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  نرد رى  رد ازىروةى رزطم انءَ مةم  

  دا١٩٩١رار زارى 

             ا  م .د                       روق  ى.  

                          مَ ىزام                                                 مَ ىزام  

   روةردةى زام ؤظن/ دق       َى زام ؤظن                   

  َ وو                                                          َ وو                            

  

  

 َ  

و  َ و رزم دوادةى دةى َ  اق و ا و ةوى دم روداو

 َام درى و دةدم زو و زؤر، ورى ردمن رةو مَ مآ و 

ر زة رام و و َر ،د ار ر نرد ورى امدام  ن

  رى   مو ١٩٩١رة دذى دا نمرد ر ى  وةرى َردا، را

 مرؤ رو ر اَم   وةى  ةن و    ارامو دةدةزط

َ و مَ ش وةك ،وةمرد ىروةرى را ؤم َذ و ،كر ك وو د

وةررمَ طورةو َ ووى موةى رزطرازى ط رد  ورى ردما،  ما 

  دةوَ موة طم ذر دة َ ط رد .

  ىَ  مرر را رىر َر رى ،ندةو َو م َرة م 

  انَ  رى دمار رؤلَ و  ،وة  نرد ورى و ط اقَ

  و َر رىر نوازة م َ  ،اررا  .وة نرر را َرا مم

 مط ك رؤرادة  انَ  رى ،داوم مَ لَ رووداو و  او م  َر

ر اق وَ مز مزى و دارار ر دمَ و َر  َر رةى و م

ردما ة،   دوة دةرو ى َان، رةماموةى مر َر واوى 

 ممو و ا و رم وةو وةووَ نرد ورى اق وَ مررا

 ىرذةوةم  د اار. و اقَ   

  ،ون رة َةرم ،نرد ورى ىم و رى ورام و و

) دا َ١٩٩١وةن  ) ةمى مَان َان و موةى رزطرازى ط رد  رار زارى 

.  نر  

َ  و دوو رة و َ وة،   ا وماوة َى َوةن، 

            َ  ، نرد ورى ردى ازىروةى رزطم ان وَ انَم مةم  س

 م ر رةى دؤ ط َر اوةمو ا ،اررا وم  نرد ورى

َاما  روو ،وةش ذةن  ومَ  اماوة،   و دةدم رةى     
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ردم و َة زممَ اق . دووةَ  وة  ،ةممَ ان و       

ة   راردا، ا ن دؤ ر و ورمى   ن     ردا رد رماو

رى وة َش َ ى َرطى ردن اوة،   و ما، وةن            

  ر ،ااَ ورى ررا  انَ  ىَ ن  روو     واوى ر َررى م

  رار وة .

َ  وةا مَ  طم و من روو   مى َوةدا 

. وط َ  

  

/ ر  ر نرد رى  رد ازىروةى رزطم انءَ مةمرا:  

              م مى دار وةلَ، م  وةى  انَ اق وَ انَم م ومردةوا

روةن و  ن ممام رو  رةوةو واوة دة ،َش          

     رىم  ردوو  د١٩٨٨وا م  و   دا  َ ان ورط  ،َ

         ى زىر ىَ واوى َام  ماق رةَ   نر َش دةرمزر

َى َرطى ردن ر ،ََوة و دواى م َ وةم م ر      روورووموةى

 م وَ    د ر انءَ ىود نر دة َذ ماوةزاد وم امنء دام١ ،

 طلَ وةا م دةك َ ةمَ رطَ ةى رام  رى ردما موةو  

  ون ردةوا ء دذواردا زؤر َر  اقَ َارى دذى رذ ٢.  

         م م ىرطَ مةَ ،دامزر و  ممرة ت وَ  ط تو

. ش َاو،  وَ     ٣ردن ر رةن دى َان و رةطن  َد    

 ودةم ن          ن اقَ َةنء رذ وةو م رةواى  ر ت و رد ى

َة٤.  

         مرد  ىَوة مذ رووى  ،ورى زىءر ء مز   وةش

 م دار درو ورطَ مةَ وةرو وةوةط م٥       كرادة  ،

ذم  وارةء داز ورةن، ن َ  طط طلَ رذَ دةد   وت رَوة،     

  . ٦ةوة ذرة زؤر  و وةدا ون ن م وم وروو ذم راوطَ ن 

                                                
١ ران ر ن " ردة مررامنءطرد ر :(ر ) ر د ت .

  .٢٥٤، ل١٩٩٤ةن؟" ،َ مى رؤى و ،َر
رة دراوةن، مى ردؤ، رك،  ١٩٩٣-١٩٧٦. د   :ووةوة    ردن ٢

  .٢١١، ل٢٠١١
  .٢١١. ن روة، ل٣
  .٢٥٤ةى َو، ل. ت د ر ( ر): رو٤
  .٢٥٤.ن روة، ل٥
 .٢١٢-٢١١. د  :روةى َو، ل٦
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، ٧وت َ ام رودؤ زمَ ا  ردمء ء موة رةو ا دةو    

         َ  وةوةددارط نمرد ةَ ونءزم ،ونوَواوى ر اقَ انءَ م

  ،وةَن دووررة ر ت زوو          ووة دار  م انَ  ش و

واوى و َام رةو رةم موةوةى َان ازَوةو  ردوطما مَن ت، َ ن       

  .٨وةش رر زؤر مر َر َى َرط و  طزةرامن دةو

             نمط ونء ز وةداَر  و  انَ  نرد م ر ةوة

       نرد اد ر ووة .اامَ َلط ن دةدامةم٢    ومم ١٩٨٩ى   دا

         ومدة  وةررط ىوم  وا  ىمط وطرى       ٣٣٢ رىَارى م  ءام

دا  طمى   ١٩٩٠ى زةام  ١٣. وت ووةى     َ ٩ان مة اوام زدا

. َ ن و  ١٠ما مةى ى  َ١٤٠اق  دةوم مى  –دز ر رى َان 

 ةوم و.اوةَرددا ط ازي طررزط  وةىَرة ردوو  نرة رؤ واموم  

            روةط وة  ن َو و نرد اوةَرت و ر دام  ، ىَ

     مارةةم م َلط َ ةم ام   و  ،َزرا داامَ  رى

   نمدةزطدا ردام وو و موةو م  را وم دمار ،ش

  دةرت زامة  و رَوة ةم رَاوةمن  َن.

دا ارى  را    ١٩٨٩مَ َان  زةام  و رةوة زؤرى ر ردن، ر 

ك ردم  ا دةن ء  زى ن ا مى م  ردن ارن 

   را ى  ا دووة، رمة   َرمم را وةو     

 ار وةداَ  مم دار ءَ ردا م  نم ىرطَ َؤَر

  . ١١من وةن رةدةوةو ةمم مَامن روى َوت

رد م ررا ن َ انَ ارامدة دوا    َ دمدة و ى ورن ط

     َارى دم  وةرةو ،وةوة، دةا دةاَ مز دم  ى  آم

ر رما، ى رو راوام دؤ و ى ى  ر زممَ اق     

ودة َمن     رادةطد ،َرمدوو دةرا وة  ، ر ةمر ،ن دة"َ

دةوة  زش و رَو ر َ ة م  ،م رطى نء ى و و زوء  

  ١٢ى طَ اق اوة، موة".

                                                
٧ . ،مَ ،ر ىم ،ا دو دوازدة  رد ووىَ :( ََ دى )  د د١٠٨٩، ل ٢٠١٣.  
  . ٣٦٥،٣٦٠، ل ،٢٠٠٩مى ردن، َم ،وات رةم: ر َرن،  دووة.  ٨
  .١٠٨٨. د د  ( دى ََ ): روةى َو، ل٩

١٠ .   ،(ةوةر)  مر  ك م : ١٩٩١-١٩٦١ ،  ،٣٧٠- ٣٦٩، ل٢٠١٤ .  
١١: د . و، لَ وةىر٢٢٣ -٢٢٠.  
  .٢٣٩. ن روة، ل١٢
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     ٧/٣/١٩٩٠ر اقء   داَ ووء مدةوَم رةو دمَو  مرد رةى دا

  ١٣ردن،  رةش وموةو م رؤذ َردةواو.

دواى مى  َ درووم ردى مَان رم موةى رزطرازى ردى رى ردنء 

  رى            ن ى وةووم ام   انَ  اراما، دةامَ

      امزة ىرة  انَ  َم ر  و  ،ىرد دةر ط دا، ١٩٩٠

رةدةرى  رؤك رى     م  ردن ردام رامن دو دواى موةن طلَ 

َان، ردام طرى  ء رمَ امن دو ن طلَ رم ى رزى ى     

          ط   ن ى وىرا  و و مرة ا دةزط  ،وةوم اارام

 وم رردو رزط.ىت دةررد َرذ  ،اقَ١٤  

        ارامدة  ون رة َر ،اقَ موةدةى مرة مزر و  َ

         َ وةى و دواى َر ،وام اقَ ممز ر  وة انَ١٩٩٠   دا

 ن        َو، دةر ىزى و م رةو وم  او دؤوة داطاَ 

      ،َدة  انَ  ىى ز  ماق رةَ ممز ر  رى

دروودو، ر َم دةارامَ اما    و طرامرم ررى واون ر َ َان 

، م دواى داطدمَ   ١٥ طم  زمَ اء م ردن ةن و طن وة

ش   .١٦ن َاوة،  وك او  طرامر طورة َ اقء مودا روودةدات    

َاو َ  ان طلَ َاق رَو  و دؤ و،  ط وةا        

وةش  َ  م و        ١٧مةو ر ومَ اء رد دة ي ةن .     

  ،ك و ااَ انءَ  انَم      رودؤ رىرامط ودةر مذة وة 

  موو َاا دةروو.

 ١٩٩١وت ط طمَ امَ امن  رت و رَاوة زممَ اق، ر  رار زارى 

 و طرامرى وان وةر َونء       م ردم م َما،    دةدن 

م ر ى وةو، م وموةن اوةو وماوة َت و رةمم  و   

  ١٨رزم مو  رذةوةمى ووةى رزطرازى ط رد  ورى ردن، زموة .

  

  

  

                                                
  .١٠٩١. د د  ( دى ََ): روةى َو، ل ١٣
  .١١٠٢. د د  ( دى ََ): روةى َو، ل٢٣٧د  :روةى َو، ل. ١٤
١٥ :مرة وات .و، لَ وةىر٣٦٥.  
  .٣٦٣.  : روةى َو، ل١٦
  .٢٤٠. د  :روةى َو، ل١٧
  .٣٧١.  : روةى َو، ل١٨
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 /زارى       دووة ررا  نرد رى  رد ازىروةى رزطم انءَ مةم

  :دا١٩٩١

      وةى د ٢/٨/١٩٩٠دواى داط َ اق دوَ ا،     ١٩م َم  نمرد م ،

مة َ ان َ َم  رار َاقء      ، ر٢٠رى رارن ؤظو ووآ دو

، َ  ان،  رَى ى و ورى وة   ٢١وم ومن طوة ر

 َ ىوم داوان دة َررا دمر  رى ا ةَ  ،اقَ مز    ،اا

   ومم   ود         ١٩٩٠ ومدة  انَ م رى  نوةوم ،دا

رزامء مووان و رةل مء دى  دء د   راء ا    

، وت    ٢٢ رار َوةرى  و مومَ اا   طط ر دامم م َا  ردم

  ، ن٥ دووة ومم ا     ١٩٩١ى او انَ امر رى  ن وةوم دا

  رى موم دمردنء رزطَ م وةومو رطَ مةَ امر نمرد

  ٢٣.ردا

       م ان وَ ارامان دةَم مةم دواى رؤذ  اق، رؤذَ ر نمو َ دواى

    َر، ددة و اَ ممز١٦   ١٩٩١ى      اَ مز وةىم ،دا

  كر ارى    د ،زو ن  ،م َلرة ، وانوم ،رزام د

          رزام د َ ء َ ، د َ ،    ك م ء 

    دام  ،رة وةىوم دوو  و  ،را ن    رىء د ى ا

 مز ى   ادامرم داوةوم  ،ونار زانى رةرارط مر و

َا  اروى َاق ء رةى ردمء َةم د  ردن رار ر نء رى دا و    

َ  مرىء         دةزطو ،نز مم َ  وةدؤن دوووة ،ةن ا

م  مَامما  َ  ،َوةى  رمو   َرد  دواى روومَ اقء  

َرد دا  دمررة٢٤.  

دم و ا د رزام وةك ردا رةى   دام دووة ،ت و  رةى ر     

        مرد رةى وةش ، ا ريد َ ش وةك وانواو ممدة مرد

                                                
،    ١٩٩١. محمد حسن جیاد : االنتفاضة الشعبانیة المباركة عام  ١٩

١٤٩٨٧http://www.alnoor.se/article.asp?id=  ، ٢١/٢/٢٠١٦تاریخ حصول علی المعلومات  .  

  .١١٠٨د د  ( دى ََ): روةى َو، ل. ٢٠
٢١) مووداوةر  كرطَ ىَد: رؤذ ذ   .٢٠ط َم ر   ( ،تن دة١٩٧٦-  

١٩٩٦ ،َ رط ،١٩٩١-١٩٨٧ ،مَ ، ىم ،  ،٢٦١، ل٢٠٠١.  
، ا ٢٠٠١ - ١٩٤٦ح ان: ارات ا  دن ااق، اءة  ت ات وااب اد  ااق  ٢٢

  .٨٢، ص٢٠٠٤وى: ب ا وام دن ااق، م ، ا �٥٢٥، ص٢٠٠١او ،وت، 

  .٨٢ اوى: ر ا، ص .٢٣
د د )   �٢٥٥-٢٥٤د  :روةى َو، ل  �٢٦٥ل ،.   د: روةى َو٢٤

  .١١٠٦دى  :(ََروةى َو، ل
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         ةم رؤ ل وةك  ش و  ووةومرز م نمد ةم

ن دةا. دةرة ن٢٥  

        ااَ نءو مان وَم ر ٢٨دواى راط  رى ١٩٩١ى  ررا ودا، را

  َ دا ىَو   وةر دة ة رى  اَ َزر َ ،تةَاق دةَ

 ىطَر ى رت٢٦ة دة.  

       ر تو٢٨   ١٩٩١ى           اقَ رى موةزؤم ورةو م    دا

        وم م ةو رةو دءَاق دةَ  مدةزطر دا نَ انَ ام

 ن رؤذدا، مَرى َاقء مَرى  ذَ          َةواون، دواى راط ر ر    

  د نمدام  نان" دة"  اَ٣     مرة رجء و  اقَ ءم ىَ

رى   . وةش ررى مر َدة ر ورةى ء دةرَ ٢٧موة وةنء  رازى و

 رذَ َاق رةمَ ،ة درمام رورووى رارء مةران َوة، و و       

َمش َا و  وةرى رارى َاق   ر ََ َ َو رةن             

 ون وانوةر وةوامَ  ،ودم   ردةوا م  نمو ماق، وَ َرذ مروو 

.٢٨   انَ ةردامَدة  ،َاق دادةمَ ررا  َ ءا رى طرة  وةش

  رار رى َاا ررى ر و  َو.

   ءررا م ،ورد رووم  اران زؤر ى رىو ء ردا درو مامم

وت زؤر َا  روء َةوا ون، وةش وة ى مرامء  و رؤذواو     

وا وازون،  ،    مَ ة الء دؤم رؤذ    ٢٩وم وم  مودا   

،  ن دةت م دة ،روة دةرن  رذَ  ٣٠دوورةوموةى زومَ امن و

  ٣١دا دا رار رت ت .

      وةى درودمرز ارو وم َلَ اقءَ رى راى راَ ةوىَ  ىَء وراط

 ، وةك رشء رارَ َان دةردةت،  وةش وة ى مرام وم ماو           

 د ءطرو        ٣٢ م  َد ر   داواى د مرة  ،

را دمر  ات اقَ ى . امى ممش رةزا و٣٣ر  

                                                
٢٥ .و، لَ وةىر :(ََ دى )  د د١١٠٦.  
٢٦ ،ر ا :وىا  ٨٤ص.  

  .١١٠٧د د  ( دى ََ): روةى َو، ل �٢٧٠ل .   د: روةى َو،٢٧

  .٢٧٠-٢٦٩ل ت د ر ( ر):.٢٨

  .١١٠٨-١١٠٧. د د  ( دى ََ): روةى َو، ل٢٩

  .٢٧٠. ت د ر ( ر): ل٣٠
٣١  ،مَ ،ةم ىم ،دووة  ،َ  ،ذام اى م :زَ٢١٧، ل٢٠١١. ر.  

  .َ٢٧١و، ل.   د: روةى ٣٢

  .١١٠٨. د د  ( دى ََ): روةى َو، ل٣٣
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، وة ى وةى وم رؤذوا       ٣٤وة دةَةردامَ ان  رار رى َاق            

  مى ورذوةم ا زاَ  انَ ةىَو  ََرذ مزرامدا م دمر  نر

روة اودا دةم  ٣٥واى   شَ شَو زر م ء ى ا دوومَر  ،

  ،َن دةرةررا دة َذ وةن و م  اقَ اروى ىررا دمر

  رر زارةوة م ء دووة رؤذى  ووة     دمر  ندة  ن

َ ن ردم رار رى َاق ررى راوى و ر            ٣٦و رار د. 

ردم رار رى ردن، َ  اق دة واو َةم  ارووى َاق           

  رةوامى ردن ت.

رةوة در د  ما ب َ  مم ردن ذة  ررى          و 

مرَ دةَةردان و دمَ  ان دةت ر رارمَ اق ط و ورى         

 ا رىر ىم و َ"َودة  نرد      رر را  وامَ ر دة

رى ردن، وةو  رى َاق  رارا وَى ن رزدةدةوة، وةك وةى       

   "َ انَ ر ز َاظ٣٧          ررا   د روام امَ ووة را ى اَ .

طَر.دووة انَ  ر ى م  ام ااَ م٣٨  

وت، ى ر دة  " :َررومَ اق مو ى راط ى               

رة   م و، َ ا  ر   ور (ة) رو، ش وة     

      رة ورةط  دوور  ر  ،انَ ء َ مزرامدا  و َو ارو

  ٣٩دادةما  ماودا".

دواى ط َ ن َ اوة، م ردمن ن  رار دة دو،  و       

        اَةر م ر نمرد موم ط م َ ود نَررم ش

    م  مةَ و ودن   ١٩٩١دارد وةوةىرةو م رمو َ ةوة

  .٤٠رَوون

  ووة١٣  ١٩٩١ى        دا       مةَ ةزة ةىَ ار

موةوةى رى ردن رةوام ت ء من  رَء ن مردء واوةن مو        

                                                
٣٤  . ) ر وق اا  ،ذى ا  اقا  ان١١،ص  ٢٠٠٥) ،  ٣٨إ .  
  .٤١، ل ، ١٩٩٤ما، ى رى ردن، ١٩٩١. وريَ در رةلَ: َوةك ر رارى رى ٣٥

  .٢٧١.   د: روةى َو، ل٣٦
) ورى ردن، َوةَ وو ، ١٩٩١. وةرطاوة  راس وةن : رار زارى (٣٧

 ،مَ ،ى  ثء ىدةزط ، ٣٩٠، ل٢٠٠٩.  
٣٨  ،ر ور انءَ َدراو منء دةورد َر انَم م ةم :ر و شَ .

  .٨١، ل ،٢٠١٣مى ران، َان، 

وةَ وو ( ، ورى ردن، ١٩٩١َ. وةرطاوة  راس وةن : رار زارى (٣٩

 ،مَ ،ى  ثء ىدةزط ، ٣٩٠، ل٢٠٠٩.  

  .١١٠٨ل . د د  ( دى ََ): روةى َو،٤٠
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دا،    ارى  ر ر          ١٩٩١ى   ٢٤،و   ٤١وةردا ودةوة  

  ،زانى رةرارطتدة مَ ىرةوام رة ى رةوَود  كةزة وةَر ٤٢ .  

  نم و  شو ىرطَ ىَ روة٢٧  ١٩٩١ى    وم وةوةم   ندة

  دء نرد رى موم  وةامَ مرى٤ةَزاردا ر د ى دى٤٣ز.  

رار ارى و ر  ردنء وةرى ردن  رام    ١٩٩١ى زارى  ٥ رؤذى 

 ١٦، ن و رو رؤم ردن  زاوة  م  روة  وةى    ٤٤دةَد

رودؤ وداء زوء  رذَ  َاق ىء    َن وَاى رةوى ٤٥رؤذدا زاد ان.

    رو را ور رة رى نرد وةرى نءرد م م َ ك

  و.

َ ش م ر      رودؤدا دةارامَ اق، َامن رد وةى م ردن داوة     

دادةزطمَ  اق،  و ش  رَى مردم رةو ك ورن دوون، ش          

،  طلَ دةَ رار       َ٤٦او و و م ن َاموة  مى رةاوة    

رى َاق، َان رةم  زمَ ا ط دةوة        رى ردن روةك

َان ر  َ مو َ اقء َدم ر رذَ َاق، ش  َىء  

  دووذ َ دا َدذى رذ  َررا  و انَ ا .دةدةر ى٤٧  

َان   رارا  كء مء َاو رزى ورى م م دةدء                 

             َ  شم و وةرط   ،ََ رطَ مةَ  م كء وار

و  ار نرد مم ردة  ز  وةو  رىم َ ى ءدز  نة

وَر  ووة ،وةَ٧/٣/١٩٩١        وةامَ  ن  م كء  َ دا دوو

 َ  و   ،دراَن مورا ةرى  نرد مم َ مةَ   وفء دؤ 

دا ١٩٩١ى زارى ٢٤، وت  درَةى ور ما،  َ٤٨ زؤر  كء  رزى

) رى ردو و رؤمن  رةى ردمَ  م مرد، وة  وةى            َ ١٥ان (

  ٤٩من  ى ى َاموة َو و رن دة َ.َرى َ ا

                                                
 .١١٠٥ل . ن روة،٤١

  . ٢٦٩.   د: روةى َو، ل٤٢
  .٨٢، ص اوى: ر ا.  ٤٣

  .١١١٠ل . د د  ( دى ََ): روةى َو،٤٤
  . : ٣٧١روةى َو، ل �. ن روةو رة٤٥

٤٦ ،مَ ،م ىم ،  ،رةدا  ،امَرد، وةرط وام :ر در٢٠٠، ل٢٠٠٣م.  
  .٩٣. َش و ر :روةى َو، ل٤٧
  .٦٨٠-٦٧٩، ل ٢٠١٢وةن ََ: م دة َن،  ، مى ن، ٤٨

  . ٢٩٠ل .   د: روةى َو،٤٩



                     روق  ى.     ا  م .د  
 

 ١٥٩                                                                                        Vol.3  No.6 (2016) طظرى زامى رار ى

دواى وةى رذَ َاق رار رى َا رد، دةر  َ رةو،  واوى       

،  ٥٠ت َةم ى ر َوةو ء طردى رى   ؤى م رةو ردن را

  رزارى ٢٧ د       ١٩٩١ىدة كر ر  دنَ  ى اقَ  ٥١دا    وةش .

  ى داوا ى  ،ت تر اقَ رى  روى راام اَ   و اَ

 ود امدة  تدة رزام د   ش وَثء زر و م و مَر  ناران وةر ى

دذة ممى   ؤى رارا دةن َو،  وةش داواى ردةوا و راطى         

           َ  ن كر داتمَر رط  ووةمراط َ دووةو رزام  ىرطَ  وةا

،   ٥٢داطَوةو رَ َن  ى زداران م ،دةن َةمن  َ ن    

   ) ردمرى مَ انَ  وةشو  ٥٠٠د رى  (٥٣   رطَ مةَ م ،

 نوة دةو ىمر  و امةمون  مرةزاي م ءَوةى     ٥٤ر وى  ،

، ش َاو  مَ     ٥٥ودا َن و ور مَ ،رو داواى َان رةاوة.

               و و طود وةرم دارة  ررا ورم مرة  َ ،ن واَ س

   ا ةرَ نود رط م،واردا ط نوة دةرطَ مةَ ن  َى رذمر

ام اقَ ى  ورةىط َمو زر ىم ىَو اام٥٦دة.  

دا  مى   ١٩٩١زارى   ٣٠-َ٢٩اق   ،َ َ    ش َروم   م ،َى       

دة  ردم رار دو  ردم   درمة رذ  َوارةى ر           

ن     ٣رةو دةَ دو ز        ١٩٩١/ ٢/٤، وةو رؤذى  ٥٧رةم رو َان ون  

،  ز  نء م َ دامام ورى ردن  ٥٨رو َان ونردن وارةى رةم

و  ردوطو رةم ٥٩ ذن و الَ و طج و ةوة، روون َ ان دو و و ورى  روودا دموة

  َ٦٠اما م َان.

                                                
  .٥٢٨ر ا، ص. ح ان، ٤٢. وريَ در رةلَ: روةى َو، ل٥٠

  .٢٩٢ل .   د: روةى َو،٥١

  .٢٩٠. ن روة ، ل٥٢

٥٣ر ا :وىا  .١٤٢، ص.  

  .١١١١د د  ( دى ََ): روةى َو، ل. ٥٤

  . ١٤٢، صا اوى: ر ا. ف٥٥
  .٢١٦ل . رَز: روةى َو،٥٦

  .َ٩٣ش و ر :روةى َو، ل. ٥٧

  .٢٩٦.   د: روةى َو، ل٥٨
  .٩٤، َش و ر :روةى َو، ل١٩٥. مدر ر: موا رد، روةى َو، ل٥٩

  .٢٦٠. د  :روةى َو، ل٦٠
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 ٢٨-٢٠ م١٩٩١ى م  دام   دا        ارامء دةمرد رةى ىان وةَم مم

،  طرى  ٦١ا دةَد، ن داممن ردةواو و وةى  مَان ردوودا ططن د

 و  .    ؤذة وش مَان ردوودا ط    ٦٢رَو مَان ردوودا ر م م و 

  .٦٣م واذؤدم و،  دوار واذؤ ما

   و ؤذة ودا لَ م و َدا، موى َان  دوذ و،  وةش و      

      ةَ كةَ و و  ن دةدةن ردوو  و داؤذة     دن رىطَر

     ر ءمم  موء دةمم َ اقءَ را روةرىءز،   ٣٠-١٧

، وةش رةى ٦٤وت  ر رط  تء نء م و دوذم دةمة  

 ر دنءر  ن رىو وردةم مرد       انءَ مدوذ  ك  ،مدوذ دم

  .   َ٦٥م ر و، َ ان دذى و رَو و

روةك   ا و  ر ء رةى ردم ى  ط رد  رك  

َ تدة ر ءر انءَ   نمرةوا وةم  مَدة ءاد دمر٦٦و دو .

  َ ن وةش َى رةزامى و ومو  رى َ ان موة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
٦١ مرد رةى وةزا : وانوم وام رى ززام  .– ) ١٩٩١   ىم ،  ،(

 ،مَ ،٢٠٠٩.  

  .١٩٨-١٩٧ل . مدر ر: موا رد، روةى َو،٦٢
  .١١٩_١١٨. مووان  :روةى َو، ل ٦٣

  .١٢٠. ن روة، ل٦٤

  .١٩٩-١٩٨مدر ر: موا رد، روةى َو، ل. ٦٥

  .١٢٢. مووان  :روةى َو، ل٦٦
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:  

  َ   وةدا  ط  مى ارةوة:

١.  اقدواىَ م -  وم امو و دامَ امرد رى ر  ىَان مَ

 زاداوةم ردن َةمَ رط وارةى َان ون.

٢.  رى َلط نةم امَرة ر انَ ،نرد رى م م 

 َان. -َاما ونء ر رَوةو دامم رةطى َةمن ون ر رى َاق

ى رى ردن دووة،  ر  رار طلَ م  َ١٩٩١ان ى  رار زارى  .٣

   اونمم ون و اةم  ام  كء  اررا   ءررا ام

 مء َاو ورى مم موةى رزطرازى ردن دووة .

٤.           مرووداوة ر ر َررى مر ،اقَ رى ررا  انَ اى ةردامَدة

   ، و وا ، ماَ  انَ ام ومز وةىومرةرى دووط

ومم َ ر و واى  ر  َى َاق ةن رار رى َاق داَوة،  

ى ورى   ١٩٩١ش راو دةر َرى  ى َاق رةم   رار زارى     

 ردم رت ن .

٥.  رطَ مةَ  نر  مَر  انَ  مرد رةى دار داممَر

      اَ ةَ َام اقَ ى وةى ى وة ،وا ممَر  نو رةزا

زاد ووة.من داطرد رى موة 

٦.   َرذ مةَ  نرد  را  انَ  رى امرد  رةوى 

  َاق، رةم رووى  ردما وادء  ردوطو رةمَ اما م َون.

  

  روةن:

َ ن  

   / ردن :

) ورى ردن، َوةَ وو ١٩٩١راس وةن : رار زارى ( .١

 ،مَ ،ى  ثء ىدةزط ،  ،٢٠٠٩. 

٢. ،مَ ،نرد ىم ،دووة  ،نر َر :مرة وات ٢٠٠٩. 

٣.  ،ر ىم ،ا دو دوازدة  رد ووىَ :(ََ دى )  د د

 ،مَ٢٠١٣. 

ت د ر ( ر): ر ردنءطرامرم ردة " ن  .٤

 .١٩٩٤ؤى و ،َن رار رةن؟" ،َ مى ر

٥.  ،مَ ،ةم ىم ،دووة  ،َ  ،ذام اى م :زَ٢٠١١ر. 

٦.    ،(ةوةر)  مر  ك م : ١٩٩١-١٩٦١ ،  ،

٢٠١٤. 
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٧. َ دة م :ََ نةو  ،ن ىم ،  ،ن٢٠١٢. 

رة دراوةن،  ١٩٩٣- ١٩٧٦د   :ووةوة    ردن  .٨

 .٢٠١١مى ردؤ، رك، 

٩. ) مووداوةر  كرطَ ىَد: رؤذ ذ  ٢٠ َم ر   (

ت، طن دة١٩٩٦-١٩٧٦ ،َ رط ،١٩٩١-١٩٨٧ ، ىم ،  ،

 ،مَ٢٠٠١. 

١٠.  ،م ىم ،  ،رةدا  ،امَرد، وةرط وام :ر درم

 ،مَ٢٠٠٣. 

١١.  مرد رةى وةزا : وانوم– ) ١٩٩١ ،(   ىم ، 

 ،مَ ،٢٠٠٩.  

ى رى ردن،  ، ١٩٩١وريَ در رةلَ: َوةك ر رارى رى  .١٢

 .١٩٩٤ما، 

١٣. منء دةورد َر انَم م ةم :ر و شَ  َدراو

 .َ٢٠١٣انء رو ر ،  ،مى ران، َان، 

  

  

  دووة /رةن:

١٤.   داب ات وات ا  اءة ،اقن اد  رات ان: اح ا

  .٢٠٠١، ا او ،وت، ٢٠٠١ -١٩٤٦ااق 

 .٢٠٠٤ وام دن ااق، م ، اوى: ب ا .١٥

١٦.  ) ر وق اا  ،ذى ا  اقا  ان٢٠٠٥) ،  ٣٨إ . 

  

: ؤم وةىر  

١٧  -   را ما مد : ا  ١٩٩١ ،   

١٤٩٨٧http://www.alnoor.se/article.asp?id=  ، ٢١/٢/٢٠١٦تاریخ حصول علی المعلومات 

 .  
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  ملخص 
  

  ١٩٩١ة ئاذار ضإنتفا خاللاإلیران والحركة التحرریة الكوردیة في جنوب كوردستان بین العالقات 
   

في العراق وسوء إستخدام  الشك أن األحداث السیاسیة والعسكریة في العقد األخیر للقرن العشرین
السلطة والحكم الدكتاتوري وتفشي الظلم ، أدت بكوردستان العراق في التوجھ إلى مرحلة حساسة وجدیدة 

، وذلك بمساعدة الجبھة ١٩٩١وكل ذلك أدت أیضا بكوردستان العراق إلى القیام بإنتفاضة شاملة في ئاذار 
شھر سیطرت الجبھة الكوردستانیة على أكثر المدن الكوردستانیة ضد المؤسسات البعثیة وفي أقل من 

والمحافظات مثل السلیمانیة وھةولیر ودھوك وكركوك، ویعد ھذا  تغییرا نوعیا في الحركة التحرریة 
  الكوردیة في جنوب كوردستان وفي الوقت نفسھ یعد إنجازا قومیا للكورد.

إقلیمیة مؤثرة في اإلنتفاضة العراقیة العامة مع األسباب الداخلیة والدولیة ھناك دوافع والجدیر بالذكر 
وإقلیم كوردستان بصورة خاصة. ال سیما مشاركة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة في اإلنتفاضة. وحسب 

  المراحل المختلفة ھناك أسباب إیجابیة وسلبیة في الوقت نفسھ في اإلنتفاضة.
دافعا رئیسا في اإلنتفاضة، ولذا خصصنا وكل ھذه األسباب لتلك المرحلة في جنوب كوردستان تعد 

بحثنا ھذا لموضوع ( العالقات بین اإلیران والحركة التحرریة الكوردیة في جنوب كوردستان في إنتفاضة 
  )١٩٩١ئاذار 

ویتكون البحث من المقدمة وفصلین رئیسیین والنتائج. وفي الفصل األول حاولنا الحدیث عن العالقات 
حركة التحرري الكوردیة في جنوب كوردستان ، قبل اإلنتفاضة، كما أشرنا في الموجودة بین إیران وال

الفصل الثاني إلى العالقات اإلیرانیة والقیادة الكوردیة، وفیھ أكدنا على المساعدات المخصصة من قبل 
  إیران لقوات البیشمركة .

    وفي الختام قدمنا أھم النتائج التي توصلنا إلیھا خالل إعدادنا للبحث.
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Abstract 

 
The relations between Iran and the movement liberation Kurdish in South 

Kurdistan during the uprising spring ١٩٩١ 
 
 There is no doubt that the political and military events in the last decade the 

twentieth century in Iraq and the abuse of power and rule of the dictatorial and 
rampant injustice Iraq Kurdistan led to go to a sensitive and a new stage and all 
that also led Iraq Kurdistan Iraq to carry out a comprehensive uprising in spring 
١٩٩١, with the help of the Kurdistan front against the Baathist institutions and in 
less than a month the Kurdistan front took control of more cities and provinces 
such as Sulaymaniyah and Arbil, Dohuk, and Kirkuk, and this is a qualitative 
change in the liberation movement Kurdish in South Kurdistan and at the same 
time is an achievement nationally for the Kurds. 

   Notably, with the domestic and international reasons there are regional 
motives influential in the general uprising of the Iraqi and the Kurdistan Region 
in particular. Particularly the participation of the Islamic Republic of Iran in the 
uprising. According to the different stages there are both positive and negative 
reasons at the same time in the uprising. 

All of these reasons for that stage in South Kurdistan is the prime motive in 
the uprising, so we have dedicated our research to the subject of this (Iranian 
relations and the Kurdish liberation movement in South Kurdistan in an uprising 
Imar ١٩٩١) . 

   The study consists of two chapters and presented key results. In the first 
quarter we tried to talk about the existing relations between Iran and the Kurdish 
liberation movement in South Kurdistan, before the uprising , as we pointed out 
in chapter II to Iranian relations and the Kurdish leadership, in which we 
emphasized allocated by Iran for the Peshmerga forces aid. 

In conclusion, we have the most important results that we have reached our 
preparation during the search. 

 


