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 ردة وةزارة  رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
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   داب  

  َ وو 

 

  

:َ 

  وم  مزر و  ز رودؤ  اقَ مردذ  ما ف و ر 

ازرزطوة روو رد  اوىام َ رد و  ،وة    رد ازىرزطوةى روو   

 را م داوة،  ر طرام   ت و  دموةى زَ   و  رةم ى و

 ىؤ رىَوة، دة ازى و َ  َو  وَش  دةمر  ىوَر  ردة

 .زاز وةوةزارة وةن 

م      وةَردةط امَو و وم  مومم  اردم و وم    انَم  

، ت و وَامى  ت        اون در دا مَ اق و ردا  رد     

. َ دى ت  دردم مومم  موم       زاز اونوةن رَوى 

  ت َمومموَدةطر  دا ةىَ اموةر   ةمر ،وةَر

         ت وا َمومم  ،اوة ةَ  داوَاوة    رمزاز م نةو ى  و

وة ز   َ مومم  دا،َةرام رد  مَ،   َوةى زام رةوة ماوة 

 ذ َى م و وى  رَ و مَدةون َاموة و ؤظى         ةطَى و دةَى 

 دى َ وةدا و ةودم رَزى َوةى زامَ وو دراوة،        َى.  

  َ ون و  ى ر    ت م ووداوةر موَر   زاز ى

روة َوو و راورةن  رةودم طم زاممى ر زامرن راوردرى و          

 دموةن اوة.

َوة، وةرى : وةك    ةروةر و د دووَى َ وةَ   و    

 :مومم  كدةرواز        اقَ رى َم  َ ن ورد  رودؤ

 ) م انَدا١٩٦٣ – ١٩٥٨م( ،       وم ررا  ،تن دةووداوةر وودامر ر ل و  س

 ر َ نووداوةر     وةَ وةرى دووة روة .وةاوةوومرد ر دا

مومى :مرم  رد  نوَ وم و (زاز نةو)    ىوَر

)٢٩  امزةو  )١٩٦٦م اوة، دوا رد  رودؤ رج و  س وةرةدا  ،دا ؤةر
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 ٤٦٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 روة ،وةاوموومر وَر مةم و  س اوة شموَ        دمواذؤ 

،  ل  اوة ر     و رةوة  َردا ر  رَودا وم  را، 

ق و رؤوم رد   اوة، و رةوة م       روة س  دى مومَ  ا

 ر  راوةد     ىمم و ت  نؤر    َ  وة .وَر دمم َ 

 مم و م وةَ  ت ط وةىر وم  وةوام ور.  

:   ذة َدم و طوطمى م ردةَ وة   ،روةن دموةى

م م  دةدمَ  وةدا م روةي  رَاون، 

 روةى دى ة و وة     روة م ن َةرطاوة،َمى   ا، ود

رى،   و ردن  مزة،  مومم ،     درن  َل    َوو دن َةرطاوة 

 َ طَل وةى س و اَ زؤرى رووداوةم وةى ر   طوة.     

د وةر د َ ،اول ووىَ رو ردووى  ةَ  ىم مط ،

 ر رد رودووة َ . .ز،. جم  ىَ مومم       َ  رةت ،رد

    م ت  كادةر   وةر  َى َىدةوَزاز ر ى وةىومورد

  وا َ روة .وةدؤوومر  ر دار َ وةرة و ر ،َد  ر 

،َ ممدام مومم   وةىو  ازىرزطر  وةرد  ى م و  م  اقَ )١٩٢١ 

– ١٩٦٨(  َرى طزام َ  ،  وةىوو اق وَ م انَم ممرةى دام

   رةت  ،اوة اَ ردى ازىرزطروَر   م   ،زاز ىررة

        وار م  ىو روردة ط رزاموَوةى      ر ى ،ا مَ 

 وم       ىرار  ووة زَ رىار  رة    ،َىدة َ اَ    ى م

 َ .ردا زا ىووَ م       ،رد ازىرزطوةى روو و رزام ،رزام د  ى

   ت م و مووداوةر  ى َ رىووةى م   اَ رةوة و  رى ورد ووة، زام

 رة ودى َةرطاوة،  م َو و روامدا  َ    مواوة، و رةوة َ ة

    ت ،اوةةرطَ ودى ،رىاق اا  م وزراء از.. اول را ا ،ورىا ا

  ى ن وذ وة.  م ى ىم و مزازدا ط  ا   ر ام َ َىدة

           َ زام و  ازدة زط وةطو د  ،َم  ى ور و  َ َر

   و َد مرد و م ووىَ وةىوم و   وة وومردَ َ شوةَ

  ود َةرط وادارام ارى َوو.  
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رودؤ : وةرى نرد  اقَ  رد و دؤزى  وةى ) مدا.١٩٦٣ – ١٩٥٨(  

 اقَ ر   ى ر وةومى دروة  َذر     َذر  ،زراوةدا    

ة ن وََ و زؤرى ام ىى مم وةىم وةزار م  ووىروور

، َ  و )١(رذ  َوَ ى   ام وة،  وة طى   مَ ى 

َة ن   ووةى درز َو زى مَان طمَ اق، واد  وم طمش 

  َر  رى وم ز َور٢(ط( ،  روة        و ووا دا َ  اقَ مط ةر

ن م طوث و ، رة مرةزان )٣(ت دةزى وةرى  رار  را داو 

    ار َر    ،    ؤر  مرة ا   نرةوة)ى ، )٤  ى 

ن) ،زى  ١٤ا  ١٩٥٨ومت م ر  ()ى        .)٥م  شر زةم امَ ط

 ور ا ىطَ  و        و  َذر  ا  ،وةراَ (رف ا) ن 

ت  رؤ (ور )   و  )٦(ى ردة رى مَى راطا  

     .)٧(ََا

م طَان  ن دةرة     و  م طمَ اق،  ن  وةرى ردن

رزام وى ؤز     و موة  ، ر)٨( ذَ ر ََرت و رَاوةما دةرو     و

ش رةزام    ،)٩(ا ى طراموةى ة روو    و  ووةرو  (ا ) رةوام د

م َ ظت و   ردة مرة  ذرةك   وم ردةى رش و  و ن، 

 رزام ؤذىر )٦   ١٩٥٨ط (ا وة)رت و   .)١٠ و و   م ىم

 ردة    وة ووزةوة دةر ر ى ،دن دةر َم   ن 

                                                
  ٢٠ – ٩، ص ١٩٩٠ت ا ام، ا اول، اد،  ١٩٥٨د.  اا اماوى، و رة ز ) ١(
   ١٠٤، ل٢٠١٢ وَ، رؤذت، مى  ، ،١٩٦٣ – ١٩٥٨ م مَان  و َو،  د ان )٢(
)٣(   ،ى   ووىَ وةىرد، م ىم ،دارا ،َو ١٨٣، ل١٩٩٧.  
)٤ (:امَاق، وةرطَ ووىَ  كةر م ، ر     ىم ،  ،ر درو و َ د

 ،َو ،تذ١٨٥، ل٢٠١٠ر .  
)٥(  ن ، ىمر ،ت ،  ىم ، ،مَ ٣٧، ل٢٠٠٣.  
 دةى    رد  َا،    �٢١٧، ص١٩٧٩ز  ااق، دارا ، اد،        ١٤ا اى رة   ) ٦(

  .٢٥٧، ل٢٠٠٦ و ،َ  ،َرف، ر  وةرطَام: دا،  مزدةو
)٧( وام رى ززام  :   رىا ا  ازارات اا ر ،ى س  .١٩٦٨ – ١٩٥٨د    ،وا ا ،

  . ٥٨ – ٥٦، ص ١، اء ٢٠٠٤ا ،اد، 
  .١٠٧ان د   و، روةى َو، ل )٨(
، ا   ٢٠٠١ – ١٩٤٦ح ان، ارات ا  دن ااق اءة  ت ات وااب اد  ااق    )٩(

  .٧١، ص٢٠٠١اول،  اغ، وت، ن، 
ر  ردن ا    ن   ر ام ، اد ا ة ا ا ارد ا      )١٠(

� اور دان، ااق  ،   و  :          ١٥٥ص ٢٠٠٨)، ا اول،  م، دك،١٩٦٨ – ١٩٤٥(

  .١٨٣، ص٢٠١٢ا  ،رات دار اراس  وا و رات ا، ا اول، 
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 ٤٦٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

طراوة،    ذم رَ  اق     َ ة    .)١١(وةراَا د و  دموةى رةطمن 

ا م َ  داواى ن َد و داواى ر ردمن  ت  

) رةزامى ت   ١٩٦٠    ٩رة ر ش اردة َل  رى مَ و  دا  (. )١٢(ووةد

و  وةك      م ن دى  وا    ردن َ اق و  . َة م  )١٣( َامَ را

 درةم رةى      ،   َم ةوم ردةوا رودؤ  ن  زادى ا، 

رَ  زؤري   دوا   ،   رَةدن و ام ةوى و   وةدة   ت و

 َ و ىم  اوةموواق رَ  )١٤( ،   ىرة   ()   ا ام ن

و رةن ى        وم دة م     د،       و، َ زد

 مَان  م ةم دة َرَ َوم    دوا ،دةوةم   را و ممن

    .)١٥( رد و 

 ذرط وش      ) دا)١٩٥٩    ودةر وومر وة      نى دة و  ،

 ن ةَ رىر روة ،دووة  و   ازا ىَر      رةوةى دودمو

، )١٧(ووةم رووداوَ مَان زةن  و دةروم ن ار د    ،  موة )١٦(اوةم َرددا د

 )  ىرة  رى    ١٩٦٠ و  دواوة  (  نمَ     وة ووم ز  م

َََردذ  نرد ر  داىو  ط   َم   و   وم راوَاون    دار ََ وم )١٨( .

 ةَ              ؤذمرو رظط ر دا  دة رة ،ونوة دةَ رةو ر مزةةطر

 ة،ت َراوى ر مو    ) ط رد  رؤذم      ١٩٦١ (مم،  ردن د

 دن  موةى رد       .)١٩( ر رى مَ  ؤر مى د داطَل   م ر

  وة ط ن         ) ىؤذمر   ى رة  ، ره(و   ةوة وةاوم)٢٠( .

                                                
  .٢٧ – ٢٦، ل٢٠١٠ؤز ر، مَ م َر ل،  ،  � ١٨٩ – ١٨٨ى، ص ورى، ااق ار )١١(
  .٢١١ ز زامرى وام :ان د   و، روةى َو، ل )١٢(
)١٣(    ،د د روق   َر َم  ل ر ) ادةوَ١٩٧٥ – ١٩٦١و م وةَ ،(

  .٥ماوة، لو
  .٢٤٠ودر  ،روةى َو، ل )١٤(
 ااك،   �١٢٣ – ١١٧، ص٢٠٠٨، ا اول،  م، دك،  ١٩٦١ – ١٩٥٩د  ا ،ة  ت/ ال ) ١٥(

  .١٦٦، ص١٩٨٩وا ، دار ان ا ا ،اد،  ارزام ارة 
)١٦( اول، د ووىَ رو ،رد :امَوةرط  ،و ،دووة  ىم روةردة، وةزارة 

،َو ٥٠٥، ل٢٠٠٥.  
)١٧(   اقن واد   وا ادث اا ن اد  ات ا ،اوى ١٩٥٨  ول،  ١٩٨٠اا ا ،

 ،رة، ار ٥٩، ص٢٠٠٧.  
  .٦، ل١٩٧٠،  ررؤم، ١٩٦١د ن، ر ردمَ اق ) ١٨(
)١٩ (   د انو، لَ وةىر ،و٢٤٢ – ٢٤١ .  
)٢٠(    ،مَ ،ن ىم ،  ،َدز ارة :امَوةرط ، ن رد م رةب و ،وم ٢٠١١دور ،

  . ١٣٢ – ١٣١ل
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    ) م انَوةى م َىدة وةك ١٩٦١ – ١٩٥٨ (  ةدامَ     () م ،َ رذ و

موة رم دذ  ،   ردة مرؤام وو  ى م رش زى 

) مَ  ١٩٦١    ) ٦ت   وةك مرةزا دذ  م     م دةوة،  ىرد

رى رو ر م رد    )٢١(دا)١٩٦١  ١١ (دواى م  ا، م رؤذ َا ردم

  ، )٢٢(، رمة رش  رةى دةَ دموة  رم مَ  اوى مو      درا

      ماطا رمرد  ى مزر ؤذة )را    . )٢٣   ىووداوامر 

 رر وة، رووداوةن م وة  م رطرى طا  رودؤ ردن

دؤ نواورى، ر رى ر .نرد   و   

َ ومَ ة    ارَةى و َل و رووداوامى َ  اا رووما       

اَ مروةم،َ دا دواى   ) م انَوةى م ١٩٦٣ – ١٩٦٠  وىط َ (

 ،مةر  رو  ممور   َ َلط ن ما   ،وَن  رمةر

   و   َدة نامَم مو  ا ن)و )٢٤   ةوامر    رؤك  وةك

  رى ردة  امت.  وةزَ  

رد   ردا و رودؤ  مَى    دةوة دروو،    

  دة ور  ؤز ود) موموة    مدؤو (شر دوو َم  ة ،

ن  َرن دازرامو   دة .)٢٥(اوة دطرةى ن رؤذ رى  َا

درد، و رف (      ردا رش  م مم)   ردان موى 

م َو     دة   دواى م مَ  ، )٢٦(ن و م  رؤك ر َدرا    

َنم اث و ر  ان)٢٧( وة  ،) ؤذىر ١٨/  دووة /ن١٩٦٣  دا(  

نمر ر  و وة و) رؤ  (د،   فدةر   نم ىدارودة

    )( ن د) ىم (دة) ١٩٨٢ – ١٩١٤       نَم َ ةوة ومة ن(

                                                
) دووة.  ز زامرى وام:   ١٦/٩/١٩٦١رةى رؤذى م ر ل (د. و ن) ذةى  رؤذى ( )٢١(

  .١٥٩، ص٢٠٠٤، ا اول،  ١٩٦٤ – ١٩٥٨و ن، ا ا ار اد  دن ااق 
ى  زطر رة ا ،و  َردة ر ا،          � ٤٠ؤز ر، روةى َو، ل) ٢٢(

  .١٧٠٤، رط ارة، ل٢٠٠٩و ،  ،َمى ط طرى، ن، 
  .١٩٦٣و ان  ١٩٦٢، اوا  اول ٤٦٨ة  ت مل، د ) ٢٣(
)٢٤( وام رىزام ز  :     رة ،د  ١٤      ا اء، اة اارات ا ز   ،وزارة ا  ،ول

 ،٣٢٠ - ٣١٩، ص٢٠٠٢ار .  
  .١٢روق د ،روةى َو، ل )٢٥(
)٢٦ (        ،َو ،تؤذى رم ،  ،اقَ رو َي وووى مَ  كةر م ،د د

  .١٩٢، ل٢٠١٠
د. ظ ، ت  اق ان ا �         زامرى ز وام:    ١٩٢د د ،روةى َو، ل) ٢٧(

  . ٢٧٧ – ٢٤٧، ص٢٠١٣ااق  ا ارى، ا او ، اراس، 



  .....رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
 

  

 ٤٧٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)( ) رؤ١٩٨٦ – ١٩١٦ماط٢٨() ر( .دة ىامرط   وة  دة ر   زار  

، روة رةو دة ََرر وة    )٢٩(ووةر ردن ك د  و رداممن

روزطوةى رردو وةازى م)دا )٣٠رودؤ    ،     رد و انَم  ط

 ط را وى       ، )٣١(وة َ طرؤى ر ردمن  و راوةراطمَاق 

)  َ دواى م ،َدا م دواى٤  مدا ١٩٦٥م(    َر َى وَدة ط   انَم َم

    موى داطاوى ردن   ط َرد و ت  وةرزى ردا دةَ ةوة،  ا      

ى ردن  (و رف) ر   َرودؤ . )٣٢(دةَدة ام ت زاد  

رف  وم ،  )٣٣(مو دة  ،َم و مو دن و ََ م رش دةدات    

ر  نو َدواى  و ،َم دة        ووداوىر  (رف و) ام  وة

  . )٣٤(و ارةوةى ؤدا د

)دا  َى     ١٩٦٦ – َ١٩٦٣ة ط  وةى ام (و رف) (  

ةى رزطرازى رد م و وا  ،      وةى   مدا ووو      )٣٥(ََاون

داوة،  ى ى موم مزى  ن،  رد  ارَة ت ردن          

)دا  رووداوى و ارةوةى ؤدا     ١٩٦٦مم   ١٣وةوة. دواى وةى (و رف) رؤذى (  

 ،َدة ومرَ ار ىدم ر ؤذن   رةو)  رف)ى    اى  وةم  انَم 

م ران ءَم م ىرط امم  رؤك رى اقَ ارش )٣٦(د ،

        ردة شردة و ،تةَ ا دةاَ  ام َم َردة  وزةدم دووة ر

.َدة  

    

                                                
  . ١٧ – ١٥، ص ٧د.  س ى، ار ، اء )٢٨(
َ ا،    ؛ ٢٣٨، ص٢٠١٢ ار،  اراس،   ا ام،  اى، ا: ت ارد، اة م ،ار )٢٩(

  .٣١٤روةى َو، ل
)٣٠(  ،ار ،وزارة ا  ،ما اق، اا و دا ل ا تدرا ،ر ا .٣٢، ص٢٠٠٤د.  
)٣١(  ،مَ ،اار ىم ،دووة  ،نرد  ث ىؤ ووىَ ى ،لرة ٢٤٣، ل٢٠٠٥.  
  .َ ٣٣١ا، روةى َو، ل�  ٢٣٨ار م ،ر ، ص)٣٢(
)٣٣(    و ، ةم  ىَر  ،وة اقَ  مَل زامط (رف و) ىمو و َ

            ودةر  رد وةىم اوةو كا مَدة  ،ردى داوة ازىرزطوةى روو دم اَر 

زةد ت،  زامم  ردن  ََم و َامن  مةدا مامووة و ن      مو

 ١٩٤٥دةردم اَ وة.  زامرى ز وام   :ن ودة، رؤ زامم   ذم  وَدا  

– ١٩٧٥  ، ،َو ،َ ىم ،١٥٥ – ١٤٧، ل٢٠١٤ .  
)٣٤ ( ، د ،وت ،ا ول، اا اق، اد ا  ا رء ١٩٩٢ ،٣٧٣ – ٣٧٢، ص١١ . 
)٣٥( وام رى ززام  : ءا ،ر اى، ا س  .٨و  ٧د.  
)٣٦(    ، ر  و، لَ وةىر٢٤٠ �&article =  ١١٤٤٥http://archive.aawsat./details.asp?issueno = 

٤j_lYo _٧.Vjc ٣/١١ /٢٠١٥ ٥٦٣١١٣.  
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  :وةرى دووة   رد      ىرم  (زاز نةو))٣٧(    موَ وم و

  )١٩٦٦زةام  ٢٩رَوى (

  )دا.١٩٦٦زةام  ٢٩ى ( رد  رَوو  (وةن زاز)ى    -أ 

 ََم   ى(وةن زاز)  رؤذَ دواى ون رؤك ر    (وةن رف) 

َ َىرد  ما٣٨(ر(   ى ىرم زاز ،   ر ةم  وامو ؤذم   )١٨   مم

و ورى ا رةمن ن،    )دا داواى  رد دووة  رَطرى  ر وت ن        ١٩٦٦

ر ك  رؤك ر و      ، روة  )٣٩(ى و  من و َ  َاق رَن     

م انرؤك وةزَ ى طرا ن)  د و اقى ٢٠/٤/١٩٦٦م دا(      ر رؤك

ى مى    واى و ةمم َ   ا     ، وةى َا دةرةَراوةوةَطوة 

 ،ددة    ، روةري ت  ت َ   ،وم    دمرز و  زةرام وةى

  ىَ ،اقَ مةَ و دواى )  نزدة و راوةماطر   ٢٨/٤/١٩٦٦ر رؤك دا(

ةوة داواى  (رزام) د و  َةن،       )٤٠()١٩٧٨ – ١٩٢٤ رَى راردم (زة د ن) ( 

داوا رزام وةرة و دوا  ،وة  وة ر ى  ) دى ن   نةو  (رف

وَدم رةدةوة و م رزى دةاوى       مو دازراوةى رزيرؤم رى م  ذَ و

                                                
) طرة (ر)ى ر رى ا داوة، و        ١٩١٣ل  ن زاز،  (  وةن و) ٣٧(

  )   ى ىَ .دووةزاز دةر  موم  ،وة ؤش ش١٩٣٥     دةَم  وةى دووة، دواىواو (

)  ،َدة م نَ١٩٣٨وام (           اقَ  ،ا وةَرو دةط ََدة دة ةنم ىزام  راى د

          وام زاز نةو ى ك وةى ررى ززام  .وةوةرط  و زام  م :   ا 

، ٢٠٠٦و، ا ا رات وا ،وت،      اورى، ا ااز.. أول ر م  ااق ارى، ا ا

، ا  ١٩٦٨ز   ١٧د.   ى اام ،ا ااز دوره اى وا  ااق  رة  �  ٢١ – ١٠ص

 ١٨/١١/٢٠١٥د. ا  ا ،ا ااز.. ام اى د ان  ر،            � ٣٨ – ٢١، ص ٢٠٠٢ا ،اد،  

١٣٥٣٦printarticle.php?id= http://gilgamish .org/ �  ار اأول ا ي وزراء ر م   ،اقا

http://www .shmmr.net٠٩/١١/٢٠١٥/ .  
 ١٦ ، ل٢٠٠٨. ج. مز، َى رد، وةرطَام ،  ،   :مى م، دك،     )٣٨(

 = ١١٤٤٥http://archive.aawsat. /details.asp?issueno  = article&� ٢٤٠ر ، روةى َو، ل     �

٤j_lYo _٧.Vjc ٣/١١ /٢٠١٥ ٥٦٣١١٣  
د رزام ،رزام و وووةى رزطرازى رد (ر ل)،  ، مى وةزارة روةردة،              )٣٩(

 ،َول٢٠٠٤ ،َ رط ،٢١٤. 
)٤٠(   دمواو   دة و رة مَ دمواو وة، دواىدا  َو  

َم زام دةَ َى ى زامى  د  ة، ن دةطرَوة َاق و َى   ا واو 

طَ َ و رؤ وة، ى  و وةر و  َم  ن ردةم دةت. زة د ن 

 :وام رىزام ز  .اوة م وةاَ ،م ،ن  ،اقد ا ن، ا ل٣٣٧ – ٣٣٦، ص٢٠٠٦.  
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 ٤٧٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

طرى  مَي و     اوامى  .َ       طرامر و راط )٤١(ر ردن م د 

   ودة  ان ردا دى،   رؤكَرد م   نو َ  ت  ىرة

 وم ردة ووا َ  انَ  رى  وىر  ار  وةدؤ  ر  زى ءر  ماردة   

 ط  رة  م  ء َ    اق  دذ   رامى دوذ     ََ دةم ،ََرد

، و َ  ام رد و  دم و دةروازة ر م و  مى    زامة

َان    رَى رة مَان روامز و َان وة، م و رمى          داوة،  درن 

(رى   م  ،  ردةمَ اق     )٤٢(ردى داوة َ زؤرن و رَدا  رد طون   

  .)٤٣( ر و رمى َان َ ى  راطمووة س و مرام ن )دا١٩٦٦

دةم    وَى راو طَل ر      وةن رف رةراى  ومى  

دة  رام      مت َ ان  ََ     و  دام  َى رام دووة،رَان 

درَةَةرى و  م دمى رف دةَى   ،  وَل و ة )٤٤(ردى َاق ََوة 

)دا  م  رؤك    ١٩٦٥و ،َم زاز        )   زاز دم وةن  

ر  دووةَ ردووة و داواىان مَ امموةزرد  ة دذ   نرو ت)رف      ،)٤٥ َ َم ر

  مَدةو و وةو مور رد  ان دذَ مر)٤٦(.    

 َ اق من  دةارام اردوو، دمى و مَ  ة دواى 

َ زىر د و ََ نرد ر  نور دَ٤٧(دة(    م ىرة  نَ ،

 ى  َ  اَ  ةم  دا)١٩٦٦   ١٥(    وة ردةوا )دا ا، َمن١٩٦٦(رى 

)َرم()٤٨( َ و    ، ذراو و زؤري رةاى ذرةر اَ ى ،ون ورةط

 ؤذموة ررة و ر ،وةوَ ند ورةىط َمةرى  زواى ط  ةمر َوم 

                                                
 زامرى ز وام: د. وا ر َ، داممم ووةى    �٢١٤د رزام ،روةى َو، ل  )٤١(

) َوةَ وو ، مرى َوةى      ١٩٦٨ – ١٩٢١رزطرازى موة ى رد و مَ اق (   

 ،مَ ،نرد ا٢٧٨ -٢٧٧، ل٢٠٠٦ . 
)٤٢(   روقو، لَ وةىر ،١٤د �      :امَاو، وةرطَ در اوى  رد ط ،رَر دمد. ط

  .١٦ ج مز، روةى َو، ل � ٢٤٦، ل٢٠٠٤ر رف،  ، دةزطى راس، 
(٤٣)١٨٠. Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State/١/Baghdad, May ١٩٦٦ ,١٧, 

١٢٤٠Z.  :وام رى ززام  
)٤٤(  ،َو ،روةردة ى وةزراةم ،  ،رىاق و دةوروَ ،رش ١٢، ل٢٠٠٢.  
)٤٥(         ، ، ،رؤ ىى زامم ،  ،رد وةىم  ن دذم ىاو ،رىوط 

 .٢٩٨، ل٢٠١٣
 .١٤ل روةى َو، د ،روق )٤٦(
)٤٧ ( رى ززام وام :م كةر    نةوةر  ر  ةَ  َ  روى ى٢٦/١٢/١٩٦٥  دوذ    ر 

دة ،َو ") "رظ٥٨( ذ ،)ط(، امزة ٢٤ – ٢٠ل ،٢٠٠٥ . 
ى مر َو رؤذ زاى روامز و رار ى رةك،   ى طورة و زؤرى رَموة  ) ٤٨(

 َ   كادةر .(ةرَ) .َدادةم 
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، وةى وى   )٤٩( " ،ت"  رة وة، دة :َرزةمَ اق رةدا وارن دةد     

دم ن  َى َاا ى ردوم موة طمَ زؤرى ردن       

، َ  وَوة  م اَ ةَ دةم طورةى     ى ى   .  َر و   )٥٠(وَامون

 َر مو            ى ى  ر ر ام زاز دا و م ،انَ و ر

)  ةر دواى َؤذر م ،ََا٢٣ر  ١٩٦٦ ر ى دةرةوةىدا وةز(     ،دووة اَ ردام

، روة وم  ةم واى َ اق    م وا  مراو دذى رد دواوة  

دووة  م ورى ر دذى موةم رد طَل َاما رَوَى،   وى         

رةزامى َامَ ةرمطاوة، ر و رومةدا َان مرام ى     ى رى مطوة و

  .  )٥١( ور َر رزةمَ اق دةروة

   ط ةَ وَرد       ر ازىرزطوةى روو اق وَ  انَى م 

رى دةرة   وة  را،    دةرة و م   َر َردة ى زازدا، ى م    

و َن      وري   ر    ى زاز   وم ت     و ومََ   دواى 

    رد  ،رد ازىرزطوةى روو    َلط نمةم وَل و  انَ  وة  م ،  َردام

د ،اوة انَ  ن اممةم     َ انَ  تم      ر  مر 

   ة طورة و    و ى    واذؤدم رَو   رى م َروة را  ،َل

 زاز   و َرم ىر و   مزؤرى ط َمددى ز زؤرى َماي زَة، و

  .َووة

 رد  َر  ردا    داممن  داواى ةو  مر َ ة  وةزارى زاز    

  ن ردةم ت وة راطَاوة  دة َور  َو رة م      ،)٥٢(ت

    امرووى م     وة (نرد َ ) )ت،    )٥٣ ىو داوا ررا ،

 ، و رةوة (وةن زاز) مماوة  دامن دة ى ردا  رد

 َوازم رد  رىرة  ى دة ا  )  ،ةد ١٥/٦/١٩٦٦دةر دا (زة(

ردن، ن رؤذ زاز     مَدراوةَ  ز و وم ميَ    ،ى  زازوةك مَدراو ىن)

 مَي   رد َز دةت،    رَودووة  روومَ ط و مَ اوة وةى 

                                                
ر) و   ١٢رةت  رؤذى رة و  ى َاق،  دوو مورة راى وازن َ ،ن رؤذى (           ) ٤٩(

رى ز .   زام ( و١٩٦٦َ(رى ر)ى موة. رمَ َ دةَى رة  موةرا م  ١٥وةى دن (

   َور ،وان َىور :وام    رد ن ورد ووىَ  ،دووة  ،ن و    �٥٠٥، ل٢٠٠٥رد ،زل م

ر دا ردن  َ ،        � ١٧٥رى، وةرطَام :ردؤ،  َ َث، ل 

 اقَ م رد ىَ ر١٩٧٠ – ١٩٤٦  ،  ،١٢٧، ل١٩٩٧.  
 . ٨٦ؤز ر، روةى َو، ل)٥٠(
 .١٧٦ل مز، روةى َو، ل )٥١(
، زامى    َووَ  وة  )١٩٧٥-١٩٣٤(رد  ى  و اق  م ، ر ا روةر )٥٢(

 .٢٣٥، لَ٢٠٠٨م" ،وماوة"، 
)٥٣(  ،َو ،ى دارام ،رد وةىووى مَ   ،ى  ٢١١، ل١٩٩٧. 
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 ٤٧٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  زاز ىَ ز وَ        َرو م م ،وة ىوَ مَ ر وى طوامَ

  ر ى    ردى وةىم دووةوو م)٥٤(.   َرو  زاز    ى زىا م

          رةب م  م اقَ  دووةوة ذةى ،وور  رد  دمررة 

 ،رة رد و  نرة َ دا وةزامَ و ةىَار       رد  دار

  ١٣رَمى  موازة وة،     روارى ( َ) ٥٥(داازن ف و 

  امزة١٩٦٦) َم ،(نرد اد ر ( وم ،ل م)  ةم ،ا 

 م ططمة  راورد طَل     ، ططى    ،د ر و  وَ (و

 وةن زاز) رَو  (  ططما  ،    )٥٦(روو وة   َودى 

 دوازدة ) ٢٩ امزة دةوة)دا ١٩٦٦و  ، دواوة ووةَ  ط ر َاطراور 

 رَو    ا،  واذؤ رَو  ردن ىرز ََ دم ى ر

 )ىوَزاز ر( اوةم)٥٧(.   

َ ة  ك ا م  راد و مَ اق  ا ن ون       

ما مة راطم ،ن      )٥٨()٢٠١٣ –  ١٩٣١د ر) زاز رؤك وةزامَ اق و 

،  ما مى رد  زم ردى َراوة       د ا م  ن    

مَ  مم و رةردمَ ى ردى  دوازدة دة درى دو،        راطَراوةدا

وى دم َ ددةى رَو ى م َومن  رَودا وماوةوة،     

  وَر  ىم  روة         رف و نةو رؤك  و رزام  

ى راطمووة  وة ؤ م دةرة،   رَ ا ام ى  موة ووة،زاز مردوةن 

دة م و و  ر وة ى  و ت   وة داوَ٥٩(ر(.  

   ١٩٦٦زةام  ٢٩مةم رَوى   -ب 

ان ردا داممم م  ،(َ َدواى َم ى َاق  رى (مر 

ى م  رَون واذؤ دووة و ر  م  ن زاز)، ) وة رد و 

                                                
 .�١٧٧ ل مز، روةى َو، ل ٦١ – ٥٧ زامرى ز وامَ : ج م ،روةى َو، ل)  ٥٤(
 .٣٣٢، ص٢٠٠٨ى، ا ارد  ااق ا، ت: د. ى ، ا اول،  م، دك،  و   )٥٥(
)٥٦(     ،  ،ندةوَم م َ ر رد و دةو ،اوى  د :وام رى ززام 

 �    ١٣٨ – ١٣٧، ل٢٠٠٧مى م، دك، 
 . ،٢٣٥روةى َو، ل ا روةر )٥٧(
 َردى  ، مى زرى رَطى وا داوة، ر ممَ م  ا              )٥٨(

 )   ،دووةواوى  ١٩٥٩ ىَ ىوام دا(     و  ى م ،وةَدة ا ىزام 

  .  http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=kurdish_persons-٢٠١٣٠٧٣١-٣١٢٤٥/٩ /٩/٢٠١٦ وةرطوة. 
)٥٩( َ ج ،م و، لَ وةىر٦٢. 
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  وَارةوة ر ون و (دوازدة) م )٦٠( ا  وَر   م ،اوةَاطر

  ددامى ارةوة َون:

١. َرد دام وةىم ما، ام رىدة ىدار       َ ذة وا ،َ َر

  اقَ ،مردة رةب و نامَدام روة    ى      زىر ى ر امطَر

  ا ر  َر راوىَوى دام  كو م.َ 

٢.  مامَى  دامزؤر  داموو م رة مَل زط ةر َمز ردى وة مز

.َدن دةَ مز رة مَل زط شمز  ردن و امدام 

اري َدم ردةن  وم مم داودا  ذرةك  طَل ذرةى      .٣

    ط  اممرة ا َلط نردة روة .َ وا طامو دام 

 طما َ رَةى دامان ارى دةن.

ن  و  و ن و  َة و دةر اوةم  مَدرمدم ذرةك  .٤

  نردمردى.م مز مَ  ا ىزام اممت و طدةرةوةى و 

٥.   اوىَر مزرامدا  نردة  دانَرزارط  و  ورى    دن

 مرةزووة ؤذمر  ن رد.امرة و 

٦.  ط ردمَ دمدةر و     وم رى   ىوام   دو نار  روة ،وة

 َن. ر رةمو رمرام رد   طراموةى

٧. ر دمدةرَ  م   ،نارة ةَ و دوا   َاطر  ومى دةر    َاوة دة

 . م ن رَوة وة وةى دوو ما 

من   ت ن، رارا ت ر         م رةردةن  و  .٨

 رر دةَ. ت و ت رار ذممادة وانذم و طراموةى 

َوم را و   دواى ، شم ن  ر َ و   ردةن   ةرةدادوطراموةى   .٩

 وةىامرط َ٦١(دة(. 

١٠.   مَ مََنرد ووةى مدموةدام و       َ رةى ة  َر  ،

   نر و  ت َر      ر و راةَر   مرذةوةم     ىن وةز   ،ور

 ور رج دةَى.و وةدامدموةى  ر موى رس 

                                                
)٦٠(   (زدة)  ذة كوةر موََل  ر َ اط  ،ندة  وةموم َى م 

طامدا روَرَو، لَ وةىر ،زل م :وام رى ززام  .اوةب    � ١٧٩ا ، ا   .د

   ،م ،رون  ،ولا اق، اا  ر اا  و مدا اطرةت    . ١٩١، ص٢٠٠٤ا روة

   وَر مةم ؤوةرم       انَم  واو مو وَر  ت موةر ىزؤر 

مةما َ   ،اى و مامى َ  وةدا اون موةرؤَ ى و دامن  و        

 راوردرن  اوة.، َ ة م وردةر و رواموة اون
)٦١(              م  ىم ن كادةر   ،اوة (أ، ب، ج)دا  ةىَ  نر او دة م  

 . ١٤٤ – ١٤١اوى، روةى َو، ل  دةدات َ ةدا مواون.  زامرى ز وام :د
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 ٤٧٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 .من َوةزرةو ودَدم و وامى  ى رى مو ردن  .١١

١٢.  ر تو دةرةوةى و وم   تو م     ارى ىَ و  تو رة و

ََ َ ؤزة ر  ام   ةوةم)٦٢(.  

 َو  وةك م دة     م و ر ط وردمَ  ذة وة داوَر

    ت مووداوةر  نةَ  كةَ  اوةونةطَ اقَ ٦٣(ورى( ، روة و

. ذَ رؤ  )٦٤(طاوامى  ر  رد طاون زاد ان و طراموة ر رورةمن     

 موَر  و مَ دا  اقَ  رد و      ى ىمَ) وىم

م مو َران    موةرؤ رَوَ  ت، ََ  دم رورى ور)ةوة 

  ،وةم ط ةَ ونة دةَر  ن زؤررة)٦٥(  .  

  َو و رووداوةم دواى رَوى زاز    - ج 

)دا و دةوَ   ١٩٦٦زةام   ٢٩رَوى ( مى َ       ة ط و 

   م ؤوةروة، م ارى و مرد    ط  َ َ   اقَ م٦٦(و ط(   ،

   وةك    دار      مةم َل و دمََ  واوى رد وَو ر 

،  د مومى ردا رد ر زوو دةرووة، م ر زوو رة            ةد مو  

   وم اىرةر اقَ ى مؤرم وةرو  م م    امدة ر  

ام رد دا دةزامَ ،ن     ، رَون ر داموامم  َرار)٦٧(رذوةممن

 رزن    َدم  واو  زاز  َدةم و  م و  َس و ارى    

و رَوى طَل رد دا واذؤ دووة،  رؤذَ دواى راطمم مى رَو ن       

                                                
ث،  س،  ج م،   � ٢١٦ – ٢١١ زامرى زَى دة ن وام َ  :ى، روةى َو، ل   )٦٢(

 � ٢٢٨، ل٢٠٠٤د رزام ،رزام و وووةى رزطرازى رد،  ، مى وةزارة روةردة،   � ٦١ – ٥٧ل 

 – ٦٠، اء ا، ص ٢٠٠٥، ا او ،اد،  ١٩٦٨ – ١٩٥٨ر ازارات اا  ا ارى د.  س ى، 

٧٤ �        ،اراس، ار  ،وا ا ،ا ا    رزاما ، و    ٥٥٤ – ٥٥١، ص٢٠١٢ و  �

. ر رةى موةرؤ َل و مةم رَو رزام  دواى مةى و  ٣٣٥ – ٣٣٣ى، ار ا، ص 

          دمََ ر وةدم اىَدا ودا  ،اقَ  داوة ةر م َدا ر

  دةر وموة مدة زوو  رامم وَو   ر رد زم روة ،وور  اَ م

 مةم َو وة ودؤوة دوورةوَوةى         رر ،رزام د :وام َرى ززام  .دووة ى

 . ٤٠١ – َ٣٩٦و، ل
 . ٧٠د.  س ى، م ار، ص )٦٣(
)٦٤(  َ وة، لر ن ،ى٢١٧. 
 .٢٨٥د. وا ر  ،َروةى َو، ل )٦٥(
)٦٦(  م انَم  َو ،و د ان .١٩٧٠ – ١٩٦٣د   ، رودؤ  ووَ وةَ

 ،َو ،د ىى زامم ،٢٢٤، ل٢٠١٦ .  
 زامرى ز وام :ر ، م رةك َ ووى َاق، وةرطَام :د   ودر ر،     )٦٧(

 ،َو ،تؤذى رم ، ٢٤١، ل٢٠١٠. 



   .ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٧٧                                                           )٢٠١٦ 

 دة وةدةم زى ور  (زاقو رف) وانؤ رى رؤ)٢٠٠٧ – ١٩٢١( 

ا، ى    دذ  رؤك ر و رؤك وةزان  دةَ  دةوت و دةرن  

)  زاز وةزى  ٢وة،    ١٩٦٦و ز ى وم َىم  اوامؤذمر ةم  دا(

    .)٦٨( وةى راطمووة َ اق و َرة و ر  رة دةََوة

  زاز وةى َلطوَر ر ا ََ ردى مرو داوا ا

 ١٠،  َو رامى  (    وة،   ا م رَ وةك دةَرى ا      )٦٩(مد

)دا وةزراة وةدامدموةى ورى دازرام  ،َل و رامى زاز َ     ١٩٦٦زى 

 رم رة رامو م  َم مى ؤَ و ،ىىرام   م وة  نزاز

موة،  وة مرةم امن ر م ر وةن رف  زاز  ر ر دوور              

، دواى دة  ر  )٧٠(دا دة ر َوة  )١٩٦٦   ٧زاز   ) موة،   و رامدا   

َدرا، و    )٧١()٢٠١٢ – ١٩١٧(م )  ى م َت ََ  ) م رَ موةى زاز، 

 َا  ممردة (در ل د)ور      )٧٢(ى وةىدموةدام رىرو  تى دةووةز 

  .  )٧٣(امدازر

   َ ( م) ا وَر ؤوةرم    ََ زاز ى ت٧٤(دة(    وَر  َو ر

َ٧٥(دةط(             دار رامو م َاورد َ  ت ىواط  وا و  ،

    مواو م ،  َم دواى وةك    ة َ ا و     رد،  مرامى رد   

َم  وَد   رم ََ زاز ىوة  ووة  ،  رطَ ىَ  ر ررا

ََ مازراودا ووة رى دةزى،   ن ا رى رش و وووةى   

                                                
 وةرطَامَ  :اق،  و َان  ةمم  و رد وام ،ر � ر١٨٠ – ١٧٩ل مز، روةى َو، ل )٦٨(

   ة،)اق و اان زى ات ر رَ ) وةرطَدراوى  َم روة . ٨ل  ،ر

١٩٨٨  ن )ت د  و  ا( وة  و  ،وةاوة  َ  ةىَ )  دى  (ى  َ دوو  َ   ى 

 .ردةَ ةر
  .٢٤٢ر ، روةى َو، ل )٦٩(
  .١٨١ل روةى َو، مز، ل )٧٠(
)٧١( )   ١٩١٧م)  ،وةدا  م  (١٩٣٧   )  ،دووة واو زىر ىَ (ى    ١٩٤٦(ور ار)  (

     )  ،دووة زدا اردةى ر  ارى ن وزادة رة  وة َ ،اقَ ى١٩٦٦   ) ى (

 ر وزراء ااق ا ، أ.د. اح  ام٨/٨/٢٠١٦http://www.nasiriyah.org/  �ة. رو)ى وةرطو

ردا ق اا  ط ١ /٩/٩/٢١٦ ، م/index.php?id=٢٠٠٦http://www.sotakhr.com/   
)٧٢(  :وام رى ززام   
/٢٠١٥http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com /٠٣ �   ،َ٢٩٢روةى َو، لد. وا ر  )٧٣(

.html٩/٩/٩/٢٠١٦-١٩٦٦-٣-١٩٦٧/    
  .١٨١ل روةى َو، مز، ل )٧٤(
 .٢٩٢ل روةى َو، وا ر َ،. د )٧٥(



  .....رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
 

  

 ٤٧٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

َم  ى م ور ازىرزطو  ر زى و  و كادةر  وة )٧٦(.   َمر

 َ   ن    ةىَار      ،وة نردةوا زازدا ىوَر ) دا ٢٦/١٠/١٩٦٦(

    ا مم دن ودة ىردام   ،دووة مرد ردام رف نةو

   اردام و ر ،وة رةب رد و  روارى )دا)٢٨/١٠/١٩٦٦     ى(نود) يزطر  ز  موامر 

زةان     ٢٩ رَوى رزام  مةم     داوة  ووة، رف د وةى  رزام  وى

   َدة ََ َىم  ن )٧٧(.            ََ ت  ود وةرط   رف ىردام 

رد و ،َم  رؤذ َ َردامى رف     د مَ راى رةرى و 

            نوة وةى مرةط  اقَ ى دةرةوةىَل وةزط  ى دةرةوةىن، وةزرد 

رك موة، وةر َموةن ت وة   رد، وةزى دةرةوةى َاق وةى         م

        انَ مر  ىَر   ةَ  نَ َ ووةماطر  ى دةرةوةىوةز 

  ى وة روومدؤوة   و  ،     َرزامر رةت  ردامى رف .)٧٨(رد ن

  ،َازوات دة  اقَ روة) ١٥  دووة ١٩٦٦و ةىم دا(  ط  ر

  ةم ،َىدةوَر       دار ىوم وةدة و  َلط ،وةاززاز ر ى

 شر     نرة َم   ى موَر  زازدا دووة   ىم ََ)٧٩( ،

     دووة ) م م  رد ر دار ١٩٦٦ داوة رةوة دا( 

 ر ََدمَ   و رذةوةمى ط و وةمم ر و ََى       ت و 

وَ٢٩ى (ر  امزةزاز  ١٩٦٦ ى ى ى( وةدؤ)٨٠(  ،   ت

 َوة  رةوة و ،وةداوةم    ك دواىوة    نذو ط م ن ووداوةوة   ر

، ت ر مَى دة  وادة و َان دؤوة،    رؤونرةطزةم ر رةو َوة  ة و

)دا ١٩٦٧دارى   ١١ ( (رةب و)    رة زةَ َ ر وة، َى رؤك وةزان    

 دةظرى  وى  رزام ووة، وةى َاطمووة  ت ورة ر   

   مةم دمََ ىوَام  ٢٩( رزة ٨١()١٩٦٦(   َووةك دةردة  ،    دواى دة 

    (زاز نةو) وةىمَر   وم ََ  اور َوم َرةو

                                                
)٧٦(  :وام نى مَرى زوردة  قوام دب اا ،أدا ١٩٦٤د  وا ا ،ا   : ، ،

رات ا و وا  دار اراس ،و، ل�  ٢٠١٢، ارَ وةىر ،زل م١٨١  �  ا ،د ن م

 ،مَ ،ةمى رم ،رد دا ى طوومازى و ررزطر اظ  ؤد ر٢٣٤ – ١٨٩، ل٢٠٠٩ . 
،  ، مى وةزارة روةردة،      ١٩٧٥ – ١٩٦١وت   ، رؤذامَ  َووى ر ل   )٧٧(

.   وَى مواوان    �١٨٠ ل مز، ن روة، ل٥٥٠دل وان، روةى َو، ل� ٢٤٢، ل ،َ٢٠٠٧و

  وام :ى وَن.
(٧٨)   ١٨٤. Telegram From the Department of State to the Embassy in Iraq/١/ Washington, October 

٣:٥٦ ,١٩٦٦ ,٨ p.m. 
  .٢٣٢د رزام ،روةى َو، ل )٧٩(
 . ١٩٧ ا ، ر ، ص )٨٠(
  .١٨٢ل مز، ل )٨١(



   .ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٧٩                                                           )٢٠١٦ 

      ى َزم َ ود وةرط دن وَر ت   ،َىزازدا م ىوَر

.َدى م زاز دواى م  

ط ةَ        وة و شر وةدمرد  م ت ىمو     ةوةداَذ  ،س

َ   ن و  و وَ دم ةمم طَل ردا داوة   

م  دواى     دةرووة،   ومش دواى وة       وة،  )زةان  ٢٩( رَوى

     مََ ت ت وى دةرط و       انَى موَر مةم  َ

 ى)١٩٦٦زةام  ٢٩( دةَى َى رَوى  َ ة  زاز و رد ََ ماوة،   

روة  ،  دوو  داو و  َ راوى  رد دي م     َوةن زاز 

م   وة و وةىم ردة َ ىو َ ر وةرة ر وَة، ر

وَر م ،ر  ورىو  و دةوةى      ةمامَ ا و م اةرؤَم  ،

 َدة ََ وم     دةا،  ن ان و دةارامَ اوة رَي و    وازى 

  م رَو مطاوةر و  ت دم ر و رادم رَو دراوة.

  

  

   



  .....رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
 

  

 ٤٨٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  :دةرن

 ذَ رؤ موممَ  وة دةط  م دةرمى ارةوة:

-  ) ر دواى زى   ١٤١٩٥٨        رامرر ط َلط اوامَ رد  دار دا(

َ  ،اوةمووا راَ   نرد را ى و و    ىو  زوةك م ،

 ؤز  و َ و دة مردووة   ر َ اق.

- َ دواى     اق وَ ى ىر    اوام   ،(َرم) ىر مَ

وَر         دار ردة َدة دةم َ ن  ررة 

 رد  دوا رَو دوازدة ى َووة.

-  رد و انَى موَر  ى  رد اق وَ   ا ك زاز

         ،وندا َم وطط  نردوو م ،وة ى ىم و مط

م و  َاق  و ى و مم دةى داو، رد و رةرى     

 دةدا.م َ مَى 

-  وَر دمواذؤوة ، .ة رد اق وَ م ردوو َ را 

-            دمََ  وةدى م زاز دا َل وط وازى  اقَ  ىدارودة

،وَن  ر َم ان ودة َر  .ونم  وا َر 

-         و  و ،ى داوةدة وم رودؤ وةىدمرَ و اقَ  

ر َم رةوةى دوومردى داوةم دار ى دََ ،   ىوَر مةم م

ر رةوة َ ة در وة، َ  م ،          رَو    وة طم موة  

 دى م .َى زاز دى وَ درودن و ردامدم ى، 

-   زاز وةى َلطوَردى     ر مرو داوا ا ر ا    ،دم ََ

 ذرةن   َوة         َ َ ى وة،   وةى  رَودا

 َةي ى زاز رَو طَل رددا واذؤ مدوة.

-           وامر  َىرد دة  ررا زاز نةو موم و د

 رَو دى دة ،َزاز   و موةرؤ موةوة ى د ،َش  دةق     

  رةت  َرد د  وة  وَر ةَ و اوةواذؤ. 

-   مةم دمََ ر ورة و زاز نةو  دى وةى َلط 

زاز   رام مز و   ،رؤ وةزاما  وةىى  مداوة،   رَوى

 وةك  رةت اقَ دةم و   وومرم  رد وة.وة 

-  ام وةى  وَوةى ر َلطزاز   وَن ر  ،اوةم ََ دا

َ و طََ دم    دامم مَان رد و م دواى زاز،      ي 

وَر ،رد داوة  ن دار  نَ   نوَر  دؤم

 و  رمى رى َ ى ما موة. رة رَوى

  



   .ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٨١                                                           )٢٠١٦ 

  روةن:

: :نم  

١. Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State/1/Baghdad, 
May 17, 1966, 1240Z.  

٢. Telegram From the Department of State to the Embassy in Iraq/1/ 
Washington, October 8, 1966, 3:56 p.m. 

:ن: دووةَ  

 زم ردى:  .أ 

م ن د، ا د رؤ  اظ رزطرازى و روومى ط رد دا، مى         ا .١

 ،مَ ،ةم٢٠٠٩ر. 

٢.   ،ى   ووىَ وةىرد، م ىم ،دارا ،َو ١٩٩٧.  

 ٢٠١٠،  ؤز ر، مَ م َر ل،  .٣

ر دا ردن   َ ،  مَ اق رَ ى رد         .٤

١٩٧٠ – ١٩٤٦  ،  ،١٩٩٧.  

٥.   م  ن دذم ىاو ،رىوط   ،رد وةى       ،رؤ ىى زامم ،

 ، ،٢٠١٣.  

٦.  ،رش اقَ رى، ودةورو  ، ىم روةردة، وةزراة ،َو٢٠٠٢  

َوةَ وو    ١٩٧٠ – ١٩٦٣، و َ مَان م   (در) و  د ان .٧

 ،َو ،د ىى زامم ،  ، رودؤ ٢٠١٦.  

٨. ، َو  انَم م ١٩٦٣ – ١٩٥٨،  ، ىم ،تؤذر ،َو ٢٠١٢. 

٩.  ن ، ىمر ،ت  ، ىم ، ،مَ ٢٠٠٣  

١٠.  ،لى رة  ووىَ  ىؤ  ث    ،نرد  دووة ،  ىم  ،اار  ،مَ 

٢٠٠٥. 

،  ، مى    ١٩٧٥ –   ١٩٤٥ن ودة، رؤ زامم   ذم  وَدا   .١١

 ،َو ،َ٢٠١٤.  

  ١٩٧٠ ررؤم ، ،١٩٦١ َاق ردم ر ن، د .١٢

١٣.       ىم ،  ،(ل ر) رد ازىرزطوةى روو و رزام ،رزام د

 ،َو ،روةردة ٢٠٠٤وةزارة ،َ رط.  

 ،   مَدةون، م َ ر دةو و رد اوى،  د .١٤

 .٢٠٠٧ دك، م ،مى

  .٢٠٠٥ ، دووة رد، و ردن َووى  ور َوان، ورَى .١٥



  .....رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
 

  

 ٤٨٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١٦. ر وا ،(رد) َ مموةى دامو  رزطازىر  وةرد  ى م و  م 

 ردن، اَ وةى مرى َ ،ووَ وة) ١٩٦٨ – ١٩٢١( َاق

،مَ ٢٠٠٦. 

 
 َ وةرطَدراوةم ر زم ردى  . ب

 . ر وةرطَامَ :اق، و َان ةمم و رد وام ،ر أر .١

٢. ر ، م كةر  ووىَ ،اقَ د:امَوةرط َ در وو ،ر 

 ، ىم ،تؤذر ،َو ٢٠١٠ .  

   َ َث. ردؤ، وةرطَام :رى، و ردن مز، ل .٣

٤. دور ،وم رةب رد و ن م ، :امَارة  وةرط  ،َدز    ،  ىم 

 .٢٠١١ َم ،ن،

٥. اول، د ووىَ رو ،رد :امَوةرط  ،و دووة ، ىم 

روةردة، وةزارة ،َو ٢٠٠٥. 

٦.  .ز،. جم ىَ ،رد :امَوةرط   ،  ،  ىم  ،م 

  .٢٠٠٨ دك،

٧.           ،رف ر  :امَاو، وةرطَ در اوى  رد ط ،(رد) رَر دمط

  .٢٠٠٤، دةزطى راس، 

٨.  ،اَ رد  دةى زدةوا، م :امَوةرط  ر ،رف ٣ض، ،َو ٢٠٠٦.  

  

:رة مز نَ :َ  

 .١٩٨٦ى ز و ار  ااق، ن، ١٤ا ارف، اار رة  .١

٢. اق دان، اورا   ،  و :  ،ا  رات اراس دار  و وا 

  ٢٠١٢ ،ط اول ا ،رات

، ٢٠٠٥، ا او ،اد،    ١٩٦٨ – ١٩٥٨، ر ازارات اا  ا ارى     (در)  س ى .٣

  . ٩و  ٨و  ٧اء 

  .٢٠١٢ ار، اراس،  ،ط ام اى، ا: ت ارد، اة م ،ار .٤

 .٢٠٠٢، ار ، ، وزارة اط اولز ارات اة ااء،    ١٤د، رة  .٥

٦.  ،اراس، ار  ،وا ا ،ا ا    رزاما ، ٢٠١٢  

  .٢٠١٢او، ا اراس، ار  : ،  ، ا، ا١٩٦٤د أدا، اب اد وامق  .٧

ا ااز.. أول ر م  ااق ارى، ا او، ا ا رات وا ،وت،        .٨

٢٠٠٦. 

٩.  ، ى .ت: د ،اق اا  ردا ى، ا و ولا ك، طد ،م  ،٢٠٠٨. 

١٠.         اقن واد   وا ادث اا ن اد  ات ا ،اوى ١٩٥٨  ١٩٨٠ا ،

 .٢٠٠٧،  رة، ار، ط اول



   .ي .  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٨٣                                                           )٢٠١٦ 

، ط اول  ا  (در)، اب ااط ادم و  ار ا  ااق،     .١١

  .٢٠٠٤م ، رون، 

 – ١٩٤٦ ااق   اد  وااب  ات  ت   اءة  ااق  دن   ا  ارات ان، ح .١٢

  .٢٠٠١ ن، وت، اغ،  ،ط اول ، ٢٠٠١

١٣. ،ا ن ادار ا  ،رة واا رزاما  ،اكا   ،اد١٩٨٩  

 ٢٠٠٨،  م، دك، ط اول،  ١٩٦١ – ١٩٥٩د  ا ،ة  ت/ ال  .١٤

 .٢٠١٣ظ  (در)، ت  اق ان ا ااق  ا ارى، ا او ، اراس،  .١٥

١٦.   دا را ا ن، ا و اقن ادول،  ١٩٦٤ – ١٩٥٨ا ٢٠٠٤، ط  

١٧.  ا ىرة ا ز ١٤  ،اقا دارا ، ،اد ١٩٧٩.  

١٨.  ، د ،اقد ا  ا رولا وت، ط ،ا ١٩٩٢، ا ،١١. 

،  وزارة ا، ار،    ط ام  ر ا (در)، درات ل ا اد و ااق،       .١٩

٢٠٠٤ 

٢٠.  ااوى، اما رة و ز ١٩٥٨  ت ا ،مول اا اد، ،ط ١٩٩٠.  

 ردن   ار  ارد  ا  ا  ة ا اد  ام، ر   ن .٢١

ول ،)١٩٦٨ – ١٩٤٥( اا ط،  ،م ،ك٢٠٠٨ د. 

  ارة: مو َة زامن:

 َوة) ١٩٧٥ - ١٩٣٤( رد ى و اق م ر ، ا روةر .١

ووَ ، ىزام ،مَ "اوةوم"، ٢٠٠٨.  

َ :وةَ  

 ،)١٩٧٥ – ١٩٦١( مَدةوا  و  ر َم    َل ر د ،د روق .١

 وةَ.اوةوم  

 :رظن و طؤذمر  

١".) "رظط(، رةذ )٥٨(، امزة ٢٠٠٥.  

 :  

 ،  و ،َى ا، ر ردة  و َا، رة زطر  .١

  .رط ارة ،٢٠٠٩ ن، طرى، ط مى

ؤم ىَ :  

١.   http://archive.aawsat.com 
٢. http://www.gilgamish.org  
٣. http://www.nasiriyah.org   
٤.  http://www.shmmr.net  
٥. http://www.nasiriyah.org   
٦. http://www.sotakhr.com  
٧. http://www.allafblogspotcom.blogspot.com  

  
  



  .....رد وووةى رزطرازىَاق و   مَان  رَوى
 

  

 ٤٨٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ا

      ا  ان: (اا ا رو ا   فا  اا ا وا  دا ر   

)،  ا ود اوت ا م  ات اا   ١٩٦٦ان  ٢٩  ا وزارة ا ااز

ا  د، و دة اوا  أ ت او  ا  دا ا  ع ل

              م ،عر ا أ  كاق. وا  دا   ازا ا

.و أ اده و اأ   دأ   ا ا د  أم   ،دأ  

 ا ا ن   ع   و  ولر اا ،ة م و ر و   

)،   أب ظر ااث ا     ١٩٦٨ – ١٩٥٨ان: اوع ا مب دن   ات 

      د ا :ان  ىوا مر اا  و . ددات اا ا  و ،ذاك ا  م

       ا  و .ا م  ا اث واا وا و   اث واا 

 ز أأ.ع واءة ا ل  ا إ  ا ا  

  
  
  

Abstract 
The purpose of writing and choosing the study entitled (Agreement between 

the government Iraq and movement Kurdish liberation a during AbdaAl-Rahman 
Al-Bazzaz of June 29, 1966), is related to those studies conducted during the Iraqi 
governments and Kurdish political leadership in particular it is related to the studies 
associated with the solution agreement of Abdurrahman Bazaz in terms of subject and 
content. Additionally, another specific point for selecting the subject is owing to the 
lack of any particular title for the agreement. This is due to the argument that there has 
not been written and conducted such a particular title and scientific study on the 
agreement of Abdurrahman Bazaz so far.  

Generally, the study consists of an Introduction, two chapters and some 
conclusions. The first chapter is a gateway to the title, the political circumstances of 
Sothern Kurdistan (Currently Kurdistan Regional Government) during 1958-1968. It 
will discuss the happenings occurred during the time. In this sense, the stance of 
Kurdish political leadership has been examined. The second chapter entitled the articles 
of the solution agreement and its aftermath and occurrences is associated with the real 
situations of the incidents relevant to the agreement. After discussing the articles, it will 
examine the frankest incidents and the outcomes occurred as a result of the agreement 
reached during the time. Finally, based upon the study and following – up the events, 
the results have been clarified.   


