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(ا (اا'

 1974ة نسلة يعانصلاج ذامنلان وناق

(1973/5/15) 

ل و
ا ���ا

 �������م ���أ

 .ن وناقلام سإ

. 1974ة نسلة يعانصلاج ذامنلان وناق "ن وناقلاا ذهى مسيـ 1 " 

 .ر يسفت

 :ر خآى نعمق ايسلاض تقيم لا من وناقلاا ذهي فـ 2

 ,ه نعق حلاه يلإل وؤيور كتبملاف لخين مه بد صقي "ف لخ "

 ,ن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة رداصلاد عاوقلاا هبد صقي "د عاوق "



                        
       

  

                          

                 

                       
          
         
        

          

                           

   

   

   

     

    

   

                

                     

   

           

                      
        

م دقمه نيعين ادوسلاة يروهمجي فن اونعي أه بد صقي "راتخملال حملا "
ه يلإا هريغوت انالعإلاوت اميلعتلال سرتل يجستلاب لط
 ،

 ,ة ماعلاة مكحملاا هبد صقي "ة مكحملا "

 ,3ة داملام اكحأب جومبأ شنملاب تكملاه بد صقي "ة يعانصلاج ذامنلاب تكم "

ث يحبت ممصن اولأو أط وطخلع يمجتي أه بد صقي "ي عانصج ذومن "
و أي فرحو أي عانصج اتنإي أى لعا ًصاخا ًرهظمى فضت
قلعتمر يغم أًاقلعتمن اكأء اوسي كيتسالبل كشي أ
ك لذم ادختسااع طتسملان من وكين أط رشن اولألاب
 ,ي فرحو أي عانصج ذومنة باثمبل كشلاو أع يمجتلا

)1(.ل دعلار يزوه بد صقي "ر يزولا "

ي ناثلال صفلا

ة نجللاوة يعانصلاج ذامنلاب تكم

ة يعانصلاج ذامنللة يارشتسالا

 .ة يعانصلاج ذامنلاب تكم

 ,نوناقا لا ذهم اكحأب جومبه يلإة دنسملال امعاألبم ايقللة يعانصلاج ذامنل لًابتكمر يزولائ شني	ـ 3

 .ة يعانصلاج ذامنللة يراشتسالاة نلجلان يوكتوء اشنإ

ت ابلطي في أرلاء ادبإل "ة يعانصلاج ذامنللة يراشتسالاة نجللا "ى مستة نجلئ شنين أر يزوللز وجي	ـ 4
 .ا هتاصاصتخإد دحين أوة يعانصلاج ذامنلال يجست



   

   

     

   

             

                         
               

         

                    
        

   

       

                            
    

                   
               

               

   

        

                              

                    
      

   

ة يامحلاط ورشول اجم

 .ة ياملحال امج

ن وموقيم هناا ملاط، ن وناقا لا ذهي فة حضوملاق وقحلابة يعانصلاج ذامنلاو ركتبمع تمتي
ن وكتق وقحة يأباس سملان ود، ه يفا هيلعص وصنملات اءارجاإلوط ورشلاع يمجة اعارمب
 .ر خآن وناقى أن مم هيلإت لآد ق

ه مادختسان اكا ذإي عانصلاج ذومنلاي فئ شي ألن وناقلاا ذهبة حونمملاة يامحلاد تمت ال
 .ةينفة جيتنى لعل وصحلاى لعًاروصقم

 .ة يامحلام كتحي تلاة يلكشلاط ورشلا

ًاقبطت لجسا ذإإال ، ن وناقا لا ذهي فا هيلعص وصنملاة يامحلابة يعانصلاج ذامنلاع تمتت ال
 .ه ماكحأل

 ,ةحيحصلاط ورشلاع يمجله بلطى فوتساص خشل وألًانوناقي عانصلاج ذومنلال يجستح نمي
هبلطل يجستي فة يقبساألق حبًانوناقب لاطن مل وأن وكيط ورشلاه ئافيتسإبي ذلاص خشللو أ
 .ق باسخ يراتي في بنجأد لبي فل يجستلاب لطم يدقتبهمايقى لإًادانتسا

 .ة ياملحام كتحي تلاة يعوضوملاط ورشلا

 .ن وناقلاا ذهي فا هيلعص وصنملاة يامحلابا هريغن ودة ديدجلاة يعانصلاج ذامنلاع تمتت

ع مض راعتتت ناكا ذإن وناقا لا ذهي فا هيلعص وصنملاة يامحلابة يعانصلاج ذامنلاع تمتت ال
 .ب ادآلاو أة ماعلاة حلصملا

ث لاثلال صفلا

)1(ـ5

(2) 

)1(ـ6

(2) 

)1(ـ7

(2) 



               

                            

                     
                 

                      
         

                     
                 

                    
                

   

          

                      
                      

   

           

                         
                  

           

   

   

   

   

 .ي عانصلاج ذومنلاة ثادح

هميدقتت قوب لطلاوع ضومي عانصلاج ذومنلاة ثادح ىلعة نيرقب لطا لم يدقتة عقاور بتعت ـ 8 (1)

وهمجلال وانتمي فح بصأا ذإ ً ة يفيكة يأبون اكمي أي فر ا ثيدحي عانصلاج ذومنلان وكي ال
ة ينوناقلاة بلاطملاة يقحأخ يراتو أل يجستلاب لطخ يراتل بقه فصوبو أه لامعتسإبن اكء اوس
ن أة فرعمن مه نكميع ضوي فن كيم لي عانصلاج ذومنلار كتبمن أت بثيم لا موه لة بسنلاب
 .ر وهمجلال وانتمي فح بصأد قي عانصلاج ذومنلا

(2) 

ب لطم يدقتل بقر هشأة تسل الخه ناد رجملر وهمجلال وانتمي في عانصلاج ذومنا لر بتعي ال
ا ًيلوده يلعف راعتمض رعمو أي مسرض رعمي فه ضرعد قه فلخو أه ركتبمن اكل يجستلا

(3) 

تافالتخان مضتيه ناد رجمل ً ج ذامنع مة نراقملابة يوناثا ثيدحي عانصلاج ذومنلان وكي ال
ةيعانصلاج ذامنا لك لتلق باسة يعانص ً  .ا رياغمج اتناإلن ما ًعونص خيه نألو أة 

(4) 

 .ة يلودلات ادهاعملاق يبطت

و أا ًيلاحن ادوسلاة يروهمجة موكحن وـكتي تلاة يعامجو أت ناكة يئانثة يلودلات ادهاعملام اكحأق بطت
 .م هلثمين مق وقحو أت ادهاعملاك لتي فف ارطألال ودلاا ياعرق وقحم ظنتي تا لوا هيفا ًفرطً البقتسم

ـ 9

 .ب ناجألاق وقح

ر مأر دصيم لا م ,ن ينطاومللح نمتي تلاق وقحلات اذ 9ة داملام كحلن وعضخيال ن يذلاب ناجأللن وكي
ى لعم هلن يهباشمص اخشأبو أد لبا ياعربق لعتيي ذلاى دملاى لإ ,ص نلاا ذهق يبطتف قوبر يزولان م
 .ل ثملابة يفاكة لماعمح نميال د لبلاك لذن أاس سأ

ـ  10

ع بارلال صفلا
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ة ينونالقاة يامحلاى لعل وصحلاي فق حلا

 .ة ينوناقلاة يامحلاي فق حلا

 .ة ينوناقا لة يامحلاى لعل وصحلاي فق حلاه فلخو أر كتبملاب ستكي 13ة داملام اكحأة اعارمع م

و أا مهيلإل وؤية ينوناقلاة يامحلاى لعل وصحلاق حن افي عانصج ذومني فن اصخشك رتشاا ذإ
ن ودي عانصلاج ذومنا لر اكتباي فة دعاسملاد رجمص خشم دقا ذإا مأ ,ا ًعما مهفلخى لإ
 .اًكيرشوًاركتبمك لذع مر بتعي اله نافر كتبمل معبة كارشملا

ا ًبلطم دقن مل وأن وكيص خشي أا ًفلخو أا ًركتبمر بتعي 13و12ن يتداملام اكحأة اعارمع م
م يمصتل له تيقحأبر خآد لبي فا ًنوناقب لاطن مل وان وكيو اي عانصلاج ذومنلال يجستب
 .ي عانصلا

 .ل اطبلاء اليتسالا

ع ارتخان مص خشا هيلعل صحتد قي عانصج ذومنب لطلة يرهوجلار صانعلا ت ناكا ذإ
c)iل =-yا  c(.ر خآلاص خشلاك لذة قفاومن ودر خآص خش .)c و أ (  ا:-li .)c �W 

yليوحتب لطين أل طابلاء اليتساالا ذهن مر رضلاه قحليي ذلاص خشللز  .(y   اcذ

 .ه مسابل يجستلاو أب لطلا

ر بتعتوب لطلام يدقتلق حالت قوي فه تقفاومى دبين أي عانصلاج ذومنللرع تخمل وألز وجي
 .ب لطالم يدقتخ يراتى فت يدبأد قت ناكو لا مكة لاحلاه ذهي فة قفاوملا

 .م دتخسمة طاسوبو أد قعب جومبي عانصلاج ذومنلاء اـشنإ

د وجوم دعة لاحى فون يعمل معء ادأبة صاخلاد وقعلابق لعتيا ميفو ,ن وناقا لم اكحأة اعارمع م
لمعلابف لكي ذلاص خشللًاقحد قعلاذ يفنتن مج تانلاي عانصلاج ذومنلاة يكلمن وـكتع نامص ن
 .ه مدخملو أ

ـ 11 (1)

(2) 

(3) 

ـ 12 (1)

(2) 

ـ 13 (1)



                    
    

                     
              

     

   

              

                        

                 

   

   

   

   

   

     

                              
    

              

                  
        

                  
          

ي أس رامين أم دختسملاص خشلان مة مدخلاد قعي ضتقي الا مدنعا هتاذة مدقتملام اكحاألق بطت	)2(
 .ي راكتبإط اشن

ذ خؤين أى لعة أفاكملاي فق حلار كتبملام دختسملل)2(د نبلاي فا هيلعص وصنملات الاحلاي ف
د دحتن يفرطلان يبق افتاد وجوة لاحى فور كتبملاي عانصلاج ذومنلاة يمهأوه بتارر ابتعاالي ف
 .ة مكحملاة طاسوبة أفاكملا

 .ه مسار كذي في عانصلاج ذومنللي لصألار كتبملاق ح

 .ل يجستلاي فة فصلاه ذهبه مسار كذين أي عانصلاج ذومنللي قيقحلار كتبمللق حي

.1(د نبا لم اكحأف لاخيا مى لعق افتالاز وجيال  (

ل يجستلاات ءارجإ

ل يسجتلابلطوط رش

ى لعل متشين أب جيوة يعانصلاج ذامنلاب تكملي عانصلاج ذومنالل يجستب لطن ونعي
 :يتاآل

 ,ي عانصلاج ذومنلال يجستلب لط
	)أ(

ب جيفن ادوسلاج راخه ناونعن اكا ذإول ماكلابب لطلام دقمن اونعوم سإ )ب(
 ,ر اتخملاه لحمن اونعن يبين أ

و أة يفارغوتوفة روصو أي عانصلاج ذومنلاا هنمف لأتيي تلاة داملان مة نيع
	)ج(
بلاقلاوًانكممك لذن اكا ذإن اولألابي عانصلاج ذومنللي طيطختم سر

(3) 

)1(ـ14

(2) 

س ماخلال صفلا

)1(ـ15



           
    

                   
             

                    
           

                     
        

                    
                 

      

                  
    

   

              

                      
                    

                 
              

   

             

                      

   

           

ه ذها هنمت صلختساد قن وكتج اتنإللى رخأة قيرطة يأو أي رامعملا
 ,ة روصلا

ى لعص نتد عاوقلات ناكا ذإو ,ي عانصلاج ذومنلاج اتنإع ونن عن ايب
 .ا هلمشتي تلاج اتنإلات اجردو أة جردن عن ايبا ًضيأم دقيفف ينصتلا

 )د(

ب لطبق فرين أب جيفل يجستلاي فه تفصبه مسار كذي عانصلاج ذومنللي قيقحلار كتبملاد ارأا ذإ
 .ه ناونعوه مساح ضويوه عيقوتل محيك لذبر ارقإل يجستلا

(2) 

ة جاحن ودب لطا لم دقمه عقويل يكوته عمق فرين أب جيفل يكوة طاسوبب لطلام دقا ذإ
 .ع يقوتا لى لعة داهشلاو أق يدصتلل

(3) 

ة حضوملات اجتنملات ناكا ذإا ًيعانصا ًجذومنن يسمخى لإد حاون مب لطلان مضتين أز وجي
فس نن مت ناكا ذإف ينصتلاى لعص نتد عاوقد وجوة لاحي فو أت انيعلاو أة نيعلافس نن م
 .ت اجردلاو أة جردلا

(4) 

ا هددحتي عانصلاج ذومنلال يجستب لطي فا هركذب جيي تالى رخألات انايبلاول يصافتلا
 .د عاوقلا

(5) 

 .ة يقبسألاق ح

ن أر خآد لبي فم دقب لطة يقبسأن مة دافاإلي فب غريي ذلاي عانصلاج ذومنلال يجستب لطم دقمى لع
مقروخ يراته يفح ضوي ً ابوتكم ً ن أوب لطلام دقمم ساوه يفم دقي ذلاد لبا لو ,ق بساألب لطا لا رارقإم دقي

ى لعل دتة داهشبة ليذمق بساألب لطلان مة روصب لطلام يدقتخ يراتن مر هشأة ثالثل الخي فم دقي
 .ب لطلاك لذه يفم دقي ذلاد لبلاي فة صتخملاة طلسلان ما هتحص

ـ  16

 .م وسرلاع فد

.د عاوقلاب جومبة ررقملا موسرلا عفدد عبال إي عانصج ذومنل يجستل بقيال  ـ  17

 .ب للطاص فح



                          
    

                    
                   

   

            

                           
              

            

                       
            

   

           

                         
              

     

                     
              

               
               

            
              

   

                  
           

, 15 , 16د اوملام اكحأله تقباطمن مد كأتللب لطلاة يعانصلاج ذامنلاب تكمص حفي (2) 7 
 . 17و

د اوملاط ورشه يفر فاوتتم لا ذإي عانصلاج ذومنلال يجستض فرة يعانصلاج ذامنلاب تكمى لع
16 , 15 ,  .ة يقبسأللب تكملاض رعتيأال ى لع , 17و  7 (2)

 .ي عانصلاج ذومنلال يسجت

 15و)7(2د اوملات ايضتقمى فوتساد قب لطلان أ 18ة داملاي فه يلإر اشملاص حفا لر هظأا ذإ

د يدحتا له جوى لعوي فاضإص حفن ودوب لطللا ًقبطي عانصلاج ذومنا لل يجستب جيف 17و
.7(1ة داملام اكحأف لاخيل يجستلان اكا ذإا مص حفن ود (

ب تكمى لعفت يعورد ق 16ة داملاط ورشن أ 18ة داملاي فه يإ لر اشملاص حفلار هظأا ذإ
 .ل يجستلابق لعتيا ميفا هبب لاطملاة يقبسألاد يقين أة يعانصلاج ذامنلا

 .ة داهشلاج ارختساول ـــجسلابد يقلا

ب يترتب سحم اقرأبز يمتوة يعانصلاج ذامنلاه يفد يقتً الجسة يعانصلاج ذامنلاب تكمئ شني
بجومبا هديقب جاولات انايبلاع يمجي عانصج ذومنل كلة بسنلابًاضيأه يفد يقتو ,ا هليجست
 .ن وناقلاا ذهم اكحأ

ل يجستل متشين أب جي ,ع مشلابة موتخملات ابلطلابة صاخلا 22ة داملام اكحأة اعارمع م
مسإول يجستلام قرا هيفًانيبمى عانصلاج ذومنلان مل صاألق بطة روصى لعي عانصلاج ذومنلا
ن مل كخ يراتور اتخملاه لحمن اونعفن ادوسلاج راخه ناونعن اكا ذإو ,ل جسملاك لاملان اونعو
م قرلاوا هيلإة راشإك انهن وكتن أب جيفة يقبساألبة بلاطمك انهت ناكا ذإو، ل يجستلاوب لطلا
ج اتنإلات اجرداع ونألة راشإوة يقبسألابة بلاطملااس سأوب لطلاه يفم دقي ذلاد لبلاوخ يراتلاو
يفه مسار كذب لطا ذإي قيقحلام مصملان اونعوم ساًاريخأو )د)(15(1ةداملام اكحألًاقفو
 .ل يجستلا

ك لاملان اونعى لإل جسملاد يربلابا هلسريوي عانصلاج ذومنل لل يجستلاة داهشب تكملاج رختسي
 .ر اتخملاه لحمن اونعن ادوسلاج راخه ناونعن اكا ذإفل جسملا

)1(ـ18

(2) 

)1(ـ19

(2) 

)1(ـ20

(2) 

(3)





                     
         

                     
               

       

   

            

                       
                

                     
              

      

   

            

                         
                  

       

                      
             

                 

                       
                

               
     

                     

ل جسملاك لاملاى لعب جيور اتخملال حملان اونعي فو أن اونعلاي فر ييغتي أب تكملاد يقي
 .ر ييغتلاا ذهبب تكملار طخين أي عانصلاج ذومنلل

ب جومبة رداصلات ابتاكملال سرتون ونعتن وناقالا ذهي فف لاخمص ني أد وجوم دعة لاحي ف
ى لإت قولافس نى فوي عانصلاج ذومنللل جسملاك لامللد يقمن اونعر خآى لان وناقا لا ذهم اكحأ
 .ر اتخملاه لحملل جسمن اونعر خآ

 .ل جسلاى لعع الالطاول سجملاي عانصلاج ذومنلار شن

ي فا هيلإر اشملال يصافتلاع يمجن ايبعما هليجستب يترتب سحة لجسملاة يعانصلاج ذامنلار شنت
 .د عاوقا لي فة ـحضوملاة رتفلال الخى فوة غيصلابر ـشنلان وكينأى لع) 20(2ة داملا

ن ودبك لذو، ه يفة لجسملاة يعانصلاج ذامنلال كى لعة يعانصلاج ذامنلاب تكمبع الطاالن كمي
ة ررقملام وسرلاع فدد عبج ذامنلاه ذهن مخ سنى لعل وصحلاص خشي ألز وجيوم وسرع فد
 .خ سنالك لتد ادعإت افورصمو

 .ر محألاع مشلابة موتخملات ابلطلا

 الة رتفلدع وملاي عانصلاه جذومنا رسظ فحين أبب لطين أل يجستلاب لطم دقملز وجي
يعانصلاج ذومنلام دقين أب جية لاحلاه ذهى فوب لطالخ يراتن مًارهشر شعى نثأز واجت
 .ر محألاع مشلابم وتخمف رظي ف

ي عانصلاج ذومنلان مة خسنى لع 21ة داملاي فا مهيلإر اشملار شنلاول يجستلال متشيال أب جي
جذومنلان مة خسنم يدقتبًالمتكمل يجستلاح بصيًايئاهنم وتخملاف رظا لض فد رجمبن كلو
 .ق باسلاب لطلاى لإة راشإبة خسنلاه ذهر شنب جيو) 20(2ة داملاي فا هيلإر اشملاي عانصلا

ن كميو ,ًايئاقلتم وتخملاف رظا لض في ,ًارهشر شعى نثأى ضمد عبو ,ل اوحاألع يمجي ف
ب لطى لإع مشلابم وتخمب لطن مب لطلال يوحتبب لاطين أت قوي أي فه فلخو أب لاطلل
همتخد اعين أى لعة يئاضقة طلسك لذت بلطا ذإم وتخملاف رظالض فًاضيأز وجيوف وشكم
 .ك لذد عبع مشلاب

 .م وتخملاف رظلاض فل بقن وناقا لا ذهى فة حضوملاة يامحلابى عانصلاج ذومنلاع تمتي ال

(4) 

(5) 

ـ 21 (1)

(2) 

ـ 22 (1)

(2) 

(3) 

(4) 



                 

   

   

   

   

      

   

             

                       
              

   

            

                      
        

                      
                

     

                   
    

   

    

   

 .د عاوقلاا هددحتق بسا ميفة حضوملات اءارجاإلل يصافت)5(

س داسلال صفلا

ي عانصلاج ذومنلال يسجتد يدجتوة دم

 .ل يجستلاة دم

م لا م ,ب لطلاخ يراتن مة بوسحمت اونسمس خة دملل وعفملاي راسي عانصلاج ذومنلال يجستن وكيـ  23
 . 37ى لإ 35نمد اومللًاقفو ,ك لذل بقة دملاه تنت

 .ليسجتلاد يدتج

ع فدد رجمبت اونسمس خا مهنمل ك,نيتيلاتتمن يتدملي عانصلاج ذومنلال يجستد يدجتز وجي)1(ـ24
 .د عاوقلاي فة ررقملاد يدجتلام وسر


ح نمتك لذع مو، ل يجستلاء اهتناة رتفلة قباسلاا ًرهشر شعى نثألال الخي فد يدجتلام وسرع فدت)2(

ة يفاضإم وسرع فدتن أى لع، ة ينوناقلاة دملاء اهتناد عبم وسرا لع فدلر هشأة تسة دملة لهم

.د عاوقا لا هددحت



ة ددحملاة دملال الخى فور رقملال كشلابر شنتود يدجتالت ارارقة يعانصلاج ذامنا لب تكمد يقي)3(

.د عاوقلاي ف


ع باسلال صفلا



      

   

     

                        

                

                   
        

                    

                     
             

     

   

            

                      
     

                  
              

  

   

   

   

   

ة يعانصلاج ذامنلال يجستبة حونمملاق وحقلا

 .ل يسجتلابة وحنمملاق وقلحا

 :ة يتاآلت افرصتا لن مر يغلاع نمي فق حلال جسملاك لامللي عانصلاج ذومنلال يجستح نمي)1(ـ25

 ,ة علسلاع ينصتي في عانصلاج ذومنلام ادختسا )أ(

ا هلالغتساو أا هعيبو أع يبللا هضرعو أج ذومنلان مة جتانلاة علسلاد اريتسا )ب(
، ة يامحلابه عتمتد عبا هجاتنإة داعاو أ

 .ا هبع افتنالاو أا هعيبلو أع يبللا هضرعض رغبة علسلاك لتبظ افتحاال )ج(

ة بسنلابة يوناثت افالتخاز ربتا هنأد رجملة ينوناق)1(د نبلاي فا هيلإر اشمالت افرصتلاح بصتال )2(
ج ذومنا لت اجاتنإر يغر خآوع نن مت اجاتنإص ختا هنألو أى محملاي عانصلاج ذومنلاى لإ
 .ا ًفنآر وكذملاي عانصلا

 .ل يجستلابة وحنمملاق وـقلحار ـصح

ض ارغألت زجنأي تلال امعاألىلإإال ي عانصلاج ذومنا لل يجستبة حونمملاق وقحلاد تمتال )1(ـ26
 .ة يراجتو أة يعانص


ت جتنأة علسج اتنإبة قلعتملال امعأللي عانصلاج ذومنلال يجستبة حونمملاق وقحلاد تمت ال)2(

ن ادوسلاي فة عورشمة قيرطبع يبد قج اتناإلن وكين أد عبى محملاي عانصلاج ذومنلام ادختساب
. 

ن ماثلال صفلا



       

     

   

            

                      

                   

                     
             

                

                        

   

             

                    
               

                
  

   

   

   

  

   

            

ة يكلموالت يجستلاوات بلطلال يوحتول اتقنإ

ل يجستلابة حونمملاة كرتشملاق وحقلا

 .ت اليسجتلاوت ابللطال يوــحتول اـقتنإ

 .ث اريملابا هلاقتنإو أي عانصلاج ذومنلات اليجستو أت ابلطل يوحتز وجي)1(	ـ27

 .ةدقاعتملاف ارطألان ما هيلعًاعقوموة باتكلابت اليجستلاوت ابلطلال يوحتن وكي)2(

ع فدد عبة يعانصلاج ذامنا لب تكمي فث اريملابا هلاقتناو أة يعانصلاج ذامنلال يجستل يوحتد يقي)3(
م وسرلاع فدد عبة تقؤمة فصبت ابلطلال اقتناول يوحتل جسيو ,د عاوقلابة ررقملام وسرلا
 .ل اقتناالن مد يفتسملام سابو أه يلإل احملام سابد يقيي عانصلاج ذومنا لل يجستد رجمبوة ررقملا

 .ل يجستلار تفدي فد يقين أد عبإال ر يغلاة هجاومي فا ًذفانل اقتناالو أل يوحتلان وكي ال)4(

 .ليسجتلابةحونمملاة كرتشملاق وــقلحاة يكلم

ى فن يكرتشملان يكلاملان مى ألز وجية دقاعتملاف ارطاألن يبف لاخمق افتاى أد وجوم دعة لاحى ف	ـ  28
ة لوخملاق وقحلارس اميوى عانصالج ذومنلابع فتنيو أه بيصنل وحين أل جسمى ـعانصج ذومن
م هنمال إى عانصلاج ذومنلال الغتسابر يغللص يخرتح نمين أز وجيال ن كلو 25ة داملام اكحأب جومب
ا ًعيمج

ع ساتلال صفلا

ص يخارتلا

 .ي عانصلاج ذومنلال الغتسابص يـرختلاح ـنم
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ج ذومنلال غتسيلا ًصيخرتد هعتبو أد قعبر خآص خشلح نمين أي عانصلاج ذومنلاك لاملز وجي
 .ي عانصلا

 .ةدقاعتملاف ارطاألن مه يلعًاعقوموا ًبوتكمص يخرتلان وكين أب جي

م وسرلاع فدد عب ,ة يعانصلاج ذامنلاب تكمي فه نمف اوص خلمو أص يخرتلال جسين أب جي
 .لجسين أى لإر يغلاة هجاومي فًاذفانص يخرتلان وكيوال  ,د عاوقلاي فة ررقملا

ةدمء اضقنات ابثإد عبي عانصلاج ذومنللل جسملاك لاملاب لطى لعءانبص يخرتلال يجستى غلي
 .ص يخرتلا

 .ص يرختلاي فة لطابلاوط رشلا

ى لعه يفض رـفتي ذلاد حللة لطابه بة قلعتملاو أص يخرتا لي فة دراولاط ورشلان وكت
( ًادy�ي راجتلاو أي عانصلال قحلاي فه لص خرملا P  -ا  ةyl=4 اق y�

cW�ا ج ذyا  .(و أ- ) P 4=:4رو:W ق وقحلا. 

 :ة مدقتملاد ويقلال بقن مص وصخلاه جوى لعة يتآلات االحلار بتعتال 

ه عونو أه تدمو أه لاجمو أي عانصلاج ذومنلال الغتساى دمبة صاخلاد ويقلا
	)أ(
 ,ي عانصلاج ذومنلال غتسيه لجأن مي ذلاج اتناإلة يمكو أ

ن كميي تلال امعاألل كن عع انتمااله لص خرملاى لعض ورفملام ازتلاال )ب(
 .ي عانصلاج ذومنلال يجستة ينوناقبل الخإلاى لإى دؤئن أ

 .ةيفاضإصرخح نميفصرخملاقح

ة يفاضإًاـصخرح ـنمين أص خرمللزوـجيص يخرتلاي فك لذر يغى ـلعص نيم لا م
 .ه سفنبه لغتسين أه لز وجيا مكي عانصلاج ذومنلاس فنل الغتسإلن يرخآص اخشأل

سفنل الغتسالن يرخآص اخشألًاصخرح نمين أص خرمللز وجيال فق لطمص يخرتح نما ذإ
 .ك لذز اوجى لعة حارصص نيم لا مه سفنبي عانصلاج ذومنلال غتسين أو أي عانصلاج ذومنلا

)1(	ـ29

(2) 

(3) 

(4) 

)1(	ـ30

(2) 

)1(	ـ31

(2) 



   

      

                       
                
    

   

    

                                    
              

                       
         

   

                 

                       
                      

     

   

   

   

   

   

   

 .ه لص رخملاق وقح

ا هيلإر اشملال امعألال كبم ايقلاي فق حلاه لص خرمللن وكيص يخرتلاي فك لذر يغى لعص نيم لا م
ج ذومنلات ابلطل كبص تخيا ميفون ادوسلاد ودحل خادل يجستلاد يدجتول يجستلاة رتفء انثأ 25ة داملاي ف
 .ي عانصلا

ـ  32

 .صيرختلال يوحتم دع

ليوحتللن وكي ال ,ص يخرتلاي فك لذر يغى لعص نيم لا م ً ر يغللال باقص يخرتا ل
 .ة يعرفا ًصخرح نمين أي فق حلاه لص خرمللن وكيال و

ي فد قعلاب جومبق حلاه لص خرمللن اكا ذإ 34ة داملاك لذكو 32ى إ ل 29ن مد اوملاق بطت
 .ة يعرفة صخرح نمي فو أه تصخرل يوحت

(1) 

(2) 

ـ 33

 .ج راخلاي فع فدلان مضتيى ذلاص يرختلا

اخلاي فم وسرع فدن مضتا ذإ ً ا ذهن كيم لا مج را نوناقه ديدجتو أه يفل يدعتي أو أص يخرتلاز وجي ال
ت اجايتحار ابتعالاي فذ خؤتن أى لعر يزولاه يلعق فاون أق بسد قد يدجتلاو أل يدعتا لو أص يخرتلا
 .ة يداصتقاالا هتيمنتود البلا

ـ  34

ر شاعلال صفلا

ن الطبلاول زانتلا



       

                           
      

                       
                 

            

                      

                   
                  

                

   

          

                             
                  

                 
                

    

                    
             

   

      

                          
        

 .ل يسجتلان مل زانتلا

ة باتكلابر ارقإب جومبل يجستلان عل زانتين أي عانصلاج ذومنللل جسملاك لامللز وجي
 .ة يعانصلاج ذامنلاب تكملن ونعم

ت صند قد عاوقا لت ناكا ذإو أج اتنإلان مد حاوف نصى لعا ًروصقمل زانتلان وكين أز وجي
ن أ ,ة يعانصج ذامنة دعن مضتيب لطلان اكا ذإو أج اتناإلن مد حاووع نى لعفف ينصتلاى لع
ةيعانصلاج ذامنا له ذهن مد حاوم سقى لعًاروصقمل زانتلان وكي

هليجستد عبال إًاذفانن وكيوال ة يعانصلاج ذامنلاب تكمة طاسوبًاروفر شنيول زانتلال جسي

إاله نعل زانتلاد يقي الي عانصلاج ذومنلابا ًقلعتمًاصيخرتة يعانصلاج ذامنا لب تكمل جسا ذإ
ه لص خرملان كيم لا مك لذو ,ل زانتلان مه لص خرملاق فاوه بجومبي ذلار ارقاإلم يدقتد عب
 .ص يخرتلاي فق حا لا ذهن عة حارصل زانتد ق

 .ل يسجتلان الطب

ة طلسة يأو أة ينوناقة حلصمه لن وكتص خشي أب لطى لع ءانبة مكحملاى لعب جي
ا ًقفوم تيم لا ذإل يجستا لن الطبن لعتن أ ,د رللة صرفل جسملاك لامللح يتتن أد عبو ,ة صتخم
(1نيتداملاي فة روكذملاة يامحلاط ورشلًايفوتسمن كيم لا ذإو أ 6ة داملام اكحأل ى لعو 7و)6
ر ادصإت قوة مئاقد عتم لب ابسأة يأر ابتعالاي فذ خأتال أ)7(2ة داملابق لعتيا ميفة مكحملا
 .ن الطبلابا هارارق

ة قلعتمل يجستلان الطبب ابسأن وكتي ذلاوة يعانصج ذامنة دعل مشيي ذلاب لطا لة لاحي ف
 .ه ريغن ودم سقالا ذهلة بسنلابل يجستلان الطبن لعيط قفا هنمم سقب

 .ن الطبلان العإر اثآ

د ودحي فل يجستلاربتعيًايئاهنل يجستللي ئزجا لو أى لكلان الطبلان العإر ارقح بصأى تم
 .ليجستا لك لذخ يراتن مًالطابر ارقلا

ـ 35 (1)

(2) 

(3) 

(4) 

ـ 36 (1)

(2) 

ـ  37 (1)



                    
         

                    
          

   

   

    

      

     

   

           

                        
              

    

                   
     

   

        

                          
                  

                     
                  

 الل يجستلان الطبن أبر رقتن أة مكحمللز وجيفة حونممص يخارتك انهت ناكا ذإفك لذع مو)2(
 .ص خرملاا هعفدي تلام وسرلاد ره يلعب ترتي

ى لعوك لذبة يعانصلاج ذامنلاب تكمة مكحملال جسمن لعي ,ًايئاهنن الطبلابن العاإلح بصأى تم
 .ة نكممة صرفع رسأبه رشنول جسلابه نيودتب تكملاك لذ


ر شعي داحلال صلفا


ل يجستا هلوخيي تلاق وقحلاك اهتنإ


ة يعانصلاج ذامنلا

 .ض يوعتلابة بلامطلاوة يندملات اءارـإلجا

ة داملام اكحأب جومبه لة لوخملاق وقحلات ددهي ذلاي عانصلاج ذومنللل جسملاك لامللز وجي
ف قوو أك اهتناالع نمبة ليفكلاة ينوناقالت اءارجإلاذ ختين أً العفت كهتنأوأك اهتنالاب 25

 .ه رارمتسا

ي أع يقوتبوض يوعتبب لاطين أي عانصلاج ذومنللل جسملاك لامللق وقحلاك اهتنإة لاحي ف
 .ر خآي ندمء ازج

 .ة يئانجلات ابوقعلا

ب جومبة ررقملاي عانصلاج ذومنل لل جسملاك لاملاق وقحلد وصقمك اهتنإل كة فلاخمر بتعي
 . 25ة داملام اكحأ

ة ينادوست اهينجة رشعة مارغبو أر هشأة تسز واجتال ة دملن جسلابة فلاخملاك لتى لعب قاعي
ي فة لثاممى رخأة فلاخمي فن يدأن أق بسة فلاخملاب كترمن اكا ذإه ناى لع ,ا ًعمن يتبوقعلابو أ

(3) 

)1(ـ 38

(2) 

)1(ـ 39

(2) 
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 .ة بوقعللى صقاألد حلاف عاضيفة فلاخملله باكتراخ يراتلة رشابمة قباسلات اونسمس خلال الخ
(2) 

 .ه صيرختة ياملحه لص خرملاق وقح

ن أي عانصلاج ذومنللل جسملاك لاملان مل جسمب اطخبب لطين أه لص خرمل كلز وجي
ق وقحلان مي أك اهتنالة بسنلابة يئانجلاو أة يندملات اءازجلاع يقوتلةينوناقلات اءارجاإلذ ختي
 .ل جسملاك لاملل 25ة داملام اكحأب جومبة لوخملا

ا ذإة لجسمة صخرب جومبه لص خرمللز وجيص يخرتا لي فك لذف الخى لعص نيم لا م
ر هشأة ثالثل الخي فة روكذملاة ينوناقلات اءارجاإلذ اختاي فل جسملاك لاملال مهأو أض فر
ك اهتناة مكحمللت بثا ذإل جسملاك لاملان مض يوعتى لعل صحين أا مإ ,ك لذبه تبلاطمن م
ك لتل ثمذ اختا ,ل جسملاك لاملار اذنإد عبو أ 25ة داملام اكحأب جومبة لوخملاق وقحلا

ن وكيوت اءارجإلاك لتي فل خدتلاي فل جسملاك لاملاق حبس اسملان ودوه مسابت اءارجاإل
ص خرملال اعفأة جيتنه بقحلتي تلار ارضألال كن عل جسملاك لاملال بقًالوئسمه لص خرملا
 .ا هبن وذأملار يغه ل

 .م كامحلاص اصتخا

ه جوى لعون وناقلاا ذهق يبطتن مة ئشانا لت اعزانملاي فر ظنلابة صتخمة مكحملان وكت
yت ارارقد ضت افانئتسالابق لعتيا ميفد يدحتلا 4ا جذWا  � cW  c(.ل =-yا  =�او-

l4ا  W:4=ا  �y�W و-:-=i ك اهتنإوت اليجستا لن الطبوص يخارتا لور كتبملام دختسملاة أفاكم
 .ة يعانصلاج ذامنلابة صاخلاق وقحلا

ن وكتج راخلاي فه تماقإة لاحى فوه يلعى عدملان طومة مكحمي هة صتخملاة مكحملان وكت
 .ة يعانصلاج ذامنلاب تكما هترئادي فن ئاكلاة مكحملا

ةنسلة يندملات اءارجإلان وناقلًاقفوض قنلاوف انئتساللة عضاخة مكحملات ارارقن وكت
(3).1983 

)1(ـ 40

(2) 

)1(ـ 41
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 .ى رابتعالاص شخلاا هبكتريي تلات افلاخملا

ص خشل كر بتعيى رابتعإص خشي أة طاسوبن وناقلاا ذهم اكحأب جومبة فلاخمب اكتراة لاحي فـ  42
صخشللع باته باشمف ظومي أو أًاريتركسو أًاماعا ًريدمو أًاريدمة فلاخملاب اكترات قون وكي

ن اكة فلاخملاب اكتران أى لعل يلدلام قيم لا مةفلاخملاك لتلًابكترمة فصاله ذهبل معين اكو أي رابتعاال
رابتعالاي فًاذخآة فلاخملاب اكتران ودة لوليحللة بولطملاة طيحلاذ ختاه نأوه يضاغتو أه ئاضرن ودب

 .ة طيحملاف ورظلاوك لته تفصبه ماهمة عيبط

 .د عاوقلار ادصإة طلس

ص نتن أز وجي ,ة طلسلاه ذهم ومعباس سمن ودون وناقلاا ذهم اكحأذ يفنتلد عاوقر دصين أر يزوللز وجي	ـ  43
, 27(3د اوملام اكحأب جومبر رقتي تلار ومألاى لعد عاوقا له ذه (5) 22 , (1) 21 , 17 , 15 , 4(
 )3(29و 

)1(y�W 4 1974ر ن 40 . 

)2(y�W 4 1974ر�� ن 40 . 

)3(y�W 4 1974ر�� ن 40 . 
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