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حركة الشباب يف القتال ضد  يةالصومال تدير القواةاألمريكية  قواة الكوماندوز
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عي دقر امقّات األوؼْكٓة يف قحاؿ امقّات  ،رْك قىٓثإلؾ جاْىؽ جقؼْؼا رًكؼت صضٓفة ًّّْٓ
امصػػّوامٓة طػػغ صؼلػػة امكػػتاي ايفساُػػغْي يف امصػػّواؿ ةِػػغؼ إؿػػقا  ً ػػاـ امكػػؼْ ة  

 ً اـ امغْىقؼاغٓة يف امتالد.اإلؿالوٓة قإقاوة 

اإلرُػاي قاطػضة   وا ْـىى  لاًث قعّد قوعاغؼ امضىنة األوٓؼلٓة يفكافضة، ايفؼاؿلقةضـب 
وسٌػغا   646لػاف ْػّـ جعػؼ     صٓػخ   .جىاوا يف قاعغة جغرْب عػي ة ػغ يف قؿػع امصػّواؿ    

قػػّات  قزِحِػػا، قامٓة ظاصػػة درةحِػا قزارة امعارزٓػػة إمػػى قصػػغة لّواًػغقز صػػّو مالًظػىاـ  
 .، قةغعه وي امقّة امسّْة األوؼْكٓةام ىنٓات امعاصة األوؼْكٓة

)قصغة امقّات امعاصة امصّوامٓة امحػي   ًايايفاطي، قادت امّصغة، ايفـىاة د قوٌػ أغـػؾ
 امحاة ة محٌ ٓه امقاعغة.طغ صؼلة امكتاي،  امِسىات، ؿنـنة وي درةحِا امقّات األوؼْكٓة(

 امحػي ، عاوػا  44 امتامغػة وػي ام ىػؼ    ،قكؼك ّْؿف عني ،مذاًيؿ ايفالزـ اّققًقنث امصضٓفة 
وؤظؼا مضظّر دقرة  اامقالئل قجه اظحٓارُ أعظائِاوي  ةإمى امّصغة قتل عاوٓي لّاصغ ثاًظى

ضي ألذؼ جفآًػا  ً، صٓخ قامث:"، زّرزٓاامسٓف األوؼْكي يف فّرت ةٌٌٓٓر جغرْب ايفكاة يف
  .وي أك ققث وظى"

ؿٓحه ًقل ام غْغ وي ايفسٌغْي إمػى  صٓخ  ،إرْك قىٓثةضـب  امضفلمكي امضؽف ظٓه ىلع 
وقػاجني  امحػي دوؼجِػا ُسىػات     قػّات دًػاي  لحٓتحٓي وي امفؼاغ يف امعػّ  األواوٓة يفلء 

زٌػغك صػّوامي ةػٓي قحٓػل      011ي ألذػؼ وػ   ظنفثقامكِؼ ايفاطي  ايفساُغْي صؼلة امكتاي
 .شقزؼْ
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 اًغىاؿي ىلع امقتض إمقاء ْىكٌِه لٓف ضالّفْ يادً وسٌغق
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 وحي ىلع ةنغقْقني يف ام ـكؼْة امقاعغة إمى جصل األوؼْكٓة امعاصة ام ىنٓات قّات
 .061 ؿي  قضي غائؼة
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 امعػّ  إمى وتاقؼة وٌِه ام غْغ ًقل ؿٓحه. جعؼزِه صفل ْضظؼقف يادً وسٌغق
 .األواوٓة
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 جحتع امحي اقتةايفؼ قغائؼات غٓار ةغقف امػائؼات وي امفٓغّْ جغػْة ْؼاقتّف األوؼْكّٓف
 امحىؼد طغ األوؼْكٓة غٓار ةغقف امػائؼات صؼي وؼلؽ أْظا ُي امصّواؿ ف،ايفٓغا يف امقّات

 .امسِادك
 
 

عاوا، عٌغوا  61قتل  امصّواؿ عي جغػٓة قغوث ،قىٓث إرْك امحقؼْؼ، أعغ امػك ايفؼاؿل ققاؿ
لاًث ايفِىة امؼئٓـٓة منسٓف األوؼْكػي ٌُػاؾ ُػي ز ػل ام اصػىة وقغْكػّ قايفٌػاغ         
امٌائٓة يف صؽاـ ايفساعة آوٌة ةىا ْكفي محـنٓه ايفـاعغات، قامحي جّقفػث ةـػتب امقحػاؿ    

  .ةٓي امفصائل امصّوامٓة

، عٌػغوا قحػل   0996ف" عاـ صاددة "ةالؾ ُّؾ داق ـضتث امّالْات ايفحضغة وي امتالد ة غده اً
وي أفؼاد امعغوة األوؼْكٓة يف و ؼلة وكح نة جه جصّْؼُا الصقا يف  08ف صّوامّٓف وقاجنّ

  .امكحب قأفالـ ُّمّٓقد
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، أصػتضث امصػّواؿ   ايفساُػغْي  قأف، ة غ وا ْقؼي وي عقػغْي وػي صػ ّد صؼلػة امكػتاي     
 سِػادْٓي ْػات ايفحضػغة طػغ ام   حػي جكػٌِا امّال  امستِة األلذؼ ًكاغا يف "امضؼقي األةغْػة" ام 

 طغ امّالْات ايفحضغة. 4110ؿتحىتؼ  00اإلؿالوٓٓي وٌػ ُسىات 

وػع صفٌػة وػي ايفـحكػارْي      4104ةغأت ايف ؼلة األوؼْكٓػة طػغ صؼلػة امكػتاي يف عػاـ      ق
عظّ ؿضتِا امػؼئٓؾ دقًامػغ    711ام ـكؼْٓي قًىث ةككل وػؼد إمى قّة جغرْب وكًّة وي 

وػي امقػّات ام ػاـ     451قأرؿػل امػؼئٓؾ ةاْػغف    ، 4140يف عػاـ  جؼاوب قتل وغادرجَ وٌصػتَ  
 ايفساُػغْي  ايفاطي محقغْه ايفكّرة منسٌّد امصّوامٓٓي امػْي ْقاجنّف جىؼد صؼلػة امكػتاي  

 ةضـب امصضٓفة. امحي ال جؽاؿ جـٓػؼ ىلع زؽء لتٓؼ وي زٌّي امتالد

اإلرُػاي  وػا ْـػىى    امصّواؿ ُي أْظا وؼلؽ صؼي امػائؼات ةغقف غٓار األوؼْكٓػة يفكافضػة  ق
امحي جظاءمث يف وٌاغ  ؿاظٌة أظؼى وذل امٓىي قمٓتٓػا قايفٌػاغ  امقتنٓػة يف ةالـػحاف     ق

 ةضـب ايفؼاؿل. صٓخ قننث امظؼةات امسّْة األوؼْكٓة وي امحِغْغ

غارة زّْػة يف امصػّواؿ، ةاًعفػا      41يف ام اـ ايفاطي، ًفػت امّالْات ايفحضغة صّامي ق
قوع ذمك، لاًث زىٓع طؼةات ام اـ ايفاطي جقؼْتا  . 4109رة يف عاـ غا 66عي ذرقجِا امتامغة 

 ةضـب ايفؼاؿل. ."دفاعا زىاعٓا عي امٌفؾ" منقّات امصّوامٓة

ع قّات ام ىنٓات امعاصة عغت إمى امصّواؿ ُػا امكِؼ منىكارلة امٌادرة و:"إرْك قىٓث ققاؿ
اإلرُػاي صٓػخ ْقػّـ عػغد صػغٓؼ وػي       قأجاصث امؽْارة ًافػػة ىلع عػامه وكافضػة     ة،األوؼْكٓ

األوؼْكٓٓي، عادة وا ْكًّّف ة ٓغْي عػي امعػػّ  األواوٓػة، ةحقػغْه ايفكػّرة قايفـػاعغة       
 ".منقّات امصّوامٓة امحي جكي و ؼلة ّْوٓة قؼؿة طغ عغق ُائل

قةٌٓىا لاًث قػّات امكّواًػغقز األوؼْكٓػة ج ىػل وػع ً ػؼائِه امصػّوامٓٓي، أعؼةػث         قأطاؼ:"
ـػػؤقمٓي ام ـػػكؼْٓي قامغةنّواؿػػٓٓي قوـػػؤقمي اإلغادػػة األوػػؼْكٓٓي     وسىّعػػة وػػي ايف 

قامصّوامٓٓي قغٓؼُه وي األفارقة عي جفاؤؿ صػر ةكأف امحػؽاـ امضكّوػة امصػّوامٓة ةامقحػاؿ،     
 ".مكٌِه وا زامّا ْكككّف يف قغرجِا ىلع االصحفاظ ةاألر  امحي جـح ٓغُا
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يف قؿػع   زنىغغٌْاْؼ يف قالْة  41 يف أعقاي امِسّـ امػك ققع يف أقطش ايفؼاؿل، قأف
قزػغدقا وٌاقػغة    امصّواؿ، غنب ايفـؤقمّف امصّوامّٓف ايفؽْػغ وػي قػّة امٌٓػؼاف األوؼْكٓػة     

ألذػؼ وؼقًػة ةكػأف وحػى ْىكػي      يفؽْغ وي طػؼةات امػػائؼات ةػغقف غٓػار ققّاعػغ      قاقٌػي 
 ؼ ةػامقن  وػي   ققغ مقي امػنب صحى أف اؿحقتاال فاجؼا وي إدارة ةاْػغف، امحػي جكػ    ا،جٌفٓػُ

 .امحؽاـ عـكؼك أعى 
 

 
 
 زنىغغ

 
قزاء امِسّـ يف امّقث امػك قاصل فَٓ امسٓف امصّوامي ُسّوَ ايفـحىؼ وٌػػ أقػِؼ، وػع    

امسىاعة امسِادْػة  اًظىاـ ام غْغ وي ايفٓنٓكٓات ام كائؼْة ايفضنٓة امقّْة إمى امقحاؿ طغ 
 ي.يف زىٓع أًضاء امقؼف األفؼْقايفحىؼدة 
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ًُّصبايفاطيقيف واّْ  رئٓـا زغْغا منضكّوة امصّوامٓة ايفغعّوة وي  صـي قٓط وضىّد ، 
 .4107إمى عاـ  4104قغل ُػا ايفٌصب أْظا وي عاـ  قلاف قغ، امغؼي

قوٌػ عّدجَ إمى وٌصتَ، أعني صؼةا قاونة ىلع صؼلة امكتاي، وح ِغا ةامضغ وي اًحكػارُا   
 .امسغؼايف ققػع أوّامِا

  

 
 

 .جعؼزِه ّْـ يف امحغرْتات يف ْكارلّف يادً وسٌغق
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 .ام الـ يف األؿنضة جسىٓع لٓفٓة ْكؼصّف يادً وسٌغق
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 امعػّ  ىلع امكتاي صؼلة وي امّقٓك منحِغْغ ايفسٌغْي امضٓة ةامػظٓؼة امحغرْتات أعغت
 .األواوٓة
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 .ايفساُغْي امكتاي صؼلة وقاجني قتل وي صغرٍ يف إصاةحَ ة غ زؼصَ ْ ِؼ زٌغك
  
 

 
 
 
 
 

 عػادة ًكػؼ ايفػغرةٓي األوػؼْكٓٓي يف    ةغأ امِسّـ امكاول ة غ فحؼة قزٓؽة وي قٓػاـ ةاْػغف ةإ  
ُػٍ امقّات جقغـ ايفكّرة قايفـاعغة فقع منسٌّد امصّوامٓٓي قال جقّـ ة ىنٓات قؿ امصّوا
 وتاقؼة.
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قاألوػؼْكٓٓي قامغػؼةٓٓي يف   قاؿ عغد وي ايفـؤقمٓي قايفضننٓي امصػّوامٓٓي  ةضـب امحقؼْؼ، ق
مكػي   .وقاةالت إف امضىنة ام ـكؼْة صققث ًساصا وحؽاْغا قاؿح ادت عكؼات امتنغات قامقػؼى 

، ايفساُػغْي  وـؤقمٓي آظؼْي صػرقا وي امػؼْ  إمى األواـ، وكٓؼْي إمى وذاةؼة صؼلة امكتاي
ا، عكػػائؼُغات ايفػُنػػة مػػغٌْاوٓكٓات قجػػارْط امصػػّواؿ وػػي االظػػحالؿ امػػّعٓفي، قامح قٓػػ 

 قايفساعة امحي جنّح يف األف  ةـتب امسفاؼ.

قامث ُٓػر ًٓـٓل، وضننة أفؼْقٓا يف قؼلة زٌٓؾ، قُي قؼلة اؿحعتارات دفاعٓة وقؼُا ق
إًِػه  "ةامٌـتة من ػاـ ايفقتػل، ال أجصػّر اًعفاطػا لتٓػؼا يف قػغرات صؼلػة امكػتاي"،         :"مٌغف

 ".ْحكٓفّف

امكتاي ةِسىػات وظػادة قؼؿػة يف زىٓػع أًضػاء      يف امّاقع، ردت صؼلة قةضـب ايفؼاؿل، 
، قأقار إمى ُسىاجِػا  امتالد، قاؿح ادت ة ض األراطي يف و ؼلة وحأرزضة وي أزل امـٓػؼة

  امحي ال جؽاؿ جظؼي يف قنب ام اصىة وقغْكّ.

دةنّواؿػػي أزٌتػػي قوػػغري عـػػكؼك قعاوػػل يف األوػػه ايفحضػػغة   0111قْ ىػػل ألذػػؼ وػػي 
أوٌٓة قؼي وػار وقغْكّ امغقمي امـاصني ايف ػؽقؿ إمػى   قصضفّٓف قغٓؼُه داظل وٌػقة 

ةضـػب   .صغ لتٓؼ عي امفّطى امكتػؼى ةسػغراف ظؼؿػآًة عىالقػة ج نُّػا أؿػالؾ قػائكة       
 ايفؼاؿل.

ث رصنة امعػّ  امسّْػة اإلدّٓةٓػة إمػى ايفغٌْػة     ٓ، اؿحقنيف أقائل فتؼاْؼ:"إرْك قىٓثققاؿ 
، وػؼت عؼةػة   ظػار  ًافػػة فٌػغقي    ، قةقٓث يف فٌغؽ ىلع ة غ ظػّات وي وعػؼ  ايفػػار  

قىلع وغى دالدة أْاـ، أزؼْث أًا قزوٓنحي ايفصّرة دْاًا زٌْػب   ، وغرعة وىُّة ةامنّف األؿىؼ
امٌِغاقك وقاةالت يف ايفٌػقة األوٌٓة قؿافؼت ىلع وحي غائؼة قضي جاة ة منقّات امسّْة 

وػٓال قػىاؿ غػؼي     55إمى ُػٍ امقاعػغة ام ـػكؼْة امصػّوامٓة ىلع ة ػغ      130ؿي  وي غؼاز
أةقٌٓا امغرقع امّاقٓة منتغف   ،حغرْب ةامػظٓؼة امضٓة قصفل امحعؼوقغْكّ يفكاُغة عؼق  ام

 ايفساُغْي". قامعّذة ىلع أُتة االؿح غاد يف صامة ققّع ُسّـ وي صؼلة امكتاي

قجػنػ  صؼلػة    امِسىػات، ال ْىكي مسغراف ايفٌػقة األوٌٓػة أف جىٌػع لػل    قةضـب ايفؼاؿل، 
عٌػغوا اصػػغوث   فتؼاْؼ،  /قتا  0آظؼُا يف   صٓي ٔظؼ غنقات يف امغاظل، لاف امكتاي وي
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ونه ةسغار وساقر منـفارة األوؼْكٓة امعامٓة وي امٌّافػ قامحي جكتَ  84قػْفة ُاقف وي عٓار 
 .امقن ة، وىا أؿفؼ عي إصاةة أرة ة أقعاص

ؼ األوؼْكػي، الرك أًغرْػَ   قج حتؼ ايفِىة ظػٓؼة منغاْة مغرزة أف قزارة امعارزٓة وٌ ث امـفٓ
عاوػا، وػي ايفغػاوؼة يف     66زًّّٓر، قُّ وي قغاوى ايفضارةٓي يف امعغوة امعارزٓػة يفػغة   

فؼ يف عؼةػة وغرعػة وػع جفاصػٓل     ، ْـػا صحػى داظػل ايفٌػقػة امعظػؼاء    ، قايفغٌْة ًفـػِا 
ل ققاـ أًغرَْ ةؽْارات دقرْة يف أوالي أظؼى يف زىٓع أًضاء امتنغ، ةىػا يف ذمػك صفػ    ة،أوٌٓ

 .امحعؼ 
 

 
 

 أف ْىكي ال امعؼؿآًة امسغراف صحى ّ،وقغْك يف األوٌٓة ايفٌػقة فّؽ ن جض جسارْة غائؼة
 .ة ٓغا امِسىات لل جتقي
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 إمى وقغْكّ وي 061 ؿي غؼاز وي قضي غائؼة وحي ىلع امعاصة من ىنٓات أوؼْكي وـحكار
 .نيقنغقْة
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 يف امصّوامٓة منضكّوة قايفـاعغة ايفكّرة جقغـ دقؿ عغة وي قاصغة ُي ايفحضغة امّالْات
 ايفساُغْي امكتاي صؼلة طغ صؼةِا
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 أًضاء زىٓع يف أظؼى أوالي يف دقرْة ةؽْارات األوؼْكي، امـفٓؼ زًّّٓر، أًغرَْ الرك قاـ
 .وقغْكّ دظّؿ وي وىٌّع مكٌَ امحعؼ ، صفل ذمك يف ةىا امتالد،

 

 

  ةامنغػة امصػّوامٓة، وػي قتػل وػّعفي قػؼلة      ًػاي، امحػي ج ٌػي امتػؼؽ     ْحه جسٌٓغ زٌّد د
قُي قؼلة وقؼُا قاقٌػي عىنث مـػٌّات وػع قزارة امعارزٓػة    ةاًكؼقفث منحٌىٓة ام ايفٓة، 

ةضـب  .محغرْب قّات االجضاد األفؼْقي قاالًغوا  و ِه يف ام ىنٓات ام ـكؼْة يف امصّواؿ
 ايفؼاؿل.

تغًٓة قاظحتارات وضّ األوٓػة قفضّصػات   ده ْحه إرؿاؿ ايفسٌغْي امػْي ْسحازقف االظحتارات ام
 ، صٓخ ْعظ ّف مذالدة أقِؼ وي امحغرْب امقحامي وع وػغرةي ةنغقْقني امعنفٓة األوٌٓة إمى

  ةاًكؼقفث.
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ونّٓف دقالر ؿٌّْا منحػغرْب قامحسِٓػؽ    81ققاؿ وـؤقمّ امـفارة إف قزارة امعارزٓة جٌف  ًضّ 
 .يادقالر مقّة دً 611قامحغػْة قامّقّد قجقغْه وكافآت قِؼْة ةقٓىة 

  ٓ ًػاي، ىلع  ة امضامٓػة ج حىػغ ةكػكل لتٓػؼ ىلع د    قْقّؿ ة ض امٌقاد إف ام ىنٓػات امصػّوام
 .صـاي ايفِىة األلتؼ، قاألص ب ةككل قاطش، ايفحىذنة يف ةٌاء امسٓف امصّوامي امٌ اوي

، ةىا يف ذمك امقت ات امعظػؼاء منسػٓف   قّات ام ىنٓات امعاصة األوؼْكٓة ، ج ىليف ايفٓغاف
امفؼدْػة، قجقػغْه ايفكػّرة     دًاي ، ةككل قدٓ  وع قصغاتققّات امكّواًغقز امتضؼْة امعاصة

ةضـب  .ةكأف جعػٓع ايفِاـ قزىع ايف نّوات االؿحعتاراجٓة قاؿحككاؼ األظػاء قإصالصِا
 ايفؼاؿل.

كّٓف يف قّاعغ عىنٓػات صػغٓؼة،   قعٌغوا جقّـ امغًاي ة ىنٓاجِا، ْتقى ايفـحكارقف األوؼْ
مكٌِه ْؼاقتّف ةخ امفٓغّْ ايفتاقؼ من ىنٓات وي غػائؼات االؿػحػالع ةػغقف غٓػار قغػائؼات      

 ةضـب ايفؼاؿل. .االؿحػالع

قإذا قازِث قّات امكّواًغقز امصّوامٓة وكػالل، فإًِػا جػنػب أقال ايفـػاعغة وػي امّصػغات       
، إذا فكػل لػل قػيء آظػؼ     ة، دػه مضؼةٓة األقغٌغْؼات امِنٓكّةحؼ اامصّوامٓة امقؼْتة أق وي غائ
 ةضـب ايفؼاؿل. .فإًِه ْػنتّف دعىا أوؼْكٓا

 وػع وِازىػة ام ػغق أق    -َٓ امكفاْػة  ققاؿ وـؤقمّف أوؼْكّٓف إًَ إذا لاف امّطع رُٓتا ةىا ف
، ْىكي منىـحكارْي األوؼْكٓٓي أف ْأذًّا ةظؼةة زّْة زىاعٓة منغفاع عػي امػٌفؾ   -جِغْغٍ 

ققاؿ ايفـؤقمّف إف جؼلٓا جكي أْظا غارات زّْة مغعه امكؼلاء  ٌْاْؼ. 40يف   وؤظؼاف نّا  لىا
 ةضـب ايفؼاؿل. امصّوامٓٓي

امّالْات ايفحضغة ُي قاصغة وي عغة دقؿ جقغـ ايفكّرة قايفـػاعغة منضكّوػة امصػّوامٓة    ق
لٓػا  قةاإلطػافة إمػى االجضػاد األفؼْقػي، جكػارؾ جؼ      ايفساُػغْي،  يف صؼةِا طغ صؼلة امكػتاي 

 .قأقغٌغا قةؼْػآًا قاإلوارات قإرْحؼْا قوصؼ

قْككل ظنٓع امغعه جضغْات لتٓؼة منقادة امصّوامٓٓي ايفـؤقمٓي عي دور ام ٌاصؼ ايفحتاٌْة 
 .يف قّة قحامٓة وحىاؿكة
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وسىّعػػة األزوػػات امغقمٓػػة يف  قػػاؿ عىػػؼ س. وضىػػّد، لتٓػػؼ وضننػػي قػػؼؽ أفؼْقٓػػا يف   
 وّاقػع وعحنفػة وػي قتػل ةنػغاف وعحنفػة ةأؿػامٓب        ْحه جغرْب امسٌّد امسغد يف ي:"ًٓؼقة

إف عغـ قزّد قاعغة وكحؼلة ْ قغ صحىػا  ،"نـفات قو غات قصحى مغات وعحنفة!"جغرْب قف
 ".امسِّد امؼاوٓة إمى جػّْؼ زٓف قغٌي وحىاؿك

 

 
 

 قامحسِٓؽ منحغرْب ؿٌّْا دقالر ونّٓف 81 ًضّ جٌف  امعارزٓة قزارة إف امـفارة وـؤقمّ ققاؿ
 .بندً مقّة دقالر 611 ةقٓىة قِؼْة وكافآت قجقغْه قامّقّد قامحغػْة
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 .ةاًكؼقفث وغرةي وع امحغرْب وي أقِؼ مذالدة ةنغقْقني يف ايفسٌغقف ْعظع
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 ال مكٌِا ،ايفٓغاف يف يادً زٌّد وع قدٓ  ةككل األوؼْكٓة امعاصة ام ىنٓات قّات ج ىل
 .األواوٓة امعػّ  إمى جػُب
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 .جعؼزِه صفل ظالؿ امصّوامي ام نه ْضىنّف وسٌغقف
 

محقغْه امعغوات محضقٓ  االؿحقؼار يف ايفٌاغ   امصّواميْعػع امؼئٓؾ ةضـب ايفؼاؿل، ق
زعىػاء ام كػائؼ قامضنفػاء     امحي جه جضؼْؼُا صغْذا قْضاقؿ إقاوة قػؼالات أقػّى وػع لػل وػي     

 .قّؿ ة ض ايفضننٓيمكي ُػا امٌِر امقائه ىلع ام كٓؼة غٓؼ وذتث، لىا ْ ي،امغقمٓٓ

رة ىلع جّزَٓ طؼةة قاصػىة  غ امقغٌْاْؼ ةامقؼي وي قؼْة زن  41سّـ لاف مِققاؿ ايفؼاؿل، 
وـنضٓي  01أرة ة وي امـٓارات ايففععة ق  ثاقحضى ، صٓخ، قامِسّـ قاؿع امٌػاؽياإمى دً

وػي  ، جػالٍ إغػالؽ ًػار لذٓػف     وعٓىا يف دًاي عٌغ امفسؼ اؿحكِادْةْؼجغقف ؿحؼات ًاؿفة 
فٓىػا قصػفَ ايفـػؤقمّف األوؼْكٓػّف ةأًػَ      ايفساُػغْي  وقاجل وي صؼلة امكتاي  011صّامي 

 "."ُسّـ لاردي
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 تاي قيف امّٓـ امحامي اًظػه قححث وقاجني صؼلة امك غارة زّْة أوؼْكٓة ققاؿ وـؤقمّف إف
ققػاؿ  ، ي ايفنػعة ةامغواء إمى قصغات أظؼى وػي امسػٓف امصػّوامي منػؼد    اوي لحائب دً أفؼاد
 ، طاةع امتضؼْػة األوؼْكٓػة ققائػغ ام ىنٓػات امعاصػة األوؼْكٓػة يف امصػّواؿ       ًادافزّائغ امق

 .ؿحكّف ٌُاؾ إصاةات"

ي امػْي اقيف صفل امحعؼ  ة غ أؿتّعٓي وي امِسّـ، عنقث ونصقات عنِٓا صّر وقاجني دً
 ىلع اؿه امؼائػغ  ايف ـكؼقؿٓحه جغٓٓؼ اؿه  ف،امػالؼة صّؿ قاعغة امسٓ مٓتقّا يفؿقػّا 

 ةضـب ايفؼاؿل. .ي امػك قحل يف امِسّـاصـي جّرك، ًائب قائغ دً

 

 ايفالزـ امذاًي قكؼك ّْؿف عني

 

زوٓنة منىسٌغة قكؼك ّْؿػف عنػي امحػي ًقػل ج نٓقِػا يف      –قًقل ايفؼاؿل جصؼْش وسٌغة 
 ه ايفنصػقات منقػّات  ٓجصػى صٓخ ج ىل ُػٍ ايفسٌغة يف وساؿ امغؼافٓك يف  -ةغاْة جقؼْؼٍ
 .أًا مـث ظائفة وي أك قيء" فة،"أًا مـث ظائققامث يف جصؼْضِا منىؼاؿل:  امصّوامٓة،
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قجقاجل صؼلة امكتاي ايفساُغْي إلؿقا  امضكّوة امصػّوامٓة ايفغعّوػة وػي امغػؼي قغػؼد      
قّات امحضامف امغقمي ايفـاًغ مِا، ققػع صتػاؿ امِٓىٌػة األوؼْكٓػة قإقاوػة ً ػاـ امكػؼْ ة       

 مصّواؿ.اإلؿالوٓة امكاول ايفـحقل يف ا
 
 

 
 


