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 السمخز

شكمت الػاليات العخاقية مختعًا خربًا لشذاشات العجيج مغ االرساليات التبذيخية التي     
وفجت الييا مشح القخن الدابع عذخ وعبخ مدسيات عجة. اما فيسا يخز شسال العخاق فسع 
بجايات القخن التاسع عذخ تحجيجًا تشبيت االوساط البخيصانية واالمخيكية الى اىسية الشذاط 

حه السشصقة سعيًا الى تحقيق غاية رئيدة تسثمت في نذخ السحىب التبذيخي في ى
البخوتدتانتي تسييجًا لكدب عجد مغ الصػائف السديحية ومشيع الشداشخة كسخحمة اولى 

 لتحقيق ىجف اعمى وىػ فخض الحساية عمى اتباع ىحا السحىب. 

فة السارشسعػن واستكسااًل ليحا اليجف سعت ىحه البعثات الى تحخيس زعيع ىحه الصائ    
رافق ىحا التسخد  وما 0281عمى اعالن التسخد عام  0280-0281الدابع عذخ ابخاهيع 

الى السػصل وبالد فارس.  -أثخ فذل ىحا التسخد –مغ تخخيب ودمار وىجخة ندصػرية 
لتعػد بخيصانيا مغ ججيج الى الزغط عمى الباب العالي بجعػى حساية البخوتدتانت ومغ 

يقزي باعتبار ىحه الصائفة جساعة ديشية  0282خمان سمصاني عام ثع الحرػل عمى ف
 مدتقمة عغ بقية الجساعات الجيشية السديحية االخخى. 
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The Missionary Activity in the North of Iraq and Its Role in 
The Nestorian rebellion in 1843 

Asst. Prof. Dr. Luma Abdul Aziz Mustafa 
Mosul University-College of Arts 
Abstract 

   The Iraqi provinces were fertile hotbed for the activities of many 
Missionaries which arrived them since the seventeenth century with 
various names. Concerning the north of Iraq, specifically in the onset of 
the nineteenth century, the British and American circles was alerted by 
the importance of the missionary activity in this region in an endeavor to 
fulfill an essential goal, which is represented by disseminating 
Protestantism as an arrangement to get several Christian sects to their 
side as the first stage and eventually to accomplish a higher goal which 
is imposing the protection to the followers of Protestantism.  

   For the purpose of achieving this goal, these missionaries attempted 
to instigate the leader of this sect " Mar Sham'oun the seventeenth 
Ibrahim (1820-1821) to declare rebellion and the sabotage, devastation 
and immigration of the Nestorians to Mosul and Persia as a result of 
this rebellion. Britain, once again, practiced its pressures on the 
Ottomans claiming that it tries to protect the protestants and then it 
obtained a Sultan's decree in 1848 which stipulates that this sect is a 
religious group which is independent from the other Christian groups.  
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 المقدمة 

أمتاز التعاير الجيشي والقػمي في شسال العخاق بالقجم ولع يكغ ىشاك ما يسيد    
السديحييغ الشداشخة عغ األكخاد السدمسيغ سػى العقيجة، إذ كانػا يعيذػن بدالم في 
حساية القبائل الكخدية. اإل أن ىحا التعاير تعخض ليدة قػية عمى أثخ تجفق اإلرساليات 
التبذيخية إلى شسال العخاق تحجيجًا. التي ركدت جيػدىا عمى كدب والء الشداشخة تسييجًا 

يشيع وبيغ األكخاد حتى نجحت تمظ الجيػد إلى حج السػاجية العدكخية إلى زرع الفتشة ب
 وما رافق تمظ السػاجية مغ قتل وتجميخ وىجخة ندصػرية. 0281عام 

ُقدع البحث إلى مقجمة وأربعة محاور استعخض السحػر األول جحور االرساليات    
مع تقجيع نبحة عغ التػاجج التبذيخية التي وفجت الػاليات العخاقية خالل القخن التاسع عذخ 

الشدصػري في شسال العخاق وأوضاعيع االقترادية واالجتساعية حتى العقج الثالث مغ 
القخن التاسع عذخ. أما السبحثيغ الثاني والثالث فاستعخاضا جحور الشذاشات التبذيخية 

يخيا إلى وتحجيجًا البخوتدتانتية )البخيصانية واألمخيكية( في شسال العخاق التي يخقى تار 
ثالثيشيات القخن التاسع عذخ. وتشاولشا في السحػر الخابع الحجيث عغ التسخد الشدصػري 

والحي عج نتيجة حتسية لمتجخل السباشخ مغ ِقبل ىحه االرساليات في إذكاء  0281عام 
 الخالفات بيغ أشخاف الشداع. 
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 1843حتى عام أواًل: الواقع االقتصادي واالجتماعي للنساطرة في شمال العراق 

يعج التبذيخ أحج أىع الػسائل التي استخجمتيا عجد مغ الجول االوربية لتعديد وجػدىا     
مدتفيجة مغ االمتيازات والتدييالت التي مشحتيا االخيخة خالل فتخة  (0)في الجولة العثسانية

وعمى وجو التحجيج خصي شخيف كػلخانة عام  0288 – 0211التشطيسات العثسانية 
، فيسا يخز الحفاظ عمى حقػق االقميات والخعايا (1)0288وشخيف ىسايػن ( 8)0211

والدساح بإقامة السؤسدات الثقافية والخبخية سػاء مغ قبل االرساليات التبذيخية ام مغ 
. كانت الػاليات العخاقية ارضًا بكخًا لمشذاشات التبذيخية السشتطسة التي ابتجأىا (8)انفديع

التي وفجت الى  (8)ػافج عجد االرساليات كان اوليا البعثة الكخمميةالفخنديػن مغ خالل ت
وارسالية االباء المعازاريػن  (8)واالباء االوغدصيشيػن  (8)م والكبػتذيػن 0888العخاق عام 

 . (2)وارسالية االباء الجومشيكان

نديػن ومغ الججيخ بالحكخ ان ىحه االرساليات لقيت تأييجًا مغ الػكالء الدياسيػن الفخ    
تحقيقًا ليجف رئيذ وىػ تحػيل  (1)في عجد مغ الػاليات العخاقية كبغجاد والسػصل والبرخة

اكبخ عجد مغ الصػائف السديحية )غيخ الكاثػليكية( الى السحىب الكاثػليكي وىع كل مغ 
وقبل الخػض  –التي ستكػن محػرًا ليحا البحث  - (00). والشداشخة(01)الكمجان واليعاقبة

التسخد الحي اعمشو الدعيع الجيشي ليحه الصائفة مارشسعػن الدابع عذخ إبخاهيع في تفاصيل 
 . 0281عام 

البج مغ اعصاء نبحة مخترخة عغ ىحه الصائفة واماكغ حزػرىا وعالقتيا بالجولة     
 العثسانية. 
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اما في الجولة العثسانية فتخكد  ،احجى مشاشق استيصان ىحه الصائفة كانت بالد فارس   
حزػرىا في مشاشق ثالث في قزاء جػليسخك وتعشي )مختع الغدالن( في سشجق 

يتخكد حزػرىا في في شسال العخاق وديار بكخ، أما (01)التابع لػالية وان (08)حكاري 
بخواري باال ومجن راونجوز وبػتان وبيجيشان وبخو ونيخه وريكان في  (08)مشاشق العسادية

 . (08)شخق السػصل  شسال

يعج الصابع القبمي الرفة البارزة والسسيدة لحياتيع ومغ اشيخ قبائميع تكػما )تخػما(،     
بخز مغ ىحه القبائل قبائل تيارى التي عخفت  (08)باز، جيمػ الرغخى، جيمػ الكبخى، ديد

الشدصػرية في بأنيا مغ اقػى القبائل الشدصػرية وأكثخىا عجدًا إذا ما قػرنت بأعجاد القبائل 
 . 0280سشجق حكاري عام 

 (17)1841( أعداد النساطرة في سنجق حكاري عام 1جدول رقم )

 عدد افرادها القبيلة
 885811 تيارى العميا

 805811 تيارى الدفمى

 025811 تخػما

 005111 جيمػ

 25811 باز
 85811 ديد

والسصمع عمى الججول اعاله يالحع السبالغة في اعجاد الشداشخة في سشجق حكاري     
( الف شخز وتطيخ السبالغة واضحة عشج مقارنة ىحه االحرائية مع 11التي تجاوزت )
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الحي زار  Asahoe Grant(02)االحرائية التي اوردىا السبذخ االمخيكي اساىيل غخانت 
الحي قجر نفػس  –أتي الى ذكخ ذلظ الحقًا وكسا سي –السػصل وحكاري مخات عجيجة 

( الف ندسة. اذ ال يعقل ان تتجاوز اعجاد أقمية ديشية في سشجق 11السػصل بحػالي )
 نفػس والية بأكسميا. 

شكمت الدراعة ورعي الساشية عساد االقتراد الشدصػري فيسا أشار السبذخ غخانت في     
خالل زيارتو إلى مشصقة بخواري  "ستغاللوجػد مشجع لمحجيج كان تحت اال"كتاباتو إلى 

التي أشتيخ بتػفخ خامات  "تيارى وتخػما وبخواري باال"باال، كحلظ الحال بالشدبة لسشاشق 
الحجيج والخصاص ىحه الخامات التي مكشت الُدكان مغ صشع السعجات الزخورية 

الشدصػريات فقج . أما الشداء "السدتخجمة في الدراعة والخصاص لرشع شمقات البشادق
. فزاًل عغ انيا "التصخيد بخيػط الحخيخ وتعتبخ نتاجاتيغَّ األجػد في كل أسيا..."بخعغَّ بـ
 . (01)"مخدود اقترادي جيج"ذات 

لمشداشخة بصخيخكان احجاىسا في ديار بكخ )بصخيخك الكمجان الكاثػليظ( واالخخ في     
عة لقزاء جػلسيخك يصمق عميو مار التاب (81)مشصقة جبال حكاري وتحجيجًا قخية قػجانيذ

الدخيان "، الحيغ كانػا يدسػن انفديع (80)شسعػن والحي يعج الدعيع الخوحي لمشداشخة
السقيع  Claudius James Regوالحيغ صفيع كمػديػس جيسذ ريج  (88)"الذخقيػن 

قػم غخيبػا االشػار يعيذػن عيذة "( بأنيع 0280 – 0212البخيصاني في بغجاد )
 .(81)"...وحذية
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. وما تختب عمى ذلظ مغ (88)اما مغ الشاحية االدارية فيخزعػن لدمصة اميخ حكاري     
مالية وعدكخية تسثل االلتدام األول بجفع مدتحقاتيع مغ الزخائب ألميخ حكاري،  التدامات

التي كانت الدسة الغالبة عمييا ىػ "عجم انتطاميع في دفعيا". أما االلتدام الثاني فتسثل 
 .(88)ع في القتال في الحسالت العدكخية العثسانية أو الكخديةبسداىستي

 ثانيًا: بريطانيا والنشاط التبشيري في شمال العراق

اسشجت بخيصانيا ميسة مخاقبة الشذاشات الكاثػليكية الفخندية لػكالئيا الدياسييغ     
بق ان كل مػضف العامميغ في الػاليات العثسانية ومشيا الػاليات العخاقية مع ادراكيا السد

فخندي ىػ مبذخ كاثػليكي وانو بسجخد انييار الجولة العثسانية فان فخندا ستجج في ىؤالء 
السبذخيغ قػة تعيشيا عمى وضع يجىا عمى اكبخ رقعة جغخافية في الجولة العثسانية. مسا 

 ييجد السرالح البخيصانية تيجيجًا خصيخًا. 

عشجىا ادركت بخيصانيا ان اي مقاومة لمشفػذ الكاثػليكي ال يسكغ ان تشجح اال بشفػذ     
وىكحا بجأت البعثات التبذيخية تتػافج عمى الػاليات العخاقية  (88)بخوتدتانتي يقف نجًا لو 
 ت البجاية وصػل السبذخ البخيصاني، إذ كان0210- 0881مع نياية حكع السساليظ 

، الحي انحرخت نذاشاتو في مشاشق 0281عام  A.N. Croves(88)نػرس جخوفد 
بغجاد، السػصل، البرخة اال انو اضصخ الى ايقاف نذاشاتو والتػجو الى اليشج بدبب 
تجىػر االوضاع الدياسية في بغجاد عمى اثخ الحسمة العثسانية لمقزاء عمى السساليظ في 

ليكسل صسػئيل زويسخ  (82)بغجاد وما رافق ىحه الحسمة مغ فيزانات وانتذار االوبئة
(Samuel Zwemer)(81)  الشذاط التبذيخي الحي اتخح مغ البرخة نقصة لالنصالق نحػ 
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أنو  "بغجاد الحي لع تكغ ترخفاتو محس تخحيب مغ السدمسيغ اذ اشارت احج السرادر 
ومسا زاد مغ  (11)"كان يديخ في شػارع السجنية ويػزع كتبو السديحية في االسػاق...

الختبار صالحية نيخ الفخات لمسالحة الشيخية  (10)مخاوف االىالي وصػل بعثة جدشي
مسا ولج مخاوف لجى االىالي مغ احتسالية احتالل بخيصانيا لمعخاق ومغ ثع تحػيل 

والقيت كتبو عمى حج قػل احج  "لحلظ ُأخخج صسػئيل مغ العخاق"السدمسيغ الى السديحية 
 .(18)"خفي الشي"السرادر 

اما بالشدبة لمشداشخة فتأخخ وصػل مثل ىكحا ارساليات الى مشاشق سكشاىع حتى     
ثالثيشيات القخن التاسع عذخ ويبجو ان وراء ىحا التأخيخ عجد مغ االسباب نحكخ مشيا 
الصبيعة الجبمية الػعخة لسشاشق سكشاىع، اال ان بخيصانيا سخعان ما عجلت عغ قخارىا 

 السباب وىي: 

الى اميخ حكاري جيجة عمى  -بحكع تبعيتيع  –غ عالقات الشداشخة مع االكخاد لع تك -0
شػل الخط عشجما اضصخوا الى دفع الجدية كأحجى اشكال التبعية، وبالتالي فان 
وصػل اية بعثة تبذيخية بخوتدتانتية بخيصانية كفيل بتخجيح كفتيع في صخاعاتيع 

 .(11)جولة العثسانية السقبمة كسخحمة اولى العالن استقالليع عغ ال

اي مجافع عغ حقػقيع في استانبػل مسا هيأ  0282لع يكغ لمشداشخة حتى عام  -8
 . (18)الفخصة امام السبذخيغ لمتغمغل في اوساط الشداشخة بجعػى حسايتيع

كانت بخيصانيا وقبل ارساليا لمبعثات التبذيخية الى مشاشق الشداشخة قج اوفجت عجد      
 مغ العمساء والدياح والجبمػماسييغ والعدكخييغ البخيصانييغ كانت اوالىا زيارة السقيع 
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البخيصاني في بغجاد كمػديػس جيسذ ريج الى الشداشخة في بجاية القخن التاسع عذخ الحي 
(35)"رحالت واستصالعات في اسيا الرغخى "في مؤلفو  ذكخ تفريالت رحمتو  

 Traveling and Exploration sin Minor Asia. 

 Royal Geographicalاقخت الجسعية الجغخافية السمكية 0212وفي عام      
Society  وجسعية نذخ السعخفة السديحية0211التي تأسدت في لشجن عام ،Society 

for promoting Christian knowledge   التي اسديا اإلنكميدي تػماس بخي عام
 Expedition بعثة استكذاف كخدستان "مذخوعًا مذتخكًا لسجة سشتيغ عخف بـ  0812

for the Explrationof Kurdistan "(18)  ضست البعثة في عزػياتيا كل مغ وليع
 C. Rassam(12)وكخيدتيان انصػان رسام  W.F. Ensowrth(18)فخانديذ إيشدػرث 

الخبيخ بتذغيل التمدكػب واالجيدة العمسية، اما عغ  Thomas Russelوتػماس رسل 
اىجاف ىحه الخحمة فكان اكذاف وسط وشخق االناضػل وشسال العخاق وسشجار فزاًل 

 عغ تقجيع تقخيخ عغ احتياجات الكشائذ اليعقػبية والشدصػرية. 

ان ضخوف حالت دون تحقيق كانت بجاية نذاشات البعثة التػجو الى السػصل اال     
ذلظ لعل ابخزىا انجالع القتال بيغ الجير العثساني بقيادة حافع باشا والجير السرخي 

لتدتأنف  (11)مسا ادى الى تػقف اعسال البعثة مؤقتاً  0211في معخكة نديب في حديخان 
عشجما تػجو ايشدػرث ورسام الى جبال حكاري  0281نذاشاتيا مغ ججيج في حديخان 

تحػي عمى اكثخية ندصػرية وىشاك التقيا بالسار شسعػن الحي عبخ مغ خالل لقائو التي 
ىحا عغ رغبة الشداشخة في مجيء رجل ديغ مغ الكشيدة االنكميكانية لتحديغ اوضاعيع، 
وخالل ىحا المقاء وبجعع مغ ايشدػرث قجم الشداشخة شمب مداعجة الى رئيذ اساقفة 
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وفي الدياق ذاتو قجم السار شسعػن شمبًا الى  William Howleyكانتخبخي وليع ىاولي 
( لمتجخل 0288 – 0281) R. Taylorالقشرل البخيصاني في بغجاد روبخت تايمخ 
، لقيت ىحه الصمبات تخحيبًا مغ الحكػمة (81)الدخيع لحساية الشداشخة مغ الجولة العثسانية

ع جسعية نذخ االنجيل البخيصانية عشجما تػلت جسعية نذخ السعخفة السديحية بالتعاون م
Propagation of the Gospel Society ايفاد القذ تخوي ريذ بادجخTroy 

percy Badger (80)  والقذ جيسذ فمتذخP.Fletcher (88 ) 0288الى الشداشخة عام 
حيث التقى بادجخ بسار شسعػن مؤكجًا خالل لقائو رغبة الكشيدة االنكميكانية بتحديغ 

محاواًل تحخيس البصخيخك الشدصػري عمى الخخوج عغ تبعيتو  احػال السديحيغ الذخقييغ
لالكخاد، بل ان بادجخ ذىب الى ابعج مغ ذلظ عشجما أعخب لسارشسعػن عغ رغبة 

، كسا حاول اعزاء البعثة اقشاع السارشسعػن بعجم (81)بخيصانيا بـ"مشحو حساية كاممة"
 –نذاشيع التبذيخي الحقًا والحي سيأتي الحجيث عغ  –التعاون مع السبذخيغ االمخيكان 

ادى الى افذال ميسة  0281ورغع ىحه الجيػد الى ان ىجػم االكخاد عمى الشداشخة عام 
. مسا ال شظ فيو ان ىحه الػعػد اعصت لسار شسعػن الثقة والقػة ليعمغ تسخده (88)بادجخ 

 . -وىحا ما سيجخي الحجيث عشو الحقاً -وخخوجو عمى سمصة نػر هللا بظ اميخ حكاري 

 1843ثالثًا: الدور التبشيري االمريكي في التمرد النسطوري عام 

 0201تأسدت ىيئة السشجوبيغ االمخيكان لمبعثات التبذيخية الخارجية عام    
 American Board of Commissioners for foreign Mission  التي وضعت

التبذيخ بيغ الصائفة الييػدية "ليا بخنامجًا يقػم عمى عجد مغ السختكدات يأتي في مقجمتيا 
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اما في الػاليات العخاقية فتخكدت  (88)"ثع اتدع نذاشيا ليذسل السدمسيغ والكشائذ الذخقية
 نذاشات ىحه الييئة عمى السختكدات التالية: 

ايفاد عجد مغ السبذخيغ الى شسال العخاق ويأتي الصبيب أساىيل غخانت مغ اوائل  -0
الحي وصل الى السػصل  0211شسال العخاق عام  السبذخيغ الحيغ تع ايفادىع الى

يعتقج ان العسل "حيث كان  (88)قادمًا مغ ايخان التي كان قج بقي فييا خسذ سشػات
التبذيخي في العخاق سيكػن انجح مشو في ايخان وإنو مكسل لمشذاط التبذيخي األمخيكي 

 بيغ نداشخة إيخان. 

اال ان غخانت لع يبَق  (88)"البخوتدتانتية"كان ىجف غخانت تحػيل نداشخة العخاق الى    
شػياًل في السػصل بدبب تحػل الشداشخة فييا إلى الكاثػليكية، لحلظ قخر تخك السػصل 

في نداشخة مشاشق تيارى وتكػما ليعسل عمى تحػيميع الى السحىب  "حيث وجج ضالتو 
، (81)مار شسعػن  وتحقيقًا ليحا اليجف قام غخانت بديارات متعجدة الى (82)"البخوتدتانتي

ودمحم ايشجة  (81)وعجد مغ الذخريات مشيع االميخ سميسان بظ نائب حاكع امارة حكاري 
، وال يخفى الجور الدمبي الحي اضصمع بو (80)( 0281 – 0218بيخقجار والي السػصل )

في تحخيس مار شسعػن عمى اعالن تسخده وفي ىحا  –خالل ىحه الديارات  -غخانت 
رادر ان مار شسعػن وفي احجى ىحه الديارات سمع غخانت رسالة السجال ذكخت احج الس

تجخاًل اجشبيًا لحساية "مغ السارشسعػن مػجو الى القشرل البخيصاني في بغجاد شالبًا فييا 
. واستمع غخانت بعج ذلظ رسالة جػابية مغ القشرل البخيصاني في بغجاد مؤرخة "الشداشخة 

 داشخة ببحل كل ما في وسعو لسداعجتيعوعج فييا االخيخ الش 0288شباط  01في 
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 – 0218مقتخحًا عمى مار شسعػن تػجيو رسالة سخية الى ممكة بخيصانيا السمكة فكتػريا )
 . (88)( تحسل السزسػن ذاتو. وىحا ما قام بو السار شسعػن فيسا بعج0110

قخرت ىيئة السشجوبيغ االمخيكان اقامة مخكد تبذيخي ليكػن بسثابة  0280في عام  -8
عجة تبذيخية يشصمق مشيا السبذخون الى نداشخة حكاري ولمتبذيخ بيغ اليعاقبة قا

حيث بجأت االعسال في انذاء ىحا السخكد في كانػن  –والكمجان والدخيان الكاثػليظ 
واستحرل مػافقة والي  (81)عشجما اشتخى غخانت تل صغيخ في )أشتيا( 0288الثاني 

ف سخعان ما بجأت بالطيػر بعج ان شارف السػصل عمى تذييج السبشى اال ان السخاو 
البشاء عمى االنتياء ومغ قبل جسيع االشخاف فعمى سبيل السثال عبخ والي السػصل 

رجاًل "عغ مخاوفو في احجى تقاريخه التي رفعيا الى الباب العالي التي جاء فييا ان 
أما االميخ  (88)"انكميديًا يقػم بخفع بشاء شاىق خارق يتع تسػيمو بالحىب البخيصاني...

قمعة اكثخ مغ كػنيا مشداًل واعتبخه خصػة فعمية نحػ سيصخة "نػر هللا فخأى في البشاء 
أما أىالي مشصقة حكاري مغ الشداشخة فمع تكغ تمظ  (88)"االوربييغ عمى البالد

السخاوف ببعيجة عشيع وكسثال عمى ذلظ الخسالة التي تػلى عجد مغ االشخاص 
ان حكيع "جاء فييا  (88)( 0282- 0280ارساليا الى اميخ بػتان االميخ بجرخان )

لتجريذ  جاء اليشا وقام بانذاء بشاية لتكػن مكاناً  –يقرجون بو غخانت  –االنكميد 
اشفالشا، لكشو االن انذأ قمعة صعبة ومتيشة، وبعج اكتسال البشاية تبيغ ان ىحا الحكيع 
ليذ مغ ديششا وممتشا... وانو كان يقػل جيارًا بأنو أنذأ ىحه البشاية لمديصخة عمى 

 . (88)"االشخاف واالكشاف وانو سيخزع جسيع السدمسيغ لديصختو...
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ضصمعت بو البعثات التبذيخية الػافجة الى مشاشق سكشى مسا تقجم يتزح الجور الحي ا    
الشداشخة في تحخيس زعاماتيع عمى اعالن التسخد وفي ىحا السجال شخرت أحج 

ان ىؤالء الشداشخة شسخػا بانػفيع بدبب تحخيس "السرادر ىحا الجور عشجما اشارت الى 
 .(82) "ًا...االوربييغ ليع بان سيدتقمػن عغ الجولة العثسانية استقالاًل تام

 1843رابعًا: التمرد النسطوري عام 

اضافة الى الجور الحي اضصمعت بو االرساليات التبذيخية )البخيصانية واألمخيكية( في    
تحخيس السار شسعػن عمى اعالن استقاللو عغ نػر هللا اميخ حكاري. كانت ىشاك 

ت في الشياية الى اسباب اخخى ساىست في تأجيج الرخاع بيغ اشخاف الشداع التي قاد
 السػاجية العدكخية التي يسكغ حرخىا في الشقاط التالي: 

كانت الذخارة االولى لمتسخد الشدصػري امتشاع بصخيخك الشداشخة مارشسعػن عغ دفع  -0
 01ىـ/0882صفخ  2الزخائب الميخ حكاري. وتذيخ احجى الػثائق السؤرخة في 

لع يكتفػا  "االثػرييغ"يقة تدسية م، ان الشداشخة التي تصمق عمييع الػث0281آذار 
... صاروا يياجسػن بعس القخى في االقزية "باالمتشاع عغ دفع الزخائب وانسا 

 . (81)"التابعة لمػاء حكاري ويشيبػن االمػال ويدخقػنيا

االتراالت التي اجخاىا السارشسعػن مع السعارضيغ لحكع نػر هللا بظ اميخ حكاري  -8
ومشيع سميسان بظ والحي كان ىػ االخخ يخصط الستعادة ُممكو السدمػب وتع التػصل 

 بيغ مارشسعػن واألميخ سميسان بظ والحي يقزي باستقالل  اتفاقإلى 
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عجد مغ األمخاء األكخاد في الشداشخة. في نفذ الػقت كان لألخيخ اتراالتو مع 
 . (81)محاولة مشو الستقصابيع في صخاعو السقبل

الجور الحي اضصمع بو والي السػصل دمحم ايشجة بيخقجار في تأجيج الرخاع بيغ  -1
اشخاف الشداع الشداشخة وأميخي بػتان وحكاري. بل ان بيخقجار ذىب الى ابعج مغ ذلظ 

الجعع والسدانجة اذا ما تعخض ليجػم  عشجما وعج الدعيع الشدصػري بأنو سيقجم لو
. ذلظ الػعج الحي لع يمتدم بيخقجار بتشفيحه. في السقابل فذمت محاوالت أميخ (80)االكخاد

حكاري في اقشاع السارشسعػن بتبشي الخيار الدمسي سعيًا لحل السذاكل العالقة 
مارشسعػن  بيشيسا، وتحقيقًا ليحا اليجف أوفج أميخ حكاري رسػليغ يحسالن رسالة إلى

شالبًا فييا مغ األخيخ تحجيج السكان السشاسب لالجتساع سعيًا لحل السذاكل بيشيسا، 
ومغ الججيخ بالحكخ انا ىحه الخسالة تع استالميا مغ قبل أخػ البصخيخك الحي أجاب 

ليذ لمشداشخة اي شأن مع نػر هللا وان اراضي حكاري ال تعػد الى  "عمييا قائاًل: 
ػد الى ىؤالء مذيخًا الى بادجخ الحي كان متػاججًا انحاك في االكخاد وانسا تع

 . (88)"حكاري 

لع يكغ امام اميخ حكاري سػى تبشي الخيار العدكخي لكشو ادرك ضعف امكانياتو     
. لحلظ لجأ الى شمب الجعع مغ االميخ بجر خان اميخ بػتان في نفذ الػقت (81)العدكخية

استحرل السػافقة مغ والي السػصل دمحم ايشجة بيخقجار عمى ضخب الشداشخة. وعغ دوافع 
ان والي السػصل لع " Rossمػافقة بيخقجار عمى ضخب الشداشخة يحكخ االثاري روس 

 خب عرفػريغ بحجخ واحج فقج كان الشداشخة ليز"يعِط مػافقتو عمى ضخب الشداشخة إال 
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خصخًا ييجد سيادتو ومكانتو وييجد السدمسيغ وبالتالي يجب القزاء عمييع. كسا كانت 
خصة بيخقجار التي سار عمييا خالل واليتو لمسػصل القزاء عمى االمخاء االكخاد ايشسا 

صل. فاذا ما ندل في كانػا وكان بجر خان اميخًا ناشئًا وخصخًا عمى مدتقبل والية السػ 
معخكة كبيخة ضج الشداشخة وىشت قػى الصخفيغ وامكغ لػالي السػصل ان يديصخ عمى 

 . (88)"االمارة البػتانية وعمى الشداشخة في آن واحج

وصمت العالقات بيغ شخفي الشداع الى شخيق مدجود وبتحخيس مغ عجد مغ     
لبخيصاني في السػصل كخيدتيان االشخاص وىع السبذخان غخانت وبادجخ ونائب القشرل ا

رسام وبتػجيو مغ القشرمية البخيصانية في بغجاد. عشجما ىاجع االميخ بجرخان مشصقة 
. ورغع السحاوالت التي قام بيا (88)بخواري باال حيث مشيت القػات الشدصػرية باليديسة

 كخيدتيان رسام بتػجيو مغ الدفيخ البخيصاني لجى الباب العالي لمزغط عمى والي
 (88)السػصل لمتجخل لحساية الشداشخة اال ان االخيخ لع يحخك ساكشًا متحرعًا بحرائع شتى

 سعيًا لتحقيق االىجاف التي سبقت االشارة الييا. 

اما عغ مػقف االرسالية االمخيكية مسثمة بغخانت مغ ىجػم بجرخان عمى الشداشخة فقج     
مات الكخدية لسشاقذة خصة اكجت احج السرادر حزػره الجتساع ضع عجد مغ الدعا

اليجػم السختقب. وخالل ىحا االجتساع لع يبجي غخانت اي رأي ولع يتجخل الزالة 
الخالفات بيغ اشخاف الشداع بحجة التدامو بسبجأ الحياد. اال ان السصمعيغ يعدون اسباب 

 يمجؤون غخانت بأن الشداشخة وبعج قيام األكخاد باليجػم عمييع سػف  العتقادعجم تجخل 
 . (88)إلى شمب السداعجة مغ اإلرسالية األمخيكية والحي سُيعج في الشياية نرخًا لألخيخة
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لع يكغ أمام السارشسعػن وبعج الخدارة التي مشيت بيا قػاتو سػى اليخوب إلى     
السػصل التي لع يجخميا إال بعج مػافقة والي السػصل دمحم إنجة بيخقجار وبعج حرػلو 

. بيشسا فزمت (82) البخيصانية مغ قبل نائب القشرل البخيصاني في السػصلعمى الحساية 
جساعات أخخى التػجو إلى بالد فارس مدتفيجة مغ الحساية التي وفختيا ليع البعثات 

. بيشسا نكل بجرخان بالشداشخى عشجما قتل وأسخ أعجاد (81)التبذيخية وتحجيجًا األمخيكية
األجشبية في ذكخ أعجاد القتمى مغ الشداشخة التي  مشيع وفي ىحا السجال بالغت السرادر

. سعًي لتحقيق ىجف رئيدي وىػ اثارة الخأي العام (81)( قتيل815111وصمت إلى )
االوربي ضج االميخ بجر خان رغع ان االخيخ وافق عمى ايقاف القتال ليعػد البصخيخك 

يخ البخيصاني في عمى اثخىا الى مقخه. وقج نجحت ىحه الجيػد بالفعل عشجما قام الدف
( بإيفاد لجشة مؤلفة مغ 0280 – 0282) Stratford Cliffاستانبػل ستخارتفػرد كميف 

الى العخاق وبخفقتو مسثل الباب  S. Stevensالقشرل البخيصاني في سامػس ستيفشد 
لمػقػف عمى مذكمة الشداشخة في السػصل التي عقجت  (80)العالي شاكخ بظ إلى العخاق

في السػصل وحجدت مياميا بحرخ الخدائخ التي تكبجىا الشداشخة عمى  أولى اجتساعاتيا
. وفي ىحا السجال قجرت ىحه المجشة الخدائخ التي تكبجتيا 0281أثخ اليجػم عام 

 (88) (885881الكشائذ الػاقعة ضسغ الخقعة الجغخافية لقبيمة ديد الشدصػرية لػحجىا بـ )
إلى ىحه المجشة فيػ العسل عمى فظ أسخ ، أما السيسة الثانية التي أوكمت (81)جيخخذ

 ( أسيخًا. 88األسخى الشداشخة السػجػديغ لجى األكخاد التي قجرت السرادر اعجادىع بـ)

ويبجو أن القشرل البخيصاني لػح باستخجام بخيصانيا لمقػة السدمحة ضج األكخاد إذا ما      
 حاولػا عخقمة ميستو التفتيذية لمبحث عغ األسخى الشداشخة، فال غخابة ان يكتب عالع 
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ان الشداشخة يحبػن بخيصانيا والكشيدة " Budgeاالثاري البخيصاني الجشدية بجج 
اساقفة كانتخبخي الخغبة في ان تسج الكشيدة الشدصػرية البخيصانية وان يكػن لجى 

 . (88)"بالسداعجات السالية

استسخت التجخالت البخيصانية بيغ الشداشخة واالكخاد لتشجلع الرجامات مغ ججيج في    
عشجما اقجمت قػات االميخ بجر خان عمى اليجػم عمى مشصقة تخػما  0288تسػز 

. عمى اثخ ذلظ (88)عمى أثخىا اليخوب مخة ثانيةالشدصػرية قخر البصخيخك الشدصػري 
ضجت االوساط الجبمػماسية البخيصانية في العخاق ورفعت التقاريخ الى الدفيخ البخيصاني 
في استانبػل مصالبة الدمصات العثسانية باتخاذ التجابيخ الالزمة اليقاف اضصياد الشداشخة 

ايمػل  01ػصل كخيدتيان رسام في ومغ ىحه التقاريخ ما كتبو القشرل البخيصاني في الس
... ان بجر خان يجب ان ال يتخك غيخ مديصخ "نحكخ بعس ما جاء فيو  0288

عميو... ان الحكػمة الدشية )العثسانية( قج خجعت بالقػة والقجرة الػىسية التي يدتشج عمييا 
.. بجرخان وعاممتو بجرجة مغ التدامح نػعًا ما، ان مشاىزي بجر خان واعجاءه كثيخون 

وان بيج عذائخ جيمػ وباز الشدصػرية بزعة أالف بشجقية يسكغ االستفادة مشيع في عسمية 
وىحا ما تع بالفعل عشجما وجيت الجولة العثسانية حسمة عدكخية تػلى  (88)"التشكيل ببجرخان

تسكشت مغ انياء حكع بجرخان المارة بػتان لتتبعيا حسمة  0282قيادتيا عثسان باشا عام 
قيادتيا رشيج باشا التي وضعت نياية لحكع نػر هللا بظ اميخ حكاري عام اخخى تػلي 

 0282. في السقابل نجحت جيػد الدفيخ البخيصاني لجى الباب العالي عام (88)0281
اعتبار البخوتدتانت جساعة ديشية مدتقمة عغ بقية "في استرجار فخمان سمصاني يقزي بـ

 .(82)"الجساعات الشرخانية األخخى 
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 0281بالشدبة لشذاشات اإلرساليات التبذيخية فقج قخرت اإلرسالية البخيصانية عام أما     
إيقاف نذاشاتيا في شسال العخاق وكحلظ الحال بالشدبة لإلرسالية األمخيكية التي تع غمقيا 

بعج وفاة خسدة مغ السبذخيغ السمتحقيغ باإلرسالية ومشيع غخانت. أما بالشدبة  0288عام 
 .(81)0288فأتخح قخاره بشقل مقخه إلى أورمية وذلظ عام  لمدعيع الشدصػري 

 

 الخاتمة

 تػصل البحث إلى عجد مغ االستشتاجات 

كان الدبب لمتسخد الشدصػري ىػ تجخل التجخل السباشخ مغ قبل اإلرساليات التبذيخية  -0
البخيصانية واألمخيكية وتحخيزيا لمدعيع الشدصػري إلعالن االستقالل عغ األميخ نػر 

 أميخ حكاري.هللا 

رافق ىحا التسخد تخخيب ودمار لمقخى الشدصػرية والحي أدى في الشياية إلى ىجخة  -8
 ندصػرية إلى السػصل وبالد فارس.

في تقجيخ أعجاد الزحايا مغ الشداشخة ال لذيء  -تحجيجاً -بالغت السرادر األجشبية  -1
سمة عدكخية إال لتحقيق ىجفيغ رئيدييغ، األول الزغط عمى الباب العالي لتػجيو ح

ألنياء حكع األميخ بجرخان حاكع إمارة بػتان. أما اليجف الثاني فتسثل في فخض 
 .0282الحساية عمى ىحه الصائفة وىحا ما حرل عام 
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عمى أثخ فذل التسخد الشدصػري جاء قخار االرسالية البخيصانية بإيقاف نذاشاتيا  -8
ية األمخيكية التي اتخحت التبذيخية في شسال العخاق وكحلظ الحال بالشدبة لإلرسال

 .0288قاراىا بإغالق مقخىا عام 

 اليػامر:

                                                             

 .  08(، ص0181مرصفى خالج وعسخ فخوخ، التبذيخ واالستعسار في البالد العخبية، )بيخوت،  (0)
ــج االول ) (8) م( الــحي ركــد عمــى نقــاط 0280- 0211خــط شــخيف كػلخانــة: اصــجره الدــمصان عبجالسجي

عجة مشيا تغييخ مؤسدات الجولة بذكل جػىخي وعـجم التسييـد بـيغ السـػاششيغ فـي الحقـػق والػاجبـات 
عمى اساس محىبي او قػمي، كسا أكـج عمـى حخيـة مسارسـة الذـعائخ الجيشيـة لجسيـع االديـان. سـميسان 

، 0دــتاني، عبــخة وذكــخى أو الجولــة العثسانيــة قبــل الجســتػر وبعــجه، تحقيــق ودراســة: خالــج زيــادة، طالب
 . 88(، ص0128)بيخوت، 

لع يخخج في بشػده عغ خط شخيف كػلخانة مع التخكيـد عمـى مشـع اي تسييـد بـيغ الخعايـا عمـى أسـاس  (1)
اجـع: دمحم فخيـج بيـظ السحـامي، تـاري  الجيغ أو العخق وضسان الحقـػق الجيشيـة لجسيـع الخعايـا لمسديـج يخ 

 . 88(، ص0188الجولة العمية العثسانية، دار الجيل، )بيخوت، 
، شــخكة الصبـــع 0108 – 0812عبــجالخزاق الياللــي، تـــاري  التعمــيع فـــي العــخاق فـــي العيــج العثســـاني  (8)

 . 010(، ص0181والشذخ االىمية، )بغجاد، 
البعثة الكخممية: تأسدت في فمدصيغ خالل الشرف الثاني مـغ القـخن الثـاني عذـخ، وأتخـحت تدـسيتيا  (8)

مـغ جبــل الكخمـل، ركــدت نذـاشاتيا فــي الػاليـات العخاقيــة عمـى بعــس الصػائـف كــاألرمغ والشدــاشخة. 
جمــة ، م"نذــاشات االبــاء الكــخممييغ فــي العــخاق حتــى الحــخب العالسيــة األولــى"حيــجر جاســع الخويعــي، 

 . 011، ص8118، حديخان، 8-0، العجدان، 2القادسية لمعمػم االندانية، السجمج 
وتعشــي غصــاء الــخأس، يخقــى تأسيدــيا  capuccio( الكبػتذــيػن: اشــتقت تدــسيتيا مــغ الكمســة االتيشيــة 8)

م، وفـجت الـى السػصـل 0801م، حرـمت عمـى االعتـخاف الخسـسي مـغ البابػيـة عـام 0881الى عام 
م 0888ال انيا واجيـت مذـاكل عـجة اضـصختيا الـى مغـادرة السجيشـة لتعـػد ثانيـة عـام م، ا0818عام 

م. روفائيـــل بـــابػ اســـحاق، تـــاري  نرـــارى العـــخاق، )بغـــجاد، 0888لتػقـــف نذـــاشاتيا مـــخة ثانيـــة عـــام 
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 – 0112؛ ابـــخاهيع خميـــل احســـج، واليـــة السػصـــل دراســـة فـــي تصػراتيـــا الدياســـية 088(، ص0182
 . 018(، ص0188)غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، )جامعة بغجاد، ، رسالة ماجدتيخ 0188

( االباء االوغدصيشيػن: تخكدت نذاشاتيع في السػصل وبغجاد، حيث نجحـت جيـػدىع الـى حـج مـا فـي 8)
تحػيل اعجاد مغ الشداشخة واليعاقبة الى الكاثػليكية اال ان نذـاشاتيع لـع تدـتسخ شـػياًل بدـبب ضـغط 

أضـصخىع إلــى إيقـاف نذـاشاتيع. حيــجر جاسـع الخويعــي، االرسـاليات التبذــيخية الكشـائذ التقميجيـة مســا 
م، اشخوحــــة دكتـــــػراه )غيـــــخ مشذـــــػرة(، )جامعـــــة 0108 – 0210الكاثػليكيــــة فـــــي الذـــــخق االدنـــــى 

 .  82(، ص8101القادسية، 
، وفــي Dominque( االبــاء الــجومشيكان: اشــتقت تدــسيتيا مــغ اســع رجــل ديــغ اســباني يــجعى دومشيــظ 2)

ػصل كان ليحه االرسالية دورىا في تشذيط الحياة الثقافية والتعميسيـة مـغ خـالل افتتاحيـا لعـجد مـغ الس
ــة. ابــخاهيع خميــل احســج،  مدــيخة االبــاء الــجومشيكان "الســجارس فزــاًل عــغ افتتاحيــا الول مصبعــة حجخي

؛ حيـجر جاسـع 21، ص 8118، 02-08لشيخيغ، العـجد ، مجمة بيغ ا"عام في السػصل 881خالل 
عبـج عبــيذ رويعــي، االبــاء الـجوميشيكان فــي السػصــل دراســة فـي نذــاشاتيع الصبيــة والثقافيــة واالدبيــة 

 (.  8110، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية التخبية، )جامعة السػصل، 0188- 0881
ا فـي انتيجت فخندا سياسة قائسة عمى تعييغ رؤساء البعثات التبذـيخية الػافـجة الـى العـخاق قشاصـل ليـ (1)

م اختيـخ الـخئيذ االعمـى لءبـاء الكـخممييغ 0888الػاليات العخاقية واالمثمة كثيخة عمى ذلظ، ففي عـام 
قشرـاًل لفخندـا فـي البرـخة ليدـخي ىـحا التقميـج عمـى  petilis dulanzuفـي البرـخة بتيدـت دوالنـدوا 

ة التـــي تػفخىـــا بــاقي قشاصـــل فخندـــا فـــي العـــخاق حيـــث اســـتفاد رؤســاء البعثـــات التبذـــيخية مـــغ الحسايـــ
الحكػمة الفخندية لسثل ىكـحا نذـاشات التـي حرـمت عمييـا االخيـخة بسػجـب السعاىـجات التـي وقعتيـا 
مـــع الجولـــة العثسانيـــة. لمسديـــج يشطـــخ: فـــارس تخكـــي محســـػد اســـساعيل، التسثيـــل االجشبـــي فـــي العـــخاق 

(، ص 8110، رســالة ماجدــتيخ )غيــخ مشذــػرة(، كميــة االداب، )جامعــة السػصــل، 0108- 0812
دراســــة تأريخيــــة، رســــالة  0182- 0182؛ حدــــيغ شــــاكخ الذــــباني، مدــــيحيػ العــــخاق 088- 088

 . 88- 08(، ص 8108ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، )جامعة القادسية، 
م. يؤيـج اتبـاع 0808اليعاقبة: ندبة الى يعقـػب البخادعـي الـحي تـػلى رئاسـة بصخيخكيـة انصاكيـة عـام  (01)

 . 088ىحه الصائفة الصبيعة الػاحجة لمديج السديح )ع(. اسساعيل، السرجر الدابق، ص
( كانـــت لــــو تعاليســـو الخاصــــة 811- 882الشدـــاشخة: مــــغ اتبـــاع ندــــصػر بصخيـــخك القدــــصشصيشية ) (00)

انفرـمت  818ة عمى ان لمدـيج السدـيح )ع( شبيعتـيغ الييـة وبذـخية اتيـع باليخشقـة. فـي عـام والقائس
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الكشيدــة الشدــصػرية عــغ كشيدــة رومــا. اتخــح الشدــاشخة مــغ شيدــفػن مكانــًا لمكخســي الخســػلي ليشقــل 
ــى اثــخ الغــدو السغــػلي لمعــخاق عــام  ــى قػجــانيذ فــي 0882بعــجىا وعم ــى السػصــل نقــل بعــجىا ال م ال

حرـمت الصائفـة عمـى  0281والحي بقي فييا حتى الحـخب العالسيـة االولـى فـي عـام  يخكجػلسقزاء 
ــج يشطــخ: ريــاض رشــيج الحيــجري، االثػريــػن فــي العــخاق  ، 0118- 0102االعتــخاف الخســسي. لمسدي

ــاس الجبــػري وعمــي شالــب عبيــج الدــمصاني، 88(، ص0188)القــاىخة،  العــادات "؛ عاصــع حــاكع عب
ــــة  "لشدــــصػري فــــي القــــخن التاســــع عذــــخوالتقاليــــج فــــي السجتســــع ا ــــػم التخبػي ــــة كميــــة التخبيــــة لمعم مجم

 . 182، ص8108، نيدان 18واالندانية، )جامعة بابل(، العجد 
م اصبح سشجق حكاري والية مدتقمة انزػت تحت لػائو كل مـغ حكـاري والعساديـة. 0282في عام  (08)

 ىـ. 0888ادي االخخة ، اوائل جس11ارشيف رئاسة الػزراء باستانبػل، رقع البحث 
ــيغ الشيــخيغ وكخدســتان، تخجســة: فــؤاد جسيــل، ج (01) ــى بــالد مــا ب ــة متشكــخ ال ، )بغــجاد، 8ميجخســػن، رحم

 . 088(، ص0180
( دارًا فــي 81ذكـخ السقــيع البخيصــاني فـي العــخاق كمػديــػس جـيسذ ريــج ان الشدــاشخة يتػزعـػن عمــى ) (08)

الـى بغـجاد وكخدسـتان وايـخان،  0281صـاني فـي العـخاق العسادية لمسديج يخاجـع: رحمـة ريـج السقـيع البخي
 . 8(، ص8112، الجار العخبية لمسػسػعات، )بيخوت، 0تخجسة: بياء الجيغ نػري، ط

؛ لمسديـج يخاجـع: ميذـيل شـافالييو، السدـيحيػن فـي حكـاري 80- 81الحيجري، السرجر الدابق، ص  (08)
آلرمغ(، تخجسة: نافع تػسة، تقـجيع: يػسـف تػمـا وكخدستان الذسالية )الكمجان والدخيان واألشػريػن وا

(، ص 8101، )العـخاق، 01مخقذ، مشذػرات قدع الجغخافيـة فـي جامعـة الدـػربػن )بـاريذ(، الـخقع 
 .81، ص 81، ص 88

 . 88الحيجري، السرجر الدابق، ص  (08)
 . 111الجبػري والدمصاني، السرجر الدابق، ص  (08)
، اىتع بالعسل التبذيخي في اورمية التـي بقـي فييـا خسـذ سـشػات لـو 0218أساىيل غخانت: ولج عام  (02)

ـــػان  الشدـــاشخة االســـباط العذـــخة السفقـــػدة، اثباتـــات عـــغ ىـــػيتيع، وصـــف لعـــاداتيع "كتـــاب يحســـل عش
مــع وتقاليــجىع ومشاســباتيع مــع مخصصــات التخحــال فــي اشــػتا القجيســة وارميشيــا وميــجيا وبــالد الشيــخيغ 

ـــاشع مـــغ الكتـــاب السقـــجس حـــػل الشبـــػءة ـــػفي عـــام  "مق  "ييػديـــة االشـــػرييغ "، ابـــخم شـــبيخا 0288ت
 .www.zowwa.orgالشداشخة في مداعع احسج سػسة 

 .002، ص 011-012شفالييو، السرجر الدابق، ص  (01)

http://www.zowwa.org/
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خقي مـــغ جـــػلسيخك. قـــجر الُسبذـــخ بـــادجخ نفػســـيا كمـــع( إلـــى الذـــسال الذـــ81قخيـــة قػجـــانيذ: تبعـــج ) (81)
 88( ندسة. شفالييو، السرجر الدابق، ص 811بحػالي )

اضافة لدمصتو الجيشية كان لسارشسعػن سمصة مجنية حيث كان يتـػلى جسـع الزـخائب مـغ ممتـو دون  (80)
كــع داؤد ان يكمــف الجولــة أيــة متاعــب. عبــجالعديد ســميسان نــػار، تــاري  العــخاق الحــجيث مــغ نيايــة ح
ــــاىخة،  ــــي لمصباعــــة والشذــــخ، )الق ــــب العخب ــــة حكــــع مــــجحت باشــــا، دار الكات ــــى نياي (، 0182باشــــا ال

 .  118ص
 فيسا اشمق عمييع مرادر آخخى تدسية االثػرييغ: (88)
 John Joseph, the Nestorians and their , 24 Muslim Neighbors, pronation , 

1961, pp. 14-15 :إن ". وىـحا مـا يشهيــو السبذـخ بـادجخ الـحي زار مشصقــة حكـاري عشـجما يقــػل
ندــاشخة حكـــاري لـــع يكػنـــػا يدــسػن أنفدـــيع أشـــػرييغ، بـــل نرــارى )نرـــخاني( عػضـــًا عـــغ ســـخياني 

 .088. نقاًل عغ: شافمييو، السرجر الدابق، ص "أو بكل بداشة نداشخة "سػرايي"
 . 888رحمة ريج، السرجر الدابق، ص  (81)
 . 88، ص18الحيجري، السرجر الدابق، ص  (88)
لـع تشــتيج القيـادات الشدــصػرية سياسـة ثابتــة فــي القتـال إلــى ىـحا الجانــب أو ذاك واألمثمـة كثيــخة عمــى  (88)

أنطســت فخقــة عدــكخية ندـصػرية إلــى جانــب األميــخ دمحم ميخكــػر أميــخ ســػران  0218ذلـظ ففــي عــام 
عــجة  0288ى رشـيج باشـا، فيســا قـاد السارشــسعػن عـام ضـج الحسمـة العثسانيــة التـي أســشجت قيادتيـا إلــ

االف مـغ السقـاتميغ إلــى جانـب الحسمـة العثسانيــة لمقزـاء عمـى اإلمــارة البيجيشانيـة. شـفالييو، السرــجر 
 .011-018الدابق، ص  

 .  118نػار، السرجر الدابق، ص (88)
انــو اعتــدل ميشتــو ليتفــخ   م، بــجأ حياتــو السيشيــة بسسارســة الصــب، اال0818نــػرس جخوفــد: ولــج عــام  (88)

لجراســـة الالىـــػت وليرـــبح قديدـــًا، اســـذ مجرســـة لتعمـــيع المغـــة العخبيـــة واالنكميديـــة فـــي بغـــجاد عـــام 
 0281. لمسديـج يخاجـع: جسيـل مػسـى الشجـار، التعمـيع فـي العـخاق فـي العيـج العثسـاني االخيــخ 0281

ح خزـــــــــخ دمحم، ؛ صــــــــال888(، ص8110، دار الذــــــــؤون الثقافيــــــــة العامــــــــة، )بغــــــــجاد، 0102 –
دراسـة تاريخيــة، دار الذـؤون الثقافيـة العامــة،  0108- 0210الجبمػماسـيػن البخيصـانيػن فــي العـخاق 

 . 88(، ص 8118)بغجاد، 
 .  108(، ص0182عبجالعديد سميسان نػار، داؤد باشا والي بغجاد، )القاىخة،  (82)
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السعيــج العــالي فــي نيػجخســـي، م فــي الػاليــات الستحــجة، التحــق ب0288صــسػئيل زويســخ: ولــج عــام  (81)
مــغ جامعــة  0101مــغ السجرســة الالىػتيــة ثــع الــجكتػراه عــام  0211حرــل عمــى الساجدــتيخ عــام 

روتجخز. لو العجيج مغ السؤلفات السعادية لالسـالم نـحكخ مشيـا: العـالع السدـمع، االسـالم فـي مجغذـقخ 
عبـجهللا آل تـػيع، صــسػئيل  ، لمسديـج يشطـخ: ناصـخ بـغ ابـخاهيع بـغ0188ومؤلفـات اخـخى. تـػفي عـام 

 (.8108، مكتبة العبيكان، )الخياض، 0زويسخ حياتو وجيػده التشريخية، ط
 .112نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (11)
ـــخات Francis Rawdin Chesnyفخندـــيذ رادون جدـــشي  (10)  Euphratesرئـــيذ بعثـــة الف

Expedition  التي وفجت الى العخاق الختبار صـالحية نيـخ الفـخات لمسالحـة الشيخيـة التـي اسـتغخقت
 Narrtive of theجدــشي تفاصــيل رحمتــو ىــحه فــي مؤلفــو (، دّونَ 0218- 0211الســجة بــيغ )

Euphrates Expedition  لمسديج يخاجع: جسيل مػسى الشجار، شخق السػاصالت الشيخيـة ووسـائط
ــــل الســــائي العثســــاني ــــة بغــــجاد  الشق (، 8101ر ميدوبػتاميــــا، )بغــــجاد، م، دا0288- 0218فــــي والي

 .08-08ص
اوردت احج السرادر ان زويسـخ كـان ييػديـًا قبـل ان يعتشـق السدـيحية وان ميستـو فـي البرـخة كانـت  (18)

بيغ الييػد التي كـان مرـيخىا الفذـل قـخر عمـى اثخىـا تـخك البرـخة والتػجـو الـى بغـجاد، حيـث اصـجر 
( اوامخه بصخده مشيا، لترجر االوامخ فيسا بعـج بصـخده 0288 – 0210عمي رضا الالز )والي بغجاد 

 . 108مغ العخاق باكسمو. نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص
م(، 0218 – 0208مخوة زىيخ الشحاس، ىشخي اليارد ونذـاشو االثـاري ودوره الدياسـي فـي العـخاق ) (11)

 .  088(، ص8100، )جامعة السػصل، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذػرة(، كمية االداب
قدصشصيغ بيخوفيج ماتفيشتي بارمتي، االشػريػن والسدألة االشػرية في العرخ الحـجيث، تخجسـة: ج.  (18)

 .  81- 82(، ص 0121د. أ، )دمذق، 
 .  088الشحاس، السرجر الدابق، ص (18)
السكتبـــي، )بغــــجاد،  حـــارث يػســـف غشيســــة، البخوتدـــتانت واالنجيميـــػن فــــي العـــخاق، مصبعـــة الشاشــــخ (18)

 . 81( ص0112
ـــيع فخاندـــيذ ايشدـــػرث: ) (18) ـــا فـــي 0218 – 0212ول ( درس الصـــب، بعـــجىا اكســـل دراســـتو لمجيػلػجي

مجرسة السشاجع في باريذ كانت لو اكثخ مغ زيارة لمعـخاق، رافـق فخندـيذ جدـشي فـي رحمتـو الختبـار 
ــج مــغ السؤلفــات م ــة لــو العجي ســياحات وبحــػث فــي اســيا  "شيــا صــالحية نيــخ الفــخات لمسالحــة الشيخي
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قرـة شخرـية عـغ "و  0288السصبػع في لشجن عـام  "الرغخى وبيغ الشيخيغ وبالد الكمجان وأرميشية
ـــخات ـــجن عـــام  "حسمـــة الف ـــي لش ـــػع ف ـــج يخاجـــع: ســـتيفغ هيسدـــمي 0222السصب ، ومؤلفـــات أخـــخى، لمسدي

ــة: جع ــاري  العــخاق الحــجيث، نقمــو إلــى العخبي ــاط، مكتبــة اليقطــة لػنكخيــظ، أربعــة قــخون مــغ ت فــخ الخي
 .  818(، ص 0128، )بغجاد، 8العخبية، ط

، كان ضسغ بعثة جدشي، اتقغ عجد مـغ المغـات كالدـخيانية 0212كخيدتيان انصػان رسام: ولج عام  (12)
فزــاًل عــغ العخبيــة، تـــػلى عــجد مــغ السشاصـــب مشيــا نائــب القشرــل البخيصـــاني فــي السػصــل لمســـجة 

 . 018م( كان لو نذاط تجاري في السػصل. دمحم، السرجر الدابق، ص0288 – 0211)
رحــالت االنكميــد الــى السػصــل فــي القــخن التاســع عذــخ ومصمــع القــخن العذــخيغ"، "، خميــل عمــي مــخاد (11)

 .  81- 82، ص8118اذار ونيدان  8، 1مجمة افاق عخبية، العجدان 
 . 81؛ مخاد، السرجر الدابق، ص 88دمحم، السرجر الدابق، ص (81)
حـج السصـابع فـي : كان احج أعزاء بعثـة أيشدـػرث، عسـل فـي ا0220 – 0208تخوي بخيذ بادجخ  (80)

ــــــى العــــــخاق خــــــالل االعــــــػام  ــــــام بعــــــجة رحــــــالت إل ــــــخ فــــــي المغــــــات الذــــــخقية ق ، 0288مالصــــــا خبي
 The Nestorians and"الشدــاشخة وشقػسـيع  :، لـو العجيــج مـغ السؤلفــات مشيـا0288،0281

Their Rtuals "  .الػاقـع بجــدئيغ تزـسغ وصـفًا لمسشـاشق التــي زارىـا، كسـا تــخجع عـجد مـغ الكتــب
ج ىػرجــات، اختــخاق الجديــخة العخبيــة ســجل لسعخفــة الغــخب بذــبو الجديــخة العخبيــة، تخجســة: ديفيــج جــػر 

 .  80(، ص8118صبخي دمحم حديغ، مخاجعة وتقجيع: جسال زكخيا قاسع، دار كتاب، )د.م، 
جــيسذ فمتذــخ: اخــتز بجراســة عــجد مــغ الصػائــف الجيشيــة وخرػصــًا اليعاقبــة والشدــاشخة، كســا اىــتع  (88)

اضـصمعت بـو البابػيـة فـي إذكـاء الرـخاعات بـيغ الصػائـف السدـيحية فـي العـخاق. نـػار، بالـجور الـحي 
 . 802تاري  العخاق الحجيث، ص

 . 82نقاُل عغ: غشيسة، السرجر الدابق، ص (81)
خالل ىحه المقاءات اكج مارشسعػن لبادجخ انـو سـيبقى خاضـعًا لمدـمصان العثسـاني فيسـا اذا نجـح فـي  (88)

ميخ حكاري. سارة شيمجز، السػصل قبل الحكع الػششي خمية نحـل ترـشع بيػتـًا التخمز مغ تبعيتو ال
(، 8112، دار العابـج لمصباعـة والشذـخ، )السػصـل، 0مخسدة االضالع، تخجسـة: باحثـة الجـػمخد، ط

 .  88 – 88ص
(45( Gargi Erhan, Ottoman Official Attitudes Towards American Department of 

International Relations , Ankara University Turkey, p. 316.  
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 .  88غشيسة، السرجر الدابق، ص (88)
 .  111نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (88)
 . 111نقاًل عغ: السرجر نفدو، ص (82)
، نـدار ايـػب 0281زار غخانت مشصقة حكارى خسـذ مـخات ولفتـخات متباعـجة كـان اخخىـا فـي نيدـان  (81)

م دراســة تاريخيــة، اشخوحـة دكتــػراه )غيــخ 0281 – 0808حدـغ، امــارة ىكـاري فــي العيــج العثسـاني 
 .  888(، ص8108مشذػرة(، مقجمة الى مجمذ فاكػلتي لمعمػم االندانية، )زاخػ، 

غ السؤيجيغ لسـار شـسعػن فـي مػقفـو. امـا اسـباب ذلـظ فتعـػد الـى ان والـج سـميسان ( كان سميسان بظ م81)
بــظ كــان اميــخًا لحكــاري. وبالتــالي كــان ســميسان بــظ الػريــث الذــخعي لػالــجه. اال ان نــػر هللا بــظ نجــح 
 فيســا يستمكـــو مـــغ كفـــاءة ونذـــاط فـــي الـــتخمز مـــغ جسيـــع مشافدـــيو ليرـــبح اميـــخًا لحكـــاري. كـــاميخان

سكي، كخدستان في العيج العثساني في الشرف االول مـغ القـخن التاسـع عذـخ، الـجار عبجالرسج الجو 
 . 080(، ص8118العخبية لمسػسػعات، )بيخوت، 

دمحم إنجة بيخقجار: دمحم بغ احسج اغا مغ سكان مجيشة بارشيغ في والية قدـصسػني تقمـج مشاصـب عـجة  (80)
الــحي اشـتخكػا فــي الحسمــة العدــكخية التــي  ، كـان أحــج القــادة العدــكخييغ0211مشيـا واليــة حمــب عــام 

ــة فــي السػصــل ) ــى اثخىــا واليــًا عمــى 0218- 0888تػلــت القزــاء عمــى االســخة الجميمي (، عــيغ عم
. لمسديج يخاجـع: ياسـيغ بـغ خيـخ هللا الخصيـب العسـخي، ُمشيـة 0281. تػفي عام 0218السػصل عام 

، دار ابـغ االثيـخ لمصباعـة والشذـخ 8جـي، طاالدباء في تاري  السػصل الحجباء، تحقيق: سعيج الـجيػه 
؛ جػن كيدت، اليديجييغ، تخجسة: عساد جسيل مدوري، الجار العخبيـة  888(، ص8111)السػصل، 

 . 28(، ص8118لمسػسػعات، )بيخوت، 
 .  881- 888دمحم، السرجر الدابق، ص (88)
 . 088لدابق، صأشتيا: قخية صغيخة تقع الى الذسال مغ العسادية، اسساعيل، السرجر ا (81)
 .  818كيدت، السرجر الدابق، ص (88)
 ؛ 101نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (88)

 Robert Blinco, Ethnic Realizes and the churtch from Kurdistan a History of 
Missino work (1668 - 1990) , ( Pasadon – Calfornia,1998), p.42. 

، بدــط نفــػذه عمــى مشــاشق السػصــل وســشجار 0280بــجرخان عبــج الخــان: تــػلى شــؤون االمــارة عــام  (88)
ويـــخان شيخوســـػريظ وديـــار بكـــخ وســـيخت ووان وشـــشػ واورميـــة وميابـــاد وراونـــجوز. شـــكل مـــا عـــخف 
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ــة عدــكخية انتيــت بتدــميع نفدــو فــي  ــة العثسانيــة ضــجه حسم ــالحمف السقــجس وجيــت الجول تســػز  81ب
. ىاكان اوزاغمػ، اعيـان الكـػرد والجولـة العثسانيـة ىػيـات متصـػرة ووالءات 0281، تػفي عام 0282

 – 008(، ص 8118مشافدة وحجود متحػلـة...، تخجسـة عـغ االنكميديـة: خميـل عمـي مـخاد، )اربيـل، 
ــة دراســة فــي تصــػر 008 ــة العثساني ــج يشطــخ: ســعجي عثســان ىخوتــي، كػردســتان واالمبخاشػري . لمسدي

(، 8112م، مصبعــــة خــــاني، )دىــــػك، 0280 – 0808ثسانيــــة فــــي كػردســــتان سياســــة الييسشــــة الع
 .  801- 800ص

 1. 888حدغ، السرجر الدابق، ص (88)
 .  888دمحم، السرجر الدابق، ص (82)
( نقـــاًل عـــغ: خميـــل عمـــي مـــخاد وعبـــجالفتاح عمـــي البػتـــاني، صـــفحات مـــغ تـــاري  الكـــػرد وكػردســـتان 81)

 . 02(، ص8118م، مصبعة الحاج ىاشع، )اربيل، 0108 – 0281الحجيث في الػثائق العثسانية 
 . 101نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (81)
 . 08مخاد والبػتاني، السرجر الدابق، ص (80)
ــحكخ السرــجر ان مــار شــسعػن رفــس ىــػ االخــخ ىــحه الــجعػة وبصمــب مــغ بــادجخ لمسديــج يشطــخ:  (88) ي

 . 81السرجر الدابق، ص غشيسة،
كانت الغالبية العطسى مغ قػات اميخ حكاري مؤلفة مغ القبائل الشدصػرية، لحلظ خذي نـػر هللا بـظ  (81)

 . 882مغ احتسالية رفس ىحه القػات القتال ضج اخػانيع بالجيغ، حدغ، السرجر الدابق، ص
 .  100نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (88)
 . 108السرجر نفدو، ص (88)
 .  88رجر الدابق، صغشيسة، الس (88)
، مخكــد زيــغ، )الدــميسانية، 8ســعج بذــيخ اســكشجر، قيــام الشطــام االمــاراتي فــي كخدســتان وســقػشو، ط (88)

 . 818(، ص8112
 . 101نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (82)
 . 88السرجر نفدو، ص  (81)
ــاري  االســالمي والعخبــي والتخكــي، تخجســة:  (81) ــاج، السدــيحيػن والييــػد فــي الت فيميــب فــارج ويػســف كخب

 .  088(، ص0118بذيخ الدباعي، السخكد القػمي لمتخجسة، )القاىخة، 
وتحقيقَا لمغخض ذاتو أوفج الباب العالي وفجًا ثانيًا تػلى كامل باشا رئاسـتو. حدـغ، السرـجر الدـابق،  (80)
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 .881ص
 .018شفالييو، السرجر الدابق، ص  (88)
 .018مغ الباون األستخليشي، السرجر نفدو، ص  0/88ُعسمة تداوي  (81)
 .  101نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص (88)
ــة خــالل القــخن التاســع عذــخ،  (88) ــة فــي العالقــات الجولي ن. أ. خــالفيغ، الرــخاع عمــى كػردســتان الكػردي

 . 88- 80(، ص 0181تخجسة: احسج عثسان ابػ بكخ، )بغجاد، 
ــان فــي عيــج االميــخ بــجرخان  (88) م دراســة 0288- 0280صــالح دمحم ســميع محســػد ىــخوري، امــارة بػت

ــ ــة اآلداب، )جامعــة صــالح الــجيغ، تاريخيــة سياســية، رســالة ماجدــتيخ )غي (، 0112خ مشذــػرة(، كمي
 . 08ص

 .  088الجوسكي، السرجر الدابق، ص (88)
 .  108نقاًل عغ: نػار، تاري  العخاق الحجيث، ص  (82)
 .  81غشيسة، السرجر الدابق، ص  (81)


