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1986ة نلسك رامجلان وناق�


د اوملاب يترت


ل وألاب ابلا


ة ييدهمتم اكحأ

 :ة داملا

 .ن وناقلام اسـ 1

 .ريفستـ 2

 .يق بتطـ 3

 .ء انثتاسوء اغلاـ 4

ى ناثلاب ابلا

ك رامجلارة ااد

ل وألال صفلا

رة االدا


.ر يدملاص اصتخاـ 5



.رك امجالم لعـ 6



.خ لا ....ة يكرمجلات احطملاواق نطلان ييعتـ 7



.خ لا ....ت انييعتلات ابثاـ 8




              

              

   

     

             

              

               

                

                

                  

                

          

        

         

                

       

           

                    

                

 .ى فاضالال معلار وجأوه تاعاوسل معلام ايأـ 9

 .ة يزيلجنالاو أة يبرعلاة غللابت ادنتمسلاع يمجة باتكب وجوـ 10

ى ناثلال صفلا

ن يفظوملات اطلس


.ف قوتلاض فرتى تلان فلساى لإة بنسلابت الطلساـ 11



.لحالساىلعددرتتىتلانفلساىلإةبنسلابتالطلساـ 12



.ى لخادى ئاميق رطى لعى تلان فلساوة يلحالسان فلساف اقياز اوجـ 13



.ع ئاضبلابط ضوا هريغوة يكرمجلائ ناوملاى فل قنلال ئاسويش تفتول وخدة لطسـ 14



.ى كرمجلاء انيملار يغن اكمى أى فة دوجوملال قنلال ئاسويش تفتة لطسـ 15



.دودحلاى لعت يسلة يكرمجة حطمن مة برقمى لعن وكتى تلال قنلال ئاوسيش تفتة لطسـ 16



.ة يبنجأة لودة مدخى فن وكتى تلال قنلال ئاوسيش تفتول وخدة لطسـ 17



.ل قنلاة ليوسل وخدة لطسى دمـ 18



.يش تفتلاةلطسىدمـ 19



.عئاضبلابط ضةلطسىدمـ 20



.ة برهملاع ئاضبلان عث حبللة نكمألاوى نابمللرك امجلاط باضيش تفتز اوجـ 21



.صاخألشالاؤسةلطسـ 22



.م هيفه بتمشلاص اخألشايش تفتوز جحـ 23



.م هشيتفتل بقخ ا ل ...ت ايانجى ضاقو أة باينل يكوى لعم هضرعب لطى فص اخألشاحق ـ 24



.ة يكرمجلاة ريحظلال خادن ولمعين ممم هريغوغ يرفتلاون حلشال امعيش تفتـ 25




       

        

                

          

          

            

          

              

         

         

   

   

          

              

                

           

                 

   

   

 .ضبقلاةلطسـ 26


.ةدعامسلابلطةلطسـ 27



.ع ئاضبلال قنو أغ يرفتلاون حلشاف اقياى فرك امجلااط بضر يبكة لطسـ 28



.ة يكرمجلات اقانطلابول حاولسابف اولطاـ 29



.م ئارجلابة قلعتملات ادنتمسلام يدقتب لطة لطسـ 30



.ت ادنتمسلاز جحى فرك امجلااط بضر يبكة لطسـ 31



.ع ئاضبلان مت انيعذ خأة لطسـ 32



.ت ارئالطاون فلساع مر اجتاللح يراصتر ادصإى فر يدملاة لطسـ 33



.رك امجلابط اضة يامحـ 34



.ك رامجلابط اضيش تفتـ 35



ث لاثلال صفلا


ة يكرمجلاة باقرلا


.ع ئاضبلاى لعة يكرمجلاة باقرلاـ 36



.ة يكرمجلاة باقرلات حتة دوجوملاع ئاضبلال ادبتإسز اوجم دعـ 37



.ة يكرمجلاة باقرلات حتع ئاضبلاد وجوء انثأم اتخألاض فز اوجم دعـ 38



.ة ريحظلاى فع ئاضبلام زحة داعإـ 39



.م يجسل امهإن عت أنشا ذإال إة راخسلاض يوعتبة بلامطلاز اوجم دعـ 40


ع بارلال صفلا



   

            

          

          

   

  

         

        

          

         

        

        

           

   

      

   

  

        

ـ 41

ـ 42

ـ 43

ـ 44

ـ 45

ـ 46

ـ 47

ـ 48

ـ 49

ـ 50

ع ئاضبلاص حف

 .ع ئاضبلاص حفحق ل متشة يكرمجلاة باقرلا

 .ا هباحصأة اطوسبد ورلطاح تف

 .ا هميقرتود ورلطاى لعر يأشتلا

 .نامضبلطىفحق لا

 .ن امضلاع ون

 .م اعن امضء اعطإز اوج

 .ة يدقنلاع ئادولاة رداصم

 .ة ديدجلات انامضلا

 .د هعتلاء اغلإة داهش

س ماخلال صفلا

ت انامضلا

 .ى كرمجلان امضا لى لعب ترتملار ثألا


ث لاثلاب ابلا


ا هنمء افعإلاوة يكرمجلام ورسلال يصحت


ل وألال صفلا


م ورسلا

ـ 51 .م ورسلال يصحت



                

                

   

   

   

              

               

              

                   

                 

        

               

   

   

   

   

   

                   

                 

 .ة يكرمجلاة فيرعتلال ودجن م )ب(3د ومعللا ًقفوة يكرمجلام ورسلال يصحتـ 52

 .ن يرفامسلاة عتمأع مة بوحصملاع ئاضبلاى لعد اريتالسام ورسل يصحتـ 53

ى ناثلال صفلا

ة يكرمجلات اءافعإلا


.ى رخألة نيفسن مل قنلاود راولاور داصلام ورسن مء افعإلاـ 54



.د اريتالسام رسن ما هداريتاسد اعيى تلاع ئاضبلاء افعإت الاحـ 55



.د يربلابة ردصملاع ئاضبللر يدصتلام رسن مى ئزجلاء افعإلاـ 56



.قط فح يلصتلاد نعم ورسا هيلعر دقتا هداريتاسد اعيم ثا هحالصالر دصتى تلاع ئاضبلاـ 57



.مورسلانمخلا ...ح الصاللئاطلشاىلعورستىتلانفلساءافعإـ 58



.ت ابثإلاء بعـ 59



.ت عيبا ذإم ورسلان مة افعملاع ئاضبلاى لعم ورسلال يصحتـ 60


ع بارلاب ابلا

م ورسلال يصحت

ل وألال صفلا

ة يكرمجلات ارارفإلا

 .ا هنما هذخأل بقة يكرمجلاة ريحظلاا هلوخدد نعع ئاضبلان عة يكرمجلات ارارفإلام يدقتب وجوـ 61

 .ر ارقإلاا هنعم دقين أل بقه يلإل رسملاة اطوسبع ئاضبلاص حفز اوجـ 62



             

             

          

                 

                 

          

             

        

           

   

   

    

               

                

           

        

          

              

          

 .ه تايوتحموا هريدصتو أع ئاضبلاد اريتاسد نعر ارقإلال كشـ 63


.ى رخألة نيفسن مة لوقنملاع ئاضبلاى لعر ارقإلات ايوتحمول كشـ 64



.ر صقلان مر داصلار ارقإلاـ 65



.ة لئأسن مه يلاه جويا مى لعة باجالابر ارقإلار رحمم ايقب وجوـ 66



.ى كرمجلار ارقإلاة حصى لعى رخأة لدأى أب لطى فرك امجلااط بضر يبكة لطسـ 67



.ى كرمجلار ارقإلال يدعتر حظـ 68



.ى كرمجلار ارقإلاع مخ ا ل ..ة صيلوبلام يلتسـ 69



.ر يتاوفلات انايبـ 70



.ة صاخت انايبى أب لطى فر يدملاة لطسـ 71


ى ناثلال صفلا

ة يكرمجلام وسرلار يقدت


.ى رخألة نيفسن مل قنلاوت ادراولاى لعم ورسلاة ئفد يدحتت قوـ 72



.ى رخألة نيفسن مل قنلاوت ادراولام ورسر ييغتد نعاق فتالار ييغتـ 73



.ر يدصتلام رسة ئفد يدحتت قوـ 74



.ة ميقلاد يدحتـ 75



.ع ئاضبلان امثأبة فيرعتد يدحتـ 76



.اس يقملاو أن زولاى لعء انبة ردقملام ورسلاد يدحتـ 77



.م ورسلار يدقتوة عاضبلااس يقـ 78




         

                      
  

         

                  

   

   

   

           

                     

                   

                 

                   

                  

   

   

     

                

              

 .ة يبنسلام ورسلار يدقتـ 79

ل قأة ئفلع ضختع ئاضبلان أت بثيم لا مل صألان اكمف التخابم ورسلات فلتخاا ذإم رسللة ئفذ خأب وجوـ 80
. 


.م رسى لعأل يصحتـ 81


.ى رخألات المعلاو (ة ينادولساة لمعلابة حضومن كتم لن إة ميقلال يوحتـ 82 (



ث لاثلال صفلا

م ورسلاعفد


.ة يكرمجلاة ريحظلاى فم ورسلاع فدـ 83



.ر يدملان من ذإبو أم ورسلاع فدد عبال إة يكرمجلاة ريحظلان مع ئاضبلاذ خأز اوجم دعـ 84



.خ لا ...م ورسلاع يمجء افيتالسا ًنامضع ئاضبلابس حى فل وأز ايتمإحق رك امجللـ 85



.ر هأشة ثالثل الخة يكرمجلاة ريحظلان مذ خؤتال ى تلاع ئاضبلاع يبة لطسـ 86



.ا هيلعة قحتمسلاة يكرمجلام ورسلاى واتسال ى تلاع ئاضبلاى فف رصتلاو أة دابإز اوجـ 87



.ا هميدقتم دعد نعل قنلاة ليوس )وتفسنم(ى فة نيبملاع ئاضبلاى لعم ورسلاع فدـ 88



ع بارلال صفلا


ة يكرمجلام ورسلان أبشت اعزانملا

 .أ خطت درى تلاو أل ماكلابل صحتم لى تلام ورسلاع فدـ 89

 .م رسلار ادقمى فف الخد وجود نعت اءارجالاـ 90



           

   

   

              

                 

                   
       

   

   

                    

              

   

   

   

    

             

             

               

        

 .ا ًنيعذ خؤتى تلاد ئاوعلاوم ورسلاـ 91

س ماخلال صفلا

م ورسلارد 


.ا هرييغتة لاحى فم ورسلان مئ شد ادرتإسز اوجم دعـ 92



.ا هريدصتة داعإد نعة دروتمسلاع ئاضبلاى لعد اريتالسام ورسن مء زجد رـ 93



ت افصاوملافق ون كتم لى تلاع ئاضبلار يدصتة داعإد نعد اريتالسام ورسن مد رتيسى ذلار ادقملاـ 94

.أخطلايق رطنعتدروتأسو أةبولمطلا


س ادلسال صفلا

م ورسلااد ردتاس

 .ا هيفف رصتلال هيسى تلاع ئاضبلار يدصتة داعإد نعد اريتالسام ورسن مد رتيسى ذلار ادقملاـ 95

 .ة نيعمت الاحى فم ورسلاد ربح املساى فر يدملاة لطسـ 96


مس اخلاب ابلا


ع ئاضبلااد ريتاس


ل وألال صفلا


ة ماعة فصباد ريتالسا


.ة يكرمجلاة ريحظلابا هداريتاسد نعع ئاضبلار ورمب وجوـ 97



.ى كرمجلاء انيملاى فل قنلال ئاوسل وخدد ويقـ 98



.ج راخلان مة مداقلال قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشات ابجاوـ 99



.ة لومحلاغ يرفتبن ذالاـ 100




       

                

        

                 

             

         

                  

                  

   

   

        

                 
     

           

                 

           

           

           

              

 .غ يرفتلان اكمـ 101

ـ 102 .ن ذإن ودبغ يرفتلان اكمو أى رسمللل قنلاة ليوسة رداغمز اوجم دع

ـ 103 .ة راشبمع ئاضبلام يلتس

ـ 104 .ى رخألة نيفسن ما هلقنو أا هنحشو أع ئاضبلاغ يرفتف اقياى فرك امجلااط بضر يبكة لطس

ـ 105 .ء ولساة رهاظة لاحى فا هغيرفتد نعن وكتى تلاع ئاضبلا

ـ 106 ) .وتفسنملا(ن حلشان ايبل يدعت

ـ 107 .ا هغيرفتد نعا هيفد ئازلاو أع ئاضبلان مص قانلاح يضوتى فخ لا ...ن ابرلاب جاو

ـ 108 .ن ذابال ال معلات اعاسر يغى فو أت العطلام ايأى فع ئاضبلاغ يرفتز اوجم دع

ى ناثلال صفلا

ة يلخالداة يئاملاق رطلابو أا ًرحبع ئاضبلااد ريتاس

تاراإلشلا هتباجتإسب وجووة يكرمجلائ ناوملا ريغى فة يميلقالاه ايملال وخدد نعن فلساو رسر حظ ـ 109
 .ا هلى عطتى تلا

ـ 110 .يش تفتلاة حطمى فن فلساو رسب وجو

ـ 111 .ت اغالبلار تفدى لعه عيقوتب وجووا هشيتفتة يلمعل يهتسى فة نيفلسان ابرب جاو

ـ 112 .غ يرفتلان اكمى لإة نيفلسابع ارالساب وجو

ـ 113 .ة نيفلسابص اخلا )وتفسنملا(ن حلشان ايبم يلتس

ـ 114 .د اريتالسابص اخلا )وتفسنملا(ن حلشان ايبت ايوتحم

ـ 115 .ة يبنجأة لودة مدخى فن وكتى تلان فلسان عغ يلبتلا



            

                

   

    

             

   

    

             

                    
   

              

         

              

             

               

                

              

   

    

 .ا هميحطتن عغ البإلاى فة نيفلسان ابرب جاوـ 116

ـ 117 .ا هنعل اصياء اعطإورك امجلاة دهعى فغ رفتى تلاع ئاضبلاع اديا

ث لاثلال صفلا

ً ا ربع ئاضبلااد ريتاس

ـ 118 .ة يكرمجة حطمب رقأى لإا ًربة دروتمسلاع ئاضبلاذ خأ

ع بارلال صفلا

ً ا وجع ئاضبلااد ريتاس

ـ 119 .ب سحفى كرمجلار امطلاى فل وألاة رئالطاوط بهب وجو

هفسنم يدقتى فى كرمجلار امطلار يغن اكمى أى فه وطبهد نعة رئالطاد ئاقب جاو ـ 120
 .رك امجلا

ـ 121 .ا همحطتد نعغ البالاى فا هبحاصو أة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 122 .م اتخألاض فز اوجم دع

ـ 123 .يش تفتلاة حطمى لإا هبه جوتلاى فة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 124 .ت ادنتمسلاز اربإور يرقتلام يدقتى فة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 125 .ر يرقتلام يدقتد عبال إة رئالطان مع ئاضبلال قنز اوجم دع

ـ 126 .ة يكرمجلاة ريحظلابر ورملان مة افعملاع ئاضبلاة لاحى فة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 127 .ب اسنمت قوى فا هغيرفتوع ئاضبلان عر ارقإلال معب وجو

س ماخلال صفلا

د يربلاق يرطباد ريتالسا

ط باضو أد متعملل



        

            

             

   

   

   

    

           

          

           

          

            

               

                    

             

   

      

           

 .د يربلابع ئاضبلاد اريتإسـ 128

ـ 129 .ة يلكلشال ئامسلابمسك تلان عز واجتلاى فر يدملاة لطس

ـ 130 .د يربلايق ربطة دروتمسلاع ئاضبلام ورسى فة عزانملا

س ادلساب ابلا

ع ئاضبلار يصدت

ل وألال صفلا

ة ماعة فصبر يصدتلا

ـ 131 .ة يكرمجلاة ريحظلايق رطن عع ئاضبلار يدقتب وجو

ـ 132 .ا هتلاحء وسى لعا هرهاظل ديى تلاع ئاضبلا

ـ 133 .ر ارقإللا ًقفور دصتم لى تلاع ئاضبلا

ـ 134 .ع ئاضبلاغ يرفتت اداهوشر يدصتلان امض

ـ 135 .ى رخأى لإة نيفسن ما هلقنلو أا هريدصتلع ئاضبلان حش

ـ 136 .ى رخألة نيفسن ما هلقنو أع ئاضبلان حشف اقياى فرك امجلااط بضر يبكة لطس

ـ 137 .ن ذإبال إل معالت اعاسر يغى فو أت العطلام ايأى رخأة نيفسى لإا هلقنو أع ئاضبلان حشز اوجم دع

ـ 138 .ن حلشاد عبا هلازنإز وجيال ر يدصتللت نحشى تلاع ئاضبلا

ى ناثلال صفلا

ة يلخالدااه يملاق يرطبر حبلابر يصدتلا

ـ 139 .ن ذإبال إة نيفلساع القاز اوجم دع



          

           

        

         

        

   

   

              

            

   

    

           

               

                 

               

              

          

   

 .ر فلسابن ذاى لعل وصحلات امزلتمسـ 140

ـ 141 .ر يدصتلاو تفسنمى فر كذتى تلات انايبلا

ـ 142 .ر يدصتلا )وتفسنملا(ل يدعت

ـ 143 .ر فلسابن ذالاض فرب ابأس

ـ 144 .ر فلسابن ذالاح نم

ث لاثلال صفلا

ر بلابر يصدتلا

ـ 145 .ة يكرمجة حطمب رقأى لإر بلابة ردصملاع ئاضبلاذ خأب وجو

ـ 146 ) .وتفسنملا(ن حلشان ايبب لطى فرك امجلااط بضر يبكة لطس

ع بارلال صفلا

و جلاق يرطبر يصدتلا

ـ 147 .ة يكرمجلات ارامطلان مة رئالطاع القاب وجو

ـ 148 .رك امجلابط اضو أد متعملله فسنم يدقتى فة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 149 .ل وئمسلاك رامجلابط اضن مح يرصتبال إت ارئالطاى فع ئاضبلار يدصتز اوجم دع

ـ 150 .ر يدصتللع ئاضبلان حشل بقر فلسان عر اخطإلاى فة رئالطاد ئاقب جاو

ـ 151 .رك امجلاة قفاومبال ار يدصتللا هنحشد عبع ئاضبلاغ يرفتز اوجم دع

ـ 152 .م ايقلاص يخرتوت ادنتمسلام يدقت

س ماخلال صفلا



   

        

            

   

     

                    
   

                    
          

                   
   

   

    

        

   

     

              

                 

                

            

د يربلابر يصدتلا

ـ 153 .ر يدصتلام ورسل يصحت

ـ 154 .ة يلكلشال ئامسلاذ يفنتد نعز واجتلاى فر يدملاة لطس

ع بالساب ابلا

ى رخألة نيفسن مع ئاضبلال قن

م ورسلان مل وصولاء انيمبح وضوبة موقرملاو أ )ى رخأل قنة ليوسى لإل قنلل (ة لرسملاع ئاضبلاء افعإ
 .ة يكرمجلا

ـ 155
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 .نون اقلاسم ا

. 1986ة نلسرك امجلان وناق "ن وناقلاا ذهى ميسـ 1 " 

 .ر يسفت

1:ر خآى نعماق يلساض تقيم لا م، ن وناقلاا ذهي فـ 2

 ,ة يكرمجلاد ودحلاج راخه بد صقي "يبنجأ "

د قنلاوت اناويحلالك ذي فا مبة لوقنملال اومألاع يمجا هبد صقي "ع ئاضب "
، ةيلاملااق روألاو

ى ضتقمبا ًديقما هريدصتو أا ـهداريتاسن وكيع ئاضبي أا هبد صقي
	"ة ديقمع ئاضب "
ت قولاي فه بً الومعمن وكير خآن وناقي أو أن وناقلاا ذهم اكحأ
ة رابعلو "ة ديقمت ادراو "ة رابعلن وكتور ضاحلا

، لك ذلة لثاممن اعم "ة ديقمت ارداص "

ا ًعونمما هريدصتو أا هداريتاسن وكيع ئاضبي أا هبد صقي "ة عونممع ئاضب"
 "ة رابعلن وكتور خآن وناقي أو أن وناقلاا ذهم اكحأى ضتقمب
لك ذلة لثاممن اعم "ة عونممت ارداص "ة رابعلو"ة عونممت ادراو
 ،

ل خادن اكمي أن مر حبلايق رطن عة راجتلاع اونأع يمجا هبد صقي
	"ةيلحاسة راجت "
ن فسلاع يمجر بتعتوه يفر خآن اكمي أى لإة راشبمن ادوسلاد ودح
، ةراجتلالك تض ارغألة يلحاسا ًنفسة يلحالساة راجتلابا هلاغتاشد نع

رك امجلااط بضر يبكن مو أر يدملان مر داصلاض يوفتلاه بد صقي
	"ض يوفت "
 ،

ل ايتحإلاد صقبع ئاضبللل قنو أر يدصتو أد اريتاسى أه بد صقي "ب يرهت "
ى أد اريتاسى لعد ييقتو أى دافتو أة ماعلات اداريالاع فدى لع
ع ئاضبي أن مة ديقمو أة عونممت ارداصى أر يدصتوأت ادراو



           
              

                 

              
         

           
           
           

          
             

      

                      
       

       
          

              
         

    

                   

                       
      

          
      

                         
             

                    

ن وكتوه ركذم دقتا ممل عفي أبم ايقلاي فع ورشي ألك ذل ميشو
، ة لثاممن اعم "ة برهمع ئاضب "ة رابعو "ب رهي "ة ملكل

، رك امجلاة رطلشة ماعلاة رادإلاا هبد صقي
	"ركامجلا"

ع مة يربلان ادولساد ودحون ادولسلة يميلقإلاه ايملاا هبد صقي "ة يكرمجد ودح"
لك توق فع قاولاى وجلال اجملال مشتوة رواجملاى رخألار اقطألا
د ودحلال خادي فر بتعين أى لعة يربلاد ودحلالك توة يميلقإلاه ايملا
ي أي فى رخأة نيفسي أو أة ماوعي أو أل دنصي أة يكرمجلا
ع ئاضبلال قني فر ضاحلات قولاي فة مدختمسن وكتأ فرمو أء انيم
ي أي فة نيفسي أوة وطبرمو أة ياسرة نيفسي أي لاص اخألشاو أ
و أن مع ئاضبج راخلان مة راشبما هنمو أا هيلال قنتأ فرمو أء انيم
، ى رخأة نيفسي أي لإ

ت اكلتمموت آـنشمة اسرحلن يعملاص خلشاه بد صقي "رساح"
ر ئاظحلاوت احطملاوت ارامطلاوئ ناوملاي فع ئاضبلاورك امجلا
ت اقانطلاوة نكمألالك تج راخمول خادموة يكرمجلات اعدوتمسلاو
، ر مأب جومبر يدملاه ددحير خآن اكمي أوة يكرمجلا

ه ددحية يكرمجة حطمو أي كرمجء انيمي فن اكمي أا هبد صقي
	"ةيكرمجة ريحظ"
م وسرلاع يمجع فدتن أي لاا هصحفلع ئاضبلاع اديإلر يدملا
، ا هيلعة قحتمسلا

، ة يكرمجلاد ودحلاج راخن اكمي أه بد صقي
	"جراخلا "

و أا هنعً الوئسمن وكية نيفلساد رشمر يغص خشي أه بد صقي "ن ابر"
، ا هرمأى لوتي

ح ئاوللاون يناوقلايق بتطن امضلة عبتملات اءارجإلاا هبد صقي "ةيكرمجلاة باقرلا"
، ة يكرمجلات الطلساا هنعة لوئمسلا

ى نبتي تلال قنلال ئاوسن مع وني أو أب راقو أب كرمل كل متش
	"ة نيفس "
، ي ئاميق رطن عع ئاضبلاو أص اخألشال قنلم دختتسو أ

، ي داليملام يوقتللا ًقفور هشه بد صقي
	"رهش "



             

            
         

      

                  
        

        
   

                             
         

                             
          

                              

                           

             
   

                         
       

    
     

         
          

         
      

                 
       

، ة يكرمجلاد ودحلار بعن ادولسان مع ئاضبلال قنه بد صقي "ريدصتوأرداص"

ي فص اخأشي أو أريدملان من يضوفملاص اخألشاع يمجل متش "ركامجلااط بض"
ت ابجاوء ادألن يضوفمر ضاحلات قولاي فن ونوكية موكحلاة مدخ

، نادولسايفرك امجلاةرطشاط بض

بط اضي أو أرك امجلااط بضر ابكن مي أو أر يدملال متش
	"ل وئسمرك امجبط اض "
ن وكيون يددحملان اكملاون امزلاي فه تفيوظء ادأبم وقي
ة لأمسبلق عتيا ميفه تالطسه ضوفد قرك امجلااط بضر يبك
، ة نيعم

ت ناكء اوست ناكع وني أن مر يتطي تلات الآلال كل متش "ة رئاط "
، ه نمف خأو أء اوهلان مل قثأ

و أل قنللة دعمع ئاضبي أف يلغتي فم دختيسئ شل كل ميش
	"درط "
، ا همزحو أا هئاوتحإو أا هفلي فو أا هتيغطت

، ا هنعل وئمسلاص خلشاه بد صقية رئاطي أبص تخيا ميف
	"رايط"

، ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة رداصلاح ئاوللاع يمجل ميش
	"نوناقلا "

ن عً الوئمسر ضاحلات قولاي فن وكيبط اضي أه بد صقي
	"ركامجلااط بضريبك"
، ةيكرمجة حطم

ء انثأك رامجلاط باضف الخ"ص خشي أع ئاضبي ألة بسنلابل مشت "لك ام"
ك تللك المالر هظمبه سفنر هظيو أن وكي "ة يمسراله تفصبه ملع
و أل يكوالو أه يالت سلرأن مو أا هرصدمو أا هردوتسمو أع ئاضبال
ه لن مو أا هيفة حلصمالب حاصع فتنمالو أا هزوحيي الذص خشال
ي ألة بسنالبل مشتا مك ,ا هيفف رصتالة طلسه لو أا هيعلف راشأ
ًاضوفمن وكيو أك المالن عً اليكوه تفصبص خشي أل قنة يلسو
لك ذبة قلعتمى رخأم ورسي أو أل قنالة رجأالم تسافي ه نم
، ع فدلاة قحتمسن وكت

ر امطو أة يكرمجة حطمو أي كرمجء انيمي فء اضفي أا هبد صقي "صحفة حطم"
، ع ئاضبلاص حفلر يدملاه ددحيي كرمج



                      
       

                

                

                        
           

       

                     
   

              
       

            
       

            
          

     

                    

                  

                        

                      
         

                  
        

ص خشي أل ميشورك امجلاة رطلشة ماعلاة رادإلار يدمه بد صقي "ريدم"
، هبايغد نعر يدملام اهماك ذنآر اشبي

، ر يدملان مص خرمه بد صقي "ص خرم "

، ر تافدلال متش "د نتمس "

ي أو أه ايملاو أض رألان مة ددحموة نيعمة حامسي أه بد صقي "ر امط "
ت ارئالطاوط بهلا ًيئزجو أا ًيلكا مأه مادختاسد اريو أم دختسيء انب
، ا همايقو أ

ا ذهم اكحأب جومبة رداصلاح ئاوللاى ضتقمبر رقمه بد صقي "ررقم "
، ن وناقلا

ة باقرلة عضاخلار حبلان مو أض رألان مة قنطملاه بد صقي "يكرمجاق نط "
 :ن اعونو هوة صاخة يكرمجت اءارجإو

ن يبا مة عقاولاة قنطملال ميشوي رحبلاي كرمجلااق نطلا )الوأ(
، ة يميلقإلاه ايملاد ودحة ياهنوئ اطولشا

ن يبا مة عقاولاي ضارألال ميشوى ربلاي كرمجلااق نطلا
	)ايناث(
ن مي لخادخط ي أوة هجن مة يربلاد ودحلاو أئ اطولشا
، ة يناثة هج

، ي لخادي ئاميق رطي أى لعر يدملاه ددحيء انيمي أل ميش "يكرمجء انيم "

، ة يكرمجلاد ودحالر بعن ادولساى لإع ئاضبلال قنه بد صقي "داريتاسو أد راو"

، ى نوطلاد اصتقالاوة يلاملار يزود صقي "ر يزو "

ا ممن اويحي أو أة رئاطو أة بكرمو أة برعو أة نيفسي أا هبد صقي "لقنل ئاوس "
، ع ئاضبلاو أص اخألشال قني فم دختيس

د ودحلار بعع ئاضبلاه يفل قنتي ذلات قولاه بد صقي "ريدصتلاو أد اريتالسات قو"
 .ه جراخو أن ادولسال خادي لاة يكرمجلا



   

    

                              
               

                     
               

                    

   

    

                      
                

      

         

   

   

   

  

   

    

                            
       

 .ق يبطت

 )ايناث) (م()1( 188و 105,108,117,137, 102, 101, 86, 40د اوملابق تطال 
 1974.ة نلسة يرحبلاي ناومالة ئيهن وناقي فا هفيرعتب حسن ادوتسروبء انيمة قنطمى لع

ة دامي أيق بتطم دعبة يمرسلاة ديرجلاي فر نشير مأى ضتقمبه جوين أء ارزولالس جملز وجي
ا مبحسا هقيبتطز وجيال ة دامي أيق بتطبو أر كذلاف لاسه جولاى لعن وناقلاا ذهن مى رخأ
 .وط رلشان ما مئالمه اريا مه مدعو أيق بتطلالك ذبحق لين أه لز وجيوم دقتا ميفه يلعص ن

(1) 

(2) 

ـ 3

 .ء انثتساوء الغإ

و أت متى تلات انالعالاور ماوألاوح ئاوللاع يمجل تظن أى لعـ ه1404ة نلسرك امجلان وناقى غلي
 .ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبت ردصو أت متد قو لا مكة يراسه بجومبت ردص

ـ 4

ي ناثلاب ابلا

ك رامجلارة اإد

ل وألال صفلا

رة اإلدا

ة لطست اقوألاع يمجي فه لن وكتون وناقلا

 .ر يدملات اصاصتخا

ا ذهم اكحألم اعلايق بتطلان عً الوئمسر يدملان وكي
ا مهذيفنتبم ايقللن الماكص اصتخإو

ـ 5 (1)



                    
                 

                
         

   

     

                     
   

   

        

                           

                  
           

                 

            

                     
      

           

                
   

                

ا ذهم اكحأب جومبه تالطسن ما يأبط اضي أه عيقوتل محيب وتكمبض وفين أر يدمللز وجي)2(
ن اكمو أة قنطمو أة يالوي أبو أل ئامسلان مة عومجمو أا هنيعبة لأمسي أبلق عتيا ميفن وناقلا
لك ذع نميال ولك ذي فر يدملاب غرى تمة باتكء اغلإللً الباقر كذا ممض يوفتي أن وكيو
2.ت الطلساك لتة راشبمن مر يدملاض يوفتلا

 .رك امجلام لع

لك ذبى رخألان فلسان عرك امجلاا همدختتسى تلان فلساز يمتو، ر رقتيا مبحسا ًملعرك امجلال معتتس	ـ 6
 .م لعلا

 .خ لا ....ةيكرمجلات احطملاواق ـنطلان ييعت

 :ن يعين أة باسنما هارية ليوسى أبر نشيو أة يمرسلاة ديرجلاى فر نشير مأبر يدمللز وجي)1(	ـ7

ر حبلابا هداريتاسوع ئاضبلاريدصتلة يكرمجت ارامطوت احطموئ ناوم )أ (
، ل احلان وكيا مبحسو جلاوأر بلاوأة يلخادلاة يئاملارق لطابو أ

، ا هيشتفتلت ارئالطاون فلساى لإبط اضلاا هيفل خديي تلايش تفتلات احطم )ب(

، اهدودحن يبيويش تفتللت احطموة يكرمجر ئاحظ )ج(

ن وكيي تلا )ت يزنارت (ة رباعلاع ئاضبلاج ورخول وخدلة صاخن كامأ
	)د (
، ا ًديقما هريدصتو أا هداريتاس

، ا هدودحن يبين أوة يكرمجت اقانط
	)ـه(

ر امسلرق وطا هيلإرك امجللة حطمب رقأود ودحلان يبا ًربل قنلارق ط
	)و (
، ر داصلا

، ا هنحشو أة يلحملات اجتنملاغ يرفتلل حالساى لعة صاخن كامأ )ز (



                
    

                      
                

                 
           

            

                        

   

   

     

                          
                

                    

   

        

                            
     

                     
           

   

   

                     

ة عضاخلاع ئاضبلان يزختلة يكرمجلار ئاحظلاج راخو أل خادة ماعن زاخم )ح(
 .ة يكرمجلاة باقرلل

ن يعمت قولو أة ددحموة نيعمض ارغأل (1)د نبلاي فر وكذملاد يدحتلاو أن ييعتلان وكين أز وجي
 .ة يفيكلات اذبت قوي أي فه ليدعتو أه ؤاغلإز وجيو، د يدحتن ودو أد دحمو

ت احطموة يكرمجلار ئاحظلاوت احطملاوة يكرمجلائ ناوملاوة يكرمجلات ارامطلان ما ًيأر بتعت
ا ذهن ايرسد نعة مدختمسلاة يربلارق لطاون حلشاوغ يرفتلاوج ورخلاول وخدلان كامأويش تفتلا
 .ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبت ددحوت نيعا هنأو لا مكن وناقلا

 .ة نيعمة يكرمجة حطمي أى لإن يعمل وخدن اكمن مع ئاضبلال قنبح ميسن أر يدمللز وجي

(2) 

(3) 

(4) 

 .خلا ....تانييعتلات ابثا

ا ًيفاكً اليلده تقفاومح نمو أه تاهيجوتر دصأو أن يعد قه نأبر يدملان مه يلعع قوملاب وتكملان ايبلان وكي
ا ذهص نيم لامم هنمي أن ايرسخ يراتى لعة قفاوملاوأت اهيجوتلالك تر ودصو أن ييعتلاك لذل وصحى لع
 .ة قفاوملاو أت اهيجوتلاا هبر دصتو أن ييعتلاا هبم تيي تلاة قيرلطان أبشك لذف الخى لعن وناقلا

ـ 8

 .ى فاضالال معلار وجأوه تاعاوسل معلام ايأ

ي فاضإلال معلار وجأور وهمجلاع مرك امجلاا هيفل ماعتتي تلات اعالساول معلام وين وكي
 .ر رقملاه جولاى لع

ن أى لعة ررقملال معلات اعاوسم ايأر يغي فل معلابح مسين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
 .ي فاضإلال معللة ررقملار وجألاع فدى عاري

(1) 

(2) 

ـ 9

 .ة يزيلجنالاوأة يبرعلاة ـغللابت ادنتـمسلاع يـمجة باتكب وجو



                          
     

                       
               

   

   

   

   

        

                    
               

                 
                  

        

   

         

                            
                

   

                  
                

              
     

   

ع ئاضبلان عر خآد نتمسي أو أر ارقإل كة يزيلجنإلاو أة يبرعلاة غللابا بوتكمن وكين أب جي
 .رك امجلاى لإم دقي

ز وجيفة يزيلجنإلاو أة يبرعلار يغة غلبر رحمر خآد نتمسي أو أر ارقإي أرك امجلاى إ لم دقا ذإ
3.ة يزيلجنإلاو أة يبرعلاة غللابة مجرته عمول صألام يدقتب ليطن أل وئمسلابط اضلل

(1) 

(2) 

ـ 10

ى ناثلال صفلا

ن يفظوملات اطلس

 .ف قوتلاض فرتى تلان فلسلة بنسلابت الطلسا

ى فً الوئمسن اكا ذإر يدملاه ضوفير خآص خشى ألورك امجلابط اضلوة رئاطو أة نيفسى أد ئاقلز وجي
ل خادة نيفسى أد رايطن أرك امجلام لعع فرتو أة زيمملاة حيحصلات اراعلشال محتة رئاطو أة نيفسى أ
و أة راإشا هلت يعطأى تمف قوتتم لا ذإن ادولسال خادى ئاميق رطى أى لعو أة يميلقالان ادولساه ايم
ة نيفلسالك تى لعر انلالق يطن أر اذنإكر انلالق طين أد عبه لز وجيوة ينوناقلاة قيرلطابلك ذا هنمب لط
4.ف قوتلاى لعا هرابجال

ـ  11

ل حالساى لعد درتتى تلان فلسلة بنسلابت الطلسا

ه ايملاى لعد درتتة نيفسى أن ابر.ن مب ليطن أ 11ة داملاى فا وركذن ممف وظمى ألز وجي
ا هيلإد عصين أه لز وجيل احلاي فة نيفلسالك تر داغتلم ا ذإفا هرداغتن أة ينادولساة يميلقألا
 .ا هداتقيو

ة نيفلسار هظى لعن يدوجوملاص اخألشاع يمجب وجتيسن أل وئمسلارك امجلابط اضلز وجي
ه يلإه جويا مى لعة باجإلام هنمل كى لعب جيوم دقتملاه جولاى لعء انيملاى لإت رضحأي تلا
ة قلعتملات ادنتمسلاز ربين أوا هتلحروا هنزاخموا هتراحبوا هتلومحوة نيفلسان أشبة لئأسن م
 .ا هتلومحوة نيفلساب

(1) 

(2) 

ـ 12



             

                     
                         

                   
            

   

              

              

                       
                 

             

                   
         

   

                 

                        
                   

               
                 

   

              

                                
                      

              

 .ى لخادى ئاميق رطى لعى تلان فلساوة يلحالسان فلساف اقياز اوج

ي ئاميق رطى لعة نيفسي أة لاحى فف وظمى أو 11ة داملاى فم هركذد رون ممف وظمى ألز وجيـ 13
 )و(ن يترقفلاي فا هركذد راولان فلسان مة نيفسي أن مت قوي أي فب ليطن أون ادولسابي لخاد

ن أر كذا ممي لخادي ئاميق رطي أي فة نيفسي أة لاحي فه لز وجيوف قوتتن أ 36ة داملان م )ز(و 
 .باسنمناكمبرقأيفئطالشاىلعورستنأاهنمبليط

 .ع ئاضبلابط ضوا هريغوة يكرمجلائ ناوملاى فل ـقنلال ئاـوسيش تفتول وخدة لطس

 :نأرس احوأرك امجي رطشي ألزوجي،  17ة داملام اكحأة اعارمع م	ـ 14

ى كرمجن اكمو أي كرمجء انيمي أي فل قنلال ئاوسن ما ًيأتش فيو أل خدي )أ (
ة عضاخع ئاضبل محتر خآن اكمي أي فة نيفسي أو أي كرمجر امطو أ

، ة يميلقإلان ادولساه ايمل خادن وكتة نيفسي أوة يكرمجلاة باقرلل

ع ئاضبي أو أة روكذملال قنلال ئاوسن مي أل خادد جوتع ئاضبي أبط ضي
	)ب(
 .ة نيفلسالك تي فد جوتة يكرمجلاة باقرللة عضاخ

 .خ لا ...ى كرمجالء انيملار يغن اكمى أى فة دوجوملال قنلال ئاسويش تفتة لطس

ة قفنوة يلوئمسى لعا هتشفين أون فلسار يغل قنالل ئاوسن ما ًيأف قوين أرك امجبط اضى ألز وجي	ـ 15
و أت ارداصوأم ورسللة عضاخع ئاضبع ورمشر يغيق ربطل محتت ناكا ذإا ممد كأتللا هكلام
ن عل وئمسلاص خشى لعب جيوا هيفه ابتالشلة لوقعمب ابأسه يدلت ناكى تمة ديقمو أة عونممت ادراو

 .بط اضي ألك ذه نمب ليطا مدنعيش تفتلاء ارجإبح ميسن أوا هفقوين أة روكذملال قنلاة ليوس

 .د دوحلاى لعت سيلة يركمجة طحممن ة برقمى ـلعتكون ى تلاقل نلائل اـسوش يتفتة طلس

ل قنللة ليوسي أف قوين أبط اضي ألز وجيف، د ودحلاى لعة يكرمجلاة حطملان كتم لا ذإ)1(ـ16
د ودحلاوة يكرمجلاة حطملان يبو أة يكرمجلاة حطملان مة برقمى لعن وكتن فلسار يغ
ة روكذملال قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشاى لعب جيوا هكلامة قفنوة يلوئمسى لعا هتشفين أو



                
             

                     
                  

                 
                  
   

                    
              

                
                 

   

           

                      
                   

                  
         

   

       

                        
                 

               
          

                             

   

ع موه عميق قحتلاز وجيوبط اضى ألك ذه نمب ليطا مدنعيش تفتلاء ارجإبح ميسوا هفقوين أ
 .هدصقتي ذلان اكملاوا هردصموا هلمحيي تلاة عاضبلاع ونن عه لاؤوسب كاري أ

ت ادراوو أت ارداصي أو أم ورسللة عضاخع ئاضبي أة روكذملال قنلاة ليوسل خادت دجوا ذإ)2(
ت ناكو أه لة هجوملاة لئألساى لعة باجإلان عص خشي أع نتماا ذإو أة ديقمو أة عونمم
ة روكذملال قنلاة ليوسن عل وئسملاص خلشار مأين أط باضللز وجيفة عنقمر يغا هيلعه تباجإ
ه نمب ليطا مذ فنين أص خلشالك ذى لعب جيوة يكرمجة حطمب رقأى لإة راشبما هذخأب
 .ا ًروف

لك امو أة روكذملال قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشاف لكين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي)3(
ة عاضبلالك تى لعة قحتمسلار يدصتلام ورسا ًدقنع دوين أة ليوسلالك تى لعة دوجوملاة عاضبلا
ن امضلالك ذذ يفنتو أع دوملاغ لبملالك ذة رداصمب جيوم وسرلالك تع فدلا ًنامضم دقين أو أ
 .ر دصتم لع ئاضبلالك تن أبه عنقيا مر هأشة تسل الخرك امجلااط بضر يبكى لإم دقيم لام

 .ةيبنجأة لدوة مدخى فتكون ى تلاقل نلائل اسوش يتفتوخول دة طلس

ا همدختتسي تلال قنلال ئاوسن ما ًيأل خدين أر يدملان ما ًصاخا ًضيوفتا ًضوفمرك امجبط اضي ألز وجيـ 17
ن أوا هتادعمو أة رئالطاو أة نيفلسان يومتف الخبج راخللة نوحمشع ئاضباهيفت ناكا ذإة يبنجأة لودي أ
ع ئاضبلاك لتغ يرفتبط اضلالك ذلز وجيو، ى رخألال قنلال ئاوسي فك لذا هبم تيي تلاة يفيكلات اذبا هشتفي
 .ة يكرمجلاة باقرلات حتا هعضووئ اطلشلا هراضحإو أ

 .ل قنلاة ليوسل وخدة لطسى دم

اط بضريبكلز وجيوا هيفءاقبلاى لإل قنللة ليوسي أل وخدي فرك امجلابط اضة لطسد تمت)1(ـ18
ي تلال قنلال ئاوسن مة ليوسي أر هظى لعا ًرساحو أرك امجللا ًبطاضع ضين أرك امجلا
م هلم دقين أة نيفلسان ابرى لعب جيوا هيفل وخدلاحق رس احلاو أرك امجلابط اضلن وكي
 .ل باقمن ودبي فاكلاوب اسنمالم اعلطاوم ونللة باسنملاة نكمألا

 .ه تقفاومبال إرك امجبط اضى أا هرهظى لعون اكمى أة رداغمل قنلاة ليوسلز وجيال )2(



   

                       
                

   

      

                        
                  

            

   

          

                            
                   

                   
                

     

                      
                

   

    

   

                       
                      

                    
                 

 .يشتفتلاةلطسىدم

د رطى أح تفه تلطسل متشول قنلاة ليوسء ازجأن مى أى لإيش تفتلاى فرك امجلابط اضة لطسد تمتـ 19
 .ل قنلاة ليوسبو أع ئاضبلابة صاخلات ادنتمسلاوع ئاضبلاع يمجص حفون اكمو أة نازخو أ

 .ع ئابضلاط بضة طلسى دم

ة يدؤملاوى رخألات ارمملاوة نيفلساربانعلق غى إ لع ئاضبلابط ضى فرك امجلابط اضة لطسد تمتـ 20
ي رخأة قيرطى أذ اختإو أا هيلعت امالعع ضوو أا همتخو أع ئاضبى أى لعفظ حتلاى لإور بانعلاى لإ
 .يشتفتلاة حطمى لإو أرك امجلاة ريحظي لاا هلقنو أا هبطضل

 .ة برمهلاع ئابضلا عنث حبللة نمكألاوى نابمللرك اـمجلاط باضش يتفتز اجو

ن ودوت قوى أى فتش فيول خدين اضوفمرس احى ألو أض وفمرك امجبط اضى ألز وجي
و أة برهمع ئاضبد وجوبد اقتعالاى لعه لمحيا مه يدلن اكا ذإن كامأو أٍ نابمى أيش تفتر مأ
و أل وخدز وجيال ه نأى لع، ا هلقنوع ئاضبلالك تن مه دجيا مز جحه لز وجيوا هيفة عونمم
و أة باينلال يكون ملك ذبر مأى لعا ًمدقمرك امجلابط اضل صحيم لامن كمسى أيش تفت
 .5ص تخملاى ضاقلا

ـ 21 (1)

ى أل يزيوب ابى أح تفيور كسين أة مواقمث ودحد نعرس احللو أرك امجلاط باضلز وجي
 .ا هزجحو أة عاضبلايش تفتن ودو أ ه لوخدن ودل وحيئق اعو أر خآع نام

(2) 

�� ��� .�ص ���اال �

و أى كرمجء انيمى فة نيفسى أى لعا ًدوجومن وكيص خشى أل أيسن أرك امجبط اضى ألز وجيـ 22
ى أو أد ودحلار بعتن اوشك تو أت ربعل قنللى رخأة ليوسى أى فو أا هيفل وخدلاوشك ى لعن وكي
ى فن اكو أه عمل محين اكا ذإا معى رخألال قنلاة ليوسن مو أة نيفلسالك تن مج رخو أل زنص خش
 .ة ديقمو أة عونممت ادراوو أت ارداصو أ، م ورسلة عضاخع ئاضبه تعتمأن يبو أه تزايح



   

       

                            
                    

                   
           

   

           

                               
                  
                  

                      
               

         

   

           

                         
                     

            

   

    

                     
                    

           

 .يهم فه بتشملااص خشألاش يتـفتوز ـجح

ه جوبه يدلت ناكو أل محيص خشى أن أى فه ابتالشلل وقعمب بسرك امجبط اضى أى دلن اكا ذإ
ه ريدصتو أه داريتاسن وكيا مما ًئيشئ بخيه ناو أة يكرمجلاة باقرللة عضاخع ئاضبع ورمشر يغ
ز وجيال ه نأى لع 24ة داملام اكحأة اعارمع مه يشتفتوص خلشاك لذز جحه لز وجيفا ًديقمو أا ًعونمم
 .رك امجلااط بضر يبكا هنيعية أرمإة اطوسبال إء انسلايش تفت

ـ 23

 .شهم يتفتبل قخ لا ...تايانجى اضقأوة باينيل وكى لعضهم رعب لطى فاص ـخشألاق ح

غ لبين أ 23ة داملام اكحأب جومبص خشى أيش تفتد يريرك امجط باضى أى لعب جي
ت ايانجى ضاقو أة باينل يكوب رقأى لإه ذخأه يشتفتل بقب ليطن أه قحن مه نأبص خلشالك ذ
 .ب اسنمت قوب رقأى فه بللطب اجتيسن أب جيفلك ذب لطا ذإفرك امجلااط بضر يبكو أ

ـ  24 (1)

ه نأص خشلاك لذه مامأر ضحأى ذلارك امجلااط بضر يبكو أى ضاقلاو أة باينلال يكوى أرا ذإ
ر يغى أرا ذإه يلعب جيو، ل احلاى فه ليبسء الخإه يلعب جيفه يشتفتلل وقعمب بسد جويال 
 . 6يش تفتلاء ارجإبر مأين ألك ذ

(2) 

.ة يركمجلاة ريظحلاخل ادون لميعمن مهم ريوغ غ يرفتلاوحن شلاال معش يتفت

ل ماعي أن مو أغ يرفتو أن حشي فل معيص خشي أن مب ليطن أرس احلاو أرك امجلابط اضلز وجي
ش يتفتلله فسنم دقين أل قنللة ليوسي أغ يرفتو أن حشي فل معيو أة يكرمجلاة ريحظلال خادل معي
 .ل قنلاة ليوسو أة يكرمجلاة ريحظلان مه جورخو أه لوخدد نع

ـ 25

 .بض قلاة طلس

بط اضى دلن اكا ذإض بقر مأن ودص خشي أى لعض بقين أرس احو أرك امجبط اضي ألز وجي	ـ 26
و أ، ة يتآلام ئارجلان ما ًيأب كترأد قص خلشالك ذن أبد اقتعاللة لوقعمب ابأسرس احلاو أرك امجلا

 :ا هباكترابة قالعه لت ناكو أا هباكتراى فع رش



          

                 
             
           

           
             
           
             

                
          

              
           

   

      

                         
             

   

             

                     
                    

                 
             

   

     

، ب يرهتلا
	)أ (

ص خلشار اضحإب جيو، ع ورمشر يغه جوبا هتزايحو أة برهمع ئاضبل قن
	)ب(
ة باينلال يكوو أرك امجلااط بضر يبكم امأة لاحلاه ذهى فه يلعض بقيى ذلا
ه مامأر ضحأى ذلارك امجلااط بضر يبكى لعب جيوت ايانجلاى ضاقو أ
ه ناونعوص خلشاك لذم اسيق قحتلاد عبن ودين أه يلعض وبقملاص خلشا
ال ه نأبع نتقاا ذإفض بقلالك ذا هيفم تى تلاف ورلظاوه يلعض بقلاب ابأسو
ق بسا مما ًئيشب كتراد قه يلعض وبقملان أبد اقتعإللة لوقعمب ابأسد جوت
ت اءارجإو أى وعدى أى لعلك ذر ثؤين أن وده ليبسء الخإه يلعب جيه ركذ
ى لعل محتة لوقعمب ابأسد وجوبع نتقإا ذإا مأ، ل بقتمسلاى فه دضذ ختتد ق
ى رجين أه لزوجيفركذا مما ًئيشب كتراد قه يلعض وبقملان أبد اقتعإلا

ن أو ألك ذبض يوفته يدلن اكا ذإ 209ة داملام اكحألا ًقفوة فلاخملاى فا ًحلص
 .7ت ايانجلاى ضاقو أة باينلال يكوى لإة سارحلات حته لرسي

 .ة داعسملاب لطة طلس

ب ليطن أن وناقلاا ذهم اكحأب جومبع ورمشز جحو أض بقبه مايقء انثأص خشل كلز وجي
 .ة بولمطلاة دعامسلاه يلإم دقتن أب جيوا ًدوجومن وكيص خشى أن مة دعامسلا

ـ 27

 .ع ئابضلاقل نأو غ يرفتلاأو حن شلاف اقياى فرك امجلاط ابضر يبكة طلس

ا هغيرفتو أى رخألال قنلال ئاوسى فو أن فلساى فع ئاضبلان حشف اقيإرك امجلااط بضر يبكلز وجي
لق عتتب يرهتللة لواحمد وجوس اأسى لعى رخأى لإل قنة ليوسن مو أى رخألة نيفسن ما هلقنو أا هنم
و أ )و تفسنملان حلشان ايبم يدقتن عن يلوئمسلاص اخألشان ألو أل قنلاة ليوسبو أع ئاضبلالك تب
 .ك لذى فا ورخأتو أا هميدقتا وضفرد قا هميدقتب جاولاى رخألات ادنتمسلا

ـ 28

 .ةيركمجلات اقاطنلابوـل حاسولابف اطولا



                   
                    

                  
          

   

         

                         
                     

                  
                    

                 
               
               

               
                  

                 
     

   

        

                            
                  

                 
                

     

   

      

ل حاولسابف ويطن أه بجاوبه مايقء انثأه تدعامسبم وقيص خشى ألو أرك امجبط اضى ألز وجي
كك لسلخط ى أد ادتمإى لعو أا هنمء زجى أى لعو أا هدادتمإى لعة يرحبر مين أوة يكرمجلات اقانطلاو
و أيق رطى أو أر هنو أة ريحبو أج يلخو أء انيمى أف افضو أل حاوسو أء ىاطوشى لعو أة يديدحلا
 .د ودحلان مل ايمأة مسخل خادع قتض رأ

ـ 29

 .ئم ارجلابة قلتعملات ادنتسملايم دقتب لطة طلس

ا ًرارقإا هنعم دقيم له نأو أع ئاضبى أب يرهتم تد قه نأبت امولعمرك امجلااط بضر يبكى لإت لصوا ذإ
لك تة ميقن مل قأا هلة ردقملاة ميقالن أو أا ًينوناقن كيم لا هنعى كرمجلار ارقإلان أو أا ًيكرمج
ى أب يرهتى فة ينى أن عت امولعمت لصوا ذإو أع ورمشر يغل ماعتا هنأبشث دحه نأو أع ئاضبلا
ل ماعتء ارجإو أا هتميقن مل قأر ارقإو أا هنعى نوناقر يغر ارقإم يدقتو أا هنعر ارقإم يدقتم دعو أع ئاضب
بط اضلك ذه نمب لطى تمع ئاضبلالك تلك امى لعب جيفع ئاضبى أت زجحا ذإو أا هنأبشع ورمشر يغ
لك تبة صاخلاب واسحلال ئارسو أت ادنتمسلاور تافدلاع يمجه مليسوا ًروفه لم دقين أل وئمسلارك امجلا
ة قبالسات اونسمس خلال الخت قوى أى فا هريدصتو أا هداريتإسبم اقى رخأع ئاضبى أبو أع ئاضبلا
ا ًيأت ادنتمسلاور تافدلاع يمجل وئمسلارك امجلابط اضلم دقين أا ًضيأه يلعب جيوب للطالك ذلة راشبم
ع ئاضبلالك تبة قالعا هلن أة قيرطى أبا هنمو دبية ركذمو أد يقى أا هيفا ًنودمن وكيا مما هعونن اك
لك تن مت اجرختمسو أر وصذ خأبه ضوفيبط اضى ألو أبط اضاللك ذلح ميسن أه يلعب جيوا هصحفيل
 .ت ادنتمسلاور تافدلا

ـ 30

 .تادنتسملاز جحى فرك امجلاط ابضر يبكة طلس

ر ارقإى أبة لصا هلت ادنتمسن مم دقيا مه يدلى قبتيسو أز جحين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
حق ت ادنتمسلالك تى فحق لاب حاصلن وكين أى لعا هميدقتن وناقلاا ذهب جوتيسو أى كرمج
ع فدد عبك لذول صألان عً الدبرك امجلاط ابضر يبكن ما هتحصى لعدق صما هنمة روصى لعل وصحلا
ر ثألافس نا هلن وكيوة نيبكم كاحملاع يمجم امأة لوبقما هيلعدق صملاة روصلالك تن وكتور رقملام رسلا
 .ل صألاى لعب ترتملا

ـ 31

 .ع ئابضلامن ت انيعذ خأة طلس



                      
            

   

                        

           

                   

              
           

            

   

    

                            
      

                      
                  

           

   

    

                         
                  

    

   

ت انيعة يكرمجلاة باقرلات حتع ئاضبى أن مذ خأين ألك ذى أرى تمرك امجلااط بضر يبكلز وجيـ 32
 .ة ررقملاة يفيكلاببط اضى أة اطوسبا هيفف رصتلام تيول معتتسة يناجم

 .ت ارئاطلاأو فن سلاع مر اجتلالح يراـتصر اداصى فر يدملاة ـطلس

ـ 33 :ح يراصتر دصين أر يدمللز وجي

، ج راخلان مة مداقالوأة رداغملات ارئالطاوأن فلساع مر جاتيص خشى أل

و أن فلسالك تن وروزين يذلاص اخألشلت اجلثملاوة جزالطات الوكأملاع يبل
ت ارئالطاون فلسالك ته لمحتا مع يبلوت ارامطلاوء ىناوملاى فت ارئالطا
 .ة رئالطاو أة نيفلسام قالطو أب اكرللع ابتء ايأشن م

 )أ (

 )ب(

 .رك امجلاط باضة يامح

دجوى تمن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفو هارجأز جح ى أن عً الوئمسرك امجلابط اضن وكيال 
 .لك ذلل وقعمب بس

ـ 34 (1)

ة مكحمللز وجيفا هعيبن مد ئاعلاو أة زوجحمة عاضبى أو أل قنللة ليوسى أى عدملاد رتإسا ذإ
ى أذ اختإن ما ًعناملك ذن وكيوة لوقعمب ابأسى لعء انبم تد قز جحلان أبا هتايثيحى فن ودتن أ
 .ز جحلالك ذن أبشرك امجلابط اضد ضت اءارجإ

(2) 

 .رك امجلاط باضش يتفت

يش تفتر مأب جومبو أبس لتلاة لاحى فال إى مرساله بجاوة يدأتء انثارك امجلابط اضيش تفتز وجيال 
ى فر يدماله ضوفين مو أل معلاع قومى فر اشبملايس ئرلاو أر يدملان ذإبو أة صتخملاة هجلان مر داص
 .لك ذ

ـ 35
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 .ع ئابضلاى لعة يركمجلاة باقرلا

 :ى تآلاه جولاى لعة يكرمجلاة باقرللع ئاضبلاع ضخت	ـ 36

ى فو أيش تفتلاة حطمى فو أة يكرمجلاة ريحظلاى فة دوجوملاع ئاضبللة بنسلاب )أ (
، ت اقوألاع يمجى فة باقرلان وكتى كرمجلااق نطلا

ذ خؤتن أى إ لا هلوصوت قون مة باقرلان وكتة دروتمسلاع ئاضبللة بنسلاب
	)ب(
ن أى لإو أرك امجلان زاخمن مو أة يكرمجلاة ريحظلان مة ينوناقة قيربط
، د يربلايق رطن عة دروتمست ناكا ذإه يلإل رسملاا هملتيس

ى لإا هراضحإت قون مة باقرلان وكتا هريدصتد ارملاع ئاضبلاع يمجلة بنسلاب
	)ج (
، اهريدصتت قوى لإة يكرمجلاة ريحظلا

ى رخأى لإة نيفسن مل قنللة دعملاو أ )تيزنارتلا (ة رباعلاع ئاضبللة بنسلاب
	)د (
، ر يدصتلات قوى لإد اريتالسات قون مة باقرلان وكت

ن وكتج راخلان مة مداقة نيفسى أر هظى لعة دوجوملاع ئاضبللة بنسلاب )ـه(
، ى كرمجء انيمى أد ودحل خادة نيفلسالك تد وجوء انثأة باقرلا

ء انثإة باقرلان وكتة يلحاسة نيفسى أر هظى لعة دوجوملاع ئاضبللة بنسلاب
	)و(
، ة ينادولساة يميلقإلاه ايملال خادة نيفلسالك تد وجو

ة مداقو أج راخلاى لإة هجتمة نيفسى أر هظى لعة دوجوملاع ئاضبللة بنسلاب
	)ز(
ة لاحى فة باقرلان وكتن ادولسابى لخادى ئاميق رطى أى لعو أج راخلان م
ى لإة هجتملاة نيفلساة لاحى فوء انيملاا هلوخدل بقج راخلان مة مداقلاة نيفلسا
8.ى كرمجلاء انيملاا هترداغمد عبج راخلا

ن يعيم ليش تفتة حطمو أة يكرمجة ريحظى أن ييعتبر داصلار مألان اكا ذإه نأى لع
ة ريحظلالك تل خادا هنأع ئاضبلار بتعتفد يدحتلابة حطملاو أة ريحظلاد ودح



            

   

          

                               
                 

   

           

                       
                          

                
           

   

        

                     
                  

                  
     

   

            

                         
                      

                   
               

             

 .ل وئمسلابط اضلليش تفتللا هميدقتت قون ميش تفتلاة حطمو أة يكرمجلا

 .ة يركمجلاة باقرلات حتع ئابضلاال دبتـساز اجودم ع

و أا هحتفو أ 36ة داملان مة لماش )ـه(ى لإ )أ (ن مت ارقفلاى فة نيبملاع ئاضبلال ادبتإسز وجيال 	ـ 37
 .ن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفول وئمسلارك امجلابط اضن مص يخرتبال اا هباس مسلا

 .ة يركمجلاة باقرلات ـحتع ئاـبضلاد جووء انثأام تخألافض ز اـوجدم ع

بط اضا له عضوم تخو أة مالعو أل فقو أاط برض فو أر كسوأل ادبتإسو أح تف، ضيوفتن ود، زوجيال 	ـ 38
ء انثأل قنللة ليوسى أى لعو أن اكمو أة حتفو أر بنعو أع دوتمسو أب ابى أى لعو أع ئاضبى أى لع
ن اكا ذإة يكرمجلاة باقرلات حتم تخلاو أة مالعلاو أل فقلاو أاط برلاا هيلعع وضوملاة عاضبلاد وجو
 .ة يكرمجلاة باقرللة عضاخا هؤاقبإع ئاضبلاى لعا هعضون مض رغلا

 .ة ريظحلاى فع ئاضبلازم حة داإع

ة مالعع ضوو أع ئاضبلام زحة ررقملام ورسلاع فدد عبوص تخملارك امجلابط اضر وضحبز وجيـ 39
ل خادا هميقرتة داعإو أا هيلعة مالعى أع ضوة داعإو أا هتئبعتو أا همزحة داعإو أا هميقرتو أا هيلع
ن ودبن ذإلالك ذح نمن عع نتمين أه لز وجيورك امجلاط ابضر يبكلك ذبن ذأا ذإة يكرمجلاة ريحظلا
 .ب ابأسى أء ادبا

 .يم سجال مها عنت أشنا ذإال اة راسخلايض تعوبة بلاطملاز اجودم ع

ى أة باقرلو أة يكرمجلاة باقرللة عضاخع ئاضبى أف لتو أع ايضن عة لوئمسة موكحلان وكتال	ـ 40
و أم يسجل امهإن عا ًئاشنف لتلاو أع ايضلان اكا ذإال اك لذى فا هنعب ونتى رخأة يموكحة حلصم
ة مزلمة موكحلات ناكو أا هلع باتم داخو أل يكوو أرك امجبط اضى أن مر داصد معتمف رصتء وس
و أل قند قعى ضتقمبذ افنلاة بجاون وكتو)تدجون ا(وط رشى ضتقمبف لتلاو أع ايضلالك ذض يوعتب
 .ع ئاضبلالك تن أبشة موكحلاا هبت مزتلاى رخأة يلمعى أى لعء انب



   

   

   

   

         

                     
                     

               
       

   

     

                        
             

          

                       
              

                
               

   

     

                         
                  

               

   

ع بارلال صفلا

ع ئاضبلاص حف

 .ع ئابضلاحص فق حمل شتة يركمجلاة باقرلا

ن أرك امجبط اضى ألز وجيوة باقرللة عضاخلاع ئاضبلاع يمجص حفحق ة يكرمجلاة باقرلال متشـ 41
ه لز وجيا مكا هحتفد ورلطاب حاصن مب ليطن أه لوا هبحاصة يلوئمست حتد ورلطاح تفي

ة رجأا هيفا مبص حفلالك ذت افورصمد ورلطاب حاصل محتيوا همتخوا هيلعر يأشتلاوا هنزووا هصحف
 .صحفلالحمىإلد ورلطالقن

 .اهباحأصة طاسبود ورـطلاح تف

ة ردصملاو أة دروتمسلاع ئاضبلاةلماعمز وجته نأى لعص حفللا هحتفبد ورلطاب احصأم وقي
م اكحأود يربلابع ئاضبلار يدصتود اريتإسى لعة قبمطلان وناقلاا ذهم اكحألا ًقفود يربلايق ربط
 .9د يربللة ماعلاة ئيهلابلق عتمرخآن وناقى أ

ـ 42 (1)

ا ًموير عشة مسخل الخر ضحيم لو أه يلعر وثعلار ذعتو أا ًفورعمة عاضبلاب حاصن كيم لا ذإ
ه باحسى لعوه بايغى فد ورطلاح تفز وجيفة يكرمجلاة باقرلات حتة عاضبلال وخدت قون م
ت قوى أى فح تفين أرك امجبط اضى ألز وجيلك ذع موا هتميقوا هفصووا هرادقمن مقق حتلل
 .ة رخطو أة ديقمو أة عونممو أف لتللة لباقع ئاضبه يفن أه بتأشد رطى أ

(2) 

 .ا هميقرتود روطلاى لعر يشأتلا

ه يلعر ؤشمر يغن اكا ذإه ميقرتود رطل كى لعر يأشتلاب ليطن أل وئمسلاك رامجلابط اضلز وجي
ى فم يقرتلاور يأشتلالك ذبد رلطاب حاصم وقيوف اكر يغه ميقرتو أه يلعر يأشتلان اكو أم قرمر يغو أ
 .ة باقرللم رسع فدد عبرك امجلابط اضر وضحبوه تقفنى لعلك ذم تيو أن يتلاحلا

ـ 43



   

   

  

   

       

                        
                  

         

   

     

                          
                  

             

   

     

                     
           

   

     

                        

   

س ماخلال صفلا

ت انامضلا

 .ان ملضاب لطى فق حلا

ة يكرمجلات اداريإلاة يامحض رغبون وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلت انامضذ خأيوب ليطن أر يدمللز وجي
ر ارقإي أل وبقو أة يكرمجلاة باقرللة عضاخة عاضبى أم يلتسض فرين أه لز وجيوة ماعة فصب
 .ا هنأبشن امضا لم يدقتن يحى لإا هنعي كرمج

ـ 44

 .ان ملضانوع 

ل كلشابة لافكوأد هعتة روصى فن امضلاا ذهن وكين أب جيفا ًبولمطن امضلام يدقتن اكا ذإ
د هعتلاك لذم زليوة لاحل كى فر يدملاه يلعفق اويا مبسحا ًعمن يتقيرلطابو أى دقنغ لبمع اديإبو أررقملا
 .ب ولمطلاغ لبملال كلة بنسلابد ارفنإلاون ماضتلاه جوى علن ينماضلاة لافكلاو أ

ـ 45

 .ام عان مضء اطاعز اجو

ت الماعملاع يمجة يغطتلر يدملان مض يوفتبن امضلال وبقز وجيفن يعمض رغل جألن امضا لن اكا ذإ
 .ر يدملاه يلعفق اويى ذلار دقلابو ة دملاى ف

ـ 46

 .رك امجلاح لاصلع دوملا

ة يدقنلاع ئادلواة ردامص

غلبملاة رداصمز وجيفن يعملات قولاى فة يدقنلاة عيدولاوط رشذ فنتم لا ذإ ـ 47



     

                            

   

      

                    
                

             

   

       

                       
                  

                   

   

   

      

   

   

   

    

                           
             

 .ة ديدجلات اناملضا

 .ا ًديدجا ًنامضب ليطن أه لز وجيفف اكر يغن امضلان أت قوى أى فر يدملاى أرا ذإ	ـ 48

 .دهتعلاءالغاةداشه

و أء افولان يودتر يدملاى لعب جيفن وناقلاا ذهم اكحأب جومبى عطأى ذلاد هعتلاوط رشت ذفنا ذإـ 49
ن عج رفيود هعتلان مء اربإلام تيذ ئدنعولك ذلد عملاج ذومنألاى لعر رحتة داهشى لعع يقوتلابم ازتلإلا
 .ا هبة صاخلات ابلامطلاع يمجن مى فعتود هعتلاا هنأبشل معى تلاع ئاضبلا

 .ى ركمجلاان ملضاى لعة بترتملار اثاآل

ى فحق لار خآل يلدى أى لإة جاحن ودرك امجلال وخيه ميدقتن افة يضقى أى فى كرمجن امضم دقا ذإ	ـ 50
ً اليلدم هيلعى عدملام دقيم لا من امضلاى لعا وعقون مع يمجة هجاومى فة دراولات امازتلإلابا هلم كحلا

 .ه ذيفنتو أن امضلان مء اربإلاا وتبثيو أن امضلاك لذى لعا وعقويم لم هنأو أه وطرلشم هذيفنتى لع


ث لاثلاب ابلا


ا هنمء افعإلاوة يكرمجلام ورسلال يصحت


ل وألال صفلا


م ورسلا

 .سوم رلايل حصت

ا ذهبة قحلملاة يكرمجلاة فيرعتلاى فة نيبملام وسرلال صحتن وناقلاا ذهم اكحأة اعارمع م)1(ـ51
 .جراخلاى لإا هريدصتبر ارقإم يدقتد نعون ادولسلا هداريتإسد نعع ئاضبلاى لعن وناقلا



                       
           

                       

   

            

                         
                    

               
            

         

                     
             

              

   

                      

                        
                  

   

                    

                     
               

   

   

ل صحت، ة يكرمجلام ورسلان م ءافعاح نمير خآن وناقى أى فص اخم كحى أن مم غرلاى لع
10.ى راجتض رغلة ردصملاو أة دروتمسلاع ئاضبلاى لعة يكرمجلام ورسلا

11.ة يكرمجلاة فيرعتلال ودجت ائفل دعين أ، ر خآلن يحن م، ء ارزولالس جملز وجي

(2) 

(3) 

 .ة يركمجلاة فيرتعلادول ـجمن  )ب(3دمولعلا ًقفوة يركمجلاوم ـسرلايل ـحصت

ة قحلملاة يكرمجلاة فيرعتلال ودجن م )ب(3د ومعلاى فة نيبملاة يكرمجلام ورسا لة ئفل صحت
ة راجتلاة قنطمل ودى دحإى لصًألاا هردصمن وكيع ئاضبى أى لعن وناقلاا ذهب
د اريتاسد نع، ة يبرعلال ودللة ينيبلاة راجتلال دابتر ييستوة يمنتة يقافتال ودى دحاو أة يليضفتلا
ة لطسلاا هتردصأ ًة حيحصر دصمة داهبشة بوحصمت ناكا ذإن ادولساى لإع ئاضبلالك ت
 .ر يدملاه يلعفق اويا مبحسة لودلالك تبة صتخملا

ة هجلاة قفاومبون ألشاا ذهى فة يقافتإى ألا ًذيفنتر يدمللز وجي)1(د نبلام اكحأن مم غرلاب
ى فة نيبملام ورسلال صحتو، ر دصملاة داهشن مع ئاضبى أى فعين أة لودلالك تبة صتخملا
12.ن ادولسلا هداريتإسد نعع ئاضبلالك تن ع، ة فيرعتلال ودجن م )ب(3د ومعلا

(1) 

(2) 

ـ 52

 .ين رفاسملاة تعمأع مة بحومصلاع ئابضلاى ـلعد اريتسالاـوم سريل حصت

ة عتمأع مة بوحصملاى راجتلار يغع بالطات اذة دروتمسلاع ئاضبلاى لعبق يطن أر يدمللز وجي
ة ميقن م % 10ه رادقما ًدحوما ًمرسح ئاوللاه ددحتا معا هتميقد يزتال ى تلان يرفامسلا
 .ع ئاضبلا

 .ن يرفامسلاة عتمأع مة بوحصملاع للساوة يئابرهكلات ادعملاى لعة يكرمجلاة فيرعتلابق تط

ر خآلت قون ما هددحيى تلار اعألسلا ًقفوو ,ىبنجألاد قنلابرك امجلاع فدبل بقين أر يدمللز وجي
13.ة ينادولساة لمعلابه عفدض ورفملاغ لبملان عرك امجالغ لبمد يزيال أى لع، ع ئاضبلل

(1) 

(2) 

(3) 

ـ 53

ى ناثلال صفلا



   

   

         

                          
                    

      

                  

               
           

           

           

             
         

      

              
          

            
       

           
     

              
      

               
     

ة يكرمجلات اءافعإلا

 .ى رخألة نيفسمن قل نلاود رالواور داـلصاسوم رمن ء افالعا

ب جومبة حونمملات اضيفختلاوت اءافعإلاوة ررقملات اءانثتإلساووط رلشاة اعارمع م)1(ـ 54
ة نيفسن مل قنلاود راولاور داصلام ورسن مى فعت 1999ة نلسر امثتسإلاع يجتشن وناق
14:ا هركذى تآلاع ئاضبلاى رخأل

، ه عمن كتم لم أر فامسلاة بحصبت ناكء اوسن يرفامسلاة عتمأ
	)أ (

ر اجتللج ذامنو أت انيعكة دروتمست ناكا ذإم ورسللة عضاخلاء ايألشا )ب(
ا هريدصتد اريوه عمن كتم لو أر فامسلار جاتلاة قفربت ناكء اوسن يرفامسلا
، ا هداريتإسخ يراتن مر هأشه تسل الخى بنجأد لبى لإ

، ة يقيقحلاة يراجتلات انيعلا
	)ج (

ن فلسار يغة نيفسى أر هظى لعن حتشى تلاة ينيومتلاة يائذغلاد اوملا )الوأ)(د (
ر هظى لعا هكالهتٍسإو أا هلامعتٍسإد ارملاوى كرمجء انيمى فة يلحالسا
، ة يكرمجلاد ودحلاج راخة نيفلسا

ر امطر داغتة رئاطى أى فا هنحشد ارملاة ينيومتلاوة يئاذغلاد اوملا
	)ايناث(
، ةيكرمجلاد ودحلاج راخع قين اكمى أى لإة راشبمرك امجلا

ض رغبة يبنجألان اريلطات اكرشا هدروتتسى تلات ارئالطار ايغع قط
	)اثلاث(
، ى لودلان اريلطاى فة مدختمسلاا هتارئاطح الصا

ى تلاة يملاعلاى ندملان اريلطات اكرشا هدروتتسى تلاة يضرألات امهملا
	)اعبار(
، ت اكرلشالك تا همنظت

ق يرطن ع )ت يزنارت(ا ًروبعة راملاوة يبنجأد البن مة لرسملاع ئاضبلا
	)ـه(
، ة يبنجأد البى لإن ادولسا

ا هنودروتيسى تلاه يفة ماقإللن ادولسلن يمداقلاص اخِشألابة صاخلاء ايألشا
	)و (
، م هتحاروى صخلشام هلامعتإلس



                  
           

     

               
          

      

                     
            

     

                                 
                

                                         
         

                 
          

   

          

                    

                  

          

              
         

                
           

ت امدخلاو أة ضايرلاو أم ولعلاوب دألاون فلاى فن يغبانللح نمتى تلاز ئاوجلا
	)ز(
و أم هفسنأبا هودروتأسء اوسوق فتن مه وققحا مبا ًفارعتإا هفالخو أة ماعلا

، م هنعة باينت دروتأس

و أى رضخلاو أى رذبلار ثاكتلابة عارزلاض ارغألة دروتمسلاى واقتلا )ح(
ن ملك ذبة داهشم دقتن أى لعر وذجلاول ئاسفلاول قعلاوت انردلاك، ىنردلا
، ت اباغلاوة عارزلاة رازو

و أدق اصتة دهاعمى ألا ًقفوا هئافعإى لعة موكحلاق فاوتى رخأد اومى أ
	)ط(
ى فا هيلعص وصنملاط ورلشلا ًقفون ادولساة يروهمجة موكحا هيلإم ضنت
، ة دهاعملالك ت

ب ببسن كميى تلاون العإلال اجمى فا هلامعتإلسد روتتسى تلاء ايألشا )أ ()2(
% 30ة بنسبض فختن أز وجي، م ورسللة عضاخة لثاممع ئاضبل حمل حتن أا هتعيبط

د قا هنأبرك امجلااط بضريبكه بع نتقيى ذلال يلدلاة ماقإرط بشا هتميقن م
، ع يبللت يسلوب حسفن العإلاض ارغألت دروتأس

 % 30ة بنسبا هتميقض فختن أز وجين العإللج ذامنكة دروتمسلاء ايألشا
	)ب(
15.ة يراجتلال امعألاى فل معتمسلام جحلابن وكتال أرط بش

د اريتسالاسم رمن ا هاداريتساد اعيى تلاع ئابضلاء افاعت الاح

 :رط بشد اريتٍسإلام ورسن من ادولسللك ذد عبا هداريتإسد اعيى تلاة يبنجأد البى لإة ردصملاع ئاضبلاى فعتـ 55

، ا هريدصتخ يراتن ما ًرهشر عشى نثال الخا هداريتٍسإد اعين أ
	)أ (

 :ر يدملاع نتقين أ
	)ب(

ث دحيم لوت ردصى تلاع ئاضبللة قبامطا هداريتإسد اعملاع ئاضبلان أب
	)الوأ(
، د يدجتو أح الصإو أر ييغتى أا هيف

ن اكن ا(ا هيلعحق تمسلاد اريتٍسإلام رسن أب، ة يبنجأع ئاضبلات ناكا ذإ
	)ايناث(
، ى لصألاد اريتإلسات قوى فع فدد ق )مرسا هيلعا ًقحتمس
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، ا هلد ادرتإسو أم ورسللد رع ئاضبلار يدصتد نعل صحيم له نأب )اثلاث(

ا هداريتاسة داعإت قوى فع ئاضبلاى لعحق تمسلاد اريتٍسإلام رسن اكا ذإه نأ )ج(
ب جيفى لصألاد اريتالسات قوى فا هيلعحق تمسلام رسلار ادقمى لعد يزي
، ن ادولساى إلع ئاضبلاد اريتاسة داعإد نعد اريتإلسام رسى فة دايزلاع فد

ة عيدوكع فدين أبع ئاضبلاب حاصة بلامطك رامجلااط بضر يبكلز وجيه نأ
ك لذن عا ًنامضم دقين أو أى رخأم ورسن مع ئاضبلاى لعا ًقحتمسن وكيا م

 .ا ًباسنمرك امجلااط بضر يبكه اريا مبحس

 )د(

. د يربلابة ردمصلاع ئابضللريدتصلاسم رـن مى ئزجلاء افالعا

ـ 56 16ف صنون ارشقن مل قأا هتميقت ناكا ذإد يربلابد ورطى فر دصتع ئاضبى أر يدصتلام رسن مى فعت

 .ط قفح يلتصلا عنسوم را يهلرعدقتا هداريتساد اـيعثم ا هحالصالر دتصى تلاع ئابضلا

ة مثت ناكن أ(ا هعفدبق سى تلام ورسللد ادرتاسو أد رن ودع ئاضبى أة يبنجأد البى لإت ردصا ذإ
ى فر يدصتلالك ذن عى عطأد قا هبحاصن اكود البلالك تى فا هديدجتوأا هرييغتو أا هحالصإم تو )مورس
ع ئاضبلالك تن عد اريتإلسام ورسن مع فديال فرك امجلااط بضر يبكى لإا ًبوتكما ًراخطأبق است قو
ل قنلاة رجأ (ن ولونلاى لعيس لود يدجتلاو أر ييغتو أح الصالات افورصمى لعال إا هداريتاسة داعإد نع
.ج ورخلاو أل وخدلات افورصمى لعال و )نحلشاوأ

ـ 57

.)م ا �0.ا  .. ح% $# �!"!ا  ) ' &  ـ�, *& (ا  اء  ',ا

و أر ييغتلاو أح الصإللن ادولسال حاسى لعا هؤارسإو أف اجلاض وحلاى فن فلسال اخدإز وجي
ء انيمى أى فة ياسرلان فلسان مت ناكا ذإال إر يدصتلاو أد اريتإلسان عى كرمجم رسع فدن ودبد يدجتلا
 .ة ددحمر يغة دملا همادختإسو أة ميدتمسة فصبم ادختإلسلة ينادوسة يميلقإه ايمى أو أ

ـ 58

 .ت ابثالاء بع



                      
                

   

   

   

   

           

                         
              

      

                     
             

                
          

                       
                

                     
             

   

    

   

   

   

ة يكرمجلاة فيرعتلان مء افعإلاو أل صفلاا ذهى فن يبملاء افعإلابع تمتتع ئاضبلان أت ابثإء بعع قيـ 59
ى لإة نيفسن ما هلقنيى ذلاص خلشاو أا هردصمو أع ئاضبلالك تد روتمستق اعى لعن وناقلاا ذهبة قحلملا
 .ى رخأ

 .ت يعبا ذإسوم رلامن ة افمعلاع ئاضبلا عنسوم رلايل حصت

ا ًقفود اريتالسام ورسن مت يفعأون ادولسلت دروتأسى تلاع ئاضبلاع يمجى لعر دقتن أب جي
ى دؤتوا هيلعا هذخأد اتعملاداريتالسام ورس، ن ادولساى فا هعيبة لاحى فن وناقلاا ذهم اكحأل
 .م ورسلالك تا هنع

ـ 60 (1)

م ورسلاى دؤتن أى رامثتالساع ورمشلاع يبة لاحى فز وجي (1)د نبلام اكحأن مم غرا لى لع
ت اءافعالاح نمبة صتخملات اهجلاه ررقتا مفق ولك ذور وكذملاد نبلاى فا هيلعص وصنملا
ه لة حونمملات اءافعإلابع ورمشلاا ذهع تمتر ارمتإسرط بش، ر وكذملاع ورمشللة يكرمجلا
 1999 ..71ة نلسر امثتالساع يجتشن وناقم اكحأب جومب

(2) 

ا هعيبل بقر يدمللم دقين أ (1)د نبلاى فة روكذملاع ئاضبلاى فف رصتلاد يرين مل كى لعب جي
 .ه نما هبلطد نعا هيلعة قحتمسلام ورسلاع فدين أه يلعب جيا مكا هبة صاخلات انايبلا

(3) 

ة ررقملاة يكرمجلام ورسالف عضل داعتة مارغبة داملاه ذهم اكحأف لاخيص خشل كب قاعي
 .81ا ًعمن يتبوقعلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابو أ

(4) 

ع بارلاب ابلا

م ورسلال يصحت
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ل وألال صفلا

ة يكرمجلات ارارقإلا

 .ا نهما هذخأبل قة يركمجلاة ريظحلاا هلخودد نعع ئابضلاعن ة يركمجلات ارارقإلايم دقتب جوو

ل بق، ر يدصتلاو أد اريتإلساض رغبة يكرمجلاة ريحظلاى فة دوجومة عاضبى أب حاصى لعب جي
ا ًرارقإص تخملاك رامجلابط اضلم دقين أن كتم لم أم رسللة عضاخت ناكأء اوسا هنمء ىشى أذ خأ
ا هركذى تلات انايبلاة حصد كؤيا مبر ارقإلاى لعع يقوتلاه يلعب جيا مكا هيلعررقملام رسلاع فدين أو
 .ر ارقإلاى فا هنع

ـ 61

12 .ر ارقإلا 3م4أن 5 ; :89 ا 8  ا C زا ?@A 9< �=> �ا 

صحفين أه بلطى لع ءانبع ئاضبلاب حاصل ن ذؤين أز وجير رقملام رسلاع فدة اعارمع م
 .هنعر ارقإلام يدقتل بقد رطى أت ايوتحم

ـ 62 (1)

صحفلاء ارجإب جيا مكرك امجلابط اض نم ه يلعا ًعقوموة باتكن ذإلان وكين أب جي
 .ص تخملارك امجلابط اضر وضحب

(2) 

ر يرحتب جيـ 63

 .هتايتوحموا هريدتصأو ع ئابضلاد اريتسا عنر ارقإلاشكل 

 :ة يتآلات انايبلان مضتين أولك ذلر رقملاج ذومنألاى لعر ارقإلا

، خ يراتلا )أ (

ن عة باينلابا ًررحمر ارقإلان اكن افه ناونعول ماكلابر ارقإلار رحمم اس )ب(
م قروه ناونعوص خلشاك لذلل ماكلام السار كذين أب جيفر خآص خش
، ر دصملاو أد روتمسللى راجتلال جلسا



                       
            

        

                 
           

           

               
              

                
            

           

                  
             

               

                
            

   

           

                    
                           

                     
      

   

       

ع ئاضبلار يدصتو أد اريتإسد يريه ررحمن اكا ذإا مر ارقإلاى فر كذين أ
	)ج(
ن أب جية لاحلاه ذهى فول اوحألاب حسبر خآص خشن عة باينم أل يصأك
، ه ناونعوص خلشاك لذلل ماكلام السار كذي

د ورلطاد دعوة يراجتالا هتمالعوا هاسقمو أا هنزووا هتدوجوة عاضبلاع ون )د(
ى فة دراولاع ئاضبلاا مأ، ا هماقرأوا هيلعة عوضوملات امالعلان ايبع م
، ة فيرعتلاى فا هبة فورعملاا هئامأسبر ارقإلاى فف صوتفة فيرعتلا

ى ذلان اكملام اسوى لصألاا هدلبم اسر كذية دروتمسلاع ئاضبلاة لاحى ف
	)ـه(
، اهبت لقنى تلال قنلاة ليوسوا هتفرعملى فكير خآف صوى أوه نمت دروتأس

ا هقيرطى فى هوى رخأى لإة نيفسن مة لوقنملاة دروتمسلاع ئاضبلاة لاحى ف
	)و (
م اسوه نمت نحشى ذلاى لصألاء انيملام اسر كذين أب جيل وصولاة هجى لإ
، ة نيفلسان مل قنلاا هيفى رجأى تلاء ىناوملاو أء انيملا

ع ئاضبلاه ذهه يلإة لرسملان اكملام اسر كذير يدصتللة دعملاع ئاضبلاة لاحى ف
	)ز(
، ا هتفرعملى فكير خآف صوى أو أا هبل قنتسى تلال قنلاة ليوسم اسو

، م صخى أن ودبا هئارشن اكمى فع ئاضبلان مث
	)ح(

ل حمن ما هلقنلة يرثنت افورصموف يلاكتى أون يمأتلاول قنلاف يراصم )ط(
 .ل احلاب حسبج ورخلاول وخدلابة صاخلارك امجلاة حطمى لإء ارلشا

 .ى رخأى لإة نيفسمن ة لقونملاع ئابضلاى لرعارقإلات ايتوـحموـل شك

ة رورضال ولك ذلر رقملاج ذومنألاى لعى رخأى لإة نيفسن مة لوقنملاع ئاضبلان عر ارقإلار يرحتب جي	ـ 64
ا ذإه نأى لعت امالعن ما هيلعا مود ورلطاد دعوع ئاضبلاة ميقوع ونن مر ثكأه يفر كذين أل
ة بولمطلات انايبلال كر ارقإلاى فر كذين أب جيفه يوتشو أف لتى أه يفل صحو أد رلطاف الغزق مت
 . 63ة داملام اكحأب جومب

 .ر قصلامن ر دالصار ارقإلا



                       
       

   

             

                        
                 

   

            

                     
                        

                  
                 

   

   

       

                        

   

        

                               
                

             
            

                
                

ن عه نسل قتص خشن ما ًرداصن وكين وناقلاا ذهب جومبا ًرارقإم لتيسن أص خشى ألز وجيال ـ 65
 .لك ذبه ملعع مر عشة نماثلا

 .ة لئسأمن ه يلاه جيوا مى لعة باجالابر ارقإلار رـحمام يقب جوو

نم لوئمسلا ك رامجلابط اضه يلإه هجويا مى لعب يجين أا ًًرارقإر رحص خشل كى لعب جي
 .لك ذه نمب لطا مى تمر ارقإلاى فة نيبملاع ئاضبلابلق عتتة لئأس

ـ 66

 .ى ركمجلار ارقإلاة حصى لعى رخأة لدأى أب لطى فرك امجلاط ابضر يبكة ـطلس

م يدقتبو أن يميلابع وفمشر ارقإبت بثين أع ئاضبلاب حاصن مب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
لق عتيا ميفه نأوه يعديى ذلاه جولاى لعع ئاضبلالك ميه نأة لدألان ملك ذر يغبو أت ادنتمس
ا ًحيحصا يكرمجا ًرارقإم دقو أا ًحيحصا ًفصوا هفصود قه نمء افعإلان مه يعديا مو أى كرمجلام رسلاب
لك ذه يلإم دقين أى لإا هنعم دقملار ارقإلال وبقو أع ئاضبلام يلتسض فررك امجلااط بضر يبكلز وجيو
 .ل يلدلا

ـ 67

 .ى ركمجلار ارقإلايل دـتعر ـظح

.رك امجلااط بضر يبكن مة بوتكمة قفاومبال إ هيفل يدعتى أء ارجإى كرمجلار ارقإلام يدقتد عبز وجيال  ـ 68

 .ىركمجلارارقإلاعمخلا..ةـيصلبولايم لست

ب جيا مكا هبة صاخلار يتاوفلاع يمجع ئاضبلان عى كرمجلار ارقإلاع مم دقتن أب جي)1(ـ69
ى رخألات ادنتمسلاوت اباخطلاود ورلطاص لاوبون حلشاص لاوبون يمأتلاص لاوبم دقتن أ
ن ولونلاا هعموه نمت يرتأشى ذلان اكملاى فا هتميقلة حضوملاع ئاضبلاب لوطل ارسإبة قلعتملا
اق روالاه ذهم يدقتل وئمسلارك امجلابط اضب لطى تمى رخألام ورسلاو أف يلاكتلاون يمأتلاو
ر وبعللو أى رخأى لإة نيفسن موأل قنلاو أر يدصتلاو أد اريتإلسلة دعملاع ئاضبلاة لاحى فا مأ، 
 .ر ارقإلاع مة صخرلاو أن ذإلام يدقتب جيفة صخرو أن ذإا هلم زليى تلاو )تيزنارت(



                      
               

              

   

   

                  
                 

   

   

         

                      
                  

                
                

   

   

     

   

          

                     
   

   

ة خنسل صألاع مم دقين أه يلعب جيفة يلصألاة روتافلاه يلإد رتن أة عاضبلاب حاصد ارأا ذإ
ل صألاة داعإد عبا ميفب لوطلك ذن عز جعا ذإفرك امجلابا هفظحلل صألابق طة روصو أا هنم
 .د متعمى كرمجد نتمسن عر رقملام سرلاع فدد عبال إه يلإد اعيال ف

(2) 

 .ريتافولات انايب

ة ررقملات انايبلاى لعا هبة قلعتملات اداهلشاوة دروتسملاع ئاضبلابة صاخلار يتاوفلاع يمجى وتحتن أب جي
91.ت انايبلالك تى لعى وتحتال ة داهوشأة روتافى أل وبقض فرين أرك امجلااط بضر يبكلز وجيو

ـ 70

 .ةاصخت انايبى أب لطى فر يدملاة طلس

ن اونعوم اسوء ارلشاخ يراتون اكمر كذين ألك ذر يدملاه نمب لطا ذإع ئاضبلاب حاصى لعب جي
ى لعة داهشلك ذى فا مبى رخأت انايبم دقين أوع ئاضبلالك ته نمى رتاشى ذلاى راجتلات يبلاو أة كرلشا
ة حصن مقق حتللك لذة رورضر يدمالى أرا ذإة عاضبللى لصألار دصملان علك ذلر رقملاج ذومنألا
 .ة روتافلاى فة دراولات انايبلاة حصن مد كأتللو أى كرمجلام رسلار يدقتلة ميقلا

ـ 71

ى ناثلال صفلا

ة يكرمجلام وسرلار يقدت

 .ىرخألة نيفسمن قل نلاوت ادرالواى لعم سرلاة ئفد يدحتت قو

لك ته يفع فدتى ذلات قولاى فا هبل ومعملام رسلاة ئفلا ًقفوى رخألة نيفسن مل قنلاود راولام ورسع فدت
 .م ورسلا

ـ 72



           

                             
                    

                  
    

                     
              

                 
          

   

          

                    
    

   

      

                        
              

              

                                         

             

               
        
          
             

 .ى رخألة نيفسمن قل نلاوت ادرالواسوم رر ييتغد نعق اـفتالار ييـتغ

ل قنلام رسو أد راولام رسا هنعع فدون ادولساى فة عاضبى أم يلتسو أع يبن عاق فتإى أد قعا ذإ
ع فدتن أل بقع ئاضبلالك تة ميقى لعر ثؤيم ورسلاى فل يدعتى ألك ذد عبث دحم ثى رخألة نيفسن م
ا ًعضاخ، ك لذف الخى لعح يرصب وتكمص ند وجوم دعد نعاق فتإلان وكيفم ورسلالك تا هيلع
 :ة يتآلاوط رلشل

ـ 73

د عبع ئابللز وجيفم رسا لى فة دايزو أد يدجم رسن عة رابعر ييغتلان اكا ذإ
، ه يلعفق تملان مثلاى إ لرق فلاة فاضإد ئازلام رسلاو أد يدجلام سرلاع فد

 )أ (

م صخى رتمشللز وجيفم رسللض يفختو أء اغلإن عة رابعر ييغتلان اكا ذإ
 .ه يلعفق تملان مثلان مر ييغتلان عء ىاشنلارق فلا

 )ب(

 .ة ميقلاد يدحتر يدتصلاسم رة ئفد يدحتت قو

م اكحألا ًقفوع ئاضبلان عر ارقإلال معت قوا هبل ومعملام رسلاة ئفلا ًقفور يدصتلام ورسع يمجل صحت
 61 .ة داملا

ـ 74

 .ة ميقلاد يدحت

ه عفديى ذلان مثالا هنإة ردصملاو أة دروتمسلاع ئاضبلاة ميقر بتعت 76ة داملام اكحأة اعارمع م
ر يدصتلاو أد اريتالسال حموء انيموت قوى فل احلاب حسبا هردصمو أع ئاضبلالك تد روتمس
 .ل وئمسلارك امجلابط اضا هردقيا مكة ميقلاه ذهى لعة يكرمجلام ورسلاع فدتو

ـ 75 (1)

 (2) :ض رتفين أب جي (1)د نبلاى فه يلار امشلان مثلار يدقتض ارغأل

 )أ ( :ة دروتمسلاع ئاضبلاة لاحى ف

ل حمى فا هميلتسوج راخلان ما هؤارشد اريا هريدقتد ارملاع ئاضبلان ا
ف يلاكتلاوت اقفنلاع يمجوة لومعلاون يمأتلاون ولونلان أود اريتالسا
و أد اريتالساء انيمى فع ئاضبلام يلتسوع يبلاد قعلة مزاللات افورصملاو
د اريتاسن عحق تمسى كرمجم رسو أة بيرضى أا دعا مت عفدد قه لحم

 )الوأ(



             
   

               

                
                

               
              

   

             
       

                
           

          
            

           

                     
                 

             
              

           

                       
            

                      
           

   

، د اريتالسال حمى فغ يرفتة رجأو أف يصرد ئاوعى أو أع ئاضبلالك ت

، ة روكذملاع ئاضبلاع يبن عد يحولال باقملاو هن مثلان ا
	)ايناث(

ة راشبمة حلصمى أه عمة يراجتة قالعه لص خشى ألو أع ئابللس يله نا
	)اثلاث(
، د عبا ميفا هيفف رصتلاو أع ئاضبلاه ذهع يبة داعإى فة راشبمر يغو أ

لك تت ناكء اوسى رتمشلاوع ئابلان يبة يراجتة قالعى أأ نشتن لوم له نإ
	)اعبار(
ك لتع يبن عة ئاشنلاة قالعلاا دعا ميفلك ذر يغو أد قعن عة ئاشنة قالعلا
، ع ئاضبلا

ى داعلام صخلارادقمى لعد يزيال حق تسمى راجتو أى دقنم صخى أن إ )امساخ(
، اهلة لثامملاع ئاضبلاى فه بح وممسلا

م لتسسى تلاى ها هريدقتد ارملاع ئاضبلان وكتن أة ردصملاع ئاضبلاة لاحى ف
	)ب(
ت اقفنلاوة لومعلاون يمأتلاون ولونلاا هنعع فدد قه نأور يدصتلال حمى ف
ى فع ئاضبلالك تم يلتسوع يبلاد قعلة مزاللات افورصملاوف يلاكتلاوى رخألا
ل حمى فع فدتى تلان حلشاف يراصموف يصرلاد ئاوعا دعا مر يدصتلال حم
 .ا هيلعة قحتمسلام ورسلار يغم رسو أة بيرضى أور يدصتلا

ر يدقتلال وبقبة فيرعتلاى فة روكذمر يغة عاضبى أر يدقتد نعل وئمسلارك امجلابط اضم زتليال )3(
ع ئاضبلاة لاحى فه نأى لعا هنعه لم دقير خآد نتمسى أى فو أى كرمجلار ارقإلاى فد راولا
ة فيرعتلاى فة روكذملار يغ،  1999ة نلسر امثتالساع يجشتن وناقم اكحألا ًقفوة دروتمسلا
ً الثممور امثتالساة رازولً الثمما هتيوضعى فم ضتة نجلى لإت ادنتمسلال يوحتم تي، ة يكرمجلا
20.ا هتميقر يدقتلع ئاضبلالك تبة ياردلاوة لصلات اذة ينفلاة هجلل

ن مل احى أى فز وجيال ة لمعتمسة برعة ميقر يدقتد نع)2(د نبلام اكحأن مم غرا لى لع)4(
 .ة ديدجى هوا هتميقف صنن مل قأا هتميقن وكتن أل اوحألا

ر دقتن أا ًيئزجت فلتأى تلاع ئاضبلاة ميقر يدقتد اريا مدنعز وجي)2(د نبلام اكحأن مم غرلاب)5(
 .ض رغلاا ذهلر يدملاا هلكيشة نجلة اطوسبا هتلاحلا ًقفوا هتميق



       

                            
          

               
        

                      
             

               
             

                    
            

   

        

                         
                   

   

     

                      
                

        

   

      

                          
                  

 .ع ئاضبلاان مثأبة فيرعتد يدـحت

ن ورجتين يذلار اجتلاوة يجراخلاة راجتلاة رازوع ماق فتإلاور واتشلاد عبر يدمللز وجي
ت احطملاوة فلتخملاك رامجلاء ىناومن مة ردصملاوة دروتمسلاع ئاضبلاف لتخمى ف
ا هتاذة قيرلطابه لز وجيوع ئاضبلالك تن امثألة فيرعتد دحين أا ًبسانمه اريا مبحست ارامطلاو
 .رخآلت قون مة فيرعتلالك تل يدعت

ـ 76 (1)

ه يلعفق تيى ذلاخ يراتلاى ف (1)د نبلاى فة روكذملاة قيرلطابة ددحملام ييقتلاة فيرعتبل معي
ك لذى فا هركذد راولال يدعتلاة طللسا هعوضخع مر اجتلاوة يجراخلاة راجتلاة رازوور يدملا
لك تد يدحتد نعب جيوه العأن وروكذملاص اخألشاا هيلعفق تية دمى ألا هبً الومعمى قبيود نبلا
 .ة يكرمجة حطموى كرمجء انيمل كى فوف حصلاى دحإى فا هرشنة فيرعتلا

(2) 

ة ميقر يدقتل وئمسلارك امجلابط اضى لعب جيفة فيرعتلالك تى ضتقمبع ئاضبلاة ميقت ددحتا ذإ
 .ر يدقتلالك ذل وبقبع ئاضبلاب حاصم زتليوة روكذملاة فيرعتللا ًقفوع ئاضبلا

(3) 

 .سايقملاأو زن لواى لعء انبة ردقملاـوم سرلاد يدحت

ن مقق حتين أل وئمسلارك امجلابط اضلز وجياس يقملاو أن زولااس أسى لعم ورسلاض رفد نع
 .ا هنمة دمتعملاو أرك امجلاى فة دوجوملايس ياقملاو أن زولات الآة اطوسباس يقملاو أن زولاة حص

ـ 77

 .سوم رلار يدقتوة اعضبلاس ايق

ة يأبع ضوتو أف صتو أن زختوأا هاسيقى لع ءانبم رسلاا هيلعذ خؤيى تلاع ئاضبلادس كتن أب جي
ا هاسيقن من كمتيلل وئمسلارك امجلابط اضه بليطى ذلاه جولاى لعوا هبحاصب احسى لعى رخأة قيرط
 .لك ذى لعا ًدانتاسب احسلال معو

ـ 78

 .ة يبسنلاسوم رلار يدقت

ة قيربطم ورسلال صحتفن يعمم جحو أن زوو أة نيعمة ميقو أة يمكى لعا ًينبمم ورسلاض رفن اكا ذإـ 79
 .م جحلاو أن زولالك ذو أة ميقلاو أة يمكلالك تن اصقنو أة دايزع ما هجردتى فب سانتت



   

           

           

   

                     
                      

        

   

      

                        
                 

                   

   

             

                      
                        

    

   

   

   

   

      

ألصل اان مكف تالخإبـوم سرلات ـفلتخاا ذإسم رلاة ئفذ خأب جوو

 .قل أة ئفلع خضتع ئابضلاأن ت بثيلم ا م

م رسلاا هيلعذ خؤين أب جيفة عاضبللى لصألار دصملاف التخإبف لتخيد اريتإلسام رسن اكا ذإ
ن عى رخأة داهشى أو أه يلإم دقتى تلال صألاة داهبشل وئمسلارك امجلابط اضع نتقيم لا مى لعألا
 .مرسلاا هنعب ولمطلاع ئاضبلاا هنمت ردصى تلادالبلا

ـ 80

 .سم رى لأعيل حصت

ا مملك ذن مر ثكأو أن يفصوو أن يناونعو أن يماست حتف نصتن أن كميو أل خدتع ئاضبلات ناكا ذإ
ب جيفه لع وضخلام دعو أم رسلع وضخلان أبشف الخلاا ذهن اكوم رسلاى فف الخه يلعب ترتي

 .ى لعألام رسلاا هنعل صحين أب جيفر ثكأو أن يمرسن أبشف الخلان اكا ذإف، م رسلال يصحت

ـ 81

 ) .ىرخألات ماللعاو(ة ينادسولاة لملعابة حموضتكن لم ا ذإة ميقلايل حوت

د دحين أر يدمللز وجيفة دمتعملاة رحلاة لمعلاو أة ينادولساة لمعلابة حضومة روتافلاة ميقن كتم لا ذإ
ن مة رداصلات ارونشمللا ًقفولك ذون وناقلاا ذهض ارغألة روتافلاة ميقا هبل وحتى تلاة ئفلا
 .يزكرملان ادولسانك ب

ـ 82

ث لاثلال صفلا

م ورسلاع فد

 .ةيركمجلاة ريظحلاى فـوم سرلاع ـفد



                    
            

   

          

        

   

                          
                    

                    
             

             

   

   

              

                     

                    
          

          

               
             

                      
              

        

   

بط اضى لعب جيوة يكرمجلاة ريحظلاى فم ورسلاع فدتن أب جير يدملان مر داصلان ذالاا دعا ميف	ـ 83
 .لك ذلر رقملاج ذومنألاى لعا هنعل اصيإء اعطإل وئمسلارك امجلا

د بعال اة يركمجلاة ريظحلامن ع ئابضلاذ ـخأز اـوجدم ـع

 .ر يدملامن ذن ابأو سوم رلاع فد

و أد اريتإلسام ورسن ما هيلعحق تيسا مع فدل بقة يكرمجلاة ريحظلان مع ئاضبلاذ خأز وجيال 
ر يدمللن وكين أى لعرك امجللا هنعة قحتمسلاد ئاوعلاع يمجوى رخألة نيفسن مل قنلاو أر يدصتلا
ن مج راخللا هريدصتد ارملاو أج راخلان مة دروتمسلاع ئاضبلاذ خأبن ذأين أى فا ًنوناقحق لا
ا هعفدبة صاخلات انامضلاووط رلشابلك ذوا ًمدقمم ورسلاه ذهن مء ىشع فدن ودة يكرمجلاة ريحظلا

 .ة لاحل كلة بنسلابا ًمئالمه رايتخإض حمبه اريا مبحسً البقتمس

ـ 84

 .خ لا...سوم رلاع يمجء افيتسالا ًنامضع ئابضلاس بحى فأول ز ايتمإق ـحرك امجلل

ـ 85 :ع ئاضبلاع يمجبس حى فل وأز ايتمإحق رك امجللن وكي (1)

ا ًنامضلك ذوة يكرمجلاةريحظلال خدتى تلاوص خشى أى لإة لرسملا )أ (
ع يـمجوص خشى أن ما هيلعة بولمطلاد ئاوعلاوم وـرسلاع يـمجع ـفدل
، ا هنأبشه يلإل رسملاو أل سارلاى لعة قحتمسلات امارغلا

م ورسى أع فدبم زلمص خشى ألة كولمملاوة يكرمجلاة باقرلاى فة دوجوملا
	)ب(
 .ن وناقلاا ذهم اكحألة فلاخمن عة مارغى أو أرك امجللد ئاوعو أ

ن مر هأشة ثالثل الخ)1(د نبلاى فا هيلإر امشلاة مارغلاود ئاوعلاوم وسرلاع فدم دعة لاحى ف	)2(
و أر رقتى تلاة قيرلطابا هنمثى فف رصتيوع ئاضبلاع يبين أر يدمللز وجيبس حلاخ يرات
 .ر رقتى تلاوط رلشابا هيفف رصتي



               

                             
                  

                 

                   

                   
   

                     
               

              
  

   

         

     

                          
                      
                 

       

   

           

                       
                      

                  
               

 .ر شهأة ثثالخالل ة يركمجلاة ريظحلامن ذ ختؤال ى تلاع ئابضلاع يبة طلس

ع ئاضبلا، لك ذن عى فاكلان العإلاد عبى نلعلاد ازملابع يبين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
و أا ًربة لوقنملاع ئاضبللة بنسلابر هأشة ثالثل الخة يكرمجة ريحظى أن مذ خؤتال ى تلا
 :ى تآلاه جولاى لعلك ذوا ًوجة لوقنملاع ئاـضبللة بنسلابد حاور هوشا ًرحب

ـ 86 (1)

،ع ئاضبلاذ خألر اخطإى أن ودبص اخلاع اقطلاع ئاضبة لاحى ف  )أ (

ة ثالثه تدمع ئاضبلاذ خألب وتكمر اخطإد عب، ة يموكحلاع ئاضبلاة لاحى ف
 .ر هأش

 )ب(

ن عأ نشيى ذلاف لتللو أع يرلساف لتللة لباقلاع ئاضبلاع يبين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
ة ريحظلاا هلوخدت قون مة عاسة رعشى تنثال الخذ خؤتم لا ذإن فعتللة لباقلاو أن يزختلا
ر رقتى تلاة قيرلطابا هنمثى فف رصتلاور رقتى تلاوط رشلابا هيفف رصتين أو أة يكرمجلا

21. 

(2) 

ى اوستال ى تلاع ئاـضبلاى فف رتصلاأوة دابإزاجو

 .ا يهلعة قحتسملاة يركمجلاسوم رلا

ا هيفف رصتين أو أ،  86ة داملام اكحألا ًقفوذ خؤتال ع ئاضبى أة دابإبر مأين أر يدمللز وجي
م ورسلاى واتسال ا هتميقن أرك امجلااط بضر يبكى أرا ذإلك ذوة باسنما هاريى تلاة قيرلطاب
ى أن مى فعيال وم ورسلان ما هبحاصء افعإع ئاضبلاة دابإة لاحى فز وجيوا هيلعة قحتمسلاة يكرمجلا
 .ع ئاضبلاى لعة قحتمسى رخأد ئاوع

ـ 87

 .ا مهيدقتدم عد نعقل نلاة ليسو )توسفنم(ىـفة نيبملاع ئابضلاى ـلعـوم سرلاع فد

اط بضر يبكب لطى لع ءانبم هنمى أل يكوو أا هكلامو أا هنابرو أل قنللة ليسوى أد ئاقى لعب جي
ع ئاضبى أم ورسل وصولاء انيمى فع ئاضبللة ملتمسلاة هجلاع من ماضتلابع فدين أرك امجلا

لك تم دقتم لا ذإة روكذملال قنلاة ليوسبص اخلا )و تفسنملا (ن حلشان ايبى فة نيبموم ورسللة عضاخ
 .ا هميدقتم دعب ابسأبو هع نتقيم لا ما هبلطد نعرك امجلااط بضر يبكى لإع ئاضبلا

ـ  88



     

   

   

     

   

            

                       
                   

                
         

   

       

                        
               

                      
             

                
               

                  
              

                    
                 

ع بارلال صفلا

ة يكرمجلام ورسلان أبشت اعزانملا

 .أ طخت درى تلاأو مل اكلابحصل تلم ى تلاسوم رلاع فد

ن اكى ذلاص خلشاى لعب جيفأ خطلايق ربطت درو أى قيقحلاا هرادقمن مل قأم ورست لصحا ذإ
ة داعإبأ ًخطم رسلاه يلإد رى ذلاص خلشام زتليا مكرق فلاع فدين أا ًصقانل صحى ذلام رسلاع فدبا ًمزلم
م ورسلارق فبب لاتطن أرك امجللز وجيال ه نأى لعل وئمسلارك امجلابط اضلك ذه نمب لطى تمه عفد
 .ع ئاضبلاص يلختخ يراتن مة نست ضقناا ذإ

ـ 89

 .سم رلار ادقمى فف خالد جوود نعت اءارجإلا

د ئاوعلاوحق تمسالم رسللح يحصلاغ لبملاو هل وئمسلارك امجلابط اضه بليطى ذلاغ لبملار بتعي
 .ة داملاه ذهى ضتقمبع فرتى وعدبكس علات بثيم لا مع ئاضبلالك تى لعة بولمطلا

ـ 90 (1)

ع ئاضبلار يغع ئاضبى لعة قحتمسلاد ئاوعلاو أه تميقو أه رادقموم رسلار يدقتن أبشع ازنم اقا ذإ
م اكحأب جومبم رسللع ئاضبلالك تع وضخن أبشو أد يربلابد ورطى فة ردصملاو أة دروتمسلا
ى فن يبين أرك امجلااط بضر يبكلك ذه نمب لطى تمع ئاضبلالك تلك امى لعب جيفن وناقلاا ذه
م ورسلان أبشه تعزانمى فا هيلعد نتيسى تلاب ابألسا، ع يتطيسا مر دقبولك ذلر رقملاج ذومنألا
ج اجتحإلاع مع فدي (ن ألك ذبب لطى ألة باجتإسه لز وجيو، رك امجلاا هتردقا مكد ئاوعلاو أ
 .ع ئاضبلان عع فدلاة قحتمسد ئاوعوم ورسكل وئمسلارك امجلابط اضه بلطى ذلاغ لبملا )

(2) 

ع فدل اصيإى لعب تكين أع ئاضبلالك امب لطى لع ءانبل وئمسلارك امجلابط اضى لعب جي
 .ة يكرمجلاة ريحظلان مة عاضبلال قنل بقلك ذو )ج اجتحإلاع مع فد (ة رابعد ئاوعلاوم ورسلا

(3) 



                       
                
        

   

     

                          
              

                
          

                     
              

              
               

    

           

          

                 
      

                  
          

                    
    

   

   

ة قحتمسد ئاوعو أم ورسة فصبرك امجللع فدغ لبمن مء زجو أغ لبمى أد ادرتإسى وعدل بقتال 
ع فرتم لا مو)3(دنبلام اكحألا ًقفوه يلعا ًرؤشما هبص اخلال اصيإلان كيم لا مع ئاضبلاى لع
 .عفدلاخ يراتلة يلاتلار هأشة تلسال الخى وعدلا

 .ا ًنيعذ ختؤى تلاد ئالعواوسوم رلا

ى أة ميقى لعل وئمسلارك امجلابط اضا هردقى تلام ورسلاع فدع ئاضبلاب حاصض فرا ذإ
اط بضر يبكلز وجيفرك امجللع فدلاة بجاود ئاوعى أو أة فيرعتلاى فة جردمر يغع ئاضب
د عبا هنمء زجى أى لعو أا هيلعى لوتيسن أع ئاضبلالك تب حاصر خطين أد عبرك امجلا
 .ض فرلاك لذخ يراتن مم ايأة ثالثى ضم

ن أب جي)1(د نبلاى فر وكذملاه جولاى لعع ئاضبلاى لعرك امجلااط بضر يبكء اليتإسد نع
ة قحتمسلاد ئاوعلاوم ورسلار ادقمب حسيور ارقإلاى فة حضوملاة ميقلاى ها هتميقن أر بتعي
م ورسلار ادقملة يوامسا هيلعى لوتمسلاع ئاضبلاة ميقن وكتن أب جيوة ميقلاه ذهس اأسى لع
ا ًدقنع فدتن أرك امجلاى لعب جيفر بكأا هتميقت ناكا ذإفا هنمر بكأو أة بوحسملاد ئاوعلاو
 :ة عاضبلاب حاصل

 :نيبرق فلا
	)أ(

، ر ارقإلاى فة عاضبلاة ميق
	)الوأ(

م رسلاا ًدئازا هبحاصلرك تتع ئاضبى ألر ارقإلاى فة نيبملاة ميقلا
	)ايناث(
، م دقتا مكه لة عضاخلا

ى تلاع ئاضبلاة ميقن مر ارقإلاى فر وكذمو ها مى لع% 10ا هرادقمة والع
	)ب(
 .م رسلار ادقمن عة دايزرك امجلااط بضر يبكا هذخأ

ا هتميقد روتوى نلعلاد ازملاب)2(د نبلاى فة روكذملاة روصلاى فا هيلعى لوتمسلاع ئاضبلاع ابت
 .ة ماعلاة نيزخلل

(4)



)1(ـ91

(2) 

(3) 

س ماخلال صفلا



   

   

           

                      
                   

     

   

           

                                  
               

              
                

                      
               

      

   

               

        

   

                                
                  

                

                

م ورسلارد 

 .ا هرييتغة لاحى فسوم رلامن ء ىشد ادرتسإز اجودم ع

ل قأم رسلع ضختت حبصأث يحبع ئاضبلان مع ونى أف ينصتو أم ييقتن أبشى كرمجر ييغتث دحا ذإ	ـ 92
ل بقمورسن مهعفددقنوكياملك ذبببسد رتيسن أصخشىألزوجيالفاهنععفدىذلامرسلانم
 .ر ييغتلالك ذن ايرس

 .ا هريدتصة داإعد نعة درتوسملاع ئابضلاى لعد اريتسالاـوم سرمن ء زجد ر

ى أر يدصتة داعإد نعد اريتإلسام ورسن مع فدا ممء زجد ربح ميسن أر يدمللز وجي)1(ـ93
ت الاحلاى فلك ذو، ا هلامعتإسد صقبت دروتأسد قن وكتن ادولساى فرفوتمر يغع ونن مع ئاضب
ا هداريتاسل بقع ئاضبلالك تد اريتاسبن ذالار يزولان مر يدملاا هيفب ليطى تلاة يئانثتإلسا
 .ة ماعة حلصميق قحتلب اسنملك ذن أى أرا ذإ، ن ذالاا ذهر يزولاح نميو


خ يراتى فم ورسلان مه عفدب جين اكا ملأ يوامسا ًغلبمم ورسلان مه درع مزملاء زجلان وكي)2(

ع ئاضبللر يدملاا هردقيى تلاة ميقلات اذى هخ يراتلاك لذى قع ئاضبلاة ميقت ناكا ذإد اريتإلسا

.ر يدصتلاة داعإخ يراتى ف


ق فوـن تكـم لى تلاع ئابضلار يدتصة داإع عند اريتسإلاوم ـسرمن د رتسيى ذلار ادقملا

 .أ طخلاق يرط عنت درتوسأأو ة بلوطملات افاصمولا

و أة بولمطلات افصاومللة قبامطن كتم لى تلاة دروتمسلاع ئاضبلاة لاحى فر يدمللز وجي)1(ـ94
ى ذلام رسلار ادقمد ادرتإسبح ميسن أا هريدصتة داعإد اريوأ خطلايق رطن عة دروتمسلا
 .ررقتى تلاوط رلشاة اعارمع ملك ذود اريتإلسات قوا هتميقن م %5ا ًصقانا هنعع فد

 :ا ذإم رسلاد ادرتإسبح ميسن أر يدمللز وجيال 	)2(



           

                 

                 

   

   

   

   

          

      

   

                            
                  

              

                 

           

                  
            

           

                  
            

           
      

، ع ئاضبلات لمعتأس )أ (

، ا هداريتإسد نعا هيلعت ناكى تلاة لاحلات اذبع ئاضبلان كتم ل )ب(

 .ا هداريتإسخ يراتن مر هأشة ثالثل الخع ئاضبلار دصتم ل )ج(

س ادلسال صفلا

م ورسلااد ردتإس

ر يدتصة داإعد نعد اريتسإلاسوم رمن د رتسيى ذلار ادقملا

 .ايهلعفرتعلاسهل يىتلاعئابضلا

د نعا هيلعت عفدى تلاوا هيلعف رعتلال هيسى تلاة يبنجألاع ئاضبلار يدصتد نعح ميس)1(ـ95
%1ا ًصقانا هنعع فدى ذلام رسلار ادقمد ادرتإسبة يبنجأد البى لإة يكرمجم ورسا هداريتإس
 .ر رقتى تلاوط رلشاة اعارمع ملك ذود اريتإلساد نعا هتميقن م

 :ا ذإم رسى أد ادرتإسبح امسلال احى أبز وجيال 	)2(

، ع ئاضبلات لمعتأس
	)أ (

ه نأى لع، ا هداريتإسد نعا هيلعت ناكى تلاة لاحلات اذبع ئاضبلان كتم ل
	)ب(
ة لاحى لعأ رطى ذلار ييغتلان اكا ذإد ادرتإلسابح ميسن أر يدمللز وجي
، اهداريتإسد عبع ينصتت ايلمعبت رمد قا هنأى لإا ًعجارع ئاضبلا

ه نأى لعا هداريتإسخ يراتن ما ًرهشر عشى نثال الخى فع ئاضبلار دصتم ل
	)ج(
ى نثاى ضمد عبة ردصملاع ئاضبلاى لعم رسالد ربح ميسن أر يدمللز وجي

ت رمد قع ئاضبلان أر يدصتلاى فر يخأتلاب بسن اكا ذإا ًرهشر عش
، ا هداريتإسد عبع ينصتت ايلمعب



                   
      

              
             

               
          

                   
               

          

                       
             

        

   

            

                     
                    

                   
               

   

   

   

   

    

ر هتظن العإبه لبقو أر يدصتلات قوى فل وئمسلارك امجلاابط اضر طخيم ل )د (
، مرسلادربلطةينهيف

ب رقأى فل وئمسلارك امجلابط اضى لإن ادولسلد اريتإلساة داهشم دقتم ل
	)ـه(
، ت ردصد قع ئاضبلالك تن أا هيلعد هوشر يدصتلان اكملة يكرمجة ريحظ

ة داهشخ يراتن مر هشأة تسف رظى فم رسلاد ادرتإسبة بلامطلام دقتم ل
	)و(
 .لك ذف الخى لعر يدملافق اوا ذإال إر يدصتلا

ز وجيفع ينصتت ايلمعبا هداريتإسد عبت رمد قا همورسد ادرتإسب لطى تلاع ئاضبلات ناكا ذإ)3(
ى لصألاء زجلاه باحسى فل خدين أب لالطاه درتيسد قى ذلام رسلار ادقمد يدحتل جألر يدملل
 .ًالعفه ريدصتم تى ذلاة دروتمسلاع ئاضبلان مقط ف

ل بقا هنايبو أا هتابثإة داملاه ذهب جومبم زلية لأمسى أن أبشة ماعد عاوقع ضين أر يدمللز وجي)4(
ف الخبر يدملار مأيم لا مد عاوقلالك تبم ازتلإلاد ادرتسإلاى بلاطى لعب جيوم ورسلاد ادرتإس
 .ا هتاذبة لاحى أى فلك ذ

 .ة نيمعت الاحى فسم رلاد ربح امسلاى ـفر يدملاة طلس

د اوملالك تت لمعتأسود اريتاسم ورسا هنعت عفدد اومن ادولسلت دروتأسا ذإ 95ة داملام اكحأن مم غرلاب	ـ 96
ة باسنما هاريى تلاوط رلشابوع ئاضبلالك تر يدصتد نعر يدمللز وجيفن ادولساى فع لسة عانصى ف
ى لعع فدى ذا لم سرللا ًيوامسه درم تى ذلاغ لبملان وكين أة يطرشم رسلاد ربح ميسن أا هتاذبة لاحل كى ف
 0ا هداريتإسد نعد اوملالك تة ميقن م%1ا ًصقانم دقتملاه جولاى لعة دروتمسلاد اوملا

مس اخلاب ابلا

ع ئاضبلااد ريتإس

ل وألال صفلا

ة ماعة فصباد ريتإلسا



   

        

                           
                  

                  
                

   

         

                          
                 

                  
              

   

   

          

                         
                      

                 
     

                
    

                 
   

   

 .ة يركمجلاة ريظحلابا هداريتسإ ٍد نعع ئابضلار رومب جوو

ن ادولسلة دروتمسلاع ئاضبلاع يمجر متن أب جيه فالخى لعن وناقلاا ذهص نيا ما دعا ميف
ص وصنى ضتقمبو أرك امجلااط بضريبكن مب وتكمن ذإبلك ذن مت يفعأا ذإال إة يكرمجلاة ريحظلاب
ن مع ئاضبلاه ذهل قنز وجيال و )أ )(1(186ة داملاو أ 184ة داملام اكحأب جومبة يقافتإو أء افعإى أ
 .ا هنعى كرمجلاج ارفإلابر مأل وئمسلارك امجلابط اضن مر دصيم لا مة يكرمجلاة ريحظلا

ـ 97

 .ى ركمجلاء انيملاى فقل نلائل اسوخول دى لعد يوق

ر امطو أء انيمو أه يكرمجة حطمى أى فج راخالن مة مداقل قنللة ليوسى أى فل وخدلاد حألز وجيال
ن ا(ء انيملات الطلسز وجية نيفلساة لاحى ففلك ذع مورك امجلااط بضر يبكن من ذإن ودى كرمج
ل ئاوسة لاحى فو ل وئمسلارك امجلابط اضن ذأين أل بقة نيفلسالك تل وخدء انيملاد رشملو )تدجو
ن ذالاح نمل بقا هلخدين أص يخرتى ضتقمبه تابجاوبم وقيص خشى ألوب يبلطلز وجيى رخألال قنلا
 .ر وكذملا

ـ 98

 .ج راخلامن ة مداقلاقل نلاة ليسوعن ل ئوسملاـص خشلات ابجاو

ى أن عل وئمسلاص خلشاو أة رئاطى أ
 :ن أة يكرمجة حطمى أو أ

د ئاقى لعوا هنعل وئمسلابط اضا لو أة نيفلسان ابرى لعب جي
ى كرمجر امطو أء انيمى أى لإج راخلان مة مداقل قنللة ليوس

ـ 99

اهتراحبوا هتلومحول قنلاة ليوسن أبش ه يلإة هجوملاة لئألساى لعب يجي
، ا هتلحروا هتنوؤموا هباكرو

 )أ (

ل قنلاة ليوسبة صاخلات ادنتمسلان مل وئمسلارك امجلاط باضه بليطا مز ربي
، ا هتنوؤموا هتلومحو

 )ب(

ك رامجلابط اضلك ذه نمب لطا ذإة روكذملال قنلاة ليوسن عً اليكون يعي
 .ل وئمسلا

 )ج(



    

                       
                  

   

          

                       
       

   

             

                      
                 

          

   

      

                          
              

                
                

             
              

                   
              

         

   

 .ةلموحلاغ يرفتبذن الا

غ يرفتلام تين أز وجيال ورك امجلااط بضر يبكن من ذإبال إل قنللة ليوسى أن مة عاضبغ يرفتز وجيال 
 .لك ذكس عى لعغ يرفتلابر داصلان ذإلاى فة حارصص نيم لامل وئمسلارك امجلابط اضروضحبال إ

ـ 100

 .غ يرفتلاان مك

و أن اكملاى فر ارقإا هنعم دقى تلاوأ )وتفسنملا (ن حلشان ايبى فة نيبملاة عاضبلاغ يرفتن وكين أب جي
 .ل وئمسلابط اضلاا هنيعيى تلاة نكمألا

ـ 101

 .ذن إون دبغ يرفتلاان مكأو ى سرمللقل نلاة ليسوة رداـمغز اجودم ع

ا هغيرفتلو أا هورسلص صخملان اكملار داغتن أج راخلان مع ئاضببة لمحملال قنلاة ليوسلز وجيال 
ى فا هلازنإد ارملاا هتلومحغ يرفتى هتنيى تحرك امجلااط بضر يبكن من ذإر يغبه يلإا هلوصود عب
 .ل احلاب حسبة حطملاو أر امطلاو أء انيملا

ـ 102

 .ة رشابمع ئابضلايم لست

ع ئاضبلام يلستبا ًنذإه رايتخإوه ريدقتض حمبر دصين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
ى ذلاص خلشان مب وتكمب لطى لع ءانبا هيفحق لاب حاصى لإل قنلاة ليوسن مة راشبم
ى فا هليكوو أة نيفلسان ابرب لطلاى لعه عمع قوين أة طيرشه ليكوو أع ئاضبلاك لته يلات لرسأ

ة ليوسى أن عل وئمسلاص خلشاو أة رئالطاة لاحى فه ليكوو أة رئالطاد ئاقو أة نيفلساة لاح
ى لعء انيملات الطسة قفاومى لعل وصحلان ادوتسروبى فا ًضيأرط تيشوه ليكوو أل قنللى رخأ
 .ب ابأسى أء ادبإن ودا هتقفاومح نمن عع انتمالاا هلز وجيى تلا، لكذ

ـ 103 (1)

ى فء انيملات الطسة قفاومة اعارمع ما ًباسنملك ذى أرا ذإ(رك امجلااط بضر يبكلز وجي
ه ذهى فق حلاب حاصى لعذ ئدنعب جيو، ة راشبمة نيعمع ئاضبى أم يلتسبرمأين أ)نادوتسروب
 .ة باسنمة دمى فا هلقنوا همالتاسع ئاضبلا

(2) 



        

          

                           
                  

                      
                

   

          

                        
                  

                    
                   

   

      

                    
                 

                 
                 

         

   

              

                          
                      

              
       

و أع ئابضلاغ يرفتف اقيإى فرك امجلاط ابضر يبكة طلس

 .ى رخأى لإة نيفسمن ا هلقنأو ا نهحش

ع ئاضبلاغ يرفتف قوين أل وقعمب بسى ألوت قوى أى فرك امجلااط بضر يبكلز وجي
 .ا هيلإا هلقنو أا هيفا هنحشو أل قنللة ليوسى أن م

ـ 104 (1)

ب احصأن مم هريغلو أك لامللو أد ئاقلاو أن ابرللم دقين أرك امجلاط ابضر يبكى لعب جي
 .لك ذم هدحأه نمب لطا ذإل قنلاو أن حلشاو أغ يرفتلاف اقيإب بسبا ًبوتكما ًنايبة حلصملا

(2) 

 .ء سولاة رهاظة لاحى ـفا هيغرفتد نعتكون ى تلاع ئابضلا

ة يمكلاص قنو أف لتلاو أء ولسان مة رهاظة لاحبل قنلاة ليوسن ما هغيرفتد نعة عاضبلات ناكا ذإ
ة ليوسن عل وئمسلاص خلشاو أد ئاقلاو أن ابرلار وضحبا هنزووا هصحفله دحى لعا هعضوز وجيف
ن مب ليطن أز وجيوـ د جون اـ  )وتفسنملا(ن حلشان ايبى لعلك ذبة ركذمل معب جيوه ليكوو أل قنلا
 .ف لتلالك ذن عة داهشى لعع يقوتلاه ليكوو أل قنلاة ليوسن عل وئمسلار خآلاص خلشان مو أن ابرلا

ـ 105

 ).تو سفنملا (حنشلاان يبيل دتع

ح يحصتبا هبحاصو أل قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشلن ذأين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
ر يبكى ريا مة فاضإبو أرك امجللم دقير خآد نتمسى فو أ )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فة رهالظاء اخطألا

، حق لمو أل دعمد نتمسو أو تفسنمم يدقتبلك ذوا ًوهسو أا ًضرعث دحه ركذم دعن أرك امجلااط بض
ن عد نتمسو أو تسفنمى أل يدعتز وجيال ور دقملام رسلاا هيلعل صحين أرك امجلااط بضر يبكلز وجيو
 .ة داملاه ذهم اكحألا ًقفوال اة دروتمسلاع ئاضبلا

ـ 106

 .ا هيغرفتد نعا يهفد ئازلاأو ع ئابضلامن قص انلاح يتوضى فخ لا....ان برلاب جاو

ن مر ثكأو أل قأل قنللة ليوسى أن ما هغيرفتد نعد ورلطاد دعو أع ئاضبلار ادقمن اكا ذإ
ى أو أد ئاقلاو أن ابرلاى لعب جيف )و تفسنملا (ن حلشان ايبى فن يبملاد دعلاو أر ادقملا
ه نمب لطى تمف التخإلاا ذهب ابأسة باتكح ضوين أه لثممو أل احلاب حسبل وئمسص خش
 .رك امجلااط بضر يبكلك ذ

ـ 107 (1)



                        
                
               

     

   

                 

                  
                

   

   

        

   

          

                        

                       
                          

                      
   

                    
            

      

                 
           

  

ى فت غرفا ذإو أغ رفتم لو أن حتشم ل)1(د نبلاى فة روكذملاد ورلطاو أع ئاضبلات ناكا ذإ)2(
د ئاقلان مو أن ابرلان مب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجيفة يلصألاا هتهجور يغر خآن اكم
لك تت بثتى تلاة حيحصلات ادنتسملاز اربإه لثممو أل قنلاة ليوسن عل وئمسلار خآلاص خلشاو أ
 .ع ئاقولاو أة عقاولا

.ذن إبال إمل لعات ااعسر يغى فأو ت طاللعاام يأى ـفع ئاـبضلاغ يرفت ز اـوجدم ع

ت اعالساوم ايألاء انثأال ال جعى لعا هغيرفتم زاللاع ئاضبلاوب اكرلاة عتمأر يغع ئاضبغ يرفتز وجيال 
 .رك امجلاط ابضر يبكن مة بوتكمة قفاومبغ يرفتلان كيم لا مل معللة ررقملا

ـ 108

ى ناثلال صفلا

ةيلخالداة يئاملاق رطلابو أ ً ا رحبع ئاضبلااد ريتإس

ة يركمجلاء ىناـوملار يغى فة يميلقإلاه ايملاخول دد نعفن سلاسو رر ظح

 .ا لهى طتعى تلاة راشلإلا تهباجتسإب جووو

ا ذإن ادوتسروبى فء انيملات الطسة مدخى فو أرك امجلاة مدخى فت يسلة نيفسل كن ابرى لعب جي
ه ايملاه لوخدد نع، ر خآن وناقى أو أن وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتى فض يوفتب جومبت مدختأس

ى تأيا مع بتين أى لخادى ئاميق رطن من ادولساه لوخدد نعو أر حبلايق رطن مة ينادولساة يميلقإلا
: 

ـ 109

ل حالسابل صتتن أو أو رستن أو أن اكمى أى فه تنيفسل خدتن أبح ميسال أ
ب ببسو أرك امجلااط بضر يبكن من ذإبال اى كرمجلاء انيملار يغى ف

، ف ورلظاو أقس لطاة روخط

 )أ (

ت راأشو أا هتدانو أا هنمت برتقإى تما هيفل وخدللة دعمه تنيفسل عجين أ
ض يوفتى ضتقمبل معلابم وقتو أرك امجلاة مدخى فة رئاطو أة نيفسى أا هيلإ

 )ب(

.





   

        

                      
    

   

           

                   
                     

                 
                     

   

   

        

                   
                      

   

       

                       
             

              
                

              
                 

                 
            

 .ش يتفتلاة طحمى فة نيفسلاسو رب جوو

يشتفتلاة حطمى ف ة نيفلسابو رسين أى كرمجء انيمى أى لإة بهاذو أة هجتمة نيفسل كن ابرى لعب جي
 .لك ذلة نيعملا

ـ 110

 .ت االغبلار تفدى لعه يعقوتب جوووا شهيتفتة يلمعيل سهتى فة نيفسلاان برب جاو

رك امجلابط اضى لإة لوقعملات اليهتسلاع يمجم يدقتيش تفتللا هورسد نعة نيفلسان ابرى لعب جي
ن مبط اضلالك ذن يكمتلة مزاللاة لئألسان مه يلاه جويا مى لعة باجالاه يلعب جيول وئمسلا

ن أبشر تفدلابد وجوملار ارقإلاى لعع قوين أورك امجلات اغالبر تفدى فة نودملات انايبلال امكتإس
لك تع ونوم ايقلاء انيمر داغن أذ نما هتلومحن ما ًئيشغ رفيم لو أغ رفد قن اكا ذإا موت انايبلالك تة حص

 .ع ئاضبلا

ـ 111

 .غ يرفتلاان مكى لإة نيفسلاباع رـسالاب جوو

ا هشيتفتبل وئمسلارك امجلابط اضم ايقويش تفتلاة طحمى لإه تنيفسبه لوصود عبة نيفلسان ابرى لعب جي
 .رخآن اكمى أمس التن أن ودبا هغيرفتوأا هورسلص صخملان اكمللن كميا مع رأسبا هبه جتين أ

ـ 112

 .ة نيفسلاباص خلا )توسفنملا(حنشلاان يبيم لست

ن أة نيفلساب حاصوأن ابرلان مض وفملاا هنعل وئمسلابط اضا لو أة نيفلسان ابرى لعب جي
ى أى لإة نيفلسال وصون مة عاسن يرعشوة عبرأل الخل وئمسلارك امجلابط اضى دلع دوي
ص اخلاة نيفلسا )وتفسنم (ن حشن ايبن مء زجلالك ذة يكرمجة حطمه بن اكمو أء انيم
ه يلعب جيو، ن اكملاو أء انيملاك لذى فى رخأى لإة نيفسن ما هلقنو أا هغيرفتد ارملاع ئاضبلاب
ا مهيلعا ًقدصمن يتروصا ًضيأه يدلع دوين أل وئمسلارك امجلابط اضلك ذه نمب لطا مى تم
 (ن حلشان ايبلك ذكولك ذلد عملاج ذومنألاى لع )و تفسنملا (ن حلشان ايبن مء زجلاا ذهن م
ل صحين أبح ميسن أل وئمسلارك امجلابط اضلز وجيه نأى لع، لك ذه نمب لطا ذإ )و تفسنملا
، ا هبحاصو أة نيفلسان ابره نيعيل يكوة اطوسبع اديإلاا ذه

)1(ـ113



                    
        

   

       

                     
             

           

                
    

               

                  
        

             
    

            

                  
          

   

          

                             
                 

             

و أء انيملاى لإة نيفلسام ودقب بسن اكا مهمة نيفلسا )و تفسنم (ن حشن ايبم يدقتب لطز وجي)2(
 .ا هيفا هئاقبة دمت ناكا مهمون اكملا

 .د اريتسإلاباص خلا )وتسفنملا(حنشلاان يبت ايوتحم

ى لعى لخادى ئاميق ربطو أر حبلايق ربطد اريتإلسابص اخلا )و تفسنملا (ن حلشان ايبى وتحين أب جيـ 114
 :ى هوا هتحصبل يكولاو أن ابرلان مر ارقإوا هركذى تآلات انايبلا

، اهتينسجوةنيفلساماس )أ(

ة نيفلساا هتلخدى تلاء ىناوملاع يمجء امأسوة نيفلسلى لصألام ايقلاء انيمم اس )ب(
، ة لحرلاء انثأ

، ة نيفلساة لومحا هنمف لأتتى تلاع ئاضبلاع ون )ج (

ن زوو أة يمكو أا هيلعة عوضوملات امالعلاوا هعاونأود ورلطاد دع )د (
 .دورطى فة أبعمر يغت ناكن إة عاضبلا

ى فر وكذملان حلشلى لصألاء انيملاوة عاضبلاه نمت نحشى ذلاء انيملا )ـه(
، ن حلشاة صيلوب

، مهيلإلرسملاءامأس )و(

 )ى الولطا (ر اشبملان حلشاة صيلوبى فن يبملاى ئاهنلال وصولاء انيم )ز (
 .ى رخألة نيفسن مل قنللة نوحمشلاع ئاضبلاة لاحى فلك ذو

 .ة يبنجأة ـلدوة ـمدخى فتكون ى تلافن سلا عنغ يلبتلا

ة لماش 114ى لإ 108ن مو 102ة داملاوة لماش 100ى لإ 98ن مد اوملام اكحأى رتسال  )1(ـ115
ة موكحلة عباتلاع افدا لة وقن مء زجلة نوكملاوة يلعفلاة مدخلاى فة لماعلان فلساى لع 175و
 .ن ادوسلاى فغ يرفتللع ئاضبى أل محتال ى تلاوة يبنجأة لودى أ



                     
               

         

                 
          

                 

   

        

                       
                 

                 
                 

      

   

          

                     
                  

                
        

   

   

    

   

ة يبنجأة لودى أل بقن مة مدخبة فلكملال قنلال ئاوسة دايقن ولوتين يذلاص اخألشاى لعب جي
ا مة يبلتت ارئالطاو أن فلسان زاخمى فن وكيا مف الخبج راخلان مت نحشة عاضبا هيلعن وكت

 :ن أبشرك امجلااط بضر يبكم هنمب ليط

(2) 

ء امأسوا هددعوا هتامالعوع ئاضبلاك لتة يمكن عب وتكمن ايبم يلتس
، ت انايبلاه ذهة حصبر ارقإع مم هيلإل رسملاون يردصملا

 )أ (

 )ب( .ع ئاضبلالك تن عة لئأسن مم هيلاه جويا مى لعة باجإلا

 .ا مهيطحت عنبالغ إلاى فة نيفسلاان برب جاو

ة يميلقإلاه ايمالى فا هعئاضبن مء ىشر حبلاى فى قلأو أل حالساى لعت محطتو أة نيفلسات دقفا ذإ
ا هكلامو أة نيفلسان ابرى لعب جيفى كرمجء انيمى لإا هلوصول بقن ادولساى فة يلخاده ايمى أى فوأ
اط بضر يبكى لإ )و تفسنملا(ن حلشان ايببه مدقير يرقتل معبع ئاضبلاو أة نيفلسان عر يخأتن ودبغ البإلا
ت يقلأو أت محطتو أة نيفلساه يفت دقفى ذلان اكمللى كرمجء انيمب رقأى فع يطتيسا مع رأسبرك امجلا
 .ر حبلاى فع ئاضبلاه يف

ـ 116

.ا نهعال يصإء اطإعورك امجلاة دـعهى ـفرغ فتى تلاع ئابضلا اع ديإ

م تين أد عبول وئمسلارك امجلابط اضة دهعى فا هعاديإة نيفسى أن مة عاضبلاغ يرفتد رجمبب جي
رك امجلابط اضى عطي، ن يعمن اكمو أء انيمى لإة نيفلسالك تى فة لرسملاع ئاضبلاع يمجغ يرفت
ع ئاضبلاف الخة نيفلسالك تن مت غرفأى تلاع ئاضبلاع يمجبً الاصياه ليكوو أة نيفلسان ابرلل وئمسلا
 103.ة داملام اكحأب جومبة راشبمم لتسى تلا

ـ 117

ث لاثلال صفلا

ً ا ربع ئاضبلااد ريتاس



          

                       
                       

       

                     
              

              
       

   

   

    

   

           

                      
   

   

            

      

                  
                      

                    
                      

               
  

 .ة يركمجة طحمب رقأى لإا ًربه درتوسملاع ئاـبضلاذ ـخأ

ن م
ن يعم

ة يكرمجة حطمب رقأى لإر يخأتن ودر بلايق ربطة دروتمسلاع ئاضبلاذ خؤتن أب جي )1(ـ 118
يق رطد جويم لا ذإفد ودحلان مى ربلال قنللن يعملايق رلطابا هداريتإسن اكم
 .ه نعف ارحنإن ودى داعلايق رلطابف

ن ود
لك ت
ب رقأى 

ع ئاض
ع ونن يبي
فل وئ

ب د اريتإسد نعل قنلال ئاسون مى أن عً الوئمسن وكيى ذلاص خلشاى لعب جي
 )وتفسنم(ن حشن ايبه عمل محين أد ودحلاى لعة يكرمجة حطمى لعا هرورم
مسلارك امجلابط اضى لإه نمة عقومة روصه عموه زربين أوا هتيمكوع ئاضبلا
 .رك امجلاا هبفظ تحتلة يكرمجة حطم

(2) 

ع بارلال صفلا

ً ا وجع ئاضبلااد ريتإس

. ب سحفى ركمجلار اـطملاى فألول اة رئاطلاط بوهب جوو

ر امطلاى فال إة رمل وألبط هتن أن ادولسال وخدد يرتة رئاطى ألز وجيال ء ىراولطاة لاحا دعا ميفـ 119
 .ى كرمجلا

م يدقتى فى ركمجلار اطملار يغان مكى أى فه طبوهد نعة رئاطلاد ئاقب جاو

 .ك رامجلاط باضأو د متمعلله سفن

م يدقتا هدئاقى لعب جيفى كرمجلارامطلار يغر خآن اكمى أى فت بطهون ادولساة رئاطى أت لخدا ذإ	ـ 120
ى أو أة لحرلال جس )لك ذه نمب لطا مى تم (ه يلإم دقين أورك امجلابط اضو أد متعملاى لإا ًروفه فسن

ع ئاضبل محتت ناكن إة رئالطابص اخلا )و تفسنملا (ن حلشان ايبلك ذكور يدملاه بليطر خآد نتمس
ه روضحبوك لذى لعبط اضلاو أد متعملاة قفاومن ودبع ئاضبلالك تن مء ىشى أغ يرفتبه لح ميسال و
بط اضا للك ذو أد متعملاة قفاومن ودبة رئالطلة راشبمة رواجملاة نكمألاة رداغمبر فامسى ألح ميسال و

22. 



   

         

                     
                 

                  
                  

           

   

      

                     
                

   

           

                    
                       

                  
            

   

        

                      
           

                    

                

 .ا مهطحتد نعبالغ إلاى فا بهحاصأو ة رئاطلاد ئاقب جاو

ى فا هعئاضبن مء ىشى أى قلأا ذإو أن ادولسام يلقإى فو أل حالساى لعت قطسو أة رئاطى أت دقفا ذإ	ـ 121
ب جيفى كرمجلار امطلاى لإة رئالطال وصول بقن ادولسابة يالوى أى فو أن ادولسلة يميلقإلاه ايملا

ع ئاضبلاوة رئالطان عغ البإلاى لإه لر ربمال ر يخأتن ودبول احلاى فر دابين أا هبحاصو أا هدئاقى لع
ى كرمجر امطب رقأى فرك امجلااط بضر يبكى لإ )و تفسنملا (ن حشلان ايبه تعاتطإسر دقبم دقين أب
32.ع ئاضبلاه يفت يقلأو أة رئالطاه يفت دقفى ذلال حملل

 .امتخألافض ز اجودم ع

و أن ادولساا هلوخدد نعة رئاطى أبء زجى أى لعع ضوم تخى أر يغيو أض فين أص خشى ألز وجيال 
 .ن ادولساى لإة رئالطالك ته ترداغى ذلار امطلابرك امجلابط اضة اطوسبا هيفع ئاضبى أى لع

ـ 122

. شيتفتلا ة طحمى لإا بهه جتولاى فة رئاطلاد ئاقب جاو

ة حطمى لإه لوصول احا هبه جوتين أج راخلان مى كرمجلار امطلاى لإة مداقلاة رئالطاد ئاقى لعب جي
ة ريطلساع تطيسم لا ًفورظن أت بثأا ذإة داملاه ذهم اكحألا ًفلاخمة رئالطاد ئاقر بتعيال أى لعيش تفتلا
ه لوصوبل وئمسلارك امجلابط اضغ لبأه نأويش تفتلاة حطمى لإة رئالطابه هجوتن ودت لاحا هيلع
 .ة رئالطاا هلمحتى تلاع ئاضبلاع يمجن أبشبط اضلاا ذهت اميلعتذ فنو

ـ 123

. ت ادنتسملازاربإور يرقتلايم دقتى فة رئاطلاد ئاقب جاو

ىلإ جراخلا نم ةرئالطا ل وصون مة عاسن يرعشوة عبرأل الخه ليكوو أة رئالطاد ئاقى لعب جي
 :ى تأيا مبم وقين أى كرمجلار امطلا

ـ 124

،لك ذل د عملاج ذومنألاى لعا ًريرقتل وئمسلارك امجلابط اضى لإم دقي

، جذومنألالك ذى ضتقمبة بولمطلاة ديدعلات انايبلاة نامأبر كذي

 )أ (

 )ب(



                  
          

           
  

                  
      

   

           

                        
                    

             

   

            

                     

                       
             

      

                  
         

   

                        

                      
                   

   

ر خآد نتمسى أو أة رئالطاة لحرل جسج ذومنألاع مر وكذملابط اضللم ليس
	)ج(
ى لعة دوجومالع ئاضبلان عا ًرارقإو )وتفسنملا(ن حلشان ايبور يدملاه بليط
ة رئالطاه نمت علقأى ذلار امطلابرك امجلابط اضن مه يلعا ًعقومه ترئاط
، نادولساب

ا مى تما هيلعيش تفتلاء ارجإلا هيفة دوجوملاع ئاضبلاع يمجة رئالطان مغ رفي
	)د (
 .لك ذه نمب لط

 .ريرقتلايم دقتد بعال إة رئاطلامن ع ئاضبلاقل نز اـوجدم ع

ب ولمطلار يرقتلام يدقتد عبال إا هبة دروتمسع ئاضبى أة رئالطان مل قنين أص خشى ألز وجيال 	ـ 125
ن أب جيول وئمسلارك امجلابط اضن مح يرصتى لعل وصحلاد عبو 124ة داملام اكحأى ضتقمب
 .ة راشبمة يكرمجلاة ريحظلاى لإلك ذد عبل قنتى تلاع ئاضبلاع يمجذ خؤت

 .ةيركمجلاة ريظحلابر روملامن ة افمعلاع ئابضلاة لاحى فة رئاطلاد ئاقب جاو

 :ى تأيا مع ابتإة يكرمجلاة ريحظلابر ورملان مت يفعأع ئاضبل محتى تلاة رئالطاد ئاقى لعب جي	ـ 126

ر امطى فالإن ادولساىفوط بهلا)ريدملانمنذإبالإ(هلزوجيال )أ(
م اكحأذ يفنتة لاحلاك لتى فه يلعب جيوء ىراولطاة لاحى فا دعا مى كرمج
،  121و  120ن يتداملا

د اوملام اكحأذ يفنتن ادولسابى كرمجر امطى أى لإه لوصود نعه يلعب جي )ب(
 . 125و  124،  123

 .ب سانمت قوى فا هيغرفتوع ـئاــــــبضلاـن عر ارقإلامل عب جوو

غ رفتم لور ارقإا هنعل معيم لى تلا، ى كرمجر امطى أى فة رئاطى أى فة دروتمسلاع ئاضبلال قنز وجي	ـ 127
 .رك امجلااط بضر يبكه نيعين يمأن اكمى أى لإ، ه تقفنوا هبحاصة يلوئمسى لع، ب اسنمت قوى ف



   

   

    

   

     

                  
                  

                
               

   

   

        

                    
             

    

   

          

                      
               

               
                 
              

           

س ماخلال صفلا

د يربلاق يرطباد ريتإلسا

 .د يربلابع ئاـبضلاد اريتسا

ب جومبب ولمطلار ارقإلان عً الدبل بقين أه ريدقتب حسبر يدمللز وجيد يربلابع ئاضبلاد اريتإسد نع
ا مكد يربلاح ئاولب جومبه لة قفارملاو أد رلطاى لعة قصلملاة قابطلاو أر ارقإلان وناقلاا ذهم اكحأ
ى تلاة يمكلال وبق، رك امجلاا هيرجتة عجارمى أة اعارمع مه عفدحق تمسلام رسلار يدقتض رغبز وجي
ن ما هيلعا ًعقومة قابطلالك تو أر ارقإلالك ذى فة جردملاى رخألات انايبلاوا هتميقود رلطاا هيوتحي
 .ل رسملا

ـ 128

 .ة يلشكلائل اـسملابسك متلا عنز واجتلاى فريدملاة طلس

، د يربللة ماعالة ئيهلار يدمع ماق فتالاوط روشص وصنن ما ًباسنمه اريا مة اعارمع مر يدمللز وجي
ا مبحسع ئاضبلاد اريتإسن أبشن وناقلاا ذهم اكحأى ضتقمبة ضورفملاةيلكلشال ئامسلابمسك تلان عز واجتلا
42.ا ًباسنمه اري

ـ 129

 .د يربلاق يرطبة درتوسملاع ئابضلاسوم رى فة زعانملا

م لم رسلان أب، د يربلايق رطن عة دروتمسلاع ئاضبلام التإسل بقى وكشه يلإل رسملام دقا ذإ
ط ابضريبكى لإع ئاضبلاة داعإ )هيلإل رسملاب لطا ذإ(ب جيفا ًحيحصا ًريدقتا هيلعر دقي
م رسلار يدقتد اعيون اكملالك ذى فع ئاضبلاص حفتوم رسلاه يفر دقى ذلان اكملاى فرك امجلا
ء انبا ًحيحصا ًريدقتر دقد قم رسلان اكا ذإه نأى لعص حفلالك ذا هنعر فيسى تلاج ئاتنللا ًقفو
س األساا ذهى لعر دقيى ذلام رسلان إفا هتميقواهتيمكوع ئاضبلاف صون عل سارلار ارقإى لع
 .ع ئاضبلاه ذهن عه عفدب جاولام رسلاو هر بتعي

ـ 130 (1)



                     
               

   

   

   

   

    

   

        

                           
                

              

   

          

                  
                  

                 
   

   

        

                   
       


ن ما هذخأد عبد يربلابة دروتمسلاع ئاضبلان عم رسا لد رو أر يدقتة داعإبة بلامطلاز وجتال )2(

.ة بلامطلاه ذهل ثمل وبقه رايتخإوه ريدقتض حمبر يدمللز وجيه نأى لعد يربلاب تكم



س ادلساب ابلا


ع ئاضبلار يصدت


ل وألال صفلا


ة ماعة فصبر يصدتلا

 .ة يركمجلاة ريظحلاق يرط عنع ئاضبلار يدتصب جوو

ن ادولسان مة ردصملاع ئاضبلاع يمجر متن أب جيه فالخى لعن وناقلاا ذهص نيا ما دعا ميف	ـ 131
ى أص وصنى ضتقمبو أرك امجلابط اضن مب وتكمن ذإبلك ذن مت يفعأا ذإال إة يكرمجلاة ريحظلاب
(186(1ة داملاو أ 184ة داملام اكحأب جومبة يقافتإو أء افعإ .أ) ( 

 .ا هتلاحء سوى ـلعا ـــهرـهاظدل يى تلاع ئابضلا

ا هنأو أة ئيسا هتلاحن أى لعا هرهاظل ديوة يكرمجلاة ريحظلال صتى تلاة ردصملاع ئاضبلال زعز وجي	ـ 132
ة ركذمن ألشاا ذهى فب تكتوه ليكوو أا هلماحو أا هبحاصر وضحبا هنزوواهصحفللك ذوة صقانو أة فلات
ة داهشى لعع يقوتلاه ليكوو أا هلماحو أا هبحاصن مب لطين أز وجيور يدصتلار ارقإى لعة صاخ
 .فلتلا

 .ر ارقلإلا ًـــقفور دـتصلم ى تلاع ئابضلا

لك تن عغ لبين أ، رارقإللا ًقفور دصتم لور يدصتللا ًرارقإا هنأبشم دقي لتاع ئاضبلاب حاصى لعب جيـ 133
 .ركامجلااط بضر يبكى لإا ًروفة قيقحلا



   

        

                      
                

           

                    
            

            
               

              

   

             

                    

                      

                   
       

                   
  

                  
            

    

                   
          

   

 .عئابضلاغيرفتتاداشهور يدتصلاان مض

ا هنأبر ارقإا هنعى طعأي تلاع ئاضبلاب حاصن مب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
ك لذر يغي فوأن يبملان اكملاي فم لتسوغ رفتسع ئاضبلاه ذهن أبن امضم يدقت، ر يدصتلل
 .رك امجلاط ابضر يبكه بع نتقيا ممن اكملا

ـ 134 (1)

ي فرك امجلااط بضر يبكن مة داهشم دقين أك لذر يدملاه نمب لطى تمر دصملاى لعب جي
اط بضر يبكلز وجيوع ئاضبلار يدصتر ارقإلا ًقفوغ يرفتلال وصحت ابثإلل وصولاء انيم
ة يكرمجلاة باقرللة عضاخى رخأع ئاضبى أر يدصتبص خشى ألح املساض فرين أرك امجلا
ه لبق سع ئاضبى ألة بنسلابة داهلشالك تم يدقتن عة لوقعمة دمل الخص خلشاك لذز جعا ذإ
 .رك امجلااط بضر يبكه بع نتقيا هنأبشن ايبم يدقتن عز جعو أا هريدصت

(2) 

.ى رخأى لإة ـنيفسـن ما ـهلقنأو ا ــهريدـتصل ع ئاـبضلاـن حش

ـ 135 (1) :رك امجلااط بضريبكن مب وتكمن ذإر يغبز وجيال ع ئاضبلار يدصتد نع

وأ، ى رخأى لإة نيفسن ما هلقنو أل قنللة ليوسي أي ف عئاضبلاه ذهن حش  )أ (

هنيعيا مر يغن اكمن مو أن اكمي ف ى رخأى لإة نيفسن ما هلقنو أا هنحش
و أ، ض رغلاا ذهلر يدملا

 )ب(

،  )وتفسنملا(ن حلشان ايبي فة جردمت ناكا ذإال إل قنللة ليوسي أي فا هنحش
و أ

 )ج(

ل وئمسلارك امجلابط اضر وضحبال إى رخأى لإة نيفسن ما هلقنو أا هنحش
ة لجاعة فصبة بولمطلال اقثألاع ضوو أب اكرا لة عتمأة لاحي فا دعا م
 .ة نيفلسان ازتال

 )د (

ال ة يلوئمسلاه ذهن كلو (1)د نبلام اكحأذ يفنتن عً الوئسمل قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشان وكي
 .م اكحألالك تذ يفنتب جاون مر خآص خشي أى فعت

(2) 



                             

                         
          

                     
               

    

   

              

        

                     
                  

   

          

                           

    

   

       

   

       

                     
             

 .ى رخأى لإة نيفسمن ا ـلهقنأو ع ئابضلاحن شف اقيإى فك رامجلاط ابضر يبـكة ـطلس

ا هلقنو أع ئاضبلان حشل وقعمب بسي ألت قوي أي فف قوين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي
	)1(ـ136
 .ل قنللى رخأة ليوسي أى لإة نيفسي أن م


ة حلصمي ذر خآص خشي ألو ألك امللو أن ابرللم ليسن أرك امجلاط ابضر يبكى لعب جي)2(

ه نمب لطا مى تمى رخأى لإة نيفسن مل قنلاو أن حلشاف اقيإي فب بلسان ايببا ًبوتكما ًريرقت

.ن ايبلالك ذ


ت طاللعاام يأيفى رـخأةنيفسىلإالهقنأو عئابضلاحن شزاجودم ع

 .ذن إبالإمل لعاتااعسريغيفأو

ع ئاضبي أى رخألة نيفسن مل قنتو أن حتشن أرك امجلااط بضر يبكن مب وتكمن ذإر يغبز وجيال 	ـ 137
 .ل معلام ايأي فة ررقملات اعالسار يغي فة لجاعةفصبة بولمطلال اقثألاو أب اكرلاة عتمأف الخ

 .حنشلادبعالهازنازجويالريدتصللتنحشيتلاعئابضلا

 .رك امجلااط بضر يبكن من ذإن ودبر يدصتللت نحشي تلاع ئاضبلال ازنإز وجيال 	ـ 138


ي ناثلال صفلا


ة يلخالدااه يملاق يرطبر حبلابع ئاضبلار يصدت

 .ذنإبال اة نيفسلاقالع از اجودم ع

ك رامجلابط اضن مر فلسابن ذإى لعل وصحلال بقي كرمجء انيمي أن مر حبين أة نيفلسان ابرلز وجيال 	ـ 139
 .ل وئمسلارك امجلابط اضه نمه بلطا ذإن ذإلالك ذز اربإه يلعب جيول وئمسلا



   

        

                  

                  
          
            

         
         

                  
    

                
       

   

         

                    
         

            

              

                 
       

                  
      

         

 .ر فسلاذن اى لعحصول لات امزلتسم

 :ن أر فلسابا هلن ذإلار ادصإل بقا هليكوو أا هبحاصو أة نيفلسان ابرى لعب جي	ـ 140

 )وتفسنم(ن حلشان ايبن مء زجلاك لذل وئمسلارك امجلابط اضى دلع دوي )أ (
ى رخأة نيفسن مت لقني تلاع ئاضبلاو أة نوحمشلاع ئاضبلابص اخلاة نيفلسا
ى لعه نمة قثومة روصع مة نيفلساه نمر حبتسي ذلاء انيملاو أل حملاي ف
بط اضه بلطا ذإة نيفلسا )وتفسنم(ن حشن ايبلك ذكوك لذلد عملاج ذومنألا
، ت بلطا ذإه نمة روصو أل وئمسلارك امجلا

ا هباكروا هتراحبوا هتنحوشة نيفلسان أبشة لئأسن مه يلإه جويا مى لعب يجي )ب(
، ا هتلحروا هتنوؤمو

ة نيفلسان أبشل وئمسلارك امجلابط اضا هبليطي تلات ادنتمسلاع يمجم دقي )ج(
 .ا هتلحروا هتنوؤموا هباكروا هتراحبوا هتنحوش

 .ر يدتصلاتو سفنمي فر كذتي تلات انايبلا

ت انايبلاى لعا ًيوتحم 140ة داملام اكحأب جومبم دقيي ذلا )وتفسنملا (ن حشلان ايبن وكين أب جيـ 141
 :ى هواهتحصن ابرلان يبين أوة يتآلا

، اهتينسجوةنيفلساماس
	)أ(

، ة نيفلساة لومحا هنمف لأتتي تلاة عاضبلاع ون
	)ب(

ة عاضبلان زوو أة يمكو أا هيلعة عوضوملات امالعلاود ورلطاع ونود دع
	)ج(
، د وربطة أبعمر يغت ناكن إ

ة عاضبي أل، ىئاهنلال وصولان اكمو أء انيم، د وصقملان اكملاو أء انيملا
	)د (
، ن حلشاة صيلوبي فة نيبم

 .ع ئاضبلاى لرسمء امأس
	)ـه(



   

    

                   
               

                 
                

       

   

       

                        

             

               
           

          
             

                    
              

             
     

                        
              

                     
                  

           

   

 .ريدتصلا)توسفنم(يل دتع

ن ايبي فة رهالظاء اخطألاح حصين أبا هبحاصلو أة نيفلسان ابرلن ذإين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي	ـ 142
ن أرك امجلااط بضر يبكى ريه نمف وذحمء ىشي أف يضين أوأر يدصتلابص اخلا )و تفسنملا(ن حلشا

ر يبكلز وجيوحق لمو أل دعم )و تفسنم (ن حشن ايبم يدقتبك لذوو هسن عو أا ًضرعث دحه ركذم دع
ص اخلا )وتفسنملا (ن حلشان ايبل يدعتز وجيالوة ررقملام ورسلاا هيلعل صحين أرك امجلاط ابض
 .ةداماله ذهم اكحألا ًقفوال إر يدصتلاب

.ر فسلاب ذن إلافض رب ابسأ

:ن أى لإر فلساب ةنيفلسلن ذإلار ادصإض فررك امجلااط بضر يبكلز وجي ـ 143 (1)

، 140ة داملام اكحأذ فنت  )أ (

مورسلاع يمجن أشى فن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة ينوناقلات ابلتطملان وكت  )ب(
ا هنابرو أا هبحاصى لعو أة نيفلساى لعت عقوى تلات امارغلاوة قحتمسلا
ت عفدد قا هيفة نوحمشلاع ئاضبلاى لعة قحتمسلاة يكرمجلام ورسلاع يمجو
، ا هررقيى تلاة يفيكلابن ومضما هبء افولان أو أح يحصلاه جولاى لع

ا ًرارقإرك امجلااط بضر يبكى لإ، ل يكوا هلن اكن إ، ة نيفلسال يكوم دقي  )ج(
ى لعت عقود قن وكتو أض رفتن أن كمية بوقعي أل وبقبه يفد هعتيا ًبوتكم

ا ًنامضم دقين أون وناقلاا ذهم اكحأل ة فلاخمى أن أبشر احبى أو أن ابرلا
 .د هعتلالك ذذ يفنتل

هتاضاقملة ضرع (1) دنبلا نم )ج( ةرقفلا بجومبر ارقإلام دقيى ذلاة نيفلسال يكون وكي (2) 
، ا هتراحبد حأو أة نيفلسالك تن ابرى لعض رفتد قى تلات امارغلان ع

ميدقتء انيملاف رامشة نيفلسال وخدد عبت قوى أى فب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجي (3) 
ه نذإح نمل يجأته لز وجير ارقإلالك ذه لم دقين أى لإو (1)د نبلان م )ج(ة رقفلاب جومبر ارقإ
 100 .ة داملام اكحألا ًقفوة نيفلسان مة لومحلاغ يرفتب



     

                    
         

   

   

   

   

                   

                       
   

                      
              

        

   

    

          

                     
                     

                    
                  

   

   

   

 .ر فسلابذن إلاح نم

د قن وكيا مو 140ة داملام اكحأن أبع نتقاى تما هرفبسن ذإلاة نيفلسان ابرلرك امجلااط بضر يبكى عطيـ 144
 .ذفند ق 143ة داملام اكحأب جومبه بلط

ث لاثلال صفلا

ر بلابر يصدتلا

 .ة يركمجة طحمب رقأى لإر بلابة ردـمصلاع ئابضلاذ خأب جوو

ا هريدصتع مزملان اكمللة يكرمجة حطمب رقأى لإر بلابر دصتى تلاع ئاضبلاذ خؤتن أب جي
	)1(ـ145
 .ه نم


د ودحالى لإا ًأسرا هنمع ئاضبلال قنب جيفد ودحلاى لعة عقاوة يكرمجلاة حطملان كتم لا ذإ)2(

ر رقميق رطد وجوم دعة لاحى فوه نعف ارحنإى أن ودع ئاضبللى ربلال قنللر رقملايق رلطاب

.د اتعملايق رلطابع ئاضبلال قنتفل قنلل


.توسفنملا (حنشلاان يبب لطى فرك امجلاط ابضر يبكة طلس ( 

ر بلايق ربطر يدصتللع ئاضبل محتل قنللة ليوسى ألك امن مب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجي	ـ 146
م لا ذإورك امجلابا هفظحله نمة دحاوة خنسه عمولك ذلد عملال كشلاب )و تفسنم (ن حلشلن ايبم يدقت
ة روكذمالل قنلاة ليوسن عل وئمسلاص خلشاى لعب جيفد ودحلاى لعة عقاوة يكرمجلاة حطملان كت
 .د ودحلاة روكذملال قنلاة ليوسر بعتن أى لإر وكذملا )وتفسنملا (ن حلشان ايبه عمل محين أ



   

    

   

        

                         
                   

   

          

                    
                   

               
               

                 
       

   

            

                     
              

                     
       

   

            

ع بارلال صفلا

و جلاق يرطبر يصدتلا

ةيركمجلات اراطملامن  ة رئاطلاقالع إب جوو

ه ذهر بتعتال أى لعى كرمجر امطن مال إن ادولساج راخن اكمى أى لإر فاتسن أة رئاطى ألز وجيال 
 .ء ىراطب ببسل وزنلاو أوط بهللى كرمجلار امطلاة رداغمد عبر ضطتة رئاطى أى لعة يراسة داملا

ـ 147

 .كرامجلاط باضأو د متمعلله سفنيم دقتى فة رئاـطلاد ئاقب جاو

ى كرمجلار امطالف الخن اكمى أى فن ادولسان مة رفامسلاة رئالطات بطها ذإ، ءىراولطاة لاحى ف
لك ذه نمب لطى تمه يلعب جيورك امجلابط اضو أه لثمين مو أد متعملله فسنم يدقتا هدئاقى لعب جيف
ن إة رئالطا )وتفسنم(ن حشن ايبا ًضيأه لم دقين أوة رئالطار فسل جسبط اضا لو أف وظملالك ذلم دقين أ
ة قفاومبال إا هيلعة دوجوملاع ئاضبلان مء ىشغ يرفتبح ميسال أه يلعب جيا مكع ئاضبلال محتت ناك
ة قفاومبال إة رئالطان اكمن عد اعتبإلاب كارى ألز وجيال ا مكه روضحبور وكذملابط اضلاو أف وظملا
52.بط اضلاو أف وظملالك ذ

ـ 148

 .ئول سملارك امجلاط باضمن ح يرتصبال إت ارئاطلابع ئابضلار يدتصز اـوجدم ع

ة ردصملاع ئاضبلان عر رحملار ارقإلاى لعع يقوتلاب، ه عانتقإد نع،رك امجلاط باضم وقي
 .ا هريدصتبن ذإوع ئاضبلالك تلص يلختة باثمبه عيقوتد نعر ارقإلالك ذن وكيوة رئالطاب

ـ 149 (1)

لوئمسلا ركامجلابط اضه مليسن أل بق ة رئاطى أبع ئاضبى أر يدصتص خشى ألز وجيال 
) .1(د نبلاى فر وكذملار ارقإلا

(2) 

 .ر يدتصللع ئاضبلاحن شبل قر فسلا عنر اطخإلاى فة رئاطلاد ئاقب جاو



                     
                

               

   

              

                   
                   
                 

                
      

   

     

                       
                  

              
                 

                 
              

            

                       
                

               
                 

                  
    

   

ى لإة رئالطاى فع ئاضبلان حشل بقم ليسن أر يدصتللع ئاضبا هيفن حتشسى تلاة رئالطاد ئاقى لعب جي
د عملاج ذومنألاى لعج راخلاي فا هدصقيى تلاة هجلاى لإر فلسان عا ًراخطإل وئمسلارك امجلابط اض
 .ه اضتقمبة بولمطلاة يقيقحلات انايبلاه يفر كذين أه يلعب جيولك ذل

ـ 150

.رك امجلاة ــقفاموبال إ ريدتصللا نهحشد ـعبع ئاـبضلا غ يرفتز اجودم ع

ة عاضبلان ما ًئيشة رئالطان مغ رفين أل وئمسلارك امجلابط اضن من ذإر يغبص خشى ألز وجيال 
و أً الفقح تفين أه لز وجيال ا مك 149ة داملام اكحأب جومبا هصيلختم تور يدصتللا هيفت نحشى تلا
ة رئاطى أى فة دوجوملاع ئاضبلان مء ىشى لعرك امجلابط اضه عضوا مما ًمتخض فيو أة مالعر يغي
ن ادولسان مع القإلاى لعوشك تة رئاطل كى لعة داملاه ذهم كحى ريسون ادولسان مع القإلاى لعوشك ت
 .ء ىراطب ببسوط بهلاى لإر ضطتو

ـ 151

 .قالعالايص خرتوت ادنتسملايم دقت

ى فة هجى ألع القإلاى لعشك وتة رئاطل كد ئاقى لعب جي 147ة داملام اكحأة اعارمع م
ع القإللن يتروصن ما ًبلطى كرمجر امطى فل وئمسلارك امجلابط اضى لإم دقين أج راخلا
ل محتة رئالطات ناكا ذإف، ة رئالطابة صاخلاة لحرلال جسب اتكه با ًقفرمر وكذملار امطلان م
ة روكذملك ذلد عملاج ذومنألاب )وتفسنملا (ن حلشان ايبا ًضيأم ليسن أه يلعب جيفع ئاضب

ل وئمسلارك امجلابط اضلك ذى لعع قوى تمو، ه اضتقمبة بولمطلاة يقيقحلات انايبلاه يف
ة اعارمع مك لذوة دوصقملاا هتهجوى لإع القإلابة رئالطلن ذإوص يلختللد نتمسة باثمبك لذن اك
 1999 .ة نلسى ندملان اريلطان وناقب جومبة رداصة حئالى أم اكحأ

ـ 152 (1)

د عبال إن ادولسان مه ترئابطع القإلاة رئاطى أد ئاقلز وجيال ،  147ة داملام اكحأة اعارمع م
ر وكذملان ذإلاى لعل وصحلاد عبه لز وجيال و (1)د نبلاى فر وكذملان ذإلاى لعل وصحلا
ب جيوج راخلاى فل وصوالة هجى لإه تهجوه ذاختإل بقن اودلسابر خآن اكمى أى فوط بهلا

ة هجى لإه تهجوذ ختين أل بقر ثكأو أى كرمجر امطى فوط بهلاد يريى ذلاة رئالطاد ئاقى لع
ع القإلابه لن ذإلاوص يلختلاه يفبط هيى كرمجر امطر خآى فب ليطن أج راخلاى فل وصولا

(2) 

. 



   

   

   

   

     

                   
                

                  
              

                 
   

   

         

                     
              

     

    

   

   

     

   

              

س ماخلال صفلا

د يربلابر يصدتلا

 .ر يدتصلاسم ريل حصت

ر ارقإلال بقين أه ريدقتب حسبر يدمللز وجي، د يربلاب تاكمد حأيق رطن عع ئاضبر يدصتة لاحى ف
ز وجيا مكن وناقلاا ذهم اكحأب جومبب ولمطلار ارقإلان مً الدبد يربلاح ئاولب جومبل اسرلان مر رحملا
ق لعتيا ميفر ارقإلالك ذى فة نودملات انايبلال وبقرك امجلاا هبم وقتة عجارمى أة اعارمع مه ل
د يربلاب تكملز وجيوا هيلعحق تمسلام رسلار يدقتلت انايبلان ملك ذر يغوا هتميقوع ئاضبلات ايوتحمب
رك امجلاب ناجن مة عجارمللا ًعضاخر يدقتلاا ذهن وكين أة يطرش، لك ذى لعء انبر دقيم رسى أل وبق
. 

ـ 153

 .ة يلشكلائل اسملاذ يفنت عنز اوجتلاى فر يدملاة طلس

ه لز وجيد يربللة ماعلاة ئيهلاع ماق فتإلابط وروشص وصنن ما ًباسنمر يدملاه اريا مة اعارمع م
ع ئاـضبلار يدـصتن أبشن وناقلاا ذهم اكحأى ضتقمبة ضورفملاة يلكلشال ئامسلابسك متلان عز واجتلا

 .62ا ًبسانمه اريا مبحس

ـ 154

ع بالساب ابلا

ى رخألة نيفسن مع ئاضبلال قن

ح بوضوة مقورملاأو  )ىرخأقل نة ليسوى لإل قنلل(ة ـلسرملاع ئابضلاء افإع



      

                   
                 

               

   

                
     

                                      

                  
                 

                    
              

   

         

            

                    
               

                     
                     

   

   

   

    

ة يركمجلاسوم رلامن لوصول اء انيمب

ل قنة ليوسبه يفل قنتلى نادوسر امطو أء انيمى إ لة لرسملاع ئاضبلاى لعة يكرمجلام ورسلال صحتال 	ـ 155
 )ىرخأل قنة ليوسى لإل قنلل(ا هنأ )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فا ًحضومن اكا ذإج راخلابة هجى لإى رخأ
 .ى ئاهنلال وصولان اكمم إسبة رهاظف ورحبة مقرما هيلعة يوتحملاف ئافللاوأيق دانصلات ناكا ذإو أ

مل علكن وة مقورمر يغو أن حشلاان يبى فة حموضر يغت ناكا ذإد اريتسإلاسوم رمن ع ئاـبضلاء افإع
ا نهع

 )ىرخألة نيفسمن قل نلل(ا نهأبى ننواقر ارقإ

ر يغوألك ذكا هنأ )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فة حضومر يغوى رخألة نيفسن ما هلقند ارملاع ئاضبلاـ 156
ن ما هلقنل صألاى فد صقيم لى تلاع ئاضبلاوم دقتا مبحسى ئاهنلال وصولان اكمو أء انيمم اسبة موقرم
ى لعفق اوا ذإى رخألة نيفسن ما هلقنبح ميسى رـخألة نيفسن ما هلقنب ليطن كلوى رخألة نيفس
72.د اريتإسم ورسا هنعع فدتن أن ودرك امجلااط بضر يبكا ذه

قل نةليسومن قل نللة دمعلاعئابضلا وصول عنان ملضا

 .ه نعر ارقإلامل عى ذلالوصول اان مكلي رخاي لا

ى أى فى رخألل قنة ليوسن ما هلقند ارملاة عاضبلاب حاصن مب ليطن أرك امجلااط بضر يبكلز وجي	ـ 157
ن اكملاى فم لتسو أر بلاى لإل زنتف وسع ئاضبلالك تن أبن امضم يدقتى نادوسى كرمجر امطوأء انيم
رك امجلاط ابضر يبكه بع نتقيا ممك لذر يغم يدقتو أه يفا هميلتسو أا هلوزنن عر ارقإلال صحى ذلا
 .ن امضلالك ذه يلإم دقيم لا مى رخألة نيفسن مع ئاضبلالك تل قنبح املساض فرين أه لز وجيى ذلا

ن ماثلاب ابلا

ر يصدتلار اعإشت ايوتحم



   

     

                    
               

                
      

              

              
     

                  

        

                  
   

               
          

         
       

   

   

   

     

   

 .ريدتصلاراـشعاتايتوحم

ن أوه ردصأى ذلاى كرمجلار امطلاوأء انيمللى مرسلارك امجلام تخر يدصتلار اعإشل محين أب جيـ 158
 :ة يتآلات انايبلال ميشن أول وئمسلارك امجلابط اضب ناجن مه يلعع قوي

ة لرسملاى كرمجلار امطلاو أء انيملاوه ردصأى ذلاى كرمجلار امطلاو أء انيملا )أ (
، ه يفة جردملاة عاضبلاه يلإ

، ة عاضبلاا هيلعت نحشى تلاة رئالطاء ادنو أة نيفلسام إس
	)ب(

ا هتامالعوا هماقرأبد ورلطاد دعوه يفة جردملاة عاضبلاع ونوف صو
	)ج(
، ا هساقمو أا هنزوو

، ه لا ًنامضم دقو أة نامأع دوأى ذا لر داصلام رسغ لبم )د (

، ه رادصإخ يرات
	)ـه(

ى كرمجلار امطلاو أء انيملابة رئالطاو أة نيفلسام يلست )بوف (ة عاضبلاة ميق
	)و (
، ر يدصتلل

ر امطلاو أء انيملاى فة عاضبلال وصوم لعبة داهشم يدقتلة ددحملاة رتفلا
	)ز(
و أء انيملالك ذبة صتخملاة يكرمجلات الطلساا هقدصتد وصقملاى كرمجلا
ل صفمد نتمسب جومبو أر يدصتلار اعاشر ادصإبء اوسى كرمجلار امطلا
 .ه تردصأى تلاة يكرمجلاة حطمللم دقي


ع استلاب ابلا


ود حدلارة اجتوة يلحالسارة اجتلا



           

      

                       
              

                

                   
                

                 
           

                    
             

              
               

                

                   
            

         

    

              

                  
                     

                    
        

   

                 

ع ئاـبضلابوصول ا ًميو )ينتس( 60خالل ة داشهيم دقتب جوو

 .ة يلحاسة نيفسى فة ردمصلا

ن أب جيفن ادولسابر خآى كرمجء انيمى لإن ادولسابى كرمجء انيمن مع ئاضبت ردصا ذإ)1(ـ159
م تيوة يبنجأة هجى إ لت ردصا هنأو لا هيلعحق تتسست ناكى تلار يدصتلام ورسا هنعع فدت
ة داهشم يدقترط بشة عيدوكه نمت ردصى ذلاى كرمجلاء انيملاى فم ورسلال يصحت
ب حاصلرك امجلااط بضر يبكى عطيو)2(د نبلاى فا هيلعص وصنملال وصولا
ر يبكلزوجيه نأى لع 158ة داملاى فة دراولات انايبلاى ـلعل متيشر يدصتر اعإشة عاضبلا

ع فدبه اريى ذلان امضلابا ًبوحصما ًدهعتة روكذملاة عيدولان مًالدبل بقين أك رامجلااط بض
 .ة روكذملال وصولاة داهشم يدقتم دعة لاحى فة بولمطلام ورسلا

ء انيملاى فر يدصتلار اعإشر ادصإخ يراتن ما ًموي )نيتس( 60ل الخع ئاضبلار دصمم دقا ذإ)2(
ى لإا هنمء زجو أع ئاضبلال وصوبة داهشر اعإلشالك ذه نمر دصى ذلاى نادولساى كرمجلا
ى لعة عيدوة فصبع وفدملار يدصتلام رسد ادرتإسى فحق لاه لن وكيفل وصولاء انيمرك امج
د هعتلان مه تمذء اربإى فو أل وصولاة داهشى فا هنمر وكذملاء زجلالك ذى لعو أع ئاضبلا
 .ة داهلشالك تى فة روكذملاع ئاضبلابلق عتيه نمء زجى أن مو أن امضلان مه ئافعإو

د دحت 2008ة نلسن يدروتمسلاون يردصملال يجتسن وناقن م 11ة داملام اكحأة اعارمع م)3(
ع ونوم ورسلار ادقموة افعملاع ئاضبلاد يدحتود ودحلاة راجتلة منظملابط اوضلاوألسس اح ئاوللا
 .م ورسلاا هبع فدتى تلات المعلاو أة لمعلا

 .اهريسط خر يتغأن أو ا ًرحبا لهقنلع ئابضذ خأة يلحاسلافن سللز جويال 

و أه تنيفسى فع ضوتن أبح ميسن أرك امجلاط ابضر يبكن من ذإر يغبة يلحاسة نيفسى أن ابرلز وجيال ـ 160
ال إة لحرلاء انثأا هريسخط ر ييغتبح ميسال أو ا هيلإو أر حبلاى فة نيفسى أن مع ئاضبى أا هنمج رخت
ى فرك امجلااط بضر يبكلح ضوتف ورظى فو أا هيدافتن كميال ف ورظب ببسلك ذلر ضطأا ذإ
82.ا هبع نتقيوة نكممة صرفب رقأ

 .لك ذه نمب لطى تما تهنحش عنت انايبيم دقتى فا بهحاصأو ة يلحاسلاة نيفسلاان برب ـجاو



                     
                

   

             

                    
     

    

   

   

   

      

   

        

                             
                 

             
               
             

             
            

               

                

   

ج ذومنألاى لعت انايبرك امجلااط بضر يبكى لإم دقين أا هبحاصو أة يلحاسة نيفسى أن ابرى لعب جي
 .لك ذه نمب لطى تما هيفة دوجوملاع ئاضبلاع يمجن علك ذلد عملا

ـ 161

.ع مشلابحل اسلاة اذاحمبا ًرحب ة لوقنملاد روطلاتم خ

طابضر يبكك لذب لطا مى تم ل حالساة اذإحمبا ًرحبة لوقنملاد ورلطاع يمجع ملشابم تختن أب جي
 .ن حلشاء انيمبرك امجلا

ـ 162

ر اشعلاب ابلا

ة يكرمجلات اعودتمسلاى فع ئاضبلان يزخت

 .ةيركمجت ادعوتسمء اشنإى فر يدملاة طلس

ن أى لعه اضتقمبفق اويه نمه يلعا ًعقوما ًبوتكما ًرمأر خآلت قون مر دصين أر يدمللز وجي
	)1(ـ163
ة نومأمى رخأة نكمأو أع اديإللر ثكأو أا ًنزخمة نيعمة دملوأة ميدتمسة فصبن اكمى أى فأ نشي
ى لإة يكرمجلاد ئاوعلاوم ورسللة عضاخلاع ئاضبلاا هيفن زخت )ة يكرمجلات اعدوتمسلابى متس (
ى فع دوتى تلاع ئاضبلاع اونأو أع ونر مألاى فد دحيود ئاوعلاوم ورسلالك تع فدن يح
د عاوقة نكمألالك تو أت اعدوتمسلاو أع دوتمسلاك لذلر دصين أر يدمللز وجيوت اعدوتمسلا

د نعا هيلعة باقرلاوا هبحوسا هتاسرحوا هيفع دوتى تلاع ئاضبلان يزختن أشبا هيلعا هقبيط
ا هيلعرك امجلاف ارإشب ببسا هيلعحق تتسى تلاة يفاضإلات افورصملاوا هجارخإو أا هلاخدإ
 .ا هلمحتتن أن كمية يفاضإت افورصمى ألك ذكول معلات اعاسر يغى فا هبة يانعن م

92.ا هئانشإوط روشة يكرمجلات اعدوتمسلاع اونأح ئاوللاد دحت)2(



         

                     
   

   

          

                   
                 

                 
                 

                      
      

   

          

                    
               

   

        

                         
                

              
                

                  
              

                      
                

 .نون اقلاا ذهر دوـصبل قة أشنملات ادعتوسملار ارمتسإ

ه ماكحأب جومبر دصد قو لا مكن وناقلاا ذهم اكحأبل معلال بقع دوتمسى أء انشإبر يدملايق دصتر بتعي	ـ 164
. 

 .تادعتوسملاى ــــفع دتوى ـتلاع ئابضلان عسوم رلاع فدد نعان مـلضا

ى لعب جيى كرمجع دوتمسى فع ئاضبى أع اديإل بقو 163ة داملام اكحأب جومبر مأر ودصد نع	ـ 165
ب ليطا مبحسا هنودو أة لافكبد هعتم يدقتبم زتليو أم دقين أه نعة باينص خشى أو أه لغاشو أه بحاص

ه لغاشو أع دوتمسلالك امم ازلإلوة عدوملاع ئاضبلاى لعة بولمطلام ورسلاع فدلا ًنامضن وكيلر يدملا
ز وجيال وا هنما هبحوسا هيفع ئاضبلان يزختوع اديإوت اعدوتمسلابة قلعتملان وناقلاا ذهم اكحأة اعارمب
ى أع وقود نعه لغاشن مو أع دوتمسالك لامن مة مدقملات انامضلان مه ريغو أد هعتلاذ يفنتر يدملل

 .لك ذل	ة فلاخم

 .تادعتوسملاىفةدجومولاعئابضلاسبحىفرك امجلاقح

ا مع فدن امضلى كرمجع دوتمسى أى فة دوجوملاع ئاضبلاع يمجى لعل وأبس ححق رك امجللن وكي	ـ 166
 .ت امارغود ئاوعوم ورسن مع ئاضبلالك تى لعص خشى أن ما هلا ًقحتمسن وكي

 .عبتتى تلات اءارجإلاولك ذى لعة بترتملار اثاآلوى ركمجلادع وتسملاء الغإ

ه يلعع قومب وتكمر اخطإل ارسإبع دوتمسى أيق دصتت قوى أى فى غلين أر يدمللز وجي )1(ـ167
ك لذل وصوخ يراتن مر هأشة ثالثء اضقنإد نعوه لغاشى إ لو أع دوتمسلالك امى لإه نم
ن أرط تيشوة فصلاه ذهبع دوتمسلام ادختإسف قويع دوتمسلاى لعه قصلخ يراتن مو أر اخطإلا
ة دمء اضقنإل بقل قألاى لعت ارمع برأة يلحمة فيحصى فر اخطإلاك لذر نشبا ًضيأر يدملام وقي
د جوتم لا ذإفا ًموير عشة مسخن عا هنمل كة دمل قتال ت ارتفى لعا هركذبق السار هأشة ثالثلا

 .ر اخطإلال ارسإخ يراتن مع يباأسة تسل الخة يمرسلاة ديرجلابر اخطإلار نشيفة يلحمة فيحص

ه لن مع يمجى إ له جومه نأب)1(د نبلاى لع ءانبر يدملان مل رسمالء اغلإلار اخطإر بتعي)2(
ة دمء اضقنإل بقع ئاضبلالك تل قنب جيوع دوتمسلالك ذبة عدوملاع ئاضبلاى فة حلصم



              
               

                
      

                     
               

              
           

   

        

                    
                 

                      
                    

                       
                    

    

   
         

                  
                  

                      
          

   

           

و أة يكرمجلاة ريحظلاى فا هعضوو أر خآع دوتمسى فا مإا هعاديإور كذلاة فلاسر هأشة ثالثلا
ن ملك ذد عبذ خؤتم ثا هيلعة قحتمسلاغ لابملاوة يكرمجلام ورسلاع يمجع فدو أا هريدصتة داعإ
ر هأشة ثالثلاة دمل الخع دوتمسلالك ذى فى رخأع ئاضبى أل بقتن أز وجيال ورك امجلا
 .ر يدملاة قفاومن ودبة روكذملا

د نبلاى فن يبملاه جولاى لعه لامعتإسف قوأى كرمجع دوتمسى فة عدومع ئاضبى أت يقبا ذإ
ة ثالثل الخع ئاضبلاه ذهذ خؤتم لا ذإفة يكرمجلاة ريحظلاى لإا هلقنك رامجلابط اضلز وجيف (2)
ف رصتلاوا هعيبى فا ًنوناقحق ا لرك امجللن وكيفة يكرمجلاة ريحظلاى لإا هلقنخ يراتن مر هأش
 86 .ة داملام اكحألا ًقفوه بت عيبى ذلان مثلاى ف

(3) 

ى ركمجلادع توسملاى فع ـئابضلازن وة داإعور يدقتة داإع

ا هصحفو أا هنزوة داعإو أا هاسيقة داعإو أى كرمجلاع دوتمسلاى فة دوجوملاع ئاضبلار يدقتة داعإز وجي
ب حاصب لطى لع ءانبو أرك امجلااط بضر يبكن مر مأى لع ءانب .امارك امجلابط اضة اطوسب
ن أض ارتفإلة لوقعمب ابأست دجوا ذإال إة جيتنللا ًقفولك ذن عم ورسلاع فدبوه تقفنى لعوة عاضبلا
ى فز جعى أن عئ شى أع فدزوجيال ه نأى لعة عورمشر يغل ئاوسبأ نشرق فو أز جعن مء زجى أ
د يزين أز وجيال ل ورتبلات اجتنمة لاحى فوة يبونجلات ايالولاى فر ومخلاو أذ يبنلاع اونأن مى أ
ى لإت قون مر يدملاا هددحيى تلاة بنسلان عة قارإو أب رتسو أر خبتى أن عة راخسلاة بنسن عع فديا م
 .30ر خآ

ـ 168

.ىركمجلادع توسملاى فة دعمولا ع ئاـبضلاى فز جلعا

ى أة يكرمجلات اعدوتمسلاد حأى فة عدوملاة دروتمسلاع ئاضبلاد ورطد حأى فت قوى أى فد جوا ذإ
ه لغاشو أن زخملاب حاصن وكيفع ورمشر خآب بلسا ًعجارو أا ًيعيبطا ًدقفه رابتعإن كميال ا ممز جع
 ءانبد رطلالك ذى فً الصأة عدومت ناكى تلاع ئاضبلاة ميقو أة يمكن عم ورسلاف عضع فدبا ًمزلم
 .رك امجلااط بضر يبكن مب وتكمب لطى لع

ـ 169

 .ىركمجلادع توسملاىفةدعمولاعئابضلايم قوتة داإع



                   
                  

         

   

        

                       
                   

     

   

      

       

 
  
  

  

   

    

   

   

   

   

        

ز وجيفة يكرمجم ورسلة عضاخت ناكوى كرمجع دوتمسى أى فا هدوجوء انثأع ئاضبلاة ميقت صقنا ذإ
ن أبرك امجلابط اضع نتقإى تملك ذة جيتنلا ًقفوم ورسلاع فدتوا هبحاصب لطى لعء انبا هميوقتة داعإ
 .ض راعو أى عيبطب ببسن اكا هتميقص قن

ـ 170

.ىركمجلادع وتسملاى ف ن يزختلاة دمد يدحت

ن وكتفح ئاوللاا هددحتى تلا
ة ررقملاوط رلشاوة يفيكلابو

ة دملال الخى كرمجلاع دوتمسلان ما هلقنوع ئاضبلاص يلختم تيم لا ذإ
ض ارغألات اذلا هعيبور يدملان مر مأبا هلقنلة ضرعة عاضبلالك ت
 86 .ة داملاب جومب

ـ 171

ة رحلاق اسوألاوق طانملاء اـشنابق يدتصلا

 172- .31ت يغلا


ر عشى داحلاب ابلا


ة عونتمم اكحأ


ل وألال صفلا


ب اكرلاة عتمأ

 .اشهيتفتلتهم تعمأر احضإى فب اـركلاب ـجاو



                      
                      

                
                

   

             

                      
               

   

                        
                   
     

   

    

   

   

    

   

       

                    
                 

                     
               

                 

ا مع يمجيش تفتلاة حطمى لإا ورضحين أه نمم هرفسو أن ادولساى لإم هلوصود نعب اكرلاى لعب جيـ 173
ة لاحى فه نأى لعا هيشتفتلة عتمأن مى رخألال قنلال ئاوسن مى أى فو أة نيفلساى فم هعمن وكي
ر امطى أى لإن يرفامسلاو أ )ت ينسارتلا(ن يرباعلاب اكرللة بنسلابى رورضلان ميس لة رئالطا

 .رك امجلااط بضر يبكة حارصم هنمه بلطا ذإال إلك ذا ولعفين أن ادولساى فر خآى كرمج

 .يهم لإه جتوى تلاة لئسألاى لعة باجإلاوتهم تعمأرعن ارقإمل عى فب اركلاب جاو

ا وبيجين أوم هتعتمأه يلعل متتشا مبل وئمسلارك امجلابط اضلر ارقإم يدقتب اكرلاى لعب جي
	)1(ـ174
رك امجلابط اضم هيلإا ههجويى تلاة لئألساى لعم هداقتعإوم هتامولعمب حسبدق صب
 .لوئمسلا


ة ليوسو أة نيفسى أب اكرن مى أة قفربة دوجوملاب اكرلاة عتمأد اريتإسو أر يدصتز وجي)2(

ن ودبلك ذو 54ة داملان م )أ (ة رقفلاب جومبم رسلان مة افعملاو، ل قنللى رخأ

.ب وتكمر ارقإ


ى ناثلال صفلا

ت ارئاطلاون فلسان زاخم

 .ع مشلابت ارئاطلاوفن سلازن اخمتم خب جوو

و أء انيمى لإة رئالطاو أة نيفلسال وصود رجمبل احلاب حسبة رئالطاد ئاقو أة نيفلسان ابرى لعب جيـ 175
ة دوجوملان يومتلاد اومون ؤملاع اونأع يمجبة مئاقل وئمسلارك امجلابط اضى لإم ليسن أى كرمجر امط
ة يمكم تخن ودبى قبتن أبح املساب جيلك ذع موع ملشابا همتخض رغبة رئالطاو أة نيفلسان زاخمى ف
ء انيملاى فا هدوجوء انثأة رئالطاو أة نيفلساى فب اكرلاون يحالملاالك هتإلسة مزاللان ؤملان مة لوقعم
ح وممسلار ادقملاز واجيا هنمء ىشد جوا ذإفا ًموير عشة مسخن عد يزتال ة دملى كرمجلار امطلاو أ



                     
                   

                     
                  

    

   

     

                 
                   

                       
                 

   

      

                   
                  

                       
                

   

   

   

   

   

        

ر بتعتفة مئاقلالك تى فن يبملار ادقملان عد يزيا مة رئالطاى فو أة نيفلسابا هنمد جوو أم تخن ودب
ذ خأو أم اتخألالك تن مى أض فا ذإفا هنعت عفدد قد اريتالسام ورسن كتم لا مة برهمع ئاضبة دايزلا

ة رئالطاو أة نيفلسان مص يلختلال بقوك رامجلااط بضر يبكن من ذان ودة موتخملان ؤملان مء ىش
ذ خأو أه متخض فى ذلان زخملاى فة دوجوملان ؤملاع يمجة برهمع ئاضبر بتعتفر فلسان ذإلا همالتاسو
 .ءىشى أه نم

 .ينموتلاد اموومؤن لاـالك تهسإ

ء ىناومن مة نوحمشت ناكء اوست ارئالطاون فلساى فة دوجوملان يومتلاد اومون ؤملالك هتتسن أب جي
ة رئالطاو أة نيفلساى فة مدخللن وكتن أو أب حسفة راحبلاوب اكرلاة اطوسبن ادولساى فو أة يبنجأ

 33ة داملاب جومبر داصح يرصتى ضتقمبت عيبو أن ادولسلا هداريتإلسر ارقإا هنعل معا ذإال إ

 .رك امجلااط بضر يبكن من ذإن ودبر بلاى لإا هلازنإو أا هغيرفتز وجيال و

ـ 176

 .ة متوخملاين موتلاد اموومؤن لا

ن فلساى فن حتشى تلان يومتلاد اومون ؤملاى قبتن أب جية ررقملات اءانثتإلساووط رلشاة اعارمع م
ة موتخم، ة يكرمجلام ورسلاد رلع ضختى تلاو أة يكرمجم ورسا هيلعع فدتن أن ودبت ارئالطاو
ة نيفلساى فو أى كرمجر امطو أن اكمو أء انيمى أى فة رئالطاو أة نيفلساد وجوء انثأرك امجلام تاخب
 .ج راخللا هترداغمل بقور خآن اكمو أء انيملالك ذن ما هلاقتنإد نع

ـ 177

ث لاثلال صفلا

ء الـــكولا

 .ين خصرملاء لوكالاى لعيص لختلاال مأعر قصز اجو



                        
               

                
                    

   

                        
             

   

    

                       
                 

     

   

   

                      
              
             

                   
    

                      
           

                       
                 

             
                

       

ى لعص يلختلال امعأض عبو أع يمجل عجين أة يمرسلاة ديرجلاى فر نشير مأبر يدمللز وجي
ا هريدصتد اريو أة دروتمسع ئاضبى أن أبشر خآن عة باينلابص خشا هراشبيى تلاع ئاضبلا
ء الكوى لعة روصقمر مألالك ذى فة روكذمة يكرمجة حطمو أى كرمجر امطو أء انيمى أى ف

و أى صخلشال امعتالسلد اريتالسار صقلالك ذل ميشال أى لعا ًنوناقه نمم هلص خرم
 .ةيصخلشاة عتمألا

لك ذض فرر يدمللز وجيوة ررقملاط ورلشلا ًعضاخ)1(د نبلاى فر وكذملاص يخرتلان وكي
32.ب ابأسى أء ادبإن ودت قوى أى فه ؤاغلإو أص يخرتلا

 .يض فوتلايم دقت

)1(ـ178

(2)



ن مو أه مدخمن مب وتكمض يوفتم يدقت، ل يكوو أم دختمسى أن مب ليطن أرك امجبط اضى ألز وجيـ 179
م دعة لاحي فة لاكولاو أم ادختالسابف رتعيال أرك امجلابط اضلز وجيوه نعة باينو هل معيى ذلاه لكوم
 .ض يوفتلالك ذم يدقت

 .ءلوكالاةيلئوسم

ه نأن وناقلاا ذهض ارغأن مى ألع ئاضبلاب حاصن عً اليكوه تفصبل معيص خشى أر بتعي
ة يكرمجلام ورسلاع يمجع فدن عة يصخلشاه تفصبً الوئمسن وكيم ثن موع ئاضبلالك تب حاص

ى تلاع ئاضبلالك تبة صاخلال امعألاع يمجبم ايقلابا ًمزلمن وكيوع ئاضبلالك تى لعة قحتمسلا
ل كوملاى لخيا من وناقلاا ذهى فس يللك ذع مون وناقلاا ذهب جومبا هبم ايقلابا هبحاصم زتلي
 .ةيلوئمسى أن م

ـ 180 (1)

لس جمم هنمى أب ناجن مع قتى تلات افلاخملان عم هنعن وبونين مو أء الكولاة باسحمى لوتي
 .ه تالطوسه تاصاصتخاولس جملالك ذل يكتشة قيرطح ئاوللاد دحتوة باسحملل

(2) 

ب ونين مو أص يلختللل يكول كب قاعي، رخآن وناقى أى فة دراوة بوقعى أبل الخإلام دعع م
ة صاخت اودأو أل اومأى لعحق ه جون ودبى لوتيسون وناقالا ذهم اكحألا ًعضاخن وكيه نع
ة فلاخملابة ميرجا هنأبشت بكترأل اومأى لعى لوتيسو أن اطومو أص خشى أبو أرك امجلاب
ى لوتأسا مة ميقن عل قتال ة مارغبوة دحاوة نسز واجتال ة دملن جلسابن وناقلاا ذهم اكحأل
 .ت اودأو أل اومأن مه يلع

(3) 



   

    

                   
                 

          

   

   

   

   

   

         

                    
                     
                     

                   
          

   

         

                     
                  

                

   

          

 .ين لموكلاةيلئوسم

ً الوئمسن وناقلاا ذهض ارغأن مى ألوع ئاضبى أن أبشه نعة باينل معللً اليكوض وفيص خشل كن وكي
ن أبشل يكولاا هبكترية ميرجى أن عة يئانجى وعدح تفز وجيم ثن موه تارارقإول يكولالك ذل امعأن ع
 .ا هبكترإى ذلاو هن اكو لا مكع ئاضبلالك ت

ـ 181

ع بارلال صفلا

ة ماعم اكحأ

 .ع ئابضب احأصيم لستلار ماأوى ـلماحر ابتإعز اجو

و أن ابرن مر داصلام يلتسلار مأى فه ماسد روا ذإة عاضبللا ًكلامص خشى أر بتعتن أرك امجللز وجي
ة نوحمشع ئاضبى أه رمألو أه يلإم لتسى ذلاص خلشاه فصوبا مهنمى أل يكوو أل قنللة ليوسى أد ئاق
د ضى وعدى أى فً الماكوا ًحيحصا ًعافدا هلقنبه مايقو أه لع ئاضبلالك تم يلتسن وكيوة ليوسلالك تى ف
حق ى أو أع ئاضبلالك تى فه لة حلصمد وجوى عديص خشى أن مرك امجبط اضى أد ضو أر يدملا

 .لك ذبرك امجلار اخطإبم قيم لو أم اقء اوسا هيلع

ـ 182

 .ا بهلطد نعر يدتصلاأو د اريتسإلاة داشهء اطإع

ة داهشص يلختلاة يلمعبم اقن ملى عطتن أب جي، لك ذبل اصيإم يدقتوة يكرمجلام ورسلاع فدة اعارمع م
و أد اريتإلسام ورسن ما هنعع فدا مر ادقمبن ايبع ئاضبلابف كشى لعى وتحتر يدصتو أد اريتإس

 .ة عاضبلاب حاصلك ذب لطى تما هنمئ شع فدد قن اكن إـ ل احلاب حسبـ ر يدصتلا

ـ 183

 .نون اقلاا ذهام حكأذ يفنتمن ء افإلعاة طلس



                   
              

                    
                   

                  
                    

                  
                  

                  
                

              

   

         

         

                     
                  

   

      

                

               
         

           
     

                
                

و أد عاوقى أون وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتن ما ًباسنمم هءافعإى رين يذلاص اخألشاء افعإر يدمللز وجي
ى أم هحنمين أوم ورسلاد ربت ابلامطلاور يتاوفلام يدقتوع ئاضبلايش تفتن أبشا هاضتقمبة رداصح ئاول

ى فب جيه نأى لعا ًبسانمه اريا مبحسة عروسة لوهبسرك امجلاى فم هلامعأز اجنإلى رخأت اليهتس
ا مكة لاحل كلة باسنمر يدملاا هاريى تلاة غيصلابا ًدهعتب تكين أص خلشالك ذى لعل اوحألاع يمج
ه بليطا مب حسبا ًنامضغ لبملالك ذم دقيو أة عيدولال يبسى لعد وقنلان ما ًغلبمر يدمللع فدين أه يلعب جي
و أص خشلالك ذن أ، لك ذر يغبر هظو أص خلشالك ذر تافدص حفد نعن يبتا ذإف .ة لاحل كى فر يدملا
ل كرك امجلاح لاصلر داصتفع ئاضبى أن عة روزمو أة حيحصر يغت ارارقإم دقه نعب ونين م
ز وجيوة لاحل كى فا ًباسنمر يدملاه اريا مبحسه ضعبو أه نمم دقملان امضلاع يمجو أا هضعبو أة عيدولا
و أء افعإى أب ابأسى أء ادبإو أق باسر اذنإن ودبوت قوى أى فف قويو أب حيسن أر يدملللك ذك

ذ يفنتب ليطن أوة نيعمت الماعمو أة لماعمى أبلق عتيا ميفو أة ماعة فصبء اوسه ركذبق سا ممت اليهتس
 .ا ًقيقدوً الماكا ًذيفنته اضتقمبة رداصلاح ئاوللاود عاوقلاع يمجون وناقلاا ذهم اكحأ

ـ 184

)تيزنارت(اًربورعيدتصلا أو د اريتسالابيص خرتلاى فر يدـملاة ـطلس

 .ة ديقملاأو ة نوعمملاع ئاضبلل

ر يدصتلاو أد اريتإلسابص خرين أة لاحل كى فة باسنما هاريى تلاوط رلشاة اعارمع مر يدمللز وجي
 .ة دودحمة فصبع ونممر يغا هروبعن وكية ديقمو أة عونممع ئاضبى أل )ت يزنارت(ا ًروبع

ـ 185

 .ة اصخت ايقافتإام ربإة طلس

ـ 186 (1) :ة يتآلات ايقافتإلام ربين أر يزولاة قفاومبر يدمللز وجي

ع ئاضبلان أبشا هريغوة يرابتعإلات ايصخلشات اذت ائيهلاع ما ًقافتإ
ة صاخوط رشع ضوع مة يراجتلاض ارغألار يغلة ردصملاو أة دروتمسلا
 )ت يزنارت (ة رباعلاع ئاضبلاو أع ئاضبلاه ذهر يدصتود اريتإسم كحت
، م ورسلان ما هءافعإو

 )أ (

ذ يفنتوق يبطتول يهتسلة رواجمد البى أى فرك امجلات الطسع ما ًقافتإ
 .33د البلالك تى فا هبل ومعملارك امجلان يناوقون وناقلاا ذهم اكحأ

 )ب(



                    
      

   

      

                     
                 

                    
              

   

      

                          
                    

              

                  
   

               
           

           
   

               
          

                  
        

             

ت مربأد قت ناكو لا مكن وناقلاا ذهر ودصل بقا هبل ومعملاوة دوجوملات ايقافتإلار بتعت)2(
 .ن وناقلاا ذهب جومب

 .ج ذامنلاع وضى فر يدملاة طلس

ن وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلة مزاللااق روألاوت ادنتمسلاوت ادهعتللج ذامنع ضين أر يدمللز وجي )1(ـ187
 .اهلدعيو أج ذامنلالك تى لإف يضين أه لز وجيوا همادختإسبر مأين أو

ا ًيلاحة دوجوملاج ذامنلاو)1(د نبلاى فة روكذملاج ذامنلان يبف التخإد وجود نعر يدمللز وجي)2(
 .ةباسنما هاريى تلاة دمللة دوجوملاجذامنلام ادختإسبو أر ارمتإسبح رصين أ

 .ح ئالولاع وضى فر يدملاة طلس

ز يجيو أن وناقلاا ذها هبلتطيى تلال ئامسلاع يمجى لعا هيفص نيح ئاولر دصين أر يدمللز وجي )1(ـ188
ع مورك امجلابلق عتيل معى أء ارجإلو أن وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلة ماعة فصبوا هريرقت

 :ن أبشح ئاولر دصين أه لز وجيم دقتا مم ومعبل الخإلام دع

ن مر ورملا )ت ينسارت(ة رباعلاع ئاضبللا هبجومبز وجيى تلاوط رلشام ينظت
	)أ (
، ن ادولسا

ا هيفع ئاضبلاع اديإن أشبوط روشد عاوقع ضوورك امجلات اعدوتمسة بقارم
	)ب(
م دعع ملك ذوا هيلعة قحتمسلام ورسلاود ئاوعلاع فدوا هنما هبحوسا هتاسرحو
 163ة داملام اكحأب جومبر يدملاا هردصية صاخد عاوقى أم اكحأبل الخإلا

 ،

ى ألة عضاخلاع ئاضبالر اضحإول قنا هبجومبز وجيى تلاوط رلشاع ضو
	)ج (
 ,ر خآد لبى أون ادولساة موكحن يبم ربإاق فتإ

ة دهاعمو أة يقافتإى أبو أن وناقلاا ذها هجلاعل ئامسى أبة قلعتملاوط رلشاذ يفنت )د (
 ,اهيلإم ضنيو أا هبا ًمزلمن ادولسان وكي

، م ورسن ودبا ًتقؤمع ئاضبلال وبقلم انظع ضو
	)ـه



                 
           

                
    

              
              

             
            

                  
       

             
          

            

              
          

   

              
          

                

             
  

                 
         
          

          
          

ن وناقلاا ذهم اكحأن مى أن مد يصلان فوسة يلحالسان فسلاء افعإم يظنت
	)و(
، ن فلسالك تة اطوسبا هلقنوا هريدصتوع ئاضبلاد اريتإسم يظنتو

ة يكرمجلاد ودحلار وبعل قنلال ئاوسلا هبجومبز وجيى تلاوط رلشاع ضو
	)ز(
، ع ئاضبلال قنل

ا هيدؤتة مدخى أبة صاخلاى رخألاد ئاوعلاوة رجألال يصحتبص يخرتلا
	)ح(
و أن وذألاو أص خرلار ادصإلك ذى فا مبه بم وقتل معى أو أرك امجلا
ا هبص خريد ئاوعو أم رسو أة رجأى أر ادقمد يدحتوج ذامنلاو أت اداهلشا
، ا هريغوت آفاكملاد يدحتون وناقلاا هبص خريو أه جولاا ذهى لع

ت آفاكملاود ئاوعلات ائفو أد ئاوعلال يدعتى فر خآى إ لت قون مض يوفتلا )ط(
،  )ح(ة رقفلاب جومبر رقتى تلا

ة عضاخلاع ئاضبلايك رحتة يفيكوة قيربطة صاخلابط اوضلاووط رلشا )ى (
لك ذكون يعمع ونو أف صوى أبة لوممشالع ئاضبلاوة يكرمجلام ورسلل

، ا هصيلختن اكمى تحل وصولاء انيمن ما هتارامسوع ئاضبلالك تة كرح

ا هلقنرق وطل ئاوسوة دراولاع ئاضبلاة كرحبة صاخلام اكحألاود ويقلا
	)ك (
م ورسلاء افيتإسوا هصيلختن اكمى تحول وصولاء انيمن ما هلقنت ارامسو
، ةقحتمسلا

ن اكملان يبا هريدصتد ارملاع ئاضبلاة كرحبة صاخلابط اوضلاووط رلشا
	)ل (
، ر يدصتلاء انيموف كشلاء ارجإلر يدملاه يلعفق اوى ذلا

 :ن أبشة يلخادح ئاولر يدملار دصين أى لعص نلا
	)م (

ا هنمج ورخلاوة يكرمجلاة ريحظلاى إ لع ئاضبلاور وهمجلال وخدة بقارم
	)الوأ(
 ،

ر خآن اكمى أو أة فصرألاى لعو أة ريحظى أى فع ئاضبلام كارتع نم
	)ايناث(
ة فصرألاى لعع ئاضبلاع ضوة بقارموم ينظتوة يكرمجلاة ريحظلال خاد
ن حلشات ايلمعة بقارموة يكرمجلاة ريحظلال خادر خآن اكمى أو أ
ة رباعلاع ئاضبلال قنوى رخأى لإة نيفسن مع ئاضبلال قنوغ يرفتلاو
، كس علابوف يصرلاوة نيفلسان يبء املاى فة لومحملا )تينسارت(



               
    

              
           

                 

   

            

                      
                   
     

   

   

    

     

   

   

   

    

                 
                  

                  
     

م اكحأب جومبر دصح يرصتى ألل ماحل كا هعبتيى تلاد عاوقلاع ضو
	)اثلاث(
،  33ة داملا

 ءانبا هنأبشة يلخادة حئالل معبا ًضوفمن وكيى رخأة لأمسى أن أبش
	)اعبار(
 .ة داملاه ذهب جومبة رداصة حئالى أم اكحأى لع

 .رك امجلاد ونجواط بضة مدخوط رشم ينظتلح ئاولر دصار يزوللز وجي	)2(

 .ح ئالولاى فا يهلعنص لادم عد نعسوم رلاد يدـحتى فرك امجلاط ابضر يبكة ـطلس

ل امعأن مى أى لعة ددحملام ورسلار ادقمى لعا ًيلاحا هبل ومعملاح ئاوللاى فا ًصوصنمن كيم لا ذإ	ـ 189
ى لعض رفين أرك امجلااط بضر يبكلز وجيفرك امجلاا هيدؤتى تلات امدخلان ما هريغو أة بقارملا
 .ً الوقعما ًمرسلك ذ


ر عشى ناثلاب ابلا


ت ابوقعلاوم ئارجلاوء اليتالساورة ادصملا


ل وألال صفلا


ء اليتالساورة ادصملا

 .قل نلائل اسوة ردامص

ن وناقلاا ذهم اكحألة فلاخما هنأبشت بكترأا ذإلك ذوا هنايبى تآلال قنلال ئاوسرك امجلاح لاصلر داصتـ  190
ـ :لك ذكت ربتعأا ذإو أل عفلاب

ع ئاضبلع ورمشلار يغل قنلاى فو أب يرهتلاى فة مدختمسلال قنلال ئاوس )أ (
، ة رداصمو أة برهم



                 
              

                 
           

         

                     
   

                
           

            
     

                
            

            
              

      

                
       

   

   

                    
      

           

                 
              

ى لخادى ئاميق رطى أى فو أن ادولسلة يميلقالاه ايملال خادد جوتة نيفسى أ
	)ب(
، لك ذضفرتوئاطلشاىلعورستنأا ًنوناقاهنمبليطا مدنعنادولساىف

ن أد عبا ًروفا هرداغتال ون ادولسلة يميلقالاه ايملاى لعد درتتة نيفسى أ )ج(
، رك امجلاا همدختتسة نيفسى ألل وئمسلابط اضلاو أد ئاقلاا هنملك ذب ليط
، ل وئمسلاك رامجلابط اضو أض وفملاه بئانو أ

ن مرك امجلاع نملع ئاضبا هيلعد ابتو أم حطتو أا هنمى قلتل قنللة ليوسى أ )د (
، اهبطض

و أى كرمجر امطو أء انيمى أل خادع ئاضبلابة نوحمشل قنللة ليوسى أ
	)ـه(
و أا هدوقوو أا هتنحشى فز جعد وجولك ذد عبح ضتية يكرمجة حطم
ت بثين أا هنعل وئمسلاا هدئاقو أا هنابرع يتطيسال وا هنيومتد اوموا هتنوؤم
، ز جعلالك ذب بسا ًنوناق

ن ادولسال خادى ئاميق رطى فو أن ادولسلة يميلقالاه ايملال خادة نيفسى أ
	)و (
ة للضمة روصبت دعأد قا هتيضرأو أا هتابنجو أا هتمدقمو أا هلصاوفن وكت
ا ًصيصخد عأى فخو أى رسن اكمى أا هبد جويل قنللة ليوسى ألك ذكو
د عمر خآز اهجى أو أة بوبنأو أف يوجتة حتفا هبو أع ئاضبلاء افخاض رغل

، ه قيرطن عع ئاضبلاب يرهتلا ًصيصخ

ت اءارجالاك لذبة فلاخمى كرمجلااق نطلال خادد جوتل قنللة ليوسى أ )ز (
 .ح ئاوللاى فا هيلعص وصنملاة يكرمجلا

 .عئاضبلاة ردامص

ل عفلابن وناقلاا ذهم اكحألة فلاخما هنأبشت بكترأا ذإا هنايبى تآلاع ئاضبلارك امجلاح لاصلر داصت )1(ـ191
 :لك ذكت ربتعأا ذإو أ

، ة برهملاع ئاضبلا
	)أ (

ا هنأبشد يقو أع نمى ألة فلاخملابة دروتمسلاو أة ديقملاو أة عونمملاع ئاضبلا
	)ب(
ت نحوشا مع ئاضبى لعد يدجد يقض رفو أد يدجع نمل صحا ذإه نأى لع



             
            

             

                 

                  
       

                 
            

            
     

                

                   
            

                 
           

                  
              

     

                
           

                 
         

          

ء اضقنإل بقود يقلاو أع نملالك ذد وجوبن حالشام لعين أن ودع ئاضبلاه ذه
ب حسبر يدمللز وجيفن حلشاء انيمى فه با ًملعه تاطحإى لعل وقعمت قو
، ة باسنما هاريى تلاة قيرلطابا هيفف رصتلاو أا هريدصتة داعإا مإه ريدقت

، ا هبع ئاضبلاد اريتإسع ونمملال قنلال ئاوسى دحإبة دروتمسلاع ئاضبلا
	)ج (

ى فل قنلال ئاوسن مى أى فة دوجوملاوة يكرمجم ورسلة عضاخلاع ئاضبلا )د (
، ة عورمشر يغة قيربطن اكمى أ

ن اكمو أء انيمى لإا هلوصود عبل قنللة ليوسى أى فد جوتى تلاع ئاضبلا
	)ـه(
و أى لخادلا )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فا هيلإر امشو أة روكذمر يغت ناكو
رك امجلااط بضر يبكع نتقيال وب اكرلاو أة راحبلاة عتمأن مت يسلور ارقإلا
، ا هنعم دقملال يلعتلاب

، ة عورمشر يغة قيربطا هغيرفتأ دبيى تلاة لئالساع ئاضبلا
	)و (

س امسث دحو أت حتفو أت ريغا ذإة يكرمجة باقرت حتن وكتى تلاد ورلطا
	)ز (
، ن وناقلاا ذهم اكحألا ًقفووص يخرتبلك ذن كيم لا ما هب

ى أبا هيفف رصتلاو أن وناقلاا ذهم اكحأى ضتقمبا هلقنب ولمطلاع ئاضبلا )ح (
، لك ذلا ًقفوا هيفف رصتلام تيو أل قنتال وة قيرط

و أر ارقإو أة روتافا هنعت مدقو أت لمعو أا هنأبشت ملسى تلاع ئاضبلا )ط (
ى فل يلضتلاه بد صقو أا ًروزملك ذن مئ شن اكول يكوتو أن ايبو أة باجإ
، ت انايبلان مى أ

ة قبامطر يغت دجوا ذإد يربلابة دروتمسلاو أة ردصملاع ئاضبلاع يمج )ى (
، ا هبة صاخلاة جابيدلاو أر ارقإلاى فة روكذملات انايبلل

ا هنمب ليطا مدنعل احالى فه رداغتال ول حالسال وحد درتتة نيفسى أة نحش )ك (
ا همدختتسة نيفسى ألل وئمسلابط اضلاو أرك امجلااط بضر يبكلك ذ
، ل وئمسلارك امجلابط اضو أض وفملاه بئانو أرك امجلا



                   
           

              

                   
           

           
            

        

                  

                 
    

                 
             
             

           

                 

                
             

                  
             

             

                

                    
             

        

د عبل قنللة ليوسى أى فت دجوا ذإب اكرلاة عتمأن مت يسلى تلاع ئاضبلا )ل (
 )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فا هيلإر امشو أة نيبمر يغت ناكوص يلختلا
، ه بع نتقيل يلعترك امجلابط اضر يبكلا هنعم دقيم لو )تدجون إ(ى جراخلا

ى تلاو أر يدصتللل قنلال ئاوسن مى أى فة عوضوملاة عونمملات ارداصلا )م (
ع يمجوا هريدصتض رغبن اكمو أف يصرو أأ فرمى أى لإت رضحأ
و أر يدصتللل قنللة ليوسى فت عضوا ذإة ديقملاو أة عونمملات ارداصلا
ك لذن اكوا هريدصتض رغبن اكمو أف يصرو أأ فرمى أى ا لت رضحأ
، ا هنأبشد يقو أع نمى ألة فلاخملاب

، ا هيلعم ورسلاع فدى دافتلة قيرطى أبت يفخأا ذإم ورسللة عضاخلاع ئاضبلا
	)ن (

بط اضع ادخد صقبت مزحور ارقإلاى فر كذتم لع ئاضبه يفة أبخمد رطى أ
	)س(
، ل وئمسلارك امجلا

ة عتمأن مضو أص خشى أة زايحى فت دجوا ذإم ورسللة عضاخلاع ئاضبلا
	)ع (
ى أبن ادولسله لوخدد نعو أل قنلال ئاوسى دحإن مه وطبهو أه لوزند عب

ه تزايحى فا هدوجون عا ًمامتح صفيم لو أه عما هدوجور كنأوى رخأة قيرط
، ا هنأبشه لل وئمسلارك امجلابط اضل اؤسد نعه تعتمأن مضو أ

، ة برهمو أة عونممع ئاضبا هنأى وعدبع يبللض رعتى تلاع ئاضبلا
	)ف (

و أت غرفأو أة عبتملاة قيرلطابر دصتم لوم ورسلاا هنعت درى تلاع ئاضبلا
	)ص (
، ة دروتمسلاع ئاضبلابة صاخلان وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتن ودبر بلاى لإت ديعأ

ر نشيو أة يمرسلاة ديرجلاى فر نشير مأب جومبر يدملاا هددحيى تلاع ئاضبلا
	)ق (
ة فلاخمى كرمجلااق نطلاى فت دجوا ذإة باسنمو ها هاريى رخأة ليوسى أب
، ح ئاوللاى فا هيلعص وصنملاة صاخلاة يكرمجلات اءارجإلالك ذب

 . 60ة داملام اكحألة فلاخملابا هيفف رصتيى تلاع ئاضبلا
	)ر (

م تتى تلات اعقرفملاوة ريخذلاوة حلألساع يمجم يلتسم تي، )1(د نبالم اكحأن مم غرلاى لع	)2(
ن وناقم اكحأفق وا هيفف رصتلام تيوة حلمسلاب علشات اوقبت اعدوتمسلاة رادإى لإا هترداصم
 1986 . 43ة نلست اعقرفملاوة ريخذا لوة حلألسا



   

    

                  
                

                     
               

   

         

                          
           

                      
                 

   

          

                         
               

             
             

                
                

                 
            

                       
               

                

 .ة ردامصلاع ئاضبلاود روطلا

ى لعى وتحملاد رلطاة رداصملة لماشة عاضبى أة رداصمل عجتن أا هريدقتب حسبة مكحمللز وجي	ـ 192
ع ئاضبلاع يمجة رداصملة لماش) 191(1ة داملاب جومبد رطى أة رداصمل عجتن أوة عاضبلا
ل متشن أز وجيفل قنلال ئاوسى دحإت ردوصا ذإوا هيلعى وتحيى تلاو أد رلطاى فة أبعملا
 .ا هيلعة نوحمشن وكتل قنلاة ليوسلك املع ئاضبى أة رداصملا

ة ردامصللع خضتى تلاع ئابضلاأو قل نلائل اسوى لعء يالتسالاة ـطلس

ر حبلاى فو أر بلاى فع ئاضبى أو أل قنللة ليوسى أى لعى لوتيسن أرك امجبط اضى ألز وجي
	)1(ـ193
 .ة رداصمللع ضختا هنأبد اقتعإلاى لعه لمحيب بسه يدلم اقى تم


ى لإ)1(د نبلاى فر وكذملاه جولاى لعا هيلعء اليتإلسام تيى تلاع ئاضبلاو أل قنلاة ليوسذ خؤت)2(

.ه يفا هعضوبرك امجلااط بضر يبكر مأير خآن يمأن اكمى أى لإو أة يكرمجة ريحظب رقأ


 .خ لا ...ع ئابضلاى ـلعء يالتسالاد ـبعع بتتى تلات اءارـجالا

و أا هكلامو أا هدئاقو أل قنللة ليوسى أن ابرة باتكر خطين أرك امجلااط بضر يبكى لعب جي
	)1(ـ194
ة طللساى لعء انبا هيلعء اليتإلسام تية عاضبى ألك املك ذكوا هنعل وئمسر خآص خشى أ
ا مأر اخطإلاا ذهبن ألشاب حاصن لعيوه بابأسوء اليتإلساة عقاوب 193ة داملاى ضتقمبة لوخملا
ه تماقإل حملف ورعمن اونعر خآى لعل جمسلاد يربلابه يلإه لارسإبا مإوا ًيصخشه يلإه ميلتسب
و أة يمرسلاة ديرجلاى فر اخطإلار نشبص خلشالك ذن العإر يدمللز وجيك لذع موه لمعو أ
ه لن كيم لو أف ورعمر يغه نالعإب ولمطلاص خلشان اكا ذإة باسنما هاريى رخأة ليوسى أب
ه جولاى لعر اخطإلام يلتسه عمل يحتيسر خآب بسى ألو أف ورعمل معل حمو أة ماقإل حم
 .ت بطضى تلاة عاضبلالك امو أل قنلاة ليوسلك امى لإم دقتملا


ة بلامطلاى فب غرا ما ذإد ئاقلاو أن ابرلاو ألك املان م)1(د نبلاى فر وكذملار اخطإلاب لتطي)2(

ل الخب وتكمر اخطإبة بلامطلالك تم دقين أا هيلعء اليتالسام تى تلاة عاضبلاو أل قنلاة ليوسب

.اهيلعء اليتإلسان اكمى فرك امجلااط بضر يبكو أر يدملاى لإن العإلاخ يراتن مر هأشة ثالث




                       
             

   

                    
                

                
       

                       
             

     

                   
          

            
         

          
           

        

                  

                     
              

              
       

                     
         

                     
              

     

ر بتعتف)2(د نبلاى فر وكذملاه جولاى لعر اخطإلالك ذبا هدئاقو أل قنلاة ليوسلك امم دقتيم لا ذإ)3(
ر يدمللز وجيون وناقلاا ذهم اكحأب جومبة رداصما هيلعى لوتسملاع ئاضبلاو أل قنلاة ليوس

 .ا هعيب

ص وصنملاه جولاى لعا هيلعء اليتإلسام تى تلاع ئاضبلاع يبين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي)4(
ة يحت اناويحت ناكو أن يزختلان مف لتلاوأع يرلساف لتللة لباقت ناكا ذإ 193ة داملاى فه يلع
ن وكيله بت عيبى ذلان مثلافظ حين أر يدملاى لعب جيفا هنأبشة ينوناقة بلامطا هكلامم دقا ذإف
 .ة مكحملاه ررقتا مبحسه يفف رصتلا

ا ًينوناقا ًراخطإا هيلعء اليتإلسام تع ئاضبى ألك امو أا هدئاقو أل قنة ليوسى ألك امم دقا ذإ)5(
ة روكذملاع ئاضبلاو أل قنلاة ليوسله تزايحء اقبتإسرك امجلاط ابضر يبكلز وجيفا هبة بلامطلل
 :لك ذكه لز وجيو

هنما ًعقوما ًنالعإل رسين أا هترداصمبت اءارجإى أا هوحنذ ختين أن ودب  )أ (
د ادرتالسة موكحلاد ضة يندمى وعدع فربه يفه هجويد ادرتالسابة بلامطلل
لك تد ادرتالسابب لامطلاع فريم لا ذإف، ة روكذملال قنلاة ليسوو أع ئاضبلا
ن العالاة دملة لماشر يغ(ن العالالك ذخ يراتن من يرهشل الخى وعدلا
ة نلسة يندملات اءارجالان وناقن م 33(3)ة داملاى فه يلعص وصنملا

ة رداصما هيلعء اليتالسام تى تلاة عاضبلاو أل قنلاة ليسور بتعتف 1983)
و أ، ى رخأت اءارجإى أذ اختان ود

 )ب( .ا هيلعى لوتمسلاع ئاضبلاو أل قنلاة ليوسة رداصمه فسنو هب ليطن أ

ل الخب ليطم لوة بلامطلار اخطالرك امجلااط بضر يبكم التساى لعر هشأة ثالثة دمت ضما ذإ)6(
ب جيفة رداصملابا ًبلطه فسنو هم دقيم لو أة يندملاى وعدلاع فرد ادرتالساب لاطن مة دملالك ت
ى عطأن امضى أو أا هيلعى لوتمسلاع ئاضبلاو أل قنلاة ليسود ادرتالساب لاطى لإم لتسن أ
.7(د نبلام اكحألا ًقفور يدملل (

م دقا ذإب لامطلاى لإا هيلعى لوتمسلاع ئاضبلاو أل قنلاة ليوسم يلتسبح ميسن أر يدمللز وجي)7(
 .ة رداصما هرابتعإة لاحى فا هتميقع فدبا ًنامض

ا ًقفوع فرتة يندمى وعدبا مإة عاضبى أو أل قنللة ليسوى أة رداصملب لطى أم يدقتز وجي)8(
ا ًاسأسل كتشة فلاخمى أن عة يئانجى وعدبو أ 1983ة نلسة يندملات اءارجالان وناقم اكحأل
 .ة رداصملاب لطه يلعم وقي



   

         

                  
                 

                     
                  

   

          

                     
                   

                      

   

    

                        
                  

               
                 

                 

   

   

   

   

   

 .ة ردامصلا عنً الدبة مارغع فدبحكم لاى فة ـمحكملاة ـطلس

ن عً الدبر مأتن أا هدادرتاسبو أل قنللة ليوسى أة رداصمبى وعدا همامأة عوفرملاة مكحمللز وجي
ز جحتن أرك امجللز وجية لاحلاه ذهى فول قنلاة ليوسة ميقن عل قتالة مارغا هكلامع فدين أبة رداصملا
ر يدملال بقيا مبحسا هعفدن عن امضم دقين أى لإو أا هبم وكحملاة مارغلاع فدتن أى لإل قنلاة ليوسا هيدل
 .ة مكحملاه بر مأتو أ

ـ 195

 .ريدملاه بر مأيا مبسحا يهلعى لتوسملاء ايشألاى فف رـتصلاز اـوج

ا ذهم اكحأب جومبة رداصمت ربتعأى تلاو أ، ت ناكا ًيأا هيلعى لوتمسلاء ايألشاى فف رصتلان وكي
ه اريا مبحسو أ، ه ينجف لأن يرعشز واجتال ا همتيقت ناكا ذإ، ر يدملاا هاريى تلاة قيرلطاب، ن وناقلا
 .روكذملاغ لبملان عا هتميقد يزتى تلاء ايألشالك تة لاحى فر يزولاة قفاومبر يدملا

ـ 196

 .ايهلعى لتوسملاال ـومألايم ـوقت

ى أة رداصمب لبطم اقتى وعدى أو أرك امجلابلق عتتة يئانجت اءارجإى أى فف لملابفق رين أب جي
و أل قنلاة ليوسم يوقتن عن ايب، ن وناقالا ذهم اكحأب جومبا هيلعى لوتاسع ئاضبو أل قنللة ليوس

و أر يدملان ملك ذبض وفمر خآص خشى أو أل وئمسلارك امجلابط اضه عضيا هيلعى لوتمسلاة عاضبلا
و أل قنلاة ليوسة ميقلا ًيئاهنر وكذملار يدقتلان وكيوم يوقتلالك ذى لعن يميلاف لحب جيول دعلار يزون م
 .ى وعدلاا همامأع فرتو أة يئانجلات اءارجإلاا هيفأ دبتى تلاة مكحملاص اصتخابلق عتيا ميفع ئاضبلا

ـ 197

ى ناثلال صفلا

ت ابوقعلاوم ئارجلا

ة لثامملائم ارجلاوب يرتهلا



          

                   

              

                    

              
           

           
          

              

             
            

         
        

                
             
             

             
   

             
            

        

            
           

             
          

 :ص خشل ك )1(	ـ198

، ا هتدابإو أا هيفف رصتلام تو لوى تحع ئاضبى أب رهي
	)أ (

، ا هيفر مسيسو أة برهمع ئاضبى فل ماعتي
	)ب(

 :ة يتآلال اوحألان مة لاحى أى فع ورمشر ذعن ودبه تزايحى فد جوت
	)ج(

 (ن حلشان ايبى فة نيبمريغة نيفسى أر هظى لعج راخلان مع ئاضب
	)الوأ(
و أن ادولساى فا هلازنإو أى رخأة نيفسى لإا هنما هلقنل واحيو )وتفسنملا
ى لإة بولجم )وتفسنملا(ن حلشان ايبى فة نيبمر يغج راخلان مع ئاضب
ا ًبولمطن وكيل قنللى رخأة ليوسى أو أة رئاطى أيق رطن عن ادولسا
، )118(2ة داملام اكحأى ضتقمب )و تفسنم (ن حلشلن ايبل محا هنم

ل حاسى لإة هجتمة نيفسى أر هظى لعا هيلعر ثعيج راخلان مع ئاضب
	)ايناث(
ن أن يبيم لا م )وتفسنملا(ن حلشان ايبا هيدلن وكين أن ودن ادولسا
ث داحب بسبو أقس لطاء وسب ببسن اكن ادولسال حاسن مب ارتقإلا
، ر خآى رورضب بسى أو أة نيفلساب اصأ

ى فو أم هتعتمأى فو أن يرفامسلاع ما هيلعر ثعيج راخلان مع ئاضب
	)اثلاث(
ى رخأع ئاضبى أو أت اثاثألاى فو أد ورلطاى فة أبخمو أم هلقنة ليوس

، ا هيلعم ورسالع فدى دافتة ينى لعة نيرقا هعمم وقتة روصبد جوت

ل وئمسلارك امجلابط اضن ذإن ودبة يكرمجلاة ريظحلان مت لقنع ئاضب
	)اعبار(
 ،

و أا هداريتإسن أى لعة نيرقا هعمم وقتف ورظى فا هيلعر ثعيع ئاضب
	)امساخ(
ة يكرمجة طحمبر متن أن ودبن وكين أا ًدوصقمو أن اكا هريدصت
، ا هنأبشة بولمطلات اءارجإلال كء افيتإسن ودبو

ن يبا مة يكرمجلاد ودحلار بعا هراضحإى فع رشو أت رضحأع ئاضب
	)ادساس(
، رك امجلااط بضر يبكن مة قفاومن ودا هقوروشمس لشاب ورغ

ن أن ودا هريدصتو أا هداريتإسى فع رشو أة ردصمو أة دروتمسع ئاضب
	)اعباس(
، ا هنأبشة بولمطلات اءارجإلاء افيتإسن ودوة يكرمجة حطمبر مت



             
      

              
            

          
          

                     
     

   

      

     

                   
     

                

                  
   

                     
       

                  
         

                    
             

   

ن ودا هريدصتو أا هداريتإسى فع رشو أة ردصمو أة دروتسمع ئاضب )انماث(
، اهيلعة بولمطلاة يكرمجلام ورسلاع فد

ى لعل ديا مم دقيال وة يكرمجلاد ودحلان مب رقلابا هيلعر ثعيع ئاضب
	)اعاست(
بط اضه بع نتقيل يلعتا هنأبشم دقيم لوأت ردصو أت دروتأسد قا هنأ
ن جلسابو أة مكحملاا هددحتى تلاة مارغلابب قاعي، ل وئمسلارك امجلا
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أد حاور هشن عل قتال ة دمل


ا همادختإسبح مسو أا همدختإسا ذإا هكلامو أا هدئاقو أل قنة ليوسى أن ابرة بوقعلات اذبب قاعي)2(

.ب يرهتلال امعأى ف


 .ةنيمعى رخأةيركمجئم ارج

 :ص خشى أ	ـ 199

د يقو أع نمى ألك ذبا ًفلاخمة ديقمو أة عونممع ئاضبى أر دصيو أد روتيس )أ (
، ع ئاضبلالك تن أبش

، رك امجلات الطسع ادخة ينبء ادألاحق تمسلام رسلاع فدن مب رهتي
	)ب(

ت الطسع ادخة ينب، ه يلاه عفدحق تمسر يغد رتمسم رسى أى لعل صحي )ج (
، رك امجلا

ة حيحصر يغة روتافو أه نمء زجى أى فح يحصر يغو أا ًبذاكا ًرارقإى عطي )د (
، ة ميقلاة ضفخمو أة روزمو أ

ة روتافه نأى لعه رهاظل ديد نتمسى أر ورمى لعق فاويو أم دقيو أد عي
	)ـه(
، لك ذكت سيلع قاولاى فا هنأع مة حيحص

م دقيو أا ًبذاكا ًنايبرك امجبط اضى أله مدقيد نتمسو أر ارقإى أى فن مضي
	)و (
ن ايبلالك ذى لعى وتحيد نتمسو أر ارقإى أرك امجبط اضى ألم ليسو أ
، ب ذاكلا



                     
            

            
       

                  
             

      

                  
            

             
          

                  
     

                  
     

                  

                 
          

            
        

                  
   

                 
             

             
            

ى لوألاف رحألاو أا ًعيقوتو أا ًمتخر وزيو أة قيثوى أو أد نتمسى أى فر يغي
	)ز (
ك رامجلابط باضى أا همدختيسو أا هعضيى رخأة مالعى أو أم اسى أل
ض رغى ألو أع ئاضبلان يمأتلو أة قيثولالك تو أد نتمسلالك ذن مقق حتلل
، رك امجلاص خيل معى فر خآ

ء بعو هه يلعع قي"ع ورمشب بسر يغبه تزايحى فن وكتو أن ادولسلب لجي
	)ح (
ا هلامعتاسوا هؤلمن كميو أء اضيبو أة نونعمة قروو أة روتافى أ "لكذت ابثا
، ج راخلان مع ئاضبلة روتافك

ا هنأف ورعم، ع ئاضبى فل باقملابو أع يبلابف رصتيى قيقحلاد روتمسلار يغ
	)ط (
م ربأاق فتإى أى ضتقمبحق لاه لص خشو أة ؤسسمو أة ئيهى ألة دروتمس
ن ما ًيئزجو أا ًيلكة افعم، ع ئاضبلاه ذهد اريتسال 186ة داملام اكحألا ًقفو
، ع يبلالك ذت اليصفتبا ًقبمسر يدملار اخطإن ودبم ورسلا

ك لذم ايقى لعر ثؤتن أن كميل يصافتى أى فرك امجبط اضى أل لضي )ى (
، ه تفيوظت ابجاوببط اضلا

ع ئاضبى ألح يرصتن ودبت ادادعلاو أم اتخألار كسبم وقيو أح تفيو أر يغي
	)ك (
، ة يكرمجلاة باقرللة عضاخ

، ت ادنتمسلام يدقتو أة لئألساى لعة باجالان عز جعيو أض فري
	)ل (

ن حشن ايبى فة جردمر يغع ئاضبى أء انيملاى فة نيفسى أى فع يبي
	)م (
و أ 114و113ن يتداملام اكحأى ضتقمبب ولطمو ها مبحسة نيفلسا
	)وتفسنم(
ة يراجتض ارغأى ألو أع يبلاد صقبا هزوحيو أع يبللع ئاضبلالك تض رعي
، رك امجلااط بضر يبكن مح يرصتن ود

ع ئاضبو أة عونممت ادراوا هنأى وعدبة عاضبى أع يبللض رعيو أع يبي )ن (
، ة برهم

م جهتيو أوق عيو أض رتعيص خشى أر خآن وناقى أم اكحأن مم غرلاب
	)س(
ى أل معيو أى مرسا له لمعة يدأتء انثأرس حى أو أرك امجلابط اضى لع
ل معيو أن وناقلاا ذهب جومبيش تفتى أء ارجاة قاعاه نأشن مو أوق عيئ ش
ة فلاخمى أن أبشت ابثالاة لدأى لعل وصحالع نمه نأشن من وكيل معى أ



            
            

           
      

   

          

      

                     
              

                
           

  

   

         

                
                   

          

   

         

                     
                  

   

     

ى أو أرك امجالبط اضة اطوسبص خشى أز جحع نميو أن وناقلاا ذهم اكحأل
ة مارغبب قاعي، ه العأة روكذملاء ايألشان مى أل معل واحيو أرس اح
ر هشن عل قتال وت اونسمس خز واجتال ة دملن جلسابو أة مكحملاا هددحت
 .53ا ًعمن يتبوقعلابو أد حاو

 .ى ركمجدع توسمى فة دجومولاع ئاضبلاة دابإأو ـل ـقن

 :ص خشل ك

رك امجلابط اضن مح يرصتن ودع ئاضبرك امجلاع دوتمسن مل قني )أ (
، ه نعن امضم يدقتو أم ورسلاع فدن ودو أل وئمسلا

ة مارغبب قاعيى نوناقد نسن ودع دوتمسلالك ذى فة عدومع ئاضبى أد يبي )ب(
ا ًعمن يتبوقعلابو أت اونسر عشز واجتال ة دملن جلسابو أة مكحملاا هددحت

63. 

 .ا تهادنتسمأو ة يركمجلاة باقرللة اضعخلاع ئابضلاة دابإ

ة عضاخع ئاضببة قلعتملات ادنتمسلاو أة يكرمجلاة باقرللة عضاخع ئاضبى أد يبيص خشل كب قاعي
ر عشز واجتال ة دملن جلسابو أع ئاضباللك تى لعر رقملام رسلان عل قتال ة مارغبة يكرمجلاة باقرلل

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أد حاور هشن عل قتال وت اونس

ـ 200

ـ 201

 .ر ذكا مر يغمن نون اقلاا ذهام حكأة فلاخم

ى فة بوقعا هلر رقتم لة فلاخمه اضتقمبة رداصلاح ئاوللاو أن وناقلاا ذهم اكحأف لاخيص خشل كب قاعي
 73.ا ًعمن يتبوقعلابو أن يتنسز واجتال ة دملن جلسا و أة مكحملاا هددحتة مارغبن وناقلاا ذه

ـ 202

 .ةبقولعاىفدارفنالاومن اتضلا



                   
   

   

        

                   
           

   

        

                 
          

   

       

                  
                   

                       
               

                 
                  

                  

   

      

                       
                 

                    

ل كع فدبا ًمزلمم هنمد حاول كن وكيفة مارغلاة بوقعبد ارفنالاون ماضتلابص اخأشة دعى لعم كحا ذإ	ـ 203
 .ة مارغلا

 .ى ئانجلانون اقلاام حكأبعض ق يبطت

، ى ئانجلااق فتالاوع ورلشاوض يرحتلاوة يئانجلاة يلوئمسلابة قلعتملاى ئانجلان وناقلام اكحأبق تط	ـ 204
 .ن وناقلاا ذهم اكحألة فلاخملابب كترتى تلام ئارجلان أبش

 .ى رخأة بقوعى أى لإة فاالضابة رداصملاة بقوعع يقتو

ى ناجلان وكيى رخأةبوقعى أى لإة فاضإلابة رداصملاة بوقعع قوتن أة صتخملاة مكحملاى لعب جي	ـ 205
 .ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبا هلة ضرع

 .ع ئاضبلاز جحى فرك امجلاط ابضر يبكة طلس

ن يحى لإرك امجلابلق عتتت اءارجإا هنأبشت ذختاة عاضبى أز جحين أرك امجلااط بضر يبكلز وجي	ـ 206
ى لإة عاضبلاز جحى فر متيسن أه لز وجيفة مارغع يقوتبر ارقلار دصا ذإفة مكحملار ارقر ودص
ى أى لعى لوتيسن أا ًيرورضن اكا ذإه لز وجيا مك، ع فدتم لا ذإا هعيبين أوة مارغلاع فدن يح
ة حطملاو أء انيملات اذى فة دوجومن وكتوة مارغلاع فده نمب ولمطلاص خلشابة صاخى رخأة عاضب
لك ذع مو .ا هعيبين أوى رخأة يكرمجة حطمو أر امطوأء انيمى أو أى كرمجلار امطلاو أة يكرمجلا
ة عيدوة فصبا ًغلبمع فدا ذإا هنعج ارفإلابر مأى لعت قوى أى فل صحين أع ئاضبلالك تب حاصلز وجي
 .ة يكرمجلام ورسلاا ًدئازة عاضبلالك تة ميقلا ًيوامسن وكيرك امجلااط بضر يبكه بع نتقيا ًنامضم دقو أ

 .ةيناثلاة رمللة نادإلاد نعجن سلابحكم لا

ة رمللص خشى أة نادإة لاحى فة مكحملاى لعب جي 209و195ن يتداملام اكحأة اعارمع م
	)1(ـ207
 .ن جلسلة فاضالابة مارغلاة بوقعبه يلعم كحتن أن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة يناثلا

 :ة يتآلات الاحلاى فى رخأة بوقعى أى لإة فاضالابل اومألان مد يرجتلابم كحي)2(



           

            

   

      

                        
                    

                 

                                      

    

    

   

         

                            
                      

               
    

                     
                  

   

           

                     
                     

، ب يرهتلاف ارتحإ )أ (

، م نظمب يرهتت اكبلشء امتنإلا )ب(

 .القتالعاذ يفنتلة يرانلاة ـحلسألاال ـمتعسا

ر انلالق يطن أل اقتعإى أذ يفنتض رغبى رطشى أو أة حلمسلاب علشات اوقن مى دنجى ألز وجي	ـ 208
ى فة مدختمسا هنأى فة لوقعمب ابألسه بتيشو أب يرهتلال امعأى فة مدختمسل قنللة ليوسى أى لع
 .ر انلاالق إطن ودل اقتعإلاء ارجإلة يلمعلار يبادتلاع يمجذ اختإً الوأب جيه نأى لعلك ذ

ر عشث لاثلاب ابلا

ة عونتمم اكحأ

 .رك امجلائم ارجى فح للصاى فر يدملاة طلس

ه بتيشل عفى أن أبشو أص خشى أا هبكتراة ميرجى أى فا ًحلصى رجين أر يدمللز وجي
	)1(ـ209
لك ذن مل بقين أبك لذون وناقلاا ذهم اكحألة فلاخملابب كترأه نأبة لوقعمب ابألس

ى تلاة مارغلاوة يكرمجلام ورسا لا ًدئازع ئاضبلاة ميقن عل قيال د وقنلان مغ لبمع فدص خشلا
 .اهعيقوتز وجي

غ لبملاه عفدد عب )هيلعا ًضوبقمن اكا ذإ(ح لصا له عمى رجأى ذا لص خلشاح ارسلق يطن أب جي	)2(
 .ل عفلاوأة ميرجلات اذن عى رخأت اءارجاى أه دضذ ختتن أز وجيال و)1(د نبلاى فر وكذملا

 .ا هبحسأو رك امجلاا ياـقضى فح لـلصاى فدل لعار يزوة طلس

م كحى أد ضف انئتاسى أو أا هيفر نظلاة داعإلب لطى أو أة يكرمجة يضقى أى فل دعلار يزولز وجيـ 210
ا هبحيسو أا هيفح لاصتين أت اءارجالاك لتل حارمن مى أى فة يكرمجة يضقى فر داصى ئاهن



                      
                        

   

        

                  
                     

     

   

     

                 
  

   

    

                  
                   

                  
              

                
                 

                                          

   

       

                          
                 

ا حس  ة ميرجن عا هعيقوتم تد قة رداصمو أة مارغو أة بوقعى أن أبع نتقاا ذإا ًباسنمه اري	مب
83.ت اءارجالالك تى فر ارمتإلسام ئالملار يغن مه نأو أغش لاد صقن ودت بكترأ

. 1991ة نسلة يئانجلات اءارجالانون اـقام كـحأق يبطت

ك رامجلاا ياضقن أبش 1991ة نلسة يئانجلات اءارجالان وناقم اكحأبق تطب ابلاا ذهم اكحأة اعارمع م	ـ 211
ت ارارقلاك لتى فر نظلاة داعإبب لطا هيفر دصيم كحو أر ارقى أن عع فريى ذلاف انئتالساى فو
93.م اكحألاو أ

 .رك امجلاا ياقضدم اقت

ة ميرجلاه يفت بكترأى ذلاخ يراتللة يلاتلات اونسمس خلال الخت قوى أى فة يكرمجلاا ياضقلاة ماقإز وجيـ 212
. 

 .تهم ملاب ايغد نعت اءارجالا

و أر نظلاة داعإب لطى فو أا هيفل صفلاورك امجلاا ياضقع امسى فر متتسن أة مكحمللز وجيـ 213
ن وكين أط ربشم هتملاب ايغى فة ينعملاة يضقلاى فر داصى ئاهنم كحى أن عع وفرملاف انئتالسا
ا ذإو أض رغلاا ذهلن ادولساى فن يعملاه ليكولو أن ادولساى فه يلإغ لبأد قر وضحلابم هتملاف يلكتر مأ
ر ضحمو أى لصنقف وظمة اطوسبر وضحلابا ًنوناقن لعأوا ًفورعمه ناونعن اكون ادولسام هتملارك ت
ى أبو أر وضحلابه فيلكتبن العإة يمرسلاة ديرجلاى فر نشوً الوهجمه ناونعن اكون ادولسارك تو أى لحم
ن أت الاحلاه ذهن مى أى فز وجيال أى لعر وضحلابه فيلكتن العالة باسنمة مكحملاا هارتى رخأة قيرط
 .م هتملان جبسى ضقيا ًمكحر دصت

 .ك رامجلاا ياقضى فام تهالاى لتو

ل وصحلاد عبال اة صتخملاة مكحملام امأن يرخآد ضرك امجلاا ياضقن مى أم يدقتز وجيال  )1(ـ214
ر يدملاو أل دعلار يزون ملك ذبن ذاى لع



                     
      

   

    

                         
               

                
                

       

                      
                
               

               
          

   

      

                       
                   

   

    

                         
       

   

    

ن مو أر يدملاى لوتي، م اهتالال يثمتى فه تالطوسل دعلار يزوت اصاصتخابل الخالام دعع م)2(
40.ركامجلاا ياضقى فم اهتالاه ضوفي

 .ت ابثالاء بع

ة يكرمجم ورسى أع فدم دعو أع فدبلق عتتة لأمسى أة يئانجت اءارجإى أذ اختاد نعت أنشا ذإ
	)1(ـ215
ا هيفا هنحشو أة نيفسى أن ما هغيرفتو أل حالسار بعا هلقنو أا هريدصتو أع ئاضبى أن ع
م دعو أم ورسلالك تع فدم دعى لعة يئدبمة نيبة حيحصلات ادنتمسلاز اربإى فم هتملال فشر بتعيف

ى أن ما هغيرفتو أل حالسار بعا هلقنو أا هريدصتو أا هداريتاسو أع ئاضبلالك تل قنة يعورمش
 .ل احلاب سحبا هيفا هنحشو أة نيفس

 194ة داملاب جومبت اءارجاى أذ اختاد نعو أة يكرمجة يضقى أى فع ازنى أث دحا ذإ)2(

ت ناكا ذإا مل وح، رك امجلابط اضا هيلعى لوتاسع ئاضبى أو أل قنللة ليوسى أد ادرتالس
ى أد اريتاسة يعورمشد دصبو أع فدتم لو أت عفدد قع ئاضبى أبة صاخلاة يكرمجلام ورسلا
ع قيفل احلاب حسبا هنحشو أة نيفسى أى فا هغيرفتو أل حالسار بعا هلقنو أا هريدصتو أع ئاضب
 .ت اءارجإلالك تى فى عدملاى لعت ابثإلاء بع

 .ة زجوحملاع ئاضبلايم لستر ظح

ف انئتالساع اديام تا ذإف، ة ررقملاف انئتالساة دمء اضقناد عبال اة زوجحملاع ئاضبلام يلتسز وجيال 	ـ 216
 .ف انئتالساة مكحمر ارقر ودصد عبال إة زوجحملاع ئاضبلام يلتسز وجيال فة دملالك تل الخ

 .رك امجلاد معه

ط ابضكل معللن يحرشملاص اخألشال يهأتوب يردته بط اني )رك امجلاد هعم (ى ميسد هعمأ نشيـ 217
 .ل يهأتلاوب يردتلاة قيرطح ئاوللاد دحتورك امج

 .رك امجلامل مع



                        
           

                   
             

  

                      
            

   

   

    

   

               
    

   

     

                       
                 

    

           

                      
               

  

                   
    

ض رغبد راولاور داصلات انيعص حفه تمهمن وكت )رك امجلال معم (ى ميسل معمأ نشي)1(	ـ أ217
 .ةيقيقحلاة عاضبلات انوكملا ًقفوح يحصلاى كرمجلام رسلاة ئفن مد كأتلا

م تيى ذلاى لمعملاص حفلاة جيتنر بتعت 2008ة نلسيس ياقملاوت افصاوملان وناقة اعارمع م)2(
ة عاضبلالك تى لعة حيحصلاد ئاوعلاوى كرمجلام رسلاة ئفلح يحصلاد يدحتلاى ه)1(دنبللا ًقفو

41. 

لك تى لعة قحتمسلاد ئاوعلاو أم رسلار يدقتن أبشو أى لمعملاص حفلاة جيتنن أبشع ازنم اقا ذإ)3(
ة داملاى فا هيلعص وصنملات اءارجالابق تطى لمعملاص حفلاة جيتنى لعة بترتملاة عاضبلا

. 90 

 .رك امجلاس رح

ة قلعتملال ئامسلان مك لذر يغورك امجلارس حل يهأتوب يردتون ييعتوط روشت اءارجاح ئاوللاد دحتـ  218
 .رس حلاب

ى رحتلاى فرك امجلاط ابضاك رشا

ر يدملاة اطحإب جتا مكا ًنكمموا ًيرورضلك ذن اكا ملكى رحتلاى فرك امجلااط بضك ارإشب جي	ـ 219
 .يق قحتلاو أى رحتلاى فرك امشلارك امجلابط اضة اطوسبةكماحملاو أيق قحتلاو أى رحتلار امسل كب

 .رك امجلابة ياعمتجالات امدخلاال ملت امارلغاى فة ردامصلاال ـوـمألاة لـوـليأ

ق ودنصح لاصلة يلاملااق روألاود قنلار يغة رداصملاع ئاضبلاة ميقن م% 50ة بنسل وؤت
	)1(ـ220
 .ة يصخلشاز فاوحلللك ذن م% 20ة بنسص صختن أى لعرك امجلابة يعامتجالات امدخلا

42


ن يذالص اخألشاو أص خلشاح لاصلة رداصملاة يلاملااق روألاود قنلاة ميقن م% 10ل وؤت)2(
43.بط ضلابن وموقي
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44 . 

 .ة يعامتجالات امدخلال امع يزوتبط اوضوأسس ح ئاوللاد دحت)4(

 .ب يرهتلات ايلمعط بضد نزعفاحولا

ب يرهتلات ايلمعبط ضى فن يكرامشللح نمتى تلاز فاوحلاوت آفاكملار خآلت قون مر ديملاد دحيـ 221
 .ه دحى لعة لاحل كف ورظب حسى لعلك ذوم هريغورك امجلابن يلماعلان مة يكرمجلات افلاخملاو


ل وجدلا


*ةيكرمجلاة فيرعتلا


) 53ـ  51اد وملار ظنأ (

ى تلاوى مالالسان يدلاا همرحيى تلاء ايألشاى فل ماعتلابلق عتيا ميف 1991ة نلسى ئانجلان وناقلام اكحأى عارت	*
 .ه بحق لملال ودجلاون وناقلاا ذهى فت درو

 . 1974ة نلس 40م قرن وناق –1

 . 1974ة نلس 40م قرن وناق –2

 . 1974ة نلس 40م قرن وناق –3
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