
 4963 انمشاس
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 9381/84 جُبئٙ يهف

 ٚثجذ نى ٔ انمبٌَٕ ْزا ثّ أيش ئجشاء كم …َظشٚخ … حشاعخ … انخجشح … اثش … لبََٕٙ غٛش ئجشاء … يحبظش

 ". ج.و.ق يٍ 765 انفصم … ٚكٍ نى كأٌ ٚؼذ انمبََٕٙ انٕجّ ػهٗ ئَجبصِ

 ئًَب ٔ أعبعٓب يٍ ثؽالَٓب ئنٗ ٚإد٘ ال انمعبئٛخ انعبثؽخ يحبظش فٙ انمبََٕٙ انٕجّ ػهٗ يغؽش٘ ئجشاء ئَجبص ػذو ئٌ

. 765 ٔ 293 ثبنفصهٍٛ ػًال انجٛبٌ عجٛم ػهٗ ثبنًحبظش انؼًم ٚجمٗ ٔ ُٚجض نى كأٌ اإلجشاء ٚؼزجش

 ئجشاء نؽهت االعزجبثخ ػذو أٌ ٔ انًجهظ نشلبثخ فٛٓب رخعغ ال رمذٚشٚخ عهؽخ انًحكًخ يؼٓب رًهك ئثجبد ٔعٛهخ انخجشح

. ثشفعّ ظًُٛب جٕاثب ٚؼذ ػُّ انغكٕد أٌ ٔ انًحكًخ لشاس فٙ ٚإثش ال خجشح

 يحعش أٌ انحبل ٔ انششؼخ نذٖ انُظشٚخ انحشاعخ يذح فٙ رجبٔص ٔلغ أَّ انًحكًخ أيبو ادػبؤِ انًزٓى يٍ ٚمجم ال

. لبََٕٛخ كبَذ حشاعزّ يذح أٌ ٚفٛذ ػهّٛ ٔلغ انز٘ انمعبئٛخ انعبثؽخ

 انًهك جالنخ ثبعى

  انًجهظ ئٌ

 نهمبٌَٕ ؼجمب انًذأنخ ثؼذ

. انُمط ؼبنت نذٌ يٍ ثٓب انًذنٗ نهًزكشح َظشا ٔ

. انُظشٚخ انحشاعخ فزشح ثخشق انًزؼهك األٔنٗ انٕعٛهخ يٍ األٔل انفشع شأٌ فٙ

 انًحذدح انًذح ػٍ رضٚذ يذح ثمٙ أَّ أ٘ 1983 غشذ فبرح حٍٛ ئنٗ 1983 ٕٚنٕٛص 28 ٕٚو اػزمبنّ رى انؼبسض أٌ رنك

 انًحكًخ أيبو انًٕظٕع ْزا أثبس انؼبسض أٌ ٔ أعبعّ يٍ انًحعش ثؽالٌ يؼّ ٚزحزى لبََٕٙ نًجذأ خشق ْزا فٙ ٔ لبََٕب

. ػُّ رغبفهذ أَّ غٛش

 ٚإد٘ ال انمعبئٛخ انعبثؽخ يحبظش فٙ انمبََٕٙ انٕجّ ػهٗ يغؽش٘ ئجشاء ئَجبص ػذو كٌٕ ػٍ انُظش ثصشف ئَّ حٛث

 765 ثبنفصهٍٛ ػًال انجٛبٌ عجٛم ػهٗ ثبنًحبظش انؼًم ٚجمٗ ٔ ُٚجض نى كأَّ اإلجشاء ٚؼزجش ئًَب ٔ أعبعٓب يٍ ثؽالَٓب ئنٗ

 غٛشِ ٔ انؼبسض دفغ ػٍ اإلجبثخ رٕنذ انًحكًخ فاٌ انٕعٛهخ فشع فٙ جبء نًب فخالفب انجُبئٛخ انًغؽشح لبٌَٕ يٍ 293 ٔ

 سجٕػٓب ثؼذ انًحكًخ ئٌ حٛث : " فّٛ ٔسد ئر كبفٛب رؼهٛال يؼهال جٕاثٓب جبء ٔ انُظشٚخ ثبنحشاعخ ٚزؼهك فًٛب انًزًٍٓٛ يٍ

 انؼبو انٕكٛم انغٛذ ػٍ انصبدسح رًذٚذْب فزشح ثبػزجبس انمبََٕٙ األجم داخم كبَذ انًذح أٌ نٓب رجٍٛ انًحبظش ْزِ ئنٗ

. نهًهك

 انشٙء انمبََٕٛخ نهششٔغ ؼجمب يٓبيٓى ٚضأنٌٕ ْى ٔ انمعبئٛخ انششؼخ ظجبغ ػبُّٚ يب ٚخبنف يب ٚمذو نى انذفبع ئٌ حٛث ٔ

 أٌ َجذ ثبنؼبسض انًزؼهك انمعبئٛخ انعبثؽخ يحعش ئنٗ ثبنشجٕع أَّ ػهٗ فعال ْزا انذفغ ْزا سفط يؼّ ُٚجغٙ انز٘

 ٕٚنٕٛص 29 ٕٚو انُظشٚخ انحشاعخ رحذ ٔظغ ثأَّ ػهٛٓب انؼبسض ئيعبء ٔ ثًصبدلخ فّٛ يجُٛخ انُظشٚخ انحشاعخ فزشح

 انٕعٛهخ فشع يؼّ ٚكٌٕ يًب صجبحب انزبعؼخ انغبػخ ػهٗ 1983 غشذ فبرح غبٚخ ئنٗ صجبحب انزبعؼخ انغبػخ ػهٗ 1983

. أخشٖ جٓخ يٍ نهٕالغ يخبنفب ٔ جٓخ يٍ أعبط غٛش ػهٗ

 لجٕل يُّ ٚصذس نى انؼبسض أٌ رنك نهمبٌَٕ انزفزٛش ػًهٛخ ثخشق انًزؼهك األٔنٗ انٕعٛهخ يٍ انثبَٙ انفشع شأٌ فٙ ٔ

 ئجشاء أٌ ئر رنك ػهٗ ٚذل يمزعٗ أ٘ ثّ نٛظ انمعٛخ يهف أٌ كًب ٚفزش انًكبٌ ثأٌ ػهى ػهٗ ٚكٍ نى ٔ انزفزٛش إلجشاء

. انجبة أيبو رشكّ رى أَّ كًب ئسادرّ انًفزش انًكبٌ صبحت ًٚهك ال ظشٔف فٙ رى انزفزٛش

 ػذو ٚزجٍٛ انمعٛخ يهف يغزُذاد ئنٗ ثبنشجٕع فاَّ نهمبٌَٕ يخبنفزٓب انؼبسض ٚؼٛت انزٙ انزفزٛش ػًهٛخ ئجشاء ئٌ حٛث

. نهٕالغ يخبنفب انٕعٛهخ فشع يؼّ ٚكٌٕ يًب حصٕنٓب



 اػزًبد يٍ أٔنًٓب انًزخز ٔ يجزًؼزٍٛ انثبَٛخ انٕعٛهخ يٍ األٔل انفشع ٔ األٔنٗ انٕعٛهخ يٍ انثبنث انفشع شأٌ فٙ ٔ

 لبٌَٕ يٍ 288 انفصم نًمزعٛبد يخبنفخ ْزا فٙ أٌ انؼبسض،ٔ ئداَخ فٙ انمعبئٛخ انعبثؽخ يحعش ػهٗ انًحكًخ

 رؼجٛش ٔأٌ ْزا اإلؼالق، ػهٗ يحهٓب أخشٖ ئحالل أٔ ػُٓب انزخهٙ ًٚكٍ ال انًجذئٛخ انمبػذح رؼزجش انزٙ انجُبئٛخ انًغؽشح

 ٔ انصذق رًثم انمعبئٛخ انعبثؽخ أيبو رصشٚحبرّ ثأٌ أعبعب انزأكذ ٚجت انًفصهخ اػزشافبرّ ركزثّ ئَكبسِ ثأٌ انًحكًخ

 أَٓب رؼزجش ألٕال يٍ انعبثؽخ يحعش فٙ ٔسد يب أٌ ٔ اعزُؽبلّ عبػخ ئسادرّ نحشٚخ فبلذا أَّ ٔ خصٕصب ثكزة نٛغذ

 ثصذق كبفٛب رؼهٛال ٚزعًٍ ال انمشاس أٌ ْزا ئنٗ أظف ئؼاللب ػهٛٓب االػزًبد ًٚكٍ ال اإلكشاِ ٔ انعغػ رحذ يُّ اَزضػذ

. اَؼذايّ ثًُضنخ ُٚضل انز٘ انزؼهٛم َبلص انمشاس يؼّ ٚؼزجش يًب انؼبسض ئنٗ َغجزٓب ٔ ثُٛٓب فًٛب االسرجبغ ٔ انٕلبئغ صحخ

 انؼبسض ئداَخ فٙ انمعبئٛخ انعبثؽخ يحعش ػهٗ ثبػزًبدْب انًحكًخ فّٛ ٔلؼذ انز٘ االعزُزبج عٕء يٍ ثبًَٛٓب انًزخز ٔ

 أٌ حٍٛ فٙ انًٕاد يٍ يبدح ثحٕصرّ كبَذ انؼبسض اػزمبل عبػخ أٌ ػهٗ رذل انزٙ ( حٕصرّ ) فٙ ثكهًخ رُصٛصٓب ٔ

. انًحكًخ فّٛ ٔلؼذ انز٘ االعزُزبج عٕء ٚإكذ يًب ئنّٛ ٚشش نى ٔ رنك ٚزعًٍ نى انمعبئٛخ انعبثؽخ يحعش

 ػهٗ أٔال اػزًذ اعزؼًبنٓب رغٓٛم ٔ يغكٓب ٔ انًخذساد اعزؼًبل أجم يٍ انؼبسض ثاداَخ فّٛ انًؽؼٌٕ انمشاس ئٌ حٛث

 انعبثؽخ أيبو انؼبسض ثبػزشاف األخز فٙ انًحكًخ ػهٗ نٕو ال أَّ ٔ ئنّٛ انًُغٕثخ ثبنزٓى انمعبئٛخ انعبثؽخ أيبو اػزشافّ

 ثى انكٕكبٍٚٛ ثبعزؼًبل انؼبيخ انُٛبثخ أيبو اػزشافّ ػهٗ ثبَٛب اػزًذد ثى ثجُح ٚزؼهك األيش داو يب ئنّٛ اؼًأَذ يزٗ انمعبئٛخ

 انزًٓخ انؼبسض ثبسركبة الزُبػٓب ٔجّ أثشصد لذ انًحكًخ ٚجؼم انز٘ انشٙء ثبالعزؼًبل أيبيٓب اػزشافّ ػهٗ ثبنثب اػزًذد

 انمعبئٛخ انعبثؽخ أيبو ثٓب أفعٗ انزٙ انزصشٚحبد ثأٌ رذػّٛ يب ئٌ كبفٛب،ثى رؼهٛال ثّ لعذ يب ػههذ ٔ ئنّٛ انًُغٕثخ

 انًشالجخ ٔ نهًُبلشخ رخعغ ال انزٙ انزمذٚشٚخ عهؽزٓب ػهٗ اػزًبدا ثبنشفط رنك ػٍ أجبثذ انًحكًخ فاٌ كشْب يُّ اَزضػذ

 فٙ انؼبسض ئسادح عاليخ يذٖ رمٛٛى رغزؽٛغ ئحذاثٓب ٔ ظشٔفٓب نجًٛغ ئحبؼزٓب ٔ نهمعٛخ يُبلشزٓب ظٕء ػهٗ فآَب

 حٕصرّ ) فٙ كهًخ ثزكشِ انمشاس ػهٗ انؼبسض ٚؼٛجّ يب شأٌ فٙ أيب انمعبئٛخ،ٔ انعبثؽخ أيبو ثٓب أفعٗ انزٙ انزصشٚحبد

 انٕعٛهخ يٍ انثبنث انفشع يؼّ ٚكٌٕ يًب حٕصرّ فٙ كهًخ ركش َجذ ال ثبنؼبسض انًزؼهك انمشاس رؼهٛم ئنٗ ثبنشجٕع فاَّ( 

. نهٕالغ يخبنفب انثبَٛخ انٕعٛهخ يٍ األٔل انفشع ٔ يمجٕل غٛش األٔنٗ

 انكشف ٚزى نى ئر انٓشٍٔٚ ٔ انكٕكبٍٚٛ يبدح يؼشفخ يٍ انزحمك ػذو يٍ انثبَٛخ،انًزخز انٕعٛهخ يٍ انثبَٙ انفشع شأٌ فٙ ٔ

 انٛمٍٛ دسجخ ئنٗ ٚمٕٖ ال انز٘ انٕالغ جٓخ يٍ انؼهى أٔ انشائجخ عجٛم ػهٗ ئًَب ٔ ؼجٙ أٔ ػهًٙ رحهٛم عجٛم ػٍ ػًُٓب

 ؼهت لذ ٔ ثبنزاد انًٕاد ْزِ ػهٗ نهزؼشف دٔنٛب انًؼزًذح انكًٛبئٛخ انزحهٛهٛخ ٔ انفمٓٛخ انذالنخ يٍ خبنٛب ثزنك انمشاس فجبء

 إلفبدح انصحخ ٔصٚش ٚشأعٓب انزٙ ٔ انصحخ ثٕصاسح يمشْب ٕٚجذ انزٙ نهًخذساد انٕؼُٛخ انهجُخ ثخجشح االعزؼبَخ انذفبع

 ٔ عًٛب انًبدح حمٛمخ ئنٗ انؼهًٛخ انذالنخ ثؽشٚك انزصشف فٙ احزًبل أٔ شك أٔ نجظ كم ئصانخ ٔ انًٕظٕع ْزا فٙ انًحكًخ

 انزحهٛهٛخ ثبنخجشح االعزؼبَخ انذفبع ؼهت فؼبنٛزٓب،كًب دسجخ ٔ أصُبفٓب رؼذد ٔ انًٕاد رشبثّ حبنخ ٚؼٛش انحذٚث انؼبنى أٌ

 ظذ االجزًبػٙ نهذفبع انؼشثٛخ نهًُظًخ انزبثغ انًخذساد شإٌٔ يكزت ؼشٚك ػٍ ٔانٓشٍٔٚ انكٕكبٍٚٛ يبدرٙ نًكَٕبد

. اإلثؽبل ٔ انُمط ٚغزٕجت يؼٛجب ثزنك انمشاس فجبء ثبنمجٕل ٚحظ نى انؽهت أٌ غٛش ثبنشثبغ يمشْب ٕٚجذ انزٙ انجشًٚخ

 يؼٓب رًهك اإلثجبد ٔعبئم يٍ ٔعٛهخ ْٙ ئًَب ٔ رجشو ال ٔ رمعٙ ال أَٓب ٔ ثبنزاد انًمصٕدح ْٙ نٛغذ انخجشح ئٌ حٛث

 ؼهت ئنٗ االعزجبثخ فؼذو نزنك سفعٓب أٔ انخجشح ؼهت ثمجٕل فٛٓب يشالجزٓب ٔ يُبلشزٓب ًٚكٍ ال رمذٚشٚخ عهؽخ انًحكًخ

 انٕعٛهخ فشع يؼّ ٚكٌٕ يًب ئجشائٓب ؼهت ثشفط ظًُٛب جٕاثب ٚؼزجش ػُٓب عكٕرّ أٌ ٔ انمشاس عاليخ ػهٗ ٚإثش ال انخجشح

. يمجٕل غٛش

 يثم أٌ عجك ثأَّ انؼبسض دفغ ػهٗ رجت نى انًحكًخ أٌ رنك انذفبع حمٕق خشق يٍ انًزخزح انثبنثخ انٕعٛهخ شأٌ فٙ ٔ

 فٙ انًحكًخ لشاس ٔ انمعبئٛخ انعبثؽخ نًحعش ثصٕسح أدنٗ أَّ ٔ األفؼبل َفظ أجم يٍ االثزذائٛخ انًحكًخ أيبو

. اَؼذايّ ثًُضنخ ُٚضل انز٘ انزؼهٛم فٙ َبلصب ٚؼزجش انؼبسض دفغ ػهٗ انجٕاة ػذو فاٌ نزنك انًٕظٕع

 ػذد انًهف فٙ 1982 دجُجش ػبشش ثزبسٚخ).....( ة االثزذائٛخ انًحكًخ أيبو يثم انؼبسض أٌ حمٛمخ كبٌ نئٍ ئَّ حٛث

 انُبصنخ فٙ ثٓب انًزبثغ انٕلبئغ غٛش ْٙ ثٓب أدٍٚ أٌ عجك انزٙ انٕلبئغ فاٌ انًخذساد فٙ االرجبس أجم يٍ يزبثؼب).....( 

 يزهجغب انؼبسض ظجػ فٙ رزهخص ئحذاثٓب انًحكٕو انمعٛخ يهف ٔلبئغ اعزمشاء يٍ ٚزجٍٛ أَّ انُمط،رنك ؼهت يٕظٕع

 فٙ انٕلبئغ اخزالف يُّ ٚزجٍٛ انز٘ األيش ثعبػزّ نُمم ٔعٛهخ ).....( َٕع عٛبسرّ يٍ يزخزا انًخذاسد فٙ ثبالرجبس

 صهخ ال انزٙ ٔ ثٓب أدٍٚ أٌ عجك انزٙ انزًٓخ ثُفظ يذاٌ غٛش ثبنُمط ؼهت يٕظٕع انُبصنخ فٙ أَّ ػٍ فعال انمعٛزٍٛ

 ؼهجّ ثشفط ظًُٛب جٕاثب انؼبسض ادػبء ئنٗ انمشاس رؼشض ػذو يؼّ ٚكٌٕ يًب ثبنُمط ؼهت يٕظٕع انُبصنخ ثٕلبئغ نٓب

. يمجٕنخ غٛش انٕعٛهخ يؼّ ركٌٕ ٔ

 األعجبة نٓزِ



. انؽهت ثشفط لعٗ

 



 


