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 ِمذِت اٌطبعت اٌخشو١ت   
 

 ُٞ أُو٤٘ج ٗظٌر إ٠ُ ٝٝغ ثُؼجُْ ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُض٢ ًجٗتش ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ٫

ٍثُش ٤ٟٝتور ص٘تجكِ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتزي أ١ كت٢ ث٧ػتٞثّ ثُضت٢ ثٗوْتْ ك٤ٜتج ثُؼتجُْ إُت٠ ه ذت٤ٖ  

وٟ ٌُأ٣٘ج إٔ ثُوٞر ثُض٢ ص٤َٔ دٜج ٓؼٌٌْ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ٝثُٔؼْتٌٌ ث٩ٓذ٣ٌتج٢ُ ٝٓت

فج٤ًٔز ًَ ٜٓ٘ٔج ػ٠ِ ْٓجً ثُض ًٞثس ًجٗش أٝؼجف ٓتج ٛت٢ ػ٤ِتٚ ث٤ُتّٞ ٓتٖ صت ع٤ٌ. 

ًٝجٗش ًَ فًٌز ٌٓؿٔز ك٢ ٛيث ثُؼجُْ ثُٖٔ ًٞ إُت٠ هْت٤ٖٔي إٔ صتٌؽـ أفتوٛٔج كت٢ 

٘ظتٌ ثُُتوٟ صقو٣و ْٓجً ص ًٞٛج. أٓج ثُٔؼ٤جً ث٧ّج٢ّ ف٤٘يثى ك٢ أ١ دوؼز ٓتٖ ثُؼتجُْ 

ُـ ٛتي٣ٖ ثُ٘ظتج٤ٖٓ ٝصّٞت٤غ ٓ٘تجٟن ٗلٞىٛٔتجي ثُض ًٞثسي كٜٞ ٓوٟ موٓضٜج ُٔٚتجإ٠ُ 

أًغتتٌ ٓتتٖ إٔ ٣ٌتتٕٞ ثُٔٚتتجُـ ثُؼجٓتتز ُِٖتتؼٞح ٝث٧ٟٝتتجٕ ٝثُ ذوتتجس. ٝهتتو أهس ٛتتيٙ 

ث٤ُْجّجس ثُقجًٔز إ٠ُ م٘ن ثُض تًٞثس ثُو٤ُٝتز ّٝت٤جهر ثُؼوتْ دت٤ٖ ث٧ٗظٔتز ثُٔٞؽتٞهر. 

ْع ػتٖ صتٌثًْ ثُٖٔتجًَ ث٩ْٗتج٤ٗز ٝثُ ذ٤ؼتز ٓتٖ ؽ٤ٔتغ ثُ٘تٞثف٢ ًؾذتَ  ٝٛيث دوًٝٙ ٓتج ٗت

٘   ٕجٛن  .  ْٓضؼ

ض٢ ٣تتٍَٝ ثُو ذتتجٕ ٓتتٖ ٤ٓتتغ ث٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور دو٤تتجهر ث٫صقتتجه ثُْتتٞك٤

ثُٞؽتتٞه ٝصذتتوأ ٌٓفِتتز ؽو٣تتور صْتتٞهٛج ثُظتتٌٝف ث٬ُٔةٔتتز ُ٘ٞتتجٍ ثُٖتتؼٞح كتت٢ ّتتذ٤َ 

صقًٌٛج ٝثّضو٬ُٜج. ُٝٞ ُْ ٣ضْ ثُضقٌْ ك٢ ٛيث ثُٞٝغ ٝإ٣ؾجه ثّتضٌثص٤ؾ٤جس ٤ّٝجّتجس 

٣تتز ُِـج٣تتز. ؽو  ٝصقٚتتَ ذٗتتيثى ص تتًٞثس ٓ٘جٛٞتتز ٬ُٓذ٣ٌج٤ُتتز كٔتتٖ ثٌُٔٔتتٖ إٔ  يؽو٣تتور

 يٝك٢ ٛيٙ ث٧ع٘جء صظٌٜ ٤ّجّز "ثُ٘ظجّ ثُؼتج٢ُٔ ثُؾو٣تو" ًقتو٣ظ ثُْتجػز إُت٠ ثُٞؽتٞه

٘ ذتتن فْتتجدجصٜج ثُضتت٢ صُتتٖ صؾ٘تت٢ ٓتتج ًجٗتتش صضٔ٘تتجٙي ُٝتتٖ  –ٓتتغ ىُتتي –ٌُتتٖ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز 

٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور أهجٓضٜتتج ٝٛتت٢ كتت٢ ٖٗتتٞر ثُ٘ٚتتٌ ٓتتغ ثُٞثهتتغي ُٝتتٖ ٣ٚتتذـ ث٤ٜٗتتجً ث

 ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز.  –ثٗضٚجًثً ٌُِأّٔج٤ُز 

٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ دٌَ ٌٙثفز إٔ ػجُٔ٘ج ٣ؼ٤ٔ ٌٓفِز ثٗضوج٤ُز ث٤ُتّٞ. ٝٓتغ ثٗقْتجً 

أٙتذـ قتوه ٟتجدغ ثُؼتجُْي ٣ثُْٞك٤٤ش ٖٓ ثُضٞثٍٗجس ثُؼج٤ُٔز ك٢ ثُضْؼ٤٘جس دؼو إٔ ًجٕ 

وتٟٞ إُت٠ ٓتَء ثُغـتٌثس ش ٓتٖ ث٤ُتو دق٤تظ صْتؼ٠ ثُؼو٣تو ٓتٖ ثُضتًٝ ٕ ٍٓجّ ث٧ًٓٞ أكِ

 ثُقجِٙز فْخ ٓٚجُقٜج هٕٝ ًَِ أٝ َِٓ. 

ًَلعض٢َ ثُضٞثٍٕ ثُوو٣ْ هٞصجٕ أّج٤ّضجٕ ٛٔج ث٣٫ُٞجس ثُٔضقور ث٤ٌ٣ٌٓ٧تز  صٌٖٔ ك٢ 

٤ض٢. ٝػ٘وٓج  ثكضووس إفوٟ ثٌُلضت٤ٖ عوِٜتج ثٗوِذتش ثُضٞثٍٗتجس ٤ًِتجً ًأّتجً ٤ٝث٫صقجه ثُْٞك

إ٠ُ ث٬ُصتٞثٍٕ. ٣ٌٔ٘٘تج صْت٤ٔز ػجُٔ٘تج فْتخ ػ٠ِ ػوخي ٝصْ ث٫ٗضوجٍ ٖٓ فجُز ثُضٞثٍٕ 

 ثُٞٝغ ثُوجةْ د ٗٚ ػجُْ ٣ذقظ ػٖ صٞثٍٕ ؽو٣و ٝٛٞ ٣ضؾٚ ٗقٞ ّ٘ٞثس ث٧ُل٤ٖ. 

صضٌَٖ صٞثٍٗجس ثُوٟٞ ٖٓ ؽو٣وي ٤ُِ كو٠ ك٢ ٓ٘ وز ٓقوٝهر ٖٓ ثُؼجُْ أٝ ك٢ 

ٓ٘جٟن ثُْٞك٤٤ش ً ٌف ك٢ ثُضٞثٍٕي دَ ٝك٢ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ ٝد٬ه ثُولوجُ ٝثُذِوجٕ 

ِوثٕ أ٣ٌٌٓج ث٬ُص٤٘٤ز أ٣ٞجًي أ١ دجمضٚجً ك٢ ًَ دوجع ثُؼتجُْ. ٣ٝضؾِت٠ ٛتيث ثُٞٝتغي ٝد

ٝدٖتتٌَ متتجٗ ٓ٘تتي أػتتٞثّ ثُضْتتؼ٤٘جسي كتت٢ ثُقتتٌٝح ثُؾو٣تتور ٝثُٚتتوثهجس ثُؾو٣تتور 

ٓ٘تجٗ ٓتٖ إٔ ٣قٚتَ ىُتيي إى ٓتٖ  ٝث٫صلجه٤جس ثُؾو٣ور ٝثُؼتوثٝثس ثُؾو٣تور. ًٝتجٕ ٫
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ثُوتٟٞ ثُْتجػ٤ز ُٔتَء ثُغـتٌثس ثُذتجًٍر  ثُذو٢ٜ٣ فٍٚٞ ث٫ٕضذجًجس ٝثُض٘جهٞتجس دت٤ٖ

ف ٖٓ ٣ضقٌْ ك٤ٜج ٖٝٓ ٣ذ٠ْ ٗلٞىٙ ػ٤ِٜج. ك٢ ثُِْ ز ك٢ ث٧ٓجًٖ ثُض٢ ٫ ٣   ٌَ  ؼ

ث٫ّتتْ ثُغتتج٢ٗ ٌُٔفِتتز ثُؼذتتًٞ ٛتتٞ ثُقتتٌٝح ٝثُض٘تتجفٌثس ٝثُٚتتوثٓجسي ف٤تتظ 

َِي ك٤ٜج ٕض٠ أّج٤ُخ ثُقٌٝحي ّٞثء ثُؼ٤ِ٘تز ٜٓ٘تج أٝ ثُو٣ذِٞٓجّت٤ز ث٤ُْجّت٤ز أٝ ٍػ  صْ 

 ٍ ثُضجدؼز ك٢ ثُقٌٝح أٝ ؿ٤ٌٛج. ثُوٝ

ثٌُتتَ ٣ؾٜتتو ٬ُّتتضلجهر ٓتتٖ ث٩ٌٓج٤ٗتتجس ثُ٘جؽٔتتز ػتتٖ ٛتتيٙ ثٌُٔفِتتز ثُؼذ٣ًٞتتزي 

 ٣ْٝؼ٠ ُضؼ٣ََ َُٓ٘ضٚ ٝٝٝؼ٤ضٚ هذَ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ص٤ٌَٖ ثُضٞثٍٗجس ثُؾو٣ور. 

ِ ٣ًتتَ هُٝتتز أٝ هتتٞر ٤ّجّتت٤ز صؼِتتْ ػِتتْ ث٤ُوتت٤ٖ إٔ ثُو٤تتجّ د ٣تتز فِٔتتز دؼتتو صٌتتٌ

ج ُٚتتجُقٜجي إٗٔتتج ُتت٤ِ دتتج٧ٌٓ ثُْتتَٜ. ٛتتيث ثُوتتجٕٗٞ ّتتج١ً ثُضٞثٍٗتتجس دٜتتوف صق٣ِٜٞتت

ثُٔلؼٍٞ ٤ُِ ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔ كقْخي دَ ٝث٩ه٢ٔ٤ِ أ٣ٞتجً. ٓتٖ ٛ٘تج صتوأح ثُتوٍٝ 

ٝثُوٟٞ ث٤ُْجّت٤ز ثُٔ٘ ِوتز ٓتٖ ٛتيٙ ثُقو٤وتز ُِضتوثكغ ٝث٫فضتوثّ ك٤ٔتج د٤ٜ٘ٔتج دٜتوف كتضـ 

 ّجفجس ؽو٣ور ُٜج ٝثُن ٢ دٌٔضْذجس ٝكٌٗ ٝك٤ٌر. 

ٟٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز ثُؼج٤ُٔتتز صْتتؼ٠ ُضؼ٣َتتَ ٝٝتتؼ٤جصٜج ثُوجةٔتتز ٓتتٖ متت٬ٍ ًتتَ ثُوتت

جس ثُوجةٔتتز ك٤ٔتتج د٤ٜ٘تتج كتت٢ ٌٓفِتتز ثُقتتٌح ٤تتثصلجه٤تتجس ٝفٔتت٬س ؽو٣تتور. ٝصضقتتٍٞ ث٫صلجه

ثُذجًهري إ٠ُ ص٘جفٌ ٝثٙ وثّ ٝإٕ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ ٌَٕ فٌح ٓضذجهُز. ٣ٌٝٔتٖ ًي٣تز ىُتي 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُٕٞ دٖ ٕ ًتَ ٓتٖ ثُٖتٌم  دؾ٬ء ُٞ ٗظٌٗج إ٠ُ ثمض٬ف ث٤ُْجّجس ثُض٢ ٣ضذؼٜج

 ث٠ّٝ٧ ٝهلوج٤ّج ٝأًٝٝدج ثٌُٖه٤ز ٝأك٣ٌو٤ج. 

ٜن ٍٓتتٖ ٣ٟٞتتَ ػِتت٠ ث٤ٜٗجًث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور. ُٝتتٞ ههو٘تتج ثُ٘ظتتٌ كتت٢  ُتتْ ٣ٔتت

ثُٔؾ٣ٌجس م٬ٍ ٛتيٙ ثُٔتور ثُوٚت٤ٌري ّتٞثء كت٢ دِتوثٕ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور أٝ ثُذِتوثٕ 

إٔ ث٤ُْجّتجس ثُٔضذو٣تز ًذتو٣َ ٬ُٕتضٌث٤ًز  ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز أٝ ٓنضِق ٓ٘جٟن ثُؼتجُْ  ّتٌٟ٘

ثُٖٔتت٤ور ُتتْ صنتت٠  أ٣تتز م تتٞر ٨ُٓتتجّي ٝإٔ فج٤ًٔتتز ث٫ٓذ٣ٌجُتتز ػِتت٠ ثُؼتتجُْ أٝتتؼق ٓٔتتج 

ًجٗش ػ٤ِٚ كت٢ صِتي ثُْت٘ٞثس. كتجُقٌٝح ٝثُؼٌثًتجس ٝث٫ٕتضذجًجس ٝثُلٞٝت٠ ٝثُذِذِتز 

كت٢ ًتَ ٓ٘تجٟن ثُؼتجُْ ػِت٠ ٝؽتٚ ثُضو٣ٌتخ ٝكت٢ ّتجةٌ  سّتجه يٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ْٓتضؾوثس

ُوجًثسي ٝصضجُش ًٝثء دؼٜٞج ًٝ ٜٗج كت٢ ّتذجم. أٓتج ثُذِتوثٕ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز كؼ٘توٓج صؾت٘ـ ث

ُذْتت٠ ٗلٞىٛتتج ػِتت٠ ٓ٘ وتتز ٓتتجي صتتٌٟ ٗلْتتٜج كتت٢ ٓٞثؽٜتتز ٙتتؼٞدجس ًذ٤تتٌر ٝٓوجٝٓتتجس 

إ٠ُ ؽجٗخ ثُْٔضؾوثس ثُنجًؽ٤ز ٛ٘تجى ثُض٘جهٞتجس ٝثُٖٔتجًَ ثُوثم٤ِتز  دجِّز ُِٖؼٞح.

إٔ "ث٫ٗضٚتتجًثس" ثُٔضقووتتز هتتو٣ٔجً ٗض٤ؾتتز ًذتتش ٝثٗؼتتوثّ ث٧ٓتتٖ ٝث٫ّتتضوٌثً أ٣ٞتتجً. إى 

صٞثؽتتٚ ث٤ُتتّٞ  يثُٖٔتتجًَ ثُنجًؽ٤تتزي ٝثُضتت٢ صٚتتذـ ّتتضجًثً صنلتت٢ دتتٚ ثُٖٔتتجًَ ثُوثم٤ِتتز

ػٌثه٤َ ًذ٤ٌر ُِ٘ؾتجؿ كت٢ ىُتي ٓتٌر أمتٌٟ. دٜتيث ثُٔؼ٘ت٠ عٔتز صٌثؽتغ ؽتو١ ث٤ُتّٞ كت٢ 

 ٝٝغ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز أ٣ٞجً. 

ٝت ٌثدجس ًٝ ٜٗتج ػِت٠ ٓتٖ ث٫ز ث٧ؿِذ٤ز ثُْجفوز ٖٓ ث٩ْٗج٤ٗز ثُؼج٤ُٔ ج٢ٗ"صؼ

ٗجً ِٓضٜذز. ك ٣ٌٌٓج ث٬ُص٤٘٤زي ؽ٘ٞح ذ٤ّجي دت٬ه ثُولوتجُي ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ي ًتَ ثُوتجًر 

هْتتْ ٛتتجّ ٓتتٖ ثُذِتتوثٕ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُوو٣ٔتتز  ًِٜتتج صؼتتج٢ٗ أٍٓتتجس ٤ّجّتت٤ز ٝث٧ك٣ٌو٤تتزي 

ُٔضت ؽؼ ٝثهضٚجه٣ز مجٗوز. أٓج أًٝٝدج ٝأ٣ٌٌٓجي كٌ ٜٗٔج ؽ٘ضجٕ صوذؼجٕ ٠ّٝ ٛيث ثُؼتجُْ ث
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د٤ٌ٘ثٗتتٚ ثُٔٞتت ٌٓز. ًتتَ ٓ٘ وتتز ٛجٓتتز ٓتتٖ ٓ٘تتجٟن  ثُؼتتجُْ صقٔتتَ كتت٢ ٤ٟجصٜتتج إٌٓتتجٕ 

 ثُضٌثؽغ هٝٓجًي ٝصضٌثًْ ث٧فوثط ٣ًٝوثً ٣ًٝوثً ًٝ ٜٗج صضٞؽٚ ٗقٞ فْجدجس ًذ٤ٌر. 

ًجٗتتش أ٣ٌٌٓتتج صٔغتتَ ًٌٓتتَ ثُوتتٞر ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز ٓوجدتتَ ث٫ٕتتضٌث٤ًز. ٝٛتتيٙ ثُقو٤وتتز 

ًجٗش ٍػ٤ٔز ٫ ٓ٘جكِ ُٜج كت٢ ث٤ُٔتوثٕ ث٫هضٚتجه١ ّج٣ًز ٖٓ ؽ٤ٔغ ثُ٘ٞثف٢. ك ٣ٌٌٓج 

ٝثُضلٞم ثُؼ١ٌٌْ ٝصو٤٘ز ث٬ُْؿ ٝثُق٬ٔس ث٤ُْج٤ّز. ٛتيث ثُٞٝتغ ثُٔضـ٤تٌ دتذ٠ء ٓ٘تي 

ثًضْتتخ ّتتٌػز ِٓقٞعتتز ٓتتغ ث٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤وري ٝػجٗتتش  يّتت٠ ثُْتتذؼ٤٘جسثأٝ

  ٓذ٣ٌج٤ُتتزث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز ٓتتٖ صذؼغتتٌ كتت٢ هٞثٛتتج. ٣ٌٔتتٖ ثُقتتو٣ظ ث٤ُتتّٞ ػتتٖ عتت٬ط ٌٓثًتتَ ث

ث٣٫ُٞجس ثُٔضقتور ث٤ٌ٣ٌٓ٧تزي أًٝٝدتجي ث٤ُجدتجٕ. ٫ٝ ٣ًتخ كت٢ إٔ أ٣ٌٌٓتج ٫ صتَثٍ ثُوتٞر 

ثٌُذٌٟ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔثًَ ثُغ٬عز. أ١ أٜٗج أٙتذقش "ث٧ُٝت٠ دت٤ٖ ثُوتٟٞ ثُٔضٌجكتتز" دؼتو 

 إٔ ًجٗش ّجدوجً ٤ّور ثُؼجُْ ثُٔ ِوز د٬ ٓ٘جكِ. 

ضجٕ ك٢ ثُْٔتضوذَ ثُو٣ٌتخي ٝٛٔتج ٤ّٞجف إ٠ُ ٛيٙ ثٌُٔثًَ ثُغ٬عز هٞصجٕ ػج٤ُٔ

 ٤ًّٝج ٝث٤ُٖٚ. 

ثّتتتضٌثص٤ؾ٤ز ٖٓتتتضًٌز ّتتتجدوجًي ػِتتت٠ ج د٤ٜ٘تتتج ٔتتتإٕ ثُوتتتٟٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ثُٔضلوتتتز ك٤

ٝثُِٔضلز فٍٞ ث٤ُْجّجس ػ٤ٜ٘تج صؾتجٙ "صٜو٣تو ثُْتٞك٤٤ش"  صٞثؽتٚ أّتذجدجً ٝهٝثكتغ ػو٣تور 

و٤ُٝتز ثُقجٙتِز صؾؼِٜج ٫ صِْي ثُٔٞثهق ث٤ُْج٤ّز ثُٖٔضًٌز ٗلْٜج صؾجٙ ثُْٔتضؾوثس ثُ

 ث٤ُّٞ. 

ك ٝٝتتجع ًتتَ هتتٞر ْٗتتذز ٨ُمتتٌٟ ٓنضِلتتز صٔجٓتتجً. ٜٝٓٔتتج ٣ٌتتٖ ٛتتيث ث٫متتض٬في 

 ٤ّؤه١ ٓغ ثَُٖٓ إ٠ُ فوٝط ثُضذؼغٌ ك٢ ًٌَٓ ثُوٞر ٫ ٓقجٍ". 

ٓ٘جٟن ثُ٘لتٞى ٝإؿ٘تجء ٓٚتجهً ًهؼز ص٤ّٞغ ػ٠ِ ٣ؤه١ ثُض٘جكِ د٤ٖ ٛيٙ ثُوٍٝ 

ج د٤ٜ٘ج ُضضؾيً أًغٌ كت ًغٌ ٓتغ ٓٞت٢ ث٫ّضؼٔجً ٝث٫ّضـ٬ٍي إ٠ُ دٌٍٝ ثُض٘جهٞجس ك٤ٔ

ثَُٖٓ. ٝث٠ُ ؽجٗخ "ثُؼوٝ ثُٖٔضٌى" صٖ٘ـَ ٛيٙ ثُوٍٝ دذؼٜٞجي ٝإٕ ُتْ ٣ٌتٖ دوًؽتز 

ٓضووٓتتزي دق٤تتظ ّٖ٘تتٜو كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُقتتجه١ ٝثُؼٖتت٣ٌٖ ٙتتٌثػجس ٛتتيٙ ثُوتتٟٞ ػِتت٠ 

 ثُٚؼ٤و٣ٖ ث٤ُْج٢ّ ٝث٫هضٚجه١ ػ٠ِ ث٧ؿِخ. 

٣ٌج٤ُتز ػِت٠ ؽٔج٤ٌٛٛتج ػجٓتزي ص٘ؼٌِ ٛيٙ ثُض ًٞثس ثُذجًٍر كت٢ ثُذِتوثٕ ث٫ٓذ

ثُـٌدتت٢ ثُ٘جٕتت٠ء ػِتت٠ "صٜو٣تتو ثُٖتت٤ٞػ٤ز" كتت٢ ثُٔجٝتت٢ي ُتتْ ٣ؼتتو دج٩ٌٓتتجٕ  كج٩ْٗتتجٕ

صنو٣ٌٙ هٕٝ إ٣ؾجه أّج٤ُخ ؽو٣ور. ُيث صِؾ  ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز إُت٠ ص ت٣ٌٞ ثُّٞتجةَ ث٩ػ٤ٓ٬تز 

ٝصقضٌٌٛتج دٖتٌَ متجٗ  كت٢ ّتذ٤َ  يٝؿ٤ٌٛج ٖٓ صو٤٘جس ث٫صٚجٍ ٝثُضذجهٍ ٝثُضٞثَٙ

. ٝصٞت ٌ أ٫ًٝ ٩ه٘تجع ًأ٣ٜتج إػجهز ٣  ٞ وظز ثُٔؾضٔغ ٝىً ثُـذجً ك٢ ثُؼ٤ٕٞ ثُٔ٘لضقز ُِضت

هذتَ ثُٖتٌٝع دجُضتومَ كت٢  –ٝإٕ ًجٗش ٫ ص٬ه٢ ٙؼٞدز صيًٌ كت٢ ٛتيث ثُٖت ٕ  –ثُؼجّ 

ٝصْتتؼ٠ ٩ٝتتلجء ثُْتتٔز ثُٖتتٌػ٤ز ػِتت٠ ثّتتض٬٤ءثصٜج ٝٓتتوثم٬صٜج  يثُض تتًٞثس ثُؼج٤ُٔتتز

 يٞم ث٩ْٗتتجٕ" ٝؿ٤ٌٛتتج ٓتتٖ ثُٔٚتت ِقجسثُذجِٟتتز صقتتش ٕتتؼجً "ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز" ٝ"فوتت

ًٔتج ًجٗتش ّتجدوجً  -ٜٗج ُْ صؼتو أٝدجُضِلظ دج٧ُلجع "ث٩ْٗج٤ٗز ثُٔغج٤ُز". ٛيث دج٩ٝجكز إ٠ُ 

هجهًر ػ٠ِ ثصنجى ثُوٌثً دجُٔوثمِتز ُْتجفز مجًؽ٤تز ٓتج دضِتي ثُْتُٜٞز ٝؿتٜ ثُ٘ظتٌ  –
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ًٛتج ّتٞثء كت٢ ػٖ ٖٓجًِٜج ثُوثم٤ِز. إٜٗج صقْخ ثُقْجح ٌُهٝه ثُلؼَ ثُٔقضٔتَ  عٜٞ

 ثٌُأ١ ثُؼجّ ثُوثم٢ِ أّ ثُنجًؽ٢.  

ٖٓ ؽجٗخ ذمٌي ُْ صؼو ثُٖؼٞح ثُٔؼٌٝز ُِٔوثمِز صْضْتِْ ػِت٠ ثُلتًٞ ُِوتٟٞ 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ًٔج ًجٗش ك٢ ثُْجدني دَ صؼضٔو ػ٠ِ هٞثٛج ثُيثص٤ز ٝصنضتجً ٣ٌٟتن ثُٔوجٝٓتز 

ز ُِٖتؼٞح دٖتٌَ ثٌُٖٔكز ػ٠ِ ث٧ًغٌ. إٕ إهًثى ٣ٞٛز ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٤ّٝجّتجصٜج ثُٔؼجه٣ت

ؽ٢ِ ُٚ ثُوًٝ ثُذجًٍ ك٢ ىُي ٫ ٓقجٍ. ٝٓج ثُقٌٝح  ٝثُٚوثٓجس ثُ٘جٕتذز كت٢ ثُٖتٌم 

ث٠ّٝ٧ ٝثُولوجُ ٝثُذِوتجٕ ٝأك٣ٌو٤تج ٝأ٣ٌٌٓتج ث٬ُص٤٘٤تز ٝثُٖتٌم ث٧هٚت٠ ٝؿ٤ٌٛتج ٓتٖ 

ٓ٘تتجٟن ثُؼتتجُْي ًٝتتيُي ثُؼوتتْ ثُ٘تتجؽْ ػٜ٘تتج  ّتتٟٞ ٓؤٕتتٌ ٝثٝتتـ ػِتت٠ ثٗتتوفجً هتتٞر 

 ثهر ثُٖؼٞح ًؿٔجً ػٜ٘ج. ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٝمٞٞػٜج ٩ً

ُوو صؾ٠ِ ك٢ ثُْ٘ٞثس ث٧م٤ٌر دٔتج ٫ ٣وذتَ ثُٖتي إٔ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٓتج ٛت٢ ّتٟٞ 

 ً ػِت٠ ٗوت٤ٜ  يٌٗٔ ًٝه٢ي ٝػجؽَر ػٖ ثُنِن ٝصؾو٣و ثُيثسي ٝصٔضِي د٤٘ز ؽٞكجء صٔجٓج

ٓج فجُٝش إٔ صٌّٔٚ ُيثصٜج ٖٓ ٓظٌٜ ٤ٜٓخ. ٝصذوٟ ُِؼ٤جٕ إٔ ٓج أّٔضٚ دجُق٤جر ثُقٌر 

ًري ٓؼضٔور ػ٠ِ ثُضو٤٘ز ٌٝٓدٟٞز دؾٜجٍ صقٌتْ ٓج ٛٞ ك٢  ثُٞثهغ ّٟٞ ف٤جر مجِٓز ٓنو ن

٣قتتوه ٝؽٜضٜتتج ٣ٝوتتّٞ دضٞؽ٤ٜٜتتج إُتت٠ ًتتَ ٙتتٞح دٌتتَ ّتتُٜٞز. ُوتتو صتتْ أّتتٌ ٛتتيٙ ثُق٤تتجر 

 ٝأٙذقش مج٣ٝز ٖٓ ثُغوز ثُيثص٤ز ٖٝٓ هٞر إػ جء ثُوٌثً ثُْٔضوَ.

ٝثُضِلتتجٍ  إٜٗتتج صٖتتذٚ ٗٔتت٠ ف٤تتجر ٛجٖٓتت٤ز ّتت٣ٞش دتتج٧ًٛ صٔجٓتتجً ػذتتٌ ثُْتت٤٘ٔج

ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُّٞجةَ ٝثُـجًثس ثٌُغ٤لز ٖٓ ثُوػج٣جس. ٌٛيث صقٍٞ ثُ٘جُ ٛ٘ج كت٢ مٞتْ 

ثُض٢ هضِش ك٤ٜج ثُٔؼج٤٣ٌ ث٧م٬ه٤ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تز ٝأٙتذقش  يٛيٙ ثُق٤جر ثٌُٝص٤٘٤ز ثُض٤ٌ٤ٌ٘ز

 ً  ي إ٠ُ ٓضلٌؽ٤ٖ أهٌح ٓج ٣ٌٕٞٗٞ إ٠ُ ثُٔٞص٠. ُٜج ثُٔجه٣جس ٛوكجً أّج٤ّج

٤ُز ثُض٢ صق٠ ٖٓ ٕ ٕ ثُلٌه ُو٣ٜج ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘تٞثٍ ٝص ضذؼتٚ دجُضج٢ُ كئٕ ث٫ٓذ٣ٌج

دتتيثصٜجي صؾتت٘ـ إُتت٠ ثّتتضذَثٍ ثُ٘تتجُ كتت٢ دِتتوثٕ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ُٔ٘جٛٞتتز ث٧ٗظٔتتز 

 ٔ٘تجهثر"ث٤ُٖٞػ٤ز" ثُوجةٔز كت٢ صِتي ثٌُٔفِتزي ٝىُتي ٓتٖ مت٬ٍ ثُضو٤٘تجس ٝثُتوػج٣جس ٝثُ

٤ًز ث٤ُٖٔور دئػجهر د٘جء كٌهٛتج ًذتو٣َ دجُو٣ٔوٌث٤ٟز ٝثُق٣ٌز. دجُٔوجدَ كؼوّ ه٤جّ ث٫ٕضٌث

ٜ َ ٓتٖ ٝٙتٍٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز إُت٠ ٓ ًدٜتج.  ُِلٌه ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُٔؾضٔغ ثٌُأّٔج٢ُي هتو ّت

ٝهو ًأ٣٘ج دٌَ ؽ٬ء ك٢ صؾٌدز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووز أٗٚ دوٕٝ مِن ث٩ْٗجٕ ث٫ٕتضٌث٢ً 

ٞ ص ّْتش ُٖ ص٘ؾٞ ثُوٍٝ كت٢ ٜٗج٣تز ثُٔ تجف ٓتٖ ث٤ٜٗ٫تجً ٝثُضلْتل ثُٔقضتّٞي فضت٠ ُٝت

هٍٝ ًذٌٟ ك٤ٜج أٝ أٙذـ ّوُ ثُؼجُْ ثٕضٌث٤ًجً أٝ فض٠ صقٌٔش ك٢ ثُلٞجء أ٣ٞجً. ُوتو 

دٌٍس عجٌٛر "ثُوُٝز" إ٠ُ ث٧ٓجّ دٔج ٣َ٣و ػٖ ثُقو كت٢ صؾٌدتز ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔؼجٕتزي 

ُْٝ صظٌٜ ثُقجؽز ٬ُٛضٔجّ دجُض ًٞثس ثٌُٝف٤ز ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؼ٣ٞ٘ز ُوٟ ثُؾٔج٤ٌٛ. ٖٓ 

ض٢ ٓ٘قٌكتتز ٤ثُض ٤ًتتو ػِتت٠ إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٔ ذوتتز كتت٢ ث٫صقتتجه ثُْتتٞك٤ٛ٘تتج ٣ضقتتضْ ػ٤ِ٘تتج 

 صٔجٓجً ػٖ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز. 

ْ ثّضؼٔجٍ ثُضووّ ثُضو٢٘ دٔج ٣٘تجٜٛ ٓٚتجُـ ث٩ْٗتج٤ٗز ٣ٝتَػ دٜتج كت٢ ف٤تجر ٣قض ن 

ف٤ٞث٤ٗتز د تت٤ٔ أػٔت٠ي ًٝتتٕٞ ثُؼِتتْ ثُٔٞؽتٞه فج٤ُتتجً أهثر ُضنتو٣ٌ ث٩ْٗتتجٕ ٝثٓضٚتتجٗ 

ْ فٔ ثّض٢ً٬ٜ ٓذيً ٝثُضٞؽتٚ دتٚ ٗقتٞ ثُضٜٔت٤ٔ ٝثُضٜٖت٤ٔ  ٣قتض ن هٞثٙ ٝصق٣ِٞٚ إ٠ُ ٝ
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ثُِؾتتتٞء إُتتت٠ ػِتتتْ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز دتتت٬ ٓ٘تتتجٗ. ًٔتتتج إٔ ثّتتتض٘جه ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ػِتتت٠ ثُوتتتٞر 

ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤تتز كتت٢ ثّتتض٬٤ةٜج ٝٓتتو ٣تتوٛج دٌتتَ ٬ٟهتتز ػِتت٠ ًجكتتز أٙتتوجع ثُؼتتجُْي ٝدجُضتتج٢ُ 

٣ِ ىثصٜتج دت٬ صٞهتق  إٗٔتج صِِْٜج ػذٌ ٛيٙ ث٧ّج٤ُخ إ٠ُ ػوتٍٞ ثُ٘تجُ ٝثُٖتؼٞح ُضٌتٌ

٣ٖتت٤ٌ إُتت٠ ٓٞتتٕٔٞ ٝٗ تتجم ٝإًٕتتجهثس ثُغتتًٞثس ثُضتت٢ ّتتضضقوثٛج ٝفضتت٠ ّضْتت٣ٜٞج 

دج٧ًٛ ٝصْقوٜج م ٞر م ٞر. دجُضج٢ُ ٣ظٌٜ ث٫ُضلجف فٍٞ ث٫ٕضٌث٤ًز ػذٌ أّتج٤ُخ 

ٝٓٞثهق ؽو٣ور صوّٞ دجُضق٤َِ ثُٚجةخ ٝثُٖجَٓ ُقو٤وز ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ثُوجةٔتز ػِت٠ أّتجُ 

ُ ث٬ٍُٓز ٖٓ صؾٌدز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور  ٓتٖ أهتوُ ثُٜٔتجّ ثُؼجؽِتز ثّض٘ذجٟٜج ثُوًٝ

ثُٞثؽتتتخ ص ه٣ضٜتتتج صؾتتتجٙ ث٩ْٗتتتج٤ٗز. ٣ٔتتتٌ ثُْتتتذ٤َ ثُٞف٤تتتو ٩ٗوتتتجى ث٩ْٗتتتجٕ ثُـتتتجًم كتتت٢ 

ثُض تتًٞثس ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤تتز ٝثُٔوٞتت٢ ػ٤ِتتٚ ك ٙتتذـ ٤ٓضتتجً ٫ ًٝؿ ك٤تتٚي ٓتتٖ إػتتجهر صٖتت٤ٌِٚ 

أٝ ثُضقِتت٢  يأٓتتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٤ز.ٓؾتتوهثً ًٖٝتتق ثُ٘وتتجح ػتتٖ ؽٞثٗذتتٚ ثُٔؼ٣ٞ٘تتز ٝث٩ْٗتتجٗ

ٝٓغِٔتتج هتتجٍ ثُوجةتتو ثُؼتتجّ ُقتتَح  .كِتت٤ِ أٓتتٌثً متتجًػ ىُتتي أٝ ٓنضِلتتجً ػ٘تتٚ يدج٫ٕتتضٌث٤ًز

 ثٌُك٤تن ػذتو أ أٝػ ث٥ٕ كت٢ ٛتيث ثٌُضتجح ثُتي١ دت٤ٖ أ٣تو٣ٌْ PKKثُؼٔجٍ ثٌٌُهّضج٢ٗ 

صٚ ٝذٓجُتٚ "ث٫ٕضٌث٤ًز ٢ٛ ػِْ ث٩ْٗجٕ. إٜٗج ػِْ ٣قجكظ ك٤ٚ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ إ٣ٔجٗٚ ٝػو٤و

 ٝٓؼ٣ٞ٘جصٚ".

كتت٢ ٛتتيٙ ثُ٘و تتز. ٝٓتتج ٣ؾؼتتَ  PKKٝكت٢ ثُقو٤وتتزي صضؾِتت٠ ث٤ُٔتتَر ث٫ٕتتضٌث٤ًز ُت 

PKK  ٌ٣ض٤َٔ دجُضلٞم ٝث٫ٗضٚتجً ٛتٞ ّتؼ٤ٚ ثُتويٝح ُلٚتَ ث٩ْٗتجٕ ثُٔت٘ق٠ ٝثُٔلضوت

ُ٪٣ٔتتتتجٕ ٝثُؼو٤تتتتور ٝث٧ٓتتتتَي ٓتتتتٖ ٕنٚتتتت٤ضٚ ٝمٚجةٚتتتتٚ ثُضتتتت٢ ؽؼِٜتتتتج ث٫ّتتتتضؼٔجً 

إٗتتٚ أّتتِٞح ؽو٣تتو كتت٢ ثُضوتتٌح ٓتتٖ ث٩ْٗتتجٕي ٝػِتتْ ٝث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتز ًٞدتتجء ٫ ٗلتتغ ٓ٘تتٚ. 

ثٕضٌث٢ً ٣ضؼوٟ ثُوٞثُخ ثُٔضٌّنز. ٝٓج ثػضٔجهٙ ػ٠ِ ؽٌٞٛ ث٩ْٗجٕ ٝأكؼجُٚ دتو٫ً ٓتٖ 

ثٌُتت٬ّ ثُٔؾتتٌهي ًتتيُي ػتتوّ ثُوذتتٍٞ دتتجُلٌه ثُِٔضقتتن دٚتتلٞف ثُغتتًٞر ًٔتتج ٛتتٞ ػ٤ِتتٚي 

ثصتٚ. ٝهتو   ّتٟٞ ٗٞتجٍ ُذ٘تجء ث٩ْٗتجٕ ث٫ٕتضٌث٢ً دقتو ىٓلٌٝكٌٛ ثُضقٍٞ ػ٤ِٚ د٬ 

 أّلٌ ٙٞثح ث٧ِّٞح ك٢ ثُضوٌح ٖٓ ث٩ْٗجٕ ػٖ ًٖق ثُ٘وجح ػٖ هٞر ث٫ٕضٌث٤ًز.

٫صذتتتجع أّتتتج٤ُخ ثٕتتتضٌث٤ًز ػ٤ِٔتتتز هٕٝ ثُْتتتٔجؿ ُظٜتتتًٞ أ١  PKKإٕ ٗتتتَٝع 

ثٗقٌثف ك٤ٜج ٖٝٔ أؽٞثء صؼٜٔج ثُٔقج٫ٝس ُقٚجً ثُذٖت٣ٌز ٝصٞت٤٤ن ثُن٘تجم ػ٤ِٜتج 

ء ػ٠ِ ؽٌٞٛٛج ثُضوتو٢ٓ ػِت٠ ٙتؼ٤و ػٖ ٣ٌٟن "ًٝثةغ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔيِٛز" ٝثُوٞج

جً ؽو٣توثً ٌٝٓفِتز ؽو٣تور كت٢ ٗٞتجٍ ث٫ٕتضٌث٤ًز. ًٔتج إٔ دِٞؿتٚ غتثُؼجُْ  إٗٔتج ٣ؼضذتٌ ٓ٘ل

ْٓضٟٞ فًٌتز ه٤ُٝتز دضؾتجٍٝ ثُقتوٝه ثُو٤ٓٞتز ٝث٤ُٟ٘ٞتز ٝفضت٠ ثُ ذو٤تزي ؽؼِتٚ ٣ٖتٌَ 

 ً ٚتذـ ٤ُِ دجُْ٘ذز ٬ُّضؼٔجً ثُض٢ًٌ كْقخي دتَ ٬ُٝٓذ٣ٌج٤ُتز أ٣ٞتجًي ٣ٝ يصٜو٣وثً ؽو٣ج

ن ػ٠ِ أٗلجُ ثُوٟٞ ثُٔٞتجهر ُِغتًٞر. ٛتيٙ ٛت٢ ث٤ُٔتَر  ث٧ّجّت٤ز ثُضت٢ ٫ ذن    "ٕذقجً" ٣  

. ٝم٤ٌ ٓغجٍ ػ٠ِ ىُي ٛتٞ ثُتٌه PKKصووً ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٫ٝ ث٫ّضؼٔجً ػ٠ِ صقِٜٔج ك٢ 

ثُي١ أؽجدش دٚ أٗٚج٣ًز أُٔج٤ٗز ِٓضقوتز دٚتلٞف ؽت٤ٔ ثُضق٣ٌتٌ ثُٖتؼذ٢ ثٌٌُهّتضج٢ٗ 

ARGK جٕ ف٤٘ٔتتتج ّتتت ُٜج ٌٓثّتتتَ ه٘تتتجر كٞتتتجة٤ز ُِضِل٣َتتتٕٞ ػِتتت٠ ىًٟ ؽذتتتجٍ ًٌهّتتتض

ث٧ُٔتتج٢ٗ "أ٫ ص٬هتتٕٞ ٙتتؼٞدز كتت٢ ٛتتيٙ ثُظتتٌٝف ٓتتٖ ثُق٤تتجر "ي ك ؽجدتتش هجةِتتز "إٕ 

 ثُؼ٬هجس ثُؾجٓور ُ٪ْٗجٕ ث٧ًٝٝد٢ أٙؼخ دٌغ٤ٌ ٖٓ عٌٝف ثُق٤جر ٛ٘ج دجُْ٘ذز ٢ُ". 
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 ُٞ صٔقٚ٘ج ؽ٤وثً ك٢ ٓٞٝٞع ٤ًل٤ز ثٗضٚجً أٝ ٣َٛٔز ث٧ٌٟثف كت٢ ثُقتٌٝح

ّتتٞثء كتت٢ ثُضتتج٣ًل أٝ كتت٢ فجٝتتٌٗج  ٫ّتتض ؼ٘ج ٬ٓفظتتز ٤ًل٤تتز  يثُٔ٘وُؼتتز هٕٝ ثّتتضغ٘جء

كٖٔ ٫ ٣ضٔٞهغ فْخ صٌض٤ٌجس ػتوٝٙ ٝثّتضٌثص٤ؾ٤ضٚي  .ف٤جٍر ثٌُ٘ٚ ٤ِٗٝٚ دٌَٖ أكَٞ

ُٖ ٣٘ؾٞ ٖٓ ث٣َُٜٔتز ثٌُ٘تٌثء  ي٫ٝ ٣ضؼٔن ٤ٓٞ٣جً ػ٠ِ ثُْذَ ثُٔؤه٣ز إ٠ُ ثٌُ٘ٚ ثُٔؤًو

ُ٘ٚتتٌ ٝثُ٘ؾتتجؿي ٝصؾل٤تتق أًٝتت٤ز ٝأّتتذجح ثُلٖتتَ إ٬ٟهتتجً. ٧ٝؽتتَ صتت ٤ٖٓ ٕتتٌٟٝ ث

ه كت٢ ىُتيي أ١ إ٣ؾتجه ٝث٣َُٜٔز  ٣ضٞؽخ مِن ث٩ْٗجٕ ثُتي١ دٌٔ٘ضتٚ ُؼتخ ثُتوًٝ ثُٔقتو ن 

ػجٓتتَ ث٩ْٗتتجٕ ث٫ٕتتضٌث٢ً ثُٔتتؤٖٓ دووًصتتٚ ػِتت٠ صقو٣تتو ٝؽٜتتز ثُض تتًٞثس ٝصتت ٤ٖٓ 

ثُضت٢  ه٣ٔٞٓضٜج ٝصق٣ِٜٞج إ٠ُ ٌٓضْتذجس ًثّتنز. أٓتج ثُضو٤٘تز كت٬ صغٔتٌ إ٫ كت٢ ث٧ّٝتجٟ

٣ـ٤خ ك٤ٜتج ث٩ْٗتجٕ ثُوت١ٞ ثُقتٌ. ٣ٌٔ٘٘تج ثُتٌه ػِت٠ ّتؤثٍ "ُٔتجىث ثٜٗتجًس ث٫ٕتضٌث٤ًز 

كتت٢ إفتتٌثٍ ثُ٘ؾتتجؿ ٝثُ٘ٚتتٌ " دتتجُ٘ظٌ ٨ُٓتتًٞ ٓتتٖ ٛتتيث  PKKثُٖٔتت٤ور د٤٘ٔتتج ثّتتضٌٔ 

 ث٩ٟجً. 

ثٗؼوٓش إًثهر ثُ٘جُ ٝذٓتجُْٜ ٝػوجةتوْٛ ٝٓؼ٣ٞ٘تجصْٜ ٝهٞت٢ ػ٤ِٜتج كت٢ ثُذِتوثٕ 

ٓوجدتَ ثُضو٤٘تز ثُضت٢ ٣قضٌٌٛتج  شضٌُ٘ٞٞؽ٤ج دٌْػزي ٝثَٜٗٓثُـٌد٤ز ثُض٢ ص ًٞس ك٤ٜج ثُ

ثُقٌتتجّ كتت٢ أ٣تتو٣ْٜ. ٝٛتتيث ٛتتٞ أفتتو ث٧ّتتذجح ثٌُة٤ْتت٤ز ُِلٌه٣تتز ث٬ُٓقتتوٝهر ٝث٬ُٓذتتج٫ر 

ز صؾجٙ ٖٓجًَ ثُذ٣ٌٖز ُتوٟ ث٩ْٗتجٕ ثُـٌدت٢. كجُضو٤٘تز ثُٔ تًٞر ٓتٖ هذتَ ثُقٌتجّ ٖجةؼثُ

ٙن.  ٛ٘ج صضقٌْ ك٢ ٠ٔٗ ث٩ْٗجٕ ثُوجةْ ٝصؾٌهٙ ٖٓ إًثهصٚ ٌن  ّ  دج٩فٌجّ ػ٤ِٚ ٝأَ

ثُقتجٍ كت٢ أٓج ث٫ّضؼٔجً ثُض٢ًٌ كضوٌدٚ ٖٓ ث٩ْٗجٕ  ٣ضؼوٟ دٌغ٤ٌ ٓج ٢ٛ ػ٤ِٚ 

ثُتتوٍٝ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز كتت٢ صق تت٤ْ ٕنٚتت٤ز ث٩ْٗتتجٕ ٝهضِٜتتج. ٝٓتتج ٣ْتتؼ٠ إ٤ُتتٚ ث٤ُتتّٞ ػِتت٠ 

ث٧ؿِتتخ ٛتتٞ صٌتت٣ٌِ ٕنٚتت٤ز ثُقتتٌح ثُنجٙتتز ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُضٔتتجّ. ٣تتيًٌ ثُوجةتتو ثُؼتتجّ 

 ُPKK ك٢ ٛيث ثٌُضجح ثُي١ دٔض٘تجٍٝ أ٣تو٣ٌْ إٔ ث٫ّتضؼٔجً  يذو أ أٝػ ذ٫ٕثٌُك٤ن ػي

ثُضًٌتت٢ ٫ ٣ٌضلتت٢ دضٜٔتت٤ٔ أهٝثً ثُ٘تتجُي دتتَ ٣ؼٔتتو إُتت٠ ص٤ٖٜٖتتْٜ ٤ًِتتجً ٝصقتت٣ِْٜٞ إُتت٠ 

ْٜٗ دق٤تتظ ٣ذ٤ؼتتٕٞ ىثصٜتتْ كتت٢ ّتتذ٤َ ٓتتَء د تتْٜٞٗ  ٓؾتتٌه هتتٌهر ٓوِتتو٣ٖي ٣ٝقتت٠ ٓتتٖ ٕتت

٠ ك٢ ٓضجٛجس ث٤ٜٗ٫جً ثٌُٝف٢  كت٬ ثُنج٣ٝز. أٓج ث٩ْٗجٕ ثُٔ٘ق٠ ُٜيٙ ثُوًؽز ٝثُٔضنذ

٣ٌٖٔ ًي٣ز أ١ ٓٚ ِـ ٗذ٤َ أٝ ه٤ٔتز ٓووّتز كت٢ ه٤ٗتجٙ. ٝث٧ٌٗت٠ ٓتٖ ىُتي إٔ ثُ٘ٔتجىػ 

ثُذ٣ٌٖز ثُض٢ صؼ٤ٔ ػِت٠ ٛتيث ثُ٘قتٞ ًت ٓٞثس ٓ٘ضٚتذ٤ٖي ٣تضْ صٖتض٤ش ػجُٜٔتج ٝصٞت٤٤ن 

ثُن٘جم ػ٤ِٜج ٝثُوٞجء صٔجٓجً ػ٠ِ فجٌٝٛج ْٝٓضوذِٜج. ٝك٢ ٜٗج٣تز ثُٔ تجف صلضوتٌ إُت٠ 

ِْ ُٚ ٝصؼَٔ ْثُغوز ديثصٜج ٧دؼو ثُقوٝه ٝصٌٝؿ صذقظ ػ٠ِ ثُوٝثّ ػٖ ٤ّو صضذغ ُٚ ٝصْض

ٖتتذغ د ٜٞٗتتج ثُؾجةؼتتز. ٝٓتتج ثُقتتٌح ثُنجٙتتز ثُضتت٢ صلٌٝتتٜج ص٤ًٌتتج ػِتت٠ ٧ؽِتتٚ ًتت٢ ص  

ثُٔؾضٔغ ّٟٞ ٛيث دقو ىثصٚي دجُضج٢ُ كٜٞ ٓؾًَر أمٌٟ ص ذوٜج ثُقتٌح ثُنجٙتز ػِت٠ 

 ثُٖؼخ. 

ً ثُضتت٢ ص ذوٜتج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٝث٫ّتضؼٔجً دج٧ّتتج٤ُخ ٣توٍ ث٫ًضلتجء دٌي٣تز ثُٔؾتجٍ

تتـ أٓتتٌ ٛتتيث  ثُلظتتز كوتت٠ي ػِتت٠ ػتتوّ كٜتتْ ثُقوتتجةن دٌجكتتز ٗٞثف٤ٜتتج. ٝدج٧ٙتتَي كوتتو ثكضٞ 

ُتْ ٣ؼتو ٣ؾتو١ ٗلؼتجً أٝ ٣غٔتٌ ثُ٘ضتجةؼ ٝث٧ِّٞح ٝثّضؾٔغ ًهٝه  كؼَ ػ٤٘لز ٓٞجهر ُتٚي 

٤وتتز ثُنذ٤غتتز ٝثُٔض تتًٞر ثُٔضٞمتتجر. ثُٜٔتتْ ٛ٘تتج ثُض٘ذتتٚ إُتت٠ أّتتج٤ُخ ثُٔؾتتجًٍ ثُنل٤تتز ٝثُوه
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ػ٠ِ أّجُ ثُ٘ضتجةؼ ثُْٔضنِٚتز ٓتٖ كٖتَ ٛتيث ث٧ّتِٞح ثُلتظ ثُذتج٢ُ. ُٝتٞ ثٗضذٜ٘تج إُت٠ 

٤ًل٤ز هضَ ثُذٖت٣ٌز ػِت٠ ٛتيث ثُ٘قتٞ ثُٔتجًٌ ٝثُنذ٤تظ ؽتوثًي ٤ًٝل٤تز ثُضْتَِ إُت٠ ثُؼوتٍٞ 

ٝث٧كتتتور ٝصنتتو٣ٌٛج ًٍٝع ث٬ُٓذتتج٫ر ك٤ٜتتج  ٧هًً٘تتج دٖتتٌَ دتتو٢ٜ٣ إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٛتت٢ 

 صٔجٓجً ًٔج ثُٔجء ٝثُٜٞثء ٝثُنذَ. يوجةو١ ٠ٔٗٝ ف٤جر ٛجٓزٌَٕ ػ

كتت٢ إدتتٌثٍ ٗٔتت٠ ث٩ْٗتتجٕ ثُؾو٣تتو ثُتتي١  ٣PKKضؾْتتو ثُٜتتوف ث٧ُٝتت٢ ُ٘ٞتتجٍ 

٤ّؤِّ ثُق٤جر ثُؾو٣تور. صضؾِت٠ ٛتيٙ ثُْتٔز دٖتٌَ ِٓٔتُٞ كت٢ ثُقتٌح ثُٔنجٝتز كت٢ 

أًث٢ٝ ًٌهّضجٕي ف٤ظ صنجٛ ثُقٌح ٧ؽَ ثُق٤جري أٝ صذتٌٍ ثُق٤تجر ٓتٖ مٞتْ ٛتيٙ 

ُقتتٌح. ٝػِتت٠ ٛتتيث ث٧ّتتجُ صضقوتتن ثُض تتًٞثس ٝثٌُٔضْتتذجس ٝثُضؾو٣تتوثس ثُقجٙتتِز. ث

أؿِتتخ ؽٜتتٞهٙ ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُْتتجفز أًغتتٌ ٓتتٖ ث٫ٛضٔتتجّ  يٝمجٙتتز ه٤جهصتتٚ ي٣PKKٚتتخ 

دجُؼوٝ ثُنجًؽ٢ي ٣ٝوّٞ دضق٬٤ِصٚ ثُٔضضج٤ُتز دٔٞؽتخ ىُتي. ٫ ٕتي كت٢ إٔ ثُضؼٔتن ػِت٠ 

ثُؾو٣توري ٛتٞ كت٢ ثُٞهتش ٗلْتٚ  ٛيٙ ثُْجفزي أ١ كت٢ ٓٞٝتٞع ث٩ْٗتجٕ ثُؾو٣تو ٝثُق٤تجر

ٖ ثّتضٌٔث٣ًز ثٌُلتجؿ ثُتوثم٢ِ  ٓع أكَٞ ّذ٤َ ُِٚتٌثع ٓتغ ثُؼتوٝ ثُنتجًؽ٢. ُٝتٞ ُتْ صتؤ

ٍ ٗضجةؾتتٚ إُتت٠ عتتٞثٌٛ ِّٓٔٞتتز كتت٢ ٕنٚتت٤ز  ٞع ٝثُ ذوتت٢ ػِتت٠ ٛتتيث ثُٔ٘تتٞثٍي ُٝتتْ ص َقتت

ثُضٚتو١ ُِقتٌح ثُنجٙتز ٬ُّتضؼٔجً ثُضًٌت٢  PKKث٩ْٗجٕ ٝف٤جصٚ  ُٔج ًجٕ دئٌٓجٕ 

 ي٢PKK ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ك٢ ػ٤ِٔجس ؿَْ ثُوٓجؽ. ُتيث ٣ؼٔتو ثُوجةتو ثُؼتجّ ُت أٝ صقو١ ْٓجػ

ك٢ ثُلضٌثس ث٧م٤ٌر إُت٠ ثُو٤تجّ دضقِت٬٤س ٕتجِٓز دٖت ٕ ٗٔت٠  يثٌُك٤ن ػذو أ أٝػ ذ٫ٕ

 ثً ثٌُؽَ ثُؾو٣و ٝثٌُٔأر ثُؾو٣وري أ١ ث٩ْٗجٕ ثُؾو٣تو ٝثُق٤تجر ثُؾو٣توري ػذتٌ ديُتٚ ؽٜتٞه

أًغتتٌ ؿ٘تت٠ ٝص٘ٞػتتجً. إٗتتٚ ٣ٖتتٌَ ثُٖنٚتت٤ز ثُضتت٢ هيٝدتتز ٝدتتٞص٤ٌر ٓضْتتجًػز ٝأّتتج٤ُخ 

صِي ثُٖن٤ٚز ثُضت٢ ٣ض ِذٜتج ٗٞتجُ٘ج ثُضقت١ًٌ ثُت٢ٟ٘ٞ. ُٝتٞ  يّضقٌٍ ثٌُ٘ٚ ثُٔؤًٍ

ٓتٌس هتٌٕٝ ػو٣توري كْتضظَ ػ٤ِٔتز د٘تجء ث٩ْٗتجٕ ثُؾو٣توري ٝثُضؾتوه فْتخ ثٌُٔثفتتَي 

ًً أّجّجً ُِ٘ٞجٍ.   ٝصقو٤ن ثُضقٍٞ ٝثُضـ٤ٌ ٬ٌَٕ

ٓ  دنِن ثُٖن٤ٚز ث٫ٕضٌ ٣PKKوّٞ  ٌِتجً ٧فتوي ٫ٝ صٔضِتي ث٤ًز ثُض٢ "٫ صٌتٕٞ 

أفتتوثً" ٝصض٤ٔتتَ دئ٣ٔتتجٕ ٝػو٤تتور ًثّتتنز ٝٓؼ٣ٞ٘تتجس ٌٓصلؼتتزي ٝصقو٤تتن ٗٞتتجٍ ثُغتتًٞر 

ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝث٩ْٗتتج٤ٗز ثُؼظٔتت٠ ُِٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ي ٝثُضٚتتؼ٤و ٓ٘تتٚ ًؿتتْ ًتتَ ثُؼٌثه٤تتَ 

جّتضٌٔثً ٝثُو٬هَ ثُض٢ صًَػٜج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز  ٝث٫ّضؼٔجً ًَٝ أٗٞثع ثٌُؽؼ٤زي ٣ٝضوتوّ د

دن ٠ ٝثعوز  صَٜ ًَ ثُو٤ٗج ك٢ ٣ٌٟوٚ ٗقٞ إفٌثٍ ثٌُ٘ٚ ثُٔظلٌ. ٝٗؾجفتٚ ٛتيث ثُتي١ 

 ٫ ٣ٌٖٔ ًذـ ُؾجٓٚي ٛٞ ثٗضٚجً ٬ُٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز. 

 ِٕشٛساث سشخبْٛ 
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ىاالذتراكوظىهيىالمدتقبلىالوحودىللبذروظ
 

 

٤٘٤ُٖ أٙذقش ػ٤ِٔز ًذٌٟ ك٢ ثُضتج٣ًل دجّتْ ثٌُتجهف٤ٖ. ٫ ٕيي ك٢ إٔ ٌٓصذز 

ٝصٌٖٔ مج٤ٙز ثُٔج٤ًًْز ك٢ عًٜٞٛتج ًغٔتٌر ٓتٖ عٔتجً ثُظتٌٝف ثٌُأّتٔج٤ُز ثُـجُذتز 

ك٢ ٤ًّٝجي ف٤ظ دتوأس ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز أ٣ٞتجً صضٌتٕٞ فتو٣غجً ًٌٔفِتز ػ٤ِتج ٌُِأّتٔج٤ُز ٝٓتج 

ً  ٝص٤٤ٌلٜتتج صٔنتتٜ ػٜ٘تتج ٓتتٖ كتتٌٍٝثس ٟذو٤تتز ٗض٤ؾتتز ص تتًٞ ٕتتٌَ ث٩ٗضتتجػ ٝث٫ّتتضؼٔج

ٌُِأّٔج٤ُز فْخ ثُظٌٝف ثُْجةور ذٗيثى ُضضقٍٞ ديُي إ٠ُ فَح ػ٤ِٔجص٢ ٣ـِتخ ػ٤ِتٚ 

ثُؾجٗخ ث٩ًثه١ ٣ٌَٖٝ ػجَٓ ٝـ٠ ػِت٠ ثُ٘ظتجّ ثُوتجةْ. ٝصٌٔتٖ هتوًصٜج ػِت٠ ص٣َٔتن 

ثُ٘ظجّ ٖٓ فِوز ٓج ك٤ٚي ًٜٞٗج ثُضؾٌدز ث٠ُٝ٧ي كت٢ أٜٗتج صٔغتَ دوث٣تز دوثة٤تز ٬ُٕتضٌث٤ًز 

 ك٢ ٌٓجٕ ٓج. 

عتتًٞر كتت٢ ثُقو٤وتتز صٖتتذٚ ٗظ٤ٌثصٜتتج ٗٞػتتجً ٓتتج. ٓتتٖ ٛ٘تتج ٣ؼتتو ٗٔتتٞىػ ثُقتتَح ًتتَ 

ثُذِٖل٢ ْٓؤ٫ًٝ ػٖ ىُيي ٝإ٫ كيًٌ أًٓٞ أمٌٟ ُٖ ٣ؾو١ ك٢ إ٣ٞتجؿ ثُْٔت ُز ؽ٤توثً. 

ك٢ ص ذ٤ن ثُٖور ٫ ٣وَ ٕ ٗجً ػٔج ػ٤ِتٚ  –ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ  –ك ِّٞح ثُغًٞر ثُل٤ٌْٗز 

ٖ ثُغًٞثس ثُذًٞؽٞث٣ٍز صٞتٔ٘ش ٝفٖت٤ز إٔتو ك٢ ثُذِٖل٤ز. ٛيث إ٠ُ ؽجٗخ إٔ ثُؼو٣و ٓ

هًؽتتز ٓتتٖ ف٤تتظ ص ذ٤وٜتتج ُِٖتتور ثُضتت٢ ًجٗتتش ٓضٞثؽتتور  كتت٢ ثُؼٜتتو ث٩ه تتجػ٢ ٝفضتت٠ 

 ثُؼذٞه١. 

إٕ ٛيث ث٤ٜٗ٫جً ٫ ٣ٌؽغ إ٠ُ ٓلّٜٞ ثُقَح ث٢٘٤٘٤ُِ ًٔج ٣ؼضوو ثُذؼٜي ٖٓ ٛ٘ج 

ٓغِٔتج ٣ٌٔتٖ ٫ ٣ٌٖٔ إُوجء ْٓؤ٤ُٝز ٛيث ث٤ٜٗ٫جً ػ٠ِ ٗٔٞىػ ثُقتَح ثُذِٖتل٢ أ٣ٞتجً. ٝ

ص٤٤ٖو ثٕضٌث٤ًز ٓغ٠ِ ػذتٌ ٛتيث ثُ٘ٔتٞىػ ثُقَدت٢ي كئٗتٚ ٣ضقتٍٞ إُت٠ ٝتوٙ أ٣ٞتجً إٕ ُتْ 

 ٣ٔضِي ثُووًر ػ٠ِ ص ه٣ز ٓض ِذجس ىُي. 

٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ دٌتَ ّتُٜٞز ٝثًص٤تجؿ إٔ ػٜتو ًتَ ٓتٖ ٓتجًًِ ٝأٗؾِتَ ٛتٞ ػٜتو 

ثُض تًٞ أكَٞ ػِٔجء ث٫ؽضٔجعي أ١ ثُؼٜو ثُي١ صٖٞٔ أؽٞه ثُضؼج٣ًق ٝثُضؼجد٤ٌ دٖ ٕ 

ف ثُٔؾضٔغ دٜيث ثٌَُٖ ثُؼِٔت٢   ٌ ثُؼ٢ِٔ ُِٔؾضٔغ. ف٤ظ ٫ ٣ٌٖٔ ٓٚجهكز أ٣ز ٗظ٣ٌز صؼ

فض٠ ىثى ثُٞهش. إٜٗج صضٖٞٔ صو٤٤ٔتجس دٚتوه ثُلِْتلز ٝث٫ٕتضٌث٤ًز ٝث٫هضٚتجهي ٌُٝتٖ 

٧ٍٝ ٌٓر ٣ضْ دِٞؽ ٛيٙ ثٌُٔصذز ٖٓ ثُٔذوة٤ز ٝثُضٌجٓتَ كت٢ ٙت٤جؿز ثُ٘ظ٣ٌتز. أٓتج ٤ُ٘ت٤ٖ 

فَح ثُغتًٞر ٤ْٝجّز ث٣ُز ثُغ٣ًٞزي أ١ ثُقوجةن ثُض٢ فوهٛج دٖ ٕ كوو أٝجف ُٜج ثُ٘ظٌ

هػتتي ٓتتٖ ث٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز  –ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝصٌض٤ٌجصٜتتج. ٝٗقتتٖ ٗوتتٍٞ دٜتتيث ثُٖتت ٕ أٗتتٚ 

ًتتجٕ ٫ ٓلتتٌ ُِذِٖتتل٤٤ٖي فضتت٠ أع٘تتجء ث٤ٜٗتتجً ثُوُٝتتزي إٔ ٣ؼضٔتتوٝث أّجّتتجً ػِتت٠  –ثُٖٔتت٤ور 

ٖتْٜ دٔوضٞت٠ ث٤ُْجّتجس ث٫هضٚتجه٣ز ثُق٤غ٤جس ثُٔضذو٤ز ٓتٖ ٛتيٙ ثُوُٝتزي دتَ ٝفضت٠ ػ٤

قووتتز كتت٢ ضدجػضذجًٛتتج أٍٝ صؾٌدتتز ٓ  ثُؾو٣تتور ٝث٫هضٚتتجه ثٌُأّتتٔج٢ُ ٓؼتتجً دْ٘تتذز ٓؼ٤٘تتز

عتتٌٝف صقجٙتتٌٛج ك٤ٜتتج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتزي ُٝتتْ صض تتًٞ ثُٔذتتجهًثس ثٌُأّتتٔج٤ُز دؼتتو دجُٖتتٌَ 

كتتٌٛ ث٣ُٜٞتتز ٝؿِذتتز صتت ع٤ٌ ثُ ذوتتز ث٩ه جػ٤تتز ٝثُ ذوتتز ثُّٞتت ٠ي دْتتذخ ثُٔ ِتتٞحي ٝ
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مٚجة٘ ٙجًٓز ٝهجّت٤ز ُِـج٣تز ٝتٖٔ ث٤ٌُتجٕ ث٫ؽضٔتجػ٢ ثُٔٞؽتٞه.  هَ ٤ز ٝؽٞثٌُّٝ

ٝك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً ٗؾو ثٌُغ٤ٌ ٓٔج ه٤َ كت٢ ثٗضوتجهثس صٌٝصْت٢ٌي ثُضت٢ أٙتذقش فتو٣ظ 

ثُْجػز ٝٓقًٞ ثُؾوثٍ ثُقجً ك٤ٔج دؼوي دٖ ٕ ٓوٟ ْٓؤ٤ُٝز ٓٔجًّجس ّضج٤ُٖ ػٖ ٛيث 

 خ ثػضوجه١. فْ ئْ ُز ث٧ّج٤ّز ٤ُْش ٛيٙثُث٤ٜٗ٫جً. ٌُٖٝ 

ث٧ػٔتتجٍ  ثُٔضقووتتز ػِتت٠ ثُٚتتؼ٤و  ث٫هضٚتتجه١ي أ١ دِتتٞؽ ثُٖتتٌَ ث٫هضٚتتجه١ 

ثُٔضنِق ؽوثً إ٠ُ أًغٌ إٌٔجٍ ث٫هضٚجه ثٌُأّٔج٢ُ صووٓجًي دَ ٝفض٠ إدتوثء ثُوتوًر ػِت٠ 

 ً ٘ذغ ٖٓ ٛ٘تجي ٝفضت٠ ٤ُ٣ِ د ٌٓ ٣ْضقن ث٫ٗضوجه. دَ إٕ ث٤ٜٗ٫جً أ٣ٞجً ُْ   صؾجٍٝٙ أ٣ٞج

 ثٌَُٖ ث٫هضٚجه١ ٛٞ ثهضٚجه ثٕضٌث٢ً. ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٔ ٛيث 

 إٗ٘ج ٗٞثؽٚ ٛ٘ج ًأّٔج٤ُز هُٝز ٓضووٓز. 

ٓتتٖ ثُٔؼتتٌٝف إٔ ًأّتتٔج٤ُز ثُوُٝتتز ٛتت٢ أّتتِٞح ًأّتتٔج٢ُ ؽٔتتجػ٢ صِؾتت  إ٤ُتتٚ 

ٟ ذ ن  ن كت٢ ثُذِوثٕ ثُٔضنِلزي ٝص ذوٚ دٌغجكز دٜوف صقو٤ن صقُٜٞج ثٌُأّٔج٢ُ دٌْػز. ٝٓج 

صتتَثٍ ًأّتتٔج٤ُز ثُوُٝتتز صٖتتٌَ ثُوْتتْ  ص٤ًٌتتج أ٣ٞتتجً ٫ ٣نضِتتق ػتتٖ ىُتتي  دٖتت٢ء. ٫ٝ

ث٧ػظٔتتت٢ ٓتتتٖ ثهضٚتتتجه ًّٝتتت٤ج ث٤ُتتتّٞي ف٤تتتظ ٣ضلٖتتت٠ ك٤ٜتتتج صٌتتتجعٌ ػتتتوه ثٌُأّتتتٔج٤٤ُٖ 

 ثُن٤٤ٖٙٞٚ ٌٟه٣جً ٓغِٔج ٢ٛ ثُقجٍ ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُذِوثٕ ث٧مٌٟ ك٢ ثُؼجُْ. 

ًٗتتج ٛتتيٙ ثٌُأّتتٔج٤ُز أًغتتٌي ٛتتَ ًتتجٕ ّتت٤ؼ٢٘ ىُتتي صٔغ٤تتَ ثٕتتضٌث٤ًز  ٞع ُتتٞ أٗ٘تتج ٟ

ٞ فُٞ٘جٛتتج إُتت٠ ثهضٚتتجه صتت ٢ٔ٤ٓ ثٕتتضٌث٢ًي ٛتتَ ًجٗتتش ّضض ّتتِ فْتت٘ز  ًتت٬ى فضتت٠ ُتت

ٌٟي ٛتَ ث٫هضٚتجه ثُٞف٤تو ثُٔتؤه١ ث٫ٕضٌث٤ًز دٌَٖ صجّ  ٛيث أ٣ٞجً ٓٞٝٞع ٗوجٓ. ص ت

إُتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٛتتٞ ًأّتتٔج٤ُز ثُوُٝتتز  ٣ٌٔتتٖ ثُ٘وتتجٓ فتتٍٞ ٛتتيث أ٣ٞتتجً. ٛتتَ ٛتتيث ٛتتٞ 

قض٤ز ثٌُأّٔج٤ُز ٢ٛ ثُض٢ ث٫ٕضٌث٤ًز دقو ىثصٜج  عٔز صْجي٫س ؽٔزي ٌُٖٝ َٛ ثُذ٤٘ز ثُض

 ه ث٫ٕضٌث٤ًز دج٧ّجُ  صقو ن 

 

 

 ثّت زاخت ٌّٕارج ١ٌسج غش٠بت عٓ اٌىذذ

 

ْتتضٜوف ثّتتضؼٔجً ًتتوؿ ٣ٓتتٖ ثُْتتجٟغ صٔجٓتتجً إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز صؼِتتٖ ػتتٖ ًتتَ ٓتتٖ 

 يد ٗٚ ُ٘ ٓنضِِ. عٔز ٗظ٣ٌز صٌثًْ ًأُ ثُٔتجٍ يثُلٌه ٝثّضـ٬ُٚ دٜيث ثٌَُٖ أٝ ىثى

ؼضذتتٌ ٜٗذتتجً ُٔتتجٍ ثُٔضتتٌثًْ كتت٢ ٌٓتتجٕ ٓتتج ػِتت٠ ٗقتتٞ ٙتتجةخي ٣  ٝإىث ُتتْ ٣تتضْ ثهضْتتجّ ًأُ ث

ٝثمض٬ّجً. ٫ٝ ٣ْٜ إٕ فَٚ ٛيث د٤و ثُوُٝز أٝ أ٣جه١ مل٤ز مجٙزي دَ ث٧ٌٓ ثُٜتجّ ٛ٘تج 

ٝدجُض٘جّتخ ٓتغ ثٌُتوؿ دٜتوف ٣ٍتجهر  يص ٣ٌٞ ث٫هضْجّ دجُضٌثد٠ ٓغ إٗضجػ ثٌُوؿ ٝػ جةٚ

وُٝز أٝ ثُضؼج٤ٗٝجس أٝ د ٌم أمتٌٟ. ث٩ٗضجػ ٝص٣ٍٞؼٚ ك٢ ذٕ ٓؼجًي ّٞثء ًجٕ ٛيث د٤و ثُ

٣ٌٔتتٖ إٔ ٣ٌتتٕٞ ث٫هضٚتتجه ثُنتتجٗ أ٣ٞتتجً ه٣ٌذتتجً ٓتتٖ ٝ ي٣ٌٔتٖ صؾٌدتتز إٔتتٌجٍ ػتتور ُتتيُي

ث٫ٕضٌث٤ًز دووً هٌح ث٫هضٚجه ثُٔؤْٓ ثُؼجّ صٔجٓجً. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ضٞثؽو ٗٔٞىػ ث٫هضٚجه 

ٌث٢ً ثُٔؤُق ٖٓ ٌٍٓر ٖٓ ث٧كٌثه ٝفض٠ ث٫هضٚجه ثُٔؤْٓ ثُؼجّ ٖٝٔ ثُ٘ٔتٞىػ ث٫ٕتض
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دووً صٞثؽو ثهضٚجه ثُؾٔجػجس أ٣ٞجً. ٓتٖ ثُٞت١ًٌٝ أ٫ ٌٗتٕٞ ٓضتَٓض٤ٖ أٝ ٙتج٤ًٖٓ 

 ك٢ ٛيث ثُٖ ٕ.

ًً ٌُأّٔج٤ُز ثُوُٝتز ٛتٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز. ُٝت٤ِ  َ  ثٌَُ ػج٬َٓ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ َؽؼ

ثٓض٬ى ث٧كٌثه ُّٞجةَ ث٩ٗضجػ ٣ؼضذٌ ًأّٔج٤ُز ك٢ ًَ ثُظٌٝف. أٓج ثٓض٬ى ه ؼتز ٓتٖ 

َ ٝث٧هٝثس ث٬ٍُٓز ٝصٖـ٤ِٜج دجٌُوؿي ك٤ٌٖٔ دٌَ دْتجٟز إٔ ٣ٌتٕٞ ث٧ًٛ ٓغ ثُّٞجة

 ث٫ٕضٌث٤ًز. 

 ٫ ٣ؼو ص ٤ْٓ ّٝجةَ ث٩ٗضجػ ثٕضٌث٤ًز.

دتتَ ٝفضتت٠ أٗ٘تتج ًأ٣٘تتج كتت٢ ٓغتتجٍ ًّٝتت٤ج ٤ًتتق أهٟ ثفضٌجًٛتتج ٓتتٖ هذتتَ ٍٓتتٌر 

د٤ٌٝهٌث٤ٟز ٤ٝوز ُِـج٣ز إ٠ُ ص٤ٌَٖ ٟذوز دٌؽٞث٣ٍز ؽو٣تور. ُتيث كٜتٞ أٓتٌ م ٤تٌي دتَ 

أم ٌ ٖٓ ثٌُأّٔج٤ُز ثُنجٙز أ٣ٞجً. إ٠ُ ؽجٗخ ٛتيث أكٌتٌ كت٢ أٗتٚ هتو ٣ٌتٕٞ ٝهو ٣ٌٕٞ 

ص٣ٌٖٞ ثُٔؾٔٞػجس ٖٓ ػور أكٌثه فْتخ ؽٜتٞهْٛي ٝثٓتض٬ى ثُٔؾٔٞػتجس ث٧هتَ ػتوهثً 

 ُّٞجةَ ث٩ٗضجػ  أٌٓثً ٌٓٔ٘جً أًغٌ ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز.

دج٩ٗضتتجػ كقْتتخي دتتَ صتتٌصذ٠ ّٝتتجةَ  ٠ٓتتٖ ثُٔؼتتٌٝف إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٫ صؼ٘تت

 دؼ٬هز ٝع٤وز.ٝدجُٔقٍٚٞ أ٣ٞجً ك٤ٜج  ث٩ٗضجػ

 َْ ٫ ٣ض ًٞ ص٣ٍٞغ ث٩ٗضجػ ػ٠ِ ٗقٞ ٓٔجعَ ُض٣ٍٞغ ّٝجةَ ث٩ٗضجػ ُن 

٣ٌتٕٞ ثٕتضٌث٤ًز دتجُ ذغي ثُٜٔتْ هتو إٕ ثٓض٬ى ثُٔقج٤َٙ ّٝٝتجةَ ث٩ٗضتجػ ٓؼتجً 

كتئٕ صٞثؽتوس ٝفتور ٓؤُلتز ٓتٖ ػٖتٌر  .ث٧ٓغتَ ُ٪ٗضتجػٝٛ٘ج صقو٣تو ثُْٔتضٟٞ ث٧ّٝت٠ 

ثُٔغجٍي ًٝجٕ ٓؾٔٞع ًوفْٜ ثُٔٞفو ٣ْ٘ ػتٖ ٓقٚتٍٞ ٓ٘تضؼ ٓتغ  إٔنجٗ ػ٠ِ ّذ٤َ

ٝؽٞه ّٝجةَ إٗضجؽ٤ز ًجك٤ز ُيُي  ٣ٌٖٔ ثػضذجًٛج ٝفور ثٕضٌث٤ًز. كتج٧هٝثس ِٓتي ُٜتْي 

ًٝتتيُي ثُٔقجٙتت٤َي ّٝتتض ٌأ ػ٤ِٜتتج ثُضـ٤تتٌثس أ٣ٞتتجً ٓتتٖ متت٬ٍ صؼجِٜٓتتج ٓتتغ ثُٞفتتوثس 

 ث٧مٌٟ.

غتٌ ػِت٠ ٓج٤ٛتز ث٫هضٚتجه إٕ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ٓغَ ٛيٙ ث٧ٗٔجٟ ٤ّْت٠ِ ثُٞتٞء أً

ث٫ٕضٌث٢ً فْخ ثػضوجه١ي أٓج ثُوٍٞ" ُ٘ؾؼَ ث٧ًٛ ٌِٓجً ُِوُٝز عْ ٗضوجّٜٔجي ُ٘ؾؼتَ 

أهٝثس ث٩ٗضتتجػ ٌِٓتتجً ُِوُٝتتز عتتْ ٗضوجّتتٜٔج"ي ٝٓغِٔتتج صٞٝتتـ كتت٢ ث٧ٓغِتتز ثُِّٔٔٞتتز ػِتت٠ 

ؤٍٝ إ٠ُ ٗضجةؼ م ٤ٌر ُِـج٣ز. ُيث ٣ْضَِّ إ٣ؾجه ٗٔجىػ صٌٕٞ مذ٤تٌر كت٢ ٣  أًٛ ثُٞثهغ

ّضنوثّ دؼتٜ أهٝثس ث٩ٗضتجػي ٝصٜتضْ دٌكتغ ْٗتذز ػ جةٜتج دجُض ٤ًتوي ٌٝٓصذ تز دجٌُتوؿ ث

 ػٖ ًغخ  ًذو٣َ ٣٘ٞح ػٖ ثُ٘ٔجىػ ث٧مٌٟ.

٣ٌٔتتٖ ثُْتتذخ ث٧ٙتت٢ِ ُؼتتوّ ص ذ٤تتن ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُقو٤و٤تتز كتت٢ ثؿضتتٌثح ثُقتتَح 

ٖٝٓ عْ ثُوُٝز كت٢ ٛتيث ثُٔٞتٔجً. إىي ٝدؼتو فٚتٍٞ صتٌثًْ ِٓقتٞع كت٢ ثُذ٤٘تز ثُضقض٤تز 

إ٠ُ ث٣و٣ُٞٞؽ٤تز فَد٤تز  -ٓ٘جٗ ٬د –وٚ صق٫ًٞ ثؽضٔجػ٤جً ٝثٗضٖجًٙي ٣ضقٍٞ دؼوةي ٝصقو٤

ٝد٤ٌٝهٌث٤ٟز ػو٤ٔز ُِوُٝزي أٝ أٗٚ ٤ّٔضِي ٓومٌثً ٌٓغلج  ؽتوثً ٣ضقتٍٞ دتوًٝٙ إُت٠ ٟذوتز 

 ًأّٔج٤ُز ػ٤ِج ؽو٣ور. ٝٛيث ٓج ًجٕ دجُلؼَ. 

ثُتتو٣ٔوٌث٢ٟ ٌِتتوؿي ٝدجُضتتج٢ُ مِٞٛٔتتج ٓتتٖ ثُضؼذ٤تتٌ ٫ُكضوتتجً ث٩ٗضتتجػ ٝثُضوْتت٤ْ 

ٌُِوؿي ٝدضقٍٞ ثُوٞر ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟز ك٢ ثُقَح ٝثُٔضًٌَٔر ك٢ هذٞز فل٘تز ه٤ِِتز ؽتوثً 
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إُتت٠ ّتتِ ز ٓ ِوتتز كتت٢ ثُوُٝتتز  ذٍ ث٧ٓتتٌ إُتت٠ عٜتتًٞ دًٞؽٞث٣ٍتتز ؽٔجػ٤تتز كتت٢ أػِتت٠ 

ثُْٔض٣ٞجس إ٠ُ ؽجٗخ صقٍٞ ثُ٘ظجّ ثُْٞك٤ض٢ ٤ًِجً إ٠ُ ٗظجّ ػٔج٢ُ. ُٝتْ ٣ٌتٖ ٛ٘تجى أ١ 

٠ صِي ثُ ذوز ثُذًٞؽٞث٣ٍتز. ٝٓتغ ثُتَٖٓ صتوٗش ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ؽٜجٍ ٣وّٞ دج٩ٌٕثف ػِ

ث٫ٕضٌث٤ًز ٝث٤ُْجّتز ٝث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ث٫ٕتضٌث٤ًز إُت٠ ْٓتضٟٞ أًغتٌ صنِلتجً 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتزي أٝ أٜٗتج ثَُٗوتش كت٢ ٝٝتغ  –فض٠ ٓتٖ ثُٔؼتج٤٣ٌ ثُذًٞؽٞث٣ٍتز ٌُِأّتٔج٤ُز 

 ٣ٌجه ٣ٌٕٞ ػو٤ٔجً ٝهجٌٙثً. 

ُتتتخ دج٫هضٚتتتجه جثُـ ٢ثُتتتوثمِث٫ٛضٔتتتجّ ثُنتتتجًؽ٢ي ٝأهٟ ثُن تتتٌ ث٫ٓذ٣ٌتتتج٢ُ 

ثُذقتتشي ٝدجُضتتج٢ُ ث٫ٖٗتتـجٍ دضٖتتـ٤َ ث٧كتتٌثه كوتت٠ هٕٝ ص تت٣ٌٞ هتت٤ْٜٔ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز أٝ 

ثُٔؼ٣ٞ٘زي ٝثكضوجً ثُؾٔؼ٤جس ٝثُ٘وجدجس ٝفض٠ ثُٖذٌجس ث٧مٌٟ ثُضجدؼز ُِوُٝز ُلجػ٤ِضٜتج 

٤ٟتز ٝٓؼٜتج ثُذًٞؽٞث٣ٍتز ٖٝٗجٟٜج ٤ًِجً  أهٟ إ٠ُ ثُضلْتل ٝث٫ٛضتٌثء ٝصلٖت٢ ثُذ٤ٌٝهٌث

ص لت٬ً ٝصذتي٣ٌثً. ىُتي إٔ ثٌُأّتٔج٤٤ُٖ ثُنٚٞٙت٤٤ٖ ٣ضٖتذغٕٞ  ٛتجد م ٌ إٌٔجُٜج ٝأًغٌ

دجُؼَٔ ثُي١ ٣وٕٞٓٞ دٚي ٝصْٜٜٔ ٗضجةؾٚ ًغ٤ٌثً. ٌُٝ٘٘ج ٛ٘ج ٫ ٗؾتو فضت٠ ٛتيث ث٧ٓتٌي دتَ 

ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ثُٔ٘ٚتخ ٝثٓتض٬ى ثُٚت٬ف٤ز ٝث٫ّتض٬٤ء ػِت٠ ثُوت٤ْ  -كو٠ ٝكو٠ -ٛ٘جى 

 مٌر ٝثُضٌٚف دٜج. ٌٛيث ًجٕ ثُض٘جكِي ٝٛيث ٓج فَٚ. ثُٔو  

ٓتتغ ثُتتَٖٓ ّتتو ش ًتتَ ٓذتتجها ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٓتتٖ ثُؼ٤تتٕٞي ٝأٙتتذقش ثُوُٝتتز ذُتتز 

صنتتوّ ٓٚتتجُـ فل٘تتز ٓتتٖ ثُذ٤ٌٝهتتٌث٤٤ٟٖ ثُٔضًٌٔتت٣َٖ ك٤ٜتتج. ُٝتتْ ٣تتضْ ّتتو ثُ ٣ٌتتن أٓتتجّ 

ْ ٣ذتَن ُٝت يدجُقْتذجٕ ثؿضٌثح ثٌُتوؿ ٝثٌُتجهف٤ٖي ٫ٝ أمتي ث٤ٔٓ٧تز ٝثُغتًٞثس ثُٔضقووتز

٤ش ّتٟٞ ٓٚتجُـ فل٘تز د٤ٌٝهٌث٤ٟتز ٤ّٟٞ "ٓٚجُـ ثُْتٞك٤٤ش". ٝٓتج ٓٚتجُـ ثُْتٞك

فَد٤ز أٝ ٌٍٓر إهث٣ًز ثفضٌج٣ًز ٓؼوٝهر صوّٞ ث٤ُّٞ ػِت٠ ثهضْتجّ ًأُ ثُٔتجٍ ٛتيث ك٤ٔتج 

د٤ٜ٘تتج. ٣ذتتيً ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتتٕٞ ٛتتيث ثُٔتتومٌ ثُؼظتت٤ْ ٣ْٝتتضٌِٜٞٗٚ دتت ػ٠ِ هًؽتتجس ثُض لتتَ 

 ٝث٤ُٔجػز ٝث٫ٗق٬ٍ. 

ٌ أٓغِتتز ٝتتجًدز ُِ٘ظتتٌ ٓتتغ ث٧متتي دؼتت٤ٖ ث٫ػضذتتجً ثُضؾٌدتتز ثُضتت٢ ٣ٌٔ٘٘تت٢ ىًتت

ك٤ٌِٖي ًتَ فتَح ٛتٞ كت٢ ٜٗج٣تز ثُٔ تجف  PKKمٞ٘جٛج. أ٣جً ًجٕ ثُضو٤٤ْ دٚوه ٓج٤ٛز 

فًٌز ًوؿ. ىُي إٔ دؼٜ ث٧ٕنجٗ صضؾٔغ هٞثْٛ ثُل٣ٌٌز ٝصضقٍٞ إُت٠ ػ٤ِٔتز ّتٞثء 

 دجّْ ٛيٙ ثُ ذوز أٝ صِيي أٝ دجّْ ٟٖٝ ٓج أٝ أه٤ِز ٓج. 

دجّتْ ثُذًٞؽتٞث٤٣ٍٖ كٜتٞ فتَح ٓ٘تضؼي ٣ٝتضْ  ّذ٤َ ثُٔغجٍي ُٞ فوتن عتًٞرً  ػ٠ِ

ثُْٔٞ دٚ ٖٓ هذَ ٟذوضٚ إ٠ُ ثُْٔٞثس ثُؼ٤ِتج ٤ُِؼتخ هًٝٙ ثُضتج٣ًن٢. ٝعٔتز أػتوثه ؽٔتز 

إ٫ إٔ ثُذؼٜ ٜٓ٘ج صقٍٞ إ٠ُ فل٘تز ٝت٤وز ٓتٖ ثُْٔجّتٌر ثُٔ٘لؼ٤ت٤ٖ  يٖٓ أفَثح ًٜيٙ

ٕ ٣ٚتَ دتجُغًٞر إُت٠ ثُ٘ٚتٌي ٤ُٞتتٔقَ هذتَ إٔ ٣نتوّ ص٘جهٞتجصٚ ثُ ذو٤تز ُقِٜتج ٝهذتَ أ

 دؼوٛج دٌَٖ ٣ذؼظ ػ٠ِ ث٠ّ٧. 

٫ ٣ًخي ك٢ إٔ فَح ثٌُوؿ ٓنضِتق ًغ٤تٌثًي مجٙتز إىث ًتجٕ ٣ضٖتٌَ كت٢ ٝثهتغ 

ٝإىث ً٘تش ٫  .ف٤تظ ٣ؼٔتٚ ثُقٌٓتجٕ ثُت٢ٟ٘ٞ ٝث٫ؽضٔتجػ٢ دْ٘تذز دجُـتز يٓغَ ًٌهّتضجٕ

جً ًٔج صْو٢ ٗذضتز ًتَ ٓصٔجص٣ٌو ص٣ٖٞٚ ٓج٤ٛضٚ ثٌُجهفزي دَ ٝٓٞ ٌثً ُِقلجع ػ٠ِ ف٤جصٚ 
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٤تو ثُٝإ٫ ّت٤لِش ٍٓجٓتٚ ٓتٖ  ي٤ٓٞ٣ٖ ٌٓر  ك٬ ٓلٌ ف٤ٜ٘ج ٖٓ ث٫ػض٘جء دٚ د٘لِ ثُوًؽز

 ٤ُضقٍٞ إ٠ُ ٤ًجٕ ٓ٘جٜٛ ُي. إٜٗج هجػور ػجٓز. 

ٟ ٌؿ ٓٚ ِـ "ؽٜجه ثُ٘لِ" ثُؼظ٤ْ ك٢ ثُغًٞر ث٤ٓ٬ّ٩ز دٜتوف فٔج٣ضٜتج ٓتٖ 

ؽجٍ ثُو٣ٖي ًٝيُي ٖٓ ٣و٢ٞ ًتَ ث٫ٛضٌثء. ك٬ًٞ ػٖ ٝؽٞه ثُْٔضٖج٣ًٖ ٤ُٝ٨ُجء ًٝ

 ػٌٔٙ ك٢ ثَُٛو ٣ضنذ٠ ك٢ ثُؼيثح ٝث٫٥ّ. 

فجكظتش هتو ٝٛيث ٓؼ٘جٙ ثُضق٢ِ دجُٚلجء ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢. ٝإىث ًجٗش ٌٛتيث عتًٞثس 

ػ٠ِ ص ع٤ٌٛج إ٠ُ ٣ٞٓ٘ج ثٌُثٖٛي كئٕ ىُي ٣ؼٞه إ٠ُ ّتًِٜٞج أّتج٤ُخ ًٜتيٙ. ًجٗتش ٛ٘تجى 

٢ٛٝ ثُض٢ هجٓش دجُغًٞر ث٣٩ٌث٤ٗزي  يُزٌٓثًَ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ػو٣ور ًٜيٙ مجًػ ٗ جم ثُوٝ

٫ٝ صَثٍ ثُؼو٣و ٜٓ٘ج صِؼخ هًٝٛتج دٌتَ ّتُٜٞز كت٢ صقو٣تو ٓ٘قت٠ ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ثُغتًٞثس 

غتتٌٝثس د ٫ ص دتتُٚتتو٣ٜج. إٜٗتتج ث٧ٓتتجًٖ ثُضتت٢ ٣قٚتتَ ك٤ٜتتج ثُٚتتلجء ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٢ي ٝٛتت٢ 

ٖتٌر دتَ صق٤تج ػِت٠ ثُتوٝثّ فْتخ ٓذتجها ٓؼ٤٘تز. ٝٛت٢ ٗٔتجىػ ٓ٘ض يٝأ٬ٓى ثُق٤جر ثُو٤ٗج

دٌغٌر ك٢ ثُو٣جٗز ثُْٔت٤ق٤ز. ٌُتٖ ٓغتَ ٛتيٙ ثُٔؤّْتجس ُتْ صض تًٞ كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًزي دتَ 

 ثٗقٌٚ ًَ ٢ٕء هثمَ ثُقَح ُضضقٌْ ك٤ٚ فل٘ز ه٤ِِز ؽوثً ٓغ ٢ٞٓ ثَُٖٓ. 

 ٧ؽَ ىُي ه ضنَِش ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز. 

ىُي أٗٚ ػ٘وٓج ٣ْنٌ ًَ ٢ٕء ك٢ موٓز ث٤ُْجّجس ث٫هضٚجه٣ز ث٬ٍُٓتز ُٞهتش 

٤خ ف٤ٜ٘تج ثُٔذتجها ٝثُوٞثػتو. فضت٠ كت٢ ث٩ّت٬ّ ٗؾتو ٛ٘تجى ًؽتجٍ ثُتو٣ٖ ٓقوٝه ٓجي صـ

٤ض٤زي ٤ػتتوث ػتتٖ ثُٔؼ٤٘تت٤ٖ دتت ًٓٞ ثُوُٝتتز. ٌُ٘٘تتج ٫ ٗتتٌٟ ٗٔتتجىػ ًٜتتيٙ كتت٢ ثُضؾٌدتتز ثُْتتٞك

٣ؼجهتتخ ػِتت٠ ٗقتتٞ أًغتتٌ  ثً ًذ٤تتٌ جً ؽٌٓتت٣ؼتتو ّٝتتجهس فتتجٍ أٙتتذـ ك٤ٜتتج صٞؽ٤تتٚ ٗوتتو ٓـتتج٣ٌ 

٘وجٕتجس ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز كضٌتجه صٌتٕٞ إؽقجكجً ٓٔج ٢ٛ ثُقجٍ ك٢ ثُؼٚتًٞ ثُّٞت ٠. أٓتج ثُ

أًغٌ صنِلجً فض٠ ٖٓ ثُ٘وجٕجس ثُٔيٛذ٤ز ثُض٢ ًجٗش ّتجةور كت٢ صٌٕٞ ٓؼوٝٓز ك٤ٜج ُوًؽز 

ثُؼًٚٞ ثُّٞ ٠. ٝٛيث دجُ ذغ أٌٓ ٓ٘جهٜ ُ ذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ. إىث ًجٗتش ثٌُأّتٔج٤ُز ٫ 

 صتتَثٍ صقتتجكظ ػِتت٠ صلٞهٜتتج كجُلٞتتَ كتت٢ ىُتتي ٣ؼتتٞه أّجّتتجً إُتت٠ "ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز" ثُضتت٢

ًٟٞصٜج. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي ًٟٞس ثٌُأّتٔج٤ُز  ثُلجٕت٤زَي ٌُٜ٘تج ُتْ صؼضٔتو ػ٤ِٜتج أّجّتجً 

ُْٝ صٌد٠ ٗلْٜج دٜجي فض٠ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٌُِأّٔج٤ُز إٔ صؾو كٌٙز ثُق٤جر ًغ٤ٌثً صقش ثّتْ 

ٌٓفِز صج٣ًن٤ز مجٙزي عٌٜس إُت٠ ثُّٞت٠  –أ١ ثُلج٤ٕز  –ص ذ٤ن ثُلج٤ٕزي ٌُٜ٘ج صؼو 

جٙزي ٖٝٓ عْ صْ صؾجٍٝٛج ٝصن ٤ٜج. ًٝؿْ ثُقو ٖٓ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ُضنوّ أٛوثكج ٓؼ٤٘ز م

 ثُذًٞؽٞث٣ٍز ك٤ٜجي ٌُٜ٘ج ًجٗش صض٤َٔ دٔوج٤٣ِ ٓؼ٤٘ز أٗؼٖش ثٌُأّٔج٤ُز ٝأف٤ضٜج. 

أٓتج هٝثػت٢ ىُتتي كتضٌٖٔ كت٢ أٜٗتتج صٚتـ٢ ُٝتٞ هِتت٬٤ً ٌُِتجهف٤ٖي ٝصٔت٘ـ ٓنضِتتق 

ث دتوًٝٙ ٣تؤه١ إُت٠ ثُ ذوجس ٝثُٔؾٔٞػجس ٝثٌُٖثةـ ثُقن ك٢ ثُضؼذ٤ٌ ػتٖ ىثصٜتج. ٝٛتي

ثُض٘جكِ ك٤ٔج د٤ٜ٘جي ٝدجُضج٢ُ إف٤جء ثُ٘ظجّ ٝإٗؼجٕٚ. ُْ ٣قٚتَ ٛتيث كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًزي دتَ 

ٓتغ أٗتٚ ًتجٕ  يٝفض٠ ُْ ٣ضْ ثُضل٤ٌٌ ثُذضز دجُو٣ٔوٌث٤ٟز ث٫ٕضٌث٤ًز أٝ ثٌُهجدز ث٫ٕضٌث٤ًز

 ٖٓ ثُق١ٌ ػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز إٔ ص ًٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز أًغٌ ٖٓ ثٌُأّٔج٤ُز. 

 ٣ٔوٌث٤ٟز  ٓج ٢ٛ ثُو
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٢ٛ ْٓضٟٞ صؼذ٤ٌ ثُٖؼخ ػٖ ىثصٚ ك٢ ثُلٌتٌ ٝث٤ُْجّتز ٓتٖ مت٬ٍ ثُٔؤّْتجس 

ثُٔضنِلز. ًجٕ ٖٓ ثُٞثؽخ إٔ صضؼوٟ ٛيٙ ثُٔؤّْجس ثُقَح دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز كت٢ ًتَ 

ثُ٘وجٟ ثُض٢ ص ٌه٘ج إ٤ُٜجي دَ ٝفض٠ إٔ صٌٕٞ ٓ٘جك٤ز ُٚ. ىُي إٔ ثُقَح كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز 

ٍث٣ٝتز ٗظٌٗتج إُت٠ ث٧ٓتًٞ  جً ًجٗتشدؼو ٌٓفِز ٓؼ٤٘تز. ٝأ٣تثُؼ٤ِٔز ٛٞ أهثر ٣ؾخ صن ٤ٜج 

 ي ٫ ٣ٌٖٔ ثُوذٍٞ ثُذضز دض ٣ٌٞ ثُوُٝز  ُٜيٙ ثُوًؽز ك٢ ثُ٘ظ٣ٌز ث٫ٕضٌث٤ًز. ضٌٖكِ

ٜٓ٘ج أ٣ز م٤ِتز كت٢ ثُوُٝتز  ٞص٘ؾ إٕ صٌْح ثُوُٝز إ٠ُ ًَ ث٧ٓجًٖ دق٤ظ صٌجه ٫

صؼٍَ ثُقَح دٜيث ثُووً ٤ض٤زي ٛٞ ثؿضٌثح ؽو١ ٝثٗقٌثف م ٤ٌ ُِـج٣ز. ًٔج إٔ ٤ثُْٞك

ٛتتٞ دقتتو ىثصتتٚ ًكتتٜ ُِ٘ظ٣ٌتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝدجُضتتج٢ُ ًكتتٜ ُِو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز. 

 َٔ ر ٝثُ ؼجّي ُْٝ ٣ذتَن أٓتجْٜٓ ّتٟٞ وَ ؼن صًٚٞٝث إٔ ثُ٘جُ ُْ ٣ؼو ٣ٖـِْٜ ٕجؿَ ّٟٞ ثُ

ٝثٗؼتتوّ  يثُ٘ظتتٌ إُتت٠ ثُؼتتجُْ دٔ٘ظتتجً "ث٧دتت٤ٜ أٝ ث٧ّتتٞه". ُوتتو ؿجدتتش ثُضؼوه٣تتز ث٤ُِٗٞتتز

ٝٛتيث ٓتج ٣ْتلٌ دتوًٝٙ ػتٖ ٕتَ ثُوتوًر ػِت٠ ثُؼٔتَ.  .ٍٝثُتش ثٌُهجدتز ٝثُٔ٘جكْتز ث٧َٓ

 ٝثُٜ٘ج٣ز ٢ٛ ث٤ٜٗ٫جً.

ٗؼْ ُِؾٔجػ٤زي ٗؼتْ ُِؼٔتَ ػِت٠ أّتجُ ث٩ًثهر ثُٖٔتضًٌزي ٌُٝتٖ عٔتز ثُٔذتجهًر 

ْ  دتتت٘لِ ثُوتتتوً  ٝإ٫ كتتتج٬ٌُّ ٓتتتٖ ثُذَتتت ثُلٌه٣تتتز ٝٓذتتتجهًر ثُٔؾٔٞػتتتجس ٞم ٝثُوتتتٍٞ "َٗتتت

" أ ٌٓ ؿ٤ٌ ٌٓٔتٖ. ٓتٖ ثُٔؤًتو أٗتٚ ُتْ ٣ؤمتي ٛتيث دؼت٤ٖ ث٫ػضذتجً ٝثّض٤وظ " أٝ "ثٙٔش 

ٟ ِذش ثُ جػز ثُؼ٤ٔجء ػ٠ِ ثُوٝثّ  ٝثٓتٌ ثُوُٝتز ٧جُوٍٞ "ثٓضغَ دُْٝ ٣ضْ ثُ٘ؾجؿ ك٤ٚ. دَ 

دجُض ٤ًوى ٫ص٘ذِ دذ٘ش ٕلز صؾجٜٛتجى ثُٔتٞثٟٖ ث٧كٞتَ ٛتٞ ث٧ًغتٌ صذؼ٤تز ُوُٝضتٚ ّتٞثء 

ٞتتز ُٔٚتتجُـ ثُٖتتؼٞح ٝثٌُتتجهف٤ٖ ٓٚتت٤ذز أّ ٓن تتتزى". ٝثص ذؼتتش ٤ّجّتتجس ٓ٘جه شًجٗتت

ٝثُٔؾضٔغ  يجً. عٔز أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز هج٤ٗٞٗز ٛ٘ج٤ًُِوًؽز ٫ ٣ْضٜجٕ دٜجي ٌُٖٝ صْ ثُن٘ٞع ُٜج 

 ثُي١ ٣ؼ٤ٔ فجُز ًٜيٙ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ثٕضٌث٤ًجً ثُذضز. 

٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٔ ٤٘٤ُٖ ٕن٤ٚز ثٕضٌث٤ًز دجًٍري أ١ ٕنٚت٤ز ٓض تًٞري ٝإٕ ُتْ 

 جً. ٣ٌٖ دجُْٔضٟٞ ثُٔ ِٞح صٔجٓ

٣ض٤َٔ ثُوٞثهي ٝفض٠ ٤ًجٕ "ثٌُٕٔتو٣ٖ" د ٤ٔٛتز ػظٔت٠ كت٢ ث٧ه٣تجٕ. كلت٢ فتجٍ 

ؿ٤جح "ثٌُٕٔوي د٤ٌ" ٫ ٣ٌٖٔ ثُضقٌْ ك٢ ٍٓجّ "ثُؾٔجػز". "ًَ ٓتج ٣لؼِتٚ ث٩ٓتجّ صوتّٞ 

ٓ٘لتتي ٙتتجًّ ُِـج٣تتزي  "ج٤ُٖضّ "كتت يدتتٚ ثُؾٔجػتتز". عٔتتز أٓتتٌ ًٜتتيث أ٣ٞتتجً فْتتخ ًأ٣تت٢

ثُضتوه٤ن كت٢ صلجٙت٤ِٜج. كت٢ ثُقو٤وتز إٗتٚ  ٕٝن٤ٚز صضقتٌى فْتخ ثُقوتجةن ثُؼجٓتز هٕٝ

ى صٔجٓجً ٓوٟ ٝػ٤ٜج ٨ُِّ ث٫ٕضٌث٤ًز ٝصق٤ِِٜتج ُتيثصٜج ٝصنِٚتٜج ٓتٖ  ًَ ٕن٤ٚز ُْ ٣ و

 ثُنٚجة٘ ث٩ه جػ٤ز. 

ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ ٣ؾخ ػوّ ثٗضظجً ٓٞهق ذمٌ ٖٓ ّضج٤ُٖ ك٢ صِي ثُظتٌٝفي 

٠ أٗتٚ ًأٟ ًتَ ىُتي ىُي أٗٚ ُْ ٣ْض غ ثُض٤ًٌتَ ػِت٠ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ث٫ٕتضٌث٤ًز. دتَ فضت

ًكجٛجً ٝديمجً ٤ُِ إ٫ي دٔج ك٤ٚ ٓج صْ ص ذ٤وٚ ك٢ ػٜو ٤٘٤ُٖ. ُْٝ ٣ضٌٖٔ ٖٓ صٞف٤تو ث٥ًثء 

ٝث٧ٙتتٞثس ثُٔضـتتتج٣ٌر ثُٔض ص٤تتز ٓتتتٖ ًتتتَ ٙتتٞح ٝفتتتوح ٝتتٖٔ ثُض٘جّتتتن ٝث٫ْٗتتتؾجّ 

ى". هتو ٣ٌتٕٞ ىُتي جُثُٔٞؽٞه كت٢ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ث٫ٕتضٌث٤ًز. دتَ ٝثؽٜٜتج دت وٍٞ "ثٙتٔش 

ث٣ز ث٧ٌٓ ٓغِٔج ًجٗش فجٍ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔذجهًثس ثُض٢ هجّ دٜج ّتضج٤ُٖ ٓؾٌه صٌض٤ي ك٢ دو



 01 

ٔج دؼو إ٠ُ ٓذتجها ًثّتنز ُتْ ٣وتوً ثُنتٌٝػ ٓتٖ صقتش ٤دجها ى١ دوءي ٌُٜٝ٘ج صقُٞش ك

ٟٝ صٜتتج. ٌٛتتيث دتتوأ ث٫ًصنتتجء ٝث٬ُٓذتتج٫ر. عٔتتز أهتتٞثٍ ف٤ٌٔتتز دجُلؼتتَ ُتتوٟ ٤ُ٘تت٤ٖي ٌُٜ٘تتج 

ج ػتٖ ٝتًٌٝر ص٣َٔتن ًتَ ثُّٞتجةَ صو٢ٞ ػ٠ِ ث٫صلجه٤تجس ثُْت٣ٌزي ف٤تظ ٙتٌؿ ك٤ٜت

ثُٔضقٌٔز دئًثهر ث٩ْٗجٕي ٝػَٔ دٔٞؽتخ ىُتي أ٣ٞتجً. إى ًْتٌ ٟتٞم ثُٞتـ٠ ثُٔ ذتن 

 يٝثػضٌف دجُق٣ٌز ُِذؤّجء. ٝدو٤ش صؼج٤ُٔٚ ٓلضٞفز ُتيُي ٧دؼتو ثُقتوٝه يػ٠ِ ثُٖؼٞح

ف٤ظ أدوٟ ىُي ك٢ ٓٔجًّضٚ ثُؼ٤ِٔز دْ٘ذز ٛجٓز ٝٗؾـ ك٤ٚ. ٌُ٘ٚ ُْ ٣ووً ػ٠ِ ٓ ّْتضٚ 

ُتتٚ دٔٞؽتتخ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز٤تتقوأٝ ص  ٝ ٝدٔؼ٘تت٠ ذمتتٌي ُتتْ ٣ْتتض غ صٌتت٣ٖٞ هُٝضتتٚ ػِتت٠  .ن صَوَ

أّتتتجُ ه٣ٔوٌثٟتتت٢. كتتت٢ ثُقو٤وتتتزي ٗتتتٌٟ إٔ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتتز ٛتتت٢ ثُوُٝتتتز دقتتتو ىثصٜتتتج كتتت٢ 

 ص٣ٌٚقجس ٤٘٤ُٖ. 

 

 

 شخص١ت ِفىشة ِٚمشسة، ال عبذة ِٚصطٕعت

 

ُض٘ذتٚ ًٌهّضجٕ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ٟٖٝ ٓضنِق ؽتوثً. ٣ٌٔ٘٘ت٢ ًي٣تز ًتَ ىُتي ٝث

ُٚ ٧ٗٚ ٟٖٝ ػتج٠ٗ ٓتٖ أًغتٌ أٗتٞثع ث٩ه جػ٤تز ٝفضت٠ ثُؼٖتجة٣ٌز صنِلتجًي ٝأًغتٌ أٗتٞثع 

ٌر ٕتتجًكش ػِتت٠ فتتوٝه أم تتٌ أٗتتٞثع  َٔ ثُضقتتٍٞ ثٌُأّتتٔج٢ُ ًؽؼ٤تتزي ٝأٙتتذـ ْٓتتضؼ

 ثُٔؾجًٍ. 

ٓتتتغ٬ي ٌٟف٘تتتج ٓٚتتت ِقجً أّتتت٤ٔ٘جٙ دتتت "ثُض ع٤ٌثس ثٌُٔج٤ُتتتز". ٛتتتيث كٞتتت٬ً ػتتتٖ 

ه٣غ٘تتتج ٓتتتٖ هذ٤تتتَ "ثُضتتت ع٤ٌثس ثُؼٖتتتجة٣ٌز ٓٚتتت ِقجس أمتتتٌٟ ٟجُٔتتتج ْٗتتتضؼِٜٔج كتتت٢ أفج

ٝث٥ؿج٣ٝز". ٝهو ػٔوش  ٛيث ث٧ٌٓ ُوًؽز ٣وجٍ ُٜج ك٢ ثُٔج٤ًًْز ثُض ذ٤ن ثُؼ٢ِٔ ٧دؼو 

ُوتتو ٕتتؼٌس دجُقجؽتتز ثُٔجّتتز ُض ذ٤تتن ث٧ّتتِٞح ثُ٘لْتت٢  .ثُقتتوٝه ػِتت٠ ثُٚتتؼ٤و ثُ٘لْتت٢

ث٤٤ًٖ كوتو  غ فَ ْٓ ُز ثٌُٞثهً ث٫ٕضٌضث٫ٕضٌث٢ً د ػٔن ث٧ٌٕجٍي ىُي أٗٚ إٕ ُْ صْ

ُٞ أفٌٍس ثٌُ٘ٚ أٝ ًٟٞس ػ٤ِٔز ٤ّج٤ّز ٝصضقٍٞ إ٠ُ ٗو٤ٞي ػ٠ِ ف٤ٖ ؿٌر فض٠ 

أٝ ػ٣ٌٌْز ٓقوٝهر ؽوثً. إٕ ُْ صضٞهق ػ٠ِ ْٓ ُز ثُٔ٘جَٝ ث٫ٕضٌث٢ً ٤ٓٞ٣جًي دئٌٓجٕ 

ىثى ثُٖتتن٘ ػ٘وةتتي إٔ ٣قتتٍٞ فَدتتجً ػظ٤ٔتتجً إُتت٠ أهثر إه جػ٤تتز ٙتتجًٓز ٓؾقلتتز كتت٢ 

 ٌٟكز ػ٤ٖ. 

كتتٌثه ٝثُ٘ٔتتجىػ ثُٔ٘ض٤ٔتز ُؼتتجة٬س أًّتتضوٌث٤ٟز ْٓتتضٌِٜز عٔتز ػتتوه ًذ٤تتٌ ٓتٖ ث٧

ٓذضًٞر ػتٖ أًٝتٜج كت٢ ًٌهّتضجٕ. صٌدت٢ ثُؼجةِتز أ٫ٝهٛتج فْتخ ٓوُٞتز "ك٤ٌِذتٌ ثد٘ت٢ 

٤ُٝٚتذـ دجٕتتج". ٝٛتتيث ث٧ٓتتٌ ٙتق٤ـ فضتت٠ دجُْ٘تتذز ٧ٕتتو ثُؼتجة٬س كوتتٌثً ٝدؤّتتجًي ٧ٗتتٚ 

قتٖ دضق٤ِتَ ٛتيث ثُلتٌه ٣ؼضذٌ ٓغج٫ً ٓؼ٫ًٞٔ دٚ فْخ ث٧ٙتٍٞ ثُؼٖتجة٣ٌز. ٝإىث ُتْ ٗوتْ ٗ

ك٤ٌْٕٞ أٍٝ ػَٔ ٣وّٞ دٚ ٛٞ ٓج ٌٗثٙ ك٢ ٓغجٍ ثُـؾت١ٌ  يٝصٌد٤ضٚ ػذٌ أّج٤ُخ ٓ٘جّذز

ثُي١ أػوّ أدجٙ أ٫ًٝ ػ٘وٓج أٙذـ دجٕج. ٝإىث فجٍ ػ٠ِ ثُوتٞر ٝثُٚت٬ف٤ز ٝثُ٘لتٞىي كئٗتٚ 

ً ذن ٣َؼضَ  ً  يٌ صٚل٤ز ًَ ٖٓ ٣ٞؽٚ ثٗضوجهثً ُٚي ٜٓٔج ًجٕ د٤ْ ج  . ٝثُوٞجء ػ٤ِٚ ٓذوأ ٓ ِوج
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صوّٞ ثٌُٔج٤ُز دتيُي كت٢ ص٤ًٌتج ػِت٠ ٗقتٞ ٓنضِتقي ٝصؼتو ٓغتج٫ً ذمتٌ ػ٤ِتٚ. ٝٓتج 

ٓتٖ ثُؼذ٤تو  ثً فٖتوصٖتذٚ صذو٠ ٖٓ ث٧ٌٓ ػ٘وةي ٛٞ ثُومٍٞ دٌْػز ِٓقٞعز ك٢ ٝٝتؼ٤ز 

ثُٔضلْن٤ٖ ثُٔجةؼ٤ٖ ٝثُنتجٗؼ٤ٖ ثُتي٤ِ٤ُٖ ثُلتجًؿ٢ ثُٔٞتٕٔٞ. ُتو٣٘ج أ٣ٞتجً ٗتٌٟ إٔ ًتَ 

 .PKKٝٛتتيث ٓتتج ٣ تتًٞ ٓتتٖ  يجدِٜتتج دجُٔتتوثم٬سّتت٘ز ٫ صنِتتٞ ٓتتٖ ثُضٚتتل٤جسي ك٘وتتّٞ ٓو

ك١٫ِٞ ٤ّوٍٞ ثُؾ٤ٔغ "ًجٕ ٤ّٞـ٠ ػ٤ِ٘جي ٝفضت٠ ّت٤ؼجهذ٘ج إٔتو ػوتجح". ٝث٥متٌٕٝ 

% ٓتْٜ٘. ٝدجػضذتجً إٔ ثُض٘ظت٤ْ ثُٔوجدتَ ُٜتْ ٣ض٤ٔتَ  75مجٗؼ٤ٖ دْ٘ذز  ثً هو ثٙذقٞث ػذ٤و

 دوتتتوًر ًذ٤تتتٌر ػِتتت٠ صْتتت٤٤ٌ ثُقتتتٌح ثُنجٙتتتز ػِتتت٠ ْٓتتتض٣ٞجس ٓضووٓتتتز ؽتتتوثًي كٜتتتْ ٫

٣ْض ٤ؼٕٞ ثُٚٔٞه أٓجٓٚ ٧ٌٕٜ ٓؼوٝهر ػ٠ِ ث٧ؿِخ. أٓج ك٤ٔتج د٤تْٜ٘ ك٤ضلٖت٠ ثُضلْتل 

ٝث٫ٛضتتٌثء. ٫ٝ ٣ٞؽتتو ٕتت٢ء ِٓقتتٞع ٓتتٖ هذ٤تتَ ث٧كتتن ث٤ُْجّتت٢ أٝ ثُغوجكتتز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز 

إٗتٚ ٣قذ٘ت٢".  ُو٣ْٜ. ُيث كٌَ ٝثفو ْٜٓ٘ أٗج٢ٗ أػ٠ٔي ًٝ ٗتٚ ٣وتٍٞ "ثُٔتٞس ٌُتَ ٓتٖ ٫

ٝٛٞ ٫ ٣ضق٠ِ دئدوثع ِٓقٞعي ًٝتَ ٓتج ٣ٌٔ٘تٚ كؼِتٚ ٘ق. ٣ْؼ٠ ُضقو٤ن ثُقخ أ٣ٞجً دجُؼ

ٛٞ ث٫ّض٬٤ء ػ٠ِ ثُو٤ْ ثُٔضٔنٞز ػتٖ ٛتيث ثُضتج٣ًل ثُ ٣ٞتَ ُِقتَحي ٝثُٔؼضٔتو ػِت٠ 

. أٓتج ثُتي٣ٖ ٣ٖتٌِٕٞ فؾتٌر     ًتوؿ ث٣٬ُٔت٤ٖ ٓتٖ ثُ٘تجُي ٝىُتي د ّتج٤ُخ ٌٓٝػتز ًجّتقز

وّ ٓٚتتجُقٚ د ّتتج٤ُخ ص ٣ٌٓتتز صنتت ْػغتتٌر صؼضتتٌٛ ٣ٌٟوتتٚي ك٤ؾتت٘ـ إُتت٠ ثُوٞتتجء ػِتت٤ٜ

ِٞٙتتٍٞ ديثصتتٚ دؼتتو ٓتتور ؽتتو ٝؽ٤تتَر إُتت٠ ٝٝتتغ ثُقتتجًْ ثُٔ ِتتن ثُٔضٌدتتغ ػِتت٠ ًتتوؿ ُ

 .ث٤٣٬ُٖٔ

ً إه جػ٤ت ثً ٝٓج ٛتيث  إٗتٚ ٫ ٣ٌٔتٖ إٔ ٣ٌتٕٞ ّتٟٞ ثّتضذوثه ً ٓؾقلت ج ٗظتٌثً ُٞٝتغ  ج

ثُٖنٚتت٤ز ىثصٜتتجي ٝثُضتت٢ ٫ ٣ٌٔتتٖ إٔ صٚتتذـ فضتت٠ ٍػ٤ٔتتز ًأّتتٔج٤ُز أٝ دًٞؽٞث٣ٍتتز 

ضنِلتتزي ؿ٤تتٌ هتتجهًر ػِتت٠ إٔ صٌتتٕٞ ه٣ٔوٌث٤ٟتتز ٤ّجّتت٤ز. ٧ٝؽتتَ ىُتتي كٜتت٢ ٕنٚتت٤ز ٓ

ت ُن َْ أٙتذقش ٌٛتيث  ٛتَ ٛت٢ دًٞؽٞث٣ٍز ػ٠ِ ث٬ٟ٩مي ٫ٝ فض٠ ه٣ٔوٌث٤ٟز ه٣ٌٝتز. ٝ
ٛتَ ٛتت٢  ىِتز ىثص٤تز ٝثػ٤تز  أ٣تجً ًجٗتتش ثَُث٣ٝتز ثُضت٢ ص٘ظتٌ ٜٓ٘تج كتتجُؾٞثح ٛتٞي ًت٤٬ػٔ

ٛتجي ٌٛيث صٌػٌػش ٛيٙ ثُٖن٤ٚز ٓ٘ي ثُْجدؼز ٓتٖ ػٌٔ ىِز صجدؼز ٬ُّضؼٔجً  ٤٬ًػٔ

ٌن  ش ٓ٘ٚ ٖٝٔ ثُؼجةِزي ٝٓج ثكضوٌس إ٤ُتٚ هثمتَ ثُٔؾضٔتغ ٓتٖ ٗلتٞى ٌٝٛيث ًذٌس. ٓج ف  َٓ
 ٝثػضذجًي صؼَٔ ػ٠ِ صقو٤وٚ هثمَ ٙلٞف ثُقَح.

إىٕي ٓج صقوتن كت٢ ثُقتَح ثُذِٖتل٢ ُت٤ِ إ٫ ٛتيث ث٧ٓتٌ. ٣ٌٝٔ٘٘ت٢ صْت٤ٔز ىُتي 

٢ٔي ُْٝ ٣تضْ ٍ "ّضج٤ُٖ ثُٚـ٤ٌ". ًجٗش ٛيٙ فو٤وز ٓؼجٕز دٌغٌر ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼجُجدٔغ

ثُ٘ؾتتجؿ كتت٢ صقو٤تتن ٌٓفِتتز ٗجؽقتتز صؾجٜٛتتج. ٤ًلٔتتج ٗظٌٗتتج إُتت٠ ث٧ٓتتًٞ ّتت٘ؾو إٔ ٛتتيٙ 

ثُٖن٤ٚجس هو ثهضجصتش ػِت٠ دؼٞتٜج. ًٝتجٕ ٣ ِتن ػِت٠ ثُقتَح ثُذِٖتل٢ ثّتْ "فتَح 

 ً ٌُٝ٘تٚ ٓٞتٔٞٗجً  يثُضٌٔهثس ث٫ٍهٝثؽ٤ز" ك٢ ػٜو ّضج٤ُٖ. كٜٞ ٣ٚلن دقتٌثًر عج٣ٌٛتج

ؽ٤ِتتجً ٝدٌغتتٌر ُتتوٟ صٖج٤ْٕٝتت٢ٌ أ٣ٞتتجً. كتت٢ ٓضٞتتج٣ن ٝؿ٤تتٌ ٌٓصتتجؿ. ٝهتتو عٜتتٌ ىُتتي 

. ٝإىث ٓج همَ ك٢ "إٌّٛرج إٌّافك"ٖٓ ثُٚٞثح ص٤ْٔز ٓغَ ٛيث ثُ٘ٔٞىػ د  يثُقو٤وز

إٕ ٛتيث أٓتٌ ٛتجّ. ٝإٗت٢ أفتجٍٝ … ٝجةوز أٝ ٓؼِٞزي كئٗٚ ٣وّٞ دجُن٤جٗز ٧دؼو ثُقتوٝه

 ن ىُي ػ٠ِ ٓغج٢ُ أ٣ٞجً. ٌٛيث ٢ٛ ثُْ٘ذز ثٌُذٌٟ ٖٓ ثٌُٝثد٠. ٤ ذص
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٫ٝ ٣ٌصذ تٕٞ دت٢ كت٢ ّتذ٤َ  يأًكٜ دقو ر ثًصذجٟتجً ًٜتيث. ًِٜتْ ٙتجههٕٞ إ٢٘ٗ

إ٫ إٔ ٕن٤ٚجصْٜ ٫ صضقَٔ أٝثٌٙ أدؼو ٖٓ ىُتي. ًٝتْ ّت٤ٌٕٞ  يثُ٘لجم أٝ ث٫ٍهٝثؽ٤ز

% ٓتٖ 42%ي د٤٘ٔتج ٣ٔت٘ـ  92إٗٚ ٣ؼ٤ٔ ىثصٚ دْ٘تذز  ١ىٓوٟ ه٤ٔز ث٫ًصذجٟ ُوٟ ثُوٌٝ

ك٢ ث٧ّتجُ ٣ض٤ٔتَ دقذتٚ ُيثصتٚ ػِت٠  ف٤جصٚ ٧ؽَ أٓٚ إٕ ٝؽوس أٝ ًدٚ إٕ ٝؽو. ٌُٝ٘ٚ

ِ ٌتتتٚ ثُٔقتتتوٝه. إٜٗتتتج ٤ُْتتتش ثٕتتتضٌث٤ًزي دتتتَ ٛتتتٞ ٗٔتتت٠ ثًصذتتتجٟ ثُذًٞؽٞث٣ٍتتتز   ٓ أّتتتجُ 

 ثُي١ هو ٣ضـ٤ٌ ك٢ ًَ ُقظز. هو ٣ٔوؿ ًدٚ أٝ ٣نٞٗٚ أ٣ٞ ي ٝٛيث ٓج ٣لؼِٚ. ٝ ريثُٚـ٤ٌ

ٚ أٗتتج ػذتتجًر ػتتٖ فِتتٍٞ صٜتتوف ُضؾتتجٍٝ ٛتتيٙ ٝٛ٘تتج ٣ؼتتو ث٧ّتتِٞح ثُتتي١ ٟذوض تت

ؽٌثءثس ثُْٔتتضٜوكز ُضٌتت٣ٌِ ث٫ٕتتضٌث٤ًز كتت٢ ثُقتتَح ّتتضؼٔن ثُق٣ٌتتز ثُٖنٚتت٤ز. كتتج٩

ٝصؼٍَٛج. ػ٤ِي مِن ٕن٤ٚز ٝثهؼ٤زي ٕن٤ٚز ٓلٌٌر ٝٓوتًٌري ٫ ٓٚت ٘ؼز ٝػذتور. 

٫ صْتضٌٌ٘ ىثصٜتج ٤ًِتجًي ٫ٝ صٌٕٞ أٗج٤ٗز ٝكٌه٣ز ُقو ًذ٤ٌي ٫ٝ صٌٕٞ ػذور ى٤ُِزي أدق٤ظ 

 ٗلْٜج ًَ ٢ٕء.  ؼضذ٫ٌٝ ص

زي ٝٛتت٢ ٤ُْتتش ٓٔجًّتتز ّتتِٜز. ًٝدٔتتج ًجٗتتش ْٗتتذز أًٟ ثُقتتَ كتت٢ ٛتتيٙ ثُ٘و تت

ثُٔٞتٔجًي د٤٘ٔتج ثُؾٜتٞه ثُضت٢ دتيُضٜج كت٢  ثصْؼ٤ٖ دجُٔجةِز ٖٓ ؽٜٞه١ صٌٚف كت٢ ٛتي

ثُض٢ًٌ كو٤ِِز ُوًؽز صٌجه صٌٕٞ ٓؼوٝٓز. ٖٝٓ ؽجٗخ ذمٌ  ٘ظجّثُٔقجًدز ثُؼ٤ِ٘ز ٝو ثُ

 هو ثٗض٠ٜ.  ٫ُٞPKK ٝؽٞه ٛيٙ ثُٔج٤ٛز ثٌُجه٣ًز ٌُجٕ 

 

 

 د١ش إٌٝ طبمت اسخعّاس٠ت زاوّت إرا ِا اسخّش فٟ ٚخٛدٖلذ ٠خسٛي اٌ

 

ثُ٘ٞتتجٍ ث٫ٕتتضٌث٢ً ٛتتٞ كتت٢ ٗلتتِ ثُٞهتتش ٗٞتتجٍ صؾتتجٙ ثُق٤ٞث٤ٗتتز ثُٔضلٖتت٤ز كتت٢ 

 ثٌُٔفِز ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز. 

 أ١  ؿٍٞ هضَ أد٘جء ؽْ٘ٚ ٖٓ ثُ٘جُ ُٜيٙ ثُوًؽز  

إٗٚ ٝفٔ ًجٌّي ٫ٝ ٣ٞؽو أ١ ؽجٗخ ذمٌ ٣ٌٖٔ ص٤ٝٞقٚ ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ. إٜٗج 

ف٤ٞث٤ٗز. ٝإىث ً٘ج ٗض ِغ إ٠ُ ص ٣ٌٞ ثُ٘ٞجٍ ث٫ؽضٔتجػ٢ ٝث٫ٕتضٌث٢ًي كؼ٤ِ٘تج دت٬  أكظغ

٣ًخ ثُضٚو١ ُٔغتَ ٛتيٙ ثُق٤ٞث٤ٗتز ٝثُٞفٖت٤ز. ٝهتو ًتجٕ ث٧ٓتٌ ًتيُي كت٢ ًتَ ث٧ه٣تجٕ 

أ٣ٞتتجً كجُتتو٣ٖ ثُْٔتت٤ق٢ ٝث٩ّتت٢ٓ٬ ٝؿ٤ٌٛٔتتج ٓتتٖ ث٧ه٣تتجٕ ث٧متتٌٟي ؽ٤ٔؼٜتتج ٗجٝتتِش 

ثُتوٝثّ ثُظتجُْ ٝٓٚتجٗ ثُتوٓجء ٝثُـجٕتْ  ْٓضٜوكز صقو٤ن ىُي دقو ىثصٚي ٝصقوس ػِت٠

 ثُـوثً ٝثُ٘ٚجح. 

ٝٓج ث٫ٕضٌث٤ًز ّٟٞ ثٌَُٖ ث٧ّٝغ ٗ جهجً ُيُي. أٓج ثُقَح ث٫ٕتضٌث٢ً كِت٤ِ 

إ٫ ثُؾٜتتجٍ ثُٔ ذتتن ُتتيُي أًغتتٌ ٓتتٖ ؿ٤تتٌٙ. ٫ أّتتض ٤غ ص ذ٤تتن ىُتتي ُٞفتتو١ي ٫ٝ ػتتٖ 

ُْٔضٟٞ. ٣ٌٟن ٓؾٔٞػز ٓقوٝهري ٢ٌُ٘٘ أّض ٤غ كؼِٚ ٖٓ م٬ٍ فَح ٓض ًٞ ًك٤غ ث

  ٌ كذئٌٓج٢ٗ كؼَ ىُي دٜج. ٝإٕ ًجٕ عٔز ؽجٗخ ٣ٌٖٔ ثُتوكجع ػ٘تٚ  زَ ثُوُٝ ٝإٕ ثّضَِّ ث٧ٓ

ك٢ ثُوُٝزي كٜٞ ٤ُِ إ٫ ٧ؽَ ثُٚتٌثع ٝتو ثُلٌه٣تز ٝأٙتقجح ثُ٘لتٞى ثُٔنضتَ. ٝػتوث 

ىُي ٫ ٣ٌٖٔ ثُوكجع ػتٖ ثُوُٝتز دت ١ ٕتٌَ ٓتٖ ث٧ٕتٌجٍ. ٝهتو صؾِت٠ ىُتي كت٢ ثُ٘ظ٣ٌتز 
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ٔن ث٫ٕضٌث٤ًز ثُض٢ صوٍٞ  ٌ ٫ ٣َثٍ هجةٔتجًي كجُؾت  إُت٠ ثُؼ٘تق". "إٕ ًجٕ ثُْجفن ٝثُْٔضؼ

َْ ًَ ٛيث ثٌُتْ ٓتٖ ثُؾ٤تٞٓ    ُن ٝػوث ىُي ٫ ٓؼ٠٘ إ٬ٟهجً ُٔ٘ ن ثُؼ٘ق. إ٢٘ٗ ك٢ ف٤ٌر 

هو صٌٕٞ ثُؾ٤ٞٓ ٣ًٌٝٝز ٤َُ٘ ٌٗٚ ٓجي ٌُٖٝ دؼو ىُي ػ٤ِي دؼغٌصٜج. ٛجهو ًدقتشي 

 كِٔجىث صقضلظ دجُؾ٤ٔ دؼو  

٠ ٟذوتتز ثّتتضؼٔج٣ًز فجًٔتتز إىث ثّتتضٌٔ ٝؽتتٞهٙ دجػضذتتجًٙ ثُؾتت٤ٔ إُتت هتتو ٣ضقتتٍٞ

 ٚ٘تٌ ن صٔ ز٤ِّٝز مجٙز صضٖٞٔ هثمِٜج ٛيث ثُن ٌ. إٕ ثُقلتجع ػِت٠ ثُٖتؼخ كت٢ ٝٝتؼ٤

ثُضؾتتت٤ٔ كتتت٢ ًتتتَ ُقظتتتزي ٛتتتٞ ثُضتتتود٤ٌ ث٧ٓغتتتَ ٝث٧ًغتتتٌ صتتت ع٤ٌثً صؾتتتجٙ ٓٔجًّتتتجس ٓتتتٖ 

 ث٫ّضؼٔج٤٣ًٖ ثُـج٤ٕٖٔ. 

ُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتز ٝث٫ّتضنذجًثس كٔغ٬ًي ثػَٔ كًٞثً ػِت٠ دؼغتٌر ًتَ ٓتٖ ثُؾت٤ٔ ٝث

ثُنجٙزي ٝثَٗع إ٠ُ صؼ٣َتَ ثُٖتؼخ ٝثُلتٌه. هتو صوُٞتٕٞ "عٔتز ٓنتجٌٟ". إىثً ٓتج ػ٤ِتي 

ّتتٟٞ صو٣ٞتتز أكتتٌثهى ُوًؽتتزي إىث ٓتتج هِتتش ُٜتتْ "هثكؼتتٞث ػتتٖ ٟٝتتٖ ثُٖتتؼخ" دئٌٓتتجْٜٗ 

ث٫ػضٔجه أّجّجً ػ٠ِ ثُوٞر ثُوكجػ٤ز صِي. ك ُٝتي ثُ٘جُ دجّتض جػضْٜ ثُتوكجع ػتٖ ثُتٟٖٞ 

يثةؼتتز ثُأًغتتٌ دٌغ٤تتٌ ٓتتٖ أؽٜتتَر ثُؾتت٤ٔ ٝثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتتز ثُٞثعوتتز ٓتتٖ ىثصٜتتج ٝٝثٌُتتوؿ 

ث٧ؽٜتتَر ثُنجٙتتز ٓتتٖ هذ٤تتتَ ًغتتتٌس ٤ضجسي دتتَ ٤ثُٚتت٤ش. ُتتْ ٣قتتوط ىُتتتي كتت٢ ثُْتتٞك

٤ض٤ز. أٓتتج ث٥ٕ كٜتتجْٛ ٤" ٝثُؾتت٤ٔ ث٧فٔتتٌ ٝثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتتز ثُْتتٞكKGBث٫ّتتضنذجًثس "

ثُذتو٢ٜ٣ أٗتٚ ّت٤ؤٍٝ إُت٠  صؼتو دت٬ًء. ٓتًٖٝثّتذٚ ٣وُٕٞٞ "ثُؾ٤ٔ ث٧فٌٔ د٬ء". فضت٠ 

ىُتتيي ٧ٗتتٚ ٣٘تتجك٢ ثُ٘ظتتجّ. ث٧ٓتتٌ ٓنضِتتق دجُْ٘تتذز ُِذًٞؽتتٞث٤٣ٍٖ ٝث٫ه تتجػ٤٤ٖ ٧ٜٗتتْ 

ؽذ٘جء. ٝدجػضذجًْٛ ٣ِؾؤٕٝ إ٠ُ ث٫ّتضؼٔجً هٝٓتجًي ٣ٝ ذوتٕٞ ثُؤتغ ٝثُوٜتٌ ٤ٓٞ٣تجًي كٜتْ 

دقجؽز ُض٘ظ٤ْ هٔؼ٢ ٢ٓٞ٣. أٓج ث٫ٕضٌث٤ًٕٞ ك٬ فجؽز ُٜتْ دتيُي. ٝإىث ًتجٕ عٔتز ٍػت٤ْ 

ضٌث٢ً ٣َ٘ع ػ٠ِ ثُوٝثّ إ٠ُ صؼ٣ََ ٓغَ ٛيٙ ث٧ؽَٜر دجّضٌٔثًي  ٣ؾخ ثُنٞف ٓ٘تٚ  ثٕ

 ٝثُضٌٖي ك٤ٚ ٧ٗٚ ٣٘جهٜ ثُ٘ظ٣ٌز ث٫ٕضٌث٤ًز. 

ُٖ ٣قَٚ ثُوكجع  ٤ّقَٚي ٌُٖٝ ٤ُِ ػ٠ِ ٌَٕ ٓؤّْتجس مجٙتز. أٌُٖٝي 

أ١ ػ٤ِي أ٫ً صٞغ ىُي ك٢ هذٞز ثُوٞثه ثُن٤٤ٖٙٞٚ. ٝإىث ٓج كؼِتشي ٤ّقٚتَ ٓغِٔتج 

 ػ٠ِ ث٬ُٚف٤جس ٖٓ ثُٔ٘ج٤ِٖٝ ثُؾوه.  ْٖٔض٤ُٞثُُو٣٘ج ُوٟ ٣قَٚ 

ُت٢" ٫ٝ  PKKثُٔٞه٣َ ث٧ٓغَ ثُي١ ثًص ٣ضٚ ٛٞ مِن ٝٝغ ٣وٍٞ ك٤ٚ ثُؾ٤ٔتغ "

دٌٓضٚ ُت٢ أ٣ٞتجًي ٝكت٢  PKKُي ٤ًِجًي ٌُٖٝ  ٣PKKوٍٞ أفو ىُي ك٢ ٗلِ ثُٞهش. إٕ 

 ٍ مجٗ. ًؾٜج PKKٗلِ ثُٞهش ٫ أِٓي أ١ ٢ٕء. إٕ ىُي ٣ؼ٢٘ ػوّ ثُ٘ظٌ إ٠ُ 

٘قشَ   ٓ ٬ٙف٤ز ٓج ٖٓ هذ٤َ "هتْ دتجُغًٞر دٜتيث ثُوتوً كت٢ ٛتيث ثُٔ٘ وتز"  ٝإىث ٓج 

ٝ"فون ىثى ثٌُ٘ٚ م٬ٍ ّضز إٌٜٔ ٛ٘جى"  كٜيث ٫ ٣ؼ٢٘ ٙت٬ف٤ز "ص ّت٤ِ إٓتجًر"ي 

ٔ٘ـ ؽٜجٍ ثُقَح ُي ُضوّٞ ديُي. إٕ ٓلّٜٞ ثُٚت٬ف٤ز ٣ؾتخ إٔ ٣ٌتٕٞ ػِت٠ ٛتيث ُْٝ ٣  

جه١. ٌُٖٝ ٓج فَٚ ٛٞ صٖـ٤َ أهثر ص٘ظ٤ٔ٤تز ٓؼ٤٘تز ثُٔ٘ٞثٍ ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز فْخ ثػضو

ٓوجدَ ٝع٤لز ٓؼ٤٘ز ٣ؾخ ص ه٣ضٜجي ٝصؼ٤٤ٖ ثُوتجةْ ػ٤ِٜتج ٓتغ صقو٣تو ثُٞع٤لتز. ػِت٠ ّتذ٤َ 

ثُٔغجٍي إىث ٓج ٓ٘قش ثُٔؤّْز ثٌٌُْصج٣ًز ًٞع٤لز ٓؤدور ُٖن٘ ٓج ٣٘ض٢ٜ ث٧ٓتٌ ٛ٘تج 

ٛت٢ ػٞثٓتَ ٓتؤعٌر كت٢ ٣ٝ٘و٢ٞ. كجُْتٌٌص٤ٌ ثُغجدتشي ٝثُّٞتجةَ ثُغجدضتز ثُضت٢ ٫ صضـ٤تٌ 
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ٗٔتتٞىػ ثُ ذوتتجس ث٫ّتتضؼٔج٣ًز ٝثُقجًٔتتز دتت٬ ٕتتي. ٝهتتو صقوتتن ٛتتيث دٌتتَ أّتتق كتت٢ 

ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ٝثّتضٌٔ كت٢ ٝؽتٞهٙ. ٝٓتج ٣ضٞؽتخ ػِٔتٚ ٛتٞ صؾتجٍٝ ٛتيث ثُٞٝتغي 

 ٝٛٞ ٤ُِ دج٧ٌٓ ثُْٔضق٤َ.  

ٝإىث صٔؼ٘تتج كتت٢ صؾتتجًح ثُٖتتؼٞح ّتتٌٟ٘ أٜٗتتج ٤ُْتتش ٌٓصذ تتز ًغ٤تتٌثً دتت هٝثس 

ت  مجٙز ًٜيٙ. ٌع ْ كجُٖؼٞح ٫ صٌٟ فجؽز ُِضِْـ ٓغِٔج ٣لؼَ ثُقٌجّي ثُِْٜ إ٫ إىث ٓج صق

ك٤ٜج ثُظتجُٕٔٞ ٝثُْٔتضذوٕٝ ثُْٔتضؼٌٕٔٝ. إٜٗتج ٫ صتٌٟ هثػ٤تجً ُذ٘تجء ّٝتجةَ مجٙتز أٝ 

ص ٤ِّ ص٘ظ٤ٔجس مجٙز أٝ ٓ٘ظٞٓجس ّت٣ٌز. ٓتٖ ثُتي١ ٣ذ٘ت٢ ثُض٘ظ٤ٔتجس ثُْت٣ٌز  ٓتٖ 

ِ ٛ٘جى ٓوُٞز ٓلجهٛتج "ثُتوٝهر ثُنجة٘تز"  أ١ ثُي١ ٣ؼ٠٘ دجُّٞجةَ ثُؤؼ٤ز ثُنجٙز  أ٤ُ

ٝٛتْ هِتز ه٤ِِتز  .أٜٗج أًٓٞ صْٜ ثُؾذ٘جء ثُي٣ٖ ٣نجكٕٞ ع٬ُْٜي ىُتي أٜٗتْ ٣ظِٔتٕٞ ثُـ٤تٌ

ُٔجىث  ٧ْٜٗ مِوٞث ث٧ػوثء ٧ٗلْتْٜ. ث٩ْٗتجٕ ث٫ٕتضٌث٢ً ٫ ٣٘تَع إُت٠  .ٝأػوثيْٛ ًغٌ

 ىُي ٫ٝ ٣ٌٟ هثػ٤جً ُقٔج٣ز ىثصٚ ٖٓ ثُٖؼخ.

٫هػتتتتجء دتتتت ٕ ص تتتت٣ٌٞ ٛتتتتيث ثٌُتتتتْ ٓتتتتٖ ث٧ؽٜتتتتَر ثُؾ٤ٖتتتت٤ز ٫ ٣ٌٔتتتتٖ ٧فتتتتو ث

قٔج٣تتتز ثُتتتيثس ٓتتتٖ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ُض٤زي ٛتتت٢ كوتتت٠ ٤ٝثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتتتز كتتت٢ ثُضؾٌدتتتز ثُْتتتٞك٤

ْتش صؾتجٙ ٓؾضٔؼجصٜتج  دْ٘تذز ث٤ٌ٣ٌٓ٫ز. ًت٬ ُوتو أ   %ي ىُتي إٔ ًتَ ٛتيٙ ث٤ٌُجٗتجس 92ّ ن

نذجًثص٢ ػتٖ ض٢. ٝهتو ثٗلٚتَ ثُض٘ظت٤ْ ث٫ّتض٤ًجٗش ٓنل٤تز ػتٖ أٗظتجً ثُٔؾضٔتغ ثُْتٞك٤

ًتَ ٛتتيٙ ث٧ٓتتًٞ  .ثُؾت٤ٔ دٖتتٌَ دتجًٍ. ٝثُٔقٚتتِز ٛتت٢ ث٫ٛضتٌثء ٝثُضلْتتل ٝث٤ُٔجػتتز..

 مجٟتز. 

ً٘ٔتتٞىػ أٓغتتَ فضتت٠ كتت٢ عتتٌٝف ّتت٤جهر ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتزي ٫ٝ  PKKإٗ٘تتج ٗ تتًٞ 

ٝإىث ٓتج كؼِ٘تج  يٗضقٌى إ٬ٟهجً فْخ ث٧ّج٤ُخ ثُضت٢ ٟذوٜتج ٗٔتٞىػ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور

. ثُقتتَ ثُٞف٤تتو ثُتتي١ ثًص ٣ضتتٚ ٛتتٞ صو٣ٞتتز ثُلتتٌه ىُتتي كٔتتٖ ثُْٔتتضق٤َ إٔ ٗٚتتٔو ٟتت ًً َ٬٣ٞ

٤تو ثٌُأّتٔج٤٤ُٖ ثُتي٣ٖ ٫ ٣ٔ٘قتٕٞ ٛت٢ دأ٣و٣ُٞٞؽ٤جً ًٝٔ٘جٝتَ. ىُتي إٔ أؿِتخ ث٧ٓتٞثٍ 

ّٟٞ ثُلٌه٣ز. ٝٛ٘ج دجُيثس ػ٤ِي مِن ٓٞه٣تَ ٣ضلتٞم فضت٠ ػِت٠ ثُٔتجٍ ٝثُلٌه٣تزي ٝهتو 

ً  ثُض PKKدٌٖٛ  ؼٚتذ٤ز ثُو٤ٓٞتز ٫ٝ ػ٠ِ ىُي ُِٔؾضٔغ ثٌُتٌه١ ٝثٌٌُهّتضج٢ٗ. ُتْ صَتو 

كٔ٘قتتٚ  PKKٕتتض٠ ث٧ّتتج٤ُخ ث٩ه جػ٤تتز دتت ١ ٗلتتغ ػِتت٠ ثُٖتتؼخ ثٌُتتٌه١ي أٓتتج ٗٔتتٞىػ 

ٙ دجُٔؼ٣ٞ٘تتجسي ٝمِتن ث٩ْٗتجٕ ثُوتت١ٞ ٝثُٖتؾجع ك٤تٚ. ٝٛ٘تتج ٣ٌٔتٖ ُـتَ هتتٞر ثُٞفتور ٝٓتو  

PKK. 

٘ٔتج أٗتج أٗتجه١ ػٞٝتجً ػٜ٘تج دت "مِن ثُْٔتضٟٞ ثُٔؤّْتجص٢ ٣٤وجٍ د "ث٧ًغ٣ٌز" د

غ". إى ٓتتتٖ ثُٞتتت١ًٌٝ إٔ صضٞثؽتتتو ثُٔؤّْتتتز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتز ثُٞتتت١ًٌٝ ؽتتتوثً ُِٔؾضٔتتت

  أ٣جً ًجٗش ثُض٤ْٔز ثُضت٢ ٗ ِوٜتج . ٓج ٢ٛ ثُٔؤّْز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ثُٔؼ٣ٞ٘جص٤زثُٔؼ٣ٞ٘جص٤زٝ

إ٫ أٜٗتج ٓؤّْتز ٓؼ٤٘تز دض ت٣ٌٞ ثُوتت٤ْ ث٧ّجّت٤ز كت٢ ثُٔؾضٔتغ ٝث٩ٕتٌثف ػ٤ِٜتتج.  ػ٤ِٜتج

ٝٓتج ػ٤ِتي ّتٟٞ  ي٘ؾجؿ ٝثُ٘ٚتٌٝعٔز ٗظجّ أّْ٘جٙ ػ٠ِ ٛيث ث٧ّجُ ٝأِٝٙ٘جٙ إ٠ُ ثُ

ٓ ّْضٚ. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ىُي ٤ًٜتز هكجػ٤ز عج٤ٗز ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ. ُ٘٘ضذٚ ٛ٘جي كج٤ُٜتز 

ثُوكجػ٤ز صِي ٤ُْش ؽ٤ٖجًي دَ ٣ٌٖٔ ص ٤ّْٜج ٖٓ ػوه ه٤َِ ٖٓ ث٧كٌثه ثُنذٌثء ثُٜٔتٌر. 

 ٌثً. ٣ٌٖٝٔ ٤ُٜتز ٓؤُلز ٖٓ أًدؼ٤ٖ إ٠ُ م٤ْٖٔ كٌهثً إٔ صٌٖف ػ٠ِ ثُوكجع دجّضٔ
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ٓتتغ٬ًي ٫ صؾٔتتغ ثُؾتت٤ٔ إٕ هػتتش ثُقجؽتتز متت٬ٍ أًدتتغ ٝػٖتت٣ٌٖ ّتتجػزي ٌُٝتتٖ 

ٛ٘جى ٤ٛتز هكجػ٤ز ٫ ؿ٤ٌي ٫ ؽ٤ٔي ٫ٝ أهثر مجٙز. إىٕ ٣ٌٖٔ صٞثؽتو ٤ٛتتز ثهضٚتجه٣ز 

. ُٝتتٞ ثٗضذٜ٘تتج ٨ُٓتتٌ ٤و٤تتزأٝ أمتتٌٟ ٓؼ٤٘تتز دجُغوجكتتز أٝ ثُذ٤تتتزي إ٫ أٜٗتتج ٤ٛتتتجس كؼجُتتز فو

ٚ ًٔتجً ًذ٤تٌثً دتٔؼ٘جٛتج ث٬ٌُّت٢ٌ٤ي أ١ ػِت٠ ٗقتٞ صقضٌتٌ هُٝتز دٛ٘ج ُٞؽوٗج أٗٚ ٫ صٞؽو 

ٖٓ ث٬ُٚف٤جس ًٝأُ ثُٔجٍ. ػ٤ِي دجُض ٤ًو أ٫ صٔ٘قٜج هٞر ٍثةور أٝ ًأُ ٓجٍ ٍثةو أٝ 

ٌ ٜ٘تج ٓتٖ ث٩دتوثع ٝإػجُتز  ثً ػوه ٍثةوثً ٖٓ ث٧ٕنجٗي ٝإٗٔج ّضٔوٛج دٔووثً ٖٓ ثُ٘وٞه ٣ٔ

صٌّت٤ل  دق٤تظ إىث ٓتج فتجٍٝ أفتو   ىثصٜجي ّٝضَٝهٛج دجٌُْ ثُت٬ٍّ ٓتٖ ث٧ػٞتجء ٫ ؿ٤تٌ

إُتت٠ ثُوتتوًر ػِتت٠ ىُتتي. ث٤ُٜتتتز ثُوكجػ٤تتز  ٙثُو٣ٌضجص٣ًٞتتز كِتتٖ ٣ٌتتٕٞ دٔوتتوثًٙ ىُتتي ٫كضوتتجً

ٓؤُلتز ٓتتٖ أًدؼتت٤ٖ إُتت٠ مْٔتت٤ٖ ٕنٚتتجًي ٫ٝ ٣ٌٜٔ٘تتج إفتتوثط أ١ ثٗوتت٬ح أٝ إُقتتجم أ١ 

 ٌٝدز. ًيُي ث٧ٌٓ دجُْ٘ذز ُٔؤّْز ثُٔؼ٣ٞ٘جسي كوٞصٜج ٓقوٝهر ٝٓضٞثٍٗز ك٢ هثمِٜتج.

ٛيٙ ٢ٛ ث٧ًغ٣ٌتز أٝ ٓتج ْٗت٤ٔٚ دجُو٣ٔو٤ٌٟتز ث٫ٕتضٌث٤ًز. كت٢ ثُقو٤وتز ٣ْتضَِّ صْت٤ٔضٜج 

دتتت "ثٌُهجدز ث٫ٕتتتضٌث٤ًز" إٕ ّتتت٤جهر ثُي٤٘ٛتتتز ث٧فجه٣تتتز ٤ٗجدتتتز ػتتتٖ ث٤ُٔتتتٍٞ ثُٔنضِلتتتتز 

ٝثُٔضٔج٣َري أٓتٌ م ت . كجُ ذ٤ؼتز عتجٌٛر ٓؼوتور ٓضٖتجدٌزي إ٫ إٔ ٟذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ أًغتٌ 

 صؼو٤وثً ٝصٖجدٌجً.

عوتتز صجٓتتز دتت ٕ ثٌُهجدتتز ٝثُض٘تتجكِ ٝف٣ٌتتز ثُلٌتتٌ ٝثُضؾٔتتغ ٌٓٔ٘تتز كتت٢  إٗ٘تت٢ ػِتت٠

ث٫ٕتتضٌث٤ًز أًغتتٌ ٓٔتتج ػ٤ِتتٚ كتت٢ ثٌُأّتتٔج٤ُز دتتجُ ذغ. ٝهتتو صٞثؽتتوس ٛتتيٙ ثُٔؤّْتتجس 

ًٞتتٔجٕ أٓتتجٕ ُِٖتتؼٞح ٫ ؿ٤تتٌ. ًٔتتج هػتتش ثُقجؽتتز إ٤ُٜتتج ًتت٢ ٣ضٔضتتغ ثُلتتٌه دجُٔذتتجهًر 

ثٌُٕٔتو". ًت٬ى كتئٕ ٍثهس ٝث٩دوثع. ٝإ٫ كٔج ػ٤ِتي ّتٟٞ" ث٫ٓضغتجٍ ٌُتَ ٓتج ٣ت ٌٓ دتٚ 

ثُوٞر ػٖ فوٛج ّجه ثُضؼٚخ ثُو٢٘٣ ث٧ػ٠ٔ. ٛتيث أ٣ٞتجً صٔتش ٓٞثٍٗضتٚ. ػ٤ِتي ص ت٣ٌٞ 

ثُٔٞه٣تتَ دق٤تتظ صٌتتٕٞ ثُٔؤّْتتجس ٓضق٤ِتتز دَٔث٣تتج ص تتًٞ ثُلتتٌه ٝصلتتضـ ثُٔؾتتجٍ أٓتتجّ 

ٓذجهًصتتٚي ٫ ًجدضتتز ُٜتتج ٝهجٓؼتتز إ٣جٛتتج. ٌٛتتيث كوتت٠ ٣ٌٔتتٖ ُِو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز إٔ 

 صض ًٞ.

ٜيث ثُٔٞه٣َ ٣ٌٖٔ صن ٢ ثٌُأّٔج٤ُز. ك ًذٌ ٝفٔ ًجّتـ كت٢ ٣ٞٓ٘تج ٛتٞ ًيُي د

 ش ثُض٘جهٞجس ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُٔؾضٔغ دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز.ٔثٌُأّٔج٤ُزي ٝهو ٝن  

 

 

 ثّت ٘ٛة شاسعت ب١ٓ اٌّدخّع ٚاٌطب١عت

 

مٌػ ثُض٘جهٜ ث٤ُّٞ ٖٓ هثمَ ثُٔؾضٔغ ٤ُضقٍٞ إ٠ُ ص٘جهٜ ٓغ ثُ ذ٤ؼتزي ٝٛتيث 

ٜضتتٚ دتت٤ٖ ثُ ذوتتجس كقْتتخي إى ٝؽع ص٘جهٞتتجً ج متتٌػ ٓتتٖ ًٞٗتتٚ أم تتٌ ٓتتج كتت٢ ث٧ٓتتٌ. ًٔتت

ثٌُأّتتٔج٤ُز إُتت٠ ثُٔؾضٔتتغ دٌٓضتتٚي ٝإُتت٠ ثُ ذ٤ؼتتز د ّتتٌٛج. ٫ ٣ٌضلتت٢ ثُتتٞفٔ دضٌتت٣ٌِ 

ثُلٌٍ ثُ ذو٢ ٝث٫ّضؼٔجًي دَ ٣توٌٓ ثُ ذ٤ؼتز أ٣ٞتجً. ٝهتو عوتخ ث٧ًٛ ٝثُْتٔجء أ٣ٞتجً 

ضٔتتغ ػِتت٠ فجكتتز دق٤تتظ ٣ٌتتجه ٣٘وِتتخ ثُضتتٞثٍٕ ثُ ذ٤ؼتت٢ ًأّتتجً ػِتت٠ ػوتتخ ٣ٖٝتتٌف ثُٔؾ

ثُل٘جء. ًتَ أٌٟثكتٚ أٙتذقش إّتٔ٘ض٤زي ُٝتْ ٣ذتن ٌٓتجٕ ٣ٌٔتٖ ثُؼت٤ٔ ك٤تٚ. أٓتج ث٫ٗلؾتجً 



 22 

  ْ ػٖ فجُز هو ٫ صْغ ك٤ٜج ث٧ًٛ ُِْتٌجٕ. ًٔتج صظٜتٌ ُِّٞت٠ أٓتٌثٛ  ثٌُْج٢ٗ كوو ٣٘

ؿ٣ٌذز ٝػؾ٤ذز صٜوه ث٩ْٗج٤ٗز ؽٔؼجء. ٛيٙ ًِٜج ص٘جهٞتجس صٔنٞتش ػتٖ ؽو٣ور ٝذكجس 

 ثُٞفٔ ثٌُأّٔج٢ُ.

و ثَُٗوتتش ثُض٘جهٞتتجس ٝهمِتتش كتت٢ إٔتتٌجٍ أًغتتٌ ص ٌكتتجً ٓٔتتج ًجٗتتش ػ٤ِتتٚ كتت٢ ُوتت

ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ ٝثُ٘ٚق ث٧ٍٝ ٖٓ ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ. ثُض٘جهٜ ثٌُأّٔج٢ُ ثُي١ ًجٕ 

ًأُ ثُٔتتتجٍ أٝ  –ّتتتجةوثً كتتت٢ ثُوتتتٌٕ ثُضجّتتتغ ػٖتتتٌ ًتتتجٕ ػذتتتجًر ػتتتٖ ص٘تتتجهٜ ثٌُتتتوؿ 

َٔ ثُذًٞؽٞث٣ٍتتتزي ٝٗٞػتتتجً ٓتتتج ص٘تتتجهٜ دتتت٤ٖ ثُٖتتتؼ -ثُذ٤ٌُٝضج٣ًتتتج ٌر ٝثُتتتوٍٝ ٞح ثُْٔتتتضؼ

ٔن   ٌر. ثُْٔضؼ

أُو٤٘تج ٗظتٌر إُت٠ ثُ٘ٚتق ثُغتج٢ٗ ٓتٖ ثُوتٌٕ ثُؼٖت٣ٌٖي ّتٌٟ٘ إٔ ٛتيٙ ُٞ د٤٘ٔج 

ثُض٘جهٞتجس كوتتوس ٓؼ٘جٛتج ٤ًِتتجً. كن تٌ ثُلتتٌٍ ثُ ذوت٢ ُتتْ ٣ؼتو ٣قتتٍٞ د ٤ٔٛتز ِٓقٞعتتزي 

ًيُي ث٫ّضؼٔجً ُْ ٣ؼو ٣ؤمي ٓقَٔ ثُؾوي ٝإٕ صْ ك٤ٌٕٞ ٓقوٝهثً. ُوتو أٙتذـ ثُض٘تجهٜ 

أم تتٌ ثُؾٞثٗتتخ كتت٢ كتتئٕ ٌ ػ٤ٓٞٔتتز ٝدِتتؾ إٔتتٌج٫ً ؽو٣تتور ٓـتتج٣ٌر. ٝفْتتخ ًأ٣تت٢ي أًغتت

ث٩ٓذ٣ٌج٤ُزي ٝدجُضج٢ُ ثٌُأّٔج٤ُز ثُض٢ صقض٣ٜٞجي ٝٓج ٣ْ٘ ػٜ٘ج ٓتٖ ص٘جهٞتجس ث٤ُتّٞي إٗٔتج 

صْضٜوف ثُٔؾضٔغ د ًِٔٚ. ُوو ص ًٞس صو٤٘جس ث٫ّضؼٔجً ٝث٩هثًر ُو٣ٜج دٚتًٞر ٓيِٛتز 

ًً ػتتٖ ّٝتتجةَ ٓتتٖ هذ٤تتَ ْٓتتضٟٞ ص تتًٞ ث٫فضٌتتجً ٝ ثُّٞتتجةَ ثُٔؼِٞٓجص٤تتزي ٛتتيث كٞتت٬َ

 ث٩ػ٬ّ ٝثًٌُٖجس ثُؼ٬ٔهز ثُو٤ُٝز. إٜٗج فوجً صو٤٘جس ٓض ًٞر صذؼظ ػ٠ِ ثٌُػخ. 

ك٢ ثُقو٤وزي ٣ٌجه ثُٔؾضٔغ د ٌّٙ ٣ٚذـ ْٓضِْٔجً ُٜتيث ثُٞثهتغ ثُتي١ ٫ ٣قضٞتٖ 

ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ثُ ذوز كو٠ي دَ ٣ْٞ ك٢ أفٖجةٚ ثُٔؾضٔغ ًج٬ًٓ. إٕ ث٧ُؼٞدز ث٤ُّٞ صقجى 

دق٤ظ صودٌ ث٫٧ػ٤خ ثُٔنضِلز دٖ ٕ ًتَ ٟذوتز أٝ ٕت٣ٌقز ػِت٠ فتور. إٜٗتج صِؼتخ ػِت٠ 

ثُؾِ٘ دٌَٖ ٓنضِقي ٝصودٌ ث٫٧ػ٤خ ثُلظ٤ؼز ػ٠ِ ث٧ٟلجٍ أ٣ٞجً. ًٔج صْضـَ ثُٔتٌأر 

ػِتت٠ ٗقتتٞ ٣غ٤تتٌ ثُوٖٛتتزي دتتَ إٜٗتتج صْتتضـَ فضتت٠ ٟذوتتز ًأُ ثُٔتتجٍ ثُّٞتت ٠ د ّتتج٤ُخ 

 أٙذـ ثُض٘جهٜ ػجٓجً ٝصّٞغ ٗ جهٚ ًغ٤ٌثً. ٓـج٣ٌر صٔجٓجً. ُٜيٙ ثُؼِز

ثٌُأّتتٔج٤ُز كتت٢ ٛتتيٙ ثُظتتجٌٛر  – ػ٘تتوٓج ٣وتتجٍ "ثُؼُٞٔتتز" ٗتتٌٟ إٔ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتز

صوتتذٜ ػِتت٠ أٗلتتجُ ثُؼتتجُْ أؽٔتتغ ًتت م ذٟٞ ٓن٤تتقي ٝصْتتقن ًتتَ ٕتت٢ء ًج٧ّتت ٞثٗز 

ثُؼ٬ٔهتتز. دتتجُ ذغي عٔتتز ص تتًٞثس فجٙتتِز كتت٢ ثُضو٤٘تتز هتتو ٜٓتتوس ُٜتتيث ثُٞٝتتغي ٛتتيث 

ص ًٞ ثُض ع٤ٌ ثُنجًم ُِّٞتجةَ ث٩ػ٤ٓ٬تز كت٢ مٞتْ ثُْت٘ٞثس ثُنْٔت٤ٖ دج٩ٝجكز إ٠ُ 

ْ  ٛيث ػٖ ٓنجٌٟ ٝأٛٞثٍ صٌٞ دج٩ْٗج٤ٗز أًغٌ ٓٔج ٣ظٖ ثُذؼٜ.  ث٧م٤ٌر. ٝهو ٗ

إٗٚ ٤ُِ ص٘جهٞجً د٤ٖ ثُ ذوتز ثُٔظِٞٓتز   ٣ٌٔ٘٘ج ٤ٙجؿز ثُض٘جهٜ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ

ٌرَ ٝثُ ذوز ث٫ّضؼٔج٣ًز ثُظجُٔزي ٫ٝ د٤ٖ ثُ َٔ ٖؼخ ثُْٔقٞم ٝثُوُٝتز ثُْتجفوز  ثُْٔضؼ

ٝدت٤ٖ  -أٝ ثُٔؾضٔغ دقو ىثصتٚ -دَ ٛٞ ص٘جهٜ ٣ضٖٞٔ ىُي ٣ٌٖٝٔ د٤ٖ ثُوٞر ث٫ؽضٔجػ٤ز 

فل٘ز ٓؼوٝهر دؼوه أٙجدغ ث٤ُوي دٔج صٌِٔٚ ٖٓ ٓؤّْجس إػ٤ٓ٬ز ثّتضغ٘جة٤ز ٫ ٗظ٤تٌ ُٜتج 

 ٝإٌٓج٤ٗجس صو٤٘ز أمٌٟ صٞفوٛج ؽ٤ٔؼٜج ُضض٤َٔ ٖٓ م٬ُٜج دوٞر إهث٣ًز ًذٌٟ. 
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٣ٝؼج٢ٗ ثُٔؾضٔتغ  يعٌٜ ث٤ُّٞ إ٠ُ ث٠ُّٞ ٓٚ ِـ ٣َػْ د ٕ أ٣ٌٌٓج هٞر مجًهز

ثُؼج٢ُٔ م ٌثً ؽو٣جً ك٢ ً٘ق ٛيث ثُ٘ظجّ ثُؾو٣و. ٛيث ٛٞ ثُض٘تجهٜ ث٧ٍٝ. أٓتج ثُض٘تجهٜ 

 ثُغج٢ٗ ك٤ضٔغَ ك٢ ثُٜٞر ثُٔضْؼز دجٝ ٌثه د٤ٖ ثُٔؾضٔغ ٝثُ ذ٤ؼز.

ٌر صٞج٢ٛ ٓج فَٚ ٓ٘ي أعٖ إٔ ثُضن٣ٌذجس ثُقجِٙز ك٢ ثُؼوٞه ثُنْٔز ث٧م٤

 دوث٣جس ثُذ٣ٌٖز ٝفض٠ ٣ٞٓ٘ج ثٌُثٖٛ. 

ُْ ٣قَٚ ثُضِٞط ثُذ٤ت٢ ثُٔٞؽٞه كت٢ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ دٜتيث ثُوتوً. ٫ ٣٘قٚتٌ 

ٕ ثُ ذ٤ؼتتز ٣ وٞتت٠ ػ٤ِٜتتج فوتتجًي ٝعٔتتز أٗتتٞثع صٞثؽتتٚ إث٧ٓتتٌ كتت٢ ثُضِتتٞط كقْتتخي دتتَ 

. ًٔتتج إٔ ث٫ٗوتٌثٛ ٝصٕٞتتي ػِت٠ ثُتتَٝثٍي ّتٞثء ٓتتٖ ثُلٚت٬٤س ثُ٘ذجص٤تتز أٝ ثُق٤ٞث٤ٗتز

ثُٜتتٞثء ٣ضِتتٞطي ٝثُؾ٤ِتتو ٣تتيٝحي ٝصتتَهثه ْٗتتذز ث٫ًصلتتجع ثُقتتٌث١ً ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثٌُتتٌر 

ث٤ًٝ٧ز ٌٟه٣جً. أٓج ث٧ٓجًٖ ثُض٢ ٗو ٜ٘تج كضٌتجه صضقتٍٞ إُت٠ ٙتقٌثء هجفِتز. ًتَ ٛتيٙ 

 ثُؼٞثَٓ ٫ صْ٘ ػٖ م ٌ د٠٤ْ. 

تؼلجً. ٝهذتَ ًتَ   ٝ إٕ ٛيٙ ثُٔنجٌٟ صتَهثه ػتٖ ْٗتذز ٓنتجٌٟ ثُ ذوتجس أًدؼت٤ٖ 

 ٔز ًْـ ُنٚجة٘ ثُٔوجٝٓز ُوٟ ث٩ْٗجٕي ٝصنل٤ٜ ٖٓ ْٓضٟٞ ٓؼ٣ٞ٘جصٚ.٢ٕء ع

 إٜٗج أٍٓز مجٗوزى 

٣ٌتتجه ثُ٘تتجُ ٣ضقُٞتتٕٞ إُتت٠ فٖتتٌثس ٝتتجًر دؼ٤ٖتتْٜ ثُْٔتتضٌٔ دتت٤ٖ ثُؾتتوًثٕ 

ضظتتٌ ٝ يث٩ّتتٔ٘ض٤زى ٛتتج٢ٛ ثٌُأّتتٔج٤ُز صقتتٍٞ ثُ٘تتجُ إُتت٠ فٖتتٌثس ًأّتتٔج٤ُز ًٜتتيٙ ٫ ٣٘ 

جٕتجس كتت٢ ٛتتيث ثُٔٞٝتٞع فتت٤ٖ ٣تتضْ ثُ٘و ٜٓ٘تج ٕتت٢ء ّتٟٞ ٛتتيث. ٣ضقتتضْ دت٬ ٕتتي ص تت٣ٌٞ

 ٤ٙجؿز ثُذٌثٓؼ ٝثُ٘ظ٣ٌجس ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؾو٣ور. 

ُٝٞ ههو٘ج ك٢ ث٧ٌٓ ّ٘ضِِٔ ًٌٝٝر ص ٣ٌٞ ثُٔٞه٣َ ث٫ٕضٌث٢ً ٫ ٓقجٍ. إٗتٚ 

ٗٔٞىػ ُض ٣ٌٞ ث٩ْٗجٕي ٝدٚ ٣ضٌٖٔ ث٩ْٗتجٕ ٓتٖ ثُتضقٌْ دٌتَ ٕت٢ء ٌٝٓثهذضتٚ. ٣ٌٔتٌْ٘ 

جع ثُٔؾضٔتغ دتيُي دٌتَ ص ٤ًتو. كجٌُأّتٔج٤ُز ٫ ٖٓ م٬ُٚ ثُضقٌْ ك٢ ثُضَث٣و ثٌُْج٢ٗ ٝإه٘

ص و٘غ ثُٔؾضٔغ دَ صَػ دٚ ك٢ ٓضجٛجس ثُ ٤ٔ ٝصْتضـِٚ ٝصٜتوًٙ. أٓتج ث٫ٕتضٌث٤ًز ك٤ِْتش 

كجٌُتَ  يىُي أٜٗج ص و٘غ ٝصقظ ػ٠ِ ثُؼَٔ ثُ ٞػ٢  كت٢ ًتَ ٕت٢ء. ثُن تٌ ًذ٤تٌ يًيُي

ٕٞ ػِت٠ ّتذ٤َ ٣ـلٞ ك٢ ؿلِز ًذ٤ٌر ف٤٘ٔتج ٣وتجٍ دجُضو٤ِتَ ٓتٖ ْٗتذز عتج٢ٗ أًْٝت٤و ثٌٌُدت

 ك٤ٌِٖ ثُؼوه ثٌُْج٢ٗ ه٬٤ًِ ُٝ٘وضجس ٖٓ ثُن٤ٌثس ثُٔٞؽٞهر.   ٣وجٍف٤ظ ثُٔغجٍ. 

ثٌَُ إ٠ُ ثُضٜتجّ ثُ ؼتجّ ك٤ٚ ُوو أٝؽو ٓؾضٔغ ٓض لَ ٝٓذيً دٌَٖ ٣ٌٓغي ٣ْؼ٠ 

أًغتتٌ. إٜٗتتْ ٝفتتٞٓ ثُضذتتي٣ٌ ٝث٫ّتتض٬ٜىى ٝػ٘تتوٓج ٣ضقتتٍٞ ثٌُتتَ إُتت٠ ٝفتتٔ  كٝثُذتتي

٣ذو٠ ٛ٘تجى ػتجُْ ٣ٌٔتٖ ثّتض٬ًٜٚي ػ٘وةتي ٤ّٜٖ٘تٕٞ ْٓضِٜي ك٢ ثُْٔضوذَ ثُو٣ٌخي ُٖ 

 ُقْ دؼْٜٞ. 

أؽتتَي كتت٢ ثُ٘ٔتتٞىػ ث٫ٕتتضٌث٢ً ثُؼِٔتت٢ ٫ ٣ٌٔتتٖ إٔ صضٞثؽتتو ثُضن٣ٌذتتجس كتت٢ 

قتتتن ثُظِتتتْ ٝث٩ؽقتتتجف دتتتجُٔؾضٔغ. ٣ٌٝٔتتتٖ ثُو٤تتتجّ دتتتجُضن ٠٤ ثُْتتتٌج٢ٗ ِثُ ذ٤ؼتتتز أٝ ٣

و ٟتت٤ٔ ٝثُضتتٞثٍٕ ث٫هضٚتتجه١ ثُٔذتتٌٓؼ. إىٕي ث٫ٕتتضٌث٤ًز ث٤ُتتّٞ ٛتت٢ ثّتتْ ُِ٘ٞتتجٍ ٝتت

ث٫ّض٬ٜى ٝثُٜوً ٝصن٣ٌذجس ثُ ذ٤ؼ٤ز ٝأٌّ ثُٔؾضٔغ ٖٓ هذَ ث٩ػ٬ّ ثًٌُٔٞ ٝثُؼو٣تو 

 ٖٓ ث٥كجس ث٧مٌٟ ثُٖٔجدٜز ُٚ. 
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٫ ٣ٌل٢ ثُٔلّٜٞ ث٫ٕضٌث٢ً ثُْجةو ك٢ ثُوٌٕ ثُضجّتغ ػٖتٌ دجُض ٤ًتو. إٗتٚ ٓلٜتّٞ 

 ً  دتتت "ثُ ذوز صؾتتتجٙ ثُ ذوتتتزي ٝثُضقتتتًٌ ثُتتت٢ٟ٘ٞ صؾتتتجٙ ٣ٝ٘تتتجه١ يٙتتتجًّ ٝٓضٚتتتِخ هٝٓتتتج

ث٫ّتتضؼٔجً". هتتو ٣ِتتَّ ىُتتي ٗٞػتتجً ٓتتجي إ٫ إٔ ثُٞؽتتٚ ثُذتتجًٍ ُِْٔتت ُز ٣ٌٔتتٖ كتت٢ ص تت٣ٌٞ 

ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝصٚتتؼ٤و ثُ٘ٞتتجٍ أّجّتتجً ٝتتو ثُضن٣ٌذتتجس ثٌُذ٤تتٌر ثُِٔقوتتز 

٣ٌٕٞ ٛيث كقٟٞ ثُذٌٗجٓؼ ثُؾو٣و ٬ُٕضٌث٤ًز. هو دجُ ذ٤ؼز ٤ٟٝٔ ث٫ّض٬ٜى ثُٔضل٢ٖ. 

٧ًغٌ ٕلجك٤ز ٬ُٕضٌث٤ًز ٖٓ ؽٜتزي ٝصؼذ٤تٌثً ػتٖ صقتًٌ ٝدٌٗجٓؼ ًٜيث ٤ٌّٕٞ ثُضؼذ٤ٌ ث

 . ٖٓ ؽٜز أمٌٟ ثُذ٣ٌٖز دقو ىثصٜج

 ث٫ٕضٌث٤ًز ٢ٛ ثُْٔضوذَ ثُٞف٤و ُِذ٣ٌٖز.  يدٜيث ثُٔؼ٠٘

كتتتت٢ ثُٔجٝتتتت٢ ًتتتتجٕ ٣وتتتتجٍ "ثُضقتتتتٍٞ ث٫ؽضٔتتتتجػ٢"ي ٝث٤ُتتتتّٞ ْٗتتتت٤ٔٚ دجّتتتتْ 

٣ٖٝ٘تت   (يػ٢ثُضقتتٍٞ ث٫ؽضٔتتج)"ث٫ٕتتضٌث٤ًز". صذتتوأ ثُق٤ٞث٤ٗتتز ػ٘تتوٓج صـ٤تتخ ثُٔؾضٔؼ٤تتز 

ف٤ٜ٘ج أم ٌ ثُٞفٞٓ ك٢ أؽٞثء ثٌُأّٔج٤ُز. ُٜيٙ ثُؼِز ٣ؼو ثُ٘ٞجٍ ث٫ٕضٌث٢ً ثُْتذ٤َ 

ثُٞف٤و ُِن٬ٗ ك٢ ٛيٙ ثٌُٔفِز ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ثٌُأّٔج٤ُز. إٗٚ ٌٕٟ أ٢ُٝ ٫ ؿ٘ت٠ ػ٘تٚ. 

ٝإٕ ُْ ٣ضْ ثُٞهٞف ك٢ ٝؽتٚ ف٤ٞث٤ٗتز ّتجةور ُٜتيٙ ثُوًؽتز ّتضٞثؽٚ ثُذٖت٣ٌز ثُتَٝثٍ ٫ 

د٘تتجء ٔؼ٘تت٠ أهتتٍٞ إٔ ث٩ٙتتٌثً ػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٣ؼ٘تت٢ ث٩ٙتتٌثً ػِتت٠ ٓقتتجٍ. دٜتتيث ثُ

 ث٩ْٗجٕ.    
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ىبطضىالخصائصىالجدودةى
ىللحملظىاالذتراكوظىفيىوومنا

 

 

أ٣جًي ثُؼ٤و ثُضو٤ِو١ ُٞفور ٝصؼجٝو ًٝلتجؿ ثُ ذوتز  4أكَٞ ؽٞثح ٗؼ ٤ٚ ٤ُّٞ 

ٛتتٞ ثٓتتض٬ى ثُوتتٌثً ثُقجّتتْ ٝثُِٔٔتتُٞ دٖتت ٕ ثُٔٞثهتتق ث٧ّجّتت٤ز ثُٞثؽتتخ  ثٌُجهفتتزي

ثُ ذوتتز.  ٙإدتوثيٛج فْتتخ ثُقجؽتز دٚتتوه ًي٣تز ثُؼتتجُْ ٝٓٔجًّتجصٚ ثُؼ٤ِٔتتز ثُنجٙتز دٜتتي

 ٣ٝظٌٜ ثُضق٢ِ دٜيٙ ثُووًر ثُض ذ٤و٤ز أٓجٓ٘ج ًٞع٤لز ٌٓصوذز. 

٘ؾجف٘تج ًٔج إٔ ث٫فضلجٍ دٜيث ث٤ُّٞ دقٖو ؽٔج١ٌ٤ٛ ؿل٤تٌ ٕتٌٟ ٫ ؿ٘ت٠ ػ٘تٚ ُ

كتت٢ ٝع٤لض٘تتج صِتتي ٝإٝتتلجء ثُٔؼتتج٢ٗ ثُٔتتؤعٌر أًغتتٌ ٬ُٕتتضٌث٤ًزي ٝمجٙتتز دؼتتو ث٤ٜٗتتجً 

ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ٝصتو٢ٗ ثػضذجًٛتج ٝصٌتجعق ثُٔقتج٫ٝس ُِقت٠ ٓتٖ ٕت ٜٗج. ٝٓغِٔتج ُتْ 

٣وَ ٕ ٕ صقو٣و ثُٖٔجًَ ث٧ّجّت٤ز ثُنجٙتز دج٩ْٗتجٕي ّتٞثء صج٣ًن٤تجًي أٝ فجٝتٌثًي أٝ 

ٜتتج  ٌُدٔتتج أٙتتذقش ٛتتيٙ ثُٞع٤لتتز إُتت٠ ؽجٗتتخ ىُتتي صضْتتْ إ٣ؾتتجه ٟتتٌم ثُقتتَ ث٬ٍُٓتتز ُ

دٔؼج٢ٗ أكَٞ ٩هًثى كقٞثٛج ٓغ ًٌٓٝ ث٣٧جّي ٝصـوٝ ك٢ ٙوثًر ثُٜٔجّ ثُؼجؽِز ثُضت٢ 

 ٫ ٣ٌٖٔ ثُضٌِؤ ك٤ٜج ه٠. 

٫ ٕي ك٢ إٔ ث٤ٜٗجً ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ُتْ ٣وِتَ ٓتٖ ٖٓتجًَ ثٌُأّتٔج٤ُزي ُٝتْ 

ٖن أ٣ٞجً كٍٞٛج ٌٝٗٚٛج ًٔج ٣وػ٢ ثُذؼ ٜ. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ ٖٓ ىُيي إٜٗتج أٙتذقش ٣ؼ

ًً دق٤تظ صْتقوٜج صقتش ٟٝ صٜتج ٝصتَػ دٜتج كت٢  صوق ٝؽٜجً ُٞؽٚ أٓجّ ٖٓجًَ أًغٌ عوت٬َ

 ٣ٌٟن ْٓوٝه. 

جس ث٤ٜٗ٫جً صضذوٟ ػ٠ِ ثٌُأّٔج٤ُز ثُوجةٔز دْ٘ذز ٫ ٣ٌٔتٖ ٣ٌٓٔ٘٘ج ثُوٍٞ إٔ ػ٬

  ٌ ٕ دت ٕ ثُضتج٣ًل فٞٓوج٣ْضٜج د ١ ٌٓفِتز أمتٌٟ. فضت٠ إٔ أًغتٌ ثُٔلْت٣ٌٖ صلتجي٫ً ٣ٚت

٣ٌتتجه ٣ضٞهتتق ػتتٖ ثُؾ٣ٌتتجٕ. هتتو ٣ْتت٢ٔ ثُتتذؼٜ ٓتتج ٛتتٞ ٓٞؽتتٞه د ٗتتٚ "علتتٌ ٫ٜٗتتجة٢ 

ٌُِأّٔج٤ُز"ي إ٫ إٔ ًتَ ثُٔؤٕتٌثس صتوٍ ػِت٠ فو٤وتز ٣ ؾٔتغ ثُؾ٤ٔتغ ك٤ٜتج ػِت٠ إٔ ٛتيٙ 

"ث٬ُٜٗج٣ز" ه٣ٌذز ٖٓ ٣ّٞ ثُو٤جٓز. ُوتو ٍؽتش ثُذٖت٣ٌز كت٢ ْٓت٘٘جس ث٫ّتض٬ٜى ٝثُٜتوً 

ي ٝأٝهؼضٜج ك٢ ٝٝغ صٌجه ٫ صْتض ٤غ ك٤تٚ ثُضوتجٟ أٗلجّتٜج ٓتٖ ثُٞنْ دْ٘ذز ٫ ه٣ٌٖ ُٜج

ٝػتتجه ٓتتٖ ثُْٔضؼٚتت٢ صنٔتت٤ٖ ثٌُٔتتجٕ ثُتتي١ ّضٚتت وّ دتتٚ ُضضتتجدغ دتتيمٜج  .ُٜغٜتتج ىثى

 ٝإٌّثكٜج ىثى. ٝٛيث ٛٞ دجُيثس أَٙ ث٧ٍٓز ثُنجٗوز ٝثُْٞهث٣ٝز ٝث٤ُ ُ ثُٔضل٢ٖ. 
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ز ثُؼ٤ٔتجء ضؼْل٤ثُ ًَ ثُ ذوجس ث٫ّضؼٔج٣ًز ثُؤؼ٤ز ػجٓزي ٝثُ ذوز ث٫ّضؼٔج٣ًز

ثُذًٞؽٞث١ٍ ثُي١ صْض٘و إ٤ُٚ مجٙز  هو كوتوس ٓؼ٘جٛتج ٝأ٤ٔٛضٜتج  –د٘ظجٜٓج ثٌُأّٔج٢ُ 

 ً  ٓور ٫ د ُ دٜج. ٓ٘ي  صٌَٖ د٬ء ِْٓع جً ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ دٌٓضٚ سٝٓغ ىُي ٙجً .صٔجٓج

ٜن ًغ٤ٌثً ٓتج ه٤تَ كت٢ عتًٞر أًضتٞدٌ "صٖت٣ٌٖ ث٧ٍٝ" د ٜٗتج عتًٞر أ   ٞتش ٓذٌتٌثًي ؽ

 ٌٖس ػٖ ثٕضٌث٤ًز ٓغوِز د كجس د٣ٞ٤٘ز ٕو٣ور ثُٟٞ ر ٝٓذ٤٘ز ػ٤ِٜج دق٤ظ ُٝدجُضج٢ُ أّل

 ص٘ؾٞ ُٜيث ثُْذخ ٖٓ ث٤ٜٗ٫جً. 

دئٌٓجٗ٘تتج ص ذ٤تتن ىُتتي ػِتت٠ ثُغتتًٞثس ثُٔضقووتتز كتت٢ ثٌُٔثفتتَ ث٧ًغتتٌ هتتوٓجً كتت٢ 

  ٌ ِز ثُضج٣ًل أ٣ٞجً. كل٢ ًَ ثٗو٬ح ك٢ ث٧ٝٝجع أٝ ًَ عًٞر هجةٔزي صٌتٕٞ ثُ ذوتز ثُٖٔت

ج٤ّز ُِِْ ز ثُغ٣ًٞز ث٤ُْج٣ًز ٝثٌُثه٣ٌج٤ُز أًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌٛتجي ٛت٢ ٗلْتٜج ٤ًٝ٨ُز ث٧ّ

ثُ ذوتتز ثُوجدؼتتز كتت٢ ث٧ّتتلَ ٝثُٔ٘جٝتتِز كتت٢ أفِتتي ثُظتتٌٝف ٝأٙتتؼذٜج. ٝٓتتج ثُؼذ٤تتو 

ت يٝث٧ه٘جٕ ٓن ّتٟٞ ٟذوتجس ًجهفتز ٣ تٌأ ػ٤ِٜتج ثُضـ٤تٌ ٓتغ فٚتٍٞ  يٖ دؼتوْٛ ثُؼٔتجٍٝ

 دؼٜ ثُضـ٤ٌثس ك٢ ثُظٌٝف ثُؼجٓز.

ث٤ُو٤ٖ إٔ ثُ ذوجس ثُقجًٔز أ٣ٞجً صـ٤ٌ ٖٓ ٕتٌِٜج ُضْتضٌٔ كت٢  ًْٔج أٗ٘ج ٗؼِْ ػِ

كتٌٛ ػو٤ٓتز ُْ ٣ٌٖ ّتٟٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز  –ٝؽٞهٛج إ٠ُ ًثٛ٘٘ج. ٝٓج أٝجكضٚ ثٌُأّٔج٤ُز 

ُٜٝتيث  .ث٤ٌُِٖز ػ٠ِ ثُ ذوجسي ٝإ٣ٚجُٜج إ٠ُ فجُز ٫ صووً ك٤ٜج ػ٠ِ ثٌُلجؿ دٜتيث ثُٖت ٕ

ضّٞت٤غ ٗ جهتٚ إُت٠ ؽجٗتخ ثُقتٌح ُػ٬ٓت٢ ّ ثُضووّ ثُضو٘ت٢ كت٢ ث٤ُٔتوثٕ ث٩نون ثُْذخ ثّض  

ثُ٘ل٤ْز ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝثُغوجك٤تز ثُٔ٘ظٔتز صٔجٓتجً ُت٘لِ ثُـتٌٛ. ٝث٧ٌٗت٠ ٓتٖ ًتَ ىُتي 

 ُوٚق ٣ٌجه ٣نض٘ن صقضٚ ُضضٌٖٔ ٖٓ إهثًصٚ ٝصٞؽ٤ٜٚ.  صؼ٣ٌٜٞج ثُٔؾضٔغَ 

إٗتٚ ٧ٓتتٌ ٓتتوٛٔى ّتتجدوجً ًتتجٕ ثُقٌتجّ ٣ْتتؼٕٞ ُلتتٌٛ ثُن٘تتٞع ٝث٩ىػتتجٕ ػِتت٠ 

ن ث٧ِّقز ثُ٘ج٣ًز ٝثُـجًثس ثُؾ٤ٗٞ٘تزي إ٫ إٕ ٓغتَ ٛتيٙ ثُقتٌٝح ثُٔؾضٔؼجس ػٖ ٣ٌٟ

ُتتْ صؼتتو ُٜتتج فجؽتتز كتت٢ ٣ٞٓ٘تتجي ف٤تتظ فِتتش ٓقِٜتتج ثُـتتجًثس ثٌُٝف٤تتز ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز 

ٝثُغوجك٤تز ث٧ًغتٌ صتت ع٤ٌثً. ٝثُضو٤٘تز ثُٔٞؽتتٞهر صْتجػو ػِت٠ ىُتتي دٌتَ ٓؼ٘تت٠ ثٌُِٔتز. ُٜتتيٙ 

ػتٖ دؼٞتٜج د ٗٞثػٜتج ثُٔضٔتج٣َري ثُؼِز ٌٟٗ إٔ ثُلٌٍ ثُ ذو٢ ٝث٧ًٓٞ ثُٞثؽخ كِٜٚج 

دج٩ٝتجكز إُت٠ همُٜٞتج كت٢ فجُتز صٌٜٔ٘تج ٓتٖ ثُتًٌٜ  .إٗٔج صضٖجدي ٝصضوثمَ ك٤ٔتج د٤ٜ٘تج

 ًٝثء أٝثٌٓ ٟذوز ٓج دٌَٖ أًغٌ مذغجً ٝهٛجًء ٝثّضـ٫٬ً ٝهٔؼجً مل٤جً ٌٌٝٓثً.

ٝإىث ً٘تتج ٫ ْٗتتض ٤غ ثُقتتو٣ظ ث٤ُتتّٞ ػتتٖ فتتوٝه كجٙتتِز ٝٝثٝتتقز ُ ذوتتز ٓتتجي 

ىُتتي ٣ٌٔتتٖ كتت٢ ٛتتيٙ ثُ٘و تتز. كتت٢ ثُقو٤وتتزي ٛتتيٙ ٛتت٢ عتتجٌٛر ثٌُتتوؿ  ٢كتتكجُْتتذخ ث٧ٛتتْ 

ٝثُ ذوتتز ثُٔؼضٔتتور ػ٤ِتتٚ ٜٓٔتتج ٟتتٌأس ػ٤ِٜتتج صـ٤تتٌثس كتت٢ ثُٖتتٌَ ٝثُٔٞتتٕٔٞ. إ٫ أٗتتٚ 

٣ضٞؽتخ إ٣ؾتجه صؼ٣ٌتتق ّت٤ِْ ُِ ذوتز ث٫ّتتضؼٔج٣ًز ثُقجًٔتز ثُضت٢ صـ٤تتٌ ٓتٖ ٕتٌِٜج أًغتتٌ 

 ٝصّٞغ ٖٓ ٗ جهٜج ُضضٌْدَ ك٢ ًجكز م٣٬ج ثُٔؾضٔغ. 

و صٌل٢ ثُض٤ْٔجس ٝثُضؼج٣ًق ثُ ذو٤ز ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز ٓتٖ  هذ٤تَ "ًح ثُؼذ٤تو"ي ُْ صؼ

 "ًح ث٧ًٛ"ي "ًح ثُٔؼَٔ". 

ًٔج ٫ ٣ٌل٢ إ٬ٟم صؼتج٣ًق ٓغتَ "ثُذًٞؽٞث٣ٍتز ثُّٞت ٠" أٝ "ثُذًٞؽٞث٣ٍتز 

٣ضقتتضْ إىثً ٙتت٤جؿز صؼتتج٣ًق ٝثُو٤تتجّ  يج ٗتتٞه صلٜتتْ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ؽ٤تتوثً ٘تتثُٚتتـ٤ٌر". ٝإىث ً
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جُيًٌ ٛ٘ج ٟٝ٘جً ٓغَ ددؼ٤ٖ ث٫ػضذجً. ٝٗن٘  ثُٞثهغ ثُقج٢ُ ثُوجةْ دضق٬٤ِس ٟذو٤ز ص مي

ص٤ًٌجي ف٤ظ ًجٗش ثُذوث٣ز ك٤ٚ د ٣و٣ُٞٞؽ٤ز صَػْ ك٤ٜج د ٗٚ "ٗقٖ ؽٔج٤ٌٛ ٫ ٟذو٤تزي ٫ٝ 

 صٔج٣َثس أٝ ثٓض٤جٍثس د٤ٜ٘ج". كٜيث ثُٞٝغ ثُؾو٣و ٣ضْْ د ٤ٔٛز أًذٌ ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً. 

ً ىُي يع ثُلظز ٜٓ٘جي ٓٔج ؽ٤ٝز ٓقَ ثُؤؼ٤ز فِش ث٧ّج٤ُخ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝثُ٘لْ

ثُضٖتتجدي ٍٝثهٙ صؼو٤تتوثً. كتتجُٔقضٌٌٕٝ ٬ُٓذٌث٣ًٟٞتتز ث٩ػ٤ٓ٬تتز ٝثُٔؼِٞٓجص٤تتز ٣وٞٓتتٕٞ 

ػ٠ِ صٞؽ٤ٚ ثُٔؾضٔغ ٝإهثًصٚ ػ٠ِ ٗقٞ إٔو م ٌثً ٖٓ أػض٠ ثُقٌجّ ٝأًغٌْٛ ٝتٌثٝر. 

ر ثُؼٞت٬س ُوو ص ًٞس َُٓ٘ز ثُضو٤٘تز كت٢ ث٩ٗضتجػ أًغتٌ ٓتٖ ثُْتجدن. ٝػٞٝتجً ػتٖ هتٞ

ًجٗش ٛت٢ ث٧متٌٟ صؼضٔتو ػِت٠  ٕٝإ-ثُلظز صٌى ث٩ٗضجػ ٌٓجٗٚ ٩هثًر ثُضو٤٘جس ثُؾو٣ور 

٤َُٖ ٖٓ ص ع٤ٌ ًتوؿ ثُوتٞر ثُؼٞت٤ِز. أ١ إٔ ٓتج ٛتٞ ّتجةو ٛتٞ ث٩ٝتؼجف  -ىُي دج٧َٙ

ٖٓ ثُؾجٗتخ ثٌُٔصٌتَ إُت٠ ثُوتٞر ثُؼٞت٤ِز ٝثٌُتوؿ ثُلٌت١ٌ ُتوٟ ث٩ْٗتجٕ ثٌُتجهؿ دْ٘تذز 

 ِٓقٞعز.

ثُضو٤٘تز ثُضت٢ ًٟٞصٜتجي صوتٍٞ  –٫فضٌج٣ًزي ٝػذتٌ ثُغتًٞر ثُؼ٤ِٔتز ًٝ ٕ ثٌَُٓ ث

ُ٪ْٗجٕ "ُتْ ٣ؼتو ُتي ُتَّٝ ؽتو١". ٝثًصذجٟتجً دٜتيٙ ثُنجٙت٤ز ٌُِأّتٔج٤ُز ٗتٌٟ ثُذ جُتز 

صضلٖتت٠ كتت٢ ث٧ًؽتتجء ُوًؽتتز صٌتتجه ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز صؼِتتٖ ٙتتٌثفز أٗتتٚ ٫ فجؽتتز ُٞؽتتٞه 

ثٌُأّتٔج٤ُز ثُوجةٔتز  -دج٧ٙتَ -ثُٔؾضٔغ ٫ٝ أ٤ٔٛز ُٚي ٓغ إٔ ٓج ٛٞ ػتو٣ْ ث٤ٔٛ٧تز ٛتٞ 

دقتتو ىثصٜتتج. إ٫ أٜٗتتجي ٝثٗ ٬هتتجً ٓتتٖ ثفضٌجًٛتتج ُِ٘لتتٞى ث٧ًذتتٌ ٝث٤ُٜٔ٘تتز ٝهتتٞر ث٩هثًر 

ٕٝتتذٌجس ثُضتت ع٤ٌ ٝثُضذتتجهٍي صوتتٍٞ ُِٔؾضٔتتغ "أٗتتش ػتتو٣ْ ثُو٤ٔتتز" ٝصؼٔتتَ ػِتت٠ صٌّتت٤ل 

 ه٘جػضٜج صِي. 

٠٘ ذمتٌي دٔؼ .ن ثُن٘جم ػ٠ِ ًًٞذ٘ج ٝصٌجه صو غ أٗلجّٜٚٗج ص ذن أٛيث ك٬ًٞ ػٖ 

 إٕ ثُوٞجء ػ٠ِ ث٫مٌٞثً ك٢ ثُ ذ٤ؼز ٤ُِ إ٫ ًذش ٧ٗلجُ ث٩ْٗجٕ. 

 إْٜٗ ٣ْ٘لٕٞ ّوق ًًٞذ٘ج ٤ًِجً. 

كذقتتوٝط ثُغوتتخ كتت٢ ٟذوتتز ث٧ٍٕٝٝ ٣ٚتتذـ ػجُٔ٘تتج كتت٢ ٓٞثؽٜتتز ٕتتض٠ أٗتتٞثع 

١ ثُي١ دئٌٓجٗٚ إهجٓز ثُو٤جٓتز كت٢  ثُٔنجٌٟ ٝث٧ٛٞثٍ. ٖٝٓ ؽجٗخ ذمٌ عٔز ثُن ٌ ثُيً 

دضجصجً ك٢ إٔ ثُْٔؤ٤ُٝز صوغ ػ٠ِ ًجَٛ ثٌُأّتٔج٤ُز ثُوجةٔتز كت٢ عٜتًٞ ًَ ُقظز. ٫ ٕي 

دؼتٜ ث٥كتتجس ٝث٧ٝدتتز ثُن ٤تتٌر ٓتٖ هذ٤تتَ ثُْتٌٟجٕ ٝٓتتٌٛ ث٣٩توٍي ٝكتت٢ ث٫ٗلؾتتجً 

ثٌُْج٢ٗ ثُٔنضَ ٝثُٔضٞنْ دجّضٌٔثً دق٤تظ ٫ ٣ٌٔتٖ فْتْ ثُٜ٘ج٣تز ثُضت٢ ّت٤ؤٍٝ إ٤ُٜتج 

س ٌٟه٣تتجً ُضٚتذـ أٍٓتتز فتتجهر ػجُٔ٘تج ٝث٩ْٗتتج٤ٗز. ٝإٜٗتتج ص٣َتو ٓتتٖ ٟٝتت ر ٛتيٙ ثُٔؼٞتت٬

ذَ  ً مجٗوز. أ١ إٔ أٗلجُ ث٩ْٗج٤ٗز صٌ   ّٞثء ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثٌُٝف٢ أٝ ثُل٣َ٤جة٢. يش  هٝٓج

٣ضْ ثُوٞجء ػِت٠ صٖتذظ ث٩ْٗتجٕ دجُق٤تجر ٝهٝثػ٤تٚ ث٧ّجّت٤ز ك٤ٜتجي ْٝٗتق ًتَ 

 ثُؾٔج٤ُجسي َٕٝ ص ع٤ٌ هًٝ ًَ ٖٓ ثُو٣ٖ ٝثُلِْلز. 

َ فجُز ث٩ْٗج٤ٗز ثُٔٚجدز دتجُ ٌ ن ؼ٠ٔي ٝث٩ْٗتجٕ ثُٔٚتجح دتجُضوَّ ثُٔٞت ٌه صٖ 

ًقٖو ؿل٤ٌ ٖٓ ثَُ٘ٔ ثُوَّي م ٌثً ؽو٣جً فو٤و٤تجً. أٓتج ثُ٘ظتجّ ثُٔضتٞث١ً ًٝثء ًتَ ىُتي 

ًر. ٞع  كٜٞي ثٌُأّٔج٤ُز ثٌُٔ
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 ُ أ١ٌٚت١ثّت زاخت ِاست أل٠ذ٠ٌٛٛخ١ت خذ٠ذة ٚحعاٌ

 

ًٝ أٓتتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٔٞتتجهر صٔجٓتتجً ُتتيُي كوتتو ٝهؼتتش كتت٢ ثُ٘وٚتتجٕ. ٝث٤ُتتّٞ صتتو

 ثُ٘وجٕجس فٍٞ أّذجح ىُي. 

٤ًتتتق ٣ٌٔتتتٖ صقو٤تتتن فج٤ًٔتتتز أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتتز صوتتتوً ػِتتت٠ ثُضـِتتتخ ػِتتت٠ ثُ٘ظتتتجّ 

 ثٌُأّٔج٢ُ عج٤ٗز  –ث٫ٓذ٣ٌج٢ُ 

ٛيٙ ٛت٢ ثُْتجفز ث٧ٙت٤ِز ثُضت٢ ٣ؾتخ إٔ صضًٌتَ ػ٤ِٜتج ثُ٘وجٕتجس. كجُتوكجع ػتٖ 

ػِت٠  وذٍٞ د٤ّٞ ثُٔقٌٖ ٧ؽَ ثُذٖت٣ٌز ٝثُوٞتجءثُثٌُأّٔج٤ُز ثُٔٞؽٞهر ٫ ٣ؼ٢٘ ّٟٞ 

ؿوٛج ث٥ص٢ي ٝثُْوٟٞ دٜج ك٢ ٜٗج٣ز ٓ ّج٣ٝز ٝث٤ٛز ٫ صوػٜج صووً فضت٠ ػِت٠ ثُ٘ٞتٞػ 

دوتوً ٓتتج فٚتَ كتت٢ ٌٓفِتز ثُذٖتت٣ٌز ثُذوثة٤تز. إٕ ٗٞدتتجس ثُ ت٤ٔ ثُؾ٤ٗٞ٘تتز ُِٔؾضٔؼتتجس 

ٜ َ ػ٤ِ ج ٤ٙجؿز صؼ٣ٌق ًٜيث ُِٞثهغ ثُوجةْ. ٝإىث ًجٗتش ثُذٖت٣ٌز ٘ث٫ّض٤ً٬ٜز ثُقج٤ُز صْ 

ضٚ ُوتتٞث٤ٖٗ قث هتتجٕٗٞ ّتتج١ً ثُٔلؼتتٍٞ ػِتت٠ ثُذٖتت٣ٌز دوتتوً ٙتتٝٛتتي –ّتتضق٤ج ٫ ٓقتتجٍ 

ٛتيث ٣ْضق٤َ ػ٘وةي ثُوذٍٞ دٜتيث ثُٞٝتغ ثُْتجةو. إٕ ثُ٘وتجٓ ػِت٠  –ثُ ذ٤ؼز ػ٠ِ ث٧هَ 

ثُٞٝغ ٝدِٞؽ ٣ٌٟن ثُقَ ثٌُٔصوخي ٣وٍ ػ٠ِ ٝؽٞه فجؽز ٓجّز ٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝصؼج٤ُْ 

ٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتتتز أّ أ٤ُٝتتتز ٝص ذ٤وٜتتتج ػِتتت٠ أًٛ ثُٞثهتتتغي ّتتتٞثء أّتتت٤ٔ٘جٙ ىُتتتي دج٫ٕتتتض

 دج٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووز دْ٘ذز ًيث أٝ ًيث. 

إٗ٘تتج ٗتتوًى ًتتَ ث٩هًثى إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتتز ُتتْ صُٞتتو كتت٢ ٣تتّٞ ٝثفتتوي ٝٛتت٢ 

٤ُْش عٌٔر صؾٌدز ػجةور ُٟٖٞ ٝثفوي دَ فض٠ أٜٗج ٤ُْش ٗض٤ؾز ٌُِأّٔج٤ُز ث٧ًٝٝد٤تز 

ه٣ٌج٤ُتتز كتت٢ ًتتَ كقْتتخ. ك٤ٔتتٍٞ ثُو جػتتجس ث٫ؽضٔجػ٤تتز ٙتتجفذز أًغتتٌ ثُضقتت٫ٞس ًث

تش  ٔع ثٌُٔثفَ ث٫ؽضٔجػ٤زي ٝمجٙز ك٢ كضٌثس ث٫ًصؾجؽتجس ٝث٫ٗو٬دتجس ثُغ٣ًٞتز  هتو ٗ

ذمتٌي  ػ٠ِ ثُوٝثّ ػٖ عًٜٞ ث٤ٍُٔٞ ٝث٧كٌجً ثُٔؤه٣ز إ٠ُ ص ت٣ٌٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز. دٔؼ٘ت٠

إٜٗج أكٌجً ٝٓٔجًّجس ػ٤ِٔز ٓض ًٞر دجُضٞث١ٍ ٓتغ ثُضقتٍٞ ث٫ؽضٔتجػ٢ "ثُٔؾضٔؼ٤تز". 

أّتٔج٤ُز كوتو أٝتلش ػِت٠ ٛتيٙ ث٧كٌتجً ٝثُؼ٤ِٔتجس هتٞر صؼذ٣ٌ٤تز ػ٤ِٔتز أٓج ثٌُٔفِتز ثٌُ

 ُِضؼ٣ٌق دٜجي ُضَٚ دجُضج٢ُ إ٠ُ ٤ٙجؿز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز ٓغ ٢ٞٓ ثَُٖٓ.

٫ ٕي ك٢ إٔ ٬ُٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز أم جيٛج ٝٗٞثهٜٚج ٓغِٔج ٢ٛ ثُقجٍ كت٢ ًتَ 

ز كتت٢ أػضتت٠ ٌٓثفتتَ ث٧ٗظٔتز ث٫ؽضٔجػ٤تتز ث٧متتٌٟ. فضتت٠ كتت٢ ثُغتًٞر ثُلٌْٗتت٤ز ثُٔضقووتت

٣ ِن ػ٠ِ أًغٌ ثُو جػجس ًثه٣ٌج٤ُتز. ٛتيث  ًجٕ ثّْ "ث٤ُٖٞػ٤ٕٞ" يثٌُأّٔج٤ُز ٝف٤ٖزَ 

دج٩ٝتتجكز إُتت٠ إٔ ثُٖتتٌثةـ ث٤ُْتتج٣ًز ُِغتتًٞثس ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز ث٬ُفوتتز ُٜتتج أ٣ٞتتجً ًجٗتتش 

ًتتتجٕ  4872 – 4818صْتتت٠ٔ دتتت "ث٫ٕضٌث٤ًٕٞي ثُٖتتت٤ٞػ٤ٕٞ". ٝكتتت٢ ًٔٞٗتتتز دتتتج٣ًِ 

أ٣ٞجً ٣ْٝضِٕٔٞ هكز ثُقٌْ ك٢ عًٞر أًضٞدٌ. ٝٓتٖ عتْ ٣٘ضٖتٌ ث٤ُٖٞػ٤ٕٞ ْٛ ثُٔؤعٌٕٝ 

ٛيث ثُٞٝغ ٤ُؼْ ث٧ًؽتجء ًِٜتج ك٤ٔتج دؼتو. ٫ ٣ًتخ كت٢ إٔ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثصْتٔش دجُؼ٤ِٔتز 

ثٌُِٔتتز ثُلٚتتَ كتت٢ ٙتت٤جؿز  جأًغتتٌ كتت٢ ٛتتيٙ ثٌُٔفِتتزي إ٫ أٗتتٚ ٫ ٣ٌٔتتٖ ث٫هػتتجء د ٜٗتت

ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ٝثهػجءٛتج ث٫ٕضٌث٤ًز. ُيث كئٕ صؼ٣ٌق ث٧ٟٝجٕ ثُضت٢ صقووتش ك٤ٜتج ث٫

 د ٗٚ "ِٝٙ٘ج إ٠ُ ث٤ُٖٞػ٤ز ٓذٌٌثً" أٌٓ دؼ٤و ػٖ ثُٚقز ٝثُٞثهؼ٤ز. 
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إٗ٘تتج ث٥ٕ ٗتتوًى ػِتت٠ ٗقتتٞ أكٞتتَ إٔ ًتتَ فًٌتتز ثٗذغوتتش كتت٢ ًجكتتز ثُغتتًٞثس 

ثٌُذٌٟي َٝٗػش إ٠ُ ثٌُوؿ ٝصذ٘ضٚ  إٗٔج صضٞتٖٔ كت٢ أفٖتجةٜج ٓقضتٟٞ ثٕتضٌث٤ًجً ٗٞػتجً 

 ٝصٔغ٤ِٜج. ٓجي أٝ أٜٗج صض٤ٜ  ٬ُٕضٌث٤ًز 

ُ٘ذوأ ٖٓ ثٗ ٬هز ّذجًصجًُٞ ثُض٢ صؼو إفوٟ أْٛ ثُضٌٔهثس ث٧ّج٤ّز ك٢ ثُؼٜو 

ثُؼذٞه١ي ٝفض٠ ًَ ثٌُٔثفَ ثُغ٣ًٞز ثُٜجٓز ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌخي ٌّٟٝ٘ أٜٗتج ؽ٤ٔؼٜتج 

 ٝدجُضج٢ُ ك٢ صج٣ًل ثٌُلجؿ ث٫ٕضٌث٢ً.  يٓج ك٢ ثٌُلجؿ ّجٛٔش ُقو   

ُوثةٌ دت٤ٖ ث٩ّت٬ّ ثٌُّت٢ٔ ٝث٩ّت٬ّ فض٠ ثُغًٞر ث٤ٓ٬ّ٩زي ٝفض٠ ثٌُٚثع ث

ثُٔؼجًٛي ٣ضٖٞٔ مٚجة٘ ًٜيٙ. ٣ٌٖٝٔ ص٤ْٔز ىُي دجٌُٚثع ثُٔيٛذ٢ دت٤ٖ ثُْت٤٘ز 

 –صؼتو  ٝثُؼ٣ِٞز. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ فض٠ أًغٌ ثُٖتٌثةـ ثُٔٞث٤ُتز ُْت٤وٗج ػِت٢ ًثه٣ٌج٤ُتزَ 

ٓ٘ٚ  ثٕضٌث٤ًز أٝ ٣ْج٣ًز. أٓج ث٬ّ٩ّ ثُٔضقون كٜٞ ثُوْْ ث٢ُْ٘ –فْخ صِي ثُظٌٝف 

 أٝ ٓج ٣وجٍ ُٚ ث٬ّ٩ّ ث٢ٌُّٔ. ٣ٌٖٝٔ ٝٝغ كَٚ ًٜيث دٌَ ُّٜٞز. 

دوءثً ٖٓ ثُلتجس ث٤٘٤ٔ٤ُز  يث٧ٌٓ ًيُي ّٞثء ك٢ عًٞر أًضٞدٌ أٝ ثُغًٞر ثُل٤ٌْٗز

ًٔتتتج إٔ عتتتًٞر أًضتتتٞدٌ أ٣ٞتتتجً ًتتتجٕ ُٜتتتج ٤٘٤ٔ٣ٞٛتتتج  .ٝفضتتت٠ ث٤ُْتتتج٣ًز ثٌُثه٣ٌج٤ُتتتز ٜٓ٘تتتج

ج٢ُ ثُْٔتت٠ٔ دتتجُقَح ثُذِٖتتل٢  ك٤ٖتتٌَ ٝثُٔ٘ضٜؾتتٕٞ ُِنتت٠ ثُّٞتت٠. أٓتتج ثُوْتتْ ثٌُثه٣ٌتت

 ث٤ُٖٞػ٤٤ٖ. 

ثُقو٤وز ثُْجٟؼز ثُض٢ صضذوٟ ٛ٘تج ٛت٢ إٔ ٗٞتجٍ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُٖت٤ٞػ٤ز ٣ٟٞتَ 

ٔز  دووً ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖ. إ٫ أٗٚ ًغ٤تٌثً ٓتج صتْ ث٫ٗت٫َم كت٢ ثُٔٞثهتق ثُٔـجُ تز ثُٔٞتن 

ثُقتتجًْ  ُِتتيثسي ًٔتتٌٛ إػتت٬ٕ ص٤تتجً ٓتتج ػتتٖ ٗلْتتٚ متت٬ٍ ٓتتور ؽتتو ٝؽ٤تتَر د ٗتتٚ ثُض٤تتجً

ٝثُٔضٞؽتتٚ هتتوٓجً ٗقتتٞ ثُ٘ٚتتٌ ثُٔتتؤًٍ ػِتت٠ ثُٚتتؼ٤و ثُؼتتج٢ُٔ. صٔجٓتتجً ٓغِٔتتج كتت٢ عتتجٌٛر 

ذمتتٌ ًتت٬ّ. ٝدٔتتج إٔ ّتت٤جم ثُض تتًٞ ٝثُ٘ذتتٞري ف٤تتظ ٣تتضْ صو٤تت٤ْ ثُتتيثس د ٗتتٚ ذمتتٌ ه٣تتٖ 

ث٫ؽضٔجػ٢ ٓج كضب ٣ْضٌٔ ك٢ ٓ٘قجٙي كئٕ أفجه٣تظ ًتَ ٌٓفِتز ٛجٓتز إٗٔتج صٜٔتو ثُْتذ٤َ 

مٌٟ ؽو٣ور صضؾجٍٝٛتج ٝصضؼتوثٛج. ٝٛ٘تجي هػتي ٓتٖ إٔ ك٢ ث٧َٙ إ٠ُ ٫ٝهر ص ًٞثس أ

هتو٣ٔجً دج٤ُتجً. ٌُٝتٖ ٛتيث ٫ ٣ؼ٘ت٢ إٔ ث٧هتٞثٍ ٝث٧فجه٣تظ ٬ًٓتي صٌٕٞ ذمٌ ًت٬ّي ٣ذوت٠ 

  ٔ وجُتتز ٫ صقظتت٠ د ٣تتز أ٤ٔٛتتز أٝ ٓؼ٘تت٠ي دتتَ إٕ ٓتتج فٚتتَ ٛتتٞ إٔ ث٩ّتت٬ّ ٝث٤ُِذٌث٤ُتتز ثُ

ْتضٜجٕ دٜتج فْتخ ثُذًٞؽٞث٣ٍز ٝفض٠ ث٫ٕضٌث٤ًز هتو أّتلٌس ػتٖ ص تًٞثس ٛجٓتز ٫ ٣

١ عٌٜس ك٤ٚ ُضضٌى ُِضج٣ًل ٤ٌٓثعتجً ٛجٓتجً ُِـج٣تز. أ١ أٜٗتج ُتْ صتيٛخ يٍٓجٜٗج ٌٝٓجٜٗج ثُ

دَ إٕ ثُض ًٞ ث٫ؽضٔجػ٢ ٝثُق٣ٌز هو ص ًٞث دلَٞ ٓغَ ٛتيٙ ثٌُلجفتجس ُوًؽتز  يّوٟ

ٓج. ٝٗن٘ دجُيًٌ ٛ٘ج ثُ٘ٞجٍ ث٫ٕضٌث٢ً ثُي١ ٣ؼو ثّٔجً ٧ْٛ ص تًٞ فٚتَ. ىُتي إٔ 

ٔٞث٤ُز ٌُِوؿ ٝث٩ٗضجػ ٝث٩دتوثع إٗٔتج فووتش صوتوّ ثُذٖت٣ٌز ػِت٠ ٝتٞء ًَ ثُض ًٞثس ثُ

 ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٛيٙ ػ٠ِ ث٧ؿِخ.

دئٌٓجٗ٘تتج ثُوتتٍٞ أٗتتٚ عٔتتز كٞٝتت٠ ٝأٍٓتتز مجٗوتتز ّتتجةور ػِتت٠ ثُؼٔتتّٞ كتت٢ ٣ٞٓ٘تتج 

 ٜٗتج ٗظتجّ ًت٢ٗٞ ػتجّ صٔجٓتجً. دثٌُثٖٛ. إٕ ثٌُأّٔج٤ُز صتَػْ أًغتٌ ٓتٖ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ 

ثُذجًٍر ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ٝثٗضٜجةٜج دج٤ٜٗجًٛج ػ٠ِ ٣تو٣ٜج ٛت٢ي  ٝف٤ِٚز ثُ٘ٞثه٘
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إٗٔج ٣ٔو ثٌُأّٔج٤ُز دجُلٌٙز ُضَهثه عوز ٝهٞر ك٢ ثهػجةٜج ٛيث. ٌُتٖ ثُقو٤وتز ٛت٢ ػٌتِ 

 صٌٚؿ دٚ.  ٝأٓج صَػْ 

 صَهثه فجؽز ث٧ٍٓز ثُٔضَث٣ور صؼو٤وثً ٬ُٕضٌث٤ًز ٌٟه٣جً. 

 ثُٜٞثء.  ثُذوجء د٬ ثٕضٌث٤ًز ٣ؼ٢٘ ثُقٌٓجٕ ٖٓ

٣ٌٖٔ ثُقَ ٨ٍُٓتز ثُٔضَث٣تور كت٢ ٟٝ صٜتج أًغتٌ ٓتٖ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ي ٝدجُضتج٢ُ 

ٌُجكتتتز ثُٖٔتتتجًَ ثُذتتتجًٍر ٗض٤ؾضٜتتتجي كتتت٢ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُضتتت٢ صؾتتتو صؼذ٤ٌٛتتتج ثُؼِٔتتت٢ كتتت٢ 

ثُٔؾضٔؼ٤ز. ٖٓ ثُْٔضق٤َ ٌُِأّٔج٤ُز إٔ صؾو ك٢ هثمِٜج ف٫ًِٞ ُِتوٓجً ثُلظ٤تغ ثُقجٙتَ 

 نٌٝػ ٖٓ صقش ٟٝ صٜج. ٝثُٖٔجًَ ثُض٢ ٣ْضؼ٢ٚ ػ٤ِٜج ثُ

صو٤٘تز ًٜتيٙ.  –ٖٓ ثُْٔتضق٤َ فتَ ٛتيٙ ثُٔؼٞت٬س ػتٖ ٣ٌٟتن عتًٞثس ػ٤ِٔتز 

ثُضو٤٘ز ثُْٔنٌر كت٢ موٓتز ثٌُأّتٔج٤ُز ُت٤ِ دجّتض جػضٜج كؼتَ  –ىُي إٔ ثُغًٞر ثُؼ٤ِٔز 

 ٢ٕء ّٟٞ صؾي٣ٌ ث٧ٍٓز ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُ٘ظجّ أًغٌ ك ًغٌ. 

 ٢ ْٝٓجًٙ ث٫ٕضٌث٢ً.ثُقَ إىٕي ٣ٌٖٔ ٌٓر أمٌٟ ك٢ ثُٞثهغ ث٫ؽضٔجػ

 ٌُٖٝ أ١ ثٕضٌث٤ًز  

عٔز فجؽز ٓجّز ٩ًّجء ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝص٣ٌٌْتٜج ّتٞثء ٓتٖ ثُؾجٗتخ ثُ٘ظت١ٌ أٝ 

ثُؼ٢ِٔ. ٝدووً ثُقجؽز ٩ػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ثُ٘ٞثه٘ ثُظجٌٛر ك٢ صج٣ًنٜج ٝصن ٤ٜتجي عٔتز 

 ٝكٌٛ هتٞر يل٤ٖز ك٢ ٣ٞٓ٘ج دؼ٤ٖ ٓٞٝٞػ٤زضًٌٝٝر ف٣ٞ٤ز ُضو٤٤ْ ث٧ٍٓز ثُنجٗوز ثُٔ

دوءثً ٖٓ ثُضقِت٬٤س  يثُقَ ث٬ٍُٓز ُٜج. ٝدوٕٝ ثصذجع ٤ّجّجس ؽو٣ور دٚوه ًَ ثُْٔجةَ

ؾٞثح ُِٔؼ٣ٞ٘تجس ثُ٘لْت٤زي ٝٓتٖ ٤ًل٤تز صتوثٍٝ ث٬ٍُٓز ًثُل٣ٌٌز ٝفض٠ صقو٣و ثُٔٞثهق 

ثُذ٤٘تتز ثُلٞه٤تتز ث٤ُْجّتت٤ز إُتت٠ إػتتجهر صٌص٤تتخ ٝص٘ظتت٤ْ ث٫هضٚتتجه  ٣ْتتضق٤َ إػ تتجء ؽتتٞثح 

 ثٕضٌث٤ًز ".فجّْ ٝفجٍّ ػ٠ِ ّؤثٍ "أ١  

ك٢ دوث٣ز فو٣غ٢ أ٣ٞجً ً٘تش هتو أٝٝتقش أٗتٚ عٔتز ْٓتجع  فغ٤غتز ُ٪ٟذتجم ػِت٠ 

١ أ٣ٞتجً. ٛتيث ؾٞأٗلجُ ػجُٔ٘ج ٝم٘وٚ دجُٖٔجًَ ثُٔ٘ذغوز ٖٓ ثٌُأّٔج٤ُزي ٝعَو خن ؿ٬كٚ ثُ

ثُن ٌ ثُي١ ٣يًٌٗج د٤ّٞ ثُقٌٖ ٣ْلٌ ػٖ ذكجم ثؽضٔجػ٤تز ثّتض٤ً٬ٜز ٣ٌٓؼتزي ٝعٜتًٞ 

ّ صقُٞتتٞث إُتت٠ ٗٔتتَ ٙتتـ٤ٌ أٝ فذتتجس ًٓتتَ ٓٚتتلٞكز كتتٞم فٖتتو ؿل٤تتٌ ٓتتٖ أٗتتجُ أهتتَث

 دؼٜٞج.

ٛ٘تتجى ٝتتتًٌٝر ف٣ٞ٤تتتز هٚتتٟٞ ٩ًٕتتتجهثس ٝصقو٣تتتو ٓٞثهتتق ثٕتتتضٌث٤ًز صؼ٤تتتو 

ُ٪ْٗجٕ ثػضذجًٙ ًٌٝثٓضتٚي ٝصقوتن ثُٞةتجّ دت٤ٖ ٝػ٤تٚ ٝأم٬هتٚ ٝدت٤ٖ ثُ ذ٤ؼتزي ٝص٘ذ٤ٜتٚ 

 د٤ٖ ثُ ذ٤ؼز ٝصؼ٤ٔوٚ ُقِٚ.ٝإ٠ُ ثُض٘جهٜ ثٌُجةٖ د٤٘ٚ 

إٔ ثُضتٞثٍٕ ثُتي١  يأًغتٌ ٓتٖ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ٝ يعوتز ٝهتٞر دج٩ٌٓجٕ ثُوٍٞ دٌَ

ث٩ٓذ٣ٌج٢ُ د٤ٖ ث٩ْٗجٕ ٝثُ ذ٤ؼز ٣ضقٍٞ إُت٠ ص٘تجهٜ ٓتوٌٓ  –أّْٚ ثُ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ 

ٓغِٔتتج ٣تتؤه١ ص٘ظ٤ٔتتٚ ث٫ؽضٔتتجػ٢ دج٩ْٗتتج٤ٗز إُتت٠  .ػِتت٠ ٗقتتٞ م ٤تتٌ ٌٝٓػتتخ ُِـج٣تتز

ٞع ػ٬هجس ثّض٤ً٬ٜز ٌْٓكز. أ١ أٗٚ هو ٜٓو ثُ ٣ٌن ُظًٜٞ ٛي٣ٖ ثُض٘ج ٣ًٖ هٞت٤ٖ ثٌُٔت

 "ثُؼج٤٤ُٖٔ".
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دئٌٓجٕ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔٞؽتٞهر ثُضؼ٣ٌتق ػتٖ ىثصٜتج دٖتٌَ ٙتجةخ  يٝٛ٘ج دجُيثس

ٖٓ م٬ٍ إػ جةٜج ثُؾٞثح ثُت٬ٍّ ُٜتي٣ٖ ثُض٘جهٞت٤ٖ ث٤ُٝ٧ت٤ٖ. ًٔتج إٔ كتٌٛ ثُقِتٍٞ 

 -٣ْٝتت٤ٜٔج ثُتتذؼٜ دجُؼ٬هتتز ٓتتغ ثُذ٤تتتز -ثُغ٣ًٞتز ُٖٔتتٌِز ػ٬هتتجس ث٩ْٗتتجٕ ٓتتغ ثُ ذ٤ؼتتز

ٌٕٟ ف١ٞ٤ ٫ ٓلٌ ٓ٘ٚ ٓوجدَ ٓقج٫ٝس ثُقًٌجس ثُٔؼ٤٘تز  ي٠ِ ٗقٞ ٙجةخٝصق٤ِِٜج ػ

دٖؤٕٝ ثُذ٤تز ٝث٫مٞتٌثً ٝؿ٤ٌٛتج ٓتٖ ثُقًٌتجس ثُضت٢ صْتؼ٠ ُوًثّتز ثُٖٔتٌِز ػِت٠ 

 ٗقٞ إ٬ٙف٢.

ٝصؾتتتجٙ ٗٔتتتٞىػ ثُٔؾضٔتتتغ ث٩ٓذ٣ٌتتتج٢ُ ثُٔضوتتتَّ كتتت٢ ٓٞتتتٔٞٗٚ ًجُ٘ٔتتتَي ٓتتتٖ 

لٞه٤تتز ٝثُضؼ٣ٌتتق ٓؾتتوهثَ ثُٞتت١ًٌٝ إػتتجهر صن تت٠٤ ثُْ٘تتَ ٝث٩ٗضتتجػ ٝص٘ظتت٤ْ ثُذ٤٘تتز ثُ

دجُؾٞثٗتتخ ثُ٘لْتت٤ز ٝث٧م٬ه٤تتز ُ٪ْٗتتجٕ. إٕ ثُوتتوًر ػِتت٠ إ٣ؾتتجه ثُقتتَ ثُتت٬ٍّ ُض٘تتجهٜ 

ّضْلٌ ػٖ ص٤٤ٌق ث٫ٕضٌث٤ًز ٓغ ٓض ِذجس ثُؼٌٚ. ُتيث ٫ ٣ٌٔتٖ ث٫ًضلتجء  يٕجَٓ ًٜيث

 دجُضؼ٣ٌق ثُ ذو٢ ث٤ُٞن ُٜج.

 

 

 ٌُ ٠عذ ٕ٘ان طبمت عاٍِت ِثٍّا واْ فٟ اٌمشْ اٌخاسع عشش

 

ٝٛ٘ج صٌٖٔ ٗو ز ػوْ أمٌٟ ٬ُٕتضٌث٤ًز ثُوجةٔتزي ف٤تظ صْتٞه ثُضوٌدتجس فْتخ 

"ًتتيث ٟذوتتز  ٝؽٜتتجس ٗظتتٌ صؼتتٞه ُِوتتٌٕ ثُضجّتتغ ػٖتتٌ ٓتتٖ ثُوٞتت٤زي ٣ٝوتتجٍ ٓتتٖ م٬ُٜتتج

 يأٝ دتج٧فٌٟ .ذن ك٢ ث٠ُّٞ ٟذوتز ًٜتيٙصػٔج٤ُزي ًٝيث ٟذوز ػٔج٤ُز". ك٢ ث٧َٙي ُْ 

 ضؼٔجً ٟذو٢ دٔؼ٘جٙ ث٤ُٞن ىثى.٠ٞٓ ثُؼٜو ثُي١ ًجٗش ك٤ٚ ثٌُأّٔج٤ُز صٌضل٢ دجّ

عٔز ثّضؼٔجً ٟذو٢ دتجُٔؼ٠٘ ثُٞت٤ني ٌُٝ٘تٚ ثصنتي أدؼتجهثً ػجٓتز ٝٙتل٘جٛج د ٜٗتج 

ثُضو٤٘تز ٝثُؼتجُْ ثُٔؼِٞٓتجص٢  -ْٓضؾوثس ص ٌّ ثُٔؾضٔغ د ٌّٙ ٓتٖ مت٬ٍ ثُغتًٞر ثُؼ٤ِٔتز

ٝث٩ػ٬ٓتت٢ ٝٓتتج ٣تتضٔنٜ ػٜ٘ٔتتج ٓتتٖ ٓضـ٤تتٌثس. ٝهتتو ص تتًٞس أّتتج٤ُخ ٜٗتتخ ٝٗٚتتخ 

 ز ٫ ٣ٌٖٔ ٓوج٣ْضٜج فض٠ دٔج ًجٕ ٣قوط ك٢ ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ.ٝهٔغ ٣ٌٓؼز دْ٘ذ

ٖٓ ٛ٘جي كجُو٤جّ دضو٤٤ْ فجٌٝٗج دٞؽٜز ثُ٘ظٌ ثُض٢ ًجٗش ّجةور ك٢ صِي ثٌُٔفِز 

ثُقو٤وز. إٗ٘ج ٗؾو ىُي ك٢ ثُؾوث٫س ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؾج٣ًتزي  قنإٗٔج ٣ؼ٢٘ ٓـجُ ز ًذٌٟ د

٠ِ  ثُٞتتٞء ػِتت٠ أّتتج٤ُخ ٝٛتتيث ٓتتج ٣ؼ٘تت٢ ٝتت٤ن ث٧كتتن. إٕ هًثّتتز ٛتتيث ثُٞٝتتغ ّضْتت

ثُقٌحي أ١ ػ٠ِ ثٌُِٖٔز ثُضٌض٤ٌ٤ز. كجُضٌض٤ٌجس ثُوو٣ٔز ُْ صؼو ٝثك٤ز ك٢ ٣ٞٓ٘ج ثُتٌثٖٛ. 

ٝٓغِٔج إٔ ثُٔؾضٔتغ ٓقجٙتٌ د تٞم متجٗن ٓتٖ ثُؤتغ ٝث٫ّتضـ٬ٍ ػِت٠ ٗقتٞ ٓضٌجٓتَي 

 كئٗٚ ٛ٘جى فجؽز ٣ًٌٝٝز ُض ٣ٌٞ أّج٤ُخ ٗٞج٤ُز ٓؼ٤٘ز دٌَ ثُٔؾضٔغ دجُض ٤ًو.

َع ثُ ث٩ٓذ٣ٌتتج٢ُ دتتجُضٞثٍٕ ثُ ذ٤ؼتت٢ دجُْ٘تتذز ُ٪ْٗتتج٤ٗز  -٘ظتتجّ ثٌُأّتتٔج٢ُُوتتو أمتت

ؽٔؼتتجء. ُتتيث عٔتتز ٝتتًٌٝر هٚتتٟٞ ٩ًٕتتجهثس صنجٟتتخ ًجكتتز كتتتجس ٕٝتتٌثةـ ثُٔؾضٔتتغ 

د ّٝتتغ ٗ جهجصٜتتج. دٔؼ٘تت٠ ذمتتٌي دوتتوً ٓتتج صتتٌه ث٫ٕتتضٌث٤ًز ػِتت٠ أّتتتِز "٤ًتتق ٣ؾتتخ إٔ 

٣تور ثُضت٢ ٣ؼضٔتو ػ٤ِٜتج ٣ٌٕٞ ثُذٌٗجٓؼ ث٫ٕضٌث٢ً ثُؾو٣و  ٤ًق صٌٕٞ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ثُؾو

ىثى ثُذٌٗجٓؼ  ٤ًق ٢ٛ ثُض٤٤ٌلجس ثُض٢ صقٍٞ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ صِي إ٠ُ ػ٤ِٔز ػِت٠ أًٛ 
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ن   ٞ ُٜتج ُقتَ ثُٞثهغ "  ف٤٘تي صٌٕٞ هو أًّش ىثصٜج ٝصؼٍَس ٌٓر عج٤ٗتز ٝثًضْتذش هتٞر صن

 ثُٖٔجًَ ثُوجةٔز ك٢ ثُٞثهغ.

ح ًتتَ ٓتتٖ إٕ ٗوجٕتتجً ًٜتتيث ُٜتتٞ أٓتتٌ ٝثهؼتت٢ ٝٓ٘ وتت٢. ٓتتٖ ٛتتيث ثُٔ٘ ِتتن ّتت٤ضوٌ

٣ٌؿخ إدوثء صوٌدجس ؽي٣ًز ك٢ صوثُٝٚ ُِوٞج٣ج ث٩ْٗج٤ٗز ٖٝٓ ٣ٜضْ ٖٓ ث٤ُْٔٚ د٤ٌٚٔ 

ً ثُذٖتت٣ٌزي دجٛضٔتتجّ أًغتتٌ ػٔوتت ٓتتٖ ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٤ّْٝتتؼٕٞ ُِتتضقٌْ كتت٢ ث٧ٓتتًٞ دئ٣ؾتتجه  ج

 ث٧ؽٞدز ث٬ٍُٓز ُِٖٔجًَ ثُؾو٣ور.

ٝتٞعي ص٘ضٚخ ثُٜٔجّ أٓجٓ٘ج. عٔتز ثًضلتجء دج٧ّتج٤ُخ ثُوجٙتٌر كت٢ هًثّتز ثُٔٞ

دتجُٔؼ٠٘  –ُيث ٣ْضَِّ صؾو٣و ثُ٘وجٓ ٝثُض٤ًٌَ ػِت٠ ٙت٤جؿز صؼ٣ٌتق ؽو٣تو ٬ُٕتضٌث٤ًز 

ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُذٌثٓؾ٢ ٝثُؼ٤ِٔجص٢ ٝثُضٌض٤ٌت٢. د٘تجًء ػِت٠ ىُتي ٣ٌٔتٖ صٖت٤٤و  -ثُؼ١ٌٚ

أفَثح ثٕضٌث٤ًز ؽو٣ور ٝص ٣ٌٞ ٗٔتجىػ ػ٤ِٔجص٤تز ؽٔج٣ٌ٤ٛتز فو٣غتز. ًٔتج ٣ٌٔتٖ ثُذِتٞؽ 

ن ثُضو٤٘ز  –دجُغًٞر ثُؼ٤ِٔز   ٞ ُٜتج ُض ذ٤تن ثُقتَ ثُت٬ٍّ ُِٖٔتجًَ إ٠ُ ْٓتضٟٞ ٓتٖ ثُوتٞر ٣ن

ثُوجةٔتتز دٌتتَ صتت ع٤ٌ ٓتتٖ متت٬ٍ ثُضقِتت٢ دٞؽٜتتز ٗظتتٌ ثٕتتضٌث٤ًز أع٘تتجء ىُتتي. ٝٓغتتَ ٛتتيٙ 

ك٢ أهٌح كٌٙتز إُت٠ ثُضٚتؼ٤و ٓتٖ ث٫ٛضٔتجّ دج٫ٕتضٌث٤ًز  -٫ ٓقجٍ-ؤٍٝ ضثُٔٞثهق ّ

٤ز ٬ٓةٔتز ُِٔ ِتٞح ٝث٩عٜجً د ٜٗج ٓ٘ذغ ثُقَ ث٧ّج٢ّي ٝثٌُٖق ػٖ ٌٓفِز ثٕتضٌثً

 ك٢ ٓٞثؽٜز ثٌُأّٔج٤ُز ثُض٢ هو همِش إَٔٔ ٌٓثفَ ث٤ٜٗجًٛج.

فًٌتز هجٓتش دجٗضوتجه ثُ٘ضتجةؼ ثُْتِذ٤ز ثُٔضٔنٞتز  PKKٝدووً ٓتج ٣ؼضذتٌ فَد٘تج 

ػٖ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ك٢ ٛيث ث٩ٟجً ٝصذ٤جٕ ٓٞهلٜج صؾجٜٛجي كوو ٗؾـ ك٢ ػوّ ػٌِ 

إُتت٠ إٔ ثٕتتضٌث٤ًز ًٜتتيٙ إٗٔتتج ٛتت٢ هجٙتتٌر  ٛتتيٙ ثُضتت ع٤ٌثس ثُْتتِذ٤ز ػِتت٠ ٙتتلٞكٚي ٝص٘ذتتٚ

إ٫ إٗٚ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ٣ؼو فًٌز ُْ صلوو ًؿتْ ًتَ ىُتي إ٣ٔجٜٗتج ثُٔ ِتن ٝعوضٜتج  .ػو٤ٔز

 .  ٜجث٤ً٧ور دج٫ٕضٌث٤ًز ثُٚق٤قزي دَ أدوس ٓٞثهلٜج فْذ

إٗتتٚ هتتٞر هجٓتتش دض٤٤ٌتتق ىُتتي ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗ ٓتتغ ثُظتتٌٝف ث٫ؽضٔجػ٤تتز 

٣ٝضْتْ دذ٤٘تز ثؽضٔجػ٤تز دوثة٤تز   ي"ًٌهّتضجٕ" ٓغتَ يُٟٖٞ ٣ؼتج٢ٗ إٔتو هًؽتجس ثُضنِتق

ْع ىُتي ٗضتجةؼ  ًِٜٝج ػَّ ٝإٌٙثً ك٢ ىُيي ٓضْٔز دج٫ّضو٤ُ٬ز ك٢ ًِّٜٞج ٛتيثي ٓٔتج ٗت

 ٗٚ فَح ٓؤِّ ػ٠ِ ٛيٙ ث٧ِّ.إٛجٓز. 

فًٌتتز ٓض تتًٞر ىثس أػظتتْ ػ٤ِٔتتز ثٕتتضٌث٤ًز  PKKدٜتتيث ثُٔؼ٘تت٠ صؼتتو صؾٌدتتز 

صؾٜتتش ك٤ٜتتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور إُتت٠ ٝأًكتتغ ٜٗتتؼ ث٣تتو٣ُٞٞؽ٢ ثٕتتضٌث٢ً كتت٢ ٌٓفِتتز ث

ث٤ٜٗ٫جً ٗض٤ؾز ثْٗوثهٛج ثُوثم٢ِ دؼو إٔ فجٍس ػ٠ِ صٞثٍٕ ٓؼ٤ٖ ٓغ ثُ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ 

ث٩ٓذ٣ٌج٢ُ ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔي ٓٔج أّلٌ ىُي ػٖ ّوٟٜٞج ٖٓ ث٫ٗظتجً ٝصٜج٣ٜٝتج  –

جهًر ُقًٌتجس ثُ٘تتدجٕتذ٤ٜز ٗٞػتجً ٓتج  PKKدْ٘تذز ِٓقٞعتز. ٝدَُٔ٘ضٜتج ٛتيٙ صؼتو فًٌتز 

ثُض٢ أكِقش ك٢ ثُٚٔٞه ك٢ ٌٓثفَ ثُضنِق ّٝت٤جهر ثٌُؽؼ٤تزي إ٫ أٜٗتج ص٤ٔتَس دٌٔجٗتز 

 ٌٖٓكز ٓؼٍَر ك٢ ٗلِ ثُٞهش.

ٝدتجُ ذغ إٜٗتتج فًٌتتز ٫ صضتتٌى فِذتتز ثُٚتتٌثعي دتتَ صضٖتتذظ دؼَٜٓتتج ٝإٙتتٌثًٛج 

تتٝص   ٜن ٌ أػِتت٠ هًؽتتجس د ٫ٞصٜتتج فضتت٠ كتت٢ أػضتت٠ ثُظتتٌٝف ثُضتت٢ ٣ْتتٞه ك٤ٜتتج ثُ٘ظتتجّ ظ
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ِٜظ ثُؾ٤ٔتغ ٬ًُصٔتجء كت٢ أفٞتجٕ ثٌُؽؼ٤تز. ًٔتج أٜٗتج كت٢ ثُٞهتش ث٢ٌُّٔ ث٤ُٜٖٔٔ ٣ٝ

 ػ٤٘ٚ فًٌز ٤َٔٓر دَٔث٣ج صؤِٜٛج ُِ٘ ن دجّْ ثُذ٣ٌٖز ّجةٌر.

ًَ فًٌتز صق٣ًٌتز ػظ٤ٔتزي ًِٔتج صٚتوس د٘ؾتجؿ ٌُٔفِتز ثُضؼٚتخ ٝثُضقؾتٌ 

ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٢ٌُٗٞ ثُؼج٢ُٔي ُٖ ٣ٌٕٞ دٔووًٝٛج ف٤٘تي إ٣ؾتجه ثُقِتٍٞ فْتخ عتٌٝف 

ثُي١ ٖٗ س ك٤ٜج كقْخي دَ ّٝضووً ػ٠ِ إٔ صٌتٕٞ ٗجٟوتز دجّتْ ذٓتجٍ  ثُٖؼخ ٝثُٟٖٞ

ثُضتي٤ًٌ ٛ٘تج دت ٕ ثُْٔت٤ق٤ز د٘تج ث٩ْٗج٤ٗز ًِٜج ٝص ِؼجصٜج إ٠ُ ؽجٗتخ ىُتي. ٝٓتٖ ثُقت١ٌ 

هتو فِٔتش عجُغتز أف٤جٗجً ٝث٬ّ٩ّ أف٤جٗجً أمتٌٟ ٝثُغتًٞر ثُلٌْٗت٤ز ٝعتًٞر أًضتٞدٌ أف٤جٗتجً 

ز أهٝثًٛج ك٢ ثُ٘ ن دجّْ ث٩ْٗج٤ٗز ُوًؽتز ٫ ًجِٜٛج ٌٛيث ٜٓجّي ٝصٌٔ٘ش ٖٓ ص ه٣ػ٠ِ 

 ٣ٌٖٔ ثّضٚـجًٛج. 

ٝٗقٖي ٝإٕ ُْ ٌٖٗ ْٓضؼو٣ٖ ُيُي ك٢ ثُذوث٣جسي ٝإٕ ىًٌٗج د ٗ٘ج فًٌز ٤ٟ٘ٝز  

ٗقتٞ صٔغ٤تَ  PKKإ٫ إٔ ثُظٌٝف ثُو٤ُٝز ٝثُْٔضؾوثس ث٩ه٤ٔ٤ِز ثُقجِٙز إٗٔج صتوكغ دت 

٤ِتٚ ْٓتجًثً ًٜتيث. ُٝتٞ أٗ٘تج ُتْ دَ ٝصلتٌٛ ػ يث٫ٕضٌث٤ًز ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٢ٌُٗٞ ثُؼج٢ُٔ

ٌٗتتٖ ٗ٘ضظتتٌ ىُتتي كتت٢ ثُذوث٣تتزي دتتَ إٕ ثُظتتٌٝف ثُٔضـ٤تتٌر دْتتٌػز ثُذتتٌم ٝثُٔضؼوتتور كتت٢ 

ٖ ىُتي ٌتهثمِٜج هتو ٝٝتؼش أٓتجّ فَد٘تج ٜٓٔتز ًٜتيٙ  إ٫ أٗ٘تج ٗلضنتٌ دتيُي هٕٝ ٕتي. ُ

٣ٖتتضٌٟ ػ٤ِ٘تتج دجُض ٤ًتتو إٔ ٗؼتت٢ ٓٞتتٕٔٞ ٛتتيٙ ثُٜٔٔتتز ثُِٔوتتجر ػِتت٠ ػجصو٘تتج ػِتت٠ ٗقتتٞ 

 و٣و ٤ًل٤ز ْٓجٛٔض٘ج ك٤ٜج دٌَٖ ٤ِّْ.ٙجةخي ٝصق

ٟجُٔج ٕٜوس ٓ٘ وز ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ ٬٤ٓه ثُؼو٣و ٖٓ ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤جسي ٝمجٙتز 

ًٜٝٞٗتتج  .ٝعًٜٞٛتتج دجّتتْ ث٩ْٗتتج٤ٗز ٝص ٣ٌٞٛتتج ػ٤ِٔتتجس ىثس ػتتَّ ٝإٙتتٌثً .ث٧ه٣تتجٕ

  ٞ ٕ ثُذ٣ٌٖز ٝصٌَٖ ٤ًجٗجس ًَ ثُقٞجًثس ث٧ّج٤ّزي كٜت٢ صقتوه دتيُي ٌٓجٗضٜتج ٜٓو صٌ

ص ًٞ ثُذ٣ٌٖز ٝٓٞثهؼٜج ث٫ؽضٔجػ٤ز. ٤ُِٝ ٖٓ ثُٚوكز إٔ صظتَ فضت٠ ث٤ُتّٞ  ك٢ ٤ّجم

ٓضْتتٔز دتتجُؼَّ ٝث٩ٙتتٌثً كتت٢ إ٣ؾتتجه ثُقِتتٍٞ ًؿتتْ ُٝتتٞػ ثُذٖتت٣ٌز ٛ٘تتج كتت٢ أٙتتؼخ 

 ثُظٌٝف ٝٓؼجٗجر ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ٧ٕو هًؽجس ث٧ٍٓجس ثُنجٗوز. 

دقور ك٢ ٟجُٔج دٌٖٛ ثُضج٣ًل د ٓغِضٚ ثُؼو٣ور ػ٠ِ إٔ ث٫ٗ ٬هز ثُغ٣ًٞز صض ًٞ 

ثٌُٔجٕ ثُي١ صقضتو ك٤تٚ ث٧ٍٓتز. ٝث٤ُتّٞ كتئٕ ثُتٟٖٞ ًٌهّتضجٕي ثُتي١ ٣ؼتو أًغتٌ ٓ٘تجٟن 

٢ٓ دٚ ك٢ ٍث٣ٝز ثُْ٘ت٤جٕ ٝأ    ً متٌػ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ صنِلجًي ٝثُٖؼخ ثٌٌُهّضج٢ٗي ثُي١ 

٣ْؼ٠ ث٤ُّٞ ٣ٌٝجكـ ٤ُلضـ ػ٤ٞٗٚ ػ٠ِ ثُق٤جر ٌٓر عج٤ٗز دؼو إٔ ًتجٕ   ٖٓ إٟجً ث٩ْٗج٤ٗز

٣لتتضـ ػ٤ٞٗتتٚ ػِتت٠  ٓججػضذتتجً ٣و تتٖ أهتتوّ ث٧ًثٝتت٢ كتت٢ ثُضتتج٣ًل. ٝػ٘تتوٜٓتتوثً ُِذٖتت٣ٌز د

ثُق٤جر ٣ؾٜو ُضقو٤ن ىُي دن ٞثس إٔذٚ ٓج صٌٕٞ دجُن ٞثس ثُؼظ٤ٔتز ثُضت٢ م جٛتج كت٢ 

ٗٞػتجً  – PKKص ٣ٌٞ ثُذ٣ٌٖز ك٢ دوث٣جس ثُضج٣ًل. ٝهو ًجٗش ٛيٙ ثُن تٞر ٓتٖ ٗٚت٤خ 

 ٤ُؼذٌ ػٖ ػظٔضٜج ك٢ ىثصٚ.  –ٓج 

ْْ فَد٘ج دجُٞػ٢ ثُضج٣ًن٢ي كٜٞ ٣وًى أ٣ٞجً ٓج٤ٛز ثُوًٝ ٖٓ ٛ٘جي ٝدووً ٓج ٣ض

ثُتتتي١ ٤٘٣ تتتٚ ثُٞثهتتتغ ثُقتتتج٢ُ دج٫ٕتتتضٌث٤ًزي ٣ْٝتتتؼ٠ ُِ٘ تتتن دجّتتتٜٔج ٝصٔغ٤ِٜتتتج. ٝدوتتتوً 

ث٢ُٟ٘ٞ د ًه٠ ث٧ٕتٌجٍي  ٚٓٞٔٞٗٚ ث٢ٔٓ٧ ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً كوو أعٌٜ أ٣ٞجً ٓٞٔٞٗ

تز ث ٌُغ٤تٌر ٝثُضٞتق٤جس ٝدٌٖٛ ػ٠ِ أٗٚ ُٖ ٣ٌ٘ظ ػٜوٙ ىثى ٓتٖ مت٬ٍ ثُٖتٜجهثس ثُو٤ٔ 
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ثُؾْتتجّ ثُضتت٢ هتتوٜٓج. ٝد٤٘ٔتتج ٣ضٞؽتتٚ دٖتتؼذٚ ٗقتتٞ ثُضقتتًٌ ٝثُنتت٬ٗي إٗٔتتج ٣تتؤٖٓ ًتتَ 

ث٣٩ٔجٕ د ٕ ث٩ْٗج٤ٗز أ٣ٞجً صضقًٌ ديُيي ٝأٗٚ م ج م ٞر ٛجٓز ػ٠ِ ٛتيث ثُْٔتجً. إٗتٚ 

 ٣وّٞ ديُي دٌَ ٝػ٢ ٝإهًثى.      

 

 

PKK  زشوت اٌىذذ 

 

ثفِٜج ثُضج٣ًن٤ز ُِٔتؤثٌٓثس ٛٞ فًٌز صؼٌٝش ٤ِٟز ٌٓ ٫PKK ٣ًخ ك٢ إٔ 

ثُو٤ُٝتتز ثٌُؽؼ٤تتز دق٤تتظ ٫ أعتتٖ أٗتتٚ عٔتتز فًٌتتز أمتتٌٟ فٞٙتتٌس دٔتتؤثٌٓثس ه٤ُٝتتز 

ٝثّؼز ثُ٘ جم ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ. إٕ ٙٔٞهٛج ً هٟٞ فًٌز ثٕتضٌث٤ًز ٝصق٣ًٌتز ٤ٟ٘ٝتز 

قَ  ن أٝ صل٠٘. ٝك٢ ًتَ فِٔتز هو ٜٓو ُضؼٌٜٝج ُِٔؤثٌٓثس ثُو٤ُٝزي ٌُٜ٘ج هجٝٓش ُْٝ صْ 

ػِتت٠ صـِذٜتتج ثُْتتجفن دضٔغ٤ِٜتتج ٬ُٕتتضٌث٤ًز ٝدٔٞثهلٜتتج ث٧د٤تتز كتت٢  ش٘تتؽو٣تتور ُٜتتج دٌٛ

ٖ ثفضٔجٍ ثُضـِخ ػ٤ِٜجي دَ إٜٗج ٫ صذٌٖٛ دتيُي ػِت٠ ًٜٞٗتج ثُقًٌتز ػثُقٌح. ٗج٤ٛي 

ثٌُٔف٤ِز ثُو٣ٞز ث٤ُ٘ٔؼز ٝث٤ُِْٔز دن جٛج ثُٞثعوتز كقْتخي دتَ ٝصغذتش كت٢ ٗلتِ ثُٞهتش 

 صقو٤وٜج ًَ ىُي. أٜٗج فًٌز ثٕضٌث٤ًز ًنج٤ٙز أّج٤ّز صٌٖٔ ًٝثء 

٫ ٓقجٍ ك٢ أٗتٚ ٣ْتضَِّ ثُضؼذ٤تٌ ػتٖ ثُتٞػ٢ ثُضتج٣ًن٢ ٝثُؼٚت١ٌ دٚت٤جؿجس 

أًغتٌ ػ٤ِٔتتزي ٝإ٣ؾتتجه ث٧ؽٞدتتز ٝثُتتٌهٝه ثُقو٣غتتز ثُؼ٤ٔوتتز ُقتتَ ثُوٞتتج٣ج ثُٔضٞثؽتتور. ٛتتيث 

 يكٞتت٬ً ػتتٖ إ٣ؾتتجه صؼتتج٣ًق ػِتت٠ أّتتِ ؽو٣تتور ٌُتتَ ٓتتٖ ٓٚتت ِقجس فتتَح ثٌُتتوؿ

ثُٖتتؼخ. ٝهتتو صذتتوٟ ُِؼ٤تتجٕ كتت٢ ٓٔجًّتتض٘ج  –ُتتز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ػ٤ِٔتتجس ثُوٝ

 ثُؼ٤ِٔز ثُِّٔٔٞز ٝدضٌض٤ٌجس ٓض٘ٞػز ُِـج٣ز د ٗ٘ج فًٌز ؽٔج٣ٌ٤ٛز ٝثّؼز ثُ٘ جم. 

٣لتتتضـ فَد٘تتتج هًح ثُضقتتتًٌ ٝثُنتتت٬ٗ ُِٔؾضٔتتتغ دٌٓضتتتٚي ٫ ُِلوتتتٌثء ثُذؤّتتتجء 

 ً ز ٝدٔووًٝٙ إدوثء ٓٞثهتق فجُعت .كقْخي دَ ٌُٝجكز ثُو جػجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ث٧مٌٟ أ٣ٞج

ٌ ن  ًر ٕتتجِٓز ُِـج٣تتز صؾتتجٙ ْٓتتجةَ ثّتتضـ٬ٍ ثٌُتتوؿ ٝثّتتضؼذجه ثُٔتتٌأر ٝثُٞتتـٟٞجس ٝٓقتت

ثُٔضٔنٞز ػٖ ثُلتٞثًم ثُٔيٛذ٤تز أٝ ثُض٘جهٞتجس ثُو٤ٓٞتز ثُٞتؼ٤لز. ٫ٝ ٣تَثٍ ْٓتضٌٔثً 

كت٢ صووٓتٚ ًؿتْ ًتَ ثُٔٚتجػخ ٝثُ٘تتٞثه٘ي ٣ٝؼٔتو ٧ٕ ٣ٌتٕٞ فَدتجً ٧ٙتقجح ثٌُتتوؿ 

ثُٖنٚتت٤ز ٟٝتتٌثٍ ثُق٤تتجر دٌتتَ د ُٞتتز  ػِتت٠ أّتتجُ ثفضتتٌّ ثٌُتتوؿ. ُوتتو صتتوثٍٝ ْٓتت ُز

َْخ ثُذ١ٌٖ ٝػ٠ِ ٗقٞ ٕجَٓ ٫ ٓغ٤َ ُٚ ك٢ أ١ فتَح ذمتٌ.  ٝصٞق٤ز ٝكوثء ٤ِ٣ن دجَُ٘

ً ث٧ؽٞدز ث٬ٍُٓز دٔج ٣ضٔج٠ٕ ٝصِي ث٤ُُٖٞٔز. ٞع  ٝدجُضج٢ُ ٟ

 صؼ٢٘ ث٩ْٗج٤ٗز ثُٔضقًٌر.  PKKث٩ْٗج٤ٗز ثُض٢ صؼ٤ٔ فو٤وز 

كِق٘ج ك٢ إفٌثٍ ثٌُ٘ٚ ثُٔؤًٍ ك٢ ىُتي ُوو فوو٘ج ىُي د ٙـٌ أدؼجهٙ. ٝإىث ٓج أ

دتغٖٔ دجّتْ  وَتوًعدجُْ٘ذز ُٖؼذ٘جي كئٗ٘ج ٗؼِْ ػِْ ث٤ُو٤ٖ إٔ ىُي ٤ٌّٕٞ ٌْٓتذجً ػظ٤ٔتجً ٫ ٣  

ث٩ْٗتتج٤ٗز ؽٔؼتتجء. ٝهتتو ػٌك٘تتج ٛ٘تتج ٤ًتتق ٗقتتٍٞ ثُضقتتًٌ ثُٔقوتتن كتت٢ ثُلتتٌه إُتت٠ صقتتًٌ 

 ٣قون ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُٖؼخ. 
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ق٣ٞتتَ ثُنتت٬ٗ ٝثُضقتتًٌ ٝإٗ٘تتج ٓضٖتتذغٕٞ أًغتتٌ ٓتتٖ أ١ ٝهتتش ٓٞتت٠ دٔذتتوأ ص

ثُٔضقوتتن كتت٢ ثُٖتتؼخ إُتت٠ متت٬ٗ ٝصقتتًٌ ػِتت٠ ٙتتؼ٤و ثُذٖتت٣ٌز ّتتجةٌر. ًِ٘تتج عوتتز 

دج٩ْٗج٤ٗزي ٝٗؼِْ ؽ٤وثً أٗٚ عٔز ف٤جر ص٤ِن دج٩ْٗجٕ. ٧ٝٗ٘ج ٌٓصذ ٕٞ ديُي ٖٓ ثُٚت٤ْٔي 

 ك٘قٖ ٜٗخ ف٤جص٘ج ُ٪ْٗج٤ٗز ػ٠ِ ٗقٞ هو ٫ ٣ٌٕٞ ُٚ ه٣ٌٖ ك٢ أ١ فَح ذمٌ. 

أ٠ّٔ ذ٣جس ثُؾْتجًر ٝثُلتوثء  ١ؾضٔؼ٤ز دٜيث ثُووًي ٝصذوٝفًٌز ًٜيٙ صؼ٤ٔ ثُٔ

ػِت٠  PKKدٜيث ثُووًي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ إ٫ أكَٞ ٝأؽٞه فًٌز ثٕضٌث٤ًز. ٝهو فتجٍ 

ٗٚتت٤ذٚ ثُٖٔتتٌف كتت٢ صٔغ٤تتَ ىُتتي دٌتتَ كنتتٌ. ٫ٝ ٕتتي كتت٢ أٗ٘تتج ّتت٘ق٢ٔ ٛتتيٙ ث٣َُٔتتز 

ػِت٠ ثس صٔتش م ٞث٧ّج٤ّز ُقَد٘ج ًً٘ٞ ػ٤ٞٗ٘ج. ٝٓج ًَ ٛيٙ ثُٖٜجهثس ثُقجِٙز إ٫ 

ٛتتيث ث٧ّتتجُي ٧ٝؽتتَ ىُتتتي ٫ ؿ٤تتٌ. ٝٓغِٔتتج عٜتتٌس ًتتتَ ٛتتيٙ ثُٔوجٝٓتتجس ثُؼظ٤ٔتتتز 

ٝثُضٞق٤جس ثُؾْجّ دلَٞ ٛيث ثُؾتٌٞٛ ث٤ُ٘ٔتغي كئٜٗتج صضٞثؽتو أ٣ٞتجً ٧ؽتَ فٔج٣تز ٛتيث 

ثُؾٌٞٛ. ٝهو عٌٜٗج ٗقٖ إ٠ُ ثُْجفز دٜيث ث٣٩ٔجٕي ٝدٚ ًذٌٗج َٝػظ ٔ٘ج. ًِٝ٘تج عوتز دت ٕ 

٘تتز إ٫ دقٔج٣تتز ٛتتيث ثُؾتتٌٞٛ ٝص٣ٌٌْتتٚ أًغتتٌ كتت ًغٌي ٝأٗ٘تتج ػظٔض٘تتج ٛتتيٙ ُتتٖ صٌتتٕٞ ٌٓٔ

ٌِٓلٕٞ دٜٔجّ ًٜيٙ ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً. إٗ٘تج ٗؼت٢ ىُتي ٓتٖ ث٧ػٔتجمي ٝٗقتِ دْٔتؤ٤ُٝز 

 صٔغ٤ِٚ ٝص ذ٤وٚ د ػ٠ِ ثُوًؽجس. 

ُوتتو صٚتتجػوس ٝص٤تتٌر ثُؼٔتتَ ٟٝتتٌثٍ إُقتتجم ثُٞتتٌدجس ث٬ٍُٓتتز دْ٘تتذز ٜٓٔتتز. 

ي ٝثُتي١ ٣وتٍٞ جهر ثُي١ ٌٙفش دٚ ك٢ صق٬٤ِص٫ٜ ٣ْضٜجٕ دٚ ُ٘وثء ثُو٤ج ؽٞثح   ػ ٢َ ٝأ  

غ نتتَ ث٩ْٗتتج٤ٗز ثُؾو٣تتور كتت٢ ىثصتتيي ٧ٝؽتتَ ىُتتي ثدِتتؾ أًهتت٠  َٓ غ نتتَ ثُٖتتؼخ كتت٢ ىثصتتيي  َٓ "

 ".  ٜجثُْٔض٣ٞجس ث٩ْٗج٤ٗزي ٝثكؼَ ٓج ٣ض ِخ ٓ٘ي ك٢ ّذ٤ِ

ٛيٙ ثُقوجةن ثُض٢ ُتْ ٣لٜٜٔتج ّتٟٞ ْٗتذز ٓؼتوٝهر ٓتٖ هٞص٘تج ثُقَد٤تزي ّتضض ًٞ 

ٝٙجػوثً ُض٘ؼٌِ ػ٠ِ ٓٞؽجس ٓضضج٤ُز ػ٠ِ ٕؼذ٘ج ٕٝؼٞح ثُٔ٘ وتز صٚجػو٣جً ٖٓ ث٥ٕ 

ٝث٩ْٗتتج٤ٗز ؽٔؼتتجء. إٕ ث٫ًصذتتجٟ دْتتٔٞ ثُٔذتتجها ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝثُضوتتٌح ٜٓ٘تتج دؼ٤ِٔتتزي 

 ٣ٌَٖ فو٤وض٘ج ث٧ّج٤ّز. 

إٕ فًٌض٘ج ث٫ٕضٌث٤ًز ثُض٢ عٌٜس ػ٠ِ ٛيث ث٧ّتجُ ٝصقُٞتش كت٢ ٣ٞٓ٘تج ٛتيث 

ٓجً دؼتتو ث٥ٕي ٝدٌتتَ عوتتز ٝػتتَّ ٝٗؾتتجؿ و  ّتتضضؾٚ ه تتإُتت٠ أًغتتٌ ث٧فتتَثح صوتتوٓجً ٝص تتًٞثًي 

٧ؽَ ىُي ٗوٍٞ إٔ فًٌض٘ج أػ تش أكٞتَ ؽتٞثح  .ٜٝٓجًر ٝص ع٤ٌي ٗقٞ صقو٤ن أٛوثكٜج

ععو٘تتج ٓتتٖ  َٝ ٤ِ٣تتن د٤تتّٞ ث٧ٍٝ ٓتتٖ أ٣تتجًي ٣تتّٞ ثٌُتتوؿ ٝثُٞفتتور ٝثُضؼتتجٕٝ ٝثٌُلتتجؿ. ُوتتو 

ٝدئٌٓجٗ٘تج ثُوتٍٞ أٝثٌٙٗج ٓغ ًَ ًجهف٢ ثُؼجُْي ٝأدتو٣٘ج إ٣ٔجٗ٘تج دضتج٣ًنْٜ ٝفجٝتٌْٛ. 

 ػ٠ِ ٛيث ث٧ّجُ أٗ٘ج فوهٗج ٝؽٜز ْٓضوذِ٘ج أ٣ٞجً د كَٞ ث٧ٌٕجٍ. 

أ٣تتجًي ٣تتّٞ ثُٞفتتور ٝثُضؼتتجٕٝ ٝثُضؼجٝتتو ٝثٌُلتتجؿ ٌُتتَ ثٌُتتجهف٤ٖ كتت٢  4ػتتجٓ 

 ثُؼجُْى 
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ٝكتت٢ ثّتتضٌثص٤ؾ٤ز  .٣ًٞتتز ث٫ّتتضٌثص٤ؾ٤ز ثُو٤ُٝتتز ثُوجةٔتتز٫ صتتَثٍ أ٣ٌٌٓتتج ثٓذٌثٟ

ه٤ُٝز ًٜيٙ صقضَ ص٤ًٌتجي أٝ ث٩هثًر ثُض٤ًٌتزي ٌٓجٗتز ٜٓٔتز هثمتَ ث٫ٓذٌث٣ًٟٞتز. ف٤تظ 

ّضقَٚ ػ٬هجس ثٌّثص٤ؾ٤ز ٓغ ث٩هثًر ثُض٤ًٌتز دٖت ٕ هٍٝ ثُذِوتجٕ ٝثُولتجُ ٝثُٖتٌم 

ُؼ٬هتتجس ٫ ٣ؼ٘تت٢ أٜٗتتج دتتَ ّٝتت٤َهثه ث٫ٛضٔتتجّ دٜتتج أًغتتٌ. إ٫ إٔ صٞعتتن ٛتتيٙ ث يث٧ّٝتت٠

ّضٌٕٞ ىثس ّٔز هثةٔز ٫ ٣ٌٖٔ ث٫ّضـ٘جء ػٜ٘جي دَ ػِت٠ ثُؼٌتِ ٓتٖ ىُتيي كج٫ٛضٔتجّ 

ثَُثةو دٜج ٣ضٖٞٔ ثٌُٖٞى ٝثُٔنتجٝف أ٣ٞتجً. ٫ صضًٌٜتج ٕٝت ٜٗجي إ٫ أٜٗتج صْتؼ٠ هٝٓتجً 

٣٩ؾتتجه ثُذتتوثةَ كتت٢ ًتتَ ُقظتتز صؾتتجٙ ثفضٔتتجٍ ث٫َٗهٜتتج ٓتتٖ دتت٤ٖ ٣تتو٣ٜج. صٌغتتٌ ث٧هتتٞثٍي 

٣ٌٚقجس ًة٤ِ ثُتًٍٞثء ثُضًٌت٢ دٚتوه أٗتٚ "إٜٗتْ ٣ْتجٗوٝٗ٘ج ًغ٤تٌثً. ٣تَهثه ٝمجٙز ص

ث٫ٛضٔتتجّ د٘تتج ُٜتتيٙ ثُوًؽتتز ٧ٍٝ ٓتتٌر. ُوتتو أهًًتتٞث أ٤ٔٛض٘تتج ث٫ّتتضٌثص٤ؾ٤ز". أؽتتَ ُوتتو 

أهًًٞٛتجي ٌُٝتْٜ٘ ٣ؼٌكتٕٞ أ٣ٞتجً أٗتي ٍثةتَ. ٧ٜٝٗتْ ًأٝث دت ٕ ث٧ٓتًٞ صْت٤ٌ دتتجُؼ٬ٔء 

 ز أ٣ٞجً. ثُٔضٞثٟت٤ٖي كْٜ ٣وٕٞٓٞ دئؽٌثءثس إٝجك٤

ٓتتج. ٝٛتت٢ صوتتٍٞ كتت٢ ثّتتضٌثص٤ؾ٤ضٜج "ّتت٘ذو١ ًتتَ  ٌٛتتيث ٛتتٞ ٓلٜتتّٞ أ٣ٌٌٓتتج ُقتتو   

فض٠ ُٝتٞ ًتجٕ  يثُقْج٤ّز ثُلجةوز ٢ً ٫ صضؼٌٛ ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُض٤ًٌز ٤ٜٗ٬ُجً ٝثَُٝثٍ

ّجػز أٝ فض٠ ّجػز ٝثفور كو٠ ٖٓ ىُي". إ٫ أٜٗج ٖٓ ؽجٗخ ذمٌ صضْجءٍ دٌَ  01هذَ 

ًقتَح  PKKّٝتضظَ ًتيُي. ٝد٤٘ٔتج صؼِتٖ  ي" كؼَثًصذجى ٝثٝ ٌثح "ٓجىث ػْج٢ٗ أ

إًٛجد٢ ٖٓ ثُوًؽز ث٠ُٝ٧ي ٌٗثٛج ٖٓ ثُؾجٗخ ث٥مٌ صلٌٌ ك٢ إهجٓتز ػ٬هتز ٓذجٕتٌر أٝ 

ٌَ ثُٔضٞثٟت٤ٖ ٓؼٜج ك٢ ثّتض٘لجً ُتيُي ٝصتوػْٞٛ إ٤ُٜتج ػِت٠ دؿ٤ٌ ٓذجٌٕر ٓؼٚي ٝصَػ 

ُضِ تق   ٜٗتج صٖتؼَ ثُٞتٞء ث٧مٞتٌدٝصضظجٌٛ ي أػ٠ِ ثُْٔض٣ٞجسي ٝصوُ دؼور ػ٬ٔء

إٜٗج صٜٟٞ ث٧ؽ٘قز ثٌُٔٗز ٓؼٜج ًغ٤تٌثًي  .ث٧ؽٞثء ُو٣٘ج ُٝض٤ْ ٌ ػ٤ِٜج ثٌُٔٝٗز صؾجٜٛج

 ٝصٌٚ ػ٠ِ مِن ؽ٘جؿ ًٜيث ُو٣٘ج دٌَ ػ٘جه. 

إًٛتجد٢" ًجٗتش ٫ صتومٌ ؽٜتوثً  PKKفض٠ ك٢ ث٧ع٘جء ثُضت٢ ًجٗتش صوتٍٞ ك٤ٜتج "

وٟ ثُٞت٤ن ٌٓٗجً". ٝٓتج ٛتيث ّتٟٞ ٓؤٕتٌ ػِت٠ ٓت PKKك٢ ثصذجع ٓٞهق ٓلجهٙ "ثمِن 

ٝصٚتت٣ٌـ ّتتجٟغ ػِتت٠ ٓتتوٟ هٌدٜتتج ٓتتٖ ٌٓفِتتز صؼضتتٌف ك٤ٜتتج د٘تتج ًوتتٞر  يثُتتي١ صؼج٤ٗتتٚ

دٔتج  PKKٜٗج ك٢ ثُـو ثُو٣ٌخ ّضؼضٌف د أ٤ّج٤ّز ىثس ٕ ٕ. ٣ٌٝٔ٘٘ج ثُوٍٞ دٌَ ًثفز 

 ُٖٝ صضٌهه ك٢ ثُذقظ ػٖ إدٌثّ ثُؼ٬هز ٓؼ٘ج.  .ك٤ٜج هٞص٘ج ثُوضج٤ُز ثُٔقجًدز
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صٚتتتتجػوثً ع٣ًٞتتتتجً ًٜتتتتيث دج٬ُٓذتتتتج٫ر كتتتت٢ إٕ ث٫ػضوتتتتجه دتتتت ٕ أ٣ٌٌٓتتتتج ّتتتتضٞثؽٚ 

ثّضٌثص٤ؾ٤ضٜجي أٝ أٜٗج ّضْتؼ٠ ُِتٌه ػِت٠ ثُغتًٞر د ّتج٤ُخ ٕتو ثُن٘تجم ػ٤ِٜتج ٓتٖ هذ٤تَ 

ثُتتَػْ د ٜٗتتج "إًٛتتجح" كقْتتخ  إٗٔتتج ٣ضٞتتٖٔ ٗتتٞثه٘ ؽو٣تتز كجهفتتز. دتتَ إٜٗتتج ّتتضؾٜو 

 ً ٘تجؿ ٝٛج ٢ٛ صيًٌ ٓ٘ي ث٥ٕ أٜٗتج صؼضٔتو أّجّتجً ػِت٠ ثُؾ .ُِضَِْ إ٠ُ هثمَ ثُغًٞر أ٣ٞج

ثٌُٕٔ. ٝإىث ُْ ص٘ؾـ ك٢ ْٓجػ٤ٜج ٛيٙ كْضْتؼ٠ ٛتيٙ ثُٔتٌر ُِضْتَِ إُت٠ ثُتوثمَ ٝمِتن 

ؽ٘جؿ ٌٕٓ ًٜيث ك٤ٚ. ّٝضْضٌٔ ك٢ ٓٞهلٜتج ٛتيث فضت٠ ُٝتٞ دؼتو صقوتن ثُ٘ٚتٌ دؼٖتٌ أٝ 

صؾجٛتَ ٛتيث ث٧ٓتٌ صقتش  ٘تجم٤ْٖٔ ّ٘ز. ٝإٗ٘تج ٝثعوتٕٞ ٓتٖ ىُتي صٔجٓتجًي إ٫ أٗ٘تج ٫ ٣ٌٔ٘

 ى٣ًؼز أٗ٘ج ٝثعوٕٞ ٖٓ ىُي. 

ّتتٌٟ٘ دٌتتَ ؽتت٬ء ٓتتج ٛتت٢ ثّتتضٌثص٤ؾ٤ضٜج ٝػ٬هجصٜتتج ٝٓ ًدٜتتج. ٝد٘تتجء ػ٤ِتتٚ ُتتٖ 

ك٢ ذٓجُٜج ٝٗٞث٣جٛج ٝه٤ٜٔج ث٫ّتضـ٤ُ٬ز  يٗنجكٜجي ُٖٝ ٜٗجح ثُؼ٬هجس ٓؼٜج. ٌُ٘٘ج ٌّٖ٘

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز. ّ٘ضؼٌف ػ٤ِٜج ؽ٤وثًي ّٝ٘ٞغ ٗٚخ أػ٤٘٘تج ٤ّجّتجصٜج ٛتيٙ كت٢ ًتَ ٍٓتجٕ 

٤ْٖ ّ٘ز أ٣ٞجً. دَ إٗ٘تج ّت٘ؼَٔ ػِت٠ ؽتيدٜج ّٝ٘وق ك٢ ٝؽٜٜج ث٥ٕ ٝدؼو ػٌٖ أٝ مٔ

ُؼوو ثُؼ٬هز ٓؼ٘ج ُ٘لٜٜٔج أًغٌ ٝٗضقجّخ ٓؼٜج ٝٗقجّذٜج ػ٠ِ ٛيٙ ث٤ُْجّز ثُو٤ٗتز ثُض٢ 

 ٟجُٔج ثصذؼضٜج ٤ُْٖ٘ ػو٣وري ّٝ٘ضقجَٓ ػ٤ِٜج. 

ٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ ثُضـتتج٢ٟ ػتتٖ أ٣ٌٌٓتتج ًتت ًذٌ هتتٞر ثٓذٌث٣ًٟٞتتز كتت٢ ثٌُٔفِتتز 

٤غ ثُؾٞثٗخ. أٓج ثّضٌ٘جًٛج كٜٞ ٖٓ ّتجدغ ثُْٔتضق٬٤س. ثُقج٤ُزي أٝ ػوّ صو٤٤ٜٔج ٖٓ ؽٔ

ػ٬هتز ٓؼٜتج. ٓتٖ ثُٜٔتْ ؽتوثً ّ٘٘ضذٚ ُيُي فض٠ ػ٘وٓج ٗضؼجَٓ ٓؼٜج أٝ ٌٕٗٞ ػِت٠ ؿ٤تٌ 

ػ٬هتجس د٤٘٘تجي ٝإٔ ٌٗتجكـ صؾجٜٛتج ػ٘توٓج ٗتوػ٢ إٔ ٌٗجكـ صؾجٜٛج ػ٘توٓج ٫ صٌتٕٞ عٔتز 

٣ج٤ُتتز صؾتتوه ىثصٜتتج ٝصضوتتوّ د ٗ٘تتج دتتوأٗ٘ج دؼوتتو أكٞتتَ ثُؼ٬هتتجس ٓؼٜتتج. ٝإىث ًجٗتتش ث٫ٓذٌ

دجّضٌٔثًي كٖٔ ث١ًٌُٝٞ إٔ صؾوه عًٞص٘ج ىثصٜج ٝصقجكظ ػ٠ِ هتوًصٜج ثُوضج٤ُتز كت٢ ًتَ 

 ًٌٖٟ ٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ ُضقو٤ن ػظٔضٜج ٝص ٤ٖٓ ه٣ٔٞٓز ٗؾجفٜج ٌٝٗٚٛج.  يٌٓفِز

ـَ ٖٓ ثُٞثٝـ ؽ٤ِتجً إٔ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٫ صتَثٍ ٓٞؽتٞهر ُٝتْ ص   ٓتٖ ثُٞؽتٞه. ٛتيث  ٔت

٢ كضتتٌر ّتتجدوز دتت٤ٖ ٙتتلٞف ث٤ُْتتجً ثُضًٌتت٢ي أٓتتج ث٥ٕ ك٤ٌتتجه ثّتتْ ٕتتجةؼجً كتتًتتجٕ ثُوتتٍٞ 

ٔغ ٫ٝ ٣   يًٌ. إٕ ثُٔلّٜٞ ثُٖٔٞٙ دٚوه ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٣ٌتجه ٣ضقتٍٞ ث٤ُتّٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٫ ٣ْ 

 إ٠ُ ٓلّٜٞ "٫ صٞؽو ثٓذ٣ٌج٤ُز". 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٓٞؽٞهر. دَ فض٠ إٜٗج هجةٔز د تٌثٍ هه٤تن ٌٓغتق أًغتٌ ٓتٖ ثُْتجدن 

ُضقٌْ أًغٌ دوثمَ ث٩ْٗجٕ ٝثُضَِْ إ٠ُ هِذتٚ ٝػوِتٚ. هتو ٫ صٌتٕٞ كت٢ دق٤ظ دٔووًٝٛج ث

ٌٓفِضٜتتتج ثُضتتت٢ ٣ْتتتٞه ك٤ٜتتتج ثُْتتتِٞى ثُؼْتتت١ٌٌ ثُلتتتظ أٝ ثُٞتتتـ٠ ث٤ُْجّتتت٢ ثُلتتتظ أٝ 

ث٫ّتتضؼٔجً ث٫هضٚتتجه١ ثُلتتظي إ٫ أٗتتٚ عٔتتز ص تتًٞ ثٓذ٣ٌتتج٢ُ ٓضلتتٞم أًغتتٌ ٓتتٖ ًتتَ ىُتتي 

جػٌ ٝث٧فجّت٤ِي ٝصٜت٤ؼ دق٤ظ ٣َٚ دج٩ْٗجٕ إ٠ُ ٝٝغ ٣ضؾٌه ك٤ٚ ٖٓ ثُغوجكز ٝثُٖٔت

 ك٤ٚ ثُـٌثةَ ٝثَُ٘ٝثس ثُٖٜٞث٤ٗز ٣ٌٕٝٞ أهٌح إ٠ُ ثُق٤ٞثٕ ٓ٘ٚ إ٠ُ ث٩ْٗجٕ. 

ػ٤ِ٘ج ًي٣ز ٛيث ثُؾجٗخ ٖٓ ثُض ًٞ ث٫ٓذ٣ٌج٢ُ ثُتي١ ٣ٜتجؽْ دٌتَ ٝتٌثٝر ػِت٠ 

ٟذ٤ؼتتز ث٩ْٗتتجٕ ٝٓق٤ تتٚ ًٝٝفتتٚي ٝمجٙتتز ػِتت٠ صج٣ًنتتٚ. ٝٓتتج ثُظتتجٌٛر ثُذتتجًٍر كتت٢ 
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 ذ٤ؼتز ٝؽؼِٜتج كت٢ ٝٝتؼ٤ز ٫ ٣ تجم ثُؼت٤ٔ ك٤ٜتجي ف٤تتظ ثُْت٤ٖ٘ ث٧م٤تٌر ٓتٖ صتو٤ٌٓ ُِ

 ٬ُٓذ٣ٌج٤ُز. ٝثُضؼْل٢ ص٠ْٔ دظجٌٛر ثُضِٞط ثُذ٤ت٢  ّٟٞ ف٤ِٚز ث٫ػضوثء ثُٔؾقق 

ً  ػ٠ِ ثُضج٣ًل ٝثُو٤ْ ثُضج٣ًن٤ز. ٝعٔز ؽٜتٞه  ٛيث ك٬ًٞ ػٖ أٗٚ عٔز ثػضوثء ٝج

٣ن٤تز ثُضت٢ صٔغتَ ػ٠ِ هوّ ّٝجم ُلٌٛ ث٤ُْ٘جٕ ػ٠ِ ًَ ثُوت٤ْ ث٧م٬ه٤تز ٝثُضجًّج٣ًز 

ٜٗج٣تز ثُضتج٣ًل"ي "ٜٗتج أًَ ٢ٕء دجُْ٘ذز ُ٪ْٗجٕي ٝىُي دجُضيًع د ٜٗج "ث٬ُ صتج٣ًل" أٝ 

 ٝدلٌٛ ٠ٔٗ ف٤جر ثٓذ٣ٌج٤ُز ٣وجٍ د ٜٗج ث٤ٌ٣ٌٓز ثُ ٌثٍ. 

 َٛ ثُضج٣ًل ٛٞ ثُي١ هو فِش ٜٗج٣ضٚ  

 أّ أٜٗج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ثُض٢ ٕجًكش ٜٗج٣ضٜج ٝثٗضٜش ٝدو٤ش د٬ صج٣ًل 

 ٩ْٗج٤ٗز أّ أٜٗج ث

٣ؾخ ًي٣ز ىُتي دٞٝتٞؿ. إٜٗتج صؼتضْ ثُتٌٝؿ ٝثُٞؽتوثٕ. ًٔتج إٔ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٫ 

صٖ٘  ػ٠ِ أّجُ ثٌُدـ كوت٠. عٔتز ثّتضؼٔجً ٝثّتضـ٬ٍ كتؼ ك٤ٜتجي ٌُٜٝ٘تج ًٖتلش ثُ٘وتجح 

تتػتتٖ ثُتتٌٝؿ ثُضتت٢ ُتتْ ص   َٖ ق فضتت٠ ث٥ٕ كتت٢ ث٩ْٗتتجٕ ٖٝٓتتجػٌٙ أ٣ٞتتجً. إٕ ثُٔضتتجؽٌر ٌض

ثُٔذضَوَػتزي ٝثُٔضتجؽٌر دتجُـٌثةَ صقتش  جثُّٔٞت٤و دجُٖٔجػٌ ٝث٧فج٤ِّ ٖٓ م٬ٍ أٗٔتجٟ

ى٣ًؼز أٗٔجٟ ثُق٤جر ثُؾو٣ور ٝؽؼِٜج ِّؼز صؾج٣ًز  إٗٔج دٌٍس ٝصٚجػوس ك٢ ثٌُٔفِتز 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز د هٟٞ إٌٔجُٜج. أٓج ثُوٞجء ػ٠ِ عوجكز ثُٖؼٞح ٝٓؼ٣ٞ٘جصٜج ٝه٤ٜٔج ثٌُٝف٤تز 

ٝإصجفتز  ي٠ ٛتيٙ ثُوت٤ْٝفو٤وضٜج ث٤ُٟ٘ٞز صقش ثّتْ ثُؼُٞٔتز ٝثُضٌتًٞي ٕٝتٖ ثُقتٌح ػِت

ثُٔؾتتجٍ دتت٬ فتتوٝه ٓتتٖ ؽٜتتز أمتتٌٟ ُقل٘تتز ٓتتٖ ثُ٘ٚتتجد٤ٖ ثُٔنضِْتت٤ٖ ٝث٫فضٌتتج٤٣ًٖ 

وتتور ؿ٤تتٌ ثُٚتتجك٤ز "ثٌُّٞتتُٔٞٞص٤ٌ٤ز"  كٌتتَ ىُتتي ؼثُتتو٤٤ُٖٝ ُِٝٔ ّْتتز ثُٔضٖتتجدٌز ثُٔ

 ثٗضؼٔ د ػ٠ِ هًؽجصٚ ػ٠ِ أًضجف ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٤ُقضوّ ثُٜؾّٞ ٝث٫ػضوثء دٜيث ثُووً. 

عٔز ص ًٞ ك٢ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُزي ٫ صٌثؽؼجً أٝ ك٘تجًء. ٛتيث إُت٠ ؽجٗتخ  ٓج ٣ضذوٟ ٛٞ أٗٚ

 ه صؼٔن ٝصَِْ ثٓذ٣ٌج٢ُ ُِوثمَ ٝثصْجع ٗ جهٚي ٫ ثٗؼوثٓجً ثٓذ٣ٌج٤ُجً. ٞٝؽ

ٓغِٔج إٔ ًَ ص ًٞ ٣ضٖٞٔ ك٢ ٝؽٜضٚ ػ٬ةتْ ث٤ٜٗ٫تجًي ٣ٌٔتٖ ثُضل٤ٌتٌ ٓتٖ ٛتيث 

ث٫ٗؼتوثّ ث٫ٓذ٣ٌتج٢ُ دتوٍ  ثُٔ٘ ِن دضٞثؽو مٔٞه ٝثٗوفجً ٬ُٓذ٣ٌج٤ُز أ٣ٞجً. ف٤ٜ٘تج ٣ذتوأ

ثُ٘لٞى ث٫ٓذ٣ٌج٢ُ. ٖٝٓ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٔ ػوّ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ىُي ًَ٘ػتز ٓٞتجهر. ٫ ٣ًتخ كت٢ 

همِتتش ٌٓفِتتز ثُٞتتؼق ٝثُتتٖٞٛي ٝإٔ ٤ٗتتَ ثُذِتتوثٕ  –ٓتتٖ ٗجف٤تتز ٓتتج  –إٔ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز 

ٜجي ٝصٞؽتتٚ ثُٖتتؼٞح ٗقتتٞ ٝفتتور كتت٢ ثُق٤تتجر ٫ ٣ٌٔتتٖ ٓوج٣ْتتضٜج دتت ١ ٌٓفِتتز ثّتتضو٬َُ 

ً  ثٓذ٣ٌج٢ُ. ٌٓ٘ٚٓزي إٗٔج   ٛٞ صؼذ٤ٌ ٣ٌٙـ ػٖ صٌثؽغ  ٝثٗقْج

ٝٗنتت٘ دجُتتيًٌ ٛ٘تتج عٜتتًٞ ٌٓثفتتَ ثُقتتٌٝح ثُضق٣ًٌتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز ٌٝٓثفتتَ 

ث٫ّضؼٔجً ثُلظ ٌُِوؿ  ٝثّتضـ٬ُٚ ػِت٠ ث٧ؿِتخ كت٢ ثُوتٌٕ ثُضجّتغ ػٖتٌي د٤٘ٔتج صْتٞه 

ث٧ٕتتتٌجٍ ث٧متتتٌٟ كتتت٢ ثُوتتتٌٕ ثُؼٖتتت٣ٌٖ. ُوتتتو ثٗتتتوفٌ ث٫ّتتتضؼٔجً ث٫ٓذ٣ٌتتتج٢ُ ٝثُؤتتتغ 

ث٫ٓذ٣ٌتتج٢ُ كتت٢ صِتتي ثُقوذضتت٤ٖ ثٌُذ٤تتٌص٤ٖ. ٝػِتت٠ ث٧ًؽتتـ أٗتتٚ ّتت٤ٌٕٞ ثُوتتٌٕ ث٤ُْجّتت٢ 

ثُقتتجه١ ٝثُؼٖتتٌٕٝ هتتٌٕ صؾتتجٍٝ ًتتَ ثُضن٣ٌذتتجس ثُضتت٢ مِوضٜتتج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز كتت٢ ػوتتَ 

ث٩ْٗتتجٕ ًٝٝفتتٚ ٝعوجكضتتٚ. ٝػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗي ٓتتٖ ثُٜٔتتجّ ثُضتت٢ ّتتضقون ثُ٘ؾتتجؿ 

ثُؼت٤ٔ ك٤ٜتجي ثُتضقٌْ كت٢ ٝثٌُ٘ٚ ك٢ ٛيث ثُوتٌٕ ٛت٢  إػتجهر ثُ ذ٤ؼتز إُت٠ فجُتز ٣ٌٔتٖ 
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ثُضَث٣تتو ثُْتتٌج٢ٗ دجُقتتوٝه ثٌُٔٔ٘تتزي ثُٞهتتٞف كتت٢ ٝؽتتٚ ثٗؼتتوثّ ثُضتتج٣ًل أٝ ٛتتوً ثُوتت٤ْ 

ثُضج٣ًن٤زي ثُٞهٞف ك٢ ٝؽٚ م٘ن ًٝؿ ث٩ْٗجٕ ًٝذضٜجي إػجهز صق٣َٞ ثٌُٔأر إ٠ُ ِّؼز 

أٝ صق٣َٞ أٗٞعضٜج ثُؾ٤ْ٘ز إ٠ُ ٓضجع ٓجه١ ّٝو ثُ ٣ٌن أٓتجّ ثّتضـ٬ُٜجي صقو٤تن ثٗلضتجؿ 

ٌأر ػِت٠ ثُنوٓتز ث٩ْٗتج٤ٗز ٝصت ٤ٖٓ ثُضوجةٜتج دغوجكتز ث٩ْٗتجٕ ٝصج٣ًنتٚ ٟٝذ٤ؼضتٚ. ًٔتج ثُٔت

٣ٌٔ٘٘ج ثُضذ٤جٕ ٓ٘ي ث٥ٕ دٌَ ُّٜٞز إٔ مِن ْٓتضٟٞ ًك٤تغ ٓتٖ صقتًٌ ثُٔتٌأر ٝص٣ٌٌْتٚ 

 ك٢ ثُق٤جر ٤ٌّٕٞ ٛوكجً ٛجٓجً ُِغًٞثس ثُض٢ ّضوّٞ ك٢ ثُوٌٕ ثُقجه١ ٝثُؼ٣ٌٖٖ.

 ص٘ض٢ٜي دَ ػ٠ِ ثُؼٌِي إٗ٘ج ٗتومَ ٌٓفِتز دٜيث ثُٔؼ٠٘ كئٕ ٌٓفِز ثُغًٞثس ٫

 عًٞثس أًغٌػٔوجً ٤ُٕٞٔٝز ٝههز.

تت ق ًٝثءٗتتج ٌٓفِتتز ثُ٘ٞتتجٍ ثُغتت١ًٞ ثُ ذوتت٢ ٝثُتت٢ٟ٘ٞ ثُلتتظ ُ٘ذتتوأ أٝ أٗ٘تتج ٗنِ ن

دٌٔفِز ثُغًٞثس ث٫ؽضٔجػ٤زي ثُغًٞثس ثُغوجك٤زي ثُغًٞثس ثٌُٝف٤تزي ثُغتًٞثس ثُٔؼ٣ٞ٘تز 

ًٞثس ثُؼْت٣ٌٌز ٝث٤ُْجّت٤ز ٝث٫هضٚتجه٣ز ٔتز دوتوً ثُغتد ػٔن إٌٔجُٜج. ٝٛت٢ عتًٞثس ه٤ ن 

 ػ٠ِ ث٧هَ.

٤ًق ٣ٌٔ٘٘ج ثُقو٣ظ ػتٖ عتًٞر أٝ ف٤تجر ّت٤ِٔز ٓتج ُتْ صضٞثؽتو ثُغتًٞر ثٌُٝف٤تزي 

 ٝثُغًٞر ث٫ؽضٔجػ٤زي ٝثُغًٞر ثُ ذ٤ؼز ُ٪ْٗجٕ  

ُتتيثي ٝٓوجدتتَ ث٫ػضتتوثءثس ثُٔضؼٔوتتز ٝثُٔضؼتتٍَر ُ٪ٓذ٣ٌج٤ُتتزي عٔتتز فجؽتتز ٓجّتتز 

كتت٢ ثُتتٌٝؿ ٝثُٔلؼٔتتز دجُٔؼ٣ٞ٘تتجس ٝث٧متت٬م ٝثُضتتج٣ًل ُِغتتًٞثس ثُٔضؼٔوتتز ثٌُثّتتنز 

 ٝثُغوجكز. إٜٗج ٌٓفِز عًٞثس ًٜيٙي ٣ٌٝٔ٘٘ج ثُوٍٞ أٗ٘ج ٗؼ٤ٔ ػٌٚثً ًٜيث.

 ٫٠ ؽتتتوثٍ كتتت٢ إٔ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ٫ ٣ٌٔتتتٖ إٔ صٜتتتجؽْ ثُغتتتًٞثس ثُٖتتتؼذ٤ز أٝ ثُذ٘تتت

جؽٜٔج ث٫ؽضٔجػ٤ز ُِذٌٖ دوٞثصٜتج ثُٜؾ٤ٓٞتز ثُلظتز ٓغِٔتج ًتجٕ كت٢ ثُْتجدن. دتَ إٜٗتج ّتضٜ

د ّج٤ُخ ٓـج٣ٌري ٝٛيث ٓج صلؼِٚ. إٜٗج صؼضٔتو ػِت٠ ثُضو٤٘تز ٝث٫ًضٖتجكجس ثُؼ٤ِٔتز ُضلتٌٛ 

إٜٗتج صؤّتِ ث٩هثًر ثُؼ٤ِٔتز ٝث٩هثًر ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤تز  .ديُي إهثًر ٗل٤ْز ٓيِٛز ػ٠ِ ثُؼجُْ

ك٢ ثُؼتجُْي ٝصؼٔتو إُت٠ ٕتو ثُقٚتجً ػِت٠ ث٩ْٗتجٕ ٝأّتٌٙ دجُضوتوّ ثُضو٘ت٢. ُتٖ صْتضنوّ 

ر دؼو ًع ث٥ٕي ىُي أٗٚ إىث ٓتج ثّتضنوٓضٜج كْضٚتذـ ثُتو٤ٗج كت٢ ٝٝتؼ٤ز ٫ صضقٔتَ ٛت٢  ثُيع

 .أ٣ٞجً ثُؼ٤ٔ ك٤ٜج

ٓتغ أٗتٚ ُتْ ٣ذتن  يٛيث دج٩ٝجكز إ٠ُ أٗٚ ٫ هثػ٢ ٬ُّتض٬٤ء ػِت٠ أٓتجًٖ ٝثّتؼز

دوؼتتز ُتتْ صقضِٜتتج كتت٢ ثُٞثهتتغ. ُٜتتيٙ ثُؼِتتز ٓتتٖ ثُٞتت١ًٌٝ دجُْ٘تتذز ُ٪ٓذ٣ٌج٤ُتتز إٔ ص تتًٞ 

 متتٌ ٓتتٖ صو٤٘تتجس ثُْتت٬ؿ.ذث٫ّتتض٬٤ءي ٝإٔ صنضتتٌع ٗٔ تتجً متتٌ ٓتتٖ ث٫فتتض٬ٍ ٝذٗٔٞىؽتتجً 

٢ٛٝ صْؼ٠ ث٥ٕ ُضقو٤ن أٛوثكٜج ٛيٙي إٜٗج ثُقتٌح ثُ٘لْت٤ز. دٜتيث ثُٔؼ٘ت٠ صْتضنوّ ٛتيٙ 

 ث٧ّج٤ُخ دؼٔن ًذ٤ٌ ّٝضْضنوٜٓج ْٓضوذ٬ً أ٣ٞجً.

عٔز ٗوَ ُِقٌح إ٠ُ ثُؼوَ ٝثٌُٝؿ ُضؼٖٔ ك٤ٜجي ف٤ظ ص تًٞس أٝثٙتٌ ػو٤ِتز 

ًٞ أًغتٌ. ُتيث ّتضضْ ْٓتضوذ٬ً ثُغتًٞر ثُؼو٤ِتز ٝثُغتًٞر ثٌُٝف٤تزي ًٝٝف٤ز ؽو٣وري ّٝتضض 

 ّٝضٞؽو أّج٤ُذٜج ٌٟٝهٜج.

إٜٗج عًٞر ثُووًر ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ثُْٔضوَي ٝػوّ د٤تغ ثُتٌٝؿي ٝثُقلتجع ػِت٠ ثُوت٤ْ 

 ث٩ْٗج٤ٗز ث٧ّج٤ّزي ٣ٌٝٔ٘٘ج ص٤ْٔضٜج دجُغًٞر ثُٔقجكظز.



 52 

قتتج٫ٝس ُِوٞتتجء ػ٤ِٜتتج. ىُتتي أٗتتٚ ػ٤ِتتي ثُقلتتجع ػِتت٠ ث٩ْٗتتج٤ٗز ػ٘تتوٓج صتتضْ ثُٔ

ٝػ٤ِتي ثُٔقجًدتتز ٝثٌُلتتجؿ ٩ػجهتتز صتتو٤ٌٓ ثُ ذ٤ؼتز دج٧ّتتج٤ُخ ٝثُضو٤٘تتجس ث٬ُٔةٔتتز ُتتيُي 

ف٤٘ٔتتج صتتضْ ٓقتتج٫ٝس ًٜتتيٙ. ّ٘ضٚتتوٟ ْٓتتجػ٢ ثُوٞتتجء ػِتت٠ ثُٔؾٔٞػتتجس ث٤ُْجّتت٤ز 

ٝثُذِتتوثٕ دتتوٕٝ ّتتذخي ّٝتت٘ضقوٟ ٓقتتج٫ٝس صٖتت٣ٞٚ ثُِـتتز ٝثُغوجكتتز. ٣ٌتتجه ٣ٌتتٕٞ ٍػ 

ثُٖو٣و دٔغجدتز ٓتٌٛ ؽو٣تو. دتَ إٕ ث٫ٝت ٌثح ثُ٘لْت٢  ُضٞصٌٝثث٩ْٗجٕ ك٢ ث٫ًصذجى 

 ىٝيأٙتتذـ أّتتجُ ٝٓ٘ذتتغ ًتتَ ث٧ٓتتٌثٛ. ًٔتتج صض تتًٞ أٓتتٌثٛ أمتتٌٟ ًٔقٚتتِز ُِٖتت

 ٝث٫ٗقٌثف ثُؾ٢ْ٘ ٖٓ هذ٤َ ث٣٧وٍ.

ػ٤ِي ثُضق٢ِ د٤ٔتَر إٗوتجى ث٩ْٗتجٕ صؾتجٙ ًتَ ٛتيٙ ث٥كتجس. ث٫ٝت ٌثح ثُ٘لْت٢ 

ًلتجؿ ٝتو  يٙ ث٧ٓتٌثٛ ثُؾو٣تورٛت لجؿ ٝتوٛٞ أفو عٞثٌٛ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز. ٝثٌُ" "ث٧ًم

ٝٛتٞ  ي٣وجٍ كت٢ ث٣٧توٍ د ٗتٚ ٝدتجء ثُؼٚتٌ .ػ٤ِي إ٣ؾجه ٌَٕ ٝأِّٞح ىُي يُ٪ٓذ٣ٌج٤ُز

٣٘ذغ ٖٓ ث٫ٗقٌثف ٝثُٖيٝى ثُؾ٢ْ٘. ّ٘ؼ٤ن ىُي ػذٌ ٓلّٜٞ ؽ٢ْ٘ ٙتق٤ـي ًٝؽتجٍ 

 ثُؼِْ ث٩ٓذ٣ٌج٤٤ُٖ أ٣ٞجً ٣وُٕٞٞ ىُي.

ي أ٣ٞجً. عٔز أٌٓثٛ ػو٣ور ٗجؽٔتز إىٕي كجُغًٞر ٢ٛ ثُقَ ثُٞف٤و ثُٚق٤ـ ُيُ

ٛٞ  (ث٫ٝ ٌثح ثُ٘ل٢ْ)ػٖ ٟذ٤ؼز ثُض ًٞ ث٩ٓذ٣ٌج٢ُ. ٝٓج أ٤ّٔ٘جٙ دقجهعز "ث٧ًم" 

ٓتتٌٛ ػٞتتجٍ ٫ ٣ٌٔتتٖ صؾتتجٍٝٙ إ٫ دٞثهتتغ ثؽضٔتتجػ٢ أٝ ص٘ظتت٤ْ ثؽضٔتتجػ٢ ؽو٣تتوي أ١ 

 دجُغًٞر. ّٝ٘ٞؽو ثُضو٤٘ز ثُؾو٣ور ُيُي.

ُتٖ ٣ٌتٕٞ دٔوتوًٝٗج ثُْٔتجٛٔز  ىي إصذوأ ٌٓفِز ٗظ٣ٌتز ؽو٣تور صٔجٓتجً ٬ُٕتضٌث٤ًز

٫  يك٢ إؿ٘جء ثُ٘ظ٣ٌز ث٫ٕضٌث٤ًز ٖٓ م٬ٍ صو٤٤ٔجس ثُوتٌٕ ثُضجّتغ ػٖتٌ. دٔؼ٘ت٠ ذمتٌ

٣ٌٔ٘٘ج إؿ٘جء ثُ٘ظ٣ٌتز ث٫ٕتضٌث٤ًز دقلتظ ثُضو٤٤ٔتجس ٝثُ٘ظ٣ٌتجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُضت٢ ًجٗتش 

ّتتجةور كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُضجّتتغ ػٖتتٌ ػتتٖ عٜتتٌ هِتتخي ٫ٝ ٓتتٖ متت٬ٍ ثُضو٤٤ٔتتجس ثُضتت٢ ًجٗتتش 

هر كتت٢ ػٚتتٌ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتز ٝثُغتتًٞثس ثُضق٣ًٌتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُؼٖتت٣ٌٖ. ٓٞؽتتٞ

ٕٝ ٖٓ م٬ٍ فلظ ًَ ىُي ػتٖ عٜتٌ ٓجٌٛٝدجُ ذغ ٫ ٣ٌٔ٘٘ج ث٫هػجء د ٗ٘ج ثٕضٌث٤ًٕٞ 

هِخ. ٫ ٣ٌٔ٘٘ج إدوثء أ٣ز ْٓجٛٔز ٬ُٕضٌث٤ًز دٔؾٌه ث٫ًضلجء د تٌؿ ثُوٞتج٣ج ثُٔضٞثؽتور 

ٌفِتتز ثُضتت٢ ٗٔتتٌ دٜتتجي ًٝي٣تتز ثُْٔتتضؾوثس كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُقتتجه١ ٝثُؼٖتت٣ٌٖ أٝ كتت٢ ثُٔ

دتتَ ٣ضقتتضْ إُتت٠ ؽجٗتتخ ىُتتي ٙتت٤جؿز ٗظ٣ٌتتز صقتتوه أّتتج٤ُخ  .ثُٔضؾتتيًر ػِتت٠ ٗقتتٞ أػٔتتن

 ٌٟٝم ثُٞهٞف ك٢ ٝؽٚ ٛيٙ ثُٖٔجًَ ٝإ٣ؾجه هٞر ثُقَ ُٜج.

أؽَي ٛ٘تجى فجؽتز ُ٘ظ٣ٌتز ص٘جّتخ ٛتيٙ ثٌُٔفِتزي ٌُٝتٖ ػ٤ِ٘تج أ٫ ٗضٌ٘تٌ صٔجٓتجً 

ؿ٘تجء ثُٔلتج٤ْٛ ثُقَد٤تز ٝصٌض٤ٌجصٜتج ثُ٘ٞتج٤ُز هٕٝ ُِٔج٢ٝ. ًٔتج ٣ؾتخ ثُضل٤ٌتٌ كت٢ إٔ إ

ثّضٌ٘جً ثُوو٣ٔز ٜٓ٘جي ٛتٞ ْٓتجٛٔز ِٓقٞعتز ٬ُٕتضٌث٤ًز. ٣ؾتخ ثُض تٌم إُت٠ ثًضٖتجف 

 صٌض٤ٌجس ؽو٣ور ًٖٔجًًز ك٢ صٌض٤ٌجس ثٌُٚثع ث٫ٕضٌث٢ً. 

ػ٠ِ أّتجُ ثٌُلتجؿ  –ًَ ىُي ٣وٍ ػ٠ِ أٗٚي ٫ ٣ٞؽو ٍٝثٍ ُؼٌٚ ث٫ٕضٌث٤ًز 

دَ ػ٠ِ ثُ٘و٤ٜ ٖٓ ىُيي ٛ٘تجى صؾتوه ُٜتج  .أٝ ثَٜٗثّ ُٜج –ُؼ٤ِٔز ك٢ ّذ٤َ ثُ٘ظ٣ٌز ٝث

ٝث٧ْٛ ٖٓ ًَ ىُي ص ذ٤وٜج ػ٠ِ أًٛ ثُٞثهتغ ػذتٌ  .ٝص ٣ٌٞ ٤ُٚجؿز ٗظ٣ٌجس ؽو٣ور

ٓٔجًّجس ػ٤ِٔز ؽو٣وري ٝثٓض٬ى ثُووًر ثُن٬هز ثُٔضؾوهر ك٢ ىُي. دٜيث ثُٔؼ٘ت٠ي دوتوً 
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ي كتئٕ صٔغ٤تَ ث٫ٕتضٌث٤ًز أ٣ٞتجً ٣تومَ ٓج ٣قضو ثٌُلجؿ ٝو ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ٝٓٔغِٜج ث٧ّجّت٢

 ٌٓفِز ؽو٣ور.

 يٗتتتٚ ٜٗج٣تتتز ًتتتَ ٕتتت٢ءأش ٫٤ ٣ؼ٘تتت٢ ث٤ٜٗتتتجً ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُٖٔتتت٤ور كتتت٢ ثُْتتتٞك٤

كجٌُٔضْذجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُذتجًٍر ٛ٘تجى ّضٖتن ٣ٌٟوٜتج د ٕتٌجٍ ٓنضِلتز. إٕ ثٌُٔضْتذجس 

ثٌُذ٤تٌري ث٤ُٟ٘ٞز ٝث٫ؽضٔجػ٤ز ثُقجِٙز ك٢ ثُؼو٣ور ٓتٖ دِتوثٕ ثُؼتجُْي ثُٚتـ٤ٌر ٜٓ٘تج ٝ

ٕٝؼٞدٜجي ص ظٌٜ ُِؼ٤جٕ إٔ ٌٓفِز ًٜيٙ ٤ّضْ مِوٜجي ٝإٔ ثُضؼذ٤ٌ ثُؼِٔت٢ ػتٖ ثُؾتٌٞٛ 

ثُن٬م ثُٔذوع ٬ُٕضٌث٤ًز ٣ض ِخ ىُي ٫ ٓقتجٍي ٝإٔ ىُتي ٛتٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز دقتو ىثصٜتج. 

 ٝإٗ٘ج هو أعٌٜٗج دٌَٖ ٝجًح ِٝٓلش ُِ٘ظٌ ك٢ صؾٌدض٘جي إٔ ىُي أٌٓ ٌٖٓٔ.

صو٤تت٤ْ ثُتتٟٖٞ ثُتتي١ ٜٗتتوف إ٤ُتتٚ ٝتتٖٔ ٛتتيث ٫ٕٝتتي كتت٢ أٗتتٚ ُتت٤ِ ٓتتٖ ثُٚتتؼخ 

 ث٩ٟجً.

د٤٘ٔج صِؼخ أ٣ٌٌٓج هًٝ ث٩ٓذٌث٣ًٟٞز ثٌُة٤ْز ٝثُٔؤعٌ ث٧ّج٢ّي ٗتٌٟ أُٔج٤ٗتج 

ثُضجّتغ ػٖتٌ ٝثُؼٖت٣ٌٖي  ٤ِٖش هٝٓتجً ٓتج كؼِضتٚ كت٢ ثُوتٌٗدَ كؼ٫ صوق ٌٓضٞكز ث٤ُو٣ٖي 

ٖ ث٧ُٝت٠ ف٤ظ َٗػش إ٠ُ ثُضقٍٞ ثٌُأّٔج٢ُ ك٢ ًَ ٝهشي ِّٝ ش ثُقٌد٤ٖ ثُؼتج٤ُٔض٤

ٝصْتتذذش كتت٢ ثٗتتو٫ع ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُقتتٌٝح ثُٚتتـ٤ٌر  يٝثُغج٤ٗتتز ػِتت٠ ًهتتجح ثُذٖتت٣ٌز

ٝثٌُذ٤تتٌر كتت٢ ٕتتض٠ ث٧ٗقتتجء. ٝهتتو ٝٙتتِش ٌُٔفِتتز فووتتش ك٤ٜتتج ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُض تتًٞثس 

 جً ٌٓػذتتجً. ُتت٤ِ كوتت٠ ثُٔؾتتجًٍ دقتتن ثُلجٕتت٤ز ٝٓؾتتجًٍ ثُٖتتؼٞح ٝأٙتتذقش دتت٬ء ْٓتتِع 

جٗور ث٧ُٔج٤ٗتز ٬ُصقتجه ٝثُضٌهت٢ كت٢ ص٘ل٤تتي ث٤ُٜتٞهي دتَ ٛتَ ٓتٖ ثٌُٔٔتٖ ػتوّ ًي٣تتز ثُْٔت

ٓؾجًٍ ث٧ًٖٓ أ٣ٞجً  هػي ٖٓ ىُيي كَٜ ٖٓ ثٌُٖٔٔ ػوّ ًي٣ز ثُْٔجٗور ث٧ُٔج٤ٗز ك٢ 

ثُٔؾجًٍ ثُٔ ذوز ث٤ُّٞ ك٢ ًٌهّضجٕ  فوجًي ٣ضْْ ًي٣ز ٤ٚٗخ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ث٧ُٔج٤ٗتز كت٢ 

ٌٝف كت٢ ىُتيي ّٞثء ثُٔ ذوز هثمِٜج أٝ مجًؽٜتجي ٝٝٝتغ ثُ٘وتجٟ ػِت٠ ثُقت يثُٔؾجًٍ

 د ٤ٔٛز ًذٌٟ.    

ٞ  ُِٔٔش ث٤ُجدجٕ أ٬ٕء ُضّٞغ ٖٓ ٗلٞىٛج ػ٠ِ ثُؼتجُْ. ٤ًتق صؾٜتو دٌتَ ٓتج  ٛج ُِض

ك٢ ّٝؼٜج ٢ً ٫ صٌٕٞ أهَ ٕ ٗجً ٖٓ أ٣ٌٌٓتج ٝأُٔج٤ٗتج كت٢ صـتي٣ضٜج ُٜتيث ثُ٘ظتجّ ثُلجٕت٢  

ٝدَػٜٔتتج ٌُد ٜتتج ٓتتٖ ثُ٘جف٤تتز ث٫هضٚتتجه٣زي ٣ضٞؽتتخ ثُض٘ذتتٚ إُتت٠ ْٓتتجػ٤ٜج ثُقغ٤غتتز كتت٢ 

 ُضَِْ إ٠ُ ٓ٘ وز ثٌُٖم ث٠ّٝ٧. إٜٗج صْض٤وظ ٓؤمٌثً ٌُٜ٘ج صؤٍٝ إ٠ُ ٗضجةؼ ٝم٤ٔز. ث

ٛتَ  .ٖٓ ثُْٜٔ دٌٔجٕ صو٤٤ْ ثُض٣ٖٞٚ ثُقجَٙ ك٢ ٤ًّٝج أ٣ٞجً ػ٠ِ ٗقٞ ٙجةخ

 ي٤ًّٝج ثٓذ٣ٌج٤ُز  ٓغ ث٤ٜٗجً ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔوري َٛ ّضض ًٞ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز كت٢ ًّٝت٤ج

َِّ صق٤ِتَ ثُْتٔز ثُٔض٘جهٞتز ٤ُِْجّتز ثٌُّٝت٤ز أّ ٤ّظٌٜ ص ًٞ ثٕتضٌث٢ً ؽو٣تو  ٣ْتض

ّتت٤ِْ. كج٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ٫ ٣ؼ٘تت٢ ثُٜ٘ج٣تتز ٝثُتتَٝثٍ ٤ًِتتجًي دجُضتتج٢ُ  ٞػِتت٠ ٗقتت

عٌٜس هٟٞ ثٕضٌث٤ًز ٖٓ ؽٜزي ٝص٘جكٌس ٓؼٜج ثُوٟٞ ثُو٤ٓٞز ثُضؼٚذ٤ز أٝ ٓتج ْٗت٤ٜٔج 

هجصٜتج ٓتغ ثُتوٍٝ مجٙتز ػ٬ يدج٤ُٔجُز ٌُِأّٔج٤ُز ٖٓ ؽٜتز عج٤ٗتز. ٝصٚتوًس ص٘جهٞتجصٜج

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُزي أفجه٣ظ ثُْجػز. ًٔج ٣ْضَِّ هًثّتز ثٗؼٌتجُ ىُتي كت٢ هٍٝ ثُذِوتجٕ ٝفضت٠ 

 ثُولوجُ ٝثٌُٖم ث٠ّٝ٧ دٌَٖ هه٤ن. 
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ًٔج ٣ضٞؽخ ثُقْْ ؽ٤توثً كت٢ ْٓت ُز ٤ًل٤تز فتوٝط ثٗ ٬هتز ثُغتًٞر ثٌٌُهّتضج٤ٗز 

٤ًٝل٤تز ثّتضلجهصٜج  ك٢ أؽٞثء صؼٜٔتج ٛتيٙ ثُض٘تجفٌثس ٝثُٚتوثٓجس ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ثُٔضلجهٔتزي

ٜٓ٘ج. دٜيث ثُٔؼ٠٘ كج٤ٜٗتجً ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور هتو ٙتؼ و ٓتٖ فتور ثُض٘جهٞتجس كت٢ ٛتيٙ 

ثُو٤تجّ دضق٤ِتَ ؽ٤تو ُِٞٝتغ ثُْٔتتجػو  -٫ ٓقتجٍ-ثُذِتوثٕ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ثُٔتيًًٞر. ٣ْتضَِّ 

٬ُٗق٬ٍ ٝث٬ُٔةْ ُِض ًٞ أًغٌ ٓٔج ًجٗش ػ٤ِٚ ثُقتجٍ كت٢ أ٣تجّ ثُٞٝتغ ثُوتو٣ْي ٝثُض٘ذتٚ 

ٌٔفِز ثُضت٢ فجٗتش ًلٌٙتز ّتجٗقز ُضٖتن ثُغتًٞر ك٤ٜتج ٣ٌٟوٜتج ٝتٖٔ ٛتيٙ ثُلٞٝت٠ ُِ

 ٝثٗؼوثّ ثُ٘ظجّ ثُي١ أّٔضٚ أ٣ٌٌٓج د "ثُ٘ظجّ ثُؾو٣و". 

ثُٖتتتٌم "ٛتتتيث دج٩ٝتتتجكز إُتتت٠ أٗتتتٚ عٔتتتز ص تتتًٞثس ػو٣تتتور كتتت٢ دِتتتوثٕ ٓ٘ وض٘تتتج 

ث٩ّتتٌثة٢ِ٤ي ثُتتي١ ٣ذتتوٝ ًٝ ٗتتٚ ػتتوثٝر أ٤ٍُتتزي ٣ظٜتتٌ  –. كجُٚتتٌثع ثُؼٌدتت٢ "ث٧ّٝتت٠

 ٗٚ ٤ٔ٣َ ٗقٞ ثُْٔجٝٓز ٝثُٞكتجم. إ٫ أٗتٚ ٣ْتضَِّ ثُضذ٤تجٕ إٔ ىُتي ُت٤ِ دٌٔ٘ضتٚ ؽِتخ ًٝ

 ٞثُتتٖ ٣وذِتت يػٜتتو ٣ْتتٞهٙ ثُْتت٬ّ ٝثُٞكتتجم ثٌُِتت٢. كذ٘تتٞ إّتتٌثة٤َي أٝ ٤ًتتجْٜٗ ثُٚتت٢ٗٞ٤ٜ

دْتتُٜٞز دج٫ًضلتتجء دجّتتٌثة٤َ ُٞفتتوٛج. ثُٚتت٤ٗٞ٤ٜز ٛتت٢ ثُوتتٞر ثُٔتتؤعٌر ٝثُٔضقٌٔتتز كتت٢ 

٠ ُض٤ّٞغ ؼصٌضل٢ دلِْ ٤ٖ ٝثُوٍٝ ثُؼٌد٤زي دَ ّضْٓؾٌٟ ث٧ًٓٞ ك٢ ثُؼجُْي ٢ٛٝ ٫ 

ٝٓتوٟ عوتَ  يٓق٠٤ ص ع٤ٌٛج دجّتضٌٔثً. ًٔتج أٗ٘تج ٗؼِتْ دتجُ ذغ ٓتوٟ ص ع٤ٌٛتج ػِت٠ ص٤ًٌتج

ٍٜٝٗج ك٢ ث٩هثًر ثُض٤ًٌزي ًْٝ ٢ٛ ٤ّوصٜج ثُٔضقٌٔز ك٤ٜج. ًٔتج ٗتوًى ؽ٤توثً ًتْ أًثهس 

يث دج٩ٝتجكز إُت٠ ٓتوٟ ٛت .ٌٖٗ ىُي ك٢ ًجكز ثُؾ٣ًٜٞٔجس ثُض٤ًٌزي ًْٝ ٖٗتٌصٚ دجُلؼتَ

ُتيث ٓتٖ ثُٞت١ًٌٝ ثُض٘ذتٚ إُت٠  .٤ًٝل٤ز ثػضٔجه ثُؼو٣و ٖٓ ثُوٟٞ ث٩هث٣ًز ثُؼٌد٤ز ػ٤ِٜج

دتَ ػ٤ِ٘تج ث٬ُٔفظتز  .ٕ ٛيٙ ثُض٘جهٞجس ثُٔيًًٞر ٫ ٣ٌٖٔ إٔ صضْتجّٝ كت٢ ٌٟكتز ػت٤ٖأ

إٔ ٛيٙ ثُنٚتجة٘ ثُٔضٞتجهر ّتضضؼٔن ٝصْتضٌٔ ٝصضلتجهْ دجٝت ٌثه. إ٫ أٗتٚ ٓتٖ ؽجٗتخ 

ؽتتز ُِْٔتتجٝٓز ٝثُٞكتتجمي ىُتتي أٗتتٚ صؾِتت٠ دٔتتج ٫ ؿذتتجً ػ٤ِتتٚ إٔ ث٩هثًثس ذمتتٌ عٔتتز فج

ُضٌتت٣ٌِ صتتٞثٍٕ  دتتجُـٌٛ لتت٢صؼتتو صثُقج٤ُتتز ٝص٘ظ٤ٔجصٜتتج ٝإٔتتٌجٍ ٗٞتتجُٜج ًٝلجفٜتتج ُتتْ 

ث٫ّتٌثة٢ِ٤. دتَ إٜٗتتج كوتوس ٓؼ٘جٛتج أ٣ٞتجً. كتت٬  –ثُوتٟٞ ثُقتج٢ُ ٝتٖٔ ثُٞثهتتغ ثُؼٌدت٢ 

٣تو ػٕٞ ٣َٝػٔتٕٞي ٫ٝ إّتٌثة٤َ  ثُؼٌح ٣ْض ٤ؼٕٞ ثُوٞجء ٤ًِتجً ػِت٠ إّتٌثة٤َ ٓغِٔتج

دٔووًٝٛج إٔ صلٌٛ ثُيٍ ٝثُن٘ٞع ػ٠ِ ًجكز ثُؼٌح. ُتيث ٓتٖ ثُْٔتضق٤َ ثُقتو٣ظ ػتٖ 

ٌٗٚ ٜٗجة٢ ٌَُ ٖٓ ثُ ٌك٤ٖ ػ٠ِ ثُْٞثء. ٝٛيث دجُيثس ٓج ٣ٖتٌَ أًٝت٤ز ُٔتج أّت٤ٔ٘جٙ 

دجُْٔتتجٝٓز ٝثُٞكتتجم. ٝثُٔقٚتتِز ّتتضٌٕٞ ٓقتتجًٝثس ثُْتت٬ّ. كتت٬ ٓتت ًح إّتتٌثة٤َ ٫ٝ 

ٌح ٣ٌٔتٖ صقو٤وٜتج ػِت٠ ثُ٘قتٞ ثُٔتٌثه ُتٚي دتَ ّت٤ِضوٕٞ كت٢ ٗو تز ّٝت ٠. أٛوثف ثُؼت

ٝث٥ٕ ٣وٞٓتتٕٞ دجُٔقتتجًٝثس ٝثُِوتتجءثس ثُغ٘جة٤تتز ٝثُٔضؼتتوهر ٧ؽتتَ ىُتتي. ٝٓغِٔتتج أٗتتٚ ُتتٖ 

٣ٌٕٞ دٔووًٝٛج ثُضٞؽٚ ٗقٞ ٕٖ فٌٝح صْضٜوف ثُوٞجء ػ٠ِ ثُ ٌف ث٥مٌي كئٗٚ ٫ 

 وٟ ٝثّضٌثص٤ؾ٢. ٣ٌٖٔ دٜيث ثٌَُٖ ثُقو٣ظ ػٖ ٬ّّ هثة٢ٔ ٣َٟٞ ثُٔ

ٓج ٣ضْ ث٥ٕ ٛٞ ٝكجم ٓضيديح ٖٝٔ ٌٓفِز ٓٞ ٌدز ٝٓضتٞصٌر ػِت٠ ث٧ؿِتخي 

ٝهو ٣ٜ٘جً ٛيث ثُٞٝغ كت٢ ًتَ ُقظتز. ّت٤ض ًٞ ثُٞكتجمي إ٫ ثٗتٚ ٤ّقضٞتٖ كت٢ ؽ٘ذجصتٚ 

ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ديًٝ ث٫ٕضذجًجس ثُؼو٣ور. ٝٛج ٗقٖ ٌٟٗ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٤ًق ٣ْٞه ٛيث ثُٞٝغ 

 ٖٝٓ عْ ٣ٜ٘جً عج٤ٗز.
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١ً إٝجكز ٝٝغ إ٣ٌثٕ ٖٓ ثٌُٖم إ٠ُ ىُي. ُوو ًأس إ٣ٌثٕ ٗلْتٜج ٖٓ ثٌُٞٝ

ّ أٓ٘ي ثُوو٣ْ ٖٝٔ ػٌثًجس ٓضضج٤ُز ّٞثء ٓغ ثُوتٟٞ ث٥ص٤تز ٓتٖ ٕتذٚ ثُؾ٣َتٌر ثُؼٌد٤تز 

 –ّتت٤ج ثُّٞتت ٠. ٝٓتتج ثُٚتتٌثع ث٣٩ٌثٗتت٢ ذصِتتي ث٥ص٤تتز ٓتتٖ ث٧ٗجٝتتٍٞ أٝ ثُولوتتجُ أٝ 

ٚتٌثػٜج ٓتغ ص٤ًٌتجي ف٤تظ ذز ُدجُْ٘تًيُي ثُقجٍ  .ثُؼٌثه٢ ّٟٞ ثّضٌٔثً ُٜيث ثُضج٣ًل

كجُٚتٌثع ٤ّجّت٢  يٍٞ د ٤ٔٛتز صتيًٌقتأٓج ثٗؼٌجّٚ ثُٔيٛذ٢ ك٬ ٣ .ثُضج٣ًن٤ز ُٙٚ ؽيًٝ

ثُٔج٤ٛزي ٣ٌٝصذ٠ ٤ًِج دجُض٘جهٞجس ثُوجةٔز د٤ٜ٘ٔتج. ُتيث كٜت٢ ٫ ٣ٌٔتٖ إٔ صضْتجّٝ دْتُٜٞز 

 ٓغ ص٤ًٌجي ٝػ٠ِ ٝؽٚ ثُنٚٞٗ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ صؤِّ ٓؼٜج ػ٬هز ٝه٣ز ٣ؤصٖٔ ُٜج.

ٜٗج ٫ ٣ٌٖٔ إٔ صو٤ْ ث٤ُتّٞ ػ٬هتجس ٙتوثهز ٝه٣تز هثةٔتز ٓتغ ثُؼتجُْ ثُؼٌدت٢ ًٔج أ

ػجٓز ٝثُ٘ظجّ ثُؼٌثه٢ مجٙتز. ىُتي أٗتٚ عٔتز ص٘جهٞتجس ًذ٤تٌر د٤ٜ٘ٔتج. ُتيث كٜت٢ ٓؤِٛتز 

ُضٌٕٞ إفوٟ ثُوٟٞ ثُٔضٚجًػز ك٢ ٓ٘ وض٘ج. ٝهو ًجٗش فجُٜج ك٢ أ٣تجّ ثُٖتجٙ ٓغِٔتج ٛت٢ 

ٌُ ٝٝتتؼٜج ٛتتيث ؿتتوثً أًغتتٌ كتت ًغٌ. إ٫ أٜٗتتج ٫ فجُٜتتج ث٤ُتتّٞ دئهثًصٜتتج ثُقج٤ُتتز. ٝهتتو ٣ضٌتت

صْض ٤غ ٕٖ ثُقٌٝح أٝ ثُضق٣ٌٜ ػ٤ِٜج ًغ٤ٌثً ُٔج صؼج٤ٗٚ ٖٓ ٖٓجًَي ٌُٜ٘ج ٖٓ ؽجٗخ 

 ذمٌ ٫ صْض ٤غ ثُؼ٤ٔ ًغ٤ٌثً ك٢ ٝةجّ ٝٝكجم. ػ٤ِ٘ج ًي٣ز ٛيث ثُؾجٗخ أ٣ٞجً.
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ىوتطلبىالنضالىرلىىمدىىطوولىضدىالرأدمالوظ
 

 

٣ضؼِن ص ًٞ ث٩ْٗجٕ دووًصٚ ثُل٣ٌٌز ػٖ ًغخ. ٝدوٕٝ ٝؽٞه هٞر ثُلٌٌ ٝثُؼوتَ 

ُوٟ ث٩ْٗجٕ ٝٓج ٣ضٔنٜ ػٜ٘ج ٓتٖ ثٗؼٌجّتجس ػِت٠ ث٩ًثهر ٝثُتٌٝؿي ٫ ٣ٌٔتٖ ُِق٤تجر 

صض ًٞ ٖٝٔ ٤ّجم ثُض ًٞ ث٩ْٗج٢ٗ. ٝػ٘وٓج ٣ٌتٕٞ ث٩ْٗتجٕ ٛتٞ ٓٞٝتٞع إٔ ثُؼ٤ِٔز 

ثُؼوِتت٢ ٝثُلٌتت١ٌ. ُٔتتجىث ٣ؼتتو ثُق٤تتٞثٕ  ثُ٘وتتجٓ صظٜتتٌ ثُقجؽتتز أ٫ًٝ ُٔغتتَ ٛتتيث ثُض تتًٞ

 ً ٝإ٫  ج ٓغ أٗٚ عٔتز ٤ٓتٍٞ ٓؼ٤٘تز ُو٣تٚي ُٝتٞ دْ٘تخ ٓضلجٝصتزي صؾؼِتٚ ٣ْت٤ٌ ٣ٝق٤ت يف٤ٞثٗج

ؿِتخ ٣تز كجُق٤ٞثٕ ٫ ٣ضوفٌػ ٓغ٬ً ًجُٚنٌر ثُٚٔجء. أٓتج ث٩ْٗتجٕ كٜتٞ عتجٌٛر ٝؽٞه

 ٔتجػ٢"ثُٔؾضٔؼ٤تز "ثُضقتٍٞ ث٫ؽضعتجٌٛر ػ٤ِٜج ثُؾجٗتخ ثُلٌت١ٌ دجُض ٤ًتو ػ٘توٓج دتوأس 

 .  دجُضٌٕٞ

ٝٛتيث أٓتٌ م ٤تٌ  .ْٓضٞثًْ ثُؼِٔت٢ ٓ٘لٚتَ ػتٖ ثُلٌتٌ  أهٍٞ ىُي ُٜيث ثُْذخ

ُِـج٣تتزي ٧ٗتتٚ ٣ضٞتتٖٔ كتت٢ ىثصتتٚ م تتٌ ثُذوتتجء كتت٢ ْٓتتضٟٞ ثٌُجة٘تتجس ثُذوثة٤تتز. ٣ضؾتتجٝح 

ث٩ْٗتتجٕ ٓتتغ ثُٖٔتتجًَ ثُ ذ٤ؼ٤تتز ثُغو٤ِتتز ثُٟٞتت ر ػتتٖ ٣ٌٟتتن ثُلٌتتٌي ٌٝٛتتيث ٣ْتتضٌٔ كتت٢ 

 يدجهضٞتتجحٝجًَ ث٫ؽضٔجػ٤تتز أ٣ٞتتجً دتتجُوٞر ثُل٣ٌٌتتز. ٝؽتتٞهٙ. ًٔتتج أٗتتٚ ٣ؾٜتتو ُقتتَ ثُٖٔتت

 لٌٌ ٝثُؼوَ ٝهٞر ثُن٤جٍي صْضق٤َ ثُق٤جر. ثُدوٕٝ ٝؽٞه 

صٌجهٕٝ صْٕ٘ٞ ثُضل٤ٌٌي أٝ إٔ ٓج صؼضذٌٝٗٚ كٌٌثً ٝصقلظٞٗتٚ ٓذضتًٞ ٓتٖ ثُق٤تجر. 

ٝإىث ٓج أًهٗج ٌٕؿ ث٧ٌٓ ػ٠ِ ٗقٞ ِٓٔتُٞ أًغتٌي دئٌٓجٗ٘تج ثُوتٍٞ أٗتٚ ُ٘تج ف٤تجر ع٣ًٞتز 

ل٤ًٌٌْ ػٜ٘ج. ُْ صضٌٔ٘ٞث ٖٓ ث٩ؽجدز دٖتٌَ ٫ةتن ػِت٠ ّتؤثٍ "ًتْ ٓتٖ ثُلٌتٌي ٣٘لَٚ ص

ؼ٤ِٔز ع٣ًٞز "ي ٫ٝ صَثُتٕٞ ػتجؽ٣َٖ ػتٖ ثُتٌه ػ٤ِتٚ. أهتٍٞ ىُتي ثُو٤جّ د٧ؽَ  ي٤ًٝق

 ُض٘ذ٤ٌْٜ ػ٠ِ ثُٔـجُ ز ثُلظ٤ؼز ثُض٢ أٗضْ ك٤ٜج. 

٘تج إىٕي كجٌُجةٖ ث٫ؽضٔجػ٢ ٣ض ِخ عٌٝكتجً ك٣ٌٌتز ص٤ٜٔو٣تز ًٜتيٙ. ُتٖ ٗض تٌم ٛ

٫ٝ هثػتت٢ ٬ُٛضٔتتجّ ٛ٘تتج دوًثّتتز ص تتًٞ ثُلٌتتٌ  يُٖتٌؿ ٓلٚتتَ ُضتتج٣ًل ثُلٌتتٌ ث٩ْٗتتج٢ٗ

كٜتيث ٓٞٝتٞع أًتجه٢ٔ٣ي ٫ٝ ؽتوٟٝ كت٢ صنٚت٤٘ ٌٓتجٕ  .ث٩ْٗج٢ٗ ػ٠ِ ٓتٌ ثُضتج٣ًل

دئٌٓجٗٚ ثُذقظ ٝثُضوه٤ن ك٢ ثُضج٣ًل. ٝثُضتج٣ًل ثُلٌت١ٌ ىُي ٛ٘ج. ٖٝٓ ٣ٌؿخ  ٚمجٗ ُ

 ه٤ٔ٣ز ثُٔنضٚز ًوًُ ٛجّ ٝأ٢ُٝ. ٣ضْ صو٣ًْٚ ك٢ ث٧ّٝجٟ ثُؾجٓؼ٤ز ث٧ًج

 .عٔز ٓ٘ؼ لجس أّج٤ّز كت٢ صتج٣ًل ثُلٌتٌي ٣ٌٝٔ٘٘تج ثُؼذتًٞ ػ٤ِٜتج ٓتًٌٝ ثٌُتٌثّ

ك٢ ثُذوث٣ز ًجٕ ثُْٔضٟٞ ثُل١ٌٌ ٓضنِلجً ُِـج٣ز ك٢ ث٩ْٗجٕ ُوًؽتز ٣ؼذ تٌ ك٤ٜتج ػ٘تٚ د ٗتٚ 

٣ضْ ثُضؼذ٤تٌ ػ٘تٚ ٓتٖ مت٬ٍ ثُْتقٌ ٝثُٖتؼٞىر ٝعٜتًٞ ث٧ه٣تجٕ ػِت٠ ث٧ؿِتخ. ٝ يدوثة٢



 55 

ٌ كتت٢ ثُقو٤وتتز ؼضذَتتٔؼ٘تت٠ ذمتتٌي كْتتٞثء ثُْتتقٌ ٝثُٖتتؼٞىري ّٝتتٞثء ثُض٤تتجًثس ثُو٤٘٣تتزي ص  د

ث٧ٌٕجٍ ث٠ُٝ٧ ُِلٌٌ. ثُو٣ٖ أ٣ٞجً ٛٞ كٌٌري ٌُٝ٘ٚ ٓضنِق ًغ٤ٌثً ػٔتج ْٗت٤ٔٚ دجُؼ٤ِٔتز 

٣تَثٍ ٣قتجكظ ػِت٠ ٝؽتٞهٙي ٤ّْٝتضٌٔ كت٢ ْٓت٤ٌصٚ.  ٓتغ ىُتي ٫ٖٝٓ ثٗٞتذجٟ ٝٗظتجّ. 

ذخ ك٢ ىُي ٣ؼٞه إ٠ُ ثًصذجٟ ٛتيٙ ثُظتٞثٌٛ دٞؽتٞه ٛ٘جى ثُْقٌ ٝثُٖؼٞىر أ٣ٞجًي ٝثُْ

 ث٩ْٗجٕ.  

 َٛ ٣ٌٖٔ ُ٪ْٗجٕ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٔجً ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضٔجّ  

َٛ دجّض جػضٚ ث٫ّتضٌٔثً كت٢ ًتَ صٚتٌكجصٚ ّٝت٤ًِٞجصٚ ػِت٠ أّتجُ ثُؼ٤ِٔتز  

٬ ؽوثٍ. ٝعٔز ك٤ٌٝجس ٝذًثء كت٢ ٛتيث دٛيٙ ث٧ّتِز ٢ٛ ك٢ ٗلِ ثُٞهش أّتِز كِْل٤ز 

صض تتًٞ دْ٘تتذز ِٓقٞعتتتز ػِتت٠ ْٓتتضٟٞ ػِٔتت٢. إ٫ إٔ ثُضل٤ٌتتتٌ أٝ ثُنٚتتٞٗ دق٤تتظ 

ٝٛتيث  ي ٌٓ ٓقضٔتًَتثُضًٚٞ دَٝثٍ ثُن٤جٍ ٝثُوٝؿٔجة٤جس ٝثُو٣ٖ ٖٓ ثُٞؽتٞه ٫ ٣ذتوٝ 

ٓج ٣ضٞثًٟ ك٢ ٟذ٤ؼز ث٩ْٗجٕ. ك ذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ ٌٓؿٔتز ػِت٠ صنٚت٤٘ ٌٓجٗتز ٓؼ٤٘تز 

ثُو٤٘٣تز ثُضت٢ ٣وتجٍ ثُْٔتجةَ ٝد٬ ٕيي ٝفْخ ثُقجؽزي ٌُتَ ٓتٖ ثُن٤تجٍ ٝثُتوٝؿٔجة٤جس 

ك٤ٜتتج أٜٗتتج هتت٤ْ ٓووّتتزي ٝفضتت٠ ث٧متت٬م ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتجس. ٝٗنتت٘ دجُتتيًٌ ٛ٘تتج ثُقجُتتز ثُضتت٢ 

ْٗتت٤ٜٔج دجُٔؼ٣ٞ٘تتجسي إى دتتوٜٝٗج ٓتتٖ ثُٔقتتجٍ إٔ صنِتتٞ ف٤تتجر ث٩ْٗتتجٕ ٓتتٖ ثُٔٚتتجػخ 

 دٜج ٣ٌٕٞ ػ٤ٖٚ ٤ِّٔجً ٝٙق٤جً. ٝٝثُٖٔجًَي 

 ضوجًٛج ُِٔؼ٣ٞ٘جس. ٣ٝ٘ذغ ث٫ْٗوثه ثُذجًٍ ك٢ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز ٖٓ ثك

ٝػ٠ِ ث٧ًؽـ إٔ ػوّ صوثٍٝ ْٓ ُز ثُو٣ٖ ٝثُٔؼ٣ٞ٘تجس ػِت٠ ٗقتٞ ٙتجةخ ًتجٕ 

ثُْذخ ث٧ّج٢ّ ك٢ ث٤ٜٗجً ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور. أ١ أٗٚي ٝدووً ثُقجؽتز ُِؼ٤ِٔتز ٝثُلٌتٌ 

ثُؼِٔتت٢ي ٣ؼتتو ث٫هػتتجء دتت ٕ "ًتتَ ٕتت٢ء ٣ض تتًٞ ًٔتتج ٛتتٞ ٓتتوٕٝ كتت٢ ثُٞٙتتلز ثُ ذ٤تتز 

جه٣ز ثُذقضز "ثُلظز"ي ه٬٤ًُ ػ٠ِ ػوّ ٓؼٌكز ٓج٤ٛز ث٩ْٗجٕ. ج ًجٕ ك٢ ثُٔٔثُؾجَٛر" ٓغِ

ٟ ذ نوتتش ثُٔجه٣تتز ثُذقضتتز "ثُلظتتز" ُقتتو ٓتتج كتت٢ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور. ٝثُٔتت ٍ ث٧م٤تتٌ  ٝهتتو 

ثُذجًٍ ًجٕ ث٤ٜٗجًثً ٌٓٝػجً ُِـج٣ز. ٫ٝ ٕي أٗٚ عٔز هًُٝ ٝػذٌ ؽٔز ٣ٌٔتٖ ثّتض٘ذجٟٜج 

 ٖٓ ىُي. 

َْ ٣ٌٕٞ ثُٔؾضٔغ ثُذ١ٌٖ ٌٛيث   ُن

٤تتتو إٔ ثُتتتو٣ج٤ٌُض٤ي ٣ٞٝتتتـ ٛتتتيث ثُٔٞٝتتتٞع ٗٞػتتتجً ٓتتتج. عٔتتتز هتتتٞث٤ٖٗ أّجّتتت٤ز د

ف ػذٌ ٓٞثهق ثُٔجه٣ز ثُذقضزي أ١ إىث صٌٔ٘تج ٓتٖ صؾتجٍٝ ثُقجُتز  ٌع ُِو٣جٌُض٤يي ٝإىث ُْ صق 

ثُضتت٢ ٕتتٜوٗجٛج فضتت٠ ث٤ُتتّٞ ٬ُٕتتضٌث٤ًز  ّتتضَهثه هتتوًص٘ج ػِتت٠ ٓؼٌكتتز ىثص٘تتج أٝتتؼجكجً 

ْ  ىُتي ػتٖ ٓنتجٌٟ ٓٞجػلز. ٝإىث ٓج صوثُٝ٘ج ثُؼ٤ِٔز ُٞفوٛ ج ٓ٘لِٚز ػٖ ؿ٤ٌٛجي ك٤ْ٘

 صٔجعَ ػ٠ِ ث٧هَ ٓج صضٞٔ٘ٚ ثُوٝؿٔجة٤جس ثُو٤٘٣ز  ٖٓ أٛٞثٍ. 

ثُضتت٢ ص٘تتجه١ دجُؼ٤ِٔتتز ثُذقضتتز  (Determinizm) وص٤٘٤ٌَّٓثُتتثُٔجه٣تتز ثُذقضتتز أٝ 

 ن ث٩ْٗجٕ ًغ٤ٌثً.ِ  ي ٫ ص٬ةْ م  )أٝ ٓج ٣وجٍ ُٜج صقو٣و ثُضقو٣و( ثُٚجًٓز

كتت٢ ثُلِْتتلز. أ١ أٗ٘تتج ٫ ٗوتتّٞ ٛ٘تتج دوًثّتتز ْٓتتجةَ ٝأّتتتِز  ٫ ٗتتٞه ٛ٘تتج ثُتتومٍٞ

كِْل٤ز ٖٓ هذ٤َ  ٛتَ ثُتٌٝؿ هذتَ ثُٔتجهر أّ ثُؼٌتِ  ٛتَ ثُتٞػ٢ ٣قتوه ثُٔتجهر أّ ثُٔتجهر 

ًٝؿْ صووّ ثُؼِْ إ٫ أٗٚ ُْ ٣ؾتو ثُقتَ ثُؾتي١ً دؼتو ُٜتيٙ ثُْٔتجةَ. ًٔتج  ..صقوه ثُٞػ٢ 
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٤تتتتز ٝثُذ٤ُٞٞؽ٤تتتتز ٝفضتتتت٠ صتتتتوٍ ثُض تتتتًٞثس ث٧م٤تتتتٌر ثُقجٙتتتتِز كتتتت٢ ثُؼِتتتتّٞ ثُل٣َ٤جة

 ثُذ٤ٌُْٞٞؽ٤ز ػ٠ِ إٔ ٛيٙ ثُٔٞث٤ٝغ ٤ُْش أًٓٞثً د٤ْ ز. 

ً  ٝدَ  ثس ثُٔجه٣تز ٛت٢ ًجة٘تجس ىثس ٖٓتجػٌ أّ صوًٝ ثُ٘وجٕجس ك٤ٔج إىث ًجٗش ثُيع

ٞ  ٝ ى٫ ٔقت٠ ٝصتٍَٝ دؼتو ٍ ثُٔجهر إ٠ُ ٟجهزي ٝثمض٬ٟ ثُٔتجهر ٝثُتٌٝؿي ص  صٌجه ْٓجةَ صق

ُتو٣٘ج فتج٫س  سظٜتٌُٟ  ٝإىث ٓتج صٞؿِ٘تج أًغتٌ ك٤ٜتج ٗو ز ٓؼ٤٘ز. أ٣ٜج صت ص٢ هذتَ ث٧متٌ

ٓجًٝثء ثُل٣َ٤جء "ث٤ُٔضجك٣َ٤و٤ج" أٝ ٓجًٝثء ثٌُٝؿ "ث٤ُٜ٩جس"ي ٝثُض٢ ٫ صقض٣ٜٞج ىثًتٌر 

ث٩ْٗتتجٕ ٫ٝ صقضِٜٔتتج. أ١ عٔتتز ْٗتتذ٤ز ٝٓقوٝه٣تتز ًذ٤تتٌر كتت٢ ث٩ْٗتتجٕ. ًٝؿتتْ ٝٝتتغ 

ٝفضت٠ إٕ  .ٕ ًتيُي ثُذضتزث٩ْٗجٕ ىثصٚ ٓقتَ ث٩ُتٚي إ٫ أٗتٚ دج٩ٌٓتجٕ ثُوتٍٞ أٗتٚ ُتٖ ٣ٌتٞ

أٙذـ إُٜجًي كِٖ ٣ٌٕٞ دٔوتوًٝٙ ثُتضنِ٘ ٓتٖ ث٫ٓضغتجٍ ٝث٫ٗٚت٤جع ُوتٞث٤ٖٗ ثُتو٣ج٤ٌُض٤ي 

إ٬ٟهجً. ٣قظ٠ ثُض ع٤ٌ ثُٔجه١ ُِض ًٞ ثُل١ٌٌ د ٤ٔٛتز  ِٓقٞعتزي ٝٛتٞ ٓتج ٣قتوه ٝؽٜتز 

ثُق٤تتجر. إ٫ إٔ ثٗضٜتتجػ ثُٔجه٣تتز ثُٔض ٌكتتز أٝ ثٌُٝفج٤ٗتتز ثُٔض ٌكتتزي ٣ْتتلٌ ػتتٖ فتتج٫س 

 ز. ػو٤ٔ

ٛتتيٙ ٛتت٢ ثُٔؼٞتتِز ث٧ّجّتت٤ز ثُوجةٔتتز كتت٢ ػٚتتٌٗج ث٤ُتتّٞ. ٝٛتت٢ صذتتوٝ عج٣ٌٛتتجً 

ٌِٖٔز ٖٗٞء ث٩ْٗجٕ ث٧ٍٝ ٝعًٜٞٙي إ٫ أٜٗج ك٢ ثُٞثهتغ صٜتْ ث٩ْٗتجٕ ثُقتج٢ُ أ٣ٞتجً. ً

عٔتتز ٓٚتت ِقجس ه٣ٞتتز ٝهتتٟٞ ٤ٜٓذتتز مجًهتتز ٝصل٤ٌتتٌ ٝػذتتجهر ثّتتضغ٘جة٤ز ُتتوٟ ث٩ْٗتتجٕ 

ٌتٖ ث٥ٕ أ٣ٞتجًي عٔتز أٛتٞثٍ ٫ صوتَ ٕت ٗجً ػٔتج ث٧ٍٝي ٝهو فِش ٛيٙ ثُْٔ ُز ٗٞػتجً ٓتج. ُ

ك٢ ثُٔج٢ٝي ٣ٝضْ ثُذقظ ثُويٝح ػٖ فٍِٞ ػ٤ِٔز ُٜتج. ٝٓغِٔتج ٬٣فتظ أٗتٚ عٔتز  شًجٗ

كٞثًم د٤ْ ز ٝه٤ِِز د٤ٜ٘جي ٌٟٗ أٗٚ ٛ٘جى ٖٓجًَ هجةٔز ث٥ٕ أعوَ ٟٝ ر دٌغ٤ٌ ٓتٖ صِتي 

٩ٌٓتتجٕ ٛ٘تتج ثُضتت٢ ًجٗتتش ٓٞؽتتٞهر هذتتَ ػتتور ػٖتتٌثس ذ٫ف ٓتتٖ ثُْتت٤٤ٖ٘. كتت٢ ثُٞثهتتغي دج

هًثّز ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ٗقٞ أًذٌي دَ ٣ٌٝٔ٘٘تج صوثُٝتٚ دؾٞثٗذتٚ ثُل٣ٌٌتز إُت٠ ؽجٗتخ ثُٔتجهر 

ٝثُ ذ٤ؼز ػ٠ِ ٗقتٞ ٓضتوثمَ. ٌُتٖ ٛتيث متجًػ إٟتجً ٓٞٝتٞػ٘ج. كجُتومٍٞ كت٢ ثُلِْتلز 

٫ ٌُٝتٖ ث٥ٕ ٤ُِ أٌٓثً ٣ًٌٝٝجًي ٫ٝ هثػ٢ ُٚ فْخ إٟجً ثُٔٞٝتٞع ثُتي١ ٗؼجُؾتٚ. 

 وو أٝثٌٙٙ ٓغ ثُلِْلز دجُ ذغ.٣ٌٔ٘٘ج ثُ٘ظٌ ك٤ٚ هٕٝ ػ

 

 

 األ٠ذ٠ٌٛٛخ١ت ٚاٌّع٠ٕٛاث ضشٚس٠ت ٌإلٔساْ األٚي 

 ٚاإلٔساْ األخ١ش عٍٝ اٌسٛاء

 

. دتَ ٫PKK ٣ٌٖٔ ٧فو صًٚٞ ثٗؼوثّ ث٧ِّ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٤ُ٘ٔؼز ك٢ فًٌز 

ػ٠ِ ثُ٘و٤ٜ ٖٓ ىُيي إٜٗج صٔضِي أ٤ًٝز أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ك٢ أًغٌ ثُْٔض٣ٞجس صوتوٓجً. ًٝٔتج 

ي إٜٗتتج ٫ صٖتتذٚ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ٫ٝ ٛتتيٙ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز أٝ صِتتي. عٔتتز ٓٞهتتق ٬٣فتتظ

جً كتت٢ ص تتًٞٙ ثُتتو٣٘ج٢ٌ٤ٓ. ٌُتتٖ ٫ ٣ؾتتخ ثُٔتتًٌٝ ػِتت٠ ْٓتت ُز  أ٣تتو٣ُٞٞؽ٢ ْٓتتضٌٔ ه تتوٓ 

 ثُض ًٞ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ًٌٓٝ ثٌٌُثّ.
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٣ؼتتٞه ثُْتتذخ ثٌُة٤ْتت٢ ُؼتتوّ صقٌٌٔتتْ كتت٢ ىثصٌتتْ دقتتجُضٌْ ٛتتيٙ إُتت٠  يدج٧ٙتتَ

َٕ  ٤٘ٔؼز. ٣٘ضجح ثُنٞف  ث٣ُو٣ُٞٞؽ٤ز ث٤ًٝ٧ز ث٧ثكضوجًًْ إ٠ُ  ٖٓ ٝٝتؼٌْ ٧ٌٗتْ  ث٩ْٗج

"ػتتو٣ٔٞ ث٣٩ٔتتجٕي ػتتو٣ٔٞ ثُتتو٣ٖي ػتتو٣ٔٞ ث٧متت٬م".  دتت٬ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز. هتتو٣ٔجً ًتتجٕ ٣وتتجٍ

ًتيُي ث٧ٓتٌ دجُْ٘تذز ُؼتو٣ْ ثُتو٣ٖ. ُتيث  يث٩ْٗجٕ ػو٣ْ ث٧م٬م ٣ؼذٌ ػتٖ فجُتز ٝث٤ٛتزٝ

إٔتو ػوتجح. ٝث٥ٕ صقتَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٓقتَ ًتَ  ٣ِؼٖ ثُٔؾضٔغ أٓغجُْٜ ؽ٤ٔؼجً ٣ٝؼتجهذْٜ

٫ أصٌِتْ ػتٖ أٗتج ج٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٕتٌٟ ٫ ؿ٘ت٠ ػ٘تٚ. كٛيٙ ثُٔٚ ِقجس. ٝمجٙز ُتو٣٘جي 

قوتن أٝ ىثى ٓتٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز ض"ثُلظتز" أٝ ٛتيث ثُْٔتضٟٞ ثُٔ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ثُٔجه٣تز ثُذقضتز

ُٞٞؽ٢. مجٙتز ػتٖ ث٫فض٤تجػ ث٣٧تو٣أ١ ث٤ُٖٔوري دَ أصٌِْ ػٖ ثفض٤تجػ أّجّت٢ ُِـج٣تزي 

كقْتخي دتَ إٗتٚ  PKKث٥ٕ كوت٠ي أٝ ٧ٌٗتْ ص٘ضٔتٕٞ إُت٠ ٧ؽَ ٝإٔ ٛيث ٤ُِ ٣ًٌٝٝجً 

متٌ إْٗتجٕ أ٣ٞتجًي إ٫ ١ًٌٝٝ أ٫ًٝ ٝأم٤ٌثً. إٗٚ ْٜٓ ُ٪ْٗجٕ ث٧ٍٝ ّٝت٤ٌٕٞ ٜٓٔتجً ٥

 أٗٚ ٣ ٌأ ػ٤ِٚ ثُضـ٤ٌ ػ٠ِ ٌٓ ثُؼًٚٞ.

 ي٘تج ٣ٝ٘لتٌ ٓ٘تجإىث ً٘ج ًٖؼخ ٗوذغ ك٢ ْٓضٟٞ ٤ٌ٣َ ك٤ٚ ثُِؼ٘ز ػ٤ِ٘ج ًَ ٓتٖ فُٞ

أ١ إُتت٠ ثُوتت٤ْ ثُل٣ٌٌتتز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتز  .كْتتذخ ىُتتي ٣ٌؽتتغ إُتت٠ ثكضوجًٗتتج إُتت٠ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز

ٞثهؼ٘ج ثُٔجه١ ثُنجٗ د٘ج. ُٞ أٗ٘ج ً٘ج ٕؼذجً ٣ٌد٠ د٤ٖ هٞصٚ ثُٔؼ٣ٞ٘تز ٝثُل٣ٌٌتز ثُٔٞثكوز ُ

ث٥ٕ ػِت٠ ث٩ٟت٬م. ٣ٌٝٔتٖ ػ٤ِتٚ ٝد٤ٖ ٝثهؼٚ ثُٔجه١ ثُوجةْي ُٔج ًجٕ ٝٝؼ٘ج ٓغِٔج ٛٞ 

ؼذ٤تتتٌ ػتتتٖ ٛتتتيث ثُٞٝتتتغ دتتتجُوٍٞ "إٕ ٛتتتيث ث٧ٓتتتٌ هتتتو كٚتتتَ ٕتتتؼذ٘ج ٤ِٟتتتز ثُضتتتج٣ًل ثُض

ث٫ّتتضؼٔج١ً ػتتٖ ثُٔؼ٣ٞ٘تتجس ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز دٜتتيث ثُٖتتٌَ أٝ ىثى". ٌُتتٖ ثُٜٔتتْ ٛ٘تتج ٛتتٞ 

 صقون ٛيث ثُٞٝغ.

"ٕتؼذ٘ج ؽجٛتَي  ٝػٞٝجً ػٖ ثُضِلظ دجٌُِٔجس ثُض٢ ٟجُٔج ًههٛج ثٌُتَ ٓتٖ هذ٤تَ

ثُؼٔتتتّٞ إٔ ٕتتتؼذ٘ج ػتتتو٣ْ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتزي ػتتتو٣ْ ػتتتو٣ْ ثُلٌتتتٌ"ي دئٌٓجٗ٘تتتج ثُوتتتٍٞ ػِتتت٠ 

ََ ػٖ ٛيٙ ثُٔٚ ِقجس ث٧ّج٤ّزي  ٚن ٍػع دٚ ك٢ ْٓتضٟٞ أهتٌح ٝثُٔؼ٣ٞ٘جس. ٌُٝٞٗٚ ك 

إ٠ُ ثُق٤ٞثٕ. ٣ٝضْ ثّضؼٔجًٙ هوً ٓج ٣ تٌثهي ٝثًٌُتٞح ػ٤ِتٚ هتوً ٓتج ٣ تٌثهي ك٤ٚ ٓج ٣ٌٕٞ 

ثهي ٝٓوجدَ ىُي كٜٞ ٫ ٣ْض ٤غ ثُضلٞٙ د ٣ز ًِٔز ي ٝإٕ صلٞٙ دٜتج كت٬ أفتو ٝهضِٚ هوً ٓج ٣ٌ 

 ٣ دٚ ُٚ.

  ٝ ٣جً كٌٌٝث ك٢ ْٓ ُز صقو٤و٢ ُيثص٢. ٝإىث ً٘ش  هو ثّتض ؼش  إٔ أٙتذـ ٙتٞصجً ٓتو

إُت٠ ص ت٣ٌٞ ىثصت٢ أ٣تو٣ُٞٞؽ٤جً. ُٝتٞ ثٗضذٜتضْ ُتٌأ٣ضْ أّجّتجً ْٝٓٔٞػجًي كْتذخ ىُتي ٣ؼتٞه 

 أ٢٘ٗ ُْ أهْ د ١ ػَٔ دج٬ُْؿ "دٔؼ٘جٙ ثُلظ" ٫ٝ دجُٔجٍ. 

 ٣و٣ُٞٞؽ٤ز.ٌٟثٍ ػ٢ِٔ ٣ٌٕٞ دج٧

ثٓض٢ً٬ هٞر ك٣ٌٌز ًذٌٟ ٬ٓٝةٔز ُٞثهؼ٘تج ثُٔتجه١ ْٝٓ٘تؾٔز ٓؼتٚي ٝإدتوثػ٢ ٝ

 ُِلٌٌي ٝدِٞؿ٢ ديثص٢ إ٠ُ ْٓضٟٞ ثُووًر ػ٠ِ ص ذ٤وٚ  هو ف٢ُ٘ٞ إ٠ُ ثٗلؾجً ًذ٤ٌ.

ُٔجىث أٓضِي ٛيث ثُووً ٓتٖ هتٞر ثُضت ع٤ٌ  ٣ٚتل٢٘ٗٞ ث٥ٕ دت ٢٘ٗ ًتجُٔؼؾَر ٧ٗ٘ت٢ 

٤ز ٝػو٤ٓز ثُٔؼ٣ٞ٘جسي ٝػٖ ٣ٌٟن ٛيث ثُقتَ أٙتذـ ِش ك٢ ىثص٢ ػو٤ٓز ث٣٧و٣ُٞٞؽفِ  

ْٓضٟٞ ص ذ٤ن ىثص٢ ػ٤ِٔجً ٣ْ٘ؾْ ًغ٤ٌثً ٓغ ثُظٌٝف ثُٔجه٣ز ثُْجةور. ٧ٝؽَ ىُي صضْْ 

 ًَ ثٗ ٬هز صج٣ًن٤ز دَٔث٣ج مجًهز ٓؼؾ٣َٝز.
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ُ٘ٞتغ ٗٚتتخ أػ٤٘٘تتج ثُظتتٌٝف ثُٔجه٣تتز ُِؼتتٌح كتت٢ ٕتتذٚ ثُؾ٣َتتٌر ثُؼٌد٤تتز هذتتَ 

١ ثُْتتجةو كتت٢ أًٝدتتج هذتتَ ه٤تتجّ ثُغتتًٞر ثُلٌْٗتت٤زي أٝ عٜتتًٞ ث٩ّتت٬ّي أٝ ثُٞٝتتغ ثُٔتتجه

ٛتتيٙ ثُغتتًٞثس  ثُٞٝتتغ ثُٔتتجه١ ثُْتتجةو كتت٢ ًّٝتت٤ج هذتتَ ه٤تتجّ عتتًٞر أًضتتٞدٌي ٝهتتو ىًتتٌس  

ؼتتو ًذ٤تتٌ فوتتجً ػتتٖ دجػضذجًٛتتج ٓتتٖ ثُغتتًٞثس ثُٔؼٌٝكتتز ُتتو٣٘ج  ّتتٌٟ٘ ف٤ٜ٘تتج أٗتتٚ عٔتتز د  

ٔ  كتت٢ ثٗنلتتجٛ ثُٔؼ٣ٞ٘تتجس ّٝتت٤جهر ث٤ُتت ُي أٝ ٗلتتٞى  ٍٓتتٌر ٝتت٤وز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتزي ٝصلتت

٧ٝؽتتَ ىُتتي عٔتتز فٌٞٓتتجس ٤ٜٓٔ٘تتز ٫  .ػٔتتّٞ ثُٔؾضٔتتغ ُض٤ٖٜٖتتٚ ٝص٤ٜٖٔتتٚكتت٢ ٓ٘لؼ٤تتز 

٣ٌٝٔتتٖ صْتت٤ٔضٜج دجُتتو٣ٌضجص٣ًٞجس أٝ ث٩هثًثس  يصلؼتتَ ٕتت٤تجً ّتتٟٞ صؼٔتت٤ْ ثُؾٜتتَ ٝث٤ُتت ُ

ثُظجُٔتتتز. ٝكتتت٢ ٌٓفِتتتز ًٜتتتيٙ ٣ظٜتتتٌ ٕتتتن٘ ٓتتتج ٣قٔتتتَ ػِتتت٠ ػجصوتتتٚ ٜٓٔتتتز ث٣ٌُتتتجهر 

ث ػٖ ث٣٫و٣ُٞٞؽ٤ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘جسي ٣ٝضقٍٞ دؼو ٓور ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘ز ُِي٣ٖ ثٗلِٚٞ

إُت٠ ثٗلؾتجً ثؽضٔتجػ٢ ًذ٤تٌ. ٝٛتيث ٓتج  –ّٞثء ًجٕ ٕنٚجً أٝػتور إٔتنجٗ  –ٝؽ٤َر 

 ٤ْٔٗٚ دجُغًٞر.

أ٣تتٖ صٌٔتتٖ ػظٔتتز ثُ٘ذتت٢ ك "ٗ"  صٌٔتتٖ كتت٢ ٓٞثؽٜتتز ػٜتتوٙ ثُتتي١ صْتتٞهٙ 

ٍ  ًٝك٤تغ ٓتٖ ثُلٌتٌ ٝثُٔ ؼ٣ٞ٘تجس. عٌٝف ثؽضٔجػ٤ز ٓضنِلز ٝكظز ُِـج٣تزي دْٔتضٟٞ ػتج

ًجٗتش ث٧كٌتجً  -ىُي أٗٚ ٣وّٞ دؾٔغ ثُو٤ْ ثُو٤٘٣ز ثُٔضٖضضز ثُٔضذو٤ز ٝصٞف٤توٛج كت٢ ثُوتٌذٕ

٣ٝٔ٘قٜج ُِٔؾضٔغ دٔؼ٣ٞ٘تجس ػ٤ِتج. ٌٝٛتيث  –ف٤ٜ٘ج صؼذعٌ دج٧ُلجع ٝثُٔٚ ِقجس ثُو٤٘٣ز 

٣قَٚ ثٗلؾجً إ٢ٓ٬ّ ػظ٤ْ. ثُٞٝغ ثُٔجه١ ُِؼٌح ك٢ صِي ث٣٧تجّ ًتجٕ ٓضنِلتجً ؽتوثًي 

ٌكٕٞ ٓؼ٠٘ ثُلٌٌي ُيث ًجٗش ث٩ْٗج٤ٗز صضٜجٟٝ دٌَ ُّٜٞز ك٢ ّذ٤َ ٓٚجُـ ف٤ظ ٫ ٣ؼ

د٤ْ ز ٝصجكٜز. ٛيث ك٬ًٞ ػٖ أٝٝجع ِٓؼٞٗز أمٌٟ ؽٔز ٖٓجدٜز ُيُي. ٝٛ٘ج صؾو ٛيٙ 

 ث٫ٗ ٬هز ثُقَ ُٜيٙ ث٧ٝٝجع.

ًّتضوٌث٤ٟز ٝثٍه٣تجه ثُضقتٍٞ ٤َ ثُغًٞر ثُل٤ٌْٗز أ٣ٞجً ٝٙتَ ص لتَ ثُلتتز ث٧ذَ ه  

٣ًجي إ٠ُ فجُز ٫ ص جم. ك فو ثُ ٌك٤ٖ ٣ؼ٤ٔ ثُق٤ٞث٤ٗز ٓتٖ ث٧ػِت٠ي د٤٘ٔتج إ٠ُ ثُذ٤ٌُٝضج

٣ؼ٤ٖٜج ثُ ٌف ث٧مٌ ٖٓ ث٧ّلَ. ٝٓتٖ ثُذتو٢ٜ٣ إٔ ثُتٌه ػِت٠ ىُتي ّت٤ٌٕٞ دجٗ ٬هتز 

أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز ٝٓؼ٣ٞ٘تتز ًذتتٌٟ. د٤تتو إٔ ك٬ّتتلز ٛتتيث ثُؼٚتتٌ ٛتتْ ٓتتٖ أػظتتْ ثُٔلٌتت٣ٌٖ 

 ٤ْٗز.ٝٓؤ٢ّْ ث٧م٬م. أٓج ٓقِٚز ىُي ك٢ٜي ثُغًٞر ثُلٌ

 ً ُضْتٞه ثُق٤ٞث٤ٗتز كت٢ ًّٝت٤ج كت٢ ثُذ٤٘تز  ي٣ْضٌٔ ىُي ك٢ ثُغتًٞر ثٌُّٝت٤ز أ٣ٞتج

 ً ٝثٌُه ػ٠ِ ىُي أ٣ٞجً ًجٕ دٔٞهق  .ثُلٞه٤ز ٝثُضقض٤ز ػ٠ِ ثُْٞثء ك٢ عٌٝف إٔو صنِلج

عتًٞر ٣ٖتٌَ ثٕضٌث٢ً ًثه٣ٌج٢ُ ُِـج٣زي ٝٓج ٣وػٔٚ ٖٓ كٌٌ ٝٓؼ٣ٞ٘جس. ٝٛيث دقو ىثصتٚ 

 ػظ٠ٔ.

إى ٣ْٞه ٗظجّ ف٤ٞث٢ٗ دٌَ ٓؼ٘ت٠  يٞجً ٖٓجدٚ ُيُي ُقو ٓجثُٞثهغ ثٌٌُهّضج٢ٗ أ٣

ثٌُِٔز. كل٢ ث٧ػ٠ِ عٔز إهثًر ف٤ٞث٤ٗزي ٝٓتٖ ٣ضقِٜٔتج كت٢ ث٧ّتلَ ٣ضقتٍٞ إُت٠ ف٤تٞثٕ. 

ٝٗقتتٖ ًأ٣٘تتج ٛتتيث ثُٞٝتتغي ٝؽٜتتوٗج ُضقو٣تتو ٤ًل٤تتز صؾتتجٍٝٙ ٝصؼ٤تت٤ٖ ثُلٌتتٌ ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتجس 

ٝ   أ٤ّٔ٘جٙ د وَ  ٓ جُغًٞر ثٌٌُهّتضج٤ٗز. ٝإ٫ كٔتٖ ث٬ٍُٓز ُيُي. ٝك٢ ثُٔقِٚز عٌٜ ثٗلؾجً 

أ٣ٖ ثٗضِٜ٘ج هٞص٘تج  إٗ٘تج ُتْ ٗٚتٔو دجُٔتجٍ أٝ ثُؼتجهثس ث٫ؽضٔجػ٤تز ثُوو٣ٔتز ثُذج٤ُتز أٝفضت٠ 

دج٧ٌٕجٍ ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُْجةور ُِ ذوجس ٝثٌُٖثةـ ك٢ ثُٔؾضٔغ. دَ ػ٠ِ ثُؼٌتِ ٓتٖ ىُتيي 
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ت٠ع ٓتٖ ٕت ٜٗ ج. إٕ ٓتج هتوٓ٘جٙ هٔ٘ج دض٣َٔن ًَ ىُي إًدجً ثًدجًي ٧ٜٗج ؽ٤ٔؼٜج هو صتٌهس ٝف 

ٛٞ إٌٓج٤ٗز ثُضو٤٤ْ ث٤ُِْْ ُِٞثهغ ثُي١ ٗؼ٤ٖٚ فوجً ٖٓ ؽٜزي ٤ٙٝجؿز ثُلٌتٌ ٝثُٔؼ٣ٞ٘تجس 

 ث٧ًغٌ ٬ٓءٓز ُضقو٤ن ثٗ ٬هز ٖٓ ىثى ثُٞثهغ ٖٓ ؽٜز أمٌٟ. 

٫ ٣ٌٌْٔ٘ ث٫ّضٜجٗز أٝ ث٫ّضنلجف ديُيي ف٤ظ إٔ فو٤وضٌْ دجه٣ز ُِؼ٤تجٕ. ُٜٝتيث 

ٖٓ ثُق٤جر دلٌٌ ًتجف  ٝٓؼ٣ٞ٘تجس ػج٤ُتز. إ٫ إٔ هتٞصٌْ ثُْذخ أ٤ٌْٙٝ ًَ ٣ّٞ دجُضوٌح 

ثُل٣ٌٌز ٝٓؼ٣ٞ٘جصٌْ ٫ صَثٍ ؿ٤ٌ هجهًر فض٠ ػ٠ِ إٗوجىًْ ٧ٗلٌْْ. إٌٗتْ ػتجؽَٕٝ ػتٖ 

ػج٤ُزي ٝصل٢ هٞصتٚ  ثُضنِ٘ ٖٓ ًٌْٞٗ ْٓج٤ًٖ دؤّجء. أ١ ٝثفو ٌْٓ٘ ٣ضق٠ِ دٔؼ٣ٞ٘جس

ٌْ أهتٍٞ أٌٗتْ ٓضيدتيدٕٞ ثُل٣ٌٌز ُِضؾجٝح ٓغ ثُظٌٝف ثُٔجه٣تز ثُوجةٔتز  ُـ٤تجح ىُتي كت٤

ٝؿ٤ٌ ٓذوة٤٤ٖ ٝؿلِز. إٕ ػوّ دِٞؿٌْ ُِقَي ٝمجٙز ثُقتَ ثُو٤تجه١ي ٣ؾؼٌِتْ ٓضنِلت٤ٖ 

ٓتت٣َل٤ٖ. ُٜٝتتيث ثُْتتذخ أٗتتضْ  "٣تتPKKٖٝ٤"ي دتتَ ٝفضتت٠ PKKؽتتوثً ػتتٖ ٓٞثًذتتز ص تتًٞ 

 ُِض ًٞ هٞث٤ٗ٘ٚ. ٚػجؽَٕٝ ػٖ إفٌثٍ ثُض ًٞي ىُي أٗ

و٣ُٞٞؽ٢ مجٙتتز. أ١ أٗتتٚ ٣ٌٔتتٖ ػجٓتتزي ٝدٖتتٌِٚ ث٣٧تت إىثًي كتتج٧ٌٓ ٣تتٌصذ٠ دتتجُلٌٌ

 إهجٓز ػ٬هز د٤ٖ ثُلٌٌ ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ج.

ثُلٌتتتٌ ٛتتتٞ ثُلٌٝتتت٤جس ثُؼجٓتتتزي ث٧كٌتتتجً ثُؼجٓتتتز. ٝث٣٧تتتو٣ُٞٞؽ٤ج ٛتتت٢ ث٧كٌتتتجً 

٣لز ٓتغ ثُظتٌٝف ثُٔجه٣تز ُٔؾضٔتغ ٓتجي ٝصتْ ثُضل٤ٌتٌ دٜتج ُٔٚتِقز ىثى جدوز ٝثُٔضٌج ضثُٔ

 ثُٔؾضٔغي ٝفض٠ أٜٗج ٤ٙـش دٔوض٠ٞ ىُي.

كٌٌر ٝٓٞهق ٓؼ٢٘ دٔؾضٔتغ ٓتجي ّتٞثء دٜتوف ص ت٣ٌٞٙ أٝ ؽيدتٚ إٜٗج صؼذٌ ػٖ 

تت  ٓ ش ػ٤ِتتٚ. عٔتتز أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس ًؽؼ٤تتز ٝأمتتٌٟ إُتت٠ ثُتتًٞثء أٝ كتتٌٛ ثُٔقجكظ٤تتز ٝثُضَ

ٌ. صتتٌصذ٠ ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤جس ٤تتصوو٤ٓتتز. عٔتتز أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس ٓضَٓضتتز ٝأمتتٌٟ صْتتضٜوف ثُضـ٤

 دجُْٔضٟٞ ث٫ؽضٔجػ٢ ثُُِٔٔٞ ٝصضٞثٍٟ ٓؼٚ.

و٣ُٞٞؽ٤جس أ٣ٞتتجً ػِتت٠ ٓتتٌ ثُضتتج٣ًل. كج٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤جس عٔتتز ّتت٤جم ُض تتًٞ ث٣٧تت

ثُو٤٘٣تتز ص تتًٞسي ّتتٞثء كتت٢ ٛتتيث ثُٔؾضٔتتغ أٝ ىثىي ٝدٜتتيث ثُْٔتتضٟٞ أٝ ىثىي إ٫ أٜٗتتج 

ٓجً هٕٝ ثٗو تتجع. ٛتتيث إُتت٠ ؽجٗتتخ ٝؽتتٞه أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس ٣ـِتتخ ػ٤ِٜتتج ثُؾجٗتتخ و  صْتتضٌٔ ه تت

ٖ ثُتو٣ٖي أٝ أٜٗتج صظٜتٌ ثُلِْل٢. ٝٛ٘ج ػ٤ِ٘ج كْٜ ُلظ ثُلِْلز ٝٓج٤ٛضٜج. ص٘ذغن ثُلِْتلز ٓت

َّ ثُتو٣ٖ ػِت٠  أٓجٓ٘ج دؼو ٌٓفِز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ص تًٞ ثُتو٣ٖ. أ١ أٜٗتج هو٣ٔتز كت٢ صج٣ًنٜتج هنتوَ

 ث٧هَ.

ٓج ٤ٔ٣َ ثُلِْلز ٛٞ ًٜٞٗج أهٌح إ٠ُ ثُؼ٤ِٔز. كٜت٢ ٫ صوتٍٞ "أ ٓٞؽتٞهي ٌٛتيث 

 "ٛ٘تجى ثُ ذ٤ؼتزي ٝٛت٢ ٌٛتيث". أ١ إٔ ثُلِْتلزي ػِت٠ ٣وٍٞ أ"ي ٌُٜٝ٘ج صٖتٌؿ ٝصوتٍٞ

ؿ٤ٌ دؼٜ ثُوٝؿٔجة٤جس ث٧مٌٟي ص ًٞ ث٧كٌتجً فْتخ فوتجةن ثُ ذ٤ؼتز. عٔتز ؽٞثٗتخ 

ٜتج ٖٓتجدٜز ُِتو٣ٖي دق٤تظ ٣ضتوثم٬ٕ ٓتغ دؼٞتٜٔجي ٌُٜ٘ٔتج ٣نضِلتجٕ أ٣ٞتجً ػتٖ ٓ٘ػو٣ور 

٣ؼضٔتو ثُ ذ٤ؼتزي د٤٘ٔتج  ٌعٞثٛٝصل٤ٌْ كجُلِْلز صْؼ٠ ٗٞػجً ٓج ُضق٤َِ  .دؼٜٞٔج ثُذؼٜ

ٝٓ٘تي  – ٗوٚو ديُي أٗٚ ٣ضؾجَٛ صٔجٓتجً ٝؽتٞه ثُ ذ٤ؼتز ٝف٤٘ٔج ٗوٍٞ ٤ًِجً ٫ –ثُو٣ٖ ٤ًِجً 

دوث٣جصٚ ػ٠ِ ٓذوأ ٓجًٝثء ثُ ذ٤ؼز. كٜٞ ٣وٍٞ "ىثى ثٌُحي ٝٛتيث ًت٬ّ ثُتٌح"ي ٣ْٝتؼ٠ 

ُض٘ظ٤ْ ثُ ذ٤ؼز ٝثُق٤جر ثُٔجه٣ز دٔٞؽخ ىُي. ٝػ٤ِ٘ج أ٫ ٠ْ٘ٗ إٔ ٛيث أ٣ٞجً ٠ٔٗ ك١ٌٌ. 
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ي ٫ ٧ٗتٚ ٛ٘تجى أي  دتَ ٧ٗتٚ ٣ضقِت٠ كٖٔ ٣ؼضوو ٤ًِجً دٔجًٝثء ثُ ذ٤ؼز ٌٗثٙ ٣ض٤ٔتَ دتجُوٞر

 دوٞر ك٣ٌٌز عجدضز صـِخ ػ٤ِٜج ثُٔؼ٣ٞ٘جس ثُؼج٤ُز.

 ٓض٠ ٤ًٝق صٌٞٗش كٌٌر "أ" 

صٔتتتٌ ٛتتتيٙ ثُلٌتتتٌر ٓتتتٖ ػتتتور ٌٓثفتتتَ ص تتتًٞي ٫ٍٝثٍ ثُٔوٚتتتٞه دٌِٔتتتز "أ" 

 ً كتت٢ ثُؼِتْي ٗتتٌٟ ٝؽتتٞه كٌتتٌر  ٓؾٜت٫ًٞ. فضتت٠ ُتتوٟ ذ٣ٖ٘تضج٣ٖ ثُتتي١ فوتتن صوتوٓجً ِٓقٞعتتج

ضٞثؽتو ُو٣تٚ صهتٞر ٟذ٤ؼ٤تز دوثة٤تز ػِت٠ أٜٗتج إُٜتجًي  زض٠ ثُلٌه ثُي١ ٣٘ظٌ إُت٠ أ٣ت"أ". ف

كٌٌر "أ". إ٫ أٗٚ عٔز كٌم د٤ٖ ٛيٙ ثُقٞثهط. كجُؼِْ أ٣ٞجً ٣ضٌِْ ػٖ صؼ٣ٌق ٖٓ هذ٤َ 

"ثُوٞر ثُٔٞؽٜز ُِ ذ٤ؼز" أٝ "هٞث٤ٖٗ ثُ ذ٤ؼز". ٓج ٣ٌٗو هُٞٚ ٛ٘ج ٛتٞ إٔ ٓٚت ِـ "أ 

ٝدٔؼ٠٘ ذمٌ ٫ ٣وَِ ٖٓ ص ًٞٙ ٕت٤تجً. إ٫  .إٔٞثٟجً ٖٓ ثُض ًٞثٌُح" ٫ ٣َثٍ ٣و غ  –

أٗٚ ٖٓ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٔ ٖٓ ؽجٗخ ذمٌ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ًَ كٌٌ ثًصذجٟتجً دٜتيث ث٩ٟتجً ٝصٞٝت٤ـ 

. ثُلِْتلز أهتٌح إُت٠ ضٜتجثُلِْتلز ٝكجػ٣٤ِذتوأ هًٝ ٤ّجم ص ٣ٌٞٙ ٖٓ ٛتيٙ ثَُث٣ٝتز. ٝٛ٘تج 

 ً ثُ ذ٤ؼز.ثُؼ٤ِٔز ٗٞػجً ٓجي ٝصْؼ٠ ُض٤ٝٞـ ٝصقو٣و أِّ ص ٞ

عٔز ثُؼو٣و ٖٓ ثُض٤تجًثس ثُلِْتل٤ز ًٔتج ٛتٞ ٓؼِتّٞي ٓتٖ هذ٤تَ ثُض٤تجًثس ثُٔغج٤ُتزي 

عٔز ٖٓ ٣ٌ٣تو إ٣ٞتجؿ ث٧ٓتًٞ ذمٌ ٖٝٓ ؽجٗخ  .ضذؼٜجصثُض٤جًثس ثُٔجه٣ز ٝث٧ّج٤ُخ ثُض٢ 

ٝٛ٘تتجى ٓتتٖ ٣ٌ٣تتو ٕتتتٌفٜج  -أ١ ث٤ُٔضجك٣َ٤و٤تتج –ٓتتٖ متت٬ٍ ٓٞثهتتق ٓتتجًٝثء ثُل٣َ٤تتتجء 

٣تٌصذ٠ ثُتو٣جٌُض٤ي دجُلِْتلز ثُٔجه٣تز أًغتٌي صٌتٕٞ ث٤ُٔضجك٣َ٤و٤تج  دجُٔٞثهق ثُٔجه٣تز. ٝد٤٘ٔتج

 ٌٓصذ ز أًغٌ دجُلِْلز ثُٔغج٤ُز.

ُتتٖ ٗوتتّٞ دٖتتٌؿ ٛتتيٙ ث٧ٓتتًٞ ًغ٤تتٌثً ٛ٘تتجي ٌُتتٖ عٔتتز ًٝثدتت٠ د٤ٜ٘تتج ؽ٤ٔؼٜتتج ٝدتت٤ٖ 

٤ّجم ثُض تًٞ ث٫ؽضٔتجػ٢ي ُٝتٞ دْ٘تخ ٓضلجٝصتز. ٝهتو صٞثؽتوس ٛتيٙ ثُتٌٝثد٠ كت٢ أُٝت٠ 

ثُلِْتلز  ٍ ٓٞؽٞهر ث٥ٕ أ٣ٞجً. ثُْٜٔ ٛ٘ج ًي٣تز هًٝ ثُتو٣ٖ أٝثُؼٜٞه ث٩ْٗج٤ٗزي ٫ٝ صَث

هًثىي ٛتَ أٗتضْ ك٢ ص ًٞ ث٩ْٗجٕي ٝإهًثى ٓج ٣ؼ٤٘ٚ ًَ ٜٓ٘ٔج. دٔؼ٠٘ ذمتٌي ػِت٤ٌْ ث٩

فْتتخ ثُتتو٣ٖ أّ فْتتخ ثُلِْتتلز  ٛتتَ أّتتجُ صل٤ٌتتًٌْ ه٣٘تت٢ أّ كِْتتل٢  ٛتتيث ٓتتج ػِتت٤ٌْ 

لٌٌ ثُؼِٔت٢ ٣ٞٝتـ ثُق٤تجر ٓؼٌكضٚ. ٝٛ٘ج دجُ ذغ عٔز ٓٚ ِـ ذمتٌي ثُلٌتٌ ثُؼِٔت٢. كتجُ

ُِو٣ٖ أٝ ثُلِْلز ػ٠ِ فو ّتٞثء. أ١ أٗتٚ ٣تؤٖٓ دت ٕ  ثُٔجه٣ز دؼ٤ٖ أًغٌ ٓٞٝٞػ٤ز ْٗذزً 

". إٗتتٚ ٣ضٞتتٖٔ ٓج٤ٛتتز ًٜتتيٙ. ٝثّتتٔٚ ٣تتوٍ ػ٤ِتتٚي ثُلٌتتٌ ثُؼِٔتت٢ي أٝ ػِتتّٞ 1=0× 0"

 يث٫ؽضٔجعي ػِْ ثُل٣َ٤جءي ػِْ ث٤ٔ٤ٌُجءي ػِْ ثُذ٤ُٞٞؽ٤جي ٝفض٠ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ ػِتْ ثُت٘لِ

 عٔز ٓقج٫ٝس ٣٩ؾجه ٤ٍٓٞ أّج٤ّز ك٤ٚ.ف٤ظ 

 ٓج ٛٞ ثُلٌم د٤ٖ ثُلٌٌ ثُؼ٢ِٔ ٝث٧كٌجً ث٧مٌٟ 

٣ٞٝتـ ثٌُتٕٞ ٝثُ ذ٤ؼتز  –٨ُٕتٌجٍ ث٧متٌٟ ٓتٖ ثُلٌتٌ  ْٗتذزً  –ثُلٌٌ ثُؼ٢ِٔ 

  ٝ ه ٝثُٔؾضٔغ ػ٠ِ ٗقٞ أكَٞي ف٤ظ ٣ٌٖفٜج فْتخ ث٧ّتذجح ٝثُ٘ضتجةؼ. ٝدتجُ ذغ هتو ٍ

َٕ  ٛتتيث ثُتت٠ٔ٘   ً  ؼتتودوتتٞر أمتتٌٟ. ٣   ث٩ْٗتتج ف٤تتظ ٣قتتٌٍ  يثُضل٤ٌتتٌ فْتتخ ثُؼِتتْ ث٤ُتتّٞ أّجّتتج

  ٝ هٙ دتجُوٞر ث٩ْٗجٕ ثُض ًٞ دٚ. إ٫ إٔ ثُو٣ٖ أ٣ٞجً هو ًٟٞ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ٌٓ ثُضج٣ًل ٍٝ

ٌُٝتتٖ عٔتز ص تًٞ كت٢ ثُ٘تتٞثف٢  يٝثُٞؽتٞه. ًتيُي ُؼذتش ثُلِْتتلز ثُتوًٝ ٗلْتٚ ٫ٝ صتَثٍ

ٝكؼِٚ. أ١ إٔ ث٩ْٗجٕ ػ٘توٓج  ثُؼِْ ٓ٘ي ثُونوَّي ٓ٘ي دوء ػَٔ ث٩ْٗجٕ وَ ثُؼ٤ِٔز كو٠. صٞثؽَ 
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ًتجٕ ٛ٘تجى ٝؽتٞه ُِؼِتْ. ٓتج ٛتٞ  يًجٕ ٣ٖ٘ـَ دج٤ُٚو أٝ ٣ ًٞ أ٠ُٝ كؼج٤ُجصٚ ثًَُثػ٤تز

ثُؾجٗخ ثُؼ٢ِٔ ك٢ ٛيٙ ثُلؼج٤ُجس  إٕ ثُوتٍٞ "ُتٞ صٞؽٜتش إُت٠ ثُٚت٤و دٜتيث ثُٖتٌَي ُتٞ 

ٌٝدش ك٣ٌْض٢ ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘ٞثٍ كْ ٝهغ دٜج أًٝجً" ٛتٞ هتٍٞ أٝ ٓٞهتق ػِٔت٢. ًٔتج 

وٍٞ "ُتٞ ًٍػتش ٛتيث ثُقوتَ دٜتيث ثُٖتٌَ كْت ؽ٢٘ ًتيث ٕت٤تجً دجُٔوجدتَ" ٛتٞ صل٤ٌتٌ إٔ ثُ

دؾتيًٝٙ إُت٠ ثُوتو٣ْ ٓ٘تي دتوء ثُضتج٣ًل ثُذٖت١ٌ. أ١ إٔ ثُؼ٤ِٔتز ٤ُْتش فجُتز  ػ٢ِٔ ٣ٔش  

مجٙز د٤ٞٓ٘ج ثُقجٌٝي ٌُٜٝ٘ج ث٤ُّٞ ٓ٘ضظٔز أًغٌ دٌغ٤ٌي ٝه ؼش إٔٞثٟجً ػظٔت٠ كت٢ 

 ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔؾج٫س ثُٔنضِلز.

ثُٚتتوثًر كتت٢ دوث٣تتز ثُذٖتت٣ٌزي ٬٣فتتظ إٔ ٗ جهتتٚ َُٓ٘تتز ًتتجٕ ثُتتو٣ٖ ٣قضتتَ د٤٘ٔتتج 

ٝجم ُقو ٓج ك٢ فجٌٝٗج. ًيُي ثُلِْلزي إى ٝد٤٘ٔتج ًجٗتش صْتضٌٔ كت٢ ٝؽٞهٛتج ثُذتجًٍ 

ك٢ ثُؼًٚٞ ثُّٞ ٠ ٝثُوو٣ٔزي ٝفض٠ ك٢ أ٠ُٝ ٌٓثفَ ثٌُأّٔج٤ُزي ٬ٗفظ أٜٗتج صتوٗش 

ث ثُٔ٘ٞثٍ. أٓج ثُؼِْي ٝد٤٘ٔتج ًتجٕ ٓقتوٝهثً أٝ أٜٗج صذوٝ ػ٠ِ ٛي يإ٠ُ ثٌُٔصذز ثُغج٤ٗز ث٤ُّٞ

ثُؼِتْي ٝٛتيث دقتو ىثصتٚ ٣ٖتٌَ دٔ٘ظتًٞ ٌ إ٤ُتٚ َ٘ظتك٢ ثُذوث٣زي ٌٟٗ إٔ ًتَ ٕت٢ء ث٤ُتّٞ ٣  

 ٓؼِٞز ٛجٓز.

عٔز ؽوث٫س هثةٌر فٍٞ  صٌٟ ًْ ٤ٌّٕٞ دٔووثً ثُضو٤٘ز ثُ٘جؽٔز ػٖ صووّ ثُؼِتْ 

 ث٤ُّٞ إٔ صٞه١ دج٩ْٗجٕ ٗقٞ ث٩دجهر ٝثُل٘جء 

ضو٘تت٢ ثُٔ٘ذغتتن ػتتٖ ثُؼِتتْ ث٤ُتتّٞ ٣ضٞتتٖٔ م تتٌثً ٣ٜتتوه ثُٔؾضٔتتغ دوتتوً كجُضوتتوّ ثُ

ثُوٝؿٔجة٤جس ثُو٤٘٣ز أٝ دؼٜ ثَُ٘ػجس ثُلِْل٤ز ػ٠ِ ث٧هتَ. دتَ فضت٠ أٗتٚ ٣ٌٔتٖ ثُوتٍٞ 

د ٕ ثُضو٤٘ز ثٌُٔصٌَر إ٠ُ ثُؼِْ ّضؤه١ دج٩ْٗجٕ إ٠ُ ثَُٝثٍ ك٢ ثُْٔتضوذَ ثُو٣ٌتخ أًغتٌ 

٬ٍُٓزي هو ٣نِن ثُضووّ ثُضو٢٘ ٓؼٚ ٝفٕٞجً صذِغ ي ثُضوثد٤ٌ ثنَ ٖٓ أ١ ٢ٕء ذمٌ. إىث ُْ صضع 

ٕ ثُضو٤٘تز ؿتٍٞ ٝفٖت٢ ٣توٌٓ ًتَ ثُذ٤تتتز أأٝ  .ٝٓتج ثُتيًر ّتٟٞ ؿتٍٞ ٝفٖت٢ يث٩ْٗتجٕ

 .ك٢ ٣ٞٓ٘ج ٝثُٔق٠٤

ً هو٣ٔ ٌ٘تز ٛ٘تجى ٝفتٞٓي ٌُتٖ  شأ٣ٞجً ًجٗ ج ٔن ثُ٘تجُ فٔج٣تز ىثصٜتْ صؾجٜٛتج ًتجٕ دن

جٌّر ك٢ ثُؼٜٞه ثُوو٣ٔتز كت٢ ٓ ثٌُٞذٗيثى. ث٩ْٗجٕ ثُي١ ثّض جع فٔج٣ز ٗلْٚ ٖٓ ثُٞف

دوث٣جس ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖي ػجؽَ ث٤ُّٞ ػٖ فٔج٣تز ىثصتٚ صؾتجٙ ثُٞفتٞٓ ثُضو٤٘تز. دتَ فضت٠ 

إٔ ثُٞفٞٓ ثُضو٤٘ز ثُض٢ هو صظٌٜ دؼو ػور هٌٕٝي هو صٌتٕٞ أًغتٌ م تٌثً ٝصٜو٣توثً. ٌُتٖ 

 ث٩ْٗجٕ د٬ ٕي ٤ّؼٌف ٤ًق ٣ق٢ٔ ىثصٚ صؾجٜٛج. 

ػِت٠ ٝؽتٚ ثُؼٔتّٞ.  "ذمتٌ ػٚتٌ"ٜتج د ٜٗتج ْ ثُ٘جُ ثُؼٜتٞه ثُضت٢ ٣ٔتٌٕٝ ٣٘ٓو٤  

ًٝؿْ إٔ ث٧ٌٓ ٣ذوٝ ًيُي ػ٠ِ ثُوٝثّي إ٫ أٗٚ ك٢ ثُقو٤وز ٤ُِ ًٔتج ٣وتجٍ. كتجُضـ٤ٌ ٛتٞ 

ث٧ّجُ. أؽَي ثُضـ٤ٌ ًٌٝٝر ٖٓ ًٌٝٝثس ٓذجها ثُو٣ج٤ٌُض٤ي. ٌُٖٝ ٣ضٞؽخ صو٤٤ٔتٚ 

ٌ ؿتتٜ ثُ٘ظتتٌ ػتتٖ ثُٞهتتجةغ ثُقجٙتتِز. كٌِتتَ ٌٓفِتتز ٤تتدٖتتٌَ ٙتتق٤ـ. ٫ ٣ؼ٘تت٢ ثُضـ٤

ْضٞثٛج ٝه٤ٔضٜج ثُٔقوهر ٖٓ ثُض ًٞي ٝػ٘توٓج ٗض٘ذتٚ ُتيُي ٣ٌٔ٘٘تج إٝتلجء ثُٔؼ٘ت٠ ػِت٠ ٓ

إٕ ٍػٔتش دت ٕ "ًتَ ٕت٢ء ٣ضـ٤تٌ" كِتٖ صٌتٕٞ أ١ ثُضـ٤ٌ ثُقجَٙ. ٝك٢ فجٍ ثُؼٌتِي 

ً ٌٓثٝؿ ٟف٤٘تي ّٞ ً ٓنجهػ ج . ٝأعٖ إٔ ثُضـ٤ٌ ٣ضْ كٜٔٚ ُو٣٘ج ػ٠ِ أٗٚ ٌٓثٝؿز ُقو ٓتج. ج

ٓج ٛٞ هثةْ ك٤ٚ ٝعجدش. عٔتز هت٤ْ ًثّتنز ٫ صضـ٤تٌ  ٧ؽَ كْٜ ثُضـ٤ٌ ثُقجَٙ ٣ؾخ ًي٣ز
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ٓغِٔج ٢ٛ فجٍ ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖي ًٔج أٗٚ عٔز ه٤ْ ٣ضقضْ صـ٤٤ٌٛتج أ٣ٞتجً. ػ٤ِ٘تج إٔ ٗضقِت٠ 

 دٔلّٜٞ كِْل٢ ًٜيث دٖ ٕ ثُضـ٤ٌ.

ث٧كٌتجً ٝث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤جس صضتوثمَ كت٢ ّت٤جم ٞ إٔ ٣ؾخ ٬ٓفظضتٚ ٛتٓج دئ٣ؾجٍي 

وي ّٞثء ًجٕ ٕتٌَ ثُضؼذ٤تٌ ػٜ٘تج دجُْتقٌ أٝ ثُٖتؼٞىر ثُض ًٞ ثُذ١ٌٖ ٓغ ثُق٤جر دجُض ٤ً

 أٝ ثُو٣ٖ أٝ ثُلِْلز أٝ ثُؼِْ. كجُق٤جر ٫ صضوكن أدوثً هٕٝ ٝؽٞه ٓغَ ٛيٙ ثُٞٞثد٠.

 ٝثُلِْل٤ز ٝثُؼ٤ِٔز. ٤زوٞر ثُن٤جُج٣ٌُٕٞ ث٩ْٗجٕ إْٗجٗجً ًِٔج ثصْْ د

أ١    أ١ ؽجٗخ ٣ؾخ ثُؼَٔ دٚ ػ٤ِٚ ك٢ أٌٓ ٓج٣ؾخ ثُض٤ًٌَ  ٌُٖٝي أ١ ؽجٗخ

٤ًٝق  أ٣ٖ ًْٝ ٛ٘جى ٓجي ٌَٖ أ٣و٣ُٞٞؽ٢ ٓج ُ أٌٓ ٓج ٢ٛ فجؽز ؽجٗخ ٣ؾخ صـ٤٤ٌٙ  

فجؽز ٬ُٗٞذجٟ ٝثُٔؼ٣ٞ٘جس ٝث٧م٬م ث٬ٍُٓز ُض ذ٤ن أٓتٌ ٓتج  ًتَ ٛتيٙ ثُْٔتجةَ إىث 

هس ػ٠ِ ٗقٞ ٤ِّْ كٜتيث ٣ؼ٘ت٢ إٔ ىثى ثُٔؾضٔتغ ثُٔؼ٘ت٢ دٜتج ٛتٞ ٓؾضٔتغ ٙتق٢ي  و ن ٓج ف 

ٓج إىث ُْ ٣لِـ ك٢ ىُي ٝدوت٢ ػتجؽَثً ػتٖ فتَ ٖٓتجًِٚ ٓؾضٔغ فٌي ٓؾضٔغ ٣ؼ٤ٔ ىثصٚ. أ

ثُٔؼ٣ٞ٘جص٤ز ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤زي كٜٞ ف٤٘تي ٣ْتو٠ ٣ٜٝت١ٞ ٗقتٞ ثُوتجع ٝإٕ ًجٗتش هكتز ثُقٌتْ 

 ك٢ ٣وٙ. ٝدْوٟٞٚ ٣ضٖضش ٣ٝض٠ٕ٬.

 ٝٓؾضٔؼ٘ج ثٌٌُه١ أ٣ٞجً ٣ٖذٚ ُقو ٓج ثُٔؾضٔغ ثُْجه٠.

ىُتتي أٗتتٚ ٣ٞثؽتتٚ دتتَ ٝث٧ٌٗتت٠ ٓتتٖ  .ثُٔؾضٔتتغ ثٌُتتٌه١ ٛتتٞ ٓؾضٔتتغ ّتتجه٠ ٓضتتٌه   

ً ث٫ؽضٔجػ٢ ٓ٘ق٠ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ ٚثُضٖضش ٝثُضذؼغٌ ٝؽٜجً ُٞؽٚ. ىُي إٔ ٝثهؼ ً ٝٓؼ٣ٞ٘جص٤ ج  .ج

  PKKٝٛ٘ج دجُيثسي ٓج ٛٞ 

PKK  ًفًٌتتتز إ٣ؾتتتجه ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتجس ُٖتتتؼخ هتتتو ثٜٗتتتجًس ٛتتٞ أ٫ٝ

 أ٣و٣ُٞٞؽ٤ضٚ ٝٓؼ٣ٞ٘جصٚ.

أٗظتتٌ إُتت٠ ػ٬هتتضٌْ ٣ضقتتضْ إهًثى ىُتتي ؽ٤تتوثً ٧ٗتتٚ ٣ٔغتتَ ٓلضتتجؿ ث٧ٓتتٌ. ٌُ٘٘تت٢ 

تذ نٚ ٝٝتؼٌْ  َٕ دجُٔؾضٔؼ٤ز ٝأفتجٍٝ كٜتْ ثُٔؼ٘ت٠ ثُتي١ ٣ْضنِٚتٞٗٚ ٓتٖ ْٓت ُز ثُضـ٤تٌ. أ

دقتجٍ ثُوت٤٣ٌٖٝ ثُوتوٓجء ثُتي٣ٖ ًتجٗٞث ٣ٌكؼتٕٞ ثُؼٚتج ٣ِٝٞفتٕٞ دٜتج ٓ تجُذ٤ٖ دتتجُضـ٤٤ٌ. 

ٝأٗتتضْي ػٞٝتتجً ػتتٖ ثُؼٚتتج صٔضٖتتوٕٞ ثُْتت٬ؿي ٝٛتتٞ ٓؾتتٌه كتتٌم صو٘تت٢ ٫ ؿ٤تتٌي أٓتتج 

ؿ دجُؼٚتج ٣ٝوتٍٞثُٔلّٜٞ كٜٞ ػ٤٘ٚ. ث  ٞ "ّت ٣ًي ٣تج كت٬ٕي ثؿتٌح ػتٖ  ُو١ٌٝ أ٣ٞجً ٣ِت

ٓغِٔج ٛٞ ٛؾتّٞ ه٤ٌٖٗٝتٞس  يٝؽ٢ٜ"ي ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣٘ؾٞ ك٤ٔج دؼو ٖٓ ٌٙف ؽٜٞهٙ ٛذجءً 

ػ٠ِ ٟٞثف٤ٖ ثُٜٞثء. ٫ صْ٘ٞث إٔ صِت٣ٞـ ثٌُغ٤ت٣ٌٖ ُِْت٬ؿ ٣ٖتذٚ ٛتيث ثُٞٝتغ  دتَ إٗتٚ 

ْتت٬ؿ كْتتضقضٌم د٘تتجًٙ. ِجٓضٖتتجهي ُأم تتٌ ٓ٘تتٚ. ىُتتي أٗتتٚ إىث ٓتتج ً٘تتش ًجُو٤ٌٖٗٝتتٞس د

ٝٛتتتجٗقٖ ٗٞثؽتتتٚ ىُتتتي دتتتيٍٛٞ ْٝٗتتتؼ٠ ٩ػجهضتتتٚي ٝث٥ٕ ٣ؼتتتو إمتتتٌثؽٌْ ٓتتتٖ ًتتتٌْٞٗ 

"ثُو٤ٌٖٗٝٞصجس ثُِْٔقز" ٖٓ أْٛ ٝعجةل٘ج ثُقج٤ُز. ٌُٖ ٤ًق ّ٘ؼ٤ن ىُي  ّ٘ؼ٤ن ىُتي 

ٓغِٔج ٗٞٛش ّجدوجًي دئ٣ؾجه ثُوتٞر ثُل٣ٌٌتز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تجس ثُضت٢ ّتض ذن  يأ٫ًٝ 

٤ج ٝػَّ ٫ ٤ِ٣ٖي ًٝد ٜج دجُق٤تجر ٝإف٤جةٜتج ٝصؾْت٤وٛج كت٢ ّتذ٤َ ػٌهِتز ىُي دئًثهر ػِ

ثٗق جٟ٘تتج ث٫ؽضٔتتجػ٢ ٝصٖتتضض٘ج. ٝأٗتتضْ ٓقضتتجؽٕٞ ُتتيُيي ًٔتتج أٗ٘تت٢ ٫ أًٟ فتت٬ً ذمتتٌ 

 ُيُي. ثً ٓـج٣ٌ
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عٔز ثُؼو٣و ٖٓ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس ثُض٢ صٔضِتي ٛتيث ث٩ٙتٌثً ٝثُؼتَّ. ٝػِت٠ ّتذ٤َ 

ٙتتٌري ٝثُضتت٢ صض تتًٞ دٔقجًتتجر ْٓتتضٟٞ ثُضوتتوّ ثُتتيًٌي عٔتتز أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس ْٗتت٤ٜٔج دجُٔؼج

  ٌ كٜتج د ٜٗتج ثُؼ٢ِٔ ُؼٌٚٗج. ٓج ٢ٛ ٛيٙ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس  إٜٗج ثُضؼٚذ٤ز ثُو٤ٓٞتز ثُضت٢ ٗؼ

أ٣و٣ُٞٞؽ٤جس ٌٓصذ ز دجُٞثهغ ث٫ؽضٔجػ٢ ُِذًٞؽٞث٣ٍز ٝٓتج ٣تضٔنٜ ػٜ٘تج ٓتٖ إٔتٌجٍ 

ٍي ٝؿ٤ٌٛتج ٓتٖ ثُض٤تجًثس ٝث٣٧توُٞؽ٤  ٝ ثُضت٢ ثٌُغ٤تٌر جس ٓنضِلز. ٝٛ٘جى ث٤ُِذٌث٤ُز ٝثُضتو

ؼٜتتتج ٛتتت٢ صؼ٣ٌلٜتتتج ٤ْٗتتت٤ٜٔج دٜتتتيث ثُٔٚتتت ِـ أٝ ىثى. ٌُتتتٖ ثُنجٙتتت٤ز ث٧ّجّتتت٤ز ُؾٔ

دجُضؼٚذ٤ز ثُو٤ٓٞز. أٓج ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤جس ثُْتجدوز ُٜتجي كذوتوً ٝتؼق أٝثٙتٌٛج دتجُض ًٞ 

ث٫ؽضٔجػ٢ ٝٓقوٝه٣ضٜجي ًجٗش ٓضنِلز فض٠ ػٖ ثُْٔضٟٞ ث٢ُٟ٘ٞي ف٤تظ ًجٗتش صؼضٔتو 

ف٤ٜ٘تج صٌٞٗتش ؽٔجػتجس ػِت٠ ٝ يٝٓؾٔٞػز ٓتٖ ثُؼٖتجةٌػ٠ِ ث٧ًؽـ ػ٠ِ ثُؾٔجػجس 

ٕتتٌَ ػتتجة٬س. ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤جس ث٤ُٜ٩تتزي ٝفضتت٠ ثُٔتتوثًُ ثُلِْتتل٤ز ًجٗتتش صؼضٔتتو ػِتت٠ 

 ٓٚجُـ ؽٔجػز ٤ٝوزي ُضٌٕٞ دج٧َٙ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز صِي ثُؾٔجػزي ٫ ثُٔؾضٔغ د ٌّٙ.

ٜج ػٜ٘تجي ٝػِت٠ ث٧هتَ صٌصت ١ ُتيثص جّثُذًٞؽٞث٣ٍز ٟذوز ٓضووٓز م ٞر إ٠ُ ث٧ٓت

ٌ ػتٖ ىُتي ػتجهر كت٢ د٘جء ٟٖٝي ّٝتٞم ٤ٟ٘ٝتزي ٝفتوٝه ٤ٟ٘ٝتزي ٝهُٝتز ٤ٟ٘ٝتز. ٣ٝ ؼذعت

ِْتٔٞ ُفو٤وز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ثُو٤ٓٞز. ٓج ٛت٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ثُو٤ٓٞتز  صؼٔتَ ثُذًٞؽٞث٣ٍتز 

دقجؽتز ُِوُٝتز ث٤ُٟ٘ٞتز  ٜجدجُٔؾضٔغ ٝثُٟٖٞ. أ١ عٔز فجؽز أ٤ًور ُِٟٖٞ ٝد٘جةٚي ىُي أٗ

ٝتت٢ ث٤ُٟ٘ٞتتز. ٝد٘تتجء ػ٤ِتتٚ ٣تتضْ ص تت٣ٌٞ كٌتتٌر ثُوُٝتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز ٝثُغوجكتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز ٝث٧ًث

ٝثُغوجكتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز ٝث٫هضٚتتجه ثُتت٢ٟ٘ٞ ٝث٧فتتَثح ث٤ُٟ٘ٞتتزي ٝؿ٤ٌٛتتج ٓتتٖ ثٌُغ٤تتٌ ٓتتٖ 

٣َُ٘تن ًغ٤تٌثً ٓتج  ٚد٤تو أٗت يث٧دؼجه ىثس ثُ جدغ ث٢ُٟ٘ٞ. ٛيث دقو ىثصٚ ٣ؼ٢٘ ه٤ٓٞز ًذٌٟ

٣ٔغتَ أػِت٠ ْٓتض٣ٞجس ثُو٤ٓٞتز ٗقٞ ثُلج٤ٕز ٧ّذجح ٓنضِلز. ٝػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغتجٍي ٛضِتٌ 

ثُٖٞك٤٘٤زي ف٤ظ ٣وٍٞ "ث٧ُٔجٕ ْٛ ث٧ًه٠ ٝث٠ّٔ٧ي ٝثُذجهٕٞ ًِْٜ ٓ٘ق تٕٞ". ٝٛتيٙ 

 أم ٌ ٗو ز ٣َٚ إ٤ُٜج ثُض ًٞ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ُِذًٞؽٞث٣ٍز.

٫ ٣ٌٔتتتٖ دتتتجُ ذغ ثُضـجٝتتت٢ ػتتتٖ ثُتتتٌٝثد٠ ثُوجةٔتتتز دتتت٤ٖ ث٣٧تتتو٣ُٞٞؽ٤جس ٝدتتت٤ٖ 

ػِت٠ ٌٓصذ تز صذ تز ػجٓتز دج٩ْٗتجٕي ٌُٜ٘تج ثُٔؾضٔؼ٤ز ٝثُ ذوجس ث٫ؽضٔجػ٤تز. ٝٛت٢ ٌٓ

ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗ د ٗتتجُ ثُٔؾضٔتتغي أ١ دض تتًٞ ثُلتتٌٍ ثُ ذوتت٢. ٝٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ ؿتتٜ 

ثُ٘ظٌ ػٖ ثًصذجٟ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز دجُٔؾضٔغ ػجٓز ٝد ذوجصٚ مجٙز. ُِٝذًٞؽٞث٣ٍتز أ٣ٞتجً 

 ٝث٤ُِذٌث٤ُتز .ص ًٞٛج ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قتٞي ٝثُتي١ ٫ ٣تَثٍ ْٓتضٌٔثً دٌتَ هٞصتٚ

  ٝ  ٍ أ٣ٞجً ٢ٛ إٌٔجٍ ٓنضِلز ُِو٤ٓٞز.ٝثُضو

ٓوجدَ ىُي كجُ ذوز ثٌُجهفتزي صتٞأّ ثُذًٞؽٞث٣ٍتز أٝ ث٧متش ثُضت٢ عٜتٌس ٓؼٜتج 

صؾٜتتتتو ُِذتتتتٌٍٝ د ٣و٣ُٞٞؽ٤تتتتز صقتتتتج٢ً ٝصتتتتٞث١ٍ ٓتتتتج ٣ْتتتت٠ٔ  يػِتتتت٠ ْٓتتتتٌؿ ثُضتتتتج٣ًل

دجُذ٤ٌُٝضج٣ًتتج. ًٝٔتتج ٛتتٞ ٓؼتتٌٝف كٜتت٢ صْتت٠ٔ أ٣ٞتتجً دج٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز. صٔضتتو 

و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز إ٠ُ ثُٔج٢ٝ ثُْق٤ن. ٝٓغِٔج ٣ؼٞه إًؽجع ثُو٤ٓٞز إُت٠ ؽيًٝ ث٣٧

ث٧ًّتضوٌث٤ٟزي ٝفضت٠ إُت٠ ٟذوتز أّت٤جه ثُؼذ٤تتو كت٢ ثُضتج٣ًل ثُٔو٣توي كج٫ٕتضٌث٤ًز أ٣ٞتتجً 

 صٔضتتتو دؾتتتيًٝٛج فضتتت٠ أًغتتتٌ ثُْٔتتتقٞه٤ٖ ٝث٫ه٘تتتجٕ ٝثُٔٞتتت ٜو٣ٖ ثُْٔتتت٤ٖٔ دتتت "د٬ح

Pleb ." 
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ه٘تتجٕ صؾتتجًدْٜ ٨ُٝ ي٤ز ٓتتغ ّتتذجًصجًُٞ" صؾتتٌدضْٜ ث٫ٕتتضٌثPlebًُِذ٬د٤تت٤ٖ "

إ٫ إٔ ٛتتيٙ ثُضؾتتجًح ه ؼتتش  .ثُٖتت٤ٞػ٤ز ث٫ؽضٔجػ٤تتز ثُؼو٣تتور كتت٢ ثُؼٚتتًٞ ثُّٞتت ٠

 إٔٞثٟجً ِٓقٞعز ك٢ ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ ك٤ٔج ٠ْٔ٣ دج٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز. 

 أ١ي ٌَُ ػٌٚ ثٕضٌث٤ًز مجٙز دٚ.

٤ًز ث٩ّت٬ّ. ٝكت٢ ٓغ٬ًي ٤ّوٗج ػ٢ِي أٝ ثُؼ٣ِٞز ك٢ ث٬ّ٩ّ ٛت٢ ُقتو ٓتج ثٕتضٌث

ٕ ٛتيث إثُؼًٚٞ ثُّٞ ٠ي ٌَُ ه٣ٖ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضوتٌح ٕتٌَ ثٕتضٌث٢ً متجٗ دتٚ. دتَ 

 ث٧ٌٓ ٙق٤ـ فض٠ ك٢ ثُؼًٚٞ ثُوو٣ٔز أ٣ٞجً.

ٓتتج عٜتتٌ كتتت٢ ثُؼٚتتٌ ثٌُأّتتتٔج٢ُ إُتت٠ ؽجٗتتخ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتز ثُؼ٤ِٔتتز ثُْتتتجةور 

ُذتجًٍر ف٤ٜ٘تج ث٫ٕتضٌث٤ًز ث ٤٤ٔتَعٔتز ػ٤ِٔتز ث٫ٕتضٌث٤ًز أ٣ٞتجً. ٧ٝؽتَ ص يٝثًصذجٟجً دٜج

 ػٖ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ث٫ٕضٌث٤ًجسي ٣ ِن ػ٤ِٜج ثّْ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز.

 ُٔجىث ػ٤ِٔز 

ٓ٘ وتز ُتْ ٣ضْتَِ إ٤ُٜتج ثُؼِتْ أٝ  ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ ٛٞ هٌٕ ثُؼِْ دق٤ظ ُْ صذنَ 

٣ذٌٍ ك٤ٜج. ٝهو أعٌ ٛيث ثُض ًٞ ثُقجَٙ ػ٠ِ ثُؼِّٞ ث٫ؽضٔجػ٤تز أ٣ٞتجً. دجُضتج٢ُ صظٜتٌ 

ُضؼتتتجد٤ٌ ؽ٣ٌٛٞتتتز ُِؼِتتتّٞ ث٫ؽضٔجػ٤تتتز. ٧ٝؽتتتَ ىُتتتي ٣ ِتتتن ثّتتتْ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ًتتت ًغٌ ث

ػ٤ِٜجي أٝ دٔؼ٠٘ ذمتٌ ثُؼ٤ِٔتز ٬ُٕتضٌث٤ًز "ػ٤ِٔتز ث٫ٕتضٌث٤ًز".  "ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز"

 ًغ٤ٌثً.ثُٜجّ ٝٛيث ٤ُِ دج٧ٌٓ 

صضْتتتْ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز د ٜٗتتتج ث٧ًغتتتٌ ػَٓتتتجً ٝإٙتتتٌثًثً ػِتتت٠ ثُؼ٤ِٔتتتز كتتت٢ صتتتج٣ًل 

 ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس.

جُ ذوتتجس ك ف٤تتظ ٣تت ص٢ ثًصذجٟٜتتج دجُ ذوتتز ثٌُجهفتتز كتت٢ ٓوتتوٓضٜج. ُٜٝتتيث هٝثكؼتتٚي

أٓتج ثُ ذوتتز ثٌُجهفتز كٌٔؿٔتتز  يثُقجًٔتز ٌٓؿٔتز ػِتت٠ ثٌُتيح ٝث٣ٌُتتجء ٝث٬ُٓٞٝتٞػ٤ز

ثّتضؼٔجً أٝ ثّتضـ٬ٍ ثُـ٤تٌ.  ٝأػ٠ِ ثُٞثهؼ٤تزي أ١ ثُؼ٤ِٔتزي ٧ٗتٚ ٫ فجؽتز ُٜتج دجٌُتيح 

 ث٧ٌٓ ْٗذ٤جً.ٛٞ ٧ٝؽَ ىُي صؼو ثُ ذوز ثٌُجهفز َٗثػز ُِؼ٤ِٔز. ٌٛيث 

أٙت٬ًي ٣قضتجػ ث٩ْٗتجٕ ػٔٞٓتجً ٤ُِٞصٞد٤تج كت٢ ًتَ ٍٓتجٕ. ٌُتٖ ث٤ُٞصٞد٤تج ٤ُْتتش  

ً صذؼ٤ز ٝمٞٞػ ز ث٤ُٞصٞد٤تز ٬ُٕتضٌث٤ًز ٤. د٤تو أٗتٚ ٓتٖ ثُْٔتضق٤َ ػتوّ ثُضل٤ٌتٌ دجُنجٙتج

أ٣ٞجَ. ٝك٢ ثُٞثهغي ًتَ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ٛت٢ ٣ٞصٞد٤تج. ٝث٫ٕتضٌث٤ًز ٌٓؿٔتز ػِت٠ إٔ صٌتٕٞ 

ٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور صؾتتجٍٝ ىُتتي ٌُتتٖ ٜٗج٣ضٜتتج ًجٗتتش ث٤ٜٗ٫تتجً. ٣ٌٝٔتتٖ ًتتيُي. أًثهس ث٫ٕتتض

ثػضذجً ٗض٤ؾز ًٜيٙ ػِت٠ أٜٗتج ٕتٌَ صق٣ٌلت٢ ٓٞتجه ُؾتٌٞٛ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ث٫ٕتضٌث٤ًز. 

 ُٖ ٣٘ؾٞ ٖٓ ثُضؼٌٛ ُِلَٖ ثُي٣ًغ. –ًٔج ٛٞ ٬ٓفظ  –ًَٝ صق٣ٌق 
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 اٌّسطاث اٌٙاِت فٟ حاس٠خ األ٠ذ٠ٌٛٛخ١ت االشخشاو١ت

 

٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ػ٤ِٔتز   زٍ ص٠٤ِْ ثُٞٞء ػ٠ِ ّؤثٍ: َٛ ٛ٘جى فجؽٝث٥ٕ ُ٘قجٝ

 أٝي َٛ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٓج ٌٓؿٔز ػ٠ِ إٔ صٌٕٞ ػ٤ِٔز 

٣ضؾتتٚ كٌتتٌ ث٩ْٗتتجٕ ٗقتتٞ ثًضْتتجح ثُؼ٤ِٔتتز هتتوٓجً. ُتتيثي ٝٓغِٔتتج أٗتتٚ ٛ٘تتجى ْٗتتذز 

ِٓقٞعز ٖٓ ثُضقٍٞ ثُؼ٢ِٔ ك٢ ثُل٣َ٤جء ٝث٤ٔ٤ٌُجء أٝ ؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُلٌٝعي كج٧ٌٓ ًيُي 

ك٢ كٌٝع ثُؼِّٞ ث٫ؽضٔجػ٤ز أ٣ٞجً. ٌُٖي ٝٓغِٔج إٔ ثُؼِْ ُْ ٣ؼذ تٌ ػتٖ ىثصتٚ ػِت٠ صٔجٓجً 

كتتج٧ٌٓ ّتت٤جٕ دجُْ٘تتذز ُؼِتتْ  .ٕٖ ثُ ذ٤ؼتتز ث٧ّجّتت٤ز فضتت٠ ث٤٥ثٗٞأًٔتتَ ٝؽتتٚ دٖتت ٕ هتت

 ً ىُتي إٔ ثُٔؾضٔتغ  يث٫ؽضٔجع ثُي١ ٣ؼج٢ٗ ثُٖٞٛ ٖٝٓ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٔ إٔ ٣ضْْ دجُؼ٤ِٔز ٤ًِج

ٝٓتتتٖ ثُْٔتتتضق٤َ ثُضؼذ٤تتتٌ ػتتتٖ ثُن٤تتتجٍ ٝثُتتتٌٝؿ  دقتتتو ىثصتتتٚ ٣ضٚتتتق دٚتتتلز ثُن٤ج٤ُتتتز.

  ٔ ِز. ٝػ٠ِ ٝؽٚ ثُؼّٔٞي ث٩ْٗجٕ ديثصتٚ ُت٤ِ ًجة٘تجً ٝثُضًٚٞثس ٖٓ م٬ٍ ٤ٙجؿجس ٌٓ

َُ ث٩ْٗجٕ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ ٝٗ   ًن ظٌ إ٤ُٚ ٖٓ ٛتيٙ ٣نِن ػ٠ِ ٗقٞ ػ٢ِٔ ًجَٓ. ٝإىث ٓج ه 

تٌم ث٧ُٔتج٢ٗ ثُٚتجك٢. ٝٛتيث  ثَُث٣ٝزي كجُٔ ٍ ٤ٌّٕٞ ٓغَ ٓت ٍ ثُلجٕت٤ز ثُضت٢ مِوتش ثُؼن

ت حدقو ىثصٚ أٓتٌ م ٤تٌ ُِـج٣تز. دتَ فضت٠ أٗتٚ هتو ؽ  ٛتيث كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًزي ٝأّتلٌ ػتٖ  ٌ ن

 ث٤ٜٗ٫جً ٝثُضلْل.

ثُلجٕتت٤ز أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز دًٞؽٞث٣ٍتتز صلْتتنش ٓذٌتتٌثً. ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور أ٣ٞتتجً 

ف٤تتظ صٌجعلتتش ثُؾٜتتٞه ُنِتتن ٓؾضٔتتغ "ٝكتتٌه" مجٓتتو  يثٜٗتتجًس ٧ٜٗتتج صق٣ٌتتق ثٕتتضٌث٢ً

 ًٝص٢٘٤. ٢ٌ٤ٝ ٤ٌٓجٗ يٝمجَٓ

٣ٌٖٔ صؼ٣ٌق ث٫ٕضٌث٤ًز ًٔٚ ِـ ػ٠ِ أٜٗج أًغتٌ ث٧ّتج٤ُخ ف٣ٌتز كت٢ صقو٣تو 

ثُؼ٬هجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ُ٪ْٗجٕ. ٢ٛٝ ص٘جٜٛ ًَ ٓج ٛتٞ ٓذضتًٞ ػتٖ ثُٞثهتغ ث٫ؽضٔتجػ٢ 

ٍ  ػ٤ِٚ أٝ ٝجؿ٠ ُٚ أٝ ْٓضـَ إ٣جٙ. ٌُٖٝ ثُوٍٞ ٖٓ ؽجٗخ ذمٌ د ٕ "ًَ ٢ٕء  أٝ ٓضؼج

ٝ  ً ّ٘جٕ ث ٠ُٖٔي ٌٝٓؿْ ػ٠ِ ثُضٖجدٚ ٝثُض جدن ٓغ دؼٞٚ" ٫ ٣ؼ٢٘ ك٢ ثُٔؾضٔغ ٓضْج

ّٟٞ ثّضٌ٘جً ثُض ًٞ ثُ ذ٤ؼ٢. ىُي أٗٚ ٫ ٣ٞؽو أ١ ص ًٞ ٟذ٤ؼ٢ ػِت٠ ٛتيٙ ثُٖتجًِز. 

 ُٜيٙ ثُؼِز ٣ؼضذٌ ث٫ٗٞٔجّ ثُقٌ ٛٞ ث٧ٙـ ٝث٧ِّْ.

 ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُْٔجٛٔز أٝ ث٫ٕضٌثى ث٫ؽضٔجػ٢ فْخ ثُٔٞثٛخ ٝثٌُوؿ.

ف ػِتت٠ ٛتتيث ثُ٘قتتٞ. أٓتتج ث٫ٕتتضٌثى ثُذ٤ٌٝهٌثٟتت٢ أٝ ٌع ؼَتتد٤تتو إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ص  

كٜٞ ٫ ٣ْ٘تؾْ ٟٝذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ.  ي"1=0×0ث٫ًضلجء دئػ جء ث٧ٝثٌٓ أٝ ثُوٍٞ ْٓذوجً "

ٝصلٌتتي ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ٝصٖتتضضٜج م٤تتٌ ٓغتتجٍ ػِتت٠ ىُتتي. كتت٢ ثُؼٜتتو ثُؼذتتٞه١ أٝ 

ٝث٤ُتّٞ ٣ٞتغ  .ثُتٌح ث٩ه جػ٢ ًجٕ ثُلٌه ٣ؼِٞ ديثصٚ كٞم ثُٔؾضٔغ ٣ٝٞتغ ٗلْتٚ ٌٓتجٕ

كتئٕ ًح ثُؼٔتَ أ٣ٞتجً  يٗلْٚ ٌٓجٕ "ًح ثُؼَٔ". ٌُٖي ٝٓغِٔج صتْ صؾتجٍٝ ٌٛتيث أًدتجح

  ٌ َٓ ي كٜتٞ صق٣ٌتق ُت٤ِ إ٫ي ٣ضْ صن ٤ٚ. أٓج صق٣َٞ ث٩ْٗجٕ إُت٠ ذُتزي ٝثُؼٔتَ ػِت٠  ٚن ََ٘٘ضنت

 ٤ُِٝ ْٓضٟٞ صق٣ًٌجً دضجصجً.

  ٞ ر ٝثُق٣ٌز ُوٟ ً ًَ ٖٓ ٓجًًِ ٝأٗؾَِ ٓلج٤ْٛ ثُلٌٌ ث٫ٕضٌث٢ً ٝثُْٔجٝثٟ

ثُْٔقٞه٤ٖ ػٔٞٓجً ك٢ ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖي كجًضْذش ٤ٙـز ػ٤ِٔز. ٓج هتجّ دتٚ ٓتجًًِ 
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٣ؾتتجه ٙتت٤جؿز ػ٤ِٔتتز  ٬ُٕتتضٌث٤ًزي ٝهتتو فتتجٍث ػِتت٠ ٌٓضْتتذجس ٩ٗؾِتتَ ٛتتٞ ْٓتتجٛٔز أٝ

مجٙتز ػِت٠ ٤ٙٝجؿز ػ٤ِٔز ٤ُِٞصٞد٤ج ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُضوج٤ُو ث٫ٕضٌث٤ًزي ٝدِـج  ِٓقٞعز

ٖٓ ٛ٘ج كجُوػجٓجس ثُض٢ ثّتضلجهث ٜٓ٘تج ٝثّتض٘وث إ٤ُٜتج ٛت٢ ثُلِْتلز ثُٚؼ٤و ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢. 

ثُل٤ٌْٗز ٝث٤ُْجّز ث٫هضٚجه٣ز ث٣َ٤ٌِٗ٩ز ٝثُٔجه٣ز ثُضج٣ًن٤ز ث٧ُٔج٤ٗتز. أ١ أٜٗٔتج صؼٔوتج 

تتج ثُلتتٌم ٜػِتت٠ ًتتَ ىُتتي ٤ُ٘ض ٤تتج كتت٢ ٜٗج٣تتز ثُٔٞتتجف دٚتت٤جؿز ػ٤ِٔتتز ُِـج٣تتز. ٌُٝتت٢ ٣ذ٤٘ 

  ٌ ٜتج د ٜٗتج "ػ٤ِٔتز". إٜٗتج ٌٓفِتز ٛجٓتز ٫ ٣ٌٔتٖ كجٗثُذجًٍ ٫ٕضٌث٤ًضٜٔج ػٖ ؿ٤ٌٛجي ٣ؼ

 ثّضٚـجًٛج. 

كٔتتٖ ؽٜتتز ٣ٚتت٤ـجٕ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز دٌتتَ ٙتتلجء ػِتت٠ ٛتتيث ثُٔ٘تتٞثٍ 

. ٌٛتتيث أّْتتج ث٤ٔٓ٧تتز ٜتتجُض٘ظ٤ٔ ْٕتتؼ٤ج٣ٝ٣ٞتتل٤جٕ ػ٤ِٜتتج ثُؼ٤ِٔتتزي ٝٓتتٖ ؽٜتتز أمتتٌٟ 

ز ٝثًضْتذش ٝٓتٖ عتْ ص ّْتش ثُ٘وجدتجس ثُؼٔج٤ُت يث٤ُٖٞػ٤ز ث٠ُٝ٧ دجّْ "ث٤ُٖٞػ٤ز ٤ُـتج"

ثُ ذوز ثُؼٔج٤ُز ٝػ٤جً ص٘ظ٤ٔ٤جً أًذٌ. إ٫ إٔ ىُي ُْ ٣َٚ دٜتج إُت٠ ثُْتِ ز صٔجٓتجً. ًٝجٗتش 

 ًٔٞٗز دج٣ًِ ٓؾٌه صؾٌدز ُْ صقَ دجٌُ٘ٚ.

ؼو ث٤ُْج٢ّ ػِت٠ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُن تٞ دٜتج م تٞر ٓج هجّ دٚ ٤٘٤ُٖ ٛٞ إٝلجء ثُذ  

٤ُْجّتتز كتت٢ ثُغتتًٞر ث –ض ذ٤تتنأمتتٌٟ إُتت٠ ث٧ٓتتجّ. ٝٗتتٌٟ ٝؽتتٞه ٌٓفِتتز ٓضووٓتتز ٓتتٖ ثُ

 "ثُضؾٌدز ثُذِٖل٤ز".  ث٫ٕضٌث٤ًز دو٤جهر ٤٘٤ُٖي ٝثُض٢ ٣ ِن ػ٤ِٜج ثّْ

 ٚ إ٣جٛج.ْص٤٤ْصٌٖٔ ك٢ ثُْٔجٛٔز ثٌُذٌٟ ُ "٤٘٤ُٖ" ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز 

ُوتتو فوتتن هلتتَر ًذتتٌٟ ٓتتٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز إُتت٠ ث٤ُْجّتتز. ًٝٔتتج ٛتتٞ ٓؼِتتّٞي عٔتتز 

أٝتؼق فِوتز" كت٢ ٗظ٣ٌتز ثُغتًٞر ٗظ٣ٌز ع٣ًٞتز ُتوٟ ٤ُ٘ت٤ٖ. عٔتز ٓوُٞتز "ثُتضق ْ ٓتٖ 

ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتز ُو٣تتٚ. ًٔتتج ُتتٚ صو٤٤ٔجصتتٚ دٚتتوه ثُقتتَح ثُ ٤ِؼتت٢ ٝصٌض٤ٌجصتتٚ ثُقٌد٤تتز ٓتتٖ 

ٞ  ٝ يثٗضلجٝجس ٝفٌح أٗٚج٣ًز ٍ ًتَ ٛ٘جى ٗظ٣ٌضٚ ك٢ ه٣ٌضجص٣ًٞز ثُذٌُٝض٤ج٣ًج. إى ٣قت

٣ٝقُٜٞج إ٠ُ دٌثٓؼ ِّٓٔٞتز ٓتٖ ؽٜتزي ٣ٝ٘ظٜٔتج د٣ٌتجهر ٤ٚ٣ـٜج ىُي إ٠ُ ٓٚ ِقجس 

ٍ. ٝكت٢ ثٌُٔثفتَ فَح ٤ِٟؼ  ٝ ٢ ٖٓ ؽٜز أمتٌٟ. دتَ إٗتٚ ٝٙتَ دٜتج إُت٠ ٌٓفِتز ثُضتو

 ٟذوٞث ىُي ػ٠ِ ٗقٞ ص ٤ِّ ثُوُٝز. –مجٙز ك٢ ػٜو ّضج٤ُٖ ٖٝٓ دؼوٙ  –ث٬ُفوز ُٚ 

ي أٝ ٓتٌٛتيث ث٧ػتجُؼ ًَ ٓج هجّ دٚ ّضج٤ُٖ ٛتٞ ص ّت٤ِ ثُوُٝتز ث٫ٕتضٌث٤ًز. ٝهتو 

ه ص٘قَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ك٢ دٞصوز ُوًؽز صٌج يوًثّضٚ ػ٠ِ ٓقَٔ ٝثفو كو٠هجّ ددج٧فٌٟ 

ٖ ث٤ُْجّزي ٝفض٠ ث٫هضٚجه أ٣ٞجً. د٤و أٗٚ ٣ٌٖٔ ث٫ّضـ٘جء ػٖ ثُقَح ٝثُوُٝز. ٝهتو دت٤ع 

كجُوُٝز ك٢ ثُذوث٣ز ٣ًٌٝٝزي ٌُٖٝ ثُنٌٝػ ٓتٖ  يٗؾَِ ٓوج٤٣ِ ىُيأًَ ٖٓ ٓجًًِ ٝ

٣ٌٔتتٖ إٔ ٣تتٍَٝ ثُقتتَحي ٌُٝتتٖ دؼتتو صقو٤وتتٚ ٓ ًدتتٚ. ًٔتتج إٟجًٛتتج أ٣ٞتتجً ٝتت١ًٌٝ. 

 ّٝجةَ ػذ٣ًٞز.ٓؾٌه ٝثُوُٝز  كجُقَح

ٍثُتتتش ٝ .ض٤ز ٝأٙتتتذـ هُٝتتتز٤ٍثٍ ثُقتتتَح ٓتتتٖ ثُٞؽتتتٞه كتتت٢ ثُضؾٌدتتتز ثُْتتتٞك٤

ٙتٌٜ  ْ   ش ػ٠ِ ث٤ُْجّز ثُنجًؽ٤تز ٝثُوثم٤ِتز. ٝدتجُ ذغي ٣ت٘  ّون ٌُٜٝ٘ج أ   يث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز

ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ج هثمتَ ث٤ُْجّتز دٜتيث ثُٖتٌَ ػتٖ ٓنتجٌٟ ٝأٛتٞثٍ ٣ٌٓؼتز. ٝٛتيث ٓتج عٜتٌ 

٤ض٢ ثُٔضْتت٤ِي ٝفضتت٠ ثُؾٜتتجٍ ثُقَدتت٢ ثُْٔتت٤ِ ُٜتتيٙ ثُوًؽتتز ٤ّ ثُْتتٞككؼتت٬ً. إٕ ثُ٘ظتتج

إٝجكز إ٠ُ إٔ ث٤ٓ٧ٖ ثُؼجّ "ثٌٌُْص٤ٌ" ُِقَح ٣ْض٢ُٞ ػ٠ِ  .٣ضقٍٞ إ٠ُ ؽٜجٍ ُِوُٝز
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ًَ ثُوٞر ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؼج٢ُٔ  ٝٛيث ٓج صٔنٜ ػتٖ ٝٝتغ أًغتٌ صنِلتجً ٓٔتج ػ٤ِتٚ كت٢ 

 ثٌُأّٔج٤ُز.

 إٗٚ ثٗقٌثف.

أ٣تتجً ًجٗتتش ثَُث٣ٝتتز ثُضتت٢ ٗ٘ظتتٌ ٜٓ٘تتج إُتت٠  ي٤ٌُٝضج٣ًتتجأؽتتَي عٔتتز فجؽتتز ُوُٝتتز ثُذ

ث٧ًٓٞ. ٌُٖ صقتٍٞ فتَح ٓتج إُت٠ هُٝتز ُٜتيٙ ثُوًؽتز ُت٤ِ إ٫ ثٗقٌثكتجً ٣ؼتجًِ هٝثكتغ 

 ٠ٝؽٞهٙ ٝص ّْٚ. ٝٛيث ٓتج صؾتيً كت٢ ثُْتٞك٤٤ش ٝأهٟ إُت٠ ث٫ْٗتوثه ثُؼوت٤ْ ثُتي١ ثٗضٜت

 دوًٝٙ ٟذ٤ؼ٤جً دج٤ٜٗ٫جً.

ػتج٢ُٔ ٣وْتْ ثُؼتجُْ إُت٠ ٗظتج٤ٖٓي ٝثهتغ ٫ ٣َثٍ ثُؼتجُْ ٣ؼت٤ٔ ىُتي. ًتجٕ ٛ٘تجى 

ؼضنتش ث٫ٕضٌث٢ً ٝث٩ٓذ٣ٌج٢ُي ٝصْ صو٤٤ٔٚ ػِت٠ ٛتيث ثُٔ٘تٞثٍ هٌثدتز ّتذؼ٤ٖ ػجٓتجً. ًٔتج ٗ  

. ٣ٝذوٝ إٔ ٛيٙ ثُٔٚ ِقجس هو ك٘تش "ػٌٚ ثُغًٞثس ثُذ٤ٌُٝضج٣ًز"ٛيٙ ثٌُٔفِز دجّْ 

 "س ثُذ٤ٌُٝضج٣ًتزػٌٚ ثُغًٞث"دؼو ث٤ٜٗجً ثُضؾٌدز ثُْٞك٤٤ض٤زي ُْٝ ٣ؼو ٣ضْ ثُضِلظ دجّْ 

ْ صؾتتجٍٝ هٍٝ ث٫ٕتتضٌث٤ًز َػَ دتتَ فضتت٠ أٗتتٚ ٣ تت ".ه٣ٌضجص٣ًٞتتز ثُذ٤ٌُٝضج٣ًتتج"أٝ ٓٚتت ِـ 

 ّْش ف٤ٜ٘ج.ث٤ُٖٔور ثُض٢ ًجٗش هو أ  

"ٌٗٚ دت ىُتي  ٢صوًٝ ثُ٘وجٕجس ث٤ُّٞ فتٍٞ ثُٞٝتغ ثُؾو٣تو ثُذتجًٍ. ٜٝٓٔتج ّتٔ

ٛتتيث ثُوتتٌٕ. إٗتتٚ ثٌُأّتتٔج٤ُز"ي إ٫ أٜٗتتج ُتتْ صؼتتو ثٌُأّتتٔج٤ُز ٗلْتتٜج ثُضتت٢ ًجٗتتش كتت٢ دوث٣تتز 

 ٝٝغ ٓـج٣ٌ ُِـج٣زي ٝصذيٍ ثُؾٜٞه ُلٜٔٚ أًغٌ.              

 

 

ي ّٚ  ال ٠ّىٓ ٌالشخشاو١ت بٍٛغ ِآسبٙا باٌخذ

 

ٖٓ ث٬ٍُّ ُقو ٓج ًي٣ز ٌِٖٓز صقٍٞ ث٫ٕضٌث٤ًز إ٠ُ هٞر ٤ّج٤ّز. ٝدتوٕٝ فتَ 

ٌِز ٓغَ ٛيٙ ثُٖٔجًَ ٣ْضق٤َ إػجهر ثُذ٘جء. ٝػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز إٔ صضوٌح دٚقز ٖٓ ٖٓت

 أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز أمٌٟ.  زأ٣ُوٟ قجٍ ثُثُِْ ز ٓغِٔج ٢ٛ 

ٝ  ُصْؼ٠ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس   ٍ ٝدِٞؽ ثُِْ ز ٝثفض٬ٍ ٌٓجٜٗج ك٢ ثُٔؾضٔؼجس. ِضو

أ٣ٖ ٤ًٝق ّضٌٕٞ  ُيثي إ٠ُ  يٌُٖٝ ثٌُِٖٔز ٢ٛ .إٜٗج ًٌٝٝر صض ِذٜج َٓث٣جٛج

ز. ٓتٖ ثُذتو٢ٜ٣ ٫ ٣قن ٧فو إُوجء ثُيٗخ ػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز ُٔؾٌه أٜٗتج صٜتوف إُت٠ ثُوُٝت

َ   ً فو أٜٗج ّضْؼ٠ ُضٌٕٞ هُٝز ُٚجُـ ثٌُجهف٤ٖ ًتَ ٕت٢ء  أْٛ أٛوثكٜج. ٌُٖٝ َٛ ٣ َقت

 دض٣ٌٖٞ ثُوُٝز كو٠  ٛ٘ج إىٕ صظٌٜ ثُٖٔجًَ.

 .ٍ  ٝ  ٫ ٣ٌٖٔ ٬ُٕضٌث٤ًز إٔ صذِؾ ٓ ًدٜج دجُضو

 َٜ ٝ  ٖٓ ث٧ٙـ إٔ ٣ ل عٔتز دؼتٜ  .ٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓؾٌه ٛوف د٠٤ْ ٬ُٕضٌث٤ًزْ ثُضو

تص  كٌِت٢  يٌث٤ًز ٣ضْ ص٘ل٤تيٛج د٤تو ثُوُٝتزأٛوثف ثٕض َٔ تص  غ ثٌُؽؼ٤تز ٝو َْ تص  ق ٝ٘ صت ع٤ٌثس  ََٖ

 ث٧م جً ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ثُنجًؽ٤ز ٣ضٞؽخ ٝؽٞه هُٝز.

ثُؾٔتٞه. د٤تو إٔ ىُتي  ٌُٖٞٝ ثٗضظجً ًَ ٢ٕء ٖٓ ثُوُٝز ٣ؤه١ دج٫ٕضٌث٤ًز ٗقت

ٝصؼ تت٢ ٨ه٣تتجٕ أ٣ٞتتجً ٓؼ٘جٛتتج ثُنتتجٗ كتت٢ ثُذوث٣تتزي ُإٔتتذٚ دجٗضظتتجً ًتتَ ٕتت٢ء ٓتتٖ أ. 
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ثُؾٞثح ثُِٔلش ُِ٘ظٌ ٬ُفض٤جؽجس ث٬ٍُٓز. دئٌٓجٕ هُٝز ٓج ثُذوء دجُو٣ٖ ُضٚتذـ هُٝتز. 

تتون  ٠ ثُتتو٣ٖ ػِتت٠ أ ٝفتتوٙ ٣ٝوتتٍٞ "أٗتتج عتتَ أ ٌُٝتتٖ ٣ظٜتتٌ ٕتتن٘ ٓتتج ك٤ٔتتج دؼتتو ٤ُْ 

 َِ َٓ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝجً" ٝه٣ٌضجص٣ًٞتجً ك٣ٌتوثً. ٤ٌ تًّٝتُٞٚ". ٌٝٛتيث ٣ٚتذـ ّتِ جٗجً ٓٞٗجًٕت٤جً "

ي إى ٣ؾخ إٔ صٚذـ هُٝتز ٝصٌتٕٞ ه٣ٔوٌث٤ٟتز ُِـج٣تز كت٢ ثُذوث٣تز. ك٤ٔتج صٖذٚ ٛيث ثُٞٝغ

دؼو صضقٌْ دٌٚثٓز ٝهْجٝر ػجٓز ػ٠ِ ًَ ٢ٕء ُضٚذـ ٍػ٤ٔز ػ٠ِ ثُٚتؼ٤و ثُؼتج٢ُٔ 

 ٓغ عًٜٞ "ث٤ٔٓ٧ز". 

ًَ ٕت٢ء أٙتذـ ٓتغ ثُوُٝتز ٤ُظٜتٌ كت٢ ٜٗج٣تز ثُٔ تجف ٗلتٞى ٙتجًّ أٝ ٌٓضتخ 

 ٤ّج٢ّ ٣قَ ٓقَ أ. 

 ٘ٚ. ث٫ٗقٌثف دؼ٤ ٝٛيث ٛٞ

ٖٓ ٬ٙف٤جس دؼٞجً إ٠ُ هثمِ٘ج ٖٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝز ٌّٟ٘ إٔ ٖٓ ٣ْضِْ  ٗجٗظٌُٞ 

ٗض تٌم إُت٠ ىُتي ًت٢ ٗؼٌتِ ٝفضت٠ كت٢ هتذٜ ث٧ًٝثؿ.  يثُقَح ٣ضقٌْ ك٢ ًَ ٕت٢ء

 ثُٞثهغ ثُٔؼجٓ ُو٣٘ج ٝثُن ٌ ثُ٘جؽْ ػٖ ٍٝٙٞ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٓج إ٠ُ ثُِْ ز. ٝهو فَٚ

ُتٚ ثُض ذ٤وتجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ث٧ُٝت٠ ف٤تظ ٜٓتوس  ي٤ش٤ػِت٠ ٗ تجم ٝثّتغ كت٢ ثُْتٞك ىُي

 ٗٞػجً ٓج. 

  ٟ ٛٞ ٓٔجًّز ثٕتضٌث٤ًز ٝفٖت٤ز ٫ ٓغ٤تَ  ٤شن ك٢ ثُْٞك٤ذ ن ك٢ ثُقو٤وزي أٍٝ ٓج 

 ُٜج ّجدوجً. 

 يٝػ٘وٓج ٤ٞٗق إ٠ُ ثُنٚجة٘ ثُٖن٤ٚز ُْتضج٤ُٖ دؼتٜ ثُضت ع٤ٌثس ث٧متٌٟ

ٌتجه ٌٟٗ إٔ ٓج ؽٌٟ ٛٞ صٞن٤ْ ثُوُٝتز دٜتيث ثُٖتٌَ ٝثُٞٙتٍٞ دج٫ٕتضٌث٤ًز ُوًؽتز ص

 صٌٕٞ ٓقًٚٞر دج٤ُْجّز ثُوثم٤ِز ٝثُنجًؽ٤ز ٝث٫هضٚجه ك٢ ثُوُٝز. 

 أٓج ثُٔقِٚز ثُٜ٘جة٤ز كٌجٗش "ث٫ٕضٌث٤ًز ْٓضق٤ِز".

 ٌٛيث دئٌٓجٗ٘ج صوثٍٝ ثُ٘وجٕجس ٓؾوهثً دٚوه ث٫ٕضٌث٤ًز دجُضوثمَ ٓغ ث٤ُْجّز. 

٤ز  ٕ ثُؼ٬هتتز ثُوجةٔتتز دتت٤ٖ ث٫ٕتتضٌثًٖتتهتتو٣ٔجً أ٣ٞتتجَ ًجٗتتش ثُوًثّتتجس ٓٞؽتتٞهر د

ٝث٤ُْجّزي ٝد٤ٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُوُٝتز. ٝكت٢ أ٣تجّ ٤ُ٘ت٤ٖ ٗٞهٖتش ْٓت ُز ثُْتِ ز ٝثُوُٝتز 

ٝهٞتت٤ز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٩ع٤٘تتز دٌغتتٌري ٝأٝؽتتوس فِتتٍٞ ٓؼوُٞتتز ُِـج٣تتز فْتتخ ث٧ّتتِ 

ٌع َ ىُتتي ص٤ْ  ثُ ذو٤تتز. ٝٓغ تت َ ٣ٞصٞد٤تتج ْتتجً ٫ ٣ْتتضٜجٕ دتتٚ فْتتخ صِتتي ثٌُٔفِتتزي دق٤تتظ ٕتت

يٙ ثُْتتجفز ثُؾجىدتتز ثّتتضٌٔ ث٫ٛضٔتتجّ ثٌُذ٤تتٌ ٚ ُٜتتوتتِدنمتت٬ٗ ثُذٖتت٣ٌز ٝصقًٌٛتتج. ٝ

 دج٫ٕضٌث٤ًز ٤ِٟز ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ. 

فوجً ًجٕ عٔز ػجُْ ػظ٤ْ ّضٔ٘قٚ ُِذ٣ٌٖز ّٞثء ػ٠ِ ثُٚؼ٤و  ُٔجىث فَٚ ٛيث 

ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ أٝ ث٤ُْج٢ّ. ًٔج إٔ ثُض ذ٤ن ثُؼ٢ِٔ ًجٕ ٣تٞث١ٍ ٛتيٙ ث٤ُٞصٞد٤تج. ٌُٝتٖ صتْ 

 صق٣ٌلٚ.

َف  ٌ ن  ٤ًق ف 

ٝٝتٖٔ ٓٚتِقز ثُْتٞك٤٤ش ًتَ  .ّذ٤َ ٓٚتجُـ ثُْتٞك٤٤ش ًَ ٢ٕء أٙذـ ك٢

 .ٝتٖٔ ٓٚتِقز ًّٝت٤ج ًتَ ٕت٢ء ٧ؽتَ ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتزٝ .٢ٕء ٧ؽَ ٓٚتجُـ ًّٝت٤ج

ٖٝٝٔ ثُقَح ًَ ٢ٕء ٧ؽَ ثًٌَُٔ  .ٖٝٝٔ ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟز ًَ ٢ٕء ٧ؽَ ثُقَح
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٣تتوَ  ٩ْٗتتج٤ٗز ؽٔؼتتجء صْتتن٤ٌ ثٝثٌُٔضتتخ ث٤ُْجّتت٢ ٝثُْتتٌٌص٤ٌ ثُؼتتجّ. ٝكتت٢ ثُٔقٚتتِز أً 

 ٌٍٓر ٓؼوٝهر.  نوٓزُ

ث٫ٕتتضٌث٤ًز ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُٖتتجًِزي ٌُتتٖ ٓتتٖ ثُٞثٝتتـ صٔجٓتتجً إٔ  غٔجًأًثهٝث ثّتتض

ؾٌٞٛ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓ٘تجهٜ ُتيُيي ُتيث فٚتَ ث٤ٜٗ٫تجً دْتٌػز كث٧ًٓٞ ُٖ ص٤ٌْ ٌٛيث. 

ثُذٌم. ٝهو ص ًٞ ٛيث ػ٠ِ ٗقٞ ٣ٌجه ُْ ٣٘ضذٚ إ٤ُٚ أفو ُْٝ ٣قْخ ُٚ ثُقْجح. ٝدٔتج إٔ 

ؾتٌٞٛ ث٫ٕتضٌث٤ًزي ٣ؼتو ٛتيث ث٧ٓتٌ ٓلٜٞٓتجً ٫ٝ ؿذتجً ػ٤ِتٚ. ثُٔؾ٣ٌجس ًجٗش ٓنجُلتز ُ

ح ٓتٖ ث٤ٜٗجًٛتجي ىُتي إٔ ث٧ٓتٌ ثُ ذ٤ؼت٢ ٛتٞ ٓتج فٚتَ ـٌضْتٝث٤ُّٞ أ٣ٞتجً ػ٤ِ٘تج أ٫ ٗ

إٔ ثُو٣ٌضجص٣ًٞتتز ثُضتت٢ ًجٗتتش هجةٔتتز ًجٗتتش ًجّتتقز  ٤تتٚ ٛتتٞٓتتٖ ثُؾتتو٣ٌ ثُض٣ٞ٘تتٚ إُٝكؼتت٬ً. 

 ّجفوز فوجً. 

صت ع٤ٌ ٬ دت٣ٌتٕٞ ثُٖتن٘ أ٣ٞتجً ج ٞك٘لٛيث ث٫ٗقٌثف ًجٕ م ٤تٌثً ؽتوثً. كت٢ ٙت

ي ٌُٖٝ ػ٘وٓج ٣ْضِْ ٝع٤لز فَد٤ز ٣ضقٍٞ إ٠ُ ؿٍٞ ٝف٢ٖي ٝهتو ًأ٣تش دت ّ ث٧ٌٓ دوث٣ز

ػ٤٘ت٢ ثُٔتتتجس ٓتتٖ ٛتتيٙ ث٧ٗٔتتجٟ كتت٢ ٓٔجًّتتض٘ج ثُؼ٤ِٔتتز. ٛتتيث ٓتتج فٚتتَ كتت٢ ثُْتتٞك٤٤شي 

ٌُٖٝ ػ٠ِ ٗقٞ أًغٌ ػ٣ٌٚز ٝأّٝغ ٗ جهجً. ث٧ٌٓ ث٬ٍُّ ٛ٘ج ٛٞ صوثٍٝ ثُؼ٬هز ثُوجةٔز 

ثُٞع٤لز "ثُ٘لٞى"ي ًٝتيُي ػ٬هضٜتج ٓتغ ث٤ُْجّتز  – د٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُوٞر

 ػ٠ِ ٗقٞ ٤ِّْ. 

 ٤ًق ٣ٌٖٔ صوثُٜٝج دٌَٖ ٤ِّْ  

 دجٌُٔثهذز  ثُٔقٌٔز ُِٖلجك٤ز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز. 

 ٣ضقضْ ػوّ ص٣ٖٞٚ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز دج٤ُْجّز. 

 ذوز ُٚجُـ فل٘ز ٤ٝوز ٌ ك٢ موٓز ٣ْٓضَِّ ػوّ صق٣َٞ ث٤ُْجّز إ٠ُ ذُز صْنع 

 أٝ ٓ٘جكغ ٕن٤ٚز أٝ ٌَُٓر ٓج. -ٝٓج ٗؼ٤ٖٚ ث٤ُّٞ ٫ ٣ؼو  فض٠ ٓٚجُـ ٟذو٤ز –ٓج 

 ٓجىث ٣َِّ ُيُي 

٣ْضَِّ ؽٜجٍثً أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً. ث٤ُتّٞ عٔتز فٌٞٓتز ذ٣تز أ كت٢ إ٣تٌثٕي ٝثُضت٢ صْت٠ٔ 

  ٞ خ هتٞر دٜج ًغ٤تٌثً. ٝهتو ًجٗتش صٔضِتي هتٞر ٌٓ٘ضٜتج فضت٠ ٓتٖ هِتد٘ظجّ ث٧ةٔز ثُض٢ ٫ ٗٚت

٤ّج٤ّز ػظ٠ٔ ًجُٖجٙي ف٤ظ ًجٗتش هٞصٜتج أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ٤ًِتجً. "ذ٣تز أ" ٛتٞ كت٢ ث٧ٙتَ 

ُوًؽتتز صؾؼِٜتتْ ٓتتؤع٣ٌٖ  جؽٜتتجٍ أ٣تتو٣ُٞٞؽ٢ي ًٝؽجُتتٚ ٣ْتت٤ ٌٕٝ أػٔتتجُْٜ دج٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤

 ُـج٣ز ث٤ُّٞ.

ّتتٞثء  ضتتٚٝٛتتيث ٓتتج ًتتجٕ ؿجةذتتجً كتت٢ ث٫ٕتتضٌث٤ًز. كجُؾٜتتجٍ ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٢ هتتو أ٤ٔٛ

ثس ٝدجّٔٚ أّ د ٣و٣ُٞٞؽ٤٤تٚ. كج٣٧تو٣ُٞٞؽ٤ٕٞ أٙتذقٞث ٓؾتٌه دذـتج دئػ٬ٓٚ أّ ثُ٘جٟو٤ٖ

دْتت٤ ز ُِوُٝتتزي ٟٝتتجُذٞث ثُؾ٤ٔتتغ ٤ٌُتتٕٞ ذُتتز ٌُِتتيح ٝث٣ٌُتتجء صقتتش ى٣ًؼتتز "ثُٔٚتتِقز 

". د٤و إٔ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ث٫ٕتضٌث٤ًز صضْتْ ثُل٤ٗ٬ز ثُِٔٚقز ثُنجًؽ٤زثُل٤ٗ٬ز ٝثُوثم٤ِز 

"ٗقٖ ٗلٌتٌ دج٩ّت٬ّ   ك٢ إ٣ٌثٕ ٣وُٕٞٞدن جدٜج ُ٪ْٗج٤ٗز ؽٔؼجء. ٝفض٠ ًؽجٍ ذ٣ز أ

٧ؽتتَ ث٩ْٗتتج٤ٗز ؽٔؼتتجءي ٫ ٧ؽتتَ إ٣تتٌثٕ كقْتتخ"ي ٣ٝ٘ضٖتتٌ ٙتتوٟ ىُتتي كتت٢ ث٧ًؽتتجء. 

ُش ك٤ٔج دؼتو ًجٗش ش ٤ٝث٤ٔٓ٧ز ك٢ ثُْٞك٤  ٞ ٧ؽَ ث٩ْٗج٤ٗز ؽٔؼجء دجها ث٧ٌٓي ٌُٜ٘ج ف 

 ش ٝثٌُُٝ أٝ ٌٍٓر ٓقوٝهر ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضٔجّ.٤إ٠ُ ٓٚجُـ ثُْٞك٤
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 ييث ث٧ٓتتٌي عٔتتز فجؽتتز ٓجّتتز ٬ُصْتتجّ دج٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ٝصؾْتت٤وٛجٌُتت٢ ٗؼٌهتتَ ٛتت

َُ ّتتٞثء ػِتت٠ ثُٚتتؼ٤و ثُتت٢ٟ٘ٞ أّ ثُتتو٢ُٝ. ٝهتتو  ش ٓقتتج٫ٝس فتتَ ىُتتي دج٤ٔٓ٧تتزي د تتين

ٝص ّْش ث٤ٔٓ٧جس. إ٫ أٜٗج ًؿْ ىُي ُْ ص٘وي ثُْٞك٤٤ش ٖٓ ثُومٍٞ ك٢ ٛيث ثُٞٝغ. ٫ 

 ُ٘ض٤ؾز ًجٗش ثُؾٔٞه ٝث٤ٜٗ٫جً.ؼخ هًٝٛج ػ٠ِ ث٬ٟ٩مي إ٫ إٔ ث٣ٌِٖٔ ثُوٍٞ أٜٗج ُْ ص

إىٕي ٛتتيث ٓتتج ٓؼ٘تتجٙ أٗتتٚ ٓتتٖ ثُٞثؽتتخ ٝٝتتغ ثُلتتٌم ثٌُتتجٖٓ دتت٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز 

ث٫ٕضٌث٤ًز ٝث٤ُْجّتزي ٝصذ٤تجٕ أ٤ٔٛضٜتج ٝٓؼ٘جٛتج ٝٝتًٌٝصٜج. ٣ؾتخ أ٫ صٚتذـ ذُتز د٤تو 

ثُٔٚتتجُـ ثُو٣ٌضجص٣ًٞتتز أٝ ث٣ٌَُٓتتز ثُٞتت٤وزي دتتَ إٔ صِؼتتخ هًٝٛتتج ٧ؽتتَ ثٌُتتجهف٤ٖي 

 ث٩ْٗج٤ٗز ّجةٌر. ٝدجُضج٢ُ ٧ؽَ

ٌد٠ د٤ٜ٘تج ٝدت٤ٖ ثُضتج٣ًل ٝثُْٔتضوذَ ٣ت٣ؾخ إٔ صٌتٕٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝتٖٔ ْٓتجً 

ٝث٣ٞ٤ُٞد٤ج ٝثُؼِْ ْٝٓضٟٞ ثُض٘ل٤ي ٝث٧ٛوثف ثٌُٔص ري ٝصٌٕٞ ًجُؼوَ ثُٔتودٌ ٝثُٖٔتٌف 

ػ٠ِ ثُوٝثّ. ٣ؾخ إٔ ص ًٞ ىثصٜج ًؾٜتجٍ ٫ ٣تٌصذ٠ دتٟٖٞ ٓؼت٤ٖ أٝ ٓٚتجُـ دٚ ثُٔلٌٌ 

ْٗتذزً ُٔتوٟ ثٛضٔجٜٓتج  –ثٌُتوؿي ٣ٝتٌصذ٠ دجُ ذوتجس ثُٔٔغِتز ُتٚ  ٟذو٤ز ٝت٤وزي دتَ ٣ٔغتَ

٫ٝ ٣٘لٚتَ د ٝثٙتٌٙ ػتٖ ٝؽٜتز  -دج٩ْٗج٤ٗز ٝص ٤ٜٓ٘ج ػ٠ِ ثُقوٞم ٝثُض ًٞ ك٢ ىثصٜج

ٌُٝ٘تٚ ٫  يٗظٌ ٟذو٤ز. ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ كؼجُز ًؾٜجٍ ٫ ٣ـٜ ثُ٘ظٌ ػٖ ثُٞثهغ ثُت٢ٟ٘ٞ

٣وتجٍ ُٜتيث  –ٓتٖ ًتَ ٟٝتٖ ضوتٌح دؼوثُتز صٝ .٣ن٘ن ٗلْٚ ك٢ ثُٔٚجُـ ث٤ُٟ٘ٞتز كقْتخ

ٌٟ ثُ٘لتتٞى صتتضْتتْ دجُو٣ٔوٌث٤ٟتتزي ٫ٝ صٝ -" ٓذتتوأ فتتن ثُٖتتؼٞح كتت٢ صو٣ٌتتٌ ٓٚتت٤ٌٛج"

ِوٞتتجء ػِتت٠ ثُوُٝتتز ٝث٧ؽٜتتَر ُٜتتوف صٝدوتتوً ٓتتج  .ٝثُقٌتتْ كتت٢ ٓٚتتجُـ ٍٓتتٌر ٝتت٤وز

ؼٔتو أّجّتجً إُت٠ ص ٢ث٫ّضؼٔج٣ًز ثُذجِٟز ثُضت٢ صْتؼ٠ ُْت٤جهر ٗلٞىٛتج ٝه٣ٌضجص٣ًٞضٜتجي كٜت

لٌتتٌ دٔتتج ٕتتجدٚ ىُتتي ٓتتٖ ث٧كٌتتجً ص٤ٜتتج ٝإػتتجهر د٘جةٜتتج ٓؾتتوهثًي ٝإٟتتٌثء ثُضقتت٫ٞس ػِ

 ٞغ أّْٜج ث٧م٬ه٤ز ثٌُثّنز. صٝ يٝثُٔن  جس ٝثُٖٔج٣ًغ ث٤ُِْٔز

ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ٣ضقٍٞ ٣ٌجه ٝ .ث٩ْٗجٕ ٤ُِ ٓؾٌه عجٌٛر إٗٔجء كقْخ

تتإُتت٠ ف٤تتٞثٕ ْٓتتضِٜي أَ  جٕ ٍٞ صقتتش ى٣ًؼتتز ثُْتتذجم ٓتتغ ثٌُأّتتٔج٤ُز. د٤تتو إٔ ثُؾ٤ٔتتغ ًتتً 

٣ٌٍٜٝ هجٙوثً ثُوًج٤ًٖ ػ٘وٓج ثٜٗجً ثُْٞك٤٤ش. دَ إٕ صؼذتز ثُؾؼذز ٛ٘ج ٝٛ٘جى دتجُٔٞثه 

ض٢. أؽَي عٔز فجؽز ُِض ًٞ ث٫هضٚتجه١ي ٤ثُـيثة٤ز ؿوث مج٤ٙز أّج٤ّز ُ٪ْٗجٕ ثُْٞك٤

ٌُٖٝ ثُق٠ ٖٓ ٕ ٕ ث٩ْٗجٕ ٝصق٣ِٞٚ إ٠ُ ف٤تٞثٕ ٫ صتٌٟ ػ٤ٞٗتٚ ّتٟٞ ثُـتيثء ٝثُتْٜ٘ 

ز ٛتيث ثُتًٌٖ ٝٛتيٙ ثُؾؼذتز دجُٔت ٫ًٞس ٝثُٖٔتٌٝدجس"ي كٜتيث ٫ٝ ٣لٌٌ ّٟٞ ك٢ "صؼذتت

 ٤ُِ دجٕضٌث٤ًز.

ًٔتتج إٔ ثُؾجٗتتخ ث٥متتٌ ثُتت٬ٍّ ٬ُٕتتضٌث٤ًز ٛتتٞ ثُٔؼ٣ٞ٘تتجس. د٤تتو أٗتتٚ ٣وتتجٍ كتت٢ 

ث٧ه٣جٕ "٣ؼ٤ٔ ث٩ْٗجٕ ٤ًِجً دجُٔؼ٣ٞ٘جس ٝدٔٞؽخ ثُٔذجها ثُٔووّز". ٌُتٖ ٝإٕ ُتْ ٣ٌتٖ 

إٕتذجع ث٩ْٗتجٕ دٌتَ  ج٢ّ. ٝإىث ٓج فجُٝتشَ ث٧ٌٓ ًيُي ٤ًِجًي إ٫ إٔ ثُٔؼ٣ٞ٘جس ٌٕٟ أّ

ٝثُلضتي دتجُٔؾضٔغ  يٓج ك٢ ّٝؼي دجُٔجه٣جسي كِٖ ٣ٖذغ. ٝٓج ثُتوٓجً ثُٖتجةغ كت٢ ثُ ذ٤ؼتز

ُٜتيٙ ثُوٞثُتخ كت٢ عٌٔر ٝصقٍٞ ث٩ْٗجٕ إ٠ُ ٓؾٔغ ٌٓٛ ػٞجٍ ًجٌُْٟجٕي ٤ُِ إ٫ 

 ثُٔؾضٔغ ث٫ّض٢ً٬ٜ.
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ٕ ثٌُأّتٔج٤ُز ثُٔضووٓتز. دج ث٤ُّٞ صٌَٖ ؽٔجػجس ثّتض٤ً٬ٜز ٓضووٓتز ُِذِتوثٝٝأًٝ

ٝهتتو ٝٙتتِٞث دجّتتض٬ًْٜٜ هًؽتتزً ُتتْ صؼتتو صقضِٜٔتتج ثُ ذ٤ؼتتز. ٝٓغِٔتتج ٝتتجهش ثُتتو٤ٗج ػِتت٠ 

أًغتتٌ كتت ًغٌ. ٛتتيث كٞتت٬ً ػتتٖ  ٞتت٤ني كتتئٕ ثُن٘تتجم ٤ّصِتتي ُٔؾضٔتتغ ث٫ّتتض٢ً٬ٜثهٞثُتتخ 

صل٢ٖ ثٌُْٟجٕ ثُؼٞجٍ. ٝدووً ٓج ٣وٚو ديُي ٝدجء ثٌُْٟجٕ ثُقو٤و٢ي كئٗٚ عٔتز فجُتز 

أٝدتتتز ٤ٟ٘ٝتتز ػو٣تتور ٖٓتتجدٜز صذتتٌٍ ٝصض تتًٞ. عٔتتز َثٍ صتت ثُوذ٤تتَ. ٫ٝ ػجٓتتز ٓتتٖ ٛتتيث

 ٝث٣٧وٍ. يٝثُٔقِٚز ٢ٛ عًٜٞ ثٌُْٟجٕ ثُي١ ثًضْخ ثُٔ٘جػز

كج٩ٌّثف ثُؾ٢ْ٘ ٓغ٬ً ٣ؤه١ إُت٠  .ًَ ٛيٙ ث٥كجس ص٘ذغ ٖٓ ثُذيك ٝث٫ّض٬ٜى

 -ث٣٧وٍ. ٝٛٞ ٌٓٛ ٣٘ذغ ٖٓ هٞثُخ ثُٔؾضٔتغ ث٫ّتض٢ً٬ٜ. ٝٓتج ث٫ٝت ٌثح ٝث٧ًم 

ّٟٞ ْٓذخ ُيُي دٌَٖ ٫ ٓ٘جٗ ٓ٘ٚ. ٛيث دج٩ٝتجكز إُت٠ أٓتٌثٛ ؽو٣تور  - ٝٓج ٕجدٚ

ثُوٞتتجء ػِتت٠ هتتٞر ثُٔوجٝٓتتز ٝثُٔ٘جػتتز ُتتوٟ ث٩ْٗتتجٕ صؾتتجٙ هٞثُتتخ ثُٔؾضٔتتغ ٗجؽٔتتز ػتتٖ 

 ث٫ّض٢ً٬ٜ.

عٌٜس ٓغَ ٛيٙ ث٧فٞثٍ ك٢ ٌٓثفَ صج٣ًن٤ز أمٌٟ أ٣ٞجً. كجُ تجػٕٞ ٝؿ٤تٌٙ 

 يز ٝث٧مٌٟ. ًَ ٛيٙ ثُقتج٫س صتٌصذ٠ ػتٖ ًغتخٕٞٛو صل٤ٖٜج د٤ٖ ثُل٤٘ يٖٓ ث٧ٌٓثٛ

ػ٘توٓج  –ٝٛت٢ هتٞر ٓؼ٣ٞ٘تز  -دج٫ٗق جٟ ث٫ؽضٔجػ٢. كوٞر ثُٔوجٝٓز ٝثُٔ٘جػز  يد٬ ٕي

 صل٠٘ ٣٘قَ ث٩ْٗجٕ ٣ٝضلْل.

 ٕؼذ٘ج أ٣ٞجً ٣ٖذٚ ثٌُْٟجٕ دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز.

ىُتتي إٔ هتتٞر ثُٔوجٝٓتتز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتجس هتتو صق ٔتتش ُو٣تتٚ. ٣ٝؾتتٍٞ ًتتَ ٗتتٞع ٓتتٖ 

ك٤َِٓتٚ أُتق  أٙتقجءي ٢ ث٧ًؽجء ٣ٍٝٚٞ. أٓج ث٩هػتجء دت ٕ ٛتؤ٫ء ثُ٘تجُث٧ٌٓثٛ ك

َع ٕجٛو. ٝأٗج فوجً أًٟ ثُؾ٤ٔغ ٌٓٝت٠ي ٝأٓتجًُ  ت ث٩ٙتجدز عت٣ًٞض٢ كت٢ ّتذ٤َ ػتوّ ؽ 

جُؼتوٟٝ. ُٝتتٞ هضِضٔت٢ٗٞ ُتتٖ أّتض ٤غ ثُؼتت٤ٔ ٓغتَ ٛتتؤ٫ء ثُ٘تجُ. إٜٗتتْ ٌٓٝت٠ ًٝف٤تتجً د

 ً . ٣تتج ُٜتتْ ٓتتٖ ُتتو٣ْٜ ٩ْٓتتجى دتت٫ٚ ٣ٞؽتتو ؽجٗتتخ ٣ٌٔتتٖ ثُضؼِتتن أٝ ثٝ يٝٓؼ٣ٞ٘تتجً ٝؽْتتو٣ج

٫ ف٤تتجر ّتت٤ِٔز ُٜتتْي ٝٓؼ٣ٞ٘تتجصْٜ ٓؼوٝٓتتز. أٓتتج عوتتجكضْٜ ُٝـتتضْٜ كضؼٌٝتتش  ىْٓتتج٤ًٖ

د ٗي صْض ٤غ ثُؼ٤ٔ ٓتغ ٓؾضٔتغ ٣ضلٖت٠ ك٤تٚ ٛتيث ثٌُتْ  ٚ ٝثٗضٜش. ٝإىث ٓج ٍػٔشَ ٣ُِضٖٞ

كش ٗلْي. ٌع  ٖٓ ث٧ٌٓثٛ ٝث٧ٝدتزي كئٗي ػ٘وةي صٌٕٞ هو َف

ز ثُض٢ ص ٌؿ ٗلْٜج ُِذقظ ػتٖ ٤ًل٤تز صؾجٍٝٛتج ٛيٙ ٢ٛ ثُٖٔجًَ ث٧ّج٤ّ يإىٕ

كئىث  ئقجٍ صؾجٍٝٛج ػذٌ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔورثُدج٫ٕضٌث٤ًز. ٖٝٓ ثُٞثٝـ ؽ٤ِجً أٗٚ ٖٓ 

ٓغِٔتج ٛت٢ ثُقتجٍ كت٢ ثٌُأّتٔج٤ُزي ف٤ٜ٘تج  يٓج فجُٝش ث٫ػضٔتجه ػِت٠ إٕتذجع د ٘تي كوت٠

ن   ٞ ثٌُأّتٔج٤ُز. ٝدتجُ ذغ  ٍ ثُ٘جُ إ٠ُ ًجة٘جس إٔو صنِلجً ٖٓ ٗٔت٠ ث٩ْٗتجٕ ثُتي١ مِوضتٚصق

إىث ٓج ف ٔش ثُٔؼ٣ٞ٘جس ُْٝ ص ًٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟزي ّضضٔنٜ ػ٘وةي عتٌٝف إٔتو صنِلتجً 

 أٗش أ٣ٞجً ك٢ ثُنِق. ذو٤يٓٔج ٢ٛ ػ٤ِٚ ك٢ ثٌُأّٔج٤ُزي ّٝض

ً  -صٌؽتتغ أّتتذجح ىُتتي  إُتت٠ ػؾتتَ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ػتتٖ  -ٓغِٔتتج ٗٞٛ٘تتج ّتتجدوج

س ٝصؼ٣ََٛتجي ٝإُتت٠ ػتوّ هتتوًصٜج ػِتت٠ ص ت٣ٌٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ٝص٣ٌٌْتٜج ًٝكتتغ ثُٔؼ٣ٞ٘تتج

 صن ٢ ثُوٞثُخ ث٫ّض٤ً٬ٜز ثٌُأّٔج٤ُز. ٧ٝؽَ ىُي ص٘جهٞش ٓغ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز.
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٫ صٌٟ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز إ٬ٟهجً إٔ ث٧ػتٌثف ٝثُضوج٤ُتو ثٌُأّتٔج٤ُز ٛت٢ 

 ث٧ّجُ دجُْ٘ذز ُ٪ْٗج٤ٗز.

٢ دٜتيث ثُوتوً". ٣ؾتخ ٫ٝ صوٍٞ ثُذضز "صؼ ٢ ثٌُأّٔج٤ُز دٜيث ثُووًي ٝأٗج ّ ػ 

ثُذقتظ ثُضتتوه٤ن كتت٢ ىُتتيي ٝٛتتيٙ ْٓتت ُز صؼ٘تت٠ دٜتتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز. ثٌُأّتتٔج٤ُز صِتتٞط ثُذ٤تتتز 

  ٞ ٍ ثُٔؾضٔغ إ٠ُ ٌّٟجٕ ػٞجٍ. أٓج أٗش كْضٞؽو ثُقٍِٞ ثُٔؼ٤وز ُتيُي. ٝثُٔق٠٤ ٝصق

دض٣ِٞظ ثُذ٤تز ٝثُٔق٠٤ صقش ى٣ًؼز "أٗج أٗضؼ أًغٌ ٖٓ ثٌُأّٔج٤ُز"ي أٝ  ٝإ٫ إىث ٓج هٔشَ 

كٞت٬ً  يثُن٘جم ػ٠ِ ثُٔؼ٣ٞ٘جس ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟزي كئٕ ٓج صلؼِٚ ُٖ ٣ٌتٕٞ ثٕتضٌث٤ًز هسَ ٕو

 ًج٣ًٌجصًٞثً ُٜج أ٣ٞجً. ٝهو عٌٜ ىُي ُِؼ٤جٕ.فض٠ ػٖ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

عٔتتز فجؽتتز أ٤ًتتور ٬ُٕتتضٌث٤ًز. ُتتٞ ص تتٌى ٍٓتتجّ ث٧ٓتتًٞ د٤تتو ثُ ذوتتز ث٫ّتتضؼٔج٣ًز 

وث٣تتز ثُضتتج٣ًل كتت٢ ثُؼٜتتٞه ثُؼذٞه٣تتز ٜتتجي ّتتٞثء كتت٢ فجٝتتٌٗج أٝ كتت٢ د٤ثُقجًٔتتز ٝٓٔغِ

ً  –ٝثُّٞتت ٠ي كتتئٕ ثُٞفتتٞٓ ثُضتت٢ ّتتضظٌٜ ُِّٞتت٠  ّتتضلٞم كتت٢  -ٓغِٔتتج ٗٞٛ٘تتج ّتتِلج

 ٕٝف٤ٖضٜج ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ ثُٞفٞٓ ك٢ ثُؼًٚٞ ث٠ُٝ٧ د ٝتؼجف ٫ فْتجح ُٜتج. د٤تو أ

ٛتتيٙ ثُٞفتتٞٓ ٛتت٢ كتت٢ ٙتتِخ ث٧ٓتتًٞ ٓ٘تتي ث٥ٕ ٝصلضتتي دج٩ْٗتتج٤ٗز ٝصتتٜ٘ٔ ك٤ٜتتج. ُٜتتيث 

كؼتتَ ثُٔؼِٔتتٕٞ ث٧ٝثةتتَ دجصْتتجْٜٓ دؼتتَْٜٓ ثُتتي١ ٫ ٣ِتت٤ٖ كتت٢ ثُق٤تتجر ثُْتتذخي ٝٓغِٔتتج 

ٝصقِتت٤ْٜ دجُٔؼ٣ٞ٘تتجس ثُؼج٤ُتتز كتت٢ صقتتو٣ْٜ ػ٘تتوٓج هتتجُٞث "ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٛتت٢ ثُقتتَ ثُٔٞتتجه 

 ٌُِأّٔج٤ُز"  ػ٤ِي أٗش أ٣ٞجً إٔ صٌٕٞ ٌٛيث.

ػ٤ِتتي ثُتتٌه ػِتت٠ ثُضتتٞفٔ ثُٔضٚتتجػو كتت٢ ٣ٞٓ٘تتج دجٕتتضٌث٤ًز إٔتتو صتت ع٤ٌثً. ٤ًتتق 

ه  ٓتتتٖ ثُذتتتو٢ٜ٣ أٗتتتٚ ًه ٣ٌٔتتتٖ إػ تتتجيٙ دْتتتُٜٞزي ىُتتتي إٔ ثُوٞثُتتتخ ٣ٌتتتٕٞ ٛتتتيث ثُتتتٌ

ٕ ىُتتي ٣ْتتضَِّ أث٫ّتتض٤ً٬ٜز ثُٔتتوٌٓر ٌُِأّتتٔج٤ُز ٤ُْتتش دتت ٌٓ ٫ ٣ٌٔتتٖ صن ٤تتٚ. إ٫ 

ثٌُلتتتجؿي ٝمجٙتتتز ثُٔؼ٘تتت١ٞ. ًٔتتتج ٣ْتتتضَِّ ثُض٘ظ٤ٔتتتجس ٝثُذتتتٌثٓؼ ثُؾو٣تتتور ٝثُ٘وجٕتتتجس 

ٜٗتتجًس ٝأعذضتتش إك٬ّتتٜج" ثُٔقضوٓتتز ثُٔؼٔوتتز دٖتت ٗٚ. ٝإ٫ كج٫هػتتجء دتت ٕ "ث٫ٕتتضٌث٤ًز ث

 ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ث٫ػضوثء ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ثٌُأّٔج٢ُي ٝٛيث ٓج ٛٞ ًثةؼ ث٥ٕ.

مٌ ثٌُأّٔج٤ُز ؽٜوثً ك٢ ّذ٤َ صق٣َٞ ػوٞدضٜج ثُض٢ أهتٌس دٜتج ث٫ٕتضٌث٤ًز ٫ صو  

 إ٠ُ دٌثءر.

كت٢ ثُٞثهتتغي إٜٗتج ٓتتٌس دٔقجًٔتجس عو٤ِتتز ٕتجهز ٤ِٟتتز ثُوتٌٕ ثُؼٖتت٣ٌٖي ٝهٞتت٢ 

٢ صؾجٍٝٛتج كت٢ ثُٞثهتغ ثُؼِٔت٢. إ٫ أٗتٚي ٝدْتذخ ثُ٘تٞثه٘ ٤ُِٝ ٖٓ ثُْٔضؼٚت يػ٤ِٜج

ثُٔؼِٞٓزي ُٝؼوّ فٍِٞ أٝثٜٗتج دؼتوي ُتْ ٣٘ضتٚ ثُقٌتْ ػ٤ِٜتج دضن ٤ٜتج صٔجٓتجًي ٟٝتجٍ ػٔتٌ 

 ثٌُأّٔج٤ُز ٓور أمٌٟ.

ٌُٝتتٖ ٫ ٣ؾتتخ ثُظتتٖ إٔ ػٔتتٌ ثٌُأّتتٔج٤ُز أٟتتٍٞ ٓٔتتج ًتتجٕ ػ٤ِتتٚ كتت٢ دتتوث٣جس 

 ثُوٌٕي أٝ أٗٚ أًغٌ ٙقز ٓ٘ٚ.

ً إ ػ٠ِ ثٌُأّٔج٤ُز هذَ فٍِٞ ٜٗج٣ز ثُوٌٕي ٤ّٝضْ دِتٞؽ  ٠"٤ّوٞ ٕ ثُوٍٞ ْٓذوج

ٌع ٤ثُٖتت٤ٞػ٤ز" ًتتجٕ م تت  ٝٓـجُ تتز ٝصٞتتن ف ٔجً ٨ُٓتتًٞ. إٗتتٚ كتت٢ ثُقو٤وتتز ثُٖتتٌَ ثُٔقتت

٤ُٞصٞد٤تتج ٓتتج. ىُتتي أٗتتٚي ٝد٤٘ٔتتج صؼذتتٌ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ػتتٖ ٝٝتتغ إٔتتو صنِلتتجً ٓتتٖ 
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ْتش ثُٖت٤ٞػ٤ز. ٣ٌٔتٖ ثٌُأّٔج٤ُز ٓتٖ ؽٜتزي ًجٗتش صتَػْ ٓتٖ ثُؾٜتز ث٧متٌٟ د ٜٗتج أّ

 ًي٣ز ٛيٙ ثُٔذجُـز ٝثُضق٣ٌق ك٢ ٝثهغ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور. 

 ك٢ ثُقو٤وزي ٣ْضَِّ ٗٞجٍ ٣َٟٞ ثُ٘لِ ٝث٧ٓو صؾجٙ ثٌُأّٔج٤ُز.

إ٫ إٔ صتتج٣ًل  يًتجٕ ثُٔؼِٔتٕٞ ٣تتيًٌٕٝ إٔ ٛتيث ثُ٘ٞتتجٍ ٤ّْتضٌٔ هٌٝٗتتجً ػو٣تور

 ثٌُأّٔج٤ُز ٣ٌجه ٣وجًح ث٧ُق ػجٓجً.

ٕضٌث٤ًز أ٣ٞجً ٬٣ًٟٞ ُؼور ذ٫ف ّ٘ز. ػ٤ِ٘ج أ٫ ٗضٌهه ك٢ ٤ٌِٖ صج٣ًل ص ًٞ ث٫ك

 ك٢ صج٣ًل ث٫ٕضٌث٤ًز. ٗٚ ٖٓ ثُْٔضق٤َ إهقجّ ًَ ٢ٕء ك٢ ػٌٖ ٧ٖ٤ّ٘ يىُي

 ٤ٌّٕٞ ْٓضوذِٜج ًيُي.ٝٗوٍٞ إٔ صج٣ًل ث٫ٕضٌث٤ًز هو٣ْ هوّ ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖي 

ثُقج٤ُتز أٝ  ٌُٖ ث٫هػجء دتيُي ٫ ٣ٌلت٢ ُِؼت٤ٔ دت٬ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز صؾتجٙ ثٌُأّتٔج٤ُز

ٓٞتت ٌٕٝ ٣٩ؾتتجه ث٧ّتتج٤ُخ ٝثُضٌض٤ٌتتجس ٗقتتٖ ثُذوتتجء دتتوٕٝ ٙتتٌثع أٝ ًلتتجؿ ٝتتوٛج. 

 ث٧ّج٤ّز ُضقو٣و ٓوٟ ٤ًٝل٤ز ص٤٤ٌْ ثُ٘ٞجٍ.

فجؽز ُ٘وجٕجس ٓؼجٌٙر فٍٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز دق٤تظ صضتوثٍٝ أ٫ًٝ ثُٖٔتجًَ  عٔزُيث 

م ثُتي١ ٣تٞه١ ثُض٢ صلٌٜٝج ثٌُأّٔج٤ُز ثُذ٣ٌٖز. أ١ أٗٚ عٔز فجؽز ُ٘وجٕجس فٍٞ ث٤ُْج

دجُذِتتتوثٕ ثُْٔتتتقٞهز أ٫ًٝ ًٝجكتتتز ث٩ْٗتتتج٤ٗز عج٤ٗتتتجًي ٝثُ ذوتتتجس ثُْٔتتتقٞهز ػِتتت٠ ٝؽتتتٚ 

ثُنٚتتٞٗ ٗقتتٞ ثُتتوٓجً ٝثُٜتت٬ٍي ٝثُتتي١ ٣ْتتلٌ ػتتٖ صن٣ٌتتخ ثُ ذ٤ؼتتز ٤ًِتتجً ٝصلٖتت٢ 

 ثُضن٣ٌذجس ثُٖٔجدٜز هثمَ ثُٔؾضٔؼجس ثٌُأّٔج٤ُز ىثصٜج أ٣ٞجً. 

ٓ ثُٖتجَٓ دؼتو ث٤ٜٗتجً ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُ٘وجٛٞ دجمضَثٍي ٓج ٣َِّ ثُو٤جّ دٚ ك٢ ٣ٞٓ٘ج 

ث٤ُٖٔور. أ١ أٗٚ ثٗض٠ٜ ػٜو ٝثٗوفٌي ٌُٖٝ ٤ًق ٣ٌٖٔ ثُٔؾ٢ء دٌٔفِتز أمتٌٟ ٓقِتٚ  

 ٣ؾخ ص٠٤ِْ ثُٞٞء ػ٠ِ ىُي دجُ٘وجٕجس ثُٖجِٓز. 

 ُ٘٘ضذٚ إ٠ُ أٗٚ عٔز ٗوجٕجس ػظ٤ٔز ك٢ صج٣ًل ث٫ٕضٌث٤ًز. 

ٗجف٤ز ٓج ثُ٘وجٕتجس ث٤ُْ٘ز ك٢ ث٬ّ٩ّ صٖذٚ ٖٓ  –فض٠ ثُ٘وجٕجس دٚوه ثُؼ٣ِٞز 

ِوُٝتتز ُ ثٌُّتت٢ٔ ٖتٌَثُثٌُأّتٔج٤ُز. كجُْتت٤٘ز ًجٗتتش ٤ِٟتز ثُضتتج٣ًل  –دٚتوه ث٫ٕتتضٌث٤ًز 

ثُقجًٔزي ّٝتؼش ٩مٔتجه ثُؼ٣ِٞتز ٝصق٣ِٜٞتج إُت٠ ٓتيٛخ ٝهكؼضتٚ ٬ُُضؾتجء إُت٠ ثُؾذتجٍ. 

ٌَ ٝث٤ُتتّٞ أ٣ٞتتجً صضؼتتٌٛ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ُؤتتغ ًٜتتيث ٓتتٖ هذتتَ ثٌُأّتتٔج٤ُز ثٌُّتت٤ٔز ٣ٝ   ٛ لتت

 ٜج.دُِٔؾضٔغ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ جم ثُؼ٤ٔ  ثُض ٤ًو٣ٌٝثه  يإ٠ُ ٓيٛخػ٤ِٜج ثُضقٍٞ 

ٝٓغِٔتتج ٣تتٌثه ُِؼ٣ِٞتتز ثُضتت٢ أّتت٤ٔ٘جٛج دجٕتتضٌث٤ًز ث٩ّتت٬ّي إٔ صٌتتٕٞ صجدؼتتز  يإىٕ

ظ كتت٢ صقجٓتتَ ثُغتت١ًٞ  كتتجُٜؾّٞ ٗلْتتٚ ٬٣َفتتؽٌٞٛٛتتج ُِوُٝتتز ٝصضؼتتٌٛ ُ٪كتتٌثؽ ٓتتٖ 

ؾٜٞٓج ىثى ُضؾٜو دجُضج٢ُ ثٌُأّٔج٤ُز ػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز. صٌضْخ ثٌُأّٔج٤ُز ػور ٓٞثهغ دٜ

ٌٛ ػِت٠ ًتَ ٜتج كؼت٬ً ُقتو ٓتج. كٔتغ٬ًي ك تضإ٠ُ إصذجع ث٫ٕضٌث٤ًز ثُوجةٔز ديثصٜج. ٝهو أصذؼ

ثٌُٞثهً ث٫ٕضٌث٤٤ًٖ ثُووٓجء ك٢ ص٤ًٌج ثُِٜظ ًٝثء موٓتز ثٌُأّتٔج٤ُزي صٔجٓتجً ٓغِٔتج ٛتٞ 

ًثء أ٣ٞجً ٣تٌثه ُِتذؼٜ إٔ ٣ِٜتظ ٝ PKKُٜظ دؼٜ ٓٔغ٢ِ ثُؼ٣ِٞز أ٣ٞجً. فض٠ هثمَ 

 موٓز ثُوُٝز.

دٔؾتٌه  -ٌٛيث ًجٗش ثُقتجٍ ٤ِٟتز ثُضتج٣ًلي ٝٛت٢ ًتيُي فج٤ُتجً. ٌُٝتٖ ٫ ٣ٌٔ٘٘تج 

ثُضـجٝتت٢ ػتتٖ دؼتتٜ ثُؾٞثٗتتخ ثُٔ٘جٛٞتتز ُِظِتتْ ٝث٫ّتتضؼٔجً كتت٢  - ثُوتتٍٞ أٜٗتتج ًتتيُي
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٫ ٣ٌٔ٘٘تتج صؾجٛتتَ ثُؾٞثٗتتخ ثُٔ٘جٛٞتتز ُِظِتتْ ٝث٫ّتتضؼٔجً ػِتت٠  ٔتتجثُغتتًٞر ث٩ّتت٤ٓ٬ز. ً

ث٤ًزي إُت٠ ؽجٗتخ ٓ٘جٛٞتضٜج ُِضٞؽتٚ دجُذٖت٣ٌز ٗقتٞ أم تجً ثُٚؼ٤و ث٢ٌُٗٞ كت٢ ث٫ٕتضٌ

 ٝثُقجٍ ٛيٙ.ثُو٤جّ دٜج كجهفز ٤ًِز. عٔز أًٓٞ ٣ؾخ 

 

 

 ٠دب االٔطالق ٔسٛ اشخشاو١ت أ١ِّت خذ٠ذة

 

٣ٌٖٔ ثُضؼ٣ٌق دج٫ٕضٌث٤ًز د كَٞ ثُضؼجد٤ٌ ثُؼ٤ِٔز ٝأؽٞهٛج ٓغِٔج ؽٌٟ ٤ِٟتز 

ٜو ثُو ذ٤ٖ ثُِي٣ٖ ًجٗج كت٢ ثُْتجدن. ثُضج٣ًل. ٝإىث ٓج ه٤ٔ٘ج فجٌٝٗجي ٬ّ٘فظ ثٗوٞجء ػ

٣ٝوجٍ ث٥ٕ ثُٔؼٌٌْ ثُؾ٘ٞد٢ي ثُٔؼٌٌْ ثُٖٔج٢ُي أٝ ص ِن ٓٚت ِقجس أمتٌٟ. ٣ضقتضْ 

 يإ٣ؾجه ثُؼٞثَٓ ثُٖٔضًٌز ٌَُ ٖٓ ٣و٣ٌ ٗلْٚ ً٘ظجّ دقو ىثصٚ ٣ٝضٞج٣ن ٓتٖ ثٌُأّتٔج٤ُز

أ٣تجّ ذٚ ٤ًِتجً دٔج ك٤ٜج ثُذِوثٕ ثُْٔقٞهز ٝثُ ذوجس ثُْٔقٞهز ٝثُٔؼ٤ٕ٘ٞ دجُذ٤تز. ث٧ٌٓ ٣ٖ

ث٤ٔٓ٧ز ث٠ُٝ٧ ك٢ صج٣ًل ث٫ٕضٌث٤ًزي ف٤ظ ّؼش ُِ٘ؾجؿ ك٢ صقو٤ن ٝفور ثُؼٔجٍ ٤ُِ 

فتتوي دتتَ كتت٢ ًتتَ ثُذِتتوثٕي ٝص ّتت٤ِ ٝفتتوصْٜ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ػِتت٠ ث٧ؿِتتخ. ثكتت٢ ٟٝتتٖ ٝ

 ٝٗؾقش ك٢ ىُي فوجً.

غج٤ٗتتز ًجٗتتش ىثس ٤ًتتجٕ ؽٔتج١ٌ٤ٛ ٣ْتتضٜوف ثُٞٙتتٍٞ إُتت٠ ثُْتتِ زي ثُٝث٤ٔٓ٧تز 

ٝ   ؾـٌُٜ٘ٝ٘ج ُتْ صت ُتز. كتضْ صن ٤ٜتج. ًتيُي ث٤ٔٓ٧تز ثُغجُغتز ًجٗتش أ٤ٔٓتز ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضو

  ٝ ٍ ػ٠ِ ٗقٞ ٢ّء ٝصْ صؾجٍٝٛتج ٧ٜٗتج ػؾتَس ػتٖ ثُو٤تجّ دضق٤ِتَ ٌُٜ٘ج ثّضنوٓش ثُضو

 ٤ِّْ ُِؼ٬هز ثُوجةٔز د٤ٖ ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُوُٝز.

إىٕي عٔتتز فجؽتتتز ث٥ٕ أ٣ٞتتتجً ُض ّتت٤ِ أ٤ٔٓتتتز ؽو٣تتتور. ٝثُْٔتتضٟٞ ثُقتتتج٢ُ ٓتتتٖ 

 جٕجس ثُوثةٌر ٤ّؤه١ صو٣ًؾ٤جً إ٠ُ ٌٟؿ ٛيٙ ثُْٔ ُز. ثُ٘و

 ٤ًق ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ث٤ٔٓ٧ز ث٫ٕضٌث٤ًز 

دٌٓؾتتز أًغتتٌ ػ٤ِٜتتج إٔ صؼضٔتتو ثٕتتضٌث٤ًز  يث٤ٔٓ٧تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُضتت٢ ّضؤّتتِ

ٝٓض جدوتز ٓتغ عتتٌٝف ًتَ ٟٝتتٖ ٝهتجًر ٝٓ٘ وتز ّٝتتجفز ػِت٠ ثُٚتتؼ٤و ثٌُت٢ٗٞي ٝٓتتغ 

٣ٌتٕٞ أ١ أٗتٚ ػٜتو ص ّت٤ِ ؽو٣توي دق٤تظ  ثُٞٝغ ثُ ذو٢ ثُوجةْ هثمَ ًَ ٟٝتٖ أ٣ٞتجً.

كذ٤٘ٔتج صضقوتن ٌٓفِتتز كت٢ ٌٓتجٕ ٓتتجي  يػِت٠ ٌٓثفتَ ٓضؼجهذتز. ٛتتيث ٛتٞ ٓذتوأ ث٫ٕتتضٌث٤ًز

 ٣ٌٖٔ صقو٤ن ٌٓفِز أمٌٟ ك٢ ٌٓجٕ ٓـج٣ٌ.

  ٝ ٍي ػِتت٠ ّتتذ٤َ ثُٔغتتجٍ ٣ٌٔتتٖ ىًتتٌ ٌٓفِتتز ثُٞفتتور ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتزي ٌٓفِتتز ثُضتتو

ز ثُضٞؽتتٚ ٗقتتٞ ثٕتتضٌث٤ًز أًغتتٌ ٌٓفِتتز صن تت٢ ثُضؾٌدتتز ث٧ُٝتت٠ دْتتذخ ٖٓتتجًِٜجي ٌٓفِتت

 ٙقز ٬ّٝٓز. ٣ؾخ ػوّ ًكٜ ىُيي ك٢ٜ ٌٓثفَ صضوكن ٝصٌٝؿ.

ثُْٜٔ ٛ٘ج صقو٣و ٖٓجًَ ث٫ٕضٌث٤ًز دٌَٖ ٙتجةخ كت٢ ٙتِخ ثُٞهتش ثُقجٝتٌ. 

٣ٌٖٝٔ صٌص٤ذٜج ػِت٠ ثُ٘قتٞ ثُضتج٢ُ دتجُن ٟٞ ثُؼجٓتز  ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُوُٝتزي ث٫ٕتضٌث٤ًز 

ٕضٌث٤ًز ٝثُو٤ٞز ث٤ُٟ٘ٞزي ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُغوجكتزي ٝث٩ٗٔجءي ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُٔؼ٣ٞ٘جسي ث٫

ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ٝث٫هضٚتتتجهي ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ٝث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُٖٔتتت٤وري ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ٝث٤ُٞصٞد٤تتتجي 
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ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝثُؼِتتْي ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝثُتتو٣ٖي ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝثُؼجةِتتزي ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝثُٔتتٌأري 

و٣ٔوٌث٤ٟتزي ث٫ٕتضٌث٤ًز ك٢ صو٣ٌٌ ٤ٌٚٓٛجي ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُ ٖؼٞحث٫ٕضٌث٤ًز ٝفن ثُ

 ٝثُقَح. ًَ ٛيٙ ثُْٔجةَ ٢ٛ ٓٞٝٞع ٗوجٓ ٓؾوهثً.

أ١ أٗتتٚ ٓتتٖ ثُٞتت١ًٌٝ إػتتجهر صؼ٣ٌتتق ٝٙتت٤جؿز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًزي 

ٝص٠٤ِْ ثُٞٞء صو٣ًؾ٤جً ػ٠ِ ٛيٙ ثُٚت٤جؿجس ٝثُٔٚت ِقجسي ٝٓتٖ عتْ دٌٓؾتز ىثصٜتجي 

 ٖٝٓ عْ ص٘ظ٤ْ ىثصٜج ٝثُذوء دجُؼ٤ِٔجس ثُِّٔٔٞز.

ًٞ ػذتتٌ ٌٓثفتتَ ًٜتتيٙ دتت٬ ؽتتوثٍ. هتتو ٫ ٣ٌتتٕٞ ٛ٘تتجى فجُتتز ٓتتٖ ّتت٤ٌٕٞ ثُض تت

ث٩ٌٙثً ثُٚجًّ ث٥ٕي دَ ٝصْٞه ثُ٘وجٕجس ث٤ُٞوز ٝثُْت ق٤ز  ٌُتٖي ٝٓغِٔتج فٚتَ 

 ث٠ُٝ٧ ٝثُغج٤ٗز ٝثُغجُغزي ٣ٌٖٔ إٔ صض ًٞ ثٌُثدؼز ٝثُنجْٓز أ٣ٞجً. جسك٢ ث٤ٔٓ٧

ٝص٤ْْتتٜجي ػ٘تتوٓج ٗضتتوثًُ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝٝٙتتُٜٞج إُتت٠ ثُْتتِ ز 

٠ ثُٞتٞء ػِت٠ ٓٚت ِـ ث٤ُْجّتز. أػضوتو إٔ ث٤ُْجّتز ٤ْتِصدئٌٓجٗ٘ج ثُؼٞهر إ٠ُ ٝثهؼ٘ج ٝ

ٓتتٖ أًغتتٌ ثُٔٞثٝتت٤غ ثُضتت٢ ِٗوتت٠ ثُٚتتؼٞدز ك٤ٜتتج. إٌٗتتْي ٝٓغِٔتتج صؼؾتتَٕٝ ػتتٖ صؼ٣ٌتتق 

٠ْٔ دتجُض ًٞ ث٤ُْجّت٢. كت٢ ثُقو٤وتزي ث٧ٓتٌ ٓج ٣ث٤ُْجّز ًٔٚ ِـي ٫ صؼٌكٕٞ ًغ٤ٌثً 

أ٣ٞجً. ُوو ؽٜوس  ٣٩ٞجؿ ٓٚ ِـ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جي ٌُٖٝي ًْ  ًيُي دجُْ٘ذز ٣٨ُو٣ُٞٞؽ٤ج

ي ٝصٔغ٤تَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز جصٌْفْخ ٟجهت جٝثّض٘ذجٟ ثُوًُٝ ٜٓ٘ ٜجأٗضْ ٓؤِٕٛٞ فوجً ُلٜٔ

 ك٢ ىثصٌْ  ٣ٌٖٔ صقو٣و ىُي فْخ ْٓجً ص ًٞ ًَ ٝثفو ٌْٓ٘.

ٌُ٘٘تتت٢ ٟجُٔتتتج ىًتتتٌس أٗتتتٚ دتتتوٕٝ صقو٤تتتن ثُض تتتًٞ ث٣٧تتتو٣ُٞٞؽ٢ ُتتتٖ ٣ٌتتتٕٞ 

ضنِ٘ ٓتٖ ثُٞٝتغ ثُق٤تٞث٢ٗ. ٛتيث إُت٠ ؽجٗتخ إٔ ثُٔؾضٔتغ إىث ُتْ ٣ؼذتب دْٔض جػٌْ ثُت

ثُضٖتتضش ٝثُضٖتتٌىّ. ٝثُٔؾضٔتتغ ثُٔلضوتتٌ ٓتتٖ ٫ ٣ٌٔ٘تتٚ ثُنتت٬ٗ  يٗلْتتٚ دج٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز

ُٖ ٣٘ؾٞ إ٬ٟهجً ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾضٔؼجً دوثة٤جً ٣ٌٓٞجً ٝٓضلْنجً. ث٧ٌٓ ٤ّجٕ  ج٣٨ُو٣ُٞٞؽ٤

ة٢ ٝدـٌثةًَْي هػٌْ ٖٓ ثُو٤تجّ دغتًٞري ٫ ػ٠ِ ٙؼ٤و ثُٖن٘ أ٣ٞجً. إٌْٗ دؼوٌِْ ثُذوث

 صْض ٤ؼٕٞ فض٠ إػجُز ىثصٌْ.

 صٌٖٔ ًَ هٞص٢ ٝصلٞه٢ ك٢ مِن ىثص٢ أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً.

 د٤و إٔ ٝٝؼ٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ثٌُك٤غ ٣ؾؼ٢ِ٘ هجةوثً.

ٛيث ثُْٔضٟٞ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ثُو٤جه١ هو ٍٝه٢ٗ دجٌُٙجٗز ٝثُٔ٘ؼز أًغٌ ٧ٗٚ فَِ 

ص٘تتج ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗ ٛتت٢ ص ذ٤تتن متت٬م ِٓلتتش ٧ٕٝ صق٬٤ِ يثُٞثهتتغ ث٫ؽضٔتتجػ٢

 ُِ٘ظٌ ٬ُٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز.

إٗٚ ْٓضٟٞ أ٣و٣ُٞٞؽ٢ صجّي ٝإىث ٓج ٟذوش أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ًٜيٙ ٓغ ص٤ِْ ٤ًٖٙي 

 ػٖ هٞر ػظ٠ٔ ٫ صٞج٠ٛ. ْ  ٤٘  ْك

إُت٠  جي ٗوٍٞ أٜٗج ٌٓفِز ثُؼذًٞ ٓتٖ ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤ٛ٘ج ٝإىث أًهٗج صؼ٣ٌق ث٤ُْجّز

 ي٤ِ كٜتٞ صقتٍٞ ثُلٌتٌر إُت٠ هتٞري ٝص٘ظ٤ٜٔتجي ٝصقُٜٞتج إُت٠ هػج٣تزأٓج ثُضْت .ثُٔؾضٔؼ٤ز

  ٓ ٌ  ٝؽؼِٜتتج  كٜتتج ٌِتتجً ُِٔؾضٔتتغ. ثُو٤تتجهر ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز صظٜتتٌ ثُوتتٞر ث٬ٍُٓتتز ُِٔؾضٔتتغ ٝصؼ

فْتتخ أّتتِ ّتت٤ِٔز. ٝٓتتٖ عتتْ ٣تتضْ صن تت٢ ٖٓتتٌِضٜج كتت٢ ث٫ٗضٖتتجً ػتتٖ ٣ٌٟتتن ثُض٘ظتت٤ْ. 
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إ٤ُٜتتج ثُؾٔتتج٤ٌٛ كتت٢ ٜٗج٣تتز كتتجٌُٔثًَ ٝث٤ُ٥تتجس ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز صضقتتٍٞ إُتت٠ هتتٞر ًِٔتتج ٝتتٔش 

 ثُٔ جف. ٝٓج ٛيث ّٟٞ ثُض٤ِْ دقو ىثصٚ.

ِ. ً٘ج هو ٗٞٛ٘ج ك٢ ثُضغذ٤ضجس ث٧ّج٤ّز ُِذٌٗتجٓؼ إٔ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز صٌصت ١ ثُضْت٤  

ٝإىث ٓتتتج صؾٜٔتتتٌسي ٝىُتتتي ٣ٌتتتٕٞ ػذتتتٌ ثُض٘ظتتت٤ْي ٣ِؾتتت  ثُض٘ظتتت٤ْ ف٤ٜ٘تتتج إُتتت٠ ثُؼ٤ِٔتتتجس 

 ٤ّز.. ٝهو صٌٕٞ ثُؼ٤ِٔجس ػ٣ٌٌْز ثُٕٔٞٔٞ أٝ ٤ّجٜجُض٤ٌّن

ٜٗتج إُ٘٘ٞٙ ػ٠ِ ثُلًٞ إٔ ثُؼٌٌْصج٣ًز ٢ٛ ث٤ُْجّز دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز. دتَ فضت٠ 

ثُضؼذ٤تتٌ ثٌُٔغتتق ٤ُِْجّتتز. ٣ٝؾتتخ أ٫ ٣٘ظتتٌ أفتتو إُتت٠ ثُؼْتتٌٌصج٣ًز ػِتت٠ أٜٗتتج ٓؤّْتتز 

ٓنضِلتتز ػتتٖ ث٤ُْجّتتز. كجُْٔتتضٟٞ ثٌُٔغتتق ٓتتٖ ث٤ُْجّتتز ٛتتٞ ثُتت٠ٔ٘ ثُٔضقوتتن دجُْتت٬ؿ 

 ٝثُؼٌٌْصج٣ًز.

 ًر.ثُؼٌٌْصج٣ًز ٤ّجّز ٓض ٞ

ٛج ػٖ ث٤ُْجّز أٝ صؾؼِٜج صقضَ ٌٓجٜٗج. ك٢ ثُقو٤وزي ث٤ُْجّز ٫َٝ٤ٔ ٣َٓز ُٜج ص

فتجٍ ثُلٌتٌر ثُضت٢  ٛت٢ . أٝ دتج٧فٌٟج٢ٛ ثُلٌٌ ثُٔض ًٞ ٝثٌَُٖ ثٌُٔغتق ٣٨ُتو٣ُٞٞؽ٤

  ٓ  ٌِجً ُِٔؾضٔغ.أٙذقش 

ٌُِتٌه  ٚإىث ٓتج ٟجدو٘تج ث٧ٓتٌ ٓتغ ثُٞثهتغ ثٌُتٌه١ ٣ضذتوٟ أٗت يٝػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغتجٍ

٣ٌٕٞ ُْٜ ٟٖٝي ٝإٔ ٣قظتٞث دتجُضقًٌ ثُت٢ٟ٘ٞ. ٧ٝؽتَ ثُضقتًٌ ثُت٢ٟ٘ٞ  فجؽز ك٢ إٔ

ٛ٘تتتتجى فجؽتتتتز ُِض٘ظتتتت٤ْي ٧ٝؽتتتتَ ثُض٘ظتتتت٤ْ ٛ٘تتتتجى فجؽتتتتز ُتتتتٌكٜ ثُوُٝتتتتز ٝثُض٘ظتتتت٤ْ 

ث٫ّضؼٔج٤٣ًٖي ٧ٝؽَ ىُتي ٣ض ِتخ ثُؼ٤ِٔتز. أ١ أٗتٚ ٫ ٓلتٌ إٔ ٣ٌتٕٞ ص٘ظ٤ٔتجً ػ٤ِٔجص٤تجً. 

ّتتتِ فَدٜتتتج أ٫ًٝ ُٝ٘ تتتًٞ ٛتتتيٙ فوتتتجةن أٝ صغذ٤ضتتتجس أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتتز ٝػ٤ِ٘تتتج ص ذ٤وٜتتتج. ُ٘ؤ

ص٘ظ٤ٜٔج ٝػ٤ِٔجصٜج. كت٢ ثُٔقٚتِز صظٜتٌ ث٤ُْجّتز ٝثُوتٞر ث٤ُْجّت٤ز. ٝصٚتذـ ثُٔٚتجُـ 

ٓض ِذتجس ثُتٌه ػِت٠ ثُْتؤثٍ  ٝثٌُيٟ ث٧ّج٤ّز هٞر ٓجه٣ز ِّٓٔٞز. أ١ أٗٚ إىث ٓتج ُذ٤تشَ 

"ًْ أػ ٤ش ُِٖؼخ  ًْ أّْش ثُض٘ظ٤ْ  ًْ فُٞضٚ إ٠ُ ػ٤ِٔز "ي ف٤ٜ٘تج صٌتٕٞ ٤ّجّت٤جً 

 صض٤ِْ.  ي٣ٝٗؼ٢٘ أ

دوتوً ٓتج صت٘ظْ ثُؾٔتج٤ٌٛي  .إىٕي ثُض٤ِْ ٤ُِ عٌعٌر كجًؿز ٓغِٔتج ٣ظتٖ أؿِتذٌْ

ٝدوتتوً ٓتتج صتتوًح ثُ٘تتجُي ٝدوتتوً ٓتتج صتتو٣ٌ ٕتتؤْٜٝٗي صٌتتٕٞ دتت٘لِ ثُوتتوً ٤ّجّتت٤جً. أٓتتج 

ثُٔٚجُـ ث٤ُٟ٘ٞز ثٌُة٤ْ٤زي ثُض٘ظ٤ْ ثُت٢ٟ٘ٞي ثُوُٝتز ث٤ُٟ٘ٞتزي "ثُٔٚ ِقجس ٖٓ هذ٤َ 

ٜج أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً ٣ٝضْ إهًثؽٜج ك٢ دٌثٓؼ. ٝٓج صذوت٠ ٓتٖ ث٧ٓتٌ ٌ ػ٘  ك٤ؼذع "ثُغًٞر ث٤ُٟ٘ٞز

ٛٞ ثُض ذ٤ن ثُؼ٢ِٔي ٝٛٞ ٓج ٠ْٔ٣ دجُضٌض٤ي. هٞٓتٞث دجُوػج٣تزي ٗظٔتٞثي أػتوٝث ٓظتجٌٛر 

أٝ ثع٘ضتت٤ٖي هٞٓتتٞث دؼتتور ػ٤ِٔتتجس ًذ٤تتٌر. ٛتتيث ٛتتٞ ثُض ذ٤تتن ثُؼِٔتت٢ ٝثُ٘ٞتتجٍ ث٤ُْجّتت٢ 

 ٝثُض٤ِْ.

ؼ٘تت٠ كجُضْتت٤ِ ٣ؼ٘تت٢ ثُضقتتٍٞ ٓتتٖ دتتيُي كتتئٌْٗ صض٤ْْتتٕٞ. دٜتتيث ثُٔ ْإىث ٓتتج هٔتتض

 ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝفوجةوٜج إ٠ُ ثٌُٙجٗز ٝثُضق٢ِ دجُوٞر.
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 إٌّاضً فٟ االشخشاو١ت –زم١مت اٌمائذ 

 

كت٢ ثُذوث٣تتز ثُوٞتت٤ز  :هٔتش أ٫ًٝ دضقو٣تتو ثُقوتتجةن  ٓغتجٍ ٓتتٖ ىثصتت٢ىًتتٌ دئٌٓتج٢ٗ 

هذ٤تَ  ٝػ٘وٓج هٔش دضقو٣و دؼتٜ ثُقوتجةن ث٧ّجّت٤ز كت٢ ثُوٞت٤ز ث٤ُٟ٘ٞتز ٓتٖ .ث٤ُٟ٘ٞز

عٔتتز فوتتجةن  .ٝٓتتج ٕتتجدٚ ىُتتيي ػذتتٌس كتتًٞثً إُتت٠ ثُوػج٣تتز "ثُقتتَح ٝدٌٗتتجٓؼ ثُقتتَح"

٧ؽِٜتتج. ٛتتيٙ ٛتت٢ ثُوػج٣تتتز ٗجه٣تتش ٙتتق٤قز ف٤جص٤تتز دجُْ٘تتذز ُِٔؾضٔتتغ ثٌُتتٌه١. ٝهتتتو 

لتش ثُتذؼٜ دٜٔٔتز صٔغ٤ِ٘تجي ِإُت٠ ثُض٘ظت٤ْي ًٝ صٞؽٜتش   ٝثُضق٣ٌٜ. ٧ٕٝ ىُي ُتْ ٣ٌتقن 

ذؼٜ دضٌص٤خ ثُٔظجٌٛثسي ٝأػ ٤ش ث٬ُْؿ مٌ دٜٔٔز ص٤ٌَٖ ثُِؾجٕي ٝثُٝثُذؼٜ ث٥

أٗتج  صقُٞتش  ِذؼٜ ٤ُؾْو ثُٔذجها. ٌٛيث أٙتذق٘ج فًٌتز ٤ّجّت٤ز ٝٓتٖ عتْ ػْت٣ٌٌز. ُٝ

ت  كٌتٌرً  و ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٢  ٖٓ ًؽَ أ٣و٣ُٞٞؽ٢ إ٠ُ هػجة٢ إ٠ُ ٓقٌٛ إُت٠ ػ٤ِٔتجص٢. ٣ٞؽن

ٚي ػ٤تٌْ٘ أٗتأٓج ٣ٝٚٞؿٜج ٣ٝذضٌٌٛج د٤٘ٔتج ٣وتّٞ ثُٔ٘جٝتِٕٞ دٖ٘تٌٛج. ٌُتٌْ٘ صتٌٕٝ دت ّ 

ٜج ـُٝؼتتتوّ ٝؽتتتٞه ثُٔ٘جٝتتت٤ِٖ دٌغتتتٌر ُتتتو٣٘جي ٣ٌتتتجه ٣ٌتتتٕٞ ٓذضٌتتتٌ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتز ٝٙتتتجة

ٝٗجٌٕٛج ٕن٘ ٝثفو دؼ٤٘ٚي ٝهو ًجٕ ث٧ٌٓ ًيُي ُو٣٘ج ُٔور ٣ِٟٞز. ٝدجُ ذغ كئٕ ػوّ 

٤ّجّت٤ز أٝ ٖٓتجًَ  –ثُلْٜ ثُضجّ ُيُيي أٝ ص ذ٤وٚ دٌَٖ ٓقوٝهي ٣ؼو ٌِٖٓز أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز 

٤ُِْجّز. ٌُٖ ُٞ صٔؼ٘تضْ كت٢ ث٧ٓتٌ ؽ٤توثً ُتٌأ٣ضْ إٔ ثُض تًٞ ٓنضِلز ًجُْٔجةَ ثُض٘ظ٤ٔ٤ز 

ت ثُلتٌه   و  ثُقجَٙ ُو٣٘ج ٓذٌٜ ٝٓوٛٔي ف٤ظ ٣ ؼن  َْ ٕٝتؼذٚ  ٚٓؾضٔؼتثفض٤جؽتجس ٚ فْتخ ٗل

ٚتتَ إػتت٬ٕ ثُقتتَحي ٣ٝوتتّٞ دتتجُضقٌى دضٌض٤ٌتتجس ق٣ٝؼذتتب ىثصتتٚ أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جًي ٝٓتتٖ عتتْ ٣

ؼ٤تور ػتٖ ثُٔنتجٌٟ. دتجُ ذغ ٫ ي ٣ٝقوه ثُٔ٘جٟن ثُذ٬ٓٚةٔز ٧دؼو ثُقوٝه ُضِذ٤ز ٓض ِذجص

ج٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ٫ د٩ْٗتتجٕ ص٣َٝتتو ثىُتتي إٔ  ي٣ٌٔتتٖ صقو٤تتن ىُتتي هٕٝ صِوتت٢ صتتو٣ًخ ٤٘ٓتتغ

٣ٌتتٕٞ ث٩ْٗتتجٕ ُتتو٣٘ج ٓؾتتٌه ْٓتت٤ٌٖ ٣ْتت٤ٌ ػِتت٠ فجكتتز  ٚٝدوٝٗتت ي٣ٌتتٕٞ إ٫ دجُضتتو٣ًخ

ػِتت٠ ثُضتتو٣ًخ ٝصو٣ٞتتز ٗلْتتي دتتٚ. إىث ً٘تتش ص٣ٌتتو إٗوتتجى  ٤ًٌتتَثُق٤ٞث٤ٗتتز. ُتتيث ػ٤ِتتي ثُض

نِ٘ ٓتٖ ًٞٗتي ٕتن٘ دتوثة٢ ٓؼتٌٛ ضٗلْتي ٓتٖ ثُق٤ٞث٤ٗتزي أٝ ص٣ٌتو ثُت ث٩ْٗجٕ أٝ

ثُضو٣ًخ ٜٓتْ ًت٢ صٚتذـ هتٞر هػجة٤تزي ٝهتٞر  .ُِٞـ٠ ٝثُؤغ ٝث٫ّضـ٬ٍي هًح ٗلْي

ص٘ظ٤ٔ٤زي ٝص٘لؾٌ ُو٣ي ثُٔٞثٛخ ثُل٣ٌٌتز ٝثٌُٝف٤تز. ٣ٝظٜتٌ ىُتي ػِت٠ ٗقتٞ ص٤٘تٌ ك٤تٚ 

صٌتٕٞ ٕنٚتجً ٓضؼِٔتجًي  ٖٓ فُٞتي ٝص٘ظٔتٚ ٝصؾيدتٚ إُت٠ ثُؼ٤ِٔتجس ٝصَؽتٚ ك٤ٜتج. ف٤ٜ٘تج

ًع  ٔجً فوجً. ٝدجُ ذغ ٕن٘ ًٜيث ٛتٞ كتٌه ٤ّجّت٢ي ٝفضت٠ ػْت١ٌٌ إٕ هػتش دجً ٝٓ٘ظع ٓو

 ثُقجؽز.

 زدت٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تٝثُؼ٬هز ثٌُجة٘ز د٤ٖ ث٤ُْجّز ٝثُؼ٣ٌٌْز ٝد٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤زي 

ٛتيٙ ثُقو٤وتز  ضؾِت٠ٝثُْٔضٟٞ ثُق٤ٞث٢ٗ ثُٔت٘ق٠ ُِٔؾضٔتغ  ّتجٟؼز ّت ٞع ثُٖتِٔ. ٝص

ًٌهّتتتضجٕ دٖتتتٌَ ٙتتتجًك أًغتتتٌ. ثُٔؾضٔتتتغ ثٌُتتتٌه١ ٓؾضٔتتتغ ٓذضتتتًٞ ٓتتتٖ  كتتت٢ ٝثهتتتغ

ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتتز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتتجسي ٖٓتتتضش ٝٓ٘ٚتتتٌٜ. ٝدٔتتتج إٔ فجؽضتتتٚ ٓجّتتتز ٝٓٚتتت٣ٌ٤ز 

ٝإٕ  ي٣٨و٣ُٞٞؽ٤ز ٝصٔغ٤ِٜج ك٢ ٕن٘ ٓؼ٤ٖ دٌتَ هتٞري ٝٓتٖ عتْ صْت٤٤ٌٛج ػذتٌ فتَحُ

  ٞ ٠ُ فًٌتز ٓ٘وتير ُٜج إًجٕ ٝؼ٤لجً  كئٕ ٗوَ ٛيٙ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز إ٠ُ ثُٔؾضٔغ دٌْػز ٝصق

دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز هو صٌَِ دجُ٘ؾجؿ. ُٝيُي ٣ضؾٚ ثُؾ٤ٔغ إ٤ُٜج دٌَ ػ٘لتٞثٕ. ٝٛتيث دتوًٝٙ 
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ٌ  ٣ؤه١ إ٠ُ ػَٔ ثٌُغ٤ٌ ٓتٖ مت٬ٍ  ْ   ٣ْت٤ ٓتٖ ثُضتو٣ًخ ٝثُؼ٤ِٔتجسي ىُتي أٗتٚ ثفض٤تجػ ًت

 صج٣ًن٢. 

إىٕي ػ٤ٌِْ كْٜ ث٤ُْجّز ػ٠ِ ٗقٞ أكَٞ. ٖٝٓ ثُْجٟغ صٔجٓجً ٝؽتٞه ث٧ٝثٙتٌ 

٤ٖ ث٤ُْجّتتز ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتزي ٝثُؼ٬هتتز ثٌُجٓ٘تتز دتت٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ْٝٓتتضٟٞ ثُٞع٤وتتز دتت

ث٫ٗق تتتجٟ ث٫ؽضٔتتتجػ٢ي ٝأٜٗتتتج ٌِٓلتتتز دضن تتت٢ ىثى ث٫ٗق تتتجٟ ٝثُوٞتتتجء ػ٤ِتتتٚي ٝإٔ 

ث٤ُْجّز ٢ٛ ث٤ُِّٞز ث٧ّج٤ّز ُتيُي. أ١ إٔ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز صضقتوط ٝث٤ُْجّتز صؼٔتَي أٝ 

. فض٠ أٗٚ إىث ً٘ضْ ؽ٘تٞهثً ػْت٤٣ٌٌٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ٣ضقوط ٝثُٔ٘جَٝ ٣٘نٌٟ ك٢ ثُؼ٤ِٔز

ٓؾٌه ػ٤ِٔز ُٞفوٛجي ٝإىث ٓتج كؼِتضْ  شكذئٌٓجٌْٗ ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز أًغٌ ص ع٤ٌثً. ٌُٖٝ إىث ًجٗ

  ٞ ٌتتَ كؿ ثُؼٚتتج د٤تتوٙي كْتتضٌٕٞ ٜٗتتج٣ضٌْ ثُلٖتتَ. ًٔتتج ٛتتٞ ٓؼِتتّٞي ًتتجُو١ٌٝ ثُتتي١ ٣ِتت

أٗتٚ ٫  ثُو٤٣ٌٖٝ ٝثُؼٖجةٌ صنًٞ هٞثٛتج كت٢ ثُٖٔتجؽٌثس ثُضت٢ صقٚتَ كت٢ ثُو٣ٌتز. ىُتي

ْٜ. دٜتتيث ثُٔؼ٘تت٠ كجُٖتتؾجً و٣أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز ٫ٝ أٛتتوثف ٫ٝ ٓوجٙتتو ثؽضٔجػ٤تتز أّجّتت٤ز ُتت

 َْ  ٚ د٘لْٚ. ثٌٌُه١ ٛٞ ٕؾجً ٢ٜ٘٣ ك٤ٚ ٗل

ٌُتتٖي ٫ٝكضوتتجً ٛتتيٙ ثُتتوػج٣جس ُِنٚتتجة٘  .أؿِتتذٌْ ٣وتتّٞ دج٧ػٔتتجٍ ثُوػجة٤تتز

٤َ ٝعٌعتتٌر ّٝلْتت ز. ػِتت٠ ّتتذ ثً إ٫ كض٘تتز ٝكْتتجه شث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٧ّجّتت٤زي كٜتت٢ ٤ُْتت

ثُٔغجٍي أٗج أ٣ٞتجً أصٌِتْ ًغ٤تٌثًي ٌُ٘٘ت٢ أفتٍٞ دجُ٘ؾتجؿ ًغ٤تٌثً ٧ٕ أفتجه٣غ٢ ٌٓصذ تز ٤ًِتجً 

دجُٔٚجُـ ث٧ّج٤ّز ُِٔؾضٔغ. ٫ٝ أفو دٌٔ٘ضٚ ؽتيد٢ إُت٠ ثُلض٘تز أٝ ثُلْتجه أٝ ثُتضٌِْ دٔتج 

ٌتَ أفتجه٣غ٢ ٌٓصذ تز ك يٛٞ مجًػ ٗ جم ثُٔٚجُـ ث٧ّج٤ّز. ٝأٗتج ٫ أصت٤ـ ٓؾتج٫ً ُتيُي

ّج٤ّز. ٖٓ ٛ٘ج ك ٗتج هػتجة٢ ؽ٤تو ٝأ٣تو٣ُٞٞؽ٢ ؽ٤توي ٝكت٢ ثُٔقٚتِز أصْتْ دجُٔٚجُـ ث٧

 دوٞر ص ع٤ٌ ػظ٠ٔ.

ُٔجىث ٫ صْض ٤ؼٕٞ ثُض ع٤ٌ  ٧ٌْٗ ُْضْ أ٣و٣ُٞٞؽ٤٤ٖ دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز. ٝٓغِٔج أٌْٗ 

ٌِْ أّج٤ُخ هػجة٤ز إٔذٚ ٓج صٌٕٞ دجُلض٘ز ٝثُلْجه. ٧ٌٝٗتْ دو٤تضْ كت٢ كُْضْ أ٣و٣ُٞٞؽ٤٤ٖي 

ثُض تًٞ ػٖ صقو٤ن ثُؼؾَ ٖٓ ٤٣ٖ ٝث٧فذجح ؽج٤٤ٖ٣ٖٝي كئٌْٗ صؼجٕٗٞ ٖٗجٟجصٌْ ًجُوٌٝ

ٓلضوتٌثً  ئ ِٞح. ٝك٢ ٜٗج٣ز ثُٔ جف ٣ظٌٜ ُِّٞت٠ ْٓتضٟٞ ٓ٘نلٞتجً ػتو٣ْ ثُضتو٣ًخثُ

 ؼوٙ ػٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز.ُِض٘ظ٤ْ ٬٣ًَٛٝ ُوٟ ثُٔ٘جَٝي إٝجكز إ٠ُ د  

٤ًلت٢ي  أٓج ثٗؼٌجُ ىُي ػ٠ِ ثٌُلجؿ ثُِْٔـ ك٤ٌٕٞ ػِت٠ ٕتجًِز فو٤وتز ٓ٘جٝتَ

٣ٔضٖتتن ثُْتت٬ؿ ٣ْٝتتضنوٓٚ فْتتخ ٛتتٞثٙي ٫ ٣تت ص٢ ُِضٌض٤تتي ٫ٝ ٣ْتت٤ٌ فْتتذٚي دتتَ ٣ذوتت٠ 

مجًػ ٗ جهٚ. ىُي أٗٚي ٝٓغِٔج ٗٞٛشي ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٛ٘تج ٛت٢ ثُضت٢ صتوٍ ػِت٠ ثُ ٣ٌتن. 

إٗٚ ٫ ٣ؼٌف ثُو٤جّ دجُوػج٣زي ٫ٝ ٓٔجًّز ث٤ُْجّزي ٫ٝ ص٣ٌٌِ ثُض٘ظ٤ْي ٌُٝ٘تٚ ٣ٔضٖتن 

٤ّٞتتٌح ٗلْتتٚ ٣ٝٚتت٤ذٜج دتت ىٟ. د٤تتو إٔ  –ٝثُقتتجٍ ٛتتيٙ  –ثُْتت٬ؿ. ٓتتٖ ثُذتتو٢ٜ٣ أٗتتٚ 

تث٧ٓتٌ ثٌُغ٣ٌ٤ٖ كؼِٞث ىُي ًؿْ إٔ ّذ٤َ صؾتجٍٝ  َٓ ٖ ّتجٟؼز ًجُٜ٘تجً. إىث ٓتج ًتجٕ عٔتز 

تت ٓن  ٣ضٞؽتتخ ثُٞهتتٞف كت٢ ٝؽٜتتٚ دِـتتز أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ٝفٌ٘تتز ٤ّجّتت٤ز يٖ ٕتت ٕ ثُٖتؼخ٣قت٠ 

دقجؽتتز إُتت٠ . ٝأٗتتضْ صتتوًًٕٞ ؽ٤تتوثً إٔ ًتتَ ٕتت٢ء ٫ ٣تتضْ دجُْتت٬ؿ. فضتت٠ ثُْتت٬ؿ ٓتتجٌٛر

ثُض٘ظ٤ْ هذَ ثّضنوثٓٚ ٝصٖـ٤ِٚ. ىُي أٗٚ إىث ٓج أِٟن ثٌَُ ثُ٘تجً فْتخ ٛتٞثٙ ٖٝٓت٤تضٚي 

ٝإ٫  يإٕ أًهس أهتتّٞ دؼ٤ِٔتتز .٬كتّتضنوّ ثُْتت٬ؿي ٝإٕ ٕتتتش أٝإىث ٓتج هتتجُٞث "إٕ ٕتتتش 



 79 

ػٖ أٛٞثٍ م ٤ٌر. ٢ٌُٝ ٫ صقَٚ ٛيٙ ثٌُجًعز ٛ٘تجى فجؽتز ٓجّتز  ْ  ك٬"  كئٕ ىُي ٣٘  

ٔتتجً أ٫ًٝي ٌٝٓصذ تتجً دجُذٌٗتتجٓؼ ٝثُقتتَح. ٝإىث ٓتتج ٚ ػ٤ِتتي إٔ صٌتتٕٞ ٓ٘ظع ُِض٘ظتت٤ْ. أ١ أٗتت

د ٛتوثف أّجّت٤ز  ٚي ًٝد تٚثًضْخ ْٓضٟٞ ًك٤ؼجً ٖٓ ث٫ٗٞذجٟ دٔٞؽذٝض٘ظ٤ْ ثُصٞثؽو 

 ٣ٌ٤ٚٓٝز  ف٤ٜ٘ج ٣ٌٖٔ ثُقو٣ظ ػٖ ثٌُ٘ٚ ثُٔظلٌ.

ثُ ذو٤ز ًْٔ ُز ف٤تجر  - ٫ ٣ٌٖٔ إٔ إًٔٞ ٓٞؽٞهثً هٕٝ ٝؽٞه ث٧ٛوثف ث٤ُٟ٘ٞز

ٝ ٓٞس. ٝإىث ً٘ضْ صٌؿذٕٞ ك٢ٜٔ ك ٗج هذَ ًَ ٢ٕء أ٣و٣ُٞٞؽ٢ي ٝأهضل٢ أعتٌ ث٧ٛتوثف أ

 ٛيث ٛٞ ثُوجةو ث٢ُٟ٘ٞي ٝٛ٘ج ٣ٌٖٔ ٌٓدٜ هٞص٢ ٝٓـَثٛج. .ث٤ُٟ٘ٞز ث٧ّج٤ّز

٣ض ِتخ ٓ٘جٝت٬ً  ٚص٘ظ٤ٔتٝثُقَح ًٌٝٝري ُيث أ٤ٌّ ػ٠ِ ٛوٟ ٓذتوأ ثُقتَح. 

ْٔتتضٟٞ ثُتتت٢ٟ٘ٞ ث٧ٙتتت٢ِ فَد٤تتجًي ُتتتيث أػٔتتَ ػِتتت٠ مِوتتٚي ٝأمِوتتتٚ. ٌٛتتيث ّتتت٤ٌٕٞ ثُ

ٌٝٛتتيث  .٣ضقِتت٠ دتتجُوٞرٝٝثُْٔتتضٟٞ ث٤ُْجّتت٢ ُٔ٘جٝتت٤ِز ثُقتتَحي ٌٛتتيث ٣ٌتتٕٞ ثُتتوػجة٢ 

٣ٌٔتتٖ ص٘ظتت٤ْ ثُٔتتٜ٘ؼ ثُقَدتت٢ أٝ ص٘ل٤تتيٙ. دؼتتو ثصذتتجع ٛتتيث ثُٔٞهتتق ّٝتتًِٞٚي ّتت٤ٌٕٞ 

دج٩ٌٓجٕ ثٗضٜجػ ثُؼ٣ٌٌْزي ٝصٔغ٤َ ثُ٘ظجّ ٝث٫ٗٞتذجٟ ٝثُضقِت٢ دتٚي ٝثّتضنوثّ ثُْت٬ؿ 

خ ٝفْخ هٞثػوٙ ثُْت٤ِٔز. ٝٛتيث ٓتج ٓؼ٘تجٙ ثُتٜ٘ؼ ثُؼْت١ٌٌ ثُٚتق٤ـ ك٢ ٌٓجٗٚ ثُٔ٘جّ

ٝثُؾ٤تتو. ٝصقو٤تتن ٗٞتتجٍ ػْتت١ٌٌ فْتتٖ ٣ؼ٘تت٢ ثُؾتت٤ٔ. دجهضٞتتجحي إىث ٓتتج ًأ٣تتضْ ٛتتيٙ 

ثُٖٔجًَ دٖتٌَ ٓضتوثمَ ٝٓضتٌثد٠ دئٌٓتجٌْٗ ثُتضقٌْ كت٢ ثُقوتجةن ٝثُٞٙتٍٞ إ٤ُٜتج ػِت٠ 

 ٗقٞ أكَٞ.

 

 

 ُ حداٚص رٌهحمس١ُ اٌعاٌُ إٌٝ ِعسىشاث أِش غ١ش ٚالعٟ، ٚلذ ح

 

دئٌٓجٗ٘تتج  يإىث ٓتتج أًهٗتتج إ٣ٞتتجؿ ثُٞٝتتغ ث٤ُْجّتت٢ ثُقتتج٢ُ ُِغتتًٞر ثٌٌُهّتتضج٤ٗز

ثُوٍٞ أٗ٘ج ً٘ج ٗوّٞ ديُي ّجدوجً ػ٠ِ ٗقٞ ٕتجَٓ ُِـج٣تزي دتَ فْتخ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور. 

ٌُ٘٘ج ث٥ٕ ٫ ْٗض ٤غ كؼَ ٗلِ ث٢ُٖء. ٓغ٬ً ٣وتجٍ كت٢  يُْ ٣ٌٖ ٛيث ػ٤ذجً ف٤ٜ٘ج ٫ٝ م  

ٌف ثُل٬ٗت٢ي ٝعٔتز ٛتيٙ ث٧ٓتًٞ كت٢  تكت٢ ثُ ثٌتيٌٛتيثي ٝٛتٞ ٛو٣٘ج "ثُؼجُْ ثُٔج٤ٗلْضٞ ُ

ثٌُأّتتتٔج٤ُزي ٌٛتتتيث ٛتتت٢ ثُوتتتٟٞ  –ثُ تتتٌف ثُل٬ٗتتت٢ ث٥متتتٌ. ٌٛتتتيث ٛتتت٢ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتتز 

  ٌُ٘٘ج دجُض ٤ًو ٗضؾجٍٝ ٓغَ ٛيٙ ثُضؼج٣ًق ث٤ُّٞ.…". ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُضق٣ًٌز ث٤ُٟ٘ٞز

ػِتتت٠ ٝؽتتتٚ  ؼ٤٘جسُتتتْ صؼتتتو ٓغتتتَ ٛتتتيٙ ثُضؼتتتج٣ًق ٙتتتق٤قز دؼتتتو فِتتتٍٞ ثُضْتتت

ٌع ٝ يثُنٚٞٗ ٞع ٣ٌثه ُِؼتجُْ إٔ ٣ؼت ٌٔ٘٘تج ثٗضٜتجػ ٣ً أًغتٌ. ٌُتٖ ٤ًتق ف ػِت٠ ٗقتٞ ٌٓت

 ."ثُؾ٘ٞد٢ – ثُض٘جهٜ ثُٖٔج٢ُد "ثُذؼٜ ثُْٔضؾوثس ٢ْٔ٣ ثُٚق٤ـ  ثُِْٞى 

ٝٓج ٛيث ّٟٞ إٝلجء ٓٚ ِـ كظ ُٔج ٛتٞ ًتجةٖي ف٤تظ ُت٤ِ ٓتٖ ثُٔٞٝتٞػ٤ز 

ٝٛ٘تجى  -هِ٘تج أٗتٚ ص٘تجهٜ أّجّت٢ دتجًٍ . ٌُٝتٖ إىث"ؽ٘تٞح –ٕتٔجٍ "صو٤ْْ ثُؼجُْ إُت٠ 

 ٗٚ عٔز دث٧ٌٓ ثُٞثهغ ٝٙق كٜيث أٌٓ ٌٖٓٔ. ٣ٌٖٔ  -فجؽز ُٔٚ ِـ ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘ٞثٍ

ًأّٔج٢ُ ٓقضٌٌ ٓضقٌْ ك٢ ث٧ٓتًٞ ٜٝٓٔت٤ٖ ٓضٌدتغ كت٢ ثُتيًٝري  –هٞر ٗظجّ إٓذ٣ٌج٢ُ 

 –ثُٖتتٔجٍ "ص٘تتجهٜ أٗتتٚ أ١  .كتت٢ ثُؾٜتتز ث٧متتٌٟ ٚٝعٔتتز ٓتتٖ صض٘تتجهٜ ٓٚتتجُقْٜ ٓؼتت
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ثُذِتوثٕ ثُْٔتقٞهزي  –. أٝ ٣ٌٖٔ ٤ٙجؿضٚ ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضتج٢ُ: ثُذِتوثٕ ثُْتجفوز "ثُؾ٘ٞح

ٌر.  –ثُ ذوتتجس ثُْٔتتضؼٌٔر  َٔ ث٫ّتتْ ُتت٤ِ ٜٓٔتتجً دٜتتيٙ ثُوًؽتتز فْتتخ ٝثُ ذوتتجس ثُْٔتتضؼ

 ثػضوجه١. 

ٌُٖ ٛيث ٓج عٌٜ إ٠ُ ث٠ُّٞ: هْ دضو٤ْْ ثُؾ٘ٞح أ٣ٞجً إ٠ُ ه ذ٤ٖ ٓغِٔتج فٚتَ 

ًتتَ ٕتت٢ء كتت٢ ثُو ذتت٤ٖ دجُْتتٞك٤٤شي دج٤ُْجّتتز  كتت٢ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤وري دتتَ ٝثًدتت٠  

ثُنجًؽ٤تتز ُِْتتٞك٤٤شي ٝٓتتٖ عتتْ هتتَ "ًتتَ ٕتت٢ء ٓتتٌصذ٠ دتتيُي"ى أٝ هتتَ "ثُ٘ٞتتجٍ ٝتتو 

ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز أ٣ٞجً أٙذـ ٌٓصذ٠ ديُيي ٖٝٓ ٣٘جهٜ ٛيث ثُٞٝتغي ُت٤ِ ثٕتضٌث٤ًجً"ى فوتجً 

 ٛيث ٓج فَٚ ك٢ ثُٔج٢ٝ. ٝٛ٘ج ٣ٌٖٔ ثُن   ثُلجهؿ ٝثُن ٌ ثُؾ٤ْْ.

ؽَ ٓٚجُـ ثُْٞك٤٤شي ٝٝتٖٔ ٓٚتِقز ثُْتٞك٤٤ش ًتَ ٕت٢ء ًَ ٢ٕء ًجٕ ٧

ََ ٧ؽَ ٓٚجُـ ٤ًّٝج. أ   ًَ ٢ٕء إ٠ُ ثٌُٔضخ ث٤ُْج٢ّ ٝثًصذ٠ دضو٤٤ٔجصتٚ صتو٣ًؾ٤جًي  ف٤

ْ   .ف٤ٜ٘تتج صٌتتٕٞ ث٧ػٔتتجٍ م ٤تتٌر ُِـج٣تتز ػتتٖ  ٝٓتتٖ ثُٞثٝتتـ صٔجٓتتجً إٔ ٛتتيث ث٧ٓتتٌ ُتتٖ ٣تت٘

 ٗٞجٍ ٗجؽـ صؾجٙ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز.

دٔؼ٘تتتجٙ ثُْتتتجدن. أ١ إٔ صوْتتت٤ْ ثُؼتتتجُْ إُتتت٠ صو٤تتت٤ْ ًٜتتتيث ُتتتْ ٣ؼتتتو ٣قتتتضلظ  يإىٕ

أٓتٌ ؿ٤تٌ ٓ٘ وت٢ أٝ ٝثهؼت٢. ٝٓتٖ  يٝٝٝغ ثُْٔجكجس ثُٖجّتؼز ك٤ٔتج د٤ٜ٘تج يٓؼٌٌْثس

 ثُْجٟغ صٔجٓجً إٔ ثٌُأّٔج٤ُز ٢ٛ ثُْٔضل٤و ٖٓ ىُي.

ً٘ج هو ىًٌٗج ّتجدوجً إٔ صو٤٤ٔتجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور هتو أهمِتش صتج٣ًل ثُ٘ٞتجٍ 

و٤ْ. ًٔج ّوس ثُ ٣ٌن أٓجّ ثُ٘ٞجٍ ث٫ٕتضٌث٢ً ٝأصجفتش ث٫ؽضٔجػ٢ ثُؼجّ ك٢ ثْٗوثه ػ

ٌ. ُتٞ أٜٗتج َمتأ  ٌُِأّٔج٤ُز إٔ صِضو٠ أٗلجّتٜج ٝص ٤تَ ٓتٖ ػٌٔٛتج ُْتض٤ٖ أٝ ّتذؼ٤ٖ ػجٓتجً 

دو٤ش ٓضوثمِز ك٤ٔج د٤ٜ٘ج ػٞٝتجً ػتٖ صل٣ٌتن ٝكٚتَ ًٜتيثي ٝػٞٝتجً ػتٖ ٝٝتغ فتوٝه 

٨ُٟٝتجٕ ٝثُٖتؼٞح. كجِٙز ًٜيٙي ٝد٘جء ّتًٞ دت٤ٌُٖ  ٌُجٗتش ثُ٘ض٤ؾتز إ٣ؾجد٤تز دجُْ٘تذز 

د٤و إٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ٤ُْش دقجؽز ُذ٘جء ث٧ّٞثً ٝإػ٬ء ثُؾوًثٕي دَ ػ٠ِ ثُؼٌتِي ٛت٢ 

ٖ ًتتَ ثُذِتتوثٕ ث٫ٕتتضٌث٤ًز هجٓتتش دذ٘تتجء ٌتتدقجؽتتز ُٜتتوّ ث٧ّتتٞثً ٝثُؾتتوًثٕ ثُٔٞؽتتٞهر. ُ

ؽتتوًثٕ أًغتتٌ ؿ٬عتتز ٝإٔتتو ّتتٔجًز ٓٔتتج ٛتت٢ ػ٤ِتتٚ كتت٢ ثُذِتتوثٕ ثٌُأّتتٔج٤ُز أٝ ٓذجهةٜتتج 

ج٫ٕتتضٌث٤ًز ٤ُْتتش ٗظجٓتتجً ٣ْتتؼ٠ ُقٔج٣تتز ٗلْتتٚ كػِتت٠ ث٧ًؽتتـ ٤ٝز. ثُو٤ٓٞتتز ثُٔضؼٚتتذ

٣ٍٝجهر فٚجٗضٚ. ثُو٬ع ٝؽوس ك٢ ثُؼًٚٞ ثُّٞ ٠. ًيُي ػ٘وٓج ص ّْش ثٌُأّٔج٤ُز 

إُتت٠ صقٚتت٤ٖ ٓ٘جٟوٜتتج ث٫ّتتضؼٔج٣ًز ُضٖتت٤٤و ث٧ّتتٞثً ثُٞثهؼ٤تتز ٝإػتت٬ء  ٜتتجّتتؼش هُٝ

ع أًغتٌ فٚتجٗز ٝؽتوًثٕ ثُؾوًثٕ ثُؾ٤ًٌٔز. إىٕي ًٝٔج إٔ ه٤جّ ث٫ٕتضٌث٤ًز دذ٘تجء هت٬

 ً ي إٔو ؿ٬عز ٛٞ ثمض٤جً مجٟب ٖٓ ث٧ّجُي كئٕ ٓج ٣ضٞؽخ ػِٔٚ ٛٞ ٗو٤ٜ ىُي صٔجٓج

 ػ٠ِ ث٧ّٞثً ٝثُؾوًثٕ ثٌُأّٔج٤ُز. وٞجءثُأ١ 

هْٔش ثٌُأّٔج٤ُز ثُذٌٖ إ٠ُ أٙ٘جف ٟٝذوجس ٝهذجةَ ٝٓج ٕجدٚي ٝمِوش ثُؼو٣و 

ٜؾتتّٞ ػ٤ِٜتتج دجُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ٓتتٖ ثُٖتتٌثةـ ٝثُلتتتجس. ٝث٧ٓتتٌ ثُٚتتق٤ـ ٓوجدتتَ ىُتتي ٛتتٞ ثُ

ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُٔذجهًر ث٫ٕضٌث٤ًز. ٝٛ٘تج ٣ض ِتخ صٖ٘تتز أٗتجُ ثٕتضٌث٤٤ًٖ ٣وٞٓتٕٞ دتيُي 

دج ك٢ إْٗجٜٗج ٝأ٣ٌٌٓج ٝأًًَٝ ٖٓ ٣ٝ٘ضٌٖٕٝ ك٢ ًجكز ث٧ًؽجء ُٜيث ثُـٌٛ. صقٌٔش 

ٜٓو ثُْذ٤َ إ٠ُ دِٞؿٜج هٞر ُْ صٌٖ صقتٍٞ ػ٤ِٜتج ٓتٖ هذتَ ٓٔج ٤ًِجً د ٌثٍٛج ثٌُأّٔج٢ُ 
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٤ض٤ز ك٢ د٘تجء ث٧ّتٞثً ٤دج٫ّضلجهر ٖٓ ٤ّجّز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُْٞك ٜجٝصٌٔ٘ش ٖٓ دِٞؿ ي٠ه

ثُض٢ ٫ هثػ٢ ٫ٝ ٓؼ٠٘ ُٜجي كجّض جػش صٌذو مْجةٌ ٫ ٣ْضٜجٕ دٜج ك٢ ثُٔقِٚز ٤ِٟتز 

 ث٧ػٞثّ ثُْذؼ٤ٖ ثٌُٔ٘ٚٓز. 

ى ٛتيث ث٧ٓتٌ ث٤ُتّٞ ؽ٤توثً. ٫ٝ فجؽتز ٌُي٣ ًَ ػِت٠ أٗتٚ أٓتٌ ّت٢ء. ٝػ٘توٓج  ضت٣ٚ و

ثُْتٞك٤٤ضجس صٜ٘تجً ٫ ٣ٔ٘٘تج ث٫هػتجء د ٗتٚ ٫ ٣ٞؽتو ٛ٘تجى أ١ أعتٌ ٬ُٕتضٌث٤ًز. دتَ  ًجٗش

هِ٘ج إٔ ٖٓجًَ ثٌُأّتٔج٤ُز صتَهثه ٟٝت ر ٝعوت٬ًي ٝصظٜتٌ ٙتقز ىُتي ث٥ٕ.  يػ٠ِ ثُؼٌِ

تصًٔتج  َٜ ْ ث٤ُتتّٞ ػِتت٠ ٗقتتٞ ظٜتتٌ أًٝتت٤ز ثٕتضٌث٤ًز أًغتتٌ ّتت٬ٓز ٝٓضجٗتز. ٝٛتتيث ث٧ٓتتٌ ٣ ل

ص تتًٞ أكٞتَي ٣ٝ٘ٞتتْ ثُذٖتٌ إُتت٠ دؼٞتْٜ دٖتتٌَ أكٞتَ. كج٤ٜٗتجً ثُذ٤ٌٝهتتٌث٤٤ٟٖ ٛتٞ 

ىُي أٗٚ إىث ثصْؼش ثُٔ٘قوًثس ثُٖتجٛوز ٝثُٜتٞثس ثُٖجّتؼز  .أًذٌي ٝٛيث أٌٓ ١ًٌٝٝ

د٤ٖ ثُ ٌك٤ٖي ٣ٌٔتٖ ف٤٘تتي صٜو٣تو ثُذٖت٣ٌز دجُو٘جدتَ ثُي٣ًتزي ٝدئٌٓتجٕ ًأّتٔج٢ُ ٓضٜتًٞ 

ج ٓؼ٘تجٙ ٜٗج٣تز ٟٝجةٔ ػ٘وةي ثّضنوثّ ثُيًر أ٣ٞجً. د٤و إٔ أ٣ٌٌٓج هو ثّضنوثٜٓج. ٝٛتيث ٓت

  ً ١ كوت٠ي ك٤ٌتق ّتضق٢ٔ ثُ٘تجُ ٓ٘تٚ  ثُذ٣ٌٖز. ُٝٞ دو٢ ث٧ٌٓ ك٢ ٓٞتٔجً ثُن تٌ ثُتي

٘ٞجُي ثُ ذو٢ ٌٖٝٗٙ فض٠ أػٔجم أ٣ٌٌٓتج ىثصٜتجي ٝإٔ صٖ٘تٌ ث٩ْٗتج٤ٗز ُض٣ٌٝؼ ثُػ٤ِي 

ٝصٌٝػ ُٜج دٌَٖ ٓضوثمَ فض٠ ٫ ٣ٌٕٞ ثٌُأّٔج٤ُز ٛوكجً دْتذخ ثُو٘ذِتز ثُي٣ًتز كقْتخ. 

٤و َُٖ ص ع٤ٌ ث٬ُْؿ ثُي١ً ٛٞ صؼ٤ْٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ٝؽؼِٜج ٌِٓتجً ٌُتَ أ١ إٔ ثُْذ٤َ ثُٞف

ًٜتيث إُت٠ ٓؼْتٌٌثسي  دِو ٝدوؼز. ٛتيث ثُن تٌ ُٞفتوٙ ًتجف  ُِٖتؼًٞ دٔتوٟ م ت  صوْت٤ْ

 ٝػوّ ثُقجؽز ُنٌثكجس ٖٓ هذ٤َ ثُو٘ذِز ثُي٣ًز ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثُو٘ذِز ثُي٣ًز ثٌُأّٔج٤ُز.

د ّتٌٛجي ٌُٝتَ ثُ٘تجُ كت٢ ًتَ ٌٓتجٕي ٣ضقضْ إٔ صٌٕٞ ث٫ٕضٌث٤ًز ٌِٓجً ُِذ٣ٌٖز 

ٝإٔ صضْْ دٞؽٜز ٗظٌ ٓضٌجكتز ٝٓضٞثٍٗتزي ٫  .ك٢ ثُذِوثٕ ثٌُأّٔج٤ُز ٝثُذِوثٕ ثُْٔقٞهز

ثُْ٘تتذزي  ضِتتيٛتتيث ثُ تتٌف ثٕتتضٌث٢ً دٜتتيٙ ثُْ٘تتذزي ٝىثى ثُ تتٌف ثٕتتضٌث٢ً د"إٔ صوتتٍٞ 

 ٝىثى ثُ ٌف ٤ُِ ثٕضٌث٤ًجً دٜيٙ ثُْ٘ذز".

فضت٠  يػ٬هتجس ٓتغ ثُؾ٤ٔتغُتي ٕ صٌتٕٞ هو صٌٕٞ هُٝز ثٕضٌث٤ًزي ٌُٖٝ ٣ؾتخ أ

دتتَ ٓؾتتٌه  يثُؼ٬هتتجس ٤ُْتتش ثّضْتت٬ٓجً ٫ٝ ًؿذتتز كتت٢ ثٌُأّتتٔج٤ُز ٙٓتتغ أ٣ٌٌٓتتج. ٝٛتتي

ػ٬هتتجس ٝصٌض٤ٌتتجس ٝتت٣ًٌٝز كتت٢ ًتتَ ث٧ٝهتتجس. ٝػِتت٠ ٛتتيث ثُٔ٘تتٞثٍ صتتؤعٌ ٛتت٢ ػ٤ِتتي 

٣٩ؾجه ٓؾٔٞػجس ًأّٔج٤ُز ٓضٞثٟتز ٓؼٜج كت٢ ٙتلٞكيي ٢ٛ ػ٤ِٜج. صْؼ٠  ؤعٌ أٗشَ صٝ

ك٢ هثمِٜج. ٢ٛ صٌصذ٠ دي ٝأٗتش ُ٘لْي صْؼ٠ ٣٩ؾجه ٓؾٔٞػجس ثٕضٌث٤ًز ٝأٗش أ٣ٞجً 

ثُلٌٙتتتز ُٖ٘تتتٞح ٙتتتٌثػجس ىُتتتي ف٤تتتظ ٫ ٣ضتتت٤ـ  يٝٛتتتيث ٛتتتٞ ثُٚتتتٞثح .صتتتٌصذ٠ دٜتتتج

٫ ٓؼتجًي ًتَ ث٧ٟٝتجٕ  كت٢  ؽٔج٣ٌ٤ٛز أٝ فٌٝح إدتجهر. ًٔتج أٗتٚ ٣ْتلٌ ػتٖ ص تًٞ ػتجّ

٣نت٘ ٤ز ًتجٕ ث٫ٕتضٌثًصؾٌدتز كت٢ ثُْتٞك٤٤ش ٓتغ فٚتَ ثُض ًٞ ك٢ ٟٖٝ ُٞفوٙ. ٓتج 

دو٤ش ٓضنِلز ٝثُٟٖٞ ث٢ٌُّٝ ػ٠ِ ث٧ًؽـي أٓج ثُذِوثٕ ث٧مٌٟ كذو٤ش ك٢ ثُنِق. دَ 

ٌُتٖ ٫ ٣ٞؽتو كت٢ ؽتٌٞٛ ث٫ٕتضٌث٤ًز  .أًغٌ ٓتٖ ًغ٤تٌ ٓتٖ ثُٔ٘تجٟن متجًػ ثُْتٞك٤٤ضجس

أٝ دِتتو ذمتتٌ. دتتَ أمتتٌٟ ص تت٣ٌٞ دِتتو أٝ فضتت٠ ٟذوتتز ٓتتج هثمتتَ ثُذِتتو ػِتت٠ فْتتجح ٟذوتتز 

  ًٞ ث٩ْٗج٢ٗ ثُٔضٌجكبي ٝثُض ًٞ ث٫ٕضٌث٢ً ثُٔضٌجكب.ث٧ّجُ ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ٛٞ ثُض
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 االشخشاو١ت ِسؤٌت ٔٛع١ت، 

                                                                                                                   اشخشاو١ا   ِسؤٌت أْ ٠دعً اإلٔساْ ٔفسٗ

 

٤ْ ثُٞٝتتغ ث٤ُْجّتت٢ ثُتتٌثٖٛ. ٫ٝ هثػتت٢ ٨ُّتت٠ ٓتتٖ ٛ٘تتج ٣ضقتتضْ كتت٢ ثُقو٤وتتز صو٤تت

"ُتتْ صضٌّتتل ثُٔؼْتتٌٌثس دٜتتيث ثُوتتوً". كتت٢ ثُٔجٝتت٢ ًتتجٕ عِتتظ ثُؼتتجُْ  ٝثُقتتَٕ دتتجُوٍٞ

 ٕ عِظ أٝ ًدغ أٝ ّوُ ثُؼتجُْ دِوٍٞ ٤ُٙجؿز ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ  يثٕضٌث٤ًجًى هذَ ًَ ٢ٕء

ؽ٤ِتجً أٗ٘تج ٫ ثٕضٌث٢ًي أٌٓ ٤ُِ ٝثهؼ٤جً. كج٫ٕضٌث٤ًز ٤ُْش ْٓ ُز ٤ًٔز. ٝٓتٖ ثُٞثٝتـ 

 ْٗض ٤غ موثع أٗلْ٘ج دجُوٍٞ إٔ عِظ أٝ ّوُ ثُؼجُْ ثٕضٌث٢ً.

 ث٫ٕضٌث٤ًز فو٤وزً ٢ٛ ْٓ ُز ٗٞػ٤زي ْٓ ُز إٔ ٣ؾؼَ ث٩ْٗجٕ ٗلْٚ ثٕضٌث٤ًجً. 

٣ٌتتٕٞ دجُْٔتتض جع  هتتو ٤ُؾؼتَ ث٩ْٗتتجٕ ٗلْتتٚ ثٕتضٌث٤ًجً ػِتت٠ أًٔتتَ ٝؽتتٚي ف٤ٜ٘تج

 . عًٜٞ ػجُْ ثٕضٌث٢ً أكَٞ دٌغ٤ٌ ٖٓ ّوُ ثُؼجُْ ىثى

ٝفٚتٌٛج دتٚ. ٓتج ٖٓ ٛ٘جي ٫ ٣ٌٖٔ إّوجٟ ث٫ٕضٌث٤ًز ػ٠ِ ٓٚت ِـ ؽـٌثكت٢ 

"ٛتتيث ثٌُتتْ ٓتتٖ ثُذٖتتٌ ٓضتت عٌٕٝ دج٫ٕتتضٌث٤ًز" ٫ ٣تتوٍ ػِتت٠ ٓتتوٟ ٗؾتتجؿ  ًٔتتج إٔ ثُوتتٍٞ

ٔؤٕتتٌ ٗؾتتجؿ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٣ذتتوٝ ٓتتٖ متت٬ٍ ث٩ْٗتتجٕ ثُٔذ٘تت٢. ٝٛتتيٙ ْٓتت ُز ك يث٫ٕتتضٌث٤ًز

  َ ٣ٔغِتتٕٞ ث٫ٕتتضٌث٤ًز دٌتتَ ٓؼ٘تت٠ ٓؤُتتق ٓتتٖ ػٖتتٌر إٔتتنجٗ  ٗٞػ٤تتزي ٫ ٤ًٔتتز. كًٌٔتت

ثٌُِٔزي أهٟٞ دٌغ٤تٌ ٓتٖ ػٖتٌر ٣٬ٓت٤ٖ ثٕتضٌث٤٤ًٖ ؽذ٘تجء أٝ ؿتجك٤ِٖي ٝٓتٖ ًتَ ثُ٘تجُ 

ّتت٤ٌٕٞ ىُتتي ٓتتج ثُتتي٣ٖ ٛتتْ صقتتش صتت ع٤ٌ ثٌُأّتتٔج٤ُز. ُٝتتٞ صٖتتٌَ ًٌٓتتَ ًٜتتيث كتت٢ ٟٝتتٖ 

٣ٌتٕٞ ّتوُ ثُؼتجُْ ثٕتضٌث٤ًجً. ٝٛتٞ أٓتٌ ٌٓٔتٖ إٔ أكَٞ ٝأعٖٔ أٝؼجكجً ٓٞجػلز ٓتٖ 

فجؽز ُٔٚ ِقجس ٤ٙٝجؿجس ًٜيٙ ٣ضْ إعٜجًٛج ٝٙت٤جؿضٜج كت٢ ًتَ ٝٙق٤ـ. ٝٛ٘جى 

 ٌٓجٕ هٕٝ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُوٍٝ أٝ ثُ٘جُ ث٫ٕضٌث٤٤ًٖ.

ُٞ ػٔوس ث٧فَثح ك٢ ثُ٘ظجّ ث٫ٕضٌث٢ً ثُٔضلٞمي ٝثُض٢ صقٌْ ثُٖتؼٞح ػِت٠ 

أّتتجُ ٛتتيث ثُ٘ظتتجّي ٝصقتتوه ٝؽٜتتز ٓٚتت٤ٌ ثُٖتتؼٞحي ٝص تتًٞ ث٩ْٗتتجٕ ثُ٘تتٞػ٢ دٌلتتجءر 

ْ تتٝصتتٞثٍٕ ػِتت٠ أّتتجُ أ ّن  َٔ صؾتتجٙ ثُٔنتتجٌٟ ث٣ٌُٔؼتتز ثُٔنضِلتتز  ٣ٚو٣ُٞٞؽ٤تتز فو٤و٤تتزي ٝص 

جُو٘ذِتز ثُي٣ًتزي ً ٝثُٔضؼوهر ثُض٢ صلٌٜٝج ثٌُأّٔج٤ُز ػ٠ِ ثُذ٣ٌٖز ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُو٢ُٝ
ْ ٚ   ُٞ ػٔوس إ٠ُ ص ٣ٌٞ صؼجٝوٛج ٝثُضٚؼ٤و ٖٓ ٤ٙجؿجصٜج ٝصؼجد٤ٌٛتج ث٤ٔٓ٧تز  ٤ ن ٝصْ 
ٖٓ صِي ثُٔـجُ جس  ٝثُٔذجُـجس ثُذتجًٍر كت٢ ٤ٌْٕٞ ىُي ىث ه٤ٔز ٝٓؼج٢ٗ أ٠ّٔ دٌغ٤ٌ ك

"ُوو أٗويٗج ٛيث ثٌُْي ّْٝ٘ٞ إ٤ُٚ ٛتيث ثُوتوً". ٌُٝتٖ دجُوٍٞ صؾٌدز ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور 

إٔ صٌتٕٞ أٓتج ٛيث ٫ ٣ؼ٘ت٢ دتجُ ذغ إٔ صٌتٕٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز ًثّتنز ٤٘ٓؼتز كت٢ ًتَ ٌٓتجٕ. 

ٜتٞ أٓتٌ كوٝٓتزي ث٫ٕضٌث٤ًز ك٢ ٌٓجٕ ٓج ه٣ٞتز ًٝثّتنز ؽتوثًي د٤٘ٔتج كت٢ ٌٓتجٕ ذمتٌ ٓؼ

ًسَ  ٞع  ث٫ٕتضٌث٤ًز أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز م ٤ٌ ٣وٍ ػ٠ِ ثٗقٌثف ػٖ ثُؾٌٞٛ ث٫ٕضٌث٢ً. ُتٞ ٟت

ػ٠ِ ٕجًِز ٣ٌٕٞ ك٤ٜتج ٟتٌف ٓتج ثٕتضٌث٤ًج صجٓتجً ٟٝتٌف ذمتٌ كجٕت٤جً صجٓتجًي كئٗتي ف٤ٜ٘تج 

كتتئىث ًتتجٕ هْتتْ ٓ٘تتٚ  يصٌتتٕٞ هتتو أكٌؿضٜتتج ٓتتٖ كقٞثٛتتج. ٝث٧ٓتتٌ ّتت٤جٕ دجُْ٘تتذز ُقتتَح ٓتتج

ٚ ٖٓ ػ٠ِ ثُقَح ْٝٗلضَ  ٜيث ٣ؼ٢٘ أٗي ه٤ٞشَ كْْ ث٥مٌ ه٣ٌٝجً ؽوثًي ثٕضٌث٤ًجً ؽوثً ٝثُو

 ثُٞؽٞه. أ١ إٔ ث٫ٕضٌث٤ًز صضٖٞٔ ك٢ ؽٌٞٛٛج ثُض ًٞ ثُٔضٌجكب ثُٔضٞثٍٕ. 
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دتت٬ ًِتتَ أٝ ِٓتتَ ُنِتتن فتتَح  ُتتٞ ٗظٌٗتتج إُتت٠ ثٕتتضٌث٤ًض٢ ٌُأ٣٘تتج ًتتْ ٙتتجًػش  

ثص٢ د٣ٌتجهر ثٕضٌث٢ً هثمَ فَد٘تجي ًٝتْ صٚتوًس  ٜٓٔتز صقو٤تن ثُض تًٞ ث٫ٕتضٌث٢ً دتي

PKK  .ك٢ ًٌهّضجٕ. إٜٗج ٖٓ ٣ًٌٝٝجس ث٫ٕضٌث٤ًز 

إٔ أصلتتٞٙ دٌِٔضتت٤ٖ أٝ كٔتتغ٬ًي ًتتجٕ دئٌٓتتج٢ٗ إٔ أٙتتذـ ثٕتتضٌث٤ًجً د٤ٌٝهٌث٤ٟتتجًى 

أٝ إٔ  .صٔجٓتتجً ٓغِٔتتج ٛتت٢ فتتجٍ ث٤ُْتتجً ثُضًٌتت٢ ثُذ٤ٌٝهٌثٟتت٢ ي٦متت٣ٌُٖٝأصتتٌى ثُذتتجه٢ 

٢ٓ ث٫ٕضٌث٢ً ُتْ ٣وذتَ أه٣ٌ ث٥م٣ٌٖ ًو ٤غ ٓج٤ٕزى ٌُٖي ٧ٕٝ ٓلٜٞٝإًٔٞ ًجٌُثػ٢ 

 ُْ أّٔـ دضجصجً دظًٜٞ أًٓٞ ًٜيٙ ك٢ ىثص٢. يأٌٓ ًٜيث

 صؼذٌ ث٫ٕضٌث٤ًز ػٔٞٓجً ػٖ ثُْٔضٟٞ ث٫ٕضٌث٢ً ُقَح ٓج د ًِٔٚ.

ُؾٔج٤ٌٛ ٖٓ مت٬ٍ ْٓتضٞثٙ ث٫ٕتضٌث٢ً ثػ٠ِ ثُقَح إٔ ٣ؼٌِ ْٓضٟٞ صقًٌ 

ج أ٣ٞتجًي ٌُٝت٢ٗٞ ثُي١ دِـتٚ ٛتٞي ٝإٔ ٣٘وِتٚ إُت٠ ثُْتجفز ثُو٤ُٝتز ػِت٠ ٛتيٙ ثُٖتجًِز. أٗت

ّت٤ِٔجً صوثُٝش ٗلْت٢ ثًصذجٟتجً دٚت٤جؿز ثٕتضٌث٤ًز ًٜتيٙي ثّتض ؼش إٔ أٙتذـ ثٕتضٌث٤ًجً 

 ٓؤعٌثً ٝد٤ِـجً.ٝ

 يدتتَ ٝفضتت٠ ًتتَ ًؽتتج٫س ثُوُٝتتز ي٤ٖٖ ثُذ٤ٌٝهتتٌث٤٤ٟد٤٘ٔتتج ًتتجٕ ًتتَ ث٫ٕتتضٌث٤ً

٣ٜ٘تتجًٕٝ  ثّتتض ؼش  أٗتتج صؼ٣َتتَ ٌٓتتجٗض٢ ٝصو٣ٞتتز ىثصتت٢. عٔتتز هًُٝ ٝػذتتٌ ؽٔتتز ٣ٌٔتتٖ 

ىُتتتي. ٛتتتجْٛ ٣ضْتتتجءُٕٞ "ثٜٗتتتجًس ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ث٬ٌُّتتت٤ٌ٤ز. ثٜٗتتتجًس  ثّتتتض٘ذجٟٜج ٓتتتٖ

٫ ٣لٜٔتٕٞ  ْك٢ ثُٚٔٞه ً مٌ ثٕضٌث٢ً". د٤و أٜٗت أٗشَ  ث٫ٕضٌث٤ًزي ٌُٖٝ ٤ًق ٗؾقشَ 

ٓج٤ٛتتتتز ثٕتتتتضٌث٤ًض٘ج. إٗ٘تتتتج ٫ ٗؼضتتتتٌف دضجصتتتتجً دج٫ٕتتتتضٌث٤٤ًٖ ثُٖٔتتتت٤و٣ٖي ث٫ٕتتتتضٌث٤٤ًٖ 

أٝ ٫  .٤٤ٖ ثُذًٞؽٞث٤٣ٍٖ ثُٚـجًثُذ٤ٌٝهٌث٤٤ٟٖي ث٫ٕضٌث٤٤ًٖ ث٩ه جػ٤٤ٖي ٝث٫ٕضٌثً

ػ٬هز ُ٘ج دْٜ ٫ ٖٓ ه٣ٌخ ٫ٝ ٖٓ دؼ٤و. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِي إٗ٘ج ٗنتٞٛ ٙتٌثػجً ٣ٌٓتٌثً 

ي ىُتتي أٗتتٚ عٔتتز ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ث٥ؿتتٞثس ٝثُذًٞؽتتٞث٤٣ٍٖ ثُٚتتـجً PKKصؾتتجْٜٛ كتت٢ د٤٘تتز 

كتت٢ ٝ يدت٬ ٛتٞثهر ًْٛجكق٘تتجهتو . PKKٝٝثُوت٤٣ٌٖٝ ثُٔضظتج٣ٌٖٛ دت ْٜٗ ثٕتتضٌث٤ًٕٞ كت٢ 

 . ٫ٝ ٣َثٍ ث٧ٌٓ ًيُي.             ٝثٌُثّنز ٢ٛ ثُٔضقووز ٣PKKز ًجٗش ثٕضٌث٤ًز ثُٜ٘ج

صِؼخ هًٝٛج ػ٠ِ ثُٚؼ٤و دوأس أٙذـ هٞر  PKKث٩هًثى إٔ صٔجّ ثٌَُ ٣وًى 

ثُضق٢ِ٤ِ ٝثُض ذ٤و٢. ُوتو فوو٘تج ىُتي ٝهٔ٘تج دجُضٔغ٤تَ ثُو٤تجه١ ٝثُٖتؼذ٢  جْٔضٞثٛدثُو٢ُٝ 

دتتجُضق٢ِ دٔلٜتتّٞ ثٕتتضٌث٢ً ٙتتجةخ ّٝتت٤ِْ.  ٝثُقَدتت٢ ٝثُتتو٣ٔوٌث٢ٟ ػِتت٠ أًٔتتَ ٝؽتتٚ

٩ْٗتتجٕ ث٧ّجّتت٤ز ُٝٞتتـٟٞجس ثٌُأّتتٔج٤ُز أ٣ٞتتجً. ثٝأػ ٤٘تتج ثُؾتتٞثح ثُتت٬ٍّ ُٖٔتتجًَ 

 ٝٛيث دقو ىثصٚ ص ًٞ ِٓقٞع.

٣ٌٔ٘٘تج ثُوتٍٞ دٌتتَ ثًص٤تجؿ إٔ ْٓتتضٟٞ ثُقتَ ُتو٣٘ج ْٝٓتتضٟٞ ص٘ل٤تيٙ ػِتت٠ أًٛ 

. ٫ٝ ٣ٌٌْٔ٘ أٗضْ ٫ٝ فض٠ ثُٞثهغي إٗٔج ٣ؼذٌ ػٖ ثٗضٚجً ث٫ٕضٌث٤ًز دٔؼ٠٘ ٖٓ ثُٔؼج٢ٗ

ٛن ٝثٝقز ٝٝٞؿ ثُٜ٘جًي ٝد  إ٣جٙ ٕ ٤ًل٤ز صقو٤و٢ ٧ثُؼوٝ ثّضٌ٘جً ىُي  ٖ ػ٤ِٜج دٔج ٫ ٌ

ُوتو فووتش ىُتي دجُٔلتج٤ْٛ ٝثُْت٤ًِٞجس ٝثُٔٞثهتق ٝثُضٚتٌكجس ٝث٧ّتج٤ُخ  .ؿذجً ػ٤ِٚ

 ثُ٘ٞج٤ُز.

ٚ ػ٬هز ُٝإْٗجٕ  إٗٚ إْٗجٕ ُٚ أٝثٌٙ أ٣و٣ُٞٞؽ٤زي  أٗج أ٣ٞجً إْٗجٕي ٌُٖٝ أ١  

دج٤ُْجّز ثُؼ٤ِٔزي دجٌُلجؿ صؾجٙ ثٌُأّٔج٤ُزي دجُْٔٞ دجُ٘جُ ثُْٔقٞه٤ٖي ُٝتٚ ثُؼو٣تو ٓتٖ 
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. ٝثُٔقِٚز ًجٗش صق٤َِ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووزي ٣ن ٌ ػ٠ِ دجٌُْٔج ٓثُؼ٬هجس ث٧مٌٟ 

ٝك٢ ٝثهتغ ثُٖتؼخ ثٌُتٌه١ ٝفضت٠ ثُٔ٘ وتز دٌٓضٜتجي  PKKٝثًضْجح ص ع٤ٌ ِٓقٞع ك٢ 

ٝٙت٤ش. ٛتيث ٓتج ٣ٌٔتٖ هُٞتٚ دئ٣ؾتجٍ دٚتوه ثُٞٝتغ ث٤ُْجّت٢ ٝصقو٤ن ص ًٞ ى١ ٕت ٕ 

 .PKKثُو٢ُٝ ٝثُْٔضٟٞ ثُض ذ٤و٢ ٝثُضق٢ِ٤ِ ثُٔٞؽٞه ك٢ 

ٓغِٔج ٫ ٗٚجهف ك٤ٔج ٗيًٌٙ أ١ أعٌ ُٔوؿ ثُيثس أٝ صٞن٤ٜٔجي كئٗٚ ٫ ٣وجٍ ك٤تٚ 

ُٝتتْ ٣ذتتن أٓجٓ٘تتج ّتتٟٞ  –ٝٛتتيث ٓتتج ٣ذتتٌٍ ُتتوٟ ث٤ُْتتجً ثُضًٌتت٢  –"ثٜٗتتجًس ث٫ٕتتضٌث٤ًز 

٣ج٤ُتتز"ي ٫ٝ ٣تتضْ ثُِٜتتظ أٝ ثُقتتظ ػِتت٠ ثٌُُٜٝتتز ًٝثء ٛتتٌثء ًٜتتيث. ُتتْ ٌٗتتٖ هًح ث٩ٓذٌ

ًجٌُْجًٟ ٓغِٔتج ًجٗتش ثُقتجٍ كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضقووتز هتو٣ٔجًي ُٝتْ صت٘نلٜ ٓؼ٣ٞ٘جص٘تج 

  ٔ ٤ِٖ دٔؼتج٢ٗ ػظ٤ٔتز. ػ٘وٓج ثٜٗجًس. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ ثصؾٜ٘ج ٗقٞ هًد٘ج ٌّٝٗج ك٤ٜج ٓق

ٚ ٣ضٞؽتتخ ثُضٞؿتتَ ك٤ٜتتجي   ٝأهًً٘تتج ٓؼ٘تت٠ ىُتتي ٔتتزي ٝأٗتتذٓ٘ تتج دتت ٕ صق٬٤ِص٘تتج ع٤ٔ٘تتز ٝه٤  

. ٝكتتتت٢ ثُٜ٘ج٣تتتتز صتتتتْ صؾتتتتجٍٝ ث٤ُْتتتتج٣ًز ث٣َُٔلتتتتز أٝ ٤تتتتٚٝثٍههٗتتتتج إٙتتتتٌثًثً ٝػَٓتتتتجً ػِ

ْ  أ٬ٕةْٜ عج٤ٗز. أٓج ٗقتٖ  ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟزي ٝصن ٢ ث٤ُْجً ث٤ُٖٔوي ُْٝ ٣ٌٖ دجّض جػضْٜ ُ

أٝ ػٖتتٌر  ٝإىث ثّتتض٣ٌٔ٘ج دٜتتيٙ ثُتتٞص٤ٌر ٝثٗتتضٜؼ مْٔتتز يكقوو٘تتج ثُض تتًٞثس ثُٔضؼجهذتتز

كِٖ ٣ذو٠ ٛ٘جى ٫ ثُلج٤ٕز ثُض٤ًٌز ٫ٝ   إٔنجٗ ثُ ٌثٍ ثُو٤جه١ ُو٣٘ج دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز

ثٌُؽؼ٤تتز ثُٖتتٌم أّٝتت ٤ز. ٝإىث دتتٌٍ ػتتوه أًذتتٌ ٓتتٖ ث٫ٕتتضٌث٤٤ًٖ ثُٔضْتت٤ٖٔ دتتجُؼَّ 

ٌٝث ٝث٩ٌٙثًي ٝػِٔٞث د٘لِ ثُٞص٤ٌر ٝثُ ٌثٍ ٟٝذوٞٙ فْخ ٓض ِذجس ثٌُٔفِتز ّٝت٤  

 ف٤ٜ٘ج صٌٕٞ هو صقووش أ٤ٔٓز ػظ٠ٔ. ٗٞجُْٜ د ّج٤ُخ ٓ٘جّذز 

ٖٗؼٌ دجُقجؽز ُضؾ٤ْو ثُضٞثٝغ ٝثُضق٢ِ دٚ ٧دؼو ثُقتوٝه. ٌُٝتٖ إىث ٓتج ػتٌف 

ثُذؼٜ ٤ًق ٣ذو٠ ٌٓصذ جً فض٠ دجٌَُٖ ثُٔضقون ث٥ٕي ك٬ ٣ٌٖٔ ف٤ٜ٘ج ثُضل٤ٌٌ إ٫ د ٗتٚ 

ثُٞثهتتغ ثٌٌُهّتتضج٢ٗ إُتت٠ كتت٢ ٣ٌٔتتٖ ٗوتتَ ثُْٔتتضٟٞ ثُتتي١ فوو٘تتجٙ  .ٌ ػتتٖ أ٤ٔٓتتز فوتتز٣ؼذ تت

ً هٕٝ صٔجٟتَ. لتٞثُ ٠أٓج إ٠ُ ص٤ًٌج ك٤ٌٖٔ ٗوِٚ ػِت يثُٞثهغ ثٌُٖم أّٝ ٢ دٌَ ُّٜٞز

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣قضَ ٌٓجٗتز أّت٠ٔ ٓتٖ  يٍػَػز ثُْجفز ثُو٤ُٝزىُي ٝك٢ ٜٗج٣ز ثُٔ ٍ ٣ؼ٢٘ 

 ثُضؾٌدز ثُذِٖل٤ز ك٢ ٙلقجس ثُضج٣ًل. 

ٌُ٘٘تتتج ٜٗتتتضْ ث٥ٕ دجُْٔتتتضٟٞ ثُتتت٢ٟ٘ٞي ٝفضتتت٠ دتتتوثمَ فَد٘تتتج. هػتتتي ٓتتتٖ د٘تتت٠ 

ث٧مٌٟي ٗقٖ ث٥ٕ ٖٓ٘ـِٕٞ دض ٣ٌٞ ثُْٔتضٟٞ ث٤ُْجّت٢ ُِذ٘ت٠ ث٧متٌٟ كت٢  ث٧ٟٝجٕ

ٔتش  دجُٖتن٘ ًٌٔهّضجٕي ٝدض ٣ٌٞ ْٓضٞثٗج ثُوثم٢ِي ٝٛيث ٛٞ ثُٚٞثح. دَ إٗ٘ت٢ ثٛض

ثُٚتٞثح ثُتي١ أّتلٌ ػتٖ ٛتٞ ٝثٖٗـِش دتيثص٢ ٝدجُٔ٘جٝتَ. د٤تو إٔ ٛتيث  يPKKهثمَ 

 ثُ٘ضجةؼ ثُٔضٞمجر. 
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 ١ُ ٕٔخح ٚٔس١ا ٚٔىافر بشىً سٍ

 

ُوو أّو ٘ج ثُضق٬٤ِس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُلٌه ٧دؼو ثُقوٝهي دق٤ظ ٌٗجه ٗضٞؿتَ كت٢ 

ٝهو عَذ تَش ٙتقز ٛتيث ثُ تٌثٍ. ٝٓتج ث٫ٕتضٌث٤ًز ّتٟٞ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ٓؼ٤٘تز  ٚيأهم صلج٤ِٙ

دج٩ْٗتتجٕ ػِتت٠ ث٧ؿِتتخي ٝدؼ٤تتور ػتتٖ ثُتتوٝؿٔجة٤جسي ْٝٓتتجػور ػِتت٠ صتت ٤ٖٓ ث٩ٌٓج٤ٗتتجس 

. جٙأٝل٤٘ج ٓؼ٠٘ ًٜيث ػ٤ِٜجي ٟٝذو٘جٛج دٔوضٞتٜٝج. ٌُي٣ز ًجكز ؽٞثٗخ ث٩ْٗجٕ ٝثًضٖجك

ٝثُ٘ض٤ؾز ًجٗش ث٫ٗ ٬هتز ٓتٖ ث٩ْٗتجٕ ثُتي١ صقتٍٞ إُت٠ ػوتور ًت هثءي ٝثُٖٔتٌف ػِت٠ 

فجكز ثُق٤ٞث٤ٗزي ٝثٍُٞٙٞ دٚ إ٠ُ فجُز ٣ٌتٕٞ ك٤تٚ إْٗتجٗجً ّتج٤ٓجًي ىث هجد٤ِتز ُِقتَ هثمتَ 

PKK ًَِٝٔتتج دِـ٘تتج دج٩ْٗتتجٕ إُتت٠ ٛتتيث ثُْٔتتضٟٞ هثمتت .PKK دِتتٞؽ ثُْٔتتضٟٞ  صقوتتن

ث٢ُٟ٘ٞ ٝثُؼ٤ِٔجص٢ي ٝصؾتجٍٝ إٔتو هًؽتجس ثُقتٌح ثُنجٙتز ثُلجٕت٤ز ؿتوًثً ٝكضٌتجً. إٗتٚ 

ص ًٞػظ٤ْ دٌٖٛ ػِت٠ ٙتقضٚ. ٝٛ٘تج صٌٔتٖ ه٤ٔضتٚ ثُو٤ُٝتز ثٌُذتٌٟ. ىُتي أٗتٚ ٣ضتٞثًٟ 

ًٝثء ثُقتتٌح ثُنجٙتتز ثُض٤ًٌتتز ثُٔلٌٝٝتتز ػ٤ِ٘تتج ًتتَ ٓتتٖ أًٝٝدتتج ٝأ٣ٌٌٓتتج ٝثٌُؽؼ٤تتز 

ٞث ٗؾتتجؿ ٛتتيٙ ثُقتتٌح ثُوتتيًر كتت٢ ًتتَ ُقظتتز. ٓتتٖ ٛ٘تتج ثُٖتتٌم أّٝتت ٤زي ٝثُتتي٣ٖ صٌهذتت

ٛتت٢ فتتٌح أ٤ٔٓتتز ػظ٤ٔتتزي ُٜٝتتج ؽجٗذٜتتج ثُتت٢ٟ٘ٞ  PKKكتتجُقٌح ثُضتت٢ مٞتت٘جٛج كتت٢ 

ٝث٢ٔٓ٧ ػ٠ِ ثُْٞثء. ف٤ظ إٔ ؽجٗذٜج ث٢ُٟ٘ٞ ٣ْضٜوف ث٩دجهر ث٤ُٟ٘ٞتز ثُضت٢ ٣لٌٝتٜج 

ث٫ّتتضؼٔجًي د٤ٔتتج صقجٓتتَ ؽجٗذٜتتج ث٧ٓٔتت٢ ػِتت٠ ًتتَ ثُوتتٟٞ ثُوثػٔتتز ُِقتتٌح ثُنجٙتتز 

 . ٠ُلج٤ٕز. ٣ٝضْْ ٛيث دجُ ذغ دو٤ٔز أ٤ٔٓز ٫ صٞجٛث

 ٣وّٞ ث٩ْٗجٕ ك٢ ٙلٞك٘ج دج٫ٗضجػ ك٢ ٗلِ ثُٞهش. 

 ٝث٫ٗضجػ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ ث٤ُْج٢ّ ُٜيث ث٩ْٗجٕ ٣ؼ٢٘ ث٩ٗضجػ ثُٔضؾوه ُِقَح. 

ىُتي أٗتٚ عٔتز ٓٞثهتق م٬هتز ُقَد٘تج كت٢ ثٌُٔثفتَ ثُقْجّتز ث٧ّجّت٤ز. ٝٛ٘تتجى 

٠ فتتوري ٝصقو٣تتو ثُٜٔتتجّ ٝثُٞعتتجةق ثٌُٔصوذتتزي ٝصتتو٣ًخ ٌتتَ ٌٓفِتتز ػِتتُصق٤ِتتَ ٝثهؼتت٢ 

ٝثُ٘ض٤ؾتتتز ًجٗتتتش ه٣ٔٞٓتتتز  .ٝصؼ٤ِٔتتتٚ ٝصٖ٘تتتتضٚ ٝمٌٟتتتٚ كتتت٢ ثُقتتتٌح ٜتتتجإْٗتتتجٗ٘ج دٔٞؽذ

ّ. ٝك٤تتٚ ٗؾتتو ٓلٜٔٞٓتتجً ٙتتق٤ًض٘ظتت٤ْ أٝ فتتَح ٫ ٣   PKKثّتتضٌٔثً ٝ ََ جً ُِٔ٘جٝتتَ قٜتت

٣ز. ٝإىث ٓج ٝثُو٤جهري ٝثُي١ ٣ؤٍٝ صو٣ًؾ٤جً إ٠ُ ٓلّٜٞ ٙق٤ـ ُِؼ٣ٌٌْز ٝثُو٤جهر ثُؼٌٌْ

٣َتَ دٌتَ ٗٞثف٤تٚي كوتو ٣تْ٘ ػتٖ ص ّت٤ِ ؽت٤ٔ ؽتٌثً ؼثّضٌٔ ٛيث ثُٔٞهق دجُضؾيً ٝثُض

 ؽذجً.

ثُؾتتت٤ٔ ثُٖتتتؼذ٢ ثٌُذ٤تتتٌ ثُتتتي١ ٤ّض ّتتتِ كتتت٢ ًٌهّتتتضجٕ ّتتت٤َٜ ٤ًتتتجٕ ثُٖتتتٌم 

 ٝدجُضج٢ُ ث٤ٔٓ٧ز.  يث٠ّٝ٧ي ٤ّٝؾِخ ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔ ٍ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ٝث٫ٕضٌث٤ًز

ٞ ثُذٌٛتجٕ ػ٤ِٜتج ٓتٖ ٌٟك٘تج. ػِت٠ ّتذ٤َ إٕ ٛيٙ ث٧ًٓٞ صض ًٞي ٝثُْٜٔ ٛ٘ج ٛ

ثُٔغجٍي أٗظٌ إ٠ُ ىثص٢ ػ٠ِ أ٢٘ٗ أًذٌ دٌٛجٕ هجٟغ. كجًصذج٢ٟ دج٫ٕضٌث٤ًز ٛٞ دٌٛجٕ 

ُيثص٢ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ. ٝإىث أعذش ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ً ىثصٚ دٜيث ثُٖتٌَ ٣ٌتٕٞ هتو أػ ت٠ 

فو٤و٤تٕٞي ُت٤ِ  أٗ٘تج ثٕتضٌث٤ًٕٞ ؽٞثدجً فجّٔجً. د٤و إٔ ثُؾ٤ٔغ ٣ضْت٠٘ ُٜتْ صؼ٣ٌل٘تج ػِت٠

 ك٢ ٝثهؼ٘ج كقْخي دَ ٝك٢ ث٧ّٝجٟ ثُو٤ُٝز أ٣ٞجً. 
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ًتتَ ثٌُأّتتٔج٤٤ُٖ ػتتجؽَٕٝي ًؿتتْ ًتتَ ؽٜتتٞهْٛ ثُٔٞتت٤٘زي ػتتٖ إػجهتتز ص ًٞٗتتج 

ٝػٌهِز ثُ٘ٞجٍ ثُٔنجٛ ٝثُٔضٔغتَ كت٢ ٕنٚت٤ض٘ج. أُتْ ٣ٌتٖ ثُ٘ظتجّ هتو صذؼغتٌ ٝصتٌهس 

جىث ٫ ٣ووًٕٝ ػِت٠ ٌٓجٗز ث٫ٕضٌث٤ًز ٝثٗق ش َُٓ٘ضٜجى إىث ًجٕ ٛيث ث٧ٌٓ ٙق٤قجً كِٔ

ػٌهِض٢  ٢٘ٗ٧ أمِن ىثص٢ ٝأٗضؾٜج دٌَٖ ّت٤ِْ ٝأ ف٤٤ٜتج دٖتٌَ ٙتجةخي ٝأفتٜ ػِت٠ 

ٌُٖ ثُْٜٔ ٛتٞ صٖ٘تتض٢ ُتيثص٢ دٚتقزي ٝثُ٘ٞجٍ دٌَٖ ٙق٤ـ. أٌٓظ ك٢ ٌٓجٕ ٤ٝني 

ض٢ ُيثص٢. ٝثُ٘ض٤ؾتز ٛت٢ ص تًٞ ٫ ٘ٝصؾ١ٌٜٔ ٝأْٗ ٢ٝصق٢ُٞ إ٠ُ أ٣و٣ُٞٞؽ٢ي  ٝص٤ْْ 

ثُؼٖتتٌر ث٧م٤تتٌري ثُضتت٢ ًأس  –٣ٞتتَ ٛتتيث ثُْتت٤ٖ٘ ثُنْٔتتز ٣ٌٔتتٖ ٧فتتو إػجهضتتٚ. إٗتتٚ صق

ثٌُأّتتٔج٤ُز ٗلْتتٜج ك٤ٜتتج ػِتت٠ أٜٗتتج ثُٔ٘ضٚتتٌر ثُْتتجفوزي إُتت٠ ّتت٤ٖ٘ ٗقوتتن ك٤ٜتتج أػظتتْ 

 ثُض ًٞثس. 

 ًجٗٞث ٣و ػٕٞ إٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ثٜٗجًس ٝإٔ ثٌُأّٔج٤ُز ثٗضٌٚسى

ٔ٘ضٌٚ ُتْ ٌُٖٝ ٗقٖ أ٣ٞجً ثٗضٌٚٗجي ٝٛيث ٤ُِ دٔقٜ ٙوكز. ك٢ ثُقو٤وزي ثُ

 ٣ٌٖ ثٌُأّٔج٤ُزي ٝثَُّٜٔٝ ُْ ٣ٌٖ ّٟٞ ثٌُط ثُذج٢ُ ٖٓ ث٫ٕضٌث٤ًز. 

ٛيث إ٠ُ ؽجٗخ أٗ٘ج ٗؾق٘ج ك٢ صقو٤ن ثٗ ٬هز ثٕضٌث٤ًز فو٤و٤ز ًقًٌتز كٌٝتش 

ٝؽٞهٛج ٝأف٤ش ىثصٜج دٖن ث٧ٗلِي ٧ٜٗج ًجٗش ٌٓكٞٝز ّٞثء ٖٓ هذتَ ثٌُأّتٔج٤ُز أّ 

ك٢ ٌٓفِز ث٤ٜٗ٫جً ٝفووتش ٓتج فووضتٚ. ٝهتو  ث٫ٕضٌث٤ًز  إ٫ أٜٗج ثٗضَٜس ثُلٌٙز ؽ٤وثً 

ثُٔ٘جّذز ؽوثً. ٝإٕ  زٝصقو٣وٛج ثُضٌض٤ٌجس ثُ٘ٞج٤ُ  PKKفَٚ ىُي دلَٞ ؽٜٞه ه٤جهر 

 ٓؤَٛ صٔجٓجً ٩فٌثٍ ثٌُ٘ٚ ثُٔؤًٍ.  ٞكٜ ٟم٤جٗز ٛيث ثُْٔضٞ ضُْْ ص

٤٘تتج دٖنٚتت٤ز ثٕتتضٌث٤ًز صلْتتٌ عتتجٌٛر ث٩ْٗتتجٕ ُوتتو دِـ٘تتج ٛتتيٙ ثُوتتٞر ػذتتٌ صقِ  

  ٙـ ث٧ٌٕجٍ. ٝصضوثُٜٝج د

 ٝٛيث ٣ؼو ٌٗٚثً إْٗج٤ٗجً ػظ٤ٔجً. 

هٞٓٞث دض ذ٤ن ىُي ُٝٞ ػ٠ِ ٗقٞ ػتجه١ي ًٝٞٗتٞث ثُٔ٘لتي٣ٖ ُتٚ دتج٫٥ف. ثدِـتٞث 

هًؽتتز ثُ٘ؾتتجؿ ثُٔؤًتتوي ٝكٌتتٌٝث ٝثػِٔتتٞث. كج٫ٕتتضٌث٤ًز صؼ٘تت٢ ثُؼٔتتَي صؼ٘تت٢ ثُ٘ظ٣ٌتتزي 

ُق٤ٞث٤ٗز ٓغتَ صؼ٢٘ ثُضٌض٤يي صؼ٢٘ ث٧ْٗ٘ز. ٝمجٙز دجُْ٘ذز ٠ُّٞ أهٌح ٓج ٣ٌٕٞ إ٠ُ ث

ٝثهؼ٘جي ك٢ٜ صؼ٢٘ ثُؼَّ ثُي١ ٫ ٣ِت٤ٖي ٝفتَ ث٩ْٗتجٕ ٝصقو٤وتٚ ُيثصتٚ دت ػظْ ث٧ٕتٌجٍ. 

ج ّتتضٌٕٝ ٤ًتتق ص تتًٞ ٜتتُتت٤ٌٖ ٗٔٞىؽ٘تتج أٝ ٟتتٌثٍ ص ذ٤و٘تتج هتتٞر ٌُتتْ ُِض٘ل٤تتي ُقتتو ٓتتجي ف٤٘

٤تزي ث٩ًثهري هتٞر ثُلٌتٌي ٣ِٔؼ٘ت٢ ثُؼ –ٓغِٔتج ٗٞٛتش  –ْٓضٟٞ ثٌُْخ ُو٣٘ج. ٌُٖٝ ٛتيث 

ي ثُ٘ظ٣ٌتتزي ٝثُؼ٤ِٔتتز. دئٌٓتتجٌْٗ هًثّتتز ًتتَ ىُتتي ٝصوثُٝتتٚ ػِتت٠ ٗقتتٞ ثُض ذ٤تتن ثُؼِٔتت٢

ي ٝث٫ًصذتجٟ ث٬ُٜٗتجة٢ دج٧ّتِ ثُضٌض٤ٌ٤تز ٚٓضٌثد٠ ٝٓضوثمَ ٝٓضقوي ٝدٔج ٣٘جّخ هٞث٤ٗ٘

هتٞر  زضٌٕٞٗٞ ػ٘وةي ٓ٘ج٤ِٖٝ ٤ٔ٤ِّٖ ٫ ٣ٌٔتٖ ٣٧تّٝٝثُٔذجها ث٫ّضٌثص٤ؾ٤ز ث٬ٍُٓز. 

   إػجهضٌْي ٓغِٔج ُْ صووً ػ٠ِ إػجهض٢ أ٣ٞجً.

ْٗتتجٕ ٓتتج ٓقتتوٝهثً. ف٤تتظ ٫ ٣ٌٔ٘تتي ثُضتتج٣ًن٢ ٩ ًُتتوٝث ٝٓتتٖ ثُذتتو٢ٜ٣ إٔ ٣ٌتتٕٞ

ٕ ثُٔ٘ٚتٌٓز. ُ٪ْٗتجٕ ِٝتٚ ًتَ ثُوت٤ٌؽؼِٚ كٞم ثُ ذ٤ؼز أٝ مجًهجً ُٜجي ٫ٝ ٣ٌٔ٘تي صقٔ

ٌِٔتٚ ث٥متٌٕٝ. ث٧ٌٓ ٣  ٖٓ . ٝٓج ٣ضذو٠ ٚهًٝٙ ثُضج٣ًن٢ ثٌُٔصوخ ٓ٘ٚي ٝدْٔض جػٚ ُؼذ

ُٔ٘جٝت٤ِز ٓؤّْتز ُٜتج هًٝٛتج ثُٔ٘تٟٞ ٝث .هًٝٛتج ك٢ فجٌٝٗجي ثُو٤جهر ٓؤّْزي ُٜٝتجٝ
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 دٜج. ٝإىث ٓتج هتجّ ًتَ ٝثفتو دض ه٣تز ٓض ِذتجس هًٝٙ ٣ٌتٕٞ ثُ٘ؾتجؿ أػِت٠ كت٢ ث٧ٓتٌ. ٝإىث

 يٌس  ّجم ٣ذوأ ثُؼٌػ ك٢ ث٢ُٖٔ. ُٜيٙ ثُؼِز ٗؼضٔو ػ٠ِ فتَح ٣ِؼتخ ك٤تٚ ثٌُتَ هًٝٙضن د  

أٖٗتتت ضٚ ؽذٜتتتز ثُقتتتَحي ؽ٤ٖتتتٚي أٖٗتتت ضٚ ثُؾٔج٣ٌ٤ٛتتتزي  ٖٗتتتجٟجس سٌّتتت٤ ن  ٓتتتج ٝإىث

ص٘ظ٤ٔٚ ثُوثم٢ِي ٓج٤ٛضٚ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤زي ٝٓ٘قجٙ ث٤ُْج٢ّ ػ٠ِ ٗقتٞ ٓضتٞثٍٕ ثُؼ٣ٌٌْزي 

 ثُو٤جه٣ز.  ضٚٝٓضٌجكب  ف٤ٜ٘ج ٫ ٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٣َٛٔز ٛيث ثُقَح أٝ كَٖ ٓؤّْ

 .دجُيثس ثُٔضقووز PKKصؾٌدز  ٢ٛ ٙٛي

ط  ٌُتْ ٌُٖ ػوّ هوًصٌْ ػ٠ِ كٜٜٔج دؾ٤ٔغ ؽٞثٗذٜج ٛٞ ٗوٚجٕ ك٤ٌْ. ٝأٗج ثصقتو

 . هجةْ ػٖ ٝؽٞه ٝٝغ

 ٛجأٗيث أػ٤ٔ ك٢ ثُْجفز ثُو٤ُٝز. 

ُٔجىث ٫ ٣وتوًٕٝ ػِت٠ ٍفَفضت٢ ٓتٖ ٌٓتج٢ٗ ُٝتٞ دٔوتوثً ّت٘ضٔضٌ ٝثفتو  ػِت٠ 

و ٖٓ هٞر ص ع١ٌ٤ ٓغ ًٌٓٝ ًَ ٣تّٞ ٧ٗ٘ت٢ أهتّٞ دضو٤٤ٔتجس ٙتق٤قز ثُؼٌِ صٔجٓجًي أٙؼ  

صقو٣تتو: ٤ًتتق  دٖتت ٕ ثُؼتتجُْ ٝثُؼ٬هتتجس. إٗ٘تت٢ ثٕتتضٌث٢ً ٝثهؼتت٢ هٔتتش دٌتتَ ٝثهؼ٤تتز كتت٢

أ٣تتٖ  ٤ًتتق ّتت كٌٛ أّتتجُ ٝ يٗو تتز  ٓتتج ٛتتٞ ثُضٌض٤تتي ثُتتي١ ّتت صذؼًٚتتَ ّتت صقٌى كتت٢ 

أ٣ٖ  أ١ ثصلجم ٝأ٣ٖي ٤ًق ّ ػووٙ  أ٣ٖ ٤ًٝق ّ ًكٞٚ ٝأهق ٝوٙ  أهّٞ ٝ يٙوثهض٢

 ٝم ٞثص٢ ثُْو٣ور.  ٢دؼ٢ِٔ دٌَ م٣٬ج ًٝف٢ ٝٝػ٤

ٍ م٤تتتجي رَٝأٗؾتتتـ. أٗؾتتتـ ٝأػتتت٤ٔ. ٫ٝ ٣ٌٔتتتٌْ٘ ث٫هػتتتجء ٝثُوتتتٍٞ "أٗتتتش ٓؼؾتتت

."ْٛٝٝ 

 إ٢٘ٗ ػ٢ِٔ ٥مٌ هًؽز. 

 أٗج ثُٔضقونى 

ٌُتْ ُِٝٞثهتغ ثٌٌُهّتضج٢ٗ ٝثُتو٢ُٝ.  زً ٓجً ْٗتذو  إ٢٘ٗ ٕن٘ ٓضٞؽٚ ٗقٞ ثُق٤جر ه ت

ٝPKK ػتتٖ إفتتٌثٍ  غفتتَح ٣ْتتؼ٠ ٓؼ٘تتج ٤ٌُتتٕٞ ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُٖتتجًِز. ٝإىث ُتتْ ٣ضٌثؽتت

تتُٝتْ ٣   يٗؾجفجصتٚ خ ؿِتتن دتٚ ثُتتذؼٜ ث٣َُٜٔتز ّتٞثء كتت٢ ثُتوثمَ أّ ثُنتتجًػي ٝإىث ٓتج ِقن

ٛتٞ ثُ٘ٚتٌ ث٤ً٧تو. ٝإىث صٌٔ٘تضْ ٓتٖ ًي٣تز ٛتيٙ ثُؾٞثٗتخ ٌٟثٍٗج هٝٓجً  ك٤ٌْٕٞ ثُٔ ٍ 

ِٓوتتجر ػِتت٠ ػتتجصوٌْ. ٝثُْٔتتضٟٞ   ٤جسعٔتتز ْٓتتؤُٝ –دتت٬ ٕتتي  – ّتت٤ٌٕٞ ٓتتٖ ثُقو٤وتتزي

ٝإىث صؾتتجٝدضْ ٓؼتتٚ  يث٤ُْجّتت٢ ٝثُض٘ظ٤ٔتت٢ ّتت٤ ِخ ٓتتٌْ٘ ٓتتج ٛتتٞ ٫ٍّ –ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٢ 

 ج٤ِٖٝ. كٝ دٌَٖ ٙق٤ـ صٌٕٞٗٞ ػ٘وةي ٖٓج٤ًًٖ ؽ٤و٣ٖ

أٓج إىث صـج٤ْٝ ػتٖ ًتَ  .َ ٣ؾ٤و ػِٔٚ ٣ٝقٌٍ ثٌُ٘ٚ ٫ ٓقجٍٝثُٖٔجًى ثُلج

ًَ ٞىُيي أٝ هِضْ "٤ُ سن ثٌُ٘ٚ" ٝأهًصْ ٝؽ ٞٛج دتص  ه  هَ ٌْٛ ػٖ ثُٖٔجًَ ٝ ً ل نٌْٔ  ْ ض٤ت٘قٝص  

إىث ٝػتتٖ ثُتتومٍٞ كتت٢ ٣ٌٟتتن ثُقتتَ  ٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ ثُٞٙتتٍٞ إُتت٠ ثُ٘ض٤ؾتتز ثُٔضٞمتتجر. 

ٞؽ٤ز ثُؼ٤ِٔز ٝثُض٘ظ٤ْي هػٌْ ٖٓ إفٌثٍ ثٌُ٘ٚي ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ه ؼضْ أٝثًٌْٙ دج٣٧و٣ُٞ

 صٌٞٗٞث ف٤ٜ٘ج ّٟٞ هثكؼجً ْٝٓذذجً ُِلَٖ ثُي٣ًغ. 

هو صلضٌتٕٞ ٓؼٌتْ دتجٌُغ٤ٌ ٓتٖ ث٧ٕتنجٗ ٝصوٞتٕٞ ػِت٠ ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ث٧ٓتًٞ. ٝ

 ٓج ٣قَٚ كؼ٬ً ُوٟ ثٌُغ٣ٌ٤ٖ ٌْٓ٘. ٝٛيث 
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٤ّجّتت٢  –ٞؽ٢ ْٓتتضٟٞ ص ذ٤تتن أ٣تتو٣ُٞ PKKثُْٔتتضٟٞ ثُتتي١ دِـ٘تتجٙ ث٤ُتتّٞ كتت٢ 

 صج٣ًن٢ ٓؤعٌ ُِـج٣ز.

ٝإىث ٓتتج هج٣ْتت٘جٙ دتتجُٞثهغ  ثُتتو٢ُٝ ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗي ّتتٌٟ٘ إٔ فَد٘تتج هتتو 

ٝصْتِـ دؼتَّ ٫ ٣ِت٤ٖ صؾتجٙ فو٤وتز ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور  يثًضْخ هتٞر ٤٘ٓؼتز ٫ صضَػتَع

ٖٔتتجًكز ػِتت٠ ثُل٘تتجء ٝث٫ٗتتوعجً. ُتتٖ ٗٞتتنْ ثُثُٜٔ٘تتجًر ٝث٧فتتَثح ثُٖتت٤ٞػ٤ز ثٌُّتت٤ٔز 

فتتو أٛتتْ ث٧فتتَثح ث٤ُٟٞتتور ثُْٔ٘تتؾٔز ٓتتغ ث٤ٔٓ٧تتز ٝثُٔضق٤ِتتز أٖ ٣ذتتوٝ أٗ٘تتج ٌتتُٝىثص٘تتجي 

 دجُؼَّ ثٌُثّل. ّٝ٘ض ًٞ هوٓجً دجصؾجٙ ثٌُ٘ٚ ثُٔظلٌ. 

 عًٞر ًٌهّضجٕ عًٞر ٌٕم أّٝ ٤زى 

ٝعًٞر ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ ّتضٌٕٞ دٔؼ٘جٛتج ثُتو٢ُٝ أًغتٌ ثُغتًٞثس صوتوٓجً ٝفٚتوثً 

 ُِ٘ضجةؼ ثٌُٔصوذز. 

ًَ هثػ٤تجً ُِضتوه٤ن كت٢ ٗوتجٟ ٓتٖ هذ٤تَ "ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز  ػ٘وٓج هٔش دضو٤٤ْ ىُيي ُتْ أَ

ُضٌٕٞ ٓؤعٌر". دتَ إٕ ْٓت ُز ًٜتيٙ ص تٌؿ ٗلْتٜج ٟذ٤ؼ٤تجً ٝصضقتَح ث٤ُّٞ ثُو٤٘٣ز صْؼ٠ 

 ثُ٘وجٓ فُٜٞج.  نٝصضؾٚ ٗقٞ ثُِْ ز دٌْػز ًذ٤ٌر. ٢ٛٝ ٗوجٟ صْضق

ك٢ ثٌُٖم ث٧ّٝت٠ي ٓتٖ هذ٤تَ ث٤ُوظتز ث٩ّت٤ٓ٬ز  زمجٙ يعٔز ْٓضؾوثس ؽو٣ور

ُٜج. ٝدجُ ذغ ٣ٌٖٔ هًثّتز ٛتيٙ ثُقو٤وتز ثًصذجٟتجً دؼ٬هجصٜتج ٓتغ ث٩ّت٬ّ ٝثُٖٔتجًَ   ٝ ٝصو

كٞت٬ً ػتٖ  ثٜج ٖٝٔ ٗ جم ٝثّغ. ٛي٤ثُقج٤ُز ٝثُوٞج٣ج ثُ ذو٤ز ٝث٤ُٟ٘ٞزي ٝثُ٘وجٓ ػِ

ثُٔضٞثٟتتز. أٓتج ٖٓتضوجصٜج  رٝؽٞه ثُو٤ٓٞز ثُذًٞؽٞث٣ٍزي ٝثُو٤ٓٞز ثُذًٞؽٞث٣ٍز ثُٚـ٤ٌ

٧دؼتتو ثُقتتوٝه كتت٢ ًٌهّتتضجٕ مجٙتتز ٝثُٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ ٝثُؼتتجُْ  ٣َتتَ ص ع٤ٌٛتتجؼكضؾٜتتو ُض

 ػجٓز. 

ٓغِٔج ًجٗش ثُقجٍ كت٢  –دئٌٓجٗ٘ج ًي٣ز ٓج صؼ٤٘ٚ ٛيٙ ثُظٞثٌٛ ث٤ُّٞ دٌَ ّ ٞع 

ٟ   –ثُْجدن  ن كت٢ ذ نتد٘ٞثف٤ٜتج ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٝث٤ُْجّت٤ز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤تز. ٝٗنت٘ دجُتيًٌ ٓتج 

إُتت٠ ؽجٗتتخ ثُٔ تتجُذ٤ٖ دجُ ِذتتجس ثُؾ٘تتٞح ٓتتٖ ٓٞه٣تتَ ثُو٣ِٝتتز ثُؼ٤ِٔتتز ثُٔضٞثٟتتتز. ٛتتيث 

 ث٬ٙ٩ف٤ز ثُؾٔز. ُوو ثٗضووٗجْٛ ّجدوجً دقو ري ًٝ٘ج ٓقو ٤ٖ ك٢ ىُي. 

 دئٌٓجٗ٘ج ث٤ُّٞ ٓ جدوز ٛيٙ ث٫ٗضوجهثس ٓغ ثُقجٌٝ. 

ٓج ٛٞ ٓٞهؼْٜ صؾجٙ فًٌض٘ج  ٤ًق ّ٘ضوٌح ْٜٓ٘  ٤ًق ّ٘ضوٌح ػِت٠ ثُٚتؼ٤و 

ز ثُٚتـ٤ٌري ٝثُوُٝتز ثُل٤وًث٤ُتز ث٤ُْج٢ّ ٖٓ ثُقًٌز ث٤ٓ٬ّ٩زي ٝثُو٤ٓٞتز ثُذًٞؽٞث٣ٍت

" ثُٔضٞثٟتز ٝثُلج٤ٕز ثُض٤ًٌز  ٓج ٢ٛ إٌٓجٗجس ثُضق٤َِ ث٤ُْجّت٢ ُٔتج ٣ْت٠ٔ ر"ثُٔؼجٌٙ

أ١ ْٓضٟٞ ػْت١ٌٌ ٣ٌتٕٞ ػ٠ِ ٌٓصذ ز  ذٔجىث د ٣ٌن ثُقَ ث٤ُْج٢ّ  ٝإٕ ٝؽوسي ك

ثُقتتَ ث٤ُْجّتت٢ ّتتج١ً ثُٔلؼتتٍٞ  ٓتتٖ أ١ ٗجف٤تتز ٣ٌتتٕٞ ٟتتٌؿ ثُل٤وًث٤ُتتز ػِتت٠ ص٤ًٌتتج 

ً ٤ًٌٔفِز ٓؼ ك٤وًث٤ُز صٌٕٞ ٌٓٔ٘ز ٖٓ ٗجف٤ز ثُٕٔٞٔٞ  ٓج ٢ٛ  أ١    ٘ز أٌٓثً ٓٞٝٞػ٤ج

ػ٬هضٜج دو٣ٔوٌث٤ٟز ٝٗٞجٍ ص٤ًٌج  دٜيث ثُٔؼ٘ت٠ي ٓتجىث ٣ؼ٘ت٢ ص تًٞ ث٤ُْتجً ثُضًٌت٢ أٝ 

ج ٤٘تٓ٘ق٠ ٓتٖ ثُض تًٞ ػِ ثُوٟٞ ثُغ٣ًٞز ثُض٤ًٌز  ٓج ٛٞ ثُض ع٤ٌ ثُي١ هو ٣٘ؾْ ػٜ٘ج  أ١  

 كٌٝٚ ػ٤ِٜج  
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ٓتتج  .٣ضقتتضْ ثُذقتتظ ك٤ٜتتج ًٔتتٞثه ٓنضِلتتز ػتتٖ دؼٞتتٜجٝ يِزْٔتتجةَ ٕتتجٓثًُتتَ ٛتتيٙ 

ٓؼ٠٘ إهجٓز ثُؼ٬هجس ث٤ُْجّت٤ز ٓتغ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ٓتٖ أًٝٝدتج إُت٠ أ٣ٌٌٓتجي ٝٓتغ ٓنضِتق 

دِوثٕ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧  َٛ ػوّ إهجٓز ثُؼ٬هجس أٓتٌ ٙتق٤ـ  ٝإىث ُتْ ٣ٌتٖ ًتيُيي ٝإىث 

ٔتج ٛتٞ ثُٖتٌَ ثُٚتق٤ـ كٌ إُت٠ ثُؼ٬هتز ث٤ُْجّت٤ز ػِت٠ أٜٗتج ػ٬هتز ثّضْت٤ٓ٬زي ٘ظَ ُْ ٣  

ك٤ٜج  ٝػٞٝجً ػٖ ٓغجٍ ثُوُٝز ثُل٤وًث٤ُز ثُٔضٞثٟتز ثُض٢ ص٘ظٌ إ٠ُ ثُؼ٬هتجس ث٤ُْجّت٤ز 

ػِتت٠ أٜٗتتج ثّضْتت٬ّي أٝ ؿ٤ٌٛتتج ٓتتٖ ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُٔؤّْتتجس ٝثُٔ٘ظٔتتجس ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز 

ٌُٝ٘تٚ كت٢  يثُٚـ٤ٌر  ٓج ٛٞ ثُٔٞهق ثُٚجةخ ثُي١ ٫ ٣ض٘جٍٍ ػٖ ث٫ّضو٤ُ٬ز ٝثُق٣ٌز

 لْٚ ٫ ٣ضٌهه ك٢ إهجٓز ثُؼ٬هجس ٓغ ص٤ًٌج أٝ أ٣ٌٌٓج ٝهٍٝ ثُٔ٘ وز  ثُٞهش ٗ

٣ٌٖٔ ثُُٞٞػ ك٢ ثُٔٚ ِقجس ٝصو٤٤ٔجس ثُْٔضٟٞ ثُٔٞؽٞه كت٢ ّت٤جم ثُض تًٞ 

ٝصّٞت٤غ  ٛتجثُؼ٢ِٔ ػ٠ِ فو ّٞثء كت٢ ًتَ ٛتيٙ ثُٔٞثٝت٤غي إُت٠ ؽجٗتخ إٌٓج٤ٗتز ص ٣ٌٞ

 ي دتَ ٣ٌلت٢فجؽتز ُ٘تج دٜتج٫ ٝٗ جهٜج. ٫ ٗتٞه ثُتومٍٞ ًغ٤تٌثً كت٢ صلجٙت٤َ ٛتيٙ ث٧ٓتًٞي 

ٜج. د٤و أٗ٘ج ٝٝق٘ج صلج٤َٙ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔٞث٤ٝغ ٓتٖ هذتَي ٓ٘ ٢ٝٝغ ث٤ُو ػ٠ِ ث٧ّجّ

ػ٤ِتتج دٜتتيث ثُٖت ٕ ًِٜٝتتج ٓٞعٞهتتز ٓقلٞعتتز. ٝٓتتٖ ٣ٔضِتتي  ٤تتزصق٤ِِدوتتوًر ٝثُقتَح ٣ض٤ٔتتَ 

ثُؼَّ ٝث٩ٌٙثً ك٢ ه٤ٞز ثُقَح ٛتْ دقجؽتز ُٜتج ًقتجؽضْٜ ُِٔتجء ٝثُٜتٞثء. دئٌٓتجْٜٗ 

ض٘ذجٟ ثُوًُٝ ث٬ٍُٓز ٜٓ٘ج. ُوو أػ ٤٘ج ٓج ٛٞ ٓ ِٞح ٓ٘تج دوًؽتز ًذتٌٟي دِٞؿٜج ٝثّ

 ثُْٜٔ ٛٞ إٔ ٣ؼٌكٞث ٤ًق ٣ٚذقٕٞ ٓ٘ج٤ِٖٝ فَد٤٤ٖ. 

فًٌتتز صٌضلتت٢ دؼتتور  PKKإٔ  –ًٔتتج ٣ظتتٖ ثٌُغ٤تتٌٕٝ  –َػْ ثُتت٫ ٣ٌٔتتٖ ٧فتتو 

تي ٛتٞ فوتجً ه٤ُتَ ػِت٠ء ىثصٜجصِوجٖٓ ػ٤ِٔجس ٝص٤ٌْ   . ٓغ أ٢٘ٗ ُْتش ٝثعوتجً ٓتٖ إٔ ٓتج ٗ ل ن

. ً٘تج PKKجُتي١ ٣ٌص ٣تٚ ًأٜٗج فًٌز ػ٣ٌٌْز. عٔز ؽٜٞه ٓذيُٝزي ٌُٜ٘ج صض ِخ صٌص٤ذتجً 

ث٤ُتّٞ أ٣ٞتجً. ٫ صتَثٍ ْٓت ُز ّتِٞى ٝص٘ظت٤ْ ثُتٜ٘ؼ  ٙهو ىًٌٗتج ىُتي كت٢ ثُذوث٣تزي ٌٝٗتًٌ

 ٌِٖٓز ص ٌؿ ٗلْٜج ػ٤ِ٘ج.  PKKثُؼ١ٌٌْ ثُي١ ٣ٚو م ػ٤ِٚ 

دقتو ىثصٜتج. ًٔتج إٔ ُٜتيث ٛيث ك٬ًٞ ػٖ إٔ ص٘ظ٤ْ ثُؾٔج٤ٌٛ أ٣ٞجً ٣ٌَٖ ٖٓتٌِز 

عٔتتز ٜٓٔتتز ؽو٣تتز   ٚثُٔؾتتجٍ ٖٓتتجًِٚ كتت٢ ٗوتتَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز إُتت٠ ٙتتلٞكٚ. ٝثُتت٠ ؽجٗذتت

ٝفْجّز ك٢ صق٣َٞ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز إُت٠ ّٝت٤ِز ُِوػج٣تز ٝثُضقت٣ٌٜ ػذتٌ أؽٜتَر ثُٖ٘تٌ 

ٝث٩ػ٬ّ. كج٫ّضلجهر ٖٓ ؽٌثةو ثُقَح دٌَٖ ٙق٤ـي ُٝؼخ هًٝٛج ثُٟٔ٘ٞ دٜج فْخ 

ؽ٢ ثُٔ ِٞح ٣ضْ دٌَٖ ٓقوٝه. عٔز إٌٓج٤ٗجس ؽٔز ُو٣٘ج ك٢ ٓؾتجٍ ثُٕٔٞٔٞ ث٣٧و٣ُٞٞ

ٍ إُتت٠ ّٝتتجةَ كؼجُتتز ُِض٘ظتت٤ْ ٝثُوػج٣تتزّ ٫ٝ ص  نوَ ْتتضَ ص  ثُٖ٘تتٌ ٝث٩ػتت٬ّي ٌُٜٝ٘تتج ٫  ٞع  قتت

٫ صتتت٠ُٞ ث٤ٔٛ٧تتتز ث٬ٍُٓتتتز. ٣ْتتتضَِّ ًي٣تتتز ىُتتتي كتتت٢ إٟتتتجً ثُٖٔتتتٌِز ٝ يٝثُضقتتت٣ٌٜ

ٕ ٣ٌتجه . كتج٥جُٞؽ٤تز ٝٓؼجُؾضٜتث٣٧و٣ُٞٞؽ٤زي أ١ هًثّز ثُّٞت٠ ثُٔ٘جّتخ ُٖ٘تٌ ث٣٧و٣ٞ

ٓتٖ ثُو٘تتٞثس ث٩ىثػ٤تز. ٝكتت٢  ثٌُتجهً ٣ٔضِتي ثُضِل٣َتتٕٞي ّٝت٤ٌٕٞ دقٍٞصتٚ ػتتوه ٫ دت ُ

ّتٞثء هثمتَ ثُتٟٖٞ أٝ مجًؽتٚي ٝ .ثُوتج٢ٗٞٗ ٓ٘تٚ ٝثُْت١ٌ يٓض٘جٍٝ ٣و٣ٚ ٛ٘جى ث٩ػت٬ّ

 ٫ٝ ٣ذو٠ ّٟٞ ثّضنوثٜٓج ػ٠ِ أكَٞ ٝؽٚ.  يٛ٘جى إٌٓج٤ٗجس ٝك٤ٌر

إُت٠ ؽجٗتخ ىُتي. كتج٤٣٬ُٖٔ ٓتٖ ثُؾٔتج٤ٌٛ صضؾتٚ  ٔتزعٔز ص ًٞثس ٤ّجّت٤ز ػظ٤

ٓٔغتَ ؽ٤تو دئٌٓتجٕ . ٕٝتو٣و ؼ تٔدصٜتضْ دتٚ ٝ يٗقٞ ثُض٤ِْ ٝصض ِتغ إ٤ُتٚ دٌتَ فٞثّتٜج
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ِقَح صق٣ِٜٞج إ٠ُ ص٘ظ٤ْ ٤ّج٢ّ د ٌّع ٝهش. كجُٖتؼخ كت٢ ًتَ ٌٓتجٕ ٣تٞه ثُٞٙتٍٞ ُ

ٖتتجء . ٝٓتتٖ ٢٣جُضٔغ٤تتَ ثُتتو٣ٔوٌث٢ٟ أّ ثُقَدتتدإُتت٠ ثُْتتِ ز ٝصٔغ٤تتَ ىثصتتٚ ك٤ٜتتجي ّتتٞثء 

ئٌٓج٤ٗتتجس ثُقتتَ ٓضٞثؽتتور ٧دؼتتو ك يىُتتي. ٝٓغِٔتتج هِتتشصقو٤تتن ص ّتت٤ِ ص٘ظتت٤ْ ٓتتج دئٌٓجٗتتٚ 

 ثُقوٝه. 

ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٢ ٝث٤ُْجّتت٢ ٫ ٣ؼتتو  PKKصتتٌٕٝ دتت ّ أػ٤تتٌْ٘ إٔ ْٓتتضٟٞ صقوتتن 

ٝٓؼ٘جٙ  ضٚز كقْخي دَ ٣ض٤َٔ د ٤ٌٔٛ٘ٓفِز صج٣ًن٤ز ٓؼ٤ػ٠ِ ثً وضٌٚٓ ٝص ًٞثً ٤ٟ٘ٝجً أ

ْٓتتضٟٞ ٣قضٌٓتتٚ ثُؼتتوٝ ٝثُٚتتو٣ن كتت٢ أ٣ٞتت ي ٝؿتتوث  ػِتت٠ ثُٚتتؼ٤و ث٩ه٤ِٔتت٢ ٝثُتتو٢ُٝ

ثُقَحي ٬ٓفظز ٛيث ثُْٔضٟٞ  ثٌْي ًٌٞثهً ُٜيػ٤ِثُؾو. ٝدجُ ذغ ػ٠ِ ٓقَٔ ٣ٝ ميٙ 

أًغٌ ٖٓ ثُؾ٤ٔغي ٝكٜٔٚ د ّْٚ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝث٤ُْج٤ّزي ٝثُٞٙتٍٞ إُت٠ أهم صلجٙت٤َ 

 ىثصٌتْ ز جدوتي ٝٓثُٔضقوتن ك٤تٚ إصٔتجٌْٓ ُْٔتضٟٞ ثُ٘ؾتجؿ ٝثُ٘ٚتٌٛتٞ ٝث٧ْٛ  .صق٬٤ِصٚ

 .ث٤ُْجّتت٤ز ُِقتتَح –ُضِضقٔتتٞث دجُقو٤وتتز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز  ٜتتجي ٝصقو٤تتن ث٫ٗ ٬هتتز ك٤ٓؼتتٚ

ُْٔتتضٟٞ كتت٢ ٗؾجفتتٚ ٝثٗضٚتتجًٙ. ٝفتتَح ث٤ّْتتلٌ ٛتتيث ث٧ٓتتٌ ػتتٖ ص تتًٞ ك٣ٌتتو ًك٤تتغ ٝ

ٓؤُتتق ٓتتٖ ٓ٘جٝتت٤ِٖ ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُٖتتجًِز ّتت٤ٌٕٞ ثُٞتتٔجٕ ث٧ّجّتت٢  ُِ٘ٚتتٌ ث٤ً٧تتوي 

 وٝثّ ٝهٕٝ ثٗو جع. ٝدئٌٓجٗٚ إًٔجٍ ٤ٌْٓر ثٌُ٘ٚ ػ٠ِ ثُ
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ىنحنىضدىكلىاألودوولوجواتى
ىالمطوقظىلتطورىالفرد

 

 

اٌمائااذ  عِاا "وااْٛآ. د٠ف١ااذ "ِمخطفاااث ِاآ ٔااا اٌسااٛاس اٌاازٞ أخااشاٖ اٌساا١ذ 

ال٠ااث اعاذ فاٟ اٌٛم٘ٛ د٠بٍِٛاساٟ ِخ "وْٛآ. د٠ف١ذ ". ٚاٌس١ذ "عبذ هللا أٚج آالْ"

اٌّخساااذة األِش٠ى١ااات. ٌاااٗ وخاباحاااٗ اٌعذ٠اااذة عااآ ِشاااىٍت اٌىاااشد فاااٟ خٕاااٛ  وشدساااخاْ 

 . PKKٚعٓ زم١مت زض  اٌعّاي اٌىشدسخأٟ  ،ٚشّاٌٙا

 

 

٣ جُخ دوُٝز ْٓضوِز ٓ٘لِٚز أ٣جً ًجٕ ثُغٖٔ  ٝإٕ صو٤٤ْ فَد٘ج ػ٠ِ أٗٚ ثٗلٚج٢ُ 

٤ٌز ٝصٖتذ٤ٜٚ دٜتج ُت٤ِ ٓذجُـز ٝثٝقز. ًٔج إٔ ٓٔجعِضٚ دج٧فَثح ث٤ُٖٞػ٤ز ث٣٤ّ٬ٌُؼو 

ػِتت٠ ثُ تتٌثٍ  –ًٔتتج ٣وتتجٍ  –كتتجُٜ٘ؼ ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٢ ٝث٤ُْجّتت٢ ُقَد٘تتج ُتت٤ِ  جًيٙتتجةذ

ُٝٞ ًجٕ ًيُي ٫ٌٜٗٗج ٝأٙذ٘ج دجُضلْل ٓغِٔج فٚتَ ٬ُٕتضٌث٤ًز  .ث٤ُٖٞػ٢ ث٢ٌ٤ّ٬ٌُ

 ث٤ُٖٔور ٝث٧فَثح ث٧مٌٟ ثُٜٔ٘جًر ٓؼٜج. 

ٌٜ٘تتج ثٕتتضٌث٤ًز دْٔتت٤ٌصٚ ػِتت٠ أّتتجُ ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ُٝ دتتوأ ٙتتق٤ـ إٔ فَد٘تتج

ز ك٢ إٔ صٌٕٞ ًيُي. إٗ٘ج ٗؤٖٓ دئٌٓتجٕ صق٤ِتَ ثُٔؾضٔؼتجس هػ٤ِٔزي ف٤ظ صٞم٤٘ج ًَ ثُو

دٜتيث ثُٖت ٕي ٖٝٗتٌَ ٝؽٜتز  ثً ٝٛجٗقٖ ٗ ًٞ ٓلٜٞٓتجً ثٕتضٌث٤ًجً فتٌ يػ٠ِ أّجُ ػ٢ِٔ

ٗظٌ مجٙز د٘تج فْتخ ٓلٜٞٓ٘تج دٖت ٕ ث٩ْٗتج٤ٗز ٝثُٔؾضٔتغ. ٫ ٣ٞؽتو ٕتؼخ أٝ ٓؾضٔتغ 

 ٖٓجًِٚ.فَ وذَ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ص٬ةْ ٝثهؼٚ ٝدوٕٝ أ٣و٣ُٞٞؽ٤زي دَ ٣

ضٜتج ْٝٓتجًٛج دضو٤ت٤ْ ٜٓغِٔج ُْ صوْ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ٝث٧فتَثح ثُٔقتو هر ُٞؽ

 ٙجةخ دقن ثُٞثهغ ثٌٌُه١ي كئٜٗج أػوس أ٤ًٝز أّج٤ّز ٩ٌٗجًٙ أ٣ٞجً. 

 ٕؼذجً ٝفَدجً ٖٓ ٌٛيث ثٕضٌث٤ًز ٌٝٛيث ٤ٕٞػ٤ز.  ُقن د٘ج ثًٌُٞٝهو 

ٖ دتت ٕ ٓلٜٞٓ٘تتج دٖتت ٕ ثُق٣ٌتتز ٝثُْٔتتجٝثر هتت١ٞي ٝفذ٘تتج ٌُ٘٘تتج ًؿتتْ ىُتتي ٗتتؤٓ

ُ٪ْٗتتجٕ ػ٤ٔتتني ٝإٔ ىُتتي ٝتتًٌٝر ٫ دتتو ٜٓ٘تتج ًقتتن ٟذ٤ؼتت٢ ١٧ ٕتتؼخ ٣ض ِتتغ إُتت٠ 

 ثُؼ٤ٔ دق٣ٌز ْٝٓجٝثري ٝٗ٘جَٝ ك٢ ّذ٤َ ىُي. 

ِٗٔي ٜٗؾجً ٬٣ةْ ؽتٌٞٛ ث٩ْٗتجٕ ٣ٌٝتجكـ ٝتو ًتَ أٗتٞثع ثُضلتجٝس ٝثُظِتْي ٫ ٝ

ث٧ؽ٘تتجُ ٝثُٔتتيثٛخ ٝي دتتَ ٝدتت٤ٖ ث٧ه٣تتجٕ خػِتت٠ ٙتتؼ٤و ث٧ٟٝتتجٕ أٝ ثُ ذوتتجس كقْتت
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ً  ثُغوجكجسٝ . دجمضٚتجً ٜٗؾ٘تج ٣ٌتجكـ ٝتو ًتَ ثُٔلتج٤ْٛ ٝثُٔٞثهتق ثُٔؼ٤وتز ُِضقتًٌ أ٣ٞج

ّٞثء ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٢ُٟ٘ٞ أٝ ثُو٢ُٝ. ٖٓ ٛ٘جي ٓتٖ ثُٜٔتْ دٌٔتجٕ صو٤٤ٔ٘تج ًقًٌتز ىثس 

َ صِتٞط ُِـج٣تز ٓتٖ هذ٤ت رٝؽٜز ٗظٌ ًثه٣ٌج٤ُز صؾجٙ ْٓجةَ أميس صٌضْتخ أدؼتجهثً م ٤تٌ

ٌ فًٌض٘تج ىُتي ذنتؼضَ ثُذ٤تزي ثُضَث٣و ثٌُْج٢ٗ ثَُثةو ػٖ ثُقوي ثُن ٌ ثُي١ً ٝؿ٤ٌٛج. إى صَ 

ٝتتًٌٝر ٓتتٖ ٝتتًٌٝثس ثُٔلٜتتّٞ ث٫ٕتتضٌث٢ًي ْٝٗتتؼ٠ ُض تت٣ٌٞ ىثص٘تتج ًقتتَح ٓذتتوة٢ 

 ُِـج٣ز ٣ٔضِي ٗ جهجً أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً ٣ْٝؼ٠ ُضؾ٤ْوٙ ٝصٔغ٤ِٚ. 

ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور  ُتتٖ ٣ٌتتٕٞ ٓلٜٞٓ٘تتج ث٫ٕتتضٌث٢ًي ٓغِٔتتج فٚتتَ كتت٢ دِتتوثٕ

ٖ ٣ؼٔتتَ ػِت٠ ثّضٚتتـجً هًٝ ثُلتتٌه ٝصٞتتن٤ْ هًٝ ُتتٝ يهتو٣ٔجًي مج٣ٝتتجً ٓتتٖ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز

 ثُوُٝز. 

 ٝو ًَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس ثٌُجدقز ُِؾجّ ص ًٞ ثُلٌه صقش ى٣ًؼز ثُوُٝز. ٗقٖ 

ٝٗتتٞه ثُض٣ٞ٘تتٚ ٛ٘تتج إُتت٠ ٝتتًٌٝر إٔ ٣ضٔضتتغ ًتتَ ٕتتؼخ دق٣ٌضتتٚ ثُغوجك٤تتز ٧دؼتتو 

ُِٔؾضٔتتغ م ٤تتٌر ُِـج٣تتز. دجمضٚتتجًي ُوتتو  (ث٧فجه٣تتز)ُٔٞٗٞٞص٤تتز ثُقتتوٝهي ٝإٔ ثُذ٤٘تتز ثُ

صٞم٤٘تتج ًتتَ ثُوهتتز ٝثُقْجّتت٤ز كتت٢ صذ٘تت٢ ٓلٜتتّٞ ثُلتتٌه ثُتتي١ ٣ تتًٞ ثُٔٞثٛتتخ ٝثُغوجكتتجس 

ثُٔض٘ٞػز د٬ فوٝهي ًًٌٞٝر ٖٓ ًٌٝٝثس أ٣و٣ُٞٞؽ٤ض٘ج. ًٔج أٗ٘تج دؼ٤توٕٝ ًتَ ثُذؼتو 

لٌه ٫ ٢ٕء  أٝ إٔ ثُلٌه ًَ ػٖ ثُٔلج٤ْٛ ثُن ٤ٌر ثُض٢ صَػْ إٔ ثُوُٝز ًَ ٢ٕءي ٝثُ

 ٢ٕءي ٝثُٔٚجُـ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٫ ٢ٕء. ٗقٖ ٝو ٓغَ ٛيٙ ثُٔلج٤ْٛ ٌٝٗكٜٞج دٖور. 

ثُقوٞم ثُٖن٤ٚز ُِٔؾضٔتغ دوتوً ثُقجؽتزي ٝثُٔ٘تجكغ ث٫ؽضٔجػ٤تز ٝثُ٘ظتجّ ثُؼتجّ 

 ًٔذوأ أّج٢ّ. دٜج ُِلٌه دووً ثُقجؽز ٢ٛ ثُنج٤ٙجس ثُض٢ فجُٝ٘ج ث٫ًصذجٟ 

 

 

 ضشٚسٞ ألخً شعبٕا  إٌظاَ اٌف١ذساٌٟ

 

ض ِتتغ إ٤ُتتٚ ٛتتٞ دٌتتَ ٗ جٓتت"هُٝز ٓ٘لٚتتِز" أ٣تتجً ًتتجٕ ثُظتتٌٝف. دتت إٗ٘تتج ٫ ٗ جُتتخ 

ّ ٞعي ٗٔٞىػ هُٝز صضتٞكٌ ك٤ٜتج ثُقوتٞم ث٧ّجّت٤ز ُِٖتؼخ ػِت٠ ثُٚتؼ٤و ث٫هضٚتجه١ 

أٝ ٝثُغوجك٢ ٝث٫ؽضٔجػ٢ ٝث٤ُْج٢ّ. ٝثُضٔضغ دٜيٙ ثُقوٞم ٌٖٓٔ صقش عَ ٗلِ ثُوُٝتز 

كتت٢ صقو٣تتوثس ٓضٚتتِذز ًج٧فجه٣تتز أٝ قتتجّ إٔتتٌجٍ ثُوُٝتتز صقتتش عتتَ هُٝتتز أمتتٌٟي كئه

 ٠ ٓغ فوجةن ٣ٞٓ٘ج ثُقج٢ُ. كث٫ٗلٚج٤ُزي أٌٓ ٣ض٘ج

ٔتغ٬ً ُٔتجىث ص ذتن كٗؼ٤ٔ ك٢ ػٌٚ صض٘تٞع ك٤تٚ ث٫صقتجهثس ث٤ُْجّت٤ز ثُٔض٘ٞػتز. 

ًَ ٫ ٣ٌتٕٞ ُِٖتؼخ ثُتي١  50 ُق ٓتٖ صضت أ٣ٌٌٓج ثُ٘ظتجّ ثُل٤توًث٢ُ  أ٫ ْن هُٝتز  إىٕي ُٝت

ُؼ٣ٌني ُٝٚ ثّٔٚ ٟٝٝ٘ٚي ٗظتجّ ك٤توًث٢ُ  ٛتيث دج٫ٝتجكز إُت٠ أٗتٚ عٔتز ٣ض٤َٔ دضج٣ًنٚ ث

ػتتتوه ؿل٤تتتٌ ٓتتتٖ أٗجّتتت٘ج ثُ٘تتتجٍف٤ٖ إُتتت٠ ثُٔضٌٝدتتت٫ٞس دْتتتذخ ٖٓتتتجًِْٜ ث٫هضٚتتتجه٣ز 

ٝثُٞتـٟٞجس ٝؿ٤تٌ ىُتي. ٛتتيث ثٌُتْ ثٌُذ٤تٌ ٓتٖ ثٌٌُهّتتضج٤٤ٖٗ إٗٔتج ٣َ٣توٕٝ ٓتٖ ٟٝتت ر 

عتتٌٝف ٓؼ٤ٖتت٤ز  ٖٓتتجًَ ثُٖتتؼخ ثُضًٌتت٢ أ٣ٞتتجً كتت٢ ثُـتتٌح. ٝٛتتْ أ٣ٞتتجً ٣ؼ٤ٖتتٕٞ كتت٢

 ٙؼذز. 
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ثُ٘ظجّ ثُل٤توًث٢ُ ثٌُٔٔتٖ ص ت٣ٌٞٙ ّت٤ؼ٤و ث٣٬ُٔت٤ٖ ٓتٖ ثُ٘تجٍف٤ٖ إُت٠ ٓتْٟٜٞ٘ 

ٕ ٖٓ ثٌٌُه ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌتخي ٝثُتي٣ٖ ٛتجؽٌٝث جث٢ِٙ٧. ك٢ أًٝٝدج أ٣ٞ ً عٔز ٤ِٓٞٗ

إ٤ُٜتج ٧ّتذجح ثهضٚتجه٣ز ٝؿ٤ٌٛتج. ٝٓتغ ص ت٣ٌٞ ثُ٘ظتجّ ثُل٤توًث٢ُ دئٌٓتجْٜٗ ثُؼتٞهر إُتت٠ 

إٔ ٣َ٣توٝث ثُؼتخء ػِت٠ ًجٛتَ أًٝٝدتج. أٓتج ٖٓتجًَ ثٌُتٌه ثُٔضذوت٤ٖ  ْٓو٠ ًأّتْٜ هٕٝ

 دقِٜج ٖٝٔ إٟجً ه٣ٔوٌث٢ٟ. ك٤ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ

دؼو إٔ صٌٕٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُٞثّؼز ثُ٘ جم ّتج٣ًز ثُٔلؼتٍٞ كت٢ ص٤ًٌتجي ّت٤ٌٕٞ 

دٔوتتوًٝ ثٌُتتٌه ثُٔتتجًغ٤ٖ كتت٢ ثُٔضٌٝدتت٫ٞس إٔ ٣لضقتتٞث ٧ٗلْتتْٜ ثُٔتتوثًُ ٝثُٔؤّْتتجس 

ث ّ٘ٚجح دجُوٖٛز ٖٓ ىُي  ُٔجىث ٌّ٘صذي ٓتٖ ٛتيٙ ثُن تٞثس  ُتضٌٖ ث٩ػ٤ٓ٬ز. ُٝٔجى

 َٓ  ٝ ٣ ص٢ إ٠ُ ثٌُٖم. أٖ ٣ٌؿخ ٣ذو٠ ك٢ ثُـٌحي ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُٞثّؼزي ٝ

ّذجح صج٣ًن٤ز ٝثؽضٔجػ٤ز ٤ّٝجّت٤ز ٝعوجك٤تز. ُٝتٞ ثُ٘ظجّ ثُل٤وًث٢ُ ١ًٌٝٝ ٧

ُوتٍٞ دت ٕ ثُ٘ظتجّ ٗظٌٗج كو٠ إ٠ُ ثُ٘جف٤ز ثُو٣ٔٞؿٌثك٤ز ٝصٔؼ٘ج ك٢ صٍٞع ثُْتٌجٕي كتئٕ ث

 ٫ ٣ض٘جّخ ٝثُٞثهغ ثُٔؼجٓ.  يثُل٤وًث٢ُ ؿ٤ٌ ٬ٓةْ

أ٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ٌَٕ ذمتٌ  عٔتز إٔتٌجٍ ػو٣تور  ٬ُصقتجهثس. ثٌُٞٗل٤توًث٤ُجسي 

ٗٔجىػ ث٫صقجهثس ثٌُمٞري ثُقٌْ ثُيثص٢ي ًَ ٛيٙ ث٧ًٓٞ ٣ٌٖٔ فْتٜٔج كوت٠ ٓتٖ مت٬ٍ 

٠ ٓتتٖ ثُوُٝتتز ٬٣ةتتْ ثُٔ جُتتخ ثُذتتوء دٔقتتجًٝثس ٤ّجّتت٤ز ٝثّتتؼز ثُ٘ تتجم. إٕ صٖتت٤ٌَ ٗٔتت

د ٌٓ ْٓضق٤َ. دَ إٗٚ  ٜج ك٢ ثُوّضًٞ ٤ُِؽث٤ُٟ٘ٞز ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ُِٖؼخ ثٌٌُه١ ٝإهًث

أّ ّتتٞثء ثهضٚتتجه٣جً أّ ثؽضٔجػ٤تتجً  يثُتتوًح ثُٞف٤تتور ُضؾتتجٍٝ ٛتتيٙ ث٧ٍٓتتز ثُنجٗوتتز ثُقج٤ُتتز

ث٤ُز ًؿتْ أٜٗتج أ٣ٌٌٓج ٗلْٜج صضذغ ٗظجّ ثُوُٝز ثُل٤وًث٤ُز. ًيُي أُٔج٤ٗج هُٝز ك٤وً ٤ّج٤ّجً.

ي ًٝؿْ ص٤ٌِٖٜج ُتٟٖٞ ذمتٌ كٜت٢ ك٤وًث٤ُتز ٓؤُلتز ٓتٖ جصؤُق ٗلِ ثُٟٖٞ. ًيُي دِؾ٤ٌ

هتتت٤ٓٞض٤ٖ. ٝإّتتتذج٤ٗج هُٝتتتز ىثس فٌتتتْ ىثصتتت٢ أٝصٞٗتتت٢ٓٞ ٝثّتتتغ ثُ٘ تتتجم. ٝعٔتتتز ث٫صقتتتجه 

ز ثُتوٍٝ ٘ظٞٓتث٧ًٝٝد٢ي دَ فض٠ ٣ض ًٞ ث٫صقجه ثُض٢ًٌ أ٣ٞجً فو٣غجًي ٣ٝؾخ إٝجكز ٓ

ً  ٖ أمي ثُل٤وًث٤ُز هثمَ ٤ًّٝج ٓغج٫ً ثُْٔضوِز إ٠ُ ىُي. ٣ٌٝٔ . ًَ ٛيٙ ث٧ٓغِتز صتوٍ أ٣ٞج

ػِتت٠ إٔ ثُٖتتؼٞح دئٌٓجٜٗتتج ثُؼتت٤ٔ صقتتش عتتَ ٗلتتِ ثُوُٝتتز د٘ظتتجّ ك٤تتوًث٢ُ صضٔضتتغ ك٤تتٚ 

ًٝؿتْ ًٜٞٗتج هٍٝ ْٓتضوِز ػتٖ دؼٞتٜجي دج٩ٌٓتجٕ  –ثُقٌري ٝأٗتٚ  ٝف٤جصٜج دجّضو٤ُ٬ضٜج

ث٤ُجس ٓض٘ٞػتز. ٝثُْت٤جم ٣ضؾتٚ ص ٣ٌٞ ث٫صقجهثس ثُٔنضِلز ٝثُضؼجٝوثس ػ٠ِ ٌَٕ ك٤وً

 هوٓجً ٗقٞ ص ًٞ ًٜيث. 

ث٧فجه٣تز ث٣ًٌَُٔتز ثُقج٤ُتز صؼضذتٌ ٓ٘جٛٞتز ُِو٣ٔوٌث٤ٟتز  دذ٤٘ضٜجثُوُٝز ثُض٤ًٌز 

 دوًؽز ًذ٤ٌر.

إٜٗتتج ٫ صٌضلتت٢ دجّتتضٌ٘جً فوتتٞم ثُٖتتؼخ ثٌُتتٌه١ ٝثُو٤ٓٞتتجس ث٧متتٌٟي دتتَ إٜٗتتج 

٘جٝتَ ٗوٌث٤ٟز ٤ٌِٕجًي ٝٗقتٖ ٓ٘جك٤ز ُقوٞم ث٩ْٗجٕ صؾجٙ ٕؼذٜج أ٣ٞ ًي ٝصضظجٌٛ دجُو٣ٔ

كتت٢ ّتتذ٤َ صٌّتت٤ل ه٣ٔوٌث٤ٟتتز ٓضٌجِٓتتز ك٤ٜتتج. ٫ ٣ٌٔتتٖ صْتت٤ٔز ٛتتيث ثُ٘ٞتتجٍ دتت "ثٌُلجؿ 

ث٫ٗلٚج٢ُ"ي ف٤ظ ٣ؼو ىُي ثّضَٜثء دجُقوجةن ٝثّضنلجكجً ُٜج ٫ ؿ٤ٌ. ٣ٌٔ٘٘ج ص٤ْٔز ٛتيث 

ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز. ٝثُ٘ٞتجٍ دجُ٘ٞتجٍ ثُتتو٣ٔوٌث٢ٟي أٝ ثٌُلتجؿ كت٢ ّتتذ٤َ ثُٔ جُتخ ث٤ُٟ٘ٞتز 

 ٛيث ٛٞ ث٧ٙـ. ٝ
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إىث صٔؼ٘ج ك٢ ث٧ٌٓ ٌُأ٣٘تج إٔ ًتَ ثُض تًٞثس ٝثُْٔتضؾوثس ث٤ُْجّت٤ز كت٢ ص٤ًٌتج 

صقَٚ ثًصذجٟجً د٘ٞجُ٘ج. ٝهو َٝٙ ٗظجٜٓج ثٌُٔج٢ُ إ٠ُ ٗو تز ثٗؼ جك٤تز. كئٓتج إٔ ٣وتّٞ 

أٝ إٔ ٣ٖتضو ػ٤ِتٚ  يدئ٬ٙ٫فجس ٝإؽٌثء ثُض ًٞثس ثُ ذ٤ؼ٤ز ث٬ٍُٓز ٤ُ ٤َ ٖٓ ػٌٔٙ

 أفجه٣ز ٤ٝوز ك٤ض ًؽـ د٤ٖ ثْٗوثه ٝذمٌي أٝ أٗٚ ٤ّٜ٘جً ٣ٝ٘وفٌ. ثُن٘جم هثمَ هٞثُخ 

٘ ج ثّضؼوثهٗج ثُضجّ إىث ٓج ًجٗتش ثُؾ٣ًٜٞٔتز ُٜيٙ ثُؼِزي ًًٌٗج ٌٓثًثً ٝصٌٌثًثً ٝد٤  

ثُض٤ًٌز صٌؿخ صقو٤ن ثُض ًٞ ثُو٣ٔوٌث٢ٟ ػذتٌ ّتِٞى ٣ٌٟتن ث٩ٙت٬فجس. دتَ فضت٠ 

  ً  ٢ٟ ًٜيث.ه٣ٔوٌث ىًٌٗج د ٗ٘ج ٌّٕ٘ٞ أهٟٞ ٝأٓضٖ ٝٔجٕ ُض ٞ

ْ  ُ٘ج ك٢ ث٩ٌٙثً ػ٠ِ "ث٫ٗلٚجٍ".   ٗٞه ثُض٣ٌٚـ ٌٓر أمٌٟ أٗٚ ٫ ٛ

٣ٌل٢ كو٠ إٔ ٣غن ثُ ٌف ثُٔوجدَ ديثصٚ ٣ٌٕٝٞ ٓ٘لضقجً ُِقٞثً ث٤ُْجّت٢. ف٤ٜ٘تج 

٣ٌٔتتٖ ٙتت٤جؿز ثُٔ ج٤ُتتخ ث٤ُٟ٘ٞتتز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز دتت ًكغ ثُْٔتتض٣ٞجس. ٣ٌٝٔتتٖ ُض٤ًٌتتج إٔ 

ٝٗقتٖ ؽتجَٕٛٝ. ٫ٝ ٓؼ٘ت٠ أدتوثً  يثُْٔتض٣ٞجسصذو١ هجد٤ِضٜج ُِض ًٞ ثُو٣ٔوٌث٢ٟ دت ًكغ 

 ُ٪ٌٙثً د٤ٖ ثُل٤٘ز ٝث٧مٌٟ ػ٠ِ صو٤٤ْ ىُي د "ث٫ٗلٚج٤ُز". 

ٓتٖ ػتوه د٤و أٗ٘ج ٌٗؿتخ دجُل٤وًث٤ُتز دوتوً ٓتج ٛت٢ كت٢ أ٣ٌٌٓتج ثُٔؤُلتز ٓتٖ أهتَ 

 وثٕي ٝدووً ٓج ك٢ أُٔج٤ٗج ٝثّذج٤ٗج. ِثُذ

 ُٔجىث ٣ٌٕٞ ثُٔ جُذز ديُي ثٗلٚج٤ُز  

هكجػ٘تتج ْٝ هكجػ٘تتج ثُٔؼوتتٍٞ ُِـج٣تتز ًٔتتج ٛتت٢ي د٤٘ٔتتج ٣ وتت٤ع  ثُقوتتجةن ٌُٟٔتتجىث ٫ ص تت

 ث٩ْٗج٢ٗ ػ٠ِ أٗٚ ثٗلٚج٤ُز  

٤٘٤٘٤ُز ٙتجًٓز"  – ْ د ٗٚ "٣ؼضٔو ػ٠ِ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٓج٤ًًْزضٓج ٕت ثٍػٔٞث هوً

أٝ "إٜٗج فًٌز إًٛجد٤ز ثٗلٚتج٤ُز". إٜٗتج ثصٜجٓتجس ٫ أّتجُ ُٜتج. دتَ إٕ ثُقو٤وتز صتٌصذ٠ 

 ٢ فجُٝش ٌٟفٜج ٝثُض ٌم إ٤ُٜج. خ دج٥ًثء ثُضغػٖ ً

 

 

 ِٓ شعبٕا  ،ال غ١ش ،اٌخضس١ت ذٔش٠

 

 َث٫٥ف ٓتٖ ثُذٞثّت ي٧ٝPKKٍٝ ٓتٌر كت٢ ٗٞتجٍ  يػ٤ِ٘ج أ٫ ٠ْ٘ٗ أٗتٚ عٜتٌ

ُ ثُتي٣ٖ كتتوٝث دت ًٝثفْٜي ٝٙتتٔوٝث كت٢ أػضتت٠ ثُظتٌٝف ُٞفتتوْٛ دٌتَ ؽْتتجًر ٝث٧ٕتج

٣ٜٞتتز ث٤ُٟ٘ٞتتز هٕٝ إٔ صتتٌف ُٜتتْ ػتت٤ٖي ٝٝٛذتتٞث ف٤تتجصْٜ كتت٢ ّتتذ٤َ ثُ ٝػ٘لتتٞثٕ ٝٝه   

ٝصؼِوٚ دٚ  PKKٝثُو٣ٔوٌث٤ٟزي ٧ٝؽَ ثُٖؼخ. ٝهو ًأٟ ثُٖؼخ ىُي كجٍهثه ثٛضٔجٓٚ د 

َع ثُٖؼخ ثٌٌُه١ ٌٓثس ػو٣تور كت٢ ثُضتج٣ًلي ُتيث كٜتٞ ٫ ٣غتن ػِت٠  ون ٝهػٔٚ إ٣جٙ. ُوو م 

وتتوّع ٧ؽِتٚ ثُضٞتتق٤جس ثُؾْتتجّ. ٚ أٗتتٚ ص  ٤تإ٫ دؼتتو إٔ ٣تٌٟ دتت ّ ػ٤٘ يثُلتًٞ دتت ١ هجةتو ًتتجٕ

٣ضٌهه ُٝٞ ُقظز ك٢ ٝٛخ كِير ًذوٙ ٝهػْ صِي ثُقًٌز دٌَ ٓج ٣ِٔي. ٝٛيث ٓتج ف٤ٜ٘ج ٫ 

 فوط ُو٣٘ج.
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PKK ق دجصذجػٜتج فًٌز أدوس ص ًٞٛج ثُٔض٘ج٢ٓ ػِت٠ ٓتوٟ ػٖت٣ٌٖ ّت٘ز ٤ٗٝ نت

ٗضجةؼ ػٖ كضؾجٍٝس ديُي صوج٤ُو ثُضٌٔه ثُذوثة٢ ثُْٔلٌ  يصٌض٤ٌجس ٓ٘جّذز ك٢ ًَ ٌٓفِز

 سي ٓغِٔج فَٚ دٌغٌر ك٢ ثُضج٣ًل ثٌٌُه١. ٓؼوٝهث ثً إٌٜٔ جٝم٤ٔز دؼو ثّضٌٔثًٛ

َٜثةْ ٌٗتٌثءي دتَ ػِت٠ ثُؼٌتِي ثُذتوء دتجُضٌٔه دٖتن٘ ثُضؼٌٛ ًُٔج إٔ ػوّ 

د٢ي ٤ُضّٞغ ك٤ٔج دؼو ٣ٝضقٍٞ صٌٔه ثُٖن٘ إ٠ُ فٌح ٕؼذ٤ز  هتو أهٟ إُت٠ أ١ ٝثفوي 

 ز. ٣ٝدَ ٝفض٠ صو٤٤ٔٚ ُ٘جػ٠ِ أٗ٘ج عجٌٛر ٓؼؾَ إػؾجح ثُٖؼخ ثٌُذ٤ٌ د٘جي

عز ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ صضقون ك٢ ًٌهّتضجٕ. ٝإىث ً٘تضْ فوتجً صتٞهٕٝ كٜتْ إٜٗج أٍٝ فجه

ٕتؼذ٘ج  جْٓجٗور ٕؼذ٘ج ُ٘جي ػِت٤ٌْ ٝٝتغ مت٠ أفٔتٌ صقتش ٛتيٙ ثُقو٤وتز. ُتْ ٣ٌتٖ ٤ُتوػٔ٘

ّ قوَش دُْٜٞز دٜيٙ ثُُْٜٞز ٝصٔنٞش ػٖ أٝؽجع  دؼو ًَ صِي ثُضٌٔهثس ثُوو٣ٔز ثُض٢ 

ػِت٠ ْٓتجً ٓضٚتجػو ْٓتضٌٔ ٤ِٟتز ػ٤ٔوز. ٌُٝ٘ٚ ػ٘وٓج ًأٟ ثُ٘ؾجؿ ثُْٔضٌٔ ُقًٌض٘ج 

 ٖٓ ث٤ُْٔٚ.  ج٤ّٖ٘ ػو٣وري ثٛضْ د٘ج دوًؽز ٫ صٚومي ٝدوأ دوػٔ٘

 إٗ٘ج كو٠ ٗ ِخ ثُضق٤ٞز ٝثُلوثء ٖٓ ٕؼذ٘ج.

ُْ ٗؼ٠ن ٛتيث ثُٖتؼخ أ١ ٕت٢ء دْت٠٤ ٣نتٌػ ػتٖ ٗ تجم ث٧ٛتوثف ثُْتج٤ٓزي ُٝتْ 

ووّتجً ٣ٜتخ ًتَ ٖ ىُيي هوٓ٘ج ُتٚ فَدتجً ٌٓٓٗد ٚ د٘ج دجُٔٚجُـ ثُٔجه٣ز. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ 

ٝهجكِتز ٓتٖ ثُٖتٜوثء ثُذتًٌر ثُتي٣ٖ ٝتقٞث دت ًٝثفْٜ ٧ؽِتٚ. ٌٝٛتيث  ٚيٓج ُو٣ٚ ك٢ ّتذ٤ِ

 دِـ٘ج ؽٌٞٛ ٛيث ثُوػْ ثُي١ ِٗوجٙ ٓ٘ٚ. 

ثُض٘ظ٤ٔ٤تتتز ٝثُوػجة٤تتتز  ٘جُ٘تتتج. ٝدتتتجُ ذغي عٔتتتز ٖٗتتتجٟجصهػٔتتتٚ ٛتتتيٙ ٛتتت٢ هٝثكتتتغ 

س ثٌُلتتجؿ ٌر دٖتتض٠ أّتتج٤ُخ ثُ٘ٞتتجٍي دتتوءثً ٓتتٖ ث٧ٗٚتتجً إُتت٠ فٔتت٬ثُضق٣ٌٞتت٤ز ثُْٔتت٤ع 

دن ٞ م ٞثس ّو٣ور مجٙتز دٌتَ ٌٓفِتز ػِت٠  ث٢ُِْٔ. ٝػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُضٌض٢ٌ٤ ٗوّٞ

 ٕؼذ٘ج د٘ج.فوري ٓٔج أهٟ إ٠ُ صؼ٣ََ عوز 
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ىنودىإنقاذىاإلندان،ى
ىولنىندتدلمىللرأدمالوظىبتاتًا

 

 

ٜج ك٢ ًٌَٓ ث٤ٔٓ٧ز ثُؼج٤ُٔز. ُْٝ ٣قٚتَ ثفضِش ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز ث٤ُّٞ ٌٓجٗ

 ٖٓ صِوجء ٗلْٚي دَ ُٚ ْٓذذجصٚ ثٌُة٤ْ٤ز.  ٛيث

هذَ ًَ ٢ٕء عٔتز ث٤ٜٗتجً ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ٝػتوّ ؽ٘ت٢ ثُغتًٞثس ثُضق٣ًٌتز 

ث٤ُٟ٘ٞز ثُغٔجً ثُض٢ ًجٗش ص٘ضظٌٛجي ٖٝٓ عْ صٞؽٜتش ث٧ٗظتجً إُت٠ ثُغتًٞر ثٌٌُهّتضج٤ٗز 

٣ؾتتخ ًي٣تتز ثُضتت ع٤ٌ ثٌُذ٤تتٌ  يخ ثُٞثهتتغ ثُتتو٢ُٝ ثُْتتجةودؼتتو فِتتٍٞ ثُغٔج٤ٗ٘تتجس. ٝإُتت٠ ؽجٗتت

ٝإٗجٟضٜتج دٜٔتجّ ٛجٓتز كت٢  ٬ُّضؼٔجً ثُض٢ًٌ ك٢ ىُي. كٌٕٞ ص٤ًٌتج إفتوٟ هٍٝ ثُ٘تجصٞي

 .صوٚ ٜٓجّ ًذٌٟ ٣ِٝؼخ أهًٝثً ٛجٓزػجهو ؽؼَ ٖٓ ٗٞجُ٘ج ٣قَٔ ػ٠ِ  يثٌُٖم ث٠ّٝ٧

دِوثٕ ثُٖتٌم  ص ًٞ ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز ٣ؼ٢٘ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ ص ًٞ ثُغًٞر ك٢

٣ٞث١ٍ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ ثُغتًٞر دٔج دق٤ظ صٌٕٞ ٖٓ ثُؼظٔز ٝهٞر ثُض ع٤ٌ ثُو٢ُٝ  يث٠ّٝ٧

 ثُل٤ٌْٗز أٝ عًٞر أًضٞدٌ ث٤ٌُّٝز. 

ِ٘ج ٝصؾجٍٝٗج ثُتوٝثكغ ثُضت٢ صْتذذش كت٢ ث٤ٜٗتجً ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤وري ُت٤ِ ُوو فِ  

و  ثُوتوًر ذ تظ ُتْ صَ ٓٞتٔٞٗجً أ٣ٞتجً. ف٤تٝػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُؾـٌثك٢ أٝ ث٤ُْج٢ّ كقْخي دَ 

ػ٠ِ مِتن ثُٖنٚت٤ز ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ث٫ٕتضٌث٤ًز كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضقووتز. 

ُٜيٙ ثُؼِز ثًصوش ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز إ٠ُ ٓٚجف  عًٞر صضْْ دج٤ٌُٗٞتز. دج٧ٙتَ ُتٞ ً٘تج 

ثُقتَح ثُتي١ أّتلٌ ػتٖ  ثُغت١ًٞ ث٬ٌُّت٢ٌ٤ أٝ فْتخ ٓلٜتّٞ ٔلٜتّٞثُصقًٌ٘ج فْتخ 

٤ٖور  ُٔج ثصؾٜ٘ج ٗقٞ ثٌُ٘ٚ ثُذضز. ٣٘ذغ ثٗضٚجًٗج دؼو ث٤ٜٗجً ث٫ٕتضٌث٤ًز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔ

ثُٖٔتت٤ور ٓتتٖ صٚتتؼ٤وٗج ُِض تتًٞ ثُض٘ظ٤ٔتت٢ ٝص ٣ٌٞٗتتج ٗٔٞىؽتتجً ؽو٣تتوثً دٚتتوه ثُقتتتَح 

 أًغٌ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ دْذخ ٖٗجٟجص٘ج ثُؼ٣ٌٌْز أٝ ث٤ُْج٤ّز أٝ ثُو٣ذِٞٓج٤ّز. يٝثُو٤جهر

ْ ٝث٩ْٗتتج٤ٗز ٝثُقًٌتتجس ثُغ٣ًٞتتز ٗقتتٖ ْٓتتضؼوٕٝ ُٖٔتتجٌٟر إْٗتتج٤ٗض٘ج ٓتتغ ثُؼتتجُ

 ّجةٌر.

صض٤َٔ أًث٢ٝ ٤َٓٝدٞصج٤ٓج ثُض٢ ٗؼ٤ٔ ػ٤ِٜج دٌٔجٗز ٌٓٓٞهز ٓض٤ٔتَر كت٢ ٫ٝهر 

 َٓ  و٣٘تتز  ثُذٖتت٣ٌزي ف٤تتظ ٜٓ٘تتج ثٗضٖتتٌس ثُقٞتتجًثس ث٧ّجّتت٤ز إُتت٠ ثُؼتتجُْ. إٕ ثُذٖتت٣ٌز 

ٓتٖ دجٌُغ٤ٌ ثٌُغ٤ٌ ُٜيٙ ث٧ًثٝت٢. ث٩ْٗتج٤ٗز ثُضت٢ صضنتذ٠ ث٤ُتّٞ كت٢ ثُظِٔتجسي ٝصؼتج٢ٗ 

ثُضن٣ٌذتتجس ٝثُضٖتت٣ٜٞجس ث٫ؽضٔجػ٤تتز ُوًؽتتز أٙتتذـ ثُؼتت٤ٔ أٓتتٌثً ٫ ٣ تتجم ك٤ٜتتج  ٛتت٢ 
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دقجؽز ٓجّز ٧كن صق١ًٌ ٝكِْلز صق٣ًٌز ٝإًثهر ع٣ًٞتز صق٣ًٌتز ؽو٣تور. ُوتو أٖٗتجس 

ٛيٙ ث٧ًث٢ٝ ػوهثَ  ٫ فٚتٌ ُتٚ ٓتٖ ث٧ٗذ٤تجء ٝثُل٬ّتلز. ٌُٝتٕٞ ثُغتًٞر ثٌٌُهّتضج٤ٗز 

 ج٣ًل ٣ؼ٤و ٗلْٚ ٌٓر أمٌٟ.صض ًٞ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٖجًِزي كٌ ٕ ثُض

ش ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ػٖ عًٜٞ إٔتٌجٍ ّٝٝتجةَ ص٘تجك٢ ث٩ْٗتج٤ٗزي ٝص٘تجهٜ ٟذ٤ؼتز  ٔع ٗ

وه ديُي ٌٝٗكٞٚ دٖور ٤ًِتجً. أٓتج ثُتوًُ ثُتي١ ّتِ٘و٘ٚ ٟ٘ٝذجع ث٩ْٗجٕ. ٝٗقٖ دوًٝٗج ٗ

 صؾجٙ ىُي كٜٞ هًُ ث٩ْٗج٤ٗز ثُؼ٣ٌوز. 

٘تتج إ٣ٔتتجٕ دجٗضٚتتجًٗج ًِٝ يٓتتج ٣ؼتتجٓ ث٤ُتتّٞ ٛتتٞ دٌد٣ٌتتز ٓؼٌّٞتتز ٗضٚتتوثٛج ٗقتتٖ

صؾجٜٛتتج. هتتو ٫ ٣ٌؿتتخ ثُتتذؼٜ فضتت٠ ث٥ٕ ًي٣تتز ْٓتتضٞثٗج أٝ ث٫ػضتتٌثف دتتٚي دتتَ ٝهتتو 

٣ؼِ٘ٞٗ٘ج ًئًٛجد٤٤ٖ دو٫ً ٖٓ إًٛجد٤ضْٜ ثُذٌد٣ٌز ثُٔؾقلز. كج٩ٓذ٣ٌج٤ُز ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز هٞتش 

 ػ٠ِ ٤ٌٕٝ٤ٛٔج ٝٗجؿجٍث٢ً ك٢ ثُٔج٢ٝ ثُو٣ٌخ د ًغٌ ث٧ِّقز كضٌجً ٝدٌد٣ٌز. 

ث٤ُّٞ ًٝثء ًَ ٛيٙ ثُؾ٘ج٣جس ٝثُٔؾجًٍ  ك٢ أ١ ٗظتجّ صنضلت٢  أ١ ٗظجّ ٣ضٞثًٟ

ث٩ًٛجد٤ز ثٌُذٌٟ  ٝك٢ أ١ هُٝز  ُٖ ٗضٌثؽغ ػتٖ صو٤ت٤ْ ىُتي. ّٝ٘ٚتٌ ػِت٠ هُٞ٘تج إٔ 

 ٛؤ٫ء ْٛ أًذٌ ث٩ًٛجد٤٤ٖ.

"ثُ٘ظجّ ثُؼج٢ُٔ ثُؾو٣و" ٛٞ ك٢ ث٧ٙتَ أًذتٌ ٫ ٗظتجّي ٝأًذتٌ كٞٝت٠ ٕتٜوٛج 

َ  ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖ. ٫ ٣ٞؽو كت٢ ثُّٞت٠ ٗ ت٣َ  ظتجّي دتَ مِت ٚتجػو٣جً ػذتٌ ًتَ أٗتٞثع صْ ؼظ 

ثُظِْ ثُٔضًٜٞ ثُٜجةؼي ٕٝتض٠ ثُضن٣ٌذتجس كت٢ ثُضتٞثٍٕ ثُ ذ٤ؼت٢ي ٝثُضلْتل ث٫ؽضٔتجػ٢. 

دجّتتض جػز ثُؾ٤ٔتتغ إٔ ٬٣فظتتٞث ث٥ٕ دْتت ٞع أًذتتٌ ثُ٘ضتتجةؼ ثُٔ٘ذغوتتز ػتتٖ ٛتتيث ثُنِتتَ. 

ٗٞتج٢ُ هتو٣ْ ثُضلْل ٣ضّٞغ ٝثُٖٔجًَ صَهثه ٟٝ ر. ُيثي كضٌتٌثً ثٌُٔفِتز ػذتٌ أّتِٞح 

 "ٓٞٝتز –إٕ ٙـ ثُضؼذ٤ٌ  - ًط أٝ د ّج٤ُخ ثُقٌٝح ثُٖؼذ٤ز ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز ثُذج٤ُز  ٛٞ

ػٚتت١ٌي ى١ ٝؽٜتتز ٗظتتٌ  يإ٬ٟهتتجً ٓتتٖ ص تت٣ٌٞ فتتَ أًغتتٌ ص تتًٞثً  . ٫ٝ ٓلتتٌ"هو٣ٔتتزً 

ثٕضٌث٤ًز ُٜج هػجةْ كِْل٤ز ٝٓؼ٣ٞ٘ز ٝػ٤ِٔز ًثّنز ُض٣ٌٌِ ٗظجّ ؽو٣و ُِذ٣ٌٖز. ٝٓتٖ 

 ٣ور صؾجٙ ث٬ُٗظجّي ٝث٬ُثٗٞذجٟ ثُي١ صلٌٝٚ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز.ٛ٘جي ٫ ٓ٘جٗ ٖٓ أ٤ٔٓز ؽو

هو صغجهِش ٖٓجًَ ٝث٩ٓذ٣ٌج٢ُ.  –ٓ٘ذغ ثُٖٔجًَ ثُٔضلجهٔز ٛٞ ثُ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ 

ثُٔضٌٝد٫ٞس ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز أًغٌ ٓٔج ًجٗش ػ٤ِٚ ك٢ ثُٔج٢ٝ. ٌٝٗجه ٌٟٗ ٝف٤ٖز ٓنضِلتز 

صٚتتذـ ّتتؼ٤ٌثً ٫ ك٤ٜتتج ه ثُق٤تتجر كت٢ ٌٓثًتتَ أًٝٝدتتج ٝأ٣ٌٌٓتتجي أٓتتج ثُذِتتوثٕ ثُٔضنِلتز كضٌتتج

٣ جم دْذخ ث٫ٗلؾجً ثٌُْج٢ٗ ٕٝض٠ ث٥كجس ٝث٧ٝدتز ثُٔضل٤ٖز. ّضَهثه ٟٝ ر ثُٖٔتجًَ 

كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُقتتجه١ ٝثُؼٖتت٣ٌٖ ػِتت٠ ًجٛتتَ ثُذٖتت٣ٌز أًغتتٌ دٌغ٤تتٌ ٓٔتتج ًجٗتتش ػ٤ِتتٚ كتت٢ 

ثُضجّتتغ ػٖتتٌ ٝثُؼٖتت٣ٌٖ. ُتتيث ٫ ٓ٘تتجٗ ٓتتٖ ثُو٤تتجّ دولتتَر ثٕتتضٌث٤ًز ٝصؾتتوه  ٤ٖثُوتتٌٗ

ً  ثٕضٌث٢ً ٣ٝقجكظ ػ٠ِ ٟذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ ْٝٓتضٞثٙ ثُضقت١ًٌ  ي٣ؼضٔو ػ٠ِ ث٩ْٗجٕ أّجّج

هثمتتَ ثُٔؾضٔتتغي ػٞٝتتجً ػتتٖ ثصذتتجع ثُٔلتتج٤ْٛ ثُغ٣ًٞتتز ث٬ٌُّتت٤ٌ٤ز أٝ ٟتتٌثٍ ثُقتتٌٝح 

 ثُٖؼذ٤ز ثُوو٣ٔز.

ؽضٔتتجػ٢ إْٗتتج٢ٗ ثّْ٘تتض٘لٌ ًتتَ ٟجهجص٘تتج ُِٞٙتتٍٞ إُتت٠ ْٓتتضٟٞ فتتَح أٓٔتت٢ 

كتن ث٩ْٗتج٢ٗ ٣ضنتذ٠ كت٢ ثُؼضٔتز ثُقجٌُتزي ٓذوة٢ي أًغٌ ٖٓ ثُضقًٌ ث٢ُٟ٘ٞ. ىُي إٔ ث٧

٣ٝضٞؽخ ص٠٤ِْ ثُٞتٞء ػ٤ِتٚ. ًٔتج أٗتٚ ػ٤ِ٘تج صٔغ٤تَ ذٓتجٍ ث٩ْٗتج٤ٗز ٟٝٔٞفجصٜتج ث٤ُتّٞ 
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ّٝت٤ؤه١ ىُتي د٘تج  يدؼَٓ٘ج ٛيث أ٣جً ًجٗتش ثُظتٌٝف ظأًغٌ ٖٓ أ١ ٝهش ّجدني ّٝ٘ضٖذ

جً ًٝ ٜٗتج غتًٞر ثٌٌُهّتضج٤ٗز عج٣ٌٛتثُإ٠ُ صؾ٤ْو ث٤ٔٓ٧تز ثٌُٔف٤ِتز ثُؾو٣تور. ُٝتٞ صذتوس 

 ً ١ عًٞر أمٌٟي إ٫ أٜٗج صضٔنٜ ث٤ُّٞ د دؼجهٛج ثُض٢ دِـضٜج ػٖ ص ع٤ٌثس أ٤ٔٓز ٛجٓز. 

عٔتتتز ٛؾٔتتتجس ٌٓغلتتتز صْتتتضٜوف ث٫ٕتتتضٌث٤ًزي ف٤تتتظ صْتتتضٌٔ فضتتت٠ دؼتتتو ث٤ٜٗتتتجً 

ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور. ك ًٝٝدج ث٤ُّٞ ٫ صومٌ ّٝؼجً ُوكٖ ث٫ٕضٌث٤ًز كت٢ ثُوذتٌي ٟذوتجً ُٔتج 

ف إػجهز ثُغًٞر دٌَ ؽ٘تٕٞ. ٜون ٤ز ك٢ ٌٓفِز ثُض٤ٌْٓ ف٤ظ ثّض  فَٚ دؼو ثُغًٞر ثُلٌْٗ

مِتن ٛتيث ثُٞٝتغ ٝهتو ٜٗج صؼجه١ ث٫ٕضٌث٤ًز د٬ ًفٔز ٝصقتظ ػِت٠ ثُؼتوثٝر صؾجٜٛتج. إ

َ   يد٤تت٬ُٖٝ٤ٓذ٣ٌج٤ُتتز ث٧ًٝد٤تتز ث٤ُتت ُ ٝثُْتتٞهث٣ٝز ُتتوٟ ث٧ًٝ ذٓتتجُْٜ ثُضتت٢ ًتتجٗٞث  ش  َُتتكٜ

ٚن دؼوي دَ صضؾيً أًغٌ. ص٘جهٞجصْٜ ٓغ ثُ٘ظجّإٔ ػِوٞٛج ػ٠ِ ثُغًٞر. إ٫   ُْ ص٘ض

ٓج ٣ضقضْ ػِٔٚ ٛٞ ػٌٚٗز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز ًؼِْ دقو ىثصٚ. ٝٗقتٖ ػِت٠ عوتز 

  ُ صجٓتتز د ٗ٘تتج هٔ٘تتج دتتيُي كتت٢ ٓٔجًّتتض٘ج ثُؼ٤ِٔتتز. ٓتتٖ ٛ٘تتج كجُٔضٖتتضش ٝثُٜٔ٘تتجً ُتتْ ٣ٌتتٖ أ

 جس ٝثُضٌض٤ٌجس ثُوو٣ٔز ثُض٢ ٫ صل٢ فن ثٌُٔفِز.٤ث٫ٕضٌث٤ًزي دَ دؼٜ ث٫ّضٌثص٤ؾ

ْٗج٤ٗز ث٤ُتّٞ دقجؽتز أًغتٌ ٓتٖ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ ٥ٓتجٍ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝػَٜٓتج. ث٩

ّضضٞثؽو ث٩ْٗج٤ٗز دج٫ٕضٌث٤ًزي ٝإ٫ كْضل٠٘ ٝص٘وفٌ ك٢ أفٞجٕ ثُٞف٤ٖز ثٌُأّٔج٤ُز. 

ٝإىث ً٘ج ٫ ٗٞه ُِذ٣ٌٖز إٔ ص٘وفٌ ٝص٘وعٌي ػ٤ِ٘ج إٔ ٌٕٗٞ ٓٚت٣ٌٖ ٧دؼتو ثُقتوٝه ػِت٠ 

 ث٫ٕضٌث٤ًز.

 يث٤ُّٞ ديثصْٜ ٣ٌٖٕٝٞ د ٌْٓٛ ًٝ ْٜٗ ٓضٜٔتٕٞ ٓتيٗذ٣ٕٖٞضذٚ ثُغٞثً ثُؼج٤ُٕٔٞ 

تتت َٔ ٖ ٣ؾتتتخ إٔ ٣نؾتتتَ ٓتتتٖ ىثصتتتٚ ٣ٖٝتتتي كتتت٢ أٓتتتٌٙ ٛتتتْ ٝٛتتتٞ ٓٞهتتتق متتتجٟب صٔجٓتتتجً. ك

ٚتتٌك دتت ػ٠ِ ٙتتٞص٘ج ٗإٔ  PKKث٩ٓذ٣ٌتتج٤ُٕٞي ٫ ثُغتتٞثً. ٝٗقتتٖ دٔوتتوًٝٗج ًقًٌتتز 

٤ٟتور. ْ ٖٓ ىثص٘جي دَ دجُو٤جّ دجٗ ٬هز ىثس أِّ إًثه٣ز ٝٝٗ٘جه١ دجُغًٞر هٕٝ إٔ ٗٞن ن 

 و١ أؽَ ث٫فضٌثّ ُِ ذجع ث٧ّج٤ّز ٝثَُٔث٣ج ثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ث٩ْٗجٕ.ذإٗ٘ج ٗ

ث٩ٓذ٣ٌتتج٢ُي ُٝتتٖ ْٗضْتتِْ  –ٗتتٞه إٗوتتجى ث٩ْٗتتجٕ ثُتتي١ هٓتتٌٙ ثُ٘ظتتجّ ثٌُأّتتٔج٢ُ 

ٌُِأّٔج٤ُز دضجصجًي ّٝ٘وجّٝ فض٠ ثٌُٓن ث٧م٤ٌ ٝو ثُق٤جر ثُض٢ صلٌٜٝج دضِْق٘ج دتجُؼَّ 

 َ ثُؼجُْ ٝوٗج أٝمٔوس ًَ ثُغًٞثس.ث٩ْٗج٢ٗ ثٌُثّلي فض٠ ُٞ ثصقو ً

ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز ٤ُْش عًٞر ٤ٟ٘ٝز ٤ٝوز ثُ٘ جم. إٜٗج عًٞر ٤ٟ٘ٝز عج٣ٌٛتجً 

ٝإْٗج٤ٗز ػج٤ُٔز ٓٞٔٞٗجً. ٝإىث ٓج ثٗضٌٚس كِٖ صٌٕٞ ٓؾتٌه عتًٞر ؽ٣ًٜٞٔتز ٤ٟ٘ٝتزي 

 دَ عًٞر ؽ٣ًٜٞٔز إْٗج٤ٗز ػج٤ُٔز.

ْ  ُ٘تتج  ٝه ثُلجٙتتِز. ٌُ٘٘تتج ِٗٔتتي ًّتتْ ثُقتتوٓتتٖ هذ٤تتَ ٫ صٜٔ٘تتج ثُقتتوٝهي ٫ٝ ٛتت

ث٧ّج٤ُخ ثُقجّٔز ٝٗنٞٛ ٌٙثػجً ًذ٤ٌثً ك٢ ّذ٤َ ثّتضو٬ٍ ث٩ْٗتجٕ ٝثُٖتؼٞح. إٗ٘تج 

ُلتتضـ ثُٖتتؼٞح ثُٞثؽتتخ كضقٜتتج. ٝٛتتيث ٣ؼتتو ْٓتتجٛٔز ٌْٝٓتتذجً  يٖٗ٘تت٠ء ث٩ْٗتتجٕ ثُلتتجصـ

 ػظ٤ٔ٤ٖ ُؼِْ ث٫ٕضٌث٤ًز. 

ٝهتتو ٝث٤ُتتّٞ ٗتتٌٟ كٞٝتت٠ ًذ٤تتٌر كتت٢ ثُؼ٬هتتجس دتت٤ٖ ٕتتؼذ٤٘ج ثٌُتتٌه١ ٝثُضًٌتت٢. 

أّْش ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ٗظجٓجً ثّتضؼٔج٣ًجً هٔؼ٤تجً ٓضٖتجدٌجً ٝٓؼوتوثً ػِت٠ ًت٬ ثُٖتؼذ٤ٖ ثػضٔتجهثً 
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٤ٖ دٖتض٠ ث٧ّتج٤ُخ. ٝث٫ّتضؼٔجً ثُضًٌت٢ ٣ؾٜتو ث٤ُتّٞ ُِوٞتجء ػِت٠ ٤ي٣ِفِلجةٜتج ثُتػ٠ِ 

 ثُٖؼخ ثٌٌُه١ دغوجكضٚ ثُؼ٣ٌوز ثُض٢ ًجٗش ٖٓ أهوّ ثُغوجكجس ثُض٢ ٕٜوٛج ثُضج٣ًل.

صْتتؼ٠ دٌتتَ ٓتتج كتت٢ ّٝتتؼٜج ُتتوكٖ ٛتتيٙ  –٣ٌٌتتج ٝأُٔج٤ٗتتج ً ٓ –ٝدؼتتٜ ثُتتوٍٝ 

ثُنتَثةٖ ثُغوجك٤تتز ٝث٩ْٗتتج٤ٗز كتت٢ عِٔتتجس ثُضتتج٣ًل ًتت٢ ٫ صق٤تتج عج٤ٗتتزي ٝىُتتي صٔجٕتت٤جً ٓتتغ 

ٓٚجُقٜج ث٫ّتضٌثص٤ؾ٤ز ث٧ٗج٤ٗتز ثُؼ٤ٔتجء. ٓتج ٗؼج٤ٗتٚ ُت٤ِ ثّتضؼٔجًثً دْت٤ جًي ٫ٝ ٓؾتٌه 

 ي إىٌه هٔتتغ ٟٝ٘تت٢هٔتتغ ٤ّجّتت٢ كْتتقخ. دتتَ ٝفضتت٠ ٫ ٣ٌٔتتٖ إ٣ٞتتجؿ ثُٞٝتتغ د ٗتتٚ ٓؾتت

ًَ ص   صَػن  ثٝث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٫ صٞه ًي٣ز ىُيي ُي .ُٜج دقن ٕؼذ٘ج وع ٗن  ُ ٤ّجّز هضَ ػجّ ٫ٔج

٘ز" ٝصضٔتٌه ٙتجًمز "ث٤ُٖٖتجٕ". إٜٗتج صذضٌتٌ ًتَ ٣تّٞ دتوػجً ّتٝص٘وح ٗلْٜج هجةِز "ثُذٞ

ؽ٤تز وٛج. ًٝيُي صوػْ ثُ٘ظجّ ثُض٢ًٌ ثُلجٕت٢ دجٍهٝثِ  ؾن د يَ ٘ل  ٓٚ ٘ؼز ك٢ ثٌُأ١ ثُؼجّ ُضَ 

٫ ٗظ٤تتتتٌ ُٜتتتتج ٝصتتتت د٠ ه ؼ٤تتتتجً إٔ صتتتتٌٟ ىٗٞدتتتتٚ ثُضتتتت٢ ٣وضٌكٜتتتتج. ػِتتتت٠ ث٫ٕتتتتضٌث٤٤ًٖ 

ىثصتتٚ  قتودجُض ٤ًتو ثٍهٝثؽ٤تز دِتوثْٜٗ صِتي. ٝٛتيث د ثٝثُتو٣ٔوٌث٤٤ٟٖ ثُـتٌد٤٤ٖ إٔ ٬٣فظتٞ

 ْ أؽٔغ. ٠ُٔ صؼجٝو أ٢ٔٓ د٤ٖ ثُٖؼخ ثٌٌُه١ ثُْٔقٞم ٕٝؼٞح ثُؼج٤ٌّّٕٞ أ

 ثُض٢ ٫ ٣ٌٖٔ ؿلٌثٜٗج.   ٫ ؽٌّ ٣ْج١ٝ ؽٌّ ثُوضَ ثُؼجّ ك٢ ٝٛجٓضٚ

ٛيث ثُؾٌّ ٓٞؽٞه ك٢ ًٌهّتضجٕ دق٤تظ صِ نتش أ٣تجه١ ًتَ ثُذِتوثٕ ثٌُأّتٔج٤ُز 

ج ًوٞر إًٛجد٤ز ٖٓ ثُوًؽز ث٠ُٝ٧ ك٢ ثُؼجُْ. ْٝٛ ًٔغتجٍ "ثُقتج٢ٓ ٘دٚ. ٤ُِ ٛذجء إػ٬ٗ

ٞٗ٘تتج ٓتتيٗذ٤ٖ. ٘ضٌكتتٕٞ أكظتتغ ثُتتيٝٗٞح دقتتن ث٩ْٗتتج٤ٗزي ٝٓتتٖ عتتْ ٣ؼِوثُقٌثٓتت٢" ف٤تتظ ٣

ز أُٝتق دجُٔتز ٣ٌش ث٫٧ػ٤خ ثٌُذ٤ٌر ك٢ أًٝٝدج. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي ؽ٘ج٧ٝؽَ ىُي ف٤

ذَش  ك٢ ثُٞهش ثُي١ ًجٕ ٣ًـجٕ ًُٖٝٞ ٝثُوٟٞ ثٌُؽؼ٤ز هثمَ ثُ٘جصٞ ػ٠ِ هكز  ٌن ثُض٢ ثًص 

ٌن  ًقًٌتتز إًٛجد٤تتزي ٝصؼ٤ٔتتن  PKKٛتتيٙ ثُؾ٘ج٣تتز دٜتتوف ث٩ػتت٬ٕ ػتتٖ  ش  ذَتتثُقٌتتْ. ثًص 

ث٤٘٤٘٤ُِز ًت م ٌ  –ٌٝٗ٘ج ٣ٌٕٝٝ ثُٔج٤ًًْز ثُؼوٝثس ٝو ث٫ٕضٌث٤ًز ٝص ؽ٤ؾٜجي إْٜٗ ٣

 فًٌز ك٢ ثُؼجُْ. 

د٤٘ٔج ٗقٖ ٫ ٣ْؼ٘ج ّٟٞ ث٫كضقجً دٜج. ٝٛؾٔتجس أُٔج٤ٗتج ثُضت٢ صْتضٜوك٘ج ٫ ص٘ذتغ 

ٖٓ ه٤جٓ٘ج دؼور ػ٤ِٔجس ػ٘ق صؾجٜٛج. دَ ٧ْٜٗ ٣ٜجدٞٗ٘ج ٣ٝنجكٕٞ ث٫ٕتضٌث٤ًز. ٣ٌ٣توٕٝ 

ي كٜتْ ث٤ُتّٞ فجهتوٕٝ ٗتجهٕٔٞ. ٝٗقتٖ ك٤٘جي ٧ْٜٝٗ ػؾَٝث ػٖ ىُ هضَ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓٔغِزً 

 فض٠ ك٢ أًٝٝدج.  يٗلضنٌ دٌٞٗ٘ج فَح ٗجٙغ ثُؾذ٤ٖ ٌٝٓصذ٠ دج٫ٕضٌث٤ًز دٌَ د ُٞز

ٛت٢ كت٢ ثُٞهتش ٗلْتٚ ٝثُغًٞر ثٌٌُهّضج٣٘ز ٤ُْش دغًٞر ه٤ٓٞز صؼٚتذ٤ز ٟذو٤تز. 

عًٞر ص٤ًٌز. ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز ثُٔ٘ضٌٚر صؼ٢٘ عًٞر ص٤ًٌز ٓ٘ضٌٚري دَ ٝفض٠ صؼ٢٘ 

س ٌٕم أّٝ ٤ز ٝهلوج٤ّز ٝدِوج٤ٗز ٓ٘ضٌٚر. ٗقتٖ ْٓتضؼوٕٝ ػِت٠ ثُتوٝثّ ٩ػتجهر عًٞث

٩ػجهر ص٘ظ٤ْ ٛيٙ ثُؼ٬هجس ػ٠ِ أّجُ ثُْٔجٝثري ٝ يصٌص٤خ ػ٬هجص٘ج ٓغ ثُٖؼخ ثُض٢ًٌ

ٝهٕٝ ثُض تتٌم إُتت٠ ٖٓتتٌِز ثُقتتوٝهي دتتَ كتت٢ ٝفتتور ؽـٌثك٤تتز ٓضٌجِٓتتزي دج٧متتي دؼتت٤ٖ 

ٝث٤ُْجّت٢ ثُضقت١ًٌ. ٓتج ٣ٌٗتوٙ أٙت٬ً ٛتٞ ث٫ػضذجً صج٣ًل ثُٖؼٞح ْٝٓتضٞثٛج ثُغوتجك٢ 

ثُقتو ٓتتٖ ثُٔؾتجًٍ دقتتن ثُٖتؼخ ثٌُتتٌه١ي ٝإػتتجهر ص٘ظت٤ْ ثُؼ٬هتتجس ػِت٠ ٗقتتٞ إْٗتتج٢ٗ 

 يٝتتٖٔ ٗلتتِ ث٧ًثٝتت٢. ًؿتتْ ٓٞثهل٘تتج ث٤ٔٓ٧تتزي صوتتّٞ ثُٖتتٞك٤٘٤ز ثُض٤ًٌتتز ثُٔتتؤعٌر ؽتتوثً 
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. ٌُتٖ ؽٜٞهٗتج ثُقغ٤غتز ثُويٝدتز ّضٚتَ دئػجهز عًٜٞ ص ًٞ ًٜيث ُتوٟ ثُٖتؼخ ثُضًٌت٢

 إ٠ُ ٛيٙ ثُ٘و ز. ُٖؼخ ثُض٢ًٌ دج

  ّ ل أ٤ٔٓز ٓغ٠ِ ٓغ ثُٖؼخ ثُض٢ًٌ كٞم أًث٤ٝ٘جي ُٖٝ َُٗ٘تن كت٢ ثُو٤ٓٞتز ٌّ٘

ٓتٖ ْٓتجػ٤٘ج أٝ صؼٌهِٜتجي ُٝتٖ  ثُضؼٚذ٤ز ث٤ُٞوزي ُٝتٖ ْٗتٔـ ُٖٔتٌِز ثُقتوٝه إٔ صقتوع 

ثُوتوً ٓتٖ ث٧ًٛ ُتيي ٝٛتيث ثُوتوً ٜٓ٘تج  ثٗومَ ٓ٘جٕٝجس دْ ٤ز صجكٜز ٓتٖ هذ٤تَ "ٛتي

لضتتجؿ ف٣ٌتتز ثُٖتتؼٞح ٝثٗضؼجٕتتٜجي ّتتضٌٕٞ ث٤ٔٓ٧تتز ثُْتتج٤ٓز ٛتت٢ ٗجٍ. دؼتتو ثًٔتتج ٣وتت ُتت٢"

 ثُٔضقووز. إٗٚ صؾوهي ٝٗقٖ ٗغن د ٗ٘ج ّ٘٘ضٌٚ ك٢ ىُي.

صٌضْتتخ ثُغتتًٞر ثٌٌُهّتتضج٤ٗز صتتو٣ًؾ٤جً كتتٌٗ ثُ٘ؾتتجؿ ٝثُضوتتوّ. ٫ٝ صٞؽتتو أ٣تتز 

ػِت٠ ثُلٖتَ. ًٔتج دِتؾ ثُٖتؼخ ثٌٌُهّتضج٢ٗ فو٤وتز ثُٖتؼخ ثُٔقتجًح. أٓتج صوٍ جس ٓػ٬

ػ٤ِ٘تج ًت ٍٝ ٛتوف ٣ؾتخ ثُوٞتجء ػ٤ِتٚ.  ١وك٘ج ٣ٝؼضتوْٜتض٤ك يجّ ث٫ٓذ٣ٌتج٢ُ ثُتو٢ُٝثُ٘ظ

تج  يٝإىث ٓج ٗؾق٘ج ك٢ هفٌ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٝفٌْٛج ٖٓ ثُؾذٜتز ثٌٌُهّتضج٤ٗز كْتضٔجعَ عًٞص٘ 

 عًٞر أًضٞدٌ ث٤ٌُّٝزي دَ ّٝضٞج٤ٜٛج ك٢ ثُض ع٤ٌ. 

٢ ثُٖتؼخ صْؼ٠ ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗز ُِقلتجع ػِت٠ ث٥ٓتجٍ ثُضق٣ًٌتز ٓض ؽؾتز كت

ٓتج ٛت٢ عتًٞر هتوٝر ٌُتَ ٕتؼٞح ثُٔ٘ وتز  م ٞر م ٞر دووً ٚثٌٌُه١ي ٝصقو٤ن م٬ٙ

 ٝفض٠ ُِؼو٣و ٖٓ ثُٖؼٞح ثُض٢ صؼ٤ٔ ٝٝؼجً ٖٓجدٜجً ُٜج. 

ًكتغي ٝصقو٤تن عتًٞر ثُٔتٌأر ٝثُغتًٞر أًٔج إٔ ثُضؾوه ث٫ٕتضٌث٢ً كت٢ ْٓتض٣ٞجس 

هو ٫ ٗؼت٤ٔ ث٥ٕ  .ثُٔؼ٣ٞ٘جص٤زي إٗٔج ٣ؼ٢٘ عًٜٞ إٌٓجٗجس ؽو٣ور ُِض ًٞ ثُلِْل٢ ثُؾو٣و

ثُْٔضٟٞ ثٌُٔؿٞح ٖٓ ثُض ًٞي ٌُٖ ٖٓ ثُْتجٟغ صٔجٓتجً أٗ٘تج ٗؼت٤ٔ ْٓتضٟٞ فْت٘جً ٓتٖ 

 ثُض ًٞ ٧ؽَ ث٩ْٗج٤ٗز ٧ٝؽَ ٕؼذ٘ج ًٝجكز أٙوهجة٘ج. 
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ىPKKاالذتراكوظىوالحلىالكونيىالمتطورىفيى
 

 

٣ٖ ػجُْٜٔ ثُنجٗ دْٜي ٝٝؽٜجس  ٌَ ٫ ٕي إٔ ٌُِجهف٤ٖ ٝثُْٔقٞه٤ٖ ٝثُْٔضؼٔ

ٝصؼتتجْٜٝٗ ثُٔضذتتجهٍ ٝص٘ظ٤ٔتتجصْٜ ًٝلجفتتجصْٜ ثػضٔتتجهثً ػِتت٠  ٗظتتٌْٛ ُِؼتتجُْي ٝٓٚتتجُقْٜي

 ىُي ٓ٘ي دوث٣جس ثُضج٣ًل ٝفض٠ ث٥ٕ. 

 ْضٌٔ صج٣ًل  ٗٞجٍ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓج هثٓش ث٩ْٗج٤ٗز ٓٞؽٞهر. ٤ّٝ

صضنتتذ٠ ف٤تتجر ثُٔؾضٔتتغ ثُذٖتت١ٌ ثٌُٔضْتتذز ٧ًٝتت٤ز ػ٤ِٔتتز ٤٘ٓؼتتز كتت٢ ص٘جهٞتتجس 

ج دجُق٤ٞثٗتتجس ثٌُجّتتٌر ٓتتٖ ٗٓقضوٓتتز فج٤ُتتجً. ىُتتي أٗتتٚ عٔتتز ٓٞثهتتق ٝفٖتت٤ز دتتجًٍر صتتيًٌ

 ز أمٌٟ. ٝدوتوًٗجف٤زي ٝعٔز ٟٔٞفجس ٫ صٜوأ ك٢ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ٣ٞصٞد٤ج ثُؾ٘ز ٖٓ ٗجف٤

ٝؽٞه ث٧ٛتوثف ث٫ؽضٔجػ٤تز صقضتو  ثُض٘جهٞتجس ٝثُؾ٤ٗٞ٘تجس ثُلٌه٣تز ثُ جةٖتز ثُٔض ٌكتز 

ٝتتو ٓٚتتتجُـ ثُٔؾضٔتتتغ. ٝصضٌتتتجعق ثُض٘جهٞتتتجس أًغتتتٌ دْتتتذخ ثٙتتت وثّ ٛتتتيٙ ثُظتتتٞثٌٛ 

 ٝصوثمِٜج ٓغ دؼٜٞج ثُذؼٜ. 

ػ٘تتٚ. ٝٛ٘تتج دجُتتيثس صذتتوأ  ثُٔؾضٔؼ٤تتز ٕتتٌَ ٝؽتتٞه١ متتجٗ دج٩ْٗتتجٕي ٫ٝ ؿ٘تت٠

 جفٌثس. ثُقٌح ٝثُض٘

 ًْ ٣َِّ صقًٌ ثُلٌه هثمَ ثُٔؾضٔغ ٧ؽَ ثُٔؾضٔغ 

ٌ ٣ٛيث ٛٞ ِٙخ ثُض٘جهٜ. ٧ٝؽَ ىُي ػٔوس ٓنضِق ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس إ٠ُ ص ٞ

٣ٞٓ٘تج ثُتٌثٖٛ إُت٠ ٓٞثهتق أهتٌح إُت٠ ثُؼِتْ ٝثُضوٌدتجس ك٢ ٝصِٞٙش  يٓنضِق ثُقٍِٞ

٫ٕتضٌ ث٤ًتز ًؿتْ إٔ ث -ث٫ٕضٌث٤ًز. ُْ ٣قَٚ ثُضق٤َِ ث٫ؽضٔجػ٢ دج٫ٕضٌث٤ًز كقْخ 

دتَ ٛ٘تجى ٓ٘تي ثُٔجٝت٢ ثُْتق٤ن ٓنضِتق ث٧ه٣تجٕ  –٢ٛ ث٧هٌح إ٠ُ ثُضؼذ٤ٌ ثُؼ٢ِٔ ُتٚ 

جً هتو كٌتٝثُٖتؼٞىر ٝفضت٠ ٕتض٠ إٔتٌجٍ ث٧ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌخي ٝٓنضِق أٗتٞثع ثُْتقٌ

ّٞثء ػ٠ِ ٗقٞ إ٣ؾتجد٢ أّ ّتِذ٢. ٝٓتج  يُؼذش هًٝٛج ك٢ ثُض ع٤ٌ ػ٠ِ ٓؾضٔؼ٤ز ث٩ْٗجٕ

ثُؼتوثٝري  –ثًُ٘ٞي ٝٓٞثهق ثُٚوثهز  –ؽؼ٤زي ٝكٌٌر ثُظ٬ّ ثٌُٚثع د٤ٖ ثُضوو٤ٓز ٝثٌُ

ّتتٟٞ ٓقٚتتِز ٛتتيٙ ثُض٘جهٞتتجس. ٣ٝذتتوٝ إٔ ٛتتيث ّتت٤ظَ هجةٔتتجً ٤ِٟتتز ثّتتضٌٔثً ثُضتتج٣ًل 

 ثُذ١ٌٖ. 

ْٗتت٠ِ ثُٞتتٞء ٛتتيٙ ثُٔٚتت ِقجس ثُؼجٓتتز ًتت٢ ٗذتت٤ٖ إٔ ث٧ٕتتنجٗ ٝثُ ذوتتجس 

ُقٔج٣تتز  ٝثُٖتتٌثةـ ث٫ؽضٔجػ٤تتز ثُظجُٔتتز ٝث٫ّتتضؼٔج٣ًز مٚٞٙتتجً كتت٢ ٣ٞٓ٘تتجي صْتتؼ٠

إٔ ٜٗج٣تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز هتتو إُتت٠ ٓٚتتجُقٜجي ٝصتتَػْ ػذتتٌ هػج٣جصٜتتج ثُؤؼ٤تتز ثُضتت٢ ٫ صٜتتوأ 

كت٢ ثُوتٟٞ  ٤ٖفِ شي ٝإٔ ٓج ٛٞ ٗجكي دجُض ٤ًو ٛٞ ٓٚجُقٜج. ٣ٝؼٔو ٓنضِتق ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤
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ٝثُض ٤ًتو   يإ٠ُ ثٗضٜتجٍ ثُلٌٙتز ٛتيٙ يٝثُوٍٝ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ثٌُة٤ْ٤ز ػ٠ِ ٕض٠ ثُْٔض٣ٞجس

ػ٠ِ إفٌثٍْٛ ثٌُ٘ٚ. ٣ٝؾٜتوٕٝ ٬ُّتضلجهر ٓتٖ ث٤ٜٗتجً ث٫ٕتضٌث٤ًز  دٌَ ٓج ك٢ ّٝؼْٜ

ث٤ُٖٔور ٝثٗق٬ُٜج دؼو ّذؼ٤ٖ ػجٓجً ٓتٖ ثُض تًٞثس ثُؼظ٤ٔتز ثُضت٢ أفٌٍصٜتج كت٢ صؼ٣َتَ 

 هػج٣جصْٜ صِي. 

ـ ثُوتتٟٞ ٘ؾتتصًٜتتيٙ كتت٢ ًتتَ ٌٓفِتتز ٓتتٖ ٌٓثفتتَ ثُضتتج٣ًلي ف٤تتظ كضتتٌثس صؼتتجٓ 

إُتتت٠ ثُٔ٘تتتجهثر  ي٬ُّتتتضؼٔجً ٝث٫ّتتتضـ٬ٍذ٤تتتز ثُغجدضتتتز ٝثُْتتتجفوز ٝث٤ُٔجُتتتز ُثُٔ٘لؼ٤تتتز ٝثُوج

ًٝ ٕ ىُتي أٓتٌ  يًكٜج ُض٣ٌٌِ ٓٚجُقٜججد "ثٗضٜجٍ ثُلٌٙز" ٝصٖـ٤َ ًَ ٓٞثٛذٜج ٝٓؼ

٫ دو ٓ٘ٚ إ٠ُ ث٧دو. ٝإىث ُْ ٣ضْ ثُض٘ذٚ كوو صقٌٍ ٌٗٚثً ٫ ٣ْتضٜجٕ دتٚ. ثٗ ٬هتجً ٓتٖ ٛ٘تجي 

هتتغ ثُوتتجةْ دٌتتَ ٓتتٖ ثُٜٔتتْ دٌٔتتجٕ إٔ صتتضلْٜ ثٌُلجفتتجس ث٫ؽضٔجػ٤تتز دؼٔتتن ٕٝتت٤ُٞٔز ثُٞث

 أدؼجهٙ. 

 َٔ ر ٫ ٣ًتتخ  كتت٢ أٗتتٚ ّتت٤ٌٕٞ ُ٪ْٗتتج٤ٗز ثُؼج٤ُٔتتز ٝثُلتتتجس ثُْٔتتقٞهز ٝثُْٔتتضؼ ٌَ
ٝٓتتج  .كتت٢ ّتتذ٤ِٜج جُِؼتتجُْي ًٝلجفجصٜتت جي ٝٝؽٜتتجس ٗظٌٛتتجثُٔؼ٤ٖتت٢ ثُنتتجٗ دٜتت جػجُٜٔتت

ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٔضقووتتز ّتتٟٞ ٌٓفِتتز ٓتتٖ ىُتتي. ٝهذِٜتتج ًتتجٕ ث٧ٓتتٌ ًتتيُي كتت٢ ثُغتتًٞر 

فضت٠ ثُغتًٞر ث٩ّت٤ٓ٬ز أ٣ٞتجً. ًٝٔتج إٔ ًتَ ٛتيٙ  ٜتجيثُْتجدوز ُثُل٤ٌْٗز ًَٝ ثُغتًٞثس 

٣ٖ د ٕتو ثُتوًؽجسي ٝثُغًٞثس ًجٗش عًٞثس ثُوجدؼ٤ٖ ك٢ ثُوتجع  ٌَ ثُْٔتقٞه٤ٖ ٝثُْٔتضؼٔ

وو ًجٗش صٔضِي ٝؽٜجس ٗظٌ ًثه٣ٌج٤ُتز ػج٤ُٔتز ًٝلجفتجس ًثه٣ٌج٤ُتز. ٝهتو فٚتَ ىُتي ك

٣ٌتخ. ٌُتٖ ٣ؾتخ أ٫ ػ٠ِ ٗ جم ٝثّغ كت٢ ًتَ فوذتز ٓتٖ فوتخ ثُضتج٣ًل ػِت٠ ٝؽتٚ ثُضو

ؤه١ هًثّز ٛيٙ ثُظٞثٌٛ إ٠ُ إػجهض٘ج ػتٖ ًي٣تز ثُقوتجةن ثُذتجًٍر كت٢ ٣ٞٓ٘تج ثُتٌثٖٛ. ص

هتتتق ثػ٤ِ٘تتتج أ٫ ٗذضؼتتتو ػتتتٖ صو٤تتت٤ْ ثُقوتتتجةن دؼتتت٤ٖ ٓٞٝتتتٞػ٤زي ٝأ٫ َُٗ٘تتتن كتتت٢ ثُٔٞ

 ث٫ّضٌ٘ج٣ًز أٝ ثُضٞن٤ٔ٤ز. 

ٌن  ػِت٤ْٜ كت٢  َٛ ٣ٌٔ٘٘ج ثُوٍٞ ك٢ ٛتيث ثُنٚتٞٗ إٔ ثُْٔتقٞه٤ٖ ٝثٌُتجهف٤ٖ ك ت

َ ث٧ٝهجس أ٫ ٣ومِٞث ك٢ ٠ٔٗ صل١ٌ٤ٌ ٤ٝني دتَ ثُضل٤ٌتٌ ػِت٠ ٗقتٞ ٤ّجّت٢ كِْتل٢ي ً

٤ٖ كتت٢ ٛتتيث ثُٔٞتتٔجً إُتت٠ أدؼتتو ثُقتتوٝه. ًٔتتج ًغتتٌس ٘تت٤ٔٝإٔ ٣وضلتتٞث أعتتٌ ثُقٌتتجّ ثُٜٔ

ػ٤تتْٜٞٗ ػِتت٠ ٝثهؼٜتتْ  ثًتت٢ ٫ ٣لضقتتٞ يٓتتج دتتجُؼ٘ق أٝ ثُنتتوثعإٓقتتج٫ٝس ثُتتضقٌْ كتت٤ْٜ 

دتتجُغًٞر. ٝصتتَهثه ٓنتجٝف ثُق٤تتجر ٝصٌغتتٌ  ٫ٌٝٙ ٣ْتتؼٞث ُضـ٤٤ت يث٤ُْجّتت٢ –ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٢ 

 ػ٠ِ ثُوٝثّ.  ٓٚجػخ ثُظٌٝف ثُٔجه٣ز ثُٔؼ٤ٖ٤ز دٔج ٣٘جهٜ ٓٚجُـ ثٌُجهف٤ٖ

٣ضل٠ٖ ٛيث ثُٞٝغ ث٤ُّٞ أ٣ٞجًي ف٤ظ ٣ْٞه ٤ٝن ث٧كتن ٝػتوّ كتٌٛ ثُن تٞر 

جصٜج ػ٠ِ ث٤ُّٞ. ٣ٝذٌٍ ٛيث دْ ٞع أًذٌ ك٢ ثُؼتجُْ ػجٓتز ٔٝصٌى دٚ يثُٞثؽخ م ٞٛج

ثٌٌُهّتضج٢ٗ مجٙتز. ٌٛتيث عٜتٌس فو٤وتز ثُْٔتقٞه٤ٖ ثُِٔؼٞٗتز كت٢  –٢ً ٝثُٞثهغ ثُضٌ

قتتو ىثصٜتتج ثُقو٤وتتز ثُضتت٢ ٟجُٔتتج ٗضلتتٞٙ دٜتتج "ثُٖتتؼخ ثُٔؼِتتٕٞي ثُ ذوتتز د ٢ٝٛتت يثُضتتج٣ًل

ثُِٔؼٞٗتتز". كؼتتوّ ثُتتضنِ٘ ٓتتٖ ٕتتذجى ثُقٌتتجّ ثُْتتجفو٤ٖ ُٜتتْي ٝػتتوّ ثُ٘ؾتتجر ٓتتٖ ٕتتذجى 

ثُٖتؼخ أٝ ثُ ذوتز أٝ ثُٖتن٘ ٫ ٣ؼ٠٘ ّتٟٞ   ٓٚجُقْٜ ثُٔ٘لؼ٤زي دَ فض٠ ثُضٖذٚ دْٜ

دتتوًٝٙ ٣ٖتتٌَ ثُتتوثكغ ث٧ّجّتت٢ ٬ُٗق تتجٟ ٝثُْتتلجُز دٖتتض٠ أٗٞثػٜتتجي أٝ  ثثُِٔؼتتٕٞ. ٝٛتتي

 ثء. َك٢ ثُضؼٌٛ ٬ُّضقوجً ٝث٫ّضٜ ْذخثُض
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ػوّ ثًضْجح ًي٣ز فٌر ُِٞثهغ ٝٝؼ٤ز أًغٌ ث٧ٝٝجع ٙؼٞدز ٢ٛ ثُٞهٞع ك٢ 

٣ٖ ٝث٧ػتتوثء ثُٜٔ ٌن ٤ٔ٘تت٤ٖي ٝصوتتو٣ْ ثُض٘تتج٫ٍس ُٜتتْ ثُتتيثص٢ي ثهضلتتجء أعتتٌ ثُقٌتتجّ ثُْٔتتضؼٔ

دت٬  – ٝٛتٞ يٝث٫ٓضغجٍ ٧ٝثٌْٓٛ ٝثُن٘ٞع ُْٜ. ٛيث ٛٞ أّجُ ثُْلجُز ٝثٗؼوثّ ث٧م٬م

ّذخ ًَ أٗٞثع ثُضل٤ٌٌ ث٤ُٞن ثُٔقًٚٞي ٝثُؼؾَ ػٖ صِذ٤ز ثُقتو ث٧هٗت٠ ٓتٖ  –٣ًخ 

ثُٔٚتتجُـ ثُٔجه٣تتز. ٝٓوجدتتَ ىُتتي ثّتتضؼِٔ٘ج ًغ٤تتٌثً ٓٚتت ِقجس "ثُْتتلجُزي ثُوتتذـ" دقوٜتتجي 

ٝٛتتٞ صوتتٌح ٙتتجةخ ّ٘ضٖتتذظ دتتٚ فضتت٠ ث٧م٤تتٌ. دجُضتتج٢ُي ٓتتٖ ثُٜٔتتْ دٌٔتتجٕ ثُتتوكجع ػتتٖ 

ث٧كتن ث٫ٕتضٌث٢ً دٌتتَ ػ٣َٔتز ٝإٙتٌثًي ٝثُو٤تتجّ دتيُي دق٣ٌتز ٝمتتٞٛ ثُٚتٌثع كتت٢ 

أع٘تجء ىُتي أٝ ثُضْتٌٔ كت٢ ثٌُٔتجٕ  زّذ٤ِٚ. ًٔج أٗٚ ٖٓ ثُْٜٔ ػوّ ثُٞهٞع كت٢ ثُوٝؿٔجة٤ت

 ٝثٌُٔٝثفز ك٤ٚ. 

صلٜتْ ثُٔؾضٔتغ دؼت٤ٖ ػ٤ِٔتز. ًتَ  يؿ٤تٌْٛٓتٖ  أًغتٌ يٖىُي أٗٚ دئٌٓجٕ ثٌُجهف٤٘

ٟذوز دؼ٤ور ػٖ ثٌُوؿي هو صَ٘ع إ٠ُ ثٌُيح ٕٝض٠ إٌٔجٍ ثُوٝؿٔجة٤زي أٝ هو صلٌٛ ًَ 

ٓتتج صذضوػتتٚ ًٝ ٗتتٚ أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس ًثّتتنز أٝ فضتت٠ ٓ ِوتتز. ٌُتتٖي ًٝٔتتج فٚتتَ كتت٢ ًتتَ 

٤تز ع٣ًٞتز ٌٓفِز صج٣ًن٤زي ٣ؼٔو أٙقجح ثٌُوؿ ًَٝ ثُٔؼ٤٤ٖ٘ دٚ إُت٠ ص ت٣ٌٞ أ٣و٣ُٞٞؽ

 ؽو٣ور هٕٝ ٬ٓهجر أ٣ز ٖٓوزي دَ ٤ٚ٣ٝـٜٞٗج دٌَ إٌٙثً. 

 

 

 ا١ٕ١ٕ١ٌٍت أثشث عٍٝ اٌمشْ بشِخٗ

  

ثُْتتجفن ٓتتٖ  ْتتٞثهثُكتت٢ صضًٌتتَ ثُ٘وجٕتتجس ث٤ُتتّٞ ػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُضتت٢ أعتتٌس 

 ً  كض ّْش عْ صؼٌٝش ٤ٜٗ٬ُجً ٝث٫ٗق٬ٍ.  يثُؼجُْ ٤ِٟز كضٌر ص٘جَٛ ثُْذؼ٤ٖ ػجٓج

٤ٜج عج٤ٗزي ف٤ظ دئٌٓجٗ٘تج صو٤ت٤ْ ٛتيٙ ث٫ٕتضٌث٤ًز دٞؽتٚ ػتجّ. ٖٓ ثُٔل٤و ثُض ٌم إُ

كجُ٘ظٌ إ٠ُ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووز ػ٠ِ أٜٗتج صٔغتَ ث٫ٕتضٌث٤ًز دٌتَ ٓتج ك٤ٜتجي ٣قضت١ٞ كت٢ 

٤ن أكن ٝثٝـ ٝؽو١. أ٬ٙي ٝف٤٘ٔج ٗؼ٤تو ثُ٘ظتٌ كت٢ ثُٔٞثهتق ثُضت٢ صتٌؽـ ٝؽ٘ذجصٚ 

ي ّتت٤ٌٕٞ ٓتتٖ ثُٔ٘جّتتخ صو٤تت٤ْ ثُضٌض٤ٌ٤تتز ث٤٘٤٘٤ُِتتز دٖتتٌَ أّجّتت٢ –ك٤ٜتتج ثٌُلتتز ث٤ُْجّتت٤ز 

 ثُٞٝغ ػ٠ِ أٗٚ ٌٓفِز صٌض٤ٌ٤ز ٖٓ ثُضج٣ًل ث٫ٕضٌث٢ً. 

ثُض٘جهٞتتجس ٝثَُ٘ثػتتجس  ىٓتتج ٛتت٢ ثُنٚتتجة٘ ث٧ّجّتت٤ز ُٜتتيٙ ثٌُٔفِتتز  ٛ٘تتج

ثُؼ٤ِ٘ز د٤ٖ ثٌُأّٔج٤ُز ٝث٫ٓذ٣ٌج٤ُزي ٝثُٔضنٞز ػتٖ ثٗتو٫ع ثُقتٌد٤ٖ ثُؼتج٤ُٔض٤ٖ. هذِٜتج 

. صؼو ث٤٘٤٘٤ُِز ثّتٔجً ُقًٌتز ثُق٣ٌتز ثُؼظٔت٠ أ٣ٞجً ًجٗش ٛ٘جى ػور فٌٝح ٫ ٓؼ٠٘ ُٜج

ك٢ ػٌٚ ٣٘وْْ ك٤ٚ ثُؼجُْ دٔج ٣٘جك٢ ٓٚجُـ ثُٖؼٞحي ٝص ـ٠ إٌٔجٍ ث٫ّضؼٔجً ثُلؾز 

ٝثُوجّت٤ز دقتن ثٌُتجهف٤ٖي ٝدجُٔوجدتتَ ٣ضوتوّ ثُؼِتْ ٝثُضو٤٘تز دٚتتًٞر ٓيِٛتزي ٣ٝتؤه١ ٛتتيث 

ٜٜتج ٗقتٞ صٌت٣ٖٞ دجُضج٢ُ إ٠ُ ٣وظز ٣ٌّؼز ٌُِتجهف٤ٖي أ١ ٣وظتز ثُذِتوثٕ ٝثُٖتؼٞح ٝصٞؽ

 ٤ٟ٘ٝجصٜج ٝأٟٝجٜٗج. ٝدجُلؼَ فووش ث٤٘٤٘٤ُِز ص ع٤ٌثً ػظ٤ٔجً ٫ ٣ٞج٠ٛ. 

 ثُوٌٕ ثُؼٌٖٕٝ ٛٞ هٌٕ ث٤٘٤٘٤ُِز.



 427 

ث٤٘٤٘٤ُِز أعٌس ػ٠ِ ٤ّجم ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ دٌٓضتٚ ًؿتْ ًتَ ث٫هػتجءثس ثُذتجًٍر 

 ث٤ُّٞ د ٜٗج "ّو ش ٖٓ ث٧ٗظجً". 

ٟجً ٛجٓتز كت٢ ثُذوث٣تز ٓتغ ٓتجًًِ ًِ٘ج ٗوًى إٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز ه ؼش إٔٞث

ٝأٗؾَِ. ٝٗن٘ دجُيًٌ ٛ٘ج ثُ٘ظٌر إ٠ُ ثُؼجُْ ٝثًضْجدٜج ث٤ُٔتَر ثُؼ٤ِٔتز ٝصٞؽٜٜتج ٗقتٞ 

ث٫ٗضظتجّ أًغتتٌ. ٌُٜ٘تتج ُتْ صضوتتوّ ًغ٤تتٌثً ػِت٠ ثُٚتتؼ٤و٣ٖ ث٤ُْجّتت٢ ٝثُضٌض٤ٌت٢. ف٤تتظ دوتت٢ 

ُٜتج  ص ع٤ٌٛج ٓقوٝهثً ُِـج٣ز كت٢ ًٔٞٗتز دتج٣ًِ مجٙتز ٝثُؼو٣تو ٓتٖ ثُضٔتٌهثس ثُٖٔتجدٜز

ٝأٝتلش ػ٤ِٜتج  يٍس ك٤ٜج ث٤ُْجّز ٝثُضٌض٤ي دٌتَ مذتٌر ٜٝٓتجًرؼَػجٓز. أٓج ث٤٘٤٘٤ُِز ك

ُتْ  - هٕٝ ٣ًتخ -دؼ وثً أًذٌ ك٢ صـ٤٤ٌ ثُؼجُْ دجُغًٞر ٝصقو٤ن ثُغتًٞر ث٫ٕتضٌث٤ًز. ٌُٜ٘تج 

صوْ دج٣ٌُجهر ُِ٘ٞثف٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٝثُٔؼ٣ٞ٘جص٤ز دٌَٖ ِٓقتٞع. ٛتيث إُت٠ ؽجٗتخ أٜٗتج ُتْ 

ػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ص ع٤ٌثس ثٌُأّٔج٤ُز ٝث٫ٓذ٣ٌج٤ُز أ٫ًٝ ٖٝٓ ؽ٤ٔغ ثُ٘ٞثف٢ي صٌٖ ٤ٜٓ ر ٩

ٜتتج دٖتت٤ُٞٔز. ًتتَ ٓتتج ًجٗتتش صْتتؼ٠ ُضقو٤وتتٚ ٛتتٞ صؾتتجٍٝ ثُ٘ظتتجّ ُِٝتتْ صٌتتٖ ؽتتجَٛر ُضق٤ِ

ث٫ّضؼٔج١ً ثُؤؼ٢ ثُلؼ ٝثُلظي ٝد٘جء ػجُْ ٓؼ٢ٖ٤ ٓ٘جّخ أًغٌ ٌُِتجهف٤ٖ ٝثُٖتؼٞح. 

 ٝهو ٗؾقش ك٢ ىُي. 

٣ٌٕٞ دّٞؼ٘ج ثُوٍٞ د ٕ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور ثٜٗتجًس ٤ًِتجً  ثٗ ٬هجً ٖٓ ىُيي ُٖ

 ٜٗج أ٤ٙذش دجُلَٖ ثُي٣ًغ. ٝٛيث ُٖ ٣ٌٕٞ ّٞثء ٌٛثء ٣ًٝجء.أأٝ 

٫ ٣ًتتخ كتت٢ أٗتتٚي ٝإُتت٠ ؽجٗتتخ ثُ٘تتٞثف٢ ثُٔضؼتتوهر ثُذتتجًٍر ك٤ٜتتج ٓتتٖ أم تتجء 

ٝٗتتٞثه٘ ٫ صضٔجٕتت٠ ٓتتغ ث٫ٕتتضٌث٤ًزي إ٫ إٜٗتتج صؼذتتٌ ػتتٖ ٌٓفِتتز ػظ٤ٔتتز ىثس صتت ع٤ٌ 

ٌْٛ ٓجه٣تتجً ٝٓؼ٣ٞ٘تتجً. ٛتتيث كٞتت٬ً ػتتٖ إٔ ث٤٘٤٘٤ُِتتز ٢٣ صق٣ٌتتٌ ثٌُتتجهف٤ٖ ٝص تتِٞٓقتتٞع كتت

صٌَٖ فوجً أْٛ ٌٓثفَ ثُضج٣ًل ك٢ إٖٗتجء ثُٖتؼٞح ٧ٟٝجٜٗتج ٝص ًٞٛتج ػِت٠ ٗقتٞ فتٌ 

ْٓضوَ. ٖٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝز صؼو ٛيٙ ثٌُٔفِز ٖٓ ٌٓثفَ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓلؼٔتز دج٫ٗضٚتجًثس 

ٞ ثُتتي١ ٣ذتتوٝ أٗتتٚ ثٗقتتَ ٝثٜٗتتجً "ي ٣ٌٔتتٖ ْتتز. ٝإىث ٓتتج ّتتتَ "إىٕي ٓتتج ٛتت٤ثُؼظ٤ٔتتز ثُ٘ل

أٝ ػٚتٌٗضٜجي  ثٌُه ػ٠ِ ىُي ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ: ػوّ هوًصٜج ػ٠ِ صؾو٣و ىثصٜتج ٤ٙجؿز

أٝ إ٣ؾتجه ٟتٌم ثُقتَ ث٬ٍُٓتز ُٜتج. كت٢ ثُقو٤وتزي  رٝػؾَٛج ػٖ ًي٣ز ثُٖٔتجًَ ثُؾو٣تو

أفتتٌٍ كتت٢ ثُضؾٌدتتز ثُْتتٞك٤ض٤٤ز ٝ –ُٝتتٞ ُقتتو ٓتتج  –ن ثُذٌٗتتجٓؼ كتت٢ دتتوث٣جس ثُوتتٌٕ ٟ ذ نتت

 ثُ٘ؾجؿ. 

ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي ٣ضْ ثُقو٣ظ فض٠ ػٖ دِٞؽ ث٤ُٖٞػ٤ز أ٣ٞجً ك٢ ثٌُدغ ث٧م٤ٌ 

ٓتتٖ ثُوتتٌٕ. ٌُ٘٘تتج ً٘تتج هتتجه٣ًٖ ٓ٘تتي ثُذوث٣تتز ػِتت٠ ثُض٘ذتتٚ إُتت٠ إٔ ٛتتيث ثُوتتٍٞ ٓؾتتٌه ٝٛتتْ 

 –ٝٓذجُـتز. كتتجُضٌِْ ػتٖ إٙتتٌثً ثُٖتت٤ٞػ٤ز ٝص ِؼجصٜتج كتت٢ ٌٓفِتز ٫ صتتَثٍ ثٌُأّتتٔج٤ُز 

كظتتز ػِتت٠ هٞصٜتتجي دتتَ ٝفضتت٠ ٫ صتتَثٍ إٔتتٌجٍ ثُٔؾضٔتتغ ثُؼذتتٞه١ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز ك٤ٜتتج ٓقج

ً ز ٝٗجكير ٝمجٙز ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ثُلٌه١  ٤ُِ إ٫ صٞن٤ٔ٤ثُْق٤ن ٓضلٖ جً ُِيثس ٝمتوثػ ج

ي أٝ دج٫فٌٟ ٜج. ٌُٖ ٓج ٣ضٞؽخ كٜٔٚ ٖٓ ىُي ٛٞ إٔ ثُضٌض٤ي ث٢٘٤٘٤ُِ هو َٝٙ ٜٗج٣ضُٚ

 ٌٓفِز ؽو٣ور. هجّ دٞع٤لضٚ ٕٝجًف ػ٠ِ همٍٞ 

ًدجصٖٞف ثُي١ ٍثً ص٤ًٌج ػ٠ِ ٣ٌٟوز ؿٌد٤ز هذَ ٓور. إٗتٚ ثُٖتن٘ ٛجٛٞ ؿٞ

ّتٞثء  يك٢ ثُقو٤وتز ٣ؼت٤ٔ ٛتيث ثُض٘تجهٜ ٞٛٝ يدج٤ٜٗ٫جًٓوٌٝٗجً يًٌ ثّٔٚ ثُي١ ٟجُٔج ٣  
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٫ٝ هثػ٢ ُِذٌٛتجٕ ػِت٠ ىُتي ًغ٤تٌثً.  ٚيًجٕ ٣لْٜ ىُي أّ ٫ي ٌُٝدٔج ٣قجٍٝ ثُض٣ٌٚـ د

ٟٞ ًك٤ؼجً ٫ ٣ٌٔتٖ فضت٠ ٓوج٣ْتضٚ دٔتج كجُْٔضٟٞ ثُضق١ًٌ ُِٖؼٞح ٝثٌُجهف٤ٖ دِؾ ْٓض

 ًجٕ ػ٤ِٚ ك٢ ثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ.  

ًَ ىُي ٛٞ عٌٔر ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتز ٝٗؾجفتجس ثُٔٔجًّتز ثُؼ٤ِٔتز ٝثُضٌض٤ٌتجس 

ُٜتتج صٌض٤ٌجصٜتتج ثُ٘ٞتتج٤ُز ٝث٤٘٤٘٤ُِتتز. عٔتتز أفتتَثح ٕتت٤وس كتت٢ ٛتتيٙ ثٌُٔفِتتز دتت٬ ٣ًتتخي 

ًن ه  أص٤٘ج إُت٠ ٣ٞٓ٘تج ّتٌٟ٘ أٗتٚ  ثُٔضقووز ػ٠ِ ٝٞء ث٤٘٤٘٤ُِز د٤ُٖٞٔز. ٌُٖ إىث ٓج ش ػت٠َ

ؿتش ثُٔت ًح ثُْٔتضٜوَ  ًن ًَ ََ ٌٟ. ُتيث ًتجٕ مكز دوًؽتز أٝ دت ثُْٔجكز ثُٞثؽخ ه ؼٜتجي ٝد 

 يٖٓ ث٬ٍُّ صقو٣و ث٧ٛوثف ثُؾو٣ور. ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ صو٤٤ْ ثُٞٝغ ثُقج٢ُ ثُوجةْ ُ٪ْٗج٤ٗز

ح ثُٖت٤ٞػ٤ز ٝثّضنٌثػ ث٧ٛوثف ٝثُذٌثٓؼ ث٬ٍُٓز. أ١ ًجٕ ٣ضٞؽخ إٓج صؾو٣و ث٧فتَث

إ٣ٚجٍ ث٫ٕضٌث٤ًز إُت٠ ٌٓفِتز ٝهًٝر ص ٣ًٞتز  ي ٝدجُضج٢ُثُوو٣ٔزي أٝ د٘جء ثُؾو٣ور ٜٓ٘ج

 ٞ ٛيث.ٛؽو٣ور. ٛيث ٓج ًجٕ ٫ٍٓجً. ٌُٖ ٓج ُْ ٣ضقون دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز 

 ٣ٖتٌَ ٝصقو٤وٚ ًجٕ ٕجهجً ُقو ٓتجي ٧ٕ ْٓتضٟٞ ثُضتوٍٝ ثُٔضٞثؽتو كت٢ ثُْتٞك٤٤ش

ٜ ثُض٘تتجهٜ ث٧ّجّتت٢. ٫ ٕتتي كتت٢ إٔ ثُضتتوٍٝ ًتتجٕ ػجةوتتجً أٓتتجّ ىُتتي. ٝٛ٘تتج ٣ٌٔتتٖ ٓتتٌد

٫ٝ ٣ٌٔتٖ ثُضٌ٘تٌ ُتيُي. إ٫ إٔ  يًٌٝٝر ٫ دتو ٜٓ٘تج كت٢ ٛتيٙ ثٌُٔفِتز ٓتٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز

 إٗٔج ًجٕ ٣٘جهٜ ؽٌٞٛ ث٫ٕضٌث٤ًز.  يصٞن٤ْ ٕ ٕ ثُضوٍٝ ُٜيٙ ثُوًؽز ٝثُٔذجُـز ك٤ٚ

  ٣ٝ َٜ د٤ٌُٝضج٣ًز ٫ ْ ٖٓ ٛيث إٔ د٘جء هُٝز ثٕضٌث٤ًز أٝ فض٠ ص ٤ِّ ه٣ٌضجص٣ًٞز ل

 ٣ؼ٢٘ ه٠ د٘جء ٓؾضٔغ ثٕضٌث٢ً. 

 أٓج د٘جء ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ً ك٬ ٣ٔش ُيُي د ١ ِٙز. 

تثػض   ي ف٤تظٛ٘ج ٣ٌٖٔ ثُن   أٝ ثُٔـجُ ز ػ٠ِ ث٧ًؽـٝ و دت ٕ د٘تجء هُٝتز ؽ٤تور ون

ٝٙتجً ثٌُتَ ف٤ٜ٘تج ٣٘تجه١ "ثُوُٝتزي ٓٚتجُـ ثُوُٝتز" ًٝ ٜٗتج ٕت٢ء  ئض ِذجسدج٤ُّل٢ 

ث٧ٌٓ إٔ ثٌَُ ث٤ُتّٞ ٣ٖتض٢ٌ ٓتٖ ثُضتوٍٝ ػِت٠ ث٧ؿِتخ. ٝأًغتٌ   خ ك٣٢ٓووُ. ٌُٖ ثُـٌ

ي ٗتٌثْٛ ث٤ُتّٞ ٣ٖتؼٌٕٝ دجُقجؽتز ٍش ٓٚجُقْٜ ؿجُذجً فٍٞ ثُضتوٖٝٓ أِّ ثُوٍٝ ٝثُضل  

ُٔ٘جٛٞز ثُضوٍٝ. ٝٛيث ٓؤٌٕ ٣ٌٙـ ٝصِوتجة٢ ػِت٠ ٓتوٟ أ٤ٔٛتز ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُقجؽتز 

 ُٜج. 

ٖ ٗجٜٛ ثُضوٍٝ َٓ  . ك٢ ثُقو٤وز ًجٗش ث٫ٕضٌث٤ًز أًغٌ 

ٙتتتجؿش ٤ًل٤تتتز صلْتتتل ٝمٔتتتٞه ثُوُٝتتتز ٗظ٣ٌتتتجً. أٓتتتج ث٣٧تتتو٣ُٞٞؽ٤جس  دتتتَ إٜٗتتتج

ث٫ّضؼٔج٣ًز ث٧متٌٟ كوتو أُٝتش ثُضتوٍٝ ٌٓجٗتز ٌٓٓٞهتز ٝٓووّتز. أٓتج ث٫ٕتضٌث٤ًز كت٬. 

ثٌُأّٔج٤ُز ْٛ أًغٌ ٖٓ ٣٘جهٔ ٣ٝ تٌؿ  –ُِـٌثدزى ث٤ُّٞ ٣ؼو ثُٔٞثُٕٞ ٤ُِذ٣ٌج٤ُز  ٌُٖ ٣ج

ٌُأّتتٔج٤ُٕٞ كتت٢ ص٤ًٌتتج ٣ضقتتوعٕٞ ث٤ُتتّٞ دٌغتتٌر ػتتٖ ٝٛتتجْٛ ث يثُوُٝتتز رهجٞتتثُٔ٘وجٕتتجس ثُ

ك٢ ثُقو٤وز إٜٗتْ ٣وٞٓتٕٞ ث٤ُتّٞ دٔتج ًتجٕ ػِت٠  .صٚـ٤ٌ ٗ جم ثُوُٝز ٝػٖ ثُنٚنٚز

 ث٫ٕضٌث٤ًز ثُو٤جّ دٚي ٌُٖٝ ػذٌ ثُنوثع ٝثٌُيح ٝث٫ٍهٝثؽ٤ز ٩ٟٝجُز ػٌْٔٛ أًغٌ.

ء ثُٔؼجٙتتٌري ٝهذتتَ أ١ ٕتت٢ –ٛتتيث ٣ؼ٘تت٢ أٗتتٚ ٣ضقتتضْ ػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُؾو٣تتور 

 إٔ صوق ٝو ٛيث ثُضوٍٝ أًغٌ ٖٓ ًَ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس ث٥مٌٟ.  يذمٌ



 429 

ًجٕ ٖٓ ثُٞثؽخ إٔ ص٘ؾـ كت٢ صٚتـ٤ٌ ٝصٞت٤٤ن ٗ تجم ثُوُٝتز ٝإمٔجهٛتجي ٝإٔ 

ص ظٌٜ ُِؾ٤ٔغ ٤ًل٤تز صؾجٍٝٛتج دجُض٘ذتٚ ٌُٜٞٗتج صٖتٌَ م تٌثً د٤ِـتجً ػِت٠ ثُٔؾضٔتغ ٝفضت٠ 

ُض٘تجهٜ ك٤ٜتج. ٌُٝتٖ ٓتج ُتْ ٔتٖ ٛتيث ثٌثُلٌهي ٝأٗٚ ٫ ٓؼ٠٘ ُٜجي دَ ٝفض٠ ًدٔج صٌتٕٞ ٓ

ض٤ز ٣ظٜتتٌ كتت٢ ٓٞثؽٜض٘تتج كتت٢ ٛتتيث ٣٤قٚتتَ ٛتتٞ ٛتتيث ٗٞػتتجً ٓتتج. دتتَ إٕ كتتل ثُوُٝتتز ثُْتتٞك٤

ثُٔٞتتتٔجً ًتتت ًذٌ فؾتتتٌر ػغتتتٌر صؼضٌٝتتت٘ج. ٫ ؽتتتوثٍ كتتت٢ ٝؽتتتٞه ذعتتتجً ثُٔؾضٔؼتتتجس 

ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز.  –ث٫ّضؼٔج٣ًز ثُوو٣ٔز ك٢ ىُيي ف٤ظ أعتٌس ػ٤ِتٚ ٓتج كٌٝتضٚ ثٌُأّتٔج٤ُز 

٢ٛٝ مج٤ٙز ٛجٓتز ٣ؾتخ  يٍ ٛ٘ج ٛٞ صؾجٍٝ ث٩ًثهر ث٫ٕضٌث٤ًز ىُيإ٫ إٔ ثُْذخ ثُذجً

ٜيث ٛٞ ثُْذخ ثُٔضٞث١ً مِق ٓج ٣ضْ ثُقتو٣ظ ػ٘تٚ ث٤ُتّٞ فضت٠ كإُوجء ثُْٔؤ٤ُٝز ػ٤ِٜج. 

 ش ٖٓ ْٓجةَ ثُنٚنٚز ٝثُلٌه٣ز ٝث٤ُِذٌث٤ُز.٤ك٢ ثُْٞك٤

ِ ٗٔتٞىػ ٓتٖ ثُوُٝتز دق٤تظ ٣ٌتضْ أٗلتجُ ثُٔؾضٔتغ. ٓتٖ ٛ٘تج هتو ٫ ٣ٌتٕٞ ٓتج  ّ ن أ 

فَٚ ٛٞ ػٞهر ٌُِأّٔج٤ُز ٤ًِجًي دتَ ٕتٌَ ٓتٖ إٔتٌجُٜج. ف٤تظ ٣ٜٔتو صٞتن٤ْ ػٖتٌثس 

ث٧ٌٕجٍ ٖٓ ثُو٬٣ٝس إ٠ُ عٜتًٞ ٗض٤ؾتز ًٜتيٙ. إٕ ث٫ػضوتجه دت ٕ ًأّتٔج٤ُز ثُوُٝتز ٛت٢ 

صْتذخ كت٢ عٜتًٞ ٝٝتغ  ًٜتيث. أٓتج ثُنت٬ٗ ٓ٘تٚ ٝثُض٤ًٌتَ أًغتٌ  يث٫ٕضٌث٤ًز ػ٤ٜ٘تج

أًغتتٌ. ٝٛتيث دتوًٝٙ ٣ؼ٘ت٢ صؾتجٍٝ ًأّتتٔج٤ُز  ػِت٠ ثُلتٌه ك٤ؼ٘ت٢ ث٤ُِذٌث٤ُتز ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟتز

ثُوُٝزي ٫ ص ٣ٌٞ ثٌُأّٔج٤ُز. ٫ ٕتي كت٢ أٗتٚ ّت٤ضْ ثُضٞؽتٚ ٗقتٞ ثٌُأّتٔج٤ُز ثُٖنٚت٤ز 

ٝثٌُأّٔج٤ُز ثُنجٙزي ٌُٖ ثَُػْ د ٕ ثُْٔتجً ٛتٞ ًتيُي صٔجٓتجً ٫ ٣ؼ٘ت٢ ّتٟٞ صق٣ٌتق 

ٚن دؼتتو يثُقوتتجةن ثٍ ثُضؾٌدتتز ٝٓتتٖ ٛتتيٙ ثُ٘جف٤تتز ٫ صتتَ يُتت٤ِ إ٫. ٌُتتٖ ٛتتيث ثُؾتتوٍ ُتتْ ٣٘ضتت

ش أعٌٛتتج ٓقتت٠ ٗوتتجٓ لتت٤ض٤ز فتتو٣ظ ثُْتتجػز ثُْتتجمٖي ّٝتتضظَ ثُ٘ٔتتجىػ ثُضتت٢ ثهض٤ثُْتتٞك

إُتت٠ إٔ صؾتتو ُتتيثصٜج دوث٣تتز م تتٞر ؽو٣تتور. ثُٖٔتتٌِز ٤ُْتتش دتتجُ ذغ إػتتجهر  يٝإػتتجهر ٗظتتٌ

 ثُ٘ظٌ ك٢ ىثصٜج ٝه٤جٜٓج دجُضؾوه كقْخ. ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووز

ث٫ٓذ٣ٌتج٢ُ ػِت٠ ًأُ  –ٔج٢ُكجُٖٔجًَ ثُض٢ ّتِ ٜج ثُض٘تجهٜ أٝ ثُ٘تَثع ثٌُأّت

٤ُْش أهَ  ٕ ٗجً ٓتٖ صِتي ثُضت٢ ًجٗتش ّتجةور كت٢ ثُوتٌٕ ثُضجّتغ ػٖتٌ أٝ فضت٠  يثُذ٣ٌٖز

 دوث٣جس ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖ. 

ف٤تتظ ٛ٘تتجى ٌٓثفتتَ  يصٞثؽتتٚ ثُذٖتت٣ٌز ث٤ُتتّٞ أٛتتٞث٫ً أكظتتغ ٓتتٖ أ١ ٝهتتش ٓٞتت٠

ثؽضٔجػ٤تتز ٣ْضؼٚتت٢ ثُتتضقٌْ ك٤ٜتتج. ٝٗنتت٘ دجُتتيًٌ ٛ٘تتج صن٣ٌتتخ ث٫هضٚتتجه ثٌُأّتتٔج٢ُ 

ؼز دْ٘ذز صٌجه ص ص٢ دٜ٘ج٣ز ثُؼجُْ. ًٔج إٔ ثُذ٤٘تز ثُضت٢ ٣ٚتؼخ ًتذـ  ُؾجٜٓتج ٤ُِذ٤تز ٝثُ ذ

ػ  ك٢ ثُٔؾضٔغ صَ  ٣ٝضلٖت٠ ث٤ُت ُ ث٣ٌُٔتغ كت٢ ثُ٘تجُ  يٜج ثُؼتجُِْٔد٘لْٜج ك٢ فجُز ٫ ٣قض َ 

أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً ٝٓؼ٣ٞ٘جً ػ٠ِ ثُْٞثءي ٤ُٞثؽٜٞث فجُتز صْتٞهٛج صٖت٤ٌِز ؽٞكتجء ٫ ٓؼ٘ت٠ ُٜتج. 

 ٞؽ٤ٞ ثٌُأّٔج٤ُز ٣ ًٕٞٝ ثُضو٤٤ٔجس دٜيث ثُٚوه. ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ: ٛجْٛ أ٣و٣ُٞ

 هٞش ثٌُأّٔج٤ُز ػ٠ِ ثُٔغج٤ُز ك٢ ث٩ْٗج٤ٗز. 

 ش ثُؼَّ ٝث٧َٓ. لْٗ

 ٜٗج٣ز ثُضج٣ًل صؼ٢٘ ٗلجى ثُؼَّ ٝث٧َٓ ك٢ ث٩ْٗجٕ. ٝٛيث ٣ٌجكب ثٌُأّٔج٤ُز. 

 ُْ ٣ؼو دئٌٓجٕ ثٌُأّٔج٤ُز ٓ٘ـ ث٧كن ٝثُ ٔٞؿ. 

 ُ٘و ز دجُيثسي ٓجىث ٣َِّ  إىٕي ٝك٢ ٛيٙ ث
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 ٣َِّ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ثُض٢ صٔو ث٩ْٗج٤ٗز دج٧َٓ. ٝٛيث ٤ُِ إ٫ ث٫ٕضٌث٤ًز. 

أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٤ٜٓٔ٘ز ٓضِْ ز صض٤َٔ دئعٜجً ٜٗج٣ضٜج ػ٠ِ أٜٗتج ٜٗج٣تز ثُذٖت٣ٌزي  ًَ

ٌُٝت٢ صْتض ٤غ إف٤تجء ىثصٜتج  يَػْ إٔ ثٗوفجً صج٣ًنٜج ٣ؼ٢٘ ثٗوفجً ثُضتج٣ًل ثُذٖت١ٌصٝ

ٓج ٖٓ ٢ٕء ٤ّ ص٢ دؼوٛج. ٝهو عٌٜ ٓغَ ٛيث ثُٞٝتغ كت٢ ًتَ ٌٓفِتز ٛجٓتز. صو ػ٢ أٗٚ 

كٌٝٓج ًجٗش كت٢ ٍٓتٖ ٓتٖ ث٧ٍٓتجٕ ص ظٜتٌ ٗلْتٜج ػِت٠ أٜٗتج ثُ٘ظتجّ ثُتي١ ٫ ٣ضَػتَع. 

ٌٛتتتتيث ٛتتتت٢ ثُقتتتتجٍ دجُْ٘تتتتذز ٬ُٓذٌث٣ًٟٞتتتتجس ث٫ه جػ٤تتتتز. ًٔتتتتج إٔ ثُؼو٣تتتتو ٓتتتتٖ ٝ

ٖتت٣ٌز د ٜٗتتج ث٧م٤تتٌر صؾٜتتو ٩ه٘تتجع ثُذ –ٓغتتَ أ٣ٌٌٓتتج  –ث٫ٓذٌث٣ًٟٞتتجس ثٌُأّتتٔج٤ُز 

إٔ صقتَ  –ٝثُقتجٍ ٛتيٙ  -٫ٝ ٣ٌٔتٖ  يث٧دو٣ز. إ٫ إٔ ثُض ًٞ هجٕٗٞ ٖٓ هٞث٤ٖٗ ثُ ذ٤ؼتز

ٜٗج٣ز ثُذ٣ٌٖز. ك٬ ثٌُٕٞ ٣٘وِخ ًأّتجً ػِت٠ ػوتخي ٫ٝ ث٩ْٗتجٕ ٣ٞثؽتٚ ذكتجس أٝ هٓتجًثً 

 ؽو٣جً دٜيث ثُووً. 

ٍٞ ٤ّجّتت٢ي ٝثؽضٔتتجػ٢ ٝثهضٚتتجه١. ٝثُقِتت –ؼتتو أ٣تتو٣ُٞٞؽ٢ ثُٖٔتتجًَ ىثس د  

٤ّجّتت٤زي ثؽضٔجػ٤تتزي ثهضٚتتجه٣زي  –ّتتضٌٕٞ ىثس أدؼتتجه أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز  –دتت٬ ٕتتي  –أ٣ٞتتجً 

ثُضت٢ صتٌٟ ٗلْتٜج ٌٓصذ تز ػتٖ  يعوجك٤ز ٝٓؼ٣ٞ٘جص٤ز. ٝٛ٘ج ّضٌٕٞ ثُٔٞثهق ٝثُْت٤ًِٞجس

ًغخ د٤ٌٚٔ ث٩ْٗج٤ٗزي ٝصٜتضْ دٔٚت٤ٌٛجي ٝصقتِ دْٔتؤ٤ُٝضٜج كت٢ فتَ ٖٓتجًِٜج  ىثس 

 دجُضتج٢ُ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٛت٢ ثُٔٞهتق ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٢ص ع٤ٌ ٝثٝـي ف٤ظ ّضٌٕٞ ثُٔؾضٔؼ٤ز ٝ

 ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٓضْٔجً دؼَّ ٫ ٤ِ٣ٖ ٝٓضق٤ِجً دجُؼ٤ِٔز دْ٘ذز ػ٤ِج. ثُي١

 دئٌٓجٕ ث٫ٕضٌث٤ًز إػجهر ٤ٙجؿز ىثصٜج.  يػ٠ِ ٛيث ث٧ّجُ

فوجً ٫ صْضقٞى ثٌُأّٔج٤ُز ث٤ُّٞ ػ٠ِ أ١ ٕت٢ء صٔ٘قتٚ. ػِت٠ ّتذ٤َ ثُٔغتجٍي ُتٞ 

٤تتجس ثُْتتٞم ثُقتتٌر ٌُأ٣٘تتج أٗتتٚ صٖتتٌِش ٕتت٣ٌقز ثّتتضؼٔج٣ًز ٗظتتٌر مجٟلتتز ػِتت٠ ذُ أُو٤٘تتج

ثٌُأّتتتٔج٤ُٕٞ كتتت٢ ثُوتتتٌٕٝ ثُْتتتجدوز دج٫ٗضتتتجػ ثٛتتتضْ ْٓتتتض٘ور إُتتت٠ ثُْْٔتتتٌر ٝثٌُٕتتتٞر. 

ُضٌصلتغ ث٧ّتؼجً  ي أٓج ث٥ٕ كوتو دوت٢ ث٩ٗضتجػ ٝثُضؾتجًر ٝثُضو٤٘تز ػِت٠ ثُٜتجٓٔيٝثُضؾجًر

 ٝص٘نلٜ ٤ٓٞ٣جً ك٢ ثُْٞم فْخ ْٗذز ثٌُٕٞر. 

ث٧ٌٓ ه ؼ٤جً دج٩ٗضتجػ. ٛتيٙ ٛت٢ ثُقجُتز ثُضت٢ ٝٙتِضٜج ثٌُأّتٔج٤ُز ُٜيث  ٫ ػ٬هز

ًَ ٛيٙ ث٫٧ػ٤خ ك٢ ًَ ثُذتوثٕ ثٌُأّتٔج٤ُز ثٌُذتٌٟ  هٖٓ كووثٕ ثُٔؼ٠٘ ٝثُلجػ٤ِز. صْٞ

٫ٝ ٣تتوٍ ٛتتيث إ٫ ػِتت٠ صٜٔتت٤ٔ ثٌُأّتتٔج٤ُز ٝكوتتوثٜٗج أ٤ٔٛضٜتتج ٝكقٞثٛتتجي ٫  يٝث٧ّجّتت٤ز

إٜٗتج ٕتٌَ ٓتٖ إٔتٌجٍ ثُؤتجًي   ذًٞٙتزػ٤تخ ث٫ُ ثٗضٚجًٛج. إ٠ُ أ٣تٖ ّت٤ٌٕٞ ثُٔت ٍ د

 . ثً ٝصضـ٤ٌ ث٤ُو ثُ٘جكير. ٝٛيث ٤ُِ إ٫ هٔجً يف٤ظ ص مي ٖٓ ٛيث ُضؼ ٢ ُيثى

 إىٕي كجٌُأّٔج٤ُز ِٝٙش فجُز ُؼذز ثُؤجً ك٢ ٣ٞٓ٘ج دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز. 

٫ هثػ٢ ٤ُٚجؿز صؼج٣ًق ؽو٣ور ٌُِأّٔج٤ُز. كجُ٘ظجّ ثُؤتج١ً ثُؾ٤تو ٣ؼذتٌ ػتٖ 

ٓ٘تج د كٞتتَ ث٧ٕتٌجٍ. إىٕي ٝثُقجُتتز ٛتتيٙي ٣تضْ فذتتي أًذتٌ ُؼذتتز هٔتتجً ثٌُأّتٔج٤ُز كتت٢ ٣ٞ

ٝٓتتج ٛتتيٙ  يٌ دٜتتج دجُض٤ٌُٞٗتتجسث٤ُتتّٞ كتت٢ ٛتتيٙ ثُ٘و تتز دجُتتيثس ػِتت٠ ًأُ ثُذٖتت٣ٌز. ٣ضتتجؽَ 

ثُض٤ٌُٞٗتتجس ّتتٟٞ ًجًعتتز ُٜٓٞتتز ٧ؽتتَ ثُؼتتجُْ ٝثُذٖتت٣ٌز ػِتت٠ فتتو ّتتٞثءي ٧ٜٗتتج صٖتتٌَ 

أٝ ثُ٘ظٌ إ٤ُٚ هٕٝ ثُٞهٞف ك٢ ثُٔٚوً ث٧ّج٢ّ ٌَُ ث٤ُْتجس. ٝػوّ ثُ٘ظٌ إ٠ُ ىُيي 

ٝؽٜٚي ٣ٌجكب صٔجٓجً ثُضلٌػ ػ٠ِ فٌم ثُذ٣ٌٖز ٝثُضٜجٜٓتج ػِت٠ ٗقتٞ أم تٌ دٌغ٤تٌ ٓٔتج 
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كؼَ ٤ٌٕٗٝ. إىٕي ٝثُقجُز ٛيٙي ٓتج هثّ ث٧ٓتَ ٫ ٣٘و تغ ٓتٖ ث٩ْٗتج٤ٗزي ٣ْٝتٞه ث٣٩ٔتجٕ 

ثُٖتي ٝدٔج ٫ ٣وذَ  -٫ صَثٍ ٓلؼٔز دجُؼَّ ٝث٧َٓ ٝثُ ٔٞؿ  ٖٓ ثُٞثٝـ ػ٘وةي  ٜجد ٗ

 -ًٌٝٝٝر ثُو٤جّ دؼ٤ِٔز مِوٜج ٝثُضق٢ِ دجُوتوًر ػِت٠ صؾتجٍٝ ٗظتجّ ثُؤتجً ىثىي  - أدوثً 

صقَٔ ْٓؤ٤ُٝز ىُي دوًؽز ثُٖـق ٝدؼَّ ٫ ٤ِ٣ٖ ًٝلجؿ  –هػي ٖٓ ثٌُٜٝح ٖٓ ىُي 

 هيٝح ٫ ٣ٜٔو. 

 

 

 أوبش إس٘ابٟ ٘ٛ اٌمٜٛ اٌس١اس١ت ٚااللخصاد٠ت األِش٠ى١ت 

 

ٝكتت٢  ي"ث٩ًٛتتجح" ػِتت٠ ثُقًٌتتجس ثُغ٣ًٞتتزثّتتْ  ي٣ ِتتن ث٤ُتتّٞ ٝدٌتتَ أػؾٞدتتز

 ٓووٓضٜج فًٌض٘جي ًٝ ٜٗج صٌَٖ م ٌثً دجُـجً. 

ٝثُْجّتتز ث٤ٌ٣ٌٓ٧تتٕٞ مجٙتتز دتتئ٬ٟم ثّتتْ "ث٩ًٛتتجح"  ٣ٕٞوتتّٞ ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤

ػ٤ِ٘تتج ُتت٬٤ً ٜٗتتجًثًي ٣ْٝتتؼٕٞ ُضٞٝتت٤ـ ًتتَ ثُٔؾ٣ٌتتجس ٓتتٖ م٬ُتتٚي ٓتتغ أٗتتٚ كتت٢ ثُقو٤وتتز 

 .أًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ دٜيٙ ثٌُِٔزٗؼضْٜ  ٣ضٞؽخ

٤ٌٕٞ ٖٓ ثُٚٞثح ثُوٍٞ إٔ أًذٌ إًٛجد٢ ٛتٞ ثُوتٟٞ ث٤ُْجّت٤ز ٝث٫هضٚتجه٣ز ّ

 ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز. 

٠ ػِت٠ ًهتجح ثُذٖت٣ٌزي ٝأم تٌ ُؼذتز ٓتودٌري ٝدجُضتج٢ُ ىُي إٔ أًذٌ د٬ء ْٓتِ  

إٗٔج ٣ٌٖٔ ك٢ إًٛجح فل٘ز ٖٓ ثُوتجة٤ٖٔ   إٔو هٔغ ٝأكظغ صؼي٣خ ٓٔجًُ دقن ثُذ٣ٌٖز

 ػ٠ِ ثُذًٞٙز ٝث٩ًٛجح ث٤ُْج٢ّ. 

فٕٞ دٜج ًَ ٣ّٞ ٣ٜوهٕٝ ثُـ٤ٌ. ٝد٤ٖ  ي٣ٔضٌِٕٞ أِّقز كضجًز ك٢ أ٣و٣ْٜ ْٜٗإ  ٞ ِ٣

ٜن ز ٝث٧مٌٟ ٣  ٘ثُل٤ ٌٜٝٗج ك٢ ٝؽٚ ثُوتٟٞ ٝثُٖتؼٞح ثُٞتؼ٤لز ٤ُٔجًّتٞث دقوٜتج أكظتغ ٖ

ٌِٜتجي ٝٓتٖ عتْ ٘إًٛجح. صٔجٓجً ًٖٔ ٣ؤغ ٖٝٓ عْ ٣ضظجٌٛ دجُوٞري ٣  ٓ ٜتخ ٓتجٍ ثُذٖت٣ٌز ٝ

 ْ ثُٔؾٌٕٓٞ. ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ أٙقجح ثُذ٣ٌٖز ػ٠ِ أْٜٗ ٛ

مجٙتز دؼتو ث٫صٜجٓتجس ثُِٔلوتز دئٙتٌثً دقتن  يٗوًى ىُي ث٥ٕ دًٚٞر أكَٞ

PKKٝثُض٢ صل٤و د ٗٚ "ثُض٘ظ٤ْ ث٩ًٛجد٢ ث٧م ٌ ك٢ ثُؼجُْ". ٣وٍ هٍٞ أ٣ٌٌٓتج "ًأُ  ي

ثُتي١ ٣ضتٞم٠ ًتَ ثُوهتز كت٢ ثُضٖتذظ دج٩ْٗتج٤ٗز ٝتٖٔ ثُؼجةِتز  يث٩ًٛتجح" دقتن فَد٘تج

. إٗتٚ جػ٤ِ٘تج ُضضتٞثًٟ ًٝثءٛت زثُضٜٔ ٙٛيإُٚجم أٜٗج ص٣ٌو ث٩ْٗج٤ٗزي ػ٠ِ فو٤وز ٓلجهٛج 

ٌع   ح ك٢ ًَ ٌٓفِز ٖٓ ثُضج٣ًل. صٌض٤ي ٓؾ

  ً ٣ٔغِتٕٞ فوتجً ثُتَٖٓ ٌ ًٝٓج ك٤ْن ٌ ػ٠ِ دجُ٘تج إٔ ْٓت٤ق٢٤ ىثى ُٞ فجُٝ٘ج صي

ثُْٔقٞه٤ٖ ٝثُٔظ٤ِٖٓٞ. أٓج ٤ٌٕٗٝ كٌجٕ ٟجةٖجً ٓضًٜٞثًي ف٤ظ هٌٓ ًٝٓج ْٝٗتلٜج ٓتٖ 

ٝؽؼِٜتْ ُؤتز ّتجةـز كت٢ كتْ  ييُٝ أُٝتتي ثُْٔت٤ق٤٤ٖ ثُذؤّتجءٝهًٜتج ػِت٠ ً يثُٞؽٞه

ث٧ّو. ُٞ فجُٝ٘ج ٓ جدوز ىُي ٓغ ثٓذٌثًٟٞ أ٣ٌٌٓج ث٤ُّٞ ٝثُٔ٘ضلؼ٤ٖ ٓ٘ٚي كْتٌٟ٘ أٜٗتْ 

٫ٝ ٣وٞتٕٞ ػِت٠ ٟٝ٘٘تج ٝص٤ًٌتج  .٫ ٣ٌضلٕٞ دٜوّ ًٝٓج كو٠ي دَ ٣وٌٕٓٝ ثُؼجُْ د ّتٌٙ

ٓتتٖ ثُتتي١ فٌهٜتتج  "إًٛتتجد٤ٞ  كوتت٠ي دتتَ ٣ٝقٌهتتٕٞ ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُذِتتوثٕ ث٧متتٌٟ أ٣ٞتتجً.
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PKK"ٛيث ٓج ٣وُٞٞٗٚ ٣ٌٖٝ٘ٝٗٚ فْخ أٛتٞثةْٜ دج٫ػضٔتجه ػِت٠ ّٝتجةِْٜ ث٩ػ٤ٓ٬تز  ى

ٓٚتتٌف٤ٖ ك٤ٜتتج "ث٧ًٛتتجد٤ٕٞ هٓتتٌٝث ٛ٘تتج ٝٛ٘تتجى". ًٔتتج دئٌٓتتجْٜٗ ثّتتضنوثّ ثُؼ٤ِٔتتجس 

 ٝصق٣ٌلٜج ٝص٣ٖٜٜٞج دٌَٖ ٫ ٣ٚوم.

ِتٕٞ ػِت٠ ثصٜتجّ ٣ٔؼأؽَي ُوو ثصْٜ ٤ٌٕٗٝ ث٤ُْٔق٤٤ٖ دٖ ٕ ًٝٓجي د٤٘ٔتج ٛتؤ٫ء 

ًَ ثُ٘جُي ًَ ثُذ٣ٌٖز ك٢ ًتَ ٌٓتجٕ ًٝتَ ٣تّٞي ٩ملتجء فًٌتجصْٜ ثُضو٣ٌ٤ٓتز ثٌُذتٌٟي 

 ْٓضٜوك٤ٖ ديُي ٩ٟجُز ػٌْٔٛ.

ػؾتتَ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ػتتٖ صقو٤تتن فِٔتتز ُضؾتتجٍٝ أم جةٜتتج ٝٗٞثهٚتتٜجي 

ٌٓصذز ثُٚوثًر د٤ٖ ثُض٘ظ٤ٔجس ث٧مٌٟ دؼَٓٚ ػ٠ِ ثُو٤جّ دقِٔز ًٜتيٙ  PKKٝثفض٬ٍ 

دٌَ إٌٙثًي ٝثّضٌٔثً كت٢ ػ٤ِٔضتٚ ػِت٠ ٛتيث ثُٔ٘تٞثٍ دٌتَ م٬ه٤تز ٝإدتوثعي ٝصٖت٤ٌِٚ 

ػغٌر أّج٤ّز صؼ٤تن صٌت٣ٌِ ثُ٘ظتجّ ثُتي١ ص٣ٌتو أ٣ٌٌٓتج ص ت٣ٌٞٙ ػِت٠ ث٧هتَ كت٢  رفؾٌ

 ثٌُٖم ث٠ّٝ٧  ًَ ٛيٙ ث٧ًٓٞ ًجك٤ز ٍ ٢ً صٚذـ أ٣ٌٌٓج ْٓؼًٞر.

 إٗٚ ٧ٌٓ ؿ٣ٌخى

 عًٜٞ ػ٠ْ٤ أ٣ٞجً ًجٕ ك٢ ٛيٙ ث٧ًث٢ٝ.

جٗش ًٝٓج كت٢ صِتي ث٧ع٘تجء ّت٤ور ثُؼتجُْ ثُٔ ِوتزي ًٝتجٕ ػ٤ْت٠ ٣ْت٠ِ ثُٞتٞء ً

ق ٓتتٖ متت٬ٍ ٬ًٓتتٚ ٝأفجه٣غتتٚ كتت٢ ثُوتتوُ قتت٣ٌٖٝتتق ثُ٘وتتجح ػتتٖ ٛتتيث ثُظِتتْ ثُٔؾ

ثٌُتَ ػِت٠ ػِتْ  يٝؽٞثًٛجي ٝٓؼٚ فٞث٣ًٞٙ ثُي٣ٖ ُْ ٣ضؼوع ػوهْٛ أٙجدغ ث٤ُتو. ٝدتجُ ذغ

ٙتِخ ػ٤ْت٠ي ٝٓتٖ عتْ ث٩ُوتجء ٚ ًٝٓتج ٓوجدتَ ىُتي: صتدقًٌز ثُؼوجح ث٧ًذتٌ ثُتي١ هًٌ

دٔؤ٣و٣ٚ ٝٓوضل٢ أعٌٙ ك٢ ثُقِذجس ٝصوتو٣ْٜٔ ُؤتز ّتجةـز ٨ُّتو. ٌُتٖي ٛتَ ًجٗتش ًٝٓتج 

ثُو٣ٞز ثُض٢ ٫ صوٌٜ دقجؽز ُيُي  أؽَى ٌٕك ٙـ٤ٌ ًٜيث ًجٕ ٣ؾٌ ًٝٓج إ٠ُ ثُضقتٌى 

 ؽٞثٗخ ٓٔجعِز ُيُي.ٟ دٜيٙ ثُو٣ٞٓز ثُٞف٤ٖز. ك٢ ٣ٞٓ٘ج أ٣ٞجً ٌٗ

 ًذ٤ٌثً ٣ٜوه أ٣ٌٌٓج  ُٝٔجىث ٌٕٗٞ ٗقٖ م ٌثً 

 ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ث٤ٌ٣ٌٓ٧ز صؼٌف ؽ٤وثً ْٓ ُز ثٌُٖك.

٤٘تتتز فًٌتتتز كتتتضـ ٕتتتٌك كتتت٢ أٝتتتؼق فِوتتتجس ٤د٤تتتو إٔ ثُؾ٤ٔتتتغ ٣ؼتتتٌف إٔ ث٤ُِ٘

 ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ك٢ صِي ث٣٧جّ.

ٌٕمجً كت٢ أٝتؼق فِوتجس ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتزي ٝدٌتَ صؼوتَي  PKKٝث٤ُّٞ ٣وجٍ "٣لضـ 

. ُيثي ٝثػضٔتجهثً ػِت٠ "ضوكن ٌٟثٍ ف٤جر م ٤ٌرٝٓ٘ٚ هو ص٘ذغن ٗظٌر ػج٤ُٔز م ٤ٌر أٝ ٣

 صضقجَٓ ػ٤ِ٘ج دٌَ ٓج ك٢ ّٝؼٜج.  يٜج ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ٖٓ ثُضج٣ًلض ذثُوًُٝ ثُض٢ ثّض٘

دتَ ٝصٌٜ٘ٛتج  يٓغ٬ًي إٜٗتج ٫ صٌضلت٢ د ّتلجً ص٤ًٌتج ثُٔذ٤تور ُ٘تج ٝثػضتوثءثصٜج ػ٤ِ٘تج

 .ػ٤ِْٜ ٓذٌٌثً " ٜن هجةِز "ُٔجىث ُْ صو

ثٌُذ٤ٌر ٜٓ٘ج ٝثُٚتـ٤ٌري ف٤تظ  يث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ث٧مٌٟ ًيُي ث٧ٌٓ دجُْ٘ذز ُِوٍٝ

متتٌ هًؽتتز ٝصوتتٍٞ ُٜتتج "ُٔتتجىث ٫ صوتتو٣ًٖ ػِتت٠ ػٌهِتتز ٛتتيث صتتوػْ ص٤ًٌتتج ٝصْتتجٗوٛج ٥

كوتتو ّتجٗوس ص٤ًٌتتج  ي٘ذتغ إ٫ ٓتتٖ ثْٗتوثهٛجصث٩ًٛتجح ٝثُقتو ٓ٘تتٚ ". ٓ٘جٛٞتضٜج ُتتيُي ٫ 

ٓتتٖ ؽ٤ٔتتغ ّتتٌثً أًغتتٌ ٓتتٖ ػٖتتٌ ّتت٤ٖ٘ي ٝٗؼِتتْ أٜٗتتج هػٔضٜتتج كتت٢ ًتتَ ٛؾٔجصٜتتج ػ٤ِ٘تتج 

ٜتج إٔ ىُتي ٤ثُ٘ٞثف٢. ٌُٖي ُوو دِؾ ث٤َُْ ثَُد٠. كٌَ ثُٖتؼٞح كت٢ ثُؼتجُْ ًأس دت ّ ػ٤٘
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٤ُِ إ٫ ثؽض٤جفجً ٝثّض٬٤ء. أ٣ٖ ٣ٜجؽْ ٛؤ٫ء  ٖٝٓٔ ٣٘تجُٕٞ ثُتوػْ ٝثُْٔتجٗور  ٣وُٞتٕٞ 

عج٣ٌٛجً "ٗقٖ ٝتو ىُتي" ًت٢ ٫ ٣تومِٞث كت٢ ٓت ٍم فتٌػ صؾتجٙ ٕتؼٞدْٜ. ٌُتٖ أ٣ٌٌٓتج 

٧ٜٗتج ص٘ظتٌ  يزي ٝهٕٝ ثُٖؼًٞ د ١ مؾَ هجةِز "ٗقٖ ٗوػٜٔج"صْض ٤غ ثُض٣ٌٚـ ػ٤ٗ٬

"ًلت٠ي صٌثؽؼت٢  –ُٝٞ د٘ٞع ٖٓ ثُق٤جء  –ُٜج ُ٘لْٜج ػ٠ِ أٜٗج ث٧هٟٞ. أٓج ث٥ٕ كضوٍٞ 

ػٖ صٖٔت٤ جصي ثُؼْت٣ٌٌز". أٓتج ّتذخ هُٜٞتج ىثى كٜتٞ ٣َٛٔضٜتج ٝػؤٜتج ُت٤ِ إ٫. ٛتيث 

 ك٬َٞ ػٖ إٔ فو٤وضْٜ صظٌٜي ٣ٝضؼجعْ ثُن ٌ صٚجػو٣جً. 

 ٝصضؾيً ث٤ُْٔق٤ز دجّضٌٔثًي ٟذوجً ُٔج ًجٕ ك٢ ػٜو ًٝٓج. 

ؾٕٞ ٣ْٝؼٌٕٝ أًغ٤ٌ ٤أٓج ْٛي ًٝؿْ ٤ٙضْٜ ٕٝ ْٜٗي ك٤ٖضو ػ٤ِْٜ ثُن٘جم ٣ٜٝ

ه١ٞ.  ٚك ًغٌ. فٌْ ٤ٌٕٗٝ ػ٠ِ ًَ ًٝٓجي ًٝٞٗٚ ثٓذٌثًٟٞثً ك٤ٜجي ٫ ٤ٖ٣ٌ دضجصجً إ٠ُ أٗ

 ًِٝ٘ج ٗوًى ثُٜ٘ج٣ز ثُض٢ ِٜٝٙج. 

ً ٝث٥ٕ صٌٔ ثُوٞر ث٫ٓ إ٫  يذ٣ٌج٤ُز ٓتٖ ٌٛتيث ٝٝتغ. ٜٝٓٔتج صتَهثه ٤ٟٖتجً ٝؽ٘ٞٗتج

ٌ ص٘ظتت٤ْ ذتتد ٗتتٚ "أً PKKأٜٗتتج ػتتجؽَر ػتتٖ إفتتٌثٍ صوتتوّ ِٓقتتٞع. ٧ؽتتَ ىُتتي صتتضْٜ 

ك٤٘ذتغ ٓتٖ ٛتيٙ  يهُٝتز أٝ إْٗتجٕ كت٢ ثُؼتجُْ" زوػٔتٚ أ٣تصإًٛجد٢". أٓتج هُٜٞتج "٣ؾتخ أ٫ 

 ثُنج٤ٙز ثُضج٣ًن٤ز ٤ُِ إ٫. 

٤ّضْ إهًثى ػَّ أ٣ٌٌٓج ىثى. ٝٓتج  ثُضج٣ًن٤زُٞ ٗظٌٗج ٖٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝز ثُؼ٤ٔوز 

٫ ٣٘ذتغ ٓتٖ  ٣ٌٖٚٔ كٜٔٚ ٛ٘ج ٖٓ ثفض٬ُ٘ج ٌٓصذز ثُٚتوًثر كت٢ ؽتوٍٝ أػٔتجٍ ثُؼتجُْي أٗت

ٓق٢ِ أٝ فض٠ ص٘ظت٤ْ ثٕتضٌث٢ً  دتَ  ٢ًٞٗ٘ج ٓؾٌه فًٌز صق٣ًٌز ٤ٟ٘ٝز أٝ ص٘ظ٤ْ ػ٘ل

ز ك٤تتٚي جً كتت٢ ٙتت٤ْٔ ثُ٘ظتتجّ ث٫ٓذ٣ٌتتج٢ُ ٝكتت٢ ثُٔ٘ وتتز ثُقْجّتتم٧ٕ فَد٘تتج أفتتوط ٕتتٌ

 ٜوه ٝؽٞهْٛ.٣ّ٘ض٘ذؤٕٝ د ٗ٘ج  –أ١ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُٕٞ  –٧ْٜٝٗ 

 

 

 ا١ٌٛحٛب١ا االشخشاو١ت، األًِ ٚاٌعضَ، ششط أساسٟ ٌٍٕداذ ٚإٌصش 

 

ضْت٤ِ ٚ ُإٔ ٣ٌٕٞ ٓغتج٫ً ٣قضتيٟ دتٚ ًٞٗتٚ فتَح ثٕتضٌث٢ًي ٝ PKKدجّض جػز 

٤ز. ٣وتتّٞ ثُٞتٞء ػِتت٠ ثُؾتتوث٫س ثٌُٔف٤ِتتز ثُتتوثةٌري ٝثُضؾتتجٝح ٓتتغ ثُ٘وجٕتتجس ث٫ٕتتضٌثً

PKK ّٝهو ٣ٚتَ إُت٠ ثُ٘ٚتٌ ًضٌض٤تي ٤ّجّت٢. ٓتٖ  يدض٤ٌّل مج٤ٙضٚ ٛيٙ ػ٠ِ ثُوٝث

ٛ٘تتجي ٝإىث ٓتتج ٝٝتتؼ٘ج ٗٚتتخ أػ٤٘٘تتج ٓتتوٟ صؼوتتو ثَُ٘ثػتتجس ٝثُض٘جهٞتتجس كتت٢ ثُٖتتٌم 

 ث٠ّٝ٧ي ٌّٟ٘ أٗٚ ٣ٌٖٔ فٍٚٞ ص ًٞ ٓضْْ ٧دؼو ثُقوٝه دجُؼَّ ٝث٩ٌٙثً. 

ؽتتَ ث٫ٕتتضٌث٤ًز أّ ٧ؽتتَ د٣ٌجهصتتٚ ٌُٜتتيث ص تتًٞثسي ّتتٞثء ٧ PKKإىٕ كو٤تتجّ 

ث٤ٌُٗٞتتز  ضتتٚثُتتو٣ٔوٌث٤ٟجس ث٤ُْجّتت٤ز كتت٢ ثُٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ي ٤ّٞتتجػق ٓتتٖ ه٤ٔضتتٚ ٝأ٤ٔٛ

 أٝؼجكجً ٓٞجػلز. 

 َٛ ٛيٙ ًٌٝٝر  

أؽَي ًٌٝٝر ٛجٓز ُِـج٣ز  إٗٚ ١ًٌٝٝ ٧ؽتَ ثُ٘وجٕتجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُقج٤ُتز 

٣ٖ ػِتتت٠ ٝؽتتتٚ ثُنٚتتتٞٗ. ػتتتَّ ًٜتتتيث ٫ ٌَ  يدتتتو ٓ٘تتتٚ ٫ؽتتتَ ثُْٔتتتقٞه٤ٖ ٝثُْٔتتتضؼٔ
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ُٝٔ٘جٛٞز ًَ ثُٔنجٌٟ ثٌُٔٝػز ثُ٘جؽٔز ػٖ ثٌُأّتٔج٤ُزي ٝىُتي دتجُضق٢ِ دت كن ٝثّتغ 

ثُضت٢  ٝأَٓ ًذ٤ٌ. ٝٛٞ ١ًٌٝٝ ًض ًٞ ٤ّج٢ّ ٛتجّ ٧ؽتَ ثُٖتؼٞح ثُٖتٌم أّٝت ٤ز

٢ٛ دقجؽتز ٓجّتز ُِو٣ٔوٌث٤ٟتز ٝثُنت٬ٗ ٝثُضقتًٌ ٓتٖ فِلتجء ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ػِت٠ ٝؽتٚ 

  ٣ْجْٛ ك٢ صقو٤ن ىُي دْ٘ذز ٛجٓز. PKKثُنٚٞٗ. ٝ

إٗٚ ٝتًٌٝر ٫ ؿ٘ت٠  .١ًٌٝٝ ػ٠ِ ثُٚؼو٣ٖ ث٤ُْج٢ّ ٝثُؼ٢ِٔ PKKإىٕي 

جً ٗقتتٞ ثًضْتتجح ثُٔؼتتج٢ٗ ثُْتتج٤ٓز دجُْ٘تتذز ُ٪ْٗتتج٤ٗز ّتتٞثء أكوتتجً  يػٜ٘تتجي ف٤تتظ ٣ضؾتتٚ ه تتوٓ 

 ً ٛيث ٖٓ ٗجف٤زي ٖٝٓ ٗجف٤ز أمٌٟ ٛٞ ١ًٌٝٝ ٧ؽَ صقو٤تن  .ٝٗ جهجً أّ أ٬ًٓ ٟٝٔٞفج

ٕتتؼٞح ثُٔ٘ وتتز أًغتتٌ ٓتتٖ ًتتَ ٕتتؼٞح ثُضقتتًٌ ثُتتو٣ٔوٌث٢ٟ ثُتتي١ ٟجُٔتتج صؼ ٖتتش ُتتٚ 

ثُؼجُْي ُٝن٬ٜٙج ٖٓ ثُؼٔت٬ء ثُٔضتٞثٟت٤ٖي ُٝضظٜتٌ ػِت٠ ْٓتٌؿ ثُضتج٣ًل عج٤ٗتز ػِت٠ 

 .ٗقتتٞ ٤ِ٣تتن دقٞتتجًثصٜج ثُضج٣ًن٤تتز ثُؼ٣ٌوتتز ثُٔٔضتتور ػِتت٠ ٓتتوٟ ٓتتتجس دتتَ ذ٫ف ثُْتت٤ٖ٘

 يٝع٤لتز ٤ٟ٘ٝتز ٓووّتز ٓتٖ ؽٜتتز PKKثٗ ٬هتجً ٓتٖ ٛتي٣ٖ ثُٜتوك٤ٖ ٣ؼتو ثُض٤ًٌتَ ػِت٠ 

ي ًٝؿتتتْ ًتتتَ ثُ٘تتتٞثه٘ ٝثُٔٞثهتتتق ٤ٔPKKتتتز ٓتتتٖ ؽٜتتتز عج٤ٗتتتز. ىُتتتي إٔ ٓٝٝع٤لتتتز أ

٤ٖ ثُوثم٢ِ ٝثُنجًؽ٢ي ُْ ٣ضٌثؽغ ُٝٞ ه٤و ٕؼٌر ػٖ م تٞ ٗثُٔلٌٝٝز ػ٤ِٚ ك٢ ث٤ُٔوث

 م ٞثصٚ ثُؼ٤ِٔز دٌَ ػَّ ٝإٌٙثً. 

ْٗؼ٠ ُِ٘ؾجؿ ثُضجّ ك٢ ىُي. ٧ٝؽَ ثُ٘ٚتٌ ثُٔتؤًٍ ًٌٗتَ ث٤ُتّٞ دٖتٌَ متجٗ 

 . ٜج٣ٌٌز ٧ٗ٘ج ٌٟٗ فجؽز ٓجّز ُػ٠ِ ثُضٌض٤ٌجس ث٤ُْج٤ّز ٝثُؼْ

ٛٞ فًٌز صّٞت٤غ ذكتجم ث٩ْٗتج٤ٗز ٝصؼ٣َتَ ذٓجُٜتج  PKKٌُٖ ػ٤ِ٘ج أ٫ ٠ْ٘ٗ إٔ 

  .دٌَٖ أّج٢ّ

ًٔتتج أٗتتٚ ٣ؼتتو هتتٞر صْتتؼ٠ ُؼٌتتِ ثُٞٝتتغ ثُتتي١ ّتتو ش ك٤تتٚ ث٧فتتَثح ث٧متتٌٟ 

مجٙتز كتت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤وري ٝثُضت٢ صؼضٔتتش ذكجهٜتج ٝثٗؼتتوٓش ٝؿتوس صلضوتتٌ ٦ُٓتتجٍ 

ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ف٤تتظ صؼتتو ٛتتيٙ ثُ٘وتتجٟ ثُْتتذخ ثٌُة٤ْتت٢ ٤ٜٗ٬ُتتجً ٝثُلٖتتَ  ٝثُ ٔٞفتتجس

 شٝثُؼ٘تتجه كتت٢ ث٬ُصؾتتوه. ٓتتٖ ٛ٘تتجي إىث ٝتتجهش ث٥كتتجم ٝثٗوٞتت٠ ثُؼتتَّ ٝثُ ٔتتٞؿ ٝثٗضٜتت

ثُٔؼ٣ٞ٘تتجسي كتتئٕ ىثى ثُ٘ظتتجّ ٓقٌتتّٞ ػ٤ِتتٚ دج٤ٜٗ٫تتجً ٝثُضلْتتل فضتت٠ ٝإٕ فٌتتْ ثُؼتتجُْ.  

 ٝٛيث ٓج فَٚ. 

 كجهٚ ٝذٓجُٚ ٟٝٔٞفجصٚ ف٣ٞ٤زً ذث٤ُّٞ ػ٠ِ  PKKدجُضج٢ُ, ٖٓ ثُْٜٔ دٌٔجٕ فلجع 

 دجّضٌٔثًي ٝإٕ ًجٕ ىُي ٫ ٣ؼ٢٘ ٤ٕتجً دجُْ٘ذز ٌُِغ٣ٌ٤ٖ.  ٓضوكوزً 

ػِتت٠ ث٫ّتتضٌٔثً فضتت٠ ثٌُٓتتن  ٚٛتت٢ ػَٓتت PKKُتت  ٣ذتتوٝ إٔ ث٤ُٔتتَر ث٧ّجّتت٤ز

ث٧م٤ٌ. ٝإٕ أًهٗج هػْ ىُي د ٓغِزي كئ٣ٌثٕ ٓغ٬ًي ًٝؿتْ ًتَ ث٫ٗضوتجهثس ثُٔٞؽٜتز إ٤ُٜتج 

ثُٔؼ٣ٞ٘تز ثُضت٢ ٣ ِتن ثُتذؼٜ  ٞرضٌٔ ك٢ ٤ٌْٓصٜج ّت٤ِٔز ُقتو ٓتج ُضٔضؼٜتج دتجُوث٤ُّٞي صْ

متتتٌ ثّتتتْ "ذ٣تتتز أ". ٝٓتتتج ٛتتتيث  إٗتتتٚ هتتتٞر ث٥كتتتجم ػ٤ِٜتتتج ثّتتتْ "ث٧ةٔتتتز" ٝثُتتتذؼٜ ث٥

ٝإىث ًتتجٕ ٣تتٌثه ُٜتتيث ثُ٘ظتتجّ إٔ ٣ظتتَ  .ٝٛتت٢ ٝتت٣ًٌٝز ؽتتوثً  يٝثُٔؼ٣ٞ٘تجس ٝثُ ٔٞفتتجس

ثُٔؼ٣ٞ٘جص٤تتز ًوتتٞر ٤ِٟؼ٤تتز كتت٢ ًتتَ هجةٔتتجً كٔتتٖ ثُقضٔتت٢ صؼ٣َتتَ ٛتتيٙ ثُوتتٞر ثُٔؼ٣ٞ٘تتز ٝ

 ث٧ٍٓجٕ. 

 ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز دوًٝ ثُو٤َُ ثٌُٕٔو.  شأ٤ٗ 
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 ثٜٗجً ثُ٘ظجّ.  ّضٌٔثًي٫ٝٗو جع ىُي ػٖ ث٫

ُيثي ٣ؼو ثُقلجع ػ٠ِ ٟٔٞفتجس ٝٓؼ٣ٞ٘تجس ث٤ُٞصٞد٤تج ث٫ٕتضٌث٤ًز ه٣ٞتز ًثّتنز 

ُٔتتؤ٤ِٖٛ ُتتيُي ًٔتتجً ٕتتٌٟجً أّجّتت٤جً ُضقو٤تتن ثُ٘ؾتتجؿ. ّٝتتضضٞثؽو ٓؾٔٞػتتز ٓتتٖ ثُ٘تتجُ ث

 ً دق٤تظ صوتّٞ ػِتت٠ ه٤تجهر ٛتيٙ ث٧ػٔتجٍ ٝصق٤تتج ُضؼض٘ت٢ دضٌّت٤ل ث٧ٓتَ ٝثُ ٔتتٞؿ  يٝٗٞػتج

دجّتتضٌٔثً ك٣ٌٌتتجً ًٝٝف٤تتجً. أ١ أٜٗتتج ّتتضق٤ج  ٜتتجٝثُؼتتَّ ٝثُٔؼ٣ٞ٘تتجسي ٝص تتًٞ ٓض ِذجص

ثُضتت٢ صتتٌصذ٠ ػتتٖ  "يثُو٤تتجهر ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز"ٝصق٤تت٢ كتت٢ ذٕ ٓؼتتجً. ٣ٝوتتجٍ ُٔؾٔٞػتتز ًٜتتيٙ 

ٍن ف٤ظ ص   يدجُؼِْ ٝثُن٤جٍ ٝثُٔؼ٣ٞ٘جس ٝثُٔجه٣جس –هٕٝ ٕي  –ًغخ  ٜٗج ؽ٤ٔؼٜج ػِت٠ ٞث

ٚ ثُٔؾضٔتغ ٝصت ٤ٖٓ ٤تٗقٞ ٓضٌتجكب. ٛتيٙ ث٫فض٤جؽتجس صوتّٞ دضٔغ٤تَ ًتَ ٓتج ٛتٞ ٫ٍّ ُضٞؽ

 ٤ًٌٙٝصٚ ػ٠ِ ٗقٞ ٙق٢ ف١ٞ٤. ٌٛيث ٢ٛ ثُقجٍ ك٢ ثُضج٣ًل أ٣ٞ ً. 

ٓؤّْتز  ٝإىث ًجٗش ث٫ٕضٌث٤ًز صٌؿخ ك٢ صؾو٣و ىثصٜجي ٓج ػ٤ِٜتج ّتٟٞ ص ت٣ٌٞ

 ًٜيٙ ٝص٤ٟٞوٛج. 

ٖ ٣ثُتي٣ٖ ًتجٗٞث ٓٞؽتٞه "يثُٖت٤ل ٝثُذ٤تٌ ٝثُتو٣ًٝٔ"ث٫ٕضٌث٤ًز دقجؽز ٧ٓغجٍ 

 ك٢ ٍٖٓ ٓج ٣ِٝؼذٕٞ هًْٝٛ. 

ٗيًٌ ىُي ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي إ٫ أٗٚ ٫ ٣ٌل٢ دجُ ذغ. دَ ٛ٘جى ث٤ُْجّتز ثُؼ٤ِٔتز 

 ُٚ, ف٤ظ ٖٓ ث٬ٍُّ ص ٣ٌٞ ث٤ُْجّزي أ١ ثُضٌض٤ي. 

ٖٓ ٛيٙ ثُ٘جف٤تز أ٣ٞتجً. كٜتٞ ٫ ٣ٌضلت٢ دجُقلتجع أّجّتجً  ك٢ ص ًٞٙ ٣PKKْضٌٔ 

ٝهو هٔ٘ج دتيُي  –ثُٔؼ٣ٞ٘جص٢ ثٌُك٤غ ثُؼج٢ُ ُِٔ٘ضْذٖ إ٤ُٚ  –ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢ 

ًٌَ ػ٠ِ ثُضٌض٤ٌجس ث٤ٓٞ٤ُز ػ٠ِ ٗقٞ هو ٫ ٣قظ٠  دٚ أٝ ٣ٌِْٚ ٣دَ ٝ –دٌٚثع ًذ٤ٌ 

 أ١ فَح ذمٌ. 

ُضظجٌٛثص٤تتز أّ ثُقٌد٤تتز دجُتتيثسي كٌِٜتتج ّٝتتٞثء ًجٗتتش ثُضٌض٤ٌتتجس ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز أّ ث

ٝتٖٔ ٖٗتجٟجص٘ج ث٧متٌٟ ثُضت٢ ٟجُٔتج ٗؼجُؾٜتج ٝٗضتوثُٜٝج دٌغجكتز. ٣ٌٝٔ٘٘تج ص٘توًػ أ٣ٞجً 

ص٤ْٔز ٓغَ ٛيث ثُٖ٘جٟ دجّْ ثُٖ٘جٟ ث٤ُْجّت٢ ث٤ُت٢ٓٞ. ثُضٌض٤ٌتجس ثُؼْت٣ٌٌز أ٣ٞتجً ٛت٢ 

ٝثُقتٌح ُٔ تجف صٌض٤ٌتجس ٤ّجّت٤ز ٝٗٔتجىػ صت ٤ٖٓ ص ذ٤تن ث٤ُْجّتز دتجُؼ٘ق. ثك٢ ٜٗج٣ز 

٧ٜٗتتج ص ذتتن ثُؼ٘تتق  يثُنجٙتتز ٫ صتتوع ُ٘تتج ثُٔؾتتجٍ ُٔٔجًّتتز ث٤ُْجّتتز ػِتت٠ ٗقتتٞ ذمتتٌ

ثُٔؾقتق ػ٤ِ٘تج. ٓتٖ ٛ٘تتج كت٘قٖ ٌٓؿٔتٕٞ ػِت٠ ص تت٣ٌٞ ثُؾجٗتخ ثُؼْت١ٌٌ ث٧ٗٚتتج١ً 

ثُٔؼضٔو ػ٠ِ ثُؼ٘ق دْ٘ذز أًذٌ ك٢ صٌض٤ٌجص٘ج ث٤ُْج٤ّز. ٝٗقٖ ٗؾٜتو ُؼٔتَ ىُتيي إ٫ أٗتٚ 

ٝهٞثػتوٛج كت٢ ٛتتيث ثُٖت ٕي ٝص ت٣ٌٞ ثُؼ٘تق كتت٢  ٫ ٓلتٌ ٓتٖ ث٫فضلتجع د ٙتتٍٞ ث٧ٓتًٞ

 ً ٓغ ٓتوٟ كتٌٛ ثُقتٌح ثُنجٙتز ػ٤ِ٘تج. إٗتٚ ٕتٌٟ ٫ ؿ٘ت٠  ثُضٌض٤ٌجس ث٤ُْج٤ّز صٞث٣ٍج

 ٘ٚ ٩فٌثٍ ثٌُ٘ٚ. ػ

عٔز ٗٞثه٘ ؽو٣ز ك٢ ٛيث ثُٔٞتٔجً. د٤تو إٔ ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ث٧فتَثح ٝثُض٘ظ٤ٔتجس 

ٕ   يثُض٢ ًجٗش ٓٞؽٞهر ك٢ ص٤ًٌج ٜج ٖٓ ثُو٤جّ دتيُي. ٝهتو ص ع٤ٌٛج ُؼوّ صٌٔ٘ َ  ثٗوفٌس ٝ

صٌٔ٘ج ٗقٖ ٖٓ ثُض ًٞ ٧ٗ٘ج ًٟٞٗج صٌض٤ٌجص٘ج كت٢ ثُٞهتش ثُٔ٘جّتخ ُٝتْ ٗلضوتٌ إ٤ُٜتج صؾتجٙ 

ث٤ُّٞ إٕ ًجٕ ٓضق٤ِجً دتجُ ٔٞؿ ٝثُؼتَّ ٫ٝ ٣ِوت٠  PKKصقجَٓ ثُقٌح ثُنجٙز ػ٤ِ٘ج. ٝ

ثُٔؼ٣ٞ٘تجص٢ي ف٤تظ ٫  –كٜيث ٫ ٣ٌؽغ كقْخ إ٠ُ صلٞهٚ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٢  يث٣َُٜٔز دُْٜٞز
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٣ٌل٢ ىُي ُٞفوٙ ك٢ إفٌثٍ ثٌُ٘ٚي دَ ُٝض ٣ٌٞٙ ثُٖ٘جٟجس ثُض٘ظ٤ٔ٤تز ثُؼ٤ِٔتز ٤ٓٞ٣تجًي 

ٝه٤جٓتتٚ دجُلؼج٤ُتتجس ثُؼ٤ِٔجص٤تتز ٝثُؼْتت٣ٌٌز ثُٚتتجةذز. ٝإىث ٓتتج أٙتت٣ٌ٘ج ػِتت٠ ثٗضٜتتجػ ٛتتيٙ 

 ثُضٌض٤ٌجس ثُٚق٤قز كْ٘قظ٠ دئٌٓج٤ٗز ثُضٞؽٚ ٗقٞ ثٌُ٘ٚ ث٤ً٧و. 

قًٌتتتز ًجهفتتتز ػِتتت٠ ً PKKٝٙتتتوٟ  ٙتتت٤شث٧ًذتتتٌ ٫ٗضٖتتتجً  ٣َؼتتتٞه ثُلٞتتت

ثُٚؼ٤و٣ٖ ث٢ُٟ٘ٞ ٝثُتو٢ُٝ ػِت٠ ثُْتٞثءي إُت٠ صٖت٤ٌِٚ ؽٞثدتجً كجٝت٬ً ُٖٔتجًَ ٌٓفِتز 

ث٫ٗقتتت٬ٍ ٝثُضلْتتتل ٬ُٕتتتضٌث٤ًز ثُٖٔتتت٤ور ػِتتت٠ ثُٚتتتؼ٤و ثٌُتتت٢ٗٞي ٝثُتتت٠ ػتتتوّ ػتتتوٝثٙ 

ثُنت٬مي ُٝتْ  ٖٓجدٜز ك٢ ٛيث ثُ٘ جم. ٌُٝٞٗتٚ فتجكظ ػِت٠ ٙت٤ًٌٝر ص تًٞٙ د ٌٓثٛ

ث٤ُْجّز ثُؼ٤ِٔزي دَ ٝأدوٟ ثُٔوجٝٓز ث٬ٍُٓز ُيُي كت٢ ًتَ ٣لضوٌ ُِضٌض٤ٌجس ث٬ٍُٓز ك٢ 

ثُْتتجفجس ّتتٞثء كتت٢ ثُْتتؾٕٞ أّ ثُؾذتتجٍ أ ّ هثمتتَ ثُتتٟٖٞ أّ مجًؽتتٚ  كوتتو ٝٙتتَ إُتت٠ 

 صٜجدٜج ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ٝص٬ه٢ ثُٚؼٞدجس ثُذجُـز ك٢ ثُضقٌْ ك٤ٜج.  ْٓضٟٞ فًٌز

 ًقًٌز أٝ فَح ًجهؿ.  ضٚػ٠ِ أ٤ٔٛ PKKدو ٖٓ فلجع  ٫ ٕي ك٢ أٗٚ ٫

 ٝٛيث دوًٝٙ ٫ ٣ٌٕٞ إ٫ دضقو٤ن ثُ٘ؾجؿ. 

ىُي أٗٚ صضٞثًٟ ًٝثء ث٫ػضوثءثس ث٣ٌُٔؼز ثُْٔضٜوكز إ٣جٙي ًَ ثُوتٟٞ ثٌُؽؼ٤تز 

وثً كت٢ ث٥كتجم ٝث٧ٛتوثف ٝثُٔؼ٣ٞ٘تجسي ٤تَ ٗلْتٚ ؽ٣تؼَص ٣PKKض ِتخ ٓتٖ  يثثُو٤ُٝز. ُت

ةٔتتز ضؼٔتتن ًغ٤تتٌثً ػِتت٠ ثُٔٔجًّتتجس ثُؼ٤ِٔتتز. ٝػ٤ِتتٚ أ٫ ٣٘ظتتٌ إُتت٠ ثُض تتًٞثس ثُوجثُٝ

ٝثُٔقتتٌٍر ُِ٘ٚتتٌ ػِتت٠ أٜٗتتج ٗض٤ؾتتز ٜٗجة٤تتزي دتتَ دوث٣تتز ٩ًّتتجء ثُقج٤ًٔتتز ٝثُٜٔتتجًر 

 ٝثُنذٌر. 

ف٤تظ صؼتو ثُضقِت٬٤س  يثٗ ٬هجً ٖٓ ىُي ٣ضْْ ثُضق٤َِ ًٔ٘جٝتَ دٔؼتج٢ٗ ػظ٤ٔتز

ثُض٢ هٔ٘ج دٜج ك٢ ٙلٞف ثُض٘ظ٤ْ كت٢ ثُلضتٌثس ث٧م٤تٌري ٝتًٌٝر ٫ ؿ٘ت٠ ػٜ٘تج ٧ؽتَ 

 .PKKٗؾجؿ 

فز إٔ ثُٖن٤ٚز ثُض٢ أًهٗج صق٤ِِٜجي ٝثُلٌه ثُٔضت عٌ ًغ٤تٌثً ً٘ج هو هِ٘ج دٌَ ٌٙث

َ دذوج٣ج ٓج هذَ ثُؼًٚٞ ػ٠ِ ٗقتٞ هت١ٞ  ٛتٞ ػجٓتَ ٓتٖ ػٞثٓتَ   ٔ دجُ٘ظجّ ثُوجةْي ٝثُٔق

٣٘ج دجُٔوجدتتَ إٔ صق٤ِتتَ ىُتتيي ٝصؾتتجٍٝ ثُٔنتتجٌٟ وثُقتتٌح ثُنجٙتتز دقتتو ىثصٜتتج. ًٔتتج أدتت

فوتجً.  ٣PKKٌٕٞ  PKKز ؽؼِش ٝثُِٔض٣ٞز ثُ٘جدؼز ٓ٘ٚ  إٗٔج ٛٞ ٣َٓز أّج٤ّأثُٔذجٌٕر 

ؼٔتتَ ػِتت٠ ٕتتلجةٚ ثُأٓتتج مٞٝتتٚ ُ٘ٞتتجٍ ًٜتتيث كتت٢ هثمِتتٚي ٝصؼ٤تت٤ٖ ثُلتتٌه ثُٔتت٣ٌٜ ٝ

 ٝٓؼجُؾضٚ  كٜٞ ٣ٌَٖ ؽٌٞٛ ٌٗٚٙ ٝٓـَثٙ. 

صذوٟ ُِؼ٤جٕ دٌَ ؽ٬ء إٔ ًَ كٌه أٝ ٓ٘جَٝ أٝ فض٠ هجةو ُْ ٣ووً ػِت٠ صق٤ِتَ 

ٝ ٣لتٌٛ ٗلْتٚ ًؼ٘ٚتٌ ىثصٚ د٤ُٖٞٔزي ُٖ ٣ضٌٖٔ ٓتٖ ثُتضنِ٘ ٓتٖ ًٞٗتٚ ػجةوتجً ؽتو٣جً أ

ٓضَٓش ٓضقؾٌ دؼو ٓور ٝؽ٤َر ؽوثًي ٜٓٔج ثهػ٠ د ٗتٚ "ْٓتضؼو ُِ٘ٞتجٍ" ٜٝٓٔتج ٝٛتخ 

ٗلْٚ. د٤و إٔ ث٤ٜٗ٫جً دوأ ك٢ ٛيٙ ثُ٘و ز ُوٟ ث٧فَثح ثُض٢ هجهس ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور. 

إى ف٤٘ٔتتج ص تتًٞ ثُضَٓتتش ٝثُضؼٚتتخ كتت٢ ثٌُٔضتتخ ث٤ُْجّتت٢  ٝثُِؾ٘تتز ث٣ًٌَُٔتتز ُٜتتيٙ 

ك٤ٔج دؼو ػ٠ِ ٓٞؽجس ٓضضج٤ُز ك٢ ًَ م٣٬تج ثُوُٝتز ٝثُٔؾضٔتغ. ٌٝٛتيث  ث٧فَثحي ثٗضٌٖ

أًغتٌ  PKKفَٚ ث٤ٜٗ٫جً ٝثُؼؾَ ػٖ ه تغ ثُْٔتجكز. ٣ٝضٞثؽتو ٓغتَ ٛتيث ثُن تٌ كت٢ 

 د ُق ٌٓر. 
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ٓٚجح دجُٞدتجء دٔتج ٣ٞتج٢ٛ ٓتج ٛتٞ ػ٤ِتٚ كت٢ دِتوثٕ  PKKث٠ُٔ٘ ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 . أٝؼجكجً ٓٞجػلز ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور

ٔض عٌ دجٌُأّٔج٤ُز ٖٓ ثُوًؽز ثُغجُغتزي أ١ ثُٔضؼل٘تزي ٝثُٔقضجُتز. ًٔتج إٗٚ ث٠ُٔ٘ ثُ

أٗتتٚ ٗٔتت٠ ٖٓتتٞٙ د ٕتتو أٗتتٞثع ثُؼذٞه٣تتز ثُنجًؽتتز ػتتٖ ٗ تتجم ثُؼٚتتًٞي ٝدٌجكتتز إٔتتٌجُٚ 

ثٌُؽؼ٤ز ٖٓ ػجة٤ِز ٝهذ٤ِز ٝكٌه٣ز. ٝثٗ ٬هجً ٖٓ فَد٘ج ٗوًى صٔجٓجً إٔ ٛيث ث٠ُٔ٘ ٣ٌلت٢ 

 لٜج ٖٓ ثُٞؽٞه. ْثس ُٝٗٞفوٙ ٩ُقجم ث٣َُٜٔز ثٌٌُ٘ثء دؼٌٖر عًٞ

ث٤ُو٤ٖ أٗٚ  ْأعٌٜس ثُضق٬٤ِس ىُي د ػ٠ِ ثُْٔض٣ٞجس. ٝثٌَُ ك٢ فَد٘ج ٣ؼِْ ػِ

ي دتَ ُٔتج ًتجٕ 4995إ٠ُ ػجّ  PKKُْ ٣ضْ صن ٢ ٓغَ ٛيث ث٠ُٔ٘ي هػي ٖٓ إ٣ٚجٍ إٕ 

فضت٠ كت٢  ًٙ. دتَ ًٝدٔتج ػؾَٗتج ػتٖ إعٜتج4985دْٔض جػ٘ج ف٤٘تتي إ٣ٚتجُٚ فضت٠ إُت٠ 

ٌٙثػ٘ج صؾجٙ ٛيٙ ثُٖن٤ٚز ػٖ فٍٚٞ ص ًٞ ٖٓ هذ٤تَ ٖٗتٞء ٌ ًلجف٘ج ٝ. ٣ؼذ ن 4975

ُت٤ِ كت٢ ث٧ّٝتجٟ  يفَح ثٕضٌث٢ً ك٢ ثُٞهتش ىثصتٚ. كجُٚتٌثع ثُ ذوت٢ ٣ؾتخ مٞٝتٚ

ثُل٣َ٤جة٤ز ُِ ذوز أٝ ثُٖؼخ كْتقخي دتَ ٝهثمتَ ثُض٘ظت٤ْ ٝٝتٖٔ ثُؼوتَ  –ثُٔٞٝٞػ٤ز 

ٝكت٢ ًذتوٙ  ٌث٤٣ٖ ث٣ًُٞو٣تزٖتًٌٖٟ ٫ ٓلٌ ٓ٘ٚ. ٣ؾخ ص٤٤ٌْٙ ك٢ ثُ يأ٣ٞجً ػ٠ِ ثُْٞثء

ٝهِذتتٚ. ٝإىث ًتتجٕ ثُْتتؼ٢ ُِ٘ؾتتجؿ ث٤ً٧تتو كتت٢ ثُٚتتٌثع ثُ ذوتت٢ ٓٞؽتتٞهثًي ٣ضقتتضْ ػ٘وةتتي 

 ػ٠ِ ٗقٞ ٌٓغق.  زٝثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟ شمٞٛ ٌٙثع هثم٢ِ ٝصٌد٤ز ثُ٘لِ صؾجٙ ثُضَٓ

ٛتٞث إُت٠ إٔ ثُٚتٌثع ثُ ذوت٢ ُتٖ ٣ضٞهتق فضت٠ كت٢   ٞ ًؿْ إٔ دؼٜ ثُٔؼِٔت٤ٖ ٗ

ً ٚ ف٤ٜ٘ج  إ٫ إٔ ىُي دوت٢ ػجٓتثٌُٔفِز ث٫ٕضٌث٤ًزي ٝأٗٚ ٣ؾخ ثُضٚؼ٤و ٓ٘ ٝٓقٚتًٞثً  ج

 ُِـج٣ز.   ر ُلجع ٝؽ٤َد

ٓتتٖ إٗضتتجػ  ٘ذغتتن٣ض تٌم ٤ُ٘تت٤ٖ إُتت٠ ىُتي دوُٞتتٚ: "صٌتتجه ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز ثُٚتـ٤ٌر ص

ٝٛيث ٓج ّت٤ٜوه ثُ٘ظتجّ ث٫ٕتضٌث٢ً ػِت٠ ثُتوٝثّ". ٌُتٖ  يك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُِْغ ثُٚـ٤ٌر

٤٤ٌْ ىُي ك٢ ثُقَحي كِتْ ٣ْتض غ ث٬ٌُّ ٛٞ ػذجًر ػٖ ٛيٙ ثُؾِٔز ٫ ؿ٤ٌ. أٓج ٤ًل٤ز ص

ُْٝ ٣ضْ ص ٣ٌٞٙ ك٤ٔج دؼو. ٣ضْْ ّضج٤ُٖ دٔلٜتّٞ ٙتٌثع  – ػٌٔٙ ٚن ف٤ظ ُْ ٣ٌلن  –ضٜج ًي٣

ٔجً ٓتتٖ ث٧ٓتتًٞ. أٓتتج ثُٔوٚتتٞهٕٝ دتتيُي ٟذوتت٢ كتتظ. كوتتو هتتجٍ "دؼتتٜ ثَُػٔتتجء" ٓٞتتن ن 

ًَ ٝ يك ملٞث ىثصْٜ ػِت٠ ٗقتٞ كتظ. ٝثُٜ٘ج٣تزي ثُلٖتَ  ضٚػٖ ثُؼ٤ٕٞ صٔش صٚتل٤ ٖٓ ُْ ٣ضٞث

 ُي٣ًغ ثُي١ فَ دٜيث ثُٔٞهق.ث

ٔجس ٖٓجدٜز. ٌُٖي ًٝؿتْ إٔ ثُٚت٤ٖ ٫ صتَثٍ صتو٣ٌ أًٓٞٛتج ٤ٓجٝ أ٣ٞجً هجّ دضو٤

ُقتتو ٓتتجي إ٫ أٜٗتتج دؼ٤تتور ػتتٖ ص تت٣ٌٞ ىُتتي ٓتتٖ ؽ٤ٔتتغ ثُ٘تتٞثف٢. ًغ٤تتٌر ٛتت٢ ثُض تتًٞثس 

كتت٢ ثُٚتت٤ٖ. ٌُتتٖ إىث ٓتتج ٙتتؼ وٝث ٓتتٖ ثُٚتتٌثع  ثُٖٔتتجدٜز ُضؾٌدتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور

ش. ٝف٤ٜ٘تتج صٌتتٕٞ ٓتتوٟ ص ه٣ضٜتتج ٤جدٕٞ دؼتتوٟٝ ثُقتتَح كتت٢ ثُْتتٞك٤ثُ ذوتت٢ هتتو ٫ ٣ٚتت

ٓٞٝتتٞع ُٞعجةلٜتتج دٚتتوه ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝث٤ٔٓ٧تتز ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُنٚتتٞٗ 

يُي ػ٬هتتز ه٣ٌذتز دجًصذجٟٜتتج دٔذتتوأ ِتؽتوثٍ. ٝإىث ًجٗتتش ٫ صتَثٍ صقتتجكظ ػِت٠ ٝؽٞهٛتتج ك

 ثٌُٚثع ىثى ٗٞػجً ٓج.

ص ّت٤ِ ثُوُٝتز كقْتخي دتَ ٝكت٢  دجُ ذغي ُْ ٗ٘ضذٚ إ٠ُ ٛتيث ثُٞٝتغ كت٢ ٌٓفِتز

ٛتتيث ثُض٘ذتتٚ ُتتْ ٣ٌتتٖ ػِتت٠ ٕتتٌَ ٓ٘جٛٞتتز دؼتتٜ ث٫ٗقٌكتتجس ث٤٘٤ٔ٤ُتتز  .ٍٓتتٖ ٓذٌتتٌ ؽتتوثً 
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ٙتتٌثػ٘ج ٝجٝتت٤٘ج ػتتٖ ىُتتي أ٣ٞتتجً ـٝث٤ُْتتج٣ًز هثمتتَ ثُقتتَح كوتت٠ي دتتَي ًٝؿتتْ ػتتوّ ص

 –جدٜج  إ٫ أٗٚ صذتوٟ دٌتَ ؽت٬ء قث٤ُْج٣ًز ثُلظز ٝأٙ –ث٣ٌٌُٔ صؾجٙ ثُٔٞثهق ث٤٘٤ٔ٤ُز 

 إٔ ىُي ٫ ٣ل٢ ث٧ٌٓ فوٚ. –ُٙٞ٘ج إ٠ُ ٣ٞٓ٘ج ثُقج٢ُ ٝمجٙز ٓغ ٝ

 ث٤ُْج٣ًز. –٫ ٣ٌل٢ ثٌُٚثع صؾجٙ ث٫ٗقٌثكجس ث٤٘٤ٔ٤ُز 

ًأ٣٘تتج كؾتت ر إٔ  إى يثكتتجس ث٤٘٤ٔ٤ُتتز ٝث٤ُْتتج٣ًزٗقٌس ث٧ٛ٘تتجى أّتتذجح أمتتٌٟ ؿتتي  

ثُٖن٘ ثُي١ ٣ِؼتخ ثُتوًٝ ثُو٤تجه١ كت٢ ثُٚتوثًري إىث ُتْ ٣ْتض غ ص ت٣ٌٞ ثُ٘ٞتجٍ ًتَ 

ِتٖ ٣ٌتٕٞ ىثى كُوجػتور ثٌُجه٣ًتز دجُٔؼ٣ٞ٘تجس ٝثُضتو٣ًخ دٔتج ك٤تٚ ثٌُلج٣تز  ُْٝ ٣ٔو ث ي٣ّٞ

 يPKKٗتتٚ إىث ٗظٌٗتتج إُتت٠ ثُن تتٞثس ثُضٌض٤ٌ٤تتز ثٌُٔف٤ِتتز ُتت أثُقتتَح فَدتتجً ٤ِٟؼ٤تتجً. د٤تتو 

ْٗتوثه ك٤ٜتج ٣تؤه١ دت٬ ٕتي إُت٠ كٖتَ ى٣ًتغ ٣َٛٝٔتز ٕ ٓؼجٗتجر ػتور إٔتنجٗ ٬ُأٌٟٗ 

يث ث٧ٌٓ ػِت٠ ٛتيٙ ثُٖتجًِز كٜتيث ٣ؼ٘ت٢ إىث ٓج ًجٕ ٛ يٌٌٗثء. ًٝؿْ ٛيث ثُ٘ٞجٍ ثُؼظ٤ْ

 إٔ ثُن ٌ ؽ٤ْْ.

 ٝٓج ثُقَ ف٤ٜ٘ج 

ٍ  ٖٓ ثُٔؼ٣ٞ٘تجس ٝث٤ُْجّتز ٝثُٔٔجًّتز  يثُقَ صؼذتز ثُقَح هثم٤ِجً دْٔضٟٞ ػج

ٝهػٔتتٚ دوتتٞر صق٤ِ٤ِتتز ًجك٤تتزي ٝمتتٞٛ ٗٞتتجٍ ٓضٚتتجػو ٝٓضٞثٙتتَ كتت٢ ٛتتيث  يثُؼ٤ِٔتتز

 ثُٔٞٔجً.

 ٕ٧ٝPKK ٓجً و  كئٗتٚ ٣ضٞؽتٚ ه ت يم٤تٌرِّي ٛيث ثُ ٣ٌن ُقو ٓج ك٢ ثُْت٘ٞثس ث٧

 ػ٠ِ ٣ٌٟن ثُض ًٞ.

ُتْ  PKKأًذٌ ص٘ظ٤ْ إًٛجد٢". ٝإىث ًتجٕ  PKKُٜيث ثُْذخ صوػ٢ ث٣ٌٌٓج إٔ "

٣ضؼٌٛ ُ٪ٗق٬ٍ ًؿْ صؼٌٛ ٓنضِق ٗٔجىػ ثُض٘ظ٤ٔجس ث٧مٌٟي كئٕ ٛيث ٣ٖت٤ٌ إُت٠ 

 ثُؾجٗخ ثُنجٗ دٚ ٣ٌٖٝق ػ٘ٚ. ٛيث إ٠ُ ؽجٗخ ثُؾٜٞه ثُقغ٤غز ُِؾ٣ًٜٞٔز ثُض٤ًٌز ك٢

 ٜٓ٘ج ُٝٞ ٓؾٔٞػز ًٌه٣ز ٣ْج٣ًز ٝثفور. ٘ؼ  صٝثُض٢ ُْ  يثُضل٤ْل ٝثُضٖض٤ش

ؼتتٍَ ٝؽتتٞهٙ أًغتتٌ ًؿتتْ ثُقتتٌح ثُنجٙتتز كي ٝػِتت٠ ثُؼٌتتِ صٔجٓتتجًي PKKأٓتتج 

ٝٛتتيث ٣٘ذتتغ ٓتتٖ هوًصتتٚ ثُضق٤ِ٤ِتتز ثُنذ٤تتٌر ٝثُ٘جكتتيري ٓتتٖ ٛ٘تتج ٣ٌٔ٘٘تتج ثُوتتٍٞ إٔ  .ثُٖتتو٣ور

PKK٣ؼضذتتٌ م تتٞر  يمجٝتتٚ ٝٓتتٖ متت٬ٍ ثُْٔتتضٟٞ ثٌُك٤تتغ ُِٚتتٌثع ثُ ذوتت٢ ثُتتي١ ي

ٝفضتت٠ كتت٢  ي دتتَٕتتضٌث٤ًز ٝصج٣ًن٤ٜتتجصوو٤ٓتتز ْٝٓتتجٛٔز دتتجًٍر كتت٢ صؾٌدتتز ث٧فتتَثح ث٫

 ث٫ٕضٌث٤ًز ىثصٜج.

ٖ ٙت٤ًٌٝصٚ ٤ٓصت ع ػ٠ِ ٓج٤ٛضٚ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝجقلثُإىث أًثه فَح ٓج ك٢ ٣ٞٓ٘ج 

ً  -ُتت٤ِ دجُ٘ؾجفتتجس ثُؼ٤ِٔتتز ػ٤ِتتٚ إٔ   ث٤ُْجّتت٤ز كقْتتخي دتتَ ٝدضلٞهتتٚ ثُٔؼ٣ٞ٘تتجص٢ أ٣ٞتتج

 .PKKٗٞػجً ٓج ٓغَ ٣ٌٕٞ 
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 ّٔٛرج اٌعاٌُ اٌمذ٠ُ أصبر ل١ّصا  ض١ما  عٍٝ اإلٔسا١ٔت

 

ػِت٠ أؿِتخ  ٜتيث ثُٖتٌَدكِٖ ٣ٌٕٞ ّتٟٞ  يPKKإىٕي إٕ أًهٗج صؼ٣ٌق ٤ًٗٞز 

ثُظٖ. ٌُٝدٔج ػؾَٗج فض٠ ديُي ػٖ ٤ٙجؿضٚ ًٔج ٣ٌٗوي ٌُٖ ًَ ثُٔؤٕتٌثس صتوٍ ػِت٠ 

جّتز ٫ ؿ٘ت٠ ػٜ٘تج ٌُتَ ص٘ظت٤ْ ػِت٠ صؼتو فجؽتز ٓ PKKإٔ ٛيٙ ثَُٔث٣ج ثُض٢ ٣ضق٠ِ دٜج 

ٝؽٚ ثُؼّٔٞ ُِٝض٘ظ٤ٔتجس ث٫ٕتضٌث٤ًز ػِت٠ ٝؽتٚ ثُنٚتٞٗي إٕ ًجٗتش صوٚتو ثُ٘ٚتٌ 

ٝثُضٞك٤تتن. ٫ٝ ٣ٌٔتتٖ إػ تتجء ثُؾتتٞثح ثُتت٬ٍّ دٖتتٌَ ذمتتٌ ُوٞتتج٣ج ث٩ْٗتتج٤ٗز ثُٔضلجهٔتتز 

 ػجٓزي ُِٝٞعجةق ث٤ُْج٤ّز ٝثُٔؼ٣ٞ٘جص٤ز ثُض٢ صْضَِّ ؽٜٞهثً هيٝدز ٝههز ًذٌٟ.

 يٙتتِش ًتتَ ث٧فتتَثح ث٤ُْجّتت٤ز كتت٢ ص٤ًٌتتج إُتت٠ ٣ٌٟتتن ْٓتتوٝه٧ؽتتَ ىُتتي ٝ

  ٛ ٓش. دَ ٝفض٠ ٣تيًٌ كت٢ ًتَ أٙتوجع ثُؼتجُْ إٔ ًتَ ث٧فتَثح ػِت٠ ٝؽتٚ َن ٝثٗقِش ٝ

ػ٤ِٜتج ثُتَٖٓ  هو ػتق   –فض٠ ك٢ كٌْٗج ٝأُٔج٤ٗج دَ ٝإٌِٗضٌ  -ٜج ٣ْٝجًٛج٘ثُضو٣ٌخ د٤ٔ٤

 ٝثٗو٠ٞ ػٌٔٛج ٝثٗقِشي ُْٝ ٣ؼو أفو ٣ دٚ ُٜج.

 ث٤ُْج٣ًز صْ صن ٤ٜج. –ز ٤٘فَثح ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز ث٤ٔ٤ُٛيث ٙق٤ـي ًَ ث٫

ْٝٛ دجُيثس ٣ؼضٌكٕٞ هجة٤ِٖ "صضلتجهْ ٫ ٓذتج٫ر ثُٖتؼخ دٌغتٌر". ٌُتْٜ٘ ػتجؽَٕٝ 

ُٝتتٞ ٗؾقتٞث كؼت٬ً كتت٢ إػ تجء ثُؾتتٞثح ُٝتٞ دٖتتٌَ  يػتٖ ثُذقتظ ػتتٖ ٗٔت٠ فتتَح ؽو٣تو

صتَثٍ  ٓقوٝهي ك٤ٌْٜ٘ٔ ػ٤ِْٜ هػْ ثُٖؼخ ًجُٔ ٌ. فض٠ ثُذًٞؽٞث٣ٍز ثُض٤ًٌز ثُض٢ ٫

صضْْ دج٤ُِذٌث٤ُز ثُٖو٣ور ك٢ ص٤ًٌجي صٔضِي ث٤ُّٞ فًٌز ه٣ٔوٌث٤ٟز ؽو٣تور. ص٣ٌتو إٔ ٣ِٔتغ 

ًِٜتج ث٤٘٤ٔ٤ُتز ثُوو٣ٔتز  –ٗؾٜٔج ٝصؾ٢٘ ٓج ص٣ٌو ٗٞػجً ٓج. ُٔجىث  ٧ٕ ث٧فتَثح ث٤ُْتج٣ًز 

 صقؾٌس ٝصَٓضش. 

ثُؾو٣تو ثُتي١ أًثهٝث  ٛيٙ ٢ٛ ثُقجٍ ك٢ ثُؼجُْ أ٣ٞتجً. ٝٛتيث ٛتٞ إػٚتجً ثُضـ٤تٌ

ٌع ص ف ؽوثً. دَ فض٠ ٣ٌٖٝٔ ثُوٍٞ إٔ ٓلّٜٞ ٠ٔٗ ثُوُٝز ثُوو٣ٔتز وو٣ٔٚ ُٝٞ ػ٠ِ ٗقٞ ٓق

  ٝ ٝٛتيث دقتو ىثصتٚ ٫ ٣توٍ ػِت٠ ٕت٢ء  يٍ ث٤ُتّٞ ًغ٤تٌثً ٫ دو ٖٓ صؾجٍٝٙ. ٣تضْ ص ت٣ٌٞ ثُضتو

ث٤ُْج٣ًز ثُوو٣ٔزي ًٝتَ ث٧ٗظٔتز ثُضت٢ صضٞثؽتو كت٢ ثُوُٝتز  –ّٟٞ إٔ ث٧فَثح ث٤٘٤ٔ٤ُز 

ٖٔت٤ور أٝ ثٌُأّتٔج٤ُز ث٤ُِذٌث٤ُتزي ٝد٘ت٠ ثُتوٍٝ ثٌُعتز ثُؼل٘تز ثُضت٢ د ٗٔجٟٜج ث٫ٕضٌث٤ًز ثُ

صٌصٌتتَ إ٤ُٜتتج صِتتي ث٧ٗظٔتتز  أٙتتذقش ه٤ٔٚتتجً ٝتت٤وجً ػِتت٠ ث٩ْٗتتج٤ٗز. ًتتَ ثُتتوٍٝ ؿتتوس 

ه٤ٔٚتتجً ٝتت٤وجً ػِتت٠ ثُٔؾضٔؼتتجسي ٫ٝ ٓلتتٌ ٓتتٖ صَٔهٜتتج. دتتجُ ذغ ٫ ٣تتضْ إ٣ؾتتجه ثُقِتتٍٞي 

 ٧ٝؽَ ىُي صضَث٣و ثُٞجةوجس ٝصضلجهْ.

ٜ دجًٍ ك٢ ٣ٞٓ٘ج ٛٞ ثُضنِ٘ ٖٓ ثُوٍٝ ثُض٢ صٖو ثُن٘تجم ػِت٠ إىٕي أْٛ ص٘جه

ًع ٔتتث٩ْٗتتج٤ٗز ًو ع ٝتت٤ني ٝصؾتتجٍٝ ًًجةَٛتتج ٓتتٖ أفتتَثح ٤٘٤ٔ٣تتز ٣ْٝتتج٣ًز. ٤٘ ٓتتو

تثُضت٢ ص  صٖؼٌ دجُقجؽز ثُٔجّز ُيُي. ٝعٔز ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُؼ٬ٓجس ٝث٩ْٗج٤ٗز  د ٗتٚ فتجٕ  ٤و  ٖن

ٕ صؾتجٍٝ ٛتيث ثُت٠ٔ٘ ٓتٖ ٝهش ٌٓفِز ًٜيٙ. ٓتٖ ٛ٘تج ٣ؼتو ثُوتٌٕ ثُقتجه١ ثُؼٖتٌٕٝ هتٌ

ثُوٍٝ. ٝٛ٘ج ٫ ٗوٚو ديُي صؾجٍٝ ثُو٣ٌضجص٣ًٞجس ثُ ذو٤ز كقْخي كج٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور 

ٛتيٙ ثُ٘ٔتجىػ ٝدٌأّتٔج٤ُضٜج ث٤ُِذٌث٤ُتز أٝ ًأّتٔج٤ُز ثُوُٝتز ك٤ٜتجي أ٣تجً ًتجٕ ثّتٜٔج كِت٤ٌٖي 

ْت٠٤ِ ثُوجةٔز صٌَٖ ػجةوجً ؽتو٣جً ػِت٠ ٣ٌٟتن ث٩ْٗتج٤ٗز. كت٢ ٛتيٙ ثُ٘و تز دجُتيثس ٣ٌٔتٖ ص
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ثُٞٞء أًغٌ ػ٠ِ ثُ٘ظ٣ٌز ث٫ٕضٌث٤ًز ثُوثػ٤ز إ٠ُ كْل ثُوُٝز ٝإمٔجهٛتج ٝإٍثُضٜتج ٓتٖ 

ٜتتج. ٝدئٌٓتتجٕ ٤ثُٞؽتٞه. أ١ أٗتتٚ ٓتٖ ثُتت٬ٍّ إٔ صنٔتو ٛتتيٙ ثُ٘ٔتتجىػ ٓتٖ ثُتتوٍٝ ٣ٝتضْ صن 

ُتْ ٣ؼتو دٔوتوًٝ  .ـ دت هٟٞ إٔتٌجٍ ثُؼتَّ ٝث٩ٙتٌثًِضْثُث٫ٕضٌث٤ًز ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً 

ُوتو أٙتذقٞث فٖتوثً د٤ٌٝهٌث٤ٟتجً ٓضٌثًٔتجً ٌٝٓوّتجً  يوجةٔتزثُٖؼخ صقَٔ ػتخء ثُتوٍٝ ثُ

كٞم دؼٞٚي ٫ٝ ٣ض٤قٕٞ ثُٔؾجٍ ُظًٜٞ ص ًٞ م٬م. دَ ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ ؽٔغ ثُْْٔتٌر 

ٝثُؼوجًثس ٤ٍُٞػٞٛج ػ٠ِ ثُلتجس ثُْٔضٌِٜز. إٕ ٛيٙ ثُتوٍٝ صْتلٌ ػتٖ ٝٝتغ ًٜتيث ٫ 

 ٣ جمي ٝصضْذخ ك٢ فٍِٞ ثٌُٞثًط.

ٛج ُضوتو٣ٜٔج قي٣ٌز ثُوُٝز ك٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٕٝتٌٖٔ ٙوَ ٗظ٣إىٕي ٝثُقجٍ ٛيٙي 

ًَ ػِتت٠ ٗقتتٞ ّتتجٟغ ٓتتٌر أمتتٌٟ دؼتتو صٚتتق٤قٜج. ٣ؾتتخ إٔ ٣ تت ى ٓتتٖ ث٥ٕ كٚتتجػوثً إٔ و

ص ٤ِّ ث٫ٕضٌث٤ًز ٝصؼ٣ََٛج ٫ ٣ؼ٢٘ ه٠ ص ٤ِّ ثُوُٝزي دَ ٝإٜٗج ٌِٓلز دٜٔٔز صؾتجٍٝ 

ٌٔفِتز ٠ٔٗ ثُوُٝز ٝصؼو٣ٚ ػ٠ِ ٗقٞ أّج٢ّ. ُْ صضٌٖٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓتٖ ٬ٓفظتز ٛتيٙ ثُ

ٝػ٤ِٜج ث٥ٕ دجُض ٤ًو  .ث٤ُٝ٧زي ٝإىث ًأصٜج كوو ػؾَس ػٖ ص ه٣ز ٓض ِذجصٜج ٣ًٌٝٝٝجصٜج

ًي٣ز ٛيٙ ثٌُٔفِز ثُؾو٣وري ٝإهًثى أٗٚ ٫ دو ٖٓ صؾجٍٝ ثُوٍٝي ٝإعٜتجً ىُتي ٝصْت٠٤ِ 

ثُٞتتٞء ػ٤ِتتٚي دتتَ ٝثُؼٔتتَ دجُتتيثس ػِتت٠ صـ٤٤تتٌ ٛتتيث ثُٞثهتتغ. ٝٓتتٖ ثُؾِتت٢ صٔجٓتتجً إٔ 

ر أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٝٓؼ٣ٞ٘جص٤ز ٤ّٝج٤ّز ه٣ٞتز ًثّتنز إ٫ ف٤٘ٔتج صلِتـ ث٫ٕضٌث٤ًز ُٖ صٌٕٞ هٞ

٤ٚ ك٢ صقو٤ن ىُي. ٝدجُ ذغ ٤ّضْ إّوجٟ ىُي دٌَٖ ُِٓٔٞ ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ٖٓ م٬ٍ صقِ  

دؼتتوه ٓ٘جّتتخ ٓتتٖ ثُْتتٌجٕي ًٝػج٣تتز ؽ٤تتوري ٝدْتت٤جهر ثُٚتتقز ّٝٝتتجةَ ثُضٌد٤تتز ٝثُضؼِتت٤ْ 

 أ٣ٞجً دٌَٖ مجٗ.ٖٓجًَ ثُذ٤تز  ٝؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُٔؾج٫س. ًٔج ٤ّ٘ؼٌِ ػ٠ِ

٫ ٬ٓى ٬ُٕضٌث٤ًز ٖٓ ثُضؼٔتن ػِت٠ ٛتيٙ ثُٖٔتجًَ. ٌُٝتٖ ٬٣فتظ ٓتٖ ثُؾجٗتخ 

 –أ١ ث٫ٕتضٌث٤ًز  –ث٥مٌ أٗٚ ٫ٓ٘جٗ ُٜج ٖٓ صؾتجٍٝ ٛتيٙ ثُتوٍٝ ُقتو ٓتجي دجػضذجًٛتج 

 عًٞر ٤ّج٤ّزي ٝأٗٚ هٕٝ صقو٤ن ىُي ٫ ٣ٌٖٔ ١٧ إ٬ٙؿ ُٞفوٙ إٔ ٣ل٢ دجُـٌٛ.

ً ٛتتج٢ٛ أفتتَثح ػو٣تتور صٖ٘تت  فتتو٣غ ّتتٞثء ًجٗتتش إٙتت٬ف٤ز أّ ٓؼ٤٘تتز دجُذ٤تتتز  يج

ٝإىث ُتتْ صضؾتتجٍٝ ٛتتيٙ ث٧فتتَثح ٗ تتجم أٗظٔتتز ٛتتيٙ ثُتتوٍٝي كٔتتٖ  ي"ثُقتتَح ث٧مٞتتٌ"

ثُْٔضق٤َ إٔ صذِؾ ٓ ًدٜج ك٢ إًّجء د٤تتز ٙتق٤زي أٝ إٔ صْتو ثُ ٣ٌتن أٓتجّ ثُضن٣ٌذتجس 

ٜج ثُٔؾجٍ. ًٔج ُٖ ٣ٌٕٞ دٔووًٝٛج ػ٘وةي ثُقو ٓتٖ صتٌه١ ثُٔؼ٣ٞ٘تجس ٝثٗنلجٝت ثك٢ ٛي

ك٢ ثُٔؾضٔغ أٝ مٔٞه ث٥ٓجٍ ٍٝٝثُٜج ك٢ ثُق٤جر. دٜيث ثُٔؼ٘ت٠ ُتٖ ٣ٌتٕٞ دٌٔ٘تز صؾتجًح 

 ث٬ٙ٩ف٤ز ثُقج٤ُز إٔ صقٌٍ أ١ ٗؾجؿ.

ٓتتٖ ثُٞتت١ًٌٝ فضٔتتجً إٔ صٌتتٕٞ ثُ٘ظ٣ٌتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٕتتجِٓز ُٜتتيٙ ثُوًؽتتز ًتت٢ 

صتتضٌٖٔ ٓتتٖ فتتَ ٛتتيٙ ثُٖٔتتجًَ ثُٔضلجهٔتتز. ٜٝٓٔتتج صضؼتتج٠ُ ثُٔتتَثػْ ثُوجةِتتز "٫ دتتو ٓتتٖ 

٫ٝ ٣ٌٔتتٖ صؾتتجٍٝ ٛتتيث ثُ٘ظتتجّ دتت ١ ٕتتٌَ ذمتتٌ"ي ٟذوتتجً ُٔتتج ًجٗتتش ػ٤ِتتٚ  يٙتت٬فجسث٩

ث٧فتتَثح ث٩ٙتت٬ف٤ز ثُٔلٌٝٝتتز ػِتت٠ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز أٝ ث٫ٙتت٬ف٤ز كتت٢ 

١ ٗلؼتجً ّتٟٞ كت٢ صؼظت٤ْ ثٌُأّتٔج٤ُز ػِت٠ ٗقتٞ وثُوٌٕ ثُضجّغ ػٌٖ  إ٫ إٔ ٛيث ُٖ ٣ؾت

صٔجٓتتجًي  ز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ورأم تتٌي ٝإٟجُتتز ػٌٔٛتتج أًغتتٌ. ًٝٔتتج ؽتتٌٟ كتت٢ صؾٌدتت

ٝدجُضتتج٢ُ صؼظتت٤ْ  يكجُضوتتجًح ٓتتٖ ثٌُأّتتٔج٤ُز ُتتٖ ٣تتؤه١ إ٫ إُتت٠ ثُضْتتجّٝ ٝثُٞكتتجم ٓؼٜتتج
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ثٌُأّٔج٤ُز ػ٠ِ ٌَٕ ٓؼ٬ٞس ْٓضؼ٤ٚز أًغٌ م تًٞر. ٓتٖ ٛتيٙ ثَُث٣ٝتز ٣ٌتٕٞ ٓتٖ 

ثُٜٔتتْ ثُض٘ذتتٚ ُ٪ٙتت٬ف٤زي ًٝد ٜتتج دْتت٤جم ص تتًٞ ثُغتتًٞري ٝٓوجدِضٜتتج دٔٞثهتتق ٙتتجةذز 

أٝ ث٤ُْتج٣ًز أٝ ك٢ موٓز ثُغًٞر هٕٝ ث٫َٗ٫م ك٢ ثُْٔجٝٓز ث٤٘٤ٔ٤ُز  ن٤ٌٛج٤ِّٔز ٝصْ

 ثُضٚجًع ٓؼٜج.

ٓتتٖ ث٬ُٔفتتظ إٔ ٣تتّٞ ثُ٘ٞتتجٍ ٝثٌُلتتجؿ ٝثُضؼجٝتتو ٌُِتتجهف٤ٖ ٓ٘ ِتتن ُض تت٣ٌٞ 

ث٤ُْجّت٤ز أًغتٌ  - ٝصقو٣و دٌٗجٓؾٜتج ٝصٌض٤ٌجصٜتج ثُؼ٤ِٔتز يث٥كجم ث٫ٕضٌث٤ًز ٟٝٔٞفجصٜج

 ٠ ثُض٤ًٌَ ػ٤ِٚ دٖور.ٖٓ أ١ ٝهش ٠ٞٓ  إٗٔج ٣قغ٘ج ػِ

 ٣ؼتت٤ٔ ٝٝتتؼجً ّتتج٤ٓجً فوتتجً كتت٢ ٛتتيث ثُنٚتتٞٗي أٝ دٔؼ٘تت٠ ذمتتٌ  PKKٝفَد٘تتج 

٣٘ظٌ إُت٠ ٛتيٙ ثُْٔت ُز ث٤ُتّٞ ػِت٠ ٗقتٞ أكٞتَ ٣ٝٞتل٢ ػ٤ِٜتج ٓؼتج٢ٗ أّت٠ٔ ٓتٖ كٜٞ 

م٬ٍ ؽٜٞهٙ ثُٞثػ٤ز ٝثُٔ٘ظٔز. دَ ٝفض٠ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ أٗٚ ثُقَح ث٧ٗؾـ ك٢ ثّتضوذجُٚ 

دتت ػ٠ِ هًؽتتجس ثُؼتتَّ ٝثُ ٔتتٞؿ ٝث٧ٓتتَ  ٢ضقِتتثُض جػضٚ إ٣جٛتتج ػِتت٠ ٛتتيث ثُ٘قتتٞ. ٝدجّتت

ثػضٔجهثً ػ٠ِ ىُي ك٢ ثٌُٔثفَ ثُٔوذِز. ٛيث إ٠ُ ؽجٗخ هوًصٚ ػ٠ِ متٞٛ أهتوُ ٝأٗذتَ 

. ك٢ ٓٔجًّتضٚ ثُؼ٤ِٔتز ٝتو ثُقتٌح ثُنجٙتز ث٬ُإْٗتج٤ٗز ثٌُٚثػجس ثُغ٣ًٞز ث٩ْٗج٤ٗز

ثُتٌٝؿ ٓتٖ صضٔنٜ ثٌُٔفِز ثُٔؼجٕتز ػتٖ صَث٣تو ػظت٤ْ كت٢ ث٧ٓتَ ٝث٩ٙتٌثً ّٝتٔٞ 

ث٤ُْجّت٢ ٓتٖ ؽٜتز أمتٌٟ.  –ؽٜزي ٝصؼو عًٞر ٣ضٞؽخ ثُ٘ؾجؿ ك٤ٜج ك٢ ثُٔؾجٍ ثُؼِٔت٢ 

ًجك٤تجٕ ُٞفتوٛٔج ٩ٗؼتجٓ ثُق٣ٞ٤تز ُتوٟ ثُٔ٘جٝتَ  ٜتجٕ ػ٘جثُؼ٘لٞثٕ ٝثُقٔتجُ ثُ٘جؽٔتٝ

ٝفغتتٚ ػِتت٠ ُؼتتخ ث٧هٝثً ثُؼظ٤ٔتتز. ٝإىث ٓتتج صتتْ صتتٞم٢ ثُوهتتز كتت٢ ث٧ّتتِ ٝثُٔذتتجها 

 PKK٘تي ثُضل٤ٌٌ ك٢ ػوّ مِن ًتَ ٓ٘جٝتَ كت٢ عتَ ٤ثُضٌض٤ٌ٤ز دٌَٖ أًذٌي ٫ ٣ٌٖٔ ف

٤ُضؾتجٍٝ فتوٝه  PKKُض ًٞثس ٛجٓز ؽوثً. دتَ ٝٓتٖ ثُْٔتضق٤َ أ٫ ٣ضؼتجعْ ث٫ٛضٔتجّ دت 

جٛضٔتجّ ًجكتز د ٣قظت٠ثُٖؼخ ثٌٌُه١ ثُٔؼٌٝف د ٗتٚ ٣وذتغ كت٢ إٔتو هًؽتجس ثُضنِتقي ٝ

 ٕؼٞح ثُٔ٘ وز ٝثهضلجء أعٌٙي ٝػ٠ِ ًأّٜج ثُٖؼخ ثُض٢ًٌ.

ًٜيٙ. ٝٗنت٘ دجُتيًٌ ٛ٘تج إٔ صنِت٘ ثٌُتجهف٤ٖ ث٧صتٌثى ٓتٖ ُوو ُٝؾ٘ج ٌٓفِز 

إٗٔج ٣ؼو  يعٌٝف ثُؼ٤ٔ ثُض٢ ٫ ص جمي ٝثُوٞجء ػ٠ِ ثُٞٝغ ثُِؼ٤ٖ ثُٔلٌٝٛ ػ٤ِْٜ

ثٌُِٖٔز ثٌُة٤ْ٤ز دجُْ٘ذز ُْٜ. ٝصٌجه ًَ ثُظتٌٝف ث٤ُتّٞ صلتٌٛ ػِت٢ ثُٖتؼخ ثُضًٌت٢ 

ٝصٜت٢ء  ُتٚ ٣تو ثُؼتٕٞٛٞ ثُوٞر ثُض٢ صوتوّ  PKKثٌُجهؿ إٔ ٣٘ضلٜ ٣ٝغًٞ. ٝدجُ ذغ كئٕ 

 ٚهٞر أمٌٟ. ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ إٔ أٓجٓت زثُظٌٝف ٝصْجٗوٙ ك٢ ٛيث ثُنٚٞٗ أًغٌ ٖٓ أ٣

 كٌٙز صج٣ًن٤ز ٫ صؼٞٛ.

جُ٘ؾتجؿ كت٢ ثُٜٔتجّ ٝثُٞعتجةق ػِت٠ ٛتيث ث٧ّتجُ كٝٓغِٔج ىًٌٗج ك٢ ًَ ٝهتشي 

 ؽو٣و ك٢ ٓ٘ وز ثٌُٖم ث٣ٝ.٠ّٝ٧ؼو دوث٣ز ُض ًٞ ع١ًٞ ػظ٤ْ 

صٜج ٝصٌجصلٜتتتج متتت٬ٍ صج٣ًنٜتتتج ثُٔو٣تتتو فتتتوّتتت٠ دٞصض٤ٔتتتَ ٕتتتؼٞح ثُٖتتتٌم ث٧ٝ

 ٌٝٓثفِٜج ثُقٞج٣ًز ثٌُٖٔكز.

أٍٝ ػذتتًٞ إُتت٠ ٌٓفِتتز ثُقٞتتجًر فٚتتَ كتت٢ ٛتتيٙ ث٧ًثٝتت٢. ٝٛ٘تتج ص ّْتتش 

ثُقٞجًثس ٝث٩ٓذٌث٣ًٟٞجس ثُؼذٞه٣ز ثُؼظ٤ٔز ىثس ثُٖت ٕ ٝثُٚت٤ش ٝدت ًغٌ ٗٞثف٤ٜتج 

ز ٖٗتت س كتت٢ ٛتتيٙ ثُقٞتتجًر ث٩ه جػ٤تتز د ٕتتٌجُٜج ثُؼ٣ٌوتتًتتٕٞ م٬ه٤تتز. ٛتتيث إُتت٠ ؽجٗتتخ 
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ظٌٜ أٓجٓ٘ج ػ٠ِ ٌَٕ فٞتجًر ك٤ٔتج ْٗت٤ٔٚ كٛج ثُؼجّ ًث٧ًث٢ٝ. أٓج ثٌُأّٔج٤ُز ٝص ٞ

ٝٛيث ٓج ٣ْلٌ ػٖ ٝٝغ ٓنضَ ًغ٤ٌثً ٝو ِٓٚقز ٕتؼٞح ثُٖتٌم  يدذ٬ه ثُـٌح ث٤ُّٞ

ثُضج٣ًن٤ز ثُؼ٣ٌوز د ػ٠ِ ثُوًؽجسي ٣ٝتؤه١ إُت٠ دتٌٍٝ  جٝٓض٘جهٜ ٓغ صوج٤ُوٛ يث٠ّٝ٧

 ْٗجٕ ثُوَّ ٝثُٔؾضٔغ ث٩ْٗج٢ٗ ثُوَّ.٠ٔٗ ٢ّء ُِـج٣ز ٖٓ ث٩

٫ ٣ٌٖٔ ُٖؼٞح ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ إٔ صٌٝل ُتيُيي ىُتي أٜٗتج صتوًى ٓتغ ٓتًٌٝ 

ًَ ٣ّٞ أٗٚ إىث ٓج أكِقتش كت٢ صذ٘ت٢ صج٣ًنٜتج ثُؼ٣ٌتن ٝٝثهؼٜتج ثُقٞتج١ً ثُؼظت٤ْ ػِت٠ 

٘ز ك٢ و  ِٔٔز ٝثُٗقٞ ٙق٤ـي ف٤ٜ٘ج كو٠ ٤ٌّٕٞ دٔووًٝٛج ثُؼ٤ٔ. أٓج ثٌُأّٔج٤ُز ثُٔ ؼع 

وٌٕٝ ث٧م٤ٌر ثُٔؼوٝهري كِْ صؾِخ ّٟٞ ث٧ٍٓجس ثُنجٗوتزي ُٝتْ صتضٔنٜ ّتٟٞ ػتٖ ثُ

٫ ٣ٌٔتٖ ُ٪ْٗتج٤ٗز إٔ صقضٔتَ ثُؼت٤ٔ دق٤تظ عًٜٞ أٗٔجٟ ٖٓ ثُٔؾضٔؼتجس ٝثُؾٔجػتجس 

ٛ ػ٤ِتتٚ إٔ ٣ٌتتٕٞ ٓوذتتٌر ُ٪ْٗتتج٤ٗز. ٫ٝ ٕتتي ٌن كوتتو ك تت ٙك٤ٜتتج. أٓتتج ٜٓتتو ث٩ْٗتتجٕ ٖٝٓ٘تت 

ٌح ػٖ ًهٝه كؼِٜتج ؼأّٝ ٤ز ُٜيث ث٧ٌٓ كْضإ٬ٟهجَ ك٢ أٗٚ إىث ص٘ذٜش ثُٖؼٞح ثٌُٖم 

 ثُؾجٓقز ّٝضغًٞ ٗجهٔز.

 ٝٛيث ٓج ٣وُٞٚ فَد٘ج ٣ٝؼَٔ دٚ.

ضقوٟ ثٌُأّتتٔج٤ُز ثُْتتجػ٤ز ُوِتتخ ٜٓتتو ث٩ْٗتتج٤ٗز إُتت٠ ٓوذتتٌر ُٜتتج. ّٝتت٤ٌه ٤إى ّتت

ُْٝ صضؼو  يث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ثُض٢ ؿوس د٬ء كجهفجً ػ٠ِ ثُذ٣ٌٖز –ٙجػ٤ٖ ٌُِأّٔج٤ُز  عثُٚج

ّ هٔتج١ً ٫ ؿ٤تٌ. ٝٓغِٔتتج فٚتَ كت٢ دتتوث٣جس ٖٗتٞء ثُقٞتتجًثسي إٔ صٌتٕٞ ٓؾتٌه ٗظتتج

 ٢ّتتت٤ِؼخ هًٝٙ ٣ٝتتتؤه١ ٝع٤لضتتتٚ ٤ٌُتتتٕٞ ٜٓتتتوثً ُضؾتتتجٍٝ ثُٔؾضٔؼتتتجس ثُ ذو٤تتتز ٝصن تتت

 ُوو هٔ٘ج دضق٤َِ ًٜيث ك٢ دوث٣جس عًٜٞ فَد٘ج ث٣ٞجً. .ثٌُثّٔج٤ُز ثُ٘جٛذز

ٝٓغِٔج ُؼذش ٛيٙ ثُٖؼٞح ػ٠ِ ٛيٙ ث٧ًث٢ٝ هًٝٛج ك٢ كؾٌ ثُضج٣ًلي ّتضوّٞ 

لضٜج ُضٌٕٞ ٓؾوهثً ٜٓوثً ُِقٞجًر ٝثُٔؾضٔتغ ثُ ذوت٢ دٌجكتز إٔتٌجٍ فٞتجًثصٚ. ٫ٝ ٤ٞعد

٬ ٣ٌٔتٖ ثُوذتٍٞ دتٚ ًؼتجةن أٝ كتأٝ ٣ٔ٘ؼٜتج ػ٘تٚ. ٝفضت٠ إٕ ٝؽتو  ٜتج٣ٞؽو أ١ ّتذخ ٣ؼ٤و

 ث٩ىػجٕ ُٚ ٓوجدَ ٜٓٔز صج٣ًن٤ز ٗذ٤ِز ًٜيٙ. 

 ٗقٖ ٗلٌٌ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ًك٤غ ٝد٘ جم ٝثّغ ًٜيث.

 ضْت٣ْٝ يَ كت٢ ثُق٤تجر ث٤ٓٞ٤ُتز ثُقج٤ُتزَٔ ضَ ق٘جى ػٞثةن ٫ ص  أْٛ ٓج ك٢ ث٧ٌٓ أٗٚ ٛ

ه٤ٔتز ثُٔتجء ٝثُٜتٞثء  - صٞتج٢ًٛٝدٔتج  –دو٤ٔتز ف٤جص٤تز صٔجعتَ  ٜجثُٞهٞف ٤ٓٞ٣جً ك٢ ٝؽٜ

دجُق٤تتجر ٝثُق٣ٞ٤تتز ٤ٓٞ٣تتجً ٛتتٞ ٛتتيٙ  PKKٝثُ ؼتتجّ كتت٢ ف٤تتجر ث٩ْٗتتجٕ. د٤تتو إٔ ٓتتج ٣ٔتتو 

ثُٞثّغ ثُٖجّتغي ٝثٌُي٣تز  إىٕي كٜيث ثُ٘ جم .ثًٌُٞٝر ثُوٟٚٞ ُِنٚجة٘ ث٩ْٗج٤ٗز

ثُْٔضوذ٤ِز ثُذؼ٤وري ٝصقو١ ثُؼٞثةن كت٢ ثُق٤تجري ٝثُضت٢ ٫ ٣ٌٔتٖ ثٌُٝتٞك ُٜتج أٝ صوذِٜتج 

دتت ١ ٕتتٌَ ٓتتٖ ث٧ٕتتٌجٍ  ًتتَ ىُتتي ٣ؾؼتتَ ٓتتٖ ث٩ْٗتتجٕ أعٔتتٖ ٝأهتتٟٞ فضتت٠ ٓتتٖ ثُو٘ذِتتز 

 ثُي٣ًز.

 ىُي ُقو ٓج. PKKُوو فون 

 ٛٞ ٗٞػجً ٓج ثّْ ُضقو٤ن ىُي.  PKK ١ ك٢ث٠ُٔ٘ ثُو٤جه

ىث صٞثؽو ث٩ٙتٌثً ٝثُؼ٣َٔتزي ٝثصْتْ ًتَ ٓ٘جٝتَ دٜتيث ثُت٠ٔ٘ ٓتٖ ثُٖنٚت٤ز إ

  ٓ ؼتوّ صق٣ٞتَ أػظتْ ُٖ ٤ًٌٙٝصٜج  ف٤ٜ٘ج ُتٖ ٣ٌتٕٞ ٛ٘تجى أ١ ّتذخ ػِت٠ ث٩ٟت٬م ٝأ
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ث٥ٓتتجٍ ٝأّتت٠ٔ ثُ ٔٞفتتجس ٝأٟتتٍٞ ث٤ُٞصٞد٤تتجس ػٔتتٌثً إُتت٠ فو٤وتتز ٝثهؼ٤تتز ٛجٓتتز. ٝٓتتج 

ّتٟٞ ٓؤٕتٌ ٝثٝتـ ػِت٠  PKKثُ٘ؾجؿ ثُؼ٢ِٔ ثُي١ هو ٣ٌثٙ ثٌُغ٤ٌ د ٗٚ ٓؼؾَر ُتوٟ 

 ىُي.

ي ٗؼتٌح ػتٖ ثًصذجٟ٘تج ثُٞع٤تن د ٔٞفجص٘تج ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝصتج٣ًل ٤تٚإٗ٘جي ٝد٘جء ػِ

 ثُٖؼٞح دووً ثًصذجٟ٘ج دٔٚجُقٜج ث٤ٓٞ٤ُز ثُقج٤ُز ثُوجةٔز ٝد٤ّٞ صؼجٝو ثٌُجهف٤ٖ.

َ ثفضٌثٓ٘تج ػذتٌ ٗٞتجٍ فَد٘تج ثُٔضؾتٚ هتوٓجً ٗقتٞ ثُ٘ٚتٌي ٝثُٔضْتِـ ؽتٗذو١ ٝ

 ٌثّلي ٝٗذجًًٚ ٌَُ ث٩ْٗج٤ٗز ُٖٝؼذ٘ج أ٣ٞجً.دجُؼَّ ٝث٩ٌٙثً ثُ
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ىالحواةىمقابلىالموت،ى
ىوالحروظىمقابلىالطبودوظ

 

 

 ًْ ّضضٌٖٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ٖٓ ص٠٤ِْ ثُٞٞء ػ٠ِ ٖٓجًٌِْ 

إٗٚ ٧ٌٓ ْٜٓ ٧ٕ ث٫ٕضٌث٤ًز ه٤ُِ٘ج ثٌُٕٔو أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً. أ١ أٜٗج ثُٞهٞه ٝثُٞػ٢ 

٢ ّض٤ْ ًٌْ ٝصوتٞهًْ. ٝدتوٕٝ ىُتي ٓتجىث ّتضلؼَ ث٧هتوثّ  إٕ ثٌُتوؿ ٝثُؾٜتو ٝثٌُٝؿ ثُض

 ثُلظ ٫ ٣نوّ ّٟٞ ثُؼوٝ.

ٜٗج ًٌٝٝر. ٝٛتيث أٓتٌ ٧ ي٣ض٤َٔ ثمض٤جًٗج ٬ُٕضٌث٤ًز ً ٣و٣ُٞٞؽ٤ز دو٤ٔز ع٤ٔ٘ز

ن   ٞ  ًًْ  َٛ دٔووًًْٝ ث٫ٗذؼجط ٝثُضً٘ٞ دج٫ٕضٌث٤ًز  ٙق٤ـ. ٌُٖٝ َٛ ّض٘

 ً . دؼٞتتٜج ص٘تتضٜؼ ثُو٤ٓٞتتز ثُضؼٚتتذ٤زي ٝثُتتذؼٜ عٔتتز أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤جس أمتتٌٟ أ٣ٞتتج

ٌٓجٜٗج ٢ٛ أ٣ٞتجً  ثُض تٌم إُت٠ ثُقو٤وتز ٝىًٌٛتج دْ٘تذز ئٝد يمٌ صِْي ثُوًح ثُو٢٘٣ث٥

ٓؼ٤٘زي ٝفظ ث٩ْٗتجٕ ػِت٠ ثُٜ٘تٞٛ. إ٫ أٜٗتجي ٧ّٝتذجح ٓضؼتوهري ُتْ صِتن ثُ٘ؾتجؿ كت٢ 

إػ تجء  أّٝجٟ٘ج. ٣ٝذوٝ ٓ٘ي هٌٕٝ ػو٣ور إٔ ث٬ّ٩ّ ٝثُضؼٚتخ ثُوت٢ٓٞ هجٙتٌثٕ ػتٖ

 ثُ٘ضجةؼ ثُٔ ِٞدز.

 ٬ٕضٌث٤ًز كوِ٘ج "ٌُدٔج".دجُْ٘ذز ُ أٓج 

ٓذجهةٜتتتتج  يكتتتت٢ ثُقو٤وتتتتزي ٫ هثػتتتت٢ ُِض تتتتٌم ًغ٤تتتتٌثً إُتتتت٠ صتتتتج٣ًل ث٫ٕتتتتضٌث٤ًز

"ٝPKK ٣ٝضٜتتج". أٝ دٔؼ٘تت٠ ذمتتٌي ٓتتج ّتت ًؿخ ىًتتٌٙ دج٫ٕتتضٌث٤ًزي ًتتْ ّتت٤ووً ػِتت٠

 .ُووً دجُ ذغصٖن٤ٌْٚ ك٢ ث٧ّجُ  ٛيٙ ٢ٛ ث٫ٕضٌث٤ًز أ٫ًٝ. ٌُٜٝ٘ج ٤ُْش ٛيث ث

 إٌٓج٤ٗز صٖن٤ٌْٚ.

ٝأًهٗتتج  ي٣ٝتتز" ًْتت٤جم ص تتًٞ ٓلٜتتPKK٢ٓٞثُتت "صو٤تت٤ْ ُوتتو ًؿذ٘تتج ٓ٘تتي ثُذوث٣تتز 

ى١ ثُٔلٜتّٞ ٝث٩هًثى  يصؼ٣ٌلٜج ػ٠ِ أٜٗج صؼ٢٘ ثٍُٞٙٞ إُت٠ ث٩ْٗتجٕ ثُٔلٌتٌ ٝثُٜٔتضْ

ثٌُجك٢ي ٝإدٌثٍٙ إ٠ُ ثُٞؽٞه. ٝٛتيث ًتجٕ ثُٔذتوأ ث٧ُٝت٢ ٬ُِٕتضٌث٤ًز. ٌُ٘٘ت٢ أٗظتٌ إُت٠ 

 .ُِـج٣زي دَ ٝصٌكٞتٞٗٚ ثً ْ ٝأًٟ ْٓضٟٞ ص ذ٤وٌْ ٝص ٣ًٌْٞ إ٣جٙ ك٢ ىثصٌْ ٓقوٝهفجٌُ

ُٔجىث  ٧ٌْٗ صنجكٕٞ ىثصٌْ ًغ٤ٌثًي ٫ٝ صضؾجٝدٕٞ ٓغ ثُضؼ٣ٌق. ٛيث ٛٞ ثُْذخ ث٧ّجّت٢ 

 ُٖن٤ٚز ثُلٌثً ٝثٌُٜح.

ْع  ٣ؼذٌ ٛيث ثُذٌٍٝ ثُٞثٝـ ُٖنٚت٤ز ثُٜتٌح ُتو٣٘ج كت٢ ثُنٚتجة٘ ث٤ُٟ٘ٞتز  ػ

  زث٫ؽضٔجػ٤
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ٗظتتٌس ُتٞ ّٝتضنجف ٓتٖ ٗلْتتٜج  يٌ ػتٖ ًٜٞٗتتج صوذتغ كت٢ ٝٝتتغ ؽتو م ٤تت٣ٌؼذت

ي ّت ٌٛحي ّت ؿٜ ثُ٘ظتٌ" ًَ  .ًٝأس ٝأهًًش ث٧ٓتًٞ. ٧ٝؽتَ ىُتي كٜت٢ صوتٍٞ "ُتْ أ

ٌُٖٝي ٛتَ ٣ٌٔتٖ دِتٞؽ ٌٓتجٕ ٓتج دتجٌُٜٝح ٓتٖ فو٤وتز ثُٖنٚت٤ز ٝٓتٖ ثُقو٤وتز  ًت٬ى 

ّت٢ أٝ ثُٚت٤جؿز ثُتوثكغ ث٧ّجٛتٞ ٤ٌّٕٞ ثُْوٟٞ ك٢ فجُز أّٞأ ك ّٞأ. ٝأػضوو إٔ ٛيث 

 ث٧ّج٤ّز ُؼوّ ص ًًْٞ.

 إٌْٗ صنجكٕٞ ىثصٌْ ٝصٌٜدٕٞ ٜٓ٘ج. 

صنجكٕٞ ًغ٤ٌثً ٖٓ ثُنٚجة٘ ث٩ْٗج٤ٗز ث٤ُٝ٧ز ػجٓتز ٝث٤ُٟ٘ٞتز ٝث٫ؽضٔجػ٤تز ٝ

ػ٠ِ ػِٔٚ ًوجةو ٛٞ ٝٝتغ فتو كجٙتَ ُِٜتٌحي ٝٓقجُٝتز كٜتْ  ُو٣٘ج مجٙز. ٓج صؾٌأس  

ػ٤ِتٚ دؾْتجًر. ٝٓتٖ ٫  ٚ ٝصقجِٓتش  ٌٓٚثً ػ٠ِ ىُي ٝثٗضٜؾض   ثُقو٤وز د٬ ًػخ. ٝدو٤ش  

ٝ ٣ضؾجٝح ٓغ ثُٔلّٜٞ ٝدجُضج٢ُ ٓتغ أٝ ٣ْٔؼٚ أ٣وًى ىُي دؼٔن "ُقو ٓج" ٫ٝ ٣ٖؼٌ دٚ 

كقجُتتٚ أّتتٞأ ٓتتٖ فتتجٍ ثُق٤تتٞثٕ. ٝأهتتٞثٍ ىُتتي دٌتتَ ٙتتٌثفز ٌُتتْ   ثُضؼتتٌف ػِتت٠ ىثصتتٚ

 ُِٝؾ٤ٔغ.

ٓتٖ ؽ٤ٔتغ ثُ٘تٞثف٢ي ٫ٝ إٔ  ضت٫ٚ أّض ٤غ صؼ٣ٌتق ثُٖتن٘ ثُتي١ ٫ ٣لٜتْ فو٤و

 ٚ أٗٚ "إْٗجٕ".ك٤ أهٍٞ

 ٖٓ ثُي١ ٣ؼ٤ٔ 

 ٤ًق ٣ؼ٤ٔ  َٛ ٣ؼ٤ٔ فوجَي أّ ٫ ٣ؼ٤ٔ 

ّجّتت٤ز ثُضتت٢ صؾؼتتَ ٓتتٖ ث٩ْٗتتجٕ إْٗتتجٗجً. ٝدتتوٕٝ ػ٤ِ٘تتج صلٜتتْ ثُٔذتتجها ٝثُوتت٤ْ ث٧

 َْ َْ ٗنوع دؼٞت٘ج  ُٝت أفتجٍٝ صتو٤ٌٓ  كٜٜٔج ٫ ٣ٌٔ٘٘ج ثُضووّ ُٝٞ ه٤و ٕؼٌر ٗقٞ ث٧ٓجّ. ُٝ

ًَ  ىثص٢ ٝصو٤ًٌْٓ دٔوجص٤ِز د٤ْ ز ًم٤ٚتزى ْن تأ   ُت ٌِتْ كت٢ ٝتٞثةن ًتَ همن أ ٝ َ ٗلْت٢ همن

 ٣ّٞ ٝٗض كق َٝٗٔم هِٞد٘جى

جُوٍٞ "ٛتؤ٫ء ٣ذقغتٕٞ ػتٖ ٕت٢ء دتأًهٗج ث٣٩ٔتجٕ دٞؽتٞه ٟٔتٞؿ ٝػتَّ ُتو٣ٌْ 

ٓج". ٌُٖٝ ًدٔج ثهضٌك٘ج أًذٌ ٤ّتز دقن ىثص٘ج دجُو٤جّ ديُي. ٖٓ أ١ ٗجف٤ز  ٖٓ ٗجف٤ز أٗ٘تج 

 يدٜيث ثٌَُٖ دقن ثُ٘جُ ٓـجُ ز ًذٌٟ ٕ ثُضل٤ٌٌ ػ٠ِ ٗقٞ إ٣ؾجد٢أػ. عٌٜ ُِؼ٤جٕ ّيع 

ف٤تتظ ٛ٘تتجى ٣تت ُ ٝصتتٌهه ٝصٌثؽتتغ ًذ٤تتٌ كتت٢ ثُٔذتتجها ٝثُوتتٌثًي ٝث٧ٛتتْ ٓتتٖ ىُتتي كتت٢ 

 ثُض ذ٤ن ثُؼ٢ِٔي ُوًؽز أٌْٗ ٫ صذجُٕٞ فض٠ ديُي.

ّتضوذجٍ ٛتيٙ ث٧ٓتًٞ هٕٝ ثٝٓج ٓؼ٠٘ "ٛيث ثُي١ ٙجً"  ٧ٝؽَ ىُتي ٫ ٣ٌٔ٘٘تج 

 يٍٛٞ.ثُوٖٛز ٝدجُ ٙجدزث٩

. ًَ مْجًر ِّٜز  ٕ  صؼذٌ ػٖ فو٤وز إْٗجٕ كج

 ًَ مجٌّ دُْٜٞزي ًَ كجَٕ صؼذ٤ٌ ػٖ فو٤وز إْٗجٕ ٣نجف ىثصٚ ٣ٌٜٝح ٜٓ٘ج.

ػ٤ِ٘ج أ٫ ٗنتوع ىثص٘تج. إٕ ثٗضظتجً ث٫فضتٌثّ ٝثُتٞه ٝثٌُفٔتز ٝثُؼ٘ج٣تز ٓتٖ ثُـ٤تٌ 

أٌٓ كتجًؽ. كٔتٖ ٣ْت٢ء دقتن ىثصتٚ ُٜتيٙ ثُوًؽتز ٫ ٣قتن ُتٚ إدتوثء أ١ ثفضتٌثّ أٝ ٝه ثٝ 

 ًفٔز أٝ ػ٘ج٣ز.

ُٞٝغ فو ٜٗجة٢ ُيُي. هو ٣ؼؾتخ دؼٞتٌْ ٛٞ ثٛضٔجٓ٘ج دج٫ٕضٌث٤ًز ك٢ ثُقو٤وز 

 دض٤جً ه٢٘٣ ٓجي أٝ ٣٘ضٜؼ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ٕجِٓز ٓج.
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ٓج ٣قَٚ ُو٣٘ج ٤ُِ ثٌُٜح ٓتٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز كقْتخي دتَ ٝٓتٖ ث٧ٓتًٞ. ُٝت٤ِ 

أٝ ٛتيٙ ثُلِْتلز أٝ صِتيي  يٛ٘جى ٖٓ ٣ؼ٤ٔ فض٠ فْخ فو٤وز ثُو٣ٖ أٝ ثُضؼٚخ ثُوت٢ٓٞ

 ٓغَ ٛيٙ ثُقوجةن ثُل٣ٌٌز ؽو ًؽؼ٤ز. إٜٗج ك٠ٝٞ ٝدِذِز ًذ٤ٌر.ًدٔج صٌٕٞ أٗٚ  ًؿْ

٣وٍٞ ث٤ٌ٣ٌٓ٧ٕٞ ك٢ ث٥ٝٗز ث٧م٤تٌر "إٗ٘تج ػتجؽَٕٝ ػتٖ صقو٣تو ٤ّجّتز ٓؼ٤٘تز 

كتت٢ ىُتتي ٌُأ٣٘تتج أٗتتٚ ٙتتق٤ـي ُتتٖ صْتتض ٤غ صقو٣تتو  ٖؼٔدقتن ثٌُتتٌه". ٝإىث ٓتتج فجُٝ٘تتج ثُتتض

ٕ ٝثهؼتتجً ثؽضٔجػ٤تتجً ٖٓتتضضجً إُتت٠ إٔتت٬ء ٕ أًغتتٌ أث٤ُْجّتتز. أػضوتتو إٔ أ٣ٌٌٓتتج صتتوًى ث٥

 –ٓذؼغٌري ٝمجًؽجً ٖٓ ؽِوٙ دْ٘ذز ٜٓٔزي ٫ صووً أ١ فو٤وز ٤ٟ٘ٝتز أٝ أ١ هتٞر ػج٤ُٔتز 

ىثس ٤ّجّجس ٓض ًٞري إٔ صقوه ثُْٔجً. ٝإ٫ كت٘قٖ ٗؼتٌف ٓتوٟ مذتٌر  –ًج٣ٌٓ٧ٌجٕ 

 ٜٝٓجًر ث٤٤ٌ٣ٌٓ٧ٖ ك٢ إهثًر ثُ٘جُ ٝصٞؽ٤ْٜٜ ك٢ ٝثهغ ث٫ّضؼٔجً ثُقو٣ظ.

ػتو٣ٔٞ ثُقتَ ٝثُوتٌثً.  ْجىث ْٛ ػجؽَٕٝ ػٖ صقو٣و ٤ّجّز دقتن ثٌُتٌه  إٜٗتُٔ

ف٤٘ٔتج ٣وُٞتٕٞ "إٗتٚ عتجُْ ٓؾقتقي دت٬ ًفٔتز" هجٙتو٣ٖ  PKKٌُٝدٔج ٣ؼضٔوٕٝ ػ٠ِ 

ك٢ ىُي. ٝٓج ٛيث ّٟٞ ٤ّجّز أ٤ٌ٣ٌٓز. ك٢ ثُقو٤وز ٢ٛ ىثصٜج أًذتٌ عتجُْ  PKKٝإ٣ج١ 

متٌ ٣ِؾت  ًغ٤تٌثً إُت٠ ٜ ث٥ق ٝػو٣ْ ثٌُفٔز. ػ٘وٓج ٣وتق ثُتذؼٜ كت٢ ٝؽتٚ ثُتذؼضؼْٓ

 ثُضلٞٙ دٜيٙ ث٧ُلجع ػ٘وٓج ٣ؼؾَ ػٖ صؼ٣ٌلٚ ػ٠ِ ٗقٞ ٙجةخ.

ٝث٥ٕي ٛج ٢ٛ ص٤ًٌج صوٍٞ "ثُقٌح ثُض٢ مٞ٘جٛج فٌح إْٗج٤ٗز". إٜٗتج أُلجع٘تج 

ٗ٘وتتي ث٩ْٗتتج٤ٗز ٓتتٖ ٝدتتجء ػٞتتجٍ"ي ٓتتغ إٔ ٛتتيٙ  ٗقتتٖٝصؼجد٤ٌٗتتج ٗقتتٖ. ًٔتتج أٜٗتتج صوتتٍٞ "

٤ّجّت٤ز ًثّتنز ُتو٣٘ج. ٌُتٖ ثُؼتوٝ ٣ِٚتن دتي ي ٝىثس أِّ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز PKKٝصؼجد٤ٌ 

 ي ٤ُٚجًػي دٜيٙ ثُ ٣ٌوز. دي فو٤وضٚ ٣ٌٝثٛج ٫ةوز

إىٕي كجُؼتتتوٝ ٫ ٣قْتتتخ ُ٘تتتج أ١ فْتتتجح هتتت٠ي ٧ٝؽتتتَ ىُتتتي ٣٘تتتَع إُتتت٠ ٜٗتتتخ 

٫ٝ  يص٘تتج ٝٓذجهة٘تتج ٓتتٖ هذٞتتض٘ج. إىٕ كٜتتٞ ٣ضوتتٌح ػِتت٠ أّتتجُ ٝتتؼق ٫ ٓقتتوٝهجٟٔٞف

ًتَ ٕت٢ء" أٝ "دئٌٓتج٢ٗ إٔ أُٚتن ًتَ  ٣لوٚ ٤ٕتجًي أٝ إٔ ٓج ٣لوٜٚ ٛٞ "دئٌٓج٢ٗ كتٌٛ

 دْٜ ُضٌٕٞ ٫ةوز دْٜ". ُو١ ٖٓ مٚجة٘ ِّذ٤ز ٤ّٝتجس ٓج

صٌصٌذٕٞ أًذٌ م ٤تز دقن ىثصٌتْ ػ٘توٓج ٫ صؼٌكتٕٞ ٤ًتق صلٌتٌٕٝي أٝ صق٤تٕٞ 

. أؽتَي PKKد٬ صل٤ٌٌي إ٢٘ٗ ٝثعن ٓتٖ ًت٢ٗٞ ٓٚتوً ث٧ٓتَ ٝثُق٣ٞ٤تز ٝثُؾْتجًر كت٢ 

ػ٠ِ ثُوٝثّي ٌُٝتٖ ٓتج ٣ؾتخ إهًثًتٚ ٞخ ٣٘ك٢ ًٞٗٚ ثُٔٚوً ثُي١ ٫  ٤ّPKKْضٌٔ 

ٓتتٖ ث٧ّتتجُ ٛتتٞ ٝؽتتٞح ثُضقِتت٢ دتتجُٔلّٜٞ ٝصؾْتت٤وٙي ٝث٫ػضٔتتجه أّجّتتجً ػِتت٠ ثُلٌتتٌي 

 ٝثُذوء دؼ٤ِٔز ثُنِن ٝث٫دوثع. أٓج ثُ٘ضجةؼ ث٧مٌٟ ك٢ٜ أًٓٞ عج٣ٞٗز.

 أٙؼخ ٢ٕء ك٢ ثُؼجُْ ٛٞ إهثًر ٕؤٌْٝٗ.

ثٌُتتتتٌه١ي ث٩هثًر  دوتتتتوً ٓتتتتج صؼضذتتتتٌ ث٩هثًر ث٤ُْجّتتتت٤ز ٌُِتتتتٌهي إهثًر ثُقتتتتَح

ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤زي ٝفضت٠ ث٩هثًر ثُؼْت٣ٌٌزي ٓتٖ أٙتؼخ ث٧ٓتًٞ كت٢ ثُؼتجُْ  كٜت٢ صض ِتخ 

 ثُٜٔجًر د٘لِ ثُٔووثً. 

ثُقو٤وز ث٧مٌٟ ُوٟ ثٌٌُه١ ٢ٛي إىث ًجٕ ثُٔٞس أكَٞ ٓج ٣ؼٌكٚ ثٌٌُه١ي أٝ 

 أٗٚ ٤ُِ مذ٤ٌثً د ٌٓ ّٟٞ دجُٔٞسي كلٌٌٝث أٗضْ دجُذو٤ز.

 ٤جر ًْ دٔووًًْٝ صقو٤ن ثُق
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ٛتتٞ ثُٔتتٞسي كٔتتج ثُتتي١ ٣ٌٔتتٖ هُٞتتٚ كتت٢ ثُْتت٤ت٤ٖ   ُتتٚ أ١ إىث ًتتجٕ أكٞتتَ صل٤ٌتتٌ

ثُْتت٤تٕٞ ف٤ٜ٘تتج ٣وتتٌإٔٝ ثُلجصقتتز ػِتت٠ أًٝثؿ ٓتتٖ ٫ ٣لٌتتٌٕٝ ّتتٟٞ كتت٢ أكٞتتَ ٕتتٌَ 

  َٛ ٤ْْٜٔٗ دجَُدج٤ٗز  ٛيث ٛٞ ثّْٜٔ. إْٜٗ ثُؼتوٝ ٤ْٜثّْ ٣ٌٖٔ إ٬ٟهٚ ػِ ُِٔٞس. أ١  

إػوثه ٗلْٚ ٧كٞتَ إٔتٌجٍ ثُٔتٞسي أٝ فضت٠ ٝأكَٞ ٝثفو ك٤ْٜ ٓلٜٞٓٚ ٛٞ  يدقو ىثصٚ

 ٌَُٖ ٣ٌٖٔ ثُوذٍٞ دٚ ٖٓ ثُٔٞس.

 ٫ ٣لٌٌ ك٢ ثُق٤جر إ٫ هذَ ثُٔٞسي أٝ دؼوٙ.  ٛيٙ أ٣ٞجً ٖٓ فوجةن إْٗجٗ٘ج

٣ؾخ هذَ ًَ ٢ٕء ًكٜ هجد٤ِز ثُٔٞس دٖوري ّٞثء ُتوٟ ثُْتجةق٤ٖ كت٢ ثُق٤تجر 

 فو٣غجً.  ُؾيدْٜ إ٠ُ ثُؼ٤ٔي أٝ ٧ؽَ ٖٓ ٣لضقٕٞ ػ٤ْٜٞٗ ػ٠ِ ثُق٤جر

 خ ثُٔٞس ك٤ٌْ فٖٓ ثُي١ ٣ٌكٜ ثُٔٞس ٝ

 ٝأ١ ٓٞس ٣ٌكٞٚ 

 ث٧ْٛ ٖٓ ًَ ىُيي ٖٓ ثُي١ ٣لٌٌ دجُق٤جري دؼو ًكٜ ثُٔٞس  ٝأ١ ف٤جر 

إٗ٘تتت٢ أٙتتتـ٢ ُِؾ٤ٔتتتغي ٌُ٘تتت٢ ٫ أًٟ ٓتتتٖ ٣ؼتتت٤ٔ فْتتتخ ٓوج٤٣ْتتت٢ ٝفْتتتخ 

ُتْ ث٫ٕضٌث٤ًز. ٝأعٖ أٗٚ ُٜيث ثُْذخ ٫ ْٗض ٤غ إعٜجً أٝ مِن ه٤ْ ػظ٤ٔتز هثمِ٘تج. إىث 

٣ٌٖ ٛ٘تجى ٕتؼًٞ دجُق٤تجري كت ١ ه٤ٔتز ّتضض ًٞ  أ١ ٕنٚت٤ز ّتضقون ْٓت٤ٌر ثُ٘ٚتٌ  

ظتٌ إُت٠ ثُوت١ٌٝي إُت٠ ُ٘٘٘ظٌ إ٠ُ ثُلتجس ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُض٢ صَػْ هجةِتز "أٗتج أػت٤ٔ". ُ٘

ي كجُؼوٝ ٣َؽْٜ ك٢ ثُؼجَٓي إ٠ُ ثُٔٞعق  فجُْٜ أّٞء ٖٓ فجٍ "ثُقٔجً" ك٢ ثُقظ٤ٌر

. ٫ٝ هتتٞر ُتتو٣ْٜ فضتت٠ ًتت٢ ٣٘ؼوتتٞث ٓغتتَ "ثُقٔتتجً"ي ٜتتْ فضتت٠ ثُ ؼتتجّٔ   ؼن ٫ٝ ٣   ثُقظ٤تتٌر

ٌُْٜٝ٘ ٣َػوٕٞ هجة٤ِٖ "أٗج أػ٤ٔ". ٕن٤ٚز ٓضٌْٔر ؿجكِتز ُٜتيٙ ثُوًؽتز أُؼتٖ دٌغ٤تٌ 

 ٖٓ هّٞ ٠ّٞٓ ثُي١ فِش ػ٤ِٚ ثُِؼ٘ز.

 ئش ػ٠ِ ٛؤ٫ء ثُ٘جُ ٓ٘ي ّٖ ٓذٌتٌروأ٣ٖ ْٛ ٛؤ٫ء ٖٓ ثُق٤جر  ُوو ٗلٌس ٝٗ

ًؽتتج٫ً ًتتجٗٞث أّ ْٗتتجءي  ي٫ ٣ٌٔتتٖ ثُق٤تتجر ٓؼٜتتْ ٝهِتتش أٗتتٚ ي٫ٝ أهُٜٞتتج ٓتتوفجً كتت٢ ىثصتت٢

ٍثٍ ٣ن ٌٗتت٢ أٗ٘تت٢ ٓتتٖ ف٤ٜ٘تج ٌٛػتتش ًٝثء ثُق٤تتجر. أ٣تتٖ ٣ٌٔتتٖ  ػتجة٬س أّ هٌثدتت٠. ٫

 ثُؼ٤ٔ  ٤ًق ٣ٌٖٔ ثُؼ٤ٔ  ٧ؽَ ىُي أّْ٘ج ثُقَح ٝمٞ٘ج ثٌُٚثع.

مٌي أٗظٌ إ٠ُ ٌٟثٍ ف٤جصٌْ كت ًٟ أٗتٚ ٫ ٤ِ٣تن إ٫ دٌتْ. ًتَ أٗتٞثع ذٖٓ ؽجٗخ 

٫ٝ ػ٬هتز ُٜتج دجُٚتٞثح دضجصتجً. ٌُتٌْ٘ صوذِٜٞٗتج  يٝث٫ٗتوعجً ٓٞؽتٞه ك٤ٜتجثُوذـ ٝثُٔتٞس 

ٝصْضٌٕٔٝ ك٤ٜج. َٛ ٣ٌٖٔ مِن إْٗتجٕ ػظت٤ْ ٝثٕتضٌث٢ً ػِت٠ ٛتيث ثُ٘قتٞ  ٛتَ ٣ٌٔتٖ 

 مِن ٤ٌْٓر ػظ٤ٔز 

 ٬ًى

٧ٝؽتتَ ٛتتيث دجُتتيثس ػِتت٤ٌْ ث٫ٛضٔتتجّ د ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز ثُق٤تتجر فضتت٠ أًغتتٌ ٓتتٖ ثُٔتتجء 

ٝثُنذَ أٌٓ ٌٓصذ٠ دٔوٟ ث٫ٛضٔجّ دجُق٤جر ٝثُضؼِتن دٜتج. ىُي إٔ ثُقظ٢ دجُٔجء  يٝثُنذَ

ُتتٞ ثٗضذٜتتش ُتتٌأ٣ضْ أٗ٘تت٢ ٫ أهتتٍٞ ٌُتتْ "إٌٗتتْ صنٞٝتتٕٞ فتتٌح ثُق٤تتجر"ي دتتَ أهتتٍٞ إٜٗتتج 

"فٌح ٕؼذ٤ز" أٝ "فٌح ثٕتضٌث٤ًز" ٝأهتق ػ٘تو ٛتيث ثُقتوي ٧ٗ٘ت٢ ُتْ أٙتَ إُت٠ صِتي 

 .ثُ٘و ز دؼو. ٧ٝؽَ ُٜٝٙٞج ٣ْضَِّ ث٣٩ٔجٕ دٞؽٞح ثُق٤جر ًٌٝٝٝصٜج

 ٛ٘جى فجؽز ُضؼ٣ٌق ثُق٤جر.
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٣ؾتتخ إٔ صْتت ٍ ٗلْتتي ُقتتو ٓتتج "أ١ ف٤تتجر " ًتت٢ صٚتتجًع ٧ؽِٜتتجي ٝٛتتَ ٛ٘تتجى 

ؽتتٞثح هٕٝ ّتتؤثٍ  ٛتتَ ٛ٘تتجى ٙتتٌثع هٕٝ فو٤وتتز  ٝإٕ ًتتجٕ ٓٞؽتتٞهثً كٜتتٞ ُتت٤ِ إ٫ 

ٛجّ ٝث٧ًجى٣خ. ُٔتجىث صؾؼِت٢٘ٗٞ أهتٍٞ ىُتي  ٧ٌٗتْ ُتْ صٔغِتٞث ثُؼظٔتزي ُٝتْ ٌٝٙثع ث٧

ْ كؼِضْ م  ً. ثٗضذٜٞثي صو٤٤ٔجص٢ ٛيٙ ٓضؼِوتز دقو٤وتضٌْ. ػ٤ِ٘تج إٔ صضؾجٝدٞث ٓغ ثُق٤جري ٧ٌٗ

 ٌٕٗٞ ٝثهؼ٤٤ٖ ٝٝثٝق٤ٖ.

 م٤جٗز ثُقو٤وز ٢ٛ دجُْ٘ذز ٢ُ مْجًر ًَ ٢ٕء.

ك٢ ثُقو٤وزي ٫ صٞؽو ُو٣ٌْ ٓنتجٝف أٝ ٕتٌٞى ك٤ٔتج ٣ضؼِتن دقوتجةن ثُق٤تجر. ٝإ٫ 

ٞث دٜتيث ثٌُتْ ٓتٖ ثٌُٔٔتٖ إٔ صقٚتَ ْٓت٤ٌثس مجٟتتز ًٜتيٙ  أٓتٖ ثٌُٔٔتٖ إٔ صوذِت َٖ ٓن أَ 

 ثُ٘ٞثه٘ ٝثُِْذ٤جس 

٠ ػ٠ِ ًيّٝتٌْ ٣ٝلؼتَ ٓتج ٣ٜوهًْ كؼ٬ً ِْٓع  ٫ٖ أٝه صٜو٣وًْ دٜيٙ ث٧هٞثٍ. ٝٓ

٣ٖتتجء ًتتَ ٣تتّٞ. ٌُتتٖ ثُٚتتق٤ـ ٛتتٞ أ٤ٔٛتتز ثُو٤تتجّ دجٗ ٬هتتز ك٣ٌٌتتز ٙتتجةذزي ٫ ثُضٜو٣تتو أٝ 

٫ً ثُضن٣ٞتتق أٝ كتتٌٛ ثُوٞثػتتو ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز ثُلظتتز أٝ ثُٜٔتتجّ ثُٚتتجًٓز. ٣ؾتتخ ث٣٩ٔتتجٕ أٝ

دوتتٞر ثُلٌتتٌ ٝث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز. ٫ٝ ٣ٌٔ٘٘تتج إٙتت٬فٌْ دتت ١ ٣ٌٟتتن أمتتٌٟ أٝ ؽؼٌِتتْ صؼتتٕٞ 

ٌْ. "فٌح ثُق٤جري فتٌح ث٫ٕتضٌث٤ًز" ٛت٢ ًِٔتجس صؼذتٌ صىثصٌْ ٝصْض٤وظٕٞ ٖٓ إؿٔجء

 ػٖ ٌٓجٗجس ٝٓٚ ِقجس ًك٤ؼز ثُْٔضٟٞ.

إٗ٘ج ٗو٢ٞ ػِت٠ ٛتيٙ ثُق٤تجر ثُٔلٌٝٝتز ػ٤ِ٘تج. ٣وتجٍ ُ٘تج "ثُضلتٞث عج٤ٗتز فتٍٞ ٓتج 

ٌصٔٞٙ". إٌْٗ ػو٣ٔٞ ثُقَ دجُ ذغ. َٛ ّضؼ٤ٖٕٞ ثُق٤جر ثُٔض عٌر دجُؼوٝ ًغ٤تٌثً  ٛتَ مْ

ّضذِـٜٞٗج  َٛ ّضضوٌدٕٞ ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثُن٬هز ثُٔذوة٤ز ُِـج٣تز ثُضت٢ ٗ ٌفٜتج ٗقتٖ  ٛتَ 

دو٤ضْ ك٢ ث٠ُّٞ د٬ ٢ٕء  د٤و أٗٚ عٜتٌ ُِؼ٤تجٕ إٔ ثُؼتوٝ ُتْ ٣ؼتو ٣ْتض ٤غ ثُؼت٤ٔ فضت٠ 

 ك٢ أؽٞثةٚ ٛٞ.

أفوثً أ١ ػٔتَي ٫ٝ ٣٘تضؼ فضت٠ ث٩ٌٓجٗتجس ثُٔجه٣تز ثُلظتز. ٓتٖ ٛ٘تجي  إٗٚ ٫ ٣ٔ٘ـ

كئػتتجُضٌْ ًٝػتتج٣ضٌْ أٓتتٌ ٣ٚتتؼخ كتت٢ ثُقو٤وتتز فضتت٠ ػِتت٠ ثُؼتتوٝ. إٌٗتتْ ٫ صوضٌدتتٕٞ ٓتتٖ 

ثُْٔ ُز فض٠ ُٞ ًجٗش ٓؼ٤٘ز دجُذو٣َ ٝثُن٤جً ثُي١ أٌٟفٚ أٗج. ٝٛيث ٓج ٣ْت٠ٔ دت "ثُذوجء 

جُ٘تتجُ ثُتتي٣ٖ ُتتْ ٣ٔتت٘قْٜ ثُؼتتوٝ فضتت٠ دتت٤ٖ ث٤ٌُْ٘تتز ٝثُؾتتجٓغ". ٝٓتتجىث ػْتتجٗج كتتجػِٕٞ د

 فجؽجصْٜ ثُٔجه٣ز ثُلظزى

"ٓتج ٣ِتَّ ػِٔتٚ ٛتٞ ثُغتًٞر". ٝٗقتٖ ٗلتٌٛ  أؽَي ّتضوُٕٞٞ دٜتيث ثُنٚتٞٗ

 ثُغًٞري ٌٌُْ٘ ٫ صْض ٤ؼٕٞ صقِٜٔج أٝ ثُووًر ػ٤ِٜج.

ٛتتتَ أٗتتتضْ ٓ٘ضذٜتتتٕٞ ًتتتْ أٜٗتتتجًْ ثُؼتتتوٝء ٝأك٘تتتجًْ  إٗتتتٚ ٣وتتتٍٞ "ُوتتتو ًٌٓٗتتتجْٛ 

 ً ٖٓ ثُ٘ٞع ثُٔؼضجه.دجُٔؾجًٍ"ي ٌُٜ٘ج ٤ُْش ٓؾجٍ

أ١ ص ًتَ هْتٔجً  يثُق٤جس ثُض٢ صضٌى ك٣ٌْضٜج ٗٚق ٤ٓضز ٜإٗٚ إٔذٚ د ٌثٍ دؼ

ُتٞ ٓتجًُ دقو٘تج ٓتج ٝإٔ ثُؼوٝ ٣ِضٜٔ٘ج ٤ًِجًي ك٘قٖ هجٗؼٕٞ ديُي.  ٜٓ٘ج ٝصضٌى ثُذجه٢. ُٞ

ٓجًّٚ دقن ث٧ًٖٓي كٜٞ أ٣ٞجً فَ. ُتٞ ٟذتن ػ٤ِ٘تج ثّتضؼٔجًثً ٣ٔجعتَ ٓتج صلؼِتٚ ثٌِٗضتٌث 

ك٘قٖ ًثٝتٕٞ دتيُي. ُتٞ ٟذتن دقو٘تج ث٫ّتضؼٔجً ثُقتو٣ظ ثُتي١ صٔجًّتٚ  يصٜجدْٔضؼٌٔث
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أ٣ٌٌٓجي ك٘قٖ ًثٕٝٞ ديُي أ٣ٞجً. ٌُٖ ثُٔؾجًٍ ثُٔ ذوز دقو٘ج ٓنضِلز. ػ٤ِ٘ج إٔ ٗضلْٜ 

 ص٘ج ٖٓ إْٗج٤ٗض٘ج.ؽٌهدٌَٖ ٤ِّْ ٓج٤ٛز ثُٞف٤ٖز ٝثُذٌد٣ٌز ثُض٤ًٌز. ُوو 

 ص٤ًٌج ٢ٛ ثُض٢ مِوضٌْ.

ٓ٘تتي أًدؼتت٤ٖ ػجٓتتجً ٓتتٖ متت٬ٍ ؽٜتتٞه١ ثُضق٣ًٌتتز. ًتتْ إٗ٘تت٢ أؽٜتتو ُذ٘تتجء ىثصٌتتْ 

ٖ٘تٚ  إٜٗج ٫ صؼ٢ ىُي فوجً. ٫ٝ ٣ٜٜٔتج ْٓت ُز د٘تجء ٝصدجّض جػز ص٤ًٌج إٔ صذ٢٘ ث٩ْٗجٕ 

صٌض٤ٌتجً ُِٔؾتجًٍي ٌُتٖ ٣ذتوٝ إٔ ثٌُٔج٤ُتز أم تٌ ٓ٘تٚ. أٝ صٖ٘تز إْٗجٕ ًٜيث. ٟتًٞ ٛضِتٌ 

 يةؾٜجي ٝٛيث ٛٞ أم ٌ ث٧ٓتًٞعٔجًٙ ثُض٢ ٣ٌؿذٜجي ٌُٖ ثٌُٔج٤ُز ٫ صؾ٢٘ ٗضج ٠ؽ٘ٛضٌِ 

ِتٞث ٗٚتق هضِتزي ٝٓتجصٞث ٗٚتق ٤ٓضتزي أم تٌ ٓتٖ أُٝتتي ثُتي٣ٖ ضن ىُي إٔ ثُ٘تجُ ثُتي٣ٖ ه  

دتتٌٍس ػظتتجْٜٓ صقتتش ؽِتتٞهْٛ كتت٢ ثُٔؼْتتٌٌثس. صٚتتًٞ إٔ ٓؾضٔؼ٘تتج ًٔؼْتتٌٌ ػتتجّي 

ف٤ٜ٘ج ٣ٌٕٞ أم ٌ ٖٓ ٓؼٌٌْثس ٛضٌِ فْخ ثػضوجه١. ٛيٙ ٢ٛ ثٌُٔج٤ُتز. ٛضِتٌ ٣ٞتغ 

٘ض٤ؾتز. ٫ دثُلجٕت٤زي ٫ٝ ص٘ضٜت٢ ثُْيثؽز ج ثٌُٔج٤ُز ك٢ٜ صـٞٗ ك٢ ثُلٞثًم ٣ٝ ذوٜج. أٓ

 زي ُضضؼلٖ ٝصلٞؿ ًثةقضٜج ثُ٘ض٘ز.فصِضْٜ ك٣ٌْضٜجي دَ صضًٌٜج ًجُؾغز ٗٚق ثُٔيدٞ

ْ ػ٤ِٚ دج٩ػوثّ ٌن كٌٌٝث ك٢ إْٗجٕ ؿجًم ك٢ ثُلَٖ ًَ ُقظزي ٝٗل٤ْز إْٗجٕ ف  

فجٍ ٤ٚ٣ٌ إ٤ُٜتج ٛ٘تجى إٜٗتج صتْ٘  ٣٘ضظٌ ُقظز ثُقْْ ك٢ ًَ عج٤ٗز  ٛيٙ ٢ٛ ثٌُٔج٤ُز. أ١

 دجةِي ٤ٌْٖٓي ٫ فٍٞ ُٚ ٫ٝ هٞر.  يٕ٘ٞؾػٖ إْٗجٕ ٗٚق ٓ

 ٗٚق ٤ٓشى 

ٛتتَ ٛتتٞ ٓتتٖ ثُؼٚتتجدجس ثُوو٣ٔتتز  إملتتجء  ث٩دتتٌر ث٤ُٔٔضتتز صٔجٓتتجً.٤ُْتتش أ١ أٜٗتتج 

كت٢  ثُ ؼجّ د ٕ صلٞؿ ٓ٘ٚ ًثةقز ثُ٘ضٖ ُقو ٓج ػ٠ِ ثُ ٌثٍ ثُوو٣ْ. ٍؽش ص٤ًٌج ثٌٌُه١ع 

ـِٚ أ٣ٞجً. ٌُٖ ثٌٌُه١ ٣ذو٠ ػ٠ِ ٗقٞ دجةش ٣ٌٝٔ ػ٤ِٚ ثُتَٖٓ فضت٠ ًٜيثي ٝصْضٝٝغ 

٣تضؼلٖ ٝصلتتٞؿ ًثةقضتٚي ٝصوتتٍٞ ُتٚ "ّتت ًَ ٓ٘تي هِتت٬٤ً" ػ٘توٓج ٣َِٜٓتتج ىُتيي صٔجٓتتجً ٓغتتَ 

ر. ٝثُوح أ٣ٞتجً ٣لؼتَ ىُتي. أ١ إٔ ث٫ّتضؼٔجً ثُضًٌت٢ ٛتٞ  ٌ  ٓتجي ٓتٖ ٗجف٤تز يثُق٤ز ٝثُٜ

 يٕ  ُٞ أٌٗتْ صضقِتٕٞ دْٔتضٟٞ ٓتٖ ثُلٜتْٓجىث ػْجٗج كجػِٞٝثّضؼٔجً ثُوح. إٜٗج فو٤وز. 

ِز ًذتٌٟ. ٓتجىث ؼٞتأٝ ٟؼتجّ  ؽتجَٛ ُِتو ح  إٜٗتج ٓ ٗض٘تز ك٤ٌق ّض٘ؾٕٞ ٖٓ ًٌْٞٗ ؽغز

 ّ٘لؼَ  إ٠ُ أ٣ٖ ٌّٜ٘ح 

 ٤ًق ػ٤ِ٘ج إٔ ٗؼ٤ٔ ٝٗٔٞس 

 ."٤ًق ٗٔٞس "

 َٝٙ أٗجّ٘ج إ٠ُ ٗو ز "ثمض٤جً ٗٞع ثُٔٞس ثُي١ ٣ؼؾذٚ". 

 ج ك٢ ّذ٤ِٜج. ٣ٌٗو ثُٖضذظ دجُق٤جر ٝثُقلجع ػ٠ِ ىثص٘

 ٌُٖٝ, ٓج ػ٬هز ٓج ىًٌٗجٙ دج٫ٕضٌث٤ًز  ٛيث ٓج ّضوُٞٚ.  

ث٫ٕضٌث٤ًز ٢ٛ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز مِن ث٩ْٗجٕ ثُقٌ ثًصذجٟجً دتجُٔؾٔضغ ثُقتٌي ٝمِتن 

إُتت٠   ّتتزثُٔؾضٔتتغ ثُقتتٌي ًْٝتتخ ٙتتٌثع ثُق٣ٌتتز ٝفٌدٜتتج... ٝدجػضذتتجً أٗ٘تتج دقجؽتتز ٓج

٣ُٞٞؽ٤تز ثُضت٢ ٗقتٖ دقجؽتز إ٤ُٜتج أًغتٌ ثُق٤جر ثُقٌر كٜيث ٣ؼ٢٘ إٔ ث٫ٕضٌث٤ًز ٛت٢ ث٣٧و

 ج. ٖٛٓ ؿ٤ٌ
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َ ثُ٘ٞتجٍ ثُ ذوت٢ ٛ٘تج. ُٝتْ ٗتومَ إُت٠ ث٫ٕتضٌث٤ًز ومٌُٖي ُ٘٘ضذٚ إ٠ُ أٗ٘ج ُتْ ٗت

 أ٣ٞجً. PKKثُٔ ذوز ك٢ 

ف ثُق٤تجر ٓتٖ مت٬ٍ  Iٌُٖ ٓج ٣ٌٔ٘٘ج هتٍٞ  ٌ ػِت٠ ثُلتًٞ أٗتٚي ٝدجػضذتجً أٗ٘تج ّت٘ؼ

٤ًز أ٣ٞتجً. ٝدٔتج إٔ ث٫ٕتضٌث٤ًز ث٫ٕضٌث٤ًزي كجٌُٚثع ك٢ ّذ٤ِٜج ّت٤ٌٕٞ ػذتٌ ث٫ٕتضٌث

متتٌػ ٓتتٖ ًٞٗتتٚ ٓؾضٔؼتتجً   ٕتتؼخ ٛتت٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ثُضتت٢ ص٘تتجه١ دجُٔؾضٔؼ٤تتز كتت٢ ٝثهتتغ

 ك٤ٌْٕٞ ثُذقظ ػٖ ثُقَ ًجٓ٘جً ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز. 

دٔج إٔ ػذٞه٣ز ثُلٌه هو صؼٖؼٖش ُٜيٙ ثُوًؽزي كؼ٤ٌِْ ثُذقظ ػٖ ثُقتَ ٝٛيثي 

جؽتز ٬ُٕتضٌث٤ًز ٓجّتز ٝٓٚت٣ٌ٤ز. ثمض٤جًٗتج ثُق أ١ي ثُق٣ٌتز. ِْ  ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ٧ٜٗج ػن 

أٜٗتج ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ث٩ْٗتج٤ٗز ثُٔغِت٠  ثػضذج٤ٟجًي دتَ ٣ؾتخ كٜٔتٚ ػِت٠ ٬ُٕضٌث٤ًز ُْ ٣ٌٖ

 يثُضتت٢ ّتتض٘ويٗج. إىث ٓتتج أمتتيٗج دؼتت٤ٖ ث٫ػضذتتجً ٝثهؼ٘تتج ث٫ؽضٔتتجػ٢ ٝػذٞه٣ض٘تتج ثُٔضٌّتتنز

 ٌٗثٛج ٕجِٓز ُِـج٣ز. 

٫ٕتضٌث٤ًز ٕتجَٓ ؽتوثً. إٜٗتج أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ُٞ صٔؼ٘ضْ ه٬٤ًِ ٌُأ٣ضْ إٔ ٓلٜٞٓ٘ج كت٢ ث

ثُق٤تتجر ٓوجدتتَ ثُٔتتٞسي ٝأ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز ثُق٣ٌتتز ٓوجدتتَ ثُؼذٞه٣تتز ثُن ٤تتٌري ٝفضتت٠ أٜٗتتتج 

ٜٓ٘تج. ٝأ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ثُق٣ٞ٤تز ٝث٫ٗضؼتجٓ ٓوجدتَ  ًأ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ثُضٖذظ دجُق٤جر ٓوجدَ ثُ٘لٞ

 ً مجَٓ. صؼ٣ٌلٜج ٝثّغ ث٧دؼجه ُٜيٙ ثُوًؽز. ًَ ػجَٓ ٓنو ن 

كٜتج ػِت٠ ٛتيث ثُ٘قتٞ ٝٗ ذوٜتج ػِت٠ ٝثهؼ٘تجي ػ٘توٛج ٓتٖ ثُقضٔت٢ إٔ ٝػ٘وٓج ٗؼ  ٌ
ىُتي إٔ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔذ وتز  ي٣PKKٌٕٞ ٗٞجُٜج ٙجًٓجًي ٝمجٙز ػ٘وٓج صضؾْو كت٢ 

ف ثُؼتوٝ ٝثٌُأّتٔج٤ُز ثُض٤ًٌتزي أٝ دتج٧فٌٟ ثٌُٔج٤ُتزي ػِت٠ أٜٗٔتج إٔتو  PKKك٢   ٌ صؼت

ٌ م ًٞر ًٝؽؼ٤تز ٕٝتٞك٤٘٤ز إٌٔجٍ ثُلج٤ٕز ًؽؼ٤ز ٝأًغٌٛج م ًٞر. ٛيث ثٌَُٖ ث٧ًغ

ي ٝث٫ّتضؼٔجً ثُتي١  ٝد ٖجًي ٓج ٣لٌٝتٚ ػِت٠ ٝثهؼ٘تج ث٫ؽضٔتجػ٢ ٛتٞ ث٫ّتضؼٔجً ثُتو د ن٢ 

٣ ذوتتٚ ٛتتٞ ػِتت٠ ثُلتت ً. ٝعٔتتز ثٌُأّتتٔج٤ُز ًٜتتيٙ. إىٕي ػ٤ِ٘تتج ثُضٞؿتتَ أًغتتٌ كتت٢ صؼ٣ٌتتق 

 ٛيث ثُٔ٘ٞثٍ.  ث٫ٕضٌث٤ًز ػ٠ِ

َُ٘ػتتتجس ثُو٤٘٣تتتز أٓتتتج ث٣٧تتتو٣ُٞٞؽ٤جس ث٧متتتٌٟ دٌتتتَ أٗٞثػٜتتتجي ٝثُض٤تتتجًثس ٝث

ٟ ذ نوتش ػِت٠ فو٤وتز إْٗتجٗ٘ج ثُوجةٔتزي أّتلٌس ػتٖ ػوتْ  ٝثُذًٞؽٞث٣ٍز ثُٔنضِلزي كؼ٘توٓج 

ُوًؽتز ُتْ ٣ٌتٖ دج٩ٌٓتجٕ ثُو٤تجّ دضؼ٣ٌتق  ػ٤ِٜتج ٝصلْل ٝفجُز ٖٓٞٛز ٫ ٣ٌٖٔ ثُضؼٌف

 .  PKKث٩ْٗجٕ ثُؾو٣و ٝث٩ْٗجٕ ثُقٌ إ٫ ٖٓ م٬ٍ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضقووز ك٢ 

 .ػوث ث٫ٕضٌث٤ًز يو٣ُٞٞؽ٤ز صؼ٣ٌق ٝثهؼ٘ج ٝإٗوجىٙ ٖٓ فجُض٣ْٚضق٤َ ػ٠ِ أ٣ز أ٣

 ُٜيٙ ثُؼِز صؼو ث٫ٕضٌث٤ًز ثُن٤جً ثُٞف٤و ٧ؽَ ثُٔؾضٔؼ٤ز. 

ثُٔتٞس" أٝ "إٓتج ث٫ٕتضٌث٤ًز أٝ   ًجٕ ًجّضٌٝ هو هجٍ ّتجدوجً "إٓتج ث٫ٕتضٌث٤ًز أٝ

 .ًٞدج ؿجًهز ك٢ هجع ثُٔق٠٤ى"

 ج ث٫ٕضٌث٤ًز أٝ ٫ ٢ٕءى ث٧ٌٓ ٙق٤ـي دَ ٝدٌَٖ إٔوي دجُْ٘ذز ُ٘ج. إٓ

ٌم ـتٌم ًٞدج ك٢ هجع ثُٔق٠٤ي ٌُٝ٘٘تج ٫ ِٗٔتي فضت٠ ىثى ثُٔقت٠٤ ثُتي١ ٗـهو ص

 ك٢ هجػٚ. ًدٔج صٞثؽو ٝثه١ ؽْٜ٘ أٝ ثُٞثه١ ثُْٔؼًٞى
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إىٕي ػ٤ٌِْ صو٤٤ْ ثُؼ٬هجس ثُوجةٔتز دت٤ٖ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝف٤جص٘تج ػِت٠ 

" أٝ "ثُ٘ٞتتتجٍ ٤PKKز ثُٔضقووتتتز كتتت٢ ٛتتتيٙ ثُٖتتتجًِز. ٟٝذوتتتجً ػ٘تتتوٓج صوتتتٍٞ "ث٫ٕتتتضٌثً

 صٌضْخ ث٧ًٓٞ ٓؼج٢ٗ أػظْ.  يث٫ٕضٌث٢ً هثمَ ثُقَح"

إى ػ٤ِ٘تج صو٤ت٤ْ ْٓت ُز ثُٚتٌثع ثُ ذوت٢ كت٢  يُٖ أهٍٞ أٜٗتج ٓؾتٌه ٗٞتجٍ ٟذوت٢

PKK .ي أٝ ٤ًل٤ز ص ٣ٌٞٙ هثمَ ثُقَح ػٔٞٓجًي ًْٔ ُز ىثس أدؼجه ٤ًٗٞز 

 ث٧فتَثح ٤ُٖٔور ك٢ ػؾت٣ٌَٖٔ ثُْذخ ثٌُة٢ْ٤ ك٢ كَٖ صؾجًح ث٫ٕضٌث٤ًز ث

ثُٔؤه٣ز إ٠ُ ص٣ٌٌِ ٛيٙ ث٫ٕضٌث٤ًز ػٖ مٞٛ ثٌُٚثع ثُ ذو٢ ك٢ هثمِٜج ػِت٠ ٗقتٞ 

ٝدْتتذخ ػتتوّ  يْٓتتضٌٔ ٝمتت٬م. ٛتتيث ٛتتٞ ثُْتتذخ ثٌُة٤ْتت٢. أ١ إٔ ث٧فتتَثح ثُلجٕتتِز

صْت٤٤ٌٛج ٗٞتجٍ ث٫ٕتضٌث٤ًز كتت٢ هثمِٜتجي ٝصؾ٤ٔتوٛج ُٚتتٌثػٜجي ٝكضقٜتج ث٧دتٞثح ػِتت٠ 

و٤تتز ثُوو٣ٔتتز  ُتتْ صتت٘ؼ  ٓتتٖ صْتت٤ِْ ثُٔؾضٔتتغ إُتت٠ ثٌُأّتتٔج٤ُز ٓٚتتٌثػ٤ٜج ُنٚجةٚتتٜج ثُ ذ

دٖتتٌِٜج ث٧ًغتتٌ ٕتتيٝىثً ٝثٗقٌثكتتجًي ًؿتتْ ص ٤ّْتتٜج ُِوُٝتتز ٝثهػجةٜتتج أٜٗتتج ٕتتجًكش ػِتت٠ 

 أػضجح ث٤ُٖٞػ٤ز. 

٤ض٤ز ٛيث ث٧ٌٓ دْ ٞع ؽِت٢. ٓتٖ ٛ٘تجي كت ْٛ ْٓتجٛٔز ٤أٝٝقش ثُضؾٌدز ثُْٞك

ثُ ذوت٢ كت٢ هثمِتٚي دتَ ٝفضت٠  ٞجٍُِ٘ صضٔغَ ك٢ ص ٣ٌٞٙ ُيثصٚ دضٚؼ٤وٙ PKKهجّ دٜج 

تخ   َٚ دجُؼتوٟٝ ٓتٖ  ص٤ّٞغ ٗ جم ثُ٘ٞجٍ ث٩ْٗتج٢ٗ إُت٠ إٔتَٔ ث٧دؼتجه. ٝٓغِٔتج أٗتٚ ُتْ ٣ 

عٌٝكتٚ ٓتغ أٌٓثٛ ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔوري كوو ٗؾـ أ٣ٞجً ك٢ ص٤٤ٌق ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز 

٢ُ ٞكٚي ٝدجُضتجلث٫ؽضٔجػ٤ز ثُٖو٣ور ثُٟٞ ر ٝثُن ٤ٌر ؽوثًي ٝصٚتؼ٤و ثُ٘ٞتجٍ هثمتَ ٙت

 . يثصقو٤ن ص ًٞٙ إ٠ُ ٣ٞٓ٘ج ٛ

ٛٞ أٍٝ فَح ػٔتو إُت٠  PKKؼو ٛيث أْٛ ْٓجٛٔز ُ٘ج ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز. أ١ إٔ ٣

صؾ٣ٌتتتخ صق٤ِتتتَ ثُٞثهتتتغ ث٫ؽضٔتتتجػ٢ ٝثُتتت٢ٟ٘ٞ كتتت٢ هثمِتتتٚي ٕٝتتتيح ثُ٘ٞتتتجٍ ثُ ذوتتت٢ 

ٝث٫ؽضٔتتجػ٢ ٝثُتت٢ٟ٘ٞ ٝص ؼ٤ٔتتٚي دتتَ ٝفضتت٠ متتٞٛ إٔتتو هًؽتتجس ثُٚتتٌثع ٝإٔتتِٜٔج 

 دجُْ٘ذز ُِٖن٘ أ٣ٞجً. 

ؽو أ١ فَح ك٢ ثُؼجُْ ٣نٞٛ ثٌُٚثع ك٢ هثمِٚ دٜتيٙ ثُوًؽتز. ٧ٝؽتَ ٫ ٣ٞ

ي ٧ٝٗتٚ ثػضٔتو ػِت٠ PKKىُي صنٌْ ث٧فَثح ث٧مٌٟ فض٠ ُٝٞ أّْتش هُٝضٜتج. أٓتج 

و هًؽجس ث٫ٗق جٟ ٝثُضتٌه١ي ٕثُض ذ٤ن ثُن٬م ٬ُٕضٌث٤ًز ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُي١ ٣ؼج٢ٗ أ

٣ذِتتؾ ٌٓجٗتتز  – ًدٔتتج ؿتتوثً ٝ –ٝص ٤ٓ٘تتٚ ٙتت٤ًٌٝصٜج ػِتت٠ ٗقتتٞ ٓتت٘ظْ هثمِتتٚ  ٗتتٌٟ ث٤ُتتّٞ 

ٚن ًتَ  فَح ٣قضتيٟ دتٚ ػِت٠ ثُٚتؼ٤و ثُؼتج٢ُٔي ٣ٝقوتن صقت٫ًٞ ًٜتيث كت٢ هثمِتٚي ُتْ ٣٘ضت

 ٢ٕء ٛ٘ج. 

ٝٛٞ ٣نٞٛ ثُقٌح ٤ٓٞ٣جً ػ٠ِ ٗقٞ مت٬م.  يدق٣ٌضٚ ثُنجٙز دٚ ٣PKKضٔضغ 

 " كئٕ ىُي ُٖ ٣ٌٕٞ ٫ ثُؼتوٝ ٫ٝ أ٣تز PKKٝإىث ٓج ّتَ ؿوثً "ٓج ٛٞ أًذٌ م ٌ ٣ٜوه 

ٌَ ٓٔجًّتتز ص   ٛ ٓتتٖ ثُنتتجًػ. كتتئىث ٓتتج صٞهتتق ٛتتيث ثُٚتتٌثع كتت٢ هثمِتتٚي ٝػؾتتَ ػتتٖ لتت

ث٫ّتتتضٌٔثً كتتت٢ ثصذتتتجع ث٧ّتتتِٞح ثُ٘ٞتتتجٍ ثُٚتتتق٤ـي ٝمجٙتتتز ث٧ّتتتِٞح ث٫ٕتتتضٌث٢ً 

دٖتتٌَ ٙتتق٤ـي كئٗتتٚ ٫  إٔ ثُقتتَح ّتت٤َّٜ٘. ٌُٝتتٖ إىث ٓتتج ثصذؼتتٚ ثُٚتتق٤ـ  كٜتتيث ٣ؼ٘تت٢

ٌَٜ. ٝٛتيث ٛتٞ ٣ٌٟتن ثُ٘ٚتٌ ٫ ؿ٤تٌ. ٝإىث ٓتج صؾْتو ىُتي كت٢ ٕتن٘ أ٣    يٓتج رٝ ٝفتوو
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كذج٩ٌٓجٕ إ٣ٚجٍ ثُقَح ف٤٘تي إ٠ُ ثٌُ٘ٚي ٝصقو٤ن ٓج دؼوٙ أ٣ٞجً. أٓج إىث صو ؼش ٛيٙ 

َُن ٛتتيٙ ٘ثُْٔتت٤ٌري أٝ ػتتج٠ٗ ىثى ثُٖتتن٘ ٓتتٖ ث٫ْٗتتوثهي كقضتت٠ ُتتٞ أّتتِ هُٝتتزي ّتتض

دق٤تظ  يثُوُٝز ٖٓ ٣و٣ٚ ٣ٝلِش ٍٓجّ ث٧ًٓٞ ٖٓ هذٞضٚ ك٢ ٍٓجٕ ُتْ ٣ٌتٖ كت٢ ثُقْتذجٕ

 . ٠ٚ ٝوٛج ٝص٘ضٚخ أٓجٓٚ  ُضٞثؽٜصضقٍٞ إ٠ُ أهثر ص٘وِخ إُ

ي ٌّٗتل ُتو٣ْٜ أ٫ًٝ ثُو٘جػتز د ٗتٚ "أٗتش PKKإٗ٘جي ٝدؾيح ثُ٘جُ إُت٠ ٙتلٞف 

   .إْٗجٕي ّٝض ص٢ إ٠ُ ثُق٤جر ثُقٌر ٝصضٖذظ دٜج"

عج٤ٗجًي ٗوٍٞ "ػ٤ِتي إٔ صتؤه١ ٓض ِذتجس ًٞٗتي إْٗتجٕي ٝصتؤه١ ٓض ِذتجس ثُق٤تجر 

ض٘تتغ دٞتتًٌٝر ىُتتي ُٝتتْ صقتتجًح ثُقتتٌري أ١ إٔ صٚتتجًع ٧ؽِٜتتج". ٝٗوتتٍٞ "ٝإىث ُتتْ صو

 َ إٔ صٌٕٞ إْٗجٗجً أٝ فٌثً".٧٤ؽِٚي ك٤ْضق

ٝٛتٞ أٓتٌ أّجّت٢. ي PKKٛيث ٛٞ ثُضؼ٣ٌق ثُٔنضٍَ ٬ُٕتضٌث٤ًز ثُٔقووتز كت٢ 

ي أٝ ص تت٣ٌٞ PKKٝٓتتٖ ٫ ٣ؼضٔتتو ػ٤ِتتٚ أّجّتتجً ٣ْضؼٚتت٢ ػ٤ِتتٚ ه تتغ أ١ ْٓتتجكز كتت٢ 

 ثُ٘ٞجٍ أٝ إفٌثٍ أ١ ٌٗٚ.

٫ٗقتَ  PKKُٞفوٙ   ٬ًى ُت٫ٞ  PKKٌُٖٝي َٛ ٛيث ث٧ٌٓ ٙق٤ـ دجُْ٘ذز ُ 

ثُٔؾضٔغ ٍٝثٍي ُٝضؼٖؼٖش ك٤ٚ ثُلٞٝت٠ ثُٔن٤لتز. فتجٍ ثُض٘ظ٤ٔتجس ث٧متٌٟ أٓتجّ  ثٛي

ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز ٫ صووً ػ٠ِ صؼ٣ٌق ثٌٌُه١. ُتيث  –ث٧ػ٤ٖي ٝفض٠ أهٟٞ ثُوٍٝ ثٌُأّٔج٤ُز 

جىث  ٫ صْض ٤غ صقو٣تو ٤ّجّتضٜج دٚتوهٙي ّتٞثء ًجٗتش أ٣ٌٌٓتج أّ ٛتيٙ ثُوُٝتز أّ صِتي. ُٔت

ًٌهّتتتتضجٕ أٝ صقو٣تتتتو ث٤ُْجّتتتتز فْتتتتخ  –٧ٗتتتتٚ ٓتتتتٖ ثُْٔتتتتضق٤َ صؼ٣ٌتتتتق ثٌُتتتتٌه١ 

ً ث٫ٕتتضٌث٤ًز كوتت٠ صقو٤تتن ٝث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤جس ثٌُأّتتٔج٤ُز أٝ ث٣٧تتو٣ُٞٞؽ٤جس ثُو٤٘٣تتز. دٔوتو

ىُي ٧ٜٗج ػجٍٓز دوٞر ػ٠ِ صؼ٣ٌتق ثُٔؾضٔتغ ػ٤ِٔتجً ٝٓٚتٌر ػِت٠ ثُْتٔٞ دج٩ْٗتجٕ أٝ 

ٝػِت٠ ؿتٌثً  PKK ٣ ذعتن إ٫ ػِت٠ أّتجُ ػ٠ِ ثُْؼ٢ ُضقو٤ن ىُي. ٝٛيث دقو ىثصٚ ٫

ثُقو٤وتز ثُٔتٌثه ثُؼٔتَ ٛت٢ ص ذ٤وٚ ٬ُٕضٌث٤ًز ٌٝٓج٣لضٚ إ٣جٛج ٓغ ٝثهؼ٘ج ثُِٔٔتُٞ. ٛتيٙ 

َٖٛ ػ٤ِٜج ُقو ٓج.  دٜجي دَ ٝثُٔذٌ

ػِتت٤ٌْ إٔ صؼٌكتتٞث ٤ًتتق صلٌتتٌٕٝ. "ُٔتتجىث ث٫ٕتتضٌث٤ًز  أ٣تتز ثٕتتضٌث٤ًز  ٤ًتتق 

  PKKصقووش ث٫ٕضٌث٤ًز ك٢ 

 ٢ّ. ٛيث ٛٞ هًّ٘ج ث٧ّج

هٕٝ صلْٜ ٛيٙ ثُتوًُٝ ٫ ٣ٌٔتٌْ٘ كٜتْ ٓؼ٘ت٠ ثٌُت٬٣ٌ أٝ ثُقتٌح ثُٔضقًٌتز أٝ 

دتتَ ٝث٧ٌٗتت٠ ٓتتٖ ىُتتي ّتتضٌصٌذٕٞ ف٤ٜ٘تتج  .ث٩ًثهر أٝ ثُو٤تتجهر أٝ ثُْٔتتؤ٤ُٝز ثُؼْتت٣ٌٌز

 أم جء كجهفز. 

أهُٜٞج عج٤ٗزي إٗ٘ج ٗٞتل٢ ثُٞثهؼ٤تز ػِت٠ ٓ تج٤ُذٌْ كت٢ ثُق٤تجر. ٫ٝ ٌٗضلت٢ دئدتوثء 

ه ٗنِن ك٤ٜتج ٓتج ٗذضـ٤تٚ ٓتٖ ثُؼتوّ. ٌُتٖ ػِت٤ٌْ أٗتضْ أ٣ٞتجً ث٫ٛضٔتجّ ث٫فضٌثّ ُٜجي دَ ٌٗج

دذؼٜ ثُٔٚ ِقجس ث٧ّج٤ّزي ٝإدوثء ثُووًر ػِت٠ كؼتَ ىُتي ُتيثصٌْ. ٫ ٣وضٚتٌ ث٧ٓتٌ 

ػِتت٠ ثُقتتو٣ظ ػتتٖ ث٧ٓتتٌ كقْتتخ. ٝأ١ ػتتَّ ذمتتٌ ػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ُتت٤ِ إ٫ متتوثػجً 

ت٣و٣ُٞٞؽ٤تزي أٝ ص  ٣ًٝجًء. ٝإىث ُْ صضٖذضغٞث دجُق٤جر أٝ صذوٝث ثُوتوًر ث٧ ٜن ٌٝث إًثهصٌتْ إُت٠ ظ

ٖ. أ١ صٔٞصتتٕٞ ف٤ٜ٘تتج ٫ٝ صض تتًٞ ٤ٝٓتت٣َل ًٝتتيثد٤ٖ ٤ٖثُٞؽتتٞه  صٌٞٗتتٕٞ ف٤ٜ٘تتج ٓنتتجهػ
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دتت٬ ػوتتَي ٝٓؾتتٌه مٞٗتتزي ػٔتت٬ء. ٫ٝ ٣ٌٔتتٖ صٌتت٣ٌِ ثُق٤تتجر  ي ٝصٌٞٗتتٕٞثُق٤تتجر ٓؼٌتتْ

 ٕ ًجٕ ث٧ٌٓ ٓٞٝٞػ٤جً أّ ىثص٤جً.إدٜؤ٫ءي ٫ٝ ٣ْٜ ٛ٘ج 

 ً  ي إٗٚ هًُ ثُق٤جر ُو٣٘ج.  هًُ ث٫ٕضٌث٤ًز ٤ُِ د٤ْ ج

٣ٝتزي كٜتٞ دجُْ٘تذز ُ٘تج ث٫ٗذؼتجط ٝث٩دتوثع PKKٝصقو٤وٚ ثُ  PKKأٓج صقووٚ ك٢ 

دقتتتو ىثصتتتٚ. ٝإىث ٓتتتج صتتتوثُٝضٔٞٙ دؾو٣تتتز ٝفتتتَّي ػ٘تتتوٛج أهتتتٍٞ إٔ إ٣ٔتتتجٌْٗ دج٫ٕتتتضٌث٤ًز 

ي ٝدجُضتتتج٢ُ ّتتتًٌِْٞ هًح ثُق٤تتتجر PKKٝثٗٞتتتٔجٌْٓ إُتتت٠ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُٔض تتتًٞر كتتت٢ 

٫ٝ صنتتوػٞث أٗلْتتٌْ أٝ صنتتوػ٢ٗٞ دجٌُٝتتٞك  .ؼتتو أٓتتٌثً ٌٓٔ٘تتجً ٝٙتتٌثػٌْ ٧ؽِٜتتج  ٣

 ٧ٌٕجٍ ًم٤ٚز ٖٓ ثُٔٞس أٝ ثُِٜظ ًٝثء ف٤جر ٣َٓلز. 

 ث٧ٌٓ ٙؼخ.

 إٗ٘ج ٗقجًح ٧ؽَ ثُق٤جر ٝث٫ٕضٌث٤ًز. 

ٗقجًدٚ. أ٤ُِ أٗش ٖٓ ٣ جُخ دجُق٤جر  إىٕي ٝتغ  ٖٝٝٓ ثُٞثٝـ أ٣ٞجً أ١ ػو

ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٢ ٝثُض٘ظ٤ٔت٢  ّٚتجً ػِت٠ ٕتٌِٗٚخ ػ٤٘٤ي ثٌُٚثع ك٢ ّذ٤ِٜجي ٝثػضٔو أّج

ٝصؼ٣ٌق ثُؼتوٝ ٝثُٚتو٣ن ك٤تٚ. ثػضٔتو أ٣ٞتجً ػِت٠ ؽو٣ضتٚ ًٍٝثٗضتٚ ٝؽج٣َٛضتٚ كت٢ ًتَ 

كتٕٞ ث٧ٓتًٞ    ٌ ثُْٔض٣ٞجس. ُٔجىث ٫ صلؼِٕٞ ىُي  ُٔجىث صضٞؽٜٕٞ ٗقٞ ث٣َُق  ُٔجىث صق

ُٔتتتجىث صـٞتتتٕٞ ثُ٘ظتتتٌ ػتتتٖ ثٌُغ٤تتتٌ ٓتتتٖ ث٧ٕتتت٤جء  ُٔتتتجىث ٫ صتتتؤهٕٝ ٓض ِذجصٜتتتج كتتت٢ 

٣َٓلتٕٞ ٓتج ٤ٝجصٌْ  ٝإىث ثّض٣ٌٔضْ ك٢ ىُيي كِٖ أهٍٞ أٌْٗ ٓؾٌه ثٗضٜج٤٣ٍٖي دتَ ٕنٚ

دؼتتوًْ ٓتت٣َل٤ٖ. أُتت٤ِ ًتتيُي  ٟٝذؼتتجًي فو٤وتتز ثُو٤تتجهر صتتوًى ىُتتي ؽ٤تتوثً ٧ٜٗتتج ٓقجًدتتز 

ػظ٤ٔز ٧ؽَ ٓلّٜٞ ًٜيثي ٧ٜٝٗج مجٝش ٌٙثػجً ػظ٤ٔتجً ٧ؽتَ ثٕتضٌث٤ًز ًٜتيٙ. إٜٗتج 

فٌدٜتجي ىُتي أٜٗتج صؾتٌح ثُقتٌح ٝصنٞٝتٜج  صوًى فَدٜج ؽ٤وثًي ًٝيُي صتوًى ٓج٤ٛتز

أُق ٌٓر ك٢ ث٤ُّٞ ػ٠ِ ٓوٟ أًدؼ٤ٖ ػجٓجً. ٤ًٝق ٫ صؼٌكٜتج  ٤ًتق ّتضنلٕٞ أٗلْتٌْ  

٤ًتق ّتضق٤ٕٞ أٗلْتتٌْ دٖتٌَ ًمتت٤٘  أٝ ٤ًتق ّتتضوكؼٕٞ دتيثصٌْ ٗقتتٞ ثُٔتٞس  ٤ًتتق 

وذََ ٌُْ ىُي  ه٤جهر ثٕضٌث٤ًز ًٜيٙ صٖؼٌ د٘لًٞ فتجه ٓتٖ ثُٞهتٞع كت٢ ٌٛتيث أٝٝتجعي ٤  ّ

صوذَ ُ٘لْٜج ىُي دضجصجًي دَ ٝصضٚوثٛج د٬ ٛٞثهر. ٌٛيث ٢ٛ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضقووتز كت٢  ٫ٝ

PKK .ٕإى 

ُو٤تجهر  –ٝأ٣ٌٌٓج ٢ٛ ثُٔٔغِتز ثُٔغِت٠ ٌُِأّتٔج٤ُز  –ش  ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ث٤ُّٞ ؼ٣ ؼذ نٌ ٗ

PKK  "د٬ ًفٔز"  ػٖ فو٤وز ٓؼ٤٘ز. صْتؼ٠ ثٌُأّتٔج٤ُز ُِضْتضٌ ػِت٠ ٝد ٜٗج "عجُٔز"

٢ٛ دجُضقجَٓ ػ٤ِ٘ج ٝثُٜ٘خ ٓ٘ج ٝهِخ ثُقوجةن ًأّجً ػ٠ِ ػوخ  ٝىُتي عِٜٔج ٝإؽقجكٜج 

٢ً ٫ صٚقٞ ٕؼٞح ثُؼتجُْ ٓتٖ ؿلٞصٜتجي ًٝت٢ ٫ صٚتذـ ث٫ٕتضٌث٤ًز ث٤ُتّٞ ٓتٌر عج٤ٗتز 

٣ٝضتٞثًٟ ًٝثء  يٝصضذغ ك٢ ىُي ك٘ٞٗجً ٝف٬٤ً ٓض٘ٞػز ٣ًٝجًء ٓج دؼوٙ ٣ًتجءً  .ٌِٓجً ُِذ٣ٌٖز

ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘ٞثٍي ٫ ٧ٜٗتج  PKKز ث٫ٕضٌث٤ًز ُ صقجِٜٓج ػ٤ِ٘ج دٜيث ثُووًي ص ًٞ ثُٔج٤ٛ

ٖ  ثُتتٞه  ُِذٌد٣ٌتتز ثُض٤ًٌتتز. ٛتتؤ٫ء أ٣ٞتتجً ٫ ٣ٜضٔتتٕٞ ًغ٤تتٌثً دجُلجٕتت٤ز ثُض٤ًٌتتزي ٌُتتْٜ٘  صٌتت

. ًٔج إٔ ثُتوثكغ ٣PKKْضٜوكٞٗ٘ج أّجّجً ٌُػذْٜ ثٌُذ٤ٌ ٖٓ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضٌٌّز هثمَ 

ٜجًصٜتتتج كتتت٢ ثُقتتتٌح ٝتتتو ثُنلتتت٢ ًٝثء صقجٓتتتَ أُٔج٤ٗتتتج أ٣ٞتتتجً ػ٤ِ٘تتتجي ٝثُٔؼٌٝكتتتز دٔ
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ث٫ٕتتضٌث٤ًز  كٜتتٞ أّجّتتجً ُتت٤ِ ثُتتٞه صؾتتجٙ ثُذٌد٣ٌتتز ثُض٤ًٌتتز ٝإهثًصٜتتج  دتتَ إٗتتٚ ًي٣ضٜتتج 

 ً ًذٌ م ٌ ٣ٜوه ٤ًجٜٗج.  ٬ُPKKٕضٌث٤ًز ك٢ 

صض٤ٔتَ دٌٔجٗتز ٌٓٓٞهتز ٤ٔٓتَر  PKKٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ إٔ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضقووتز كت٢ 

 ٖٝٔ ثُٔؼج٤٣ٌ ث٤ٔٓ٧ز ٝث٤ٌُٗٞز. 

َ ٛتت٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ثُٞف٤تتور ثُضتت٢ أف٤تتش فو٤وض٘تتج ث٤ُٟ٘ٞتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز دج٧ٙتت

 ث٫ؽضٔجػ٤ز. 

جٌُأّتٔج٤ُز صٌثٛتج أًذتٌ م تٌ ٣ٜتوهٛج ٣ٝٞهتق كأٓج ص ع٤ٌٛج ك٢ ثُْجفز ثُو٤ُٝزي 

 ك٢ ٝؽٜٜج. 

ثُٖتتن٘ ثُتتي١ ٣ؾْتتو ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز كتت٢ ىثصتتٚ ؽ٤تتوثًي ٣ٝ ذوٜتتج كتت٢ 

ًَ ثُٖٔتجًَ ْٝٓتضؼو ٌُتَ  ثُقٌحي ٛٞ ٕن٘ ٤ّج٢ّ ًجَٓي ٝػ١ٌٌْ ًجَٓي ٣ٝقَ

أه٣ٞتجءي ٢ٕء. ػٍَٝث أ٤ًٝضٌْ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز دٜيث ثٌَُٖ. أمٌؽٞث ٖٓ د٤ٌْ٘ إٔنجٙتجً 

٫ ٣ضؼتتتوٕٝ ػتتتوه أٙتتتجدغ ث٤ُتتتو ثُٞثفتتتوري ف٤٘تتتتي ّتتت٤ٌٕٞ دٔوتتتوًًْٝ صِذ٤تتتز ٝإٕ ًتتتجٗٞث 

ثُٞتتًٌٝثس ث٧ّجّتت٤ز ُِ٘ٚتتٌ. ٝٓتتج صذوتت٠ ٓتتٖ ث٧ٓتتٌ دؼتتوٛج ٛتتٞ ثُضٌص٤ذتتجس ثٌُٝص٤٘٤تتزي 

 ١ي ٝثُضٞه٤ش. ٝثُضّٞغ ثُؼوه

إىث ً٘ضْ صٌِٔتٕٞ هتٞر ًٜتيٙ ّضْتض ٤ؼٕٞ إٔ صٌٞٗتٞث ثٕتضٌث٤٤ًٖي ٝإٔ صنٞٝتٞث 

 ثٌُٚثع ثُْٔضٌٔ ٧ؽَ ىُيي ٝإٔ صذِـٞث ثٌُ٘ٚ. 

ىُي ٝصقٌى فْخ ٓلّٜٞ "ٓتٖ ٫ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ُتٚي  كٜعٌٜ ثٌُغ٤ٌٕٝ ٖٓٔ ً

ت ٓن تٖ ٖ إٔ ٣لٜتْ ٣لْٜ ثُؼ٣ٌٌْز ؽ٤توثً". هػتي  ث٧ٓتًٞ  ٫ أ٣و٣ُٞٞؽ٤تز ُتٚ أ١ ٕت٢ء ٓتَٖٓ

ثُؼ٣ٌٌْزي دَ إٗٚ ٫ ٣لْٜ أ١ أٌٓ ًجٕ. ٝأم ٌ ثُٔٞثهتق ٝثُْت٤ًِٞجس صضت ص٠ ٓتٖ ٌٛتيث 

ٕنٚتت٤جس. ٛتتيث ٛتتٞ ث٧ٙتتـ. ٫ ٣لٜتتْ ث٤ُْجّتتز ٌُٝ٘تتٚ ٣لٜتتْ ثُؼِٔتت٢ي ٫ ٣لٜتتْ ثُ٘ظ٣ٌتتزي 

ٌُٝ٘ٚ ٣لْٜ ثُقٌح ؽ٤وثًى ٣ٝن ٢ٌٗ ك٢ ٛيٙ ثُ٘و ز ػ٠ِ ثُلًٞ "ثُذـتَ". كجُذـتَ ٣ْت٤ٌ 

ي ٝهتو "ًٕتٞ"ٚ ٓؾٌه دـتَ. ًتجٕ ٛ٘تجى ٝثفتو ٓتٖ ثُذـتجٍ ٣ْت٠ٔ ؽ٤وثً ك٢ ثُؾذجٍي ٌُٝ٘

ِن أ     ٗٚ د َ ٕؾجع. دٖ ػ

 ٌٕٞ د٬ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز أ٤ّٝج٤ّز. ٫٣ ٣ٌٖٔ ٨ُٗٚج١ً إٔ 

ٝٗؼت٢  يػ٤ِ٘ج إٔ ٗؤٖٓ دجُٞتًٌٝر ثُوٚتٟٞ ٨ًُٝت٤ز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٝثُل٣ٌٌتز

هثمتتَ ي ٝٓتتٖ عتتْ ٗتتوًى ٓؼ٘تت٠ ثُ٘ٞتتجٍ PKKصٔجٓتتجً ٓؼ٘تت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٔضقووتتز كتت٢ 

ثُقَح. ٖٓ ثُٔؤًو أٗٚ ٫ دو ٖٓ ص٤٤ٌْ ثُ٘ٞجٍ ث٫ٕضٌث٢ً هثمتَ ثُقتَحي ف٤ٜ٘تج كوت٠ 

صذو٠ ثُٜٔجّ ثُؼ٤ِٔز ٝثُؼ٣ٌٌْز أًٓٞثً ٤ًٔز ٣َِٜٝٓج ثُضٞه٤ش ٩فٌثٍٛج ثُ٘ٚتٌ ث٤ً٧تو. 

ٝٓ٘جَٝ ًٜيث صَٞٙ إ٠ُ فو٤وز ثُو٤جهر ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘ٞثٍي ُٖ ٣ذو٠ ػجؽَثً ػٖ فَ أ٣تز 

٤ز ًجٗش أّ ػ٣ٌٌْزي ٫ٝ ٣ دٚ د ١ ػجةن. دَ ٣ٌتٕٞ ف٤ٜ٘تج مذ٤تٌثً ٌِٖٓز صٞثؽٜٚي ٤ّجّ

إٔتتنجٗ ًٜتتؤ٫ء ٣ٌٔتتٖ صْتت٣ٞز  ز٤ّجّتت٤جً ٝػْتت٣ٌٌجً ػظ٤ٔتتجًي ٝصٌض٤ٌ٤تتجً ٓتتجٌٛثً. ٝدنْٔتت

مْٔز ذ٫ف ٕن٘ ٖٓ ثُؼوٝ دج٧ًٛ. ىُي إٔ ًَ ٝثفو ْٜٓ٘ صٌض٢ٌ٤ ٓتجٌٛي ٝمذ٤تٌ 

ُٔتتؤًٍ. ٣ٌلتت٢ إٔ ٣ٌتتٕٞ ٌ ث٤ُْجّتتز ٝثُو٣ذِٞٓجّت٤ز ػِتت٠ أّتتجُ ثُ٘ٚتٌ ثدت ًٓٞٙي ٣ْٝتت٤  

 ػوور أ٣ز ٌِٖٓز صوغ ك٢ هذٞز ٣و٣ٚ.  ليي ك٤ْثٛ٘جى ٓ٘جَٝ ثٕضٌث٢ً ًٜي
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إىث ً٘تتضْ صض ِؼتتٕٞ إُتت٠ ثُ٘ٚتتٌ كؼِتت٤ٌْ أ٫ًٝ إٔ صضقِتتٞث دٔلٜتتّٞ ثٕتتضٌث٢ً ًٜتتيث. 

ًٝتتَ هتتٞثٙ ثُل٣ٌٌتتز ٝثُقْتت٤ز ٝث٩ًثه٣تتز ٝثُضو٤٘تتز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِتتز ٝث٩ؽٌثءثص٤تتز ٝثُٚتتق٤ز 

تتوصٜج كت٢ ىثصتي ُتٖ ٣ذوتت٠ ٝثُؾْتو٣ز ٝؿ٤ٌٛتج ٓضٌثد تز  ٓتتغ دؼٞتٜج ثُتذؼٜ. ٝإىث ٓتج ٝف 

تت  ْ َٓ ّتتٞء أٝ ّتتو٠ ػ٤ِتتي فؾتتٌ ٓتتٖ  يدؼتتوٛج ٕتت٢ء ّتتٟٞ ثُؼتت٤ٔ دٚتتقزي ثُِٜتتْ إ٫ إىث 

ثُْٔجء أٝ ثػضٌٛ ٣ٌٟوي ٓج ٣لٞم إًثهصي ٝصوٞصي. ٝإىث ثّض٣ٌٔش كت٢ ىُتي كْتضقٌٍ 

٢ ىثصتت٢ أٝ ٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز كتت٘تتٚ ٓتتٖ صذثُ٘ؾجفتتجس ثُٔضضج٤ُتتز. ٛتتيث ٓتتج كٜٔض تت

٣ٝز ػ٠ِ ىثى ث٧ّتجُ. ٝٓتج صقوتن ٓتٖ ٗؾتجؿ فضت٠ ث٥ٕ ًتجٕ دٔٞؽتخ PKKصقو٤و٢ ثُ 

 ىُي.

٫ ٣ٌٖٔ ٧فو ث٫هػجء "هٔ٘ج دٜيث ثُؼَٔ ثُذٌثص٤ٌت٢ي ٝٗلتيٗج ىثى ثُٖ٘تجٟي ٌٝٛتيث 

مْتتجًثس إ٫ إُتت٠ ". ًتتَ ٛتتيٙ ث٧هتتٍٞ ؿ٤تتٌ ٙتتق٤قز دجُض ٤ًتتوي ٫ٝ صتتؤه١ PKKص تتًٞ 

٣ٌٝٔتٖ ثُتوثكغ ث٧ٍٝ ًٝثء ًتَ ثٌُٔضْتذجس ثُٔتومٌر كجهفز أًذٌ ٓٔج ٣ضًٚٞٙ ثُتذؼٜ. 

ػِتت٠ ٛتتيث  PKKفضتت٠ ٣ٞٓ٘تتج ٛتتيثي كتت٢ ثُذتتوء دض ذ٤تتن ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز كتت٢ 

 ثُٔ٘ٞثٍي ٝث٫ّضٌٔثً ػ٤ِٜج دٌَ ػَّ ٝٗٞجٍ ػظ٤ٔ٤ٖ. 

ػ٘وٓج ٣ٌٕٞ ٝثهؼ٘ج ث٫ؽضٔجػ٢ ٓٞٝتٞع ثُ٘وتجٓي كٜتيث ٛتٞ ثُقتَ ثُٞف٤توي ٝٓتج 

ذجح ثُنْتتتجًر ثُن ٤تتتٌر. أٓتتتج ثُتتتومٍٞ كتتت٢ ْٓتتتجًثس ٣ضذوتتت٠ ٓتتتٖ ث٧ٓتتتٌ ُتتت٤ِ إ٫ أّتتت

 َٛ ٖ أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز أمٌٟي ك٤ؼ٢٘ صِوجة٤تجً ثُل٘تجء ٝثُتَٝثٍ. ٛتيٙ ٛت٢ ثُقو٤وتز ثٌُة٤ْت٤ز ثُٔذتٌ

ػ٤ِٜج. إىث ً٘ضْ صٌِٕٔٞ ثُؼَّ ػ٠ِ ثُ٘ٞجٍ ٝثٌُٚثعي ٝصٌٕٚٝ ػ٠ِ ىُيي ٝصٌؿذٕٞ 

ث٤ًز ثُٔقووتز كت٢ ٤َٗ ٗؾجفجس ٛجٓز  ٓج ػ٤ٌِْ ّٟٞ ث٫هًثى ث٤ُِْْ ٌٓر أمٌٟ ٬ُٕضٌ

PKK  ٕدٌتتَ أدؼجهٛتتج. ػِتت٤ٌْ إٔ صضوذِتتٞث ىُتتي ٝصؾْتتوٝٙ كتت٢ ىثصٌتتْ. ػ٤ِ٘تتج هتتوً ث٩ٌٓتتج

مٞٛ ٌٙثع ًٜتيث كت٢ ثُقتَح ٝػِت٠ ٗقتٞ مت٬م ٝهثةتْ. ٝإىث ٓتج صتْ ىُتيي ُتٖ ٣ذوت٠ 

 ّٟٞ ثُض ًٞ ثُ٘جؽـ ٝثُضلٞم.  
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ىبمداندةىالدوفووتىلكا

 

 

 Makarincoِاواااس٠ٕىٛ ٚاد٠ااُ"ث ِاآ ٔااا اٌسااٛاس اٌاازٞ لاااَ بااٗ ِمخطفااا

Vadim"  ف١ش١ِا  ٔٛفٛ"ِٓ خش٠ذةNovoe Vermya ِاع األِا١ٓ اٌعااَ ٌا "PKK 

 اٌمائذ عبذ هللا أٚج آالْ: 

 

 

ػ٘تتوٓج ٣تتضْ ثُقتتو٣ظ ػتتٖ ًّٝتت٤ج ٝثُٖتتؼخ ثٌُّٝتت٢ي ٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ ػتتوّ صتتيًٌ 

٧ًذتتٌ ٣ظٜتٌ ُِؼ٤تتجٕ كتت٢ أًثٝتت٢ . أٓتتج ث٥ٕ كجُْتتوٟٞ ثل٣ٌتورعتًٞر أًضتتٞدٌ ثُؼظٔتت٠ ٝثُ

٤ًّٝج. ٓجكضب ثُٖؼخ ث٢ٌُّٝ كت٢ ًتَ ث٧ٝهتجس ٣ٌتٕٞ ٗتًٞثً ٤٘٣تٌ هًح ٕتؼٞح ثُؼتجُْ 

ُؼتخ أهٝثًثً ػظ٤ٔتز  ثُْٔقٞهز ٣ِٜٜٝٔج كت٢ ْٓت٤ٌصٜج. كجُٖتؼخ ثٌُّٝت٢ ٕتؼخ ػ٣ٌتن

 ك٢ ثُضج٣ًل ٝثُقجٌٝ ػ٠ِ ثُْٞثء. 

دؼٞت٤ٜٔج ٗٔتٌ ٓتٖ ٌٓفِتز ٣ضؼتٌف ك٤ٜتج ثُٖتؼذجٕ ثٌٌُهّتضج٢ٗ ٝثٌُّٝت٢ ػِت٠ 

ٝثُْٔت٤ٌر ٓ٘تي دتتوث٣جس  يأًغتٌ كت ًغٌ. ػ٤ِ٘تج ثُض٘ذتٚ إُت٠ ٤ّجّتتز ث٩ٓقتجء ُِلجٕت٤ز ثُض٤ًٌتز

ثُوٌٕ ٝفض٠ ث٤ُّٞي ٝصؼ٤٤ٖ ٤ّجّجس ٙجةذز دٔوض٠ٞ ىُي. كض٤ًٌج ث٤ُّٞ صٖتٌَ ٓؼٞتِز 

 ًذٌٟي ّٞثء دجُْ٘ذز ٌٌُهّضجٕ أّ ٤ًّٝج. 

 تجء ٝٗتٞثه٘ ثُٖؼخ ث٢ٌُّٝ ٓٔغَ عًٞر أًضٞدٌ ثُؼظ٠ٔ. ٌُٖٝ ٗض٤ؾز أ٣ز أم

 ّو ش عًٞر أًضٞدٌ ك٢ ٛيٙ ثُقجٍ 

إٔتتؼٌ أٗ٘تت٢ هذتتَ ًتتَ ٕتت٢ء ثٕتتضٌث٢ً. ٝٛتتج٢ٛ ثُتتوٍٝ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز صوتتٍٞ ػ٘تت٢ 

٢٘٤٘٤ُ كت٢  –"ث٫ٕضٌث٢ً ثُٚجٓو ُٞفوٙ". فض٠ أ٣ٌٌٓج ص٘ؼض٢٘ د ٢٘ٗ "أم ٌ ٓج٢ًًْ 

شي ٫ٝ صتتتَثٍ صقتتتجًح. د٤تتتو إٔ ٤ثُؼتتتجُْ". فجًدتتتش أ٣ٌٌٓتتتج دتتت٬ ٛتتتٞثهر صؾتتتجٙ ثُْتتتٞك٤

صؾتجٙ ٛتيٙ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز. ُتْ ٜٗ٘تَّ  ٣ٖج٤ُز فج٤ُتجً صتضٜؾْ ػ٤ِ٘تج دقتوٙ  ّٝتٞء. ٌُ٘٘تج ُتث٫ٓذٌ

ضٌثؽتغ ه٤تو ٕتؼٌر ػٔتج ٛت٢ صصنٔو أٛوثك٘ج ُْٝ صٜتٍَ ٖٗتجٟجص٘ج ٧ؽتَ ث٫ٕتضٌث٤ًزي ُٝتْ 

 ػ٤ِٚ.

 ٗٞه صوو٣ْ صؾجًد٘ج ٌُْ ٝث٫ّضلجهر ٖٓ صؾجًدٌْ. 
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ّت٤ج كت٢ ٝهتش ٓتج هِؼتز د٤٘ٔتج ًجٗتش ًٝ ئُجىث ٣٘لٌ ثُؾ٤ٔغ ث٤ُّٞ ٖٓ ث٫ٕتضٌث٤ًز

٤ٟٝتور  صؾْتوس ث٫ٕتضٌث٤ًز ٝث٫ّتض٘جًر  ٬ُٕضٌث٤ًزي ًٝجٕ ٕؼذٜج ٓضؼِوجً دٜج د ٝثٙتٌ

ثُؼظٔتت٠ كتت٢ ًّٝتت٤ج. كٔتتج ٛتت٢ أّتتذجح ث٤ٜٗتتجً ًٜتتيثي ٝٓتتج هٝثكتتغ ًتتَ ٛتتيث ثُٞتت٤ن ُتتوٟ 

 ثُٖؼخ 

ُْ أصؼجٟق أدوثً ٓغ ثُقَح ث٤ُٖٞػ٢ ثُض٢ًٌي دَ ً٘ش أصقجٕجٙ أ٣ٞتجً ٧ٕ ٗٔت٠ 

 ٌَٖ ثُٔوذٍٞ.ف٤جصٚ ٤ُِ دجُ

٤ض٢ كت٢ ثُْتذؼ٤٘جس ٓٔغِتز ٤ً٘ش أّض ٤غ ًي٣تز أم تجء ٝٗتٞثه٘ ث٫صقتجه ثُْتٞك

٤ض٢ ْٓتجػوثصٚ ُِقتَح ثُٖت٤ٞػ٢ ثُضًٌت٢ ٤ك٢ ٕن٘ ىثى ثُقتَح. هتوّ ث٫صقتجه ثُْتٞك

٤ّٖ٘ ػو٣ور دجّْ "ث٤ٔٓ٧ز". ٣ٌٔ٘٘ج صلْٜ ٓؼتج٢ٗ ْٓتجػور ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز ُقًٌتز ٓٚت ل٠ 

ُض٤ًٌتتز. ٌُ٘٘تتج ٫ ْٗتتض ٤غ كٜتتْ ٓؼ٘تت٠ صقتتٍٞ ًٔتتجٍ كتت٢ ّتت٘ٞثس ص ّتت٤ِ ثُؾ٣ًٜٞٔتتز ث

 ّضٌثص٤ؾ٤ز ُِوُٝز ك٤ٔج دؼو. ٫ش ذٗيثى ٤ثُْٔجػوثس ثُضٌض٤ٌ٤ز ثُض٢ ًجٕ ٣ووٜٓج ثُْٞك٤

صٜج وَ ش ٛت٢ صقتٍٞ ْٓتجػَ ٤فْخ ثػضوجه١ي ٖٓ ث٧ّذجح ث٧مٌٟ ُضٖضش ثُْتٞك٤

ص٤ؾ٤ز ٝدتوأ ُض٤ًٌج إ٠ُ ٤ّجّز ُِوُٝز دقو ىثصٜج. إىث صقُٞش ثُٔٞثهق ثُضٌض٤ٌ٤ز إ٠ُ ثّضٌث

كئٕ ث٤ُْجّز ثُض٢ ّض ذن دٖ ٕ ثُؼتجُْ ّضْت٤ٌ ٝتٖٔ ٛتيث  يث٫ٗقٌثف ك٢ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز

 ثُ٘ جم. 

ُٝتت٠ ٛتتيث صٌض٤ٌ٤تتز صؾتتجٙ ٓ  لتت٠ ًٔتتجٍ. إ٫ إٔ ّتتضج٤ُٖ أَ  ٤ًٖجٗتتش ٓٞثهتتق ٤ُ٘تت

ثُضٌض٤ي أ٤ٔٛز دجًٍر ٝؽؼِٚ دٔغجدتز ٤ّجّتز ثُوُٝتز. ٌٛتيث صؼٔوتش ث٧ٓتٌثٛي ٝمْتٌس 

٤تتتٌ. ٝدتتتجُ ذغ ٣قظتتت٠ صقتتتٍٞ ٛتتتيٙ ثُْٔتتتجػور ٓتتتٖ صٌض٤تتتي إُتتت٠ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثٌُغ٤تتتٌ ثٌُغ

ٜتج ٜٗج٣تز ثُٖتؼخ ك٤ٌٔتٖ صىُتي أٗتٚ  يثٌٌُه١ ُِٖؼخ ثّضٌثص٤ؾ٤ز د ٤ٔٛز هٟٚٞ دجُْ٘ذز

 ثٌٌُه١ ٝثُٔؾجًٍ ثُٔ ذوز ٖٓ هذَ ثُلج٤ٕز ثُض٤ًٌز. 

٣ضقتتٍٞ ٓٚتت ل٠ ًٔتتجٍ إُت٠ كجٕتت٢ي ٣ٝضٖتتٌَ ثُ٘ظتتجّ  -ُتتٞ ص٘ذٜ٘تتج ٨ُٓتٌ –ٌٛتيث 

 ٓغ ْٓجػور ثُْٞك٤٤ش.  4912ػجّ  ثُلج٢ٕ ك٢ ص٤ًٌج فض٠

تت 4912 -4905ػٔتش ثُضٔتتٌهثس كتت٢ ػٔتتّٞ ًٌهّتضجٕ متت٬ٍ أػتتٞثّ  َٔ غ ٓتتٖ ُض و

هذَ ٓٚ ل٠ ًٔجٍ د٬ ًفٔز ٝدْٔجػور ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ُٚ ك٢ ؽ٤ٔؼٜج ػ٠ِ ٝؽتٚ ثُضو٣ٌتخ 

ٛ ٕتؼخ ُِل٘تجء دجُٔؾتجًٍ ٓتٖ ؽجٗتخي  ٌع ٖٓ م٬ٍ ثًصٌجح ثُٔؾتجًٍ دقوٜتج. د٤٘ٔتج ٣ضؼت

ضظجٌٛ ٖٓ ثُؾجٗخ ث٥مٌ أٓجّ ثُْٞك٤٤ش ٝث٫ٓذ٣ٌج٤ُز د ٗٚ ٙتو٣ن ًجٕ ٓٚ ل٠ ًٔجٍ ٣

جٍ ثُْٔجػور ثٌُذتٌٟ ٓتٖ ثُ تٌك٤ٖ. ٣ٝوتّٞ ٓٚت ل٠ ًٔتجٍ ُٜ٘ٔج ػ٠ِ ثُْٞثء. أ١ أٗٚ ٣

 دـٌٛ صذؼغٌ ث٫ٕضٌث٤ًز.  4904 -4902 ٢دؼوو ث٫صلجك٤جس ٓغ ث٤ٌِٗ٫َ ك٢ ػجٓ

فضت٠ ث٤ُتّٞي ٣ٝؤتغ ثٌُأّتٔج٢ُ ٣ض٬ػتخ دجُٖتؼخ  –٫ ٣َثٍ ثُ٘ظتجّ ث٫ٓذ٣ٌتج٢ُ 

ِٟذجصْٜ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز دو٣ٞٓز ٤ٕ٘ؼز. ُٔجىث صض٬ػخ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز دجُٖؼٞح ٖٓ أد٠ْ ِٟخ 

 . ٛجدٜيث ثُووً  ٧ٜٗج صٜجح ث٫ٕضٌث٤ًزي ٝصض٬ػخ دجُٖؼٞح ٢ً صؼوو ثصلجهجصٜج ٝو

ٝثُْٔجػوثس ك٢ ّ٘ٞثس ثُض ٤ِّ ٖٓ ًتَ  ٘ـًجٗش ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُض٤ًٌز ص مي ثُٔ

ٕ ص٤ًٌتج ٛتت٢ ٧ ٖثٌُأّتٔج٤ُزي ٫ٝ صتَثٍ ص متتيٛج كت٢ ٣ٞٓ٘تج ثُتٌثٛ –٤ُتز ثُذِتوثٕ ث٫ٓذ٣ٌج

أًغٌ ٖٓ فجًح ث٫ٕضٌث٤ًز. ػ٘وٓج صقَٚ ًَ ٛيٙ ث٧ًٓٞي ٌٟٗ هجٕٗٞ ثُٔٞس ٣ٚتوً 
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دقن ثٌٌُه ٖٓ ؽجٗخي ٝصٔجًُ ٗلتِ ث٤ُْجّتز دقتن ثُٖتؼٞح ثُْٔتقٞهز ث٧متٌٟ ٓتٖ 

٤ٌ ٖٓ ثُغوجكجس. ٝهو ًٖٓي ٌٜٝٙس ثٌُغؽجٗخ ذمٌ. ٌٛيث هٞش ػ٠ِ ث٩ؿ٣ٌو٤٤ٖ ٝث٧

 فووش ًَ ىُي دْٔجػور ثُْٞك٤٤ش ُقو ٓج.

أػٌف ص٤ًٌج ؽ٤وثً. أٙتقجح ثُلجٕت٤ز ثُض٤ًٌتز ٣تٌٕٝ ثُتٌُٝ أًذتٌ أػتوثء ُٜتْ. 

ٝفضتت٠ أٜٗتتْ ٣ْتتض ٤ؼٕٞ ثُوتتٍٞ "ُ٘قتتجًح ٝتتو ثُتتٌُٝ". إٗتتٚ كتت٢ ثُقو٤وتتز ثصلتتجم ٝتتو 

 ٤ًّٝج. 

ٝتتو ًّٝتت٤ج ًتتجٕ ث٫صلتتجم ثُتتي١ ػووصتتٚ ثُؾ٣ًٜٞٔتتز ثُض٤ًٌتتز ٓتتغ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتز 

ٓقتتوٝهثً كتت٢ أػتتٞثّ ص ٤ّْتتٚ. أٓتتج ث٤ُتتّٞ كوتتو صٌتتٌُ ًغ٤تتٌثً. ٓغتتَ ٛتتيٙ ث٫صلجه٤تتجس صِقتتن 

ّتش هٍٝ. أ١ إٔ  –دجُٖؼٞح أٌٝثًثً ؽ٤ْٔز. ّجدوجً ًجٗش هُٝز ٝثفوري ٝث٤ُّٞ مِٔ 

ٓغ أْٜٗ ٣ضِوٕٞ أًذٌ ثٌُٞدجس ٖٓ ٛتؤ٫ء. إٗتٚ  يش أٛوس ّذغ هٍٝ ٬ُٓذ٣ٌج٤ُز٤ثُْٞك٤

 ُض٘جهٜ ًذ٤ٌ. 

عٔتتز دؼتتٜ ث٧ٕتتنجٗي  .ثهتتغي ثُٖتتؼخ ثٌُّٝتت٢ أُقتتن ثُٞتتًٌ د٘لْتتٚكتت٢ ثُٞ

ِنوٞث ٧ؽَ ثُؾ٣ًٜٞٔز ثُض٤ًٌز. ًجٕ ٛ٘جى ثُْل٤ٌ ث٢ٌُّٝ ك٢ ص٤ًٌجي ٝٓتٖ عتْ  ًٝ ْٜٗ م 

أٙذـ ٗجةخ ٣ٌٍٝ ثُنجًؽ٤ز, ٝثُي١ ًجٕ ٣يًٌ أهٞث٫ً ٖٓ هذ٤َ "٤ًق دئٌٓتج٢ٗ ْٓتجػور 

ّتتٌٞي ّٝتت ؿِن ًتتَ ثُذ٤تتٞس ث٧صتتٌثى " ػِتت٠ ثُتتوٝثّ. ًتتجٕ ٣وتتٍٞ "إٗ٘تت٢ ىثٛتتخ إُتت٠ ٓٞ

"ي ٓغ أٗٚ ُْ ٣ٌتٖ ُ٘تج ٫ د٤تٞس ٫ٝ ػ٬هتجس ؽو٣تز كت٢ ّٓٞتٌٞ. دتَ عٔتز PKKثُؼجةور ُ 

ّتجػز. ٌُٝتٖ دت ١ ٓ٘ تن ٣تضْ ىًتٌ ٛتيٙ  01ػور ًكجم ُ٘تجي ٝدئٌٓجٗ٘تج إمتٌثؽْٜ ٝتٖٔ 

 ثُضو٤٤ٔجس  إٜٗج ٌِٖٓز ه٣ذِٞٓج٤ّز. 

ثٌُّٝتت٢  ٫ ٕتتي كتت٢ أٗتتٚ ٛ٘تتجى أّتتذجح ٜٓٔتتز صٌٔتتٖ ًٝثء ػتتوّ صؼتتٌف ثُٖتتؼخ

ػ٠ِ ٕو٤وٚ ثٌٌُه١ فض٠ ٣ٞٓ٘ج ٛيث. كجُٖتؼخ ثٌُتٌه١ ًتجٕ ٣ؼذتٌ ػتٖ فجُتز ْٓ٘ت٤ز كت٢ 

 ً ثُْٔتضق٤َ ػ٤ِتٚ ًْتخ ف٤تجر  ٓتٖٝ يثُضج٣ًل ٣ٝجةْز ٣ٌعت٠ ُٜتج. إٗتٚ ًتجٕ ٕتؼذجً ْٓٔتٞمج

صِتتيي ف٤تتظ ًتتجٕ ٓؼٌٝتتجً ُِٚتتٌٜ ٝؽٜتتجً ُٞؽتتٚ هثمتتَ دٞصوتتز ثُٖتتؼٞح  ٚؽو٣تتور دقجُتت

ٝفًٌض٘ج ػ٘وٓج عٌٜس ُْ ٣ٌٖ أفو ٣ٌ٣و ثُغوتز  ث٧مٌٟ. ٧ٝؽَ ىُي ه غ ًَ أِٓٚ ٓ٘ٚ.

د٘ج ك٢ ثُذوث٣ز. ً٘ش ف٤ٜ٘ج ٝف٤توثًي ُٝتْ ٣ٌتٖ ٛ٘تجى أ١ ٤ٓتٌثط هت٢ٓٞ أٝ أًٝت٤ز ٟذو٤تز 

ٝدو٤ش ُٞفو١ ٤ّٖ٘ ػو٣ور. ثٌَُ ًجٕ ٣وٍٞ "ْٓضق٤َ. ُٖ صْتض ٤غ إف٤تجء ٛتؤ٫ء  يُو١

ٓتتٖ  ثُ٘تتجُ". ٝثّتتضٌٔس ثُقتتجٍ ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُٖتتجًِز ٓتتور ٣ِٟٞتتز. ًتتجٕ ٛ٘تتجى ٓؾٔٞػتتز

ٛؤ٫ء أ٣ٞجً ُتْ ٣ٌٞٗتٞث ٣غوتٕٞ ًغ٤تٌثً. ٝهتو عتَ إٟتجً ٝؽٜتز ثُ٘ظتٌ ٌٛتيث ُتوٟ  يًكجه٢

 يًتتيُي ُتتْ ٣ٌتتٖ ٣تتؤٖٓ د٘ؾجف٘تتج ٝ٘تتجس ٝثُضْتتؼ٤٘جس. ثُؼتتو٤ثُٖتتؼخ ٝثٌُكتتجم فضتت٠ ثُغٔجٗ

٠. ُٓنتٞٛ ٛتيٙ ثُقتٌح ُٞفتو١. ٝٓتٖ عتْ أهًى ثٌُتَ إٔ ٛتيٙ ثُقتٌح ّتض٘ج ٝؽٜوس  

ٝدتتٌٍس ّتتٌِٛوثٗجس )ثٗضلجٝتتجس(  ٝدتتوأس صضٖتتٌَ أّتتِ فتتٌح ث٧ٗٚتتجً كتت٢ ثُتتٟٖٞي

كض ّتتت٤ِ فَد٘تتتج ٫ ٣ٖتتتذٚ ص ّتتت٤ِ ث٧فتتتَثح  يمضَثٍجثُٖتتتؼخي ٝصٚتتتجػوس ٤ٓٞ٣تتتجً. دتتت

 ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز ث٧مٌٟ. 
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دتتوث٣ض٢ ص تتجدن دوث٣تتز فتتَح ثُؼٔتتجٍ ثُتتو٣ٔوٌث٢ٟ ث٫ؽضٔتتجػ٢ ثٌُّٝتت٢ دضْتتؼز 

. ٝأٗتتج أ٣ٞتتجً دتتوأس دضْتتؼز إٔتتنجٗي ُٝتتْ صٌتتٖ ُتتو٣٘ج أ٣تتز 4898إٔتتنجٗ كتت٢ ػتتجّ 

 ثّضؼوثهثس أ٣و٣ُٞٞؽ٤ز ذٗيثى. 

ٌٕػ٘ج كت٢ ٗٞتجُ٘ج دٌِٔضت٤ٖ: "ًٌهّتضجٕ ْٓتضؼٌٔر. ثُٖتؼخ ثٌُتٌه١ ْٓتقٞم. 

٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜيث ثُٖؼخ ٟٝ٘ٚ". ً٘ش هو ٟجُؼش دؼٜ ثٌُضخ ػتٖ فوتٞم ث٩ْٗتجٕي 

ًًٝتتَس أًغتتٌ ػِتت٠ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز. ٌُ٘٘تت٢ ُتتْ أًتتٖ أصقِتت٠ دتتجُؼٔن ثُتتٞثك٢. 

دؾْتجًر ًذتٌٟ. صضقِت٠ ٢ُ ك٢ صِي ثٌُٔفِز ًتجٕ صٖت٤ٌَ ٓؾٔٞػتز ث٧ٌٓ ثُْٜٔ دجُْ٘ذز 

ٟذوجً ُٔج ًجٕ ػ٤ِٚ فَح ثُؼٔجٍ ثُو٣ٔوٌث٢ٟ ث٫ؽضٔجػ٢ ث٢ٌُّٝي ف٤ظ ًجٕ ُتٚ ثّتٔٚ 

ي ٌُٝ٘ٚ كؼ٤ِجً ُْ ٣ٌٖ ٓٞؽٞهثً. ٝأ٤ًٝض٘ج ًجٗش أٖٝٛي ٕٝؼذ٘ج 4922ٝفض٠  4898ٓ٘ي 

  ٓ س ُٞفتو١. ًٝت ٕ ًتَ ثُؼتجُْ ٫ ٓغول٤ٖ ك٤تٚ. ُتيث ً٘تش أٓتجًُ ًتَ ثُٖ٘تجٟج يؽجَٛ ٢  أ

ػ٤ِ٘تتج. إ٫ إٔ أ٣ٌٌٓتتج ٝأُٔج٤ٗتتج  ٠ٌُتت٢ ٣ وٞتت ٣ْتتجٗو ثُؾ٣ًٜٞٔتتز ثُض٤ًٌتتز ٣ْٝتتجػوٛجًتتجٕ 

ٝأٓغجُٜٔتج ٓتٖ ثُتوٍٝ أهًًتتش دْ٘تذز ٓؼ٤٘تز ث٤ُتّٞ ٓتتوٟ ثّتضقجُز ثُوٞتجء ػ٤ِ٘تج د٤ْجّتتز 

ث٩ٓقجء. ٖٝٓ ثُْٔضق٤َ دؼو ث٥ٕ ْٗق ثُؼٖخ ثٌٌُه١ ٓتٖ ثُٞؽتٞه دجُٔؾتجًٍ. ٝث٥ٕ 

ثُؾ٤ٔغ ػ٠ِ ًهت٢ ثُٖتؼخ ثٌُتٌه١ ٝثٗذؼجعتٚ. ثُٜٔتْ ٛ٘تج ٛتٞ دٌٛتجٕ فٌد٘تج ػِت٠ ٣ ؾٔغ 

 ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٧ًٓٞ ٝثُقوجةن . 

ًدٔج ُْ ٣ضقون ثُن٬ٗ ثُضتجّي إ٫ أٗتٚ فٚتَ ثٌُؽتٞع إُت٠ ثُق٤تجر. ػ٤ِ٘تج صلٜتْ 

ثُو٤ٞز ثٌٌُه٣ز فْخ ثٌُٔفِز. ٝهذَ م٬ٙٚ ٝصقًٌٙ ٝثّضو٬ُٚي ٣ؾتخ ثٗذؼجعتٚ أ٫ًٝ. 

ثُق٤جر ُو٣ٚي ُٝتْ ٣ضذتَن ٜٓ٘تج ّتٟٞ ٣ًٝتو  هرٓذضًٞ ثُؾيًٝي ٝهو ؽلش أًُٝوو ًجٕ ٕؼذجً 

ٜٔتج عج٤ٗتز. ٝٛتيث ٜٔٔج ًغ٤تٌثً أٓت٬ً كت٢ صذٌػأٝ أع٤ٖ٘ ٤ٔ٤ِّٖ ُْ ٣ؾل ج دؼو. ًٝجٕ ٣ؾخ ٣ً  

 ٓج.  ٓج كؼِ٘جٙي دٌػٔضٚ ُقو

جً ٗقتتٞ ثُنتت٬ٗ ٝثُضقتتًٌي ٝث٥ٕ ٗقتتٖ كتت٢ ٌٓفِتتز صقتتًٌ  صضؾتتٚ ثٌُٔفِتتز ه تتوٓ 

 ً . ٝإىث ٓج هأد٘ج ػ٠ِ ثُٖ٘جٟجس دٜيث ثٌَُٖ كْ٘ن ٞ م ٞثس ًذٌٟ ثُٟٖٞ ٝثُٖؼخ ٓؼج

 ٗقٞ ثُضقًٌ ٝثُن٬ٗ. 

 

 

 سؤاي "و١ف ٔع١ش؟" ٌٍشعب اٌشٚسٟ أ٠ضا  

 

َْخ ًَ ٛيٙ ث٧ًٓٞ دُْٜٞز أٝ دْجٟز. ًجٕ ثُٖؼخ ثٌٌُه١ ك٢ فجُز كوو  ضَ ُْ صٌ 

ٟ ٓ٘ تج". أٛتْ ث٧َٓ ٖٓ ٗلْٚ. هػي ٖٓ ثُٖؼخي فض٠ ًكجه٘ج ًجٗٞث ٣وُٕٞٞ "٫ ؽوٝ جك٤ٜ

٢ٛ ثُذٌٛجٕ ػ٠ِ إٔ ٛيث ثُقٖو ثُـل٤ٌ ٛٞ ٕؼخ ُٚ ٓوٞٓجصٚي ٝٓتٖ عتْ  ٕٜٓٔز ُو٣٘ج ث٥

ٝػِت٠ ًتَ ًك٤تن هثمتَ ثُقتَح إٔ ٣تٌٟ  يإكٜجٓٚ ٛٞ ديُي. ٝهو ٗؾق٘ج ك٢ ىُي ًْٝذ٘ج

ٛتيٙ ثُ٘ؾجفتجس ٫ةوتز دتٚ. ًتجٕ ثُٖتؼخ إٔتذٚ دتجُٔٞص٠ ثُتٞثهل٤ٖي ٝفَد٘تج دتٌٖٛ إٔ ٛتيث 

 ٝثُٚٔٞه ػ٠ِ ًؽ٤ِٚ. ثُٖؼخ ٣ْض ٤غ ثُؼ٤ٔ 
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ثُٔؼِٞز ث٧مٌٟ ثُٜجٓتز ثُضت٢ صؼ٤٘٘تج ٕتؼذجً ٝفَدتجً ٛت٢ ٖٓتٌِز ّٝتؤثٍ "٤ًتق 

ٗؼ٤ٔ " ٝثُض٢ ًجٗش صض٤َٔ د ٤ٔٛز مجٙز دجُْ٘ذز ُِٖتؼخ ثٌُّٝت٢ أ٣ٞتجً ك٤ٔتج ٓٞت٠. 

عٔز ًضجح "ٓتج ثُؼٔتَ " ٌُِجصتخ ثٌُّٝت٢ ص٤ٌٗ٤ٖلْت٢ٌي ٝٛتٞ ٣ٖتٌؿ ٗٞػتجً ٓتج ٝٝتؼ٘ج 

 ثُي١ ٗقٖ ك٤ٚ. 

 صوثُٝضٜج ٝفِِٜج ٢ٛ ٌِٖٓز "٤ًق ٗؼ٤ٔ ". أْٛ ٌِٖٓز 

ىُي إٔ ثٌُكجم ٝثُٖؼخ ٣ّٞز ٫ ٣ؼٌكٕٞ ٤ًق ٣ؾخ ثٕ ٣ٌٕٞ ثُؼت٤ٔ. ٝٓتٖ ٫ 

٣ؼٌف ثُق٤جر ُٖ ٣ؼٌف ثُقٌح. هو ٫ ٣ٌٟ ثُٖتؼخ ثٌُّٝت٢ ث٥ٕ هثػ٤تجً ُِضْتجيٍ ك٤ٔتج 

ُْٜ ك٢ ز دجُْ٘ذد٤٘ٚ ػٖ ىُيي إ٫ إٔ ٛيث ثُْؤثٍ ثُٔضؼِن دجُق٤جر ثُقٌر ًجٕ ٜٓٔجً ُِـج٣ز 

" ٜٓٔتتجً ؽتتوثً ٝٝثهؼ٤تتجً  . ٝث٥ٕ أ٣ٞتتجً ٣ؼتتو ّتتؤثٍ "٤ًتتق ٗؼتت4882ٔ٤ -4872ّتت٘ٞثس 

 ٧ؽَ ثُٖؼخ ث٢ٌُّٝ. 

. ٣ؾتخ إٔ ٜجكضق٘ج ث٧دٞثح ػ٠ِ ٌٓٚثػ٤ٜج ٧ؽَ ثُق٤جري ٝثّض٤ُٞ٘ج ػ٠ِ ٓلضجف

 َٜ  ض٢ أ٣ٞجً. ٤ْ ىُي هثمَ ثُقَح ثُْٞك٣٤ ل

ٍٝ كت٢ ثُؼتجُْ. ٌُتٖ ُتْ ض٢ ًجٕ ٙجفخ عج٢ٗ أًذتٌ ثُتو٤ثُقَح ث٤ُٖٞػ٢ ثُْٞك٤

ش ٣٤ضذ٘تتجٙ أفتتو ػ٘تتوٓج ثٜٗتتجًي كضلْتتل ٝكْتتل ىثصتتٚ. د٤٘ٔتتج ًجٗتتش أ٣ٌٌٓتتج صقتتجًح ثُْتتٞك٤

٘تج ٓؼتجً. دتَ ٝفجًدَ  ٢غ٬عتًُٞفوٛجي ػٔوس إ٠ُ أمي أُٔج٤ٗج ٝثٌِٗضٌث ًٝثءٛتج ٝٓقجًدض٘تج 

ً ٤ث٫ّضؼٔجً ثُض٢ًٌ دْٔجٗور ثُْٞك ٌُتٖ فَد٘تج ثٗضٚتٌ ًؿتْ ًتَ ىُتيي ٝك تضـ  ي٤ش أ٣ٞتج

ٓتغ  ُق٤جري ٌِّٝ٘ج ثُتوًح ٓضؾٜت٤ٖ ٗقتٞ ثُق٤تجر ثُقتٌر. صضٚتجػو ْٓت٤ٌر فَد٘تج٣ٌٟن ث

٣و ُٚ ثُضذؼغٌ ك٢ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔتٌثسي ّتٞثء ثُتوثمَ أّ ثُنتجًػي ٌُتٖ  ًٌٓٝ ًَ ٣ّٞ. أً 

فَد٘ج ًؿْ ًَ ىُي ٣ؼو فَدجً ّج٤ٓجً ًك٤ؼجً ث٤ُتّٞ. ٝإىث هأح ػِت٠ ٟتٌثٍٙ ٛتيثي كْت٤ي٣غ 

   ٤ٙضٚ ك٢ ثُؼجُْ ٣ٝ٘ضٌٖ ٙوثٙ دوٞر.

ج ٫ ٣ٖتتذٚ ْ٘ٓتت ُز ص ّتت٤ِ ثُوُٝتتز ْٓتت ُز ٤ّجّتت٤ز ٓضؼِوتتز دجُْتتِ ز. ٝٝتتغ ٕتتؼذ

ث ٓتتج يٝٝتتغ ثُٖتتؼٞح ث٫متتٌٟ. كتتجُْٜٔ ُتتو٣٘ج ٛتتٞ ػتتٞهر ثُٖتتؼخ إُتت٠ ثُق٤تتجر عج٤ٗتتز. ٝٛتت

٣قٚتَ. أٓتج ث٥ٕ كِتو٣٘ج ٖٓتٌِز ثُضتوٍٝي إ٫ إٔ ثُٖٔتٌِز ثٌٌُه٣تز ٤ُْتش هٞت٤ز ْٓتضوِز 

دتت٤ٖ ثُض تتٌى ٝثُؼتتٌح ٝثُل تتٌُ ثُتتي٣ٖ  دقتتو ىثصٜتتجي دتتَ صتتْ صوْتت٤ٜٔج كتت٢ ثُٖتتٌم ث٧ّٝتت٠

ٝدتج٧م٘  يٓجًّٞث ث٤ُْجّجس ٓؼجً دقن ثٌٌُه. ْٝٛ ُٖ ٣ْجػوٝث دُْٜٞز ُضؤِّ هُٝز

ث٧صٌثى. ٌُٖ عٔز ص ًٞثس ِٓقٞعز ث٥ٕي ف٤ظ ػجٕٞث ك٤ٔج د٤ْٜ٘ ص٘جهٞجس فتجهر. ٛتْ 

ج ٫ ٣ًّٞ -ص٤ًٌج إ٣ٌثٕي –ثُؼٌثمي ص٤ًٌج  –ديثصْٜ ػجؽَٕٝ ػٖ إدوثء هٞر ثُقَ. إ٣ٌثٕ

٣ضقوٕٝ ك٤ٔج د٤ْٜ٘. ٖٓ ٛ٘ج صووّ ثُظٌٝف ثُنجًؽ٤ز ُ٘ج دؼٜ ث٩ٌٓج٤ٗجس ثُٔٞٝٞػ٤ز. 

ٝك٢ ثُوثمَ أ٣ٞجً ثٗضٌٖس ثُقٌح ث٧ٗٚج٣ًز ٝصؾيًسي ٝثُٖتؼخ ٣وتوّ ثُٔؼٞٗتجس دت٬ 

فْتتجح. ثُظتتٌٝف ٓٞثص٤تتز ُذ٘تتجء ٗٚتتق هُٝتتزي ٝإٕ ُتتْ صٌتتٖ هُٝتتز دجٌُٔتتجٍ كتت٢ ث٤ُٔتتوثٕ 

 ثُل٤وًث٤ُز.  ث٤ُْج٢ّ. ٣ٌٖٝٔ صقو٤ن ىُي د ٌثٍ

دئٌٓتتجٕ ثٌُتتٌه إٔ ٣ِؼذتتٞث هًٝٛتتْ كتت٢ ثُٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ ًل٤وًث٤ُتتزي ٝٛتتجٛٞ ٛتتيث 

ثُتت٠ٔ٘ ٣ضقوتتن دْ٘تتذز ٓؼ٤٘تتز كتت٢ ؽ٘تتٞح ًٌهّتتضجٕي إ٫ أٗتتٚ ٣ض تتًٞ ٌٓصذ تتجً دٌٌهّتتضجٕ 

ص٤ًٌتتج. ٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ د٘تتجء ك٤وًث٤ُتتز كتت٢ ؽ٘تتٞح ًٌهّتتضجٕ دٖتتٌَ ْٓتتضوَ ػتتٖ ثُؾتتَء 
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ُل٤وًث٤ُتز كت٢ ًتَ ؽتَء دتجُضٌثد٠ ٓتغ دؼٞتٜج ثُنجٝغ ٤ُِٜٔ٘تز ثُض٤ًٌتز. ٣ؾتخ ص ت٣ٌٞ ث

ثُتتذؼٜ. ثُٔؼٞتتِز ث٧متتٌٟ كتت٢ ث٧ٓتتٌ ٛتت٢ إٔ ص٤ًٌتتج ًجٗتتش صتت٘٘ ػِتت٠ ثٕ ؽ٘تتٞح 

٧ٝؽَ ىُي ٌٟٗ ص٤ًٌج ٓضٞثؽور ك٢ ًَ ثُٖٔجًَ  يًٌهّضجٕ هثمَ فوٝه ث٤ُٔغجم ث٢ُِِٔ

ثُظجٌٛر ك٢ ثُؾ٘ٞح. ٣ْضق٤َ إٔ ٣٘ضظْ ًَ ؽَء ك٢ هثمِٚ ُٞفتوٙ. ٝإ٫ كئٓتج إٔ ٣وذِتٞث 

 دج٧ؽَثء ث٧ًدؼز ٓؼجً ثٝ ٣ْضٌٌ٘ٝٛج ًِٜجي ٌٛيث ّضظٌٜ ثُض٘جهٞجس عج٤ٗز. 

دٔوتتوًٝٗج م تتٞ م تتٞثس ٓؼ٤٘تتز ٗقتتٞ ثُضتتوٍٝ دؼتتو ث٥ٕي ٝمجٙتتز كتت٢ ؽ٘تتٞح 

ن ًَ ؽَء ٖٓ ًٌهّضجٕ ػ٠ِ أّتجُ ثُضتوٍٝي كذجّتض جػض٘ج صقو٤تن   ٞ ًٌهّضجٕ. ٝإٕ ُْ ٗ وَ

 يٕتجِٓز ز٤ُتز ٓتٖ مت٬ٍ فِٔتثُغًٞر ك٢ ؽ٘ٞح ًٌهّضجٕ ٝثُضؼ٣ََ ٖٓ ٖٗتجٟجس ثُل٤وًث

ٞثف ِّْتتِز ؽذتتجٍ ٍثؿتتٌُٝ ٝفضتت٠ ٕتتٞثٟب ٜٗتتٌ هؽِتتز إُتت٠ هتتٌح ٜٗتتٌ فتتدتتوءثً ٓتتٖ 

دٟٞجٕ. ف٤ٜ٘ج هتو صضٌغتق ثُقتٌح أًغتٌ كت٢ ؽ٘تٞح ًٌهّتضجٕ. صْتضٌٔ ثّتضؼوثهثص٘ج دٜتيث 

ثُٚوهي ٣ٝضؼٍَ هٌثًٗج ٓغ ًٌٓٝ ًَ ٣تّٞ. ٛتوك٘ج ثُو٣ٌتخ ٛتٞ ثُل٤وًث٤ُتز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز. 

 ًثً ٤ُِٝ أػٞثٓجً.  إٗٚ ٖٗجٟ ٣ض ِخ ٕٜٞ

ًّٝتت٤ج أ٣ٞتتجً هُٝتتز ك٤وًث٤ُتتزي ٝٗقتتٖ ْٗتتؼ٠ ُض تت٣ٌٞ ثُل٤وًث٤ُتتز كتت٢ ثُٖتتٌم 

ث٠ّٝ٧. ٣ٌٖٔ ث٫صقجه ٓغ ثُٖؼٞح ثُٔؾجًٝر ٌٌُهّتضجٕ ػتٖ ٣ٌٟتن ثُل٤وًث٤ُتزي ٝٛت٢ 

٤ُْش م ٞر ٙـ٤ٌر ٧ؽَ ثُضتوٍٝي دتَ دئٌٓجٜٗتج ُؼتخ هًٝٛتج صٔجٓتجً ًجُوُٝتز إىث ًجٗتش 

 ه٣ٔوٌث٤ٟز. 

٣ٌو ُِٖؼخ ثٌٌُه١ إٔ ٣ؼ٤ٔ ٓغِٔج صؼت٤ٔ ٕتؼٞح ثُؼتجُْ. ٣ؾتخ هذَ ًَ ٢ٕء ٗ

إٔ صٌتتٕٞ ًتتَ ثُوتتٞث٤ٖٗ ثُْٔتت٘ٞٗز ٧ؽتتَ ثُذٖتت٣ٌز ٝفوتتٞم ث٩ْٗتتجٕي ّتتج٣ًز ثُٔلؼتتٍٞ 

 دجُْ٘ذز ُ٘ج أ٣ٞجً. صٌغٌ ث٧فجه٣ظ ك٢ ٛيث ثُٔٞٔجًي ٫ٝ ص ن ٠ ث٣ز م ٞر ػ٤ِٔز. 

كْتضؤه١ إُت٠  صؤعٌ فٌد٘ج ػ٠ِ ًتَ هٍٝ ثُؼتجُْ. ٝػ٘توٓج صضٌِتَ عًٞص٘تج دجُ٘ٚتٌ

إؽٌثء صـ٤٤ٌثس ٛجٓتز كت٢ أٝٝتجع ص٤ًٌتج ٝثُؼتٌثم ٝؿ٤ٌٛتج ٓتٖ ثُتوٍٝ. ٝثُضت ع٤ٌ ػِت٠ 

هثء  ٓغَ ٛيٙ ثُوٍٝ ٣ؼ٢٘ ثُض ع٤ٌ ػ٠ِ ث٤ُْجّز ثُؼج٤ُٔز. ًٌهّتضجٕ ث٤ُتّٞ صؼتو ثُؼوتور ثٌُت

ثُٞٞء ػِت٠ ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ثُٖٔتجًَ  ٠ِك٢ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ي ٝػ٘وٓج صلي ٛيٙ ثُؼوور ٤ّضْ

هًٝثً ثّضٌثص٤ؾ٤جً ك٢ ثُٔؾ٣ٌجس. هو٣ٔجً ًجٗش ثُؼو٣و ٓتٖ ثُتوٍٝ صْتضغٌٔ ثُٔضٞث٣ًز ُضؼِخ 

تضٜج. أٓتتج ث٤ُتتّٞ كتتجٌٌُه ٣ٔضٌِتتٕٞ ٤ثٌُتتٌه فْتتخ ٓٚتتجُقٜج ٝصض٬ػتتخ دٜتتْ فْتتخ ٖٓتت

ك نو٘تتج كتت٢ م ٞثص٘تتج ثُٔوذِتتزي ّتت  ٝ ٌٕٞ ٤ثّتتضٌثص٤ؾ٤ز مجٙتتز دٜتتْ صضؼتتجعْ دجٝتت ٌثه. ٝإىث 

ٌج دجًصذجى ٝمٞف ٕو٣و٣ٖ ٓتٖ دٌٔ٘ض٘ج ُؼخ هًٝ ػظ٤ْ ك٢ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧. صقِ أ٣ٌٓ

ٛيث ثُٞٝغ. إٜٗج ُْ صؼو صت٢ُٞ ث٤ٔٛ٧تز ُِوٞت٤ز ثُلِْت ٤٘٤زي ٝٛت٢ صوتٍٞ ث٥ٕ "ثُوٞت٤ز 

 ثٌٌُه٣ز ْٓضؼ٤ٚز ًٝذ٤ٌر". 

ىُتتي إٔ ثُوٞتت٤ز ثٌٌُه٣تتز  يٝهتتو ُلضتتش ثٗضذتتجٙ ثُؼتتجُْ دتتج٧ًؽـ ػِتت٠ ٛتتيٙ ثُوٞتت٤ز

 ٍٝ. ٤جر ٝثُذضٌٔصٌَٖ ثُٔلضجؿ ثُٖٔضٌى ُِٖؼٞح ثُغ٬عز ٌُِٖٝٔض٢ ثُ

ّضن ٞ عًٞص٘ج ك٢ ٛيٙ ثُْٔجةَ م ٞثس ؽو٣زي كٌِٖٔز ثُذضٌٍٝ ٝث٤ُٔجٙ ٤ُْتش 

 ٓضؼِوز دجٌُٖم ث٠ّٝ٧ كقْخي دَ إٜٗج صؼ٢٘ ثُؼجُْ أؽٔغ. 
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 بئِىاْ اٌشعب١ٓ اٌشٚسٟ ٚاٌىشدٞ ِعا  ٚضع زذ ٌٍشٛف١ٕ١ت اٌخشو١ت 

 

ًًَس ٤ًّٝج ػِت٠ ثُوٞت٤ز ثٌٌُه٣تز دٌتَ ػ٘ج٣تز كت٢ ثُوتٌٕ ثُضجّتغ ػٖتٌ. هتجّ 

 ٤ُْتِ ٞث ثُٞتٞء –ٓتٖ هذ٤تَ ٤ًّٓ٘ٞت٢ٌ  -ثُٜجٓتز  ٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٔغولت٤ٖ دج٫ّتض ٬ػجسث

دؼ٤ٖ ٓٞٝٞػ٤ز ػ٠ِ ثُو٤ٞز ثٌٌُه٣ز. ًجٗش ػ٬هجس ٤ًّٝج ٓغ ثٌٌُه ه٣ٞز فضت٠ هذتَ 

عًٞر أًضٞدٌي ف٤ظ ِٝٙش ثُؾ٤ٞٓ ث٤ٌُّٝز فض٠ ًٌهّضجٕي ٝثّتضٟٞ٘ش كت٢ ه٣ٌّتْ 

ًّٝتت٤ج ٌُتتجٕ ثٌُتتٌه ٝث٧ًٓتتٖ  ٝأًٝتتٌّٝ ٝدضِتت٤ِ ٝٝثٕ ٝأ٤٘٤ًٓتتج. ُٝتتٞ ُتتْ ص٘قْتتخ

 ٤ّؤّْٕٞ ثُوُٝز. ُوو صٌغلش ثُؼ٬هجسي ٖٝٓ عْ ثٗوِخ ًَ ٢ٕء ًأّجً ػ٠ِ ػوخ. 

عتًٞر أًضتٞدٌ ًجٗتش عتتًٞر ف٣ٌتز ثُٖتؼٞح. هتتوٓش ًّٝت٤ج ثُْٔتجػور ُٔٚتت ل٠ 

ًٔجٍ ٝأِٛٔش ثٌٌُه ٝث٧ًٖٓ ٝصًٌضْٜ ؽجٗذجًي دَ ُٝؼذش هًٝٛج ك٢ هضِْٜ. إٗتٚ ص٘تجهٜ 

جُْٔجػوثس ثُنجًؽ٤زي ٌُٝتٖ ٣ؾتخ إٔ ٣ٌتٕٞ د٤جّ دغًٞر دج٫ًصذجٟ إى ٫ ٣ٌٖٔ ثُو ,٢ّء

ٛ٘تتجى صؼجٝتتو دتت٤ٖ ثُٖتتؼٞح. إٗ٘تتج فًٌتتز ثٕتتضٌث٤ًزي ٌٝٓؿٔتتٕٞ ػِتت٠ ًي٣تتز دؼتتٜ 

ثُقوجةن. كضج٣ًل ثُٖٞك٤٤ش ثُٔٔضو ػ٠ِ ٓوٟ ّذؼ٤ٖ ػجٓجً ٣ض٤َٔ دٌٔجٗتز إ٣ؾجد٤تز دجُْ٘تذز 

ُ ٝثُؼٌح. ٌُ٘ٚ ًجٕ ّٞء ٟجُغ ٧ؽَ ثٌٌُه.   ٨ُصٌثى ٝثُلٌ 

ُْ ٣ٌتٖ ثُْتٞك٤٤ش ُٞفتوٙ ٣ٖتٌَ ٖٓتٌِزي دتَ ًتجٕ ٛ٘تجى ٖٓتجًَ هثم٤ِتز أ٣ٞتجً. 

٤ض٢ م تتتٞر إ٣ؾجد٤تتتز صتتتيًٌ دجُْ٘تتتذز ُِٖتتتؼخ ٤دجمضٚتتتجًي ُتتتْ ٣ٖتتتٌَ ثُٞؽتتتٞه ثُْتتتٞك

ثٌٌُهّتضج٢ٗ. صضلتجهْ ث٧ٓتتٌثٛ كت٢ ثُْتتٞك٤٤ش ٣ٞٓتجً ػتتٖ ٣تّٞي ٝصضغجهتتَ ثُٖٔتجًَ هثم٤ِتتجً 

ٜتجًسي ف٤تظ ٛ٘تجى صو٤٤ٔتجس ً٘تش هتو ٝمجًؽ٤جً ػ٠ِ ثُْٞثء. ُْ أص ّق ًغ٤ٌثً ػ٘توٓج ثٗ

ىًٌس ك٤ٜج ٝتًٌٝر صوتٌح ثُ٘ظتج٤ٖٓ  يهذَ ػٜو ؿًٞدجصٖٞف 4985ٌٙفش دٜج ك٢ 

٫ ًتتَ ثُٖٔتتجًَ كتت٢ هثمِٜ  ٞ ج إُتت٠ ػوتتو ًتت هثء ْٓضؼٚتت٤ز. ٔتتٓتتٖ دؼٞتتٜٔج ٧ٜٗٔتتج هتتو فتت

٫ٗؼتتتوثّ ث٤ُْجّتتتجس ثُٚتتتق٤قز.  ووَتتتؼ  ٝأٙتتتذقش ثٌُغ٤تتتٌ ٓتتتٖ ثُغتتتًٞثس هٌدجٗتتتجً ُٜتتتيٙ ثُ

 ًٌ ثُِٔقن دجُٖؼخ ث٢ٌُّٝ ٝثُؼو٣و ٖٓ ثُو٤ٓٞجس ث٧مٌٟ. ٝثُٔقِٚز ًجٗش ثُٞ

ؼٖؼٖتتز ك٤ٜتتج. ٝث٤ُتتّٞ ٣ؾضتتٌ ضٓتتج ثٜٗتتجً ُتتْ ٣ٌتتٖ ث٫ٕتتضٌث٤ًزي دتتَ ث٧ٓتتٌثٛ ثُٔ

ثُٖؼخ ثٌُّٝت٢ ذ٫ّ ىُتي. ُتْ ٣ٌتٖ ثُّٞت٠ ثُذتجًٍ ّت٤تجً دٔؼ٘ت٠ ثٌُِٔتز دجُْ٘تذز ُ٘تج دؼتو 

ٕٞ دٔغجدتز ٓت٬٤ه ش. ٝإىث ٗؾـ ثُٖتؼخ ثٌُّٝت٢ كت٢ ثُٜ٘تٞٛ عج٤ٗتز ّت٤ٌ٤ث٤ٜٗجً ثُْٞك٤

ؽو٣و ُٚ. ُْ صضٞٝـ ث٤ُْجّز ث٤ٌُّٝز صٔجٓجً ك٢ ٣ٞٓ٘ج ثٌُثٖٛي ٖٝٓ ثٌُٖٔٔ ثُوتٍٞ أٜٗتج 

 ّضضٞٝـ أًغٌ ٓغ ًٌٓٝ ث٣٧جّ ُضضٌى ص ع٤ٌٛج ثُْٜٔ ػ٠ِ ث٤ُْجّز ثُو٤ُٝز. 

ٓ٘تتي ث٥ٕ كتت٢ ًّٝتت٤ج.  يػتتٖ ًغتتخ دجُٖتتؼٞح زصضذتتوٟ دؼتتٜ ثُٖٔتتجًَ ثٌُٔصذ تت

ًً ٛ٘جى ثٌُِٖٔز ث٤ُٖٖج٤ٗز ٤ض٢ صتجّ. ًتيُي ٤  كض٤ًٌج صوثكغ ػٖ ث٤ُٖٖتجٕ د تجدغ ّتٞكٓغ٬ً

غ ص٤ًٌتتج ك٤ٜتتج ٤ّجّتتز ذنتتأىًد٤ؾتتجٕ ًٝجٍثمْتتضجٕ ٝصًٌٔجْٗتتضجٕ ٝأٍٝدجًْتتضجٕ  ف٤تتظ صض  

ٌٛ إٝلجء ثٌُٖػ٤ز ػِت٠ ثُلجٕت٤ز. ٝٛ٘تجى ث٧هتٞثّ ثُ ًٞث٤ٗتز. ٗقتٖ ـٕٞك٤٘٤ز دقضز د

ٝص ؽ٤ؾٜج أٌٓ م ٤تٌ.  ص٤ًٌج ُِٖٞك٤٘٤زإعجًر ُْ٘ج ٝو ف٣ٌز ث٤ُٖٖجٕ ٝث٧صٌثىي إ٫ إٔ 

ّتتٞثء  ريأٓغتتجٍ صتت٤ًًٞٔ دتيُي. إٜٗتتج ٤ّجّتتز ؽتو م ٤تتٌٓتٖ ٕ ٞٝدتج٧م٘ ٣وتتّٞ ثُلجٕتت٤

 دجُْ٘ذز ٤ٌُّٝج أٝ ثُٖؼٞح ث٧مٌٟ. 
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ث٫صلجه٤جس ثُض٢ أدٌٓضٜج ثُذًٞؽٞث٣ٍز ثُض٤ًٌتز كت٢ ث٧ٗجٝتٍٞ ٓتغ دؼتٜ ثُتوٍٝ 

هتو صٌتٕٞ  ٘جٜٛ ك٢ ث٧ّجُ ٓٚجُـ ثُٖؼخ ث٢ٌُّٝ. ٣ؾخ صلْٜ ٛتيٙ ث٤ُْجّتز ؽ٤توثً.ص

ص٤ًٌتج ٝتتؼ٤لز ث٤ُتّٞ ُٝتت٤ِ د٤توٛج ف٤ِتتزي ٌُٜ٘تج صؼٔتتَ ػِت٠ صؼظتت٤ْ ىثصٜتج. ٝفوتتجً  ص٘ضٖتتٌ 

وثمَ ًّٝت٤ج أ٣ٞتجً. ٝصظٜتٌ ُتثٌُأّٔج٤ُز ثُض٤ًٌز كت٢ ثُؼو٣تو ٓتٖ ثُتوٍٝي دتَ ٝصْتٌدش 

ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُٖٔتتجًَ دٖتت ٕ ثُذضتتٌٍٝ ٓ٘تتي ث٥ٕي ّٝتتض ٌؿ دؼتتٜ ثُض٘جهٞتتجس ث٤ُْجّتت٤ز 

وذِز. فجًدتش ث٫ٓذٌث٣ًٟٞتز ثُؼغٔج٤ٗتز ٝتو ًّٝت٤ج ػِت٠ ٗلْٜج دٌْػز ك٢ ثٌُٔفِز ثُٔ

ي ٝفجًدش  ثُْٞك٤٤ش أ٣ٞجً ًوتٞر ٓٞث٤ُتز ُِ٘تجصٞ. ٝث٥ٕ صض ٛتخ ُِقتٌح ٚٓوٟ هٌٕ دقجُ

أ٣ٞتتجً. ُتتٖ صضٌثؽتتغ  ثُوُٝتتز ثُض٤ًٌتتز ػتتٖ ٤ّجّتتجصٜج ثُٖتتٞك٤٘٤ز دْتتُٜٞز. ٝث٤ُتتّٞ ٣قتتجًح 

ٚ ُؼتتخ هًٝٙ كتت٢ ثٌُتتٌه ٝتتو صِتتي ث٤ُْجّتتز. ثُٖتتؼخ ثٌُّٝتت٢ ٛتتٞ ثُٞف٤تتو ثُتتي١ دئٌٓجٗتت

 ٓٞثؽٜز ثُٔنجٌٟ ثُذجًٍر ك٢ ؽ٘ٞح ثُْٞك٤٤ش, ٝثُقو ٖٓ ثُٖٞك٤ض٤ز ثُض٤ًٌز ٛ٘جى. 

ُِؼ٬هجس ثُوجةٔز د٤ٖ ثُٖؼذ٤ٖ ث٢ٌُّٝ ٝثٌٌُه١ ٓوٞٓتجس صج٣ًن٤تز ٝٓؼجٙتٌري 

٣ٝؾخ إٔ صٌٕٞ ه٣ٞز ّٞثء ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٫ّضٌثص٤ؾ٢ إٔ ث٫هضٚجه١ أّ ث٤ُْج٢ّ. عٔز 

ُٜج ٧متي ثُْٔتجػور ٓتٖ ثٌُتٌه دج٧ؿِتخ أًغتٌ أ٤ًٝز ٓٞٝٞػ٤ز ّجةور ك٢ ً  ٞ ٤ّٝج صن

 –ٖٓ أ١ ٕتؼخ ذمتٌ. ٌُّٝت٤ج ػ٬هجصٜتج ٓتغ ثُؼو٣تو ٓتٖ ثُتوٍٝ ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ي ٝٛت٢ 

ص٣َو ٖٓ ػخء ثُٖتؼخ ثٌُّٝت٢. إٕ ّتٔٞ ثُٖتؼخ ثٌُتٌه١ ّت٤نلق  –فْخ ثػضوجه١ 

ٌتٌه١ ٖٓ ثُٖٔجًَ ثُضج٣ًن٤ز ثُِٔوجر ػ٠ِ ًجَٛ ثُٖؼخ ث٢ٌُّٝ. هو ٫ ٣ِؼخ ثُٖتؼخ ثُ

ثُظتٌٝف ثُٔٞثص٤تز ٌُت٬  بهًٝثً دجًٍثً أٝ ِٓقٞعجً ث٥ٕي إ٫ إٔ ٗٞجُٚ ثُٔضٚجػو ّت٤ٜ٤

 ثُٖؼذ٤ٖ. 

ي دتَ إٕ ثُٖٔتٌِز صؼ٤٘٘تج   ٌ ٫ أهٍٞ "صؼجُٞث ّجػوٝٗج" ٢ٌُٗٞ ٤ّجّت٢ ٝتؼ٤ق ؿت

 صؼ٢٘ ًَ ثُٖؼٞح. أ١ ؽ٤ٔؼ٘ج. 

 ٓج ٛٞ أّجُ ٛيٙ ث٫صلجه٤جس ٝثُْٔجػوثس  

ُتتٞػ٢ ثُضتتج٣ًن٢ ٝثُؼْتت١ٌٌ ثٌُثّتتل ػِتت٠ ُٔتتجىث ٣ٚتتٌ ثُٖتتؼخ ثٌُّٝتت٢ ىٝ ث

 ػ٬هجصٚ ٓغ ص٤ًٌج  ثُو٤ٞز ثٌٌُهّضج٤ٗز ه٤ٞز ًة٤ْ٤ز صٖـَ ؽوٍٝ ث٧ػٔجٍ ث٤ُّٞ.

ٝإىث ٓتتج ٗذٖتت٘ج ّٝتتذٌٗج أؿتتٞثً ثُوٞتت٤ز ثٌٌُه٣تتز ثهضٚتتجه٣جً ٝػْتت٣ٌٌجً ٤ّٝجّتت٤جًي 

ّتٌٟ٘ أٗتتٚ ٓتٖ ثُٞثؽتتخ ػِت٠ ًّٝتت٤ج أًغتتٌ ٓتٖ ؿ٤ٌٛتتج إٔ صِؼتخ هًٝٛتتج كت٢ فتتَ ٛتتيٙ 

ٗج ػِت٠ دؼٞتٜٔج ثُتذؼٜ أًغتٌ كت٢ ثٌُٔفِتز جيث أٌٓ ٝثٝـ. ٤ّضؼٌف ٕتؼذثُو٤ٞز. ٝٛ

ثُٔوذِزي ًَٝ ػ٬هز ّضوجّ ٓغ ٕؼذ٘جي ّضؾِخ ثُلٞثةو ثُؾٔتز ّتٞثء  ُِٖتؼخ ثٌُّٝت٢ أّ 

 ثٌٌُه١. 
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 اٌشٚسٟ اٌىث١ش ِٓ اٌّشاوً  –لذ ٠سً االحفاق اٌىشدٞ 

 

ًَ ٓ٘تي ٍٓتٖ جٖٔثُ شِع و ك٢ ثُؼ٣ٌٖ٘جس ٓغ ثُٖؼخ ثٌٌُه١ َُق  ون ُٞ إٔ ث٫صلجم ػ  

٣َٟٞي ُٝٔج أٙذـ ث٧صٌثى ف٤ٜ٘ج فِلجء ٣ٌٓ٧ٌتجي ُٝٔتج ثُضؾت  ٕتجٙ إ٣تٌثٕ إُت٠ أ٣ٌٌٓتجي 

ُٝٔج ٝهتغ ثُؼتٌثم كت٢ ٝٝتؼٚ ثُقتج٢ُ. ٕت٢ء ٝثفتو كوت٠ ًتجٕ ٫ٍٓتجً ذٗتيثىي ٝٛتٞ ػوتو 

ي ٌُٝتتٖ ُتتٞ ؽٔتتزػتت٢ إٔ ثٌُتتٌه دتت٬ ٗتٞثه٘ي دتتَ إٕ ٗٞثهٚتتْٜ ٫ أه   .ث٫صلتجم ٓتتغ ثٌُتتٌه

ه٬٤ًِ ف٤ٜ٘ج ٧ّلٌ ىُي ػٖ ٗضجةؼ إ٣ؾجد٤ز. ٝهو صٞثؽتوس ٛتيٙ ثُلتٌٗ كت٢ ديُش ثُؾٜٞه 

. ٝٗض٤ؾز ٛيٙ ثُ٘ٞثه٘ أكِضش ٛيٙ ثُلٌٗ ٖٓ ث٤ُوي ٝٛتيث ٓتج 4915فض٠  4902أػٞثّ 

 أُقن ث٫ٌٝثً ثُؾ٤ْٔز دجُٖؼخ ث٢ٌُّٝ. 

ٌٌُه ٙؼٞهثً ًك٤ؼتجً كت٢ ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ ث٤ُتّٞي ٣ْٝتؼٕٞ ٩عذتجس ىثصٜتْ ث٣قون 

ٍ ثُضقتتت١ًٌ ثُتتت٢ٟ٘ٞ ٝدضو٤٤ٔ٘تتتج ٤ُْجّتتتجس ثُوُٝتتتز ٬ٗفتتتظ إٔ ثُ٘ٞتتتج ُِؼتتتجُْ د ّتتتٌٙ.

دجُ٘لغ ثٌُذ٤ٌ ُِٖؼخ ث٢ٌُّٝ. ٣ضْْ ثُٖؼذجٕ دجُنٚتجة٘ ثُٖٔتضًٌز  ً  ثٌٌُهّضج٢ٗ ٤ّو

دقتتن ًّٝتت٤ج كتت٢ ثُٞٝتتغ ثُوتتجةْ  صْتت٤ ٌ كتت٢ ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُٔٞثٝتت٤غ. ٝأ١ ٤ّجّتتز ّتتِذ٤ز

 ّضؤعٌ ٓذجٌٕر ِّٝذ٤جً ػ٠ِ ثٌٌُه أ٣ٞجً.

ٍي ٣ٌٖٔ ػَٔ ثٌُغ٤ٌ دجُضٌجصق ٓغ ثُٖتؼخ ثٌُتٌه١ كت٢ هلوجّت٤ج ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغج

ُقَ صِي ثٌُِٖٔز. ًيُي ثٌُِٖٔز ث٤ً٘ٓ٧ز ٝثُض٤ًٌز ٝؿ٤ٌٛتج ٓتٖ ثُؼو٣تو ٓتٖ ثُٖٔتجًَي 

ثُٞٝتغ ثُْتجةو دؼت٤ٖ ث٫ػضذتجً ّتٌٟ٘ أميٗج ًِٜج ٌٓصذ ز دجُو٤ٞز ثٌٌُه٣ز ُقِٜج. ٝإىث 

هًٝ ثُٔلضتجؿ كت٢ كتي ثُؼو٣تو ٓتٖ إٔ ث٫صلجم دت٤ٖ ثُٖتؼذ٤ٖ ثٌُّٝت٢ ٝثٌُتٌه١ هتو ٣ِؼتخ 

 ثُٖٔجًَ ٝفِٜج. 

ٗٞتجٍ أ٣تو٣ُٞٞؽ٢. ٣ؾتخ إٔ ٣قتخ ٟٝ٘تٚ ٣ْٝتؼ٠ ُنتٞٛ  ٓتٖ ٫ ٣ًخ ك٢ إٔ

 ٣ؤِّ ثُٞفور ٝث٫صقجه ٝثُضٌثٗ. 

 

 

 بٕاء إٔساْ اشخشاوٟ أُ٘ بىث١ش ِٓ حؤس١س دٌٚت 

 

ُتتْ ٗ٘جٝتتَ كتت٢  .ثُؾو٣تتوثُتتوثكغ ث٧ّجّتت٢ ُٚتتٌثػ٘ج ٛتتٞ د٘تتجء ٕنٚتت٤ز ث٩ْٗتتجٕ 

أًٛ أٝ ٕؼخ كقْخ. د٘جء ٕن٤ٚز ث٩ْٗجٕ ثُؾو٣و ٛٞ فؾٌ ثَُث٣ٝتز كت٢ ّذ٤َ دوؼز 

ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور كتت٢  أ٣تتو٣ُٞٞؽ٤ض٘ج. ٬ٗٝفتتظ ٗتتٞثه٘ ؽو٣تتز دٜتتيث ثُنٚتتٞٗ كتت٢

ف٤ظ أُٝتٞث ثُقتوٝه أ٤ٔٛتز ٍثةتوري ٝصٞثؽتوس ث٤ٔٓ٧تز ٕت٤ٌِجًي د٤٘ٔتج ًؽقتش  ,ش٤ثُْٞك٤

 ًلز ثُضؼٚذ٤ز ثُو٤ٓٞز ٓٞٔٞٗجً.

 أهَ ٕ ٗجً ٖٓ ثٌُأّٔج٤ُز.  ٤ش٢٤ ػٜو ثٕضٌث٤ًز ثُْٞكُْ ٣ٌٖ ٍػٔجء ثُ٘ظجّ ك

تتت َٖ ثُلتتتٌه  ْٖ ٕتتتؼخ ثٕتتتضٌث٢ً ٌُٝتتتُوتتتو ص ّْتتتش هُٝتتتز ثٕتتتضٌث٤ًزي ٝٗ ظ ن ُتتتْ ٣ تتتذ 

إُتت٠ ثُٖنٚتت٤ز  عٌثً دج٩ه جػ٤تتز  ًتتْ دِتتؾ ديثصتتٚ ث٫ٕتتضٌث٢ً. ٓتتغ٬ًي ًتتْ ًتتجٕ ّتتضج٤ُٖ ٓضتت

 ضٌث٤ًز أ٣ٞجً.ث٫ٕضٌث٤ًز  إٕ ُْ ص لْٜ ٛيٙ ثُٖٔجًَ ؽ٤وثً ٣ْضق٤َ كْٜ ٖٓجًَ ث٫ٕ
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ٓٔتتجس  ٤ًتق عٜتٌ ًٌٝصٖت٤ق  ًتتجٕ ٓضؼِوتجً دْتضج٤ُٖ ٧دؼتو ثُقتتوٝهي ٌُٝ٘تٚ دؼتو

ثُؼ٤ِ٘تز ٤ُْتج ٙتق٤ق٤ٖ. ُوتو صتْ كوتوثٕ ٓذتوأ ًت٬ ثُٔتٞهل٤ٖ ّضج٤ُٖ صؤت٘ هًٝ ثُؼتوثٝر. 

جٕ ًٝٝفتٚ. ٝٓتٖ عتْ ٕٞ ث٩ْٗت٘وٝٙجًٝث ً ْٜٗ ٣ن ,٤ض٤٢هثمَ ثُقَح ث٤ُٖٞػ٢ ثُْٞك

ذوضٚ أٗج ًجٕ ػٌِ ىُي صٔجٓجً. إ٢٘ٗ أكؼَ ًَ ٢ٕء دؾتٞهر ث٧ٌٕجٍ. ٓج ٟثٗلؾٌٝث د ّٞأ 

 ٛٞ ٓذوأ١ ث٧ّج٢ّ ٓ٘ي ثُذوث٣ز إ٠ُ ث٤ُّٞ. ٛيث ٝػ٤ٗ٬ز. 

فضتت٠ ٤ّجّتتض٢ ثُضتت٢ أصذؼٜتتج صؾتتجٙ ثُوُٝتتز ثُض٤ًٌتتز ػ٤ِ٘تتز. كٔذتتوأ ثُؼ٤ٗ٬تتز ّتتج١ً 

ذمتتٌ صؾتتجٙ ٣ٌٔتتٖ ُ٪ْٗتتجٕ إٔ ٣٘جٝتتَ دتت ١ ٕتت٢ء  ثُٔلؼتتٍٞ ُتتو١ ٧دؼتتو ثُقتتوٝه. ٫ٝ

 ثٌُؽؼ٤ز. ٝدوٕٝ ىُي ٫ ٣ٌٖٔ صقو٤ن ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز. ث٩ه جػ٤ز ٝ

ُ ٓنضِتتتق ث٧ػٔتتتجٍ كتتت٢ ث٫صقتتتجه ثُْتتتٞك٤ ًَ ض٢ دجّتتتْ ثُِؾ٘تتتز ٤د٤٘ٔتتتج ًجٗتتتش صٔتتتج

ّ قن  ثُٖؼخ ٖٓ ثُؾجٗخ ث٥مٌ. أػِٖ ثٌُٔضتخ ث٤ُْجّت٢  نث٣ًٌَُٔز أٝ ثٌٌُْص٤ٌ ثُؼجّي 

فتجهر  ك٤ٔتج  ك٢ ث٧ػ٠ِ ػتٖ ىثصتٚ ًظتجٌٛر ًذ٤تٌري ٝٛتيث ٓتج ذٍ إُت٠ فٚتٍٞ ثٗلؾتجًثس

٣ؼِتتٖ ػتتٖ ٗلْتتٚ ًٝ ٗتتٚ "أ" كتت٢ ثُؼتتجُْ. ٛتتيث  هدؼتتو. ًتتجٕ ٣ؾتتخ أ٫ ٣ٌتتٕٞ ًتتيُيي إى ًتتج

ىُتتي إٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز  ,ُتتيث كْتت٤ٜ٘جً ٫ ٓقتتجٍ. ٣ٝؾتتخ إٔ ٣ٜ٘تتجً ,دتتجُ ذغ ُتت٤ِ ثٕتتضٌث٤ًز

صٔغَ ث٩ْٗج٤ٗز ثُؾو٣وري ًٝجٕ ٓتٖ ثُٞثؽتخ إٔ صٚتذـ ٟتٌثٍ ف٤تجر ث٩ْٗتج٤ٗز ٝصؼتْ ًتَ 

 ث٧ًؽجء. 

ًَ ٤ِْْثُؾو٣وي ث٩ْٗجٕ ثُث٩ْٗجٕ  ْن ي ث٩ْٗجٕ ثُؾ٤ٔتَي ٛتٞ إْٗتجٕ ثٕتضٌث٢ً. ُٝت

ُن ذَ ق٤  ّ  نل٢ ٗلْٚ  إ٢٘ٗ ٝو ًَ ىُي. َْ ٤ّ  ِ ٖٝٔ ثُقوٝه  

. ٫ ك٢ ًٌهّتضجٕ إٗ٘ج ٗنِن ث٩ْٗجٕ ثُؾو٣و ثُذؼ٤و ٤ًِجً ػٖ ثُقْجدجس ثُٖن٤ٚز

زي ٫ أفتتو ٣ذوتت٠ كتت٢ ثُقتتَح ػ٘تتٞر. ًٝتتَ ًك٤تتن ُ٘تتج كتتوثة٢ ٣ْتت٤ٌ ػِتت٠ أّتتجُ ثُ ٞثػ٤تت

ث٫ٗٞذجٟ ث٩ًؿج٢ٓ ك٢ ثُقَح. ٫ُٞٝ ىُي ُٔتج صٌٔ٘تج ٓتٖ ٓقجًدتز ثُوُٝتز ثُض٤ًٌتز. ٫ 

 ٣ٌٖٔ ص٤٤ٌْ ثُغًٞر أٝ مٞٛ ثُقٌح دج٫ٗٞذجٟ ث٩ًؿج٢ٓ ٝث٣ًٌَُٔز. 

إٕ ًتتتجٕ ٛ٘تتتجى أٙتتتوهجء كتتت٢ ًّٝتتت٤ج ٣ٌؿذتتتٕٞ صْتتت٤٤ٌ ث٧ٖٗتتت ز ث٫ٕتتتضٌث٤ًزي 

 ,٣ٌٞٗتتتٞث ٓضٞثٝتتتؼ٤ٖ هِتتت٬٤ً  ٝصؾجًد٘تتتج. ػِتتت٤ْٜ أ٫ّٕتتتضلجهر ٓتتتٖ ٖٗتتتجٟجص٘ج كذئٌٓتتتجْٜٗ ث

كتجػضٌثف ث٩ْٗتتجٕ د٘ٞثهٚتتٚ ُتت٤ِ دتتج٧ٌٓ ثُْتت٢ء. ٝأٗتتج أ٣ٞتتجً ٫ أدتتجُؾ كتت٢ فو٤وضتت٢. ُتتْ 

أهمَ د٤ٖ ثُٖؼخ ثٌٌُه١ إ٠ُ ث٥ٕي ٌُْٜ٘ ٣ٌٝٗ٘ت٢ ًوجةتو ٍٝػت٤ْ ػظت٤ْ. ٤ًتق فٚتَ 

٘تتج ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز دجُضٔتتجّي ٝصقتتو٣٘ج  ٓتتٖ ثُؼتتجُْ  ٤ًتتق ثُْتتٞثه ث٧ػظتتْ ٝٓغِ 

جً ٓؼ٢ ٛيث ثٌُْ ثُٜجةتَ ٓتٖ ثُٖتؼخ ٝثٌُكتجم ٓؼت٢ ػِت٠ مت٠ ثُ٘تجً   ٣ؾتخ فَٚ ّٝ

ثُض٤ًٌَ ػِت٠ ٛتيٙ ث٧ٓتًٞ. إٗ٘ت٢ أًًتَ ًغ٤تٌثً ػِت٠ ْٓت ُز د٘تجء ث٩ْٗتجٕ ثُؾو٣تو هثمتَ 

 ثُقَحي ىُي إٔ د٘جء إْٗجٕ ؽو٣و أْٛ دٌغ٤ٌ ٖٓ ص ٤ِّ فَح أٝ هُٝز.

ني ُٔتتج ُتتٞ إٔ ٤ُ٘تت٤ٖ صٞهتتق ػِتت٠ ٕنٚتت٤ز ّتتضج٤ُٖ ٝأٖٗتت ٙ ًلتتٌه ثٕتتضٌث٢ً فتت

صلجهٔش ثُٔنجٌٟ ُٜيٙ ثُوًؽز. أًثه ٤٘٤ُٖ هذَ ٝكجصٚ دٔور ٝؽ٤تَري ثُضٞهتق ػِت٠ ثُؼو٣تو 

ٖٓ ثُٔٞث٤ٝغ ٖٓ هذ٤َ ثُٖٞك٤٘٤ز ثٌُّٝت٤ز ٝثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟتزي ك تٌؿ دؼتٜ ث٧ّتتِز كت٢ 

ٝٙتج٣ج ٤ُ٘ت٤ٖ  .ىُي. ك٢ ثُقو٤وز ًجٕ ٤٘٤ُٖ هو ًأٟ ٛيٙ ث٧م جًي ٌُٖ ثَُٓجٕ ُْ ٣ْؼلٚ

 ػ٤ِٜج.ٜٓٔزي ٣ٝؾخ ثُضٞهق 
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 ابت عٓ االشخشاو١ت اٌّش١ذة١ٟ ألذَّ إٌمذ اٌزاحٟ ٕٔإٔ

 

صقضَ ْٓ ُز ثٌُٔأر أٝ ثُؼ٬هجس د٤ٖ ثٌُٔأر ٝثٌُؽَي ٌٓجٗز ٤َٔٓر ك٢ أٖٗت ض٢. 

ٝعٔز ٗوجٟ ً٘ش هتو ثٗضوتوصٜج دٜتيث ثُنٚتٞٗ كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور. كؼ٬هتجس ثُقتخ 

ٌُؽتتَ ثُوتتو٣ْي ٝثُٔتتٌأر ٛتت٢ ثٌُؽتتَ ٛتتٞ ثٝ يٝثُتتٞه ُتتْ صضؾتتجٍٝ إٟتتجً ثُ٘ظتتجّ ثٌُأّتتٔج٢ُ

 ثٌُٔأر ثُوو٣ٔز. 

 ٓغ٬ًي ٣ٌٖٔ ثُضٞهق ػ٘و ٍٝثػ ّضج٤ُٖ. 

ُتتْ صٌتتٖ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٛتت٢ ثُقجًٔتتز كتت٢ صِتتي ثُؼ٬هتتز ثُوجةٔتتزي دتتَ ّتتضج٤ُٖ. كتت٢ 

ثُقو٤وزي إ٢ٗ ػ٠ِ إ٣ٔجٕ د ٤ٔٛز هًٝ ٛيٙ ثُ٘و ز ك٢ صذؼغتٌ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔضقووتز. ٝإٗت٢ 

ثٓتٌأر  ٚتٞٗ. ػ٘توٓج ٓجًّتش كؼج٤ُتجص٢ ٙتجًػش  أؽوه ٗل٢ْ ػ٠ِ ثُوٝثّ ك٢ ٛيث ثُن

ًتتْ صٌتتٕٞ ثُٔتتٌأر ٓتتغ ٕتتؼذٜج أٝ ٓتتغ ثُؼتتوٝ  كتت٢ ثُٜ٘ج٣تتز  .ٝفجًدضٜتتج ٝثٗضٚتتٌس ػ٤ِٜتتج

ٚ مِتتن ٓؼتتٚ فَدتتجً ٜتتثُؼتتوٝ. إٕ ٟتتٌثٍ ثُق٤تتجر ثُتتي١ أٝؽ  ثٗقتتجٍس ثُٔتتٌأر ثُٔتتيًًٞر إُتت٠ 

 ثٕضٌث٤ًجً. ٫ٝ ٍُش أصؼٔن دٌغٌر ك٢ عجٌٛر ثُقخ. 

 مٞٛ ثُقٌح ػ٠ِ أّجُ ثُؼ٬هجس ثُؼذٞه٣ز. أٝ ٫ ٣ٌٖٔ ٓٔجًّز ثُقخ 

ٝ  ثُقخ.   ُوو هضَ ثُؼو

َٛت مت٬ٍ ثٌُٔثفتَ ثُضج٣ًن٤تز. أٓتج كت٢ ًٌهّتضجٕ  س  َٞ ًٔج صٌهس ٌٓجٗتز ثُٔتٌأر ٝ

قي ٝصٔغتَ ثُؼٞثةتَ ثٌٌُه٣تز ٞتؼكج٧ٌٓ إٔتو فتو ري ف٤تظ صٔغتَ ثُٔتٌأر ًٓتَ ثُتٖٞٛ ٝثُ

ٜٞٔج ثُذؼٜ ك٢ ػ٬هجصٜٔتج. ًَٓ ث٫ٗق جٟ ٝثُْلجُز صٔجٓجً. ٣ٝن٘ن ثٌُٔأر ٝثٌُؽَ دؼ

صلتتٞم ٓتتج أ٤ُٝتتٚ  ًذتتٌٟأ٤ٔٛتتز هٞتت٤ز ثُٔتتٌأر ُتتيث أُٝتت٢  يإٜٗتتج ٖٓتتٌِز ؽو٣تتز دجُْ٘تتذز ُ٘تتج

ُِْٔتتجةَ ثُؼْتت٣ٌٌز أٝ ث٤ُْجّتت٤ز. ثُْ٘تتجء ًغ٤تتٌثس ًٔتتجًي ٣ٝقتتضِٖ أٌٓ٘تتضٜٖ كتت٢ ثُقتتٌح 

 ٧ؽَ ىُي ٗؤِّ ؽ٤ٖٜٖ. ٝ يدنٚجةٜٖٚ ثُوجةٔزي ٣ٌٝؿذٖ دج٫ٗٞٔجّ إ٤ُٜج

 ثُؼٖن" أ٣ٞجً د٤ٖ ثُٔٞث٤ٝغ ثُض٢ أٌٟفٜج ٝأصوثًّٜج. " إ٢٘ٗ إٌٔؿ ْٓ ُز

 ٓج ٛٞ ثُقخ  

 ٓج ٢ٛ ثُؼجٟلز  

 ٌٕٞ ثُؼ٤ٔ ٣ّٞز ٤ً٣ق 

ٝٓغِٔج ٗؾو ك٢ ًضجح ص٤ٌٗ٤ٖل٢ٌْي عٔز ثٓتٌأر أعتٖ إٔ ثّتٜٔج ك٤تٌث. إٜٗتج ٓغتجٍ 

دجُْ٘ذز ُ٘ج. صض ِغ ك٤ٌث إ٠ُ د٘تجء ٕنٚت٤ز ثُٔتٌأر ثُقتٌر كت٢ ىثصٜتج. ٝدتجُ ذغ ٣تؤعٌ ىُتي 

دٜتج. ٗقتٖ ٗ تًٞ ٓغتَ ٛتيٙ ثُٖ٘تجٟجس  ٞثً ثُتٌٍُٝ ف٤جر ثٌُُٝي ٣ٝض عٌ ثُغػ٠ِ ٌٟث

 ث٥ٕ د دؼجه أّٝغ. 

 ٖٓ ٢ٛ ثٌُٔأر ثُقٌر  

 أدقظ ػٖ ثٌٓأر فٌر ك٢ ًَ ٍٓجٕ. 

 صٔغَ ػ٬هز ثٌُٔأر ٝثٌُؽَ ُوٟ ثٌٌُهي ًَٓ ثُٔٞس. 

ٕ ػ٬هتجس أٝ ثٓتٌأر. ًٔتج إٔ ثُْت٤ٌ ٓؼٜتج أٓتٌ ٕتجم. ٌُٖٝ ٫ صْضٌٔ ثُق٤تجر دتو

٧ؽتَ  ٝثٌُه ػ٤ِٚ. أهٍٞ ٌُِؽجٍ إٔ ٣ْضؼو  ثٖ ٓج ثُي١ ٣َِّ ػِٔٚ ث٥ٕ  ّؤثٍ ػ٤ِ٘ج ٌُٝ
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َ٘ ٖثُؾو٣ور إ٠ُ ذمٌ ًٓني كِفٌر ٝٓضْج٣ٝز. ٝإىث ُْ ٣ضٖذغٞث دجُق٤جر ٠ٔٗ ف٤جر   ـَ ُٜتْصٔ 

. ٝأهٍٞ ٌُِك٤وجس أ٣ٞجً: ٛؤ٫ء ثٌُؽجٍ ٣ْؼٕٞ دجُض ٤ًو ُِضقٌْ دٌتٖي ٌُٝتٖ ٤ًتق ثٌٓأر

جًّز ث٧ٗٞعز ُْٜ ُٔؾٌه ٣ّٞ ٝثفو أٙؼخ ٓجةز ٌٓر ٖٓ ثُٔٞس ىثصتٚ. صوذِٖ دْٜ  إٕ ٓٔ

٤ٜٔ٘تتز ٝٝٙتتج٣ز ًؽتتَ. ث٫ٗٚتت٤جع ُثُٔتتٞس ػِتت٠ صلٞتتَ ٛتتَ ّتتضوذِْٜ٘  ػِتت٠ ثُلضتتجر إٔ 

 كجُق٤جر دٞٝؼٜج ثُقج٢ُ ٫ ٣ٌٖٔ ثُوذٍٞ دٜج. 

ن ثٌُؽَ ٝثٌُٔأر ثٌُٔؿٞح مِؤٜج ػ٠ِ أّجُ ثُق٣ٌز نَِ ٣ؾخ إٔ ٣    أ١  ًؽَ

قن  .هٝثُْٔجٝثر ٝثُتٞ ًٝدتوٕٝ ىُتي ّتضِ  ٌَ د ٙتقجدٜج. ٫ٝ ٣ٌٔتٖ صقٔتَ  ن ثُؼ٬هتجس  ثُٞت

 ثُؼ٤ٔ دٌَ ٛيٙ ثُْٔجٝا ٝثُوذـ. 

٣ٚـ٢ ًكجه٘ج إُت٠ ًتَ ىُتي. أٗتج أ٣ٞتجً م٤تٌ ٓغتجٍ ُٜتْ. كٔتغ٬ًي ػِت٢  إٔ أفتخ  

٤ًق ٣ؾخ إٔ ٣قذ٢٘ ثُـ٤ٌ  ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ د٠ْ ٗلٞى١ ػ٠ِ ثٌُك٤وجس أٝ ثٌُكجم دج٫ػضٔتجه 

ٜٗتْ إ٤ز. ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ه٣ٞزً ك٢ ٛيث ثُٔٞٝٞع أ٣ٞجً. ػ٠ِ ثُِْ ز ث٤ُْجّ

ٌٝٗد تٚ دتجُقَح ٤ّٝجّتز  ي٤ْي ٝٗقٖ ٗٞفو ىثى ثُقتخ دج٤ُٟ٘ٞتز٣وضٌدٕٞ ٓ٘ج دقخ ِّ

 ثُقَح. 

ٖٓ ٣ٞه فذ٢ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٟ٘ٝجًي ٣ٝوًى ثُقٌحي ٤ْ٣ٌٝ ػ٠ِ ٜٗؼ ثُقتَحي 

 ٫هضٌح ٢٘ٓ. ٛيٙ ٢ٛ ٓؼجهُض٘ج. ٝإٔ ٣٘ظْ ىثصٚ هذَ ًَ ٢ٕء. ٝإ٫ ك٬ أفو ٣ؾٌي ػ٠ِ ث

أهّٞ ث٥ٕ دضوو٣ْ ثُ٘وو ثُيثص٢ ػٞٝجً ػٖ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ ور. ُوتو ذًثم ثُٖتؼخ 

 ٚ ث٤ًَُز كوثًء ٬ُٕضٌث٤ًز ٝث٩ْٗج٤ٗز ٝث٧ٛوثف ثُ٘ذ٤ِز.  جةث٢ٌُّٝ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ هٓ

ٖ  ثُٞه ٝثُضوو٣ٌ هٝٓجً ُِٖؼخ ث٢ٌُّٝ. ّ٘    ٌن

كتت٢ ٔ٘ق تتزي ٌُ٘تت٢ ػِتت٠ عوتتز د ٗتتٚ ّتت٤لِـ ث٥ٕ ٣ض٤ٔتتَ دتتذؼٜ ثُؾٞثٗتتخ ثُ ٚإٗتت

٫ٝ ٣ٌٔتتٖ ُِٖتتؼخ كتت٢ ٝهتتش ه٣ٌتتخ. صتت ع٤ٌ ث٫ٕتتضٌث٤ًز فتتجه ٝهتت١ٞي ثُٜ٘تتٞٛ عج٤ٗتتز 

 ٖٓ ٛيث ثُض ع٤ٌ ك٢ ػور ّ٘ٞثس. ّضؾوه ث٫ٕضٌث٤ًز ىثصٜج.  ث٢ٌُّٝ إٔ ٣ضنِ٘

 ث٫ٕضٌث٤ًز ٣ًٌٝٝز ُ٪ْٗج٤ٗز ث٤ُّٞ دٔج ٫ ٗظ٤ٌ ُٚ ك٢ أ١ ٌٓفِز أمٌٟ. 

ووتتز ًجٗتتش ٟل٤ُٞتتز. ٝث٥ٕ ٣ِتتَّ ٟتتٌثٍ ثٕتتضٌث٢ً أًغتتٌ ًكؼتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٔضق

ٝثٙ لجء. ػ٤ِ٘ج ثُضؼٔن ك٢ ىُيي كجٌُأّٔج٤ُز صؾِخ ث٥كجس ٝثٌُٞثًط ثُلجهفز ثُؾو٣ور 

 ُ٪ْٗج٤ٗز ٓغ ًٌٓٝ ًَ ٣ّٞ. ٌُٖ ٛيث ٤ُِ هوً ثُذ٣ٌٖز ثُٔقضّٞ.

 ذمٌ. ػ٠ِ ٗقٞ ّضؼِخ ث٫ٕضٌث٤ًز هًٝٛج 

 ٤ج ٝثُذ٣ٌٖز. ّٝضذو٠ ث٫ٕضٌث٤ًز ٓج دو٤ش ثُوٗ

 ٫ ٣وضٌٚ صج٣ًل ث٫ٕضٌث٤ًز ػ٠ِ ّذؼ٤ٖ ػجٓجً كو٠. 

ٕ ثُذ٣ٌٖز ٝفض٠ ًثٛ٘٘ج. ُوتو ًِتق صٖت٤٤و ث٫ٕتضٌث٤ًز كت٢   ٞ إٜٗج ٓٞؽٞهر ٓ٘ي صٌ

ثٌُأّتتٔج٤ُز دئٌٓتتجٕ جٛظتتجًي ف٤تتظ كتتوٟ ث٣٬ُٔتت٤ٖ ٓتتٖ ثُذٖتتٌ دتت ًٝثفْٜ. دثُْتٞك٤٤ش عٔ٘تتجً 

ًدٜتتج. ٌُٝتتٖ ٫ ٣ٌٔتتٖ إٔ  ٠ ٓإُتتٍ ٞٙتتُِٞثُضٞتتق٤ز دتتج٤٣٬ُٖٔ هٕٝ إٔ ٣تتٌف ُٜتتج ؽلتتٖ 

٣ٌٕٞ ٛيث فو٤وز ثُذ٣ٌٖز ديثصٜج. ٫ ٣ٌٔتٖ ُِلتٌه إٔ ٣تضقٌْ دتجُٔؾضٔغ ُٜتيٙ ثُوًؽتزي ٫ٝ 

٣ٌٔتتٖ ْٗتتق ثُقوتتٞم  ث٩ْٗتتج٤ٗز ٓتتٖ ثُٞؽتتٞه ٧ؽتتَ ثُٔؾضٔتتغ. إٗ٘تتج ٗضٞهتتق ػِتت٠ ٛتتيٙ 

 ثُْٔجةَ أ٣ٞجًي ّٝ٘ووّ ثُؼٕٞ ُٜج ػذٌ ٖٗجٟجص٘ج.  
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ٜتتج. أٓتتج ثُٖتتؼخ ذثٌُّٝتت٢ ٓضٞتتج٣ن ٓتتٖ ثُق٤تتجر ث٥ٕي ٌُ٘تتٚ ٓتتغ ىُتتي ٣ق ثُٖتتؼخ

 ثٌٌُه١ كٜٞ ٓضنِقي ٌُ٘ٚ ٣ضؼِْ ٤ًل٤ز ثُق٤جر دجٌُٚثع ٧ؽِٜج.

أٓتج دؼتو  .ًٌٓٗج دٌٔثفتَ فْجّتز ُِـج٣تز ًجٗتش ْٓت ُز دوتجء أٝ ػتوّ دجُْ٘تذز ُ٘تج

ٝٛتجٗقٖ  يُوو ثّضلوٗج ًغ٤تٌثً ٓتٖ صؾتجًح ثُْتٞك٤٤ش .ث٥ٕ ك٤ٌْٔر ثُغًٞر ّضٌٕٞ أَّٜ

ٗضنتتي ثُضتتوثد٤ٌ ث٬ٍُٓتتز دٖتت٤ُٞٔز ًتت٢ ٫ صٚتتجح ثُغتتًٞر ثٌٌُهّتتضج٤ٗز دتتج٧ٌٓثٛ ثُضتت٢ 

ثٌُٔضتخ ث٤ُْجّت٢ ٝثُْتٌٌص٤ٌ ثُؼتجّ ُِقتتَح  ٠عٜتٌس كت٢ ثُغتًٞر ثُْتٞك٤٤ض٤ز. ُوتو صؼتجُ

ث٤ُٖٞػ٢ ثُْٞك٤٤ض٢ ػ٠ِ ثُٖؼخي ٟٝذوٞث ثُذ٤ٌٝهٌث٤ٟز دوٍ ث٫ٕضٌث٤ًز. ػ٠ِ ث٧كتٌثه 

 دَ إٔ ٣ٌٞٗٞث موٓجً ُِٖؼخ ٝث٫ٕضٌث٤ًز.أ٫ ٣ضؼجُٞث ػ٠ِ ثُٖؼخي 

و ك٢ وَ إ٢٘ٗ أهضَ ك٢ ٗل٢ْ ٖٓجػٌ ثُـًٌٝ ٝثُضٌذٌ ًَ ٣ّٞ. ٝإىث ُْ أهضَ ٛيٙ ثُؼ  

ىثصتت٢ كْتت٤قَ د٘تتج ٓتتج فتتَ دٌّٝتت٤ج فضتت٠ هذتتَ إٔ ٗٚتتذـ هُٝتتز. ٓتتج هتتجّ دتتٚ ٤ُ٘تت٤ٖ ٝٓتتجٝ 

ٛتت٢ ٖٗتتجٟجس صج٣ًن٤تتز ٫ أّضٚتتـٌٛج ثُذضتتزي ٌُ٘٘تت٢ أًٟ ٖٗتتجٟجصْٜ ثُضتت٢  جٝؿ٤ٌٛٔتت

ٔن ّٞٛج ٧ؽَ ثُقَح ٣َِٛتز. ُوتو أ  ٓجً ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ث٧ٓتًٞي ًّٝٓٞتش ثُؼو٣تو ٓتٖ  شِتٛ

ن ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز أٝ ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتز دٌتَ ٓؼ٘ت٠ ثُٖ٘جٟجس د ٌثٍ ٢ٌ٤ّ٬ًي ُْٝ ص ذع 

 ثٌُِٔز.

ث٩ٗٔتتتتجء ث٫هضٚتتتتجه١ ٓتتتتٌصذ٠ دج٤ُْجّتتتتز ثُٚتتتتق٤قز. ػ٘تتتتوٓج دتتتتوأٗج دتتتتجُغًٞر 

قٖ أه٣ٞتجء كت٢ ث٫هضٚتجه جً كو٤ٌثً. أٓتج ث٤ُتّٞ كت٘ٝأٗج ً٘ش ه٣ٌٝ يثٌٌُهّضج٤ٗز ً٘ج ٓو٤ٗٞ٣ٖ

ػِتت٠ ثُْتتٞثء. أٗتتج أٝٓتتٖ دٔٞثٛتتخ ث٩ْٗتتجٕ. ثُٖتتؼخ ثٌُتتٌه١ ٕتتؼخ ًتتجهؿي ٝث٤ُْجّتتز 

"ثُؾ٘ز" ك٢ ثٌُٖم ٢ ثُٔج٢ٝ ًجٗٞث ٣ْٕٔٞ ًٌهّضجٕ د ٣ٝو ٖ أًث٢ٝ ؿ٤٘ز ٝك٤ٌر. ك

جء ٕتتؼذ٘ج ث٧ّٝت٠. ٝث٥ٕ أ٣ٞتتجً ّتضـوٝ ؽ٘تتزي إ٫ إٔ ثُؼتوٝ صتتٌى عٔتج٤ٖٗ دجُٔجةتتز ٓتٖ أد٘تت

٫ٝ هتتٞري ٝٛتتٞ ٣ٜ٘تتخ ٣ْٝتتِخ م٤ٌثص٘تتج ثُذج٤ٟ٘تتز ُٜتتْ ػتتج٤ِٟٖ ػتتٖ ثُؼٔتتَي ٫ فتتٍٞ 

 ٝثُْ ق٤ز.

أًًٌٛتتج عج٤ٗتتتزي ث٧ٍٓتتجس ثُذتتتجًٍر كتتت٢ ًّٝتت٤ج ٌٓصذ تتتز ػتتٖ ًغتتتخ ٝٓذجٕتتتٌر 

دجٌُأّٔج٤ُز. ِّٝٞى ٌٟثٍ ثٕتضٌث٢ً ؽو٣تو ّت٤ ٤ـ دٌتَ ث٧ٍٓتجس. ٫ أ٤ٔٛتز ُِٖٔتجًَ 

٬ػتخ صثُٖٔتجًَ ٤ّجّت٤جًي كجُذتجه٢ ٣ٌتٕٞ ّت٬ًٜ. كتئىث  َ  َقتإى ػ٘وٓج ص   يث٫هضٚجه٣ز ًغ٤ٌثً 

جس ًغ٤تتٌثًي ض٤ث٧ٓتتًٞ. ُوتتو صتتْ ثُض٬ػتتخ دجُْتتٞك٤ثُتتذؼٜ دتتيُيي ٓتتٖ ثُذتتو٢ٜ٣ إٔ صضذؼغتتٌ 

٧ٝؽتتَ ىُتتي أهتتٍٞي ػِتت٠ ثُقتتَح إٔ ٣ٌتتٕٞ ٙتتجههجً أ٤ٓ٘تتجً ػِتت٠ ثُتتوٝثّ. ٣ؾتتخ إٔ ٣٘قتتَ 

 ثُقَح ٝثُوُٝز هثمَ ثُٖؼخ. ٝٓج فَٚ ك٢ ثُْٞك٤٤ش ٛٞ ثُ٘و٤ٜ.

دئٍثُز ثُقَح ٗقٖ ٤ظ ثٗقَ ثُٖؼخ هثمَ ثُوُٝز ٝثُقَح. ٧ٝؽَ ىُي ٗوّٞ ف

أًؿتخ مِتن ٕتؼخ ْٓتضوَ ٝفتٌ. إىث دتَ ٫ أ٢ُٝ أ٤ٔٛز ٍثةور ُِوُٝزي . ًٔج ٖٓ ثُٞؽٞه

ًجٗتتش ٛ٘تتجى ْٓتتجع  ُضق٣ٌتتٌ ٕتتؼخ ٓتتجي كٔتتٖ ثُٞتت١ًٌٝ أ٫ًٝ صو٣ٞتتز ٝصؼذتتتز ًتتٞثهً 

ػ٠ِ ثُؼٌِ صٔجٓجًي ًَ ٢ٕء  ثُقَحي إى إٔ ًَ ٢ٕء ٤ُِ ٧ؽَ ثُقَح أٝ ثُوُٝز. دَ

 ٧ؽَ ّٔٞ ث٩ْٗج٤ٗز.
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ُْتتش إْٗتتجٗجً أٗتتج ٗقتتٖ أ٣ٞتتجً ُ٘تتج ٗٞثهٚتت٘جي ٝٗضٞهتتق ػ٤ِٜتتج ٝٗقجًدٜتتج ٤ٓٞ٣تتجً. 

 جٞتغ ىثصٜتصف٤تظ  يٓـًٌٝثً. ثُٖنٚت٤ز ثُضت٢ مِوٜتج ثُْتٞك٤٤ش ٛت٢ ٕنٚت٤ز ٓـتًٌٝر

ٌٓتجٕ أ. ػِت٠ ثُٖنٚتت٤ز ث٫ٕتضٌث٤ًز إٔ صٌتٕٞ ٓضٞثٝتتؼزي ٝػ٤ِ٘تج ثُض٤ًٌتَ دئٙتتٌثً 

 ث٧كتٌثه ىثصٜتْ ي دتَػ٠ِ ٛيٙ ثُنٞثٗ. ٤ُْش ث٫ٕضٌث٤ًز أٝ ث٤ُٖٞػ٤ز ٢ٛ ثُٔيٗذتز ٛ٘تج

. إ٢ٗ ٫ أًٟ ْٓضوذَ ثُٖتؼخ ثٌُّٝت٢ هثمتَ ثُ٘ظتجّ ثٌُأّتٔج٢ُي ٧ٕ ىثى ْٛ ثُٔيٗذٕٞ

ـ أًغتتٌ إُتت٠ ثُق٤تتجر ثُٖٔتتجػ٤ز. أ١ إٔ مٚجةٚتتٚ ٘ثُٖتتؼخ ٫ ٣قتتخ ثُلٌه٣تتزي دتتَ ٣ؾتت

 . ٓٞثةٔز ُٚ ٤ٌُْ ٓغ ثٌُأّٔج٤ُز ٧ٜٗج ٤ُْش٫ ٣ؼٌف ث ي ٝٛٞثُضج٣ًن٤ز دٜيث ثٌَُٖ

ًذتٌٟ  ث٫ٕضٌث٤ًز ٤ُْش ٓؾٌه ثهضٚجه. ٓغ٬ً ٣قظ٠ ثُؼجَٓ ثُٔؼ٣ٞ٘جص٢ د ٤ٔٛتز

ثُؼظٔتتتت٠ ٬ُهضٚتتتتجه ٝثُضْتتتتِـي ٝأِٛٔتتتتش  إ٫ إٔ ثُْتتتتٞك٤٤ضجس أُٝتتتتش ث٤ٔٛ٧تتتتز يك٤ٜتتتتج

 ثُٔؼ٣ٞ٘جس. ٫ ٣ٌٖٔ ُ٪ْٗجٕ إٔ ٣ٖذغ دجُٔجه٣جس كو٠  دَ ٝدجُٔؼ٣ٞ٘جس. 

 ٤ق صو٣ٌ إ٣ٌثٕ ٕؤٜٝٗج  صو٣ٌٛج دجُٔؼ٣ٞ٘جس ٤ًِجً. ٓغ٬ًي ً

٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ث٫ٕضٌث٤ًز عجٌٛر دؼ٤ور ػ٘و ٟذ٤ؼز ث٩ْٗجٕي دتَ إٔ ص ذ٘ت٠ ػِت٠ 

أّجُ ٟذ٤ؼضٚ. ٛتيٙ ٛت٢ ثُقو٤وتز ثُٚتق٤قز. ٝث٫ٕتضٌث٤ًز ثُذؼ٤تور ػتٖ ٟذ٤ؼتز ث٩ْٗتجٕ 

ؼتوٛج ذ  ل ّتٟٞ ٣ُو ٓتٖ ثُتوٍٝ كت٢ ثُضتج٣ًٓقٌّٞ ػ٤ِٜج دجُضٖضشي ٝٓج صذؼغٌ ٝث٤ٜٗجً ثُؼو

 ػٖ ٟذ٤ؼز ث٩ْٗجٕ. 

ف٤جص٘ج ؿ٤٘تز ؽتوثً. ٝثُ٘ظ٣ٌتجس ثُٔٚتجؿز ٣ؾتخ إٔ صنتوّ ثُق٤تجر ٝص٘ؼٖتٜج. أهتّٞ 

٘ظ٤ٌ دوتتوً ٓتتج ٣لٜٔتتٚ ثُ٘تتجُ. ٣ؾتتخ إٔ صٌتتٕٞ ثُ٘ظ٣ٌتتز دوتتوً ثُن تتٞثس ثُٔؼتتَّٝ ضدتتجُ

ؼو دج٬ًٟ. هتو أٙتٞؽ صؼتج٣ًق دْت٤ زي إ٫ إٔ ٛتيث ٣م ٞٛج ك٢ ثُق٤جري ٝأ١ ٌَٕ ذمٌ 

ٝفِٜتتج. ٫ٝ  ًِٚجًتَ ًغ٤تتٌثً ػِت٠ ّت٤جم ص تتًٞ ث٩ْٗتجٕي ٝأفتجٍٝ صلٜتتْ ٖٓتٟتٌث١ٍ. أً

 ٣ٌٖٔ ثُو٤جّ ديُي ػذٌ ثٌُضخ. أػظْ ًضجح ٛٞ ثُق٤جر دؼ٤ٜ٘ج. 

٫ أػِْ ثٌُغ٤تٌ ػتٖ ًّٝت٤جي ٌُٝتٖ إىث ٓتج دو٤تش ك٤ٜتج ّتضز إٔتٌٜ كذٔوتو١ًٝ إٔ 

 ً إىث ًتجٗٞث  . إٗ٘ت٢ ٝثعتن ٓتٖ ٗلْت٢.ػ٤ِْٜ أهّٞ دجُو٤جهر ُْٜ أكَٞ ٖٓٔ ٣ظٖ ٗلْٚ ٍػ٤ٔج

٤ز ٣تتتٞهٕٝ ثُؼتتت٤ٔ ثٌُأّتتتٔج٢ُ ك٤ِؼ٤ٖتتتٞث ٤ًِتتتجًي ٝإىث أًثهٝث ث٫ّتتتضٌٔثً كتتت٢ ث٫ٕتتتضٌثً

٣وٕٞٓٞ دجُو٣ٔجؿٞؽ٤زي ٝٓؼؾذٕٞ د ٗلْتْٜ ُوًؽتز ثُـتًٌٝ. ك٤ِْضٌٔٝث ػ٤ِٜج ٤ًِجً. إْٜٗ 

ُٔتجىث ٫ ٣ظٜتٌ هتٞثه ثُٖتؼخ ثٌُّٝت٢ ٓذٌتٌثً. كٔتغ٬ً ُؼذتٞث هًٝثً ٛجٓتجً  يٓج ُْ أكٜٔٚ ٛتٞ

ً  ثدضٌٌثُقٌٝح ثُؼج٤ُٔزي ٝٝدجًٍثً ك٢  ري ٝٙؼوٝث ثُلٞجءي ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ث٧ػٔجٍ ٝث ثُي 

ّتٞثء كت٢ ث٣ٌُجٝتز أٝ ثُلتٖ أٝ ثُغوجكتزي ٝه ؼتٞث إٔتٞثٟجً ٛجٓتز  يثُٜجٓز ثُض٢ هتجٓٞث دٜتج

 ك٤ٜج. 

ًجٕ ٖٓ ث٬ٍُّ ػ٤ٔ ٌٓفِز ًٜيٙ ُضقو٤ن فِٔز ػظ٠ٔ ٝعٜتًٞ أكٌتجً ؽو٣تور. 

  ًٞ ًغ٤ٌثً. ٢ًِٝ عوز إٔ ٛيٙ ثٌُٔفِز ثُٔض ٍٓز ُٖ ص
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PKKىمرحلظىرظومظىفيىاالذتراكوظى
 

 

PKKفتتَح ث٩ٙتتٌثً ػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝثُضلتتٞم ك٤ٜتتج أًغتتٌ ٓتتٖ أ١ ٝهتتش  ي

 .٠ٞٓ 

ٛتت٢  يدؼ٤تتو ثٌُتتجهف٤ٖٝٗقتتٖ ٗقضلتتَ أٛتتْ مجٙتت٤ز ٣ضٞؽتتخ ثُضٞهتتق ػ٤ِٜتتج ث٤ُتتّٞ 

ٓؾتتوهثً ٝٝتتغ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُضتت٢ صؼتتو ٗظتتٌر ثُ ذوتتز ثُؼجِٓتتز إُتت٠ ثُؼتتجُْي ٝدجُضتتج٢ُ ثُضو٤تت٤ْ 

دٖ ٕ ثُض ًٞثس ثُٔؼ٤٘ز دجُذ٣ٌٖز ػ٠ِ ٛيث ث٧ّجُ. ٝث٧ْٛ ٖٓ ىُي ٛٞ ص٠٤ِْ ثُٞٞء 

 َُٝٓ٘ضٚ ٖٝٔ ٛيث ثُٞثهغ.  PKKػ٠ِ ٌٓجٗز 

صضلتتجهْ ٓنتتجٌٟ ص تتًٞ ث٤ُٜٔ٘تتز ٝث٫ّتتضؼٔجً ث٧فتتجه١ ثُؾجٗتتخ ٬ُٓذ٣ٌج٤ُتتز ػِتت٠ 

َ دتت٤ٖ ٖ. ٗنت٘ دجُتتيًٌ ٛ٘تج ثّتضٌٔثً ثُؼؾتتَ ػتٖ ثُلٚتأػتتٞثّ ث٧ُلت٤ٓتغ فِتٍٞ ثُؼتجُْ 

ثُٚتٞثح ٝثُن تت  فتت٤ٖ ثُتتٌه ػِتت٠ ث٧ّتتِز ثُٔضٌثًٔتتز ثُٔ٘ذغوتتز ػتتٖ ث٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز 

ثُ ذوتجس ُتوٟ ث٤ُٖٔوري ٝٓج ٣ؾِخ ىُي ٓؼٚ ٖٓ ٝذجد٤ز ٝك٣ٞٝٞز ٣ٝ ُ ٝإٌٗجً ٣ٌٓغ 

 ثٌُجهفز. 

صٞ ٌ ٕؼٞح ثُؼجُْ ُوذٍٞ ثٌُأّٔج٤ُز ثُٔجةؼز ثُٔضلْنز ٝثٌُعزي ًٝ ٜٗتج ّتذ٤َ 

٫ًي إٝتجكز  ٚ ثُ ذ٤ؼز  ثُق٤جر ٝثُ٘ؾجر. ٝصٞثؽ  ٞ ػ٠ِ ٝؽٚ ثُذ٤ْ ز ث٤ُّٞ صِٞعجً م ٤ٌثً ٜٝٓت

ث٫ٓذ٣ٌج٢ُ ثُي١ ٣ؼو ثُْٔؤٍٝ ث٧ٍٝ  –إ٠ُ صِٞط ثُٔؾضٔغ أ٣ٞجً. أٓج ثُ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ 

٣ دٚ د ١ ٢ٕء ٣ؼضٌٛ ٫ ك٢ ىُيي ك٬ ٣و مٌ ؽٜوثً ك٢ كٌٛ ٗلٞىٙ ث٬ُٓقوٝهي ٝثُي١ 

 ٛٔؾ٢ ٓضًٜٞ ٝأػ٠ٔ.  ٣ٌٟوٚي ػ٠ِ ث٩ْٗج٤ٗز ؽٔؼجءي ٝػ٠ِ ٗقٞ

 

 

 إِا االشخشاو١ت، ٚإال فال!

 

ٓنتجٌٟ صٖٜو ثُذ٣ٌٖز ٓغِٔج ٢ٛ ثُقجٍ ك٢ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ٌٓثفَ ثُضج٣ًل ثُذ١ٌٖي 

ٓقضٞ٘جً ك٢ ؽ٘ذجصٚ صو٤ٌٓ ثُ ذ٤ؼتز  يٝثّؼز ث٧دؼجه ٗض٤ؾز ث٫ّضؼٔجً ث٤ُٜٖٔٔ ٝثُٔض٘ج٢ٓ

ٌس كت٢ ٌٓثفتَ صؾتجٍٝ أ٣ٞجًي ٌٝٓضْذجً ٤ُٕٞٔز أًغٌ ٓٔج ًجٗش ػ٤ِٚ ثٌُؽؼ٤ز ثُض٢ عٜ

ثُضتت٢ صٖتتجًف ػِتت٠ ٜٗج٣ضٜتتج ٝصِتتضو٠ أٗلجّتتٜج ث٧م٤تتٌر  يث٩ه جػ٤تتز –ث٧ٗظٔتتز ثُؼذٞه٣تتز 

٢ٛٝ صؼت٤ٔ إٔتو ٌٓثفِٜتج صٜتًٞثً ٝصلْتنجً. ُتيثي إىث ُتْ صضقٚتٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز ؽ٤توثً صؾتجٙ 

ث٫ٓذ٣ٌتتج٢ُي ٝػِت٠ ٗقتتٞ ٫ ٓغ٤تَ ُتٚ كتت٢ ثُْتجدني كتتئٕ ىُتي ٣ؼ٘تت٢  –ثُ٘ظتجّ ثٌُأّتٔج٢ُ 
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ثٌُجهف٤ٖ كو٠. ٣ٌٝٔ٘٘ج ث٤ُّٞ ثُوٍٞ أًغتٌ  –٤ُِ ثُؼٔجٍ ْٝج٤ٗز ٝثُؼجُْ أؽٔغي ٜٗج٣ز ث٩ٗ

 –إٓتتج ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝإ٫ كتت٬ي صؾتتجٙ ٛتتيٙ ثُضن٣ٌذتتجس ثٌُأّتتٔج٤ُز   ٓتتٖ أ١ ٝهتتش ٓٞتت٠

 ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز. 

عٌٜس ػ٠ِ ثُوٝثّ ثُؼو٣و ٖٓ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤جس ثُٔؼ٤٘ز دضق٣ٌٌ ث٩ْٗج٤ٗز. ٝدوأس 

ُضج٣ًل ثُذ١ٌٖ ُضْضٌٔ فض٠ ٣ٞٓ٘ج ثٌُثٖٛ. ٝدج٧م٘ي ٌَُ ثُ٘ٞج٫س ث٫ؽضٔجػ٤ز ٓغ ث

 ٗظجّ ٗٞج٫صٚ ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُنجٙز دٚ. ٝثُضج٣ًل ٕجٛو ػ٠ِ ث٫٥ف ٜٓ٘ج. 

ً٘ظتٌر  ٓج ٣ؼ٤٘٘ج ث٤ُّٞ دج٧ًؽـ ٛٞ ثُٞٝغ ثُي١ صٌٔ ٓ٘ٚ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٔضٖتٌِز

ثُوٌٕ ثُٔجٝت٢ ص ًٞثس ًذٌٟ ك٢  ثٌُجهف٤ٖ ُِؼجُْ. ُوو أدوس ث٣٫و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز

ُوًؽز صٌجه صظٌٜ ك٤ٜج إٌٓج٤ٗجس ص ذ٤وٜج ك٢ هْْ ٣وتجًح عِتظ ثُؼتجُْ. ٌُتٖي ٝدْتذخ ٓتج 

ثفضٞتتت٘ضٚ دتتت٤ٖ ٤ٟجصٜتتتج ٓتتتٖ ٟتتتٌثٍ ثُق٤تتتجر ثُوو٣ٔتتتزي ٝثُضتتت ع٤ٌثس ثُـجُذتتتز ُِنٚتتتجة٘ 

ث٫ؽضٔجػ٤تتتز ث٫ّتتتضؼٔج٣ًز ٝثُؤؼ٤تتتزي ٝثُٔٞثهتتتق ثُوٝؿٔجة٤تتتز ثُذتتتجًٍر  ٗتتتٌٟ إٔ ٛتتتيٙ 

ف٤تتجٕ ػِتت٠ ث٤ٜٗ٫تتجً أ٣ٞتتجً. أ١ أٜٗتتج ػجٕتتش ص تتًٞثً ثُضؾٌدتتز ٕتتجًكش كتت٢ دؼتتٜ ث٧

 ٓض ًؽقجً ٝٓضيديدجً. 

أعٜتتٌس ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ثُضؾتتجًح ثُٔنجٝتتز كتت٢ ثُوتتٌٕ ثُٔجٝتت٢ي ًتتيُي ثُضؾتتجًح 

ثُقٌد٤تتز ٌُِتتجهف٤ٖ متت٬ٍ هتت٤ٌٖٗ ٓتتٖ ثُتتَٖٓ دٔتتج ٣ٌٔتتٖ صْتت٤ٔضٚ دٔ٘جٛٞتتز ثٌُأّتتٔج٤ُزي 

ى٣ًتغ  أٗتٚ ٫  ٣ٌٔتٖ  ٝمجٙز ثُؼ٤ِٔز ٜٓ٘ج ٝٓج أّلٌس ػ٘تٚ ٓتٖ ٗضتجةؼ ٝم٤ٔتز أٝ كٖتَ

ٌُٖٝ ٣ضٞؽخ دجُٔوجدَ إدوثء ثُٔٞثهق ثُن٬هز ٝث٤َُٔٔر كت٢  .ثُضن٢ِ ه٠ ػٖ ث٫ٕضٌث٤ًز

 ّذ٤َ ص ٣ٌٞٛج ٝؽؼِٜج صؼذ٤ٌثً ػ٤ِٔجً دٔؼ٠٘ ثٌُِٔز ػٖ ثُٔؾضٔغ. 

ٕتتٜوس ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٌٓثفتتَ ؽتتو ٛجٓتتز. ٝصضٞثؽتتو ث٫ٕتتضٌث٤ًز كتت٢ ًتتَ ٌٓثفتتَ 

٣ؼذتٌ كت٢ خ ٓضلجٝصتز. كجُؼٜتو ثُٖٔتجػ٢ ثُذتوثة٢ ثُضج٣ًن٤ز ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌخي ُٝتٞ دْ٘ت

ًٝتيُي فًٌتز ّتذجًصجًُٞ ثُؼٚت٤ج٤ٗز كت٢ ثُؼٜتو ٗلِ ثُٞهش ػٖ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُذوثة٤تز. 

ٝفضت٠ ثُقًٌتز ثُؼ٣ِٞتز  ًِٜتج  ثُؼذٞه١ي ٝفًٌز ثُنتٌثؽ٤ٖ كت٢ ثُغتًٞر ث٩ّت٤ٓ٬زي دتَ

دتجكًٞ  فضت٠ كت٢ ثُغتًٞر ثُذًٞؽٞث٣ٍتز ثُلٌْٗت٤ز ٣ؼِتٖ .ٛج ثُنٚجة٘ ث٫ٕتضٌث٤ًزصْٞه

ػتتٖ ٗلْتتٚ َٝٗػضتتٚ ًقًٌتتز ٕتت٤ٞػ٤زي ٝدتتجُ ذغ ٖٗتتٜو صؼجهتتخ ثُْٔتتضؾوثس ثُضتت٢ صضوتتٌح 

ِن  ٖ ػٖ ثُذ٤جٕ ث٤ُٖٞػ٢ ك٢ ٌٓفِتز أًغٌ ٖٓ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔز دؼو ٛيٙ ثُغًٞر. ٝهو أ ػ

ثُّٞتت٠ ًٔتتج ٟتتٌؿ د٤تتجٕ ث٫ّتتضو٬ٍ ُِ ذوتتز ثُؼجِٓتتز ٗلْتتٚ إُتت٠  يثُغتتًٞثس ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز

َتٝٙجً ًجٌُجدُٞ ثَُٔػؼ ٣وتٜ   شٓٞتجؽغ ثُذًٞؽٞث٣ٍتز. ٝث٧ٛتْ ٓتٖ ًتَ ىُتيي صَذ٤َ٘ع

ث٤ُْجّز ثُض٢ ٣ضٞؽخ ػِت٠ ثٌُتجهف٤ٖ ٓٔجًّتضٜجي ٓتٖ مت٬ٍ ث٤ٔٓ٧تز ثُٖت٤ٞػ٤ز ٫ٝٝهر 

 أفَثح ثُ ذوجس ثُؼجِٓز ػ٠ِ أّجُ ثُقوٝه ثُو٤ٓٞز ٓغ ٢ٞٓ ثَُٖٓ. 

أٖٗتت س أفَثدٜتتج كتت٢  يهذتتَ هتتٌٕ د ًِٔتتٚٝ يثُ ذوتتز ثُؼٔج٤ُتتز دج٩ٌٓتتجٕ ثُوتتٍٞ إٔ

ٌُِتجهف٤ٖي ٝثُضت٢ ٫  ث٤ُِـتج ج ٗؼٌف ٝؽتٞه٘وو٤ٓز. ًِٕٝ ًَ ثُذِوثٕ ثٌُأّٔج٤ُز ثُضأفٞج

ص دتتٚ دجُقتتوٝه ثُلجٙتتِز كتت٢ ث٤ٔٓ٧تتز ث٧ُٝتت٠. ًٔتتج ٗؼِتتْ إٔ ثُ ذوتتز ثُؼٔج٤ُتتز هتتو فُٞتتش 

ز ٗتأ٣و٣ُٞٞؽ٤ضٜج إ٠ُ ٌَٕ ص٘ظ٢ٔ٤ صـِتخ ك٤تٚ ثُؾٔؼ٤تجسي ٕٝتٌػش دض٘ل٤تي ىُتي ٓتغ ًٔٞ

 دج٣ًِ. 
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٤ز ثُغج٤ٗز ًٟٞس ثُ٘ٞجٍ ث٤ُْج٢ّ دتج٧ًؽـي ٝم تش ًٔج ٗوًى ؽ٤وثً إٔ ث٧ٓٔ

م ٞثصٜتتج ٓتتٖ ثُؾٔؼ٤تتجس إُتت٠ ث٧فتتَثحي ٝهجٓتتش دض ذ٤وتتجس ٛجٓتتز ٓتتغ ٗٞتتجٍ فوتتٞم 

ٝدتتج٧م٘ عتتًٞر  -ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز. ٌٝٛتتيث همِتتش ثُ ذوتتز ثُؼٔج٤ُتتز  –ثٌُتتجهف٤ٖ ثُ٘وجدجص٤تتز 

ٔجػ٤تز ػ٘توٓج ثُ٘ٞتج٫س ث٫ؽض صتج٣ًلَ  - أًضٞدٌ دجػضذجًٛج هجٓش د ٤ِؼز ثُ ذوز ثُؼٔج٤ُتز

 يث٫ٓذ٣ٌج٤ُتز. إىٕ –ٌٟفش ٌِٖٓز ثٌُجهف٤ٖ ك٢ ثُِْ ز ك٢ أ٠ُٝ ٌٓثفتَ ثٌُثّتٔج٤ُز 

ْ ثٌُتجهف٤ٖ كت٢ ثُضتج٣ًلي دق٤تظ ٓتَم إٗ٘ج ٗوًى أ٣ٞجً إٔ ىُتي فوتن هلتَر ػظ٤ٔتز دجّت

ٝٛيث ٓج دظ ثٌُػتخ كت٢  .ٗٔٞىػ ثُوُٝز ثُؾو٣ور ػٞٝجً ػ٘ٚ ٤ًجٕ ثُوُٝز ثُوو٣ٔز ٝأدٌٍ

ؤؼ٤ز ٝث٫ّضؼٔج٣ًز ٝثُقٌجّي دجُضج٢ُ صٌجصلش ثُوتٟٞ ثٌُؽؼ٤تز كت٢ ٗلُٞ ًَ ثُ ذوجس ثُ

 ثُؼجُْ ُضضقجَٓ ػ٤ِٜج ٝصْضٜوكٜج. 

ٌ عًٞر أًضٞدٌ دو٤جهصٜج ثُذِٖل٤ز ػٖ ثٗ ٬هز صج٣ًن٤تز دتجًٍر ث٤ٔٛ٧تزي ٝصؼتو صؼذ ن 

ٌُتٖي ًٝٔتج ٛت٢ ثُقتجٍ كت٢ ًتَ عتًٞري  .م ٞر ػظٔت٠ كت٢ صتج٣ًل ثُ٘ٞتجٍ ث٫ؽضٔتجػ٢

ٛتتيث ثُض تتًٞ كتت٢ ٛتتيٙ ثُغتتًٞر فٚتتَ لُٞتتز. دٔؼ٘تت٠ ذمتتٌي أٓتتٌثٛ ثُ  ٜتتجعٜتتٌس ك٤

 ثُؼظ٤ٔز. 

إ٠ُ ؽجٗخ ًٕٞ عًٞر أًضٞدٌ صؼذٌ ػٖ ٫ٝهر ٤ِّٔز دجّتْ ثُ ذوتز ثُؼٔج٤ُتز ًٝتَ 

ثُٖؼٞح ثٌُجهفز. إ٫ إٔ ذعجً ثُٔؾضٔغ ثُوو٣ْ ثُض٢ ثفضٞصٜج ك٢ أفٞجٜٗجي ٝٓج دٌٍ ك٤ٜتج 

ثُقٚتجً  ي ٝث٧ْٛ ٓتٖ ىُتيٖٓ ٝؼق ثُضؾٌدز دْذخ ًٜٞٗج ثُضؾٌدز ث٠ُٝ٧ ٖٓ ٗٞػٜج

ثٌُذ٤ٌ ٝثُٖو٣و ثُي١ ٟٞهضٜج دٚ ثٌُؽؼ٤ز ثُؼج٤ُٔزي ٝثُذوج٣ج ث٫ؽضٔجػ٤ز ثُذج٤ُز ٝثٌُثّتنز 

 ؽوثً ك٢ ٤ًّٝج  ًَ ىُي ؽؼِٜج صٞثؽٚ ٝٞثةن فٌؽز ٝفْجّز.

ُٜتتج إٔ صو تتغ إٔتتٞثٟجً ًذ٤تتٌر ٓذٌتتٌثًي ُٝتتٞ ًِلٜتتج ىُتتي عٔ٘تتجً دجٛظتتجًي ٓتتغ  أ٣ًتتوَ 

ر ٧ؽَ فَ ثُٖٔجًَ. ُْٝ صْض غ إٔ صٌٕٞ م٬هز ك٢ ثُوثمَي ثٌُؽؼ٤ز ثُو٤ُٝز ثُٔضٞثؽو

 ٝدج٧م٘ ُْ صذوع ه٣ٔوٌث٤ٟز ثٕضٌث٤ًز دو٣ِز ُضِي ثُٔٞؽٞهر هثمَ ثُ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ. 

َ  ىثصَٚأٓج ثُق ٍي ٝ  هثمَ ثُوُٝز ك٢ ؿٕٞٞ ٌٓفِز ثُضو ح ثُوجةْ دجُغًٞر كوو ف

٤ِتتز ٝثُنجًؽ٤تتز. ٝٛتتيٙ ثُوُٝتتز ثُوثمثُوُٝتتز ٤ُضقتتٍٞ صتتو٣ًؾ٤جً إُتت٠ أهثر دْتت٤ ز ٤ُْجّتتز 

ض ع٤ٌثس ثُٖٞك٤٘٤ز ثٌُّٝت٤ز ثُو٣ٞتز ثُٔضقًٌتز دٔٞؽتخ ثُدوًٝٛجي ؿِذش ػ٤ِٜج دجُضو٣ًؼ 

ّتٞثء  يدجُضج٢ُ ػؾَس ػٖ إدوثء ٓٞثهق ٤ِّٔز ك٢ هثمِٜج .ثُٔنجٝف ث٤ُٟ٘ٞز دج٧ًؽـ

صؾجٙ ثُو٤ٞز ث٤ُٟ٘ٞتز أٝ ثُوٞتج٣ج ثُضق٣ًٌتز ث٤ُٟ٘ٞتز ٝثُغ٣ًٞتز ُِٖتؼٞح ػِت٠ ثُٚتؼ٤و 

دتتَ ٝفضت٠ ُتتْ صْتض غ إدتتوثء ثُٔٞثهتتق ثُْت٤ِٔز ثُٞثؽتتخ ثصذجػٜتج صؾتتجٙ ثُغتتًٞثس  .ُتو٢ُٝث

 ث٫ٕضٌث٤ًز ُِ ذوز ثُؼٔج٤ُز.

أٜٗتج همِتش ثٗقٌثكتجس ٤٘٤ٔ٣تز ٓضَث٣تور  ٝٓغ فٍِٞ ثُضْؼ٤٘جس صؾ٠ِ دٌَ ّ ٞع

 .ٓتغ ث٣٧تتجّي ُضٞثؽتتٚ كتت٢ أ٣جٓ٘تج ٛتتيٙ ث٤ٜٗتتجًثً عو٤تتَ ثُٟٞت ري عٜتتٌس ػ٬ٓجصتتٚ ٤ًِتتجً ف٤ٜ٘تتج

ؽٞثءي ه٤ ْ ك٤ٜج ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ٕٞ ٝٓٔغِتٞ ث٤ُْجّتز ثٌُأّتٔج٤ُٕٞ هٕٝ ثّتضغ٘جء إٔ ّٝجهس أ

ٛتتيٙ ثٌُٔفِتتز صؼ٘تت٢ ٜٗج٣تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝٙتتلوٞث ُتتيُي ًٝ ٗتتٚ ٓتت٬٤ه ٣تتّٞ ؽو٣تتو ُٜتتْي 

ٝأفْٞث دجًص٤جؿ ٕو٣وي ٝثػضووٝث أٗٚ كضقش ُْٜ أدٞثح ٌٓفِز ثُؼت٤ٔ ثٌُٔك تٚ ث٬ُٟذوت٢ 

 ٓؾوهثً.
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ٍٞ دؼتتٜ ثُوتت٬ع ثُضتت٢ صؼتت٤ٔ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝٝتجم ٟتتٞم ثُقٚتتجً ثٌُّٔتتّٞ فتت

ٝإٕ ًجٗتتش ٓضوثمِتتتز دؾٞثٗتتخ ٗجهٚتتتز. ٝصٌغلتتش ثُقٚتتتجًثس ث٫هضٚتتجه٣ز إُتتت٠ ؽجٗتتتخ 

ث٤ُْج٤ّز ثُٔيِٛز. ُٝٞفظ دٌَ ىٍٛٞ م٬ٍ ثُْت٘ٞثس ثُؼٖتٌر  -ثُٜؾٔجس ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز 

 يثصٜجٝعوضٜتج دتيىثىي ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز  - ٌُأّٔج٤ُزثث٤ُِٔتز دج٫ٗو٬دجس ك٢ ث٧ًٓٞي إٔ فٔجُ 

 .ثُضنَٚ ٖٓ ػذتٜج أٙذقش صتٖ صقش ٟٝ ر ٖٓجًَ ٫ ٣ٌٖٔٝٛذجءي  جىٛذ

ٝث٤ُّٞ ٣وًى ثُؾ٤ٔغ ػ٠ِ ٗقٞ أكٞتَ إٔ ث٩ْٗتج٤ٗز ثُنج٣ٝتز ٓتٖ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٫ 

٫ٝ صْض ٤غ إ٣ؾجه أ١ فَ ٣٧ز ٌِٖٓز ًجٗش  ٝصذوأ دقتٞعْٜ ثُٔؼٔوتز  يصذؼظ ػ٠ِ ث٧َٓ

 ػٖ ّذَ ثُقَ ث٬ٍُٓز.

٤ٌ دج٫ٕضٌث٤ًز ك٢ ثٌُدغ ث٧م٤ٌ ٖٓ ٛيث ثُوٌٕي ٣لتٌٛ ٤ًَ ثُضٞد٤نجس ٝثُضٖٜ

 ث٥ٕ ًٌٝٝر ثُضق٢ِ دٌٝؿ ثُْٔؤ٤ُٝز ُِذقظ ػٖ ثُقٍِٞ ثُؾو٣ور ث٬ٍُٓز.

ًؿتْ ثكضوجهٛتج ٣َُٔتز ٝثٌُأّٔج٤ُز ثٌُعز ثُٔؼضٔور ٤ًِجً ػِت٠ أ٫ػ٤تخ ثُذًٞٙتزي 

 ُٔؾضٔتغث٣تز ٫ صٌضلت٢ كوت٠ دضٖت٣ٞٚ ٝصن٣ٌتخ ثُتو٣٘ج٤ٌ٤ٓجس ثُوثم٤ِتز ٝٛٞث٩دوثع صٔجٓتجًي 

٫ٝ صضٞهق ػ٘و فو إعٜتجً ص ع٤ٌٛتج ٝكجػ٤ِضٜتج ثُذجػغتز ػِت٠ ثُضوْت٤ل ٝصلٖت٢  يث٩ْٗج٤ٗز

ث٧م جً ػ٠ِ ٗقٞ إٔو صنِلجً د ُق ٓتٌر ٓٔتج ًجٗتش ػ٤ِتٚ ثُقتجٍ كت٢ ثٌُٔثفتَ ث٧م٤تٌر 

ٌَُ ث٧ٗظٔز ثُذج٤ُز ثُٜٔضٌةز  دَ ٝصوٌٓ ثُ ذ٤ؼز أ٣ٞجً دض٣ِٞظ ثُذ٤تز ثُض٢ صٌَٖ ٕتٌٟجً 

ٚ دجُْ٘ذز ُِذ٣ٌٖز. إٜٗج صقٍٞ ٛيث ثًٌُٞخ ثُؼظ٤ْ إ٠ُ ٌٓجٕ ٫ ٣ جم ثُؼت٤ٔ ٫ ؿ٠٘ ػ٘

ث٩ٓذ٣ٌج٢ُ. ٝإىث ُْ صضني  -ك٤ٚ. ٛيث ٛٞ ثُن ٌ ث٧ًذٌ ٝثُيٗخ ث٧ًذٌي ُِ٘ظجّ ثٌُأّٔج٢ُ

ر ٫  ٛتيث كت٢ ٓتور ؽتو ث٩ؽٌثءثس ٝثُضتوثد٤ٌ ث٬ٍُٓتز ّت٤ضقٍٞ ًًٞذ٘تج  ٌ ٝؽ٤تَر إُت٠ ٓؾت

َْ ي كٜٞ أٌٓ ٫ ٣  ك٢ ث٧ّٝجَٓٓدِز ٌُ إ٠ًُذ٘ج . أٓج صقٍٞ ًٞج٣ٌٖٔ ثُؼ٤ٔ ك٤ٜ و ػ٤ِٚ. ق

ًٝؿتتْ عٜتتًٞ دؼتتٜ ث٧ٙتتٞثس ثُٔقضؾتتز ث٣َُِٜتتز ٝثُٞثٛ٘تتزي إ٫ إٔ أًذتتٌ صٔتتٌه ٛتتٞ 

ث٫ٕضٌث٤ًز. إٜٗجي ٝػذتٌ عتًٞر ًثه٣ٌج٤ُتزي ّتض٤ٌ٘ هًح ثُنت٬ٗ ٝصْت٠ِ ثُٞتٞء عج٤ٗتز 

  ػ٠ِ ثُٞؽٚ ثُوثم٢ِ ُِٔؾضٔغي ٝثُٔٚجح دجُضِٞط ُوًؽز ٫ ٗظ٤ٌ ُٜج.

أْٛ ٌِٖٓز صؼ٢٘ ث٩ْٗج٤ٗز ٢ٛ ػٌهِز هٓجً ثُ ذ٤ؼز ٝإ٣وجف ثُضِٞط ث٫ؽضٔجػ٢ 

ثُوثم٢ِ. ٝص٤ٌٖ ثُ٘وجٕجس ٝثُؾوث٫س ثُذجًٍر ٓ٘ي ث٥ٕي ٝإٕ ًجٗش إ٬ٙف٤زي إُت٠ ٛتيٙ 

 ثُ٘وجٟ.

ّتتضظٌٜ ثُضو٤٤ٔتتجس ث٧ًغتتٌ ؽي٣ًتتزي ّٝتتضضذوٟ ّتتذَ ثُقتتَ كتت٢ ثٌُٔفِتتز ثُٔوذِتتز 

ُٜج ثُ٘ٞتتج٤ُز ث٫ؽضٔجػ٤تتز ٝث٤ُْجّتت٤زي ٝٓنضِتتق ً ٛتتوثف ع٣ًٞتتز ّتتضقو ه دتتوًٝٛج إٔتتٌج

دٌَ ؽ٬ء إٔ ٛيث ثُن ٌ ٫ ٣ٌٖٔ إ٣وجكٚ أٝ ثُقو ٓ٘ٚ ػذٌ ًّْ أٟتٌ  صٌض٤ٌجصٜج. ٤ّٝذوٝ

ػجٓز كقْخي دَ ٣ْضَِّ ص ٣ٌٞ ثُ٘ظ٣ٌجس ٝثُٔن  جس ٝثُذتٌثٓؼ ٝثُضٌض٤ٌتجس ثُٜجٓتز 

ٗتٚ ٫ ٓ٘تجٗ ٓتٖ ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ٧ؽَ إ٣ؾجه ثُقٍِٞ ثُؾي٣ًز. دتَ ٣ٖٝت٤ٌ ٓ٘تي ث٥ٕ إُت٠ أ

تتَ دٜتتجي صتتوثٍٝ ثُذقٞعتتجس ٝثُذتتوء دجُوًثّتتجس ث٬ٍُٓتتز. ٝإىث ًجٗتتش ثُوتت٤ْ ث٩ْٗتتج٤ٗز ٣   َٔ ؼ

٘تي ٓٞ ٌر ُذِٞؽ ْٓضٟٞ أًغٌ صووٓجً ٤ٙٝجؿز إًٕتجهثس ٤كج٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز ف

 ٝصٞؽ٤ٜجس أًغٌ ػٔوجً ٝٝٝغ أِّ ص٘ل٤ي٣ز ٤ٟٝور.
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 شخشاو١ت خ١اي ٚعٍُ فٟ آْ ِعا  اال

 

٣ٌٔتتٖ ه تتغ ث٧ٓتتَ ٓتتٖ ث٩ْٗتتج٤ٗزي ًتتيُي ٛتت٢ ثُقتتجٍ دجُْ٘تتذز ُض تتًٞ ٫ ٓغِٔتتج 

ث٫ٕتتضٌث٤ًز. ٝٓغِٔتتج دتتوأس ثُٖ٘تتجٟجس ث٫ؽضٔجػ٤تتز ًٝلجفجصٜتتج ٓتتغ دتتوء ثُذٖتت٣ٌزي كئٜٗتتج 

ّتتضذو٠ ٓتتج هثٓتتش ثُذٖتت٣ٌز دجه٤تتز. ٝٓغِٔتتج أٗتتٚ ٓتتٖ ثُْٔتتضق٤َ ُِذٖتت٣ٌز إٔ صض تتًٞ دتتوٕٝ 

مج٣ٝتتتز ٓتتتٖ ثُ٘ٞتتتجٍ ٗٞتتتجٍ ثؽضٔتتتجػ٢ي ًتتتيُي ٫ ٣ٌٔتتتٖ ثُضل٤ٌتتتٌ دْٔتتتضوذَ دٖتتت٣ٌز 

 ث٫ٕضٌث٢ً.

دٜتتيث ثُٔؼ٘تت٠ي ّتت٤ ٌؿ ثُ٘ٞتتجٍ ث٫ٕتتضٌث٢ً ٗلْتتٚ ػِتت٠ ثُتتوٝثّ ًن٤تتجً ٝف٤تتو 

ُن٬ٗ ثُذ٣ٌٖز. ٣ٝؾخ ػوّ صوثُٝٚ دٌَٖ هٝؿٔجة٢ ٓ٘قٌٚ كت٢ إٟتجً عتًٞر صقووتش 

ك٢ ٌٓفِز ٓؼ٤٘ز ٖٓ ثُضج٣ًل كوت٠. دتَ ٓتٖ ثُٚتٞثح صو٤٤ٔتٚ ػِت٠ أٗتٚ ثُلٌتٌ ثُضقت١ًٌ 

 ِٜج ٝػِٜٔج أ٣ٞجً.ثُؼجّ ُِذ٣ٌٖز ٝم٤جُٜج ٝف

 إٜٗج م٤جٍ ٝػِْ ك٢ ذٕ ٓؼجً.

٫ٝ ٕي ك٢ أٗتٚ ّت٤ضْ دِتٞؽ ثُٞثهتغ ثُِٔٔتُٞ ٧ٜٗتج ػِتْ. ٌُٝتٖ ٫ ٣ٌٔتٖ ؿتٜ 

 ؽجٗذٜج ثُن٤ج٢ُ ثُي١ ٫ ٣ٌٖٔ فٌٚٙ ك٢ هٌٕٝ. ٖثُ٘ظٌ ػ

ثُضوٌح ثُؼ٢ِٔ ث٤ُٞن ٛٞ ص ذ٤ن ٓجه١ دقشي ٝهو ًأ٣٘ج د ّ أػ٤٘٘ج ٤ًتق ىٛتخ 

ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور. ث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُضتت٢ صٜٔتتتَ ثُن٤تتتجٍ ٗقتتٞ ث٤ٜٗ٫تتتجً ٝث٫ٗقتت٬ٍ كتتت٢ 

ٝثُٔؼ٣ٞ٘جس ٝث٩هثًر ٝثُلِْلزي ٫ ٓلتٌ ٓتٖ صقُٜٞتج إُت٠ ٓجه٣تز دقضتز م ٤تٌر. ُوتو دتٌٍ 

ٛيث ثُن ٌ كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز ُضٞثؽتٚ ث٤ُتّٞ ث٤ٜٗ٫تجً ٣ٝتضْ صن ٤ٜتج. ّٝتضظٌٜ ْٓتضؾوثس 

 ٤ّج٤ّز ٝثهضٚجه٣ز ٝه٣ٔوٌث٤ٟز ػو٣ور ٖٓجدٜز ُيُي.

 ً ث٤ُْج٢ّ ٝث٫هضٚجه١ ػجةوجً ؽو٣جً أٓجّ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ث٫ٕضٌث٤ًز.٣ٌَٖ ثُضقٌ

ًٔج ص٘ضظٌ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز فِٜج ًٌِٖٔز ٛجٓز. ٛيث ٣ٝض ِخ ِّٞى ٓٞهتق ٓذتٌٓؼ 

ٝٙت٤جؿز دٌٗتجٓؼ هه٤تن  -ٝٛت٢ ث٧ٛتْ كت٢ ًتَ ىُتي  -فجّْ ك٤ٔتج ٣نت٘ ٖٓتٌِز ثُذ٤تتز 

 ٝٓلَٚ ٝص ذ٤وٚ دٌَٖ ٓ ِن.

ّضؼ٠٘ دٜج ث٫ٕضٌث٤ًز ثٌُٔف٤ِتز ثُؾو٣تور. ٫ٝ ٛيٙ ٢ٛ ثُٖٔجًَ ثُذٌثٓؾ٤ز ثُض٢ 

ؽتتتوثٍ كتتت٢ ٝتتتًٌٝر ثُضقِتتت٢ دجُٔذتتتجها ٝث٧ّتتتِ ثُلِْتتتل٤ز ٝثُن٤ج٤ُتتتز ٝثُٔؼ٣ٞ٘جص٤تتتز 

ٝث٧م٬ه٤ز. إى ٫ ٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ كت٢ ثٕتضٌث٤ًز مج٣ٝتز ٓتٖ ثُلِْتلز ٝثُٔؼ٣ٞ٘تجس. ثُٔجه٣تز 

ثُقَدتت٢ ٌضْتتخ ٖٓتتٌِز ثُضقتتٍٞ صثُذقضتتز م ٤تتٌر دوتتوً ثٌُأّتتٔج٤ُز ػِتت٠ ث٧هتتَ. ٝٛ٘تتج 

 ٝثُض٘ظ٢ٔ٤ ٝثُضٌض٤ٌجس ثُ٘ٞج٤ُزي أ٤ٔٛز دجًٍر.

٫ ٣ٌل٢ إىث ُْ ٣تضْ  ٙٝٛيث ُٞفو .إىٕي ُْ صؼو صٌل٢ ثُ٘ظ٣ٌجس ث٫ٕضٌث٤ًز ثُوو٣ٔز

ؿتتٜ ثُ٘ظتتٌ ٤ًِتتجً ػتتٖ ثُضٔتتٌهثس ٝثُقتتٌٝح ثُضق٣ًٌتتز ثُٖتتؼذ٤ز ٣ِٟٞتتز ث٧ٓتتو. ٛتتيث 

ؽضٔتجػ٢ ثٌُك٤تغ دج٩ٝجكز إ٠ُ إٔ ٝٝغ ثُتوٍٝ ثُو٤ٓٞتز ثُٔض٘ج٤ٓتز ٝٝٝتغ ثُْٔتضٟٞ ث٫

 ٝث٫صلجهجسي ٣لٌٛ ًٌٝٝر ٝؽٞه إٌٔجٍ ٗٞج٤ُز ٓـج٣ٌر.

ثُضتت٢ صتتٌصذ٠ دجٌُلجفتتجس ٝثُ٘ٞتتج٫س دتتٌٝثد٠ ٓض٤٘تتز  جمجٙتتز ٝإٔ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤تت

ح ٝثُضٌض٤ٌتتجس ثُ٘ٞتتج٤ُز ثُؾو٣توري ػ٤ِٜتتج ٝٝتتغ ثفَ. إىٕي كتج٧ص تتًٞس ًغ٤تتٌثً  يٝٛجٓتز
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ِلتتز دتتوءثً ٓتتٖ ٓنض يٛتتيٙ ثُْٔتتضؾوثس ٗٚتتخ ػ٤٘٤ٜتتج ُض تتًٞ أّتتج٤ُخ ٗٞتتج٤ُز أمتتٌٟ

 ثُقًٌجس ث٫ٕضٌث٤ًز إ٠ُ ثُقًٌجس ثُؼ٘ل٤ز.

٫ ٕي ك٢ أٗٚ ٤ّ ٌأ ثُض ًٞ ػ٠ِ ث٤ٔٓ٧ز أ٣ٞجً دٔٞؽتخ ىُتي. ٝٓتٖ ثُٞثٝتـ 

ُِؼ٤جٕ أٗٚ ُتْ ٣ؼتو دج٩ٌٓتجٕ فتذِ ثُذِتوثٕ ٝتٖٔ فتوٝه ٝت٤وزي ٝأٗتٚ ػِت٠ ث٫ٕتضٌث٤ًز 

 ٤ٌ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُز.أ٣ٞجً إٔ صضؼُْٞ ك٢ ٍٖٓ ٍثهس ك٤ٚ ثُؼُٞٔز ُٜيٙ ثُوًؽزي ػ٠ِ فو صؼذ

ي ّٝتتضذٌٍ أ٤ٔٛتتز ثُقتتوٝه ٌح ث٧ٓٔتت٢ ثُؾو٣تتو ىثصتتٚ ٓتتغ ثُتتَّٖٓتت٤لٌٛ ثُضوتت

ث٤ٌُٗٞتتز دوتتوً ثُقتتوٝه ث٤ُٟ٘ٞتتز ثُِّٔٔٞتتز. ًٔتتج صؼتتو ث٤ٔٓ٧تتز ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ثُضتت٢ ّضٌّتتْ 

ٓتجً. ٌُٝدٔتج ّت٤ٌٕٞ ٓتٖ إٟجً ثُؼ٬هجس د٤ٖ ثُٔؾضٔغ ٝثُ ذ٤ؼتزي ثفض٤جؽتجً ٝت٣ًٌٝجً ٝٛج

 ثُوٌٕ ثُؾو٣و صقش ُٞثء أ٤ٔٓز ًٜيٙ.ث١ًٌُٝٞ ثّضوذجٍ ثُٚٞثح ٝ

ُضتت٢ ثٗضِٜتتش ٓ٘ذؼٜتتج ٓتتٖ أّٝتتجٟ ي ٝثPKKفًٌتتز ٣ؼٔتتَ ثٌُغ٤تتٌٕٝ ػِتت٠ صو٤تت٤ْ 

ٜج صت ع٤ٌثس ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤ور ٌُٜٝ٘تج صض٤ٔتَ إُت٠ ؽجٗتتخ ىُتي دؾٞثٗذٜتج ثُنجٙتتز ّتجهص

أ١ ثٕتتضٌث٤ًز " ّتتؤثٍ "دٜتتجي ٓتتغ ًثٛ٘٘تتج دجٛضٔتتجّ دتتجُؾ. ٝصتتوًٝ ثُ٘وجٕتتجس ُِتتٌه ػِتت٠ 

 ١ ٤ّض ِّ.يج٢ٝ ٝثُؾو٣و ثُدجُٔ ًٚد ٝ

فو٣ظ ثُْتجػز ًقتَح ٫ٍّ ٌُٔفِتز ثٕتضٌث٤ًز  PKKًَ ٓج هٔ٘ج دٚ ٣ؾؼَ ٖٓ 

 مجٙز.

ٛتٞ ًٞٗتٚ  PKKٝهو ٗؾق٘ج ك٢ ىُي دْ٘ذز ٛجٓز. كجُؾجٗخ ثُذجًٍ ث٬ُٔفتظ كت٢ 

هٞر ٤ِٟؼ٤ز صق٣ًٌز ٤ٟ٘ٝتز ًٌه٣تز. ٌُتٖ ثُؾجٗتخ ث٧ٙت٢ِ ثُٜتجّ ك٤تٚ ٛتٞ ثُٔؼ٘ت٠ ثُتي١ 

ٕضٌث٢ً ثُو٢ُٝ. ٝٛيث ٛٞ ثُؾجٗخ ثُٞثؽخ إدتٌثٍٙ إُت٠ ثُٔووٓتز ٣ٔغِٚ ٖٝٔ ثُ٘ٞجٍ ث٫

٣ؼضذتتٌ  يػِتت٠ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٝصلٞهتتٚ ك٤ٜتتج ٝصٞثٙتتَ ٗؾجفتتٚ PKKصٚتتجػو٣جً. كئٙتتٌثً 

ٓٞٝٞػجً ٣ْضقن ثُوًثّز ٝثُضوه٤ن ك٢ ٌٓفِز صْ صؾجٍٝ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُٖٔت٤وري ٝٝٙتَ 

ٛتيث ثُوتٌٕ. د٤تو أٗتٚ إىث  ك٤ٜج ثُ٘لٞى ثٌُأّٔج٢ُ _ ث٩ٓذ٣ٌج٢ُ أٝؽٚ ك٢ ثٌُدغ ث٧م٤ٌ ٓتٖ

_ ثُتٌأُ ثُٔتودٌ ػت٬ّ ث٤ُت٢ٓٞي ّتٌٟ٘ إٔ صو٤ت٤ْ أ٣ٌٌٓتج ٓج أُو٤٘ج ٗظٌر مجٟلز ػ٠ِ ث٩

أم ٌ ص٘ظ٤ْ إًٛجد٢ ك٢ ثُؼتجُْ" ُت٤ِ ٛذتجء أٝ ٛتٌثء. ػ٠ِ أٗٚ " PKKُ٪ٓذ٣ٌج٤ُز _ ُ 

 PKKص٘ظٌ إُت٠  يٓج ٣ضٞؽخ كٜٔٚ ٖٓ ىُي ٛٞ إٔ أ٣ٌٌٓج ثُٔ٘جٛٞز ُِ٘ظجّ ث٫ٕضٌث٢ً

م ٌ ٣ٜوهٛج ٓ٘ي ث٥ٕ ُٔج ٣قضِٚ ٖٓ ٌٓجٗتز ٛجٓتز ٫ ؿ٘ت٠ ػٜ٘تج كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز.  ً ًذٌ

 ٝٛيث ٛٞ ثُٚق٤ـ.

ثُوتتٟٞ ثٌُؽؼ٤تتز ثُو٤ُٝتتز أ٣ٞتتجً هجٓتتش كتت٢ ٌٓفِتتز ٓتتٖ ثٌُٔثفتتَ دضو٤تت٤ْ ًتتَ ٓتتٖ 

ٓجًًِ ٝأٗؾِتَي ٝٓتٖ عتْ ثُذِٖتل٤٤ٖي ػِت٠ أٜٗتْ م تٌٕٝ ٝؿ٣ٌذتٞ ث٧ٟتٞثً. أٓتج ث٥ٕ 

ثُؤتتْ ثُنجٙتتز دٖتت ٕ  ّدتتٌثوتتو ث٫صلجهتتجسي دتتَ ٝفضتت٠ إكضوتتّٞ ثُوتتٟٞ ثٌُؽؼ٤تتز ثُو٤ُٝتتز دؼ

PKK ٝؽٔتغ ٓؼِٞٓتجس ٓنضِلتز ػ٘تٚ  ءجوٚتّضج٫ٔٚ ػ٠ِ أٗٚ م ٌ ًذ٤ٌي ٝصوّٞ دي ٝصو٤ ن

 ك٢ ثُْجفز ثُو٤ُٝز.

َ  ٓتتتٖ أ٣ٌٌٓتتتج " جٛتتتج أُٔج٤ٗتتتج ٝإٌِٗضتتتٌث ضل٤ٓٔغِتتتز ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ثُو٤ُٝتتتز" ٝفٌُِتتت

ْ كتت٢ ث٧ٓتتٌ ُتت٤ِ ثُضقتتًٌ ٝؿ٤ٌٛٔتتجي صؾتتجًدْٜ ثُْتتجدوز كتت٢ ٛتتيث ثُنٚتتٞٗ. ٓتتج ٣ؼ٘تت٤ٜ

ٞتت٤ني دتتَ فضتت٠ إٜٗتتْ ٣تتوػٕٔٞ ىُتتي أ٣ٞتتجًي ٫ٝ ٣تتومٌٕٝ ثُٔؼ٠٘ جُثُتت٢ٟ٘ٞ ثٌُتتٌه١ دتت
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٤ِٟٝؼضٚ ك٢ ثُوٞت٤ز ثٌٌُه٣تز  PKKّٝؼجً ُضقو٤وٚ. ٓج ٣ؼ٤ْٜ٘ ٝٓج ٣ٞثؽٜٞٗٚ ٛٞ ص٤ٌَٖ 

_ ث٫ؽضٔجػ٤تتتزي م تتتٌثً ؽتتتو٣جً ٧دؼتتتو ثُقتتتوٝه ٣ٜتتتوه أٗظٔتتتضْٜ  زث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تتت جٔٞثهلٜتتتد

دٔقضتٞثٙ ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٢ي فَدتجً دِٖتل٤جً ؽو٣توثً. إٕ  ٤PKKِ دؼ٤وثً إٔ ٣ٌٕٞ ٤ًٝجٗجصْٜ. ُٝ

ي ثُض٢ صض ًٞ ٝصض٘ج٠ٓ كت٢ أٝتؼق فِوتز ٓتٖ فِوتجس ثُ٘ظتجّ ثٌُأّتٔج٢ُ_ ٤ِٟPKKؼز 

كت٢ ٝؽتٞهٙي دتَ  PKKثّتضٌٔثً ٝث٩ٓذ٣ٌج٢ُ ك٢ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ي صٌَٖ م ٌثً ًذ٤ٌثً. 

ثُقٌؽتتز ثُضتت٢ همِٜتتج ثُٖتتٌم ٝص٘ج٤ٓتتٚي كتت٢ ٍٓتتٖ ثُضو تتخ ثُٔضٖتتٌَ ٗض٤ؾتتز ثُٞتتٞثةن 

ث٠ّٝ٧ ٓ٘تي ثُضْتؼ٤٘جس دْتذخ دؼتٜ ثُْٔتضؾوثس ثُٔضٖتجدٌز ٝثُٔؼوتور  ٣ؼضذتٌ مجٙت٤ز 

ٝصْتضقن ثُتضٔؼٖ ٝثُضتوه٤ن ك٤ٜتج. ُٝت٤ِ ٛذتجء هتٍٞ  يإٔو ُلضجً ُِ٘ظٌ دجُْ٘ذز ُيثى ثُ٘ظجّ

 PKKك٤ٔج ٣نت٘ صٞثٍٗتجس ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ "ُتٖ ْٗتٔـ ُت أ٣ٌٌٓج د٤ٖ ثُل٤٘ز ٝث٧مٌٟ 

دقن ث٬ٌُّي ُتٖ ٗضًٌتٚ ٣ٖ٘ت٠". إٜٗتج صتٞه دجُض ٤ًتو ثُوٞتجء ػِت٠ ٛتيٙ ثُٞثهؼتز إٔ ٣ضٔضغ 

ثُذجًٍري ٝثُضت٢ ُتْ صٌتٖ كت٢ ثُقْتذجٕ كت٢ ًلتز ثُضتٞثٍٕ. ٝكت٢ ثُْت٘ٞثس ث٧م٤تٌر صضٔغتَ 

 إٕ أٌٖٓي ٝإ٫ كجُوٞجء ػ٤ِٚ. PKKز ك٢ صوؽ٤ٖ ضؼْل٤ّ٤جّجصٜج ثُ

٘تج صؾتجٙ صٌض٤ٌتجس ٫ ٣ًخ ك٢ أٗ٘ج ًًَٗج ٖٝٔ ٗٞجُ٘ج ػ٠ِ ٤ّجّجص٘ج ثُنجٙتز د

دتجُض٤ًٌَ ػِت٠  PKKث٩ٓذ٣ٌج٤ُز كت٢ ثُن٘تن أٝ ٕتَ ثُضت ع٤ٌ. ُٝتْ ٣ٌتٖ ٛذتجء ه٤تجّ ه٤تجهر 

ٌثه م٘وتٚ ًٝتضْ أٗلتجُ ص تًٞٙ ثُضٌض٤ٌت٢ _ ي ثُتي١ ٣ تPKKثُنٞثٗ ثُضٌض٤ٌ٤ز. ىُتي إٔ 

  ٌ ٔتج ًتتجٕ دٔوتتوًٝٙ ث٤ُتتّٞ َُ  ي١ي إىث ُتْ ٣قوتتن ص تتًٞثس ِٓقٞعتتزث٫ّتضٌثص٤ؾ٢ دٖتتٌَ ّتت

 ز دؾٌٞٛٙ ث٫ٕضٌث٢ً. ٤٘ؼص٣ٌٌِ أ٤ًٝز ٓ

ْٓتت ُز ثُضقتتٍٞ ثُقتتَح ٝث٫ٕتتضٌث٢ً ٓؼتتج٢ٗ أػظتتْ ػِتت٠ أّتتجُ ٛتتيٙ  شثًضْتتذ

ثُْٔتتضؾوثس ث٫ّتتضٌثص٤ؾ٤ز ٝثُضٌض٤ٌ٤تتز. ٬٣ٝفتتظ دٌتتَ ؽتت٬ء أٜٗتتج ّتتضؤعٌ ػِتت٠ ثُٖتتؼٞح 

ثٌُٖم أّٝ ٤ز ٓتغ ثُتَٖٓي دتَ ّٝضذْت٠ ٗلٞىٛتج ً ٤ِؼتز ثٕتضٌث٤ًز ػجٍٓتز ٟٝٔٞفتز 

 هوٝر. 

ر ثٌٌُهّتضج٤ٗز ٓٞتٜٔٞٗج ٟٝتًٞس صق٤ِتَ ثُضقتٍٞ ش ثُغتًٞؿ٘تإىث ٓتج أ يٖٓ ٛ٘ج

ٞ   يثُقَد٢ وصٚ كت٢ ثُْت٘ٞثس ث٧م٤تٌر ًغ٤تٌثً ٤ٌُتٕٞ ٗجكتيثً ُتو٣ٜجي ث٩ْٗتجٕ ٝٙتؼ   سًٟٝ

ِضٜتتتج دجُ٘ٚتتتٌ ِٝإىث ٓتتتج ّتتتٌِش ث٧ّتتتج٤ُخ ثُقٌد٤تتتز ثُغ٣ًٞتتتز ثّتتتضٌثص٤ؾ٤جً _ صٌض٤ٌ٤تتتجً ًٝ

 ػ٤ِٚ. ثُٔؤًٍ  كٖٔ ثُٔؤًو أٜٗج ّضٌّل ث٫ٕضٌث٤ًز دٌَ ػَّ ٝدٌَٖ ٫ ؿذجً

  ٌ ع ٓتتٖ إٌٓج٤ٗتتز د٘تتجء ٗٔتتٞىػ ُضؾٌدتتز ػ٤ِ٘تتج أ٫ ْٗ٘تت٠ إٔ صؾتتَي ًٌهّتتضجٕ ٤ّْتت

ك٤وًث٤ُتتز ثٕتتضٌث٤ًز صقضتت١ٞ هثمِٜتتج ثُؼو٣تتو ٓتتٖ ث٫ه٤ِتتجس ث٧متتٌٟ ثُوجٟ٘تتز كتت٢ ثُتتوٍٝ 

 ث٧ًدؼز ث٧ّج٤ّز ثُٔؼ٤٘ز. 

ػٖ همٍٞ ثُؼو٣و ٖٓ ث٧ه٤ِجس ٝثُذِوثٕ  يدٔج ٫ ٓ٘جٗ ٓ٘ٚ ي٤ّْلٌ ٙٝٛيث دوًٝ

ٓضؾٜتتتز ٗقتتتٞ ث٫ٕتتتضٌث٤ًز  يٌة٤ْتتت٤ز ٝعوجكجصٜتتتج كتتت٢ ٟتتتًٞ ثُض تتتًٞ ثُ ذ٤ؼتتت٢ث٧ًدؼتتتز ثُ

دجُضج٢ُ ٤ّضٔنٜ ىُي ػتٖ عٜتًٞ صت ع٤ٌ ٣ٞتج٢ٛ ٓتج ًجٗتش ػ٤ِتٚ عتًٞر  .ٝثُو٣ٔوٌث٤ٟز

 ٝثُن٤تتٌثس ٝثُضتتج٣ًل ثُؼ٣ٌتتن ّٝتتضَهثه أ٤ٔٛتتز ثّتتضؼجهر ثُٔٚتتجهً ثُ ذ٤ؼ٤تتز يأًضتتٞدٌ

ُض تتًٞ ٣ٌصوتت٢ دجُٖتتٌم ثُوجٟ٘تتز ك٤ٜتتج. ٛتتيث ثٌُتتْ ٓتتٖ ثُِٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ دجّتتْ ثُٖتتؼٞح 

ّٟٞ ثُقو٤وز ثُضت٢ صٔغتَ  PKKث٠ّٝ٧ ٤ٌُٕٞ ثُقِوز ثُقْجّز ك٢ ثُغًٞر ثُو٤ُٝز. ٝٓج 



 457 

. أٓتج صٌتجعق ٣تّٞثّتضٌثص٤ؾ٤جً ٝصٌض٤ٌ٤تجً ٓتغ ٓتًٌٝ ًتَ  جٝصْت٤ ٌٛ يىُي دٌَ ٓؼ٠٘ ثٌُِٔز

ي ك٤٘ذتغ ٓتٖ مجٙت٤ضٚ PKKص٤ًٌَ ثُوٟٞ ثٌُؽؼ٤ز ثُو٤ُٝز ثُٔضٚتجػور دجٝت ٌثه ػِت٠ 

. كئكٌثؽ ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ث٫ّتضٌثص٤ؾ٤جس ٝثُضٌض٤ٌتجس ٓتٖ ٓقضٞثٛتجي هتو أىِٜٛتْ ثُقْجّز صِي

 صٔجٓجً.

PKK ً ذتٌٟ كت٢ ثُٔ٘ضٌٚ ػ٠ِ ٗقٞ صق١ًٌ ٢ٟ٘ٝ ٤ٌّٕٞ ٌٓفِز ثٕتضٌث٤ًز

ٍ صؾَي ًٌهّتضجٕ إُت٠ ٝفتور إه٤ٔ٤ِتز ػِت٠ أّتجُ ثُقِتٍٞ ٞ  ثُغًٞر ثٌٌُهّضج٤ٗزي ٤ّٝق

 ُن٬هز ث٬ٍُٓز ُيُي.ث٤ُٟ٘ٞز ٝث٩ه٤ٔ٤ِز. ٫ٝ ٓلٌ ٖٓ ص ٣ٌٞ ثُضٌض٤ٌجس ث

ّتتتت٨ٔ٤ ثُغـتتتتٌثس  PKKًٙ ٣ؼ٘تتتت٢ إٔ ثُٔٞتتتتٕٔٞ ث٫ٕتتتتضٌث٢ً ُتتتت ٛتتتتيث دتتتتوٝ

ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ثُقجِٙز ٝث٣ًٌُٝٞز ُِٖؼٞح ًٔج ثُٔجء ٝثُٜٞثءي ٤َّٝػ دجُٖؼٞح كت٢ 

إٌٓج٤ٗجس ىُي ٧دؼو ثُقوٝه كت٢  PKKهًح ثُن٬ٗ ٝثُضووّ ث٤ُِْْ ثُٖٔضٌى. ٣قض١ٞ 

ٜن ًثٛ٘٘تتج. ّٝتتتض   ؼجُتتتز ٛتتيٙ ثُقو٤وتتتز ٓتتغ ٓتتتًٌٝ ًتتَ ٣تتتّٞ ُِؼتتتوٝ ثُل PKKٌ ٖٗتتجٟجس ظ

ٝثُٚو٣ن ػ٠ِ ثُْٞثء. ثٗ ٬هجً ٖٓ ًَ ٛيٙ ث٧ّذجحي ٝدووً ٓج ٣ًٌَ أػوثيٙ ػ٤ِتٚ دت٬ 

 ًفٔزي كئٕ أٙوهجءٙ أ٣ٞجً ٣ٜضٕٔٞ دٚ ٣ِٝضلٕٞ فُٞٚ ٣ٝضٌجعٌٕٝ دجٝ ٌثه.     

 

 

 االوخفاء " فٟ االشخشاو١تد ٌّفَٙٛ "ٛال ٚخ

 

أّْتتت٘ج أّْتتت٘ج ث٫هضٚتتتجه. ٌث٤ًز دٔؾتتتٌه ثُوتتتٍٞ "صٖتتت٤٤و ث٫ٕتتتض ٓغِٔتتتج ٫ ٣ٌٔتتتٖ

"ي كئٕ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤٤ٖ ٝثُوتجهر ثُٔؼ٘ت٤٣ٖٞي ٝثُوتجهر ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤٤ٖي إىث ُتْ ٣٘ظتٌٝث ثُوُٝز

إ٠ُ ث٧ًٓٞ ٗظٌر ٓضٌجِٓز أٝ ٣وًّتٞٛج ٣ٝضنتيٝث صتوثد٤ٌْٛ ثُٞك٤تز دٔٞؽذٜتج  ّت٤قُٕٞٞ 

ٌر صٌتتجه صٌتتٕٞ ٗظ٤تتدتتيُي ثُضلْتت٤ٌ ثُٔتتجه١ ثُذقتتش ُِغتتًٞر ث٫ٕتتضٌث٤ًز إُتت٠ صـ٤٤تتٌثس 

. ٝإىث ٓج أًهٗج ثُذقظ ػٖ ثُٔيٗخ ٛ٘جي كئٕ ثُْتذخ ٣ٌؽتغ دج٧ٙتَ ٌُِأّٔج٤ُز ٝثُلج٤ٕز

ث٣٧تو٣ُٞٞؽ٤٤ٖ ٗلتٞىْٛ ٧دؼتو ثُقتوٝه ٝػتوّ صؾْت٤وٛج ٫ٕتضٌث٤ًز ثإُت٠ ػتوّ دْت٠ هتٞثه 

 ًجك٤جً.

ٗؼتت٤ٔ ث٤ُتتّٞ ص تتًٞثً ًٜتتيثي ٝٗؾٜتتو ُٔٞثٙتتِضٚ دؼ٘لتتٞثٕ  PKKإٗ٘تتج ًو٤تتجهر كتت٢ 

 ٝفٔجُ ٝؿذ ز.

 ًل٠"."ُْ ٗومَ ه٠ ك٢ ٓٞهق ٖٓ هذ٤َ 

صتتَهثه ثُٜٔتتجّ ثُضٌض٤ٌ٤تتز  ٝأٝث٥ٕ ٗتتٌٟ دٞٝتتٞؿ أًذتتٌ أٗتتٚ ٜٓٔتتج صقضتتو ثُقتتٌح 

٤ٓٞ٣جًي ٜٝٓٔج ٣ضقٌى ثُذؼٜ دقْجدجس ٤ٝوز ك٢ ثُقٌح ٝثُق٤جر  كقَ ًَ ىُي ٣ٌٔتٖ 

 .ك٢ ثُٖن٤ٚز ثُٔ٘جِٝز ث٫ٕضٌث٤ًز

ٝصق٤ٜٚ٘ج ٖٓ م٬ٍ  ٖٓ ثُقض٢ٔ إػوثه ثُٖن٤ٚز ثُٔ٘جِٝز ث٫ٕضٌث٤ًز ٝمِوٜج

 ٌٙثع هيٝح ًَ ٣ّٞي ًٔٞجه ه١ٞ ُِٔنجٌٟ أ٣جً ًجٗش. 

ٛتتيث أفتتو أٛتتْ ًٝٔتتج ٣ؾتتخ صتت ٤ٖٓ ه٣ٔٞٓتتز ثُٖنٚتت٤ز ثُٔ٘جٝتتِز ث٫ٕتتضٌث٤ًز. 

٣ذتتو١ ص تتًٞثً  PKKٗتتٌٟ إٔ  شًِٔتتج صٌٌّتت ي ثُضتتPKK٢ثُقوتتجةن ثُضتت٢ دتتٌٖٛ ػ٤ِٜتتج 
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ٔتز أ٣ٞتجً صض تًٞ ِٓقٞعجً ػ٠ِ ثُٚتؼ٤و ث٤ُْجّت٢ي دتَ ٝفضت٠ ثُضٌض٤ٌتجس ثُؼْت٣ٌٌز ثُو٤  

 ُوًؽز ٫ ٣ٌٖٔ هٌٜٛج دُْٜٞز ػ٠ِ أهَ ثفضٔجٍ. 

ّتٞثء هثمتَ ٕتؼذٚ أٝ دت٤ٖ ٕتؼٞح ثُٔ٘ وتز ٝػِت٠  PKKعٔز صووّ ٤ّج٢ّ كت٢ 

 دج ٝأ٣ٌٌٓج. ٝٗقٞ ًٞٗ ٢ دق٤ظ ٣ؤعٌ فض٠ ػ٠ِ أًٝ

PKK ٣ؼ٢٘ ك٢ ثُٞهش ٗلْٚ  ثُي١ ٣قون صقُٞٚ ث٫ٕضٌث٢ًPKK   ىٝ ثُْٔت٤ِع

 .ث٤ُْجّز ثُ٘جكير ثٌُث٤ٓز

ثٗضوجٍ ثُٖؼخ ثٌٌُهّضج٢ٗ ث٤ُتّٞ ٓتٖ ًٞٗتٚ ٓضنِتق ّٝت٢ء ثُ تجُغ إُت٠ ٕتؼخ ٝ

٤ّج٢ّ ٓؤعٌي ٣ؼو ص ًٞثً ٛجٓجً. ًٝؿْ ًٞٗٚ ٝؼ٤ق ثُض٘ظ٤ْ ٝثُؾذٜزي إ٫ أٗتٚ ٫ ؽتوثٍ 

 ك٢ ًٞٗٚ هٞر ٤ّج٤ّز ىثس ٕ ٕ ِٓقٞع.

ٝػ٤ِ٘تتج . ثُٖتتؼخ ثٌُتتٌه١ ث٥ٕ ٛتتٞ أفتتو ثُٖتتؼٞح ث٤ُْجّتت٤ز ثُغ٣ًٞتتز ثُٔضووٓتتز

 ٣ِ ؽذٜضٚ ًٜٔٔز ػجؽِز ص٘ضظٌٗج. ص٘ظ٤ٔٚ ٝصٌٌ

ًٔج إٔ ؽيح ثٌٌُه ك٢ ثُوثمَ ٝثُنجًػ ٝكت٢ ث٧ؽتَثء ث٧ًدؼتز ٓتٖ ًٌهّتضجٕ 

ٓتٖ إٔتٌجٍ ثُ٘ٞتجٍ ث٤ُْجّت٢ي  ٗػذتٌ صٌض٤ٌتجس ٓ٘جّتذزي ٝػتوّ ث٩ٗوتجإ٠ُ ثُض٘ظ٤ٔجس 

ع ٖٓ ثُض٤ِْ أًغٌ ٤ُقُْٜٞ إ٠ُ هٞر ٤ّج٤ّز ٫ صوٌٜ. ٝهو هجٓش ثُ ٤ِؼز ثُقَد٤ز ٌ  ٤ّْ

ّتٟٞ ٓتج ٣وتّٞ دتٚ  ي ُْٝ ٣ذتنَ ٚٝٓٞثهؼ ٚذ٤َ ىُي ٧دؼو ثُقوٝهي ٝمِوش إٌٓج٤ٗجصُض٤ٜٔو ّ

ثٌُٞثهً ثُ ٤ِؼ٤ٕٞ دجّضنوثٓٚ ػذٌ أّتج٤ُخ ٤ّجّت٤ز ّت٤ِٔز. ٝٛ٘تجى ًتٞثهً ٓؤِٛتز كت٢ 

 ً ّتتٟٞ ث٩هًثى ثُو٤تتجه١ ثُٚتتق٤ـ ٝص ه٣تتز  ج٫ ٣ض ِتتخ ٜٓ٘تت يًتتَ ث٧ٟتتٌثف ًٔتتجً ٝٗٞػتتج

 ث٤ُْجّز.ٙؼ٤و ثُؾذٜز ٝ ج ػ٠ِدٔج ٤ِ٣ن دٜ جٝثؽذجصٜ

 "ث٩ٌٓجٗجس ٓقوٝهر". إٔ PKKٍٞ ك٢ ثُ ٤ِؼز ث٤ُْج٤ّز ُ ٫ ٣قن ٧فو ثُو

ُوتو ّتتنٌٗج إٌٓج٤ٗتجس ٤ّجّتت٤ز ػ٤ِ٘تز ّٝتت٣ٌزي كت٢ ثُتتوثمَ ٝثُنتجًػ كتت٢ موٓتتز 

دٔتج ٫ ٗظ٤تٌ ُتتٚ كت٢ أ١ فتَح عت١ًٞ ذمتتٌ. ٝثُٜٔتْ ٛ٘تج ٓؼٌكتز ه٤ٔضٜتتج  PKKٓ٘جٝتَ 

ثُٞعجةق أ٣ٞتجً ثُ٘ٚتٌ ث٤ً٧تو دٔتج ٝفٔج٣ضٜج دضوو٣ٌ. ٝك٢ فجٍ ص ه٣ز ىُي ّضقون أد٠ْ 

ٜتتتْ ىُتتتي ٓتتتٖ ثُقتتتٌح ث٤ُْجّتتت٤ز ٝث٫ٗضلجٝتتتجس ثُؼجًٓتتتز. ك٫ ٣وذتتتَ ثُؾتتتوثٍ. ٣ٌٝٔ٘٘تتتج 

ًًٌٝٞٝر ُِؼت٤ٔ ًٖتؼخ عت١ًٞي ٣ْتضَِّ ثُقج٤ًٔتز ث٤ٓٞ٤ُتز ػِت٠ ثُضٌض٤ٌتجس ٩فتٌثٍ 

 ثٌُ٘ٚ.

ٛتتٞ ثُقتتَح ث٤ُْجّتت٢ ث٧ًغتتٌ  PKKإىٕي ٝثُقتتجٍ ٛتتيٙي ص ًتتو دٌتتَ ّتت ٞع إٔ 

ْتٚي ٝدِتؾ ثُغتًٞر ث٤ُْجّت٤ز دْٔتض٣ٞجس ُضقْ دجُٖؼخ دْتٌػزي ٝفوتن ص٤ْ  إدوثػجًي ٝأٗٚ ث

ٝجًدز ُِ٘ظٌي ٝإٔ ًَ ٛيث ثٗؼٌجُ ُِ٘ظ٣ٌز ث٤ُْج٤ّز ًًٝجةَ ص ذ٤وٜج ٟٝتٌثٍ ثُو٤تجهر 

ًٞٗتتٚ ىُتتي ك٤ٜتتج. ثُٜٔتتْ ٛ٘تتج ٛتتٞ ٗوتتَ ًتتَ ثُٔ٘جٝتت٤ِٖ ىُتتي إُتت٠ ثُٖتتؼخ ٤ُٞثٙتتَ دتتوًٝٙ 

 ك٢ ٤َٗ ثٌُ٘ٚ ث٤ً٧و. ع١ًٞ ٝثع  ٝٓؼذ  ؽ٤وثً. ٝٛيث ٣ِؼخ هًٝثً دجًٍثً 

 " ٣ْتضَِّ أ٫ًٝ ثُتٌه ٤ًتق ٗؼت٤ٔ ػتٖ إٔ ثُتٌه ث٧ٓغتَ ػِت٠ ّتؤثٍ "ٛيث ك٬ًٞ 

 ٤ًق ٗقجًح ".ػ٠ِ ّؤثٍ "

صذوٟ ُِؼ٤تجٕ إٔ ثُؾتج٤ِٖٛ د٤ٌل٤تز ٝؽتٞح ثُؼت٤ٔي ُتٖ ٣ٌتٕٞ دٔوتوًْٝٛ إػ تجء 

٤ًل٤ز ثُٔقجًدتز. ًٔتج صؾِت٠ أٗتٚ دتوٕٝ صق٤ِتَ ثُٞثهتغ ث٫ؽضٔتجػ٢ ُٜتيث ػ٠ِ ثٌُه ث٧ٓغَ 
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ثُٖؼخ ثُٔؾٕ٘ٞي ٝثُٔيػٖ ُق٤جر م٤ج٤ٗز ٝػذٞه٣ز ٓضؼٖؼٖز ك٤تٚ فضت٠ ثُ٘نتجعي ٝدتوٕٝ 

٤ًتتق ٗؼتت٤ٔ "  ٫ ٣ٌٔتتٖ ػ تتجء ث٧ؽٞدتتز ثُٔتتؤعٌر ػِتت٠ ّتتؤثٍ "ص٣َٔتتن ىثى ثُٞثهتتغ ٝإ

صْتت٤٤ٌ فتتٌح ٤ّجّتت٤ز _ ػْتت٣ٌٌز ّتت٤ِٔز ٝٙتتجةذز. ٫ ٣ٌٔتتٖ متتٞٛ ثُقتتٌح ثُٔتتؤعٌر 

دجُ٘جدتَي ٫ ٣ْت٤ ٌٕٝ ثُق٤تجر  د ٗجُ أٙتذقٞث دت٬ء ػِت٠ ًيّٝتْٜ ٛتْي ٣نِ تٕٞ ثُقجدتَ

دٌيّْٜٝ دَ د ٌف ذمٌ ٖٓ أٌٟثكْٜي ٓضؼؾٌكٕٞي ٫ٝ ػ٬هز ُْٜ دن٤تجٍ ثُق٤تجر. أٓتج 

ثُؼتتجؽَٕٝ ػتتٖ صوتتو٣ٌ ثُق٤تتجري أٝ فضتت٠ ثفضتتٌثّ أٗلْتتْٜي هػتتي ٓتتٖ إٔ ٣ٌٞٗتتٞث أٗٚتتجًثً 

ثٕضٌث٤٤ًٖي ٫ ٣ٌْٜٔ٘ فض٠ ثّضن٬ٗ ثُوًُٝ ٖٓ أُق دتجء ث٤ُْجّتز. ُتيث كتئٕ صق٤ِِ٘تج 

ٌٖٔ إ٫ دنٞٛ ثٌُٚثع ك٢ د٤٘ز ثُؼجةِز ػ٠ِ ؿ٤ٌ ٓر ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝص٣َٔو٘ج إ٣جٛجي ُِق٤ج

ٝؽٚ ثُنٚٞٗي صؾجٙ إٌٔجٍ ثُؼ٬هز ثُٔضقؾٌري ثُنجًؽز ػٖ ٗ جم ثُق٤تجر ُوًؽتز ٫ 

َّت١ٌ  ثُتي١ ٣٧ٌٖٔ ص٤ْٔضٜج دج٧ػٌثف أٝ ثُضوج٤ُو. ٝدوٕٝ صٖض٤ش ثُٞثهتغ ث٫ؽضٔتجػ٢ ٝث
  ٓ صل٤ٌتي ثُوتذـ ث٣ٌُٔتغ  ٝأث٫ٛضٌثء ٝثُضلْل ٝثُؾٕ٘ٞي  ش ٤ُؾِخ ٓؼ٣ٚضؾجٍٝ فوٝه ثُضَ

ٝث٫ٗق جٟ ثٌُذ٤ٌ ثُٔٞؽٞه ك٢ ثُؼ٬هجس د٤ٖ ثٌُٔأر ٝثٌُؽَ  ٫ ٣ٌٔ٘٘ج ثُضل٤ٌٌ هت٠ كت٢ 

 إٌٓج٤ٗز ص٤ٜٔو ثُْذ٤َ ُظًٜٞ ثُؼظٔز ٝثُ٘ذَ ك٢ ثٌُٝؿ ٝثُلٌٌ. 

ي PKKّتو٣ور كت٢ ث٥ٝٗتز ث٧م٤تٌر د ٤ِؼتز  م ٞثس ش  ٤َ  ن ٌٟٗ دٞٝٞؿ ًْ م  ٝ

صتتوثُٝ٘ج ثُٖٔتٌِز ٓتتٖ ٗوجٟٜتج ث٧ّجّتت٤زي ًٝتتْ فوو٘تج ص تتًٞثس ٛجٓتز دٜتتيث ثُْتت٬ؿي  ًٝتْ

 ٤ُظٌٜ ديُي ثُؾجٗخ ث٢ٌُٗٞ ثُووٝر ُو٣٘ج. 

 ٣ٌٖٔ ص٤ْٔز ىُي دجُغًٞر ثُغوجك٤ز أ٣ٞجً. 

 ذ٤وٜتج ً٘ٔتٞىػ كضق٤َِ ثُؾجٗخ ث٫ؽضٔجػ٢ ُِغًٞر ْٓذوجً ّت٢ٜ٤ء ث٩ٌٓج٤ٗتجس ُض

إٔ ص ٣ٌٞٗج ُِغًٞر  يدٌَٖ ٙجًك ٫ ؿذجً ػ٤ِٚدٚ. ٌُ٘٘ج ٖٓ ؽجٗخ ذمٌ ٌٟٗ ٝ ٣ٟقضي

 َٓ دتَ  .ز ػجؽِز ٫ ٣ٌٖٔ ص ؽ٤ِٜج إ٠ُ ٓج دؼو ثُغًٞرٔع َٜ ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز هثمَ ثُقَح 

إٕ ثُضؼٔن ثُٔٞؽٞه ث٥ٕ إٗٔج ٛٞ عًٞر ثؽضٔجػ٤ز ٓؼٔوز ٫ ؿ٤تٌ. ٣ٌٝٔتٖ ثُٞٙتٍٞ إُت٠ 

ٜٓج ٝإدوثع ثُؾو٣تو ك٤ٜتج ْٓضٟٞ ثؽضٔجػ٢ ًك٤غ ك٢ ثُؼ٬هجس ٖٓ م٬ٍ كضـ ثُ ٣ٌن أٓج

 َ ثُغتتًٞر ث٫ؽضٔجػ٤تتز ُِْٔتتضوذ٤َتتٔغصٝٓقجًدتتز إٔتتٌجُٜج ثُْتت٤تز. ٗقتتٖ ٌٓؿٔتتٕٞ ػِتت٠ 

ٌ ثُغتًٞر ٣. ٖٝٓ ثُٞثٝـ إٔ ث٩ٌٙثً ك٢ ىُي ٣ؼو ٝع٤لز ٣ٌ٤ٚٓز أ٤ُٝز ُض تٞد٬ْٓز

ث٫ؽضٔجػ٤تتز ػِتت٠ ٗقتتٞ أًغتتٌ ْٓتتجٝثر ٝف٣ٌتتزي ٝدجُضتتج٢ُ صٞع٤تتن ثُٔؾضٔتتغ ث٫ٕتتضٌث٢ً 

 ػز ًٝٙجٗز.أًغٌ ٓ٘ج سجٓوٞٔد

دٔتج ٫ ٓغ٤تَ ُتٚ كت٢ أ١ فتَح عت١ًٞ  PKKٌٟٗ ٛتيٙ ثُض تًٞثس صقٚتَ كت٢ 

  ٟ ن ذمٌ. ُوو  ًس صق٬٤ِس ثُؼجةِزي ثُقؾٌر ث٧ّجّت٤ز ٝثُن٤ِتز ثُٚتـٌٟ كت٢ ثُٔؾضٔتغي ٞ 

ّ ت ٠ ثُٞتٞء ػِت٠ ًٝثد ٜتتج دجُق٤تجر ث٤ُْجّت٤ز ٝثُؼْتت٣ٌٌزي ِ ن ػِت٠ ٗقتٞ ِٓلتش ُِ٘ظتتٌي ٝ

ٌثً كتتت٢ ثُؼجةِتتتز ٝػتتتوّ صق٤ِِٜتتتج ًٔؤّْتتتز ٝؽٞثٗذٜتتتج ثُٔؼ٣ٞ٘جص٤تتتز. ٝصذتتت٤ٖ إٔ ث٩ٙتتت

ثؽضٔجػ٤زي ٣ؤه١ إ٠ُ ٕو ثُن٘جم ػ٠ِ ثُق٤جر ٝث٤ُْجّز. دَ ٝفضت٠ كت٢ فتجٍ ػتوّ ثُو٤تجّ 

دضق٤َِ ٤ِّْ ُِؼ٬هجس ث٧ّج٤ّز ك٢ ثُؼجةِزي د٤ٖ ثُٔتٌأر ٝثٌُؽتَي أٝ دت٤ٖ ثُ لتَ _ ث٧ّ 

ؼتوٟ ثُقتتٌح ُٝتٖ صض ._ ث٧حي أٝ فضت٠ ثٌُت٬ٕ _ ثُوذ٤ِتز  ٓتٖ ثُٔقتتجٍ إفتٌثٍ أ١ صوتوّ
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ذؼتز إٟتجً ث٤ُْجّتز ٗ جم ثُضٌٔهثس ثُذوثة٤زي ُٖٝ صضؾجٍٝ ث٤ُْجّتز ثُٔضػ٘وةي ثُٔنجٝز 

 ز.٤ِثُضٞثٟؤ٣ز ثُؼٔ

 ٝث٧م ٌ ك٢ ث٧ٌٓ أٗٚ ًجٗش ٛ٘جى أٍٓز عو٤ِز ك٢ ثُقَح. 

 ٓج ٢ٛ ٛيٙ ث٧ٍٓز 

دو٤تش قٌح ٝث٤ُْجّزي أدوٟ ًتَ ٓتٖ ٣وتٍٞ "دْذخ ػوّ ثُضوٌح ثُٚق٤ـ ٖٓ ثُ

دتتتتٌٍس ٝث٫فضؾجؽتتتتجس ٝ ٤وجًي دو٤تتتتش َٓثؽ٤تتتتجً" ْٓتتتتجٝا ٣ٌٓؼتتتتزّتتتت ق٤جًي دو٤تتتتش ٝتتتت

 جُضق٬٤ِس ث٫ؽضٔجػ٤ز ٝثُٖن٤ٚز.دصٞٝـ إٔ ّذ٤َ صؾجٍٝ ىُي ٣ٌٔ ٝثُضٚل٤جس. ٝ

ٓتتغ صؼٔتتن ٛتتيٙ ثُضقِتت٬٤س ًأ٣٘تتج أٗتتٚ دتتوٕٝ صق تت٤ْ أٟتتٞثم ٝه٤تتٞه ث٧ّتتٌ كتت٢ 

ٜتج ػٌهِتز ثُوثمَي ك٢ ث٧ًٝثؿ ٝثُؼوٍٞ ٝث٧كتور  هػي ٖٓ ثُو٤جّ دغتًٞري ٫ ٣ٌٔ٘٘تج ف٤٘

د٬ء ًذ٤تٌثً ٣ٚذـ ًٕٞ ىثى ثُ٘ٔٞىػ ثُٔض ٍّ ٝثُْٔوٝه ٝثُؼجؽَ فض٠ ػٖ إػجُز ٗلْٚي 

ِْٓ جً ػ٠ِ ًأُ ثُغًٞر. ٝهو أّلٌس ٓغتَ ٌٛتيث أٍٓتجس كت٢ ًتَ ثُغتًٞثس ػتٖ صٖتٌَ 

٘جي ٝإ٠ُ ؽجٗخ ػوّ ثٓض٬ًٜج ك٢ ث٧فَثح . أٓج ُو٣ جسثُضن٣ٌذجس ٝثُضٌض٬سي ٝث٫ٖٗوجه

ثُتًّٞ" ثُضتوًٕ ثٌُةت١ٞ "أٝ صٌضتَي كئٜٗتج صتؤه١ إُت٠ ٓتٌٛ  ٖ فتَح٣ر ػ٠ِ صًٌٞثُوو

دوًؽز مل٤لزي أٝ إ٠ُ ٖٗتٌ ثُضلْتل ًؾٌعٞٓتز ثُْتٌٟجٕ. إٜٗتْ ػتجؽَٕٝ فضت٠ ػتٖ إٔ 

٣ٌٞٗٞث ٌٓٝجً ػٞتج٫ً. دتَ ٣ٜٖ٘تٕٞ كت٢ ثُؾْتو ًٔتٌٛ دتوثة٢ ؽتوثً. ُٝتيُي ًأ٣٘تج أٗتٚ 

ضْتتذخ كتت٢ ث٬ُٓذتتج٫ر ٝثُثُقْتتذجٕ ٓتتٖ صٔتتٌهثس هثمتتَ ثُقتتَحي ٝعٜتتٌ ٓتتج ُتتْ ٣ٌتتٖ كتت٢ 

مْجةٌ ٛوًثً دت٬ ّتذخي ٝػتوّ إدتوثء ث٫فضتٌثّ فضت٠ كت٢ أدْت٠ ثُٞعتجةق  ٝدتوأ ٣٘ضٖتٌ 

 ًجٌُٔٛ. 

هٗج ٛتتيٙ ثُٖنٚتت٤ز ػِتت٠ ًتتَ ىُتتي ٣٘ذتتغ ٓتتٖ ثُٖنٚتت٤ز ػو٣ٔتتز ثُضٌد٤تتز. ٝهتتو ٓتتوع 

 . ٝٗض٤ؾز ؽٜٞهٗج ثٝ ًٌٗج ُض ٣ٌٞ ٛيٙ ثُضق٬٤ِس. PKKٟجُٝز ثُؼ٤ِٔجس ك٢ 

دٔٞؽتتخ ٛتتيٙ ثُضقِتت٬٤س إٔ ٣ؼتت٤ٔ  كتت٢ ثُٔقٚتتِز صذتتوٟ أٗتتٚ دئٌٓتتجٕ ثُٖتتن٘

خ ٣ٖٝتتن ٣ٌٟتتن ثُق٤تتجر ٣ٝ تتًٞ ػ٬هجصتتٚ ث٧ّجّتت٤ز ك٤ٜتتج ٣ٝقوتتن ثُض تتًٞ كتت٢ ثُؾٞثٗتت

 .ثُؼجٟل٤ز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝث٤ُْج٤ّز

ًٔج ًٖق ثُ٘وجح ػتٖ ٓؼ٘ت٠ ثُؼ٬هتجس ثُٔلضوتٌر إُت٠ ثُؾجٗتخ ث٤ُْجّت٢ي ٤ًٝتق 

ّٞت٠ ثُؼتجة٢ِ إٔ ػوّ صق٤َِ ثُؼ٬هجس كت٢ ثُمجٙز أعٌس ِّذ٤جً ػ٠ِ ثُقٌح. ٝصٞٝـ 

ؽَي ٤ّؤه١ إ٠ُ ٖٓجًَ ٓضلجهٔز هثمَ ثُقَحي د٤تو إٔ ثُْٔتضٟٞ ثُتي١ ٌد٤ٖ ثٌُٔأر ٝثُ

٫ ٣ جم ُِٔؾضٔغ ٤ّؾؼَ ٖٓ ثُقَح أ٣ٞجً ٫ ٣ جم ثُؼت٤ٔ ك٤تٚ. ٝثُقتَ صتْ ًي٣ضتٚ كت٢ 

 صؾ٤ٔ ثٌُٔأر ٝصق٣ٌٌٛج.

ث٩ٕتجًر  ٔتشص يٝػٞٝجً ػٖ ثُٔلج٤ْٛ ث٫ٗضقج٣ًز ثُض٢ صوكغ دجُغًٞر ٗقٞ ثُٔتٞس

٠ إٔ ثُغًٞري ٢ٛ ثُْذ٤َ ثُٞف٤و ُِْٔٞ دجُق٤جر ٝدؼغٜج ٖٓ ؽو٣وي ٝأّجُ صقو٣و ٤ًل٤ز إُ

دجُضج٢ُ ٌٛيث كو٠ ٣ٌٖٔ ثٌُُٜٝز ٗقٞ ف٤جر فٌر أمجىر دو٫ً ٖٓ ثٌُٜع إ٠ُ  .ثُؼ٤ٔ ث٤ُِْْ

ثُٔتتٞس ثُتتٌم٤٘. ٝإٔتتٌٗج أ٣ٞتتجً إُتت٠ إٔ ىُتتي ٓتتٌصذ٠ ػتتٖ ًغتتخ دٔٞٛذتتز ثُٚتتٌثعي 

ٌض٤ٌ٤ز ث٤ٓٞ٤ُزي ٝإٔ ثُٔ٘ضٌٚ ك٢ ثُقٌح ٤ّ٘ضٚتٌ ٝمٚجة٘ ثُقج٤ًٔز ثُض٘ظ٤ٔ٤ز ٝثُض



 464 

ٖٓ ٫ ٣ْٔٞ ٣جُٔؼ٣ٞ٘جس ٝثُٖٔتجػٌ كت٢ ىثصتٚي ٫ ٣ٌٔتٖ إٔ ٣٘ضٚتٌ كت٢  ٚك٢ ثُق٤جري ٝأٗ

 ثُقٌح دضجصجً.

كتت٢  PKKٌٛتيثي ٝدغتًٞر عوجك٤تز ٕتجِٓز ًٜتيٙي ثّتض ؼ٘ج صقو٤تن ثُض تًٞثس كت٢ 

 ٝ ثُغتًٞر ث٤ُٟ٘ٞتزأ PKKثُْ٘ٞثس ث٧م٤ٌر. ٝأػضوو أٜٗج أْٛ ص ًٞ فَٚي ٤ُِ هثمَ 

ٝصت ع٤ٌٙ دجٝت ٌثه كت٢ ثُْتجفز ثُو٤ُٝتز أ٣ٞتجً. إٕ صقو٤تن  ٚٗٚ ٣ذو١ ٓلؼُٞتإكقْخي دَ 

 ٣ذؼظ ػ٠ِ ث٧َٓ. PKKث٫ٕضٌث٤ًز ٓٔغِز ك٢ 
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ىدتطوذونىألجلىالووتوبوا
 

 

فاااٛاْ فاااٟ االشاااخشاو١ت ٘اااٟ إ٠ّااااْ اٌسش٠ااات ٚٚع١ٙاااا. ٠ٚداااب إٌضااااي بعٕ"

 سب١ٍٙا".

 

 

 ّ٘ضٞهق ػ٠ِ ًٌٝٝر ثُؼَّ ػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز.

 ّٝ٘ؾؼَ ٖٓ ثُضج٢ُ ٕؼجًثً:

 .ى"٤ّوّٝ ٗٞجٍ م٤جٍ ث٫ٕضٌث٤ًز دؼ٘لٞثٕي ٓجهثٓش ثُذ٣ٌٖز ٓٞؽٞهر"

ث٩ٓذ٣ٌتتج٢ُ ًٌتتجدُٞ ٌٓػتتخ ٣ٌتتضْ أٗلتتجُ ثُذٖتت٣ٌز  –٣وذتتغ ثُ٘ظتتجّ ثٌُأّتتٔج٢ُ 

ٞؽ٤تز ُضِقتن ثُٞتٌدجس ثُوجٝت٤ز دوٞت٤ز ث٤ُّٞ. ٝصضِْـ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتز دج٩ٌٓج٤ٗتجس ثُضٌُ٘ٞ

دٜتج كت٢  فظت٤٢ض٢ ًٝتَ ٓٞثهؼتٚ ثُ٘ٞتج٤ُز ثُضت٢ ٤ؼضو١ ػ٠ِ ث٫صقجه ثُْٞكصٝ يثٌُجهف٤ٖ

 ثٌُ٘ٚ ٜٓ٘ج.  هجٙورً  ثُوٌٕ ثُؼ٣ٌٖٖي ٝصٜجؽٜٔج دٌٝؿ ّجه٣ز  

ٝٓتتغ فِتتٍٞ ثُضْتتؼ٤٘جسي صٚتتٌف ًتتَ ٟجهجصٜتتج ًتت٢ ٫ ٣لِتتش ٜٓ٘تتج أ١ ٓٞهتتغ إ٫ 

 جٍ ثُوٌٕ ثُقجه١ ٝثُؼ٣ٌٖٖ. ٢ٛٝ صْضؼو ٫ّضوذ يٝصضقٌْ ك٤ٚ

 ٓج ٣َِٓ٘ج ك٢ ًَ ث٧ٝهجسي ٝأًغٌ ٖٓ أ١ ٢ٕء ذمٌي ٛٞ ث٤ُٞصٞد٤ج ث٫ٕضٌث٤ًز.

ث٤ُٞصٞد٤تتج صؼ٘تت٢ ثُن٤تتج٫س ٝث٧فتت٬ّ ث٫ؽضٔجػ٤تتز. ُوتتو ثٓضٌِتتش ثُذٖتت٣ٌز ٣ٞصٞد٤تتج 

ً ُٜتتج ؽٔجػتتز دتت٬ ٣ٞصٞد٤تتجي ٓوتتوع  ٝم٤تتج٫ً ّتتج٤ٓجً مجٙتتجً دٜتتج كتت٢ ًتتَ ثٗ ٬هتتز ؽو٣تتور. أ١  

إْٗتتجٕ أٝ ٟذوتتز أٝ ٓؾضٔتتغ أٝ  ث٤ُتت٢ٓٞ ثُٞتت٤ن كتت٢ ف٤تتجر صْتتٞهٛج ثُؼذٞه٣تتز. أ١   دتتجُؼ٤ٔ

ٛ ػ٤ِٚ ث٫كضوجً إُت٠ ث٤ُٞصٞد٤تجي أ١ ػ٘توٓج ٣لضوتٌ إُت٠ ث٧ٓتَ ٌن ٟٖٝ أٝ فَحي إىث ٓج ك  

ٝثُ ٔٞؿ ٝث٣٩ٔجٕ ٝثُن٤جٍ  كٜٞ ٤ُِ إ٫ ٤ًجٕ أؽتٞفي ٝٓقٌتّٞ ػ٤ِتٚ دجُضٖتضش ٜٓٔتج 

ج ثُٔؾٔٞػتتتز ثُٚتتتـ٤ٌر ىثس ثُؼتتتَّ ثٌُذ٤تتتٌ ًذتتتٌ ؽ٤ٖتتتٚ أٝ ثٍهثه صْتتتِقٚ ثُضو٘تتت٢. أٓتتت

ضقتٌٍ ٗؾجفتجس كجةوتز كت٢ ٓتور ؽتو كٝث٤ُٞصٞد٤ج ثُٞثّؼزي كٖٔ ؿ٤تٌ ثٌُٔٔتٖ أ٫ صضْتج٠ٓ 

ٝؽ٤َر ُضضـِخ ػ٠ِ أًغٌ ثُوٟٞ صًٜٞثً ٝفٚتجٗز. ٝثُضتج٣ًل ِٓت٢ء د ٓغِتز ٫ فٚتٌ ُٜتج 

 ػ٠ِ ىُي.

ّتجس كؼ٘وٓج ًجٗش ث٩ٓذٌث٣ًٟٞز ثٌُٝٓج٤ٗز ىثس ٕ ٕ ٝٙت٤شي ٟٝذوتش ثُٔٔجً

ثُٔؾقلز ثُـوثًر دقن ثُ٘جُ ٝث٩ْٗج٤ٗزي ٝػ٘وٓج ثهضلش أعٌ ثُ٘ذ٢ ػ٠ْ٤ ثُٔ٘تجٜٛ ُٜتج 

ٓغ فٞث٤٣ًٚ ثُٔؼتوٝه٣ٖ ٝٙتِذضٚ  كتئٕ ثُؾٔجػتز ثُٔضذو٤تز ٓٔتٖ ذٓ٘تٞث دتٚ ّٝتجًٝث ػِت٠ 
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ٛوثٙي هًش هػجةْ ث٩ٓذٌث٣ًٟٞز ثٌُٝٓج٤ٗز دؼَٜٓج ٣ٝٞصٞد٤جٛج ٟٝٔٞفجصٜج. د٤و إٔ ٛيٙ 

هتٞر  ٝأصو٤٘تز  زثّنز ث٣٩ٔجٕ ُتْ صٌتٖ صِٔتي كت٢ صِتي ث٧ٍٓتجٕ أ٣تثُؾٔجػز ثُٔؼوٝهر ٝثٌُ

وّ ّتٟٞ كضتٌر ٝؽ٤تَر ُضلتضـ ثُؼتجُْ صتإ٫ أٜٗجي ٝدؼو ٌٙثع ػض٤و ٝػ٤٘وي ُْ  .٤ًٔز صيًٌ

دؼتتوٛج. ًٝٔتتج ٛتتٞ ٓؼتتٌٝفي ٫صتتَثٍ ٛتتيٙ ثُؾٔجػتتز صقتتجكظ ػِتت٠ هٞصٜتتج فضتت٠ ًثٛ٘٘تتج. 

ٌن كج٤ُْٔق٤زي ٝإٕ ًجٗش هو أ    ز ٓؤعٌر ك٢ ثُؼجُْ. ؿش ٖٓ ٓقضٞثٛجي أ٣و٣ُٞٞؽ٤ك

ػ٘وٓج عٌٜ ث٬ّ٩ّ ك٢ ٕذٚ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌد٤ز ًجٕ ٓؾتٌه ٣ٞصٞد٤تج كت٢ ٓ٘ضٚتق 

ثُٚتتقٌثء ثٌُٓٞتتجء. ٝػ٘تتوٓج دتتوأس فل٘تتز ه٤ِِتتز ٓتتٖ ث٧ٕتتنجٗ دتتجُضقٌى ٝكتتن ٛتتيٙ 

ث٤ُٞصٞد٤تتتجي ًتتتجهس ٕتتتذٚ ثُؾ٣َتتتٌر ثُؼٌد٤تتتز صٚتتتذـ دؼتتتو ٓتتتور هٚتتت٤ٌر ؽتتتوثًي ًٌٓتتتَ 

 ٩ٓذٌث٣ًٟٞز ثُٚقٌث٣ٝز.ث

٣ْتو ًٓؤٜتج. ٝػ٘توٓج ٓتج ٙتو٣و٤ٖ ٣قٚت٬ٕ دجٌُتجه ػِت٠  جًجٗتًجًٍ ٝٓجًًِ 

أدتتوػج ث٤ُٞصٞد٤تتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتتزي ًتتجٕ ثُ٘ظتتجّ ثٌُأّتتٔج٢ُ هتتو أًّتت٠ هػجةٔتتٚ ٝدْتت٠ 

ٗلتٞىٙ كتت٢ ثُؼتتجُْ ٓ٘تتي ٍٓتٖ ُتت٤ِ دجُو٤ِتتَ. ٝػ٘تتوٓج أٙتذقش ٛتتيٙ ث٤ُٞصٞد٤تتج ٌِٓتتجً ُِؼٔتتجٍ 

ٝعتتًٞر  4925ٌهثس ٝثٌُتتجهف٤ٖ دؼتتو كضتتٌر هٚتت٤ٌري أّتتلٌس ػتتٖ ًٔٞٗتتز دتتج٣ًِ ٝصٔتت

 أًضٞدٌ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُؼو٣و ٖٓ ثُقًٌجس ثُضق٣ًٌز ث٤ُٟ٘ٞزي ُضٌجه صلضـ ثُؼجُْ د ٌّٙ.

ًتتَ ٛتتيٙ ث٧ٓغِتتز صؤٕتتٌ إُتت٠ أٗتتٚ إىث ًجٗتتش ث٤ُٞصٞد٤تتج ػِتت٠ فتتني ٝصْتتجْٛ كتت٢ 

ثٗ ٬هز ثُذ٣ٌٖز ٝصوتوٜٓجي كْتضقون ثُ٘ٚتٌ دجُض ٤ًتو ٓجهثٓتش ْٓتِقز دج٣٩ٔتجٕ ثٌُثّتل 

ٍي ٫ٝ ٣ْٜ ف٤ٜ٘ج ٓووثًٛج ث٢ٌُٔ ك٢ دوث٣جصٜجي ٫ٝ ٓوٟ ٝؼق ٝثُ٘ٞجٍ ثُقٔج٢ّ ثُلؼج

 إٌٓجٗجصٜج ثُضو٤٘ز.

كتتت٢ ٗتتتٌٟ أ٣ٞتتتجً ثٗ ٬هتتتز ٣ٞصٞد٤ج٣ٝتتتز. ٝث٤ُتتتّٞ  ٣ٝPKKؾتتخ ثُض٣ٞ٘تتتٚ إُتتت٠ إٔ 

ٙلٞك٘ج إٔ ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ث٤ُٞوز ٝثُو٘جػز دٔج ٛٞ ٓٞؽٞهي صٌجه صٌٕٞ ػجهر صقجًٌْٙ 

٣ٌتجه ٣ض٘تجٍٍ ٌُِٝت٠ دتجُؼ٤ٔ دٚت٬ف٤جس  َٝٛيٙ ٛت٢ ثُٔـجُ تز ثٌُذتٌٟ. كجٌُت ؽٔؼ٤جً.

  ْ  PKKػٜ٘تتج ٓتتٖ إٌٓج٤ٗتتجس ٓقٚتتًٞر. إٗتتٚ صوتتٌح ٣ؼتتجًِ ٤ًِتتجً ؽتتٌٞٛ  ه٤ِِتتز أٝ ٓتتج ٣تت٘

 َٝٓث٣جٙ ث٧ّج٤ّز.

 ً ٤ّْتو  PKKٓ٘ج ُْ صٌثٝهٙ أٝٛجّ ٓتٖ هذ٤تَ " ٖٓ ثُٞثٝـ ٝٝٞؿ ثُٜ٘جً إٔ أ٣ج

دتتوأٗج  " ػ٘تتوٓجPKKي ّتت٘ؼ٤ٔ ثّتتض٘جهثً إُتت٠ PKKًٓو٘تتجي ّتت٘ؼٍَ ٓٞهؼ٘تتج دٚتت٬ف٤جس 

 دٜيٙ ثُقًٌز.

دتتَ ػِتت٠ ثُؼٌتتِ صٔجٓتتجًي ًتتجٕ ُ٘تتج أكٌجًٗتتج ثُْتت٤ِٔز ٝثُٔيِٛتتز ٝإ٣ٔجٗ٘تتج ثُتتي١ ٫ 

ٌر وُٖ ٗذوٍ ٛيث د ١ ٢ٕء ذمتٌ". ًتجٕ ُ٘تج ٜٓ٘٘تج ٝف٤جص٘تج ثُْٔتضٝهِ٘ج ف٤ٜ٘ج " .٣ضَػَع

ث٥ٓ٘ز. ٝدجُٔوجدَ ػ٘وٓج ثػضٔوٗج ػ٠ِ م٤ج٫ص٘ج ٛيٙ ًأ٣٘ج أٗلْ٘ج ك٢ ٓٞثؽٜز ٗظتجّ كجٕت٢ 

ًتتجٕ ٣تتَػْ أٗتتٚ ثُوتتٞر ثُقجًٔتتز ثُٔ ِوتتز. ًدٔتتج ُتتْ صٌتتٖ ُتتو٣٘ج إٌٓج٤ٗتتجس صٌٔ٘٘تتج ٓتتٖ ًذ٤تتٌ 

ٓٚتتجًػز ٛتتيث ثُ٘ظتتجّي ٌُ٘٘تتج ً٘تتج ٓؼذتتت٤ٖ دقوجةو٘تتج ثُضتت٢ ٗؼضتتَ ٝٗتتؤٖٓ دٜتتج. ٝدضْتتِق٘ج 

ٌُتجهف٢ ثُٖتؼخي أ١ دتجُٞػ٢ ث٫ٕتضٌث٢ً ٝٓتج ثُق٣ٞ٤تز جً ثُٔؼذٌر ػٖ ثُٔٚتجُـ كٌدج٧

  ْ ٘تج ػِت٠ أ٫ ٗ دتٚ دت ١ ػتجةني ٝأ٫ ٌٗتٕٞ ٝثٛت٤ٖ ػ٘ٚ ٓتٖ ٗظتجّ ػوجةتو١ ًثّتل  ػِٔ ٣٘
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ً٘تج ٝؼلجء صؾجٙ ثُؼوٝ أ٣جً ًجٕ. ٝٝق٤٘ج دٌَ ٓج ُو٣٘ج فض٠ ثٌُٓن ث٧م٤ٌ. ُٝٞ ثٗضذٜضْي 

 ِٗٔي ػور هٌٝٓ ٖٓ ثُٔجٍ ٌٗٚكٜج ٌُٖثء ثٌُضخ ُِٔ جُؼز.

ٝثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ًجٗش ٓؾتٌه ّٝت٤ِز دْت٤ ز دجُْ٘تذز ُ٘تج. أٓتج م٤ج٫ص٘تج ٝأف٬ٓ٘تج 

٫ٕضٌث٢ً ٝإ٣ٔجٗ٘ج ثٌُثّلي كٌجٗش ه٤ٔ٘ج ثُٔووّتز ثُضت٢ صقغ٘تج ػِت٠ ثُْٔت٤ٌ فوتجً ٝٝػ٘ج ث

 ُْٝ ٌٖٗ ُ٘ؼ٤ٔ دوٜٝٗج.

ٛتيث  ًٝٔتجٍ ٝٓظِتّٞ ٝم٤ت١ٌ  إٜٗتْ ٓ٘جٝت٫ِٝٞ ٣َثٍ ٣ن ٢ٌٗ ثٌُكتجم فوت٢ 

ث٣٩ٔجٕ ثُٔ ِن د٬ ؽتوثٍ. ُٝتْ صذتوً ٓتْٜ٘ أ٣تز دتجهًر صتوٍ ػِت٠ ثُقْتٌر أٝ ث٧ّتق أٝ 

 ك٢ أفِي ثُظٌٝف.ث٤ُٞن أٝ ث٩ػجٍػي فض٠ 

 .PKKإْٜٗ ٣ؼذٌٕٝ ػٖ ثُق٤جر ثُٔذ٤٘ز ػ٠ِ أّجُ ثُو٤ْ ثُٔووّز ك٢ 

 إٜٗج ف٤جر ٣ٞصٞد٤ج٣ٝز.

ْٝٛ ثُي٣ٖ ٣ٌصوٕٞ دق٤جصْٜ كٞم ًَ ٢ٕء ك٢ ّذ٤َ أف٬ْٜٓ ٝم٤جُْٜ ٝػتَْٜٓ 

 ٝذٓجُْٜ ٟٝٔٞفجصْٜ ٝإ٣ٔجْٜٗ. 

ػتٖ ًجٕ دئٌٓجْٜٗ إٔ ٣ٚتذقٞث ًؽتجٍ أػٔتجٍ ٓتج٣ٌٖٛي ٌُتْٜ٘ صنِتٞث ػتٖ ىُتي 

ٕٔٞ ػِْ ث٤ُو٤ٖ إٔ ثُٖٜجهر ٓٞؽٞهر ٫ ٓقجٍ ك٢ ٛتيٙ ثُتوًح ِهٚو ٝإهًثىي ًٝجٗٞث ٣ؼ

ثُض٢ ٌِّٞٛج. ٌُٖ ُْ صٌثٝهْٛ أ٣ز ٓنجٝف أٝ ثًصذجى أٝ صٌهه ه٠. دَ ًجٕ ًَ ٣تّٞ ُٜتْ 

 ٣ٌٔ ًٝ ٗٚ ػ٤و. ٝأٗج أص ٌم هٝٓجً إ٠ُ ٛيث ثُؾٌٞٛ ثُق١ٞ٤. 

٣ٌتتجه ٣لضوتتٌ إُتت٠ ث٧فتت٬ّ ١ٝ كتت٢ ٣ٞٓ٘تتجي ٗتتٌثٙ PKKٌُتتٖ ػ٘تتوٓج ٗ٘ظتتٌ إُتت٠ ثُتت 

 ٝثُن٤ج٫س ٝث٥ٓجٍى

ٝد٤تش ٓت٣ٌـ ٌٝٓتجٕ ٝك٤تٌي  PKKٝإٌٓج٤ٗتز  PKKٛ٘جى ٙت٬ف٤ز  ٣ٌٕٞ ٔجأ٣٘

 ٤ُٚ. ًٌٌّ٘ ثُض ٌم إ٠ُ ىُي أُق ٌٓر إٕ ص ِخ ث٧ٌٓ.إث٩هث٣ًٕٞ  ض ِغ٣

ٝم٤جُتٚ ٝٝػ٤تتٚ  PKKأكظتغ ّت٤تز ٌٗصٌذٜتج دقو٘تتج ٛت٢ إٔ ٗضٌثؽتغ ػتتٖ ٣ٞصٞد٤تج 

 كؼَ ىُي أ٣جً ًجٗش ى٣ًؼضٚ. ٝإ٣ٔجٗٚ. ٫ٝ ٣قن ٧فو

ٌُٝتتٖ ٤ًتتق ّتت٤ٌٕٞ ثُٔتتيثم ٝثُِتتير ثُٔجه٣تتز كتت٢ ٛتتيٙ ٫ ٣تتَثٍ ثُتتذؼٜ ٣وتتٍٞ "

ثُق٤جر  أٝ ٤ًق ّضذوٝ أٓجٓ٘ج ٗضجةؾٜج ثُؼ٤ِٔز ". إْٜٗ صٔجٓجً ٣ٔغِتٕٞ ثُو تجع ثُتي١ ًتجٗٞث 

ثُٔ٘جكن". ٝدتو٫ً ٓتٖ ثُ٘ظتٌ إُت٠ ٛتيٙ ثُؾٜتٞه ثُلجٝتِز ٝصو٤٤ٜٔتج ك٢ ث٬ّ٩ّ د " ٣ْٔٞٗٚ

ٌثً ّجٟؼجًي ٝصؾِخ ثُْتؼجهر ٝث٧ٓتَ ٤ ن ٠ أٜٗج فوجً صْٔٞ دٌٝؿ ث٩ْٗجٕي ٝصؾؼَ كٌٌٙ َٗػِ

ً ً د ١ عٖٔ ٓتجه١  كتئٕ ثُوتٍٞ "وع وَ ٝثُـذ ز دٔج ٫ ٣   ي "ّت ٜٗخ ٝأّتٌم ٝأػت٤ٔ ًم٤ٚتج

 ٤ُِ إ٫ ٗلجهجً. ٝٗقٖ ٫ ٣ٌٗو ثُضلٞٙ فض٠ د ّٔجةْٜ. 

 ٝأٗظٌ إ٠ُ ٌٟثٍ ٓؼ٤ٖض٢:

ُق٤جر ثُٔجه٣ز. ٫ٝ ٣َثٍ ػجُوجً ك٢ ىثًٌصت٢ ًتْ د٤ٌتش أٗج ثُي١ أهًى ؽ٤وثً ٓؼ٠٘ ث

تأ  ُتْ ثُتو٤ٗج ٝأهٔتش ٧ؽَ ػور هٌٝٓي أٝ ٤ًتق  ٛج ٧ؽتَ ًْتٌر مذتَ أٝ ٟؼتجّ ُي٣تي. و  هؼن

ٝدقغتش ػٜ٘تج كت٢ دؼتٜ ثٌُضتخي  ي٢ٌُ٘٘ ك٤ٔتج دؼتو ٗجه٣تش دجُق٣ٌتز كت٢ ّتذ٤َ ٓؼضوتوثص٢

ص٢ ػِت٠ أّتجُ صِتي ٖٝٓ عْ دقغش ػٜ٘ج ك٢ ثُق٤جر ٝٝؽوصٜج. ٫ٍُٝش ث٤ُّٞ أصجدغ ٤ٌْٓ
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ثُذقٞط ٝثُض ِؼجس. فض٠ ثُو٤ْ ثُض٢ ً٘تش أًًتٜ ًٝثءٛتج كت٢ أ٣تجّ ثُ لُٞتزي أًثٛتج ٫ 

 صؼ٢٘ ٤ٕتجً ث٤ُّٞ.

 ٫ أًٟ ٗل٢ْ ػظ٤ٔجً ه٠.

٫ ٕتتت٢ء أعٔتتتٖ ُتتتو١ ٓتتتٖ ثُن٤تتتج٫س ثُ٘جدٞتتتز دجُق٤تتتجري ٝث٧كٌتتتجً ثُٔذوػتتتزي 

 ػ٢.ٝثُٔٔجًّجس ثُؼ٤ِٔز ث٣ٌُجه٣ز. ٝٛيث كو٠ ٓج دئٌٓجٗٚ إًٝثة٢ ٝإٕذج

ثُؾيثدتتتز فْتتتخ ث٤ُٞصٞد٤تتتج ُق٤تتتجر ثٝٛتتتيث ٓتتتج ٣ؼذتتتٌ كتتت٢ ٗلتتتِ ثُٞهتتتش ػتتتٖ هتتتٞر 

 ث٫ٕضٌث٤ًز.

ث٧هتتٟٞي كٜتتيث ٣ؼتٞه إُتت٠ هتتٞر ث٤ُٞصٞد٤تج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ُتتو١ي ٝثًصذتتج٢ٟ  ٝإىث ً٘تش  

ث٤ُتتّٞ  PKK ١ ػتتوث ىُتتي ػِتت٠ ث٩ٟتت٬م. ٝإىث ًتتجٕثُٞع٤تتن دٜتتج. ٫ٝ ٣َٓتتز أمتتٌٟ ُتتو

ثُتتتتي١ ٣وتتتتٜ ٓٞتتتتجؽغ ث٩ٓذ٣ٌج٤ُتتتتز ثُقًٌتتتتز ث٧ًغتتتتٌ ػَٓتتتتجًي ٝثٌُتتتتجدُٞ ثٌُٔػتتتتخ 

٤تتٚ دتتجُٔلّٜٞ ِ  قَ ٝصَ  يصٞد٤تتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز٤ٞثُٞع٤تتن دجُ ٚٝثٌُأّتٔج٤ُز  كٜتتيث ُتت٤ِ إ٫ ٫ًصذجٟتت

ث٫ٕضٌث٢ً ثُي١ ُْ ٣ض٘جٍٍ ػ٘ٚ ُٝٞ ه٤و ٕؼٌر ًؿْ ًَ ثُْٔجػ٢ ثُٔ٘جٝةز ُٚي ٩ٝف٤جةٚ 

ٝإىث فتجٍٝ ُت٤ِ إ٫.  PKKٛتٞ ٓلؼْ دجُق٣ٞ٤ز ٝثُٖ٘جٟ ٝثُٜٔتز. ٛتيث إ٣جٙ دٌلجؿ هيٝح 

َّ ُ ٜيث ٣ؼ٢٘ ثإف٤جء ىُي دٌَ ؽٞثٗذٚي ك ٓج أفو  . PKKُ٘ؾجؿ ثُي١ ٫ ٣ٜ 

٫ أفو ٣ْض ٤غ موثع ىثصٚ أٝ موثػ٘ج صقش أ٣ز ى٣ًؼز ًجٗشي ّتٞثء ًتجٕ هثمِ٘تج 

أّ مجًؽ٘ج. إٗ٘ج ٗؼِْ ؽ٤وثً ٓج ثُي١ فوو٘جٙ ٤ًٝق. ٝهو دِـ٘ج ْٓضٟٞ ٖٓ ثُق٣ٌز ٗؾتو ك٤تٚ 

ٓ٘ق٘ج إ٣جٙ مت٬ٍ صج٣ًن٘تج ثُ ٣ٞتَي ٝٓتج ُتْ صْتض غ أ٣تز ٓج ُْ ٣ْض غ أ١ ٕن٘ أٝ هٞر 

ثّتتض ؼ٘ج صقو٤وتتٚ دٜتتيٙ ث٤ُٞصٞد٤تتجي دٜتتيٙ ٝ .أ٣و٣ُٞٞؽ٤تتز أٝ ػو٤تتور إٔ صقووتتٚ كتت٢ ثُضتتج٣ًل

 ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز. 

 أ١ دج٫ٕضٌث٤ًزى

أكٌٌ أف٤جٗجًي صٌٟ َٛ عٔز هٝثكغ أمتٌٟ فغض٘تج ػِت٠ ثُضوتوّ  أؽتَي إٗ٘ت٢ أفضتٌّ 

٫ٝ أّضٚتـٌ ؽٜتٞه ثُٔغولت٤ٖ. إ٫ إٔ  ي٘جُ ثُٔظِت٤ًٖٓٞ صٌٔهثس ثًُوؿ ثُو١ٌٝي ٝأهو  

ًتتتَ ىُتتتي ٫ ٣ؾتتتو١ ٗلؼتتتجً إىث ُتتتْ ٣تتتضْ صٞؽ٤ٜتتتٚ ٓتتتٖ هذتتتَ ثُو٤تتتجهر ثُض٘ظ٤ٔ٤تتتز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِتتتز 

ٝث٫ٕضٌث٤ًز ثُض٢ أهّٞ دج٣ٌُجهر ُٜج د٘ل٢ْ. كجُٔغولٕٞ ٣ٞثؽٜٕٞ ٗظجٓجً فجُٔج ٣ضٌثؽؼتٕٞ 

ي أٝ ٣ضؼٌٝتٕٞ ُِضٖتضش صؾتجٙ أ١ صقجٓتَ دْت٠٤ ػِت٤ْٜ - ٕ ٝؽتوسإ - ك٤ٚ ػٖ ٓتٞثٛذْٜ

 ٝثُضٌٖىّي أٝ ٫ ٣٘ؾٕٞ ٖٓ ثُض٣ْٞز دج٧ًٛ ك٤ٚ.

 ٝٓج ٛٞ ًوؿ ثُو١ٌٝ 

تتٓإٜٗتتْ ٣ؼِٔتتٕٞ ٓ٘تتي هتتٌٕٝ ٓو٣تتوري ٌُتتْٜ٘ ٫ ٣ْتتوٕٝ فضتت٠ ً  ٔ جُٕٞ وٜتتْ. كجُق

ٝثُؼضتتجُٕٞي ك٤ِؼِٔتتٞث هتتوً ٓتتج ٕتتجيٝثي ٤ُٝضٚتتذخ ػِتت٠ ؽذ٤تتْٜ٘ ثُؼتتٌم ٝثُتتوّ هتتوً ٓتتج 

تتنٌر. ُٝضؼٔتتَ ثُ ذوتتز ثُٔؼجٙتتٌر إى ٫ ٣ٌٔتتٖ إٗوتتجى أ١ ٕتت٢ء ٝتتٖٔ  ي٣ضٚتتذخ  ْ ٛتتيٙ ثُ

 كٜتتْ ٫ ٣ْتتض ٤ؼٕٞ ثُ٘لتتجى دؾِتتٞهْٛ ٓتتٖ ثُ٘ظتتجّ ثُتتي١ ٣ْتتقوْٜ يٝثُؼٔج٤ُتتز هتتوً ٓتتج صٖتتجء

 ًٔج ٣ٖجء. ٣ٝٞؽْٜ  ْٔ٘٘جصٚد
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عٔتتز ٕتت٢ء ٗتتجه٘ ٛ٘تتجي ٛ٘تتجى فجؽتتز ٤ُِٞصٞد٤تتج ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝث٣٩ٔتتجٕ ٝثُتتٞػ٢ 

ُْٜ. ٝٛيث ٓج ٫ ٗضٌثؽتغ ػ٘تٚ ٝثُض٘ظ٤ْ ث٫ٕضٌث٢ً ٢ً ٣ٞلٞث ثُٔؼج٢ٗ ػ٠ِ ىثصْٜ ٝأػٔج

 ٗقٖ.

 PKK ٧ٗ٘تج أ٤ُٝ٘تج إٙتٌثً ثُو٤تجهري ٝث٤ُّٞ ه٣ٞجًي كٜتيث ُت٤ِ إ٫ PKKٝإٕ ًجٕ 

 ػٔٞٓجًي َُٓ٘ز ثُٚوثًر هذَ ٢ٕء ذمٌ. 

PKK  .ًِٚ ُْ٣قجًح ٝو ثُؼج 

هو٣ٌري ٝصؼٍَ ىثصٜج ٝصو٣ٜٞج دجّضٌٔثً. ُٔجىث  ٧ٜٗج دو٤تش ٌٓصذ تز  PKKه٤جهر 

ٖ  دج٫ٕضٌث٤ًز ػِت٠ أّتج صؼٌٝتش ك٤تٚ ث٫ٕتضٌث٤ًز ٧ػضت٠  ُ ث٣٩ٔتجٕ ٝثُتٞػ٢ كت٢ ٍٓت

ثُٜؾٔجس ًٝجهس صلوو ًَ ٓٞثهؼٜج صو٣ٌذجً. ٛيث دجُض ٤ًو ٓج أهٟ إُت٠ ٗض٤ؾتز ًٜتيٙي ٝػ٤ِ٘تج 

ٖٓ أ٣تٖ إٕ ثُي٣ٖ ٣لٌٌٕٝ ٓضٔض٤ٖٔ دنؾَ " ث٫ػضٌثف دٚ ٫ ٓقجٍ. ٝػ٠ِ أؿِخ ثُظٖي

 أّ مجًؽ٘جي ٤ُْٞث دجُو٤ِ٤ِٖ.  عٌٜس ٛيٙ ث٫ٕضٌث٤ًز ثُذِٞر "ي ّٞثء أًجٗٞث هثمِ٘ج

ٙتتٌثفز ٝدٔتتج ٣ِلتتش ثُ٘ظتتٌ: ٓتتج صؼِٔضتتٚ ٓتتٖ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ٛتتٞ ث٣٩ٔتتجٕ  جّتت هُٜٞ

فخ ثٌُلجؿ ك٢ ّذ٤ِٜج دٌَ ػ٘لٞثٕ. ػ٤ٌِْ صلْٜ ٛتي٣ٖ ثُٔٚت ِق٤ٖ ٝدجُق٣ٌز ٝٝػ٤ٜجي 

 دجُض ٤ًو ٝص ه٣ز ٓض ِذجصٜٔج. 

 ّضؼ٤ٖٕٞ ٧ؽَ ث٤ُٞصٞد٤جي أ١ ّضٌٕٞ ٌُْ ثُن٤ج٫س ٝث٧ف٬ّ. 

 ٓج ٢ٛ ثُن٤ج٫س ٝث٧ف٬ّ 

ثُن٤تجٍ دٔتج ٗض ِتغ إ٤ُتٚ ٓتٖ ف٤تجر  - ػ٘وٓج ٣ضؼِتن ثُٔٞٝتٞع دٟٞ٘٘تج - ٓغ٬ً إٜٗج 

 ٝف٣ٌزي ًٌْٝ أ١ إًثهر ثّضؼٔج٣ًز ُذ٘جء ٟٖٝ ْٓضوَ.

 ٘جء ْٓجفز ْٓضوِز. دد٘جء ٟٖٝ ْٓضوَ ٣ؼ٢٘ د٘جء ْٓجفز ٗٞجٍ ْٓضوَي ٝ

ثُْٔضوَ. ًٝؿْ أٗٚ ٣ذتوٝ  ٛٞ ثُٟٖٞ ث٣ؼ٢٘ ص٤ٌَٖ ٠ّٝ ػظ٤ْ ٤ٜٓ  ُ٪ٗضجػ. ٛي

ًن٤جٍ ٣ٝٞصٞد٤جي إ٫ أٗٚ ػ٘توٓج ٣ضقوتن كْت٤ٌٕٞ دئٌٓجٗتي ٙتٌف ؽٜتٞهى ًٝتوفي كت٢ 

  ٌ ٘تي ٓتٖ د٘تجء ث٧ًٛ دق٣ٌز ٝهوً ٓج صٖجءي ٝصٖـ٤َ ثُوٟٞ ث٩ٗضجؽ٤ز دجُٔووثً ثُي١ ٣ٔ

 ثُلٌهُٝ ثُ٘ؼ٤ْ. 

َي ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ ؽيح ثُٖؼخ إ٠ُ ػ٤ِٔز د٘جء ثُلٌهُٝ. ٛيث ٛٞ ثُٟٖٞ ثُْٔضو

 ث٫ٕضٌث٤ًز. 

َ   ق تت٤ْد٘تتجء ٕتتؼخ فتتٌ ٣ؼ٘تت٢ ص ٝػ٤تتٚ ٝػوِتتٚي ٝص ّتتٌ إًثهصتتٚ  ثُو٤تتٞه ثُضتت٢ صٖتت

ٚ  ٝػ٘وٓج ٣ضقون ىُي ّضض ًٞ ث٧كٌجً ثُٔضووٓز ٝثُٔن  جس ثُٔض ًٞر ك٢ ًتَ فًٝٝ

ٝهشي ٤ُِقوٜج عًٜٞ إهثًثس ه٣ٞز ٫ صضَػَع. ٌٛيثي ػ٘وٓج َٗٚ إُت٠ فجُتز ٗؾتو ك٤ٜتج 

ٌ  أٗلْ٘جي ٝٗضؼٌف ػ٠ِ ىثص٘ج ٝٗ ُِؼٔتَ كت٢ أًثٝت٢ ٟٝ٘تٚ  ف ثُٔق٠٤ د٘ج ًٖؼخ ٣ٜتخ  ؼ

ٌع  ًي ُتٖ ٣ؼؾتتَ ف٤ٜ٘تتج ٛتيث ثُٖتتؼخ ػتتٖ مِتن أ١ أعتتٌ هتت٠. ٛتيٙ ٛتت٢ ٣ٞصٞد٤تتج ثُقتٌ ثُٔقتت

 ػجً ٓج. ي ٗٞث٫ٕضٌث٤ًزي ٣ٞصٞد٤ج ثُلٌهُٝ

دؼو ثًصذجٟٚ دج٤ُٞصٞد٤ج. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي ثٌُلجؿ ثُضقت١ًٌ ثُت٢ٟ٘ٞ  ٣ضْثُؼَٔ 

 ضو٬ٍ ث٢ُٟ٘ٞ ٝف٣ٌز ثُٖؼخي كٜٞ ٣ٞصٞد٤ج. ٛٞ ػَٔي أٓج ٣ٞصٞد٤ج ث٫ّ

 ص٘ظ٤ْ ثُٖؼخ ٛٞ ػَٔ. 



 467 

ٝثُقتتَح دجُتتيثس ٛتتٞ ثُ٘و تتز ثُضتت٢ ٣ؾضٔتتغ ك٤ٜتتج ثُن٤تتجٍ ٝثٌُتتوؿ دتت ًغٌ ث٧ٕتتٌجٍ 

 ٜٓجًر ٝك٘جً. 

ُٜيٙ ثُؼِز صؼو ثُق٤جر ثُقَد٤ز ف٤جر ًٝ ٜٗج صقِ نن دج٩ْٗجٕ إ٠ُ ث٧ػج٢ُ. إٜٗج هٞر 

٤ز ٝثُن٤جٍي أٝ د٤ٖ م٤جٍ ث٫ٕضٌث٤ًز ًٝتوفٜجي أ١ ٓيِٛز ٧ٜٗج صٞفو د٤ٖ ًوؿ ث٫ٕضٌثً

دتتت٤ٖ ثٌُتتتوؿ ثُقتتتٌ ًٝتتتوؿ ث٩ْٗتتتجٕ ثُٔضقتتتًٌ ٝم٤جُتتتٚ ٝإ٣ٔجٗتتتٚ ٝػو٤وصتتتٚي ٝثُو٤تتتجهثس 

٣تتوٛج إ٤ُتتٚ ٝصضوثُٝتتٚي ّتتٞثء ًتتجٕ ث٫هضٚتتجه أّ  ث٫ٕتتضٌث٤ًز صضؼتتجعْ كتت٢ ًتتَ ٖٗتتجٟ صٔتتو

وس ٓتغ م٤تجٍ ثُقٌح أّ ثُض٘ظ٤ْ أّ ثُوػج٣ز أّ ؿ٤ٌٛتج ٓتٖ ثُٖ٘تجٟجس. ُٔتجىث  ٧ٜٗتج ثصقت

ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼظ٤ْ دٖـق ٝػ٘لٞثٕ. ٌٛيث ٣ظٌٜ هٝٓجً أد جٍ ثٌُوؿ ث٫ٕضٌث٢ًي أد تجٍ 

 ثُلٖ ث٫ٕضٌث٢ً. 

٫ ٣ٌٌْٔ٘ إٔ صٌٞٗٞث ثٕتضٌث٤٤ًٖ ٓتج ُتْ صؾؼِتٞث ث٤ُٞصٞد٤تج ؽيثدتز دوًؽتز ٓذٜتٌري 

مذتَ أٝ ٓتجءي ٌُ٘٘ت٢ ٫ ثّتض ٤غ هتو أػت٤ٔ دتوٕٝ ث إ٠ُ ٗو ز صوُٕٞٞ ك٤ٜج "ٝٓج ُْ صِٚٞ

ٞلٞث ثٌُٜ٘ز ٝصؼِٔٞث دـذ ز ٝكتٌؿ صم٤ج٫س ٝأف٬ّ ثُق٣ٌز". ٝٓج ُْ ٤ٔ أدوثً دوٕٝ ثُؼ

دتوءثً ٓتٖ ثُقتٌح إُتت٠ أٓتًٞ ثُذ٤٘تز ثُضقض٤تزي ٝدجُضتتج٢ُ  ٢يفَدتت ٝأكت٢ ًتَ ٖٗتجٟ عت١ًٞ 

 ٖٗجٟ إٖٗجء ثُٔؾضٔغ ث٫ٕضٌث٢ًي ٖٝٗجٟجس ثُض٘ل٤ي٣ز ثُؼ٤ِٔز.

و ٜٓ٘تتج ثُوتتٞر. عٔتتز دؼتتٜ ث٧ٛتتوثف ثُضتت٢ أًصتتذ٠ دٜتتج ٝصؾؼِ٘تت٢ أٙتتٔو ٝأّتتضٔ

 ٤ْٜٔٗٝج ٗقٖ دج٧ٛوثف ثُْج٤ٓز. 

 َٛ ٣ضقًٌ ثُٟٖٞ 

 َٛ ٣ضقًٌ ثُٖؼخ 

 َٛ صْضٌٔ ثُقٌح 

ٝصقتتظ ػِتت٠  يإٕ ثُن٤تتج٫س ٝثُ ٔٞفتتجس ٝثُٔٔجًّتتز ثُؼ٤ِٔتتز ؽيثدتتز ٝأمتتجىر

 ثُضٞثَٙ ُوًؽز ٣ٌجه ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ؽْوٗج ٝٝؽٞه ثُل٣َ٤جة٢ ٣ضنذ٠ ك٢ ث٫٥ّ ٝث٧ٝؽجع. 

إٔ ٤ًجْٜٗ ثُؾْو١ ٝثُٔجه١ ثدضِغ أًٝثفٜتْ ٝٝػت٤ْٜي  أٗظٌ إ٠ُ ثُؼو٣و٣ٖ ك ًٟ

ُٕٞ ٓ٘ضلل. إْٜٗ هجفِٕٞي ػو٣ٔٞ ثُؼ جءي ًْج٠ُ. ٣ٌٕٝٞ ثُٖ٘تجٟ دجُْ٘تذز دجٝصقٍٞ إ٠ُ 

 .ًجُْنٌر د٬ أؽٌ ُْٜ

تت ً ن ًٌْ كتتًٞثً دتتيًٌٟ ٓتتٖ ّتت٤ٖ٘ ثُ لُٞتتز ثُوو٣ٔتتز. ًتتجٕ ثُؼٔتتَ دجُْ٘تتذز ُتت٢ ٧ى

٫ي ٣ٌٔ٘٘ت٢ . ً٘ش أهتٍٞ "ٔجؿ٤ٌٛ ٝأجً أٝ ؽ٢٘ ثُغًٔجُْنٌر صٔجٓجً. ػَٔ ه ق ثُو ٖ 

٫ ٣ٌٖٔ ثُؼَٔ ػ٠ِ ٛتيث َٔ ًغ٤ٌثًي ٢ٌُ٘ ً٘ش أهٍٞ "ثُؼَٔ ٌٛيث". ك٢ ثُقو٤وز ً٘ش أػ

٣ٞثكتن م٤تج٢ُ ٝأف٬ٓت٢ ٝٓؼضوتوثص٢. ًٝ٘تش ٓتج ثُ٘قٞ". ػ٠ِ أؿِخ ثُظٖ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘تجى 

 َ  ٖٓ ٌٛيث أػٔجٍ. ُٔجىث  ٧ٜٗج مج٣ٝز ٖٓ ث٤ُٞصٞد٤ج.ٓ  أَٗػؼ ٝأ

ُتتٞ أىٛتتخ إُتت٠ ػ٘تتوٓج أهتتٍٞ "ٓتتٖ ٌٓتتج٢ٗ أٗتتضلٜ ُتتو١ م٤تتجٍ: ً٘تتش  أ٣ٞتتجً ًتتجٕ

ٛ٘جىي أ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ أمي ٛيث ث٢ُٖء ثُل٢ٗ٬ " ٝف٤ٜ٘ج ُْ ٣ٌٖ دٔووًٝ أ٣تز هتٞر إٔ صتٞهل٢٘ 

أىٛتخ "ػ٘وٓج ًجٕ أد٢ ٝػجةِض٢ ٣وُٞتٕٞ  ٔوجدَدجُإٗٚ ؽٜو ٌٓصذ٠ دجُن٤جٍ. ٝ .ػ٘و فو١

وج٤٣ْتْٜي ً٘تش أدتو١ ًْت٬ً ٓتج ٝهْ دجُؼَٔ ثُل٢ٗ٬" ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ًٌْر مذَ فْتخ ٓ

ُْٝ أًٖ ٧صقٌى ٖٓ ٌٓج٢ٗ. ُْ أًٖ أّض ٤غ ٝٝتغ فؾتٌص٤ٖ أٝ ع٬عتز كتٞم  يدؼو ًَْ
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ؼٔتَ جُدؼٜٞج ذٗيثىي ٫ٝ فض٠ إفٞجً ًٞح ثُٔجء. ُٔجىث  ٧ٕ ىُتي ًتجٕ دجُْ٘تذز ُت٢ ً

هتْ ٝثكؼتَ ًتيثي ٝٗقتٖ إٕ هتجُٞث ُت٢ "ٓتج د ؽٌر هثمَ ٗظجّ ثُؼجةِز. ُْ أًٖ أٗقجٍ ُؼٔتَ 

٤ي ًتتيث". ٫ ٧ٗ٘تت٢ ًْتتٍٞي ىُتتي أٗ٘تت٢ ف٤٘ٔتتج ً٘تتش أٛتتٌع إُتت٠ ػٔتتَ ذمتتٌ ً٘تتش ّتت٘ؼ 

 ًج٩ػٚجً.

  ً ْ ثُلتتٌم دتت٤ٖ ثُؼِٔتت٤ٖ. ث٧ٍٝ ٓتتٌصذ٠ دجُن٤تتجٍ ٝث٣٩ٔتتجٕي ٝثُغتتج٢ٗ دتتج٧ؽٌ ٛتتج

ٝثُ٘ظجّ ثُوجةْي ٤ْٓٝ ٌ فْخ ٗظجّ ثُؼجةِز أٝ ثُوُٝز. ٝدووً ٓج ٌٜٗح ٖٓ أفتو ثُٖت٤ٌِٖ 

ٌ ٣ذؼظ ػ٠ِ ثُٖ٘جٟ ٝثُق٣ٞ٤ز ُوًؽز ٫ ٣ٌٔتٖ ًتذـ ُِؼَٔ ٧ٗٚ ٣وػٞ إ٠ُ ثٌَُْي كج٥م

 دٜيٙ ثُو٤ٞز ُٞفو١.  أسُؾجٜٓج. ٖٝٓ عْ دو

 ُْ ٗلي ُـَٙ".٫ٝ ٣َثٍ ثُؾ٤ٔغ ٣وٍٞ "

 ُـَٙ ٣ٌٖٔ ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًزى 

ٗلْتت٢ ُِؼٔتتَ دٖتتٌَ  َس  دؼتتو صؼذتض٘تتج ُتتيثص٘ج دتتجُٞػ٢ ٝث٣٩ٔتتجٕ ثُٔٞثكتتن ُ٘تتجي فلعتت

ص٢ ثُؼ٣ٌٌْز ٝث٤ُْج٤ّز دٔٞؽخ ىُي دْتٌػز ٓيَٛي ٝدئٌٓج٢ٗ ثُوٍٞ أ٢٘ٗ أهّٞ دٖ٘جٟج

 ثُذٌم.

ً٘ش هو ىًتٌس ٓغتج٫ً هذتَ ث٥ٕ: فْتخ ًأ٣ت٢ي إٕ ٝص٤تٌر ًتَ ثُْجّتز ث٥مت٣ٌٖ 

ٝثُٔقتتجًد٤ٖي ٝفضتت٠ ٓوتتجص٤ِضٌْ أ٣ٞتتجًي إٔتتذٚ ٓتتج صٌتتٕٞ ًجُْتت٤ٌ ػِتت٠ عٜتتٌ ثُؾٔتتَ كتت٢ 

ٌ ثُٚقٌثءي أٝ ػ٠ِ عٌٜ ثُقٔتجً ٓغِٔتج ٣وتجٍ ػ٘توٗج. ٝإىث ٓتج أًهٗتج إػ تجء صٖتذ٤ٚ أًغت

أٓتج  .ي ٤ُْٝتش فضت٠ دجٙتجً 4952ػتجّ ٓٞه٣َ ًكؼز  ً ٕ صو غ ثُ ٣ٌن د٤ْجًر ٤ًٕٔٞ 

ٗقتتٖ ك٘وتتّٞ ث٥ٕ دٔٔجًّتتز ث٤ُْجّتتز دْتتٌػز ثُذتتٌم. دتتَ فضتت٠ إٔ ثُتتذؼٜ ًتتجٕ ٣ٖتتذٜ٘ج 

 دٌْػز ثُٞٞء.

 إىٕي كجُن٤ج٫س ٝث٧ف٬ّ ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز صقظ ػ٠ِ ثُؼَٔ دٜيث ثٌَُٖ.

 أٗتشَ  ً٘تشَ ٞىٛج دٌَٖ ٓ ِن ٝأػٔت٠ي ٠ْٝ ٗلمجٙز إىث ًجٗش ثُلج٤ٕز صْؼ٠ ُذ

٤ّجّضي ٝفض٠ ٌّػز فٌدي ٖٓ  وٖٗٞٓ إٔ ص ٓضٖذغجً دٌَ هٞصي دن٤ج٫صي  ك٬ دو ػ٘وةي

ٌّػز ثُٞٞء ثُض٢ ٫ ٣ٌٖٔ ُِؼوٝ دضجصتجً إٔ ٣ِقتن أٝ ٣تضقٌْ دٜتج. ي دَ ٌّػز ثُٚجًٝك

ٕ صؼ٣ٌق ذمٌ ػتوث ىُتي  أٝ أ PKKٛيٙ ثُوٞر. َٝٛ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُ  ٝٗقٖ ٗذو١ ٓغَ

إ٣ٞتتجؿ ذمتتٌ ػتتوث ىُتتي  ٫ أػضوتتوي ىُتتي إٔ أ١  ٣PKKٌتتٕٞ ٬ُٕتتضٌث٤ًز ثُٔضقووتتز كتت٢ 

 ٌَٕ ذمٌ ُٖ ٣٘ؾٞ ٖٓ ثُلَٖ ثُي٣ًغ. ٌُٖٝ ُٔجىث دِـ٘ج ٗقٖ صؼ٣ٌلجً ًٜيث  

 ثُق٤جر دقو ىثصٜج ٌٙثع ٣ٌٌٓ.

ػ٠ِ ٛيث ثُٔ٘ٞثٍ. ٣ؾتخ إٔ  PKKٝهو كٌٝش إٔ ٣ٌٕٞ ص ًٞ ث٫ٕضٌث٤ًز ك٢ 

ٜن صٌتٕٞ ُتي م٤ج٫صتي ٟٝٔٞفج تصتتي ٣ٝٞصٞد٤تجى. ٛتيث إُت٠ ؽجٗتتخ إٔ صضْتْ د ز ٓذٜتٌر كتت٢ ٔع

 ثُؼَٔ. 

 ثُٖ٘جٟ ثُض٘ظ٢ٔ٤ دجُْ٘ذز ٢ُ ىٝم.

ً٘ش أدقظ ك٢ ثُٔج٢ٝ ػٖ ٝهش أمٚٚتٚ ُِ٘تّٞ ثُٜ٘ت٢ء. ًٝ٘تش أكتضٔ هٝٓتجً 

ػٖ كٌٙز أٗضَٜٛج ٧صٔوه دٌثفض٢ ٝأػَٔ فْتخ ٛتٞث١. أٓتج ث٥ٕي كٌتَ ىُتي دجُْ٘تذز 

و أٝ ٣ٌٛتتتني إ٫ إٔ ث٧ٖٗتتت ز ث٫ٕتتتضٌث٤ًزي ُتتت٢ ٓٚتتتوً صؼتتتي٣خ. ٜٝٓٔتتتج ٣ضؼتتتخ ثُؾْتتت
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ثُوػجة٤زي ثُض٘ظ٤ٔ٤زي إهجٓز ثُؼ٬هجسي ٝٓتج إُت٠ ىُتي ٓتٖ أٓتًٞ ثُض٘ظت٤ْ ٝإهثًر ثُقتٌح  

 ًِٜج أٙذقش ٓٚوً ٕـق ٤ٛٝجّ دجُْ٘ذز ٢ُ. 

 إٗٚ ىٝم. 

 ثُيٝم ٣ؼ٢٘ ثّضقجُز ثُؼَٔ دوٝٗٚ.

ُضؼ٣ٌتق ُتْ صؾْتو ٗلْتٜج فْتخ ٛتيث ث ٣PKKٌٖٔ ثُوتٍٞ إٔ فو٤وتز ثُو٤تجهر كت٢ 

صؾتوه ٗلْتٜج دَ ٛ٘جى ك٢ ثُٞهتش ػ٤٘تٚ ٝهتجةغ  يكو٠ ٚص ذوٜج دٔٞؽذ ٝأثُؼجّ ٬ُٕضٌث٤ًز 

ػِتت٠ ؿتتٌثً ث٤ٜٗتتجً ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُٖٔتت٤وري مٔتتٞه ثٌُٔثفتتَ ثُضق٣ًٌتتز  يصؾتتجٙ ًتتَ ىُتتي

. إٜٗتتج ٫ صٌضلتت٢ دتتيُي كقْتتخي دتتَ ْتتجح ثُ٘ظتتجّ ث٩ٓذ٣ٌتتج٢ُ ّتتٌػز ًذتتٌٟث٤ُٟ٘ٞتتزي ثًض

جً ٗقتتٞ ْٓتتضٟٞ ًك٤تت غ صقوتتن ك٤تتٚ ثُ٘ؾجفتتجس ثُٔضضج٤ُتتز ٝصضقِتت٠ دتتٞص٤ٌر ػ٤ِتتج صضٞؽتتٚ ه تتوٓ 

 ٌٟٝثٍ ٣ٌّغ ٓضلٞم. 

ٝأعٔتٖ ٛو٣تز ٗوتوٜٓج ُٜتْ دٔ٘جّتذز ٣تّٞ  يكت٢ ثُؼتجُْ ٌِجهف٤َُٖ  ؽٞثح ٗؼ ٤ٚ غَ ٓ  أَ 

ث٥ٓتجٍ صِتي ُضقو٤تن  زي ٢ٛ ثًصذجٟ٘تج ثُتي١ ٫ ٣ضَػتَع دجُْٔتجػ٢ ثُغ٣ًٞتثٌُجهف٤ٖ ٛيث

ثُتتتوثةْ ٝثُو٣ٔٞٓتتتز كتتت٢ ثُ٘ٚتتتٌ كتتت٢ ي ٝصتتت ٤ٖٓ ثُضلتتتٞم PKKٝثُ ٔٞفتتتجس ٓٔغِتتتز كتتت٢ 

ٗتٚي ٝكت٢ ثُٞهتش ثُتي١ ٍػتْ ك٤تٚ ٧ يثُٔٔجًّز ثُؼ٤ِٔز ثُغ٣ًٞز. ٫ٝ ٛو٣ز أعٖٔ ٖٓ ىُتي

هتٞر  PKKُْ ٣ؼو ٛ٘جى ؽوٟٝ ٬ُٕضٌث٤ًزي صؼتو ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٔ ذوتز كت٢  ٚثٌُغ٤ٌٕٝ أٗ

 ًذٌٟ.

ٝ أ .ثٌُأّتتٔج٢ُ ثُٔؾضٔتتغ ػِتت٠ ًتتَ ثُوتت٤ْ ث٩ْٗتتج٤ٗز –أؿِتتن ثُ٘ظتتجّ ث٩ٓذ٣ٌتتج٢ُ 

أٝٙتَ ػ٬هتز ٝدتيُي كقْتخي دتَ  ٣ٌضتقن  ْ. ُتٚم٘ن ًَ ثُو٤ْ ث٩ْٗج٤ٗز هثمِ يدج٧فٌٟ

  ٖ ٓ  ث٩ْٗجٕ دجُ ذ٤ؼز إ٠ُ هًؽز ٣وٌٓ ك٤ٜج ثُ ذ٤ؼز ٣ٝؼٞط دٜجي أ١ ٣ٜ ًؿتْ  ٛجٌٜٔج ٣ٝتو

 ثُٔ ِوز ُؼ٬هز ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ.  ضٚفجؽ

ػو٤ٔتتز كؾؼِٜتتج  يُِذٖت٣ٌزدجُْ٘تتذز ثُٔٚتت٣ٌ٤ز أٓتج ثُغتتٌٝثس ثُظج٣ٌٛتتز ٝثُذج٤ٟ٘تز 

 ٝػو٣ٔز ثُ٘لغ. 

 م ٌ ٣قوم دٜج ٖٓ ثُؾٜجس ث٧ًدؼز, ك٢ ث٩ْٗج٤ٗز 

ش ؼتٖٓ ثُوذٍٞ دجُٞٝغ ثُتي١ ٝهم٤جٗز  ٝأٓ٘جهٞز أٝ أًغٌ ٫ ٢ٕء أًغٌ ّلجُز 

ج٤ٗز دجُْ٘ذز ُِٔوجص٤ِٖ ٧ؽَ ث٫ٕضٌث٤ًز ك٢ ّذ٤َ ث٩ْٗت يك٤ٚ ث٫ٕضٌث٤ًز صؾجٙ ىثى ثُ٘ظجّ

ثُٞف٤تو أٓتجّ ثُذٖت٣ٌز ُضٌتٕٞ ٓنٌؽتجً ُٜتج ٓتٖ ي كجُْذ٤َ ٓ٘ي هٌٕٝ ٓو٣ور. ٝػ٠ِ ثُؼٌِ

فجُٜج ٛيٙ ٢ٛ إدٌثٍ ٓوٟ ؽجىد٤ز ث٤ُٞصٞد٤ج ث٫ٕضٌث٤ًز أًغٌ ٖٓ أ١ ٝهش ٠ٞٓي ُٝلش 

ث٧ٗظجً إُت٠ ٝتًٌٝصٜج ثُضت٢ ٫ ؿ٘ت٠ ػٜ٘تجي ٝث٫ٛضٔتجّ د تٌثٍ ثُ٘ٞتجٍ ثُذجػتظ ػِت٠ 

ٔج٢ُ. ث٫ٌٖٗثؿ ٝثُـذ ز ك٢ ث٫ٕضٌث٤ًز ػٞٝجً ػٖ ثُٖ٘جٟ ًْنٌر كت٢ ثُ تٌثٍ ثٌُأّت

 ٝٓغِٔج ػِ و٘ج ذٓجُ٘ج ػ٠ِ ىُيي كئٗ٘ج ٗقِ دْؼجهر ػظ٠ٔ ٜٓ٘ج أ٣ٞجً. 

 ُْ ٗؾو ثُقجؽز ُِضو٤ِو ه٠. 

كضقش أٜٗج ػ٢ ث٤ُّٞ ثُض٘جٍٍ ُِق٤جر فْخ ثُو٤ْ ثٌُأّٔج٤ُز ثُض٢ صوع ك٢ ٫ أًؿخ 

ًٝؿ ث٩ْٗتتتجٕ. ًٝؿتتتْ ًٞٗ٘تتتج فتتتَح ٓؼتتتٌٛ ُِضؼتتتي٣خ ػِتتت٠ ثُتتتوٝثّي ًٝؿتتتْ صقِٔ٘تتتج 

ٝثُـذ تتز ح ٛتتيٙ ث٧ٝؽتتجع  إ٫ إٔ ث٫ٖٗتتٌثؿ ثٝتتٖٔ ػتتي ْٔتتض٣ٞجسُْٔتتؤ٤ُٝز دتت ػ٠ِ ثُث
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ن ػ٢ أصَٝه دٜج ٖٓ ٛيٙ ثُق٤جر ٫ أثُض ٝدٜج أٍهثه عوز ديثص٢ ٝإ٣ٔجٗجً  .ٜج د ١ ٢ٕء ذمٌٝٞ 

ي هػي ف٤ٜ٘ج ٖٓ فْجح "أص٣ٌو ث٥ٕ ثّضؼجٝضٜج دٔجهر أمٌٟ"ٝكنٌثً. ٝإىث ٓج ه٤َ ٢ُ: 

ٖتن٘ أٝ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز أٝ ثُ٘ظتجّ ثُتي١ أٌٓ ًٜيثي دَ ٫ أ٣ًتو ثُ٘ظتٌ إُت٠ ٝؽتٚ ىثى ثُ

. ٫ أهتٍٞ ىُتي ٧ٗ٘تج ىٝٝ ٣ٞصٞد٤تج ًذ٤تٌر أٝ ٧ٗ٘تج ًٟٞٗتج ث٤ُٞصٞد٤تج. ًٔتج ٫ ػ٢ِ   ٚؼ٣ٌٝ

 ػ٢ أٗ٘ج ٗنٞٛ ؽٜوثً ًوف٤جً ًذ٤ٌثً ؽوثً. أهع 

 ٚ. ج٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ً ٝد ٌثٍ ٖٗجٟدء ٫ًصذجٟ٘ج دجأفِ دجُلنٌ ٝث٩

٢ ًذ٤ٌ ٝٓذتٌٓؼ ُِـج٣تزي هٕٝ إٔ أصق٠ِ دٞػإ٢٘ٗ أهوً  دٌَ ٓذوة٤ز ٝثّضوٌثً. ٝ

وع ىثص٢. ٫ أهّٞ ديُي دْذخ ٤ٝن أ٫ه٤ٚي أٝ ٢٘ٗ٧ ٝؽوس إٌٓج٤ٗز ثُض تًٞ دتٚ  دتَ أم

 ٢٘ٗ٧ ثػضذٌٙ ٌٟثٍثً ٓؼ٤ٖ٤جً ٫ ؿ٠٘ ػ٘ٚ. 

ثؽتتتخ ثّتتتض٘ذجٟٜج أ٫ًٝ ٓتتتٖ هتتتذٌِْ إىٕي ٝثُقتتتجٍ ٛتتتيٙي ٓتتتج ٛتتت٢ ثُتتتوًُٝ ثُٞ

 ًPKK ٖ٤٣ٝ 

 ١ٝ إٕ أٌٖٓ ث٧ٌٓ. PKKُ صقو٤ن ٌٟثٍ ًٜيث ٖٓ ثُضقٍٞ ث

َْي ٌُتٖي ٝفْتخ ثػضوتجه١ي ٫ ًَٔ ٣ّٞ صضٌِك٢  ت َْ ٕٞ ػٖ ث٫ًصذتجٟ ٝص توُٕٞ دجُوَ

ثًصذتجٟ ٛ٘تجى ي ٓتجهثّ ؽ٤تو٣ٖصٌٞٗٞث ٓ٘ج٤ِٖٝ ثٕتضٌث٤٤ًٖ ٣ؼ٤وٌْ ٖٓ إٔ ٣ٞؽو أ١ ّذخ 

ِتٕٞ دتيٝم ُٔٝٞ دقوٝه. إٕ ً٘ضْ ٓ٘ج٤ِٖٝ ثٕتضٌث٤٤ًٖ ؽ٤تو٣ٖي كٜتيث ٣ؼ٘ت٢ي ٌُٝتٌْٞٗ صؼ

ْ ك٢ ًَ ث٧ًٓٞ ثُضت٢ صؼجُؾٜٞٗتجي ٝٓؼذت ٕٝ دتٞػ٢ ٝإ٣ٔتجٕ ًثّتل هثةتْ  ٝثٌٖٗثؿ ػظ٤

ي ٝث٣٩ٔتتجٕ ٣ؼتتٍَ ٓتتٖ إًثهصٌتتْ. ُتتيثي ٫ صٞؽتتو أ٣تتز فؾتتز ْثُتتٞػ٢ ٤٘٣تتٌ ٌُتتْ هًدٌتتإٔ 

صضيًػٕٞ دٜج ٢ً ٫ صٌٞٗٞث ى١ٝ ٤ٌْٓر ٤ِّٔز. إٕ ُْ صٌٞٗٞث ثٍهٝثؽ٤٤ٖي ُٝتْ صٚتجدٞث 

٣ٌٔتٖ ١٧ ّتذخ ٣تٞثؽٌْٜ إٔ ٣تؤعٌ  دجَُِٖ ٗض٤ؾتز إٙتجدضٌْ دت ٌٓثٛ ثُ٘ظتجّ ثُوتجةْي ٫

ػ٠ِ صقو٤وٌْ ثُ٘ؾجؿ ك٢ ٤ٌْٓصٌْ. ٫ٝ ٣ٌٖٔ ١٧ أفو ٌْٓ٘ ػ٘وةي ث٣٩ٞجؿ د ٣ز ى٣ًؼز 

ًجٗتتش ػتتٖ أّتتذجح ػؾتتَٙ ػتتٖ متتٞٛ ْٓتت٤ٌر ّتت٤ِٔز أٝ ػتتوّ هوًصتتٚ ػِتت٠ إٔ ٣ٌتتٕٞ 

. أٓج ثُوٍٞ "ٛيث ثُْذخ ػغ تٌ ٓتٖ ْٓت٤ٌص٢ ٝأػتجه٢٘ي أٝ ٛتيٙ PKKٓ٘ج٬ًٝ فو٤و٤جً ك٢ 

ٓتتٖ ًٞٗتتٚ  PKKف٤تتظ ٣تتؤه١ ىُتتي إُتت٠ إمتتٌثػ  -ًتتيث" ِتتش دتت٢ ُ ذو٤تتز كؼثُنجٙتت٤ز ث

PKK-  ٝكئٗٚ ٣ؼ٢٘ ثُٜؾّٞ ػ٠ِ ٓؼضووثص٘ج ثُْج٤ٓز ًٝوف٘ج ث٫ٕضٌث٢ً ثُٔوتوُ ًِت٘ أ

 ؿجْٕ.  ٜٝٗجح أٝ ػو

أٍٝ ٓج ػ٤ٌِْ ثُو٤جّ دٚ ٛٞ ثُضْجيٍ "َٛ أٗج ثٕضٌث٢ً  ٛتَ دِـتش ٛتيٙ ٖٓ ٛ٘جي 

 . ثُوٞر ػ٠ِ ث٧هَ ٖٝٔ ٌٟثٍ ثُو٤جهر "

 ِتٌه ػ٤ِتٚ. ٝٓتٖ ٫ ٣ْتض ٤غ ثُتٌه دوث٣تزً ُثّ ُٞث ٛيث ثُْؤثٍ ٖٓ ىثصٌتْ ٝثػِٔتٞث 

. ٛتتجًْ ث٫ٕتتضٌث٤ًز د ًِٜٔتتج ٫ ٣ٌٔ٘تتٚ إفتتٌثٍ أ١ ٗٚتتٌ ؽتتو١ فضتت٠ ُتتٞ د٘تت٠ هُٝتتز ٤تتٚػِ

٤ض٤ز ثُض٢ أفتٌٍس ثٗضٚتجًثس ػتوري ٌُتٖ ٤ث٤ُٖٔوري ٤ًق ثٜٗجًس  ٛجًْ ثُؾ٤ٞٓ ثُْٞك

 ً ٬ُٗقت٬ٍ ٝثُضلْتلي ٫ٝ ه٤ٔتز ٫ّتِقضٚ كت٢  ثُؾ٤ٔ ث٧فٌٔ ث٤ُّٞ أًغٌ ثُؾ٤ٞٓ صؼٌٝج

 صٌٕٞ ٜٗج٣ضٚ ٌٛيث ػ٘وٓج ه غ ًٝثد ٚ ٓغ ث٤ُٞصٞد٤ج ث٫ٕضٌث٤ًز. إٔ ثُؼجُْ. ٫ٝ ٣ًخ ك٢ 

ٝأٗتتضْ ٫ صٌِٔتتٕٞ فضتت٠ ٓغتتَ صِتتي ث٫ٗضٚتتجًثس ثٌُذ٤تتٌري دتتَ إٌٗتتْ ٫ صَثُتتٕٞ 

 ػجؽ٣َٖ ػٖ ص ه٣ز ٓض ِذجس ػِْ ٗجؽـ دٔج ٣ٌٖٔ ىًٌٙ. 
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ز كت٢ هتثُو ٢ٝصتٞم ضٞثٝغدجُػ٤ٌِْ ه٣ٞز ُو٣ٌْ.  أٝ ػوجةو٫ٝ ذٓجٍ أٝ ٟٔٞفجس 

 إٔ صٌٞٗٞث ثٕضٌث٤٤ًٖ. 

ػ٤ٌِْ ثًضْجح ٕنٚت٤جصٌْ ثُْٔتضوِز دضؼذتتٌْ ُتيثصٌْ دتجُٞػ٢ ٝث٣٩ٔتجٕ ثُتي١ ٫ 

ٓ٘جٗ ٓ٘ٚ. ٝدوٕٝ ىُي ٫ ٣ٌٔتٖ ١٧ ّتِٞى صْتٌِٞٗٚ أٝ أ٣تز ٓٔجًّتز صوٞٓتٕٞ دٜتج إٔ 

ٝح ًذ٤تٌر أٝ أٙتذقضْ ه٣ٔتجؿٞؽ٤٤ٖ فتٌكت٢ صْ ٗضٚتٌصٌٕٞ ىثس ه٤ٔز صيًٌي فضت٠ ُتٞ ث

 ًذجً ؽوثً. 

   PKKُٔجىث ٣ٌٕٞ ص ع١ٌ٤ ًذ٤ٌثً ُٜيٙ ثُوًؽز ك٢ 

أٗتتج ٫ أصٌِتتْ ػتتٖ ث٧ػٔتتجٍ ىثس ثُٚتت٤شي كتتجُضٌِْ ٓتتغ ثُ٘تتجُ ػِتت٠ أّتتجُ ذٓجُ٘تتج 

ٟٝٔٞفجص٘تجي ٛتٞ أٓتٌ دْت٠٤. ًٝتَ ٝثفتتو دئٌٓجٗتٚ إهجٓتز ػ٬هتز ٓتج. ٝإىث ًجٗتش ثُقتتٌح 

أٓتتج إٝتتلجء ثُٔؼتتج٢ٗ ث٬ٍُٓتتز  .صٌضْتتخ أدؼتتجهثً أًذتتٌ ٓٞٝتتٞع ثُقتتو٣ظي كتتج٧ًٓٞ ف٤ٜ٘تتج

ً ٗٞػ٣ٌل٢ إٔ ٣ٌٕٞ ث٩ْٗجٕ ثٕضٌث٤ًجً  .ك٤ٌضْخ ػ٘وةي أػٔجهجً أدؼو يُِؼوٝ ُٝؾ٤ٖي ي ٓتج ج

ف٤ٜ٘ج ٫ ٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ػوّ ه ؼٚ ْٓتجكز ِٓقٞعتز. أٓتج إىث ُتْ ٣ٌتٖ ًتيُيي دتَ ًتجٕ 

جً أٝ ػضتج٫ً أٝ ٓغولتجً  كْت٤ٌٕٞ ه٣ٔجؿٞؽ٤جً ٜٝٗجح ثٌُوؿ ّٝجًم ثُؾٜوي أٝ إىث ًجٕ ه٣ٌٝ

 ػجؽ٬ً أّ ذؽ٬ًي فض٠ ُٝٞ أفٌٍ ٗؾجفجس ِٓقٞعز.  يٓ ُٚ ث٩ك٬ُ دجُض ٤ًو

٫ ٣ٌٖٔ ٬ٓفظز ه١ٌٝ ثًصو٠ إ٠ُ ٓٚجف أًدجح ثُؼَٔ إ٫ دٜ٘تخ ثٌُتوؿ. ٫ٝ 

 ً ثُ٘تتجُ  وعأٝ ثًضْتتخ هتتٞر ٤ّجّتت٤ز ٓتتج ُتتْ ٣نتت ٣ٞؽتتو ه٣ٔتتجؿٞؽ٢ أفتتٌٍ ٗٚتتٌثً ػْتت٣ٌٌج

ج ٣ٌٖٔ ك٢ ٌّهز ث٧ٍٝ ٝموثع ثُغتج٢ٗ ُِ٘تجُ. ثُٜ٘تجدٕٞ ٣ْتٌهٕٞ دٌَٖ كظ. كجُ٘ؾجؿ ٛ٘

ٓتٕٞ ثُ٘تجُ   ٞ ٣ٝؼٞعٕٞ ٣ُٕٝٚٞٞي ٣ٝٚذقٕٞ ٖٓ ًذجً ثٌُؽجٍ. أٓج ثُو٣ٔجؿٞؽ٤ٕٞ ك٤٘

دج٧ًجى٣خ ٝثُنوعي ٌُٝدٔج ٣ٚذقٕٞ ديُي ه٣ٌضتجص٤٣ًٖٞ. ًٝغ٤تٌثً ٓتج ٗتٌٟ ٛتيٙ ث٧ٓغِتز 

دتتيُي ًتتَ ٣تتّٞ. ٌُ٘٘تت٢ أهتتٍٞ ٝكتت٢ هثمِ٘تتج أ٣ٞتتجً عٔتتز ٓتتٖ ٣ٌ٣تتوٕٝ ثُذتتٌٍٝ  .كتت٢ ػجُٔ٘تتج

متوثع  ٝأُو٤تجه١ ػِت٠ ٓقجُٝتز ّتٌهز ثُؾٜتٞه دٌٚثفزي ٫ ٣ٌٖٔ ثُؼغًٞ كت٢ ٌٟثٍٗتج ث

 ه٠ ُو٣٘ج.  ٖثُـ٤ٌ دجُغٌعٌر ثُْلْ جة٤ز. ٬ًى ٫ ٣ٌٖٔ ٬ٓفظز ث٤ًُِْٞ

ٟ َٛ صٌصوٕٞ د ٗلٌْْ إ٠ُ ْٓضٟٞ ٕن٤ٚز ثٕضٌث٤ًز ٤ِّٔز    صٌ 

 ثٕضٌث٤ًز  َٛ أٗضْ ٌٓصذ ٕٞ فوجً دٜوف دِٞؽ ٕن٤ٚز 

إٕ ًتتجٕ ؽتتٞثدٌْ "ٗؼتتْ"ي ك٤ْٞٙتتٌِْ ػ٘وةتتي إُتت٠ ثُٔؼتتج٤٣ٌ ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز ثُْتت٤ِٔزي 

٣ٝق٠ دٌْ ػ٠ِ ثُٜ٘ؼ ٝث٧ف٬ّ. ٫ٝ ٣ٌٖٔ ثُضل٤ٌٌ ه٠ ف٤ٜ٘ج دٞؽٞه أ١ أعتٌ ُت٠ٔ٘ ف٤تجر 

 أمٌٟ. 

ُْت٘ٞثس ػو٣توري دتَ إٕ ٓؾتٌه ثُو٤تجّ  PKKأًًٌ عج٤ٗزي هػٌْ ٖٓ ثُذوجء هثمَ 

 ًْ ٝصٞؽ٤ٌْٜ ٗقٞ ث٬ُْٓز. دذوث٣ز د٤ْ ز ٣ٌل٢ ُض٤٤ٌْ

ٛجٛٞ فو٢. َٛ ًجٕ ػ٠ِ إ٬ٟع ٕجَٓ دج٫ٕضٌث٤ًز  ٬ًى دتَ إٗتٚ ٕتن ٣ٌٟوتٚ 

 دٞػ٢ ٓقوٝه ُِـج٣زي ٌُ٘٘ج ٗؼٌف صٔجٓجً أٗٚ ًجٕ ِْٓقجً دج٣٩ٔجٕ ثٌُثّل. 

ٛتتَ ًتتجٗٞث ٣ؼٌكتتٕٞ ٛتتيٙ ث٧ًثٝتت٢ ؽ٤تتوثً  ًتت٬ى  .ٛتتجًْ م٤تت١ٌي ٓظِتتّٞي ًٔتتجٍ

دج٫ٕتضٌث٤ًز ٝدؾٜٞهٛتجي ًٝتجٗٞث ٓضٖتذغ٤ٖ دٜتج دٖتـق ٌُْٜ٘ ًجٗٞث ٣ؤٕٓ٘ٞ ًتَ ث٣٩ٔتجٕ 

 ٣ٕٝٞ فو٤و٤ٕٞ. ٤ٛٝPKKجّ. إْٜٗ 
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٢ٌُ٘٘ أٗظٌ إ٠ُ ٙلٞك٘ج ث٤ُتّٞي عٔتز ثُتذؼٜ ٓٔتٖ ٣ٌصوتٕٞ كت٢ ٝػت٤ْٜ أًدؼت٤ٖ 

ٌٓر ػ٠ِ أٓغجٍ فو٢ ًٝٔجٍ ٝٓظِتّٞ. ٝٛ٘تجى ثُٔوتجصِٕٞ ثُتي٣ٖ ٣ٔضٌِتٕٞ ٓٔجًّتز صٔضتو 

ذٌثس ػ٤ِٔز صٞتج٢ٛ ث٧ٝثةتَ دٔجةتز ُٔور ػٌٖ ٤ّٖ٘ أٝ مِٔ ػٌٖر ّ٘زي ٣ٌِٕٝٔٞ م

 ٌُ٘٘ج ٖٗجٛو إٔ ًِْٜ أٙذقٞث ٓؼِٞز ُو٣٘ج.   ٌٓر.

 ُٔجىث 

ٜٗتتْ ٣٘جهٞتتٕٞ ثُنٚتتجة٘ ث٧ّجّتت٤ز ُِٖنٚتت٤ز ث٫ٕتتضٌث٤ًز. ٝثٌُغ٤تتٌ ٓتتْٜ٘ ٧

 صذؼظ ٕن٤ٚجصْٜ ٣ٞٛٝجصْٜ ػ٠ِ ثُٖي. 

٣ٌتتتجه ٣ٌتتتٕٞ ثُضل٤ٌتتتٌ ث٤ُتتت٢ٓٞ ثُٞتتت٤ني ٝثُق٤تتتجر ثُٔؼضٔتتتور ػِتتت٠ ثُٚتتت٬ف٤جسي 

ر هثمتَ ثُتٟٖٞ وْٓتضو٬ً دقتو ىثصتٚ. ٝعٔتز أٝٝتجع ّتجة PKKدتجُقني ٣ٖتٌَ  ٝثُٔ جُذز

ٝمجًؽتتٚي دق٤تتظ صذتتٌٍ ك٤ٜتتج ع٣ًٞتتز ثُٚتت٬ف٤جس ٝع٣ًٞتتز ثُٔ٘جٙتتخ ثُٔنضِلتتز صٔجٓتتجًي 

٫ٝ ٣ٞؽو ٢ٕء ٣ تيًٌ ٓٔتج ْٜٗ ٣ نٌؽٕٞ ثُٖٔجًَ دجّضٌٔثًي إ. PKKًٝ ٜٗج صٜوه ف٤جر 
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تز ثُضت٢ عٔز ٛيث ثٌُْ ثُٜجةَ ٖٓ ثُٖٜوثء ث ُي٣ٖ أًثهتٞث هٓتجءْٛي ٝثُٔؼٞٗتجس ثُو٤ٔ 

مٚتتجةْٜ أػتت٬ٙ  ٌُتتٖ ٓتتٖ ىًتتٌس   .ّتتٞثء ٓذجٕتتٌر أٝ دٖتتٌَ ؿ٤تتٌ ٓذجٕتتٌ يأدتتوثٛج ٕتتؼذ٘ج

٣٘نٌٕٝ ك٢ ىُي هٕٝ صٞهق. ُْٝ ٣ؼو ُٜؤ٫ء أ٣ز ه٤ٔز. ُٔجىث  إٗتٚ أٓتٌ ٝثٝتـي كجُتي٣ٖ 

  ٜ ه٤تز كئٓتج ه٣ٌٝتٕٞ ثهٕٞي ٝإٓج ه٣ٔتجؿٞؽ٤ٕٞ. أٓتج ثُذو٤تز ثُذجٌ  جدٕٞ ّهثمَ فَد٘جي إٓج ٗ

ً ًٌْ صٌٌثًثً ٌٝٓثًثً د ٕ ٛيٙ ٤ُْش ثُٖن٤ٚز ث٫ٕتضٌث٤ًز  ػجه٣ٕٞ أٝ ػجُضٕٞ. ٬ًي أى

إ٬ٟهتتجً. ٫ ٣ًتتخ أٌٗتتْ ّتتضوُٕٞٞ: "ثُقتتَح ٛتتٞ ثٌُٔتتجٕ أٝ ث٤ٌُتتجٕ ثُتتي١ ٣ضٌتتجعق ك٤تتٚ 

 ثٌُٚثع ثُ ذو٢". ٙق٤ـي ٛيث ٛٞ صؼ٣ٌل٘ج ُِقَح. 

ً ثُقَح ٤ُِ ٌٓجٗ  ٓجةز دجُٔجةز.  ٤ِٖٓجثٌُ ٤ٖضؾٔغ ث٫ٕضٌث٤ًُ ج

ٖٝٓ ثُٞثٝـ صٔجٓجً إٔ ثٌُٚثع ٤ٌّٕٞ ًغ٤لجً ك٢ فَد٘تجي ٧ٕ ٓؾضٔؼ٘تج ٕٝتؼذ٘ج 

٣ٌجه ٣نٌػ ٖٓ ًٞٗٚ ٓؾضٔؼجًي ٝصؼٌٝش مجٙت٤جصٚ ثُ ذو٤تز ُِضٜت٣ٌٔ ٝثُ٘نتٌ. أٝ أٜٗتج 

ًَ ُْ صؾو إٌٓج٤ٗجس ص   ٞ  ي ْتٚ ُتٚ ث٫ؽضٔتجػ٢ ٝص٤ْ  ٌ ُِض ًٞ ك٤ٚي ٣ٌٝجه ًتَ ٕت٢ء ٣قوتن صق

 َ ثُقَح دجُيثس.ٝكٌٍٙ ثُ ذو٢ هثم

 ٤ز ك٢ ثُقٌح ثُضق٣ًٌز ث٤ُٟ٘ٞز. وٕٝٞ فٌدجً ٟذ٫ٞ صنإٌْٗ 

 ُٔجىث  

ٓجةتتتز دجُٔجةتتتز. ٝثُؼوتتتٍٞ ٖٓتتتضضزي ٝث٩هثًثس ٖٓتتتُِٞز. دٜتتتيث  ٕٞٓتتتٌَٝتتتْ ٧ٜٓٗ

كت٢ ثُٔؾضٔتغ ُت٤ِ  يثُٔؼ٠٘ي ٫ ٝؽٞه ُقتٌح ػِت٠ أّتجُ ثؽضٔتجػ٢ ٛ٘تج. ث٧ٓتٌ ًتيُي

 جكتز ٓؾضٔؼتجس ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ ُقتو   ثٌٌُه١ كقْخي دَ ٝك٢ ثُٔؾضٔغ ثُض٢ًٌ ٝفض٠ ً

ٓج. كجُ٘ٞجٍ إٓج أٗٚ أ ف٤َ إ٠ُ هثمَ ثُوُٝزي أٝ هثمتَ ثُقتَح. ُٝتو٣٘ج أ ف٤تَ إُت٠ هثمتَ 

ثُقَح ُؼوّ ٝؽٞه ثُوُٝز. أٓج ُوٟ ث٧صٌثى كوو أ ف٤َ إ٠ُ هثمَ ثُوُٝز ٫ٓض٬ًْٜ إ٣جٛج. 

نتجٛ ج ٗقتٖ ك٤  نتجٛ ث٤ُتّٞ هثمتَ ثُوُٝتز أٝ فِلجةٜتج. أٓتٝثٌُٚثع ثُ ذو٢ ك٢ ص٤ًٌج ٣  
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ٝث٤ُتتتّٞ ٗتتتوًى دٚتتتًٞر أكٞتتتَ أٗ٘تتتج ثّتتتضٞػذ٘ج هثمتتتَ ثُقتتتَح ًتتتَ ث٧ػٞتتتجء 

ثُٔوتتجص٤ِٖ دؼ٬هتتجصْٜ ٝص٘جهٞتتجصْٜي ٧ٗتتٚ أٙتتتذـ أّٝتتغ ٗ جهتتجًي ٫ ًجُْتتجدن ٓؤُلتتجً ٓتتتٖ 

ثٌُكتتجم. ٌُتتٖ ػِتت٤ٌْ ثُوذتتٍٞ ْٓتتذوجً إٔ ثُو٤تتجهر ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز ثُضتت٢ ٓتتٖ ٗنذتتز ٓؾٔٞػتتز ٓتتٖ 

ثُٔؼٌٝكتتز ٝ يُلٌٙتتز ٛتت٢ ٗلْتتٜج ثُضتت٢ هٔتتش دٚتت٤جؿز صؼ٣ٌلٜتتج ٌُتتْأصجفتتش ٌُتتْ ٛتتيٙ ث

أص٤تتضْ أٌٗتتْ دقج٤ًٔتتز ثُنٚتتجة٘ ث٫ٕتتضٌث٤ًز ك٤ٜتتج. هتتو ص٘ضٔتتٕٞ إُتت٠ ٟذوتتجس أمتتٌٟي أٝ 

ٓؼذتت ٣ٖ دٔتتج ك٤تتٚ ثٌُلج٣تتز دج٧فٌتتجّ ثُْٔتتذوز ث٣ٌُٔؼتتز ُِ ذوتتز ثُذًٞؽٞث٣ٍتتز ثُٚتتـ٤ٌري أٝ 

  ٔ تتج٤ُٖ أٝ ثُٔغولتت٤ٖ. ٫  ِتت٤ٖ دج٧فٌتتجّ ثُْٔتتذوز ُِوتت٤٣ٌٖٝٗٚتتق ث٩ه جػ٤تتز أٝ ٓق  ٔ أٝ ثُق

ي دتتَ ث٤ُتتّٞ أٓتتج ثُو٤تتجّ دٔٞثٙتتِز ىُتتي دئٙتتٌثً يٝٝتتغ ًٜتتيث كتت٢ دوث٣تتز ث٧ٓتتٌ ٓتتٖ ٓلتتٌ

ُتتت٠ هتتتٞر  كتتت٬ ٣ؼ٘تتت٢ ّتتتٟٞ ص تتت٣ٌٞ فتتتٌح ثُٜ٘تتتجد٤ٖ إٝصق٣ِٞتتتٚ إُتتت٠ ٤ّجّتتتزي دتتتَ ٝ

 وٛج هثمَ ٙلٞكٚ ٧ٗتٚ ٣٘ظتٌ إُت٠ٖ. د٤و إٔ فَد٘ج ٣ٖوه ٖٓ فٌدٚ ٣ٝٚؼ  ٤ٝثُو٣ٔجؿٞؽ٤

 ثٌَُٖ.  ث٧ًٓٞ دٜيث ٛيٙ

ج إٝجكز أٓتٌ ذمتٌ  كؼِت٠ ّتذ٤َ ٘ث٫ٕضٌث٤ًز ٓٞٝٞع ثُ٘وجٓي ػ٤ِ ٕػ٘وٓج صٌٞ

ثُٔغجٍي فضت٠ ّتضج٤ُٖ ٙتجفخ إٔتو ثُٔٞثهتق ٙتٌثٓز كت٢ ثُقتٌح ثُ ذو٤تزي ذٍ دج٤ٌُتجٕ 

ث٫ٕتتضٌث٢ً ثُٞتتنْ إُتت٠ ث٤ٜٗ٫تتجً ُْتت٤جهر ثُنٞٗتتز كتت٢ أ٣جٓتتٚ دْتتذخ ػؾتتَٙ ػتتٖ متتٞٛ 

ٚ ٤ّْتتض ٤غ فتتَ ثُٖٔتتجًَ دج٧ّتتج٤ُخ ثُٚتتٌثع دٖتت٤ُٞٔز هثمتتَ ثُقتتَحي ٫ٝػضوتتجهٙ د ٗتت

ثُوٝؿٔجة٤تتز ٝثُؤؼ٤تتز كوتت٠. ٝفٚتتَ ٓتتج فٚتتَ ٧ٕ ىثى ث٤ٌُتتجٕ ث٫ٕتتضٌث٢ًي ثُتتي١ ًتتجه 

٣ضقٌْ ك٢ عِظ ثُؼجُْي دو٢ ػتجؽَثً ػتٖ متٞٛ ثُٚتٌثع ثُ ذوت٢ هثمتَ ثُقتَح دٖتٌَ 

 ٤ِّْي ٝػٖ ٤ٙجؿز صؼ٣ٌق ٙق٤ـ ُِو٣ٔوٌث٤ٟز ث٫ٕضٌث٤ًز هثمَ ثُوُٝز. 

PKKوًُٝ ٖٓ ٛيث ثُضج٣ًل دٌَ إٌٙثً. ثّْ ٫ّض٘ذجٟ ثُ ي 

 ّٝضضٞثؽو ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ث٫ٕضٌث٤ًز د٬ ٣ًخي فض٠ ُٞ د٤٘٘ج ثُوُٝز.

ٞع ٞتٝهذَ ثُوُٝزي م ًٗتج ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ٘ج ثُٚتٌثع ثُ ذوت٢ هثمتَ ثُقتَحي أ١ ٟ

ت ٙن ذ٘ج دتج٫ٗق٬ٍ دٌتَ ّتُٜٞز كت٢ ٌٓفِتز ك٢ هثمِٚ دٜٔجًر كجةوز. ُٝٞ ُْ ٗنٞٚ ذٗتتي ٧

 ث٫ٕضٌث٤ًز ثُؼ٬ٔهز. ثٜٗجًس ك٤ٜج ثُوٍٝ 

أٝ ٣ضلْتتلي كتتيُي ٧ٗ٘تتج ٝثٙتتِ٘ج ثُ٘ٞتتجٍ ث٫ٕتتضٌث٢ً كتت٢  PKKُتتْ ٣٘قتتَ ٝإىث 

ٓتتغ إٟتتٌثء ثُضؾو٣تتوثس ػِتت٠ ثُٔذتتجها ٝث٧ّتتِ ثُضٌض٤ٌ٤تتزي أ١ ػِتت٠ ث٧ّتتِ  يهثمِتتٚ

 ثُ٘ٞج٤ُز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤ز ثُٚجةذز ك٤ٚ. 

ٖ ٫ٝ ثػضوتو دٞؽتٞه ًؽؼ٤تز كت٢ أ١ ٟٝت ىَٛ صٔغِٕٞ ثٌُؽؼ٤ز دْ٘ذز ه٤ِِز  ٬ً

ٖٓ ث٧ٟٝجٕ ك٢ ثُؼجُْ دٔغَ ٓج ٢ٛ ك٢ ثُٖن٤ٚز ثٌٌُه٣ز. ٝثٗٞٔجّ ًَ ٝثفو ٓتٌْ٘ ٫ 

ت ٕن جى ثُؼ٬هتجس ثٌُؽؼ٤تز ثُْتجةور ػِت٠ ٓتوٟ هتٌٕٝ ٓو٣توري دتَ ذَ ٣وٍ ػِت٠ ٕت٢ء ّتٟٞ 

 ثٗٞٔجّ دٖن٤ٚز ػ٤ٔجء.  –ُٖ أهٍٞ ٝػ٢ ٟذو٢ فْخ ٛٞثًْ  –ٝفض٠ 

 َٛ أص٤ضْ د كٌجً ٝثٝقز ٕلجكز 

 ٬ًى

  ؽجٓقز ٌؿذزد ُٖ٘جٟ ٝثُؼَٔثػ٠ِ  ٕٜٞ٘جَُٛ ص

 ٬ًى 
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ثُٔؾضٔتتغ. ٝٝػتت٤ٌْ ٖٓتتضشي ٝإًثهصٌتتْ ٖٓتتُِٞز. ٝإٌٗتتْ ّتتجه ٕٞ كتت٢ ث٫ٓضقتتجٕ 

 ٌٛيث أص٤ضْ. 

كتت٢ كتتٌٛ ضتتَٝه دتتجُوٞري ٫ صضتتٌههٕٝ ثٌُْ ٝةإٔتت٬ زِِٔٔتتٕتتٌٝػٌْ دٝدٔؾتتٌه 

ثُذًٞؽتتٞث١ٍ ث٧ٙتتٍٞي أٝ  ثُ تتٌثٍ ثُذًٞؽتتٞث١ٍ ثُٚتتـ٤ٌ ثُوتت١ٌٝ إٕ ً٘تتضْ ه٣ٌٝتت٢

ٖٓ ثُٔو٤ٗزي أٝ ث٥ؿ١ٞ إٕ ً٘ضْ ٖٓ دوج٣ج ث٧ؿٞثسي أٝ ثُ ٌثٍ  ْٕ ً٘ضإ ثُٚـ٤ٌ ثُٔو٢ٗ

ػِت٤ٌْ. ٝإٗت٢ أًٟ  زثُ٘جؽْ ػٖ ثُنٚجة٘ ثُٔضٞثؽور ك٤ٌْ ٗض٤ؾز صت ع٤ٌثس ثُذِتو ثُقجًٔت

 ثُي١ صضقجِٕٓٞ ػ٤ِتٚ دت٬ ًفٔتزي دتَ ٝفضت٠ هٕٝ إٔ يػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌخ يأ٢٘ٗ ثُٞف٤و

ْ ثُ ذو٤تزي ٝدجُضتج٢ُ فو٤وتضٌْ ثُٖنٚت٤زي . ُٔجىث ٫ صت دٜٕٞ  ٧ٕ م٤ٔتٌصٌصٌف ٌُْ ػ٤ٖ

 ٢ِٔ ػ٤ٌِْ دجٌُثفز. ص  

جًح أٝ فتي ُٝتٖ أػٔتَ أٝ أPKKكٔغ٬ً صوُٞتٕٞ "ُتٖ ثكٌتٌ فْتخ ٟتٌثٍ ه٤تجهر 

أٗظْ أٝ أهّٞ دجُوػج٣ز دٔٞؽذٜج". إىٕي ٓجىث ػْتجى كجػتَ  "ّت ػَٔ فْتخ ٟتٌث١ٍ". 

  ٞ تثُتي١ ٣  ٟ دتج٧ًٛ ٓ٘تي ٍٓتٖ ٓو٣توي ٝٝٓج ٛٞ ٌٟثٍى  إٗتٚ ثُ تٌثٍ ثُْٔت ن ثُؼتوٝ ِقن

 ٧ٍٝ ِٝٛز. دٚ ثٌُٞدز 

ٌُٖ ٛيث ٫ ٣ٌلت٢ دجُْ٘تذز ُت٢. دتَ ٝي ًدٔج .دٔوو١ًٝ ػِٔٚ" ٓج ٌُ٘ٚ ٣وٍٞ "ٛيث

ث٩ْٗتجٕ جٗتخ صؾتجٙ ؾث٧فتجه١ ث٫ُ ٣ٌل٢ ٩ٗوجى ثُيثس. ٌٝٛتيث ٣ْت٤ٌ ثُٚتٌثع ثُ ذوت٢ ٝ

 كٕٞ ث٧ًٓٞ فوٜج. كئٌْٗ صٔغِٕٞ ث٣َُٜٔز.ْٞ ٗجهٕٚٞ. ٧ٌْٝٗ ٫ صٌؿ٤ٌ ثٌُجك٢. إٗ

 ٫ أفو ٣ؼَٔ ػ٠ِ صٞد٤نٌْ.

ث أٗلٌْْ فْخ د ُٞز ثُؾٜو ك٢  وٝ  دَ ٣وجٍ ٌُْ أٌْٗ صٔغِٕٞ ث٣َُٜٔز ٧ٌْٗ ُْ ص ؼن

 . ي م٤ج٢ُ   ث٫ٕضٌث٤ًز. ٝٓج ثُي١ ٣ٌٖٔ ًٝثء ىُي  ثُ٘وٚجٕ. ٗوٚجٕ ص٘ظ٢ٔ٤ي ًوف٢ 

 ذ٤ْ ز ًٝ ٜٗج ٌٗٚ ًذ٤ٌ. ث٬ُٚف٤ز ثُإٌْٗ صٌٕٝٞ دق٤جر د٤ْ زي ٝصؼضذٌٕٝ 

دئٌٓجٜٗج إٔ صٌٕٞ ًَ ٕت٢ء دجُْ٘تذز  PKKؤ٤ُٝز ثٌُم٤ٚز ك٢ ٕٝن٤ٚز ثُْٔ

ٌُْ. ٝإٌٙثً ٌٗٚ د٠٤ْ أٝ صٔغ٤َ أٝ صقو٤تن ػ٤ِٔتز ٙتـ٤ٌري صؼضذٌٝٗتٚ ٜٗج٣تز ث٧ٓتٌي 

ًؿْ إٔ ٓغتَ ٛتيٙ ثُن تٞثس ٤ُْتش هتجهًر فضت٠ ػِت٠ إٕتذجع د ٞٗ٘تج. ٫ٝ ٣ٌٔتٖ ثُضلتٞٙ 

 . PKKدٌٜيث ٗؾجفجس ك٢ فو٤وز ثُو٤جهر ك٢ 

 ٘ؾجفجس ٤ٓٞ٣جًي ٢ٌُ٘٘ ٫ أُضلش إ٤ُٜج ه٠. ثُٖ ٛيٙ إ٢٘ٗ أفٌٍ ثُٔتجس ٓ

 دَ ٝأصْجءٍ د٢٘٤ ٝد٤ٖ ٗل٢ْ "َٝٛ ٛيٙ ٗؾجفجس ".

 ٝأهٍٞ "ُٖ أموع ٗل٢ْ دٜج دضجصجً". 

٣ضووّ دٌْػز. ٝٓجهثّ ث٧ٌٓ ًيُيي ٤ًق  ٚإٗ يىُي إٔ فؾْ ثُؼوٝ ٝثٝـ ُِؼ٤جٕ

ُتو٣ٌْ  لٌْْي َٛ دوت٢ٌ٘٘ٔ٣٧ٗ٢ ث٫ًضلجء أٝ موثع ىثص٢ دؼور ٗؾجفجس ٙـ٤ٌر  ثٗظٌٝث 

ؾؼِٜج ُِٖٓٞز.  ٝأٗج ػ٠ِ ٛتيث ٢ٕ٣ء ثّٔٚ ٓو٤جُ  إٕ ثُ٘وٚجٕ ٣٘ؼٌِ ػ٠ِ إًثهصٌْ ٝ

 ث٧ّجُ أٙجًػٌْ. إٗٚ ٌٙثع ثُٚؼٞه ثُ٘وٚجٕ إ٠ُ ثٌُٔجٍ. 

تتتجُٕٞ ٝثُؼض تتتجُٕٞي   ٔ أًًٌٛتتتج عج٤ٗتتتزي ثُو٣ٌٝتتتٕٞ أ٣ٞتتتجً ًتتتجهفٕٞي ًٝتتتيُي ثُق

ؼتجً ٫ ٣ٌلت٢ ُضق٣ٌتٌ ثُتٟٖٞ أٝ ٝثُذًٞؽٞث٣ٍٕٞ ثُٚتـجً ٝث٥ؿتٞثس  ٌُتٖ ًتوفْٜ ؽ٤ٔ

 ثُٔؾضٔغ أٝ ثُٖؼخ. 
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 ٤ًق ٤ٌّٕٞ إىٕ  

 فْخ ث٤ُٞصٞد٤ج ث٫ٕضٌث٤ًزى 

٤ٜتج ُٜتيث ٜ٘تج فو٤وض٘تج ثُو٤جه٣تز دضذضٝٛيث ٫ ٣ضؼت٤ٖ إ٫ دتجُ ٌثٍ ٝثُتٞص٤ٌر ثُضت٢ ثصذؼ

ثٌُْ ٖٓ ثُٖٜوثء ٝثُضٞق٤جس ثُؾْجّ ُٖؼذ٘ج. ٫ٝ ٣ٌٌْٔ٘ ثٓض٬ى ثُٖن٤ٚز ث٫ٕتضٌث٤ًز 

". PKKجً ٛيث ثُضؼ٣ٌق. ٝف٤ٜ٘تج ٣ٌٔتٌْ٘ ثُوتٍٞ "إٗ٘ت٢ ٓ٘جٝتَ فو٤وت٢ ُت إ٫ ٖٝٔ إٟ

ت َٔ ُْتضْ أٗتضْ  أؽتَي ًدٔتج أٌٗتْ ٓ٘جٝتِٕٞ ٝٓوتجصِٕٞي ٌُتٌْ٘  ٖٝإىث ُْ صِٚٞث إ٠ُ ىُتي ك

. إٓج أٌٗتْ صتجدؼٕٞ ى٤ِ٣تٕٞ . دَ ٣ٝؾخ ثُوٍٞ أٌْٗ صولٕٞ ٝوPKKٙٓ٘ج٤ِٖٝ فو٤و٤٤ٖ ُ 

دٌَٖ ثٗضقتج١ً ٓـتجٌٓ. ًٝٔتج صتٌٕٝي ًتَ  أٝ ك٢ ثُٔووٓز ي٤ٔ٣٘ٚ أٝ ٣ْجًٙػ٠ِ أٝ أٌْٗ 

ٛيٙ ثُٔٞثهق ص ومٌِْ ك٢ ٝٞثةني ٝصؤه١ دٌْ إ٠ُ ثُلَٖي ٫ ثٌُ٘ٚ. إىٕي ػ٤ٌِْ ه٤جُ 

 أٗلٌْْ ؽ٤وثً. 

ٖ ثُٖنٚتت٤ز ثُقو٤و٤تتز  أ٣تتٖ أٗتتج ٓتت ٣ٝPKKتتز ٝٓ٘جٝتت٤ِز PKK"أ٣تتٖ أٗتتج ٓتتٖ ثُتت 

ف  َٛ كت٢ ٜ٘ج ثُٔض ٣٤ٌٔ ك٢ ٣ْجًٛج ثُٔض ٌف أّ ". َٛ PKKٝث٣ُٜٞز ث٫ٕضٌث٤ًز ُ 

فضت٠ ػ٘توٓج ٗوتّٞ دضؼتج٣ًق ًٜتيٙ كئٗ٘تج ٗو٤ْتٜج  .نِتق ػٜ٘تج ًغ٤تٌثً ضثُٔووٓز ًغ٤تٌثً أّ ٓ

ٓتتٖ ؽٜتتزي ٝم٤جُ٘تتج ٣ٝٞصٞد٤جص٘تتج ٓتتٖ ؽٜتتز عج٤ٗتتزي دؼتت٤ٖ ث٫ػضذتتجً د متتي ٝٝتتغ ثُؼتتوٝ 

ٝٓؼج٤٣ٌٗج ثُ٘ٞج٤ُز ٖٓ ؽٜز عجُغز. "ٛتَ أػٔتَ دٖ٘تجٟ ٝثٖٗتٌثؿ  ٛتَ أٝتل٢ ثُٔؼتج٢ٗ 

َ ث٧ٖٗ ز ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ٝث٤ُْجّت٤ز ٝثُض٘ظ٤ٔ٤تز ٝثُؼ٤ِٔجص٤تز ثُذجػغز ػ٠ِ ثُـذ ز ػ٠ِ ً

ٝأٟذوٜج دٔٞؽخ ىُي ". إٕ ً٘ضْ صوُٕٞٞ "ٗؼْ"ي كٜيث ٣ؼ٢٘ أٌْٗ ٓ٘جٝتِٕٞ ثٕتضٌث٤ًٕٞ 

 ٣ٝPKKٕٞ فو٤و٤ٕٞي ٝأٌْٗ هو أٙذقضْ ٓ٘ج٤ِٖٝ دجُلؼتَ فْتخ صؼ٣ٌتق PKKفوجًي ٝ

 .ُٚ 

ٝك٤تٌر. دق٤تظ  PKK ٕن٤ٚز ًٜيٙ دئٌٓجٜٗج ثُؼَٔ. ٝث٩ٌٓج٤ٗجس ثُٔٞؽٞهر ك٢

ضٌَٟ إٔ صٌٞٗتٞث ٓجٝت٤ِٖ  ٖ ًَ أٗٞثع ثُ٘ؾجفجس ُٔغَ ٛيٙ ثُٖن٤ٚزي دَ ٝص٣َو. ٣ٖ   ٓ صؤ

ٖ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ. ٝٛٞ ثٌُٖٟ ث٢ُٝ٧ ٌُِ٘ٚ. أٓتج ثُٖتٌٟٝ ث٧متٌٟ ٤٤ٖ ثٕضٌث٤٤ًفَد

كٌِٜتج صؼتو   ٖٓ هذ٤َ ًغٌر ثُؼوهي ٝصٞكٌ ث٧ِّقزي ٝثُنجٙت٤ز ثُل٤ٗ٬تز ُِٔ٘ وتز ثُل٤ٗ٬تز

 ؿ٤ٌ ٓؤعٌر ُوًؽز ثُضؼ٤٤ٖ. صلج٤َٙ 

إىٕي إٕ ً٘تتج ٗتتؤٖٓ فوتتجً دوٞتت٤ز ثٌُتتجهف٤ٖي ٝٗقضتتٌّ ث٤ُٞصٞد٤تتج ث٫ٕتتضٌث٤ًز ثُضتت٢ 

٠ ث٣٬ُٔتت٤ٖ دتت ًٝثفْٜ كتت٢ ّتتذ٤ِٜجي ٝٗ٘ظتتٌ إُتت٠ ٛتتيث ث٤ُتتّٞ ػِتت٠ أٗتتٚ دجُلؼتتَ ٣تتّٞ  ٝتتق 

  كتتجُؾٞثح ثُْتتجٟغ ٝثُقجّتتْ ثُتتي١ ٣ٌٔ٘٘تتج ُؼتتجُْو ٝثُٞفتتور ٝثٌُلتتجؿ ٌُتتجهف٢ ثثُضؼجٝتت

ْٔٞ ثُؾجٓـ ثُي١ ٫ ٣ٌٖٔ ًذـ ُؾجٓٚ ك٢ ثُظٌٝف ثُو٤ُٝتز ثُْتجةور ٝكت٢ ثُٛٞ إػ جيٙ 

. إٗتٚ ؽتٞثح ًجٓتَ أػ ٤٘تج هْتٔجً ًٜيٙ ي ٝىُي دٔ٘ج٤ِٝز ص٤ٌْ هوٓجً ثPKKٌُّٚ٘جفز 

 دجُذجه٢.  ٓ٘ٚي ٌّٝ٘ه  

 ُٖ ٗقضلَ دٜيث ث٤ُّٞ ػذٌ أُلجع دج٤ُز ًعز. 

ٌ ثّتْ ثٌُتجهف٤ٖ ٫ أٝه صو٤٤ْ ٛيث ث٤ُتّٞ دٔٚت ِقجس ثٕتضٌث٤ًز ؽٞكتجءي ٫ٝ ىًت

 دٌَٖ ًم٤٘. 



 476 

٣ؼِٔتتٕٞ ػِتت٠ موٓتتز ًأُ ثُٔتتجٍ ثُوتتجةْي ٫ٝ  ٖأٗلتتٌ ٓتتٖ ثٌُتتجهف٤ٖ ثُتتي٣ٝدتتَ 

ً ٢ٌ٘ٗٝ دجُؼذ٤تو ثُتي٤ِ٤ُٖ ٬ُٓذٌث٣ًٟٞتجس ثُؼذٞه٣تز ثُؼظٔت٠  أّض ٤غ إٔ أفذْٜ. إٜٗتْ ٣تي

 ك٢ ؿجدٌ ث٧ٍٓجٕ. ٫ٝ ٣ٞؽو ُو٣ْٜ أ١ ؽجٗخ ٣ٌٖٔ فذٚ. 

 ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ثٌُجهفٕٞ ٌٛيثى

دوٝث ث٫فضٌثّ ٌُتوفْٜ ٫   ً ٣ٌٖٔ ٌُِجهف٤ٖ ثُن٬ٗ ٖٓ ثُٞٝغ ثُِؼ٤ٖ ٓج ُْ ١ 

٣ٝضذ٘ٞث ث٤ُٞصٞد٤ج ٝث٣٩ٔجٕ ٝثُؼو٤ور. ٝديُي ٣ٌٖٔ ثفضٌثْٜٓ. إٕ ً٘تج ٗلضنتٌ دٞثهتغ ٕتؼذ٘ج 

ٝٗظٌٜ ػ٠ِ ٌْٓؿ ثُضج٣ًل دٞؽٚ ٗجٙغي كيُي ٧ٗ٘ج أدتو٣٘ج ثُوتوًر ػِت٠ ث٫ًصذتجٟ دٜتيث 

 ث٣٩ٔجٕ ٝثٌُلجؿ ك٢ ّذ٤ِٚ.

ٙ ثُٔ٘جّذز ٢ٌ٘٘ٔ٣ ثُض٣ٌٚـ ٌُْ ُٖٝتؼذ٘ج ٝأٙتوهجة٘ج ثُٔوتٌد٤ٖ دت ٢٘ٗ أػضٔتو دٜي

ػِتت٠ ثُق٤تتجر دج٫ًصذتتجٟ دن٤تتج٫ص٢ ٝأف٬ٓتت٢ ٝٓؼضوتتوثص٢ ُْتت٤ٖ٘ ٣ِٟٞتتزي فضتت٠ ُتتٞ دو٤تتش 

ػِت٠ ٛتيث ثُ٘قتٞ ٧ٗ٘ت٢ ثًصو٤تش دجُٖ٘تجٟ دـذ تز ٝػ٘لتٞثٕ ٝؽؼِضتٚ كتٞم ًتَ  جٝف٤وثً. أٗ

. ٌٝٛتيث أدتوٟ ثُتذؼٜ ث٫ٛضٔتجّ د٘تجي ٢ٕءي ٧ػَٔ ًؾ٤ٔ دٌٓضتٚ ػ٘توٓج ٣ض ِتخ ث٧ٓتٌ

٣تو  ث٤ٔتوٍُٝهثه أٙتوهجيٗج ٤ٓٞ٣تجً ثإ٠ُ ث٠ُّٞي ٝثٗذؼظ ٕتؼذ٘جي ٝ PKKٝعٌٜ أٙقجح 

ؿتوثً أًغتٌ. هتو أفضتٌّ ًح ػٔتَ ٓتجي ٌُٝ٘ت٢ ٫ أفضتٌّ ػتوهْٛ ثه هثُؼٕٞ ُ٘ج. ًٝدٔتج ٣تَ

 ًجهفجً ػذوثً.  إ٢ٗ ٌٓؿْ ػ٠ِ ثُض٣ٌٚـ ديُي. 

ًٜج ؽ٤تتوثًي ًتتيُي ػِتت٠ ثٌُتتجهؿ أ٣ٞتتجً إٔ ٤ًلٔتتج ٣وتتّٞ ًح ثُؼٔتتَ دٞع٤لضتتٚ ٣ٝتتوً

ٖ  ث٫فضتتٌثّ ُٞفتتوثس ثُؾتت٤ٔ ث٫ّتتضؼٔج١ً  ثُضتت٢ ثُنجٙتتز ٣ؼتتٌف ٤ًتتق ٣ٌتتوؿ. إٗ٘تت٢ أًتت

صقجًد٘ج ؽ٤وثً. أٓج ثُي١ ٫ ٣ٚجًع ىثصٚ ٫ٝ ٣٘ظٜٔج ٓوجدَ ىُيي ك٬ أفضٌٓتٚ هت٠ي ّتٞثء 

٣تٌصذ٠  دٌتَ ص ٤ًتوي ٫ٝ هثػت٢ ٧ٕ PKKًجٕ ٖٓ ٕؼذ٘ج أّ ٖٓ ٓوجص٤ِ٘ج. ٌٛيث ٢ٛ ه٤تجهر 

 د٘ج أفو مجًػ ٛيث ثُ٘ جمي أٝ ٣٘ضظٌ فذ٘ج أٝ ثفضٌثٓ٘ج ُٚ. 

أ١ ٓؼ٠٘. ٝػ٤ِتٚ أ٫ ٣٘ضظتٌ ُٖ٘جٟٚ ٫ ٌٓجٕ ُو٣٘ج ُِؼذو ٝثُلجَٕ ٖٝٓ ٫ ٣ؼ ٢ 

ٓ٘ج ث٫ٛضٔجّ أدوثً ٧ٗٚ ُٖ ٣ذِؾ ٓج ٣ٌ٣و ٖٓ ثفضٌثّ ٝفخ ًٌٝثٓز ٝػَري ُٝتٖ ٤ِ٣تن دٜتج. 

 ٝٛؤ٫ء ٫ ٣ٌٔ٘٘ج ىًٌْٛ دلنٌ دضجصجً. 

ثُتتي١ ٣ؾؼتتَ ثُق٤تتجر ٫ةوتتز دتتٚ ٣ٝؼٔتتَ ػِتت٠ ثُؼتت٤ٔ دضق٣ٌتتٌ ٛتتيث ثُتتٟٖٞ  أٓتتج

 -إٕ هػتش ثُقجؽتز-ٝثُٖؼخي ٝإدوثء ثُذ ُٞتز ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُْتج٤ٓز ثُ ٞػ٤تز كت٢ ّتذ٤ِٚ 

هٕٝ إٔ ٣ دٚ د ١ ػجةن ٣ؼضتٌٛ ٣ٌٟوتٚ  كٜتٞ ث٧عٔتٖ ٝث٧ؿِت٠ ٝصتجػ ثُتٌأُ. إٕ ًتجٕ 

ّ هٝٓجً كٜٞ ٕؼخ ٓد ٕ ٣ َقخ ٣ٝ جً ٕؼخ ٓج ٫ةو ٌَ ضَ ٍ أدت٢  ق  َع ٤ِٟٝؼت٢. ًٝتيُي كجُ ذوتز  ؼت

 ثُض٢ صوٞهٙ ٢ٛ ٟذوز ٤ِٟؼ٤ز. ٝإٕ ًجٕ فَدجً كٜٞ فَح ٤ِٟؼ٢. 

إ٣ٔجٗ٘ج ديُي ًثّل أًغتٌ ٓتٖ أ١ ٝهتش ٓٞت٠ي ٧ٗتٚ ٫ ٣ْتلٌ ػتٖ إ٣ؾتجه ثُؼٔتَ 

ٝصتت ٤ٖٓ ُؤتتز ثُؼتت٤ٔ كقْتتخي دتتَ ٣ٟٝٞتتو ثٌٌُثٓتتز ٝث٣٧تتجه١ ثُقتتٌري ٣ٝ ذتتٌٍ ث٧فتت٬ّ 

 دج٧َٓ ٝث٤ُٞصٞد٤ج.  ٝثُض ِؼجس ثُقٌر ثُض٢ ٤ْٜٔٗج

 ػجِٓتز ٖٗت زّضضقٍٞ ث٧ف٬ّ ثُقٌر إ٠ُ أ٣جه١ فٌر. ّٝضٌٕٞ ث٣٧تجه١ ثُقتٌر 

 ػ٬ًٔ ًٝوفجً ٝؽٜوثً. ٢ٛ دوًٝٛج ّضٚذـ 
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َٛ ٖٓ ٖٗجٟ أعٖٔ ٓتٖ ىُتي  إٗتٚ ٙتٌثع ٝعٔز ػٞثةن ٣ؾخ ثٌُٚثع صؾجٜٛجي 

ؿ  ٌن ٖت  ٓ ٝدجػتظ ػِت٠ ً ُِٚتو٤ّق ْ ًَ ه٤ٞه ث٧ّتٌ إًدتجً إًدتجً. إىثًي كٜتيث ثُؼٔتَ فوتجً 

َ ٌُتتَ ٖٗتتجٟ. ٝٛتتٞ ًتتوؿ غ تتٓن أُتتق . ًٝتتوؿ ًٜتتيث ٓ٘تتضؼ ٝٓؼ تتجء ُوًؽتتزً ٣ؼ تت٢ ٖ٘تتجٟثُ

ثُقٌح ٝثٌُٚثع. ٝثُذ ُٞز ك٤ٚ ٢ٛ أػظتْ د ُٞتز ٕتؼذ٤ز. ٝهتو أًهٗتج ثُتٌه ػِت٠ ًتوؿ 

ث٥ٕي  ىُتي ٕؼذ٘ج ٖٓ ٛيٙ ثَُث٣ٝز إى ًأ٣٘ج إٔ ٕتؼذ٘ج ًتجهؿ أ٫ًٝ. ٌُ٘٘تج ٗؼِتْ أٗتٚ ٣ؼتجًِ

ّ ِذش ٓ٘ٚ ه٤ٔٚ  ّ تِخ ٝأٗٚ  ٌُِتوؿ دجُْ٘تذز ُتٚ. ٧ٝؽتَ ٟٝ٘تٚ ًٔتٟٖٞ إٗضتجػ ٝؽٜٞهٙي ٝ

ىُتتي دجُتتيثس ثػضٔتتو ػِتت٠ ٓذتتوأ ٝتتًٌٝر ثُقتتٌح ث٤ُٟ٘ٞتتز ثُؼظ٤ٔتتز ٝٝتتًٌٝر ص٘ل٤تتيٛج 

ٓ ِوجً ٢ً ٗذ٢٘ ٕؼذجً فٌثً ٣ٔضِي ه٤ٔٚ ٝؽٜٞهٙ ثٌُوف٤ز. ٧ٝؽَ ىُي أ٣ٞتجً ٝٝتؼ٘ج ًتَ 

ٌثٍ ٗؾتجؿ ًٜتيث. ٝهِ٘تج عوِ٘ج ػ٠ِ ص ٤ِّ فَح ٝد٘جء ٓ٘جَٝ ثٕضٌث٢ً ك٤تٚ دئٌٓجٗتٚ إفت

ٜيٙ ثُٜٔٔتز ثُضت٢ ص٘ضظٌٗتج ٌٓجٗتز صج٣ًن٤تز ٝهًٝ ٓٚت١ٌ٤ ٓتيَٛ ٫ ٣ٚتومي ُف٤٘تي إٔ 

ٝفِٔ٘جٛتتج ػِتت٠ ػجصو٘تتج هتتجة٤ِٖ أٜٗتتج ّتتضوً دتتجُ٘لغ ثُتتٞك٤ٌي كِتتْ ٗتتو مٌ ّٝتتؼجً كتت٢ ص٘ل٤تتيٛج 

ٝع  دجُلنٌ ٝث٫ػضَثٍ  هص٘جد ٌثٍ ٝٝص٤ٌر ػ٤ِج. ٝثُ٘ض٤ؾز ًجٗش فٌدجً ُْ صيٛخ ٛذجءي دَ ٍ

ُْٝ صؾِخ ُ٘ج ث٧َٓ كقْخي دَ ٝثُن٬ٗ ٝثُضقتًٌ  .ًٝكؼش ؽذ٤٘٘ج ػج٤ُجٓجّ ثُضج٣ًل أ

 أ٣ٞجً ُوًؽز ٌٗجه ٗنِن ك٤ٜج ًَ ٢ٕء ٖٓ ؽو٣و. ٫ٝ أعٖٔ ٖٓ ىُي ه٠. 

 ٕضٌث٤ًزى إٜٗج ث٫

إٜٗتتج هٞتت٤ز ثٌُتتجهف٤ٖ ثُٔضٌتتجصل٤ٖ ث٤ُتتّٞ كتت٢ ثُقتتَح ٝٛتتْ ٓتتو٤ًًٖ ُٜٔتتجْٜٓ 

 أٗؾـ ٜٓ٘ج.  ٝٓٚجُقْٜي ٫ٝ ه٤ٞز أ٠ّٔ ٖٓ صِي ٫ٝ

د ّتت٠ٔ ث٧ٕتتٌجٍ ٝأٗذِٜتتج دٔ٘جّتتذز ٛتتيث ث٤ُتتّٞ ػِتت٠ ص ِؼتتجس أؽذ٘تتج ًِتت٢ عوتتز أٗ٘تتج 

PKK  َّث٫ٕضٌث٢ً ٝهٞثهٙ ثُْٔؤ٤ُٖٝ ٝثُٔوجص٤ِٖ ك٢ ّجفز ثُٞؿ٠ي ٝثُٔوج٤ٖٓٝ ثُذٞث

كتت٢ ثُْتتؾٕٞ ٝثُٔضؼتتجٟل٤ٖ ٓتتٖ أد٘تتجء ٕتتؼذ٘ج ٝثُتتي٣ٖ ٣وضلتتٕٞ أعٌٗتتجي ٝد٘تتجء ػ٤ِتتٚ أصٔ٘تت٠ 

 .  ُِؾ٤ٔغ ثُ٘ؾجؿ ٝثُضٞك٤ن
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 ٘ٛ ران اٌزٞ ٠عطٟ ِا ٌذ٠ٗ" "اٌغٕٟ
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ىباإلندانىواإلندانىالجودىالفاضلأثقى
 

 

 "ألخً اٌشخً اٌىالس١ىٟ"

 

 

PKK  ْٜعجٌٛر ثُضقًٌ ْٜ ظجٌٛر ٫ ٣ٌٖٔ كٛيٙ ثُٛٞ ثُقو٤وز دؼ٤ٜ٘ج. ٝدوٕٝ ك

ْٗتوثه ٝثُؼوتْي أٝ إٌٓج٤ٗتز ثٌٌُه٣ز. ٝدوٕٝ كٜتْ ث٧م٤تٌر ٫ ٣ٌٔتٖ كٜتْ ّتذخ ث٫ ث٢ُٟ٘ٞ

 ثُقَ ث٬ٍُّ. 

ً   PKKإٕ ثُضتتوه٤ن ٝثُضٔقتت٤٘ كتت٢  دتتجُ٘لغ. ٣ٝؾتتخ ثُض٣ٞ٘تتٚ إُتت٠ إٔ عتتجٌٛر  ٣تتو

PKK  ُأٝ ثPKKٌثُت ٖ ٓت ٣ٝز ٓنضِلز ؽوثً ػٔتج هتجّ ثٌُغ٤تPKK ٖأ١ إٔ جدضؼ٣ٌلٜت٣ٝت٤ .

PKK أٗ٘ت٢ ٫ ٝز ٣ٚتؼخ كٜٜٔتج ٝإهًثًٜتجي ُٝتْ ٣تضْ كٜٜٔتج دْ٘تذز ًذ٤تٌر. مجٙتز فجهع

ُٝتٞ هِت٬٤ً.  ٜتجثُضًٌت٢ كٜٔ ٔغوق ثُضًٌت٢ي ٝفضت٠ ث٤ُْجّت٢أعٖ إٔ ث٤ُْجً ثُض٢ًٌ أٝ ثُ

ًدٔتتج صؾٜتتو أؽٜتتَر ث٫ّتتضنذجًثس ٝأّٝتتجٟٜج ُلٜٜٔتتج ٝثّتتض٘ذجٟ ثُتتوًُٝ ثُٔٞٝتتٞػ٤ز 

 ث٫ٕضٌث٢ً ٛ٘جى.  أٝ ٌ ث٧ٌٓ ٗلْٚ دجُْ٘ذز ُِٔغوقٌُٖٝ ٣ٚؼخ ىً يٜٓ٘ج

ث٧ؽَٜر ث٫ّضنذجًثص٤ز ٢ٛ أكَٞ ٖٓ كْٜ ث٧ٌٓ. ٣ٌٝٔ٘٘ج ثُ٘وجٓ ٓؼٜتج د كٞتَ 

ث٧ٕتتٌجٍ ٝإ٣ؾتتجه دؼتتٜ ثُقِتتٍٞ. هتتو ٣ٌتتٕٞ دج٩ٌٓتتجٕ إهًثػ دؼتتٜ ثُؼْتت٤٣ٌٌٖ ثُتتي٣ٖ 

ِتتتٕٞ ػوتتتُْٜٞ ٔن ٝثُٔغولتتت٤ٖ ٝفضتتت٠ ث٫ٕتتتضٌث٤٤ًٖ  ٤ٖ. أٓتتتج كتتت٢ أّٝتتتجٟ ثُٔتتتو٤ٗك٤ٜتتتج ٣ ؼ

 . ٣زهق ثّضٌ٘جًثثه ثُقٔجهز ُضضذوٟ أٓجٓ٘ج ػ٠ِ ٌَٕ ٓٞهٝث٤ُْج٤٣ًٖي كٔغ ث٧ّق صَ

ُ٘قتٞ ثُتي١ ٣ؼضوتوٙ ثُتذؼٜ أٝ فًٌتز ثٕتضٌث٤ًز ػِت٠ ث ٫PKK ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٌ ٜن  صٔجٓجً. ٙ ثُذؼٜ ث٥مٌ. إٗٚ فًٌز ٓنضِلز ٣ ظ

ًؽجٍ ث٫ّضنذجًثس ٝثُؾ٘تٞه ٓؼٌكتز ْٓتضَِٓجس هٞثػتو ٝهتٞث٤ٖٗ ثُقتٌح ػ٠ِ 

ظتتتجٌٛر أٝ ثُقجهعتتتز ثُضتتت٢ ٛتتتْ ٓؼ٤٘تتتٕٞ دٜتتتج. أٓتتتج أٝ ثُٚتتتٌثع ثُتتتي١ ٣نٞٝتتتٞٗٚي أٝ ثُ

٧ْٜٗ ٫ ٣قتجًدٕٞ ٫ٝ ٣ٚتجًػٕٞ.  يثُلْجهٕٝ ك٤ْ٤ ٌٕٝ ث٧ًٓٞ دجُلض٘ز ٝثُلْجه ٫ ؿ٤ٌ

ٝأػضذٌ ٛيث ٗوٚجً ؽو٣جً. ٫ أهٍٞ إٔ صٔتوفٞٗجي دتَ ػِت٠ ثُؼٌتِي صقتجِٓٞث ػ٤ِ٘تجي ٌُٝتٖ 

١ ٝث٫ٕتتضٌث٢ً دئدتوثء عوتتَ ث٧ٓتٌ ٝأٙتتُٞٚ ٍٝٝٗتٚ. ٝأفتتِ دوتٍٞ ىُتتي ُِٔغوتق ٝثُغتتًٞ

 ٝفض٠ ث٢ٓ٬ّ٩. كجكٜٔٞٗج ه٬٤ًِ دووً ثُوجة٤ٖٔ ػ٠ِ ثُقٌح ثُنجٙز ثُٔ٘جٝةز ُ٘ج. 
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ُٔجىث ٫ ٣ضؼٌف ػ٤ِ٘تج ثُٔغولتٕٞ ًٝؽتجٍ ثُؼِتْ ٝفضت٠ ث٫ٕتضٌث٤ًٕٞ ٝثُغ٣ًٞتٕٞ 

دوتتوً ٓتتج صضؼتتٌف ػ٤ِ٘تتج ث٧ؽٜتتَر ث٫ّتتضنذجًثص٤ز  د٤تتو أٜٗتتْ ٣َػٔتتٕٞ أٜٗتتْ كتت٢ ٓؼٔؼتتجٕ 

 ّجفز ثٌُلجؿ ٝثٌُٚثع. 

فتٌح أػٚتتجح ٣ؼٌكتٕٞ ثُتضؼِْ. ٧ٝؽتَ ىُتي أمتٞٛ  ٣ٝتٕٞ أ٣ٞتجً PKK٫ُت ث

٣ٝتٕٞ  ٛتَ ٣ؼٌكتٕٞ ثُٔقجًدتز  ٣PKKقجًح ثُ  . صؾجٙ PKKًٖٓذ٤ٌر هثمَ ٙلٞف 

دْ٘تذز  PKKُت ي دَ ػ٠ِ ثُٜ٘ؼ ثُٔقتجًح PKKؿ٤ٌ ٓؼِّٞى إْٜٗ ٤ُْٞث ػ٠ِ ٜٗؼ ثٌٓ 

 ٓؼ٤٘ز ٛجٓزي ٝدٌَٖ ٓٞٝٞػ٢. إٜٗج فجهعز ػؾ٤ذزى

. ٌُتٖي ٚدجّت٫ٔ ي PKK% صقتجًح ٝتو  92ىُتي أًغتٌ. كْ٘تذز دئٌٓج٢ٗ صؼ٤ْٔ 

 يثُقٌد٤ز. إٗٚ أٌٓ ٓغ٤ٌ صوّٞ ص٤ًٌج دئٖٗجء ٤ّجّضٜج ػ٤ِٚ PKKًٝؿْ ىُي ٛ٘جى فو٤وز 

ٝصْٖ هجٕٗٞ ثُٔؼضٌك٤ٖ ثُْٔض٤ِْٖٔ ٝهجٕٗٞ ثُ٘وّ. إٗٚ عتجٌٛر دقتو ىثصٜتج. ثُتوٍٝ صق٤تي 

ٚ ػِتت٠ ٕٝتتي ث٤ٜٗ٫تتجً "إٗتت. ٝثٌُتتَ ٣وتتٍٞ PKKٌُتتَ ٜٓ٘تتج ٌٓضتتخ ي ث٫٧ػ٤تتخ ٝثُق٤تتَ

ٖ د ٗ٘تتج "أًذتتٌ ص٘ظتت٤ْ ٤ٝث٧ٓتت٤ٌ٣ٌ CIA. ٌُتتٖ ٝٓتتغ ىُتتي ػ٤ِ٘تتج أمتتي صو٤٤ٔتتجس "ٝثُتتَٝثٍ

 . دؼ٤ٖ ث٫ػضذجً "٢أم ٌ ص٘ظ٤ْ أٝعٞى٢ًْ ٓجًًْ"أٝ  "أٗٚج١ً

ٝدؼتتٜ ثُض٘ظ٤ٔتتجس ث٤ُْتتج٣ًز ثُض٤ًٌتتز صوتتٍٞ ك٤٘تتج "إٜٗتتْ ه٤ٓٞتتٕٞ ٓض ٌكتتٕٞي 

كتت  ٌ ػِتت٠ ٝؽتتٚ ثُوهتتزي ٫ٝ  PKK ٞثه٤ٓٞتتٕٞ دًٞؽٞث٣ٍتتٕٞ ٙتتـجً". ٫ ث٤ٌ٣ٌٓ٧تتٕٞ ػ

 ثُوْْ ث٧ًذٌ ٖٓ ث٤ُْجً ثُض٢ًٌ كٜٔٚي ٫ٝ ًكجه٘ج ٣ؼِٕٔٞ ٓجىث ٣ٔغِٕٞ.  

كْتت٤ٌٕٞ أهثر ؽ٤تتور ُِضؼتتٌف ػتتٖ ٓتتٖ ٙتتٌثع ٚ ٛ٘تتج مٞتتضُتتٞ أكٚتتقش ػٔتتج 

PKKًتتجٕ ٙتتٌثػجً ثؽضٔجػ٤تتجً ٓ٘تتي إٔ ً٘تتش كتت٢ ثُو٣ٌتتز ٝػٔتت١ٌ ػٖتتٌ ّتت٤ٖ٘ي ف٤تتظ  ي

٧ػتتٌثف ث٩ه جػ٤تتز. ٝػ٘تتوٓج ٟٝتتتش ّتتضٜوف ثُٞهتتٞف كتت٢ ٝؽتتٚ دؼتتٜ ثُضوج٤ُتتو ٝثثٝ

ٔووّتتجس دثُٔو٣٘تتز ك٤ٔتتج دؼتتو ثًضْتتخ أدؼتتجهثً ثؽضٔجػ٤تتز إٔتتَٔ. ُٔتتجىث  ٧ٗ٘تت٢ ُتتْ أُتتضقْ 

ٔووّتجس ثُذًٞؽٞث٣ٍتز كت٢ ثُٔو٣٘تز. ٝػ٘توٓج ٝثؽٜتش ثُوُٝتز ُتْ دثُٔؾضٔغ ثُو١ٌٝي ٫ٝ 

 . PKK. د٤و إٔ ٛيٙ ثٌُٔثفَ ًجٗش هذَ إٔ أم ٞ م ٞثص٢ دجّْ ٜجأصقو ٓؼ

٣وٕٝ ثُلْٜي كْ ػ ٤ٌْ دؼتٜ ًيُٝ ثُنت٠٤ ًت٢ صوٞٓتٞث دجُٔوج٣ْتز صًٌ٘ضْ إٕ 

 ً ػجه٬ً. ٝثُو٣ٌٕٝٞ ُو٣٘ج ًتجٗٞث ٣وُٞتٕٞ أٝ  ؽ٤وثً  د٢٘٤ ٝد٤ٌْ٘. ُْ أّض ٤غ إٔ أٙذـ ه٣ٌٝج

"٫ ؽؼَ أ أفوثً ٓغَ ثدتٖ كت٬ٕي ثٗتٚ متجًػ ػتٖ ثُْٔتجًي ثٗتٚ  ٓؾ٘تٕٞ". ٌٛتيث ًتجٗٞث 

  ٌ ؽٞث١ٍ كٌ٘ش ٫ فٍٞ ٢ُ ٫ٝ هٞري ٫ٝ أفتو ك٢٘ٗٞ. أٓج ػ٘وٓج همِش ثُٔؾضٔغ ثُذ٣ًٞؼ

 ٣ٌٟ ك٢  كٌٙز ثُق٤جر. 

 ْٗذز  ُٔجىث  

دتتجُ ذغ أفتتوْٛ ْٗتتذز  ُوٞثػتتو ثُٔؾضٔتتغ ث٣ٌُلتت٢ي ٝث٥متتٌ ْٗتتذز ُوٞثػتتو ثُٔؾضٔتتغ 

 ثُذًٞؽٞث١ٍ. 

جُ ٓغ ث٤ُْجً ثُض٢ًٌ أ٣ٞجً. ف٤ظ صذ٤ٖ أٗ٘ت٢ ٫ ٣ٌٔتٖ  ٝث٧ٌٓ ٙق٤ـ ُوٟ ثُضٔ 

٤ِ. ٝثُـ٣ٌخ ك٢ ث٧ٌٓ إٔ ٛيٙ ثُقو٤وز ُْ صضـ٤ٌ هت٠ي إٔ إًٔٞ ٣ْج٣ًجً فْخ صِي ثُٔوج٣

ل ٣صتجًأٝ ٝتٖٔ ثُٚتلٞف ث٤ُْتج٣ًز كقْتخي دتَ ٤ِٟٝتز  ٤ُPKKِ كت٢ كضتٌر ٓتج هذتَ 

PKK  ً ثُقتتتَح ص٘ظتتت٤ْ ُتتتٚ ُؾ٘ضتتتٚ ث٣ًٌَُٔتتتز ٌٝٓضذتتتٚ ث٤ُْجّتتت٢ ٝأ٤ٓ٘تتتٚ ثُؼتتتجّ  .أ٣ٞتتتج
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ُؼٞت٣ٞز . ٌُتٖ ٛتيٙ ثُظتجٌٛر ٫ صض تًٞ ًغ٤تٌثً ُتو٣٘ج. "أٗتج ٫ أٓضغتَ ثُْل٤ِٕٞ ٝأػٞجيٙ

٫ أَٗع ُض٤٤ٌْ ٛيٙ ث٤ُْجّز د٤ُٖٞٔز". إٗٚ ص٘جهٜ  ٌُٖ  يثُض٘ظ٤ْي ٫ أٗٚجع ٣ًٌَُِٔز

ث٤ُّٞ ثُؼظ٤ٔز. ٤ًق صقون ىُي  صٜجح ثُوٍٝ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز  PKKًٝؿْ ىُي عٔز عجٌٛر 

PKK  ًثُٜؾٔتتجس ثُٖتتجِٓز ٝثُضٌٜٔتتجس ثُضتت٢ ٫ ٓؼ٘تت٠ ُٜتتجي ذتت. ٧ٝؽتتَ ىُتتي ٣ٌصًغ٤تتٌث ٕٞ

 ٔز. ٝث٤ُِٔتز دجُـٞخ ٝثُ٘و

إ٢٘ٗ أٗلٌ ٖٓ ص٤ْٔز ٗل٢ْ دجُلٌه ثُوث٤ٛزي ثُلٌه ثُٔذوعي ثُوجةو ثُؼظت٤ْ ٝؿ٤ٌٛتج 

 ثػض٤جه أٝ ٌٟثٍ. ٣ؾخ صلْٜ ث٧ًٓٞ ٢ً صلٜٔٞث ثُٔؾ٣ٌجس.  ٖٞٓ ث٧ّٔجء. ٌُٖٝ ًدٔج ٛ

ك٢ ٌٟثٍ ثُق٤جر. إٗٚ ٌٟثٍ ثُ لتَ ثٌُٔدت٠ كت٢  أًٟ ثُؾ٤ٔغ ٝثٛ٘جً مجةٌ ثُوٟٞ

. فْخ ًأ٢٣ ُوتو ُقوتش ى٤ٖ كو٠ي ٝهَذ ِٚي ٝٝؼٚ ٛ٘جثُقٖٞ ثُوثكب. ثفَٔ ثُ لَ ٌٓص

٘ز دجُٖن٤ٚز. دَ ٝػ٘وٓج أٝغ ص٘جهٜ ثُؼجةِز ٗٚخ ػ٤٘ت٢ ٣نضِؾ٘ت٢ ٤ ن َٜ دٌٝدز ٤ُْش 

 إفْجُ ك٣ٌو: ٤ُض٢٘ ُْ أًٖ ٖٓ ٛيٙ ثُؼجةِزى

 ٖٝٓ عْ ك٢ ثُظجٌٛر ثٌٌُه٣زي ٤ُض٢٘ ُْ أًٖ ٖٓ ٛيث ثُٟٖٞى 

 ٣ٌٖقز. ُٞ ُْ أًٖ ٖٓ ٛيٙ ثُ ذوز ٝٛيٙ ثُ يدَ ٝفض٠

ُٞ ُْ أًتٖ ٓتٖ ٛتيٙ ثُوُٝتز. كت٢ ثُقو٤وتز عٔتز ٖٓتجػٌ ًٜتيٙ صنضِؾ٘ت٢.  يٖٝٓ عْ

ػوّ ثُقخ ًٔتج ٣قتخ ث٥متٌٕٝي ػتوّ ثُؼت٤ٔ ًٔتج  ىٛ٘جى ًكٜ ُِٞثهغ. إٗٚ أٌٓ ٓيَٛ

٣ؼتت٤ٔ ث٥متتٌٕٝي ػتتوّ ثُضل٤ٌتتٌ ًٔتتج ٣لٌتتٌ ث٥متتٌٕٝي ػتتوّ ث٧ًتتَ ٝثُٖتتٌح ًٔتتج ٣لؼتتَ 

ٝتت٤ ز. ًتتَ ٝثفتتو ٣وتتٌأ هػتتجءٙ دٜتتيث ٌَ َٓ ث٥متتٌٕٝ. ٛ٘تتجى ًكتتٜ كتت٢ ؽ٤ٔؼٜتتجي ُٝوًؽتتز 

دجُْ٘ذز ٢ُ ٌِٖٓز ًذٌٟ. ٝفْخ صوج٤ُوٗج ٣وُٞتٕٞ ٌَُٖي ٢ِٚ٣ٝ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ. ٛيث ث

فجهعز ٓوٖٛز أًغٌ دجُْ٘تذز ُت٢. ًت٬ى ٫  ٙٛي ؼو  ص  "َُ٘ٝػ ثد٘٘ج ٝثد٘ض٘ج ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ". 

 ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ ٌٛيثى 

 إٜٗج ث٫ٕضٌث٤ًز: 

تجؽ ٗظ٣ٌضٜتتج ٝٓٔجًّتضٜج ثُؼ٤ِٔتتزى". ًتت٬"ٌٛتيث ٛتت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز. ٌٛتتيث  ٫  ىصٚ 

صٚجؽ ٌٛتيثى ًتَ ٕت٢ء ٓنضِتقي ٕتجىى إُت٠ أ٣تٖ ّت٤ؤه١ د٘تج ٛتيث ثُٞٝتغ  أؽتَى إٜٗتج 

 ٓق٘زي ػَُز. ٌُٝدٔج أٜٗج ٤ٟٔ ٝصًٜٞ. 

ً٘تتش كتتٌهثً ٣ؾٜتتو ٧ٕ ٣ٌتتٕٞ ىث صٌد٤تتزي فْجّتتجً ٣ٝوظتتجً. ٝٓ٘تتي ثُوتتو٣ْ ٙتتجً ػتتوّ 

ٓتغ ٝٛ٘تجى ثٛضٔتجّ دتجُؾ دٌتَ ٕت٢ء. ٌُتٖ ُ ػ٠ِ ثُؼٖتخ ٓذتوأ ُتو١. ٝٓ٘تي ثُذوث٣تز ٝثُو

ىُيي ٛ٘جى ثمض٬ف ُٜيٙ ثُوًؽزى ٖٝٓ عتْ ّت٤ضْ إهًثى أٗ٘ت٢ ً٘تش أفوتن صتٞث٢ٍٗ دٜتيث 

. إ٢٘ٗ ٌٛيث أفوه ٓوج٤٣ٌَْٖ ٧هق ثُ  . ٢ػ٠ِ هو٢ٓ 

 ٫ ٢ٕء ٓغِٔج أًؿخ. ٖٓجػ١ٌ ٝفو٢ّ ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ٛيث ث٧ٌٓ. 

ُٜتتج. إٜٗتتج ْٓتت ُز  ْٗتتذزً  بٛ٘تتجى أٓتتًٞ ؽ٤تتور ٝكجٝتتِزي ٌُتتٖ ٓتتج ٛتتٞ ٓٞؽتتٞه ّتت٤

ٓتج أٓتج ٕؼًٞ. ٝأٗج أٗظٌ إ٠ُ ًَ ث٧ًٓٞ فْخ ٛي٣ٖ ثُٔٚ ِق٤ٖ. عٔز ٓج ٛٞ أكَٞي 

ٜتٞ أّتٞأ. إٗتٚ ثُن ت  ٝػ٤ِتي أ٫ صضْٔتي دتٚ. ث٫ًصذتجٟ ثُٔذٌتٌ كٛٞ ٓٞؽٞه كت٢ ثُّٞت٠ 

  َ  ثُٖن٤ٚز. ٝث٧ٌٓ ًيُي ك٢ ثُْٔ ُز ثُ٘ل٤ْز أ٣ٞجً.  دج٧ًٓٞ ٣ٖ

 ٣و. ك٢ ٗلِ ثُٞهش أٗج ٖٓ أصذجع كٌٝٝ
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ُوتتو ٟتتًٞس  ث٧ّتتِٞح ًغ٤تتٌثً. ٓتتٖ ٣ضٖتتذظ د ٓتتٚ ٣ٝقضٞتتٜ٘ج دوتتٞر ٣ٚتتذـ أٗج٤ٗتتجًي 

٤ٔ٣َٝ هٝٓجً ُِضٔجّي ثػضٔجهثً ػ٠ِ هٞر مجًؽ٤ز ٧ٗتٚ ٣ذقتظ ػتٖ أٓتٚ كت٢ ثُؾ٤ٔتغ ٣ٝتٞه 

 ث٫ُضؾجء إ٤ُٜج هٝٓجً. ف٤ٜ٘ج ٣ٌٕٞ ىثى ثُ لَ هو ثٗض٠ٜ ٫ٝ ٣ٌٔ٘ٚ ُْ ِٕٔٚ عج٤ٗز. 

 ٓغ٬ً ٌٟثٍ ثُقخ: 

ٟ  ثُذقظ ػٖ ٍٝ ك٤ٜتج ٫ ٝدٔؾتٌه همُٞتي  .٢ّءي دَ ٝػذٞه٣تز ػ ٍٝٝؽز ثًصذج

٣ٌٔ٘تتي ثُنتت٬ٗ ٜٓ٘تتجي ٝٓتتج ٣ضذوتت٠ ٓتتتٖ ث٧ٓتتٌ ٣ٌِٔتتٚ ثُٔؾضٔتتغ ّتتٞثء ث٩ه تتتجػ٢ أّ 

ثٗضٜت٠. كج٩ْٗتجٕ ثُذًٞؽٞث١ٍ. ٝػ٘وٓج ٣َٚ ث٧ٌٓ إ٠ُ ْٓضٟٞ ثُوُٝز ٣ٌٕٞ ث٧ٌٓ هو 

ًٞصتٚ ٝصٔتٌهٙ ثٌُتٌه١ي ٝفضت٠ ثُٖتٌم أّٝت ٢ي ٣ؼضذتٌ ػتو٣ْ ثُقتَ دٔؾتٌه عثُض٢ًٌ ٝ

 ػ٠ِ ثُوُٝزي ٫ٝ فٍٞ ُٚ ٫ٝ هٞر.  

ىُي أٗٚ أكِِ ٖٓ ًَ ٢ٕء فض٠ هذَ إٔ ٣َٚ إُت٠ ثُوُٝتز. إٗتٚي فْتخ ًأ٣ت٢ي 

 ثٗض٠ٜ ٓ٘ي إٔ ًجٕ ك٢ ثُو٣ٌز أٝ فض٠ ك٢ ٠ّٝ ثُؼجةِز. ٫ٝ ٣ؼٌف ٤ًق ٣قجًح. 

 ٖٓ ٫ ٣ٌٕٞ ٓقجًدجً ٫ ٕن٤ٚز ُٚى

 ج٧ًٓٞ. أ١ إٔ صٌكٜٞج. ؼَؾَخ د٢ٌُٝ صقجًح ٝصٚجًع ػ٤ِي أ٫ًٝ أ٫ ص  

 دؼٜٞج ث٥مٌ.  جءد٘ٝخ دؼٜ ث٧ًٓٞ ٣ٝإٔ صٌّل ك٢ ىٛ٘ي صنٌ

فتتتٌح ّضنٞٝتتتٜج إٕ أٗتتتش ٓؼؾتتتخ د٘لْتتتي  إىث ٓتتتج أػؾذتتتش دؼجةِضتتتي  ٝأ١  

 ٖٓ ث٠ُّٞ. هو ٍثٍ ٝدجُٔؾضٔغ ٣ٌٕٞ ث٫فض٤جػ ٌُِٚثع 

ؼلٖ ٝثُٖٔجؽٌثس ثُضجكٜز. ثُٖضجةْ ٝثُٖٔجؽٌثس ثُٔٚت ٘ؼز ضث٬ٌُٙثع ٣ؼ٢٘ ثُ

ٌٙثع ٕتؼذ٢ أٝ ٣ٞؽو ك٤ٜج أٓج ثٌُٚثع ثُقو٤و٢ كٔؼوّٝ ك٤ٜجي إى ٫  ي٤ز ك٢ ص٤ًٌجٓضلٖ

 ثٕضٌث٢ً ٣ض٤َٔ دوٞثػو ٝأِّ صج٣ًن٤ز ًثّنز. 

 ٫ ٣ٞؽو ٌٙثع ثُٔؾضٔغ ٛ٘جى.

ـ٤خ ك٤ٚ ثُقو٤وز ٣ظٌٜ ثٌُتيح. ك٢ ثٌُٔجٕ ثُي١ صٝٓجىث ٣ٞؽو  ثُنوثع ٝث٣ٌُجءى 

ص٤ًٌتج. ىُتي أٜٗتج فِتش ٓقتَ ثُٚتٌثع ٢ٛ ثُٖضجةْ ٤ًَٝ ثُْٔذجس ٓضل٤ٖز كت٢ ػٔتّٞ ٛج

ثُقو٤و٢ ثُـجةخ ػٖ ث٧ّٝجٟ. ٝثُؼ٬هجس ث٧فذجح ؽج٤ٖ٣ٝز أ٣ٞتجً ّتجةور ٛ٘تجى. ُٔتجىث  

إى ٫  يثُض٘ظتت٤ْ ػِتت٠ ثُٔذتتجها. ٛتتيث ّتتجةو ُتتو٣٘ج أ٣ٞتتجً ُوًؽتتز ٌٓٝػتتز ث٧ٜٗتتْ ُتتْ ٣ؤّْتتٞ

ي ث٫ؽضٔجػ٤تزثُقٌٓتجٕ ٓتٖ ثُقتٌح ثُٖتؼذ٤ز ٝ صٞؽو ف٤تجر فْتخ ثُ٘ظ٣ٌتز. ثُ٘ض٤ؾتز ٛت٢

 ٝفض٠ ثُقٌٓجٕ ٖٓ ثٌُٚثع ثُ ذو٢ ٝث٫ٕضٌث٢ً. 

 ٝٝؼ٢ ٓٞجه ٌَُ ىُي. ٝٛ٘ج صٌٖٔ ػظٔض٢ أٝ ٤َٓص٢ى 

 ٫ ٣ٌٖٔ ثُؼ٤ٔ ك٢ أّٝجٟ ًٜيٙي فْخ ًأ٢٣ى 

 ٫ ػ٤ٔ دوٕٝ ٌٙثعى 

ٝثُلظجعز صقش ثّْ ثٌُٚثع أٓتٌ ٓؼ٤تخ. ٝٓتٖ  "ثُوذٞج٣جص٤زثُضؼؾٌف "ٌُٖٝ 

 ث٤ُٖٖٔ أ٣ٞجً ث٫كضوجً إ٠ُ ثُٔذجها. 

قو٤وتتتز إٜٗتتتج ٖٓتتتٌِز ٟذتتتجةغ ٝأمتتت٬م. ػِتتت٠ ثُ٘تتتجُ أ٫ ٣ٌٞٗتتتٞث ػتتتو٢ٔ٣ كتتت٢ ثُ

ثُٖن٤ٚز دٜيث ثٌَُٖ. إْٜٗ ٣نوػٕٞ دؼْٜٞ ثُذؼٜ. ُوتو أهًًتش  ىُتي ٓذٌتٌثً ثٗ ٬هتجً 

ك٤ٜتج ٓتغ أفت٬ّ ٟلتَ كت٢  ُوًؽتز ٣ض٘جهٞتجٕ ْٕتججةد جٕٖٓ ػجةِض٢. كتج٧ّ ٝث٧ح ْٓت٤ٌ٘
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٢٘ٗٝ ُِٔٞس. ْٝٛ د٬ ؽْتجًر ثُْجدؼز ٖٓ ػٌٔٙ. ُٝٔجىث أٓ٘قٜٔج ثُغوز ثَُثةور  إ ْٜٗ ٣ ؼ ون

َْ ٌتتَ أٗتتٞثع ثُن ٤تتتجس ٝثُ٘تتٞثه٘ي إىٕصٖتتذغْٜ دٕٞ ٓتتغ ٚتتجًػ٫ٝ ٛتتٞهر ٧ٜٗتتْ ٣ تت ُن  ي ٝ

 ثُقج٫س ثُ٘ل٤ْز ٝمٚجةٜٚج.  ٖأٙذـ ٓغِْٜ  ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ًغ٤ٌ ٓ

٣قتتَ ٓقِتتٚ ثُٖتتؾجً  يٓتتج أٝه هُٞتتٚ إٔ ث٬ُٙتتٌثع ثُْتتجةو كتت٢ ػٔتتّٞ ثُٔؾضٔتتغ

 ُض٘ظ٤ْ. ث٣َُٔق ثُنج٢ُ ٖٓ ثُٔذوأ ٝث

"ثُؾٜجه ث٧ًذتتتٌ". أ١ إٔ ثُقتتتٌح ٤وٗج ك "ٗ" فتتتٌح ثُتتت٘لِ دتتت ٣ْتتت٢ٔ ّتتت

ٛ  ثُٚـٌٟ ص   كت٢ ثُؾذٜتجس ثُوضج٤ُتزي د٤٘ٔتج ثُقتٌح ثٌُذتٌٟ ٛت٢ ثُضت٢ صنتجٛ صؾتجٙ  نج

ثُتتيثس. ٌٝٛتتيث دتتٌٍس دؼتتٜ ثُٖنٚتت٤جس ثُؼظ٤ٔتتز كتت٢ ث٩ّتت٬ّ ٓتتٖ أ٤ُٝتتجء ٝهتتٞثه 

 ػ٤٣ٌٌْٖ ٍٝػٔجء. 

"د٤ٌ" ِٓت٢ء ُي كضتج٣ًل ثُت ٣ًل أ٤ُٝ٫تجء. ًتيعٔز ثٌُغ٤تٌ ٓتٖ ٛتيٙ ث٧ٓغِتز كت٢ صتج

د ٓغِز ًٜيٙ. ٖٝٓ ٣ٞه ٓؼٌكضٜج دئٌٓجٗٚ ًي٣ز ثُٔتجس ٜٓ٘تج ٓوٝٗتز كت٢ ثٌُضتخ. ٌُتٖ ىُتي 

ث٤ُٜٔ٘تتز ٝوٞتت٢ ػ٤ِتتٚ كتت٢ أّٝتتجٟ ص٤ًٌتتج. كتت٠ٔ٘ ثُضٌد٤تتز ٝثُضٖ٘تتتز ٣ٌٓتتغ ٜٝٓتتٍٞى ٓ

فتجٍ قت٠ ٓتٖ ٕت ٕ ثُلتٌه دْ٘تذز ٓن٤لتز. ًتيُي ٛت٢ صث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ُِؾ٣ًٜٞٔز ثُض٤ًٌتز 

ُوُٝتز ثثُؼجةِز ٝٓ٘ظٔجس ثُٔؾضٔغ ثُٔو٢ٗ ثُض٢ صؤعٌ ػ٠ِ ثُلٌهي ف٤ظ صقُٞش إُت٠ عتَ 

٫ ؿ٤ٌي ٝص٤ٚخ ث٩ْٗجٕ دجَُِٖ أًغٌ. ُتْ ٣ ؼَؾتخ ث٤ُْتجً ثُضًٌت٢ دتيُي. ٓتج ثُتي١ ًتجٕ 

ْع ًجٕ ٣ذقظ  ُْ ٣ضؼٔن ك٢ ىُتي. ٌُدٔتج أًثه إ٣ؾتجه ٓغتجٍ ُتٚ كت٢ ث٩ه جػ٤تزي  ٣ٌؿذٚ  َػ

دٔٞه٣تَ  ٕضٖتذ٣ْٜٞتذز ُٜتْ. ٌُٝدٔتج ز ثُـٌد٤تز ٓتٞه٬٣ً ٌٓؿٞدتجً دجُ٘ثٌُأّٔج٤ُصؼو ٝث٤ُّٞ 

 ٌ إٕ عٌٜ ٤ُِٔوثٕ ْٓضوذ٬ً. ٝٛ٘ج ٗؾو ػوّ ًي٣ز ثُيثس ك٢ ٛيٙ ثُ٘و ز. ذم

٫ ٌٓتتجٕ ُِضو٤ِتتو كتت٢ ٟتتٌث١ٍ. إى ػ٤ِتتي إٔ صتتٌٟ ىثصتتي ٝصقوتتن ٓتتج صتتٞه صقو٤وتتٚ 

 هثمِي. 

ٕ ٓقجّتتذضٌْ ٓتتٖ ثُٞتت١ًٌٝ إٔ ٣ٌتتٕٞ ٙتتٌثػي ثُتتوثم٢ِ ٌٓغلتتجً. ٌُ٘٘تتج ٗتتٌٟ أ

ثُوثم٤ِز ٌٝٙثػٌْ ثُيثص٢ ٝثٖٛ ؽوثً. ٫ ٣تٞه أ١ ٓ٘جٝتَ ُتو٣٘ج ثُضؼٔتن ػِت٠ ٓٔجًّتضٚ 

ج ث٤ُتتّٞ ُتتٞ صًٌ٘جٛتتج ٕٝتت ٜٗج ٜثُؼ٤ِٔتتز. إٗتتٚ ٣نتتجف ىُتتيى فضتت٠ ثُٖنٚتت٤جس ثُضتت٢ ٗقجّتتذ

. ٖٓ ٣قذ٢٘ كٜتٞ ٣قتخ PKKٖٓ ٣قذ٢٘ ٣قخ ٝ. PKKكْضوٍٞ "ٖٓ ٫ ٣قذ٢٘ ٫ ٣قخ 

. أٗتتج ًتتَ ٕتت٢ء". ٫ٝ ٌٓتتجٕ ُِٚتتٌثع ثُتتوثم٢ِ ٓتتٖ ٣قذ٘تت٢ ٣قتتخ ث٩ْٗتتجٕٝثُٖتتؼخ. 

 .  ٝٓضـ ٌّٕٞ ُو٣ْٜ. إْٜٗ ٓـًٌٕٝٝ ٢ٝثٌُٚثع ث٫ٕضٌثً

ُٝتتْ  يأٓتتج أٗتتج كتت هٍٞ أٗ٘تت٢ ُتتْ أٙتتذـ ًؽتت٬ً ًتتج٬ًٓ دؼتتو. ٫ إٔتتذٚ أ١ ًؽتتَ ذمتتٌ

أٙذـ ثٌُؽَ ثُي١ صلٜٔٞٗٚ أٗضْ. أهّٞ دٔوج٣ْز ًٜيٙ ًغ٤ٌثًي ٫ٝ ّذ٤َ ذمٌ ُِضـِخ ػ٠ِ 

َ ٝثفتتو ٓتتْٜ٘ ٣ظتتٖ ٗلْتتٚ ًؽتت٬ً ٌٓٔتت٬ً. ٌُ٘٘تت٢ أػتتٌف ٓتتج ٛتت٢ ًؽجُ٘تتج ثُٔتت٣َل٤ٖ. ًتت

 ثٌُؽُٞز ؽ٤وثً. إى أٜٗج صقض١ٞ ػ٠ِ ثُو٣ٌضجص٣ًٞز ٝثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُْٔجٝا ٝثُوذـ. 

 إ٢٘ٗ أكٌْ ثٌُؽُٞز. 

 ٝأهضَ ثٌُؽَ. 
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ًجٕ ٖٓ ثُٞثؽخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛتيث ٓذتوأ أّجّت٤جً كت٢ ث٫ٕتضٌث٤ًز. كوضتَ  يك٢ ثُقو٤وز

ْتتِ زي ٝهضتتَ ث٤ُٜٔ٘تتز ث٧فجه٣تتز ٝثُضوتتجٝس ٝثُظِتتْي ٝهضتتَ ثٌُؽتتَ ٣ؼ٘تت٢ هضتتَ ثُ٘لتتٞى ٝثُ

 ٝث٫ّضذوثه٣ز.  لج٤ٕز ٝثُو٣ٌضجص٣ًٞزث٫ؽقجف ٝثُض٤٤َٔ. دَ ٝفض٠ ٣ؼ٢٘ هضَ ثُ

ُٔجىث صْ٘ٞ ثُلض٤جس إ٠ُ ٙلٞك٘ج  ٢٘ٗ٧ صؾتجٍٝس ٛتيٙ ثٌُؽُٞتز هِت٬٤ً. إٗتٚ أٓتٌ 

 ّجٟغ ٫ ؿذجً ػ٤ِٚ. 

 ثٌُؽَ ث٢ٌ٤ّ٬ٌُ ٣َّٜ٘. 

ًٜٞ ث٫ًصذجٟ ثُؼظت٤ْ ٝثُذ ُٞتز ثُل٣ٌتور ٓغِٔتج فٚتَ كت٢ ٝٛيث ٓج ٣ؤه١ إ٠ُ ع

ٕع  يٝثهؼز ػ٤ِٔز ٣ٍ٘خ ً٘جؽ٢ ٝأٓغ٬ُٜج. ك٢ ثُقو٤وز ٛٞ ثُي١ ثٌُؽُٞز ٘ج ػ٠ِ صِي ذَ صـِ   إ

ٛتيث ٓتج   ُٔجىث ُْ أٙذـ هجةوثً ٓغ٤ِْٜؾز ًٜيٙ. ٛيث ؽجٗخ ٖٓ ثُٔٞٝٞع. أهٟ دٜج إ٠ُ ٗض

 ٓز ًٜيٙ ٓغِْٜ. أفجٍٝ ٌٕفٚ. ٫ فٍٞ ٢ُ ٫ٝ هٞر ُِو٤جّ دَػج

 أهّٞ دضق٤َِ ثٌُٔج٤ُز ػ٠ِ أكَٞ ٗقٞ. 

ي أٗتج (ًك٤و٣٢ج أ١ )أػ٤ن ٗظجّ ثُضٖ٘تز ثٌُٔج٤ُز ث٣َُٔلزي ٝأهٍٞ ٌُِكجم "ٛلجٍ ٝ

ْتش ؿ٣ٌذتجً ػتٖ ُْ أٙذـ ثٌُؽَ ث٧ٍٝ دؼوي ك٤ٌق ّضٚذـ أٗش ثٌُؽَ ثُغج٢ٗ ". أٗتج ُ

ُوتو هٔ٘تج دجُؼ٤ِٔتجس  دن٤ذتز أٓتَ. "٤ًتق صوتٍٞ ٛتيث ثُؾ٤ٔغ ٣ٚجح ٓغَ ٛيٙ ثُٔٞثهق. ٝ

ُؼخ هًٝ ثٌُؽُٞزي كَٜ ػجؽَثً ػٖ ٫ صَثٍ  شثُؼ٣ٌٌْزي ٝصَٝهٗج دجُوٞر ٝثُٔ٘ؼزي ٝأٗ

صٌٕٞ ثُو٤جهر ٌٛيث ". أؽَي أهٍٞ إ٢٘ٗ هجةو ػ٠ِ ٛيٙ ثُٖجًِز. ٝٛيٙ ٢ٛ ذ٤ُض٢. ٝإ٫ كل٢ 

ٔن كتت٢ ٓؾضٔؼتتجس ثُٖتتٌم ث٧ّٝتت٠ ٓتتٖ ه٣ٌضجص٣ًٞتتز أٝ  فتتجٍ ثُؼٌتتِ ٣ظٜتتٌ ٓتتج ٛتتٞ ٓتتضل

 ... صؼْق أٝ ؿ ٌّز

٣ ز ٓتج... كذ٤٘ٔتج أفٞتْٜ ػِت٠  ٌن ٓج ٣ظٌٜ ٛ٘ج ٛٞ ٓج ٣ٌصذ٠ دٚ ٌٟثٍ إهثًصت٢ َُْت

ثُقٌح ٖٓ ٗجف٤زي أفلَْٛ ٖٓ ثُ٘جف٤ز ث٧مٌٟ ُِضٞؽٚ ٗقٞ ثُ٘ٞٞػ ٝثُٞةجّ ٝثُٖلجك٤ز 

ٝث٫ًصذجٟ دجُٜوف. إٗٚ أٌٓ ٓقتٌٛ ٝعتجةٌ ٧دؼتو ثُقتوٝه. ٝثُنجٙت٤ز ث٧متٌٟ ُِو٤تجهر 

 ٢ٛ ثُضٞثٝغ. 

٘تت٢ إٔ أٙتتذـ ًؽتت٬ً  ٫ٍُتتش أصْتتجءٍ ٝأفجّتتخ ىثصتت٢. ٫ أًضلتت٢ ص تتٌٟ أ٣ٌٔ٘

إٕ ٕؼًٞثً ًٜيث ٣ٞج٣و٢٘  يدجُو٘جػز د ٢٘ٗ ٗؾقش ٝىثع ث٢ّٔ ٤ٙٝض٢. دَ ػ٠ِ ثُؼٌِ

 ٣ٝو٢ٞ ػ٢ِ. ُيث ك ٗج أٗلٌ ٖٓ ىُي. 

ّضٌٕٞ ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُؾ٤ْٖ٘ ٖٓ أْٛ ثُٔٞث٤ٝغ ٝث٧ٖٗ ز ثُضت٢ ّت ٛضْ دٜتج ٓتٖ 

ضٌث٤ًز دٜج. دَ ٝفض٠ إ٢٘ٗ ػ٠ِ ه٘جػز د ٕ ثُوتٌٕ ثُقتجه١ ث٥ٕ كٚجػوثًي ّٝضؼض٢٘ ث٫ٕ

ٝثُؼ٣ٌٖٖ ٛٞ هٌٕ إػجهر صٌص٤خ ٝص٘ظ٤ْ ثُؼ٬هجس دت٤ٖ ثُؾْ٘ت٤ٖ. ٝٓغِٔتج إٔ أٍٝ عتًٞر 

ٓٞتتجهر صقووتتش كتت٢ ث٤ُٔتتوثٕ ثُؾْ٘تت٢ي كتتئٕ أًذتتٌ ٝذمتتٌ عتتًٞر ّتتضضقون كتت٢ ثُؼ٬هتتجس 

هجس دت٤ٖ ثُؾْ٘ت٤ٖ أًغتٌ ثُؾ٤ْ٘ز. أٓج ثُ٘ض٤ؾز ث٧م٤ٌر ثُض٢ صِٞٙش إ٤ُٜجي ك٢ٜ إٔ ثُؼ٬

صؼو٤وثً ٓٔج ٣ضًٚٞ ثُؾ٤ٔغي ٝصضْتْ دْتٔز ص نلت٢ كت٢ ع٘ج٣جٛتج ث٫ّتضؼٔجً ٝثُؤتغ ٝص ؼٔٔتٚ 

ْ  أًغتتٌ. دتتَ إٕ ثُن تتًٞر ثٌُجٓ٘تتز دتت٤ٖ ثُؾْ٘تت٤ٖ أًذتتٌ  دٌغ٤تتٌ ٓٔتتج ٛتت٢ ػ٤ِتتٚ كتت٢ ٝأػتت

 ثُض٘جهٞجس ثُ ذو٤ز أٝ ثُو٤ُٝز. أٓج ثُي٣ٖ ُْ ٣ٚذقٞث ذُز ُٜج كْٜ هِز ٗجهًر ُوًؽز ثُؼوّ.
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دجُضتتج٢ُ, ٝثُقتتجٍ ٛتتيٙي ّتتجفز ثُؼ٬هتتجس دتت٤ٖ ثُؾْ٘تت٤ٖ ّتتضٌٕٞ ثُْتتجفز ثُضتت٢ ّضٖتتٜو 

 ص ًٞثس صق٣ًٌز ْٝٓضؾوثس ع٣ًٞز ٝإؽٌثءثس ؽو٣ور ك٢ ثُْٔضوذَ. 

َظٌ إ٠ُ ٛتيٙ ثُْٔت ُز ًٔقتٌّ ٝٓقظتًٞ فضت٠ أًغتٌ ٓٔتج كت٢ ثُتو٣ٖ. ٝٛتيث ٓتج   ٘٣

كت٢ ٖٗتجٟجص٢ دْ٘تذز ٣ض ِخ ثُضقجَٓ ػ٤ِٜج. ٛيٙ ٢ٛ ثُنج٤ٙز ثُض٢ ٟجُٔج صٞهلش ػ٤ِٜتج 

ك٤تٚ ٙتؼٞدز دوتوً ٓتج ٫ه٤ضٜتج ُتوٟ صؼٔوت٢  ٢ ُتْ أ٫من ٛجٓز. ثٖٗـِش دجُو٣ٖ أ٣ٞجًي ٌُٝ٘ت

ػ٠ِ ْٓ ُز ثُؼ٬هجس د٤ٖ ثُؾ٤ْٖ٘. كجُن ٌ ثُٔقتوم دجُق٤تجر ٝثُوتذـ ثُٔقلتٞف دٜتج كت٢ 

ٙتقز ثُٔؾضٔتغ ٝٙت٬دز . ٝث٧ْٛ ٖٓ ًَ ىُي إٔ ٓتوٟ ٚأػ٠ِ ْٓض٣ٞجصك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ 

 ُق٤جر ٝٓضجٗضٜجي إٗٔج ٣ٌصذ٠ دض٘ظ٤ْ ٛيٙ ثُؼ٬هجس.  د٤٘ضٚي ٝهٞر ث

ًَ هٞر ثّضؼٔج٣ًز ُؾ س إ٠ُ ثّضؼٔجً ّٝقن ثُؾِ٘ دْ٘ذز ٓؼ٤٘ز ٤ِٟز صتج٣ًل 

ثُٔؾضٔؼجس ثُ ذو٤ز. ٝٗقٖ ٛ٘ج دٔٞثؽٜز ص٘جهٜ أدؼو دٌغ٤ٌ ٖٓ ثُ٘ جم ثُ ذو٢. ٝإىث ٓج 

دٌَٖ ٢ّءي  ٜجثٓأٝل٘ج إ٠ُ ىُي ثُنٚجة٘ ثُ ذ٤ؼ٤ز ٝثُضلجٝس د٤ٖ ثُؾ٤ْٖ٘ي ٝثّضنو

٣ؼتتو ّتتٞثء ٓتتٖ هذتتَ ثُٔتتٌأر أّ ثٌُؽتتَ ػِتت٠ ثُْتتٞثءي ك ػضوتتو أٗتتٚ ٣ظٜتتٌ أٓجٓ٘تتج ص٘تتجهٜ 

  ث٧َٕٔ ٝث٧ٍٝ ٝث٧ّج٢ّ ك٢ ثُٔؾضٔغ. ًَٝ ٟذوز أصش أٝتجكش ٕت٤تجً ٓتٖ ٛتيث ثُوذ٤تَ

ف٤ظ ّجٛٔش ثُؼذٞه٣ز ه٬٤ًِي ٝث٩ه جػ٤تز هِت٬٤ًي ٝثٌُأّتٔج٤ُز هِت٬٤ً كت٢ ث٫ّتضؼٔجً كت٢ 

د٤٘ٔج صؼَٔ ث٫ٓذ٣ٌج٤ُز ػ٠ِ صؾي٣ٌ ىُي د ّتج٤ُخ ٓنضِلتز أًغتٌ. ٝث٧ٓتٌ ٫ ٛيث ثُٔؾجٍي 

دتتجُنٞف ٝثٌُػتتخ صؾجٛتتٚ. ٓتتٖ أًغتتٌ ث٩فْتتجُ ػتتوّ ٣تتَثٍ ْٓتتضٌٔثً دق٤تتظ ٫ ٣ٌٔتتٖ 

جٌُٔأر مٌؽش ٖٓ ًٜٞٗتج ثٓتٌأر أٝ أٗغت٠ ٓ٘تي كؽٞثٗذ٢ صؼو٬ً ٛٞ فٔج٣ز ىثص٢ صؾجٙ ىُي. 

ٛٞ. ٝفْتخ ًأ٣ت٢ي ثُ ٌكتجٕ ث٥ٕ ٍٖٓ ٣َٟٞ. ٝثٌُؽَ أ٣ٞجً ُْ أػٌف دؼو أ١  ًؽَ 

 صقش ثُضؼي٣خ. 

أًٟ ف٣ٌضت٢ ٛتيٙ ع٤ٔ٘تز  جٗأُوو فًٌس ٗل٢ْ ُقو ٓج ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ ٝأٗويصٜج. ٝ

دق٤تتظ ٫ ٣ٌٔتتٖ ثّتتضذوثُٜج دتت ١ ٕتت٢ء ذمتتٌ. ٫ٝ أٗظتتٌ إُتت٠ ٗلْتت٢ ًٌؽتتَ ٬ًّتت٢ٌ٤. ٫ 

٤تجر . إٜٗتج فزٌْٔ ثٌُؽ٤ُٞت٤ٛجٓلتػتٖ ٣ٌٌْٔ٘ ثُضقَٔ ُٞ ً٘تضْ ٌٓتج٢ٗي ف٤تظ ٫ صض٘تجٍُٕٞ 

 ٕجهز ؽوثًي إ٫ إٜٗج دجُْ٘ذز ٢ُ ف٤جر ع٣ًٞز ٛجٓز ُِـج٣ز.

٫ صَثٍ ثُؼ٬هز ٓغ ثٌُٔأر ٝثُذقظ ػٜ٘ج ٌِٖٓز ؽو٣ز صض ِخ ؽٜٞهثً ًذ٤ٌر. ٓتٖ 

ُتيث أهتّٞ دئدتوثع  .ثُْٜٔ دجُْ٘ذز ٢ُ ثُض٘ذٚ ُن ٌ ثٗضٜجػ ثُيًًٞر ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز صؾتجٙ ثُٔتٌأر

 ٛيث ثُٖ ٕ.ث٧كٌجً ٝإ٣ؾجه ثُٔٞثهق ثُٞثؽخ ثصذجػٜج ك٢ 

إ٢ٗ ٌٓؿْ ػ٠ِ صؼ٣ٌق ث٧كتٌثه دوتوً صؼ٣ٌتق ثُٔؾضٔتغي ٛتيث إُت٠ ؽجٗتخ إهجٓتز 

 ًٝثد٠ ىُي دج٤ُْجّز.

إٗٚ ٓٞٝٞع فْجُي دَ ٣ٌَٖٝ ثٌُِٖٔز ث٧ّج٤ّز ك٢ ثُٔؾضٔتغ. كٔتغ٬ً ثُضَث٣تو 

. كج٩ٗضتجػ ٝث٧ًٛ ٫ ٣ٌل٤تجٕي ُتيث ٫ دتو ٓتٖ دقتو ىثصٜتج ثٌُْج٢ٗ ٖٓتٌِز صٜتوه ثُٔؾضٔتغ

 ُز.فَ ٛيٙ ثُْٔ 

ٛيث دج٩ٝجكز إ٠ُ إٔ ثٗؼوثّ ثُقخ ك٢ أػ٠ِ ْٓتض٣ٞجصٚ. ٣ٝـضتٌح ثُؾْ٘تجٕ ػتٖ 

دؼٜٞٔج دٌَ ُّٜٞزي ٝٛيث ٓج ٣ق٠ ٖٓ ٗتٞع ثُق٤تجر ٣ٜٝت١ٞ دٜتج إُت٠ ثُوتجع. ٛتيث م تٌ 

ذمتتٌ ؽتتو١ فْتتخ ًأ٣تت٢. ٝعٔتتز فجؽتتز ٧متت٬م ؽو٣تتور كتت٢ ٛتتيث ثُٔٞتتٔجً. عٔتتز صلْتتل 
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ػ٤ٖتتٜج. ٫ٍٝثُتتش ٛ٘تتجى ْٓتتجكجس ٝثٗقتت٬ٍ ٓن٤تتق. ٝث٧ٌٗتت٠ ٓتتٖ ىُتتي إٔ ث٬ُف٤تتجر ٣تتضْ 

ًذ٤ٌر ػ٠ِ ث٫ٕضٌث٤ًز ه ؼٜج كت٢ ٛتيٙ ثُ٘وتجٟ. ٣ٝؾتخ ثُض٤ًٌتَ دغوتَ أًذتٌ ػِت٠ صٖ٘تتز 

 ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ً.

ُوو أَٛٔ ثُنذٌثء ثٌُٜٔر ثُْٔ ُز ثُؾ٤ْ٘ز ًغ٤تٌثً. كؼ٬هتجس ٓتجًًِ ٓتغ ثُٔتٌأر 

أٓج ّضج٤ُٖ كٜٞ  ّٞثء دقذٚ أٝ دؼٖوٚ. يًؽٞث٣ٍز٫ٞ ٣ضؼوٟ ثُقوٝه ثُذ جٝٓلٜٞٓٚ صؾجٜٛ

 ًج٩ه جػ٢ صٔجٓجً صؾجٙ ثٌُٔأر. ٤٘٤ُٖٝ ٣ؼو دًٞؽٞث٣ٍجً ٙـ٤ٌثً ك٢ ٛيث ثُٖ ٕ.

. ثػضذج٢ٟدَ ص٘جُٝٞٛج ػ٠ِ ٗقٞ  يُْ ٣ؼضذٌٝث ثٌُِٖٔز ثُؾ٤ْ٘ز ٌِٖٓز ثؽضٔجػ٤ز

دتوٕٝ فتَ ثُٖٔتٌِز ٝ .ٌٛتيثٜج ٤ُْش ٌِٖٓز ٣ٌٖٔ ص٘جُٜٝج ٌُٖ ًَ ٢ٕء ٣ذ٤ٖ ُ٘ج ث٥ٕ أٗ

ٖٓتٌِز ثُو٣ٔوٌث٤ٟتز ث٫ؽضٔجػ٤تز. كتئىث ُتْ أٝ ثُٖٔتٌِز ث٫ؽضٔجػ٤تز  ثُؾ٤ْ٘ز ٫ ٣ٌٖٔ فَ

صْض غن ص٘ظ٤ْ ػ٬هجصي ٓغ ثُؾِ٘ ثُٔوجدَي أٝ ٓغ ثُؾِ٘ ثُي١ صٖتجًًٚ ثُلٌتٌ ٝثُق٤تجري 

 ه٣ٔوٌث٤ٟز ّضوّٞ دض٘ظ٤ٜٔج  أ١  ه٣ٔوٌث٤ٟز ٤ّج٤ّز ّض٘ظٜٔج  ك ١  

 جٌٓأر صقش ٗلٞىٙ إٔ ٣ٌٕٞ ه٣ٔوٌث٤ٟجً.د٫ ٣ٌٖٔ ٌُؽَ ٓضقٌْ 

إى ف٤ٜ٘ج صض ًٞ ث٧ِّ ك٢ ثُؼ٬هجس ثػضٔجهثً ػ٠ِ ثُـٌثةتَ ثُؾْ٘ت٤ز ثُلظتزي أٝ 

% ٓتٖ ٨92صتَٝػ أٗتج أ٣ٞتجً". إٕ كػ٠ِ ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ثُؼجة٤ِز. أ١ي " ُوو صَٝػ ثٌَُي 

أػتٌثف ٝصوج٤ُتو.  جثُؼ٬هجس صض ًٞ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٖجًِز فْخ ثػضوجه١. ٫ ٢ُٖء إ٫ ٧ٜٗت

% ٓتتٖ ثُؼ٬هتتجس دتت٤ٖ 99ةتتَ ٝثُ٘تتَٝثسي صتتٌٟ إٔ ٝإىث أٝتتلش إُتت٠ ىُتتي ْٓتت ُز ثُـٌث

 ٘قٞ.ثُثُؾ٤ْٖ٘ هو عٌٜس ػ٠ِ ٛيث 

ّٝتتضٌذٌ ٝصقضتتو  أًغتتٌ كتت٢ ثُْٔتتضوذَ. كقتتٞثهط ث٫ٗلٚتتجٍ  يإٜٗتتج ٖٓتتٌِز ًذ٤تتٌر

ٝثُ ٬م ٝػوّ ثٌُؿذز ك٢ إٗؾتجح ث٫ٝ٧ه كت٢ أػِت٠ ْٓتض٣ٞجصٜج. ٝعٔتز صلْتل ٝثٗقت٬ٍ 

صْ  ٤ٖٔٚور ك٢ ٤ًّٝج. ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ أًٗذ٤ٌ ك٢ ثُذِوثٕ ثُض٢ ص ًٞس ك٤ٜج ث٫ٕضٌث٤ًز ثُ

 ٝهٔؼٜج ًٝذضٜج. ثُضْضٌ ػ٠ِ ثٌُِٖٔز

 ُْ صؾو ثٌُٔأر صؼ٣ٌلٜج دؼو.

. ٝٓغِٔتتج ُتتْ ٣ضقوتتن عٜتتًٞ دؼتتو ُٞؽتتٞهثثُٔتتٌأر ثُٔوٞتت٢ ػ٤ِٜتتج ُتتْ صؾتتو ّتتذ٤َ 

ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ًي كجٌُٔأر ٓٞؽٞهر ثّٔجًي أٓج ٢ٛ ديثصٜجي كت٬. ٫ٝصتَثٍ عٔتز ْٓتجكجس 

دٔووثً ٓج ٣ٌٕٞ ص ت٣ٌٞ ثُٖنٚت٤ز ث٫ٕتضٌث٤ًز أٓتٌثً ٙتؼذجًي . ٝخ ه ؼٜج٣ِٟٞز ؽوثً ٣ؾ

أًغتتٌ كض تت٣ٌٞ ثُٔتتٌأر ث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٝثُؼ٬هتتجس ث٫ٕتتضٌث٤ًز دتت٤ٖ ثُٔتتٌأر ٝثٌُؽتتَي أٓتتٌ 

ي ٝثٌُتَ ؽجٛتَ أػٔت٠ كت٢ ٙؼٞدز ٖٝٓوز. ىُي أٗٚ عٔز "صجدٞ" ٓقٌٓتجس ٝٓقظتًٞثس

 جكي. ٛيث أٌٓ ؽو م ٤ٌ.دٌَٖ ٗثُؼجهثس ٝثُضوج٤ُو ٝثُـٌثةَ  ٛيث ثُٖ ٕ. ٝصْٞه

ثُ ذوتتتز ثُْٔتتتقٞهزي ثُتتتٟٖٞ ثُْٔتتتقٞمي ثُلتتتتز أٝ ثُلتتتٌه ثُتتت٠ هتتتٌح أثُٔتتتٌأر  

ز ٛيث ثُ٘ظجّ ثُٔضٖتٌَ ٓ٘تي أٓتو ٤ْٓؤُٝصق٤ِٜٔج . أ١ ٫ ٣ٌٖٔ ك٢ ًَ ث٧ٝهجس ثُْٔقٞم

ت٣َٟٞ. ٝثُْذخ ك٢ ىُي ّجٟغ ٫ ؿذجً ػ٤ِتٚ. ىُتي إٔ ٛتيٙ ث٫ؽتٌثءثس أ   وعس ًٝص نذتش ػن

كٜت٢ مٌ هًؽتزي ٝػِت٠ ثُٜتجٓٔ. ٧ٝؽتَ ىُتي ٓج ثٌُٔأر ك٢ٜ ِّذ٤ز ٥دٔذجهًر ثٌُؽَ. أ

صٜضْ ٝص٤ٔتَ إُت٠ ثُغتًٞر ثُْتجػ٤ز ُ٪ٟجفتز دج٫ّتضؼٔجًي ٝصٌت٣ٌِ ثُْت٬ّي ٝد٘تجء ٗظتجّ 

 ٣ْضقن ثُؼ٤ٔ.
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٣ٌٖٔ ُِٔتٌأر إٔ صض تًٞ كت٢ ثُّٞت٠ ثُْت٢ِٔ ثُتي١ صـض٘ت٢ ك٤تٚ ثُق٤تجر أًغتٌ. أٓتج 

 ٟ ك٤ٜج ٣ٝض ًٞ. أؽٞثء ثُقٌٝح ٝثُؼٌثىي كجٌُؽَ ٛٞ ثُي١ ٣وٞ

ىُي إٔ ٓج ؽؼَ ثٌُؽَ ًؽ٬ً ٛٞ ثُقٌح ىثصٜج. ٝٛيث ٓج ٓؼ٘جٙ ك٢ ٗلتِ ثُٞهتش 

ْٓضٟٞ م ٤ٌثً ٖٓ ثُضٞفٔ. ٝدٔووثً ٓج صٌٕٞ ث٫ٕضٌث٤ًز صؼ٢٘ إٍثُز ثُؼ٘ق ٝثُتذ ٔ 

ث٠ُّٞي ك٢ٜ صؼ٢٘ إٍثُز ثُؼ٘ق ثُٔضؾْو ك٢ ٕن٤ٚز ًَ ٖٓ ثٌُؽَ ٝثُٔتٌأر ػِت٠ ٖٓ 

ٕتتضٌث٢ً ّتت٤ضْ ثُوٞتجء ػِتت٠ ثُؼ٘تتق ثُٔضًٌٔتَ كتت٢ ثٌُؽتتَ ثُْتٞثء. دضٌتت٣ٌِ ثُ٘ظتجّ ث٫

ٌٔفِتتز عٜتتًٞ ث٧كتتٌثه ُأ٣ٞتتجً كتت٢ ثُٞهتتش ػ٤٘تتٚ. ٝٛتتيث ٓتتج ّتت٤ؤه١ دتتوًٝٙ إُتت٠ ثُؼذتتًٞ 

ٝث٧فتٌثً. أٓتج ثُؼذتًٞ إُت٠ ثُلتٌه ثُقتٌ ك٤ؼ٘ت٢ كت٢ ٗلتِ ثُٞهتش صق٣ٌتٌ ثُٔتٌأر ُتيثصٜج. 

٫ ٣ٌٖٔ ه غ ْٓجكز ٚ إ٫ أٗ يٜٝٓٔج صْ ثُُٞٞػ ك٢ ثُْٔ ُز دئدٌثٍ أهد٤جس ثُقخ ث٧ػ٠ٔ

ِٓقٞعتتز دجُْ٘تتذز ُِٔتتٌأر دٜتتيث ثُٖتتٌَ. ٜٝٓٔتتج صٞتتـ٠ ػ٤ِٜتتج كِضلؼتتَي ٌُتتٖ ُتتٖ ٣ٌتتٕٞ 

٤ٖ م ٤ٌصتجٕ ؽتوثًي ٜٓٔتج ٣ٌتٖ ثٌُؽتَ ٝٙت٤جً ضدٔووًٝى ص ٤ِّ ػجةِز ٤ِّٔز. ٬ً ثُقتجُ

ُتت٠ كٖتتِٚ فضتت٠ كتت٢ ٛتتيث إػِتت٠ ثُٔتتٌأر ٝفج٤ٓتتجً ُٖتتٌكٜج ٝػٌٝتتٜجي إ٫ إٔ ىُتتي ٣ؤٕتتٌ 

ْتج ّت٤ٔ٤ِٖ كتئٕ ٛتيٙ ثُٔٚت ِقجس ٓقجٟتز دٜجُتز ٓتٖ ثُضقت٣ٌْ ٌُٜٝٞٗٔتج ٤ُ .ثُٔٞٝٞع

 ٝثُقٚجٗز. ٣ؾخ ثٍُٞٙٞ إ٠ُ ٠ّٝ ٟذ٤ؼ٢.

٧ٝؽتتَ ىُتتي ّتت ُؾ  عج٤ٗتتز إُتت٠ ث٩ْٗتتجٕ ث٫ٕتتضٌث٢ً. ث٩ْٗتتجٕ ث٫ٕتتضٌث٢ً ٛتتٞ 

ًٌٝٝر ٫ ٝ يثُٞثعن ٖٓ ٗلْٚ. ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ً ىٝ ٓٞثٛخ ٟٝجهجسي ؽ٤َٔ ٝفْٖ

٢ ػ٬هتتجس ثُٔتتٌأر ٝثٌُؽتتَ أ٣ٞتتجً. كتتئىث ص تتًٞس ؿ٘تت٠ ػٜ٘تتج. ٛتتيٙ أٓتتًٞ ٫ دتتو ٜٓ٘تتج كتت

ثُؼ٬هز دجُؼ٘ق ٝثُٞـ٠ ٝثُؤغي ٫ ٓلٌ ف٤ٜ٘ج ٖٓ ص ًٞ ث٫ٗق٬ٍ ٝث٫ٛضٌثء ك٤ٜج. أٓج 

 ق٤ٜ٘ج صٌٕٞ ثُؼ٬هز ثُقْ٘ز أ٣ٞجً هو مِوش.ك ين ث٩ْٗجٕ ث٫ٕضٌث٢ًِن إىث م  

ْتٚ ٫ ٣ظٖ ٗلأ٣ؾخ أ٫ ٣٘ضظٌ أ١ أفو فٍٚٞ ثُؼ٬هز ثُقٌر ػ٠ِ ف٤ٖ ؿٌري ٝ

ًتتج٬ًٓ ٌٓٔتت٬ً. فضتت٠ أٗتتج ٫ أّتتض ٤غ إٔ أصوتتٌح ًٌؽتتَ ٬ًّتت٢ٌ٤ كتت٢ ٛتتيث ثُٔٞٝتتٞعي 

 ً ٌُتٖ ٛتيٙ ثُْٔتجػ٢  يأٌٓ ٕجم ُِـج٣ز ك٢ ثُٞثهغ ثُْتجةو . إ٫ أٗٚٝأّؼ٠ ٧ًٕٞ ثٕضٌث٤ًج

دقو ىثصٜج صَٝه٢ٗ دجُـذ ز ٝثُؼ٘لٞثٕي ٝص٣َو ٖٓ فٔج٢ّ ٝػ٢َٓ ٧ًٕٞ ٓتؤعٌثً ٝه٣ٞتجً 

 ٘لْٚ.د زٍ عوجٌؽثُ ًغٌءي أًغٌ ٖٓ أٝد٤ِـجً دجُْ٘ذز ٌَُ ثُْ٘ج

كتت٢ ثُقو٤وتتزي ٣ٌٔتتٖ ُ٪ْٗتتجٕ إٔ ٣تتٌٟ ًؽؼ٤ضتتٚ دؾْتتجًر ًِٔتتج صقتتًٌ. ٝفْتتخ 

ًأ٣تتت٢ي ٓتتتٖ ٫ ٣ضقتتتًٌ ٫ ٣ٌٔ٘تتتٚ ًي٣تتتز ًؽؼ٤ضتتتٚ ٝصنِلتتتٚي ٫ٝ إٔ ٣ضقِتتت٠ دجُؾو٣تتتز أٝ 

ثُ٘ٞٞػ. دجُضج٢ُ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٗذؼجً ٓضوكوجً ُِٞه ٝث٫فضٌثّ ٝثُضوتو٣ٌ. ٧ٕٝ ْٓتضٟٞ 

كتئٕ ٛتيٙ ثُؼ٬هتز صٌضْتخ ٓؼ٘جٛتج أًغتٌ دجُْ٘تذز ُت٢. إٗ٘ت٢ أهتّٞ  يص ًٞ ٗٞػجً ٓج ثُق٣ٌز

تتَٔ ثُٔوجصتتَ أٝ ٗلْتت٤ز ثُدتتجُض٘ظ٤ٌي ٝأعتتن دتتيثص٢ ًغ٤تتٌثً كتت٢ كٜتتْ ٗلْتت٤ز  ي ػِتت٠ ثُْتتٞثء. إى ِن

كت٢ دجّض جػض٢ صق٤َِ ىُتي ػِت٠ ٗقتٞ أكٞتَ دج٫ػضٔتجه ػِت٠ إهجٓتز ثُؼ٬هتجس. ٝث٧ٛتْ 

 ُٜيٙ ثُؼ٬هز. ٝٛيث ٓج ٓو٢ٗ دوٞر مجًهز ٫ صٚوم. زً ْٗذ ٤٢ضُثّضو٬فووش أ٢٘ٗ ث٧ٌٓ 

 يأٓتٌ ْٓتضق٤َ ٚؽ٤ٔ ؽٔغ د٤ٖ ثٌُٔأر ٝثٌُؽَ ػ٠ِ ٛتيٙ ثُٖتجًِز. إى أٗتٓج ٖٓ 

ّتتٞثء دجُْ٘تتذز ُِٔلٜتتّٞ ثُضو٤ِتتو١ أٝ ُوٞثػتتو ثُقتتٌح ٝثُؾتت٤ٔ ثُؼٚتت١ٌ. ٌُتتٖ ث٧ٓتتٌ 
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٤تٌٕٝ ص تًٞ صِوجة٤تجً ٝمتجًػ ٗ تجم ٗظتجّ ٓؼت٤ٖي ٣ٝنتوع ثٌُغ ٚفَٚ. ٣ٝظٖ ًكجه٘تج أٗت

 أٗلْْٜ ديُي. 

ٓج ثُي١ صْ فِٚ ك٢ ٛيث ثُ٘ظجّ  ًَ ٢ٕء. إٗتٚ ثٓضقتجٕ ًذ٤تٌي  .عٔز ٗظجّ أّْضٚ

 ٝفٌح ػ٣ٌٌْز ػظ٤ٔز صٔضو إ٠ُ فوٝه فٌح ثُؾٔج٤ُجس. 

ٝٝؼ٢ ٓنضِقي إى أٗ٘ت٢ ُْتش ًؽت٬ً ػِت٠ ؿتٌثً ٓتج صؼِٔٞٗتٚ أٗتضْ. ٫ ٣ٌٔتٌْ٘ 

ي ٫ٝ صو٤٤ْ ثٌُٔأر ٓغ  ٢ِ. صق٤َِ ْٓ ُز ثُؾِ٘ دووً ٓج كؼِش 

دت ٕ ثُٔتٌأر صجٓتز ػِت٠ ه٘جػتز  جٗتأإ٢ٗ أصؼٔن ػِت٠ ثُْٔت ُز ٓ٘تي أًدؼت٤ٖ ػجٓتجً. ٝ

صتتٌٟي ٛتتَ دٖتتٌَ ٝثٛتتٖ ٝتتؼ٤ق. ٝأهتتٍٞ كتت٢ ٗلْتت٢ "ٝثٌُؽتتَ ٣ولتتجٕ صؾتتجٙ دؼٞتتٜٔج 

دئٌٓجٌْٗ ثُ٘ظٌ إ٠ُ دؼٌْٞ ". إى ٖٓ ثُْٜٔ ؽوثً ثُ٘ظٌ إ٠ُ دؼٜ هٕٝ ف٤جءي ٝدضلتجْٛي 

 ثُلْٜ. ٌُٖ ٛيث ٓؼوّٝ.ٝػ٠ِ ٗقٞ ه٣ٌخ ٝٗجٍع ُِق٣ٌز ٝثُْٔجٝثر ٝ

. ٜتجٝمجٙز دجُْ٘ذز ٌُِٔأري ٫ أفو ٣ٞه ث٫هض٘جع دٞؽٞه ؽٞثٗخ ٛجٓز ٝدتجًٍر ك٤

ٝإٕ ٝؽوس كٜت٢ ٓ٘قٚتٌر كت٢ ثُـٌثةتَ ٝثُ٘تَٝثس. ٝٛتيث أٓتٌ م ٤تٌ ُِـج٣تز ٝأفتجه١ 

 ثُؾجٗخ. كٖٔ ٣ؼضوتو دتيُي ٣ٚتٞؽ ثُ٘ظ٣ٌتجس ٣ٝ٘تجه١ دتجُقوٞم ٝثُٚت٬ف٤جس ٝثُضوج٤ُتو.

ثُٔ٘جٛٞت٤ٖ ُِو٣ٔوٌث٤ٟتزي ٫ ٣ٌٔتٖ ُتوٟ  ة٘ ث٧ّج٤ّز ثُ جؿ٤زدوٕٝ ث٩ٟجفز دجُنٚج

هٓوٌٟتز ثٌُؽتَ. ٝإىث ُتْ صوتْ دض ت٣ٌٞ ثُٔذتتوأ ثُتو٣ٔوٌث٢ٟ كت٢ ثٌُؽتَي كٜتيث ٣ؼ٘ت٢ أٗتتي 

 صنٕٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟز.

ٝإىث مِو٘تتج ٛتتيٙ ثُؼ٬هتتز ػِتت٠ ٗقتتٞ كجٝتتَي ٝٝتتذ ٘ج ث٫صقتتجه ٝكتتن ٛتتيث ثُٔذتتوأ 

ًتَ ُتٖ ٣ٌتٕٞ م تٞر ػظ٤ٔتز كت٢ صؾتجٍٝ دجُض ٤ًوي أ٫ ٣ٌتٕٞ ىُتي هتٞر مجًهتز ٓيِٛتز  أ

ث٧م تجء   أ٫ ٣ؼ٘تت٢ صٖت٤ٌَ ث٧ًٝتت٤ز ثُٚتِذز ُِو٣ٔوٌث٤ٟتتز ثُٔذوة٤تز  أ٫ ٣ٌتتٕٞ أّجّتتجً 

ُِؼ٬هتتز دتت٤ٖ ثُٔتتٌأر ٝثٌُؽتتَ هثمتتَ ثُؼجةِتتز  أ٫ ٣ٌتتٕٞ ثُن تتٞر ث٤ُٝ٧تتز ُِضٞؽتتٚ ٗقتتٞ 

ثُٖتجدجس ث٬ُّْ  إىٕي كجُؼ٬هز ٜٓٔز ؽوثً. ٌُٖ ًكجه٘ج ٤ُْٞث ْٓتضؼو٣ٖ. أهتٍٞ ُِٖتذجح ٝ

ي كْ ٙتتلن ٌُتتْ ٤زإٔ ػ٬هتتجصٌْ ٓذ٤٘تتز ػِتت٠ أّتتِ ٙتت٤ٔٔ ًأ٣تتش  ٓتتج "إىث  ػِتت٠ ثُْتتٞثء 

 دقٌثًر".

إٕ م ٞ ثُلضجر م ٞصٜج أٓجّ ػضذز ثُوثً ٣ؼضذٌ ؽٌٓجً ك٢ ثُٔؾضٔغ. أٓج ُو٣٘ج ك٬ٌ 

إٗتي صق٤ت٢ ثُتيةخ ٝثُنتٌٝف ٓؼتجً". إٜٗتج . ٣وُٕٞٞ ُت٢ "ثُؾ٤ْٖ٘ ٓؼجً ػ٠ِ ىًٟ ثُؾذجٍ

جي كقو٤وتتز ثُقتتٌح أٓتتجّ ث٧ٗظتتجً. إٗتتٚ ص٘تتجهٜ دجُْ٘تتذز ُِٔتتٌأر ٓذجُـتتجس ٫ ٙتتقز ُٜتت

ز ثُؾتِ٘ أٝ ٝثٌُؽَ. ٣ٝؾخ ػوّ ثّضٌ٘جً ىُي ٧ٗٚ ص٘جهٜ أّج٢ّي ٫ٝ ٣٘ذغ ٓتٖ ْٓت ُ

ٛٞ ثُؼِْ ٣ٞغ ٣وٙ ػِت٠ ثُْٔت ُز ٣ٝؼٔتَ ػِت٠ إدتٌثٍ ٛتيث ثُض٘تجهٜ ثُ ذجةغ ثُل ٣ٌز. ٛج

 ٝص٠٤ِْ ثُٞٞء ػ٤ِٚ.

ٕتجهز. ٝثُقتٌح ٝتو ث٧ؿتٞثس ٕتجهز. ًَ فتٌح ٕتجهز. كتجُقٌح ث٫ّتضؼٔج٣ًز 

ٞثْٛ ثُٚتتٌثع" كتت٢ ػ٬هتتجس ثُٔتتٌأر ٝثٌُؽتتَ ٕتتجهز. د٤تتو إٔ ٛتتيث ثُٞٝتتغ ثُتتُقتتٌح "ٝث

٠ ثُتوٓجً كت٢ ٣تّٞ ٝثفتو  أٌٓ َّٜ". ُٔجىث صؤه١ ثُؼ٬هز إ٣ُضؾ٠ِ أٓجّ ثَُثػ٤ٖٔ د ٗٚ "

  ْ ـ   ُٔجىث صؼ ًخ  ُٔتجىث صتؤه١ إُت٠ ٓغتَ ٌٛتيث أٝٝتج ث٧ًؽجءَ  ثُْٔجٝا ٝثُوذ  ٌ عي فض٠ ثُ

ثُٚتٌثع" ك٤ٜتجي ٫ٝ ٣ض٘ذتٚ إُت٠ فتٌح ٤جٗز  ٧ٗٚ ٫ ٣ؼٌف أٍٙٞ ثُقٌح "دٔج ك٤ٜج ثُن
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ػ٘وٓج ٫ ٬٣فظٜج ٣ٌثٛتج ْٓت ُز ّتِٜز. ٝثٌُٔأر ٝفٌح ثُق٣ٌز ٝثُْٔجٝثر ثٌُجٓ٘ز ك٤ٜج. 

 ٣ٝؼضٔو ػ٠ِ ٬ٙف٤جصٚ ٣ٝ٘ضَٜ ثُلٌٗ. ٓغَ ٌٛيث أٝٝجع ٕجةؼز ك٢ ص٤ًٌج. 

٤ُتتز. ٝٗقتتٖ ٌٓؿٔتتٕٞ ػِتت٠ ص تت٣ٌٞ ىثى ٧ك٬ٟتتٕٞ أ٣ٞتتجً ٗٔتتٞىػ ثُوُٝتتز ثُٔغج

ثُ٘ٔتتٞىػ فْتتخ ٓوتتج٤٣ِ ث٫ّتتضٌث٤ًز. ف٤تتظ ٫ ٣قضتت١ٞ كتت٢ أفٖتتجةٚ ث٧ّتت٤جه ٝثُٔتتٌأر 

ٕ ٝثُْ٘تتجء. ٌُتتٖ ٛتتيث ِؼذ٤تتوي دتتَ ّتت٤ضٞثؽو ك٤تتٚ ًتتَ ثٌُتتجهفٞكقْتتخي ٫ٝ ٝؽتتٞه ك٤تتٚ ُ

 ثُٔٞه٣َ ٤ٌّٕٞ أ٠ّٔ ٖٓ ىثى ثُي١ ًّٔٚ أك٬ٟٕٞ.

 ٤ًق ٤ٌّٕٞ ىُي 

ثُٞتـ٠.  وجء ٝث٫ٙ لجء هٕٝ ثُضؼتٌٛ ُِْتقن أٝأؽَي ث٫ٕضٌث٤ًز ٢ٛ ث٩ًص

  إٜٗج فٌح ػظ٤ٔز صنتجٛ كت٢ ّتذ٤َ صٞٝت٤ـ ىُتي. ٝدجُضتج٢ُ جٌُٖٝ ٤ًق ٤ّضْ ص٘ل٤يٛ

كجُؼ٬هتجس ْٗتذز ُٜتج صؼتتو فٌدتجً "ٙتٌثػجً" أًذتتٌ ٝأػظتْ. ٤ُتش عٔتتز ٓتٖ ٣ؤّتِ ػ٬هتتز 

 ًٜيٙ.

ػِت٠ س  ثُن٘تجم ٕوهأًدؼ٤ٖ ػجٓجً. ٝهو  ٢٘ ؽِخ ثٌٓأر إ٠ُ ٛ٘ج ٌٙثػجً ٟجًٍِل

 ٗضَٖ ثٌٓأصتي َّش ًؽَ أؽٞف  دَ ٝأًٗؽُٞض٢ أُق ٌٓر ك٢ ث٤ُّٞ. َٛ أٓ٘قي ثٌٓأر 

أ٣ٞتتجً ٓتتٖ دتت٤ٖ ٣تتو٣ي. ثُؼو٣تتو ٣ضؤٚتتٕٞ أهٝثًثً ٓنجهػتتز ٣ٌٝد تتٕٞ ثُٔتتٌأر د ٗلْتتْٜ. 

أُٝتتي ٫ أُٝت٢ ْتض٤ُٖٞ ػِت٠ ثٌُؽتجٍ. إٗ٘ت٢ ٤ْضنوٖٓ أٗٞعضٜٖ ك٣ٝٛ٘جى ثُْ٘جء ثُِٞثص٢ 

جٝثر ٫ٝ ٙتتوم ُتتو٣ْٜ. دتتَ ٛتتْ ؿتتجًهٕٞ كتت٢ ث٣َُتتق أ١ ثػضذتتجً ٧ٗتتٚ ٫ ؽٔتتجٍ ٫ٝ ْٓتت

. ثُتذؼٜ ٣غتن دجُٔتجٍي ٝث٣ٌُجء. كتجُذؼٜ متجٗغ ى٤ُتَي ٝثُتذؼٜ ٣لتٌٛ ثُن٘تٞع ٝثُتيٍ

 ثُؾ٤ْ٘ز ثُلظز. ْدوٞصٜ ٣ٕٞغو ٕٝدجُؼ٘قي ٝث٥مٌ ٝثُذؼٜ

ٖٓ ثُؾ٤َٔ ثُذقظ ػٖ ثٌٓأر ٝػٖ ػ٬هز فض٠ ُٝٞ ًجٗش كت٢ ثُٚت٤ٖ. إى ػ٤ِ٘تج 

ثُو٤ٓٞتتتز أٝ ثُ ذو٤تتتز. إٗ٘تتت٢ أًٟ ثُن تتتٌ دٖتتتٌَ ّتتتجٟغ أ٫ ٗلٌتتتٌ ك٤ٜتتتج فْتتتخ ث٧ٟتتتٌ 

ِٝٓٔتُٞي كتئىث ُتتْ صٌتٌُ ثُ٘ظتجّ كتت٢ ٛتيٙ ثُؼ٬هتتزي ٗج٤ٛتي ػتٖ إٔ صتتَػ ثُٔ٘جٝتَ كتت٢ 

ثُقٌح ٤ُْٖ٘ ػو٣وري ٫ ٣ٌٔ٘ي ف٤ٜ٘تج فغتٚ ػِت٠ ثُوضتجٍ ٤ُتّٞ ٝثفتو كوت٠. ٝٗج٤ٛتي ػتٖ 

كجُٔذتتوأ أٝ ٜج ٤ُتتّٞ ٝثفتتو كوتت٠. صقٚتت٤٘هػتتْ ثُلضتتجر ٝصؼ٣َتتَ ٌٓجٗضٜتتجي ٫ صْتتض ٤غ ف٤ٜ٘تتج 

ثُ٘ظجّ أٌٓثٕ ٛجٓجٕ ؽوثً ؽوثً ٛ٘ج. أصتو١ً إُت٠ أ٣تٖ ٣تؤٍٝ ثُوذتٍٞ ثُذْت٠٤ ٝثُْتَٜ  إٗتٚ 

٬ًٟ ٝهٕٝ مٞٛ ثٌُٚثع ٧ؽِٚ. أ٫ ٣وجٍ ك٢ ثُٔتٌأر ج٣ٖذٚ إٔ صْض٢ُٞ ػ٠ِ ٢ٕء ٓج د

"أعٖٔ ٓج ك٢ ثُٞؽٞه"ى كئىث ٓج ثّض٤َُٞش ػِت٠ ثٓتٌأر أٝ ًؽتَ ثّتض٘جهثً إُت٠ هتٞر ثُض٘ظت٤ْ 

 ٣ٌٕٞ ث٧ٌٓ هو ثٗض٠ٜ. كو٠ي ف٤ٜ٘ج 

"عًٞر ثُقخ". عٔز يٖٓ ثُٔٚ ِقجس ثُض٢ ّؼ٤ش ُض ٣ٌٞٛج ك٢ ث٥ٝٗز ث٧م٤ٌر

ٓؾًَر ثُقخ ُو٣٘ج. إى ٫ ٣وضٌٚ ىُي ػ٠ِ ثُضوٌدجس ثُنجٗوز ٝثُٔؤّلز ؽوثً ٬ُّضؼٔجًي 

 ٔز هضَ ػجّ ٝٓؾًَر ُِقخ هثم٤ِجً أ٣ٞجً. ٝعدَ 

ي ُٔتتور ٣ِٟٞتتز ًٝجٗتتش ٫ ٣ٞؽتتو فتتخ ؽْتتًٞي دتتَ ثّتتضؼذجه١. ٝهتتو صوثًّتتش ىُتت

ٗض٤ؾز ىُي ٢ٛ ًّْ ٣ٌٟن ثُقخي ٝص ٤ٖٓ ثُق٤جر ثُض٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜج ثُقخي ٝػوو ثٌُٝثد٠ 

 د٤ٜ٘ج ٝد٤ٖ ثُقٌح. 
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. أٝ دتج٧فٌٟي ٓتٖ ثُٚتؼخ ؽتوثً إٔ أفتخ ُتو١   فخ ُِٓٔٞ ٩ْٗجٕ ٓتجٓج ٖٓ 

جٕ ث٩ْٗجٕ ثُٔٞؽٞه فج٤ُجً. ٌُٖٝ ػ٘وٓج أًد٠ د٤ٖ ث٩ْٗجٕ ثُٔٞؽتٞه ٝثهؼ٤تجً ٝدت٤ٖ ث٩ْٗت

دـذ تتز ٝػ٘لتتٞثٕ ؽ٤تتجٓي ًٝ ٗتتٚ ًدتت٠ دتت٤ٖ ثٌُتتجةٖ ثُِٔٔتتُٞ ي إٔتتؼٌ ثُٔؾتتٌه ثٌُٔصتت ٟ

. ٝإىث ُْ ٣ض ًٞ ىُتيي ُ ثٌُٔتٞط  شّتض ؼثج ٔتٝث٧َٓ ثٌُٔصوخ. ٛيث ٛٞ ٓ٘ذغ ثُقخ ُو١ 

ىُتي  ٟتًٞس   يؾجٗذٚ هه٤وز ٝثفور. أٓتج ٓتٖ ٫ أٓتَ ُتٚ كٔتٖ ثُٔقتجٍ إٔ أفذتٚ. ٝدتجُ ذغد

ٟ ىثى ث٩ْٗتجٕ ثُتتي١ ٣ضَث٣تو ُو٣تتٚ ث٧ٓتَ ٣ٌٝذتتٌ فْتخ ك٘تت٢ ثُقٌدت٢ دجُتتيثس. ٝأٗتج أٛتتٞ

ً  يم ٞر م ٞر  . دٚ دَ ٝفض٠ أػضذٌ ٗل٢ْ ٛجةٔج

٫ ٣ٌٔتتٖ ثُٞهتتٞف ٌٓضتتٞك٢ ث٣٧تتو١ أٝ ثُوتتٍٞ د ٗ٘تتج "إْٗتتجٕ" كتت٢ ٛتتيث ثُتتٟٖٞ 

 يػ٢ "إٗتت٢ إْٗتتجٕ" دٌتتَ ّتتُٜٞزٝٝتتٖٔ ٛتتيث ثُٖتتؼخ. إى ٫ ٣ٌٔتتٖ ١٧ ٕتتن٘ إٔ ٣تتو  

ًٍ ٝأّتج٤ُخ ثُضؼتي٣خ ٝثُؾتٞع ٝثُقٌٓتجٕ. ٝث٫ًص٤جؿ ك٢ ٛيث ثُٞثهغ ثُتي١ صؼٔتٚ ثُٔؾتج

إٗٔتتج ٛتتٞ كتت٢  يث٩ْٗتتجٕ ثُقتتج٢ُ ثُٔٞؽتتٞه "أفذتتٚ"هجٙتتوثً ثُتتي١ ٣وتتٍٞ  يٝفْتتخ ًأ٣تت٢

ٓـجُ ز ًذتٌٟ ٣ٌٝصٌتخ م ت  كجهفتجً. ٝثُٖتٌٟ ثُٞف٤تو ٛتٞ إٔ صٌد تٚ دج٧ٓتَ ٝثُٜتوف 

َٙ ػ٠ِ ثُقًٌز ٝثُؼَٔ. كتئىث ٓتج ّتجً دٖتٌَ ؽ٤تو ٝدٜٔتجًري ٝدِتؾ ثُ٘ٚتٌ ٝفوتن ٝصقل ن 

 .  ؿي كٜٞ ف٤٘تي ٕن٘ ٣ْضقن ثُضٚل٤ن ثُقجًي ّٝ ٝؼٚ ك٢ دؤدؤر ػ٢٘٤  ثُ٘ؾج

 

 

 ٌزاث ِٓ األعّاقااٌسش٠ت حسم١ك 

 

ٓتجىث أٝه إٔ أًتٕٞ  ثُـ٣ٌتخ كت٢ ث٧ٓتٌ أٗت٢ ٫ أٙتوم إٔ ٖٝٓ أٗج  ٓجىث أٓغَ  

. ُٝتت٤ِ ٝثٝتتقجً ٛتتَ ث٥صتتٕٞ إُتت٠ ٛ٘تتج ٣نتتوػٕٞ أٗلْتتْٜ أّ  أفتتوثً ٣ؾٜتتو ُِضؼتتٌف ػِتت٢ 

 ٣نوػ٢٘ٗٞ. 

 ي ٝأصٔضتتغ د٘لتتٞى ٓضَث٣تتو دجّتتضٌٔثً"يي ُوتتو ىثع ٙتت٤ض٢إُتت٢ ثٗظتتٌٝثٝهتتو هِتتش: "

فو٤وتز ًجة٘تز. ٝهِتش "إٌٗتْ ٌٌُْ٘ ٫ ص٢ُ٘ٗٞٞ أ٣ز ه٤ٔز. إٗٚ أٌٓ ٫ ٣ٌٖٔ صٚو٣وٚي ٌُٝ٘تٚ 

٢ ٫ ٓ٘ت٢ ه٤ٔز دووً ثُومجٕ ثُٔضٚجػو ٖٓ ّؾجةًٌْ". ُٔجىث  ٧ٌٗتْ ص٘ضلؼتٕٞ ٫ٗ٘ صؼ ٞ

 ٍ ٜٓ٘ج. إ٢٘ٗ أًٟ ٛيث ثُٞثهغ ثُن ٤ٌ ُِـج٣ز. ؿ٤ٌ. إ٢ٗ أصٔضغ دجُوٞري ْٝٛ ٣ صٕٞ ٬ُٗضٜج

ِن ثُذؼٜ ٣وٍٞ "إٗٚ  ِنتيي", ٝثُذؼٜ ث٥مٌ  "٤ًق ٣لٌٌ ثَٓ َٔ  ُِٔٞى ". د٤و إٔ ثَُ

٣ٞتذ٠ ثُوٞثػتو ػِتت٠ أًٔتَ ٝؽتٚي ٝٛتتيث ّتجةو دٚتًٞر ٓيِٛتتز كت٢ ثُٖتٌم ث٧ّٝتت٠. إى 

ّ تتِ ز ٓ ِوتتزي ٣ٝٞتت٤لٕٞ إ٤ُٜتتج ثُؤتتغ ٝثُٞتتـ٠ ٣ٞقتت ٫ ٣ٌٔتتٖ ٧فتتو دق٤تتظ ٍٕٝ ػِتت٠ 

كنجٓتتز ٝػظٔتتز ػِتت٠ ٛتتيث  ٝٓتتٖ ٣تت صٕٞ إُتت٠ ٛ٘تتج ٣٘ضظتتٌٕٝ ٓٞثؽٜتتزْتت٤ٌ  دؾتتجٗذْٜ. ثُ

أٝٙجُْٜ. أٗج أ٣ٞجً ًيُي ف٤ظ أًصؼتو فضت٠ ثُ٘نتجع ٌصؼٔ ثُـٌثًي كضٌصؼو كٚجةوْٛ ٝص

 ُوٟ ىٛجد٢ إ٠ُ ػ٘و دؼٜ ثُِْ جس. 

دتتوثء ث٫فضتتٌثّ ٝثُضوتتو٣ٌي ٌُٝتتْٜ٘ ثٍهٝثؽ٤تتٕٞ دوًؽتتز ٫ صٚتتوم. إإٜٗتتْ ٣تتٞهٕٝ 

" ٣ٌٕٝٞ دئٌٓج٢ٗ صقو٣و ٤ٗضٚ ػ٠ِ ثُلًٞي ف٤ظ ٓج ٣لٜٔتٚ ٓتٖ ث٫فضتٌثّ ٛتٞ  ٣وٍٞ "أص٤ش 

ثهض جع ؽَء ٖٓ هٞصي ٝثٗضٖجُٚ ُيثصٚ. ثٌَُ ك٢ ثُقَح ث٥ٕي دوءثً ٖٓ ُؾ٘ض٘ج ث٣ًٌَُٔتز 
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ٓج أْٜٗ ٣ؼذوٕٝ ثُوٞر ثٌُجٓ٘ز ك٢ ثُو٤جهر دئػؾجح ًذ٤ٌي إٝفض٠ أفوط ٓوجصَ أٝ ٓ٘ضْخي 

 .  ٜجدذٞؼز ٤ْ٣ٌر ٓ٘ ظ٢أٝ ٣ْؼٕٞ ُِق

ِن  َٓ ٌتجً ُٝٞ أ٢٘ٗ ثهضٌٚس  ػ٠ِ ثُ٘لٞى ثُٔٞؽتٞه ٝػذتجهر ثُوتٞري ٧ٙتذقش ػ٘وةتي 

فْ٘جً. أهٍٞ هٝٓجً "٢ُ ص ع٤ٌ ًذ٤ٌ ًجُِٔٞى"ي ٢ٌُ٘٘ٝ ٖٓ ثُ ٌف ث٥مٌ ٫ هتٞر ُت٢ كت٢ 

إٔ إًٔٞ ثٌٓيثً دجُٔؼ٠٘ ثُٔؼٜٞه. ٌٛيث أػذٌ ػٖ ثُض٘جهٜ ثُٔٞؽٞه. إى إْٜٗ ٫ ٣ؾؼِٕٞ 

َٔ ٖٓ ثُٖن٘ ثٌٓيثً ك٢ ثُظجٛ ين ك٤ٜتجي ِنتٌر ثٌٌُه٣زي ٫ٝ صٞؽو أ٤ًٝز ًجك٤ز ُظٜتًٞ ثَُ

ّ ِذش ٓ٘ٚ.   ف٤ظ ٖٓ ثُٚؼخ ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ إدوثء هٞر ًٜيٙ ٧ٜٗج هو 

هو ٣ٌٕٞ ىُي ٌٓٔ٘جً ك٢ ثُٔؾضٔغ ثُض٢ًٌي ف٤تظ ثٗتٚ ٬ٓةتْ ُنِتن ًةت٤ِي ٣ٝلت٢ 

ٞ ٜٗخ دجُـٌٛ. أٓج ك٢ ٓؾضٔؼ٘ج ك٬ هٞر ٣ٌٖٔ صن٣ِٜٞج ُيُي. ٝٓج ٣ذٌٍ ك٤ٚ دج٧ؿِخ ٛ

ثُوٞر ٝثمض٬ّٜج. د٤و أ٢٘ٗ أًٟ ىُي دوًؽز ٍثةتور كت٢ فَد٘تج ُٝؾ٘ض٘تج ث٣ًٌَُٔتز. ف٤تظ 

ًَ ِٕـْٜ ثُٖتجؿَ ٛتٞ "٥متي أٗتج أ٣ٞتجً هتوًثً ٓتٖ ثُوتٞر". ٟٝتٌثٍ إػ جةتٚ إ٣جٛتج ؿ٤تٌ 

ٙق٤ـي ُٝٞ إٔ ٌٟثٍٙ ك٢ ٓ٘ـ ثُوٞر ًجٕ ٓٞثةٔجً ُِو٣ٔوٌث٤ٟز ٝث٫ٕضٌث٤ًز ٌُجٕ ث٧ٌٓ 

جٗتتش ّتتضض ًٞ ثُو٣ٔوٌث٤ٟتتز ٝث٫ٕتتضٌث٤ًزي ٌُٝ٘تتٚ ػ٘تتوٓج ٣ٔتت٘ـ ٣وتتّٞ ؽ٤تتوثً ؽتتوثً. ف٤ٜ٘تتج ً

َ ديُي ًجُـ٬ّي أٝ ًجُؼضجٍ ثُي١ ٣ٌ٣و  َٔ ً  هٕٝ ه ؼٚ ئًج ٛٞ ػ٤ِٚثدض٬ع ثَُؾ  . إًدج

ٝعٔز ٗٔجىػ ٣ٌ٣و ثُؼوٝ ثُض ع٤ٌ ػ٤ِٜجي ف٤ظ أًثٛج دٌَ ؽ٬ء. إْٜٗ ٣قِٔوٕٞ ك٢ 

ؼ٤جً". إٗٚ أٌٓ ٙق٤ـي ٌُٖٝ ٓج ٛتٞ ثُقَ ٣ٝوُٕٞٞ "هجةو١ي ٫ُٞى ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ثُؼ٤ٔ ه 

ثُٔضٞث١ً ًٝثء ٛيث ث٬ٌُّ  إٕ ثُوجةو ًغق ثُوٞر دْ٘ذز ٓؼ٤٘زي ٣ٌٝثٛج دٌَٖ ؽ٤و فْخ 

ٌٓفذتجًي ٤ًتق ثى ثٌُٔء "ُ"ي ك٬ أفو ٣وٍٞ ُٚ "ٜٓجًصٚ ٝػ٤ِٔضٚ ث٩هث٣ًز. ٤ٌُٖ ثّْ ى

( ٣ج "ُ" " فضت٠ ُٝتٞ هلتَ ٝٗت٠ أًدؼت٤ٖ ٓتٌر. ٌُٝ٘تٚ هثمتَ  فجُيَ  هتو  PKK)أٝ فجُين

ٙتتؼو فْتتخ ٖٓتت٤تضٚ ػتتور هًؽتتجس ٝدِتتؾ ٗو تتز ٓؼ٤٘تتزي ٣ٝؼؾتتخ ديثصتتٚ هتتجة٬ً "ًتتْ أَِٓتتي 

ٓٞثٛخ  ك٤ٌق إىٕ فجٍ ىثى ثُي١ ُْ ٣ٌٖ أفو ٤ُٞ٣ٚ أ١ ثٛضٔتجّ فضت٠ ث٧ٓتِ ثُو٣ٌتخي 

لْتتٚ ُوًؽتتز ثُضٞتتق٤ز دتتيثصْٜ ٣ٝقٌتتْ ث٥ٕ ث٫٥ف ٓتتٖ ثُ٘تتجُ  ٤ًٝتتق ٣تتٌد٠ ثُ٘تتجُ د٘

ٟي ٓتٖ ثُتي١ ٣ؼ٤و٘ت٢ ٓتٖ ُيثسي ٌُٝ٘ٚ ٣وٍٞ "صٌ ذجً أػ٠ٔ دجفٛيث ث٧ٌٓ ٣ ًٞ  "٧ؽِٚ 

ٌِتتجً  َٓ ي ٌُٝتتٖ ٌٛتتيث َُٓ٘تتز ". ٝٛ٘تتج صذتتوأ فجهعتتز ًي٣ضتت٢ ًؼتتجةن أٓجٓتتٚ. أ١ أٗتتي ّضٚتتذـ 

٤ز ٖٓ ٛٞ أٓجٓي ٝث٩ٟجفز دٚ. د٤و أٗٚ ُٞ ًجٕ ه٣ٔوٌث٤ٟجً ٗٞػجً ٓتج ٫ّتضؾو٣ضٚ ٘قص ػ٤ِي

  ْ ٌثًثس ٝثُ تتتٌثٍ ز ثُوتتتثُض٘ظتتت٤ْ ٓؼتتتجًي ُٝ٘٘تتجهٔ ّتتت٣ٞ هتتجة٬ً "أٗتتتج أٝه متتتوٓضٌْي ُ٘ضوجّتت

ً ٝثُٞص٤ٌر. ُٝ٘ؼَٔ  ٤ٌُٖ ث٤ُٚ٘خ ث٧ًذٌ ٖٓ ثُٚت٬ف٤جس ٝث٩ٌٓج٤ٗتجس ٌُتْ". ًت٬ى  .ٓؼج

 ً . ٟتٌثٍ ٕتٌم أّٝت ٢ ٣ٌٓتغ  ى٬٤ًُ ُِِٔتيي أٝ إٔ ص ت٤ـ دتٚ إٓج إٔ صٌٕٞ ؿ٬ٓجً ٓ ؼ٤ج

ٓ٘جٜٛ ُِو٣ٔوٌث٤ٟزي ٝعجُْ ٓؾقق. إٗتٚ ٣وتّٞ دتيُي كت٢ ٓٔجًّتضٚ ثُؼ٤ِٔتز. إىٕي إُت٠ 

دتو٣جٌُض٤ي ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠ي ف٤تظ ٌصذ تجً دت٢  إٗ٘ت٢ ػِت٠ ثٟت٬ع ٝثّتغ ٓ ض٠ ّت٤ٌٕٞٓ

ٚ ٣ذتو١ ث٫فضتٌثّ ٝثُضؾذ٤تَ ٣ٝوتٍٞ ػ٤ِي  إدوثء ٜٓجًثس هه٤وز ؽوثً دْ٘تذز ٫ صٚتوم. إٗت

ٖ  ٌُْ ػٖ  ثُقخ ٝث٫فضٌثّ ٝث٫ًصذجٟ إ٠ُ ٓج٫ ٜٗج٣ز".  ه٘جػز صجٓز "هجةو١ ثً

ِن  َٓ ٤ٌٓٞو١ى ٫ ٣ٌٖٔ ىُي ك٢ ث٤ُْجّز ٌجً. ٌُٖٝ أ١  ِٓي  ثُِٔي ث٣ُٞه إٔ ٣ٚذـ 

ثُضتت٢ أٓجًّتتٜج. ٌُٝتتٖ ثُغوجكتتز ثُْتتجةور ٛتت٢ ٛتتيٙ. ٝهتتو صؼِٜٔتتج ٓتتٖ ثُضًٌتت٢ي ٝٓتتٖ ثُٞثهتتغ 
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ث٫ؽضٔجػ٢ ٌُِٖم ث٠ّٝ٧ي ٫ٝ ٣ن ٌ دذجُٚ أ١ ٢ٕء ذمٌ. كؼوِٚ ٝهِذٚ ؿجًم ك٢ ىُي 

٤ًِجً. إ٢ٗ أػج٢ٗ إٔتو ثُٚتؼٞدجس صؾتجٙ ٓغتَ ٛتيٙ ثُ٘ٔتجىػ. إٗتٚ ثٕتضٌث٢ً فْتخ ًوفتٚ. 

تِخن ثُٖتتؼخي ذ٣ٝتضِلظ  دجُ٘ظ٣ٌتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز ػِت٠ ٗقتٞ ٓتتوٛٔ. ٣ٝتوػ٢ أٗتٚ   ٙ س  ٓتتٖ 

ٌُٝ٘ٚ دجةِ ٤ٌْٖٓي ٣ض٤ْي ٌٝٛيث ًذٌ ٝصٌػتٌع. ُٝتٞ صتيًٌ ٛتيٙ ثُقو٤وتز ُضٞؽتخ ػ٤ِتٚ 

ٌع  –إٔ ٣ٌٕٞ ه٣ٔوٌث٤ٟجً  ف ثُوًؽجس ث٤ُْج٤ّز فْتخ ٛتٞثٙي ثٕضٌث٤ًجً صجٓجً. أٓج أىث ٓج َػ

ُٝتٖ ٣ٌتٕٞ دٔوتوًٝى ّتٟٞ ثُوتٍٞ "٫ ٣ٞؽتو ٛ٘تج  ثُغوجكتز ك٬ ٣ٌٔ٘ي ف٤ٜ٘ج ًذـ ُؾجٓٚ. 

ثٌُأّتتٔج٤ُز ٫ٝ ث٫ٕتتضٌث٤ًز". ًتتَ ٛتتيٙ ث٧ٓتتًٞ ٙتتق٤قز. "إىٕي ٛتتيٙ فو٤وتتز ثُٖتتٌم 

ٛتَ  ث٠ّٝ٧"ي ٝٛيث ث٣ٞجً ٙق٤ـ. ٌُٖي ًٝؿتْ ىُتيي أ٫ ٣ٌٔ٘٘تج ثُ٘ؾتجؿ  أٝ دتج٧فٌٟ

 ّ٘ولَ ػ٠ِ ثُؼٌٚ  

ؼِ٘ت٢ ٕنٚتجً ذمتٌ... متٌ ٣ؾ٢ ثُذؼٜ ٌٓجٕ ٬ٙؿ ثُتو٣ٖي ٝثُتذؼٜ ث٥ؼ٣٘ٞ

ً   ٝهو ٟجُؼش   خ ك٤ٜج "ُتٞ أٗتٚ ؽٔتغ ٝمتٌػ دت٤ٖ ثُٔج٣ٝتز ٝث٩ّت٬ّ ضن ك٢ ٙق٤لز ًجٕ هو 

٫ هثػت٢ أدتوثً ٞث٣ًل ثُـٌح أ١ ص ع٤ٌثً ف٤٘تي". دق٤ظ ُٖ ٣ٌٕٞ ٧كضي ٙذـ ٓي٬ًٛ ٧ٙ

٧ٕ أػَّ ػ٠ِ أٌٓ ًٜيث. ٢ٌُ٘ٝ ٟذؼجً ٫ ٍُش أهجّٝ ٝأٙتٌ ػِت٠ إٔ أًتٕٞ كتٌهثً ٣وتّٞ 

 ػ٤ِٔز ٓؼ٤٘ز ٣ٝضق٠ِ دضؼٔن ِٓقٞع.دٔٔجًّز 

ٝػِتت٢  ثُوتتٍٞ دتت ٢٘ٗ ثصذتتغ ٟتتٌثٍ ثُٔوجٝٓتتز ث٫ٕتتضٌث٤ًز دٚتتًٞر ؿ٣ٌذتتز ػؾ٤ذتتز. 

ٝٛتتيث أٓتتٌ ٣ضؼتتوٟ ٗ تتجم إٔ أًتتٕٞ ٌِٓتتجً أّ ٫. كتتجُْٜٔ دجُْ٘تتذز ُتت٢ ٛتتٞ ػتتوّ ثُن٘تتٞع 

ُِٔوج٤٣ِ ث٫ؽضٔجػ٤ز ث٤ٌ٤ّ٬ٌُز ثُْجةوري ٝػوّ ث٫ٗٚت٤جع ُٜتج. ًٔتج أٗ٘ت٢ إٔتؼٌ د٘لتًٞ 

 ٤ٗز ٢ُ ك٢ إٔ إًٔٞ ٌٛيث ِٓي. ٖٓ أ١ ؿ٬ّ ٛج٢ٖٓ صجدغ. ٫ٕٝو٣و 

ُٕٞ "ٛتتيٙ ٛتت٢ ثُقو٤وتتز." ّٝتتضَػٕٔٞ إٔ ثُؼظٔتتز ٓتتجىث ٣ٌٔتتٖ إٔ أًتتٕٞ  ّتتضوٞ

%. إٜٗج فو٤وز ٣ؾخ ٝٝتؼٜج ٗٚتخ  99ثُقوز ٢ٛ ٌٛيث. ٝٛيث ٓج ٛٞ فجًْ ك٤ٌْ دْ٘ذز 

ٓقٔتَ  ثُؼ٤ٖي إ٫ إٔ ثُق٣ٌز أٓتٌ ٛتجّ ُِـج٣تز فْتخ ًأ٣ت٢. ٣ٝؾتخ أمتي ٟتٌث١ٍ ػِت٠

 ثُؾو ك٢ ٛيث ثُٔٞٝٞع. 

ٖ  ٫٤ أٝه ثّضٚتتـجً ٕتت ٌْٗ ثُذضتتز. دتتَ ٝذمتتي ثُضقتت٣ًٌ ٖ ػِتت٠ ٓقٔتتَ ثُؾتتو ٝأًتت

ث٫فضتتٌثّ ُٜتتْ. ٌُٝ٘٘تت٢ ًؿتتْ ىُتتي أػضذتتٌ أٝٝتتجػٌْ صذؼتتظ ػِتت٠ ثُقتتَح ٝث٧ّتت٠ كتت٢ 

 ْٓجةَ ثُق٣ٌز ٝث٫ٕضٌث٤ًز.

د٬ ٓ٘تجٍع. ٌُٝتٖ  وثً ٤ٝفٝك٢ ٛيث ثُٔٞٔجً أّضٚـًٌْ ؽ٤ٔؼٌْي ٝأًٟ ٗل٢ْ 

٤ٌَِزي دَ دئٌٓجٌْٗ ثُضؼذ٤ٌ ػٜ٘تج دتجُوٍٞ "ثٌُتجهؿ ٣ؾ َٓ خ ػوّ صو٤٤ْ ٛيٙ ثُٞفور ػ٠ِ أٜٗج 

ٕن٤ٚز صل٢ دتيثصٜج أ٣تجً  ٣ز ٝث٫ٕضٌث٤ًز". ىُي أ٢٘ٗ أػو  ثُٞف٤و ثُٔيَٛ ك٢ ٤ٌْٓر ثُقٌ

 َٔ ِتي ًجٗش ثَُث٣ٝتز ثُضت٢ ص٘ظتٌٕٝ ٜٓ٘تجي أٝ ثُ٘جف٤تز ثُضت٢ صذقغتٕٞ ك٤ٜتج دٚتوهٛج. أٓتج ثُ

أٝ ػ٠ِ فْجح ٕتؼخ ٓتجي أٝ  يصلغ ػ٠ِ أًضجف ثُـ٤ٌ ٝػ٠ِ فْجدْٜك٤ِِ ًيُي ٧ٗٚ ٣ٌ

فْخ ثُو٣ٖي أٝ أٗٚ صضٞثؽو هٟٞ صٌصو٢ دٚ إ٠ُ صِي ثٌُٔصذز. ٢ٌُ٘٘ٝ ٫ أِٓي ٓغتَ ٌٛتيث 

أٝ ػِتت٠ ًيُٝ دْتتجةٌ ػِتت٠ فتتٞثف ثُٔنتتوًثسي  ٝٝتتؼ٢ إٔتتذٚهتتٞر ُٝتتٞ دٔغوتتجٍ ىًر. 

ٝفضت٠ ث٥ٕي ٤ُنِتن صٞثٍٗتٚ ٓ٘ي ثُْجدؼز ٓتٖ ػٔت١ٌ دؼٚ ٓضٞم٤جً ثُوهز ث٬ُٓض٘ج٤ٛزي أٙج

د٘لْٚ ٣ْٝت٤ٌ فْتذٚ. ٣ضٞثؽتو ٛ٘تج ثٌُتوؿ ث٫ٕتضٌث٢ً دجُضج٤ًتوي ٛتيث إُت٠ ؽجٗتخ ثُٜٔتجًر 
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ًٝذ٤تتٌري دج٫ٝتتجكز إُتت٠ ثُٖتتـق ٝثُٜتتٟٞ ثُل٣ٌٌتتز ٝثُض ذ٤و٤تتز. عٔتتز فْجّتت٤جس ًغ٤تتٌر 

 ٝثُ ِذجس ٝثُض ِؼجس ٝثُقوو ٝثُـٞخ ٝثُقخ ٝثُٞه. 

٢٘٘ أّؼ٠ ُلْٜ ثُؼظٔتجء أ٣ٞتجً ف٤تظ أفخ ًغ٤ٌثً ٓٚجفذز ث٩ْٗجٕ ثُؼجه١ي ٌُٝ

 أ٢٘ٗ ُْش ؿ٣ٌذجً ػْٜ٘. 

 ًَ ىُي ٓٞؽٞه ُو١ ً ٌثٍ ُِق٤جر. 

٣تي٣غ ٙت٤ض٢ ٕٝت ٢ٗ. ٢ً ٫ أٓجًُ ث٤ُْجّز ٧ؽَ إفٌثٍ ٗؾجفجس ٓقوٝهر أٝ 

٫ٝ أيّتتتِ ثُقتتتَح أٝ ثُؾتتت٤ٔ ُٜتتتيث ثُـتتتٌٛ. أٓتتتج صق٣ٌتتتٌ ىثصتتت٢ فْتتتخ ثُٔؼتتتج٤٣ٌ 

 ص ذ٤ن ٫ ٣قضَٔ ثُض ؽ٤َ.  ٞث٫ٕضٌث٤ًز كٜ

 ٤ًق أكْٜ ثُق٣ٌز  

أصقوط دذؼٜ ثُقوجةن ثُٚق٤قز. ٝهو صٌٕٞ ٜٗؾجً ٤ّجّت٤جً دجُْ٘تذز ُِتذؼٜي أٝ 

 مٚجة٘ ثٕضٌث٤ًز أٝ ثهضٚجه٣ز أٝ عوجك٤ز أٝ ٕجدٚ. ٌُٖٝ ًَ ىُي ٤ُِ ٜٓٔجً. 

ثُق٣ٌز عجٌٛر صقو٤تن ثُتيثس ٓتٖ ث٧ػٔتجم. ٣ٌٝٔتٖ صؼ٣ٌلٜتج ػِت٠ أٜٗتج عتجٌٛر 

صؾتجٙ ًتَ ٓتج ٛتٞ ًتجةٖ ٓتٖ ٓؤّْتجس ٓ٘تي ثُوتٌٕٝ  ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ثُيثس ٝثُضق٢ِ دتج٩ًثهر

ؼتتو ث٫ٓذ٣ٌتتج٢ُ إُتت٠ صِتتي ثُٔؤّْتتجس. ًتتيُي ث٫ّتتضؼٔجً ثُـتتجدٌر. ٝدئٌٓتتجٌْٗ إٝتتجكز ثُذ  

ٔعش ػٖ ًهٝه كؼَ ًذ٤ٌري ٝثُضت٢  ثُؾ٤ٔتغ ؼِتْ ٣ٝث٥ؿ٣ٞز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٔؤّْجس ثُض٢ ٗ

 جً. ػِْ ث٤ُو٤ٖ ًْ فجًد٘جٛج ًٝجكق٘ج ٝوٛج أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً ٤ّٝج٤ّجً ٝص٘ظ٤ٔ

  ٓ ي هوٝر ُِٜ٘ؼ ث٤ُْج٢ّ. أصقِت٠ دْٔتضٟٞ ًتجف  ٓتٖ لمذ٤ٌ. ٌٝٓ٘ٝ كجَٝ ظ ن َ٘أٗج 

يثس جُتثُض٘ظ٤ْي ٝأٗضذٚ إ٠ُ ثصذجع أِّٞدٚ ٝم جدضتٚ ث٬ٍُٓتز. ٌُتٖ ًتَ ىُتي ٧ؽتَ ثُ٘لتجى د

عجٌٛثً أٝ إػ جء ثُؾٞثح عتجٌٛثً أٝ إػ تجء ثُؾتٞثح ث٬ٍُٓتز ُِٔق٤ ت٤ٖ د٘تجي أٝ فضت٠ 

 ٓٔجِٟضْٜ.

ٓنضِق ٗٞػجً ٓج. كضقو٤تن ىثصت٢ ٝثُضؼٔتن ذٗتيثىي ٝثُٔتًٌٝ ٓتٖ ثُؼَٔ ث٧ّج٢ّ 

ثٓضقجٕ ثُقوجةن ثُٚق٤قزي ٣ؼو عجٌٛر ٓض٤َٔر ك٣ٌور. ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍي ٌٟثٍ ث٤ُْجً 

ٝ  ٓتٖ ث٫ػضتتٌثف  ثُضًٌت٢ كت٢ ٓٔجًّتتز ث٤ُْجّتز ػتتجّ ؽتوثً ٜٝٓتضْ دجُٖتتٔجة٤جس. ٝٛتٞ متتج

ج ثٌُجه٣ًز ػ٠ِ ٝؽٚ ثُضو٣ٌتخ. دج٧ًٓٞ ثُؾ٣ٌٛٞز. أهٍٞ ث٧ٌٓ ٗلْٚ دجُْ٘ذز ٌَُ هجػوص٘

د٤و أٗتٚ ٣ؾتخ أ٫ ٣ٌتٕٞ ًتيُي. ٫ ٣ْتض ٤غ فضت٠ ثُضوتٌح ٓتٖ ىثصتٚي ٧ٗتٚ ُتٞ كؼتَ ٌُذٛتج 

ٍثةت٬ً ٓ٘تي أٓتو دؼ٤تو. ٧ٝٗتٚ ٣نتجف ىُتيي كٜتٞ ٣توثكغ ػتٖ ٗٔ تٚ ٝهٓجًثً ٝمٌثدتجً ٓ٘ض٤ٜتجً 

 ثُوو٣ْ ثُذج٢ُ. أّض ٤غ كْٜ ًَ ٛيٙ ث٧ًٓٞ ٝصق٤ِِٜج.

َٓ هػتتي ٓتتٖ إٌٓج٤ٗتتز إٔ ٣ٌتتٕٞ ث ٌتتجًي ٣ؼتتو هفتتٌ ٓغتتَ ٌٛتتيث ِٓتتٞى ِن ٓتتٌي ًٜتتيث 

 ٝث٩ٟجفز دْٜ ٖٓ ٜٓجٓٚ ث٤ٓٞ٤ُز. ًيُي صؾجٙ ػو٢ٔ٣ ث٩هثًري ٝصؾجٙ ثُـ٤ٓ٬ٖي ٝ...

َٔ  أٝٝتتجعي ٝملتتش   ثيٌتتدتتوأس دٚتتٌثػ٢ دتتجها ى١ دتتوء صؾتتجٙ ٛ فْتتخ  ثُؼتت٤

ِٔتٌء. كت٢ صِتي ث٣٧تجّ هتجُٞث ثُٔؤّْجس ٝثُؼجهثس ٝثُضوج٤ُو ثُٔٞؽٞهر ٝأّج٤ُخ صٖ٘تتضٜج ُ

ٓؾ٘تتٕٞ ثُٚتتقجًٟ" كتت٢ أّٝتتجٟ ثُو٣ٌتتزي ٝؿ٤ٌٛتتج ٓتتٖ ث٧ُوتتجح ث٧متتٌٟ ثُضتت٢ ٘تت٢ "ػ

  ٓ فض٠ دؾجٗخ ثؽضٔجػجصْٜ ثُـ٤ٓ٬زي صًٚٞٝث أٗتٚ  ٌ   ُوذ٢ٗٞ دٜج. ُْ ٣ؼؾذ٢٘ ث٧ٌٓي ُْٝ أ

٫ ٝؽٞه ُِ٘ظ٣ٌز أٝ ثُٔ٘ج٤ِٝز ك٢ ث٧ّٝجٟ ه٠. فض٠ أد٠ْ أد٘جء ثُو٤٣ٌٖٝ ُْ ٣ٌٖ ٣تٞه 
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ٗتٚ ًتجٕ ٣٘ت١ٞ أٓتًٞثً أمتٌٟ. ٛتَ ٓتٖ ٓوُٞتز ِٓلضتز همٍٞ ؽٔجػتجس ًٜتيٙ. ٝإىث كؼتَ كئ

 ُِ٘ظٌ  فوجً ً٘ش ّ ىٛخ إ٠ُ صِي ثُؾٔجػجس ُٞ أ٢٘ٗ ًأ٣ش ك٤ٜج ٤ٕتجً  ٓؾو٣جً.

 ًَ ٤ًِّٞجص٢ صٌٕٞ فْخ ٓض ِذجس ف٣ٌز ثُلٌه.

عٔز ٌٙثع ٓقضوّ صؾجٙ ثُـ٬ّ ثُضو٤ِتو١ ٝثُؼذتو ٝٓلج٤ٛٔتٚ. إُت٠ أ٣تٖ صتؤه١ ٛتيٙ 

إٔ ٛيٙ ثُٔلج٤ْٛ صلٖش د٤ٖ ٙتلٞف ثُٖتؼخ كت٢ ثُٞثهتغ ثُٔلج٤ْٛ  ٓج ٣ذوٝ ك٢ ث٧ٌٓ ٛٞ 

ثٌٌُه١ي ٤ُؼّٞ ك٢ ػذٞه٣ز صذؼظ ػ٠ِ ثُوٖٛز. ٌُ٘ٚ ث٤ُّٞ أٙذـ ٓقجًدجً ٓوتوثٓجً فْتخ 

ثُٔؼج٤٣ٌ ثُؼج٤ُٔز. ٝدٜيث ثُ ٌثٍ كوت٠ ٣ٌٔ٘تٚ ثُوٞتجء ػِت٠ دوج٣تج ث٫ّتضؼٔجً ثُٔضؼٖؼٖتز 

 ك٢ ًٝفٚي ٤ُِٝ ػ٠ِ ػ٬هجصٚ ث٫ّضؼٔج٣ًز كقْخ.

إ٠ُ ٌٟث١ٍ ك٤ْ ٤ـ دٜج ٫ ٓقجٍ. أٓتج إىث ُتْ ٣ٚتِٚ كٔتٖ ثُٔقتجٍ  ُٞ أٗٚ َٝٙ

 إٔ ٣٘ؾـ ك٢ أ١ ٢ٕء. إٗٚ ٓٞه٣َ ك٢ ٝثهغ ثٌُٖم ث٠ّٝ٧ فْخ ه٘جػض٢.

ٗظجٓجً ك٢ هثم٢ِ. إٗتٚ  أص٣ٌوٕٝ ثُق٣ٌز  أدئٌٓجٌْٗ ثُؼَٔ ٓغ٢ِ ه٬٤ًِ  ُوو أّْش  

 ٗظجّ فْخ ثُؼِْ ٝثُٔؼ٣ٞ٘جس ٝثُلِْلز ٝث٫ٕضٌث٤ًز.

"متتيٝٙ ٓقٔتتَ ثُؾتتو".  ٝٓتتٌثًثً ُوجػتتوص٘ج ثُض٘ظ٤ٔ٤تتز ُِٝتتٌأ١ ثُؼتتجّ أهتٍٞ صٌتتٌثًثً 

ْٛ. ٝهتجُٞث "ٌُْٜ٘ ٫ ٣ْتض ٤ؼٕٞ. ُٔتجىث  ٧ٕ ثُّٞت٠ ثُتي١ صٌػٌ ٌَ ت َّ إٗتي ػتٞث ك٤تٚ هتو أ

تأمتٌؽَ ٘ج". ٝثُ٘ظجّ ثُوجةْ أ٣ٞتجً هتجٍ "صٌْم ٓ٘ج ف٤جص َٓ ٖ ٌْ ػتٖ ٓ٘قتجًْ". كت٢ ثُقو٤وتز 

٢٘٘ ًؿْ ىُي ٓتؤعٌ ؽتوثً. ٝأعتٖ إٔ ٛتيث ك٢ ثُوثمَ ٝثُنجًػ ٣ضٌِٕٔٞ د٘لِ ثُِـز. ٌُٝ

 ؼ٤ٖ.٣ٓوٍ ػ٠ِ إ٣ؾجهٗج ُ٘ظجّ 

ه٠ ُِ٘ٔٞىػ ثٌُٔج٢ُ أٝ ثُ٘ٔجىػ ثُضِْ ٤ز ثُٖجةؼز كت٢ ثُٖتٌم ث٧ّٝت٠.  م٘غُْ أ

 ٫ٝ أفذي ثًٌُٔٝ دؾجٗذٜج أٝ ثُق٤جٍر ػ٠ِ ِّ ز ٖٓ ٛيث ثُوذ٤َ. 

. كتجُٔؾضٔغ ك٢ ثُٞثهغي أٝه ثُؼ٤ٔ ًلٌه. ٣ؾخ أ٫ ٣لٌتٌ أفتو دت ٢٘ٗ أصٌ٘تٌ ُِلتٌه

ثُي١ ٣وذَ دٚ ثُلٌه ٛٞ هثكغ ًجَٓ ُِقٌح. ٌُٖ د٘تجء ٓؾضٔتغ ٓتج ٤ُؼت٤ٔ ك٤تٚ ثُلتٌهي ٛتٞ 

تتذنغ أكتتٌثهٙي أٝ دتتج٧فٌٟ إٔ ٣ٞتتغ  أ٣ٞتتجً هثكتتغ ُِقتتٌح دجُض ٤ًتتو. ػِتت٠ ثُٔؾضٔتتغ إٔ ٣ٖ 

وو صـجٝش ث٫ٕضٌث٤ًز ث٤ُٖٔور ٤ًِجً ػتٖ ٛتيث ث٧ٓتٌي ّٝتجهس ُأٝٝجػْٜ ٗٚخ ثُؼ٤ٖ. 

ٌع   يِٜت٬ى هثمتَ ثُٔؾضٔتغ. ٣ٌٔ٘٘تج صْت٤ٔز ىُتي دج٬ُه٣ٔوٌث٤ٟتزُُلتٌه ٛ ك٤ٜتج ثأؽٞثء صؼ

٫ٝ ٣ٌٔ٘٘ج هذُٜٞج ه٠. ثُٔؾضٔغ دجُْ٘ذز ٢ُ ٛٞ ىثى ثُي١ أّض ٤غ هذُٞتٚ ٝثُضوتجٟ أٗلجّت٢ 

 ك٤ٚ دق٣ٌز ٝػ٠ِ أًَٔ ٝؽٚ. 

أٝه ثُضي٤ًٌ ديًٌٟ ػجُوز ك٢ ى٢٘ٛ. ً٘ش هو ىٛذش إُت٠ دِتو ثٕتضٌث٢ًي ًٝأ٣تش 

 ّ دتجُض٘ظ٤ٌ أٝ ثٗضوتجه ث٫ٕتضٌث٤ًز ثُٖٔت٤ور٤تجوثُْ ٣ٌتٖ دٔوتو١ًٝ ك٤ٚ. ُتىًػجً ٤ن ٝأ٢٘ٗ أ

. ًَ ٓج ك٢ ث٧ٌٓ أٗ٘ت٢ صٞتج٣وش. ٝثٌُٔتجٕ ثُتي١ ٫ أّتض ٤غ ثُضت٘لِ ك٤تٚ دٌثفتزي ف٤ٜ٘ج

 صـ٤خ ك٤ٚ ث٫ٕضٌث٤ًز فْخ ًأ٢٣. ٝٝٝؼش ص٘جهٞجص٢ ك٢ ث٠ُّٞ ٌٟٝفضٜج.

أٗلجّتتٚ ك٤تتٚ. ػتتٖ ٝثهتتغ ٣ْتتض ٤غ ثُلتتٌه ثُضوتتجٟ دجُض ٤ًتتو ػِتت٠ ثُٔؾضٔتتغ إٔ ٣ؼذ تتٌ 

ٝدجُ ذغ ػ٠ِ ثُلٌه أ٣ٞجً إٔ ٣وًى إٔ ثُق٣ٌز ٌٓصذ ز دجُض٤ًٌذز ث٫ؽضٔجػ٤ز دؼتو ٗو تز 

ٓؼ٤٘ز. إٕ صٞن٤ْ ٝٝغ ثُلتٌه صؾتجٙ ثُض تًٞ ث٫ؽضٔتجػ٢ أٝ ثُؾٔجػ٤تز كت٢ ثُٔؾضٔؼ٤تزي 
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٣ؼتتو أٓتتٌثً ؽتتو م ٤تتٌ. ٝٓتتج ص٘تتج٢ٓ ث٬ُه٣ٔوٌث٤ٟتتز ُٜتتيٙ ثُوًؽتتز إ٫ دْتتذخ ثُٔٞثهتتق 

 ثُٔؾضٔغ.  ثُٔض ٌكز ُِلٌه صؾجٙ

صؼتتو ث٫فضٌتتجًثس ث٫ٓذ٣ٌج٤ُتتتز ث٥ٕ أًذتتٌ م تتٌ ٣ٜتتتوه ثُذٖتت٣ٌز. ُٔتتجىث  ٧ٜٗتتتْ 

٣ْضُٕٞٞ ػ٠ِ هٞر كٌه٣ز ٣ؼٍَٜٝٗج ًغ٤ٌثً دجُضو٤٘ز دق٤ظ أٙذقش ك٢ هًؽز صٌجه ص ت٤ـ 

د هوُ ثُٔووّجس ث٫ؽضٔجػ٤زي أ١ ثُٔووّجس ٝثُو٤ْ ثُ٘ذ٤ِز ثُضت٢ ؽؼِتش ث٩ْٗتجٕ إْٗتجٗجًي 

 ٝثُؼ٬هز ثُوجةٔز د٤ٖ ثُٔؾضٔغ ٝثُ ذ٤ؼز. ٝثُؼ٬هز ٓغ ثُ ذ٤ؼزي

َ  دٜتتيث ث٫ ْٗتتؾجّ ث٫فضٌتتج١ً ثُضتتجّي كوتتو صـ٤تتٌس ٟذتتجةغ ٌُٝتتٕٞ ثُٔؾضٔتتغ أمتت

 ً ثُض٘جهٞجس ثُ ذو٢ ٝث٢ُٟ٘ٞ إُت٠ ثٌُٔصذتز ثُغج٤ٗتز.  سف٤ظ ٛٞ يّٝٔجس ثُض٘جهٞجس ٤ًِج

لٌهي ٝٓج ٣ْلٌ ػتٖ ٣وٍ ك٢ ٗلِ ثُٞهش ػ٠ِ ٓوٟ صٞفٔ ثُػ٠ِ ٢ٕء كٜٞ ٛيث هٍ إٕ 

ثُو٤ْ ثُٔووّز ثُض٢ فُٞش ث٩ْٗتجٕ إُت٠ ٓؾضٔتغ ٝأٝٙتِضٚ دجُضتج٢ُ إُت٠ وٞجء ػ٠ِ ًَ ثُ

٣ٞٓ٘تتج ٛتتيثي ٝصلْتت٤ل ثُٔؾضٔتتغي ٝدجُضتتج٢ُ ص٣َٔتتن ٝصٖتتض٤ش ػ٬هجصتتٚ ٓتتغ ثُ ذ٤ؼتتزي ٝ... 

٫ٕتضٌث٤ًز ٝثُ٘ض٤ؾزي ف٤ٞث٤ٗز صجٓز. ٝهو ص ًٞ ك٢ ثُقو٤وز ٝفٔ ثُٔؾضٔتغ ُقتو ٓتج كت٢ ث

ٞفٔ ثُوُٝتتز. أٓتتج كتت٢ أ٣ٌٌٓتتج كوتتو ص تتًٞ ثُٞفتتٞٓ أ٣ٞتتجً دتت ثُٖٔتت٤وري ٣ٌٝٔ٘٘تتج صْتت٤ٔضٚ

 ثُلٌه٣ٕٞ.

ُتت٤ِ ٙتتق٤قجً إٌٗتتجً ثُلتتٌه دجّتتْ ثُٔؾضٔتتغي ٫ٝ ثُٔ٘تتجهثر دتت ٕ ًتتَ ٕتت٢ء ٧ؽتتَ 

ف٤تظ صْتٞه ث٣٧و٣ُٞٞؽ٤تز ثُوجةِتز ثُوُٝز ثُٔؾضٔؼ٤ز. ثُلٌه ٓؼوّٝ ك٢ ث٧ّٝجٟ ثُض٤ًٌتزي 

ض غ ٤ٗتتَ ثفضتتٌثّ ًتتَ ٕتت٢ء ٧ؽتتَ ثُوُٝتتز". ٛتتيث ثُلتتٌه ٣ْتتضقوٌٙ ثُؾ٤ٔتتغ ٓغِٔتتج ُتتْ ٣ْتت"

ثُؼتتجُْ. ٝٓتتٖ ثُٞثؽتتخ ًتت٢ ٗضؾتتجٍٝ ىُتتي ثُٞٝتتغي صتتوثٍٝ ثُلتتٌه ٓؾتتوهثً ٝث٧متتي دؼتت٤ٖ 

ث٫ػضذجً ٝٝغ ثُٔؾضٔتغ ثُتي١ ٣ْتلٌ ػتٖ ص تًٞ كتٌه ّت٤ِْ. ٓتٖ ثُت٬ٍّ ص٘ظت٤ْ ٝٝتذ٠ 

ثُؼ٬هز د٤ٖ ثُلٌه ٝثُٔؾضٔغ ٖٝٔ ٛيث ث٩ٟجً دجُض ٤ًو ػذٌ ٓٞثهق دٌثٓؾ٤تز ٝص٘ظ٤ٔ٤تز 

  ٢٘ٗ ٝثع  ٝػ٤ِْ ٝمذ٤ٌ دٜيٙ ث٧ًٓٞ.ٝفٌد٤ز. ٝأٗج ٢ًِ عوز د

دٔغجدتز  إ٢ٗ أعن دج٩ْٗجٕي ٝث٩ْٗتجٕ ثُلجٝتَ. أٝ دج٧ٙتـي ثُنِتن ٝثُذ٘تجء ُتو١  

ثُٖتتـق ٝثُٜتتٟٞ. ًٝتتَ ٛٔتت٢ ٛتتٞ ث٫ٖٗتتـجٍ دجُ٘تتجُ ُتت٬٤ً ٜٗتتجًثً. ٓتتج ٛتت٢ أًغتتٌ ث٧ٓتتًٞ 

َ فض٠ ُٞ ًجٕ ثُلٌه د ت .ج ثُض٘ظ٢ٔ٤ؽ٣ٌٛٞز  ث٫ٖٗـجٍ دج٣٧و٣ُٞٞؽ٤ز ٜٓ٘جي ٝدْٔضٞثٛ

ثُؼتتتجُْ ٝأًغتتتٌْٛ ؽٔتتتج٫ًي كٜتتتٞ ٫ ٣ْتتتج١ٝ ػ٘تتتو١ مْٔتتتز هتتتٌٝٓ ُتتتٞ ُتتتْ ٣ِٔتتتي ؽجٗذتتتجً 

ٖ  ٤ص٘ظ٤ٔ٤جً ٝص ذ٤و -أ٣و٣ُٞٞؽ٤جً  ٘لًٞ ٝأفوو ػ٤ِتٚ. دوتوً ٓتج ٣ؾتخ إٔ ٣ٌتٕٞ ثُُٚ  جًي دَ أً

ٌٟثٍ صٖ٘تز ث٩ْٗجٕ ث٫ٕتضٌث٢ً ٓذتوة٤جًي ٣ضٞؽتخ إٔ ٣ض٤ٔتَ دجُٜٔتجًر ٝثُنذتٌر ثُؼ٤ِٔتز. 

ث٩ْٗتجٕ ثُ٘تجؽـ إُت٠ ثُّٞت٠ي ّت٤ٌٕٞ  ٘تجؽـ. ٝإىث ٓتج أعٜتٌسَ ٌٝٛيث ٣ظٜتٌ ث٩ْٗتجٕ ثُ

دٔوتتوًٝى ف٤ٜ٘تتتج إعٜتتتجً ثُقًٌتتز ثُضق٣ًٌتتتز ث٤ُٟ٘ٞتتتز ثُ٘جؽقتتز ٝث٫ٕتتتضٌث٤ًز ثُؼ٤ِٔتتتز 

 ثُ٘جؽقز أ٣ٞجً.   

 

         

 


