
 1930 ةيروس ةلود روتسد

 

 1930 ماع رداصلاو 1928 ماع ةيسيسأتلا ةيعمجلا نم ح12قملا ةيروس ةلودل يروسلا روتسدلا

 ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةرشنلا نم 12 مقر ددعلل قحلم

 يماسلا ضوفملا رارق

 1930 ةنس رايأ 14 يQ رداصلا 3111ددع ةيواسنرفلا ةيروهمجلا

 )ةيروس ةلود روتسد رشني(

       ةيواسنرفلا ةيروهمجلل يماسلا ضوفملا نإ

 1922 زومت 24 يQ خرؤملا بادتنالا كص ى]ع ًءانب

 نmيعتب 1926 لوليأ 3 موسرم ى]ع ًءانبو يماسلا ضوفملا تايحالص ديدحتب 1920 يناثلا نيرشت 23 موسرم ى]ع ًءانبو

 يماسلا ضوفملا

 ءارآلا ى]عو 1928 بآ 11 ىsإ ناريزح 9 نم قشمد يQ تمأتلا opلا ةيسيسأتلا ةيروس ةلود ةيعمج لامعأ ى]ع ًءانبو

 ةيعمجلا هذه بتكم عم كلذ دعب تلدوبت opلا

 يتأي ام ررق

 .رارقلا اذ�� قحلملا روتسدلا بجومب ةيروس ةلود رادت :ىsوألا ةداملا

 ءاضعأ باختنا دعب ذيفنتلا عضوم عضوي رارقلا اذهل قحلمك ھصن روشنملاو عاذملا روتسدلا اذه نإ :ةيناثلا ةداملا

 .يماسلا ضوفملا نم رارقب دعب اميف ھباختنا دعوم نmعي يذلا باونلا سلجم

 ةلودلا قوقحب ظافتحالا طرشب روتسدلا بجومب ةأشنملا تاصاصتخالا ذفنت بادتنالا ةدم ءانثأ يQ :ةثلاثلا ةداملا

 .بادتنالا كص نع ممألا ةيعمج قاثيم نم 22 ةداملا نع ةمجان ي� امك ا��ابجاوو ةبدتنملا

 ةيروس ةلاح ا��جومب رادت opلا ئدابملا عم صنلا اذه ةقفاوم نامضل روتسدلا نم 116 ةداملا يQ روكذملا ظفحتلا نإ

 ا��ف ددحت ةدهاعم ةينوناق ةموكح عم دقعت نأ ىsإ ھلمع ھل نوكي ممألا ةيعمجو ةبدتنملا ةلودلا ىsإ ةبسنلاب ةرضاحلا

اقفو بادتنالا قيبطت طورش ممألا ةيعمج ���رب ديدج نع
ً

 ةيعمجلا هذه قاثيم نم 22 ةداملا يQ ةروكذملا ئدابملل 

 .ي�12لاو روطتلا نم مت دق نوكي امل ةاعارم

 1930 رايأ 14 يQ توm2ب

 

 يماسلا ضوفملا                                        ماعلا رسلا نmمأ

 

 وسنوب ي2 ه                                        و12يت.د

 



 1930 رايأ 22 قشمد يQ عيذأ

 1930 ةيروس ةلود روتسد

 لوألا بابلا

 ةيساسأ ماكحأ

 ا��ضارأو ةلودلا يQ :لوألا لصفلا

 .ا��ضارأ نم ناك ءزج يأب حامسلا زوجي ال ةدايس تاذ ةلقتسم ةلود ةيروس :1 ةداملا

 .أزجتت ال ةيسايس ةدحو ةيروس :2 ةداملا

 .قشمد ةنيدم ا�¤مصاعو مالسإلا اهسيئر نيد ةيباين ةيروهمج ةيروس:3 ةداملا

 اهالعأ ةيزاوتم ةيواستم ناولأ ةثالث ىsإ مسقيو ھضرع فعض ھلوط :يتآلا لكشلا ى]ع يروسلا ملعلا نوكي :4 ةداملا

 تاذ ءارمح بكاوك ةثالث ى]ع دحاو ميقتسم طخ يQ ا�©م ضيبألا مسقلا يوتحي نأ ى]ع دوسألاف ضيبألاف رضخألا

 .ةعشأ ةسمخ

 دارفألا قوقح يQ :يناثلا لصفلا

 .نوناقلا يQ ددحت ا�»ادقفو ةيروسلا ةيسنجلا ى]ع لوصحلا طورش:5 ةداملا

 تابجاولا نم م��لع امو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلا يQ نوواستم مهو ءاوس نوناقلا ىدل نويروسلا :6 ةداملا

 .ةغللا وأ لصألا وأ بهذملا وأ نيدلا ببسب كلذ يQ م�©يب mيمت الو فيلاكتلاو

اقافوو نوناقلا يQ ةددحملا لاوحألا يQ الإ ھسبح وأ دحأ فيقوت زوجي الو .ةنوصم ةيصخشلا ةيرحلا :7 ةداملا
ً

 لكشلل 

 .ھيلع صن يذلا

 ھمالعإو ھسبح ىsإ وأ ھفيقوت ىsإ تعد opلا بابسألا ةعاس 24 لالخ يQ ھغالبإ بجي سبح وأ فقوأ صخش لك :8 ةداملا

 .ھسفن نع عافدلل تاليهستلا لك ىطعي نأ اهسفن ةدملا يQ بجيو .كلذب ترمأ opلا ةطلسلاب

 .نوناقلا صوصن بسح الإ ا�� ��¶قي ةبوقع الو ءازجلا بجوتسي مرج ال :9 ةداملا

 .نوناقلا ا�©يعي opلا ةمكاحملا يQ الإ دحأ ةمكاحم زوجي ال :10 ةداملا

 نع اوعنمي وأ ةماقإلا ى]ع اوهركي الو م�©طاوم نع نmيروسلا داعبإ زوجي الو .عونمم يدسجلا بيذعتلا :11 ةداملا

 .نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا لاوحألا يQ الإ نmعم ناكم يQ �¸كسلا

 .ھيف ةروكذملا طئارشلابو نوناقلا يQ ةنيبملا لاوحألا يQ الإ اهلوخد زوجي الف ةنوصم ةمرح لزانملل :12 ةداملا

 ا��لع صوصنملا لاوحألا يQو ةماعلا ةحلصملل الإ ھكلم دحأ نم ع ي نأ زوجي الف .نوناقلا �مح يQ كلملا قح :13 ةداملا

Qاضيوعت ھنع ھضيوعت دعب نوناقلا ي
ً

الداع 
ً

. 

 .ةعونمم لاومألا يQ ةماعلا ةرداصملا :14 ةداملا

 عيمجب مايقلا ةيرح لفكتو دالبلا يQ ةدوجوملا نايدألاو بهاذملا عيمج ةلودلا م12حتو .ةقلطم داقتعالا ةيرح:15 ةداملا

اضيأ ةلودلا نمضتو بادآلا يQاني الو ماعلا ماظنلاب كلذ لخي ال نأ ى]ع دئاقعلاو نايدألا رئاعش
ً

 فالتخا ى]ع نmلهألل 

 .ةيصخشلا مهلاوحأو ةينيدلا مهحلاصم ما12حا مهفئاوط



 

 

 دودح نمض ريوصتلاو ةباطخلاو ةباتكلاو لوقلاب هركف نع بارعإلا قح صخش لكلف .ةلوفكم ركفلا ةيرح :16 ةداملا

 .نوناقلا

 .نوناقلا دودح نمض ناترح ةعابطلاو ةفاحصلا :17 ةداملا

 opلا قرطلاو لاوحألا يQ الإ فيقوتو ةبقارم لك نم ةنوصمو ةموتكم ةيفتاهلاو ةيق2¾لاو ةيدي2¾لا تالسارملا :18 ةداملا

 .نوناقلا ا�©يعي

 .نايدألا وأ نطولا ةمارك سمي وأ بادآلا فاني وأ ماعلا ماظنلاب لخي مل ام رح ميلعتلا :19 ةداملا

 قيقحتو ةينطولا حورلا ئدابم ى]ع مهفيقثتو يsاهألا نmب مولعلاو قالخألا يQ ىوتسملا ةيقرت ميلعتلا ةياغ :20 ةداملا

 .نطولا ءانبأ عيمج نmب ءاخإلاو ةفلألا

 .ةيمسرلا سرادملا يQ يناجم وهو تانبو نmنب نم نmيروسلا عيمجل يمازلإ يsوألا ميلعتلا :21 ةداملا

 .ميلعتلا ةدحو اهعم نمضت ةقيرطب ماعلا ميلعتلا جمارب عضوت :22 ةداملا

 .ا��قارتو سرادملا ى]ع ةموكحلا فرشت :23 ةداملا

 تاغل ةفصلا هذ�� ا��لإ فاضت opلا لاوحألا يQ الإ ةلودلا رئاود عيمج يQ ةيمسرلا ةغللا ي� ةيبرعلا ةغللا :24 ةداملا

 .يsود قافتا بجومب وأ نوناقلا بجومب ىرخأ

 .نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا طورشلا نمض ةلوفكم تاعامتجالا دقعو تايعمجلا ءاشنإ ةيرح :25 ةداملا

اقافو ةءافكلا وأ تاداهشلا ثيح نم الإ رخآلا ى]ع دحأل ةmم الو ةماعلا فئاظولا يsوت يQ قحلا يروس لكل :26 ةداملا
ً

 

 .نوناقلا يQ ةنيبملا طورشلل

 يQ تاءاعدتسالا وأ ضئارعلا يباينلا سلجملاو تاطلسلل اومدقي نأ نيدرفنم وأ نmعمتجم نmيروسلل قحي :27 ةداملا

اقافو ةماعلا نوؤشلاب وأ مهصاخشأب ةقلعتملا رومألا
ً

 .نوناقلل 

 م�¤غلب ثادحألا ميلعتل سرادملا Ä�Åنت نأ فئاوطلا هذهل قحيو .ةلوفكم ةفلتخملا ةينيدلا فئاوطلا قوقح :28 ةداملا

 .نوناقلا يQ ةنيعملا ئدابملا يÇارت نأ طرشب ةصاخلا

 

 يناثلا بابلا

Qةيمومعلا تاطلسلا ي 

 ةماع ماكحأ :لوألا لصفلا

 .ةطلس لك ردصم ةمألا :29 ةداملا

 .باونلا سلجمب ةطونم ةيعيرشتلا ةطلسلا :30 ةداملا

 يQ ا��لع صوصنملا طورشلا نمض ءارزولا ةرزاؤمب اهالوتي يذلا ةيروهمجلا سيئرل ةيذيفنتلا ةطلسلاب دهعي :31 ةداملا

 .روتسدلا اذه



 

 

 .نmناوقلا حا12قا قح باونلا سلجملو ةيروهمجلا سيئرل :32 ةداملا

 .باونلا سلجم هرقي نأ دعب لإ نوناق رشني ال :33 ةداملا

اقافو ةيئاضقلا ةطلسلا ذفنت :34 ةداملا
ً

اقبط عضوي ماظنل 
ً

 .ةمزاللا تانامضلا نmضاقتمللو ةاضقلل ھيف نوكت نوناقلل 

 بعشلا مساب ذفنتو تارارقلاو ماكحألا ردصتو .نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا لاوحألا يQ الإ نولزعي الو نولقتسم ةاضقلاو

 .يروسلا

 ةيعيرشتلا ةطلسلا يQ :يناثلا لصفلا

اقافو نmبختنم ءاضعأ نم باونلا سلجم فلؤي :35 ةداملا
ً

 داوملا يQ ةنيبملا ئدابملا بسح عضوي يذلا باختنالا نوناقل 

 :ةيتآلا

اطقاس نكي ملو ةنس نيرشعلا متأ يروس لكل :36 ةداملا
ً

ابخان نوكي نأ ةيندملا قوقحلا نم 
ً

 صوصنملا طورشلا نمض 

 .باختنالا نوناق يQ ا��لع

 .ةيفئاطلا تايلقألا ليثمتو يرسلا تيوصتلا لوصأ باختنالا نوناق يQ ىÇارت :37 ةداملا

 .نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا طورشلا نيزئاح اونوكي نأو م�©س نم نmثالثلا اومتأ اونوكي نأ باونلا يQ ط12شي :38 ةداملا

 .تاونس عبرأ ةباينلا ةدم :39 ةداملا

اموي نmتسلا لالخ باونلا سلجم ديدجتل تاباختنالا يرجت نأ بجي :40 ةداملا
ً

 .ةباينلا ةدم ءا�¤نال ةقباسلا 

 طورشلا نمض ةيباختنالا لامعألا ةبقارم يQ كا12شالاب قحلا حشرم لكلو .نوناقلا يQ ةددحم باختنالا ةيفيك :41 ةداملا

 .نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا

 .طرش وأ ديقب ھتلاكو ديدحت لبقي نأ ھل زوجي الو ءاعمج ةمألا لثمي بئان لك :42 ةداملا

 .ةباينلاو ةرازولا نmب عمجلا زوجي :43 ةداملا

 سماخلا ي]ي يذلا ءاثالث موي لوأ نم ئدتبت ىsوألا ةرودلاف نmتيداع نmترود يQ ةنس لك يباينلا سلجملا عمتجي:44 ةداملا

 رهش نم رشع سماخلا ي]ي يذلا ءاثالثلا موي لوأ يQ ئدتبت ةيناثلا ةرودلاو رايأ رهش رخآ يËp Qتنتو راذآ رهش نم رشع

 لمع لك لبق اهريرقتو ةنزاوملا يQ ةشقانملل ةيناثلا ةرودلا هذه تاسلج صصختو ةنسلا ةيا�» �oح لظتو لوألا نيرشت

 .رخآ

امكح نايرجي اهماتتخاو ةيداعلا تارودلا حاتتفا نإ:45 ةداملا
ً

 Qةنيعملا ديعاوملا ي Qةقباسلا ةداملا ي. 

 اهماتتخاو ةيئانثتسالا تارودلا هذه حاتتفا ديعاوم نmعت .ةيئانثتسا تارود ىsإ سلجملا وعدي نأ ةيروهمجلا سيئرل قحي

Qعيو .موسرم يmاهجمانرب ن Qةوعدلا موسرم ي. 

 .باونلا نم ةقلطملا ةيÍ2كألا كلذ تبلط اذإ ةيروهمجلا سيئر ى]ع

انلع نmميلا هذه مسقتو .روتسدللو ةمألل صالخإلا نmمي نومسقي مهلمع باونلا ىsوتي نأ لبق :46 ةداملا
ً

 .سلجملا مامأ 

 .تاباختنالا ةحص يQ ةقلطملا ةيÍ2كألاب سلجملا لصفي :47 ةداملا



 

 

 

 .ھئاضعأ نم ةرشع بلط ى]ع وأ ةموكحلا بلط ى]ع ءانب ةيرس ةروصب دقعني ھنأ ى]ع .ةينلع سلجملا تاسلج :48 ةداملا

ارس ةشقانملا بجاولا نم ناك اذإ اميف ةيرس ةسلج يQ ةلاحلا هذه يQ سلجملا ررقيو
ً

انلع وأ 
ً

. 

ارارق م2¾ي نأ سلجملل زوجي ال :49 ةداملا
ً

 .ةقلطملا ھئاضعأ ةيÍ2كأ ةسلجلا رضح اذإ الإ 

 نوكي تاوصألا تواست اذإو.كلذ فالخ ى]ع صني نوناقلا ناك اذإ الإ ةطيسبلا ةيÍ2كألاب تارارقلا ذختت :50 ةداملا

اضوفرم رارقلا عورشم
ً

. 

 تيوصتلاب وأ سولجلاو مايقلاب وأ يديألا عفرب ةشقانملل ھيلع ةضورعملا لئاسملا يQ سلجملا تيوصت نوكي:51 ةداملا

 .يرسلا عا12قالاب يرجتف تانييعتلاو تاباختنالا امأ.ةقثلاو عيراشملا رارقب قلعتي ام يQ بجاو p¸لعلا

اقفو تاباوجتساو ةلئسأ ءارزولا ىsإ ھجوي نأ سلجملا ءاضعأ نم وضع لكل :52 ةداملا
ً

 .ي]خادلا سلجملا ماظنل 

 قحلا ءارزوللو لقألا ى]ع باونلا نم ةرشع ھيلع عقوي نأو ةباتك مدقي نأ بجي ةقثلا دعب قلعتي بلط لك :53 ةداملا

Qإ ھيف ةشقانملا اولجؤي نأ يsكأب الإ ةقثلا ضفر متي الو مايأ ةينامث ىÍ2نم بلط ميدقت زوجي الو سلجملا تاوصأ ةي 

 .ةنزاوملا ى]ع عا12قالا ءانثأ يQ عونلا اذه

 .ھصحفل سلجملا ناجل ىدحأ ىsإ لاحي نأ ھب ةشقانملا لبق بجي نوناق عورشم لك :54 ةداملا

 .اهسفن ةرودلا ءانثأ ةيناث سلجملا ى]ع ھحرط نكمي ال سلجملا ھيلع قفاوي مل نوناق عورشم لك:55 ةداملا

 ريرقتل ءامسألا نmيعتب تيوصتلا بجيو ةدام ةدام ھيف ةشقانملا دعب الإ نوناق عورشم ريرقت سلجملل زوجي ال:56 ةداملا

 .نوناقلا عورشم لمجم

اقفو كلذو ھصاصتخا دودح نمض ةلخادلا ةيصوصخلا لاوحألا ضعب يQ قيقحتلا سلجملل قحي :57 ةداملا
ً

 ماظنلل 

 .ي]خادلا

 .سلجملا يQ راكفألاو ءارآلا نم ھنودبي امل سلجملا ءاضعأ ةذخاؤم زوجي ال :58 ةداملا

 نم ناك بئان يأ قحب ةيئازج تاءارجإ ذاختا زوجي الو ةيباينلا ةناصحلاب ھتارود ةدم سلجملا ءاضعأ عتمتي :59 ةداملا

 .دوهشملا مرجلا ةلاح يQ لإ سلجملا ةقفاوم نودب باونلا

 ةباين لجأ ديدجلا بئانلا ةباين ةدم زواجتت ال نأ ى]ع نيرهش ةدم يQ بئان ھل بختنيف يباين Ð�pرك الخ اذإ :60 ةداملا

 .سلجملا

 .رهشأ ةتس نم لقأ ةيقابلا سلجملا ةباين ةدم تناك اذإ رغاش Ð�pركل بئان باختنا ىsإ دمعي ال :61 ةداملا

 .ي]خادلا ھماظن سلجملا عضي :62 ةداملا

انس ھئاضعأ 2¾كأ ةسائر تحت سلجملا عمتجي لوألا نيرشت ةرود حاتتفا دنع :63 ةداملا
ً

انس رغصألا ناوضعلا موقيو ،
ً

 

الاح دمعيو رسلا ةنامأ ةفيظوب
ً

 يرسلا عا12قالاب نmبقارم ةثالثو رسلا p¸يمأو سيئرلا Òpئانو سلجملا سيئر باختنا ىsإ 

انس 2¾كألا حشرملاف تاوصألا تواست اذإو ةيفاك ةيبسنلا ةيÍ2كألا نوكت ةيناثلا عا12قالا ةرود يQو ةقلطملا ةيÍ2كألابو
ً

 دعي 

ابختنم
ً

. 



 .ةلاكولاب عا12قالا زوجي الو ةسلجلا يQ نورضاحلا باونلا الإ ع12قي ال :64 ةداملا

 

 

 تاسلجلا ةعاق لوخد ةحلسم ةوق ةيأل زوجي الو ھسيئر ةطساوب ھلخاد يQ ماظنلا ظفح قح ةدحو سلجملل :65 ةداملا

 .سيئرلا بلطب الإ ا�©م ةبرقم ى]ع ةماقإلا الو

 .ةباتك الإ سلجملا ى]ع ناك ءاعدتسا يأ ميدقت زوجي ال :66 ةداملا

 .نوناق يQ ددحم يونسلا سلجملا ءاضعأ ضيوعت :67 ةداملا

 ةيذيفنتلا ةطلسلا يQ :ثلاثلا لصفلا

 ةيروهمجلا سيئر

 ةيبسنلا ةيÍ2كألاب يفتكيو .ةقلطملا باونلا سلجم ءاضعأ ةيÍ2كأبو يرسلا عا12قالاب ةيروهمجلا سيئر بختني:68 ةداملا

Qازئاح ناك اذإ الإ ةيروهمجلا ةسائرل دحأ باختنا زوجي الو تاونس سمخ ھتسائر مودتو.ةثلاثلا عا12قالا ةرود ي
ً

 ى]ع 

 .هرمع نم نmثالثلاو ةسماخلا متأ دق ةباينلل ھلهؤت opلا طورشلا

 .ةباينلاو ةيروهمجلا ةسائر نmب عمجلا زوجي ال :69 ةداملا

 روتسدلاو ةمألل صالخإلا نmمي سلجملا مامأ فلحي نأ ھيلع بجي ھتفيظو ماهم ةيروهمجلا سيئر ىsوتي امدنع :70 ةداملا

 :يsاتلا صنلاب

 ."ھضرأ ةمالسو نطولا لالقتسا ظفحأو ا�©يناوقو دالبلا روتسد م12حأ ينأ ميظعلا هللاب مسقأ"

 .ىرخأ ةشقانم لك لبق باختنالا اذ�� عرشي ةيروهمجلا سيئر باختنال مئتلملا سلجملا نإ :71 ةداملا

 الو .ناك ليدعت يأ ا��لع لخدي نأ نودبو ا��لع يباينلا سلجملا ةقفاوم دعب نmناوقلا ةيروهمجلا سيئر رشني :72 ةداملا

ادحأ ىفعي نأ ھنكمي
ً

 .ا�¤عاذإو نmناوقلا رشن ةيفيكب صاخ نوناق عضوي .نmناوقلا هذ�� ديقتلا نم 

 .نوناقب الإ حنمي الف وفعلا امأ ،صاخلا ماعلا وفعلا قح ةيروهمجلا سيئرل :73 ةداملا

 تادهاعملاو ا�¤يلام وأ ةلودلا ةمالسب ةقلعتملا تادهاعملا امأ ،ا��لع عقويو تادهاعملا ةيروهمجلا سيئر دقعي :74 ةداملا

 .سلجملا اهرقي نأ دعب الإ ةذفان دعت الف ةنس لك ءا�¤نا دنع اهخسف زوجي ال opلا تادهاعملا رئاس ماع عونبو ةيراجتلا

 نmلثمملا نmعيو م�¤لاقتسا لبقيو مهسيئر حا12قا ى]ع ًءانب ءارزولا نmعيو ءارزولا سيئر ةيروهمجلا سيئر راتخي :75 ةداملا

Qلثمملا لبقيو جراخلا يmعيو بناجألا نmفظوملا نmيكلملا نmصوصنملا طورشلا نمض ةيمسرلا تالفحلا سأريو ةاضقلاو ن 

 .نوناقلا يQ ا��لع

 كلذ نم �¸ثتسيو .نوصتخملا ءارزولا ھيلع عيقوتلاب ھعم ك12شي نأ بجي ةيروهمجلا سيئر هذختي رارق لك :76 ةداملا

 .ھتلاقتساو ءارزولا سلجم سيئر نmيعت كلذ نم

اموسرم ذختي نأ ةيروهمجلا سيئرل قحي :77 ةداملا
ً

 سلجم لحب سلجملا اذه ةيلوؤسم ى]عو ءارزولا سلجم ةقفاومب 

 .ةينوناقلا ھتباين ةدم ءا�¤نا لبق باونلا



 ةوعد موسرملا اذه نمضتي نأ بجيو سلجملا لح ىsإ ةيروهمجلا سيئر تعد opلا بابسألا موسرملا يQ ركذت نأ بجيو

 .Í2كألا ى]ع نيرهش لالخ ةديدج تاباختنا يQ عورشلل ةيباختنالا تائيهلا

 

 

 ةعبرأ ةدم تضقنا اذإو تاباختنالا ةجيتن نالعإ ي]ت opلا رشع ةسمخلا مايألا لالخ يQ عامتجالل ديدجلا سلجملا ىÇدي

اكمح عمتجيف عامتجالل ديدجلا سلجملا عدي مل وأ ةديدج تاباختنا رجت ملو رهشأ
ً

 ىsإ ھتباينب موقيو لحنملا سلجملا 

 .ةديدج تاباختنا يرجت نأ

 .ھسفن دحاولا ببسلل نmترم سلجملا لحي نأ ةيروهمجلا سيئرل زوجي ال :78 ةداملا

ايئا�» اهريرقت دعب ةموكحلل ا�¤لاحإ ي]ي يذلا رهشلا لالخ يQ نmناوقلا ةيروهمجلا سيئر رشني :79 ةداملا
ً

 رشني مل اذإو .

اذفان حبصأ ةدملا هذه يQ نوناقلا
ً

امكح 
ً

 ةينامث لالخ يQ اهرشن بجيف ةلجعتسم ا�»أب سلجملا حرصي opلا نmناوقلا امأ 

 .مايأ

 تبثأ اذإو .ةيناث ةشقانملا ىsإ نوناقلا ةداعإ بلطي نأ رشنلل ةنيعملا ةدملا لالخ يQ ةيروهمجلا سيئرل قحي :80 ةداملا

اذفان نوناقلا حبصيف نmثلثلا ةيÍ2كأب لوألا هرارق سلجملا
ً

 .هرشن بجوو 

ارهش زواجتت ال ةدمل يباينلا سلجملا ليجأت ءارزولا سلجم عم قافتالاب ةيروهمجلا سيئرل قحي :81 ةداملا
ً

 سيلو .ادحاو 

 .ةدحاولا ةرودلا يQ ةرم نم Í2كأ كلذ لعفي نأ ھل

 امأ .�مظعلا ةنايخلا وأ روتسدلا قرخ لاوحأ يQ الإ ھتفيظو لامعأ ببسب ةيروهمجلا سيئر ى]ع ةعبت ال :82 ةداملا

 ببسب وأ مئارجلا هذه ببسب ھما��ا زوجي الو .ةيداعلا نmناوقلل ةعضاخ Ëpف ةماعلا مئارجلا يQ صتخي اميف ھتعبت

 ھتمكاحم زوجت الو .ھئاضعأ عومجم Øpلث ةيÍ2كأ نم رارقب باونلا سلجم لبق نم الإ �مظعلا ةنايخلا وأ روتسدلا قرخ

 ةمكحملا ىدل ةماعلا ةباينلا ةفيظوب دهعيو .روتسدلا اذه نم 97 ةداملا يQ صوصنم وه امك ايلعلا ةمكحملا لبق نم الإ

 .ةماعلا ا�¤ئي�� mيمتلا ةمكحم ام�©يعت نmيضاق ىsإ ذئنيح ايلعلا

 .ايلعلا ةمكحملا رارق رودص �oح ةيلاخ ةسائرلا ةدس تيقبو لمعلا نع هدي تفك ةيروهمجلا سيئر م��ا اذإ :83 ةداملا

 .ةلاكولاب ةيذيفنتلا ةطلسلا ماهمب ءارزولا سلجم ماق ةسائرلا ةدس تلخ اذإ :84 ةداملا

 ى]ع ًءانب باونلا سلجم عمتجي Í2كألا ى]ع نيرهشو لقألا ى]ع رهش ةدمب ةيروهمجلا سيئر ةيالو ءا�¤نا لبق :85 ةداملا

امكح عامتجالا يرجيف ةياغلا هذهل سلجملا عدي مل اذإو .ديدجلا سيئرلا باختنال ھسيئر نم ةوعد
ً

 Qرشاعلا مويلا ي 

 .سيئرلا ةيالو ءا�¤نا لجأ قبسي يذلا

امكح باونلا سلجم عمتجيف رخآ ببسب وأ ھتلاقتسا وأ سيئرلا ةافو ببسب ةسائرلا ةدس تلخ اذإ :86 ةداملا 
ً

 Qي 

الحنم باونلا سلجم دوجو لاح ةسائرلا تلخ نأ قفتا اذإو .ديدج سيئر باختنال مايأ ةينامث لالخ
ً

 تائيهلا ىÇدتف 

امكح سلجملا عمتجيو ءاطبإ نود ةيباختنالا
ً

 .ةيباختنالا لامعألا نم غارفلا لاح 

 .ھتيالو ءانثأ يQ اهصقن الو ا��دايز زوجي الو .نوناق يQ ةيروهمجلا سيئر تاصصخم ددحت :87 ةداملا

Qءارزولا ي 

 لئاسملاب ةقلعتملا تارارقلا ذاختال ءارزولا سيئر ةسائرب دقعيو.ةلودلا رئاود عيمج لع نميهم ءارزولا سلجم :88 ةداملا

 .ةمهملا



 .باونلا m2غ نم مهرايتخا نكميو .ةعبسلا نع ءارزولا ددع ديزي ال :89 ةداملا

 دارفنالا ى]ع لوؤسم ريزو لكو ةماعلا ةسايسلاب صتخي اميف باونلا سلجم هاجت نماضتلاب ةلوؤسم ةرازولا :90 ةداملا

 .ا�©م ريزو وأ ةرازولا سيئر ةطساوب يباينلا سلجملل ھتطخ نايب ءارزولا سلجم مدقي ھترازول ةعباتلا رومألاب قلعتي امع

 

 

 .نmفظوملا نم ھنوراتخي نمب ةناعتسالاو ا��ف ملكتلاو يباينلا سلجملا تاسلج روضح يQ قحلا ءارزولل :91 ةداملا

ائيش اورجأتسي وأ او12شي نأ ءارزولل زوجي ال :92 ةداملا
ً

 اولخدي نأ مهل زوجي الو p¸لعلا دازملاب ناك ولو ةلودلا كالمأ نم 

Qلا تاما1لالا يop مهل زوجي الو ةماعلا تارادإلا اهدقعت Qءاضعأ اونوكي نأ م��رازو ءانثأ ي Qناك ةرادإ سلجم يأ ي. 

 ى]ع سلجملا ءاضعأ اثلث نكي مل ام عا12قالا ى]ع ءارزولا دحأب وأ ةرازولاب ةقثلا مدع بلط حرط نكمي ال :93 ةداملا

 نم سلجملا نكمتيل ءاضعألا ةيÍ2كأ دوجوب يفتكيف ةقثلا ةلأسم ءارزولا دحأ وأ ةرازولا تحرط اذإ امأ .نيرضاح لقألا

 .ليقتسي نأ ھب ةقثلا مدع ررقت يذلا ريزولا وأ ةرازولا ى]ع .رمألا يQ ةشقانملا

 الو م�¤فظو تابجاوب مهلالخإ وأ �مظعلا ةنايخلا م��اكترا ةم�¤ب ءارزولا ةمكاحم ررقي نأ باونلا سلجمل قحي :94 ةداملا

 أدبم ھيف ىÇاري صاخ نوناق يQ ةيقوقحلا ءارزولا ةعبت ددحتو باونلا عومجم Øpلث ةيÍ2كأب الإ رارقلا اذه ذاختا زوجي

 .ةلودلا هاجت ةيلاملا ةعبت

 .ايلعلا ةمكحملا مامأ م�¤ملا ريزولا مكاحي :95 ةداملا

 .ا�¤عباتم وأ ھيلع ىوعدلا ةماقإ نود ريزولا ةلاقتسا لوحت الو .ھتفيظو ك12ي نأ م�¤ملا ريزولا ى]ع :96 ةداملا

 ايلعلا ةمكحملا يQ :عبارلا لصفلا

اوضع رشع ةسمخ نم ايلعلا ةمكحملا فلؤت :97 ةداملا
ً

 ةعبسو ةنس لك ءادتبا يQ باونلا سلجم م��ختني باون ةينامث 

 يواست دنع مدقلا رابتعاب وأ يئاضقلا لسلستلا تاجرد بسحب ءاضقلا بصانملا ى]عأ نولغشي نmيروس ةاضق

 .ةنس لك ةماعلا ا�¤ئي�� mيمتلا ةمكحم م�©يعتو تاجردلا

 ماعلا بئانلا ةماعلا ةباينلا ىsوتيو .تاوصأ ةرشع ةيÍ2كأب ا��ارارق ذختتو ةبتر ةاضقلا ى]عأ ةسائرب ايلعلا ةمكحملا مئتلت

اقفو mيمتلا ةمكحم ھنيعت ضاق اهالوتيف ةيروهمجلا سيئر ةمكاحم لاح يQ الإ mيمتلا ةمكحم ىدل
ً

 صوصنملا طورشلل 

 .روتسدلا اذه نم 82 ةداملا يQ ا��لع

 .ايلعلا ةمكحملا ىدل اهعابتا بجاولا تامكاحملا لوصأ صاخ نوناق يQ ددحت

 

 ثلاثلا بابلا

 ةيلاملا

 ءافعإ زوجي الو .نوناقب الإ اهؤاغلإ وأ اهليوحت وأ  ا�¤يابج نكمي الو .ةماعلا ةعفنملا لجأل بئارضلا ضرفت :98 ةداملا

 .نوناقب الإ بئارضلا ىدحإ نم دحأ

 ةلودلا تاقفنل ةماعلا ةنزاوملا ةنس لك نم لوألا نيرشت ةرود ءدب يQ باونلا سلجم ىsإ ةموكحلا مدقت :99 ةداملا

 .ةدام ةدام ةنزاوملا ى]ع ع12قيو .ةيلاتلا ةنسلا نع اهليخادمو



 وأ ةيفاضإ تادامتعا حتفب قلعتت نmناوق عيراشمب وأ ةنزاوملاب ةشقانملا لالخ يQ باونلا سلجمل زوجي ال :100 ةداملا

 ءا�¤نا دعب ھنكمي نكلو .ةدح ى]ع عا12قالا ةقيرطب الو ليدعتلا ةقيرطب ال ةح12قملا تادامتعالا ديزت نأ ةيئانثتسا

 نأ اهلف ةنزاوملا عورشم سرد ى1sت opلا ةيباينلا ةنجللا امأ ةديدج تاقفن ثادحإ ا�»أش نم نmناوق ررقي نأ ةشقانملا

 .ھلدعت

 

 

 ةلجعتسم تاقفنل ةرظتنم m2غ ةلاح تضتقا اذإ امأ .صاخ نوناقب لإ يئانثتسا دامتعا يأ حتف زوجي ال :101 ةداملا

اموسرم ذختي نأ ةيروهمجلا سيئر عاطتسا
ً

 لقنب وأ ةيفاضإو ةيئانثتسا تادامتعا حتفل ءارزولا سلجم ةقفاومب 

 m2بادتلا هذه ضرعت نأ بجيو .ةدحاولا ةداملا يQ ةm2ل يفلألا تادامتعالا هذه زواجتت ال نأ ى]ع ةنزاوملا يQ تادامتعا

 .كلذ دعب ا��ف مئتلي ةرود لوأ يQ سلجملا ةقفاوم ى]ع

ايئا�» سلجملا تبي مل اذإ :102 ةداملا
ً

 Qسيئر وعديف ھسردل ةصصخملا ةرودلا نم ءا�¤نالا لبق ةنزاوملا عورشم ي 

 حتفت لاحلا هذه يQو .ةنزاوملا يQ ةشقانملا ةعباتمل يناثلا نوناك رخآ يËp Qتنت ةيئانثتسا ةرود ىsإ سلجملا ةيروهمجلا

اءزج رشع p¸ثا نم ءزج ساسأ ى]ع موسرم بجومب ةتقؤم تادامتعا
ً

 �Òجت ةدملا هذه يQو ةقباسلا ةيلاملا ةنسلا نم 

اقفو فيراصملا قفنتو موسرلاو بئارضلا
ً

 .ةذفانلا نmناوقلل 

ايئا�» سلجملا تبي ملو ةيئانثتسالا ةرودلا هذه تضقنا اذإو
ً

اموسرم ذختي نأ ةيروهمجلا سيئرلف ةنزاوملاب 
ً

 ةقفاومب 

اذفان ةنزاوملا عورشم ھيف لعجي ءارزولا سلجم
ً

 Qإ ھيف مدق يذلا لكشلا يsسلجملا ى. 

 ةرودلا ءادتبا لبق سلجملا لع حرط دق ةنزاوملا عورشم ناك اذإ الإ قحلا اذه لامعتسا ةيروهمجلا سيئرل زوجي الو

اموي رشع ةسمخب
ً

 .لقألا ى]ع 

 Í2كألا ى]ع نmتنس نوضغ يQ يباينلا سلجملا ى]ع ةلفقم ةيلام ةنس لكل ةيئا�©لا تاباسحلا ضرعت نأ بجي :103 ةداملا

 .ةنسلا كلت ءا�¤نا نم ءادتبا

القتسم ناويدلا اذه نوكي .فيراصملاو ليخادملا عيمج يQ رظنلل ةبساحم ناويد ءاشنإل صاخ نوناق عضوي
ً

 لزعي الو 

 .باونلا سلجم ةقفاوم دعبو نوناقلا يQ ا��لع صوصنملا لاوحألا يQ الإ هؤاضعأ

 .نوناقب الإ ةلودلا ةنيزخ نم قافنإ ھيلع بت12ي دهعت الو ماع ضرق دقع زوجي ال :104 ةداملا

 ةيمومع ةعفنم تاذ ةحلصم وأ ةيعيبطلا دالبلا ةورث دراوم نم دروم رامثتساب قلعتي زايتما حنم زوجي ال :105 ةداملا

 نمزل الإ تاراكتحالاو تازايتمالا هذه حنم زوجي الو .نوناق بجومب الإ دالبلا ةيلام ديقت نأ ا�»أش نم راكتحا يأ الو

 .دودحم

 .نوناق يQ ددحم دقنلا ماظن :106 ةداملا

 .ةيلحملا تاعانصلا ةيمنتل ةنمؤم ةيداصتقالا نmناوقلا نوكت نأ يQ د�¤جي :107 ةداملا

 

 عبارلا بابلا

Qروتسدلا ليدعت ي 



 ةيروهمجلا سيئر بلط ى]ع ءانب وأ ھئاضعأ ثلث حا12قا ى]ع ًءانبو ةيداع ةرود لالخ يQ يباينلا سلجملل زوجي :108 ةداملا

 يQ ركذت نأ بجيو .روتسدلا ليدعت يQ ھتبغر ھئاضعأ Øpلث ةيÍ2كأب يدبي نأ ءارزولا سلجم عم ددصلا اذه يQ قافتالاب

 ةيلاتلا ةيداعلا ھترود ءانثأ داوملا هذه ليدعت يQ يباينلا سلجملا تبيو .اهليدعت بولطملا داوملا حوضو لكب ةبغرلا هذه

 .سلجملا ءاضعأ Øpلث ةيÍ2كأب الإ ليدعتلا اذه ررقي نأ زوجي الو

 

 

 

 سماخلا بابلا

 ةفلتخم ماكحأ

 .قطانملا هذه ضعبب ةصاخلا ةلاحلا ھيف ىÇارت صاخ نوناقب ا��اصاصتخاو ةرادإلا قطانم ددحت :109 ةداملا

اشنيس يذلا شيجلا ميظنتب صاخ نوناق عضوي :110 ةداملا
ً

. 

 .ةديج نmناوقب لدعت نأ ىsإ ةذفان ةرضاحلا عئارشلا ىقبت :111 ةداملا

 ا��ف ثدحت opلا قطانملا يQ ةيفرعلا ماكحألا نالعإ ءارزولا سلجم حا12قا ى]ع ًءانب ةيروهمجلا سيئرل قحي :112 ةداملا

الاح سلجملا ملعي نأ طرشب تابارطضا
ً

 .عامتجالل m2خأت نودب ةيروهمجلا سيئر هاعد ةلطعلا يQ سلجملا ناك اذإو  ,كلذب 

 . ةيصوصخلا ھتلاح ھيف يÇارت نوناق يQ اهفئاظو ددحت ةصاخ ةرادإ ةيودبلا رئاشعلا نوؤشب موقت :113 ةداملا

 ا��ختني سلاجم ا�»وؤش ريديو .اهاوس نود ةيمالسإلا ةفئاطلا كلم ماع ھجوب ي� ةيمالسإلا فاقوألا :114 ةداملا

 .سلاجملا هذه باختنا ةيفيكب صاخ نوناق عضويو .نوملسملا

اقفو باونلا سلجم ھبختني لوألا ةيروهمجلا سيئر :115 ةداملا
ً

 .روتسدلا ماكحأل 

 

 سداسلا بابلا

 ةتقؤم ماكحأ

 اميف اهسفن ى]ع اسنرف ا�¤عطق opلا تادهعتلا ضراعي نأ زوجي الو ضراعي روتسدلا ماكحأ نم مكح نم ام :116 ةداملا

اقلعتم ا�©م ناك ام اميسال ةيروسب صتخي
ً

 .ممألا ةيعمجب 

 داوملابو دالبلا نع عافدلابو نمألا ى]عو ماظنلا ى]ع ةظفاحملاب قلعتت opلا داوملا ى]ع صاخ عونب ظفحتلا اذه قبطي

 .ةيجراخلا قئالعلاب نأش اهل opلا

 هذه ةدم ءانثأ يQ ةيروسب صخي اميف ةيلودلا اسنرف تادهعتب سمت نأ ا�»أش نم opلا روتسدلا اذه ماكحأ قبطت ال

 .ةيروسلاو ةيواسنرفلا نmتموكحلا نmب دقعي قافتا يQ ددحت opلا طورشلا نمض الإ تادهعتلا

 ا��ف شقانتي ال تاعبتلا هذ�� ةقالع اهقيبطتل نوكي دق opلاو روتسدلا اذه داوم يQ ا��لع صوصنملا نmناوقلا نأ ھيلعو

اقفو رشنت الو
ً

اذيفنت الإ روتسدلا اذهل 
ً

 اهذختا opلا ةيميظنتلا وأ ةيعيرشتلا ةفصلا تاذ تارارقلا نإ .قافتالا اذهل 

 .نmتموكحلا نmب قافتالا دعب الإ اهليدعت زوجي ال ةيواسنرفلا ةموكحلا ولثمم



 قشمد يQ عيذأ

Q1930 رايأ 22 ي 

 يماسلا ضوفملا بودنم


