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 بةشى يةكةم 

 دزوضت بوونى دةولةتى عرياق و ضهوزى ضياضى و دةضتوزى  عرياق .1
. ئةو ػويَٓةى ثى دةيئَ عريام بةودواّ ية نيَؼة دابووة . دياسة ية دواى دسوطت بووْى دةوَيةت عيَشام ئةو دةوَيةتة 

تاوةنو ئةَشؤ ئيَُة ئيَظتا باطى نيَؼةى وياليةتى َوطٌ دةنةئ بؤ ئةوةؾ ثيَويظتة طةسةتا دسوطت بووْى نيَؼةنة 
 .بضاْني دةبيَت باغ ية دسوطت بووْى عريام بهةئ 

   عيَشام بةو طٓوسةى نة ئيَظتا ٖةيةتى ، ثيَؽ ػةسِى يةنةَى جيٗاْى ، ٖيض بووْيَهى  ْةبووة ، ئةّ دةوَيةتة دسوطت 
بةطشِا )ية سيَطةى ثيَطةوة طشيَذاْى  ٖةس طىَ  وياليةتى . نشا وةى بةػيَو ية ثشؤطةى دابةػهشدْى دةوَيةتى عومساْى 

 .1(، بةغذا، َوطٌ
يةطةسةتا الواص بووْى دةويةتى عومساْى ، واى نشدبوو نة ووالتاْى وةنو فةسةْظا و بةسيتاْيا بة ئاطإ بيٓة ْاورةنة بة 

بؤية ية . تايبةتى بةستاْيا نة بةسدةواّ بوو ية بةس ثيَؽ جووٕ بؤ ثاساطتٓى بةسرةوةْذيةناْى خؤى و نةيؼنت بة نةْذاو
نة جةْط دةطتى  ٖةسوةنو طومتإ بةستاْيا بؤ . ثيَؽ جةْطى يةنةّ جيٗاْى بةستاْيا ٖاتبوو بؤ ئاوى نةْذاو 

ثاساطتٓى بةرةوةْذيةنةى ية ٖٓذ برييإ ية وياليةتى َوطٌ و بةطشِا و بةغذاد يإ نشدبووة ئاَاْخ ، بؤ ئةَةؾ  
 1914 تؼشيٓى دووةّ 22بةسيتاْيةنإ طةسةتا ثشؤطةنةيإ ية بةطشِادا دةطت ثىَ نشد و داطرييإ نشد، ية 

 .19172ئاساطتةنةى بةسةو داطرينشدْى بةغذا دةطت ثىَ نشد تا طةيؼت بة ثاسيَضطاى َوطٌ ية 
بةستاْيانإ بةسدةواّ بووية بةسةوثيَؽ جووٕ ية ناتة ثياواْى ئيُجشاتؤسيةتى عومساْى تةواو ٖةطتيإ بة بىَ ٖيضى 
طوثانةيإ نشد بؤية ْاضاس بؤ نؤتايى ٖيَٓإ بة ػةسِةنة داْوطتاْذٕ  دةطت ثىَ بهة بؤ ئةوة َةبةطتةؾ يةطةٍَ  

ياخود ئاطشبةطتى َؤدسيع 3ٖاوثةمياْإ و بةستاْيا بة تايبةتى نةوتٓة ئيُضانشدْى ئاطشبةطت ، سِيَهةوتٓاَة َؤدسيع 
سةوظ بةط  )ػايةْى باطة ْويَٓةساْى دةوَيةتى عومساْى بشيَتى بووٕ ية . ية ْيَوإ دةوَيةتى عومساْى و بةستاْيا َؤسنشا 

 نة بؤ َاوةى طىَ Arthur Calthrope ية بةساَبةسدا ْويَٓٓةسى بةستاْيا بشيتى بوو ية  (و سػاد ذهُةت و طعذاهلل 
 بةْذ 25ية دوسطةى َؤدسيع  نة خؤى ية  (ئاتؽ اّ اغ ئاطاممٓؤٕ )سؤر بةدةواّ بوو يةطةس ثةػتى نةػتى طةسباصى

بةَةؾ . 4 ئيُضانشا 30/10/1918دةبٓيةوة نة باسيَهى قوسطى خظتة طةس دةوَيةتى عومساْى، ية ئيَواسةى سؤرى 

                                                           
1

 ضاثى يةنةّ ، دةصطاى تويزيَٓةوة و باَلونشدْةوةى َونشياْى ،2003ْةوصاد عةبذوال ٖيَتوتى، دوصى نوسد ية عيَشاقذا َيهاْيضَى جاسةطةس نشدْى دواى  
 . 2009. ، دٖو 2009ضاثخاْةى دٖؤى ، 

2
 والدراشات العمىية االحباث  وركسالطبة االوىل ، ،العراق يف عميّا املتٍازع املٍاطق وشلمةويصى  خالد ، سؤرٖةالت  

 . 2012، اللوردية
3

 بةطرتا نة 30/10/1918ئةوة سيهةوتٓاَة بوو نة ية ْيوَإ دةويةتى عومساْى ٖاوثةمياْإ ية ػةسى يةنةَى جيٗاْى ية : سيَهةوتاْةَى َؤسديع  
يةطةسثةػتى طةػتى طةسباصى ية دوسطةى َؤدسغ نة تيذا بةٖؤى ئةو سيَهةوتاْة  (سةوظ بةط و سػاد ذهُةت و طعذاهلل  )دةوَيةتى عومساْى بشيَتى بووٕ ية 

َةسجيهى صؤس يةطةس دةويةتى عومساْى ضةػياْيذسا و ػةسِى يةنةَى جيَٗاْى نؤتايى ٖات بة دؤساْذْى دةويةتى عومساْى و ٖاوثةمياْى و ية دةطت داْى 
 .خانيهى صؤس 

4
 Aysel OKAN ،Misâk-I Milli، Yüksek Lisans Tezi  ،Trakya Üniversitesi ، Türiye  ، 

2007. 



طوثاى عومساْى ْاضاس نشا نة ٖةس طىَ وياليةتى بةغذا و بةطشِا و َوطٌ بؤ بةستاْيا ضؤٍَ بهات ية ناتيذا بةسيتاْيا 
دواتش بة بىَ طوىَ داْة بة  سيَهةوتٓاَةنة يإ ئاطشبةطتةنة تةواو  . بة تةواوى طٓوسى ئيَظتا عيَشاقى داطري ْةنشدبوو
 .عيَشاقيإ داطرينشد بة ٖاوبةػى يةطةٍَ  فةسْظا

 ذهوَةتيَهى ناتى دسوطت نشا ئةو نات ٖيَؼتا طٓوسى ْيَوإ عيَشام و طوسيا ئيَظت دياسى 1918ية تؼشيٓى يةنةّ 
ذهوَةتيَهى طةسبةخؤ بةطةسؤنايةتى فةيظةٍَ نوسى ذظني  اهلامشى  داَةصسيٓذاس ، ئةّ ذانوَةتة ٖةس . ْةنشا بوو

بةالّ ئةفظةساْى . ية ذةَيةب تاوةنو دميةؾ ذهوَشِاْى دةنشد ، سوخظاسى ئةّ ذهوَةتة سؤخظاسيَهى عةسةبى ٖةبوو 
ذهوَةتى بةستاْيا بة ثاسة . ئيٓطًيض ناسيإ تيَذا دةنشد و يةطةسيإ ثيَويظت بوو ساويزناسى ثيَويظت ثيَؼهةؾ بهةٕ 

 بؤية ئةطةس ’بة طويَشةى ئةوةى نة عةسةبةناْى ْيُضة دووسطةى عةسةبى ئةو نات يةطةسى ساٖاتبووٕ ياسَةتى دةدات 
ئةواْيؽ ناسيإ . تةَاػا بهةئ دةبيٓٔ صؤسبةى ثياوةنإ و دةطت ثيَوةْذةناْى ػا فةطيةٍَ بة سةطةص عيَشاقى بووٕ 

 ية َياْةى ئةو جةْطاْةى ية ْضيو َوعإ دةنشإ 1919- 1918دةنشد بؤ طةسبةخؤى عيَشام ، ية صطتاْى 
ئاَاْخ ية داَةصاْذْى ئةو نؤَةَيةيةؾ  (نؤَةَيةى ثةمياْى عيَشاقى )،نؤَةَيةيةنيإ ثيَهٗيَٓا و ْاويإ ْا 

  .   5دواتشيؽ طوسيايؽ بطشيَتةوة. طةسبةخؤيى عيَشام بوو 
يةطةٍَ ئةوةؾ ية عريام ًَُاَلْى ٖةبوو يةطةس وةسطشتٓى دةطةالت ية بانوس ية بةطشِا طةيذ تاييب ْةقيب داواى 

يةبةس ئةوة بؤ بةستاْيانإ صؤس . ية بانوسى عريام نوسدةنإ بة ٖةَإ ػيَوة . طةسبةخؤى و بووٕ بة ثاػاى دةنشد
ْاخؤؾ بوو بؤ ساصى نشدْى عيَشاقةنإ يةطةس دسوطت بووٕ  عيَشاقيَهى يةنطشتوو ، ضوْهة ثيَهٗاتةنةى طياطى و 

نؤَةاليةتى عيَشام  ثيَهٗاتةيةنى فشِة سةطةص و ْةتةوةى صؤس جياواص بوو ٖيخ ناتيو نوسد و عةسةب بة يةنةوة ْةبووْة 
بؤ عىشةبى طٓة و ػيعةؾ بة . بووْة ْةى داس عيَشام (داس ئيَظالّ )بة ْاوى ْةتةوة بةيهو ئةوإ ٖةَوو نات ية ْاو 

 . 6ٖةَإ ػيَوة بةالّ ٖى ئةواْة عةسةب بووٕ ْةبووة بةيهو نيَؼةى ديٓى و َةصٖةبى بووة 
بيطوَإ دسوطت بووْى عيَشام ثةيوةْذ ٖةية بة ثةمياْى طيَعةس و دوات طايهع بيهؤ و ية دواتشيؽ ئةوةى نة 

 نة َةطتةفا نةَاٍ 1923خةووْى طةالْى ْاوضةنةى ية باس بشد بة تايبةتى نوسد ثةمياْى يؤصإ بوو ية طاىل 
 وارووى يةطةس ثةمياْةنة نشد يةطةٍَ ٖةوثةمياْإ نة نؤتايى بة طةَيتةْة ٖيَٓا نؤَاسى توسنياى ثىَ 7ئةتاتؤسى

 .دسوطت نشد

                                                           
بؤ نوسدى طةسَةد ئةمحةد، ضاثى يىهةّ ،دةصطاى تويَزيٓةو باَلونشاوةى : بؤ عةسةبى جةعفةس ئةخلةيات ،وة:طيَش ئاسِْؤيذ ويًظٔ ، ػؤسػةنةى عيَشام ، وة  5

 .  2010َونشياْى ، ٖةوييَش ، 
  .2013.َظعود عةبذواخلايل ، ْاطٓاَةى نةسنوى و ْاوضة دابشِيَٓشاوةنإ بةثىَ ثةمياْاَة ْيَوةدةويةتيةنإ ،ضاثى يةنةّ ، خاْةى َونشياْى ، ٖةوييَش  6
 َشدووة، طةسةتا 10/11/1938 ية طةيًٓيو ية دايو بوو ية طاَيى 19/5/1881َةطتةفا نةَاٍ ئةتاتوسى نة ْاوى تةواوى َةطتةفا نةَاٍ  ية  7

طةسباص بووة ية طوثاى عومساْى دواتش ثًةناْى تش وة دةطشيت يةبةس ئاصاى و صيشةنى دةبيت بة طةسيةػهش ، دواى جةْهى يةنةَى جيٗاْى طةسنشدايةتى بةسى 
 نؤَاسى توسنيا دادةَةصسْيت و باوةسيهى توْذى ٖةبوو 1923ْاطيؤْاييضَى توسنى دةنات  يةبةساَيبةس يوْاْيةنإ ية ػةسِ طةس دةنةويت دواتش اة طاىل 

بؤ صياتش صاْياسى يةطةس رياْى .  بة دةطت ٖيَٓا و بة سةَضى توسنيا و توسنةنإ دادةْشيَت1934بة توسى بووْى خؤةى و ْاصْاوى باونى توسنةنإ ية طاىل 
عبداهلل عبداحلىَ ، الطبعة االوىل : وصطفى كىاه اتاتورك ، الرجاه الصٍي وصطفى كىاه اتاتورك خياة رجن و دولة ،ترمجة :طةيشى 

 .2013،االِمية لمٍشر التوزيع، االردُ ،



ية دواى جةْطى يةنةّ جيٗاْى بشياس دسا نة عريام و فةيةطتني ، ية ٖةَإ نات طوسيا يوبٓإ ية ريَش ئٓتيذابى 
 ئةّ بشِياسة دسا ، بةّ ٖؤيةؾ عرياقيةنإ تووػى 1920ْيظإ /25فةسةْظا دابيَت ، نة ية طؤْطشةى طإ سميؤ ية 

ػهؤ بووٕ ية طةسبةخؤى ، عرياقيَةنإ ٖةوَييإ دا ية سيَطا طفتوطؤ و داْوطتاْذٕ و ئاػتى يةطةٍَ ئٓتذابى بةسيتاْى 
َافةناْى خؤى بةدةطت بٗيَٓبت ، بةالّ ٖةطيض بةستاْيةنإ بة ػتة ساصى ْابٔ جوْهة ية بٓةَادا ئةوإ بؤ ئاصاد 

سوويذا ، بةالّ ية بانووس ػيخ  (ايعؼشئ) ػؤسػى بيظت 1920نشدْى ئةو ْةتةواْة ْةٖاتبووٕ ، ئةوة بوو ية طاَيى 
حمُودى بةسصجنى داواى طةسبةخؤى نوسدطتاْى دةنشد بةستاْيا ػؤسػى بيظتى داَشناْذةوة  و بريية دسوطت نشدْى 

دةويةتيَو نشدبووة بؤ عيَشام تاوةنو ئيظتاؾ بة تةواوى طٓوسى عيَشام دياسى ْةسنا بوو، جوْهة بة وياليةتى َوطٌ 
 .    8بةسةمسى ئةو نات ْةطةسِابووة طةس عيَشام 

ية دواى ػؤسػى ايعؼشئ ٖةَيظإ بة دسوطت نشدْى ذهوَةتيَهى ناتى بة طةسؤنايةتى ْكيب ئةػشف بةغذاد 
بةستاْيانإ ية عيَشام ٖةيظإ بة .  عبذايشمحإ طيالْى بؤ بةسيَوةبشدْى ناسوباسى طاسطريى تاوةنو ٖةَيبزاسدٕ دةنشيت 

 .ئاَادةنشدْى ٖةَيبزاسدْيو ياخود دةتواْني بًَني ساثشطيَو بؤ ثاػاى عيَشام 

 دةطت نشا بة ساثشطيةنة و يةبةس ئةوةى باسودؤخى عيَشام صؤس خشِاث بوو صؤسبةى ْاوجةنإ 1921ابى /23ية 
ْائاساَى تيذابوو ، ٖةَوو عيَشام بةػذاس ْةبووٕ ية ٖةَيباسدْةنة ياخود سِاثشطيةنة، دواى ئةوةى ية نوْطشة قاٖرية ية 

 بشِياسدسا نة َةييو فةيظةٍَ نوسى ذظئَ ثاييَوساوة بؤ ثاػاى عيَشام بة ثؼت بةطنت بة سِاثشطيةنة 1921 ئاصاس 12
 ًٍ بة ثؼت بةطنت بةّ سِاثشطية ْادسوطتة نةطيَو نة ية بٓةضةدا .  دةْطةناْى بةدةطت ٖيَٓابوو 96%نة َةييِ فةيظة

 .  9عيَشاقى ْةبوو نشا بة ثاػاى عيَشام و دةطةاَلتذاسى عيَشاقيةنإ 

     نةواتة عيَشاقى ثاػاى دسوطت بوو ية ريَش دةطتى ئٓتيذابى بةستاْيا و ية طةس بٓةَاى  سِاثشطيَهى ْادسوطت و 
بؤ بةسيَوةبشدْى ذهوَةى عيَشام ية ريَشضاوديَشى . داْاْى نةطيَهى ْا عيَشاقى يةطةس تةختى طياطى و طاسطريى 

دةطةالتى بةستاْيا نة خؤى خاوةْى بشِياسى نؤتايى بوو يةطةس صؤسبةى ػتةنإ ، يةّ ناتةؾ خانى عيَشام بة تةواوى 
نة ئةوى نؤتايى  (وياليةتى بةغذاو بةطشِا و َوؿٌ )طٓوسى طياطى دياس ْةبوو ، بةالّ بة ْاو بشيَتى بة ية ٖةس طَى 

 ٖى فةسْظا بوو ، بةالّ دواتش يةطةٍَ بةستاْيا طؤسدساوة بة طوسيا و ثيَذاْى  بشيهى ية 10بة ثىَ ثةمياْى طايهع بيهو
 يةطةس دةطتى 1921بةطؼتى عيَشام ية طاَيى . ْةوت و يإ داٖاتةنةى نة خؤيإ يةطةسى سيَهةوتبووٕ 

ٖتذ ، ية ... بةستاْيايةنإ دسوطت بوو نة ثيَو ٖاتبوو ية عةسةب  و نوسد و توسنُإ و جوويةنة و ئاػوسيةنإ و 
نة ٖةس ية طةسةتا دسوطت بووْى نيَؼةى ٖةبوو ٖةّ ية ْاوةخؤ ٖةّ ية . نؤٕ دا ػتيَو ْةبوو بة ْاوى دةوَيةتى عيَشام 
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دةسةوة ، جوْهة ية ْاوةخؤ خاوةْى خاوةْى نؤَةييَو ْةتةوة و َةصٖةبى جياواصة ، ية دةسةوةؾ بةسدةواّ نيَؼةى طٓوسى 
 .   ٖةبوو يةطةٍَ دساوطيهاْى ، ضوْهة ٖةَإ ضةػٔ دةبيٓشيَت ية طٓوسةناْى ئةّ ووالتاْة 

 
 .ضةزيةلَداى و ملمالنى وياليةتى موضل  .2

بيطؤَإ باغ نشدٕ ية نيَؼةى َوطٌ وا بة ئاطاْى تةواو ْابيت بيَطوَإ ئةوةى نة ئيَُة باطى دةنةئ صؤس نةَة ية 
باسةى نيَؼةى وياليةتى َوطٌ ، ضوْهة طةسٖةَيذاْى ئةّ نيَؼةية سةط و سيَؼةى طااَلْى ثيَؽ جةْطى يةنةَى 

جيٗاْى  بوو ية و ناتةى نة ٖةس دووال ية ئةملاْيا و ئيُجشاتؤسيةتى عومساْى دةطتيإ بة ٖاوناسى و ٖةَاْطى نشد 
 و ٖةسوةٖا دواتش يةطةسدةَى 1907يةطةٍَ يةنرتى ية ٖةَوو بواسةنإ ، بة تايبةتى دواى دؤصيٓةوة ْةوت ية طاَيى 

طةجنة توسنةنإ يإ يةطةسدةَى ئيتراد و تةسةقى بة ْيَؼتةجىَ نشدْى جوويةنةنإ ، ئةّ ٖؤناسة و ضةْذئ ٖؤناسى 
تش وايإ نشد نة ئةّ نيَؼة طةس ٖةَيبذات بةتايبةت َةطةيةى ْةوت دؤصيٓةوة الى ئةملاْةنإ و ْيَؼتةجىَ نشدْى 

جوويةنة ية َوطٌ ية اليةٕ ذهوَةتى ئيتراد و تةسةقى جةْطى بة بةسيتاْيةنإ ضةػتبوو نة دةتشطإ ية بةٖيَض 
بووْى ئةملإ و صايؤْيضّ يةّ ْاوضة ، بؤية بةسيتاْيا بةسدةواّ ضاوى يةطةس ئةّ ْاوضةية ٖةٍَ ْةطشت تاوةنو بةجيَؼى 

 .    11ٖيَؼت 

 ية دواى سيَهةوتٓاَةى بةسيني  ئيُجشاتؤسيةتى عومسإ دةطتى بة طؤساْهاسى نشد ية طؼتى خانةنة ، ية 1878ية 
ٖةَإ نات داطرينةسى بةسيتاْى طةيشى ٖةْطاوةناْى  ئيُجشاتؤسيةتى عومساْى  دةنشد ، بؤية يةنيَو ية طشيٓطرتئ 

ئةجناَةنإ بؤ بةسيتاْيا  ئاطشبةطتةنةى َؤدسيع ، بؤ ثاساطتٓى بةسرةوةْذيةناْى ية ٖيٓذطتإ و ٖةسوةٖا ئةو 
طةسضاوة بة ْشخاْةى نة ية ئةّ ػويَٓاْة ضةْذئ طاَية بوو ٖةَيطيَشا بوو ، نة جةْط دةطتى ثىَ نشد بةسيتاْيا ْضيو 

 ٖيَضةناْى بةسيتاْيا طةيؼتٓة َوطٌ و 2/11/1918تش دةبووة ية بةدةطت ٖيَٓاْى ئاَاجنةنةى  ئةوة بوو ية 
 .  12ئابًوقةى ػاسةنةياْذا

( 12) طةيؼتٓة ْاوضةى محاّ عًى يإ ايعًيٌ ية دووسى 1918ٖيضى طةسباصى بةسيتاْيا ية تؼشيٓى يةنةّ ية طاَيى 
يةطةٍَ عًى اذظإ ثاػا  ( leachmanييَطُني ) تؼشيٓى دووةّ نويؤْيٌ 2َيٌ ية بانوسى ػاسى َوطٌ ، ية 

َيٌ بؤ طةاَلَةتى  (5)وةنيٌ واىل َوطٌ ٖةواَيى ثيَ دا نة دةبيت ٖيَضةناْى عومساْى جبٓة دةسةوةى َوطٌ بة دووسى 
 تؼشيٓى دووةّ 2و ئاطيايؽ و جى بةجىَ نشدْى ياطا ، بةالّ عًى اذظإ ثاػا سِةتى نشدةوة نة ئةّ ناسة بهات ، ية 

 ية 7نشد بة ثىَ َاددة  (ناطًع )ية يةاليةٕ َاسػاٍ َٓذوبى طؼتى بةسيتاْيا بشوطهة ئاساطتةى جةْةسِاٍَ 
َةسجةناْى ئاطشبةطتى َؤدسيع نة ئاَارة بةوة دةنات ٖيَضى ٖاوثةمياْإ َافى ئةوةيإ ٖةية ٖةس خاَييهى طرتاتيزى 

نة باغ يةوة دةنات ثاساطتٓى و ثاسيَضطاسى ْاوضةى ْيَوإ دوو سووباس نة  (16)داطري بهةٕ ، ٖةوسةٖا بةثىَ َاددة 
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َةبةطتى عيَشاقى ئيَظتا بظجيَشدسيَت بة ْضيو تشئ ٖيَضى ٖاوثةمياْإ ية ْاوضةنة، بةَةؾ طةسى طيَؼةى وياليةتةنة 
 .  13دةطتى ثىَ نشد 

دواتش بةسيتاْيةنإ بة بىَ طويجيَذإ بة ئاطشبةطتى َؤدسيع ػاسةنةيإ داطرينشد ، ييَشة نيَؼةنة طةسى ٖةَيذا جوْهة 
بة ثىَ ئاطشبةطتى َؤدسيع َوطٌ داطري ْةنشابوو ، ئةَةؾ َاْاى ئةوةية تاوةنو ئةو نات  بةػيهة ية خانى 

دةوَيةتى عومساْى ، بؤية يةو ناتةدا بياْوى دةويةتى عومساْى ئةوة بوو نة دةيطوت وياليةتى َوطٌ داطرينشاوة 
يةاليةٕ دةوَيةتى بةسيتاْيا بةبىَ ػةسِ ، جوْهة ئةو ناتة سيَهةوتٓى َؤدسيع ية ْيَوإ ٖاوثةمياْإ نشا ْةطةيؼتبووْة 

وياليةتى َوطٌ ، وة وياليةتى َوطٌ  ية ضواسضيَوةى ئاطشبةطتةنة ْةبوو بةسيتاْيا داطريى نشدووة ، ياْى وةنو بامسإ 
نشد بةثىَ ئةو ئاطشبةطتة وياليةتى َوطٌ ئةو ناتة طةس بة دةوَيةت عومساْى بوو ْةى بةسيتاْيا ، يةٖةَإ ناتذا 

ى ئاطشبةطتةنة سيَطا بة طوباى  (14)َاددةى  (7)بةسيتاْيا بياْووى ٖةبوو بئ ئةَة نة دةيطوتت ية بشِطةى 
ٖاوثةمياْإ و بةسيتاْيا داوة و بةسيتاْيا بؤى ٖةية ئةّ ػويٓة دةطت بةطةس بطشيَت نةَةتشطى ٖةية بؤ طةس ووالتاْى 

ٖاوثةمياْإ و بةسيتايٓا ، وة بة ثىَ ئةّ بشِطة و َاددةية ْاوجةناْى وياليةتى َوطٌ  دةبيَتة ْاوضةيةنى ريَشدةطتى 
 .    14بةسيتاْيا و بةسيتاْيا ػةسعيةتى داطرينشدْى ئةّ ْاوضاْةى بة خؤيذا

ٖؤناسى طياطى و ئابووسيى دةسيَهى طةسةنى ٖةبوو نة بةسيتاْيايةنإ  ثىَ داطش بووٕ يةطةس داطري نشدْى تةواوى 
َوطٌ ، ية بةساَبةس الواصى ٖيضى عومساْى وانشد نة ٖيضةناْى عًى اذظإ ثاػا تا ئةو نات ية َوطٌ دا َابووٕ ،  

 تؼشيٓى دووةّ ية ْيَوإ 7بةسيتاْيةنإ باْطى عًى اذظإ ثاػايإ نشد بؤ نؤْطشيَو نة ية َوطٌ بةطرتِا ية 
ْويَٓةساْى بةسيتاْى و عًى اذظإ ثاػا ، بة ئاَادةبووْى ٖةس يةى ية جةْةسِاٍَ َاسػاٍ و ئةسْؤيذ واطٔ وةنيٌ و 
ذانى َةدةْى نؼتى ية بةغذا ، ثيَؽ ئةوة ناتةؾ عًى اذظإ ثاػا داواى يةذهوَةتى ئةطتٓبؤٍ نشدبوو نة 

صاْياسى ثىَ بذسيَت يةطةس ئاطشبةطتةنة دةباسةى ضؤيهشدْى و بةجىَ ٖيَؼتٓى بؤ بةسيتاْيا ، ية وةالّ دا طةسدى ئةعضاّ 
ية نؤْطشةنة َاسِػاٍَ ساطةياْذ ئيَُة ْةٖاتووئ . 15عيضةت ثاػا وةاَلَى دايةوة نة ٖيخ بشِطة و َادةيةنى واى تيَذا ْية

بةْذةناْى ئاطش بةطتةنة بؤ عًى اذظإ ثاػا ػى بهةيٓةوة بةَيهو دةَإ ٖةويَت ٖةَوو َوطٌ ية ريَش دةطتى ئيَُة 
َاسػاٍَ بة عًى اذظإ ثاػاى طوت  َٔ بةسثشطياسْيِ  ية سراْى ٖةس ديؤثة خويٓيَو ،  َاسػاٍ ْاَةيةى بؤ . بيت 

عًى اذظإ ثاػا دةْووطيَت ثى دةَييَت ثيَويظت تؤ تا وةنو ثاْضة سؤرى تش َوطٌ بة دةطتةوة بذةى ٖةوةنو طومتات تؤ 
بةسثشطاس دةبيَت ية سِراْى ٖةس دَيؤثة خويَٓيَو  ، بةّ  ٖةْطاوةى َاسػاٍَ  دةويَظت تاوةنو ْؤظةَبةس تةواوى َوطٌ 

بةدةطت بٗيَٓيت بة بيَطويذاْة ئاطشبةطتى َؤدسيع و وةسطشتٓى بشِياس ية يةْذٕ و ساصيبووْى ذانوَةتى ئةطتةْبؤٍَ 
16  . 
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 Aysel OKAN  73، ٖةَإ طةسضاوةى ثيَؼوو ـ ال. 
16

 .13 ، ال 2012عراك تركى حمادى ، . سمير محمد اسماعيل  مشكلة الموصل ، بحث التخرج ، الجامعة الموصل ، باشراف د 



ية ٖةَإ نات ية . ية ياْضدةى َاْطذا ٖةَوو توسنة فةسَاْبةسةنإ و عةطهةسى و َةدةْى دةطتيإ يةناس نيَؼايةوة
 ، طةيؼتة طًيَُاْى ، ْؤئيٌ ٖةس 17 دا ئةفظةسى َوخابةسات ية طوثاى ٖٓذيذا ، َيَحةس ْؤئيٌ 16/11/1918

ئةو ٖةس صوو . صوو ئاغا و دةسبةطةناْى نؤنشدةوة و بةَييٓى ئيٓطًيضى يةَةسِ ئؤتؤْؤَى بؤ نوسدإ ثىَ ساطةياْذٕ 
دةسنى بة داطرينشدْى َوطٌ نشدبوو ، بةالّ بة سِاطتى  ٖيَؼتا بةسيَوةى ْابات ، ية ٖةَات  ناتذا نويؤْيٌَ ويًظٔ بة 

نؤَؤطةسى َةدةْى ية بةغذا داَةصسا ، ئةوةيؽ سوبةسووى ضةْذئ نيَؼة بووة يةطةٍَ خيًَة ْاْيضاَيةناْى ْاوضةنة 
ية طةسدةَةؾ دةطةالتى ػيخ حمُود ية طًَيَُاْى صياتش بوو و . نة بةسيتاْيا ْةدةتواْى بة تةواو سيَهى بةسيَوةيإ ببات

دةْطؤى ئةوةؾ باَلوبووة نة ٖؤصةنإ ية اليةٕ ئيتراد وتةسةقى ٖاوناسى و ثؼتطريى دةنشئ بؤيةػة باد ْادةٕ بة 
بةسيتاْيا ، بؤية َاسػاٍَ ْؤئيًى ْاسد بؤ صاْياسى دةسباسةى ئةّ ٖةواالْة، نة ْؤئيٌ طةيؼتة ْاوجةنة بؤى دةسنةوت نة 
ئةّ ٖؤص و عةػريةتاْة ثةػت بة توسنةنإ دةبةطنت ، ْؤئيٌ بؤ دةنةوت نة ٖةَوو عةػريةتةنإ ٖةّ نوسدةنإ ٖةّ  

ْؤئيٌ طةسطاَى خؤى دةبشى نة جؤٕ ئيظالّ بؤتة ضةتشيرتييَو . عةسةبةنإ درى داطرينةسةنإ و ٖيخ جياواصيهيإ ْية 
 . 18نة ٖةَوو عةسةب و نوسدو توسنى نؤنشدؤتةوة ية درى دةطةالتى داطريناسى ئٓطًيض 

 بةسدةواَة ية خؤ ثشِضةى 19ٖةس بؤية ية طًيَُاْى نةسنوى ناتى ٖةواٍَ طةيؼت بةسيتاْيةنإ نة ػيَخ  حمُود بةسصجنى
نشدٕ ، ئةو ٖةوالْة بةسيتاْيايةناْى بيَضاس نشدبوو ، برييإ يةوة نشدووة نة دةبيَت سِادةيةى بؤ دةطةالتى ػيَخ حمُود 

 ٖيَضى ئاَادةباػى بةسيتاْيا نة ية نةسنوى بوو بةسوة طوييَُاْى 28/5/1919دابٓشيَت ، بؤ ئةّ َةبةطتةؾ ية 
نةوتة سِى ، بةالّ  عةػريةتةناْى دةوسبةسى ضةَضةَاٍَ بةسثةسضيَإ داْةوة ْةباْٗيَؼت  ثيَؼشِةوى بهةٕ، ئيٓطًيضةنإ 
بؤ ئةوةى يةّ دؤخة سصطاسيإ ببيَت داوايإ ية ٖيَضى ئًظُاْى ئيٓطًيضى نشد ية َيظش بؤ ئةوةى بة ٖاْاى طوثانةيإ 

ئةو بؤَباساْهشدْةى ٖيَضى ئامساْى ناسى خؤى نشد يةطةس سِةوتى سووداوةنإ ، ٖيَضى ئيٓهًيضةناْى يةّ .بيَت 
تةْطوضةيةَة سصطاس نشد ، تابتوأْ بةسةو طًيَُاْى بشِوات ية ئةجناَذا ػيَخ حمُود ْاجاس بوو بطؼيَتةوة ، ية 

 تواْى بةسةو طًيَُاْى ثيَؼشِةوى بهات و طةَاسى ػاسى 17/6/1919بةساَبةسيؽ طوثاى  ثيادةى ئيٓطًيضيؽ ية 
 .    20طًيَُاْى بذات و ػيَخ حمُود ْاضاس بهات ضةى دابٓى و ْاسديإ بؤ ٖٓذطتإ 

دواى ئةوةى ْؤئيٌ طةسايةوة و سِاثؤستى خؤى ثيَؼهةؾ نشد دةباسةى َوطٌ  ئةوةى ساطةياْذ بوو ية سِاثؤستةنة نة جطة 
ية ثيَذاْى ئؤتؤْؤَى يإ دةطتبةسدابووْى بؤ توسى بةسيتاْيا ٖيخ ئةيتةسْاتيكيهى تش ْية ، بةس يةوةى ية  

 ثاؾ بيظتٓى سِاثؤستى ْؤئيٌ ٖةطتيإ بةوة نشد نة ْؤئيٌ –  نؤببٓةوة ، بشِياس دسوطتهةساْى يةْذةٕ 2/9/1919
صياتش ثىَ خؤى سانيَؼاوة ، يةطةٍَ ئةوةػذا يؤسد نريصؤٕ نة ية تةواوى نؤبٓةوةنة قظةيةنى يةدةَذا ْةٖاتبوو ، ية 

                                                           
ْويٓةسى ئيٓهًيض بوو ية نوسدطتإ وةنو دةيني صَاْى نوسدى صؤس بة بةػاػى دةصاْى ،  ٖةوىل داوة ناسوباسى طياطى و ئيذاسى ْاوجةنة : َيحةس ْؤئيٌ  17

بهات بةالّ بة ٖؤى ئةوةى ية ناتة ػيَخ ية ْاوضةنة باال دةطت بوو ، بةّ ػيوةي بواسى بؤ ْةسةخظاوة و بةالّ سؤييهى باال ٖةبوو ية ْاوضةنة بؤ ٖاوناسى 
 .بةسرةوةْذى ووالتةنةى 

18
  .18- 17-16 ، ال 2000طةالّ ْاوخؤؾ ، ضاثى يةنةّ ، دةصطاى َونشياْى ، ٖةويري، : د َيِ نةَاٍ ئؤقة، نشؤْؤيؤرياى َةطةيةى َوطٌ ، وة.ث 
ئةَني ذةَة ئةَني ،ػيَخ َةمحودى ذةفيذ ، ضاثى يةنةّ ، ؿيخاْةى ضواس ضشِا، : بؤ صياتش صاْياسى يةطةس ػؤسػةنةى ػيخ حمُود ية نوسدطتإ طةيشى 19

 . 2008طًيَُاْى، 
20

  .77-76-75 ، ال 39 ال 2006ػًيخ َةمحود يةنةّ نؤػؽ دواى باباْةنإ ية ثيَٓاو ئيذاسةيةنى نوسدى طةسخؤدا ، طًيَُاْى ، ْاطش ذةفيذ ،  



نؤتايى نوتى ثيَويظتة َيضؤثؤتاَيا تةواو ببيتة ٖى بةسيتاْيا بة َوطًيؼةوة ، بة واتايةى َوطًيؽ بهةويَتة 
ريَشدةطةالتى ئيٓطًيض ، دواتش جةْذئ سِاثؤست و ثيِٓياس يةبةسى َةطةيةنة ٖات ية ْاوضةنة، بةالّ جاسيَهى تش ية 

نؤبيتةوة ـ نة ْؤئيًيؽ ( وةصاسةتىهاْى ثةيوةْذاس )ى تؼشيٓى دووَذا نؤَيتةى سؤصٖةالتى ْاوةسِاطتى  (17)
باْطيَؼت نشا نة ْؤئيٌ ثيَؼٓياسى نشد عةػشةتىهةَاْى ئةوة ْاوجية بهشئ بة ْةطشاْى ، َةبةطتى ْؤئيٌ ئةوة بؤ 

 .21بةٖؤى ئةّ ثشؤرةية دةتواْيَت يةنيتى ْيَوإ ْةتةوة َوطًُاْةنإ تيَو بذات 
ئةوةى نة بةستاْياناْى تووػى ػؤى نشد ئةوة بو نة ٖةواٍَ ية ئةطتةْبوٍَ ٖات نة نوسدةنإ ضاسةْووطى خؤيإ بة 

َظتةفا نةَاٍ داوة ، بةستاْيةنإ ٖةس ية ٖةوٍَ دابوو بؤ ئةوةى ٖةسضى ثيَإ بهشيت بيهةْة ، بؤية وةصاسةتى دةسةوةى 
ٖيٓذى داواى ية ٖةَوو َوخابةساتةنةناْى َوطٌ نشد نة بطةْة يةْذةٕ بؤ ئةوةى ضاسةطةسيهى بة نؤَةٍَ بؤ 

 ى ػوباتذا نؤَيَتةى 23نيَؼةنة بذؤصْةوة ، دواى ئةوةى نؤَةييو ثيَؼٓياس و ساطجاسدة وسوريَٓشا بةالّ ية نؤتايى ية 
سؤصٖةالتى ْاوةسِاطت ية ببريؤى وةصاسةتى دةسةوة بةطةسؤنايةتى نريصؤٕ نؤبووْةوة ، ية نؤبوْةوةنةدا  بشياسيإ يةطةس 

 :ٖيض سيَطا ضاسةيةنى تايبةت ْةدا ، بةالّ طىَ ئةيتةسْاتيعى خظتةسوو
 .َوطٌ بة عيَشام بًهيَٓذسيَت  .1

 .ئيًٓطًيض ية َوطٌ بهؼيَتةوة  .2

 .داَةصساْذْى نؤْفيذساييَهى نوسدى  .3

ئةجنوَةْى ثيَشإ و سِاى طؼتى تا دةٖات طوػاسيإ دةخظتة طةس ئةجنوَةْى وةصيشإ ،تا دةٖات سةخٓةى صياست 
سووبةسووى وةصاسةتٓةثةيوةْذاسةنإ دةنشاوة ، ئةَةؾ واى نشد نة َاَاَلْيَيةنة ياخود نيَؼةنة بة بةبٓبةطت بطات ، 

طوتى ئيَُة ْاتواْئَ ٖةتا ٖةتايىَ يةو َةطةية ))ية ٖةَإ  ناتذا نريصؤٕ تا دةٖات تشطى صياتش دةبوو بؤية 
 .  22((بهؤييَٓةوة ، طوجناوتشئ سيطا ئةوةية نة ضاسةطةسى َةطةيةنة بؤ نةْفشاْع بةجىَ بٗيًََذسى 

ية اليةنى تش ئةو ٖةواَياْةى نة َةطتةفا نةَاٍ دةدا بؤ طةسخؤى توسنيا نة نوسدةنإ ثؼتطريى خؤيإ بؤدةبشى بة 
تايبةتى دواى ئةوةى ٖةواَيى ئةوة باَلوبووة نة ئةسَةْية َةطيةنإ ضؤٕ ئاصاس و ئةػهةجنةنى نوسدةناْى ْاوضة 

ئةوةبوو . نوسديةنإ دةدةٕ ، ئةو ٖةواَية بؤ َةطتةفا نةَاٍ صؤس باؾ بوو تاوةنو نشدةنإ بؤ الى خؤى سابهيَؼيَت 
 تا 27/7َةطتةفا نةَاٍ بة ْاوى بشايةتى نوسد و توسى باطى طةسةخؤى نوسدطتإ و توسنيا دةنشد ية 

 ،  بة ٖةَإ  ػيَوة بةسدةواّ بوو يةطةس ناس نشد بؤ نؤَاسى 23(نوْطشةى وياليةتاْى سؤرٖةالت) 6/8/1919
توسنيا دواى ئةوةى ية دواى جةْذئَ نوْطشة و داَةصساْذى دةصطاى عةطهةسى َةدةْى  بةطتٓى جةْذئ سيَهةتٔ ، 

                                                           
21

   .20ٖةَإ طةسجاوة ، ال  
22

  .22- 21ٖةَإ طةسضاوةى ثيَؼوو ، ال   
ػةػةَيؽ   (ئةسصةسؤّ و بتايع و وإ و َووؾ و ئةسصجنإ ) ْويٓةس تيذا بةػذاس بوو ية ثيَٓخ وياليةت 54نؤْطشةى وياليةتاْى سؤصٖةالت ية ئةسصةسؤّ طريا  23

ويًيةتى قاسغ بوو نة ئيظتا بةػيَهة ية نؤَاسى قةوقاطى سؤرئاوا ، ية نوْطشةية َةطتةفا نةَاٍ طةسنةوتٓيى بةٖيَضى بةدةطت ٖيَٓا ، ضوْهة ية نؤْطشة 
بؤ صاْياسى صياتش طةيشى نةْذاٍَ ، ضةْذ باطيهى : نة داواى َيى نشدبووٕ بة ٖيَض ػيَوةيةى سيَطا ْةدةٕ ووالتاْى َوطًُٔ بهةيَتة ريَشدةطتى طاوس و نفاسإ 

  .24ال  .2009ػيَشنؤ ٖةراس ، نؤَيتةى درى فاػيضّ دةسى دةنشدووة ،  بةسطى دووةّ ،ٖةَيةْذا ، : نوسد و توسى ، وة



َةطتةفا نةَاٍ ية ئاَاجنةنةى ْضيو دةبوو ، ذانوَةتى ئةطتةْبؤٍَ بةوة ْةَإ دةضوو بة تايبةتى دواى ئةوةى دواى 
 نؤَيةتى طتؼى ْويَٓةساْيو ٖةَيبزيَشدسا ئةوةى ثىَ طجَشدسا بوو ٖةجى 11/1919تا / 4ية نؤْطشةى طيَواغ  ية 

 2/10/1919دةصطاى عظهةسى و َةدةْى عومساْى َابيَت دةبيَت بيَتة ريَ دةطةالتى ئةّ نؤَيتةية، ية دوايؽ ية 
دةصطاى عةطهةسى و َةدةْى ٖةَوو ثةيوةْذيَهى يةطةٍَ ذهوَةتى ئةطتةْبؤٍَ بشِى و بةَةؾ ذانوَةتى ئةطتةْبؤٍَ 

 . 24سووخا ، ذانوَةتى ْوىَ َةطتةفا نةَاٍ، نةوتة ناس

بؤية ييَشة ئيَُة ْاَإ ٖةويَت باطى دسوطت بووْى نؤَاسى توسنيا بهةبٔ ، بةالّ ثيَوطتى ئةّ بابةْة واى نشد نة ئةّ 
بابةتة بةنوستى سووٕ بهةيٓةوة ، جوْهة يةطةسةوة باطى ئةوةَإ نشد نة نوسدةنإ ثاَيجؼتى خؤيإ بؤ ئةو دةسبشِى 

 .بوو

 ئيٓطًيض و داطرينشدْى َوطٌ بة بةسدواّ بووْة ية ٖةوٍ بؤ 25نةواتة ييَشة بؤَإ دةنةوتة نة يةطةٍ ٖاتين ئيٓتذابى 
ئةوةى ئةّ ػاسة بهةٕ بة بةػيَو ية ْاوضةى ريَش دةطتى خؤيإ ٖةسوةٖا ية نؤْطشةو سِاثؤستةناْيإ  ئةوة ىل دةخشيَتة 

سوو نة ئةو ْاوضةية ضةْذئ ْةتةوةى تيَذا بوو بؤية بةسدةواّ ية نيَؼة دابووْة يةطةَيى بة ئاطاْى بؤيإ ضاسةطةس 
ْةنشاوة ، دواتشيؽ نيؼةى بؤ دسوطت بووة يةنةٍ ذهوَةتة ْويَ يةنةى  َةطتةفا نةَاٍ يةطةس ئةو ػاسة، بؤ ئةوةى 

 .   بيَطةسيَٓيَتةوة طةس نؤَاسى توسنيا 

 

 

 

  دزوضت كسدنى ليرنة لةضةز كيَشةى وياليةتةكة .3

ثيَؽ ئةوةى بيَٓة طةس دسوطت نشدْى ييَزْة يةطةس وياليةتى َوطٌ ثيَويظت دةنات ٖةْذى سووداوى ثيَؽ ئةو بابةتة 
سووٕ بهةبٓةوة ئةو نات باطى دسوطت بووْى ييَزرْةنة بهةئ ، دواى  ئةو باسودؤخةى نة ية ْاوضةنة دسوطت بوو 

بةسيتاْيةنات تووػى ْاسةذةتى و بيَضاسى نشد بوو بة تايبةتى بة ٖؤى ػؤسػةنى ػًيخ حمُود و ٖاوناسي ٖؤصةنإ بؤى 
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  .25 -24-23ال :ٖةَإ طةسضاوة  
طيظتةَيَهة رةْةسِاٍ ئةيإ مستظى طةسؤى وةصيشاْى باػووسى ئةفشيكا ية نؤتايى جةْطى يةنةَى جيٗاْى دايٗيَٓاوة ، وواَلتاْى طةسنةوتوو : ئيٓتيذاب  25

جةْطةنة وةنو ػيَواصيهى ْوىَ بؤ بةسيَوةبشدْى َوطتةعُةسات و ئةو َويهاْةى نة يو وواَلتاْى دؤسِاو ى جةْطةنة وةسطريإ ، بةناسبإ ٖيَٓا ، ئةو طيظتةَة 
دابةؾ دةنات واى داْش نة ئةو طةيةى نة ْةتواْى خؤى خؤى بةسيَوةببات ، بؤية ثيَويظتة بة طةسثةسػتى طةالْى ديهة  ( A.B.C )طةالٕ بؤ طىَ  دةطتةى 

: ، وة،( 1926-1923)بةياس َظتةفا طةيفةدئ ، طياطةتى بةساَبةس تو سنيا و ناسيطةسيييةنةى يةطةس نوسدطتإ : ٖةي ، نة يةو ثيَؼهةوتووتشة 
 .24، ال 2010طةسَةد ئةمحذ ، ضاثى يةنةّ ، دةصطاسى َوسنياْى ، ضاثخاْةى سؤرٖةالت ، ٖةويري ،

 طًؤظني  – يةاليةٕ بةسيتاْيا ، فةسْظا ، ئيتاييا ، راثؤٕ ، يؤْإ ، سؤَاْيا ، و  دةويةتى  طريب 24/7/1923ئةوة ثةييُتاْةبوو نة ية : يةمياْى يؤصإ 
يةيةيةى و توسنيا ْوىَ بة طةسؤنايةتى َةطتةف نةَاٍ ية اليةنى تش ئيُضا نشا ، دةويةتى توسنى ية ْاو دةويةتاْذا قةبووٍَ نشا و قةَيةَشِةويى ْةتةوايةتى 

 .نوسدى و خانى نوسد بة تةواوى و بةسةمسى بةطةس ضواس بةؾ دابةؾ نشد 



. ، ية اليةنى تش ٖةواَيى توسنةنإ بؤ دةويةتيَهى طةسبةخؤ و بة ٖةَإ ػيَوةؾ عةسةبةنإ ية ْاوةخؤى  عيَشام 
ٖةَوو ئةواْة دةطةالتذاساْى بةسيتاْياى ية عيَشام  و يةْذةْيؽ طةسقاٍَ نشد بوو ، ضوْهة بةّ ٖؤياْةوة بةسيتاْيا ْةى 

ئيَُة . دةتواْى بة ئاطاْى بةسرةوةْذيةناْى خؤى دةطتة بةس بهات بة تايبةتى ية وياليةتى َوؿٌ نة ْةوتى ٖةبوو 
 .ييَشة باطى  نيَؼةى وياليةتى َوطٌ دةنةئ نة ضؤٕ ضاسةطةس نشا  

 ية طةستاطةسى بةسةنإ ، ئيرت 11/11/1918سؤرى  (11)دواى نؤتايى ٖاتٓى ػةسِ يةنةَى جيٗاْى ية طةعات 
ناتى ئةوة ٖإ ضؤٕ جيٗإ دابةؾ بهةٕ و طيظتةَيَهى جيٗاْى دابٗيَٓٔ ، بشِياسدسا ووالتإ يةطةس بٓضيٓةى ْةتةوةيى 

دسوطت بوو ، بؤ  ( نؤَةَيةى ْةتةوةنإ–عـبة االَِ )دسوطت بهشىَ و جاسِى َافى ضاسةْووغ دساو دةصطاى وةى 
  1920 ئابى 10ووالتاْى دؤسِاويؽ نؤْطشةى تايبةت َؤسنشا ، بؤ دةويةتى عومساْى نؤْطشةى طيعةس ئاَادة نشا  ية 

نة ذهوَةتى عومساْى جناس بوو َؤسى بهات ، تةسخإ نشابوو بؤ ثاسضة . 26 َاددة433بةطرتا  نة ثيَو ٖاتبوو ية 
 .ثاسضةنشدْى ئيُجشاتؤسيةتى عومساْى ، نة يةّ ثةمياْة يإ نؤْطشةية باطى دسوطت نشدْى دةوَيةتيَو بؤ نوسد نشا بوو 

ٖةسوةنو بامسإ نشد نة ثيَؽ ئةوةى َؤدسيع و طيعةس ودواى ئةوةيؽ نؤتايى ٖاتٓى ضةْط ، َةطتةفا نةَاٍ 
ٖاتبووة ْاو طؤسةثاْةنة ، ئةو ضةْةساَية بوو ية ػةسِى يةنةَى جيٗاْى ية دةسدةْيٌ بة دياس نةوت ، ٖةس ية طةسةتادا 

 ية ئةَاطظيةوة باْطةواصى ياخيبووْى 1919َظتةفا نةَاٍ ٖةس ية دواى ئةوةى ية طاىل . درايةتى داطريناسى دةنشد
درى ذهوَةتى ئةطتةْبؤٍَ نشد، دواى نؤْطشةى ئةصةسؤّ و طيواغ نة يةاليةٕ بةطضادة ْاوخؤيةناْةوة سيَو خشابوو ، 

 ْوىَ تا دةٖات صياتش دةبوو  دواى ئةوةى رَاسةيةنى صؤس ية ئةْذاّ ثةساَإ و 27سووداوةنإ بؤ طةسخؤى توسنيا
نةطايةتى صؤسبةى ْةتةوةنإ ثةيوةْذيإ بة َةطتةفا نةَاٍ نشد ية ئةْادؤٍَ ، دواى داَةصساْذْى ئةجنووَةْيَهى 

ْيؼتُاْى ية ئةْكةسا نة داَةصسا باْطةػةى بؤ طةسبةخؤى دةنشد، درى ئةسَةْيةنإ نة نؤَاسيإ ساطةياْذبوو ية 
قةوقاص نة ٖةسِةػةيإ  ية ٖيضة ْاطيؤْاييظتةنإ دةنشد، دواى ئةوى َةطتةف تةواو ٖيَضةناْى در بة ٖيَضةناْى يؤْإ 

ٖةْاطيةنى قووَيى بة َةطتةفا نةَاٍَ و ٖاوسيَهاى داوة  (1921ػوباتى )تةخإ بهات  ، دواجاس نؤْفشاْظى يةْذةٕ 
، نةواى نشد دةسدةْيٌ و ئةطتةْبؤٍَ بةبىَ 1922، ية دواى طةسنةتووتٓى َةطتةفا نةَاٍ بةطةس يؤْايٓةنإ ية ئابى 

ى ئؤنتؤيةس نؤتايى ػةسِى طةسبةخؤى ساطةياْذ بةّ ػيَوةية َةطتةفا نةَاٍ يةّ سيَطايةوة دواى ضةْذئ 19ػةسِ ية 
ٖةسوةٖا ية .  بة تةواوى دةوَيةتى عومساْى بة ٖةَوو ثؤطتةناْى نؤتايى ٖات 1922ى ْؤظةَبةسى 1ٖةوٍَ ية 

 ثةمياْى يؤصإ َؤسنشا نة تةسخإ نشابوو بؤ طةسنةوتٓى َوطتةفا نةَاٍ نةبةػيَهى طةوسةى 1923ى تةَووصى 23
بةّ .  داوا نشدبوو ، دةطتى بةطةسدا طشتةوة 1920ئةو دةس و ْاوضاْةى نة يةاليةٕ ثةميآْاَةى ْيؼتُاْى طاَيى 

                                                           
طةالّ ْاوخؤؾ ، دةقةناْى نؤْطشةى طيعةس و خويَٓذْةوةيةنى : وةطريإ ية ئيٓطًيضى : بؤ صياست صاْياسى دةسباسةى نؤْطشةى طيعةس و َادةةناْى ، طةيشى  26

 .  2009َظعود عبذاخلايل ، ؿاثى يةنةّ ، ضاثخاْةى َٓاسة ، ٖةوييَش، : تش ، خويَٓذْةوةى 
بؤ صياتش صاْياسى دةسباسةى َيَزووى توسنيا و ئةو سووداواْى نة سوويذاوة ٖةس يةطةسةتاى دسوطت بووْى  باطى دةنات ئةو بابةتى ية باسةى نوْطشةنإ و  27

ْةجات عةبذيال،ضاثى يةنةّ ، دةصطاى ئاساغ ،ٖةوييَش ، :ذةَيذ بؤصئةسطالٕ، َيَزووى توسنياى ٖاوضةسخ، وة: سووداوةنإ صياتش بؤَإ سووٕ دةناْةوة طةيشى 
2012.  



" نةَيٓة ْةتةوة"ئةَةٕ ، يوْاْى و جوويةنةناْى طتاتووى)ػيَوةية جىَ تش ْةباطى داَةصساْذْى دةويَةتيهى ئةَةْى 
 29طةسبةخؤى نوسد ية ئاساد َةَا ، يؤصإ خةوْى ئةواْى ية ْاوبشد،بةّ ػيَوةية َةطتةفا نةَاٍ بة  (يإ وةسطشت
 28.  نؤَاسى توسنيا ساطةياْذ َظتةفا نةَاٍَ بة يةنةّ طةسؤى نؤَاس داَةصسا 1923ئؤنتؤبةسى 

يةاليةنى تش دةبيت وةنو باطى ئةوةَإ نشدنة ئبٓتيذابى بةسيتاْيا ية عيَشام خةسيَهى بةديَٗيٓاْى ئاَاجنةناْى خؤى 
بوو بةػيَهى صؤسى ىل ئةفظةسةناْى نؤْى طوثاطى عومساْى ية ْاو طوثاطى عيَشاقى ْوىَ دووباسة داَةصساْذةوة ، 

 نة ويَٓظتؤٕ ضةسضٌ دواى نشدبوو ببةطرتىَ ، يةّ نؤْطشةية بشِياس دسا 1921يةدواى طوْهشةى قاٖرية ية طاَيى 
َةًَةنةتى عيَشام داَةصسيٓٔ و تاجةنةػى بذسيَتة َةييو فةيظةٍَ نوسى ذظني اهلامشى ، ئةويؽ ساصى بوو نة 

نة دةػى صاْى خةيهى عيَشام بةو ساصى ْابٔ ، دواى بشِياسى ئةجموَةْى وةصيشإ بشِيإ دا بة .ثاػايةتى عيَشاقى بهات 
 يابى 23ية ساثشطيهى طاختة ، ية % 96داْاْى َةييو فةيظةٍَ بة َةييهى عيَشام و دواى بة دةطت ٖيَٓاْى 

 سيَهةوْٓاَةى عيَشام و بةسيتاْيا َؤسنشا بؤ َاوةى بيظت طاٍَ 1922 دةوَيةتى ثاػاى داَةصسا، ية طاَيى 1921
 .29ئٓتيذابى بةسيتاْيا بةطةس عيَشاقى ضةطجاْذ

َةبةطت ية داَةصساْذْى ئةّ دةوَيةتة بةّ خيَشاية بيطوَإ َةبةطتى خؤى ٖةبوو بة تايبةتى يةباسةى وياليةتى َوطٌ 
َة بؤ بةسيتاْيا صؤس طشيٓط بوو ، ييَشةوة َيَزوويَهى ْوى بؤ ئةو خانة دسوطت بوو نة ثيَؼرت ثيَإ دةطوت ْيَوإ دوو 

ناسيإ دةنشد بؤ ئةوةى تةواوى باسودؤخى ... سووباس، ٖةس يةّ خانةؾ ئٓطًيض و ثياوةناْى بة تايبةتى ْؤئيٌ و ويًظوٕ 
ْاوضةنة بة ثةسرةوةْذى بةدةطت بٗيَٓٔ ، بؤية يةاليةى ٖةواَييإ دةدا نوسد ساصى بهةٕ و ية اليةنى تش فيًََيإ ىل 

 .30دةنشد 

يةطةٍَ ٖةَوو ئةو سووداواْةى نة ية ْاوضةنة سوويذا يةبةسئةجناْى جةْطى يةنةَى جيٗاْى و طؤسيٓى ْةخؼةى 
طياطى و ناسطريى ْاوضة نة ضةْذئ دةوَيةتى ْوىَ  دسوطت بوو ، دةوَيةتى ْوىَ توسنيا بة طةسؤنايةتى َةطتةفا نةَا 

يةو ْيَوةْذةدا . و دةوَيةتى عيَشام نة ية اليةٕ بةسيتاْيا داَةصسا بوو َةييو فةيظةٍَ ثاػاى و َةييهى عيَشام بوو 
نيَؼةى وياليةتى َوطٌ طةسىَ ٖةَيذاوة  ، ضوْهة توسنةنإ داواى طةساْةوةيإ دةنشد بؤ طةس خانى توسنيا تاوةنو 

ئةَشؤؾ يةطةٍَ بيَت توسنيا ضاوى ية ػاسى َوطًة و بةية دواى سووخاْى ؿذاّ ذظئَ بةسدةواّ ية ٖةوٍَ داية بؤ 
 .ئةوةى دةطةالتى خؤى يةطةس ئةّ ْاوضةية دابٓيَت 

دواى ثةمياْى طيعةس ٖةوةنو يةطةسوة بامسإ َافى دةدا بة ْةتةوةناْى يةواْةؾ نوسد بؤ داَةصساْذْى دةوَيتيَهى 
طةسبةخؤ ، بةاَلّ اليةْةناْى ثةمياْةنة خؤيإ ية بابةتةنة دةدصيةوة و بة دواى دؤصيٓةوةى ضاسةطةسيَهى تش دةطةسِإ ، 
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 charles tripp, A history of iraq , publication by Cambridge University: رووى عريام طةيشى!بؤ صياتش صاْياسى يةطةس َي 
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 داواى بةطتٓى نوْطشة 27/10/1922بئ ئةوة َةبةطتةؾ ووالتاْى بةسيتاْيا و فةسْظا و ئيتاَييا ية سيَهةوتى 
بةػذاسيإ نشد ية نؤْطشةى يؤصاْى يةنةّ و .   نشد بوو31يؤصاْيإ ية طويظشا  نشد، باْطٗيَؼتى ذهوَةتى ئةْكةسايإ

يةطةٍ دنتوس سِةصا ْوس بةط   (عيظُةت ئيٓيٓؤ)دووةّ، ْويَٓةسى توسنةننت نة بشيتى بووٕ ية َةطتةفا عيظُةت 
بةػذاس بووٕ ، داواى طةسِاْةوى وياليةتى َوطًيإ دةنشد ، ٖةس ضةْذ دةَيئَ عظيُةت نةطيهى نوسد بوو بةالّ 

 .32َةيًَيَهى تةواو بؤ توسى ٖةبوو

دواى ضةْذئ داواى ناسى دةسباةسى خانى ئيَشإ وية اليةٕ ئيتاَييا و فةسةْظاو ٖةوةٖا عيظُةت داواى ئةوةى نشد 
ئةطةس وياليةتى َوطٌ بطشِيَتةوة بؤ طةس توسنيا ئةوإ تةواوى ثةوةْذيةناْيإ يةطةٍَ طؤظيةت دةثضشِيَٓٔ بةالّ ئةوة 
داوايةؾ قبوٍ ْةنشا جوْهة بةسيتاْيا ، ساصى ْةبوو بة ية دةطت داْى َوطٌ جوْهة  دواى ٖةَوو خانى عيَشام ية 
دةطت دةدا ،  عيظُةت ناتى ووتاسةنةى تةواو نشد نة تةواو باطى ْاوضةنةى ية باسةى طشمياْةناْى ئٓطًيض بة بىَ 

بٓةضة يةقةَيةَذا، نريصؤسٕ وةالَى عيظُةت ثاػاى ْةداوة ضوْهة دةصاْى ناستةناْى ْاتوأْ ياسى يةطةٍ ناستةناْى 
بةالّ نريصؤٕ صوو نؤْرتؤىل سِةوػةنةى نشد ْةى ٖيَؼت نؤْفشاْظةنة ية دةطتى دةسبضيَت ، نريصؤٕ . عيظُةت بهات 

دواى ية توسنةنإ نشد نة ئةو بابةتة ية دةسوةى نؤْطشةنة بة دووقؤىل باطى دةنةئ ، ئةَةؾ بؤ ئةوة بؤ سىَ بة 
. ساطةياْذ و تا  بالوبووْةوةى ثشؤثاطةْذ ٖةواَيةنة ْةدةٕ ، بة ئاطاْى دةتواْيَت ثىَ يةطةس َةطةيةنة دابطشيَت 

عيظُةت ساصى بوو ، دواتش نريصؤٕ باطى َةطةيةى ئةسَةْيةناْى نشد نة توسنةناْى تؤَةتباس نشد بة تاواْى 
خةسيو بوو َوطٌ بذسيَت بة توسنيا بةالّ صيشةنى نريصؤٕ واى نشد ، نريصؤٕ ساػجاسدةناْى خؤى ية تةْىيَؼت . جةْط

سِةػٓووطى ثةمياْيَهذا ية تةْيَؼت ساطجاسدةى تشى ْوىَ طةباسةت بة خؤ بة دةطتةو دإ   ، داْا وتى دةسفةتى ٖيض 
طفتوطؤى تش ْةَاوة ، دواى ية توسنونإ نشد بشِياسى خؤيإ بذةٕ ، ٖةس ضةْذ عةيظُةت داواى ناتى صياتشى نشد 

 .   33بةالّ ػةَةْذةفةسةنة بةسةو ثاسيع ضوو ، نؤْفشاطةنةؾ تووػى بٓبةطت بووٕ بوو 

ية توسنيا ية ْيَو ئةجنووَةْى ْيؼتُاْى تونيذا توسةبووٕ ٖةبوو ، تةْاْةت ئةتاتوسى صؤس باطى نشد بة توسةى 
،طةسةسِاى ئةو ٖةَوو سةخٓة توْذاْة  ْيَوة ئةجنووَةْى باال ، ٖةوسةٖا بة ٖيض ْةطةيؼتٓى نؤْطشةى يؤصإ ، ٖةس دووال 

 نة بؤ َاوةى طاييَو ية 24/7/1923جاسيَهى تش نؤبوْةوة ية ئاَاَذا سبَهةوتٔ ية  (توسنيا و بةسيتاْيا )
ْيَواخؤياْذا طعتوطؤ  بة دووقؤَيى بهة يةطةس َةطةيةنة ئةطةس ْةطةيؼنت بة سيَهةوتٔ ئةوا سِةواْةى نؤَةَيةى طةالٕ 

 1924 ئابى 6دواى ئة ٖةَوو طعتوطؤية دوو قؤَيية، ْاضاس بوو سِةواْةى نؤَةَيةى طةالٕ بهشِيَت ، ية . بهشيَت 

                                                           
بؤية دةيني ذهوَةتى ئةْكةسا جوْهة بةس ية دةطت ثىَ نشدْى نوْطشةنة دوو ذهوَةت ٖةبوو ية توسنيا ذانوَةتى َةطتةف نةَاٍ ية توسنيا و  31

نة باْطيؼت نشا بوو بؤ . بة طوَيتاْى ػةػةّ ْاوْشا بوو ، بة دةطتى ذهوَةتى ئةْكةسا نوتايى ٖات  (طوَيتإ حمُذ نوسِى طوَيتاْوةذيذةدئ )ذهوَةتى 
 .  نوْطشةنة
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  .41-40طةسةضاوةى ثيؼوو ، ال  د َيِ نةَاٍ ئؤقة،.ث 



بةسيتاْيا خؤى ية نؤَةَيةى طةالٕ ْضيو نشدووة ، تاوةنو نيَؼةى َوطٌ ية ْاو ناسْاَةى طياطى خؤى دابٓيَت ، ٖةس 
  34.دووال توسنيا و بةسيتاْيا ياداػتى خؤيإ ثيَؼهةؾ نشد دةسباةسى نيَؼةنة 

بةّ جؤسة نيَؼةى وياليةتى َوطٌ سِةواْةى نؤَةَيةى طةالٕ نشا ، خشاية ْاو ناسْاَةى طياطى و قظةى ية طةس نشا 
 لجنة)بشياس ، بشِياسيإ دا نة نؤَيتةيةى يإ ييَزْةيةى ثيَو بٗيَٓٔ بؤ ييَهؤييٓةوة ية طةس نيَؼةنة نة بة نؤَيتةى 

ْاطشا بوو نة ثيَو ٖاتبوو ية ناوْت باوٍ تةيةنى طةسؤى وةصيشاْى ثيَؼووةى ٖةْطاسيا و  ( االممية التحقيق
جوطشافىٓاطى بة ْاو باط  ، دى فريطٔ باَيويضى طويذ ية بؤخاسطت  و ثظجؤس ية نيَؼةى بةيكإ  ٖةسوةٖا نؤيؤْيٌ و 

 دةطتيإ بة نؤبووْةوةنإ نشد يةطةس َةطةيةنة ية 13/11/1924ثؤييظى نؤْة ئةفظةسى طوثاى ْةسوجيى ية 
ٖةَوو بواسةناْى ئابووسى و طياطى و نؤَةاليةتى ْاوضةنة و بة ٖاَةٖةْطى يةطةٍ خةَيهى ْاوضةنة و طفتوطؤ 
نشدٕ يةطةٍَ نؤَةييَو ية صاْاياْى بواسى جوطشافى و ٖةْذيَو سؤرٖةالتٓا وةنو نشوديوى ئيتاىل و نوْت ثؤستاييى 

بةّ ػيوةية َييَزْةنة دةطتيإ بة ناسةنةيإ نشد يةطةس ْاةضةنة دواتش . طويظشى و سؤرٖةالتٓاطى ٖؤيةْذى نشاَوص 
صاْياسةيةنإ دةدةٕ بة نؤَةَيةىطةالٕ ، ٖةس ضةْذة بةسيتاْيا صؤس نيَؼةى بؤ دسوطت نشد و تةطةسى صؤسى بؤ ٖيَٓإ ، 

 .   35بةالّ ئةوإ ناسى خؤيإ نشد ويشاى ئةو ٖةسِةػاْةى بةسيتاْيا 
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