ يةةووة  ةةىم ناضِ
كوضز يااوةةى ئةضماةنى و يؤنانياةكاى ناةةووى لةغاةض ئاةو ضِاياةى ةؤضاى         

 (151)ذطةلة توض  ناوى ييض اليةكى تطى تيَسا نةييَهطاوة(.
غولتةاى عةةسو ةميس زواى ئةوةى ضووة غاةض تاةخت لاة ياةموو ئاةو      

ةذياتى ئةو غىَ كةغة ةة ئااضةظووى  ةةلتيَهانةى زاةووى جاؾطةظ ةووةوة  ل
خؤى خةلتكى زانا ةؤ ئةوةى خؤى لةةةذىَ ييَهااى و غاةضططتهى زةغاةووض    

( زاخااواظى زةولتةتااةكانى  1877-1-20زووضىاتااةوة. ةاااةى عاااىل لااة )   
جؿةطوىَ خػت و ئةمة ةوو ةة يؤى تيَكطوونى نيَواى ةاةى عاىل و زةولتةتاة  

ى مةزشاةث جاؾاا غاةضى ناةططث      ئةوضوجاييةكاى. جاف ئةوةى تةقاةالكان 
 نامةيةكى ناضز ةؤ غولتةاى و تيايسا نووغيبووى:
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" مةةةغات لاة زاناانى زةغاةووض ةاؤ وىث نةييَؿاةهى ظولتا  و ذااةوض و        
غةةم ةوو لةطة َ زانانى زةغةووضى  زةغةىتى ئيَوةف  كااضيَكى واةكاطىَ   

ث. لةطاة َ  كاضةةزةغت و دةضمانبةضانى ىلَ ياتوو زاةهاطيَو ةاؤ كاضوةااضى وى   
ئةوةؾسا ضِيَعى خؤم جيَؿكةف زةكةم  ةةىم ةةجيَى ئاةشكامى ؾاةضع ةاؤم    
يةيااة و جيَويػااةة لةغااةضم عااةضظتاى ةكااةم ئااةو ةطِياااض و دةضمانانااة ةااةذىَ 
ناييَه  غووزى ميللةتى تيازا نةةيَت." لة ئةاامى ئةوةزا مةزشةث جاؾاا  

 (152)زووض شطايةوة ةؤ ئيةاليا.
 

 مادةكاىى ضاكطاشى
زةضةااااضةى نااااوةضؤكى مازةكاااانى ضاكػااااظى زةغاااةووضى لاااةكاتى   

( نااةخطا ةااووة طااةضِ و كاااضى جااىَ نااةكطا ةااوو   1908زةضضااوونيةوة يااةتا )
( ةةنااس  ةااةىم 119ةةنااسةكانى يااةكراض زووض و زضيَااصة و ةطيةااى ةااووة لااة ) 

 ططنطنيهياى ئةمانةى: 
ماادى  يةموو ياووىتيةكى عومسانى ةىَ ذيااواظى ئاايو و نةتاةوة      -1

غةضةةغاةى يةيااة و زةةااىَ يااةمووياى وةكاو يااة  غااةيط ةكااطيَو و ئااةضكى   
 غةضؾانى يةمووياى ةةضامبةض ةةوىث وةكو ية  واية.

ناااةىَ ياايض كةغاايَك ةااةةىَ زةضضااوونى ةطِياااضى ياغااايى ةطةيَاات و    -2
 ىطيَةة شيَط طوؾاضى ليَحطغيهةوة.

يااضيَكى ياغاايى   ناةىَ ييض ذؤضة زازطاية  زاةهطيَت ةاةةىَ ةاوونى ةطِ   -3
ةؤ زضوغت ةوونى لة زازطا ةاةوالوة كةغاى تاط ماادى ئاةوةى نااةَى ةاةظؤض        

 زاواى وةىمسانةوةى جطغياض ةكا.
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جيَويػةة ما َ و مولتكى يةموو ياووىتية  ةحاضيَعضىَ و ةةةىَ ةطِيااضى   -4
زازطا كةؽ زةغةىتى ئاةوةى نيياة ةطايَةة نااو ماالتى يايض كةغايَك و ةاى         

 ياضى ىلَ ةكاث ةؤ وةضططتهى ظانياضى.جؿكهىَ يا جطغ
يةموو ياووىتيةكى عومسانى مادى ئةوةى زةةاىَ ةاؤ ياةض وىتيَاك      -6

شةظ ةكاث ةؤى ةطيَت ةةنياظى ةاظضطانى يا ةؤ طةؾت و طةضِاى و ةؤى يةياة  
 تيَكة َ ةةيةموو كةؽ و يةموو كؤمةلتطاية  ةبيَت.

ةضضااوونى جيَويػاات ةااةةوونى ضِةظامةنااسى شكومااةث ناكااا ةااؤ ز     -7
ضااااجةمةنى و نااااضزنى يااايض نامةياااةكى تايباااةتى نااااةىَ لاااةزةظطاكانى     
جؤغةةخانةزا نااضزنى زواىاطَى و تاةنيا زازطاا ماادى ئاةوةى يةياة تااواى         
ةساتة جا َ يةض نووغةضيَك لة نووغيهةكانيانسا لاة ةاواضى ضِيَطاازانى ياغاايى     

 اليساةىَ.
 ضِيَطا لةوة ةططىَ.خويَهسى و ديَطةووى ةؤ يةمووانة و كةؽ ناةىَ  -8
ناااةىَ ياايض كاااضو دااةضمانيَك ةااةظؤضةملىَ ةػااةجيَهطىَ ةةغااةض ياايض     -9

 كةغيَكسا ئةوكاضةى ةةز َ نةةىَ. 
ذطةلة وةظيطى ذةن  و زةضيا  جيَويػةة ياةموو وةظيطةكاانى تاط     -10

لةاليااةى غااةزضى ئةععةمااةوة زاةهااطَيو  ةااَى ذطااة لةوانااةى كاضوةاااضى        
ةةااةى ةااةضِيَوة  ناوةكانياااى ةهيَطزضيَاات ةااؤ  ؾاايَدايةتى)ئايهى( ئيػااالمى ز

ئةاومااةنى مةة وغاااى ةااؤ جةغااهسكطزنياى. ةالتيؤظةكاااى ةااةجيَى ةطِياااضى   
وةظياااطى زةضةوة و واىل و وياليةتاااةكاى ةاااة ةطِيااااضى وةظياااطى نااااوخؤ     

 (153)زازةنطيَو.
                                                           

 .462حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة    (153)
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 و بازودؤخى كوزدضتاٌ 3115كودةتاى 
لاةوىتى عومسانياسا   لةكؤتايى غةزةى نؤظزةزا ةةضةىيى و ةىَ ياغاايى  

طةيؿةبووة ضِازةية  خةلتك لةوة ظياتط نةيانسةتوانى ةةضامبةض ةاةزضِةدةاضى  
غولتةاى و كاضةةزةغاةانى عومساانى ةاَى زةنا  ةاو  لاة ياةموو اليةكاةوة         
زةنطى ةيَعاضى ةةضظ ةووةوة  زانانى زةغةووضيَك ةاؤ وىث ةباووة زاخاواظى    

ض  و ئيةصااز و تاةضةقى ئاةوةياى    ظؤضةةى ضِوناكبةاى و ضِؤؾهبةاى. شؤى تو
ةةية  ظانى و نةةوونى زةغةوضيَك ةؤ جةيطِةو كاطزى  زاناانى غاهووضيَك ةاؤ     
كاضةةزةغةانى وىث ةؤ غاولتةاى ةةتايباةتى كاطا ةاة زاخاواظى غاةضةكى و       
زةغت كطا ةة ة وكطزنةوةى ةانطةواظيَك ةؤ زانانى زةغةووض و ضا  كطزنى 

( تااوانطا غااولتةاى ناضاااض ةكااطىَ  1908) ةاااضى وىث  لااة ئةاامااسا لةغااالتى 
دةضمانى ةةذىَ ييَهانى ئةو زةغاةووضةى ماؤضكطز  غاولتةاى عةةسو ةمياس     

( زةضى كطز ةوو. نةتةوةى كاوضزيـ وةكاو ةةؾايَك    1876خؤى لة غالتى )
لة ياوىتيانى عومسانى ةيَعاض ةوو ةةضامبةض ةاةو ةاةضةىيى و ةاىَ ياغااييةى     

بةانى تطى نةتةوةكانى عومسانى شاةظى ةاة   ناو وىث  ئةويـ وةكو ضِؤؾه
ةوونى ياغاية  زةكطز يةتا لة غايةيسا لةناوضةكانى خؤيسا ةةئاغاووزةيى  
ةصى  ياةموو ياووىتيااى ةاةجيَى ئاةو ياغااية  وةكاو ياة  ةاصيو و ياةماى          
مادياااى يااةةيَت  شؤى تااوض  و ئيةصاااز و تااةضةقى لةغااةضةتاوة خؤياااى وا  

وضة ةؤ وىث زاةهاطىَ وةكاو ياة  غاةيطى     زةضخػةبوو ئامازةى ئةو زةغةو
يةموو زانيؿةواى ةكةى ةىَ ذياواظى ضِةطةظ و ئايو  كوضز ةؤ طةيؿانت ةاةو   

 (154)مةةةغةة ضووة ناو ضِيعةكانى تاق ى ئيةصاز و تةضةقيةوة.
                                                           

 .460-458حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (154)
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( توضكاااة الوةكااااى كوزةتايااااى ةةضامباااةض  1908( تاااةموظى )23لاااة )
توانياى زةغةىث ةططنةزةغت و زاموزظطاكانى غولتةاى عةةسو ةميس كطز  

( 1876غاااااولتةاى عةةسو ةمياااااس ناضااااااضةكةى زةغاااااةووضى غاااااالتى )
 (155)ةطيَطِيَةةوة.

ئيةصاز و تةضةقى تاوانى لةكوزةتاكاةى غاةضةكةويَت و ةاةم كوزةتاياة      
قؤنااغيَكى ناوىَ لاةشيانى ئي حطِاتؤضيااةتى عومساانى و كوضزغاةاى زةغااةى      

( 1876ضاضةوو زةغاةووضى جاةكدطاوى )  لةئةاامسا غولتةاى نا (156)جيَكطز.
توضكاااةالوةكاى لاااةظؤض كاتاااسا  (157)ضِاةطةياااةنىَ و جةضلاااةماى زامباااةظضيَهىَ.

كؤننِؤلتى ؾيَواظى ةةضِيَوةةطزنى غياغةتياى كطز ةوو  ئةم زةغةىتة نويَية 
كاضيطةضى لةغةض كوضزى نيَو قةلتةمطِةوى عومسانى يةةوو......ليَبوضزنياى 

 (158)زض زةضكطز و كطزياى ةة ئةنسام لةئةاومةنى جةاناسا. ةؤ ؾيَذ عةةسولقا
لةاليةكى زيكة توضكة الوةكاى زاوايااى لةغاولتةاى كاطز غاواضةى شةميسياة      
يةلتبوؾاايَهيَةةوة و دااةضماى زةضكااطا ةااؤ زازطااايى كطزنااى ظةكااى جاؾاااى     
زامةظضيَهااةضى غااواضةى شةميسيااة  ةااةةيانوى ئااةوةى نااةيةوانيوة ةااةض لااة  

( داةضمانى ضاة  كطزناى    1908زةضغي  ةططىَ  لاة ئاةيلوىل )  ةعوتهةوةكانى 
ضاونكة ئاةو كاتاة     (159)غواضةى شةميسية زةضكطا  ةةىم ذيَباةذىَ ناةكطا    

توضكة الوةكاى خاوةى توانااى جيَويػات ناةةووى  ةاةىم توانيااى ؾايَوةى       
                                                           

 .50ئيػ اعي  ةيَؿكطى  غةضضاوةى جيَؿوو     (155)
كااوضز و زةولتااةتى غااةضةةخؤ ةااةجيَى ةةلتطةنامااة نيَااو حمةمااةز غااالتح ئاااكطةيى   (156)

 .7    2007زةولتةتيةكاى  ضاجى ية    زيؤ  
 .74دةضيس ئةغػةضز  طةؾةكطزنى غةضمايةزاضى لةكوضزغةاى     (157)
 .109كؤمةليك نوغةض  ةعالى ضظطاضوواظى كوضز     (158)
 .19كؤمةليك نوغةض  غةضضاوةى جيَؿوو     (159)
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غواضةى شةميسية ةطؤضِى ةؤ غواضةى ييَعى غوكى عةؾايطى. ضااوزيَطيَكى  
 (160)ت ئيااسى ؾااةيَك نااةما جيَااى ةووتطيَاات "غااواضةى كااوضز"ضِووغااى زةلتيَاا

شماضةى ئةواناةى ئيةصااز و تاةضةقى ةاووى ياا غاةض ةاةواى ةاووى ظؤضةاةى          
ئةنسامةكانياى جيَك زةييَها و ئين ضِيَطا لةوة طةا غولتةاى زةغت ىاتة ناو 
يةموو كاضوةااضيَكى وىتاةوة. جااف ئاةوة نااضيَكى و تيَكطاووى  و نااضيَكى        

(زا 1909-4-14 ى ئيةصاز و تةضةقى و نةياضةكانياى ئاؾاكطا ةاوو لاة )   تاق
كؤةوونةوةيةكى دطاواى كطا و لةو كؤةوونةوةيةزا ةطِيااضى الةطزناى غاولتةاى    
عةةسو ةميااس زضا و ةااةجيَى دةوايااةكى ؾاايَدو لةيػااالم حمةمااةز ضِةؾاااز    
ةاااةناوى غاااولتةاى حمةماااةزى جيَهرةماااةوة لاااةذياتى عةةسو  ياااس كاااطا  

نيػااى ئةاوماةنى نويَهاةضاى و     26عةىل وةضزى زةلتىَ: لة  (161)ةاى.ةةغولت
ئةاومااةنى جياوماااقوىى كؤةوونةوةيااةكياى ةةغاات  لااةو كؤةوونةوةيااة     
ياوةةؾةزا ةطِياضى لةغةض كااضالةطزنى غاولتةاى عةةسو ةمياس زضا  ؾايَدو      
ئيػالمياى ةاان  كاطز تاداةتواى جيَويػات ةاسا  كااتَى دةتواياسا ةةضلولاةى         

فةن  زةوضةى زضاةاوو  ؾاانسيَك لةضاواض كاةؽ جيَكًااث و دةضمانةكاةياى       ت
ةةغولتةاى طةيانس  غاةيط لاةوةزاةوو ئةناسامانى ؾاانسةكة تاوضكى ضِةغاةى       
نةةووى  تةنيا يااوىتى عومساانى ةاووى  ئاةطيها ةةضِةضاةلتة  ئةضماةنى و       

 (162)ضؤمى و ذولةكة ةووى.

                                                           
يةغااةياض كااةما  كااوضزى     -20يك نوغااةض  غةضضاااوةى جيَؿااوو      كؤمااةل (161)

 .293-292غةضضاوةى جيَؿوو    
 .463حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (161)
عةىل وةضزى  ضةضزةيةكى كؤمةىيةتيانة لةميَصوى نويى عةا   و: غةدوض غاالتح   (161)

 .195ةةضطى غييةم   
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ضى كاطز ةاوو  ةاةىم    ئةو ضاكػاظى زةغاةووضية يةضضاةنس غاولتةاى ماؤ    
كاتيَك تاق ى ئيةصاز و تةضةقى زةغةياى ططث ةةغةض كاضوةاضى وىتسا ئاةو  
ؾةانةى لةو ماززانةزا ةةزلتياى نةةوو يةمووياى جؿاةطوىَ خػات و ياةموو    
زةغةووضةكةياى جىَ ؾيَ  كطز  ئاةواى لاة غاولتةاى ظؤضتاط ةاةضةىةووى ةاة       

لةياةموو ةةلتيَهاةكانى خؤيااى     ئاضةظووى خؤياى كاضوةاضياى زةةطز ةاةضِيَوة  
ئيةصازييةكاى زوو غا َ كاضياى كطز ةىَ ئةوةى يايض   (163)جاؾطةظ ةوونةوة.

كؤغخ و لةمحةضيَك ةيَةة ضِيَياى و ياةو َ و تةقاةالياى ةؿايَويَهى  ةاةم كااضة      
ظؤض طةؾاابة ةااووى  الياااى واةااوو ةااةم ظووانااة عومسااانى لةنةخؤؾاايةكةى 

نى نوىَ ياوؾاى زةةاىَ  ئاةواى لةطةؾابيهى    ضِظطاض زةكةى و لةطة َ ؾاضغةا
( لةجطِ ئيةاليا ئاطازاضيةكى ةيػات  1911(ى ئةيلوىل )27خؤياى زاةووى  لة )

و ضواض غةعاتى زانىَ  كةناضةكانى تةضِاةلوغى ضِؤشئاوا واتة ليبياى ئيَػةا و 
 (164)طااطنطنيو ؾاااضة طااةوضةكانى غااةض زةضياااى ناوةضِاغااةياى زاطةكااطز. 

اكطىَ غااةضزةمى زةغااةووض ضاااكةى ظؤضى يااةةوو ةااةضاوضز نكااولتى لااةوة ناا
ةااةضاةطزوو  موشاديعكاضةكاااى لةغااةضتةخت الةااطاى و الوانااى خااويَو طااةضم  
شةظياى لاةكاضى ةاةضزةوام ناوَى كطزناةوة ةاوو ذيَطايااى ططتهاةوة  ةاةىم         
ماوةية  تيَحةضِى تا خطاجيياةكانى ةةئاؾاكطا زةضكاةوتو  لةطاة َ ضِؤشطااضزا      

ةلتك لااة ظيازةضِؤيااةكانياى ةيَااعاض ةااووى  ظؤض طةؾاابيهى  طةؾااةياى كااطز  خاا
ةةغاااةضيانسا ظا َ ةاااوو  ةةشةماغاااةتةوة ؾاااويَو ةةؤكةياااة  كاااةوتبووى  
يةغةياى زةكطز زةتوانو ةاةييَعى ئاةازة ةاةزى ةيَاهو. غطوؾاةى ياةموو       
كوزةتاياة  ياا ؾؤضِؾاايَك ئةوةياة خاةلتكى تونااسضِةوى تيَاسا يةلتسةكااةويَت       

ةم تونسضِةويااةياى ةااؤ شااةى َ ةكاااث. زةةااىَ يااةموو  زةؾاايانةوىَ خااةلتك ئاا
                                                           

 .466ضاوةى جيَؿوو  حمةمةز ضغو  ياواض  غةض (163)
 .198عةىل وةضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (164)
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غةضزةميَكى نوىَ خةلتكانيَك يةةو زشى ةو  جيالنى ةؤ ةهيَهةوة  يةضكةغاىَ  
كاااضى لةزةغاات ضااوو يااا لةغااةضزةمى نااوىَ ةةضشةوةنااسى نااةما ةيَطوماااى  
زةةيَةة زوشمهاى. لةغاةضزةمى زةغاةووضزا ناضِاظياةكاى ظؤض ةاووى  ياةموو       

وة و لااةناو خااةلتكى طااةوضةياى زةكااطز  غطوؾااةى  يةلتةيااةكياى زةقؤغااةة
خااةلتكى ضِةؾااؤكيـ ئةوةيااة مااةيلى ةاوةضِكطزنياااى يةيااةو ظوو ةاا وى        
زةكةنةوة  جياوانى غةضزةمى ناوىَ ظوو ياازضةن  زةةاىَ ةبهاة زوو ةةؾاى      
نااااكؤ  و زشةةياااة   ضاااونكة لاااةضِاةطِزووزا تاااةةاةووى لاااةشيَط يةضِةؾاااةى  

زةكااطزى  كةةةغااةض زوشمهةكةيانااسا  زوشمهيَكااى مةتطغاايساض يةضِةؾااةى ىلَ
غةضكةوتو لاةنيَو خؤياناسا ةووناة زشى ياةكن ةاةيؤى ئَيطةياى و مل النيَاى        
نيَوخؤياااى  يااةض ططوجيَااك لااةواى ضِاى خااؤى ةةضِاغاات زةظانيَاات  جاؾاااى     
جةضةزةغااةيَهىَ و لااةذياتى غااةضقالتى زوشمهةكااةياى ةااو كةضِووةااةضِووياى    

خؤياى زةةو و ظؤض ذااض ةاةليَكناظاى    وةغةاوة  خةضيكى كيَؿةكانى نيَواى
كؤتايى زيَت. ئةو ذةماوةضةى ؾاويَهياى كاةوث نائوميَاس ةاووى  مة اناةى      
لةزةغت زاو ضونكة ئةواى وة  زضوةةكانى غةضةتا ئاظازى و ةطاياةتى و  
يةكػاااااانى و زازجاااااةضوةضياى زةوىَ  ةاااااةىم كاااااة زةةيهاااااىَ لةطاااااة َ 

سى نةياضةكانياةتى نكاولتى ىلَ   ةةضشةوةنسييةكانى ناتاةةاى يااى لةةةضشةوةنا   
زةكاااث  ةةمااةف خااةلتك زةيانااةوىَ شكومااةث خااةلتكى لااةخؤياى ةااةضظتط    
يةكػانياى ةكاث  نة  لةطة َ خاةلتكى لاةخؤياى ناعمن يةكػاانياى ةكااث       
زةيانةوى يةضضى زةيكةى غةضةةغت ةو  ةةىم ياةض كاة زةةياهو خاةلتكى     

جاىَ زةزةى و ذهيَاو   تطيـ غةضةةغةياى يةياة ليَاى تاوضِةزةةو و ذهيَاوى     
 (165)ةةشكومةتيـ زةزةى.

                                                           
 .187-184عةىل وةضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (165)
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 ثاشطةش بووىةوةى ئيتحاد و تةزةقى
  لةبةَلَييةكاىى بةزامبةز بةكوزد

كاتيَك غولتةاى عةةسو ةميس ناضاضكطا داةضمانى ضاكػااظى زةغاةووضى    
( تا ئةوكاتة ئيةصاز و تةضةقى مةةةغاةةكانى خؤيااى   1908ةكا  لة غالتى )

ةةطةضميااةوة ياوكاااض ةااووى لةطااة َ ئيةصاااز و  ئاؾااكطا نااةكطز ةااوو  كااوضز  
تةضةقيسا  )ذهبؿًاى( زةلتيَت: ةةضلةوةى ئيةصازيةكاى ةنب ةة زةغاةىتساض  
طةىلَ كوضزى ناغطاوى وةكو غةيس عةةسولقازض ؾةمعيهى و ؾةضي  جاؾاا و  
ئةوااةز ظولكفاا  جاؾااا ةااةنياظيَكى جااا  ضااوو ةوونااة جيَؿااةوة  ةااةناوى    

  ئيةصازياااةكانيـ لةغاااةضةتازا ؾااايَذ كاااوضزةوة ياوكاضيااااى كاااطز ةاااوو 
جاةاى( و ضِيَطاياناسا   -عةةسولقازضياى كاطز ةاة غاةضؤكى ئةاوماةنى )غاةنا     

ةةعاىل ةةزضخاى و ؾيَذ عةةسولقازض كؤماةلتيَكى غياغاى كاوضز جيَاك ةيَاهو       
ضِؤشنامةيااةكياى ةااةناوى )كااوضز تااةعاوى تااةضةقى طةظةتةغااى( زةضييَهااا و 

ضز( ةةغااةضكطزايةتى ذااةمي  ةااةة   ضِؤشنامااةى )تااةعاوى و تااةضةقى كااو   
 (166)زةضضوو  ةايةخيَكى ظؤضيسا ةة دةضياةن  و ظماانى دؤلكلاؤضى كاوضزى.    

ةةىم ئيةصازييةكاى ذةخةياى لةغةض تؤضانطيَةى زةكطزةوة  ةةؾايَوةيةكى  
زناطؤطى زةياانطووث نااةَى لةنيؿاة انسا يايض نةتةوةياة  ذطةلاة لةياة         

لةوكاتةزا كؤمةلتى ئيةصااز   (167)ية.نةتةوة يةةىَ  ئةويـ نةتةوةى عومسان
و تةضةقى ةىَ ييَع ةوو  ضونكة تاظة ةانطى مةؾطوتيةث زضاةاوو  زةغاةةى   
غولتةاى عةةسو ةميس يةض ةةييَع ةووى و زشى ئيةصاز و تةضةقى لة ضاالكى 
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زاةووى زةيانويػت زةوضى غةلتةةنةث و زيكةاتؤضى خةليفةكانى عومسانى 
ةلتى ئيةصاز و تةضةقى ةؤ ئاةوةى خاؤى ةاةييَع    ظيهسوو ةكةنةوة  ئيهرا كؤم

ةكاث لةطة َ )تاؾها (ى كؤمةلتى ئةضمةنيةكانسا ضِيَك كةوث ةؤ جؿاةطةى و  
ياضمةتياااسانى ياااةكنى. كؤماااةلتى ئيةصااااز و تاااةضةقى لةغاااةض ةهطااايهةى  
)تؤضانيعم( جيَكًاتبوو  ةاوةضِى ةةضِةطةظجةضغاةى ياةةوو  ياةض نةتةوةياة      

زانياى ةةمادى زا نةزةنا  ضِيَكةوتهةكةؾاى لةطاة َ    لةضِةطةظى توض  نةةواية
 (168)تاؾهاقسا ذؤضة جيالنيَك ةوو لةجيَهاوى ةةييَع كطزنى تؤضانيسا.

( ئيةصازييةكاى ييَعياى جةيسا كطز وضزة وضزة لةطاة َ  1909لة غالتى )   
( توضكااة الوةكاااى ةااةم   174كوضزةكانااسا غاااضزى كةوتااة نيَوانيانااةوة.)   

ىلَ طااؤضِا و لةةةلتيَهااةكانى خؤياااى جةؾااي اى ةوونااةوة  غااةضكةوتهة خؤياااى 
لةنامةيةكى نًيَهى ةةضِيَوةةةضايةتى ذةنطى قةدقاغاسا يااتووة" شكوماةتى    
توضكياى الو ةاةيؤى ئاةو غاةضكةوتهة غياغاةى ضاهطى كاةوث  ئةوةناسة        
غةضضا ةووة لةئاغت كيَؿةى كوضززا كويَط ةاووة و ئةوةناسة زووضةيهاى جاىَ     

ةهاغيَت  لةم ضِؤشانةزا كوضزةكاى ةةياة  ضااو  ةةضااوى    نةماوة كوضزةكاى 
زوشمهانة زةضِوانهة شكومةتى توض   لةوة زةكاث يةمووياى ةطو ةاؤ ئيَاطاى   

 (169)يا ضِووغيا".
كوضزةكااى يةغااةياى ةةمةةةغااةةكانى تاوض  كااطز و ئااةوانيـ كةوتهااة   
خؤياى جةيوةنسياى ةةئةدػةضانى كوضزةوة كطز لةناو غاوجاى عومسانياسا    
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لةطااة َ ئةضمةنيةكانيؿااسا نعيااك ةوونااةوة و زؤغااةايةتى ياااى جةيااسا كااطز    
توضكةكاى ةةضامبةض ةةوة تةقةاليةكى ظؤضياناسا ةاؤ تيَكاسانى نيَاواى كاوضز و      
ئةضمةنى  و لةطة َ جيااوة ئايهياةكانى كاوضزا تةقةالياةكى ظؤضياناسا لةغاةض       

طااة َ جيَااطةوى كااوضزة ناغيؤناليػااةةكاى نااةضِؤى لااة نعيااك ةوونااةوةياى لة  
ئةضمةنيااةكاى  ةةيانااسانى ةيَطانااة زةيانويػاات لااةناو كوضزغااةانسا ةاانب       
ةةزةغاةىتساض و لااة ئةااماسا توانياااى كوضزةكاااى ةكاةى ةااة زوو ةةؾااةوة    
تاق ى ةةزضخاى و ضِؤؾاهبةةكاى زةيانويػات زؤغاةايةتى لةطاة َ ضووغاسا      

ةكى جةيسا ةكةى  عةةسولطةظا  ةةزضخاى يةكيَك ةوو لةو كوضزاناةى تةقةاليا  
ةىَ غووزى زاةوو ةؤ جةيوةنسى كاطزى و زؤغاةايةتى لةطاة َ ضووغاةكانسا      
ةاااةىم تاق ةكاااةى تاااط ةةغاااةضؤكايةتى ؾااايَذ عةةاااسولقازض لةغاااةض ئاااةو  
ةةوةؤضوونةى ئةواى نةةووى و توضكةكاى غوزيَكى ظؤضيااى لاةو ناكؤكياناة    

نياى توضكاةالوةكاى طؤلااض و ضؤشناماةكا    (170)نيَواى يةضزووالزا زةغطة ةوو.
 (171)زاخػت كاضيطةضى لةغةض ضةنسيو ةعوتهةوةى كوضزيةةوو.

( زا كؤمةلتىَ ضِؤؾهبةى كوضزيااى ياغااج كاطز  ذطاة لاة      1911لةغالتى )
ضؤشنامةى )كاوضز تاةعاوى تاةضةقى طةظةتةغاى( و قوتاىاناة كوضزياةكاى       
زاخطاى  لةئةاامى ئةمةزا شماضةيةكى ظؤض لة كوضزة ناغاطاوةكاى وىتيااى   

ييَؿت و ئةواناةى ماةوناةوة ةاةنًيَهى كاضيااى زةكاطز  ةةضلاةوة لاة        ةةذىَ 
( زا عةةسولطةظا  ةةزضخاى و عةىل ؾام  جاؾاا ةاةوة تاوانبااض    1906غالتى )

كطاةووى زةغةياى يةةووة لة كوؾةهى ةةضِيَوةةةضى جؤليػى ئةغةةمبو َ و 
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 ضةنس كةغيَك لةغةض ئةوة يةلتواغطاى و عةىل ؾاام  جاؾاا ئااواضة كاطا ةاؤ     
تااةضاةلؼ  عةةااسولطةظا  خااؤى زةضةاااظ كااطز. ئااةوةى ؾااايانى ةاغااة لااةو   
ضؤشانةزا تاق ى ئيةصازو تةضةقى زةغاةىتياى ططتباووة زةغات و مةغاةى     
غااةضكةوتو ةااووى  ةااةضِاى ئيةصاااز و تااةضةقى زواى زةغاات ةةغااةضاططتهى 

( ئةطةض ةيَت و ماداةكانى نااتوض  ةاسةى      1908توضكيا و جاف كوزةتاى )
ةيَاات ياااخوز ئؤتؤنااؤمى كاااضيَكى تيَكااسانى يااةكيَةى زةولتااةتى غاةضةةخؤيى  

عومسانيية  ئةم شعةة ؾؤليَهية ةطِياضيسا ظؤض ةةتونسى لةو خةلتكاناة ةاسةى   
ئيةصاااز و تااةضةقى  (172)زشياااى زةوةغاانت و زاواى مااادى خؤياااى زةكااةى. 

لةئةغاااةةمبو َ كؤماااةلتيَكى تاااؤضانيعمى تطيااااى زامةظضاناااس  طؤلااااضيَكى     
ةةناوى )توض  يوضزى( واتة )نيؿة انى توض (ةوة زةضزةكاطز   تؤضانيؿياى 

ئةم طؤلاضة زةغةى كطز ةاةييَطف ةطزنةغاةض ئاةو نةتةواناةى تاوض  ناة        
ةةؾااااناظييةوة ةاغاااى )ئاااالتةووى زةوضى( زةكاااطز لةغاااةض شكومةتاااة      
غااةلتةةنةتةكةى )ئالتةاااى( وة لةغااةض )ذااةنطيعخانى( زةنووغااى و زاواى   

  نة زةةىَ ةةظؤض ةةويَهطيَهاةوة ةكاطيَو ةاةتوض      زةكطز ئةو نةتةوانةى توض
ةةم ذؤضة ئيةصاز و تاةضةقى ضِووى ضِاغاةةقيهةى خاؤى زةضخػات ياةولتى      

(173)زةزا زةوضى يؤالكؤ و ذةنطيعخاى ظيهسوو ةكاتةوة.
 

( كاتيَااك ئةضمةنااةكاى زاواى شااوك ى ظاتياااى كااطز لااة      1913غااالتى )
زةولتةتيَكى ئةضمةنى زضوغات   كوضزغةاى )طوايا ئةضمةنةكاى زاواياى زةكطز

ةكااةى ةةمااةضذيَك ةطيةااى ةيَاات لااة خاااكى كوضزغااةاى( ئةمااةف ةةيانااسانى 
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ةاةضيةانيا و ضِووغااياى قةيػااةضى ةااوو  كااتىَ ئةضمةنااةكاى خااةضيكى ئةمااة   
ةووى  كؤمةلتى ئيةصاز و تةضةقى خؤى لاة كاوضز نعياك كاطزةوة و يةناسيَك      

انى طااةىل كااوضز  ئااةم   ةااةلتيَهى ةةتيَكؤؾااةضانى كااوضززا  زةضةاااضةى شياا    
ةةلتيَهانةف ةطيةى ةووى لة زاى ناى ةةو مادانةى كوضز كاتى خاؤى كؤماةلتى   

 (174)كوضزغةاى زاواى زةكطز ةةمة كوضز لة شكومةتى توض  نعيك ةووةوة.
توضكااااةكاى زةيانويػاااات يااااةموو كاضوةاااااضيَكى ناااااو وياليةتااااةكاى  

واى ضِيَكدطاويَكاى تاط   ةبةغةيَطيَةةوة ةةناوةنسةوة  ةةضامبةض ظياضزةضِؤيى ئاة 
جةيااسا ةااوو ةااةناوى )شطيااة و ائااةالر( تاق يَااك لااة ضِؤشيةىتهاغااانى ضووؽ 
زةضةاضةى جةيوةنسى ئةو ضِيَكدطاوة و يةلتويَػاةى كاوضز ةاغاياى كاطزووة"     

( زا زواى ئاااةوةى عومسانيياااةكاى لاااة ليبياااا لةالياااةى    1911لةغاااالتى )
كوماةتى تاوض  ةاةوة    ئيةالييةكانةوة ؾكاى و عومسانيةكاى زةضكاطاى و ش 

جةضيَؿاااى كااطا و كااوضز لااةو ؾااةضِةزا ياوكاااضى شكومااةث نااةةوو خااؤى لااة  
ئيةصازيةكاى زووض خػةةوة  ظؤضةةى كوضز ةة ةهةمالتاةى ةةزضخانيةكاناةوة   
ةووى ةةاليةنطةى )شطية و ائةالر( و زةغةى كطز ةاةذ  و ذاؤ َ و طاةليَك    

و ائاةالر  لاةمانطى   نامةياى ناضز ةؤ كونػاولتةكانى ضووؽ و تااق ى شطياة    
( كةوتهة خؤياى و ةةلتيَهيانسا ةة كوضز مادى ئةواى جؿةطوىَ 1912تةموظى )

( ياةظاض  17نةخطىَ  لةماوةيةكى كةمسا ةاةييَع ةاووى و توانيبويااى نعيكاى)    
كوضز ةكةى ةةالياةنطةى خؤيااى  ةاةىم ظؤضى جيَهةضاوو ئاةو ضِيَكداطاوةف       

يَاك ةاسا  ةطِيااضى ليَدؤؾابوونياى     يةولتى ئةوةيسا نيَاوانى كاوضز و ئةضماةى ت   
زةضكطز ةؤ عةةسولطةظا  ةاةزضخاى و غاةيس تاةيا و ئاةو كوضزاناةى لةطاة َ       
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تاق ى ئيةصاز و تةضةقى ناضيَاك ةاووى  ةاةىم جةيوةناسى ئاةو ضِيَكداطاوة و       
كوضزةكاى ظؤض كةم ةوو تةنيا نيوغاا َ زضيَاصةى كيَؿاا و كوضزةكااى ةؤيااى      

تااةضةقى ةااووى  ذطةلااةوة ماااوةى    زةضكااةوث ئااةمانيـ وة  ئيةصاااز و  
زةغااةىتساضيَةى شطيااة و ائااةال  ئةوةنااسة زضيَااصةى نةكيَؿااا و زووةاااضة      
ئيةصازيةكاى زةغةياى ططتاةوة ةةغاةض يةلتويَػاةياى و خؤيااى ئاماازةكطز      
زةولتااةتى عومسااانى توؾااى ؾااةضِى ذيًاااى ةكااةى و خؤياااى ئاىنااسة ئااةو  

الكيةكى غياغااى ؾااةضِةوة ةةزةغاات جيَكطزنااى ؾااةضِ يااةموو ذااؤضة ضااا   
 (175)وةغةيَهطا.

ئيةصاز و تةضةقى ةةم كاضانةوة نةوةغةا لةاليةكى زيكاةوة ةطيااضى زا:   
نااااوى )كوضزغاااةاى( لاااةكةيبى قوتاىاناااة و ةةلطةناماااةكانى شكومةتاااسا  
زةضةًيهطيت و ناوى وياليةتاة كوضزنؿايهةكاى ةطاؤضزضيو ةاة وياليةتاةكانى      

زاوايؿااى لااة دةضمانبااةضة   خؤضيااةىث يااا )ؾااةف وياليةتةكااة( ناااوةربيو  
تايبةتيةكاى و طةوضة جياوانى ناوضةكة كطز ةةناوى طةىلتةناماةى ضِيفاؤضمى   

 (176)كوضزغااةانةوة ضيَكوجيَااك ةكةونااةوة ةااؤ ةااةذيًَيَهانى ئااةو ةطِياضانااة.     
لةئاةاامى ئاةم ضِةدةاضاناةزا ظؤضةااةى غاةضكطزة ناتوضكاةكاى ةةغااةضكطزة      

ةضةقى ياتهااةزةضىَ  ضِيَكدااطاوى  كوضزةكانيؿااةوة لةكؤمااةلتى ئيةصاااز و تاا  
غياغى خؤياى جيَكًيَهاا  ئاةو ِضيَكدطاواناة ةووناة جيَؿاةنطى خاةةاتى ئاةو        

 (177)طةالنة لةجيَهاوى غةنسنةوةى مادة نةتةوةييةكانيانسا.
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 بصوتيةوة ضياضى و ِزؤشيبريييةكاٌ

وة  جيَؿن ئاماشةماى جيَسا لةئاةاامى زةغاةىتى توضكاةالوةكاى ليَاك     
جيَوةنسى نيَواى كوضز و عومسانى ليَكةوتةوة  ضةنسيو ةعوتهاةوةى  تطاظانى 

غياغى و ِضؤؾاهبةى كاوضز( غاةضى يةلتاسا  ضاةنسيو طؤلااض و ِضؤشناماة و        
كؤمةلتاااة زةضكاااةوتو. كاااوضز لاااةزشى زةغاااةىتى توضكاااة الوةكااااى و       
عومسانيةكاى ضاةنسيو ةعوتهاةوة و ضِاجاةضِيهياى ةاةضجاكطز. ضاونكة توضكاة       

ث و ئايهياااى ةةيةنااس وةضنااةططث و ةايااةخياى جيَهااةزا     الوةكاااى خةالدااة 
كةظؤضةةى ذاض زةولتةتى عومسانى ةةناوى ئايهاةوة كاوضزى ةاةكاضزةييَها     

 (178)زةغةىتى نوىَ لةضِووى زيبلؤماغى و غةضةاظييةوة ؾكػةى ييَهااةوو. 
ئةمةف يةغةيَكى جيَـ وةخةى غاةضةتايى ةاوو لاة يوؾاياضى نةتاةوةيى      

ا و غياغاااةتسا جيَكاااةوة  ةاااىَ طومااااى كوضزةكااااى  كاااوضز لاااة ئاياااسؤلؤشي
غاةضكةوتهيَكى ةةضذةغاةةياى ةةزةغات ناةييَها  كاضيطةضياةكى ئاةوتؤياى       
نااةةوو لةغااةض ةاااضوزؤخى كوضزغااةاى  ةااةىم نيؿااة انحةضوةضانى كااوضز و   
نةتةوةييااةكانى جيَؿااة نؤةااةضةى ئااةم جااطؽ و كيَؿااةياى زاناااةوو ظؤضى    

ضِوناكبةة كوضزةكاانى   (179)ى جيَطةيى.نةخايانس طةؾةى كطز و ةةضوةومةكة
شيَااط زةغااةىتى زةولتااةتى عومسااانى ةةئااةظموى وةضطااطتو  لااة ةعوتهااةوة   
نةتةوةييةكانى وىتاانى ئاةوضوجا كةوتهاة ةاةى نووغاة و ة وكطزناةوةى       
ضِؤشنامة و زامةظضانسنى كؤمةلةى غياغى تا لاةو ضِيَطاياةوة الواى و خاةلتكى    

و ئامازةياى ةكةى ةؤ ةاةضةنطاضى و ضووةاةضِوو   كوضزغةاى يوؾياض ةكةنةوة 
                                                           

 .296ما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو    يةغةياض كة (178)
 .262ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (179)
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ةوونااةوةى زوشمهاااى و ضِظطاااضكطزنى كوضزغااةاى. زواى ؾكػااةى ضِاجةضِيهااة  
ضةكساضيةكانى كاوضز  نيؿاة انحةضوةضاى و زةغاةةى ضِونااكبةى كاوضز ةاؤ       
يةضضى ظياتط يوؾياضكطزنةوةى خةلتك و ة وكطزنةوةى ظانػت و ظانياضى و 

ايى ظياتطيااى خػةةغاةض ضااالكى ياة غياغاى و      ةةى نةتةوةييانة  قوضغا 
كولةوضيةكانياى و ةؤ يةكةةاض لاةزةضةوةى غاهووضى زةغاةىتى غاولتةاى     
عةةسو ةميااس و لااةزةضةوةى كوضزغااةاى يةكااةمة ضِؤشنامااةى كوضزياااى     

( لاة قاايطة ةةضااد    1898(ى نيػانى غاالتى ) 22ةةناوى "كوضزغةاى" لة)
 (180)طةيانس.

ضزةكانى زووضة وىتيـ ضِؤلتيَكى ططنطياى ياةةوو  يةولتةكانى جيَؿنى كو
لااة ةعالااى نيؿااة انى ضِظطاااضوواظى كااوضزى ئةمااةف ةااؤ يةكااةةاض ةااوو    
لةميَصووى كوضز  لة توانايسا ةوو ضِؤشنامةطةضى كوضزى نيؿة انى ضِيَبداةى و  

(181)ضِاى طؿةى ذةماوةضى ئةوضوجى ئاضاغةةى كيَؿةى جطغى كوضز ةكةى.
 

ئةناااساظةى ةةزضخانياااةكاى ةاااةضِوونى لاااة     ظانػااات جاااةضوةضى ةاااىَ  
)كوضزغااةاى(ى يةكااةم ضِؤشنامااةى كوضزيااسا كةئااةواى زةضياااى كااطز ضِةنطااى 
زايةوة لةوضياكطزناةوةى ديَطةاووى و ةةزةغات ييَهاانى ظانػات و يوناةضى       
كطزة زضوةى غةضةكى خؤى ةةنياظى يانسانى كوضز ةؤ خويَهسى  زاوايااى  

لتباسةى خاةلتكى ةاؤ خويَهاسى يااى ةاسةى       لة ظاناو جياوانى ئايهى زةكطز يةو

                                                           
 .178ذةعفةض عةىل  غةضضاوةى جيَؿوو     (181)
 262ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (181)
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ضِؤؾااهبةانى ةةضِيَوةةااةضى  (182)ةةضضاااوى نةخويَهااسةواضاى ضِووى ةكةنااةوة. 
ضِؤشناماااةى كوضزغاااةاى لةغاااةض ضِيَبااااظى نيؿاااة انحةضوةضانى عاااةضةب و    
توضكةالوةكاى ئةوانيـ ةؤ يةكةةاض ضِؤشنامةيةكى يةدةاناةياى زامةظضاناس    

ةكاطزةوة ئاةم ضِؤشنامةياة ةةياةضزوو ظماانى      ةةى ضِظطاضى نيؿاة انى ة وز 
ةاةئامااى ئاةوةى ةةؾاساضى ةكااث لاة       (183)كوضزى و توضكى زةضزةضاوو. 

دطاواى كطزنى ضواضضيَوةى ئاغؤى  ططنطى و ياوكاضى لةيةغةانى تااظةزا.  
 (184)يةكيَك لاة ئاةض  و ةهاةماكانى ةةؾاساضى غياغاةث و ِضؤؾاهبةى ةاوو.       

ظؤضى ياةةوو لةغاةض يةغاةى نةتاةوةيى      ةعوتهةوةى ضِؤؾهبةى كاضيطاةضى 
غةضوتاضى شماضة غىَ طؤلااضى )ضِؤشى كاوضز(ى ئؤضطاانى كؤمةلتاةى ييظاى       

( لةئةغاااةةمبو َ زةغاااةى ةاااة ة وكطزناااةوة كاااطزووة     1913يااااويهى )
ةةغااةضزيَطِى )قةلتااةم ةااةض لةؾااة( ناونيؿااانى ئااةو وتاضةيااة يااؤى يااةموو  

اياةخياى ةةؾاة زاوة ناة     زواكةوتو و طةؤزةى كاوضز لاةوةزا زةةيهاىَ )ة   
ةةقةلتةم( ةايةخساى ةةظانػت و ظانياضى الى )ضِؤشى كوضز( زةضايَةة خاناةى   
خواجةضغةى و ذيَبةذىَ كطزناى دةضماناةكانى ئاايو  خاؤ ئةطاةض وانةكاةيو       
ناةىَ طلةيى لة ةةخةى خؤماى ةكاةيو  كاة) لاةم شياناة ناخؤؾاةزا زةشياو(       

يااةكى لااةةاض و غااةضةةخؤ ةااؤ  طؤلاااضى ضِؤشى كااوضز ةااةى زاضِؾااةهى ئةلفبا 

                                                           
ز. كاااةما  مةظياااةض ئةواااةز  ضاااةنس الجةضِةياااة  لةميَاااصووى طاااةىل كاااوضز      (181)

     2001طةناة   ضااجى يةكاةم   ةاةضطى زوةةم   ياةولة      ئامازةكطزنى: عةةسولت  ظةن
259. 

دراشة شوشيولوجية ومجأرخيية، املرتجه فى الفرىصرية:   -باشيلى ىيكيتني، الكرد (183)
 .325ص ، 8007الدكتور ىورى مجالباىى، ابع الجاثة، الصليناىية 

 .47دواز عاى اوس   غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (184)
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)ياة  ةاووى(ى زةغةةخوؾاكى )ضِؤشى     (185)نوغيهى كوضزى ييَهايةكايةوة.
كوضز( كاة ةةزضخانياةكاى ِضؤلتاى طاةوضةياى ياةةوو لةزةضكطزنياسا زووةااضة        
كوضز يانسةزا ةؤ خويَهسى و ظانياضى  جيَؿى واية نةتةوةى كوضز يةض لةةاةض  

وة  كاااوضزى زانيؿاااةوانى  زواكاااةوتهى لاااة خويَهاااسى لاااةمار زواكاااةوتو  
ئةغااةةمبو َ و كوضزغااةانى ةاااكوض لااةو ضِؤشطاااضةزا جيَؿااةنطى زةغااةةى     

( زةضضووة. كاضيطةضى ظؤضيااى  1913لةغاىل ) (186)ضِوناكبةانى كوضز ةووى.
 كطزة غةض ضِةوتى ةعالى ضِؤؾهبةى كوضز.

 
 كؤمةَلة و ِزَيكخساوة كوزدييةكاٌ لةباكوزى كوزدضتاٌ

يؿةوانى شيَط زةغةىتى عومساانى لةيةغاةى ةاىَ    ئةطةضضى ظؤضةةى زان
(ى 1907 -1905ئاطااايى نةتةوةييااسا زةشياااى  ةااةىم لااةجاف ؾؤضِؾااى)     

 -ِضووغيا  غةضتاغاةضى ِضؤشياةىث جيَاى ناياة قؤنااغى ؾؤضِؾاى ةاوضشواظى       
زنوكطاتيااةوة. ؾؤضِؾااةكةى ضِووغاايا يااةموو ئاغااياى ةااةئاطاييَها و لااةم   

 (187)يَهيَكى تةنيةوة.ذةاالتةزا ططِى ؾؤضِف يةموو ؾو
( جيَؿن و لةتوضكياف ؾؤضِؾاى توضكاة   1911-1905مةؾطوتةى ئيَطاى )

( ئةاامةكانياى ةووناة ياؤى زةغات جيَكطزناى قؤنااغيَكى      1908الوةكاى )
نويَى جِط لةتةوشم لاةضِةوتى ِضوونااكى خاواظى كاوضز و ياةموو طاةالنى تاطى        

( ةةزواوة ئةو ضاةمكانةى تايباةث ةاووى ةاة     1870لةغالتى ) (188)ناوضةكة.
                                                           

 .264ئةوةز  غةضضاوةى جيَؿوو    ز. كةما  مةظيةض (185)
 .266ز. كةما  مةظيةض ئةوةز  غةضضاوةى جيَؿوو     (186)
 .73دةضيس غةغةضز  غةضضاوةى جيَؿوو     (187)
 .264ز. كةما  مةظيةض ئةوةز  غةضضاوةى جيَؿوو      (188)
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ؾوناغااى نةتااةوةيى و كةغااى غااةضياى يةلتااسا و شماضةيااة  كؤمةلتااةى       
نائااةوضوجى ياتهااة ناااو كؤمةلتطااةى نيَوزةولتةتيااةوة  جطؤغااةى زاضِؾااةهى    
نيَوزةولتااااةتى ئايااااسياكانى تايبااااةث ةااااة مطؤلايااااةتى و جيااااازةكطزنى    

ئااةضكى تااةواوكطزنى ةااةضةو    (189)كااطز.جيَؿااكةوتهيَكى طةوضةزةغااةى جيَ 
جيَؿةوةةطزى و طةؾةكطزنى جيَطةيانسنى ةةى نةتاةوةيى لاةنيَواى كؤمةلتاة    

 (190)ذياواظةكانسا ططتةئةغةؤ.
لةكوضزغةانسا ةعوتهةوةى نةتةوايةتى لةضِةوتى خةةاتسا زشى زاطةكةضة 
نى ةيَطانةكاى ياتةكايةوة. ئؤضؤغاةؤكطاتى كؿاةوكا َ لاةقؤناغى طةؾاةكطز    

ةاىيسا  ةةياوكاضى و جؿاةطةى خويَهاسةواضاى و ةاظضطانااى و جيؿاةوةضانى     
جاؾاطةظةوونةوةى   (191)ؾاضة طةوضةكاى ضِاةةضايةتى ئةو ةعوتهةوةيةى كاطز. 

ئيةصاز و تاةضةقى لاةو ةةلتيَهاناةى زاةوويااى ةةنةتاةوةكانى تاطى نااتوض          
ةاث ةكاث  ةؤ يةموو ئةو نةتةوانةى ناضاضكطز يةض الية ةةؾيَوةى خؤى خة

ئاااةو مةةةغاااةة طاااةليَك كؤماااة َ و ضِيَكداااطاوى غياغاااى و ضِؤؾاااهبةى و   
كؤمةىيااةتى جيَااك ييَهااطا  كااوضز يااةكيَك ةااووة لااةو نةتةوانااةى كااةوتبووة   
ضاااالكى ةااؤ ئااةوةى ةةضجةضضااى ئااةو تةقةاليانااةى تؤضانيااةكانى ئيةصاااز و  
 تااةضةقى ةسةنااةوة  ةااؤ ئااةم مةةةغااةة ضااةنس شااعب و ضِيَكدااطاوى غياغااى

 زضوغت ةووى.لةوانة: 

                                                           
 .40عومساى شةغةى ؾاكطا غةضضاوةى جيَؿوو     (189)
 .47غةضضاوةى جيَؿوو  ص دواز عاى اوس    (191)
 .76دةضيس غةغةضز  غةضضاوةى جيَؿوو     (191)
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-كوضزغاةاى ت ااوى و تطقاى ه يةاى    ) ( 1900 -كؤمةلتى ععمى قاوى )
(  )شعةاى ييظاى   1908-كؤمةلتةى ة وكطزنةوةى م اضيفى كوضزى(  )1908
( ةةؾيَوةيةكى طؿةى ئةم كؤمةىنة تيَسةكؤؾاى ةاؤ ئااظازى   1910 -)ييوا(

ضى تواناى ةاة  كوضزغةاى  ئامااى ةةؾساضى غياغى لةةهةضِةتسا ةؤ ةةؾسا
و تواناى ئةظمونى ياوةةف لةنيَواى اليةنة كاضاكاانى ةةؾاساضى جةيوةناسيى    

 (192)تا  لة ئامااةكانى كاضى  جةيوةناسى غياغاى ةةؾايَوةيةكى طؿاةى.    
(ى ئاةيلوىل  25زواى زامةظضانسنى كؤمةلتاةى تاةعاوى و تاةضةقى كاوضز لاة )     

ى غااولتةاى ( زش1908( لااةزواى غااةضكةوتهى كوزةتاااى تااةموظى )   1908)
عةةسو ةميس  كؤمةلتة يةلتػا ةاةزةضكطزنى طؤلااضى )كاوضز ت ااوى وتطقاى      
غةظتػى( وةكو ظماحناالتى كؤمةلتةكاة  طؤلاضةكاة لاة ضااجدانةى غايالنيك       

 (193)ضاد كطا و ناوةنسةكةؾى لة ئةغةةمبو َ ةوو.
ئامااى كؤمةلتةكة طةؾاةجيَسانى كوضزغاةاى و ةةضظكطزناةوةى طياانى      

نيؿة اى جاةضوةضى لاةناو طاةىل كاوضززا  جاةيطِةوى نااوخؤ و       كوضزايةتى و 
ةةناضماااةى ضِظطااااض كطزناااى كوضزغاااةاى ةاااوو لاااةشيَط زةغاااةةيى توضكيااااو  

ةةئاؾاكطا زةغاةياى كاطز     (194)زامةظضانسنى زةولتاةتى غاةضةةخؤى كاوضزى.   
ةةضاالكى نةتةوةيى  طةللَ غةضضاوة زةضةاضةى ئةم كؤمةلتةياة و ضاؤنيَةى   

                                                           
 .41دواز على اوس  غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (191)
  طؤلااضى  1909 -1908يوطط طايط توديث  ةلة كوضز ت اوى و تطقاى غةظتػاى    (193)

 ( )عةةاسول عيع ياامولكى  غةضضااوةى   228    2007ياويهى  3ميَصوو  غالتى يةكةم  ش 
 (54جيَؿوو    

يركررراٌ مرررةيمني الرررسرداوى، ىشرررأس ومجطرررور اونعيرررات واةحرررسا  والتيرررارات    (194)
 .25 ص8009الصياشيةالكوردية فى العرا .ابعة اةوىل ، بغداد 
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الكيةكانى نوغيووة. ئةم كؤمةلتةية ةةةاةييَعتطيو كؤمةلتاة   جيَك ييَهانى و ضا
و ضِيَكداااطاوى كاااوضز زةشميَاااطزضىَ لاااة زواى ضاكػااااظى )اقاااالشاث(ى     

 زةغةووضى جيَك ياتووة.
)كؤمةلتةى تةعاىل كوضز( غاةضانى كاوضزى لاةوة ةاةئاطا ييَهاياةوة ئاةم       

صوو و كؤمةلتةية ييض مةضاميَكى ؾةخػى نيية. ئةوة نةةىَ كوضز ئاايو و ميَا  
ةاضى كؤمةىياةتى يةياة  زةةاَى ئاواتاة نةتةوةيياةكانى ةةزةغات ةيَهاَى و        
كوضز غةضةةخؤ كاضوةاضةكانى ةةضِيَوة ةبااث. ئاةم كؤمةلتةياة ضاةنسيو لقاى      
زيكااةى لةؾاااضانى وة  ةااسليؼ و زياضةااةكط و موغاا  و ةةغااسا و مااوف و   

ةووى لاة  ئةضظضِؤم يةةوو  ةةضِازةية  طةؾةى كطزووة )توضكاانى الو( ناضااض  
كؤماةلتى كوضزغااةاى لةخااةةاث   (195)( زايبدااةى.1909تطغاانسا لااة يااويهى )  

كطزنسا ظؤض ةةزلتػؤظانة  و ةة طةضمى يةولتى زةزا لةةاةض ئاةوةى ئيةيصااز و    
تةضةقى ئةم مةغةلةى ظؤض الططن  ةوو ةةؾايَوةيةكى توناس كةوتاة ليَاسانى     

ماةلتى كوضزغاةاى   ياةض كاة ييَاعى جةياساكطز طاوضس ضِيَطااى لةكؤ       (196)كوضز.
( 1912ةةغت  نةيسةييَؿت كاض ةكاث  لةةةض ئةوة كؤمةلتى كوضزغةاى لاة ) 

   (197)زا كةوتة خةةاتى نًيَهى.
ئين وةناةةوو كاوضز ةةتايباةتى لاة كؤماةلتطاى ئةغاةةمبوَ  ةاَى زةنا          

 (198)زانيؿىَ  ةةلتكو ةةنًيَهى كةوتة خؤى و زةغةى كطز ةةضاالكى نواناسى. 
ك ضِؤؾهبةى كوضزةوة كؤمةلتةى ييظى زاماةظضا  ئاماايااى   لةاليةى كؤمةلتيَ

                                                           
 .54عةةسول عيع يامولكى  غةضضاوةى جيَؿوو      (195)
 . 54عةةسول عيع يامولكى   غةضضاوةى جيَؿوو    (196)
 .42قى ؾاوةيؼ  غةضضاوةى جيَؿوو    امساعي  ش (197)
 .505حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (198)
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 (199)ضِظطاضكطزنى كوضز ةوو لة غةةم و ضةوغانسنةوةى لةزةولتاةتى توضكياا.  
غةضضاوةكاى يةضيةكة ةةذؤضيَك ةاغى ئةوانةياى كطزوة لةةةؾساض ةووى لة 
 زامةظضانسنى ييَظى زا ةؤ موونة: زكةؤض عةةسولػةاض تايط ؾاةضي  زةلتيَات:  

( زا قوتاةييااةكوضزةكانى ناااو قوتاىانااةى كؿااةوكا َ لااة    1910لةغااالتى )
ئةغةةمبو َ توانيبوياى كؤمةلتى )ييَظى كوضزى( زامةظضيَهو ةاغيلى نيكيةة 
زةلتىَ: كؤمةلتيَك لةخويَهسكاضى جياوى قانونى كوضز يةغةاى ةةزامةظضاناسنى  

كاااوضز( وة  ( كؤمةلتةياااة  و ضِؤشنامةياااة  ةاااةناوى )ييظاااى1910لةغاااالتى )
طؤلاضيَكى مانطانةياى زةضزةكطز ةةناوى )ضِؤشا كوضز( ئةمانة يةنطاويَكيانسا 
ةةةعوتهةوةى كاوضز ةةئاؾاكطا ةاةضةو غاةضكةوتو. تااكو ذاةنطى يةكاةمى        

كااتى ؾاةضى    (200)ذيًانى ئةم ةعوتهةوة نيؿة انية كوضزية ةاةضزةوام ةاوو.  
  ةاةىم لاةزواى   يةكةم زةغةى جىَ كاطز ئاةو كؤمةلتةياة لاة ضااالكى كاةوث      

تاااةواو ةاااوونى ؾاااةضِى يةكاااةمى ذيًاااانى زووةااااضة زةغاااةى كاااطزةوة    
كؤمةلتة و ضِيَكدطاوة غياغايةكانى كاوضز كاضيطاةضى ظؤضيااى      (201)ةةضاالكى.

خػةة غةض ذوىنةوةى ضِظطااضوواظى كاوضز و خاةلتكياى ياناسةزا يةضضاى      
 ظووتطة وىتياى لة شيَط ضةنطى زاطةكةضاى ئاظاز ةكةى.

                                                           
 .26وضكاى وةومة العضزاوى  غةضضاوةى جيَؿوو  ص (199)
 .325ةاغيلى نيكيةة  غةضضاوةى جيَؿوو  ص  (111)
 1987  ةاةوث  1ظناض غلوةى  دى غبي  كطزغةاى  زكاطاث" تطهاة: ض.علاى ة    (111)

( مةماسوح  100  99  98( و ) ذليلى ذلي   اىكاسض نفػاة ص    41  18  17  16ص 
غةلي  ميصووية  و ةةخةةوةض كطزنيك لةتوضكى عومسانيةوة وةضطةانى ؾاةظاز كاطي     

  و زكةاؤض اواس عح ااى اةاوةكط      1997 -10-27لاة   253ضؤشنامةى ئااالى ئااظازى "ش  
كاانوى   1  ةلاة" الحقاداة" ال اسز    كطزغةاى دى عًس االغالم   القػ  الحالخ وال ؿاطوى 

 .1983الحانى 
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 وةزداىى دةوَلةتاٌ لةكازوبازى دةوَلةتى عومساىيدادةضتَي
لةغاااةضةتاى غاااةزةى ةيػاااةةمسا كوضزغاااةاى لاااةضِووى غياغاااى و     
ئاةووضييةوة ةؤ زةولتةتة ظييَعةكااى ظؤض طاطن  ةاوو  ئاةم ناوضاةية ةباووة       
ةةؾيَك لة ةاظاضِةكانى ذيًاى  مل النيَيةكى ةةييَع لةنيَواى والتاانى ظييَاعى   

ةةىم كااتىَ الواظى زةولتاةتى عومساانى زةضكاةوث       (202)ذيًاى ياتةكايةوة
وة  قةيػةضى ضِووؽ )نيكاؤالى( نااوى ليَهاةوو)جيااوة نةخؤؾاةكة( لاةزوا      
ضِؤشةكااااانى زةغااااةىتى زةولتةتااااة ئةوضوجيااااة نةغااااطانيةكاى جيالنااااى   
زاةةؾكطزنياى زازةنا  لةضِيَطاى ناضزنى ماصزةزةض) مبؿاة(ة ئةوضوجياةكاى    

مساانى و جةيوةناسى كاطزى ةةتايفاة مةغايصيةكانةوة      ةؤ نااو زةولتاةتى عو  
لةناو زةولتةتى عومسانيسا  خؤتيًَةلتقوضتانسى لةكاضوةاضى ناوخؤى زةولتةتى 
عومسااانى جيَااساططى ةااةضيةانيا لةغةضجؿااةطةى جطؤغااةانةةكاى جيَااساطةى  
دةضِةنػا لةغةض جؿةطةى كاغوليك و كلساى و مااضؤى و جيَاساططى ضِووغايا    

ةضغةزؤكػية خلقسونى و ناخلقسونيةكاى  ئةمةف ةةياوكاضى لةغةضتايفة ئ
غةضؤكةكانى تايفةمةغيصيةكاى ذيَبةذىَ زةكاطا  ياةض خؤؾاياى زةةووناة     
قوضةانى ئةو جيالناةى ةاةضيةانيا و ضِووغايا  وة  جيَؿان لةمياناةى ؾاةضِى       

( لةطااة َ ياوكاااضى ضِووؽ ةااووى زشى  1878عومسااانى و ضِووؽ لةغااالتى )
نى  ةةىم خؤياى ظةضةمةناسةووى. يةضياة  لاة زةولتاةتانى     زةولتةتى عومسا

ئةلت انيا  دةضِةنػا  ضِووغيا و ةةضيةانيا ةةؾيَوةى ذياذيا يةولتى ةةزةغت 
ييَهانى ييَلتى ئاغهياى زةزا لةنيَو ئي حطِاتؤضيةتى عومسانيسا  ظيااتط جاطِؤشة   

                                                           
طااؤضاى ئيااربايي  غاااحل  كااةضكو  لةغااةضزةمى زةولتااةتى عومسانيااسا لااة نيَااواى  (111)

 .184    2006  1909-1876غاىنى 
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حاضيَعيَات   و ةةضنامةيةكياى الجةغهس ةوو يةكيَةى ئي حطِاتؤضيةتى عومسانى ة
وة ضِيَططةيَت لةةةضزةم زاةةف ةاوونى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى و زضوغات     

ئةم ةاضوزؤخة زضيَصةجيَاسةضى مل النيَكاانى    (203)ةوونى قةوضةايةكى كوضزى.
جيَؿاان ةااوو  غااةةاضةث ةةمةغااةلةى نااةوث و ضِاكيَؿااانى ييَلتااى ئاغااو و    

كوضزغةاى لةغةض طةيؿنت ةة ةةنسةضةكاى  ةةتايبةث ذةخةياى زةكطزةوة 
 (204)زةضياى نةوتة.

ئةلت اى يةولتى ظؤضيسا  ةطااث ةةئاةنازؤ َ و ياتهاةناوةوةى ةاؤ ناوضاةى      
قةدقاؽ لةجيَهاوى طةيؿنت ةةناوضةكانى زةولتةمةنس ةةنةوث  ناضزنى ييَعى 
غةضةاظى خؤى ةؤ عيَاطا  لاةخواضووى قةدقاغاةوة  كةخاةونى لةميَصيهاةى      

ةااؤ غااةض زةولتااةتى عومسااانى ؾاايَواظى      كاضيطااةضى ئااةلت انيا  (205)ةااوو.
ذؤضاوذااؤضى وة  غااةضةاظى و ضِؤؾااهبةى و ئاااةووضى وةضطااطث  ئاكااامى    

ةةغاساز(   –ةطيةى ةوو لة جيَسانى مادى زامةظضانسنى ييَلتى ئاغهيهى )ةةضلة 
( ئااةوةى ظييَعةكااانى يةضاغااانن كااطز و ضِكاةااةضيَةى ىلَ   1899لااة غااالتى )

ؤى نعيك ةوونةوةى ةةضيةانيا و دةضِةنػا و كةوتةوة و ئةاامةكةى ةووة ي
ضووغاايا لااةجيَـ يةلتطةغااانسنى ذااةنطى يةكااةمى ذيًااانى و ةااووة يااؤى  
ليَكًةلتوةؾانسنةوةى مولتكةكانى زةولتةتى عومساانى  زواتاطيـ لاة غاالتى     

 (206)( زا كؤتاااايى ةةزةغاااةىتى غولتةانهؿااايهى عومساااانى ييَهاااا.  1922)
                                                           

 .190يةغةياض كةماى كوضى  غةضضاوةى جيَؿوو     (113)
 .181طؤضاى ئيربايي  غاحل  غةضضاوةى جيَؿوو     (114)
حمطرا  اثررت فرى حيراس الكررد و حركرامجَه ال وميرة،        عبسالطظا  حم وز القيػى   (115)

 .40ص، 8022
 .25كامةضاى حمةمةز شاذى  غةضضاوةى جيَؿوو     (116)
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ا ةةؾاايَوةيةكى كاضيطااةض ياتهااة ناااو    يةضيةكااة لااة ةااةضيةانيا و دةضِةنػاا   
كيَؿةكة  ئةطةض لةغةضةتا وة  زؤغةيَكى زةولتةتى عومسانى ةووى  ةةىم 
لةزواى نةمانى مةتطغى ضِووغيا زةغةياى كطز ةةزةغت تيَوةضزاى لةكيَؿة 
ناوخؤييةكانى عومسانى ةةتايبةث يةضيَ ة نةغطانيةكاى  زواتاط طاؤضِاى لاة    

نيَطةيَكى ئاغاى غاةيطى زةولتاةتى عومسانيااى     يةلتويَػةياى ضِوويسا  وة 
زةكااطز كةوتهااة ةااةض زاةطِيهااى ظؤض لةناوضااةكانى زةولتااةتى عومسااانى كااة   

 (207)خعمةث ةة ةةضشةوةنسى غياغى و ئاةووضياى زةطةيةنىَ.
ضِووغيا و ةةضيةانيا ةةناوى جاضاغةهى زيانةكاى زةغاةياى زةخػاةةناو    

ضِاياى واةوو ضِوغيا يؤكاضيَك ةووة ةؤ كاضوةاضى عومسانى  توضكةكاى خؤياى 
زضوغت كطزنى ئاشاوة لةناوضة ئةضمةنؿيهةكاى و ةالتقاناسا  عومسانيياةكاى   
ئااةلت انياياى لةيااةموو ييَعةكااانى زيكااة الةاؾاان ةااوو  ضااونكة يةولتااةكانى  
ئةلت انيا خؤى لةجاضاغةهى خاكى موغلت انانسا زةزيةةوة  زةةووة يؤى كخ 

ةتةوةييااةكاى. يااةضوةيا ئااةلت انيا ياضمةتيااسا لااة    كطزنااةوةى ذوىنااةوة ن 
زضوغاات كطزنااى غااواضةى شةميسيااة  ضااونكة لااة كؤتاييااةكانى غااةزةى    
نااؤظزةزا شماضةيااةكى ظؤض نةتااةوةى ناااتوض  زاواى غااةضةةخؤيياى زةكااطز   
لةوانة كوضز و ئةضمةى و عةضةب  ئةلت انيا ياوؾيَوةى ةةضيةانيا و دةضِةنػا 

ناوضاةكانى شيطزةغاةىتى عومساانى     (208)ةوو.ييض ذيَطايةكى زاطة ناةكطز 
ةةتوضكيا و ميػؤجؤتامياو ناوضةكانى تطى عةضةةةوة كة لاةشيَط زةغاةىتى   
توضكسا ةووى  ئةمانة يةمووى جاطِ جيات و ةةضةكاةث ةاووى  ةاةىم ةاةيؤى       

                                                           
 .144حم س كطي   غةضضاوةى جيَؿوو    مضطفى (117)
 .193يةغةياض كةما  نوضى غةضضاوةى جيَؿوو     (118)
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نةؾاااضةظايى كاضةةزةغااةانى عومسااانى لةةااةضِيَوةةطزنى كاضوةاااضى ئااةو      
وىتانة يةميؿة ةطغاى و زواكاةتوو ةاو  غاووز     وىتانةزا  نةتةوةكانى ئةو 

لااةو يااةموو غااامانانة وةضنااةزةطةا لااةناو وىتااةكانياى زايااةةوو. وىتااانى  
غةضمايةزاضى ضِؤشئاوا ماوةيةكى ظؤض ةوو طةليَك ظانياضييااى زةضةااضةى ئاةو    
وىتانااة طؤضِيبااووةوة ؾاااضةظاى غااامانةكاى ةااووى  لةميَااصةوو نةخؿااةى     

غت ةططى ةةغةضيانسا  ةاضى ططانى ئاةووضى زةولتةتى ئةوةياى كيَؿا ةوو زة
عومسانى و ئةو يةموو قةضظة ظؤضةى ةةيؤى ؾةضِةى خؤياى جيَوة تاووف  
كطز ةوو  لة وىتانى ضؤشيةىتى ئةوضوجا كاضيَكى واياى كطز ةاوو توضكاةكانى   
عومسانى كاضوةاضى خؤياى جةكدػات و ةااضى ئااةووضى وىتيااى خػاةةشيَط      

 (209)ولتةتانةوة.ضةوةتى ئةو زة
وىتااة ئةوضوجييااةكاى ةااؤ ئااةوةى ظياااتط ؾاااضةظاى كاضوةاضةكااانى ناااو    
زةولتةتى عومسانى ةو ضةنسيو ؾاضةظاياى ةةناو وىتى عومسانى زا كةوتاة  

( طةؾاةيَكى دطاواناى   1902طةؾت كطزى  كاجيةاى ماض  غاايكؼ لةغاالتى )  
غاااةانى ةاااةناو زةولتاااةتى عومسانياااسا كاااطز و ظؤضةاااةى ناوضاااةكانى كوضز

شيَطزةغةىتى عومساانى طاةضِاوة  مةةةغات و ضِوانيهاى غاايكؼ ؾااضةظاى       
غيػااة ى كااااضطيَطِى ئي حطِاتااؤضى عومساااانى ةااووة  ئاطازاضياااةكى ظؤضى    

 (210)زةضةاضةى يؤظةكاى كؤكطزةوة.

                                                           
 .445ى جيَؿوو    حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوة (119)
    2004غيػي  ذؤى ئةزمؤنسؽ  كوضز و توض  و عاةضةب و: شامياس طاةوضى      (111)

48. 
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( و ذااضيَكى  1911ئا. يةضتػافلس ؾويَهةواضناغاى ئاةلت انى لاة شوئيهاى )     
غااةانى ةااو زةغااةى عومسااانى  ( ظؤضةااةى كوضز1913تااطيـ لااة شوئيااةى )

طااةضِاوة. و.ميهؤضغااكى ئةنااسامى ليصنااةى نويَهةضايااةتى ضِووغاايا و س. ئااى.  
ياااةطز" غااةض ةااةزةظطاى ةااالتويَعى ضِؤشيااةىث نويَهةضايااةتى ئيهطلػااةاى لااة 
كؤمػاايؤنى زياااضى كطزنااى غااهووضى نيَااواى ئيَااطاى و عومسااانى لةغااالتى    

ةتا ئااضاضاث طاةضِاوى ةاؤ    ( ةةؾى ظؤضى ئةم غهووضة لةمةنسةليةوة ي1914)
يةضمةةةغةيَك ةووةيَت  ةةضشةوةنسى تايبةتى وىتةكانياى كاضى غةضةكياى 

زانااى زةغااةىث و ئي ةياااظ ةااةكؤمحانيا و ةاظضطانااة ةيَطانااةكانى  (211)ةااووة.
وىتانى ضِؤشئاوا ضِيَطاى ةؤ ئاةوة خؤؾاكطز زةولتةتاة ئةوضوجايياةكاى لاةضِيَى      

وةاضى وىتى عومساانى و زةوضيَكاى ظؤضيااى    ئةوانةوة زةغت ىةنة ناو كاض
ئااةمطيكا و ةااةضيةانيا  (213)يااةةوو لةتيَكااساى و ناااكؤكى نيَااواى زانيؿااةواى. 

يااةولتياى زةزا لةئةانيؿااسا ططداات و ئاااشاوة ةهيَهااةوة  تاااكو ةاااضوزؤخى     
 (214)ضِؤشيةىث ذيَطةى و ئاضامى ةةخؤيةوة نةةيهيَت.
ضوةاااضى عومسانييااةوة و  وىتااانى ئااةوضوجا زةغااةياى خػااةة ناااو كا    

ميػيَهيَطةكاى ةةناوى ةةييَعكطزنى ئايهى مةغايصى نيَطزضاةاووى ةاؤ ناوضاة     
كطغةيانهؿيهةكانى ئةضمةنى و نةغةوضى. ةةىم ظولت  و ظؤضزاضى توضكاةكاى  
ةةضامبااةض ةةئةضمةنااةكاى جااةضةى غااةنس زةولتةتااة ئةوضوجاييااةكانيـ ضِؤش    

كطيػااةيانةكاى ظؤضتااط زةغااةياى لااةزواى ضِؤش ةااةناوى جاضيَعطاااضييكطزى لااة 

                                                           
 .52-50غيػ  ذؤى ئةزمؤنسؽ  غةضضاوةى جيَؿوو      (111)
 .440حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (113)
 .272يةغةياض كةما  نوضى  غةضضاوةى جيَؿوو     (114)
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زةخػااةة كاضوةاااضى وىتااى عومسانيااةوة ئةمااة ئةوةنااسةى تااط توضكااةكاى  
كوضزغااةاى وة   (215)زوشمهايااةتياى ةةضامبااةض ةةئةضمةنيااةكاى ةااةييَع ةااوو.

جطزيَك ةاوو ةاؤ ِضيَطااو ةاناةكانى ياتوضاؤكطزى و جةِضيهاةوةى ةاةضيةانيا ةاؤ         
اوةطةضمااةكاى( ئااةو ةاضوزؤخانااة ضِؤشيااةىث و ضئووغاايا ةااؤ ةةنااسةضةكاى )ئ 

 (216)كاضيطةضيةكى ظؤضياى لةغةض ةاضوزؤخى كوضزغةاى يةةوو.
ةاضوزؤخى ئيَطانيـ لة يى عومسانى خطاجن ةاوو  وىتاة ظييَعةكااى لاة     

( ئةانياى زاةةؾكطز  ةةجيَى ضِيَكةوتهةكة ئيَطاى كطا ةةغىَ ةةؾاةوة   1907)
ظضطاانى ياةضزووال زاناطا  ةةؾاى     ةةؾى ناوةنس وةكو ناوضةيةكى ئاظاز ةؤ ةا

ةاكووض تةضخاى كطا ةؤ ضِووغيا  ةةؾى ةاؾووض ةؤ ةةضيةانيا  ةةمة ةاةضيةانيا  
مةتطغى جةضةغةنسنى زةغةىتى ضِووغيا ةةضةو كةنساو طةيؿاةهى ةةييهاس   
ةَى خةم ةوو  ئَيطاى ةاةزواى ييَاعى غايَيةمسا زةطاةضِا ةاؤ ةاةيَيع كطزناةوى        

ةكاى كةوتهة ييَاطف و جاةالماضزاى لةغاالتى    عومساني (217)زةغةىتى خؤى.
( ؾاضى واى و ناوضةكانى وضميَياى كؤننِؤ َ كطز  ةةضةو و تةضطةوةضِ 1907)

و مةضطااةوةضِ ضِؤيؿاانت  خطاجااى زةغااةىتى ئيَااطاى ةااةضاوضز ةااةعومسانى      
يؤكاضيَك ةوو كوضزى ناوضةكة ةةضةو قةلتةمطِةوى عومسانى ةطِؤى  لةيةماى 

دةضِةنػااا و ضِووغاايا زاواياااى لااة عومسااانى كااطز ئااةم    كاتااسا ةااةضيةانيا و 
ييَطؾااانة ةوةغااةيَهيَت  ئيَااطاى لةطااة َ ضِووغاايا لةئااةاامى دطاواوااواظى    
عومسااااانى لةضاااااةنس الوة ظةضةضمةناااااسةوو  عومسانياااااةكاى طويَيااااااى  

                                                           
 .413ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    حمةمةز  (115)
 .280يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (116)
 .284يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (117)
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ى ؾوةاتى 3ةةزاخواييةكاى نةزا و ةةضزةوام ةووى لةغةض دطاواوواظى و لة 
كااطز  ةااةضيَه ايى ةااةضيةانيا ييَااعى غااواضةى      ( غاااة غياى زاطااة 1908)

شةميسيااةياى لااة غااهووضةكاى ظيااازكطز  ضِووغااةكاى لااةةطى ئااةوةى زاوا     
لةعومسانيةكاى ةكةى كؤتايى ةة ييَطؾة ةةضزةواماةكانى خاؤى ةيَهاىَ وة     

( يةكاةمة  1908تؤمةث ئةم كاضةياى زايةجا َ كوضز. لة كانوونى زووةمى )
ا و ةااةضيةانيا لااة جيةااةضةؤضة غاااظكطا ةااؤ    كؤةوونااةوة لااة اليااةى ضِووغااي  

( ضِشيَ اى  1911لاة ةاةياضى غاالتى )    (218)ليَكؤلتيهةوة غةةاضةث ةةو كيَؿاانة. 
)توضكياااضى دااةتاث( كةوتااة ناااو تةنطصةيااةكى غياغااى قولتااةوة  ئااةوةةوو 
ئي حطِاتؤضيةتى عومسانى لةماوةى زوو غالتسا ضِووةةضِووى غىَ ذةن  و زوو 

وة. زواى ئاةوةف ياةموو ناوضاة شيَطزةغاةةكانى     كوزةتاى شكومةث ةووة
لااةةاكووضى ئااةدطيقيا لةزةغااةسا. لةطااة َ ظؤضةااةى ناوضااة شيَطزةغااةةكانى   
ئةوضوجا ئةو كاتاةى ليصناةى ئيةصااز و تاةضةقى ةاؤ مااوةى غااَ  و نيويَاك         

( ى 23( تاااا )1911(ى تاااةموظى غاااالتى )21زةغااةىتى لةزةغاااةسا  لاااة ) 
خةى زةغاةىث كةوتاة زةغات شعةاى     ( تاة 1913كانوونى زووةمى غاالتى ) 

ةااةم ؾاايَوةية يااةموو زةولتةتااة   (219))شوضِيااةث و ئيةااةالر(ى حماديعكاااض.
طةوضةكاى ةةؾيَوةية  ضاوياى ةطِيبووة  خاكى شيَط زةغاةىتى عومساانى    
يةضية  لةواى زةيويػت ةةؾى خؤى ةةزةغت ةيَهاىَ  ئاةلت انياف ةاةناوى    

نى نعياك زةةاووةوة  لاة ؾاةوى     جؿةيوانى و ياوكاضى لة زةولتةتى عومساا 
( زوو جااااجؤضِى ذاااةنطى ئاااةلت اى ييَاااعى زةضياااايى   1914( ى ئااااب )22)

                                                           
 .289-287يةغةياض كةما  كوضزى   غةضضاوةى جيَؿوو     (118)
 .284ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (119)
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ةاااةضيةانياياى لةمةزيةةضاناااة خاد ناااس و لاااةزةضزةني  تيَحاااةضِيو و ضِيَاااى    
( ى تؿاطيهى  29ئةغةةمبولتياى ططتةةةض  ئةو جاجؤضِة ؾةضكةضانة لةؾةوى )

ى ضِووغاانياى طوللاةةاضاى   يةكةم طةيؿةهة زةضياى ضِةف و ضةنس لةنطاةضطا 
( ئوغاةؤىل عومساانى   1914( ى تؿطيهى يةكاةم غاالتى)  29وة لة ) (220)كطز.

)ديوزيا( و )غيفاغةيبو ( و )اوزيا( و )نودوضغيػك( ييَطؾياى كطزة غاةض  
 (221)ضِووغاايا. لااةئاكامى ئااةوةزا ضِووغاايا زشى عومسااانى ؾااةضِى ضِاطةيانااس.

 2انيةكاى على موانْى  ضِووغاية لاة   زواى غىَ ضِؤش لةييَطؾى ئوغةؤىل عومس
( لةجةالماضى ييَعى غاوجاى عومساانى ييَطؾاى    1914ى تؿطيهى زووةمى )

كطزةغةض ؾااضى قااضؽ زاطاةى كاطز كةجيَؿان لةالياةى ِضووغاةوة زاطاة         
ةةضيةانيا و دةضِةنػاف لةضِؤشى جيَهرى نؤلي باةض تيَكاةلتى ئاةو     (222)كطاةوو.

خاؤى خػاةة نااو ئااططى ذاةنطى يةكاةمى        ئين توضكياا   (223)ؾةضِة ةووى.
ذيًانى و لةئةاامى غةضكيَؿى و لووث ةةضظى توضكةكاى  كؤتايى يااتهى  
ذااةنطى يةكااةمى ذيًااانى و زؤضِانااى توضكيااا و ياوجةنانااةكانى زةولتااةتى  
عومسانى يةلتوةؾايةوة و ئي حطِاتؤضيةتى دطاواى و جاى و ةةضيهى عومسانى 

 ى توضكياضى ئةمطِؤ مايةوة.ةةف ةةف كطا و تةنيا ئةو ةةؾة
 
 
  

                                                           
 .53ؤنسؽ  غةضضاوةى جيَؿوو    غيػ  ذؤى ئةزم (111)
 .16ة وعة مو الباشحة الػوديت  غةضضاوةى جيَؿوو  ص (111)
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 ضَييةو بةشى
 ازودؤخى كوزدضتاٌ لةضةزةتاى ضةدةى بيطتةوب

 

لةغةضةتاى غةزةى ةيػةةم طةليَك ضِووزاوى ططن  ضِوويسا لةناو وىتانى 
(  مؿاطوتيةى  1905زضاوغيَى كوضزغةانسا  وةكو ؾؤضؾى ضوغيا لة غالتى )

( ضاكػاااظى )اقااالشاث(ى زةغااةووضى لااة 1906-1905ئيَااطاى لااة غااالتى )
(  ئةمانة ياةمووياى ةةضياةمى ضووزاوةكاانى    1908وىتى عومسانى غالتى )

لةخؤياى ةووى لة غةزةى نؤظزة  نةتةوةى كوضزيـ ضاوى كطاةووةوة  ةةض
و لة مةةةغت و ئامااى ئةو ؾؤضِؾانة طةيؿةبوو ضؤى غياغاةَةزاضاى و  
ِضؤؾهبةانى نةتاةوةكاى ياةض تاق اة ةاؤ خاؤى كاةوتبووة ضااالكى و زاواى        
ضااا  كطزنااى ةاااضى وىث و شيااانى ياوىتيااانى خؤياااى زةكااطز  كااوضزيـ    

و لةغةزةى نؤظزةوة ظانايااى و ضِؤؾاهبةانى كاوضز كةوتبووناة     ماوةية  ةو
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خؤياى و يةغةى نةتةوايةتياى ةةناو ذةماوةضزا ة وزةكطزةوة و نةتةوةى 
كوضزياى ياى زةزا لةوة ظياتط ةيَسةن  نةةو  ةةضامباةض ةةذاةوض و غاةةمى    

ةاةيؤى ئاةو ةاضوزؤخاةى لاة ئيَاطاى و ضئووغاايا       (1)زاطةكاةضانى كوضزغاةاى.  
ووة ئاضاوة  ضِةوف و ةااضوزؤخى كاوضز لاةنيَو قةلتاةمطِةوى عومسانياسا      ياتب

يؤكاضيَك ةوو ةؤ ةعوتهةوةى ضِظطاضوواظى زشى عومسانييةكاى  ياةض لةةاةض   
( كااوضزى زةضغااي  و ةايةظيااس و ةااةزليؼ 1905ئةمااة لةتؿااطيهى زووةمااى )

ضِاجااااةضِيو  ضااااونكة كاضةةزةغااااةانى عومسااااانى زةيانويػاااات ةاذياااااى 
(2)ليَوةضةططى.

زواتط ئةماة ؾااضةكانى تطيؿاى ططتاةوة ياةضوةكو ذاةليلى        
( لةةااةضزةم زةظطاكااانى 1906زةلتااىَ: كوضزةكااانى ئةغااةةمبو َ لةغااالتى ) 

شكومةث لة ئةغةةمبو َ خؤجيؿانسانيَكى طةوضةياى كطز و ةيَاعاضى خؤيااى   
زةضةطيبوو ةةضامبةض كاضةةزةغةانى عومساانى و ذاةوض و غاةةمياى لةطاة َ     

ةؤ يةكةم ذاض ئادطةتانى كوضزيـ لةو خؤجيؿاانسانة ةةؾاساض    طةىل كوضززا 
( لةؾاضى ةاسليؼ خؤجيؿاانسانيَكى لاةو    1907ةووى و جاف ئةوة لة غالتى )
( يةظاض كةؽ  ةةؾساضى كطز  ياةموو زاواكااضى   5ذؤضةى ئةغةةمبو َ كطا )

الةطزناااى كاضةةزةغاااةة جيػاااةكانى شكوماااةتى توضكيااااى زةكاااطز لاااة      
ةطزناااى واليااااى زةكاااطز و جاااةالماضى دةضمانطاااةى ناوضاااةكةيانسا  زاواى ال

جؤليػاااادانة و ضااااةنس زةظطايااااةكى تااااطى شكومةتيانااااسا  زةغااااةياى   
ضِؤؾهبةاى و غةضكطزةكانى كوضز و ئةضمةى يةولتيانسا لةو  (3)ةةغةضزاططث.

                                                           
 .473حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (1)
 .280غةضضاوةى جيَؿوو    يةغةياض كةما  كوضزى   (1)
 .473حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (3)
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ةاضوزؤخةزا جةيوةنسى نيَوانياى ةاف ةكةى و خاةةاث ةكاةى زشى زةولتاةتى    
ةواى نةتةوةكانياى  ضِؤشنامةى )ناوضزاض(ى  عومسانى ةؤ ةةزيًيَهانى مادى ضِ

( طووتوويااةتى: عومساااى  1900-1-16(ى ضِؤشى )28ئةضمااةنى شماااضةى ) 
والتةكةى خؤى ةةذىَ  ةةة يةكيَكة لةئةمةةكانى كوضز لةتطغى توضكةكاى

ييَؿةووة و يةكيَكة لةوانةى غالتةياية ةؤ ئةوة تيَكؤؾاوة كوضز و ئةضمةنى 
ئااةوةى جيَكااةوة زشى عومسانيااةكاى خااةةاث ييَعةكانياااى يااة  خااةى ةااؤ 

 (4)ةكةى.
لةتوضكيا كوضزةكاى يةكةم نةتةوة ةووى لة ئي حطِاتؤضيةتى عومسانيسا   

ؾؤضِؾااياى يةلتطةغااانس  ئةمااةف يااةض لااةخؤوة نااةةووة  ةااةلتكو لةغااالتى  
( كاااتى يةلتطةغااانى ؾؤضِؾااى يةكااةمى ضووغااى. كاضيطةضيااةكى      1905)

طةوضةى يةةوو لةغةض ضِؤشيةىتى كؤلؤنيااىل. ضِشيَ اى غاةةمكاضى لاةتوضكيا     
ـ يااةضوة  ضِشيَ ااى ؾايةنؿااايى لااة ئااةاى زاتااةجيبوو. ةااةم الوالزا   ئااةمي

زةكةوث لةشيط طوؾاضى تاوضكى و نااتوضكيـ ةةئاطاياتبووناةوة و الغاايى     
ئةظموونةكةى طةالنى ضِووغاياى قةيػاةضياى زةكاطزةوة. لاة غاةضةتاكانى      

( ضةنس ضِاجةضِيهيَكى تاظة يةلتطةغا  لة نيَو زانيؿاةوانى كاوضز   1906غالتى )
لة وياليةتى ئةضظضؤم و ةسليؼ. ئةغةيَطةى )ةةؾااضىَ ضاةتؤ( زضةوؾاايةوة    
لةغااااهرةقى )غااااةث( لااااةنيَو غااااةضكطزة ؾؤضِؾااااطيَطِةكاى  كااااطزةوة  
غااةضةاظييةكاى وياليااةتى زياضةةكطيؿااى ططتااةوة  ضااةنسيو هوذااؤ َ و     
ةعوتهةوةى ياوةةف لةنيَو كاوضز و عاةضةب ةاةضجا ةاوو لاةزشى زةغاةىتى       

( تاوةكو 1908 -1907كوضزغةاى. يةضوةيا لة غالتى ) توضكى لة ةاؾووضى
                                                           

 .423حمةمةز ضِةغو َ ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (4)
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ؾؤضِؾى )توضكياى دةتاث( جيَكسازانى ضةكساضى ضِانةوةغةا لةنيَواى كوضز و 
 (5)ييَعة شكوميةكاى لة زةضغي  و ةسليؼ و ناوضةكانى زةوضوةةضياى. 

( تةنطصةى ؾؤضِؾطيَطِى طةيؿاةة ضالتةجؤجة   1908لة ناوةضِاغةى غالتى ) 
( غاولتةاى  1908( ى تاةمووظى ) 23ى ناوةضِاغت ئةوة ةاوو لاة )  لة ضِؤشيةىت

عةةسو ةميسى زووةم لةدةضمانطةوايى الةاطا و لاة غاالتى زواتاط ةةؾايَوةى      
 يةكراضةكى لةغةض تةخةى غولتةانى الةطا.

(6) 
-1908ؾؤضِؾااى زةغااةووضى و طةضِانااةوةى مةؾااطِوتيةث لةغااالتى )    
مةظضانسنى شاوك يَكى ئؤتؤناؤمى ةاؤ    ( يانى كوضزةكانيسا ضاو ةربِنة زا1909

كوضز لةناو زةولتةتى عومسانى  غياغةتى )توضكيااى الو(ياـ لةغاةضةتازا    
واى لةكوضزةكاى كطز ئةو زاواية ةكةى )شوك ى ئؤتؤنؤمى(  ةةىم ئااواث و  
ييواياى ةةضةو كعةووى ضوو كاتىَ توضكياى الو  زةغةياى زاياة غياغاةتى   

انسنةوةى ئااةو كةغااانةى كااة تااوض   ةااةتوض  كااطزى و تؤضانيااةث و ضةوغاا 
جةيوةنااسى نيَااواى زةغااةىتى تاااظة و نةتةوةييااةكانى كااوضز    (7)نااةةووى.

لةضةنس مانطى غةضةتايى زةغةىتى )توضكياى دةتاث( جةيوةنسييةكى ظؤض 
زؤغةانة ةوو  ةةذؤضيَك غةضكطزة كوضزةكاى )ئةمة عاىل ةةزضخاى و غةيس 

تطيـ( ئوميَسياى واةوو غةضكطزة عةةسولقازض و ؾةضي  جاؾا و غةضكطزةى 
نويَيااةكانى ئي حطِاتؤضيااةث مادااةكاى ةةكةمااة نةتةوةييااةكاى ةبةخؿااو.      
غةضكطزةكانى ليصناةى )ئيةصااز و تاةضةقى( لاةالى خؤياناةوة جؿاةطةياى       

                                                           
 .267 -266ى. الظاضي   غةضضاوةى جيَؿوو    (5)
 .273ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَوو     (6)
 .247ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (7)
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زةكاطز  لاةم خواغات و ئوميَاسةى كاوضز و كةماة نةتةوةيياةكانى تاطيـ.         
ويَهى خؤيااى. ةاةخيَطايى   ئةمةف ةؤ تؤك ة كطزى و ذيَطةكطزنى جيَطة و ؾ

ضااةنسيو ضِيَكدااطاوى غياغااى و ضوناااكبةى زامااةظضا  )كؤمةلتااةى تااةعاىل و  
تةضةقى كوضزغةاى( يةكىَ ةاوو لاة طاةوضةتطيو ئاةو ضِيَكدطاواناة  ياةضوةيا       
ضةنسيو يانةى كاوضزى كطاياةوة لاة يةضيَ اةكاى و ياةموو ئاةو ؾاويَهانةى        

طاةوضةتطيو ياناةكاى ةاوو     كوضزى ىلَ نيؿاةةذىَ ةاووى. ياناةى ةاسليؼ لاة      
شماضةى ئةنسامةكانى طةيؿةة يةؾت يةظاض ئةناسام. ةاةىم ظؤضى نةخاياناس    
ئةم يانانة زاخطاى ةةيؤى ئةوةى زةغةياى كاطز ةةة وكطزناةوةى يةغاةى    

( غاااةيس 1910لةغاااالتى ) (8)نةتاااةوةيى و جطِوجاطةناااسة زشى شكوماااةث.  
 وكاطزةوة تياياسا زاواى   عةةسولقازض لة ضِؤشنامةكانى توضكياةوة ةاةيانيَكى ة  

شااوك ى ئؤتؤنااؤمى ةااؤ كااوضز كطزةااوو  ةااةىم ئااةو ةةيانااة ةااةالى ظؤضةااةى  
كوضزةكاناااةوة زةنطسانةوةياااةكى ئاااةوتؤى ناااةةوو  ةةتايباااةتى ةاااةالى    
الوةكانةوة كة ئةواى ةةوةاوةضِى جيَؿكةوتوخواظياى يةةوو  ةؤية الوةكااى  

ةيةكى تطيانسا ناوياى ليَها ةةتايبةتى خويَهسكاضاى يةولتى زامةظضانسنى كؤمةلت
ئؤضطانيَكى تايبةتياى نةةوو  ئةم كؤمةلتةيةف ظؤض لةطة َ  ) كؤمةلتةى ييوا(

  (9)كؤمةلتةى جيَؿوو ذيازةكطايةوة.
غااولتةاى حمةمااةز ضِةؾاااز كااة زواى عةةسو ةميااسى زووةم ياتةغااةض   
تةخت  وة  ةوكة ؾوؾةية  واةووى ةةزةغت ليصنةى )ئيةصاز و تاةضةقى(  

ع. ةؤية خواغةى ةةضيةلتػةكاضى لةذاضاى ظيااتط ةاوو لاة كوضزغاةاى و     ةةييَ
                                                           

 .274ظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو    ى. ال (8)
 .154ز. وليس وسى غةضضاوةى جيَؿوو     (9)
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ضِيعةكانياى يةكسةخػات  لةطاة َ طاؤضِانى نةتةوةيياةكاى ئةواناةى ضاوونة       
 (10)غةض ضِيَطاى زشايةتى كطزنى شكومةث.

تاا   1908كؤمةلتةى ئيةصااز و تاةضةقى ةاةنياظ ةاوو  لاةماوةى غااىنى )      
لةناوةطزنى ئةضمةى ذيَبةذىَ ةكااث.   ( غياغةتى توانسنةوةى كوضز و1914

ةةىم ئةو ماوةيةى ةاةظؤضظانى و ؾاةيَكى ئاةوتؤى زةغات نةكاةوث  ةؤياة       
ظووتط زةغةى زاية ؾةضِيَكى خويَهاوى زشى كوضز و ئةضمةى و يؤنانياةكاى.  
ئةويـ يةكةم غةضةتا ةوو ةؤ ة وكطزنةوةى ةةى تؤضانيةث  كاة ئاماااى   

كؤتايى ييَهاى ةةكيَؿةكانى توضكياا  جاة    ئةو شكومةتة تاظةية ةوو  جاف 
نيَطزضاوةكااانى )توضكياااى دااةتاث(   (11)ةًاااوىَ ةااؤ زةضةوةى غااهووضةكةى. 

ئةوانةى نيَطزضاةووى ةؤ ضِؤشيةىتى ئةنازؤ َ زةغةياى كطز ةةة وكطزناةوةى  
تااؤوى زووةااةضةكى و زشايااةتى لااةنيَواى كااوضز و ئةضمةنييااةكاى  يااةضوةيا  

كوضزةكاى  ئةوانةى لاة مل الناىَ زاةاووى لةغاةض     لةنيَواى خوزى غةضكطزة 
زواى ئاااةوةى توضكاااة الوةكااااى غياغاااةتياى طاااؤضِى و      (12)زةغاااةىث.

تونسوتيااصياى ةةضامبااةض ةااةكوضز ةااةكاضييَها  لااةظؤض ؾااويَو و ذيَطاااى تااطى  
ية  لة يؤكااضة   كوضزغةاى ضِاجةضِيو زش ةةغياغةتى توضكة الوةكاى ضوويسا.

و ضِاجةضِيهانااة ظيااازكطزنى ةاااس و طااومطة ةااوو  ططنطااةكانى غااةضيةلتسانى ئااة
لةاليةى زةولتةتى عومسانيةوة ةةغةض خةلتكى ناوضةكةزا  ظؤض ةىَ ضِةوانة 
خةلتكى زةضةوغاانسةوة  ئةماة ةةتاةواوى شياانى زانيؿاةوانى ناوضاةكانى       

                                                           
 .279ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (11)
 .13ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (11)
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146 

يةضاغاى كطزةوو  ئين لةتوانايانسا ناةما ةاوو ةةضطاة ةطاطى  ئاةو ةاضزؤخاة       
ضِاجااةضِيهى زةضغااي  ةااةنيَوى  اضةيااةوة غااةضكطزةكانىقبااو َ ةكااةى. لااةو ة

ى مايػااى غااالتى  8خواغااةةكانى زانيؿااةوانى ئااةو زةلااةضة لةضِيَكااةوتى  
( نوغااطاويَكيانسا ةااةةاضةطاى ذااةنطى قااةدقاؽ  لااةم نوغااطاوةزا      1908)

غةةاضةث ةةيةلتويَػةى خؤؾياى ةةضامبةض ةة ضِووؽ زواوى  ئامازةى ةاةزة  
 (13)اى ةكةى.يةظاض ضةكساضةوة ياوكاضي

لةطةَ  ئاةو ياةموو يةغات و غاؤظةى كوضزةكااى ةةضامباةض ةةِضووغايا        
يةيانبوو  ةؤ ئةوةى ةةياوكاضى ضِووؽ ةةوانو غةضةةخؤيى ةةزةغت ةيَاهو  
و لااة شااوك ى ظؤضزاضى تااوض  ضِظطاااض ةاانب  ةااةىم ضِووغاايا ياايض طااويَى ةااةم 
يةغاااات و غااااؤظةى كوضزةكاااااى نااااةزا  لااااةم ةاضةيااااةوة كؤلتؤنياااا      

(Chardigny( َ لةقاااةوقاظ ةاااؤ شةناااةضِا )Janin غاااةضؤكى مػااايؤنى )
دطةنػى لة ضِووغيا زةنوغيَت"غياغاةتى ضِووغايا لةةةضامباةض كوضزةكااى     
ييَهااسة ذيَطاااى خؤؾااصالتى نااةةوو  ضِووغاايا نااةيةوانى ةااةييض ؾاايَوةية     
ياوكاضيَكى زلتػؤظياى ىلَ زضوغات ةكااث ةاةقاظااى خاؤى  زةغاةىتساضانى      

ئةوةؾااسا نةكااةوتو ةااةدطياى زانيؿااةوانة كوضزةكاااى   غااةضةاظى ةةؾااويَو 
ةكةوى  كة لةناو كولتةمةضطيةكى قو َ زازةشياى." لةطة َ ئةوةؾاسا ياةموو   
ئةو ضِاجةضِيو و تةقيهةوة نيؿة انية لةميَصيهانةى كوضز يةغةى خؤةةةيَطانة 
ظانة لة زةولتةتى عومسانى و ئيَطانى  يةغةى ية  ةاووى و خؤضِظطااضكطزى   

تى عومساانى و جيَكًيَهاانى زةولتاةتى غاةضةةخؤ ةاووة ئاماااى       لةزةغةى
 غةضةكياى  يةميؿة لةكاضزاةووى ةؤ ةةزيًيَهانى زةولتةتى غةضةةخؤ.  

                                                           
 .297يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (13)
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ضِؤلتى ططنطى طيَطِا لة ةعوتهةوةى ئااظازوواظى   (14)عةةسولطِةظا  ةةزضخاى
( جيَوةناسى ةةكونػاؤلتى ضِووغاياوة زةكااث     1911طةىل كاوضزا  لةةاةياضى )  

اى  زةلتيَت : "ئامازةى ضِاجةضِيهة و ئةطةض ياضمةتي اى ةاسةى ئاماازةيو   لةو
ؾاضى واى ةططيو  غةضةاظ و ضاةكساضة كوضزةكاانى نااو غاوجاى توضكيااف      
شماضةياااى يااةكراض ظؤضى ئامااازةى ةيَهااة ضِيااعى ؾؤضِؾااةوة". عبااسولطِةظا    
او مة انةيةكى ظؤضى ةةياوكاضى كطزنى ضِووغةكاى ياةةوو  يةولتاةكانى لاةن   

يؤظة كوضزةكانى وضمىَ ضطِكطزةوة  ةةىم ضِووغيا ييض ياوكااضى ناةكطزى    
خؤزظيهةوةى ضِووغيا لةكوضز واى كطز  لةاليةى غوجاى عومسانى ناوضةكة 

ئااةم قؤناغااة ةااةوة زةناغااطيَةةوة زاةطِانيَكااى تااةواو   (15)كااؤننؤ  ةكطيَاات.
ةضكطزة ضِوويااسا لااةنيَواى غااةضكطزةكانى كااوضز )غااةضؤ  خيَلتااةكاى و غاا     

نةتةوةييةكاى( ذةماوةض لةالية  و زاموزةظطاا دةضمانطِةوايياةكانى توضكياا    
لةاليااةكى تااط  كوضزةكاااى ياايض نيؿااة انحةضوةضيَةى عومسانياااى جيَوةزياااض 

                                                           
عةةاااسولطِةظا  ةاااةزضخاى: لاااة ةهةمالتاااةى طاااةوضةى ةةضزخاناااة  ةةزضخانياااةكاى   (14)

ةهةمالتةيةكى تيَكؤؾةضى كوضزى  ئةم ةهةمالتةية ضةنسيو كةغى ناوزاضى ياةةووة ضِؤلتاى   
(  1926-1856ططنطياى لةميَصووى كوضز ةيهيوة  زياضتطيهياى مة ةاةزضخاى جاؾااية )  

ى ناةذيب جاؾااى ةاةزضخاى لاة ةعوتهاةوةى      يةكيَك لاةواى عباسولطِةظا  ةاةزضخاى كاوضِ    
ئاظازوواظى طةىل كوضزا يةولتى ظؤضيسا  جيَوةنسى ةة ضِووغياوة كطز ةؤ ئةوةى مة انةى 
ئةواى ةةزةغت ةيَهىَ  ةةىم ضووغةكاى ياوكاضياى نةكطز. )يةغاةياض كاةما  ناوضى       

غاى جاىَ   ( عةةسولطةظا  قوتاةى شاذى قازضى كاؤيى ةاووة و ةةمهاسالتى زةض   247-249
وتااووة  عةةااسولطةظا  ضِؤلتيَكااى ططنطااى ةيهيااوة لااة ياوكاااضى لةطااة َ مسكااؤى ؾااكا    
لةةعوتهةوةى نةتةوايةتى كوضز لة كوضزغةانى ئيَاطاى. ةطِواناة: حمةماةز ضغاو  يااواض       

 .        358غةضضاوةى جيَؿوو    
 .249-247يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (15)
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نااةةوو. ةااةلتكو ةةجيَطااةوانةوة خؤياااى ئامااازةزةكطز ةااؤ ةااةضجا كطزنااى       
وةاتى ؾؤضِؾيَكى غةضانػةضى. عةةسولطةظا  ةانطةؾةى ةاؤ زةكاطز  لاة ؾا    

(. خواغااات و ئااااضةظووى زؤغاااةانةف ةاااةضةو ضِووغاااةكاى  1912غاااالتى )
لةجةضةغةنسى زاةوو لةنيَو غةضكطزةكانى كاوضززا  ضِاغاةة شكومةتاة مااوة     
كوضتةكااةى )شوضِيااةث و ائااةالر( يةولتيااسا لةيااة  تيَطةيؿااةهيَكى ياوةااةف 
ةسؤظيَةةوة لةطاة َ غاةضكطزة كوضزةكااى  زواى ئاةوةى يةغاةا ةةزضوغات       

ى )ضِاةيةةى كوضزةكاى( وةجةناى ةطزةةةض يؤكاضى ةاةكاضييَهطاوى تاط    كطزن
ئةويـ خؤف كطزنى ئاططى زوشمهايةتى نيَاواى كاوضز و ئةضمةناةكاى ةاوو.     
ةةىم كوضزةكاى ضِاظى نةةووى جؿةطةى ىلَ ةكةى. ضونكة ييض ذياواظيةكى 
ةض ئةوتؤياى ةةزى نةزةكطز لةنيَو كوتلة غياغاية توضكاةكانى ضِكاةاةض لةغا    

زةغاااةىث لاااة ئةغاااةةمبو َ  ةؤياااة ياااةضوةكو ذااااضاى زةغاااةياى كاااطز   
ةةخؤغاااظزاى ةااؤ ؾؤضِؾاايَكى زش ةااة توضكااةكاى  ةااؤ ئااةو مةةةغااةةف       
ليصنةيةكى تايبةتياى زضوغت كطز  لة ئةضظضؤم و ضةنس لقيَكياى ةؤ كطزةوة 
لة )واى و زياضةاةكط و ئوضداة( و ضاةنس ناوضاةيةكى تاطيـ. ياةضوةيا ئاةم        

( ياةظاض ؾؤضِؾاطيَطِى ضاةكساض    70زةكطز ةؤ ةةغةضةاظكطزنى ) ليصنةية كاضى
لة ناوضةكانى ئةضظضؤم و ةاسليؼ و ةايةظياس و ماوف. ياةضوةيا خاةيطةزيو      
ةةطى غةضؤكى ضوويكطزة ضِووغيا تا زاواى ياضمةتى و جؿاةطةى ىلَ ةكااث    
يةضوة  يةكى لة غةضكطزةكانى كاوضز زةلتىَ:"ئةطاةض ضِووغاةكاى جةلاةياى     

ئةوة ضِظطاضماى زةةوو...لةم شكومةتة توضكياة الواظ و ةاىَ ييَاع و    ةكطزاية  
 (16)ةةزضِةوؾةة".

                                                           
 .286- 285الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو    ى.  (16)
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غةضؤكة كوضزةكاى يةميؿة لةيةولتى ةةزةغت ييَهانى غاةضةةخؤيى زا  
( شػيَو ةةزضخاى لةئةضظضؤم ليصنةياةكى ضِيَكدػات و   1912ةووى  لةغالتى )

ئةغاةةمبو َ  ( كاضةةزةغاةانى  1912ؾؤضِؾى يةلتطةغاى  ئياسى لةغاالتى )  
زاواياى لة اليةنة جةيوةنسيساضةكاى كطز جةيوةنسى ةةغةضؤكة كوضزةكانةوة 
ةكةى  زاواى طةضِانةوةياى لة عةةسولطِةظا  ةاةزضخاى كاطز. ئاةوذا ضِووغايا     
ةطياضيسا ةةوضزى ئاغايـ لةناوضة ةةضقةضاض ةكا و يةتا ةةاوانىَ ياوغاةنطى   

اى ةحاضيَعيَت و ضِيَطاف لةياة   زةغةىتى خؤى لةكوضزغةانى نيَو قةلتةمطِةوي
ةةضجاكطزنى ؾؤضِؾيَكى غةضانػةضى لاة   (17)ططتهى خيَلتة كوضزةكاى ةططيَت.

كوضزغةانى توضكيا لةوكاتةزا مةشا َ ةوو  ضونكة كؤمةلتطاى كاوضز جاضضاة   
جاضضة ةبوو  ةةجيَى غي اى خيَلتةكى و ؾاةى تاطيـ ةؤياة ئامازةناةةوو ةاؤ      

ةوونى ةيَعاضى و نااضِةظايى لاةنيَو زانيؿاةوانى     كاضيَكى لةو ذؤضة. ةةىم ظؤض
كااوضز لااة ئي حطِاتؤضيااةتى عومسااانى لااةو غاااىنةزا طةيؿااةبووة ئاغااةيَكى  
مةتطغيساض. ئةوةى يؤكاض و ياضمةتياسةض ةاوو ةاؤ ئاةم شالتةتاة ئاةو ضِشيَ اة        
زيكةاتؤضيةكةى يةضغاىَ شكومةتةكاةى )توضكيااى داةتاث( ةاوو )ئاةنوةض        

طةضِانااةوةى ليصنااةى )ئيةصاااز و تااةضةقى( ةااؤ     تةل ااةث  ذااةما ( زواى  
 ( جيَك ياتو. 1913ى كانونى زووةمى )23زةغةىث لة 

ياضيسةزةضى كونػؤلتى ضِووغى لةواى ئاماشةى ةةيةولتيَكى عةةاسولطِةظا   
( زا لةكؤنططةيااةكى لةؾاااضى واى ةااؤ ؾاايَداى و  1913كااطزووة  لةغااالتى )

ةاة ياوكااضى ؾؤضِؾاةكةى    كةغايةتية ئايهيةكاى غاظى كطزووة  غةةاضةث 
اليةنططياى زةغةةةةض ةكااث . ةؤئاةم مةةةغاةة تاوانى الياةنططى ؾايَدانى       
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ئيَعيسى و ماضؾةم وى و ئاؾووضيةكاى زةغةةةةض ةكاث  لةالياةكى زيكاةوة   
جةيوةنسى ةةكةغة ناغطاوةكانى جاضتى )زاؾها (ى ئةضمةنةوة كطز  ةاةىم  

جالنيَكى زانا زةةوو غةعيس ةاةة  اليةنططياى نةكطز  ةةو جيَية عةةسولطِةظا  
ييَطف ةكاتةغةض ناوضةى ئوذاج )ئاضؾاس( و عةةسولطئةظاقيـ الى خؤيةوة 
يااةولتى ئاااظاز كطزنااى ةؤتاااى ةااساث  يااةضوةيا غااةيس تااةيا غااةضكطزايةتى  
ييَطؾااايَكى زيكاااة ةكااااث ةةئاضاغاااةةى ناوضاااةى ةاؾاااقةى و مسكاااؤف    

ةاةىم   (18)هووض.غةضجةضؾةى ييَطف ةكاث ةةضةو ناوضاةى غاةضا لةغاةض غا    
زياااضة مطزنااى شوغااةيو ةااةة ةااةزضخاى ئااةو نةخؿااانةى يااةموو تيَكااساو  
ظةضةضيَكااى ظؤضى طةيانااسة ةهةمالتااةى ةااةزضخاى. )كامياا  ةااةطى( ةااطاى      
ذيَيططتااةوة  ئةمااة لةاليااة  و لةاليااةكى تطيؿااةوة ييَااعة توضكيااةكاى لااة   
نى ييَطؾاايَكى جةلااةزا ةااؤ غااةض ئااةو ناوضااانة  نةخؿااة و جالنااةكانى ئااةما  

تيَكسا.. ضونكة ئةم ييَطؾة جةلةية ةؤ غةض ناوضاة كوضزياةكاى ةاووة ياؤى     
زةغةطة كطزنى ضةنس غةضكطزةيةكى كوضزةكاى  لةوانة )زةضويَـ ئاغاا و  
عةىل ئاغا( يَيعيَكى تاطى توضكاةكانيـ لاة موغالتةوة طةيؿاةة ذاةظيطة تاا        

 (19)لةوىَ ئاغايـ ةطةضِيَهيَةةوة ةةالى خؤيانسا.
لاااة ئةااماااسانى جالنيَاااك ةاااؤ ضِاجاااةضِيهيَكى طاااةوضة لاااة عةةاااسولطِةظا  

كوضزغااةاى. زاواى لااة )لاضةنةػااؤل زاؾااكؤل( كااطز ضِيَطاااى ةااسةى ةهكااةى   
ةعوتهةوةكةى لة ئيَطاى ةيَت. لةةةضامبةضزا ئامازةية لةةطى ئةوةى غاةض ةاة   
عومسانياةكاى ةيَاات غااةض ةااةئيَطاى ةيَاات. ئةطااةض لااةم كاضةؾااسا جؿااةطةى  
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ياوكاضى لة ئاةلت انيا زةكااث. غاةةاضةث ةاةم زاواكاضياة       نةكةى ئةوا زاواى
( نامةيااةكى ةااؤ وةظاضةتااى 1913لةناوةضِاغااةى كااانوونى يةكااةمى غااالتى ) 

كاضوةاااضى زةضةوة نووغااى ئةمااة كاااضيَكى غووزةةخؿااة ةااؤ ئيَ ااة ئةطااةض  
كوضزةكانى ئيَطاى ةةم ذؤضة ضِيَك ىةيو  ئةو توانا و زةغةىتةماى زةزاتىَ 

كاض ةكةيهة غةض كوضزةكانى توضكيا و ؾةيَكى ةاؾاة ةاؤ ئيَ اة      لةزوا ضِؤشزا
ئةم ياتهة جيَؿةوةيةى عةةسولطِةظا  لةزةغت نةزةيو  ةةمةضذيَك ةاةجاضة  
و جو  ياضمةتى ةسةيو  وازياضة جيَويػةى جيَى يةية  و ةةاليةوة ططنطاة...  

غايا  ياتهى ةؤ غانحين ةؤضة. ةاةىم ئاةم جيَؿاهياضة لةالياةى ةاالتيؤظى ضِوو     
لةئةغاةةمبو َ و وةظيطةكانااةوة ضِةث كطايااةوة. )طيَطغااى( زشى ئااةم كاااضة  

( طيَطغااى زانااى ةااةو ضِاغااةيةزا ناااوة     1914(ى ؾااوةاتى )14ةااوو  لااة ) 
كةكاضةةزةغااةانى ضِووغاايا ناياناااةويَت جةيوةنسييااةكى نعيكياااى لةطاااة َ     
غااةضؤكة كوضزةكاااى يااةةيَت و ياايض ذااؤضة ةةضجطغااياضيةتية  ناخةنااة       

(20)اى.ئةغةؤى خؤي
 

ةةضشةوةنسى ضِووغيا لةطة  زضوغت كطزنى كوضزغاةانيَكى غاةضةةخؤزا   
يةكى نةزةططتةوة  ئةوةى مةةةغةى ضِووغيا ةوو ؾويَو جيَاى خاؤى لاةناو    
زةولتةتى عومسانيسا لةضووى غياغى و ئاةووضى و غةضةاظيسا ةةييَع ةكااث   

ةةاةض  كوضزيـ ئةماةى ظؤض ةااف زةظاناى  ةاةىم لةناضااضيسا جاةناى زةةطز      
ضووغيا  ةةضلةذاةنطى يةكاةمى ذيًاانى ضِووغاياف يةميؿاة ياةولتى زةزا       
كااوضز ةااةالى خؤيااسا ضاةكيَؿاايَت  ةااةىم تااةنيا ةةمةةةغااةى جاضاغااةهى        
ةةضشةوةنسييةكانى خؤى  لةغةضةتاى غةزةى ةيػاةةم و زواى ضِيَكاةوتهى   
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لةطة َ زةولتةتة ضؤشئاوايياةكاى ياةضطيع ياوكااضى كوضزيااى ناةكطز  ةاةلتكو       
يااةولتى زةزا ةااؤ ةةضقااةضاكطزنى ئاؾااةى لةناوضااةكةزا ةةمةةةغااةى زاةااة   
كطزنى ةةضشةوةنسيةكانى خاؤى. ئاةلت انياف زةولتاةتى عومساانى ياناسةزا      
ييَطف ةكاتة غةض ضِووغيا. عومسانييةكاى الياى واةاوو ئاةلت انيا لةذةنطاسا    
 غةضكةوتوو زةةيَت و ئةوانيـ لةم غاةوزاية غاووزمةنس زةةاو و زةتاوانو    
ناوضةكانى لةزةغت ضاووياى ةطةضِيَههاةوة شيَاط زةغاةىتى خؤيااى  ةاةىم       
وة  زةضكااةوث لااةم ضِايااةزا ةةيةلتةضااووةووى. لااةم كاتةؾااسا كوضزغااةاى    
لةشالتةتى ذؤف غاةنسى زاةاوو  نيَطزضاوةكاانى عةةاسولطةظا  وةكاو ؾايَذ       
تااةياى ؾااةمسيهى و كةغااانى تااط لةغااةضكطزةكانى ضِؤشيااةىتى ئااةنازؤ َ     

كطز ةةجطِوجاطةنسةى ةةييَع زش ةةتوضكيا ةاؤ مااوةى ضااضةكىَ لاة      زةغةياى
( لةناوضةكانى ئةضظضؤم و واى  ةاةىم ناكؤكيياةكانى نيَوانيااى    1913غالتى )

لةغااةض غااةضكطزايةتى و ئاضِاغااةةى غياغااةتى زةضةوةياااى )كؤمااةلتيَكياى  
 وةكو عةةسولطةظا  ةؤ موونة غةضةة شعةيَك ةاوو الياةنطةى ضِووغايا ةاوو     
كؤمةلتيَكى تط غةض ةة شعةيَكى اليةنطةى ةةضيةانيا ةوو( ئةمانة ةوونة يؤى 
لةمحةض لةةةضجا كطزنى ؾؤضِؾيَكى طؿاةى و غةضانػاةضى. ياةض لةةاةض ئاةم      
يؤيانااة هوذؤلتااة ضااةكساضيةكةى ضِؤشيااةىتى ئااةنازؤلتيـ )ناوضااةكانى      

( 1913زياضةةكط و غةث( ةةجةضتةواظةيى مايةوة. لةنيوةى زوةمى غالتى )
ه يااة كوضزغااةاى( كااة لااةوىَ كاااضى   -كؤمةلتااةى )كؤمةلتااةى كوضزغااةاى

زةكااطز زةغااةى كااطز ةااة جااطِ ضااة  كطزنااى خيَلتااةكاى  ةااةىم جطوجاطةنااسة  
غياغيةكاى ةةؾيَوةيةكى غةضةكى لة توضكيا و زةضةوةى توضكيا ئاةاام  

السغااةوض(ى زةضزةكااطز لةدةضةنػاااوة.  –زةزا  و )طؤلاااضى مةؾااطوتيةث 
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يااةكاى يةغااةاى ةةزاةااةف كطزنااى ضااةنسيو نووغااطاو لااة ظؤضةااةى  نةتةوةي
ناوضةكانى كوضزغةاى  زةياى يةظاض مؤض و ئي عاى لةخؤططتبوو ةانطةؾةى 
 كوضزةكانى زةكطز ةؤ خةةاث و تيَكؤؾاى لة جيَهاو غةضةةغةى و ئاظازيسا. 
زاواكاضى غةضةكى نةتةوةييةكاى كاضطيَطِياةكى خؤذيَياةتى و كاةلةوضى    

ضزغةاى. ةةىم زاواكاضيةكةياى ظؤض ضِازيكاالتى ةاوو. طةيؿاةة ئاةو     ةوو ةؤ كو
غااهووضةى زاواى زامةظضانااسنى مةنؿاايهيَكى غااةضةةخؤياى زةكااطز  ةااةىم  
يةضوة  ذاضاى تاةةايى و ياة  ِضياعى ةاوونى ناةةوو لاةنيَو نةتةوةيياةكانى        
كوضز. يةضوةيا كاضيطةضيةكى ظؤضياى نةةوو لةغاةض يةلتويَػاةى ضِاغاةةقيهة    

 (21)كوضزغةاى. لة
لااةئاكامى غياغااةتى توضكااة الوةكاااى و طةؾااةكطزنى ةااةى نةتااةوةيى 
كوضز  ضةنسيو ةعوتهةوة و ضِاجاةضِيو ضِووياسا  ياة  لاة يؤكااضة ططنطاةكانى       
غةضيةلتسانى ئةو ضِاجةضِيهانة ظيازكطزنى ةاس و طومطة ةوو لةاليةى زةولتاةتى  

ةةتةواوى شيانى زانيؿاةوانى  عومسانيةوة ةةغةض خةلتكى ناوضةكةزا  ئةمة 
ناوضةكانى يةضاغااى كطزةاوو  ضاين لةتواناياناسا ناةماةوو ئاةو ةاضوزؤخاة        

   (22)قبو َ ةكةى.
لةزواى ؾؤضِؾاةكةى ؾايَذ عوةةياسولت  ياةتا زةغات جيَكطزناى ؾاةضِى        
ذيًانى لة ظؤض ةةؾاى كوضزغاةانسا ضِاجاةضيو و ؾؤضِؾاى جةضتاةواظة و ليَاك       

وتهةوةكاةى ئاةمة عااىل ةاةزضخاى و مةزشاةث      ذياواظ غاةضى يةلتاسا  ةةةع  
ةيػت ئاةم    ةةزضخاى زةغةى جيَكطزووة  تةنانةث تاكو غةضةتاى غةزةى
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ناوضةية لة ةةضةةضةكانيسا ةةضزةوام ةووة  تاكو ضِاجةضِيهةكةى مةال غةلي  و 
ؾيَذ ؾةياةةزيو  لة ئةااماسا ماةال غاةلي  لاة كؤنػاولطةضى ِضووغاسا لاة        

ئةمةى زوايياى ضِاجةضِيو و ةعوتهةوةياةكى   (23)ساضة زضا.توضكيا طةا و لة غيَ
زضَيصخايةى ةاووة و مةةةغاةى ةاغاةكةى ئيَ ةياة  ياةوَ  زةزةياو ةاةجيَى        

 ةطِغت و زةغت كةوتهى غةضضاوة و ةةلتطةنامةكاى ةاغى ةكةيو.
 

 ِزاثةِزييى مةال ضةليه و شَيخ شةٍابةديً و ٍاوِزَيكاىى 
كااةمى ذيًااانى تاااق ى ئيةصاااز و  ةااةض لااة زةغاات جيَكطزنااى ؾااةضِى ية 

تةضةقى لةشيَط جةضزةى ضاكػااظى زةغاةووضيسا نةخؿاةى ئاةوةياى كيَؿاا      
ةوو زةغت ةططى ةةغاةض كاضوةااضى وىتاسا  وة  جيَؿان ئاماشةمااى جيَاسا        

( غااولتةاى عةةسو ةميااس ناضاااضكطا ياغاااية  زةضةاااضةى     1908لةغااالتى )
ةاةجيَى ئاةو   ٍنرايوٌ    خطرى ضاكػاظى زةغةووضى مؤض ةكا جيَى زةووتاطا ) 

لة زةضضوونى ئاةو   زضوةانةى ئيةصاز و تةضةقى ةةضظياى كطزةووةوة  ةةض
زةغااةووضة زةةوايااة نةتااةوةى كااوضزيـ لااةناو وىتااى عومسانيااسا مااادى   
نةتةوايةتى خؤى زةغةطة ةواية  ةؤية ضِؤؾهبةانى كاوضز   لاة زةضةوةى   

ا اليةنطةى ئيةصاز و وىتى عومسانى و   لةناو وىتى عومسانى لةغةضةتاز
تةضةقى ةووى  لةطةلتيانسا ةةؾساض ةاووى  لاةو ضااالكى و هوذؤىناةى ةاؤ      
غةضططتهى ئةو مةةةغةة زضا ةوو  ةةىم يةض كة تااق ى ئيةصااز و تاةضةقى    
لااةجاف مااؤض كطزنااى زةغااةووض ةااووى ةةزةغااةىتساض و كاضوةاااضى وىتياااى  

ةظ ةوونااةوة و كااوضزى ططتةزةغاات  ئااين لةةةلتيَهااةكانى جيَؿااووياى جاؾااط 
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نائومَيس ناضاضةوو ةاؤ جاضاغاةهى خاؤى و ةاؤ ةةزةغاةًيَهانى ماادى خاؤى         
ةكةويَةااة خااؤى و ةيَعاضيااى خااؤى زةضةااربِىَ  و ضِووةااةضِووى كاضةةزةغااةانى  

كاتيَك شؤى توض  ةؤياى زةضكةوث ةةئاغاانى ضاضةغاةضى    (24)توض  ةيَةةوة.
نى غولتةاى عةةسواشةميس جةيسا ئةو كةم و كوضِيانةياى جىَ نةزةكطا  لة ظةما

ةااوو  ئيهطليااع و دةضةنػااا و ئااةلت انيا و ضووغاايا ةااة تااةواوةتى زةغااةياى  
خػااةبووة ناااو كاضوةاااضى وىتااةوة  لااةزواى ؾااكانى تااوض  لةؾااةضِةكانى   

( ةاااضى زةولتااةتى عومسااانى  1912-1911تااةضِاةلؼ و ةالتقانااسا لةغاااىنى ) 
طاجاةكاضى لةطاة َ زانيؿاةوانى    ةةتةواوةتى قوضؽ و ئالتؤظ ةبوو  كةوتهاة خ 

كاوضز   (25)شيَط زةغةىتياى  ةؤية ناشاةظةكانياى زشيااى كةوتهاة هوذاؤ َ.    
ياةكيَك ةاوو لةوانااةى زشى ئيةصااز و تااةضةقى كةوتبووناةكاض  لااةم ضِووةوة     

( 1913( غاااالتى )3جاااةيامهيَطى طؤلااااضى )ئااااضاضاث(ى ئةضماااةنى شمااااضة )
يَكى ةا و كطزةاووةوة  وتباووى    (يسا لةلةنسةى زةضضووة ةاغ78لةالجةضِة )

كوضزةكاى ةؤياى زةضكةوتووة شؤى توض  ظؤضى جاىَ ناضاىَ ياةموو مااديَكى     
كااوضز جيَؿاايَ  زةكااا  ةؤيااة الواظى ئااةو ضِؤشةى توضكياااى ةةيااة  ظانيبااوو   
غااةضؤكة كوضزةكاااى لةئةغااةةمبو َ زةغااةياى كااطز ةااةخؤ ئامااازةكطزى     

اناسا شعةيَكاى ياةكططتوو جيَاك     ( كؤةووناةوة و ةطِياضي 1912لةمانطى ئاياضى )
ةًيَهطيَت  لةو كؤةوونةوةيةزا ئامااى ئةو شعةةياى زةغات نيؿااى كاطز و    
ةطِياضيانسا زةغت ةكطيَت ةةضِاجةضِيهيَك لةو ضِاجةضِيهاةزا تااكةيكى ئةلباناةكاى    
ةاااةكاضةًيَهطيَت  ةااااس ناااةزضيَت ةةشكوماااةث و كاضةةزةغاااةانى تاااوض  لاااة 
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ماااةتيَكى كااااتى غاااةضةةخؤى كاااوضز  كوضزغاااةاى ةكطيَهاااة زةضةوة  شكو
 (26)زامبةظضيَت.

ضِيَكدػةهى نًيَهى ةةناوى )ئةؾاز(ةوة يةةوو ضةنس كةغايةتيةكى نيَو 
يؤظةكااانى وة  )يؤضغاايكى عااةظيع ةااةة( و )ظيطكااى عةطيااس ئةدةنااسى( و 
عةؾةةتى ؾيَذ عومسااى ئةدةناسى و غاةلي  ئةدةناسى ) ماةال غاةلي ( و       

وة ضاجدانةية  و غهسوقيَكى زاضايياى يةةوو  )ةةكط ئةدةنسى(  ئةم ضِيَكدطا
ةةجيَى جالنى ةةزضخانيةكاى لةيةولتى زضوغت كطزنى مةنؿايهيَكى كاوضزى   

 (27)غةضةةخؤ زاةووى  كوضِة طةوضةكةى ةةزضخاى ةةطيـ ةكطيَةة غةضؤكى.
ةااةجيَى ئااةو نامانااةى لةاليااةى ةااالتيؤظى ضووغااياوة نيَااطضاوى ةااؤ وةظاضةتااى 

زةكةوىَ ضِيَكدطاويَكى نًيَهى كوضز ياةةووة  ةاةناوى   زةضةوةى ضووغيا زةض
)ئةؾاز( خؤى ئامازة كطزةاوو ةاؤ زةغات كاطزى ةةضِاجاةضِيهيَك  ياةضوةكو       
)خةالسيو ةاةضاظى( ةاؤ )ؾانمعى(ى كونػاؤىل ضِووؽ لاة ئاةضظضومى ضِووى       
كطزةااووةوة لااةناو ئةنااسامانى ئااةو ضِيَكدااطاوةزا ضااةنس كةغاايَكى تيَااساةووة  

ةظيع ةةة(  )ظيطكاى عةقياس ئةدةناسى ئةالؾطةنػاكى(      وةكو: )غيبكى ع
)ؾاايَذ عبااسالطوو ئةدةنااسى(  غااةلي  ئةدةنااسى )مااةال غااةلي (  )ةااةكط    

 ئةدةنسى(. 
شؤى تااوض  ةةتطغااةوة زةيطِوانيااة ئااةو كؤةوونااةوة و خؤكؤكطزنااةوةى   
كوضز  كةوتة تةقةال ةؤ تيَكاسانى نيَوانيااى  لةاليةكاةوة ةاة نًيَهاى ةاةلتيَهى       

                                                           
 .358ياواض   ةمانًػةضضاوة    حم س ضغو   (16)
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ئةضمةنييةكاى  كة زةضةةةطة كوضزةكاى لةناوضةى ئةضمةنيةكاناسا   زاةوو ةة
زةضزةكااااةى و لةاليااااةكى تطيؿااااةوة زةضةةةطااااة كوضزةكانياااااى زشى     

  (28)ئةضمةنيةكاى ياى زةزا.
زةضةاضةى ةعوتهةوةى يةغةى نةتةوايةتى كوضز لةو ضِؤشاناةزا ياةضوةكو   

( 1912-1-27)ضيَطكؤر(ى كونػولتى ضووغيا لة ةاسليؼ لةناماةى ضِؤشى )  
( ى ةالتيؤظخاناةى  1913-1907زا ةاغى كطزووة  لةناو ئةضؾيفى غااىنى ) 

ضووغيا لة ئةغةةمبو َ جاضيَعضاوة  لةو نامةيةزا وتوويةتى: ضِؤش لاةزواى ضِؤش  
يةغااةى نةتةوايااةتى لااة ناااو كااوضزا جةضةزةغااةيَهيَت و ميَؿااكى يااةموو     

ـ ضاووةتة  كوضزةكانى ناوضاةى ةسليػاى جاطِ كاطزووة و لةغاهووضى ئاةويَ      
زةضةوة  )ضاايَطكؤر( لةةاغااةكةيسا وتويااةتى: كوضزةكاااى ةااؤ ئااةوةى لااة   
ةسليؼ و وياليةتةكانى تط زةغةىث ةططنةزةغات  لةناوضاةكانى غايَطث و    
خاضظاى  ةؤتاى  ؾيَطواى  خيَعاى و ماضزيو   و ليظة و ذعياطة و غاليَظاى و   

غةض كؤطاى ظاخؤ و غليَ انية و كةضكو  خةلتك زةيانويػت زةغت ةططى ةة
ضاةكةكانى شكومةتااسا  كاضةةزةغااةانى شكوماةتياى ىلَ زةضةكااطىَ و كااوضِة   
طةوضةكااةى ةااةزضخاى ةكطيَاات ةةغااةضؤكى ئااةو ئةماضةتانااة  لةؾاايَوةى      

 (29)ئةماضةتةكانى ئةلت انيا.
ئةو ياواضةى كوضزاى ةؤ ذيًانى ؾاضغةانيةياى ةةضظ كاطزةوة ةاىَ    ةةىم

ةكياى لةطاة  ذيًاانى زةضةوةزا   غووز ةوو  ضونكة ييض ذاؤضة جةيوةنسيا  
نةةوو  نةةيػنا  ياى ةاةلتيَة ذيًانى زةضةوة نةيانسةويػت جةيوةناسيياى  
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لةطة َ كوضز يةةيَت  يؤيةكى زيكةى ةةياناوة نةياتهى كوضزاى ئاةوة ةاوو   
كااوضز غااةض ةااةئايهى ئيػااالم ةااووى و ةةكوؾااةاضى ئةضمةنااةكاى تاوانباااض    

انى لاةكاتى خاؤى ذا  و ةاةضطى     كطاةووى  لةةةضئاةوةى شكوماةتى عومسا   
كوضزى كطزةاووة ةاةض غاةضةاظاى و ةةضيساةووناة غاةض ئةضماةى تاا ذيًاانى         
زةضةوة واةعانااىَ كااوضز ئةضمةنااةكاى زةكااوشى  ةؤيااة ئااةوضوجا و ئااةمطيكا   

 (30)طويَياى ةةو ياواضةى كوضز نةزةزا.
ذيَطااااطى كونػااااؤلتى ضووؽ لااااة واى لااااةو ضِووةوة نووغاااايويةتى: " 
ةعوتهةوةى كوضز زوو ضِووى يةية  يةكةمياى ةطيةية لة ةعوتهةوةى يةغاةى  
نةتةوايةتى لاةناو ضِؤؾاهبةةكانسا  زووياةم: ئةواناةى زشى ئةضمةنياةكانو       
غةضكطزةى ةةؾى يةكةم عةةسولطةظا  ةةزضخانة  ةةؾى زووةميااى جيااوة   

انو  كةغاةض ةاة غاولتةانى تاوضكى دَيلتبااظ و زةغاةرِبى  شكوماةتى        ئايهيةك
تااوض  جؤليػااى خااؤى يةيااة زةنيَطيَةااة غااةض ةاظضطانااةكانى كااوضز ةااةيؤى  
ةةكطيَطةاوةكانياناةوة  وةكاو )ذةعفاةض و شػااة( زةغاةياى كاطزووة ةااة      
كوؾةهى كوضز  يةكيَكى وةكو )خةيطةزيو ةةضاظى( كاتيَك ةةيةنسىَ جاضةوة 

ةوة زةطةضِايااةوة  ضااةنس ةةيانامةيةكيؿااى جااىَ ةااوو  تيايااسا زاوا  لااة ئيَطاناا
كطاةااوو كااةؽ ناااةىَ ملكااة  ةااىَ ةااؤ توضكااةكاى  ئااةو خةيطةزيهااة لةاليااةى  
توضكةكانةوة كوشضا  زةم و زةغت )غليَ اى ةةة( و زوو ةطاياى طاطث  كاة   
ناوياى )داضشؤ( و )نوضى( ةوو  لةطاة َ )ضةاانى مػاةةدا ةاةة(ى قائ قاامى      

ة  ضاةنس كةغايَكى تطيؿاياى طاطث  و شكوماةث ةِطيااضيَكى تااظةى        ناوضةك
زةضكااطز  ةااؤ غااةنسنى ةاااذى مااةضِ و ماىث)ئااةغهام ضغااومى( و ةاااذى       
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%ى ةاذةكةى لةضاو يى جيَؿووزا ظياز كطا و ةاذى طومطة 20ةاظضطانيَةى و 
(31)كطا ةة زووقاث."

 

ليَيااى  كوضز لاةضِةدةاضى توضكاةكاى ةيَاعاض ةباووى  ةةياةموو ؾايَوةية        
زووض زةكةوتهةوة  لةذاةنطى يةكاةمى ذيًانياسا ييَعةكاانى )شةميسياة(ى      
كوضزى ضِيعةكانى غوجاى توضكياى ةةذىَ ييَؿت  ضونكة يايض ةاوةضِيَكيااى   
ةةو ؾةضِة نةةوو  ةةمةف شكومةتى توضكى زةغةى كطز ةةزةضكطنى ياغاا  
و نيعاماااى ئاااةو تاااؤ ضِاوةزووى كوضزةكاااانى زةكاااطز  ةةظيهاااسانى كاااطزى  
لةغاايَساضةزاى  زةضكطزنياااى لةؾاااض و طونااسةكانى خؤياااى  ةااؤ ناوضااة       
زووضةكانى توضكياا ةاؤ ِضؤشئااواى ئاةنازؤَ   تاا تةضتاةو وةضتاة ةاو و لاةناو          

 (32)ةؤزةقةى كؤمةلتى توضكيسا ةةويَهةوة.
زشايةتى كطزناى توضكاةكاى لةالياةى كاوضزةوة تاةنيا كيَؿاةى ئااةووضى        

لةشيَط كاضيطاةضى نةتاةوةكانى تاطزا يوؾاياض     نةةوو  ةةلتكو لةم ضِؤشانة كوضز 
ةوووةوة  زاواى مادى ضةواى خؤى و زامةظضانسنى زةولتاى غاةضةةخؤيى ةاؤ    
كوضز زةكطز  لةم ةاضةيةوة )ةاغي  نيكةة( زةلتيَت: لاةوة ةاةزواوة تاةنيا    
يةض كيَؿةى ئااةووضى ياؤى ضِاجةِضيهاةكانى كاوضز ناةةووة  ةاةلتكو يةغاةى        

ؤلتيَكااى ظؤض كاضيطااةضى ةيهيااوة لااة ضِاجااةضِيهى     نيؿااة اى جااةضوةضيةيـ ضِ 
غةضكطزةكانى كاوضزا  ذاةماوةضيـ ضاوونة جالتيااى. شكوماةتى ئيةصااز و       
تةضةقى لةةةضئةوة زةغاةى كاطز ةةتطغاانسى و غاةخلةث كاطزى و ططتهاى       
الواى و ضِؤؾهبةاى و غةضةةخؤوواظانى كوضز. لةئاكامى غياغاةتى توضكاة   
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تااةوةيى كااوضزى  ضااةنسيو ةعوتهااةوة و الوةكاااى و طةؾةغااةنسنى ةااةى نة
ضاجةضيو ضِوويسا  خواليدؤؾبوو )مةال غاةلي (ى غاةضطةوضةى ةهةمالتةياةكى    
زةغةىتساضى زةوضوجؿةى )ةسليؼ( كةميَك جايَـ يةكاةم ذاةنطى ذيًاانى     
ةااةةىَ جااةضزة و ةااةزةنطيَكى ةااةضظ ياااواضى كااطز زاواى غااةضةةخؤيى كااوضز 

يَسةكؤؾااىَ. ئااين ضِاجااةضِيهيَك ةااة   زةكاااث و ؾاايَلطةانة ةااؤ ةااةزيًيَهانى ت  
غااةضؤكايةتى مااةال غااةلي  و ؾاايَذ ؾااةياةةزيو غااةضى يةلتااسا  لةناوضااةى 
ةااسليؼ ذااةماوةضيَكى ظؤض لااةزةوضى كؤةااووةوة و ضِؤش ةااةضِؤش ضِاجةضِيهةكااة   
جااةضةى زةغااةنس  ةااةىم ةااةيؤى ةاااضوزؤخى ئااةو كاتااةى ناوضاااةكة و        

ومااةث ييَعيَكااى طااةوضةى جيَهةطةيؿااةهى ضِاجةضِيهةكااة ؾكػااةى ييَهااا و شك
كااطزة غااةضى و مااا َ و مهااسالتياى لااةنيَو ةااطز و خؤؾااى زةغااةطة كااطاو      

 (33)لةغيساضة زضا.
 

 بدليظ مةَلبةىدى ِزاثةِزييةكة
ةسليؼ يةميؿة مةلتبةناسى ةاةضخوزاى و ةةضةنطاضةووناةوةى زوشمهاانى     
كوضز ةووة  ئةةاضةف كةميَك جيَـ ذةنطى يةكةمى ذيًانى ةةيؤى ظولتا   

ةةمى توضكااةكاى لااةم ناوضااةية ضِاجااةضِيهيَكى طااةوضة غااةضى يةلتااسا     و غاا
ئةطةضضااى توضكااةكاى ظوو ضِاجةضِيهةكااةياى غااةضكوث كااطز  ةااةىم ةيَطوماااى 
كاضيكااةضى ةةغااةض خااةةاتى ضِظطاااضوواظى كااوضزةوة ذااىَ ييَؿاات  لةةااةض   
ططنطى ناوضةى ضِاجةضِيهةكة جيَويػاةة كاةميَك زةضةااضةى زةلاةضى ةاسليؼ      

 ةسويَة.
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زةكةويَةاة ناوضاةى    جاضيَعطااى ةاسليؼ يةكيَكاة جاضيَعطاكاانى توضكياا و     
ضِؤشيااةىتى ئااةنازؤ َ )ةاااكووضى كوضزغااةاى(  ؾاااضى ةااسليؼ ناوةنااسى       
جاضيَعطااااى ةسليػاااة  لاااةضِؤشئاواى طاااؤلتى واى يةلتكاااةوتووة  ناوضاااةكة     
و ةةضزةىنيَكى زضِة و ضياى ضِشز و ليَطِةواضيَكى ضاطِة  لاةضِاةطزووزا ضِةوةناس    

خيَ تااى كااوضزاى زةياتهااة ئااةو ظؤظانانااة و زاياااث و قاااظااى ظؤضياااى لااةو 
ضِيَطايااةوة جيَسةطةيؿاات  ؾاااضة ططنطااةكانى )ئااةخالث و مااوف و خااةنؼ( 
ةااووى. ؾاااضى ةااسليؼ ططنطااى ظؤضى يااةةوو وة  زةضةةنسيَكااة لااةنيَواى      

ة ضِووةاةضى جاضيَعطاكا   (34)ئاظضةا اى و زياضةةكط و ضِةةي اة و ئةضمةنػاةانسا.  
( كةغة  تةنيا ناو ؾاضى 678,388(  شماضةى زانيؿةوانى )2ك  8  413)

 43,109شمااضةى زانيؿاةوانى    2010ةةزليؼ ةةجيَى غةضشميَطيةكانى غاالتى  
يةض لةكؤنةوة زانيؿةوانى  (35)كةؽ ةووة. ظؤضةةى زانيؿةوانةكةى كوضزى.

ؾااااضى ةاااسليؼ ضاااةنس ذاااؤضة ضاااة و تويَاااصيَكى نةتاااةوةيى و ئاااايهى    
يؿاااااةةذيَو  ظؤضةاااااةى زانيؿاااااةوانةكةى كاااااوضز و ئةضماااااةنة و   تيَسان

موغااولت انةكانى ئااةوىَ لةغااةض ضِضااةى ؾاااد ة و يةنااسيَكيـ جااةيطِةوى    
(36)ئةةوشةنيفةى و ةةخؤياى زةلتيَو شةنةدى.

 

ئةم غهووضة لةضِووى جيَوانة و شماضةى زانيؿةوانةوة يةميؿة لة ةةضظى 
ةوووناةوةى ويالياةتى ةاسليؼ    و نعميسا ةووة  ئةمة ظةكى زةضةاضةى كةم 

كةضاواض ليوا)ةااسليؼ  ماوف  طااهز  غااةث( ةاووة ةااةض لاة ؾااةضِى يةكااةم     
( كةؽ ةووة  ةةىم ةاةجيَى غاةضشميَطى شكوماةتى توضكياا لاةم      398,900)

                                                           
 .641    1981ؾطددانى ةسليػى  ؾطدهامة  و:يةشاض  ضاجى زووةم  تاضاى  (34)
 www Wikipedia.orgةسليؼ    (35)
 .643ؾطددانى ةسليػى  غةضضاوةى جيَؿوو     (36)
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( شمااضةى  1931غاىنةى زواييسا)مةةةغةى زواى ضااد كطزناى كةيَبةكاةى    
يؼ خاؤى ةاةض لاة    ( كةؽ زانطاوة  ناو ؾاضى ةاسل 282,578ئةو وياليةتة )
ةاةجيَى   1929ياةظاض كاةؽ ةاووة  ةاةىم لاةزواى غااىل        38ؾةضِى يةكاةم  

( يااةظاض كااةؽ  9كةيَبةكااةى )اىهااا  ذااوتى( شماااضةى ؾاااضةكة تااةنيا )   
ةااؤ كااةم كطزنااةوةى شمااضةى زانيؿااةوانى غااهووضةكة يةميؿااة   (37)ةاووة. 

شكومااةتى توضكيااا خةلتكةكااةى ضِاطواغااةووة و ةاا وةى جااىَ كااطزووى  لااة   
لاة ؾاويَهةكانى   (38)مانى غولتةاى غاةلي ى يةكاةم عةؾةةتى)شػاهانلو(   ظة

خؤيانةوة لة ضياكانى نعيك ؾاضى ةسليػةوة طويَعضانةوة ةؤ غةض غاهووضى  
ضوغيا و ئيَطاى ةؤ ئةوةى غهووضةكانياى جىَ ةحاضيَعى  كاتيَاك ؾاا عةةاغاى    
 غةدةوى ئةو ناوضةيةى زاطة كطز ئةو عةؾطةتة و يةموو لكةكانى خػاةة 
شيَط زةغةىتى خؤيةوة  طواغةهيةوة ةؤ ناوضةى خوضاغاى و لاةوىَ ةاةظؤض   

)زووض نيية كوضزانى ئيَػةاى خوضاغةاى جاةاوةى ئةواى  نيؿةةذىَ كطاى.
 (39)ةو(  ةىَ طوماى ةةؾيَكى ظؤضى شةغهانلو لة ؾويَهى خؤياى ماةوونةوة.

اض خاوةنى ؾاةضةدهامة زةلتاىَ: ناوضاةكانى زةوضوةاةضى ةاسليؼ ياةكر       
خؤؾااو و ؾاااضةكانى ئااةخ ث و مااوف و خااةنؼ  ؾاااضى كااةوناضاى و       

                                                           
 .62حمةمةز ضِغو َ ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (37)
شةغااهانلو: ةةشةغااهانيةف ناوياااى زةةااةى  نعيكااةى غااىَ يااةظاض ةهةمالتااةى        (38)

ياك ةاسليؼ و ويالياةتى كاةضكاض     لةغهووضةكانى توضكيا و عةا  و ئيَاطاى و ضاياكانى نع  
نيؿااةةذيَو. يةؾاات تااةةى: تةليااة  ذاكيااة  شةيااسةضانلو  خوضاغااانلو  غااةجيكانلو  

ماةضزؤر  ميَاصووى   (ذربانلو  ظيالنلو  ئةزمانلو ئةم غىَ تةةى زوايى لةغةض غهووضى. 
 (95كوضز و كوضزغةاى    

 .65حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (39)
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ؾااويَهةواضى واضف و قااةىى لةميَصيهااةى يااةضىلَ ماااوى  ئااةوليا ضااةلةةى      
زةضةاضةى غهوضى مةنؿايهى ةاسليؼ ةاةناوى غاهووضى ئةيالاةتى ةاسليؼ       
زةلتااىِ:" الى خؤضيااةىتى زةطاتااة )تااةخةى واى( ؾااويَهى غااةض مةاوةتااى  

  يةض لةالى خؤضياةىتى قاةىى )وةغاةاى(ى ياةكاضيـ     قةضاج زةضياى وانة
يةية  الى ةاكووضى )ؾةواى(ة و الى قيبلة ياوغهووضى )ييَعاى(ة  زيػاى 
يةض الى قيبلة قؤناغيَك زووض زةطاتاة غاهووضى ةاةطى)ظضقى( الى خؤضئااوا     
ةةغىَ قؤناج زةطاتة ةةطى)شاةظؤ(ى غاةض ةاة زياضةاةكط  ياةضوةيا ةةغاىَ       

ووة و ةاااكووض لةطااة َ ةااةطى )تااةضذي ( و ةةضااواض قؤناااج  قؤناااج ئااةوالتط ضِ
لةطااة َ ةااةطى )ضياقطااوض( ياوغاايَية  الى ئةغااةيَطةى زةؾااةى )مااوف ( و 
خاكى)ناااامطزواى(ى ئةضظضِؤماااة  لاااةالى ةااااكوضةوة ةةغاااىَ ضؤش زةطاتاااة   
)مةالظططز(ى غةض ةة ئاةضظضِؤم  الى ةااكووضى خؤضياةىتى غاهراقيَكى واى     

زةضياا  تاةنيا الى خؤضياةىتى ةاىَ جةيوةنسياة       ةةطى )ئةخالث(ة لاة ضِخاى  
 (40)ئةويـ زةضياى وانة."

لةزةوضى تةنوضى لةنطسا ئاةمةى ةاسليؼ )شااذى ؾاطر ةاةة( ةاوو        
ملكةضااى تااةنوضى كااطز و شوضمااةتيَكى ظؤضى زى و )جاغااة( و )مااالظ       
ططز(يؿى زاية  ةةىم لةزواييسا لةاليةى )ئيث قودى( ةطيكااضى تاةنوضةوة   

لةناوضاوو. ؾاةضةدهامة زةلتاَى: لاةزواى شااذى ؾاطةر ةاةة         شةجؼ كطاو
)ئةمة ؾةمػةزيو( ةاؤ تاة شااك   لاةظةمانى ئاةم ماةة )قةضةيوغا (ى        

دةضمانطةواكانى ئاظضةا ااى وةكو)ويَػافى    (41)قةضة قؤيهلى ياتؤتة ةسليؼ.
                                                           

 .79وضةزيهى  غةضضاوةى جيَؿوو    ةواض ن (41)
 .255ؾطددانى ةسليػى  غةضضاوةى جيَؿوو     (41)
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قاااةضةقؤيهلى( و )شةغاااةنة زضيَاااصى ئاااا  قاااؤيهلى( ططتووياناااة و تيَياااسا  
لةغااةضزةمى عةةاغاايةكانسا )غااولتةاى ئةشااةزولت (  ماونةتااةوة. يةكااةةاض

لةزةغت ضِؤمية مةغيصيةكانى زةضييَها  جاؾاى شةغةنةزضيَص لةوانى غةنس 
 ( ئااةو شةغااةنة ؾااكا  ئااين كةوتااة زةغاات ةهةمالتااةى     861و غااالتى )

 ( خانى ةسليؼ غةضى ةؤ غةلي  خاى  920)ئةشةزولت  (. جاؾن لةغالتى )
وة ةة شكومةث و ةةغةضةةخؤيى زضاية زةغت خؤياى  زانةوانس  ئيَطة كطاية

خانى جايةةاةضظ( يااى    -لة دةضمانةكانى غولتةانسا ناظناوى )خانى عاليؿياى
 ةؤ زةنوغطىَ." 

لة ظؤضةةى ناوضةكانى كوضزغاةانسا  يةناسىَ لاة مةنؿايهة كوضزةكااى       
يؤكاضيَكى ططن  ةووى ةؤ ييَؿةهةوةى ناغهامةى طةىل كاوضز و ضواضضايَوة   

جيَكًاتااةى كؤمةىيااةتى و ؾاضغااةانى و ئاااةووضى  تةنانااةث لااةةواضى      و 
غياغيؿااسا ضِؤلتيَكااى جااطِ ةايااةخياى يااةةووة  لةيااةماى كاتااسا يةميؿااة      
ةةضةةغةيَكيـ ةووى ةؤ ةةضةنطاضةوونةوةى زوشمهاى و جاضاغةهى غااماى و  
غااةضوةضيةكانى طااة   ئةطااةض وة  جيَويػاات نااةيانةوانيبىَ ةااةضةنطاضى      

ى غااةضزةمةكةياى ةووةهااةوة  ئااةوا لةيااةماى كاتااسا كؤمااةلتيَك  ضِووزاوةكااان
ئةضكى نةتاةوةيى و كاةلةووضياى ةاةذَى طةياناسووة. كاةم ةيػاناوة طاةىل        
كوضز ضِاجةضِيهى زشى ئةم زةغةىتة كوضزيانة كطزةىَ  ةةلتكو يةميؿة ظؤضيَك 
لة زانيؿاةواى  جؿاةطة و ياوكااضى ئاةو مةنؿايهانة ةاووى  لةةاةض ئاةوة         

نة ةلتيَة ظؤضيَك لةو مةنؿيهانة خاوةى ضواضضيَوةيةكى ةطِوا جيَكاطاو  زةتوا
و قبو َ كطاو ةووى لةناو زانيؿةوانسا. يةض لةكؤنةوة ماة و زةغاةىتساضانى   
 ةسليؼ جةيوةنسيةكى تةواوياى يةةووة ةة ظؤضةةى ناوضةكانى كوضزغةاى.
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ةاو لةةاةضزةم    ةةزضيَصايى ميَصوو توانيويانة ةةضةةغاةيَكى ةاةييَع و طاطاى   
ياةموو ئاةو ؾاااىوانةى ةؤيااى كاطاوة  تةنانااةث تااكو غاةضةتاى غااةزةى       
ةيػااةةم ئااةم ناوضااةية لااة ةةضةةضةكانيااسا ةااةضزةوام ةااووة  و تاااكو ياااخى 

 (42)ةوونةكةى مةال غةلي  و ؾيَذ ؾةياةةزيو.
 

 كةضايةتى مةال ضةليه
مةالغااةلي  ئةدةنااسى ةةزليػااى كةغاايَكى طااةوضة و ناغااطاوى كااوضز     

مااةال غااةلي  ئةدةنااسى يةكيَكااة لااة ؾاايَدة طااةوضةكانى )خيَااعاى(   (43)و ةااو
لةكاتى خؤياسا لاةِضووى تيَطةيؿانت و ظاناة زازةناطا ةاة ذيَهؿايهى )ؾايَذ         
قيػةاللة خيَعانى( كة ؾيَدى خيَعاى ةوو  ضونكة خةليفاةى ذيَطاطى ؾايَذ    
ةااوو. وةكااو )ئيػاا اعي  شااةقى ؾاااوةيؼ( ةاغااى كااطزووة: مااةال غااةلي   

جياويَكى طةوضةةوو  كةغايةتيةكى زيهى طة  جةضوةض ةوو  ظاناا و   ئةدةنسى
ؾاعة و ئةزيب ةوو  ذطة لة ظماانى كاوضزى  ظماانى تاوضكى و عاةضةةى و      
داضغى زةظانى و ؾاضةظايى لة ياةموو ؾايَوة ظاضةكاانى كوضززياسا ياةةوو       
مةالغةلي  ظانايةكى طةوضة ةوو  زيوانى )مةغاهةوى ىااضى(ى ةاةناوةانطى    

وةى كطمااى ؾةضح و تةدػاة كاطز ةاوو  لاة جيَهااوى غاةضةةخؤيى       ةةؾيَ
 كوضزغةانسا زوو ذاض ةؤ ئةغةةمبو َ و ضواضذاضيـ ةؤ شراظ ضووة!. 

ظانياضناااى زةضةاااضةى جيَؿاايهةى مااةال غااةلي  ظؤض نييااة  ةااةىم زواى   
ئااةوةى ؾاايَذ عوةةيااسولت  زةضاايَةة ئةغااةةمبو َ زةغةبةغااةضى زةكااةى   

                                                           
 .69ةواض نوضةزيو  غةضضاوةى جيَؿوو     (41)
 256يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو      (43)
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ةة ضِازةكاث و خؤى زةطةنيَةةوة ةاضةطاكةى خؤى لة ةةجةغاجؤضتيَكى غاخ
نةيطى  ذاضيَكى تاط زةكةويَةاة تةقاةلالى زةغات جيَكطزناةوةى ؾاؤضِف و       

-21ئةم ذاضةف يةض لةئيَطانةوة زةغت جيَسةكاتاةوة  ةاةىم زوةااضة لاة )    
( لةاليةى زةولتةتى عومسانى زةطةيَةةوة و ةةييَعيَكى طةوضةوة 10-1882

-23عانى اليةنططى ضِةوانةى موغا َ زةكاطيَو  زواياى لاة )    ( خي100َلةطة َ )
( لااة موغاالتةوة ةااةضِيَى ئةغااكةنسةضونة ةااةيطوث  شيراااظ  لااة    12-1882

ى ظيلصةذاةى غاالتى   9)تائي ( نيؿةةذىَ زةكطيَو  زواى ماوةياة  ضِؤشى ) 
. جااىَ (44)ظاييهااى( كؤضااى زوايااى كااطزووة 1883-10-12( كؤضااى/ )1300)

ى كاطزووة و  ياةكيَك ةاووة    1880اضى ضِاجاةضِيهى  زةضيَت مةال غةلي  ةةؾس
( خيَعانةى لةطة َ ؾيَذ عوةةياسولت ى ناةيطى زووضخطاوةتاةوة ةاؤ     100لةو )

 شيراظ.
)ئيػ اعي  شةقى ؾااوةيؼ(  كاة خاؤى ياةكيَك ةاووة لاةو ئةدػاةضة        
كوضزانااةى ئااةو ضِؤشانااة لااةتوضكيازا ةااووة و ئاطااازاضى ضِووزاوةكاااى ةااووة    

اجةضِيهى مةال غةلي   لة طؤلاضى )ضِؤشى نوىَ( ى شماضة ةاغيَكى زةضةاضةى ضِ
( ة وكطزؤتةوة  كاة لةؾااضى غاليَ انى    1960ى تؿطيهى زووةمى غالتى )8

زةضضااووة   لااةوةزا وةكااو ةةةوةضيااةكى خااؤى ةاغااى ئااةو ؾؤضِؾااة و      
ةاضوزؤخى ئةو ضِؤشانةى كطزووة و وتوويةتى: " مةالغةلي  ئةدةنسى يةكيَك 

ضةكانى خيَاعاى  لةةاةض ئاةوةى ماةال غاةلي  ئةدةناسى       ةووة لة ؾايَدة طاةو  
كوضزايااةتى زةكااطز و يااةولتى زةزا ةااؤ غااةضةةخؤيى و لةوانااة ةااوو ةااؤ        

                                                           
شػو على خانى طةضوغى  ؾيَذ عوةةياسولت ى ناةيطى لةةةلتطةناماةكانى قاذااضى      (44)

 .16     2007نى حمةمةز شةمة ةاقى  ضاجدانةى زةظطاى ئاضاؽ  يةوليَط زا  وةضطيَطِا
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غااةضةةخؤيى كوضزغااةاى تيَكؤؾاااةوو. لةةةضئااةوة ةةدااةضمانيَك لةاليااةى      
غولتةاى عةةسو ةميس مةال غةلي  و ؾيَذ عةةسولقازض ئةدةنسى كوضِى ؾايَذ  

( 1894و شاذى موغى ةاةطى خؤيةاةىل لةغاالتى )    عوةةيسولت ى ؾةمعيهانى
ظايهى زووض خطانةوة ةاؤ ؾااضى )مةزيهاةى مهاةوةضة( لاةشراظ و ياةض لاةو        
غالتةزا ةوو غولتةاى عةةسو ةميس يةضا و طيَطاةلتى ئةضمةنيياةكانى زضوغات    
كطز ةوو  عةةسو ةميس ئةضمةنيةكانى زشى طةىل كوضز يانسا ةوو ةؤ ئاةوةى  

و ئاشاوة ةهيَهةوة  ةةم ؾايَوةية ئاةو ؾاةضِة لةالياةى      زشى كوضز ؾةضِ ةكةى
ئةضمةنيةكاناااةوة يةلتطةغاااا  ئي حطِيااااليعمى ئيهطلياااع زةغاااةى ياااةةوو   
قةيػااةضى ضِوغاايا )ضاااض نيكااؤىى(ى ضووغاايـ ةةؾااساضى ئااةو ئاشاوةيااة    

 (45)ةوو.
ذطةلةوةف يةض لةم غالتةزا )موغاى ةاةطى ييعاناى( لةالياةى كؤماةلتى      

)تاؾها (ةوة كوشضا ةوو  توضكاةكاى ئاةو ضِووزاواناةياى كاطز     ئةضمةنييةكاى 
ةااةةيانوو طااةليَك لااةجياوة طااةوضة ةااةييَع و توانااا و زةغنِؤيؿااةووةكانى    

زواى طةضِانااةوةى مااةال غااةلي  لااة   (46)كااوضزى زووض خػااةةوة ةااؤ شراااظ. 
ئاااواضةيى كةوتااة طااةضِاى ةااةناو عةؾااةةتةكانى كوضزغااةانسا ةااؤ ةاا و        

يؿة اى جةضوةضى و كوضزاياةتى  ياانى زةزاى لاةزشى    كطزنةوةى يةغةى ن
زةولتااةتى عومسااانى و زامةظضانااسنى زةولتااةتى غااةضةةخؤ ةااؤ طااةىل كااوضز   
ئةوةى ظؤض ططنطة كاتىَ مةال غاةلي  خاةضيكى ة وكطزناةوةى ةةوةااوةضِى     
كوضزايااةتى و ضِظطاااضى كوضزغااةاى ةااوو )ؾاايَذ قاابػةاللةى خيَعانااى(   كااة 
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يةموو نةقؿايةكانى توضكياا ةاوو  كؤضاى زواياى       ؾيَدى خيَعاى و غةضؤكى
كطز  مةال غةلي  خؤى خةليفةى ذيَهؿيهى ئةو ةوو  ةةىم مةال غاةلي  لاة   
ذياااتى ئااةوةى خااؤى ةطاايَةة ذيَطاااى ؾاايَذ  ةااةلتكو كوضِةكااةى )ؾاايَذ      
قبػةاللة(  كة ناوى )ؾيَذ ؾةياةةزيو( ةاوو  لاةذيَطاى خاؤى ةاةذيَططى     

ة غاىى ةوو  ضِيَوؾويَهى ةؤ ئةو كوضِة زاناا  ةاوكى زانا  ئةطةضضى تةمةنى ز
و ديَااطى ظانياااضى غااؤديَةى و ئةؾااازى كااطز ةااوو  جيَااى طةيانااس  )ؾاايَذ    
ؾااةياةةزيو( لااةذيَطاو ةاضةطاااى ةاااوكى زازةمااةظضيَهيَت و ديَااطى ظانياااضى   
غوديَةى و زيهيةكانى زةكاث  ئةمة غةضاى ظؤضةةى خةلتكى ةؤ الى خؤى 

ةلي ( ةا وى كاطزةوة جيااوى ئايهاساض و غاؤدى نااةىَ       ضِاكيَؿا  ةةىم )مةالغ
تةنيا يةض ةؤ غاووزى خاؤى ياةوَ  ةاسا  ةاةلتكو جيَويػاةة لةغاةضى خاؤى         
ةةويَهيَةااةوة لااةناو طااةوضةيى خااوازا  خؤؾةويػااةى ئااازةميعاز و مااطؤل و   

ولياس شةماسى زةلتاىَ:     (47)نيؿة اى جةضوةضى و ةؤ يةضزوو زنياف يةولتبسا.
اظاى )ؾيَذ غاةعيس( ةاووة  لاة كاتيَكاسا )ئيػا اعي       )ؾيَذ ؾةياةةزيو( ةط

ؾاوةيػى( وتووويةتى )ؾيَذ ؾةياةةزيو كوضِى ؾايَذ قابػةاللة(  ةاووة     
ةةجيَى يةضزوو غةضضاوةكة )ؾيَذ غةعيس( و )ؾيَذ قابػةاللة( ةاطاى ياة     
ةااووى  كةضااى )ئيػاا اعي  ؾاااوةيؼ( لةةاغااةكةيسا نةةاغااى )غااةعيس( و  

 (48)ة.نةةاغى )ذةاللةزيو(ى كطزوو
لااةكاتى طااةضِانى )مااةال غااةلي ( ةااةناو عةؾااةةتةكانى كااوضززا  ةااؤ      
ة وكطزنةوةى يةغةى كوضزايةتى و ئامازةكطزنياى ةؤ ضِاجاةضِيهيَكى طاةوضة   

                                                           
 .23ؾاوةيؼ  غةضضاوةى جيَؿوو   امساعي  شقى  (47)
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ؾاايَدةكانى كااوضز لااةو ةاضةيااةوة ةةتااةواوةتى ياوكاااضى ةااووى  ذطةلااة     
كاضوةاااضى ئااايهى ةةوةاااوةضِى نيؿااة اى جةضوةضِيَةيؿااى ةااةناو خةلتكااسا       

كةغااايةتى )مااةال غااةلي ( و جةنااس و ئامؤشطاضيااةكانى   (49) وزةكااطزةوة.ة
كاضيطةضى ظؤضى لةغةض خيَلتةكانى ئةو ناوة يةةوو  خةلتكةكاةف ةاوةضِيااى   
ةةقػةكانى يةةوو و طويَياى ىلَ زةططث  و غاةضاياى ةاؤ ئاةوة ضِازةكيَؿاا     

   (50)طةىل كوضز جيَويػةة يةو َ ةسا ةؤ ضِظطاض ةوونى نيؿة انةكةى.
 

 طةِزاىةوةى مةالضةليه و ٍاوِزَيكاىى بؤ كوزدضتاٌ 
ظؤضةةى غةضضاوة ميَصووييةكاى زةلتيَو زواى ئةوةى )ؾيَذ عوةةياسولت (  
لةضِاجةضِيهةكةى ؾكػةى ييَها  عومسانيةكاى زووضياى خػةهةوة ةؤ ؾااضى  
موغ َ  زواتطيـ لةطة َ غةز خيَعاى لة اليةنططانى زووضيااى خػاةهةوة ةاؤ    

ةؤ ؾاضى مةككة  يةضضةنسة ئيَػةا ييض غةضضاوةية  لةةةضزةغات   شيراض
نيااة ئااةوة ةػااةىيَهىَ  ةااةىم جيَسةضاايَت )مااةال غااةلي ( يااةكيَك ةيَاات لااةو  
زووضخطاوانةى لةطة َ ؾيَذ عوةةيسولت  زووضخطانةوة ةؤ شيراظ  )ئيػ اعي  

( ظايهااى ةةدااةضمانيَك لةاليااةى  1894شااةقى ؾاااوةيؼ( زةلتااىَ: لةغااالتى )  
لتةاى عةةسو ةميس )مةال غةلي ( و )ؾايَذ عةةاسولقازض ئةدةناسى كاوضِى     غو

ؾااايَذ عوةةياااسولت ى ؾاااةمعيهانى( و )شااااذى موغاااى ةاااةطى خؤيةاااةىل(  
زووضخطانااةوة ةااؤ ؾاااضى )مةزيهااةى مهااةوةضة( لااةشراظ  زواتااط لةغااالتى    

( غااولتةاى عةةسو ةميااس لااة )مةالغااةلي ( و )ؾاايَذ عةةااسولقازض( و  1896)
                                                           

)امساعي  شقاى ؾااوةيؼ     -( 360حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (49)
 .23غةضضاوةى جيَؿوو   
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ةة( خااؤف ةااوو  ضِيَطااا زةزضيَاات ةااةزووضخطاوةكاى     )شاااذى موغااى ةاا  
   (51)لةشيراظةوة ةطةضِيَهةوة كوضزغةاى.

)مااةال غااةلي ( لااة ئاواضةيؿااسا يةميؿااة ةااةى ئاااظازى و ضِظطاااضكطزنى   
كوضزغةاى لةالى يةكيَك ةوو لةكاضة لةجيَؿيهةكانى  لةةةضئةوة كاتىَ )ماةال  

لةؾاااضى مةزيهااة زةغاات غااةلي ( لةطااة َ جياااوة مةظنااةكانى كوضزغااةانسا 
ةةغاااةض ةاااووى  يةميؿاااة لةطاااة َ يااااوضِىَ زووضخطاوةكاااانى زةضةااااضةى   
غةضةةخؤيى كوضزغةاى طفةوطؤى كطزووة  لاة ؾااضى مةزيهاة )مةالغاةلي      
ئةدةنسى( و )شاذى موغى ةةة(  و )غةيس عةةسولقازض ؾةمعيهانى( لةطة َ 

يةكاسا ئاةو   ئةو كاوضزة تيَكؤؾاةضانةى تاط زووضخطاةووناةوة  لاة كؤةوونةوة     
كوضزانةى تاطيـ كاة لاة كوضزغاةانةوة ضاوو ةاووى ةاؤ شاةس ةاؤ شيرااظ            
ئةوانيـ لةو كؤةوونةوةية ةةؾساضى زةكةى و ةة ئامازةةوونى يةموواى لة 
ةاضوزؤخى كوضزغةاى زةكؤلتهةوة  لةظولت  و ظؤضزاضى و زةغةىتى نالاةةاضى  

قااةزى شكومااةتى عومسااانى زةزويَااو  لةئةاامااسا يااةمووياى لةغااةض مةض 
جيَػةمبةض )ز.ر( لةؾاضى مةزيهة غويَهس ةاؤ ياةكن زةخاؤى  لاة زةولتاةتى      
عومسانى ذياةبهةوة و كوضزغاةانيَكى ئااظاز و غاةضةةخؤ جيَاك ةيَاهو  لاةو       
كؤةوونةوةياااةزا جاااةنانيَكياى ةةغااات كااااتىَ طةضِاناااةوة ةاااؤ كوضزغاااةاى 

م طةىل يةضيةكةياى لة ناوضةى خؤيسا ؾيَلطةانة يةو َ ةسةى  ةؤ ئةوةى ئة
كاوضزى ياةشاض و ضةوغااوةية لاةِضيَطاى خاةةاث و تيَكؤؾاانةوة لاة ظولتاا  و        

 (52)ظؤضى و نالةةاضى  زةولتةتى عومسانى ضِظطاض ةكةى.
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 خؤئامادة كسدٌ بؤ ِزاثةِزييةكة

( غااولتةاى عةةسو ةميااس لااة )مةالغااةلي ( و )ؾاايَذ     1896لةغااالتى )
مانى غااولتةاى عةةااسولقازض( و )شاااذى موغااى ةااةة( خااؤف ةااوو  ةااة دااةض 

عةةسو ةمياااس طةضِاناااةوة ةاااؤ كوضزغاااةاى  ةاااةىم ةاااةجيَى يةناااسيَك لاااة   
غةضضاوةكاى )ؾايَذ عةةاسولقازض( و ياوضِيَكاانى زواى كوزةتااى ئيةصااز و      

( طةضِانةوة ةاؤ كوضزغاةاى  )ماةال غاةلي ( لةغاةض      1908تةضةقى لة غالتى )
اياةوة كوضزغاةاى   ئةو ةةلتيَهةى لةئاواضةيى لة شيراظ زا ةووى  يةض كاة طةضِ 

كةوتااة ضاااالكى نوانااسى  زةغااةى كااطز ةةةعوتهةوةيااةكى نيؿااة انى و        
ضِاطةيانااسنى ؾااؤضِف و ضِاجااةضِيو  و ة وكطزنااةوةى كاااضى ضِاجةضِيهةكااة و      
جطِوجاطةنسة زشى كاضةةزةغةانى زةولتةتى عومسانى  )ماةال غاةلي ( ةاةناو    

و ماوف و ةاسليؼ   كوضزغةانسا طةضِا و ضووة الى كوضزةكانى ةاؾقةى و واى 
و زياضةةكط ةةوةاوةضِةكاانى خاؤى لاة ناويانساة وزةكطزناةوة  كةغاايةتى      
)مةال غةلي ( جةنس و ئامؤشطاضييةكانى كاضيطاةضى ظؤضى لةغاةض خيَلتاةكانى    
ئةوة ناوة يةةوو   خةلتكةكةف ةاوةضِياى ةةقػاةكانى ياةةوو و طويَيااى ىلَ    

ىل كوضز جيَويػةة يةو َ ةسا ةؤ زةططث  و غةضاياى ةؤ ئةوة ضِازةكيَؿيَا طة
ضِظطاض ةوونى نيؿة انةكةى  ةةو ذاؤضة ظؤضةاةى زانيؿاةوانى ئاةو ناوضاانة      
خؤيااى ئامااازة كاطز ةااؤ ضِاجااةضِيو  ذطةلاة يةنااسيَك لاة ؾاايَدةكانى قااازضى     
نااةةيَت  لةةااةض ناااكؤكى لةغااةض يةنااسىَ ةؤضااوونى ؾاايَدايةتى و لةةااةض      

ةضِى )مااةال غااةلي ( ناكااةى  خوزجةضغااةى و ةااىَ ةايااةر ياوةةؾااى ةةوةاااو
)طواية لةةةض ئةوةى نةقؿاى مةظيةةاة( )ؾايَذ عةةاسولطةواى تااطى( لاة       
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ئةماة ةاؤ    (53))ةوالنيث و موف( ةة اليةنططيَةى )ماةال غاةلي ( قايا  ناةةوو.    
يةكاااةةاضة غةضضااااوةية  ةاغاااى كيَؿاااةى نيَاااواى ضِيَبااااظى قاااازضى و    

ي  شااةقى ؾاااوةيؼ( نةقؿاابةنسى كااطزووة لااةكاتى ضِاجةضِيهةكة.)ئيػاا اع 
وتوويااةتى: توضكااةكاى ذياااواظى ضِيَباااظى ئايهياااى ةااؤ غااووزى خؤياااى       
ةااةكاضييَها  توانياااى غااووزى ىلَ وةضةطااطى و زووةااةضةكى لةناويانااسا جةيااسا 
ةكااةى  توانيبووياااى ؾاايَدةكانى قااازضى لةقااةظاى )كيفااطا( كااة )ؾاايَذ        

توضكةكاى  عةةسولباقى( و )ؾيَذ شػة( ةووى  يةضزووكياى قازضى ةووى و
توانيبووياى ئةوانة ةكةى ةة الياةنطةى خؤيااى  زشى )ؾايَذ ؾاةياةةزيو(     
)كااة نةقؿاابةنسى ةااووة( ةااةكاضةيَهو  ةااةجيَى جيالنااى توضكااةكاى ئةوانااة     
خيانةتياى لاة )ؾايَذ ؾاةياةةزيو( كاطز و لاةكاتى ضِاجةِضيهةكاةى ةاسليؼ         

طزةاوو   كاتىَ ؾيَذ ؾةياةةزيو ؾااضى ةسليػاى لةزةغات توضكااى ضِظطااض ك     
يااةضزوو ييَطؾااياى ةااطزة غااةض ؾاااضى ةااسليؼ و ؾاااى ةةؾااانى توضكااةكاى 
لةطةَ  كوضز زا كةوتهاة ؾاةضِةوة  ةاةىم ةاؤ ئاةوةى خاوَيو ناةضشَى )ؾايَذ         
ؾةياةةزيو( ؾاضى ةسليػى ةةذىَ ييَؿت و ضِووى كاطزة )مكاؼ و غايَطث(    
ةااةو ذااؤضة زيػاااى توضكااةكاى ةسليػااياى زاطااة كااطزةوة. كيَؿااةى نيَااواى 

يقااةتى قااازضى و نةقؿاابةنسى يااةض ةيانوويااة  ةااوو  ئااةطيها لةضِاغااةيسا تةض
ئةوانة ييض كاث ئامازةنةةووى ياوكاضى ضِاجاةضِيو و ؾؤضِؾاى كاوضز ةكاةى      

 (54)ضونكة ناوةطاو غةض ةة غولتةاى عةةسو ةميس ةووى.
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كااااتىَ )ماااةال غاااةلي ( لاااة ياااةو َ و طاااةضِانى ةاااةضزةوام ةاااوو ةاااةناو  
سا ةاؤ ةةزةغاةًيَهانى ضِاو غاةضاى ياووىتياانى     عةؾةةتةكانى كوضزغاةان 

كوضز  ةؤ ضِاجةضِيهيَكى غةضتاغةضى زشى عومسانياةكاى ةاؤ ةةزةغاةًيَهانى    
غااةضةةخؤيى كااوضز  ؾاايَدةكانى كوضزغااةاى يااةمووياى ئااةم يااةنطاوةى    
)مةالغةلي ( جةغهس زةكةى و جىَ خؤؾصا َ ةووى  ةةز َ و ةةطياى ياوكاضى 

 وكطزنةوةى ةةوةاوةضِى نيؿة اى جةضوةضى  لةو )مةال غةلي ( زةكةى لةة
ةاضةيةوة ةةتةواوةتى ياوكاضى ةووى  ذطةلة كاضوةاضى ئاايهى ةةوةااوةضِى   
نيؿة انحةضوةضيؿى ةةناو خةلتكسا ة وكطزةوة  ةاةم ؾايَوةية )مةالغاةلي (    
لااةناو ظؤضةااةى ظؤضى خااةلتكى كوضزغااةانى توضكيااازا ةةوةاااوةضِى جااةؤظى   

زةكاتةوة  ذطةلة كوضزةكانى توضكياا تةناناةث كاضزةكاتاة    كوضزايةتى ة و
غةض كوضزةكانى قةدقاظيـ  وةكو ناوضةكانى قاقعماى  قاضؽ  ئةضزةياى  
زةضويَاااـ و مطياااسيَكى ظؤضى جةياااسا كاااطز  مامؤغاااةا و ظاناااا و جيااااوة     
تيَطةيؿةووةكانى كوضز ةةوةاوةضِةكانى )مةال غةلي (ياى جةغهس كطزووة و 

 غةلي ( )كؤمةلتى عولةما( دةواياى زةضكطز  نااةىَ ةاةجيَى   ةؤ ياوكاضى )مةال
ؾااةضع ظانااا ئايهيااةكانى كوضزغااةاى خعمااةث و ياضمااةتى ئي حطاتؤضيااةتى     
عومسانييااةكاى ةكااةى  ةةتايبااةتى لااة شيَااط دااةضماى و ضِشيَ ااى عومسانيااسا   
ناطوايَت كوضز زيو و قاظيَةى و مودةيَةى جةغهس ةكاث. ضونكة شكوماةتى  

يَطاااةوانةى خيالداااةتى ئيػاااالم و ؾاااةضي ةث لةكاضزاياااة و عومساااانى ةةج
ةةخطاجاااةكاضى ضِةدةااااض زةكاااةى  ةةضامباااةض ماااةظةةى ذةعفةضيياااةكاى      
)عةلةوييااةكاى( يةلتويَػااةيَكى زوشمهانااةياى وةططتااووة  ةااة يااؤى ئااةوةى  
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زووةاااةضةكى زةخاتاااة نااااو ئيػاااالم و ئةماااة ةاااؤ غاااووزى شكوماااةث     
 (55)ةةكاضزيَهىَ.

ضيكى ة وكطزناةوةى ةةوةااوةضِى كوضزاياةتى و    كاتىَ )مةال غةلي ( خاة 
ضِظطاااضى كوضزغااةاى ةااوو )ؾاايَذ قاابػةاللةى خيَعانااى( ؾاايَدى خيَااعاى و    
غةضؤكى يةموو نةقؿيةكانى توضكياا  كؤضاى زواياى كاطز  )ماةال غاةلي (       
خؤى خةليفةى ذىَ نؿيهى ئةو ةوو  ةةىم لة ذياتى ئاةوةى خاؤى ةطايَةة    

)ؾاايَذ قاابػةاللة( كااة ناااوى )ؾاايَذ    ذيَطاااى ؾاايَذ  ةااةلتكو كوضِةكااةى   
ؾةياةةزيو( ةوو  لةذيَطاى خؤى ةةذيَططى ةاوكى زاناا  ئةطةضضاى مهاسا َ    
ةااوو  ةااةىم ضِيَوؾااويَهى ةااؤ ئااةو كااوضِة زانااا و ديَااطى ظانياااضى غااؤديَةى و   
ئةؾااازى كااطز و جيَااى طةيانااس  لةةااةض ئااةوة )ؾاايَذ ؾااةياةةزيو( )مااةال    

طاى ئوميَسى خةلتك غةيط زةكطز  غةلي (ى وة  جؿت و جةناى خؤى و ذيَ
لةةةض ئةوة ظؤض ذاض تكاى لة )مةال غةلي  ئةدةنسى( كطز ةاوو زاةهيؿايَت و   
واظةيَهىَ  يةض ضيةكى )مةال غةلي ( ةيلتيَت ئاةم ذيَباةذىَ زةكااث  زيًَااتى     
جااىَ زةزاث  ةااةىم )مااةال غااةلي ( كااؤلتى نااةزا و لااة جيَهاااوى طااةىل كااوضززا 

لة يةضِةؾة و طوضِةؾةى توضكاةكاى نةتطغاا و    لةضاالكى خؤى نةزةكةوث 
يةميؿة ئةؾازى زيهى و ميللى خؤى زةكطز و زةيووث: يةتا لاة جيَهااوى   

 زيو و نةتةوةى كوضزا خؤم طياى ديسا نةكةم واظ ناييَه ".
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 ضةزٍةَلداىى ِزاثةِزييةكة
ضاالكيةكانى )ماةال غاةلي ( و يوؾاياض ةووناةوةى كاوضز ةاؤ ةةزةغات        

ؤيى  توضكةكانى تطغانس  ئةوغاا تااية جاؾاا واىل ةاسليؼ     ييَهانى غةضةةخ
ةوو  لةطة َ كوضززا نةضم ةوو  نةيسةويػت ؾاضةكة ؾيَواوى و ئاؾوةى تاىَ  
ةكةوىَ  ةةىم شكومةث ةةنياظ ةوو ضاالكيةكانى كوضز يةجطووى ةةيةجطووى 

( )ئيػ اعي  شةقى جاؾاا(ى زامةظضاناس    1910ةكاث  لةةةض ئةوة لةجايعى )
و جياويَك ةوو ةةزشايةتى كطزنى كوضز ناوى زةضكطز ةوو  ةةىم لةطاة َ  ناوةطا

ئةوةؾسا شكومةتى ئيةصازييةكاى زاواى ىلَ كطز ةةو ئةنساظةياة توناس ناةةىَ    
لةطة َ كوضز  ةؤ ئةوةى نة  كوضزةكااى لاة زشى شكوماةث ضِاجاةضِى  ةاةىم      

ةناوى ضِيَه اايى  كوضز لةو كاتةزا كةوتهة زامةظضانسنى ضِيَكدطاويَكى نًيَهى  ةا 
و نةخؿةزاناى ةؤ خؤغاظزاى ةؤ يةىيػانى ضِاجةضِيهيَكى ذةماوةضى دطاواى  
ةؤ غاناكطزنى ئةم كااضة )ماةال غاةلي ( ياةكَى لاة طاةوضة جيااوانى ؾااضى         
ةسليؼ ةوو جةيوةنسى شيَط ةة شيَطى لةطة َ ئةضمةنةكاناسا زضوغات كاطز  ةاؤ     

ةاسضىَ. لاةموف و ةاسليؼ     ضِيَكةوتو لةغاةض ئاةو كااضةى جيَويػاةة ئاةاام     
ضاااوى ةةغااةضكطزةكانياى كااةوث  ةااؤ زامةظضانااسنى ياوجةنانيةتيااةكى      

ئةضماااةنى(  لةغاااةض ئاااةوة ضِيَكاااةوتو ناوضاااةكة لةالياااةى       -)كاااوضزى
يةضزووكيانااااةوة ةااااةضِيَوةةربىَ  ضِيَكةوتهامةكااااة لةاليااااةى يااااةضزووالوة  

 (56)ئي عاكطا.
ةانيا لةويالياةتى واى وة  ةةجيَى ئةو ضِاجؤضتةى لةذيَططى كونػولتى ةاةضي 

طةيؿةبوو  لة)تةشػة ةةة(ى واىل واى وةضى ططتاووة  يةضضاةنس زةلتاىَ:    
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ناةىَ جؿةى جىَ ةبةغنىَ  واىل يؤى ضِاجةضيهةكاة ةةياناسانى )ماةال غاةلي (     
زاوةتة قةلتةم  لةو ضِاجؤضتةزا ةة )خةليفة غةلي (يؿى ناوزةةاث  كة مةال و 

اللاةزيو( ةاووة  كاة ؾايَدى خيَاعاى و      مامؤغةاى ؾايَدى كاؤ  كاطزوو )ذة   
ةاوكى )ؾايَذ غاةعيس عاةىل( ةاوو. واليةكاةى تاوض  )تةشػاة ةاةة( لاةو          
ضِاجؤضتةزا كة ذيَططى كونػو َ ناضزوويةتى زةلتىَ: ئةو )ماةال غاةلي ( نااوة    
يانى كوضزةكانى ناوضةى ةةزليؼ  خيَعاى  زازيك  نةغةث  موزيكانيؿاى  

يَى ؾةضي ةث و ئايهى ئيػالم شوك  ةكةى زاوة  زاوا لة شكومةث ةكةى ةةج
و زةغااةىتى جياااوة ئايهيااةكاى ةطةضِيَههااةوة  كااة لةوةوةااةض زةغااةىتياى   

لةئاةاامى تيَكؤؾاانى    (57)زضاةووية لةشيَط غايَبةضى غاولتةانى عومسانياسا.   
خةةاتطيَطِانى كوضز تيَكطاى طةىل كوضز و لةغةض ضِؤؾاهايى ئاكاماةكانى ئاةم    

هاوى ة وكطزناةوةى ةةوةااوةضِى كوضزاياةتى كؤماةىنى     ةعوتهةوةية و لةجيَ
خةلتكى كوضزغةاى لةيةض ؾةف وياليةتةكة ضِاجاةيو  كاة ةطيةاى ةاووى لاة:      
)وياليةتااةكانى ئااةضظضِؤم  خااةضجوث  ئال ااةظيع  زياضةااةكط  ةااسليؼ  واى(    
خااةلتكى ئاااةم ؾااةف يةضيَ اااة ةةياااةكراضى كةوتهااة خؤيااااى و يةغاااةى    

ضةى غاةنس  ةاةم ذاؤضة خةليفاة )ماةال غاةلي (       نةتةوايةتى لةناوياناسا جاة  
لةطة َ طةليَك ظانا و ؾيَذ و غةضزاضةكانى ئةو ناوضانة جاةنانياى ةةغات و   
لةناو خؤياى ةةلتيَهيانسا  ةةتايبةث لةطة َ ناوضةى ئةضظوضوم و واى و ةسليؼ 
لةغةض ئةوة ضيَكاةوتو جيَويػاةة كوضزغاةاى )ئيساضةياةكى خوزموخةااضى(      

ئةو ئيساضةية ةة زةولتةتى عومسانيةوة ةبةغنيَةةوة و غاةض  يةةيَت  ةةىم 
ةة خةالدةتى عومسانى ةىَ  شكوماةتى عومساانى ةةضامباةض ةاةوة ؾاحطظة      
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ةااوو. يةولتيااسا ةعوتهةوةكااة غااةضكوث ةكااا و )مةالغااةلي ( ةططيَاات  لااة       
( لةؾااكطى ناااضزة غااةض )مةالغااةلي ( و لةغااةض ضِيَطاااى  1910شااوظةيطانى )

كاةةطيةى ةاووى لاة     (58)ةاليةى ئاىيةكى غاوجاى تاوض .  ةسليؼ( زا ل -)واى
( كةؽ لة ييَعةكانى ذةنسضمة توانياى )مةال غةلي ( زةغاةطة ةكاةى    40)

كاتيَاك )ؾايَذ    (59)ةةةةنسكطاوى ناضزياى ةؤ ةةزليؼ تا لةوىَ زازطايى ةكطىَ.
ؾةياةةزيو( ةاةوةى ظاناى ظؤض نيطاةضاى ةاوو  لةةاةض ئاةوة زةغات ةاةذَى         

( غةز غواضى كوضزةوة ييَطؾى ةطزة غةض ئاىكةى تاوض  و  100ةةخؤى و )
زواى ئااظاز   (60)لةئةاامى ؾةضِيَكى غةخةسا )مةال غاةلي (ياى ضِظطااض كاطز.   

كطزنااى )مااةال غااةلي ( لةاليااةى ييَعيَكااى ضااةكساضةوة  زواى ئااةم ضِووزاوة  
ضِاجةِضيهةكةف جةىل ياويؿات تاا كااض ةاةوة طةيؿات ضاةنس ؾايَذ و جيااوى         

ونة جا َ ضِاجةضِيوانى كاوضزةوة  لةواناة )ؾايَذ ؾاةياةةزيو كاوضِى      ئايهى ضو
ؾاايَذ قاابػة اللااة ؾاايَذ ذةاللااةزيو(  و ةااطاظاى )ؾاايَذ غااةعيس عااةىل(      
كااةجياويَكى ناغااطاو و طااطن  ةااوو لااة ناوضااةكةزا. )ؾاايَذ غااةعيس(يـ       

لةئاةاامى   (61)جةؤظةايى لةو ضِاجةضِيهةو لةغاةضكةوتهى )مةالغاةلي ( كاطز.   
ةالغةلي ( ناوةانطى ةةضظ ةووةوة و وة  كةغايةتيةكى نيؿاة اى  ئةمةزا )م

جةضوةضى طةوضة زةضكةوث و ناوةاانطيَكى ةاؤ زضوغات ةاوو  لاةماوةى زوو      
( 8( يةظاضكةغاةوة ةاوو ةاة )   4ضِؤشزا شماضةى ةةؾساضةوانى ضِاجةضِيهةكة لة )
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. زواى ئةوةى )مةال غةلي ( لةاليةى )ؾيَذ ؾاةياةةزيو( و  (62)يةظاض كةؽ.
يَعيَكى ضةكساضى كوضزةوة ئاظاز كطا  ئةمةف غةضةتاية  ةوو ةؤ ضِووزانى ي

( لةةاسليؼ و ناوضاةكانى زةوضوةةضياسا    1914ضِاجةضِيهيَكى طاةوضة لةغاالتى )  
 (63)كوضز ةةؾساضى تيَساكطز.

)مةالغةلي ى ةسليػى( كةغيَكى طةوضة و ناغطاوى كوضز ةوو  ئةو كاتة 
لةناوضاةى )كومااس( لاةنعيك خيَاعاى      لةاليةى زةغاةىتساضانى عومسانياةوة  

زةغةطةكطا  غةةاضةث ةةيؤكاضى زةغاةطةكطزنى )مةالغاةلي (  واىل واى   
ةةكونػؤلتى ةةضيةانى زةلتيَت:" ئةو )مةال غاةلي ( نااوة ياانى كوضزةكاانى     
ناوضاةكانى ةاةزليؼ  خيَااعاى  زازياك  ئةغاةةث  موزيكااايهـ زاوة  زاوا     

ئااايهى ئيػااالم شااوك  ةكااةى  و    لةشكومااةث ةكااةى ةااةجيَى ؾااةضي ةث و  
زةغااةىتى جياااوة ئايهيااةكاى ةطةضِيَههااةوة  كااة لااةوة ةااةض زةغااةىتياى     

 (64)زضاةووية لةشيَط غيَبةضى غولتةانى عومسانيسا"
ئاااةم ضِووزاوة كاضيطاااةضى ظؤضى كاااطزة غاااةض كاضةةزةغاااةانى تاااوض    
 )مةغةلةى كوضزغةاى( الى توض  ئاؾكطا ةاوو  ؾاةضِ لاةنيَواى ياةض زووالزا    
يةلتطةغا. لةؾكطى توض  لة ناو ؾاضى ةسليػسا ةطيةى ةوو  لة ضواض تااةوض  

( زواناعة ماةتطةلؤظ لةطاة َ ئاةو ياةموو      12غةضةاظ و ةةتاضيةيةكى تؤد و )
ضة  و لةؾكطةؾسا )ؾيَذ ؾةياةةزيو( ييَطؾى كطزة غاةضياى لاة ةاسليؼ    
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( 300( زة ماةتطةلؤظ و ) 10( زوو تاؤد و ) 2توضكةكاى ؾكاى  لةئةااماسا ) 
( غاىَ غاةز و   320غىَ غةز تفاةن  لةالياةى لةؾاكطى كاوضزةوة طاةا و )     

( جاةاا  50ةيػت غةضةاظى تاوض  ةاةزي  طاةاى  كاوضزيـ لاةو ؾاةضِةزا )      
ؾةضِكةضى كوضز ؾاةييسةووى  ةاةو ذاؤضة غاوجاى تاوض  ةاةضةو زياضةاةكط        

( لااة ؾاااضى  1910ؾااكا و واىل ةااسليؼ ضِايكااطز. ةااةىم لااةمانطى ئاااةى )     
تيحيَكااى غااوجاى تااوض  ييَطؾااى ةااطزة غااةض ةااسليؼ  زواى   زياضةااةكطةوة

ؾةضِيَكى غةخت غوجاى ظؤضزاضى عومسانى ؾاضى ةسليػى زاطةكاطزةوة   
لةم ؾاةضِةزا ظؤضةاةى جيَؿاطِةوى لةؾاكطى تاوض  لاة ئةضمةنياةكاى ةاووى          
لةةةض ئةوةى خطاةوونة جيَؿةوةى غوجاكةياى ظؤضيااى ىلَ كاوشضاى  لاةييَعى    

ؾاةييسى ظؤضى ياةةوو. ةاةىم ؾاةضِ ةةماة كؤتاايى        كوضزيـ لاةو ؾاةضِةزا  
نةياث  زواى ئةوة ذاضيَكى تاط )ؾايَذ ؾاةياةةزيو( لاة ضِؤشياةىتى ؾااضى       
ةسليؼ لةطة َ لةؾكطى توض  زايااى ةةيةكاسا و توضكاةكاى ؾاكاى و )ؾايَذ      

 (65)ؾةياةةزيو( ذاضيَكى تط ؾاضى ةسليػى لةتوضكةكاى غةنسةوة.
ؤض ذاض يةغاةى ئاايهى يةناسىَ ياؤظ و     ئةوةى ذيَطاى زاخة توضكةكاى ظ

غةضؤكى كوضزياى ةاةكاضييَهاوة و ةاةالى ئي حطِاتؤضياةتى عومسانياسا ضِايااى      
كيَؿااااوى  ةةةؤناااةى مةظياااةب و مةظياااةب جةضغاااةيةوة زووةاااةضةكياى    
خػااةووةتة ناااو غااةضؤكة كوضزةكانااةوة  يةنااسىَ ذاااض لةطااة َ نةتااةوة      

انى ظؤض طاااةوضةياى ةاااة زضاوغااايَكانياى ةةؾاااةضِياى زاوى  لةئةااماااسا ظيااا
ةعوتهاااةوةى كوضزاياااةتى طةياناااسووة  ةاااةقاظااى خؤيااااى و شكوماااةتى  
عومسانى  وة  جيَؿن ئاماشةماى جيَسا توض  لةم ؾاةضِةزا ضاةنس ؾايَديَكى    
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كوضزى ةؤالى خؤى ضِاكيَؿا  ةةناوى )مةظياةةى قازضياةوة( لاة ؾايَدةكانى     
)ؾاايَذ شػاايهى ( )ؾاايَذ عةةااسولباقى( و Kefraقااازضى لةقااةظاى )كفااطا  

قاااازضى(  شكوماااةتى عومساااانى ةةةةضشةوةناااسى خاااؤى زشى )ؾاااايَذ      
ؾةياةةزيو( ةةكاضى ييَهاى  لةئةاامسا ئةماناة خياناةتياى لةطاة َ )ؾايَذ     
ؾةياةةزيو( كاطز و لةطاةَ  غاوجاى توضكاسا يَيطؾاياى كاطزة غاةض ؾااضى         
ةااسليؼ  ةااةىم غااةضةضِاى ئااةوةى )ؾاايَذ ؾااةياةةزيو( ؾاااضى ةسليػااى     

ةوو  ةاؤ ئاةوةى لاةناو كاوضزا ةطاكاوشى ِضووناةزاث و لاةنيَوانى         ةةزةغةةوة
 -كوضز و كوضززا خويَو نةضشيَت ؾاضى ةسليػى ةةذيًَيَؿت. ةةضةو )ماوكؼ 

( كؿااايةوة و تااوض  ؾاااضى ةسليػااياى زاطااة     Muks- siertغاا طث 
كطزةوة. ةىَ طوماى يةموو كاتيَك ناضِيَكى كوضزةكاى لةناو خؤياناسا غاةضى   

ى ططتؤتةوة  ؾاةضِى تاةواو كاوضز ةاةكوضز ةاووة  ضاونكة       ؾؤضِؾةكانى خؤ
ظؤضيَك لة خيَ َ و يؤظة كوضزةكاى ةووى  كة زووظماانى و ؾاةضانطيع ةاووى.    
ئةمااة ذطةلااةوةى لااة ظةمااانى غااولتةاى )غااليَ انى قانونل(يااةوة توضكااة     
عومسانيةكاى ديَط ةبووى جؿةى مةيَكى الواظياى زةططث ةؤ لةناوةطزى يااى  

 ةيَكى ةةييَع  ةىَ طوماى زواتط الواظةكةؾياى تيَك زةؾكانس. الواظ كطزنى م

( لااةو ناوضااانةزا مايااةوة  1913)مااةال غااةلي ( يااةتا ةااةياضى غااالتى )  
زةغااةىث و شكومااةتى عومسااانى تااةنيا لااةناو ؾاااضى ةااسليؼ زةغااةىتى 
يةةوو  دةضمانطِةوايى عومسانى تةنيا لةناو ؾاضى ةاسليؼ ةاوو  زةضةوةى   
ؾاض و زةوضوةةضى يةمووى ةةزةغات غاوجاى كاوضزةوة ةاوو. يةضضاةنسة      

ك ئاضام ةوو  وة  ئاةوةى لاة نيَاواى ياةضزوو لةؾاكطةكة      ةاضوزؤخةكة كةميَ
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)كوضز و توض ( وة  جةنانيَكى ئاؾةى ةةغناةيَت واةوو  ةةىم ذااض ذااضة   
 (66)ؾةضِ ضِووى زةزا و يةض زووال ةةضامبةض ةةيةكن لة طومانسا ةووى.

لةجيَـ ؾةضِى طةوضةزا ةة غالتيَك لةوالتى ةسليػسا لاة ئياساضةى )ماةال      
و )ؾةياةةزيو( و )ؾيَذ عةىل( زا ضِظطاضكطزنيَكى زى ضووياسا  ياةضا    غةلي (

يةتا ناو ؾاضى ةسليؼ كاضيطةضى كطز  ةةىم ييَعى توض  ظوو جيَطِاطةيؿت و 
جاف ئاةوةى شكوماةتى ئيةصازياةكاى     (67)ئةم ذوىنةوةيةى كخ كطزةوة.

 جيَى ظانى كةوتة تةؤضكطزنى غاةضكطزةكانى كاوضز  لاةم ضووةوة لاةمانطى    
(  ) خةيطةزيو ةةضاظى( لةالياةى نؤكاةضانى ئيةصازيةكاناةوة    1913ئةيلوىل )

لةكاتى طةضانةوةى لة ئةاى تةؤض كطا. ناوةطاو ضوو ةوو ةؤ ئةاى و ةاةةطِيَك  
جاضةوة ياتبؤوة ةؤ غاووز ىلَ وةضططتهاى ةاؤ غااظكطزنى ضِاجاةضِيو و كطِيهاى       

ى كاوضز تاةؤض   ضة   ئيةصازيياةكاى تاةنيا ةاةوة نةوةغاةاى غاةضكطزةكان     
ةكةى  ةةلتكو كةوتهة ظيازكطزنى ةاس و زواتطيـ الوانى كوضزياى ناضاض كاطز  
ةطااو ةااؤ غااةضةاظى. تيَكؤؾااةضانى ئااةم ؾاااضة )ةااسليؼ( يااةض لااة كؤنااةوة  
ةااةضزةوام ةااووى  لةغااةض ضاااالكى نيؿااة انحةضوةضانة  لااة زشى زاطةكااةضة 

ووةوة يانةياة   ( ظياتط جةضةى غةنس  لةم ض1908ِعومسانيةكاى  لة غالتى )
تيايسا كطايةوة ِضؤلتيَكى ططنطاى ةيهاى لاة يوؾاياضى طؿاةيسا طيَاطِا شمااضةى        
ئةنسامةكانى ةةخيَطايى ظيازى كطز  لة ئةاامسا كاضةةزةغةة ئيةصازييةكاى 
تطغياى ىلَ نيؿت  ضونكة غلتياى لةجةضةغةانسنى ضاالكيةكانى ئةم يانةياة  

 (68)زةكطزةوة.
                                                           

 .24 امساعي  شقى ؾاوةيؼ  غةضضاوةى جيَؿوو   (66)
 .184حمةمةزئةمة ظةكى ةةة  غةضضاوةى جيَؿوو     (67)
 .206زكةؤض عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (68)
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لةناوضةى )ؾيَطواى(ى غةض ةة )غايَطث( غاةضؤكة   ( زا 1913لةةةياضى )
كوضزةكاااى كؤةوونااةوة ةااؤ زضوغاات كطزنااى ئااةماضةتيَكى غااةضةةخؤ و       
جيَوةنسى كاطزى ةاة ضِووؽ و كاضةةزةغاةانى قاةدقاؽ  ةطِياضياناسا )كاةما        

ةهيَطيَاات ةااؤ ئااةوةى يةلتويَػااةى ضِووغااةكاى تااىَ ةطااا ةةضامبااةض    (69)ةااةة(
غات زةكاةوَى ياا ضاة  لاة ِضيَطااى خااكى        ةةكوضز  ئايا ضةكياى لاةواى زة 

ئةوانااةوة زةطاتااة كوضزغااةاى. يااةضوةكو كونػااولتى ضِووؽ لااة ةااسليؼ ةااؤ 
)غةؽ(ى ةالتيؤظى نووغيبوو )زةضةااضةى ةاالتيؤظى ضوؽ لاة ئةغاةةمبو َ(     
ئاطااازاضى كااطز ةااوو ةعوتهااةوةى كااوضز طةيؿااةبووة وياليااةتى موغاا َ        

طزناى ئااةماضةتيَكى كااوضز  ؾايَدةكانى كااوضز ةااؤ ةةكطزناةوة لااة زضوغاات ك  
كؤةوونةوةيااااةكياى كااااطز. زةولتةتااااة ظييَعةكاااااى ةااااةوضزى ضاااااوزيَطى  
ةاضوزؤخةكةياى زةكطز  كونػولتى ضِووؽ لة ضِاجؤضتيَكاسا وتووياةتى لاةناوى    
ئاااةو كةغاااانةى ةةؾاااساض ةاااووى لةضِاجةضِيهةكاااةزا زةضزةكاااةوىَ ئةماااة      

 ةعوتهةوةيةكى ئايهى ةووة. 
وةية  نةيسةويػت ياوكاضى كاوضز ةكااث    زةولتةتى ضِووغيا ةةييض ؾيَ 

ذطةلاة جاضاغاةهى ةةضشةوةنسةياةكانى خاؤى  ةاةلتكو لاةذياتى ياوكااضى و        
( ضِيَكةوتهيَك مؤضكطا لةنيَواى ضِووغايا و  1914ياضمةتيسانى كوضز لةؾوةاتى )

توضكياااا  غاااةةاضةث ةةضاكػااااظى لاااة ئاااةضميهياى ضِؤشئااااوا. ةاااةىم ئاااةم 
غةضكاغةظ مايةوة  لةئةاامى يةلتطةغاانى   ضِيَكةوتهامةية وة  مةضةكةةى

                                                           
زةضةاضةى ئةو كاةما  ةةطاة وتووياةتى : خاةلتكى     196ذليلى لة جةضاويعى الجةضة  (69)

ياةوة  غيَطث ةوو  لة دةضةنػا خويَهسةووى و زواى ؾؤضِؾى ئؤكةؤةةض يةض لة تفلايؼ ما 
و ةؤ ماوةيةكى زووض و زضيَص خةضيكى كاضوةاضى ظانيااضى و كؤمةىياةتى و جاةضوةضزةيى    

 ةووة.
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ذااةنطى يةكااةمى ذيًااانى. دةضةنػااا و ةااةضيةانياف ياوجااةنانى ضِووغاايا  
ةووى  ييض ياوكاضيةكياى ناةكطز  لاة طوؾااض خػةهةغاةض ئةغاةةمبو َ ةاؤ       
ضاضةغااةضكطزنى كيَؿااةى كااوضز و ئةضمةنيااةكاى. لةتطغااى ةااةييَع ةااوونى   

و ئةضمةنياااةكاى لةضؤشياااةىتى زةغاااةىتى ضِووغاااى لةناوضاااةكانى كاااوضز 
 (70)ناوةضاغت.

زةلؤماغاايةكانى ئيهطليااع ويَاا َ ةااووى ةااةزواى ئااةوةزا ةااعانو ئاااخؤ        
كوضزةكاااى يااةتا   ضِازةيااة  خؤياااى كؤكطزةااووةوة  ضااؤى جةيوةنااسياى    
ةةناوضةكانى تطى كوضزةوة زةكطز  كونػولتى ئيهطليع يةولتياسا جةيوةناسى   

تى ضِاجةضِيهةكة ضةنس ياةنطاويَكى ناا   ةة)كةما  ةةة(ةوة ةكاث  غةضكطزاية
( )ماةال  1913ةؤ جيَوةنسى كطزناى نيَاواى كاوضز و ئةضمةنياةكاى  لةغاالتى )     

غةلي ( جةيوةنسى ةةنويَهةضى ئةضمةنيةكاناةوة كاطز لاة ماوف و ةاسليؼ و      
ةاغااى  (71)ناوضااةى تاااضوى  لةطااة َ غااةضؤكةكانى ئةضمةنيااسا كؤةااووةوة.  

ضزووال لةغةض ئةوة ضِيَكةوتو ئةو ضِاجةضِيهاة  جةنانيَكى زوو قؤلتياى كطز و ية
ةطيةيبااَى لااة ضِاجااةِضيهى كااوضز و ئةضمااةنى  لةناوضااة ئاااظاز كطاوةكانااسا        
ئةضمةنياااةكاى ماااادى ئؤتؤنؤميااااى زةةاااىَ  )طااااضؤ غاغاااؤنى( ئاطاااازاضى  
ِضووزاوةكانى ئاةو ِضؤشاناة ةاووة  لاةو كةيَبةياسا لاة ةاةوث ضااجى كاطزووة          

ةتى كااوضز و جةيوةنااسى لةطااة َ ئةضمةنيااسا(  ةااةناوى )ةعوتهااةوةى نةتةواياا
لةةاغى ئةو ضِيَكةوتهةزا خةدةتى ئةوةى خواضزووة نةيةوانيبوو زةقى ئاةو  
ضِيَكةوتهةى زةغت ةكةوىَ  ةةىم ئاماشةى ةؤ ةةؾة ططنطاةكانى كاطزووة و   
وتوويةتى: " ذطةلة ئةو ةاةلتيَو و ةطِياضاناةى زضاةاووى ةاؤ ضاضةغاةضكطزنى      

                                                           
 .290ى  الظاضي   غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
 .369حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
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ةطايااةتى كااوضز و ئةضمااةنى  ةاغااى ئااةوةف كطاةااوو   كيَؿااةى ظةوى وظاض. 
ةةتيَكؤؾااااى و ةاااة ياوكااااضى كطزناااى ياااةضزووال ةاغاااى غاااةضةةخؤيى     
وياليةتااةكانى ضِؤشيااةىتيـ كطاةااوو  ةااة   ؾاايَوةية  كاضوةاضياااى ةربيَاات    

ئااةم ةعوتهةوةيااة وة  ةااةييَعتطيو ةعووتهااةوة و هوذااؤلتى   (72)ةااةضِيَوة."
ا ةاوو  كاة )ماةال غاةلي ( جيَؿاةوايةتى      كوضزةكاى لةناوضةى ةاسليؼ ةاةضج  

ضِاجةضِيهةكةى زةكطز و )عبسولطِةظةا ( و )يوغ  كاما ( و )ؾايَذ تاةيا( و    
 (73))مسكؤ( ضاالكانة ةةؾساضياى تيَسا كطز.

 
 دوا ٍةىطاوةكاىى ِزاثةِزييةكة

( ناوضااةى ةااسليؼ غاااظ و ئامااازة ةااوو ةااؤ     1914لااةمانطى ئاااظاضى )  
هى شكوماةتى تاوض  زشى كاوضز. )ماةال     تةقيهةوة ةةيؤى غياغةتى ؾاؤليَ 

غةلي ( ةةضِاغحاضزةى ضِيَكدطاوةكة جةيوةنسى ةة غةضؤكى ئةضمةناةوة كاطز   
و زلتهياى كطزةوة كوضز ياوغؤظى ئةضمةنةكانة. ئةمةف ةووة يؤى ئةوةى 
شماضةيةكى ظؤضى ئةضمةى ياوكاضى كوضز ةكةى  ةؤ ضِظطاض ةووى لاة غاةةمى   

ة تطغايَكى ظؤضيااى ىلَ نيؿات  ةؤياة واىل     ئيةصازيةكاى. توضكاةكانى ؾااضةك  
ةسليؼ ويػةى كيَؿةكاى ةةؾيَوةيةكى ئاؾةيانة ضاضةغةض ةكااث  تاا ئاةو    
كاتااةى ييَااعى زيكااةى جااَى زةطاااث  لااةم غااؤنطةيةوة زاواى وتويَااصى        
لةغةضكطزايةتى ضِاجةضِيهةكة كطز.)مةال غةلي ( ةاؤ ئاةم مةةةغاةة ضاوو ةاؤ      

كةؽ و كااضى خاؤى. والايـ غاىَ ذااض      ؾاض  لةوىَ ةووةة ميوانى يةكىَ لة 
ةةزوايسا ناضز تا ةطىَ ةؤ ةاضةطاى شكومةث ةاؤ طفةوطاؤ و ضِيَكاةوتو. ةاةىم     

                                                           
 .370- 369حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (71)
 .289جيَؿوو     ى. الظاضيَ   غةضضاوةى (73)



 

185 

)مةال غةلي ( ئةمةى ضِةث كطزةوة و طووتى واىل زةةيَت خؤى ةطىَ ةاؤ الى  
 (74)و وتويَصى لةطة َ زا ةكاث.

ا (ز1914ضاجةضيهى كوضزةكاى ةةغاةضكطزايةتى )ماةال غاةلي ( لةغاالتى )    
لةةاااةزليؼ و ناوضاااةكانى زةوضوةاااةضى كاااوضز ةةؾاااساضى تيَاااسا كاااطز       
....ةةؾااااساضانى ؾااااؤضِف زاواياااااى زةكااااطز تااااوض  لااااةزاموزةظطا و      
ةةضِيَوةةةضايةتيةكانسا الةربيَو  ضونكة طةنسةلتو و ناوضةكة تااىى زةكاةى و   
ةةزةغةىتى ةيَطانةى زةدطؤؾو. زةةيَت زةغةىث جةيطِةوى لةؾاةضي ةتى  

ث  جيَويػااةة مةنؿاايهيَكى كااوضزى غااةضةةخؤ زامبااةظضيَت     ئيػااالم ةكااا 
يةضضةنسة غوجاى عومسانى يةولتيسا ئةم ةعوتهةوةية كخ ةكاتاةوة  ةاةىم   
لةطاة َ ئةوةؾااسا ضااةكساضةكانى كااوضز توانيااى لةناوةنااسى مااانطى ئاااظاضزا   
زةوضوةةضى ؾااضى ةاةزليؼ ةطاطى و جاؾااى واىل ؾااضةكة كةوتاة طفةوطاؤ        

ى  3م ئاةاامى ناةةوو  ؾؤضِؾاطيَطِانى كاوضز توانيااى لااة      لةطةلتياناسا  ةاةى  
لةئااةاامى  (75)نيػاااى ؾاااضى ةااةزليؼ طااةماضؤ ةااسةى و كااؤننؤ  ةكااةى. 

خطاجى ةاضى ئاةووضى وىث و ةةيؤى ة وةوونةوةى ططانى و ةطغيَةى  خةلتك 
لة ئةاامى ئةو يةلتويَػةة لةو ةاضوزؤخةزا )مةال غةلي ( ضةكساضيَكى ظؤضى 

ة  زةيةويَت ييَطف ةكاتةغةض زام زةظطاكانى عومساانى  ةاةيؤى   كؤكطزةو
كوضزةكانى ةسليػةوة ئاطازاضى نياظ و ذ  و ذؤلتى توضكةكاى ةوو  لة ضِؤشى 

( ةةناوى كوضزة ضِاجةضِيوةكانةوة نامةيةكى ناضز ةؤ غةضؤكى 10-3-1914)
ض ئةضمةنييةكاى لة ةسليؼ و يةغةى ةطايةتى كوضزى ةؤ زةضةطِيباوو ةةضامباة  

 (76)ةةئةضمةنييةكاى.
                                                           

 .207عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (74)
 .257يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَوو     (75)
 .372حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (76)
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يةض وةكو )ضيَطكؤر( لة ئةضؾيفى وةظاضةتى زةضةوةى ضووغايا غاالتى   
( ةاغى كطزووة  ئين كوضز لة وظةيسا نةماةوو ةطِياضيانسا ةاس ناةزةى  1914)

ةةشكومااةث  ئةوانااةى لااة ةسليػااةوة نيَطضاةااووى ةااؤ )مااؤضكى( و )خوةااوز( 
زةكانى )تطاية( و زياضةاةكط  زةضكطاى. جةيامهيَطة ئةوضوجاييةكاى ةاغى كوض

و موغَ  و ناوضةكانى تطيااى كاطزووة  ضاؤى ةِطياضيااى زاةاوو ةااس ناةزةى        
ةةشكومةث  لة)ةايعيس( ةةضةنطاضى ييَعةكانى شكومةث ةووناةوة و لاةنعيك   
)ضيعا( غةضةاظةكانى كوضز لةييَعى شكومةث ذياةووناةوة و زةضاوونة جاا َ    

ؤشنامةى )ئوضايعى(ى ئةضمةنى شماضة ياخيبووةكاى. ةؤ موونة جةيامهيَطى ضِ
( نووغيبوى: " كوضزة ياخيبوةكاى زةلتيَو : 1914-3 -27(ى ضِؤشى )66)

لةةةضضى كاضةةزةغةانى شكومةث موضةى ظؤض وةضزةطاطى و شمااضةى ئاةو    
ةةضتيلدؤضانااةى تااوض  يااةض خااةضيكى ضِاو و ضِووتااو  شماضةياااى تاااةىَ ظؤضتااط 

وةيااة ذوتياااضاى و زانيؿااةوانى  زةةااىَي ئااةم كطزةوةيااة يااةمووى ةااؤ ئة  
ئاةم يةلتويَػاةةف غياغاةتيَكى      (77)ؾاضةكانى كوضزى جاىَ ياةشاض ةكاطىَ.   

ةاوى ظييَعةكاى ةوو  يةضية  لة ضِووغيا و ةةضيةانيا ضاياى واةوو  جيَويػاةة  
جاضيَعطاااضى لااة ةةضشةوةنسييااةكانى خؤياااى ةكااةى. ةااةييض ذؤضيَااك لةطااة َ  

لاةئاكامى غياغاةتى نااضِةواى     (78)ووى.غةضةةخؤيى كوضز و ئةضمةناسا ناةة  
 (79)زةولتةتى عومسانى ضِؤش ةةضِؤش ضاجةضيو و غةضيةلتساى طةضمن ةوو.

                                                           
 .371حم س ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة      (77)
 .323يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (78)
الدمي راايررة وحررر مج ريررر املضررري ال ومى،الصررليناىية، ز. غاا س ةؿااة اغااهكهسض    (79)

 .48ص  .8002
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 ِزووبةِزووبووىةوةكةى شَيخ ضةعيد عةىل
  3131لة خَيصاٌ )قةزضؤ( لة ضاَلى 

ةةيؤى غةنسنى ةاس ؾيَذ غةعيس عةىل كوضِى ذةاللةزيو لةطة َ ييَعى   
شكومةث تووؾاى ضِووةةضِووةووناةوةى غاةضةاظى ةاوو  )ز. وةلياس واسى(       
ئةم ِضووةةِضووةوونةوةياةى )ؾايَذ غاةعيس(ى وةكاو ضِاجاةِضيو نااو ةاطزووة         

ايةتى ةةىم لةضِاغةيسا يةض لةزواى ئاظازةووى و ضاالكيةكانى لةشيَط غاةضكطز 
)مةالغاااةلي ( و )ؾااايَذ ؾاااةياةةزيو(زا ضِاجاااةضِيو تاااةواوى ناوضاااةكةى     
ططتبووةوة  يةموو ناوضةكة لةاليةى ضِاجةضِيواى كؤننِؤ َ كطاةوو  شكوماةث  
تةنيا لةناو ؾاضى ةاسليؼ زةغاةىتى ةةزةغاةةوة ةاوو  تةناناةث يةناسيَك       

تيَيااسا لةضِاجااةضِيواى ييَطؾااياى زةكااطزة ناااو ؾاااضى ةااسليؼ و ةااؤ ماوةيااة  
زةمانةوة و لةطاةَ  جاةالماضى شكوماةث ضاؤلتياى زةكاطز و ليَاى زةضاوونة        
زةضةوة  لةضِاغةيسا ضِاجةضِيواى مةةةغاةياى ناةةوو ؾااضى ةاسليـ كاؤننِؤ َ      
ةكةى  تةنيا وة  جيؿانسانى زةغةىتى خؤياى ةة شكوماةث و زانيؿاةواى   

)ؾاايَذ ؾاااضةكةياى زةطااطث  ئااةطيها مةةةغااةياى تيَااسا مانااةوةى نااةةوو   
غةعيس(يـ يةكيَك ةوو لةةةؾساض ةووانى ضِاجةضِيهةكاة  ةاةىم توضكاةكاى ةاؤ     
جطِكطزنةوةى خةظيَهةى ةةتا َ ةووياى  ظؤضذاضيـ ةؤ زضوغت كطزنى كيَؿاة  
لةناوضةكانى كوضز و ئةضمةى جاةناياى زةةطزةةاةض ظياازكطزنى ةااس لةغاةض      

( لة 84شماضة ) زانيؿةواى  زةضةاضةى ئةو ةاس غةنسنة ضِؤشنامةى قةدقاغى
( ةاغى ئةوةى كطزووة ضؤى توضكةكاى لة زواى ؾةضِى ةالتكاى 1914غالتى )

لةذياتى ئةوةى ةةةاؾى لةطة َ كوضزا ضِةدةاض ةكةى  كةضى زةغةياى كاطز  
ةةظؤضكطزنى ةاس و كاض طةيؿةة ضِازةية  ةاس لاة مهاسالتيـ زةغاةيَهطا  ياةض     



 

188 

ةاؤ ئاةو    (80)ى زةغاةنس. كاضةةزةغةة ةةؾيَوةية  و ةةئاضةظووى خؤى ةااذ 
(زا توضكة الوةكاى لاةجيَهاوى ضاا  كطزناى ةاواضى     1913مةةةغةة لةغالتى )

غةضةاظى و زاضايياى  زاواياى لة )ؾيَذ غةعيس عةىل كوضِى ذةاللةزيو( كاطز  
ئااةو ةااطِة ةاذااةى لةغااةضيةتى ةيااساث  لةطااة َ ئااةو كةغااانةى زةوضوةااةضى 

ىماسا جيَاى   ضِةوانة ةكاث تاا خعماةتى غاةضةاظى ةكاةى  ةاةىم ؾايَذ لاة وة       
ضِاطةياناااسى ئاااةواى غاااةضكطزةيةكى ضِوشاااة و لاااةم تاااةضظة زاواكاضياناااة   
ةةخؿطاوى  كؤمةلتيَك خعمةتيـ جيَؿكةف ةةخةلتك زةكةى ةةةىَ ةةضامبةض  
لةةةضامبااةض وةىمااى )ؾاايَذ غااةعيس عااةىل(زا توضكااة الوةكاااى ييَعيَكااى       

ث غاةز  طةوضةياى ضِةوانةى ناوضةكة كطز  ةةىم ؾيَذ غةعيس نعيكةى شةو
غواضةى جطِ ضة  و ئاظاى كوضزى كؤكطزةوة و )ئاضؾا  غادط غاةياى :ؽ   

 (81)( توانى زةغت ةةغةض ؾاضى ةسليؼ و زةوضوةةضى زاةططيَات. 112د    
لةةةضامبةضزا عومسانييةكاى ناوضةكةياى ةةذىَ ييَؿت  يةضضاةنسة )ؾايَذ   

م يايض  غةعيس عةىل( لاةم كااضةزا زاواى ياوكااضى لاة زياناةكاى كاطز  ةاةى       
ضِةظامةنسييةكياى زةضنةةطِى  ئةم زةغاةىتةى ؾايَذ و ضاةكساضةكانى ياة      
يةدةة ةةضزةوام ةوو  جاف تيَحاةضِةوونى ئاةو ماوةياة توضكاةكاى ييَطؾاياى      

  (82)كطزة غةضياى  ئةويـ ضِؤيؿةهة ناو كونػؤلتدانةى ضووغايا لةةاةزليؼ  
يض ةاااةىم ضووغااايا وة  يةلتويَػاااةةكانى جيَؿاااووتطى ئاااةم ذااااضةف يااا  

ياوكاضياةكى كااوضزى ناةكطز  وة  يةميؿااة ئةماة يةلتويَػاات و غياغااةتى    
                                                           

 .371حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (81)
 .253ز. وليس شةمسى غةضضاوةى  جيَؿوو     (81)
 زووض نية ئةمة لةطة َ ضِووزاوةكانى مةال غةلي  تيَكةلتية  يةةيَت. (81)
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ظييَعةكاااى ةااوو. تااةنيا لةخااةمى جاضاغااةهى ةةضشةوةنسيااةكانى خؤيانااسا     
 (83)ةووى.

)ز.وةليس وسى( ةاغى ئةوةى كاطزووة  وازةضزةكاةوىَ ؾايَذ غاةعيس     
طا ةا  -عةىل جةيوةنسى لةطة َ ؾيَدى ةاضظاى )ؾايَذ عةةسولػاةالمى ةااضظانى   

يةةووةىَ ةؤية ةةيةماياةنطى و جيَكاةوة    (84)طةوضةى مةال مػةةدا ةاضظانى(
                                                           

 .322يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (83)
ؾيَذ عةةسولػةالمى زووةم كوضِى حمةماةز كاوضِى ؾايَذ عةةسولػاةالمى يةكاةم        (84)

زواى ؾااايَذ حمةماااةزى ةااااوكى ؾااايَدايةتى ةاااؤ زةميَهيَةاااةوة  تااااةلتيَى ذةضةاااةظة و 
اث.)ما ااى  ةةهوذؤ َ ةوو. زةتوانة ةلتيَة لةغةض زةغةى ئةو خيَلتى ةااضظاى جيَاك ي  

(  13-65   1995ؾاايَطوانى  ةاااضظاى و ضِةضااةلتةكى ةاضظانياااى   زووةم غااةؤكًؤلت       
ضونكة تاا غاةضزةمى ئاةو ياةض ضاواض تاةةى ةاةناوةان  )ةاةضِؤش  ماعوضى  ؾايَطوانى            
زؤلتةمةضى(  يةكيَةى خيَلتياى ىلَ جيَك ناةياتبوو  ؾايَذ عةةسولػاةالم ةاةيؤى غاةضقالتى      

اظة جيَكًاتووةكةى نةيسةجطِشاياة غاةض ؾايَدايةتى  ةؤياة وضزةوضزة     ةةكاضوةاضى خيَلتة ت
خؤى لةئةؾاز زووضةجةضيَع كطز  مةيسانى ةؤ مةال ؾايَذ عةةاسولطِةوانى ئاامؤظاى كاة     
خةليفة)ذيَطط(ى ةوو ئاوةىكطز تاةةكاضى ئةؾازى مطيساناةوة خاةضيك ةيَات  ؾايَذ ةاؤ      

ى ؾةضِى ةةضزةوام ةووة  لةطة َ ةةضططى لةغةضةةخؤيى عةؾةةث و ناوضةكةى  تووؾ
عةؾااةةتةكانى زةوضوةااةضى  لةئةاامااسا ةااةيؤى ؾااكاتى غااةضؤ  عةؾااةةتةكاى      
عومسانى ييَطؾى كطزةغةض و ئةمةى كطزة ةيانوو ةؤ ييَهانى لةؾكط ةؤ غةض ناوضاةكة  

لةئةااماسا   1907ةةغةضكطزايةتى حمةمةز دااظ  جاؾااى زاغػاةانى لاةكؤتايى غاالتى      
(  زةضةااضةى ئاةوةى   258ث ةؤ ناو ئاؾووضيةكاى )ز.وةليس وسى   ؾيَذ ؾكا و يةى

ى ؾاايَذ عةةسولػااةالم لةطااة َ توضكااةكاى يؤكاااضى غياغااى  1913ضِووةوضِووةوونااةوةى 
ةووةيَت لة كةيَبى ذوىنةوةى ضِظطاضى نيؿة انيى كوضزغاةاى  ئامااشة كاطاوة: ؾاةيَكى     

زةغاةانى زةولتاةتى عومسانياسا    ظانػةيانة نيية يةضضى مل النيَى كاوضزة لةطاة َ كاضةة  
يؤكةى ةربيَةةوة غةض يةغةى نةتةوايةتى  تيَوةطالنى ؾيَذ عةةسولػاةالم ةااضظانى لاة    
مل النَى لةطةَ  كاضةةزةغاةانى موغاَ  و وضزتاط و ةةؾاَيوةيةكى تايباةث لةطاةَ  دااظَ         
جاؾاى واىل موغ َ  ناضاَيةةوة غاةض ياؤى غياغاى  ضاونكة ؾايَذ عةةسولػاةالم ياةض         

ضِةتسا ييض زيسيَكى غياغى ةؤ مةغةلةكاى ناةةووة و ييَؿاةا يةغاةى نةتاةوةيى     لةةهة



 

210 

لةيااة  ضِؤشزا جااةالماضى ةااسليؼ و ةاااضظاى ةااسةى. ةةمةةةغااةى ؾاالتةشانسنى  
ييَعةكانى توض  و جاضضةكطزنى ئةو ييَعانة  ةؤية )ؾيَذ عةةسولػةالم( لاةو  

لاة موغا َ و واى   مانطةزا ضِاجةضِيهى خؤى زةغت جيَكطز و ييَعةكانى تاوض   
ةةضةو ةاضظاى كؿاى ةؤ غاةضكوتكطزى و زامطكانسناةوةى ضِاجةضِيهةكاة. ياةض     
لةوكاتانااةف ضِاجااةضِيو لةةاضيةظيااس ضِوويااسا  ياوكاااث ةااوو لةطااة َ يااةضزوو    
ضِاجةضِيهةكةى ةاضظاى و ةسليؼ  ئةمةف نيؿانةى ضِيَك و جيَكاى ةعوتهةوةكاة   

لػاةالميانسا لاةةاضظاى  جااف    ةوو. ييَعةكانى توضكى جاةالماضى ؾايَذ عةةسو  
ؾةضِيَكى زوو ضِؤشة  ييَعةكانى ؾيَذ عةةسولػةالم و ئةوانةى لةطةلتيسا ةووى 
لةطااة َ ضااةنس غااةضكطزةيةكى كااوضز  كااة ؾاايَذ تااةياى ؾااةمعيهاى ةااوو    

                                                                                                                           

ةااةو ئةنساظةيااة جااةضةى نةغااةنسةوو  ةااة لااة غااةضكطزايةتى كطزنااى ةعوتهةوةيااةكى     
نةتةوةيى ةكاتةوة  ئاؾكطاية تا ئةو كاتة ةةى عومسانيعم واتة خؤةة عومسانى ظاناى  

ضزايااةتى  ظالتاان و زةغاانِؤين ةااوو   لةيااةض ةةيَكااى تااطى ناوضااةكة  لةوانااة ةااةى كو  
ةعوتهةوةى نةتةوةيى لةناوةضؤكسا ةعوتهةوةيةكى ؾااضيية  جيَويػاةى ةةجيَكًاتةياةكى    

طاةوضة   1908ئايسؤلؤشية لةو غةضزةمةزا لةناوضةكة ةةزى ناكطىَ. ئاةو يازاؾاةةف لاة    
ضؤكيَكى جياوانى ةازيهاى لةوانة ؾيَذ عةةسولػاةالم ةاؤ ئيػاةامبولتياى نااضز  يايض نااوة      

نةتةوةيى نية و ئاماشة ةؤ يايض جةضةغاةنسنيَك لاة ةاواضى يؤؾاياضى نةتاةوةيى ناكاا         
زاخواظى لةةاةةتى زياضى كطزنى دةضمانبةضى كوضزى ظاى لةناوضاةكة  زاناانى زازوةضى   
ةةمةظيااةب ؾاااد ى نااة  شةنااةدى لةزازطاكانااسا  نةييَؿااةهى ئااةو ةاذانااةى لةطااة َ     

ى خعمةتطوظاضى جيَويػت ةؤ ناوضاةكة  لةناوةضؤكاسا   ئيػالمسا ناطوايَو و زةغةدػةه
زاخااواظيى غياغااى نااة و ياايض زووضاييااةكى نةتةوةيؿااياى ىلَ ةااةزى ناااكطىَ. ؾاايَذ     
عةةسولػااةالم لااةنيَو ةاضظانيةكانااسا ةعوتهةوةيااةكى كؤمةىيااةتى كاضيطااةضى جيَااك ييَهااا  

ييض ةةلتطةيةكى ةةىم غةةاضةث ةة يةلتػوكةوتى وة  ضِاةةضيَكى غياغى ناغيوناليػت 
ةةضضاو لة ئاضازا نية. ةطِوانة: زكةؤض عةظيع ؾاةمعيهى  ذوىناةوةى ضِظطااضى نيؿاة انى     

 .140    2006ى كوضزغةاى  وةضطيَطِانى: دةضيس ئةغةغةضز  ضاجى ضواضةم  غليَ انى 
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ؾايَذ عةةسولػاةالم لةغاةضةتازا      (85)يةمووياى كؿانةوة ةؤ خااكى ئيَاطاى.  
ى مايةوة  لةشيَط ضاوزيَطى و ئاطاازاضى  ضووة وضمىَ و ماوةية  لةوىَ ةةنًيَه

مسكؤى ؾكا  و غةيس تةيا زاةاوو  جاؾااى لةطاة َ مسكاؤ جةيوةناسى ةاة       
كونػااؤلتدانةى ضِووغااياوة كااطز و زاواى ياضمااةتى و جؿااةطةى لااة ضِووغاايا 
كطز  ةؤ ئةوةى ياوكاضى ةكةى  تاكو زشى عومسانيياةكاى ضِاجاةضِيو ةاةضجا    

ضةؾهة ياضمةتيساى و ضِاجةضِيهيَكى ؾايَدة   ةكاث. ةةىم ضِووغةكاى زشى يةض
زشى توضكيااا  نااة  ئامازةنااةةووى ياوكاااضى ةكااةى و ضِيَطااا نااازةى ؾاايَذ    
ةطةضِيَةةوة كوضزغةاى و جيَويػةة لاةشيَط ضااوزيَطى ضِووغايا زاةيَات و ةاةةىَ      

ىميرف   لاةو كاتاة )غاليَ اى جاؾااى      (86)جطغى ضِووغيا ييض كاضيَك نةكاث.
ةغةى كطزةوة ةةناضزنى ييَع زشى ؾايَذ عةةسولػاةالم    ةووةة واىل موغ َ ز

زواى نائوميَااس ةااوونى لااة ضِووغاايا ؾاايَذ عةةسولػااةالم ةةناضاااضى ضِيَطاااى   
طةضِاناااةوة ةاااؤ ةااااضظاى يةلتسةةاااصيَطىَ  لاااةضِيَطاى طةضِانةوةياااسا لةطوناااسى   
)كةنكةذة( لةاليةى )غؤدى عبساللاة( ناويَكاةوة خياناةتى ىلَ زةكاطىَ  لاة      

ا ؾايَذ عةةسولػاةالم زةطاةىَ و زةزضيَةاة زةغات شكوماةتى       ؾةيو خةوز
ؾاايَذ عةةسولػاةالم لااة موغا َ لةغاايَساضة    1914 -12-14عومساانى و لاة   

 (87)زةزضىَ.
ؾيَذ عةةسولػةالم يةكيَك ةوو لاةو شاةوث كةغاايةتية كاوضزةى ضِيَاع و      
خؤؾةويػةياى لةالى يةموو ئةو كوضزانة يةةوو كةوتبوونة ناوضةى نيَوانى 

                                                           
 .258ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (85)
 .320-319   يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو  (86)
 .495حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (87)
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شيةىتى ئاميَسى و واى و موغ َ. يةموو ئةو ضووزاواناةى لاة كوضزغاةانى    ضِؤ
( ضِوويانااسا  يااةموو  1914ةاااكووض و ةاؾااووض و ضِؤشئاااوا لةةااةياضى غااالتى )  

 (88)كؤلتةطةكانى زةغةىتساضى توضكى لةم ناوضانة لةضانسةوة.
 

 تةقييةوةى ِزاثةِزييةكة 

ططتباااووةوة  غاااةضةضِاى ئاااةوةى ئااااشاوة و جؿااايَوى ياااةموو وىتاااى  
ة وةوونااةوةى ططانااى و ةطغاايَةى تااةنطى ةةخااةلتك يةلتطااهى ةااوو  خااةلتك    
لةوجةضِى شيانى غةخت و ناخؤؾى و كولتةمةضطيسا زةشياى  لاةوة ظيااتط لاة    
وظةياناااسا ناااةماةوو ةةضطاااةى ئاااةو شياناااة نالاااةةاضة ةطاااطى  ضؤشناماااةى     

ة: (ى ةاغى كطزوو1914-3-29( ى )1524)ئاظتاماضث(ى ئةضمةنى شماضة )
ططتهى غةضةاظ لةاليةى زةولتةتى عومساانى و ئاةضكى ةاةخيَوكطزنى ةةغاةض     
ؾانى زانيؿةوانةوة كاضيَكى واى كطزةوو  ةبووة يؤى ة وةوونةوةى ططانى 
و ةطغيَةى  تةواو شيانى جة  خػاةبوو  شنيَاك طةيؿاةبووة تيهاى و ئااضامى      

كى نااةماةوو  ةااةخؤى و مهسالتةكانيةوةضااوو ةااووة ةااةضزةضطاى زةظطايااة     
شكومةث و ياواضى كطزةوو  يةمووماى ةة ظيهسوويى ةهيَصى  ضونكة ئةوةى 
يةيبوو ةؤ ةةخيَوكطزنى مهسالتةكانى شكومةث يةمووى ةطزووة ةاؤ خاؤى و   

 (89)ئين مهسالتةكانى ةةضى طوظةضاى ةكةىي!.

                                                           
 .289ى. الظاضيَ   غةضضاوةى جيَؿوو     (88)
 .371حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو    (11)
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لة ئةاامى ئةو يةلتويَػةة و لةجةضؤؾاى ةاؤ شيااى و طاوظةضانى خاةلتك        
ال غةلي ( ضةكساضيَكى ظؤضى كؤكطزةوة و لة ؾااضةكةى  لةو ةاضوزؤخةزا )مة

خاااؤى )كوماااانـ( غاااةنطةضى يةلتكةناااس و زاواى لةخاااةلتك كاااطز لاااةزشى  
زةغااةىتى عومسااانى يااة  ةطااطى  يااةموو اليااة  ةااةجة ةانطةواظةكااةى     
)مةالغةلي (ةوة ضووى  الزيَية ئةضمةنيةكانى زضاوغايَى )ماةال غاةلي ( لاة     

ةةزضوغات كطزناى ؾاة ةاؤ ضِاجاةضِيوةكاى        مالتةكانى خؤياى زةغةياى كاطز 
لةغةض تكاى )مةال غاةعيس( )مةةةغاةى ؾايَذ غاةعيسى ؾايَذ ذةاللاةزيو       
ةووة  كة ةةضلةمة ةاؽ كطاوة(  ئةضمةنياةكانى طوناسى )خولةياك( جان لاة      

 غةز تةوظيهياى ةؤ ضِاجةضِيوةكاى زضوغت كطز  ةةياناث 
ا زشى توضكاة ظؤضزاضةكااى   ةةناو خةلتكسا ة و كطايةوة  زاوا لة خةلتك كاط 

ضِاجةضِى  ظؤضى جيَهةضوو ئاىى ؾؤضِف ةةضظ كطايةوة  زضوةى غةضةةخؤيى 
ة وةووةوة  لةيةناسَى ؾاويَهى تاط وةكاو ناوضاةكانى )تاتياك( و )خيَاعاى(        
زةغةياى ططث ةةغةض ضِيَطاو ةانةكاى و ضةكياى لة جاؤليؼ و غاةضةاظةكاى   

يؿةهى )مةال غةلي (ى غةضكطزةى غةنس  لةيةموو اليةكةوة ضاوةضِوانى طة
 ةعوتهةوةكة ةووى.

كوضزةكاااى موونااةى قاضةمااانيَةى و ضِةوؾاات ةااةضظى ةااووى  يااةكيَك     
لةضِةوؾااةة ةاؾااةكانى ئااةو كوضزانااةى ةااةناو طونااسةكانى ئةضمةنيةكانااسا     
تيَحةضياى زةكطز  ةةةىَ ضِاظى ةوونى ئةضمةنيةكاى يايض كااضيَكى نةؾاياوياى    

ة نانيااى لةكاةؽ وةضناةزةططث  طاةليَك ضِؤشناماة      نةزةكطز  ةاةجاضة نةةوايا  
ةاغااى ئااةو يةلتويَػااةةى كوضزياااى كااطزووة  ئةمااة ةااووة يااؤى ئااةوةى      
ئةضمةنيااةكاى ةبااووى ةااة زؤغااةى كااوضز  ضِؤشنامااةى )ئااؤضايعوى( ةاغااى      
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ياوكاضيكطزنى ذوتياضة ئةضمةنيةكانى ة وكطزةووةوة  ضؤى ضووةوونة جا َ 
ؤضِؾةكة شماضةى ؾؤضِؾطيَطِاى ضاواض ياةظاض   لةغةضةتاى ؾ (90)ضِاجةضِيوةكاى.

( ضاوونة جاا َ   1914(ى ئاظاى ئاةو غاالتةزا )  9كةؽ زةةوو  لة ضِيَكةوتى نؤ)
ؾؤضِف و زواتط جةيةا جةيةا شماضةيااى ظياازى زةكاطز  ةةؾاساضانى ؾاؤضِف      
زاواياااى زةكااطز تااوض  لااة زاموزةظطااا و ةةضِيَوةةةضايةتيااةكانياى الةااربيَو    

اوضااةكة تاااىى زةكااةى و ةةزةغااةىتى ةيَطانااةى      ضااونكة طةنااسةلتو و ن 
زةدطؤؾااو  يااةضوةيا زةةااىَ زةغااةىث جااةيطِةوى لااة ؾااةضي ةتى ئيػااالم  
ةكاث  جيَويػاةة مةنؿايهيَكى كاوضزى غاةضةةخؤ زامباةظضيَت. يةضضاةنسة       
غوجاى عومسانى يةولتيسا ئاةم ةعووتهةوةياة كاخ ةكاتاةوة  ةاةىم لةطاة َ       

اى لةناوةنسى مانطى ئااظازا زةوضوةاةضى   ئةوةؾسا ضةكساضةكانى كوضز تواني
( كااةؽ زةةااوو  30لةزواييااسا ييَعيَكااى كااوضزى ) (91)ؾاااضى ةااسليؼ ةطااطى.

ةةغةضكطزايةتى )مةال غةلي ( و )ؾيَذ ؾةياةةزيو( و كةغانى تاط  ةاةضةو   
ؾاااضى ةااةزليؼ ييَطؾااياى ةااطز  توانياااى زةوضوةااةضى ؾاااضةكة لةزةغاات   

كياى ةؤ واىل ؾاضةكة ناضز  زاوايااى ىلَ  توضكاى ضِظطاضةكةى  لةزواييسا نامةية
كطز ضِيَطاياى ةساث زاواكاضييةكانى خؤيانى ةسةنىَ  واليـ ةطِياضياسا ةةتاةنيا   
جيَؿواظياى ىلَ ةكاث  ةاةىم غاةضكطزايةتى ضِاجةضيهةكاةى كاوضز ةاةوة ضِاظى      
نةةووى  زاواياى كطز يةمووياى ةةيةكةوة ةطاهة نااو ؾااضةكة  ناة  ضاةنس      

ضوةيا زاواياااى لااة مةغاايصيةكانى ؾاااضةكة كااطز  ئااةواى   كةغاايَكياى  يااة
تطغياى نةةيَت  ضونكة كوضزةكاى غةضومالتياى زةجااضيَعى  ئاةواى ةةتاةنيا    

                                                           
 .372حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (91)
 .257يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (91)
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زوشمهى توضكة زاطةكةضةكانو  واىل نةيةوانى كوضزةكااى ةةكؿاانةوة ضِاظى   
ةكاث. طفةوطؤ لةنيَوانيانسا ضةنس ضِؤشيَكاى خاياناس  ؾااضةكة لاةشيَط غاايةى      

 (92)انسا ةوو.كوضزةك
كاتيَك )مةال غةلي ( يةولتياسا ةطايَةة نااو ؾااضى ةسليػاةوة  واىل تاوض        
ةةناوى وتويَصكطزنةوة ويػةى )مةال غةلي ( و ياوكاضةكانى زواىاث  يةتا 
ييَاعى تاوضكى جيَاسةطاث  ةاةىم تةقةالياةكى ةاَى غاووز ةاوو  جاؾااى واىل          

لاة ئةضؾايفى وةظاضةتاى    ياةضوةكو   (93)ؾاضةكة كةوتة طفةوطؤ لةطةلتياناسا. 
( 1914 -1912زةضةوةى ضوغيا ةالتيؤظخانةى ضوؽ لة ئةغةةمبو َ غاالتى ) 

ةاغااى طفةوطؤيااةكى )مااةال غااةلي (ى تيَسايااة ةااة توضكااةكانى طوتبااوو: "   
تائيَػةا كوضز ياةض خاؤى جاضاغاةووة لاة غاةضةاظةكانى تاوض   ةاةىم ةاةم         

ى لة مادى خؤى ةكااث  و  نعيكانة يةموو كوضز ةؤ ئةوة ضِازةجةضِىَ جاضيَعطاض
 (94)زةغةىتى توضكة وىث دطؤؾةكانيـ نةميَهىَ."

يةضضةنسة غوجاى عومسانى يةولتيسا ةعووتهةوةكة كخ ةكاتةوة  ةاةىم  
ضةكساضةكانى كوضز توانيااى زةوضوةاةضى ؾااضى ةاسليؼ ةطاطى و ؾااضةكة       
طااةماضؤ ةااسةى  واىل ؾاااضةكة كةوتااة طفةوطااؤ لةطةلتيانااسا  ةااةىم غااووزى  

زواتااطيـ كوضزةكاااى  (95)نااةةوو  ؾؤضِؾااطيَطِةكاى ؾاااضةكةياى طااةماضؤزا. 
ييَطؾياى كطزة غةض ؾاضى ةسليؼ و لة ماوةيةكى كةماسا ضِظطاضيااى كاطز و    

                                                           
 .254ةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو    ز. و (91)
 .257يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (93)
 .373حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو  ال (94)
 .257يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (95)
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( لةؾاااضةكةزا مانااةوة  ضِاةااةضى ضِاجااةضِيوةكاى  1914(ى نيػااانى )3ضِؤشى )
ضزا )مةال غةلي ( و )ؾيَذ ؾةياةةزيو( و )ؾيَذ عةىل( ةاوو. لاة ططتهاى ؾاا    

 (96)كوضزةكاى ييض تاىنيَكياى نةكطز. ئاظاضى ئةضمةنيةكانيؿياى نةزا.
وازياض ةوو كوضزةكاى زةيانويػت ييَعةكانى خؤياى جيؿاى ةسةى  نة   

زاطةكطزنى ؾاضةكة  ةةوةف كاضةةزةغةانى شكومةث ناضااض ةكاةى غاةض    
نى ةؤ زاخواظييةكانياى ؾؤضِ ةكةى. كااض طةيؿاةة ئاةو ضِازةياة كاضةةزةغاةا     

شكومةتى عومسانى ةة تاوانى ةاىَ زةغاةىتى و كةمةةضخاةمى واىل ؾااضى     
ةااسليؼ )مةظياااةض ةاااةة(ياى طاااؤضِى  ئاااةو ؾااااضةكةى ةاااةذىَ ييَؿااات و  
موتةغةضِيفى غةةث  )مػةةدا عةةاسواالث ةاةة(ياى نااضز ةاؤ ؾااضةكة       
)مػةةدا عةةسواالث ةةة( كاةطايةكى كةللةضِة  و غةضطةضم ةوو  ظؤض زشى 

( كةغاى لاة   800كوضز ةوو  ئةميـ يةكػةض ييَعيَكاى ضاةكساضى )   نةتةوةى
خااةلتكى ؾاااضةكة كااؤكطزةوة  ةااةناوى )شااةضةؽ ؾااةعبى(يةوة ييَعيَكااى   
زضوغت كطز و دةضمانى جىَ كطزى ةاظاضِةكاى ةحاضيَعى  ياضماةتى ذةنسضماةى   

(ى ئااظاض ييَعيَكاى   15نيعامى توض  ةسةى ةةؾةواى. جاف ئةوةى لاة ضِؤشى ) 
( كااةؽ ةااوو  لةناوضااةكانى مااوف و  300وضكااةكاى شماضةياااى )جالتحؿااةى ت

وانةوة طةيؿةهة ؾاضةكة  )مػةةدا ةةة( لةضِؤشى يةكى نيػاانسا داةضمانى   
يَيطف ةطزنيسا ةاؤ غاةض ئاةو ييَاعة كوضزاناةى لاة ؾااضةكةزا خؤيااى قااي           
كطزةوو  لةغةضةانى يةكيَك لة زيَطة ئةضمةنيةكانسا زامةظضاةووى  كوضزةكاى 

ياى ماوةى زوو ضِؤشى تةواو ةةضططى ةكةى  ةاةىم جااف طةيؿاةهى    توانيبوو
                                                           

يةغااةياض كااةما    - 208زكةااؤض عبساللااة عااةلياوايى  غةضضاااوةى جيَؿااوو        (96)
 .257ى  غةضضاوةى جيَؿوو   كوضز
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( غااةضةاظيَك زةةااوو  كااة  150ييَعيَكااى جؿااةطةى توضكااةكاى شماضةياااى )  
ةااةضِيَطاى زةضيااا طةيؿااةبوونة ؾاااضةكة  ضااواض ضِةؾاؾااياى لةطااة َ زاةااوو   
لةموؾةوة طةيؿةهة ةةزليؼ  ييَعى كوضزةكاى ناضاض ةووى ةكؿايَهةوة ةاؤ   

)مػةةدا عةةسواالث ةاةة( ةاةو كةللاةضِةقى و ز َ     (97)ضةكة.زةضةوةى ؾا
جطِ لة كيهةوة زواى ئةوةى كطا ةةواىل زةغةى كطز ةةييَطف ةطزى ةاؤ غاةض   
ضِاجةضِيوةكاى  ةةىم شماضةيةكى ظؤض لاة غاةضةاظةكاى خؤيااى زووضة جاةضيَع     
ضِاطااطث  و وتياااى ئيَ ااة زةغااة اى ناضاايَةة خااويَهى ةااطا كوضزةكامانااةوة   

يَطكؤر( لةنامةيةكسا ةؤ ةاالتيؤظى ضووؽ لاة ئةغاةةمبو َ ئاطاازاضى كاطز      )ض
ةوو  يةنسىَ لةو غةضةاظانةى نيَطضا ةاووى ةةقػاةى شكوماةتياى ناةزةكطز.     

( زا 1914ةةضامبةض ةةو ةاضوزؤخة شكومةث لاة ناوةضِاغاةى ماانطى مااضتى )    
ةاااضوزؤخى عااوضدى ضِاطةيانااس  ذةنسضمااة توضكااةكاى لااة ةااسليؼ لااة نعيااك    

نيػةيةكى ئةضمةنيةكانةوة  ضواض كةغياى لة جياوةكانى )ماةال غاةلي (   كة
 (98)ططث.

)ئيػااا اعي  ؾااااوةيؼ( تاااةنيا ةاغاااى )ماااةال غاااةلي ( و )ؾااايَذ       
ؾةياةةزيو(ى كاطزووة  كاة ضااال  ةاووى و غاةضكطزةى ئاةو ةعوتهةوةياة        
ةووى  لةكاتيَكسا )ز. وةليس شةمسى( جةناى ةطزؤتةةةض زيكؤميَهةةكانى نااو  

فى وةظاضةتااى زةضةوةى ةااةضيةانيا  ةااةجيَى زيكااؤميَهةى شماااضة )    ئةضؾااي
Fo.371-2130 ( ضِؤشى )تؤمااااض كاااطاوة  ةطيةياااة لاااة    1914-3-22 )

ضِاجؤضتيَكى ذيَططى كونػولتى ةةضيةانيا لة )واى(ةوة ناضزويةتى ةؤ ةاالتيؤظى  
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ةاغى ئاظايى و قاضةماانيَةى )ؾايَذ    (99)شكومةتى ةةضيةانيا لة ئةغةةمبو َ.
 يس(ى كطزووة. غةع

( زا )ؾاايَذ غااةعيس عااةىل كااوضِى ؾاايَذ  1914لااةمانطى ئاااظاضى غااالتى )
ذةاللةزيو( لةناوضةى خيَعانى نعيك ةةوياليةتى ةةزليؼ و زةضياضةى واى  
غااةضكطزايةتى ضِاجااةضِيهيَكى خويَهاااوى كوضزةكااانى كااطز  ةاااوكى )ؾاايَذ      

ضكيا  ئاةويـ  غةعيس( يةكيَك ةوو لةجياوة ئايهية ناغاطاوةكانى كاوضز لاةتو   
 –ةةضامبةض ةةشكومةتى عومسانلى ضِاجةضِى لةغةضزةمى ذاةنطى )ضووغاى   

( زا  )وة  ةةؾساضيَك ضِاجةضِيهى ؾيَذ عوةاةزولت (  1877توضكل(زا لةغالتى )
ضِاجةضِيهةكةى )ؾيَذ غةعيس( ناوضةكانى )زاوياك و كاضذيكااى(ى ططتاةوة     

ةمانطى ئااظاضزا نااضز   ةؤية شكومةتى توضكيا كةتيبةى دةوذيَكى غةضةاظى ل
ةؤ زامطكانسناةوةى ضِاجةِضيهةكاة  ةاةىم يَيعةكاانى ضِاجاةِضيو توانيااى ييَاعة        
توضكيةكااة ةؿااكيَهو و ناضاااضياى ةكااةى ةكؿاايَهةوة  شكومااةتى عومسااانى  
ةةناضاااضى ييَعيَكااى تااطى ناااضز ةااؤ ناوضااةكة  يااةضزووال كةوتهااة ؾااةضِيَكى  

طى نيػاانى ئاةو غاالتةزا     خويَهاويةوة لةزةوضوةةضى ؾاضى ةاةزليؼ لاةمان  
لةئةاامااسا ييَعةكااانى )ؾاايَذ عااةىل( ناضاااض كااطاى ةااةوةى ةكؿاايَهةوة ةااؤ  

 (100)زةضةوةى ؾاضةكة.
(  ييَعيَكى طاةوضةى نااضز ةاووة    1914شكومةتى توض  لةمانطى ماضتى )

غةض )ؾايَذ غاةعيس( لةزةوضوةاةضى ةاسليؼ  لةغاةضةتاى ماانطى نيػاانى        
ةااسليؼ ةااةذىَ ةيَلتيَاات و لااةو ضِاجؤضتااةى    ( لةؾااةضِيَكسا ناضاااض كااطا  1914)

                                                           
 .364حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة     (99)
 .253ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (111)



 

201 

جيَؿااووزا نووغااطاوة )تةشػااة ةااةة(ى واىل واى ةااة ذيَطااطى كونػااولتى    
طوتبااوو ئااةم ضِاجؤضتااة ةةيانااسانى )مااةال غااةلي ( ةااووة  ناااوى خااؤى ناااوة 
)خةليفة غاةلي ( كاة ماةالى تايباةتى )ؾايَذ ذةاللاةزيو(ى كاؤ  كاطزووة         

وةضِيـ ةةقػاااةكةى واىل تاااوض   ةاااووة  )لةضِاجؤضتةكةياااسا وتاااطاو ظؤض ةاااا  
  (101)(.اكطيَتن

وة  يةموو ذاضيَك ئةم ذااضةف ظؤض زةمطاؤى وا ة وزةكطاياةوة ئاةم      
ضِاجةضِيهااة ةةيانااسانى تااوض  ةااووة لااة زشى ئةضمةنااةكاى  ئةطةضضااى )مااةال   
غةلي ( جةيوةنسى ةةييَعى لةطة َ ئةضمةناةكاى ياةةوو  ضِاجاةضِيوانيـ يايض     

ى ناةزا  ئةضؾايفى وةظاضةتاى زةضةوةى ضوغايا     كاث ئااظاضى ئةضمةناةكانيا  
( وتووياااةتى: ئةطاااةض 1914نامةياااةكى )ضااايَطكؤر(ى تيَساياااة لةغاااالتى ) 

كوضزةكاااى ةةيانااسانى تااوض  جااةالماضى ئةضمةنيااةكانياى ةسايااة  ئااةوة ةااىَ  
طوماى شكومةتى توض  ةةضامباةض ةاةوة ييطاياى لاة كوضزةكااى ناةزةكطز        

ظؤض ةااةكوضتى ةاغااى ضِاجةضِيهةكااةى  لةاليااةكى تااطةوة ضِؤشنامااةكانى تااوض   
كوضزياااى ةالوزةكااطزةوة  ئااةةاضةف وةكااو ضِاجااةضِيو و ةعووتهااةوةكانى    
ضِاةطزوو ويَطِاى شكومةتى عومسانى ضووغيا و ةةضيةانيا و وىتة ظييَعةكاانى  
تااط  كةوتهااة ة وكطزنااةوةى زةمطااؤى خااطاد و ناااو و ناااتؤضةى خااطاد لااة 

ةكانى ئيهطليع و دةضةنػة و يةناسىَ ذااضيـ   ضِاجةضِيهةكة  ظؤضذاض يةوالتهيَط
يااى ضووغااةكاى  ضِاجةضِيهةكااةى كوضزياااى ةةةعوتهةوةيااةكى كؤنةجةضغااةانة 
لةقةلتااةم زةزا  و واياااى ة وزةكااطزةوة ضِاجةضِيهةكااة تااةنيا ةةمةةةغااةى      
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زشايةتى كطزنى ضاكػااظى زةغاةووضى ةاووة. لةالياةكى تاطةوة ياةضوةكو       
( زا ةاغايَكى  1914 -3 -28(ى ضِؤشى )67ضِؤشنامةى ئؤضاةعؤى لاة شمااضة )  

ضِؤشنامااةى )زيلااى تلطااطار(ى ة وكطزةااووةوة لااةوةزا وتبااووى ضِاجااةضِيهى   
غااةضؤكةكانى كااوضز  وةكااو ؾااةضِيَكى جااةؤظى زش ئةضمةنيااةكاى واةااووة    
ضِؤشنامةى ) تانؼ(ى لةنسةنيـ يةضِةؾةى ئةوةى كطز ةاوو  ياةض ؾاةيَك    

ز ةةضجطغاياض زةةاىَ  ضاونكة ضِيَطاا لاة      ةةغةض ئةضمةنيةكانسا ةاىَ ئاةوا كاوض   
شكوماةث لاةشيَط   (102)توضكةكاى زةططى ضاكػاظى زةغةووضى غةض ةططيَات.  

غةضجةضؾةى واىل )مػةةدا عةةسواالث ةةة( زةغةى كاطز ةاةييَطف ةاطزى    
ةااؤ غااةض ضِاجااةضِيوةكاى و جااةالماضزانى كااوضز  )ضاايَطكؤر( لةنامةيةكااسا ةااؤ 

ازاضى كاطز ةاوو يةناسىَ لاةو غاةضةاظانةى      ةالتيؤظى ضوؽ لة ئةغةةمبو َ ئاط
 (103)نيَطضا ةووى ةةقػةى شكومةتياى نةزةكطز.

ةةؾاايَكى ظؤضى ييَعةكااانى شكومااةث ضااوونة غااةنطةضى كااوضزةوة       
ضااةنسةيا كااوضز و ئةضمااةى ضِاظى نااةةووى ؾااةضِى ضِاجااةضِيوةكاى ةكااةى.      

( زا 1914ةةضامبةض ةةو ةاضوزؤخة شكومةث لاة ناوةضِاغاةى ماانطى مااضتى )    
ةاضوزؤخى عوضدى ضِاطةيانس  زةغةىتى يةضةمةكى ةةغةض ؾاضى ةةزليػاسا  

ضةةزةغاات و ذةنسضمااة توضكااةكاى لااة ةااسليؼ لااة نعيااك       غااةجيَهطا و كا
كةنيػااةيةكى ئةضمةنيةكانااةوة  ضااواض ضااةكساضى مااةال غااةلي ياى طااطث    
ئةويـ زاواى ئاظاز كطزنى كاطزى و يةضِةؾاةى كاطز ئةطاةض ئااظاز  ناةكطيَو       
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زةضةااضةى ئاةو ضاواض طاةاوة       (104)( ذةنسضمة لاة ذياتيااى زةضديَهاىَ.   25)
( زا 1914-3 -26(ى )65ئااؤضايعؤى( لااة شماااضة ) جااةيامهيَطى ضِؤشنامااةى )

نووغيويةتى: لة نعياك كةنيػاةى )خازضاطاؾااض( ضاواض كاوضز طاةاى و ةاة        
كةلةجطة كطاوى نيَطضاى ةؤ ةةنسواناة  لاة ضِيَطاياناسا ياةض ضاواضياى ةةغاةض       
ةةضظى و ؾاناظيةوة زةضِؤيؿنت تا خطانة ةةنسوانةوة  تا ئةمطِؤ ضواض ضِؤشة 

ةةنسواناةزاى. وةكاو ذليلاى ةاغاى كاطزووة  ماةال غاةلي          ييَؿةا يةض لة
زةغت ةةذىَ زاواى ةةضزانى ئةو طةاوانةى كطز  و يةضِةؾةى كطز  ئةطاةض  

جاؾااى   (105)( جيَهز ذةنسضمة لة ذياتى ئةواى زةططىَ.5ةةضنةزضيَو ئةويـ )
ؾةضِيَك لةنيَواى ييَعةكانى شكومةث ةةجالتحؿةى تؤجةوة لةطاة َ ييَعةكاانى   

 (106)ضز ضِوويسا و كوضز غةضكةوتهى تيَسا وةزةغت ييَها.كو
جاااف ئااةوة ظؤضى جيَهةضااوو ؾااةضِيَكى قااوضؽ زةغااةى جااىَ كااطز و       
توضكةكاى ويػةياى ةة تؤجبااضاى كوضزةكااى ةؿاكيَهو  ةاةىم ةاةدطو ةااضاى       

( شاااةوث غاااةز 700ئيؿاااةكةى ىلَ تيَكاااساى و ماااةال غاااةلي  ةاااةخؤى و ) 
وضكيانااسا و جاؾةكؿااةى جيَكااطز ةااؤ    ضااةكساضةوة جااةالماضى ييَعةكااةى ت  

جيَسةؾةةكاى  ةةىم ضِاجةضِيوةكاى ظؤض ةةناضِيَك و جيَكى زةذوىناةوة  ةؤياة   
نةيانةوانى كاضيَكى وا ةكةى خةلتكيَكى ظؤض ةبيَةة الياةنططياى  ضِاجاةضِيوةكاى   
ظؤضةةياى ةطيةى ةووى لاة ضِةف و ِضووتاى ةاَى جايَ و ةاةناو ةاةدط و غاةيؤَ         
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ؤيؿانت  لاةِضووى ضاة  و تفااقى ذةنطياةوة جؤؾاةة ناةةووى         ةةنسانسا زةضِ
ضةكى يةنسيَكياى ةطيةى ةووة لة خةاةض و ؾة و ضِم و تةوض  شنيـ ؾااى  
ةةؾااانى جياااو ؾااةضِى زةكااطز و خااؤضا  و ديؿااةكياى ةااةكيَـ زةكااطز       
لةضِاغاااةيسا ضِاجةضِيهةكاااة موونةياااةكى ةاااةضظى ئاظاياااةتى و كؤلتهاااةزاى و    

م ضِؤشطاض لةطة َ كوضزا نةةوو  نةيةوانى ةاؤ ماوةياةكى   لةخؤةوضزى ةوو  ةةى
 (107)زضيَصخايةى خؤى ةططىَ.

زةضةاضةى ضِةدةاضى ضِاجةضِيوةكاى لةو ؾؤضِؾةزا  ضِؤشنامةى )ئاؤضايعى(    
( نووغااااايويةتى: "كاااااوضزة 1914 -4 -10(ى ضِؤشى )74لاااااة شمااااااضة )

يةوة ؾؤضِؾااطيَطِةكاى و ذااةماوةضى كااوضز ةةوجااةضِى ةاؾااى و زؤغااةايةت    
ضِةدةاضياى لةطة َ ئةضمةنييةكانى ناوضةكةزا زةكطز و ظؤض ذااض ةاةةىَ جااضة    
نانياااى لااة ئةضمةنيااةكاى وةضنااةزةططث  تااةنيا مةطااةض جيَويػااةياى ةااة       
غااوتةمةنى يةةوايااة لااةو ضِؤشة غاااضز و غااةخةةزا ناضاااض ةااووى ليَياااى       
ى وةضةطااطى." ئةاومااةنى وةظيطانااى تااوض  لااة ة وةوونااةوةى ضِاجااةضِيوةكا

تطغاااى و جاؾاان ئةاومااةنى وةظيطانااى زةولتااةتى عومسااانى ةااؤ تاااوتوىَ  
كطزنى ةاضوزؤخى ةسليؼ كؤةاؤوة و ةطياضياناسا ييَعيَكاى طاةوضة ةهيَاطىَ ةاؤ       
ةاااسليؼ لاااة ييَاااعى موغااا َ و تةضاةعوناااةوة غاااةضكطزايةتى كطزناااى ئاااةو 

ئةاومةنى وةظيطانى توض  لاة   (108)لةؾكطكيَؿية ةةئيصػاى جاؾا غحيَطزضا.
طغااى ة وةوونااةوةى ضِاجةضِيهةكااة ةطِياضيانااسا ييَعيَكااى طااةوضة ةهيَااطىَ ةااؤ   ت

ةااسليؼ و ةطِياضيااسا )ئيصػاااى جاؾااا(ى غااةضكطزةى ييَااعى مااوف ةكااطىَ     
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ةةغااةضكطزةى ئااةو ييَااعة كااة ظؤض ؾاااضةظا ةااوو لااة نانااةوةى ئاااشاوة و       
ضِيَكدػةهى جيالى و دطِوديَ َ  زةغةى كطز ةةوةى كوضز و ئةضماةنى ةكاا ةاة    

مهااى يااة  ةااؤ ئااةوةى ئةضمةنيااةكاى ياضمااةتى كااوضز نااةزةى  ةااؤ ئااةو  زوش
مةةةغةة ضووة الى غاةضكطزةى ئةضمةنياةكاى لاة ماوف  و زاواى ىلَ كاطز      
ييَعيَكى ئةضمةنى ئامازةةكا ةؤ ئةوةى ؾاى ةةؾاانى شكوماةث زشى كاوضز    
ؾةضِ ةكا. زةضةاضةى ئةوة لاة زؤكاؤميَهةى ئةضؾايفى وةظاضةتاى زةضةوةى     

( زا تؤماااض كااطاوة  )طاااضؤ غاغااؤى(ى ئةضمااةنى     1914ى )ضوغاايا لةغااالت 
ةةضامبةض ةاةو تةقةالياةى ئيصػااى جاؾاا ةةطالتةاة جيَكطزناةوة نوغايويَةى:        
ئةضمةنيةكاى ةؤ ئةوةى لةطة َ توضكةكانسا توؾى طيَطة َ نةةو ناضاض ةاووى  
زاخواظى ئيصػاى نوضى جاؾا قبو َ ةكةى  ةةىم لة ياةماى كاتاسا ةاةنًيَهى    

ئيصػاى جاؾا زةغاةى كاطز     (109)يؿياى لةوة ئاطازاضكطزةووةوة.كوضزةكان
ةةغااوتانسنى خااانووى كوضزةكااانى غااةض ضِيَطاااى ييَعةكااةى ةااىَ ئااةوةى     
ةاااةظةيياى ةةكةغاااسا ةيَةاااةوة  ذليلاااى ةاغاااى يةلتويَػاااةى زةولتةتاااة       
ئةوضوجاييااةكانى كااطزووة ةااؤ موونااة ةاغااى ئااةلت انياى زؤغااةى توضكياااى  

ة زشى ئاةو ضِاجةضِيهاة ةاووة  ةةؾايَوةى زوشمهاناة      كطزووة يةض لة غةضةتاو
غةيطى كطزووة  ةالتيؤظى ئةلت انيا لة ئةغاةةمبو َ )داوى دااغيهيفي ( زاواى    
لة شكومةتى توض  كطز ةة ظووتطيو كاث ئةو ضِاجةضِيهة زامطكيَهيَةةوة  )دوى 
غااانسيطؽ(  كااة ةااؤ ضاااوزيَطيكطزنى ييَعةكااانى تااوض  ضااووةووة توضكيااا   

ة ناوضااةى ئااةضظضِؤم و ئااةضظنك  ضِووزاوةكاااى زةضياااى خػاات  ةةجةلااة ضااوو
يةلتويَػت و ةاضوزؤر لة غووزى كوضز نةةوو  ضونكة ؾؤضِؾةكةياى ناضِيَك و 
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جيَك ةوو  لة ناغك تطيو كاتسا يةنسىَ لاة كاوضزة ناغاطاوةكانيـ ةاووى ةاة      
 (110)اليةنطةى شكومةث  ضِاجةضِيوةكاى ناضاضةووى لة ةسليؼ ةطهة زةضةوة.

ئيصػاى جاؾا يةولتى نانةوةى زووةةضةكيسا لةنيَواى كوضز و ئةضمةناسا    
لةم يةولتةيسا زةغةةيةكى لة ئةضمةناةكاى ةاؤ زةغات وةؾاانسى لاة كاوضز       
جيَااك ييَهااا  ةااةىم ئةضمةنااةكاى ةةزظيااةوة تةتااةضياى ةااؤ غااةضكطزايةتى      
ضِاجةضيهةكاااة نااااضز و ئاطازاضيااااى كطزناااةوة ئاااةواى تاااةنيا ةةضِووكاااةف     

يَهانى ئةو زةغةةية ضِاظيو و ئامازةنة ؾةضِى كوضز ةكةى  لةو يةضا ةةجيَكً
و ذةاالتااةزا غااوجاى عومسااانى ةةيااةض ناوضااةيةكسا تيَسةجااةضِى  تاااىى و  
وَيطانكاضيةكى ظؤضى زةكاطز. تاا لةزواياسا زةغاةى ةةغاةض ؾااضى ةسليػاسا        

لةئاكامااسا شماضةيااةكى ظؤض لااة كااوضز كااوشضاى  توضكااةكاى ظؤض     (111)طااطث.
طِةقانااة كةوتهااة زشايااةتى كطزنااى ؾؤضِؾااطيَطِاى و شماضةيااةكى ةةضضاااوى  زلت

 (112)كةغايةتية زياضةكانى وياليةتةكة زةغطةكطاى و ئةؾكةاةزضاى.
( 1914يةضوةيا )ى. الظاضي (يـ زةلتيَت: لةغةضةتاى نيػاانى غاالتى )  

ؾؤضِؾاااطيَطِةكاى زةغاااةياى طاااطث ةةغاااةض ةسليػاااسا  ةاااةىم ناااةيانةوانى  
ى ىلَ ةكاةى. توضكاةكاى يةغاةاى ةاة زامطكانسناةوةى ضِاجةضِيهةكاة       جاضيَعطاض

زواى ئااةوةى ييَااعى تطياااى ةااؤ ياااث  ةااة ؾاايَوةيةكى زضِنسانااة تؤلتااةياى     
 (113)غةنسةوة لة ؾؤضِؾطيَطِةكاى.

                                                           
 .375حمةمةز ضغو  ياواض  يةماى غةضضاوة      (111)
 .208عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو    زكةؤض  (111)
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( شكومةتى توضكياا لاة واى و ماوف و زياضةاةكط و     1914-4-18ضِؤشى )
طؾاى كاطزة غاةض ؾايَذ     ئةضظضِؤمةوة ةةغىَ تيخ غةضةاظى ئاماازةكطز و ييَ 

ؾةياةةزيو و خةليفة غةلي  ئةدةناسى ظاظا و لةؾاةضِيَكى خويَهاوياسا ؾايَذ     
حمةمةز ؾةيو ةاطاى ؾايَذ ؾاةياةةزيو و غاةيس عاةىل ئةدةناسى ئاامؤظاى        

( زة كاوضزى تاطزا   10يةضزووكياى ةةزي  طةاى و لةؾاضى ةاسليؼ لةطاة َ )  
 (114)يةلتواغطاى و طيانياى لةجيَهاوى كوضزا ةةخت كطز.

 
 ِزاثةِزييةكة ٍاتيىكؤتايي 

ئاكامى ييَطؾى زوشمو و طةاناى ؾايَذ حمةماةز ؾاةيو و غاةيس عاة        
ئةدةنااسى و ياوضِيَكانياااى كاضيطااةضى ظؤضى كااطزة غااةض ضِاجةضِيهةكااة  مااةال  
غةلي  ئةمةى ظؤض الطاطاى ةاوو  ةةضامباةض ةاةم ِضووزاوة ةاَى زةنا  ناةةوو         
ويػةى ييَطف ةكاتة غةض ةسليؼ ةاؤ ئةماة ئاظايةتياةكى مةضزاناةى نواناس       

( ضاا  جياااوى ديااساكاضةوة ةةؾااةو  40ةةوونيَكياى كااطز و ةااةخؤى و )ؾااة
( 5ضوونة ناوؾاضى ةسليػةوة  زةغةياى كاطز ةةؾاةضِ كاطزى  ةاؤ مااوةى )     

جيَهز غةعاث لةناو ؾاضى ةةزليػسا لةطة َ لةؾكطى عومسانيسا ؾاةضِ كاطا    
( 140( جيَاهز ئةدػاةض و )  5لةئةاامى ئةو ؾةضِةزا زوو ئاىى قومانسانى و )

ةز و ض  غاةضةاظى لةؾاكطى تاوض  كاوشضاى  ئةماناة ظؤضيااى ةةطوللاةى        غ
يااةكن كوشضاةااووى لةؾااةضِةكةزا  لةةةضئااةوةى ؾااةو زةةيَاات لةتاضيكيااسا     
ذةنسضمااةى تااوضكى زةشةجةغاايَو و غااةضياى ىلَ ؾاايَوا ةااوو  ييَااعى كااوضز   
ئةوةنسة ؾةضِيَكى قاضةمانانةياى كطز  ةةىم كة ضِؤش ةووةوة ماةال غاةلي  و   
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( زةكةغياى 10قاضةمانة ياوضِيَكانى لةيةموو اليةكةوة طةماضؤ زضاى  ) (40)
( كةغاياى خؤيااى زةضةااظزةةو و زةطةضِيَهاةوة  ماةال      20ىلَ زةكوشضيَت و  )
( كةغى تطزا نةيانةوانى زةضةاظةو و خؤياى طةياناسة نااو   10غةلي  لةطة َ )

ى مةال غاةلي   ئةطةضضى ئةم ضاالكية (115)كونػولتدانةى ضِووغيا لة ةسليؼ.
و ياوِضيَكانى ئاظاياةتى و قاضةماانيَةى طاةوضةى تيَاسا ةاوو  ةاةىم لةياةماى        
كاتسا يةلتةيةكى خؤكوشى طةوضة ةوو ئةاامةكةى ةةؾكػت زواياى يااث    
زةةواية ةةؾيَوةى تط ةةضزةوام ةواية تاكو يةليَكى لةةاضتط زةياتة ئااضاوة   

ضِيَكانى ةكاتةوة و ضِاجةضِيهةكةى ةؤ ئةوةى توانيباى لة زاياتووزا تؤلتةى ياو
طةؾة جَى ةساية  تاكو زوا قؤنااغى ضِظطااض ةاووى  ةاةىم ةاةيؤى ئاةم يةلتاة        
طةوضةية ضِاجةضِيهةكةى ؾكػةى ييَها  ةةؾيَك لة ياوضِيَكانى ؾةييس ةووى و 
خؤى و ةةؾيَك لة ياوضِيَكانى جةناياى ةطزةةةض كونػولتدانةى ضِووغاةكاى و  

 (116)اى.ئةوانيـ جةناياى ز
زةغةىتساضانى عومسانى زاوايااى لاة كونػاؤلتدانةى ضِووغايا كاطز ئاةو       
جيَهز كةغة تةغلي  ةة ئةواى ةكطيَهةوة  ةةىم كونػؤلتى ضِووغاى زاواكاةى   
ضِةث كطزنااةوة و طااووتى ةااىَ ئاطااازاضى ةااالتيؤظى وىتةكااةم ئااةو كةغااانة    

تاا   100ةتى: نازةمةوة. واىل توض  ئاةم شيكايةتاةى طيَطِاوةتاةوة طووتوويا    
غاااةضةاظى كاااوضز لاااةو ؾاااةضِةزا كاااوشضاى  ةاااةىم شمااااضةى كاااوشضاوة  200

كةؽ مةظةنسة كطزووة  لةزواييسا ييَعةكانى تاوض    12توضكةكانى تةنيا ةة 

                                                           
 .26ضاوةى جيَؿوو   امساعي  شقى ؾاوةيؼ  غةض (115)
ضغو   غةضضاوةى فاضل ز.  -256ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو       (116)
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طةماضؤى كونػؤلتدانةى ضِووغى لة ؾاضةكةزا  تا مةال غاةلي  و ياوضِيَكاانى   
ةضماى لاة ةاالتيؤظى   زةضةاظ نةةو  شوك ى عوضدى لة ةةزليػسا ضِاطةياةنطا  دا  

ضووغاةوة زةضضاوو كونػااؤلتى ةاةزليؼ ئاةو جةناةةضانااة نةزاتاةوة زةغاات      
(117)ييَعة توضكيةكاى و ةةيةضضى ؾيَوةية  ةىَ زةضةاظ ةكطيَو.

 

( كاطزووة لاة   Sir Malletز. ولياس واسى ئامااشةى ةاؤ نامةياةكى )      
 ( تيَياسا Sir Edward Greyزا ناضزةووى ةؤ ) (118)(1914-4-13ضِؤشى )

ةاغى ئاةوة كاطاوة شكوماةتى ِضووؽ ةِطيااضى زاةاوو ئاةو جةناةةضاناة نااةَى         
ماةال غاةلي  و    (119)ةسضيَهة زةغت شكومةتى توض  ئةةواية زةضةاظ ةكطاناية.

ياوضِيَكااانى يااةتا كاااتى زةغاات جيَكطزنااى ؾااةضِى يةكااةمى ذيًااانى لااةناو 
و  زواى ئاااةوةى ماااةال غاااةلي  (120)كونػاااؤلتدانةى ضِووغااايا زةميَههاااةوة.

ياوضِيَكاااانى ؾكػاااةياى ييَهااااو ضاااوونة نااااو كونػاااؤلتدانةى ضووغاااياوة  
توضكااةكاى وضةياااى ةااةضظةووةوة و ئيَااواضةى يااةماى ضِؤش عومسانييااةكاى    
ييَعيَكااى طااةوضةياى ناااضزةووة غااةض ناوضااةكة و توانياااى ضِاجةضِيهةكااة كااخ  
ة ةكةنةوة لةئاكامسا شماضياةكى ظؤض كاوضز كاوشضاى  توضكاةكاى ظؤض زلتطِةقانا     

كةوتهة زشايةتى كطزناى ؾؤضِؾاطيَطِاى و شماضةياةكى ةةضضااوى كةغاايةتية      
 (121)زياضةكانى وياليةتةكة زةغةطةكطاى و ئةؾكةاة زضاى.

                                                           
 .256ز. وةليس وسى  يةماى غةضضاوة     (117)
ئاماشةى ضؤشةكة لةيى وليس وسى  لةطة َ نوغيهى ئيػا اعي  شقاى ؾااوةيؼ     (118)

 ذياواظى ضؤشيكياى يةية.
 .256وسى  غةضضاوةى جيَؿوو    ز. وةليس  (119)
 .26امساعي  شقى ؾاوةيؼ  غةضضاوةى جيَؿوو    (111)
 .258يةغةياض كةما  كوضزى  غةضضاوةى جيَؿوو     (111)
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كاتيَك وةظيطى زةضةوةى توضكياا زاواى لاة )كيَاطؽ(ى ةاالتيؤظى ضِووؽ     
كطز ةوو ئةواناةى جاةناياى ةطزةاووة ةاةض كونػاولتدانةى ِضووؽ لاة ةاسليؼ        

ةسضيَهة زةغت شكومةث  لةوةىماسا ةاالتيؤظ جيَاى زةلتاىَ: ئةواناة      يةمووياى 
جةناةةضى غياغة  ةؤية مادى ئاةوةياى يةياة لةالياةى كونػاولتى ئيَ اةوة      

 -2ةحاضيَعضيَو. ئةلت اناةكانيـ لاةو يةلتويَػاةةى ضِووؽ نااضِاظى ةاووى  لاة )      
( زا )ئةنااسيطؽ(ى كونػااؤلتى ئااةلت انيا ضااووةوو ةااؤ ئااةضظضِؤم      1914 -6

ضيَطكؤر( ةبيهيَت ةؤ ئةوةى ةعانىَ ضاضةنووغى ماةال غاةلي  و تاق ةكاةى    
لةناو كونػؤلتدانةى ِضووغاسا ضاؤى زةةاَى  ئاياا ماةال غاةلي  ياةضوا لاةوَى         

و )ئيقااسام(  ارريني  زةميَهيَةااةوة. ضِؤشنامااةكانى تااوض  وةكااو )قااباح( و ) 
ةؤئةوةى طوؾاض ىةنة غةض ضِووؽ ة ويانسةكطزةوة ضِاجاةضِيهى كوضزةكااى   
ةةيانسانى ةيَطانة ةووة  كاضةةزةغةانى تاوض  كونػاولتدانةى ضِووغاياى لاة     
ةسليؼ ةةوة تاوانباض كطز ةوو زظ و ذاةضزة و ضِاو و ضِووتكاةضانى ططتووةتاة    

 (122)خؤى و زةيانحاضيَعىَ. 
ةلي  لة كونػولتدانةزا مايةوة  تاكو زةغت جيَكطزناى  ةةوذؤضة مةال غ 

(  غةضضااوةكانى تاطيـ يةضةاةم    1914 -7 -28ؾةضِى يةكةمى ذيًانى )
ذؤضة ةاغياى كطزووة  ةةم ؾيَوةية توضكيا لةماوةى ضةنس ماانطيَكى كاةم   

 (123)ضِاجةضيهةكةى وضز و خاف كطز و زاى مطكانسةوة.
ئةضمااةنى كااطزووة ةاغااى   ذليلااى ئاماااشةى ةااؤ ضِؤشنامااةى )مؿااا (ى  

ضؤنيةتى ةاةذَى ييَؿاةهى كاوضزى كاطزووة لاة ؾااضى ةاسليؼ وتووياةتى:         
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كوضزةكاى ما َ ئاوايياى لة ئةضمةنيةكاى كطز و ذوتياضةكانى كوضز لةتطغى 
زضِنااسةيى و تؤلتةغااةنسنةوةى تااوض  ناضاااض ةااووى جةناةبةنةةااةض ضااياكاى    

( ةاغاى ئاةوةى   1914-4 -25(ى ضِؤشى )78ضِؤشنامةى )ئؤضايعوى( شماضة )
كطزووة كاتيَك كوضزةكاى طونسةكانى خؤياى ةاةذىَ ييَؿات ماةضِو مااىث و     
شى و مهسالتااةكانياى الى ئةضمةنيااةكاى ةااةذىَ ييَؿاات. ؾاايَذ غااةعيس عااةىل 

( يةؾت غاةز ضاةكساضى ياةةوو لاة طوناسى )غاياسى( ةاةةَى ةاةضططى         800)
غاكاىيةكى   خؤيسا ةةزةغةةوة  كاة توضكاةكاى مالتةكاةياى جؿاكهى لاةوىَ     

مةال غةلي ياى زؤظيةوة ويَهةى نيَطضا ةوو ةؤ كونػولتى ضِووؽ  كاة لةالياةى   
يةظاضاى كاوضزةوة ماؤض كطاةاوو  ئةماة ةووةاة ياؤى تاوانبااض كطزناى ؾايَذ          

لةطة َ نعيكةى زووغةز كةؽ لة كوضزةكااى زةغاةطة كاطاى      (124)غةعيس 
وى: ؾيَذ غةعيس عاةىل   ضةنس جياويَكى ناغطاوى لةطةلتسا ةوو  كة ئةمانة ةو

كوضِةكةى غةىشةزيو  داخط خةلي   مةال حمى زيو  ماةال شةياسةض  ماةال    
خةلي  ئةمانة يةمووياى خةلتكى خيَعاى ةووى. شااذى شػاة ئاغاا  ظاواى    
ؾيَذ غةعيس عةىل ةوو  ذةعفاةض ئاغاا خاةلتكى كاضتيؿايطاى ةووى..دةضياس      

 (125)كاواؾى.ئاغا ئامؤظاى ؾيَذ غةعيس عةىل ةوو  شوغهى ةةة 
زوشمهااانى كااوضز ةااؤ ناؾااةيو كطزنااى ضِاجةضِيهااةكانى كااوضز  يةميؿااة   
جةناياى ةةض قػةى نةؾياو زانةجا َ ضِاجةضِيهةكانى كوضز ةطزووة  ةىَ ئةوةى 
شػاب ةؤ ئةوة ةكةى ظؤضةةى جيَؿةوايانى كاوضز لاةو غاةضزةمةزا ؾايَذ و     

وةى ئااايهى جياااوة ئايهيااةكانى كااوضز ةااووى  ةااةىم ئااةواى وة  ةعوتهااة    
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ئاماشةياى ةؤ زةكطزى نة  ةعوتهةوةى نةتةوةيى  لةم ةاضةيةوة كونػاولتى  
ةااةضيةانيا لااة ضِاجؤضتةكةيااسا زةلتااَى: ةااةو ناوانااةى لةغااةضةوة ياااتووى        
زةضزةكةوىَ ئةو ةعوتهةوةية  ةعوتهةوةيةكى ئايهى ةووة  ضاونكة ظؤضةاةى   

 ياسا ةةغاةض   ظؤضى ناوةكانى جياوى ئايهة  زازطاى غاةضةاظى تاوضكى شوك  
كةغااياى ةةزووضخػااةهةوة  ضِاجؤضتةكااة  60كةغااياى ةةلةغاايَساضةزاى   17

ضِؤلتااى ؾاايَذ غااةعيس ةااةضِؤلتيَكى نازياااض و تااةماوى ناوزةةاااث...زوواى لااةو  
كةغانةى شوك ياى زضا ةةغةضزا و لة ضِاجةضِيهةكة ةةؾساضياى كطزةوو  خؤى 

ويـ )ؾايَذ حمةماةز   و ةطاكةى لةةةنسوانةوة ياةىتو و ضِظطاضيااى ةاوو ئاة    
ئةمة و ةطاكةى موشةماةز خااى( خاةلتكى غاَيطث ةاووى  ياةضزووكياى لاة        

 (126)ييَطؾةكةى غةض ؾاضى ةةزليػسا ةةؾساض ةووى.
جاف زامطكانسنةوةى ضِاجةضِيهةكة شكومةتى عومساانى كةوتاة طاطتو و     

ضِاوةزوونانى زانيؿةوانة كوضزةكانى ناوضاةكة  لاةماوةى ماانطى نيػااى و     
ا يةظاضاى كوضز طةاى  ئةوانةى ةةؾساض ةووى لةو ضِاجةضِيهةزا ماا َ و  مايؼ ز

ذليلاى ئامااشةى ةاؤ غةضضااوةيةكى ئاةلت انى       (127)طونسةكانياى كاو  كطا 
( 1914-5 -13( كااة لااة ضِؤشى )Oktange puke postorكااطزوة )

تيايااسا وتااطاوة  كونػااولتى ئااةلت انيا لااة ئااةضظضِؤم ةةوجااةضِى زلتدؤؾاايةوة     
ةغةانى خؤى لةوة ئاطازاض كطزةوة. ئصػااى جاؾاا لاة ناوضاةكانى:     كاضةةز

مسيااك  خيَااعاى  غوظالااسة  ؾاااتىَ  نااة  تااةنيا يااةض ضِاجااةضِيوةكاى ةااةلتكو   
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( زوويااةظاض و جيَااهز غااةز كااوضزى تطيؿااى ططتااووة لةوانااةى لااة       2500)
 غةضةاظيَةى ضِاياى كطزووة. 

اضياى لةطة َ كاوضز  عومسانييةكاى ةةوجةضِى زلتطِةقى و ةىَ ويصزانى ضةدة
زةكاااطز  ةةتايباااةث ئةواناااةى طاااةاى و كةوتهاااة ةةنسواناااةوة  ضِووزاو و 
ةةغااةضياتةكانى ئااةو ضِؤشطاااضة موونااةى ةااىَ ويااصزانى و وةشؿاايطةضى      
توضكةكاى جيؿااى زةزا  )ضاَيطكؤل( لةنامةيةكياسا ةاؤ ةاالتيؤظى ضووغايا لاة        

نيػاااى  كاتيَااك (ى 10ئةغااةةمبو َ ئاطااازاضى ةااالتيؤظى كااطزووة  زويَهااىَ )  
كوضزيَكياى لةظيهسانةوة ةطز ةؤ ليَحطغيهةوة لةم غةضةوة ةة لةؾايَكى غااج   
ةطاةوو  ةةىم ةةغةضؾاكاوى و ةةخويَهاةوة ييَهطاياةوة ةاؤ ةةنسوانةكاةى       
لةةةنسوانةيةكى تطزا ئةدػةضيَكى توض  لةذياتى ئاوى خواضزناةوة مياعى   

زا طةاةااوو لةةةنسوانااةزا زاةاوو ةااةطةاوةكاى  كاوضزيَكى ةطيهااساض لااة ؾاةضِ   
ئةدػةضة توضكاةكاى ئةوةناسةياى ةةجَيلةقاة ليَاسا ةاوو طياانى زةضاووةوو         
ةةنسوانةى ةسليؼ جطِة لة طةاوى كوضز و ئةضمةنى  مطؤل نااظانى ضاؤنياى   
ةاااؽ ةكااا و ئااةوى لااة ةةنسوانااة ةااىَ ؾاايَت زةةااىَ  ةةنسوانااةكاى واياااى  

ةةوة ةاؤ ئاةوةى ؾاويَو ةاؤ طاةاوى      ليًَاتووة ذيَطةى كةغى تطى تيَسا ناةيَ
تاظة جةيساةكطَى زازطااى غاوجايى جاةيةا جاةيةا طةاوةكااى ئي اسام زةكاا         

شكومااةتى  (128)ةااةىم ظؤضى جيَهاضااىَ زووةاااضة ةةنسوانةكااة جطِزةةيَةااةوة. 
عومسانى كةوتة ضِاوةزوونانى ؾؤضِؾطيَطِاى و جا  كطزناةوةى ناوضاةكة لاة    

يَذ ؾةياةةزيو لة ناوضةكة ماياةوة  ةاةىم لاة    ضِاجةضِيواى  يةتا ئةو كاتة ؾ
ى نيػانسا ؾيَذ ؾةياةةزيو لةاليةى قانقامى )ئاضذيـ( لةنعيك  26ضِؤشى 
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)زياااضزيو( زةغااةطة كااطا  لةكاتيَكااسا زةيويػاات لةطااة َ شااةوث ياوضِيَيااسا 
( 1914(ى مايؼ )7كومةث ةةوجةضِى زضِنسةييةوة لةضِؤشى ) (129)زةضةاظ ةو.

( كةغاااايةتى نااااوزاضى كاااوضز لةواناااةى ةةؾاااساضى 11لةؾااااضى ةاااسليؼ )
 ضِاجةضِيهةكةياى كطزةوو لةغيَساضةزضاى  ةطيةى ةووى لةمانة:

 ؾيَذ ؾةياةةزيو -1
 ؾيَذ عةةسولؿةضي  -2
 ؾيَذ غةعيس عةىل -3
 مةال دةقى عةىل -4
 مةال ذهيسى -5
 مةال مةذيس-6
 شاذى شةيطاى -7 
 شاذى ةايع -8
 شاذى خوضؾيس. -9
 عةىل ئةدةنسى )لةوةوةةض شةضةغى تايبةتى غولتةاى ةوو(  -10 
 (130)مةال حمى زيو.-11

( زة كةغاى تاطيـ يةلتواغاطاى )ةاغاى ناوةكانيااى      10ةىَ ذطة لةوانة )
 (131)نةكطاوة.(
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يةضوةكو )الظاضيَ ( ةاغى كطزووة: ةةجيَى ةطِياضى زازطااى غاوجا ؾايَذ    
غيَكى تط لةغايَساضة زضاى و ةاؤ   غةعيس عةىل و ؾيَذ ؾةياةةزيو و ضةنس كة

ضاوتطغااانسنى خااةلتك الؾااةكانياى ةااة يةلتواغااطاوى لةمةيااسانى ةاااظاضِزا       
ييَلتطاةوونةوة و ناوةكانياى لةغةض جاضضة جةضِؤية  نووغاطاةوو ةةغاهطيانسا   
يةلتواغطاةوو. ئةوانةى زةةطانةةةض قاةناضة ضاؤى ةةوجاةضِى غاةض ةةضظياةوة      

مااةال ضِةغااو َ لااةويَوة ياااواضى كااطزة      زةيانطِوانيااة جااةتى قةناضةكااة و  
غةضةاظةكانى توض  كةوا زلتهياةو نةتةوةى كوضز ةةم ظوواناة لاة ظؤضزاضى و   

ماةال ضِةغاو َ  كااتىَ ةاةضةو غايَساضةكة      (132)غةةمى توض  ضِظطااضى زةةاىَ.   
ضِؤيى طوتى:" كوضز ةةضزةوام زةةىَ لةغةض تيَكؤؾاى لة جيَهاوى وةزةغات  

  (133)تؤلتةى خؤماى لة توض  زةكةيهةوة."ييَهانى مادةكامانسا 
لةغةضةتاى مانطى ئاياضزا )كام  ةةة( لةؾااضى غايَطث طاةا و لةطاة َ     
خعميَكيااسا نيَااطضا ةااؤ ئةغااةةمبو َ كاااتىَ ةةضةااةضةكانى ططتهةكااةى كااطز      

( ى ماايؼ ضاواض كةغاى تاطيـ لةغايَساضةزضاى و      11ضِؤشى ) (134)كوؾةياى.
( 78انى زةضضااوو  ذطااة لةمانااة )شااوك ى ضااواض كةغاايـ ةااة لةغاايَساضةز

( غاا َ  ئاةم شوك اناة زلتاى     101( غا َ تا )1كوضزى تطيـ شوك  زضاى ةة )
طةىل كوضزى نيطةضاى كطز و ذةماوةضى كوضزغةاى ئةم شوك انةياى ةةالوة 
غةيط ةوو  ئةوجةضِى زلتطِةقى و ةاىَ ةةظةيياناةى جيَوةزيااض ةاوو  ةةتايباةث      

ةويػااةى لااةناو خةلتكااسا يةةوو...كااةؽ   ةةضامبااةض كةغااانيَك ضِيَااع و خؤؾ 
لةضهطى زةغةىتساضانى توضكيا قوتاضنةةوو  تاةنيا ماةال غاةلي  ناةةىَ  كاة      
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ئةنساميَكى ضاال  و ئيؿكةض ةوو  ةؤ ة وكطزنةوةى يوؾاياضى نيؿاة انى و   
نةتةوةيى كوضز لة كوضزغةانى توضكيازا  يةتا ئةو كاتة لاة كونػاولتدانةى   

 (135)ة.ضووغى لة ةةزليػسا ماةؤو
جاف زاطةكطزنى ؾاضةكة دةضمانسةى غوجا ئيصػاى جاؾاا ظؤض كةغاى   
ططث شماضةياى لةماوةى زوو مانطسا طةيؿةة يةظاض كةؽ  ئين ظيهساناةكاى  

( شى لااة 300جااطِ خااةلتكانى طااةاو ةااووى  ةااةيؤى ئةمااةوة زةوضوةااةضى )    
اى ؾاضةكةزا خؤجيؿانياى غاظ كطز  زاواى ئاظاز كطزناى ميَاطز و كوضِةكانيا   

كااطز. ئااةم خؤجيؿااانسانة لااة ميَااصووى كااوضززا ةةزياضزةيااةكى يةلتكااةوتوو  
زةشميَااطزضىَ. ةااةىم ذةنسضمااةكاى ة وةياااى ةةخؤجيؿااانسةضةكاى كااطز.     
ئيصػاااى جاؾااا زاواى لااة كاضةةزةغااةانى كؤنػااولطةى ضووغاايا كااطز مااةال  
غااةلي ى ةساتةزةغاات  ةااةىم زاواكااةى ضِةث كطايااةوة  مااةال غااةلي  تااا     

زواتاط لاة ئاكاامى     (136)ذةنطى يةكاةمى ذيًااى لاةوىَ ماياةوة.     يةىيػانى
يةلتطةغانى ذةنطى يةكاةمى ذيًانياسا زواى زةغات جاىَ كطزناى  ؾاةضِ و       
تيَكطااوونى جةيوةنااسى نيَااواى  يااةضزوو زةولتااةتى عومسااانى و ضِووغاايا      
عومسانيةكاى ئةو يةلةياى قؤغةةوة  ييَعةكانى عومسانى ييَطؾياى كطزة 

نةى ضِووغايا و جاةالماضى كونػاؤلتدانةكةياى زا و تاىنيااى     غةض كونػاولتدا 
كاااطز و ماااةال غاااةلي  و زة كةغاااى ياوضِيَيااااى ييَهاياااة زةضةوة و لاااة       

(137)غيَساضةزضاى.
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كاااتىَ توضكااةكاى مااةال غااةلي  و زة قاضةمانةكااةى لةطةلتيااساةووى لااة     
كونػاااؤلتدانة ييَهاياااة زةضةوة ياااةمووياى لةةاااةضزةمى كونػاااولتدانةكةى 
ضِووغسا يةلتواغة  ةةتاوانى كوضزايةتى و الزاى لةزيو  كاتىَ خةليفاة ماةال   

( ؾةغاات و جيَااهز غااا َ ةااوو  كاتيَااك 65غااةلي  لااة غاايَساضة زضا تةمااةنى )
 (138)ييَهايانة ةةض جةتى غيَساضة ةؤ يةلتواغة.

 واىل ةسليؼ ليَى جطغى:  
 ةوتىي"."خؤ تؤ زةتووث خوا غةضكةوتهةاى زةزاتىَ كةضى وا شيَط ك

مةال غاةلي  لاة وةىماسا داةضمووى: "ةاةلتَى خاوا غاةضكةوتهى ةةئيَ اة          
ةةخؿاااى  ةاااةىم لاااةناو خؤماناااسا خاااائة ياااةةوو  لةةةضئاااةوة خاااوا       
غةضكةوتهةكةى لة ئيَ ة غةنسةوة  ةةىم خاوا مطزناى ةاؤ ياةموو مطؤليَاك      

 زاناوة  مطزى ةؤ يةموواى ية  ضِةنطة."
ساضة ضِووى لااة واىل ةااسليؼ كااطز ئيهرااا مااةال غااةلي  لةةااةض جااةتى غاايَ  

 ياواضى كطز و طوتى: 
" مصزةةىَ لةتؤ ...تؤ زؤظةخيت و ذيَطاث ذةيةنةمة  ضونكة مو ياامت  
وة يةق  تةلتقة كطزيت كةضى تاؤ جةغاهسث ناةكطز  لةجاؾااى داةضمووى:      
ماطزى ةااؤ طيااانى ئيَ اةماناى نييااة  زلتهياااةو طاةىل كااوضز شػاااةيَكةاى يااةض    

ةضطيع لاة شػااةى كاوضز زةضناضايت  ئيَاوة لاة زنياا و        لةطةلتسا زةكاث و يا 
لةقيامةتيؿااسا يااةض شيَااط زةكااةوى  ضااونكة شااوك  و غااةلتةةنةتى زضؤ و      
زةلةغة و دطث و ديَ َ و تةلتةكةةاظى ةةظولت  و ظؤضزاضى ناضيَةةغاةض و ياة    
زاناجؤؾاااطىَ."ةةم ضِةنطاااة طةوضةياااة  لاااة طاااةوضة جياوةكاااانى كاااوضز و  
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ا يةناغةى طيانى لةغايَساضةزضاوى لاةضِيَطاى طةلاسا    قاضةمانيَكى مةظماى زو
ةةخؿااى. زواى ئااةوةى مااةال غااةلي  و ياوضِيَكااانى يةلتواغااطاى ةةجااةتى     

" شةوث ضِؤشى ضِةةاة  الؾاةكانياى ةةيةلتواغاطاوى ماناةوة      7غيَساضةوة "
ةااةو ذااؤضة طيااانى جاااكى مااةال غااةلي  ئةدةنااسى لااة لةؾااى جااةؤظى          

نةكااةى لةطااةلتى زاةااووى  ةوونااة قؤضااى   ذيازةةيَةااةوة لةطااة َ زة قاضةما 
 (139)قوضةانى ضِيَباظى ضِظطاضى كوضزغةاى. 

لةزواييسا شكومةتى عومسانى ييَطؾاةكانى طواغاةةوة ةاؤ )ذاةظيطةى      
ئيبهوعومةض( مةلتبةنسى ةهةمالتةى ةةزضخانييةكاى  يةضضةنسة كاوضِانى ئاةو   

ةاااةىم  ةهةمالتةياااة زةغاااةيَكياى ناااةةوو لاااة ضِاجةضِيهاااةكانى ةةزليػاااسا     
زةغةىتساضانى توض  شةغةى ةاةزضخاى ةاطاى عةةاسولطِةظا  ةاةزضخاى يااى      
زةغااةطة كااطز  ةطاظاكةؾااى غااليَ اى ةااةة ذةنسضمااةى ييَعةكااانى تااوض    

 (140)تةقةياى ىلَ كطز و كوؾةياى.
الى توضكااةكاى واةااوو ئااين ضِاجااةضِيهى كااوضز كؤتااايى ياااتووة  ةؤيااة      

  ةةوجاةضِى زلتطِةقياةوة ضِةدةاضيااى    ضِةدةاضى خطاجى خؤيااى واظيااى ناةييَها   
لةطة َ كوضز زةكطز  زانيؿةوانى وياليةتى ئاةضظضِؤم زووةااضة لاة شكوماةث     
ياخى ةووى  ةاذياى ناةزا ةةشكوماةث و ةةضامباةض ةاةو يةلتويَػاةة تاظةياة       
غةضؤكى ليصنةى )الوشسة والةقسم(ى توض  لة كؤةوونةوةيةكسا زانى ةةوةزا 

اوة ضِاجةضِيهةكاةى كاوضز ةةتاةواوى لاةناو ةاربىَ       ناةوو  كة ييَؿاةا ناةتوانط  
ذليلى لة كةيبةكةيسا ةاغى )ةةج ميلس(ى كونػولتى ئةلت انياى كطزووة: لاة  

                                                           
 .27ضضاوةى جيَؿوو   امساعي  شقى ؾاوةيؼ  غة (139)
 .257ز.وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (141)
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تااةضاةعوى تطغااى ئااةوةى ىلَ نيؿااةبوو زووةاااضة ضِاجااةضِيهيَكى تااطى كااوضز     
( زا لة قاةظاى )ماوتكى( و   1914غةضيةلتبساتةوة  لةضِاغةيسا لةشوظةيطانى )

ةضنةزانى ةاس ؾةضِيَكى قوضؽ قةوما جااف ئاةوةى توضكاةكاى    )غطظاى( لةغ
لااةذياتى ةاااس مااةضِوماىتياى ةااةظؤض ظةوث زةكااطز  و لااة ةاااظاضِى ةسليػااسا   
ةااةئاضةظووى خؤياااى زةياااى دطؤؾاات  شكومااةث ةااؤ ييَااوض كطزنااةوةى       
يةلتويَػت ضةنس كوضزيَكى ناغطاوياى لة ئةغةةمبولتةوة ناضز ةؤ ناوضةكة ةؤ 

ض ضِاجةضِيهيَكى تط نةكةنةوة  ةةىم ئةو تةقةاليةى شكومةث ئةوةى ةة لةيي
 (141)ةىَ غووز ةوو.

( ةةتوناستطيو ؾايَوةى   1914ضِاجةضِيهى غةضنةكةوتووى ةةزليؼ غاالتى ) 
لاااة ئاااةاامى  (142)زضِنساناااة لةالياااةى عومسانيةكاناااةوة غاااةضكوث كاااطا. 

يةكاةم   زامطكانسنةوةى ئةو ضِاجةضِيهة غاولتةاى ماةزالياى مةذياسى ةةجلاةى    
ةةخؿاااى ةاااة )عةةاااسواالث ةاااةة( و )تةشػاااة ةاااةة( ياااةضزوو واىل      

 (143)ةةزليؼ.
ضةنطااة يااةكىَ لااة طااطنطنيو يؤكاضةكااانى شيَطكااةوتهى ئااةم ضِاجةضِيهااة     
جةيوةنسى ةةوةوة يةةووةَى ماةال غاةلي  ياة  ماان  كااتى زيااضى كاطاوى        
ضِاجةضِيهةكااةى جيَؿدػاات. غااةضةاضى ئااةوةى ؾاااضةكانى تااط ةةؾااساضياى     

ةضِاجةضِيهةكةزا نةكطز و الغةنطيةكى ظؤض لةنيَواى ييَعة ةةؾاةضِياتووةكانسا  ل
يةةوو  ذطةلاةوةى يةناسَى لاة خَيلتاةكوضزةكاى ؾااى ةةؾاانى يَيعةكاانى        

                                                           
 .378حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى جيَؿوو     (141)
 12ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو    . (141)
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ئيصػاى جاؾا زشى ضِاجةضِيهةكة ؾةضِياى كطز و جؿاةيوانياى لاة زاطةكاةضاى    
 (144)كطز.

جاضضااةيى و  لةطااة َ ئااةوةى ةعوتهااةوةى كوضزةكاااى يااةض ةااة جاضضااة   
غةضجيَيى مايةوة  ةةىم ئاماشةيةكى ظؤضيسا ةة ياتهى غةضةتاى قؤنااغيَكى  
تااط لااة ةعوتهااةوةى ضِظطاااضوواظى نيؿااة انى كااوضز ظياااتط جااىَ ةطةيااةنيَت.  
يااةضوةيا ةةؾااساضى كااطز لااة ضِووخانااسنى ئي حطِاتؤضيااةتى عومسااانى  كااة    

 كااوضز. ئااةم لةضِاغااةيسا وة  ةةنسوانةيااةكى طااةالى واةااوو لةوانااةف طااةىل
ضِووزاوانة ضاغةةوخؤ ضِةنطسانةوةى يةةوو لةغةض ةااضوزؤخى نيَاو زةولتاةتى    
يةضيَ ةكانى ضِؤشيةىث و ضِؤشيةىتى ةاؾووض لاة ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى.    
ضاااونكة لةياوؾاااانى كوضزةكااااى كةماااة نةتةوةيياااةكانى مةغااايصى و      

ئاةم ياتهاة    ئةضمةنةكاى و ئاؾووضييةكاى لةو ناوضاانةزا نيؿاةوذىَ ةاووى.   
ناوةوةى ئةو وىتانة ةاضوزؤخى كةمةنةتةوةيياةكانى ناةطؤضِى ةاؤ شاالتيَكى     

 ةاؾن. 
دةضةنػا و ةةضيةانياف كة ياوجةنانى ضِووغيا ةووى ييض ياوكاضيةكياى 
نةكطز لة طوؾاض خػةهةغةض زةغةىتى ئةغةةمبو َ ةاؤ ضاضةغاةض كطزناى    
كيَؿااةى كااوضز و ئةضمةنااةكاى. لةتطغااى ةااةييَعةوونى زةغااةىتى ضِووغااى  
لةناوضااةكانى كااوضز و ئةضمةنيااةكاى لةضِؤشيااةىتى ناوةضاغاات يااةضوةيا      

 يةضزوو ةعوتهةوةى كوضز و ئةضمةنةكاى ضووة و ضِووغيا ةوو.  ئاضاغةةى

                                                           
 .209زكةؤض عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (799)



 

221 

لة يةلتطةغانى ذاةنطى يةكاةمى ذيًانياسا كاوضز ةةؾاساضيكطزنياى لاة       
ذاةن  و جالتحؿاةى غاوجاى تاوض  ضِةتكاطزةوة  شماضةياةكى كاةم ناةةيَت          
ييَاااعى )شةميسياااة(ف كاااة لاااةكاتى خؤياااسا لةغاااةض زةغاااةى غاااولتةاى   

لةغةضةتاى ئةو ذةنطةزا جاؾةكؿةياى كاطز   عةةسو ةميس زضوغت كطاةوو.
و لةضِيعى غاوجا نةماناةوة  زواى ئةماة توضكاةكاى كوضزةكانيااى ةاةخائة       
ناااوةطز و زاواؾااياى زةكااطز يااةض يااةمووياى زواى كؤتااايى ذااةن  غااعاى   
خيانااةتياى لةطةلتااسا ةكااطىَ. ةؤيااة كاضةةزةغااةانى تااوض  ةةموادةقااةتى)     

ا و نيعاميَكى ئةوتؤياى جاىَ ئي عاكاطز   غولتةاى ضِةؾازى جيَهرةم( ذؤضة ياغ
ةؤ ضِاوةزوونانى كوضزةكاى و زةضكطزنياى لةؾاض و طونسةكانى كوضزغةاى و 
ضِاطويَعانياااى لااةوىتى ةاااو و ةاجةيانااسا ةااؤ ؾااويَهة زووضةكااانى ئااةو وىتااة. 

( لةياغاى مامةلتةكطزنى كاوضزة ضِاطويَعضاوةكااى. ةاةييض    8ةةجيَى )ماززةى 
نة ةؤياى نةةىَ ةطةضِيَهةوة ةؤ يةواضطةى خؤياى  ظيَسى ةااو  ذؤضىَ ئةو كوضزا

و ةاجةياااى نةلااةكاتى ذااةن  و نةلااةزواى ذااةنطيـ  ةااةجيَى ئااةو ياغاااية 
زةةواية ناو و ناونيؿانى ئةو كوضزانة ةهوغطاية و لةو ؾاويَهانةزا ةاةططوجى   
ا ةطو  ةطو  نيؿةةذىَ ةكطاناية و زووض ةوناية لةيةكن  لةو ؾاضة زووضانةز

 (ى 12لةشيَط ضاوزيَطى زةظطا ذاغوغيةكانسا ةوناية  ةةجيَى ) ماززةى 
( كةغياى 300ئةو ياغايةف زةةواية ئةو كوضزانة ضة  ةكطاناية و يةض )

لااة ؾااويَهيَكى ظؤض زووضزا نيؿااةذىَ ةكطانايااة و جةيوةنااسياى ةةيةكااةوة      
ا نةةواية. ئةم ياغايةف ةاؤ ئاةوة ةاوو كوضزةكااى لاة زاياتووياةكى نعيكاس       
ةةويَهةوة ةةظؤض ةكطيَو ةةتوض . ةةىم كاتيَك توضكةكاى ةيهيااى ئاةو ياةموو    
كاضة ؾؤليَهعمانةياى كوضزةكانى ناضاض نةكطز واظ لة ظمانى خؤيااى ةيَاهو و   



 

220 

ةةتوضكى قػةةكةى  ئيهرا جةناياى ةؤ ئةوة ةطز ظياتط زووضيااى ىةناةوةةؤ   
( تااوض  100يَواى )( كااوضز لااةن 10ؾاااضةكانى ضِؤشئاااواى ئااةنازؤ َ  و يااةض )  

نيؿاااةةذىَ ةكاااطيَو  طاااةض غةضجيَطيةكيؿاااياى ىلَ زةضكاااةوث  ئاااةوا وة    
ئةضمةنيةكاى ةةكؤماة َ لاةناوةربيَو. دةضماطاةكانى كاؤ  لةئةغاةةمبو َ لاة       

( 700( نيؿااانى زةزةى زةغااةىتساضانى تااوض  لااةو غااالتةزا ) 1915غااالتى )
ى نياوةى ئااةو  ياةظاض كوضزيااى طواغاةؤتةوة ةاؤ ضِؤشئاااواى ئاةنازؤ َ. كةضا      

شماضةية طةيؿةؤتة ئةو ؾااضانة. ئةماةف زةضياسةخا نيوةكاةى تاط ياةموو       
ةةجىَ ئةو ضِيَطا غةخت و زووضةياى زةةطِى  لةو كؤضِةوة غامهاكةزا شيانياى 
لةزةغت زاةىَ و غةضما و غؤلتة و ةطغيَةى و مانسووةووى و نةخؤؾاى قاطِى   

اوةطزنى كوضزةكاااى جيًَيَهاااةو. ةةمااةف توضكااةكاى توانياااى غياغااةتى لااةن
ذيَباااةذىَ ةكاااةى  ياااةضوة  لةوةوةاااةض ئاااةو غياغاااةتةياى ةةضامباااةض      

 (145)مةغيصيةكاى و ئةضمةنةكاى جيازة كطزةوو.
 

 ِزةىطداىةوةى ِزاثةِزييةكة لةِزؤذىامة و بآلوكساوةكاىدا
ئةطةضضى ضِاجةضِيهةكةى مةال غةلي  و ؾيَذ ؾاةياةةزيو و ياوضِيَكانيااى   

طوونى ناخى ياووىتيانى كوضز ةاوو  زشى زةغاةىتى   كاضيَكى خؤكطز و يةلت
عومسااانى ةااؤ ةةزةغاات ييَهااانى مااادى نةتةوايااةتى كااوضز  ةااةىم جاااف    
غةضاساى لة ة وكطاوةكانى ناو ئةو ضِؤشنامانة  زةضزةكةوىَ ضؤى ييطاياى  
ةةؾيَوةيةكى ضِاغت و ةةمةةةغةيَكى جا  لةضِاجةضِيهةكةى كاوضز ناةزواوى و   

يةموو ذةوض و غةةم و ظؤضةى كاضةةزةغةانى توضكيااى  ييطياى ةاغى ئةو 
                                                           

 .14ز. وةليس وسى  غةضضاوةى جيَؿوو     (145)
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نةكطزووة  كة طةىل كوضزى واليَكطز ةوو زةغت ةساتة ضة  و كوضزياى ةةوة 
تاوانباض كطزةاوو  زشى ضاكػااظى زةغاةووضى ةاووة  و زةياانطووث كاوضز       
ضِيَطاياااى لااة كاضةةزةغااةانى تااوض  ططتبااوو ئااةو كاااضة ططنطااة ةةئااةاام     

ى ئااةوةياى نااةكطزووة ئااةوةى زشى ضاكػاااظى   ةطةيااةنو  ييطااياى ةاغاا  
زةغةووضى ةووة توضكةكاى ةووى نة  كاوضز  ضاونكة توضكاةكاى ةاووى لاة      
ةةلتيَهةكانى خؤياى جاؾطةظ ةبوونةوة ةةضامبةض ةةكوضز  ةاةض لاة ضاكػااظى    

ةةلتيَهياى ةةكوضز زاةاوو ماادى خؤيااى زةغاةطة      1908زةغةووضى لةغالتى 
وضز ةةوجةضِى زلتػؤظيةوة لةغةضةتازا ياوكاض زةةيَت  ةةيؤى ئةوةوة ةوو ك

ةوو لةطة َ شؤى توض  و ئيةصاز و تةضةقى ةؤ غةضططتهى ياغااى ضاكػااظى   
 (146)زةغةووضى.

 -3 -24ى ضِؤشى  13662ى ضوغى لة شماضة العَد احلديح ضِؤشنامةى ) 
ةةضجةضضى زضؤ و زةلةغةكانى ئيهطليع و ضوغى زاةووةوة  ةةةاغايَك   1914

 ةةناوى كوضز و ئةضمةنى  لةوةزا وتبووى يؤى ضِاجةضِيهى 
كوضزةكاااى ةااةيؤى كاااضى خااطاد و نالااةةاضى كاةةزةغااةانى توضكااةوة   

جؿات طاوىَ خػات ةاوو      ةووة  ةةئاؾكطا ةاضى شيانى ناوضة كوضزيةكانياى 
ذليلى ةاؤ ةةضجةضاسانةوةى زضؤ و زةلةغاةكانى تاوض  و ضووؽ وتووياةتى      
ضِؤشناماااةكانى ئةضمةنياااةكاى لاااة ياااةموواى ةاؾااان و ضِاغاااةن ياااةوا َ و    
زةنطوةاغةكانياى ة وزةكطزةوة و ةةقولتى ضوو ةوونة ةهز و ةهاوانى ياؤى  

ؾااضةظا ةاةضِووزاوةكاى   نوغةضيَكى وةكو )نالاغااضزياى(ى   (147)ضِاجةضِيهةكة.
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ناااوةضؤكى ةاغااةكانى ناااو ضِؤشنامااةكانى زةولتةتااة ضِؤشئاواييااةكانى ةااةزضؤ    
زةخػةةوة  كة وتبووياى ضِاجةضِيهةكةى كاوضز ضِاجاةضِيهيَكى كؤنةجةضغاةانة    
ةووة لة كاتيَكسا توضكاةكاى خؤيااى لاة ياةموو كاةؽ ظؤضتاط كؤنةجةضغات        

ةاووى  ةاة جيَطاةوانةى ئاةو     ةووى و زشى خواغت و زاخواظيةكانى ئةضمةنى 
ضِؤشنامانااةوة ةعوتهةوةكااةى كااوضزى ةةةعوتهةوةيااةكى نةتةوايااةتى شػاااب 
كااطزووة و وتوويااةتى لااة ناااو كااوضزا شماضةيااةكى ظؤضى وا يةيااة يةغااةى    
نةتةوايةتى جالتى جيَوةناوى ضِيَباظيَكى ؾاضغةانى ةططنةةةض  و ةةؾايَوةيةكى  

غيَكى تطى زا ةاةناوى )ضِاجاةضِيهى   مطؤلانة ضِةدةاض ةكةى. يةماى نوغةض لةةا
كوضزةكاى يا كوؾةاضى ئةضمةنيةكاى( وتوويةتى: " ةعوتهةوةى كاوضز زشى  
شؤى توض  ةووة و زشى ئةضمةنى ناةةووة و لاةو ضِاجةضِيهاةى زشى شكوماةث     
كطزةوويااااى يااايض كوؾاااةاضيَكياى لةئةضماااةنى ناااةكطزووة ئاااين ضِؤشناماااة  

وو ةةضِاجةضيَهيَكى كؤنةجةضغاةانةياى  ئةوضوجاييةكاى ئةوةياى كطز ةوو ةةةيان
 (148)لةقةلتةم زاةوو"

نوغااةضيَكى تااطى ئةضمااةنى )ماانا ( لةةاغاايَكسا لااة ضِؤشنامااةى )مؿااا ( 
وتبووى زضوةى ؾةضي ةتى ئيػالمى تةنيا ضِووى زةضةوةى ضِاجةضِيهةكاةى  
كوضز ةووة  لةضِاغاةيسا ناوةضؤكةكاةى ةطيةاى ةاووة لاة زةضةِطيهاى يةغاةى        

كوضز. غةضنوغةضى ضِؤشنامةى )مؿا ( كاة )ئاضاكيليااى( ةاووة     نةتةوايةتى
لة ضِؤشنامةكةيسا وتوويةتى: وضزة وضزة ةااضى ضِاغاةى ةعوتهةوةكاةى كاوضز     
ضِووى زةةيَةااةوة و ئااةو يااةموو زضؤ و زةلةغااانةف ئاؾااكطاةووى زشى ئااةو 

كوضز  ضِاجةضِيهةياى ة وزةكطايةوة  زةةىَ ةةزلتهياييةوة ةلتيَة ئةو ضِاجةضِيهةى
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ةعوتهةوةيةكى غياغى ةاووة  ةاة يايض ذؤضيَاك ةاةالى ضاةتةطةضى و ضِاو و       
ضِووث كطزى و زةماضطةى ئايهى نةضووة و زةغت زضيَصى نةكطاوةتاة غاةض   
زانيؿةوانى ةىَ تاواى ئةمة جيَطةوانةى زضؤ و زةلةغةى ئةوانةيةزةياناةوىَ  

ؤنااؤمى ةااؤ  ناااوى كااوضز ةااعضِيَهو  ئااةم ضِاجةضِيهااةياى ةااؤ ئااةوة ةااووة ئؤت    
(149)نةتةوةكةى خؤياى مػؤطةض ةكةى.

 

( ةااةضطى العالقطط ا اللةلطط  هططا مربططل اة  ا    طط يااةضوةكو لااة كةيَبااى )
زا ةاغااى ئيةصاااز و تااةضةقى   269زوويااةم  ظاااةةى غاايَيةم  لةالجااةضِ   

كطزووة ضؤى يةموو ذاؤضة ياةنطاويَكى نااةوو ةاؤ ئاةوةى ضِةة و ضِيؿاةى       
لة كؤةوونةوةية  )ماةزشت   1914 -4 -4ت  لة ضِاجةضِيهةكةى كوضز نةييَلتيَ

شماضةياةكى   1908دكطى( وتوويةتى لةزواى ضِاطةيانسنى زةغاةووضى غاالتى   
كةم لة كوضزة ةةئةزةةةكاى نةةىَ ئةوانى تاط ييطاياى ناةةووى ةةالياةنططى     
ئةو زةغةووضة  ئةمة ةة يؤى يانسانى كام  ةاةزضخاى و مسكاؤ و غااويت    

يَكى تطزا لة شيَط غايةى جاضاغةهى ةالتيؤظخانةى ةةة ةوو لةطة َ ضةنس كوضز
يةكيَك لةو ضِؤشنامانةى لةو  (150)ضِووغسا ةووى )مةةةغةى مةال غةلي  ةووة(.

كاتاااةزا كاضيطاااةضى ياااةةوو ضؤشناماااةى )ئااااضِاضِاث( ةاغاااى ضاجةضيهةكاااةى  
ة وكطزةااووةوة لةةةضئااةوة شكومااةث ةااؤ غااعاى ئااةو ضؤشنامااة ئةضمةنيااة    

 (151).ضِؤشنامةكةى زاخػت(
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 ٍؤكازةكاىى ضةزىةكةوتيى ِزاثةِزييةكة
ئااةو ةعوتهااةوة و ضِاجةضِيهانااة ةةؾاايَوةيةكى طؿااةى ةطيةيبااووى لااة    -1

زةضةطيهى ةَيعاضى ةةضامباةض ةاة ذاةوض و غاةةمى كاضةةزةغاةانى تاوض  لاة        
ضِاجةضِيهةكةى مةال غةلي  و ؾيَذ ؾاةياةةزيهسا ظؤض تاط ضِةنطاى زاةاووةوة      

ى يااةمووياى ةااىَ نةخؿااة ةااووى  يااةض يةكااةى  ةااةىم ةةؾاايَوةيةكى طؿااة
لةناوضةيةكى تايبةتسا ضِوويساوة و جيَوةنسى ةةناوضاةكانى تاطةوة ناةةووة     
غةضكطزة و عةؾايطةكانى ناوضةكانى تط ةةؾيَوةيةكى طؿةى لةضِاجاةضيو و  
ةعوتهةوةيةكى تايبةتسا ياوكاض نةةووى  ئةطةض ضى لة ظؤضةةيانسا ئةوجاةضى  

زوويى و زلتػااؤظيةكى ئاؾااكطاياى تيَااسا ةااووة  ةااؤ     ئاظايااةتى و لااةخؤةوض 
مةةةغةيكى جةؤظ زةغاةياى جيَكاطاوة  ةاةىم ييطاياى لاة ةعوتهةوةياةكى       
عةؾايطى ةةوالوة تيَهةجةضانس  لةظؤضةةيانسا خيانةث و خؤدطؤؾى يةنسىَ لة 
غةضكطزةكانى كوضز لة ناغكنيو كااتى ئاةو ؾاؤضف و ضِاجةضِيهاناةزا ةؤتاة      

ةى ةعوتهةوةكة و زووةاضة ياةمووياى ةاىَ نةخؿاةةووى و    يؤى زامطكانسنةو
شػاةى تواناى زاضايى و غوجايى نةكطاوة لةاليةى ؾؤضِؾطيَطِةكانةوة. ياةض  
ئااةم ةيَهةخؿااةيية ةااوو  ئةطةضضااى مااةال غااةلي  و ياوضِيَكااانى ئاظايااةتى و  
قاضةمانيَةى طاةوضةياى نواناس  ةاةىم لةياةماى كاتاسا يةلتةياةكى خؤكاوشى        

ةةئةااماسانى ضااكيةكى ةاىَ ةةضناماة ئةاامةكاةى ةةؾكػات        طةوضة ةوو
زوايى ياث  زةةواية ةةؾيَوةى تط ةاةضزةوام ةواياة تااكو ياةليَكى لاةةاضتط      
زةياتة ئاضاوة  ةؤ ئةوةى توانيباى لة زاياتووزا تؤلتةى ياوضِيَكانى ةكاتةوة 

 و ضِاجةضِيهةكةى طةؾة جىَ ةساية  تاكو زوا قؤناغى ضِظطاض ةووى.
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ؾؤضؾيَك ةةقةمة و ؾة و تفةنطى شةنطاوى كاؤى كطاةاى  ةاة يايض      -2
ذؤضيَك ةةضطةى ييَعى شكومةتى جطِ ضاة  و مةؾاث جيَكاطاوى ناةططتووة و     

كؤتايى ةةو ضاجةضيو و  يةض لة غةضةتاوة ئةاامةكةى زياضة ةةظيانيَكى ظؤض
ةاةىم كاوضز ناضااضى ئاةو ؾؤضؾاانة كاطاوة  لاة         (152)ؾؤضؾانةوة زةييَهطا.

وةخةى ئامازةةووى زةغات ةاةو ؾؤضؾاانة ةكااث  لةالياةكى تاطيـ        جيـ
زشايةتى ظؤضى زةولتةتة طةوضة و ةطياضةةزةغةةكانى ئاةو كاتاةى زنياا وة     

 ضوغيا و ةةضيةانا و دةضةنػة زشى كوضز كاضةكةى ةةضةو ؾكػت زةةطز.

يؤى غةضةكى غاةضنةكةوتهى ضِاجةضِيهةكاةى كاوضزى لاةوةزا ةاوو        -3
ضاجةضيهةكة لة ضووى ضِيَكدػةهةوة الواظةوو. نةةوونى ضِيَكدطاويَكاى غياغاى   
و يَيعيَكى جِط ضاةكى مةؾاث جيَكاطاو لاة ياةموو ضِاجاةِضيو و ةعوتهةوةكاناسا        

زا ةةؾاساضياى  زووةاضة ةؤتةوة و ئةوانةى لةيةكيَك لةو ضِاجةضِيو و ةعوتهةوانة
كطزةىَ  يةضيةكةياى لة ؾويَهى خؤيسا ةةؾيَوةيةكى عةؾايطى و يةضِةمةيى 
و ناوضةطةضى ةةؾساضى كطزووة  يةض غةضؤكى عةؾاةةتيَكى ةةؾاساض ةاوو    
كااوشضاةىَ يااا كااؤلتى زاةااىَ  يالةاليااةى عومسانيةكانااةوة دطيااوزضاةىَ و خااؤى 

كاطزووة  ةاىَ طومااى     دطؤؾت ةيَت  ئين يةموو ضةكساضةكانى ئاؾبةتالتياى
ةةؾساض ةووانى ئةو ضِاجةضِيو و ةعوتهةوانة نااكؤكى و زووةاةضةكى لةناوياناسا    
يةةووة  لاةو ضِووةوة شكوماةث ةاةجيَى غياغاةتَكى زاضِيَاصضاو توانيوياةتى       
ئاططى زووةةضةكى و ناكؤكى نيَاواى ؾؤضِؾاطيَطِةكانسا ةاةضجاةكا و ظؤض ذااض     

ضِةدةاااضى يةنااسىَ زةضةةااةة و   شكومااةث ةااؤ  تيَكااسانى كااوضز ضاااوى لااة  
غةضكطزةى عةؾايطى كوضز جؤؾيوة و ضِيَطااى جيَاساوة لةناوضاةكةى خاؤى     
ةاةئاضةظووى خااؤى ظولتا  لااة زانيؿاةواى ةكااا  ةاةوة شكومااةث ئاةو ذااؤضة      
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كةغانةى كطزووة ةةزةغكةالى خؤى و لةكاتى جيَويػةسا ةاةكاضى ييَهااوى   
 ةؤ تيَكسانى ضِيعةكانى كوضز.

نيَواى زةولتةتة غةضمايةزاضةكاى ةؤ ئةوةى يةض يةكةياى جيَؿربِكيَى  -4
خؤى زةغةىتساض ةىَ لة كاضوةاضى ئاةووضى و غياغى زةولتةتى عومسانيسا  
ضِووغيا و ةةضيةانيا و دةضةنػا و ئةلت انيا...يةس  ئةوانة يةميؿة ةةئاؾكطا 

ضةوة زشى يةموو ةعوتهةوة و ضِاجةضِيهةكانى كوضز ةووى  ئيهطليعةكاى لةو ةا
لة يةمووياى ظؤضتط غاةضطةضم ةاووى  ةةماوةياة  جايَـ زةغات جيَكطزناى       
ؾةضِى يةكةمى ذيًانى ئةلت انياف يااتبووة كاياةوة  توانيبوويااى توضكياا     
ةةالى خؤيانسا كيَـ ةكةى  زشى ئةوة ةووى كاوضز ةبيَةاة ياؤى الواظةاوونى     
زةولتااةتى عومسااانى زؤغااةياى  كااة نةخؿااةى ؾااةضِى ذيًااانى لةاليااةى    

ةلت انةكانةوة ةؤ كيَؿطا ةوو  ئاةو زةولتةتاناة يةضيةكاةياى لاةكاتى خؤياسا      ئ
ةةؾيَوةى تايبةتى خؤى طوؾاضياى خػت ةووة غةض توضكةكاى  ةةوجاةضِى  
زلتطِةقيةوة لة كوضزةكاى ةسةى  ةؤ ئاةوةى ئاغاايـ و ئااضامى وىتاى ئاةو      

 (153)زؤغةةياى نةكةويَةة مةتطغيةوة.
ى جؿاةى ضاجةضيهةكاةى كاوضزى ناةططث      ييض زةولتةتيكى ئاةوضوجاي  -5

ةةضيةانيا لة يةمواى ظياتط ضاوى لةوةةوو ضاجةضيهةكةى كاوضز لةناوةاةضيت.   
لةوضؤشانةزا زيبلؤماغيةتى ةاةضيةانيا جؿاةطةى ئي حطاتؤضياةتى عومساانى     
زةكطز. ةةنياظى ئةوةى زةغةىتى خؤى لة زةولتاةتى عومساانى و ئيَطاناسا    

  يااةموو ئااةو زةولتةتااة ئةوضوجاييانااةى    ةطةغااحيهىَ. ؾااةيَكى ئاؾااكطاية  
زةغةياى خػةبووة كاضوةاضى شكومةتى عومسانيةوة  ذطةلاةوةى ناةياى   
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ويػةبوو ةةيؤى كوضزةوة ئاغايؿى وىتى عومسانى تيَاك ةطايَت. ؾاةيَكى    
تطيـ يةةوو يةض لةكؤناةوة ةةيااى ىَل كطزةاووةوة كاة ةطيةاى ةاووة لاةوة        

ةكااا لااة ييَااع و زةغااةىتى ئااةو    ضِيَطااا نااةزضىَ ةااةكوضز خااؤى ةااةييَع تااط   
كطيػةيانانةى كة ماوةية  ةوو زةياى ميػهيَطياى ناضز ةاووة ناوضاةكانياى   
و ةهكةياى ةؤ زضوغت كطز ةووى و خػةبوويانة ميَؿكيانةوة ةةييض ذؤضيَك 
ناااةةو ةاااةياوكاضى كاااوضز لةضِاجاااةضيو و ؾؤضؾاااةكانياى  زشى شكوماااةتى 

ى لة يايض ةعووتهاةوةى كاوضز    عومسانى  ئةضمةنى و ئاؾووضيةكانيـ خؤيا
نعيك نةزةكطزةوة  الياى واةوو تةنيا زةولتةتة ئةوضوجاييةكاى ئاةواى ضظطااض   
زةكاااث  يااةتا ضازةيااةكيـ ئااةو زضوةااة ئايهيانااةى لةيةنااسىَ ؾااؤضف و  
ضِاجااةضيهى كااوضزا ةااةضظكطا ةااووةوة ةااؤنى زشايااةتى ىلَ ياااتبوو ةةضامبااةض      

ةاووة لةغاةض ناةططتهى ياةولتى     ةةيةنسىَ لاة كطيػاةيانةكاى  ظؤض كاضيطاةض    
جةيسا ةوونى زؤغاةايةتى و ياوكااضى كطزناى كاوضز لةطاة َ كطيػاةيانةكاى       

 ةةؾيَوةيةكى غناتيصى.
يااةكىَ لااة طااطنطنيو يؤكاضةكااانى شيَطكااةوتهى ئااةم ضِاجةضِيهااة وة    -6

يةموو ضِاجةضِيهةكانى ةةض لاةخؤى جةيوةناسى ةاةوةوة ياةةوو ماةال غاةلي        
ةتى ناوضااةكة كاااتى زياااضى كااطاوى ضِاجةضِيهةكااةى ةااةيؤى ةاااضوزؤخى تايباا

جيَؿدػت. ضونكة ييَؿةا وة  جيَويػت ناةتوانطاةوو  ئامازةكااضى ةكاطىَ.    
غااةضةضِاى ئااةوةف ؾاااضةكانى تااط ةةؾااساضياى لةضِاجةضِيهةكااةزا نااةكطز و     
الغااةنطيةكى ظؤض لااةنيَواى ييَااعة ةةؾااةضِياتووةكانسا يااةةوو  ذطةلااةوةى  

كاى ةةوضا و ةةضشةوةنسى تةغكى عةؾةةث خواظى يةنسىَ لة خيَلتة كوضزة
خؤياااى لااة غطوؾاات و خواغااةى ضاجةضيهةكااة ال طااطن  تااط ةااوو  ةؤيااة        
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ؾانبةؾااانى ييَعةكااانى ئيصػاااى جاؾااا زشى ضِاجةضِيهةكااة ؾااةضِياى كااطز و   
جؿةيوانياى لة زاطةكةضاى كطز. ئةطةض كوضزةكاى لةناو خؤياناسا ياةكيَةياى   

ئااةو ضاجةضيهاة لةغااةض زةولتااةتى عومسااانى ظؤض  يةةواياة ئااةوة لااةناوةطزنى  
ةااةىم وة  مااةال غااةلي  لااةكاتى  لةغاايَطزاضةزانى ئاماااشةى  (154)زةكااةوث.

جيَسا  خيانةتى خائهانى ناوخؤى ضِاجةضِيهةكة يؤكاضيَكى ةةييَعى ؾكػةةكة 
 ةوو.
يةضضةنسة مةال غةلي  يةولتى ظؤضياسا ةاؤ جةيوةناسى طاطتو لةطاة َ       -7

ى تااطزا  ةااةىم ئااةو كيَؿااةيةى لااةنيَواى )غااونهى( و   مةظيااةب و زيهااةكان
)عةلةوى(زا ةةيؤى زضوغت ةوونى غواضةى ويسيةوة جةيسا ةبوو ظيانيَكى 
ظؤضى طةيانااس ةااة ؾؤضؾااةكانى كااوضز  وةكااو زةضزةكااةوىَ لةؾؤضؾااةكانى 
ؾيذ غةعيسى جةاى و يةنسىَ ؾؤضؾى تطزا  عةلةوييةكاى ةةؾاساضنةةووى  

اضيَكانااةى غااةضكطزة غااونيةكانى ناااو غااواضةى  لةتؤلتااةى ئااةو ضِةدةاااضة ن 
ويسياااااة ةةياناااااساى و ضِاغاااااحاضزةى توضكاااااةكاى زشى عةلةويياااااةكاى 

 (155)كطزةووياى.
نةةوونى ياةكيةى لاةنيواى كاوضز و ئةضماةى و عاةضةب و ئاؾاووضى        -8

زةوضيَكااى كااةمى ةااؤ شيَطكااةوتهى ضِاجةضِيهةكااةى كااوضز نااةةوو. ئةضمااةى و    
ئاؾووضيةكانيـ ةةزوو زلتيةوة زةيانطاوانية ةعوتهةوةكةى كوضز. ةاةضيةانيا  
 و ضِووغيا وة  ياوئايو غةيطى ئةو كةمة ئايهيانةياى زةكاطز. ةاةىم لاةوة   
ةااةوالوة زاضزةغااةيكى ةةضشةوةنااسى ئي حطياليػااةى خؤياااى ةااو ييطااى تااط 

                                                           
 .209زكةؤض عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو     (154)
 .386جيَؿوو    حمةمةز ضغو  ياواض  غةضضاوةى  (155)
 .210( عبساللة عةلياوايى  غةضضاوةى جيَؿوو    156)
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نةةووى. لةزواضؤشيؿسا كة زيةياى ةةكةلتكياى نايةى ةاىَ غايَوزوو واظيااى ىلَ    
 ييَهاى.
ناوضةكة ضةنس مل النيَيةكى ئيقلي ى و نيَوزةولتةتى ةةخؤوة زيوة   -9

زةولتااةتى  -زةولتااةتى عومسااانى( و )ضِووغاايا    -وة  مل النيااى )ئااةاى 
عومسااانى( و يااةولتى ةااى وضااانى زةولتااةتانى ئااةوضوجا ةااؤ ييَهانةكايااةى     
ناوضااةيةكى زةغااةىث ةااؤ خؤياااى  لااةو وىتانااةى ةةؾاايَكى زةولتااةتى       
عومسانياى جيَكاسةييَها  لةواناة كوضزغاةاى  طاةوضةتطيو مل النيَاى نيَاواى       

نؤى ةااةضيةانيا و ضوغاايا و جاؾاااى ئااةىانياف وة  ظييَعيااك ياتةغااةض ؾااا 
(156)غياغى ناوضةكة.

 

ةاااةيؤى غاااةضكطزايةتى كطزناااى زةضةةةطاااةكاى و زةغاااةىتياى    -10
لةذوىنااةوة و ضِاجةضِيهااةكانى نيؿااة انيسا ةةؾاايَوةى خيَلتااةكى ةةضيااةميَكى 
ؾاومى يااةةوو  ضااونكة ظؤضذاااض ظوو طةؾاةى كااطز و لةيااةماى كاتااسا يااةض   

ةنيَو زةضااوو. ةةنااةماى يااا كااوشضانى غااةضؤكى ضِاجااةضِيو  ضِاجةضِيهةكااةف لاا  
ظؤضذاااضيـ غااةضؤكةكاى لةةااةض جاااف كااةوتوويى و نةخويَهااسةواضى ةوونااة  
قوضةانى نةخؿة و جيالنةكانى ئي حطِياليعم و دطيوياى خواضزووة. يةكيَك لاة  
كؤغااحةكانى ذوىنااةوةى نةتةوايااةتى كااوضز ئااةوةةوو لااة كاتيَكااسا زةةااوو  

اضةو  ييَااعى غااةضؤكةكانى تةنانااةث ضِيَعةكانيؿااى ؾاضغااةانى و خويَهااسةو 
ؾةضِكةضى لةعةؾةةث و غةضؤ  عةؾةةتةكاى جيَك زةيااث  كاة ئاغاؤى    
ةةكطزنااةوةياى ظؤض تةغااك ةااوو  تااةنيا تاااىى كؤكطزنااةوة و كعكطزنااى       

 (156)زةغةىتى شكومةتياى ةةالوة ططن  ةوو.
                                                           

 .87ز. عبسالطوو قامسلو  غةضضاوةى جيَؿوو     (156)
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 ئةجناو
مةال غةلي  و ياوضِيَكانى ةةوجةضِى طيانى لاةخؤةوضزويى و قاضةماانيَةى    
ولتى ضِظطاااضكطزنى كااوضز و زامةظضانااسنى زةولتااةتيَكى غااةضخؤياى زا ةااؤ  يااة

نةتةوةى كوضز  ةةىم ةةيؤى ضاةنسيو يؤكااضى نااوخؤيى و زةضةكاى ئاةو      
ضِاجةضِيهة ئامااةكانى نةجيَكا و ؾكػةى ييَها  لةطاة َ ئاةوةى ةعوتهاةوةى    
كوضزةكاى يةض ةةجاضضة جاضضةيى و غةضجيَى ماياةوة و كاضيطاةضى خطاجاى    
لةغااةض ضِةوؾااى غااةضةةخؤيى و ةةزةغااةًيَهانى مااادى نةتةوايااةتى كااوضز   
يةةوو  ضِاجةضِيهى ةسليؼ ةةغاةضكطزايةتى ماةال غاةلي  ئةطةضضاى تةماةنى      
زضيَصخايةى نةةوو ةةؾكػت و لةناوضووى كؤتايى يااث  ةاةىم تائاغاةيَكى    
ظؤض ئاماشةى زا ةةغةضةتاى ياتهى قؤناغيَكى تاط لةةعوتهاةوةى نيؿاة انى    

ضز ظياااتط طةؾااة ةكاااث و جيَااى ةطةيااةنىَ  يااةضوةيا ةةؾااساضى كااطز لااة  كااو
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خيَطاكطزنى جطؤغةى زاضِوخانى ئي حطِاتؤضياةتى عومساانى  لةضِاغاةيسا وة     
 زةطووتطا ةةنسوانةيةكى ضِاغةةقيهةى طةالى ةوو لةوانةف طةىل كوضز. 

ئةم ضِووزاوانة ضِاغةةوخؤ ضِةنطساناةوةى ياةةوو لةغاةض ةااضوزؤخى نيَاو      
ةولتةتى و تةواوى يةضيَ اةكانى شيَطزةغاةىتى ئي حطاتؤضياةتى عومساانى.     ز

ضاااونكة لاااة ياوؾاااانى كوضزةكااااى كةماااة نةتةوةياااةكانى مةغااايصى و    
ئةضمةنااةكاى و ئاؾااووضيةكاى لااةو ناوضااانةزا نيؿااةةذىَ ةااووى  ئااةوانيـ  
يوؾااياضةووةوونةوة و زاواى غااةضةةخؤيياى زةكااطز. ضِووغاايا و وىتااانى     

اف ةااؤ قؤظتهااةوةى ئالتؤظيااةكانى ئااةم ناوضااةية ةةتونااسى طااةوضةى ضِؤشئاااو
زةغااةياى خػااةة ناااو كاضوةاااضى زةولتااةتى عومسااانى لااةشيَط جااةضزةى       
جاضيَعطاضى كطزى لةمادى مةغيصيةكاى و ةةتايبةث ئةضمةنةكاى  ئةم ياتهة 
ناوةوةى ئةو وىتانة ةاضوزؤخى كةمة نةتةوةييةكانى نةطؤضِى ةاؤ شاالتيَكى   

موو وىتاانى طاةوضة و ةطِياضةةزةغاةى ئاةو كاتاة ظيااتط       ةاؾن  ضاونكة ياة  
ةااةزواى ةةضشةوةنااسى تايبااةتى خؤيانااسا ويَاا َ ةااووى نااة  مااادى طااةالنى     
شيَطزةغةةى عومسانى. دةضةنػا و ةةضيةانياف ياوجةنانى ضِووغايا ةاووى   
يااايض ياوكاضياااةكياى ناااةكطز لاااة طوؾااااض خػةهةغاااةض ئةغاااةةمبو َ ةاااؤ  

ئةضمةنيااةكاى. لةتطغااى ةااةييَع ةااوونى   ضاضةغااةضكطزنى كيَؿااةى كااوضز و
زةغااةىتى ضِووغااى لةناوضااةكانى كااوضز و ئةضمةنييااةكاى لةضؤشيااةىتى      
ناوةضاغت . لةةةض ئةوة لةو كاتةزا ةاضوزؤخةكة يةض ةةيةلتواغطاوى مايةوة 
تاكو كؤتايى ذةنطى يةكةمى ذيًانى و زاةةؾاكطزنى زةولتاةتى عومساانى    

 لةاليةى وىتة ظييَعةكانةوة.
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