
 
خالي أدذ االجزّبػبد اٌّغزّشح ثيٓ  1981ٚوبْ ثذايخ إٌضاع فٝ أوزٛثش 

اٌجبٔجيٓ اٌّصشٜ ٚاإلعشائيٍٝ فٝ اٌٍجٕخ اٌٛصاسيخ اٌؼٍيب ٌالرفبق ػٍٝ رشريجبد 

االٔغذبة إٌٙبئٝ، ٚاعزالَ ٚرغٍيُ إٌّبغك ٚاألساظٝ ٚإٌّشآد، ديش وبٔذ 

اٌٍجٕخ اٌّشزشوخ اٌّصشيخ اإلعشائيٍيخ رذبٚي أْ رزذمك ِٓ ػالِبد اٌذذٚد 

اٌذٌٚيخ اٌّصشيخ ثذايخ ثشفخ ػٍٝ اٌجذش اٌّزٛعػ إٌٝ خٍيج اٌؼمجخ، فمذ رُ االرفبق 

اٌخبصخ ثطبثب، فٛلغ  91ػٍٝ ٚظغ وً ػالِبد اٌذذٚد ِب ػذا اٌؼالِخ سلُ 

 .  ٚاإلعشائيٍٝخالف ثيٓ اٌجبٔجيٓ اٌّصشٜ 

 ثذايخ إٌضاع دٛي غبثب



 
 ٝوبٔذ لعيخ غبثب ٘ٝ سعبٌخ إعشائيٍيخ إٌٝ اٌؼشة، ٚعبثمخ عيبعيخ رشع

ٚوً . لبػذرٙب، ٌزطجك ثؼذ رٌه فٝ اٌعفخ اٌغشثيخ ٚغضح ٚاٌجٛالْ ٌٚجٕبْ

األساظٝ اٌزٝ لذ رذزٍٙب إعشائيً فٝ دشٚة ِمجٍخ، فّب داِذ لذ ٔجذذ فٝ 

رؼذيً دذٚد٘ب ِغ أوجش دٌٚخ ػشثيخ، فئٔٗ يصجخ ِٓ اٌغًٙ رؼذيً دذٚد٘ب ِغ 

وزٌه فمذ دبٌٚذ إعشائيً اعزخذاَ . غيش٘ب ِٓ اٌذٚي اٌؼشثيخ األلً شؤٔبً ٚلٛح

لعيخ غبثب وٛسلخ ظغػ ػٍٝ ِصش، ٚدبوُ ِصش دغٕٝ ِجبسن اٌزٜ ٌُ 

فمذ وبٔذ . رىٓ ِؼبصشح إصبسح ِشىٍخ غبثب ٌجذايخ ٚاليزٗ ِٓ رٛليذ اٌصذفخ

إعشائيً رؼٕٝ أْ رؼجُ ػٛد اٌشئيظ اٌجذيذ، ٚأْ رعغػ ػٍيٗ ٌيضٚس اٌمذط 

 .ِىش٘بً، ٚيٛلغ رؼٙذاً جذيذاً ثبدزشاَ ِؼب٘ذح اٌغالَ

 إعشائيً ٌمعيخ غبثبعجت إصبسح 



 
 ْٛأْ لعيخ غبثب فٝ ٘زٖ إٌبديخ راد غبثغ جيٛثٌٛٛرىٝ يغزٙذف أْ يى

فمذ وبْ ِٓ األ٘ذاف االعزشاريجيخ . إلعشائيً ٚجٛد دميمٝ فٝ اٌجذش األدّش

ٚيشرجػ ثٙزا . اإلعشائيٍيخ رٛعيغ اٌششفخ اإلعشائيٍيخ اٌّطٍخ ػٍٝ خٍيج اٌؼمجخ

اٌٙذف االعزشاريجٝ اػزجبساد الزصبديخ، ديش  رؼزجش إيالد ِٓ أوضش 

إٌّبغك صؼٛثخ فٝ اٌّالدخ أٚ فٝ إلبِخ اٌّشبسيغ اٌغيبديخ، ثذىُ ٚجٛد 

 .إيالداٌشؼبة اٌّشجبٔيخ فٝ اٌّيبٖ اٌصبفيخ فٝ شٛاغئ 

 أّ٘يخ غبثب إلعشائيً



 
 ٝأثشيً  25إغبس اٌٛعبغخ اٌزٝ ثزٌزٙب اٌٛاليبد اٌّزذذح، ٚلؼذ ِصش ٚإعشائيً ارفبلبً فٝ ف

، ٚلؼٗ ِّضً اٌٛاليبد اٌّزذذح ثٛصفٗ شب٘ذاً، ٚلذ رعّٓ ٘زا االرفبق ِجّٛػخ ِٓ 1982
اإلجشاءاد اٌزٝ اعزٙذفذ ٚظغ إٌضاع فٝ إغبس ِذذد رٛغئخ ٌزغٛيزٗ ثئدذٜ اٌٛعبئً اٌزٝ 

 :  رعّٓ ٘زا االرفبق ِب يٍٝٚلذ . اٌغالَدذدرٙب اٌّبدح اٌغبثؼخ ِٓ ِؼب٘ذح 

-  وً غشف ٚساء اٌخطٛغ اٌذٌٚيخ ثيٓ ِصش ٚإعشائيً، وّب رشا٘ب ِصشيزذشن. 

-  اٌطشفبْ ػٍٝ أْ يطٍت ِٓ اٌمٛاد ٚاٌّشالجيٓ ِزؼذدٜ اٌجٕغيبد اٌذفبظ ػٍٝ األِٓ فٝ يزفك
 .  ٘زٖ إٌّبغك

-  اٌفزشح االٔزمبٌيخ، رغزّش األٔشطخ اٌزٝ وبٔذ لذ ثذأد فٝ ٘زٖ إٌّبغك، ػٍٝ أال يزُ خالي
 .اٌششٚع فٝ أيخ إٔشبءاد جذيذح فٝ إٌّطمخ

-  اجزّبػبد ثيٓ ِصش ٚإعشائيً ٌٛظغ اٌزشريجبد اٌزٝ رطجك فٝ إٌّطمخ ٌذيٓ اٌفصً رؼمذ
 .إٌٙبئٝ فٝ ِغبئً ِٛاظغ ػالِبد اٌذذٚد

-  ِّضٍْٛ ػٓ دىِٛخ اٌٛاليبد اٌّزذذح األِشيىيخ إرا غٍت اٌطشفبْ ِٕٙب رٌه فٝ يشزشن
اٌّفبٚظبد اٌّزؼٍمخ ثبٌزشريجبد اإلجشائيخ اٌشاِيخ إٌٝ رغٛيخ اٌّغبئً ثّٛاظغ ػالِبد اٌذذٚد 

 .ثيٓ ِصش ٚفٍغطيٓ

 

 1982أثشيً  25ارفبق 



 
  ثذأد أٚي دٚسح ٌشدٝ ِفبٚظبد غبثب ٚلذ ثذأرٙب ٌجٕخ اإلجشاءاد اٌّؤلزخ

ِبيٛ  3اٌٛاجت ارجبػٙب دزٝ يزُ اٌفصً فٝ إٌضاع ثبجزّبع ِشزشن يَٛ 
ٚثذأ االجزّبع فٝ إيالد، ٌٚىٕٗ أزٙٝ فٝ . ٚاعزّش ِٕؼمذ صالصخ أيبَ. 1982

ِجشد اعزطالع ٌٍٕٛايب دٛي إِىبٔيخ دخٛي اٌمٛاد اٌّزؼذدح ٚوبْ رً أثيت، 
ٌٚىٓ . 1982اٌجٕغيبد إٌٝ غبثب، ٌززٌٛٝ ِغؤٌخ األِٓ، رٕفيزا الرفبق إثشيً 

صُ رالٖ اجزّبع آخش فٝ . االجزّبع أفط ِضٍّب ثذأ، دْٚ اٌزٛصً إٌٝ شٝء
صُ . ٚاجزّبع صبٌش ثؼذٖ ثضّبٔيخ أيبَ، فٝ ثيش عجغ. إثشيً 17اإلعّبػيٍيخ يَٛ 

اجزّبع ساثغ فٝ ِطبس اٌجٛسح فٝ عيٕبء، ٚرؤوذ فٝ ٘زا االجزّبع سفط 
اٌجبٔت اإلعشائيٍٝ ٌّجذأ دخٛي اٌمٛاد ِزؼذدح اٌجٕغيبد إٌٝ غبثب، ٚفٝ ثيش 

، رُ االجزّبع اٌخبِظ، ٚثؼذ أسثغ أيبَ، اجزبدذ 1982عجغ، يَٛ أٚي يٛٔيٛ 
 .اٌمٛاد اإلعشائيٍيخ ٌجٕبْ دزٝ ِشبسف ثيشٚد

 اٌّشدٍخ األٌٚٝ ِٓ اٌّفبٚظبد



 
ْٚلبِذ ِصش ثغذت . رٛلفذ اٌّجبدضبد اٌخبصخ ثطبثب ثغجت غضٚ ٌجٕب

غٍت اٌغفيش االعشائيٍٝ ثؼذ ػٛدرٗ ، 1985فٝ يٕبيش . عفيش٘ب ِٓ رً أثيت

ٚلذَ دػٛح ٌذعٛس ٚفذ ِصشٜ إٌٝ . اعزئٕبف اٌّذبدصبد دٛي غبثبٌٍمب٘شح 

ٚثذأد ِشدٍخ جذيذح ِٓ ِفبٚظبد ػميّخ . ثيش عجغ العزئٕبف اٌّذبدصبد

ٚوبْ اٌٛفذ اإلعشائيٍٝ . اعزّشد ٌّذح ػبَ وبًِ ٌُ يذذس فيٙب أٜ رمذَ

يشفط خالٌٙب فىشح اٌزذىيُ رّبِبً ٚيصش ػٍٝ اٌزٛفيك، ٚوبْ اٌٛفذ اٌّصشٜ 

يؤوذ ظشٚسح اإلٌزجبء إٌٝ دىُ اٌمبْٔٛ، ٚ٘زا ال يزذمك ثبٌزٛفيك، ٚالثذ ِٓ 

 .ػشض اٌمعيخ ػٍٝ ٘يئخ لعبئيخ

 اٌّشدٍخ اٌضبٔيخ ِٓ اٌّفبٚظبد 



 
 يؼذ أِبَ ِصش عٜٛ االعزؼذاد ٌٍزذىيُ وٛعيٍخ ٌذً إٌضاع ػٍٝ ِٛاظغ ٌُ

الزشح ٚصيش اٌخبسجيخ ػصّذ ػجذ  1985ِبيٛ  9ٚفٝ . ػالِبد اٌذذٚد
اٌّجيذ ػٍٝ سئيظ اٌٛصساء فٝ رٌه اٌذيٓ وّبي دغٓ ػٍٝ إٔشبء ٌجٕخ رؼًّ 

رذذ إششاف ٚصيش اٌخبسجيخ أٚ ِٓ يفٛظٗ، ٚرعُ ِّضٍيٓ ِٓ ٚصاسح 
اٌخبسجيخ ٚٚصاسح اٌذفبع ٚٚصاسح اٌؼذي، ِٚجٍظ اٌذٌٚخ ٚاٌجبِؼبد، 

ٚاٌجّؼيخ اٌجغشافيخ، ٚاٌجّؼيخ اٌزبسيخيخ ثبإلظبفخ إٌٝ ِٓ يشٜ ٚصيش 
اٌخبسجيخ ظُّٙ إٌٝ اٌٍجٕخ، رىْٛ ِّٙزٙب إػذاد خطخ اٌؼًّ ٚاٌٛصبئك 

ٚاٌّغزٕذاد اٌالصِخ ٌزؼضيض ٚجٙخ إٌظش اٌّصشيخ ثشؤْ عيبدح ِصش ػٍٝ 
 641ٚلذ ٚافك سئيظ اٌٛصساء ػٍٝ ٘زا االلزشاح ٚأصذس اٌمشاس سلُ . غبثب

ٚرُ اخزيبس أػعبئٙب ِٓ أثشص ، ثزشىيً اٌٍجٕخ 1985ِبيٛ  13ثزبسيخ 
 .اٌىفبءاد اٌّصشيخ

 رشىيً ٌجٕخ لعيخ غبثب 



 
 ٝداخً اٌذىِٛخ اإلئزالفيخ اإلعشائيٍيخ وبْ يٛجذ أمغبَ ديش وبْ سئيظ ف

اٌذىِٛخ شّؼْٛ ثيشيض يٛافك ػٍٝ اٌزذىيُ، ٚٚصيش اٌخبسجيخ إعذك شبِيش 

ٚثؼذ ِفبٚظبد ٚجٙٛد ِعٕيخ ػٍٝ اٌجبٔجيٓ اإلعشائيٍٝ . يمٛي ثبٌزٛفيك

ٚثؼذ ِٕبلشبد دبدح داخً ِجٍظ اٌٛصساء اإلعشائيٍٝ ٚافك فٝ . ٚاألِشيىٝ

ٚرطٍت األِش صّبٔيخ أشٙش . 1986يٕبيش  13إٌٙبيخ ػٍٝ ِجذأ اٌزذىيُ فٝ 

 .آخشٜ ِٓ اٌّفبٚظبد اٌشبلخ ٌزٛليغ ارفبق دٛي صيغخ ِشبسغخ اٌزذىيُ

 اٌّٛافمخ اإلعشائيٍيخ ػٍٝ اٌزذىيُ 



 
 ِْٛب٘ٛ " وبْ اٌخالف ػٍٝ ِٛظٛع اٌغؤاي اٌزٜ يٛجٗ إٌٝ اٌّذىّخ، ًٚ٘ يى

ٚ٘ٛ ِب غٍجذ ثٗ إعشائيً، اَ " اٌّٛلغ اٌصذيخ ٌؼالِبد اٌذذٚد اٌّخزٍف ػٍيٙب ؟

 . ٚ٘ٛ ِب أصشد ػٍيٗ ِصش" ِب٘ٛ اٌّٛلغ اٌّعجٛغ ٌٍؼالِبد؟"يىْٛ 

 وبْ رشىيً ٘يئخ اٌزذىيُ ِضبس جذي ِٕٚبلشبد غٛيٍخ ٚخالفبد ػّيمخ ثيٓ ِصش

ٚإعشائيً اعزغشلذ ػذح شٙٛس، فبٌمٛاػذ اٌّزؼبسف ػٍيٙب ٌزشىيً ٘يئبد اٌزذىيُ ٘ٝ 

أْ يخزبس وً غشف ِذىّبً ػٕٗ، صُ يزفك اٌطشفبْ ػٍٝ أعّبء اٌّذىّيٓ اٌّذبيذيٓ 

ٚلذ . اٌضالصخ، ديش أٔٗ وبْ لذ أرفك ػٍٝ أْ رزىْٛ اٌّذىّخ ِٓ خّظ ِذىّيٓ

أخزبسد ِصش اٌذوزٛس دبِذ عٍطبْ أعزبر اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ ٚصبدت عّؼخ ػشيعخ 

ٚأخزبسد إعشائيً االعزبرح سٚس الثيذٚس أعزبرح اٌمبْٔٛ اٌذٌٚٝ . فٝ لعبيب اٌزذىيُ

ٚوبٔذ اٌّشىٍخ ِٕصجخ دٛي أخزيبس اٌمعبح اٌضالصخ اٌّذبيذيٓ، اٌؼجشيخ ثبٌجبِؼخ 

 . األِش اٌزٜ اعزغشق ٚلزبً غٛيالً 

 ِجبدضبد ِشبسغخ اٌزذىيُ 



 
 رُ فٝ ٍِذك ِشبسغخ اٌزذىيُ رذذيذ اٌخالف ػٍٝ أعبط أٔٗ يٕصت دٛي ِٛاظغ

أسثغ ػششح ػالِخ ِٓ ػالِبد اٌذذٚد، ػٍٝ غٛي خػ اٌذذٚد ثيٓ ِصش ٚفٍغطيٓ 
 :ٚيّىٓ رمغيُ ٘زٖ اٌؼالِبد إٌٝ. رذذ االٔزذاة

-  اٌزٝ رٛجذ فٝ اٌجضء اٌشّبٌٝ ِٓ ِٕطمخ : اٌؼالِبد اٌزغغ اٌشّبٌيخ ٝ٘ٚ
اٌذذٚد، اٌزٜ يجذأ لشة سفخ ػٍٝ شبغئ اٌجذش اٌّزٛعػ ٚيّزذ إٌٝ ِشبسف ِٕطمخ 

ٚيمغ فٝ ٘زا اٌجضء رغغ ػالِبد رشريجٙب ِٓ اٌشّبي إٌٝ . اٌؼٛجخ ثبٌمطبع األٚعػ
 (.  56، 52، 51، 46، 17، 15، 14، 7) اٌجٕٛة ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٝ 

-  ديش رٛجذ فٝ ِٕطمخ سأط إٌمت أسثغ ػالِبد : ػالِبد سأط إٌمت
 (.88، 87، 86، 58)دذٚديخ ِخزٍف ػٍيٙب ثيٓ ِصش ٚإعشائيً ٚ٘ٝ 

-  رٛجذ ػالِخ دذٚديخ ٚادذح، ٚرذًّ سلُ : ػالِخ اٌذذٚد فٝ ِٕطمخ غبثب
رٍه اٌؼالِخ اٌزٝ اعزذٛرد ػٍٝ لذس وجيش ِٓ اال٘زّبَ خالي ِشادً ( 91)اٌؼالِخ 

اٌزذىيُ فمذ ػشفذ لعيخ اٌذذٚد ثٙب، سغُ أْ ٕ٘بن صالس ػشش ػالِخ دذٚديخ 
 .  ٚلذ دذد وً غشف اٌّٛاظغ اٌزٝ يشٜ أٔٙب صذيذخ. أخشٜ

 

 رذذيذ اٌخالف 



 
 ٘يئخ اٌذفبع اٌّصشيخ اعزطبػذ ددط دػبٜٚ اٌجبٔت اإلعشائيٍٝ، ٚإلٕبع

ٚوبْ اٌذفبع . 91اٌّذىّخ ثٛجٙخ إٌظش اٌّصشيخ ثشؤْ ِٛظغ اٌؼالِخ 

اٌّصشٜ يشوض ػٍٝ أْ ِؼب٘ذح اٌغالَ لذ اشزشغذ ثٛظٛح أْ رٕغجت 

اٌمٛاد اإلعشائيٍيخ إٌٝ ِب ٚساء اٌذذٚد اٌذٌٚيخ ثيٓ ِصش ٚاألساظٝ 

(.  1948 - 1922)اٌفٍغطيٕيخ اٌٛالؼخ رذذ االٔزذاة اٌجشيطبٔٝ عبثمبً 

ٚيمعٝ ٘زا إٌص أْ ِؼب٘ذح اٌغالَ لذ ٔصذ ػٍٝ رذذيذ ِشجؼيخ ربسيخيخ، 

ِٚٓ صُ فٍيظ ٕ٘بن أٜ . وّشجغ لبٔٛٔٝ" اٌزبسيخ اٌذبعُ"ٚ٘ٛ ِب يطٍك ػٍيٗ 

 .  ِٛػذ ربسيخٝ آخش ٌٗ صٍخ ثذً إٌضاع

-  ْإٌٝ  1957ٚػٕذ أغذبثٙب ِٓ عيٕبء عٕخ  1956إعشائيً ػمت ػذٚاْ أ

 .  اٌذذٚد اٌذٌٚيخ اٌّصشيخ رُ أغذبثٙب ٚفك اٌّفَٙٛ اٌّصشٜ

 األعبٔيذ اٌّصشيخ في لعيخ غبثب



 
 ْجبء ِٕطٛق اٌذىُ ثؤْ اٌّذىّخ رمعٝ ثؤسثؼخ أصٛاد ظذ صٛد ٚادذ أ

رمغ فٝ اٌّٛظغ اٌزٜ دذدرٗ ِصش، ٚثزٌه دىّذ  91ػالِخ اٌذذٚد سلُ 

عجزّجش  29اٌّذىّخ ثّصشيخ ِٕطمخ غبثب، ٚال جذاي أْ اٌذىُ اٌصبدس فٝ 

ٌصبٌخ ِصش خبصخ فٝ ِٕطمخ غبثب لذ أصجذ ثّب ال يذع ِجبالً ٌٍشه  1988

أْ ِصش ثزٌذ جٙذاً ِزّيضاً فٝ ٘زٖ اٌمعيخ ِّب جؼً اٌّذىّخ رمزٕغ ثؼذاٌخ 

اٌّطٍت اٌّصشٜ، فٝ اٌٛلذ اٌزٜ ػجضد فيٗ إعشائيً ػٓ رمذيُ أدٌخ 

 .رغبٔذ٘ب فٝ اٌمعيخ

 اٌذىُ في لعيخ غبثب 



 
 ٗرؤوذ ِصش ٚإعشائيً ِٓ جذيذ، إٌزضاِٙب ثزٕفيز دىُ ِذىّخ اٌصبدس فٝ " ٚجبء في

ٚرٌه فٝ أعشع ٚلذ . ، غجمبً ٌّشبسغخ اٌزذىيُ ٚارفبليخ اٌغال1988َعجزّجش  29
ٚلذ ارفمذ اٌذىِٛزبْ . وّب يؼيذاْ رؤويذّ٘ب ثؤدىبَ ارفبليخ اٌغالَ. ِّىٓ ٚثٕيخ دغٕخ

 :  ػٍٝ ِبيٍٝ 

-  ْرٕفيز دىُ ِذىّخ اٌزذىيُ يغزٍضَ ِٓ وً غشف ظشٚسح االٔغذبة خٍف أ
 .  اٌذذٚد اٌذٌٚيخ اٌّؼزشف ثٙب

-  يَٛ ِٓ ربسيخ االرفبق ػٍٝ ٘زٖ  15جٙبص االرصبي ثيٓ اٌجٍذيٓ، خالي يجزّغ
اٌٛسلخ، ٌٍجذء فٝ ثٕبء ػالِبد اٌذذٚد اٌذٌٚيخ اٌّؼزشف ثٙب، فٝ اٌّٛالغ اٌزٝ دذد٘ب 

 .  يِٛبً ربٌيخ 45دىُ اٌّذىّخ، ػٍٝ أْ يزُ ثٕبء وبفخ اٌؼالِبد خالي 

-  يِٛبً ِٓ اٌزٛليغ ػٍٝ  60ِّضٍٝ اٌذىِٛزيٓ فٝ أعشع ٚلذ ِّىٓ خالي يجزّغ
 .٘زٖ اٌٛسلخ، ٚرٌه ثٙذف دً اٌّغبئً األخشٜ اٌّزجميخ

 

 1988ٔٛفّجش  29ارفبق سِٚب 



 
 ٝٚلؼذ ِصش ٚإعشائيً ارفبلبً يزعّٓ رذذيذ  1989فجشايش  26ِغبء ف

ِبسط  15اٌذذٚد اٌذٌٚيخ، ِٚٛػذ االٔغذبة اإلعشائيٍٝ إٌٝ ِب ٚسائٙب يَٛ 

ٚوبْ االدزفبي ثئٔضاي اٌؼٍُ اإلعشائيٍٝ ٚٚسفغ اٌؼٍُ اٌّصشٜ فٛق . 1989

ثّضبثخ إعذاي ٌٍغزبس ػٓ اٌفصً اٌخزبِٝ  1989ِبسط  15ِٕطمخ غبثب فٝ 

ألصِخ غبثب اٌزٝ اعزّشد غٛاي عجغ عٕٛاد وبٍِخ، رزخٍٍٙب ِفبٚظبد 

ِٚغبِٚبد ِعٕيخ ِٚش٘مخ ٚظغٛغ ِزجبدٌخ، أزٙذ ثزؤويذ عيبدح ِصش ػٍٝ 

 .جضء ِٓ رشاثٙب اٌٛغٕٝ

 أغذبة إعشائيً ِٓ غبثب


