رصشٚح عًٕ اٞيٛش ػمت ئػزًبد يذائٍ صبنح ظًٍ لبئًخ انزشاس انؼبنًٙ

أػهٍ صبحت انغًٕ انًهك ٙاٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض اٞي ٍٛانؼبو نهٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ ٔاٜصبس أَّ رى اػزًبد يٕلغ انحغش
(يذائٍ صبنح) ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ٙانز ٙرعى أكضش يٍ  158يٕلؼب صمبفٛب ٔغجٛؼٛب راد لًٛخ اعزضُبئٛخ نهزشاس اإلَغبَٔ ،ٙرنك خالل
اعزًبع نغُخ انزشاس انؼبنً ٙانزبثؼخ نهَٕٛغكٕ ف ٙدٔسرٓب انضبَٛخ ٔانضالص ٍٛانًُؼمذح حبنٛب ف ٙيذُٚخ كٛجك ثكُذا.
ٔثٓزِ انًُبعجخ سفغ عًِٕ شكشِ ٔرمذٚشِ نًمبو خبدو انحشي ٍٛانششٚفٔ ٍٛعًٕ ٔن ٙػٓذِ اٞي – ٍٛحفظًٓب هللا -ػهٗ دػًٓى ٔسػبٚزٓى
نهغٕٓد انشايٛخ نهحفبظ ػهٗ رشاصُب انٕغُٔ ٙانًزٕعخ ثصذٔس يٕافمخ انًمبو انغبي ٙانكشٚى ثزبسٚخ ْ8247/7/81ـ ػهٗ رغغٛم صالصخ
يٕالغ عؼٕدٚخ ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ٙنهَٕٛغكٕ ٔيُٓب انحغش (يذائٍ صبنح) انز ٙدخهذ نهًشح أٞنٗ ٕٚو أيظ ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنًٙ
كأٔل يٕلغ عؼٕد٘ ُٚبل ْزِ انصفخ ،كًب سفغ شكشِ نصبحت انغًٕ انًهك ٙاٞيٛش َبٚف ثٍ ػجذانؼضٚض ٔصٚش انذاخهٛخ سئٛظ يغهظ ئداسح
انٓٛئخ ٔٞػعبء انًغهظ ػهٗ دػًٓى ٔيزبثؼزٓى نغٕٓد انٓٛئخ فْ ٙزا انًغبل.
ٔأكذ عًِٕ ػهٗ أٌ ْزا انحذس انالفذ ًٚضم ئلشاسا ػبنًٛب ثبنمًٛخ انزبسٚخٛخ انكجٛشح نٓزا انًٕلغ اٞصش٘ انؼبنً ,ٙيشٛشا ئنٗ أًْٛخ ْزا انمشاس
ف ٙئثشاص انًكبَخ انزبسٚخٛخ نهًًهكخ ٔيب رضخش ثّ يٍ ئسس حعبس٘ كجٛشٔ ،دٔس ْزا انمشاس ف ٙانحفبظ ػهٗ ْزا انًٕلغ ٔرطٕٚشِ ٔاعزضًبسِ،
حٛش لذيذ انًًهكخ ف ٙيهف انزششٛح خطخ يزكبيهخ إلداسح انًٕلغ ٔحًبٚزّ ٔرأْٛهّٔ ،ششػذ انٓٛئخ ف ٙرُفٛز رنك ػهٗ أسض انٕالغ.
ٔأظبف اٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثأٌ "انٕلذ لذ حبٌ نٛشٖ انؼبنى أسس ٔغُُب انزبسٚخٚٔ ،ٙؼشف أٌ ثالدَب كًب لبل ػُٓب عٛذ٘ خبدو
انحشي ٍٛانششٚف ٍٛرًهك يٍ انًمٕيبد انحعبسٚخ ٔانزبسٚخٛخ يب ال ًٚهكّ ثهذ آخش ْٕٔ ،يب ٚزٕعت َمم ْزِ انضمبفخ ٔانحعبسح نهؼبنى ٔانزفبػم
يغ انزغٛشاد انؼبنًٛخ ،نكَ ٙكٌٕ يغبًْ ٍٛسئٛغ ٍٛف ٙانزحٕالد انحعبسٚخ انؼبنًٛخ " .
ٔأٔظح عًِٕ أٌ انٓٛئخٔ ،ثُبء ػهٗ انًٕافمخ انغبيٛخ انكشًٚخ ،عزششح ثارٌ هللا يٕلؼ ٍٛآخش ٍٚنعًًٓب نمبئًخ انزشاس انؼبنً ٙثؼذ يشاػبح
اشزشاغبد انَٕٛغكٕ ٔاٞعظ انفُٛخ نهعى ،حٛش ٚزى حبنٛب رطجٛك رهك االشزشاغبد ػهٗ يششٔع رطٕٚش انذسػٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ انٓٛئخ انؼهٛب
نزطٕٚش يُطمخ انشٚبضٔ ،يششٔع رطٕٚش عذح انزبسٚخٛخ ثبنزؼبٌٔ يغ أيبَخ يُطمخ عذح.
ٔٔعّ عًِٕ ف ٙخزبو رصشٚحّ شكشِ نًغئٕن ٙانذٔنخ يٍ ششكبء انٓٛئخ فْ ٙزا انًششٔعٔ ،نًؼبن ٙسئٛظ يُظًخ انَٕٛغكٕ كٕٚشٛشٔ
يبرغٕسا ،ػهٗ اْزًبو يؼبن ّٛثذػى ئدساط انًٕلغ ظًٍ لبئًخ انزشاس انؼبنًٔ ،ٙانذػى انًمذو يٍ خجشاء يُظًخ انَٕٛغكٕ خالل صٚبسارٓى
نهًٕلغ ٔرمٔ ،ًّٛٛنهًُذٔة انذائى نهًًهكخ نذٖ انَٕٛغكٕ د .صٚبد انذسٚظ ػهٗ يبثزنّ يٍ عٓذ كجٛش ٔيشكض نذػى رغغٛم انًٕلغ ٔيزبثؼزّ
انذؤٔثخ حزٗ رحمك ْزا االَغبص.
يٍ عبَجّ أشبس انذكزٕس ػه ٙانغجبٌ َبئت اٞي ٍٛانؼبو نٝصبس ٔانًزبحف ثبنٓٛئخ أٌ رششٛح انًٕلغ نهزغغٛم حظ ٙثذػى ٔيٕافمخ يٍ يؼظى
أػعبء نغُخ انزشاس انؼبنً ٙانًكَٕخ يٍ  44دٔنخ يٍ ثُٓٛب خًظ دٔل ػشثٛخ ْ( :ٙانجحشٔ ٍٚيصش ٔاٞسدٌ ٔانًغشة ٔرَٕظ) كًب حظٙ
ثذػى يشكض انزشاس انؼبنً ٙانز٘ ٚششف ػهٗ لبئًخ انزشاس انؼبنًٚٔ ٙذٚشْب.
ٔأظبف انذكزٕس انغجبٌ أٌ رغغٛم انًٕلغ ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنًٚ ٙزشرت ػه ّٛيٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ ٔاٜصبس ٔثمّٛخ انششكبء يٍ
انغٓبد انحكٕيٛخ اٞخشٖ انًؼُٛخ ثبنًًهكخ؛ ثزل انًضٚذ يٍ انغٕٓد نحًبٚخ انًٕلغ ٔانًحبفظخ ػهٔ ّٛرٓٛئزّ ٔرأْٛهّ ٔفمب نالنزضايبد انفُٛخ
ٔانجشَبيظ انضيُ ٙانز٘ رمذيذ ثّ انًًهكخ ف ٙيهف انزششٛح ٔخطخ اإلداسحٔٔ ،فمب نًزطهجبد ٔيٕاصفبد ْٛئخ انزشاس انؼبنًٔ ٙثبنًغزٕٖ
انز٘ ٚهٛك ثبنحغش كًٕلغ رشاس ػبنًٔ ٙثغًؼخ انًًهكخ كذٔنخ راد عٕٓد دائًخ ٔداػًخ نهَٕٛغكٕ نًب رمذيّ يٍ دػى ٔرًٕٚم ئظبفٙ
نهًحبفظخ ػهٗ يٕالغ انزشاس انؼبنً ٙف ٙدٔل انؼبنى ٔانذٔل اإلعاليٛخ ػهٗ ٔعّ انخصٕص.
كًب رمذو انذكزٕس انغجبٌ ثشكشِ انغضٚم نصبحت انغًٕ انًهك ٙاٞيٛش عهطبٌ ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض اٞي ٍٛانؼبو نهٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ
ٔاٜصبس ػهٗ انغٓذ انًزًٛض انز٘ ثزنّ عًِٕ نزغٓٛم يًٓخ رغغٛم انًٕلغ ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ،ٙكًب رمذو ثشكشِ نهًُذٔة انذائى نهًًهكخ
ف ٙانَٕٛغكٕ ػهٗ انغٕٓد انكجٛشح انز ٙثزنٓب نزحمٛك ػًهٛخ انزغغٛم.
يٍ عبَجّ أشبس انذكزٕس صٚبد انذسٚظ انًُذٔة انذائى نهًًهكخ نذٖ انَٕٛغكٕ ثأٌ يب ٚزًزغ ثّ يٕلغ يذائٍ صبنح يٍ لًٛخ صمبفٛخ ٔأصشٚخ
ٔحعبسٚخ اعزضُبئٛخ ع ّٓم ػًهٛخ لجٕنّ نهزغغٛم ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ،ٙكًب أٌ يب رزًزغ ثّ انًًهكخ يٍ ٔصٌ صمبفٔ ٙعٛبعٔ ٙالزصبد٘
ػبنً ٙكبٌ نّ دٔس ف ٙرنكٔ ،رًُّٗ انذكزٕس انذسٚظ أٌ رزؼبٌٔ انغٓبد انًؼُٛخ يغ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ ٔاٜصبس نهًحبفظخ ػهٗ انًٕلغ
ٔظًبٌ اعزًشاس ثمبئّ دٌٔ يالحظبد ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ،ٙيشٛذا ف ٙخزبو رصشٚحّ ثبٞػًبل انذؤٔثخ انز ٙثزنٓب عًٕ أي ٍٛػبو انٓٛئخ
نمجٕل انًٕلغ ف ٙانمبئًخٔ ،يٕعٓب شكشِ نشئٛغخ نغُخ انزشاس انؼبنًٔ ٙنشئٛظ يشكض انزشاس انؼبنًٔ ،ٙيُظًخ انَٕٛغكٕ ٔيشكض ئٚكٕيٕط
ػهٗ دػًٓى ٔرؼضٚضْى لجٕل ئدساط انًٕلغ ف ٙالئحخ انزشاس انؼبنً.ٙ
ٚشبس ئنٗ أٌ انٓٛئخ عجك أٌ َظًّذ يؼشظب ػٍ آصبس انحغش (يذائٍ صبنح) ثًمش انَٕٛغكٕ ثشػبٚخ صبحت انغًٕ انًهك ٙأي ٍٛػبو انٓٛئخ
انؼبيخ نهغٛبحخ ٔاٜصبس ٔيؼبن ٙيذٚش ػبو انَٕٛغكٕ ف ٙثبسٚظ ف ٙئغبس رغغٛم يٕلغ يذائٍ صبنح ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ٙخالل انفزشح يٍ

رصشٚح عًٕ اٞيٛش ػمت ئػزًبد يذائٍ صبنح ظًٍ لبئًخ انزشاس انؼبنًٙ

ْ8241/1/4-1/48ـ انًٕافك 4007/1/82-8و ،كًب لبو عًٕ اٞي ٍٛانؼبو نهٓٛئخ ثًزبثؼخ يهف انزششٛح يغ يؼبن ٙيذٚش ػبو انَٕٛغكٕ
ٔثؼط عفشاء انذٔل اٞػعبء ثهغُخ انزشاس انؼبنً.ٙ
ٔف ٙعٛبق انحفبظ ػهٗ يٕلغ (انحغش) يذائٍ صبنح لبيذ انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ ٔاٜصبس ثزؼ ٍٛٛيذٚشا نهًٕلغٔ ،ػشش ٍٚيٕظفب ػهٗ دسعخ
ػبنٛخ يٍ انزأْٛم ٚزٕنٌٕ يٓبو يزُٕػخ رهج ٙاشزشاغبد يُظًخ انَٕٛغكٕٚٔ ،غش٘ رذسٚجٓى حبنٛب نهزأكذ يٍ لٛبيٓى ثبنًٓبو انًُبغخ ثٓى رغبِ
انًٕلغ ،كًب رى رٕلٛغ ػمذ يششٔع رشيٛى ٔرأْٛم يجبَ ٙعكخ انحذٚذ ثبنًٕلغ ثًجهغ ٔلذسح  271717125لاير ٔرى رغهٛى انًٕلغ نهًمبٔل
ٔعبس٘ انؼًم ف ٙانًششٔع ،كًب عٓضد انٓٛئخ يجُٗ خبص ثاداسح يٕلغ ثبنمشة يٍ انجٕاثخ انغُٕثٛخ (انحبنٛخ) ٔرنك نزٛغٛش انؼًم ثبنًٕلغ
ئنٗ ح ٍٛاالَزٓبء يٍ انًجُٗ انخبص ثاداسح انًٕلغ ف ٙيجبَ ٙعكخ حذٚذ انحغبص انٕالؼخ ف ٙانغٓخ انشًبنٛخ ْٔ ٙانز ٙعزكٌٕ َمطخ انذخٕل
نهًٕلغ.
ٔكبَذ انٓٛئخ لذ ثذأد انؼًم ػهٗ ْزا انًٕظٕع ٔدساعزّ ثشكم يغزفٛط يُز ػبو ْ8244ـ ػُذيب رى انشفغ نصبحت انغًٕ انًهكٔ ٙنٙ
انؼٓذ َبئت سئٛظ يغهظ انٕصساء سئٛظ يغهظ ئداسح انٓٛئخ (عبثمب) ٔسئٛظ انهغُخ انٕصاسٚخ انًُشكهخ نذساعخ انًٕظٕع ٔانز ٙظًذ فٙ
ػعٕٚزٓب صبحت انغًٕ انًهك ٙسئٛظ دٕٚاٌ سئبعخ يغهظ انٕصساءٔ ،يؼبنٔ ٙصٚش انشإٌٔ اإلعاليٛخ ٔأٞلبف ٔانذػٕح اإلسشبدٔ ،يؼبنٙ
ٔصٚش انضمبفخ ٔاإلػالؤ ،يؼبنٔ ٙصٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛىٔ ،يؼبنٔ ٙصٚش انحظٔ ،أصحبة انًؼبنٔ ٙصساء انذٔنخ أػعبء يغهظ انٕصساء يؼبنٙ
انذكزٕس يطهت انُفٛغخ ٔيؼبن ٙانذكزٕس يغبػذ انؼٛجبٌ ،رال رنك صذٔس انمشاساد ٔاٞػًبل انزبنٛخ:
 يٕافمخ انًمبو انغبي ٙانكشٚى ثزبسٚخ ْ8247/7/81ـ  ،ػهٗ رغغٛم صالصخ يٕالغ ْ :ٙانحغش (يذائٍ صبنح) ،انذسػٛخ انمذًٚخٔ ،عذحانزبسٚخٛخ.
 لذّيذ انٓٛئخ نًشكض انزشاس انؼبنً ٙثبنَٕٛغكٕ انمبئًخ أٞنٛخ نهًٕالغ انضالس ٔرى لجٕنٓب يجذئٛب ثزبسٚخ ْ8247/1/42ـ. لبو صالصخ خجشاء يٍ يُظًخ انَٕٛغكٕ ثضٚبسح يٕلغ انحغشٔ ،يشاعؼخ يهف انزششٛح. رمذٚى يهف رششٛح يٕلغ انحغش (يذائٍ صبنح) كأٔل يٕلغ يٍ انًًهكخ يششح نهزغغٛم ف ٙلبئًخ انزشاس انؼبنً ٙف ٙربسٚخْ8241/8/88ـ .
 لبيذ انٓٛئخ ثبنزُغٛك يغ ٔصاسح انشإٌٔ انجهذٚخ ٔانمشٔٚخ ٔٔصاسح انُمم ٔأيبسح يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح ٔأيبَزٓب ٔثهذٚخ يحبفظخ انؼالثشأٌ يُطمخ انحًبٚخ انخبصخ ثبنًٕلغ.
 لذيذ انٓٛئخ يخطػ انحًبٚخ ٔاإلداسح نًٕلغ انحغش نًشكض انزشاس انؼبنً ٙثؼذ أٌ لبو خجٛش يٍ اٜٚكٕيٕط انذٔن ٙثضٚبسح انًٕلغ ٔيشاعؼخانًهف ػهٗ انطجٛؼخ.

