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 -----------------------------------------                           الصحراء الغربٌة: البلد المستعمر                        -------------------------------------------

والمغرب اآلن ٌستغل الصناعة الفالحٌة كمحفز كبٌر لتشجٌع اإلستٌطان فً البلد المحتل. 

عامل  0000وظف القطاع الفالحً فً نواحً مدٌنة الداخلة حوالً  8004ة ففً سن

فقد ارتفع عدد  8000عامل دائم. أما سنة  800أشهر فً السنة، و 00موسمً بعقد ٌدوم 

 عامال، أغلبهم من أصول مغربٌة. 2040العمال إلى 

 

ار احتالل "الجمعٌة العامة تعبر عن استٌائها العمٌق لتفاقم الوضعٌة نتٌجة استمر

وقت دخول الصادرة ، للجمعٌة العامة 9131لسنة  4343الالئحة الصحراء الغربٌة من طرف المغرب"

 تتم زراعة الطماطم اآلن منطقة الداخلة حٌثالقوات المغربٌة 

 
حٌث توجد هذه  نصف سكان الصحراء الغربٌة ٌعٌشون فً مخٌمات لالجئٌن فً الجزائر، والكثٌر منهم قادمون من منطقة الداخلة

 صالقانونً لألمم المتحدة قد خلص إلى أن إرادة الشعب الصحراوي ٌجب أن تحترم فٌما ٌخ القسمالمزارع اآلن. ومعلوم أن 

 وات الطبٌعٌة فً الصحراء الغربٌة.القضاٌا المتعلقة بالثر

 

 

 الصحراء الغربٌة: 
  د المستعمرـلــالب                    

 
رته، الصحراء الغربٌة، بشكل غٌر إن المغرب ٌحتل جا

قانونً. وفً الوقت الذي تعتبر األمم المتحدة فٌه هذا البلد آخر 

قضٌة استعمار فً افرٌقٌا، ٌواصل شعبه المحتل كفاحا شرعٌا 

 من أجل التحرر. 

إن اإلحتالل المغربً انتهاك صارخ للرأي القانونً لمحكمة 

قرار أممً  000العدل الدولٌة بالهاي، وانتهاك ألزٌد من 

 ٌنادي بحق شعب الصحراء الغربٌة فً تقرٌر المصٌر.

لقد احتل المغرب المستعمرة اإلسبانٌة السابقة بشكل بالغ 

العنف حٌث أن القوات الجوٌة المغربٌة قد قامت بقصف 

المدنٌٌن الصحراوٌٌن بقنابل النابالم، وتم إرغام غالبٌة 

ى الصحراء الصحراوٌٌن على مغادرة دٌارهم والهرب إل

 الجزائرٌة، حٌث الزالوا ٌعٌشون. 

ن الذٌن بقوا فً األراضً المحتلة فٌتعرضون وأما الصحراوٌ

النتهاكات قاسٌة لحقوق اإلنسان إذا ما تجرؤوا على المطالبة 

 بحقهم المشروع فً التحرر. 

وعلى سبٌل المثال، ففً وقت صٌاغة هذا التقرٌر ٌقبع األمٌن 

ٌة المعنٌة بحماٌة ثروات الصحراء العام للجمعٌة الصحراو

 شهرا دون محاكمة. 01الغربٌة فً سجن عسكري مغربً منذ 
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        ------------------------------------                اإلتحاد األوروبً هو األسوأ فٌما ٌخص احترام القانون الدولً          ---------------------------------------

 

المغربٌة المسماة "آزورا" و "إٌدٌل" تستورد -نا ٌكشف أن الشركتٌن الفرنسٌةبحث

مزرعة تم تحدٌدها فً هذا التقرٌر. ولقد تم شراء هذه  99مزارع من  3الطماطم من 

 الطماطم فً الصورة فً سوبر ماركت الفرنسً "إنتر مارشٌه".
 

جات الواردة من إن اإلتحاد األوروبً، الذي ٌفرض مراقبة شدٌدة على المنت
فلسطٌن، ال ٌتبنى نفس السٌاسة فً الصحراء الغربٌة المحتلة. وقد قال 

نشطة الصٌد البحري األوروبٌة أن أ المستشار القانونً السابق لألمم المتحدة
السابقة فً الصحراء الغربٌة كانت تجري فً انتهاك للقانون الدولً. ووضع 

. ومن دون شك 8000شهر دٌسمبر  البرلمان األوروبً حدا لهذه األنشطة فً

من مزارع معروفة فً المناطق المحتلة الصادرة أن اتفاقٌة المنتجات الفالحٌة 
 .تقع فً نفس خانة: انتهاك القانون الدولً

 
على كامل تراب أوروبا ٌتم كتابة "منتوج مغربً" على الطماطم المنتجة بالصحراء 

لسوٌد.الغربٌة. منتجات "آزورا" هذه وجدت فً ا  
 

اإلتحاد األوروبً هو األسوأ فٌما ٌخص  
  احترام القانون الدولً

 
اإلتحاد األوروبً هو أهم حلٌف وداعم للمغرب، كما أن اإلتحاد نادرا ما 

ٌتجاهل  هللصحراء الغربٌة. حٌث أن اٌناقش المملكة حول استمرار احتالله
الل وبشكل مقصود ومنهجً أي إثارة لموضوع الصحراء الغربٌة خ

مناقشة اتفاقٌات تجارٌة مع المغرب فً الوقت الذي ٌطرح قضاٌا مماثلة 
 مع بلدان أخرى.

فً سنة قد ٌؤدي اتفاق جدٌد حول التجارة الحرة بٌن المغرب وأوروبا و
إلى المزٌد من التبادل التجاري والواردات من المنتوجات الفالحٌة  8008

فً  11ب سٌتم تحرٌر والصٌد البحري من المغرب. فعلى المدى القرٌ

المائة من الواردات إلى أوروبا القادمة من المناطق المحتلة، حٌث ستشكل 
فً المائة منها. غٌر أن هذا اإلتفاق الذي قد ٌتم  40الخضراوات والفواكه 

توقٌعه قرٌبا مع المغرب ال ٌستثنً بشكل واضح المنتجات المصنعة فً 
 الصحراء الغربٌة.

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وبشكل واضح،  وكمقارنة، فقد استثنت
أراضً الصحراء الغربٌة من اتفاق التجارة الحرة الذي ابرمته مع 
المغرب. أما وزارة الخارجٌة النروٌجٌة، فقد قالت بصرٌح العبارة أن 
"المغرب ال ٌمتلك الحق فً استغالل ثروات البلد كما لو كان ملكا له". 

ن المنضوٌة فً مجال التجارة الحرة االوروبٌة ومعلوم أن النروٌج والبلدا
اتفاقٌات تجارتهم مع معنٌة بمنتجات الصحراء الغربٌة أن ال ٌعتبرون 

، تم تغرٌم شركة نروٌجٌة بغرامة قدرها ملٌون 8000المغرب. وفً سنة 

ألف أورو ألنها لم تطبق مقتضٌات اتفاقٌة التجارة الحرة مع  800و

الغربٌة. من المناطق المحتلة من الصحراء  باستٌرادها منتجات ،المغرب
ال تعترف بمطالب المغرب فً العالم أجمع كما أن الجمٌع ٌعلم أن دول 

 البلد المحتل.
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        ------------------------------------                                        اتفاقٌة مثٌرة للجدل                                ---------------------------------------

 اتفاقٌة مثٌرة للجدل

 

 

 00حدد المرصد الدولً لثروات الصحراء الغربٌة 

مزرعة قرب مدٌنة الداخلة فً المناطق المحتلة من 

الصحراء الغربٌة، وأثبت بحثنا أن كل هذه المزارع 

إما مملوكة للمجموعة اإلقتصادٌة لملك المغرب أو 

لشركات فرنسٌة عابرة للقارات. فً حٌن ال ٌملك 

 الصحراوٌون وال حتى المستوطنون المغاربة بالبلد

 .أي منها

طن من المنتجات  20.000 باع المغرب قدوٌبدو أن 

غالبٌتها من  8000الفالحٌة المخصصة للتصدٌر سنة 

فً معظمها عبر مدٌنة  تمرالطماطم، حٌث 

 "بٌرٌنٌان" فً الجنوب الفرنسً. 

فً المائة  51مخصص للتصدٌر: الالمنتوج الفالحً 

من الطماطم، الخٌار والشمام المنتج فً المناطق 

 الذيجٌة. فً الوقت المحتلة ٌصل لألسواق الخار

الفالحون األوروبٌون اتفاقٌة الفالحة مع فٌه ٌعارض 

المغرب نتٌجة قلقهم من أن ٌؤثر تنامً الصادرات 

من خضراوات وفواكه على المغربٌة الفالحٌة 

جات الفالحٌة األوروبٌة. وبالتالً فإن اإلتحاد والمنت

األوروبً ال ٌنتهك فقط القانون الدولً باستٌراده 

 ٌقوضجات القادمة من الصحراء الغربٌة، بل والمنت

الجهود األممٌة الرامٌة إلحالل السالم بهذا البلد، 

 والتً تتضمن التفاوض حول ثرواته الطبٌعٌة.
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        ------------------------------------                                      نمو كبٌر، خطط أكبر                                ---------------------------------------

 نمو كبٌر، خطط أكبر

 

رة عرف اإلنتاج الفالحً فً المزارع خالل السنوات األخٌ

الموجودة فً نواحً مدٌنة الداخلة نموا هائال: فقد تضاعف 

% ما بٌن موسم 8400المنتوج بالنسبة للخضراوات بنسبة 

، فً الوقت الذي تضاعف 8005-8004و  8008-8002

% خالل نفس 100المنتوج من الخضراوات بنسبة 

 .0الفترة

للفالحة والصٌد البحري  وقد قدرت الوزارة المغربٌة

األراضً الصالحة للزراعة فً المنطقة الجنوبٌة من 

الصحراء الغربٌة بحوالً ملٌون هكتار، فً حٌن تشٌر آخر 

هكتار  202قد تم تجهٌز المعلومات الرسمٌة المتوفرة أنه 

 144من ضمنها  8005فً منتصف سنة لألنشطة الفالحٌة 

 00اضً تقع داخل . وكل هذه األر0هكتار مستغلة سابقا

 0450مزرعة مسقٌة كبٌرة تمتد فوق مساحة تصل إلى 

كٌلومتر من مدٌنة  30فً محٌط جمٌعها تقع هكتار حالٌا، 

 .8الداخلة

وتعتزم الحكومة المغربٌة تطوٌر األنشطة الفالحٌة فً 

نة الداخلة خالل السنوات القادمة، حٌث أن الخطة ٌدم

ً الزراعٌة تتوقع ازدٌاد األراضالمغربٌة الجهوٌة للفالحة 

 8004هكتار سنة  010المنتوج الموسمً من ذات 

 .8080هكتار بحلول سنة  8000لتصل إلى  

الخطة تتوقع أٌضا ازدٌاد انتاج المزارع المحمٌة من 

طن بحلول سنة  40.000( إلى 8004طن )سنة  22.000

. وهذا اإلنتاج 8080طن سنة  020.000و  8002

كما سٌعرف عدد المتنامً سٌخصص حصرٌا للتصدٌر، 

ازدٌادا  8080العاملٌن بالقطاع الفالحً فً المنطقة سنة 

 ٌقدر بثالثة أضعاف العدد الحالً.

مشروعا،  00ولتحقٌق هذه األهداف تمت دراسة وتقٌٌم 

منها ستخصص لتوسٌع مساحات زراعة المحاصٌل  00

الموسمٌة المبكرة، باإلضافة إلى بناء وحدة تعلٌب بقدرة 

 .0فً الساعةطن  0تجهٌز 

أزٌد من ذلك، فإن الحكومة المغربٌة تسوق لألنشطة 

الفالحٌة فً محٌط مدٌنة الداخلة كفرص لإلستثمار 

الخارجً، فً وقت أن عددا كبٌرا من الصحراوٌٌن الذٌن 

كانوا ٌعٌشون فً منطقة الداخلة سابقا ٌعٌشون اآلن فً 

مخٌمات لالجئٌن بالصحراء الجزائرٌة نتٌجة للغزو 

ربً المورٌتانً ألرضهم. لهذا فإن االراضً التً لم المغ

 وق اآلن للمستثمرٌن.تعد مأهولة تس
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        ------------------------------------                                       نمو كبٌر، خطط أكبر                                 ---------------------------------------

 

 للِكرار  8002هساحح األراضً الوسرغلح سٌح  تالِكرار 8002هساحح األرض الوجِشج سٌح  الوٌطمح

 37 37 تاورطة محٌط

 40 *51 الحولً ظهر

 81 81 تٌنٌغٌر

 57 57 تاورطة

 211 229 الصحراء فً الخضار مزارع

 90 90 مٌجك

 76 76 نغجٌر

 24 24 آدرار

 12 12 آغرٌداك

 588 646 المجموع

 

 ر: الْسارج الوغزتٍح للفالحح ّالصٍذ الثحزيالوصذ

 La Gazette du Maroc* ذمذٌز هسرخلص هي جزٌذج 



 7 

 

        ------------------------------------                                      الرْرط الفزًسً ذاّرطح:                                ---------------------------------------

 ذاّرطح: الرْرط الفزًسً

 

، رؼزجش ِضسػخ ربٚسطخ، 2002ثؼذ أْ أعغذ عٕخ 

اٌفشٔغ١خ اٌٛز١ذح اٌّٛخٛدح داخً -اٌّضسػخ اٌّغشث١خ

و١ٍِٛزش ِٓ  55خ١ٍح ٚادٞ اٌز٘ت ػٍٝ ثؼذ زٛاٌٟ 

ِذ٠ٕخ اٌذاخٍخ. أِب ثم١خ اٌّضاسع فزٛخذ ػٍٝ اٌدٙخ 

األخشٜ ِٓ اٌشبطئ ػٍٝ ِب ٠ؼشف ِس١ٍب ثبعُ 

فٟ األٚد٠خ داخً األساضٟ اٌصسشا٠ٚخ ِّب  "ٌغشا٠ش"

أساضٟ أوثش ص٠بدح ػٍٝ أٔٙب ٠ٛفش اٌسّب٠خ ِٓ اٌش٠بذ 

 خصٛثخ.

، اخٍخاٌذ خ١ٍحششوخ ربٚسطخ رّزٍه ِضسػز١ٓ فٟ 

 اٌج١ٛدٚازذح رسزٛٞ ػٍٝ اٌّضسٚػبد اٌّس١ّخ داخً 

اٌجالعز١ى١خ، ٚأخشٜ ٌٍفالزخ اٌّىشٛفخ ٚاٌزٟ رٕجذ 

ثبٌخصٛص األػالف ٌزغز٠خ اٌس١ٛأبد إٌّزدخ 

 ت.ٌٍس١ٍ

وّب أْ ششوخ ربٚسطخ رٕزح فبوٙخ اٌشّبَ، ٚاٌطّبطُ 

فٟ األساضٟ اٌضساػ١خ اٌّىشٛفخ ٚاٌّغطبح 

ثبٌجالعز١ه، ز١ث رّزٍه اٌششوخ ٚازذح ِٓ أوجش 

 ششوبد أزبج أٔٛاع اٌطّبطُ فٟ "اٌّغشة".

إٌّطمخ ِدٙضح ثٕظبَ سٞ اٌزمط١ش ِشثٛط ثأزٛاض 

ِزش ِىؼت، ٚرذ٠ش  5660رخض٠ٓ ٚرجش٠ذ ثمذسح 

  100ششوخ ثئش٠ٓ ػ١ّم١ٓ ٠صً والّ٘ب ألوثش ِٓ اٌ

ِزش فٟ اٌؼّك، العزخشاج ا١ٌّبٖ اٌدٛف١خ غ١ش اٌمبثٍخ ٌٍزدذ٠ذ 

اٌّضسػخ ِدٙضح ٌزش فٟ اٌثب١ٔخ، وّب أْ  51إٌٝ  51ثغشػخ 

 ثّسطخ ٌزس١ٍخ اٌّبء ثبإلضبفخ إٌٝ ِسطخ عمب٠خ عّبد٠خ.

خٛدح ٚثّدشد خٕٟ اٌطّبطُ، ٠زُ ٔمٍٙب إٌٝ ِٕطمخ اٌشسٓ اٌّٛ 

ٚعظ اٌّضسػخ، ِٚٓ ٕ٘بن ٠زُ ٚضغ إٌّزح فٟ شبزٕبد ِجشدح 

و١ٍِٛزش شّبال.  5200ٌٕمٍٗ إٌٝ ِذ٠ٕخ أوبد٠ش اٌّٛخٛدح ػٍٝ ثؼذ 

عبػخ ٠زُ رخض٠ٓ إٌّزح فٟ أوبد٠ش لجً رصذ٠شٖ  20ٚثؼذ سزٍخ 

 ٌٍخبسج ثبدػبء أٔٗ "ِٕزٛج ِغشثٟ". 

 

 
 

الغزتٍح ذصذر هٌرجاخ فالحٍح هشرعح ذاّرطح فً الوٌاطك الوحرلح هي الصحزاء 

 ألسْاق سْتز هاركٍد األّرّتٍح.
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        ------------------------------------                                           هشرعح الولك ذٌٍٍغٍز:                              ---------------------------------------

 ذٌٍٍغٍز: هشرعح الولك

 

و١ٍِٛزش رمش٠جب ِٓ ِذ٠ٕخ اٌذاخٍخ رمغ  10ذ ػٍٝ ثؼ

ر١ٕ١غ١ش، اٌّؼشٚفخ ِس١ٍب ثبعُ "األسض اٌٍّى١خ"، 

ٟٚ٘ إزذٜ ِضاسع "األساضٟ اٌفالز١خ" اٌزبثؼخ 

ٌٌٍٙٛذ٠ٕغ اٌٍّىٟ "ع١غ١ش". ٚلذ رُ إٔشبء ٘زٖ 

ثأِش ِٓ اٌٍّه اٌسغٓ  5191اٌّضسػخ عٕخ 

اٌّششٚع اٌشائذ ٌٍضساػخ  اٌثبٟٔ، ز١ث وبْ

فٟ ِٕطمخ داخً اٌج١ٛد اٌجالعز١ى١خ  اٌّس١ّخ

اٌذاخٍخ فٟ ِسبٌٚخ ٌزىغ١ش اػزّبد اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ 

 لطبع اٌص١ذ اٌجسشٞ فمظ.

٘ىزبس،  2100اٌّدبي اٌٍّىٟ ٠ّزذ ػٍٝ ِغبزخ 

صبٌر ٌٍضساػخ.  ٘ىزبس ِٕٗ 600إٌٝ  100

٘ىزبسا  95ٚزغت ٚصاسح اٌفالزخ اٌّغشث١خ فإْ 

، ٟٚ٘ ِغطبح 2009لذ رُ اعزغالٌٙب عٕخ 

، ز١ث ١شطمغمٟ ثبٌزِٚدٙضح ثزد١ٙضاد ٔظبَ اٌ

رضّٓ رغط١خ زبخخ اٌّضسػخ ِٓ اٌّبء ثفضً 

 ٌزش فٟ اٌثب١ٔخ ِٕٙب. 511آثبس ٠زُ ضخ 

٠ٚؼزجش اٌشّبَ ٚاٌطّبطُ أُ٘ إٌّزدبد اٌّضسٚػخ 

طٓ فٟ  100فٟ اٌّغبزبد اٌّغطبح ثسٛاٌٟ 

طٕب ٌٍشّبَ فٟ اٌٙىزبس  60اٌٙىزبس ٌٍطّبطُ، ٚ

اٌّٛص،  اٌٛازذ. وّب أْ ِضسػخ ر١ٕ١غ١ش رٕزح وزٌه

 ٚاألٔبٔبط ٚاٌخ١بس.

 

 

 
 

هلك الوغزب ُْ أحذ أغٌى الحكام فً العالن ّأكثز الوسرثوزٌي فً الشراعح 

ذٍ الوسرعوزج أثٌاء ُفً رج لَ الغزتٍح، ُّذٍ صْ تالوٌاطك الوحرلح هي الصحزاء

 . دّرٌح للشزطح ّرهز
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        ------------------------------------               رّتٍح ذرحول هسؤّلٍاذِاهجوْعاخ هراجز الثمالح األّ                   ---------------------------------------

 هجوْعاخ هراجز الثمالح األّرّتٍح ذرحول هسؤّلٍاذِا

ٌمذ ارضر أْ اٌطّبطُ ٟ٘ ِٓ ِٕزدبد اٌذاخٍخ ثبٌّٕبطك اٌّسزٍخ ِٓ "

ٙزا ٌٓ ٔمَٛ ثج١ؼٙب ِدذدا، فٙزا األِش ال ٠فزشض ثٗ اٌصسشاء اٌغشث١خ، ٌ

إٌبطك اإلػالِٟ ثبعُ ِدّٛػخ أْ ٠سصً"، ٠صشذ، إٔغّبس وشْٚ، 

 ِزبخش ثمبٌخ "آوغفٛد".

 

 "أًا أعزف لضٍح الصحزاء الغزتٍح جٍذا، ّطثعا ال ٌجة أى  

 الٌاطك اإلعالهً تاسن  ًثٍع أٌح هٌرجاخ لادهح هي تلذ هحرل"،   

 هراجز تمالح "آكسفْد". هجوْعح    

 

ػٕذِب أخشد ِدّٛػخ "آوغفٛد" ثسثب أ١ٌٚب ل١ً ٌٙب أْ ٘زٖ اٌطّبطُ 

ِغزٛسدح ِٓ "خٕٛة اٌّغشة"، ٌٚىٓ ثؼذ اٌزؼّك أوثش فٟ اٌمض١خ رُ 

فٟ "آصٚسا"  ادػذخبد لبدِخ ِٓ ِذ٠ٕخ اٌذاخٍخ. ٚلذ ٛاوزشبف أٔٙب ِٕز

ِدّٛػخ ِزبخش "آوغفٛد" أْ االرفبق اٌزدبسٞ الٕبع ِٕٙب ِسبٌٚخ 

 ِغ اٌّغشة ٠غطٟ اٌصسشاء اٌغشث١خ أ٠ضب.األٚسٚثٟ 

 

 "غ١ش إٔب ال ٔٛافك ػٍٝ ٘زا اٌشأٞ"، ٠فغش اٌغ١ذ وشْٚ.

 

أػٍٕذ ِدّٛػخ ِزبخش اٌجمبٌخ اٌذّٔبسو١خ، "و١غىٛ"، ػٓ  2055فٟ عٕخ 

لشاس٘ب ٚلف ششاء اٌطّبطُ ِٓ اٌششوخ اٌفشٔغ١خ "آصٚسا" ثغجت لض١خ 

اٌّدّٛػخ اٌضخّخ اٌصسشاء اٌغشث١خ. ٚ٘ٛ ٔفظ اٌمشاس اٌزٞ رجٕزٗ 

 ٌّزبخش اٌجمبٌخ، "وٛة"، ثىً ِٓ اٌغ٠ٛذ ٚإٌش٠ٚح. 

 

ٚفٟ لشاس ِّبثً أ٠ضب رُ اعزجؼبد وً إٌّزٛخبد اٌغّى١خ اٌزٟ وزت ػ١ٍٙب 

"أزح فٟ اٌّغشة" ِٓ سفٛف اٌّدّٛػبد اٌزؼب١ٔٚخ فٟ ثش٠طب١ٔب ِٕز 

 .2055شٙش د٠غّجش 

 

 

 

   الصحزاٌّْى 

 هِوشْى             
 

ٔغزف١ذ ثزبرب ِٓ اٌششوبد اٌضساػ١خ اٌّغشث١خ"، ٠مٛي اٌّبِٟ أػّش "ٔسٓ ال 

 عبٌُ، سئ١ظ ٌدٕخ ِٕب٘ضخ اٌزؼز٠ت فٟ اٌصسشاء اٌغشث١خ.

اٌغ١ذ اٌّبِٟ أػّش عبٌُ ٠ؼ١ش ثّذ٠ٕخ اٌذاخٍخ ٚ٘ٛ شب٘ذ ػٍٝ إٌّٛ اٌغش٠غ 

ٌٍصٕبػخ اٌفالز١خ اٌّث١شح ٌٍدذي خالي ٘زٖ اٌغٕٛاد، ألْ ِذ٠ٕزٗ ِىبْ خ١ذ 

٠َٛ  100خ فٟ اٌج١ٛد اٌجالعز١ى١خ، خصٛصب ِغ رّزغ إٌّطمخ ثسٛاٌٟ ٌٍضساػ

ِٓ األ٠بَ اٌّشّغخ فٟ اٌغٕخ، ز١ث أْ ِذ٠ٕخ اٌذاخٍخ رسظٝ ثبٌشّظ أوثش ِٓ 

% ص٠بدح، ػٍّب أْ أوبد٠ش ِٓ أُ٘ إٌّبطك 10ِذ٠ٕخ أوبد٠ش اٌّغشث١خ ِثال ة 

 اٌفالز١خ فٟ اٌّغشة.

ثخ، ١ٌٚغٛا ِٓ اٌصسشا١٠ٚٓ، ُٚ٘ "اٌؼّبي فٟ ٘زٖ اٌّضاسع ُ٘ ِٓ اٌّغبس

٠ؼٍّْٛ ٌشٙٛس فٟ ٘زٖ اٌّضاسع، ٠ٚؼ١شْٛ فٟ ِٕبصي رششف ػ١ٍٙب اٌسىِٛخ. 

ٚفٟ اٌّمبثً، ٠جمٝ اٌّٛاطْٕٛ اٌصسشا٠ْٚٛ ثبٌذاخٍخ دْٚ ػًّ"، ٠ض١ف اٌغ١ذ 

 اٌّبِٟ أػّش عبٌُ.

"غ١ش أْ اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌسم١م١١ٓ ُ٘ ِالن ٘زٖ اٌّضاسع: فُٙ ٠غزف١ذْٚ ِٓ إٌغبء 

ٌضشائت..اٌخ، ززٝ أْ اسثبزُٙ ال رؼٛد ززٝ ثبٌفبئذح ٌّٕطمخ اٌذاخٍخ"، ٠مٛي ا

 اٌّبِٟ.

"ززٝ اٌفٛاوٗ ٚاٌخضشاٚاد اٌزٟ رٕزح ٕ٘ب، ال رغزٍٙه ِس١ٍب، ٚٔسٓ ٔشٜ، ط١ٍخ 

 اٌٛلذ، شبزٕبد وج١شح رغبدس اٌّضاسع ِزٛخٙخ ٌٍشّبي"، ٠ش١ش اٌّبِٟ.
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ِٕٚظّخ "إ٠ّبٚط عطٛوٌُٙٛ" إْ اٌّشصذ اٌذٌٟٚ ٌثشٚاد اٌصسشاء اٌغشث١خ 

ٌزٛص١بْ ١٘ئبد اإلرسبد األٚسٚثٟ ثؼذَ رٛل١غ االرفبل١خ اٌفالز١خ ِغ اٌّغشة ِبٌُ رزُ 

 اإلشبسح ٚثٛضٛذ ثأٔٙب ال رٕطجك ػٍٝ إٌّزدبد اٌٛاسدح ِٓ اٌصسشاء اٌغشث١خ.

أِب اٌم١بَ ثغ١ش رٌه فغ١شىً رم٠ٛضب ٌٍمبْٔٛ اٌذٌٟٚ، ٚػذَ اززشاَ ألثغظ زمٛق 

ٌصسشاٚٞ، ٚرذخً رٚ رأث١ش عٍجٟ ػٍٝ ِفبٚضبد اٌغالَ اٌزٟ رذ٠ش٘ب األُِ اٌشؼت ا

 اٌّزسذح ث١ٓ اٌطشف١ٓ.

 
 

 

     إدعوْا جِْدًا هي أجل حمْق شعة الصحزاء 

 الغزتٍح.   
  www.wsrw.org            

.emmausstockholm.sewww         

 

  ُذا الرمزٌز ُْ ًرٍجح تحث ّصٍاغح الوزصذ الذّلً لثزّاخ الصحزاء الغزتٍح، تفضل الروٌْل السخً لوٌظوح "إٌواّص سطْكِْلن"

 8008ًشز فً شِز فثزاٌز 
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