
 ثَى هللا انوؽًٍ انوؽيى

 ثبٍى انْؼت

 يغهٌ انلٔنخ

 انًؾكًخ اإلكاهيخ انؼهيب

ثبنغهَخ انًُؼملح ػهُبً ثوئبٍخ انَيل األٍزبم انًَزْبه أؽًل صبثذ ػٕيٚخ َبئت هئيٌ 

يغهٌ انلٔنخ ٔػٕٚيخ انَبكح األٍبرنح ؽٍَ ػجل انْٕبة ػجل انواىق ٔيؾيٗ ػجل 

انفزبػ ٍهيى انجْوٖ ٔػجل انفزبػ يؾًل إثواْيى ٕمو ٔيؾًل يؾًٕك 

 انًَزْبهيٍ .انلكؤهٖ

 

 إعواءاد انطؼٍ* 

 

 أٔكػذ إكاهح لٚبيب انؾكٕيخ 1979 يٍ يُبيو ٍُخ 25فٗ يٕو انقًيٌ انًٕافك 

ثبنُيبثخ ػٍ انَبكح ٔىيو انلافهيخ ٔيؾبفع انَٕيٌ ٔهئيٌ يغهٌ إكاهح انٓيئخ انؼبيخ 

نهزأييٍ ٔانًؼبّبد ثٖفبرٓى، لهى كزبة انًؾكًخ اإلكاهيخ انؼهيب رمويو ٛؼٍ ليل ثولى 

 يٍ كيًَجو 11ق فٗ انؾكى انٖبكه يٍ يؾكًخ انمٚبء اإلكاهٖ ثغهَخ  25 نَُخ 180

 ق انًوفٕػخ يٍ انَيل انهٕاء ثبنًؼبُ 32 نَُخ 1040 فٗ انلػٕٖ هلى 1978ٍُخ 

َبئت يليو أيٍ انَٕيٌ ٍبثمب ٙل انطبػُيٍ، ٔانمبٙٗ - ػجل انًُؼى اؽًل انٚوغبيٗ

 1967 يٍ أكزٕثو ٍُخ 7ثأؽميخ انًلػٗ فٗ اٍزًواه ٕوف يمبثم انزٓغيو اػزجبه يٍ 

ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيّ لجم منك انزبهيـ ٔانٗ ؽيٍ ىٔال األٍجبة انلػيخ إنٗ 

يوِ ٔيب يزورت ػهٗ منك يٍ آصبه ٔمنك يغ يواػبح انزمبكو انقًٌ ٔإنياو انؾكٕيخ ْظد

ثبنًٖؤفبد ٔٛهت رمويو انطؼٍ نألٍجبة انٕاهكح فيّ انؾكى ثٖفخ يَزؼغهخ ثٕلف 

رُفين انؾكى انًطؼٌٕ فيّ يغ إنياو انًطؼٌٕ ٙلِ ثبنًٖبهيف ٔيمبثم أرؼبة انًؾبيبح 

صى انمٚبء ثمجٕل انطؼٍ ّكال ٔفٗ انًٕٕٙع ثئنغبء انؾكى انًطؼٌٕ فيّ ٔثوف٘ 

كػٕٖ انًطؼٌٕ ٙلِ ّكال ٔفٗ انًٕٕٙع ثئنغبء انؾكى انًطؼٌٕ فيّ ٔثوف٘ كػٕٖ 

ٔلل أػهٍ . انًطؼٌٕ ٙلِ يغ إنيايّ انًٖبهيف ٔيمبثم أرؼبة انًؾبيبح ػٍ انلهعزيٍ

انطؼٍ ٔػمجذ ْيئخ يفٕٙٗ انلٔنخ ػهيّ ثزمويو اهرأد فيّ لجٕل انطؼٍ ّكال ٔهف٘ 

ٛهت ٔلف انزُفين ٔهف٘ انطؼٍ يٕٕٙػب يغ إنياو انطبػُخ ثبنًٖؤفبد ٔػوٗ 

انطؼٍ ػهٗ كائوح فؾٔ انطؼٌٕ يٕٕٙػب يغ إنياو انطبػُخ ثبنًٖؤفبد ٔػوٗ 

 ثٕلف 1980 يٍ يٕنيخ ٍُخ 7انطؼٍ ػهٗ كائوح فؾٔ انطؼٌٕ ؽيش لٚذ ثغهَخ 

رُفين انؾكى انًطؼٌٕ فيّ ٔأنييذ انًطؼٌٕ ٙلِ انًٖؤفبد ْنا انطهت ٔلوهد إؽبنخ 

 يٍ 28انزٗ رٕنذ َظوِ ثغهَخ  (انلائوح انضبَيخ)انطؼٍ إنٗ انًؾكًخ اإلكاهيخ انؼهيب 

 ٔفيٓب اٍزًؼذ إنٗ إيٚبؽبد مٖٔ انْأٌ صى لوهد إٕلاه انؾكى 1980كيًَجو ٍُخ 

 .ثغهَخ انيٕو ٔؽيش ٕله ٔأٔكػذ يَٕكرّ انًْزًهخ ػهٗ أٍجبثّ ػُل انُطك ثّ

 

 انًؾكًخ* 



 

 .ثؼل اإلٛالع ػهٗ األٔهاق ًٍٔبع اإليٚبؽبد ٔثؼل انًلأنخ

 .يٍ ؽيش أٌ انطؼٍ اٍزٕفٗ أٔٙبػّ انْكهيخ

ٔيٍ ؽيش أٌ ػُبٕو ْنِ انُياع رزؾٖم، ؽَجًب يجيٍ يٍ األٔهاق فٗ أٌ انَيل انهٕاء 

هفغ انلػٕٖ - َبئت يليو أيٍ انَٕيٌ ٍبثمب- ثبنًؼبُ ػجل انًُؼى اؽًل انٚوغبيٗ

 أيبو يؾكًخ انمٚبء اإلكاهٖ ٙل انَبكح ٔىيو انلافهيخ  ق32 نَُخ 1040هلى 

ٔيؾبفع انَٕيٌ ٔهئيٌ يغهٌ إكاهح انٓيئخ انؼبيخ نهزأييٍ ٔانًؼبّبد ٔمنك 

 ثطهت انؾكى ثأؽميخ انًلػٗ فٗ 1978 يٍ يبهً ٍُخ 26ثٖؾيفخ أٔكػذ فٗ 

 ٔيب يزورت 7/10/1967اٍزًواه ٕوف ثلل يمبثم انزٓغيو انًَزؾك نّ اػزجبه يٍ 

ػهٗ منك يٍ آصبه يغ إنياو انغٓبد اإلكاهيخ ثبنًٖؤفبد ٔيمبثم أرؼبة انًؾبيبح، 

يب يقٔ فٗ أٌ انًلػٗ ػًم ثًليويخ أيٍ - ٔرًُٚذ ٕؾيفخ انلػٕٖ ّوؽب نٓب

 ؽزٗ ربهيـ إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ 3/8/1966انَٕيٌ َمال يٍ يليويخ أيٍ انغييح يُن 

 ٔلغ انؼلٔاٌ اإلٍوائيهٗ ػهٗ انَٕيٌ ٔلبو 5/6/1967 ٔثزبهيـ 7/10/1967فٗ 

ف نّ يمبثم انزٓغيو اػزجبه يٍ هانًلػٗ ثزٓغيو أٍورّ فبهط يؾبفع انَٕيٌ ٔٓ

 ؽيش أٔلف ٕوف إنيّ، 7/10/1967 ؽزٗ ربهيـ إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ فٗ 15/9/1967

 ثٖوف منك يمبثم 1967 نَُخ 1ٔكبٌ لل ٕله لواه انٕىيو انًميى ثًُطمخ انمُبح هلى 

نهؼبيهيٍ ثًُطمخ انمُبح اننيٍ يمٕيٌٕ ثزٓغيو أٍوْى فبهعٓب صى ٕله لواه هئيٌ 

 اننٖ َٔ فٗ 1974 نَُخ 4 ٔيٍ ثؼلِ انمبٌَٕ هلى 1969 نَُخ 934انغًٕٓهيخ هلى 

 3يبكرّ انضبَيخ ػهٗ أٌ يَزًو ٕوف يمبثم انزٓغيو نهؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح 

 ثؼل إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ، ٔإما كبٌ 1969 نَُخ 943يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

ْنا انمبٌَٕ لل َٔ ػهٗ اٍزًواه ٕوف يمبثم انزٓغيو نهؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ 

 يٍ انمواه انًنكٕه إال أٌ انًفٕٓو أٌ ْنا انؾك صبثذ نًٍ ػٕيم ثبنمواهاد 3انًبكح 

انَبثمخ ػهٗ منك انمواه ؽيش رطبثك أؽكبيب أؽكبيٓب يًب ال يؾم يؼّ نهزفولخ ثيٍ يٍ 

ػٕايم ثّ ٔيٍ ػٕيم ثٓب، ثيًُب رزًبصم ظؤفٓى ٔيواكيْى انمبََٕيخ ٔلواه هئيٌ 

 يب ٕله إال نغًغ ّزبد انمواهاد انًزؼلكح انزٗ 1969 نَُخ 934انغًٕٓهيخ هلى 

رًٍٚ لٕاػل اإلػبَبد ٔانجلالد ٔانؤارت اإلٙبفيخ انزٗ رٖوف نهؼبيهيٍ انؼبئليٍ يٍ 

ٍيُبء ٔغيح ٔيمبثم انزٓغيو نهؼبيهيٍ ثًُطمخ انمُبح ٔلل ؽم ْنا انمواه يؾم رهك 

 نَُخ 1نمواه انٕىيو انًميى هلى - انمواهاد ٔيؼزجو ايزلاكا فٗ فٖٕٓ يمبثم انزٓغيو

ٔيٍ هٔػ انزْويغ ٔلٕاػل انؼلانخ إال يفوق ثيٍ يٍ أؽيم إنٗ انًؼبُ لجم - 1967

لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ انًْبه إنيّ ٔيٍ أؽيم ثؼلِ، فبٕخ ٔأٌ انمٕاػل انَبثمخ ػهيّ 

ْٗ ػيُٓب انالؽمخ نّ ٔانمٕل ثغيو منك يؼل رقٖيٖب ثغيو رقٖٔ ٔفؤعب ػهٗ ْلف 

 ٔرًَكب يغؾفب ثظبْو انُٔ ٔؽوفيزّ كٌٔ يؼُبِ 1974 نَُخ 4انْبهع ثبنمبٌَٕ هلى 

ٔيمٖلِ، ٔلل لبيذ كم انغٓبد اإلكاهيخ ػلا يليويخ أيٍ انَٕيٌ ثٖوف يمبثم 

 كٌٔ 1969 نَُخ 934انزٓغيو نهًؾبنيٍ إنٗ انًؼبُ لجم لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

 نَُخ 82اػزواٗ ْٕٔ يب لٚذ ثًضهّ يؾكًخ انمٚبء اإلكاهٖ فٗ انمٚيزيٍ هلًٗ 



ق، ٔيكٍ ْنا كهّ يزٚؼ ؽك انًلػٗ فٗ اٍزًواه ٕوف ثلل 29 نَُخ 1625ق ٔ 31

انزٓغيو يٍ ربهيـ إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ ٔهكا ػهٗ انلػٕٖ أثلد انغٓخ اإلكاهيخ أٌ 

 ؽزٗ أؽيم إنٗ انًؼبُ فٗ 1/8/1966انًلػٗ ػًم ثًليويخ ايٍ انَٕيٌ يٍ 

 َٖذ ٕواؽخ ػهٗ أٌ 1974 نَُخ 4، ٔانًبكح انضبَيخ يٍ انمبٌَٕ هلى 7/10/196

 نَُخ 934انؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح انضبنضخ يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

 ْى اننيٍ يَزفيلٌٔ يٍ أؽكبو ْنا انمبٌَٕ ٔمنك ثؼل إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ، ٔنًب 1969

كبٌ انًلػٗ أؽيم إنٗ انًؼبُ لجم انؼًم ثننك انمواه فئَّ ال يَزفيل يٍ أؽكبو انمبٌَٕ 

 25انًنكٕه، ٔثٓنا انُظو أفند، إكاهح انفزٕٖ ثًغهٌ انلٔنخ ثغهَزٓب انًُؼملح فٗ 

 ٔاَزٓذ انغٓخ اإلكاهيخ إنٗ ٛهت انؾكى إٔهيب ثوف٘ انلػٕٖ 1975يٍ يُبيو ٍُخ 

ٔاؽزيبٛيب ثَمٕٛ انؾك فٗ انًطبنجخ ثٖوف يمبثم انزٓغيو فيًب ىاك ػهٗ انقًٌ 

يٍ انالئؾخ انًبنيخ نهًيياَيخ  (50)ٍُٕاد ٍبثمخ ػهٗ ربهيـ هفغ انلػٕٖ ػًال ثبنًبكح 

 .ٔانؾَبثبد

 ؽكًذ انًؾكًخ ثأؽميخ انًلػٗ فٗ اٍزًواه 1978 يٍ كيًَجو ٍُخ 11ٔثغهَخ 

 ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيّ لجم 1967 يٍ يُبيو 7ٕوف يمبثم انزٓغيو اػزجبها يٍ 

منك انزبهيـ ٔانٗ ؽيٍ ىٔال األٍجبة انلاػيخ إنٗ رٓغيوِ ٔيب يزورت ػهٗ منك يٍ آصبه 

ٔمنك يغ يواػبح انزمبكو انقًَٗ ٔأنييذ انؾكٕيخ ثبنًٖؤفبد، ٔألبو انؾكى ْنا 

انمٚبء ػهٗ يب يقهٔ فٗ أٌ األؽكبو انزٗ رًُٚٓب لواها انٕىيو انًميى ثًُطمخ انمُبح 

 1974 نَُخ 4 ٔػهٗ منك فئٌ انًبكح انضبَيخ يٍ انمبٌَٕ هلى 1967 نَُخ 2، 1هلًب 

ػُليب لٚذ ثبٍزًواه ٕوف يمبثم انزٓغيو نهؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح انضبنضخ 

يٍ منك انمواه انغًٕٓهٖ إًَب رؼُٗ اٍزًواه ٕوفّ نكم يٍ كبٌ يزمبٙبِ ٍٕاء ٔفمب 

نٓنا انمواه أٔ ٔفمب نمواهٖ انٕىيو انًميى، ٔانمٕل ثمٖو اٍزًواه انٖوف ػهٗ يٍ 

كبٌ يزمبٙٗ ْنا انًمبثم فٗ ظم انؼًم ثبنمواه انغًٕٓهٖ انًنكٕه ٔأٔلف ٕوفّ إنيّ 

إلؽبنزّ إنٗ انًؼبُ كٌٔ يٍ كبٌ يزمبٙبِ ٔفمب نمواهٖ انغًٕٓهٖ انًنكٕه ٔأٔلف 

ٕوفّ إنيّ إلؽبنزّ إنٗ انًؼبُ، كٌٔ يكٍ كبٌ يزمبٙبِ ٔفمب نمواهٖ انٕىيو انًميى صى 

ثؼل رقٖيٖب ثال يقٖٔ ٔفؤعب ػًب اٍزٓلفّ انمبٌَٕ - أٔلف ٕوفّ نناد انَجت

 نَُخ 4 ٔرًَكب يغؾفب ثظبْو ٔفؤعب ػًب اٍزٓلفّ انمبٌَٕ هلى 1974 نَُخ 4هلى 

 ٔرًَكب يغؾفب ثظبْو انُٔ إما نيٌ صًخ يب يَٕؽ انزفولخ ثيٍ ػبيهيٍ رزًبصم 1974

ظؤفٓى ٔيواكيْى انمبََٕيخ ٛبنًب أٌ األٍجبة انلاػيخ إنٗ ٕوف يمبثم انزٓغيو نى 

ريل لبئًخ ثبنَُجخ إنٗ كهيًٓب فغًيؼٓى كبٌ يزمبٙٗ منك انًمبثم ٔرزٕافو فيّ ّؤٛ 

اٍزؾمبلّ ٔنًب أٔلف ٕوفّ إنيٓى ثَجت إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ هأٖ انًْوع اٍزؾمبلّ 

ٔنًب أٔلفذ ٕوفّ إنيٓى ثَجت إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ هأٖ انًْوع ثئٕلاهِ انمبٌَٕ هلى 

 االٍزًواه فٗ ٕوف انًمبثم إنيٓى عًيؼب نؾيٍ ىٔال األٍجبة انلاػيخ 1974 نَُخ 4

إنٗ رٓغيوْى، ٔنيٌ أكل ػهٗ منك يًب أٔهكرّ يٚجطخ يغهٌ انْؼت نهغهَخ انواثؼخ 

 انزٗ َٕلِ فيٓب يْؤع منك انمبٌَٕ يٍ أَّ 1973 يٍ كيًَجو 29ػْو انًُؼملح فٗ 

يمٖل ثًبكرّ انضبَيخ أٌ يَزًو ٕوف يمبثم انزٓغيو نًٍ كبٌ يَزؾمّ فٗ ظم انؼًم 



 943ثمواهٖ انٕىيو فٗ ربهيـ ٍبثك ػهٗ ربهيـ انؼًم ثمواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

 ٔلل عبء منك فٗ إعبثخ نًموه انهغُخ ػهٗ ٍؤال ثبنقٖٕٓ ٔعٓخ أؽل 1969نَُخ 

أػٚبء يغهٌ انْؼت ٔيزٗ كبٌ يب رملو ٔكبٌ انضبثذ يٍ األٔهاق أٌ انًلػٗ كبٌ 

 1967 نَُخ 2، 1يٖوف إنيّ يمبثم انزٓغيو، ٔفمب ألؽكبو لواهٖ انٕىيو انًميى هلًٗ 

ٔاٌ ْنا انزبهيـ ٔيٍ صى فئَّ نّ االٍزًواه فٗ ٕوف منك انًمبثم اػزجبها يٍ انزبهيـ 

انًنكٕه ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيّ لجم إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ ٔانٗ ؽيٍ ىٔال األٍجبة 

 ٔيب يزورت ػهٗ 1974 نَُخ 4انلاػيخ إنٗ رٓغيوِ ٛجمب نهًبكح انضبَيخ يٍ انمبٌَٕ هلى 

انًلػٗ ػهيٓب - منك يٍ آصبه فبٕخ ٔاٌ انًَزفبك يٍ كزبة ْيئخ انزأييٍ ٔانًؼبّبد

 30/5/1977 انًٕعّ إنٗ انًؾكًخ ٔانًٕكع ثغهَخ 11/5/1977انًؤهؿ فٗ - انضبنضخ

ق ًٍٙ ؽبفظخ يَزُلاد لليٓب انًلػٗ أٌ انؼًم عوٖ 30 نَُخ 82فٗ انلػٕٖ هلى 

 .نلٖ انٓيئخ ػهٗ ٕوف يمبثم انزٓغيو انؼبيهيٍ رًبصم ؽبالرٓى ؽبنخ انًلػٗ رًبيب

ٔيٍ ؽيش أٌ انطؼٍ يوركي ػهٗ أٌ يب مْت إنيّ انؾكى انًطؼٌٕ فيّ يوكٔك ثأٌ َٔ 

 ٕويؼ فٗ أٌ يَزًو ٕوف يمبثم انزٓغيو 1974 نَُخ 4 يٍ انمبٌَٕ هلى 2انًبكح 

 1967 نَُخ 934 يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 3نهؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح 

ثؼل إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ ٔمنك ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيٓى لجم اإلؽبنخ إنٗ انًؼبُ 

اػزجبها يٍ رٕلف انٖوف إنيٓى، ٔيمزٚٗ ْنا انُٔ إال يفيل يٍ ؽكى انمبٌَٕ انًْبه 

 نَُخ 2، 1إنيّ يٍ كبَٕا يَزؾمٌٕ يمبثم رٓغيو ٛجمب نمواهٖ انٕىيو انًميى هلًٗ 

 صى أٔلف ٕوفّ نّ ثَجت  إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ ٔانٗ منك اَزٓٗ هأٖ انغًؼيخ 1967

 25/6/1975انؼًٕييخ نمًَٗ انفزٕٖ ٔانزْويغ ثًغهٌ انلٔنخ ثغهَزٓب انًُؼملح فٗ 

ْٔنا انوأٖ ْٕ يب يزفك يغ ؽكى انمبٌَٕ ٔال ٔعّ نهمٕل ثؼكَّ اٍزُبكا إنٗ يب ٔهك فٗ 

، ألٌ يٍ انًموه فٗ يغبل رطجيك 1974 نَُخ 4األػًبل انزؾٚيويخ نهمبٌَٕ هلى 

انزْويغ أٌ رهزًٌ أؽكبيّ فٗ ػُٕاَّ َّٖٕٕٔ لجم أػًبنّ انزؾٚيويخ انزٗ ال يهغأ 

إنيٓب إال ػُل غًٕٗ ػُٕاٌ انزْويغ أٔ َّٖٕٕ، ٔاَّ نًٍ انٕٕٙػ ثًكبٌ أٌ انًبكح 

انضبَيخ يٍ انمبٌَٕ انًنكٕه اٍزؾلصذ ؽكًب يمٖٕها ػهٗ انؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ 

 كٌٔ انؼبيهيٍ اننيٍ 1969 نَُخ 934انًبكح انضبنضخ يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

 1967 نَُخ 2ٔ 1كبَٕا يزمبٌٕٙ يمبثم انزٓغيو ٛجمب نمواهٖ انٕىيو انًميى هلًٗ 

انغًٕٓهٖ ٔانؾكى انًطؼٌٕ فيّ اٍزؾلس ثمٚبئّ ؽكًب عليلا نى يوك ثبنزْويغ ٔفٗ 

ْنا فؤط يٍ انًؾكًخ ػٍ افزٖبٕٓب كًب أٌ انزفَيو اننٖ ًُٙزّ ؽكًٓب رغبٔى 

انُٔ انٖويؼ انمبٛغ األيو اننٖ يكٌٕ يؼّ ْنا انؾكى لل ٔلغ فٗ يقبنفخ نهمبٌَٕ 

 .ٔأفطأ فٗ رطجيك، ٔثبنزبنٗ يكٌٕ فٗ غيو يؾهّ فهيمب نإلنغبء

 إٔله هئيٌ انغًٕٓهيخ انمواه هلى 1967 يٍ ٍجزًجو نَُخ 30ٔيٍ ؽيش أَّ ثزبهيـ 

 ثزؼييٍ ٔىيو يميى نًُطمخ انمُبح يكٌٕ يَئٕال ػٍ كم انْئٌٕ 1967 نَُخ 1814

انًلَيخ انقبٕخ ثٓنِ انًُطمخ ٍٔكبَٓب ٔنّ ارقبم عًيغ انمواهاد ٔاإلعواءاد انالىيخ 

نًٕاعٓزٓب  ػهٗ أٌ ركٌٕ نّ فٗ ْنا انْأٌ انَهطخ انًموهح نوئيٌ انغًٕٓهيخ فٗ 

 نَُخ 1 إٔله انٕىيو انًميى لواهِ هلى 67 يٍ أكزٕثو ٍُخ 15انمٕاَيٍ ٔانهٕائؼ ٔفٗ 



 ثْأٌ يُؼ يمبثم رٓغيو انؼبيهيٍ ثًُطمخ انمُبل اننيٍ يمٕيٌٕ ثزٓغيو أٍوْى 1967

إنٗ فبهعٓب َٔٔ فٗ يبكرّ األٔنٗ ػهٗ أَّ يغٕى ٕوف يمبثم رٓغيو فٗ ؽلٔك 

ّٓويب يٍ انًورجبد األٕهيخ نهؼبيهيٍ ثًُطمخ انمُبل اننيٍ يمٕيٌٕ ثزٓغيو % 20

 15/9/1967أٍوْى إنٗ فبهط انًُطمخ، َٖٔذ يبكرّ انضبنضخ ػهٗ أٌ يُفن اػزجبها يٍ 

 أٙيفذ فموح إنٗ انًبكح األٔنٗ يٍ 1967 نَُخ 2ٔثًٕعت لواه انٕىيو انًميى هلى 

 عُيٓبد ّٓويب ثًمبثم انزٓغيو ٔثزبهيـ 3لواهِ األٔل لٕايٓب رؼييٍ ؽل أكَٗ يملاهِ 

 ثْأٌ 1969 نَُخ 934 ٕله لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 1969 يٍ يَٕيخ ٍُخ 23

اإلػبَبد ٔانؤارت انزٗ رٖوف نهؼبئليٍ يٍ غيح ٍٔيُبء، ٔانًٓغويٍ يٍ يُطمخ 

 ٔانمواه انًؼلل هلى 1967 نَُخ 1انمُبل ٔثئنغبء لواه انٕىيو انًميى ثًُطمخ انمُبح هلى 

يغٕى ٕوف : " َٔٔ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ فٗ يبكرّ انضبنضخ ػهٗ أ1967َّ نَُخ 2

ّٓويب يٍ انًورجبد األٕهيخ نهؼبيهيٍ انًلَييٍ ثًُطمخ % 20يمبثم رٓغيو فٗ ؽلٔك 

انمُبح انقبٙؼيٍ ألؽكبو َظبو انؼبيهيٍ انًلَييٍ ثبنلٔنخ أٔ َظبو انؼبيهيٍ ثبنمطبع انؼبو 

أٔ انؼبيهيٍ ثكبكهاد فبٕخ اننيٍ يٓغؤٌ أٍوْى إنٗ فبهط ْنِ انًُطمخ ٔثؾل أكَٗ 

صى ... للهِ صالصخ عُيٓبد ّٓويب ٔيزى ٕوف ْنا انًمبثم ثبنقٖى ػهٗ اػزًبك انطٕاها 

 ثزؼليم ثؼ٘ األؽكبو انقبٕخ ثبإلػبَبد ٔانؤارت 1974 نَُخ 4ٕله انمبٌَٕ هلى 

انزٗ رٖوف نهؼبئليٍ يٍ غيح ٍٔيُبء ٔانًٓغويٍ يٍ يُطمخ انمُبح َٔٔ فٗ يبكرّ 

 يٍ 3انضبَيخ ػهٗ أٌ يَزًو ٕوف يمبثم انزٓغيو نهؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح 

 انًؼلل ثمواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 1969 نَُخ 934لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 

 ثؼل إؽبنزٓى إنٗ انًؼبُ ٔمنك ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيٓى لجم 1970 نَُخ 852

اإلؽبنخ إنٗ انًؼبُ اػزجبها يٍ رٕلف انٖوف إنيٓى ٔانٗ ؽيٍ ىٔال األٍجبة انلاػيخ 

 "إنٗ رٓغيوْى

انؼبيهيٍ انًْبه "ٔيٍ ؽيش أٌ فطبة ْنا انُٔ األفيو يٕعّ ثٖويؼ ؽكًّ إنٗ 

ْٔؤالء " 1969 نَُخ 934 يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 3إنيٓى فٗ انًبكح 

انؼبيهٌٕ فٗ رهك انًبكح ْى انؼبيهٌٕ انًلَيٌٕ ثًُطمخ انمُبح انقبٙؼيٍ نُظبو انؼبيهيٍ 

انًلَييٍ ثبنلٔنخ أٔ َظبو انؼبيهيٍ ثبنمطبع انؼبو أ ٔانؼبيهٌٕ ثكبكهاد فبٕخ اننيٍ 

يٓغؤٌ أٍوْى إنٗ فبهط ْنِ انًُطمخ، ٔيجلٔ يٍ ْنا انزؾليل اننٖ ػجود ػُّ 

 ْى 1974 نَُخ 4 يٍ انمبٌَٕ هلى 2انُٖٕٓ أٌ انؼبيهيٍ انًْبه إنيٓى فٗ انًبكح 

انؼبيهٌٕ ثًُطمخ انمُبح اننيٍ يٓغؤٌ  أٍوْى إنٗ فبهعٓب ٔكٌٔ اّزواٛ ٕٔف آفو 

 نَُخ 934ثٓى يزطهت فيٓى إال انؾبنخ انٕالؼيخ انزٗ ٍبلٓب لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى

 يٍ َؾٕ ليبيٓى ثزٓغيو أٍوْى إنٗ فبهط يُطمخ انمُبح ٔنى يَزهيو انمبٌَٕ 1969

فيٓى أٌ يكَٕٕا إٔؾبة يوكي لبََٕٗ مارٗ اكزَجٕا ثّ ؽمب فٗ يمبثم انزٓغيو ثًٕعت 

 يٍ انمبٌَٕ 2منك انمواه انغًٕٓهٖ ٔيٍ صى فئَّ يؼزجو ػبيال فٗ رطجيك أؽكبو انًبكح 

 يٍ انمبٌَٕ انًنكٕه 2انًنكٕه كم ػبيم ثًُطمخ انمُبح ػبيال فٗ رطجيك أؽكبو انًبكح 

كم ػبيم ثًُطمخ انمُبح ْغو أٍورّ إنٗ فبهعٓب أيب كبٌ يٖله اٍزؾمبلّ نًمبثم 

 ٔفٗ 1969 نَُخ 934انزٓغيو، ٍٕاء اٍزؾمّ ثًٕعت لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ هلى 



ظم َفبمِ أٔ ثًٕعت لواه انٕىيو انًميى انَبثك ػهيّ ألَّ فٗ انؾبنيٍ يظم يٍ ػلاك 

انؼبيهيٍ ثًُطمخ انمُبح اننيٍ ْبعود أٍوْى إنٗ فبهعٓب ٔاننيٍ ٔهكد اإلّبهح إنيٓى 

 . يٍ لواه هئيٌ انغًٕٓهيخ ٍبنف اننكو3فٗ انًبكح 

ٔيٍ ؽيش أٌ انمٕل ثبّزواٛ أٌ يكٌٕ انؼبيم لل اٍزؾك يمبثم انزٓغيو ٛجمب نننك 

 يٍ 2انمواه، ٔثلأ اٍزؾمبلّ نّ ثؼل انؼًم ثّ ؽزٗ يفيل يٍ انؾكى اننٖ اٍزؾلصزّ انًبكح 

 ْنا انمٕل يٚيف فٗ ثيبٌ انؼبيهيٍ اننيٍ ٔهك انُٔ ػهيٓى 1974 نَُخ 4انمبٌَٕ هلى 

فٗ رهك انًبكح، ّوٛب نى يًضم فيٓب ٔيييل ػهٗ ٍيبق انُٔ يب نيٌ فيّ ٔيب ال يَزهييّ 

 .يمزٚبِ

ٔيٍ ؽيش أَّ فٗ ٕٙء منك فئٌ انؼبيم ثًُطمخ انمُبح اننٖ اٍزؾك يمبثم رٓغيو ٛجمب 

 يَزفيل يٍ انؾكى انًموه 1967 نَُخ 2، 1نمواهٖ انٕىيو انًميى ثٓنِ انًُطمخ هلًٗ 

 ثأٌ يَزًو ثؼل إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ فٗ 1974 نَُخ 4 يٍ انمبٌَٕ هلى 2فٗ انًبكح 

ٕوف ْنا انًمبثم ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيّ لجم اإلؽبنخ إنٗ انًؼبُ اػزجبها يٍ 

ربهيـ رٕلف انٖوف إنيّ ٔانٗ ؽيٍ ىٔال أٍجبة انزٓغيو، ٔال يؾٕل كٌٔ منك أٔ 

يًُؼّ أٌ ركٌٕ إؽبنخ ْنا انؼبيم إنٗ انًؼبُ لل رؾممذ لجم انؼًم ثمواه هئيٌ 

 ألَّ يجمٗ يغ منك يٍ انؼبيهيٍ انًقبٛجيٍ ثأؽكبو 1969 نَُخ 934انغًٕٓهيخ هلى 

 .انمبٌَٕ انًنكٕه ػهٗ يب ٍهف اٍزظٓبهِ، ٔكْف ثيبَّ- انًبكح انضبَيخ

ٔيٍ ؽيش أَّ يزٗ كبٌ منك ٔكبَذ ػُبٕو انلػٕٖ رَهى ثغيو يُبىػخ ثأٌ انًطؼٌٕ 

 2، 1ٙلِ كبٌ لل اٍزؾك يمبثم رٓغيو ٛجمب نمواهٖ انٕىيو انًميى ثًُطمخ انمُبح هلًٗ 

 فأٌ انؾكى انًطؼٌٕ فيّ يكٌٕ لل إٔبة ٔعّ انؾك ٕٔؾيؼ انمبٌَٕ فيًب 1967نَُخ 

اَزٓٗ إنيّ يٍ لٚبء ثأؽميخ انًطؼٌٕ ٙلِ فٗ اٍزًواه ٕوف يمبثم انزٓغيو اػزجبها 

ثبنمله اننٖ كبٌ يٖوف إنيّ لجم ْنا 7/10/1967يٍ ربهيـ إؽبنزّ إنٗ انًؼبُ فٗ 

انزبهيـ ٔانٗ ؽيٍ ىٔال األٍجبة انلاػيخ إنٗ انزٓغيو نًب يكٌٕ انطؼٍ انًبصم ػهٗ منك 

انؾكى ثغيو أٍبً ٍهيى يٍ انمبٌَٕ األيو اننٖ يزؼيٍ يؼّ انمٚبء ثوفّٚ يغ إنياو 

 .انغٓخ اإلكاهيخ انًٖؤفبد

 

 فهٓنِ األٍجبة* 

 

ؽكًذ انًؾكًخ ثمجٕل انطؼٍ ّكال ٔثوفّٚ  يٕٕٙػب ٔأنييذ انغٓخ اإلكاهيخ 

 .يٖؤفبد انطؼٍ
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