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تأخذذضألفكارذذلطألفيتيط ط ذ ألفيتذذهأل ذذلصلألونذذلألفينوذذنيمثألمفينت ذذمطمثألن ذ أل نذذل ألفيذذص ثأل

فكاغذذل هألمن ذذطظفألن ذ رتألخذذلثألتذذأ فطأل ن ذ أل ارذذلطألفي ذذلعثألي ذذهألصاذذذتنتألاذذضلألفكارذذلطأليننؽليو ذ أل
ومضعألصستمطألينوالص()1ألمننلألسذل صأل نذ ألتو ذهألا ف
ذضلألفكارذلطألنذلأل يذاألحي ذ ألفيي ذليألف تنل ذ أل
مف قتولص ألاهألف طفثألاذأثألف سذتوصفصألفيدذطصاألمف سذتغال ألفيؽوتذهألمتذتيرتألالذ ألقن نذ ألونوذ طأل
فكغنو ذ ذ ألصمثأل ثألتس ذ ذ صأل ن ذ ذ أل ذ ذذػألقذ ذذل م هألينيرذ ذذتألمرذ ذذلثأل ذ ذ ألف تنلصاذ ذذلأل ن ذ ذ ألفي ذ ذذط ذ أل
فإلسذ ذذالن ثأليتذ ذذصأل نذ ذذعأل ذ ذذخػألفي ذ ذذليأل ن ذ ذذعألفيسذ ذذنؽلاألاذ ذذهأل ذ ذ ف
ذصلأل(فيت ذ ذذط ذ ثألفيت د ض ذ ذ ثأل
فيتضذذلل )ألميذذتألترذذثألطقلوذ أل نذ ألفنت ذذلظفاألفي ذذليألميذذصمصألوذذالي لت ألميذذتأل ذذلط ألفي ذذذ ألوذذأاأل

سذنؽ ألنذذثألسذذنؽلت ألفوتذذص ألنذذثألق ذذلتألفيصميذ ألفيتل لط ذ أل نذ أل ذذصألندسسذذنلأل غذذلألنينذذصألخذذلثألفيذذضاأل
ستخصتألفيتسميألفينت لا ألاهألت و األ طرلثألصميت فأل( .)2أل
مق ذذصألفس ذذتنطاألا ذذضلألفيتس ذذميألنالظنذ ذ أليننن ذذم ألفيتل ذذلط ثألحضأل س ذذتؽ عألح ذذصفتألنل ذذلاأل
فيذذمؽ ثألمنوذذلصطيأل ن ذمفينتألاذذهأليلي ذ أليذذصمهألن ذدفنطيألضذذصألفي ذذليأل مألضذذصألفيذذذطغألمطصفأل ن ذ أل
اضفألف ضؽنلصألقصألقلناألاهألف طفثأل نذ لاألمن ؾنلاألسط ألت لاؼأليرذتألفي ذليألمنذثأل وذطظأل
ا ذذضلألفي نذ ذذلاأل ن ذذثألنخد ذذهأل(في نذ ذ ذ ألفيس ذذط )ألمر ذذلأل نل ذ ذ ألننن ذذهأل(فينرتوذ ذ ألفيمؽ ذ ذ )أل
مغ طا ذذلألن ذذثألفيت ؾ ن ذذلاألفي مط ذ ذ ألفيت ذذهأل ذذطاألا ذذهألن ط ذذلاألفكي ذذصفهأل ذذصألتو ذذل صأل نن ذ ذ أل

فينؽليو ألوإقطفطألفيصستمط( .)3أل
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()51

تشرين الثاني ()9990

العدد ()55

مننلأل ذؽهأل ان ألاذهألضذذاألفيمضذعألفيس لسذهألفيذصفخنهألاذهألف ذطفثأل ثألف نت ذلظفاأل
فك و ذ أل خذذضاألتغذذظمألف ذطفثألمتتذذصخ ألفيذذصم ألفك و ذ ألاذذهألفيتدلوذ ألفيوذذغ طيألمفيرو ذطيألمتذذأ طأل
و ذذر ألنول ذذطأل ن ذ ألفكمضذذلؿألفيصفخن ذ ألاذذهألف ذطفثألادذذهأل ذذلتأل1898ألن يذذاألف ذطفثألينوذذلطمثأل
ذمط ألصمطمتذذطألفنت ذلظفألوتأسذ عألنوذذطاألاذهألف ذطفثألتذم ضذذلأل ذثألحيغذذلقألفنت ذذلظأل و ذ ثألمقذذصألقذذلتأل
وإ ذذلقأل(فيو ذ ألفي ذذلاه)ألفيذذضاألقذذلتألوؽوذذعأل رمفوذذصفطألفي تذذصألفإل فط ذذهثألرنذذلأل ذذلقألو ذ ألفيو ذ ل أل
مفينذلصثأليالستخ فط ألفينذلصثألنثألفكطفضهألفإل فط ( .)4أل

مقصألت لاساألفيصم ألفيروذطلأل ذلألضف ألينيوذم أل نذ ألفنت ذلظفاألنذثألفييرمنذ ألفإل فط ذ أل
اتصألصخناألفيم لاألفينتيصيألفكنط ر ألويومينلأل ن ألوذؼألف نت لظفاألاهألف طفثألاذهألن ذل أل

فيذالقذذلاألفيت لط ذ ألاتذذصألظفصألي ذذتألفيذالقذذلاألفيت لط ذ ألفإل فط ذ ألفكنط ر ذ ألخذذال ألفيدتذطيأل1911أل

–أل1911ألحي ذ أل نل ذ أل ضذذذلاألنذذلألرل ذذاأل ن ذ ()5ثألرذذضي ألصخنذذاأل ينل ذذلألرن ذذلاعألينيوذذم أل
ن ألوذؼألف نت لظفاألاهألف طفثألادهأل لتأل1868ألن ياأليرمنذ أل لوذطألفيذص ثأل ذللألكينل ذلأل
وذؼألف نت لظفاألن نلألنصألخؽألتنغطفاألو ثألفينصثأل ثألغل ألف طفثألنذثألنذ األفنت ذلظفاألكينل ذلأل
امأليتتن ألفيضذغؽألفييلوذ أل ن نذلألنذثألقوذ ألوط ؽل ذلألمألطمسذ ألوإصخذل ألؽذطاأل ليذهألك ذطفقأل

نمفظ ذ ألمخذذال ألاتذطيأليوذمينلأل نذ ألف نت ذذلظفاألاتذصألسذ ؽطاأل نذ ألفيسذمفألفإل فط ذ أليتوذذط األ
سذذنذنلألفين ت ذ ألمقذذصألتذطضذذاألفيت ذذلطيألفكينل ذ أليننضذذل تلاألنذذثألقو ذ ألت ذذلطألفيذذصم ألفكخذذطلثأل
مقذذصألتذلننذذاأل ينل ذذلألنذذعألف ذطفثألون لذ ألقذذطمؼألي ذذهأل وذذوياألاذذضلألفيتذذطمؼألمطقذ ألطفويذ ألو ذذصأل

فينل ذذلأليتذذصخ ألاذذهأل ذذدم نلألفيصفخن ذ أل()6أل نذذلألاط سذذلألاتذذصأليوذذناأل ن ذ ألفنت ذذلظألينت ت ذ أل ذذثأل
فآل ذذلطألولإلضذذلا ألحي ذ ألفنت ذذلظألفيتوذذبألفينذذذطماألولنت ذذلظأل(فيط ذذه)ألفيذذضاألن ذ األي ذذطر أل(ط ذذه)أل
فيتذذهأل نتنرنذذلأل(فين ذذطألتذذليوما)ألنتلوذ أل()850111أل

ذ أل سذذتطي هألرذ أل ذذلتألاولإلضذذلا ألحيذ أل

ف نت لظفاألفك و ألصفخ ألف طفثألاأثألفإل تل ألفييطاهألفإل فط هألفيضاألوذص أل ذذ غأل ظنذ ألمضذذاأل

ن ذذضألفيتذذطثألفيتلسذذعأل

ذذطألاتغنغ ذ ألفيوضذذل ألفكمطو ذ ()7ثأل صلألحي ذ ألحييذذلفألفكضلألوليو ذ ل

ثأل

فييذذطا ثألمفك ذذؽ ألف قتوذذلص ألفينختند ذ ثألارذذلثألنذذثألفيؽو ذذذهأل ثأل تيذذم ألاذذد قألحي ذ أل ذذلعأل
ذلقن ثألمنؽذليو ثألوتغ ذطألفكمضذلؿألف

تنل ذ ألمف قتوذلص ألمفيس لسذ ألاتذصأل ذلطرمفألاذهألرذ أل

فكيذصفهألفيتذذهأل ذذنصتنلألفيسذلي ألفإل فط ذ ألاذذهألفي وذاألفي ذذل هألنذذثألفيتذطثألفيتلسذذعأل
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ذذطألموصف ذ أل
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فيتطثألفيذ ط ثألمنثألاضلألفييذمفصهأل وذ لثألفيتوذبألضذصألفنت ذلظأل ذطر أل ذلي ماألفيوط ؽل ذ أل ذلتأل
1891أل( .)8أل

مننلألظفصألفيمضعألف قتوذلصاألاذهألف ذطفثألسذمفقألاذمألفإلسذطفاألفينوتذض ألنذثألقوذ ألفي ذللأل

ا ذذهألطيالتذ ذ ألحيذ ذ أل مطو ذذلألمفتدلقذ ذ ألوإسذ ذطفاأل نذ ذ أليل ذ ذ ت ألن ذذثأل نذ ذمف ألفيصميذ ذ ألا ذذلظصفصاألفي ذذص مثأل

م وواألفيذ ظألمفيتصامطألف قتولصاألمنالظتألفيي ليألف طفثألقو ألق لتألفي مطيألفيصستمط ( .)9أل
من ذذثألفينو ذذل

ألفيت ذذهأل صاألو ذذإ طفثأل ثألتت فط ذذعألن ظيتن ذذلألفيصمي ذ ذ ألخسذ ذ فط نلألينذؾ ذذتأل

قلي ننذذل-ألفينيلض ذ أليطمسذ لألمنذذثألاذذضلألفكقذذلي تأل قنذ تأل مط ذذلألفيذذضاألفسذذتمياأل ن ذ ألطمسذ لألاذذهأل
(1811ألت)ألرذذضي ألخسذذطاألحقن نذذهأل ذذطصفثألم غ ذطفثألوذذذصألاظ نتنذذلأل نذذلتألطمس ذ لأل ذذلتأل1826أل
رنذذلألفسذذتمياأل ن ذ ألر ذ ألنذذثألؽ ذذت صألمسذذنت صألموخذذلطلألمخ ذذملألمنذذطملأل()11ثألموخسذذلطيألف ذطفثألقذذصأل
فاتظاألنثألفي لي ألفينذ م ألم ذمصألسو ألخسذلطتنلألضذذاألندسسذتنلألفيذسذرط ألم ذصتأل خذضالأل

ولكسذذلي ألفيذسذذرط ألفييص ذ .ألرذذضي ألاذذأثألفإلؽنذذلؿألير ذ ألنذذثألطمس ذ لألموط ؽل ذذلألماط سذذلألاذذهأل
ف ذطفثألاذذهألفيمقذذاألفيذذضاألرل ذذاألا ذ ألخذذال ألتن ذ ألفيدت ذطيألتذذذل هألفي ذذذم ألفإل فط ذ ألنذذثألفيتدطق ذ أل
فيتمن ألينتل لط ثألننلألسل صأل ن ألف ن ذلطألفي ونذ ألفيصفخن ذ ألمسذلصألفيدسذلصألمفك ل ذ ألاذهألفيذوالصثأل

مو ر ألرو ط( .)11أل

ولإلضذذلا ألحي ذ ألتيذذم ألفيتذذمظففألحي ذ أل صفيألحطاذذل ألو ذذصألفي ذذللأليتنذذعألفينذلطض ذ ألمفييطر ذ أل

فيمؽ ذ ألفإل فط ذ ثألفكنذذطألفيذذضاألظفصألنذذثألي ذذفألفي نذذلا طألفإل فط ذ ألفيتذذهألرل ذذاألتضذذنطألرطاذذلأل
ذذص صفألين ذذطمعثألي ذذهأل ثألق ذذلصيألن ذذلن عألفيتمفظ ذذفألن ذذثألفي ذذطمعثألمق ذذلنمفألوليت ذذصخ ألولي ذذدمثأل

فيصفخن ألإل طفثألمص ننتألفيمفسعألينسنؽ ألفيتل لط ()12ثألمنثألفكنمطألفيتهأل ذنذاألمضذعألف ذطفثأل
ظ ذذصألسذذمقفألاذذمألي ذذلظيألط ذذل ألفيذذص ثألك فطضذذهأل لسذذذ ألمفسذذتغالينتأليالقتوذذلصألفإل فط ذذهألماذذضفألنذذلأل
تن ألوطسلي ألن ذظطفأليسذ ثألسذونالطألحيذ ألفي ذللأل لوذطألفيذص ثأل ذللأل ذلقألم ذمصلألاذهأل مطوذلثأليتذصأل

طاذذؼألن ذذظطفأليس ذ ثألسذذونالطألن ذ األنذذالأل نذذهألر ذذهألفيذذصلألن ذظفطؿألا ذذطمظأل وذذلصثأليدلؾذذلأل ن ذ أل
ن ذمف ألفيصمي ذ ثألمضرذذطأل ضذذلأل ثألفينذذالأل ن ذ ألر ذذهألرذذلثأل نن ذ ألنخذذلظثألنن ل ذ ألوذذلينمفصألفيغضفل ذ أل

موخلو ألفييوم ألمقصألفتنتألفينالأل نهألوأ ألرلثأل و عألوأسذلطألنطتدذ ( .)13أل
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()51
ميتميألفيندسس ألفيص

العدد ()55

تشرين الثاني ()9990

ألاذهألف ذطفثألاأ نذلأل ذطاألو ذر ألنول ذطأل نذ أل لوذطألفيذص ثأل ذللأل

اتلتألوإظفي ألن ظطفأليس ثأل ثألفيوصفطيألطغتألفقت ل ألوردلقتذ ألوذإصفطيألفيصميذ ()14ثألميذتأل رذثألفيدذطصأل

فإل ألفط ذذهألخلضذذعأليسذذؽميألط ذذل ألفيذذص ثألاتذذؽأل رمف نذذلألرذذضي أل ذذل ألنذذثألفسذذتغال ألفييرذذلتألوذذص ألنذذثأل
في ذذللألمفيذذمظطفقألمطدسذذلقألفيذذصمفلطألمفي ذ ألفوذذغطألنمؾذذاألاذذهألفيصمي ذ ألفإل فط ذ ألماذذضفأل صلألفطتوذذل أل
فييليذ ذ ألفينلص ذ ذ ألينصميذ ذ ألم ذذصتألح ن ذذلثألفينذ ذمفؽثألفإل فط ذذهألو ذذلإل طفقفاألفيت ذذهألتتخ ذذضالألفييرمنذ ذ أل

فإل فط أليتيس ثألمضذ ألفينذل هألرضي أل صلألفطتول ألن فظ ألفيصمي ألفإل فط

( )15أل

.

مننذلألرذلثأليذ أل ذطألاذهألفي ذذمطيألفيصسذتمط ألفإل فط ذ ألاذمألفيوذيلا ألفك و ذ ألمفيوذذيلا أل
ينونذذصفثألفين ذذلمطيألن ذ ألطمسذ لثألاتذذصأل نوذذاألف ذ فط ثأل نذ ألنذذلألرذذل مفأل ذ ذذملألنذذثأليليذ ألنتطص ذ أل

منلألآ ألحي ألفيذليتألنثألتتصتألاهأل ن عألن ذليهألفيي ذليألمرل ذاألاذضلألفيوذياألتذصخ ألحيذ ألف ذطفثأل
و ر ألسطاألمنثألاضلألفيوياثألفييو ألفينت ثثألمفختطثألمقل مثثألمقذصألال نذاألاذضلألفيوذياأل

فيتخنذذاألمفيدسذذلصألفيذذضاألرذذلثألسذذللصفألاذذهألف ذطفث()16ثألننذذلألرذذلثألينذذلأل ذذطألاذذهألظ ظ ذذاألفي ؾذذلتألاذذهأل
ف ذطفثثألميذذذصتألفاتنذذلتألننذذم ألف ذطفثألون ذذلر ألف ذطفثألمخلو ذ ألنذذلأل ت ذ ألنذذثأل ذذصتألت و ذذاألفييذذصمصأل
و نلألمو ثأل لطفتنلألفيصميت ثألفكسلس ت ثأل(فيصمي ألفيذ نل ذ ألمفإلنوطفؽمط ذ ألفيطمسذ ألفيتذهألؾنذاأل
ن رن ألفييصمصألتدياألن رن ألرو طيألاهألت ؾ تألفيذالق ألا نلألوذ ثألفإلؽذطفا(.))17ألننذلأل ذطأل نذ أل

فيمضعألفيصفخنهألإل طفث.أل أل
ميتيص ذذصألوصف ذ ألفي ذ فططيألفكمي ذ أليذذطاؼألفإل فط ذذهألينم ذذمصألفك وذذهألرذذلثأل ذذلتأل1911أل
ي نلألن األنؾدطألفيص ثأل للألفنت لظألفيذ دؽألفإل فط ذهأليمي ذلتأل ذمرعألصفطسذهألفيوط ؽذل هألفي سذ أل
مرذذلثأل م ألفنت ذذلظأل دؽذذهأل ن ذ األاذذهألفي ذذطفألفكمسذذؽألم ن ذ أل ذطلألف تليذذاألف ذطفثألنم ذ ألسذذخؽأل

ما ل أل لطن ألمرلثألاصانلألطاؼألفيتصخالاألفيطمس ألمفيوط ؽل ألاهألف طفث( .)18أل

رذذضي ألا ذذل أل مفنذ ألخلط ذ أليذوذذاألصمطاذذلألاذذهألق ذذلتألفي ذذمطيألفيصسذذتمط ثألن نذذلألنذذلألسذذلصأل

اذذهألفيصمي ذ ألفيذ نل ذ ألنذذثأل نن ذ ألحوذذالةألاذذهأل ذذدم نلألفإلصفط ذ ألمفيتل م ذ ألمغ طاذذلألاذذهألات ذطيأل
فيسذذالؽ ثألفينتذذأخط ثأل(سذذن تألفي ليذذهثألنينذذمصألفي ذذل هثأل وذذصألفيين ذذصألفي ذذل ه)ثألمنذذلألقذذلتألو ذ ألق ذمفصأل

في غألونسل صيألفينمؽ ث()19ثألنثألاطؼألفي مطيألفيصستمط أل ن ألفيسنؽلثأل وصألفيين ذصألفي ذل هأل

1876ألما ذذطؼألفيت ذذل مثألفكسلس ذذهألا ذذهألير ذذتألفيصميذ ذ ألفيذ نل ذ ذ أل(.)21ألمون ذذضفألات ذذصأل ذذطاألا ذذضلأل
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فيتؽذذمطفاألفيتذذهأليوذذناألاذذهألفيصمي ذ ألفيذ نل ذ أل ن ذ ألفيمضذذعألفيذذصفخنهألاذذهألف ذطفثثألرذذضي ألنذذثأل
فيذمفنذ ذ ألفيخلط ذ ذ ألفكخ ذذطلألفيت ذذهأل ذذطاألا ذذهألف ذ ذطفثألف تو ذذلطألفي لو ذذلثألفيصميذ ذ ألفكسذ ذ م ألضفاأل
فإلنرل ذذلاألفيني ذذصمصيأل نذ ذ ألطمسذ ذ لألمن ذذلألتن ذذاألضيذ ذ ألن ذذثألفض ذذؽ فط أل مض ذذل نلألفيصفخن ذ ذ ألات ذذصأل

يص األ مطيألتؽلي ألوإوذالةألمضذعألطمسذ لألفيذصفخنهأل ذلتأل1915ثألمقلنذاألفي نذلا طألفيطمسذ لأل

ودطؼألفيصستمطأل ن ألق وطألطمس لألينذن ألوذ (.)21ألموذصمطالألاذضلألفي ذمطيألاتذصأل ذطاأل نذ ألف ذطفثأل
ميطرذذلاألفي ذ ذمفظؿألفيصفخن ذ ذ أليا ذ ذ فط ثأليننؽليوذ ذ ألوإوذذالةأل مض ذذل نتألفيصفخن ذ ذ ثألمس ذذثألصس ذذتمطأل

فيذذوالص.ألمننذذلأل ؽذ ألين ذذمطيألفيصسذذتمط ألظخنذذلألاذذهألتد طاذذلألاذذتألط ذذل ألفيذذص ثألفيذذض ثأل وذذواألينذذتأل

صم فطألنذذد فطألاذذهألفين تنذذعألفإل فط ذذهأليتضذذلط ألنوذذليينتألنذذعألنوذذلياألفيؽوت ذ ألفييلرن ذ ألامقد ذمفأل
نذلطض ثألتوطالاألمفستغال ألفكسطيألفييلرن ألنثأل صتألفينول يألكمضلؿألفيوالصألفيذلن

( .)22أل

أل
الثورة الدستوريت (التحرك الثوري):

يتذذصألتن ذذأاألينذذضفألفي ذذمطيأل ذذصيأل نذ ذذلاألمن ذذلن عألتؽلي ذ ألوليي ذذليألفيوطينل ذ ألمرل ذذاأل

رننذذلأل ن ذ أل ان ذ ألف سذذتذصفصأليغذذطؼألفي نذذمؼألونذذضلألفيننن ذ ألمنذذثألاذذضلألفي نذ ذذلاألم ذذنطالأل
نثألنخدذهأل(في نذ ذ ألفيسذط )ألمرتل ل ذ ألنننذهأل(فينرتوذ ألفيمؽ ذ )ألمغ طاذلألنذثألفيت ؾ نذلاأل

في مط ألفيتهأليذواأل صمطألننن ألاهألفيتأ طأل نذ ألفي ذلل(.)23ألرذضي ألننذلألسذل صألاذهألتذأ

ألطمةأل

في مطيألاذمألت ذ عألفيذمظ طأل( نذ أل وذغطألخذلثأل نذ ثألفيسذنؽلث)ألفيننذ ألنؾدذطألفيذص ثأل ذللأل نذ أل

فيسدطألحي أل مطوذلألمفإل دذلفألووذضشألم ذ ذ أل نذ ألف قتذ فطؼألنذثألطمسذ لثألمنذثألفين ذصثأليرذهأل تذ أل
ف ذ ذطفثألولي ذذص مثألماذ ذذالألتيت ذذفألضيذ ذ ألا ذذلظصفصاأل س ذذول ألفيت ذذضنطألي ذذصلألفي ذذلعألفيذلنذ ذ ألن ذذثألضذ ذ فأل
فيذ ذ غثألمفطتدذذلؿألفكسذذذلطثألميذذضي ألقذذلتألفي ذذلعألاذذهألف ذطفثألضذذصألطل ذ عألفيذذمظطفقألمفضذذؽطفلألحي ذ أل

ف ستتلي ألم ثألنرل أل( ثألفيصمي )أل .)24(1913أل

ماذذهألس ذ أل1915ألمو نذذلألرذذلثألنؾدذذطألفيذذص ثأل ذذللألنس ذ ؽ فطأل ن ذ ألظنذذلتألفكنذذمطألاذذهأل
ف طفثأل ووياألفكظن ألف قتولص ألتخ فألفي لعثألادذهألفك ذنطألفي ال ذ ألفكميذ ألنذثألضيذ ألفيذذلتأل
طتدعألسذطألفيسرطأل%33ألمسذطألفيضطيأل%91ألاهألنصثألؽنطفثألمتوط ظألمط األمن نص( .)25أل
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يت ذذصأليذو ذذاألفييذ ذمفصهألفيندل لذ ذ ألصم فطألا ذذهألف ذذص ؿأل ذ ذطفثألفي ذذمطيثألمن ذذثألا ذذضلأل ثألنذ ذص طأل
فيرنذذلط ألفيون ر ذذهألفي س ذ ألق ذذلتألولطتذذصفقألنالو ذذعألط ذ ذ ألص ذذثألمخض ذذطألحيذذصلألفييد ذذالاألننذذلأل
تخضالألفيتمن مثألري ألاهأل لطيأل دمعألفي لعألضصألفك ل ذ ()26ثأل نذلألفييذلصهألفآلخذطألمفيذضاأل
ذذر أل ذذلنننتألاذذهألتذذأ
ول

ألطمةألفي ذذمطيألي ذذهألفطتذذوؽألوأظن ذ ألفيسذذرطثألحضألقذذلتأليذذلرتألؽن ذطفثألو نذذصأل

ذ ذذصصألنذ ذذثألفيسذ ذذلصفاألمفيت ذ ذذلطأل وتنن ذ ذ ألفيترذ ذذلطألفيسذ ذذرطألننذ ذذلأل صلألحي ذ ذ ألق ذ ذذلتألوذذ ذذؼألفيت ذ ذذلطأل
توذذلتألاذذهأل(نس ذ صأل ذذلل)ألمفيتيذذفألونذذتألوذذذؼألفيت ذذلطألمط ذذل ألفيذذص ثألمقلنذذاألن نم ذ ذ أل

خذذطلألول

توذذلتألاذذهألنطقذذصأل( وذذصألفيذؾ ذ ت)أل()27ألمقذذصألؽذذليومفألاذذد قألفينذتوذذن ثألوذذذظ أل( ذ ثأل

فيصمي ذ ذ )أل رمف ذ ذذلقألصفطألفيذصفي ذ ذ أل(ن نذ ذذعأل ذ ذذمطلألصمي ذ ذ )ألمقذ ذذصأل م ذ ذذصاتألفي ذ ذذللألوت د ذ ذذضألنؽلي ذ ذ أل
فينذتوذذن ثألوذذذظ أل ذ ثألفيصمي ذ ()28ثألمي نذذلألتو ذ ثأل ثألم ذذمصلألين ذذذ ألن ذذطصأليرس ذ ألفيمقذذاأل
ف د ذذطاألفينؾذذلاطفاألنذذثأل ص ذذصألاذنذذاألفينؾذذلاطفاألمف يت ل ذذلاألفيذلوذذن ألؽن ذطفثألمفينذذصثأل

فكخذذطلألؽ ن ذ أل ذذنطاأليظ ذطفثألمتنذذمظأل1916أل()29ثألمي نذذلأل طفصألفي ذذللألفسذذتخصفتألفيتذذميألقلنذذاأل
ن ذذلن عألرو ذطيألنذذثألفينتؾذذلاط ثألول

توذذلتألاذذهألفيسذذدلطيألفيوط ؽل ذ أل(14أل يذذاألن ذمفؽث)ألرنذذلأل

تذذط أل ذذصصألنذذثألط ذذل ألفيذذص ثألنص ذ ألؽن ذطفثألحي ذ ألقذذتألماذذصصمفألرذذضي ألوتذذط ألفيذذوالصألمفيتم ذ ألحي ذ أل

فيذطففثأل ضفأليتألتست

ألفييرمن ألم صنلألطلألفي ذللألوذأثألنمقذاألفينذمفؽ ثألوذن ثألقذلتألوإقليذ أل

طلذ ذ عألفي ذذمظطفقأل( ذ ذ ثألفيصمي ذ ذ )ثأل رمف ذذلصيألفينوذذ ذص ثألن ذذثألقذ ذذتأل رمفو ذذصفطألاطن ذذلثألوت ؾذ ذ تألفيي ذ ذذليأل
فيوطينل ألاهألف ذطفثأل رمفوذصفطألت ذط ذلاألنص ذ ألمنذثألفيذض ثأل يذفأليذ ألف تخذل (.)31ألمقذصأليذوذاأل
فيذذصم ألفيروذذطلألمن نذذلألوط ؽل ذذلثألماذذضفأل ذذذظلألحي ذ ألنذذلألتذذتألنذذثألف توذذلتألفينذمفؽ ثألاذذهألسذذدلطتنلأل

وإ ولطألفي للأليالست لو ألينؽلي ألفينذتون ث(.)31ألمغل تنلألرسذ أل روذطألقذصطألنذثألفيذطاألفيذذلتأل
يوليينلألاهألف طفث .أل
ماهأل8أل نم أل1916ثألومصفأل ن ألقل مثألف تخلوذلاألمف تنذذاألفي نذ ذ ألفيمؽ ذ أل
(فين ن ذذع)ألم و ذذواألفين ن ذذعأليذ ذ ألمظ ذ ذ ألا ذذهأل قذ ذطفطألوذ ذذؼألفينس ذذلل ألفينننذ ذ ألخ ذذال ألفيي ذذطم أل

مفكظنلاألفيس لس ألا نلألوذص .أل

ماهأل31ألرل مثألفكم أل1916ألفضؽطألفي ذللألفيتمق ذعألمفينوذلصق أل ن ذ ألمم ذصأل ثأل أل

ي ألفين نعألح ألوذصأل لن ثأل ن ألفكق أل تألفقطألفإلواليلاألفآلت أل( -:)32أل
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 .1ن عألفقتطفؼألص مثأل ص صيألنثألطمس لألموط ؽل ل .أل
 .2فييصألنثأل دتلاألفي للأل رمف تلونلألحي ألفق ألقصطألننرث .أل
 .3لقألنوطاألمؽ ه .أل
 .4وؽل ألفوتظفظألفكنمف ألنثألفينمفؽ ثألم س نلأل ول ألفيضطفل ألغ طألفين طم  .أل
.5

ذذظ ألفيون رذ ذ ثألمغ ذذطاتألن ذذثألفك ل ذ ذ ألنن ذذثأل مت ذذهألون ذذتأل م ألفكن ذذطألإلو ذذالةأل

فيرنلط  .أل

مق ذذصأليطوذ ذذاألي ذ ذ ألو ذ ذ لغ ألفيصس ذذتمطأل ثأل رذ ذذمثألنؽلوتذ ذذلألين ذ ذذط ذ ألفإلسذ ذذالن ألم أل
ختناأل نلألم أل خلياألفينوذلص ألفكسلسذ أليالسذالتألي ذهأل وذاألفينذلصيألفكميذ ألمفي ل ذ ألنذثأل

فيصسذذتمطألاذذلألكميذ أل وذذاأل نذ ألفيذذص ثألفيطسذذنهألينصميذ ألاذذمألفينذذضا ألفي ذدذذطاألف

ذذهأل

ذذطاأل

نلألفي ل ألاتصأل يظناألفي للأل ثأل أل سثأل األقذل مثألن ذلاهألي ذطفلعألفإلسذالتألفينتصسذ ()33ثألي ذهأل

ر ذذلثأليذنن ذذلقألفي ذذص ثألصمطا ذذتألمن ذذلطرتنتألا ذذهألس ذذثألفيصس ذذتمطثألمينتؽنو ذذلاألفيذو ذذطألمين ذذلألتنن ذ ذ أل
فيؾطماثألاأيظتألطسن لألاهألرذ ألصمطيألنذثألفيذصمطفاأل ثأل رذمثألا ذل ألخنسذ أل ضذلقألنذثألط ذل أل
فيص ثأل األنثألفيدتنذلقألفيذمط ثثأل تمنذمثألوص فطسذ أل ن ذعألفينذمفلاألفيت ذط ذ ألمفثألقذ فططفتنتألننظنذ أل

فيتؽو ذذف(.)34ألمنذذثأل اذذتألقذ فططفاألفين نذذعألفيتذذهأل ذذلقاألاذذهألفيننيذذفألفيصسذذتمطألفكسلسذذهألتيص ذذصأل
وذذالي لاألفينن ذ ألاذذهألفيوذذطاألمفإل دذذلفأل رمف ؽذذلقألصمطألينخو ذطفقألفين نذذعألاذذهألفيتدذذلمؼألنذذعأل
في ذذطرلاألفك و ذ ألفيتذذهألتذذطمتألفييوذذم أل نذ ألفنت ذذلظفاألصفخ ذ ألفيذذوالص(.)35ألم اليذذؾألاذذهألو ذذمصأل
منمفصألفيصستمطأل أليتأل يصصألر د ألننلطس ألوالي لاألفينن أليسنؽت ألميذتأل طسذتأليذ أليذصمصألاذهأل

توطالت ألننلأل ذ ألا ل ألوذؼألفي مفقػألموذؼألفين لي ألاهألفيصستمط .أل
أل
االنقالب على الدستور عام  5091م

وذصألماليألنؾدطألفيص ثأل للألف تتذ ألفيذذطغألحيذ ألنينذصأل نذهأل ذللأل(1917أل-أل)1919أل

اذهأل19ألرذل مثألفي ذل هأل1917ألمقذصألمقذذعأل نذ ألفيصسذتمطألمتذنذصألوأ ذ ألسذماأل ذنذ ألماذفأل يرذذلتأل
(نمفصلألمو مصل)ثألمنثألفي مف ألفيننن ألفيتهأل ووياأل ت ن أل ن ألرلا ألنينذصأل نذهأل ذللألماذمأل

تتن ػألسنؽ ألفيتل ألاهألفيوطاألمفإل دلفألمن عألفي للألنثألفيتدلمؼأليذم ألفيتذطمؼألفك و ذ أل
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العدد ()55

مف نت ذذلظفا(.)36ألمننذذلأل دخذذضأل نذ ألسذذنؽ ألنينذذصأل نذذهأل ذذللأل ذ أل انذ ألط ذذل ألفيذذص ثألم ضذذلقأل
فيوطينذلثألول توذذلطأل ثألاذذد قألن لاسذ ثأليذ ألاذذهألفيسذنؽ ألماذذهأليدنذ ألتتم ذ ألاذذهأل14ألضاألفيي ذ أل

1324ألاذذألص ذذلأل خوذ لاألف ذطفثألفيوذذلطظ ثألمنن نذذهألفيذذصم ألفك و ذ ألمير ذ أليذذتأل ذذصؿأل يذذصفألنذذثأل
في ذمف ألفإل ذ فط ثأل( ضذذلقألن نذذعألفي ذذمطل)أل()37ثأل ذذتألتنذذلصلألنينذذصأل ن ذ أل ذذللألاأس ذ صألطللس ذ أل
فيذذم فظطيألحي ذ أل(ن ذذطظفأل ن ذ ألفوذذغطألخذذلث)ألفينذذذطماألون مي ذ ألفيطمس ذ ألمفيذذضاأل أل تنتذذعألوسذذنذ أل

مؽ ذ ألاتذصألقتذ أل ذلقألف وذطفا ألنذثألن نذذعألفي ذمطلأل21ألط ذ أل1325ألاذذأل(.)38ألماذذضفأل ثألص أل
ن ذ أل ذذهقأل نذذلأل ذذص أل ن ذ أل ذذصتألف رت ذطفهألولي ؾذذلتألفيوطينذذل هألنذذثألقو ذ ألنينذذصأل ذذللألمطغوت ذ أل

وذذليتخنػألنذذثألاذذضلألفيت ذذمصألاذذهأل األاطو ذ ألماصا ذ ألاذذمألحط ذذلؿألس ذ ؽطيألفكس ذطيألفيتل لط ذ ألنذذثأل
خذذال ألتذؽ ذ ألفيصسذذتمطأل رمفيغذذلقلألمقذذصأل ذ ذ ألمقذذصأل ذ ذ أل نذ ألضيذ ألفيت وذذطألفيطمسذذهأل تذذم األ

في ذذل هثألاد ذذهألر ذذل مثألفكم أل1917ألصو ذذطألف تالو ذذلألييذ ذ ألفيصس ذذتمطألير ذ ذ ألا ذ ذ ألوس ذذو ألنتلمنذ ذ أل
في نل ذ ذذلاألفين لو ذ ذطيألينصسذ ذذتمطثألم ضذ ذذؽطأل ثأل ذذ ذذصألوذ ذذليتطفتألفيصسذ ذذتمط()39ألمودذ ذ ذ ألفينذلاذ ذذصيأل

فيطمس -ألفيوط ؽل ألفيتهأل تصاأل مفخطأل1917ألمفيتهألتتضهألوتتس تألف طفثألحي ألن ذلؽفأل دذمضأل
و ثألفيصميت ث()41ثألاتصألت

عألفي للألنينصأل نهألينمقاألطمس لألفين لوطألي ألينذلأليوذناأل ن ذ أل

نثألفنت لظفاألاهألف طفثثأليتذؽ ألفيصستمطألمتم

ألضطو ألينتملألفيمؽ ألحضلا ألحي ألضيذ ألاذأثأل

فيتذذملألفيمؽ ذ ألقذذصألفنذذتااألغ ضذذلأل ن ذ ألفي ذذللأليالنت ذذلظفاألفيتذذهأليوذذنمفأل ن نذذلألفك ل ذ ألاذذهأل
ذصألفظصفصألفيوذ ذطفؿألو ذ ثألفي ذذللألمو ذ ثألفي ذ ذمفطأل
ف ذطفثألمفيتدذذط ؽألويت ذذمفألفيذذوالصألمو طمفتن ذذلثألمونذذضفألاتذ أل

فيض ثألفقت ذذمفألوضذطمطيألحوذذلصلأل ذثألفيذذطغثألادذهأل15أل ذولؽأل ذلتأل1918أل يتذ أل يذصألفيذمؽ ثأل
ق ونذ أل نذ ألنمروذ ألماذذمألاذذهألؽط تذ ألحيذ ألفيتوذذطألي ذذهأل ذذلألنذذثألفييذذلصه(.)41ألم نذ أل ذذطألاذذضفأل

فييذذلصهألقذذططألفي ذذللألتوذذد ألفيصسذذتمط ثألمف تتذذلتألن ذ نتثألاتذذصألفيت ذذأأل ذذصصألنذذثألفيصسذذتمط ثألحي ذ أل

فيس ذذدلطيألفكينل ذ ذ (.)42ألمي ذذمقاتألين ذذضفألفيس ذذدلطيأل ذ ذذمصألحيذ ذ ألنمق ذذاألفي ذذطمعألفيند ذذصألين ذذللألا ذذهأل
فيتض ذذلقأل نذ ذ ألفيصس ذذتمطثألمر ذذضي ألح ذذلصألؽ ذذطاأل خ ذذطأل ت ذذاألن ذذثألفي ذذصألض ذذصألفي ذذللألموط ؽل ذذلأل

مطمس لثألماهألصمي أل ينل ذلألم ت ذ ألينؾذطماألفيخلط ذ ألفيتذهألرل ذاألتيذ ؽألوذإ طفثألا ذلةأل ذمطيأل

فيصستمط مثألاهألتطر لأل لتأل1918أل قنتاألر ألنثألوط ؽل لألمطمسذ ل()43ألمينذضفألوذلصطاألفيذصميتلثأل
(طمس ذ لألموط ؽل ذذل)ألوتم ذ ذ ألن ذذضرطيألفيت ذذل ألن ذذتطر ألحيذ ذ ألفين ن ذذعألفإل فط ذذهأل ذذ ومثألا ن ذذلأل

فإل ذطفقفاألفيتذذهألفتخذذضاألضذذصألفي ذذللثألمقذذصألاسذذطألفين نذذعألفينذذضرمطأل ثألضيذ ألتذذصخ ألاذذهأل ذذدمثأل
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ف ذطفثألفيصفخن ذ (.)44ألم نذذلألاذذضفألفينمقذذاألفينت ذأظتألقذذلتألنينذذصأل نذذهأل ذذللألوذذذصيألح ذطفقفاألفيتطفظ ذ أل
يغطؼألتم
.1

ألفيضطو ألفيتلض ألينصستمط ثألمن نل :أل
نثألفكيرلتألفيذطا ألاهألفيوالصألاهأل22أليظ طفثأل.1918

 .2ف تت ألنثألفيذلون ألحي ألقوطلألاهألولخ للألاهألضمفيهألؽنطفث.
ذرط لأل
 .3تذ ثألقللذصألاطقذ ألفيتذمظفطفألفيضذلوؽألفيطمسذهألي ذلخماأل()Linkhovأليلرنذلأل س أل
ن ألؽنطفث.

 .4فإل الثأل ثألي ألفين نعألف فط ه.
ادذذهألوذذو ي أل23أليظ ذطفثألقذذلتألفيتذذمظففألموذذأنطألنذذثألفي ذذللألمي ذذلخماألوضذذط ألو ل ذ أل

فين نع()45ثألمقصأل صلألحي ألنتت أل صيألنللاألنثألرضي ألقلنمفألوتوذاألفينسذ صألفين ذلمطأليو ل ذ أل
فين نذذعثألموذذضي ألاتذذصأل صلألفيتوذذاألحي ذ ألي ذذمقأل ذذصفصألرو ذطيألنذذثألفين ذمفؽ ثألحي ذ ألفيندمض ذ أل

فكينل ألاهألؽنطفث()46ثألوذصألف تذال ألنينذصأل نذ أل ذللأل تتذ ألنطرذظألفي ذمطيألم تننذلألحيذ ألحيذصلأل
اذذتألوذذدطألفيصسذذتمط ثألماذذهألنص ذ ألتوط ذذظألي ذذهألقذذلتألفيصسذذتمط ثألنذذثألوؽذذطصألفيذ لوذذطألفينمفي ذ أل

ينينذذصأل ن ذ أل ذذللألم وذذوياألفينص ذ ألو ذذصألفي ذمفطألاذذهألتوط ذذظألوإ ذذلصيألفيصسذذتمطألينذذوالص()47ثألمقذذصأل
ت نذذذاألرلا ذ ألفيتذذطلألفيمؽ ذ ألاذذهألفوذذدنلثألمن ذ نتألط ذذل ألفيذذص ثألم خذذضمفأل وذذصطمثألفيدتذذميألتنذذمأل
فيدت ذذميألي ذذصألفي ذذمؽ ثألمنتلتنذ ذ ألفي ذذللألمن ذذثألا ذذضلألفيدت ذذلماألحو ذذصفطأل ذ ذ ألف ألن ذذالألنين ذذصألر ذذلؾتأل

فيخ فطسذذل هألاتذذميألحي ذ ألر ذ ألف ذ فط ثأل ن ذ ذنتألنذذثألصاذذعألفيطسذذمتألحي ذ ألنذذمؾدهألفيصمي ذ (.)48ألرذذضي أل
تذلياأل الظ أل و لقألفي ذ ألف فط هألورلاذ ألاللتذ ألمؽمفلدذ أليتننذ ألينذلعألفينتلمنذ ألمنذثألاذضلأل

ف الظ ( .)49أل

اصمتألاصفلهألنناألوذأضثأل ذمطألف أل قذم ألف ذنصأل ثأل ألفيذ ألف ألف ألمقذصأليضذطأل ذصصألنذثأل
في نمصألم خضأل طصصمث :أل
مشـروطة رافـد ائـم

مـا أمـة موسـى أيـم
أل
سقوط حممد على شاه :

462

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()51

تشرين الثاني ()9990

العدد ()55

يذذلم ألنينذذصأل نذذهأل ذذللأل األ خن ذفأل ذذمؿألنذذثألفيتدر ذ ألو ذ ثألق ذذلصيألفيتذذملألفيمؽ ذ ألير ذ أل
ا ذ ثألي ذذهألت نذذذاألق ذمفاألفيذ ذذللطألنذذثألفيوخت لط ذ ألمقلنذذاألوذذليظياألحي ذ ألفيذلوذذن ألرذذضي أل

تيط ألفي ال ذمثألي ذهألتيل ذمفألفيوذصفتألوذليتمفاألفيطمسذ ألفينتنطرذظيألاذهألفين ذلؽفألفي ذنلي ثأل
مقصألت نذاألفيتمفاألفي ذللطيأل نذ ألضذمفيهألؽنذطفثثألمقذصأل ذضطمفألفيتذمفاألفك و ذ ألوذذصتألفيتذصخ أل
اهألفي ذدمثألفيصفخن ذ ألإل ذطفثثألميذلم ألنينذصأل نذهأل ذللألرسذ ألفيمقذاثألوليتوذلياألنذعألفي ذللط ثأل
م م صاتألوأ ألسماأل دذتاألفين نذعألمفيذنذ ألوليصسذتمطثألي ذهأليذتأل سذت

ألفي ذمفطألينذضلألفيم ذمصأل

اتصألونتألفي ال مثألمفيوخت لط مثألموذصألن لم ذلاألينذصيأل ال ذ أل ذلتألنذثألفيسذ ؽطيأل نذ ألفييرذتأل

اهألف طفثأل رمفخ فط ألفي للألخلط ألفيوالصألنعألتخو ػأل15أل ياألتمنلثألي ألسذ م لأل()51ثألمقذصألغذلصطأل

ف طفثألحي ألطمس لأل11أل نم أل .1919أل

ثأليل ذ ألفيصسذذتمط مثألحي ذ ألفكن ذمف أل ذننذذتأل تم نذذمثألحي ذ ألطمس ذ لأليالقت ذطفؼألن نذذلأل
م ن ذ أليسذذل ألاذذضلألفيذذص مثألمفيتذذهألونغذذاألنن ذذمثألمطوذذعألفينن ذذمثأل

ذضاألطمس ذ لأل
ذ ألحسذذتطي هأل خذ أل

تسلمتألاهألفيتصخ ألاهألفي دمثألفيصفخن ألإل طفثألنثألفينذلاذصيألفيطمسذ ألفيوط ؽل ذ ألفيتذهأل تذصاأل
ذلتأل1917أل نذ أليسذذل ألنوذلياألف ذ فط ثثألاتلنذذاألطمسذ لألوت ؾذ تألاطقذ ألفيتذمظففألاذذهألف ذطفثأل

رمف ذذلصيألو للن ذذلألمت ن ظا ذذلألوليس ذذالةثألم و ذذوياألت ذذر ألخؽذ ذ فطأل نذ ذ ألفيصس ذذتمط ثألا ذذهألف ذ ذطفثثأل
ولإلضذلا ألحيذ ألضيذ أل ثألوط ؽل ذذلألمألطمسذ لألفسذذتؽل األ ثألت ذفألوذذاألفييطرذ ألفيمؽ ذ ألوإ ذذلطيأل
في ظفؿألنلألو ثأليذظ أل(ص نرذطفاأل ذلن مث)ألفيذضاأل ن ذ ألفيؽوتذ ألفيمسذؽ ألميذظ أل(ف

تنذل مثأل

تذصفي مث)ألفيذضاأل ن ذ ألفإلقؽذل مثألاأوذذواأليذظ أل ذذلن مثألحيذ أل ل ذ ألوط ؽل ذلألم تذذصفي مثأل

حي أل ل ألطمس ل(.)51ألمفخضألفيولطؿأل صمطألو ثألف

ثثألموأصطيألوط ؽل لألمألطمس ل .أل

يتصألرلثألفيصستمط ثألن لي ثألحي أل نذ ألؽذطاأل خذطألضمأل دذمضألمقذميألارذلثألضيذ ألنتن ذ أل

وأينل ذلألاتذلتألفيذمظ طألفيندذذمؼألفإل فط ذهألاذهألوذطي ثألنينذذمصألخذلثألفيذضاألفيتتذ ألاذذهألآضفطأل1911أل
ن ذذعألنس ذذل صألمظ ذذطألفيصميذ ذ ألين ذذدمثألفيخلط ذ ذ ألنس ذذتطألت س ذذهألمؽنذذ ألن ذ ذ ألت ذذصخ أل ينل ذذلألي ذذصلأل

فيذذطمعألوسذذي ألق ذمفتنتثأليرذذثألاذذضفألفيؽن ذ أليذذتأل دذذض()52ثألمفسذذتنطاألفينؾذذلاطفاألمف يت ل ذذلاأل
فيمؽ ذ ألفيمؽ ذ ألضذذصألا ذذضلألفيت ذمفاألماذذهألآضفطأل ذذلتأل1911ألص ذذلألحي ذ أليذذصفصألمؽ ذذهألمتذو ذ ذ فطأل

يطاؼألفإل فط ثأليضي ألفيم مص( .)53أل
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يذذتأل نتذذظتألنينذذصأل نذذهأل ذذللألونذذلألقؽذ ذ ألفيصسذذتمط ثألنذذثأل نذذصثألو ذ أل خذذضأل سذذن ألرلا ذ أل
فيسو ألينط مؿألحي ألرطسهألفييرتألاهألف ذطفثألموتأ ذصألنذثألفيذطمعألفينول ذطألمغ ذطألفينول ذطثألادذهأل
تن ذذمظأل1911ثأل س ذذتؽلؿأل ثأل ذذصخ ألحيذ ذ ألف ذ ذطفثألتس ذذل صلألن نم ذ ذ ألن ذذثأل مف ذ ذ ألوليتم ذ ذ ألحيذ ذ أل
ؽنطفثثألاتصألفستؽل األقمفاألفيصستمط ثألفي نمصألحي أل نن أل مفن ألن نل -:أل
 .1يتأل نفألفي للألفينخنمؿأل األتأ صألنثألقو ألفي ذ ألفإل فط ه.
 .2تن أألقمفاألفيصستمط ثأليوصألاضفألفين مت.

 .3ي ر ذ ألمق ذذلصيألفيذت ذذصألفكينذذل هألاذ عألفيذذضاألقذذلصألرت و ذ ألنصاذ ذ أل ذذتاألقوذذدنلألفينطرذذظأل
فيتستألفكروطألنثألقمفاألنينصأل نهأل لل(.)54

أل

سقوط احلكومت الدستوريت

يتذذصألطفاتذذاألنس ذ طيألفيصسذذتمط ثأل ظن ذ ألنلي ذ ألخل ت ذ ثألمقذذصألف ذرسذذاألاذذضلألفكظن ذ أل ن ذ أل

ذذذو ألف يصس ذذتمط ثثألمو ذذصقمفأل دت ذذمثألييذ ذ ألا ذذضلألفكظنذ ذ ثألمطون ذذلأل ثألفكؽذ ذطفاألفيت ذذهأل نن ذذاأل
كضذلاألفيصستمط ثألمفيتضلقأل ن نتأل(وط ؽل لألطمس ل)ثألكظفياألند طيألاتذصألتم ذ ألفيصسذتمط ثأل
حي ألفيم لاألفينتيصيألفكنط ر أليتذ ثألخو طألنليهأل تضالألنثألني تنذلألف قتوذلص ألي ذهألونذبأل

فيذ ظألاهألن فظ تنلأل8ألنال ثألم ػألنن مثألتمنلث( .)55أل

ماذذذالألتذذتألتذ ذ ثألفيخو ذذطألفكنط رذذهأل مسذذتطألنذذص فطأل لنذذلألينخ فظ ذ ألاذذهأل ذذلطأل1911أل
سل صلأل()5ألخوطفقألاهألفي دمثألفينلي ثأليتصألوض أل مستطأل نمصفألرو طيألإل تلضألنلي ذ ألف ذطفثألننذلأل
ذ ألوط ؽل لألمألطمس لأل ثألتأخضألؽلوعألا منهأل ن ثألرضي أل ذلطأل ينل ذلأليتيذصصاألنوذليينلأل

ا ذذهألف ذ ذطفثألمقؽ ذذعألفينذم ذ ذ أل ذذثألس ذذدلطتنلألا ذذهألف ذ ذطفث(.)56أل ذذلطألنمق ذذاأل مس ذذتطألا ذذضفأليد ؾذ ذ أل
وط ؽل ذذلألماط سذذلألاتلنتذذلألوتم ذ ألح ذذضفطألييرمنذ ألفيصسذذتمطألاذذهألت ذذط ثألفي ذذل هأل1911ألاذذهألف ذطفثأل

تضنثألنلأل نه( :)57أل

 .1ؽطصألنمطغلثأل مستطأل ل ألاهألمنطفات ألنثألفيخوطفقألفكنط رلثألنثألف طفث.
.2

صتألفستخصفتألنست لط ثأل ل ألاهألفينستتو ألصمثألنمفات ألطمس لألموط ؽل ل.

 .3تين ألفييرمن ألفإل فط ألي دتلاألفيتمفاألفيطمس ألفينم مصيألاهألفكطفضهألفإل فط .
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ذذلطألفإل ذذضفطألغض ذ ألفي نذذلا طألفإل فط ذ ألاذذهأل نذذمتألف ذطفثألمؽليوذذاألاذذضلألفي نذذلا طأل
ونتلؽذ ذ ألفيوضذذل ألفيطمس ذ ثألمف تنذذعألفي ذذلعأليذذم ألفين نذذعألمفخذذضمفأل نتدذذمثأل(ف سذذتتال أل مأل
فينما)ثألاذن أل طألضي أل ظظألفيطمعألقمفتنتألاهألفي نل ثألم تخذضألفيوط ؽذل مثألفسذتذصفصفاألاذهأل

في ذذم ألوي ذ ألينل ذ ألت ذذلطتنتألاذذهألفيخن ذ ألفيذطوذذه()58ثألمقلنذذاألطمس ذ لألوتذظ ذذظألق ذمفاألاذذهأل
فضطو ذذلثألمأل ذ الثألمألخطسذذلثأليتذظ ذذظألقؽذلتنذذلألفينم ذذمصيألا ذذل ثألماذذضفألفينمقذذاألنذذثأليرمن ذ أل

فيصسذذتمط ثأل ذذص أل ن ذ أل نذذلأليذذتألتيتذذفأل ليذذلألاذذهألتذول ذ ألقمفتنذذلألفيذسذذرط ألمأل ألفي ذذذو ثألمفثأل
فيخالالاألنلو ثألاوللننلألقللن ألننلأل ضذاألنمف نتنذلأليتذمفاألفك ذصفقثألمونذضفألسذتؽاألفي ذمطيأل

اهألف طفثأل ن أل صألفيتمفاألفك و  .أل
أل

465

الثورة الدستورية في ايران ( ) 5055 – 5091
أ .م .د .صالح حسين عبد اهلل الجبوري

أل
هوامش البحث ومصادره :

_____________________ أل

()1ألفيس طألوطسهألسل رعثألتلط خألف طفثثألتط ن ألس صألنينصأل تهألػأل .312أل

()2ألنينذذصألموذذدهأل وذذمألنغنذ ثألف ذطفثألص فطسذ أل لنذ ثألنطرذذظألص فطسذذلاألفيخنذ ألفيذطوذذهأل(فيووذطيأل
)1985ألػأل .175أل
()3ألاذذمظاألخنذذاأل ذذم ثأل ؽطميذ ألنل سذذت طثألرن ذ ألفآلصف أل/أل لنذذ ألوغذذصفصأل1983ألػأل19أل
–أل .21أل

()4ألص.ألرنل ألنؾنطأل ينصثألفالفأل طو ثألفيس ألفي ل أل(فيذصص)3أل .1982أل
()5ألنينصألرلن ألنينصأل وصألفيطينثثألس لس ألف ذطفثألفيخلط ذ ألاذهأل نذصألطضذلأل ذللأل1925أل–أل
1941ألنطرظألصطفسلاألف طفثأل(فيووطيأل)1985ألػأل .18أل

()6ألس ذذن طيأل و ذذصألفي ذذطظففأل و ذذصألف ألفيذ ذذل هثألفيذالق ذذلاألف فط ذ ذ ألف ينل ذ ذ ألن ذذضأل مفخ ذذطألفيت ذذطثأل
فيتلسعأل

طأل1933ألطسلي ألنل ست طأل/ألرن ألف صف أل/أل لنذ ألوغصفصأل991ألػأل .36أل

()7ألنينصألمودهأل ومألنغنهثألفينوصطألفيسلوفألوذصألػأل .284أل
)8( Ahmad, Ashraf, Historical obstacales to the Deveopment of
the Bourgeoise in Iran (London 1970) p 326 c.
()9أل ولعأل سر صطثألتلط خألندو ألن طمؽاألف طفثثألتنطفثألوالألػأل .52أل

()11ألا وذ أل وذصألفي وذذلطأل نذهثأل ؽطميذ ألنل سذت طأل/ألنذنذصألفيص فطسذذلاألفآلسذ م ألمفكاط ت ذ ثأل
1988ألػأل .14أل
Jazani-B-capitalism and Revolutuion in Iran (London 1982) P4أل()11

()12أل وذذصألفينذذلصاأليذذل طاثألت ذ عألمن ذذطمؽاألصفطألف ذطفثألمتتذذغألف فط ذذلاألتت ذ تأل ذطففألتن ذطفثأل
1341ألػأل .21أل
()13ألا و أل وصألفي ولطأل وصأل نهثألفينوصطألفيسلفثألػأل .145أل
()14ألفينوصطأل دس ألػأل .146أل

)15( W.M. shuster, the stranling of persin (new York 1912) p39
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المجلد ()51

العدد ()55

تشرين الثاني ()9990

أل
()16ألفو ذطفا تألفيصسذذمقهأل ذذتلطألفي ذذمطيألف فط ذ ثألفي ذذضمط-ألف صميم ذ أل(و ذذطماأل)1981ألػأل
44ألرضي أل ؾطألنينصألمودهأل ومألاذنهثألفينوصطألفيسلوفألػأل .185أل

)17( Ramazani.R,the foreign policy of iran Adeveloping nation
in world Affairs 1500 – 1941 p135
()18ألولياألنينصألولياألفيذنهثألفيتلط خألفيس لسهأليذالقلاألف ذطفثألو ذطقهألفي ظ ذطيألنذثأل نذصأل
طضلأل للألوننماأل-1925أل1941ثألنطرظألص فطسذلاألفيخنذ ألفيذطوذهثأل(فيووذطيأل)1984أل

ػ .22أل

()19ألس ذ لطألرمر ذ ألفي ن ذ ثألترذذم ثألفيذذذط ألفييذذص هثألنؽذذلوعأل لنذ ذ ألفينمو ذ أل(فينمو ذ أل
)1991ألػ .344-34أل

()21ألسذ ذذلؽعألفييوذ ذذطاثألفيذ ذذوالصألفيذطو ذ ذ ألمفيصمي ذ ذ ألفيذ نل ذ ذ ثألصفطألفيذنذ ذذتأليننال ذ ذ ثأل(و ذ ذذطماأل
)1965ألػ .71أل

()21أل ط ميصأل وطفا ن لثثألف طفثألو ثأل مطت ثثألنطرظألفيويمهألمفينذنمنلاأل1983ألػ .21أل
()22ألن ل ألسن نلثثألف طفثألف ستتال ألمفي مطيثأل(و طماأل)1956ألػ .15أل
()23ألنينصألمودهأل ومألنغنهثألفينوصطألفيسلوفألػ .286أل

()24ألا و أل وصألفي ولطأل وصأل نهثألفينوصطألفيسلوفألػ .165أل
()25ألفوطفا تألفيصسمقهأل تلثألفينوصطألفيسلوفألػ .48أل

()26ألفيس طألوطسهألسل رعثألفينوصطألفيسلوفألػ .322أل
()27ألفينوصطأل دس ألػأل .323أل
()28ألفسذصألنينصألظ صفثثألس لس ألف طفثألفيخلط ثألػ .16أل

)29( E.G. Browne, the Persian Revolwtion of 1905-1909
(London 1966) p-p 354-354c.
()31أل فصمطصألس ذذلون ثألح ذ ذطفثألنس ذذتمصؿألفيو ذذلطمصثألتط نذ ذ أل ذذظألفي ذذص ثألنين ذذمصألفيسذ ذ فط أل(وغ ذذصفصأل
)1983ألػ .41أل
()31ألا و أل وصألفي ولطأل نهثألفينوصطألفيسلوفألػ .172أل

467

الثورة الدستورية في ايران ( ) 5055 – 5091
أ .م .د .صالح حسين عبد اهلل الجبوري

أل
()32ألفينوصطأل دس ألػأل .173أل

()33أل نهألفيمطصاثألينيلاألف تنل

ألنثألتلط خألفيذطففألفييص هأل 3ألػ .113أل

()34أل ذنذ ذ ألفيس ذذذ صثألفيذ ذ ؾتألفيس لسذ ذ ألا ذذهألفي ذذطفألفكمس ذذؽثأل ذذطر ألفيؽو ذذعألمفي ذذطألفكان ذ ذ أل
(وغصفصأل)1968ألػأل.452
()35ألننصاألولظطرلثثألفييصألفيدلو ألو ثألفيص ثألمفيس لس ألتط ن أل ثألفيدلطس ألالضذ ألطسذم أل
(و طماثأل)1979ألػأل .25-24أل

()36ألنينصألمودهألفومألاذنهثألفينوصطألفيسلوفألػ .287أل
()37ألفينوصطأل دس ألػأل .287أل

()38ألا و ذ أل وذذصألفي وذذلطأل وذذصأل نذذهثألفينوذذصطألفيسذذلوفألػأل174ألرذذضي أل ؾذذطأل ذذم ألػأل
22ألفينوصط .أل
()39أل نلصألولياألفيذنطثألفسذصألنينصألظ صفثثألح ذطفثألاذهأل نذصألطضذلأل ذللألوننذماثأل1925أل–أل
1941ثألم فظطيألفيتذن تألفيذليهألمفيويهألفيذلينهأل(فيووطي)ألػأل .7أل

()41أل رذ ذ ذ ذذلط ألوطمرننذ ذ ذ ذذلثثألتذ ذ ذ ذذلط خألفي ذ ذ ذ ذذذم ألفإلسذ ذ ذ ذذالن ثألتط ن ذ ذ ذ ذ ( ن ثألاذ ذ ذ ذذلطعثألمن ذ ذ ذ ذذطأل
فيوذنوره)(و ذطماأل)1977ألػ678ثألرذذضي أل ؾذذطألنينذذصألموذدهأل وذذمألاذنذذهألفينوذذصطأل
فيسلوفألػأل .278أل

()41ألينتدو أل ثألضي أل ؾطثألسن طيأل وصألفيطظففألفيذل هألفينوصطألفيسلوفألػأل59أل .61-أل
()42ألص.ألرنل ألنؾنطألفينذصثألص فطسذلاألاذهألتذلط خألح ذطفثألفييذص هألمفينذلوذطأل(وغذصفصأل)1985أل
ػ .218أل
()43ألفسذصألنينصألظ صفثثألس لس ألح طفثألفيخلط ثألفينوصطألفيسلوفألػ .64أل
()44أل ذذمطاأل وذ ذذصألفيوخ ذ ذذاثألفيوذ ذطفؿألفيطمسذ ذذهأل–ألفيوط ؽذ ذذل هثألا ذذه

فيذلين ألفكمي ثألن ن ألفيخن ألفيذطوهألفيذصصأل4-3ألفيس ألفيطفوذ أل
()45ألسن طيأل وصألفيط فظفثألفينوصطألفيسلوفألػأل .71أل

أل

ذ ذ ألفييذ ذذط أل

طأل .1986أل

()46ألرنل ألفينصألنؾنطثألصطفسلاألاهألتلط خألح طفثألفييص هألفينوصطألفيسلوفألػ .215أل
()47ألا و أل وصألفي ولطثألفينوصطألفيسلوفألػ .176أل
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()51

تشرين الثاني ()9990

العدد ()55

أل
()48ألفينوصطأل دس  .أل

()49أل سذصألنينصألظ صفثثألس لس ألف طفثألفيخلط ثألفينوصطألفيسلوفألػ .57أل
)50( Browne, op,cit. p350.
()51ألا و أل وصألفي ولطثألفينوصطألفيسلوفألػ .183أل
()52ألسن طيأل وصألفيطظففثألفينوصطألفيسلوفألػ .66أل
()53ألفسذصألنينصألظ صفثثألس لس ألف طفثألفيخلط ألػ .74أل
()54ألسل رعثألفينوصطألفيسلوفألػ .251أل

()55أل اذ ذذمظاألخنذ ذذاأل ذ ذذم ثألتغنغ ذ ذ ألفي دذ ذذمضألف نط رذ ذذهألاذ ذذهألف ذ ذطفثأل()1925-1882ألطسذ ذذلي أل
صرتمطفلألرن ألف صف أل/أل لنذ ألوغصفصأل1991ألػ .81-81أل

()56ألؽال ألن ضم ثألفينوصطألفيسلوفألػ .228أل
()57ألسذصألنينصألظ صفثثألس لس ألف طفثألفيخلط ألػأل .87أل
()58ألسن طيأل وصألفيطظففثألفينوصطألفيسلوفألػأل .71أل
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