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 ثيَشةكى
ئةّ غةضزةَةية  1991-1975ضؤَيى ضؤشْاَةنإ ية بعاظى ضظطاضى خواظى نوضز ية غاَيى 

بةغةضزةََيهى ْوَي زازةْطَيت ية خةباتى طةىل نوضز ؾؤِضف و ضاثةِضيٓةناْيإ وةغةضٖةَيساْى 
ضةْسئ ضؤشْاَةو طؤظاضى يةبواضى دياديازا و غةضنةوتٓى ثاضتى غياغى ْوَي، وة 

ْةوةى زةغةاَلتى زيهتاتؤضى ئةو نات وة ظياتط ضؤؾٓبريى نوضز زشى ظوَيِ و غتةّ بةضةْطاضبوو
 وة بةضظبووْةوةى ضازةى نوضزثةضوةضى يةْاو ٖةغتى تانة نوضز.

ٖؤناضى ٖةَيبصاضزْى ئةّ بابةتة: زةطةِضَيتةوة ططْطى ئةوغةضزةَة و ئةو طؤِضاْهاضياْةى 
ضؤشْاَةطةضى نوضزيؿسا زةضنةوتٓى ضةْس نة ضوويساوة بَيذطة يةبواضى غياغى و يةبواضى 

 سعبَيهى ْوَي، نة ناضيطةضيإ ٖةبووة يةغةض ضووزاوةنإ.
ًََئ َاوةى توَيصيٓةوةنة بووة نة  طريوططفتى توَيصيٓةوةنة: ططفتى غةضةنى زةتواْني ب

ية خؤ زةططَيت نة َاوةى زضَيصةى زةغت ْةنةوتٓى ضؤشْاَةى ثاضتةنإ ضوْهة  1991 -1975غاَيى 
 اَلونطاوةناْى ئةو غةضزةَة ظؤضبةى ية ؾار بووة وة ططْطيإ بة ئةضؾيفهطزْيإ ْةزاوة.ب

 ْاوةِضؤنى توَيصْةوةنة نة ثَيهٗاتووة ية غَي بةف و زةضواظة:
يةزةضواظةزا باغى نؤَةَيى ثاضتى ثِيـ ئةّ غةضزةَةَإ نطزووة ية باؾووضى نوضزغتإ، 

ة زواتط ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ تةوةضةى تةوةضةى يةنةّ ثاضتى نؤَةْيػتى عَيطام و
غَييةّ باغى يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتامنإ نطزووة نة يةيةنططتٓى سعبَيو ئةو غةضزةَة 

 زضوغت بووة.
وة ثاف  1991-1975نطزووة ية غاَيى  نوضزغتإبةؾى زووةّ، باغى ضووزاوةناْى ْاوخؤى 

، 1980-1976ة باغى ضووزاوةناْى غااَلْى َْيوإ ؾؤِضؾى ْوَيُإ نطزووة، ضؤْيةتى غةضٖةَيساْى و
 ٖةضوةٖا باغى زاغتاْى زَيطةيوى نطاوة.

باغى ثاُيؿتى دةَاوةضى بؤ َٖيعةناْى ثَيؿُةضطة بامسإ نطزووة، ٖةضوةٖا ضاثةِضئ و 
خؤثيؿاْساْة دةَاوةضييةنإ ؾيهطزووةتةوة، يةتةوةضى زووةّ باغى ناضةناْى سهوَةمتإ 

 نوضز ية غياغةتى ضاطواغ ن و بةعةضةبهطزٕ و نوضزة فةيًييةنامنإ باؽ نطزووة زش بة طةىل
 نطزووة، ٖةضوةٖا باغى بةناضَٖيٓاْى ضةنى نيُياميإ نطزووة بةضاَبةض بةنوضز.
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ٖةَيُةتى زاخػتٓى  1991-1975بةؾي غَييةّ: ططْطيإ بةؾساض ضؤؾٓبريى زاوة يةّ َاوةيةزا 
وةضى زووةَسا اليةنى ضؤؾٓبريى بةضاوضزَإ ططْطى قوتاخباْةنإ يةو غةضزةَةزا وة يةتة

 باؽ ضاالنى ضؤؾٓبريى اليةْةنامنإ نطزووة. 1991-1975ثَيساوة يةغاَيى 
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 -:دةروازة
 -:1991-1975نوضتة ََيصوويةنى ثاضتة نوضزغتاْييةناْى عَيطام ية باؾووضى نوضزغإ ثَيـ 

يهاْسْى باؾووضى نوضزغتإ بةو زةوَيةتةوة بةتايبةتى  زاَةظضاْسْى زةوَيةتى عَيطام و
ى زووةَى دٗياْى ضةْسئ ضَيهدطاو ٖاتٓة نايةى غياغيى يةواْة ُ)ثاضتى ٖيوا يةغااَلْى دةْط

و ضظطاضى( ٖةضوةٖا يكى نوضزى نوضزغتإ ُ)ثاضتى نؤَةؾني و نؤَةَيةى ثَيؿةوا يةنَيتى 
طةضيإ ٖةبوو ية زاَةظضاْسْى نؤَاضى َةٖاباز تيهؤؾني )نؤَةَيةى زاضنةضإ( بةؾساضى ناضي

غةضةتايةى  1975ثاف ٖةضةغى غاَيى  1975-1961و ضاثةِضيٓةناْى باضظإ ٖةَيطريغاْى ؾؤِضف  1946)
ْوَي بؤ زضوغت بووْى ضةْسئ ثاضتى غياغى نوضز زَيَٓيتة نايةوة زيسو ئاضاغتةى ئايسؤيؤشياى 

، )ي.ٕ.ى( نة وةى (1)عبة غةضةنييةناْى نوضزغتإس  1991-1975دياواظيإ ٖةيةو يةغااَلْى 
 ْيُطة بةضةيو زضوغت بوو)خ.ز.ى(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، )خ.ز.ى( ب.ى.ع) 1991-1975ْاوةْسى ثاضتةنإ ية بعاظى ضظطاضخواظى نوضز  ئؤِضطاْةناْى( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، ضؤَيى 1)
 .5)ي.ٕ.ى(، نؤيَيصى ئازاب، ظاْهؤى غةاَلسةزئ، ٖةويَيط، ص
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 تةوةرةى يةكةم
 ثارتى كؤمةنصتى عيَراق

ام ية ؾاضى )ْاقطية( ٖةضيةى ية يوغف غًَيُإ و فةٖس ية باؾووضى عَيط 1929يةغاَيى 
يةنةَني ؾاْةى  1934ئاظاضى  3ية ظةنةضيا ئةييػا و غاىل ظبري ضاالنى غياغيإ ضيطهدػتةوة 

 .(1)ضَيهدػتٓيإ ثَيهَٗيٓاوة، بةْاوى يَيصْةى بةضبةضةناْى نطزْى نؤيؤْياييعّ وةبةضَٖيٓإ
يَيصْةى ْاوبطو بِطياضيسا ئاوةنة بطؤضزضَيت بؤ )خ.ى. ع( و ضؤشْاَةى  1935يةتةَوظى 

 .(2)نفاع ؾعب بةَْٗيٓى زةضنطز
، (3) يازةبٓةوة و ثةيوةْسيإ بة )نؤَةَيةى َيًًةت()وسسة اْفاٍ( يإ د 1944يةغاَيى 

نطزووة ية ٖةويَيط نؤبووْةوةى يةغةض ثَيؿٓياضى غاَيح سةيسةضى ٖاوضَيهاْى يكى نوضزى 
زاَةظضَيٓطاوة، غاَيح سةيسةضى بة بةضثطغى يةنةَى ضَيهدطاوةنة بوو زواى 

ٌَ زواى ئةوةى يكى  ٖةَيوةؾاْسْةوةى)وسسة افٓاٍ( نة بةبَي ئةوةى ئةوإ بةؾَيهٔ ية ئةغ
نوضزى ثاضتى نؤَةْػتى ية عَيطام)ؾؤِضف( زاَةظضاْس بؤ ئةوةى وةى ثاضتَيهى نوضز غةضبةخؤ 
ناضبهةٕ، ضؤشْاَةنةيإ بةْاوى ؾؤِضف زةضنطز وةى ظَإ ساَيى ثاضتةنة ٖةض بؤيةف يةْاو 

)ب.ى.ع( يةّ  ثَيهٗاتةى نوضز و ديؤيؤدى يةْاو 1946خةَيو بة ؾؤِضف ْاغطاو بووٕ يةغاَيى 
َاوة بةضةو  1955-1949َاوةيةزا ظؤض الواظ بووة بةاَلّ زواتط ضَيصةنةى طؤِضا يةَاوةى غااَلْى 

ثَيؿطووٕ ظيازبووْى نوضز بووة وة غةضنطزايةتى ية بةغساوة طواظضاوةتةوة بؤ نوضزغتإ يةّ 
ٕ وة َاوةيةزا غهطتَيطى سيعبى بةٖائةزئ ْووضى ضَيصةى نوضز ظياتط بةضضاو زةنةو

 .(4)بةٖائةزئ ْوضى ناضيطةضي باؾى ية دواَلْةوةى ْيؿتُاْى زميونطاغى ضةثِطةوى بيٓيوة
 

                                                 

، غةْةتطى يَيهؤَييٓةوةى غرتاتيذى 1958-1945َيطام َةٖسى ستُس قازض، ثَيؿٗاتة غياغييةناْى نوضزغتإ و ع( 1)
 .17، 2005ٍنوضزغتإ،غًَيُاْى، 

 ، ص.
 .7( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 3ٍ)
ؾاْسْةوةى نؤَةَيةى بؤ ثَيؿةوا زاَةظضا، زواى ئةوةى ئةْساَاْى نؤَةَيةى )بؤ زواى ٖةَيوة 1943( نؤَةَيةى َيًًةت: يةَاوةى 4)

ضثطغى يَيهؤَييٓةوةى توإ زةغتطرينطإ، ظةْسوٕ ئةيوب بةَيَيٓى ثَيؿةوا( يةواْةف ظةْسوٕ ئػيوخ و ٖاوضَيهاْى يةاليةٕ بة
وةؾاْسْةوةى نؤَةَية زةنات، غاَيح سةيسةضى ضاطواغتٓى ضاالنى نؤَةَيةى زاوة زواتط غةضنطزايةتى نؤَةَيةى بِطياضى ٖةَي

هى َاضنػى ْوَي ناضبهةٕ، نؤَةَيةيةنيإ زواتط بِطياضياْسا وةى ضَيهدطاوَيضةْس نةغايةتييةى ضووْة شَيط باضى ئةو بِطياضة، 
 بةْاوى نؤَةَيةى َيًًةت زاَةظضاْس.
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بةٖؤى طؤِضاْهاضى يةبةضْاَةى سعبةنةى بةثَيى بةغتٓى نؤْططةى نؤْفطاؽ يةاليةٕ 
نؤَيتةى ْاوةْسى ثةغةْسنطا بةٖؤى ناضةناْى غهطتَيط شَاضةيةى ية ئةْساَاْى سعبى ؾيوعى 

ظاييإ زةضبِطى بةٖؤى ئةو ْاِضةظايياْةوة ية سعبةنةيإ زووخطاْةوة نؤَةَيةيةنيإ عَيطام ْاِضة
ثَيهَٗيٓا بةْاوى )ضاية ايجكًية( زواى نؤْفطاغى زووةّ بةغتٓى ضَيههةوتٓٓاَةى بةضةى يةنَيتى 

 .(1)1957ْيؿتُاْى يةغاَيى 
و ٖاوِضَيهاْى  ( و ية غَيساضةزاْى فةٖسب.ى.عيةو َاوةيةزا بةٖؤى باضوزؤخى َْٗيٓى )

نؤْفطاغى زووةَى )ب.ى.،  1956ٖيض نؤْططة و نؤْفطاغَيو ْةبػرتاوة وة تا غاَيى  1949يةغاَيى 
ع(بةغرتاوة غةالّ عازٍ ضاثؤضتى غياغى نؤَيتةى ْاوةْسى ثَيؿهةف نطزووة ٖةض خؤؾى 

اٍ بةغهطتَيطى ْوَيـ ٖةَيبصَيطزضاوة، يةنؤْفطاغى بِطياضزضا يكى نوضز سعب يةاليةٕ دةَ
 .(2)سةيسةضى، غاَيح سةيسةضى بةِضَيوةببات

زواى نوزةتانة  1963)ب.ى.ع( زةغتةى ٖاوثةمياْيةتى ثاضتى بةعؼ تاوةنو غاَيى 
ٍَ ثاضتى بةعؼ ْاََيَٓيت زةضَيت ثةْا زةباتة بةض ؾار زةبَيتة بةؾَيو ية  ثةيوةْسيإ يةطة

، (3)بةؾساضيإ تَيسا نطزووة ؾؤِضؾى نوضزغتإ وة ية ؾةِضى ٖةْسضَئ ثَيؿُةضطة ؾيوعييةنإ
 .(4).ى.ع( ياضَةتى بةعؼ َؤضنطاببةضةى ْيؿتُاْى ثَيؿهةوختواظ يةَْيوإُ) 1973يةغاَيى 

بِطوايإ وابوو نة بةعؼ بةضةو غؤغيايػتى ٖةْطاو زةَْيت زواتط بةضةو ؾيوعيةت وة 
غَيساضةزضإ، يةزواى ؾؤِضى ئةيًوٍ ئاَيؤظى نةوتة َْيوايإ ضةْسئ ئةْساَى ئةو سعبة ية 

( يةزواى بةغتٓى نؤبووْةوةيةى بووٕ بة زوو ئاضاغتة يةنيإ ية ؾار ئةوةيرتيإ ب.ى.ع)ُ
 .(5)باوةِضيإ وابوو ٖاوناضى سهوَةتى عَيطام بهةٕ

يةزواى ئةو باضوزؤخةى َةنتةبى غياغى )ب.ى.ع( زواى نؤبووْةوةى ية بةغسا ية 
ةتى بةعؼ طرياو بِطياضة بةخَيطايى ٖةْطاوى بةغت تَيسا ضةخٓة ية غياغ 1978تؿطيٓى زووةَى 

ثَيويػت بططَيتة بةض بؤ ضاضةغةضنطزْى باضوزؤخةنة ٖةتا ٖاتٓى غةزاّ سوغَئ و نوؾتاضَيهى 

                                                 

 .321، 2005ٍ، غًَيُاْىضضطا، ، ضوا2( فاتح ضةغوٍ، يةبٓطيٓةى ََيصووى بريؤنةى ضةخ يةنوضزغتإ، ض1)
 .81( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 2ٍ)
 .393ؾؤِضؾةناْى نوضز و بةٖائةزئ دةالٍ َػتةفا، ٍ( 3)
(4 ) 
(5 ) 
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ًََيني يةغاَيى   1979طةوضةى بؤ شَاضةيةى ية بةعػيية ؾيوعييةنإ زةغت ثَي زةنات، زةتواْني ب
 .(1)( ئةويـ خةباتىبةزةغت ثَيهى تاظة زازةْطَيت يةََيصووى )ب.ى.ع

 
 تةوةرةةى دووةم

 ثارتى دميوكراتى كوردشتاى
بريى نؤنطزْةوةى ضَيهدطاوة غياغييةناْى نوضزغتاْى عَيطام يةسعبَيهى يةو غةضزةَةزا 

يةنططتووزا الى باضظاْى و ٖاوضَيهاْى طةاَلَية بوو )ْوضى ئةمحةز تةٖا( بؤ ئةّ َةبةغتة 
نطز باضظاْى بةٖاوناضى )َريساز ئةمحةز( ْوضى  بةَْٗيٓى غةضزاْى نوضزغتاْى عَيطاقى

ئةمحةز تةٖا( وة نؤَةَيَيو ية ٖاوِضَيهاْى ضوْهة نةغَيهى تط ثاضتى زميونطاتى نوضزغتاْيإ 
زاَةظضاْس و بةيآْاَةنةيإ تووؾى باضظاْى يةْاو خةَيهى نوضزغتإ و عَيطاقسا ثايةنى بةضظى 

( وةى ْوَيٓةضى خؤى ْاضزة باؾووضى نوضزغتإ ٖةبوو وة يةالى تَيهؤؾةضإ )ٖةَعة عبساهلل
ٍَ غةضاْى ٖةَوو ضَيهدطاوةنإ و ئاَازةنطزْى بؤ يةنططتٓى  بؤية ثةيوةْسى طفتوطؤ يةطة
ٖةَوويإ يةْاو ئةّ سعبة بريى زاَةظضاْسْى تةْيا سعبَيهى يةنططتوو بؤ غةضنطزايةتى 

 .طزْى نوضزةناْى ئَيطإخةباتى نوضزى ية نوضزغتاْى عَيطام دؤضَيو بوو ية ضاويَيه
بة غسا بةغرتا َةال  1946ٖةَعة يةناضةنةيسا غةضنةوتوو يةنةّ نؤْططةى ثاضتى ية غاَيى 
 .(2)َػتةفا باضظاْيإ بةغةضؤنى سعب ٖةَيبصاضز بةضْاَةنةيإ ثةغةْسنطز

يةّ نؤْططةيةزا بِطياضزضا ضؤشْاَةى )ضظطاضى( ببَيتة ظَاْى ساَيى ثاضتى زميونطاتى 
ٕ، َةنتةبى غياغى نةوتة خؤ ئاَازةنطزٕ بؤ وةضططتٓى يةنةّ شَاضةى )ضظطاضى( ية نوضزغتا

ية بةغساز زةضضوو يةغاَيى يةنةّ و زووةَى زةضضووْى ٖةَعة عبساهلل غةضثةضؾتى  1946غاَيى 
 .(3)1953و نطز بةضزةواّ بوو ية زةضضووٕ تاوةنو غاَيى 

يةناْى ئَيػتا، ظؤض بةخَيطاى يكى ية نؤْرتئ سعبى ْةتةوايةتى يةَْيوإ سعبة نوضزغتاْ
بةؾةناْى تطى نوضزغتإ نطايةوة ٖةتا طةيؿتة نوضزغتاْى غووضيا و يوبٓاْيـ، ؾَيواظى 

                                                 

، ب.ف، 1983-1975( ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، ثةجنةنإ يةنرتى زةؾهيت زيوى ْاوةوةى ضووزاوةناْى نوضزغتاْى عَيطام 1)
1997ٍ ،37. 

 .522، زاض ايعطبية عًوّ، 1ٍ( ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، بةزةّ ضَيطاو طوَيٓني ََيصووى غياغى، ب2)
 .12( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 3ٍ)
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ضَيهدػتٓى وةى سعبة ْوَييةناْى ديٗاْى )ٖةضةَية( و ثَيو زَيت يةغةضنطزة و بٓهة و 
ةضى ضَيهدػ ن بةّ طوَيِطايةَيى و ضَيُٓايى، ضَيهدػتٓى توْس و زميونطاتى ْاوةْسى ثةيه

 .(1) ؾاْة( -ؾاْةى غةضةنى -ضَيهدطاو -ْاوضة -يل -نؤَيتةى ْاوةْسى -ّ.ؽ -دؤضةية)غةضؤى
ية ؾاضى نةضنووى بةغرتا  1953ى ناْووْى زووةَى غاَيى 29ى ثاضتيسا نة 3يةنؤْططةى 

م ْاوى ْاوى ثاضتةنة ية ثاضتى زميونطاتى نوضزةوة طؤِضا بؤ ثاضتي زميونطاتى نوضزغتإ/ عَيطا
 .(2) ئؤضطاْةنةؾى طؤضزضا بؤ )خةبات(
ٖاتٓة نايةوةى  1958-1921ضووخاْسْى ضشَيُى ثاؾايةتى  1958يةزواى ؾؤِضؾى تةَوظى 

ضؤشَيُى نؤَاضى  ثاضتيـ وةى بةؾَيو ية طؤِضاْهاضية غياغييةناْى عَيطام نةوتةناضنطزٕ بة 
ئةوة سهوَةتى عَيطام ضَيطةى زا  ئاؾهطا وة يةنؤْططةى ثَيٓر َؤَيةتى ضةمسى وةضططت ية زواى

بة ئاؾهطا ناضو ضاالنييةناْيإ بهةٕ وة ضؤشْاَةى خةباتيـ بة ئاؾهطا زةضضوو، بةاَلّ ظؤضى 
 .(3)ثَي ْةضوو بةٖؤى تطغى عَيطام ضاالنييةناْى ثاضت و ضَيهدطاوةنإ قةزةغةنطا

زووباضة نةوتة زواى ْػهؤى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ )ب.ز.ى( ية شَيط ْاوى غةضنطزايةتى ناتيسا 
 .(4)ضَيهدػتٓةوةى باضوزؤخى ْاوةخؤىح اضتى و بايةخسإ بة بواضى ضاطةياْسٕ

يةّ ضووةوة ٖةض يةغةضةتاوة بريؤنةى ئةوةيإ ال زضوغت بووة نة زةبَيت خةبات يةغةض 
خانى نوضزغتإ زةضبطَيت بؤ طوظاضؾتهطزٕ ية ؾؤِضؾى ْوَيي نوضزغتإ، بؤ يةنةَيٓذاض 

ضؤشْاَةى خةبات ية ضياى  1976ى طواَلْى 26و َاْط ية ضاطةياْسْى ؾؤِضؾى نوضزغتإ زواى زو
 .(5))عوَاتة( زةغتى بة زةضضووٕ نطزووةتةوة

ٖةض ية زواى ْػهؤى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ، يَيصْةى ئاَازةناضى نة ضةْس ئةْساّ و نازيطَيهى 
اْيـ بطييت بووٕ ية ية غووضيا زاَةظضَيٓطا ئةو 1966بااَلى ثَيؿوو ثاضتتى ية تؿطيٓى زووةَى 

)ز.ستُوز عومسإ، قازض دةباضى( ئةَاْة بةْياظبووٕ ثاضتى يةغةض بٓطيٓةيةنى ْوَيى 
ٖاوضةضر ضَيهدةْةوة، ٖةوَيياْسا ئةواْةى زواى ٖةضةغى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ ضووبووْةوة غووضيا 

                                                 

 .107َةغعوز عةبسورتايل، ْاغٓاَةى سعبة نوضزغتاْييةنإ، ٍ( 1)
 .11ْةوظاز ئةمحةز عةىل، خةبات، ٍ( 2)
 .14ٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ( ئاضةظوو يوغف سةغة3)
 .16، 2010ٍ(، متوظى، 37طؤظاضى )خاظض(، بةضزةضةف، ش)( تؤفيل غةييِ ئانطةيى، خةبات ضؤؾٓبريى و ضاطةياْسٕ ية ؾار، 4)
 2(، 9،8دوٖط ْاَل غامل، خبات ناْت ايعاز وغالّ وناْت تعبين نوضزغتإ وايؿعًة ايتى تػري ايسضب، دطيسة )خبات(، ايعسز) (5)

  .7، ص1999، ْيػإ
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غيإ يَي ية زةضةوةى خؤيإ نؤبهطَيتةوة بةاَلّ خةبات تواْى ئةو َةبةغتةيإ بَٗيَٓيتةزى نة
 .(1)نؤْةبوةوة ضوْهة ئةواْة يةغووضيا ناضى غياغيإ زةنطز بؤ يةنَيتى و ؽ.ى يةنالبووْةوة

تا نؤْططةى ْؤ بةضزةواّ بوو يةْاوضةى ؾٓؤ زةغتهطا بة ئاَازةنطزٕ بؤ نؤْططة، ظؤضبةى 
ئةْساَاْى َةنتةبى )ؽ.ى( بةؾساضبوو دطة ية ئيسضيؼ باضظاْى ْةبَيت ئةّ نؤْططةية يةْاو 

ئةْساّ بة زضومشى يإ نوضزغتإ يإ ْةَإ يةّ نؤبووْةوةية  32)ظيوة( بة ئاَازةبووْى 
ضَيباظى وتٓةوةى ضظطاضىدواظى نوضزى ثةغةْسنطا، َةغعوز باضظآْى غةضؤنى ثاضت و ئيسضيؼ 

 .(2)باضظاْى وةى ئةْساَى َةنتةبى غياغى ٖةَيبصَيطزضإ
 

 يةكيَتى نيشتمانى كوردشتاى
ضةْطساْةوةى يةغةض باضوزؤخى ئةو ناتةى  1975ةيًوٍ يةغاَيى ؾهػتى ؾؤِضؾى ئ

ًََئ ٖؤناضَيو بوو بؤ طؤِضيٓى غيػتةَيةى ثاضتى غياغى ضؤَيى  نوضزغتإ ٖةبوو، زةتواْني ب
ٖةبَيت ية بعووتٓةوةى ضظطاضى خواظى نوضزى وة زةوَيةتإ ضَيطط بووٕ يةغةضٖةَيساْةوةى 

 .(3)ناضَيو بوو بؤ بووْى فطة سعبى يةنوضزغتاْسابعووتٓةوةى ضظطاضى خواظى نوضزى وة ٖؤ
غةضةتاف ئةوةى باغى يةنَيتى بهة وة بعاَْيت يةنَيتى ئةّ غَي ضَيهدػتٓةى يةخؤ 

 فغَي ضَيهدػتٓةنة ٖةضةى َاضنػى، بعووتٓةوةى غؤغياييػت، َٖيًى طؿتى( ططتبوو )نؤَةَي
ووٕ بةاَلّ ٖةضغَي غةضنطزةى دياواظيإ ٖةبوو خاوةْى ئايسؤيؤشياى بريى خؤيإ ب

 .(4)ضَيهدػتٓةنة نؤى بووٕ يةغةض زشايةتى نطزْى بةعؼ و زةغت ثَيهطزْةوةى ؾؤِضؾى نوضزى
 
 
 
 

                                                 

 .338ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، يةنةْاضى زاْوبةوة بؤ َريى ْاو ظةْط، ٍ( 1)
، 2014(، ضاثداْةى غًَيُاْى، 1989-1970فاضوم زتيس ئةَني، غياغةتى ئَيطإ بةضاَبةض بة دواَلْةوةى ضظطاضخيواظى نوضز)( 2)

ٍ80. 
 .93وةى ثَيؿوو، ٍ( ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، يةنةْاضى زاْوبةوة، غةضضا3)
 .17( ٖةَإ غةضضاوة، 4ٍ)
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 تةوةرةى شيَيةم
 كؤمةلَةى ماركصى ليهى كوردشاى

غةضةتاى زاَةظضاْسْى نؤَةَيةى َاضنػى ييٓى زةطةِضَيتةوة بؤ غةضةتاناْى غااَلْى 
و ْيؿتُاْجةضوةضو ضؤؾٓبري نةوتٓة ضاالنى بؤ غاظزإ و سةفتاى غةزةى ضابطزوو نة نؤَةَيَي

ثَيهَٗيٓاْى ضَيهدطاوَيهى ضةخ ية نوضزغتإ بةتايبةت يةْاو باَيى ئيرباٖيِ ئةمحةز و دةالٍ 
تاَيةباْى يةبةضئةوةى باوةِضيإ وابوو نة )ب.ى.ع( و )ب.ز.ى( ْةياْتواْيوة غةضنةوتووبٔ 

بووة  1970ى َاضتى 11واظى نوضزى ضَيههةوتٓٓاَةى يةغةضنساضيةتيهطزْى بعووتٓةوةى ضظطاضخي
ٖؤى ئةوةى ثةية بهطَيت ية زاَةظضاْستى ضَيهدطاوَيهى تاظةى ضةخ يةنوضزغتإ ية ٖاوَيهؿةى 

ام و ْاوضةنة نؤضى تايبةتى ضةثةناْى ْاو بايطى َةنتةبى غياغى )ب.ز.ى( }غياغى ية عَي
 .(1)اوةتةوةئةو باضوزؤخةيإ بة ؾهػتى بةضةى بوضشواظى يَيهس

نؤَةَية يةغةضةتازا وةى ضةوؾَيهى فهطى ضؤؾٓبريى ْيؿتُاْى ٖاتة ئاضاوة ٖةضيةى ية 
ؾةٖاب ؾَيذ ْوضى، فاظٍ ستُوز، فةضيسوٕ عبسايكازض( بِطياضياْسا بةزاَةظضاْسْى  ضَيهدطاوَيهى 
 غياغى ئةَاْة ٖةَوويإ الوبووٕ خوَيٓسناضبووٕ ثَيويػتيإ بةيةنَيو بوو غةضثةضؾتيإ

 .(2)بهات، بؤية زاوا ية )دةالٍ تاَيةباْى( زةنةٕ نة غةضثةضؾتيإ بهات
هدطاوَيهى َْٗيٓى غياغى يةغةض بٓطيٓةى نوضزايةتى و وةى ضَي 10/6/1970نؤَةَية ية 

يةزايو بوو  1970ئازاضى  11بعووتٓةوةى ؾؤِضؾطَيِطى ديٗإ و ثاَيجؿتى نطزٕ ية زةغتهةوتةناْى 
 .(3)1975تا غاَيى 

ؤَةَيةية ٖةض بةَْٗيٓى ناضى نطزووة بؤ زانوتاْى ضةط و ضيؿةى و زةغتجَيهطزْى ئةّ ن
ٍَ سهوَةتى عَيطام  يةَاْطى ئازاض، نؤَةَيَيو يةنازيطاْى ضةواْةى ْاو ؾؤِضف  1974ؾةِض يةطة

 .(4)نطز

                                                 

، ضاثداْةى َٓاضة، 1974َاضتى  11-1970َاضتى  11عَيطام ية  -بسوَياَل، باضوزؤخى غياغى نوضزغتإة( فةضيسوٕ عةبسويهةضيِ ع1)
 .110، 2008ٍٖةويَيط، 

 .67، 2014ٍضاثداْة، غًَيُاْى، ، ( فاضوح ستُس ئةَني، غياغةتى ئَيطإ بةضاَبةض بة دواَلْةوةى ضظطاضخيواظى نوضز2)
 .17ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ( 3)
 .120َةغعوز عةبسورتايل، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ( 4)
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ْاَةى بؤ ْاضزٕ تَييسا  1972َاّ دةالٍ خؤى زاَةظضَيٓةضى و غهطتطيـ بوو تا غاَيةناْى 
 1976ةى نطزووة نة نوضزغتاْيـ ثَيويػتى بةضَيهدطاوَيهى فطاواْرت ٖةية يةغةضةتاى باغى ئةو

بوو بايَيو يةْاو يةنَيتى يةزواى ناضةغاتى ٖةناضى ظؤض طةؾة نطزووة، ٖؤى ْاوةْسى 
و زووبةضةنى عَيطاقييةتى نوضزغتاْطيةتى وف  1982ضَيهدػتٓى، بةاَلّ ٖةضيةى ية َفاوظاتى 

ٖةويَيط بةيةنذاضى  1992ٕ بووْة ٖؤى الواظبووْى تا يةيةنةّ نؤْططةى نػتى َاضنػىةتى ديٗا
 .(1)نؤتايى ٖات

 
 -بسووتهةوةى شؤشيالصت:

نؤَةيَيو ية  1975زواى ئةو ؾهػتةى نة بةغةض ؾؤِضؾى نوضزي زاٖات يةغاَيى 
نازيطى)ب.ز.ى( نؤبووْةوة، بؤ زضوغتهطزْى ضَيهدطاوَيو، بةاَلّ ئةّ نؤبووْةوةية ٖيض 

بة ئاَازةبووْى )عةىل عةغهةضى، ز.خاييس، عًى ٖةشاض،  نؤبووْةوةيةجناََيهى ْةبوو، ئةّ زةضئة
ناضزؤ طةالَيى، دةَاٍ ئاغا...( يةغةضةتازا ْاوى غؤؾيايػتى زميونطاغى نوضزغتإ بوو، بةاَلّ 

 .(2)زواتط ْاوةنةى طؤِضزضا بؤ غؤغياٍ زميونطاتى
تهطزْةوةبوو، نة طواية ضةوتى اليةْة غةضةتا بعووتٓةوةى غؤغيايػت بعووتٓةوةى ضاغ

غياغييةنإ ضاغت زةنةْةوة ثاؾإ ْاوى طؤِضزضا بؤ بعووتٓةوةى غؤغيايػت، يةنةَني 
بةيآْاَةى يةبةضيني بةَْٗيٓى ضاخ نطاوة و زواتطيـ َؤضى بعووتٓةوةنة ية بةيطوت زضوغت 

 .(3)نطاوة يةاليةٕ نةضيِ سػاَى
ضوغت بوو، غةضنطزايةتى زةضةوة، غةضنطزايةتى زوو غةضنطزايةتى يةْاو بعووتٓةوة ز

ْاوةوة، بووة ٖؤى ئةوةى دواَلْةوةى غياغى يةزشى سهوَةتى عَيطام زضوغت بهةٕ، 
ٍَ ٖاوبةف  1979بعووتٓةوةنة خؤى بؤ ديابووْةوةى ية غاَيى  1987يةسوظةيطاْى  زواى غَي غا

ٍَ )ي.ٕ.ى( بِطياضى ٖاتٓة زةضةوةيسا  .(4)يةطة
 

                                                 

 .22، 2012ٍ( بطايِ دةالٍ، ضةََيو يةََيصووى نؤَةَية، ضاثداْةى ضواض ضطا، ٖةويَيط، 1)
 .121( َةغعوز عةبسورتاٍ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 2ٍ)
 .80-77، 2002ٍ، نوضزغتإ، 2ةوإ ؾؤِضف، قازض ؾؤِضف ضٌ غاَيى خةبات و تَيهؤؾاْى ؾار، ض( ؾاخ3)
 .136، 1991ٍ(،بةضطى ثَيٓذةّ، غتهٗؤَيِ، 1979-1975( نةضيِ سيػاَى، يةبريةوةضييةنامن )4)
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 ييَمى طشتى
ةض ية ٖةضزوو باَيى نؤَةَيةى َاضنػى ييٓى نوضزغتإ و بعووتٓةوةى غؤغيايػتى بةز

نوضزغتإ، ضةْس نةغايةتييةى ٖةبووٕ يةزةضةوةى ئةو زوو باَية نة يةْاو بعووتٓةوةناْى 
)ي.ٕ.ى(خةباتيإ زةنطز، بةَٖيًى طؿتى ْاغطابوو، ئةواْةى ضاغتةوخؤ يةاليةٕ دةالٍ 

نطإ وة ظؤضيٓةى ئةْساَاْى زاَةظضَيٓةضى يةنَيتى ْيؿتُاْى بووٕ تاَيةباْييةوة غةضثةضؾتى زة
وة )ز.نةَاٍ فوئاز، ز.فوئاز َةعػوّ، عازٍ َوضاز( وة زواتط بطف[اضى يةنططتٓى زةزةٕ 

ٍَ )ي.ٕ.ى( يةغاَيى   .(1)زواى ئةوةف يةنَيتى ؾؤضؾطَيِطإ زضوغت زةنةٕ 1982يةطة
)ي.ٕ.ى( ية زميةؾل  1975ييةوة ئاَازةنطاو بةيآْاَةى )ي.ٕ.ى( يةاليةٕ دةالٍ تاَيةباْ

وةى سعبَيهى ضةثى ضازيهاَيى ضاطةياْس، )ي.ٕ.ى( باضةطانةيإ ية بطازؤغت زاْاو، زواى ئةوةى 
يةنةّ نؤبووْةوةى يةنَيتى بة  1977دةالٍ تاَيةباْى طةِضايةوة بؤ نوضزغتإ ية ئابى 

ٍَ دةال اضزضا نؤبووْةوةية بِطيٍ تاَيةباْى يةّ ئاَازةبووْى نازيطة غةضةنييةناْى )ي.ٕ.ى( يةطة
 .(2)باضةطاى يةنَيتى بطواظْةوة ؾاضى قةْسيٌ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .75( فاضوم ستُس ئةَني، غةضضاوةى ثَيؿوو، 1ٍ)
 .42-41ة..، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍْاضى زاْوبةوة( ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، يةن2)
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 بةشى دووةم
 تةوةرةي يةكةم

 رووداوةكانى ناوخؤى كوردشتاى
يةو غةضزةَةزا خةَيهى بة ئوََيس و ٖيوا زةياِْطواْية ضيا و سهوَةتى بةعؼ طوؾاضَيهى 

ةبهطزٕ يةْاوضةنإ نةضنووى وةظةْطاض نة نوضزةناْى توْستطى نطزبوو، وة ثطؤغةى بة عةض
زةطواغتةوة وة ية باؾووض عةضةبةناْى ْيؿتةدَي زةنطز وة يةضووى غياغييةوة باضوزؤخةنة 
ئاَيؤظ بوو بةوٖؤيةوة ْوَيٓةضى ٖةض غَي اليةْةنة )ي.ٕ.ى( بةغةضؤنايةتى دةالٍ تاَيةباْى 

ْاْى بةضْاَةى ؾؤِضف وة ثاضتى زميونطاتى يةْاوضةى بطازؤغت نؤبووْةوة ئاَازةناضى بؤ زا
بةو الوة ٖةوَيسا نازيطاْى ية ئةوضوثا نؤبهاتةوة بؤ ضَيهدػتٓةوةى  1976نوضزغتإ يةغاَيى 

 .(1)ثاضتةنةيإ
غةباضةت بة ْاوَٖيٓاْى ؾؤِضؾى ْوَي يةاليةٕ اليةْةنإ ديابوو )ي.ٕ.ى( زةغتجَيؿدةض 

ضةوإ زةنات، بِطياضى زابوو نة نؤَةَية ية ٖةَإ بوو َةفطظةيةنى ية غووضياوة بؤ بازيٓإ 
ضؤشزا َٖيعى ضةنساضى ضةواْة بهات بةٖؤى  ٖةْسَي باضوزؤخى تايبةت زوا زةنةوَيت، 

ية ضاالنييةناْى َٖيعى  1976ى ئاياضى 26ٖةْسَيهيـ ثيإ واية يةنةَني طويًةى ؾؤِضف 
اية زواى زاْاْى ثطؤططاَى ؾؤِضف َيؿُةضطة و غةضنطزايةتى ناتى بوو، ٖةْسَيهى تط ثَييإ وث

َضندػتٓةناْى ثاضتى )ؽ.ى( ية َاْطى طواَلٕ ية ْعيو غٓوضةناْى توضنيا ْاوضةى غٓسى و طوىل 
 .(2)و بةضواضى زةغتى بة بعاظى ضةنساضى نطزووة، سهوَةتيإ زاوةتة بةض َٖيطف

ضز بوو، بؤ و تواْةوةى َةوظوعى تبت و ئريازةى َيًًةتى نو 1976ؾؤِضؾى ْوَي يةغاَيى 
بةضثةضساْةوةى و ضةوغاْسْةوةى ْةتةوايةتى بةتايبةتى زشى تةٖذري و وتةضسيٌ و تةعطيب 
و تةدػؼ و دواَلْةوةيةى بوو ية ْاو ٖةْاو ثِط يةْا غؤضزار و ئَيـ و ئاظاضى طةىل نوضزةوة 

 .(3)بؤ زيفاع ية ودوزى قةوَى نوضز و ْيؿتُاْةنةى ٖةَيكواَلية

                                                 

 .447، 2011ٍ، ضاثداْةى ضؤشٖةاَلت، ٖةويَيط، 6، و: نةضيِ عاضف، ض20-19نطَيؼ نؤضريا، نوضز ية غةزةى ( 1)
 ( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ 2)
  .88-84، 1999ٍ، ، َةَيبةْسى ئاوةزاْى نوضزغتا2ْٕةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، خوالْةوة يةْاوباظْةزا، ض (3)
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َٗٓسؽ  -اطةياْسْى )ي.ٕ.ى( ئيرباٖيِ ْةقيبزواى غاَيَيو ية ض 1976ى سوظةيطاْى 1ية 
ستُس فةضَاْسةى زةغتةى ضةنساضةناْى بازيٓإ يةْعيو َةفطةظةو  -ئيرباٖيِ عةظؤ

 .(1)ثَيؿُةضطة بوو 37زابةؾهطزْى ناضو فةضَاْيإ شَاضةيإ تةْيا 
ؾةِضى ضةنساضى  بوو ية ْاوضةى طةاَلَية 1976يةنةَني ؾةِضى ثاضتيعاْى ية سوظةيطاْى 

يةَْيوإ غةضباظاْى سهوَةت و نؤَةَيَيو ية دوتياضاْى ْاوضةنة وةزةغت بةغةضزاططتٓى ظةوى 
َوَيهى دوتياضإ ضوويسا، غياغةتى سهوَةتيـ ٖؤناضَيو بوو بؤ ئةوةى ظياتط ؾةِضى ثاضتيعاْى 

ٖةويَيط ثةضةبػةَْيت وة بةٖؤى غياغةتى وةزةضْاْةوةى سهوَةت يةْاوضةناْى غًَيُاْى و 
زةغتةيةى ٖيطعى ثَيؿُةضطةى ثاضتيعاْى بةضثةضضى غوثا زةزةْةوة ية ئةفػةضة ثًةزاضةناْى 
غوثا زةنوشضإ يةنططتٓى ٖةَوو ثاضت و ضَيهدطاوة نوضزيةنإ وةى وةاَلَساْةوةيةى بوو بؤ 

 .(2)ئةو باضة ْاٖةَواضةى زواى ْػهؤى زووضاضى خةَيهى نوضزغتإ بوويةوة
 
 -:1980-1976َيوإ غااَلْي ضووزاوةناْى ْ-أ

خةباتى ضةنساضى ثَيؿُةضطة ية ؾاخةناْى باؾووضى نوضزغتإ زةغتى ثَيهطز،  1976غاَيى 
ثاضتة نوضزييةناْى باؾووضى نوضزغتإ زةغتيإ بةخةبات و ضاالنى ضةنساضى نطزةوة يةو 

ية غااَلْى ى ثَيؿُةضطة ثاضتاْة )ب.ز.ى( )ي.ٕ.ى( )سعبى ؾيوعى( ية ططْطرتئ ضاالنييةناْ
ثَيؿُةضطة  1976ى ئابى 24نة ية ئؤضطاْىدةبات و ضَيباظى ْوَي ايؿطاضة باَلونطاوْةتةوة ية  1976

بةضر( ٖاونات َٖيطف نطاوتة -نريت -سػطظويسا -زةسو -َٖيطف زةناتة غةض ضةبيةناْى )ظاويتة
اََيسى غةض بٓهةى غوثاى عَيطام ية ْاوضةناْى قةاَلى غةالٕ يةطوْسى بةضر ية قةظاى ئ

شَاضةيةى  1976ى ئةيًوىل غاَيى 4تواْيوياْة شَاضةيةى ية غةضباظى عَيطاقى بهوشٕ وة ٖةضوةٖا 
غةضباظى عَيطاقى  60ية ثَيؿُةضطةى ثاضتيعاْى تواْوياْة بطٓة ْاو طوْسى )اوضة( ية ثَيهسازاْيسا 

إ( ضؤيؿتووة بؤ ى ئةيوىل ٖةَإ غاَيسا ية ناتَيهسا غوثاى عَيطام يةْاوضةى )نػت21بهوشٕ ية 

                                                 

 .78-75( ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، يةنةْاضى زاْوبةوة...، غةضضاوةى ثَيؿوو، 1ٍ)
 .67( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 2ٍ)



 

                                         
15 

 

ظاخؤ، نؤَةَيَيو ثَيؿُةضطةى )ب.ز.ى( َٖيطؾيإ نطزؤتة  –َٖيطؾهطزْة غةض ْاوضةى )باتوفة( 
 .(1)غةض غوثاى سهوَةت ْاضاض ثاؾهةؾةيإ ثَي نطزووٕ

ٌَ ية َْيوإ طوْسى )غيًهى( ْاوضة  ٖةضوةٖا ية ٖةَإ ناتسا يةغةض ضَيطاى َوغ
طتووة بةغةض ضةْس نةضةغتةيةنى تةقةَةْى و خةغطؤنإ و ْاسيةى ؾريوإ، زةغتيإ ط

باؽ ية َٖيطؾى ثَيؿُةضطة  1976ايؿطاضة  يةناْوْى يةنةَى  1976 (2)نوشضاو بطيٓساض ية نؤتايى
 11زةنات بؤ غةض ْاوضةناْى َاوةت ية بانؤى ية زؤَيى ؾةٖيساْبووةتة ٖؤى بةزيٌ ططتٓى 

 11ٕ، ٖةض ية زضَيصةى ضاالنيةناْسا )غةضباظى عَيطام وةزةغت بةغةضزاططتٓى بٓهةى غةضباظيا
ضاالنى ،(3)ئاَاشةى بة 1977ئازاضى  2ٖةتا  1976تؿطيٓى يةنةَى  12( ية َاوةى َْيوإ ؾطاضة

 .(4)نطزووة
بةضزةواَى غياغةتى غةضنةوتهطزْى بة بةعػهطزٕ و يةغَيساضةزاْى الوإ، خةبات 

ئؤضطاْةناْسا ضةْطى زاوةتةوة، يةّ  زضَيصةى زةبَيت ضاالنى ظؤضتطى زةبَيت، ئةَةف بةضووْى ية
 1979-1977َاوةيةزا ضاالنييةناْى ظياز نطزووة بةَيطةى ئةَةف يةغةض ضاالنييةناْى ثَيؿُةضطة 

( ضاالنى نطاوة 191) 1977ية ئؤضطاْى )ي.ٕ.ى( ية )ايؿطاضة بةزى زةنطَيت، تةْٗا ية غاَيى 
ضَيصةى ضاالنى ية  1979ئةوةْسة تا غاَيى  ضَيصةيةنة بةضظبؤتةوة بؤ زوو 1978يةبةضاَبةضزا غايطى 

ئؤتؤَبَيًى غةضباظى تَيو  46فطؤنة  2( ضاالنى ٖةض يةو َاوةيةزا تواْطاوة 401غايَيهسا بؤتة )
، ضاالنى ثَيؿُةضطة )ب.ز.ى( بةٖةَإ ؾَيوة ظيازى نطزووة ية ٖةَيهؿاْسابووة، (5)بؿهَيٓطَيت

تانو غةضةتاى َاْطى  1979ؿطيٓى زووةَى بةثَيى ظاْياضييةنإ ية ضؤشْاَةى خةبات ية ت
ٍَ ئةوةؾسا ضاالنى يكةناْى زةغتى 108ظياتط ) 1980طةالوَيص ية غاَيى  ( ضاالنى ئةجناّ زاوة ية ثا

 .(6)ثَيهطزؤتةوة
 
 

                                                 

 .2-1، 1986ٍ(، تؿطيٓى يةنةّ  و زوةّ 568-567( ضَيهدػتٓى َْٗيٓى ْاو ؾاضةنإ، ضؤشْاَةى خةبات، ش)1)
 .4، ص1976ل، 

 .10(، ص530( ْفؼ املكسض، ايعسز)3)
 .3ص 1976(، ناْوٕ االوٍ، 5( دطيسة ايؿطاضة، ايعسز)4)

 .8، ص2/11/1976(، 531 -530طال..، مصدر سابق، العدد )
 .3، ص1976وٕ االوٍ، ( نا5ْ( ايؿطاضة..، َكسض غابل، ايعسز)6)
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باضوزؤخى ْاوةضهة طؤِضاْهاضى  1988-1980َْيوإ ئَيطإ و عَيطام يةَاوةى ؾةِضى 
ةنإ تَيهطوو و غوثاى عَيطام و نوضزغتإ، وضزة وضزة بةغةضزاٖات، ؾرياظةى َٖيطف و ثةالَاض

ضؤٍ زةنطز و زةضفةتَيهى زيهة بؤ ثَيؿُةضطة ضةخػا بؤ ئةوةى داضَيهى تط ئةّ بؤؾايةى ية 
 .(1)ئةجناَى ئةّ باضوزؤخة غياغييةوة ٖاتووة ثِط بهةْةوة

ةيةزا طوةزةنإ بووْة ثةْاطةى ئةو نوضزاْةى نةزشى زةوَيةتى عَيطام بووٕ يةّ َاو
زضوغت بووٕ بةضةى ْيؿتُاْى ثَيؿهةوتوخواظ ضوويسا ئةَةف ناضيطةضى ٖةبوو يةغةض ضاالنى 

 .(2)ثَيؿُةضطة
بةٖؤى زضوغت بووْى زووبةضةنى ٖؤناضَيو بؤ نؤبووْةوةى ْانؤنييةنإ و َٖيطف و 

ى ثِطوثاطةْسةى ضاطةيأْ تَيهطووْى ثةيةوةْسييةناْى بةثَيطةواْةى ئةّ ئاَاجنة بوو نة بؤ
زاَةظضابوو يةغةضةتازا )ي.ٕ.ى( ضةْس اليةَْيهى زيهة ئاَازةناضيإ بؤ ثَيهَٗيٓاْى بةضةيةى 

بةضةى ْيؿتُاْى ْةتةوةى  1980زةغتةيةنى ئاَازةناضى ثَيهٗات ئةوةبوو يةغاَيى  1976يةخ ايعى 
ى 28، بؤية زواى َاوةيةى (3)زميونطات )دوقس( ببةاَلّ ثاضتى ية زةضةوةى ئةّ بةضةيسا بوو

ثةمياْى ٖاوناضى بةضةى ْيؿتُاْى زميونطاتى )دوز( )ب.ز.ى(  1980تؿطيٓى زووةَى غاَيى 
)ب.ى.ع( )ب.ؽ.ى( َؤنطا، يةثَيٓاوى زةضباظنطزْى واَلت ية تةْطوضةَيةَةى يةضووى 

 ضَيهدػتٓةوة بةضططى طةيؿتبووْة ئةو بِطواية اليةْةنإ بةتاى ْاتوأْ ئةو ئةضنة ضاثةِضَيٓٔ.
زوو بةضة ثَيهٗات زش بة يةنرت ئةَاْةف ناضيطةضيإ ٖةبوو يةغةض  1980يةغاَيى 

ضؤشْاَةنإ)ب.ز.ى( )ي.ٕ.ى( زةضزةنةوَيت نة بةضووْى َٖيطؾيإ نطزووةتة غةض يةى بة 
ٍَ ئةوةى ضؤَييإ ظؤض بوو بؤ ثَيؿهةوتٓى بعاظى  خايَيهى ْوَي بؤ ضؤشْاَةى نوضزى زازةْطَيت يةثا

 .(4)ضظطاضخيواظى نوضزى

                                                 

، 2004(  َيًس ئيػت و وض، ديٓؤاغيس ية عَيطام و ثةالَاضى ئةْفاٍ بؤ غةض نوضز، و: ستةَةز سةَة قاَيح تؤفيل، غًَيُاْى، 1)
ٍ84. 

 .137-129( فاضوم ستةَةز ستةَةز ئةَني، غةضضاوةى ثَيؿوو، 2ٍ)
 .76، 2012ٍاؾووضى نوضزغتإ، ضاثداْةى ؾةٖاب، ٖةويَيط، ( دةَاٍ فةحتوال تةيب، بعووتٓةوةى ضيعطاضى خواظى نوضز ية ب3)
 . 8، 1980ٍ( ناْوْى يةنةّ، 544( خةبات، غةضضاوةى ثَيوو، ش)4)
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بةزواوة زشى ٖاتٓى ثَيؿُةضطة ية ظيازبووٕ زاية  1980ِضاى ئةوةف ية غاَيى غةضة
َٖيعةناْى بةضةى )دوزى( يةَاوةيةنى نوضتسا تواْوياْة ظةبطى توْس ئاضاغتةى سهوَةت بهةٕ 

 و ضاالنى ثَيؿُةضطايةتى ية ظؤضبةى ؾاضةنإ ٖةبَيت.
و ؾاض يةو غةضزةَةزا طةؾةى غةضةِضاى ؾةِضى َْيوإ عَيطام و ئَيطإ بةاَلّ خةباتى ْا

 ٍَ ظؤضى بةخؤيةوة بيٓيوة، غةضةِضاى ئةَاْةف ضَيهدػتٓةناْى ثاضتةنإ زةغتيإ بةمجودؤ
بةزواوة ضاالنى يكةناْى ثاضتة غياغييةنإ زةغتى ثَيهطزووة، ضاالنرتئ  1980نطزووة و يةغاَيى 

 .(1)يكةنإ نة ئاَاشةيإ ثَي نطابَيت ية
( 4( يةََيططة غؤض ؾةقاَلوة يكى)2ْاوضةى ظاخؤ و ئاََيسى يكى) (1)خةبات( ضاالنى يكى )

ٍَ، تةويًة، غةيس ؾازم يكى ) ى 19( ثاضتةنة يإ ية ٖةويَيط ية ؾةوى 2ية ٖةَيةظةو خوضَا
ضووبةِضووبووْةوةى غةخت يةَْيوإ َٖيعةناْى )خ.ز.ى( سهوَةت و  1980تؿطيٓى زووةَى 

بةَةف )َػعوز باضظاْى( بطوغهةى ثريؤظباى بؤ  ثاضتة ضَيهدطاوة نوضزييةنإ غةضزةنةوٕ
، َةنتةبى (2) خةَيهى نوضزغتإ ثَيؿُةضطة نطز)ي.ٕ.ى( ية ضَيطةى باَلونطاوةى )ؾطاضة(

ٖاويٓةٖةواض  -غًَيُاْى، -عةغهةضى ئاَاشةي بة ضةْس ْاوضةيةنى ضظطاض نطز يةواْة )نؤية
 .(3) غةاَلسةززئ(

ييةناْى ثَيؿُةضطةناْى بؤ دةَاوةضى طةىل نوضز غةضشََيطى ضاالن 1980خةبات يةغاَيى 
( ضاالنى دؤضاو دؤض زةنات يةغةضاْػةضى ْاوضةناْى نوضزغتاْسا، 238خػتووةتة بةضزةغت )

ضاالنى )دوز( بوو تةْاْةت ضاالنييةنإ تةْٗا نوضزغتاْى زةططتةوة، بةضة بةضة ية  18يةواْة 
ٌَ، َٖيعةناْى بةغةض بةَٖيعى  .(4))ب.ز.ى( ئةجناَسضاوة ؾاضةناْى بةغسا، َوغ

َٖيعى ثَيؿُةضطة بةضةْطاضى ئةو  1982)ضَيباظى ْوَي( يةباضةى ؾةِضى )قاظإ( يةغاَيى 
غوثاية بووْةوة بةغةضنطزايةتى )ئةْةوةض سةغةٕ(، وة َٖيعى سهوَةت شَاضةيةنى ظؤض 

َةفطةظةى )ي.ٕ.ى(  2ٖيًَهؤثتةض بةؾساضى نطز، َٖيعى ثَيؿُةضطة  6غةضباظو داف 

                                                 

 .3، 1983ٍ(، نؤتايي تؿطيٓى زووةّ، 3( بؤضى َٖيطف بؤ غةض دوززئ، ضَيطاى نوضزغتإ،  ش)1)
  .1، ص1980(، 543ا وفطٌ بيؿُطنة، خبات، ايعسز )وز ايباضظاْى إىل مجاٖري سعبٓ( حتية ضئيؼ سعبٓا املٓاضٌ َعػ2)
 .3، ص1982( ايػٓة ايؿاَة، اشاض، 1اسكائية عٔ فعاييات االْكاض ايتابعني الحتاز ايوطٓى نوضزغتإ ايؿطاضة، ايعسز)( 3)
 .3، 1981ٍ( ئةيًوىل 547( ضاالني يةؾهطى و ؾؤِضؾطَيِطى نوضزغتإ، خةبات، شَاضة )4)
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، (1)ثَيؿُةضطة ؾةٖيس بوو 12ؾةِضةنةزا غةضنةوت، بةثؿتيواْى بةضططى َيًًةت، يةّ ؾةِضةزا ية
يةزواى ئةَة سهوَةتى عَيطام زةغتى نطز بةْاْةوةى ئاشاوة يةْاوخؤى َٖيعة نوضزييةنإ، 

 1983ضوْهة زةيعاْى ْاتواَْى بةضةْطاضى نوضزنإ ببَيتةوة، بؤ ئةوةى الواظيإ بهات يةغةضةتاى 
ٍَ سهوَةت و غةضنطزايةتى )ي.ٕ.ى( ية ناْووْى يةنةَى غاَيى زو اى ظجنريةيةى وتوَيص يةطة

ئؤِضطاْةناْى )ي.ٕ.ى(  ْة بةظَاْى نوضز ْة بةظَاْى عةضةبى  1984بِطياضى وةغتاْى ؾةِض  1983
 .(2)ٖيض شَاضةيةنى يَي زةضْةنطاوة

ي.ٕ.ى( زضوغت بَيت، بةاَلّ ٖةضضةْسة ية ئؤِضطاْةناْسا زابِطاَْيو ية خةباتى ضةنساضى )
 233زش بة سهوَةت  1984تا  1983ضاالنييةناْى يةْاوضة ئاظازنطاوةنإ بةضزةواَى ٖةبووة، 

ضاالنى دؤضاو دؤض ٖةبووة، ضاالنييةنإ بةغةضنطزايةتى بةضةى )دوز( و ؾاضةظاى فةضةْػى 
ضباظى تَيهؿهاوة، و ضةْسئ فطؤنةى ٖيًهؤثتةض و ئاَطاظةناْى طواغتٓةوةى غة بةزيٌ طرياوة

يةّ ؾةِضاْةزا زةغتهةوتيإ ية ضةنى قوضؽ و غووى ٖةبووة يةبةضاَبةضزا زةيإ ثَيؿُةضطة و 
ؾةٖيس و بطيٓساض بووْة، ضةْسئ ٖاواَلتى طوْسةنإ نة شٕ و َٓساَيي تَيسابوو طياْيإ ية 

 .(3) زةغتساوة يةبةضزةواَى ضاالنييةناْسا بةضةى )دوز(
ةناْيإ ضووبةِضووى ضاالنى بةضزةواّ بووٕ ية بةْططاضى غوثاى َةفطةظ 1983يةغاَيى 

عَيطاقسا بووتةوة بةٖؤى بةضططى َٖيعى ثَيؿُةضطة ٖةَيؿة غوثاى زِضْسةنةى عَيطام ثةالَاضى 
طوْسةناْى زاوة و طوْسةناْى ضووبةِضووى ئاظاض و تَيهساْى ئاوةزاْى بووْةتةوة، ضوْهة ٖةَيؿة 

بةضةى )دوز( تواْوياْة ضةْسئ ضاالنى  1984، ية غاَيى (4)بووٕ ثاُيؿتى َٖيعى ثَيُةضطةيإ
 غياغى ضؤؾٓبريى بةِضَيوة ببةٕ بؤ ٖةض ضواض ؾاضى زٖؤى، غًَيُاْى، ٖةويَيط، ْةيٓةوا.

 51ضاالنى ْاوؾاض و  62ضاالنى دؤضاو دؤض ْواْسضاوة،  140بةثَيى ئاَاشةى )خةبات( 
 ز بووة.ضاالنى ٖةَةدؤضىض االنى ٖاوبةؾى بةضةى دو

                                                 

 .53، 1983ٍ( خوىل غَييةّ، ؾوبات و َاضؽ، 3-2باظى ْوَي، ش)( ؾةِضى قاظإ، ضَي1)
 . 89( َيسٍ ئيت ووض، غةضضاوةى ثَيؿوو، 2ٍ)
 .3، 1984ٍ( ناْووْى زووةّ، 549( خةبات، )ش3)
 .4، 1983ٍ، تؿطيٓى يةنةَى 33(، غاَيى 23( ْةبةضزى ثَيؿُةضطةنإ، ضَيطاى نوضزغتإ، ش)4)
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يةزواى بٔ بةغت طةيؿتٓى طفتوطؤى َْيوإ سهوَةت و )ي.ٕ.ى( بةيآْاَةيةى 
زةضنطاوة، ئاَاشة بةدَيبةدَي ْةنطزْى بةَيَيٓةنإ  1985ى ناْوْى 15يةغةضنطزايةتى )ي.ٕ.ى( 

ٍَ سهوَةتى عَيطام زةبٔ  .(1)زةنات و نؤتايي بة زاْوغتإ يةطة
ٍَ )ظيٓاْة( نة بةؾةِضَيهى َةظٕ ية ؾؤِضؾى يةؾةِضة زياضةناْى زواى نؤتايى زاْوغت إ يةطة

ْوَي زازةْطَيت ية ؾةضَيهى ْا ٖاوغةْط يةبةضاَبةضزا َٖيعى بةعؼ بة بةؾساضى ثَيٓر فطؤنة 
نة بةضزةواّ بؤضزوَاْى ْاوضةنةيإ زةنطز تواْطا ثاؾةنؿة بةسهوَةت بهةٕ، يةّ ؾةِضةزا 

ؾَيطواْة بة بةؾساضبووٕ يةّ ؾةِضةزا ضةْسئ ( 53(ى غةضطةضَة و )57(ى طةضَيإ و )51تيجى )
، ثَيؿُةضطةف غةضنةوتَٓيهى طةوضةى تؤَاضنطز)ي.ٕ.ى( يةّ (2)ثَيؿُةضطة طياْيإ ية زةغتسا

( 2ضاالنى نطزووة، غةضنةوتٓى طةوضةى بةزةغت َٖيٓاوة بةخػتٓة خواضةوةى ) 155َاوةيةزا 
ثَيؿُةضطةناْى )ب.ى.ع(  1986اَيى ٖةىل نؤثتةض و وةزةغت نةوتٓى ضةْس ثاضضة ضةنَيو، يةغ

 .(3)نةوتٓة خؤ ضَيهدػتٓةوة
 25ضاالنى غياغى دةَاوةضى بهةٕ،  65يةضَيطاى نوضزغتإ ئاَاشةى ثَيساوة تواْيإ 

ٍَ بةضةى )دوز( بووٕ، وةضةْس زةغتهةوتَيهى ٖةبوو  .(4)ضاالنى ٖاوبةف يةطة
بةٖاوناضى ؾاضةظا و ثػجؤِض  بةبَي بةضْاَة زاضَيصضاوى )ي.ٕ.ى( 1986يةتؿطيٓى يةنةَى 

(ى 21( َٖيعَيهى ٖاوبةؾى تيجةنإ، )10/11/1986ثاَيجؿتى نؤَاضى ئيػالَى ئَيطإ ية ؾةِضى )
( غةضزةؾت، 23(ى نؤية )99(ى زةؾتى ٖةويَيط )86( قةضةضوغ، )87(ى خاَيدااَلٕ، )25نةضنوى )

ة ْةوتةناْى )ظةَربياْسا( َٖيطؾيإ بؤ برية ْةوتةناْى ؾاضى نةضنوى بطزووةو ثةالَاضى ضاَي
 ٖةضوةٖا ثةالَاضى )ديٌ بؤض(ياْسا.

ضَيباظى ْوَي، ئاَاشة زةنات بةوةى نة بة ناتؤؾيا و تؤخ  ية ضاَية ْةوتيةناْى ظةَبوضيإ 
 .(5)دبٌ بؤض زاوة، ظةضةضو ظياَْيهى ظؤضيإ ية سهوَةتساوة

                                                 

 . 3، 1984ٍ( ناْوْى يةنةَى 553نوضزغتإ، خةبات، ش)( ضاالنى يةؾهطى و ؾؤِضؾطَيِطى 1)
 . 7، ص1985ار 

 . 3، ص1986، ؾباط، اشاض، 561-560( عًُيات االْكاض، خبات، ايعسز)3)
 .4-3، 1986ٍنوضزغتإ، ناْوْى زووةّ،  ( ضاالنى ثَيؿُةضطةنامنإ ية غاَيَيهسا، ضَيطاى4)
( تؿطيٓى يةنةّ و زووةّ، 11-10زاغتاْى خاثوضنطزْى برية ْةوتييةناْى بابة طؤِض طؤِض و ظةَبوض و دبٌ بؤض، ضَيباظى ْوَي، ش)( 5)

1986ٍ ،1-7. 
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نطزة غةض برية َٖيطؾيإ  1983ؾوباتى  9-8(ى زةؾتى ٖةويَيط ية ؾةِضى 86تيجى )
ْةوتييةناْى طوْسى )برية بات( يةْاسيةى زوبع، تواْيوياْة ظةضةضو ظياَْيى ظؤض يةو ْاوضاْة 

 1986، غاَيى (1)بسةٕ، ئةَةف بةٖؤى َٖيطؾى غوثاى عَيطام بؤ غةض ْاوضة ئاظازنطاوةنإ
ططتٓى زاغتاْى قةيواْى َاوةت بوو غوثاى عَيطام بةٖةَوو َٖيعو تواْايةنيةوة بةَةبةغتى 

ضَيطاى )قةيوإ ناضتبةو( )زودتيؿو( يةْاسيةى َاوةت َٖيطؾَيهى فطاوإ بؤ غةض ْاوضة 
داض َٖيطؾى  51ئاظازنطاوةنإ و َٖيعى ثَيؿُةضطة، ئةَة بةيةنةّ ؾةِض زازةْطَيت نة يةَاْطَيهسا 

ة فةودَيـ بةؾساضبووْة يةّ ؾةِضةزا ظؤضبةى تيجةناْى ثَيؿُةضط 43نطزووةتةغةض ْاوضةنإ، 
 بةؾساض بووْة وةى )ؾاضباشَيط، غًَيُاْى، نؤية، نؤِضةى(.

تيجى َةَيبةْسى يةى يةْاوضةى ناضَيع غوثاى عَيطام تَيو ؾهَيٓطا، ٖطةضى يوتهةناْى 
ؾاخى غؤضإ و طوىل، طابةضزا، قةيوإ، زوبطا ظؤضبةى ؾةِضةنإ نةوتبووة غةض َٖيًى غًَيُاْى 

ٕ، ثَيؿُةضطة نؤَةَيَيو زةغتهةوتٓى ٖةية، يةّ ؾةِضةزا يةْاوضى َاوةت، غووضةقةاَلت، قةاَلضؤال
 .(2)ٖةَوو ثاضتة نوضزييةنإ ية يةى غةْطةضزا بةٖاوبةؾى ؾةِض زةنةٕ

بؤ  5/9/1988ية ؾةِضى ثاضتيعاْى زاغتاْى )خوا نوضى( بوو تاوةنو  1988يةزواى ئابى 
ؾطَيِطى نوضزغتإ بةٖاوبةؾى ضؤش بةضزةواّ بوو يةَْيوإ غوثاى عَيطام َٖيعةناْى ؾؤِض 45َاوةى 
( )خ.ز.ى( بةٖاوبةؾى بةضططَيًًى َةفطةظةى )ب.ى.ع( َةفطةظةيةنى ئااَلى ؾؤِضف 4-3-2يكى )

غةضةِضاى بةناضَٖيٓاْى ضةنى خووؽ نيُاى ية ئاناَسا بةضططيةنى غةختسا ضةْس 
 .(3)ثَيؿُةضطةيةى ؾةٖيس و بطيٓساضبووٕ

فةضَاْسةى طؿتى يةؾهطى ؾؤِضؾطَيطاْى  ئةّ ؾةِضة ضاغتةوخؤ يةشَيط غةضنطزايةتى
نوضزغتإ)َػعوز باضظإ( بةضَيوةضوو، ٖةضيةنة ية َٖيعةناْى )ب.ى.ع( )ئااَلى ؾؤِضف( و 

 11-10، ية ؾةضَيهى ثاضتيعاْى (4)ضَيهدطاوةناْى قوتابيإ و الوإ و ظاْاياْى ئاييٓى بةؾساض بووْة
َٖيطؾيإ نطزووةتة غةض بٓهةى فةودى ى ثاضتى 3ثَيؿُةضطةناْى يكى  1988ناْوْى زووةَى 

                                                 

 .2، 1986ٍ(، 2( ططتٓى ضةبيةى ْةوتى برية بات ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي، ش)1)
َاوةت،  –؛ تةنةيةى زاغتاْى يةى َاْطةى ؾةِضى قةيوإ 3، 1986ٍ(، ئةيًوىل 2ْيةتى، ضَيباظى ْوَي، ش)( زاغتاْى قاضةَا2)

 .1986( ئةيوىل 9ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي، ش)
 .181، ص2012، ت: عبسايػالّ ايٓكؿبٓسى، َطبعة، اضاؽ، اضبيٌ، ( دريايس دايياْس، املأغاة ايهوضزية3)
 .5، 1987ٍ( غةضةتاى ئةيًوىل 582ٕ، خةبات، ش)خوا نوضى زاغتاْى قاضةَاْا( 4)
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ٍَ يةّ َٖيطؾةزا بٓهةى فةودةنة سةوت يةغةْطةضةناْى  )َةْسيًة( ْعيو ضةَطةَا
 .(1)زةوضوبةضيإ ططتووة

زاغتاْى زَيطةيوى يةنَيو ية ؾةِضةناْى )ب.ز.ى( يةَْيوإ ثَيؿُةضطةنإ سهوَةت 
ية زوا  1988، وة يةنؤتايى (2)ةزةغتى ثَيهطزوو ضةْس ضؤشَيو بةضزةواّ بوو 1988يةغةضةتاى 

ؾةِضى ثاضتيعاْى بوو َٖيعةناْى ثاضتى َٖيطؾيإ نطزووةتة غةض زيطةيوى تواْوياْة ضةْس 
 .(3)بٓهةيةنى سهوَةت ْاسيةنة بهةْة ئاَاْر

زواى ئةوةى سهوَةتى عَيطام و ئَيطإ نؤتايى بةؾةِضيإ زَيت سهوَةتى عَيطام زةغتى 
وااَل زةبَيت ية زوشَٓايةتى طةىل نوضز بةٖةَوو دؤضَيو ضووبةِضوويإ زةبَيتةوة، نة ية 

 .(4)ئؤِضطاْةناْسا باغهطاوة
بةض  1958ى بةزةضنطزْى يةنةَني ضاالنى ثيؿُةضطة ية ْاو ؾاضةنإ زةطةِضَيتةوة بؤ غاَي

يةو ََيصووة ضاالنى ْاو ؾاضةنإ ْةنطاوة يةؾةِضة نوضزييةنإ، ثَيؿُةضطةناْى غةض بة َٖيعى 
، 1985ثاضتى بةٖاوناضى ضَيهدػتٓةناْى ْاو ؾاض تواْويواْة ضةْسئ ضاالنى بهةٕ يةغاَيى 

 .(5)ضاالنى َةَيبةْسى ؾاضةنإ زةنات 97خةبات ئاَاشة بة 
ة يةطةِضةنى سةيى قساّ و وة زةنات نةَٖيعةناْى يةنَيتية بةضَيباظى ْوَي ئاَاش

ى قةضةضوغ ثةالَاضى 87َى ٖةويَيط تواْيإ زةغت بةغةضزاضبططٕ، وةتيجى َاديساوةو ؾةقا
 .(6)ناضطةى قريى غةض ضَيطاى ٖةويَيط َةمخوض زواتط غوتاْسياْة

ؾاضى غًَيُاْى  ثرية َةططوٕ بةَٖيعَيهى ظؤضةوة زةضَيتة ْاو 47يةؾاضى غًَيُاْى تيجى 
ٍَ غوثاى سهوَةت زةنةوْة ثَيهسازإ و ضةْس زةغتهةوتَيهى زةبَيت ضاالنييةناْى يةنَيتى  يةطة

 .(7)ضاالنى نطاوة 559نة  1986ْيؿتُاْى يةبةضظبووْةوةزابوو، يةغاَيى 

                                                 

 .17، 1988ٍ( ناْوْى زووةّ، 575( ضاالنى َةْسيًة، خةبات، ش)1)
 .15، ص1989( اواغط ؾباط، 588، خبات، ايعسز)1988( َالسِ ايبطويية يهوضزغتإ خالٍ عاّ 2)
 .66، ص2012اؽ، اضبيٌ، ( َايهٌ اوغيٓرت، نوضز ايعطام الّ واَاٍ، ت: عبسايػالّ ْكؿبٓسى، زاض اض3)
 .153( ْةوؾريوإ َػتةفا ئةَني، خوالْةوة ية ْاو باظْةزا، غةضضاوةى ثَيؿوو، 4ٍ)
  .2، 1986ٍ(، ناْوْى زووةّ، 559-558ضاالنى يةؾهطى ؾؤِضؾطَيِطاْى نوضزغتإ، خبات، ش) (5)
 .4، 1985ٍ( ئةيًوٍ 9( ؾةِض بؤ ْاو ؾاض زابةظيوة، ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي، ش)6)
 . 4، 1986ٍ، ضَيباظى ْوَي ناْووْى يةنةّ، 1986( بؤ ظاْياضى ظياتط زةباضةى ئاَاضى 7)
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يةنَيو يةو ضاالنيياْةى نة بووة ٖؤى ئةوةى نة سهوَةتى عَيطام ٖةغت بة َةتطغى 
ية ؾاضى ٖةويَيط ؾةقاَى طؿتى  1986ى ئازاضى 19اى ٖةويَيط بوو ية ضؤشى بهات ية ثاضَيعط

ثةالَاضى  4فويهةى ظةعيِ نة ؾوَيٓةنة مجودؤَيى ظؤضى تَيساية، ية بةياْييةنى ظوو َةَيبةْسى 
 .(1)ئتؤَبيًةنةى ثاضيطعطايإ زاوة

ية  2ةوة ايؿطاضة، ئاَاشة بةوة زةنات َٖيعةناْى )ي.ٕ.ى( ضووْة ؾاضى ؾةقاَلوة بؤ ئ
 .(2)ثياواْى ضشَيُى بةعؼ بططٕ غةضنةوتوو زةبٔ

 
 ثاَيجؿتى دةَاوةضى-ب

يةو ناتة نة خةباتى ضةنساضى زةغتى ثَيهطزووة ثؿتيواْى دةَاضوةى يةاليةٕ خةَيهى 
نوضزغتاْةوة بؤ ؾؤِضؾى ْوَي ٖةبووة ضيٓى دوتياضإ و نطَيهاضإ وة ئةواْة زشى ئةو زةغةاَلتة 

، يةنَيو ية تؤَةتةناْى بةضططى َيًى نة (3)ى ضاثةِضيٓى دةَاضوةضيإ زاوةبووْة ٖةَيؿة ٖةوَي
ية ايؿطاضة باَلونطاوةتةوة، ئةو ئةَيٓى بةضططى َيًًى دوتياضاْى ْاوضةى ضؤَإ بةْاوى 
)عةوال بةضظة( يةطوْسى )زَيًيعيإ( يةناتى طواغتٓةوةى زاْيتؿواْى ْاوضةنة ضوبةِضووى َٖيعى 

 .(4)ةوةْغةضباظى سهوَةت بوو
 
 ضاثةِضئ و خؤثيؿاْساْة دةَاوضييةنإ-ز

يةئةجناَى غياغةتى سهوَةت بةضاَبةض بةخةَيهى ْاوةضهاْى نوضزغتإ، ٖؤناضَيو بوو 
بؤ غةضٖةَيساْى ضةْسئ ضاثةِضيٓى َيًًى يةؾاضةناْى نوضزغتإ، ٖةضزوو ثاضتى زةغةاَلتساض 

دةَاوةضى خةَيهى نوضزغتإ زشى  نةوتٓة خؤضَيهدػتٓةوة بؤ ْواْسْى ضاالنى وة ٖاْساْى
سهوَةتى عَيطام وة يةزواى ئةوةى سهوَةتي بةعؼ بةّ ٖةْطاوةى ثاضتةناْى ظاْى زةغتى 

 .(5)نطزووة بةططتٔ و ظيٓساْى نطزْى ٖاواَلتيإ بةؾَيوةيةنى بةضفطاوإ

                                                 

 .2، ص1986(، ؾوباتى 2غعاى طةٍ ضاغتطؤيى ضَيباظى ْوَي، ش)( 1)
 .2، ص1987(، اشاضى 3املطنع ايجايح، ايؿطاضة، ايعسز)( 2)
 .79ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ( 3)
 .4، ص1977(، سيعضاْى 6دتُاٖري، ايؿطاضة، ايعسز)( فايٓعًِ َٔ ا4)
 .80( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 5ٍ)
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ة وة يةنَيو ي1976يةنةَني ضاثةِضيٓى نة ية زةغتجَيهى ؾؤِضؾسا بايةخى ثَيسضاوة يةغاَيى 
ٖؤناضةناْى ئةّ ضاثةِضيٓة ية غَيساضةزاْى ٖةضيةى ية خاَية ؾةٖاب، دةعفةض عبسويواسيس، 

ٍَ ئةَةف  ْيؿتُاْجةضوةض ظيٓساْى نطإ،ئةَة بووة ٖؤناضَيو بؤ  21ئةْوةض ظؤضاب، يةثا
ٖةَيطريغاْسْى ْاِضةظاى خةَيهى، وة يةناتى طةضؾاْةوةى تةضَةناْيإ خؤثيؿاْسإ زةغتى ثَيهطز 

ضةناْى ٖةويَيط، نؤية و ناضةناْى سهوَةت بةضاَبةض بة خةَيهى نوضزغتإ ئةويـ ية ؾا
يةْاوبطزْى ْاغٓاَةى ْةتةوةى نوضز واى نطزووة ئةَةف ٖؤناضَيو بوو بؤ ْاضؾةظاى خةَيهى 
نوضزغتإ وة زشى ئةّ ناضةى سهوَةت بووٕ، وة ٖةضوةٖا زاخػتٓى قوتاخباْةى نة بةظَآْى 

وة ٖؤى ْاضؾةظاى خةَيهى غًَيُاْى ئةَةف بووة ٖؤى ططتٓى نوضزى بووٕ، ئةَةف بو
 .(1)شَاضةيةى خوَيٓسناض يةاليةٕ سهوَةتةوة

َاْططتٓى فطاواْيإ زةغت ثَيهطزووة ضةْس  1979ى سوظةيطاْى 23شَاضةيةى نطَيهاض 
زاوايةنيإ خػتووةتة بةضزةّ ناض بةزةغتإ سهوَةت بؤ ثَيساْى َافةناْيإ، ٖةضضةْسة 

وة َاْططتٓةنة بة نطَيهاضإ بؿهَيٓٔ بةاَلّ ٖةض ثَيساطرييإ نطزووة يةغةض ٖةوَيسضا
 .(2)َافةناْيإ

زةتواْني بًَيني ئةّ غاَية ضاثةِضيٓى دةَاوةضيةنإ ثةضةغةْسيٓإ بةخؤيوة  1980غاَيى 
بيٓيوة وة ْاضؾةظاى يةظؤضبةى ْاوضةناْى نوضزغتإ ثةضةى غةْسووة، وة ئةو خؤثيؿاْساْةى 

ئةجناَسضا بة ثاَيجؿتى َٖيعة غياغيية نوضزييةنإ بوو ٖةضوةى )ايؿطاضة( بة  1980اَيى نة ية غ
ْاوى زةبةٕ)ي.ٕ.ى( بةيآْاَةيةنى باَلونطزةوة زاوا يةغةضدةّ  1980ضاثةِضيٓى ْةوضؤظى غاَيى 

ضيٓوتوَيصةنإ زةنات نة بةؾساضبٔ وة قوتابياْى نض و نوِض بةؾساضيإ تَيسا نطز، سهوَةت 
ع ضووبةِضوويإ بوويةوة و ضؤشى زواتط ناغبهاضاْيـ ٖاتٓة ثاَييإ ية ضؤشى ْةوضؤظ ثَيؿرت بةَٖي

 .(3)بامسإ نطز تواْوياْة َاْططتٓةنة غةضخبةٕ
ية ئةجناَى بةضزةواَى  1980خؤثيؿاْسإ يةؾاضى ثَيٓذوَئ زةغتى ثَيهطز ية تةَوظى 

 .(4)تإسهوَةت ية غياغةتى توْسوتيصى بةضاَبةض بةخةَيهى نوضزغ
                                                 

 . 3، ص1978، ناْوْى ايجاْى، 8(َعاٖطات يف غًيُاْية، ايؿطاضة ايعسز)1)
 . 19-18، 1975ٍ( ٖاويٓى 25( َاْططتٓى نطَيهاضاْى ضواض قوضْة، نؤَةَية، ش)2)
 .1980(، ايسوض ايجاْية، َايؼ، 3ٕ ايعطام، عيس ايٓوضوظ، ايؿطاضة، ايعسز )( اضطاب عاّ يف نوضزغتا3)

 .4، ص1980ل، 
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بةٖؤى ثاَيجؿتى)ي.ٕ.ى( يةنةّ ٖةْطاوى خؤثيؿاْساْى دةَاوةضى  1982يةغاَيى 
بةضثابوو، سهوَةت نةوتة زشايةتى نطزْى خةَيهةنة بؤ ضؤشى زواتط خؤثيؿاْسإ ظؤضبةى 
ؾةقاَةناْى غًَيُاْى ططتبوو وة قوتابياْيـ ية قوتاخباْةناْياْةوة زةٖاتٓة زةضةوة زةغتيإ 

 .(1)ةنطز وة سهوَةت شَاضةيةنى ظؤضى يَي زةغتطري نطزووٕبةخؤثيؿاْسإ ز
بةٖؤى غياغةتى سهوَةتى بةعؼ بةضاَبةضيإ  1982خؤثيؿاْساْى ؾاضى ٖةويَيط يةغاَيى 

 .(2)خؤثيؿاْساْى دةَاوةضيإ ضَيهدػتٓةوة
)ضَيطاى نوضزغتإ( ئاَاشة بةوة زةنات خؤثيؿاْساْى نؤَةَيَيو قوتابى و ئافطةتإ و 

 .(3)بوو 1982هاضإ زاواى ئاظازى و زميونطاغيإ زةنطز، خؤثيؿاْساْةنة يةغاَيى ضيٓى نطَي
ضؤش يةزواى ضؤش باضوزؤخةنة ئاَيؤظتط بوو وة بَيعاضى خةَيو ظياتط طةؾةى غةْسةوة بؤية 

 .(4)بِطياضى ضاثةِضيٓى طؿتى زاوة 1984يةْةوضؤظى 
ضةقيب( ية دةشْى ْةوضؤظ  خةبات، ضاثةِضيٓى يةؾاضى نةضنوى ضاثةِضئ بةزضومشى )ئةى

 .(5)ضاثةِضيوٕ وة سهوَةت ضووبةِضوويإ بووةتةوة و شَاضةيةنى يَي زةغتطري نطزووٕ
ية ؾاضى زٖؤنيـ بةٖؤى ئةوةى يةناتى نؤنطزْةوةى خةَيهى مسيٌ زٖؤى و ظاخؤ و 
ضةْس ئؤضزوطايةتى ظؤض ًََي ية ئيرباٖيِ خةييٌ وتٓى غوضزى )ئةي ضةقيب( ضووبةِضووى زةظطا 

 .(6)ئةَٓييةناْى بووةتةوة
بةٖؤى ئةوةى سهوَةت خةَيهَيهى ظؤضى ية زةغت زابوو، بؤية ٖةوَييسا ية ضَيطةى ئةوةى 
نة قوتابياْى ظاْهؤ بَٓيطَيت بؤ خعَةتى غةضباظى قةضةبووى ئةوة بهاتةوة، بةاَلّ يةاليةٕ 

 .(7)قوتابياْةوة ْاِضةظاى يَيهةوتةوة ضةْسئ خؤثيؿاْساْيإ نطز

                                                 

 .1، ص1982َعاٖطات يف َسيٓة ايػًيُاْية، ايؿطاضة، ايػٓة ايجآَة، اشاض  (1)
 . 505-499ئةواْى تط، قاَوغى ْاوة ْةَطةنإ، ٍ ( َوَتاظ سةيسةضى و2)

 .3، ص1983 
 .84( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 4ٍ)
 .107، 1983ٍى يةنةّ، ( تؿطي2ٓ(نةضنوى و خاْةقني زشى ضشَيِ ضازةثةِضٕ، ضَيطاى نوضزغتإ، ش)5)
ٍَ ضاثةِضيَٓيو بوو، خةبات، ش)6)  .6، 1984ٍ( ْيػاْى 551(ْةوضؤظى ئةَػا
، بةضطي يةنةّ، 1991-1975( عةىل تةتةض، ثَيطةوى غياغةتى سهوَةتى عَيطام ية نوضزغتإ ية غايةى بةَيطةْاَة فةضَييةناْسا 7)

 .196، 2010ٍضاثداْةى زٖؤى، 
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بةتايبةت ية َاْطى َايؼ ضاثةِضئ  1987ةناْى زةوضوبةضى غًَيُاْى يةغاَيى ية ْاوض
زةغتى ثَيهطزةوة ية ْاوضةناْى غةيس غازم و يةؾاضى ٖةَيةظة بةٖؤى طواغتٓةوةو 

تةم  -ٖةضيط -بةعةضةبهطزْى خةَيهى ْاوضةنة يةاليةٕ سهوَةتةوة وة يةْاوضةناْى ضةواْسظ
 .(1)ثةِضيٓى دةَاوةضيإ نطزووة زشى سهوَةتتةم، ضةْس طوْسَيو ية طةضَيإ ضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .89، ص1984، َٔ َٓؿوضات خبات، سعيطإ، 1984ايطالبية وادتُاٖريية ايباغًة ضبيع عاّ ( االسعابات وايوظاٖطات 1)



 

                                         
26 

 

 تةوةرةي دووةم:
 -ئةو كارانةى كة حلومةت كردوويةتى بةرامبةر كورد و رةنطانةوةى لة رؤذنامةكاندا:

 
 -غياغةتى ضاطواغ ن و بةعةضةبهطزٕ:-أ

ى يةنَيو يةو ناضاْةى نة سهوَةتى بةعؼ بةضاَبةض بةنوضز نطزوويةتى غياغةت
ضاطواغ ن بووة وة بةعةضةبهطزٕ بووة وة وَيطاْهطزْى ْاوضةناْيإ و سهوَةت ْاضاضى نطزووٕ 

 .(1)ظةويةناْيإ بفطؤؾٓةوة بة ثاضةيةنى ضةَعى
يةزواى ؾؤِضؾى ْوَي سهوَةتى بةعؼ بةٖؤى َةتطغى َٖيعى ثَيؿُةضطة و َٖيعى 

وةى نة زةيطوت ٖاوناضى دةَاوةضى غياغةتى ضاطواغ ن و وَيطاْهطزْى طوْسةنإ بةٖؤى ئة
ؾى نطزة غةض ْاوضةى باضظإ شَاضةيةنى }سهوَةت َٖي 1977ثَيؿُةضطةنإ زةنةٕ وة ية غاَيى 

 ظؤضى باضظاْييةنإ نؤضجَيهطإ بؤ خواضووى عَيطام.
ضاطواغ ن ؾاضى نةضنونى ططتةوة سهوَةت ظةوى بة بِطَيهى ثاضة زةزات  1980يةغاَيى 

 ٔ نة خؤيإ بة عةضةبووٕ.بةواْةى ية نةضنووى ْيؿتةدَي
نة بةتؤَةتى ٖاوناضى  1987ى ؾوباتى 7بةثَيى ئاَاشةى خةبات ضاطواغتٓى فةيًيةنإ ية 

 .(2)ثَيؿُةضطة خَيعاْى ثَيؿُةضطةنإ زةغتطري زةنطَئ
سهوَةتى عَيطام تاواَْيهى زِضاْساْةى بةضاَبةض باضظاْييةنإ زةنات، زووباضة  1983يةغاَيى 

شَاضةيةنى ظؤضى ضاطواغ ن بةاَلّ َٖيؿتى بطةِضَيٓةوة ية ئؤضزوطانإ  1975ثيَِؿرت يةغاَيى 
 .(3)ْيؿتةدَي بٔ

 
 
 

                                                 

، باَلونطاوةناْى 2( ئةَني قازض َيٓة، ئةَٓى غرتاتيذى عَيطام، يهطؤنطهةى بةعػيإ تةسطيٌ تةبعيؼ و تعطيب، ض1)
 .193، 1989ٍغةْتةضى يَيهؤَييٓةوةى غرتاتيذى نوضزغتإ، غًَيُاْى، 

ايس و تاواْةناْى ضشَيُى عَيطاقى زشى طةىل نوضز ية باَلونطاوةناْى يةنَيتى ثةضيةَاْتاضاْى نوضزغتإ ضاثداْةى ديٓؤغ( 2)
 .250-247، 91، 2011ٍؾةٖاب، 

 .5، 2001ٍ( َةال ؾاخى )ابو بهط ستُس سادى(، ئةْفاىل خاَيدااَلٕ، ضاثداْةى زاْاظ، غًَيُاْى، 3)
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 تةوةرةى شيَيةم:
 5799-5791رووداوةكانى شاالَنى 

يةو َاوةيةزا سهوَةت ٖةَيػاوة بة ضاطواغ ن و تةعطيبهطزْى نوضزةنإ وة 
بةبَي ٖيض زازطايةنى زازثةضوةضاْة  ضةواْةنطزْيإ بؤ ئؤزضوطانإ و يةغَيساضةزاْى ٖاوواَلتيإ

غَي  1987وة سهوَةتى عَيطام يةنَيو ية ناضة ْابةدَييةناْى يةو َاوةيةزا نطزيتى يةغاَيى 
غةضشََيطى نطزْى ْاوضة  1988تاواْى نؤَةَيهوشى ية ؾةقاَلوة ئةجناّ زاوة، ية غاَيى 

 .(1)زاْيؿتوإنوضزْؿيٓةناْيإ زةضنطزووة بؤ ناض ئاغاْى ضاوزَيطى خػتٓة غةض 
 
 نوضزة فةيًييةنإ:-أ

زياضزةى يةْاوبطزْى فةيًيةنإ يةاليةٕ سهوَةتى عَيطاقةوة زياضزةيةنى باوبوو، يةغاَيى 
ٖةظاض فةيًى ية ضةْس ْاوضةيةنى ؾاضى بةغسا زةغتطرينطاوٕ، وة  30ْعيهةى  1986-1989

يًييةنإ ضةواْة ئَيطإ يةْاوضةى َةْسةىل و خاْةقني و دةيةوال شَاضةيةنى زيهةى نوضزة فة
 .(2)نطاوٕ

 
 -بةناضَٖيٓاْى ضةنى نيُايى بةضاَبةض طةىل نوضز: -ب

يةنَيو يةو ناضاْةى نة سهوَةتى عَيطام بةضاَبةض بةنوضز نطزْى بةناضَٖيٓاْى ضةنى 
ية طوْسى ؾَيذ وةغاْى ْاوضةى  1987ى ْيػاْى 15نيُايى بوو، يةزياتطئ َٖيطؾى نيُايى  

ضةْس ْاوضةيةنى زيهةى يةنةضتى بازيٓإ وة ية  1987ى تةَوظى 14تووة وة ية باييػإ بةناضٖا
بةَاوةى ناتَيصََيطَيو سهوَةتى عَيطام، زؤَيى داظايةتى بؤضزوَإ نطزووة، وة  1987ى ئةيًوىل 3

ئةوةى غةضثةضؾتى ئةّ ناضةى نطزووة زةغةاَلتَيهى فطاواْى ٖةبوو، عةىل سةغةٕ َةديس 
ٖةظاض ٖاوواَلتى طياْيإ ية  5بؤضزوَاْى ؾاضى ٖةَيةظة زةنات نة  1988اضى ى ئاز16بووة، وة ية 

ى  25-22بؤضزوَاْى طوْسى ظَيسةى غةض بةْاوضةى زٖؤى نطاوة ية  1988زةغتسا يةيةنى ئاياض 

                                                 

 .92-91ثَيؿوو، ٍ( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى 1)
( ديٓؤغايس و تاواْةناْى ضشَيُى عَيطام و زشى طةىل نوضز، باَلونطاوةناْى يةنَيتى ثةضيةَاْتاضاْى نوضزغتإ، ضاثداْةى 2)

 .249-248-247، 2011ٍؾةٖاب، 
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و  22نيُاباضاْى غةضطةىل و باخػطَةى ٖةَيسةٕ و طوَيعيًةى زؤَيى داظايةتى ية  1988ؾوباتى 
 .(1) ؤضزوَاْى ْاوضةناى )ؾيوة ؾيٓإ، زونإ، داظةضإ، وييإ(ب 1988ى ئازاضى 23

 
 -ئةْفاىل نوضزةنإ:-ز

ية ْاوضةى داظايةتى و طةضَيإ و ؾوإ و ؾَيذ بعَيٓى و  1988ية بةٖاضى  3-2-1ئةْافاىل 
ٍَ و َٓساَييإ  طوْسةناْيإ وة ية زواى ئةوة سهوَةت طوْةزةناْيإ وَيطإ نطزووة وة شٕ و َا

 1988ى ئابى 26ى َايػى تاوةنو 24ية  7-6-5نطاوٕ بَي غةضو ؾوَئ نطاوٕ، ئةْفاىل زةغتطري
غٓووضى ْاوضةناْى ثاضَيعطاى ٖةويَيطى ططتووةتةوة يةواْة)نؤية، زَيطةَية، ئاَيتوٕ نؤثطى، 

 .(2)ٖةويَيط، ؾةقاَلوة، ضةواْسوظ، ضؤَإ، ضياى قةْسيٌ، ضاْية، ضيا بازةدَي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ى نوضزغتإ، ( ديٓؤغايس و تاواْةناْى ضشَيُى عَيطام زش بة طةىل نوضزغتإ، يةباَلونطاوةناْى يةنَيتى ثةضيةَاْتاضا1ْ)
 . 235-226، 2011ٍضاثداْةى ؾةٖاب، 

 .10، 2003ٍ( ؾؤِضف سادى ضةغوٍ، ئةْفاٍ، نوضز و زةوَيةتى عَيطاقى، ضاثداْةى ؾعإ، غًَيُاْى، 2)
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 يةمشيَبةشى 
 تةوةرةى يةكةم

 -:5775-5791بوارى رؤشهبريى لةماوةى نيَواى 
برييـ بةزةضْةبووة يةو ناضة خطاثاْةى نة سهوَةتى بةعؼ بةضاَبةض اليةْى ضؤؾٓ

بةنوضزةنإ ٖةوَيى زاوة نًتووضو ْاغٓاَةى ضؤؾٓبريى ْةتةوةى نوضز بػِطَيتةوة بةناض خػتٓى 
ناضى دسى زةنطز بؤ يةْاوبطزْى ظَاْى نوضز و ضؤشْاَةو طؤظاضو ضَيهدطاوة نوضزييةنإ وة

زاخػتٓى ئةو قوتاخباْاْةى نة بةظَاْى نوضز زةخوَيٓسضا وة ٖةويَي زاوة ْةخوَيٓسةواضى 
ًََي نة شْاْى ئؤضزوطاناْى بةظؤض نطزووةتة بةض خوَيٓس، بؤ ئةوةى وايؿاْسات نة ئاَاجنى   ْةَٖي

ضةوؾى خوَيٓسٕ بةضةو خطاثى   سهوَةت بةٖؤى خطاثى باضوزؤخى ئةو ناتةى عَيطام
 .(1)زةِضؤيؿت وة قوتابيإ و خوَيٓسناضإ ضووْة بةضةناْى ؾةِض

 
 ٖةَيُةتى زاخػتٓى قوتاخباْةنإ يةاليةٕ سهوَةتةوة:-أ

قوتاخباْة زاخطا  2008( قوتاخباْة ية ٖةويَيط زاخطا وة يةؾاضى زٖؤنيـ 200ية ٖةويَيط)
زاخطاوة وة ئةواْةؾى نة َابووْةوة نةوتبووْة شَيط  قوتاخباْة 340ية نةضنووى و غًَيُاْيـ 

ضاوزَيطى توْسى سهوَةتةوة، يةنَيو يةناضةناْى سهوَةت زاخػتٓى ظاْهؤى غًَيُاْى 
 .(2)، ئةَةف توِضةى طةجناْى ئةّ ؾاضةى يَيهةوتةوة1981طواغتٓةوة بؤ ٖةويَيط يةغاَيى 

سٕ زةغتى ثَي نطزووة غياغةتى بةعةضةبهطزْى نطزاضى خوَيٓ 1986-1985يةغاَيى 
ٖةوَيياْساوة قوتابيإ بة بةعػى بهةٕ، سهوَةتى عَيطام بة ٖةَوو ؾَيوةيةى ٖةوَيى زاوة 
اليةْى ضؤؾٓبريى يةى وضزغتإ يةنبدات وة بةٖؤى ئةوف ةِضو ْةٖاَةتياْةوة وة ٖةضوةٖا 

إ ضةتيإ قوتابيإ تووؾى ظؤضتطئ ضةوغاْسْةوة ٖاتووة وة يَييبوضزٕ ْةيسةططتٓةوة ظاْهؤن
نطزةوة نة ييبوضزٕ بؤ ئةو قوتابياْة زةضبهةٕ نة بةؾساضى خؤثيؿاْساْى َاْطى َايؼ و 

 .(3)نطز 1988ئاياضى 
                                                 

، 1994-1975ْةشاز عةظيع غوضََي، زةضخيَت بٓهؤٍ نطاو بةبٓةَاتيهى ضؤشْاَةْووؽ بؤ باضى ضؤْانبريى و نةيتووضى نوضزى ( 1)
 .26، 2006ٍداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط، ، ضاث2ض

 .137ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، ٍ( 2)
 .4، 1988ٍ( تؿطيٓى زووةّ، 585( قةاَلضؤنطزْى خوَيٓسةواضى، خةبات، ش)3)
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زياضزةى ططتٔ و نوؾ ن و بَي غةضوؾوَيٓهطزْى ؾاعريإ و ْووغةضاْى نوضز منوْة )زِياز 
 .(1) َةضيساْى( و)عةبسورتايل َةعطوف( و )ؾانط فةتاح(

 
 تةوةرى دووةم:

 -:5775-5791يةنى رؤشهبريى و ثةروةدة لةم ماوةيةدا ال
يةّ َاوةيةزا ؾاخةنإ بووْةتة َةَيبةْسى ضؤؾٓبريى ئةويـ بةنطزْةوةى خوىل نازيطإ 
بؤ ئةْساَةناْى ئةّ خوالْة وةى قوتاخباْةيةى وابوو بؤ نازيطاْيإ نة ضةْس بابةتَيهى دؤضاو 

ازيطاْيإ يةزواى تةوابووْى خويةناْيـ دؤضي تَيسا زةخوَيٓسضا بؤ ضؤؾٓبريى نطزْى ن
بِطواْةَةيةنيإ وةضزةططت، ئةواْة بةؾساضى ئةّ خوالْةيإ زةنطز ية ئاغتى خوَيٓسةواضى 

 .(2)دياواظ بووٕ
 
 -ضاالكى رؤشهبريى اليةنةكانى كوردشتاى)ي.ى.ك( )ب.د.ك(:-أ

هةيإ ضاالنيية ضؤؾٓبريييةناْى )ب.ز.ى( دطة ية خةبات ضةْسئ ضاطةياْسْى زي
ٖةبووة)تيؤضى ؾؤِضؾطَيِطاْة( و )ضَيهدػتٓى ؾؤِضؾطَيِطاْة و ضاضةغةضى ؾؤِضؾطَيِطاْة( طؤظاضى 
)طاظيإ قوتابيإ و الوإ( و )طؤظاضى ؾةٖيسإ( و )زةْطوباؽ( نة باَلونطاوةيةنيإ بوو ية 

وةيإ ضاالنى غياغى ضؤؾٓبريى و ٖؤؾياضنطزْة 671)خةبات( ئاَاشة بةوة نطاوة نةتواْوياْة 
ٖةبوة وة ضةْس شَاضةيةنى )زةْطى نوضغتإ( باَلونطزووةتةوة دطة يةوةف ئَيعطةى زةْطى 

 .(3)نوضزغتإ
ضاطةيةْسضاوةناْى )ي.ٕ.ى( نةضةْسئ نتَيب و ْاَيًهةيإ ٖةبووة يةواْة)طويةيةى بؤ 

، دةييٌ دًيًى، 1880ايكوَى ايػياغى، ثطؤفيػؤض ضوزوْإ فافير، اْتفاضة االنطاز عاّ  ال
 .(4)وةضطرِياْى غاَى ؾؤِضف،( ٖةضوةٖا ئَيعطةى زةْطى طةىل نوضزغتإ

 
                                                 

 .140( ئاضةظوو يوغف سةغةٕ، غةضضاوةى ثَيؿوو، 1ٍ)
ٍَ ناضزؤ ستةَةز 2)  شى ثَيٓذؿةممة.، ضؤ21/1/2016( ضاوثَيهةوتٔ يةطة
 .3، 1980ٍ( طواَلٕ و سوظةيطإ 540( ضاثةَةْى ثاضتى، خةبات، ش)3)
 . 1993-1975( بيًؤططافياى ضؤشْاَةطةضى نوضزى 4)
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 ئةجنام
ؤَييإ ية ضاثةِضئ و ظاْياضى زةضباضةى طةؾةغةْسٕ و زاَةظضاْسْى سعبةنإ وة ض-1

 ؾؤِضؾةنإ و خةباتيإ ية ثَيٓاو ضظطاضى و غةضبةخؤيى نوضزغتإ.
ظاْياضى زةضباضةى باَلونطاوةى ثاضتةنإ يةّ غةضزةَةزا و وة ئةو ضَيططياْةى نة ييإ -2

 نطاوة باَلونطزْةوةى باَلوةنطاوةنإ، وة ْةبووْى ئاَطاظى ضاثهطزٕ.
ؤؾياضنطزْةوةى خةَيهى زشى ظوَيِ و غتةّ ضشَيُى عَيطام و ضؤَيى ئةّ باَلونطاواْة ية ٖ-3

ٖؤؾياضنطزْةوةى يةَافةناْى خؤيإ، وة ٖةضوةٖا يةضَيطةى ئةّ باَلونطاواْةيإ خةَيهيإ 
 ٖاْساوة بؤ ضاثةِضئ و ؾؤِضف زشى سهوَةت.

 ثاضتةنإ يةضَيطةى باَلونطاوةناْياْةوة بؤضووْةناْى خؤيإ زةضبِطيوة.-4
نطاواْة ٖؤناضَيو بووٕ بؤ وؾياضنطزْةوةى خةَيهى يةزشى ثالْةناْى سهوَةتى ئةّ باَلو-5

 عَيطام، زش بة طةىل نوضز وة وؾياضنطزْةوةى نؤَةَيطةى نوضزى بةضةو نطاْةوة بطزووة.
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 ليصتى شةرضاوةكاى
 -كتيَب بةزمانى كوردى:

 
واظى نوضز ضووْانبريى طةىل اَاْر سةغةٕ امحس، بطايِ ئةمحةز ضؤَيى ية بعاظى ضظطاضخي -1

 .2009نوضزا، ضاثداْةى ضةْر، يوبٓإ، 

اَني قازض َيٓة، ئةَٓى غرتاتيذى عَيطام، غَيهؤضهةى بةعػيإ تةضسيٌ تةعطيب  -2
 .1999، باَلونطاوةناْى غةْتةضى يَيهؤَييٓةوةى غرتاتيذى نوضزغتإ، غًَيُاْى، 2تةبعيؼ، ض

-21/3/1975نوضزى يةباؾووضى نوضزغتإ  دةَاٍ فةتعوتةيب، بعووتٓةوةى ضظطاضخيواظى -3
 .2012، ضاثداْةى ؾةٖاب ٖةويَيط، 1يَيهؤَيٓةوةيةنى ََيصووى غياغيية، ض 28/3/1980

ديٓؤغايسو تاواْةناْى ضشَيُى عَيطام، زشى طةىل نوضز ية باَلونطاوةناْى يةنَيتى  -4
 .2011ثةضيةَاْتاضاْى نوضزغتإ، ضاثداْةى ؾةٖاب، ٖةويَيط، 

، ضاثداْةى ضواضضطا، 2بٓطيٓةيى، ََيصووى بريؤنةى ضةخ ية نوضزغتإ،ض غاَيح ضةغوٍ -5
 .2005غًَيُاْى، 

، ضاثداْةى ؾعإ، غًَيُاْى، 2ؾؤِضف سادى ضةغوٍ، ئةْفاٍ، نوضز و زةوَيةتى عَيطام، ض -6
2003. 

عةىل تةتةض، غياغةتى سهوَةتى عَيطام ية نوضزغتإ ية غايةى بةَيطةْاَة  -7
 .2010بةضطى يةنةّ، ضاثداْةى زٖؤى،  ،1991-1975فةضَييةناْسا 

-1975عةىل تةتةض، غياغةتى سهوَةتى عَيطام ية نوضزغتإ يةغايةى بةَيطةْاَةناْسا  -8
 .2010، بةضطى يةنةّ، ضاثداْةى زٖؤى، 1991

-1970َاضتى  11فةضيسوٕ عةبسويطةسيِ عةبسوَياَل، باضوزؤخى غياغى نوضزغتاْى عَيطام  -9
 .2008اضة، ٖةويَيط، ، ضاثداْةى 1974َٓى َاضتى 11

، ضاثداْةى ضؤشٖةاَلت، 6، نةضيِ عاضف، ض20-19نطَيؼ نؤضَيطا، نوضز يةغةضزةى  -10
 .2011ٖةويَيط، 

، ضاثداْةى زاْاظ، غًَيُاْى، 1َةال ؾاخى )ابوبهط ستُس سادى، ئةْفاٍ خاَيدااَلٕ، ض -11
2001. 
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، 1958-1945ٗاتة غياغييةناْى نوضزغتاْى عَيطام َةٖسى ستةَةز قازض، ثَيؿ -12
 .2005يةباَلونطاوةناْى غةْتةضى يَيهؤَييٓةوةى غرتاتيذى، غًَيُاْى، 

 َػعوز عبسارتايل، ْاغٓاَةى سيعبة نوضزغتاْيةنإ. -13

 َوَتاظ سةيسةضى و ئةواْى تط، قاَوغى ْاوة ْةَطةنإ. -14

َيسٍ ئيؼ ووض، ديٓؤغايس ية عَيطام ثةالَاضى ئةْفاٍ بؤ غةض نوضز، و: ستةسةز  -15
 .2004اثداْةى تيؿو، غًَيُاْى، سةَة غاَيح تؤفيل، ض

 .2012، 2َريإ دةالٍ، ضةثهَيو يةََيصووى نؤَةَية، ضاثداْةى ضواضضطا، ض -16

ْةشاز ععيع غوضََي، زضةختى ْيهؤٍ نطاو ثةجنة متاييهى، ضؤشْاَةْووغياْة بؤ باضى  -17
 .2006، ضاثداْةى وةظاضةتى ثةضوةزة، ٖةويَيط، 2، ض1994-1975ضووْانبريى نًتوضى نوضزى 

 .1964ناْووْى زووةَى  1962ةوظاز امحس عًى، خبات ية ئؤضطاْةناْى )خ.ز.ى( َايػى ْ -18

، ناْووْى زووةَى 1962ْةوظاز ئةمحةز عةىل، خةبات، ئؤضطاْةناْى )ب.ز.ى(، َايػى  -19
1963. 

ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، بةزةّ ضَيطاوة طويطٓني ََيصووى غياغى، ضاثداْةى ايساض  -20
 نةّ.ايعطبية عًوّ، بةضطى ية

ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، ثةجنةناْى يةنرتى ئةؾهَيٓٔ، زيسى ْاوةوةى ضووزاوةناْى  -21
 .1997، ب.ف، 1983-1979نوضزغتاْى عَيطام 

، ضاخ و باَلونطزْةوةى َةَيبةْسى 2ْةوؾَيطوإ َػتةفا، خوالْةوة يةْاو باظْةزا، ض -22
 .1999ئاوةزاْى نوضزغتإ، 

23-  

 كوردى: طؤظارةكاى بةزمانى
 .2010( تةَوظى 37ى خاظض، بةضزةضةف، ش)طؤظاض-1
 .1975(، ٖاويٓى 5نؤَةَية، ش)-2
 

 -كتيَب بةزمانى عةرةبى:
 ، َؤغػة الحيات ايعطبية.2، نتاب ايجاْى، ت:عيكف ايطظاظ، طايؿيويعىسٓا بطاطو، اذتعب  -1
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، َٔ 1998-1946، ضظناض خبات يػإ اذتعب ايسميكطاطى نوضزغتإ يؼضظناض ْوضى ؾاو -2
 .1998ايتى، خبات، َٓؿوضات بط

 .2012َايهٌ اوغيٓتع، نوضز ايعطام الّ زاَاٍ، عبسايػالّ ْكؿبٓسى، زاض اضاؽ، اضبيٌ،  -3

 .2012، َطبعة اضاؽ، اضبيٌ، 2دريايس دايياْس، املأغاة ايهوضزية، ت:عبسايػالّ ْكؿبٓسى، ط -4

 
 ئؤرِطانةكانى ثارتى ديوكراتى كوردشتاى بةزمانى كوردى

، 1981( ئةيوىل 547، ش)1980( ناْوْى يةنةّ 544، ش)1976ئةيًوىل  20( 528خةبات ضؤشْاَة ش)
، 1987( غةضةتاى ئيةيوىل 582، خةبات ش)1984ْى يةنةّ ظ( ناْو553، ش)1984( ناْوْى زووةّ 549ش)
( ْيؿإ، 551، ش)1980( سوظةيطاْى 1986( ناْوْى زووةّ)559-558، ش)1988( ناْوْى زووةّ 575ش)

 .1986طيٓى يةنةّ و زووةّ)(، تؿ568-567، ش)1984
 

 بةزمانى عةرةبى:
، خبات 1986، ايعسز )  ( ؾباط اشاض 1980( تؿطيٓى 542، ايعسز)1976( 530خبات ايعسز)-1
 .1999ْيػاْى  4( 9-8(، ايعسز )588ايعسز)

 
 بةلَطةنامة بالَوكراوةكاى:

 1984. 
 

 -ئؤرطانةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردشتاى بةزمانى كوردى:
( تؿطيٓى 11-10، ضَيباظى ْوَي ش)1982( خوىل غَييةّ ؾوبات و َاضت 3-2ضَيباظى ْوَي ش)1
، 1986( ئةيًوىل 2، ضَيباظى ْوَي ش)1986(، ؾوبات 2، ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي ش)1986و زووةّ يةنةّ 

 .1986(، ؾوباتى 2، ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي، ش)1985( ئةيوىل 9ثاؾهؤى ضَيباظى ْوَي، ش)
 

 بةزمانى عةرةبى 
 .1982اذار  
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 ثاداشت و بريةوةرى بالَوكراوة

ٍَ خةبات و تَيهؤؾإ، ض ؾاخةوإ ؾؤِضف، قازض ؾؤِضف -1  .2002، 2ضٌ غا

 .1991، بةضطى ثَيٓذةّ، غتؤنٗؤَيِ، 1979-1975نةضيِ سيػاَى، يةبريةوةضيةنامن،  -2

 
 -ئؤرِطانةكانى ناوةندى )ث.ك.ع(:

، 1986(، 19، ضَيطاى نوضزغتإ ش)1983( ضَيطاى نوضزغتإ نؤتايى تؿطيٓى زووةّ، 523ش)
( 21، تؿطيٓى يةنةّ، ضَيطاى نوضزغتإ ش)1983( غاَيى 23ناْوْى زووةّ، ضَيطاى نوضزغتإ ش)

 .1983تؿطيٓى يةنةّ، 
 

 ضاوثيَلةوتو:
ٍَ ناضزؤ ستةَةز )-1  ( ضؤشى ثَيٓذؿةممة.28/1/2016يةطة
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