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  نرد ناب ات وااا   

   ١٩٩٨ ١٩٩٤ إ ردن 

  

  ون ا ا        أ. . د.  ا        أ. د. د ا رؤوف    

  

ا  

 رد  ا ا  اب ااع و اان ا مردا اطب ان ( ا

) ك ات ة و وا ة  ١٩٩٨ – ١٩٩٤و اد اط اردم ) اي إ ة أر ات ( 

 . ا   و اأ اف وطا  ن أرد ن ن ,  ا  

  عا ا ما   بات ا إ  ,  و     اءا م

 ان م . وز اع   ه  إطر  ,  ا اول مرس اة 

 )  ةر  ١ام ١٩٩٥آذار  ٢٨ – ١٩٩٤آ ا و ن أطا  ن ا ( . اب ار ا

أ  ا ام م ااء   أء ان ض  و م ,  ط  اة 

) , اي   ١٩٩٨ – ١٩٩٥امم ورة ام او و  إ ة ا  ا  ات ( 

ودة ات  ا ا ادت إ اار ا  اورة ام  إ وا  . وان

 )   نورة .  ٢٠٠٥ مة اا  ط  وذ , (  

  

  )١٩٩٥آذار  ٢٨  ١٩٩٤آر  ١ا اول: ة (

 ر  ١٥١٩٩٢آ      اء إمإ  أ أر  ورة  ، أيت ا مدة      ا ن، ورد ن

و اراو امن وا ا سا ا و مردا ١(ا( ا إن ا ،

    و ا    (مردا طد اوا مردا اطب اا) نرد   

     اا  م و ،و   أ  ا نر ءا  ،ا  

إم     ن  ض  ،او ال ااث اأ   م  إن . ال اا 

ا  هل وا ن إزاء ذرد.ن  

   ال اا ر   ١م١٩٩٤آ            ٍد  أرض   ف  دزة   

   مردا طد اوا مردا اطب اا )ن   )٢ات واا  أم  و ،

  ردا طد اا  ة ر إآ  ا ى.وا       أوا   ن وا  م

 ا  ةا   نا ان، و )٣(.  

وا  إار ال  ط   ردن، و ء ا  آر د  أء   

(اء، ااء، اا) ثا ا  نرد ن       رزامد او مل ا ة إ

 اة  ردن، و  اة ا و      وا ا   ال و اوع
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 دا ا إ ا أة  ا ا ا وو ال  ((*) ا  أء ان٣٥(

، وإد ال  أر ،ن ال  ه ا         أب و   أء ردن

             اوا ،ا وان واا و ت اا اإ ا إد  .نرد 

 ا  اإ  ا ات اة وا   دوا  .مردا  دة اوا

  .)٤( إم إذا  ا   ف ن   آ و اات

     ا ا  را    واأ مء ا أن  ة دا  إن

 ا داء وا  أ إف ال و إمره و وإد اط          ا ، ا 

  ا ااط ردن.

)ن امء ا  ٣٥    نرد ن اند  ر إآ  ا  (

     و . ب وأ       ا   ن إرد ن ا رد 

٥(ا(  ممب ال اإ   ر، وآ  ا  ا  نا رت ر  .

)ن اء اد أ ع   ن ،ا ُُ ى (١٠٥     ء٢٣) أ ( ا  ،ا

  .)٦() ا٥٣اي ن  اب امم ي   ر (

          اا  ردا وا مردا ا  اف اطت اود و  أن و

     ) ا اا طا رج واواINC     .إ)(ح. د. ك.) واا  لف ان   )، إ  ،(.و. ك

  ن اردل         ٣٠و رزامد ا رو ،   ة ءإم  ان، أي

  دا عا  نا ر  م  ضأ  .ع فا  د آو ما

إ إ دا ا د ا:و ، نرد ن ا   

    ر  ردن  ة أى  ال اا و  دء ارد  أي ارد.١

   أن ن امن ق ا و إمك ق امن  ان.٢

٣   إ  تن ورد ن           ى اا  اع واا  نرد

   .ا ة و نا  وإدام  اف اط  

   اظ  ام ام و ان. ٤

٥    و ا ء   و ا  نا    )٧(.  

     )ا ر   ا ن، وا ر م آ  اد أم  أ  وINC ،(

) يا ا ر ا وأ ،مل او رزامد اوINC   ر  لت رو ،(

 ا  ر م و رين، وروز مرد إ       ط إ  ا ،ا  

ا  ورة  د ال ا٨(ا(.  

         اإ م   اتا  نرد ن ر ،ز  ما  و

         وا ،ا ر واآ  ا  ناث اأ  ل      ري آ اثأ   ى

  .)٩(وان  ردن
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    طد اوا مردا اطب اا  ا ما ا و ةه ا و

اردم، وم ه او دا    ان أن  دوره. وا ات  وي      

ا  ة ر  ز  ٢٢-١٦١٩٩٤ال ا  د ءه ا   نن ا١٠(، و(.  

          لا و   ، ا     ،ل اإ أ   دا ور

  رد ن ءأ  دا لوط  ىرة أ ا          د  رن ا أط  ،ن ا

        نرد ن رأ  اثه ا وإزاء ، آ دا امأ  نء از   ٢١أ

١٩٩٤ ) ار رول          ١٤اا       ا     يا (

اء انما  ض ادث اا  )١١( .  

 ان          ٢٥ور وي آ اثأ      نرد ن د زا  ١٩٩٤ و .

                ة واا ء إا و ال اا ع، أد نء اأ  ي واا ا

ا   ،ض د  ا  أ دة امن وإا ق امن و       ات وااع 

)     ١٨. و ادس  آب   اار ا (     )١٢(ار ال وا و ات    

م(*)  نارا )١٣(.  

  لوا ار اإ و     نرد ن أر  ،ت    ٩ا إ آب و

    روا ات اا  ل واف اإ  ة ،دزة  و ،    لا

 ة وى     . و  إ اان د ارزام ول ام    )١٤(اام   اوع

  .)١٥(ا  وت م وت ا م  طاف ذات ا  اط اة

 ١٥و               إ مل او رزامد ا ة نرد ن  آب

   ز  ٢٥١٩٩٤     ،هو  اف ا        ل نا او ة أ و و  

    ا دزة إ و ،   إ ر١٦(ز(           ك ن ارب إة وا  ءو .

ارزام وام ل ار   ال و اح   وت،  دا إ  ادة      

ا           رزاما   ر إ   اعت، واا    ا  و

        اتا  د ض ةا    ،ات وا   ز  و ،موا

  .)١٧(اوع

     نرد ن رأ ١٥   ) ار ا١٩آب ا (        و م ر ا ا إ  د

  نا   مردا اطب اوا مردا طد اا   ن ارز  ٢٥إ

  نا او و ة ارز         ١٥واا ما ا  نا د  ،ردا ا آب إ ام

     ا ا و ةل ودف ا ا ا إ ار أإ إ مل  (*)واف ا ،

 د اة إ  ات ا  ان و  ط دة،    ا اة          

ا ما ا  ورة  ا      نا أ ا ا و م  ا ٢٥ 

  .)١٨(آب  ١٥ز و
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و ا م ر د ارزام ول ام أ ن ردن ا ا ل،          

   (إ. و. ك)ا ا(ح. د.ك.) ووع ا ت إ ا أر أ و وا ا و وإ

ار  ، اطا و ١٩(ا(     و ام  ،لا و دي إ  ته ا و .

ء ا ذا   ا(ح. د. ك.)  وة ت  ات ا(إ. و. ك.)  ا  ل          

وا ا ن    ررد ن  (.ح.د.ك)ا  ر وم أدان ر و ،زل واا 

ا  هر أواأ رزامد ا أن  ،ا  إ ة ود لا )٢٠(.  

 ،م اوت ث     م  أن مل ن إف ال ن  أ أا رو وإد 

  م  ا ،وا ا أ  لا   م ا    ن ،ىة وأ 

اة   . و آن ادة ن إ ا ،  أم  ما ا  

   ما و  أا.ا إ اا  و

 ب    ١٦وا او    ع إ ول أ  ا   نرد ن  آب

    ة ر  مردا طد اوا مردا اط١٦ا  ز   ٢٢١٩٩٤   م ا و .

 ر إ م         دو مل ا  ض أنا  ن أم  ،نرد ن ء

    نرد ن إ ا و أم  .ما ر ا  ر إ رزاما

.  )٢١(ار إ إ  ان وا  ا ودر و ص  ات  

ا  در اان اردن  ا و  م ل، ن إ ردن ن               

   ات ة إ ا و  ة   ا ا وامم  ردن.

 ١٦و    ا  و آب أ       ول أ  ا نرد ن  ما 

         ل وض أ  مردا طد اوا مردا اطب اا و ع إ

  ة رز ٢٢-١٦١٩٩٤  ،ر (ح. د. ك.) إ أس و ن يا ا  بأ ا .  

             ق وإ إ  إن ا ق إ  .نء اأ  ر إ  د

ل ام ود ارزام إ ر وا  ا ر ا ام (اما ان).    

    وا اء اا  دا أن ق إ      انوا مو م  دوا 

ام را  ات، إ إ ر  ر م وأ  ر .ا أن  

        اد .د أ  ار. ووا ا أ  رد إذا ا  ا  ان اا

    ن ا  واأ ما وأن ا إ ا ،ا   ،ر (إ. و. ك.) إ و 

       اد  ةا ا م يا ا  اق، وا     ن ردا

  .)٢٢(اء ب ا ام ١٩٩٠ض     أو  ار ادي  ااق اي

 ١٩٩٤آب  ١٨و          و  اء، واء واا ا ن وررد ن ر إ

          ) اا طا وا مل او رزامد ا ن را رINC   ت اوا (

 واار ا        ك  نرد ن  ان و أ  .ر   ل وف ا

 ا  إ ط  ل   )٢٣(وع ام ا   ا ا  أن  وذ .

م)٢٤(ا  ن إا  آ و و ا ا و .)ة   ، )٢٥   ا أن ا 
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  نرد ن ر و  ا ، ء٢٠     ا  ا ا إ آب ر

ا  رهإ  )٢٦( .  

 ٢١و          إ ن ررد ن ر ن، وا ر  عإ آب و  رزاما 

  ،مردا (ح. د. ك.)، وا(إ. و. ك.) واوا ا ا   ا وا ،موا

)، وات ا د  إ إذ    ال   ر ب وINC          و(

 نا أ را  ، اف ذات اطا  ٢٧(ا(.  

        .ن وا ك عإ  نرد إ ن وا ف رأ ا ا و

و  أر   ا ل ام ود ارزام وات ا، د  إ إف           

 اات، ور ا اد ن.  ء  ا أم وما        ال را وو د 

ل أي ور ورة ون  م ،ت اا  دما ن ا)٢٨(      اراا ذا   ا نو .

        وذ ،ب ال وإا  ن واا س ا      رات اا اإ   

  ت.

 ٢٤و    ان ذن ارد ن  اءاء واا ا ر م ١٩و ١٨آب و   

    وا ،ن واا ور ،رزاموا ما إ ر ، و  ر  آب إ

ا)وا ،ا (إ.و.ك.)، وا(ح.د.ك) وا INC  ن وإ إ  د مردا وا (

آب وا  ادة اام  اا          ٢٤إطق ار  اور   ا اد  ء   

 نات واا  اتا ر وق اإط     ر إ  دةا دق. دا دزة و   ءا

   ا ن ا٢٩(آب ٢٥ا(.  

 ١٩٩٤آب  ٢٥و          ل اول أ نن ورد ن ا ت ا

    ل ا ا ن، ورد إ  عوا       بأ ا ا و ،رزامد او م

       و  ن. ورد إ ذةع اوء ام  عا ا ن أن أ   م 

  أم ا ردا  ١٥        و ن واى ا ة ن أرد ن  آب

          ء ذ  زادت ا   ا  لة اأن و  ،لف اإ أ   ،ا

    م و مردا اطا . ر قإ  ن  ا ا وأن ، و ا

و ن أن ن واا  د ا         ا و.ور  ا و  ةه ا 

  و ،ردا  د وو   نرد إ  أ اذا     د ض

ام وت م ل ا دا إ إف ال  أع و .  ذ أ   ل   

ا       إ  ن درد  ات   ا  و   رزامد او م

إف ال  ا اة ًء، وإن      ف   و ووا ن            

ل أن ِه ات م  ،         و ا  .)٣٠(و إ ردن و  ات

. ا  دة اا اا  

 ٢٦و          ذا ا و ،مل او رزامد ا  نرد ن  و آب أ

ن وا ر ر (.إ.و.ك)(ح.د.ك) وا ا ا  عا  إن. ورد إ 
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          ض   ارات ع إا ا ز  ٢٥١٩٩٤     نرد ن ةآب  ١٥و

   نرد إ  ةات    ٢٥و ى إأ  موا رزاما و ذا ا آب. و

 د  نرد       نارات ا داة لار اإ  ،را رق اف إطإ إ

  وا و ا ، إ أن ن ردن ع  

  ٢٧              ا أ    ا ا   ار، وا  ا آب

وا ٣١(ا(.  

إ    ١٩٩٤آب   ٢٧ن ردن  ده  د د ارزام ول ام  او

    ا ال ن ا ور اا ن إ ة لإر و ا   ا  ى .ا

و ا را ،ا  لن ا أو ا   لف اارات إ   ا ب واا 

         ن إا  ا   وأ .(ن )و (دزة ) ،(  دق ) ور  و

       ده وذ ار اذ اإ ا ا      ى  .ر

. و ا  و اان اردن   إ ات  ردن    )٣٢(إ   اوع

و اطاف أ  و و ان  ت ان و  ال و اف  

  .)٣٣(وا ورة  اطا  ا  انا وا أما اارات، و ا رأ

  ه، و نا  ٢٩و       ن م ن ارد  عوا   ت آب

 م  ر ان، وت رل  ر ا، و ام   اب       

م  ،ح   اد اط اردم، و اج    ا     ااط ارد

    )ا   اد و ،مردا ا  ر ا ،اINC    د  إ  (

     .ة ان وارات ا  مل او رزاما       عوا  عا ا  رو

.  رت ارات أى  ن  ا  ان و اق وإزا     )٣٤(ردن ل أع

م اة  ا   ،د ر ااب وات اردم إ ان واات ودة       

ت اى   اارات أ رتأ ه ا أن  .أ إ دات وان واا  ظو 

  .   )٣٥( ا ا  اوع

    نرد ن ا  مورة اح ان إل   ٦١٩٩٤ا      وورة اء اإم  ا

 و .ال ا        م  أ ،رزامد او مل ا  ا ا ذ 

     ف ذ ند او  ضا  و ،ال اا  إ  ق ، نا ر

     أ ل وا اث ذأ  ا أ ا  ا لح      اا ء إة اظ  ء

              دك واا روح ا ة وا   ء وا ج مإم  دل واوا

ا وا ا اك ول ا   ا اردي  أي ارد و إار  

  ا وامن.

ارزام  أب   أ  أن  أوع ردن  اوء وأن ال       أ د 

.ا    أن  ا  ان وا   وره، وأ   أن  اا  
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      ا ندور ا     مل ا أ  ء      وا  دل ا

مردا اف اطا  ٣٦(وا(.  

 ل  ٧ون ١٩٩٤أا   ورا ن إن ا  )ن  )٣٧ا ر أ ا ا و .

 ى ذات ات اوا رزامد او مل ا       ا ارات ا  

  اور،  إ ن و       اطاف ار و ا ذا إ إار إمك اارات

   نن ١٠ا  ادوإ ا  ورا  ل٣٨(أ(.  

ا ن ر ان ا     ا  أر    أ   ردن 

 ١٨     ُّو ،   ا اا ا إ  ا  ن  ع أوا  ل، وأ

 ا ا     أل إ ٢١.  و )٣٩(ذ ا  ارات ان وة  إ ردن

   ن وأرد ن  ا وأ رزامد او مل ا  نرد  ا

    ارات اا ق إا و ا  نرد ت إ إر  ن ان ا ر عا

و .ا ذ   ن  ى       ل     ت اوأ  ىأ

  ىارات أ رت  ،رزامد او من ان اض م)٤٠(.  

  نرد ن ل  ٢٥ض       ١٩٩٤أ ول أ ر ان ادي، وا إ

ام ا أو إ  إب ا و ا. و ا اع ق ر      د اد 

      ا و  ،  تط اتا  ،ة ات اا    ا  أن ن إا

   ع اد وإمح ا   ا ن وى ا       ن إد اء وق رؤى. وة أ ل

        ) و  و .م و  ه دع وو١٦ا      ن أء اأ  ا (

  . )٤١(وإرا إ اد

      اطب اا   د أط ،ا أ  تد واه ا  و

 ط ل  ام ار  رة د  و        ١٩٩٤دم  اول   ام ار

) أص   أ أء ان و) و           ٨اد اط اردم ، أ  ح (    

 ااء (إ.و.ك.)  ن ردن إ   . و ا ا ق ر ا)٤٢(اي)   ا(إ.و.ك.)

            ر   دثا  و .  دثا  إ م  لإر إ دا دا 

. و  اع      )٤٣(ا ااء (ح.د.ك.) و ا  و م ر ا ااء  

 دثا  نا   )٤٤(.  

   ى ،تا   ٢١و    ما د       ١٩٩٤ رو ح ا  

         اطب اوا مردا طد اا  ا إ  ا مل او رزاما

  م  وا ،مردر     ان، ورد  وا ا ا ت أا ل إزا  ط

 ام ور ا      ٢٤. و   )٤٥(امن ان  ا    ن ردن 

)ا و رو رداINC   و ا وا مردا دة او ،(     ا ء اأ

      تا   ءإ و .ا  ن  نرد ن  ،(.ح.د.ك)(إ.و.ك.) وا

    وا ا  ل ارات اا  ا  ،ن ء ا م  ،را 
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ن، ورد  كا         و ا  ى ااب واا  لا و  ار ن

ز ار ى وط  عا ا  لوا ا(ح.د.ك.)، وأ(إ.و.ك.) وا٤٦(ا(.  

 ه ا أن إ   ا  لاع واء اإم دي إ ورق و  ا  و ا 

  أم  .ول  ١٥ن امن       ١٩٩٤ا    ةه ا و ، لا  ىأ  أت

  ،ا ا  وا دور ن   اا  ا  مو ن أا اع إا م

   نا      ،ىا ا   و دة     ٢١و ٢٠ ول ون ام

       اء ا م    نا  ن وا  اءاء واا ا  

  .)٤٧(دث و   ا  ا   ا م   آي

            ل اوا إزاء ا   ا     ا نا أن و 

   ن ورد ن إن  ،  ول  ٢٢ان ام ل  ١٩٩٤  ت و

ا ا إ  نرد ط   ةع اوا:  

١         إ رزامد او مل ا ر ا ور ا ن و ر  د 

. ب وأ  نا  

٢ .طا  ل ريف اا   

٣ .و ا  را ء اإ   

٤   نن ا وع نرد   ا )٤٨(.  

) أ  ،لا ذ و ذ  أ ٥٩وا ((*) ) ة نء اأ ١٠١    (

  ة نت ا ىإ ول  ٢٣ن ام١٩٩٤  ١٩٩٥آذار  ٢٨         ا   أط  .

 (ا ) ٤٩(إ(  ل وف ا ،ا ا  ا ر ا نا  نو .

.ا ار وا ط   ا  

. و ا ا   )٥٠(و ا اول  أ د ارزام     د  ا   

  مل ا لأرف اإ  ر مء ا)٥١(.  

 ول  ٢٣ون ام١٩٩٤     )(ح.د.ك.)، وا(إ.و.ك.) واا      INC  نو .(

              ر ا (إ.و.ك.)، وأ   اد ل(ح.د.ك.)، وا   نا ر  م 

ا ا) يINC)ا   (INC:ا  ا  وأ(  

   و م ل.١

٢.ب اإ   

٣. ا ل ا (.ح.د.ك)(إ.و.ك.) واا  ت او    

٤.ر وإمق اإط ارات و اا  ل اا و   

.وأرت  ا ل  أ دا  اارات    )٥٢(ور أن ن  ا   ن ردن

اف اطوا ا   تا  دل ا   .ب ال وإف ا)٥٣(   ،

. م    
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 ول  ٢٩ون ام١٩٩٤     و ،رزامد او مل ا ا ما  زار و

. أن  ه اد واوت ود     )٥٤(ارة  اان رل  ا را  إف ال

 ف اإ    مردت ااب واا    ىة      أا م يا ا  ،ل

امم ورة ان   امء،  ا ن  ان إد  وإمذ م  اء وا. ون      

  ةوا   نا    و اول  ٢٢ن ام١٩٩٤    ء اإم آذار   ٢٨، و 

١٩٩٥(*).ا   نرد ن ن ،  

  

  )١٩٩٨  ١٩٩٥ا ام :ة (

         مردا ت ااب واد او ،ا ا ذ  ناج اإ أ 

  نرد ن ر  ٢٧١٩٩٥آ  )   ن إدارة /  (َْداَر(**)        ة  ،ه 

      مردا اطب اا    ،أر   اكآم مردا طد اات ا

            ا دة إ  ام  ما  ءن أ ا ،لا  ا  

 ن إت ار إ    عوا   أن )٥٥(    مو .) ندارة /  َداَر(       أ

  ارات  ر ن، ورد ن ت)ة    )٥٦ نرد ن وورة اا  ار،

  راإ ان  ٤١٩٩٥  ان  ٤٥٧(١٩٩٦(  ن طرد ن  و .   ال١٩٩٥    ا 

.  

  نرد ن    ن ودارة    اا و ا   ت أن ا 

    أر  (قا)    أو  م ىث اس وا اإ  ٥٨(ا(    ا   .

 ) وي ااSwidish International Liberal Center/SILC   ت ا .ت ام  (

ت اوا اف اطاب واا  د  ر)٥٩(.  

       اا ب ا اف اطا   ون و ا    ور و

   ن وارد  د اوا      أر  ت اا  دو را اطا

وام  ان ان (أ.و.ك.) وا(ح.د.ك.)   ا ا (ح.د.ك.)   ح    

ة أى      ا إ ،ف  اة امم ورة او ن. ووا ان  اع     

  . )٦٠( ة اورة او ن

    نرد ن  ،تت واا    ور ف وا ا أ ٣و 

  و ا و  أو اا  أر ر      )٦١( إ ١٩٩٦ان 

، أي إم أ   )٦٢()    ١٩٩٦ان    ٤ن ردن ة  أ إرا  )  ة اورة او

.آ  لار اا ا   

إن  ة  أ   ان ن ف ا   اة   ا(ح.د.ك.)      

  اة اة    ا ف ال  و   وا(إ.و.ك.)   وإا

مم اغ وث ول دون ت٦٣(ا(.  
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     ٣و    ط  ء ء يوا أو و و  اان ا

 أر ودل  ان  ة ا(إ.      ا (ااء/ ح.د.ك.)   ما  دل

     ى اإ  ا ذ  ا  ت  ا ، (.و. ك)٦٤(        ن أن ذ ور .

أن أ  ن ءوإ   ون إ  ،ا ا  ه ل  ام 

إ         غ وث ول دونى واة أ نا   ا    و ،ى ا

 .  

و إمء ة ا أ ا    اورة او ن ردن، ت ادت    

         ردا اطب اا   ،ا ا وا ا     اا ات ا ر م

  أر   ا     ١٩٩٦آب  ٣١ ا ات وارت وا ا ا 

   ا ا دت إ  ،نرد ن  د اا ات ا أن  ،أر  

ة ا. و  أن مل ن  ا(ح. د. ك.) ء  أن م ا اام  ا   ور 

  .)٦٥(( إ. و. ك.)    ا(ح. د. ك.)

 )  ،ةع اوه ا وز ٤٢و           نن، ورد ن  ا ا  م (

) ٦ م (اءا  ن(*)      ف ن   ض نرد ن  ة

ة ا نرد ن وورة اة ا )٦٦(       نرد ن و ط  ى ٣. و 

وة. و ر ان  ه     ) ا  ا  ا ا ة        ٥٧ر ( ١٩٩٦أل 

       إ د  اا ا   نا  كإم  ره اإ  ا

  . )٦٨(١٩٩٨ان  ٤  ١٩٩٦أل  ٤. و  ر  ة اورة او ن ردن  )٦٧(ان

، وم  ار(*)  ا  ااء ما  را   ا ( م ١٠ أن ( 

          أي طا ل اا ذ  ، ة ، ر  ن وا   

  أر ا ن ورد ع إ١٩٩٦آب  ٣١أو    ال اار ا ء   م أن  ،

  مردا طد اأي ا  دة إن دون اء ا أ  ةه ا ذإ دروا إ ما

          د   مء ا  دى إم  ةا  و إم رة، رر وا

ذ أذم    إد م أا  ذ  أ     ادر  ، ام  ا 

. و أن أت اوع ظ ن  ن  وأم را  ء و         )٦٩(وط ردن

  ن إ ردن.

ا وات      وأ ال اا، و  ان و ااب واطاف       

           اأ   ، قإ ا ا ا ل ودء امل   ١٧ت    ١٩٩٨اا ط

  (اأو د) ر رزامد او مل ا   وا إ  ة اا

رة ال ووزا وأم ا اا ا  ا )٧٠(.  

          ى ،ىة أ نرد ن وورة ا ممة اا  أ ن   ١٤و١٩٩٨م 

    )   نم وع ن       ٣٨موع ا م  نا   م ()٧١(     ر . و

. وا ى  اة او ن ردن       )٧٢(إار اورة او ن  إاء إمت ة
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     ،ا ات اا   ن ا ا ا  ،ال اات ا اء اة ا

      ورةء ام                 ىت أاء إم ورةار اإ ر  

.  

 أن م أم ر  إ وا  ،ن ان ان  اط ا ا           

       إ   ن    ا طا    ا و ،ال ا م 

         ،أر   مردا اطب ان ا ا ا  نن، ورد إ 

و اى ا ن  اد اط اردم  ام. و  ن  أن          

     ارو ط إ ا ا  تدت ا     طد اا  نمد ا  ،ارو

  مرد٢٠٠٢ا رة ر نا ٧٣(إ(.  

    إدارة أ اا و  أ و مردا طد اأن ا رة إا 

 أما   أروا ارا ا      ام، و  ان اي ن دا  أر واي ما

              ورارات اار اإ أ  ، ر  ا ا مل ا 

     ن وا      من ا ،مم غ اء أيا ا   ا   .نا

ا إ  را  أ  ارا ا ذى إ  )٧٤(.  

   وا إ  ل   ١٧و١٩٩٨ا         ا ر  ،رزامد او مل ا 

  نرد ن   ة ول اءول  ٤اا أول  ٢٠٠٢ ا  مو .أر  

(مورة اا) ت  (*)    لودام رزامد او مل ا  ن ارد ن

      يا ا را وز (ول ) ر أ ، نا ء رإ ان. و

 لدام أ  ن. و ا ات   اا   ا  ىو .ه ا  ان

اا  إ وا، و  أ   ارزام وام ، إ إ وة د  ات     

ا ه ا   درج او دا )٧٥(.  

 اء إا دة ا ر          ،و   نرد إ  دارا أن م  ،نا

     ) اره ا ر و نرد ن أن ٢٤  (٦    ما ٢٠٠٢      ما  ل ا

ا   أي ،مورة ات ااء إمإ  أو   دارا  ا)٧٦(.  

  أ ن ا مة ات ااء إمإ     ول  ٣٠ون ام٢٠٠٥   ،

د  مء ظة ادار و  ة  إ ردن، و أ ا اف و ل    

  ى د ط٧  من ام٢٠٠٦ إ   مردا اطب اا  اإ 

 فا ل م مردا طد ا٧٧(وا(     وا مما ا  أ و  و .

    نرد ن وا  ٢١    من ام٢٠٠٦         أر) إدار  إ 

اا ا  م انا مل او رزامد ا    و (م)٧٨(  .  

)  ا ون      ٨و د  وا إ  ات وأر ال اا  ات (

ن وررد ن ن  أ ا و .ا  ن إرد     ، د اا 

 وأدى إ    أ   إمر وإار ال اا  ، ذ  أ ال  داء  
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        د أ   و ،ا  ة      ،واث اا ر ا ل   ادي ا و

وزوا  إ اا.  

  

ا  

 . :    ا ا ا و  م   

١-    مردا دة ا ان ر ر  ١٥ن  ١٩٩٢آ وا مورة ااء اإ  أي

. إ   ام و ارا ردن ر أ , ما  ا  و ا اس , ًء ن و

 ) اب ااط اردم و اد اط اردم  (أن ا ا  إ ردن 

 . اب اع اإم ادى إ  , ا ر   ا  ا   ط ا ذ   

٢-    اد طَا ن ا   ة ما ا  , اب اع اإم ا

 ان . إ أن ذ   أء ان   وت  ا أ إمر ات. 

٣-   ،  ة ا ن اا  ان  .اب اف اا ا   و وا 

و  ، أن اء ان   ما ن ا  ان  ا  اب 

اا و م ا ا  اردي، و  اى ما ن مء ذ اب ا  اطة 

.را ا  طا  و ا  ما   

ان وت ان  إمر اب و إ  ,     ا إ ا , و و امد  -٤ 

   . ة ١٩٩٥   د م   ةوا  نا  ممة اا

ورة ام او , وأن  ا ت   وا  ا  ار . وان ات اب 

  ) .  ١٣اا أدى ا   اورة ر ات إت ة ( 
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 اا :ادر و 

                                              

)١(  :رةى مرد/) دا ،مردا ١٢/٨/١٩٩٢)، ٥ا. 

)٢          ال اي، اث ات واراا  ا ا ،مردا اطب اا:(

،أر) وزارة ا  ،وا ول، اء اا ، ولا و ام  اقن ارد ٥٢)، ص ١٩٩٧ �

، ٢٠٠١   ١٩٤٦ح ان، ارات ا  دن ااق اءة  ت ات وااب اد  ااق  

 .٥٤٢)، ص ٢٠٠١ا او ، اغ (وت، 

)٣(  مر  دمؤر ون و دا ؤد  مر ،انَ  ىم ،  ،نرد

 .٢٦)، ل ١٩٩٥وار (دك، 

)ء اء ا (*)د. ٣٥ ،  ،زم ا ،ا ز ،ين ام ،آ  اد أم : (

         ا ط ي، أا  و ، در ،لر  ا .د ،ا ح ا   ،ي

      ا  ،يرش ا  ،دز  ن ،لر  ،لا ج مد اأ ،ا ز ط

  ط ان، ا   ،دز  أ ،دز ور ،د ر أ ، م  ،زا

 م ،ر راد مم ،          ،ا  م ،  و ،ن   ،دز

    ا)    ،ل   ،ين ا ،ان ري، آزاد و ،   ، ،ان

. ل را ،(ر :  رةَي، ذم مرد)٨/٥/١٩٩٤)، ٦٧٩.  

)٤: ( رد رةَي، ذم م)٨/٥/١٩٩٤)، ٦٧٩. 

)٥: (  رةَي، ذم مرد)٩/٥/١٩٩٤)، ٦٨٠. 

)٦: (  رةَي، ذم مرد)١١/٥/١٩٩٤)، ٦٨٢. 

)٧( َ مرد مم مونؤ ،اق ظ١٩٩٤/ ا) رط ،١١،(   ٢٦٢، ل١٩٩٨  ٢٦٣.  

)٨  ( تا  : وةر ن ،٢٦٣ ل  ٢٨٠. 

 .٢٨٤  ٢٨٣، لن روة )٩(

 .٨٢) ال اا  ردن  أم ..، ص ١٠(

 

    : ١/١/١٩٩٣ اام واارات ادرة  ا اط ردن ااق ة          )١١(

 .٢٩٣  ٢٩٢ ام، ص ، ا٣١/١٢/١٩٩٦

)١٢) ر ا :  (٤٤.(  

(*)  ه ا : من اي، ز ا، أ ر، أد اج م ،ا زم ،وان        

. م ري وا 

 .٢٩٥ص ، ا ام :(... ، اام واارات ١٣(

 .١٠/٨/١٩٩٤)، ٧٥٤(ردم مَي، ذرة  )١٤(

 .١٤/٨/١٩٩٤)، ٧٥٧(ردم مَي، ذرة  )١٥(

 .٨٨) ال اا  ردن ااق،  أم ..، ص ١٦(

  .٢٩٨  ٢٩٦) :  اام واارات...، ا ام، ص ١٧(
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 ا  لأ ا (*)           أوا  مردا طد ااق وان / ارد  ا ١٩٩٣  ور ،

 د  ات  أ ا  ن ال  زال ا   اط، و إمع             

أء وأمر ا ا. و إمع       ال  ن اب ااط اردم  اء   

     .(.إ. و. ك)  لا   إ  رك ا ا م (.إ. و. ك)(ح. د. ك.)وا  لا

ةى  مدر، ووو�٢٨    ٢٦: ال اا  ردن ااق،  أم...، ص  ات 

   وي مر م و ١٩٩٣  ،مَ)   ،وةدم وم٢٠٠٤ را ،(

    ،ة ر در و  َن دةدوم ،     ،اقَ / نرد   وةىو١٩٩٩-١٩٨٧ رط ،

 ،مَ) ، ىم ،٣٧ل)، ٢٠١٣٥٦. 

 .٢٩٦ اام واارات...، ا ام، ص  )١٨(

 .١٦/٨/١٩٩٤)، ٧٥٩(ردم مَي، ذرة ) ١٩(

)٢٠: تا  (  رط ،نؤ)٥٩٦)، ل١١  ٦٠٤. 

)٢١ : تا  (وةر ن٥٨٧، ل  ٥٩٦. 

)٢٢ تا  (:  ادو ا   ل  رط ،نؤ)٥٨٧)، ل١١  ٥٩٦. 

 .١٩/٨/١٩٩٤)، ٧٦٢(ردم مَي، ذرة  (٢٣)

 .ن روة) ٢٤(

 .٢١/٨/١٩٩٤)، ٧٦٣(ردم مَي، ذرة  )(٢٥

 .٢٢/٨/١٩٩٤)، ٧٦٤(ردم مَي، ذرة  )٢٦(

 .٢٢/٨/١٩٩٤)، ٧٦٤(ردم مَي، ذرة  )٢٧(

 .٢٣/٨/١٩٩٤)، ٧٦٥(ردم مَي، ذرة  )٢٨(

 .٢٥/٨/١٩٩٤)، ٧٦٧(ردم مَي، ذرة  )٢٩(

 .٦٣٤  ٦٠٧)، ل ١١(: ؤن، رط   ات  )٣٠(

 .٦٣٨  ٦٣٧، ل ن روة )٣١(

)٣٢( : تا   وةر ن ، ٦٣٩ل٦٦٣. 

 .٨٩)ال اا  ردن ااق ...، ص ٣٣(

)٣٤(،ر م٩٠ص  ا. 

)٣٥: تا  (  ،انَوَ وةىر ،١٦٥ ل  ١٧٢. 

)٣٦: تا   (  رط ،نؤ)١٦-٧)، ل ١١. 

)٣٧ : ره ا ل  تا   (ؤ رط ،ن)١٩٩٤)١٢ ، ، ٤٤-٢٣ل ، ١٩٩٨. 

 . ٩/٩/١٩٩٤)، ٧٨٠ردم مَي، ذرة ( )٣٨(

)٣٩(  : رةَي، ذم مرد)١٩/٩/١٩٩٤)، ٧٨٨. 

)٤٠ : ( رةَي، ذم مرد)٢٢/٩/١٩٩٤)، ٧٩١. 

)٤١: تا   (  رط ،نؤ)١٧٦-١٤١)، ل ١٢. 

)٤٢ : ( رةَي، ذم مرد)٢/١١/١٩٩٤)، ٨٢٧. 

)٤٣: (  رط ،نؤ)٤٠٨-٤٠٧)، ل ١٢ . 
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 .٣٠٦)  : اام واارات ...، ا ام، ص ٤٤(

 .٢٢/١١/١٩٩٤)، ٨٤٣(ردم مَي، ذرة  )٤٥(

)٤٦: تا   (  ،نؤ رط)٤٣٨و ٤٣٠-٤١٣)، ل ١٢  ٤٤٢ . 

)٤٧: تا   ( وةر ن  ، ٦٥١ -٦٣٤ل. 

)٤٨(:  ،انَوَ وةىر ،١٩١ ل.  

)ا مء ا ءأ (*)٥٩  : داود،       ) ا ا ز وم رقط    راممر

 .١٧٨-١٧٦)، ل٢٠٠٨مى ب (وَ، ، ٢٠٠٥ – َ١٩٩٢اق  -م ردن ر

 .١٧٦ن روة، ل) طرق ز وم ا داود، ٤٩(

 .١٩٦ ل، روةى َوَان،  )٥٠(

 .٢٥/١٢/١٩٩٤)، ٨٧١(ردم مَي، ذرة  )٥١(

 .١٩٩ ل،  روةى َوَان،  )٥٢(

)٥٣ تا    ( :وةر ن ،٢١١-٢٠١ ل. 

  .٣٠/١٢/١٩٩٤)، ٨٧٦(ردم مَي، ذرة  )٥٤(

  (*)ن        ١٩٩٥آذار  ٢٨ن اما ا أمو ، تن ورد ن (.إ.و.ك)ا  ة أ

)   ة ١٠١إ) ت : . ( مردا اطب ال ا ن أ 

،  أم و إل د  ام ا ا     ٢٨/٤/١٩٩٥)، ٧٦٣و ٧٦٢ا)، ادان (

   ،أر   ا ا  ت وو  دة ا ط  (.ح.د.ك)ا  أ

. ن وأ(إ.و.ك.) ا ة اا   ي أ ه ،٢٦/١١/٢٠١٣، أر. 

 (**) ا   ن١٥دارة  ا  نو ق أر  ا١٥٠ .  

 .٢٥٢ ل،  روةى َوَان، ) ٥٥(

 .٢٨/٥/١٩٩٥، )٩٩٦(ردم مَي، ذرة  )٥٦(

 . :١١٦ اام واارات...، ا ام، ص  )٥٧(

 .١٠ل  ، ١٩٩٧،  )،١٣(، رط ١٩٩٦-١٩٩٥ؤن  )٥٨(

 .٢٥٣ ل،  روةى َوَان،  )٥٩(

)٦٠( :  رةَي، ذم مرد)٢٩/٥/١٩٩٦)، ١٢٩٥. 

 .١٨-١٣)، ل ١٣(ؤن ، رط  ا :)  ا ل ه ٦١(

 .١١٨-١١٧)  : اام واارات...، ا ام، ص٦٢(

)٦٣(   ،أر ،ا  م ١٥/٧/٢٠١٤ . 

)٦٤( : رةَي، ذم مرد)٤/٦/١٩٩٦)، ١٣٠٠. 

  .٥٦٤ -٥٥١، ص )  : ح ان، ار ا٦٥(

  أ   ،دز  ن ،ط  ط  ،ن   : اءا  ا ن اما (*)

.ا  وم    ،ا 

)٦٦)ا مء اوأ   (٤٢: (  رط ،نؤ)٢٥-٢٣ )، ل١٣. 

 .٢٥ ل،  ن روة )٦٧(
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  .١٢٠- :١١٩ اام واارات...، ا ام، ص  )٦٨(

(*) ن ء امن اة  ا ااء  :ز أ ا   ،ن،  ط  ط ،ن  

ا أ   ،  و ،دز       ادم ،ام    ،    ،

.ا  م ،آ  أ   ،أر ،ا  م ١٥/٧/٢٠١٤. 

)٦٩ (  ،أر ،ا  م ١٥/٧/٢٠١٤. 

، :   ١٩٤٥ اق او (      ر رودا، اد وا ار ا ات او     ٧٠(

    ،أر) وا  دار آراس ،وا ا ،ا ت      ٥١٤)، ص ٢٠١٣ا  ا  و ،

ح ا : ه ا لص ،ر ان، ا٩٠٥-٨٩٩. 

)٧١مء ا ءل أ تا  ( )٣٨ا: ( نؤ ١٩٩٧ ) رط ،١٧،(    ، ل  ،١٩٩٨

٢٢٠-٢١٢. 

 .٣٩-٣٨، ص ١٩٩٩، ا ا، ا او : (... ، اام واارات ٧٢(

)٧٣ ، .و (  ار ااق، اا وت،  –م) ،ون١٧٦، ص )٢٠٠٧م. 

)٧٤ (  ،أر ،ا  م ١٥/٧/٢٠١٤.  

) ار اا ٢١(*) و  درول  ١٥) اا ٢٠٠٢    نا  ة   ن أنرد ن ر  ،

ام   .( إاء إمت اورة ام ن ردن و او إ (اة          ٢٠٠٢ اول  ٤(

 : ص ،ا ارات ... اوا ام٣٤٣ا. 

   )،٣٢، رط ( ٢٠٠٣-٢٠٠٢ؤن  :)  ات ل  ا ومص ات وات ٧٥(

 ،٣٤-٦ل ،٢٠٠٤. 

)٧٦ : ( ص ،ا ارات ... اوا ام٣٤٦ا. 

 .٨/١/٢٠٠٦)، ٢٠٢٥(ت (رؤذم)، ذرة )٧٧(

)٧٨ وا  نا  ل تا   (: رط ،نؤ)١٤-٧)، ل ٣٢.  
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  ي  َوة

             ١٩٩٤    مر  ردوو انَم  وي مر    ر ) نرد َر ةوا

   و  ن ) دارد مم َ ن ورد ا١٩٩٨د      ر . َ ةيَدر

           درا و م ا وردا وةرطرام  ي  َ وةةر م يرة

 و ةر ر   راطرام َ وةرة  ر  شمم  َ . مََ 

             و نرد مر , ممم  رط  ا داو م و و ةر

    ن زامَ  ش ر  . ةر و مرر َذ و  و دوا َ

   ذةش وو ور  ازام وةَ ةيَار  ارةدا و  نر مو

  .   نر ر  ةر و مرر  

             ا وةرةي  , وةَ وةرة و دةرة دوو , َ  نوةَ ن

 )  ةر راط  نر مو ر  ري ١ داري  ٢٨ – ١٩٩٤ي ١٩٩٥ي  . (  

 وةرةي  دووةا  وم مام رن دة   را و موةي              

 وةي وةيدمَي درَر  , رمون طر      امر اردم  و

 ) م وةي ١٩٩٨ – ١٩٩٥       , َ ةر و   ني واوَر دمر  وا , (

    نر يو و  ردوو انَي مةمَ رد ي  ة دوامر٢٠٠٥  

و , وا ردةوا          نر اردم  و ةوةر و مرر ي َل        ١٣

 )٢٠٠٥ – ١٩٩٢ . م ي (  

               .  ومَ  وور  نم و اوةَ    
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Abstract 

In ١٩٩٤ the war started between the two major parties in Kurdistan Region 

(Kurdistan Democratic Party and Patriotic Unit of Kurdistan) which 

continued until ١٩٩٨. Since the beginning of the war many attempts were 

made by different parties to cease the fire and end the war.  

One of the main institutions which had a firm positions since the 

beginning of the war was the Kurdistan Parliament which tried through 

different means to stop and prevent expansion of the war. Eventually, 

the parliament was also affected by the war.  

Therefore, it was necessary to make a research about the efforts of the 

Kurdistan Parliament in this regard and indicate the impact of the war 

on the parliament. The research, in the beginning, includes two parts 

and respective findings. In the first part it elaborates the attempts of 

the parliament to cease the fire as of ١ May ١٩٩٤ to ٢٨ March ١٩٩٥. In the 

second part the paper discusses the efforts of the parliament members 

to protect and continue the work of the parliament through extending 

the first round of the election of parliament from ١٩٩٥ to ١٩٩٨, i.e., until 

signing the Washington Accord and ending the war between the two 

rival parties. 

Although, later, due to difficult relations between the two parties the first 

round of the parliament had to be extended to ٢٠٠٥. Thus, due to the 

impact of the war the first round of Kurdistan Parliament continued for 

thirteen years (٢٠٠٥ - ١٩٩٢). The papers ends with the findings which was 

the outcome of the research.     

  

  

 


