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 العراق كوردستان إقليم
 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 دهوك جامعة

 

 الثالث الدولي العلمي المؤتمر
 أيلول/  لثورة(  60) الـ السنوية الذكرى  بمناسبة

 
 

 اإلنسانية للدراسات بيشكجي مركز يعقد
 الجماعية اإلبادة دراسات مركز

 
 

 :بعنوان دوليـًا مؤتمًرا
 لكوردستان السياسي التاريخ في منعطف أيلول ثورة

(1975/3/6 - 1961/9/11) 
 
 

 المؤتمرات قاعة – دهوك جامعة
 2021 /أيلول/12 – 11

 
 
 
 

 :المقدمة
 التحررية والحركات القومية األفكار لظهور األولى االنطالقة العشرين القرن بدايات تعد
 كغيرهم والكورد. األوسط الشرق منطقة في قومية دول وتأسيس اإلمبراطوريات حدود وإلغاء
 من ومهنية، وثقافية، واجتماعية، سياسية، تنظيمات بتشكيل بدأوا فيها، الرئيسة القوميات من
 .القومية حقوقهم على الحصول أجل

 المسلحة الحركات تلك لكن وثورات، بحركات الكورد قام األولى العالمية الحرب بعد
 العراق، إيران، تركيا،) اإلقليمية الدول رأت. أهدافها تحقق فلم طوياًل، تدم لم والثورات
 بأن السوفيتي واالتحاد وبريطانيا أمريكا رأسها وعلى «العظمى الدول» وكذلك ،(سوريا
 تلك ظل في للعيش لهم رسمته الذي القاتم المستقبل بذلك قبلوا وربما كقضية، انتهوا قد الكورد
 يرى العهد ذلك صحافة على يطَّلع ومن. كوردستان أرض تقاسمت التي األربعة الدول

 .قائمة لهم تقوم لن الكورد وأن كان، خبر في صارت الكوردية القضية أن توقعوا أنهم بوضوح
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 مصطفى مال الزعيم بقيادة 1961/أيلول 11 في أحداثها اندلعت التي أيلول ثورة أما
 صدمة مثَّلت إذ اإلطالق، على العشرين القرن في الُكوردية الثورات أبرز فتعد البارزاني
 هذه مثَّلت كما. انتهت قد الكوردية القضية بأن يُحسب كان بعدما األوسط، الشرق في للواقع
 وفي. الكوردية القومية للحركة بالنسبة حيوًيا منعطفًا عاما عشر أربعة دامت التي الثورة
مة األربع الدول على خطًرا شكلَّت نفسه الوقت  أيلول ثورة تكن فلم كوردستان، ألرض المقس ِّ
 بحقوقهم والمطالبة للعودة الكورد عليه استند الذي السند بمثابة كانت بل عابرة، ثورة مجرد
 في اندلعت التي أيلول ثورة إن قلنا إذا الحقيقة عن نبتعد ال وربما. المشروعة القومية

 الثورة أخرج األمر وهذا كوردستان، أجزاء جميع من الكورد فيها شارك العراق كوردستان
: للكورد القومية بالحقوق طالبت مسلحة، كوردستانية ثورة إلى المناطقي أو المحلي تقوقعها من

 -:بعضها ذكر ويمكن بمزايا، غيرها عن تميزت فقد لذا والحدود؛ واللغة، كالهوية،
 
 .المسلحة الكوردية السياسية الحركات تاريخ في كوردية ثورة أطول •
 .الجنوبية كوردستان جغرافية كل تشمل أن استطاعت التي الوحيدة الثورة•
 .سياسي حزب قادها كوردية ثورة أول •
 .الكوردية والثقافية والسياسية االجتماعية الفئات جميع فيها شارك •
 .األخرى كوردستان أجزاء في تأثير لها كان •
 السياسية والحركات الدول من عدد مع عالقات تقيم أن الدبلوماسية الناحية من استطاعت •

 .والعالمية واإلقليمية العراقية
 .العالمي العام الرأي الى الكورد صوت ايصال ما حد إلى استطاعت •
 

 :المؤتمر أهداف
 واالجتماعية، والسياسية، التاريخية،: جوانبها على والوقوف أيلول ثورة وقائع توثيق

 .واإلعالمية واالقتصادية،
 .الثورة مكتسبات أبرز على الضوء تسليط
 .الثورة ظل في العراق كوردستان أوضاع عن أكاديمية دراسات تقديم على الباحثين تشجيع
 .الثورة دعم في االجتماعية الفئات دور إظهار
 .للثورة الشفاهي التاريخ تدوين على الباحثين تحفيز

  
 :المؤتمر محاور
 الثورة قبل ما أحداث: األول المحور

 ..الثورة قبل الكوردي والقومي السياسي الفكر: الفكري المفهوم 1-
 .الكوردية السياسية الحركة في ومكانته البارزاني مصطفى مال دور بيان 2-
 .أيلول ثورة اندالع أسباب 3-

  
 للثورة واإلدارية واالقتصادية االجتماعية الجوانب: الثاني المحور
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 .الكوردية للثورة الخاضعة المناطق في والقضائية اإلدارية التنظيمات 1-
 المناطق في الصحية والخدمات والتربوية، والثقافية، واالقتصادية، االجتماعية، النواحي 2-

 .الكوردية للثورة الخاضعة
 .أيلول ثورة في والثقافية والسياسية، االجتماعية، الفئات دور 3-
 .الثورة دعم في الكوردية المرأة دورة 4-
 

 للثورة العسكرية الجوانب: الثالث المحور
 (.البيشمرگه)  الثورة لقوات العسكرية التشكيالت 1-
 .الثورة تموين مصادر 2-
 .1974 ،1969 ،1966 ،1965 ،1963 ،1962: الستة الحروب 3-
 .الثورة محاربة في الحكومة جانب إلى الكوردية االجتماعية الفئات بعض وقوف 4-
  

 واإلعالم الثورة: الرابع المحور
 .والعالمي واإلقليمي، العراقي، واإلعالم الثورة، إعالم... أيلول ثورة في اإلعالم دور 1-
 .بقائدها واللقاء معاقلها زيارة من تمكنوا الذين األجانب الصحفيين كتابات في الثورة 2-

 وذاكرتها الثورة تاريخ: الخامس المحور
 .األكاديمي المجال في الثورة 1-
 .البيشمرگه من فيها المشاركين وكتابات مذكرات في الثورة 2-
 .العراقي الجيش ضباط كبار مذكرات في الثورة 3-
 .أيلول لثورة الشفاهي التاريخ 4-
 (.والمحفوظات الوثائق) الثورة أرشيف 5-
  

 .الثورة من والدولية اإلقليمية المواقف: السادس المحور
 .1970 آذار 11 واتفاقية المتعاقبة العراقية الحكومات مع المفاوضات: السابع المحور
 في الكوردي الواقع على وانعكاسها الثورة انتكاسة إلى أدت التي األسباب: الثامن المحور
 .كوردستان

 
 :المؤتمر هامش على النشاطات

 .واألفالم والوثائق، والصور، الكتب،: يضم أيلول، ثورة معرض 
 
 

 :المشاركة شروط
 والبريد الموبايل رقم فيها العلمية، الباحث سيرة عن نبذة مع للبحث، ملخص إرسال •

 .اإللكتروني
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 عنوان)متضمًنا العلمي، البحث شروط فيه وتتوفر المؤتمر، محاور ضمن البحث يكون أن •
 باللغتين( المفتاحية الكلمات البحث، ملخص الدولة، اسم العمل، مكان الباحث، اسم البحث،
 .واإلنكليزية العربية
 .سابقة مؤتمرات في قبلت التي أو  المنشورة، البحوث تقبل ال •
 .دهوك جامعة مجلة من خاص عدد في وتنشر العلمي، للتحكيم البحوث تخضع •
 «.journal.uod.ac  «دهوك جامعة مجلة شروط وفق البحث يُحرر أن •
 
 

 .السفر تكاليف عدا ما المؤتمر يتكفلها اإلقامة تكاليف: مالحظة
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 :مهمة مواعيد
 

ر 2021/3/10  البحوث ملخصات لتسلم موعد آخِّ

 المقبولة الملخصات إعالن 2021/3/20

ر 2021/6/10  كاملة البحوث إلرسال موعد آخِّ

 المقبولة البحوث عن اإلعالن 2021/8/10

 المؤتمر انعقاد موعد 2021/9/12-11

 
 

 :للمؤتمر اإللكتروني الموقع زيارة يرجى والبحوث الملخصات وإرسال للتسجيل
https://conferences.uod.ac/index.php/TICASR/index/manager 

 
 :التسجيل كيفية

https://www.youtube.com/watch?v=fan4u8qCAjI&feature=youtu.b
e 
https://www.youtube.com/watch?v=mFnQLmU8A0A&feature=you
tu.be 
https://youtu.be/AwKsYBY2Pp0  
https://youtu.be/BGHbbh20bI0  

 
 :لالستفسار

   محمد سالم آزاد. د
0750 443 20 61 

Besikci.center@uod.ac 
 

  

https://conferences.uod.ac/index.php/TICASR/index/manager
https://www.youtube.com/watch?v=fan4u8qCAjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fan4u8qCAjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mFnQLmU8A0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mFnQLmU8A0A&feature=youtu.be
https://youtu.be/AwKsYBY2Pp0
https://youtu.be/BGHbbh20bI0
mailto:Besikci.center@uod.ac
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 :المؤتمر لجان

 :العلمية اللجنة 1-
 

 ت االسم الجامعة

 1 رئيسا /البوتاني علي عبدالفتاح. د.أ أربيل - الكوردية األكاديمية

 2 عضوا/  للا  عبد شكري نشوان. د.أ دهوك جامعة

 3 عضوا /إحسان محمد. د.أ الملكية لندن كلية

 4 عضوا/توفيق طاهر هوكر. د.أ زاخو جامعة

 5 عضوا /سيدر إبراهيم فرهاد. د.أ ألمانيا - إيرفورت جامعة

 6 عضوا /محمد زكريا شيرزاد. د.م.أ زاخو جامعة

 7 عضوا /رحماني فريدون. د.م.أ كندا – يورك جامعة

 8                        عضوا /أوغلو  شينهانلي حسين. د.م.أ تركيا - عنتاب جامعة

 رور جامعة - اإلعالم دراسات معهد
 ألمانيا - بوخوم

 9 عضوا /إبراهيم حبيب. د.م.أ

 الحديثة الشرقية للدراسات اليبنيز مركز
 برلين -

 10 عضوا /النج كاثرينا. د  

 11 عضوا /حاجي جاسم سالم. د دهوك جامعة

 12 عضوا /محمد سالم آزاد. د دهوك جامعة

 
 
 :التحضيرية اللجنة 2-
 

 ت االسم الجامعة

 1 رئيسا/  للا  عبد شكري نشوان. د.أ دهوك جامعة

 2 عضوا /محمود إبراهيم دهوك جامعة

 3 عضوا/  سليم فتاح أكرم. د دهوك جامعة

 4 عضوا/  علي محمد كوثر. د دهوك جامعة

 5 عضوا /عبدالقادر مصطفى عطم دهوك جامعة

 6 عضوا /ناسو  عزالدين دهوك جامعة

 7 عضوا /رشيد حسن عادل دهوك جامعة

 8 عضوا /خضر خمو شمال.م.م دهوك جامعة

 9 عضوا /محمد توفيق خالد دهوك جامعة

 10 عضوا /حسن حمزة مصلح دهوك جامعة
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 11 عضوا /توفيق والت دهوك جامعة
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 :المحاور متابعي لجنة 3-
 

 ت االسم الجامعة

 1 رئيسا/  حاجي جاسم سالم. د دهوك جامعة

 2 عضوا/  عبدللا  شكري نشوان. د.أ دهوك جامعة

 3 عضوا /علو  خديدا سعيد. د.م.أ دهوك جامعة

 4 عضوا /محمد سالم آزاد. د دهوك جامعة

 5 عضوا /علي عفدو  وجيه. د دهوك جامعة

 6 عضوا /عبدو  محمد أحمد. م دهوك جامعة

 7 عضوا /محمد سالم سامي دهوك جامعة

 8 عضوا /موسى خليل إبراهيم دهوك جامعة

 
 
 


