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ئةو وآلتاْة بووة نة  دَيطاى تَيطاَإء ططْطيساْىا بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضزغتإ ية ظؤضبةى قؤْاغةناْيس
ِضةْطساْةوةىء ناضيطةضييةنإ يةبةض ئةوةى ٖةَيؿة تطغى غةضةنيإ ئةوة بووة بةؾَيو ية نوضزغتاْيإ ثَيوة يهاوة، 

 َيطةؾسا غوضياي .ٓيوةيوةنو ٖاوناضء ٖةْسَيو داضيـ وة ثيالْطَيط ِضؤَييإ بنات ْسَيو بؤية ٖة .تةؾةْة بهاتء بآلوبَيتةوة
 (1988 -1976غياغةتى خؤى بةضاْبةض بة بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضزغتإ ية نوضزغتاْى عريام ية َاوةى غاآلْى )

ى ية ْاوضةنة ية اليةنى زيهة ئاضاغتة ييةناْغياغ ييةيةطةأل عريام ية اليةىء، بةضشةوةْس ىثةيوةْسييةناْ غؤْطةىية 
وآلتة بةضاْبةض قؤْاغَيهى ٖةغتياض ية بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى ية نوضزغتاْى زةضخػتٓى غياغةتى ئةو  .نطزووة

 .ئاَاجنى ئةّ توشَيٓةوةيةوضزةناضييةنإ عريامء، ؾطؤظةى 
ظؤضى بؤ توَيصةض ْايةوة، يةبةض ئةوةى غةضضاوةى غوضىء زيهؤََيٓتى زةظطا  ئاغتةْطى يةئاَازةنطزْى ئةّ توَيصيٓةوة

، ئةوةى ٖةية تةْيا ظاْياضى َْيو ة بةضزةغت ْيني تا ئاغتى غياغةتةنة بة تةواو ِضوو بهاتةوةٖةوَيططييةناْى ئةّ وآلت
، بؤية ء يازاؾتةناْى غةضنطزةنإ بة ضاخ طةيةْطاوٕةنإى ثاضتةناْبآلونطاونة ية زووتوآ  غةضضاوة نوضزييةنأْ

ْاوةِضؤنى باغَيهى وا  َةتى غوضياْووغطاوة فةضَييةناْى حهو تيازا ْيية بةضزةغت نةوتٓى غةضضاوةءطوَاْى 
ساوة ية زوو توآ توَيصيٓةوةنةيسا نة زابةؾى نطزووة بؤ يتوَيصةض ٖةوَي، زةوَيةَةْستط زةنات، بةآلّ وَيطاى ئةو ئاغتةْطةف

 .ء ؾيهاضى بابةتياْةيإ بؤ بهاتبيإ خاتة بةضزةغتزوو تةوةض ظاْياضييةناْى ٖةٕ 
دطاوة غياغييةناْى غةض طؤضةثاْى نوضزغتاْى هناْى َْيوإ غوضياء ثاضتء ضَيية تةوةضى يةنةّ: باؽ ية ثةيوةْسيية

 ٖاتٓة زاَةظضاْسٕ. 1975عريام نطاوة نة ية زواى ْػهؤى 
بةضاْبةض ثَيؿٗاتةناْى غةض طؤضةثاْى نوضزغتاْى عريام نطاوة، نة ضؤٕ  غياغةتى غوضياباؽ ية ية تةوةضى زووةّ، 

 ظى بة خؤيةوة بيٓيوة.بة ثَيى قؤْاغةنإ ٖةَيبةظء زابة
 نة ثَيطةيؿتووئ. ية نؤبةْسيـ ئاَاشة بةو خاآلْة نطاوة

باؾرتئ يةّ غةضضاواْة  ثاضتةناْى نوضزغتاْى عريامء يازاؾتى غةضنطزةنإ ناْىبؤ ئةّ توَيصيٓةوةية بآلونطاوة 
 ئةَةف واى نطزووة  اْسا زةبيٓطَئ.ضيع بةْسى غةضضاوةنى ةناءية ثةضاوَيع بووٕ نة ظاْياضييةناْيإ ىَل وةضطرياوة، وةنو

، بؤ ئةوةى خعَةت بة نةّء نوضتييةنإ ٖاوناضَإ بٔ ية زةغت ْيؿإ نطزٕبَيت، بؤية زةخواظئ ةْبآ  نةتوَيصيٓةوة
 بواضى توَيصيٓةوةى زاٖاتووَإ بهات. خواى طةوضة ثؿتء ثةْاى ٖةَوو اليةنُإ بَيت.
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 داكوزدضتانى عرياق هة كاىضياضيية يَلخساوةزِطةأل ثازتء هة ضوزيا  ثةيوةندييةكانىتةوةزى يةكةم: 
 

ثةضتةةةواظة بةةووْى بةؾةةَيو يةةة بةؾةةساضبووْى   غةةةضناضيطةةةضى ٖةةةبوو ية 1975يةطةةةأل ئةةةوةى ْػةةهؤى ؾةةؤِضف يةةة غةةاَيى  
م بووة ٖؤناضى ئةوةى زةْطى ؾؤِضف ية نوضزغةتاْى عةريا   يـنةَ ىبؤ َاوةيةنٖةضوةٖا بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضز، 

ئةةةوة ْةةبووة ٖؤنةةاضى ئةةةوةى َةغةةةيةى بةةضزةواَى ؾةةؤِضف يةةة ْةةاخى ؾؤِضؾةطَيطاْى نةةوضز بةةة تةةةواوى    بةةةآلّ  اتةةةوة،نةح به 
 ْةَٖيًَيتء بيتوَيَٓيتةوة.  

 ٕ نةة يةة زواتةط     ،بؤية زةبيٓني يةطةأل ٖاتٓة ثَيؿةوةى ئةو قؤْاغةزا بةؾَيهى بطووى ية ؾؤِضؾَيططإ ِضوو ية زةضةوة زةنةة
 يَيطةؾةةسا يةبةةةض ئةةةوةى  .(1)َيهدػةةتٓى غياغةةىء غةةةضٖةَيساْةوةى ؾةةؤِضف  ٖةةةوَئء بٓةةةَاى زضوغةةتهطزْى ضِ ئةَاْةةة زةبٓةةة  

جَيهطزْةوةى ؾةةؤِضف يةةة ئَيةةطإ ئةوةْةةسة ئاغةةإ ْةةةبوو، بةةة ٖةةؤى ئةةةوةى يةطةةةأل عةةريام يةةة ِضَيهةوتٓةةسا بةةوو، بةؾةةَيو يةةة     زةغةةت
وويإ نطزة ئةو وآلتة غةض بةة ٖةيث ثةاضتَيهى غياغةى ْةةبووٕ،      ئةواْةى ِض زاية غةضةتا زةنةٕ.ؾؤِضؾطَيطةنإ ِضوو ية غوضيا 
غةةوضيا ، بةةةؽ. بةَةةةف زةتواْطَيةةت بةةووتِطآ غةةةضباضى ئةةةوةى  (2)ثَيهطزْةةةوةى ؾةةؤِضف بةةووت بةةةَيهو تةةةْيا ئاَاجنيةةإ زةغةة 

بةةةةةض يةطةةةةةأل نوضزةنةةةةاْى شَيةةةةط زةغةةةةةآلتى خؤيةةةةسا غياغةةةةةتَيهى توْسءتيةةةةصء ْاَطؤظايةتياْةةةةةى ثةةةةةيِطةو زةنةةةةطز، بةةةةةآلّ ية 
وآلتةنةةى   ،(3)ؾؤِضؾةطَيطة نوضزةنةاْى عةريام   ِضَيطةا بةسات بةة     ى تيةابوو ْانؤنييةناْى يةطةةأل حهوَةةتى عةريام ئاَةازةى ئةةوة     

 .ء غةضٖةَيساْةوةى ؾؤِضفبهةٕ بة َوَيطةى حةواْة
طاوى َيهدة نةة شَاضةيةةى ثةاضتء ضِ   يةة خةةباتى غياغةى    ؾؤِضف غةضةتاى قؤْاغَيهى تاظة بةوو   قؤْاغى زةغتجَيهطزْةوةى
يةوة طةيؿتبووٕ نةة ناضيطةةضىء َٖيةعء تواْةاى ٖةةض اليةةَْيهى       َيهدطاواْةف ، ئةو ثاضتء ِضٕغياغى تيايسا ٖاتٓة زاَةظضاْس

غياغةةى بةةة تةةةْيا ثَيواْةةة ْانطَيةةت، بؤيةةة َٖيةةعى ِضاغةةتةقيٓةى ٖةةةض اليةةةَْيهى غياغةةى بطتييةةة يةةة َٖيةةعى خةةؤيىء َٖيةةعى                
ئةو َةغةيةيةء بؤ طةوضةنطزٕء بة َٖيعنطزْى تواْاناْى خؤيإ يةة اليةةىء، يةبةةض    زؤغتةناْى ثَيهةوة. ئيرت ية ضواضضَيوةى 

 .(4)ِضؤؾٓايى ْانؤنييةناْى َْيوإ عريامء غوضيا ية اليةنى زى. َٖيعة نوضزييةنإ نةوتٓة ثةيوةْسى بةغنت يةطةأل غوضيا
( يةة  طليطلة  يةة ِضيػةتوضاْى )  نةة   1975ى َايػةى  22يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ وةنو ِضَيهدطاوَيهى غياغى تاظة ية 

، ئاغايية نة غةوضيا ئاطةازاضى ٖةةْطاوةناْى زاَةظضاْةسْى بَيةتء ٖاونةاضى       (5))زميؿل(ى ثايتةختى غوضيا ٖاتة زاَةظضاْسٕ

                                                 
 . 378ص ، 2005حملات مً اليطال حسك  التحسز الوطين للػعب اللسدي يف كسدضتاٌ العساق، داز ئازاع، ازبيل،  كاظه حبيب، ( 1)
ى ييةة ََيةصووى يةةنَيت   ةيةةى  ضةةْس الثةضِ يةة ظةَيٓةةء غةةضةتاء زاَةظضاْةسْى يةةنَيتيى ْيؿةتُاْى نوضزغةتإ زةزوآ،        فةضةيسووٕ عةبسوَيكازض،  (2)

 . 62-53ٍ ، 2005ضاثى زووةّ، غًَيُاْى، ى نوضزغتإ، يْيؿتُاْ
، ٖةةضوةٖا يةة غةاَيى    َْيةوإ بةاَيى بةعػةى ٖةةضزوو وآلت     ًَُالَْيى ئازةيؤشيانةاْى بطيتى بوو ية ْانؤنييةى غياغييةناْى غوضيا يةطةأل عريام  (3)

نى توْسءتيةص يةة َْيةوإ )غةةزاّ حوغةَئ( دَيطةطى       ةضات، غةضباضى ئةوةى نةة ْانؤنيية  ٖةضزوو وآلت طريوططفتيإ ٖةبوو يةغةض ئاو فو 1975
غةضؤى نؤَاضى عريامء، )حافع ئةغةز( غةضؤنى ئةوناتة غوضيا ٖةبوو. دطة يةوةؾة يةغةةض َةغةةيةى فةَيةغةتنيء ضَيهةوتٓٓاَةةى دةةظائري      

ى ئاغايؿةى ْةتةةوةى نةوضز، ضةاثى يةنةةّ، غةًَيُاْى،       ذىء غةرتاتي بريو بؤضةووْيإ ديةاواظ بةوو. دُةوزى َةةال عةعةت، باظْةةناْى ًَُالَْية        
 بة زواوة. 32، 2002ٍغاَى ؾؤِضف، عَيطامء زةوضوبةضى نوضز يةو ْاوةْسةزا، ضاثداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط،  ؛136، ٍ 1998

(، خةووىل غةَييةّ،   12يةةتى، طؤظةاضى نؤَةَيةة، شَةاضة)    نؤَةَيةى ضةجنسةضاْى نوضزغتإ، ٖاوثةةمياْى ْةةى نًهايةةتى، زؤغةتايةتى ْةةى ْؤنةضا      (4)
1986 ٍ ،5 . 

ٖةوَيةة غةةضةتاييةنإ بِطواْةة: غةةضوةض عةبةسويطة إ       ءزاَةظضاْةسْى يةةنَيتىء زةغةتةى زاَةظضَيٓةةض     ضةؤْييةتى بؤ ظياتط ظاْياضى ية بةاضةى   (5)
"يَيهؤييٓةوةيةةةةنى ََيةةةصوويى/   1976-1975ِضف عوَةةةةض، يةةةةنَيتى ى ْيؿةةةتُاْى ى نوضزغةةةتإ زاَةظضاْةةةسٕء زةغةةةت ثَيهطزْةةةةوةى ؾةةةؤ      

 بة زواوة. 74، ٍ 2002غياغيية"، ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى منا، غًَيُاْى، 
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ؤشْاَةةةناْى ى ٖةةةَإ َاْطةةسا يةةة ِضازيةةؤء ضِ 25زةْةة ء بةةاؽء بةيآْاَةةةى زاَةظضاْسْةنةةةى يةةة  ضةةوْهة  ،ثَيؿةةهةف نطزبَيةةت
يةةنَيتى ْيؿةتُاْى نوضزغةتإ ٖةةض يةة غةةضةتاى زاَةظضاْسْييةةوة        . ئةوة ية اليةى، ية اليةنى زيهةةف  (1)طايةوةغوضيا بآلون

َيهدػةنتء َةؾةل ثَيهطزْةى نازيطةنةاْىء بآلونطزْةةوةى بةيآْاَةةء       ضِ غوضيا نطزبووة بٓهةى غةضنطزايةتىء ؾةوَيٓى خةؤ  
 .(3)نطاوة ثَيؿهةف وةة اليةٕ غوضياي ىئةوةغةِضةضاى ئةوةى ٖاوناضى َازيؿ .(2)بآلونطاوةناْى

يـةزطيص  زةَيةآ: "  (دةةالٍ تاَيةةباْى  )يةة بةاضةى ثةيوةْسييةةناْى يةةنَيتى ْيؿةتُاْى نوضزغةتإء غةوضيا،         ،ؾياوى باغةة 
ضاكةى ضوزياماى هة بري ناضيَتةوة، بة زِاضتى ئةو ضةزدةمة ضوزيا نةبواية نةماى دةتوانى ئةو كـازة وةكـو ثيَويطـة ئـةبام بـدةيو،      

، دةزطاى ضياضى، دةزطاى زِيَلخطنت، دةزطاى ثسوثاطةندة، بةهَلو دةزطاى زاييَهـانى ثيَشنةزطةىـى   ضوزيا نةن يةز دةزطاى بؤ كسديهةوة
بؤ كسديهةوة، دةزطاى ضةن ثةيداكسدنى بؤ كسديهةوة كة ضةكناى ثَيبـداتء كةزةضـةى ىـؤزِ اى بـؤ بَيهيَــتة دى، بؤيـة بـة زِاضـتى         

يةة يازاؾةتاْةناْى    (ْةوؾةَيطوإ َػةتةفا  )ئةوة ية اليةى، ية اليةى زيهةوة ٖةض يةّ باضةيةةوة   .(4)"وزياية)ى.ى.ن( شؤز قةزشاى ض
... ئةطةز دامةشزاندنى يةكيتىء، يةهَطريضانةوةى ىؤزِش...، بة ضةزوةزييةكى طةوزة هة ميروى كـوزدا   ئاَاشةى بؤ زةنةاتء زةَيةآ: "  

 .(5)"ئةضةدى، هةبةز ضاو بى حافظيص ىل نانةوة ضاكةى ضوزيا، بة تايبةتى يى ضةزون حطاب بلسى، ئةبى هةم ضةزوةزييةدا كوزد بةز
 .(5)"بى

ثةيوةْسييةناْى يةنَيتى يةطةةأل غةوضيا طةيؿةتبووة ئاغةتَيو نةة بةؾةَيو يةة وتةاضء زضوةةةناْى يةة شَيةط            ؾياوى باغة، 
يـةكيَتى بـة َيَبـةَر كسدنـى     اتووة:" ناضيطةضى حهوَةتى غوضيازا بوو، وةنو ئةوةى ية زةقى بةيآْاَةى زاَةظضاْسْى زاٖ

ئةزكةكانى دةتوانسآ عرياق خباتة ضةز زِيَطاى تيَلؤىانى زِةواى عةزةب دذ بة ئينجسياهيصمء كؤنةثةزضـتى، توانـا شؤزء شةبةنـدةكانى    
، ٖةةَيططتٓى  (6)"عرياقيش ضاشء ئامادة بلات بياخناتة ئةو ىةزِ ضازةنووضةى كة نةتةوةى عةزةب دذى شايؤنيصء ئينجسيـاهيصم دةكـات  

تةا   بةوو بةة غةةض يةنَيتييةةوة نةة      (7) تةو(   -التجنة  الةوطين العسا ة    ةةة توْةسِضةوة عةضةبييةة ْيؿةاْةى ناضيطةةضى)      ضوئةو ز
 َاوةيةنى ظؤض ية زواتط ِضةْطساْةوةى بةغةض ئةزةبياتةناْى يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإ ٖةض َايةوة.

                                                 
 . 33، ٍ يةنَيتيى ْيؿتُاْيى نوضزغتإغةضةتانإ،  ية ضةْس الثةِضةيةى ية ََيصووى  ...فوئاز َةعػوّ: يةنيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإز.  (1)
ئةضغةةةالٕ بةةاييع ؛ 220، ٍ 2009و يةةة بريةوةضييةةةناْى َةةاّ دةةةالٍ، وةضطَيطاْةةى: غةةؤضإ عةةةىل، ضةةاثى يةنةةةّ، نةةةضنووى،  َةعةةس فةةةياظ، بةؾةةَي (2)

 .43، ٍ 2002ئيػُاعيٌ، ِضؤشاْى غةخت)بريةوةى(، بةضطى يةنةّ، غًَيُاْى، 
( 35ظيةازى نةطز بةوو بةة )     1987ٓاض، زواتط ية غاَيى ( ٖةظاض زي15بطى ئةو ثاضةية نة يةنَيتى ية غوضيا ية غةضةتا وةضى ططت بطيتى بوو ية ) (3)

ْةوظاز عةىل ئةَني، ثؿهؤيةى ية خؤَيةََيؿسا بة ؾَيهى ططْ  ية شيآْاَةى ٖؤَةض ؾَيدُووؽ، ضةاثى  ٖةظاض زيٓاض. بؤ ظياتط ظاْياضى بِطواْة: 
  .216، 2010ٍيةنةّ، غويس، 

 ، غًَيُاْى.3/6/1996(، ية 1298ْاَةى نوضزغتاْى ْوآ، شَاضة)ؤشزمياْةيةى يةطةأل دةالٍ تاَيةباْى، ئاَازةنطزْى ِض (4)
، ضةاثى  1978 -1975 عةريام ْةوؾريوإ َػتةفا ئةَني، ية نةةْاضى زاْوبةةوة بةؤ خةِطى ْةاوةظةْ  زيةوى ْةاوةوةى ِضوزاوةنةاْى نوضزغةتاْى           (5)

  .77، ٍ 1997زووةّ، ضاثداْةى ظاْهؤى غًَيُاْى، غًَيُاْى، 
 (.1ثاؾهؤى شَاضة ). 1975/ 1/6 : البياٌ االول لالحتاد الوطين اللسدضتاىى يفبِطواْةبؤ ظياتط ظاْياضى  (6)
َيهدطاوَيهى بةضةيى زاَةظضابوو ية اليةٕ ية اليةٕ ضةْس اليةَْيهى غياغييةوة ية غوضيا، وةنو ِض 1975غاَيى  تو(  -)التجن  الوطين العسا   (7)

ثاضتى نؤَؤْيػتى و بعووتٓةوةى عةضةبيى غؤغياييػت و  عريامةضنطزايةتى ٖةضَيُى غ -ٖةض يةى ية )حعبى بةعػى عةضةبى غؤغياييػت
يةنَيتى  (.عريامظطاضنطزْى و حعبى ئيؿرتانى و نؤْططةى ْةتةوةيية غؤغياييػتةنإ و غوثاى َيًًى بؤ ِض دة املسكصي ايكيا/ عريام 

ظؤضيٓةى زةْطى زةغتةى  بةضاْبةض )توع(زا ِضووٕ بهاتةوة. ئةوةبوو بةْيؿتُاْى نوضزغتإ، زوايى زاَةظضاْسْى زةبوو ٖةَيويٍَػتى خؤى ية 
ى نوضزغتإ بؤ َْيو )توع(، ى ْيؿتُاْزا، ضووْى يةنَيت1976ى ؾوباتى 11زوو بةيآْاَةى دياى )توع( و )ي.ٕ.ى( ية  زاَةظضَيٓةض، ية
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 ٕ ، وةنةو ثةاضتَيهى غةةضةنى غةةض طؤضةثةاْى خةةباتى ْيؿةتُاْىء        (1)تى() غةةضنطزايةتى نةا  ثاضتى زميونطاتى نوضزغةتا
َةيةساْى   وة، زواى ئةوةى يةغةض ثاةاوة ِضَيهدػتٓةناْى ؾؤِضؾةى ئةةيًوٍ ٖاتةة   ى عريامِضظطاضخيواظيى نوضز ية نوضزغتاْ

طزبةوو نةة ثَيويػةت بةة     وة نغياغةتى وآلتة ٖةضَيُىء َْيوزةوَيةتييةةنإ بةوو، بةةآلّ زةضنةى بةة      . ئةطةضضى َاضاْطاظىخةبات
بططَيةةت، ٖةةةَيـ يةةةوَيوة   ضَيطايةةةوة ٖةةةّ غةةووز وة  َيهى ْاوضةةةنة زةنةةات بةةؤ ئةةةوةى يةةةو ضِ   ٖاونةةاضىء ٖةَاٖةةةْطى زةوَيةةةت  

ئيرت ٖةض يةّ ضواضضَيوةيةوة وةفسَيو ية نةازيطاْى   ثةيوةْسى بة ئةْساَاْييةوة بهاتةوة نة زووض نةوتبووْةوةى ية ْيؿتُإ.
يةة ْةوآ بةضثابووْةةوةى ؾةؤِضف بهةةٕ،       ٔ غةةضزاْى غةوضياء يوبٓةإ بهةةٕ، ٖةةّ بةؤ ئةةوةى نةاض بةؤ غةةض          ثاضتى ِضازةغةجَيطزيَ 

. يَيطةزا زةتواْطَيت بووتطآ (2) بهةوَيتء يةّ باضةيةوة طفتوطؤى يةطةَيسا بهةٕ (دةالٍ تاَيةباْى)ٖةَيـ ية بريوت ضاويإ بة 
ةنَيتى ْيؿةتُاْى نوضزغةتإ َةبةغةتى بةوو غةووز يةة ثَيطةةى        وةنةو ية  ، ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ )غةضنطزايةتى ناتى(

 غوضيا وةضبططَيت، بةآلّ وةنو زةبيٓني غوضيا ٖاوناضىء ٖةَاٖةْطييةناْى بة ٖةَإ ؾَيوة يةنَيتى ْةبوو. 
زميةةونطاتى  ثةةاضتىغةةةضنطزايةتى ثةيوةْةةسى غةةةضاْى )تةةوع( يةطةةةأل    1975بةةةض يةةة ْػةةهؤى ؾةةؤِضف يةةة     ،يةةة ِضاغةةتيسا 

بةضْاَةى ئةةو  باظضاْيسا ئاغايى بوو، بةآلّ ثاضتى خؤى بةزووض ططت ية بووْة ئةْساّ يةّ بةضةيةزا، يةبةض ئةوةى  ءنوضزغتإ
)تةةوع( زاواى يةةة  ، ْػةةهؤ زواى ؾةةسا زةبيةةٓني يةةة. يةطةةةأل ئةوة(3)ْةةةزةطوجناثةةاضتىء بةةاضظاْى يةطةةةأل بريوباوةِضةنةةاْى  يةةةبةضة

َةغةووز  )َيهدػةتٓةناْى ثةاضتى يةة غةوضيا بةة ٖةؤى ئاطازاضْةةبووْى        ناْيةسا، بةةآلّ ضِ  َيعةببَيتةة ئةْةساّ يةة ْةاو ضِ    زةنةات  ثاضتى 
 . (4)ْةياْتواْى بوو وةآلََيهى ِضووٕ ئاؾهطا بسةْةوة (باضظاْى

، بةة بةآ ئةةوةى ثةاضتى زاواى نطزبَيةت نةة ببةآ بةة ئةْةساّ يةة           زةنةات  غةوضيا غةةضزاْى   (َةغووز بةاضظاْى ) َيهيؿساية نات
اطةياْسووة ئةطةض ثاضتى بةياَْيو زةضبهاتء ثةيوةْسييةناْى خؤى يةطةةأل ئةَةةضيهاء   ضِ (َةغووز باضظاْى))توع(زا، )توع( بة 

يةةوة بةة   ى(َةغةووز باضظاْ )َيعةناْى خؤياْسا وةضبططٕ، بةةآلّ يةة اليةةٕ    يػوا بهات، ئةوإ ئاَازةٕ ثاضتى ية ْاو ِضئيػطائيٌ ِض
بةَةف زةبني ية غةضةتاوة ئةو ٖؤناضى زةبَيتة فانتةضَيو بؤ  .(5)نطاوةتةوة ضووْة ْاو )توع(ء ٖةض َةضدَيهى تط ِضةت ىتوْس

   ٕ ثةةاضتى  يةطةةأل غةوضيا   ٖاوناضييةةناْى ِضاططتٓةى  يةة زواتةط ْابَيتةة ئاغةتةْ  يةة بةةضزةّ       بةةآلّ  ، (6)غةازض بةووْى ثةيوةْسييةةنا
                                                                                                                                                                    

؛ بياٌ حول 11/2/1976ياضب  اىطنامُ اىل التجن  الوطين العسا  ، بياٌ االحتاد الوطين اللسدضتاىى مب بؤ ظياتط ظاْياضى بِطواْة:ِضاطةيةْطا. 
 .11/2/1976اىطناو االحتاد الوطين اللسدضتاىى لتجن  الوطين، 

ثةيوةْسييإ  (ئيسضيؼ باضظاْى)ء باضظاْى( َةغووز) ،1975ية ٖةفتةى يةنةَى ْيػاْى : ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ غةضنطزايةتى ناتى (1)
 :ئةواْة ثةْابةض بووٕ ية ئَيطإ، زواتطيـ ية نؤتايى ْيػإء غةضةتاناْى َايؼ ، بة تايبةتَيو نازضى غةضنطزةى ثاضتىنطز بة نؤَةَي

دةَةز ْةدبيب بةضواضى، دةَةز َة ووز ؾةْطاضى) غاَى ، ئيسضيؼ باضظاْى، دةوٖةض ْاَيل غامل، ئاظاز باضظاْى َةغووز
ةظا، تةحػني عةبسوَيآل ئةتطوؾى، فوض، عةبسويهةضيِ غوَيتإ عةبسوَيآل)نةضيِ ؾةْطاضى(، دةَةز ِضضف تةياعةبسويِطة إ(، فاظأل َرياْى، ع

ؤشبةياْى، ؾَيطنؤ ؾَيذ عةىلء عةبسوَيآل غةزيل َايى، فطةْػؤض ٖةضيطى، نةَاٍ نةضنوونى، ؾَيذ عةظيع غةضطةيو، يوْؼ دةَةز غةييِ ِض
ض بٓاغةى زاَةظضاْسْى غةضنطزايةتى ناضتى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ. بؤ ظياتط ظاْياضى غاَيح ئة ةز فةتاح نؤبووْةوة. ئةوةف بووة بة

 .147، ص 1998، زٖؤى، 1993 -1946العساق يف حمطات زئيطي   -تأزيخ احلصب الدميقساطى اللوزدضتاى حبيب دُس نطيِ،  :بِطواْة
 . 84، ٍ يةنَيتيى ْيؿتُاْيى نوضزغتإضةْس الثةِضةيةى ية ََيصووى ة عازٍ َوضاز، ضوْيةتى زاَةظضاْسْى يةنَيتى زةطَيطَيتةوة، ي (2)
 . 65، ...ى زاْوبةوة( ْةوؾَيطوإ، ية نةْاض3)
(، 1988 -1980ء ئةريإ زا ) عةريام يةة غةايةناْى دةةْطى     عةريام ز. عةىل تةتةض َْيطوةى، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةةوةى نةوضز يةة نوضزغةتاْى      (4)

 . 67، 2008ٍحادى ٖاؾةةِ، ٖةويَيط، ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى 
  ٖةَإ غةضضاوةء الثةِضة.ز. عةىل تةتةض َْيطوةى،  (5)
  .131ْةوظاز عةىل ئة ةز، ثؿهؤيةى ية خؤَيةََيؿسا ...، ٍ   (6)
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ضةةؤتةوة  1981َةةني دةةاض يةةة غةةاَيى ، ضةةوْهة )َةغةةووز بةةاضظاْى( ئاَةةاشة بةةؤ ئةةةوة زةنةةات نةةة بةةؤ زووة زميةةونطاتى نوضزغةةتإ
 .(1)غوضياء ضاوى بة غةضؤى) حافع ئةغةز( نةوتووةء زاواى ٖاوناضى يَيهطزووة

ضةوْهة   يَيطةزا زةنطَيت ئةو ِضاغتيية بةووتطآ نةة ثةيوةْسييةةناْى ثةاضتى يةة ئاغةتى ثةيوةْسييةةناْى يةنَيتيةسا ْةةبوو،         
ٕ    ؾؤِضؾةَيو نةوضز بةةضثاى بهة    وةنو يةنَيتى ِضاظى ْةةبوو،   ببَيتةة ؾؤِضؾةَيهى عرياقةى، ؾؤِضؾةَيو      ،ات يةة غةةض خةانى نوضزغةتا

غةةةضنطزةناْى نةةوضز ئةةةجناَى بةةسةٕء ٖةةةضوا بةةة ئاغةةاْى شَاضةيةةةى يةةة نةغةةاْى عةةةضةبى ؾةةؤظَيٓى ببٓةةة غةةةضنطزةى نةةة             
ِضؾةتٓى   ِضَيةى َيتةة ٖؤنةاضى ئةةوةى نةغةاَْيو يةة      دياواظييةنى ئةوتؤيإ ْةبَيت يةطةأل بةضثطغاْى ئةوناتة بةغسا، بةَةف زةب

 .(2)خوَيٓى نوضزةوة تةختى زةغةآلت بة زةغت بَيٓٔء زواتطيـ بنب بة ضةوغَيٓةضى نوضزء زش بة َافةناْى
ةثةةاْى غياغةةى يةةة نوضزغةةتاْى عةةريام ٖةةاتبووة   يةةةو ِضَيهدةةطاوة غياغةةيية نةةة زواى ْػةةهؤ يةغةةةض طؤضِ   ،يةةةنَيهى زيهةةة

بةةوو، نةةة زواتةةط ْاوةنةةةى طةةؤِضا بةةؤ حيعبةةى غؤغياييػةةتى      (3)تى نوضزغةةتإزاَةظضاْةةسٕ ئةةةويـ بعووتٓةةةوةى غؤغياييػةة  
يةةةّ  .يةةة واْةةةف غةةوضيا  نةنوضزغةةتإ، ئةةةويـ بةةة ٖةةةَإ ؾةةَيوةى ثاضتةةةناْى تةةط زةنةوَيتةةة ثةيوةْةةسى بةةة وآلتةةاْى ْاوضةةة    

مبوونةوةدابووى، ثةيوةندييةكامناى بةزدةوام هة بةزشبوونةوةء نصباضةيةوة يةنَيو ية ئةْساَاْى غةضنطزايةتى ئةو ثاضتة زةَيةآ:"  
شياتسيش ثةيوةندى ىةخطىء شازةكى بووى، ثةيوةندييةكاى هة زِيَطاى عادل موزادء عـةدناى موتتييـةوة بـووى، كـة شؤز ضـةزكةوتوو      

ى ئـةوةى  ومساىء عةبـدوااه  شةنطةنـة بـة يـؤ    نةبووى، ضونلة تةمةأل بووىء شؤز خؤىياى نةدةداية كازةكاى، يةزوةيا د. حمنود ع
كانياى هة دميش  بوو، ناوة ناوة هة كؤزِء كؤبوونةوةكاندا بةىدازياى دةكـسدء ثةيوةندييـةكانى حصبيـاى ثيَلًيَهـابوو،     ئةوانيش ماهَة

 .(4)"بةآلم بة يؤى ناكؤكى نيَوانياىء َدى نةبوونياى هة كازةكاندا، نةن يةز ضووديَلياى بؤ حصب نةبوو، بةهَلو شيانى شؤزىـياى هيَـدا  
بةؤ زضوغةتهطزْى ثةيوةْةسى     1979بةاؽ يةةوة زةنةات يةة ٖةاويٓى غةاَيى        (عةزْإ َوفتى)زيهةوة  ئةوة ية اليةى، ية اليةنى

ؤش ظيٓساْى زةنطَيت ئيٓذا ئاظاز نطاوةء، زةغةتى  غياغى غةضزاْى غوضياء يوبٓإ زةنات، بةآلّ ية غوضيازا بؤ َاوةى زة ِض
َيةةت بةةووتطآ ثةيوةْسييةةة غياغةةييةناْى حيعبةةى  . بةَةةةف زةتواْط(5)نإبةةة ْعيةةو بووْةةةوةء ثةيوةْسييةةة غياغةةيية نةةطزووة 

غؤغياييػتى نوضغتإ ثةيوةْسى فةضَى ْةبووٕ، بؤيةة ئةطةةض بةةضاوضزى بهةةئ يةطةةأل ثةيوةْسييةةناْى يةةنَيتى بةة ثًةةى          
 .، نة ؾياوى باؽ نطزٕ بَيتبةّ ؾَيوة دَيطاى باؽء ططْ  ْنييةنةّ، ثاضتى بة ثًةى زووةّ، ئةوة ثةيوةْسييةنإ 

                                                 
ّ   1975 -1961َةغووز باضظاْى، باضظاْىء بعووتٓةوةى ضظطاضخيواظى نوضز" ؾؤِضؾى ئةيًوٍ  (1) ، ضةاثى يةةنِ،   "، بةةضطى غةَييةّ، بةؾةى زووة

 . 200، ٍ 2004ضاثداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط، 
( يَيهؤَييٓةوةيةةنى ََيةصوويى   28/11/1980 -21/3/1975، بعووتٓةةوةى ِضظطةاضخيواظى نةوضز يةة باؾةووضى نوضزغةتإ)      طيةب دةَاٍ فةتح ا    (2)

  .202، ٍ 2009هؤيى غًَيُاْى، ، نؤيَيصى ظاْػتة َطؤظايةتييةنإ، ظاْبآلوْةنطاوة ية، تَيعى زنتؤضا غياغى
، ئةجناَى َٕيو ية ؾؤِضؾطَيطإ نةوتٓة بريى ئةوةى زضَيصة بة خةبات بسةبعووتٓةوةى غؤغياييػتى نوضزغتإ، ية زواى ْػهؤى ؾؤِضف ثؤَي (3)

يةغةةض زةغةتى    1976وةَةى  ئةو بريؤنةيةء زواى تاوتوآ نطزْى ٖةَيوَةضدى ئةو ناتةء طةِضاْةوةيإ بؤ عريام، ية غةةضةتاناْى نةاْووْى زو  
خاييس غةعيس، تاٖري عةىل واىل، غةعسى ططهة، عوَةض زةبابة، ضةغوأل َةَةْس، عةىل ٖةشاض، ناضزؤ ٖةض يةى ية غاَيح يوغفى، عةىل عةغهةضى، 

ةجنةسةضاْى  نؤَةَيةةى ضِ . زواتط زةغتى بة خةبات نطز ية ضواضضَيوةى نةاضى ْيُطةة بةةضةيى يةطةةأل بةاَيى      ٕطةآلَيى، َةال ْاغيح ٖاتة زاَةظضاْس
بِطيةةةاضى  1979ى َةةةاضتى 21تةةةا ئةةةةوةى يةةة  بةةووٕ  نوضزغةةتإء خةةةةتى طؿةةتى يةةةة ْةةةاو يةةةنَيتى ْيؿةةةتُاْى نوضزغةةةتإ، يَيطةؾةةسا بةةةةضزةواّ     

ديابووْةوةيساء زواتةط يةطةةأل يَيصْةةى ئاَازةنةاضى ثةاضتى زميةونطاتى نوضزغةتإ، حيعبةى غؤغياييػةتى نوضزغةتاْيإ ثَيهَٗيٓةا. بةؤ ظيةاتط              
، توَيصيٓةوةيةةةنى ََيةةصوويى غياغةةيية 1979-1976ئة ةةةز حةَةزئةةَني ئؤَةةةض، بعووتٓةةةوةى غؤغياييػةةتى نوضزغةتإ   اْيةاضى بِطواْةةة:  ظ

 .25، 2010ٍ، ظاْهؤى بةغسا نؤيَيصى ثةضوةضزى ئينب ضوؾس ،(115) شَاضة ،االضتاذطؤظاضى 
"غةةضٖةَيساْى ِضةوتةى غؤغياييػةتىء زضوغةتبوْى      1991 -1975زغةتإ  شيةاْى غياغةيى يةة باؾةووضى نوض    غةالّ عةبسويهةضيِ عةبةسوَيآل،   (4)

 .161، ٍ 2011حعبى غؤغاييػتى نوضزغتإ وةى منوْة" ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى ضواضضطا، غًَيُاْى، 
  .162 ٍ ،ٖةَإ غةضضاوةغةالّ عةبسويهةضيِ عةبسوَيآل،  (5)



5 

 

ثةاضتى زميةةونطاتى نوضزغةتإ يةةة    بةؾةَيو يةغةةةضنطزايةتى ةىل زميةةونطاتى نوضزغةتإ نةةة زواى ديابووْةةوةى   ثةاضتى طة  
َيهةةةاْى ٖاتةةةة زاَةظضاْةةةسٕ، بةؾةةةَيو يةةةة ٖاوِض ءيةةةة غةضزةغةةةتى )غةةةاَى عةبةةةسويِطة إ( 1981 غةةةاَيى ؤْططةى ْؤيةةةةّ، يةةةةنةةة

، ْاضةةاض بةةووٕ َاوةيةةةى غةةوضيا بهةةةٕ بةةة َوَيطةةةى  إيةةة ْاوضةةةى بازيٓةة يةطةةةأل ثةةاضتى نإئةْةةساَاْى يةبةةةض بةةووْى ْانؤنييةةة 
، غوضيا ٖاونةاضى ثةاضتى طةةىل نطزبَيةت    نة  ئاَاشة بؤ ئةوة ْيية . يَيطةؾسا ئةطةضضى ية َْيو غةضضاوةناْسا(1)حةواْةى خؤيإ

   .ٕبةآلّ ْا بَيت غوضيا ئاطازاضى بووْى ٖةوزاضاْى ْةبووبَيت يةغةض خانى ئةوزا
ى َْيةةوإ غةةوضياء عةةريام، ناضيطةةةضى ٖةةةبوو يةغةةةض ئةةةوةى غةةوضيا     ة ئةطةضضةةى ْانؤنييةةةناْ َٖيٓاْةوةيةة دَيطةةاى وةبةةري 

نوضزغةتاْى عةريام ببةغةتَيتء تةا ِضازةيةةى ٖاوناضييةإ        َيهدطاوةنةاْى غةةض طؤضةثةاْى   ثةيوةْسى يةطةأل ٖةْسآ يةة ثةاضتء ضِ  
ظطةةاضخيواظى نةةوضزى بةةووة يةةة    ةى ضٍَات، بةةةآلّ ئةةةوة ْاطةيةةةَْيت نةةة غةةوضيا زَيػةةؤظى غةةةضنةوتٓى بعووتٓةةةو      ثَيؿةةهةف بهةة 

بةثَيى طؤِضاْهاضىء ثَيؿٗاتةنإ غياغةتى بةضاْبةض بةة َةغةةيةنإ يةة نوضزغةتاْى عةريام       ئةطةض بعاْينينوضزغتاْى عريام، 
 ية تةوةضى زاٖاتوو زةيبيٓني..نة ى نطزووةء ٖاوناضىء ثةيوةْسييةنإ غاضزى تَيهةوتووةٖةَيبةظء زابةظ

                                                 
، الطبعة  االوىل،  2001-1946 ساءة يف ملفةات احلسكةات واالحةصاب اللسدية  يف العةساق       ؾالح اخلسضاٌ، التيازات الطياضي  يف كسدضتاٌ العساق (1)

 . 284، ص 2001لبياٌ،  -بريوت
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 ثيَشًاتةكاى هة كوزدضتانى عرياقهة بةزانبةز حلومةتى ضوزيا  ةتىضياضتةوةزى دووةم: 
 

، ئاغةتى ثةيوةْسييةةناْى غةوضياء بعووتٓةةوةى ِضظطةاضخيواظى      سايةطةأل زةغتجَيهطزْةوةى ؾؤِضف ية نوضزغتاْى عرياق
شةى بةؤ نةطا ْةانؤنىء    ، ضةوْهة وةنةو ئاَةا   ئَيةطإء توضنيةا  زةنطَيت بةة بةةضاوضز يةطةةأل     ىدياواظتط بةزضاغتةيةنى بة ئانوضز 

يةبةض ئةوةى بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضز ثَيويػتى بةة دؤضَيةو   يَيطةؾسا  .عريامتوْس نةوتبووة َْيوإ غوضياء ًَُآلَْيى 
ئةَةةف زةضفةةت زةزاتةة ئةةو      ،ةوةٓة ، ثاضتء ِضَيهدطاوة نوضزييةنإ زةنةوْة ثةيوةْةسى ططت ٖةَاٖةْطى ٖةبوو ءية ٖاوناضى

 يةةةةوةِضووزاوةنةةةإء ثَيؿةةةٗاتةنإ بةةةة ئاَاجنةةةةناْى خؤ    ْةةةاو ناضوبةةةاضى بعووتٓةوةنةةةةء ئاضاغةةةتةى    وآلتةةةة زةغةةةت  اتةةةة  
 وة.َيتةببةغت

 بةؤ بةة يةةنَيتى ْيؿةتُاْى نوضزغةتإ نةة      ى ييةةناْ ٖةةض يةغةةضةتاوة غةوضيا ٖاونةاضىء ٖةَاٖةْط    ، يةّ ضواضضَيوةيةؾسا
نةةة زةبيةةٓني ناتَيةةو يةةنَيتى ٖةَيسةغةةتآ بةةة يةضةةاثساْى  بةةة تايبةةت  َةضدةةساض بةةووة،  زاَةظضاْةسٕ،  بووةيةغةةض خةةانى ئةةةو ٖةةات 

َيطا ية زةضضووْى زةططَيت يةبةض ئةوةى زةغةتووضى  ِضؤشْاَةيةى بة ظَاْى نوضزى بة ْاوى ) ِضَيباظى ْوآ(، ٖةض ظوو غوضيا ِض
وةزا بةةةزياض  يةةةئةةةوة يةةة اليةةةى، يةةة اليةةةنى زيهةؾةةةوة   غةةوضيا ْووغةةني بةةة ظَةةاْى نةةوضزى يةةة وآلتةنةةةى قةزةغةةة نةةطز بةةوو.    

، يةةة َْيةةوبطزْى يةةةنذاضةنى زةغةةةةآلتى    وةنةةةو وةغةةةثَيٓطا  نؤَةةةَيَيو زوضؾةةِ بةغةةةةض يةةةنَيتى ْيؿةةتُاْى    ناتَيةةو  زةنةةةوَيت  
بةة   غةضدةَيإ زضوةى غوضيا بووٕ ئيُجطياييعّ، زيهتاتؤضى، نؤْةثةضغتى، ظايؤْيعّ، زةضةبةطايةتىء غةضَايةزاضى، نة

ثةيوةْةسيإ بةة    يإٖيطئةو زضوةاْة ئةطةض يَييإ وضزبيٓةوة  . يَيطةؾسانطزبؤوة ىْ( بةضظياجبَ  الؿنود والتؿديْاوى )
نةواتةة   .(1)نةاضى يةةّ ؾةَيوة ئةةجناّ بةسات      ة، ٖةضوةٖا ية تواْاى َٖيعَيهةى وةنةو يةةنَيتى ْيؿةتُاْيـ ْةةبوو     ةنوضزةوة ْةبوو

، ٖةضناتَيو ٖةغةت بهطايةة َةتطغةى زةنةوَيةةتة     ٕٖاوناضييةنإ ٖةض ئةوةْسة بووٕ تا ية بةضشةوةْسى غياغةتى غوضيازا بوو
 .، وةى ية زواتط زةيبيٓنييةى ِضاغت ٖةَيوَيػتةنإ زةطؤِضإبةضشةوةْسييةنإ غةض 

، زةبةةوو ٖةَيوَيػةةتى َةَيبةْةةسى غةةةضنطزايةتى يةةةنطزةةى يةةةنَيتى يةةة غةةوضيا دةةَيطري بةةوو زواى ئةةةويةةة اليةةةنى زيهةةةزا، 
غةةوضيا بةةؤ يةةةنَيتى ظؤض ثَيويػةةت بةةوو، يةبةةةض ئةةةوةى وةى     يةةةّ غةةةضو بةْةةسةف   ةوة، خةةؤيى يةةة بةضاْبةةةض )تةةوع( ِضووٕ بهاتةة   

يةةةو ناتةةة، ٖةةةضوةٖا بٓهةةةى غةةةضنطزايةتى يةةةنَيتى يةةة وَيةةسا بةةوو، وةنةةو  زةنةةطز نةةوضز  بعووتٓةةةوةىزةوَيةةةتَيو ثؿةةتطريى يةةة 
، (3)يةةنَيتى ببَيتةة ئةْةساّ يةة )تةوع(زا      يىوةَاْةوةية بةْةس بةووة بةة    ّبةآلّ ئة .(2)ؾوَيَٓيهى ؾياو بؤ ئةوناتة بةناضيإ زةَٖيٓا

 واْة: )توع(، يةنَيتى نةوتة شَيط باضى ضةْس ثابةْسييةتَيهى غياغييةوة ية ية بةضاْبةض قبوَيهطزْى ئةْساَييةتى يَيطةؾسا
و ية شَيةط  ، بةَةف يةنَيتى زةبوبَيت يةنةّ: ؾؤِضؾى نوضز بةؾَيو بَيت ية ؾؤِضؾى عريامء زضوةةناْيؿى بة ٖةَإ ؾَيوة

 ئاآلى )توع( خةباتى بهات.
شَيةةِ بهاتةةة ئاَةةاجنىء زضوةةةى غةةةضةنى خةةؤيىء، يةةةو ثَيٓةةاوةزا تةةآ بهؤؾةةَيت تةةا         ووخةةاْى ِضزووةّ: زةبوايةةة يةةةنَيتى ضِ 
 ْةزةبوو ٖيث دؤضة غاظئء ضاضةغةضَيهى َاّ ْاوةْسى قبوأل بهات. بؤيةِضووخاْى تةواوةتى، 

ةبوو يةنَيتى بةّ َةضداْةوةى ئةْساَييةتى يةة )تةوع( قبةوأل بهطزايةة، نةة بةة ٖؤيةةوة        يَيطةؾسا توَيصةضَيو ثآ واية نة ْةز
وةنو يةنَيو ية ئةْساَى غةضنطزايةتى يةنَيتى  (ْةوؾَيطوإ َػتةفا). ٖةضوةٖا (4)نةوتبووة شَيط باضى نؤَةَيَيو ئيًتعاَاتةوة

                                                 
  .30ء 27، بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضز ...،  ٍ طيبدةَاٍ فتح ا   (1)
  .177يةنَيتى ى ْيؿتُاْى ى نوضزغتإ زاَةظضاْسٕء...، ٍغةضوةض عةبسويطة إ عوَةض،  (2)
  .65، ى زاْوبةوة...ْةوؾَيطوإ، ية نةْاض (3)
  .178يةنَيتى ى ْيؿتُاْى ى نوضزغتإ زاَةظضاْسٕء...، ٍغةضوةض عةبسويطة إ عوَةض،  (4)
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ةكيَتى نةضيَتة ذيَس بازى ييض ئيوتصاماتيَلى ضياضـيةوةء، خـوى   يايى وابووة نة: "... نة زةْطى بؤ ضووْة ْاو )توع( ْةزاوة بريوِض
 .(1) "...نةبةضتيتةوة بة ييض زيلخساويلى تسةوة، بو ئةوةى ئاشادى َوالنى يةبى

ؾياوى باغة، ية بةضاْبةض قبوَيهطزْى يةنَيتى بة بةضْاَةء زضوةةناْى )توع(، )توع(يـ زةغةتهاضى بةضْاَةةى خةؤيى    
بةةة ِضووْةةرت خعاْةةسة ْةةاو بةضْاَةنةيةةةوة، ٖةةةضوةٖا بةَيَيٓيةةسا نةةة بةةة تواْةةا َةةازىء َةعٓةوييةةةناْى        نةةوضزى نةةطزء َافةةةناْى  

ٖاونةةاضى ثَيؿةةهةف بةةة ؾؤِضؾةةى نةةوضزى بهةةاتء، ٖةةةوَيى ئةوةبةةسات ؾةةؤِضف بهاتةةة ؾؤِضؾةةَيهى عرياقةةىء يةةة ْاوضةةةناْى          
ةنة بةوو بةة ؾؤِضؾةَيهى عرياقةى، ْةة َٖيةعة       بةآلّ ْةة بةةنطزةوة ؾؤِضؾة    ،باؾووضء ْاوةِضاغت زةغت بة خةباتى ضةنساضى بهةٕ

تواْيإ ؾؤِضف بؤ ْاوضةناْى باؾووضى عريام بطواظْةوة، ئةَةف يةبةض ئةوة بةوو نةة بةؾةَيو     يـعرياقيية بةٖةَيػتهاضةناْ
ـ  زا يةةة ِضَيهدطاوةنةةإ ئاَةةازةيى ئةةةوةيإ تيةةا    ضةةوْهة ٖةةةَوويإ يةةة زةضةوة وآلت شياْيةةإ     ،ْةةةبوو بطةِضَيٓةةةوة نوضزغةةتاْي

 .(2)زةطوظةضاْس، بؤية ٖةوَيةناْيإ تةْيا بواضى ِضاطةياْسْى ططتةوةء بةؽ، ئةَةف ناضيطةضى ئةو تؤى ْةبوو
بعووتٓةوةى نوضز يةة شَيةط غةةضنطزايةتى يةةنَيتى     خةضيو بوو ية ناتَيهسا )توع(  ،دَيطاى خؤيةتى ئاَاشة بؤ ئةوة بهةئ

واْةى ئةةةّ زضوةةةة نةةاضى زةنةةطز، بةةةوة زضوةَيهةةى ْةتةةةوةيى       ثَيطةةة ضتىبهاتةةة ثاضضةةةيةى يةةة خةةةباتى طةةةىل عةةريام، ثةةا      
ٕ  ثةاضتى غةةض طؤِضةثةاْى بعووتٓةةوةى ضِ    ٖةَيططتبوو، ئيرت ٖةَيططتٓى ٖةضزوو زضوؾِ ية اليةةٕ ٖةةضزوو     ظطةاضخيواظى نوضزغةتا

ا بةة ٖاونةاضى   يةةنَيتى ٖةةوَيى زةز  يةبةةض ئةةوةى   باضططاْىء زضوغةتهطزْى زوشَٓةساضى ظؤضتةطى زضاوغةَيهاْى بةة زواوة بةوو،       
يةة يةةنَيتى   ظيةاتط  ثاضتيـ ية ٖةوَيى ئةوةزا بةوو  ، ٖةض خؤى بَيتءغوضياء )توع( ية غةض َةيساْى غياغى نوضزغتإ تةْيا 

بةةةضةو باضوزؤخةنةةةى ء، زواتةةط ًَُآلَْيةةى توْةةسى يَيهةوةتةةوة  نةةة ئةةجناّ ئةةةو باضوزؤخةةة ْةانؤنىء   .(3)زةض ةةات ىٖةوَيةةناْ 
 .ؾةِضى ْاوخؤيى بطز

ٖةةةوَيَيو ٖةةةبوو بةةؤ ئاغةةايى نطزْةةةوةى بةةاضوزؤخى  طةةطشىء ئايؤظييةةةناْى َْيةةوإ يةةةنَيتىء ثةةاضتى،  ظيةةاز بةةووْى يةطةةةأل 
 ٕ شَيُةةى عرياقةةى بةةووٕ، بةةة تايبةةةت َيهدةةطاوء نةغةةايةتيياْةى نةةة زوشَٓةةى غةضغةةختى ضِ ، بةةة تايبةةةت يةةة اليةةةٕ ئةةو ضِ َْيواْيةا

، يةة  (باقط ياغني) ضةبى غؤغياييػتى ية غوضيا بة غةضؤنايةتى)توع(ء غةضنطزايةتى ٖةضَيُايةتى عرياقى حعبى بةعػى عة
ٖةَيػةوضَيٓةضى ناضةنةاْى باييؤظخاْةةى غةوضيا يةة يةْةسةٕ بةة         ناتَيةو  . يَيطةؾةسا زةغةآلتساضاْى غوضيا ية اليةنى زي، اليةىء

نةاْووْى يةنةةَى    19غةضزاْى غةوضيا بهةات، ئةيرت بةؤ ئةةو َةبةغةتة يةة         زةنات بؤ ئةوةى (َةغووز باضظاْى)فةضَى زاوةتى 
بةاقط  )ء (تاَيةةباْى )دةةالٍ  زواى ضةةْسئ نؤبووْةةوةى يةطةةأل     ء،يةة ئةَةةضيهاوة طةيؿةتة زميؿةل     (َةغووز بةاضظاْى ) 1976
يَيطةؾسا زةتواْطَيةت   .(4)زةنطَيت َيهةوتٓى َةيساْى( َْيوإ ثاضتىء يةنَيتى واشؤ)ِض 1977ى َاضغى 1، ية زميؿل ية (ياغني

ى ثةضؤؾى بؤ يةى ِضَيعى بعووتٓةوةى ِضظطةاضخيواظى نةوضز ْييةة، بةةَيهو بةؤ      ةى زةغةآلتساضاْى غوضيا َاْاةوَيبووتطَيت ئةو ٖ
 ية زشى عريام بةضزةواَى ٖةبَيت. نةئةوةية نة بعووتٓةوة

 ْةتةوةى نوضزء ؾؤِضؾةنةى بةوو، بةةآلّ ٖةْةسَيو   ية ْاوبطزْى ية ناتَيهسا ئاَاجنى غةضةنى ِضشَيُى عرياقى بة تةواوةتى 
يَيطةؾةةسا طفتوطةةؤ وةى ٖوْةةةضَيهى بةةةضظى زبًؤَاغةةةىء      طوؾةةاض ْاضةةاض بةةة طةةؤضَيٓى ٖةَيويػةةتى زةبةةوو.       ئةةةجناَى  دةةاض يةةة  

بةِضَيوةبطزْى ًَُالْآ بؤ ضاضةغةضنطزْى نَيؿةء ْانؤنييةناْى َْيوإ زوواليةْى ْاتةبا، ٖةض ية ظووةنةةوة يةة اليةةٕ ِضشَيُةى     

                                                 
  .65، ى زاْوبةوة...ْةوؾَيطوإ، ية نةْاض (1)
  .71، ص 2001وت، با س حطني،  ول ما اليقال عً معازض  العسا ي ، و ائ  واضساز، الطبع  االوىل، بري (2)
 . 72ٍ  ...،بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز عةىل تةتةض، (3)
كسدضتاٌ و االكةساد احلسكة  القومية  و الصعامة  الطياضةي  ادزيةظ بةازشاىى         ضامى غوزؽ،  ؛132-131، ... ى زاْوبةوةية نةْاضْةوؾريوإ، ( 4)

 (.4ْاوةِضنى ِضَيهةوتٓةنة بِطواْة ثاؾهؤى شَاضة ) بؤ ظياتط ظاْياضى يةَةِض .144منوذجا، داز ئازاع، ازبيل، ص
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شَيةِ يةة ِضَيطاى)ؾةَيذ دةَةةز ؾةَيذ ِضةؾةيسى يةؤالٕ( طةةوضةى عةؾةريةتى بِطازوغةت           ِضيةّ باضةؾةةوة  بةعػةوة ٖةوَيى بؤ زضا. 
ٖةوَيى زةغتجَيهطزْى زاْوغتإ يةطةأل يةنَيتى زةزات، ية بةضاْبةضيؿسا يةنَيتى يةبةض ئةوةى وةنو َٖيعَيهى غةض طؤضةثةاْى  

بطزْى ئةو تاواْة بةّ زةغت ثَيؿةدةضيية ِضاظى  غياغى ئةونات وا تاواْباض نطابوو نة ؾةِض بؤ غوضيا زةنات،  بةَةبةغتى ال
عةةةىل  )زةبَيةةتء، زواى نؤبووْةةةوةى غةةةضنطزايةتى بِطيةةاضى زةغةةت ثَيهطزْةةى زاْوغةةتإ زةزضَيةةتء، بةةؤ ئةةةو َةبةغةةتةف           

غةةةضؤنى زةظطةةاى   (غةةةعسوٕ ؾةةانط )زةضةةَيتة بةغةةساء ضةةاوى بةةة ٖةةةض يةنةةة يةةة:       1977يةةة تؿةةطيٓى زووةَةةى   (عةغةةهةضى
وةظيطى بةضططىء، ضةْس ناض بةزةغتَيهى زيهةى بةعؼ زةنةوَيتء زاواناضييةناْى يةةنَيتى   (ةيطوَيآلعةزْإ خ)ٖةوَيططى، 

ء، دَيططى غةضؤنى نؤَاض زاْوغةتاْةنإ غةةضنةوتوو ْةابني    (غةزاّ حوغَئ)زةخاتة بةض زةغتيإ، بةآلّ زواداض بة زيتٓى 
 .(1)ؾاْسةنة زواى غآ ِضؤش زةطةضَيتةوة يؤالٕ

ى يةةّ  يةا بةة تايبةةت   ء ييبياء ناضبةزةغةتاْى غةوض  طؿةتى  بةة  ٓةة ثَيؿةةوة ئةةو ثَيؿةٗاتة اليةْةةناْى )تةوع(      ية بةضاْبةةض ٖات 
طفتوطؤيةزا ظؤض زَيططإ بووٕء بة توْسى َٖيطؾيإ نطز غةض يةنَيتىء تاواْباضيةإ نةطز بةة ثةةميإ ؾةهَيٓى، ضةوْهة زةبةوو        

واْطةةى يةنَيتييةةوة   شَيُى عةريام، يَيطةؾةسا يةة ضِ   ووخاْى ِضضِ تا يةنَيتىء زضَيصةى بة خةبات بساباء ٖةضطيع طفتوطؤى ْةنطزبا
ةتهطزْةةى ئةةةّ طفتوطؤيةةة بيةةاْووى زةزايةةة زةغةةتى نةغةةإء اليةةةَْيو نةةة يةةةنَيتى بةةةوة تاواْبةةاض بهةةةٕ نةةة ؾةةةِض بةةؤ غةةوضيا    ِض

ْةبَيت ضةْس زاخواظييةةنى  ، بةآلّ يةنَيةتى بؤ ئةوةى ثةيوةْسييةناْى ية زاٖاتوو يةطةأل غوضياء ييبيا تووؾى ططفت زةنات
بةَةف ئةطةضضى خةةضيو بةوو ثةيوةْسييةةنإ ئةايؤظبٔ، بةةآلّ بةة       . (2)ْةتةوةيى عةضةبييإ ية زاخواظييةناْياْسا باؽ نطزبوو

 ٖؤى غةضْةنةوتٓى زاْوغتاْةنة ٖةض ظوو ثةيوةْسييةنإ ئاغايى بووْةوة.
ٍَ  ثةةآزاْوغةةتاْى يةةنَيتى يةطةةةأل بةغةسا   بةضاْبةةض   ػةةتيإ يةةةَيؾةياوى باغةةة، ئةطةضضةى زةغةةةآلتساضاْى غةوضيا ٖةَيو    قبةةو

بؤ َاوةى ضةْس َاْطَيو شَيط بةةشَيط ْوَيٓةةضاْى عةريامء غةوضيا بةؤ يةندػةتٓى ثةاضتء         1978ية غاَيى ْةبوو، نةضى زةبيٓني 
ئة ةز )تةْاْةت بةغسا زازةْيؿٔ،  ءء، ْوَيٓةضاْى ٖةضزووال ية زميؿلغوثاء زةوَيةت، طفتوطؤ يةطةأل يةنرت ئةجناّ زةزةٕ

ٕ سيةةـ بةؾةة(عةبسوحلةةةييِ خةةةزاّ)ء (حةةافع ئةغةةةز)، (غةةةزاّ حوغةةَئ )،(حةغةةةٕ بةةةنط ، اضى بةؾةةَيو يةةةو زاْيؿةةتاْة زةنةةة
وياْةة يةة   ائةَةف ية ناتَيهساية نة ئؤثؤظغيؤْى عريام ية غةوضيإء، ٖةى غةوضياف يةة عرياقةٔ، ٖةةَوو ئةةو ٖةوآلْةةف نةة ز         

ةوا ةتواْطَيت بووتطآ ٖةض زوو ِضشَيِ بؤ ضاٖيهطزْةى َةضاَةةناْيإ ٖةةَوو ؾةتَيهيإ ثةآ ضِ     . يَيطةؾسا ز(3)ثؿتى ئةواْةوة بووة
 .ء بة توْسى ِضةتيإ نطزؤتةوةةبووة، بةآلّ بؤ تانة داضَيهيـ بةضشةوةْسى بةضاْبةضنةيإ قبوأل ْةبوو

ْةةةوةي ال َْيةةوإ دوو، يةةةنَييءمعةةرياشَيُةةر ووخاْةةسْر ِضووبةِضووبووْةةةوةو ِضثَيٓةةاو ِض يةةةَٖيةةعة ئؤثؤظغةةيؤْةناْى عةةريام 
نةة يةة   ِضوو ييإ خػةتة َٖيعة بةضٖةَيػتهاضة عةضةبييةنإ، ثةِطؤشةي ثَيهَٗيٓةاْر بةضةيةةنر ْيؿةتُاْ     ءظطاضخيواظي نوضزغتإِض

بةةضةي   1980ؿةطي  زووةَةر   ي ت12ةغةتني،  يةة   فةَي ءييبيا ،ناضبةزةغتاْر غووضيا ئةجناَسا زواى طفتوطؤء ياضَةتيساْى
اغةتيسا ئةطةضضةى زاَةظضاْةسْى ئةةو بةضةيةة بةؤ ئةةو غةةضزةَة         يةة ضِ  .(4)زواشؤنط يإ)دوقس(و ْةتةوةير زميونطاتر رْيؿتُاْ

                                                 
 .  366، ص ...الطياضي  يف كسدضتاٌ العساق ؾالح اخلسضاٌ، التيازات (1)

 .  183-180( بؤ ظياتط ظاْياضى بِطواْة: ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، ية نةْاضى زاْوبةوة...، ٍ ٍ 2)

، 2009ق، اجلةةصء النةةاى ، الطبعةة  االوىل، مطبعةة  وةةاىى، دٍةةو ،    يف العةةساكعسبةة  االغةة اعلةة  ضةةيجازي، القايةة  اللوزديةة  و حةةصب البعةة  ال ( 3)
، ضاثى 1983 -1979يةنرتى ئةؾهَيٓٔ زيوى ْاوةوةى ضوزاوةناْى نوضزغتاْى عريام  ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، ثةجنةنإ ؛217-215ص
  .124، 1998ٍ، غًَيُاْى، ّغَيية

ى 12ية  ٖةوَيساَْيهى ظؤضى َْيوإ اليةْة نوضزييةنإ و اليةْة عةضةبييةنإى ، زواْةتةوةيى عريام )دوقس(ى زميونطاتى بةضةى ْيؿتُاْ (4)
، حعبر بةعػى عةضةبر ئيؿرتانر ثاضتى نؤَؤْيػتى عريامية زميةؾل زاَةظضا. اليةْةناْى بطيتى بووٕ ية  1980تؿطيٓى زووةَى 

ة ( حعبميان  اجليؼ الػعيب لتحسيس العساق(، )احلسك  االغ اكي  العسبي اييػتى عةضةبى)يغ)غةضنطزايةتر ٖةضَيُر عريام(، بعووتٓةوةى غؤ
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ططْ  بوو، بةآلّ  طةوضةتطئ نَيؿةى ئةةوة بةوو، نةة ثةاضتى زميةونطاتى نوضزغةتإ وةنةو يةةنَيو يةة ثاضتةة طةةوضةناْى غةةض             
ثةةاضتى ْةيةةسةتواْى غةةوز يةةة غةةوضيا    وو، بةَةةةف )دوقةةس( بةةةبآ بةؾةةساض ْةةةب تيايةةسا  نوضزغةةتاْى عةةريام طؤضةثةةاْى غياغةةى  

   ٕ وة بةةوو، دطةةة يةةةوةف ئَيةةطإ ئاَةةازة ْةةةبوو ٖاوناضييةةةناْى نةةة يةةة        بةزةغةةتى ئةةةوة  وةضبططَيةةت يةبةةةض ئةةةوةى غةةٓووضةنا
 .(1) غوضيايةوة زةطةيؿت بسات بة زةغتى َٖيعةناْى )دوقس(

، ئةةةجناّ ٖةةةض يةةة َةةاْطى  بةةؤ ئؤثؤظغةةيؤْى عةةريام ظيةةازى نةةطز ٖاونةةاضء ٖةَاٖةْطييةةةناْى غةةوضياء ييبيةةا   1981غةةاَيى 
، بةَةف ئةو ٖاوناضييةى بةؤ يةةنَيتى زةٖةات    (2)َايػسا شَاضةيةنى ظؤض ضةىء تةقةَةْى ية اليةٕ غوضياوة بؤ يةنَيتى َْيسضا

 ةطةضضةى يةةو غةاَيةزا   ئوةى بؤ ثاضتى زةٖات، ضوْهة ثةيوةْسييةناْى يةنَيةتى يةطةأل غةوضيا ثتةةوتط بةوو،     ظؤض ظياتط بوو ية
ٕ  (َةغةةووز بةةاضظاْى)  (حةةافع ئةغةةةز)يةةة غةةةضزاَْيهيسا بةةؤ غةةوضيا ضةةاوى بةةة غةةةضؤى   غةةةضؤنى ثةةاضتى زميةةونطاتى نوضزغةةتا

 .(3)زةططَيتَيٓؤف وةضةزةنةوَيتء شَاضةيةى نالْؿيهؤفء غ
 ى زميةةونطاتى عةةريام ْيؿةةتُاْ بةةة تايبةةةت بةةةضةى )دوقةةس(ء بةةةضةى     نإقاَيبووْةةةوةى نَيؿةةةء ًَُالَْيييةةةناْى اليةْةةة   

، ناضيطةةةضى نةةطزة غةةةض ئةةةوةى ٖةةةضزوو حهوَةةةتى غةةوضياء ييبيةةا ٖةوَيةةةناْيإ ضةةِط بهةْةةةوة بةةؤ نؤنطزْةةةوةى           (4))دةةوز(
ووبةةةضووى نؤغةةح ٖاتٓةةةوةى بةةةٖؤى   نؤيةةإ بهةْةةةوة، بةةةآلّ ٖةوَيةةةنإ ضِ  اليةْةةةنإ، بةةؤ ئةةةوةى يةةة ْةةاو بةضةيةةةنى فةةطاوإ     

ئةيرت بةؤ ئةةو َةبةغةتة ضةةْس نؤبووْةوةيةةى يةة ؾةاّء         ثاضتىء يةنَيتى بة تايبةةتى.  ؿتىء َْيوإ َٖيعةنإ بة طْانؤنييةنإ 
 .(5)، نةضى ية زواداض ٖةوَيةنإ غةضنةوتوو ْةبووٕء بةضةنةف ية زايو ْةبووئةجناّ زضإييبيا 

بووْةوةى ةت ضةطِ بةة تايبة   نوضزغةتاْى عةريام  ووزاو ثَيؿٗاتةناْى غةةض طؤضةثةاْى   ٖاتٓة ثَيؿةوةى ِضية اليةنى زيهةوة، 
َيطةايى وآلتةاْى   ًَُالَْيية َْيوخؤييةنإ بة تايبةت ية َْيةوإ يةةنَيتىء اليةْةةناْى بةةضةى )دةوز(، واى نطزبةوو يةةنَيتى يةة ضِ        

يةة ْاَةيةنةسا     (تاَيةباْى دةالٍ)يةّ باضةؾةوة  .بةضةو َٖيوضبووْةوة بباتباضوزؤخةنة ٖاوثةمياْةوة بة تايبةت غوضياء ييبيا 

                                                                                                                                                                    
. بؤ ظياتط ظاْياضى بِطواْة:  ْيؿتُاْى نوضزغتإ و حعبى غؤغياييػي يةنططتووى نوضزغتإ بةؾساضبووٕنوضزغتاْيةناْيـ تةْٗا يةنَيةي

 -)توَيصيٓةوةيةنى ََيصوويى 1990ى ئابى 2-1980ى تؿطيٓى زووةَى 12عريام  -ئةظَووْى ناضى بةضةيى ية نوضزغتإ، غطوة قازض مسايٌ
 .  18ٍ  ،2009، ْاَةى َاغتةض بآلوْةنطاوة، نؤيَيصى ظاْػتة نؤَةآليةتييةنإ، ظاْهؤى نؤية، غياغيية(

 .  187ٍ ...، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز عةىل تةتةض، (1)

زيظيةةس َانةةساوٍ، ََيةةصووى ٖاوضةةةضخى نةةوضز، وةضطَيطاْةةى: ئةبوبةةةنط خؤؾةةٓاو، بةةةضطى    ؛397ص  اضةةي ...،التيةةازات الطي( قةةالح اسطغةةإ، 2)
   .717، ٍ 2003زووةّ، ضاثداْةى ضووٕ، غًَيُاْى، 

 .  243ٍ ...، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز عةىل تةتةض، (3)

ء حعبى غؤغاييػتى ثاضتى نؤَؤْيػتى عريام)دوقس(  ية ْاوةوة نوضزغتإ بةضةى ْيؿتُاْى زميونطاتى عريام )دوز(، زواى زاَةظضاْسْى ( 4)
ى 28ى تةط، ئةةجناّ يةة    ةننوضزغتإ يةطةأل غةضنطزايةتى ثاضتى زميونطاتى نوضزغتإ زةغةتيإ بةة نؤبووْةةوة نةطز بةؤ زاَةظضاْةسْى بةضةية       

غةطوة قةازض    (يةإ زاَةظضاْةسٕ. بةؤ ظيةاتط ظاْيةاضى بِطواْةة:      ء بةضةى )دوززا بة غَى قؤَيى ثةمياْى ٖاوناضييإ َؤضنطز1980تؿطيٓى زووةَى 
  بة زواوة. 27...، ٍ عريام -ئةظَووْى ناضى بةضةيى ية نوضزغتإ، مسايٌ

، نة ثَيو ٖاتبووٕ ية: ى نؤبووْةوةعرياقَيهدطاوى نوضزغتاْى وضِ 19ية ثايتةختى نؤَاضى ييبيا)تةضابًؼ( ْوَيٓةضاْى  1983ى ؾوباتى 6ية  (5)
ٕ    بعووتٓةة عةةريام، حعبةةر بةعػةةر عةةةضةبى ئيؿةةرتانى    _ةوةى ئيؿةةرتانى عةةةضةبى،حعبر ئيؿةةرتانر عةةةضةبى ،حعبةةر غؤغياييػةةتى نوضزغةةتا

ظطةاضنطزْى َيًًةى عةريام، ثةاضتر زميةونطاتى نوضزغةتاْر عةريام، يةةنَيي زميةونطاتر          ، ِضَيهدةطاوي غةوثاى ضِ  عريامغةضنطزايةتى ٖةضَيُى _
ميةةونطاتى نوضزغةةتاْى، نةةؤْططةي طةةةىل عةةريام، ثةةاضتر نؤَؤْيػةةتى عةةريام، ثةةاضتر طةةةير زميةةونطاتر   يةةةنبووْى ئيؿةةرتانييةنإ، يةةةنَيتى ز

ام، يةةةنَيتى ثةيةةةناْى ؾةةؤضف عةةري  نوضزغةةتاْى عةةريام، بعووتٓةةةوةي ثَيؿةةِطةوي زميةةونطاتر عةةريام، نةةؤْططةى ْةتةوةييةةةناْى ئيؿةةرتانى،    
فةات  زضةول، ؾةفحات    . بؤ ظيةاتط ظاْيةاضى بِطواْةة:    امضتى ناضى ئيؿرتانى عريثا ةنإ،يْيؿتُاْى نوضزغتإ، ِضَيهدطاوى توضنُاْة زميوناتي

 .138 -136 ، ص2006مً تأزيخ كفاح الػعب اللوزدي، تسمج  وتقديه: كنل غنباز، اجلصء النال ، مطبع  غفاٌ، الطليناىي ، 
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غةهطتَيطى   (ْةاي  حةوةةة  )غةووضىء بةؤ    ثةاضتى نؤَؤْيػةتى  غةهطتَيطى   (خاييةس بةطةساف  )زةغتاْى غةووضىء بةؤ   بؤ ناضبة
بهةةٕ، بةةآلّ   عةريام   ثاضتى نؤَؤْيػةتى ى يَيهطزووٕ ْاوبصَيواْى ية َْيوإ ئةوإء يوااطؿتى بةضةى زميونطاتى فةيةغتيٓى ز

يةنَيتى ية ثةياََيهيسا بؤ ٖةةظاآلْى   ئيرت. (1)ْةبوو، غةضنةوتوو ْةبوويةبةض ئةوةى ٖةوَيةنإ بؤ ئاضاّ بووْةوة ثاضتى يةطةَيسا 
ةوة طالويو، يةوىل شؤزماى داوة هةطـةأل َـود ثيـم    زىة الوة هة 3ئيَنة هة ية زةضةوة ية ؾاّ باضى خؤيى بةّ ؾَيوةية باؽ بهات: "

ئينةء َـود زابطـسىء ئـرياى تيهنـاى بـؤ نـةييهى،        ىاء تةهةضتيهييةكاى يةوأل بدةى ىةزهةطةأل ضوزياء هيبي .بيني، ضةزى نةطستووة
 .(2)"ابطسيوئةطيها ناضازيو خؤماى يةولَ بدةيو ىةزِ هةطةأل عرياق زِ

، ووةية ِضاغتيسا، بةضزةواَى قةيطاْةناْى يةنَيتىء خطاثى باضى حهوَةتى عةريام ٖةةضزووالى ْاضةاض بةة زاْوغةتإ نةطز      
زةغةت ثَيهطزْةى زاْوغةتاْةنإ يةةّ ئةإء غةاتة ثةِط يةة         زةغةتى ثَيهةطز.    1983ية ناْووْى يةنةةَى  ئةجناّ زاْووغتاْةنإ 

ًَُالَْييةى َٖيعةناْى غةض طؤضةثاْى نوضزغتإء، عريامء ْاوضةنة، طوَةاْى تيةازا ْييةة ٖةَيوَيػةتى ديةاواظء ناضزاْةةوةى       
تة قؤْةةةاغى فةضَييةةةةوة، ظؤضى يَيسةنةوَيتةةةةوة. يَيطةؾةةةسا بةةةةض يةةةةوةى ٖةةةةْطاوةناْى زةغةةةت ثَيهطزْةةةى زاْوغةةةتاْةنإ بطةةةيَ    

ثةيوةْسييةةةناْى يةةةنَيتىء ِضشَيُةةى بةةةعؼ بةةة طوَةةإء بةةة ؾةةَيوةى ديةةاواظ باغةةى يَيةةوة نةةطاوة، بةةةآلّ ٖةةةض يةطةةةأل ئةةةوةى            
زاْوغتاْةنإ زةضَيتة قؤْاغَيهى فةضَييةوةء، يةنَيتى بِطياضى ؾةِض ِضاططتٓى خةؤى يةطةةأل بةعػةسا ِضازةطةيةةْآء، ِضشَيُةيـ      

 .(3)وةى زةزاتةوة، ٖةَيوَيػتء ناضزاْةوةنإ ؾَيواظَيهى زيهةى بة خؤيةوة زةبيٓآوةآلَى ئةو ٖةْطا
 

بةضةى)دوقس(، نة يةنَيتى يةنَيو بوو ية اليةْة غةضةنييةناْى، ٖةض ظوو ئةةو ٖةةْطاوةى بةة خياْةةت وةغة  نةطزء، يةة        
تى يةةنَيتى يةة بةضةنةةزا ٖةَيجةغةاضز،     ْةاِضةظايى خةؤى زةضزةبةِطآء ئةْةساَيَ     1983ى نةاْووْى يةنةةَى   25ْٓاَةيةنسا ية يابة

ٖةةةضوةٖا ِضايطةياْةةس نةةة ئةةةَإ ئاطةةازاضى ئةةةو ثةيوةْسييةةةى يةةةنَيتىء ِضشَيةةِ ْةةني، نةةة يةةة ِضاغةةتيسا ثَيؿةةَيًهاضيية يةةة ثةةةيطةوى  
بِطيةاضى   1984ى نةاْووْى زووةَةى   23، زوا بةةزواى ئةةوةف ٖةةض بةوةْةسة ْةوةغةتا، بةةَيهو يةة        (4))دوقس(زا ْاوخؤى بةضةى

 . (5)ةضنطزْى يةنَيتى يإ ية ئةْساََيتى)دوقس( ِضاطةياْسز
. ئةةوة ٖةةض يةغةةضةتاوة    ،زاْوغةتاناْى يةةنَيتىء ِضشَيُةى بةةعؼ     غةوضيا يةة بةضاْبةةض   ٖةَيوَيػةتى  ٖةضضى تايبةتساضة بةة   

يةةنَيتى يةة    ئةَةف طواية يةبةةض ئةوةيةة   ،َيتوةنو ثاَيجؿتيهاضى يةنَيتى ية زواى زاَةظضاْسْييةوة، بة ٖةواَيةنة ْيطةضإ زةب
ثَيؿرت يةّ باضةيةوة ئاطازاضى ْةنطزؤتةوة، بؤية وةنو ٖةَيوَيػةتء ناضزاْةوةيةةى بةضاْبةةض بةة زاْوغةتإ، نةازيطاْى يةةنَيتى        

 . بةَةةةةف ثةيوةْسييةةةةناْى يةطةةةةأل يةنَيتيةةةسا زةبَيتةةةة ثةيوةْسييةةةةنىوةزةضيةةةإ زةَْيةةةت ،(6)ءيةةةة وآلتةنةةةةى تةةةةْطاو زةنةةةات
 .  ء تا زواى نؤتايى ٖاتٓى زاْوغتاْةنإ ئاغايى ْابَيتةوةزوشَٓهاضاْة

 1984ى تؿةةةطيٓى يةنةةةةَى 25يةةةة  .يةةةةنَيتى ْيؿةةةتُاْى نوضزغةةةتإ ءغةةةوضياَْيةةةوإ ٖاونةةةات يةطةةةةأل بةةةووْى ْةةةانؤنى 
 (ةْطةْةةةفةةةخطى نةةةضيِ ظ)ء (ِضةغةةوٍ َةَةْةةس)ء بةةة بةؾةةساضى (َةغةةووز بةةاضظاْى)ؾةةاْسَيهى بةةةضةى )دةةوز( بةةة غةةةضؤنايةتى 

ء بةةاؽ يةةة بةةاضوزؤخى ْاوضةةةنةء ثَيؿةةٗاتة غياغةةييةناْى غةةةض طؤضةثةةاْى عةةريام        زةنةةةوَيت (حةةافع ئةغةةةز )بةةة  ضةةاويإ 
                                                 

 .323...، ٍ بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز عةىل تةتةض، (1)

 .332، ٍ ...يةنرتى ئةؾهَيٓٔ ، ثةجنةنإفا ئةَنيَةغتة وإ( ْةوؾري2)

 -1983ِضشَيُةةى بةعػةةسا ) ( ئة ةةةز حةَةزئةةةَني ئؤَةةةض، بةةاضوزؤخى نوضزغةةتإ يةةة َةةاوةى زاْوغةةتاْةناْى يةةةنَيتى ْيؿةةتُاْى نوضزغةةتإء   3)
 .538، ٍ 2010، ضوةضزى ئينب ضوؾسظاْهؤى بةغسا نؤيَيصى ثة ،(113) شَاضة ،االضتاذطؤظاضى ( توَيصيٓةوةيةنى ََيصوويى غياغيية، 1985

. 1983 كاىوٌ االول 25بياٌ) جو د :"حول املفاوضات املرل  اليت ا دو عليَا االحتاد الوطين اللسدضتاى  م  اليااو الفاغ  يف العساق"، يف ( 4)
 (.5بِطواْة ثاؾهؤى شَاضة)

 .23/1/1984اجلبَ  الوطيي  الدميقساطي "،  بياٌ) جو د  تؿسي  الؿحف ،" حول طسد االحتاد الوطين اللسدضتاى  مً( 5)

 .289 ٍ، 2008 ضاثى زووةّ، ضاثداْةى ثةيوةْسة، غًَيُاْى،  زووةّ، يةنةّء ، بةؾىقةْسيٌ بةغسا ٖةشاْس( ضَيباظ، 6)
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بؤيةة زاوةتةى   ، ى ٖةةبَيت ؤشئةاوا شَيُى عريام ْياظى ْعيةو نةوتٓةةوةى يةة نةةَجى ضِ    ٕ ِضزةنة ثَيؿبيٓى ئةوة ٖةضوةٖا ،زةنطَيت
ئةوةؾةى يَيةطةزا ططْطةة ئةوةيةة زاّء زةظطانةاْى ِضاطةياْةسء ِضؤشْاَةةناْى        ى غةةضؤنى َيػةطى نةطزووة.    (حوغٓى َوباضةى)

ِضةْطةة ئةوةؾةى بةؤ     يَيطةؾةسا زةتواْطَيةت بةووتطآ    .(1)زةْطةى زاوةتةةوة   زاغوضيا ظؤض ططْطيإ بةو زيساضة زاوةء يةة ْاوضةةنة  
َ  بووْةةةوةى ْانؤييةةةناْى َْيةةوإ يةةةنَيتىء اليةْةةةناْى دةةوز  ؤَيق ةغةةةيةى زاْوغةةتاْى يةةةنَيتى بةةة  بووبَيةةت، ضةةوْهة غةةوضيا 

يؤظى . بةاي (2)1985ئاغاْى بةؤ قةوز ْةةزضا، ئةطةةض بةعاْيني يةة زواتةط نةة يةةنَيتى يةة ْةاوخؤيى زةنةوَيتةة قةيطاْةةوة يةة غةاَيى                
 .(3)طَيتبى بةّ باضوزؤخةى يةنَيتى زةضزةغوضيا ية تاضإ خؤؾحاَيى خؤ

ظطةةاضخيواظى نةةوضز، تةةةْيا يةةة بةضاْبةةةض    ض بةةة بعووتٓةةةوةى ضِ ؾةةياوى باغةةة، وة ْةةةبَيت ٖةَيوَيػةةتة غياغةةييةنإ بةضاْبةةة   
ِضووزاوةنةةإ بَيةةت، بةةةَيهو وةضز بؤتةةةوة بةضاْبةةةض ٖةةةض وتةيةةةنيـ يةةة ظاضى غةةةضنطزةيةنى نةةوضز ٖاتبَيتةةة زةضةوةء يةطةةةأل         

يةة   1987( يةة غةاَيى   بةضشةوةْسييةناْى ئةوإ طوجناو ْةبَيت. ئةوةف يَيطةزا بةزياض زةنةوَيةت ناتَيو )ْةوؾةَيطوإ َةغةتةفا  
ئاَةةاشة بةةؤ ئةةةوة زةنةةات بةةاضوزؤر يةةة بةةاضة بةةؤ بةةةزيَٗيٓاْى       زيةةساضَيهى ِضؤشْاَةةةواْى يةطةةةأل ِضؤشْاَةةةى )يؤَؤْةةسى فطةْػةةى(   
، ضوْهة ٖيث ضَيططييةنى زيهة بؤ زةغةتهةوتٔء دَيبةةدآ   ئاَاجنى غةضبةخؤميإء، زةَاْةوَيت عريام ثاضضة ثاضضة بهةئ

 (زطًةةة)غةةاَيح  . تةْاْةةةت. ئةَةةة بةةة تةةةواوى ئَيةةطإ، توضنيةةاء، غةةوضيا  ْيطةةةضإ زةنةةات     (4)ة ْييةةةنطزْةةى ئاَاجنةةةناْى ئَيُةة 
تيايسا َٖيطف زةناتةة  ، زةناتةوة ىوآل( نة ئؤضطاْى )توع( بوو، بالغد الدميقساط ؤشْاَةى )وتاضَيو ية ِضية  توع( غهطتَيطى )

ْوَيٓةةةضى يةةةنَيتى يةةة وآلتةنةةةيإ ْاضةةاض زةنةةةٕ  اْى غةةوضيازةغةةةآلتساض، ٖةةةضوةٖا غةةةض بؤضةةووْةنةى )ْةوؾةةَيطوإ َػةةتةفا(
ِضووْهطزْةوةيةنةةة بةةة ْةةاوى ْووغةةيٓطةى )ؾةةاّ(ى يةةةنَيتى ْيؿةةتُاْى نوضزغةةتاْةوة بةةآلو    1987ى ْيػةةاْى 18بةةةوةى يةةة 

 .(5)بهاتةوةء ِضؤشْاَةى )يؤَؤْس( بة زووض  اتةوة
عةةريامء، ٖةةةْطاو ْةةإ بةةؤ   ىغةةةض طؤضةثةةاْى نوضزغةةتاْيةٕ يةةة اليةةةنى زيهةةةوة، ناَيبووْةةةوةى ًَُالَْيةةى َْيةةو خؤيييةةةنا  

بةةةضةى نوضزغةةتاْى   .(6)1988ى َايػةةى 2ئاؾةةتبووْةوةى غةضتاغةةةضىء زواتةةطيـ زاَةظضاْةةسْى بةةةضةى نوضزغةةتاْى يةةة     
 شَيُةةىووخاْةةسْى ِضيةةةثَيٓاو ِضباوَيةةت ْيؿةةتُاْى فطاواْةةى عرياقةةى  يةةةنىبةضةزاَةظضاْةةسْى ٖةةةْطاوَيهى طةوضةيةةة بةةةضةو ٖاْةةسا 
غةةض طؤضةثةاْى    ىثاضتةة ْيؿةتُاْييةناْ  نةوتة ٖةةوَيى ئةةوةى   بؤ ئةو َةبةغتةف  شَيَُيهى زميونطاغى.بٓياتٓاْى ِض ءبةعؼ

، بةآلّ ٖةض ظوو ئةةو َةغةةيةية ِضووبةةضووى ِضةخٓةةء طاظاْةسة يةغةةض ئاغةتى ْةاوخؤء زةضةوة بوويةةوة، يةة           عريام باْ  بهات
عةبةةسوَياَل )ابةةضى بةعػةى عرياقةى زاْيؿةتووى غةووضياو      ضِ (فةةاظٍ ئةْػةاضى )يةة  ٖةضيةةى   ء،ْيؿةاْسا  غةوضيا ْةاِضةظاير  واْةةف  
اياْطةياْةةةس َةةةاا بِطيةةةاضزاْر حعبةةةر بةعػةةةر غةةةوضيا،  نةةةة نةغةةةى زووةَةةةى َْيةةةو حعبةنةةةةى بةةةوو، ضِ ياضيةةةسةزةضي (ئة ةةةةض

                                                 
 .360ٍ  ...، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز ،( عًى تةتةض1)

 ءثَيؿةيٓييةنى ََيةصوويى ٖةةبوو، زواتةط بةوو ٖؤنةاض ئةةوةى بةؾةَيو يةة يةةنَيتى ديابٓةةوة           قةيطاْة ْاوخؤييةناْى يةةنَيتى يةةّ غةةضوبةْس نةة     ( 2)
ِضفء ِضَيهدطاوَيو بة ْاوى )ئاآلى ؾؤِضف( زامبةظضَيٓٔ. بؤ ظياتط ظاْياضى يةّ باضةوةيةوة بِطواْة: ثؿهؤ ْةمجةزئ، ئةةظَووٕء يةاز ئةاآلى ؾةؤ    

بةطايِ دةةالٍ ضةةثهَيو يةة ََيةصووى       ؛بةةزواوة  198، ٍ 2010يةّ، بآ ؾةوَيٓى ضةاخ،   حيهايةتةناْى ظيٓسإ، بةضطى يةنةّء زووةّ، ضاثى غَي
نانٌ ئة ةز)نًة ِضةف( يةنَيتىء ًَُالْآ توَيصيٓةوةيةنى غياغى ِضةخٓةيية  ؛بةزواوة 446، ٍ 2011نؤَةَية، ضاثداْةى ِضووٕ، غًَيُاْى، 

 .2011ّ، ضاثداْةى ؾةٖاب، ٖةويَيط، ية بةؾَيهى ططْطى ؾؤِضؾى ِضظطاضخيواظى طةىل نوضز، ضاثى يةنة

 .397ٍ  ...، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز ،( عًى تةتةض3)

 .80، 2002ٍبعووتٓةوةى ْةتةوةى نوضزو ٖيواى غةضبةخؤي، وةضطَيطاْر ئةنطةَى َيٗطزاز، غًَيُاْر،  نطيؼ نؤضريا، (4)

 .124-123ْةوؾَيطوإ َػتةفا ئةَني، خوالْةوة...ٍ  (5)

ٌ   ؤ ظياتط ظاْياض يةَةِض ئاؾتبووْةوةى طؿةتىء ضةؤْييةتى زاَةظضاْةسْى )بةةضةى نوضزغةتاْى( بِطواْةة:       ب (6) ئةةظَووْى نةاضى   ، غةطوة قةازض مساية
 .بةزواوة 56عريام...، ٍ  -بةضةيى ية نوضزغتإ
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عةبةسوَياَل  )نةات، تةْاْةةت   َْيةوإ نةوضزو عةةضةب ظيةاتط زة     ضاضةْووؽ زضوةَيهر )دوزاخةواظة(و ثَيهَٗيٓةاْر بةةضة نةةيَئ يةة     
 .(1)ْةطؤضزضَئ ٖاوناضء ٖةَاٖةْ  ْابٔ يإٖةَيوَيػتةناْنوضزةنإ ايطةياْس، ٖةتا ئةوناتةى ِضئةوةى ؾهاوى ابةِض (ئة ةض

ساوة، بة تايبةت يةة َةغةةيةى   اْوويِضنة ية زواتط  نوضزغتاْى عريام ووزاوةناْى نة ية َاوةتةوة بًَيني ية غةض ئاغتى ِض
زشايةةةتى خؤيةةإء ثاَيجؿةةتيإ بةةؤ نةةوضز   تانةةة زةوَيةةةت بةةووٕ  اضاْى نطزْةةى ْاوضةةةنإ، ٖةةةض يةةةى يةةة غةةووضياء ييبيةةا   نيُيابةة

َيتةةةوة ئةطةةةض بةةعاْيني يةةةّ   ِضةْطةةة ئةةةوةف بةةؤ ٖةةةوأل ضةةاالنييةناْى بةةةضةى نوضزغةةتاْى يةةةّ َاوةيةةةزا بطةضِ     .(2)اطةياْةةسووةِض
ئةغةةز(و )عةبةسوَياَل ئة ةةةض(ى دَيطةطي ئةَيٓةساضي طؿةي حعبةةى      ع حةاف يةة غةةوضيا، غةةضزاْر )   (دةةالٍ تاَيةةباْر  َاوةيةةزا ) 

 .(3)ووة، تيايسا َةغةيةى تاواْةناْى ِضشَيُى بؤ باغهطزووٕبةعػر عةضةبر غوضياى نطز
 

                                                 
، ٍ تةوةى نوضزو ٖيواى غةضبةخؤيبعووتٓةوةى ْة نطيؼ نؤضريا، ؛34، 1988ٍئاظاز َػتةفا، نوضتة باغَيهى بةضةى نوضزغتاْى، غويس،  (1)

82. 

 .482ٍ ...، بعاظى ِضظطاضخيواظى ْةتةوةى نوضز ،( عًى تةتةض2)

 .1988(، تؿطي  زووةَر 2)َاضةةناْر بةضةى نوضزغتاْر، شيبةضةى نوضزغتاْر، ضاالني (3)
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 كؤبةند
 

 

  ءثةيوةْسى غوضيا بة بعووتٓةوةى ِضظطاضخيواى نوضز ية نوضزغتاْى عريامغياغةتى غوضياء وابةغتة بووْى بة، 
ْانؤنييةناْى  ٖةّ غوضيا يةبةض ئةوةى ، َةغةيةيةنى بةَيطةْةوَيػت بووة يةّ قؤْاغةزا، يةبةضوةطةواْةبة ثَي

، ٖةَيـ نوضزةنإ ثَيويػتيإ بة ٖاوناضى غوضيا بووة، ةيةطةأل زةغةآلتساضاْى عريام ثَيويػتى بة نوضز بوو
َيهةوتٓى وناضى نوضز ْةبوو بة ٖؤى ِضئَيطإ ئاَازةى ٖايةبةض ئةوةى قؤْاغى زواى ٖةضةغى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ 

بؤ نوضز غوضيا بوو تا بتواَْيت  واتة تانة زةضواظة ة.بوو زشى نوضز ٖةَيؿةئري يةطةأل عريام، توضنياف دةظا
  غووى يَيوةضبططَيت.

 يةغةض ئاغتى  نةضى، ةَيصةيةنى واْةبووغوضيا بؤ نوضزى عريام َةضدساضء ِض ىٖاوناضييةناْ ىيةطةأل ئةوة
قاَيبووْةوةى زةبَيتة ٖؤناضى ظياتط زواتط ئةَةف دياواظى ىَل زةبٓريَيت. َيصةى ٖاوناضييةنإ اْيـ ِضثاضتةن

ء ةى بابةتةنإ بة ئاضاغتةى غياغةتبؤ ئةو ِضووزاوةنإزةغت تَر خػنت ية  ْانؤنيية ْاوخؤييةنإء
 ٔ.َيبطؤِض ى غوضيابةضشةوةْسييةناْ

 ْةى تةغفيية حيػاباتى خؤيى يةطةأل عريام ية ْاوضةنة ثآ بهات غياغةتى غوضيا يةّ غةضوبةْس َةبةغتى بوو ،
 عيو بووْةوةء زاْووغتإ زَيتةْ ى، بة بةَيطةى ئةوةى ٖةض ناتَيو ٖةوَيَيهنوضز َافةناْى زةغتةبةض بهات

ثاضتة ثَيؿةوة، يةى ِضاغت ْاتواْى ْيطةضاْييةناْى بؿاضَيتةوة، ئةوةف واى يَيسةنات ثةيوةْسييةناْى يةطةأل ئةو 
َْيوإ  1985 -1983بة تايبةت ية زاْووغتاْةناْى  .تا ئاغتى زةضنطزٕء تةْطةتاو نطزْى نازيطةناْى بربَيت

 زياض زةنةوَيت. ِضووْى يةنَيتى ْيؿتُاْى نوضزغتإء ِضشَيُى بةعؼ بة
 نة ئَيطإ  ة بووغياغةتبعووتٓةوةى ِضظطاضخيواظى نوضز يةّ قؤْاغة، ٖاوؾَيوةى ئةو بة  بةضاْبةضغوضيا  غياغةتى

تةْيا بؤ  ٖاوناضىء ٖةَاٖةْطييةنى نةّثَيؿهةف نطزْى بة ةوى نطز، ئةوةف ثةيِطية َاوةى ؾؤِضؾى ئةيًوٍ 
ئةطةض ْا غوضياف ٖيطى ية ِضشَيُةناْى زيهة نةَرت ْيية نة  .ء، بةؽِضشَيُى عريامَاْةوةى نوضز ية بةضاْبةض 
 ووْى نوضز ية ضواضضَيوةى وآلتةنةيإ زةنةْةوة.ِضةتى بنة زةبيٓني نوضزغتاْيإ ثَيوة يهاوة، 
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 ضةزضاوةكاى
 

 يةكةم: ديلؤميَهتى بآلوكساوة
 

 .1975/ 1/6البياٌ االول لالحتاد الوطين اللسدضتاىى يف 
 .11/2/1976بياٌ االحتاد الوطين اللسدضتاىى مبياضب  اىطنامُ اىل التجن  الوطين العسا  ، 

 25رل  اليت ا دو عليَا االحتاد الوطين اللسدضتاى  م  اليااو الفاغ  يف العساق"، يف بياٌ) جو د :"حول املفاوضات امل
 .1983كاىوٌ االول 

 .23/1/1984بياٌ) جو د  تؿسي  الؿحف ،" حول طسد االحتاد الوطين اللسدضتاى  مً اجلبَ  الوطيي  الدميقساطي "، 
 .11/2/1976، بياٌ حول اىطناو االحتاد الوطين اللسدضتاىى لتجن  الوطين

 
 

 دووةم: بريةوةزييةكاى
 

 .2002ئةضغةالٕ باييع ئيػُاعيٌ، ِضؤشاْى غةخت)بريةوةى(، بةضطى يةنةّ، غًَيُاْى، 
 .2011بطايِ دةالٍ ضةثهَيو ية ََيصووى نؤَةَية، ضاثداْةى ِضووٕ، غًَيُاْى، 

ةنةّء زووةّ، ضاثى غةَييةّ، بةآ ؾةوَيٓى    ثؿهؤ ْةمجةزئ، ئةظَووٕء ياز ئاآلى ؾؤِضفء حيهايةتةناْى ظيٓسإ، بةضطى ي
 .2010ضاخ، 

 .2008ضَيباظ، قةْسيٌ بةغسا ٖةشاْس، بةؾى يةنةّء زووةّ، ضاثى زووةّ، ضاثداْةى ثةيوةْسة، غًَيُاْى،  

نانٌ ئة ةز)نًة ِضةف( يةنَيتىء ًَُالْآ توَيصيٓةوةيةنى غياغى ِضةخٓةيية ية بةؾةَيهى ططْطةى ؾؤِضؾةى ِضظطةاضخيواظى     
 .2011وضز، ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى ؾةٖاب، ٖةويَيط، طةىل ن

     ٍ "، بةةةضطى غةةَييةّ، بةؾةةى   1975 -1961َةغةةووز بةةاضظاْى، بةةاضظاْىء بعووتٓةةةوةى ضظطةةاضخيواظى نةةوضز" ؾؤِضؾةةى ئةةةيًو
 .2004زووةّ، ضاثى يةنِ، ضاثداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط، 

هى طةةطْ  يةةة شيآْاَةةةى ٖؤَةةةض ؾةةَيدُووؽ، ضةةاثى يةنةةةّ، غةةويس،  ْةةةوظاز عةةةىل ئةةةَني، ثؿةةهؤيةى يةةة خؤَيةََيؿةةسا بةةة ؾةةيَ 
2010  . 

، ضةاثى  1988 -1984ْةؾريوإ َػتةفا ئةَني، خوالْةوةى ية ْاو باظْةزا زيوى ْاوةوةى ضوزاوةنةاْى نوضزغةتاْى عةريام    
 .1999زووةّ، غًَيُاْى، 

، 1983 -1979 عةريام اوةنةاْى نوضزغةتاْى   ْةوؾريوإ َةغتةفا ئةةَني، ثةجنةةنإ يةةنرتى ئةؾةهَيٓٔ زيةوى ْةاوةوةى ضوز      
 .1998ضاثى غَييةى، غًَيُاْى، 

 -1975 عةريام ْةوؾريوإ َػتةفا ئةَني، ية نةْاضى زاْوبةوة بؤ خِطى ْاوةظةْ  زيةوى ْةاوةوةى ِضوزاوةنةاْى نوضزغةتاْى     
 . 1997، ضاثى زووةّ، ضاثداْةى ظاْهؤى غًَيُاْى، غًَيُاْى، 1978

 .2009ريةوةضييةناْى َاّ دةالٍ، وةضطَيطاْى: غؤضإ عةىل، ضاثى يةنةّ، نةضنووى، َةعس فةياظ، بةؾَيو ية ب
 

 ضيَيةم: نامةء تيَصى شانلؤيى
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( 28/11/1980 -21/3/1975، بعووتٓةةةةةوةى ِضظطةةةةاضخيواظى نةةةةوضز يةةةةة باؾةةةةووضى نوضزغةةةةتإ)     طيةةةةبدةةةةةَاٍ فةةةةتح ا   
، نؤيَيصى ظاْػتة َطؤظايةتييةنإ، ظاْهةؤيى غةًَيُاْى،   ةبآلوْةنطاو يَيهؤَييٓةوةيةنى ََيصوويى غياغىية، تَيعى زنتؤضا

2009.  
       ٕ  1990ى ئةةابى  2-1980ى تؿةةطيٓى زووةَةةى   12 عةةريام  -غةةطوة قةةازض مسايةةٌ، ئةةةظَووْى نةةاضى بةةةضةيى يةةة نوضزغةةتا

ة، غياغيية(، ْاَةى َاغتةض بآلوْةنطاوة، نؤيَيصى ظاْػةتة نؤَةآليةتييةةنإ، ظاْهةؤى نؤية     -)توَيصيٓةوةيةنى ََيصوويى
2009.  

 ضوازةم: كتيَب
 ئةهيف: بة شمانى كوزدى

 .1988ئاظاز َػتةفا، نوضتة باغَيهى بةضةى نوضزغتاْى، غويس، 
زيظيس َانساوٍ، ََيةصووى ٖاوضةةضخى نةوضز، وةضطَيطاْةى: ئةبوبةةنط خؤؾةٓاو، بةةضطى زووةّ، ضةاثداْةى ضووٕ، غةًَيُاْى،          

2003. 
 .2002ةْسةزا، ضاثداْةى وةظاضةتى ثةضوةضزة، ٖةويَيط، غاَى ؾؤِضف، عَيطامء زةوضوبةضى نوضز يةو ْاو

"غةةةةةةضٖةَيساْى ِضةوتةةةةةى  1991 -1975غةةةةةةالّ عةبسويهةةةةةةضيِ عةبةةةةةسوَيآل، شيةةةةةاْى غياغةةةةةيى يةةةةةة باؾةةةةةووضى نوضزغةةةةةتإ 
غؤغياييػةةةتىء زضوغةةةتبوْى حعبةةةى غؤغاييػةةةتى نوضزغةةةتإ وةى منوْةةةة" ضةةةاثى يةنةةةةّ، ضةةةاثداْةى ضواضضةةةطا،         

 .2011غًَيُاْى، 
-1975بةةسويطة إ عوَةةةض، يةةةنَيتى ى ْيؿةةتُاْى ى نوضزغةةتإ زاَةظضاْةةسٕء زةغةةت ثَيهطزْةةةوةى ؾةةؤِضف    غةةةضوةض عة
 .2002"يَيهؤييٓةوةيةنى ََيصوويى/ غياغيية"، ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى منا، غًَيُاْى،  1976

يةةنَيتيى ْيؿةتُاْيى نوضزغةتإ،    عازٍ َوضاز، ضوْيةتى زاَةظضاْسْى يةنَيتى زةطَيطَيتةوة، ية ضةْس الثةِضةيةى ية ََيةصووى  
 .  2005ضاثى زووةّ، غًَيُاْى، 

ء ئةريإ زا  عةريام يةة غةايةناْى دةةْطى     عةريام ز. عةىل تةتةةض َْيةطوةى، بعاظةى ِضظطةاضخيواظى ْةتةةوةى نةوضز يةة نوضزغةتاْى         
 .  2008(، ضاثى يةنةّ، ضاثداْةى حادى ٖاؾةةِ، ٖةويَيط، 1988 -1980)

ظةَيٓةةةء غةةةضةتاء زاَةظضاْةةسْى يةةةنَيتيى ْيؿةةتُاْى نوضزغةةتإ زةزوآ، ضةةةْس الثةِضةيةةةى يةةة  فةضةيةةسووٕ عةبةةسوَيكازض، يةةة 
 . 2005ََيصووى يةنَيتيى ْيؿتُاْيى نوضزغتإ، ضاثى زووةّ، غًَيُاْى، 

ز. فوئةةاز َةعػةةوّ: يةةةنيتى ْيؿةةتُاْى نوضزغةةتإ... غةةةضةتانإ،  يةةة ضةةةْس الثةِضةيةةةى يةةة ََيةةصووى يةةةنَيتيى ْيؿةةتُاْيى   
 .  2005زغتإ ضاثى زووةّ، غًَيُاْى، نوض

 .2002نطيؼ نؤضريا، بعووتٓةوةى ْةتةوةى نوضزو ٖيواى غةضبةخؤي، وةضطَيطاْر ئةنطةَى َيٗطزاز، غًَيُاْر، 
 .1998دُوزى َةال ععةت، باظْةناْى ًَُالَْيىء غرتاتيحى ئاغايؿى ْةتةوةى نوضز، ضاثى يةنةّ، غًَيُاْى، 

 

 بر: بة شمانى عةزةبى
 

   .2001س حطني،  ول ما اليقال عً معازض  العسا ي ، و ائ  واضساز، الطبع  االوىل، بريوت، با 
 .1998، زٖؤى، 1993 -1946العساق يف حمطات زئيطي   -تأزيخ احلصب الدميقساطى اللوزدضتاى حبيب دُس نطيِ، 

زشاىى منوذجةةا، داز ئةةازاع، ازبيةةل،  ضةةامى غةةوزؽ،  كسدضةةتاٌ و االكةةساد احلسكةة  القوميةة  و الصعامةة  الطياضةةي  ادزيةةظ بةةا   
2001. 
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-1946ؾةةالح اخلسضةةاٌ، التيةةازات الطياضةةي  يف كسدضةةتاٌ العةةساق  ةةساءة يف ملفةةات احلسكةةات واالحةةصاب اللسديةة  يف العةةساق    
 .  2001لبياٌ،  -، الطبع  االوىل، بريوت2001

صء النةاى ، الطبعة  االوىل، مطبعة  وةاىى،     عل  ضةيجازي، القاية  اللوزدية  و حةصب البعة  العسبة  االغة اك  يف العةساق، اجلة         
 .2009دٍو ، 

فةةات  زضةةول، ؾةةفحات مةةً تةةأزيخ كفةةاح الػةةعب اللةةوزدي، تسمجةة  وتقةةديه: كنةةل غنبةةاز، اجلةةصء النالةة ، مطبعةة  غةةفاٌ،            
 .2006الطليناىي ، 

 .2005ازبيل، كاظه حبيب،  حملات مً اليطال حسك  التحسز الوطين للػعب اللسدي يف كسدضتاٌ العساق، داز ئازاع، 
 

  ثيَهجةم: طؤظاز:
 

ئة ةةةز حةَةزئةةةَني ئؤَةةةض، بةةاضوزؤخى نوضزغةةتإ يةةة َةةاوةى زاْوغةةتاْةناْى يةةةنَيتى ْيؿةةتُاْى نوضزغةةتإء ِضشَيُةةى       
(، ظاْهةؤى بةغةسا نؤيَيةصى    113شَةاضة )  االضةتاذ، طؤظةاضى  ( توَيصيٓةوةيةنى ََيةصوويى غياغةيية،   1985 -1983بةعػسا )

 .2010ثةضوةضزى ئينب ضوؾس، 
، توَيصيٓةوةيةةنى ََيةصوويى غياغةيية    1979-1976ئة ةز حةَةزئةةَني ئؤَةةض، بعووتٓةةوةى غؤغياييػةتى نوضزغةتإ      

 .2010(، ظاْهؤى بةغسا نؤيَيصى ثةضوةضزى ئينب ضوؾس، 115شَاضة ) االضتاذ،طؤظاضى 
(، 12يةةتى، طؤظةاضى نؤَةَيةة، شَةاضة)    نؤَةَيةى ضةجنسةضاْى نوضزغتإ، ٖاوثةمياْى ْةى نًهايةتى، زؤغةتايةتى ْةةى ْؤنةضا  

 . 1986خووىل غَييةّ، 
 

 ىةىةم: زؤذنامة
 .1988(، تؿطي  زووةَر 2)َاضةةناْر بةضةى نوضزغتاْر، شيبةضةى نوضزغتاْر، ضاالني

 ، غًَيُاْى.3/6/1996(، ية 1298ؤشْاَةى نوضزغتاْى ْوآ، شَاضة)زمياْةيةى يةطةأل دةالٍ تاَيةباْى، ئاَازةنطزْى ِض
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 اىلؤكاىث
 

 

 9ثاىلؤى ذمازة 
 9/6/9975 نانى كوزدضتاىتتى نيشيَنهامةى دامةشزاندنى يةكبةيايةكةم 
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 2ثاىلؤى ذمازة 
 99/2/9967بةيانهامةى يةكيَتى نيشتنانى كوزدضتاى بة بوونةى بوونة ئةندامى هة بةزةى َوقد
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 3ثاىلؤى ذمازة 

 9976/ 99/2 نةى بة ئةندام بوونى يةكيَتى نيشتنانى كوزدضتاىؤقد بة بوى َةبةيانهامةى بةز
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 4ثاىلؤى ذمازة 
 هة دميش  9977/ 9/3دةقى زيَلةوتهى ثازتى دميوكساتى كوزدضتاىء يةكيَتى نيشتنانى كوزدضتاى 

 كة واذؤى يةز يةن هة مةضعود بازشانى، َةالل تاهَةبانى، باقس ياضني بةضةزةوةية
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 (4ثاىلؤى ذمازة) 
 عليها االحتاد الوطين اللردستاني مع الهظام الفاشي يف العراق"، بيان) جوقد(:" حول املفاوضات املذلة اليت اقدم 

 .3891كانون االول  52يف 

 


