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 دةويَةتى نوزدضتإ ية زِابسدوو و ئيَطتادا ) نيَػةى وياليةتى َوضٌَ وةى بةزبةضت (

   
  عًى أمحد حطٔ

 بةغى َيَروو -نؤييرى شَإ و شاْطتة َسؤظايةتيةنإ / خاْةقني  / شاْهؤى طةزَيإ
 

 :ثوختة 
 

ثاغإ بةغداى ثايتةةخت   1917ثاؽ ٖيَسغى ئيٓطًيصةنإ بؤ ضةز عيَسام و داطرينسدْى غازى بةضسا يةبةٖازى  
و بةزةو ثيَػضوٕ و ٖةيَهػاْى ضوثانةيإ بةزةو بانوز بؤ داطرينسدْى ثايتةختى وياليةتةنة نة غازى َوضًَة ديازة ثاؽ 

تةْٗا ضةْد َيًيَهيإ َابوو ثايتةختى وياليةتةنة نةة َوضةًَة داطةري     1918داطرينسدْى غازى نةزنوى  يةَاْطى ئةيًوىل 
ٓٓاَةى )َؤدزؤع( يةٖةَإ ضايَدا يةْيَوإ ئيٓطًيصةنإ و توزنةنإ ئيُصا نسا نةةئي  ْابيَةت ئيٓطًيصةنةإ    بهةٕ زِيَهةوت

شياتس ثيَػسِةوى بهةٕ و يةّ ضةزو بةْدةدا نيَػةيةى ضةزيٗةيَدا بةْاوى ) نيَػةى وياليةتى َوضٌَ( يةْيَوإ ضواز اليةْدا 
ةيإ بةةؤ خؤيةةإ داْةةابوو بةةؤ ئةةةّ َةبةضةةتةؽ ضةةةودايإ يةطةةةٍَ    ) ئيٓطًيصةنةةإ بةةؤْى ْةةةوتيإ نسدبةةوو وياليةتةنةة  

فةزةْطيةنإ نسدبوو فَيًَيإ ييَهسدبوٕ ناتَيو فةزةْطةيةنإ بةة خؤيةإ شاْةى نةاز يةةناز تساشابةوو ضةةودانة نسابةو( )          
بةةبياْوى  فةزةْطيةنإ داوايإ دةنسد ضوْهة يةضايهظ بيهؤدا بةز بةغى ئةةوإ نةةوت(و( ) توزنةةنإ داوايةإ دةنةسد      

ئةوةى توزى و نوزد يةى ْةتةوةية( ٖاونات ذَازةيةنى شؤز يةضةزةى خيًََة نوزدةناْيإ بةتوزى ْاوةشةْد نسدبو، وايإ 
زِاطةياْد نة بةزذةوةْدى ئابوزى و ثةيوةْدى نؤَةالَيةتى  وياليةتى َوضٌَ شياتس يةطةٍَ ئةْادؤٍَ طوجناوة نةة بيَطوَةإ   

وض و  ْابةجئَ ضوْهة اليةْة ْانؤنةناْى نةيةثيَػةوة ئاَاذةَإ ثيَهسد ٖيضيإ زِؤذىَ ية ٖةَوو ئةَاْة بةيَطةى ثسضوث
زِؤذإ ئةو َافةيإ بةضةز وياليةتةنةدا ْية بةيَهو داْيػةتواْى زِةضةةْى وياليةتةنةة نةبةغةى ٖةةزة شؤزى نةوزدٕ ) بةة        

      ٖ ا ئةةوإ َةافى ئةةوةيإ ٖةيةة ضازةْوضةى      َوضًَُإ و َةضيحى و يةشيةدى و غةةبةى و عةةزةو( و توزنُاْةةوة ٖةةز تةة
وياليةتةنة ديازى بهةٕ واتة ) خةيَهى ْاوضةنةؽ داواى دةويَةتيَهى نوزدى ضةزبةخؤيإ دةنسد يةذيَس زِابةزايةةتى غةيَ    
َةمخودى َةييو ثايتةختةنةى ضًيَُاْى بيَت يإ غةازى َوضةٌَ( بةةالَّ بةداخةةوة تةْاْةةت يةيهاْةدْى وياليةتةنةةؽ        

وة ثسع و زِاويَر بة خةيَهةنةى ْةنسا يةناتيَهدا داْيػتواْى وياليةتةنة داواى دةويَةتيَهى ضةزبةخؤيإ دةنسد بةعيَساقة
. 

يةّ تويَريٓةوةيةدا : دةَةويَت تيػو خبةَة غازى نةزنوى ية بةيَطةْاَةناْى ييَهؤيَةزو ْوضةزو خاوةٕ بسِيةازة ضياضةية   
مساْيةنإ دةزبازةى نوزدضتاْيةتى غازى نةزنوى و ضؤٕ دؤشيٓةوةى ْةوت ٖةضتيازةنإ ية ئةَسيهايى و بةزيتاْى و عو

يةّ غازة ٖةز ية بيطتةناْى ضةدةى زِابسدوةوة بو بة بةزبةضةت و يةَجةةز يةبةزاَ(ةةز دزوضةت بةووْى دةوَيةةتى نوزديةدا        
 يةٖةَإ ناتدا يةنيَو ية ٖؤنازة طسْط و ضةزةنيةناْى دةويَةتى تاشة دزوضتهساوى عيَسام .

 سْطى ئةّ بابةتة : يةوةداية تويَرةز  بطةزِىَ بةدواى فانتةزة ضةزةنى و جةوٖةزيةناْى ئةّ ثسضة نة ط
 ضؤٕ ضةزيٗةيَداو يةزِابسدوو ئيَطتاغى يةطةيَدا بىَ؟ بؤضى زِيَطسبووة يةبةزدةّ ضةزبةخؤيى نوزدضتإ !!
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بةةزاوزدنازى يةة بةة ضةود وةزطةستٔ يةة بةيَطةة        َيتؤدى ييَهؤيَيٓةةوة : َيتةؤجى ئةةّ تويَريٓةوةيةة َيتةؤديَهى غةيهازى و       
َيَرووييةنإ و ضةزضاوة زِةضةةْةنإ  زِاظةةنسدٕ و غةيهسدْةوةيإ بةؤ تيػةو خطةتٓة ضةةز ئةةّ بابةتةةوة ديةازيهسدْى           

 دةزئةجناَةنإ .
 

يةةتى َوضةًَدا ،   نيَػةى تويَريٓةوة : نيَػةى وياليةتى َوضًَة يةجةوٖةيدا نيَػةى نوزدضتإ باغوز بوو نة ثيَػ  ية ويال
وياليةتى غازةشووز بووة ثايتةختةنةؽ غازى )نةنوى( بوو ، ئةو وياليةتى غازةشووزةؽ يةاليةٕ دةويَةتى عومساْيةوة 
 بة نوزدضتإ دادةْسا ، بةغايةتى ٖةَوو َيَروو ْوضةناْى و ئة ْطهًؤثيد ياى نة بة )قاَوع يالعالّ( ْاوشةد نسابوو .

(ضٓوزى ْةتةوةنإ وةى عيَساقى عسبةى و وياليةتةةناْى   1893مساْيةنإ نةية ضايَى )ٖاونات ْةخػةى جوطسافياى عو
غاّ بةدةضتى عومساْيةنإ خؤيإ ضٓوزى وياليةتى َوضٌَ ْوضساوة نوزدضتإ نةغةازى َوضةٌَ و نةةزنوى دةنةويَتةة ْةاو      

 ضٓوزى نوزدضتاْةوة .
 

يَصةنإ بةَةبةضةتى ثازاضةتٓى  بةزذةوةْديةةناْى خؤيةإ     طسمياْةى تويَريٓةوة : ئةو ثالٕ و ثسؤذاْةى نة دةويَةتة شهل
ٖيض اليةْيَهى َاف و داوانازى خةيَهى نوزدضتاْيإ زِةضاو ْةنسدبوو يإ بةضازةْوضى طةىل نوزدى بةؽ َةيٓةةت نةسدوة   

ياى خةاوةٕ  ييَهداْةوةو غيهسدْةوة بؤ ئةو ثسؤذاْة ئةيهةئ و طسمياْةنإ ئةخةيٓة زِوو بةتاي(ةتى ثسؤذةناْى بةزيتاْ
 ٖيَص و دةضةآلت ئةو ضةزدةَة .

 
ئاَاجنى تويَريٓةوةنة : ئةّ تويَريٓةوةية بةدواى ئةو ٖؤنازاْةدا دةطةزِيَ نة بةزبةضةت بةووٕ يةبةةزدةّ دزوضةت بةووْى      
دةويَةتى ضةزبةخؤى نوزديدا دواتس ٖةَوو ئةّ نازةضات و َةيٓةتياْةى نة دوضةازى نةوزدى بةةؽ َةيٓةةت بةووة ، ئةةّ       

ٓةوةية ٖةَوويإ ية خايَيَهى طسْط و جةوٖةزيدا نؤ ئةناتةوة ئةويؼ )) نيَػةةى وياليةةتى َوضةًَة (( نةْةةوت و     تويَري
ضاَاْى ضسوغتى ئةّ وياليةتى ٖؤنازى ٖةزة طسْط و جةوٖةزى بووة  و بةزبةضتى زِاضتةقيٓة بةووة يةبةةزدةّ دةويَةةتى    

َةبةضتى دةضت طستٔ بةضةةز ْاوضةة ْةوتيةةنإ وياليةتةنةة     ضةزبةخؤى نوزديدا و ئيطتعُازى ئةو ناتةى بةزيتاْى بة
بةتاي(ةتى ) ناْةناْى نةزنوى ( ، ٖاونات بةزذةوةْدية ضياضةيةناْى نةة بسيتةى بةوو يةةوةى نةة ضةةْد حهوَةةتيَهى         
دةضهةالى خؤى ية ْاوضةنة دزوضت بهات ، ئةو حهوَةتاْة يةضةزيَهةوة بيٓة بةزبةضتيَو يةبةزدةّ تةوذَى نؤَةؤْيصَى  
ضةةؤظيةت يةضةةةزيَهى تسيػةةةوة َةزاَةةةناْى بةةةزيتاْيا بٗيَٓيَتةةة دى و بةزذةوةْدىةةة ئابوزيةةةناْد حؤغةةى بٗيَٓيَتةةةدى   

 نةبسيتى ية ية دةضتطستٔ بةضةز ئةو زِيَطا باشزطاْية طسْطةى نة بةنةنوى خاْةقني و قةضسى غريئ و نسَاغإ .
 

ةزةنى و دةزئةجناّ ثيَو ديَت ، ية باضى يةنةّ ثيَهٗاتووة ية ثةيهةزى تويَريٓةوة : ئةّ تويَريٓةوةية ية دوو باضد ض
ضدَ تةوةز باضى دووةَيؼ ية ضواز تةوةز ، ية باضى يةنةَدا دةزبازةى نيَػةى وياليةتى َوضٌَ غى دةنةيٓةوة تةوةزى 

ْى ضةبازةت بة يةنةّ بٓضيٓةى نيَػةنإ دةخةيٓة زِوو تةوةزى دووةّ ييرْةى ييهؤيَيٓةوةى ْيَودةويَةتى وبسِيازةنا
ضازةْوضد وياليةتةنةوداْيػتواْةنةى  يةتةوةزى ضيَيةَدا زِيَرةى نوزد ية ثيَهٗاتةى وياليةتى َوضًَدا و  يةطةٍَ 
خطتٓةزِووى ٖةْديَو ضةز ذَيَسى ى ضةبازةت بة داْيػتوإ و زِةطةشيإ .يةباضى دووةَدا تيػو دةخةيٓة ضةز ْةوت وةى 

َوضًَدا ،تةوةزى يةنةَإ تةزخإ نسدووة بؤ ئيُتياشى ْةوتى وياليةتى َوضٌَ ، تةوةزى  ٖؤنازى يةنالنةزةوة  ية نيَػةى
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دووةّ نةزنوى يةضةزدةَى حهوَةتةنةى غيَ  حمُوددا تةوةزى ضيَيةّ دةزبازةى نةزنوى تةوةزى ضوازةَيؼ دةزبازةى 
ا ،بةّ غيَوةية يةّ دوو باضة و نةزنوى وْةوت وًَُالْيَهإ وةى بةزبةضت يةبةزدةّ دزوضت بوْى دةويَةتى نوزديد

 تةوةزاْةدا تويَريٓةوةنة دةخةيٓة زِوو
 

 ( 1باضى يةنةّ :  دةزبازةى نيَػةى َوضٌَ )
 تةوةزى يةنةّ: بٓضيٓةى نيَػةنة وةى نيَػةى خاى و خةيَو

ةتى غازةشووز بوو نيَػةى َوضٌَ يةجةوٖةزيدا نيَػةى نوزدضتاْى باغوز بوو ، نة ثيَػ  وياليةتةنةى َوضٌَ ، ْاوى ويالي
ثايتةختةنةى غازى نةزنوى بوو ، ئةو وياليةتى غازةشووزةؽ يةاليةٕ دةويَةتى عومساْيةوة بةنوزدضتإ دادةْسا 

 بةغايةدى ٖةَوو َيَروو ْوضةناْى عومساْى و ئةْطهًؤثيديانةيإ نة بة )قاَوع االعالّ( ْاوْسابوو .
يَىَ : نةزنوى ثايتةختى غازةشووزى نوزدضتاْةو يةضوازدا ضىَ بةغى ) قاَوع االعالّ( يةباضى غازةشووزو نةزنوندا دة

 نوزدٕ بةغةنةى تسيػى توزنُإ و طاوزو جويةنةو عةزةبٔ .
َيَروو ْوضةناْى زوضيؼ يةضةز ٖةَووياْةوة )َيٓوزضهى( وياليةتى َوضًَيإ ٖةزبةنوزدضتإ داْاوة ئةو ئاَازاْةى نة 

عؿ(ة االَِ( ٖةزيةنةغيإ  –وياليةتى َوضٌَ داوياْة بة)نؤَةيَةى طةالٕ ٖةز ضىَ دةويَةتة ْانؤنةنةيؼ يةضةز 
 بةْياشى خؤى ديطإ ٖةز نوزديإ بةبةغة شؤزةنةى وياليةتى َوضٌَ داْاوة ٖةزضةْدة يةو ضةزدةَة شوزنوزد ية بةز زِةؽ

سدايةتى ذةْةزاٍَ ) ضتاًْى َؤد( ٖيَصةناْى بةزيتاْيا يةزِيَطاى نةْداوةوة ٖاتٔ ، تواْيإ بة ضةزن 1917ى ئاشازى 11ية 
غازى بةغدا داطري بهةٕ ، ثاغإ ٖيَصةناْيإ بةزةو بانوز واتة نوزدضتإ )وياليةتى َوضٌَ ( ٖةيَهػإ و غازةناْى 

َيًيإ َابوو  12نةزنوى و ٖةوييَسيإ داطري نسدوو بةزةو َةيَ(ةْدى وياليةتةنة بةزِيَهةوتٔ  نةغازى َوضٌَ بوو ، تةْٗا 
 ْاو َوضٌَ ، نة ئاطسبةضتى َؤدزؤع يةاليةٕ بةزيتاْياوة )بةْاوى ٖاوثةمياْةنإ( و عومساْيةنإ ية بطةْة 

( بةض او يةضةز ئةوة زِيَهةوتٔ ْانؤنيةناْى ْيَواْيإ بةئاغتى داْوضتإ ضازةضةز بهةٕ . ٖةز ٖيَصيَهيؼ 1918 1ت 31)
ةَادةى غةغةَى ئاطسبةضتةنةدا ٖاتوة )) ٖاوثةمياْةنإ يةو غويَٓاْةى ثيَى طةيػتووة شياتس ثيَػسِةوى ْةنات ، ي

بؤيإ ٖةية ٖةز غويَٓيَهى ض اتيرى داطري بهةٕ ئةطةز بصأْ ناز يةئاضايؼ و ٖيَُٓيإ دةنات (( يةَادةى 
غاشدةٖةَيػدا ٖاتووة )) دةبىَ ثامشاوةى ٖةَوو ٖيَصةناْى عومساْى ية حيجاشو يةَةٕ و ضوزياو َيصؤثؤتاَيا) عيَسام 
و نوزدضتإ( تةضًيِ بةْصيه ئ ضةزنسدةى ٖاوثةمياْةنإ يةو ْاوضةية بهسيَت (( بةالَّ ٖيَصةناْى بةزيتاْيا 

( ضوْة غازى َوضٌَ و ثاغإ 1918 2ت 18بةضةزنسدايةتى ذةْةزةٍَ )ويياّ َازغاٍَ( بةزدةواّ بووٕ يةثيَػسِةوى نسدٕ ية ) 
بةزيتاْيا ، بةجمؤزة ضةْتةزى وياليةتةنةو دةوزو ثػتى بةبىَ غةزِ داطري تةواوى وياليةتى َوضٌَ نةوتة ذيَس دةضةالَتى 

نسا دةويَةتى عومساْى زِةخٓةى يةّ ثةالَازو داطري نسدْة طست و ْازِةشايى دةزبسِى و بةو ثيَيةى نةيةطةٍَ دةقى 
 ئاطسبةضتةنةدا ْاوطوجنيَت .

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وياليةتى َوضٌَ يةئيَطتادا ئةّ ثازيَصطاياْة دةطسيَتةوة :) َوضٌَ ، ٖةوييَس ، دٖؤى ، نةزنوى ، ضًيَُاْى( واتة تةواوى نوزدضتاْى ( 1)
 طاى دياية و واضنت نةئةو ناتة ضةزبة وياليةتى بةغدابووٕ . باغوز )عيَسام( دةطسيَتةوة جطة يةْاوضة نوزد ْػيٓةناْى ضةز بةثازيَص
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بيهؤ بؤ فةزةْطا داْسابوو بؤية ئةَاْة -يةٖةَإ ناتدا ئةو ْاوضةية) وياليةتى َوضٌَ( بةثيَى زِيَهةوتٓٓاَةى ضايهظ
 َيَروودا بةنيَػةى يةْيَوإ بةزيتاْياو عومساْيةنإ دواتسيؼ يةْيَوإ عيَسم و توزنيا نيَػةيةنيإ دزوضت نسد نةية

شؤز ثدَ يإ  1923ى تةَوشى24)وياليةتى َوضٌَ( ْاضساوة ، نةَاييةنإ يةتوزنيا ْويَٓةزيإ يةثةمياْى يؤشإ ية  
يةضةز ئةوة دادةطست نة وياليةتى َوضٌَ بةغيَهى خانى توزنياية ضةْدٖا بياْوى ثوضيإ ٖيَٓايةوة: يةنةّ: طواية 

ةّ : ْاوى ضةْدةٖا عةغريةتى وياليةتةنةيإ بةتوزى ْاوشةْد نسد . ضيَيةّ : وايإ نوزدو توزى يةى زِةطةشٕ . دوو
 زِطةياْد نة بةزذةوةْدى ئابوزى و ثةيوةْدى نؤَةالَيةتى وياليةتى َوضٌَ شياتس يةطةٍَ ئةْادؤٍَ طوجناوة .

ةنإ بوو ، بة ثيَضةواْةى  ية زِاضتى دا طواضتٓةوةى نيَػةى  َوضًَيؼ بؤ نؤَةيَةى ْةتةوةنإ ثالْيَهى  ئيٓطًيص
( ى بةوةى نة 64 – 63 – 62زِيَهةوتٓٓاَةى ضيظس بوو نة ضازةى نوزدضتاْةنةى ديازى نسدبوو يةيةنيَو ية َاددةناْى )

خةيَهةنةى بؤيإ ٖةية بة ئازةشووى خؤيإ ب(ٓة بةغيَو يةو نوزدضتاْة ئؤتؤْؤَةى نة بسِيازدزا  ية بةغيَهى نوزدضتاْى 
 يَٓسيَت و بؤغى ٖةبيَت بيَتة دةويَةتيَهى ضةزبةخؤؽ.بانوز ثيَو بٗ

واتة طواضتٓةوةى نيَػةى َوضٌَ بؤ ضةز َيَصى طفتوطؤ ية نؤَةيَةى ْةتةوةنإ دا ٖةّ بؤ شيٓدةبةضاٍَ نسدْى زِيَهةوتٔ 
ْوْى / نا25ْاَةنةَةنةى ضيظسو  ثاغطةشبووْةوة يةو بةيَيَٓةؽ بوو نة حهوَةتى بسيتاْيا و حهوَةتى عيَسام ية 

دا دابويإ نة خةيَهى نوزدضتاْى عيَسام حهوَةتى خؤيإ دزوضت بهةٕ ، و ٖةّ بؤ َطؤطةز نسدْى  1922يةنةَى / 
ضةزخطتٓى ثالْى ْويَ ى بسيتاْيا بوو بةضةز توزنيادا، ضوْهة بيَطوَإ نؤَةيَةى ْةتةوةنإ ثػتيواْى يةبةزيتاْيا 

 ى توزنيا .شياتس دةنات ٖةتا دةويَةتة ْويَيةنةى مجٗوزيةت
ضياضةتة ْويَيةنةى ئيطتعُازى بسيتاْياؽ ئةوة بو نة وزدضتاْى عيَسام بة ثيَضةواْةى ويطت و ئازةشووى خةيَهطةنةى 

 خباتة ضةز حهوَةتة عةزةبيةنةى بةغداى َةييو فةيطةيَى يةنةّ .
ض اتيرى و ضياضى  ئةو ضياضةتةى ئيطتعُازى بسيتاْياؽ زِةْطداْةوةى دةضهةوتة ئابووزى و ْةفتى عةضهةزى و

يةناْى بسيتاْيا بوو نة دابةغهسدْى نوزدضتإ و بدَ بةؽ نسدْى خةيَهةنةى ية َافى ضازةى خؤ ْوضني و دةويَةتى ضةز 
بةخؤدا و بة شؤز يهاْدْى نوزدضتاْى باغوز بة عيَساقةوة ، ضان  دةٖاتة دى ٖةتا نسدْى نوزدضتإ بة نؤيَؤْيةنى خؤى 

ضةزبةخؤؽ ، ديازة ييَهداْةوة و زيطوانسدْى ئةو ضياضةتة ئيطتعُازيةدوذَٔ بة ْةتةوةى نوزدة  ويإ دةويَةتيَهى ْيُضة
، نةَايةى ٖةَوو نويَسةوةزيةناْى ئةو ضةزخةى بيطتةيةَيٓيػُإ بوو ، ييَدواْى شؤز ْوضني و باضى شؤزى دةويَت نة 

 ييَسةدا جدَ ى ْابيَتةوة .
بةزيتاْى (( ية زِيَهةوتٔ ْاَةى ضيظسدا داْى بةٖةقى ْيُضة ضازةى خؤْوضد ٖةزضةْدة  يةدواى غةزِدا )) ئيطتعُازى 

نوزدا ْابوو ، و ٖةزضةْدة ضيَسويٓطتؤٕ ضري ضيًَى وةشيسى َوضتةعُةزاتى ئةوى دةَى ى بسيتاْيا ية نؤبووْةوةى 
يَهى  يةنطستووى نوزدى نة بؤ ديازى نسدْى وةشعى عيَسام بةض ابوو ، داواى نسدبوو نة ئةَازةت 1922قاٖريةى ضايَى 

دزوضت نسيَت تابهسيَتة غوزة يةْيَوإ توزنياو دةويَةتى عيَسام ضةز بةبةزيتاْياو ئةوةبوو، ٖةز يةٖةَإ ضايَدا 
 بسيتاْياو عيَسام ثيَهةوة داْيإ ْا بةَافى خةيَهى نوزدضتاْى عيَسام يةدزوضت نسدْى حهوَةتى خؤياْدا.

ٓدى  بةزيتاْيا ضةزى طست نة دذى ئةو حهوَةتة نوزدية بوو ، و اليةْطسى ئةوة بوو بةالَّ ثاغإ ضياضةتى وةشازةتى ٖي
نة بةشؤزيؼ بيَت خبسيَتة ضةز دةويَةتى عةزةبى عيَساقى فةيطةيةوة. بؤ جىَ بةجىَ نسدْى ئةو ضياضةتة طالَوةؽ نيَػةى 

 َوضًَيإ بسدةوة بةزدةضت نؤَةيَةى ْةتةوةنإ :
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تسى دةوىل وةزطسْةوة بؤ ئةو بةشؤز خطتة ضةزةى نوزدضتاْى باغوز بةعيَساقةوة . ئةطيٓا تانو ضةزيةْوىَ بسِيازيَهى 
ئةجناَى ٖةَة ثسضةنةى ئيٓطًيص بؤ ضةثاْدْى َةييو فةيطةٍَ َةزةنةبةنةى ٖيَػتا ووغو ْةبوبوةوة نةتيَيدا ٖةَوو 

ييواى نةزنونى ئةوى زِؤذيؼ نة  خةيَهى ضًيَُاْى ٖةز بةغدازيإ ْةنسدبوو ضوْهة ضةزبةخؤييإ دةويطت و ٖةَوو
ٖةوييَسو نؤيةو زِةواْدشيػى دةطستةوة ، دذى َةييو فةيطةٍَ و ضوْة ذيَس حونُةنةى دةْطيإ دابوو، خةيَهى باديٓاْيؼ 

 داواى ئؤتؤْؤَيإ نسدبوو طةز خساْة ضةز عيَسام .
نيَػةى َوضٌَ بةقاشاجنى خؤى البةال بهات و بةالَّ ئيطتعُازى ئيٓطًيصى يةخؤى وا زادةديت نةية نؤَةيَةى ْةتةوةنإ دا 

 يةتوزنى بةزيَتةوة 
 

 تةوةزى دووةّ
 ييرْةى ييَهؤيَيٓةوةى ْيَو دةويَةتى و بسِيازةناْى

 
ئةوةبوو ييرْةى ييَهؤيَيٓةوة بةضةزؤنايةتى نؤْت تيًهى ثيَو ٖيَٓساو يةطةٍَ ْويَٓةزاْى حهوَةتةناْى ئيٓطًيصو توزنيةو 

دةضت بةنازبووٕ و واى ئاف فسع  وةشيسى َفةوةشى ضويد ية  –ويَٓةزاْى خةيَهةنةى وياليةتى َوضٌَ عيَسام بىَ بةغدازى ْ
 بؤخازضت و نؤيَؤْيٌََ ثؤييطى بةيضيهيؼ نساْة ئةْداَى نؤَطيؤْةنة.

او ثيَضى يةطةٍَ ٖةَوو ئةو زِاضتياْةى ضةزةوةغدا ،يةطةٍَ ٖةَوو ٖةويَو تةقةال جياجياناْى ذيَس بةذيَسو ئاغهساو يةثةْ
( اليةْةنةة بةوو يةةّ    3ئيٓطًيصو توزنيا و عيَسام دا يةزِاضتى دا ييَهؤيَيٓةوةى نؤَطيؤْةنة بةثيَضةواْةى ئازةشووى ٖةةز ) 

 َةضةية ٖةزة طسْطاْةى خوازةوة :
يةنةّ: ييرْةنةى ضةز بةنؤَةيَةى ْةتةوةنإ طةيػتة ئةةّ زِاضةتية نةنوزدضةتاْى باغةوز )وياليةةتى َوضةٌَ(  ٖةةزطيص        

 ةٖيض نات و شةَاْيَو دا بةغيَو ْةبووة يةعيَسام، ييرْةنة ئةَةى خوازةوة دةيَىَ :ي
) بؤ طةيػةنت بةئةةجناّ ييرْةنةة طةزِايةةوة ضةةز ََيةروو ْووضةإ و جةوطسافى شاْانةاْى نةؤْى عةةزةو ٖةةزوةٖا ضةوود              

ريا نةيةة ئةةوزوثادا   يةذَازةيةى ْةخػةى عةزةبى و ضةةدإ ْةخػةةى ضةةزدةَى ضةةدةى غةاْصةو ضةةدةى بيطةتةّ وةزطة        
ئاَادةنساوٕ ، ٖةزوا ضووديإ ية نتيَ(ةةناْى طةغةت و ضةياحةت ْاَةةى ٖةةَوو ضةةزدةَةنإ و نتيَ(ةةناْى جوطسافيةاى         

 دواْاوةْدى قوتاخباْةناْى َيطس وةزطست نةبةشَاْى عةزةبى ْووضساوٕ.
عةةزةو ، ازصيةسة ، نوزضةتإ( .    ضةزئةجناّ ييرْةنة طةيػتة ئةوةى نةضةىَ ْاوضةة ْاضةساوٕ، ئةةواْيؼ : )عيَساقةى      

ضٓوزى عيَسام يةةبانوزةوة يةةٖيت و تهسيةت و شجنةرية ضةياناْى )حةةَسئ( تيَجةةزِ ْانةات . ديَٓيةا ْةةبووٕ نةبةغةيَهى            
 ْاوضةى ًَُالْىَ  زِؤذىَ ية زِؤذإ بةغيَو ْةبووة يةعيَساقى عةجةّ .
دا  1952زةبةوة تا ناتى ييَهؤيَيٓةوةى ييرْةنة يةضايَى يةٖةَوو ئةدةبياتى جوطسافيادا ٖةز يةضةزدةَى داطري نسدْى عة

ْاوضةى ًَُالْدَ ْةباع نساوة ْةبةبةغيَو يةعيَسام داْساوة . الى داْيػتواْى وياليةتى َوضٌَ ْاوى عيَسام ْا ئاغٓا بووة 
زِؤذئةاواى ْاوضةةى    . بةالَّ بؤ عةزةبى عيَسام ْاضساو و ئاغٓاتسة ية وغةى َيصؤثؤتاَياى ئةةوزوثى)َيصؤثؤتاَيا بةغةى  

 ًَُالْىَ دةطسْةوة (  .
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 دووةّ : طةيػتة ئةّ زِاضتيةؽ نةبةغيَو ْةبووة يةئةْادؤيَيؼ )واتة توزنية( ييرْةنة دةيَىَ :
) ئةوةى حهوَةتى توزنيا باضى دةنات نةوياليةتى َوضٌَ بةغيَو بووة يةئةةْادؤٍَ ، ييرْةنةة ثيَةى زِاضةت ْيةة ،ضةوْهة       

ٍَ و وياليةةتى َوضةٌَ( نوزدضةتاْى زِؤذئةاوا و ضةوزيا ييَهيةإ جيةا دةناتةةوة ( واتةة وياليةةتى           ٖةزدوو ْاوضةنة )ئةْا دؤ
 غازةشوز بووة، بةغيَهة يةنوزدضتإ ، ْةية عيَسام و ْةيةتوزنيا .

 
 ضيَيةّ: شؤزبةى شؤزى خةيَهةنةى  وياليةتى َوضٌَ نوزد بووْة :

ْةْوضيوةو خؤيإ بوازدووة  يةضةزذَيَس بةالَّ بةو ئاَازاْةى جطة يةوةى نةشؤزى نوزدإ يةتسضى زِةغ(طريى خؤيإ 
ئيٓطًيصو توزنياو عيَساقيؼ ثيَػهةغيإ دةنةٕ ٖةز نوزد بةغة ٖةزة شؤزةنةية ٖةزضةْد جياواشيؼ ٖةية يةئاَازةناْدا 

( 454تة ٖةَوو نوزد )( ٖةشاز وا30( ٖةشاز دادةْيَت و يةشيديؼ بة )424( ٖةشازدا نوزد بة )785! بؤ منوْة ئيٓطًيص ية )
( ٖةواز ية 520( ٖةشاز واتة ٖةَوو نوزد )26( ٖةشاز دادةْىَ و يةشيديؼ بةث  ية )494ٖةشاز. نةضى عيَسام نوزد بة )

 ( ٖةشازيَو دةبٔ . واتة :79( ٖةواز نةع دادةْئَ َةضيحى و جويةنؼ )799)
(  ٖةوازيإ 38( ٖةشازو عيَسام بة )65ة ئيٓطًيص بة )ئاَازى نوزدةنإ ضى بةزاَ(ةزى عةزةو بووة و ئاَازى توزنةنإ ن

 دادةْيَت ث  ية دة بةزاَ(ةزى توزنُإ بووة .
 

ضوازةّ : طوشةزاْدْى خةيَهى نوزدضتإ يةطةٍَ طاوزةنإ يةٖى ٖةَوو طةالْى تسى ْاوضةنة باغ و دؤضتاْة تس بووة، 
إ و بسا طاوزةناْيؼ يةضاو ٖةَوو طةالْى تسدا باغ  بووة . شؤز باؽ و بساياْة بووة. واتة ثيَهةوة ذياْى نوزدى َوضًَُ

 جطة يةواْة يةوزد بوْةوةى َيَروى ئةو ضةزدةَةدا ئةّ زِاضتى ياْةمشإ بؤ دةزدةنةوٕ .
يةنةّ : يةناتيَهدا شؤزبةى شؤزى خةيَهى وياليةتى َوضٌَ نة نوزدٕ ئاشادى و ضةزبةخؤييإ ويطتوةو  بةثيَى 

يؼ نة ضةْدئ دةويَةتيؼ ئيُصايإ نسدبوو، ٖةز دةبو بةغيَو بيَت يةنوزدضتإ بةالَّ ئيطتعُازى زِيَهةوتٓٓاَةى ضيظس
بسيتاْيا بةشؤزى شؤزدازى ، بة جؤزةٖا فيًََ(اشى و فستو فيٌََ يهاْدْى بةعيَساقةوة، بةالَّ ئةويؼ بةو غةزتاْةى 

نةى عيَساقيؼ ضةْدئ جاز بةيَيَٓيإ دا نة نةنؤَةيَةى ْةتةوةنإ بؤى داْابوو نة خؤغى و دةويَةتة دةضتضيَٓة
غةخطيةتى نوزداْةو ٖةويةى ْيػتُاْى و شَاْى نوزدى و حونُى خؤيى نوزدى يةاليةٕ نوزداْةوة بجازيَصٕ ، بىَ ئةوةى 
دةضهازى زِوخطازى ْةتةوايةتى خؤيإ و خانةنةيإ بهةٕ . واتة ئةوة ئةضاضيَهى قاْوْية حهوَةتى ديهتاتؤزى بةغدا 

يًَيإ  دةنات ْةى ٖةز بةيَئَ و ئيًتيصاَاتى دةويَةتى عيَسام بةزاَ(ةز بةدةويَةتاْى دْيا ثيَػيٌَ دةنات بةيَهو ثيَػ
بةغيَوةيةنى دزَِْداْةؽ دزيَرة دةدات بةضياضةتى ثانطاشى ْةتةوةيى)ايتطٗري ايعسقد( نة بةتاواْيَهى  جةْط دادةْسيَت 

نُة ديهتاتؤزية بةبازةباز دزيَرة دةدات بةضياضةتى دةزثةزِاْدْى خةيَهةنةو و ٖةَوو دْيا زِضواى دةنات. نةضى ئةو حو
تةعسيب نسدْى ئةو نوزدضتاْةى نة بةغةٖادةى نؤَةيَةى ْةتةوةنإ بةثػهٓيٓى دةيإ ضةزضاوةى جوغسافى و عةزةبى 

 يةخانى عةزةو .و دْيايى ضاغ بؤتةوة نة ٖةزطيص ية ٖ(ض ضات و شةَاْيَو دا بةغيَو ْةبوة يةعيَسام ض جاى 
واتة ضي  حهوَةتى ديهتاتؤزى عيَسام َافى حهوَسِاْى بةضةز نوزدضتإ دا ْةَاوة ئي  خةيَهى نوزديؼ بؤى ٖةية بةو 

 غيَوةى دةيةوىَ ضازةى خؤى بٓوضيَت . يةطةٍَ ئةوةغدا ثيَِ واية نة :
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ضةتٓى بسايةةتى نةوزد و عةةزةو و يةةنيَتى      دووةّ : خةيَهى نوزدضتإ يةٖةٍ و َةزجى ئةّ ضةزدةَةدا ضووزٕ يةضةز ثازا
ْيػةةتُاْى ى عيَةةسام و ٖةةةيَطستٓى دزومشةةى عيَساقيَهةةى دميةةونساتى  ثةزيةةةَاْى فيةةدزايَى  يةةةنطستوو. ئةةةّ يةنيَتيةةة   
زاضتةقيٓةى عيَسام نة ٖةز يةضةز بٓاغةى ضةملاْدْى بووْى ٖةةزدوو ْةتةةوةى نةوزدو عةةزةو يةضةةز خةانى ََيةروويى        

ضةةز بٓاغةةى وةى يةةنى ضياضةى و نؤَةالَيةةتى و ئةابوزى، نةٖةةز يةضةةز بٓاغةةى دميونساضةى و           خؤياْدا، نةٖةز ية
 ضةملاْدْى َافى َسؤظة دادةزِيَريَت و دةضةضجيَت .

 
ضيَيةّ : شؤز بةداخةوة ضةزنسدايةتى ئةو ضةزدةَةى نوزدايةتى وةى ثيَويطت نةيَهى د يجًؤَاضى  وةزْةطست و دزيَرةى 

دٕ و ٖاْداْى غةزيف ثاغاو دزوضت نسدْى ٖةيئةتيؼ يةثايَيا بؤ طةزِإ بة ئةوزوثاو دْيادا بؤ ْةدا بة ثػتيواْى نس
ٖةويَدإ  بؤ ثازاضتٓى ضيظسو نةيَو وةزطستٔ يةبةيآْاَةنةى بسيتاْياو عيَسام نة تيَيدا ثيَهةوة حهوَةتى نوزدى 

 ٓةنةى ضريضيٌَ يةنؤبوْةوةى قاٖريةدا .دابويإ يةبةيَيَ 1922( ى ناْوْى يةنى 25عيَساقيإ ضةملاْدبوو ية )
 ئةوةؽ باضيَهة نةييَدواْيَهى دوزو دزيَرى دةويطت با ٖةيَى طسئ بؤ غوئَ و نات و جازيَهى تس .

 
 تةوةزى ضيَيةّ 

 ٖةْدىَ ضةزذَيَسى ضةبازةت بة داْيػتوإ و زِةطةشيإ
 

يةتى َوضًَدا يةزِووى زِةطةشةوة ية يةى جيةاواش بةووٕ   ضةزذَيَسةناْى توزى و بةزيتاْيا ية جيانسدْةوةى داْيػتواْى ويال
(  ٖةةزدوواليإ طوَاْيةإ يةة زِاضةتى ئةةو ضةةزذَيَسياْة دةزبةِسى ضةوْهة         1وةنو ية خػتةى خوازةوةدا بةةدى دةنسيَةت . )  

سى ئيُساتؤزيةتى عومساْى ثةيَؼ جةةْط ضيطةتةَى ضةةزذَيَسى بةؤ زِةطةةشةنإ ْةةبوو ، يةإ ْانسَيةت بةاوةزِ بةضةةزذََي           
توزنةنإ بهسيَت ، ضوْهة دةضةالَتى زاضتةقيٓةى بةضةز تةواوى ْاوضةنةدا ْةبووة ، يإ دةويَةتى عومساْى ْةخػةةى  

 ووزدى ْةبووة ، بايةخى ضةزذَيَسى توزنةنإ جيَطةى طوَاْى ، ضوْهة َيَروويإ يةضةز داْةْساوة .
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ٖةيَطةْطاْدْى  
زِةمسى وياليةتى 

 َوضٌَ

توزنى نة ضةزذَيَسى 
ية يؤشإ  ثيَػهةؽ 

 نساوة

َةشةْدةى ئةفطةزة 
بةزيتاْييةنإ 

 دا 1919يةضايَى 

َةشةْدةى ئةفطةزة 
بةزيتاْييةنإ 

 دا 1921يةضايَى 

ضةزذَيَسى زِةمسى 
عيَسام يةضاالَْى 

 دا 1922-1924

 نوزد
 عةزةو
 توزى

 َةضيحى
 جو

 يةشيدى
داْيػتواْى 
 ْيػتةجىَ

 داْيػتواْى نؤضةز

 262.8300 
43.210 

146.960 
 

31.000 
18.000 
503.000 

 
17.000 

ئةّ َةشةْدةية 
يةضةز بٓةزِةتى 

ئايٓية ْةى يةضةز 
 يٓةزِةتى زِةطةش 

 
 

224.720 
785.012 
65.815 
62.225 
16.865 
30.000 

494.007 
166.941 
38.652 
61331 
11897 
26.257 

 
 
 
 

 799.990 785.498 703.378 673.000 828.000 ضةزجةّ
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                                                         

(1) . league of  Nations permanent commission Minutes of the session p:92.98.212 

 
 (1يةتى  َوضٌَ  )خػتةى ويال

 
 
ٖةيَطةْطاْدْى  

زِةمسى وياليةتى 
 َوضٌَ

ضةزذَيَسى توزنى نة 
ية يؤشإ  ثيَػهةؽ 

 نساوة

َةشةْدةى ئةفطةزة 
بةزيتاْييةنإ 

 دا 1919يةضايَى 

َةشةْدةى ئةفطةزة 
بةزيتاْييةنإ 

 دا 1921يةضايَى 

ضةزذَيَسى زِةمسى 
عيَسام يةضاالَْى 

 دا 1922-1924
 نوزد

 عةزةو
 توزى

 َةضيحى
 جو

 يةشيدى
داْيػتواْى 
 ْيػتةجىَ

 داْيػتواْى نؤضةز

 104.000 
28.000 
35.000 
31.000 
18.000 
216.000 

 
 ؟

ئةّ َةشةْدةية 
يةضةز بٓةزِةتى 

ئايٓية ْةى يةضةز 
 يٓةزِةتى زِةطةش 

 

149.820 
170.663 
14.895 
57.425 
9.665 
30.000 

87.900 
119.572 
9.757 
54.634 
3.579 
30.257 

 295.964 432.468 350.378 ؟  ةّضةزج
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
. ضةزذَيَسى ييواناْى ئةزبيٌ و نةزنوى و ضًيَُاْى ْاتةواوة ضوْهة دابةؽ نسدْى ئيدازييةناْى ضةزدةَى توزنى ْاطوجنيَت يةطةٍَ دابةؽ  (1)

 ْى ئيدازييةناْى ضةزدةَى حهوَةتى عيَسام .نسد
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 باضى دووةّ :
 ْةوت .. ٖؤنازى يةنالنةزةوة ية نيَػةى نةزنوى و طةزَةضيَس )خاْةقني( دا  

بةغةناْى ثيَػوو ييَهداْةوةى جؤزاوجؤزى نيَػةى َوضًَيإ خطةتةزِوو. ئةطةةز تةَاغةاى دواوة بهةةئ خؤَةإ يةةبازيَهى       
اْدْى َةضةيةنة ، ْوضةةزى ئةةّ ديَسِاْةة واى بةؤ دةضةَى نةْةةوت طةسْط ئ ٖؤنةازى زِةوتةى          باغ  دةبيٓني بؤ ٖةيَطةْط

زِووداوةناْة . َوضًَيؼ بؤ عيَسام َةضةيةى ذيإ يإ َةسدٕ بةوو ، بةةالَّ ْةةوت يةةدوا ييَهداْةةوةدا ٖةيَويَطةتى توزنيةاو         
رةز ثيَةى وايةة بةةزيتاْياى َةةشٕ يةةثيَٓاوى      وياليةتة يةنطستووةنإ و فةزةْطاى يةضةز ية نيَػةةنة ديةازى نةسد . توية    

ٍَ توزنيةا ضةوْهة ضازةضةةزى ئاغةتى ياْةة خةةزجى نةةَ ةو دةيويطةت ضةةزئةجناّ عَيةسام               َوضًَدا غةةِزى ْةةنسد يةطةة
ْةوتةنةى بداتىَ . يةاليةنى ديهةوة بؤ ئةوة ٖةويَى دا توزنيا ئاغت بهاتةوة تةا يةزِووضةياى ضةؤظيَتى دووز خباتةةوة .     

يرةز ثيَى واية بةزيتاْيا ثيَػٓيازةنةى توزنيةاى زِةت نةسدةوة بةةوةى ئيُتيةاشى ْةةوتى بةداتىَ ضةوْهة عَيةسام         ٖةزوا تو
يةذيَس ئيٓتيدابدا بوو و ئاضاْ  بوو ضةوداى يةطةٍَ بهةات و ، بةةزيتاْياؽ تةةْٗا بايةةخى بةبةزذةوةْةدى خةؤى دةدا ،       

دى عيَساقدا طوجناْدبوو. بةزيتاْيا ٖةَيػة ئةوى زِةت دةنةسدةوة  بةالَّ قةشاو قةدةز بةزذةوةْدى ئةوى يةطةٍَ بةزذةوةْ
نة دإ بٓىَ بةوةى ْةوت ثةيوةْدى بةنيَػةى َوضًَةوة ٖةيةو ، ٖؤى ئةَةؽ بةزِاى ْووضةز ، ٖةوٍَ داْ(وو بةؤ خةؤ زِشطةاز    

ى خوازةوةدا دةزدةنةةويَت  نسدٕ ية تةْط ثىَ ٖةيَضٓيٓى واليةتة يةنطستووةنإ . ئةَةو ضريؤنى ْةوت، وةنو يةّ ديَسِاْة
 ( 1، يةخودى نيَػةى َوضٌَ نؤْ ة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 ( ضةبازةت بةطسْطيى ْةوت يةضياضةتى جيٗاْدا بسِواْة :1)

L.M Fanning Oil in the World War (New York 1922) F Oelaise Oil influence on 

Polities (London , 1922) Edward Mead Earle , Turkey , the Great powers and the 

Baghdad Railway (New York 1923) Ernest H. Davenport and Sidney R.Cooke 

      THE Oil Trusts and Auglo- American Relations ( New York, 1924) : Louis 

Fischer , Oil imperialism ( New York, 1926)  Anton Mohr, The Oil War ( New 

York , 1926): Lud Well Denny We Fight for oil ( New York, 1935) : Parker T. 

Moon, imperialism and World polities (New York, 1939)    

 



 جملة جامعة كرميان                   of Garmian University Journal                             طؤظازي شاْهؤي طةزَيإ
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 َوضٌَتةوةزى يةنةّ : ئيُتياشى ْةوتى 
يةٖةَإ ناتدا بةزيتاْياى َةشٕ و عيَسام طفتوطؤيإ دةنسد بةؤ بةدةضةتٗيَٓاْى ئيُتيةاشى ْةةوت بةؤ نؤَجاْيةاى ْةةوتى        

دا َصاحِ اَني ايجاضةضةى ى وةشيةسى ئةغةَاٍَ يةة      1925ى ئاشازى 14توزنى و ية ئةجناَدا ئةو طفتوطؤياْة ضةزنةوتٔ ية 
يٓط يةاليةٕ نؤَجاْياى ْةوتى توزنيةيةوة زِيَهةةوتٓى بةةْاوبٓطيإ َةؤزنسد    بسى حهوَةتى عيَسام و ئيدوازد ٖيَسبست نً

. حهوَةتى توزنيا ثيَػٓيازيَهى ئيُتياشى ْةوتى َوضًَى خطتة بةزدةضتى حهوَةتى بةةزيتاْيا و ثةسؤذةى زِيَهةةوتٓى      (1)
، بةةثيَى َةادةى يةنةةَى     (2)ةوة بؤ ْازد ، بةةآلّ حهوَةةتى بةةزيتاْيا ثيَػةٓيازةنةى زِتهةسد      1925ى ئاشازى 19ية زِؤذى 

. َةادةى   (3)زِيَهةوتٓى ئيُتياشى ْةةوت ، حهوَةةتى عَيةسام َةافى ئيطتطةُازى ْةةوتى دايةة نؤَجاْيةاى ْةةوتى تةوزنى           
دووةَيؼ دةيَىَ َاوةى زِيَهةوتٓةنة حةفتاو ثيَٓج ضايَة . َادةى ضدَ يةَيؼ دةيَىَ زِيَهةوتٓةنة ٖةَوو عيَسام دةطسيَتةةوة ،  

جطةة يةة وآلتةى بةضةسة ، َةادةى دةيةةَيؼ        1914شةوياْةى ية ئيَساْةوة دزإ بة عيَسام )ْصيو َةْدةىل ( ضايَى  جطة يةو
ٍَ بةضةةز تةةواونسدْى يويةة نيَػةى ْةةوت بةؤ             دةيََد نؤَجاْيا ئةّ داٖاتاْة دةداتة عَيةسام : تةا تيَجةةزِبووْى بيطةت ضةا

و ْةوت ضواز غًٔ شيَسؽ دةبيَت و ، ٖةةز دة ضةاٍَ ثةاؽ ئةوَاوةيةة     بةْدةزى ْازدْة دةزةوة ، بةغى عيَسام بؤ ٖةز )طٔ( يَ
ئةو بةغة شياد يإ نةّ دةنسيَت بةثيَى زِيَرةى ضةدى ى قاشاْج يإ شياتس ية ثيَٓج ضايَى زِابسدوو ، بةو َةزجةى ئةو بةغة 

ى ئةةوةى دايةة نؤَجاْيانةة نةة     ية دوو غًٔ نةَ  ْةبيَت و ية غةؽ غًٔ شيَسِ شياتس ْةبيَت ، َادةى بيطت و ٖةغةتةّ َةاف  
 ٖةَوو نةزةضتة و َةنيٓةو 

ئاَساشو نةيوثةىل ثيَويطت بؤ نازةنةى و ٖةَوو نةزةضتةيةى بيَٓيَتة ْاوةوة نة َافى ضةود يةدَ وةزطستٓةى ٖةيةة. َةادةى      
داشيازو بيطت و ْؤيةَيؼ طوتى :دةبيَت نازطةزاْى نؤَجاْيانةة يةة ْةاو عيَساقةداو عساقةى بةٔ ، بةةآلّ َةغةل دةزو ئةْة         

نيُياوى و ضاوديَساْى نازو َيهاْيهى و نسيَهازى غازةشا و ْوضةزة َةنتةبيةنإ دةتواْسيَةت يةةدةزةوةى عيَةسام بٗيَٓسيَةت     
ئةطةز نةضاْيَهى ئةوتؤ ية عيَسام دةضت ْةنةوٕ نةَةزجى ثيَويطتى ٖةيَطإ بةو نازاْةى تيَدا ْةبيَت بةثيَى َادةى ضد 

% ث  بةغياوى ئةو بةغاْة دةشأْ نة دةْيَسيَتة دةزةوة ، َادةى ضةد و ثيَٓجةةَيؼ   29يَرةى و ضوازةَيؼ عيَساقيةنإ تازِ
وتى نة عيَسام َافى خؤيةتى ية ئةجنوَةْى بةزِيَوةبسدْى نؤَجاْيانةدا بةزِيَوبةةزيَو داةةةشزيَٓيَت ، )ياضةني ٖةامشى(     

ةتةنةةى ئةةّ ئيُتيةاشةى دايةة نؤَجاْيةاى ْةةوتى       ضةزوةى وةشيساْى ئةو ناتة بةزِؤذْاَةى )ئيطتكالٍ( ى طوت نة حهوَ
تةةوزنى ضةةوْهة ثيَويطةةت بةةو عيَةةسام َافةةة زِةوانةةاْى خةةؤى يةةةّ وياليةتةةةدا زِابطةيةةةْيَت نةةة توزنةةةنإ داواى دةنةةةٕ ،  
بةشووتسئ نات ئةو زِاضتية بةضةز ئةو دةويَةتاْةدا تؤَاز بهات نة ْويَٓةزى ئةّ نؤَجاْيا دةنةٕ ، نةة عيَةسام خةاوةْى    

افى زِةواية و ،حهوَةت ىل بصزنسدْةى بةةْسخ ئ ٖةةٍ يةة ََيةرووى ضياضةد عَيةسام دةتسضةاو ، توزنةةنإ يةةو جةؤزة            َ
 بازودؤخةداو يةناتى طفتوطؤنسدٕ يةضةز ٖةَإ غوئَ ئيُتياشى ضطتةزيإ زِاطةيإ

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(1)  The Time , March 18,1925 
 .1926ناْوٕ ايجاْد  17( ايعامل ايعسبد ، 2)
 .British Special Report,pp.303-315( بؤ زِيَهةوتٓةنة بسِواْة : 3)
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زِةت نسدْةوةى ئةّ  ، بؤية باغ  بوو عيَسام ثػتطريى ئةخالقياْةى ْةوتى توزنى ى بةٖيَص و َطؤطةز بهات و ، يةواْةية
ئيُتياشة نؤَجاْيا خاوةٕ دةضةآلتةنإ ٖإ بدات بؤ ثػتطريى داخواشى توزنيا ية واليةتى َوضٌَ يةضةز حيطابى عيَةسام  

(1) 
 تةوةزى دووةّ :

 ضةْد َاْؤزِ و ضةودانازيةى ية ثيَٓاوى ْةوتى َوضًَدا  
 
ةزيتاْيا زِايطةياْةد نةبةزيتاْيةةنإ ئيٓتيةدابيإ يةة     دا )بؤْازيؤ(ى ضةزؤى وةشيساْى بة  1922ى تػسيٓى دووةَى 23ية 

عيَساقدا ية ثيَٓاوى ْةوتةنةى ْاويَ، طوتى طواية ضيطتةَى فةزَاْسِةوايد بةزيتاْيا زِيَطا بة حهوَةةت ْةادا قةاشاْج بةؤ     
يةؤشإ يةة نيَػةةى    غدا نة نؤْطسةى  1923ى ناْوْى دووةَى 23،  ية  (2)خؤى ية ْاوضةناْى ذيَس ئيٓتدابدا وة دةضت بيَينَ 

َوؾٌَ دةنؤيَيةوة يؤزد نسشٕ نة ئاَاذةى بؤ َةضةيةى ْةوت نسد ، زِايطةياْد نة طوتساوة ٖةيَويَطتى حهوَةتى بةةزيتاْيا  
ٌَ ية ذيَس نازتيَهسدْى َةضةةيةى ْةوتدايةة و ئةةوةى زِةت نةسدةوة نةة ْةةوت ثةيوةْةديد بةةّ          ية بةدةضتةوة ْةداْى َوض

: نة نؤْطسةى يؤشإ دةبةض ا ضدَ نةع ية ئةْداَاْى وةفةدى توزنيةا ْيَسدزاْةة يةْةدةٕ بةؤ       َةضةيةيةوة ٖةبيَت و طوتى
ئةوةى ثيَػٓيازى ئيُتياشى ْةوت ية َوضًَدا نة توزى ْػني ْةبووٕ خبةْة بةزدةضتى ٖيَٓديَ ية داخواشياْى نةازى ْةةوت   

يةة   (3)اطادازى ئةو ثدَ ْانسيَ ، بةثةية طةزِاْةوة ،يةبةزيتاْى يةنإ ، بةآلّ نةشاْيإ ٖيض نازيَهى زِاضتةقيٓةيإ بدَ ئ
اليةنى ديهةوة ٖةويَى دا زِاى طػتى جيٗإ دذى بةزيتاْيا بوزوذيَينَ و ، يةة نةؤْطسةى يؤشاْةدا زِايطةياْةد بؤضةى توزنيةا       

ة ْةوتةنةى بةدَ  يةبابةتى ْةوتدا ثيَػ  و ئيَطتا و ٖةَيػةيد ئةوةية نة جيٗإ ، ثاؽ طةزِاْةوةى َوضٌَ بؤ توزنيا ، ي
 بةؽ ْةبٔ و ، بةشَاْى بةزتيٌ دإ طوتى :

  

بةّ َاْاية : عيطُةت ثاغا زِايطةياْد نة ٖةَوو ْيَساوة   1924ى تةَوشى 31ٖةزوةٖا بسِواْة ْوضساوى نسشٕ بؤ تاميظ / 
ُاْةى داخواشى ئيُتياش توزنةنة ) ْةى ضدَ نةع( ضووٕ بؤ يةْدةٕ بؤ ديَٓيا بووٕ ية غوئَ و ثايةى دازيد ٖيَٓدىَ ية تاق

 ية ْةوتى َوضًَدا دةنةٕ .
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .1925َازت  9االضتكالٍ ،  (1)

 (1)Quoted inDavenport and cooke,op .cit . 150. 

(2) Cmd. 1814 .p,360. 
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وزنيا بةيَيَٓى داوة ٖةَوو ناز ئاضاْى يةنى يةباز خباتة بةزدةضت بؤ ئةوةى جيٗإ ية زِيَطةيةنى زِةواوة يةّ ْةوتة ت
نة ) جؤشيف طسو ( ى ضةزؤنى وةفدى ضاوديَساْى ئةَسيها ية دووةَني نؤْطسةى يؤشاْدا ٖةضتى نسد  (1)قاشاْج بهةٕ .

غاْى دي(ًؤَاضد بةزيتاْيا و فةزِةْطا ية َةضةيةى ْةوت بدات ،  بةوةى واليةتة يةنطستووةنإ ْاتواْدَ غإ ية
ضةزؤنى وةفدى فةزِةْطاى ئاطادازى نسدةوة نة حهوَةتى ئةوزوثا ثػتطريى ية داخواشي ياْةى ٖاوآلتياْى ئةَسيها ية 

 (2)وةزيإ طستووة  ئيُتياشى توزنى ْانات نةزِةْطة ئةو َافاْة ثوضةٍَ بهاتةوة  نة ثيَػ  ٖاوآلتياْى وآلتياْى ديهة
) ٖيووش(ى وةشيسى دةزةوةى ئةَسيهاؽ ية نؤْطسةيةنى زِؤذْاَة ْوضيدا باضد ثةيوةْديةناْى دةزةوةى ئةَسيهاى  .نة

نسد، بةغيَوةنى زِووْ  ئاَاذةى بؤ ٖةَإ بريؤنة نسدو طوتى حهوَةتى ئةَسيها بةغدازى ية وةدةضتٗيَٓاْى ضةضتةزيدا 
افيَو ية َافةناْى خؤى ْةنسد بؤ وةدةضتٗيَٓاْى ئةّ يإ ٖةز ئيُتياشة  يإ ٖةز ئيُتياشيَهى ْةنسدو ئايَوطؤزِى بةٖيض َ

ديهة، ئةوةغى دوثاتهسدةوة نة ٖةيَويَطتى ئةَسيها ثػتطريى نسدْى ضياضةتى )دةزطاى نساوة( و َاَةيَةى زِةواى 
 . (3)ٖاوآلتياْال ئةَسيهاية 

 تةوةزى ضدَ يةّ : 
 َةتةنةى غيَ  حمُودا .َةضةيةى نةزنوى ية حهو

 
َةضةيةى نةزنوى بوو . غيَ  َةمحود ية ٖةْديَ طفتوطؤياْدا  –ية ٖةوةيَةوة  –يةنيَو يةٖؤنازة ضةزةنيةناْى نيَػةنة 

دا ية بةغداد يةطةٍَ ضيَسثسضةد نونطةدا نسدبةووى ، بةةيَيَٓى     1922نةبةز يةطةزِاْةوةى بؤ ضًيَُاْى ية ْاوةزِضتى ئةيًوىل 
ة ئيدازة و بةزِيَوبةةزاْى ْاضةةناْى نةةزنوى و ٖةةويري ٖةيَٓةةقوزتَييَن ، نةةزنوى يةةّ ضةةز و يةوضةةز          دابوو نة خؤى ي

بةْدةدا ، بازودؤخيَهى تاي(ةتى ٖةبوو : بةزِوايَةت ضةز بةعيَسام ْةبوو : شَاْى زِةومسى ْيَوإ بةغدا و نةةزنوى شَةاْى   
بوو ، غازةواْى ضةزبةحؤيد تةةواوى ٖةةبوو ، ئةاآلى عيَةسام      توزنى بوو ، قاْوْى عومساْى وةى و جازى جازإ يةطةزِدا

 بةضةز دةزطاى قةآلى غازةوة ْةبوو .
ثازيَصطةازيَهى تةوزى بةةةٖاونازيَهى ئيٓطًةصى نةةزنونى بةةةزِيَوة دةبةسد ، وَيةَسماى ٖةةةز ٖةةَوو ئةَاْةة بةةةزِاى يةةنَيو يةةة          

 )و بةزِيَوة دةبسا وةى بًَدَ ى بةغيَو بوو ية عيَسام .نازطوشةزاْى ئيٓطًصى ئةو شةَاْة ، نةزنوى )) ية زِضتيدا بةجؤزيَ
ٖةيَ(ةتة بة شةبسى طؤغهازى فةضةٍَ ئةّ وابةضتةيةى نةزنوى بة عيَساقةوة زِؤذ بة زِؤذ شياتس بوو و نةازطيَسِاْى ئيٓطًةصى   

دازى زِيفساْةدؤّ  و  دةضتوزيإ وةزطست نة خاْةدإ و ثياو َاقوآلْى نةزنوى ْاضاز بهةٕ نة زِاشى بٔ ئةّ ْاوضةةية بةغة  
غيَ  حمُود بةة ئاغةهسا دذى    ى َةييو فةيطةٍَ ( 1922/  10/ 23ٖةيَ(رازدْى ئةجنوَةٕ بهةٕ ) بسِواْة فةزَاْى بةزوازى 

ئةّ زِةوتة نازى دةنسد  :بةالى ئةوةوة نةنوى ْاوضةيةنى نوزد ْػني بوو ، ٖةزضةْدة داْيػتواْى غةازى تسنُةإ بةو .)    
دا دوو نةزنونًى شادةى نسد 1922/ 12نوزديؼ شؤزيٓة بووٕ ْةى تسنُإ (... غيَ  حمُود ية َاْطى نوزد و تسنُإ بووٕ و 

بة يازيدةدةزى خؤى تا بةوة بيطةمليَٓيَت نةزنوى  بةبةغيَو ية قةيَة َسِةوةنةى خؤى دةشاْدَ = واتةة يةة نؤتةايد ٖةةَإ     
 ؤ ضًيَُاْى بآلونسدةوة ضايَدا زِؤذى نوزدضتإ ، ٖةوايَى ضةزداْى ضةزؤى عةغسةتيإ ب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
(1) Cmd. 1814 .p,397. 

(2) The new york Times , janury 24 , 1924. 

(3) The new york Times , janury 24 , 1924. 
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 تةوةزى ضوازةّ :
 بازةى نةزنوى و ْةوت و ًَُالْيَهإ وةى بةزبةضت ية بةزدةّ دزوضت(ووْى دةويَةتى نوزديدا .دةز
 

، يةة  1920ية نؤتايد ضةدةى زِابسدوةوة ية نةزنوى ْةوت دؤشزاوةتةةوة ، بةةآلّ دةٖيَٓةاْى دوانةةوتوة بةؤ دوا ضةايَةناْى       
ثيهةؤ دا بةةز    –ة زِيَههةوتٓة ْٗيَٓيةناْى ضايهظ ضةزدةَى عومساْى دا َاوةى ضةْد ضةدةيةى ْاوةْدى واليةتى َوضٌَ ي

فةزِةْطا نةوت بو ، دواى تةواوبووْى غةزِ ، ضةز وةشيساْى بةزيتاْيا ، يويةد جةؤزف فيًََةى يةة ضةةزوةشيساْى فةزةْطةا ،       
ة فةزِةْطةا نةسد   نًيُاْطؤ ، نسد. واليةتةناْى غاّ َوضًَيإ طؤزِييةوة ، َوضٌَ دزا بة بةزيتاْيا ، بةزيتاْيا ئةّ فيًََةى ية 

ضوْهة ئةيصاْى ْةوتى تيَداية ، فةزةْطا ناتىَ بةوةى شاْى ، ضةودانة نسا بو ، يةندَ يةة ٖةؤ طسْطةةناْى دزوضةتهسدْى     
 دةويَةتى عيَسام و ، ْوضاْدْى واليةتى َوضٌَ  بة عيَساقةوة ْةوتى نةزنوى بوو.

ازاضتٓى ئةو غازِيَيةى ية ديازبةنسةوة ضوة بؤ نسَاغإ ، نةزنوى بةدزيَرايد َيَروو ْاوضةيةنى نوزدْػني بوة ، بةآل بؤ ث
يةضةزدةَى قةزة قؤيًٓو و ئام قؤيًٓوةوة و ، دواتس يةضةزدةَى عومساْى بة دزيَرايد زِيَطانةة توزنُاْيةإ تيَةدا ْيػةتة     

ةفةزةوة ية ضٓوزى جدَ نسدووة ، ٖةز يةبةز ئةوةى خةتيَهى بازيهى ئيتٓى جياواش ية نوزد و عةزةو ، ية ْاوضةناْى تةيع
ضوزيا بةالى زِؤذٖةآلتى َوضٌَ و ، خوازووى ٖةوييَس ، نةزنوى دا بةزةو توشخوزَاتوو ، نفسى ، قةزة تةثة ، تا خاْةقني 

 يةضةز ضٓوزى ئيَسإ دزيَر دةبيَتةوة .
وٕ ،دةويَةةتى  ئةّ خةْة ئيتٓية بة دزيَرى شةَإ جيَطري بةووٕ ، يةةناتى يةة غهسنيَػةةناْى ؾةفةويػةدا بةةٖيَصتس نةسا       

عومساْيؼ دواى ئةوةى بةيةنجازى دةضتى بةضةز ْاوضةنةدا طةست ، بةةْازدْى َوضةةخؤزى تةوزى ثػةتيواْى نةسدوٕ ،       
 يةطةٍَ ئةَةغدا توزنُا ٖةَيػة نةَايةتى بضوى بووٕ ، يةْاو دةزيايةنى طةوزةى ئيالتى نوزدا.

ْةةديَ َوضةةةخؤزى تيَةةدا بةةووة ،بةةةآلّ قوزضةةى  عةةةزةو وةنةةو شؤزايةةةتى يانةَايةةةتى ْةتةةةوةيد يةنةةةنوى ْةةةبوٕ ، ٖة 
دميؤطسافيإ ْةبووة ، تادةويَةتى عيَسام داَةشزا ، ئةوضا ئي  ذَازةى َوضةخؤزى عةزةو و ، دواتةس عةغةائريى عةةزةو    
،زِوى يةة شيةادبووٕ نسد،يةةةّ زِووة ييَةسةدا دوو بةيَطةةة يةةبازةى دابةغةة(ووْى ئيتٓةى داْيػةةتواْى ْاوضةةنةو ، دةزبةةازةى       

 ْيَتى شةوي و شازى نةزنوى بةمنوْة ئةٖيَُٓةوة ، نةٖيضيإ نوزد ْةيهسدوٕ ، دةضتى ية ْوضيٓيإ داْةبووة .خاوة
ئاَادةى نسدووة و َةْدوبى ضاَى ية  930يةنةَيإ بةيَطةى بةزيتاْياية ،نؤزْواييظ َوضتةغازى وةشازةتى ْاوخؤ ضايَى 

 وَةتةنةى .بةغداد ْازدويةتى بؤ وةشازةتى نازوبازى دةزةوةى حه
دووةَيإ ٖةيَطةْطاْدْى عةزةبيَهى ئةَسيهايية ،ْوضةزى ئةَسيهاي بة زِيَضةيَةى َةضةيحى فةيةضةتيٓى ) حٓةا بتةاتو(     
دةزبازةى خاوةْيَتى ئةزش ية عيَساقد ضةزدةَى ثاغايةتى دا ييطتيَهى زيَهخطتووة يةةو ييطةتةدا شةويةوشازى نةةزنوى بةة      

ساوى نةوزد يةواْةة : بةةطصادةناْى جةاف ، بابةإ ، ضةاداتى نانةةيد ، غةيَخاْى         تاثؤ َؤيَهى ضةةْد بٓةَايَةيةةنى ْاضة   
تايَةباْى ، ضةييد ئةمحةدى خاْةقابوو، ٖيض بٓةَايَةيةةنى توزنُةإ يةإ عةةزةو خةاوةٕ َةويَهى طةةوزة ْةةبووٕ يةة          

 نةزنوى
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236 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 دةزةجناّ:
)نةةةزنوى و طةزَةضةةيَس،   ى َوضةةٌَبةةزيتاْيا دذى ٖةةةَو ئةةةو داخواشياْةة وةضةةتا ٖةةةويَى ئةةةوةى دةدا وياليةةت    -1

خاْةقني(  خباتة ضةز ئةو دةويَةتة عةزةبيةى نة ية ٖةةزدو وياليةةتى بةغةدادو بةضةسة ثيهٗةات(و دواتةس بةة        
 عيَسام ْاضسا

بةزيتاْيا يةَةدا َةبةضتى دةضت بة ضةز ْاوضةة ْةوتيةةناْى وياليةتةنةة بةتاي(ةةتى ناْةةناْى نةةزنوى و        -2
 طةزَةضيَس )خاْةقني(.

ضتى بوو بةزذةوةْدية ئابوزيةناْى خؤى بٗيٓيتة دى نة بسيتى بو ية دةضطستٔ بةضةز ئةو زِيَطا باشزطاْيةة  َةبة -3
طسْطةى نة بة نةزنوى و خاْةقني و قةضسى غةريئ ونسَاغةاْدا دةزِوات و دةزيةاى ْاوةزِاضةت بةة ٖٓدضةتاْةوة       

 دةبةضتيَتةوة

وَةتيَهى دةضهةالى خؤى ية ْاوضةةنةدا دزوضةت بهةات    بةزذةوةْدية ضياضيةناْى خؤى بٗيَٓيَتة دى نة ضةْد حه -4
يةة اليةنةةوة ب(ٓةةة بةزبةضةتيو يةة بةةةزدةّ تةةوذَى نؤَةةؤْيصَى ضةؤظيةت و يةة ضةةةزيَهى تةسةوة َةزاَةةةناْى          

 بةزتاْيا بٗيٓٓة دى 

 ى بة ضةز عرياقدا ضةثاْد و ٖةزِةغةى ييهسدٕ 1922بةزيتاْيا ثةمياْى  -5

 وةى ضؤٕ بةزيتاْيا دايسِغتوة  ا/يإ دةبىَ ثةمياْةنة ثةضةْد بهةٕ
 و/ يإ وياليةتى َوضٌَ دةخاتة ضةز توزنيا 

بةجمؤزة َةييو فةيطةٍَ و ئةجنوَٓى داَةشزاْدٕ و ئةجنوَةةْى وةشيةسإ طػةتيإ ئاَةادة بةووٕ ب(ٓةة ْؤنةةزو        
ضت ْةضةيَت و  ئةيَكة ية طوىَ ى بةزيتاْيا ٖةز تةْٗا يةبةز ئةوةى باغوزى نوزدضتإ )وياليةتى َوضٌَ(يإ ية دة

نوزديؼ بهةْة ذيَس دةضتةو نؤيًةى خؤيإ بؤية بة ثيَى ئةّ تويَريٓةوةيةو ئةو بةيَطةْاَاْةى نةخطةتُاْة زِوو  
دةزدةنةويَت نة ية شؤزبةى ٖةٍ و َةزجةناْدا وياليةتى َوضٌَ و تةَاحى شهليَصةنإ بةة ضةاَاْى ضسوغةتى ئةةو     

ةضآًَى ئةو وياليةتة زِيَطةس بةوة يةة بةةزدةّ دزوضةت بةووْى       وياليةتة ٖاونات تةَاحى ٖيَصة ئيكًيُيةناْيؼ ب
دةويَةتى ضةزبةخؤى نوزدضتاْدا . ٖاونات ناْةة ْةوتةةناْد ْاوضةةناْد طةزَةضةيَس بةة تاي(ةةتد ناْةةناْد        

 خاْةقني.
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 ضةزضاوة نإ
 ضةزضاوة نوزديةنإ 

( ى ضاثخاْةى )ايسابطة(ى 1955نةىل ، يةضاثى ضايَى )د. فاضٌ حطني ، نيَػةى وياليةتى َوضٌَ ، وةزطيَسإٔ حمُةد غا -
  1999ضًيَُاْى  -بةغداد وةزطرياوة، ضاثى يةنةّ

، ضةا  و بآلوبآلونسدْةةوةى : َةيَ(ةْةدى ئةاوةدإ      1999خوالْةوة يةْاو باشْةدا ،ْةوغريوإ َطتةفا ، ضةاثى دووةّ ،  -
 ْاوْيػإ .

Awadani nehringstr 14059 Berlin  
 . 2012ش ، ضاثى يةنةّ ،ضًيَُاْى ، ضايَى ضا   1995- 1169اوى ، نوزد و ضةزنسدةى زِاثةزِئ و غؤزِغةنإ ْةجِ ضةْط -
(( charies (( ))London 1995ييَهؤييَيٓةوةيةنى تاي(ةت يةبازةى َةضيحيةنإ وياليةتى َوضةٌَ يةة نتيَ(ةى ))    -

Harry luke.Mosul and Its Minorities  
 ضةزضاوة عةزةبيةنإ

نريرى  بداامنيريا يليري  , اريري ىلس ارصياشريي       1967, بريوتت   1, ج 1943 – 1919ه اهلامشى ,مسكرات طه اهلامشي , ط -
 . 1980بوتت ,  1952 – 1925ألمييازات ارنفط يف ارعراق 

  . 1978, بغااد ,  1932 – 1914بناد امحا اجلراهري , ت ىلس مشللة األىاضي يف ارعراق دىاشة يف اريطرىات ارعامة  -

) قريراىات جملريض ارريرزىاء اررريادىت يف تشريرل        108- 105امصينى , ت ىلس ارعراق ارصياشي امالث , اجلسء ارثاني ص  -
 . 123 – 121ص  1925/ 12/ 29جلصة  1926, بغااد , مطدعة املرمة ,  1925األتل ت تشرل  ارثاني ت كانرن األتل 

  
 ضةزضاوة ئيٓطًيصيةنإ 

- L.M Fanning , oil in the word war (new York 1922) 

- F. oelaise , oil .its in fluence on polities (London ,1922) 

- The New York Time April 24/1926 Foreign policy Ass oeiation in formation 

service 11,p.77. 

-The Times , March ,18 , 1925  

- Edward Mead Earie The ((The Turkish Petroleum company)) in The political  

Science Quarterly P,277- 278. 

- W.R.Hay ,Two years in Kurdistan (1921). E.B.Soane To Mesopotamia and 

Kurdistan in disguise (1922) 
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-Abstract- 
After the English attacked Iraq and took over the city (Basra ) in the Spring 

of 1917 ,after that the Capital (Baghdad ) and the rise and the Progress of their 

army towards the north to take over the Capital of the state which was (musil) . 

after they  conquest (kirkuk) in September 1918 they were only a few miles 

away from taking over the state (musil) , ( Modros) contract, which was signed 

between the English and the Turkish in the same year it said that the English 

Should not go further by Inundating States, In this Situation a problem appeared 

called (( the problem of musil state)) between four sides (( The English smelled 

the oil and planned to takeover the state by themselves , and for that matter they 

bargained with the French and then manipulated them , but when the French 

knew all about it , it was too late and the bargain was already done , (( also the 

French de minded the state because the state was given to them as it said (syxe – 

picko)) in 1916 . ((the Turkish wended the state and as they said Kurds and 

Turks  were one nation , so they said it was their right to take over the state 

mean while they called the Kurdish clan chiefs (( Turks)) . They announced that 

musil sates Economic advantage and social connections were similar  to ardors , 

but  of course none of these Excuses made any sense because all of those 

different sides which where mentioned before , never had any right on the  state 

but the native inhabitants of the state owned that right who were most Kurds 

either were ( muslims or Christian or shabak or arabs tusk or ezidis ) they were 

the only people who had the right to decide their sates destination ( the people of 

the area demanded an independent government lead by (( shex mahomood malik 

)) also the capital could be sulaimani or musil – but un fortunately even when 

they united the state with Iraq they didn't negotiate with it's people when they 

wanted an independent state . 

In this research : I want to point out kirkuk in the seeker documents and the 

American , British and otman empire about kirkuk and how they found oil in 

this city in the twenty's of the last century was a barrier and an obstacle when 

it came to build  a Kurdish government , at the same time , one of the greatest 

reasons to make Iraq's new Government . 

       
 

 
 

 
 


