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 فارووق محمد 
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 ثيَصةكى 
ةو باسودؤخة بوو نة توسنياى ثامشاوةى بضوتٓةوةى نةَاىل صادةى ئ     

ئةويؽ ية ئةجناَى دؤِساْذْى ية جةْطى  عومساْى بة خؤيةوة بيٓى،
ٍَ وآلتاْى ْاوةْذ در بة وآلتاْى  يةنةَى جيٗاْيذا، ثاؾ ئةوةى ية ثا

وثةمياْإ ضووة جةْطةنةوةء طةثاْذْى ضةْذئ َةسجء ثةميآْاَة اٖ
ٍَ يةاليةٕ ٖاوثةمياْاْةوة، نة ئةَةؾ  بةطةسيذا، وَيِشاى داطرينشدْى ئةْادؤ

ٍَ نشدٕ ْةبوو  يةاليةٕ طةىل توسنياوة. ػاياْى قبو
( بة خاَيى وةسضةسخإ دادةْشَيت 1922-1919بضوتٓةوةىهةَاىل )    

ية ِسؤرٖةآلتى ْاوةِساطت بةطؼتى، نة ئةجناَةنةى داَةصساْذْى 
دةوَيةتَيهى توسنى ْاطيؤْاييظتى عةملاْى يَيهةوتةوةء دواجاس 

 ٖةبوو. ناسيطةسى يةطةس ِسوداوةناْى ْاو توسنياء ْاوضةنة بة طؼتى 
طةسنةوتٓى بضوتٓةوةى نةَاىل ية ئةجناَى ضةْذئ ٖؤناسى      

دةسةنىء ْاوخؤيى ٖاتة نايةوة، َظتةفا نةَاٍ تواْى طود ية 
ٖةيوَةسجى َْيو دةوَيةتى ئةوناتةى جيٗإ وةسبطشَيت، بة بةطتٓى 
ٍَ طؤظَيْت وةسطشتٓى نؤةىء ياسَةتى يَيى يةاليةىء  ثةيوةْذى يةطة

ٕ خودى ٖاوثةمياْإ يةاليةنى تشةوة، ٖةسوةٖا يةطةس ًَُالَْيى َْيوا
ئاطتى ْاوخؤؾ تواْى طود ية تواْاى بةػَيهى بةسضاوى نوسدةنإ 
وةسبطشَيت بؤ طةسخظتٓى بضوتٓةوةنةى، ئةَة وَيِشاى نةطايةتى بة 

 توإء ناسيضَايى َظتةفا نةَاٍ خؤى.
بةػى  ئةّ يَيهؤَييٓةوةيةَإ دابةػهشدووة بة طةسدوو بةػذا،     

يةنةممإ دابةػهشدوو بةطةس دوو باطذا، ية باطى يةنةَذا بامسإ 
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 بزووتنةوةى كةمالى

دةوَيةتى عومساْى ية جةْطى يةنةَى جيٗاْيذا نشدووة، ية  ية  
باطى دووةَيؼذا تيؼهُإ خظتؤتة طةس باسودؤخى دةوَيةتى 
عومسإ ية دواى جةْطى يةنةَى جيٗاْى، ٖةسضى بةػى دووةَيؼة 

باطذا، باطى يةنةّ تةسخاْهشاوة بؤ دابةمشاْهشدووة بةطةس طَى 
ٖؤناسةناْى طةسٖةَيذإء نؤْطشةناْى بضوتٓةوةى نةَاىلء 

  .ساْذْى ئةجنوَةْى ْيؼتُاْى طةوسةداَةص
ية باطى دووةَيؼذا بامسإ ية ثةيوةْذييةناْى بضوتٓةوةى      

ٍَ ٖةسيةى ية طؤظَيتء نوسد نشدووة، باطى طَييةَيؽ  نةَاىل يةطة
ئ جةْطةناْى بضوتٓةوةى نةَاىلء تةسخاْهشدتوة بؤ طشْطرت

نؤْطشةى يؤصإ، ئةَيؽ بة ثؼت بةطنت بة ضةْذ طةسضاوةيةى ية 
طشْطرتيٓيإ: د. ابشاٖيِ خًيٌ امحذء د. خًيٌ عًى َشاد: ايشإء 

عاؿش، ٖةسوةٖا د. ابشاٖيِ واملاحلديث فى ايتاسيخ  تشنيا دساطة
ٍَ نتَيبى خًيٌ امحذء ئةواْى تش: ََيزووى توسنياى ٖاوضةسخ، ية طة

 التيار االشالوى والتيار العمىانى فى تركياون القطية اللرديةَوقف 
فى  القطية اللردية، جطة ية نتَيبى وليد رضوانية ْوطيٓى د. 

 تشنياى د. حاَذ حمُود عيظىء ضةْذ طةسضاوةيةنى تش.
صاْظتى بَى طشفتء ٖيض ناسَيهى طوَاْى تَيذا ْية ثاػإ      

 رتئ طشفتةناْى ئَيُةؾ يةئةجناَذاْى ئةّطشْطة ي نةَونوِسى ْية،
نةَى نات بوو بةٖؤى طةسقاَييُإ بةخوَيٓذٕء  يَيهؤَييٓةوةيةدا

   نؤسطاتةوة.
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 بةشى يةكةم
 

 دةولَةتى عومسانى
 لةشةروبةندى جةنطى يةكةمى جيًانيدا:
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 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

 باشى يةكةم 
 دةولَةتى عومسانى لة جةنطى يةكةمى جيًانيدا:

ناتَيو جةْطى يةنةَى جيٗاْى ٖةَيطريطا، دةوَيةتى     
ٍَ ئةَيُاْيا دا ٖةبوو،  عومساْى ثةيوةْذييةنى بةَٖيضى  يةطة
ضوْهة بِشواى وابوو ضاوتَيرِبيٓى ئةَيُاْيا بؤ ْاوضةناْى 

 1عومساْى نةَرتة يةضاوتَيرِبيٓى وآلتة ئةوسوثيةناْى تش.
دا ضووة  1914تؼشيٓى دووةَى  4دةوَيةتى عومساْى ية     

ٍَ وآلتاْى ْاوةْذدا، ئةوةؾ وةى  جةْطةوة ية ثا
جَيبةجَيهشدْى ئةو ثةميآْاَة َْٗيٓيةى ية َْيوإ دةوَيةتى 

 2دا بةطرتا.1914عومساْىء ئةَيُاْيادا ية ئابى 
ئةْوةس ثاػا فةسَاْى بة نةػتيطةىل عومساْى ية      

دةسياى ِسةؾ نشد بةدةطتهشدٕ بة نشدةوة طةسباصييةنإ 
                                                 

1
. عبدالوهاب عباس القيصى و اخرون: تاريخ العامل احلديث د 

التعميي العاىل والبحث العمىى، ، الطبعة االوىل، وزارة 9191-9111
 .19، ص9191

2
دراشة فى  تركيا ين امحدو د.خمين عمى وراد: ايران ود.ابراهيي خم 

، دار اللتب، املوصن، بدون رقي الطبعة ،التاريخ احلديث واملعاصر
 .225ص ،9111
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دا 1914ى تؼشيٓى يةنةَى 29درى ِسوطيا، ء ية  
نةػتيطةىل عومساْى بؤسدوَاْى بةْذةسةناْى ِسوطياى ية 

ء 3دةسياى ِسةؾ نشدء ضةْذ نةػتيةنى ِسوطى ْكوّ نشد.
باآل دةطتى بةطةس دةسياى ِسةػذا بة دةطتَٗيٓا، بةَةؾ 
دةوَيةتىومساْى ية درى ِسوطياء فةسةْظاء بةسيتاْيا ضووة 

تؼشيٓى دووةّء دواى  4بةوةؾ ِسوطيا ية   4جةْطةوة،
تةْٗا يةى ِسؤر بةسيتاْياء فةسةْظا جةْطيإ درى دةوَيةتى 

 5عومساْى ِساطةياْذ.
ئيتيخادييةنإ ضووْة جةْطةوة بةَةبةطتى َٖيٓاْةدى      

 ضةْذ ئاَاجنَيو:
ثيادة نشدْى طياطةتى بةتوسى نشدٕ يةطةسجةّ  .1

ْاوضاْةى ْاوضةناْى دةوَيةتى عومساْىء ئةو 
 نةوتوْةتة رَيشدةطتى داطرينةسى ئةوسوثيةوة.

                                                 
 .226-225ٖةَإ طةسضاوة: ٍ 3
اْى، د. ئَيشيو جةى. صوضةس:ََيزووى ٖاوضةسخى توسنيا، وةسطَيِش 4

ياطني طةسدةػتى، بَى رَاسةى ضاث، ضاثخاْةى طيُا، طًَيُاْى، 
2009ٍ ،191. 

 .225د.ابشاٖيِ خًيٌ امحذو د.خًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 5
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سصطاس نشدْى ئةو ْاوضاْةى توسى ْؼيٓٔ ية ِسوطيا  .2 
 )قةفكاغء توسنظتإ( ء يةنخظتٓى.

طَيِشاْةوةى ئةو ْاوضاْةى يةرَيش دةطتى عومساْى  .3
ضووْةتة دةسةوة وةى َيظشء قوبشغء ييبياء 

 توْعء جةصائري.

ى خيالفةت ية دووباسة ضةطجاْذْةوةى دةطةآلت .4
6ٖةَوو جيٗاْى ئيظالَيذا.

 

بةّ ػَيوةية دةوَيةتى عومساْى ضووة جةْطةوة وَيِشاى      
ئةوةى ِساى طؼتى عومساْىء طةدسى ئةعضةّ طعيذ حًيِ 
ْةياْذةويظت بطٓة جةْطةنةوة، ٖةسوةى ضةْذ وةصيشَيهى 
وةصاسةتةنةى طعيذ حًيِ دةطتيإ يةناس نَيؼايةوة وةى 

ضووْة ْاوةوة بؤ ْاو جةْطى يةنةَى  ْاِسةصاييةى درى
   7جيٗاْى.

                                                 
 .226ٖةَإ طةسضاوة: ٍ 6

7 االوري شليب ارشالن: تاريخ الدولة العثىانية، مجع  صصعولى وقققعى     
ن، الطبععة االوىل، دار ابعن كعثري    وعمق عميعى: قصعن الصعىاقل الصعويدا    

.191، ص 1009بريوت، –ودار الرتبية، دوصق   
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َٖيضةنإ بةسيتاْيا دةطتيإ بة ثَيؼِشةوى نشد بةسةو       
فاو  6/11/1914عَيشام ية باػوسةوة. نةػتيةىل بةسيتاْى ية 

يإ داطري نشدء َٖيضةناْيإ ية عبادإ دابةصاْذء يةوَيوة  
طري نشدء دا بةطشةيإ دا22/11/1914بةسةو بانوس نؼإء ية 

بةوةؾ داطريناسى بةسيتاْيا ية عَيشام دةطتى 
َٖيضةناْى بةسيتاْيا ثَيؼِشةييإ نشد بةسةو 8ثَيهشد.

دا داطرييإ  1915ى حوصةيشاْى طاَيى 3)عةمماسة( ء ية 
ى تةمموصى ٖةَإ طاَيذا ْاطشيةيإ داطري نشد، 25نشدء ية 

ثاؾ ضةْذ جةْطيََهى خوَيٓاوى ية ػوعةيبيةء قوسْة 
يتاْيةنإ بةتةواوى دةطتيإ بةطةس ٖةَوو وياليةتى بةس

  9بةطشةدا طشت.
ئةيًوىل ٖةَإ طاَيذا  30ثاػإ َٖيضةناْى بةسيتاْيا ية      

يةالى  فظاعةنوت يإ داطري نشدء ػةِسطةيؼتة دةسوسوبةسى 
نيًوَةتش ية باػوسى بةغذاد، ثاؾ  30طًُإ باى يةدوسى 

                                                 
ذلىد عمى القوزى: دراشات يف تأريخ العرب املعاصر، دار د.  9

 .990، ص9111لبنان، الطبعة األوىل-النوطة العربية، بيربوت
عبدالرزاق احلصنى: تاريخ العراق الصياشى احلديث، اجلسء االوه،  1

 .66، ص9191بعة، دار الصؤن الثقافية العاوة، بغداد، الطبعة الصا
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، طوثاى بةسيتاْيايإ ٖاتٓى ٖاوناسى َٖيضةناْى عومساْى 
ْاضاس بة ثاػةنؼة نشد بؤ نوتء بةتوْذى طةَاسؤياْذإ ية 

تا نؤتا ِسؤرى َاْطى ْيظاْى  1915ناْوْى يةنةَى  3
بةسدةواَبوو، طةسجةّ ٖةوَيهاْى بةسيتاْيا بؤ  1916

ٍَ تاوصةْذ  ػهاْذْى طةَاسؤنة ػهظتى َٖيٓا رةْةسا
اضاس بوو ية )فةسَاْذةى َٖيضة طةَاسؤدساوةنة ية نوت( ْ

 10ْيظاْذا خؤى بذات بة دةطت طوثاى عومساْيةوة.29
عومساْيةنإ تواْيإ طةسنةوتَٓيهى تش ية طاييبؤىل      

)جٓام قًعة( بةدةطتبَٗيٓٔ، نة ػهظتى بةَٖيشػى 
دا 1915ػوباتى  19ٖاوثةمياْةنإ ية طةسوى دةسدةْيٌ ية 

هى َٖيٓا، ٖةوسةى ْاضاس بووٕ بة ئاَادةنشدْى ٖةَيُةتَي
صةَيٓى ية ْيظاْى ٖةَإ طاَيذاء جةْط يةَْيوإ ٖةسدووالدا 
بةسدةواّ بوو، يَيشةدا نةطايةتى َظتةفا نةَاٍ وةى 
فةسَاْذةيةنى طةسباصى دةسنةوت، واتش ْاوباْطى ثةيذا 

( بوو َٖيشػَيهى انافارطةنشد، نة فةسَاْذةى نةستى )
طةسنةوتووى بةسثا نشد، بووة ٖؤى جَيطريى بةسةنةء 

                                                 
  .67ٖةَإ طةسضاوة: ٍ 10
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يهَيؼا بؤ ئةوةى بةسيتاْيةنإ ضاو بة نشدةوةنةدا طةس 
بطَيِشَيتةوة بة طؼتى، ية ئةجناَى ئةو طةسنةوتٓةدا ثًةى 

  11َري ييواى ثَيذسا ء ْاطشا بة )َظتةفا نةَاٍ ثاػا(.
ثاؾ ئةوةى دةوَيةتى عومساْى يةٖةسدوو بةسةى      

عَيشامء ػاَذا ِسوبةِسووى ضةْذ ػهظتَيهى توْذ بؤوة 
دا بةغذايإ داطري 1917ئاصاسى  11ى بةسيتاْيا ية َٖيضةناْ

دا طةيؼتٓة ْضيو 1918نشدء ية تؼشيٓى يةنةَى طاَيى 
ٌَ، يةػاَيؼذا َٖيضة عةسةبيةنإ بةياسَةتى بةسيتاْيا  َوط
يةدميةػل دةوَيةتيإ ِساطةياْذ ْاضاس حهوَةتى 

ي تؼشيٓى يةنةَذا دةطت 13ئيتخاديةنإ ية
ياْذء رَاسةيةى يةناسنَيؼاْةوةى خؤى ِساطة

بةَةؾ بؤػايى طياطى   12يةطةسنشدةناْيإ ِساياْهشد،
باَيى بةطةس دةوَيةتى عومساْيذا نَيؼا بوو، ية ئةجناَى 
ٖةآلتٓى طةسنشدةى ئيتيخاديةنإ نة دةوَيةتى عومساْيإ 
خظتة قةيشاَْيهى بَى دةسضةوة بؤ ئةوسوثا، ئةوةؾ ثاَيى بة 
                                                 

د.ابشاٖيِ خًيٌ امحذو د.خًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو،  11
ٍ226. 
 . 229ٖةَإ طةسضاوة، ٍ 12
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(ء 1918-1909 طوَيتإ حمُذ سةػاد )حمُذى ثَيٓحةّ 
 13ضيٓى فةسَاِْشةواى نؤْةوة ْا ًَهةضى ٖاوثةمياْةنإ بٔ،

ى ٖةَإ َاْطذا بةطةسنشدايةتى ئةمحةد عيضةت 14و ية
ى 30ثاػا حهوَةتَيهى ْوَى داَةصسا، ئةّ حهوَةتة ية

ٖةَإ َاْطذا بةَةس جةناْى ئاطشبةطتى َؤدسؤغ 
  14ِساصيبوو.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
-9191قادر شميي مشو:ووقف اللورد ون قرب االشتقاله الرتكية  91

 .11، ص1009 الوىل، وطبعة خانى، دهوك،، الطبعة ا9111
د.ابشاٖيِ خًيٌ امحذو د.خًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو،  14
ٍ229. 
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 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

 باشى دووةم 
 ى لةدواى جةنطى يةكةمى جيًانى:بارودؤخى دةولَةتى عومسان

يةئةحناَى ػهظتى دةوَيةتى عومساْى يةجةْطى      
يةنةَى جيٗاْيذا،  َٖيضى ٖاوثةمياْإ دةطتياْطشت بةطةس 
طشْطرتئ بٓهة طةسباصىء طرتاتيزىء ئابوسييةناْى وآلتذا، 
ٍَء قةآلناْى دةسدةْيٌء  َٖيضى ٖاوثةمياْإ ئةطتةَبو

ى 13ى وآلتيإ داطرينشدو يةبظفؤِسء طشْطرتئ ػاسةناْ
دا ضوْة ْاو قؤضى صَيِشيٓةوةء 1918تؼشيٓى دووةَى 

بهةْة بٓهةيةى بؤ ضاالنيةناْيإ  ٖةوَيياْذا ئةطتةَبوٍ
 .15يةطؼت وآلتاْى ْاوضةنةدا

ٌَ و ئةطهةْذةسوْةي داطرينشد         ثاػإ بةسيتاْيا َوط
 بةبياْووى صآَهشدْى ٖيًََةناْى)متويٌ(ئاصووقةثَيذاْى

َٖيضةناْى، ئةَة يةناتَيهذا نة ئةّ ْاوضاْة يةرَيشدةطتى 
بةطيت َؤدسؤطذا، عومساْيذابوو يةناتى ئيُضانشدْى ئاطش

ئوسفة و ئاطهى ػةٖشوئةفيوٕ ءَةسعةؾ ءٖةسوةٖا عيٓتاب
                                                 

د.ابشاٖيِ خًيٌ امحذء ئةواْى تش: توسنياى ٖاوضةسخ،  15
ؤ، ، ضاثى يةنةّ، ضاثخاْةى الونوصطفىوةسنَيِشاْى، طاَإ 

 .23، 2008ٍطًَيُاْى،
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 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

قةسةحةطاسو نوتاٖيةي داطرينشد و  دةطتيطشت بةطةس  
ٍَ و بةْذةسةناْي دةسياي-ٖيًََي ئاطٓيٓى بةغذاد  ئةْادؤ

سةػذا، ٖةسوةٖا َٖيضةناْي ئيٓطًيض دابةصيٓة طاَظؤٕء 
تةسابضوٕ، طةسةِساى ئةوةى َٖيضَيهى تشى ئيٓطًيض َْيشدسا بؤ 

 16ئةْهةسةء َةسصيفؤٕ.
ٖةسوةٖا َٖيضةناْى فةِسةْظا َةسطنيء ْاوضةى ئةتٓةء       

ْاوضةى خةَيووصى بةسديٓى )صوْهًذاغ( يإ داطرينشدء 
ةسيتاْيةناْيإ طشتةوة ية دا ػوَيٓى ب1919يةثاييضي 

ئةْتايياء نوػاداطى، ثاؾ ئةوة )قوْيةء ئيظجاستةء 
   17بودسوّء َاسنيء َاسَاسيع( يايإ داطرينشد.

دا بةبِشياسَيهى نؤْطشةى ئاػتى 1919ى ئاياسي 15ية      
ثاسيع َٖيضةناْى يؤْإ ٖةطتإ بة داطرينشدْى ئةصَري نة 

ةْظاء وياليةتة بةنةػتية جةْطيةناْى بةسيتاْياء فةِس
يةنطشتووةنإ دةثاسَيضسا.و رَاسةى َٖيضةداطرينةسةنإ ية 
                                                 

 ٖةَإ طةسضاوةء الثةِسة. 16
17
تاريخ تركيا املعاصر، ترمجة دلىوعة ون الباقثني الصوفيت:  

د.هاشي صاحل التلريتى، وؤشصة محدى، بدون رقي الطبعة، 
 .10. ص1002الصميىانية، 



 

    
000000000000000000000000000000000000000000000000 

17 

 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

ٍَء تشاقيادا يةطةسةتاى طاَيى  دا طةػتة 1919ئةْادؤ
  18ٖةصاس بَيحطة ية يؤْاْيةنإ.107

ية ئاطشبةطتى َؤدسؤطذا ٖاتبوو نةدةبَيت ٖةسدوو     
ٌَء بظفؤس بهشَيٓةوةو ٖاوثةمياْإ  طةسوى دةسدةَْي

ضةنى طوثاى عومساْى داَاَئء  ناْيإ داطريبهةٕءقةال
بوسجة جةْطية عومساْيةنإ بذسَئ بةدةطتةوةو 
ٖاوثةمياْإ َافى ئةوةيإ ٖةبَيت ٖةسخاَيَيهى طرتاتيزى 
داطريبهةٕ نةجَيى َةتشطى بَيت، نةػتيةناْى 
ٖاوثةمياْاْيؽ بؤ بةْذةسة عومساْيةنإ بةناسبَئء 

ثةسػتى ٖةَوو ٖيًََة ئةفظةسة ٖاوثةمياْةنإ طةس
ئاطٓيٓةنإ بهةٕء ٖةَوو طةسباصطة عومساْيةنإ ية 
حيحاصو عةطريو يةَةٕء طوسياو عَيشام و بةْذةسة 
عومساْيةناْى بانووسى ئةفشيكا بذسَئ بةدةطتةوة، 
ٖاوثةمياْإ َافى خؤياْة ٖةسبةػيََهى ػةؾ  وياليةتة 

19عومساْيةنة داطريبهات.
 

                                                 
 .31ٖةَإ طةسضاوة: ٍ 18
19
طةسضاوةى ثَيؼوو، : د.ابراهيي خمين امحد و د.خمين عمى وراد 
ٍ229-230. 



 

    
000000000000000000000000000000000000000000000000 

18 

 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

وَييذا ئةو ٖةيوَةسجة بؤبةسرةوةْذى َظتةفا نةَاٍ ٖة          
خؤى بكؤصَيتةوة بةتايبةتى دواى ئةوةى طوَيتإ وةحيذةدئ 
عيضةت ثاػاى يةطةس ناس البشدو تؤفيل ثاػاى ِساطجاسد 
ٍَ عيضةت  حهوَةتَيهى ْوَى ثَيهبَٗيَٓيت، َظتةفا نةَاٍ يةطة
ثاػا يةطةس ئةوة ِسَيههةوت نة دواى ئةوةى يةِسَيى 

اْىء ية طؤْطةى وسوراْذْى ٖةطتى ثةسيةَاْى عومس
ْيؼتيُاْى ثةسيةَاْتاسإ ِسَيطة بةحونُةتى تؤفيل ثاػا 
ْادات َتُاْة بةدةطت بَٗيَٓيت، ئةو ناتة دةبَيت ئةو 
حونُةتَيو ثَيهبَٗيَٓيتءثؤطتى وةصاسةتى جةْطى ثَيبذات، 
َظتةفا نةَاٍ ٖةوَييذا نة ئةْذاَاْى ثةسيةَاْى عومساْى 

تؤفيل ثاػا بذةٕ، بةالّ طةسنةوتوو دةْط درى حونُةتى 
ْةبوو، ية نؤبوْةوةى ثةسيةَاْذا تؤفيل ثاػا بةصؤسيٓةى 

 20دةْط َتُاْةى ثةسيةَاْى بةدةطتَٗيٓا.
بةَة طوَيتإء حهوَةت بووْة طوَيِشايةَيى بةسيتاْىء         

فةسةْظيةنإء ئةمحةد تؤفيل ثاػا يةجياتى ئةمحةد 
                                                 

20
يوْع ذنيا بشادؤطتى: نوستةيةى يةرياْى َظتةفا نةَاٍ  

، 2008، ٖةويَيش،8، طؤظاسى ََيزوو،رَاسة1918-1915ئةتاتوسى 
ٍ356. 
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دواى ئةويؽ داَاد عيضةت ثاػا حهوَةتى طشتة دةطت  
فةسيذ ثاػا ٖات نة ٖةواداسى بةسيتاْيةنإء طةسنشدةى 
حيضبى )احلشية واالئتالف( بوو، ءحهوَةتةنةى داَاد 
بةبياْووى طَيِشاْةوةى َٖيُٓىء ئاطايؽ نةوتة ئةجناَذاْى 
ضةْذ داطريناسيةنى فشاوإء دادطا طةسباصيةناْى صيٓذوو 

الواصبووْى نشدةوة، ئةجناَى ئةَهاسةى بوو بةٖؤى 
 21دةطةآلتةنةى.

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21
 .31طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍدلىوعة ون الباقثني الصوفيت:  
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 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

 باشى يةكةم 
 بسوتهةوى كةماىل: شةريةلَداىء ئامادةكارييةكاى بؤ

 كةماىل: شةريةلَدانى بسوتهةوةى يؤكارةكاىء
طوَيتإ َوحةممةد وةحيذةدئ )َوحةممةدى ػةػةّ(     

ى 3تإ َةحةممةدى ثَيٓحةَى بشاى يةنةثاؾ َشدْى طوَي
نةوتة رَيشناسيطةسي دا دةطةَياتى طشتةدةطت،1918َووصىتة
تةطشذنهشدْى  وثةمياْاْةوةء فةسَاْى دةسنشد بةٖا

رَاسةيةنى صؤس يةَٖيضةناْى توسنيا، ٖةسوةى ِسَيطةى طشت 
  22يةَٖيضةناْى نة ِسووبةسووى يؤْاْيةنإ بوةطتٓةوة.

آْاَةى ئاػتى يةثاسيع ثَيؼٓياسي ثشؤرةى ثةمي          
َاْةوةى دةوَيةتَيهى توسنى بطونى يةْاوةِساطتى ئةْادؤَيذا 
نشدبوو بةطةسنشدايةى طوَيتإ، بةَياّ يةرَيش دةطةَياتى 
ٖاوثةمياْةناْذا بَيت، ٖةسضى ْاوضةناْى تشة دابةػهشابوو 

 23يةَْيوإ دةوَيةتة ئيُجشياييةناْذا.
سنيادا ْةبوو طواطتٓةوةى يةتواْاى طةىل تو         

ٍَ بهةٕ، يةبةسئةوة ْةضووْة  وَياتةنةيإ بؤ داطريطةيةى قبو
                                                 

 .231طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ د.ابراهيي خمين صمحد و خمين عمى وراد:  11
 .24د.ابشاٖيِ خًبٌ أمحذء ئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  23
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 فارووق محمد 
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رَيش سنَيفى ئيُجشياييةنإء خؤيإ ئاَادةنشد بؤ خةباتي  
ضةنذاسي در بة داطرينةسإ، طةسةِساي ئةو َاْذووبووْةى 

 24بةٖؤى جةْطةنةوة تووػيإ بوو بوو.
نةوتة بريى يةّ باسوودؤخةدا َظتةفانةَاٍ          

ياخيبوٕء ِساثةسئ، ئةوةبوو طةسةتاى ئةّ بريةى بةنةَيو 
وةسطشتٔ بوو ية فةسَاْى طوَيتإ وةحيذةدئ بةْاسدْى بؤ 
ٍَ وةنو طةسنشدةى طؼتى طوثاى عومساْى، تا  ئةْادؤ

  25ٖةوَيى ثاساطتٓى ئاطايؼى ْاوضةناْى ِسؤرٖةَياتذا بذات.
سدوو وياليةتى ٖةسنة َظتةفا ثاػا طةيؼتة ٖة           

ئةسصسؤّء طيواغ، ئةو دوو وياليةتةى نشدة ْاوةْذى 
ضاالنيةناْى، تةْاْةت ِسايطةياْذ ْاتواَْيت ػهظتى توسنيا 
ٍَ رَاسةيةى يةٖةوادداسةناْى  ٍَ بهات، بؤئةوة يةطة قبو
بِشياسى بةسطشيهشدٕء بةسٖةَيظتهاسى ناسة ْاِسةواناْى 

َيتإء ٖاوثةمياْاْياْذاء َٖيشػيإ نشدة طةس طو

                                                 
24
 .32وةى ثَيؼوو، ٍ طةسضا: دلىوعة ون الباقثني الصوفيت 
25
خًيٌ: ثاست وِسَيهخشاوةنوسديةنإ و بضوتٓةوةى نةَاييضّ، َاجذ  

 .18،  ٍ 2008، بَى ػوَيٓى ضاث، 8-7طؤظاسى نؤض، رَاسة
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 فارووق محمد 
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ٍَ، وةطفيإ نشد بةوةى نة بَوةتة   حهوَةتةنةى ية ئةطتةَبو
 26ديًى دةطتى ٖاوثةمياْإ.

جَيطريبووْى يؤْإ ية ئةصَري، ٖةطتى          
صيٓذووبوْةوةى ئيُجشاتؤسى بيضةْتى، ٖةَوو ئةَاْة ِسؤحى 
بةسطشى الى توسى صياتشنشد، ئةوةبوو يةناْوْى يةنةَى 

يةنى ْيؼتيُاْى نةْاوى خؤيإ ضةْذ نؤَةَية 1918طاَيى 
ْابوو نؤَةَيةى بةسطشى يةَافةنإ داَةصسا، ئاَاجنى ئةّ 
نؤَةالْة بةسطشى بوو يةدرى ٖاوثةمياْإء يكةناْيإ ية 
ئةصَريو توسنياءنًيهيا باَلونشدةوة، يةْاوضةناْى 
ِسؤرٖةالتيؽ تشطى دسوطتهشدْى دةوَيةتى ئةسَةْى 

ةوَيؽ صؤسَيو يةنؤْة نَيؼةيةنى تش بوو يةبةس ئةوة ي
ئةْذاَاْى ئيتيخاديةنإء ثياواْى ئايٓىء جوتياس ٖاتٓة 

 27ْاو بضوتٓةوةنةوة.
َظتةفا نةَاٍ دةطتيهشد بةِسَيهخظتٓى ْاوةْذى          

طةسنشدايةتى بؤ بضوتٓةوةى ْيؼتيُاْى، دواى طةيؼتٓى بؤ 
ٍَ ٖةس صوو بة ضاالنيةناْى ْاطشا بةػَيوةيةى  ئةْادؤ
                                                 

26
 .231د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  
 .20-19َاجيذخًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 27
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ٖاوثةمياْةنإ جةختيإ ية طوَيتإ نشدةوة  َةْذوبى طاَى 
يةَةِس طشْطى َظتةفا نةَاٍ، طوَيتإ وةالَى داْةوة 
بؤئةوةؾ فةسَاْى نشد بة َظتةفا نةَاٍ بةطةِساْةوةى بؤ 
 ٍَ ٍَء ئاطاداسييإ نشد بةوةى ناسةنةى ية ئةْادؤ ئةطتةَبو
تةواو بووة، بةالّ  َظتةفا نةَاٍ جَيبةجَيهشدْى 

وَيتاْى ِسةتهشدةوةء دةطت يةناسنَيؼاْةوةى فةسَاْةنةى ط
ٍَ مبَيَٓيتةوة بؤئةوةى والت  ثَيؼهةػهشدو بِشياسيذا ية ئةْادؤ

 28ئاصاد بهات.
دا يةئةَاطياوة 1919َظتةفانةَاٍ يةحوصةيشاْى          

 بةٖةَووْاوضةناْى دةوسوبةسى ِساطةياْذ: 
ٍَ تواْاى بةسثشطياسَيتى ْيةء -1 حهوَةتى ئةطتةَبو

 ةخؤيى يةَةتشطيذاية.طةسب
ثَيويظتة يةّ ثَيٓاوةدا ناس بؤ داَةصساْذْى ِسَيهخظتٓى  -2

 ْةتةوةيى بهشَيت.
ثَيويظتة ٖةس ْاوضةيةى طَى ْوَيٓةس بةَْٗيٓى بَٓيشَيت بؤ  -3

 29طَيواغ.
                                                 

 .26ْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو،ٍد.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةوا 28
29
 .20َاجذ خًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  
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 فارووق محمد 
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ٍَ بةطةسؤنايةتى            يةبةسئةَة حهوَةتى ئةطتةَبو
ى 11داَاد فةسيذ ثاػا بِشياسَيهى دةسنشد ية

دا، تيايذا َظتةفانةَاٍ ثاػاى بة دةسضوو 1919وصىتةَو
يةياطا داْا.بةَياّ ْيؼتيُاْيةنإ يةدةوسي نؤبووْةوةء 
نشديإ بة طةسنشدةى خؤيإ، بةتايبةتى ثاؾ بةطتٓى 
نؤبووْةوةى طؼتى ية َضطةوتى ػاسى طاَظؤٕ بة 
َةبةطتى بةسصنشدْةوةى طياْى بةسٖةَيظتهاسى يةدةسوْى 

يى ثةيوةْذيإ نشد بة ثامشاوةى يةنة خةَيهةنةدا، بةخَيشا
ٍَء تشاقيادا  طةسباصييةناْى طوثاى عومساْى ية ئةْادؤ
بؤضووْة ْاو ِسيضةناْياْةوة، ِسَيُٓاييؼى ْاسد بؤ دةطةَياتة 
َةدةْىء طةسباصيية جياواصةناْى رَيشدةطةَياتى، داواى 
يَيهشدٕ ٖةطنت بةسَيهخظتٓى خؤثيؼاْذاْى ْاِسةصايى درى 

ْيةنإ بؤ ئةصَري، و دةطتيهشد بة يةنخظنتء ٖاتٓى يؤْا
بةَٖيضنشدْى نؤَةية جياواصةنإ )بةسطشيهشدٕ يةَافةنإ 
ٍَء سؤًًَى( يةبشى جَيبةجَيهشدْى ئةو فةسَاْاْةى  يةئةْادؤ

 30ية ئةطتةَبوَيةوة دةسنشابوو بؤ  ٖةَيوةػاْذْةوةيإ.
                                                 

30
د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  

231-232. 
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 نطرةى ئةرزرِؤم:ؤك 
ية ئةَاطيا دا 1918ى حوصةيشاْى طاَيى 20ية         

نؤبوْةوةيةنى َْٗيٓى بؤ ٖةْذَيو ية طةس يةػهشةناْى طوثا 
بة طةسنشدايةتى َظتةفا نةَاٍ بةطرتا، تيايذا ئاَارةنشا 
بةوةى نة طوَيتإء حونُةتةنةى ٖةوَيذةدةٕ بؤ يةْاوبشدْى 
بضوتٓةوةى ْيؼتيُاْى نة يةوالتذا ثةسةى طةْذبوو و 

ت ناسياْذةنشد. بةٖاوناسى دورَٓإ  درى طةسبةخؤيى وال
يةّ نؤبوْةوةيةدا بِشياسى بةطتٓى نؤْطشةيةنياْذا 

31بؤطةسجةّ توسنيا ية طَيواغ. 
 

ٖةسوةٖا يةّ نؤبوْةوةيةدا ِسيههةوتٔ يةطةس داواى          
نؤَةَيةى بةسطشى يةَافى وياليةتةناْى ِسؤرٖةاَلتء بةطتٓى 

ية ية و ئةّ نؤْطشة32نؤْطشةيةى بؤ ئةّ نؤَةَيةية ية ئةسصِسؤّ.
دا بةطرتا، نؤْطشةنة بِشياسيذا 1919ى تةَوصى 23ئةسصِسؤّ ية

بة ثاساطتٓى ئاطايؼى ئةْادؤَيى توسنياء باْطةواصى بؤ طةىل 

                                                 
 .38طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ: الصوفيت ثنيدلىوعة ون الباق 19
 .26د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 32
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توسنياو َٖيضة ْيؼتيُاْيةنإ نشد تا بةسطشى يَيبهةٕ،  
 ئةَةؾ دةقى بِشياسةناْى نؤْطشةنةية:

ْيؼتيُاْى توسنى يةنةيةنى يَيهذاْةبِشواو  .1
 ت.ثَيهذةَٖيَٓي

بةسٖةَيظتهاسىء بةسطشيهشدٕ درى ٖةَوو جؤسة  .2
داطريناسيةنى بياْى تةْاْةت ئةطةس حهوَةتى 

 عومساْيؽ بِشوخَيت.

ٍَ ْةيتواْى  .3 ئةطةس حونوَةتى ئةطتةَبو
ئاطايؽء طةسبةخؤيى بجاسَيضيت، ئةوا 

ٍَ دادةَةصسَيت.  حهوَةتَيهى ناتى ية ئةْادؤ

4. ٍَ  ٖيض جؤسة ئيٓتيذاب يإ ثاساطتَٓيو جَيى قبو
 ْيية.

ناسنشدْى خَيشا يةطةس نؤنشدْةوةى ئةجنوَةْى  .5
ْيؼتيُاْىء ضاودَيشى نشدْى ناسةناْى 

33حونوَةت.
 

                                                 
33
ذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، د.ابشاٖيِ خًيٌ أمح 
ٍ232. 
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يةِساطتيذا نؤْطشةى ئةسصسؤّ ْةيتواْى داَةصساْذْى       
ْاوةْذَيهى يةنطشتوو بؤ طةسنشدايةتى بضوتٓةوةى 
ْيؼتيُاْى دةطتةبةس بهات، بةَياّ باسودؤخى ِسةخظاْذ بؤ 

ى ْاوةْذَيهى ٖاوػَيوةى ئةَة يةنؤْطشةى داَةصساْذْ
  34طَيواطذا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34
 39طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ: الصوفيت ثنيدلىوعة ون الباق 
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 كؤنطرةى شيَواس: 
دا 1919ى ئةيًوىل12-4نؤْطشةى طَيواغ يةَاوةى          

طشَيذسا بةبةػذاسى ئةفظةسء َافٓاغء ْوَيٓةسى دةطتةى 
ِسؤػٓبرية ئةطتةَبوَييةنإء رَاسةيةى يةدةسةبةطء طةسؤى 

خوَيٓةنإ بةػذاييإ ٖؤصء باصسطاْةنإ ء ثَيؼٓوَيزء وتاس
تَيذانشد، دسوػِ و باْطةػةى نوْطشة )ِسصطاسنشدْى وَيات ية 

  35َةتشطى دابةػبووٕ( بوو.
نؤْطشةنة بٓةَا طةسةنيةناْى دياسيهشد بؤ خةبات         

نشدٕ يةثَيٓاو طةسبةخؤييذا، ء بشياسى يةطةس بةسْاَةيةنى 
صةوياْةى فشاواْذاء يةبِشياسةناْيذا ئاَارةى نشد بةوةى ئةو 

دةنةوْة ضواسضَيوةى ئاطشبةطتى َؤدسؤغ يةنةيةنى 
يَيهذاْةبشاوٕء ْابَيت ية دةوَيةتى توسنيا دابشْشَيت بةٖةس 

 36ػَيوةء يةرَيش ٖةس بياْوويةنذا بَيت.
ٖةسوةٖا نؤْطشة بِشياسى طوَيٓةدإ بةفةسَاْةناْى          

حهوَةتى طوَيتاْى دةسنشد، داواى نشد ثةية بهشَيت ية 

                                                 
35
 .27د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
36
 .39طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ : الصوفيت ثنيدلىوعة ون الباق 
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َةصساْذْى ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى نة بِشياس يةطةس دا 
ضاسةْووطى وَيات بذات، طةسةساى ئةوةى نة بشياسى 
يةنخظتٓى سَيهخشاوو نؤَةَيةناْى دا، يةسَيهخشاوَيهذا 

ٍَء تشاقية(.  37بةْاوى )نؤَةَيةى بةسطشي يةَافةناْى ئةْادؤ
 ٖةس يةّ نؤْطشةيةدا ييزْةى ْوَيٓةسإ بةطةسنشدايةتى         

َظتةفا نةَاٍ ٖةَيبزَيشدساء ئةّ ييزْةية بوو بةْاوةْذى 
طةسنشدايةتى خةبات در بة داطرينةسإ تاوةنو بةطتٓى 

 38دا.1920ئةجنوَةٕ ية ئةْكةسة ية ْيظاْى 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .27د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، 37ٍ
38
 .39طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ : الصوفيتثيندلىوعة ون الباق 
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 ئةجنومةنى نيصتينانى طةورة: 
دا ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى طةوسة 1920ى ئاصاسى19ية       

ى 23ة ئةْكةسة يةثَيهَٗيٓشاء يةنةّ نؤبووْةوةى خؤى ي
دا طشَيذا، َظتةفانةَاٍ بة طةسؤنى ئةّ 1920ْيظاْى 

ئةجنوَةْة ٖةَيبزَيشدسا. ية ئةسنةناْى ئةجنوَةْى 
ْيؼتيُاْى طةوسة بشيتيبوو ية جَيبةَجهشدْى ثةمياْى 

دا يةطةسى 1920ى ناْووْى دووةَى 28ْيؼتيُاْى نة ية
ىء سَيههةوتبووٕ. ئةّ ثةمياْة ْيؼتيُاْية داواى ئاصاد

طةسبةخؤيى تةواوى بؤ ٖةَوو ئةو ٖةسَيُاْة دةنشد نة 
ٍَء ْاوضةناْى  صؤسيٓةى توسنٔ، يةَْيو ئةواْةػذا ئةطتةَبو

ٍَ نة تا دةسياى َةسَةسة دسَيزدةبٓةوة.  39ئةطتةَبوو
ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى طةوسة طةسوةسى توسنيايإ          

تيُاْى سٍِاطةياْذ ية ضواسضَيوةى ئةو طٓوسةى نة َيظاقى ْيؼ
بِشياسى يةطةس دابوو ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى خؤى بةتةْٗا 
دةطةاَلتى ياطايى دادةْا ية واَلتذا نة ية خواطتء ئاسةصوى 

دا  1920ى َايظى طاَيى 3طةيةوة طةسضاوةى طشتبوو، ية
حونوَةت داَةصسا بةطةسؤنايةتى َظتةفا نةَاٍ، ئةجنووَةٕ 
                                                 

39
 .232د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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نة حهوَةتى طوَيتإ ٖةَوو ئةو ثةميآْاَةء ِسَيهةوتٓٓاَاْةى  
طشَييذابووٕ ية َياْةيذا ئيُضانشدْى ئاطشبةطِتى َؤدسؤطى 
ٍَ دةوَيةتة بياْيةناْذا ٖةَيوةػاْذةوةو ٖةَوو ئةو  يةطة
ياطاياْةى نة دةسنشابووٕ يةاليةٕ ئةو حونوَةتةوة يةَاوةى 

ٍَ يةاليةٕ  1920ى ئاصاسى 16 ياخود ية داطرينشدْى ئةطتةَبو
   40شدةوة.ٖاوثةمياَاْةوة سِةته

ةى نشدة ثَيطةى خؤىء َظتةفا نةَاٍ ثاػا ئةْكةس         
ِسَيهخظتٓى َٖيضة بةسطشيهاسةنإ بؤ ِسوبةِسوبوْةوةى  ٖةوَييذا بؤ

ٖةَوو ئةطةسةنإ، طةسةِساى ئةوةؾ َٖيضة ْيؼتيُاْيةناْى 
باْطَٗيؼت نشد بؤ ئةْكةِسة بؤ َةػل ثَيهشدٕء ضةنذاسنشدْيإ، 

نة ثَيؼرت ػؤِسػطَيشةنإ دةطتيإ  طةسةِساى ئةو ضةناْةى
بةطةسدا طشتبوو ية طةجنيٓةناْى ٖاوثةمياْاْذا، صؤسيٓةى 
طةسباصة توسنةناْيؽ ضةنةناْيإ يةئةْادؤَيذا ػاسدبؤوةو 

 41ْةياْذابوو بةدةطت ٖاوثةمياْاْةوة.
حهوَةتى طوَيتإء َٖيضة وابةطتةناْى ٖةوَيياْذا          

َاييذا، بؤئةَةؾ طوَيتإ دةطتبطشٕ بةطةس بضوتٓةوةى نة
فةسَاْى دةسنشد داواى دةطتطشتٓى نشد بةطةس بضوتٓةوةنةداء 
                                                 

40
 . 30د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
41
 .233د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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ٖةس 42داواى يةطةجنإ نشد بَيٓة رَيشباَيى طوثاى خةييفةوة. 
ٍَ حونُى  يةبةسئةَة دادطاى طةسباصى يةئةطتةَبو
يةطَيذاسةداْيذا )بةغيابى( بةطةس َظتةفا نةَاٍء ضةْذ 

ٍَ فةتوايذا طةسنشدةيةنى تشدا، ػَيخى ئيظ الّ ية ئةطتةَو
َظتةفا نةَاٍء ضةْذ ػوَيٓهةوتةيةنى بةدةسضوو يةدةطةاَلتى 
ػةسعى داْا، ْيؼتيُاْيةناْيؽ بةسثةسضى ئةوةيإ دايةوة 
بةوةى َوفتى ئةْكةِسةيإ وايَيهشد فةتوايةنى در بةوة بذات 
ٍَ داْا ضوْهة يةرَيش  نةتيايذا فةتوانةى ػَيخويئيظالَى بةثوضة

  43ِسةػةى داطرينةسى بياْيذا دةسضووة.طايةو ٖة
دا ػةِسوثَيهذادإ ِسويذاو نةَاييةنإ 1920يةطاَيى          

طةسنةوتٓيإ بةدةطت َٖيٓا ٖةسوةٖا ػؤِسػطَيشةنإ تواْيإ 
ٍَ طةسنةوتٓى بةسضاو  يةباػوسو باػوسى ِسؤرٖةاَلتى ئةْادؤ

ء بةطةس فةِسةْظيةناْذا ية َةسعةؾء ئوسفةء عةْتابء ئةدةْة
ََيشطٔ بةدةطت بَٗيٓٔ، فةِسةْظىء ئيٓطًيضةنإ ِسوبةِسووى 
ػؤسؾء ِساثةِسئ بووْةوة ية عَيِشامء طوسياء َيظش يةبةسئةوة 
بِشياسياْذا نة َٖيضى يؤْاْى ِساطجَيشٕ بؤصاَيبووٕ بةطةس 
نةَاييةناْذاو جَيبةجَيهشدْى طياطةتى دةويَةتة ئيُجشياييةنإ 

 1920ى حوصةيشاْى 22يؤْاْى ية ية توسنيا، َٖيشؾء ثةالَاسى 
                                                 

42
 .31ْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍد.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةوا 
43
 .234د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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دةطتيجَيهشدء َٖيضةيؤْاْيةنإ تواْيإ ٖةْذَى ْاوضةى طشْط ية  
ٍَء ِسؤرٖةالًَتى تشاقيا داطري بهةٕ.  44ئةْادؤ

يةاليةنى تشةوة ثةميآْاَةى طيعةس ياسَةتى          
نةَاييةناْيذا يةئاِساطتةنشدْى ِسمءتوِسةى خةَيو ية درى 
ْوَيٓةساْى بياْىء حونوَةتى طوَيتإ ٖةطتإ بةداَةصساْذْى 
طوثاى ْيضاَيء داواى رَاسةيةى َواييذى نشد بؤ خضَةتى 

َٖيضى ِسَيهخظتٓةوةى ثامشاوةى َٖيضى ْيضاَى عومساْىء 
ضةنذاسى طؼتى يةْاوضة جياواصةناْى واَلتذا بةَةؾ بضافى 

  45ْيؼتيُاْى ضووة قؤْاغَيهى ْوَى يةََيزووى خؤيذا.
يةِساطتيذا طياطةتى نةَاييةنإ تةواونةسى طياطةتى      

دا 1923ٖةسوةى َظتةفا نةَاٍ يةطاَيى  46ئيتيخاديةنإ بوو،
ةْذاَى ئيتيخادء داْى ثَيذادةَْيء دةَيَى: ئَيُة ٖةَووَإ ئ

 47تةسةقى بووئ.

                                                 
44
 .31د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
45
 .32ٖةَإ طةسضاوة، ٍ 
46
ناَةسإ ئةمحةد حمةَةد ئةَني: نوسدطتإ يةَْيوإ ًَُالَْيى َْيو  

اى ضاثء ، بَى رَاسةى ضاث، دةصط1932-1890دةوَيةتىء ْاوضةييذا 
 .191، 2000ٍثةخؼى طةسدةّ، طًَيُاْى، 

حةَيذ بؤص ئةسطةالٕ: وةسطَيِشاْى، ْةجاتى عةبذوَيآل، ََيزووى  47
 .48، 2009ٍتوسنياى ٖاوضةسخ، ضاثى يةنةّ، دةصطاى ئاساغ، 
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 باشى دووةم 
 بسوتهةوةى كةماىل:ثةيوةندييةكانى 

 بسوتهةوةى كةماىلء ثةيوةندييةكانى لةطةلَ  شؤظيَت:
يةطةسئاطتى دةسةنى نةَاييةنإ يةٖةوَيى          

دا 1920دةطتخظتٓى ٖاوناسى دةوَيةتاْذابووٕ، يةٖاويٓى 
َيهشد بةجؤسَيو نة ْضيهبووْةوةى توسنى طؤظَيتى دةطتيج

سووطةنإ دةطتياْهشد بةثَيذاْى ضةىء تةقةَةْى ٖاوناسى 
 48داسايى بةنةَاييةنإ.

دا وةفذَيهى حهوَةتى توسنيا بة  1921ى ػوباتى 19ية      
طةسؤنايةتى وةصيشى ئابوسى يوطف نُاٍ بةط )تٓطشػو( 

دا ثةميآْاَة 1921ى ئاصاسى12ية   49طةيؼتة َؤطهؤ،
يةَْيوإ ٖةسدووالدا َؤسنشا، ِسَيههةوتٓى  ٖاوناسى طةسباصى
 1921ء قاسغ يةتؼشيٓى يةنةَى 1921َؤطهؤ ية ئاصاسى 

بةطرتا نة دةطهةوتَيهى ََيزوويى بوو بؤنةَاييةنإ، ئةو 
ٍَ طؤظيةت   دوو ِسَيهةوتٓة طٓوسى ٖةَيؼةيى توسنياى يةطة

                                                 
 .33-32ٖةَإ طةسضاوة، ٍ 48
 .62ٍ  : طةسضاوةى ثَيؼوو،دلىوعة ون الباقثني الصوفيت 49
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دياسيهشد بةٖةسطَى نؤَاسةنةى جؤسجياو ئةسَيٓياو  
يَيشةدا نةَاييةنإ َٖيضةناْى خؤيإ نة  50ئاصةسبادناْةوة.

بةساَبةس طؤظيةت بوو نَيؼاياْةوةو درى ئةسَةْةنإ 
  51بةناسيإ َٖيٓا.

يةّ ناتةدا ثةيوةْذى َْيوإ سوطياى طؤظيةتىء          
توسنياى نةَاىل طةيؼتة يوتهةء حهوَةتى طؤظيةت داْيٓا 

 52بة حهوَةتى ئةْهةسةدا.
 

 بسوتهةوةى كةماىلء كورد:
َظتةفا نةَاٍ بؤ ئةجناَذاْى ثالْةناْى بةػَيوةيةنى 
بٓةِسةتى يةِسوى صةَيٓىء َشؤييةوة ثؼتى بة نوسدطتإ 
بةطتبوو، ضوْهة ئةو ْاوضاْة تا ِسادةيةى دووس بووٕء وةى 

رَيش دةطتى َٖيضةناْى ْاوضةناْى تش ْةنةوتبووْة 
                                                 

50
 .24َاجذ خًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 

ةَةد ِسةطوٍ ٖاواس: نوسدوبانوسى نوسدطتإ، بةسطى دووةّ، حم 51
، 2006ضاثى دووةّ،بةَسَيوةبةسايةتى ضاثء باَلونشدْةوةى طًَيُاْى،

ٍ135. 
52
 .33د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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َظتةفا نةَاٍ بةتةواوى دةسنى بة بايةخى  53ٖاوثةمياْإ. 
ُاْطَيتى نشدبوو، بؤ بةناسَٖيٓاْى وةى ئاَِشاصَيهى َوطًَ

خةبات، بؤية ٖةس ية يةنةّ ِسؤرةوة ثَيى يةطةس باْطةواصى 
  54بشايةتى َوطًَُاْإء خةبات درى طاوسإ داطشت.

يةطةسةتاى جةْطى طةسبةخؤييذا نة بة نؤْطشةى ئةسصسؤّ      
جةْطى دةطتيجَيهشد، ية ناتَيهذا َظتةفا نةَاٍ  1919يةطاَيى 

درى يؤْاْىء ئيٓطًيضء ئيتاَيىء فةسةْظيةنإ يةيةى ناتذا 
بةسثانشد، بة ٖةَوو ػَيوةيةى ٖةوَييذا بؤ باػهشدٕ 
ٍَ نوسدةناْذا، تةْاْةت ِسَيضى خؤى بؤ  ثةيوةْذييةناْى يةطة
بةٖاى عومساْىء ئيظالَىء طوَيتإ دةسخظت، ٖةسوةى 

نة دةطتى  جًوبةسطى نوسدى يةبةس نشد، ٖةسوةٖا وَيٓةى ٖةية
ػَيخاْى ئايٓىء طةسؤى عةػريةتةنإ َاض دةنات، وَيِشاى ئةو 
ْاَةء باْطةػةء يَيذواْاْةى ئاساطتةى طةسنشدةو ثَيؼةوا 
نوسدةناْى دةنشدء تيايذا دةيطووت: با ئَيُة نوسدء توسى 

 55ثَيهةوة درى دورَٓى ٖاوبةؾ ظوَيَيني.
                                                 

53
 .191، ٍ سضاوةى ثَيؼووطةناَةسإ ئةمحةد حمةَةد ئةَني:  

 .192َإ طةسضاوة: ٍٖة54
55

د. وليد رضوان: ووقف التيعار االشعالول والتيعار العمىعانل يف تركيعا وعن        
.12، ص.1009شوريا، -القطية اللردية، الطبعة االوىل، دار النوج، قمب  
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سصِسؤَذا طةسنشدة نوسدةنإ بةػذاسييإ ية طؤْطشةى ئة      
نشد َةبذةئيةٕ درى دةوَيةتى ْةتةوةيى توسى ْةبووٕ نة 
تيايذا نوسد ئؤتؤْؤَى ثَيبذسَيت. يةبةس ئةوة رَاسةيةنى 
صؤسيإ ية نؤْطشةى ئةسصسؤَذا بةػذاسياْهشد نة يةَاوةى 

رَاسةيةى ية  يةِساطتيذا 56دا بةطرتا.1919تةَوصى 10-23
ةَاييةنإ طةسنشدة نوسدةنإ َتُاْةيإ بة بةَيَيٓى ن

نشدبوو، نة بةَيَيٓى ثَيذاْى َافة ْةتةوةييةنإء ثاسَيضطاسى 
ييزْةى  57دةطةآلتياْى ية نوسدطتاْذا ثَيذا بووٕ.

نةغ ثَيهٗاتبوو  8طةسثةسػتى نؤْطشةى ئةسصسؤّ نة ية 
طياْيإ طةسنشدة نوسدةنإ بووٕ ئةواْيؽ: ػَيخ فةوصى 

سبادنإء طةسؤنى تةسيكةتى ْةقؼبةْذى ية ْاوضةناْى ئاصة
ذاَى دةسطيِ، ء طعذايًة بةط ية خةَيهى طعشت نة ئةْ

اتى( عومساْى بوو ية طاَيى ثئةجنوَةْى ْوَيٓةساْى )َبعو
، ء حاجى َوطا بةطى َريصا صادة طةؤسنى عةػريةتى 1918

 58َوتهى.

                                                 
 .48ٖةَإ طةسضاوة: ٍ 56

57 ، د. قاود ذلىود عيصى: القطية اللردية فى تركيا، الطبعة االوىل
.911، ص1001ولتبة ودبوىل، القاهرة،   

 .53: طةسضاوةى ثَيؼوو، صوليد رضواند.  19
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 350وَيِشاى ئةوةى ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى طةوسة نة ية       
 59بووٕ.نةطيإ نوسد  72ئةْذاّ ثَيهٗاتبوو 

بةٖؤى بةسص نشدْةوةى ئاآلى ئيظالّ يةطةسةتاى جةْطى     
طةسبةخؤيى يةاليةىء بةٖؤى دابةصيٓى طوثاى يؤْاْى 
يةطةس نةْاساوةناْى ئةصَري،  نة ٖةطتى ئاييٓى يةالى 
توسىء نوسدةنإ وسوراْذ يةاليةنى تشةوة، بةػَيهى صؤسى 

ضووٕ، نوسدةناْى توسنيا بةدةّ داوانةى َظتةفا نةَايةوة 
ء ناتَيو فةسةْظيةنإ باػوسى ِسؤرئاواى ئةْادؤَييإ داطري 
ٍَ َظتةفا نةَايذا ية ٖةسدوو طاَيى  نشد، نوسدةنإ يةطة

دا ئاصاياْة جةْطإ، يةبةس ئةوةى ئةو ْاوضاْةى 1921و1920
 60بةسطشيإ يَيذةنشد ْيؼتيُاْى طةسةنيإ بوو.

وسدةناْيذا، ٖةسوةٖا ئةوةى صياتش ياسَةتى ِسانَيؼاْى ن     
ِساثةِسيٓى ئةسَةْةنإ بوو، نة ْاوجةسطةى نوسدطتاْيإ بة 
خانى خؤيإ دةصاْى، ئةَةؾ َةتشطيةنى طةوسةى 

                                                 
 .23َاجذ خًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 59
 .52طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  وليد رضوان: د.60
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خظتبووة دَيى نوسدةناْةوة، توسنةناْيؽ صاْاياْة ية رَيى  
  61ئةو َةبةطتةيإ دةدا.

ٖةسوةى ِسؤَيى نوسدةنإ ية جةْطى ئيٓوْوى ََيزوويىء     
نالنةسةوةدا نة خودى َظتةفا نةَاٍ جةْطى طكاسياى ية

طةسثةسػتى دةنشد ِسووٕء دياس بوو، بة ئةْذاصةيةى نة 
يةنَيو ية تيجة طواسةناْى نوسد ية ثَيؼةْطى طوثاى توسنذا 
بووٕ نة ضووْة ْاو ئةصَريء طوثاى يؤْاْيإ بةسةو دةسيا 
تَيهؼهاْذ، ٖةسوةٖا طوثانةى ناصّ قةسة بطري نة جةْطى 

بةسثا نشد صؤسبةى ية نوسدةنإ  درى ئةسَةْةنإ
  62ثَيهٗاتبوو.

بةدةس يةوةى نة طةسنشدة توسنةنإ ئاَارةبة ِسؤَيى نوسد      
ية ِسصطاس نشدْى توسنيادا دةنةٕ، ٖةسوةى وةصيشى بةسطشى 
توسنيا يةناتى وتاسداْيذا يةطةس طؤِسى طةسباصى ووْذا 

هى طووتى: بةصؤسى طوَإ بؤ ئةوة دةضَيت نة ئةَة طةسباصَي
 63نوسد بَيت.

                                                 
 . 911ه طةسضاوةى ثَيؼوو،ناَةسإ ئةمحةد حمةَةد ئةَني:  69
 .53-52طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ  وليد رضوان:د.  61
 .158-157َذ حمُود عيظى: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍحاد.  63
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دةتواْني بًََيني طياطةتى نةَاىل بةساَبةس بةنوسد        
طياطةتَيهى تانتيهى بوو ْةى طرتاتيزى، تواْيإ طود ية 
ثَيطةء تواْاى نوسدةنإ وةسبطشٕ بؤ طةسحظتٓى 
بضوتٓةوةنةيإء دواتشيؽ ثؼتيإ نشدة ٖةَوو ئةو 

فة بةَيَيٓاْةى بة نوسدةناْيإ دابوو ية ئاصادىء َا
 ْةتةوةييةناْيإ.
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 باشى شيَيةم 
 بسوتهةوةى كةماىلء شةركةوتهى: رِوداوةكانى طرنطرتيو 

 طرنطرتيو جةنطةكانى بسوتهةوةى كةماىل:
ى ػوبات تا 12ثاؾ ئةوةى نؤْطشةى يةْذةٕ نةية         

طشَيذسا بةالّ نؤْطشةى ْاوبشاو  1921ى ئاصاسى 14
هةوتَٓيو ضوْهة طةسنةوتوو ْةبوو ية طةيؼنت بة ِسَيه

دةوَيةتة ئيُجشياييةنإ تا ئةوناتةؾ  طوسبووٕ يةطةس 
جاسَيهي تش  64طياطةتى ثَيؼووى خؤيإ بةساَبةس بةتوسنيا.

ٖاوثةمياْإ ٖةوَيياْذا بةَٖيضى ضةى نَيؼةى توسنيا 
دا 1921ى ئاصاسى 23ضاسةطةس بهةٕ بؤية طوثاى يؤْاْى ية

توسنيا،  بةِسوى  جاسَيهي تش َٖيشػيإ نشدة طةس َٖيضةناْى
ئوػاى، ئاَاجنى طةسةنى َٖيشػةنة ػاسى  –بةسةى بؤسطة 

 ٍَ ئاطهى ػةٖش بوو نة تيايذا  ٖيًََى ئاطٓى بةغذاد يةطة
ئةْهةسة بةيةنذةطةٕ بةالّ ثَيهذادإ دواى طَى ِسؤر بةسدةواّ 
بووٕ ية ْضيو طوْذى ئيٓؤْؤ نؤتاى ٖات بةطةسنةوتٓى 

ةو ػهظتة طةوسةية َٖيضى طوثاى توسنيا، بةجؤسَيو دواى ئ

                                                 
 .33د. ابشاٖيِ خًيٌ امحذء ئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 64
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َيؤْاْيةنإ طةِساْةوة ػوَيٓى ثَيؼووى خؤيإ ية بؤسطة،  
ٖةسوةٖا َٖيضى يؤْاْيةنإ طةسنةوتٓى طرتاتيزييإ 
بةدةطت ْةدةَٖيٓا بةئاِساطتةى قؤْية طةسةِساى داطرينشدْى 

 65ئةفيوٕ قةسة حةطاس.
يةنَيو  1921ى ئةيًوىل 13ى ئاب تا 23يةَاوةى          
تشئ ثَيهذاداْةنإ يةََيزووى توسنيا ِسويذا ئةويؽ يةتوْذ

جةْطى طةقاسياية نةَٖيضى نةَاىل تيايذا طةسنةوتٔ، 
ى ئةيًوٍ يؤْاْيةناْيإ 13درةَٖيشػَيهيإ دةطتجَيهشد ية 

يَيشةدا  66ِساوْا بؤ نةْاسةناْى ِسؤرٖةاَلتى  ِسوباسى طةقاسية.
 67َظتةفا نةَاٍ ْاصْاوى غاصى ثَيذسا.

ةسوةٖا ْيؼتيُاْية توسنةنإ يةطةٍ فةِسْظا ٖ         
دا نة ِسَيههةوتٓةنة 1921ى تؼشيٓى يةنةَى 20ِسَيهةوتٔ ية

َاددة ثَيهٗاتبوو، نةتيايذا فةِسةْظا واصيَٗيٓا  13ية 
ٍَ ْيوةى دسَيزنشاوةى  يةْاوضةى )دياسبةنشء َاسدئ( يةطة
َْيوإ طٓوسى ئَيظتاو ضياى تةستووغ نة وياليةتى ئةدةْة 
                                                 

65
 .66طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍدلىوعة ون الباقيثني:  
66
 .34د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
67
 .25َاجذ خًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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ٍَ َةسطنيء دةط  ، واتة فةِسةْظا طرشوسشَيتةوة يةطة
نِ دووجا، يةبةساَبةس ئةَةدا  18-10واصيَٗيٓا يةْاوضةيةنى 

يةئةجناَى ئةوةػذا  68ئةطهةْذةسوْة دسا بة طوسيا.
فةِسةْظيةنإ بِشَيهى صؤس ضةىء ئاصوخةياْذا بةتوسنيا، و 
ٖاوناسى ْيؼتيُاْية توسنةناْيإ نشد بؤ بةسدةواَبووْيإ 

 69خةبات درى يؤْاْيةنإ. ية
ٖةسوةٖا ئيتاييةنإ ثاػةنؼةيإ نشد يةوْاوضاْةى          

ٍَ، وةبِشَيو ضةنيإ  نة داطريباْهشدبوو ية باػوسى ئةْادؤ
بؤْيؼتيُاْية توسنةنإ بةجَيَٗيؼت نةبووة ٖؤى 
ٍَء صةوية  بةَٖيضبووْيإء بِشياسياْذا ِسصطاسنشدْى ئةْادؤ

  70و بهةٕ.ئةوسوثيةناْى توسنيا تةوا
دا دواى ػةِسَيهى قوسغ َٖيضى 1922ى ئةيًوىل 6ية         

نةَاييةنإ بؤسطةيإ ِسصطاسنشدو َٖيضى يؤْاْيةناْيإ 
ٍَ بِشَيهى صؤس ية 13تَيهؼهاْذو  ٖةصاسيإ يَي بةديًطشتٔ يةطة

ئةفظةسء جةْةِساَيى  500ضةىء تةقةَةْى يةَْيوإ ديًةناْذا 

                                                 
68
 .24ٖةَإ طةسضاوة، ٍ 
69
 .236د.ابشاٖيِ خًيٌ أمحذ وخًيٌ عًى َشاد: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
 .236ٖةَإ طةسضاوة، ٍ  70
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ةنإ ػوَيٓةناْى خؤيإ يةى يةدواى تَيذابوو، بةوػَيوةية يؤْاْي 
ٍَ دةنشد. ى ئةيًويذا يةئةصَري نؼاْةوةو توسنةنإ 9ية 71يةى ضؤ

بةبَى تةقة ضوْة ْاوييةوةو ئاطشبةطتيإ نشد يةطةس داواى 
ى تؼشيٓى 15ية 72ى تؼشيٓى يةنةَذا .11ٖاوثةمياْإ  ية

نشدةوةى طةسباصى َْيوإ توسنياءيؤْإ ِساطرياء  1922يةنةَى 
ةناْى يؤْإ ية توساقياى ِسؤرٖةالت نؼاْةوة يةَاوةى يةى َٖيض

 73َاْطذا، داَةصساوةناْى توسنيا يةّ ْاوضةية داَةصسا.
ثاؾ ئةوة يةداْيؼتَٓيهى ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى          

دا 1922طةوسةى توسنيادا ية يةنى تؼشيٓى دووةَى 
ياطايةنيإ دةسنشد بةجيانشدْةوةى دةطةالت يةخيالفةت 

َيوةػاْذْةوةى طةَيتةْةتء طواطتٓةوةى ٖةَوو ٖة
دةطةاَلتةناْى والت بؤ ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى طةوسةى تونيا 
ٖةسوةى ٖةطتإ بةداْاْى خةييفةبةنى ْوَي ية بٓاَاَيةى 

  74عومساْى.

                                                 
71
 . 35د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
72
تأريخ الدولة العثىانية، الطبعة الرابعة، امللتب  د.عمل قصون : 

 .323، ص1001عىان، -دوصق–بريوت  االشالول،
73
 .36ًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍد.ابِشٖيِ خ 
74
 .78طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ: الصوفيت ثنيدلىوعة ون الباق 



 

    
000000000000000000000000000000000000000000000000 

48 

 فارووق محمد 
 بزووتنةوةى كةمالى

 لؤزاىء شةركةوتهى بسوتهةوةى كةماىل: كؤنطرةى 
جةْطى  ى يؤصإ طشَيذسا نة بةقؤْاغى نؤتاىنؤْطشة         

ى تؼشيٓى 20طةسبةخؤيى توسنيا دادةْشَى ية يؤصإ ية 
ٍَ وةطتاْيذا بةسدةواّ بوو تا 1922دووةَى  ى 24يةطة
بةبةػذاسى ٖةسيةنة ية بةسيتاْياو فةِسةْظاو  1923تةَوصى 

ئيتايياو يابإء ِسؤَاْياء يوطظالفياء يؤْإ يةاليةىء 
ناْيؽ توسنيا ية اليةنى تش، ْوَيٓةسى وياليةتةيةطشتووة

  75بةطيفةتى ضاودَيشى بةػذاسييإ نشد.
ية ثةمياْى يؤصاْذا )نشصوٕ( ضواس َةسجى داْا          

 بؤدآْإ بة طةسبةخؤى توسنيادا نة ئةَاْةبووٕ:
 ٖةَيوةػاْذوةى خيالفةتى ئيظالَى. .1

 دةسنشدْى خةييفةى عومساْى بؤدةسةوةى والت.  .2

 ِسطةياْذْى عةملاْيةتى واَلت . .3

ةس َوَيهو طاَاْى بٓةَاَيةى دةطتطشتٔ بةط .4
76عومساْيذا.

 

                                                 
75
 . 38د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
ذلىود شاكر: اخلمفاء العثىانيون، الطب  االوىل، امللتب  26

 . 191، ص1001االشالوى، بريوت، 
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َٖيضى ٖاوثةمياْإ ٖةطتإ بةضؤَيهشدْى ْاوضةى           
ًَ، توسنياؾ دةطتبةسداسى ٖةَوو  طةسوةنإء ئةطتةَبو
جؤسة َافَيهى خؤى بوو يةعَيشامءطوسياءفةيةطتنيء 
ئةسدةٕء َيظشء ْيُطةدوسطةى عةسةبىء ييبياء قوبشغء 

 77دوسطةى ئةيذوديهاْيض.
دا دواى ئةوةى يةاليةٕ 1922ية يةنى تؼشيٓى دووةَى      

ئةجنوَةْى ْيؼتُاْيةوة ِسةتهشايةوة، ثاػإ بة ٖةِسةػةء 
يةرَيش فؼاسى َظتةفا نةَايذا دةطةآلتي طوَيتاْيإ 

78ٖةَيوةػاْذةوةء ية خةالفةت جيايإ نشدةوة.
 

دا ئةجنوَةٕ 1923ى تؼشيٓى يةنةَى 29ية         
زوويى بةطتء تيايذا نؤَاسى توسنيا داْيؼتَٓيهى ََي

ِساطةيةْشا، يةئَيواسةى ٖةَإ ِسؤردا َظتةفا نةَاٍ ٖاوِسَيهةى 
خؤى عيظُةت ئيٓؤْؤى ِساطجاسد بؤ داَةصساْذْى يةنةَني 

 79وةصاسةت ية طةسدةَى نؤَاسيذا.

                                                 
77
  .39ءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍد.ابِشٖيِ خًيٌ امحذ 
78
 .37ٖةَإ طةسضاوة، ٍ 
79
 .27َاجذ خًيٌ: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
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خيالفةتء وةصاسةتى ئةوقافى  1924ى ئاصاسى 3ية      
بٓةَاَيةى عومساْى ٖةَيوةػاْذةوةو خةييفةو ئةْذاَاْى 

دوسخظتةوة بؤدةسةوةى واَلتء بَيبةػى نشدٕ يةِسةطةصْاَةى 
 80توسنى ٖةسوةى دةطتيطشت بةطةس َوَيوء َاَيةناْيذا.

دا ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى طةوسة 1924ى ْيظاْى 20ية
دا دةطةالتى 7بِشياسى يةطةس دةطتوسى ْوَيذا نة ية َاددةى

طةسؤنى دةوَيةتةء  فشاوإ دةبةخؼَيتة طةسؤى نؤَاس، ئةو
 81طةسنشدةى طؼتى َٖيضة ضةنذاسةناْيؼة.

بةَةؾ نؤتايى بة خيالفةتى عومساْى ٖاتء دةوَيةتى       
نؤَاسى توسنيا داَةصسا ية ضواسضَيوةى طيظتةّء 
دةطتوسَيهى عةملاْى ْةتةوةيذا، ناسيذةنشد يةطةس بة 
ْةتةوة نشدْى دةوَيةتء تةْٗا داْى بة بوْى ْةتةوةى توسنذا 
دةْا، ئةَةؾ يةرَيش فؼاسدا بةطةس طؤَةَيطةى توسنيادا 

 طةثَيٓشا.  
 

 
                                                 

80
 .40د.ابِشٖيِ خًيٌ امحذءئةواْى تش: طةسضاوةى ثَيؼوو، ٍ 
 .41ٍطةسضاوةى ثَيؼوو، َاجذ خًيٌ:  81
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 ئةجنام 
ةّ يَيهؤَييٓةوةيةدا طةيؼتيٓة ئةّ ئةجناَاْة نة ية نؤتايى ئ

 دةتواْني يةّ ضةْذ خاَيذا بياخنةيٓة ِسوو:
يةطةسو بةْذى جةْطى يةنةَى جيٗاْيذا دةطةآلتى  .1

دةوَيةتى عومساْيذا بةدةطت  طياطى ية
ئيتيخادييةناْةوة بوو، نة ثةيوةْذييةنى ثتةويإ 
 ٍَ ٍَ ئةَيُاْةناْذا ٖةبوو، بؤية بِشياسياْذا ية ثا يةطة
وآلتاْى ْاوةْذاء در بة ٖاوثةمياْإ بطٓة جةْطةوة، 

 وَيِشاى ْا ِسةصاَةْذى ِساى طؼتى عومساْى.

ة بوو دةسئةجناَى ئةو باسودؤخ بضوتٓةوةى نةَاىل  .2
نة بةطةس دةوَيةتى عومساْيذا ٖات، ية طةثاْذْى 
ضةْذ َةسجء ثةميآْاَةيةى، بةٖؤى ػهظتى ية 
جةْطى يةنةَى جيٗاْيذا، ئةَةؾ يةتواْى طةىل 
توسنيادا ْةبوو قبوَيى بهات بة تايبةتى ٖاتٓى 
يؤْاْةنإ، نة بووة ٖؤى وسوراْذْى ية ِسادةبةدةسى 

 طةىل توسنيا.

يةتيةنى بة تواْاء ناسيضَاى َظتةفا نةَاٍ نةطا .3
توسنيا بوو تواْى ٖةيوَةسجى َْيو دةوَيةتى بة 
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قاصاجنى بضوتٓةوةنةى بكؤصَيتةوةء طود ية  
ٍَ طؤظَيتء ًَُالَْيى َْيوإ  ثةيوةْذييةناْى ية طة
ٖاوثةمياْإ وةسبطشَيت بؤ طةسخظتٓى 

 بضوتٓةوةنةى.

َظتةفا نةَاٍ تواْى طود ية تواْاى بةػَيهى  .4
سدةنإء ثَيطةى طشْطء دةوَيةَةْذى بةسضاوى نو

ْاوضة نوسدةنإ وةسبطشَيتء نوسدةنإ بة بةَيَيٓى 
ثَيذاْى َافة ْةتةوايةتيةناْيإ بةالى خؤيذا 
ِسابهَيؼَيت، بَيطوَإ ئةَةؾ طياطةتَيهى تانتيهى 
بوو بةساَبةس بةنوسدةنإ بة ناسيَٗيٓا ْةى 

 طياطةتَيهى طرتاتيزى. 

ِسوداوى طشْطء جةْطى  بضوتٓةوةى نةَاىل ضةْذئ .5
يةنالنةسةوةى بةخؤوة بيٓى، نة تواْى يةجةْطةناْذا 
طةسنةوتٔ بة دةطت بَٗيَٓيتء يةى ية دواى يةى 
ٍَ وآلتاْى ٖاوثةمياْذا سَيهةوتٓٓاَة ببةطتَيت،  يةطة

 دواتش ية نؤْطشةى يؤصاْذا دإ بة طةسبةخؤيذا ْشا.
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 شةرضاوةكاى 
 شةرضاوة كورديةكاى:

: توسنياى ء ئةواْى تشخًيٌ امحذد.ابشاٖيِ  .1
، ضاثى وصطفىٖاوضةسخ، وةسنَيِشاْى، طاَإ 

 .2008ؤ، طًَيُاْى،يةنةّ، ضاثخاْةى الون

ئَيشيو جةى. صوضةس:ََيزووى ٖاوضةسخى توسنيا،  .2
وةسطَيِشاْى، د. ياطني طةسدةػتى، بَى رَاسةى ضاث، 

 .2009ضاثخاْةى طيُا، طًَيُاْى، 

ِشاْى، ْةجاتى حةَيذ بؤص ئةسطةالٕ: وةسطَي .3
عةبذوَيآل، ََيزووى توسنياى ٖاوضةسخ، ضاثى 

  .2009يةنةّ، دةصطاى ئاساغ، 

ناَةسإ ئةمحةد حمةَةد ئةَني: نوسدطتإ  .1
يةَْيوإ ًَُالَْيى َْيو دةوَيةتىء ْاوضةييذا 

، بَى رَاسةى ضاث، دةصطاى ضاثء 1890-1932
 .2000ثةخؼى طةسدةّ، طًيََُاْى، 

نوسدوبانوسى  َةحةَةد ِسةطوٍ ٖاواس: .5
نوسدطتإ، بةسطى دووةّ، ضاثى 
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دووةّ،بةَسَيوةبةسايةتى ضاثء باَلونشدْةوةى  
 .2006طًَيُاْى،

 

 شةرضاوة عةرةبيةكاى:
د.ابراهيي خمين امحدو د.خمين عمى وراد: ايران  .6

و تركيا دراشة فى التاريخ احلديث واملعاصر، 
 .9111بدون رقي الطبعة، دار اللتب، املوصن، 

يب ارشالن: تاريخ الدولة العثىانية، شل االوري .2
مج  صصولى وقققى وعمق عميى: قصن الصىاقل 
الصويدان، الطبعة االوىل، دار ابن كثري ودار 

 .1009بريوت، –الرتبية، دوصق 

قاود ذلىود عيصى: القطية اللردية فى د.  .9
تركيا، الطبعة االوىل، ولتبة ودبوىل، القاهرة، 

1001 . 

يخ العراق الصياشى عبدالرزاق احلصنى: تار .1
احلديث، اجلسء االوه، الطبعة الصابعة، دار 

 .9191الصؤن الثقافية العاوة، بغداد، 
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عبدالوهاب عباس القيصى و اخرون: تاريخ  .90 
، الطبعة االوىل، 9111-9191العامل احلديث 

 .9191وزارة التعميي العاىل والبحث العمىى، 

ة د.عمل قصون: تأريخ الدولة العثىانية، الطبع  .99
-دوصق–ب االشالول،بريوت الرابعة، امللت

 .1001عىان، 

قادر شميي مشو:ووقف اللورد ون قرب  .91
، الطبعة االوىل، 9111-9191االشتقاله الرتكية 

 .1009وطبعة خانى، دهوك، 

عمل القوزي: دراشات يف تأريخ العرب  د.ذلىد .91
لبنان، -املعاصر، دار النوطة العربية، بيربوت

 .9111الطبعة األوىل

ىود شاكر: اخلمفاء العثىانيون، الطب  االوىل، ذل .91
  .1001امللتب االشالوى، بريوت، 

جمُوعة َٔ ايباحجني ايظوفيت: تاسيخ تشنيا  .15
املعاؿش، تشمجة د.ٖاػِ ؿاحل ايتهشيتى، 
َؤطظة محذى، بذوٕ سقِ ايطبعة، ايظًيُاْية، 

2007. 
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د.وليد رضوان: ووقف التيار االشالول  .96 
ركيا ون القطية اللردية، والتيار العمىانل يف ت

 .1009شوريا، -دار النوج، قمبالطبعة االوىل، 

 
 طؤظارةكاى:
، 8-7رَاسةبَى ػوَيٓى ضاث، طؤظاسى نؤض،  .17

2008. 

 .2008، ٖةويَيش،8طؤظاسى ََيزوو،رَاسة .18

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


