
 
 
 
 

آتو خالق الىضاالت االجحماعٍة فً  الى السكرجٍر العام للحسب القائد 
 اعصرن

أسماء حركيةممثحا مملىح ة/ممرىحدىحسممكخ/   ىح   مملح ح ممرح عممك ح ممء ح حح1791د مم  ف ،ح سممد  ا ف
حأ حدمء ةك حخدةدقمءح  قداةمثحح  رزب.حدعد ح ءئ/درح  رح  طبقثح  يك ةثح إلقطء ةثح  دق/ة ةمث،حد م حدبم ي باؤسسمثح   د مث،حيامءحد م حددمب ت

أةضء،حد نصقك ح رحبددقثح  نظء ح  قءئ حاعحدق  ح  مزا ،حاامءحأ مكح  مصحدبصمدكشحابءلمكشح /مرحاءنبقمءح  امء  حد  اعنمد .حأ  ح
رح  دقم ح ءئ/درح دكح  اكيزح  اعند ح  اسدن حإ رحاؤسسمثح  المءة ،حاسمد  اثحبم  صح  ضم دطء ح   ةنةمثح /مرحانطقدقمء.حأامءح م

   ك خ ح قرحاددسطثح  رءلحد ةس حصءربثحانررح اداء رحاعة .حدأنءحد ر شحا حبة حسدثحأبنء حدك ك د ح رحينفحخ هح  عءئ/ث.

ددادعح  عءئ/ثحبء كدحح  دطنرح  كاثحاء،حددمد رح هخدامء حبمء دع/ة حد   قء مث.ح مرح  سمبعةنةء حيمء ح امرحة/قبنمرحب/ة/مرحقءسم ،ح
 يءن حا ح  ن ك،حبة ح نهحدكصحأ ك ًحب/ة ءًح رحنفسر.حرةثح  عنرح ال دقء حبء  دكشح رح  دسعةنةء .ح /اءًحبء حا لحخ هح ألادك

 مءئ/درح  دمرحدعدبمكحامز  ًحكحنفسرحان حنعداثحأظء ك ،حد  صح بمحنا ح  دنءقضء حد  صك  ء ح  قءئاثحبة ح ءاثح  يك ح ر
ةدازأحا حخ هح  رقةقث.حدكصح  دع/ة ح رحام  ك ح  ياء ةمثح م شحلمكد ء ح مرحل صمةدر،حد ءصمثح دمكشح  اءاعمث.ح  /م ح مرحححه

دضعحادنءقضحاعح ةءهدرح  طفد ةثحد  صحندةاثح دنقةبرح  حرةءشحهحدعيم حرقةقدمر،حبملحادم  كشحبء  قء مثح إلابكةء ةمثحد   ةمءك  ح
 /اكأش.ح  حأق حبدنظة حسماءدرحبلمي/قءح ألصمو.حد امز ح م حب/مدمح  دعاميح  م  حةسمءدكهح  قءئم ح مرح  زامء حد  ايمء حح  درحةق اقء

  انءسبة حبء ليلح  اكاد،حااءحدكينمرح مرحرء مثح مءازشح م حد طمرح  اد نمبح  اد /فمثح مرحل صمةدر.ح مكع حنفمدك ح /عبد ةمثح
داع،ح از ح م حإبم   حادقمفحصمءك حإز  حامءحةمد ح كضمهحام حطمكفحد  عنء ح    حأدر/رحبهحسد  حبة حصفدفح  نضءلحأ ح  اا

.حدبعبءكشح صوحع د حإر ىحر  ااداعح   يدك ح  اسدب .حديلح طدشحدق ا ح /ةقءحدر ح س ح  عصةء حاق ح  سبةلح ادقفحددبع
   انداء ح ق  ح  ااداعحددال ا حاعه.

  ليلح    ح  صدهح رحب  ةثحكسء در،حدبء دمء رح.حل صةدرح ن  صحيءن ح /رح1797دعك  ح /رح  نضءلح رح  اءاعثح ء ح

ة/ر:حح رح  دق ح    ح   حل صةدرحبعة ح ه دبءكح اللح لكحسند  ح  اءضةثح  درحقضةدقءح رحاسةكدرح  نضء ةثحةدضوح رحاء
نرحيك ةثحأ كى،حدأ نء ح نضاءارحإ رحصفدفح  نضمءلح  درمكك حينم حأ مءحشأ اكحين حيفدءشحيك ةثحهح  د/فح  حأ حإنسء حأد

ا حالءيلحدند قصحل صةثح  ش،حااءح  عنرحإ رح كديءبحأ طء حدنظةاةثحدسةءسةثح  ة ش،ح د حأ حأدك دحح رحايءنر.ح ق حيء ح
 آلبداةثحدنقاقءح  دركك حد  ةك ًحب/ة ءًح رحنفسر،حدسء  نرح  صح /رح  سةكحبإك  درح د حأ حةسءدكنرحأ حدمك  ،ح قم ححص   ةء يدة

هحةنضب.حةدك  ىح رح آل حدي  ح  ااداعح  يمك  حد  دنءقضمء ح  قءئامثحبمة حطبقءدقمءحقم حب/ م ححيء حةليلح رحاص كح  قدشح    
نقطدقءح أل ةكش.حدق حداس حيلح  صح رحل صةثح  اكأشح  يك ةث.حأؤي ح /رحخ هح  نقطثحبنء ح /رح  ندءئجح  درح سدندادقءحا حاك  ح

باسمددىح  دنءقضمء ح  قءئامثح مرحل صمةدر،حدي نقمءحدنءقضمء حدر/ةلحل صةدر.حدهحأيد حق حبء   حأ حق/ حب ننرح لعكحدأر ح
 هفح  سنة ،حهحكةبح رحأ ح  صحة لح /رحاسددىح ادةءز ح نفسر،حدإننرح ع/رح ك ةثحبء حخ  ح  حةد حبااك حص  ثحبلح هحص/ثح

ثح هندصمءكح مرح  رمكبحنقطمثحبمءدد حةك ك مد ح ةقمءحك ةمحأ بء اكر/ثح  بدث.حإ حب/غح  نضءلح  دركك ح هاداء رحد  سةءسرح /يمك ح
 ددرقةيح  ركةثح رح  رةءش.حدةايننءحكؤةثح  صحدبيلحاال ح رحل صةثح  قءئ ح بد.

أ كي حرقةقثحاءحاعحدصدلح  نضءلحإ رحخ  ح  اسددىحدندةاثحهدسءعحكقعثح  دنظة ح رحسءردنءح نهحا ح  اسدرةلحأ حةيد ح
ة حةعدبك  حي ةءكة ح /رةءش،حياءحةسدرةلحداد حلاسة ح رحقبثحهاكأشحسء ةثح /رحدرقةيح  درككحأ حدسدا حاعندةءدقءحا حاص ك

  ساء .ح فرح  ك خء ح  درحين ح سطكح ةقءحخ هح  ي/اء ،حلعك حدي ننرح ادز حيء ثح  عقبء حد دضوح رحأي كحا حأ حدق حإ ح
،حد  درحخمرحام حإرم ىحندءامء ح  قءئ ح بدحخدح  اص كح  درة ح    حأنقلحانهح  اعندةء حد  رةءش.حخ  حاءحدقدضةهح  اكر/ثح  ك خنث

دصمبكحدأصمكحد نمدق حام حححااةمعح آله ،حح ح  تحأهللاحأدجح آل ح    حأدصلحبء نضءلحإ رحاكر/ثحهحةعكفح  دك اعحبع حح  قءئ ح ب 
 صبكح ألنبةء .حح  ااداعح  اسدق/صحب  حا حل صةده.حدسءكح ةهحبيلحد نرحد ز حدصبكحهحةضءخةهحردر

 خنثحإ ءقثحاسةكدنءح إلنسءنةثح  عظةاث.حرةثحةفكضحقءئم حأكيمء ح  امةلح  دكيمرح إلبمء شح /مرحةرءدلح  ع دح رح  اكر/ثح  ك
خم  ح  ديدةمصح مرح  اك يمزح هابكةء ةمث،حددطبققمءح  قمد  ح  دكيةمثححنضء نءحبدسةةكحسةءسثح  ضادكح /ةقء.حنع/ حاة  حب نهحد حدرضةك
،حث اداء ةمحي كضةثانطقث،ح ادخكحخ  ح  ديدةصح  درحكضة ح نفسقءح   ءصبثحباسءن شحا ح   ةءنثح     /ةثحد  قدىح  كاعةثح رح  

  انط/قمثحام حاةزدبددءاةمءحد  دمرحدلميلحح إلنسمءنةثصفد نء،حاسمدق  ًثح  اسمةكشححإ رد  داء  ح /رح  عاال ح  يك حد اد   حا دكخءح
  يممك  حسممد  ح ممرحح إلنسممء ةممثح.حدبء دممء رحدر ةمم ح  نطممءيحددضممةةققء،حد  عامملح /ممرحدازةمميحق/ممدبحد خن إلنسممءنةثاقمم ح  رضممءكشح



  ا  حد  ابءل.حطبعءحرقةقثح  يك ح  اقة شحداسدد هح هاداء رح  اد /فحخاءحا ح  عد الح ألسءسةثح    حةعدام ح /ةمهححأديك سدء ح
ح  دادةمعحد  امن .ح م  ححأ خ  ح  ديدةص.حةكة ح  ع دح ةاعلحا ح  يك حقد ح دطح رحخم  ح  عصمكحد سمدقاليق حد سدسمالاق حبدسمة/درج

اك يزخ حددقاةكخ حددااةعق ح مرحخمد الح  ام  ،ح ةااعمد ح دءدمء ح   بمزحام ححإ رةقد حبدفكةغح  دط حا حأخ/ه،حدنق/ق حبء سف ح
 /رحطكقءدقءحدبة ح  قء دك  .حةكة د حدكبةدق ح  حطكةيح  دادةعحدبقءح سمدقالصح  لمبءبحدرم حنةمكحدطمل شح  رةمءشحداصمء بقء.ح

  ع دح رحارءد ثح دفكةغححأ   رةءشح  ركشح لعبنءح  اقاكح رحز بحد كددلحدنةندى،حنا حح رح  دق ح    حةرءدلح ةهحرزبنءحدءاة 
ام حخم هح  سةءسمثحخمدحدمكصححإ ةمه /مةق .حبمالحلمصح  قم فح  م  حةكامد ححد إلبمء شخ هح  ارءد ثحد  صح بكح مكضحسةءسمثح  داكةم ح

دةدبعحسةءسء حا د/فمثح بمكحدطبةميحح إلايءنء ةدكصح هح ةءكحب ةل.حةانوححأ   لعبح  يك  حداقءح داهحقبدلح  رةءشح   نةئثح د ح
   ططح  اكسداثحا حقبلح  درم   ح هسمد بءك دةثح هابكةء ةمث،حد  مصح مرحسمبةلح مزلح  يمكةالح م ح  لمعبحبء دبمءكخ حةلمي/د ح

 مءحاضمء  ح /لمعبحام ح ماللح  صفثح  ط/ةعةمثح  دمرحددادمعحبقمء،حداع/مهحطكحإسقءطضاءنثح  ركةثح ة حخ  حدرسبحبلحدةرءد د ح
ا حاضادنقء.حياءحد اثحاسء رحا حقبةلحس ح  سبةلح  اؤ  ح  رح  سم/طثح  دطنةمثح بمكح سمد    ح  قمدىح  عاة/مثح  حةمءدرححإ ك عه

،حد  مصحام حأاملحإنلممء حانطقمثحيك ةمثح ءضمعثح امك قبدق ،حدبء دممء رح ألرمز بد/ممصححكأ   رمزبح  م ةاقك طرح  يك سمدءنرح /مرح
دركةكحيء ثحلمعدبح  انطقمثح.حةمد ح  عاملح /مرحقم  حدسمءيحام ح املححأال ةءح  عصكةثح  درحدليلحةركيثحاحدضةةيح   نءيحردل
حءخءبم أن  س/طثح  دطنةث،حدحدعزةز ه مدشحبمة ح  لمعدبح  دمرححإ ر /دصدلحححا حاندبحيك سدء ح  قء  ثحءخءنب أ نيح  را/ثح  درح

عدبحد   قء مء حدرم حك ةمثحاةمك ثح   مدكشح  دمرحهحدنفمصحدددسمعحدصمبوحا/دقمرح  لمحأ ،حد  دمرحنكامد حانقمءح ألنءضمدلا حابمءلح
 كقعدقء.ح

نمدكح  رةمءشح  م  ححإ امء حإ مر رح  ساد حد يحاءحة  امه.حدةسمدق فحركيمثح  ضمادكحح  د  ةب ا حاقثحةدبعح  ع دحسةءسثح
دقد حبنةمك  ح  يفمءحح  المدعلح نءحاظ/د ، ةك ،حياءل،حكبء رحدادز،حدإ ال ح  ا ك  ح دازةيحق/دبحد خنةثح  فك ،حيةالحة/حأنءكخء

د قء دمه،ححإة ةد داةدمهسالححاضء ح ه،حدرصكهح رحبددقمثححإ ر /رح كىحابءلحيك سدء ح  لاء ،حددردةلحسالححرزبنءح  در/ة/رح
حدإلابمءكخ ب نفسمق ،ححأنفسمق  سمدقالصححإ مر مرحعةءخمبح  سماد ححح   ة حد حزاق ح آلهفددازئدهحردرح  ن ءع،حك اةءًحب  صح  عح

ح  اكأشةاعلححإ  ةءكحد ر حدخدح  عاء ثحد هسدسال .ححأاء يء ثح  قة ح  درحةنق/د حانقءح  اعندةء ،حددكيق حداقءًح داهحح /رح س 
.حخ  ح  سالحح  فدءصح    حةسدن ح /ةهح هسدعاءكح دا ةم ح دمكشحبقءئمهحإ ةه  درحةسعرحح ألخ  فد  كالح  دق/ة  حاص كح  قدشح درقةيح
  اةمدلححأصمرءب /رحدلمصح هنقةمءك،حةرمءدلح سمدعء شح دددمهحام ححب نه /رح ك ةثحدءاثححألنه /رحقة ح  رةءشحد سداك كخء.حدنظك ح

ء شح  قءئم ح بمدحدامةلحلمق  ئنءح  بمككش،ح  انسةثح  فظثحد  افءخة ح  سةءسةثحد  دنظةاةثح  ادس/طث.ح يم حنضمء نءح  ادد صملحدرم حكةم
خم هح  سةءسمثحابيمك ً،حدقمءاد حبدر/ة/قمء،حداع/دخمءحا/يمءًح /لمعب.ح  ح  نقءلمء ح  دمرحدفامكىح   ملح  رمزبححأدك يناموح مرحيلمفح

  اكر/مثحام حقبملح  لمعب.ح قم هح  سةءسمثح  ع/نةمثحقمء كشح /مرح رمكححإل ك ص عبم ح دك حيبةمك ححMEDد    ئكشح /رحلءلثحد/فءزح

ام ح  مصح مء ححد /د يةم  دحةداةءح ة حخ  حدرسب،حبلحددرالح رحايندنءدقءحقدشح ةنءاةيةثحيبةكشح بنء حاسمدقبلحا ةم ح /اادامع.ح  ع
،حد   ب/داءسممةثح   دكةممثح  دممرحةممد حدسممةةكخءح ممرحاك يممزح هابكةء ةممث،ح ألنءضممدلراممال ح  يممكةالح ممرحانممدبحيك سممدء حدابممءلح
 دظءخك  ح  ااءخةكةثح رح ردفءه ح   ءا حا ح   كحد  د رم حد  علمكة حانمهحرةمثحد  اقءداء ح  اداكيزشح رحسا ح كزكد ،حد 
   ندكدزحةعبك  ح  ح  صح  بنء حبصدكشحا/ةث.

انعبيةخ انزشكٛةخ نةٛظ  األسكةبٌانزٙ قبو ثٓب ْٛئةخ  األخٛشح. فبنحشكخ راالدهح يسبحندءئجحاكادشحا حسةءسءدهح  كةل ح  ع دح

ٔرشكّ ثة  فعبنٛةخ. رعزًةذ خةْٕش  آثٕكم ْزِ انغٛبعبد رٓذف انحذ يٍ رأثٛش َٓح انقبئذ  أًٌبيبً رعجٛشاً عٍ رنك، ٔيٍ انٕاضح ر إال

 ْزِ انغٛبعخ عهٗ انُغبء ٔانشخبل انزٍٚ ال ٚزخزٌٔ عًهٛخ يشكضٚخ ٔيأعغخ انحٛبح انحشح كًجذأ نٓى.

صجح آنخ نهعذٔ ٜٔيبنّ انذَٛئةخ، دنٛةم حةٙ انًشأح انكشدٚخ قذ رهقذ رعهًٛبرٓب يٍ انقبئذ آثٕ ٔصشحذ ثعذو اعزعذادْب الٌ ر إٌ 

ضشٔسح  إنٗ، ٔانز٘ رطشق آراسندْٕش انُذاء انز٘ ٔخّٓ انقبئذ نكبفخ انُغبء انكشدعزبَٛبد ثًُبعجخ انثبيٍ يٍ  إدساكٓىعهٗ يذٖ 

عة و دائةى، ْٔةزا  إنةٗٚحٕل قضةبٚب انحةشة  أٌيُّ ثبٌ َٓح كٓزا يٍ شبَّ  إًٚبَب انًشأحانزحشس، ٔطجعّ ثطبثع  إٚذٕٚنٕخٛخرطٕٚش 

 نهكثٛش يٍ انًشبكم انعبنقخ.  انحش، ٔثبنزبنٙ عٛقذو انحهٕل انُبخعخ ٔاندزسٚخ اإلَغبٌانًُبعجخ نصُع  األسضٛخيب عٛخهق 

 قائدي.

إيذاد رُْٙ ٔقهجٙ ٔخغذ٘ يثٛم خغٍش َبس٘ نٕٛثق صهخ انٕصم يب ثةٍٛ انثةبيٍ يةٍ آراس  أٔدانزٙ ركشرٓب،  األعظثُبًء عهٗ 

رهًٛةزح خٛةذح نهشفٛةق يمهةٕو دٔ ةبٌا كةبٔا  أكةٌٕ أٌعششٍٚ يٍ انشةٓش َسغةّ، ٔنكةٙ احًةم ٔعةبو انشةشف اس ةت فةٙ ٔانٕاحذ ٔان

انغةٛش  أٔدركٛخ ٔسْشبٌ انهزبٌ أصجحزب َٕسٔصاً. كًةب  أيثبليٍ  ثأخغبدْىانُبس  أضشيٕاانزٍٚ  اٜخشٍٚانعصش(، ٔخًٛع انشٓذاء 

قٛةبيٙ ثززةٕٚح  أعةجبةا انُٕسٔص يثم ثٛشٚسبٌ ٔسَٔبْٙ ٔيٛشصا يحًذ ٔاثش. انزٍٚ أضحٕ اٜخشٍٚعهٗ اثش انشفبق  ٔإصشاسثعضو 

، ٔس جزةٙ فةٙ انصةشا  أصةٛهخعًهٛةخ  إخةشاءثقٕح انحٛبح انًسعًخ نذٖ انًشأح، ٔقٕرٓب فةٙ االَزصةبس ٔسفبقٛزٓةب عةٍ طشٚةق  إًٚبَٙ

انعمةٛى ثةذالً يةٍ  اإلَغةبٌفةٙ َسغةٙ خهةٕد  يةٍ كةم رصةبسٚسٓب انزقهٛذٚةخ، ٔاٌ أحقةق األصبنخ إَقبرالعهٍ يٍ خ نّ اَّ ثبعزطبعزٙ 

 اٜيبل انجغٛطخ.



 يك حا/ةءًح /رح ا/ةء ح  لق   ح  م ة ح د م دفق حقم دشح نفسمرحدأسمءد شحنفمبال .ح مرحيملحةمد حديملح رظمثحسمك ح /مرحانمءكشح
زح  دمهح قمطحخمدحاةك ثح   دكشحد هردك يح ةقء،حدبر  حي ةك ًح  حاص كحخ  ح  سك.حكة امءح سمدندا ح مرحنقءةدمه،ح  ح  م  حدامءد

ح مرح  دمرحدبلميلحد ضموح   قء كح /رح  قةء حبا لحخ هح  عا/ةء .حد ض حصك  ءًح   /ةءًحااةدمءًحكة امءح د م  حخم  ح  قمك ك.حكأةم ف
 /عةء حده كحاكشحيء ث،حأند عح  ضعفح  بلك حدقددهح  اعبكش،حدقا ح /رح  فءقق ح رحنفسمر،حطبعمءحدمدقرح /رةمءشح  رمكشحد  مرح

 /   ح اك نرحب  ص.ح نرح  ق ح ه حلحدا حأ حدقم حاضمرحلحاعنمرح  ح صمبوحكامء  ًح مرحنةمك  ح  لمديحد  عقم ح  اكأشح  ركشحخاءح 
     ح ءخ دهحبرس ح /رحا ىح كدبءطرحبء قءئ ح بد،حيةفةثح /يحددا ة حل صةدرحا حخ  ح  كاء .

ح  قدشح مرح د مء حقمك كح /ميححYAJKدعدبكح حانهف )ح درء ح  اكأشح  ركشح  يك سدءنةث(حسالححدرزبح  اكأش،حدأخ حاص كح سدا  ف
   رةءشح رحنفسر.

خ ةثحا ح  ق  ةءح  دمرحأخم  خءح  قءئم ح بمدح نمء،حددعبةمكح م حصم  قدهحامعح  نسمء ح  يك سمدءنةء ،حد نمءحاؤانمثحام ح نمهححYAJK  ح
اقاثح سءسةثحا حاقء ح  درحدقمعح /مرحح YAJKإدسءعحددعاةيحخ  ح هب  ع.ح   ح ء حدقدةثحددطدةكحسةصبوح  اسءن ح هيبكح ا سسثحد

 يءخلح  نسء ح  يك ةء حدهحسةاءح  انطقث.

 قائدي.

 ك  ح  حأ / حإكدبءطرحبدصةثح  ك ةقثحزةال )ح  قثح  نصك(حدأك حبء اد بح /رح ا/ةدقءح  عظةاث،ح ة حبء ادخكح قطحبلح
.ح ي حلكدطح  سا حةانعنرحا ح  قةء حب  صح /رح يالحداه.حةاي ح ه دقء حبق/مدبح هفح هطفمءلح هبكةمء حا حرةثح  ليلحأةضءًح

  ادظءخكة ح رحندكدز،حا ح ماللحدنفةم حد/مصح  دصمةث.ح  حدمدقرح /ركةمثحيبةمكشحام  ً.حد دردةملحخم  ح  دمديح  مرحقمدشح /رةمءشح قم  ح
 ساء سيصبحن شرارات نيران الكرد المترمدة.النداد  ح    حخدحا/يرح  درة حإخ  ً ح /قءئ ح بد.ح

 /اءًحبء حخ  ح ةضءًح  حةيد حيء ةءًح ة  دحاد بيءحيء رح /قءئ ح بد،ح يرحأضررحاد بمءً،حهحبم حام حعسملحيملح  ق/مدبح  اعدامثح
  قطح /رح خ   حق/بر".حححبء نةك  ،ح"ح ا/صح  ق كش

داسمم  حديمملح الةممء ح قمم هح  ف/سممفث،حاامم  شح قمم  حح نمم اءح ضممك ح  نممءكحبنفسممر،ح بممة حاممكشح  ممكىحإخمم  ئرح مم خنرحدق/بممر
 بءهكدبءط.
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 الى الشعة الوطىً الكردسحاوً

  



يعشفخ رةبسٚ  كشدعةزبٌ، ْةٕ اعةزخ ع انعجةش ٔانةذسٔط انصةحٛحخ يُٓةب. ثُةبء عهةٗ رنةك فةبٌ يًٓةخ كةم فةشد كةشد٘ ْةٕ  

اعزٛعبة حقٛقخ حةضة انعًةبل انكشدعةزبَٙ. فةٙ انٕقةذ انةز٘ َهقةٙ فٛةّ انضةٕء عهةٗ ربسٚخُةب، عةٛجذٔ نُةب ٔاضةحب حقٛقةخ انًقبٔيةخ 

عكةظ يةٍ رنةك َدةذْب أكثةش قةٕح ٔرُمًٛةبً، ٔٚعةٕد عةجت رنةك انةٗ افزقةبس انكةشد انًدضأح ٔانجعٛذح عةٍ انزُمةٛى، أيةب انخٛبَةخ فعهةٗ ان

ٔرنةك ثقٛةبدح PKK نهٕحذح. اٌ انزُمٛى انٕحٛذ انز٘ قبو ثزجذٚذ انم و انز٘ أعذل عهٗ ربسٚخُب، َٔدةح فةٙ رحٕٚهةّ انةٗ انضةذ ْةٕ 

كًب عًم عةبثقبً عهةٗ ردضئةخ كبفةخ االَزسبضةبد  انقبئذ آثٕ. اَُب انٕٛو ٔكشعت ًَُش ثًشحهخ يزأصيخ اكثش يٍ أ٘ ٔقذ يضٗ، ٔانعذٔ

أٚضةبً، حٛةق قةبو ثةزنك يةٍ خة ل خةزة كةم  PKKضًٍ صةسٕف   ٔانعصٛبَبد انكشدٚخ يٍ داخهٓب ٔخُقٓب، ٚحبٔل اعبدح انكشح

  قبئذ يُزسض خبئٍ انٗ خبَجّ، ٔانٛةٕو أٚضةب َدةذِ فةٙ يحبٔنةخ نسةشا َسةظ انشةٙء عهةٗ يقبٔيزُةب انعصةشٚخ أٚضةبً، ٔرنةك ثزقةذٚى

انعًبنخ انكشدٚخ ٔفٙ يقذيزٓب انحضة انذًٚقشاطٙ انكشدعزبَٙ كخٛبس نهشعت انكشد٘، نزا ٚقٕو ثزأعةٛظ يشاكةض قةٕٖ عًٛهةخ داخةم 

PKK  َسغّ، ٔرنك ثًغبَذح يٍ انحضة انًزكٕس أع ِ. إرجعةذ كبفةخ أَةٕال انغٛبعةبد، العبقةخ ٔخُةق انُضةبل انًغةزٓذف القبيةخ

ل انقبئةذ آثةٕ خٓةٕد حثٛثةخ نزحقٛقةّ ٔرنةك يُةز عةُٕاد عذٚةذح. ٔنزُسٛةز يةنسثٓى ٚزجعةٌٕ عٛبعةخ االرحبد انٕطُٙ انكشدعزبَٙ انز٘ ٚجةز

نكةٍ ٔس ةى كةم انعٕائةق انًضسٔعةخ ٚقةٕو   انزٓدٛش ٔانزدٕٚع عهٗ انكشدعجش اعزخذاو اعبنٛت يخزهسخ، ٔرنك الثعبدَب عٍ انُضةبل.

 االعزًشاس فٙ انذفبل عٍ آيبنُب ٔرٕقُب نهحشٚخ.انجشصاَٛخ ٔانشخعٛخ انعبنًٛخ، ٔٚحسضَب   انقبئذ آثٕ ثصذ انخٛبَخ

ٔاعةزٛعبة انًشحهةخ انزةٙ ًَةش ثٓةب ٔاالَضةًبو نٓةزا انحةشة. فة  انسقةش ٔال انزٓدٛةش ًُٚعُةب يةةٍ   عهةٗ انًةشء انكةشد٘ ادسا 

انًغٛش. ٔانذنٛم انقبطع عهٗ رنك االَزسبضبد اندًخ انزٙ قبو ثٓةب انشةعت انةٕطُٙ انكشدعةزبَٙ فةٙ َةٕسٔص ْةزا انعةبو،ٔعهٗ انةزٍٚ 

رٓى نهًُزسضةةٍٛ. عهةةٗ كةةم عبئهةةخ كشدٚةةخ اٌ رزحةةٕل انةةٗ قبعةةذح اَزسضةةٕا انغةةًٕ ثدٓةةٕدْى، ايةةب انصةةبيزٍٛ انجةةبقٍٛ عهةةٛٓى ضةةى صةةٕ

نهكشٚ . عهُٛب اٌ ال َُغٗ اَُب كأيخ عُحذ نُب انسشصخ ٔالٔل يشح، فهُُزٓض انسشصخ، ٔثعكظ رنك فبَُب ٔثذٌٔ شك عُصجح حثبنةخ 

انًزقةذح انزةٙ حًهٓةب انقبئةذ آثةٕ،  فهُدزًةع رحةذ شةعهخ انحشٚةخ  انزبسٚ  ٔاالَغبَٛخ، ٔعُصجح آنخ ربفٓةخ ٚغةزخذيٓب كةم يةٍ اساد، اراً 

 ثصغٛشَب ٔكجٛشَب يٍ أخم انحصٕل عهٗ يكبَخ يششفخ ٔيشيٕقخ ، ٔانعٛش ثكشايخ ضًٍ انعبئهخ االَغبَٛخ.

نُجذأ يٍ اَسغُب ثحًهخ انعٕدح نهٕطٍ، يٍ اخم االنزقةبء انًشةشف ٔانًجُةٙ عهةٗ اعةظ االخةٕح ٔانحشٚةخ يةع شةعٕة انًُطقةخ  

 قٛبو ثزنك ٔعش َدبحُب كبيٍ فٙ انُقطخ َسغٓب.ٔاالَبضٕل، اَُب يضشٌٔ نه

  

 الى شعة االواضول الكادح والرازح جحث ضغوطات االسحعمار الفاشً

  

انٗ يقجشح نهشةعٕة. ٔانشةعٕة انقذًٚةخ انزةٙ شةٛذد انحضةبسح عهةٗ ٔشةك فقةذاٌ اخةش اثبسْةب فةٙ  األَبضٕلحٕنذ انكًبنٛخ 

، َزٛدةخ نضةغٕطبد انحكةبو، ٔانكةشِ ٔاالالو اإلَغةبَٛخٚكبد ُٚٓةٙ فٛةّ كةم قًٛةّ االَبضٕل انٕٛو. ايب انشعت انزشكٙ فٕٛاخّ ٔضعبً 

 رزشاكى يكزٕيخ فٙ انصذٔس.

ثزٕخّٛ انُةذاء انةٗ كبفةخ شةعٕة انًُطقةخ ٔانكةبدحٍٛ، انةزٍٚ ٚعٛشةٌٕ فةٙ  1779قبيذ قٕاد خٛش انزحشٚش انشعجٙ فٙ عبو 

ٔانشةعت انكشدعةزبَٙ، ٔرنةك   ٕط. الخةم انزقةبء انشةعٕة ثةبنثٕسحاالَبضٕل يٍ خ ل انحًهخ انزٙ ثذأْب فةٙ انجحةش االعةٕد م آيةبَ

 رًٓٛذاً نزٕطٛذ أاصش االخٕح ٔانغ و.

. اَةزى رًهكةٌٕ االٌ  PKK  ٔDHP  نقذ كغجذ شعٕثُب طهٛعزٓى انًشزشكخ يٍ خ ل انًغٛشح انًشزشكخ انزٙ رقٕدْب حضثٙ

خ، ٔنكٍ عهٛكى ادسا  ْزا االيش رًبو االدسا ؛ عُذيب رشعشٌٔ حضثبً ٔخجٓخ ٔخٛشبً، ٔكم انششٔط يٕارٛخ كٙ رزدشأٔا عهٗ انحشك

أحةشاساً فةٙ خةْٕشكى. اٌ انشةعت انكةشد٘ يصةًى فةٙ ادعبئةّ يةٍ اخةم   ثكم شٙء ٔكأَّ عبئذ نكى فبَكى رخذعٌٕ أَسغةكى، ٔنغةزى

 االخٕح، ٔقذ يذ ٚذِ نكى ُٔٚزمش اٌ ًٚذ شعت االَبضٕل ٚذ االخٕح ثبنًقبثم.

ً.دع ا مدانق عودنيس إ قدا  أ  لديس  د  ان القائد آبو وبقدر إ دعائه بتقدد  الودوال مما البدال اليد دري    دد ان  قددا  لدتوا  لوبدال ال
 دد  التدثرياا  اختتو دل لولددولل ال ا دنلي و لددق  يد  القدم عددل ام مدملاا لو، ددود اخقوولدلي  ددا  دتدققون واددا ريددورا . د دتان وام ا ددوالي الد  

 د  دد دد بندار  دوروزي  أ  لديسواخدن واجلقاالي ولتقو دوا لود   األزقلمجااءق الوتدمنوا الي  ال واعملووا عوى التح   نلاإل لا ثهنا أن تمعء آ اال 
 تددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددث    لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتققويسق ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 



 
  

 العالمٍة الحقدمٍة اإلوساوٍة إلى

ُٚجعةق يةٍ سيةبدِ.  اَزى شبْذ٘ يشحهخ ربسٚخٛخ، فهزشبسكٕا فٙ يهحًةخ خهةق شةعت، قةذ ردٓهةٌٕ اعةًّ يةٍ قجةم، ٔنكُةّ االٌ

انشةعت انكشدعةزبَٙ، نزُةٕسٔا  إلخةٕركى إٚةزاَبٔنزُذدٔا انًغبعذاد انزٙ رقذيٓب دٔنكى نزأخٛح َٛشاٌ انحشة فٙ ٔطُُب، ٔنٛكٍ رنةك 

نةٛظ ُسقٛةبً. فجقةذس اَضةًبيكى نٓةزا  أعٛةُكى أيةبوأٔطبَكى ثشعبعبد انشًظ، انزٙ ٔنةذد ٔعهةذ فةٙ عةًبء كشدعةزبٌ. اٌ يةب رشَٔةّ 

يزدغةذح  اإلَغةبَٛخكذسٔل نصذ ْزا انغقٕط، انز٘ رى فشضّ عهٗ  ٔأرْبَكى، عهٛكى اٌ رضعٕا ٔخذاَكى إَغبَٛزكىققٌٕ االسرقبء رح

انزٙ رعهٕ يٍ ْزِ انذٚبس. نززٕقسٕا ٔرزًعُٕا فٙ اَغةبَٛزكى، عةزشٌٔ ثةأٌ انةز٘  اإلَغبَٛخانكشد٘. اال رغًعٌٕ صشخبد  اإلَغبٌفٙ 

ثحةذ رارٓةب. ثبعةزطبعزكى اٌ رزشقجةٕا انزطةٕساد نزةشٔا ثبَسغةكى يةب ٚدةش٘، ٔرنةك يةٍ خة ل  ثةم االَغةبَٛخ  ٚخغش نٛظ انكشد فقظ،

انةزٍٚ ٚسدةشٌٔ اَسغةٓى كبنقُبثةم نٛصةجحٕا يشةبعم َةٕسٔص، ٔضةشثبد انعصةٙ  األطسبلاالع و انز٘ نف حٕنكى كبالخطجٕط. اٌ 

ٕقسكى ضةذ انةزَٕة انًقزشفةخ ثحةق االَغةبٌ ٔاالَغةبَٛخ انزٙ رٓذف آيبنٓى. نزقٕيٕا ثبنًقبٚغخ ثٍٛ انقًٛخ انزٙ رعطَٕٓب نعصسٕس، ٔي

ٔنزغأنٕا اَسغكى: يبرا رعُٙ نُب االَغبَٛخ ..؟. ٔحبل اعطبئكى اندٕاة نٓزا انغؤال، ثذٌٔ انزٓشة ٔيضحٍٛ االقُعخ انزٙ رقةذيٓب نكةى 

 االيجشٚبنٛخ عٍ ٔخْٕكى، حُٛٓب عزقزشة رهك انهحمخ انزٙ عُهزقٙ فٛٓب خًٛعبً ثبَغبَٛزُب.

  

 لى الرفٍقات ومقاجالت الحرٌة فً كردسحان واالواضولا

اٌ فهغسخ انقبئذ آثٕ ٔٔصٛخ انشفٛقخ صٚ ٌ يُبسح نذسثُب انز٘ عُغٛش فٛةّ. ٔانًًٓةخ انًهقةبح عهةٗ عبرقُةب ْةٙ االعةزٛعبة ٔانزطجٛةق   

د رشخًةخ ْةزِ انسهغةسخ انعًهٙ. ٔانطشٚق انٗ رنةك ْةٕ رغةٛٛش انُضةبل انطجقةٙ داخةم انحةضة ٔثشةكم دنٔة. عهُٛةب كُغةبء يقةبر 

ٔرًأعغةٓب  YAJK، ٔيةٍ اخةم رطةٕٚش  YAJKعًهٛبً. اٌ ع حُب انًؤثش فٙ ْزِ انحشة ْٙ ارحبد انًشأح انحةشح انكشدعةزبَٛخ 

ٚزطهت يٍ كم ايشأح يقبرهخ اٌ رغةزٕعت ثشةكم خٛةذ انزدةبسة انًبضةٛخ، ٔالٌ رصةجح رهًٛةزح نهشةٓذاء ٔرُبضةم يةٍ اخةم اٌ رقةٕو 

خ. نٛظ يٍ انغٕٓنخ اثذاً اٚصةبل انًةشأح انةٗ دسخةخ نعةت دٔس انطهٛعةخ ٔاٌ رزحةشس خُغةٛبً. فبنُمةبو انقةبئى ثصُع َسغٓب فٙ كم نحم

ٔانزقهٛذ٘ ٚقذو نهًشأح االف االخزٛبساد انذَٛئخ، ٔنكٍ انقبئذ آثٕ ٚذعٙ ٔقجم كم شٙء نضشٔسح رغٛٛش االسضٛخ انزٙ رزحةش  عهٛٓةب 

فةٙ   صح رى رطجٛقٓب ثٓزا انصذد يٍ قجم قٛبدح انحضة. اَط قبً يُّ عهةٗ كةم عضةٕحانًشأح ٔانشخم، ٔثبعزطبعزُب اٌ َشٖ ايثهخ ثبس

YAJK  يحبسثخ انًسبْٛى ٔاالَحشافبد ٔاالٚذٕٚنٕخٛبد انزٙ رزطٕس خبسج َٓح انحضة. اٌ سفٛقبرُب انًغزشٓذاد، اثجزٍ نُب حقٛقخ

 كجٛشح.رنك يٍ خ ل عًهٛبرٍٓ انعمًٛخ. فهُزعهى يٍُٓ ٔنُصجح يقبر د راد آيبل 

 ـ المرأة الحرة، هً الوطه الحر واالوساوٍة الحرة.

 ـ لٍعش القائد آتو وفلسفحه الحرة.

 ـ عاشث تطالجىا، مقاجالت الحرٌة.

 ـ لحسقظ كافة اوواع الحسلظ.

 مع جحٍاجً واححراماجً الثورٌة                             

 سما ٌوجا                                         

  2991آذار  11ـ  12

  

  



 هذه النصوص من تقارير كتبتها الرفيقة سما يوجا إعدادتم 

 2991 آذار 29و  2991ـ شباط ـ 12الداخلية للسجن بتاريخ  لإلدارة

  

اسددىح ادق ح ةقءح هسدك دةاةث،حلي/ ح   حاد قفحاازأشحد نعي ح  صحدبصدكشحابءلكشححنظك ح ع  حدصدلحل صةدرح  ر
د ا/ةثح /رحيء ثحدصك ءدرحداد قفرحدس/دير،حدااءكسدرحداءزد ح  نةثحداع/نرح رحادقفحاضء ح السدك دةاةث.ح فرح  دق ح

رح د ء حدقكبء حديدةيةثح ةضءً.ح  حةط/يح /رحخ  ح    ح دنءدلح ةهح  عالقثح هسدك دةاةثحبصدكشحديدةيةث،حة  عنرحدبليلحابءلكح 
  فعلح هنعيء ح  ب ةقرح /ياء ةث.حهحكةبح رح  ح  اد قفح  اعءيسثحدفدوحاعقءحلد عك.ح اءح رحل صةدرحد ءصثح ن اءح لعكح

  اد قفحاقاءحيء حباد نبح  ضعفحةنادح رحنفسرحنقطثح  ال قث،حااءحة  عنرح  رح  لصحبء اسدقبل.ح قد حبدقةة ح   /لح  سءئ ح رح
 دنءد ق ح /رحححرااهحدنقءطح  ضعفحدهحسةاءح  اةلح  طبقرحبداقثحنظكح ءاثح د ح  حأدنءدلحيلحد ر شح /رحر ى،حبل

 نقءح  بنرح  درحدديد ح /ةقءح  ل صةث.حدخ  حب دكهحةاق ح  سبةلح اء ح  برثح  ح  دد زنء ح رح  عالقء ح)ح رح  دق ححح سء 
عح  دد زنء ح /اك قبثحد دبعح  سةءسثحد ققء،حةؤ  حبالحانءزعح  رحاق ح  طكةيح ايدسبء حسةءسةث،ح ي ح    ح دبنرح  اد قفحد  ض

 د ن اءحةد ح  دصكفحبء انطيح  اء  ح  فظح ء ح  ليدصحد   دفحخدح    حة /بح /رح  عالقء حد  دعايح ةقء(.

اءينق ح رح  اكيز،حد رةءنءح  رحداءدزح  صالرةء حافقد ح  س/طثح  ضةقث،حة  عحبء اك ح  رح دضح  كقءبثحاعح   ة حةرد/د ح 
  درح رحة خ ح ةضءً.حا حخ  ح  انط/يح ء حيء ثح  اد قفح  درحع/ب ح /ةقءح  عءطفثح /رحاكح ء حيءالح)ا لحيب ح   ك ئز،ح  بيء ،ح

قثحباءحين ح يانهح رحخرحندةاثحا حندءئجح   ح  دةءك حاب أح  در شح  اكيزةثحيءسء ح ر،حطبعءح   صحص/ثحد ة….(حك د ح  فعل
كدرر.ح ع  حدنءد رح اس  ثح  اكيزةثحبداقثحنظكحاء شحد   ح  لعدكحبقءحددعزةزخءح رحل صةدر،حد ه دال حبءهسدفء شحا ح

  ضعفح  درحةعءنةقءح ه كة ح از ح  ح سد   اقءحي بددةثح رقءنةدر.حااءح  ىحبّرح  رح رداللح  اكيزح   ةنءاةيرحححنقءط
 ر ح رءسبح  ك ءيح رح ه ك شح  اكيزةث.ح الادك،ح  كاثح صب

   صءئصح  ل صةثح  درح در/رحبقءحدناطحدفيةك حخاءح     حسببءح رح كديءبرح /ع ة حا ح ه طء .حد دبكةكحخ هح  اد قفح
 ح   ءطئثحلحد ءصثح ن اءح  ءنرح  صعدبثح رح  دعبةكح  ح  درحلح  ا ح  رح دبءعح سء ةبحعةكحالمكد ثحا ملحدنظمة ح  ارمةطح  م 

 ةرةطحبرحددعبئدق .

كع ح سد ك برحا حاد قفرحخ هح يننرح صلح رح  نقءةثح  رحقنء ثح ننرح كديب ح  طء ح ء رمثحهحدام حايءنقمءح هح مرح  منقجح
  داك  .ح عدضءح  حاد اقثحخ هح هادكح سعرح  رحا بح  نظكحد   قمثح بمكحدداةمهحبكقةمء حعةمكحابءلمكش،حدبم هحام ح  طمء ح

 ادضدعحاء،حين ح  كضحادقفءًحاعءيسءًحدأفابكح  دنظة ح /رح  /اؤح  ّرح ةس  نرح نه.حح  اع/داء ح /دنظة حردل

بإةاءز؛حددصفحيلح القءدرحاعح  اكيزحبء داز  ،حد  الابءهشحخرح   ء بثح رحااءكسءدرحد نلمطدر.حرءد م ح  دطمكيح  مرح
كح  رمكح /امك شحيمناطحا ةم ،حدبء دمء رحخمدحددنءد  ح ةقءحبعضح  اد قفح  درحدظقمكح /مرح  انبمحYAJKخ  ح  دضعح رحدقكةك ح لح

 ه كحاق ح  سبةلح /سةطكشح  فك ةثحد هعدك بح  ح  ان حدزةء شحر شح   ال ء ،حااءحةعكقلحدبصدكشحطبةعمثح قم ح  عالقمثحبمة ح
دءكة ةمثح  انسة ح /رح سء ح ه دقمء ح  سم/ة حد  دعمءد ح مرح ه ك ش،ح /مرح  نقمةضحانمهحدةدمك  ىح هبدعمء ح ةقمءحددطفمدح هريمء ح  

 هد ةثح  درحدا/بحاعقءح  ال قثحدد  عحبء اكأشح  مرح  دقدقمعحد هنرمالل.حطبعمءحيملحخم هح  رقمءئيحدعم ح سمبءبحخءامثحةسمدرةلحعمضح
   طكفح نقء.

 رح  دقءحنا خءح مءازشح م حب/مدمح  افقمد ح  ادفمي،ح /مرحح  درحا ح  ضكدك ح قءح /يحكدححط/ةعثح  اك شD GYAJK اااد ث
  عي حداءاءحةط رح  دلد حد هنقسء ح /رح  ع ة حا ح  ند رر.ح ي حخنءصحرقةقةثح  كىحهحةايننمءح نيمءكهحدخمدح نمهح امثحدم  ةك  ح

ةمءشحد  عالقمء ح  دمرحإةاءبةثحخءاثحبص  حإة ةد داةثح  ان حق حط  ح /رح  اد قفح  كدرةث.حدد م ىحخم هح  اد قمفحام حلميلح  ر
دبء بكنمءاجحححددر/رحبقء،حهب حد  حديد حدء ةكخءحس/بةثحداعءيسثح   حيء ح  رةءشح   ءكاثح  حنقمجح  رمزبح  اعم د حام ح  د طمةط

 اص ك ح د/صح  عالقء ،حدهافكحا ح  حةط رح  از اةثح /رحليلح  رةءشحد/ص.

صح   ح  اةمدلح  سةءسمةثح  مرح  ءقمثحدرقةميح ك  شح هبم  عح رد/ ح ا/ةثح  دق ةبحايءنثحخءاثح رح  ل صمةث،ح ضمء ثح  مرح  م
د   /يحدهحسةاءح  عازح  حد طةقء.ح   حةسعنرح  قدلحبء حيء ثحخ هح  اد قفحدليلحدرمءاالًحدخادامءح ةم ةد داةءح /مرح  عالقمء ح

 .  طبقةثحد  انسةثحددا لح ة ةد داةثح  عاء ثح  طءعةثحد  طبقء ح  دسطر



  قطعةمثح مرحدنمءدلح هامدكحد  مصحبسمببح  افقمد ح  امء  ح  فمظحد  نظمكشح  نءقصمثح /اسمءد ش،حع/بح /رحل صةدرح  نظمكشحح
د  اد قفح  كدرةثح  سمءئ شح مرح  عالقمء ح  ك ءقةمثحز   حام حرم شح   مدفحد  لمص،حبء دصمءكح م ح ا ملح هك  شح  عءامثحبملحا /م ح

  دلميص.ح ءنمءح م ح قم حبدا ةملح هك  شح  عءامثحبملحقام ح  فك ةث  ح  اد قفح  كدرةثح رح  عالقء ح  ك ءقةثحق ح اقم ح م  ح   مدفحد
بدا ةمملح  فك ةممث،حد دضممءحامم ح  ح ضممررح  اكيممزح  مم ةنءاةيرح /رممكب،حأصممرب حقممدشحا نةممثحدعامملح /ممرح سممقءطح  دبممءكح  ممبعضح

 سةءسر،حد هز ةء حا ح  دركةض.حبعبءكشح صوحا / ح  بكاد زةثح  ص ةكشحب هحا حدا ةلح  ط/ةعثحددر شح  افقد ح /رح  صعة ح 
دخ  حةعبكحدبيلحاال ح  حإ دقءكح  قدشح  قء كشح /رحدقةة ح  دد ز نمء حبداقمثحنظمكحصمرةرثحددعكةمفح  صمءئب،حدبطبةعمثح هامكح
سممديد حخمم هح  ل صممةثح ممءازشح ةضممءح مم حدا ةمملح هسمم ح  دممرحةدبنءخممءحطبقممثح  بكد ةدءكةممثح  اعكد ممث،حدةق/ممبح ه دممز  ح  رزبممرح

رحاد قفحديدةيةث.حدنظك ًح /كدحح   ءنعثحد  ك يعثح  ادا كشح رحل صمةدر،حبمء  حيملحامد قفرحبءهسدك دةاةثحداقد خءح  قةاثح  
بء فللحد  ح داءدزح   ط حد ءصثحا حرةثحكؤةثح  م   ح  اكيمزح  م  ح ندقمرحبمء ادقفح  اضمء .حهح يمد حا طئمثح  حق/م حبمء ح

اعنمرحححبء اسمددىح  اكامدحح  ابيمكش،حد م ح  كصحاص كحخ هح  اد قفحخدحافقد ح  س/طدةث،حأ ح نهح اثحاةلحنرمدحافقمد ح  سمط/ث
  سداك كةثح  سةءسثحد ةنءاةيةدقءح  اءكشح بكح  دنظة ،حد  ح ق حبارءسبثح هادكحبليلحاء .

 ع  حب/دمح  ل صةثحاسددىح  اكيزةثحد  دا سم ح  دنظةامر،ح قم ا ح /مرح سمد    ح هايءنمء حد القمء ح  دنظمة حبصمدكشح
هحا ح  قةء حبكبطحصرةوح /عالقثحبة ح  از حد  يلحا ح  ح /يح   ءصةث،حدأصبر ح  فدضمدةثح ك ةثح ءضعثحهلبءعح     ،حب 

د  از اةثحا ح  افءخة ح ألسءسةثح  ىح  اكيز،حيلحخم هح أل امءلح  دمرحقام حبقمءح مرح  امدخكحام حأاملحخم  ح  دد زنمء حأ  حإ مرح
نء،حةضم  ح دكح  رم ةثح د ح  حةكبطمهحبءهكضمةثحيلفح  نقءبح  حاةمدلح  اكيمزح  فدقةمث.ح مء ك ةيح  اا ملح  رزبمرح مرحسمءرد

  دنظةاةثحدخ  حب دكهحةزة حرء ثح  ضبءبةثحد   امدضح /مرحاؤسسمثح ه  كش،حةمؤ  ح مرح  نقءةمثح  مرحدلميةلح  مكدة ؛ح ام حنءرةمثح
ء.ح مء افقد حةزةلحيء ثح  ر د ح  دنظةاةث،حدةسعرح  رحا بح  يد  كح  رحاءنبهحا ح ماللح سمد    ح هامد  ح  ضمبءبةثح  دمرحة /ققم

  قءئلحبءننرح  ح قبلح ةثحقء  شحاق ح  سبةلح اء حدا ةلح  طبقثح  دسطرح نفسقءحدا حنءرةثح  كىحرءدلحدفيصحددازئثح  دنظة ح    ح
ةعنرحدفيصح  رةءشحدد كةبقءحد نيءكخء.ح ضء ثح  رح نهح  عحبء افقد ح  الدكصح رح  عالقمء حاءنبمءح د ح بم   حأ حنمدعحام ح  ا ةمثح

ثح  اط/دبثح ز  ح ه  كشح  درحا ح  اعكدفح  ةنءح نقءح الصثح رءياةثح  كال.حدانوح  لك ةثحبليلحعةكحاب أ حدعةكحد  اسؤد ة
هئي.ح ء اسءد شح  انسةثحد ه  ء ح  دق/ة  ح /درككحد  برثح  ح  ري،حدلةكح نءحدبصدكشحا/ةمثح /مرح  ح  م ة حةا /مد حا ملحخم هح

 ح  نمد ررح إلة ةد داةمثحد  سةءسمةثحد  دنظةاةمثح مة حخم  حدرسمبحبملحدةبم دح نمءح  اد قفحخم حام حةا/يمد ح كضمةثح هنرمك فحام
د ضرءحصحد/صح  اد قفحا ح ه اليح   دك ،ح ب هحا حإظقءكح  اسؤد ةثح  الزاثحد  عا/ةثح ز  ح  رزبحد  ك ءقةث،ح /رح  نقةضح

ةثحدافقد ح   /ث،حدنظك ًح عم  ح  نامءشحبء م   حام حانهحةد حدطدةكح القء حا د/فثح  درحة /بح /ةقءحطءبعح  دبعةثحد   ندعحد  دس/ط
نقجح  درمككح  دمءبعح /بكاد زةمثح  صم ةكش،ح قم حدبنمرح ة ةد داةدمهحد قء دمهحد سم/دبهحد طءبدمه،حاامءح   ح  مرحضمقدكح  ازةم حام ح

قممء ح  رءياممثح  دف ممة حدداممز  ح  ممكدح.حداممءحددةممكشحدنقممجح  اممكأشح  دق/ة ةممثحإهحإنعيممء ح /ممددةكشحد  ممنقجح  اقبممدلحامم حقبمملح  طب
 د  دسطر.

إ حقةءارحبيلحخ هح أل اءلحصء كح  ح ا/ةثحبرثح ا دكح  الءيلح ءكجحنفسمر،حدخم  حإنعيمء حألامكة حأد قامء؛ح  ركيمثح
  عفدةثحد   ءنرحخدح   ح  ركيثح  اط/قث.ح  نءح  حأق حبفقم حاقم كدرح  ل صمةثحقبملحدكاادقمءح /مرح كضح  د قمع،حد نم اءحهحأقمد ح

ق/ة ةث،حةاكنرح  صحإ رح ط ح ء ححدخدحانوح دكحاف  ح نفسر.ح نطال ءحا حخ هح  رقةقثحةسعنرح  قمدلحبمءننرحبكبطح  صحباةد رح  د
ا / ح  اكأشح  دق/ة ةث،حياءحداق حاظقكح  ابالعثحد  دف ة ح  سبةلح امء ح   مددفحد هريمء ح هد ةمثحدهحسمةاءح  ال قمثحبء م   .ح  مرح

رح هخاةمثحدخمدحر/امرحبمء ح عم دحل صمةثح   حلم  .حيامءحدةسمعنرح  قمدلحبءنمهحاءنبحيلحاء يكدهح اثحاءنمبح  مكح ك هحبمء غح م
 .ديندةاثح در/ةلحخ  ح  دضعح ا ح لةثح  طبقثح  رءياثحا حدقدةثح  اكأش

؛ح سعرح آل ح  رحصبحيلحاقد  حدبك اارحد يحيةفةثحدرقةيح  دردلح  رزبرحد  لديحأد انزطشق انٗ َقطخ اخشٖ اٚضبً 

عندةءدر،حد  كصحداء ح ه ك صحبءنهح ة حخنءصحا ح اكحةفمكضح /مرحام ح   مءكج.حدرةنامءح  دمكفحبيملحةنادح رح  درحدددعء رحا
خ هح هادكح د ح ظقءكح  الصرحد قدرحبءننرحسء الح /رحدردةلحيلح  صح  رحطامدحح دعاةميح   دكةمثح مرحل صمةدر.حهحكةمبح

 ةاءبرح رح  اءلح ه  كشح  اكيزةثحسد  حيء حام حرةمثح رح  حخ هح  ندءئجح  درح سدندادقءحسدؤ  حدبيلحدءية ح  رحدرقةيحدردلح
  عالقء ح دح  دنظة ،حدخرحبا ءبثحاصم كحدامءكبحهحدقم كحبمء ح ام .ح مكع حيملحخم هح  عنءصمكح  دمرحدام نرحبء ك رمثح  نفسمةث،حهح

طمرح  امد بح  االئم حةايننرحأ حأدنءسرحأاك ًحاقاءحدخدحأننمءح قدك نمءح ندبمءًحهحد دفمكح مرحااءكسمءدنء.حديمء حام ح  ضمكدك حأ حأ 
  /اقد ح  درحب  قءح  رزبحبل نر.

 ألامملحأ حأقممد حبضممبطحنفسممرحدأ امملح فقمم ح  اكر/ممثحد داممءدزح  عد ئمميح  نفسممةث،حدبء دممء رح درقةمميح  دممد ز ح ممرح  ااءكسممثح
سمءدرحدامءح  عا/ةث،حأقدكححأ حةد حانرمرحام شحلمقكة حد  مصحبم   ًحام ح دمكشح  يمدنفك ن حد ةامءحبعم هحألقمد حبإ طمء ح  اعنمرح ااءك

ددص/ حإ ةهحا حندءئجح يكدقءح رحدقكةك ،حخ  رحا ح  مصحخمدحأ حأقمد ح ماللحخم ة ح  لمقكة ح /مرح ألقملحبإظقمءكحامدقفرحأامء ح
  نقءطح ألسءسةثح  درحبةندقءحدبء دء رحضبطحنفسرح /رحأسءسقء،حدس ب أحب  صحا ح اللح نضاءارح /يدنفك ن حددقم ة ح  نقم ح  م  درح

انرحدا ح ه  كشح  اكيزةث،ح   ح  صحس قد حدبق فحيسبح  /رظمثحبء عاملح  ةمدار،حدبدامءدز ح يملحح يء ثح  ند قصح  درحب ك 



أند عح  از اةثحسدفحأقد حب /يح   دكةثح  اب ئةثحد إلنضبءطةثح رحنفسر،حياءحدأبة حأننمرحسم قد حبءهنضماء ح /رةمءشحد  در/مةال ح
  ق  حب  ص.حد ألخ  فحبنفسةثح  د/اة حدأ الح /رح  قةء حبء الز حدأيكك
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 سما يوجه

  

ةسعنرحدبإ دصءكح  دطكيح  رح  ندءئجح  درحإسدندادقءحبل  حدادقعح  اكأشح  ك عبثح رحدس/ة حزاء ح  رءياةمثح   ملح  رمزبحح
صفدفح  رزبحاقاءحةي حأسبءبح هنطالقثحس/بةثح دي ،حهحب حدأنقءحدلالح /رحكعبثح  دركك.ححبء ليلح  دء ر؛حإنضاء ح  اكأشح  ر

 ء طبقثح  درحددق  حانقءحدظكدفح  رةءشح هاداء ةثحدهسةاءح   صءئصح  ل صةثحدؤ كح /رح دكشح  درككحبءلميءلحا د/فمث.ح فمرح
  دمرحدفمكيحبةنقامءحةصمعبح /ةقمءحإنقمء ح  دقمءحام ح  صم اث،ح  دق ح    حدعرحرقةقدقءحد هكضمةثح  سةءسمةثح  قءئامثحددم كصح  قمدشح

ددلعكحب دكح  قدشحد كةاةءً.حهحأقدلح  اعك ث،حه حدطدكح  اعك ثح ن ح  اكأشحددرقيحبع ح  حدعمءنرح دمكشحاؤ امثحددسمد /صحانقمءح
 صحبع ح  ع ة حا ح ه فءقمء ،ح ينقمءح  ندءئج.حإ حأ حاعك ثحقءند ح  رقةقثحاقاءحةي حبسةطءحةليلحإكدقء  ًحبء نسبثح /اكأش.حطبعءحةد ح 

هحد/بثحد  حدفيكح /رحيةفةثحدرقةيحدرككخء.ح ينقءح رح  ب  ةثحددنمءدلحاصمط/وح  قمدشحب لميءلح ظمث،حقكةمبحام ح  ددامهح  بم  ئر؛ح
ككح ةسم حد   ح  كالحيا ءلح قءح رح  رةءشحددب أحبء دق/ة ،حظنءحانقءحبء ح  ايءنثح  ااندرثح قءحضا ح  رزبح رحسبةلحدرقةيح  درم

دءبعثح قء،حبلح /كال.حخي  ح ءنقءحدسد   حيلح هس/رثح  درحا خءحبقءحرءياةثح  كالحان حب  ةثح  دءكة حد  ءةثحةدانمءح  مك خ حألاملح
  ع دكح /رحايء ح ءصح قءحددقد حبء ا ل.حأ حبءةامءزحد م عح  امكأشحنفسمقءحبدظءخكخمءح نقمءحخمرح  رءيامثح /مرح  امن ح ه مكح دح

 ادسءدةثحاعه.

 رقةقثح قرح  ح  اكأشحد  عحب  دقءح  رحنقطثح سد حبرةثحدصبوح كضمثحةسمد  اقءح  كاملحيامءحةر/مدح مه.حدةايننمءح  م ح اءح 
رقةقثح  يك ح  اد /فثح اداء ةءًحد  درحقطع ح لد طءًحام حخم هح  نءرةمثحددقم ا ح /مرح ز  مثحخم هح هكضمةثحداءامءً.حبنمء ح /مرح  مصح

حز لح دضح  صمك عح  م   /رحام ح  ضمكدكةء ح  افكدضمثحإلز  مثح  قمدشح  دءكة ةمث،حد ب/دمح  عالقء ح  ك ءقةثح  سءاةثحيء حده
د ناءزح  ناءحح رحخ  ح  اضاءكحااي ح قطحبء ناءشحا ح  عالقء ح  دق/ة ةث.ح ي حدياءحةدك  ىح نءح مء ح ع/بةمثح  كامءلحهحةلمعكد ح

لحلر حا/صحبة حة ةه،ح د ح  حةعدكفح /امك شحبء رءاثح  رح دضحا لحخ  ح  صك عحاقاءحيء حاسددىحد /فه،حد  صحهنهحةكىحي
 ب ةثحايءنث.حااءحةسددابح /رح  اكأشح رداللحاكدبثح  ص  كشح رح دضحخ  ح  صك ع.

 نئٍ حد   حاءحرقق ح  اكأشحدطدك ًحددرزبءًح /رح هس ح  صرةرثحسدداي حا حدرقةيح نطالقء حس/ةاثحأةضءً.ح ي ح  صحححححح
  رزب،حهافكحا ح  حدس/صحسبة/قءحإ رح  كالحدداعلحا حنفسقءحقدشحاء ةثحأي كحا ح  الز .حإ حإ  حاءحإ دق حباءحخدحبعة ح  حنقجح

هد درحا لحخ هح  ندءئجحبء فءئ شح /رح  اكأشحبملحددكيقمءحداقمءح دامهح  د كةمبحد  دامزأش.حإلادةمءزحخم هح  اك رملحهحبم حام حإامك  ح
 ه ك صح  صرةوح نقجح  رزب،حنا خءحدخمرحدزةم حام حرم شح  نفسمةثحح  ارءياء حد  ارءسبء ،ح ي حدنظك ًحإل دقءكح  اكأشحإ رحقدش

  دق/ة ةثح /امن ،حددن /ميح /مرح  دقمء،حد دضمءًحام حإامك  ح  در/ةملحرمدلح  دنمءقضح  قمءئ حبداقمثحنظمكح /اةمثحنام خءحدخمرحدعقم ح
امعح  دق/ةم  ،حةصمعبح /ةقمءح  امكأشح  دمرحددنمءدلح  دقمءحبداقمثحنظمكح  اادحح  الءيلحدديبدقء.حا حخ  ح  انط/يحةسمعنرح  قمدلحبم  

  ناءشحا ح   دفح    حةسةطكح /ةقء،ح رحدق حةنب رحاد اقثحالءقء ح  رةءش،حااءحةؤ  حبقءح  رح  لعدكحبمء نقصحد قم   ح   قمثح
ك.حبء    .حرةن  صحةبقرح اء ح  اكأشحسبةال حهح ء ثح قاء؛ح اءح هصك كح رح  افقد ح  دق/ة  ح    حخدح  نقءةثح  اردداث،ح دح  درمك

بالحلصح  ندءئجح  درحسددا ضح  حدنءدلح  درككحبلي/هح  نظك حد ضرثحدا/ةثح / ءةث.ح رح  رقةقمثحدسمددابحخم هح  ظمءخكح دمكشح
 طدة/ثحق حديد حطدة/ثحداؤ اث.

ا ح  ا ةكحبءهلءكشحب  حا لحخ  ح  دداهح  رح  افءخة ح  دق/ة ةثحب ليءلحادرضكشحدر ح س ح  ركةث،ح قدح  برمثح م حدسمة/ثح
  نظكةثح  دق/ة ةثحبنظكةثح  دركك.كبطح 

ق حدد ةكحخ هح  فدكشحنسبثح  رح   صءئصح  درحددادعحبقءحيلحل صةث،ح ي حدعء بمءًحامءحدمؤ  ح  مرح   م  عحد هنرمك ف.حام ح
 ي كح  اد نبح  درحددضوح نءحخ هح هادكحبءليء قءح  ابسمطثحخمدح مكضح  رءياةمثح /مرح  امكأشحبقنمءعح  ركةمثحد  قمدش،حاامءحةمؤ  ح

أشح  رحالءكيثحاسءبقثح  ركةثحد  اسءد شحاعح  ان ح ه كحدهحسةاءح  برثح  ح  ري،حديلح  صحدد ح د حليلح /رح سء حبء اك
 دق/ة ح  كال،ح  حةنعي ح  صح /رح  رةءشح  دنظةاةثح /رحلي/ة ح اءح  دءبعح دح  ا كب.



/مثح  رء ةمثحام ح ماللح  /نمد ررح  دمرحرءيام حةاي ح  قةء حبي ةكحا ح هنفدءحح /رح  عء  ،ح يننرحسءيدفرحبء برثح  ح  اكرح
دداردكح /رحدرقةيح  كعبثح رح  درزبح بكحصمك عحطدةمل،حقضمة حح1779بقءحل صةدر؛حادخكحااءكسءدرح  ظءخكشح رح ء ح

 ع/بقءح رح  برثح  ح  اءضرحد /رحيةفةثحديدةنر.حدسءرءدلح  دطكيح  رح  ندءئجح  ادا ضثح  حاكر/ثح هسداد بحد  ارءياثح
لحدهحسةاءح  دء ةك  ح  ب/ة ثح  درحدكي ح /رحل صةدر،حدا ح  ح /رحاسددىح  عز حد  قك كح    حدص/ ح  ةهح رحسبةلحد  در/ة

 درقةيح  درككحا حا ة ،حداءح ءنةدهح  نء حصةءعثحقك ك حا حناطحدنءدلح  دنءقضء ح  انسةث.

،حدبء دمء رح مإ حإكدبمءطرح  اعنمد حخمدح  م  ح  نء حق دارح  رحخ هح  سءرثحلعك حب  ح /سفثح  قءئ ح بدحخمرحضماءنثح  درمكك
سء  نرح /رح  صاد .ح ي حد ن اءح   حرقةقدرح  درحإنعيس ح /رح  عا/ةثحةب دح رحد ضرءًحب نقءحاعءكضثح ق هح  ف/سفث.حرءد  ح

ةمث.ح اءضمّرح ادةءزحخ  ح  ادقفح  نء حبقءئرح رح  سا ح يننرحين ح سةكشحااءكسءدرح  سءبقثحسمد  حام ح  نءرةمثح  اء ةمثح دح  كدر
يء حةضةيح   نمءيح /مّر.ح  اسمؤد ةثحيءنم حيءانمثح مرحل صمةدر،ح يم ح هكضمةثح  اء ةمثح  دمرحأدادمعحبقمء،حدكعم حنةمءدرح  رسمنثح
 ضرة ح رحنقءةثح هاكحأ كحنفسرحهحسد ه،حددرد م ح  مرحاندامثحام حانامرحخم هح هكضمةث.حبعبمءكشح  مكى،ح م ح يم ح مرحدضمعح

  رءي حدافكز دمه،ح د ح  ح رظمرحبام حنفم حاعنمد ،حهننمرح صمبر حبامد قفرح  ام يدكشححةساوح رح /رح نقء حنفسرحا ح  افقد 
 انف شح /افقد ح   ءضعح س/طثح  نظء ح  رءي حدانداثح ه.

سمء ةثحبم  صحرملح  دنمءقضح  قمءئ حبمة حااءكسمءدرحدنقمجح  رمزب،حد نامدحبم  درحام حخم هحح1771 دن حدقكةك ح /رزبح ء ح

اهحنردحاسةكشح  ركةثحبليلحصرةوحدسم/ة .حدقم حينم ح سمدا حام حدقكةمك ح  قمدشحهننمرحيدبدقمءح  ااءكسثح  قءبعح /رحيدفرحد  دد
بقنء ثحل صةث.حدق ح    حنفسرحهقد حباقءكنثحنفسرحاعحيء ثح سمء ةبحارءيامثح  م   ح  دمرحينم حلمءخ شح /ةقمءح دحسماعدقءح مرح

قءئم ح بمد.ح يم حد نم اءح م حةفد م ح  قمك كحبلم نر،حرةءدر،ح ة حخ  حدرسبحبلحدين ح قبلحب  صحيليلحا ح ليءلح كدبمءطرحبمنقجح  
حبدبكةكحهحدنظةارح نفسر.  قا ف

بعبءكشح ص ي،ح  ىحخ  ح  دضعحبرح  رحدليةلحرء ثحنفسةثحاامزأش،حد  دمرح  عدنمرح  مرح  ح  مءكضح  رمزبح ا/ةمءً.حأ ح  ح
هسءسةثح دضمعرح  نفسمر.حدعاميحخم  ح هامكحإن    رحبنفسرحيء ح اةقءًح / ءةث.ح ء ال قثحد د رح هريء حد   دف،حلي/د ح   /فةثح 

أي كحردرحع ىحاز  حانر.ح ء ال قثحبء كالح ضوحادضدعحةبعثح /رح اك  ح  نقءلحد /يح  صك  ء .ح ي حةايننرح  قدلحبء ح
ندءئجحد/صح  نقءلء حد  صك  ء حيءن ح ةاءبةثحا حرةثح يدسمءبح   قمثحبء م   حد هن مك طح  مرح  نضمءلحبصمدكشح عء مثح ي مكح مرح

 ةلحدرقةيح  ء شح  بنء ،حردرحد  ح  حةي حبء اسددىح  اكاد.حسب

انردنرحخ هح   قثح  قدشح  يء ةثح ب لح  اقد حدد طرحد/صح  اكر/ث،ح ي حد ن اءح  كي حرقةقثح   ح اداليرح قدشح  دةثحيء ةثح
  ندمءئجح  ادا ضمثح م ح قء مثح   نمدعح  دمرحدك مك ح /ةقمءح   ملحح د طةقء،حدضء فح م  حكدحح  قزةامث.حدةعم حخم هحام ح رم ى

  طبقء ح  رءياثح  دق/ة ةث.ح ي حد رح  دق ح ةنهح  حأيم حأام ح  مصحأامك ًحهئقمءًحبنفسمر.حأ ىحخم هح  صمك  ء ح  مرح ن م  عحبء م   ح
أناوح رحد طرحكدحح  انةثححد   نرح  رحرء ثح ؤدا حبقء،حديءننرحدركك حدداءدز ح  كال.حخي  حيءن حظءخكشح هن   ع،حد  

بسمقد ث.ح فممرح  دقمم ح  مم  حينمم حألممعكحبممء نفدكحامم ح  ممص،حهحة/بممثحد  ح لممعكحبدنممءقضحاممعحنظكةممثح  رممزب.ح يننممرحدرمم  حد/ممصح
   صك  ء حاعح   قثح  درح يدسبدقءحا ح ألنلطثح  د كةبثحد  دنظةاةثح د/صح  اكر/ث.

حةسد  انرح  كال،حد زا ح /رح  ح ع  دحقدشح  دنظة .ح دنظة ح  كالحخدحسمالرهحدبنمء ح /ةمهحةفمكضح  ح انوح  ااءلحه ج
 هضطقء حد  ض طحد  دبعةث.ح نبعثح رحكعبثحل ة شحهد ء حقك كحاعك ثحيةفةثحد طرحخ هح  عقبء حد  دصدلح  مرحقمدشح  دنظمة ،ح

ك عح   /مرحاكةمك.ح نطالقءحا ح ةاءنرحخ  حر   حادقفرح  رءز .حد  كي حبء ح  ركةثحاسدرة/ثحبمء دقكب،حبملحةنب مرح مدضحصم
 ء اسء ثح  درحقطدعدقءح رحعضد حخ هح  فدكشحد  دطدكح  ا/رمدظح مرحل صمةدرح  مكحدبلميلحابءلمكح /مرح يدسمءبحاةمدلحا ةم شح
هدلبهح  ق ةاثحانقءحسد  ح /رحاسددىح  عالقء ح  انسةثح دح  اةدلح   كةزةثح  درح لمدقءح مرح  اك رملح  اءضمةث.ح نعيسم حخم هح

دررح ةضءً،حدق حنقءل ح  صح /ع ة حا ح  اك  حارءد ثح  ك يقءحداء ح ه ك ص.حددسء   حائء ح  اك  ح  دطدك  ح /رحاءنبرح  ك
اعحنفسرح  عاةقثحسؤ لحا حقبةل؛حخلحخرحلبةقثحبسءبقدقءح  حه..؟ح  عنرحخ هح  اةدلح  مرحنقمجح  رمزبحد مززحام ح زامرح /مرح

 درحدا بنرح  رح كضةثح  دداقء ح  دق/ة ةثحداع/ حاد قفرحخ هح  ركةث.حد ي ح  اءنءدرح  ل صةثح رح  اءضرحيءن حبد/صح  قدشح 
د القءدرح سبءبءًح /صك عح رحنفسرح دفق ح ه حبءننرحديءاكأشحين حق ح  / ح رحصك عح ديحطءقءدرح  اعك ةثحد  كدرةثح   قء ةمثح

  م  حةعطمرح مهح  رمزبح هخاةمثححد هاداء ةثحدي  صح  ع حضكةبثح  صح انمءًحعء ةمءً.ح قم ح ظقمكح /دسمطحنقامءًحدطدكةمءًحخمدح  منقج
   يبةكشح  رحاءنبح  صحخنءصح  فءقءدهحد نرك  ءدهحدخ  حخدح  اءنبح    حةدصءكعحاعهح  رزب.

  ح دصكفحبء عءطفثح د  فيكح  دق/ة  ح  نء ح دضمرح قم  ح  صمك عح  م   /ر،حهننمرحينم ح /مرح ةامء حبمء حدرزبمرحاكخمد ح
 اء حاسةكشحعةكحاسدقكش،ح ن اءحين حأبقرحاعحاااد مثحام ح  ك مءيح مرحإرم ىححبءيدسءبحخ  ح  صك ع.حاق حخ  ح  صك عح  سبةل

دق حأصءبنرحأاك ضحأ ك ح /رحبنةدرح  اس ةثحبلميلحابءلمك،ح  كامثحبمء ح ةمهحبم نرح مءازح م ححح،1771  راك  حنقءةثح ء ح

دمرحدم اكنرحبقمءح  اةمدلحرالح اك ضر.ح  ح ر/لح اك ضرحبسمبلحسم/ةاثحد م ح بمكاجحرةمءدرح  سةءسمةث،حدبم أ ح  ضمعح الد امكح  
     /ةث.حرةن  صح  كي حبءنهحا ح  اسدرةلح داء حخ  ح  صك عحباعزلح  حصك عح   /رحصرةوحد ءصمثح /مرحصمعة ح القمء ح



  انسة ،حده دقء حبء دنظة حديسبح  قدشحانه.ح ق حيءن ح د  ةك  ح  طبقدمة ح إلقطء ةمثحد  بكاد زةمثحأ مك ًح اةقمءًح /مرحااءكسمءدر.ح
   كدكح  /   ح دصفحبقاءح  رحاءنبح صك ك ح /رحيسبح  صك عحدهحسةاءح  قك كح    ح د  دمهح نفسمرحرمدلح م  ح اءح  عنء حد

 هنصاء ح  رحأ حدةءكحددضا ح /رح  عالقء ح  دق/ة ةث،حد  ض دطء ح  نفسةثح  درح ءنةدقءحندةاثحاد قفحبعضح  ل صمةء ح  دمرح
 رح ن /يح /رحنفسر.دسد   حصالرةء ح  رزبح   ادهح  ل صةث،حي/قءحاع/دن

 صد ا حباد قفحاع/دنرح ن خلح اءحدك هح ةنء ح رحب  ةء ح نضاءارح  رحصمفدفح  يمكةال،حد ءصمثحد/مصح  اد قمفح  دمرح
درطحا حل  ح  اكأشحب/ ثح  ل صةء ح   ح  دس/طح   يدك ،حدق حليلح  صحض طءًحنفسةءًحل ة  ًح /ّر.حياءحدين حلءخ شح /رحك ح

 قم خءحاعقم ،حديةمفحدرمدلح  مصح  مرح نصمكحة/رميح  ضمكك.حيملحخم هحدد/مصح هامدكح دكسما ح ممرحح   امك شح /عالقمثح  دمرح ك  
  اللعدكحان ح  صح  دق .حبنء ح /رحيلحاءلق دهح ةنرح ءخ  حبء حهح يد حيءاك شح  نظمء ح  دق/ةم  حطمد لحرةمءدر،ح  حيمء ح  مصح

 ءصمثحهننمرحينم ح  دقمكح  مرح  ك صحقمد نة ح  اادامعحدخمدحخ  ءحك ئعءًحدااةالً،ح ي ح  قك كح    ح د  دهح  حةرظحبء ناءححداءاءحد
 ب دكهحبعة ح  حرقةقدر،ح ي حدكع ح  صحيء حةا ح  سبةلح    حةدد ز حاعحكعبدرح رح  دركك.ح

الءي/رح  ل صةثحيءن حا حأخ ح  عقبء ح  درحأ ءق حسبةلحدرقةيح هنطالقء حيءاكأش.ح /رح  نقةضحانهحيء حةفدوح  اامءلح
 ح  اعقممد حد  دسممطح  نفسممرح  مم  حدمم حدلممية/هح مم حةيمم حةسمماوح ممرحبإكديممءبحأ ح طمم .حينمم حأ دقممكحإ ممرح  اعك ممثح /رممل.ح ممء يدنفك ن

د  اقءداثح  الزاث.حدةايننرح  قدلحبء حيء ثح  عدطفحد هريء ح هد ةثحد     عح    حيء حاسمدك ةءًحدرم ح هلمعدكحعم  حنقمءطح
خ هح  اةدلحادخكةءًح /رح  رطحا حإ دبءكح  كال،حد   ح   قثحبمء ح  ركيثح هد رح  درحص ك حانرحبع حد/صح  اكر/ث.حدضان ح

ليلحا ح ليءلحخ هح  عالقء ،حااءح  ع ح  رح ق   حكعبثحد ةنءاةيةثح  دطدك.حنا ح ّرحكعبثحبءه داء ح  رحايء حأداي ح ةهحام ح
رمثح مرحبنمء ح القمثحهحدعدمكفحكؤةثحنفسرح رحاكيزح هادك،حدع/ب ح /ّرح  عءطفثحد  فيكحاعمءً.حيامءحددطمدك ح م  حكعبمثحاءا

بء  ندعحد  صك ع.حق حهحأيمد حام ح ؤ ئمصح  الدمرح لمّ حا ملحخم هح  عالقمء حإهحأ حسم/ديرحيءنم حدعبمكح /مرحإرةمءئرح ا ملحخم هح
  عالقث،حإ حصوح  دعبةك.ح  سببحا حزك  حدطكقمرح  مرحخم هح هامدكحخمدح ننمرح د مرح هخاةمثح امءح لمدهحد ءنةدمهحد لمعكحبرءامثح

يءنم حام ح د مرح  اد ضمةعح  دمرححYAJK،حبع ح  ح يك ح رحقك كشحنفسرحبضكدكشحدامءدزحخم  ح  دضمع.حدنظمة ح ه صءحح نقء

اع/دقءحنقطثح  دفيةكحد  دكيةزح /ةه،حد ن اءحدءي  حد ان حبءننرحقء كشح /مرحد طةقمءحب/ م ح  رمزبحبم  ص،حياءرمثح /دءيةم ح /مرح
  ممصح ممالحافممكحامم ح ردمملحايممءنرح ممرح  ابقممثح  اعءكضممثح ممنقجححصممك ردرحد  الصممر.حد ننممرح ع/ممرح ةاممء حبءنممهح   حاممءح مم ح داممءدز

  دركك،دق حهرظ حبءننرح يدسمب ح هردمك  ح  امدخك .ح يم حدبعم ح دمكشح ةسم حبطدة/مثحبم   حبمءهن ك طح /مرح هنلمطث.ح  نمء ح
 صم/ثح  صمك عح ن ك طرحظقك حنقصح  رءياةثح رحيء مثح  اةمء ة ح  دنظةاةمث،حدنظمك ح فقم  نرح نقطمثشح ه  مء حد هةامء ح مرحاد

  انسر،ح  عنرح  رح  دعبةكح  ح  درحبطكيح  كى،حد ز   حر شح  لصحد   دفحا ح  دبعةثح رحنفسر.ح /م ح كىح  ام دىح هح مرح
ةقطعح  ص/ثحاعح  يلحد   ح ق ح  عالقثح /رح هطاليحد  صح /رفءظح /رحنفسمر،ح هح ننمرحينم ح /مرح /م حبءسمدرء ثح  مصح ةضمءً،ح

يملحخم هح  دمك    حبع م ح مرحححضا ح هنلطثح  دنظةاةث،حديء ح /ّرح  ح يد حك ةقثحدردك ح  يم ح.حد ءصثح يدنرح ردلحايءندر
ك د ح علح ز  حيلح القثح  / ح ةقء.حد رح  دق ح    ح از ح ةقءح  ح ندءجح  ر/دلح  نءاعثحس/ي حطكةيح  ااءكسثح  عا/ةمث،ح

 ب ح  عال،حدق حلي/ حخ هح  اكر/ثحنقطثح  ارءسبثحبص  حح ي حددةكدرح  عا/ةثحعةكح  اسدقكشحاع/دنرح طاكحبنفسرحداءاءحدر 
  ددةكشح  درح  الحبقء.حهرظ حأننرح  حأق حبإقءاثحدد زنء ح   /ةثحس/ةاث،حبة ح ننرح  ح ي حاقة شح قبدلح  ص،حد  حأي ح كة ح  بقمء ح

 ال ه،حاع/نرح بقمرحبمة ح  ادقمفح رحإطءكحدق/ة  ،حد ن اءحطاك حنفسرحدر ح  ااءكسثح  رحاءنبحارءد درح دا ةلح  دنظة حا ح
  ا يدكحداةد رح  طبقةث.ح  ح رب حسبةلح  اسءداثحاعح  ك ءيحأةضمءحبملحدصمك  حبدصمكفح مظح / ءةمث،ح يم حيمء حةسمددابح /مّرح
داءدزحخ  ح هاك.حاءحين حأ كضهحيء حةؤ  ح  رح  دك اع.ح دضعرح  حةيم حاسمدقك ً،حد هسمداك كح مرحخم هح  اد قمفحيمء حةعنمرح

،حديدنرحلعك حب  صحبليلحابيك،ح  حأدسءد ،ح يننرح ض ح  صك عحب سء ةبح ظث.حياءحد  ح دد نرح رحدضمعحيملحر/دلحنقءةدر
اءح لدهح رحيدءبءدرحدبةن ح رحيلحاكشحأننرح  حأصبوحدنظةاةث،حدهحإ  كةث،حدهز  حبعة شح م حابم أح  ركةمثح دح أننمرحدعكضم ح

  النرالل.

ةعممثح مم حةيمم حادضممعح   قممثح /ك ممءي،حااممءح  ىح  ممرحدكبةممثح  اد نممبح  دق/ة ةممثحبء دصممءك؛ح  حااءكسممءدرحبلمم  ح  درممكك،حد  ط/
د  ايبددثح ةق حأي ك،حدحهحةايننرحعضح  نظكح  حاسددىحدء ةكخ ح  عمء ر.ح ء م  حهحةدرم حامعح  رمزبحهحبم حد  حةسم/صحطكةقمءًح

د ردال ممرح /ايءنممثحضمما ح  ك شح  اكيممزحححانرك ممءً.حديمم  صح  اةممدلح  طبقةممثح  دسمم/ةطث،حد  اد نممبح  ادع/قممثحبافقممد ح" نممءح  اكيممز"
بافك  حد   لحيء ثح ه اءل،حيلحخ هح هادكحةلي/د ح نءصكحخءاثح /ض طح /ر،حدخ  حةعنرحدبء دصءكحأننرحأ املحأي مكحام ح
  كال.حطبعءح دضح ه اءلحبق هح  اسددةء حةعنرح  دق  حنردح  ركةث.ح هح  ح  افقد ح  دق/ة  ح  ادا كح رحل صةدرح ززحام ح

دهح ي كح  نء حداقة ح هكضةثح هحدب أحبء درءال.حأنءحأف ّكفح  صك عح     /رح    ح لدهح رح  ندةاثح /رح نهحكعبثح مرح  درمككحقد
د  عز ح /رح  صحخ  ح حاقث،حدا حاقثح ءنةثح  حد /دحخ هح  كعبثحا ح  دقدعح رحبعضح  دقكبء ح  دق/ة ةث.ح ضالح  ح  صح ءننرح

 ح  درح  ءنةقءح رحدقكةك ،حردرحد دح بك ح  حرقةقدرح  كاثحاء،ح ينقءح  حدليلحدقطثح هنطالقثح  ح داي حا حدساةثح  دنءقضء
  درحين ح د ح  ح داءدزحبقءحاءح  ءنةه.حخ  حصمرةوحام ح  نءرةمثح  نظكةمثحد يننمرح م ح امنوح نفسمرح  فكصمثحام ح  نءرةمثح  عا/ةمث.ح

ازئةءً،ح ي حهحةاينرح  قدلحبءننرح  كي حرقةقثح  دنءقضمء ح  دمرحنام حح  دقكةكح    حيدبدهح رح  فدكشح ه ةكشحق  ح رح  ر/دلحد د
  ًرحبر   ةكخء.



بع ح دكشحداةزشحس/ي ح  طكةيح  ةسةكحدخدح  دقكب،حدبع ح ء حيءالحا ح  دكيةزح /رحيةفةمثحدكبةمثح  سم/دصحد  عالقمء ح م ح
ةكحد ءنرح  دنظة حأةضءًحا حقكك  ح    ح د  دهح د /صحانيدنرحادضدعح /د  دلحد  نقءلح /ةه.ح رحخ هح  فدكشحرةثح ءنة ح  ي 

بص  حداءدزحدضعرح  ادامد ،حبةم ح  ح  قمك كح  اد م حبرقمرح  عنمرح  مرحدضمعح ي مكحرسءسمةث،حدرءد م ح  كصح سمبءبقءحبعامي،ح
ينم ح دا دقءحد ءطبح  الءيلح  درح  ءنرحانقءحبصدكشحابءلكش.ح دهح  صح يمء ح ردامءلح  دمء ةكح  سم/برحد ك  ً،حد ءصمثح نم اءح

 قةاقءح /رح سء ح نقءحدا حيك ادمر.ح نعيمء ح  مصحبقم  ح  لميلح مهحصم/ثحد ةقمثحبامد قفرح  ل صمةث،حبنمء ح /ةمهح ك  حديمءاكأشح
  د /صحاا حافءخةارح هة ةد داةثحد  سةءسةثح  دق/ة ةث.ح ي حد اكشح  كىحد دضءحا حس/صح  طكةميح  صمرةوح درقةميح  درمككح

ر،ح ا/ ح  عيم حرةمثح د م  حسمبةلح  فك ةمثحي مالصح مر،حد م حةمد كحخم  ح  سمبةلح مرحد  اب أةثحددءاة ح هسدقك كح رحل صةد
 ها ح  الز ،ح  حهح يد حق حبء   ح  حق/ حب  حيء ثح   ال ء حب   حاعحخ هح  اد قف.ح ن اءحقا حب /طحادقفرحبء فك ةثح  طبقةثح

 حد/رميح  ضمككحبمء دنظة .ح يم حد مرحنقءةمثح هامكحداعلح  درحبلح" نءح  اكيز"ح  ىحبرح  رح    دلح رح القء حيء حام حلمءنقءح 
قكك ح    /دح  رح  سبةلح  اؤ  ح  رح  درزبحد  ركةثحيرح داي حا حد ةةكحااكىح هادكح ةضءً.حق حةيد حناءحح هنسء حةسةك ًح

  نامءحح  رقةقمرح   حاءح زلحنفسهح  حيء ثح  صك  ء حباعنرحا ح  اعءنر،ح ينهحسة  دح نسءنءحعةكحاؤ ك ًح رح  دق حنفسه.ح يم ح
خدح    حةنازحب دضح  صك  ء حبقدشحد ز حدخةاء .حل صةءح  حةي حا ح  قة ح /مرحد طمرح  نيسمء ح     /ةمثح  دمرح ءنةدقمءح

،حبع خءح يك حا/ةءحبءادكحرةءدةثحا حقبةلحخلح رح  زا ح  يء رحيرح نف ح  قمك كح  م  ح د  دمهح مرحدقكةمك ح ه مك..؟حح1779 ء ح

ك كح  ص.ح  نقءلح    ح اكةدهح رحنقءةثح هسبدعحيءن حيفة/ثحبءادةءزحا  ك حا ح  ام  كح  دمرحبنةدقمءح ء رزبحخدح    حسةعطرحق
بنفسر.ح ينهح  حةي حيء ةءح د طرح  نقءطح  ا انثحداةد رح  اءضةثحااةعقمء.ح يم ح  ندةامثح  دمرح سد /صمدقء؛ح  ح م حأدامءدزحرم د ح

ب حا حاك اعثح  اد قفح  درح دبنرح قءحد  درحهحدركزح  نامءحح مرح /ميح ك  شح  ااءكسء ح  درحدؤ  حبرح  رح  ندءئجح  دق/ة ةث،حهح
قدةثح  دضح  صك ع.ح يننرح كعبحديإاكأشح رح  قةء حب /يح   ةنءاةيةثح دطدةكح خنرحدي  صح رح  عد طفح /دداهحنردح  رزبح

هز  م حبء ركةمثحدبء اسمدقبلح  رمكحد  ركةث.ح  ح   صحص/ثحقكةبمثحبمء قك كح  اعبمكح م ح مدضح  صمك عح  ك مءقر.حينم ح ؤدام حد
 /اكأشحا ح اللحبنء ح  عالقء ح  ركش.حد  سببحيدءبثحدقكةك حبق  ح  ليلحخدح از ح  ح /ميح هك  شح  قدةمثحهادةمءزح  دمر.حقم ح
ةيممد حخنممءصح دممك  حنارمم ح ممرحدردةمملح  دممرح  ممرحقممدشحسةءسممةثحدبء دممء رح  دظممءخكحباظقممكح  قممد ح  مم  حيممء ح نعيءسممءحامم حدنممءدلح

بصدكشحاعءيسثحدبعة شح  ح  رقةقث.ح ل حصعدبء حنضءلح  درككحد هاهحبيلح لميء ه،حد ءنةم ح  ي ةمكحندةامثح م  ححل صةدر
ب/دعرح اسددىحادق  .ح يننرحهح دنءدلح  درحا ح  نءرةمثح  دق/ة ةمث؛ح ي/مرحقنء مثحبمء ح ادةمءزح  نفسمةثح  انسمةثحد  دنمءقضح  انسمرح

هح  فدكشحدكعاءًح  ح ك  درحدنةدرح دكشحنءارث،حدأسمدطةعح  ح  كصح ه ح ي مكحبليلحصرةوحسةاعلحا ح    ح  ةد ،حدسدصبوحخ 
ا حأ حدق حاضرح ه ح  ح  ق ح ي كحام حأ حدقم حاضمرح  ح  دنءقضمء ح  دمرح لمدقءحيءنم حددامءدزنرحهنقمءحرقةقمثح اداء ةمثح

 دسديد حندءئاقءحاد  قثح قءح ةضءً.

  ل صممةثحد  اد قممفح  دممرحدر/ةمم حبقممءحدهحسممةاءح   ءئممءدر،حةدط/ممبحانممرح ه ح  ح قممد حدبسممك ثحبداممءدزحيمملح   صممءئصح
دعكدك حديملح  دم  ةك  ح  سةءسمةثحد  دنظةاةمثح  دمرحينم حدءبعمثح قمء،حديم  صح  اد قمفح  دمرح د م دقءح مرح  عالقمء حامعحانسمر،ح

دقك ك دمه.حدهحد س/دبرحداد قفرح اء ح  ان ح ه ك.حسدفح قمفح  ئامءًح /مرح ردمك  حد دح ك  شح امء ح  دضمعح  دنظةامرح /رمزبح
 ؤدا حبءننرحداءدز ح  عد ئيح  ادامد شح مرحل صمةدرحبلميلحيءامل.حهح كةم ح  ح بمة حأ حنظمكشح دح ردمك  حبلم نرحسمدىح ننمرح
س   حقك كح  رزبحبءهسء .حخي  حسءيسبحخ هح  سنث،حدسءصمبوحد/اةم شح مرحطكةميح  ركةمث.حاقامءحيءنم ح  ظمكدفحد هدضمءعح

 ح  اب أ حاعحك ءقرح  لبءب.حرء ظ ح /رحكعبثح  درككح   ،ح رحسدةثح  دديح  ئاءً،ح   صح دي ،حسءبكخ ح رحااءكسءدر،ح ه دقء
  ح صء فح  صعدبء ح  يبةمكشح مرحرةمءدر.ح ءرةمءئرح /ع ةم حام ح هامدكحاعمءًح  مكح /مرحبلميلحسم/برح مرحبعمضح هرةمء .ح ءنةم ح

  درحدص/ ح  ةقمءح صمبر حنمد ررح  فك ةمثححد نقسا ح /رحنفسر،حردرح ننرح ل حرءه حاكضةثحل ة ش.ح اءح ه حد رح  نقطث
   ح رح ضعفحنقءطقءحبرةثحةسعنرح  قدلح نقءحددنف ح  كح نفءسقء،حد ننرح /رح قثحبء حدقكةك حخ  حسدفحةيد حضكبثحقءضةثح

يملح /ند ررح  فك ةثحد  كاعةثح   ،ح كة ح  ح صبوحاقءد/ثح  ركةث،حبنء ح /ةمهح ام ح  دمرحاسمدع شح /اد اقمث.حدس صملح  مرحنقءةمثح
    ال ء ح  درحظقك ح رح  افءخة حدبء اعك ثح  درحيسبدقءحسدفح رصلح /رحادقفح ة ةد دارحصرةو.

بإس ح  ركةث،حدبإس ح  درككح  حأقد حبإل ءلح  رزبحبء الءيلح  بسةطثحدهحبإة ةد داةثح  دبعةث،حسدفحأ /يح ك  شحداعك ثح
ءبحندكدزحا ة ،حد نءحاءخزشحا حيلح  ند ررحام حدنقةمثحنفسمرح مرحاقءد/ثح  ركةث.حخ هح  نةك  حا لحنةك  حندكدز.حنر ح /رح  د

نةك  حندكدزحد /قرح نفسرحاكشح  كىحام حكامء  .ح نم اءح قمد حبء طمء حخم  ح  قمك كح  م حقمددرحام ح  رمزب،حد القمثح  دنظمة ح
لح قدرحبقمدشح هندصمءكحد  اؤسسث.ح  حاق ح  ك ءقةثحخدح  ربحد هردك  .حد  ح قد حاكشح  كىحبدقةة حدق/ة  ح /اكأش،حدسدفح رد

د  رةءشح  ىح  اكأشح  رحندءجحاء  .ح  حيلحاءح يكدهحخنءحسدفحدظلحطمد لح امك حابمكك ًح صمك  رح  م   /رحد   مءكار.ح بمة ح
 اكشح  كىحبءننرحسدفح نض حبءك  درح يلحقك ك  ح  رزبحد سدقب/قءحبءردك  .حدأيككح ق  حبءهكدبءطح    ئ .

 


