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 ﴾ الوقائــع﴿ 

ا10/4/2016لا اتاااملالمدفتداا اخااام   اقابصاافة  اأا ااا اقا70مساا  ااا43709أقام المداا األال الالماا اا ا قا ا
مقامرالمبا ل المدطباارافةاتاخاعخ ل ااااقةاهالمدطباارا ا  دما اطللافألاخامدهمالمفتا اببخاالالما اا ا اتواا اقاياا   اغاالا
ل الاالمثام ألالا مقةاا اا ساة المفاا ا المبف  ا اخاا رادصا االمساابا ة اابمما امتلاااارانت  ااألاا اا لرااصا مف  ادااهاداما ا ااالا

اآثم الخصهماا  اأفبة المدطبارا  هالمثممثافألاد مق  الالا مقة ا.الألاغمكادرا
ا9/4/2016اغت المد األا  فًمامل اا ال تاا اإخ ل الا مقاخ رالمفتاد المدص   االمددلك المب  ة المسبا ة اخام   ا

فالمد األاأرالما متلابمما متلاارانت  األاا  لرااص مف  ا درالالا مقاالألااب  رالمف ا المبف   اخ رالمخل  را,ااأ م
(ادرالم ساا اتدما خمميا151ارالمنت  ا راةب اادًواإ ل  ما ناتادخمصداتاخ اا الإلمقمراال تا خمميا صالمدم ةا)

الرالمنت ا ا رانااتراداراإقلااة الم اما المدصاا   ااخم ابا رامسااةم اهمالماااألاا1906لا مقةا اا سااة المفا ا الماااألاأخ دا اااام ا
خع  امراا1983مسا  اا1068 ل المصم  ةادرالمفتاد المدصا   ااد هاماقا ل ادنلاوالماات لرا قا ادم ساهماال هماافبًماملب ل

خع  اامرا بطاا ا اا ط افااألانت اا ةاا اا لراة ااد اا1982مساا  اا422دفدةاا اطخةبةاا افااألالمنت اا ا رااقاا ل اات اا الم لخلةاا ا قاا ا
اد م اإم هماا.لخاصمصهمانت  األاا  لرااص مف  اافياخام المصفة  اطللالمد األالمفت ابطلبماتالم

قابصااااافة  اأا اااااا اقلااااا اتااااااملالمدفتدااااا اخاااااام   اا70مسااااا  اا43866تداااااماأقااااام المدااااا األالمثااااام ألالمااااا اا ا قااااا ا
مقاامراقاا ل المدطبااارا اا هالمثاام ألاخعااام ةاا10/4/2016 اطلاالافااألاخامدهاامالمفتاا اببخااالالماا اا ا ااتواا اقااياا   ااغاالا

سبا ة اادما ا الاالألاغمكادراآثم الخصهمالإلببامراالاألاا سة المف ا اخ راندها   ادص المب  ة االمددلك المب  ة الم
ااببة انت  األاا  لرااص مف  ا درالمسةم ةاالمدلكة المدص   ا.



                                      قضائية                                    70لسنة  43866و  43709الدعويين رقمى 

 4 

اغت المد األا  فمامل اا اأرالمفتاد المدصا   اأال ا اااراإخا ل الا مقةا اإاام ةاا ساة المفا ا المبف  ا اخا رادصا ا
ا ادراأرانت  ااألاا ا لرااصا مف  ااببامرااا9/4/2016ةم اًماخاام   االمددلك المب  ةا المسابا ة ااأصا  ادنلاوالماات لراخ

 لخا المدةامهالإلقلةدةاا المسابا ة اا ااااأدا ا ناامفألافبامواالمااام   االمالقاهاالمباام ارا رالمنت ا ا رادصاا  امراطااللاد لفاا ا
مسابا ة ااأ هدامااببامرالمام   االرالمدسمف اخ  هداماا ا را امطألراسا  مرالقا لادارالمدسامف اخ  هداماا ا رالمددلكا المب  ةا ال

خاف   المدةمهالإلقلةدةا المدصا   المدبا لاا15/1/1951 لخ المدةمهالإلقلةدة المدص   اافبًماملد سا المدلكألالمصم  افألا
ب أرالمدالفب االألالا مقة اقام اراا1983مس  اا145اق ل ا وةوالمندها   ا ق اا17/2/1958بممب ل المندها ياخام   ا

داةًوابف  اًماالرالمباال المدسالف المدصا   اا12فممبف الإلقلةدألامدص ا خلغاا10/12/1982خام   المبفم المداقهاال هما
الرالا مقةاا المسااو اخاا رادصاا االساا لو  الماااألاصاا  اقاا ل اا1967ااااام اا1956تم اا ادانااا ةافااألالمنت اا ا رافااألاااام ا

  المدوف افألاد  ااا ا لرا,ابممدالفب اال هما ص االألاأراا درادص اف اا1979مس  اا153 وةوالمندها   ا ق ا
خع  امرادفدةا اطخةبةا افاألانت  ااألاا ا لرااصا مف  ااصا  اا1983مسا  اا1068اص  اق ل ا وةوادنلاوالماات لرا قا ا

مساا  اا472خع  اامرا بطاا ا اا ط افااألانت اا ةاا اا لرااقاا ل اات اا المت لااا ا قاا اا1982مساا  اا422قاا ل اات اا الم لخلةاا ا قاا ا
 اام اال ساادمكااالمكمو اام المبف  اا افااألاببااظاد اامطاادفاامف األاساا  مراا ااد اب ااأراف اا اصاا  المط ااا االمف الا1982

خعصا ل المووفا الما   غةا امبام ارالمخ وا اا1995مسا  اا338لمف  اد طب انت  ةاا  لرا,ااق ل ا وةوادنلوالمات لرا قا ا
مس  اا1741بممب ل ا ق ااالمغ اف  اص  المط ا االمف ال م افألاا ةاد مطااد همانت  ةاا  لرااا لالمب ل المد م اإمةت

خع  امراا2015مسا  اا80الساد اف  اص  المط ا االمف ال ام اخنت ا ةاا ا لرا,ااصا  اقا ل اات ا الم لخلةا ا قا اا2005
خع  امراا2015مسا  اا542قس اثمرا  ط ا   الم   اا  خ افألا طمقتانت ا ةاا ا لرا,ااا ادراقا ل اات ا الم لخلةا ا قا ا

ا1990مسا  اا549د الخاصمصاتانت ا ةاا ا لرااصا  اقا ل ا واةوالمندها  ا ا قا اقس اسن اد  ألاثمرا   الم   ااة 
بممدالفب االاألاداغت ةالما ام  اخا رافتادا اندها  ا ادصا المب  ةا ااسالطم المدندااا الالا ا ةا امادا ا اد ا ا ادفدةا ا

ا باألالمدا األااا ادرالالا امقاأراا اد المدفدةا انت  ااألاا ا لرااصا مف  ا,اا13/6/1989 أوادفد المداقبا اخاام   ا
درالم ساا اافياخام المصافة  اطلالالمدا األالمفتا ابطلبمااتاا151ا1الألالمب ل المدطبارافةتادخمم اتا صالمدم ا را

المد م اإم هما.
ف اااثاطلااالال ساااامغ/اخممااا اسااالةدمراا17/5/2016قاخنلسااا اا70مسااا  اا43709ا  ااا  المدفتدااا المااا اا ا قااا ا

إمألانه الإل ل ةاا فهالمفم  اراارالم ام ابب  الخاصمصالمدفتدا االمدفمدألاقخالاا خلتافألالم اا اخصدًماد  دمًا
ا70مس ااااااااااا اا43866االوةًماخ   الم اا ا,اابب  اقخالالم اا اال ا مرالمب ل الإل ل  ا,اتدما    المدفتد الم اا ا ق ا

ت   اخاتل ةالما فم ا,اتداماأا  اقابممنلس اغلاهماف ثاأا  المد األاأطلوادص االمبمم المصم  ادراإ ل ةالمدسمف المبس
فمف ااا ادساااا  ل اطا ااا االاااألاصاااا ةاطخااااال صااا اداااراخ قةااام االق لفةااا اأ سااالهماإماااألانهااا الإل ل ةادطممباااًماببااا  ااسااالة ا
مقامرالمبا ل المسالخألابمالدا ام ااارا لمنت  ا را,االمادوالماص  حامتاخع مف اطللان   اإمألاطلباتال صالألاخاقاياا   اغاالا

د ادراأادملاإخورانت  األاا  لرااص مف  اااقياأ ااد ادراأادملااسلةدهدماإماألالمددلكا اإص ل اق ل اخاقياأ اا
لمب  ة المسبا ة ا,ااطللالساد ل اددم س ادص امفباقالمسةم ةاتمف اال هما اراإ  ل اأاال ابمصا,ااا  الالاا ل ابأ ا

رادص ااالمسبا ة االألالالساا امرالم ابخألاإن لراقم ابتالمدطبارا    اإالابب اا ظالا مقاابسة المف ا المبف   اخ 
(ادارالم سااا ا,ااطلالااا  ادارالمداالط  رالماال  ةاأسادمح  افاألادف ا ا151ادالفب الم بلاالةاتاطبباًماما صالمدام ةا)
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لمنلس اقخالاا خله ال  دمدةًماإمألالمد األا,اتدماطللال سامغا/اخمم اسلةدمرالمدفمدألاا خلتاخصدماد  دًماإمألانه ا
 فهالمفم  ارااارالم اما اببا  الخاصامصالمدفتدا ااالوةاًماخ  ا الما اا ااببا  اقخاالالما اا اال ا امرالمبا ل الإل ل ةا,ااا

قامو اباااام اا70مساااا  اا43709قاإمااااألالماااا اا ا قاااا اا70مساااا  اا43866لإل ل  افباااا   المدفتداااا ا اااا الماااا اا ا قاااا ا
ظادبل  ااس ل الم س المدب  ةا,اتدماتل  اامةص  اف هدمافت االف ااتل  اطممخألالما خ ابماخمغاإن لرل اا خله ابب لو

نهاا الإل ل ةاخاباا ة الالا مقةاا ادفاا الم ااتل االمكااالاالمد لسااو االمدفم اا االمباا ل ل المد ابطاا اخهااماا ةاامرالإلناا لرل الماااألا
االألاأرااب  ا  و اد ا ألالم ام ااب   ًلاخ أ همالمبم ا ألا.ا7/6/2016لاخغ افألا أ همااأنل الم اا  رامنلس ا

  و اد ا ألالم ام اخاف   الم اا االألالمانتالمثمخ اخنلسم الماف   اف ثاأا  المد األافألالم اا اااقمد 
قاخدااواا70مساا  اا43866قاثداام ألاا اا ةافمف اا ادسااا  ل ااأا  المداا األافااألالماا اا ا قاا اا70مساا  اا43709 قاا ا

 اطا  ات افمف  االألاصا ةافالفظادسا  ل ااتاملاداساا اس  مرااأا  المفم  اارالم ام اثوثافالفظادسا  ل
قاافمف ااا ادساااا  ل اا67مساا  اا7039قاااا65مسااا  اا51200مفتاا اصااام  ادااارا ااغهالمدفتدااا افاااألالماا اا  را قداااألا

إمألا مولا وةوا  وا اق امةمالم اما اا725اا724خ قدألاصم  اا-لإل ل ةالمب موة اا-طا  االألاتامخألااتل ةالمخم نة ا
أف ل ااداقب رادارالمسا   افامت ا د امرادساما اات ا المخم نةا اادا   الإل ل ةاا وةواقس المب مرالإل ل  الم لو ةال امأل

قااا درالمكاملالمثم ألالما  االاألالما اا اا70مس  اا43709لمب موة ا,ااا درالمكاملال الالم  االألالم اا ا ق ا
دصااا المب  ةااا اقااا  ابممكاااامخ راأرادا اااا المااا اا اةداااوالمبوقااام الم امةااا اخااا راندها  ااا اا70مسااا  اا43866 قااا ا

المددلكاا المب  ةاا المساابا ة االرادفلهدااما ابلااااببداا ادااراأادااملالمسااةم ةاالرالالخاصاامصاخاباا   االااكالالا مقةاا اأصاابحا
دببااا ًلامدنلااوالم اااللا ارالمساالط المب ااموة ااخااا اتامخةااتالمد اام اإم هداامابأ ااتااا)امااغلافباا اااا اراإخاا لرالماا فا ال اةاا ااا

رالإل ل  اخ  ااا المااا اا امابلبهاااماببدااا اداااراأاداااملالمساااةم ةا,االفاةمطةاااًماااببااا  الصااالةماببااا  الخاصااامصادفتدااا المب ااام
لخاصمصالمدفتد ااالوةًماخ   الم اا الفا لدمامدخ أالم ص اخ رالمسلطم االخاصامصادنلاوالم االلاخهامااداواخا صا

اأا ا ا  وا اق امةمالم اما اا(ادرالم ساا ا,اادرابملالالفاةم ابب  اقخالالم اا اال ا مرالمب ل الإل ل  ا,151لمدم ةا)
دااغت األا فاام ا فباا اف هداامابباا  الخاصاامصالمدفتداا االمب اامراادادااًمااالوةااًماخ  اا الماا اا ا,االفاةمطةااًمااابباا  اقخااالا

اا0لم اا ا
المثمخ ادرادفم  انلسم ااف   الم اا اأرا  و اد ا ألالم ام اتل ا انها الإل ل ةاخابا ة المدساا  ل المااألاتل اهاما

اأنلااا ا  ااا المااا اا ا كثااا ادااارانلسااا ااأااااغ  انهااا الإل ل ةابممق لدااا امبااا  اابااا ة اا17/5/2016لسااا اخهااامالمدفتدااا اخن
لمدسا  ل المدطلاب اتدمااقب اال همالمق لد ا,اتدماأاغ  انه الإل ل ةابأ هماساخ  ا أ همافاألا اارالمدساا  ل المدب دا ا

هااا الإل ل ةالدا بااا اااااراابااا ة الالا مقةااا ادااارالمخصاااا افاااألا اااارالدا ااام انهااا الإل ل ةاااااراابااا ة المدساااا  ل ا,اامكاااران
االمدسا  ل المدطلاب ا,ااأا ا ا  و اد ا ألالم ام ااب   ًلاخ أ همالمبم ا ألافألالم اا  را.

ف اااثاف ااا ال ساااامغاخممااا االاااألاادااا افاااألالمااا اا  رااأا  اصااافة  اا7/6/2016ا  ااا  المدفتدااا المااا اا  راخنلسااا ا
قاف ثالخاصا ابمإل امف اإماألاا70مس  اا43866فألالم اا ا ق اخع خملاخصا اان  اا ع مف اطللان   اإمألاطلبتا

لمد األاال ه ادرال الافاألالمثممثات ادراات  الما فم ااات ا المخم نةا ااات ا الم لخلةا ابصا ماه ااأ امفاإماألاطلباتا
صافة  ااالألالمانتالمد ام اإمةاتافةداماابا  ا,اتداماأا  ا17/5/2016ل صلألاطلبًمان   ًلاافبًمامدمالثخاتابدف  انلس ا

قاا70مسااا  اا43866طلااالاف هااامادمماااكادصاااط ألااااا مألاقخاااالاا خلاااتاخصااادًماد  ااادًماإماااألالمدااا األافاااألالمااا اا ا قااا ا



                                      قضائية                                    70لسنة  43866و  43709الدعويين رقمى 

 6 

قخاالااا خله ال  ادمدةًماا175إماألا قا ااا2اصفة  اطللاف هماطممخاالما خ المال  ةاأسدمح  افألا  بمن المفتا ادارا قا ا
ممخألالماا خ الماال  ةاأسادمح  افاألا  بمنا المفتا اداراقااأا  ات ادراطاا70مس  اا43866إمألالمد األافألالم اا ا ق ا

قا,اا70مس  اا43866صفة  اطلخالاف هماقخالاا خله ال  دمدةًماإمألالمد األافألالم اا ا ق اا179إمألا ق اا176 ق ا
تدماق  المد األالمدغتا اثوثافالفظادسا  ل اا د  اصا ًلامص فم ادراتاملالمدسا ا قالم  ل ا  اناا واأا سا ا

 اداارا اادممألانت اا ةالمباا لافااألاد اصاايالمباا رالمامسااهاا اا ا(اادااماغتاا هاااارانت اا ةاا اا لرااصااا امخ  طاا افاامم را)صاااا
 . SURVEY OF EGYPT(اداراتااملاصام  ابمملقا الإل نل ت ا ادارااتل ةالمدممةا المدصا   ابمسا ا)ا46امصا ف ا)

INDEX OF PLACE NAMES صا   ااا اد  المخ  طا اا ا لراتناترادارال  ل األالمدا1945(اصا  ااام ا
اا درالمكاملاغت اا  لراتأ ظادص   ااااف   اداقبهمادراف ثاخطالمطالااخطالمب ظا,ااصا ةامخ  ط ادص ا
دااراأطلااواإخااا لوألاملاا  ةماالسااابدممهمافااألالمداا ل والمدصاا   ااداا ااطبااهابدصاالف المدساامف االمد اامن االااألا  باا ااتل ةا

 ااادرانت ااا ةاا ااا لرابماابم  اااماداااراإقلاااة الم امااا اااا1937اأا ااا اطبباااتااااام اا1922لمدبااام فالمبدادةااا المدصااا   اسااا  ا
لمدصاا   ااقاا  المداا األاأصااالاالااكالمدسااا  ل امد اام اهمابممصااا المدا ااا ادلاايالماا اا ااقمداا المدفتداا ابد اام مةا

اتل اا انهاا الإل ل ةاخع اا ل الالا مقةااا اا14/6/2016لمصااا المدا ااا االااألال صاااالا,ااأنلاا المدفتداا الماا اا امنلسااا ا
أا  ال سامغادصط ألاإخ ل ة المدفمدألاصفة  اطللاف هماقخالاا14/6/2016ماف     ا,اا نلس اادوفبهمااأادممهمال

قااأا  ال سااامغادفداا اقاا   اف  اا المدفاامدألاصاافة  اا70مساا  اا43866ا خلااتاد  اادًماإمااألالمداا األافااألالماا اا ا قاا ا
ألاأ االالمدا األافاألالما اا ا قا اطللاف هماقخالاا خلتاخصدًماد  دًماإمألالمد ا  رافاألالما اا  را,ااأا  ال ساامغاالا

قاخدوافالفظادسا  ل ا,ااأا  ال سامغاخمم االألاادا الصا ال طلاوالماام  خألاملددلكا المب  ةا اا70مس  اا43709
ا– ن   اا1421لمسبا ة اإا ل ااا   غا ل المدلكااخ المبت تالماألاتمرا  أسهمال د  اسلدمراخرااخ المبت تاطبب اس  ا

رانت  األاا  لرااص مف  ا درالمنت المامبب املددلك المب  ة المسبا ة ااالمااألاأا  ال طلاوادةو ة اام ا ا دا2000
فص ًلامهما,ااأا  ا سخ ادراتاملا)اام   اس  مالمب ة االمف  ثااقال   هم(ام با ابكا ب  الماغ اصا   اطببااتال اماألا

  اتاااامخألالم  لسااام الالنادماةااا املصاااياالمخ  طااا المد فبااا اباااتاالمااااألاا اااد  انت  ااااألاا ااا لرااصااا مف  ااأاا1916اااام ا
لمسم والإلخا لوألاانق لفة ادص املصيال الالمثم ا المصم   رادرااتل ةالما  ة االمابلة اخندها   ادص المب  ة اس  ا

لمدا اااد  راأرانت  ااااألاا ااا لرااصااا مف  ادااارالمنااات المدصااا   اا ساااخ ادصاااا ةاداااراتااااملالمدفدةااام اا2015/2016
دااراإ ل ةالمدفدةاام المطخةبةاا اخنهاامتا ااوارالمخ واا المااامبهام ومساا ادنلااوالمااات لرالمدصاا  االمطخةبةاا افااألادصاا المصاام  ة

اقاا  الصاا المكاااملاملد اام مةابممصااا ةااقمداا المدفتداا ابد اام مةالمصااا ةابم صاا اا,اتدااماا1995لمطبباا المثم ةاا اااام ا
ا1940واسااا  ا(ادااارال طلاااوالمنااامدبألالمصااام  ادااارانمدبااا اتدخ  ااا 32أا  اصاااا ةا ااااوة اداااراخ  طااا ااصااا ف ا)

(اأرانت  ةاا  لرااابهادص ااق  الص ال طلواملد م مةاا م  المدفتدا المصاا ابم صا ا,ا32اا د  اص ف ا)
(افمف  ادسا  ل اطا  االألاصا المب ل ل االمدسا  ل المدباوهاالاألا اوفاتا افمف ا ا21تدماأا  المد األاا  ا)

فاام ا فااهافااألاخامدهاامابباا  الخاصاامصالمدفتداا االمب اامراتدااماأا  ادااغت ةا فاام ا,ااأا  المفم اا اااارالم اماا ادااغت ةا 
ادادًمااالوةاًماخ  ا الما اا االفاةمطةاماببا  اقخاالالما اا اال ا امرالمبا ل الإل ل  ااقا   المدفتدا اإصا ل المفتا اخنلسا ا
  الم ا ادهالماص  حابدغت ل اخولا اد راف ثاأا ا ا  و اق مةمالم ام ادغت ةاادست افألاخامدهمابمما فهاأصالةماببا
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لخاصمصالمدفتد االمب مراادادًمااالوةًماخ   الم اا  راالفاةمطةمابب  اقخالالم اا  راال ا امرالمبا ل الإل ل  اا نلسا ا
الم ا ااص  المفت ااأا ا ادسا اتالمد ادل االألاأسبمبتاا  الم طاابتا.ا

ا
 المحكمــــــــــــــــــــــة

                                          ********* 
اااااابعد اإلطالع على األوراق ، وسماع اإليضاحات ، وبعد المداولة .

سابموالماصايالمصافةحاالاألالمطلبام ا اااداراسالط المدفتدا اامداماتامرالمدا اةمراقا ا ادراف اثاإرااك  ايالما اا االا
ا افاااألاق ااامرا اااغهااصااا مااصااا فانهااا الإل ل ةالمدطبااااراالةاااتاباااممب ل ابااامال ل  ا,ااتااامرالمبااا ل الإل ل  اخاب   اااتالمد اااه

لمدفتد ابأ تاإفصمحانه الإل ل ةااراإ ل اهمالمدلتد ابدمامهمادراسلط اافباما فتام المباال  راالملاالوحاببصا اإفا لثالثا ا
 اااتاةصاا  اخاااع ل ةاد  ااا  ةادااارانهااا الإل ل ةا,اأداااماأقاام ا ألااداااراخااا راداااماةد اااتالمباا ل الإل ل  اااااراأاداااملالإل ل ةال خااا  ا

بم اا ةافهااألااداا اقاام ا ألااخ دااتالمساالط الما   غةاا ادااها اماا اأخاا  اأااد  داا ا امةاا ادااراأ ااخمصالالا مقةاا الم امةاا اأاالمد
لمبم ارالم امألاادماةد تاإخ ل المدبم ا ةاأاالالا مقةا الم امةا ااارالمبا ل الإل ل  اأ هاماادا اقام ا ألاالا اا ابامإل ل ةالمد  ا  ةا

االااخالطاخهمااالألا   اغماكافامرالماك  ايالمصافةحامطلبام املسلط الما   غة افهألااقم  افألاطخةباهمالمب ل ل الإل ل   ا
لمد ا  رافألالم اا  را ألالمفت اااخبطوراااقةهاددث افتاد اندها   ادصا المب  ةا االاألالالا مقةا المخمصا اخا ساة ا

راالمدا اااد  الما ااامتلاااااا2016لمفااا ا المبف  ااا اخااا راندها  ااا ادصااا المب  ةااا ااالمددلكااا المب  ةااا المسااابا ة افاااألالخ  ااا ا
انت  األاا  لرااص مف  اإمألالمددلك المب  ة المسبا ة ادهادما ا الاالألاغمكادراآثم ا.

مقااامراقااا ل انهااا الإل ل ةالمسااالخألاا70مسااا  اا43866تداااماةطلااالالمدااا األافاااألالمااا اا ا قااا ا قالفاةمطةاااًمااااقاااياا   اااغاالا
لمنت ا ا راإماألالمددلكا المب  ةا اابمالدا م اارااقياأ ااد ادراأادملاإخورانت  ااألاا ا لرااصا مف  اأاا ابلاااخاسالة 

المسبا ة ادهادما ا الاالألاغمكادراآثم االخصهمالساد ل ادص افألاددم س افباقالمسةم ةاتمف االألالمنت  ا را.
ا  راالوةاًماخ  ا الما اااا–المب امرااداداًماا–ادراف ثاإ تاارالم فهالمدخ  ادرانه الإل ل ةاببا  الخاصامصالمدفتدا ا

مااألاأرالمطلباام افااألالماا ااا،اةباا اادااوادااراأادااملالمسااةم ةاا  رلالا مقةاا ادفاا الماا اااالسااا م ًلاإمااألاأراإخاا ل  اابلااااا  رالا
فاامرا ااغلالماا فهاداا  ا افااألاأسمسااتالمدسااا  اإمااألا،ابأادااملاخ مدم ةاا االرادنلااوالم اااللا خاااصابممدالفباا االااألالمدبم اا ل ا

راأاداملالمساةم ةامةسا ا    ا انمدا ةاالا داماعمافاطببًمامدماق  ابتالمدفتد الإل ل   المبلةبأ تالمسةم ةا,ا     اأادملا
ااساا ابممد ا اا اااا مساالااتسااةًمادااهالمف  اا االم ةدب لطةاا اف اسااها طمقهاامافااألالماا   الم ةتاماا  اا ااة اا ااتلداامال اباا ا

قا انلساااا اا59مساااا  اا13846لم اماااا افااااألاداااا  لوالم ةدب لطةاااا ا)افتاااا المدفتداااا الإل ل  اااا المبلةاااامافااااألالمطباااارا قاااا ا
د ااتاافصاا راأيااداا اأااقاا ل اإ ل ياا97مفاإمااياغمااكاأرالم ساااا المفااممياف اا افاايالمداام ةاة ااا(ا.21/4/2013

درا قمب المب مرا،اادراث افم ص ا االخاصمصالمب مراخ   اندةهالمطباارالمااياااناتا ا اأياادا اأااقا ل ا
تادراأاداملالمساةم ةاةص  اارانه الإل ل ةااالا خ واارا قمخاتاإالادماةص قاالةتادرا غهال ادملاأاالمب ل ل اأ 

دراقم ارادنلوالم اما اا11المدم ةاا1972مس  اا46دراقم ارالمسلط المب موة ا ق اا17اغمكالماتلدمام صالمدم ةا
،اامدماتم  ا صاصا غ رالمبم ا  راق اخل ادرااف   انمدهادم هامدماسديابأادملالمسةم ةاا1972مس  اا47 ق ا
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هاامافدااراثاا اتاامراالاايالمب اامراافاا هافةدااماةصاا  هادااراأفتاام ااةباا  هادااراأاالم ااالبطاالمب مصاا الماااياةسااا لاخهااماال 
اف   ادما  خ ادرال ادملاأاالمب ل ل ا ادرا اغهال اداملااداما خا واا هاما،اأخاًغلااهدبم ئافيات افمم االياف 

ببا رالالاابام اأرااا  الخاصاامصالمب امراخ  ا ا اغهال ادااملاأاالمبا ل ل ا ااادفاظالساااث مرادارالمف ا المد اام ا
 ااسااهافااياااالداارالم ساااا ا،ااأرال صاا افااياا ساا  الم صاااصاأرالالساااث مراالاةباامواالةااتاا97مةااتاخاا صالمداام ةاإ

ا ساا  ها.ااقاا الساااب اق اامرا ااغهالمدفتداا ادح اا ًلابب اامرالمدفتداا الإل ل  اا المبلةااماالااياأراأادااملالمسااةم ةا ااياالااكا
 اهامالمسةمساة ااأرااا  الداا ل الم قمبا المب اموة ال ادملالماياابم   مالمفتاد ابماابم  اماسالط افتا افايا طامقاا ة

إم هااامالماتلداااماخااا صالمدااام ا راسااامم ايالماااغت اماااةوادااا  هاأرا اااغهال اداااملافااااقالم سااااا االمبااام اراالا داااما را اااالبطا
ادباام   الم صاا افااياد اا اا اهماالاااهةااأاملب اامرابمإل اامف اإمااياااا  ادووداا اطاا حا ااغهالمدساامو اال ااًمافااياساامفم ا

ااارالمخةاامراأ ااتاإغلال ا اايا ااغلالمد اام اتدااما اااالم ااأرافاايالماا اا  رالمداامثلا رااناالالالماااتل ابم صاا االمب اامراا  ااي
لمد م اإمةتاا االخاصمصالمب امراخ  ا المطبااراالاياالاكال اداملا،االمثمخا ادارال ا لقاأرادا اا الما اا  را

 ياد اا ااة المااقةااهاالااياداارالم ساااا اادااا151دسااأم اقم ا ةاا اخممصاا اااا ا افااالااصاافةحااطخ اااا ااصالمداام ةا
لالا امقالمدطبااراالةاتابداما ا اد تادارالما امتلااارالمنت ا ا رالمداغتا ا رافايا اارالم صااصالمبم ا ةا االمووفةا ا
الالا مقةام المااياافتاا اا ابهدماالم ا افالمام  خةاا االمالقبةا المدفةطا اخهدااماالاياداماساا   اا صا لتااالا اكاأرادااما

خا االةتا اا أرات ادالطرافيادص االم بلااف ها ااصمفلالمسةم ةاةدم سهما ابلاابأ ظالماطراالمسةم ةالمثم
درالم ساا ا،اادراثا افاعرالما امتلاااراا4اةفد هماا اادص  المسلطم ااةصارااف اتالماط ة اطببًمام صالمدم ةا

لمغياأخغ اانترادراأ ظا غلالماطراأاالم   ادراسةم اتامةوادرالمدسمو المايا  طخااال همالمد م اسمميالمغت 
بتاأفتم ادنلوالم ام اإل  لوااد ادراأادملالإل ل ةاأااق ل ا دراطمو  اأادملالمسةم ةاالم أيابتابب  ًلاارا قمب ا

ا0لمب مرا
لخ ب المدفتد الم ساا   المبلةمالمدبم  ل اا1971فألا  المبد ابمم ساا المدص  المصم  اام اتاادراف ثاإ 

اق  ابمراغمكاةط حاالألالمدفتد ااالف المداطلبم الم تلة امةتاارامهاماقااةاااهمخلماألالصبف امهماقاةالمبال  رام قم
لمباام اراا ف اا الالفاناامواب تاا ةاأادااملالمسااةم ةامد بهااماداارا  اا الماا اا الم ساااا   المدابلباا ابمالا مقةاام الم امةاا ا)ا

 ا,اافااألا اا المبداا اقا سااا  ا14مساا  اا10فااألالمب اة ا قاا اا19/6/1993فتا المدفتداا الم ساااا   المبلةاماخنلساا ا
ناا  اق اامرادفتداا المب اامرالإل ل  االااألالمفتاا ابباا  الالخاصاامصاخ  اا ادب اا الماا اما اا1971بأفتاام ا ساااا ا

لمدبمداا اطب ااًماالااألالمدبم اا ل الم امةاا اإالاأرالمالقااهالم ساااا  افااألادصاا اقاا ااق اا ااناا االقااها ساااا  ان  اا ا,افباا ا
(االاألاأرااا)اافاألاندةاهال فااللاالا نااتاإخا ل ا151دام ةا)ا درالم ساا المفممألالم صافاألالم با ةال خ ا ةادارالم

(ا145أة ادبم  ل ااخممياأفتام الم سااا اأاا ا االاال هامالما امتلاااراأ اناتراداراإقلاة الم اما ا(ااتم ا المدام ةا)
ا صافألافب اهمال خ  ةاالألال تااا)ااالا ناتاإقا ل اأ ادبم ا ةااخاممياأفتام الم سااا ا(اف اثاا2012درا ساا ا

(ادارالم سااا المفاممألا151 المب  االألاسالط ادنلساألالم ابلاالم اا  افاألاإقا ل المدبم ا ل ا,اأداما اصالمدام ةا)ا ا
 د ادرادصطلحاإق ل المدبم ا ل االمف ا الماال  اأا اااأافب اا  افةتالمف  االألالالخ ل اادصطلحاإخ ل المدبم  ل ا

ف اا اال هاماتاا اادا ادااراأاداملاإخاا ل المدبم اا ل ا(ادارالم ساااا اةداا اإمااألالمسالط الما   غةاا افهاااة151فاألالمداام ةا)
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لم امةاا ابدااماف هاامالمااقةااهاال هااماإغلاتم اا المدبم اا ةااخاامميالم ساااا اأاا ا ااالاال هاامالما اامتلااااراأ انااترادااراإقلااة ا
لم اماا ااغمااكافاااألاالاااا ابطالم اماا ابما مقةاام اداارا ااغلالم ااا اا ااااف اا ااقااموألاادبصااا ام ن االالم اماا االمدااالط  را

ل الا مقةم ااخمميالم سااا اأااااح  اإماألالما امتلاالاألاأ اناتراداراإقلاة الم اما اامةد اهالمسالط الما   غةا ادخمط اإخ ا
 تاف  ادطلاااالالسااث مرافةاتااالادناملاملافلا اد اتاافا اأ ا ا افاأدرالالقا للادرادث ا غهالالا مقةم ا,اتدما

أ الا مقة اأراا  سهما  لس ا قةب االفة املاأك ادارااأاادخ  ل اا اادما انلاالألالمسلط الما   غة اقخ المااقةهاالأل
خلا مادرالمب   رالمد م اإم هدما,افعرااخ رامهماأرالالا مقة ادخمم  امل ساا اأاااح  اإمألالما متلاارانترادراإقلاة ا

  ااالم ام اانلاال هماأراافن اارالمااقةهاال هما,اا درالم ساا اخغمكالفا ل اأفتمدتااا  انالتاخ قهمااراط
لا مقةم ا امة ا,اتدماقص الماأك  االألاأراإلقلة الم ام اق لس ابممدب ألالماط ألااف داتاباممدب ألالمبام ا ألاال اتاة ات ا
اف هاالف ةااالاسخ  اإمألالما امتلاااراأ اناتراد اتا,ااأ ساألالم سااا اخاغمكافتا ةالالخاصامصالمدد اا اأاالمدف اا ا

الم امة ا.االألالمسلط الما   غة افألادنملاإخ ل المدبم  ل 
ادااراف ااثاإرالمدبم اا ةالم امةاا اااد ااتابااأد  رال الاأ هااماغل اطخةباا ا امةاا ا  هاامااخاا  اخاا رالماا الاابب ااهماأااخاا را
لم الاالمد  دم الم امة االماألا ندبهامااصاياأ هاماداراأ اخمصالمبام ارالما امألالمبام اال دا المثام ألاأرامهاماطمبباًما

ةاا ااقاا اا ااالاا اا ااطخةبهااماآثاام لاااباا  اإمااألافباااقااف  اام المدااالط  رامااغمكااط ةااًما  هااماافداا الم اماا ابمماتلداام ا ام
فدرا  ا اصفاهماأرا ا اإخ لدهمابد لامةاأفتم المبم ارالم لخلألامل ام اافألادب داهمالم ساا ااقالا المبم ارالم امألا

لفبا اال هامادصا ابدانالاقا ل المفمكد اإلخ ل المدبم  ل االمااألاا اد اهمالا مقةا اف   امامبام ارالمدبم ا ل الم امةا اااا
المااااألاان اااتامل امااا اا10/6/1982المد  اااا ابممن  ااا ةالم سااادة اخاااام   اا1981مسااا  اا535 واااةوالمندها  ااا ا قااا ا

لمدابم ااا ةافاااألااوقاهاااماداااهالم امااا اأاالمااا الال خااا  ال طااا لفافاااألالمدبم ااا ةاأرااادساااكاخااابطورالمدبم ااا ةاإغلاتااامرا
دبم  ةاقا ال طاا االاألاخا قاخلا رامبماا ةاغل اأ دةا اأسمساة اداراقالاا المبام ارالمابخ  اارادالفباهماالألالالماتل ابمم

لم لخلألاأااإغلااقاهاخطاأافاألاإخا ل المدبم ا ةااتامرالمخطاأاخمصاًماخالقبا اأاافمما الفا  ا الم اما اانا  امااقا اابا ا
 ادبم اا ةا ا ناا اساالاكالمدبم اا ةااتم اا اا اات اقمااا ةاأسمسااة امدالفباهااماالااألالإلماااتل ابممدبم اا ةاأااإغلاأخ داا الم اماا

ا مةسألام ام اأخ  اأااإغلاا اإفسم اغد اددث الم ام اأااإك ل اتاأااإكا لهالم اما اااراط  ااالماه  ا اباممباةااغماكاالاألا
دارالا مقةا اف   امامبام ارالمدبم ا ل الم امةا ا,اادارانها اا52ا51ا50ا49ا48ا46لمانتالمد صاصاالةتابممدال ا

لم اماا االااألالمدبم اا ةا ناالاأرا ااا اصاافةفًماافبااًما فتاام اقاام ارالم اماا اادااراثاا االمباام ارالماا لخلألافاامرادالفباا اددثاا 
فاامم تل المباامو اخاا رالمدااالط  راا اا رالمساالط الما   غةاا افااالالخاصمصااهماخااعخ ل ادبم اا ةادب  اا ا اااا ااتل ااط ااألا خ ااها

ا فتم اقم ارالم ام ا.
ا

 ةامد هالمب امرادارا  ا اادا اداراأادممهامافامراادراف ثاإ تافاألاةدترامنه الإل ل ةالمادسكاخ     اأادملالمسةم
أالا  ا اأادملاالكالم     ا ااأراةتارالمبد المبم ا ألا لخوافألالخاصمصهما,ااأراةتارادساافةمامو ا لطم ا

,افعغلاثخ ال هما   ادخاصا اباتاأااأرانها الإل ل ةااأ ا   ااة   هملماياةب   مالم ساا اادان بمالمدف ا ل المايا
ألاةب   مالم ساا اأاااقب افيالمف ا الماغياة   اتافاوا نااتامهاماأرااسااا اخلاياساا اأاداملالمساةم ةالم  ا الما
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غلاتاامرا فااهالمفم اا اااارانهاا الإل ل ةابباا  الخاصاامصا مد ااهالمب اامراداارابسااطا قمباا المد اا ااة االااألاادلهااما,االا
لالا اامقاالااألاا سااة المفاا ا اا طااا االااألااساالة االا  االافةااتابفاا اثاالقباا  لمدفتداا ااالاوةااماخ  اا الماا اا ا,اإ دااما

لمغيااا متلافةاتادصا ااارانت  ااألاا ا لرااصا مف  اا2016لمبف   اخ رادص االمددلك المب  ة المسبا ة افألالخ   ا
ملددلكاا المب  ةاا المساابا ة ااغمااكاالااألالم فاااالمااال  اخخةاامرادنلااوالماااتل را,اامدااماتاامرالم ساااا افااألالم باا ةال خ اا ةاداارا

لمسلط الما   غة اإخ ل الا مقةم ادرا أ همالما متلااراأ انترادراإقلة الم ام افامراقةام ا(اق اف  االألا151لمدم ةا)
لمفتاد المدص   ابممااقةهاالألاغمكالالا مقاالاةب ااداواداراأاداملالمساةم ةاالا داما اااادا اداراأاداملالإل ل ةادداما

مغياف  اافص رااأياادا اأااقا ل ا(ادرالم ساا االا97 خاصالمب مراخ   المطبراالةتالماتلدمابفت المدم ةا)ا
,ااةب اااقةهالمفتاد المدص   االألالالا مقة المد م اإم همابدما  طا االةتادرالما متلاارااإ ل يادرا قمب المب مر

ا190لمنت  ا راسمم ايالمغت ا اااد اقم ا ألااإ ل  اا بسطاإمةتااالة اادفمك ادنلوالم ام اإادمالامفتا المدام ةا)ا
ادراثا افامراابا   اد ا ااة اااقةاهالمفتادا المدصا   االاألالالا مقةا المد ام اإم هاما ا خ افاألااالةا اا(ادرالم ساا ا,

داارالمداام ةالمبم اا ةادااراقاام ارا(اا14خ اا )ا(اداارالم ساااا اآ  اا المااغت اا ااصالم190 ااغهالمدفتداا اطببااماماا صالمداام ةا)
ببا  الخاصمصاهمااالوةاماخ  ا الما اا اادنلوالم ام ا,ااالادف االسا م انه الإل ل ةاإمألاسمبب اق امرا اغهالمدفتدا 

فألا مرالا مقة المسو ادهاإس لو  ااأخا  اتم ا اب امرالا مقةا ااف  ا المد طبا الالقاصام ة المخممصا اداهاقخا صاالرا
أفتم المب امرامةسا انمدا ةااااق ا اخاق ا المدا اا االمتدامراالمبام ارالمفامك امل اتل ا,االالا مقةا ادفا ا اغهاالما اا ا

،االملاغ راما ا ثخا ال طالوهداماااراأياناتراداراأ ل ايالم اما ا،ا اغلامالالا امق ا رالمد ام اإم هدامااقم  افاألادا اااه
لم  م المبم ا ألالمغ ااخ هامتاالرالم ساا المفممألالسااف ثافتداًمان  ا ًلاف ا ابدانباتاف ا ًلااف ًواارالخاوف

لمدفتدا اما ااباظافاألاندةاهالما اما ادطلبًمالما متلااراأ انترادراإقلة الم ام ابفت اخمصا,اف واااراأرا اغها
فااألاا28/5/2013لمخمصاا ابمالا مقةاام الم امةاا ابباا  الخاصمصااهمااالوةااًماخ    اامافبلااألاسااخ  المدثااملاق اا اخنلساا ا

ب اأرا اصافاألالالا امقالالا  األالمدااساطألامامساةواد ام ت اخا رافتادا اندها  اا اا67مسا  اا12300لما اا ا قا ا
صاام  امهااماقاااةالمباام اراإمااألالمدفتداا الم ساااا   المبلةاامامل صاا افااألاداا  اادصاا المب  ةاا االمندمااام الالا  ةاا االماااأل

 ساا   ادماا د تادراإخ ل الا مقةم اإلام ةاااط رادالط ألا ام اثممث افألادص اادراثا افامرالالساا م اإماألاساالخاا
ااا  راخ    دما.ل فتم ا   اد   امنه الإل ل ةافيا غلالم أرا,ااالاةق  اددمال اه اإمةتالمدفتد افيا ما رالم 

ادراف ثاإ تاارالم فهابب  الخاصامصالمدفتدا ااالوةاًماخ  ا الما اا الساا م لاإماألاأرالمطلبام افاألالما اا ااابلااا
(ادارا151ببد اخ مدم ألاالرادنلوالم اللا خاصابممدالفبا االاألالالا مقةام اطبباماما صالم با ةال اماألادارالمدام ةا)

الخاصامصادنلاواا،ارالخاصمصالمسلط الما   غة اا األالمااألاااقاهاال هاملم ساا ا,افمراإخ ل المدبم  ل الم امة اد
ااملامد فلا المااقةاهاال هامااالاا–فاألالمفامال المااألا نااتاماتاغماكاطبباًمامل سااا اا–لم اللابممدالفب االألالمدبم ا ل ا

دفامك ااثا اماتافاألادبم ا ةأ خالطالخاصمصات اسلط ااا ظانه الإل ل ةامبدلهماالألالمخ مدمراأاااا  اا  اتاالا
دنلااوالم اماا ام قمباا المد اا ااة االااألاأادااملالإل ل ةااالاةفناالالخاصاامصادفاامك ادنلااوالم اماا اااارا  اا ا ااما را
لماا اا  راادااراثاا افاامرالماا فهالمدخاا  ابباا  الخاصاامصالمدفتداا ااالوةااًماخ  اا الماا اا السااا م ًلاإمااألال سمساا رالمد اام ا

امصالمدفتد اخ   الم اا ا.إم هدماةتارا   اصفةحاا اب رالمفت اخ ف تاالمب مرابمخاص
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ادراف ثاإرا وةوادنلوالم اللاالاص تامتافألالم اا  راادراث ا اب راا  اقخالالم اا  رافألادالنهاتاااكا ألا
المدفتد ابمإل م ةاإمألاغمكافألال سبملا ارالمد طاقا.

لنها ابامقألالمدا األا ابا راقخامهداما اتوافاألادااداراثا ااا،اادراف ثاإراتلامالم اا  رالسااف اأا اماهدمالم اتلة ا
اال ه ا.

ادراف ثاإ تاارالمطلبم المدب د ادراطممخألالما خ المد م اإم ه افألا  بمناتالمفتا امبخاالااا خله ال  ادمدةًماإماألا
لمداا األافااألالماا اا ال امااألاالمااألالمداا األافااألالماا اا المثم ةاا افاامراطااممخألالمااا خ الال  اادمدياإمااألالمداا ا  راداارا

ف افااألالمدفمف اا االااألال ظااطاا ه ااقاا السااااف اطلباام اااا خله اأا ااماهمالمدااالط  رالمدصاا   راادداارامهاا ادصاال
الم تلة اا اب راقخالاا خله ال  دمدةًماإمألالمد ا  رات افألالم اا الماألاطللالما خ اف هما.

ادراف ثاإ تااراطللالما خ المدب  ادرال سامغا/اخمم اسلةدمرالمدفمدألامبخالاا خلتال  دمدةماإمألانها الإل ل ةا
اا  رافمراطلبتالساافياأا ماتالم تلة اا اب راقخالاا خلتا,اااكا ألالمدفتدا ابمإل ام ةاإماألا ا نا الم صا افألالم 

افألاطلبم الما خ افألال سبملا ارالمد طاقا.

ندها   ادص المب  ة ا(االألاأرا)1ادراف ثاإ تاارادا ا الم اا  رافمرالم ساا المدص  اأك افألالمدم ةا)
اأ م اإمألاداقهادص افألاأف  بةماالمألالدا ل انترادراإقلةدهمافألاقم ةاا(الاابخ المانتو ا ام اغل اسةم ةا،اداف ةا

ا) ام صالمدم ة المسلطم اطببم ادص   ا  ت امل بلااف ه المسةم ة اااب  ااا4آسةم المساةواأ( اق مة ابفدمة  الم ام  مت 
دمة ابفم  ماا الطوهماابف  لاهماادد لاهماالمف مظاال همابص اهمادد ًلادموةًما امةًماددلاتًمامدص ا,اتدمالمت الم ام ابف

(ااأانلالمف مظاالألال درالمبادألامدص اافد اندةهالمدص   راالنلاا45اا43لمدموة اطببمام صالمدم ا ر)ا
ا) اااصيافألالمدم ة اأ  ت اخاص  رام ا86لم فم اارالماطراافدمة  اأ  ت االنلالم فم اارالماطراافدمة  )

ا مرالمفتاد اقخ اأادب واالمت الم ساا ا وةوالم ام اا وةوادنلوالمات لرااافهاا  فااالنلاا– نادبماإالامتا
ا ابه اراف همابممدفمف  االألااف ةااسود اأ ل ألا أرا اامالادهم اد مصخه ااقخ ادبم  ةاأادممه اأرا ح الاةد  ًم

المب ة اأراأفمفظاأقس ابمهلل(ادرالم ساا االألالمانتال األااا)ا165ا144لماطرااق اا   اصةقاتافألالمدم ا ر)ا
دخلًصماالألالم  م المندها  ا،ااأراأفا  الم ساا االمبم ارا،ااأراأ األادصممحالم بلا امة اتمدل ا،ااأراأفمفظا

ا اأ ل ةت ااسود  ا)الألالسابولالماطراااف ة اا  رالم ساا افألالمدم ة االماتلدهما200( المبال المدسلف  ادهد  )
اف ص ا الم ام  اأ ل أل ا،ا  الألاأرا)بممف مظاالألاسود  المبو  افدمة  ادهداهم ادلكامل بلا، لمبال المدسلف 

(االألاأرااا151....(ااق ا   الم ساا اإخ ل المدبم  ل اف صافألالمدم ةا)المف مظاالألاأد همااسود اأ ل  هما
لم اللاةدث ا وةوالمندها   الم ام افألااوقماهمالمخم نة ا،اا خ  المدبم  ل ا،ااةص قاال همابب ادالفب ادنلوا)

ا،اااكارامهماقاةالمبم ارابب ا    ماافًبما فتم الم ساا ا.

ا نلا ااةالم مخخ راموسا امراالألادبم  ل المصلحاالمافممياادما ابلاابفباقالمسةم ةا،ااالا ا الماص  ااال هاما
ياأفتام الم سااا ا،اأااإالابب اإاورا ا ن الالسا امرابممدالفب ا,اافألاندةهال فاللاالا ناتاإخ ل اأة ادبم  ةااخامم
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(ادارالم سااا المفاممألالمدت ا ادارا151(ااقا افدا ا اصالمدام ةا)ا ا االاال هامالما امتلااارال اناتراداراإقلاة الم اما 
لم البطاالمب ا االألالمسلط الما   غة افألادنملاإخ ل المدبم  ل االألاانتاة اقادماتمراالةتالمفملافألا  المبد ا

(اداارالم سااااا المصاام  ااااام ا144ادااارابباا هالمدااام ةا)ا1971م  افاااألاااام ا(اداارالم سااااا المصاا151خاا صالمدااام ةا)
اغمكالسا بم ًلامخطا ةالمدبم  ل الم امة اادماق ا ا الاال همادراافد  الم ام ابمماتلدم ا امة ااةبهاالراا2012

الفباا اماا اةتااراة ااا  ادا1971لمافداا اخهاامافااألالم همةاا االااألالماااطراااالااألالمدااالط  راافمم ساااا المصاام  افااألاااام ا
دنلااوالم اابلاإالاالااألادبم اا ل المصاالحاالمافااممياالماناام ةاالمدوفاا االمدبم اا ل الماااألا ا ااالاال هاامااباا   افااألا
أ ل ألالم ام اأاالماألااابلاابفباقالمسةم ةاأاالماألاافد اختل  الم ام ا  ومادرالم  بم ا   الماال  ةافاألالمدالت ا ا,ا

،اة ا  الخغا أ ادنلوالم ا  االألادبم  ل اا2007تاام اقخ ااب  لا1971تدماتمرالم ساا المصم  افألاام ا
لمصاالحاالمافاامميااندةااهالمدبم اا ل الماااألا ا ااالاال هاامااباا   افااألاأ ل ااألالم اماا اأاالماااألااابلاااابفباااقالم ساااا ا،ا

،اأانااالادالفبااا ادنلاااوالم اااا  االاااألالمدبم ااا ل المد ااام اإم هاااما,اامااا اة اااا  ااا2007اببااا اابااا   الم سااااا ااااام ا
أ لخةاا اخمصاا اا اا ادالفباا ادنلااوالم اابلاأاادنلااوالم ااا  االااألالمدبم اا ل الماااألاا1971م  اااام الم ساااا المصاا

ا1971اباا ظاالااألاتاا ادنلااوا,اأداامالمدبم اا ل الماااألاالاااا خ افااألالمفاامال الماااألاأاناالالم ساااا المصاام  اااام ا
بلاخهاماد ا اا اا  هماالألادنلوالم ابلافم اتاتامراخعدتامرالمسالط الما   غةا اإخ لدهامااةتا األاخاعبووادنلاوالم ا

بدما  مسلادراخةمراااكارامهماقاةالمبم ارابب الماص  ااال هماا    ما ارافمن اإمألادالفبا ادنلاوالم ابلاال هاما
م اةب اخعدتمرالمسلط الما   غة ابد    ماإخ ل اأ ادبم  ل االماص  ااا2012,اث افألا  الم ساا المصم  افألاام ا

فم ااتا ناالادالفباا ادنلسااألالم اااللاالم ااا  ااا2012لمصاام  اااام اا ساااا (اداارالم145ال هااما,ااطببااًماماا صالمداام ةا)
الألات المدبم  ل الماألااخ دهمالمسلط الما   غة ا،افعغلاابلاال د ابدبم  ل المصلحاالمافممياأاالمدبم ا ل المااألا

 المدااام ةااابلاااابفبااااقالمساااةم ةافم ااتاتااامرادااارالمالنااالادالفباا المدنلسااا راال هااامابأ لخةااا اثلثااألاأا اااموهدما,ااا اااد 
لم صاالألاا  انالتاإق ل اأ ادبم ا ةااخاممياأفتام الم سااا ا,اأدامافاألاا2012(ادرالم ساا المصم  اام ا145)

(اداارالم سااا المفاممألافامرال صاا اطببامامفتا الم با ةال امااألاد هاما ااادالفبا ادنلااوا151 ا المبدا اخا صالمدام ةا)
 نااتاملسالط الما   غةا اأرااخا  اأ ادبم ا ةااةصا قاال هاماالم اللاالألالمدبم  ل الماألااخ دهامالمسالط الما   غةا ااال

 وااةوالمندها  اا ا ارادالفباا ادنلااوالم اااللا،اافااألا ااغلالم ااأراة ااا قالم ساااا المفااممألاااارالم ساااا المصاام  اااام ا
أدامابمم ساب الماألادبم ا ل المصالحااالمافامميااداما ابلااابفبااقااا2012ا ا مبتادهالم ساا المصم  اام اا1971
،اف اثاا2012اااارالم سااا المصام  ااام اا1971مرالم ساا المفمميا خالياارالم ساا المصم  اام المسةم ةاف

(ادارالم سااا ا اااةالم امخخ راموساا امراالاألادبم ا ل المصالحاالمافامميا151أانلا صالم ب ةالمثم ة ادارالمدام ةا)
ااورا ا نا الالساا امرابممدالفبا ا،اادما ابلااابفبااقالمساةم ةااف ا الما صالماصا  ااالاألا اغهالمدبم ا ل اإالاببا اإا

افااا هافااألاد هاا ادااراد ااام  افااممد نهافااألالمدالفباا االااألا اااغلالم ااا اداارالمدبم اا ل اإماااألالم اابلاصاامفلالمسااةم ةا
لم ةدب لطةاتالمااألااخ م امالم ساااا ا,ااداراف اثاإرادبم ا ل المصاالحا األالمدبم ا ل المااألااخ دهاامالم اما اإل هامرافمماا ا

 المافامميا األالمدبم ا ل المااألا ا االاال هاما خاالالم اما افاألافلايااسات  اأاالمف لادها ام اأخ  ا,اادبم  ل
سةمسألادها ام اأااا  ادرالم الا,اأدامااارالمدبم ا ل المدابلبا ابفبااقالمساةم ةا,افامرافبااقالمساةم ةا األالمفبااقا
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م االالمدانااا  رالمفصاا   الماااألاادم سااهمالم اماا االااألاإقلةدهاامالمخاا  ااالمبفاا  االمنااا ااالااألادالط  هااما،ااالااألال ن
خ ام المداالط  را الألاأ  هما،اادرا غهالمفباقاف ظا  مدهمالمبم ا ألاالمب موألاخاطخ ااقال   هماالألاإقلةدهاماالا
ال نم لالمدبةد رابمم ام املدفمك الماط ة ااسلطاهمافألاف ظالم سا االم  لولاافألافدمة اإقلة الم ام ااراط  اا

م المبام اخالسااط الم اا ط ا،اا  ا اغمااكاداارافبااقااابلاااابساامو اد اام  المباال المدساالف اافاا ظال داراافدمةاا الم  اا
لمساةم ةالماااألاةدتاارامل اماا اأراادم سااهماالااألاإقلةدهااما،افااعغلاأخ دا الم اماا ادبم اا ةااا اادراق ااا لاالااألافباااقالمسااةم ةا

ا املبام اراتالكالماألااب  ادراانا المبال المدسلف االألانترادراإقلاة الم اما اأاالمااألااسااث ألال نم الادارالمخ ا
أاالمب اامرالماااط   راأااا ااد ااب  اا الداةاامتل ام اماا اأخاا  اأاام امةم ااماادااواسااةم ةالم اماا ا،افاامراالااكالمدبم اا ةاالا
 ناااتالماصاا  ااال هااماقخاا ادالفباا الم اابلاال هاامافااألالسااا امراااام ا,ااف اا الم ساااا افااألالم باا ةال خ اا ةاداارالمداام ةا

ف اااا ظالم ساااااا الفااااا ل اأفتمدااااتااماااا ا نااااتادخمم اااااتااااااراط  اااااا(اإخاااا ل المدبم اااا ل الماااااألااخاااامميالم ساااااا ا151)
لمدبم اا ل الم امةاا ا,اتدااماف اا اإخاا ل المدبم اا ل االماااألا ا ااالاال هاامالما اامتلااااراأيانااترادااراإقلااة الم اماا ا،االرا
لما متلاارانترادراإقلة الم ام ا ت  اساةم اهماالةاتاا خ ناتادارا طامقاإقلةدهاماادارافا ا  ما،اا اغلالمف ا اما ا ا  ا

إغاةدا اهاافباًماماتاااقةاها اغلالم اا اا–تدماسالياا صا لتاا–الألاإق ل ا غلالم ا ادرالالا مقةم االا دماا  االألالإلخ ل ا
درالالا مقةم ا،ااالالمدالفب اال همااالالماص  ااال همااةس  ا غلالمف  افألادالنه المسلط الما   غة اافاألادالنها ا

 رادراأخ مرالم بلا,افد اهالم سااا المسالط الما   غةا ادارالمااقةاهاالاألالمسلط الما   بة اافألادالنه اندبة الم مخخ
دبم ا ل ا ا ااالاال هامالم ااتالااااراناترادااراإقلااة الم اما افاااألاالااباا  االاألا ااغلالمبداا اافا ا ااقا اأاادورداام ا

ساااا ادنلااواسةمسااة اغمااكاأراإقلااة الم اماا امااةوادلكااًمامهااماالا دااماالااات افبااطابفدم اااتااااا  الما اا  طافةااتا,اتدااماد ااهالم 
لم اللادرالمدالفب االألاأ الا مقة ادرا غلالم ا االراأا مرالمخ مدمرا  ا اراارالم بلاالم بلادد ا اخ ا هادارا
لما اامتلااااراأ  ااتا،اامااةوامل مواالاساالط اات اا االااألاساالط ال صاا  ا,ااماا ا نباا الم ساااا امل اابلاددااثًوافااألا  واا ا

إقلااة الم اماا افااألالسااا امراااام ا،االرالم ساااا اأاصاا اندةااهاالم اامخخ راساالط المدالفباا االااألالماخلااألااااراأيانااتراداار
ل خاللالماألاةدتراأرااح  اإمألالما امتلاااراناتراداراإقلاة الم اما ا،ااتا اادا اف ا هالم سااا االا نااتامسالط اأاا
 فا اأرا ن ااتها,افااأ ظالماااطراالااخااصانااةًواالفاا ًلاداارالمدصاا   راالا داامااخااصال داا الماااألاام اا اال هااماأنةااملا

اساااببألادهاا ًلا نةااملاقم داا اةبااهاال هااماأة ااماالناالالماا فم اااارا ااغهال داا االدااا لً لاامدااماتاامراالةااتاأسااوفه اساابب ا
ددراخغمالاال الفه اال  ب ا دمح  االخالط اخا للا غلالماطرافدمة امتااا فماماا اتا,اماغمكاد اهالم سااا الما امتلا

 اأ ل ةتا االماتل ااالنلا ساا  ااقام ا ألافاألاا ااارافدمة اإقلة الم ام اااف ةااسودأاراأ انتراد تاخمص ااا
خاا المدااالطراالااألا تاا ادااالطراداارادااالط ألالم اماا اأةااماتاامراادلااتاأااداقبااتا لخاا اساالط ادااماأاافاا  ًلاام ةااًما,ااقاا ان 

 فدمة ال ظابو هاقخ اأراةف تاالألاغمكا صافألالم ساا اأاالمبال  را.

غلاتاامراادااراف ااثاإراداارا اا ا انااالتالماصاا فاأاالمبداا المباام  ا ألاأرا ناا  اداارا ااخصاةدلااكاساالط اإن لوااتاالا
ل ص اأرامل خصاف  ا الماصا فافاألا اوا تاافباقاتالمخمصاتاإالاإغلاق ا المد ا  اسالطاتافاألا اغلالم اأرا,اأداماإغلا
تمرالم خصا ن  ااصا فتافاألاإطام ااال ااتاالاألا  ا هاااالةا اخمصا اأااامداتافامرال صا افاألالماالةا االاألالمق ا ا
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بساا  ا اا األاافااألافاا ا هااا اا ااخلاايا ااغلالمساا  اأاادنااماتةافاا هافاامرال صاا ا ااااف اا المبداا االاأ هااماالاابااا اإالا
إبمفاتا,االمسلط الما   غة افةدماان  تادراأادملاقم ا ة اإ دمااااال ما ةمب اارالم بلاامفسامبتاا األادب ا ةافاألاغماكا

تامهاااماأرااباااا لادااارااخاداااتااالاأرابمم سااااا االمبااام ارا,افاااعغلاف ااا الم سااااا اال هااامالخاصمصاااًماأاااداااًوافاااوا نااااا
اراقم ف اادًوادد ااًماال همابلط  اادلهماا ا افألا لو ةاا  المد  ااة ا.عاخاظافةتاف

ادراف ثاإرالمف افألالملقا المب  ةا ا اااد اهاألالم األراأاالمفامنتاأاالم مصا اخا را ا و را,االمفا ا المسةمساة ا األا
ا  هالالخاصمصالإلقلةدألامكا اد هداماالمفا ا اقا ااكااراطخةبةا المخطالم مص اخ را اما رادانما ا رابف ثا  اهألا

ت مطألرابف اأاا ها اأاافا ا الصاط ماة اافا  اخالساط الما الاافباًما ساوا ا اااال هاماا اا ااخطةطهاماااف  ا  ما
ببودام ااخ  هاماتدااما ااالمفااملافاألالمفاا ا المخ  ا اخاا رالما الا،ااتا ا اماا اادام واسااةم اهمافاألا طاامقافا ا  مالمخ  اا ا

لمبف   االمناة ا,افممف ا الم امة ا ألاف ا اخ راسةم ل الم الا,ااق ا ثا ا تل اخ را اما راالألالمسةم ةاالألاإقلاة ااا
أااالألانترادب رادرال  ظافا األات ا ام اسةم اهماالةتا,ااق اأ س ادفتد المب لالم امةا الم لودا افاألافتدهاما

 جافالاد طب ا  قان   ل ا ادبةام ًلامخةامرادا  اساةم ةالم اما افألالم تل اخ رالم  دم كاالم  ااا1933لمصم  افألاام ا
ا ادثاا افااألاافب ااااا-اامبباهاامافااألااطخةبااتادفتداا المباا لالم امةاا ااأفتاام المافتااة الم امةاا اا-الااألانااترادا اامت االةااتا

لمساةم ةا  ط راال الا اا  ب اأاا ة الم ام افاألادتلاما المساةم ةاالاألالالقلاة ا،االمثام ألا اااددم سا الم اما اد ام  ا
ابمم ب ااقةم اأ م ااثخ اغمكا.

إ دااماا داامبباا  الخاصاامصالمدفتداا اخ   اا  رادااراف ااثاإرا فااهانهاا الإل ل ةالمداا األاال هاامافااألا   ااماالااألالماا ااا
  طاياالألاإق ل ادرانم خهمابأرالمفتاد المدص   ااقب الا مقًماما سة المف ا المبف   اخ راندها   ادص المب  ةا ا

ا ااادراا ااامتلادصااا افاااألانت  ااااألاا ااا لرااصااا مف  املددلكااا المب  ةااا اا2016با ة افاااألالخ  ااا االمددلكااا المب  ةااا المسااا
لمسبا ة ااالألالم   ادراغمكاقب  انه الإل ل ةاارااب ة ا غهالالا مقةا املدفتدا اطااللاد لفا ا  ا الما اا االاألا

 ا،اا اااداقايا  ا الم   ادرااكلة هماخغمكادراقخ المدفتد اادرابب  ما  و اد ا ايالم اما اما  ااف ا  الما ااا
فااالاا9/4/2016دخاا  ااالاساا  امااتا,ااقاا اقاا  المداا ااراصااا ةاددااما  اا االااألاداقااها ومساا ادنلااوالمااات لراخااام   ا

لالا اامقالمد اام اإمةااتا،اااا اادراأرالم ساا الم  ااألامخااطالمفاا ا المبف  اا اخاا رالمخلاا  راأساا  اااارااقااا انت  اااألاا اا لرا
اة المسبا ة ا.ااص مف  ا لخ المدةمهالإلقلةدة املددلك المب  

ادراف ثاإرالإلقلة المخ  امل ام اة د الإلقلة المبم  المغ اة ت انترًلادراقم ةادرالمبم ل اتدماة اد المنات المااألا
اابااهالم اماا ا,االمنت اا ةا قباا اداارال  ظاااكاااراطخةبةااًمااافاام ابممداامرادااراندةااهالمنهاام ااابلااااالةااتا،اأداامالإلقلااة ا

لمداقباا افااألاا-لخلةاا امل اماا االمبفاا الإلقلةدااألا,ااقاا اا ااب الا مقةاا اقاام ارالمبفاام المبفاا  امل اماا افة ااد المدةاامهالم 
بممدالفباا اا1983مساا  اا145الماااألاصاا  اقاا ل ا وااةوالمندها  اا ا قاا اا10/12/1982دا ا نااا ألاخنمدةتااماخااام   ا

موالمبفاا اقالااا ااف  اا ااقةااا–امهااماقاااةالمباام ارافااألادصاا اا–ا4/5/1985ال هااماا  اا  ابممن  اا ةالم ساادة اخااام   ا
دااةًواا12(امكاا ا اماا المفاااافااألاأراافاا  اااا ظابف  اامالإلقلةدااألابدساامف االااانااماتا3لإلقلةدااألا،ااأاطاا المداام ةا)
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ات االاألالداا ل ا5بف  ًمادبةس ادراخطا ال سموا،اا    افألالمدم ةا) (اأراخطال ساموالمبام  ا ااافا اأ  األالمنل
لمدبااا فاخهااما ساادةًمادااراقخاا الم اماا المساامفلة ا،ااخطااا المساامف اتدااما اااادخاا راالااألالمخاا لوطاغل المدبةااموالمكخ اا ا

ل سموالمدسابةد ا ألاخطا ادساابةد ااصا اخا را بام اد مساب اف اثا انا افاألالمسامف ال بباموااد اااال بطام اأاا
(ا7ف ثااان اسلسل ادرالمنت االألالدا ل المسمف اأااالألادسمف اق  ب اد تا،ااغمكاالألالما ص  المال  ابممدم ةا)

مقة ا,اامك انت  ةااابها ام ادرالم الاخطاأسمواةبمواد تالمبف الإلقلةدألابماابم  مانتراداراإقلاة الم اما ادرالالا 
(ادرالالا مقة المد م اإم هماالألاأرااا)اف ثااكاراساالف ا اماا رادابمخلا اأااداوصاب االاةفااا15اا صالمدم ةا)

مااكاأرااداا ابف  اامالإلقلةدااألاإمااألالبباا اداارالمخااطا  اداارالماا اما رافااألافااملاااا  اانااا الا اامقاخ  هدااماالااألاخااوفاغ
لماسطالمغ ااكاراتا ا بطا االةاتاداساماة افاألاببا  مااارالقا لالم بام االاألاخاطال ساموالماغ اةبامواد اتااا ظا
لمبفاا الإلقلةدااألامكاا اداارالماا اما را  اا اأرا ااغلالمفتاا االا  طخااااف ااثاةتاااراداارالم اا ا  ابسااخلاساا  اااام  خألاأاا

 الإلقلةدألامك ادرالم اما رابط  ب ااخمميا غلالمفتا ا(ااما ااا ادراالاكالالا مقةا ا  افاخمص ااب  راف ا المبف
اد اتاا–ا  ااف   اف ا المبف الإلقلةدألاخ را اما راأااأكث ادما نخ ا ام االألالما متلاارانترادراإقلةدهامالمخا  ا

غلادماا درالا مقاخا راإمألا ام اأخ  االرالالا مقة ااس  االألالمبفم اامةواالألالإلقلة المخ  اما-لمنت  ل ام ا,االا
 اما راامااتمرا    اف ا المبف الإلقلةداألاخ  هداما صاًماخمصاًمابمما امتلاااراناترادارالإلقلاة المخا  ام اما اإماألا اما ا
أخاا  افاامرا ااغلالما اامتلاالاصاال امااتاخاف  اا المبفاا الإلقلةدااألااالابما مقةاا اقاام ارالمبفاام اا،االا دااما اااافااألافبةباااتااداا ا

ااارانااتراداارالإلقلااة المخاا  امل اماا اا اباا   المفاا ا المخ  اا امل اماا ا،ااقاا اا اادرالا اامقاا سااة المفاا ا اا ابلاااابمما اامتل
ا متلادص اارانت  األاا  لرااص مف  اإمألالمددلك المب  ةا اا2016لمبف   اخ رادص االمسبا ة المداقهافألالخ   ا

ماا اا ا،ااااباا ظالمدفتداا امخةاامراداا  المساابا ة االااألالم فاااالمااال  اخخةاامرادنلااوالمااات لرالمد فااااصااا اتابدلاايال
اد  ااة المااقةهاالألالالا مقالمدا درالما متلاافبماملبم ارالم لخلألافألادص ا.

اداراف اثاإرالمدا ا  راقاا دماإماألالمدفتدا الماثاموااالمدسااا  ل المد ام اإم هامافاألااقااموهالما اا  راالمااألالساا الاخهااما
،اانترادراإقلة الم ام المدص   االمادسمالمفت امهدمابطلبماهدماالألاأرانت  األاا  لرااص مف  ادرالمنت المدص   ا

لساا م ًلاإماألاغمااكا،اخ  داما  خاا انها الإل ل ةالمداا األاال هاما  ساهماااارالما فم المدا ااااألااارالالا اامقالماغ ااقباا ا
غلاالةتاالااصد ابممصد افألا غلالمدنملااادا س اخليالم فهالمغ الخ اتامد اهالمدفتدا اداراسادم الما اا ا,االاا

تمرادرالمنموتامألف ل افةدماخ  ه اأرا لنأالااإمألاف  الم فم ا لادسارادراا لوهمادصلفاه الم خصة افمرادما ناتا
مألف ل افألا غلالم أراالا ل ااخنه الإل ل ةا  هاماالااباا االاألا امرا خصاألاا ابا راأراةتاارا لوا  مالمصاممحالمبام ا

مرا،االاسةدماف را ابلاالم تل اب مرااط ألاةدوات ادصا  افألات ااد ااأاةتاف رااخاص اأاااخاص اأدم المب 
ا اصاا اخااا للالماااطراا اااادااماتاامراةساااانلالمهداا افااألالماا فم اإل هاام المفبةباا اأداام ادفتداا ادصاا   ا ااألانااتراداارا

ادم ا بلادص اصمفلالمسةم ةاالمغ اابد ابمسدتات اسلطم الم ام ا.ألمسلط الماط ة ااا
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 ات ادرالما اا  رالمدامثلا را,االمدادثا افايادصا   انت  ااألاا ا لرااصا مف  اادراف ثاإرالمدفتد افألاا مامهمامس 
ثم هالمد اةمرادارااا  اد ا ااة المااقةاهاالاألالالا مقةا المدا اد  اا امتلالمفتادا المدصا   اا هدامافع هاماا ا قاأادما

 المدص   الم سدة افألالمدسا  ل المدا ا ادرالمد ا  راخ رالمدص  الم سدألالمغ اةبخ اارال ل ةالمسلطم الماط ة
المغ ا ادثا افاألالمباال  راالالا مقام الم امةا المااألالخ داهامالمفتادام المدصا   المدابمقبا ااالملاالوحاالمبا ل ل الإل ل  ا ا
ا لفااخهمالمد لنهالم سدة المصم  ةادرانه اإ ل   ادرانهم الم ام اا ا رالمد لناها  ا الم سادة المااألاالاابخا اإالا

فخهماأاا صاافمخهما،اامااراابااالالمدفتداا اإالاالااألالمدصاام  االمد لنااهالم ساادة ا ارااااراانهاا ا  اا ا خصااة امصاام
لمد لنهالمخمص اا   الم سادة ا,اتداماأ هاماساابالاالاألاقا ل ل المد  دام الم امةا ا,اااحتا المدفتدا افاألا اغلالم اأرا

سن افألالم ه المببام  اد المدص   اتلهماال هماالااالسخ  اإمألاإ  ممهما،اا ألاأرال ظالماطرادلكامألافبةب الألا
ا تاالاةبخ افألالثبماهما هم ةا م  اأاا ها اق اة لالاأاا  سالا.أتببم ل ال ف ل االا دماسنل افألاسن المام   ااا

ادااراف ااثاإرادصاا ا اماا اد ااغاأكثاا ادااراخدساا الالفاااام افااألاداقبهاامالمدبلااا املكمفاا ااتل  ادساامفاهمافااألالاقاام ا
 امقتااأاالفاولاالخال  اأا ماهمالمبم ا ة امك هاماما اااتلادارالماناا اقااهماإمألادمافامهمادراأ ل ألاتدمااب  

فألاأ ااق اا  اإقلةدهماداد تلافألاتا اد لفا الماام   اال ابطا اسا  مراانت  ااألاا ا لرااصا مف  االمنات المدصا   ا
   االااألافااألاخلاا جالمساااةواالمبفاا ال فداا ابدصاا ال اباام المنااترابممكاا ا،ااقاا اطبباا ادصاا المبااال  راالملااالوحالمدصاا

نت  ااألاا اا لرااصاا مف  ااد هامالملااالوحالمخمصاا ابااممفن المصافألااا ااد  المووفاا المدخاصا ابتة ةاا اساا  ادصاالف ا
(ا)ا اابطاا  ااطادااما ابلاااابممصااف المبف  اا االمكا  ا  اام افااألا10فااألالمداام ةا)ا1881  اام  اا3لمصااف المصاام  ةافااألا

 فداا اافاألالمفاا ا الال  ااة ادارانهاا المصااف لرالمساالف المدصاا   المددااا ةاالاألالمبفاا الالخااةظالمدااساطاالمبفاا ال
(ادتمالالمصف ادارالم  نا ال اماألااد هاما)ادتاالا12افملاالألااه ةا  م ادتمالالمصف ا...(ااا   المدم ةا)

فاظالمساةواادفط اا اراداسألااادتالالمانتالمدنباالادحقاامافاألالمطاا .....ا(اتداماطببا االاألالمنت ا ا را
(اد هااماالااألاأرا)اسااالف المبفاا المدااممحا1اقاا ا صاا المداام ةا)ا1884لخ  اا اساا  اا2المووفاا المند تةاا المصاام  ةافااأل

(ادااراالااكا2المفاا ا الم مصاال اخاا رالمبطاا المدصاا  االمددممااكالمدنااما ةااباخاا اخطااًماملكداام ك(ا,اتدااماا ااد  المداام ةا)
..(اف ااثااقباا المووفاا اأراا)...اادااا افاا ا المد لقباا االااألالمساا رافاااألادساامف اا اا ةات لاااادااا ل اداارالمساامف ا...
 اببمراسا  اا3لمنت  امرافألا طمقااطخ ااالوف المندم كا,ااا د  الالا مقة المداقهاال هماالمدابم م افاألا فاحافاألا

خاااا راد اااا ا ألالم اماااا المبلةاااا ا)ا تةاااام(ااد اااا ا ألالمخ  اةاااا المنل لاااا اا1906 ن  اااا المدالفااااااأالاأكاااااا  اساااا  اا1324
لمفنمتاااداص فة المب واا  را بتانت  ةاطا اس  مالما صافاألالمدص   اب مرااب  راخطافمص اإ ل  اخ رااالة ا

(االااألاأرا)ا خاا أالمخااطالم مصاا الال ل ياتدااما اااادخاا رابممخ  طاا المد فاقاا اخهااغهالالا مقةاا اداارا لواطمبااتا1لمداام ةا)
لمكمو ااا االاااألالمسااامف المق  ااايامخلااا جالمببباااتااةداااا اإماااألاقدااا انخااا افاااا  ادااام للاالاااألا حاوانباااملاطمباااتا......اإماااألا

مطألرالمبفاا ال خااةظالمدااسااطاداام ًلاخالاا اخ لواالاالااألاساامف المبفاا ا(ااقاا اأصاابحالمخااطالإل ل  المد اام اإمةااتا اااا اا
خااطالمفاا ا الم امةاا امدصاا ادااهافلسااط را،ااماا ااا اادرالالا مقةاا المد اام اإم هااماأ ا ااصا ا ااالاالةااتاخاا اوانت  اااألا

 خ اخل جالمببب ابب ا ًلااارالمد طبا المااألاا  اا  لرااص مف  ادرالمف ا المدص   ا,اتدماأرالمنت  ا رااببمراا  اد
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لالا مقاب أ هما,اتدماا دراتاملاأطلوالخا لوألامل  ةماالسابدممتافألالمد ل والمدص   المدطخا ابدصلف المدسمف ا
المااغ اا1937المدباام اطببااتاااام اا1922المد اامن االااألا  باا ااتل ةالمدباام فالمبدادةاا افااألادصاا ااالمدطخااا اااام ا

لااألالصاالتااأ فاااابدلاايالماا اا اصااا ةادااراخ  طاا ادصاا المااال  ةابااتااا ااد  انت  اااألاا اا لرالطلباا المدفتداا اا
اصاااا مف  ا اااادرال  ل ااااألالمدصاااا   ا,االمثمخاااا ادااااراصااااا ةاتاااااملاداااا   اااااام ادصاااالف المفاااا ا ابمم ةمباااا اخااااام   ا

لالااا  اإمألاد   ادتالاات  الم فم المااط ألاالمخ  طا المد فبا اباتا  ًلاالاألاتااملالمااتل ةالمخامصابطا2/6/1943
لامقاا ااف تاام المبااال المخ  طم ةاا الماااألاسااان  اد ااما ةافاا لافااألاخلاا جالمببباا ا،ااا ااد  المخ  طاا المد فباا ااف  اا ا
دتاامرالمد ااما ل افااألاد اا ااا اا لرااالااألانااتراداارانت اا ةاا اا لرا،ااقاا اا اادرالمكاااملالال اام ةاإمااألالإلناا لرل الماااألا

لمخ  طم ةاا الخطاا  ادصاا اصاامفب المسااةم ةاالااألاالااكاالاخااغ افااألاسااخ  اغمااكا،اا اااال داا المدسااا م اد ااتاأرالمبااال 
المد طب ااد همانت  ةاا  لراقخ اإن لرالمد ما ل ا.

ا19/1/1950لمصم  ادرااتل ةالمف  ة االمبف   المدص   اخام   اا138لمثمخ ادراصا ةاأد المبدلةم ا ق اتدماأرا
 مرادفط اإ م ل ابف   ابممنت  ةا,اتدماأرا تاخمصاخااص  اقاةااست   اإمألانت  ةاا  لراال أإمألالمس    ادط احا

لمثمخاا ادااراصااا ةاتاااملاأد اا المبفاام اقمواا اااام ابف  اا انوماا المدلااكا)دلااكادصاا االمسااا لر(اإمااألاداا   ادتااالاات اا ا
(ا  ًلاالااألاتامبااتافااألا ااامرا1845)ا12/3/11خاا ق ا اا1950فخ ل اا اسااا  اا22لمف  ةاا االمبف  اا المدصاا   المدااح  ا

مدلكااألالمداناااا ةابطمبااماانااات اف اااارااا اا لرااصااا مف  ،اا اااادااما ثخااا اانااا المباااال اادااا راقااال اساااوحالمفاا ا ال
المثمخاا ادااراصااا ةاتاااملاات اا ااتل ةالمخم نةاا المدصاا   اإمااألاات اا ااتل ةاا0لمدصاا   االااألانت  اااألاا اا لرااصاا مف  ا

راأرالمنت ا ةااا خ ا  ًلاالألاتاملالماتل ةاب مرادلكة انت  ةاا  لرال تاا ادا26/2/1950لمف  ة المدص   المدح  ا
فااألافخ ل اا اساا  اا1/4-219 اادرااف  اا ال  ل ااألالمدصاا   ا,اتدااماا اادراتاااملاات اا ااتل ةالمدممةاا المدصاا   ا قاا ا

فااألا اامرالماا  االااألالمسااحللافااالانت اا ةاا اا لرا،اأرادنداااا اخاا لوطالمبطاا المدصاا  المطبباا ال امااألامساا  اا1950
 ا ادا خ اخلا جالمبببا اا مصا  الال ا ماام ابتا اد هداما،اق اخ   االألانت  ااألاا ا لرااصا مف  الماالقبا رااا1937

ااا خ ا اادرااف  اا ال  ل ااألالمدصاا   ا،ااقاا ال فباا اصااا ةاداارا ااغلاا-دفاا المسااحللا-اخااا اتامبااتاباامرانت اا ةاا اا لر
قا,اتداماا70مسا  اا43866لمكاملا،ااادارالمكاالالمد ام اإم هامابممدساا  ل المدب دا ادارالمدا األافاألالما اا ا قا ا

مرااااااااااااااااااااابأسداوًاااااااااااااااسنا- اادسااااااحامدصاااااا اااااااااابمسا1945ممة اساااااا  ااااااااااااااااام  اداااااارااتل ةالمدااااااااااااااااااااملالمصاااااااااااارالمكاااااااااااااااااا د
افباماملثمخا اداراا46لسا اا ا لرافاألاصا ف ااsurvey of Egypt – index to place namesا-مكراااااااااااااال د

ببا الرالطلبا اا7/6/2016قاخنلسا اا70مسا  اا43866األافألالما اا ا قا افمف  المدسا  ل الماألاأا اهمالمد 
ا15/1/1951لمدفتداا االااألالصاا المكاااملا,اتدااماصاا  المد سااا اب اامرالمدةاامهالإلقلةدةاا املددلكاا المدصاا   اخااام   ا

(االاااألاأراا)اا اااد المدةااامهالم لخلااا افاااألا4الماااغ ا اااصافاااألالمدااام ةا)ا18/1/1951ا  ااا افاااألالماقاااموهالمدصااا   افاااألا
لمدةااامهاخاا رالمخاا اا ااا راأ انت اا ةادصاا   االااببااا اااارالمخااا اا-...........و-............اال-لمددلكاا اااأل ل ااألا

لمدةمهالماألاخ رالمنت المدص   الماألاالا بب الف ل ماارال خ  ابمكث ادرالث ألاا-أكث ادرالث ألاا  ادةًوابف  ًما 
ف المسمفلألاملددلك افةدما لاألاالمدةامهالم لخلةا املددلكا ا(االألاأرااا)اةبهالمب5ا  ادةًوابف  ًما(اا صافألالمدم ةا)
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اةدا افألالانمهالمبف اإمألادسمف اسا الدةملابف   ا(ااطببًمامهغلالمد سا افمرالمدةمهاخ رانت  ةاص مف  اانت  ةاا  لرا
بف  امابدانالاداةواا12المدةمهاخ رانت  ةاا  لراااس  مرادةمها لخلة ادص   ا,ااااا ادا المبفا الالقلةدايالماألادسامف ا

ف لثًماداأل الما  ةماأ،اااد غاد اصيالمب رالمب   را ه  المنت  امراا1958مس  اا180ق ل ا وةوالمندها   ا ق ا
ا اااقل الم ااامواف اااثاف  ااا ادصااا افصااام ًلابف  اااًماالاااألاإسااا لو  ااد باهااامادااارالمدااا ا افاااألاد ااا ااا ااا لرا،االث ااا ا

لااألانت اا ةاا اا لرااباامرالمد اا ااةباا ادةم ااما لخلةاا المدا ااا افااألاد  داا الالداا المدافاا ةااادساات ادصاا ابسااةم اهماا
ااصاا  اقاا ل المندبةاا المبمداا اموداا ااا1956دصاا   ا،اتداامالفالاا اإساا لو  اساا  مراانت  اااياا اا لرااصاا مف  اااام ا

داارال  ل ااألاا1957دا اد ًمادطممباا اإسا لو  ابمال ساافملا،اال سافخ اإساا لو  افاألاخ لةاا ااام اا1956لمدافا ةاااام ا
اقهاالألال  ل ألالمدص   ا ارا    مادرالم الالمب  ة ا،اتداماا1956ما،اادبلا اأراا الرالمدص   الماألالفالاه

قخل ادص اانا اقال المطال ئالم امةا افايالطام اددم سا افباقهامافايالمساةم ةاالاألال  ل ايالمدصا   ا،ااالفالا ا
لو  ااصااا  اقااا ل ا واااةوا،اثااا ااقبااا الا مقةااا المساااو ادااهاإسااا اا1967إساا لو  اسااا  مراانت  ااااألاا ااا لرااصااا مف  اااام ا

،ااقا اا اد  ا اغها15/4/1979بممدالفب اال هماا  ا ابممن  ا ةالم سادة اخاام   اا1979مس  اا153لمندها   ا ق ا
رااسااام يادصاا األالا مقةاا ال ساافملاإساا لو  اإمااألادااماا لرالمفاا ا الم امةاا اخاا رادصاا اافلسااط راافاا الال ااا للا،ااا

 صالم باا ةالمثم ةاا اداارالمداام ةال امااألاداارالالا مقةاا ا،اتدااماا ااد  الم باا ةاددم سا اسااةم اهمالمكمدلاا االااألاساا  مراطببااًماماا
لمثم ة ادرالمدام ةالمخمدسا ادارالالا مقةا اغلاهامالالا امقاخا رالمخلا  راالاألافااالمدوفا ااالمبخاا المناايااخا اد ا اا

تاالمدلفااابمالا مقةاا ا،اا ا لرا,ااطبباًماملخ ااتااالالمخامصابمال سافملالإلساا لو لألااا ا بام ال دااراالمخ  طا المد فبا اباا
ا1983مسا  اا145فمرانت  األاا ا لرااصا مف  ااببامرا ادرالمد طبا ا)و(ا,ااقا اصا  اقا ل ا واةوالمندها  ا ا قا ا

المد  اااا اا1/12/1982ب ااامرالمدالفبااا االاااألالا مقةااا اقااام ارالمبفااام المااااألااقبااا افاااألادا ا ناااا ألاخنمدةتاااماخاااام   ا
 ااتاا)اأدصاا االااألالالا مقةاا اا ااصافااألالمداام ةالمثم ةاا اد ااتاالااألااا اادرادالفباا اا4/5/1995بممن  اا ةالم ساادة افااألا

ف م ااااًماالااااألالمدصااااممحالماط ةاااا المدصاااا   اسااااا فااندها  اااا ادصاااا المب  ةاااا ادااااهااثةباااا ااصاااا ةبهماإاو اااام افااااالا
إااوراب امرالمدا ا افاألاد ا ااا ا لرااخلا جاا-5....اا-1دارالالا مقةا اااا310لمدا اام الماممة اإادمالاملدام ةا

....(ااا درالإلاورالمد م اإمةتاأرا)اندها  ا ادصا المب  ةا اإغااصا قاالاألالا مقةا الالدا المدافا ةا.-6لمببب .ا
د هاماابلارااأراداماا  افاألادبم ا ةالمساو اا310مبم ارالمبفم االمدبخ اا همافةدمابب ابمالا مقة االادمالامفت المدم ةا

ألاد ا ااا ا لرااخلا جالمبببا اةسا  افاألاإطام ادارا اصاخامصاباممد ا افاا1979لمدص   الالس لو لة المدخ دا ااام ا
لما  ااة المباام املد اام ااتدااماا  ابااممنترالمثممااثاداارالالا مقةاا ابدااما ا ااد تا ااغلالما  ااة ادااراااا  المدسااموابمم  اام ا
لمبم ا ألامدةمهالمد  ااادراالنبم ااك  اسود اافسرا  م ا ام المد ا اا(ااةساا م ادارا اغلالإلااوراأرادصا ا

 لراد ا اااط األا،االرال  ظالمااألاابااهاالاألانم خةاتاساالرافاألاسا  مراأاافاألانت ا ةاا اا لراادسات ابامراد ا ااا ا
ااد فبماااتااف  اا اا1990مساا  اا27 اايال ظادصاا   اخم ااب امسااةم اهما.ااقاا اا اادراقاا ل ا وااةوالمندها  اا ا قاا ا

لما امتلااخطاا ال ساموالمااياابامواد هامالمد امطاالمبف  ا امندها  ا ادصا المب  ةا ا،ااابفسالا   اتاما ا ا ادر
اااراأيانااتراداارالالقلااة المخاا يامندها  اا ادصاا المب  ةاا اأاااب  اا اأيافباااقاماا الاأخاا  االااألالمنت اا ا راا اا لرااا

ا21/3/1982لمد  ااا افااألالماقاموهالمدصاا   افااألاا1982مسا  اا420صا مف  ا.اتدااماصا  اقاا ل اات اا الم لخلةا ا قاا ا
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الااألاأرااا)اا  ااأا بطاا ا اا ط ادسااا ةد اخنت اا ةا(ا1خع  اامرا بطاا ا اا ط ادسااا ةد اخنت اا ةاا اا لراا ااصافااألالمداام ةا)
ا  لرااابهاسم  اتما  رابدفمف  ان الاامس  اس  مرااسدألا بط ا  ط انت ا ةاا ا لرااة اد الخاصمصاهمانت  ااألا

اا  لرااص مف  ا(ا

ا4/5/1982المد  اااا افاااألالماقاااموهالمدصااا   اخاااام   اا1982مسااا  اا865اصااا  اقااا ل اات ااا الم لخلةااا ا قااا ا -
(اد ااتاالااألاأرااا)اا باا ااببةاا ا بطاا ا اا ط انت اا ةاا اا لرالمدسااا ةد ادااراقساا ا اا ط ا2)ا اا صافااألالمداام ةا

اسم  اتما  راإمألاقس ا  ط ا   الم   ابدفمف  ان الاس  مرا(ا
المد  اااا ابمماقاااموهالمدصااا   اخاااام   اا1982مسااا  اا472اصااا  اقااا ل اات ااا المت لاااا اال دااارالمقاااغلوألا قااا ا -

(االألا1ا صافألالمدم ةا)اا1966مس  اا53قم ارالمت لا ا ق االمغ ال م افألا  بمناتاإمألاا11/5/1982
د طباا اا–أرااا)اةف ا اصاا  المط ااا االمف ال اام ابتمفا ال الاهاامافااألالمد اامطاالماممةا ابدفاامف األاساا  مراااوا

انت  ةاا  لرا(
بماابم اا26/6/1982لمد  ا ابمماقموهالمدص   اخام   اا1982مس  اا171اص  اق ل اات  المسةمف ا ق ا -

ب اسمف ان الاس  مرا)اخلا جالمبببا ا(اد طبا اساةمفة ااا ادرالاابام المد طبا اداراطمباما ادمالافااألاد ط
 لوادفد ان ابماالمنت المالقب ا لخ المدةمهالإلقلةدة اد طبا اساةمفة افاألادناملااطخ اااأفتام المبام ارا قا ا

 بم  لفااتل ةالمسةمف االألالمد مطاالمسةمفة االساقومهما.ا1973مس  اا2
فااألا اامرالمدفدةاام المطخةبةاا ااا ااد  ادغت اااتالالة اامفة اأرااا)اا1983مساا  اا102لمباام ارا قاا ااصا  ا -

 دراخ رالمد مطاالمدبا حانبلهمادفدةم اطخةبة انت  ةاا  لرافألاخل جالمببب ا....ا(ا-2...ا
المد  ااااااا ابمماقااااااموهالمدصاااااا   اخااااااام   اا1983مساااااا  اا1068اصاااااا  اقاااااا ل ا وااااااةوادنلااااااوالمااااااات لرا قاااااا ا -

خع  اامرادفدةاا اطخةبةاا افااألاد طباا ا لوادفداا اانت  اااألاا اا لرااصاا مف  ابدفمف اا ان ااالاا26/11/1983
 س  مراا.

ا3/8/1996المد  ا ابمماقموهالمدص   اخاام   اا1996مس  اا2035اص  اق ل ا وةوادنلوالمات لرا ق ا -
فاألا امراا1983مس  اا102دا د ًمالساد ل انت  األاا  لرااص مف  اتدفد ا راطخةب ا راافبًماملبم ارا ق ا

 لمدفدةم المطخةبة ا.
المد  ا ابمماقموهالمدص   اا1986مس  اا367تدماص  اق ل ا مولا وةوادنلوالمات لرااات  الم فم ا ق ا -

ب اامرااف  اا المد اامطاالالسااا  لانة اغل الال دةاا المبساات   اداارال  ل ااألالمصااف لاة ااا3/1/1978خااام   ا
،ا"ااباخا المدةامهالالقلةدةا ام  ا المبمدا المدلفاااخهاغلالمبا ل ا/ (ادرال6لماألاالا ناتاادلكهمااا درالمخ  ا)

تا ادارالمسامف ااتاغلالمنات المالقبا افايا اغهالمدسامف اد امطاالساا  لا نة ا لات ااصا  االمباال اا20اببداا
 لمدسلف االياأيادطمملاأااد  اام اخهما"ااق اخ ها فتم ا غلالمب ل انت  اياا  لرااص مف  اا
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  ادلاايالمدااااا2007 االمباامم المصاام  ادااراإ ل ةالمدساامف المبساات   اخاااتل ةالماا فم اااام اتدااماا اادراأطلااوادصااا.
أرانت  ااألاا ا لرااصا مف  ا ادرافا ا الم اما المدصا   ااااببامرادفمف ا ان االااااا ادرلم اا اخ  طا اسا  مرا

مساا  اا80 اصاا  اقاا ل اات اا الم لخلةاا ا قاااااتدااماا اادرا اا فًمامخصااموصالمنت اا ا راادساامف اتاا انت اا ةا.،اساا  مرا
خع  اااامراقساااا اثاااامرا اااا ط ا اااا  الم اااا  ابد    اااا الدااااران ااااالاساااا  مراالمد  ااااا ابمماقااااموهالمدصاااا   اخااااام   اا2015
(اد تاالألاأرااا)ا   أابد    ا الداران االاسا  مراقسا اثامرا ا ط ا ا  الم ا  ا1ا  صافألالمدم ةا)ا15/2/2015

ال  اد سألاخ  تتاا–نت  ةاا  لراا–ص مف  اا....اة د ا طمقاقس اثمرا  ط ا   الم   االألادما لألااا....نت  ة
المد  اا ابمماقاموهاا2015مسا  اا542اص  اق ل ادسما اات  الم لخلة امبطم ادصلف ال فاللالمد  ة ا ق ا....(ا.

ط ال فااللالمد  ةا اخن االا(االاألاأرااا)ا   اأاخاع ل ةا ا ا1المغ ا  صافألالمدم ةا)ا16/3/2015لمدص   اخام   ا
ادبا هاد طبا ا خااافصاوادارالم طامقالمنق لفايامبسا اسان ادا  يا ا  الم ا  اا   الم ا  اثمرا ألقس اسن اد س  مرا

ال  اا–نت  ةاا  لراا–....اة د ا طمقالخاصمصاقس اثمرا  ط ا   الم   االألادما لألااا.....انت  ةاص مف  ا
 د سألاخ  تتا....(

 ااثخ ادص   المنت  ا را،افاعرالمالقاهاادراف ثاأ تاف ًواادماسخااا ص لتادرالاابم ل اقم ا ة ااام  خة
لمفمص االيال  ظاد غاتدرابب  اأرالم ام المدص   اادام واالايالمنت ا ا رابمم با افبااقاساةم ةاتمدلا ا
الا تلفدهمافياغمكاأف ام  ن اأرادص ا ف اخ دمرالخ موهما فماًماارالمنت  ا راا ااداماة صاحالفصامفًما

 نه  ًلااراأ هدماأ لظادص   ا.

اصا مف  نت ا ةاا ا لراانت ا ةاا تااًلااليات ادمااب  ا ا حاأ تادرالمدبطا ابتاأراتًوادارف ثاإ تاادرااا
اقا ادم سا ادصا ا،اااببامرا ادرافا ا الم اما المدصا   اا،ادصا مالمخا ياادص   ادرا درالإلقلة امًال  

تداااماأراا،ادصاا   ااخ ااهالمنت  اااامراملبااال  راالملاااالوحالما،المسااةم ةاالاااألالمنت اا ا رابصااا  ا لوداا اادسااااد ة
اابباًماماغمكاةف ا اا  را،اسةم ةادص اال همادافبب اطببًماملدبم   المدساب اال همافاألالمبام اراالمب امرالما ام

ةتااراداماقام اباتادراث ااا.الما متلاا هدم(ادرالم ساا المفممياا151لماتلدًمابفت الم ب ةال خ  ةادرالمدم ةا)ا
قة اا سة المف ا المبف   اخ رادص االمددلك المب  ة المسبا ة اددث المفتاد المدص   ادرالمااقةهاالألالا م

لكا المب  ةا المسابا ة ابفنا ال هداماابباامرادالمااألاا اد  اا امتلادصا ااارالمنت ا ا راملدا2016فاألالخ  ا ا
ابطلتااغماكاالايالما   ادارادفماما ا لخ المدةمهالإلقلةدة المسبا ة اق ال طا االألادخمم  انسةد امل ساا ا

الراا سة المفا ا المبف  ا اداها اما االاا،اا متلالمدف ا اخليالا مقاالألاا سة المف ا المبف    غلالماسا 
لمدص  االمخ ياا اص اإقلةدهمالمخ  ادهالإلقلة المخ  المدص  االا ناتاأراةدا الث هاإمألاأ انترادرالإلقلة 

دث المفتادا المدصا   االاألا اب رالمفت اخبطوراااقةهاد  مراالةتاااا،المغ اة د انت  األاا  لرااص مف  
لخصاهمالسااد ل انت  ااألاا ا لرااصا مف  ا ادرااالالا مقة المد م اإم هماداهاداما ا االاالاألاغماكاداراآثام ا

باال  رالمدصا   ااف ا ااق  ا امللإلقلة المخ  امل ام المدص   اا دراف ا  ماالساد ل اخ ااهدماملسةم ةااا
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مهالماألاا ص اخ رانت  ةاا  لراانت  ةاص مف  ادةم ماالراا  المدةا،ااص هدمابم ا ت امصممحا ام اأخ  ا
الساد ل اد  ااا،ااتغمكالمدةمهالماألاا ص اخ رانت  ةاا  لرااس  مرادةم ما لخلة ادص   ،ا لخلة ادص   ا

ا  لراالقبًما لخا ال  ل األالمدصا   ادارالم امف ا راداهالسااد ل افبااقادصا االةاتاخاصا هما اما المد ا اا
  اامامباام ارالمدبم اا ل ااقالااا المباام ارالماا امألاالالصااالالم خلادمسااة المدابباا افااألا ااغلا افباامامبالااا ادبم اا ةاف

 لم أرا.

اداااراف اااثاإرالم صااا افاااألالمااا اا  راةق اااألااااارالم صااا افاااألالمطلااالالإلفاةااامطألاملدااا األافاااألالمااا اا ا قااا ااااا
 قاا70مس  اا43866

اراقم ارالمد لفبم ا.دا184ادراف ثاإرادرا خس الم اا ا لت المدصم  ياطببًمام صالمدم ةاااا

 فلهذه األسباب

ا.مدابمخاصمصهماخ    ا  رخ فظالم فهابب  الخاصمصهمااالوةًماخ   الم اااأاالااافتد المدفتد ااا

ببخااالالماا اا  را ااتواا اابطوراااقةااهاددثاا المفتاداا المدصاا   االااألالا مقةاا اا سااة المفاا ا المبف  اا اخاا رااثم ةااماا
لمدا اااد  الما ااامتلاااااراا2016اسااا  اا ةااا المسااابا ة المداقبااا افاااألالخ  ااا ندها  ااا ادصااا المب  ةااا االمددلكااا المب ا

 ااما راخصااهمالساااد ل اأنت  اااألاا اا لرااصاا مف  املددلكاا المب  ةاا المساابا ة ادااهادااما ا ااالاالااألاغمااكادااراآثاام ا
لمنت  ا را درالإلقلة المخ  المدص  اا دراف ا الم ام المدص   االساد ل المسةم ةالمدص   اال هدامااف ا ا

الاااألالم فااااالمدخااا رابم سااابملااأمتدااا انهااا الإل ل ةااغماااكا ااات امصاااممحاأةااا ا امااا اأخااا  ااباااأ اصااا هدماااق  ااا 
المدصم  يا.

ا

اا

ا
 


