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دابةشبوونى كوردستانء كاريطةريي لةسةر سرتاتيجى ناسيؤناليزمى كورديي
()9191-9191
َِ ظاُػتًُطؤظايُتًًُكاْ /ظاُلؤّ غوًٌَاُِ
زًٓ.ىا ععيع غعًس /بُؾٌ ًًَصوو /غلىه
ثًَؿُكِ:
َُتًًتُكاُِ ُاوضتُكُ تُزَضيَلِ
ثًَسَضًَت زابُؾبىوُِ كىضزغتتاْْ ًوٌنًَُتِ ًَٓتعَ ٓتُضيٌَِْ ًَُىزَوه
ثًَلُوَ ططيَسضاو بًَت ،كُتآُُىوكُ ًٓض غىوزو هًَلُوتُيُكِ ُٓضيَِِ بؤ كىضزو كىضزغتاْ ُُبىوَ ،هُبُضُٓوَ
كاتًَم بًًَُصووّ كىضززا زَضًُِوَ غُضَتاكاُِ ُاوًَِٓاُِ َُٓ ُُتُوَيُ ٓاوثًَطتِ كتطزَ غتُضباظيًُكاُِ ًَٓتعَ
ًَٓطاُِْ بًعَُتِْ يؤُاًًُُكاُُ ،هُبُضُٓوَ باؾت يّ غُضضتاوَ بتؤ ُاغتًِِ ًًَتصووّ كتىضز بُُاضتاضيٌ يازاؾتتِ
جُُطاوَضو ُٓو بُضزَ زاتاؾطاواُُيُ كًٌَُٓاّ غُضكُوتّْ بطزُُوَّ ًَٓعَكاُُو هُُاوضُكُزا جًًَأًَُؿتىوَ.
َِ بًًِىوَو هًَُُىاْ زوو اليتُُِ غتُضَكِ عىنتاُِ-
هًًَُصووّ ُىٍَْ ٓاوضُضخًؿسا ًُٓاْ فاكتُض ضِؤه
َتًُطَِوّ خؤيتاْ ًًُٓؿتُ كىضزغتتاْ بابتُتِ
ٓرياُِْ ك ًَؿُكاًُاْ هُغُض زياضيلطزُِ غتِىوضو غتُثاُسُِ ُه
كاضهُغتتُضكطاو بتتىوَ ،هُغتتانُِ جتتُُطٌ يُكًًُؿتتسا ًوٌنُ تٌَْ ضاوضتتِؤكًِ ًَٓتتعَ طتتُوضَكاُِ زوًُتتاٍ
ُٓوكاتًؿٌ ٓاتُغُض.
َُٓ ُٓونُُ كُ ضِيؿُيُكِ ًًَصوويًاْ ُٓيُ تا بُغتتِِ ثتُناُِ غتايلؼ ثًلتؤْ بُتتُواوّ زابُؾتلطزُِ
َتُتًَلِ
َِ زَغتلطز ،تىاُطا كىضزغتاْ زابُؾبلطيَتْ ثاضضُ ثاضضتُ بتُ ضتُُس زَوه
كىضزغتاْ بُكؤًَُهًَم ًَٓو
زيلُوَ هًَلِطآُ ،وَّ ططُطتُ هُطتُئ ٓتَُ زابُؾتلطزُُّ كىضزغتتاْ كُُعيلتُ بطاتتُ غتُزَيُكِ تتُواو،
تآُُىوكُ َُٓ ونتاُُو ُاوضُكُ ٓاضاًٌْ ٓاغايؿِ غًاغٌْ غُضباظيٌ بُخؤيُوَ ُُبًًِىوَ.
ُٓطُضضٌ هًَُُى ُٓزَبًاتِ كىضزيسا ُٓو زابُؾبىوُُ تآًػتُف وَن كؤًَُهًَم غِىضّ زَغتلطز ٓاًاشَيتاْ
ثًَسَكطيَت ،بُنَ كاتًَم بُكاضكطزو ؾىيَُِواضَكاُِ َُٓ زابُؾبىوُُزا زَضتًُِوَ ،زَبًتِك كتُ ضِؤشبتُضِؤش ٓتَُ
غتِىضَ زَغتتتلطزاُُ هُغتتِىضّ جىططافًًتتُوَ زَبِتتُ غتتِىضيٌ كؤًُنيتتُتِْ غًاغتتٌْ ٓتتابىوضيٌْ ُُتتتُوَيٌ،
كًُُتطغٌ زضوغتبىوُِ ضُُس ُُتُوَيُكِ كىضزٍ ًَِٓاوَتُ ٓاضاوَو ضُُساْ كًَؿٍُ بؤ بعاوتتِ ُاغًؤُاهًػتتِ
كىضز زضوغتلطزووَ.
بًُُبُغتِ ضِووُلطزُُوَّ ٓتَُ الياُاُتُو تًؿلدػتُِغتُض زَضٓاويؿتتُكاُِ زابُؾتبىوُِ كىضزغتتاْ،
ٌَاُساوَ هَُ تىيَصيُِوَيُزاو هُزوو تتىيٌَ زووباغتٌ غتُضَكًساو هُضتُُس
بًًُتؤزيَلِ ًًَصوويٌ ؾًلاضيٌُٓ ،وه
َُ زابُؾلاضيًُكاُِ كىضزغتاْ بلُيّ هُُٓضزوو ؤُتايٌ ُتىٍَْ
تُوَضَيُكسا ،ػُ هُططُط يّ ثُناُِاًُو ُٓوه
( ) 434

جملة جامعة التنمية البشرية  /اجمللد ( / )2العدد (2146 /)4

دابةشبوونى كوردستانء كاريطةريي لةسةر سرتاتيجى / ...ص ص455-434

ٓاوضُضخِ كىضززا ،ثاؾاْ كاضيطُضيًُكاُِ َُٓ زابُؾبىوُُ بُثًٌَ تًؤضَ ُىيًَُكاُِ ُاغتًؤُاهًعَْ ٓتُو هًُجتُضو
بُضبُغتتتتاُُّ هُبتتتُضزََ ُاغتتتًؤُاهًعًِ كىضزيتتتسا زضوغتتتتًلطزووَو هًَلُوتتتتُ ُُتتتتُوَيٌْ ٓتتتابىوضيٌْ
كؤًُنيُتًُكاًٌُاْ ضِووُلطزؤتُوَ.
باغٌ يُكَُ -كىضتُيُكِ ًًَصوويِ ثطؤغُّ زابُؾلاضيٌ كىضزغتاْ:
َلُوتُّ جًؤثؤهُتًلٌ كىضزغتاْْ بُطؤضَِثاُبىوُِ بؤ بُضيُكلُوتِِ ظؤضيِتُّ ًوٌنًَُلتاُِ ًَُتىاْ
ُٓه
َُ فطاواخنىاظيًُكاًُاْ ،وايلتطزووَ هُكؤُتُوَْ هُظؤضبتُّ ؤُايتُ ًًَصوويًتُ
ظهلًَعاْ هُضِووّ غُضباظيٌْ ُٓوه
جًاجًاكاُسا ثاضضُكطاوو شيَطزَغتِ بُاليُُِ كًُُوَ زوو ًَٓعّ ثاواخنىاظو زاطريكاضبًَتت ،هُبُضٓتُوَ ٓتُضطًع
َِ ياخىز زاطريكاض) شياُِ ُُطىظَضاوَ ،زيتاضَ ًُٓتُف كًَؿتُيُكِ
كىضزغتاْ هُغايُّ يُن زَغُنتسا (خؤًاه
ًًَصوويٌ بؤ زضوغتلطزووَْ وايلطزووَ يُكجاضضُيٌ خاكٌ كىضزغتاْ بُزضيَصايٌ ًًَصووَكُّ زضوؾٍْ خُوٌُ
ُٓض تانْ ًطؤظًَلِ كىضز بًَت.
ًًَصووّ ُىَّْ ٓاوضُضخٌ كىضزغتاْ ،هُطُئ طُوضَبىوْْ فطاواخنىاظيًُكاُِ ُٓضيُن هُ ًٌٓجطِاتؤضيتُتِ
عىناُِْ زواتطيـ غُفُوّْ كؤّ ُٓو جُُطْ ًوٌنًًَُاُُّ ًَُىاًُاْ زَغتتًجًَلطزووَ ،كتؤّ ٓتُو جتُُطْ
َُتُكاُِ ًَٓتطاْ (غتُفُوّ – ظَُتسيٌ –
َُتِ عىناُِْ زَوه
بُيُكسازاُُّ هًُاوَّ ثًَِخ غُزَزاو هًَُُىاْ زَوه
َِ ( )1514زَغتتًجًَلطز،
َسيطاْ هُغتاه
ُٓفؿاضيٌ – اجاضيٌ) ضِوويساوَ )24( ،جُُط بىوَ ،كُبُجُُطِ ضاه
تاغُضزًَِ فُتح عوٌ ؾاّ اجاضيٌ ( )1834 -1797بُضزَواًبىو(.)1

هَُ ًاوَيُزا واتُ تا جُُطٌ يُكًُِ جًٔاُِْ هُثًَِاو ٓاططبطِو ٓاؾتِ ًَُىاًُاْ ضُُسيّ ضِيَلُوتّْ ثتُناًُاْ
ًَُطَِوّ ُٓضيُكًَم هُو زوو ظهلًَعَ ًؤضو واشؤكطاوَ ،كُ ُُٓسيَم هتُو
بؤ ضِيَلدػنتْ زياضيلطزُِ غِىوضو ُه
ضِيَلُوتِاُُ بُضطرييًُكِ زضيَصخايًُُاْ كطزووَ هُبُضزَواًِ جُُط بُنَ كؤتايًاْ ثًًََُِِٓاوَٓ ،اوكات ٓتًُىو
ُٓو ُٓونُُّ بؤ زياضيلطزُِ غِىضّ ًَُىاْ عىناُِْ ًَٓطاُِ ُٓبىوَ كَُْ ظؤضو زووضو ُعيم هُغُض جُغتُّ
َلُكُّ كُوتؤتُوَ.
خاكِ كىضزغتاْ بىوَو بُهُتلطزْْ زابطِيين كىضزغتاْْ خُه
َِ ( )1514بتُكطزاضيٌْ وا ًعتٌ (بتُنَ
َسيطاُِ غتاه
هُغُضَتاّ غُزَّ ؾاظزَزاْ هُزواّ ؾُضِّ ضاه
َتُتِ
َتُتِ عىنتاُِ غتىُِِْ زَوه
َُتِ ظهلًَعّ ٓتُو غتُضزًَُزا (زَوه
بُُافُضًٌ) كىضزغتاْ هًَُُىاْ زوو زَوه
غتتُفُوّ ؾتتًعٌ) وَن زَضَجنتتاًًَلِ ٓتتُو ؾتتُضَِ زابُؾتتلطا ،بتتُوَف بُؾتًَلِ ظؤضّ كىضزغتتتاْْ ًريُؿتتًُِ
(ً )1ػعىز خبتًاضٍ :تاضيذ جِط حتًٌوٌ عطاق علُٔ ايطاْ ،وظاضت عوىَ حتقًقاتْ فِاوضٍ ،طعيسَ ًقاالت كنْ ،زاُؿتِاًُ
بعضط فاضغٌ  ،1383ص .1انعوٌ كطًٌ ٓطغتاٌُ :تاضخيطُو زّابط وغتىاب ًِا ؿتات ايتطاْ و عتطاق (اظ تؿتلًى
زوهتتت قتتيىياْ تتتا تتطاضزاز ًتتطظٍ ُ ،)1975ػتتدُ وكتتىص اُتؿتتاض زض غتتايت اغتتُ ذّالفقازٓههُ ،ص. 4
()www.zolfaghariyeh.com
( ) 432
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َتُتِ عىنتاُِْ بُؾتًَلِ كًًُؿتِ هتُشيَط زَغتتِ
كىضزيًُكاْ كُوتُِ غِىضّ زَغُنتْ فُضًاُطَِوايِ زَوه
َُتِ ًَٓطاُِ (غُفُوّ) ًايُوَ(.)1
زَوه

َسيطاْ ،زؤخًَلِ ؾوؤقْ ُاجًَطريّ
َُٓ زابُؾبىوُُّ كىضزغتاْ بُُافُضًٌْ وَن زَضَجناًٌ جُُطٌ ضاه
َُتتُ غتِىضّ زَغتُنتْ ُيتىظّ
هُُاوضُكاُِ كىضزغتاُسا زضوغتلطز ،ضىُلُ ٓتًض يتُكًَم هتُو زوو زَوه

بُضاًبُضَكُّ ُُغُملاُسبىوُٓ ،ضوَٓا ًٓض جؤضَ ٓاططبطِو ضِيَلُوتًَِلًؿًاْ ُُبىو(.)2

يُكَُ ثُناُِ ٓاؾتِ ًَُىاْ عىناُِْ ًَٓطاًًُُكاْ زواّ ُعيلتُّ ( 40غتائ) هُجتُُطْ ًوٌنُتٌَ ،هتُ
َتاْ غوًٌَاُِ اُىُِ
(ً 29ايػٌ  ْ)1555هُغُض زاواّ تٌُٓاغب ( )1576 – 1524ؾاّ غُفُوٍْ غىه
َُبىو(ٓ َُٓ ،)3اؾتًِاًُيُ بُؾًَلِ تايبُتبىو بُو ًوٌنُتٌَ غتِىضيًُّ
( )1566-1494بُُاوّ (ًُٓاغًُ) طُنه
َِ ضِؤشٓتُنتْ
َُتُ ُٓبىو ،بُثًٌَ َُٓ ضِيَلُوتُِ ُاوضُكاُِ ٓاظَضباجيتاْْ تتُبطيَعو ٓتُُازؤه
هًَُُىاْ َُٓ زوو زَوه

َُتِ عىناُِ(.)4
عريا ٌ عُضَبٌْ ؾاضَظووضْ ُٓضظضؤَ زضايُ زَوه

َُٓ ٓاؾتًِاًُيُ تاكؤتايٌ تًُُُِ تٌُٓاغب بُضزَواًبىو ،تا جاضيَلٌ زيلُ ًوٌنًَُِ غتِىضيٌ ًَُتىاْ ٓتَُ
َِ ( )1590هُغُضزًَِ ؾا عُبباغٌ يُكَُ
زوو ًَٓعَ زَغتجًَسَكاتُوَو ثُناُِاًُّ فُضٓازثاؾا (ُُوضؤظ) هُغاه
َُكطاُ ،تاوَضِؤكِ ٓتَُ ثُناُِاًُيتُف زووبتاضَ
( )1629 -1587بًُُبُغتِ كؤتائًًَِاْ بُكًَؿُكاًُاْ طُنه
ٓتتُشًىوْْ زَغتتُنتِ عىناًًُتتُكاُِ بُغتتُض ُاوضتتُكاُِ تتتُبطيَعو طىضجػتتتاْْ هىضِغتتتاْْ ؾتتاضَظووضزا

غُملاُسَوَ( ،)5ثاؾاْ ثُناُِ ُُغىح ثاؾا ( )1611كُتاضِاززَيُن ٓتًُاْ ُتاوَضِؤكِ ثتُناُِ فتُضٓاز ثاؾتاّ
َُتِ عىناٌُ بىو هُُاوضُكاُِ (تُبطيَعو واْْ ؾريواْ) بتؤ
ُٓبىو بُكًًَُم طؤضِاُلاضيًُوَ كُغاظؾلطزُِ زَوه
َتُ
َِ ()1613ف كُ بتاؽ هُغتُضكىتلطزْْ زاًطكاُسُتُوَّ ُٓوه
ًَٓطاْ واشؤكطآُ ،ضوَٓا ثُناُِ ُٓغتًُبىه
ضِظطاضخيىاظيٌْ غُضبُخؤيًُكاُِ ًريُؿًِِ ُٓضزَنْ زَكات هُاليتُْ عىناًًُتُكاْْ ٓاوكاضيِتُكطزُِ كتىضز
( )1جُهًوِ جُهًى :كىضزَكاُِ ًٌٓجطاتؤضيُتِ عىناُِ ،و :هُضِوغًًُوَ :ز .كاوؽ ُفتاْ ،بُيساز ،1987 ،ي .26اهسكتىض
غعسٍ عجناٌ ٓطوتٌ :كطزغتاْ ّاالمرباطْزٓ٘ العجناىٔ٘ – زضاغُ يف تطْز ضٔاض٘ اهلٔني٘ العجناىٔ٘ يف كىضزغتاْ – 1514
 ،1851مؤضط٘ ًىكطياٌُ للبخْخ واهِؿط ،اضبًى ،2008 ،ص.43
( )2اهسكتىض غعسٍ عجناٌ ٓطوتٌ :املكسض اهػاب  ،ص.80
( )3انعوٌ كطًٌ ٓطغتاٌُ :املكسض اهػاب  ،ص.3
( )4حمٌس طِاّْ اضتاْ طىكٌُّ :اًُْ ىيى ضِ ًطاز ثاؾا بتُ ؾتاَ ايتطاْ: ً ،تاْ :اغتطّ زويتاْْ ًٔتطٍ اضيتاُيىض ،ثًتاَ
بٔاضغتاْ ،ز ،2ص ،3ف ،12تابػتاْ  ،1395ص .992أ.َ.ز.باغٍ عَ عباؽ :ايطاْ يف عٔس الشهاِ طَناضه األّل
 ،1576 – 1524دلل٘ اخللٔج العسبٕ اجمللد ( ،)40العدد ( )2-1لطي٘  ،2012ص. 14-13
( )5حمٌس طِاّْ اضتاْ طىكٌّ :املكسض اهػاب  ،ص .994كاًرياْ عبساهكٌس امحد الدّضلٕ :كسدضتاٌ يف العَد العجنهاىٕ
يف اليصف االّل مً القسٌ التاضع عشس ،داز العسبٔ٘ للنْضْعات ،بريّت – لبياٌ ،2006 ،ص.166
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َِ ( )1618كُ ظياتط جتُختِ هُغتُض
هُؾاضَظووض هُاليُْ ًَٓطاًًُُكاُُوَُٓ ،ضوَٓا ثُناُِاًُّ (غُضاو)ّ غاه
ُاوَضِؤكِ ثُناُِ ٓاؾيت ًُٓاغًُ زَكطزَوَ(.)1

كًَؿُّ غِىض بتُظيَِِ ًَُتىاْ عىنتاُِْ ًَٓطاًًُتُكاْْ فطاواخنىاظيًتُكاًُاْ هُُاوضتُكاُِ (كىضزغتتاْْ
َتُتِ
عًَطا ِ ًَٓػتتا) ،يتُكًَلً هُكاضيطتُضتطيّْ بتُُاوباُط يّ ثُناُِاًتُ غتِىضيًُكاُِ ًَُتىاْ ٓتُضزوو زَوه
َِ ( )1639واشؤكتطا،
عىناُِْ ٓرياٌُ ًَِٓايُ بىوْ ،كُ بُ ثُناُِاًُّ (ظَٓاو ياخىز ظَٓاب) ُاغطاوَو هُغاه
َتاْ ًتىضازّ ضتىاضََ
َُٓ ثُناُِاًُيُ بُبُؾساضيٌ ًػتُفا ثاؾا غُزضّ ُٓععًَِ واهٌ بُيسا وَن ُىيَُِضّ غتىه
( ْ)1640-1612غاضوخاْ ُىيَُِضّ ؾاغُيف غتُفُوّ ( ْ)1642-1629شًاضَيتُن هُطتُوضَ ثًتاواْْ
ًريٍ ًرياْْ غُضزاضو غُضكطزَ غُضباظيًُكاْ هتُظَٓاو هتُُعيم ُغتطّ ؾترييّ هتُ ً ّ17ايػتٌ 1639

َُكطا(.)2
طُنه

َتُت بًًََِٔتت ،بتُنَ
َُٓ ثُناُِاًُيُ تىاُِ كؤتايٌ بُغُزَو ًُىيَم جُُطْ ًوٌنًٌَُ ًَُىاْ ُٓضزوو زَوه

كاضزاُُوَو جًَلُوتُو زاكُوتُكاُِ بُطؿتِ هُغتُضخاكِ كىضزغتتاْ بُضجُغتتُبىو( ،)3ضتىُلُ ًُٓتُ تتُُٔا
َتُتِ
َلى ضِيَلُوتًَِلِ غِىضيـ بىو( ،)4بُثًًَِ َُٓ ثُناُِاًُيتُ غتِىضّ زَوه
ٓاططبطِيَمْ ثُناُِ ٓاؾتِ ُُبىو ،بُه

عىناُِ بطيتًبىو هُ :جُغػاْ ،بُزضًَُُ ،سَهٌ ،زضَُُو زضَتتُُط تتا ُاوضتُّ غتُضثًىْ ظَوّْ ظاضَكتاُِ
َتٍْ
زَوضوبُضٍْ ُٓضزوو تريَّ ظيآُززيّْ ٓاضوُِ هُٓؤظّ جافُٓ ،ضوَٓا زَؾتُكاُِ ضِؤشٓاواّ تُنّ ظَه
َحُ .غُفُويًُكاًُـ بُؾٌ زووًَِ َُٓ ُاوضتاُُّ بُضكتُوت كتُ هًُُُسَهًًتُوَ تتا
تا ؾاضَظووضو ُنّ عه
زَضَتُُط هُطُئ طىُسْ باخطُو ُنكاًُاْ تا ُٓوضاًاْْ ًُضيىآْ ،تُضزوو تتريَّ بتريَو ظَضزووّ ٓتؤظّ
جافُٓ .ضوَٓا هُبُُسيَلِ زيلُّ َُٓ ثُناُِاًُيُزا بطِياضّ تًَلساْْ ضِوخاُسُِ ُٓضيُن هُ ُنّ ىتىضو ًاكؤ

هُُعيم واْْ ُنّ ًُياظيطز هُُعيم اضؽْ ُنّ ظجنري زضا(.)5

َؿتتاز ًتتُ ىوز عُبتتسوهطَِ اْ :كاضيطتتُضّ ثُناُِاًتتُّ ظَٓتاو  1639هُغتتُض كىضزغتتتاْ
( ُٓ )1تتُز ذًُتتُز ٓتتًُكْ زه
(تىيَصيُِوَيُكِ ًًَصوويًُ) ،ضاثداُُّ ضِؤشُٓنتُٓ ،وهًَط ،2011 ،ي .25-23ابْالفطل عابسيين :طاضزازٓتاّ قتوح
ايطاْْ عجناى ٙوكآـ تِـ ٓاّ مرٍيب بك زو كؿىض زض عكط قتيىٍْ افؿتاضٍ ،تتاضيذ ايتطاْ :تاضَ  ،60/5بٔتاض
 ،1388ضبًع  ،2009ص.104
َؿاز ًُ ىوز عُبسوهطَِ اْ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.38
(ُ ُٓ )2ز ذًُُز ًُٓكْ زه
( )3أ س زضا خطسٖ وأقغط آساْ وغتاض آٓيُ ثىض :زوض إًاضَ أضزالْ يف اهكطاع اهكيىٍ العجناىٕ ،دلل٘ اهعوىَ االىطهاىٔ٘
الدّلٔ٘ 1433/2012 ،ه.ق ،اهعسز  ،)2( 19ص.23
( )4كاًرياْ عبساهكٌس ا س الدّضلٕ :املكسض اهػاب  ،ص.168
َؿاز ًُ ىوز عُبسوهطَِ اْ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.39-38
(ُ ُٓ )5ز ذًُُز ًُٓكْ زه
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ًَُطَِوّ ًريُؿًين ُٓضزَنْ هتُضِؤشٓاواّ ضتًاكاُِ
ُٓض هُزَضَجناًِ َُٓ ثُناُِاًُيُيُ ظَوّْ غِىضّ ُه
َحُو غطؤضتم بتؤ ُٓتآُتايتُ هُزَغتطتىوٓ ،تُضوَٓا
ُٓوضاًاْْ زَؾتُ بُثًتُكاُِ ؾاضَظووضو ُضَزاغْ عه

ًَٓعيَلِ ظؤضّ ٓابىوضيِْ غُضباظيٌْ جىططايف هُزَغتسا(.)1

هُبُضَجناًِ َُٓ ثُناُِاًُيُ ُعيلُّ ُُوَز غائْ هُغُضزًَِ غُيف ؾاو ؾا عُباغٌ زووََْ غوًٌَاْ ؾاْ

َُت بُضجُغتُبىو(.)2
َتاْ ذػكٓ ،اضاًٌْ غُ اًطرييٌ هًَُُىاْ ُٓضزوو زَوه
ؾا غىه

هُغتتُضزًَِ ُتتازض ؾتتاّ ُٓفؿاضيؿتتسآًَ ،تتطاْ زووضتتاضّ كؤًتتَُهًَم كًَؿتتُّ جؤضاوجؤضبتتىوَٓ ،تتُض
هُثُال ًاضّ ُٓفغاُتُكاْ بتؤ ُاوضتُكاُِ خىضاغتاْْ ًُتطغتٌ ضِوغتُكاْ هتُباكىضو ٓاوكتات فطاواخنتىاظيٌْ
َُتِ عىناُِ ،هَُ باضوزؤخُزا تىاُطا هُ (ُٓ ٍ4يوىىل  )1746ثُناُِاًتُّ (كتطزاْ يتاخىز
ُٓضَِؾُكاُِ زَوه
َِ غتُضَكِ جُختلطزُتُوَبىو هُغتُض بُُتسَكاُِ ثتُناُِ
ططزاْ) هُطُئ عىناًًُُكاْ واشؤبلتات ،كتُخاه

ظَٓاو(.)3

َُت ،بُنَ
ثُناُِاًُّ ظَٓاو تاغُضَتاكاُِ غُزَّ ُؤظزَ بىوَ بًُِاّ ثُيىَُسيًُكاُِ ًَُىاْ ُٓضزوو زَوه
غُضَتاكاُِ غُزَّ ُؤظزَو ًوٌنًَُلاًُاْ بؤ زَغتىَضزاْ هُباضوزؤخِ ًريُؿتًين بابتاْ ،جتاضيَلً جتُُطْ
ًوٌنًَُِ زضوغتلطزَوَ ،تازواجاض زاطريكطزُِ ُاوضُكاُِ غوًٌَاُِْ كُضكىنْ تا ؾاضَباْ هُاليتُْ ًَٓطاُتُوَ
َتاُِ عىناُِ ًُ ىزّ زووََ جُُطِ ضِاطُياُس ،زَضَجناًِ بُضزَواًٌ ثتُالًاضزاُِ
ُٓجناًسضاو هُبُضاًبُضزا غىه
ُاوضُ كىضزيًُكاْْ كًَؿُ غِىضيًُكاًُاْ ثُناُِ ُٓضظضِؤًِ يُكَُ هتُ ( 28تتُوىظّ  )1823بُضجُغتتُبىو،
َُٓ ثُناُُ ذُوت بُُسيًُ ،بُُسَكاُِ يُكَُْ غًًََُْ ضىاضًَِ تايبُت بىو بُكًَؿُّ غتِىضيٌ ًَُىاًُتاْ ،بتُنَ
ضِيَطاضَكاُِ َُٓ ثُناُِاًُيُ ُُيتىاُِ ُاكؤكًًُكاْ بُِبطِبلات ،بؤيُ ُٓضزوو ظهلًَعّ جًٔاًٌُ ُٓوكات بتُضيتاًُاْ
ضِووغًا كُوتُِ ًَُىَُسطرييٌْ هتُ ( )1843هًصُُيتُن بتؤ ضِيَلدػتتُِوَّ كًَؿتُكاْ هُُىيَِتُضاُِ ُٓضضتىاض
َُتْ بُبُؾساضيٌ (ًريظا تُ ٌ خاْ) ُىيَُِضّ ًَٓطاْْ (ُُٓىَض ُٓفُُتسيٌ) ُىيَِتُضٍ عىناًًُتُكاْْ (عُ ًتس
زَوه

فؤُىيم ويوًاًع) ُىيَُِضّ بُضيتاًُاْ (عُ ًس زيًِػُ) وَن ُىيَُِضّ ضِووؽ بُؾساضبىوْ تًًَسا(.)4

َُكاُِ َُٓ هًصُُيُ زواّ ٓاغتتُُطًَلِ ظؤض ثتُناُِ ٓتُضظضِؤًِ زووًَتِ هتُ (ٓ 31ايتاضّ )1847
ُٓوه
ًَِٓايُ كايُوَ َُٓ ،ثُناُِاًُيُ كُ هُ ُؤ بُُس ثًَلٔاتبىوُُٓ ،تسيَلًاْ تايبتُت بتىو بتُ غتِىضّ ًَُتىاْ ٓتُضزوو
َُت ،بُتايبُت هُ ُاوضُكاُِ غوًٌَاُِْ بُغطَو ٓاضوُسضوز(ؾُتتىهعُضَب)ْ ُزَيُكطزُِ ٓاتىضؤّ خًَىَْ
زوه
( )1أ س زضا خطسٖ وأقغط آساْ وغتاض آٓيُ ثىض :املكسض اهػاب  ،ص.23
( )2ابْالفطل عابسيين :املكسض اهػاب  ،ص.107
( )3زك اناعًى ًِكتىضٍ الضجيتاٌُ :بطضغتٌ غتىاب ًِا ؿتات ًتطظٍ ايتطاْ و عتطاق ( ،)1مجعه٘ 6 ،ؾتٔطيىض ،1394
https://www.rasekhoon.net
( )4كاًرياْ عبساهكٌس ا س الدّضلٕ :املكسض اهػاب  ،ص.173-172
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ضِيَبىاضاْ هُغتِىضَكاُسآ ،تَُ ثُناُتُ كتُ هتُ (ٓ 21تاظاضّ  )1848بُتتُواوّ واشؤكتطا ،هًصُُيتُكِ تتطّ
َتتُ كىضزيًتتُكاُِ بُتتتُواوّ هتتًَُُىاْ
َمْ خًَو
زيتتاضيلطزُِ غتتِىضيِ ثًَلٔتتاتْ زواجتتاض كىضزغتتتاْْ ختتُه

عىناًًُُكاْْ ًَٓطاًًُُكاُسا زابُؾلطز(.)1

َطريغا ،كىضز ًٓض جؤضَ بُضشَوَُسيًُكًاْ هُجُُطسا ُُبىو ،بتُنَ
كاتًَم (جُُطِ يُكًُِ جًٔاُِ) ُٓه

َتُتِ عىنتاُِ تًَلتُنوّ
هُطُئ ُٓوَؾسا خؤياْ هُُاو جُضطُّ ؾُضِزا زؤظيًتُوَ( ،)2بُتايبتُتِ كاتًَتم زَوه

جُُط بىو ،بُضَّ الّ ُفقاؽ كُْتبىوَ شيَط ُٓضَِؾُّ ضِوؽْ ُٓضًُُُكاْ(.)3

هُطُضًُّ غانُِ جُُطسا زاطريكُضاُِ ُٓوضوثِ بًُُبُغتتِ زابُؾتلطزُِ ُاوضتُكاُِ شيَتط زَغتُنتِ
َُتِ عىناُِ (كُ بُؾًَلِ كىضزغتاًُؿٌ زَططتُوَ) ،ثتُناُِ ًَُِٔتِ (غتايلؼ -ثًلتؤ  -غتاظاُؤظ) يتاْ
زَوه
َِ (1916ظ)زا ًؤضكطز ،بُثًَِ َُٓ ثُناُُ بُؾًَلِ طُوضَّ كىضزغتتاْ هُضِؤشٓتُنتِ ضِووبتاضّ زجيوتُ
هُغاه
كُبطيتِ بىو هُُٓ( :ضظضؤَْ تُضابعؤْْ واْْ بُزهًؼْ ظووضبُّ كىضزغتاُِ تىضكًا) بلُويَتتُ شيَتط زَغتُنتِ
ضِوغًا ،بُؾًَم هُ (وينيُتِ ًىغىَْ كًوًلًا) هُضِؤشٓاواّ ضِوباضّ زجيوُ بؤ فُضَُػاْ بُضيتاًُاف بُؾتًَىَيُكِ

طؿتِ ًُٓىو (ًًػؤثؤتاًًا هُباؾىضّ وينيُتِ ًىغألْ كًًَُم هُوينيُتُكتُ) بططيَتتُ زَغتتِ ختؤّ(ٓ ،)4تَُ
ثُناُُ وَن ُٓوَّ ُُخؿُّ بؤ كًَؿطابىو جًَبُجًَِتُكطا ،ضتىُلُ ضِوغتًا هتُزَضَجناًِ غتُضكُوتِِ ؾؤضِؾتِ
َِ (1917ظ) ثاؾُكؿُّ كطزًُُٓ ،ف وَن اليًَُُلِ غُضَكِ هَُ ثُناُُ بؤؾايِْ كتُهًًََِلِ
ٓؤكتؤبُضّ غاه

طُوضَّ زضوغتلطز( ،)5ثُناُُكُف فؤضًًَلِ {ُُٓطوؤ – فُضَُػًٌ} وَضططتٓ ،تُضوَٓا هُٓتُجناًِ بُغتتِِ
ًَا ،فُضَُِػتا واظّ هُوينيتُتِ ًىغتأل ًَِٓتا بتؤ
كؤُيطاُػِ (غاْ -ضِنؤ) هُ( )1920 /4 /26 -19هتًُٓتاه

بُضيتاًُا( ،)6هُبُضاًبُضزا هُُُوتِ خاوّ زَضًَِٓطاّْ ًًػؤثؤتاًًا ضِيَصَّ ( ّ)%25بؤ خؤّ زَغتتُبُضكطز(.)7

( )1كاًرياْ عبساهكٌس ا س الدّضلٕ :املكسض اهػاب  ،ص.175-174
( )2ز.ذاًس حمٌىز عًػِ علٕ :املؿلوُ اللسدٓ٘ يف اهؿطق االّضط ،جاًعُ قياٗ غىيؼ ،1992 ،ص.27
َح حمٌس اًك :كىضزو عُجَُ (ًًَصووٍ غًاغٌ كىضزَكاٌُ ًَٓتطاْ) ،هِتسْ ،ضتاثٌ يُكتَُ ،1992 ،ي .199عتُهٌ
( )3قاه
ًَب بُضظجنٌ ،زَظطاٍ ضاثْ ثُخؿتٌ
غُيسؤطؤضاٌُ :هُ "عُواْ"َوَ بؤ "ٓاًًَسٍ" طُؾتًَم بُكىضزغتاٌُ باؾىضزا ،و :تاه
غُضزََ ،غوًٌَاٌُ  ،2000ي.292
( )4د .أمحد عجناٌ أبْبلس :كسدضتاٌ يف عَد الطالو ،ح ،2دلل٘ (الجقاف٘) ،العدد التاضع ،أٓلْل  ،1979ص .63حامد ذلنْد
عٔط ٙعلٕ :املشلل٘ اللسدٓ٘ يف الشسق األّضط ،ملته مريبهْلٕ ،قهاٍسٗ ،1992 ،ص .56 -55كنهال معَهس أمحهد:
كسدضتاٌ يف ضيْات احلسب العلنٔ٘ األّىل ،ت:ذلند مال كسٓه ،بغداد ،1984 ،صّ 306مابعدٍا.
( )5قنح اهسيّ حمٌس غعساهلل :كطزغتاْ ّاحلسك٘ الْطئ٘ اللسدٓ٘ ،بغساز ،1959 ،ص.23
( )6زً.اضف عىًُض طىئ :كًَؿُّ كُغايُتِ ياغايِ ًَُى ُُتُوَيِ طُىل كىضز ،غوًٌَاُِ ،1999 ،ي.49
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َُتُ ٓاوثُناُُكاْ بؤ جًَبُجًَلطزُِ ُاوَضِؤكِ ثُناُِاًُ
زَغتُبُضكطز( .)1هُزواّ جُُطِ يُكًُِ جًٔاُِ ،زَوه
زاطريكاضيُكاًُاْ زَغتبُكاضبىوْ ،بؤ َُٓ ًُبُغتُف كؤُططَّ ٓاؾتِ هُ(ثاضيؼ) هُكؤؾلِ (ظًَطغاّ) هُ(18
َػتّ)ْ غتُضؤن
كاُىُِ زووًَِ  )1919زَغتجًَلطاْ تًايسا غُضؤكِ وينيُتُ يتُكططتىوَكاُِ ٓتًُطيلا (ويو
ًَتتا
وَظيطاُتِ ًِٓطوتتتُضا (هىيتس جتتؤضد)ْ غتتُضؤن وَظيطاُتِ فُضَُػتتا (كوًٌِػتتى)ْ غتُضؤن وَظيطاُتتِ ًٓتاه

(ٓىضالُسو) بُؾساضياْ تًَساكطز(.)2

َُتُ ٓاوثُناُُكاْْ اليُُططاًُاْ هُغُض ٓتُوَ
َِ (1919ظ)زا ،زَوه
هُكؤتايِ ًاُطِ كاُىُِ زووًَِ غاه
ضِيَللُوتّ كُُٓضًًًِاْ ونتِ ًًػؤثؤتاًًاْ كىضزغتاْْ فُهُغتتكْ ونتتِ عُضَبتُكاْ ،ثًَىيػتتُ بُتتُواوَتِ

هًٌُٓجطاتؤضيُتِ تىضكِ زابربِيَّ(.)3

َُكاُِ كىضز بُُىيَُِضايُتِ (ؾتُضي
غُضَضِاّ ثنُِ زاطريكُضاْ بؤ بُضططتّ هُُٓوه

ثاؾتاّ خُُتساْ)،

هُاليتتُْ ؾتتُضي ثاؾتتاوَو هتتُ( )1920/3/1 ْ1919/3/22تتتىاُطا زوو يازاؾتتتِ تايبتتُت بُكىضزغتتتاْ
ثًَؿلُف بُكؤُططَ بلطيَتُٓ ،ضوَٓا هُطُئ منايِسَّ ُٓضًًًُُتُكاْ (بىيتىظ ُىبتاض ثاؾتا) كؤبتىوَوَْ زواّ
زاُىغتاُسْ ضِووْ كطزُُوَيُكِ ٓاوبُؾًاْ هتُباضَّ ٓتُضزوو ُُتتُوَّ كتىضزْ ُٓضًتُْْ ثُيىَُسيًتُكاًُاْْ

غِىضّ ًُؿتٌاُِ ُٓضزوو ُُتُوَ خػتُ بُضزََ كؤُططَ(.)4

َِ ()1919ظ ثًَلٔتات بتؤ بُزوازاضتىُِ بتاضوزؤخِ
ُٓضوَٓا كاتًَم هًصُُّ (كًط -كتطايّ) هُغتاه

ونتاُِ ضِؤشُٓنت ،ضُُس منايِسَيُكِ (ثاضتِ زنىكطاتِ كىضز)( )5هُكىضزغتاْ ضاوياْ بُُىيَُِضاُِ َُٓ هًصُُيتُ

هًصُُيُ زَ كُويَتْ زاواّ زاًُظضاُسُِ ذلىًتُتًَلِ كتىضزّ زَكتُْ هتُو ُاوضتاُُّ ظؤضيِتُّ زاًُؿتتىاُِ
كىضزْ(.)6

َُكاُِ كىضز هُغُض ُٓضزوو ٓاغتِ تانْ كؤ هُزَضَوَْ ُتاوَوَّ كىضزغتتاْ طتىضِوتًًَِلِ باؾتِ
ُٓوه
َُتًتسا باغتِ هًَتىَ بلطيَتتْ زواتتط
بُزَُطساُُوَّ كًَؿُّ كىضز بُخؿِ ،بُجؤضيَم هُكؤُططَيُكِ ًَُىزَوه
( )1كُُسائْ انوىو ُٓواُِ تط :طُهًَلٌ ثُشًىضزَو ًُؿتٌاٌُ ثُضت (كىضزغتاْْ كىضز) ،و .َ :طؤًُيٌ ،غتىيس،1998 ،
ي.132
( )2بؤ ظاًُاضّ ظياتط بطِواُُ( :د.عبدالٍْاب القٔطٕ ّ اخسٌّ :تهرزٓذ العهاا احلهدٓح ( 1914ه  ،)1845دامعه٘ املْ هل،
 ،1983صّ 45مابعدٍا).
( )3د.أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف ّثائق جلي٘ كٔغ -كسآً ،دلل٘ (مشظ كسدضتاٌ) ،العدد ( ،1972 ،)7ص.11
( )4د.أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف عَد الطالو ،ق ،16دلل٘ (الجقاف٘) ،العدد ( ،)7متْش  ،1981صّ 54مابعدٍا.
( )5املصدز ىفطُ ،)22ّ 21ّ 20( ،االعداد ( .1982 ،)9ّ 8ّ 5ّ 4ّ 3ّ 2ضسِّ اضعد هابس :كسدضهتاٌ مهً بدآه٘
احلسب العاملٔ٘ االّىل اىل ىَآ٘ املشلل٘ املْ ل ،اطسّح٘ مادطتري مقدم٘ اىل كلٔه٘ االداب –دامعه٘ هالح الهدًٓ ،ازبٔهل،
 ،1999ص.98
( )6د.أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف ّثائق جلي٘ (كٔغ -كسآً) ،ص .12 -11
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هُثُناًَُلِ وَن (ثُناُِ غًعُض)( ّ )1تايبُت بُ ططفتْ كًَؿُكاُِ جًٔاُِ ُٓوكات ،ضُُس بُُتسيَلِ تايبتُتِ
َتِ
بؤ تُضخاْ بلطيَت ،غُضَضِاّ ُٓوَّ كُ َُٓ ثُناُُ بىاضّ كطزاضيِ بُخؤيُوَ ُتُبًِِ ،بتُنَ ُاتىاُطيَتت ضِؤه

ًُعُِوّ َُٓ ثُناُُ كُ هُ(1920/8/10ظ)زا هُغًعُض ضِاطُيُُطا هُغُض كًَؿُّ كىضز فتُضاًؤف بلطيَتت(،)2

َتُتًَلِ كتىضزّ
بُثًَِ َُٓ ثُناُُ (ًازَكاُِ  ) 64 ْ62تًًَتسا ٓتاتىوَ كتُزَبًَت هُكىضزغتتاُِ تىضكًتا زَوه
َتُتًَلِ غتُض
َُتُ يتُكبططْْ زَوه
زامبُظضيَتْ كىضزَكاُِ باؾىضيـ بؤياْ ُٓيُ زواّ غاَهًَم هُطُئ َُٓ زَوه

بُخؤّ كىضزّ ثًَلبًَِّٔ(.)3

ؾًاوّ باغُ ،كُ َُٓ ثُناُُ هُالّ ظؤضيَم هًًَُصووُىغاْْ برييتاضو غًاغتُدُزاضاُِ كتىضز ططُطًتُكِ
َطىتّْ باغتِ ظؤضّ زَكطيَتت ،بتُنَ ُٓطتُض بتُوضزّ غتُضجنِ
تايبُتِ ُٓيُْ هُُٓزَبًاتِ كىضزيؿتسا ثًآتُه
زَ ُكاُِ َُٓ ثُناُُ بسَيّ كُتايبُتُ بُكىضز ُٓوا ويَطِاّ بتىوُِ (ُٓطتُض)يَلِ ظؤض هتُُاوزَ ِ بُُتسَكاُِ ٓتَُ
ثُناُُ ،هًُُٓاْ كاتسا َُٓ ثُناُُ بطِياضّ هُكىضزغتاًَُلِ غُض بُخؤ زاوَ ُُن كىضزغتاًَُلِ يُكططتىو(َُٓ ،)4
َُٓ كىضزغتاُُ غُضبُخؤيُف زوو هُغآّ خاكِ كىضزغتتاُِ ىلَ زابتطِاوَ كُبُؾتِ ضِؤشٓتُنتِ كىضزغتتاُُ،
ُٓوَؾِ زًًًَََِتُوَ بُؾًَلِ كَُ بُضًُُٓ هُُاوضتُكاُِ (ختُضبىتْ زَضغتًٍْ غتريتْ ٓتُكاضّْ زياضبتُكط
كُثايتُختِ وينيُتُْ ًىغأل كُُاوَُسّ ٓابىضيًُُُ .وتًـ ًِٓطوًع خؤّ غُضثُضؾتِ زَضًَِٓتاُِ زَكتطز ،واتتُ
ُٓطُض َُٓ ثُناُُ خبُيُِ بىاضّ كطزاضيًتُوَ ٓتُوا كىضزغتتاُِ زَكتطزَ ثًَتِض ثاضضتُ ،بُؾتًَلِ هتُشيَط زَغتتِ
ًِٓطوًعْ فُضَُػازا زَبىو ،باؾىضيـ بؤ غىضيا ،ضِؤشُٓنتِ بؤ ًَٓطاْ ،باكىضّ بؤ ُٓضًًًِا ،كىضزغتاْ خؤيؿتِ

َؤًُاهُكاْ هُبُضاًبُض ًُغُهُّ كىضز هُثًَـْ
زَكُوتُ ُاوَُس( ،)5هًَطَوَ بُٓاؾلطا زياضَ كُغًاغُتِ ونتُ كؤه
هُثًَـْ ثافْ كاتِ ثُناُِ غًعُضزا بطيتِ بىوَ هُزابُؾلطزُِ كىضزغتاْ.
ثُناُِ غًعُض ُاوضُيُكِ تُغلِ بؤ تىضكاْ ًَٓؿتبىوَوَْ غِىضزاضيُكِ ظؤضيؿِ تًَسابىو بؤياْ ،هُبتُض
ُٓوَ ذلىًُتِ ُُٓقُضَ كُهُاليُْ كًُاهًًُكاُُوَ زاًُظضابىو ُاضَِظايِ خؤّ زشّ َُٓ ثُناُُ زَضبطِّٓ ،اوكات

َطُُاًتُكاُِ
( )1بؤ زَ ِ ثُناُِ غًعُض ًازَكاُِ ( ) 64 ْ63 ْ62بطِواُتُ (ز .وَهًتس ذًُتسّ :كتىضزْ كىضزغتتاْ هُبُه
بُضيتاًُازا ،و :حمًُُز ُىضّ تىفً  ،ض ،2غوًٌَاُِ ،1999 ،ي  ْ18زواتط).
( )2ظُاض ضلْب :ٙيف غبًى كطزغتاْ (مركسات) ،ت :ض.عوٌ ،ط ،1بريوت ،1987 ،ص.64
َُّ طتُالْ هُغتانُِ بًػتتسا ،و :عُبتسوَه
َىيَػت ِ بُضيتاًُا هًُُضِ ضِووزاوَكاُِ كىضزغتاْْ زَوضّ كؤًُه
(ٓ )3اواضُٓ :ه
َِ ضىاضََٓ ،ازاضّ  ،2000ي.220
ظَُطُُُ ،طؤظاضّ ضِاًاْ ،شًاضَ ( ،)45غاه
َػّ :ضِاثُضِيين ؾًَذ غُعًسٍ ثرياْ ،وُٓ :بىبُكط خؤؾِاو ،زَظطاٍ ضاثْ ثُخؿٌ غُضزََ ،غوًٌَاٌُ ،ضاثٌ
( )4ضِؤبُضت ٓؤه
ضاثٌ زووََ ،1999 ،ي .46 -45
( )5كُُسائْ انوىو ُٓواُِ تط :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي .109 -108
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َتاًُـ هُبُضبًَعاضّْ ُاضَِظايِ طُىل تىضكِ ضَِظاًُُسّ هُغُض َُٓ ثُناُتُ زَضُتُبطِّ( ،)1هًَتطَوَ
ذلىًُتِ غىه
ُٓو طىتُظايُ ظياتط وا ًعِ بىوْْ ضِاغتًَتِ خؤّ ُٓغُملًَِآ كُزََهًَت ثُناُِ غًعُض بًُطزويَتِ هُزايم بىوَ ياْ

ُُظؤن بىوَ( ،)2ضىُلُ تىضكًا وَن اليًَُُلِ بُضاًبُض هُثُناُِ غًعُض ضَِظاًُُسّ هُغُض زَضُُبطِيبىو.

ثاؾاْ هُُٓجناًِ جُُطِ ضِظطاضيِ تىضكِْ غُضكُوتًِاْ هُو جُُطاُُ ،كًُاهًًتُكاْ بىوُتُ زيياكتؤيتُن
ًَاو فُضَُػتتا زواّ
َِ ىلَ بلتتُْ ،هُبتتُض ٓتتُوَ بتتىو ُٓضيتتُن هتتًُٓتاه
َُتتتُ ٓاوثُناُتتُكاْ ُتتُتىاُّ ُلتتىه
كُزَوه
زاْْغتاُسْْ ضُُس ضِيَلُْتًَِم هُُاوضُكاُِ تىضكًا زَغتًاْ كطز بُثاؾُكؿُْ ضُنْ تُ ًًُُُؿتًاْ بتُتىضكًا

فطؤؾت(.)3

َىيَػتتِ بتُضيتاُِ
بَُ ؾتًَىَيُو هُٓتُجناًِ طتؤضِاُِ ٓاوغتُُطِ غًاغتِْ غتُضباظّْ الواظ بتىوُِ ُٓه
هُُاوضُكُزاْ ثُيسابىوُِ ًُتطغِ غؤظًُت بؤ غُض ُاوضُكُ ،ضِيَطُ خؤؾلُض بىو بؤ بُغتتِِ ثُناُِاًُيتُن بتؤ
َُ بىوُِ ثُناُِاًتُّ
زؤظيُِوَّ ضاضَغُضْ هُيُن طُيؿنت هُطُئ كًُاهًًُكآْ َُٓ ،ؤكاضاُُ بىوُُ ٓؤّ طُنه

(هؤظاْ) هُ( ّ20تؿطيِِ زووًَِ 1922ظ) تاوَكى ( 24تُوىظّ .)4()1923

َتُضُاتًعًَلِ ثُناُِ غًعُض هُزايم بىو ،بىوَ ٓؤكاضّ ضِاغتتُْخؤ بتؤ هتُباضبطزُِ
ثُناُِ هؤظاْ وَن ُٓه

ثُناُِ غًعُضْ خىاغتْ ًٓىاكاُِ كىضزّ ظياتط بُضَو ًُُاْ بطز(ُٓ ،)5ضوَٓا هًَطَوَ كًَؿُّ وينيُتِ ًىغأل
َسا كُهًًُاُُّ ثُناُُكُزا ضاضَغُض ُُكطا بتىو ،تىضكًتا كؤًتَُهًَم بًتاُىو و ثاغتاوّ تايبتُتِ
ًىغأل غُضي ُٔه
ُٓبىو بؤ زاواكطزُِ وينيُتِ ًىغأل ،بًُُٓاْ ؾًَىَ بُضيتاًُاْ عًَطا ًـ وَن اليتُُِ بُضاًبتُض هُبتُض ضتُُسيّ
ٓؤكاض ظؤض جُختًاْ هُغُض هلاُسُِ وينيُتِ ًىغأل زَكطزَوَ بُعًَطاق(.)6

زواّ ٓتتُوَّ كُزَضفتتُت بُُٓضيتتُن هُبتتُضيتاًُاْ عتترياق هُاليتتُنْ تىضكًتتا هُاليتتُكِ تتتطَوَ زضا بتتؤ
ًَلِ كؤتتايِ بتؤ
ضاضَغُضكطزُِ كًَؿُّ وينيُتِ ًىغأل بُضِيَطُّ طيتىطؤْ ٓاؾتًِٓ ،طًاْ ُُطُيؿتتُِ ختاه
َتِ بطؤكػتوِ وَن ٓتُُطاوّ غتُضَتايِ زيتاضّ كتطز هتًَُُىاْ
َُّ ُُتُوَكاْ ٓ ًَو
كًَؿُكُ ،هُبُضُٓوَ كؤًُه

َخطوْ :املكسض اهػاب  ،ص  34وًابعسٓا.
( )1ز .ابطآًٍ خوًى وا
(ّ )2لٔه آغلنت :مجَْزٓ٘ مَاباد (مجَْزٓ٘  1946اللسدٓ٘) ،ت :دسدٔظ فتح اهلل ،ط ،2أزبٔل ،1999 ،ص .31
( )3إبسأٍه خلٔل أمحد ّاخسٌّ :تسكٔا املعا سٗ ،دامع٘ املْ ل ،1987 ،ص .36 -35
( )4املصدز ىفطُ ،ص.39
( )5هُباضَّ كًَؿُّ ًىغأل بطِواُُ (ز .فاضل ذػك :كًَؿُّ وينيُتِ ًىغأل :ْ ،حمًُُز ؾاكُىل ،غوًٌَاُِ.)1999 ،
( )6د .عجناٌ علٕ :العامل اللسدٖ يف قطٔ٘ ّٓالٓ٘ املْ ل ،دلل٘ (ٓانّ ًٓػنَ) ،الطي٘ ( ،)13العدد ( ،)1أذاز  ،1999ص
ص .7-6
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عًَ طاقْ تىضكًا ،زواتتط هًصُُيتُن زاًتُظضيَِطا بتؤ غتُضزاُِ ُاوضتُكُْ ُٓجناًتساُِ ضِاثطغتًًُن بُزاًُؿتتىاْْ
ًَُِوَ هُباضوزؤخِ ُاوضُكُ هُضِووّ ًًَصوويِْ ٓابىوضّْ كؤًُنيُتِْ…ٓ .تس(.)1
هًَلؤه

َتُّ
َُّ ُُتُوَكاْ كطز ،كؤًُه
هًصُُ غُضزاُِ ُاوضُكُّ كطزْ ضِاثؤضتِ تايبُتِ خؤّ ثًَؿلُف بُكؤًُه

َِ بُعًَطا تتُوَ زا( ،)2بتتَُ ؾ تًَىَيُ
ُُتتتُوَكاًُـ هتتُ( )1925/12/16بطِيتتاضّ هلاُتتسُِ وينيتتُتِ ًىغ تو
َُ بىوُِ ثُناُِ هتؤظاْ بتىاضّ كطزاضيتِ ختؤّ وَضطتطتْ بُضجُغتتُ بتىو،
زابُؾلطزُِ كىضزغتاْْ طُنه
َؤظيِ ُاوضُكاُِ كىضزغتاُِ زاططتْ ضُُسيّ ضِاثُضِيِِ فطاواْْ جؤضاْ
زَضَجناًِ َُٓ باضوزؤخُ ؾجطظَيِْ ٓاه

جؤض هُكىضزغتاْ بُضثابىو(.)3

َُتِ عرياق… طًاُِ ٓاوكاضيِ هُثًَِاو غُضكؤُُكطزْْ هًَساُِ بعاظِ ضِظطتاضيِ
زواّ زضوغتبىوُِ زَوه
ُُتُوَيِ كىضز هًَُُىاْ (ًَٓطاْْ عًَتطاقْ تىضكًتا) بتًَُٓعتط بتىوَ ،بتؤ ٓتَُ ًُبُغتتُف ضتُُسيّ كؤبىوُتُوَو
ثُناُِاًُياْ بُغت كُ هُبُُسَكاًُاُسا باؽ هَُ بىاضاُُّ تايبُت بُكىضز كطابىو.
َقُّ َُٓ غًاغُتُ ثُناُِاًُّ ( ّ 5ذتىظَيطاُِ  )1926بتىو هتًَُُىاْ بتُضيتاًُاْ عًَتطاق
ططُط يّ ُٓه
هُاليُنْ تىضكًا هُاليُكِ تطَوَ هُُُٓقُضَ ًؤضكطا… هُبُُسَكاُِ َُٓ ثُناُُ ُٓضزووال هُغُض غًاغُتًَلِ زش
بُبعاظِ ُُتُوَيِ كىضزّ ضِيَللُوتّ ،هُيُكًَم هتُ بُُتسَكاُِ ٓتَُ ثُناُُيتُزا ٓتُضزووال بَُهًَِتسَزَْ بتًُٓض
جؤضيَم ثُيىَُسّ هُطُئ غُضَن ٓؤظْ ؾًَذْ ُُٓساًاُِ ُٓو ٓؤظاُُّ ٓاوونتِ ونتُكُّ تطْ ُُكُْ(.)4

بًُُٓاْ ؾًَىَ هُ (ُٓ ّ26يوىىل  )1926زا هتُ (تتاضاْ) ثُناُِاًتُّ زؤغتتايُتِْ ثاضاغتتِِ ٓاغتايـ
َِ زاضِؾتتِِ غًاغتُتًَلِ زشكاضياُتُ بتىو
هًَُُىاْ تىضكًاو ًَٓطاُسا ًؤضكطا… بُُسَكاُِ َُٓ ثُناُِاًُيُف ُٓوه

بُكىضزو بعاظُ ُُتُوَيًًُكُّ( ،)5هًُاُطِ (ٓاياضّ )1930زا ذلىًُتِ ًَٓطاُِ ضِيَطُّ بُغىثاّ تىضن زا بًَتتُ
ُاوضُكاُِ ًَٓطاْْ هُثؿتُوَ هُؾؤضِؾطًَطِاُِ ٓاضاضات بسات(.)6

( )1فاضل ذػك :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي ْ187زواتط .عجناٌ علٕ :املكسض اهػاب  ،ص.9
َُتُكٍُ هُخىاضوٍ كىضزغتتاْ ،بتُضطٌ زووََ ،هُُتسَْ،1991 ،
( )2حمًُُز ضَِغىئ ٓاواض :ؾًَذ ًُ ىزٍ اضًَاْ وزَوه
ي.628
( )3كطيؼ كؤضًَطا :كىضز هُغُزَّ ()19 -20زا ،وَضطًَطِاُِ حمٌس ضياُِ ،ض ،2ضيَبُُساُِ  ،1369ي.124
(ً )4اضف عىًُض طؤئ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي  .54جُباض ازض :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي .59
(ًُٓ )5اْ غُضضاوَ.61-60 ،
( )6كُُسايَْ انوىْ ُٓواُِ تط :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي .َ .140أ .ذػطتًاْ :كطزغتاْ تطكًا بك احلطبك ،ت :ز .غعساهسيّ
غعساهسيّ ًنو بايف ُاظٍ ،زابط٘ كاوا ،بريوت ،1987 ،ص.151
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َِ ()1934زا ؾاّ ًَٓطاْ غُضزاُِ ُُٓقُضَّ كطزو هُضِيَلُوتًَِلتسا كُبُؾتًَلِ
ُٓضوَٓا هُبُٓاضّ غاه

هُغُض كًَؿُّ كىضزبىو ،ضِيَلُوتّ هُغُض زاخػتِِ غِىضَكاْْ ضِيَططيلطزْ هُبعاظِ ُُتُوَيِ كىضزيِ(.)1

َُتِ (ًَٓتطاْْ عًَتطاقْ تىضكًتاو ُٓفغاُػتتاْ) هُثُناُِاًتُّ (غتُعس
َِ ()1937زا ُٓضضىاض زَوه
هُغاه
َُتاُتتُ هتتُكاتِ
َتتُتًَم هتتَُ زَوه
ٓابتتاز)زا ،طؿتتت اليتتُكًاْ بتتَُهًًَِاْ زابتتىو بتتؤ ٓاوكتتاضيلطزُِ ٓتتُض زَوه

غُضكىتلطزُُوَّ ُٓض ؾؤضِفْ ضِاثُضِيًَِم زشّ ضِشيٍَ بًَت(.)2

ًُٓاُُو طؿت ُٓو ضِيَلُوتِتُ فتُضًِْ ُافُضًًاُتُّ هتًَُُىاْ ٓتَُ ونتاُتُزا ٓتُكطاو ُٓبُغت ا( ،)3تتُُٔا

ًُبُغتًاْ ًُتطغِ بعاظِ ُُتُوَيِ كىضزيِ بىو… هُبُضُٓوَ بُضزَواَ وَن هًُجُضيَلِ طُوضَو كاضيطُض بتىوَ
ٓؤّ ؾلػت ثًًََِٔاْْ الواظكطزُِ ُُتُوايُتِْ ُٓغتِ ضِظطاضخيىاظيِْ بآ ًٓىايِ هُالّ كىضز.
باغٌ زووََ -كًَؿُكاُِ زابُؾلاضيٌ كىضزغتاْ بؤ بعاظِ ُاغًؤُاهًػتِ كىضزيٌ:
ثطِؤغُّ زابُؾلاضيٌ كىضزغتاْ وَن هُباغٌ يُكَُ زَضزَكُويَت بتُضَجناًِ غتٌَ ثطؤغتُو ثُيىَُتسيٌ
بىو:
َُتِ عىناٌُْ زَغُنتُ يُن هتُزواّ يُكتُكاُِ ًَٓتطاْ بتؤ زيتاضيلطزُِ غتِىوضو
َُكاُِ زَوه
ُٓ -1وه
زضوغتلطزُِ ٓاضاًٌْ غُ اًطرييٌ ًَُىاًُاْ.
 -2بُضيُكلُوتِِ بُضشَوَُسيٌ ظهلًَعاُِ ٓتُوضوثٌ هُُاوضتُكُو كىضزغتتاُسا ،كتُوايلطزووَ ًًُٓؿتُ
َُتُ زاطريكاضَكاُِ كىضزغتاْ بىوًُْٓ ،ىو ًُُٓف هُثًَِاو
ٓؤكاضٍ زضوغتلطزُِ ثُيىَُسيٌْ يُكدػتِِ زَوه
بُضشَوَُسيًُ ٓابىوضيٌْ غًاغًًُكاٌُ خؤياُسا بىوَ.
ًُ -3تطغٌْ ُٓضَِؾُكاُِ بعاوتِ ُاغًؤُاهًػتِ كىضزيٌ كُ هُثًَِاو ضِظطاضيٌْ غُضبُخؤيٌ كىضزغتاُسا
َُتاُتُ بُٓتًُىو ُاكؤكًًتُ غًاغتٌْ ٓتايًينْ
َجتُزابىو ،وايلطزبتىو ٓتًُىو ٓتُو ًَٓتعو زَوه
ضِؤشاُُ هُبطَوو كو
ٓايسيؤهؤجٌْ ُُتُوَيًُكاًُاُُوَ هًُُضِ ًُغُهُّ كىضز كؤكنب.
هًَطَوَ كاتًَتم بًًَُتصووّ زابُؾتلاضيٌ كىضزغتتاُسا زَضتًُِوَ ،زَبًتِك ظؤضيتٌ شًتاضَّ ثُناُِاًتُو
ضِيَلُوتُِكاْ ٓتُوَ زَغتُملًَِّ كتُ تاغتُضَتاّ غتُزَّ بًػتتَُ ،زابُؾتبىوُِ كىضزغتتاْ ُتُتىاُطاوَ بلطيَتتُ
جىططافًايتتُكِ كتتُضتبىوّ غطوؾتتتًٌ ،يتتاخىز زوو يتتاْ ظيتتاتط هُٓتتُضيًٌََلِ جتتىططايف زاب تطِاو هُيتتُك ٍ
هًَسضوغتبلُْ .زياضَ ُٓوَ بُو ًاُايُ ًًُُ كُ كاضيطُضيٌْ هًَلُوتُّ ًَُطُتًعٌ بتؤ غُضزابُؾتبىوُِ كىضزغتتاْ
ُُبىوبًَت.
( )1املكسض ىفطُ ،ص .162
( )2قنح اهسيّ غعساهلل :املكسض اهػاب  ،ص.401
( )3بؤ ظاًُاضّ ظياتط ،بطِواُُ :جُباض ازض :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي .70-58
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بُنَ كاتًَم غُضجنٌ ثُناُِ غايلؼ ثًلؤْ زواتط زَزَيّ تا ثُناُِ هؤظاْ ،زابُؾبىوُِ كىضزغتاْ تُُٔا
َلى ٓتُوَّ هتُزواّ
زابُؾبىوًَُم ًًُُ هُغُض ُُخؿُو بُكؤًَُهًَم غِىوضّ زَغتلطز هُت هُت كطابًَت ،بُه
َُٓ ثُناُِاًاُُوَ زَبًِطيَتُٓ ،و كًَؿُوكاضيطُضيًُ ىيَْ ضِيؿُيًاُُيُ كُهُغتُض جُغتتُّ جتىططايفْ غًاغتٌْ
َسَزَيّ زياضتطيّ ٓتُو
ٓابىوضيٌْ كؤًُنيُتِْ ُُتُوَيٌ كىضزو كىضزغتاْ زَضزَكُويَت ،هَُ غؤُطُيُوَ ُٓوه
كًَؿُو ططفتاُُ هُغُض غ اتًحِ ُُتُوَيٌْ ُاغًؤُاهًػتِ كىضز خبُيُِضِوو.
يُكَُ -كًَؿُّ زابُؾبىوْْ تً ؤضَ ُىيًَُكاُِ ُاغًؤُاهًعَ:
ًَُِوَّ بريًُُسْ تىيَصَضاُِ ًًَتصووّ
ُٓطُضضٌ ُُتُوَو ُاغًؤُاهًعَ وَن بابُت ًايُّ بايُخجًَساْْ هًَلؤه
ُىَّْ ٓاوضُضر بىوَ ،بُنَ تًؤضيعَكطزْْ زاضِؾتتُِوَّ ٓتَُ بابُتتُ وَن بابتُتًَلِ ثػتجؤضِيٌْ ٓتُكازنٌ ،تتا
َِ ( )1982كتًَبُكُّ بًَِسيَلت ُُٓسضغؤْ (-1929
ُٓؾتاكاُِ غُزَّ بًػتَُ بُضجُغتُُُبىو ،بُنَ هُغاه
َلطاوَكاْ )Communities Imagined( -ب وبتىوَوَ،
َطتُ فتُُتاظيلطاوَكاْ -يتاخىز ختُياه
 )1995بُُاوّ كؤًُه
زواتطيـ ( )1983كتًَبُكُّ ًَٓطُػت طًَوُِض( )1995-1929بتُُاوّ ُُتتُوَو ُاغتًؤُاهًعَ

( Nations and

َسا ًَٓتطن ٓؤبػتباوَ كتتًَ (ّ)Nations and Nationalism since 1780
 )Nationalismب وكطايُوَُٓ ،ض هًُُٓاْ غتاه
ب وكطزَوَ ،زواّ غٌَ غائْ هُ ()1986زا ُُٓتؤُِ زٍ نؼ كتًَ (ُ ّ)The Ethnic Origins of Nationىغٌ(.)1

ُٓطُضضتتِ ٓتتُُتؤُِ زٍ نتتؼ وَن كُغ تًَلِ غتتُضبُ ىتاخباُتتُ تًؤضيًتتُكاُِ ؤُتتايٌ بتتُض هًُؤزيَطُتتُ
ٌَ
ُٓشًاضكطاوَ ،بُنَ ُٓضظؾِ َُٓ تًَلػتاُُ بؤ تًؤضيعَكطزْْ ُٓكازنًلطزُِ بابُتِ ُُتُوَو ُاغتًؤُاهًعَ ُلتىه
هًَُِكطاوَ.
هُغُضَتاوَْ هُبُض ضِؤؾِايٌ تًؤضَ ُىيَلاُِ ُاغًؤُاهًعَ ،زابُؾبىوْْ ثُضتلطزُِ كىضزغتاْ طتُوضَتطيّ
كًَؿُّ بؤ ُاغ ًؤُاهًعًِ كىضزيٌ زضوغتلطزووَ ،ضتىُلُ (ًَٓطُػتت طًَوِتُض) جتُخت هتُوَ زَكاتتُوَ كتُ
ثًَىيػتُ بؤ غُضثًَدػتِِ ثطؤغُّ بُُُتتُوَبىوْٓ ،تُضزوو غتِىضيٌ جتىططايف غًاغتٌْ ُُتتُوَيٌ ٓاو ِضيَتمْ
جىوتبتتىوّ يتتُك ّ بتتّ ،هُبُضٓتتُوَ ُٓضؾ تًَىاظيَلِ ُتتاضِيَلِْ ُاتتتُبايٌ ًَُتتىاْ ُُتتتُوَو غتتِىضَ جىططافًًتتُ
غًاغًًُكُّ كًَؿُّ طُوضَ بؤ ُاغًؤُاهًعَ زضوغتسَكات ،واتُ كاتًَم ُُتُوَيتُن هُبؤتتُّ ضتُُس غتِىضيَلِ
جىططايف غًاغًٌ جًاواظزا بًَتت ،يتاخىز هُضىاضضتًَىَّ يتُن غتِىضيٌ جتىططايف غًاغتًًسا ضتُُس ضَِطتُظو

ُُتُوَيُكِ جًاواظ ُٓبًَت(ُ ،)2اغًؤُاهًعَ زوضاضٍ ُيطاْْ تُُطصَ زَبًَت.

( )1كتًَبُكُّ ُُٓسَضغؤْ بُُاوّ (اجلٌاعتات املتدٔله٘)ْ كتًَبُكتُّ ٓؤبػتباوَ بتُُاوّ (االمهه ّاليصعه٘ القْمٔه٘) كتطاوْ
بُعُضَبٌْ هُبُضزَغتساْ ،كتًَبُكُّ ُُٓتؤٌُ زيػٌػًـ بُُاوّ (ُُتُوَخىاظّ) كطاوَتُ كتىضزيٌ ،بتُنَ تاُىغتًين ٓتَُ
بابُتُ كتًَبُكُّ طًَوُِضَ تُُٔا بُ ًِٓطوًعّ زَغتلُوتىوَ.

(2) Ernest Gellner: Nations And Nationalism, Blackwell publishers, 1983, p1-2.
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َؤظو غتُختِ ًُُٓاليتُْْ
طًَوُِض بطِواّ بُزضوغتلطزُِ ُُتُوَ ُٓيُُٓ ،و ثًًَىايُ ُُتُوَ هُثطؤغُيُكِ ٓاه
كُهتىضيًسا هُاليُْ ُاغًؤُاهًعًُوَ زضوغتسَكطيَت ،هَُ ثطؤغُيُؾسا ُُتُوَ بُتُواوّ يُكػاُسَكطيَت بُغِىضَ
َُتًَلتسا زابُؾتلطا ،كًَؿتُّ غت اتًحًِ
جىططايفْ غًاغًًُكُّ .بُنَ كاتًَم كىضزغتاْ بُغتُض ضتُُس زَوه
كاضكطزُِ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ هَُ غؤُطُيُوَ زووضاضّ ٓاغتُُطِ طُوضَ بىوَوَ ،بُتايبُتِ هُبتُضجًاواظيٌ
َُتًَلتسا ضِووبتُضِووّ
ُٓو ًُتطغٌْ ُٓضَِؾتُو ثطغتًاضاُُّ ُاغتًؤُاهًعًِ ُُتتُوَ غُضزَغتتُكاْ هُٓتُض زَوه
ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيًاْ زَكطزَوَ ،وَنَْ ثُضضُكطزاضيٌ جىزاو جًاواظيٌ الّ ُاغتًؤُاهًعًِ كتىضزيٌ ٓتُض
ثاضضُيُكِ كىضزغتاْ زضوغتتلطزووَ ،كتُزابطِاْْ هًَل اظاُتِ ثاضضتُكاُِ كىضزغتتاُِ هُيتُك يٌ تىَه و
طُوضَتط كطزووَ.
هُ زيسّ طًَوُِضزا ًؤزيَطُُْ طُؾُّ كؤًُنيُتِْ ٓابىوضيِْ ثًؿُغتاظيٌ ظًًَِتُّ طىجنتاوو هتُباض بتؤ
ُاغتتًؤُاهًعَ زَضَِخػتتًَِّ ،ضاكػتتاظيٌ ٓتتايًِِْ غتتُضًايُزاضيٌْ ضِيَلدػتتتِِ كؤًُنيتتُتِ ٓتتُو زيِطاُتتُْ

كُُاغًؤُاهًعَ خؤياْ هُغُض بىًُاززًََُت(ٓ ، )1تَُ زابُؾتبىوُُ بتُزيىيَلٌ زيلُؾتسا طتطفيت بتؤ ُاغتًؤُاهًعًِ
كىضزٍ زضوغتلطزووَ ،بُتايبُتِ هُوَزا كُزابُؾبىوْْ زاطريكطزُِ كىضزغتتاْ بُزضيَتصايٌ ًًَتصووّ ُتىَّْ
ٓاوضُضر ٓؤكاضّ زواكُوتىيٌ ٓابىوضّْ كؤًُنيُتِ بىوًًَُٓ ،ؿُ زاطريكُضاُِ كىضزغتاْ تُطُضَّ طُوضَ

َطاّ كىضزيٌ(.)2
بىوْ هُبُضزََ ثًَؿلُوتّْ طُؾُّ كؤًُه

تُُاُُت هُططناُُكُّ (بُُسيَلت ُُٓسَضغؤْ)يؿسا كًَؿُّ زابُؾبىوْ كًَؿُٓاًًَعَ ،ضىُلُ تُُاُُت ُٓو
َتِ ضِؤشُاًُطتُضيٌ
غِىضبُُسيًُّ بؤ ثاضضُكاُِ كىضزغتتاْ ُُخؿتًَِطا ،هًُجتُضيَلِ طتُوضَبىو هُبتُضزََ ضِؤه
َلطاو ،ضتتىُلُ ُُٓسَضغتتّ
كتتىضزيٌْ ضتتاثًُُُِ هُغتتاظاُسْْ زضوغتتتلطزُِ كتتىضز وَن ُُتُوَيتتُكِ ختتُياه
تُكُِهؤشياٍ ضاثْ ب وكطزُُوَ بُيُكًَم هُو ًًلاًُعًُ ططُطاُُ ٓتُشًاضزَكات كتُ ضِيؿتُكاُِ ُُتتُوَبىوْ

َساُِ ُٓضتاكًَلِ ُُتُوَزا فُُتاظيٌ زَكات( ،)3بًُاُايتُكً غتِىضَ زَغتتلطزَكاُِ
َساْ هُخُياه
هُفؤضًٌ خُياه

كىضزغتاْ هُُٓجناًِ ُٓو هًُجُضطرييًتُ كتُهتىضّْ فُضُُٓطًًتُّ هتًَُُىاْ ثاضضتُكاُِ كىضزغتتاُسا كتطزّ،
بتتُجؤضيَم بُضًُٓتتُ ضتتاثلطاوو ثُخؿتتلطاوَكاُِ كىضزغتتتاْ وَن يتتُنْ بُتتتُضيبِ بُغتتُضجَُ ُاوضتتُكاُِ
َساُتُ بتؤ طؿتتطريكطزُِ فُضٓتُُطْ
كىضزغتاُسا ثُخؿُِزَبىوُُوَ ،واتُُٓو خىاغتُّ ُاغًؤُاهًعَ كتُ ُٓوه

(1) Ernest Gellner: Nations And Nationalism, p39-43.

( ًُ )2ىزٍ ًُال عًعظَت :زيجوؤًاغًَيت بعوتُِوٍَ كىضزايُتٌ ،ضاثًٌُُُ ضِاثُضِيّ ،غوًٌَاٌُ ،1973 ،ي.41

( )3بيدكت أىدزضً :اجلناعات املتدٔل٘ ،تسمج٘ :ذلند الشسقاّٖ ،اجمللهظ االعله ٙللجقافه٘ ،بهدٌّ ملهاٌ ،1999 ،صّ 45
مابعدٍا.
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َِْ ُاوضُيًُكاُسا بؤ غُضجَُ زاًُؿتتىاْْ ًطؤظتُكاُِ
كُهتىضيَلِ بان بُغُض كؤّ كُهتىضو ضِؤؾِبرييًُ هؤكاه

ُاو ضِووبُضيَلِ زياضيلطاو( ،)1هُكىضزغتاُسا زووضاضّ كًَؿُو ضُ بُغتىويٌ ٓات.

َِ
هًَطَوَ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ ُٓطُض هُبُض ضِؤؾِايٌ تًؤضَ ُىيًَُكاُِ ُاغًؤُاهًعًسا ،بُثطِؤغُيُن ٓتُوه
زضوغتلطزُِ ُُتُوَ بسات ،بًُاُاّ يُكػاُلطزُِ غتِىضيٌ جتىططايف غًاغتٌ بُغتِىضٍ ُُتتُوَيٌ ،زواجتاض
َُتاُتُّ كتىضزٍ بُغتُضزا زابُؾتلطاوَ ُُتتُوَّ كتىضز زضوغتتسَكاتًُٓ ،تُف كًَؿتُّ
بُ ِضيَصَّ ُٓو زَوه
َ زَكاتُوَ.
زابُؾبىوُِ كىضزو كىضزغتاْ ىه
زووََ-زابُؾبىوُِ ظًاْْ ضِؤؾِبرييٌ كىضزيٌْ ططفيت ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ:
هُزيسّ طًَوُِضزا ظًاْ ًًلاًُعًًَلِ ططُطِ ثُيىَُسيٌ بُغنتْ ٓؤكاضيَلِ كاضيطُضيٌ ثُخؿتلطزُُوَّ
كُهتىضو ضِؤؾِبرييًُ ،هُبُضُٓوَ ُاغًؤُاهًعَ (بًَُُىَُسطرييٌ خىيَِسُطتُو غُضثُضؾتتًٌ ُاوَُتسَ ُٓكازنًًتُكاْ)
بايُخجًَتتساًَُلِ ظؤضّ بتتؤ ظًتتاْ ُٓيتتُ ،تتتاوَكى غتتاظو ٓاًازَيبلتتات بتتؤ ثطِكطزُتتُوَّ خىاغتتتْ ثًَىيػتتتًًُ

ُُتُوَيًتُكاُِ ُُتتُوَ( . )2هتُوَف ظيتاتط ظًتاْ ٓتُو بِايتُ غتُضَكًًُيُ كتُ ٓايتسيؤهؤشياّ ُُتتُوَيٌ هُغتتُض

بىًُاتسَُطيَت(.)3

باضتُ اٍ ُٓو بايُرْ ُٓضظؾُّ كُ ظًاْ هُبىًُازيٌ ُُتُوَيٌْ ُاغًؤُاهًػتًسا زاطرييسَكات ،ططفتٔتاًًَعو
ُٓغتًاضَ ،ضىُلُ ُُٓسيَم كات ظًاْ زَبًَتُ تُوَضَّ غُضَكِ ًوٌنًَُِ ُُتُوَكاًْ َُٓ ،وٌنًًَُتُف هُغتُض
زوو ٓاغتِ زَضَكِْ ُاوخؤيٌ ظًاُُكُ زَبًَت ،هُغُض ٓاغتِ زَضَكتِ كاتًَتم ظًتاْ هُبُضاًبتُض ٓتُشًىوْْ
ًُتطغٌ ظًاُُ بًَُٓعو بانزَغتُكاْ ضِووبُضِوو زَبًَتُوَ ،هُغُض ٓاغتِ ُاوخؤيًـ كاتًَم ؾًَىَظاضَكاُِ ًَُى يُن

ظًاْ هًُوٌنًٌَُ بُغتاُساضزبىوْْ فُضًًبىوُسا ًوٌنٌَُ زَكُْ(.)4

هًَطَوَ ططفتًَلِ زيلُّ كاضيطُضو طُوضَّ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌٓ ،تُو زابُؾتبىوُُيُ كتُ هتُبىًُازيٌ
ظًاُُواًٌُْ ضِؤؾِبرييٌ كىضزيسا زضوغتبىوَُٓ ،وَف بُتُواوّ ضِووْ ًًُُ كُ ٓايا غطوؾتتِ ثًَلٔاتتُو بىًُتازٍ
ظً اُُواُِْ ه ْ ؾًَىَظاضَكاْ هُغُضَتاكاُِ ًًَصووّ َُٓ ُُتُوَيُوَ بَُ زابُؾبىوُُوَ ٓاضِاغتتُّ وَضططتتىوَ،
ياخىز ٓاكاًِ زابُؾبىوُُ زَغتلطزَ جىططافًًُ غُثاوَكُيُ هًًَُصووّ ُتىَّْ ٓاوضتُضخٌ كتىضززا كُبُغتُض
( )1دلنْع٘ مً الباحجني :القْمٔ٘ مسض العصس أو خال ُ ،أعدِ لليشس :فاحل عبداجلباز ،داز الطاقٕ ،بهريّت-لبيهاٌ،1995،
ص.38

(2) Ernest Gellner: Nations And Nationalism، p57.

( )3عقٔل ضعٔد ذلفْظ :األكساد ّاللغ٘ ّالطٔاض٘ :دزاض٘ يف البي ٙاللغْٓ٘ ّضٔاضات اهلْٓه٘ ،املسكهص العسبهٕ لث هاخ ّدزاضه٘
الطٔاضات ،بريّت ،أٓلْل/ضبتنرب  ،2013ص.28
( )4املصدز ىفطُ ،ص.69
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كىضزغتاُسا جًَبُجًَلطاوَ ،بُنَ ُٓوَّ ًايُّ هُغُضوَغتاْ بًَت ،بؤيُ ٓاًاشَ بتؤ ٓتُوَ زَكطيَتت كتُ ثاضضتُ
ثاضضُبىوُِ كىضزغتاْ ثاضضُثاضضُبىوُِ ظًاُِ بُضًًَُِٓٔاوَ(.)1

َُٓ جًابىوُُوَيُ بُٓاغتًَم زَضكُوتىوَ كُ كىضزُاغًَلِ وَكى ًًِؤضغلِ ظًاُِ كتىضزيٌ بتؤ (ظًتاُِ

خىاضوو ،ضِؤشُٓنت ،ضِؤشٓتاوايٌ) زابُؾتبلاتْ ضَُُِٓتسيَلِ جتىططايف ثًَبُخؿتًىوَ(ُٓ ،)2ضٓتَُ تًَطِواًُِتُف
وايلطزووَ زكتؤض ًاضف خُظُُزاض هُتًَبًًًُِكتساْ هُثتُضاويَعّ كتًَبُكتُّ ًًِؤضغتلًسا ضَِخِتُّ هًَبططيَتتْ
ُىغًىيُتُِٓ" :بىوايُ ًًِؤضغلٌ وا هًُُغُهُكُ ُُطُيؿتايُ ،ضىُلُ بتُف كطزُتِ ؾتًَىَ ظًاُتُكاُِ كتىضزٍ
هُغُض بِايُّ جىططايف ؾتًَلِ بطِوا ثٌَ كطاو ُِ يُ ،ضىُلُ بُو ًُغُهُيُ الّ ُُكطزؤتتُوَ بتُالّ غطوؾتتِ
ؾًَىَ ظًاُُكاْْ ثُيىَُسٍ ياْ بُيُك ٍ يُوَ ،بًَطىًاْ باضٍ جىططايف كاضُٓكاتُ غُض ؾًَىَ ظًاْ ،بُنَ جًاٍ

ُاكاتُوَ"(.)3

غُضَضِاّ َُٓ ضَِتلطزُُوَيُّ خُظُُزاض بؤ تًَطواًُُِكتُّ ًًِؤضغتلِ ،بتُنَ ٓتُوَ ٓتًض هتُو ضِاغتتًًُ
ُاطؤضِيَت كُ ؾًَىَظاضَكاُِ ظًاُِ كىضزيٌ ثاُتايًُكِ طتُوضَ هًَُُىاًُاُتسا زضوغتتبىوَو وايلتطزووَ تُُاُتُت
هًَُُىاْ زوو ؾًَىَظاضزا هًَلتًَطُيؿنت كاضيَلِ زشواض بًَت ،هُبُضُٓوَ ظًاُِاغتًَلِ وَكتى (زً.ْ.تاكًِعّ

Mac

 )Kenzieهُو باوَضَِزايُ كُ شًاضَيُكِ كًٌُ ٓاكاضو غًٌاّ ٓاوبُؾتٌ ظًتاْ ،ؾتًَىَظاضَ كىضزيًتُكاْ هُطتُيَ
يُك يسا يُكسَخُْ( ،)4بؤيُ ثًًَىايُ كؤًَُهًَم جًاواظيٌ هًَُُىاْ ؾتًَىَظاضّ بتاكىوض (كطًتاجنٌ)ْ ؾتًَىَظاضّ
باؾىوض (غؤضاُِ) ُٓيُ(ُٓ ،)5ضوَٓاتىيَصَضاُِ زيلُف( ،)6هُواُُ (ًاضتّ ظاْ بطِؤُُغّ) ُٓض هًُُٓاْ غتؤُطُوَ
ُىغًىيُتِ" :غؤضاٌُْ كطًاجنِ كُ زوو ؾًَىَظاضّ بِطًُِيك هتُظًاُِ كىضزيتسا بُٓاغتاُِ هًَلِاطتًُْٓ ،تسّ

َِ ُابًَت"(.)7
غؤضاُِ هُكطًاجنِ ُاطاْ كطًاجنًـ هُغؤضاُِ ذاه

( )1عُهٌ غسي  :كًَؿُّ ظًاُِ غتاُساضزٍ كىضزيٌ –ضِيَجؤضتاشو زياهؤط هُطُئ ضِؤؾتِبرياُِ كتىضز ،بُضِيَىَبتُضيَتِ ضتاثْ
ب وكطزُُوَّ غوًٌَاُِ ،غوًٌَاُِ ،2011 ،ي.94
(ًًِ )2ؤضغلِ :كىضز – تًَبًِِْ وضزبىوُُوَ ،زً.اضف خُظُُزاض هُضِووغِ يُوَ كطزوويُتِ بُعُضَبٌ ُ ،غعًس تُ كتطيٍ
كطزوويُتِ بُكىضزٍ ،بُضِيَىَبُضيَتِ ضاثداُُّ ظاُلؤّ غُالذُززيُّٓ ،وهًَط ،1983 ،ي.84
(ًًِ )3ؤضغلِ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.85
( )4وَضطرياوَ هًُ( :اضتّ ظاْ بطِؤيِػّ :كىضزو بًِاتِاُِ ٓىوُت ،وَضطًَطِاُِ بؤ عُضَبٌ :فاحل عُبسوجلتُباض ،وَضطًَطِاُتِ بتؤ
كىضزٍ :حمًُُزّ ًؿري ،زَظطاّ تىيَصيُِوَو ب وكطزُُوَّ ًىكطياْ ،ضاثداُُّ خاُِ – زٓؤن ،2007 ،ي.)9
(ًُٓ )5اْ غُضضاوَ ،ي.10
( )6عقٔل ضعٔد ذلفْظ :املصدز الطابق ،صّ 64مابعدٍا.
(ً )7اضتّ ظاْ بطِؤيِػّ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.11
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َُٓ زياضزَيُ هُظًاٌُ كىضزيسا وايلطزووَ تىيَصَضاْ "ؾًَىَظاضَكاْ ظياتطو ُعيل وَن ظًاًَُلِ غُضبُخؤ

ببًِك ُُن ؾًَىَظاضيَلِ ًَُى يُن ظًاْ"(.)1

غُضبُخؤيٌ ؾًَىَظاضَكاُِ ظًاُِ كتىضزيٌ كًَؿتُ ٓتاًًَعَ ،بؤيتُ بريؤكتُّ جتىوت ظًتاُِ غتتاُساضزّ
كىضزيٌ هًَُُى ثاُتايٌ ضِؤؾِبرييٌ كىضزيٌْ هُاليُْ بُؾًَلِ ظًاُُواْْ ُاغًؤُاهًػتاُِ كىضز ظؤضجاض ٓاًتاشَّ
ثًَسضاوَو وَن ضاضَّ َُٓ زؤخُ ثًَؿلُؾلطاوَ ،بُنَ هُضِاغتًسا َُٓ بريؤكُيُ ُُيتىاًُىَ زَُتطْ اليتُُططيَلِ
طُوضَ بؤخؤّ كًَؿبلات ،هُبُضُٓوَ كُغاًَُم كُ بُ ؾًَىَظاضّ غؤضاُِ ُٓزويَّ هتُزؤخًَلِ ٓتاوازا ثًًَاُىايتُ

"ُٓطُض ًىخُيًُض بلطيٍَ هًَُُىاْ خىيَِسْ بُ (بازيِِ*) بُتًُُا ْ-خىيَِسْ بُغتؤضاُِْ بتازيِِ –هُيتُن كاتتسا-
َسَبصيَطَ ،ضىُلُ ُٓوغا بُيُن ًًووُتِ زًًًََُِِوَ"(.)2
ُٓوَ بازيِِ ُٓه

ًُتطغٌ زابُؾبىوُِ ظًاُُ بُغُض ؾًَىَظاضَكاًُسا ،غُضكًَؿتاًًُُتِ بتؤ زابُؾتبىوُِ ُُتتُوَيًٌُٓ ،تُف
بُثطزيَلتتسا تًَجتتُضِ ٓتتُبًَت كتتُ جًابىوُتتُوَّ كُهتىضيًتتُٓ ،تتَُ اليُُتتُف هُثىختتتُّ بؤضتتىوُُكاُِ ًاكًِعيتتسا

زَضزَكُويَت كاتًَم ثًًَىايُ "كىضز بًُِاّ ٓاوبُفْ ضِؤؾِبرييًُكِ يُكططتىوّ طُوُٓضيًاْ ًًُُ"(ُٓ ،)3ضوَٓا

ُٓضوَٓا ًاضتّ ظاْ بطؤُُغًِـ جُخت هُغُض ُٓو جًاواظيًاُُزَكاتُوَ(.)4

واتُ كًَؿُّ زابُؾبىوُِ كُهتىضو ضِؤؾِبرييِ ضِيَطُ بؤ زابُؾبىوُِ ُُتتُوَيٌ زَغتاظيًََِتٓ ،تًُىو ٓتَُ
َُتًَلسا زَكؤؾتًَت،
َِ ٓافطاُسُِ بىًُازو زَوه
كًَؿاُُف زَبُِ كًَؿُ بؤ ُاغًؤُاهًعَ ،ضىُلُ ُاغًؤُاهًعَ هُُٓوه

كُ ثاضيَعَضّ كُهتىضبًَتْ ططَُتتِ غػتتًٌَلِ فًَطكتاضيٌ ثتُضوَضزَيٌ يتُكاُطريو ؾتًَوطريبلات( .)5هًَتطَوَ
بايُخِ تُضيب بىوُِ كُهتىضو بىًُازٍ غًاغٌ بؤ ُُتُوَو ُاغًؤُاهًعَ ثًَىيػتتًًُكُ كتُُاكطيَت زَغتتبُضزاضٍ
ببك ،هُبُضُٓوَ ًُتطغًًُكُ ظؤض هُجًٌَ خؤيسايُ كاتًَم تطغٌ زابُؾبىوُِ ظًاْ ،تطغٌ زابُؾتبىوُِ كتُهتىضو
ضِؤؾِبرييٌ زضوغتبلاتٓ ،تَُ ثطؤغتُيُف بتُضَو زابُؾتبىوُِ ُُتتُوَيٌ غُضبلًَؿتًَت ،ضتىُلُ وَن طًَوِتُض
ٓاًاشَّ ثًَساوَ " غُختْ ُٓغتًُُ زوو ضِؤؾِبرييٌ طُوضَّ بُتىاُاّ غًاغٌ ،كتُ تىاُػتتِ غتُضبُخؤبىوًُاْ

َبلُْ"(.)6
ُٓيُ ،ثًَلُوَو هُشيَط غايٍُ يُن زَغُنتِ غًاغًًسا ثًَلُوَ ُٓه

( )1عقٔل ضعٔد ذلفْظ :املصدز الطابق ،ص.70
* ًُبُغت بُؾًَىَظاضيٌ كطًاجنًًُ كُ هُُاوضُكاُِ بازيِاُسا ثًًَسَٓاخُظّ.
( )2عُهٌ غسي  :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.111 ،33
(ً )3اضتّ ظاْ بطِؤيِػّ :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.10
(ًُٓ )4اْ غُضضاوَو الثُضَِ.
( )5دلنْع٘ مً الباحجني :املصدز الطابق ،ص.62-61
( )6املصدز ىفطُ ،ص.69ّ62
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غتتُضَضِاّ ٓتتَُ كًَؿتتاُُّ ظًتتاْ بتتؤ ُاغتتًؤُاهًعًِ كتتىضزيٌ ،تُُاُتتُت كًَؿتتُّ ضِيَِىغتتٌ كتتىضزيـ،
زَضٓاويؿتُيُكِ زيلُّ كًَؿُّ ظًاُُْ هًُجُضيَلِ زيلتُّ بتُضزََ ُاغتًؤُاهًعًِ كىضزيًتُ ،بُتايبتُتِ ٓتُو
تًَطِواًُُِ جىزاو زشبُيُكاُُّ هُو ًَُىَُسَزا ُٓيُ غُباضَت بُوَّ كُ ٓايا ُٓهً باّ التًين ياخىز ُٓهً بتاّ
عُضَبٌ بُكاضبًَِٔطيَت.
ٓتتَُ كًَؿتتاُُ ُٓضيتتُكًَلًاْ غُضضتتاوَْ بتتؤ زضوغتتتلطزُِ زضظّ طتتُوضَتط هتتُبىًُازيٌ ُُتتتُوَيٌْ
ًَُِوَّ تًَسا بلطيَت.
ُاغًؤُاهًػتِ كىضزيسا ،كُزَكطيَت ظؤض بُوضزيٌْ فطاواُ هًَلؤه
غًًََُ-زابُؾبىوُِ كىضزغتاْْ كًَؿُ ٓابىوضيٌْ كؤًُنيُتًًُكاْ:
كىضزغتاْ هُظؤض ضِووَوَ ضِيَطُْ ؾًَىاظّ طُؾُكطزْْ ثُضَغُُسُِ تايبُت بُخؤّ ٓتُبىوَ ،بتُجؤضيَم
َِ تًَسا بًًِتىَْ
ًََلِ تايبُتِ ثآ بُخؿًىَ جًاواظ هُونتاُِ زَوضوبُضًُُّٓ ،ف ضُُس ٓؤكاضيَم ضِؤه
غًٌاْ ؾُ و
ُُخؿُّ ضِيَباظّ طُؾُ كطزْْ ضِشيٌَِ كؤًُنيُتِ كًَؿاوَ ،هُواُُ :زاطريكطزُِ كىضزغتاْْ زابتُف كطزُتِ
هُاليُْ ظهلًَعاْْ ثًَؿًَى كطاُِ ًافتُ ُُتُوَيًًتُكاُِ كتىضز هُغتُض ٓتُض زوو ٓاغتتِ تتانْ كتؤ ،زظَكطزُتِ

َُتُ ًٌٓجطياهًػتًًُ ُٓوضوثًًُكاْ بؤ كىضزغتاْ(.)1
زَغُنتْ ثًَطُّ زَوه

َسيطاُُوَ تاوَكى فُضًاُِ ثًازَكطزُِ
ُٓض هُيُكَُ ُُٓطاوّ زابُؾبىوُِ كىضزغتاْ هُزواّ جُُطٌ ضاه
َُتِ عىناُِ كُبىوَ ٓؤّ هُُاوبطزُِ زَغتُنتِ
َبُُسيِْ ثُيطَِوكطزُِ َُٓ غًاغُتُ هُاليُْ زَوه
غًاغُتِ ًُه
ًريَ كىضزَكاْْ زاًُظضاُسُِ زاَْ زَظطاّ زَغُنتِ ُاوَُتسيِ هُؾتىيَِِ ٓتُو ًريُؿتًِاُُْ كتُُاضطريكطزُِ
َلًـ هُجاضاْ غتُختْ ُاخؤؾت كطاْ ضُوغتاُُوَْ
ضًِِ غُضَوَّ زَغُنتساضّ كىضزيِ ،باضّ شياُِ خُه
زازؤؾًِِ ظياتطياْ هُكىضزغتاْ ُٓجناًسا(.)2

َُتُ ًَٓطاًًُُكاْ زَغتتِ بُغتُضزا ططتبتىو ،بتاضوزؤر
بًُُٓاْ ؾًَىَ هُبُؾُكُّ تطّ كىضزغتاْ كُزَوه
باؾ ُُبىو ،ضُوغاُسُُوَْ غتًُِ زَغُنتساضاْْ ًَٓتطفْ غتىكايُتًلطزْ بتًُطؤظٌ كتىضزْ هُغتًَساضَزاُِ
َطا تىضَِيِْ بًَعاضيِ كىضزّ ظياتطكطز(.)3
ُاوزاضْ خاوَْ ثوُوثايُكاُِ ُاوكؤًُه

َُتِ عىناًًُتُوَ هتُكؤتايِ غتُزَّ
هُُٓجناًِ بطزُِ طُُخْ الوَكاْ بؤ بُضَكاُِ جُُط هُاليُْ زَوه
ُؤظزَ ،كاضيطُضيٌ ظؤضّ ُٓبىو هُغُض كًُبىوُُوَّ زَغتِ كاضُٓ ،ضوَٓا ظَوتلطزُِ ٓؤيُكاُِ بُضًًَُِٓٔاْ
بُتايبُتِ ونر بؤ طىيَعاُُوَّ ثًَىيػتًًُكاُِ ٓتؤضزوّ تتىضن ،زَغتت بُغتُضاططتِِ خىاضزًَتُُِْ بِتُتؤوْ
( ًُ )1ىز ًُالعًعَت :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.23
( )2قاحل حمٌس اًك :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.152
( )3كنال معَس أمحد :دزاضات يف ترزٓذ آساٌ احلدٓح ّاملعا هس ،بغهداد ،1985 ،ص.ٌ .273أ .خهالفني :الصهساع علهٙ
كسدضتاٌ (املطال٘ اللسدٓ٘ يف العالقات الدّلٔ٘ خالل القسٌ التاضع عشس) ،ت :د .أمحهد عجنهاٌ أبهْبلس ،بغهداد،1969 ،
ص.119
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ًَُُّ تىئْ
َطُكاْْ تانُلطزُِ ًًَطُهُكاْْ ًُضِْ ًتانت ،تُُطىضتُه
بطزُِ ثاضَْ ثىيْ هريَو غىتاُسُِ كًَو

طُوضَّ هُكىضزغتاْ زضوغتلطز( ،)1بؤيُ هًُاوَّ ًَُتىاْ غتانُِ ()1880 -1877ظ زا بطغتًَتًًُكِ ظؤض
غُخت هُُاوضُكاُِ كىضزغتاْ بُتايبُتِ هُضِؤشُٓنت ب وبىوَوَ ،كتُبىو بتُٓؤّ تاتْ طِيتِْ بطغتًَتِْ

َِ زاًُؿتىاْ(.)2
ب وبىوُُوَّ ُُخؤؾِْ ًطزُِ بُكؤًُه

َُتِ عىناُِ تىؾِ ظياْ
هُغانُِ جُُطٌ يُكًٌُ جًٔاًُؿسا كىضز ظياتط هُطؿت ُُتُوَكاُِ تطّ زَوه
بىو ،ضىُلُ ُُوَكاُِ كىضز بُظؤضْ بتُُاوّ يتُظاوَ ضَِواُتُّ بتُضَكاُِ جتُُط زَكتطاْ ،ظؤض ًتائ تتُُٔا

َِ تًَساًابىْ( ،)3تىضكُكاْ بُبًاُىّ ٓتُوَّ كُُاوضتُ كىضزيًتُكاْ بىوُُتتُ ًُيتساُِ جتُُط،
ٓافطَتْ ًِساه
ُعيلُّ (ُٓ )700ظاض كىضزياْ هُُاوضُ كىضزيُكاُتُوَ بتُضَْ ضِؤشٓتاواّ ٓتُُازؤئ ضِاثًَطتلطز كُظؤضبتُياْ
هُضِيَطُزاْ هُبُض ًاُسويَتِْ بطغًَتِْ ُُخؤؾِ ًطزْ(.)4

َىيَطاُِْ بطغًَتًًُكِ غُختِ هُُاوضُ كىضزيًُكاُسا زضوغتلطز ،غتُضباظْ كاضبُزَغتتُ
جُُط ًاه
عىناًًُُكاْ هُبُض بآ ًىضُيِْ خُضجِ كُْتبىوُُ طًتاُِ ًًووتُتْ ختؤضانْ ثاضَيتاْ هًَسَغتُُسْ،
بُؾًَىَيُكِ طؿتِ ُٓضوَن انوى ٓاًاشَّ ثًَسَكات بُضًُِٓ جُُطِ يُكًُِ جًٔاُِ بؤ ظَ تُتلًَـْ

َلِ كىضزغتاْ تًُُا ُٓشاضيِْ ضُوغاُُوَْ كىؾتاض بىوَ(.)5
خُه

َػتا بُزَغتت
هُزواّ ًتؤضكطزُِ ثتُناُِ هتؤظاْْ ثاضضتُ ثاضضتُ كطزُتِ كىضزغتتآْ ،تُتاتىضن ُٓه
َلِ كتىضز هُُاوضتُكاُِ خؤياُتُوَ ضِووَو
بُغُضاططتِِ ظَوّْ ظاضّ كىضزغتاْْ كؤضجًَلطزُِ جىتًاضْ خُه

ُاوضُ تىضكِؿًُِكاْْ زابُؾلطزُِ ظَويًُ كىضزيًُكاْ بُغُض تىضكُكاُسا( ،)6بُٓتًُاْ ؾتًَىَ هُضِؤشٓتُنتْ
باؾىضّ كىضزغتاْ ،هُاليُْ ذلىًُتُ بان زَغتُكاُُوَ َُٓ غًاغُتُ هُبىاضّ جًَبُجًَلطزُسا بىو.
بَُ ؾًَىَيُْ بُضزَواَ هُطُئ ُٓوَّ كىضزَكاْ خاوَُِ خاكًَلِ بُثًت بىوْ ،بُنَ هُُٓجناًِ غًاغُتِ
َُتاُُّ كىضزيًتاْ بُغتُضزا زابُؾتلطا،
َُتِ عىناُِْ ًَٓطاُِْ زواتطيـ ُٓو زَوه
زاطريكاضَكاْ بُتايبُتِ زَوه

( )1قاحل حمٌس أًك :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.222
( )2دلٔلٕ دلٔل ّ اخسٌّ:احلسك٘ اللسدٓ٘ يف العصس احلدٓح ،ت :عبهدٖ حهادٕ ،داز الهساشٖ للطباعه٘ ،بهريّت،1992 ،
ص.32
( )3حمًُُز ًُٓك ظَكًًَِ :صووّ كىضزْ كىضزغتاْ ،بُيساز ،1931 ،ي.246 -245
(ًُٓ )4اْ غُضضاوَ ،ي .َ .248ؽ .الظاضيتغ :كًَؿتٍُ كتىضز( ،)1917-1896و :ز .كتاوؽ تُفتاْ ،بُؾتٌ زووََ،
بُيساز ،1989 ،ي585
( )5عُبسوهطَِ اْ انوى :كىضزغتاْْ كىضز ،و :عُبسوَه ذُغُْ ظازَ ،هُب وكطاوَكاٌُ بِلٍُ ثًَؿُوا ،1973 ،ي.52
( )6د .عصٓص احلاج :القطٔ٘ اللسدٓ٘ يف العشسٓيات ،ط ،2بغداد ،1985 ،ص.22
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ًًُٓؿُ كتىضز بطغتِ بتىوَْ هتُضِووّ كؿتتىكائْ ٓؤكاضَكتاُِ بُضٓتًًَُِٔاْ زواكتُوتىو بتىوَْ غتاًاُِ

ُُتُوَيِْ غطوؾتِ خاكُ كُؾِ تانُلطاوَ(.)1

باغٌ غًًََُ – كاضيطُضيٌ زابُؾبىوُِ كىضزغتاْ هُغُض ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ:
-1هُضِووّ جىططافًًُوَ:
هُغُضَتاوَ تتاوَكى واشؤكطزُتِ ثُناُِاًتُ زابُؾتلاضيًُكاُِ كىضزغتتاْ هُغتانُِ جتُُطٌ يُكتًُِ
َتُتِ عىناًُتسا بتىو،
جًٔاًُسا ،كىضزغتاْ بؤ زوو ثاضضتُ زابتُف كطابتىو ،بُؾتًَلِ هتُشيَط زَغتُنتِ زَوه
َُتِ اجاضيسا بىو.
بُؾُكُّ تطّ هُشيَط زَغتِ زَوه
َتُّ زَكتطزْ ضِووبتُضِوو
هُبُضُٓوَ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ هتَُ ؤُايتُزا هُطتُئ زوو زَغتُنتسا ًاًُه
زَبىوَوَ ،بًُاُايُكِ تط ُٓضكِ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيِ هُو ؤُايتُزا ثًَلتُوَ بُغتتُِوَّ ٓتُو زوو ثاضضتُيُْ
َساْ بؤ بُضثاكطزُِ خُباتْ ؾؤضِؾِ طُوضَْ طؿتتطري غتاُاتط
ثًَلًَِٔاُِ كًاًَُلِ يُكططتىو بىو ،هًَطَوَ ُٓوه
بىو ،بؤيُ ُٓطُض غُضجنِ َُٓ ؤُايُ بسَيّ ظؤضتط كىضزَكاْ تىاًُىياُُ ثُيىَُتسّ بُيتُك َوَ بلتُْْ هُيتُك
ٓاطازاضبّْ ٓاوكاضيِْ تُبايِ ثاضضُكاُِ كىضزغتاْ ظؤضتط زَبًِطيَت ،زياضتطيّ منىُُّ َُٓ اليُُُ ؾؤضِؾتُكُّ
َ ّ ُُٓطيًتتتُ ،كُبُؾتتتساضيٌ كتتتىضزّ ظؤضيِتتتُّ ُاوضتتتُكاُِ كىضزغتتتتاُِ بؤختتتؤّ
ؾت تًَذ عىبُيتتتسوه

زَغتُبُضكطزبىو(.)2

بُنَ زواّ زابُؾلطزُِ كىضزغتاْ هُزَضَجناًِ ثُناُِ هؤظاْ ،كىضزغتاْ زَكطيَتتُ ضتُُس ثاضضتُيُنْ
َُتًَلُوَ َُٓ ،ثاضضُ ثاضضُ كطزُُ ٓتُض اليتُُِ جتىططافِ ُُططتتُوَ
ُٓض ثاضضُيُن زَخطيَتُ شيَط زَغُنتِ زَوه
َُتًَلُوَ ،كًُُٓاْ هُُاويتسا ُتُن وَن ُُتتُوَ،
َلى زابطِيِِ كىضز بُو غِىضَ زَغتلطزاُُو هلاُسًُاْ بُزَوه
بُه
َسا زَكتطآ ،اوكتات زابطِيِتِ ٓتُو غت اكتؤضَ ُُتُوَيًتُ بتىو
َُياْ هُطُه
َلى وَن كًًُُِّ ُُتُوَيِ ًاًُه
بُه
َلطزُِ
ًَِسا بىو ،ثاضضُ ثاضضتُكطزُِ كتُهتىضْ فُضٓتُُطًَم بتىو ثاؾتاْ تًَلتُه
كُغُضزًَاًَُم ثًَؿ هُخًُو
َ ْ بتًَُٓعتطَ هُٓتًُىو اليُُُكاًُتُوًَُٓ ،تُف وايلتطز تاكتُكاُِ ُُتتُوَ
بُكُهتىضْ فُضُُٓطًَلِ تط ،كتُظاه
بُُاضاضّ ًى بؤ كُهتىضّ بانزَغتْ زابْ ُُضيتُكاُِ كُضبلُْ .هًَطَوَ زؤظيُِوَّ ؾؤضِؾًَلِ ٓاوؾتًَىَّ
ؾؤضِؾُكُّ ؾًَذ عىبُيسَْه ّ ُُٓطّ كاضيَلِ ُٓغتًُُ ،ضىُلُ غِىضّ خُبات ظياتط بطىن كطاوَتُوَْ ُٓض
َُتُزا ختُبات زَكتات كُبُغتُضيسا زابُؾتلطاوَ ،بًُتُف ُٓطتُض ُاغتًؤُاهًعًِ
ثاضُيُن هُبُضاًبُض ُٓو زَوه

( ًُ )1ىزّ ًُال ععَت :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.41
( )2بطِواُُ :جُهًوٌ جُهًى :غُضضاوَّ ثًَؿىو ،ي.83-82
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َُتسا خُباتِ كطز بًَتٓ ،تُوا هتُ ؤُايِ زووًَتسا زَبًَتت بتُ
كىضزيِ هُ ؤُايِ يُكًُسا هُبُضاًبُض زوو زَوه
َُتسا خُباتِ خؤّ زضيَصَ ثًَبسات(.)1
بُؾُكُّ غؤظًُتُوَ هُبُضاًبُض ثًَِخ زَوه
-2خىاغتْ زاوا ُُتُوَيًُكاْ:
َِ ثًَلًَِٔتتاُِ كًتتاُِ
خىاغتتتْ زاواكتتاُِ ُاغتتًؤُاهًعًِ كتتىضزيِ هتتُ ؤُايِ يُكًُتتسا ظؤضتتتط ٓتتُوه
َُتًَلُ كُظؤضيُِّ ُاوضُ كىضزيًُكاْ بططيَتُ خؤّ ،ضىُلُ هتَُ ؤُايتُزا كتىضز
غُضبُخؤْ ثًَلًَِٔاُِ زَوه
وَن ُُتُوَيُن زاواكاُِ خؤّ زَخػتُضِوو ،هَُ ًاوَيُزا خُوُُكاْ طُوضَتطْ فطاواُ بتىوًُْٓ ،تُ جطتُ
َُتُّ كىضزيتاْ زابُؾتلطزبىو ضِووَو الواظّ ٓاضِاغتتُياْ وَضططتبتىو ،غتُضزًَِ
هُوَّ كُ ُٓو زوو زَوه
َتُ ُُتُوَيًتُكاًُـ كاضيطتُضيِ ختؤّ ٓتُبىو هُغتُض زاواْ
جىنُُوَّ ُُتُوَ شيَط زَغتُكاْ بتىو و ُٓوه
خىاغتُ ُُتُوَيًُكاْ ًُُٓ ،غُضَضِاّ ُٓوَّ كىضز هُغُض ٓاغتتِ ٓتُضيٌَِْ الّ ظهلًَعَكتاُِ ٓتُوكات وَن

َسا زَكطا(.)2
َُّ هُطُه
ُُتُوَيُن ًاًُه

بُنَ هُ ؤُايِ زووًَتسا ُاغتًؤُاهًعًِ كتىضزيٌ ،هتُزَضَجناًِ ثاضضتُ ثاضضتُ كطزُتِ كىضزغتتاْْ
َُتاُُّ كىضزغتتاًُاْ بُغتُضزا زابُؾتلطا ،كتُٓاًازَ ُتُبىوْ طتىي بتؤ ٓتًض
غًاغُتِ ؾؤظًِػتِ ُٓو زَوه
زاوايتتُكِ كتتىضز بطتتطُْ ،اغتتًؤُاهًعًِ كتتىضزّ ُاضتتاض بتتىو غتتاظف هتتُ بُؾتًَلِ ظؤضّ خىاغتتتْ زاوا
ُُتُوَيًتُكاُِ ختؤّ بلتتاتْ هُٓتُض ثاضضتتُيُكسا زضو تِ خىزًىختتاضّْ ٓؤتؤُتتؤًِ هتُجًاتِ خىاغتتتِ
َُتاُُ هُغُض ثاضاغتِِ غِىضَكاْ وايلتطز كتُ هُٓتُض
غُضبُخؤيِ بُضظبلاتُوَٓ ،اوكات تىُسوتًصيِ َُٓ زَوه
ثاضضُيُكسا ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيِ بُزاكؤكًلطزُِ ًافُكاُِ ُٓو بُؾُّ كىضزَوَ خُضيم بًَتتًُٓ ،تُ جطتُ
َسا زَكطا(.)3
َُّ هُطُه
هُوَّ كُوَن ٓاًاشًَاْ بؤكطز كىضز وَن كًًُُِ ًاًُه
-3هُضِووّ ًُيساُُكاُِ خُبات:
َتُتِ عىنتاُِْ
هُ ؤُايِ يُكًُسا ،بُؾًَلِ ظؤضّ خُباتِ ُاغًؤُاهًػتاُُّ كتىضز هُثايتُختتُكاُِ زَوه
َساْ بىوَ بتؤ ٓتُوَّ هُضِيَطتُّ
ًَٓ طاُسا بىوًً ،لاًُعًِ خُباتًـ ظياتط ؾًَىاظّ ًٌَّْٓ ًًاُُضَِواُُ بىوَْ ُٓوه
َُتتُ
َطُّ زَوه
َُتْ ثُيىَُسيلطزْ بُكىُػىه
َِ زيجوؤًاغِ هُطُئ ُٓضزوو زَوه
طيتىطؤْ زاُىغتاُُوَْ بُُٓوه
( )1بطِوآًُُ :ىا عُظيع غُعًسُ :اغًؤُاهًعًِ كىضزّ ( ،)1939-1880هُب وكطاوَكاُِ ًُكتُبٌ بريو ٓىؾتًاضيٌ (ّ ْ
ن) ،غوًٌَاُِ ،2003 ،ي ْ118زواتط.
َىيَعَكاُِ ُاضزووَ هُوكاتتُزا ٓتَُ ضِاغتتًًُ بُتتُواوّ زيتاضَ،
(ُٓ )2طُض غُيطّ ُٓو ُاًاُُ بلطيَت كُؾًَذ عىبُيسوَه بؤ باه
بطِواُُ :د.أمحد عجناٌ أبْبلس :ىصْص ثالخ زضائل للشٔذ عبٔداهلل اليَسٖ ،دلل٘ (مشظ كسدضهتاٌ) ،العهدد ( ،)69ىٔطهاٌ
 ،1985ص.7-5
ًَُِوَيتُكِ بتُضاوضزكاضيٌ هًًَُتصوو و غت اتًصو كتاضٍ ُُتتُوَيًاْ،
(ًٓ )3ىا عُظيع غُعًس :خؤيبىوًْٓ -تىا -ش.ن هًَلؤه
هُب وكطاوَكاُِ ًُكتُبٌ بريو ٓىؾًاضيٌ (ّ ْ ن) ،غوًٌَاُِ ،2006 ،ي ْ118زواتط.
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ُٓوضوثًُكاُُوَ ضاضَغُضّ كًَؿُّ كىضز بلطيَتْ خىاغتتُ ُُتتُوَيِْ ضِظطاضخيىاظيتُكاًُاْ بًَِِٔتُ زّ ،هتَُ
َِ ثًَلًَِٔاُِ ثتاضتْ ضِيَلدتطاوّ غًاغتِْ
ثًَِاوَؾسا كًُ الياْ هُاليُُِ ضُكساضّ كطزؤتُوَْ ظياتط هُُٓوه
ثًؿُيِْ كطزُُوَّ ياُُّ ضِؤؾِبريّ بىوْ.
بُنَ هُ ؤُايِ زووًَسا ،زواّ ُٓوَّ كىضزغتاْ ثاضضُ ثاضضُ زَكطيَتْ زَكُويَتُ بُض هًَؿاوّ غتًُِ
َتُّ كًًُِتُْ تتىضنْ
عُضَبْ فاضؽْ تىضنْ طؿت ًافُ ُُتُوَيِْ كُهتىضيُكاُِ ثؿتطىي زَخطيَتتْ ًاًُه
َسا زَكطيَتُ ،اغتًؤُاهًعًِ كتىضزيـ ٓاضِاغتتُّ ختُباتِ ضتُكساضيِ وَضزَططيَتتْ
عُضَبِ ؾاخاوياْ هُطُه
بِلُّ َُٓ خُباتُف هُثايتُختُكاُُوَ بؤ ؾاضْ ُاوضُ كىضزيًُكاْ زَطىاظيَتُوَْ هُضِيَطُّ ؾؤضِفْ ضِاثُضِيِتُوَ
َِ ثاضيَعطاضيلطزُِ فُضُُٓطْ كُهتىضْ ًؤضكِ ُُتُوَيِ كىضزْ كىضزغتاٌُ زاوَ.
ُٓوه
ُٓجناَ
َِ ًًَتصوويٌ ُٓيتُ هًًَُتصووّ كىضزغتتاُسا ،كُبتُضزَواَ
 ثطِؤغُّ زابُؾلاضيٌ كىضزغتاْ ضِيؿُيُكِ ىه
طؤضَِثاُِ يُكنيًلطزُُوَّ ًَٓتعَ طتُوضَو زاطريكاضَكتاُِ ُاوضتُكُو جًٔتاُبىوًَُٓ ،تُف كاضيطتُضيٌ
َِ هُغُض ضاضَُىؽْ بىًُازيٌ كًَؿُّ كىضز زضوغتلطزووَ.
ًَُطُتًغْ ىه
َِ زَغتلطزْ هُغُض ُُخؿتُ جىططافًًتُكاْ
 ثطؤغُّ زابُؾلطزُِ كىضزغتاْ كُ غُضَتا بُكؤًَُهًَم ًَٓو
جًَبُجًَلطا ،بُتًَجتُضِبىوُِ كتات كاضيطُضيًتُ ُُضيًًَِتُكاُِ هتُضِووّ كؤًُنيتُتِْ ٓتابىوضيٌْ غًاغتٌْ
ُُتُوَيًُوَ زَضكُوتًُ ،تطغٌ بُغطوؾتًٌ بىوُِ ُٓو غِىضاُُو بُتُواوّ هُتلطزُِ ُُتُوَّ كتىضز بتؤ
ضُُس ُُتُوَيُن هُٓاضازايًُُُٓ ،ف بُتُواوّ كًَؿُيُكِ طُوضَو غُختِ هُبُضزََ ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيتسا
زضوغتلطزووَ كُضاضَغُضيَلِ ووضزو بُثنْ زَخىاظيَت.
 زابُؾبىوُِ كىضزغتاْ كاضيطُضّ طُوضَّ هُغُض ُاغًؤُاهًعًِ كىضزيٌ ُٓبىوَ ،ضىُلُ ًَٓعّ غًاغتٌْ
َِ الّ ُاغتًؤُاهًعًِ
غُضباظيٌْ فًلطيٌ زابُؾلطزووًَُُٓ ،ف بطىكطزُُوَّ زضو ُكاْْ خُوُِ هؤكاه
كتىضزيٌ هُُٓضثاضضتُيُكسا زضوغتتتلطزووَ ،بؤيتُ زَبًتتِك هتُبطّ ضِظطتتاضكطزُِ كىضزغتتاْْ زضو تتِ
َسا.
غُضبُخؤيٌ كىضزغتاْ ،زضو ُكاُِ ٓؤتؤُؤًِْ خىزًىختاضيٌ هُُٓضثاضضُيُكِ كىضزغتاُسا غُضئُه
غُضضاوَكاْ
يُكَُ-غُضضاوَ بُظًاُِ كىضزٍ:
َؿتاز ًتُ ىوز عُبتسوهطَِ اْ :كاضيطتُضّ ثُناُِاًتُّ ظَٓتاو  1639هُغتُض
ُ ُٓ )1ز ذًُُز ٓتًُكْ زه
كىضزغتاْ (تىيَصيُِوَيُكِ ًًَصوويًُ) ،ضاثداُُّ ضِؤشُٓنتُٓ ،وهًَط.2011 ،
 )2جُهًوِ جُهًى :كىضزَكاُِ ًٌٓجطاتؤضيُتِ عىناُِ ،و :هُضِوغًًُوَ :ز .كاوؽ ُفتاْ ،بُيساز.1987 ،
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َػّ :ضِاثُضِيين ؾًَذ غُعًسٍ ثرياْ ،وُٓ :بىبُكط خؤؾِاو ،زَظطاٍ ضاثْ ثُخؿتٌ غتُضزََ،
 )3ضِؤبُضت ٓؤه
غوًٌَاٌُ ،ضاثٌ زووََ.1999 ،
َح حمٌس اًك :كىضزو عُجَُ (ًًَصووٍ غًاغٌ كىضزَكاٌُ ًَٓطاْ) ،هِسْ ،ضاثٌ يُكَُ.1992 ،
 )4قاه
َ ذُغُْ ظازَ ،هُب وكطاوَكاٌُ بِلٍُ ثًَؿتُوا،
 )5عُبسوهطَِ اْ انوى :كىضزغتاْْ كىضز ،و :عُبسوه
.1973
ًَتب بتُضظجنٌ،
 )6عُهٌ غُيسؤطؤضاٌُ :هُ "عُواْ"َوَ بؤ "ٓاًًَسٍ" طُؾتًَم بُكىضزغتاٌُ باؾىضزا ،و :تاه
زَظطاٍ ضاثْ ثُخؿٌ غُضزََ ،غوًٌَاٌُ .2000
 )7عُهٌ غسي  :كًَؿتُّ ظًتاُِ غتتاُساضزٍ كتىضزيٌ –ضِيَجؤضتتاشو زيتاهؤط هُطتُئ ضِؤؾتِبرياُِ كتىضز،
بُضِيَىَبُضيَتِ ضاثْ ب وكطزُُوَّ غوًٌَاُِ ،غوًٌَاُِ.2011 ،
 )8فاضل ذػك :كًَؿُّ وينيُتِ ًىغأل :ْ ،حمًُُز ؾاكُىل ،غوًٌَاُِ.1999 ،
 )9كُُسائْ انوىو ُٓواُِ تط :طُهًَلٌ ثُشًىضزَو ًُؿتٌاٌُ ثُضت (كىضزغتاْْ كتىضز) ،و .َ :طؤًتُيٌ،
غىيس.1998 ،
 )10كطيؼ كؤضًَطا :كىضز هُغُزَّ ()19 -20زا ،وَضطًَطِاُِ حمٌس ضياُِ ،ض ،2ضيَبُُساُِ .1369
 .َ )11ؽ .الظاضيتتغ :كًَؿتتٍُ كتتىضز( ،)1917-1896و :ز .كتتاوؽ تتُفتاْ ،بُؾتتٌ زووََ ،بُيتتساز،
.1989
ً )12اضتّ ظاْ بطِؤيِػّ :كىضزو بًِاتِاُِ ٓىوُت ،وَضطًَطِاُِ بؤ عُضَبٌ :فتاحل عُبسوجلتُباض ،وَضطًَطِاُتِ بتؤ
كىضزٍ :حمًُُزّ ًؿري ،زَظطتاّ تىيَصيِتُوَو ب وكطزُتُوَّ ًىكطيتاْ ،ضتاثداُُّ ختاُِ – زٓتؤن،
.2007
ً )13اضف عىًُض طىئ :كًَؿُّ كُغايُتِ ياغايِ ًَُى ُُتُوَيِ طُىل كىضز ،غوًٌَاُِ.1999 ،
 ًُ )14ىزٍ ًُال عًعظَت :زيجوؤًاغًَيت بعوتُِوٍَ كىضزايُتٌ ،ضاثًٌُُُ ضِاثُضِيّ ،غوًٌَاٌُ.1973 ،
َُتُكتٍُ هتُخىاضوٍ كىضزغتتاْ ،بتُضطٌ زووََ،
 )15حمًُُز ضَِغىئ ٓاواض :ؾًَذ ًتُ ىزٍ اضًَتاْ وزَوه
هُُسَْ.1991 ،
 )16حمًُُز ًُٓك ظَكًًَِ :صووّ كىضزْ كىضزغتاْ ،بُيساز.1931 ،
ًًِ )17ؤضغلِ :كىضز –تًَبًِِْ وضزبىوُُوَ ،زً.اضف خُظُُزاض هُضِووغِ يُوَ كطزوويتُتِ بُعتُضَبٌ ،تُ
غعًس ُ كطيٍ كطزوويُتِ بُكىضزٍ ،بُضِيَىَبُضيَتِ ضاثداُُّ ظاُلؤّ غُالذُززيُّٓ ،وهًَط.1983 ،
َتُّ طتُالْ هُغتانُِ
َىيَػتِ بتُضيتاًُا هًُتُضِ ضِووزاوَكتاُِ كىضزغتتاْْ زَوضّ كؤًُه
ٓ )18اواض (؟)ُٓ :ه
َِ ضىاضََٓ ،ازاضّ .2000
َ ظَُطُُُ ،طؤظاضّ ضِاًاْ ،شًاضَ ( ،)45غاه
بًػتسا ،و :عُبسوه
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ًَُِوَيُكِ بتُضاوضزكاضيٌ هًًَُتصوو و غت اتًصو كتاضٍ
ًٓ )19ىا عُظيع غُعًس :خؤيبىوًْٓ -ىا -ش.ن هًَلؤه
ُُتُوَيًاْ ،هُب وكطاوَكاُِ ًُكتُبٌ بريو ٓىؾًاضيٌ (ّ ْ ن) ،غوًٌَاُِ.2006 ،
ًٓ )20ىا عُظيع غُعًسُ :اغًؤُاهًعًِ كىضزّ ( ،)1939-1880هُب وكطاوَكاُِ ًُكتُبٌ بريو ٓىؾًاضيٌ
(ّ ْ ن) ،غوًٌَاُِ.2003 ،
َطُُاًُكاُِ بُضيتاًُازا ،و :حمًُُز ُىضّ تىفًت  ،ض ،2غتوًٌَاُِ،
 )21وَهًس ذًُسّ :كىضزْ كىضزغتاْ هُبُه
.1999
زووََ-غُضضاوَ بُظًاُِ عُضَبٌ:
 )22ابسأٍه خلٔل ّاَخسٌّ :تسكٔا املعا سٗ ،دامع٘ املْ ل.1987 ،
 )23أ س زضا خطسٖ ّأ غس قائداٌ ّضتاز آٓيُ ثىض :دّز إمازٗ أزدالٌ يف الصهساع الصهفْٖ العجنهاىٕ ،دلله٘
العلْو االىطاىٔ٘ الدّلٍٔ٘ 1433|2012 ،ه.ق ،العدد .)2( 19
 )24أمحد عجناٌ أبْبلس :ىصْص ثالخ زضائل للشٔذ عبٔداهلل اليَسٖ ،دلله٘ (مشهظ كسدضهتاٌ) ،العهدد (،)69
ىٔطاٌ.1985
 )25أمحد عجناٌ أبْبلس :كسدضتاٌ يف عَد الطالو ،احللق٘  ،2دلل٘ (الجقاف٘) ،العدد التاضع ،أٓلْل .1979
 )26أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف عَد الطالو ،القطه  ،16دلل٘ (الجقاف٘) ،العدد ( ،)7متْش .1981
 )27أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف عَد الطالو ،االقطاو ( ،)22ّ 21ّ 20دلل٘ (الجقاف٘) ،االعداد (5ّ 4ّ 3ّ 2
ّ.1982 ،)9ّ 8
 )28أمحد عجناٌ :كسدضتاٌ يف ّثائق جلي٘ كٔغ -كسآً ،دلل٘ (مشظ كسدضتاٌ) ،العدد (.1972 ،)7
 )29باضه محصٗ عباع :آساٌ يف عَد الشهاِ طَناضه األّل  ،1576 – 1524دلله٘ اخللهٔج العسبهٕ اجمللهد
( ،)40العدد ( )2-1لطي٘ .2012
 )30بيدكت أىدزضً :اجلناعات املتدٔل٘ ،تسمج٘ :ذلند الشسقاّٖ ،اجمللظ االعل ٙللجقاف٘ ،بدٌّ ملاٌ.1999 ،
 )31دلٔلٕ دلٔل ّاخسٌّ:احلسك٘ اللسدٓ٘ يف العصس احلدٓح ،ت :عبدٖ حادٕ ،داز الساشٖ للطباع٘ ،بهريّت،
.1992
 )32حامد ذلنْد عٔط ٙعلٕ :املشلل٘ اللسدٓ٘ يف الشسق االّضط ،دامع٘ قياٗ ضْٓظ.1992 ،
 )33شىاز ضلْب :ٙيف ضبٔل كسدضتاٌ (مركسات) ،ت :ز.علٕ ،ط ،1بريّت.1987 ،
 )34ضسِّ اضعد ابس :كسدضتاٌ مً بدآ٘ احلسب العاملٔ٘ االّىل اىل ىَآ٘ املشلل٘ املْ هل ،اطسّحه٘ مادطهتري
مقدم٘ اىل كلٔ٘ االداب –دامع٘ الح الدًٓ ،ازبٔل.1999 ،
 )35ضعدٖ عجناٌ ٍسّتٕ :كسدضتاٌ ّاالمرباطْزٓه٘ العجناىٔه٘ – دزاضه٘ يف تطهْز ضٔاضه٘ اهلٔنيه٘ العجناىٔه٘ يف
كْزدضتاٌ  ،1851 – 1514مؤضط٘ مْكسٓاىٕ للبخْخ ّاليشس ،ازبٔل.2008 ،
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 )36الح الدًٓ ذلند ضعداهلل :كسدضتاٌ ّاحلسك٘ الْطئ٘ اللسدٓ٘ ،بغداد.1959 ،
 )37عبدالٍْاب القٔطٕ ّ اخسٌّ :ترزٓذ العاا احلدٓح ( 1914ه  ،)1845دامع٘ املْ ل.1983 ،
 )38عجناٌ علٕ :العامل اللسدٖ يف قطٔ٘ ّٓالٓ٘ املْ ل ،دلل٘ (ئاآل ٚئٔطالو) ،الطي٘ ( ،)13العهدد ( ،)1أذاز
.1999
 )39عصٓص احلاج :القطٔ٘ اللسدٓ٘ يف العشسٓيات ،ط ،2بغداد.1985 ،
 )40عقٔل ضعٔد ذلفْظ :األكساد ّاللغ٘ ّالطٔاض٘ :دزاضه٘ يف البيه ٙاللغْٓه٘ ّضٔاضهات اهلْٓه٘ ،املسكهص العسبهٕ
لث اخ ّدزاض٘ الطٔاضات ،بريّت ،أٓلْل/ضبتنرب .2013
 )41كامرياٌ عبدالصند امحد الدّضلٕ :كسدضتاٌ يف العَد العجناىٕ يف اليصف االّل مً القسٌ التاضع عشهس،
داز العسبٔ٘ للنْضْعات ،بريّت – لبياٌ.2006 ،
 )42كنال معَس أمحد :دزاضات يف ترزٓذ آساٌ احلدٓح ّاملعا س ،بغداد.1985 ،
 )43كنال معَس أمحد :كسدضتاٌ يف ضيْات احلسب العلنٔ٘ األّىل ،ت:ذلند مال كسٓه ،بغداد.1984 ،
 )44و .أ .حطستٔاٌ :كسدضتاٌ تسكٔا بني احلسبني ،ت :د .ضعدالدًٓ مهالّ بهايف ىهاشٖ ،زابطه٘ كهاّا ،بهريّت،
.1987
 )45دلنْع٘ مً الباحجني :القْمٔ٘ مسض العصس أو خال ُ ،أعدِ لليشس :فاحل عبداجلباز ،داز الطهاقٕ ،بهريّت-
لبياٌ.1995،
.ٌ )46أ .خالفني :الصساع عل ٙكسدضتاٌ (املطال٘ اللسدٓ٘ يف العالقات الدّلٔ٘ خالل القسٌ التاضع عشهس) ،ت:
د .أمحد عجناٌ أبْبلس ،بغداد.1969 ،
ّ )47لٔه آغلنت :مجَْزٓ٘ مَاباد (مجَْزٓ٘  1946اللسدٓ٘) ،ت :دسدٔظ فتح اهلل ،ط ،2أزبٔل.1999 ،
غًًََُ-غُضضاوَ بُظًاُِ فاضغٌ:
 )48ابْالفطل عابدٓين :طاضزازٓاّ قوح ايطاْْ عجناى ٙوكآـ تِـ ٓاّ مرٍيب بتك زو كؿتىض زض عكتط
قيىٍْ افؿاضٍ ،تاضيذ ايطاْ :اضَ  ،60/5بٔاض  ،1388ضبًع .2009
 )49اناعًى ًِكىضٍ الضجياٌُ :بطضغٌ غىاب ًِا ؿات ًطظٍ ايطاْ و عطاق (: ،)1عُ 6 ،ؾتٔطيىض ،1394
https://www.rasekhoon.net
 )50انعوٌ كطًٌ ٓطغتاٌُ :تاضخيطُو زّابط وغىاب ًِا ؿات ايطاْ و عطاق ( اظ تؿلًى زوهت قيىياْ تتا
تتتتطاضزاز ًتتتتطظٍ ُ ،)1975ػتتتتدُ وكتتتتىص اُتؿتتتتاض زض غتتتتايت اغتتتتُ ذّالفقههههازيتتتتُ.
()www.zolfaghariyeh.com
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 )51حمٌس طِاّْ اضتاْ طىكٌُّ :اًُْ ىيىضِ ًطاز ثاؾتا بتُ ؾتاَ ايتطاْ: ً ،تاْ :اغتطّ زويتاْْ ًٔتطٍ
اضياُيىض ،ثًاَ بٔاضغتاْ ،ز ،2ص ،3ف ،12تابػتاْ 1395
ً )52ػعىز خبتًاضٍ :تاضيذ جِط حتًٌوٌ عطاق علُٔ ايطاْ ،زاُؿِاًُ بتعضط فاضغتٌ  ،1383وظاضت عوتىَ
حتقًقاتْ فِاوضٍ ،طعيسَ ًقاالت كنْ.

ضىاضََ-غُضضاوَ بُظًاُِ ًِٓطوًعّ:
53-Ernest Gellner: Nations And Nationalism، Blackwell publishers، 1983.
54-International Boundary Study، No. 164 – July 13، 1978 Iran – Iraq Boundary (Country Codes: IR-IZ)، The Geographer office of
Geographer Bureau of Intelligence and Research.

اخلال ٘
حينما نقرأ التاريخ الىوردي ،نتصور بأن تقسيي ووردتيتان رايرال القيوق اميةيمييد رال رلييد يي ر راحي رحتمي ،
ياا رنححييي أيملييا تىير لةىييورد أيييد ا ي أر نتييا إ ابابيييد وةييا ربي ،املييحر ،ليياله نيرق بييأن الوييور التييار امر
لةى ييورد قةب ييم بال مةي يياة ال س ييىريد ت يوايا و ييانوا ايي يرانير أر اللي يالنيير أر ايبي يريقير ،ل يياله م يس ييتيي اللاح ي ان
يلب ي ويير ارصييادر التار يييد لةىييورد ق ارييرحةي الق ي ا رالوتيييم ،ام بييالربول ا قيياوراة الملييلاو رال سييىرير اليياير
درن يوا روريييان ويير ارنييالم الييي قييررا وةيوييا أر ا ا اييار رارنبوتيياة االريييد الييي صة ييتو رالييي ي رقييال النصيير را يلييد
رال ظمد.
يياا الظيوا ر بقيي الح ييا وةييا تيياريخ الىييورد ااي ي رار اايير أيملييا ،صااييد ق الصيراواة اا رديييد بيير درلييي
اميرانيييد رال ثمانيييد ،راركيياوغ الملييل ارنبةييد الييي لالي ا ا ن ،رالقمليييد الىورديييد اهييور امتاتي ق وييغ يياا اركيياوغ
رالصيراواة ،رووردتييتان ي ااةلييد لةتب يي ال ييا ال راميييوق ،روني قا اني ل اايير ال اريييد امر ا ييي اليوييا ألمييال
رقصاحل ال ر الىربق آن راك.
روييغ يياا اهييارمة لتقسييي راحييتح ووردتييتان ،قيير الل ايييد ا وق ي ات ايي ييد تييايى بيىييو ،رالييي ييا بييارر
تار  ،يسموا ووردتتان رلصقوا وغ يس ب رليد اصيرق ،اركيىةد امتاتييد ل مةييد التقسيي راليي بةملي ومر يا يرنيا حي
ا ن ،أن ارنيقد تكو حقلد قر امقر رامتتقرار السيات رال سىري.
قيير بانيير آصيير ت ييد الىييورد ايياا اا ي رد ارصييين د ،رم ي يالا الىييورد يييررن الىوردتييتان رح ي بييل ييالي ،
رلىيير ق ااقيقييد وني قا ننظيير بقق ييان رديييد ،نييرق ان ااي رد ارصييين د تييال اايييناويا بييغ اييارة اومييم قنوييا بملرا يييا
رابتماويا رايتصاديا ،رامصير قنوا مجي ا اارة ح ردا يوقيا ،أي شىةوا قر الىورد وقوقيد راحي ارب يد اييواو ووردييد،
ر اا أدة ا صةم قكاوغ رووا م لةبرود القوقيد الىورديد.
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اا امتلا تنارلنا ق اا اللبي رقير صيح احايد قلاحي رةنولييد ةيةييد تار ييد ،تقسيي ووردتيتان رتيأالا
وةيا ااروييد القوقيييد الىورديييد  ،)9154-9191رحارلنيا ان نةقي الملييوي وةييا اتيارر التار يييد ل مةيييد تقسييي ووردتييتان
ق التيياريخ اا ي ي رار اايير ،رقيير ق تييأال تقسييي الىوردتييتان وةييا ااروييد القوقيييد الىورديييد ق ييوي النظرييياة القوقيييد
ار اار رتأالا الةملويد رامبتماويد راميتصاديد ،رق ارلب امصل ر بنا أ ان ىاتاة التقسي وةيا اارويد القوقييد
الىورديد.
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