ثسى اهلل انسحًٍ انسحٛى
ثبسى انشعت
يحكًخ انقضبء اإلداز٘
اندائسح األٔنٗ
ثبنغهغخ انًُؼمذح ػهًُب فٕٚ ٙو انضالصبء انًٕافك 2010/4/27
ثشئبعخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس /عبدل يحًٕد شك ٙفسغهٙ
ٔػؼٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبسٚ /بس ٍٛضٛف اهلل
ٔػؼٕٚخ انغٛذ األعزبر انًغزشبس /عجد انعصٚص انسٛد عهٙ
ٔؽؼٕس انغٛذ األعزبر انًغزشبس /ادْى انجزشاز٘
 /سبي ٙعجد اهلل خهٛفخ
ٔعكشربسٚخ الطٚذ

َبئت سئٛظ يغهظ انذٔنخ
ٔسئٛظ يؾكًخ انمؼبء اإلداس٘
َبئت سئٛظ يغهظ انذٔنخ
َبئت سئٛظ يغهظ انذٔنخ
يفٕع انذٔنخ
أي ٍٛانغش

______________
أصدزد انحكى اٜرٙ
ف ٙاندعٕٖ زقى  2457نسُخ  64ق
انًقبيخ يٍ
 -1حسبو اند ٍٚيحًد عه ٙثٓجذ  -2دُٚب يجد٘ زيص٘ اسكُدز
 -3عبدل زيضبٌ يحًد زافع
ٔخصٕو يزدخهٍٛ
 -1يحبسٍ يحًد انًٓد٘ ثدزاٌ  -2صفبء حهً ٙإثساْٛى
ضد
ٔشٚس انصحخ ثصفزّ
انٕقبئع :
**********
ألبو انًذػٌٕ دػٕاْى انًبصهخ ثظؾٛفخ يٕلؼخ يٍ يؾبو أٔدػذ لهى كزبة انًؾكًخ ثزبسٚخ
ال ٔثظفخ يغزؼغهخ ٔلف رُفٛز لشاس ٔصٚش
 2009/10/22ؿبنج ٍٛف ٙخزبيٓب ثمجٕل انذػٕٖ شك ً
انظؾخ سلى  373نغُخ ٔ 2009انًُشٕس ثبنٕلبئغ انًظشٚخ ثزبسٚخ ٔ 2009/9/24رُفٛز رنك
ثًغٕدرّ دٌٔ انؾبعخ إنٗ إػالٌ يغ إنضاو انغٓخ اإلداسٚخ يظشٔفبد ْزا انـهت ٔإنغبء انمشاس
انًـؼٌٕ ف ّٛيغ إنضاو انغٓخ اإلداسٚخ ثبنًظشٔفبد ٔيمبثم أرؼبة انًؾبيبح.
ٔلبل انًذػٌٕ ششؽبً نذػٕاْى إٌ ٔصٚش انظؾخ اطذس فشاساً ٔصاسًٚب سلى  373نغُخ  2009ثشأٌ
رغؼٛش انًغزؾؼشاد انظٛذنٛخ انجششٚخ ٔلذ ٔػغ ف ّٛلٕاػذ

ٔأعغب عذٚذح ف ٙشأٌ رغؼٛش

األدٔٚخ ٔانًغزؾؼشاد انًزذأنخ يؾهٛبً ػهٗ أعب ط عؼشِ ف ٙاألعٕاق انؼبنًٛخ ٔٚشكم رنك

رؾشٚشًا فؼهٛبً نغٕق انذٔاء ٔرؼٕٚى عؼشِ كأ٘ عهؼخ أخشٖ ْٕٔ يب عٛكٌٕ نّ اثهغ انؼشس ػهٗ
عؼش انذٔاء ف ٙيظش ٔػهٗ طؾخ انًظشٔ ٍٛٚرهك انمٕاػذ ٔاألعظ يغبٚشح رًبيًب نهمٕاػذ
ٔاألعظ انزٚ ٙؼًم ثٓب يُز ػبو 1991و انز ٙكبَذ ٔػؼذ ثمشاس ٔصٚش انظؾخ سلى  314نغُخ
 91ؽٛش كبٌ ٚزى رؾذٚذ عؼش انذٔاء نٛكٌٕ ف ٙيزُبٔل انغًٛغ ثُبء ػهٗ ركهفخ انذٔاء االلزظبدٚخ
انؾمٛمٛخ ٔانًظشٔفبد اإلداسٚخ ٔانظُبػٔ ٙركهفخ األثؾبس ثبإلػبفخ إنٗ ْبيش سثؼ نكم يٍ
انششكخ انًظُؼخ ٔانًٕصع ٔانظٛذن.ٙ
ٔأػبف انًذػٌٕ أٌ انؾك ف ٙانؾظٕل ػهٗ األدٔٚخ عضء ال رغضأ يٍ انؾك ف ٙانشػبٚخ انظؾٛخ
انًكفٕنخ ؿجمبً نُض انًبدح ( )16يٍ انذعزٕس انًظش٘ ٔانًبدح ( )12يٍ انؼٓذ انذٔن ٙانخبص
ثبنؾمٕق االلزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ انظبدسح ػٍ األيى انًزؾذح ف 16 ٙدٚغًجش 1966و،
ٔانًبدح  2/16يٍ انًٛضبق اإلفشٚم ٙلؽمٕق اإلَغبٌ ٔانشؼٕة األيش انز٘ ؽذا ثٓى إنٗ إلبيخ ْزِ
انذػٕٖٔ ،اخززى انًذػٌٕ طؾٛفخ ػذٔاْى ثبنـهجبد عبنفخ انزكش.
ٔػ ٍٛنُظش انشك انؼبعم يٍ انذػٕٖ أيبو انًؾكًخ عهغخ  2009/12/22ؽٛش لذو انؾبػش ػٍ
انًذػ ٍٛأسثغ ؽٕافظ يغزُذاد ؿٕٚذ ػهٗ انًغزُذاد انًؼالح ػهٗ أغهفزٓى ٔيزكشح ثذفبع ،كًب
ؿهجذ  /يؾبعٍ يؾًذ انًٓذ٘ ثذساٌ-

انمبئًخ ثأػًبل َمٛت انظٛبدنخ –انزذخم خظى يُؼى

نهًذػ.ٍٛ
ٔثغهغخ  2010/2/23ؿهجذ األعزبرح /طفبء ؽهً ٙإثشاْٛى -يؾبيٛخ –رذخهٓب ف ٙانذػٕٖ يُؼًخ
نهًذػ ٍٛف ٙؿهجبرٓى.
ٔثزاد انغهغخ لشسد انًؾكًخ ؽغض انذػٕٖ نهؾكى نغهغخ انٕٛو يغ انزظشٚؼ ثًزكشاد خالل
أعجٕػٔ ،ٍٛثزبسٚخ 2010/3/9لذو انؾبػش ػٍ انذٔنخ يزكشح ثذفبعٔ ،ف ٙانًٛؼبد انًؾذد نهُـك
ثبنؾكى طذس فٔ ّٛأٔدػذ يغٕدرّ انًشزًهخ ػهٗ أعجبثّ ٔيُـٕلخ ػُذ انُـك ثّ.

انًحكًخ
قبٌَٕ.
اً
ثعد االطالع عهٗ األٔزاقٔ ،سًبع اإلٚضبحبدٔ ،ثعد انًدأنخ

ؽٛش إٌ انًذػٚ ٍٛـهجٌٕ انؾكى ثمجٕل انذػٕٖ شكال ٔثٕلف رُفٛز ٔإنغبء لشاس ٔصٚش انظؾخ سلى
 373نغُخ  2009انظبدس ثزبسٚخ  2009/9/8ثشأٌ رغؼٛش انًغزؾؼشاد انظٛذنٛخ انجششٚخ يغ
يب ٚزشرت ػهٗ رنك يٍ أصبس ٔإنضاو انغٓخ اإلداسٚخ انًظشٔفبد.
ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ ؿهجبد انزذخم فب ٌ انًبدح  126يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد رُض ػهٗ أٌ " ٚغٕص
نكم ر٘ يظهؾخ أٌ ٚزذخم ف ٙانذػٕٖ يُؼًب

ألؽذ انخظٕو أٔ ؿبنجب نُفغّ ثـهت يشرجؾ

ثبنذػٕٖ ٔٚكٌٕ انزذخم ثبإلعشاءاد انًؼزبدح نشفغ انذػٕٖ لجم ٕٚو انغهغخ أٔ ثـهت ٚمذو شفبْخ
ف ٙانغهغخ ف ٙؽؼٕسْى ٔٚضجذ ف ٙيؾؼشْب ٔال ٚمتل انزذخم ثغد إلفبل ثبة انًشافؼخ".
ٔيٍ ؽٛش أٌ يفبد يب رمذو أٌ انًششع أعبص نكم ر٘ يظهؾخ أٌ ٚزذخم يُؼًب ف ٙانذػٕٖ ألؽذ
انخظٕو أٔ ؿبنجبً انؾكى نُفغّ ثـهت يشرجؾ ثبنذػٕٖ ثبإلعشاءاد انًؼزبدح نشفغ انذػٕٖ أٔ ثـهت
ٚمذو شفبْخ ف ٙانغهغخ ف ٙيؾؼشْب ٔلذ اعزمش لؼبء انًؾكى ح اإلداسٚخ انؼهٛب ػهٗ اَّ ال رضشٚت
ػهٗ انًؾكًخ أٌ رؼشػذ انزذخم االَؼًبي ٙفمجهزّ ؽزٗ نٕ اَزٓٗ ؽكًٓب إنٗ ػذو قثٕل انذػٕٖ
ثؾغجبٌ انُظش ف ٙلجٕل انزذخم يٍ ػذيّ ٚأر ٙف ٙانظذاسح رؾذٚذا نهخظٕو ػبيخ يضم انُظش فٙ
ثؾش انذػٕٖ ثبعزؼشاع انذفٕع ٔرًؾٛض انًغزُذاد ٔاألٔساق انًمذيخ يُٓى عًٛؼب خهٕطًب إلٖ
رُف إنٗ انًٕػٕع ٔاٌ لجٕل انزذخم ف ٙانذػٕٖ اثزذاء يشرٍٓ
َزٛغخ لذ رمف ػُذ ػذو انمجٕل ٔلذ ر
ثًب ٚكٌٕ نهًزذخم يٍ يظهؾخ يشرغبح ٔال ٚزٕلف ثؾبل ػًب ٚغفش ػُّ انفظم ف ٙانذػٕٖ ثؼذئز
ؽزٗ ال ٚأر ٙسعًب ثأعم أٔ يظبدسِ نؼبعم.
انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب ؿؼٍ سلى  894نغُخ 31ق ػهٛب عهغخ – 1988/3/19ٔيٍ ؽٛش أٌ انضبثذ يٍ األٔساق أٌ انغٛذح  /طفبء ؽهً ٙإثشاْٛى -يؾبيٛخ -لذ ؿهجذ انزذخم
ثًؾؼش عهغخ  2010/2/23اَؼًبيٛب إنٗ عبَت انًذػ ٍٛف ٙؿهجبرٓىٔ ،اَّ نًب كبَذ انًزكٕسح
رؼذ يٕاؿُخ يظشٚخ رمـٍ داخم عًٕٓسٚخ يظش ال ػشثٛخ ٔٚؤصش انمشاس انًـؼٌٕ فٓٛب رأصٛشا
يجبششا فًٍ صى فمذ ثبرذ نٓب يظهؾخ ف ٙؿهت رذخال ،األيش انز٘ رؼ ٍٛيؼّ انمؼبء ثمجٕل رذخال.
ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ ؿهت رذخم انغٛذح  /يؾبعٍ يؾًذ انًٓذ٘ ثذساٌ انز ٙؿهجذ انزذخم اَؼًبيب
إنٗ عبَت انًذػ ٍٛف ٙؿهجبرٓى ثًؾؼش عهغخ  2009/12/22فبَّ نًب كبَذ انظفخ انز ٙرذخهذ
ثٓب كَٕٓب انمبئًخ ثأػًبل َمٛت انظٛبدنخٔ ،إر خهذ األٔساق يًب ٚفٛذ صجٕد ْزِ انظفخ نٓب ٔانزٙ
رذخهذ ػهٗ أعبعٓب األيش انز٘ ٚزؼ ٍٛيؼّ انمؼبء ثؼذو لجٕل رذخهٓب ٔركزف ٙانًؾكًخ ثئصجبد يب
رمذو ثبألعجبة دٌٔ انًُـٕق.

ٔيٍ ؽٛش اَّ لذ اعزٕ فذ انذػٕٖ عبئش أٔػبػٓب انشكهٛخ انًمشسح لبََٕب فًٍ صى ركٌٕ يمجٕنخ
شكال.
ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ ؿهت ٔلف رُفٛز انمشاس انًـؼٌٕ ف ّٛفبَّ ٚزؼ ٍٛنهمؼبء ثّ رٕافش سكٍُٛ
يغزًؼ ٍٛأٔنًٓب :سكٍ انغذٚخ ثبٌ ٚكٌٕ ادػبء انـبنت لبئًب –ثؾغت انظبْش يٍ األٔساق –ػهٗ
أعجبة عذٚخ ٚشعغ يؼٓب إنغبء انمشاس ػُذ َظش انًٕػٕعٔ ،صبًَٓٛب  :سكٍ االعزؼغبل ثبٌ ٚزشرت
ػهٗ رُفٛز انمشاس َزبئظ ٚزؼزس رذاسكٓب.
ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ سكٍ انغذٚخ فبٌ انًبدح انؼبششح يٍ انمبٌَٕ سلى

 113نغُخ 1962و ثئػبدح

رُظٛى اعزٛشاد ٔرظُٛغ ٔرغبسح األدٔٚخ ٔانًغزهضيبد انكًٛبٔٚخ ٔانـجٛخ رُض عنٗ أٌ-:
" اعزضُبء يٍ أؽكبو انًشعٕو ثمبٌَٕ سلى  163نغُخ  1950و انخبص ثشئٌٕ انزغؼٛش انغجش٘
ٔرؾذٚذ األسثبػ ٔانمٕاَ ٍٛانًؼذنخ نّ ٚكٌٕ رغؼٛش األدٔٚخ ٔانًغزهضيبد ٔانكًٛبٔٚبد انـجٛخ أٔ
رؾذٚذ َغجخ انشثؼ فٓٛب عٕاء

أكبَذ يؾهٛخ أٔ يغزٕسدح ثًؼشفخ نغُخ رشكم ثمشاس يٍ ٔص ٚش

انظؾخ ثبالرفبق يغ ٔصٚش٘ انظُبػخ ٔانزًٕٔ ٍٚرظذس فشاساد انهغُخ يٍ ٔصٚش انظؾخ ثبالرفبق
يغ ٔصٚش انظُبػخ ٔكم يٍ ٚجٛغ عهؼخ يٍ انغهغ انًزكٕسح ثبنفمشح انغبثمخ أٔ ٚمشػٓب نهجٛغ ثغؼش
أٔ ثشثؼ ٚضٚذ ػٍ انغؼش أٔ انشثؼ انًمشس أٔ ًٚزُغ ػٍ انجٛغ ٚ ...ؼبلت ثبنؼمٕثبد انٕاس دح فٙ
انمبٌَٕ عبنف انزكش".
ٔيٍ ؽٛش أٌ انًبدح ( )3يٍ لشاس سئٛظ انغًٕٓسٚخ سلى  528نغُخ  1983ثئَشبء ْٛئخ انمـبع
انؼبو نألدٔٚخ ٔانكًٛبٔٚبد ٔانًغزهضيبد انـجٛخ رُض ػهٗ أٌ  " -:يغ يشاػبح أؽكبو انمبٌَٕ سلى
ال ٚئخ إػذاد انذساعبد الالصيخ نهًُزظ ثبنُغجخ نكم طُف
 113نغُخ  1962و انًشبس إن ّٛرزٕنٗ ِ
يٍ أطُبف األدٔٚخ ٔانكًٛبٔٚبد ٔانًغزهضيبد انـجٛخ ف ٙػٕء ؽغبة ركهفخ كم يُٓب يغ يشاػبح
يغزٕٖ انغؼش انًُبعت نهًغزٓهك ٔرمذو ْزِ انذساعبد إنٗ نغُخ انزغؼٛش انًخزظخ ؿجمب نمبٌَٕ
سلى  113نغُخ ."1962
ؽٛش أٌ انًبدح األٔنٗ يٍ لشاس ٔصٚش انظؾخ سلى  150نغُخ  1990رُض ػهٗ أٌ -:
" رخؼغ نهزغؼٛش انغجش٘ أٔ رؾذٚذ اإلسثبػ يُزغبد ششكبد األدٔٚخ انز ٙرخؼغ نهمبٌَٕ سلى
 230نغُخ 1989و ٔرنك ثًشاػبح انزكهفخ االلزظبدٚخ نٓزِ انًُزغبد"

ٔيٍ ؽٛش ف ٙشأٌ رغؼٛش األدٔٚخ انًُزغخ يؾهٛب ٔرؾذٚذ اإلسثبػ ؿتلب نهزكهفخ االلزظبدٚخ ركٌٕ
ػهٗ انُؾٕ انزبن: ٙ
أٔال – انزكهفٛخ انًجبششح صبَٛب -انزكهفخ غٛش انًجبششح صبنضبْ -بيش انشثؼ نهششكخ انًُزغخ
ساثؼب -خظى رؼغٛم انذفغ ٔيظشٔفبد انزٕصٚغ

خبيغب -رؾذٚذ عؼش انجٛغ نهغًٕٓس

عبدعبٚ -ؼبد انُظش ف ٙأعؼبس ثٛغ انًُزغبد كم عُز ٍٛف ٙػٕء انًزغٛشاد االلزظبدٚخ انؾبدح
انز ٙرـشأ ػهٗ انزكهفخ"...
ٔيٍ ؽٛش اَّ ٚج ٍٛيٍ انزـٕس انزششٚؼ ٙإلخؼبع األدٔٚخ نهزغؼٛش انغجش٘ أٌ أطُبف األدٔٚخ
ٔانًغزهضيبد انكًٛبٔٚخ ٔانـجٛخ لذ خشعذ يٍ يغبل انزُظٛى انًمشس ثًمزؼٗ انًشعٕو ثمبٌَٕ
سلى  163نغُخ 1950و لرخؼغ نُظبو لبََٕ ٙخبص أٔسدِ انمشاس انغًٕٓس٘ ثمبٌَٕ سلى 119
نغُخ  1962و ثئػبدح رُظٛى االعزٛشاد ٔرظُٛغ ٔرغبسح األدٔٚخ انز٘ عؼم يًٓخ رغؼٛش ْزِ انغهؼخ
انغجشٚخ يٍ اخزظبص نغُخ رشكم نٓزا انغشع ثمشاس يٍ ٔصٚش انظؾخ ثبالرفبق يغ ٔصٚش٘
انظُبػخ ٔانزًٕٔ ٍٚلذ رى ثبنفؼم دشكٛم ْزِ انهغُخ ثمشاس ٔصٚش انظؾخ سلى  1168نغُخ 1966
ٔانزٔ ٙسد ػهٓٛب رؼذٚالد ف ٙرشكٛهٓب ٔاخزظبطبرٓب ثمشاساد يززبثؼخ يٍ ٔصٚش انظؾخ كبٌ
آخشْب لشاس سلى  298نغُخ  2006إر أٌ ْزِ انهغُخ رمٕو ثزؾذٚذ عؼش انذٔاء ػهٗ

أعظ ػهًٛخ

ٔالزظبدٚخ نهزكهفخ انفؼهٛخ نهغهؼخ يٍ ٔالغ انذساعبد انز ٙرؼذْب نؾبنخ انغٕق ٔأعؼبس انؼُبطش
انًظُؼخ ٔانًخهمخ ٔرؾذٚذ ْبيش انشثؼ ٔفمب نهمٕاػذ انظبدس ثٓب لشاس ٔصٚش انظؾخ سلى
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نغُخ 1990و ف ٙػٕء انزكهفخ االلزظبدٚخ ٔطٕال إنٗ رؾذٚذ انغؼش انؼبدل نهغهؼخ انذٔائٛخ انزٙ
رمٕو ػهٗ فكشح انًٕاصَخ ث ٍٛانغذٖٔ االقرظبدٚخ نهًششٔع ٔلذسح انًغزٓهك ػهٗ ششائّ رغؼم يٍ
لشاس انهغُخ انمٕل انفظم ف ٙرؾذٚذ أعؼبس انذٔاء ٔاَّ ًٚزُغ ػهٓٛب إطذاس لشاسْب إنٗ ثؼذ أٌ
ٚزذخم ٔصٚش انظؾخ ثبالرفبق يغ ٔصٚش انظُبػخ انز٘ ٚزؾًم

أيبو يغهظ انشؼت يغئٕنٛبرّ

انغٛبعٛخ ؿجمب ألؽكبو انذعزٕس ٔانمبٌَٕ ػًب رظذسِ انهغُخ يٍ لشاساد.
ٔيٍ ؽٛش أٌ لؼبء انًؾكًخ اإلداسٚخ انؼهٛب لذ رْت إنٗ أٌ لشاساد انهغُخ ْ ٙانشكٛضح األعبعٛخ
ف ٙرؾذٚذ عؼش انغهؼخ انذٔائٛخ ثغٛش يجبدسح يٍ عهـخ أخشٖ ف ٙراد انٕلذ انز٘ خٕل ٔصٚش
انظؾخ ثبالرفبق يغ ٔصٚش انظُبػخ ثبػزجبسًْب انٕصٚش ٍٚرٔ٘ انشأٌ ال
ٔرٕفٛش انغؼش انز٘ رمزشػ انهغُخ رؾذٚذِ نهذٔاء ثبنشفغ

يغئٕن ٍٛػٍ رظُٛغ

أٔ انخفغ ٔإال كبٌ ف ٙرنك رغبٔصا

نغهـزّ ف ٙإطذاس انمشاس ثبنًخبنفخ نهمبٌَٕ ٚزؼبسع يغ انؾكًخ انز ٙاعزٓذفٓب انشبسع يٍ إلبيخ

انزٕاصٌ انذلٛك ث ٍٛانغهـخ انًخٕنخ نهغُخ انفُٛخ انز ٙأَبؽ ثٓب انًششع انًجبدسح ٔعؼهٓب طبئغخ
انمشاس ٔث ٍٛانغهـخ انغٛبعٛخ طبؽجخ انؾك ٔانز ٙرزؾًم انًغئٕنٛخ انغٛبعٛخ ف ٙإطذاسِ.
 انـؼٍ سلى  789نغُخ  34ق ػهٛب عهغخ 1991/11/3و-ٔيٍ ؽٛش أٌ انج ٍٛيٍ ظبْش األٔساق ٔثبنمذس انالصو انفظم ف ٙانشك انؼبعم يٍ انذػٕٖ –
دٌٔ انزغهغم ف ٙانًٕػٕع – اَّ ثزبسٚخ  2009/9/8اطذس ٔصٚش انظؾخ لشاسِ انًـؼٌٕ
ف ّٛسلى  373نغُخ  2009ثشبٌ رغؼٛش انًغزؾؼشاد انظٛذنٛخ انجششٚخ ٔانز٘ رؼًٍ أٌ ٚزى
رؾذٚذ عؼش انجٛغ نهغًٕٓس ثشأٌ انًغزؾؼش األطه ٙػهٗ أعبط الم عؼش ثٛغ نهغًٕٓس فٙ
انجالد انزٚ ٙزذأل ثٓب انًغزؾؼش ثؼذ خظى  %10يٍ ْزا انغؼشٚٔ ،كٌٕ رؾذٚذ عؼش انجٛغ
نهغًٕٓس ثشأٌ انًغزؾؼش انًضٛم ثًب ٚمم ػٍ عؼش ؽغبة انًغزؾؼش

األطه ٙثُغت

رزشأػ يب ث %30 ٍٛإنٗ  %40ؽزٗ  %60ؽغت َٕع انزشخٛض انظبدس نهًظُغ انز٘
ُٚزظ يُّ انًغزؾؼشٔ ،نًب كبَذ دٚجبعخ ْزا انمشاس لذ خهذ يًب ٚفٛذ اَّ رى رؾذٚذ عؼش ْزِ
اليغزؾؼشاد انظٛذنٛخ انجششٚخ ػٍ ؿشٚك نغُخ رغؼٛش األدٔٚخ انًُشأح ؿجمب نهًبدح انؼبششح
يٍ انمبٌَٕ  113نغُخ 1962و انًزكٕسح عهفب ٔانزٚ ٙظذس ثزشكٛهٓب لشاس يٍ ٔصٚش انظؾخ
ثبالرفبق يغ ٔصٚش انظُبػخ ٔانزًٕ ٍٚفًٍ صى ٚكٌٕ انمشاس انًـؼٌٕ يٕطٕيب ثؼٛت يخبنفخ
انمبٌَٕ نزغبٔص ٔ صٚش انظؾخ الخزظبطّ انٕاسد ثبنمبٌَٕ ثبفزئبرّ ػهٗ عهـخ انهغُخ انًشكهخ
نزؾذٚذ أعؼبس انذٔاء ػم َؾٕ ٚغؼم يُٓب يغشد نغُخ رؾؼٛشٚخ خبػؼخ خؼٕػب كبيال
إلداسح انٕصٚش ثؾٛش رُؾظش يًٓزٓب فمؾ فٙ

إػذاد انذساعبد ٔااللزشاؽبد انز ٙرؼٍٛ

انٕصٚش ػهٗ رؾذٚذ أعؼبس انغهؼخ انذٔائٛخ دٌٔ أٌ ٚزمٛذ ثًب رمشسِ ػهٗ أ٘ ٔعّ ٔرنك كهّ
ػهٗ خالف طشٚؼ أؽكبو انمبٌَٕ انًزكٕس ٔٔلفب نظشٚؼ َظٕطّ عبنفخ انجٛبٌ ٔػهٗ َؾٕ
ٚزؼبسع يغ انؾكًخ انز ٙرغٛبْب انشبسع يٍ رشكٛم ْزِ انهغُخ ػهٗ انٕعّ انز٘ ٚغؼم يُٓب
عٓخ فُٛخ رزٕنٗ انزؾذٚذ انًٕػٕػ ٙنغؼش انذٔاء ػهٗ أعظ فُٙح ٔيبنٛخ ٔالزظبدٚخ ٔعؼهٓب
انغٓخ انًُٕؽ ثٓب رؾذٚذ عؼش انذٔاء ثؾٛش ال ٚكٌٕ نٕصٚش انظؾخ ثؼذْب االرفبق يغ ٔصٚش
انظُبػخ عٕٖ إطذاس لشاسْب أٔ االيزُبع ػٍ إطذاسِ.
ٔال  ٍْٕٚف ٙعاليخ ْزا انُظش يب رؼًُزّ دٚجبعخ انمشاس انًـؼٌٕ ف ّٛاإلشبسح إنٗ لشاس٘
ٔصٚش انظؾخ سلً 314 ٙنغُخ  298 ،91نغُخ  2007ثئػبدح رشكٛم نغُخ اعزٛشاد ٔرغؼٛش
األدٔٚخ ٔانكًٛبٔٚبد ٔانًغزهضيبد انـجٛخ ثٕصاسح انظؾخ ٔانًكًالد انغزائٛخ يب داو انضبثذ
يٍ األٔساق أٌ انمشاس انى ؽػٌٕ ف ّٛلذ طذس يُجزب ػٍ يٕافمخ انهغُخ انًزكٕسح ٔافزئبرب ػهٗ

عهـزٓب انمبََٕٛخ ف ٙرؾذٚذ أعؼب س األدٔٚخ ال عًٛب ٔاٌ ْزِ انهغُخ يُٕؽ ثٓب لبََٕب رغؼٛش
انغهغ انذٔائٛخ رغؼٛشا عجشٚب ف ٙػٕء انزكهفخ االلزظبدٚخ

ٔإرا كبٌ ٔصٚش انظؾخ لذ ؽذد

ثًمزؼٗ انمشاس سلى  314نغُخ ٔ 91انًؼًٕل ثّ ؽبنٛب ٔانز٘ أشٛش إن ّٛف ٙانًبدح ( )11يٍ
انمشاس انًـؼٌٕ ف ّٛلذ ؽذد نزهك انهغُخ لٕاػذ ٔأعظ رغؼٛش األدٔٚخ انًُزغخ يؾهٛب ٔرنك ؿجمب
نهزكهفخ االلزظبدٚخ إَفبرا نًمزؼٗ انمبٌَٕ سلى  119نغُخ  1962فبٌ انمشاس انًـؼٌٕ ف ّٛلذ
خشط ػٍ رهك انمٕاػذ ٔاألعظ ٔؽذد أعؼبس انًغزؾؼشاد انظٛذنٛخ انجششٚخ ػٍ ؿشٚك الم
عؼش ثٛغ نهغًٕٓس ف ٙانذٔل انزٚ ٙزذأل فٓٛب ْٕٔ يب ٚؼُٗ انزغؼٛش انؾش نٓزِ انًغزؾؼشاد
ثبنًخبنفخ ألؽكبو انمبٌَٕ ٔانمشاساد انظبدسح فْ ٙزا انشأٌ ٔيمٕػب نهفكش انمبََٕٙ
االقدطبد٘ انز٘ اَزٓغّ انًششع ف ٙرؾذٚذ أعؼبس رهك انغهؼخ اإلعزشارٛغٛخ انٓبيخٔ .يزغبٔصا
ثزنك ؽذٔد األيٍ انظؾ ٙنهًٕاؿُ ٍٛثئْذاس األعظ انزٚ ٙضجذ ػهٓٛب األؽكبو انخبطخ ثزؾذٚذ
أعؼبسْب ؿجمب نًؼبٛٚش انزكهفخ االلزظبدٚخ إنٗ سثـٓب ثبألعؼبس انؼبنًٛخ ف ٙانذٔل انز ٙرخزهف
ف ٙظشٔفٓب االلزظبدٚخ االعزًبػٛخ ػٍ انجالد ػبسثب ػشع انؾبئؾ ثبنجؼذ االعزًبػ ٙانز٘
انًخزهف دٌٔ انًغبط ثمٕاػذ
ح
ؽشص انشبسع ػهٗ يشاػبرّ ٕٚو أٌ لشس رؾشٚش أعؼبس انغهغ
رؾذٚذ عؼش انذٔاء كأؽذ انضٕاثذ انٓبيخ نزؾمٛك األيبٌ انظؾ ٙنهشؼت انًظش٘ ف ٙأطؼت
ظشٔفّٔ ،كم أٔنئك آٚخ ػهٗ أٌ انمشاس انًـؼٌٕ فٚ ّٛكٌٕ – ثؾغت انظبْش يٍ األٔساق –
لذ طذس يخبنفب نهمبٌَٕ يًب ٚزٕافش يؼّ سكٍ انغذٚخ ف ٙؿهت ٔلف رُفٛزِ.

ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ سكٍ االعزؼغبل فبَّ يزٕافش أٚؼب نًب ٚزشرت ػهٗ رُفٛز انمشاس انًـؼٌٕ
ف ّٛيٍ َزبئظ ٚزؼزس رذاسكٓب رزًضم ف ٙاسرفبع عؼش ثٛغ األدٔٚخ األطهٛخ ٔيب ٚؤصش رنك ػهٗ
طؾخ انًٕاؿُٔ ٍٛػهٗ ؽمٓى ف ٙانؾظٕل ػهٗ انذٔاء انز٘ ٚغت أٌ ٚزُبعت يغ دخٕنٓى.
ٔيٍ ؽٛش اَّ رشرٛجب ػهٗ يب دلذو فمذ رٕافش نـهت ٔلف رُفٛز انمشاس انًـؼٌٕ ف ّٛسكُبِ فبَّ
ٚكٌٕ لذ اعزٕٖ لبئًب ػهٗ عبفٛخ يًب ٚزؼ ٍٛانمؼبء ثٕلف رُفٛزِ يغ يب ٚزشرت ػم رنك يٍ
آصبس ٔيٍ ؽٛش اَّ ػٍ انًظشٔفبد فبَّ ٚهضو ثٓب يٍ
 184يشافؼبد.
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انًسزحضساد انصٛدنٛخ انجشسٚخ يع يب ٚزسرت عهٗ ذنك يٍ آثبز ٔأنصيذ انجٓخ اإلدازٚخ
يصسٔفبد انطهت انعبجم ٔأيسد ثإحبنخ اندعٕٖ إنٗ ْٛئخ يفٕض ٙاندٔنخ نزحضٛسْب
ٔإعداد رقسٚس ثبنسأ٘ القبََٕ ٙف ٙطهت اإلنغبء.
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