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ٕابعووبريؤنةة دازةَ ظضةْةةسْ اا دائةة واتلؤهيؾةة ضاااٖةة يوكتىودابريابةةيو ض اا،تٓةة و داغيغلييلػةةو انتضزغةةوي
خةة بيت اْلؿةةوُيْ ااابةة ضز وةَ ا،ا1975تٍايةة اغةةييو نةة ازوةداْػةةهياؾيض ؾةة ائةة  ًااْلؿةةوُيْر ضو ضةْ ابةةتو،

ئةةيوز تداش ؤةةطابةةيضدائةة وابيضوزؤخةة اااْ يةة ّاغيْش ؾةة و اٖ ْةةس ؤهليٕاْ  ةةتو،ا بةة اَلؤت ػةةزاز ظةْةةليٕاؾيض ؾةة
ٕاْةة بتوٕغةةٓتوض نيْ اض ؤشٖةة ىت انتضزغةةويٕا بةةيااظووان وتٓةة انيبتْةة و اٖةة ضا،ائ وةْةة از هةة فانةة ائةةيوةض بتو

داْلؤتازةْتوغويْ نيٕاٖ َتو يْ اٖلؤٓي  اغ ضابةريدااطفوتطيا سةضازا.خي يٕابس ٕئ و دابط  يضاي ا يض ْتوغ ا
َةيضت ااائة ّاض  ؤهدةطةو اٖة ضازووابةييو اااااآمب ظض ؤٓٔ،اب اَة ض اةغليغ ازائ و دابش ض ؤٓ و اعريةما،اض  ؤهدطةو ؤه 

ا،اٖة ويو ااهيتة و اية اخي ةسةانيبااا(َػةو ايابةيضظةْ اابةييو اَ نوة ب اغليغة اااااَ الابييو ا)زميتنطةت انتضزغويٕ،ا
.اتتوؾةة اٖةةيت توا1964نةة اؾيض ؾةة انتضزغةةويٕايةة اغةةييو اااْةةينين اازووب ض   نللةة ابةةسة اغةةيض ؤصنطزْ ائةة ّ

ابعووتٓةةة و داغيغلييلػةةةو انتضزغةةةويٕايةةة ا اٖةةة وكاانيؾؿةةة اَييولؤةةةوايةةة ّاتلؤهيؾةةة ضةْ يةةة ائينةةةيَب َةةة فا
ادبريؤنةة انةة ونطزْ ااؾةة ٕااابةةييلؤط ؾةةسةاا.ٕٖيتةة ازةَ ظضةْةةساا1976انةةيْتوْ ازوو َةة اغةة ض تينيْ اَةةيْش اا

ااب ؾسةضدانطزْ اا،اض ؤيو اي اٖ يوشريغيْ و اؾيض ؾ اْتآبعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغويٕازةَ ظضةْسْ 
ٕااا ٕابييولؤهاااٖينيض نةيْ ا ليبتوْة و دااي اخ بيت اْلُض اب ض داي اْيوا ة نلؤو اْلؿةوُيْ انتضزغةوي دا21ية ااالؤةي

َايةة ّاْلُضة اب ض  ةة زةاا1979َةيضت ا تةةياغةةييو ااية اْةةيوا ة نلؤو االؤه اتط ةيٕايةة اخة بي ااتلؤهيؾةةيٕااا ابةةييو،ابة ضز وة
 ا.ي ازووتيداتت ؤص ٓ و   نسةائ ّائ ضن َيٕاططت ائ غويا.1982

َؿةتوازض ؤةص  اٖ  ة ،ابةيائة و دابوتةْلةزابة اااااااااوضزبتوْ و ااٖ يو  ت انيض ؤه اي ّا يض ابيب ت اَلؤت ػو اب 
ػةة ْشلؤٓلزااٖ يوبيب تةة نيٕا ض ةةيو نيٕابهةة  زا،ابةةآاال  ْيْةة اااْلؤةةتاغاظةْلةةيضدغةة ضن وتتوةْ اَيَ يوةة اي طةة كاا

زض ْة اااْلؤةتاغ ض ةيو نيٕاي طة كاااايلؤط ؾسةائ ط ض  ائ ّائيييظ ل اية اظةْلةيضدااةداخي ابًولؤلز.اض ةؾهيوةْ ابريوض 
ٕاز ضا  اْ بتوْ اااز غه وتٓ اٖ ْسآاي اغ ض يو نيٕ بتوْ تة ااابلٓلٓ اٖ ْسآاي اب ؾسةضبتوةْ اض ووزةو نةي

زوةنة وتٓ اتة وةوبتوْ اتت ؤص ٓ و نة ،ابة ىّاْ بتوْ تة اٖينةيضدائة و داتت ؤص ٓ و نة ابة ائة  يّاااااااااااو ض ؤواي ااين
 ْ طي ،ان اي اَلؤؿ ن اازوواب فاائ  يّاَلؤهٗيتتو .

ان ازووات و ضاي اخيداز طط ؤز.ابةشى يةكةم:
ٕاا ائ ّاغة ضز َ ابيؽاي اٖ يوتَ ض ا  ن َسةاي ات و ضد ٔاانتضزغةوي زوةداْػةهيداؾةيض فاية اااا،انة ااز نة  

بريؤنةة دازةَ ظضةْةةسْ ابعووتٓةة و داااايةة ائةة  يَ ائةة ّابيضوزؤخةة و ازوةتةةطااااا،ٖةةيت تو اَلؤؿةة و اا1975غةةييو ا
اا.غيغلييلػو انتضزغويٕاط ىيو از بلؤز
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ةْ از ن  ٔان ازةَ ظض ؤٓ ضةْ ابعووتٓ و اغيغلييلػةو انتضزغةويٕااابيؽاي ّابريوبيو ض اي ات و ضدازوو َسة
 .وو ي ّا تةض لؤت   ؾسةاز غوليٕاب ا يالنلل اغ ض تي ل نيٕانطزا،ٕاتوهه وتغ ضداض  ؤاي 

ان اي ازووات و ضاَلؤهٗيتتو :ابةشى دووةم:
ز نةة  ٔايةة اٖ يوشريغةةيْ و ااانتضزغةةويٕايةة اتةة و ضدا  نةة ّ:ابيغةة ايةة اض ؤيوةة ابعووتٓةة و داغيغلييلػةةو ااااااا

 .ي اْيوا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويْسة اْلُض اب ض   اسةاي ط كاب ؾسةضدانطزْ اي اخ بيتؾيض ؾ اْت ؤ
ٖيْس ضدائ و دابعووتٓ و داغيغلييلػو ااْ ت ي ات و ضدازوو ّ:اؾطؤظ دائ واٖينيضةْ از ن  ٔان ابتو

ا ة نلؤو اْلؿةوُيْ انتضزغةويٕابةسة .ااااي اْةيواااض اب ض   ُنتضزغويٕابط  يضدا ليبتوْ و داخيداي اخ بيت اْل
او   .ي ط كازوةائينيَ نيْ ائ وا ليبتوْ 

 .َآاط  ؿوتوٕان زةئيَيش ابيائ واخيىْ از ن  ٔان اي ازوواتت ؤ ابيغ الة ئةجنامذا
ضاَلؤت ػةةو ابةة اغ ض ةةيو اطة يلؤواز بلؤةةزابةةيائة و داَؿةةزابةة اظةْليض لةة نيْليٕاااز ةيض ابةةيابيغةةلؤه اوةاتت ؤةص اا

او ى:انطزوو ،وضاب  غولؤز،ابي  ائ ّاتت ؤص ٓ و فاظةْليض نيْ اب ا  ْس ٔاغ ض يو دا ليوةظاَؿزائ غوت
ا  ن ّ:اْتوغطةواب  يْٓيَ ااز هيَلؤٓو اتي    اب اَلؤصوودائ واغ ضز َ .

زوو ّ:ا يززةؾوٓيَ داظؤض ؤةواية وان غةي  تليْ دانة اب ؾةسةضداض ووزةو نيْلةيٕانةطزوو ااض ؤيولةيٕابلٓلةت ،اااااااااا
ا(ؾهلؤٓٔئ  نيٕا  نرتداو نتاْ وؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني)اي ان ْيضداضوبيضدازةْتب و ابياخطداْيو ظ ْ ،اَ  

ٕااااااا ااية اان اغ ض يو داظؤضاب اغتوزٕ،اي ب ضائ و داْتوغة ضا ة نلؤوابةتو اية ّان غةي  تلل نيْ اْةيواض ووزةو نةي
ئةلرتابةيائة ّاتت ؤص ٓ و  ة ابة ضط ا  نة َليٕاااااااا،نطزوو بيؽاا ض ةؾهيوةْ اابت ؤطةْ اٖ يو ااالزةْ نيْاٖ ْسآانيتسة

يززةؾو نيْ :اض ؤ يظ)اق ْس ٌاب غسةداٖ شةْةس(،اغة  سانينة )ابةري و ضداااااظؤضاب اغتوزابتو ،اٖ ضو ٖياغتوزاي ا 
 ةةيٕاز غةةو اا1976غةة ض تيداؾيض ؾةة اْةةتآداغةةييو ا)َ الؾةةلؤِام َةة زدامةةي  ائيَةة ضةْ َلؤؿةةُ ضط   ى(،ا

ا.  ْسابري و ض ل ن از ه او ضطريةو ا،اَؿهياْ مج ز ٔ)ائ ظَتٕا يز(،ا(؟!َلؤهطز
ن از ضبيض دائ واغ ضز َ اب اظَيْ ا لي لينيٕاْتوغطةوٕاو نت:اب ٖطؤظاغلؤل ّ:ائ وانولؤ  اَلؤصوو ليْ دا

ؾيخ وةٕاؾيض ف،اقيزضاؾيضفا ٌاغيكاخ بي اا(،اغيكاخ بي ا33غيكات َ ٕااا50ض  غتٍاَيَ ْسااط ىيو )
غةيٕااقالحاةخلطا(، يخ ابتوٕاي اَلؤصووايلؤهسةْ و دائيو شووْ نطزْ اض ةغول نيٕا)َ الاب خوليضا...(،تلؤهيؾيٕ

ا(. 2001-1946اهتٚاسات اهظٚاطٚٞ يف كشدطتاْ اهعشاق قشا١ٝ يف ًوفات احلشكات ٗاالسضاب اهلشدٙٞ يف اهعشاق  )
 تةض ّ:ائ واتت ؤص ٓ و ائ نيزميليْ دان از ضبيض دائ واغ ضز َ اْتوغلت يْ ،اي اغ ضووداٖ َتو يْ و ،ا

ُاا)غ ضو ضاع بسويط محيٕاعتَ ضْيَ داَيغو ضد،ا يْد انتضزغةويٕازةَ ظضةْةسٕااز غةزاَةآااااا  نلؤود اْلؿةو
(،اغتوزدابيائ ّاتت ؤص ٓ و   اظؤضابتو ا،ابة ٖيدائة و داتت ؤةص ضابيغة ن دااااا1976-1975نطزْ و داؾيض فا

اب اظؤ ؤواي از هيَلؤٓزاابآلونطةو دائ ّاغ ضز َ از ويو َ ْسانطزوو .
ا.بلٓلت ي ّاقيْيغااغ ضز َ زةااَلؤٓج ّ،اغيظزةْ ازمييْ اي ط كاٖ ْسآاي وان غي  تليْ دان اض ؤيوليٕ

ئةةلرتائ َيْةة ااشَيض  ةة ىاغ ض ةةيو داز هةة اٖةة و ؤٓ اب ضٖةة ّاٖلؤٓةةيْ ائةة ّاتت ؤص ٓ و  ةة ٕانةة ايةة اض عب ْةةسدااااا
اغ ض يو نيٕائيَيش  يٕابيانطةو .
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ىلؤاتلؤ لٓةة ااض  خٓةة اؾةةي  ْ اائةة ّاتت ؤص ٓ و  ة فابي ةة ا،اْللة اانةة ّاانةةتضت بةآااز ةيض اٖةةلواتت ؤص ٓ و  ةة ىاا
ئة و داتلؤ لٓللة نيْ اااا،ابةيابهط ؤٓ و اي اخت ؤٓ ضداب ض  ؤعاي ان ّاانتضتلل نيٕائيطيزةضا ٔز ختةظاُ فئلؤاططتٓ ،

ا.اَيٕنيض نيْ ازةٖيتتواب لؤو اٖ و ؤٓ اغ ضن وتٓ 
 طةسةتاى ضاالكييةكان بةشى يةكةم: هةلَومةسجى دامةسصانذنى بضووتهةوةى طؤطياليظتى كوسدطتانء

 ى بضووتهةوةى طؤطياليظتى كوسدطتانيهة دامةصسانذنصةمء تةوةسى يةكةم:  باسودؤخ
 

،ا1975داَةيضت اا6  ظةئرياي ااض  ؤهه وتٓٓيَ دْع وابتوْ و داَ  ت ْس ل نيْ اعريةمائلؤطةٕا،اَيضنطزْ ا
ـااغة ضةْ انةتضزاتةياااي بة ضائة و دااانيتي ل ن اغة َٓيىابةتو،ااانطزة  تلل ن داضبياؾيض فائ  ًتٍااغ  ازوةغةيتل
ٕاز بةتوٕانة ائ َط هي لة نيٕاٖيونيض ةيٕاَلؤؿةه فاااااا ة ااٖلتةاوبة ا،اانطزز  اْة ابيو ض  ليٕاب اوةقلع نةا ،بة ىّاا(1)نة 

ا.بهط ؤو و برياي اٖ ْشيوداز ه از بتوا،ائ واز َ اض ةغولل ن اميؾياٖ يوٓ ططاب ابيضوزؤخ ن ابتونيتلؤوا
بةياتةيضةْ ااا(ا1979-1903َػةو ايابةيضظةْ )ااَة الاااا ةتوْ ااٖ كااَ ض  اتيظ   اّزوةداٖيتٓ اَلؤؿ و دائ 

نيتةي  اااد،ابط  ةيضا(2)ط ض ةْة و داازوةتةطاا،ا(1979-1941)حم َة زاض  ظةاؾةيااَي و خو ائلؤطةٕاازةْلؿةوٓ اي طة كااا
ئ َةةة فاوةدانةةةطزايةةة اش ؤةةةطائةةة وانيض شةةة ض از ضووْةةة اانيَ ى  تللةةة ،اشَيض  ةةة ىايةةة ااا.(3)زضةاٖةةةيتٔابةةة اؾةةةيض ف

بةة ضطط هطزٕاايةة اا ةةيٕبري،ابي ةة اْ نةة َٕلؤؿةةُ ضط اانةةيز طااغةة ضنطز نيْ اؾةةيض فاق ةةتيو اٖةة ض ؽاٖلؤٓةةيٕاااااا
ز هة ابط  ةيضدابة ضططدااااا نةيْ انيز طي اااٖ ْسآا(4)ع ىلاٖ شةضا  ؾسة تةض لؤت اّي ا.نطز و اب ضز وةَ اؾيض ف

ية ااا،نطزٕاز ز ٕا،ابيائ واَ ب غو فانيَلو  ة ىاَلؤةواز ٖلؤةٓٔابة اْةيودانيَلوة داغ ضَ ضؾةو ابة ضختزةٕااااااااا
تةْ اْةةة نطزْ ال اعةةريةماب ز غةةزاز ؤةةةٓٔ،ابةة ىّابةة ٖيداَؿةةواااااض ش ؤُةةادا ؤهلؿةةسةاغةة ضن وتٔاب غةة ضاٖلؤةةةع اااؾ ض 

ئة و اية اال ة ى،اية اال ة ن از هة و اااااااا.(5)نة  يٕاية ازوة ةيضزةاغة ضن وتتواْيبلؤةزااااا ٖ ويوا اؾيض ؾة و اغ ضنطزة  ت
ئةيوةض دااظؤض ؤةواية انةيز طااغة ضنطز ااَلؤؿةُ ضط نيٕاااااااز بلؤوة اٖينةيضدائة و داااؾيض فاانيتي  اٖيتٔاب نيتلؤوا

ية انيبتوْ و نيْليْةسةاااا1975َةيْش اْلػةيْ اااية اان وْة اخةياااز ،اٖة ضاظوواأ نيْ اض ؤشٖ ىت انتضزغويٕابةاؾيض
ا.(6)بس ٕاليٕيضوزؤخ ن از ن ٕ،ابيائ و ابط  يضاي ا يض ْتوغبا تو ؤتيوت

ان غةةةةةي  تلل شَةةةةةيض داؾةةةةةت ؤٔاااا ؤت  ةةةةةتوٕ ت اب ض ل ةةةةةيْلادةْةةةةة و غ ض ةةةةةيو نيْ اتي  ةةةةة  ابةةةةة اطلؤط 
زوةداز يوةآ: ااا(7)قيزضاع ظ عا.اي ّابيض   و ز ز ٕب از غو و اظةْليضدا ليوةظايبتوْ و نيٕاناب ؾسةضبتو نيْ 

ٖ ض ؽاٖلؤٓيْ اؾيض فاظؤضب دائ وانيز طةْ دان ائيَيز داق ةتيوهطزْ اٖ ض غةٗلؤٓين اْة بتوٕ...،اٖة ضاظووااااا
منتوْة اَةٔ،اعة ىلاااان وتٓ اخةيابةيائة و دا ة ْسانيبتوْ و  ة ىابهةطآ...،ائ وةْة اشَيض  ة ن اظؤضابةتوٕ،ابةيااااااااااا

)َ ب غةو اغة عسدااااع غه ض،از.اخييلس،اؾ ٖلساع ىلاٖ شةض،از.اَ محتوز،انيضزؤاطة ىيو ،اؾة ٖلساغ عسداا
َ الاْيغةل ابةتوٕ،اي طة كاشَيض  ة ن اظؤضاية انةيز طةٕ،اية ائتضَلة ااية اَة ٖيبيزا ة ْس ٔاااااااااااااتت ؤص ض(ا-طضه   

داب ؾةسةضبتوةْ ابيضوزؤخ نة دائة واغة ضز َ اااااض  نلؤه از هة اية اغ ض ةيو نيٕاي غة ضاظةااااا.(8) نيبتوْ و انطة
نيَة يو اية انةيز طةْ اٖيؾةليضابة اتي  ة ت انةيز طةْ اًَة ازوواية اؾةيضدااااااااااااز ني ااز يوآ: ان ئيَيش ابيابيب ت 

ْ غ ز انيز بٓ و ائ َيْ از غزاز ن ٕابة انيبتوْة و ...،ائ وةْة دانة اب ؾةسةضدائة وانيبتوْ وةْة ابتو ٓة ااااااااا
ي اْلؤتةْليٕاع ىلاٖ شةض...،اَ الاْيغل ،اض  محيٕاطيَ ؾلٓ ،اغ  ساَ  لس،اان ؽاز بآا150-100شَيض  يٕا

ا.(9)ا قيزضاؾيض ف،اب نطاعة ىل،اْةتضداع بةسويط  محيٕ،ازنوةيضاخييلةس،اَة الاعتَة ضدا ةٌاٖة و ؤع ااظؤض ةرت...اااااااااا
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ْ ا  نة َنيانيبتْة و دائة واتلهيؾة ضةْ اية اْلػةيااااااب ّاؾلؤت   ابةيؽانةطةو : ااااي اغ ض يو   ن از ه ان   
وضَآاي اَييو اعتَ ضاز بيب اب غرتة،اب ؾسةضبتةْ اَلؤواٖيت توٕاي اعً اع غه ض،از.خييلةساغةعلس،ااااي ا1975

عً اٖ شةض،اةبطةٖلِاةمحس،انيضزؤاط ىيو ،ا  َيٍائيغي،اض  غتٍاَيَ ْس،اَ الاْيقل ،اعتَطاز بيب ،اع سةيطمحٔا
 اغ ض  َ اب ؾسةضابةتوةٕابلػةزااا اةيس ٔ...طيَ ؾلٓ ،اَالظّاتيٖريداعً اوةىل،اغ يلِائيغيى،اان َيٍاحم

ٕا ؤؾةةٓي  اظةْلةةيضداْلؤةةتاغ ض ةةيو نيٕاز ط  ٓةة ائةة وااااايةة اش ؤةةطاض ا،از تتةْط ؤةةزابةةتوتط آاايلؤط ؾةةسة.ا(10)نةة ؽابةةتو
ي بةة ضائةة و دااٖةة ضو ٖيا،ٕودا لةةيايةة اؾةةت ؤٓ ا لةةيوةظانةةطةانيبتوْةة و شَيض  ةة ىائ  يَةة دانةة انيبتوْةة و نيٕا

ٕا نيبتوضب ؾسةان غي  تلل ادااْيوي ب ضاز غزازةْلل ،ابي  ائ غو َ اشَيض ا اتي    ْتوغطةواب يوش ْيَ   ن
َيو   ىاب غ ضابيب ت ن ا،ا تْه ائ َيْ دا يزةؾو اْيو ض ؤن ازةْلؿوٓ نيْليٕانطزوو ،امللؤٓط ؤٔب اوضزدابػ 

ليْ اش ؤةةطاض ؤ ؿةةوتو ائلٓجةةيا يزةؾةةوليٕانةةطزوو ،ابي ةة اض  ْشةة اْةةيوداٖ ْةةس ؤهليٕايةة ابةةريانطزبةةآ،ا ةةيختزاخػةةو ااااا
 ى،اية اال ة ن از هة و ،اااا ةائة و اية االااابي  اْيوداْة ٖلؤٓيوٕ.ااْ ْيغلت ابتو نيْ ب ؾسةضٖ ْسآاي ا،ا يٕايلؤتةْ و 

اؿةةةسة،ايةة ابةةةيض ؤه ائيغي ايةة ا ةةة ىاؾةةت ؤٔاْةةة نطةو اااا ابةة ٖيدائةةة و دانيبتوْةة و نيٕا ةةة ىانيبتوْةة و اْةةة بتوااا
،انطوو ،اي اٖ َتوانيبتوْ و نيٕاب ؾسةضاْ بتوابآائ َيْ دا يزةؾو ابيب ت ن  يْٕ ب غرتةو ،ابي  ازووضاْلل ا

ا.ااشَيض  يٕا  ْسابتو ت وةوداب ؾسةضابتوةٕانآابتو ٓ ي ب ضائ و اْ  يٕاظةْلت ا
اؾليودابيغة ،اؾةلهطزْ و دابةيضوزؤخ ائة واغة ضز َ اا  ندػةوٓ اٖ ويوة نيْليٕابةيابة ضز وةَ اخة بي اااااااااا

ؤؾةٓي  ااةضبتوةٕانيىاز بٔاي غ ضائة و دانة اية اش ؤةطاض ااااب ؾس،اب َ فاي ازوة يضاْيو ضؤن انيبتوْ و نيٕابتو 
 ؤشةيدابة اَ ْيٖ ْةةس ااائلؤةطةٕاض اي بة ضائة و دااا،ا و  ؤهه وتٓٓيَة دا ة ظةئرياٖيتيتة اَلؤؿةةااازوةداض ائة وابيضوزؤخة انة ااا

ادبط  ةةيضاّخةة بيت اغليغةة اخي ةةيٕائةة  يّابةةس ٕ،ابي ةة اوةابةة ا ةةيىاز ظةْةةٔانةة اغةةتوزايةة ااااااااااْةةيزة انتضز نةةيٕا
ٔا ز غةةةزاَةةةآاا ةةةيالنلل نيْليٕاتي ؤٓةةة و اعةةةريةماانةةة امهتَةةة ت اعريةقةةة ازةو ةةة ت ا،ابش ض ااايلؤديؾةةة توْ اب لةةةٓ

َيضتلؤواي انتضزغويٕازضوغزابهط ؤز،اني اا َٔلؤليٕابيفابتو ان اب اظووتطإٖ ضو ٖياب ؾسةضبتوةا،(11)به ْ و 
غةةةويٕاَةةةيضت ازميةةةتنطةت انتضزا،نةةة ازوةداٖةةة ض ؽاٖلؤٓةةةيْ اؾةةةيض فا لؤلةةةيٕاوةبةةةتوظؤضبةةة  يٕاَي بةةة ضائةةة و دا

 شة اية و فابة اٖ يوػة ْشيْسْ ابةيضوزؤخ ااااااا.(12)شط ؤةزابْ  وتةْلت او نتاَلؤت ػزاٖ وةزةضةْ اخةيداية اخةيداااا
ن اؾيض ؾ انتضزاْ ىاٖ ضاْ  وتةْلت اب ضز وةَ اب اخ بي ابسة ،ابة يوهتااادط  ؿو توْ ائ و اةبطزووخ بيت اض 

ا.(13)تليٕازةو ي ـابتو اي اب ضةْ  ضائ وةْ دان ابط  يضداب ضز وةَ اخ بض  ؤشط
بةةياعةةريةم،امهتَةة ت اعريةقةة ايةة ااا1975يةة اَي ػةة اازوةداط ض ةْةة و دائةة واَييوةة اغةة ضنطز ااَلؤؿةةُ ضط   ااا

ٕاا،از بلؤوةة و بط  ةةيضدايلؤ تضزْ نةة داخةةيداَيؾةة ط ظااا بةة اْةة ا انةةطةوداض  وةْةة ااااظؤضبةة دان غةةي  تلل از يض نةةي
زةّااز ظطينةةيْ امهتَةة  ا،ازووضايةة اا.اابةةيائةة و دايةة اش ؤةةطا ةةيو ز ؤطد(14)ز نةةي ؾةةيض نيْ اخةةتةضووداعةةريةما

ي بةة ضز ّائةة و دا ةة نرتداااض  ؤشةةط ةة نرتداض  ؤشةةياي بةة ضز ّا  ندػةةوٓ اٖ ويوةة نيْليٕابشط ؤةةز،ابةة ىّائةة و اْةة بتو ااا
نةطزابةتو،ااا،ا تْه ائ وةٕاي ائلؤطةٕاطفوتطي ةيٕاا يو يٕاب ا  نرتاز ن و ْ بلٓلني،اب يوهتاي اش ؤطائ واطتؾيض فا

لؤواَةة ؤابٗلؤةةٓٔ،اغةة ض تيفابةة اض  ؤهدػةةوٓاد،ان وتٓةة اٖةة ويو ائةة و َيضةغةةزاا يٕت ْس لةة بي ةة ايةة اعةةريةمائةة واَ  
ي اخي يٕاْةي)ابعووتٓة و داااا يٕ(ان اب عػلل نيٕاي اغتض يازة يمن ظةْسبتو،اْيواحلشكٞ اهتـشٚشٞ يويلؤه ضد)ا

ٕاائةةة و دا،ابةةة ئيَي  اض ةغةةةوهطزْ و ( ةغةةةزاض ا ةةة وت ااالزةْةةة اغليغةةةلل نيْ اَةةةيضت ازميةةةتنطةت انتضزغةةةوي
،اعة ىلااا(15)غةةةةةةةييو ا تغةف ااز غةو اٖة ضا ة ىاية اااااي غة ضااانة اهطزْ ابيب ت تو ؤزوةداتةيوتاز ن ْ و ،ابة ىّازوةتةطااا
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،ا(21)ٍاَيَ ْسوغت ،اض (20)عتَ ضاز بيب ا،(19)،اغ عسداطضه (18)تيٖرياع ىلاوةىلا،(17)،اخييلساغ علس(16)ع غه ضد
اتةة ٖيا(24)ٓةة و داغيغلييلػةةو ازميةةتنطةت انتضزغةةويٕ()بعووتا(23)ْيغةةل َةة الااا(22)نةةيضزؤاطةة ىىلعةة ىلاٖةة شةض،ا
اا.(25)زةَ ظضةْسٕ

 لةةيوةظاادَلؤةةصوويةة اْلؤةةتاغ ض ةةيو اَلؤصوو لةة نيْ اتي  ةة  ابةة واغةة ضز َ ،اااااااا، لؤشةةيدائيَةةيش ابةةيانطزْةة ااا
ٖ ْةةسآاايةة ا.ائ و تةة  انتضزغةةويٕابةة زداز نط ؤةةزوتٓةة و داغيغلييلػةةوزةَ ظضةْةةسْ ابعوغةة ض تيدااز ضبةةيض د
  نلؤه از ه ااب ىّ،ا(26)ااز نط ؤزا1976زوو َ َيْش انيْتوْ اغ ض تينيْ ازاْلؿيْ از غسةانيْ غ ض يو

زووضداا1976دائةيب اا8بياا  ن از ه غ ض يو اف لياي اوةْ ،ا(27) از زة ق يو َي اا1976ب اَيْش اَي ػ 
ا1976ب دائةةي8،ائ َةة دازوة لةةيٕانةة اَلؤةةصوودازةَ ظضةْةةسْ ابةةيااااز تتةْط ؤةةزابةةتوتطآايلؤط ؾةةسةاا.(28)ز خيتةة و 
بط  يضدا توْ از ض و  يٕابياا نيْليٕض  ؤهدػوٓب ؾلؤواي اب اٖ يو زةا تو،ائ ط ضابعةْلنياي واَلؤصوو زةااز بيت و 
،ائة َلـااز غةزاْلؿةيٕاز نةي اااا1976َي ػة اابة ان اَلؤصوو نة داا،اٖ ضو ٖيائ و دازوو َلؿليٕا(29)ؾيرازةو 

ايَيش ابيائ و از ن ٕان از غو دازةَ ظضةْسْ ئا نيٕغ ض يوان وتيت اتلؤه ىو ل ن و ،اي ب ضائ و داظؤض ؤواي 
ٕا ٕاااابة ٖيداٖ ْةسآابيضوااابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغةوي ية اَةيْش اااازؤخة و اب  يْٓيَة ازةَ ظضةْةسْ اخي ةي

ي اوةْة داز هة اض ةغةرت اااا.اب َ فاز ط  ٓ ائ وائ  يَ دان اَلؤصوودا  ن َليٕا(30)بآلونطزؤت و ا1976 َي ػ
ازةَ ظضةو .ابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغويٕا1976زوو َ نيْتوْ ااوةت اغ ض تينيْ اَيْش 

ض ؤيوةة انةةيضةدابلٓلةةت ايةة اَ  ةة اخػةةوٓ اغةة ضاابعووتٓةة و داغيغلييلػةةو انتضزغةةويٕاي طةة كازةَ ظضةْةةسْ ا
اسة،اي ّا تةض لؤت ؾةاابسة اض  ؤهدػنتنتضزغويٕ،ابيائ و داي ّاغيْش   و اٖ ويو ائ ّاغ ضز َ دابيوضزؤخ ا
خة بيت اْلؿةوُيْ اخي ةيٕابةياؾةيراااااااز زض ؤةزاَلؤت ػةو ااو ،اتيائ و دابط  ةيضدائة و اااٖ ْشيو نيْ اْياوضز اوضز 

ا. يضاؾيض فاي انتضزغويْ اعريةمايلؤ س ْ و بشتةظْ و اا
ا

 طةسةتاى ضاالكييةكان ءطؤطياليظتى كوسدطتان ىبضووتهةوة باوةسىوريب تةوةسى دووةم: 
ا

ٕانتضزغةويٕاو نةتاي َة وابة ضائيَيش َةيٕابةاااااالػةو ااز غو دازةَ ظض ؤٓ ضدابعووتٓة و داغيغلييا ا اْيو نيْلةي
اي وانيز ط اغليغ ااع غه ض ليْ دان اَلؤؿلٓ   ن اٗيت ن دابط ولل َلؤه،ان از خت ؤٓسض ؤو و ىلؤانطزائ و دا

،اب اوةتي  ن از هة اا َيضت ازميتنطةت انتضزغويٕاٖ بتواي اْلؤتاٖ ضزووابييو اي اخ بي ااتلؤهيؾيٕاليَٕلؤصوو 
ٕاوَلؤهليٕاي وانيز طااٖ يوػتضةوةْ داْلؤتابييو اَ نو ب اغليغ اَيضت ازميةتنطةت انتضزغةويٕاااطط ا،َلؤهٗةيت تو

 ؤةةةةوايةةة اب ضَطغةةةةليض   تليٕايةةة اؾيض ؾةةةة ائ  ًت ةةةةسةااا،ا يض 1974-1970نةةة اٖ ْةةةةس ؤهليٕايةةة اْلؤةةةةتةٕاغةةةيىْ اااا
ا وٕان اب ازض ؤصة  ات َ ْ اؾيض ؾ،اب ىّاططوَ ن داز ه  يٕاي وانيز طاايلؤرطغطةوةْ اَلؤهٗيت ت(31)و ضططتتو 

ٕائةة  ًتوٍ،ابةةياغةة ضنطزة  ت اَةةيضت ااض ا ا1975،ان  ةة اْػةةهيداؾةةيض فايةة اغةةييو ا ؤ ةةيظدابةةيضظةْ او اةةيزةضبتو
ئ وابيضوزؤخة ائة و داااب َ فاا.نيٕااتلؤطةَيْ انطزابتوًٕ ة ٖ ْسآاطتَيْ اي الازضوغزانطبتوٕا،اتتوؾ اض 

 ؤهدطةو ؤهة اغليغة ائة واتةيابه ْة و انة اية ااااااااو اابرياي ازةَ ظضةْسْ اض ن ان َلؤواب خي يْسةابلؤٓ ابياض  خػيْسٕ
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ض ووداتلةةيضااب ضْيَةة داغليغةةلل و ،ا ةةيض ا ليوةظ لةة ن اي طةة كاَةةيضت ازميةةتنطةت انتضزغةةويْسةاٖةة بلؤزاااااااااا
ا.(32)بلؤزاؾي ض ؾ ائ  ًتٍازوةداٖ ض ؽاٖلؤٓيٕادٖيوتيدائ وابيضوزؤخ اغليغ ااض ؤؾٓ ري ل 

ئيَةةيش ابةة و ازةو انةة اخةة بي ايةة ااااانةة َنياب  يْٓيَةة دازةَ ظضةْسْلةةسةااعووتٓةة و ايةة ا  ايةة ّا تةض ةةلؤت   زةابا
بعوتٓة و دانط ؤهةيضاا تتلةيضااؾةلؤط اااااا...ابعوتٓ و ن َيٕ: ي اب  يْٓيَ ن زةاٖيتتو ااز ني لل و اَلؤٓيودا 

 اط ي نة َيٕااؾيض ؾشلؤط  نيْ انتضزغويْ اي غ ضاض ؤ ةيظداَلؤؿةه وتتةْ اعًُليْة اخة بي ائة ني ابةياط  يْةسْااااااا
ئ و اي اال  ى،اي اال  ن از ه و ابعووتٓ و داي ابآلونطةو نيْ اخيدائيَيش دابةيااا(33)اب َيا ا يض ْتوؽ... 

 ؤهدطةو ؤهةةة ا ةةة َ ازميةةةتنطةت اؾيض ؾةةةشلؤط اابةةةيو ض دابةةة اَيضنػةةةلعّااغيغةةةلييلعَ ااانةةة اض ائةةة و انةةةطزوو ،
ةْ اخةةة بيت اْ ت وة ةةة ت ااخةةة بيت اَةةةيا ا ةةةيض داخيْتوغةةةنيااطط ؤةةةسااظةْػةةةو اازةزَةةة و ضدانيَ ى ةةة ت ا

ا.(34)ٖ   ا لٓي  ت 
بةةيائةة و داااز ؤوةة اَ  ةةسةٕاتتوختةظداؾيض ؾةةشلؤطو ؤهدطةو ؤهةة اَلؤؿةةه اض و ىابعووتٓةة و ايةة وائيْتوغةةيت زةاا

،ايةةة اَلؤٓةةةيودا ؤةةةع اَةةة ضفاابآلو نةةةيْ ابعووتٓةةة و داض ظطةةةيضبتةظدانتضزغةةةويٕابةةةسة اااض ٖةةة ويو ا  ندػةةةوٓ ا
،ا لةياية و فازةَة ظضةو ابةيااااا(35)وتتوختةظااؾيض ؾةلؤه ازميتنطةغة انةيضابهةي ااااه  ؤ ةيظ ؤه اَلؤؿةاا  غريْسْ اض 

ا،اي ط كاٖلؤع اْلؿوُيْ اازميتنطةتلل نيْ انتضزغويٕااعةريةمااْيو ة ن اا لٗةيٕاب  غةوآاااائ و داَ  ت ْسدا
آ و : ب َ فاز تتةْلنياططْشرت ٔاخييو اَطةنلوه اائي س ييش ل نيْ ابعووتٓ و اي ّاخيىْ داختةض و انيبه 

ا

ا ؤش ْ زةٕاب نيضداتينط  وةْ .َؿزاب غنتاب غ ضنطزة  ت اب انيَ كااض  -1
َةةةيضت ازميةةةتنطةت اٖةةة ضزووابييو نةةة دااا،انينطزْةةة و دان غةةةيْ اغةةة ضابةةة اْةةةيوخيمةةة ضةَهطزْ اؾةةة ض دا -2
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بعووتٓةةة و ازض ؤةةةصاَلؤةةةس ضداغطوؾةةةوليْ داَةةةيضت ازميةةةتنطةت انتضزغةةةويْ ااٖةةة ويو اظ ٓسوونطزْةةة و ااااااا-10
ا.(36)ز زة ا1970 داَيضت11 لؤ   آانطزْ اب  يْٓيَ دا

ائةلرتاز بةتواائ و دابعووتٓ و ازةَ ظضةْسْ اخيداض ةط  يْساائيَي  نيْ اخيداز غةزاْلؿةيٕانةطز،اااازوةدا
زة ،از  نيْ اض  ؤهدػةةوَٓةة ض ابةة ااؾةة و  ْشط نيْ ابٗيو ؤةةز،ايةة ّاغيْش زؤغةةزااال ةة اض  ؤهدػةةوٓبةةياٖةة ْشيوا
 اض  ؤهدػةوٓاغة ضاب ؾة اااازةب ؾةهطزْ ابة ااااض  ؤهدػةنتانيَلوة داغة ضنطزة  ت اااب زةَ ظضةْةسْ ااإٖ يوػيانيتلؤو

 اْيو ة انتضز لة نيْ ابةتو،ااااض  ؤهدػوٓئ و دا  ن َليٕاخ ض ه ا تْه ا،ا اختةضووض  ؤهدػوٓغ ضووااب ؾ ا
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 نيْ اؾةةيضداب غةةسةااؾةةيض نيْ از هةة داخةةتةضوو،انةة اب ؾةةلؤه ااض  ؤهدػةةوٓزوو َلؿةةليٕاغ ضَ ضؾةةو ائ َةة دا
اا.(37)ظؤضدانتضزدازووضخطةو اتليبتو

ٓاي اض ةغةولسة،اا بة اؾةلؤت   ن اظ ري  ة داَلؤهٗةيت تواي غة ضابضةلٓ داٖلؤةٌابةياااااااااغة ض تيزةااا نيْ اية اض  ؤهدػةو
 اتين نةة ؽانطزوو ابةة اؾةةلؤت اظ ةةرياي طةة كا ةة نرتاااااا،اوةتةةياتين نةة ؽاَ  ت ْةةسدابةةاااتو  و و اؾةةيض ز ب خةةتةض

بهط ؤةزااْٗلؤٓللة نيٕااااض  ؤهدػةنتا،ائ َ فابيائ واَ ب غو ابةتو انة اظ ةيتطاَيض ؤعطةيضداية اب ؾة نيْ اااااااطط ؤسضةوةٕ
خياية اغةيىْ ازوةتةطزةاطيض ةْهةيضداب غة ضزةاٖةيتتو اااااااا  فاب ض ب ض ااي غة ضاض  ؤهدػوٓ،ائ ّاؾلؤت ابريض ؤعض ؤٓٔ

 ض َ او ضططتةةتو ااي غةة ض و ابةةياخةةتةض و ايةةلااَةةيَ ابةةياظ ةةيزانةةطةو ااٖ ض ةة ىايةة انيَلوةة دااااؾةةلؤت   ن اٖةة
ا.(38)زةَ ظضةو ىلؤاا ،انيَلو داْيو  داؾيض،اض ؤهدطةو،اؾيْ اغ ض ن ااؾيْ اغ ض تي ل نيْض  ؤهدػنت

تيداي غة ض اابيغة ،ا اغةييو ا تغةف ،ا ائ ْةسةَ از غةو دازةَ ظض ؤٓة ضدابعووتٓة و ااٖ ظييوة نيْ ااااااااؾليودا
ط ةة ابةةتوٕ،ائ طةة ضاٖةةيتتوامهتَةة ت اعريةقةة اٖ ْةةسآاطيض ةْهةةيضدايةة اااهااٖيتٓةة و  يٕابةةياعةةريةماي غةة ضائةة وابةةريوا

غليغ ت اخيداب ضةْ  ضاب انتضزابهي ا،ا لرتابيغ ات وةوبتوْ اؾيض ؾة انةتضزدااَياة اْ ت وة  تللة نيْ ااااا
غةييو ا تغةف اَةآاوةبةتوانة ائة ضن اااااااا  ةتْهانتضزاْ ني ،ائ و ائ وةٕائيَيز ٕازةْتوغويٕاي ط كاَري سةابهة ٕ،اا

طةة ىلانةةتضزايةة ااائيَي لةةيٕاب ز غةةزاٖلؤٓةةيْ اَياةة ض   وةنيْ ااااا اعريةقةة اْللةة ،ابةة يوهتااض ش ؤُةةاووخيْةةسْ ائةة وةٕاض 
ي غ ضاغليغة ت اخةيداية اؾةيىوداطةطتٔااق ى ةينطزْ انةتضزاااااااااض ش ؤِب ىّازوةدائ و دا،ا تةض لؤت داعريةقسة

،انةطز و ا،ائةلرتاغة ضنطزة  ت ابعووتٓة و داض ووبة ضوودابط ةيض ؤه از هة ااااااا توااي ا يضةٕاتةتْرتابةاا ب ضز وةّابتو
ا.(39)،ابيائ و داض ووب ضوودائ واَالْ دامهتَ  اب لؤو و  ئ و ـاٖ يوشطتٓ ا  ن

ٖيتٓ اَلؤؿ و دائة واٖ كاَ ض ة اابيضوزؤخة دانة ائيَيش َةيٕابةيانةطز،اي طة كاَ  ت ْةسدانطزْة اٖ ْةسآاااااااااااا
 ةة نلؤو اْلؿةةوُيْ ااا1975داَي ػةة 22 ا ةة الٍاتييوةة بيْ ايةة اغةةتض ي،انةة ايةة اااابعووتٓةة و دابةةااي غةة ضنطزة  ت 

غ ضنطزة  ت ابعووتٓ و ابط  يضداٖ يوشطتٓ ا  ىابس ٕاابة اااب ؾلؤواي ،اوةاز ني ا(40)نتضزغويْ ازةَ ظضةْسبتو
ا.غ ضٖ يوسةْ و داؾيض ؾ اْي سةابه ٕاَ اط ظ اغ ض تي ل نيٕاب ؾسةضداي ض  ؤهدػوٓ ا

 
 ذاكوسدطتاننينضة بةسةيى يةكيَتى نيشتنانى ناو لة  بضووتهةوةةشذاسيكشدنى ببةشى دووةم:  

 لة هةلَطريطانةوةى شؤسِش نويَذا سِؤلَى ضووتهةوةءبتةوةسى يةكةم: 
 

ز غةة ىتسةضةْ اا،1975ي طة كاٖيتٓةة اَلؤؿةة و دائةة وابيضوزؤخةة اتيظ  ةة دازوةداْػةةهيداؾةةيض فايةة اغةةييو اا
ٕاض ش ؤُةةة ططت ةةة ضايةةة اَلؤٓةةةيوانرهطزْةةة و داز ْشةةة انةةةتضزااْ ٖلؤؿةةةوٓ از غةةةزااااا اعريةقةةة اٖةةة َتواٖةةة ْشيو ؤهلي

يةةة اا.(41)َلؤهطزْةةة و داؾيض ؾةةةلؤه اغ ضتيغةةة ضدانةةة انةةةيضابةةةياب ز غةةةزاٖلؤٓةةةيْ اَياةةة نيْ اطةةة ىلانةةةتضزابهةةةي ااا
 ابةةة عؼاغةة ضٖ يوسةْ و داؾيض ؾةةليٕابةة اَةة ميكاز ظةْةة ،از بةةةتوااااااض ش ؤُةةابةةيضوزؤخلؤه ائيوةؾةةسةانةة اغةة ضةْ ااااا

ٕا ئة و ابػة يوُلؤٓ و انة اؾيض ؾة انةتضزدانيتةي  اْة ٖيتتو ،ابي ة ابة اٖ غةوهطزْلؤه ااااااااااااؾيض ؾشلؤطةْ انتضزغةوي
بةةة اايةةة ّا تة لؤت ؾةةةسةؿةةةوُيْر ضو ض يْ ااؾيض ؾةةةشلؤطةْ و ابط  ةةةيضداز غةةةزاَلؤهطزْةةة و داؾيض ؾةةةليْسةو .ااالْ

وُيْ ائيَي  از غورلؤهطزْ و داؾيض فاي غ ضاز غو ا  الٍاتييو بيْ ااٖيوض  ؤهيْ اية اغةتض يا ة نلؤو اْلؿةاااا
اانتضزغويٕاز ؤو ازةَ ظضةْسٕ.
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تتوؾةةة اا  اعريةقةةةض ش ؤُةةةبآلوبتوْةةة و دازةَ ظضةْةةةسْ ا ةةة نلؤو اْلؿةةةوُيْ انتضزغةةةويٕ،از غةةة ىتسةضةْ اااا
وةايةة اعتَةة ضاة ةة الٍاتييوةة بيْ ابشط ؤةةز،ازْلشةة ضةْ از نةةي ،ايلؤط ؾةةسةابةةيائةة و داض  ؤشةةياي بةة ضز ّا ةةيالنلل نيْ اا

،اغة ضزةْ اتييوة بيْ اية اغةتض يابهةي ،ااااااو ابياْيو  نيْ اختةضووداعريةمبيةن ائ ونيت ازووضاخطاي ز نز بيب ا
،ابة ىّائة  يَ اغة ضزةْ ن داعتَة ضاز بيبة ابة ااااااا(42)اوى ةظدابهةي ابشط ؤوة و اااض ب ٖ ضاؾلؤتةظ ؤوابلؤزابيائ و دا

ز هةة اا،ائ طةة ضابةةعةْلنيايةة ازوةدائةة واغةة ضزةْ و ا ةةيض ؤه اااااا اعريةقةة از ن و ؤةةةو و اض ش ؤُةةَلؤضةة وةْ داو ػةةو اا
بةيض داز غةزاااا ؤٓ و ابياقػة نطزٕاية ااَ  ت ْسدااْيَ اطيض ا ؤهيْ اي اْيو و داعريةماز ن وْ و تييو بيْ ااٖيوض 

ا.(43)ليْٕلؿوُيْ  نسةضداَلؤهطزْ و داخ بيت ا
غة ضنطزة  ت ااية اااخييلةساغة علسااااْلؤتةٕاتييو بيْ ااع ىلاع غه ضد،اعتَة ضاز بيبة ااَ  ت ْسداي اض ةغولسة،ا
  الٍاتييو بيْ ازةوةدائ و  يٕايلؤس ني انة اائ و دا،اتياغلييلػو انتضزغويٕاب ضز وةّاز بلؤزبعووتٓ و داغي

بضةةةٓ و اؾةةةيرااَةةة اط ظ اغةةة ض تي ل نيْ اَلؤؿةةةُ ضط ازضوغةةةزابه ْةةة و اااْٗلؤٓللةةة و ب خي ةةةيٕانيبه ْةةة و اا
االن ابه ْة و .از غةزاب  ةيااا(44)ٖيوؾيٕاي ط كاَ اط ظ اغ ض تي ل نيْ انيَ يو داَيضنػل ايلٓلٓ انتضزغويٕ

ز غةةو   ىايةة ائ ْةةسةَيْ ابعووتٓةة و انةة اَلؤهٗةةيت توٕايةة ا:اعةة ىلااااااةغةةريضز   ؤؾةةٓي  ائةة واض اش ؤةةطاض اب َةة فايةة ا
تي ة ضاعة ىلاوةىل،اية اااااا(45)غة  سانينة ااا،اقةيزضاعة ظ ع،ااع غه ضد،اخييلساغ علس،اغ عسداطض ن ،اعتَ ضاز بيب ،

از تةتةْطآابةتوتطد،ابة ااااب َة فاا.(46)اْ و اؾيض ؾةسةا ةيٕابةياز غةورلؤهطزااابط  يضدا توْ از ض و ا1976دائيب ا8
ٍؤابييو انيَ يو اٖيوب ؾ انطزْ ابعووتٓ و ا دابة اا ةيتطاططوتلؤٓلؤهة اظااسة  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويْاْيواي ي ط 

اؾيض ؾ اْت ؤسة.ا
اغ ض نلل ن داَيضت ٖ ضازوواائ ز بليت اؾيض ؾ ا  نسةضداي ؾليودابيغ ،اغ ض تيداز غورلؤهطزْ و دا

اداطةةتى26ٕئةة واَةة اط ظ دايةة ا،ائ و تةة اَ غةةعتزابةةيضظةْ از يوةةآ: اغةةويٕابةة  ليوةظابيغةة ايلؤةةت از نط ؤةةزنتضز
تت ؤص ض(ا توْ ا ليااؾيض ؾليٕاز غزاَلؤهطز و ،ائ ْةسةّااَلؤؿةُ ضط داااا- 1976داطتىْ ا26)َ ب غو ا

 تلليٕابةةيازةبةةنيااَةةيضت ابةةتوٕااض ةغةةو وخياَ  ت ْةةس يٕابةة ائةة و و اٖةة بتواايةة اال ةة ٕائةة و و ا ةة ىاا يضَةةااااا
ئ ّانيَ يو اَلؤؿُ ضطيْ اَ  ت ْةس يٕابة اعتَة ضاَػةو اي)ز بيب (و ااااا،اب ىّا  الٍاتييو بيْ از يوآ: ا(47) نطةبتو

ٖ بتو ان ائ ْسةَ اغ ضنطزة  ت ابعووتٓ و داغتغلييلػةو انتضزغةويٕابةتو ،ابعووتٓة و فابةييولؤه اْةيوااااااا
نةة ازوواامةي  اؾةلؤد دابٓع ؤةطدااااا زدامةي  ائيَة ضةْ ااَة الاؾةلؤِام َةةااب ب يوشة دائة و دااا.ا(48)  ة نلؤو ابةتواا

ا1976داْلػةيْ اا5اا1975دائةيب اا30ية اااز نةي ،ايلؤةت ااإن ابيضظةْ ابيغةلياان غ اْيوائ واز غو ا  نسةض ٕ
غ ضزةْ اعتَ ضاز بيب  يٕانطزوو اابيغة اططْشة از غةورلؤهطزْ و داخة بيت ا ة نسةض يٕانةطزوو ،اٖة ضو ٖياااااااا

ق ْةةس ٌااا بضةةٓا  انةةطزووٕ ؤُٓةةيض ابي ةة ووٕابةة ْليظداغةة ضزةْ ا ةة الٍاتييو بيْللةة ،اةط  يْةةسعتَةة ضاز بيبةة اَةة ؤاض 
ٖةلوااا...اي  اؾةلؤِام َة زاية ا يزةؾةو نيْ از يوةآ: ااااامةاايلؤط ؾةسةاائيطيزةضداخي يٕابٔاتيو نتائ ّاز ط ض ؤوة و ،ا

،ابوت ؤو و اَرتطاب اا،ٔ ئ و ابتوا هتا يو ض دضزةاْ ٖي ،اب يطيض ةْشيضدا  ىاب غ ضاض ؤهه وتٓ ن دأَااعتَ 
 ابةة عؼاوةاض ش ؤُةةئةة واظويوةةِااظؤضزةض لةة داز غةة ىتسةضةْ ااا بةة ىّاوةز ةةيضا،(49)ا ...و ظضداخيؾةة ابةة ٖيضازةبةةآ

ووز نة ٕاؾةيرااااض ا1976داَي ػة اا25/26ي ازوة يضاية اؾة وداااا يو ض وةْ او ىّابه ٕ،ابي  اأز ني اْ تتةْ
اىلؤا(50)َلؤؿةُ ضط   نليٕابة اْةيوداغة  ساع بةسويوآلااااا از نة وٕااا ٖ ضاٖ َيٕاؾ واب غ ضان َلٓ اغتَيدامهتَةا

اا.(51)ز نتشض ؤز
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 ةة نلؤو ايةة اْةةيوابعووتٓةة و ابةةياؾةةيراانةةيضنطزْ ايةة انةةيضداْلُضةة ابةة ض   ااغةة ضنطزة  ت اادٖيتٓةة از ض و 
اةدا ليوةظابطز:بريوض زوواؾلؤتةظدانيضدا  نسةضداب ض واٖ ضاي غ ض تيو اا،ْلؿوُيْ انتضزغويْسة

ا،اب َلؤتغةوليٕاز ظةْة ااْت ؤٓ ضة ة ت از نةطزااا(52)اؾيغةتةضا ة الٍ)ائةيضةّ(ااانيَ يوة ابةتوانة اااااةدبريوض ا:  ن َليٕ
ز غةو دا ةة نسةضدابضةةتىابضةةتىازضوغةةزابهط ؤةةزا،ائة ضن اغةة ض نليٕاٖيؾةةليضنطزْ و داخةة يووابلؤةةزا،اَ يةة ااا

يضداغليغة ااابي ة رابةسض ؤزابة ائةلـاانةاااااا،اب يوهتي ط كاٖلؤع نيْ ازوشَٔاؾ ض ااَلؤهسةزةْ اب ض   ْ نط ؤزاي ا
ٍؤ،اؤؾةةةٓ ريدا تتلةةةيضةٕض  وودابةةةسض ؤزاٖلؤع نةةةيٕايةةة اض اي طةةة كائةةة و فائةةة واض  وتةةة ابةةة اَلؤت ػةةةو از ظةْةةة اٖةةة و

َيفاْة نط ؤزاااةئة و داز غة ىت اغليغة ااة ضااااابي ؤه دط ؤٔاْ و نتاي اض وودا  ْسة  تلل و ،ا يْي  تلل و اض 
ز داع ؾةةةري تش ضدايةة ْيواٖلؤةةةعداَلؤؿةةةُ ضط ااز ةةيضانةةة ايةة ازوة ةةةيضااز غةة ىت ا ةةة نسةضدابةة اٖلؤةةةعاظةكاْةة بلؤزاااا

 ؤشةيداائ و اي ال  ى،اي اال  ن از ه و اٖ يوشطةْ ائة وابريوبةيو ض ابة اَلؤت ػةو از ظةْة اية اض اااااا.ازةت و ز غ ضٖ يو 
بةيائة و داية ااااابهط ؤوة و اية اؾةيض فاْةتآ،اااااز غو داَلؤؿُ ضط داَيضتلعةْلل و اخة يوه اظ محة تهلؤـاٖيؾةليضااا

ٖلؤٓيْةة اغةة ضنيضداااض ش ؤةةِغةةزابهةةطآابةة اؾيض ؾةة ازض ؤصخي ةة ٕايةة اَلؤٓةةيواض ووخيْةةسْ ااز ؤٗةةي ااؾةةيخ نيْ و از 
زميةةتنطةت ائلولالاةة اعريةقةة انةة ائيتيْةةيَ اض ةغةةو قلٓ ابةةيانتضزغةةويٕازةبةةنيابهةةي ،اؾيض ؾةة ن فااااالؤهةة اض ش ؤُ

ا.(53)اؾ اعريةق اي انتضزغويْ و اٖ يوشريغيو()اؾيض ب اْيوبٓط آ
،ائة َيٕاَلؤلةيٕاوةبةتواااا ؤ  ضة ة ت از نةطزاابعووتٓ و ابةتوااعة ىلاع غةه ضداض اااٖ وةزةضةْ ا:ابريوضةدازوو َليٕ

ب تش ؤٓط ؤو و اابة ضز وةّابلؤةزااا يضةٕاازةّاز ظطيايلؤهرتةظةو نيْ اؾيض ؾ اَلؤؿتو،از تتةْطآاغ ضاي اْتآاو نت
نة ااا ي اخة بيت ا ة نسةضد،اب َة فاال ة ْشريدائة وابي ةتوْ  يٕاز نةطزااٖ َلؿة ائة و  يٕازووبةيض از نةطز وااااااااااا

ظؤيوةةةِااا ا،ض ش ؤُةةةلـاٖةةة َيٕاض ش ؤُةةةتةةة ْلياغةةة ضنطزة  تل ىاٖ ض غةةة اٖلؤٓةةةيو ،ا ةةة َيو ضاٖةةة َيٕا ةةة َيو ض واااا
داية واا ،ابةيائة واائ َيْة اَلؤهة و ْيْ اٖلؤةعدا ة نسةضداظؤض ةيٕابة اَلؤت ػةزاز ظةْة اااااااااظؤضزةض ـاٖ ضاب ضز وةَة .ا

.ائ َة فاَيْةيدااازاز ضطةيدازةْتغةويٕابهيتة و ااا اعريةمااْي يضاب و ابلؤةاض ش ؤُ ؤشي  و اَييو َ غويابهط ؤو اغ ضاض 
ئ و بتوان اي اَيو   ن ان َسةاظؤضتط ٔاٖلؤعدا  نسةضداي از وض يٕاططزبلؤو و ،ابةآائة و دابةرياية ا ةيْي  ت اااااا

ئ َيٕاب اْت ؤٓ ضداط ٍابعةْآااْي يضدائة و دابلؤةزاطفوتطي ةيٕاي ط يوةسةااااااض ش ؤِ،اططْ ائ وابتوا ْ و ئ واٖلؤعابه
اا.(54)بهي 

،اال ة ْشريةْ انيَ يوة ااااْلؤتائ وازووبييو از غو اَلؤهطزو ضز اي ااْينينلل نيٕاوضز افاٖ ضاي غ ضتيو ب َ 
غةة ضنطز نيْ ابعووتٓةة و ان غةةيْ اْةةيوزةضبتوٕاا ةةتْه ا،ابٓةةت ؤٔزةئةة وةٕااةنةةيْ ئيَةةيز اْةة بتوٕاغةة ضابةةيابريوض 

ا و ةاظؤضدائ وةْ داز ٖيتٓ اض  ؤعداؾيض ؾي وةْ ابتوٕان اي اؾيض ؾ ائ  ًتيسةاض ؤيو اب ض يو يٕاز  تو،ايلؤط ؾس
بةة ا الؿةةٍؤاْ نطزْ،اق ةةتا الدابعووتٓةة و االغةة ْ از بةةتو ؤةةعابعووتٓةة و ،اب َةة فاتةة ضةظووداٖلؤةةعابةةاز  ةةتوْ اض 

ا.(55)ظ يْ ا  نلؤو اْلؿوُيْ ات وةواز بتو
ٍا،ازةوةايةةة ا ةةة الاداؾيض ؾةةةسةااططزبتوْةةة و داخةةة يوهلؤه اظؤضايةةة از وضاازوةداز غةةةورلؤهطزْ و داؾةةةيض فا

ـااااااتييوةة بيْ انةةطةا نيَلوةة داغةة ضنطزة  ت ااانةة اَلؤت ػةةو ابشط ؤوةة و اْةةيو و داوى ،ائةةلرتاب ط ض ةْةة و اتييوةة بيْل
ي غة ضاخةين انتضزغةويٕاز غةزاااااا1977ئة  ًتىلااد12تةيااا1977ئةيب ااا31ي ا  نلؤو ا  ن َنيانيبتوْ و اخيدا

و داتيائ وانيت ا  نلؤو اغهطتلؤطاا،اي ب ضائ ،ان اغ ض يو نيٕاب انيبتوْ و   ن اططْ او غف از ن َٕلؤهطز
ْ وؾةةريوةٕاَػةةو اياز يوةةآ: ااايةة ّابيض  ةة و اااَ نوةة ب اغليغةة اانيَلوةة داغةة ضنطزة  ت از ةةيضداْةة نطزبتو.اااا
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تت ؤةةص ض(ايةة از ض و اوى ابةةت،اغةة ضةْ اا-)َ ب غةةو از غةةو دازةَ ظض ؤٓةة ضدا  نلؤوللةة از غةةو دازةَ ظض ؤٓةة ض
ااشَةةةيض اا((غةةة ضنطزة  ت اوال )) ةةةيض هطزْ ائ ْسةَةةة نيْ نيَ يوةةة اابعوتٓةةة و اْةةة  يٕاتةةةتةْ ابةةةتاي غةةة ضازاا

،ابيائ و داْينينلل ن اظٍاْ ب ،او نتا يض غ ض ؤه انةيتل ااازةب ؾهطزْ ائ ضىاااطَيْ نيْليٕاض وابه وٕ
ٕاا بتْيو ة نيٕازضوغةزاااا((غة ضنطزة  ت ازوةْة اا))َيَٓيو   اتياط ضةْ و اَيجم الٍ،اي غ ضائ و اَلواٖةي ابةت

ٍؤاا  نلواي ابعوتٓ و ازةبٓط ٔبه ٕ،اي اٖ ضاْيو   ّاااا،...،  ىازةازوان ؽ:ا  نلواي انتَ  ا-بة ّاَدلة :ائةيضة
خييلةةساغةة علس،اعتَةة ضاا-عةة ىلاع غةةه ضد،اتييلةةةاضوغةةو ّا-ض غةةتٍاَيَ ْةةسابةةتانيضوبةةيضداغليغةة ،اغةةيالض

ٕاااااا-ع بةةسويال ّاا(56) تي ةة ضاعةة ىلاوةىلابةةيانيضوبةةيضداَلؿةةُ ضطي  ت اْيو ةة نيٕازةْطةبةةت ا.ائةة ّاٖةة ْشيو فاٖةة 
اؾيض ؾسةاْ ز طت ي. ؤت بطزْ انيضوبيض نيْ اٖ ّاي ط كاب ض اْينينلل نيْ اظ يتطانطز،

 ؤت  ةةتواااْت ؤٓةة ض نيْ اٖ ضغةةآابييو نةة دا ةة نلؤو از غةةزاااااانيبتوْةة و نيْ اغةة ضنطزة  ت ا ةة نلؤو اب ض اا
تي  ضداع ىلاوةىل،اْلؿيٕانطة،اي ابييو ابعووتٓ و اٖ ضا  ىاي اع ىلاع غه ضد،اض  غتوكاَيَ ْس،اخييلساغ علس،ا

غةة عسداطضةةه ،اعتَةة ضاز بيبةة ،ابةةياغةة ضنطزة  ت از غةةزاْلؿةةيٕانةةطةٕ.ايةة اْلؤةةتائ وةْ ؾةةسةاٖةة ضا ةة ىايةة اعةة ىلااا
 و ابةياٖلؤع نةيْ اااض  ؤهدػوٓع غه ضدااض  غتٍاَيَ ْسابتوْ ائ ْسةَ اَ نو ب اغليغ .ازوةاب زوةدائ و فا

ية اْيو يْةسةاٖة ضاااااا، ؾةزاٖة ض ؤؤُ اَلؤؿةُ ضطي  ت اااغ ضاٖة  اَلؤؿُ ضط انطةا،اْيو  نيْ انتضزغويٕازةب ؾهط
  ىاي اٖ ض ؤُ اَلؤٓضت ٔااٖ وضةَيٕ،اٖ ض ؤُ از ؾو اٖ ويلؤطا،اٖ ض ؤُ اخيؾٓيو ت ،اب ضابعووتٓ و انة وتٔ،اا

ا.(57)يٕابتوٕس  ْا ضَيان ا  ن َليٕاتي  ضاع ىلاوةىلا،ازوو َليٕاغ  سانين ا،اغلؤل َؿليٕاغ عسداطضه 
بعووتٓ و اي اْيوا  نلؤولسةاب ضز وةَ اب ا يالنلل نيْ اخي سةااي طة يلؤوازةغةوٓ ااااةو  اب زوي ّاغ ضوب ْس
ٖ ْسآانيض غي ااض ووزةو اٖيتٓ اَلؤؿ و ان اظ ض َ ْةسداا،اب ىّاب ؾسةض يٕانطزااض ؤيوليٕابلٓ َلؤؿُ ضطي  ت ا

واية اٖيوض  ؤهةيْ اية ااااغة عسداطضة ااَييلؤةاااانتشضةْ بعووتٓ و اط  يْس،ائ َيْلـاظؤضداب غ ضةْ اغ ضنطزة  ت ا
ٖةة نيضدايةة ااضووزةودعةة ىلاع غةةه ضدااخييلةةساغةة علسايةة ااانةةتشضةْ ا.(58)1978داَةةيضت 8از ؾةةوليايةة اؾةة ض د

ا.ا(60)بتو1979ٕداْلػيْ 9ي اض ش ؤِز غوشرينطزْ انيضزؤاط اليو ااع ىلاٖ شةضاي اال  ٕاا.(59)1978متظ  طةْ 
ا،اي االوةظدابعووتٓة و ا يض ؤواي اال  ىا،ايٕابيانطزٕئلرتاب اٖيتٓ اَلؤؿ و دائ وابيضوزؤخيْ دان ائيَيش َ

.اب َة فاايلؤه وتة و اانتضزغةويْ ااظ ق توْ و داًَُالْلؤل نيْ اي اْيوا  نلؤو اْلؿةوُيْ ااي اال  ن از ه ؾ و 
بط  يضدا ليبتوْة و اية ا ة نلؤو ااااا1979داَيضت ا21بعووتٓ و داي ابييولؤه اْيواي ازوة يضابتو اٖينيضدائ و دا

ا.نتضزغويٕابسة اْلؿوُيْ 
 

 تةوةسى دووةم: هؤكاسةكانى جيابوونةوةى لة يةكيَتى نيشتنانى كوسدطتانذا
ا

ٖ يوشريغةيْ و داااغليغةل اااية ازوة ة از غةورلؤهطزْ و داخة بيت اااابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغويٕا
اداْلُضة ابة ض   اانةيضاو ىاض  ؤهدطةو ؤه اغليغ اي ا تةض لؤت داداض  ظةَ ْسداي غ ضائ و از بط اؾيض ؾ اْت ؤسة

ئ  يّابسة ،ابة ىّائة وابيضوزؤخة اااااخ بيت اٖيوب فْيوا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويٕاي ط كابييو نيْ از ه دا
َلؤهٗيتةةة دا لةةةيوةظايةةة ابريوبةةةيو ض ااااْلُضةةة اب ض نةةة ايةةة اائةةة و داض  ؤهدطةو نةةةيْ اْةةةيواابةةة ٖيد،اظؤضداْ خي  ْةةةس

تتوؾة اطريوططاوة اااٖ ْشيو ن اٖلؤٓس داْ بطزاابي  و،ابيائ واغ ضز ّاتيظ ابتَلؤهٗيت توٕااتيقلهطزْ و ن فا
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بييوة نيْ ااا،اٖة ّاي طة كااٖة ّابعووتٓة و اية اْيوخي ةسةاااااا تةض لؤت  ؿةسةاية ّااا.(61)غليغ اغ خزاازشوةضاٖيتة و ا
اا.ض ٍِووب ضوودانلؤؿ انطز و از ه داْيوا  نلؤو 
ٖةةة يوشطدابريوبي ةةةتوْ اااو بعووتٓةةة اال ةةة ْشريةْ اائ ْةةةسةّااز غةةةو دازةَ ظض ؤٓةةة ضيةةة اْةةةيوا،ايةةة اض ةغةةةولسة

يلٓلٓةة ،اٖ ْةةس ؤه از هةة اغيغلييلػةةو ،اااا-،اٖ ْةةس ؤهليٕاٖةة يوشطدابريوبةةيض و داَيضنػةة ااإ ليوةظ ةةيٕاٖةة بتوا
ئةيييظ اية اااا ض و ٖ ْس ؤوازميتنطةت ا،اٖ ْس ؤهلـاْ ت و   اض وو .ابآاطتَةيٕانيبتوْة و دائة ّاٖة َتوابريوبةيااااا

ئ واغ ضز َ دانتضزغويٕ،ائ غو َ اٖة َتو يٕاية اش ؤةطا ة ىااااااغيوةدائيو ٖيزةااي ابيضوزؤخ اْيواض  ؤهدطةو ؤه 
نيتلؤةواية ااابة زدانةطة،ااااليْة ائة ّاْينيناا و ض ؤشةْة اغة ض تيدازةَ ظضةْسْةاااب َة فاٖة ضاية ااااا.(62)   تطزةانيبهيتة وا

اداْةةيو ؤهدطةو نةةيْ از هةة ي طةة كاض ْلُضةة ابةة ض   ااخةة بيت َؿةةشريدايةة اب ؾةةسةضدانةةطزٕايةة اا ٕاططوَلؤهةة و ال ةة
بعووتٓ و اغ ضب خيداخيداائيض ظوودائ و  يٕاز نطزبيفاز زضة  اق يو ّ،ان   اططوَ ن داز ه ااب ا  نلؤو 

اا.(63)ي ط كاَيض ااال  ْ اغليغلل نيْ انتضزغويٕابريض ؤعض ؤزاي اَ  ت ْسدانطزٕ
غةة ض تيدااز غةةو دازةَ ظض ؤٓةة ضااغةة ضنطزة  ت ابعووتٓةة و ايةة ااي َةة اابةة ضائيَيش َةةيٕابةةيائةة و انةةطز،انةة اااا

بةة ائيَةةي  ائةة و دائةة وااااا،َلؤهٗةةيت توَٕةةيضت ازميةةتنطةت انتضزغةةويٕاااٖةة ضازووابةةييو ااي  و الةةبتوْلزضوغةةزا
اابنبابة اا يض غ ضدابه ٕاسةؾ ائ  ًتيي اؾيض اض ظطيضبتةظدانتضزغويٕادؾ قيض ن ان وت تو اْلؤتابعووتٓ و 

ّاا  ازميةةةةتنطةت اؾةةة ض نطزٕاي طةةة كاغةةة ضنطزة  ت انةةةيت اَةةةيضتاااااادت فايةةة ابةةةيض اا،ايةةة ّا تة ةةةلؤااٖلؤةةةعداغةةةلؤل 
ْينينليٕاي طة كابةييو انيَ يوة اابةييو اطؿةو اْةيوا  نلؤولةسةاٖة بتو،اي بة ضائة و دابةييو ااااااااااااا،اٖ َلؿ (64)نتضزغويٕ
ا،ا تْه اب اظ ٓسووانطزْ و داًَُالْلؤ ض ةظداْ بتوؾ ض انطزٕاي ط كاغ ضنطزة  ت انيت اَيضت ااب ابعووتٓ و 

نةة ائةة ّاؾةة ض  ابه و ؤوةة اْةةيوائ ْةةسةَيْ اااااإو ٖياي َةة از تطغةةياٖةة ضا،(65)ز ظةْةة ْلؤةةتةٕاٖةة ضازووابييوةة داَةةيضت اااا
ٕااااااي بة ضائة و داابعووتٓ و اخيؾليٕ،ا ،ابة ىّاز بلؤةزائة و فابًوةلؤنيااااا(66)ية اَلؤهٗيتة داٖة ضزووابييو نة اَلؤهٗةيت تو

ٖةة ضازووايةة انيض شةة ضدااا ةةيٕتةةتةْ اخييٕاْةة  ا ـيةة ازوةتةةطاا غةة ضةْ ابعووتٓةة واا ةة غةة ضبيضدائةة وابرينطزْ و ا
ٕابييو نةة داَةةا ٕاض ايضت ازميةةتنطت انتضزغةةوي عةة ىلاع غةةه ضداااانةةتشضةْ زوة ةة ا،ائ طةة ضابةةعةْلنيايةة اااظطةةيضابهةة 

يةة اش ؤةةطاااَةة الاَػةةو ايابةةيضظةْ (اا)،ابةةييو ْٕيغةةطةابةةتواا)َ نوةة ب اغليغةة (ابةة انيض شةة ضابةة ابييو ا ؤهةةيْ انةة ااٖيوض 
ّاانيض شةةة ضدابريوبةةةيو ض داَلؤؿةةةتو يٕاا بي ةةة ابط  ةةةيضدااا.(67)بةةةتواَيْةةة و  يٕاي طةةة كا ةةة نلؤو ااتييوةةة بيْ ائ غةةةو 

ا. ليبتوْ و  يْسة
نة اية ازوةتةطاز بلؤوة ااااااداينو ضةْة ااّية اا از هة ا ة نلؤهاْينينلل نيْ اْلؤتةٕابييو ابعووتٓة و اابةييو انيَ يوة ،اااا

ابة ضة  ابةياالةيٕااغة ض تيداغة ضٖ يوسةْ اْينينللة نيْ اْلؤتةْااانة اا،اية ا ة نلؤو ااٖينيضدا ليبتوْ و ابعووتٓة و داا
ز ضبةةيض داازوواز ةةساابي ةةتوْ ا ليوةظ ةةيٕاٖةة بتوااااالٖةة ضزوو ةةتْه ا ض ة ةة و ،اٖ يوشريغةةيْ و داؾةةيض فاز طا

انة اؾةيض فااافاية ازوةتةطزةاا ،ائ َةا(68) ل نيٕ ة نسةضاا زةَ ظضةْسْ اٖلؤةعا يْلل ت از غورلؤهطزْ و داؾيض فاا
نيَ يوةة اخةةيدابةة ابط بةةط  داَؿةةو ااابةة اٖةةيدائةة و داا،اوةدانةةطزاْينينللةة نيٕاظ ةةيتطات ؾةة ْ ابهةةي ااابةةتوخةةتض ا
نطز ااض  ؤ ةة ضداؾةةيض فاضنيَ يوةة اغةة ا ةة نلؤو از زة ةة اق يوةة ّا،ابةةيا ةةتوْليٕاوةبةةتوانةة از بلؤةةزاا نيْ ػةةوٓض  ؤهد
نة اية اض ؤيوة ااااإ ؤشة اي بة ضز ّائة واٖ ويوة ابشةطااااا،ابيائة و داض ادائ وةٕاط ؾ ابهي ض و ،اؾيض فاي غ ضابريوبيابلؤز

ية اال ة ٕاغة ضنطزة  ت ااااانيَ يوة فاايو دٖة ْشااَ غة ْسانطزْة ائة وااا  ض ؿسةاي اب ضةْا.(69) و نيَ يو ان ّاز نيت
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ية اؾيض ؾة اَلؤؿةتوزةااااانيَ يوة اغة ضنطز اايلؤرطغةطةو نيْ ااا،اي بة ضائة و دااائ غو ّابتوق تكانطزْ اابعووتٓ و 
غةةة ضنطز نيْ ابعووتٓةةة و اخةةةيو ْ اااا ةةةتْه يةةة و فا لةةةيوةظاؾةةةت ؤٔاَلؤشةةة اا لؤشي ةةة ن از يض ةةةيٕاْةةة بتو،ااااا

ااا.(70)نيَ يو  يٕاب ان ّائ ظَتوٕاز زة  اق يو ّا ضَطغ نيْ بض ةبطزوو  ن اْيغطةوابتوٕ،ا
،ازوةدائةةةة و دايةةةة اال ةةةة ن از هةةةة و ،اْينينللةةةة نيْ اْلؤةةةةتةٕائةةةة ّازووبييوةةةة اٖلؤٓةةةةس داز هةةةة اقييو تو ةةةة و اا

بةة ا ةة نلؤو اانطزة  ت ااَ نوةة ب اغليغةة اضيةة اْةةيواغةة اااز غةة ىت اضنطز نيْ انيَ يوةة ابةة ّازةب ؾةةهطزْ ااغةة 
...اية اَ ؾةليْسة،اي غة ضاٖة مابةتوٕ،ااااااغ ض ةيو   ىاز يوةآ: اااّابيض ؾ و ا،اي ض ةظداْ بتوٕاؾلؤت   ن ا  نػيٕ

ااض  ؤهدػنتبعووتٓ و ائ ط ض  ام ؾيَيتلؤه اي از وضابتو،اب ىّاي اض وودا يْي  تلل و ،اٖيوتيدانيَ يو اا
ا ةة الٍاتييوةة بيْ او ىااغةة ضنطزة  ت ابعووتٓةة و ابةةيؽايةة و از نةة ٕانةة اااايلؤط ؾةةسةا.(71) ع نةةيْ اْ ز و غةةويالؤؤٖ

ة اابةة ا ةة ىا ةةيواغةة  طداااسن َهطزْةة و دانلؤؿةة نيٕابةةاٖةة ويو ا يض غةة ضنطزٕااااوز بةةت،اغةةهطتلؤطدا ةة نلؤو ا
ٖيونةيضدا ة ىاات ق َة ْلـاب ؾة ااااااية ااازة ؿةهيْسوو اب الدانيَ يو اب يوهتاا ب ىّاوةْ بتواهطزة  ،ٖ ضزووالاب
زة  ت ابعووتٓةةةة و داغةةةة ضنطازةو ،ابي ةةةة ائةةةة ّاٖةةةة ْشيو اٖلؤٓةةةةس داز هةةةة اايةةةة ابعووتٓةةةة و اااداظ ةةةةيتطنيَ يوةةةة 

...اٖة ّاية اااا .اب ىّاي اب ضةْ  ضائ واوتيْ زةابة اَلؤضة وةْ و اغة ضنطز   ن ابةييو انيَ يوة از يوةآ:اااااا(72)  يْسوو ض 
ئيغةةو ْش ابيب تلةة نيٕااٖةة ّايةة انلؤؿةة ابةة اَ ب غةةزازضوغةةهطةو نيْسة،ايةة ازوةاَؿةةزااَةةط ااغةة ض  يَسة،اااااااا

ة ليٕانطز،ا يضآاي ازةب ؾهطزْ اَ غئتيل تسة،ابعوتٓ و اَي  اابعووتٓ و اي اظؤضابيض و اظ رتاي انيَ يو اقيظ
ًَ داظؤضتطدازضة  ،اي ازةب ؾهطزْ ا  ىااتفيق اٖلؤٓطةو ؿسة،اٖ ضابعوتٓة و اظؤضتط ةيٕاب ضنة و ...ائ َة ااااا

ا.(73)  ش اي و دات ْيْ  اي اضووداؾ خػلؿ و ،)َيّا  الٍ(اظ يتطاض ؤعداي اغ ضنطز نيْ ابعوتٓ و از طط 
ٖ ْسداي ابريابت تْ نيْليٕا تضداي اضةغوليٕات ا...ازةاْ وؾلؤطوةٕاَػو اياز يوآ:   ابيض دائ وابيب تب ىّاي

ا.(74) زةبت،اب الّاؾلت دانيضواَطوَيطيْس نيْليٕاْيزوضغزااظ يْ  خـابت
ٓ اية اٖة يوشطتااتةٕابةييو انيَ يوة اابعووتٓة و ااااًَُالْآاية اْلؤةااا لياي وةْ دائيَيش َيٕابيانطزٕ،اؾليودابيغ 
 اعةةريةماٖةة يوشطت توا،ايةة ااض ش ؤُةةٖةة بتو،ائ طةة ضابةةعةْلنيانيَ يوةة ازضواةة اض ووخيْةةسْ ااااالؿةةسةئيَةةي  اؾيض ؾ

،اا،اوةداز زة  اق يو ّان اٖ ّابةيضوزؤراية ابةيضاْللة ااااا بعووتٓ و ائ وانيض داب اَلؤت ػزاْ ز ظةْا ؿسةب ضةْ  ض
َلؤض وةْ دائة وابةريابي ةتوْ   اااا ؤواض ئ َ فاا.(75)ْلل ط وض   داداٖ يوشطتٓ ائ وازوضا ايٖ ّانتضز ـاتتةْ

ي طة كانيَ يوة زةاٖةلوائ غيغةلؤه ااهةطدااَة وظوع ااااااااوتٓة و ااًَُالْلؤهة دااو ليبتوْ و نة دابعاان از يوآ: 
ْ بتو،اب يوهتاب ؾ اظؤضدانلؤؿ ااططاو نيٕاي غ ضائ غيغ اظةت ابتوٕ،ا تْه اظؤضاضووداز زةابطةز ض ؤه ا

خلالالؤهة اااخالالؤةواْة بتوانة ائ غيغةلؤه ااهةطد،اااااايابعووتٓ و از بةتو انيَ يوة ،اانيَ يو از بتو ابعووتٓ و ا 
 لٓي  ت ابلؤز،اب يوهتاٖ ضاٖ َتوداي غ ضااطةوةٕانطزْ اغٓتوضداز غ ى اااظ يزنطزْ اشَيض دائ ْسةَيٕاا

ا.(76) طتآاْ ططتٔاي ا  نرتدابتو
زوةتطابعووتٓة و اية ا ة نلؤو ا ليبلؤوة و ،اااااٖ نيضدابتو ا  نلؤه از ه اي واخييو اْينينيْ دان اي اضووزةودا
ا ية ازوةتةطزةابةتوااانة ااب ؾلؤه اظؤضاي غ ضنطزة  ت ابعووتٓة و ،ااض ووزةو ن ابتو اٖينيضدانتشضةْ اي ب ضائ و دا

 ةة الٍاتييوةة بيْ ايةة اتيوةْ ةةيضنطزْ اْةةسْ اًَُالْلؤلةة نيٕااتيوةْ ةةيضانطزْةة ا ةة نرتد،ابةة اتي  ةة  اةٖينةةيضداوضووش
ا.(77)ئ ّانيض دابياغيغهطزْ و دائ وةْ ائ  يّازةو ا،ان عووتٓ و اب و ال  ٕاال  ْشريةْ اب
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اّ ة نلؤو اية اابط ولل اي ازووضان وتٓ و ااعووتٓ و اي ا  نلؤو باد ليبتوْ و ا  نلؤه از ه اي ااينو ض نيْ 
ايةة ازوةتةةطابةة ائيضةغةةو   ن از هةة ااابةة اٖةةيدائةة و داازة ٓةةيبتو،ا اب ض نةة اض  ؤهدػةةوٓز ضبةةيض دانةة ادا ةة ب ضْيَ 

...انةةيت ابلٓلُةةيٕا ةة نلؤو اْلؿةةوُيْ انتضزغةةويٕ،ابةة اااا: قةةيزضاعةة ظ عاز يوةةآااايةة ّابيض ؾةة و ا.او ٖةة ْشيوداْةةيا
َلؤض وةْ دائ واب ضْيَ   دان اخةيداخػةولل اضوو،ائيضةغةو   ن از هة داو ضططتةتو ،اوةائةلـاز نةي ابةيااااااااا

ي يضاز بٔاخي يٕاي وامعب زةائ و داب آاب امعب،ائ واض ؤهدطةوةْ فان اي واْلُض اب ض   زةٕاظووا يازض ْ اْ
بوت ؤٓلؤو و ،ابعووتٓ و ائ وات ضم داق توكاْ بتو،اطتمتيٕائ ط ضا  نلؤو از بةآاب بة ض اي بة ضاض  ةيونطزْ ااااا

ٖيونيضاز بني،اب ىّاْةينطآابعووتٓة و اخةيداية اْةيوا  نلؤولةسةابوت ؤٓلؤوة و ،ا ةتْه ابعووتٓة و ااااااااااان بيضوزؤخ 
ئ َ ابةتو اٖةيدائة و دابعووتٓة و اية اااااااطزْ و ؾ اي ا  نلؤو ا ليوةظ ،ض ؤهدطةو ؤه اغليغ ا ليوةظ اابرين

اا.(78) ْلُض اب ض دا  نلؤو ا ليبتو و 
يلؤصْ داي ائ ْسةَيْ ااو نتا  نلؤوا(79)عتمسيٕاَ محتوزض ؤيو ااغ ض يو نيٕاآاي ،اٖ ْسض وو ن از ه زةي ا

بعووتٓة و اية ا ة نلؤو ااااْ ا ليبتوْة و داا،اب ا ة نلؤواية اٖينيض نةيااا(80)ئيَيز نيضداَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕ
ٕاااااااااا ا،اٖةةيْ از زض ؤوةة اق يوةة ّ،ابةة اٖةةيدائةة و دانةة اْةةيوبطةواض ؤيوةة انةةيضةدابلٓلةةت ابةةياظ قهطزْةة و داْينينللةة ني

اا.(81)اابط  يضدا ليبتوْ و ابس ٕٔ ْشيوداي ّاؾلؤت ابيب ت ابٗيو ؤٖازةو ادغ ضنطزة  ت ابعووتٓ و 
طيض  انتضزغويٕااْيو   ل نيٕ،اٖينيض ؤه از هة اظ َلٓة اغةيظابةتوابةياااااا،ائييت لياي وةْ دائيَيش  يٕابيانطة

بط وة ابةتوٕاية اٖة ضا ة ىاية ااااااانة اا،ازوةتةط ـا ليبتوْة و ابعووتٓة و اية ا ة نلؤو ااااااخييو اْينينة نيٕاااقييو توْ و 
ا،اغ ضٖ يوسةْ و دابعووتٓ و اض ظطيضبتةظدانتضزغويٕاي اب ؾ ا1979داؾتبيت 11ي ااؾيض ؾ اط الْ ائلؤطةٕ

،اض وواي اؾةيرانطزْة اااَ  ت ْس ل نيْ اؾلتع اامهتَ ت اعريةق ا،اي ب ض   ىاٖ يوت ؾيْ و داا(82)ض ؤشٖ ى 
اا.(84)ختض ابتوْ و داٖلؤع نيْ اَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕ،اا(83)ٖلؤع نيْ اؾلتع 

بعووتٓة و اا،اغة ضنطزة  ت اازوة يضزةاب ٖيدان يو ن بتوْ اٖ َتوائ ّاٖينيضةْ دان ائيَيش َةيٕابةيانةطزاااي اا
ن ا ا،ابيض طةيداغةة ضاز ط  ة ْآا ليبتوْة و اخةيداية ا ة نلؤو اْلؿةوُيْ انتضزغةويٕاض ةااااااا1979داَةيضت اا21ية اا

يلؤصْةة دائيَيز نةةيضداَةةيضت ازميةةتنطةْ انتضزغةةويٕا،اب َةة فاال ةة ْشريةْ ا(85)بةةياطيض ؾةةلؤطاز طتةظ ؤوةة و خةةيدا
ٓاتةيو نتاَةيْش ائةيباخة ض ه ااااااْلؤتةٕانيتي ل نيْ اَيْش اَيض ،اَيو دااو  اب ض دائ وةْ ْز ن و  اض  ؤهدػةو

ٔا معبةةة اابةةةيْش ازةَ ظضةْةةةسْ اٖةةة ضازووالاا1979دائةةةيب ا8ايْشط زةايةةة نةةةا،اتةةةيازوة ةةةيضايةةة اانيض نيْلةةةيٕاز بةةة
ا.(86)ز ز ٕغيغلييلػو ا  نشطتتودانتضزغويٕا

ابةة ىّابةة اٖةة وكاانيؾؿةة اا،ا و ٖيتةةا اطةة وض  ةة نلؤو اتتوؾةة اقةة  طةْلؤهاا،بعووتٓةة و بةة ا ةةتوْ از ض و دا
ااب ؾةسةض ه انطزْلةيٕاية اااازوةدااَ  ت ْسدانطزٕاب اض  ؤهدػوٓ نيْ اْةيواؾةيضااٖيتٓة از ض و اااالٍاتييو بيْ ا  

تةةتةْطةاٖةة ْشيو ؤه از هةة ابٗيو ؤةةص ؤز،ائ طةة ضابةةعةْلنياب ؾةةلؤوايةة اض  ؤهدػةةوٓ نيْ اخةة بيت ا ةة نسةضداتيض ةز  ةة ىا
،اعتَ ضاَػو اياْيغةطةوابة اعتَة ضاز بيبة اااابعووتٓ و داَيبتوْ و ااْ  توبتوْ از ض و ،ابي  اب غ ضنطزة  ت ا

ن وتٓ و انيضنطزٕااٖ ض  ىاي ا:)ا  َيٍام نلِائيغي،اع ىلام و ؤع،اَيَيغوياْيظّ،اَيَيغوياؾ ض فاَة يتوز،اا
عةةةة ظ عابةةةة ا،اغةةةةتةضئيغيداع بيغةةةةيائيغةةةةيداغةةةة ضن َهيٕ،اَيَيغةةةةوياعتَةةةة ضاع بةةةةسويوآل،اعتَةةةة ضاعةةةة ظ ع(ااااااااااا

،از غةةوليٕانةةطز و ابةة اض  ؤهدػةةوٓ و ابعووتٓةة و ااخةة بيت ااااااصةضزغةة ضنطزة  تلل ن اْت ؤلةةيٕابةةياخي ةةيٕاٖ يو ةةاااا
ب َ ب غةةو ائلسةْةة انطزْةة اٖةة ْشيودابطةز ض نيْلةةيٕايةة اَ غةة ي دااااا.ايةة ّا تةض لؤت   ؾةةسة(87)َلؤؿةةُ ضطي  ت 
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ب  يْٓيَ  ةة نليٕاز نةةطزااا1979دانةةيْتوْ ا  نةة َ ا1 ليبتوْةة و  يٕايةة ا ةة نلؤو اْلؿةةوُيْ انتضزغةةويٕايةة ااا
ٖلؤطؾليٕانطز اغ ضائ وانيز طةْ دابعووتٓ و دان اي اض ؤع نيْ ا  نلؤة اْلؿوُيْ انطزغويٕاتلي سةاب اتتْسدا

ٕا ليبتوْ تةة و ،اب َةة فابةة ان غةةيْ ائةةيشةو اا ئةة و ايةة اال ةة ى،ايةة اال ةة ن اااا.(88)طلؤطااطيَيْيو لةةيٕايةة اق يو َةةسةو
ب ابةييو االو نة اااْلؿيٕاب از ه ؾ و اخي يٕاب ابييو اغ ض ن ااض ةغو ابعووتٓ و دازةو ت اق يو ّا،ا ليبتو ني

يلؤط ؾسةاتت ؤص ض ؤواَلؤ اوة  ان ائ وةْ ا تْ ت از ض و اية ا ة نلؤو اْلؿةوُيْ انتزغةويٕابةييو ااااااا.(89)ْلؿيٕازةو 
غةة ض ن ابتو ٓةة اْةة ىائ وةْةة اداَيوْ تةة و ،ابةة اب يوشةة دائةة و دانةة ائ وةْةة داَيبتوْةة و ايةة اال ةة ٕائ ْةةسةَيْ ااااااا

ا.(90)ب ابييو طي  ن اْيوبطةوٕنيَ يو داض   س ضةْ انتضزغويْ و ا
يةة اض ةغةةولسة،ازوةدائةة و دائةة وابييوةة ابعووتٓةة و داغيغلييلػةةو انتضزغةةويٕان وتٓةة و اخي ةةيٕااز غةةوليٕا
نةطز و ابةة انةةيضنطزٕاتيضةز  ةة ىاني شةة ض ليٕانةةطز اغةة ضاٖ ْةةس ؤوايةة ابطةز ض نيْلةةيٕ،انةة اي طةة كابييو نةة داتط ةةيٕاا

ض ؤه از ه اي اض ع نيْ ا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغةويٕابه وْة و ااا،اتيائ و دابش ض ؤٓ و اا ي توبتوْ از ض و 
بةة ا ةةيالن ااخةة بيت اخي ةةيٕ.اب َةة فاض ؤهدػةةوٓ نيٕا يض ؤةةوايةة اط ؾةةيْ و دابةة اخي ةة و ابلٓلةةت ،اتةةياض ةز داااا
ئ و داز غوهطةو اب اض ؤهدػوٓ و ائيضطيْ نيٕاازةْيْة و دائ ْةسةَيٕاايلؤرػةطةوةْ اْيو ة اايكة نيٕ.ائةلرتابةياااااااا

ز ه اٖيوؾيٕاي ط كابييو انيَ يو داض  س ضةْ انتضزغةويٕاابةييو اطؿةو اية اْةيوا ة نلؤو اْلؿةوُيْ اااااااا يض ؤه ا
ٖيونةي اي طة كائة وااااائة و اية اال ة ى،اية اال ة ن از هة و اااااااب ا ةيالنلل نيٕ.اانتضزغويٕاط ضّاطتض ل نليٕازة  و 

ز بةتوٕابة ابةيؽااخةتةؽاْلؤةتااااااٖ ْشيوةْ اظؤض يضاطفوتطيااتيوتتآا  نشطتٓ ابييو ابعووتٓ و ااخ ت اطؿو ا
خ ت اطؿةو اية اااا1982دائيب ا19ئ ْسةَيٕااغ ضنطزة  ت اٖ زووابييو ن .اب ّاؾلؤت   فابياا  ن َنيا يضاي ا

نيبتوْة و دااطةوةْةة اخي ةةسةابةة ائيَةيز ابةةتوْ اٖ ض ةة ىايةة :ا) ةة الٍاتييوة بيْ ،اخةةسضاَ عػةةتّ،اغةة  ساَ  لةةس،اااا
غةة ٕ،احم َةة زااةة ض ش،ازيوؿةةيزام غةة ٕ،اَلؤؿةةط واغةة  سابةةطة ِ،اااااَلؤؿةة وةاتييوةة بيْ ،اا ض ةةساظةَةةسةض،اعةة ظ عام اا

ٖيا ْساع بسويه ض ِ ز.ؾيىو ،اض  ئتفاغةًلؤُيٕ،اؾةلؤذازةضةام الةس،اع بةسويوآلامةي  اؾةلؤد ،اعة ىلاو  ةؼ،ااااااااا
َ َ ْسامةي  اغةس ل،اغةيالضاحم َة زائة َني،اغةليضاحم َة زاعة ىل،اَتؾةريام َة اغة ض ة،ائ م َة زاَة يتوز،اااااااااااااا

ض ٖ ةة ضاغةة  سابةةطة ِ،اغةًلؤُيٕائلػةةُيعلٌ،اظ ض ةةي،انةة َيٍاع بسويهةة ض ِ،ااةة ضٖيزاا ؤط ظةةيٕ،اَة محتوزاحم َةة ز،اظا
ض  غتوٍ،اَتمػنياع بسويوآل،اَة محتوزاخيؾةٓيو،احم َة زاغةييو احم َة ز،اع بةسويوآلاغةييو اائ محة زازةزد(.ااااااااا

ؾةلؤذاا)ٓطةاية :اابيؽاي اَ غ ي دا  نشطتٓ ابعووتٓ و ااخ ت اطؿو انطةاابيائ واَ ب غو فايلؤصْ   ىاَلؤهٗلؤ
دائةيب اٖة َيٕااا23ٖ ضو ٖياية ااازةضةام الس،اض ئتفاغًلؤُيٕ،اَلؤؿ وةاتييو بيْ ،اا ض ساظةَسةضااع ظ عام غ ٕ(.

غيكاخسضاَ عػتوّاْيَ   ن اية ّابةيض و ائيضةغةو داْيو ْةسدابعووتٓة و انةطزاتةيائة و داية انيبتوْ و   نةسةااااااااااا
يّاو اةس ؤه ابعووتٓة و دانة اَلؤهٗةيت توٕ:)اية اْةيظّاعتَة ض،ااااااااٖ ضزووالائييتطيضدابريوضةداْلؤتةْليٕابه ٕ،ائة  ا

دائةةيبانيبتوْةة و دازوواقةةييو ائ  يَةةسضة،ا26عتَةة ضاعةة ظ ع،اع بةةسويوآلاعتَةة ضا،ا ةة تيامةة و عد(اٖةةيتٔاايةة اا
ب َ فازوةداطيض ٓ و دابريوض ةنيٕاابتوْ ا يض ؤوايلؤواتلؤش  ؿةنتاية ْلؤتةٕاٖة ضزووال،اض  ظةَ ْةسدازضةاي غة ضاااااا

 ابييو ابعووتٓة و اابةييو اطؿةو ،ا شة اية و فاٖة ضاية وانيبتوْ و  ةسةاي غة ضاَلؤؿةٓليضدابطةز ضةْة اااااااااااا  نشطتٓ
ز ض و ان اَلؤهٗيت توٕاي اٖ ضا  ىاي :ا)ااتئيزاَ عػتّ،انة َيٍااتئةيز،اعتَة ضاؾةلؤذاَةتوؽا،اعتَة ضاز بيبة (اااااااا

ا.(91)اويٕ(ض  ظةَ ْسدازضةاي اْيوداض ؤهدػوٓ ن اب اْيود)ا  نلؤو اؾيض ؾشلؤطةْ انتضزغ
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يلؤصْ داْت ؤٓ ضة  ت اٖ ضزووالازوةدانيبتوْة و دااا1982دائ  ًتىلا10زوةداٖيتٓ اَلؤؿ و دابيب ت نيٕاي ا
خي  اب غزاابط  يضدازةَ ظضةْسْ ا)  نلؤو اؾيض ؾةشلؤطةْ انتضزغةويٕ(ازضة،ائةلرتاٖة ضابة وابيْ  ة و ازوواضؤشااااااا

اابةة ائيَةةيز بتوْ ا ةة الٍاتييوةة بيْ اغةةهطتلؤطداااازوةتةةطايةة انيبتوْ و   نةةسةابةة اب ؾةةسةضدائ ْةةسةَيْ اٖةة ضزووالاااا
بةة اغةةييوطؤشدازةَ ظضةْةةسْ ا) ةة نلؤو اؾيض ؾةةشريةْ اا1982دائةة  ًتىلا11  نلؤةةةو اْلؿةةوُيْ انتضزغةةويٕااضؤشدا

ب َةة فاخةة تيب ائةة واتلهيؾةة ضةْ داَلؤةة اْي ةة اقيْةةيغلؤه اتةةيظ ايةة ا تةض ةةلؤت داااااااااا.(92)نتضزغةةويٕ(اضةط  ةة ْطةا
النلل نيْ اتةياَيو  ة ن اظؤضازوةتةطاية اطيض  َةيْ اخة بيت اغليغة اا ة نسةضداية اااااااااا ةياا ؤهدطةو ؤه اْت ؤت انة اض 

ابيؾتوضدانتضزغويٕا لؤش داز يضدابياخي  از يضدانطزوو .
 

ا:تت ؤص ٓ و ن زةاط  ؿوتو ٓ ت ائ ّاخيىْ داختةض و ازووتي  ي اائةجنام:
ا
 ٕاابعووتٓ و داغيغلييلػةو ابريؤن دازةَ ظضةْسْ ا ل ن اَلؤةصوو  ،از ط ض ؤوة و اااو ىاَلؤت ػةولاانتضزغةوي

بةةيائةة ّابيضوزؤخةة دازوةداْػةةهيداؾيض ؾةة ائةة  ًتٍ،انةة انتضزغةةويْ اعةةريةماتلؤهةة وت تو.ايلؤط ؾةةسةابةةيااااااااا
خةةة بيت اضةططتٓةةة ا،ابةةة اظ ٓةةةسووا اال ةةة ىاغليغةةة ت اض ش ؤُةةة اعريةقةةة ،ايةةة اتتْساتلةةةصداب ضَ ض ةةةسةْ و دا

ية اال ة ٕااااو ىائ يوة ضْيتليلؤواا ؤهة اغليغة اازةَ ظضةْةسْ اض  ؤهدطةواا،ض ظطيضبتةظدانتضزغويٕاي اال  ن ازد
ا.ظةْطةو َييلؤواْلؿوُيْر ضو ضاب اَلؤت ػزا

 ائيؾةو اازةْتوغةويْ و ااتة و اَ  ةسةٕانة اية اض  ؤشةيدااااااتيئة و اٖيااب ابةريدااو ئ ط ض  ابعووتٓ و اي اغ ض تي
عةريةمابةة ااا يض غة ضدانلؤؿة نيْ انةتضزاية ا تةض ةلؤت داعةريةمابهةي ،ابة ىّابة ات ْشة و اْة ٖيتٓ اض ش ؤُة اااااااااااا

اٖينيضدائ و داغة ضنطزة  ت ابعووتٓة و ااابيت ،اااب ضز وةَ اي غ ضاغليغ ت نيْ  يض غ ضدائيؾولليْ 
بط  يضداز غزاَلؤهطزْ و داخ بيت ا  نسةضدابسة .

 ب ازض ؤصة  ائ واَيو   دان ابعووتٓ و اي ط كابييو نيْ از هة داْةيوا ة نلؤو اْلؿةوُيْ انتضزغةويٕانةيضدااااااا
ٕاااا،اْ  يٕاتتنطزوو  ،اةْلت اْينينلل نيْ اْلؤتةْليٕاب اؾلؤت   ن ابيب تليْة اازميتنطةغةليْ ا يض غة ضابهة 

ٕااااااااا ية اائ و ْةس فااا، تْه ابييو نيٕاي طة كائة و دا ة ْساية اض ووداغليغة ااع غةه ض ل و انةيىااتة بيابةتو
ض وودائي س ييشدااا يػ الل و اي ا  نرتازووضابتوٕ.

  دانيضنطزْلةةسة،ائ ط ض ةة اتتةْلت ةة ت اخةة يوهلؤه اظؤضايةة ابعووتٓةة و داغيغلييلػةةو انتضزغةةويٕايةة اَةةيو
ةا لةيوةظ دانة اية اْيو ةسةاٖة بتو ،اية ا ة ىاااااااا،اب ىّاْ  وتةْلت ائ ّاٖة َتوابةريوض ااططزابهيت و ز وضداخي سةا

ئي س ييش يزةاني يٕابهيت و ااب ض وا  ىائيضةغو  يٕاب ي ،ائ َة فاي بة ضائة و داْة ائيضطةيْلؤه اٖة بتو ،ااااااا
 ؾةةة اْةةة انيبتوْ و  ةةة ن ابةةة ضاطةوةٕااْةةة انةةةيْفطةؽااْةةة انيْشط اااٖةةة ضو ٖيةط  يْةةةسٕ،اْةةة از ظطي ةةة ن اض 

ب غوتو .

 ٕزةَ ظضةْس ل و اتيا ليبتوْ و داي ا  نلؤو اازضوغزاادي اغ ض تيابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغوي
غةةآاغةةيكاا ةة ْسانةة از نيتةة اا،1979دائةةيب 8بةةتوْ امعبةة اغيغلييلػةةو ا ةة نشطتتودانتضزغةةويٕايةة اا

ّاض ؤيو انةيضدابلٓلةت ،اااالؤوَيْش ةاتتوؾة ائيغةو ْش اطة وض اٖةيتتو ،او نةتاية از غةزااااااااضووزةوزية اغةآاااابة ى
ع ىلاع غه ضااخييلساانتشضةْ ،ا1978داَيضت 8اي از ؾولؤتاؾ ض دغ عسداطض ن ااٖيوض  ؤهيْ اي اازةْ 
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دا9نةةةيضزؤاطةةة ىيو ااعةةة ىلاٖةةة شةضايةةة ااااااز غةةةزاطرينطزْةةة ا،ا1978غةةة علسايةةة اٖةةة نيضدايةةة امةةةتظ  طةْ اااا
تياَيو   ن اظؤضاْ  وتةْلت اؾت ؤٓ ائ ّاَيي اغ ضنطز داخيداَط ابهيت و ،ان اب ااب َ فا،1979ْلػيْ 

يةة از غةةوسةْليٕانةة يلؤٓلؤه اطةة وض ان وتيتةة اْلؤةةتابعووتٓةة و داض ظطةةيضبتةظدانتضزغةةويٕابةة اطؿةةو ااْةةيوااااااا
ب اتي   ت .ا انتضزغويٕبعووتٓ و داغيغلييلػو

 ووتٓ و اي ا  نلؤو ،اي اييش ه اخ بيت اؾيخسة،ائيغيٕاْ بتواغة ْش ض نيٕاابعبييولؤه ازوةدا ليبتوْ و دا
ٍؤابهةةة ٕ،ابي ةةة ابةةة ض واؾةةة ض  ؤه اْةةةيوخيداتتْةةةسدابةةةطزووٕ،ااااا ب َةةة فاٖةةةيوض آاااابةةة ائيؾةةةو اَلؤهةةة و اٖةةة 

َلؤؿةةتو،ابةةتوٕابةة اْيؾيض ؾةةشلؤط،انةةياطدا،االز ضايةة ابعووتٓةة و دااااضؤشةْةة اٖيوغةة ْش ض اؾيض ؾةةشلؤط نيْ اا
وْ تة اؾة ض  ؤه ابةآااااي طة كا ة نرتزةان وتتااا ضابةعةْلنياٖة ضازووالاَيو  ة ن اظؤضاية ازوةتةطااااا،ائ طض ظطيبتةظد
انتشد.انتضزئ  يَ ا

 
 

 بة شؤسِشى ئةيلول ن( دةقى بشِياسى كؤتايى ثيَ هيَها6ثاشكؤى رماسة )
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 (8ثاشكؤى رماسة)
 ا(93) تانبةيانهامةى دامةصسانذنى بضوتهةوةى طؤطيالظتى دميوكشاتى كوسدط

ائ داط ىلاعلؤطةق اتلؤهيؾ ض
ائ داط ىلانتضزغويٕاْ ب ظ

ط ىلانتضزائلُطؤاب ْيغهرت ٔااَطَ تطغ اتط ٔاقيْةيغ اخة بيتليت ائ وَة ضداضووبة ضوداطة وض تط ٔاَػةئتيل ت ااااااا
و ةيضدااَلؤصوو  ابيت و ان اَلؤت ػو اظؤضش طةْ ااْ ب ظةْ اخةيداىلؤاض ظطةيضابهةي ائة ّاض ؤش اض فانيض غةيت اط وض  ة دازاااااا

داز هويتيضداب عؼاز ن ٕاب خطةَرت ٔاؾلؤت اض  ط ظاَ ضغويْ دائ  يْ وآاٖة َتااهطٕٖيتتو يٕاغليغ ت اؾيظلؤٓل اغت
اْلؿوُيْ ن َيٕاي اْيواب ضٕ.

ائ داط ىلانتضزداقيض َيٕ:
غةة ضنطزة  ت اب غةةراٖةة ضاي غةة ض تيداٖيتٓةة اغةة ضامهتَلةة و اٖيتةةيو نتائلؤػةةويفاوةداَلؿةةيٕائةة زة انةة اطتة ةة ااااا
َلؤؿه وتٔاختةظ اابطوةداتة وةودابة اَةيا اطة ةدانةتضزاٖ  ة اائ  ة وآابة اؾةلؤت   ن ابٓة ض ت ا يض غة ضداَػةئً دااااااااااااا

يةة اْةةيوبطزْ انةةتضزاو ؤةةطةٕانطزْةة اانةةتضزابهةةي ان  ةة اٖ َلؿةة اغليغةة ت اَةةلالٕاطةةريآاازوآي ةة ت اططتتت بةة ضابةةياااا
ا1974نتضزغويٕاو ٖ ضطلعاٖ ىلاي ز غوديداْ زةو ابياٖلؤةطفاٖلؤٓةيٕااَة الَيضزةٕ......انة ازضْةس تط يٕاَ الَيض نة دااااااا

بتاب ىّاٖ ضان ابةيداز ضنة و اغة ضن وتتاْيبةآاب غة ضابعوتٓةت داط ي نة َيٕان وتة اغة وزةواغةتني  ت اي طة كانيْة ااااااااااااا
و ابةة اةَط ةةييلعَ اةَط هةةيايةة ازشدابعوتٓةة و دائةةيظةزداخةةتةظداطةة ىلانةةتضزاو اي ز غةةزازةْةة اااااااَ ضغةةو ائةةريةٕااب غةةرتةا

ةيعةطب(اَؿةزانةطزٕاية ابعوتٓة و دائةيظةزداختةظةْة اض ؤشٖة ىت اْيو ضةغةزاابة ضدااااااااااااػط  ب ؾلؤه اظؤضاي ائ ضظداعلؤطةم)ا
ضانةطزانة ائ بتة ة اية ا لةيت ائة واااااااط الْ ازوْلياب و دا تن اتػةًلِابةتْ ابةياائلؤةطةٕازةاض ؤه وتٓيَ نة دا ة ظةئريداَةيااااااا

 يىازةزةْ ابه وتي اطفوتطياي ط كانتضزوازةْ ابٓي ياب اٖة َتواَياة اْ ت وة  تلة نيْلياابة اؾةلؤت   ن اَ بئس  يْة ابة اااااااا
نة َرتاْ بتة ة اااا1970داأظةضدا11غ يوُلؤٓآاو ا يض غ ض ؤه اعًُليْ دابٓ ض ت ابهطزة  ان اٖةلواْة بآاية اب  ٓيَ نة دااااا

ت ائ وا يض غ ض اعًُليْة اتة ْٗيا يغةي  ن ااطوالؤآلْة دابآلونةطز و انة اطتة ة اطة ىلانةتضزداعة اتنطزو ااااااااااااب ىّاي ا لي
زةوةداط ضةْ و دائ ني ااَ مييٕائ زة ان اٖ ضان غ اب ت وةوداخبيت ا لؤشيداخيداب ؾة اظؤضداب ؾةسةضةْ اؾةيض فاااا

ن دانةطزاابة ازيولؤهة اَينة و ابة اٖلتة ة ن اااااااب ْي يضدازوةداٖة ض ؽاٖلؤٓيْ نة اَلؤؿةتةظ  ن اطة ضَليٕاية ا يغةياغةيخو ااااااا
ظؤضو اط ضةْ و ابياخين اْلؿوُيٕاب ىّاب عؼاٖ ضاز غزابة  آابة اَلؤضة وةْ دا يغةيااَ مييْة نيْ اخةيدا تال ة و اااااااا
ب اطليْلؤه اي اخيبي  اؾيظلؤٓ ااغ ضن وتتةْ و ان وت اطليْ اط ي ن َيٕاب ائعسةّانطزْ انيَ يولؤواية واطريةوةْة دانة اااا

خي ياي غ ضاَؿولتةْ اؾيضؾ ن َيٕامهِازضةبتوٕااْةيضزْ اب ؾة اٖة ض اظؤضدائة وان غةيْ دانة اط ضةبتْة و ااااااااي نيت ا
وى ابياختةضوداعلؤطةمااية وآاْلؿةو  آانةطةٕابة بآائة و داش ةيْلؤه انتية اَ ضطلؿةليٕابةياَػةتط ضابهةطآاٖة ضو ٖيااااااااااااا

تةضووداعةريةمات ْيْة  اٖلؤٓةس ؤهليٕاي وةْة اااااز غو انطزاب اطتةغوٓ و داظؤضب داا ضَيْ  ضااَت  اخيضاانط ؤهيضةٕابيخ
بتٕان اٖ َلؿ اَؿوشريداغليغ ت اَريؾليٕانطزبتان وتٓة ا ةيكانةطزٕااطةيض ٓ اْةيوداَلؤةصووا ةتغطةا اٖ ْةسآاية اااااااااا

(........او نةتائة وااااملظطت٘نِات ز ٗي ااؾيض نيْ انتضزغويٕاب ْلؿو  آانطزْة اعؿةيئريداعطبة اتلي ةيابة اؾةلؤت د)ااااااا
قيض َةةيٕاططتت  تدلةة ابةة ضاغةة ضنطزة  ت ااااافوظطططِْٟل نيٕا)ظة يْلعّ(ب ضةْ ةة ضاطةة ىلاعط بةة اااغيغةة ت اطةةآلو داقةةلٗياا

(او خةياب غةةوٓ و ابةة اا1974ز هوةيتيضدائ وغةةيداؾيض ؾة انةةتضز ـاب غةةريض اب ضةَ ة ضاز غةةزاَةآانطزْةة و داؾةة ضد)اااا
ْلؤةةتةٕاعةةطةماائلؤةةطةٕاااتةة وةو ت ......انيْ َ ضغةةو و ابةة اتي  ةة ت ائةة و.......ايةة ازوةداض ؤهةة وتٔاؾةةتَ ن دا ةة ةئريايةة ااااا

ز ضئ ن و ؤزاْ ىاٖ ضاْ  وتةْلت اضةب ضداخ بيت ا  نسةضْ داط ي نة َيٕابهةي اابط ةيضداي غة ضابة ضططدابةسة او بشةط اااااااا
ْ ؾةة اٖلؤؿةةزاَلؤؿةةُ ضط اؾيض ؾةةشلؤط نيٕاب ضٖ يوػةةو ائةة واٖ يوتَ ض ةة ابهةة ٕاو خي ةةيٕاض ؤةةواخةة ٕايةة َلؤٓيوداضظطةةيضدااااا
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ط ىلانتضزةااب ضظااطلةيٕاخةيضةططتٓ اابة ضططدانطزْلةيٕا ةطةد............اب غة ضاااااااانتضزغويٕااب زداٖلؤٓيْ ائيوةت نيٕ
َلؤؿُ ضط اا  نسةضةْ اؾيض فاي ط كاخي يٕاَ ىانلؤـابه ٕابيائلؤطةٕاب اخي ةيٕا......اطريةْة اوتلةيٕاب غةوٓ و ائ َة اااااا

....ْيبتو .....اب ضٖةة ض ؽايةة اال ةة ىاي ال ةة ن اتط ؿةة و اَةةيضت ازميةةتنطةت انتضزغةةويٕابةة ٖيداغةة ضنطزة  ت ........اااااا
ٖلؤٓيْ اؾيض فائ و ـاب ت وةو ت اضوخيااَ  سةْ اخ بيت ا يكانطزااغة ضنطز نيٕاٖة ىتٔااَلًًة تليٕابة واميية و اااااا
ب ضىانطزب بآائة و داٖةلواض ؤشي ة ن ابةياز ةيضدابهة ٕابة اتي  ة ت اي ونيتة اْيغةه ااَةط اَ تطغةل زةانة اي ونيتة اظ ةيتطاااااااااااااااا

نطزْةةة و اض ةغةةةوهطزٕااضةبةةة ضداٖ بتو.غةةة ضبيض  اب َةةة فاظؤضدائ ْسةَةةة اؾيض ؾةةةشلؤطاااااااط ي نةةة َيٕاَلؤت ػةةةو ابةةة انياا
َلؤؿه وختتةظ نيٕاو اي نيت .......ن وتٓ ا يالن ا  نشطتٔا  نسداز نتاائييوتطيضدابةريوض ةاابة ٖلتةدا يض غة ضنطزٕاااا

ضدانطزبتواز بتاضةبة ضدانطزْة اااو ظعاازؤظ ٓ و داض ؤشي  ىابياب ضططدانطزٕاي واَيؾيط ضزةْلل اي ط ك.........ازوو ي
ْ ت و ن َيٕاب اتي   ت ازوة  ات وةوبتوْ از وضداَلؤصوو  اَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕاي ائ  يَ انيبتْة و دانة ااا
شَيض  ةة ن اظؤضايةة ائ ْسةَةة اَلؤؿةةه وتتاؾيض ؾةةشلؤط  ابةة اتتةْينةةيٕاتلةةسةاب ؾةةسةضبتوْ ايلؤهسةْةة و ااٖةة ٍ........ابةةيض  ااااااااا

..انتضزغويٕاب تي   ت اشَيض ابيضداعلؤطةق اب ض ااب طؿو او نتابةريوضةداٖة َتاال ة ىاٖيتة اغة ضااااااغليغ اوةبتوْ .....
ئةةة وابةةةيازةَ ظضةْةةةسْ امعبلؤهةةة اَلؤؿةةةط وانةةة اتةةة ْليٕائةةةيض ظوواختةغةةةو ا ةةة َيو ض ......ابةةة يوهتاٖةةة يوشطتٓ اتلةةةيض ؤه اا

ية ائة  يَ انةيضد......اَلؤةصوو  امعبة اااااااظةْليضةْ   ان ابرياي ب ضش و ْسداب ؾ اٖ ضاظؤضدا لٓ اظ مح تهلؤؿةيٕانةيْ اا
احلشكططططٞ االػطططط اكٛ  ْةةةة طط ؤزااظؤض.....اَةةةةصز دازةَ ظضةْسْ )بعوتٓةةةة و داغيغلييلػةةةةو ازميةةةةتنطةت انتضزغةةةةويٕ()ااا

(تيْ اَآاضةز ط  ٓ ابيائة و دابة ائة ضن اَلؤةصوو  اخةيداٖ يوػةلؤزاي ضةبة ضدانطزْة اخة بيت اااااااااااهذًقشانٚٞ اهلشدطتاُٚٞ
يض دانتضزغةةويٕايةة اَ  ةةسةْ ابةة ضططدانةةطزٕااَيض ؤعطةةيضدانطزْةة انةةتضزاانتضزغةةويٕايةة اااااااغةة خو ائةة ّاغةة ضزَ اْييةة باا

علؤطةقلؤه اغيغلييلػو ازةابعوتٓ و نة َيٕابعوتٓة و دانط ؤهةيضاا تتلةيضااؾةلؤط اؾيض ؾةشلؤط  نيْ انتضزغةويْ اي غة ضااااااااا
......ابعوتٓ و نةةة َيٕاض ؤ ةةيظداَلؤؿةةه وتتةْ اعًُليْةة اخةة بي ائةة ني ابةةةياط  يْةةسْ اط ي نةة َيٕابةة َيا ا ةةيض ْتوؽ.ااااااااا

 تالْ و دائيظة سختةظةْ اط ىلانتضز اب ؾلؤه اي ا تالْ و دائيظةزبتةظةْ داط الْ ازوْليان ازوةاض ؤشاا يض ْتوغةليٕاا
اب   ن و اب غرتةو او اي ٖ َيٕانيتسةابعوتٓ و ن َيٕاتآائ نيؾآاي اَلؤٓيود:

انيْ انتضزغويٕاي ب ض   ن انتضزغويْ ازة.  نشطتٓ اٖ َتواض  ؤهدطةوااٖلؤع اْلؿوُيْل اَلؤؿه وختتةظ  -
 َو ونطزٕااب ٖلؤعنطزْ ابطة  ت اعطباانتضزااتتضنُيٕاان َ اْ وة  تل نيٕ. -

بةة ٖلؤعنطزْ اَ  ت ْةةسدازؤغةةويْ اي طةة كاٖلؤةةع اْلؿةةوُيْل اَلؤؿةةه وختتةظ نيْ اعلؤطةقةة ااَلؤهٗلؤٓةةيْ اب ض  ةة ن اااااااااا -
 اعلؤطةم.ْلؿوُيْ اضةغو قلٓ ابياز غو ب ضنطزْ اَيا نيْ اط ىل

ب غةةوٓ اَ  ت ْةةسد)اٖيونةةيضد(اي طةة كامةةعبااٖلؤةةع اْلؿةةوُيْل اَلؤؿةةه وختتةظ نيْ اعةةطبايةة اش ؤةةطابٓيغةة داَةةيا ااااااا -
  يض ْتوغ اط الْ اش ؤطاز غو .

ب ٖلؤعنطزْ اَ  ت ْةسداٖيونةيضداي طة كابة ض داغيغلييلػةزابةياَؿةوشريداخة بيت اطة الْ اش ؤةطاز غةو دازوْلةياااااااااااااا -
 ش ؤُ اغ ضَي  زةضد.ي بيضبطزْ ائلرط ييلعَ اض 

 ب ٖلؤعنطزْ اَ  ت ْسدا  نلؤو اي ط كاٖ َتوامعبااض ؤهدطةو ازميتنطةتل نيْ اَلؤؿه وختتةظةْ انتضزغويٕ. -

 َؿوشريدات وةوداخ بيت اط ىلاع ض باا ي غوٓ اقيض َيٕاز ن  ٔابياب ز غزاٖلؤٓيْ اَيا ا يض ْتوغ اخيد. -

طزو  اانيكاْ زةٕاو اخيدطةططداْ ت و نة َيٕاية اٖة َيٕانةي ااااابعووتٓ و ن َيٕان اؾيْيظدائ ني اب طليْ اي خيب -
زةوةاز نةيايةة اٖةة َتواض ؤيوةة نيْ انةةتضزانةة ا ةةيالنيْ اخةة بي ابهةة ٕابةةياخةةيفانطزْةة اطةةطداتلؤهيؾةةيٕازشداغليغةة ت ااا

 ض  ط ظاَ ضغز.....ااَي  كانطزْ اَلالْ اطآلو نيْ .

 ْ َطدااغ ضب ضظدابياؾ ٖلسةْ اض ؤشيداض ظطيضدانتضزغويٕ. -
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 َيٕااغ ضاؾيضدابيازوآيٕاط الٕاازةطرين ضةٕ.ْ  -

ا
ايلصْ دائيَيز د

ابعوتٓ و داغيغلييلػو ازميتنطةت انتضزغويٕ
ا1976ئيب ا

 (3ثاشكؤى رماسة)
 (ا94)  لة ضاث دساوةتةوة 6799ى ماستى 6بةيانهامةى بضووتهةوةى طؤطياليظتى دميوكشاتى كوسدطتان كة لة 

 مجاهري شعبنا العراقي املناضلة
 القوى الوطنية املناضلةكافة 

 كافة القوى التقدمية العربية و العاملية املناضلة
 أفراد وقادة القوات املشلحة

هعطططن ًِا طططو٘ احلطططضب اهطططذً٘قشانٛ اهلشدططططتاُٛ ًِٗا طططو٘ا اهلططط٘ادس اهِقا ٚطططٞ اهعٌاهٚطططٞ ٗاهف سٚطططٞ ٗاهِ طططٌات     
ٚطٞ أراس ٗاقطادٝ اشُؼططاس اهطزٜ سطذخ يف احلطضب       اهلشدطتاُٚٞ مبختوف ًشاتبٔا ٗأجتآاتٔا  عذ سأب اهـط  يف أققطاب اتفاق  

دٗسا  طططاسصا يف ًِا٢ٗطططٞ املٌاسططططات اهتخشٙبٚطططٞ اهطا٢ؼطططٞ اهطططذ كطططاْ ِٙتٚذٔطططا املِفطططزْٗ يف اهقٚطططادٝ     1964ٗاهجططط٘سٝ قطططاَ 
اهعؼطا٢شٙٞ ٗاهعِاؿططش املؼطذعٞ لططا اهططذ كاُط  تت قططٛ يف اطططو٘ ٔا ًط  املٌاسطططات اهؼطط٘فِٚٚٞ الٗططا  ًتِفططزٝ اهظططوطٞ      

ملِططانا املختوفططٞ ًططّ اتططاٗالت تقططٚل اه٘اقطط  اهقططً٘ٛ ٗاهظططلاُٛ لططا ه ًططٛ اح ًٔططاٜٗ امل٘ادٔططٞ املظططوشٞ   ٗخاؿططٞ ٗا
 هِظف سكا٢ض اتفاقٚٞ أراس ًٗا تِـٔا ًّ ُـ٘ص هت٘ظٚذ اهتاساهف  ني اهؼعبني اهؼقٚقني.

٘دٔطط  اح اس ططاْ هقطذ تعططشت دٗس ٓططزٖ اهقٚطادٝ أًططاَ نططآل ػطعبِا خاؿططٞ  عططذ أْ دطشت ارٙططاي ا ٚبططٞ ٗاهعطاس ٗت     
اطٚادٓا ٗاه ك  اهبٚؼٌٞسكٞ اال طاي ً  دشاسطاتٍٔ ٗػطعبٍٔ فشٙظطٞ هوتطحتًش محط  سالطٞ اب دٙطّ  عطذ اتفاقٚطٞ ابضا٢طش           

 اهظ٣ٚٞ اهـٚ  اهذ مت  قوٟ سظاب ػعبِا اهلشدٜ  ؼلى خاص ٗاهؼعن اهعشاقٛ  ؼلى قاَ.
اؿطش املخوـطٞ اهطذ ططع  اح تقٚطٍٚ ًطا سطذخ        فقذت ٓزٖ اهقٚادٝ ً٘   ثقٞ نآل ػعبِا ٗك٘ادس١ٖ ًٗعظطٍ اهعِ 

ٗتعشٙٞ اهقٚادٝ اهعؼا٢شٙٞ ٗاملٌاسطات اهؼ٘فِٚٚٞ هوظطوطٞ يف اطاي سطى املظطحتهٞ اهلشدٙطٞ ٗ اهطذق٘ٝ هوت٘ؿطى اح ؿطٚقٞ         
 سى طٚاطٛ هوق ٚٞ  ـ٘سٝ قاًٞ ه طٚخ أٗاؿش اهتشاهف املـلٜ  ني ػعبني اهعش ٛ ٗاهلشدٜ ٗاشقوٚات املتحتخٚٞ.

ًّٗ ؿٌٍٚ ًـطوشتٔا اهقٚطاَ    1974ٗض قوٟ اهظوطٞ  ذال ًّ اهتٌٔٚذ الذً٘ٛ قوٟ كشدطتاْ يف أراسكاْ ًّ املفش
 اهتضاًاتٔا املعوِٞ اصا١ اهؼعن اهلشدٜ ٗسشكتٕ ٗنوٚعتطٕ اهتقطذًٚتني اهطت٢ٚتني ًطّ ًظطا١ٜٗ محشٙفٔطا قطّ ُٔذٔطا اهقٚطاَ          

٠ هـاحل ق٘ٝ اه س ٗاهتقذَ يف اهذاخى ٗا طاسز ٗيف ٓطزٝ    ذٗسٓا اهفعوٛ جباُبٔا كق٘ٝ كبلٝ لا ػحتُٔا يف تقٚل ًٚضاْ اهق٘
املِطقٞ احلظاطٞ ًّ اهعامل  اهزات هعٌا ٗأتظاع ق٘تآا األط اتٚذٚٞ ٗملؼانشٝ ًؼاقش ٗتعاظف ا ِا١ ػطعبِا ًعٔطا يف   

هطشفني ٗسذخ ًا كى ًلاْ ٗأفؼاي كى اتاٗالت اهتحتًشٙٞ اهشاًٚٞ هوِٚى ًّ اهعشاق. أال إُٔ اُتـشا األسادٝ اهؼشٙشٝ ًّ ا
سذخ ٗمحٌى أ ِا١ اهؼعن اهعشاقٛ  ؼلى قاَ ٗاهؼعن اهلشدٜ  ؼلى خطاص ًطا محٌوطٖ٘ ًطّ املحتططٛ ٗاهط٘ٙ ت ٗاُتٔط         

 هـاحل أقذاد اهعشاق ًّ خ ي اتفاقٚٞ)ابضا٢ش(  ٚح قذً  اقظٍ ًلظن هوشدعٚٞ األٙشاُٚٞ.
 عططذ قط٘دٝ اهطضخٍ الا٢طى ًطّ ابٌططآل     ٗ طاهشمٍ اطا سطذخ كطاْ ِٙبقطٛ قوططٟ اهظطوطٞ أُظ قطا ًطّ ؿطٌٍٚ ًـطوشتٔا           

اهلشدٙٞ ٗاهلط٘ادس احلض ٚطٞ اهتقذًٚطٞ ٗاهطذ كاُط  تؼطلى يف احلقٚقطٞ قط٘ٝ سشكطٞ ػطعبِا اهتششسٙطٞ ًٗشكطض ثقوطٔا املبطادسٝ               
  حتختار ا ط٘ات اهتاهٚٞ:

1-    ٞ محططاهف  افظططاا الططاي هوششكططٞ اهلشدٙططٞ هت٘سٚططذ ؿططف٘فٔا ٗتِظٌٚٔططا ًططّ خططلٝ اهعِاؿططش اهتقذ ططٞ امل ًِططٞ  حتٌٓٚطط
 سشكذ اهؼعبني  ذال ًّ اهتِادٜ يف طٚاطٞ اهتؼشدَ ٗاهتٌضٙا ٗاألتلاي قوٟ اهعِاؿش األؿ٘هٚٞ الضٙوٞ.
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اهتٌظم  اهتضاًاتٔا املعوِٞ ًٗقشاستٔا اهطبقٚٞ يف اططتلٌاي ًعابطٞ ق طٚٞ ػطعبِا ٗقطادٝ اهِظطش يف  ِٚطاْ ً طظطات)         -2
    ٝ احلٚطططاٝ اهذططططت٘سٙٞ ٗت٘نٚطططذ احلشٙطططات األطاططططٚٞ     احللطططٍ اهطططزاتٛ( اهطططذ أٗدطططذت يف ظطططشٗا اططططتجِا٢ٚٞ ٗاقطططاد

ٗاهذًقشانٚططٞ يف اهعططشاق  ؼططلى قططاَض  وططا اف ططى أدطط٘ا١ األطططتقشاس اهظٚاطططٛ يف اهططب د هت٘دٚططٕ  ً٘ٔططاَ اهجطط٘سٝ       
اه٘نِٚططٞ اهذ قشانٚططٞ ٗاهتشطط٘الت األػطط اكٚٞ.ٗهلّ قوططٟ اهعلططع ًططّ رهططم اىشفطط  اهظططوطٞ اهقطط٠٘ ٗاهؼططشارَ ًططّ      

فولٔا  ؼلى حمٌَ٘ يف ًتآات اهقشٗس ٗاألسقاد ٗطلشٝ األُتـاس امل٘ٓ٘ب هألٙقاي ًّ ٗٓطّ  اهعِاؿش اهذ تذٗس يف 
احلشكططٞ اهلشدٝٙططٞ ٗا تضاصٓططا كططى سظططن ًـططاحلٔا األُاُٚططٞ اططشدٝ ًططّ أٙططٞ فلططشٝ ًبذ٢ٚططٞ ًٗ٘ طط٘قٚٞ ٗرهططم  ا قططا١   

ٛ ًططّ رهططم اُططٕ األٗ ططاع اهؼططارٝ كٌططا كاُطط  ٗٗ ططعٔا  طط٘ األططط٘أ خؼططٚٞ  ططٚاع ًـططاحلٔا اهق٘ٙططٞ اه ططٚقٞ ٗشُلطط   
تفتش  نٚ  ا ٘اب اه قِٚٞ موطٟ ًـطاسقٔا ملٌاسططٞ نٚط  اػطلاي اهظٚاططٞ األططتفضاصٙٞ احلقط٘دٝ  طا ػطعبِا           

 ٗسشكتٕ ٗسق٘قٕ.
هقذ تِـو  اهظوطٞ هٚع فق  ًّ اهتضاًاتٔطا املِـ٘ؿطٞ يف اتفاقٚطٞ اراس ٗقوطٟ أططاغ ًعاًوطٞ قً٘ٚتِطا املِا طوٞ         

اسٜ ً  ػٚقٚقٞ اهؼعن اهعش ٛ يف اه٘نّ اهعشاقٛ ٗاهتٌتط   قطٕ يف احللطٍ اهطزاتٛ     ًعاًوٞ ػعن  زاتٕ ختاس األمحاد األختٚ
 ى ٗستٟ ً  ػقٚقٛ اهعش ٛ يف اه٘نّ اهعشاقٛ ٗاهتٌت   ٕ يف احللٍ اهزاتٛ  ى ٗستٟ ًّ أ ظ  اهتضاًاتٔطا اهطذ ٙ طعٔا    

ُعلظط  ااسططتٔا قوطٟ ططٚبى      ٚطاْ اهعفط٘ اهعطاَ ٗت٘موط   ؼطلى ططافش يف اُتٔطاز طٚاططتٔا االططتع ٢ٚٞ  طا ػطعبِا ٗا           
 املجاي الاحلـش ألً٘س اهتاهٚٞ:

اه ادططط  ًطططّ سٗا  ٚطططاْ أراس ٗاهتضاًاتٔطططا ٗاملبطططاد١ٜ ٗاملقطططشسات املجبتطططٞ  قٔطططا ٗاهقٚطططاَ  تقطططٚل اه٘اقططط  اهقطططً٘ٛ     -1
ٗاهظططلاُٛ ملِططانا قذٙططذٝ ًططّ كشدطططتاْ ٗتؼطط٘ٙٞ تططحتسٙخ اهؼططعن املططشد٠ يف املِٔططاز اهذساطططٚٞ ٗاهقططا١ اهذساطططٞ      

يف ًططذاسغ قذٙططذٝ يف كشدطططتاْ ٗاهقططا١ قطط٘اُني تؼططلٚى  عططد املِظٌططات اهلشدطططتاُٚٞ  طط ا املططادٝ          اهلشدٙططٞ 
 ا اًظٞ ًّ اهبٚاْ ُفظٕ ٗملٓا ًّ اه ادعات.

اهتِـططى ًططّ اهتضاًاتٔططا سطط٘ي اشقطط ا  ؼططعبِا مبططا هلططى اهؼططع٘ب ًططّ تطوعططات ٗرهططم ًططّ خطط ي الطط ت اهططتٔذل      -2
س ٗد٘دٖ خ فا بٌٚ  اهقط٘اُني ٗألقط اا ٗتوط  ٓطزٖ احلٌط ت اهِظطا١       ٗاه سٚى ٗاهتؼشٙذ ٗاهـٔش متٚذا ألُلا

 ٗاهؼٚ٘خ ٗألنفاي أٙ ا ٗطٚق  أقذاد كبلٝ ًٍِٔ اح املعتق ت ٗاهظذْ٘.

ادبططاس ٗاسمططاَ اهطوبططٞ ٗاهعٌططاي ًِٗا ططوٛ احلشكططٞ اهلشدٙططٞ اهعا٢ططذّٙ اح اهطط٘نّ ٗخاؿططٞ املططشسوني اح املِططانا         -3
ٌططات سططضب قططً٘ٛ قش ططٛ ٗتؼططلٚى املِظٌططات اهبعجٚططٞ يف اقـططٟ قططش٠ كشدطططتاْ     ابِ٘ ٚططٞ قوططٟ األُتٌططا١ اح ًِظ 

متٔٚذا هتذشٙطذٓا ًطّ اهطشٗا اهقً٘ٚطٞ ٗاهتطاهٛ تطبٚطا فلطشٝ ؿطٔش اهقً٘ٚطٞ اهلشدٙطٞ يف  ٘دقطٞ األًطٞ اهعش ٚطٞ خ فطا               
 هوٌقشسات اهذ اق ف  فٚٔا  ق٘ق اهؼعن اهلشدٜ.

ملتططحتخٚتني ٗألقوٚططات اهقً٘ٚططٞ ًططّ خطط ي ااسطططٞ اهظٚاطططٚٞ  اثططاست األسقططاد ٗاهِعططشات اهعِـططشٙٞ  ططني اهقططً٘ٚتني ا  -4
اهؼ٘فِٚٚٞ ٗاالطتع ١ اهقً٘ٛ ٗخاؿٞ  ِا١ اهظت٘نِات يف ًِانا قذٙذٝ ًطّ كشدططتاْ ٗاالُلطٛ ًطّ رهطم تظطٌٚٞ       
قبططا اهـططٔاِٙٞ اهعِـططشٙني هقططشض اثططاسٝ احلقططذ هططذ٠ نططآل اهف سٚططٞ اهلشدٙططٞ ستططٟ  ططذ ٓططزٖ اال ططا١ اهعش ٚططٞ   

 احلبٚبٞ.

يف متضٙا ساكٞ ػعبِا ٗألستفاظ  اهؼشارَ ٗاهِاؿش اهلشدٙطٞ املِتفقطٞ اهطذ اسمتط   طني اس طأُا كذًٚطٞ         امل ٟ -5
  ني اٙادٙٔا  ذاف  ًّ ًـاحلٔا اهؼخـٚٞ الشدٝ ًّ اٜ ققٚذٝ أٗ ًبحت.

ٍ اخ ١ ابٚؽ ٗاهق٘ات املظوشٞ ًّ اهعِـش اهلشدٜ تقشٙبا  ذٞ األهتشاق  احلشكٞ اهلشدٙٞ املظوشٞ قوطٟ اهطشم   -6
 ًّ اْ اهلجلّٙ ًّ املظشسني مل ٙوتشا ًٙ٘ا  اهج٘سٝ اهلشدٙٞ.
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تعططٚني اهعِاؿططش احلقطط٘دٝ ًططّ املظطط ٗهني يف كشدطططتاْ سٚططح ٙظططتقوْ٘ ًشاكططضٍٓ  ؼططلى سقطط٘د جتططاٖ نٚطط  اهططزّٙ   -7
 ػآٌ٘ا يف اهج٘سٝ اهلشدٙٞ.

اصهتٔطا هطٚع فقط  قوطٟ اهتخوطٛ      اهتٌادٜ يف ً٘اقفٔا اهقل ٗنِٚٞ  ؼحتْ اهت٘ان١٘ ً  اهشدعٚٞ األٙشاُٚٞ املتحتًشٝ ًٗق -8
قططّ املظططاسات اهؼاطططعٞ ًططّ األسا ططٟ اهعشاقٚططٞ  ططى ستططٟ األطططٔاَ  ؼططلى مططل ًباػططش يف خِططا نٌطط٘ا ٗتطوعططات    
امل ٙني ًّ اهؼعن اهعش ٚفٛ قش ظطتاْ) األسط٘اص( ٗثط٘سٝ  طقشا ا وطٚر اهعش طٛ ٗاهتِـطى ًطّ االٙفطا١  اهتضاًاتٔطا           

فع اهِتا٢ٚر اهتاهٚٞ هتشقٚا أنٌاقٔا اهت٘طعٚٞ اهذ تتٌلّ ًّ محقٚقٔطا  اهقً٘ٚٞ ٗاهتقاصي ً  اهشدعٚٞ اه كٚٞ ٗ ِ
ستٟ يف اسوم اهعـ٘س اهشدعٚٞ اهظا قٞ ٗألًعاْ ق٘ ا قّ رهم يف اٙزا١ ٗارالي ٗأ طٔاد نآل ػطعبِا اهلطشدٜ   

ٚتني مبختوططف االطططاهٚن اهؼطط٘فِٚٚٞ  ططذال ًططّ األخططز  ٚططذٖ ٗدقططٍ سشكتططٕ املِا ططوٞ هططشد ًطط اًشات اهططذٗهتني اهططشدع    
 ٗأنٌاقٔا اهقل ًؼشٗقٞ.

قذَ اهت٘دٕ امل٘ ٘قٛ ٗابذٜ ملعابٞ املؼاكى األطاطٚٞ اهذ تعتت ق ٚٞ ػعبِا ًطّ أًأُطا ٗقطذ ٓٚطحتت لطا       -9
اسظّ اهظشٗا حلؤا  ى  اهعلع كاُ  ٗالتضاي ف٘ت  ٗتفط٘ت فطشص سوطٔا قوطٟ ُفظطٔا ٗ قطٟ اهتؼطبح  املظطآش         

 اهؼلوٚٞ.

 ِ اؿططش اهلشدٙططٞ املِ طط٘ٙٞ يف ؿططف٘ا اببٔططٞ فٔطط٘ اططشد ًططّ أٜ ً٘قططف ًبططذ٢ٛ     يف  عططد اهقطط٠٘ ٗاهؼططشارَ ًططّ اهع
أًٗعابٞ ً٘ ٘قٚٞ  ِٚٔا ػاسك  اهظوطٞ هوشٚو٘هٞ دْٗ اهت٘دٞ اهتفلل ابذٜ ملعابطٞ ق طٚٞ ػطعبِا ٗت٘سٚطذ سشكتطٕ      

هعشاقطٛ  ـط٘سٝ قاًطٞ    اهذ تٍٔ مبقذٗسٓا أْ توعن دٗسَا ٓاًَا ً  اهق٠٘ اه٘نِٚٞ احلقٚقٚطٞ يف ابطاالت اهطذ فٚٔطا اهؼطعن ا     
ٗاْ ًاتقَ٘  ٕ ٓزٖ اهؼشارَ هٚع لا ًتس خؼٚٞ ًطّ  طٚاع ًشكطضٍٓ ًٗـطاحلٍٔ اهؼخـطٚٞ كٌطا ٗاْ اهقط٠٘ اه٣ٚظطٚٞ يف         
اببٔططٞ ٙتشٌوططْ٘ ًظطط ٗهٚٞ كططبلٝ يف تططذٓ٘س األٗ ططاع ًططامل ٙتططذاسن هتـططشٚ  ًطط٘اقفٍٔ االًبذ٢ٚططٞ امل ططشٝ  ؼططعبِا ٗٙٔططٍ   

 ٗجبٔى احلشكٞ اه٘ظِٚٞ يف اهعشاق.
 اهري شعبنا اللرد  املناضلة يامج

اْ ااي اهظوطٞ يف ٓزٖ اهظٚاطٞ اهعؼا٢شٙٞ اهؼ٘فِٚٚٞ ٗاهقٔش اهقً٘ٛ ٗاهتٔذل ٗاهتؼطٔل  عطذ اهعط٘دٝ  اال طافٞ اح     
ًا هقِٚاٖ طا قا ًّ تحتًش اهقٚادٝ املِقش ٞ قوٟ سشكتِا ٗنوٚعتٔا سٚح تفاقوط  كطى ٓطزٖ األسطذاخ ًط  ا اُِطا املطوطا        

 دٜ املؼشٗقٞ. ق٘ق ػعبِا اهلش
ٗ شٗسٝ تطعٍٚ اهفلش اهقً٘ٛ اهتقذًٛ  اشفلاس األػ اكٚٞ اهعوٌٚٞ ٗاهِ اي اهطبقٛ هوطبقات اهلادسطٞ قوطٟ  ط١٘    
ُٔر قوٌٛ ٗ شٗسٝ سص ؿف٘ا احلشكٞ اه٘نِٚطٞ اهلشدططتاُٚٞ ٗتطٔطلٖ ٗ ػطشٗس األفلطاس اهشدعٚطٞ املؼطب٘ٓٞ ٗا اُِطا         

٘نّ اهعشاقٛ ٗ شٗسٝ ت سٍ كفاسٔطا  طذ األططتعٌاس ٗاهشدعٚطٞ ًطّ أدطى       املطوا  ؼشاكٞ اهؼعبني اهعش ٛ ٗاهلشدٜ يف اه
احلفططاظ قوططٟ اططططتق ي اهططب د ادت اح نططاًد سشكتِطططا األػطط اكٚٞ اهططذ ٘قشانٛ اهلشدططططتاُٛ كٌططا ٗ ِٚٚططا آطططذافٔا         

 ًٗباد٢ٔا يف ًِٔادٔا ُٗؼشاتِا اهظا قٞ.
 :يا مجاهري شعبنا العراقي املناظلة
قِا ٗ ا ػعبِا ٓطٛ اهطذ أدت اح ا ططشاس ًِا طوٚٞ احلشكطٞ األق طاَ يف دباهِطا ًط          اْ ااسطٞ ٓزٖ اهظٚاطٞ  

نآل مفلٝ ًّ املِا وني ٗ)اهبؼٌٞسكٞ( اهطزّٙ قطادٗا اح اهط٘نّ دفاقطا قطّ سقط٘ق ػطعبِا املٔظً٘طٞ ًط  ا طذا١ اططفِا            
ا اصا١ ػطعبِا قوطٟ اه٘دطٕ األًجطى اُِطا      هألقذاَ قوٟ ٓزٖ اتاٗهٞ اال طشاسٙٞ  ظبن قذَ قٚاَ اهظوطٞ  األٙقا١  اهتضاًاتٔ

ُ ًّ  حتْ ق اٙااهؼع٘ب جيطن أْ محطى طٚاططٚا ٗ األططاهٚن اهذ قشانٚطٞ اهظطوٌٚٞ  طذال ًطّ امل٘ادٔطٞ ٗاهـطشاع ُٗطذسن            
آٌٚططٞ اهتططاحلف املـططلٜ  ططني اهؼططعبني اهؼقٚقٌ٘املظططآٌني  ؼططلى س٢ٚظططٛ يف اهت٘ؿططى اح ؿططٚقٞ اتفاقٚططٞ اراس ٗاهططذ     

ا تؼلى قاقذٝ ًادٝٙٞ ٗسٝسٚٞ سِٓٚٞ جين اهشكْ٘ اهٚٔا ه ؿطني ٗسطذٝ اهـطف اهط٘نب ٗدبٔتٔطا      التضاي سٗسٔا ٗد٘ٓشٓ
املتٌاطلٞ كٌا ُٗعوّ تحتٙذُا هق اٙا اهؼعن اهعش ٛ املـلٙٞ ٗخـ٘ؿا متت  اهؼعن اهفوظططِٟٚ  لاًطى سق٘قطٕ قوطٟ     
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ٌططى املٚطط٘ي ٗاهِضقططات االُفـططاهٚٞ اس ططٕ املقتـططبٞ ًططّ قبططى اهـططُٔٚ٘ٚٞ سكٚططضٝ األًتٙاهٚططٞ األًشٙلٚططٞ ُٗعوططّ  حتُِططا ال  
األُط٘ا٢ٚطططٞ اه طططٚقٞ ٗكطططى ًطططا ٙططط ثش قوطططٟ اٗاؿطططش اهطططشٗا   املـطططلٙٞ  طططني اهؼطططعبني كٌطططا ُٗ كطططذ اُط قطططا ًطططّ ادساكِطططا   
مبظ ٗهٚاتِا اه٘اقٚٞ  حتُِا سشؿِا أػذ احلشص قوٟ ت يف األؿطذاَ ً  اهقط٘ات املظطوشٞ اال يف احلطاالت األ ططشاسٙٞ يف     

ؾ ٗامل سقٞ ٗاهذفاع اهؼشقٛ اهزٜ الًفش ًِٕ كٌا سذخ يف)دهط٘(ٗ)ُشٗاْ( ٗملٓطا سٚطح ٓانط      ُطوا سد ال ت اهتشش
اهقطط٘ات املظططوشٞ اهف سٚططٞ املتعططذّٙض كٌططا ُعوططّ اُططٕ ِٙبقططٛ أْ ُلططشغ كططى اًلاُٚتِططا ملِآ ططٞ اقططذا٢ِا املؼطط كٞ ًططّ      

بطات اقطذا٢ِا ٗاُطط ق ًطّ ا اُِطا اهعٌٚطا       األٗطا  األًتاهٚٞ ٗاهشدعٚٞ  ذال ًّ اهتِاسش االطتِضاا اهذاخوٛ ٗمحقٚطا سم 
 اهظوٍ ٗاهتحتخٛ ٗاه٘سذٝ اه٘نِٚٞ اطتتذ اب األًّ يف س ٘ع قشاقِا اهقطاهٛ ُٔٚطن  ؼطعبِا اهلطشدٜ اهعشاقطٛ قاًطٞ ُِٗاػطذ        
 حتطٍ ث٘اس كشدطتاْ ٗقوٟ أسض كشدططتاْ اهعطشاق ٗ حتططٍ ًِا طوٛ احلشكطٞ األػط اكٚٞ اهذ قشانٚطٞ اهلشدططتاُٚٞ كافطٞ          

نِٚٞ ٗسشكات اهتششس ٗاهتقذَ اهعش ٛ ٗاهعوٌٛ ألطتخذاَ ًطا هطذٙٔا ًطّ اًلاُٚطات اه طق  قوطٟ اهظطوطٞ هولطف         اهق٠٘ اه٘
قّ طٚاطٞ األ طٔاد اهقً٘ٛ ٗاهتٌٚٚض اهعِـشٜ اهذ متاسطٔا  ا ػعبِا  اقٛ اػطلالا كٌطا ُٗلطشس دق٘تِطا هوظطوطٞ      

 ني ػعبني  ؼلى ٙظعٛ ت٘هٚذ احللٍ اهطزاتٛ احلقٚقطٛ   ٗاهتضاًاتٔا هتعضٙض هوتشاهف املـلٜ  1970اهع٘دٝ اح سٗا أراس 
ٗاُقار اهعشاق ًّ لٚن اهتٌضق ٗاألطتِضاا ٗتحتًش اهشدعٚٞ يف املِطقٞ األًتٙاهٚٞ اهعاملٚٞ هت٘سٚطذ قطذسات ػطعبِا ٗقط٘اٖ     

ًطش  ِطا ارا ًطا    اه٘نِٚٞ الطتلٌاي ًٔاَ اهج٘سٝ اه٘نِٚٞ اهذ قشانٚٞ هزا ُ كذ قوطٟ األٙفطا١  لطى األهتضاًطات مبطا ٙتعوطا األ      
اقططذً  اهظططوطٞ قوططٟ اهتٌٔٚططذ  وططا األدطط٘ا١ ٗرهططم  قٚأًططا  ططبعد ا ططط٘ات اهعٌوٚططٞ اهلفٚوططٞ هططزهم ٗاألقطط ا  ألخطططا١  
املشتلبٞ ٗاهع٘دٝ اح سٗا  ٚاْ أراس هتتلاتف نٚ  ابٔ٘د ا لٝ ًّ أدطى اهظط َ ٗاه٢٘طاَ ٗتِاططٛ األسقطاد ٗاه طقا٢ّ       

 ٘نب ٗاقادٝ  احلٚاٝ اهذطت٘سٙٞ اح اهب د.ٗتشطٚخ اهتحتخٛ اهقً٘ٛ ٗاهتشاهف اه
 احلركة اآلشرتاكية الدميقراطية اللردستانية
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 (4ثاشكؤى رماسة)
يف كردستان  1791أيار 11-11العراق، املنعقد مابني -التقرير الشياسي الصادر عن املومتر الوطين اآلول للحزب اآلشرتاكي اللردستاني

 العراق.
 

 التقرير الشياسي
 الصادر عن املؤمتر الوطين االول 

 العراق -للحزب االشرتاكي اللردستاني
 يف كردستان العراق 1791ايار  11 -11املنعقد مابني 

 
اهعشاق يف اسذا دباي كشدطتاْ ٗ  -اُعقذ امل متش اهعاَ االٗي هوشضب االػ اكٛ 1981اٙاس  15 -12يف اهف ٝ  ًا ني 

 مح  اهؼعاسات اهتاهٚٞ:
 نٚٞ هوعشاق ٗ احللٍ اهزاتٛ احلقٚقٛ هلشدطتاْ.اهذ ٘قشا -1

 ت٘نٚذ ٗ تعضٙض دٗس احلضب اهِ اهٛ ٗ اهقٚادٜ  ني نآل اهؼعن. -2

اهِ اي يف طبٚى تعضٙض اهتشاهفات اه٘نِٚٞ قوٟ نشٙا  ِا١ اببٔٞ اه٘نِٚٞ اهعشٙ ٞ الطقا  اهِظاَ  -3
 \اهذكتات٘سٜ اهفاػٚ٘ االقٚاْ  لٍ ا٢ت يف ٗنب د قشانٛ.
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( االًتٙاهٚٞ االًشٙلٛ ٗ ذ اهـُٔٚ٘ٚٞ ٗاهشدعٚٞ يلؤط زةاوؾ   ن اْيز يضاٖ    عضَ  ذ االًتٙاهٚٞ )  اهِ اي -4
 (.يلؤط زةاوؾ   ن اْيز يضاٖ   ٗ حمططاتٔا يف )

سٚح ُاقؽ امل متش كافٞ املظتذذات ٗ االسذاخ قوٟ االؿعذٝ اهعاملٚٞ ٗ اهعش ٚٞ ٗ اهلشدطتاُٚٞ ٗ اهعشاقٚٞ ٗ اقش 
اقؼات ٗاملذاٗالتض ٓزا اهتقشٙش املقذَ ًّ قبى اهوذِٞ اهقٚادٙٞ هوشضب  عذ ادخاي اهتعذٙ ت اه شٗسٙٞ  ِتٚذٞ املِ

قوٕٚ. ٗ ت٘ ٚ  س١ٗٙتٕ هطبٚعٞ املشسوٞ اهذقٚقٞ اهذ تعٚؼٔا سشكٞ اهؼعن اهعشاقٛ قًٌ٘ا ٗ ث٘سٝ ػعبِا اهلشدٜ 
الجيا ٛ ًِٔا ٗاهظبٚوٞ قوٟ اهـعٚذّٙ اهذٗهٛ  ؼلى خاص. ٗاهتاثلات ٗ امل ً  اهعاًٞ هطبٚعٞ اه٘   اهشآّض ا

ٗاهعشاقٛ ٗاُعلاطات كى رهم قوٟ ق ٚٞ اهؼعن اهلشدٜ ٗ اٗ اقٕ اهلفاسٚٞ. كٌا حمذد اهتقشٙش اهظٚاطٛ فٍٔ 
( قوٟ قاتا نآل ػعبِا ٗفـا٢وٞ اهقاتوٞ ٗ ق٘ا١ يلؤط زةاوؾ   ن اْيز يضاٖ   احلضب هطبٚعٞ املٔاَ اهِ اهٞ )

اٖ   ِٚٞ ٗاالط ًٚٞ اهج٘سٙٞ)اهتقذ ٚٞ ٗاه٘ن اْيز يض اوؾ   ن  ( ٗاط اتٚذٚاض ًّ ادى االطتٌشاس  ظلٝ يلؤط زة
اهج٘سٝ اه٘نِٚٞ اهذ قشانٚٞ ٗ اهلفاا املظو  ستٟ محقٚا آذاا ػعبِا يف  ِا١ اببٔٞ اه٘نِٚٞ الطقا  اهِظاَ 

قشانٛ هوعشاق ٗتِفٚز احللٍ اهزاتٛ اهذكتات٘س٠ اهفاػٛ يف  قذاد ٗاالتٚاْ  لٍ ا٢ٚت يف ٗنب هتشقٚا اهذ 
 احلقٚقٛ هلشدطتاْ.

 
 

 احلضب االػ اكٛ اهلشدطتاُٛ
 اهعشاق

 ًلتن اهجقافٞ ٗ االق َ املشكضٜ
 1981سضٙشاْ 

 

 ريَذةسو طةسضاوةكان 

                                                 

َ ان ض ِاعيضف،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ اائياػلؤو انط ؼاني رية،انتضزاي اغ ز داْيظز اابلػزازة،او ضطلؤط ةْ :ام ( 1)
ا اغًلؤُيْ ، ا2005ؾييٕ، اٍ ازوةو ا422، ابيؾسة)ز ق اا؛ب  ابيظْ   ن  اي  اختالْ و  اع ظ ع، احم َ ز متغلؤٔ

،ا1998،اغت س،اAPEC يوَلؤه وتٔااز َ ت قلؤل ىاي ط كا  ض لؼاا حتتيوآلداَيض ؤع ض(،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ د
 .108ٍا

ظةْليضدابط وةْ ،اَ غعتزابيضظةْ ،ابيضظةْ اابعووتٓ و داض ظطيضبتةظدانتضز،اب ضط اغلؤل ّ،اؾيض ؾ ائ  ًتٍاابياظ يتط( 2)
 ب ازوةو .اا174،اٍا2004،اب ؾ ازوو ّا،ا يَديْ داو ظةض ت اَ ضو ضز ،اٖ ويلؤطا1961-1975

.ابط وةْ اَيؾهيدا1975/ اصاس 12/13اسٙخ ض ت1 شقٚٞ ًّ ًـطفٟ اهباسصاُٟ اح كافٞ الٚضاتض فشٗع احلضبض َ.غض قذد  (3)
 (1شَيض )

ي از ؤ اع و ؤٓ داغ ضاب اؾيضداٖ ويلؤطاي ازة وابتو ،اا1943  ،اغييو اا-ع ىلاٖ شةض،اْيودات وةوداع ىلاع بسويوآلاع ىل (4)
ائ و داي ا ابلٓلت اتي  اٖ ويلؤطاي ايا1979داْلػيْ ا9ْيوبطةواض ؤيو انيضةداي ابعووتٓ و داض ظطيضبتةظدانتضزغويْسة

ي اغلؤسةض ازضةو .ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :ابطظؤاع ىلاٖ شةض،اع ىلاا1983داَي ػ ا2ال  ٕاض ش ؤِاز غوشريانطةو ااي ا
 ب ازوةو ا4،اٍا1993ٖ شةضااش يْ ااخ بيت اغليغ ،اب ضط ا  ن ّ،ا يَديْ داض ؤؾٓ ريد،اٖ ويلؤط،ا
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اخ بي  (5) اغيك ا ٌ اؾيض ف اقيزض اؾيض ف، اخ بيت اؾيخ وةٕ اَلؤصوود اال  ْ  اٖ ْسآ اْيو و د از تود اتلؤهيؾيٕ ا
 .70،اٍا2001زة،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ داخي ل توٕ،ازةْلُيضى،ا1983-1946ْ ت و دانتضزاي اْلؤتةٕاغييو ا

ا (6) اٖ ويلؤط، اايتل ، احم َ ز اي ط ك ا12زمييْ   ى اْلػيْ  ا2010د اغييو  اع بسويط  محيٕ، اايتل  احم َ ز ي اا1946.)
اي اغييو ا1967توىاي ازة وابتو ااز ض توداَ مييْشيداَيَيغوي يْ ان ضنتوىاغييو ان ضن َ  ت ْسداب اا1965 ،

ا اغييو  اي  انطزوو ، انتضزغويٕ ازميتنطةت  اَيضت  ابتو ،اا1969ض  ؤهدػوٓ نيْ  اب ضز وةّ اْػهي اتي اَلؤؿُ ضط ا بيت 
ازةَ ظضةْسْ ابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغويٕا  نلؤوابتو اي اب ؾسةضةبتوْ ائ وانيبتوْ و وةْ ،اْيوبطةواي ط ك

ا اغييو  ان ضنتوى، اَيض ؤعطيد اغٓتوضد اي  انطزوو  اض  ؤهدػوٓ نيٕ اب  انيْشط داا1980َ  ت ْسد اي  اَلؤؿُ ضط ، بيت 
  ن ّاازوو َ امعب اغيغلييلػو انتضزغويٕاب ائ ْسةَ اغ ضنطزة  ت اٖ يو صض ؤسضةو .ازوةداتلؤه ىبتوْ و امعب ا

بيت ائ ْسةَ اَ نو ب اض  ؤهدػنت،ائلؤػوين اي اش يٕاا1993زاي ط كا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويٕاي اغييو غيغلييلػ
 .َيو ااي اٖ ويلؤطاش يٕاز طتظ ض ؤٓآاا  نلؤه اي اٖ يوػتض ةوةْ ابعووتٓ و داطيض ةٕ(

 اْع واٖ ويلؤطاي ازة وابتو ،اض ؤيو اي از ؤ اغلؤ ريةٕايا1954قيزضاع ظ ع،اْيودات وةوداقيزضاقيبطاع ظ ع ا،اي اغييو ا (7)
اغييو  اي  اْيوبطةو ابلٓلت ، ابعووتٓ و داض ظطيضبتةظدانتضزغويٕ اغهطتلؤطدامعب اظ مح تهلؤؿيْ ا1985نيضةداي  و 

ض ص 2009ناي  ا اْض اق َ اهل٘سدض ابض١ اهجاُٛض املطبعٞ سْٗٗض اهظوٌٚاُٚٞض نتضزغويْ .ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :ا
 .368-367ص 

زمييْ اي ط كاقيزضاع ظ عاو ضطريةواي ا:ااتئيزاغ ز ل،اط ضز يتوىلاغليغ  ،اب ؾ ازوو ّ،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ دا (8)
 .93،اٍا2009خيْ ،ازٖيى،ا

 .70ؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا (9)

او ضطري(11) اط ؾي  و ، انتضزغويٕ از ض و  ا تو  اع غه ضد اع ىل اؾ ٖلس ان  ائيغي، ام نلِ اْيَ ا  َيٍ اَليو اي : ةو
طتيو ص ؤط ؤه اش يْٓيَ داؾ ٖلسداْ َطاع ىلاع ضغه ض ل ،اْتوغلٓ :انيَ يولؤواٖيوض  ؤ اؾ ٖلس،ائيَيز نطزْ :ام َ ا

غ ضو ضاع بسويط محيٕاعتَ ض،ا  نلؤو اداْلؿوُيْ اداا؛ ب زوةو ا43،اٍا2004ْتضداتيالل،ا يَ ا  ن ّ،اغًلؤُيْ ،ا
،ا يَ ا  ن ّ،اغ ْو ضدا يثااَ خؿ ات َي،ا1976-1975نطزْ و داؾيض فانتضزغويٕازةَ ظضةْسٕااز غزاَآا

 .96،اٍا2002غًلؤُيْ ،ا

،اب ضط ازوو ّ،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ دا1983-1971ز.اع سةيػويضاتيٖرياؾط ف،اًَُالْآاي ط كاش يْسةا يززةؾزا (11)
ا ان ضنتى، ا2007ئيضةخبي، اٍ ابا؛119، اوؾ   ى ا  ْس اطيَ ؾلٓ ، اَليوْيَ ،اع بسويط  محيٕ اي : او ضطريةو اَلؤصوو، ي

 .211-210غ ض يو داَلؤؿتو،اٍاٍا

ا(12) اٖ ويلؤط، اايتل ، احم َ ز اي ط ك ا12زمييْ   ى اْلػيْ  ا يززةؾو ا؛ 2010د اٖ شةْس اب غسةد اق ْس ٌ ض ؤ يظ،
 .62،ا1993ٍ،اب ؾ ا  ن ّ،ا يَديْ داظةْهيداغ الم ز ٔ،اٖ ويلؤط،ا1980-1976َلؿُ ضطي  ت ا

ائ َني،اي ان ْيضداض ووبيضدازةْتب و ابياخط داْيوظ ْ از تداْيو و داض وزةو نيْ انتضزغويْ اْ وؾلؤطو (13) ةٕاغو اي
 .44،اٍا1997،ا يَ ازوو ّ،اغًلؤُيْ ،ا1978-1975عريةما

ازونويضاخييلسااغ عسدا(14) انطةٕااٖ ض  ن  يٕابياؾت ؤٓلؤواْ ا انطةٕاو نت: ابتوٕاَ ضت وةظ َييلؤواي اوةْ دان از يض
ع)غ عسداطضه (اي اب غسةابتوٕ،اعتَ ضاز بيب ااغ  سانين اي اضوَيزد،اع ىلاع غه ضداي اض وايع ااتيٖرياع ىلاع ظ 
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اَيو دا اي  اعلؤطةم انتضزغويْ  اط ىل اؾيض ؾشلؤطةْ د اخ بيت  اٖ وةيوٓيَ د ابط وةْ : اظةْليض اظ يتط ابي اعلُيض . اي  وةىل

 .27،اٍا1978زووغييوسة،اي ابآلونطةو نيْ )د.ٕ.ى(،اَي ػ ا

ي اْيو  دابيَ ض ْآاي ازة واا1918 ا،اغييو ا-غييو ا تغف ،اْيودات وةوداغييو اع بسويوآلاْ مج ز ٔات ٖيا تغف (15)
بتو ،اض ؤيو انيضةداي اخ بيت اغليغ ااض ؤؾٓ ريدابلٓلت .ازوةاْػهياط ض ةت و اعريةمااي اب غسةاَيو ت و اتيائ و داي ا

اؾ ٖلسانطةو اب اْيضزْ اْيَ   ن ا1981دامتظ  طةْ ا25 اي اب غسة بياظ يتطاظةْليضدا. يتغِانطةواي اال  ٕاض ش ؤُ و 
ؿفشات ًّ سٚاتٕ ُٗ اهٕ اه٘نب ً  دٗإُ اهؼعشٜ  1981-1918: صٗصاْ ؿاحل اهٚ٘طفٛض ؿاحل اهٚ٘طفٛ بط وةْ 

 .ًٗا عذٓا 19ض ص 2009اهلاًىض اهطبعٞ االٗحض ًطبعٞ ٓاٗاسض دٓ٘نض 

ي از ؤ اع غه ضاغ ضاب اا1937ذاع بسويوآل  ااي اْ و داؾلؤد نيْ اؾ ز يو   ،اي اغييو اع ىلاع غه ضد،انتض داؾلؤ (16)
اضووزةوداٖ نيضداي اغييو ا ائ و داي  اتي اض ؤيو انيضةداي اخ بيت ا  نسةضدابلٓلت  ازة وابتو ، ْيو  دان ضنتوىاي 

 .ب زوةو ا28ز نتشض ؤز.ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :اَليوْيَ ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍاا1978

ي اؾيضاني  اي ازة وابتو ااز ض تودانييلؤصداَع ؿهلل ا،اا1934خييلساغ علس،اْيغطةواب ازونويضاخييلساي اغييو ا (17)
ض ؤيو اي اخ بيت ا  نسةضداْلؿوُيْ انتضزغويْسةابلٓلت ،اتيازوة يضاي اضووزةوداٖ نيضداي ط كاٖيوض  ؤهيْ اي اغييو ا

 .ا319-317و ايائ َني،ا،اٍاٍاةٕاَػز نتشض ؤز.اْ وؾلؤطوا1978

ابتو .ا (18) اْػهياب ضز وةّ اي اب ؾسةضبتوةْ اؾيض ؾ ائ  ًتٍااتي ا  نلؤوابتو  اْيغطةواب اَالظّاتيٖري، تيٖرياع ىلاوةىل،
اغيغلييلػو ا امعب  ا  ن َ  انيْشط د اي  اع ىل اتيٖري ابعووتٓ و ، از يض نيْ  اغ ضنطز  اي  ابتو  ا  نلؤو ْيوبطةو

ا ائ ْسةَ  اب  اخ بي انتضزغويٕ، اب َ فاي  اٖ يو ص ؤطزضةو ، اع غه ضد اَ نو ب  اغ ضَ ضؾوليضد اْيو ْسدا َ نو ب 
ا ازوو َ  انيْتوْ  اي  ائ و د اتي ابتو  ازوة  اا1981ب ضز وةّ اني   اب اطا اش ؤط ان تيت  اٖيوض  ؤهيْ  اي  اَييلؤو ي ط ك

ات ٗ االسضاب اهلشدٙٞ يف اهعشاق ؿ ا ا شطاْض اهتٚاسات اهظٚاطٚٞ يف كشدطتاْ اهعشاق قشا١ٝ ًوفات احلشكنطزوو .ا
 .497-496،ا2001ٍهبِاْض  -ض اهطبعٞ االٗحض  لٗت1946-2001

ي اطتْسداغلؤ ريةْ اغ ضاب اؾيض ز ؤ اقتؾو َ اي اا1943غ عسداطضه ،اْيودات وةوداغ عسداع ظ ع ااي اغييو ا (19)
ي اا1978داَيضت 8دابلٓلت اتيائ و داي ازة وابتو،اب ؾسةضداي اؾيض ؾ ائ  ًتٍااؾيض ؾ اْتآانطزوو ا،اض ؤيو انيضة

ا اطضه  اغ عسد اٖ  ٓ ، ائيظةز از نتشض ؤٔ. اٖيوض  ؤهيْ  اي  اَييولؤو اخي  ا اق ىزظد اْع و اي  از ؾولؤت -1943ْيو  د
،اٍاٍا2009،ائلٓػهًيَلس يداٖ ويلؤط ئ ضبلٌ ،اب ضط از   ّ،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ داطط ٔاطيييضد،ايتبٓيٕ،ا1978
 .4518ا-4516

ي اط ض  ن اق ىت اؾيضداني  اي اا1923تَ ضاز بيب ،اْيودات وةوداعتَ ضانتض دامي  اغيا اَػو اي  ااي اغييو اع (21)
دانيْتوْ ازوو َ ا29زة وابتو ،اي اخ بيت اْلؿوُيْ ااض ظطيضبتةظداب ؾسةضدانطزوو ااب ضز وةّابتو اتيائ و اي ا

اٖييو انيْشط دا  ن َ ا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزا1992 اْ خيؾ ازكاني  ازوة  اي  اؾيضداغًلؤُيْ اب  اي  غويٕ
اعتَ ضاز بيب ا ا يَ ا  ن ّ،ا1992-1923نطزوو .ان ض ِاؾيض ظة، اب ضط از   ّ، ائلٓػهًيَلس يداٖ ويلؤط ئ ضبلٌ ، ،

 .4562،ا2009ٍ يَديْ داطط ٔاطيييضد،ايتبٓيٕ،ا

 ضاي ازة وابتو ،اب ؾسةضداي اؾيض ؾ ائ  ًتٍااي از ؤ اب ضز ؾيٕاي اْيو  داَؿسا1944ض  غتوٍاَيَ ْس،اي اغييو ا (21)
ا ائ و داي  اتي ابتو  انطزوو ااب ضز وةّ اب ٖطؤظاا1994داْلػيْ ا12ؾيض ؾ اْت ؤسة اي ْس ٕاني  ازوة  انطزوو . ي 
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ٍؤات َ ٕااا50ط ىيو ،اض غتكاَيَ ْسا ا9،اٍا1998غيكاخ بي ،ا يَ ازوو ّ،ا يَديْ داغ ات  ،اغًلؤُيْ ،اا33غي

 .ب زوةو 

ي از ؤ ان ضزظاي از ؾو اٖ ويلؤطاي زة واا1951نيضزؤاط ىيو ،اْيودات وةوداعيض باع بسويك ٖيضاَػو اي  ااي اغييو ا(22)
ابتةضدا اي  ابلٓلت ا اْلؿوُيْ  اخ بيت  اي  انيضةد اض ؤيو  اَتغو ْػط ل ا اظةْهيد ا يغيد انييلؤصد از ض تود بتو ،

داَي ػ ا2ي ازةزطيداٖ ويلؤطاز غزاب غ ضاز نط ؤزااي اا1979داْلػيْ ا9ض ؤْؿ ري ـاض ؤيو اٖ بتو ،اْيوبطةواي ا
ي اٖ ويلؤطاي اغلؤسةض ازضةو .ائلػُيعلٌات ْلي،انيضزؤاط ىيو اْتوغ ضااَيض ؤع ضااغليغ مت زةض،ا يَ ا  ن ّ،اا1983

ا ا1998ٍٖ ويلؤط، از طلؤط ؤو وا؛ب زوةو ا5، اغ ضنطز  اؾ ٖلسد اٖ ضزوو اي ط ك اخيد ازووبري و د اط ىيو ،  ،اب ٖطؤظ
 .8/4/1994(،اٖ ويلؤط،ا655ض ؤشْيَ دانتضزغويْ اْتآ،اشَيض )

ي از ؤ اهللؤ يْ اغ ضاب اؾيض ز ؤ ان ْس ٓيْ و اي اا1932َ الاْيغل ،اْيودات وةودائلػُيعلٌاخسضاعتَ ض ،اي اغييو ا (23)
ا اض  ؤهدػوٓ نيْ  اب  اَ  ت ْسد اغ ض تيو  اي  اٖ ض اْيوبطةو اخت ؤٓسوو  ت . امت ط  اي  ابتو ا، از تنطةت ازة و َيضت 

از غو دا اي  ابتو  ا  نلؤو اؾيض ف اْػهيد ازوةد اي  ابتو ، اب ضز وةّ ائ  ًتٍ اؾيض ؾ  اي  اتي انطزوو ، نتضزغويٕ
ني  ازوة  اا2001ا،اي اغييو ا1991زةَ ظض ؤٓ ضدابعووتٓ و ،ازوةتط ـاي اخ بي اب ضز وةّابتو اتيازوةداض ةَ ض ٓ ا

.ا)غ الّاحم َ زاغيبريان ض ِ،اْيغطةواب ا2010داْلػيْ 16 ويلؤط،انطزوو .ازمييْ   ىاي ط كاغ الّاطيَ ؾلٓ ،اٖ
ي ازة وابتو ،اتيائيَيز   اخت ؤٓسوو ،اْيوبطةواي اؾيض ؾ ائ  ًتٍااؾيض ؾ اْتآاا1949غ الّاطيَ ؾلٓ ،اي اغييو ا

 .ض ؤيو انيضةدابلٓلت ،ائلؤػوين اخيْ ْؿلٓ اَلؤؿُ ضط   ااي اٖ ويلؤطاْلؿو  لؤل (

ابعووتٓ و داابعووتٓ و د (24) ابي اطيض  ت  اخيد اْيو ن د اٖ ظوو از يض  انتضزغويٕ، ازميتنطةت  غيغلييلػو 
ا ليوةظدابريوضةدا اي ب ض ان  از ن ٕ ائ و  ابي ائيَيش  اغ ض يو نيٕ اٖ ْسآاي  ايلؤط ؾسة غيغلييلػو انتضزغويٕ،

.اٖ ْس ؤهلـا88ٍز غو دازةَ ظض ؤٓ ضاْيو ن اطيض ةْ اب غ ضازةٖيتتو .اؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض يو داَلؤؿتو،ا
اب ض ن دا اْلُض  اْيو ابضلؤو  اْيو ن دابشيض ؤزائلٓجي ان  َلؤليٕاوة  اَ ض  ا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويٕابتو ،

ز ق انيْشط داضؤشْيَ ْتوغ اب ض ؤعاَيّا الٍاب ابيْ داغييوط ؤشدازةَ ظضةْسْ اد.ٕ،ى.،ا   نلؤو اْلؿوُيْلل و .
ا اشَيض ) ااتئيزاا؛2/6/1996ا(،1298ض ؤشْيَ دانتضزغويْ اْتآ، اي  او ضطريةو، زمييْ دام َ دامي  اَ محتز

ب ىّائ و دا  ن َليٕاض ةغرت ،اي ب ضائ و دان ضمي املػيَ ان اا،37غس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ا  ن ّ،اٍ
اب  يْٓيَ دا ا  ن َني ابتو ا، ابعووتٓ و  ازةَ ظضةْسْ  ائيطيزةضد اغ ض تيو  اي  ان غيْيْ د اي و ابتو    نلؤو

ةْسْلـاب واْلؿيْسةضةو ااب اٖيونيضدائ و و ا يثانطةو ،از يولؤزاٖ ضاظوواْيو ن دايلؤهسضة  و اابط  يضدازةَ ظض
ا ابري و ض  نيمن اي  ان ضمي املػيَ ، ابعووتٓ و داغيغلييلػو انتضزغويٕ. اب  ابهط ؤز ازضة ،ا179-1975ئ و 

 .86،ا1991ٍب ضط اَلؤٓج ّ،اغوينٗييوِ،ا

اغ ض يو د (25) اط ىيو ، اٍاب ٖطؤظ ابياا؛13َلؤؿتو، ائيغي  ى انتضزغويٕ اْلؿوُيْل  ا  نلؤول  اع بسويوآل، ؾ َيك
ا اغًلؤُيْ ، ا  ن ّ، ا يَ  اْت ؤ توْ و ، ا2006ٍطيض ةٕا .ا486ؿ ا ا شطاْض املـذس اهظا اض صا؛104،

ض ؤٓ ضاتلؤ لٓ :ات ْلياغ ض يو اؾيخ وةٕاؾيض فاي غ ضاظةضداَ الاْيغل ائيَيش ابيائ و از ني ان از غو دازةَ ظ
اتي  ضاع ىلا اع ىلاٖ شةض، اْتض ز ٔاع بسويط  محيٕ، اض  غتوكاَيَ ْس، اغييو ا تغف ، ي ّاؾ فان غ اَلؤهٗيتتو :)

اٍ اغ ض يو داَلؤؿتو، اؾيض ف، اؾيخ وةٕ اْيغل (. اَ ال اْيوداْتضز  ٔا86وةىل، ان  اغ ض يو    اب َ فاتين  .
غلؤًَٓلؤه ان از ضبيض داع ىلاع غه ضدااْتوغلت  ت اع بسويط  محيٕاز بي ،ان   اْتض  ز ٔاع بسويط محيٕاي اْتو
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بيؽاي ازةَ ظضةْسْ ابعووتٓ و از ني ،ائيَيش ابيائ و اْيني ان از غو دازةَ ظض ؤٓ ض .اْتض ز ٔاع بسويط  محيٕ،ا

.اائ و اي ال  ى،اي ا189ي ا يزداؾ ٖلسداْ َطاع ىلاع غه ض سة،او ضطريةواي :اَليوْيَ ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا
از غو داال   او نت از ني  انين  اغ  س اْيود ابي ائيَيش  ازةَ ظض ؤٓ ض از غو د اي  اايتل  احم َ ز از ه و  ن 

اايتل ،ا احم َ ز اي ط ك ازمييْ   ى از نيت و . اض    ائ َ  ا يوَلؤه وتٓلؤو اي  اخيد انين  اغ  س اب ىّ زةَ ظض ؤٓ ض،
ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ا  ن ّ،ازمييْ داغ  سانين ،او ضطريةواي ااتئيزاغس ا؛2010داْلػيْ ا12ٖ ويلؤط،ا

ٍ147. 

ا (26) اٍ اَلؤؿتو، اغ ض يو د اغ ز ل، ااتئيز ا: اي  او ضطريةو اع ظ ع اقيزض اي ط ك اٖ َيٕاا؛93زمييْ  اؾيض ف، ؾيخ وةٕ
 .486ؿ ا ا شطاْض املـذس اهظا اض صا؛86غ ض يو ،اٍا

 .82صٗصاْ ؿاحل اهٚ٘طفٛض املـذس اهظا اض ص  (27)

 د،ابعةظ اض ظطيضبتةظداْ ت و دانتضزاي انتضزغويْ اعلؤطةماي اغيي نيْ ا  ْش اعلؤطةماائريةٕاز.اع ىلات ت ضاْلؤطو (28)
 .79،اٍا2008(،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ دامي  اٖيؾِ،اٖ ويلؤط،ا1988-1980زة)

او ظ (29) ا يَديْ د ا  ن ّ، ا يَ  اَلؤؿُ ضط   ى، ابري و ضد انين ، اغ  س ابط وةْ : ابيض  و  اي ّ اظةْليضد اظ يتط ةض ت ابي
 .81،ا1997ٍض ؤؾٓ ريد،ا

(اغييو اخ بيت اؾيضؾ اْتآاداط ي ن َيٕا20حمُسامي  احمُتز،اضؤشاشَلؤطداَلؤؿُ ضط   ىابيغ اضوزةو نيْ ) (31)
قالحاا؛573،ا1999ٍ،اب ضط ا  ن ّ،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ اائياػلؤو ابلؤػيضةْ ،اغًلؤُيْ ،ا1996-1976ز ني ا

 .486ةخلطغيٕ،اةملكسضاةيػيبل،اص

ا (31) اٖ ويلؤط، اْ ْتوغطآ، ا  وةؾ    اب  اَلؤصوو ائ و د ابي اٖ ض طد، ا1995ٍاط ْػي اع بسويط  ملِاا؛50، ا ض  سووٕ
انتضزغويٕ اغليغل  ابيضوزؤخ  اا-ع بسويوآل، ا11علؤطةم اَيضت  ا11-1970د ا اَيضت  اتت ؤص ٓ و   ن ا1974د (

 .ب زوةو ا95،اٍا2008غليغلل (،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ دآَيض ،اٖ ويلؤط،اا-َلؤصوو  

ا (32) اٖ ويلؤط، اا؛2010داْلػيْ ا12زمييْ   ىاي ط كاحم َ زاايتل ، ائ ظَتوٕاا يز ،ا1983-1978َؿهياْ مج ز ٔ،
 .108،اٍا2008ب ؾ ا  ن ّ.،اغت س،ا

ا (33) ائيب  انتضزغويٕ، ازميتنطةت  اغيغلييلػو  ابعووتٓ و د ائيَيز د ايلؤصْ د اَيؾهيدا1976ب  يْٓيَ د ابط وةْ  .
اغ ب2شَيض ) اب ض يوا(. ا ليوةظ اظةْليضد ابعووتٓ و ، ازةَ ظضةْسْ  اب  يْٓيَ د ا  ن َني از ض توْ  اَلؤصوود اب  يض  

ات ْليا از غزازةْلل ، اي ب ض ابآلونطةو ت و  ائ و داو ؤٓ داغ ض ن ا  ن َنياب  يْٓيَ دان  ائ َ فاي ب ض ز ن و ؤز،
يض   و ا  نلؤواي اغ ض يو نيٕاي غ ضاظةضداداب غ ض و   .اي ّاب1976ئ و داز يض ائ و   ان اَلؤصووداَيْش ائيب ا

ا اي  ا  ن َنياب  يْٓيَ  از ني ان  ائ و  ابي اْيغل ائيَيش  اؾيخ وةٕاؾيض ف،اا1976داْلػيْ ا7َ ال بآلونطةو ت و .
اٍ اَلؤؿتو، اَيْش ا73غ ض يو د اي  ا  ن َنياب  يْٓيَ  ان  از ني  ائ و  ابي ائيَيش  اَ محتوز ام َ دامي   اب ىّ .

.احم َ زاايتلحلـاي ا573و ت و .احمُسامي  احمُتز،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ضط ا  ن ّ،اٍبآلونطةا1976َي ػ 
ب اْٗلؤٓ اي اض  ؤشيداض  ؤهدػوٓ نيْ و اي اا1976زمييْ   نسةائيَيش اب و از ني ان اي اغ ض تينيْ اَيْش امتظ  طةْ 

ط  ؿوتو .ازمييْ   ىاي ط كاحم َ زاب غسةو ا  ن َنياب  يْٓيَ دازةَ ظضةْسْ ابعووتٓ و داي ان ضنتوىاب از غزا
ض  ؤه وت از ض توْ ا  ن َنياا1976.اب َ فاز تتةْط ؤزابتوتط داَلؤصوودائيب ا2010داْلػيْ ا12ايتل ،اٖ ويلؤط،ا
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اب يوهتائ َ دان اَلؤصووداَيْش ائيباب غ ض و ا ب  يْٓيَ دازةَ ظضةْسْ ابعووتٓ و اغيغلييلػو انتضزغويٕاْلل ،

 . ا يٕابآلونطةو   ن از ه   زووبيض ا يَهطةو  

 .(3بط وةْ داَيؾهيداشَيض ). 1/3/1977احلشكٞ األػ اكٚٞ اهذ قشانٚٞ اهلشدطتاُٚٞ (34)

 15-12اهعشاقض املِعقذ ًا ني -اهتقشٙش اهظٚاطٛ اهـادس قّ امل٘متش اه٘نب األٗي هوشضب األػ اكٛ اهلشدطتاُٛ (35)
 .(4داشَيض ).ابط وةْ اَيؾهييف كشدطتاْ اهعشاق 1981أٙاس

ا (36) ائيب  انتضزغويٕ، ازميتنطةت  اغيغلييلػو  ابعوتٓ و د ائيَيز د ايلؤصْ د اَيؾهيدا1976ب  يْٓيَ د ابط وةْ  .
 .(3بط وةْ داَيؾهيداشَيض ). 1/3/1977احلشكٞ األػ اكٚٞ اهذ قشانٚٞ اهلشدطتاُٚٞ ؛(2شَيض )

دا16زمييْ   ىاي ط كاغ الّاطيَ ؾلٓ ،اٖ ويلؤط،اا؛2010داْلػيْ ا12زمييْ   ىاي ط كاحم َ زاايتل ،اٖ ويلؤط،ا(37)
 .ْلػيْ 

بطظؤاع ىلاٖ شةض،اا؛41ا33ب ٖطؤظاط ىيو ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍاٍا؛86ؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا(38)
 .22غ ض يو داَلؤؿتو،اٍا

ب ٖطؤظاط ىيو ،اغ ض يو دا؛ 38زمييْ دام َ دامي  اَ محتز،او ضطريةواي ااتئيزاغس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ (39)
 .13َلؤؿتو،اٍا

ا (41) اي  اَ عػتّ،اا1975داَي ػ ا22  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويٕ ااتئيز اتييو بيْ ، از غو ا  الٍ ازميؿلاي غ ض ي 
ابياٖ ظيىْ ائ وضوَيا ازوةتط اَطؤش    ائ ّ اب ىّ انطةبتو، اع بسويط ظةماا  ً اَطؤش دازةَ ظضةْسْ اط ىيو  عيزٍاَتضةز،

ا اض  وةْ  اي  ابي   از نط ؤز، از غوهيضد اٖ ْسآ ا1ز نط ؤزا امتظ  طةْ  اي ا1975د از نط ؤو و ا ا يث از ه   يض ؤه 
اا  يظ،ا اَ عس از نط ؤز. اظ يز اؾلؤذاَتؽ، اعتَ ض ااتئيز، ان َيٍ اَػو اي، اْ وؾلؤطوةٕ اي  اٖ ض  ى ز غو دازةَ ظض ؤٓ ض

 .218-217،اٍاٍا2009 ا  ن ّ،ان ضنتوى،ب ؾلؤواي ابري و ض ل نيْ اَيّا  الٍ،او ضطلؤط ةْ :غيضةٕاع ىل،ا يَ

 .50ا–ا29بياظ يتطاظةْليضداي َ ض اٖ ْشيو نيْ اض ش ؤِابط وةْ :از.اع ىلات ت ضاْلؤطو د،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍاٍ (41)

اٍ (42) ا  ن ّ، اب ؾ  اَلؤؿتو، اغ ض يو د ا  ْساا؛48ض ؤ يظ، اغوينٗييوِ ابي اؾٓطوآو  اي  اٖ يو ج   ، اا ض ش م َ د
،ا2009بري و ض ل نيمناي اؾيض ؾ انتضززة،اب ضط اغلؤل ّ،ا يَ اغلؤل ّ،اا يَديْ داضؤَيٕ،اغًلؤُيْ ،االَ ض    ىاي ا

 .37،ا2000ٍض اللاَؿس ضد،انتضزازوشَٓ اخي ابٓيغ ،اب ضط ازوو ّ،ابآاؾت ؤٓ ا يث،اا؛203ٍ

 .100غ ضو ضاع بسويط محيٕاعتَ ض،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ (43)

اَيضنػ  (44) اايلٓلٓ ا-نيَ يو د اي  ا10نتضزغويٕ، امتظ  طةْ  ا  الٍاا1970د اي  اٖ ض  ى از غو  اي غ ض اب غسة ي 
تييو بيْ ،اؾ ٖيباؾلؤذاْتوضد،اا ض  سووٕاع بسويكيزض،ازيلؤطاغس لاااتئيزاق ض زةغ اي اش ؤطانيض ش ضدابريوبيض و دا

اا-َيضنػع ِ اغيىْ  ازض ؤصة  د اب  ازةَ ظضةْسٕ، اٖيت  ائ و  سا1975-1970يلٓلٓلعّ اض  ؤهدػوٓ نيْ اٖ ويو  اْٗلؤٓ  ة
ازوةداْػهيداؾيض ؾ ائ  ًتٍاي اغييو ا اب ىّ ي غ ضٖ يوسةْ و داؾيض ؾ اْتآاض ؤيو انيضةداا1975خيدابريض ؤع ؤز،

ْيون داطيض دابيانيَ يو داا1979داَي ػ 1بلٓت اابيت ابييولؤواي اْيوا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويْسة،اتيائ و داي ا
اعري انتضزغويْ  اٍض  س ضةْ  اَلؤؿتو، اغ ض يو د اع بسويوآل، اع بسويط  ملِ اا ض  سووٕ ئيظةزاا؛ب زوةو 109ةم.

ا ا25خيْ قلٓ ، اد.ٕ.ى اضوزةو نيْ  اضؤشَلؤطد اغ ضو ضد اخيى،ا2000-1975غيك ا يَديْ د ا  ن ّ، ا يَ  ،
 .77،ا2000ٍغًلؤُيْ ،
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ن داط وض اْع واٖ ويلؤطاي زة وابتو،اي از ؤ اَتضت ا1932غ  سانين ،اْيودات وةوداانين ائلػُيعلٌاعتَ ض ،اغييو ا (45)
ب ؾسةضداي اؾيض ؾ ائ  ًتٍانطزوو ا،اي اؾيض ؾ اْت ؤسةاي ط كاَ اط ظ اغ ض تي ل نيٕاض ؤيو ابلٓلت .)ائلؤػوين فاي ا

 .ب زوةو ا5ش يٕاَيو (.ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :اغ  سانين ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ

دا6ي ْيواْلُض اب ض   ا  نلؤو از غيتاَ ؤاز ني ا،اٖ ضابيائ واَ ب غو فاي اايلؤط و اغ ض تياخ بيت ابعووتٓ و  (46)
ا ازوو َ  ا1976تؿط ٓ  ازةَ ظض ؤٓ ضداا از غو د اْيو اي  اغتض يا از  لؤو  ابعووتٓ و  اْت ؤٓ ضد او نت از بيب  عتَ ض

نيٕ،ا  ْساالَ ض    ىا  نلؤو اق تكاز نط ؤز.از.اتئيزاَ عػتّ،ا  نلؤول اْلؿوُيْ انتضزغويْل انتضزغويٕ..اغ ض تي
اضووْين ريد،ا ا يَديْ د ازوو ّ، ا يَ  ا يوَلؤه وتٔ، اطتتيضا انيَ يولؤو انتضزغويٕ، اْلؿوُيْ  ا  نلؤو  اَلؤصوود ي 

 .27،ا2005ٍغًلؤُيْ ،ا

 .78و ضطريةواي :از.اع ىلات ت ضاْلؤطو د،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا (47)

،ا2000 ريداَ يو  ْسداض  ؤهدػوٓ اغًلؤُيْ اد.ٕ.ى،اغًلؤُيْ ،اَيّا  الٍ،ا تبلؤً اظ ؤت ٔ،اب ؾ اٖتؾليضدااض ؤؾٓ (48)
ٍ13. 

اغ ض تيداؾيض ؾ اْتآداغييو (49) ام َ زدامي  ائيَ ضةْ ، اَلؤسة توْ و ااا1976َ الؾلؤِ  يٕاز غو اَلؤهطز؟!،
 .وةو ب زا22،ا1992ٍزووبيض ازةضؾوٓ و د:اَتَويظام  س ضد،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ داظةْهياغ الم ز ٔ،اٖ ويلؤط،

ي از ؤ امي  ائيَ ضةٕاي زة وابتو ،اٖ ضاي اا1936غ  ساع بسويوآل،اْيودات وةوداع بسويوآلاحم َ زاع يلل ،اي اغييو  (51)
اي اغييو ا اي اا1959ت َ ْ االوداَ  ت ْسداب انيضداغليغ انطزوو ا، بيت ائ ْسةَ اَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕ،

اي ازوةداْػهي اب ىّاظؤضداَ ؤاْ  تو اط ض ةو ت و ااؾيض ؾ ائ  ًتٍاب ؾسةضابتو ، خيدااخلؤعةْ ن داْ ا انطةوةٕ،
اي ا ا  ن َنياؾ وزة اي  ايلؤسةو ااٖ ض ان ا  مخيخ اؾيض ؾ اْت ؤليٕ ابتو  اَلؤؿُ ضط  اَييو  اي ط كائ ّ ْيو  داخيد،

يو داَلؤؿتو،از نتشض ؤز.ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :اَ الؾلؤِام َ زدامي  ائيَ ضةْ ،اغ ض ا1976داَي ػ 25/26
ٍ55. 

 .24َ الؾلؤِام َ زدامي  ائيَ ضةْ ،اٖ َيٕاغ ض يو ،اٍ(51)

ا (52) اغييو  اي  اب )ئيضةّ( اْيغطةو اغ ْ  اغ علس ا  الٍ انييلؤصداا1947ؾيغتةض از ض تود ابتو ، ازة و اي  اغًلؤُيْ  ي 
ابت انتضزغويٕ ايلٓلٓ  اَيضنػ  انيَ يو د از يضد انيز ط ؤه  اْيوبطةو اب غسة  ، اظةْهيد اغ ض تيدابيظضطيْ  اي  و 

بيت اغهطتلؤطدانيَ يو ،اي ط كاز غزاَلؤهطزْ و داؾيض ؾ اْتآاي اخ بيت اا1976زةَ ظضةْس  و ،اتيائ و اي اغييو ا
ي اْيو  داق ض زةغاز نتشض ؤز.ابياظ يتطاظةْليضداا1978دانيْتوْ ازوو َ 31ْلؿوُيْ اب ضز وةّابتو اتيائ و داي ا

وبطةوابط وةْ :احم َ زاؾلؤذاع بسويه ض ِاغييو   ،ائيضةّاابعووتٓ و داؾيض ؾشلؤط داي َ ض اض ؤيو اغليغ ااض ؤؾٓ ريداْي
 .ب زوةو ا17،ا2007ٍنتضز،اب ضط ا  ن ّاازوو ّ،ا يَ ا  ن ّ، يَديْ دانيضؤ،اغًلؤُيْ ،ا

يْ داملهُ  احم َ زان ض ِ)اَ الاب خوليض(،اؾيض ؾ انتضزغويٕااطيضةْهيضدل نيْ اغ ضز ّ،ا يَ اغلؤل ّ،ا يَد(53)
ا ا1994ٍضؤؾٓ ريد،اٖ ويلؤط، ايظ ٌان ض ِائ مح ز،اخ بيت ا  نسةضداي اْلؤتةٕائ اػيْ ااضةغو ازة،اطيظيضداا؛235،

 .40-35،اٍا1989ٍ(،ا9  نشطتٔ،اشَيض )

ايظ ٌان ض ِائ مح ز،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍاا؛ا235ملهُ  احم َ زان ض ِ)اَ الاب خوليض(،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ (54)
ٍ35-40. 
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 .355قالحاةخلطغيٕ،ةملكسضاةيػيبل،اص (55)

 .171ْ وؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني،اي ن ْيضد...،اٍ (56)

 .365-362قالحاةخلطغيٕ،اةملكسضاةيػيبل،اصاصا (57)

اي ا(58) اعريةق  اض ش ؤُ  اط وض  اٖلؤع ؤه  اي ط ك اَلؤؿُ ضط  اَييولؤو اْلؤتةٕ اي  ان  اؾ ض  د اي و ابتو ا  نلؤو از ؾولؤت، ؾ ض د
وو سة ،اغ ضو ضدااقيض َيْلل ت ائ واؾ ض اب اخت ؤٓ ا  ْساَلؤؿُ ضط   ىاي اَلؤصوودابعووتٓ و داْيو  داق ىزظآاض 

زمييْ داا؛ب زوةو ا98ض ظطيضبتةظدانتضزغويٕاتيَيضانطة،ابياظةْليضاظ يتطابط وةْ ،اغ  سانين ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا
َ الاب خوليض،ا يخ ابتوٕاي اا؛98-96زوو ّ،اٍاٍقيزضاع ظ ع،او ضطريةواي ااتئيزاغس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ا

ا يَ ازوو ّ،ا يَديْ دازةْيظ،اغًلؤُيْ  ايلؤهسةْ و دائيو شوواْ نطزْ اضةغول نيٕ(، ا؛ب زوةو ا142،ا1998ٍَلؤصوو)
 ا.398،ا2009ٍ(،اٖ ويلؤط،ا6-5شَيض )(اK21ؾيخ وةٕاع بيؽ،اؾيض فاب خت ؤٔاب ضداطط ..!!،اطيظيضد)

ا277داي اَ ض اضووزةوداٖ نيضدابط وةْ :اْ وؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني،اي ان ْيضداضووبيضازةْتب و ...،اٍابياظ يتطاظةْليض (59)
ازوةو  اٍا؛ب  ابتوٕ...، ا يخ  اب خوليض، ا  نلؤول اا؛184َ ال اغ ضو ض ل نيْ  اَيْه   ، انيْ  اعتمسيٕ َيَيغوي

 .40،اٍا2008 يَديْ داض ووٕ،اغًلؤُيْ ،اْلؿوُيْل انتضزغويٕاي اضؤشطيض اغ خو نيْ اط ىلانتضززة،ا يَ ازوو ّ،ا

 .ب ٖطؤظاط ىيو ،ازووبري و ضد....،اضؤشْيَ دانتضزغويْ اْتآا؛17بطظؤاع ىلاٖ شةض،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا (61)

 .167ْ ؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني،اي ان ْيضد...،اٍ (61)

 .2010داْلػيْ 16طيَ ؾلٓ ،اٖ ويلؤط،ازمييْ   ىاي ط كاغ الّاا؛62ض ؤ يظ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ا  ن ّ،اٍا(62)

 .2010داْلػيْ 16زمييْ   ىاي ط كاغ الّاطيَ ؾلٓ ،اٖ ويلؤط،اا؛77ؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ(63)

ا(64) اغييو  اي  اؾيض ف اْػهيد ازوةد انتضزغويٕ، ازميتنطةت  اَيضت  انيت  اب َ ب غو ا1975غ ضنطزة  ت  ،
ا اٖ ويو اٖ ض اب ضوةضد،اغ ضٖ يوسةْ و داؾيض فاب  ائيظةز اْيَلل، ا  وٖ ض ائلسض ؼابيضظةْ ، ابيضظةْ ، اَ غعتز   ىاي 

ٍؤاَريةْ ااشَيض   ىانيز طداز ه داَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕاي اتؿط ٓ ازوو َ  ا1975غيَ اع بسيط  محيٕ،اايظ
ا ابط وةْ : اظةْليضد اظ يتط ابي ازةَ ظضةْس. اهعشاق يف  -طتاُٛسبٚن حمٌذ كشٍٙض تحتسٙخ احلضب اهذ قشانٛ اهل٘سدٖيت 

 .ض ص1998ض دٓ نض 1993-1946حمطات س٢ٚظٚٞ

اٍ (65) ان ْيضد...، اي  ائ َني، اَػو اي ازوو ّ،اا؛254ْ ؾلؤطوةٕ اب ضط  انتضز، اٖيو  ضخ  اَلؤصوود اَينسةوٍ، ز يلس
 .711،ا2003ٍو ضطلؤطةْ :ائ بتب نطاخيؾٓيو،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ داض ووٕ،اغًلؤُيْ ،ا

 .80يو داَلؤؿتو،اٍؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض  (66)

زمييْ داقيزضاع ظ ع،اا؛113ض ؤ يظ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ا  ن ّ،اٍا؛163َ الاب خوليض،ا يخ ابتوٕاي اَلؤصوو،اٍ(67)
 .101و ضطريةواي ااتئيزاغس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ازوو ّ،اٍ

 

 .غ  طدات و ضدا  ن ّاب ؾ ازوو َ ائ ّاتت ؤص ٓ و   ابه  (68)

 .101.او ضطريةواي :اع ىلات ت ض،اغ ض يو داَلؤؿتو،ا17/5/1978ٍضاعع ع،ابياض ظةماا  ً ،اي اْيَ داغيال (69)
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 .171ْ ؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني،اي ان ْيضد...،اٍ (71)

 .112َؿهياْ مج ز ٔ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍا(71)

مييْ   ىاي ط كاحم َ زاز؛ 79ؾيخ وةٕاؾيض ف،اغ ض يو اَلؤؿتو،اٍ؛ 58ب اٖطؤظاط ىيو ،اض غتٍاَيَ ْس...،اٍ (72)
ا اٖ ويلؤط، اب ؾ اا؛2010داْلػيْ ا12ايتل ، اغ ض يو داَلؤؿتو، اغس ل، ااتئيز اي  او ضطلؤطةو اع ظ ع، اقيزض زمييْ د

 .101زوو ّ،اٍ

 .76-75َ الاب خوليض،ا يخ ابتوٕاي َلؤصوو،اٍاٍ(73)

 .254ْ ؾلؤطوةٕاَػو ايائ َني،اي ان ْيضد...،اٍا(74)

اَ مح(75) امي   ام َ د اٍزمييْ د اَلؤؿتو، اغ ض يو د اغس ل، ااتئيز اي  او ضطريةو اؾيض ف،ا؛ 38توز، ؾيخ وةٕ
 .80غ ض يو داَلؤؿتو،ٍ

 .59ب اٖطؤظاط ىيو ،اض غتٍاَيَ ْس...،اٍ(76)

 .58ب اٖطؤظاط ىيو ،اض غتٍاَيَ ْس...،اٍا؛2010داْلػيْ ا12زمييْ   ىاي ط كاحم َ زاايتل ،اٖ ويلؤط،ا(77)

 .100ريةواي ااتئيزاغس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ازوو ّ،اٍزمييْ داقيزضاع ظ ع،او ضط(78)

اغييو  (79) اي  اعتمسيٕ اغ ضن وتتوداا1938َ محتوز اب  اخت ؤٓسْ  اقيْيغ نيْ  ابتو ا، ازة و اي  اَلؤٓجت ؤٔ ي 
ت وةونطزوو .اْيوبطةواب ؾسةضداي اؾيض ؾ ائ  ًتويسةانطزوو ااَيو   ىاب ضَطغ اَ نو ب ات ْفلعدابتو ،اٖ ضو ٖيا

 اب ض يوداي ابعووتٓ و داض ظطيضبتةظدانتضزغويْسةابلٓلت .ائلؤػوين فائ ْسةَ ائ  توَ ْ اْت ؤٓ ضةْ اعريةق اض ؤيو
 .2008دامتظ  طةْ 19ي غ ضايلػو اٖيوَ مييْ انتضزغويٕ.ازمييْ   ىاي ط كازونويضاَ محتوزاعتمسيٕ،اب غسة،ا

ي اغ ضاز غو اٖ ضا  ىاي اَ محتوزاعتمسيٕ،اا1977يو ايلؤصْ دائيَيز نيضداَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕاي اغي (81)
ع زْيٕاَتاو ،اؾ َػ ز ٔاَتاو ،اقيزضا  بيضد،اَتالظّا  َيٍاخيؾٓيو،اَتالظّااتئيز  ي ب ااَػو اياخيخآاٖيت ا
اَيضت ازميتنطةت انتضزغويٕانيضا اْيتتةْٔاي ْيو ابريوبيو ض دان  ائ ّ اط  ؿو توْ  اب ٖيدائ و دائ َيْ  زةَ ظضةْسٕ،

كاظٍ سبٚنض تات ًّ اهِ اي سشكٞ اهتششس اه٘نب هوؼعن اهلشدٜ يف كشدطتاْ اهعشاقض داس ٢اساغ هوطباقٞ  ٕ.ابه
 .374ض ص2005ٗاهِؼشضاس ٚىض 

زمييْ   ىاي ط كاحم َ زاا؛102زمييْ داقيزضاع ظ ع،او ضطريةواي ااتئيزاغس ل،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ؾ ازوو ّ،اٍ (81)
 .2010يْ اداْلػ12ايتل ،اٖ ويلؤط،ا

اخ بيت ا  نسةضدا (82) اب  از غوليٕ اتيظ  ان  اقيمسًت، اتي   ت اع بسيط  محيٕ اب  ائلؤطةٕ َيضت ازميتنطةت انتضزغويْ 
اتييو بيْ ا ا ائ و د اٖيد اب  ازةو ، ابعووتٓ و د اغ ضنطزة  ت  اٖيْ  ابتوٕا، اططْ  اٖلؤع ؤه  اْيو  ن ا اي  نطزبي و ،

اض ؤشٖ ىت اْيوخيد انيضوبيضد اْيو از خػو  ائ َني،از غو  اَػو اي اْ وؾلؤطوةٕ اي ط ك ازمييْ   ى انتضزغويْ و .  
ا اَيضت 17غًلؤُيْ ، ا2009د اغييو  ائ َني، اَػو اي ا)ْ وؾلؤطوةٕ اقيْيغ نيْ اا1944. ابتو ا، ازة و اي  اغًلؤُيْ  ي 

ا اغييو  انطزوو ، ات وةو اغًلؤُيْ  اي  اظةْهي از طيت  اتي اب غسةاا1968خت ؤٓسْ  اظةْهي اي  اغليغ  اظةْػو  ب ؾ 
تيو نتاغييو اا1977ونطزوو .اْيوبطةوا  نلؤه اي از غو دازةَ ظض ؤٓ ضدا  نلؤو اْلؿوُيْ انتضزغويٕااي اغييو ات وة

غهطتلؤطدانيَ يو داض   س ضةْ انتضزغويٕابتو ا،ازوةتطا لؤشطداغهطتلؤطداطؿو ا  نلؤو ،اتيائ و داي اغييو اا1993



  (31 ) 

                                                                                                                                                              
انيَريْلا2006 انلؤؿيو ت و ا اي نيض از غو  ات وةو ت  ازةَ ظضةْسوو ا،اب  اوؾ و  اب ْيود اض ةط  يْسْ  ي  ن 

 ئلؤػوين فاغ ضؤن ابعووتٓ و دااطيض ةْ ا،اي اغًلؤُيْ اْلؿو  لؤل (.

 ب زوةو .ا103بياظ يتطاظةْليضدابط وةْ :اع ىلات ت ضاْلؤطو د،اغ ض يو داَلؤؿتو،اٍ (83)

 .112َؿهياْ مج ز ٔ،اغ ض يو داَلؤؿتو،ٍ (84)

 .ؤشٖ ىت انتضزغويٕااز ن و ؤو ائ وب ضاطتْسداؾلؤٓآ،اي اْع واغٓتوضطيض ؾلؤط،اطتْس ؤه اض  (85)

ي ّانيْشط  زةاغيحلا تغف اب اغهطتلؤطداطؿو ااٖ ض  ىاي :اض  غتكاَيَ ْس،اَ محتوزاعتمسيٕ،اتيٖرياع ىلاوةىل،ا(86)
اا قآ ائ مح ز اع ظ ع، اقيزض انين ، اغ  س اَتاو ، اع زْيٕ اْيغل ، اَ ال ا  بيضد، اقيزض اَتضةز، اؾ ون ت ااعيزٍ ض  ف،

اب ٖطؤظا ابياظ يتطاظةْليضدابط وةْ : مي  اَتؾريائ ْت ضاَ  لساغتيوويٕاب ائ ْسةَ انيَلو داْيو ْسداٖ يو ص ؤطزضةٕ.
 .73ط ىيو ،اض  غتك...،اٍ

،اٍا2011ض ٖ  ضداغ  سائلربةٖلِ،اض ظطيضداز ْش ا  نلؤو اؾيض ؾشلؤطةْ انتضزغويٕ،ا يَديْ دام َسد،اغًلؤُيْ ،ا(87)
15. 

فات  سط٘يض ؿفشات ًّ تاسٙخ كفاا اهؼعن اهل٘سدٜض تشنٞ ٗ تقذٍٙ كٌاي مٌباسض ابض١ االٗيض اهظوٌٚاُٚٞض  (88)
 .411ض ص 2005

َؿهياْ مج ز ٔ،از تداْيو و داضووزةو نيٕاو ىَلؤوابياْ وؾريوةٕاَػو اي،ا يَ ا  ن ّ،ا يَديْ داو ظةض ت ا (89)
ع بيؽ،اغ ا ضدانتضزة  ت ابري و ضداؾيضواؾيراب ضط ا  ن ّ،ا يَ ااؾيخ وةٕا؛11،اٍا1997ضؤؾٓ ريد،اٖ ويلؤط،ا

 .244،اٍا2002  ن ّ،ابآاؾت ؤٓ ا يث،ا

ا(91) انتضزغويٕ ابيؾتضد اي  اغليغل  اش يْ  اع بسويه ض ِ، اغيغلييلػو ااا1991ا-1975غ الّ اض  وت  غ ضٖ يوسةْ 
ا يَدي ا  ن ّ، ا يَ  امنتوْ ، او ى انتضزغويٕ اغيغلييلػو  امعب  ازضوغو تْ  اغًلؤُيْ ، ا تةض طة، ،ا2001ْ د

ٍ69. 

،اٍا2011ض ٖ  ضداغ  سائلربةٖلِ،اض ظطيضداز ْش ا  نلؤو اؾيض ؾشلؤطةْ انتضزغويٕ،ا يَديْ دام َسد،اغًلؤُيْ ،ا (91)
15. 

 .ٖ َيٕاغ ض يو ااالَ ض  (92)

ْتوغ ضائيَيش ابيا.اتلؤ لٓ ا774-711و ضطريةواي :احمُسامي  احمُتز،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ضط ازوو ّ،اٍاٍا( 93)
ئ و انطزوو ان از غوٓتوغ اب  يْٓيَ ن اظؤضانيْ ااب ؾلؤواي اوؾ نيْ اض ووؾيو ،ابي  اي واؾت ؤٓيْ دان اوؾ ن ا

 ْ ظةْطةو ا لل ابياؾي  اب  آاٖلؤؿوتو .

اب ضط ا  ن ّ،اٍاٍا(94) اتلؤ لٓ :ب َلؤ ا يززةؾو ني578-573و ضطريةواي احمُسامي  احمُتز،اٖ َيٕاغ ض يو ، ْ ا.
ا تْه ا ابتو ، انتضزغويٕ اغيغلييلػو  ابعووتٓ و د ازةَ ظضةْسْ  اب  يْٓيَ د ا  ن َني ائ و  ابآ املػيَ  ن ضمي 

زووبيض اٖ ضائ وةٕاا1977داَيضت ا1  ن َنيا يضاي غ ضاز غو ائ وةٕاي اب  طو ائ وةٕا يَهطةو ،ابي  اض  ْش اي ا
 .87 اَلؤٓج ّ،اٍ يَليٕانطزبلؤو و .ن ضمي املػيَ ،اغ ض يو داَلؤؿتو،اب ضط


