
 1988فِـرس 
ــ 

ركى  اهيدعٓ اهيدعٓ عوَٖ اهيّطّع
 اهدعّْ

 ى

ؿوج إهضتى تهيٌـيد حأً رسفق هَ غصتيد 
 .رِسٖسٖد

 1 39/84 كثظى يِسٔ تهزؿثؿ. س تالهنظــّ

إهغثء تهلصتص تهؾيٌٕ تهؼثسص كً 
تهيٌـيد حثاليرٌثف كً تهدنى تهؼثسص 

تإلستصخ هجثيلد تهسّل –كً تهيدنيد 
 .14/83تهلصحٖد فٕ تهسكّْ صكى 

يجوط تهّدسخ 
 تالكرؼثسٖد تهلصحٖد

 2 41/84 أديس أحّ هغثيثذ. س

 ُّٕ 2تهيؿثهحد حرصكٖرَ إهٓ سصجد فٌٕ 
تهسصجد تهرٕ ٖغغوِث ضيالء تهيسكٓ 
تهيظثّٖد هَ فٕ ظٌد تهرزصش ّشهم 
 1/80رؿحٖلًث هودنى تهؼثسص فٕ تهسكّْ 

ّهلصتص يجوط تإلستصخ تهيرلوق حرظّٖد 
 .أّؾثف تهيّـفًٖ

 3 6/85 يديس ضُٖص كثصف حسص يٌـيد تهليل تهلصحٖد

تهيؿثهحد حئكثسخ تدرظثج ينثفأخ ٌِثٖد 
تهزسيد فٕ ؾّء تهٌـثى تهجسٖس ّتهلّتكس 

 .تهرٕ رؾيٌرِث تألٌـيد تهظثحلد

تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
 تهسّل تهلصحٖد

 4 8/85 يديس تهلؤّٖ

تهيؿثهحد حئكثسخ تدرظثج ينثفأخ ٌِثٖد 
تهزسيد فٕ ؾّء تهٌـثى تهجسٖس ّتهلّتكس 

 .تهرٕ رؾيٌرِث تألٌـيد تهظثحلد

تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
تهسّل تهلصحٖد 

ّتسق تهسٌسغٕ  9/85 5 

تهيؿثهحد حئكثسخ تدرظثج ينثفأخ ٌِثٖد 
تهزسيد فٕ ؾّء تهٌـثى تهجسٖس ّتهلّتكس 

 .تهرٕ رؾيٌرِث تألٌـيد تهظثحلد

تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
تهسّل تهلصحٖد 

فصٖس غصٖف حثجٕ  10/85 6 

تهيؿثهحد حئكثسخ تدرظثج ينثفأخ ٌِثٖد 
تهزسيد فٕ ؾّء تهٌـثى تهجسٖس ّتهلّتكس 

تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
تهسّل تهلصحٖد 

صتغج تهدفثص  11/85 7 



 .تهرٕ رؾيٌرِث تألٌـيد تهظثحلد

تهيؿثهحد حئهغثء تهلصتص تهؼثسص كً 
 .تهيٌـيد حئٌِثء زسيرَ

تهيٌـيد تهلصحٖد هولوّى 
تإلستصٖد 

فصٖس رّفٖق ٌؼص  13/85 8 

تهيؿثهحد حرلّٖؽ ٖلثسل يصرج تهيرّفٓ 
هيسخ زيط ظٌّتذ كوٓ تكرحثص أً 

. تهّفثخ نثٌذ ٌرٖجد إؼثحد كيل

يٌـيد تهليل تهلصحٖد  ضتُسخ ديٖس حثغث  2/86 9 

ؿوج إهغثء تهلصتص تهؼثسص كً تهيٌـيد 
. حئٌِثء زسيرِث

تهيٌـيد تهلصحٖد هولوّى 
تإلستصٖد 

نّضٖست كؼثى أديس 
دثيس 

3/86 10 

ؿوج إهغثء رّؼٖد هجٌد غؤًّ 
تهيّـفًٖ تهرٕ كؾذ حلسى تظردلثكَ 

. ألٔ كالّخ أّ رصكٖد

يٌـيد تهليل تهلصحٖد  يديس ضُٖص كثصف حسص  4/86 11 

ؿوج إهغثء تهلصتص تهؼثسص كً تهيٌـيد 
. حئٌِثء زسيرَ

تهيٌـيد تهلصحٖد هولوّى 
تإلستصٖد 

كٌّٕ كسيثً كّؽ 
تهغٖر 

5/86 12 

. تهيؿثهحد حؼصف حسل تهظنً تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
تهسّل تهلصحٖد 

كثسل تهحٖثرٕ . س 7/86 13 

إهغثء كصتص تأليًٖ تهلثى تهؼثسص حرثصٖر 
 سّالص 16.069 حثظرلؿثف 19/9/1986

... يً صترحَ إكظثؿث

تأليثٌد تهلثيد هجثيلد 
تهسّل تهلصحٖد 

يديّس تهيليّصٔ  8/86 14 

 



جامعة الدول العربية 

  اهيحنيت اإلدارٖت 
 

اهدائـرة األّهـٕ 
 

يحيد رطب بً عوٕ  رئٖس اهيحنيت / اهيشنوت برئبست اهسٖد األسجبذ 
ّجَٖ خبظر ّعبد اهلل أٌس اإلرٖبٌٕ / ّعطّٖت اهسٖدًٖ األسجبذًٖ اهدنجّر 

نيبل كرداح / ّحطّر يفّض اهيحنيت األسجبذ 
أحيد بً ُيـّ / ّسنرجبرٖت اهسٖد 

 أصدرت الحكم اآلتـي

 1988خالل دّر اٌعلبدُب اهعبدٔ هسٌت 
 8/1986فٕ اهدعّْ ركى 

يحيّد اهيعيّرٔ / اهيرفّعت يً اهسٖد 
طـد 

بصفجَ ... اهسٖد األيًٖ اهعبى هجبيعت اهدّل اهعربٖت 
 -------------------------

اهّكبئـع 
ــ 

  
 أّسف تهيسكٓ أيثٌد ظص تهيدنيد كصٖؾد تهسكّْ تهدثهٖد كً ؿصٖق 1986 سٖظيحص 30حرثصٖر 
ظيٖص تهلٌثحٕ ؿثهحث تهدنى هيّنوَ حئهغثء كصتص تأليًٖ تهلثى هجثيلد تهسّل تهلصحٖد تهؼثسص / يدثيَٖ تألظرثش 

 سّالصًت أيصٖنٖث يً صترحَ أكظثؿث ّتهضتى تهجِد تهيسكٓ كوِٖث حأً 16.069 حثظرلؿثف 19/9/1986حرثصٖر 
يلثحل  (1000) سّالص نثٌذ زؼيرَ يً صّترحَ نئهضتيِيث حأً رؤسٔ أهف سّالص 3000رصجق هَ يحوغ 

. أرلثج تهرلثؾٕ ّتهيدثيثخ
 حؼفرَ 1981ّكثل غثصدًث تهسكّْ أً يّنوَ نثً تٌرستج هوليل حثأليثٌد تهلثيد فٕ زالل يثٔ 

زحٖصًت ّنوفَ تهظٖس تأليًٖ تهلثى حيِيد ريسٖوَ فٕ ٌؿثق هجٌد تهيرثحلد حوحٌثً ييث سكثٍ إهٓ تهلٖثى ححلؽ 
تهرٌلالذ فٕ تهـصّف تهؼلحد ّتهزؿٖصخ تهرٕ كصفرِث هحٌثً أسٌثء تجرٖثح تهلّتذ تإلظصتةٖوٖد هَ ، ّكس رلصص 



 سّالصًت ّٖيٖث كوٓ أً ررديل تأليثٌد تهلثيد تهرنثهٖف 80أً ٖرلثؾٕ تهيسكٓ رٌفٖشًت هِشٍ تهيِيد تهغثكد 
. تهيرصرحد كوٓ شهم ّفلًث هويظرٌستذ ّتهفّترٖص تهرٕ كوَٖ أً ٖسهٕ حِث

 تجرثدذ تهلّتذ تإلظصتةٖوٖد هحٌثً ييث رصرج كوَٖ 1982ّكٌسيث نثً ححٖصّذ زالل غِص جّتً 
 ينثهيد ُثرفٖد يً 1982 جّتً 15كؿق تالرؼثالذ يق تهزثصش ّحلٕ فٕ كضهد رثيد إهٓ أً رولٕ فٕ 

تأليًٖ تهلثى سكث فِٖث إهٓ يغثسصخ تهرصتج تهوحٌثٌٕ فّصًت ّفٕ ؼحٖدد تهّٖى تهيّتهٕ تهردق حسيغق فٕ 
ـصّف ؼلحد هوغثٖد يرجثضفث حدٖثرَ أيثى نل تألزؿثص تهيدسكد حَ ّحثهيٌـيد ّأيثى ُشٍ تهـصّف تهلثُصخ 
ّتهؿثصةد رلشص كوَٖ أً ٖؼؿدج يلَ تهيظرٌستذ تإلستصٖد تهيرلولد حٌفلثذ ينرج تهيرثحلد تهشٔ نثً ٖليل 

.  سّالصت يً سًّ يؤٖس ٖحصص أّجَ ؼصفِث16069فَٖ ححٖصّذ دٖز ـوذ حلؽ تهٌفلثذ ّيحثهغ يلستصُث 
ّهلس أحسذ تألجِضخ تهرٌفٖشٖد هوجثيلد رفِيث هِشت تهّؾق تهزثػ ّتالظرسٌثةٕ ، ّتكرصدذ أً ٖنًّ 

 ّدـٕ ُشت تهيلرصح حيؼثسكد تأليًٖ تهلثى حرثصٖر 80 سّالص كّؽ 200رلسٖل يلستص تهحسل تهّٖيٕ 
. ّحشهم أغوق دظثج تهيسكٓ ّتٌرِذ تهيِيد تهرٕ نثً نوف حِث  (1تهّسٖلد صكى ) 15/11/1984

ّٖظرؿصس تهيسكٓ فٖلّل أٌَ دؼل رلثكس يً جسٖس حٌَٖ ّحًٖ تأليثٌد تهلثيد هٖغغل ّـٖفد صةٖط 
 19/9/1986 غٖص أٌَ فؤجب ّٖى 31/12/1986حلسد تهجثيلد فٕ صّيث ّرجسس تهللس رولثةٖث درٓ ٌِثٖد 

 سّالصًت يً صترحَ 16069حرولٕ حصكٖد يً إستصخ تهغؤًّ تإلستصٖد ّتهيثهٖد حؼسّص كصتص ٖلؾٕ حزؼى يحوغ 
 1986 سّالص ، ّشهم تكرحثصًت يً صترج غِص جّٖوٖد 1320كوٓ أكظثؿ غِصٖد كسص تهلظؿ تهّتدس يٌِث 

 ّرّهذ 15/11/1982ّإؾثفد تظرصجثف تهيحوغ تهشٔ ريذ رؼفٖرَ حيّجج كصتص تأليًٖ تهلثى تهيؤصذ فٕ 
. 1986 سّالص يً صترحَ كً غِصٔ ظحريحص ّأنرّحص 3000يؼثهخ تهحلسد حصّيث فلال زؼى 

 تهشٔ رولٕ يٌَ صسًت 3/11/1986ّّٖتؼل تهيسكٓ فٖلّل أٌَ حثسص حثهرـوى إهٓ تأليًٖ تهلثى فٕ 
تهّسٖلد ) ٖغٖص كوَٖ حصفق تأليص إهٓ ُشٍ تهيدنيد ، ّحشهم ٖلرحص صسٍ صفؾث هرـويَ 29/12/1986حرثصٖر 

(. 5صكى 
: ّٖؤظط تهيسكٓ ؿلٌَ فٕ تهلصتص تهيٌرلس كوٓ يأزشًٖ تسًٌٖ 

كسى غصكٖد صجّف تأليًٖ تهلثى فٕ كصتص إستصٔ زثصش آجثل تهؿلً إش ٖصٔ تهيسكٓ أً يحوغ - 1
 سّالص تهشٔ رؿثهج تإلستصخ حزؼيَ يً صّترحَ ّتظرصجثكَ يٌَ كس ريذ رظّٖرَ 16069

ٌِثةٖث ّأغوف فٕ غأٌَ تهدظثج حيلرؾٕ كصتص تهرظّٖد تهؼثسص كً تأليًٖ تهلثى فٕ 
15/11/1984 .

 



      ّدرٓ كوٓ ظحٖل تالفرصتؽ أً ُشت تهلصتص ال ٖرظى حثهغصكٖد فئٌَ يً تهيحثسا تهلثٌٌّٖد 
تهسثحرد أً ظدج تهلصتصتذ تإلستصٖد يً كحل تهظوؿد تهرٕ تؼسصرَ ال ٖينً أً ٖدؼل تال 

زالل تٗجثل تهلثٌٌّٖد هوؿلً فِٖث أْ أً ال ررجثّض غِصًٖ تسًٌٖ ّهّ ترظيذ حلسى تهغصكٖد 
. ، ّشهم دفثـث كوٓ تظرلصتص تهيصتنض تإلستصٖد

      ّٖزوػ إهٓ أٌَ ال ٖينً ٌـصٖث تهصجّف فٕ كصتص ظّٖذ ّؾلٖرَ حيلرؾٓ تهلصتص 
 ّيث ستى تهلصتص 15/1/1985 يً تأليًٖ تهلثى أال هغثٖد 15/11/1984تهؼثسص حرثصٖر 

. تهيؿلًّ فَٖ كس ؼسص فٕ رثصٖر الدق فئٌَ ٖلرحص غٖص غصكٕ ّٖظرّجج تإلهغثء
كسى غصكٖد تهزؼى ٖلّل تهيسكٓ كوٓ هظثً يدثيَٖ أً كالكرَ حثأليثٌد تهلثيد نثٌذ فٕ - 2

: تهدلٖلد شتذ ّجًِٖ يزروفًٖ 
حيّجج تهٌسج حثهيلص ّحلس ؼسّص كصتص حرنوٖفَ حزؿد ييسل غزؼٕ هأليًٖ تهلثى : تألّل 

. 15/11/1984إهٓ تٌرِثء تهيِيد ّرؼفٖد ّؾلَ فٕ 
أً كالكرَ حثأليثٌد تهلثيد نثٌذ يلثيد كوٓ كلس نوف حيلرؾثٍ حيِيد صةثظد حلسد : تهسثٌٕ 

تهجثيلد حصّيث ، ّحٌثء كوٓ شهم فئً تهلصتص تهيؿلًّ فَٖ تهلثؾٕ حزؼى يحوغ يثهٕ غِصٖث 
يً صترحَ ُّ كحثصخ كً كيوٖد يلثؼد ، ييث ٖرصرج كوَٖ تهرسحٖذ فٕ إجصتةِث ّرؿحٖلِث 

. حثهٌظحد هوسًٌٖٖ حرّفص تهغصّؿ تهلثٌٌّٖد هويلثؼد
ٌٍّّٖ تهيسكٓ حأٌَ إشت نثً تهصترج تهيظردق يٌَ سٌٖث دثال ّيلًٖ تهيلستص فئً تأليص 

زالفَ فٖيث ٖرلوق حثهيحوغ تهشٔ رصٖس تإلستصخ زؼيَ يً صترحَ فِشت تهيحوغ ال ٖلرحص سٌٖث دٖز 
هى ٖنً يرأرٖث يً ّجَ تكرصتؽ ّهى ٖظروفَ يً غٖص ّجَ كثٌٌّٕ ّهنٌَ نثً كس حشهَ فٕ ٌؿثق 

تهليل ّرلشص كوَٖ رلسٖى تهيظرٌستذ ّتهفّترٖص تهيحصصخ ألّجَ ؼصفِث ألظحثج كثُصخ زثصجد 
كً إصتسرَ ، نيث ظحق حٖثٌَ ّكس أكصذ تأليثٌد تهلثيد روم تهّؾلٖد حئؼستصُث تهلصتص تهيٌٍّ 

. فٕ غأٌَ
سى درٓ كوٓ فصؽ أً شهم تهيحوغ تهيلسى كً ؿّتكٖد يً تهجثيلد ٖينً هظحج يً 

تألظحثج أً ٖؼٖص سٌٖث فئً شهم تهسًٖ ٖنًّ يدل ٌلثع يً دٖز تهيحسأ ُّّ كس ظلؿ حثهرلثسى 
كوٓ دثل تأليص تهشٔ ٖفلسٍ ؼفد تهزوّ يً تهٌضتف ّؼفد تالظردلثق هألستء ُّيث غصؿثً 

. إؾثفٖثً هجّتض تهيلثؼد
 تألستء سّالص ٖنًّ ّتجج 3000ّحثهرثهٕ أنس كوٓ أً تهيحوغ تهشٔ رى زؼيَ ّتهحثهغ 

إهَٖ ّؿوج رلّٖؽ يث هدلَ يً أرلثج ّيث رنحسٍ يً ٌفلثذ إلكثيد ُشٍ تهسكّْ ّكسى رأٖٖسًت 



 سّالص حشيد كٖس تهرظّٖد ّرأغٖصخ تأليًٖ 16069يلرصح حرظّٖد يحوغ : هسكّتٍ تهّسثةق تهرثهٖد 
 نغف حثهيِثى تهرٕ أٌجضُث تهيسكٓ زالل ظٌرٕ – 15/11/1984تهلثى حثهيّتفلد كوَٖ حرثصٖر 

 – 21/12/1983 يحصى فٕ 1/1/1984 كلس رغغٖل تهيسكٓ تكرحثصًت يً 1981-1982
 1320 إهٓ تهيظؤّل تهيثهٕ فٕ حلسد صّيث حزؼى يحوغ 19/9/1986ؼّصخ هحصكٖد فٕ 

 ؼّصخ يً رـوى تهيسكٓ إهٓ – 1986سّالص غِصٖث يً صّترج تهيسكٓ حستٖد يً جّٖوٖد 
 ؼّصخ هصس صةٖط تإلستصخ تهلثيد هوغؤًّ تإلستصٖد ّتهيثهٖد – 3/11/1986تأليًٖ تهلثى فٕ 

. 29/12/1986حرثصٖر 
 حرلسٖى يشنصخ سفثكٖد ؿوحذ فِٖث تهدنى 3/4/1987ّكس صسذ تأليثٌد تهلثيد حرثصٖر 

حصفؽ تهسكّْ يّؾّكث ّرديٖل تهيسكٓ يؼصّفثرِث يٌُّد حأً تهيسكٓ نثً نوف حيِثى 
 ؾيً هجٌد تهيرثحلد تهيؤظظد يً تأليًٖ تهلثى ٌـٖص أً 1982-1981حوحٌثً زالل كثيٕ 

 سّالص ٌـصًت هوـصّف 200 سّالصًت سى ؼسص كصتص حصفق ُشت تهحسل تهّٖيٕ إهٓ 80ٖرلثؾٓ 
تهظثحق تإلغثصخ إهِٖث حّكثةق ُشت تهدنى ، ّكس رى شهم فٕ دسّس يث زّهَ تهٌـثى تألظثظٕ 

هويّـفًٖ ّالةدرَ تهرٌفٖشٖد يً ؼالدٖثذ إهٓ تأليًٖ تهلثى فٕ رلسٖص تهينثفأخ تهيثهٖد تهرٕ 
ٖيٌدِث هولٖثى حيسل روم تهيِيثذ تال أً ُٖةد تهصكثحد تهلوٖث الدـذ فٕ رلصٖصُث إهٓ يجوط 

تهجثيلد كٖثى تأليثٌد تهلثيد حصفق كٖيد تهحسل تهّٖيٕ هيحلّسًٖ يً حٌِٖيث تهؿثكً إهٓ هحٌثً فٕ 
يِيد ّنثً رّكٖق شهم تهحسل حلصتص يً تأليًٖ تهلثى شٔ يفلّل صجلٕ زالفث هألٌـيد تهٌثفشخ 

 27/3/1986 حرثصٖر 80 45فٕ تهجثيلد ، ّحٌثء كوٓ شهم أؼسص يجوط تهجثيلد كصتصٍ صكى 
: أ كوٓ يث ٖوٕ - تهشٔ رٌػ يثسرَ ص

تظرصستس نثيل تهيحثهغ تهيٌؼصفد تهّتصس رفؼٖوِث فٕ رلصٖص تهِٖةد تهلوٖث هوصكثحد ّتهٌثرجد - 
. كً تهحسل تهّٖيٕ

 سّالص 16069ّٖلّل تأليًٖ تهلثى أٌَ رٌفٖشًت هلصتص تهيجوط تهيويخ إهَٖ أكوى تهيسكٓ أٌَ رى كٖس يحوغ 
 كوٓ 1986حدظثج تهرظّٖد يً ؿصفَ ّظٖرى تظرلؿثكَ يً إجيثهٕ يصرحَ ّحسالرَ حستٖد يً غِص جّٖوٖد 

 سّالص يً 3000أً ٖجصٔ ظستس تهيحوغ كوٓ أكظثؿ غِصٖد ال ررجثّض صحق يصرحَ ّرى فلال زؼى يحوغ 
صّترحَ تهغِصٖد ّٖؾٖف تأليًٖ تهلثى أٌَ نثً يوضيث كثٌٌّث حرٌفٖش كصتص يجوط تهجثيلد حثكرحثصٍ تهجِثض 

 27/3/1986 حرثصٖر 4580تهرٌفٖشٔ هلصتصترَ ، ّكسى تأليًٖ تهلثى رلضٖضًت هسكّتٍ ؼّصخ يً تهلصتص صكى 
 ؼّصخ يً تهيشنصخ حرلسٖل تهحسل تهّٖيٕ يؤغصخ حيؼثسكد تأليًٖ تهلثى فٕ –كً يجوط تهجثيلد 

15/11/1984 . 



 رللج تهيسكٓ حيشنصخ جّتحٖد جثء فِٖث أً تهيحوغ تهشٔ رلرضى تإلستصخ تظرلؿثكَ 15/6/1987ّفٕ 
يً صّترحَ تهغِصٖد نثً ؼصف هَ يلثحل يؼثصٖف رّهٓ حشهِث فلاًل فٕ ٌؿثق أستء يِثيَ هنً ألظحثج 

تظرسٌثةٖد أّؾدِث ظثحلًث رلشص كوَٖ تدؾثص أّجَ إٌفثكِث أّ تؼؿدثحَ هويظرٌستذ تهستهد كوِٖث كٌس يغثسصرَ 
حٖصّذ إهٓ سيغق ، ّيً سى فئً تهلصتص تهيؿلًّ فَٖ هى ٖؤظط كوٓ ظحج ؼدٖخ ّتكلٕ ّكثٌٌّٕ ّؿوج 

. زرثيث تهدنى هؼثهخ تهسكّْ
.  أجثحذ تأليثٌد تهلثيد أٌِث رريظم حيّكفِث ُّٕ يؼييد كوٓ ؿوج تهصفؽ16/6/1987ّحرثصٖر 

ّكسى تهظٖس تهيفّؽ رلصٖصًت حصأَٖ تهلثٌٌّٕ يظححث تٌرِٕ فَٖ إهٓ ؿوج كحّل تهسكّْ غناًل هرلسٖيِث 
 سّالص تهرٕ 16069فٕ تهيٖلثس ، ّفٕ تهيّؾّف تصرأْ إهغثء تهلصتص تهيؿلًّ فَٖ فٖيث رؾيٌَ يً زؼى 

 سّالص رى زؼيِث حلس كوٓ غِصٔ ظحريحص 3000غصف فٕ تظرلؿثكِث يً صّترج تهيسكٓ تهغِصٖد ّيٌِث 
. 1986ّأنرّحص هظٌد 

 هى ٖدؾص تهيسكٓ ّال يً ٖيسوَ ّدؾص ييسل تأليثٌد تهلثيد تهشٔ 14/7/1987ّفٕ جوظد ّٖى 
نصص أكّتل تأليثٌد تهلثيد ّأؼص كوٓ ؿوحثرِث ّؿوج صفؽ تهسكّْ يّؾّكث ، ّدؾص يفّؽ تهيدنيد 

ّريظم حرلصٖصٍ ّزريذ تهيدنيد ّأصجةذ تهجوظد هورسكٖق ّإؼستص تهدنى إهٓ ّٖى تألصحلثء فٕ 
22/7/1987    .

اهيحنيــت 
ــ 

بعد اهجدكٖق ّاهيداّهـت ، 
: فٕ اهشنـل 

 .دٖز أً تهيسكٓ كسى سكّتٍ يظرّفٖث نثفد غصّؿِث تهغنوٖد ، فِٕ يلحّهد غناًل
: فٕ اهيّطــّع 

 حيِثى 1982-1981يديّس تهيليّصٔ نثً كس ظحق ّنوف زالل كثيٕ / دٖز أً تهيسكٓ تهظٖس 
هجٌد تهيرثحلد فٕ هحٌثً نييسل غزؼٕ هوظٖس تأليًٖ تهلثى هجثيلد تهسّل تهلصحٖد كوٓ أً ررديل تأليثٌد 

تهلثيد حلؽ تهرنثهٖف تهيرصرحد كوٓ شهم ّّفلًث هيث ٖلسيَ تهيسكٓ يً يظرٌستذ ّفّترٖص ررلوق حثهيؼصّفثذ 
سيثًٌٖ  (80)تهٌثجيد كً رٌفٖش ُشٍ تهيِيد ، ّكوٓ أً ٖلثيل يلثيود تهزحٖص ، ّٖسفق هَ ينثفأخ يلستصُث 

. سّالصًت ّٖيٖث
ّدٖز أً تهيسكٓ ٖسهٕ حأٌَ أؾؿص هرصم يسٌٖد حٖصّذ فٕ ـصّف تظرةٌثةٖد كوٓ أسص تالجرٖثح 

تإلظصتةٖوٕ هوحٌثً فرلشص كوَٖ نيث ٖلّل تهدؼّل أّ صفق تهيظرٌستذ تإلستصٖد تهيرلولد حٌفلثذ ينرج تهيرثحلد 



 سّالصت رحلٕ سًّ يؤٖستذ ، ييث دست 16069ححٖصّذ ، تأليص تهشٔ جلل حلؽ تهٌفلثذ تهرٕ حوغ يلستصُث 
حثألجِضخ تهرٌفٖشٖد حثهجثيلد حرفِى ُشت تهّؾق تهزثػ تالظرسٌثةٕ ّرّؼوذ كوٓ تكرصتح ؿصٖلد هيلثهجرَ ، 

 سّالص ّٖيٖث حثإلؾثفد إهٓ رديل تأليثٌد تهلثيد 200ّشهم حؿصٖلد رلسٖل يلستص تهحسل تهّٖيٕ ّصفلَ إهٓ 
تهٌفلثذ تهزثؼد حيؼصّفثذ هجٌد تهيرثحلد ، ّكس ريذ تهيؼثسكد كوٓ ُشت تهيلرصح يً كحل تهظٖس تأليًٖ 

 تهلثى ّٖى 
15/11/1984 .

ّدٖز أً ُٖةد تهصكثحد تهلوٖث الدـذ فٕ رلصٖصُث إهٓ يجوط تهجثيلد كٖثى تأليثٌد تهلثيد حصفق كٖيد 
هأليًٖ تهلثى إهٓ هحٌثً فٕ يِيد ، ّنثً رصفٖق ُشت تهحسل حلصتص  (أدسُيث تهؿثكً)تهحسل تهّٖيٕ هيحلّسًٖ 

يً تأليًٖ تهلثى شٔ يفلّل صجلٕ زالفث هألٌـيد تهٌثفشخ فٕ تهجثيلد فأؼسص يجوط تهجثيلد كصتصٍ صكى 
:  تهشٔ رٌػ يثسرَ تهلثغصخ كوٓ يث ٖوٕ 27/3/1986 فٕ 4580. ق

الدـ تهيجوط يث جثء حرلصٖص تهِٖةد دّل كحّل تأليثٌد تهلثيد هؼّص يظرٌستذ يلسيد هرظّٖد " 
حلؽ تهيِيثذ تهرٕ كثى حِث يحلّسث تأليثٌد تهلثيد إهٓ هحٌثً نيث الدـذ كٖثى تأليثٌد تهلثيد حصفق كٖيد تهحسل 

تهّٖيٕ هِشًٖ تهيحلّسًٖ حأسص صجلٕ حلؼس تإلكفثء يً أصؼسخ تهظوف تهييٌّدد هِى زالفث هولّتكس 
: ّتألٌـيد ، ّٖسكّ تأليثٌد تهلثيد إهٓ 

تظرصستس نثفد تهيحثهغ تهيٌؼصفد تهّتصس رفؼٖوِث فٕ رلصٖص تهِٖةد تهلوٖث هوصكثحد ّتهٌثرجد كً - أ 
. صفق تهحسل تهّٖيٕ ّكحّل ؼّص تهيظرٌستذ

". تهرلٖس حيالدـثذ تهِٖةد تهلوٖث هوصكثحد فٕ ُشت تهغأً - ج
 سّالصًت حدظثج تهرظّٖد 16069ّدٖز أٌَ رٌفٖشًت هِشت تهلصتص رى إكالى تهيسكٕ حأٌَ دؼل كٖس يحوغ 
يً  (سالسد آالف سّالص ) 3000يً ؿصفَ ، ّظٖرى زؼيَ فٕ إجيثهٕ يصرحَ ّحسالرَ ، ّكس رى فلاًل زؼى 

يصرحثرَ ، ّأفثس تأليًٖ تهلثى أٌَ نثً يوضيث كثٌٌّث حرٌفٖش كصتص يجوط تهجثيلد حثكرحثصٍ تهجِثض تهرٌفٖشٔ 
 سّالصًت يً صترحَ ّتإلشً هجثيلد تهسّل 16069هلصتصترَ ّؿوج تهيسكٓ إهغثء تهلصتص تهلثؾٕ حزؼى يحوغ 

تهلصحٖد حأً رصجق هَ يحوغ تهسالسد آالف سّالص ّآاليِث حأً رؤسٔ هَ يحوغ أهف سّالص يلثحل أرلثج تهرلثؾٕ 
. ّتهيدثيثخ

 سّالص يً 16069ّدٖز أٌَ ٖلرؾٕ ّفلًث هيث رلسى يلصفد يسْ غصكٖد تهلصتص تهلثؾٕ حزؼى يحوغ 
 –يظردلثذ تهيسكٓ تهشٔ تكرحص أً ُشت تهلصتص يغّج حيزثهفد تهغصكٖد ألً ظدج تهلصتصتذ تإلستصٖد 

 ال ٖجّض أً ٖدؼل تال فٕ تهيٖلثس تهيدسس هوؿلً فِٖث أٔ زالل غِصًٖ يً رثصٖر –دٖز هّ نثٌذ يلٖحد 
. 15/11/1984كصتص رظّٖد ّؾلَ تهدثؼل فٕ 



ّدٖز أٌَ يً تهيظويثذ أً تإلستصخ إشت نثٌذ ريوم رلسٖل تهالةدد فٕ نل ّكذ فئً تهلثكسخ تهرٕ 
أكصُث تهلثًٌّ تهلثى رلؾٕ حلسى تهيظثط حثهلصتصتذ تإلستصٖد تهفصسٖد يرٓ ؼسصذ ظوٖيد ّرصرج كوِٖث دق 

. غزؼٕ أّ يصنض زثػ تال فٕ تألدّتل تهيظيّح حِث كثٌٌّث
ّدٖز إشت نثً تألؼل أٌَ ٖدق هإلستصخ ّهصحيث نثً يً تهيفصّؽ كوِٖث أً رؼدخ تألّؾثف 

تهيزثهفد هولثًٌّ ، فئً سّتكٕ تالظرلصتص رلرؾٕ أٌَ إشت ؼسص كصتص فصسٔ يلٖج يً غأٌَ أً ّٖهس دلث 
حثهيلٌٕ تهّتظق ، فئً ُشت تهلصتص ٖظرلص كلج فرصخ يلٌٖد يً تهضيً حدٖز ٖظصٔ كوَٖ يث ٖظصٔ كوٓ 

تهلصتص تهؼدٖخ تهشٔ ٖؼسص فٕ شتذ تهيّؾّف ، كوٓ أٌَ تظرسٌثء يً ُشٍ تهلّتكس أكصذ تهيدثنى دثالذ 
: زثؼد رجٖض فِٖث هإلستصخ ظدج تهلصتص سًّ رلٖس حيسخ تهؿلً يٌِث يسال 

. ؼّصخ تٌلستى تهلصتص تإلستصٔ إشت غثحَ كٖج جظٖى ٖجصسٍ يً نٖثٌَ ّؼفرَ تإلستصٖد* 
ؼّصخ دؼّل أدس تألفصتس كوٓ كصتص إستصٔ ٌرٖجد غع أّ رسهٖط فٖنًّ غٖص جسٖص * 

". تهغع ٖفظس نل غب " حثهديثٖد هردؼًٖ غغَ ّرسهٖظَ كيال حثهلثكسخ 
ؼّصخ زؿأ تإلستصخ فٕ ؼصف تهيصرحثذ أّ تهٌفلثذ أّ يث ٖودق حِث حسًّ يحصص فئً تأليص * 

تإلستصٔ تهؼثسص حشهم ال ٖظرلص حلس يؾٕ يسخ تهرلثؾٕ تهلثسٖد ّفلًث هولّتكس تهلثيد فٕ ظدج 
تهلصتصتذ تإلستصٖد ، ّإٌيث ٖجصٔ كيل تهيدثنى تإلستصٖد كوٓ دق تإلستصخ فٕ تظرصستس تألجّص 
ّتهيصرحثذ ّتهيلثغثذ ، ّيث فٕ دنيِث ّحسل تهظفص ّيؼثصٖف تالٌرلثل ّغٖصُث يً تأليّتل 

تهرٕ رنًّ كس ؼصفذ كوٓ زالف تهلثًٌّ إال أٌَ إشت نثً دق تالظرصستس ُشت ٖرجثّض يٖلثس 
تهؿلً تهلؾثةٕ تهلثسٔ إٌيث ٌٖحغٕ أً ٖدؼل زالل تهيسخ تهرٕ ٖجّض فِٖث هويّـف تهيؿثهحد 
حروم تهدلّق ّأٌَ رلصٖصًت هويظثّتخ حًٖ تإلستصخ ّتهيّـف ٖحثح هألّهٓ تهصجّف فٖيث أشٌذ حَ 

. زالل تهيسخ شترِث
 هسًّٖ كثةسخ هظٌرٕ 15/11/1984ّدٖز أٌَ ّفلث هيث رلسى إشت جصذ رظّٖد ّؾلٖد تهيسكٓ فٕ 

 19/9/1986 فئً تأليثٌد تهلثيد رنًّ كس يثصظذ دلِث فٕ ظدج كصتص تهرظّٖد حرثصٖر 1982 ّ 1981
رٌفٖشًت هلصتص يجوط تهجثيلد ، سًّ ظحٖل هيلثصؾرِث حثٌلؾثء يٖلثس تهؿلً تهلؾثةٕ ّردؼًٖ كصتص 

. تهرظّٖد يً نل أحؿثل 
ّدٖز أً تهلّل حلسى غصكٖد تهيلثؼد حًٖ صّترج ّيظردلثذ تهيسكٓ ّحًٖ يث ٖرّجج كوَٖ إكثسرَ 

يً يحثهغ إهٓ تأليثٌد تهلثيد ُّ كّل فٕ غٖص يدوَ تهلثٌٌّٕ إش يً تهيلوّى أً صّتحؿ تهلثًٌّ تهزثػ 
رزروف فٕ ؿحٖلرِث كً صّتحؿ تهلثًٌّ تإلستصٔ ّأً كّتكس تهلثًٌّ تهيسٌٕ كس ّؾلذ هردنى صّتحؿ تهلثًٌّ 
تهزثػ ّال رؿحق ّجّحث كوٓ صّتحؿ تهلثًٌّ تهلثى إال إشت ّجس ٌػ ؼصٖخ حشهم ، فئً هى ّٖجس فال ٖوضى 



تهلؾثء تإلستصٔ حرؿحٖق تهلّتكس تهيسٌٖد دريث نيث ُٕ، ّإٌيث رنًّ هَ دصٖرَ ّتظرلالهَ فٕ تحرستف تهدوّل 
تهيٌثظحد هوصّتحؿ تهلثٌٌّٖد تهرٕ رٌغأ فٕ يجثل تهلثًٌّ تإلستصٔ حًٖ تإلستصخ فٕ كٖثيِث كوٓ تهيصتفق تهلثيد 
ّحًٖ تهلثيوًٖ حِث ، ّيً يٖضخ تهلؾثء تإلستصٔ أٌَ كؾثء إٌغثةٕ ّهٖط يجصس كؾثء رؿحٖلٕ كوٓ غصتص 

أ يً ٌـثى ينثفأخ ٌِثٖد تهزسيد تهيليّل حَ فٕ تأليثٌد تهلثيد /12تهلؾثء تهيسٌٕ ، ّكس جثء ٌػ تهيثسخ 
ال ٖنًّ تظردلثق تهينثفأخ ٌِثةٖث إال حلس سحّذ حصتءخ شيد تهيّـف يً أٖد يرلولثذ " ؼصٖدث إش جثء فَٖ 

فئشت نثٌذ شيد تهيّـف كثيصخ حيحثهغ يثهٖد يً يظردلثذ تهجثيلد فئٌَ يً تهجثةض تظرلؿثف ُشٍ " هوجثيلد
تهيحثهغ يً ينثفأخ ٌِثٖد تهزسيد أّ يً يصرحثرَ ، ُّّ تيرٖثض رريرق حَ تهجِد تإلستصٖد فٕ ؼّصخ ؼصف 

. أيّتل كوٓ زالف تهٌـى
 ُّ – ُّّ تهظوؿد تهرلسٖصٖد –ّدٖز أً كصتص تأليثٌد تهلثيد تهشٔ جثء رٌفٖشًت هلصتص يجوط تهجثيلد 

. فٕ يدوَ تهلثٌٌّٕ ّٖرلًٖ صس ؿلً تهيسكٓ حَ ألٌَ كؾٕ حظدج كصتص يثهٕ ظثحق غٖص كثٌٌّٕ
 

هذهـــــم 
ــ 

حنيث اهيحنيت ببألغوبٖت كبّل اهدعّْ شناًل ّرفطِب يّطّعب ّإعبدة يبوغ اهجأيًٖ إهٓ اهيدعٓ 
 .

 
 صدر ُذا اهحنى ّجوٕ عوٌب يً اهِٖئت اهيبٌٖت بصدرٍ بجوست اهّٖى األربعبء اهيّافق

 22/7/1987 .
 

سنرجٖر اهيحنيت      رئٖس اهيحنيت 
أحيد بً ُيّ       يحيد رطب بً عوٕ 

 


