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 -ملضمت :

 بهم ًيخهي المً الٍغف بلى املضًىه  املهاحٍغً مػظم  بإن هظا ًىمىا في واؾؼ وفهم بصعان هىالً باثلىاكؼ بهه كض ا

 
 
 ٌػؼي  و.والتى جخللو ًىما بػض ًىم  املخىؾُت الُبلت ؤخُاء في هؿيان ختى ؤو مغجفؼ صزل طوي  هؿيان املُاف خخما

ت طاث بلى هضعة إلاحغاءاث طلً ٌ  بًجاص و الفلغاء صغم بغُتجبىتها الحىىماث املخػاكبه  التيوالبرامج  ألاولٍى  ؾىىُت خلى

ت، املىاَم لفلغاء وهى ما ؤصي  الفئاث، لهظه واللاهىهُت الغؾمُت ألاؾىاق الؿىىُت بجاخت غضم ظل في وطلً الحًٍغ

 .ػكل ...ؤلخ الو  الفلحرة ألاخُاء وكىء حاهب بلى الكغغُت، غحر ؤو الغؾمُت غحر ألاعاض ي ؤؾىاق وكىء بلىبكيل مباقغ 

ه وخؿب بل ؤضحذ ظاهغه غاملُه للػضًض مً املضن الػاملُه ، وطلً ألن   هظهوهى ظاهغه ال جىفغص بها املضن املهٍغ

 ٌ   ألاهثر للفئاث املخاح الىخُض الخُاع جمثل الظاجُت للمؿاغضة الغؾمُت غحر الحلى
 
ٌ  مضن غالبُت في فلغا  الىامُت الضو

 فهم ألي ؤؾاؾُت كًُت بالُبؼ الحُاػة يمان كًُت حػضغلى هظا  و  .لخىفحر املإوي  املخلضم الػالم مضن بػٌ وفي

 مؿىً خُاػة يمان مػضٌ ؾُىىن  هما.الػاٌ ؤهداء وافت في ألاؾغ مً ؾغة ؤ ول ًىاحه والظي الؿىني للىاكؼ مىاؾب

  ألاؾغ بخضي
 
 الخضماث غلى وخهىلها اللؿغي، الُغص غملُاث ألاؾغةمً هظه ؾخىاحهها التي الفغم جدضًض في مفُضا

الىاكؼ ؤن ؤخيام الكغغه الضولُه جمثل املغحػُه اللاهىهُه ملؿإلت يمان وؤمً و  والىهغباء، هةمضاصاث املُاه ألاؾاؾُت

خىفل وخُاػة ألاعى فمهضع بلؼام الضوله بخىفحر يمان كاهىوى لكغل املؿىً  الحُاػه فًال غً هىنها جمثل هظلً

 مسخلفه منها إلاًجاع )الػام له 
 
الحماًه اللاهىهُه مً إلازالء )ؤمً الحُاػه( ." بن قغل املؿىً ًخسظ ؤقياال

خاالث الُىاعيء ، وإلاؾدُُان غحر  والخام( ، وإلاؾيان الخػاووى ، وقغل املؿىً مً كبل مالىه ، وإلاؾيان فى

ًيبغى ؤن ًخمخؼ ول  بهغف الىظغ غً هىع قغل املؿىً ،. و الغؾمى ، بمافى طلً ألاؾدُالء غلى ألاعاض ى ؤو الػلاعاث

شخو بضعحه مً ألامً فى قغل املؿىً جىفل له الحماًه اللاهىهُه مً إلازالء باإلهغاه ، ومً املًاًله ، وغحر 

غاف ؤن جخسظ جضابحر فىعٍه جغمى بلى جىفحر الًمان اللاهىوى لكغل  طلً مً التهضًضاث . ولظلً ًيبغى للضٌو ألَا

ىً باليؿبه بلى ألاشخام وألاؾغ الظًً ًفخلغون خالُا بلى هظه الحماًه ، وطلً مً زالٌ حكاوع خلُلى مؼ املؿ

 ألاشخام والجماغاث املخإزغه ."        

 /ؤ ( .4الخػلُم الػام الغابؼ  –) الػهض الضولى للحلىق إلاكخهاصًه وإلاحخماغُه  

ٌ  والجماغاث ألافغاص وافت خمًمىً حػٍغف ؤمً الحُاػة بةهت)وغلى هظا ولت   الضولت حاهب مً الحماًت غلى بالحهى

 .(اللؿغي  الُغص غملُان يض

ىن هؼع امللىُت للمىفػت بال ؤن ههىم اللاهىن املهغي كض ؤهضعث مفهىم ؤمً الحُاػة جماما وطلً بكيل مباقغ هلاه

ؼ الخىمُت اللىمُت دذ مظلت مكو بىهىم كاهىهُت زانت وبؾخثىائُت لجزع ملىُت مىُلت بػُنها وطلً جالػامت ؤ اَع

ً ألعى الضولت الخانت  ت فى َغص الحائٍؼ وطلً فًال غً ههىم كاهىهُت حػُى الحم للضولت فى بنضاع كغاعاث بصاٍع

ه صون زمت بلتزام غلى الضولت بخىفحر بضًل وهظلً وصون الحاحت بلى بؾخهضاع ؤخيام كًائُت .  باللىة الجبًر



 غلى الخفهُل ألاحى:وطلً 

 -:1990لؿىت  10الػامت ووفلا لىهىم اللاهىن ىغ ؤبى صومت بؼغم املىفػت إلاؾدُالء غلى ؤعى خ  -

 

غ قبىه الُغق  2ؤلف م 15منها  2ؤلف م 70) املؿاخه ألانلُه هى  2الف م55احمالى مؿاخه املكغوع  لخٍُى

 املدُُه والضازلُه ألعى املكغوع 

 قاعع غبُض  -الحض الكغقى :-2          مُاه عوى الفغجمدُه  -الحض الكمالى :-1خضوص اعى املكغوع :

غه بضعان  -الحض الجىىبى :-3    قاعع هىعهِل الىُل -الحض الغغبى :-4                         قاعع جغغه حٍؼ

 :ه والترفيهُه  -ب وكاٍ ؾُاحى فىضقى  –ؤ   اليكاَاث امللترح اكامتها ه والخجاٍع  اكامه املباوى الاصاٍع

بجزع ملىُت ؤعاض ى خىغ ؤبى صومت بؼغم ان املىاٌػ املىحىصة باملىُلت كضًمت ومتهالىت 1051نضع اللغاع  1967  م فى غا

 1990وكض بهخهى كغاع املدىمت غام ، ، بال ؤن ألاهالى كض ؤؾخُاغىا الُػً غلى كغاع هؼع امللىُت وحكىة الىظغ الػام 

 ٌ بلى بلغاء كغاع هؼع امللىُت وطلً ألن الضولت كامذ بةنضاع كغاع هؼع امللىُت صون ؤن جىفغ زمت مبالغ مالُت لخػٍى

لؿىت  10هى طاجت الػام الظي نضع به اللاهىن املىهف إلاهالى غً هؼع ملىُتهم . بال ؤن غام نضوع طلً الحىم 

با ) كاهىن هؼ  - 1990 ، وبزغ طلً بفترة وححزة نضع اللغاع    -ع ملىُت حضًض ( ووان جىكُذ بنضاعة بػض طلً الحىم غٍغ

وفلا لىهىم كاهىن هؼع امللىُت الجضًض وبغاصة بةغاصة هؼع ملىُت خىغ ؤبى صومت مغة ؤزغي  1994لؿىت  2423

 حؿمُت خىغ ؤبى صومت جبػا لظلً لُهبذ ) هاًل صوما ( .



 

                                            -( :1990لؿىت  10) ألازحر كاهىن هؼع امللىُه للمىفػه الػامهومً ؤهم ههىم  -

:ٌػض مً ؤغماٌ املىفػت الػامت في جُبُم ؤخيام هظا اللاهىن: -2ماصة 
 
بوكاء الُغق والكىاعع واملُاصًً ؤو  ؤوال

مكغوغاث الغي  زالثا:مكغوغاث املُاه والهغف الهحي. زاهُا: جىؾُػا ؤو حػضًلها، ؤو جمضًضها ؤو بوكاء ؤخُاء حضًضة 

:والهغف.
 
:مكغوغاث الُاكت. عابػا

 
بوكاء الىباعي واملجاػاث الؿُدُت )املؼللاهاث( واملمغاث الؿفلُت ؤو  زامؿا

:حػضًلها.
 
:مكغوغاث الىلل واملىانالث.  ؾاصؾا

 
:زؤغغاى الخسُُِ الػمغاوي وجدؿحن املغافم الػامت.  ؾابػا

 
ما  امىا

 ٌػض مً ؤغماٌ املىفػت الػامت في ؤي كاهىن آزغ. 

جىػ بلغاع مً مجلـ الىػعاء بيافت ؤغماٌ ؤزغي طاث مىفػت غامت بلى ألاغماٌ املظهىعة.                  ٍو

هالخظ هىا ؤن مىاص اللاهىن ألاولُه كض اغفلذ جماما زمت ؤقاعه او جىحُه بًغوعة كُام الحىىمه بالدكاوع مؼ  -

")ؤ( بجاخت فغنت  7/ؤ مً الخػلُم الػام عكم 15املخًغعًٍ مً كغاع هؼع امللىُه وطلً فى مسالفه واضحه للفلغه 

 للدكاوع الحلُلي مؼ املخًغعًٍ ".                     

فًال غً ؤن الثماوى خاالث التى طهغث بسهىم هؼع امللىُه للمىفػه الػامه وعغم وحاهتها بال بنها ال جدؿم  -

والفلغه ألازحره والتى حػُى الهالخُه ملجلـ الىػعاء إليافت ؤًت ؤغماٌ ازغي للحاالث املىضحه باملاصه الثاهُه مً 

 للغاع إلاصاعي الهاصع مً مجلـ الىػعاء لبُان مضي مكغوغُخه .                     اللاهىن غلى ؾبُل الحهغ ، وهى ما ًلؼمىا بمغاكبت ا

وجدغع اللجىت مدًغا جبحن فُه هظه املمخلياث وؤؾماء املالن وؤصحاب الحلىق ومداٌ بكامتهم مً واكؼ  - 5/2ماصة 

ىىن  إلاعقاص في مىاكػها ٍو

الخدلم مً صحت البُاهاث 

غاحػتها غلى املظهىعة بم

صفاجغ امليلفاث واملغاحؼ 

 ألازغي.                                                     

ىكؼ ؤغًاء اللجىت  ٍو

 ً املظهىعة وحمُؼ الحايٍغ

غلى هكىف الحهغ بكغاعا 

ؤؾباب  منهم بصحت البُاهاث الىاعصة بها، وبطا امخىؼ اخض طوي الكإن غً الخىكُؼ ازبذ طلً في املدًغ مؼ بُان

 امخىاغه. 

غها  –فى مىُلت كلػت الىبل  يب التى جم جٍُى  –بخضي مىاَم الؿُضه ٍػ

نغخذ لىا بػٌ الؿُضاث ان مىظفى الحهغ واهىا ًُلبىن عئٍت املالبـ 

كامه ، وؤن هىان مً الضازلُه للؿُضاث فى زؼاهت املالبـ وطلً هضلُل غلى إلا

 –وفلا لىنف ؾُضاث املىُله  –هاالء املىظفحن هظلً مً هم ؤهثر ؤصبا 

ً املجٌز مً قاي وؾىغ وػٍذ هضلُل غلى إلاكامه  فياهىا ًُلبىن الىظغ بلى زٍؼ

. وواهذ جلً بػٌ املػاًحر التى ٌػخمض غليها مىظفى لجان الحهغ والتى جفخلغ 

 صاء غملها.                                                                                  لثمت يىابِ او مػاًحر كاهىهُه أل 



ٌ بىاؾُت لجىت حكيل بيل مدافظت بلغاع مً وػٍغ ألاقغاٌ الػامت واملىاعص املائُت، مً  -6ماصة  ًخم جلضًغ الخػٍى

ت  ت إلاؾيان واملغافم ومضًٍغ ت الؼعاغت ومضًٍغ ت مىضوب غً ول مً مضًٍغ ، وغًٍى
 
مىضوب غً هُئت املؿاخت عئِؿا

ت باملدافظت بدُث ال  خم حغُحر ألاغًاء هظه اللجىت ول الًغائب الػلاٍع جلل صعحت ؤي منهم غً الضعحت ألاولى ٍو

ٌ َبلا لألؾػاع الؿائضة وكذ نضوع كغاع هؼع امللىُت وجىصع الجهت َالبت هؼع امللىُت مبلغ  لضع الخػٍى ؾيخحن. ٍو

ش نضوع اللغاع، زؼاهت الجهت اللائمت بةحغاءاث هؼع  ٌ زالٌ مضة ال ججاوػ قهغا مً جاٍع جىػ الخػٍى امللىُت. ٍو

ٌ وله ؤو بػًه غُىا.  بمىافلت املالن اكخًاء الخػٍى

ٌ املىهىم غلُه في املاصة الؿابلت هكىفا  -7ماصة  حػض الجهت اللائمت بةحغاءاث هؼع امللىُت بػض بًضاع مبلغ الخػٍى

اعاث وامليكأث التي جم ( مً هظا اللاهىن جبحن فيها الػل5مً واكؼ غملُت الحهغ والخدضًض املىهىم غليها في املاصة )

ًاث التي كضعتها اللجىت  خهغها ومؿاختها ومىكػها وؤؾماء مالهها وؤصحاب الحلىق فيها ومداٌ بكامتهم والخػٍى

 املىهىم غليها في املاصة الؿابلت، 

ٌػُب هظا اللاهىن غُاب مػاًحر واضحه لػمل لجان الحهغ خُث كهغ طلً غلى الخإهض مً البُاهاث مً واكؼ  -

ه لم جدضر بُاهاتها مىظ غلىص فًال غً وحىص غضص ضخم مً صفاج غ امليلفاث ) وهُا صفاجغ زانه بالًغائب الػلاٍع

ه ( ؤو املغاحؼ الازغي صون طهغها جاعوا طلً ألهىاء املىظفحن وزبراتهم  املباوى بمهغ غحر ملُض بضفاجغ الًغائب الػلاٍع

مً اصاء لجان الحهغ وبغفالها لػضص  –مً غملُاث إلازالء  -الخانه ، وكض ؤصي طلً بلى جؼاًض قياوي املخًغعًٍ

 هبحر مً ؾيان الىُله املخًغعه وطلً لىحىص فؿاص فى اللجىه ؤو لللت زبرة ؤغًاء ؤو مىظفحن اللجىه.                           

ٌ للمخًغعًٍ مً كغاع هؼع امللىُه ، ول - ىً لألؾف لم ًخم مً فًائل هظا اللاهىن هى بلؼام الضوله بضفؼ حػٍى

ٌ للمخًغع كبل  ٌ كبل إلازالء ام بػض إلازالء واملىُم الؿلُم ًىحب صفؼ الخػٍى الىو غلى جىكُذ نغف الخػٍى

إلازالء بىكذ واف. ولىً الؿااٌ هىا ماهى املػاًحر التى حػمل بها اللجىه املؿئىله غً جدضًض كُمت الخػىٌٍ، 

لضع ال     2/  6والىاضح مً هو املاصه  ٌ َبلا لألؾػاع الؿائضة وكذ نضوع كغاع هؼع امللىُت وجىصع الجهت " ٍو خػٍى

ش نضوع اللغاع، زؼاهت الجهت ال ٌ زالٌ مضة ال ججاوػ قهغا مً جاٍع لائمت بةحغاءاث َالبت هؼع امللىُت مبلغ الخػٍى

 هؼع امللىُت ".

ه فلِ صون ألايغاع الشخهُه التى كض  ٌ ًلضع وفلا لللُمه الػلاٍع جهِب املخًغع مً كغاع إلازالء. وهى ؤن الخػٍى

غاف ؤًًا ؤن جىفل لألفغاص املػىُحن وافت الحم  13مسالفه ؤزغي للخػلُم الػام الؿابؼ فلغه  " ..... وغلى الضٌو ألَا

ٌ اليافى غً ؤًت ممخلياث جخازغ مً حغاء طلً ، ه. شخهُه  فى الخػٍى  واهذ ؤم غلاٍع

فى مىُلت خىغ ؤبى صومه الىاكػه غلى هىعهِل الىُل بماؾبحرو والتى وان ًلضع غضص ؾيانها بسمؿت ؤالف ؤؾغه جم 

ًهم غلى ؾالف الظهغ  1990لؿىت  10ووفلا لىهىم اللاهىن   -بػض هؼع ملىُت مىاػلهم بؼغم الىفػه الػامه -حػٍى



ٌ وطلً  اؾاؽ ؤخدؿاب الحجغه الىاخضه باملجٌز بؿبػت ؤالف حىُه مهغي  وكض بؾخلم إلاهالى هظا املبلغ هخػٍى

تها باألعى . وكض كامذ الضوله ببُؼ ؤعاض ى الحىغ بػض بزالئها مً  بػض بهخماٌ غملُت إلازالء وبػالت املىاٌػ وحؿٍى

وهى الؿػغ الغؾمى الظي بُػذ بت  حىُه مهغي بؿبػت ؤالف وزمؿحن الؿيان باملتر وكضع ؾػغه فى طلً الىكذ 

ً ، ؤما الؿػغ الغحر عؾمى الظي كُل ؤن عحاٌ ألاغماٌ كض صفػىه مباقغة للمؿئىلحن هى  لغحاٌ ألاغماٌ واملؿدثمٍغ

بلى  فى خحن واهذ جلضًغاث الخبراء بإن ؾػغ املتر فى جلً املىُله ال ًلل غً اعبػحن  ؤزىحن وغكغون ؤلف حىُت للمتر 

 ؤلف حىُه للمتر الىاخض.زمؿحن 

  -إلاؾدُالء الضائم غلى ؤعاض ى الىىبت جدذ مظلت اللىاهحن إلاؾخثىائُه:  -

ً واهذ بالص ت غلى امخضاص  39الىىبت جخىىن مً  فى مُلؼ اللغن الػكٍغ ا حىىب 350كٍغ ؤؾىان ختى زِ  هُلى متر 

ا.. وامخضث جلً املؿاهً 22غغى  ا وغغب 
 
ا، وغىض  535فى هجىع بلغ مجمىغها  )واصي خلفا( غلى يفتى الىُل قغك هجػ 

ؤمخاع لُغغق مؿاهً وؤعاض ى ػعاغُت  106املُاه زلف الخؼان بلى  م اعجفؼ ميؿىب1902اهتهاء بىاء زؼان ؤؾىان غام 

 ,وؤشجاع غكغ كغي هىبُت هى: "صاًىع, صهمُذ, ؤمبرواب, هالبكت, ؤبىهىع, مغواو, كغقت وؾىاقى ومؼعوغاث وهسُل

بىاء الخؼان, فةطا بياعزت الخػلُت  جلخئم بػض حغوح ؤبىاء الىىبت مً ؤزغ ولم ."هكخمىت قغق, غغب حغف خؿحن, الضهت

دؿبب فى بغغاق زماوى  114لحرجفؼ ميؿىب مُاه الخؼان بلى  م1912ألاولى للخؼان جدؿبب بُىفان حضًض غام  ا ٍو متر 

 ."غمتقاج ,كىعجت, الػالقى, الؿُالت, املدغكت, املًُم, الؿبىع, واصي الػغب" كغي هىبُت ؤزغي هى

لت, ؤبى  م ؤغغكذ املُاه غكغ كغي هىبُت1932ومؼ الخػلُت الثاهُت للخؼان غام  ؤزغي هى: "املاليى, هغوؾىى, الٍغ

م" بِىما ؤيحرث بلُت اللغي الىىبُت إلاخضي غكغة  ,خىًل, الضًىان, الضع, جىماؽ وغافُت, كخت غة ؤبٍغ م, حٍؼ ؤبٍغ

ا مً بىاء الخؼان,  وبػض ؤهثر مً زالزحن."وجىقيى قغق وغغبغىِبت, مهمو, الجىِىت، والكبان, " :ألازغي وهى غام 

واملخػلم  1933لػام  6ومؼ هظه الخػلُت لم ججض الحىىمت بض مً جلىحن اوياع الىىبحن املخًغعًٍ فإنضعث اللاهىن 

ًاث الالػمت ملىاحهت الىىاعر التى لحلذ بالىىبحن اغىام   – 1912 – 1902بجزع ملىُت اهالى الىىبت وجلضًغ الخػٍى

" 1907لؿىت  5اللاهىن  – 1906لؿىت  27غلى الغغم مً وحىص كىاهحن جىظم هؼع امللىُت بكيل غام "اللاهىن  1932

ًاث وهى ما جم  الا ان الحىىمت اعجئذ بظلً اللاهىن ما ًمىنها مً جفاصي الخيلفت الىبحرة التى ؾخضفػها فى الخػٍى

ش  ًاث مىىىبى الخؼان والتى اعؾلذ الى مجلـ الكُىر بخاٍع عنضة فى مظهغة الىاصي الػغبى الػلُلى غً حػٍى

مً كبل قفُم باقا   1933فبراًغ  29غلى مجلـ الكُىر بجلؿت 1933 لؿىت 6فػىض غغى اللاهىن  12/2/1944

اصة  وػٍغ ؤقغاٌ طلً الىكذ اط كاٌ "اهفلذ مهغ مالًً غلى اوكاء الخؼان وحػلُخه وول خًغاجىم مدكىق الى ٍػ

ل نها فلى اهىا اهخظغها زمـ ؾىىاث ختى جخم احغاءاث هؼع امللىُت بالٍُغ م لخسٍؼ ت الػاصًت املُاه وامالىا الان الٍُغ

 بضون مبرع فةجباغىا اللاهىن الػاصي فى احغاءاث هؼع امللىُت هى خغمان مهغ 
 
 ماصًا

 
لحغمىا اطن مهغ مً املُاه خغماها



ُان فةهه ال ًمىً ال لللًاء  مً املُاه ٌَى هظا الؼمً ، واط مىىىا اللاهىن املظهىع مً ويؼ الُض فى الحاٌ غلى الَا

 مً مػغفت مػالم الاعى بػض غمغها فى هىفمبر امللبل . وال للخبراء وال الصحاب الكإن

 اًً هىذ مضة زالزت ؾىىاث مايُت خُىما جلغعث الخػلُت ؟ ، 
 
غ الىػٍغ لهظا اللاهىن كائال فغص غلُه قُش اغًبه جبًر

ض الم ٌػلم هظا مً كبل ؟ ، وهل جىُبم الؿماء غلى الاعى لى احلىا امالء الخؼان للميؿىب الجضًض ؾىت ازغي وك

 مض ى غلُىا زالزىن ؾىت غلى هظه الحاله ؟ 

واللاهىن املظهىع كض ى بجزع ملىُت املىاَم املىىىبت الىىبُت بةحماغها ولم ًترن للمىىىبحن فغنت للمػاعيت فى جلضًغ 

 الا مضة 
 
ًاث التى فغيتها الحىىمت حػؿفا الع  15الخػٍى ًىم وهى مضة كهحرة لم ًخمىً الىثحرون زاللها مً إلَا

ً منهم لم ٌػلمىا غلى م ًاتهم هظا فًال غً حهل اغلبُت الاهالى بُغق املػغيت فى الخلضًغ ختى ان الىثحًر لضاع حػٍى

م اللاهىوى للمػاعيت الا بػض فىاث مُػاصهم .   بظلً الٍُغ

 

الػغبُت كض بؾخمغ بػض طلً فخم بنضاع كغاع عئِـ الجمهىعٍت والىاكؼ ؤن طلً الىهج فى إلاؾدُالء غلى ؤعاض ى الىىبت 

وطلً بؾخثىاء مً كىاهحن هؼع امللىُت للمىفػت الػامت وإلاؾدُالء غلى  1962لؿىت  67املخدضه ) كغاع بلاهىن ( 

( خُث عئي فى طلً الىكذ بهه ؾِخػظع بهجاػ غملُت الخهجحر بالؿغغت  1960لؿىت 252، 1954لؿىت 577الػلاعاث ) 

( كض خلم 1962لؿىت  67ى جلً اللىاهحن . وعغم ؤن طلً اللاهىن )اليافُت بطا ما بجبػذ إلاحغاءاث املىهىم غليها ف

ت وهى جهجحر الىىبُحن بال بهت بهتهً ؤبؿِ كىاغض الػضالت وهى خم إلاوؿان فى إلالخجاء للايُت  غاًاث مهضٍع

ت جهضع ؤخيام نهائُت غحر كابلت  الُبُعى فىفلا لىهىم اللاهىن غلُت ؤن ًلجإ للجىت الكياوي وهى لجىت بصاٍع

م مً َغق الُػً اللاهىهُت ، و ًبضو ؤن جلً الغاًت كض جىىن  هى الهضف ألاؾاس ى إلنضاعة للُػً غليها بإي ٍَغ



وجُبُلت صون جُبُم كىاهحن هؼع امللىُت املػمٌى بها فى جلً الفترة ، زُث واهذ جلً اللىاهحن جىفغ ؤلُت الُػً 

صعحت بلى مدىمت إلاؾخئىاف وهى الضعحت ألاغلى . وهى اللًائى باإليافت بلى بمياهُتالخظلم مً خىم مدىمت ؤٌو 

( . ؤما غً ؤلُت الكىىي ؤمام جلً اللجان 4و3فلغة  3) املاصة 1962لؿىت  67ألامغ الظي جفاصاه جماما اللغاع بلاهىن 

ٌ ف اصة كُمت الخػٍى فى فُجب هىا الخفغكت بحن الُلباث الىاعصة بالكىىي ، فةطا وان مىيىع الكىىي املُالبت بٍؼ

ضًت بما ٌؿاوي  ض غً 2جلً الحالت ًجب بعؾاٌ خىالت بٍغ اصة بدُث ال جلل غً زمؿحن كغف وال جٍؼ % مً كُمت الٍؼ

ض ال َائل مىت بال جلُُض خم إلاغتراى ملً  10 ػض هظلً جٍؼ حىيهاث ، وهى مبلغ غحر كلُل بمػاًحر  طلً الىكذ َو

 ًغغب وهى غحر كاصع غلى ؾضاص مبلغ الحىالت. 

ضة له وبال غض إلاغتراى هإن لم ًىً ؤما بطا و ان إلاغتراى مخػللا بملىُت خم غُنى وحب بعفاق املؿدىضاث املٍا

ست وخذ ألان لم ٌػترف كِ بإن  ػُت والضؾخىع املهغي َىاٌ جاٍع ت ًلُنها وطلً ألن البيُت الدكَغ ألاعاض ى املهٍغ

ً قػىب ؤنلُت ) الىىبُحن  غ  –يمً ؤزٍغ فةن مجغص إلاغتراف بالخػضصًت اللائمت بالفػل  البضو ....ؤلخ( ، –ألاماَػ

سُت فى ألاعى التى ًلُمىن غليها . وهىا لً ًدخاج الىىبُحن غلى ؾبُل  وبدلىق الكػىب ألانلُت ًمىدهم خلىكا جاٍع

املثاٌ بلى مؿدىضاث عؾمُت زانت بدم ول ؤؾغة فى ملىُت كُػت ؤعى جىاعزىها ؤبا غً حض وبةغتراف مجخمعى صون 

ى وزائم عؾمُت . وفى الىيؼ الحالى فةن غضم خُاػة وزائم عؾمُت بدُاػة ألاعى ٌػنى ببؿاَت ؤن كُػت الحاحت بل

ألاعى جلً ملً الضولت مهما جم إلازباث بمسخلف الُغق ؤن جلً ألاعى جم خُاػتها لػكغاث ؤو مئاث الؿىحن بمػغفت 

 فغص ؤو ؤؾغة ؤو كبُلت .

ه مىضوب غً ول وػاعة  اما غً حكىُل جلً اللجىت فهى جخىىن مً كاض ى جسخاعة وػاعة الػضٌ هغئِـ للجىت وغًٍى

مً وػاعة الكئىن الاحخماغُه ووػاعة الاقغاٌ ) مهلحت املؿاخت ( ومجلـ مدافظت اؾىان وكض حاء في مكغوع 

ئت وخالت الاهالى املػِكُت والاحخماغُه اهت كض عوعى في حكىُل اللجىتان جخمىً مً جلضًغ ظغوف البِاللاهىن 

ه جللً اللجىت مً ًمىىت ؤن ًلضع الػىانغ ؾالفت الظهغ  ذ ولم هغي في غًٍى ىىن كغاعها بىظام الخهٍى والثلافُه ٍو

ًاث وجىاؾبها مؼ الحالت  ، بااليافه الى اهت وان مً الاولى ان ًخم جدلُم جلً الػىانغ ؤزىاء بدث كُمت الخػٍى

حخماغُه والثلافُت ، بدُث بطا ما خضر زالف خٌى اللُمت لجإ الاهالي بلى اللًاء لخلضًغ كُمت املػِكُت والا 

ٌ املىاؾبت بإغخباعه الخبحر الاغلى هما جفترى كىاهحن هؼع امللىُت املسخخلفت . بال ؤن ما خضر هىا هى صمج  الخػٍى

ً هىنها كض حمػذ ما بحن الجالص حمُؼ طلً في قيل مكىه للجىت زلافُت واحخماغُت وكًائُت وطلً فًال غ

ٌ ؤومىاػغاث امللىُت  والحىم فلض يمذ مىضوب غً مهلحت املؿاخت للبذ في اغتراياث ألاهالى غلى مبالغ الخػٍى

ًاث الختى جهغف  1962لؿىت 10745املهلحت التى ولفها وػٍغ الاقغاٌ في كغاعة عكم وهي طاتها  بخلضًغ كُمت الخػٍى

م املفتريت الهجاػ مىظفى جللً اللجان لم ًًؼ اللاهىن ؤي مػُاع لخدضًض زبرتهم ؤو هفائتهللؿيان . بلى ان هظهغ ؤن 

 غمل جلً اللجان .



ًاث الخانت بها مً غملُت إلازالء 5221ما ًلغب مً  بلى ؤن هظهغ بهت ختى ًىمىا هظا هىان  ؤؾغة لم جدؿلم الخػٍى

ض ؤهالى غغب الحهً   -  -جدذ ػغم الخػضي غلى اعاض ى الضولت :حكٍغ

وهى غلى غؼبت الهفُذ جمثل مىُلتفضاها   50 بحن مدافظتي اللاهغة والللُىبُت غلي مؿاخت غاما مً الهغاع  20 بػض

، اهخهى ألامغ فى النهاًت بلى جبػُتها بلى مدافظت الللُىبُت. وهظغا لطخامت املىُلت فهى جىلؿم  املدافظخحنالحضوص بحن 

ؤلف متر مغبؼ ، وجغحؼ بكامت ألاهالى  17بلى غضة كُاغاث مً يمنها مىُلت غغب الحهً والتى جلؼ غلى مؿاخت 

بإغضاص هبحرة مً كىاث ألامً املغهؼي  21/3/2010ًىم ى ؤن فىجئ الاهالى بخلً املىُلت بلى ؤهثر مً ؤعبػحن غاما ، بل

وفلا لىو املاصة ؼغم الخػضي غلى ؤعى الضولت بطلً و  باللىةوطلً إلػالت مىُلت غغب الحهً  لىصع  8باإليافت بلى 

ت الػامت "مً اللاهىن املضوى  3و2فلغة  970 ال ًجىػ جملً ألامىاٌ الخانت اململىهت للضولت ؤو لألشخام ألاغخباٍع

غحر الخابػت وهظلً امىاٌ الىخضاث ألاكخهاصًت الخابػت للماؾؿاث الػامت ؤو للهُئاث الػامت وقغواث اللُاع الػام 

ت ؤو هؿب ؤي خم غُنى غلى هظه ألامىاٌ بالخلاصم .   أليهما وألاوكاف الخحًر

الًجىػ الخػضي غلى ألامىاٌ املكاع اليها بالفلغة الؿابلت وفى خالت خهٌى الخػضي ًىىن للىػٍغ املسخو اػالخه 

ا  ".اصاٍع

خىم حضًض وهى لخلض ى  1957ُفذ غام مً اللاهىن املضوى كض ؤي 970الفغة الثاهُت والثالثت مً املاصة والىاكؼ ؤن 

ل املىؿب للملىُت )  بيافت جلً كبل  –غام ( . فاألنل الػام  15غضم جملً املاٌ الخام للضولى بالخلاصم الٍُى

غضم حىاػ جملً ماٌ الضولت الػام وامللهىص بت حمُؼ ألاعاض ى التى جسهو للمىفػت الػامت هى  – 1957املاصة غام 

ت نهغ الىُل وحؿىعة  -لىباعي والُغق وا اعاض ى  –....ؤلخ . ؤما ماٌ الضولت الخام وامللهىص بت ألاعاض ى الصحغاٍو

َغح النهغ والجؼع الىُلُت ....ؤلخ وهى ألاعاض ى التى الًيخفؼ بها غامت الىاؽ غاصة ، وجلً ألاعاض ى وان ٌؿغي غليها 

. ولم ًىخفى غام  15خُاػجاها بكيل هاصيء ومؿخلغ ملضة اللىاغض الػامت للملىُت وبالخالى وان ًمىً جملىها بػض 

م إلاصاعي  املكغع املهغي فلِ بمىؼ جملً ماٌ الضولت الخام ولىىت ؤًًا هفل للضولت بػالت زمت خُاػة هىا بالٍُغ

 .وصون الحاحت بلى بنضاع خىم كًائى 

بلى ان هظهغ ؤن اللاهىن املهغي لم ًلؼم الضولت فى جلً الحالت هظلً بخىفحر زمت بضًل ملً ًخم بزالئهم مً ؤعاييهم 

 ومؿاهنهم .

ث الىخُضة التى ًمىً ؤن جىضح فى النهاًت : ًجب ؤن هظهغ ؤن جلً الحاالث الؿابم طهغه بالُبؼ لِؿذ الحاال 

لىُت للمىفػت الػامت ) مً زالٌ ، ولىً حػخبر خاالث هؼع امل بهضاع ههىم اللاهىن املهغي لفىغة ؤمً الحُاػة 

ُىغا ، والتى اللىاهحن الػاصًت ؤو إلاؾخثىائُت( وخاالث الُغص بحجت الخػضي غلى ؤعى الضولت هى الحاالث ألاهثر ق

عى  خػضًللال جدخاج ملىاحهتها بال   :غلىٌػمل  حكَغ



   با  1070 -فى مهغالػكىائُت املىاَم جلىحن خُاػة ألاهالى ألعاض ى الضولت الخانت ) ؤغلب  –مىُلت جلٍغ

 وطلً بالخلاصم املىؿب للملىُت ، غلى ؤعاض ى الضولت الخانت (ملامت 

  جىفحر يماهاث ملىؼ ؾغكت ؤعاض ى الفلغاء جدذ ػغم هؼع امللىُت للمىفػت الػامت مؼ بلؼام الضولت بخىفحر بضًل

ًاث مىهفت و  مالئم  ً مؼ مظلت كاهىهُت جىفغ ؤلُاث إلاههاف اللًائى . صفؼ حػٍى   للمًاٍع

 

 

 

 


