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  :مقدمة 

يعد النزاع العربي اإلسرائيلي من أكثر أنواع النزاعات المتداخلة         
والتي عكف الكثير من رجال العلم والسياسة والعـسكريين         ، والمتشابكة
، رح وجهات النظر التي قد تكون علي طرفـي نقـيض           وط علي دراسته 

فهناك من يري أن هذا حق إسرائيل وأهلها من اليهود علي العيش في             
 ويتبنـي هـذا     –كيان متماسك ودولة معترف بها ذات حدود واضـحة          

الرأي الدول الغربية وعلي رأسها الواليات المتحدة األمريكية وهولنـدا          
حق فلسطين وأهلها من العرب علي       وهناك من يري أن من       -والبرتغال

العيش في كيان متماسك ودولة معترف بها ذات حدود محددة وواضحة           
ويتبني هـذا الـرأي الـدول العربيـة         )  م١٩٦٧يونيو  ٤حسب حدود   (

  .وعلي رأس هذه الدول مصر  واإلسالمية ودول عدم االنحياز
  :أطراف القضية العربية االسرائلية 

لقضية في الواضح والظـاهر للعـالم       علي الرغم من أن أطراف ا     
ولو كـان   ،  دولة وإسرائيل كدولة وحيدة    ٢٢بين الدول العربية وعددها     
 لصالح العرب إال أن األمر أكثـر مـن          ١٩٤٨كذلك النتهت القضية منذ     

  : يرجع تعقد هذا النزاع وتشابكه لالتي دذلك وق
مية  علي اعتبار أن هذا النزاع ديني بين الديانة اإلسـال          ؛ دينياً - ١

   .واليهودية
سياسياً ؛ علي اعتبار أن هذه قضية سياسية متعددة األطراف           - ٢

 عال يمكن حلها علي بإجما    ، ومن ثم تعد قضية سياسية دولية     
 .المجتمع الدولي 

،  هذه القضية تمس القوميـة العربيـة       أنقومياً ؛ علي اعتبار      - ٣
 تقف جميع الدول العربية بجـوار الـشعب         أنومن هنا يجب    

 .ي ضد الكيان الصهيوني الفلسطين
إنسانيا ؛ علي اعتبار اسـتخدام إسـرائيل القـوة العـسكرية             - ٤

 .المتغطرسة الجبارة ضد شعب اعزل من السالح 
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  :طرق الحل 
  

تتعد اآلراء ووجهات النظر حول حل القـضية الفلـسطينية حـالً         
نهائياً والوصول إلي سالم عادل شامل للشرق األوسـط فيمـا يعـرف             

ومن هذه اآلراء ووجهات النظر مـا       ، زاع العربي اإلسرائيلي  بتسوية الن 
  :يلي 
 :الحل العسكري  - ١
 

   :ويري أصحاب هذا الرأي ما يلي
البد من استخدم القـوة المفرطـة وإرهـاب الدولـة            : إسرائيل) أ(

والعمـل علـي عـدم عـودة        ، والحصار ضد العرب وأهل فلسطين    
  .لي الكيان الصهيوني حتى ال يمثلوا خطراً ع، نالالجئين الفلسطينيي

 عـن طريـق     اإلسرائيليةالبد من حل القضية العربية       : عربياً) ب( 
استخدم القوة والجيوش العربية للقضاء علـي الكيـان الـصهيوني           

 البتروليـة  المقاطعة وعدم تصدير المنتجات      أسلوبنهائياً واستخدام   
 األسـلوب وقد نجـح هـذا      ( بشكل واضح    إسرائيلللدول التي تساند    

م العظيمـة   ١٩٧٣ أكتوبرشكل باهر وواضح في حرب السادس من        ب
  ) .اإلسرائيليوالتي تعد جولة وحلقة مشرفة في النزاع العربي 

  
 :الحل السلمي  - ٢
 

وقد تبني هذا الرأي الكثير من العرب واالسرائيلين علي الـسواء           
حيث يختلف معني المفهوم علي     ، ولكن مع اختالف طرق الحل السلمية     

  .ة التاريخية والثقافية والدينية واإلنسانية والعلمية لواضعهحسب الخلفي
حـل  : (ومن هنا نجد أن معني الحلي السلمي بوجه عام يعنـي            

قضية ما بحسب الوثائق بناءاً علي القوانين الدولية مع مراعاة حقـوق            
  ) .كل طرف التاريخية

 وبناءاً علي هذا التعريف نجد أن قضية النزاع العربي اإلسرائيلي         
، م١٩٤٨قضية محلولة حيث انه لم تكن هناك دولة إسرائيلية قبل مايو            
 -مـسلم   (وإنما كانت األرض ملك للعـرب علـي اخـتالف ديانـاتهم             

ومن خالل الوثائق الدولية نجد أن هناك وعد بريطاني يسمي          ، )مسيحيي
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الذي سـمح   )بلفور هذا وزير الخارجية البريطاني    (م  ١٩١٧وعد بلفور   
  . واإلقامة علي أراضي عربية في فلسطين لليهود بالهجرة

 إسرائيلي الحل السلمي يكمن في قيام كيان        أنتري   : إسرائيل  ) أ(
 العربية لمواجهـة الزيـادة      األراضيقابل للتوسع علي حساب     

 عـن   أو إسـرائيل  إلي   نالمهاجريالسكانية عن طريق اليهود     
طريق الزيادة الطبيعية الناتجة عـن الفـرق بـين المواليـد            

  .ياتوالوف
 العدل  أساس يقوم علي    أن الحل السلمي البد     أنيروا   : العرب  ) ب(

 حق أهل فلسطين في المعيشة داخل كيان دولـه          أساسوعلي  
  .لها حدود واضحة 

  
 

 :الحل العالمي  - ٣
  

 األمـم   –ويتبني هذا الحل دول العالم متمثلة في المنظمة الدولية          
م دولتـين  وينص هذا الحل علي قيـا  – United Nations-UNالمتحدة 

إال أن  ، علي ارض فلسطين احدهما عربية واالخري يهودية إسـرائيلية        
هذا الحل تقف أمامه العديد من العراقيل التي هي من صنع إسـرائيل أو    

 .من صنع الدول المساندة لها 
 

 : اإلسرائيلي -الحل العربي  - ٤
  

وقد تبني هذا الحل العديد من الدول العربية وعلـي رأس هـذه             
 قـانوني دائـم     أساسإال أن هذا الحل لم يقدم       ، والسعوديةالدول مصر   

 ةفلسطينييضمن قيام دولتين بحدود معلومة علي ارض فلسطين احدهما          
   .إسرائيلية وأخري

وقد يرجع السبب وراء عدم الوصـول لتفعيـل الحـل العربـي             
ولمماطلة الكيـان   ،  نظراً للضغوط الولية والمحلية والشعبية     اإلسرائيلي
وكذلك لالنقسامات بين القـوي الفلـسطينية       ،  مختلفة بذرائعالصهيوني  

 وخاصة بـين  –والتي انتهت بتوقيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية     
   .م٢٠١١ في القاهرة مايو -فتح وحماس
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 : اإلسرائيلي -الحل الفلسطيني  - ٥
  

وتزعم هذا الحل منظمة التحرير الفلسطينية متمثلة في الـرئيس          
 وقد  أريحا- اتفاقية غزة  إسرائيلرفات عندما وقع مع     الفلسطيني ياسر ع  

 فشل هذا الحل بسبب التعنت والتسويف من جهـة الكيـان            األيام أثبتت
   .اإلسرائيليةالصهيوني واالنقسامات بين الفصائل 

 

  : اإلسرائيلي – العربي -الحل األمريكي - ٦
  

، وهذا الحل تبناه العديد من رؤساء الواليات المتحدة األمريكيـة         
أو علـي   ، منهم من استخدم هذه القضية كورقة ضغط علـي اليهـود          و

ومـنهم  ، العرب أو كورقة سياسية حتى يفوز في االنتخابات األمريكيـة         
  ) .جيمي كارتر(من ساهم بجهود واضحة لحل هذه القضية مثل 
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   :)العرب وإسرائيل ؛ حروب ومعاهدات ( إلي معاهدة السالمقالطري
  

طريق إلي إقامة سالم عادل وشامل بين العـرب وإسـرائيل           مر ال 
العرب وإسرائيل ؛ حـروب     (بالعديد من المراحل من الممكن تسمية ذلك        

  :وهي باختصار كما يلي ، )ومعاهدات
وقد تعهد بريطانيا ببذل مـساعيها      (م  ١٩١٧وعد بلفور    - ١

ويوصف هـذا   ، )إلنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين     
  . ال يملك لمن ال يستحق الوعد بأنه وعد ممن

؛ ) م١٩٤٨-١٩٢٠(االنتداب البريطاني علي فلـسطين       - ٢
 األمموعصبة  (واالنتداب هذا نظام وضعته عصبة األمم       

هذه هي المنظمة الدولية التي كانت موجودة بعد الحرب         
والتي انتهت بعد قيام    ، م١٩١٨-١٩١٤ األوليالعالمية  

لت محلها  وح، م١٩٤٥ – ١٩٣٩الحرب العالمية الثانية    
ويعد هـذا  ، )United Nations-UN  المتحدة حالياًاألمم

الحلفاء ؛  (النظام شكل من أشكال تمكين الدول المنتصرة        
االتحـاد  ، الواليات المتحدة األمريكية  ، فرنسا  ، بريطانيا  
وبناءا علي هذا النظام وقعـت فلـسطين        ،  )١السوفيتي

 .تحت االنتداب البريطاني 
وقـد رفـضت الـدول      ، :  م ١٩٤٧تقسيم فلسطين عام     - ٣

 بريطانيا مـن    توانسحب، م١٩٤٧العربية قرار التقسيم    
  .١٩٤٨مايو ١٤فلسطين وألغت االنتداب في 

حيث أعلن اليهود   : م  ١٩٥٨مايو  ١٥قيام دولة إسرائيل     - ٤
قيام الدولة اإلسرائيلية واعترفت بها الواليات المتحـدة        

 .األمريكية واالتحاد السوفيتي السابق 
                                                 

1          �ا�0�2?���9 <20رة     ��0د ا�=�25ر��0ت ا;:�90اآ��       آ�76 �0��56 ا���4ا23ر��0 ا��و���0 وإ!0
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��0د ا�0�E9�?2 وا�0�56رD  وإ!0
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         K��0��� ������0�0 ا�B��Lا� E? ��M�ة �N �0م           .    <2رة! P0و�Q20رة اR١٩١٧?�4+��0 &�0دت ا�   P0إ� 
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                             �0&
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 وانتهت هذه الحـرب لـصالح       :م  ١٩٤٨سطين  حرب فل  - ٥
 .إسرائيل بعد خدعة هدنة رودس 

 

:   )١٩٥٦تـشرين األول    ( العدوان الثالثي على مصر    - ٦
شنته إسرائيل وإنجلترا وفرنسا بسبب القرار التـاريخي        
الذي اتخذه الرئيس جمال عبـد الناصـر بتـأميم قنـاة            

وقد توقف العدوان بفعل المقاومة المـصرية       . السويس  
 بالتدخل في الحرب ومن ثم التـدخل        السوفيتيوالتهديد  

األمريكي بالتوجيه للـدول المعتديـة بـضرورة وقـف          
 . العدوان

  : الثالثي نتائج العدوان              

تزايد التوجهات القومية والتحررية في دول المشرق  •
  . العربي

  . إلغاء األردن لمعاهدة التحالف مع إنجلترا •
فيما  ) ١٩٥٨( بين مصر وسوريا قيام دولة الوحدة  •

  . عرف بالجمهورية العربية المتحدة
  . انسحاب العراق من حلف بغداد •
  . تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية •
  . المقاطعة العربية إلسرائيل •
  . تدفق المساعدات الخارجية على إسرائيل •

يـدعوها   ): ١٩٦٧ حزيران   ١١-٥( حرب الستة أيام     - ٧
م الستة، فـي وسـائل اإلعـالم        اإلسرائيليون حرب األيا  

 ٥أو حـرب    " النكـسة "العربية يطلق عليهـا ببـساطة       
حسب العديد من المصادر، فـإن الحـرب قـد          . حزيران

اشتعلت بسبب معلومات استخباراتية مـضللة قـدمتها        
االستخبارات السوفيتية للرئيس المصري جمـال عبـد        
الناصر بهدف الضغط على مصر لـشراء المزيـد مـن           

روسية، مفادها نية إسرائيل الهجـوم علـى        األسلحة ال 
ونتيجة لذلك، أعلن جمال عبد الناصـر حالـة         . سوريا

في المقابل قامت   . الطوارئ و أطلق التهديدات و الوعود     
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إسرائيل، بإعالن حالة الطورائ تحسباً للهجوم المصري       
لكن االستعداد اإلسـرائيلي للحـرب و خطـة         . المحتمل

ثناء الحرب توضح استعداد    الهجوم على الدول العربية أ    
إسرائيل المسبق و نيتها دخول الحرب مع الدول العربية         

 ٥بـدًأت المعـارك فـي       . التي تهدد الوجود اإلسرائيلي   
 بهجوم مفاجئ شنته القـوات الجويـة        ١٩٦٧حزيران  

اإلسرائيلية على المطارات العسكرية المـصرية، حيـث        
حلقت المقاتالت اإلسرائيلية علـى مـستوى مـنخفض         

حققـت  . لتفادي التقاطها من قبل الرادارات المـصرية      
الهجمة أهدافها، وتم تحييد القوات الجوية المصرية مما        
سمح للقوات البرية اإلسرائيلية بالتغول في شبه جزيرة        

انـسحب الجـيش    . سيناء مدعومة بالغطـاء الجـوي     
المصري بشكل غير منظم مما كبد الجـيش المـصري          

 إسرائيل قطاع غزة و شـبه       احتلت. المزيد من الخسائر  
جزيرة سيناء و الضفة الغربية و هضبة الجـوالن فـي           

 ٤ أيام ضاعفت إسرائيل مساحتها إلـى        ٦خالل  . سوريا
أضعاف بسبب أخطاء سياسية و عسكرية لدى األنظمـة         

  العربية

   :نتائج الحرب            

 يدعو فيه ٢٤٢إصدار مجلس األمن الدولي للقرار  •
قواتها من األراضي التي احتلتها سنة إسرائيل إلى سحب 

١٩٦٧ .   
على التعاون  ) ١٩٦٨( تأكيد المؤتمر العربي بالخرطوم  •

  . العربي السترجاع األراضي
  . تصعيد المقاومة الفلسطينية انطالقا من دول المواجهة •

تعرف كذلك بحرب تشرين و حرب يـوم        : حرب أكتوبر    - ٨
 مـن   وسوريا مصرالغفران هي حرب دارت بين كل من        

. م١٩٧٣ من الجانب اآلخر فـي عـام         وإسرائيلجانب  
 الموافـق   ١٩٧٣  أكتوبر ٦ السبتبدأت الحرب في يوم     

ـ ١٣٩٣  رمضان ١٠ليوم   بهجوم مفاجئ من قبـل     )  ه
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 علـى القـوات     والجـيش الـسوري    الجيش المصري 
وهـضبة   سـيناء اإلسرائيلية التي كانت مرابطـة فـي        

، وقد هدفت   ١٩٧٣  أكتوبر ٢٤وقف النار في    . الجوالن
ية إلى استرداد شبه جزيرة سيناء والجوالن       مصر وسور 

انتهت الحـرب رسـميا     .التي سبق أن احتلتهما إسرائيل    
 ١٩٧٤  مايو ٣١ في   اتفاقية فك االشتباك  بالتوقيع على   

لسوريا  القنيطرةحيث وافقت إسرائيل على إعادة مدينة       
 الشرقية لمصر مقابل إبعاد القوات      قناة السويس وضفة  

المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة        
 .لألمم المتحدة لمراقبة تحقيق االتفاقية

 

 الـسادات مـا اجـل       أنورمبادرة الرئيس الراحل محمد      - ٩
 لعمل سـالم    إسرائيلوذلك بزيارة   ، م١٩٧٧السالم عام   

، اإلسـرائيلي عادل وشامل وانتزاع جذور النزاع العربي       
 .قطع الدول العربية عالقاتها بمصر وقد ترتب علي ذلك 

  
اتفاقيـة كامـب     :م  ١٩٧٨مؤتمر كامب ديفيد سبتمبر      -١٠

 ١٧ديفيد عبارة عن اتفاقية تـم التوقيـع عليهـا فـي             
م بين الرئيس المصري الراحـل محمـد        ١٩٧٨سبتمبر  

أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحـل منـاحيم         
 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي       ١٢بيغن بعد   

كامب ديفيد في والية ميريالند القريـب مـن عاصـمة           
حيـث كانـت المفاوضـات      . الواليات المتحدة واشنطن  

إشراف الرئيس األمريكـي    والتوقيع على االتفاقية تحت     
ونتج عن هذه االتفاقيـة حـدوث       . السابق جيمي كارتر  

تغييرات على سياسة العديد من الـدول العربيـة تجـاه           
مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع الـسادات علـى          
اتفاقية السالم دون المطالبة باعتراف إسـرائيل بحـق         
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية        

م إلى عام   ١٩٧٩في جامعة الدول العربية من عام       مصر  
م نتيجة التوقيع على هذه االتفاقية ومـن جهـة          ١٩٨٩

أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسالم        
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جاء في مبرر المنح     م بعد االتفاقية حسب ما    ١٩٧٨عام  
للجهود الحثيثة في تحقيق السالم في منطقـة الـشرق          

 .األوسط
  

 

  : والعامة لمؤتمر كامب ديفيد ةئيسيالرالخطوط     
  

االتفاقية األولى تبدأ بمقدمة عـن الـسالم وضـروراته           •
وشروطه ، ثم تعرض االتفاقية التصور الذي تم التوصـل          

وتـنص علـى    " للسالم الدائم في الشرق األوسـط     "إليه  
ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومـصر    

  .واألردن والفلسطينيين من جهة أخرى
االتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر و          •

إسرائيل من أجل تحقيق االنسحاب من سيناء التي احتلتها         
  . م١٩٦٧إسرائيل في عدوان العام 

وتنص االتفاقية على إقامة عالقات طبيعية بين مـصر و           •
  .إسرائيل بعد المرحلة األولى من االنسحاب من سيناء

اقيتين العلنيتين، تم التوقيع علـى      إضافة إلى هاتين االتف    •
عدة اتفاقات سرية تتعلق بالتعاون بـين الـدول الـثالث           

فـي الميـادين العـسكرية      ) أمريكا، إسـرائيل، مـصر    (
وتتعلـق  . والسياسية واالقتصادية و الـدفاع المـشترك      
  .بالوضع اللبناني وكيفية وقف الحرب األهلية

م يرى بعض المحللـين الـسياسيين إن معاهـدة الـسال           •
المصرية اإلسرائيلية لم تؤدي على اإلطالق إلـى تطبيـع          
كامل في العالقات بين مصر و إسرائيل حتى على المـدى   
البعيد فكانت االتفاقية تعبيرا غير مباشر عـن اسـتحالة          
فرض اإلرادة علي الطرف اآلخر وكانت عالقات البلدين و         

ة كانت االتفاقية عبـار   . لحد اآلن تتسم بالبرودة و الفتور     
 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين و         ٩عن  

 االنـسحاب الوضع العسكري و عالقات البلدين وجدولـة        
يمكن قراءة المواد التـسعة     . اإلسرائيلي و تبادل السفراء   
  .لالتفاقية على هذا الرابط
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يرى البعض إنه ولحد هذا اليـوم لـم يـنجح الـسفراء              •
 فـي اختـراق     ١٩٧٩اإلسرائيليين في القاهرة ومنذ عام      

الحاجز النفسي و االجتماعي و السياسي و الثقافي الهائل         
بين مصر و إسرائيل وال تزال العديد من القضايا عالقـة           

  :بين الدولتين و منها 
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجـيش اإلسـرائيلي          •

المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المـصري فـي          
طالبتهـا بـالنظر فـي      حرب أكتوبر والتي جددت مصر م     

  . ٢٠٠٣القضية عام 
امتناع إسرائيل التوقيع علـى معاهـدة منـع االنتـشار            •

   .النووي
مسألة مدينة أم الرشراش المصرية والتي ال تزال تحـت           •

بل من ق " إيالت"سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم       
حيـث إن الـبعض مقتنـع إن قريــة أم           . اإلسرائيليين

الرشراش أو إيالت قد تم احتاللها من قبل إسرائيل فـي           
 وتشير بعض الدراسات المـصرية أن       ١٩٤٩ مارس   ١٠

قرية أم الرشراش أو إيالت كانت تـدعى فـي الماضـي            
حيث كان الحجاج المصريون المتجهـون      ) قرية الحجاج (

  . ريحون فيهاإلى الجزيرة العربية يست
نتيجـة  " أموال منهوبة "قضية األموال التي تعتبرها مصر       •

   سنوات ٦استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 

 

: م١٩٧٩مارس  ٢٦ اإلسرائيليةمعاهدة السالم المصرية     -١١
معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية تـم توقيعهـا فـي          

 ٢٦واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكية فـي         
 بعد اتفاقية كامب ديفيـد الموقعـة فـي          ١٩٧٩س  مار

  :ومن أبرز بنود المعاهدة. ١٩٧٨

  .  اعتراف كل دولة باألخرى •
اإليقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحـرب العربيـة           •

   .١٩٤٨اإلسرائيلية في 
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ــداتها   • ــرائيلية ومع ــوات اإلس ــل للق ــسحاب الكام االن
ناء التـي   والمستوطنين اإلسرائيليين من شبه جزيرة سي     

  .١٩٦٧احتلتها إسرائيل في حرب األيام الستة في 
كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن اإلسـرائيلية         •

من قناة السويس، واالعتراف بمعابر تيران وخليج العقبة        
  .كممرات مائية دولية

 أعلن رئيس مجلس األمن الـدولي       ١٩٨١ مايو   ١٨في   •
ى توفير قوة مراقبة    أن األمم المتحدة لن تكون قادرة عل      "

من " الفيتو"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض        "دولية
قبل االتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلـس األمـن         
الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل مـن          
مصر وإسرائيل والواليات المتحدة بتشكيل قـوات حفـظ         

  . مجلس األمن الدوليإطارسالم خارج 
 تم توقيع البروتوكول المـرتبط      ١٩٨١س   أغسط ٣وفي   •

بمعاهدة السالم ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات       
حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطـراف المعاهـدة          

  .ببنودها

  

 معاهـدة الـسالم المـصرية       –وهذه المعاهـدة    
اإلسرائيلية سيتم عرض بنودها بالتفصيل في الجـزء        

  .الثالث من هذا التحليل 
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)٢(  

  نقد المعاهدة 
 ) االيجابيات والسلبيات(
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  نتائج المعاهدة

 

  . أول معاهدة سالم إلسرائيل مع دولة عربية •
  . اعتراف مصر بإسرائيل •
انسحاب إسرائيل الكامل من شبه جزيرة سيناء وجعلهـا          •

  . منطقة منزوعة السالح
  . القناةالسماح للسفن اإلسرائيلية بالمالحة في  •
 العربـي حيدت هذه المعاهدة أكبر دولة عربية في النزاع          •

  . اإلسرائيلي
  . تبادل السفارات بين البلدين •
تتفاوض إسرائيل مع األردن والفلسطينيين لمـنح حكـم          •

  . ذاتي للضفة الغربية و قطاع غزة
قاطعت الدول العربية مصر لمبادرتها الفردية في الـسالم          •

معة الدول العربية إلى تـونس      مع إسرائيل ،ونقل مقر جا    
  . ،وعادت العالقات مرة أخرى مع بداية الثمانينات

تعاظم دور الواليات المتحدة في المنطقة علـى حـساب           •
   . السوفيتياإلتحاد 

  . التطبيع بين مصر و إسرائيل في المجاالت المختلفة •
  . اقتسام السادات و مناحم بيجين جائزة نوبل للسالم •
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  :ات االيجابي
  

جميع ايجابيات المعاهدة لصالح اسرائيل ويتضح ذلك من خالل نتائج 
  :ومنها ، المعاهدة السابقة

   .استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس •
و في   واسترداد جزء من األراضي في شبه جزيرة سيناء        •

  .هضبة الجوالن 
  . م١٩٧٥عودة المالحة في قناة السويس في حزيران  •
  . ورة تفوق الجيش اإلسرائيليوضع حد ألسط •
اقتناع إسـرائيل بـضرورة تـسوية الـصراع العربـي            •

  .اإلسرائيلي بالطرق السياسية
• ��5+�C م
�+E59 %��� ا���ب �C_ ا��B?�_ و�@�م ا��.  
�[ إ��ا��) آ�?� &2ا��5 ا��0���� وا��0��6_ �0_ ��0+�ء           •��

        700�� _�B�00�?�00_ ���00 وC �00و��00ود ا��إ�P00 ��00 وراء ا�
  .با;96ا

000ة  •��j0004B ا��B?�000ن ?���C �000+�000�5 أ%(�000م ���000Rق اK000�Q ا��9
               E0? ول�(K0 ا��
&�0ت �0C_ ا�0� E09ا� Eو�و��4دئ ا�@�26ن ا�

K��و&7 ا�.  
•    ��
�@�000 ا��B?�000ن و���0009م آ000) �+�000�5 ���000دة ا�000lm و�000

E����ا� T�
  . أراT�W وا�9@

•               E0? n�0�� أن E0? �lmا j% ��5+� (�9م آ��@� ا��B?�ن و�
 (lم دا
��5C وا����9ف �+�mا Dود%. 

ام ا�@200ة أو       •L900��C 00�005�9 ا��B?�00ن �C;�9+�00ع !00_ ا�59�
 �00�J 200 ��00:�4 أو�6 P00�! ،�00lmا 00W ه��ا��5، أ00%L900ا�
          (��0�2��C �0�5+�C UV0+� E090) آ�?�0 ا��+�ز!�0ت ا��C�4:�، و�

  .ا������
ور ?�) �0_ أ?��0ل ا���0ب             •c م5�9 آ) �3ف UCن �(') !�

 �5C �_ دا0l)          أو اQ?��ل ا��  �وا��6 أو أ?��ل ا��+a أو ا�59
         P�! �BCأو ��ا T��B��� ��W�l 2ات& �B2ا�C أو T�Wأرا
    �00c�L(�ن أو ا��200ا3+�_ أو ا����9(�00ت ا��ا�00 00W T�00Wأرا

�lmف ا�B��C.  
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0005�9 آ000) �0003ف �C;�9+�000ع !000_ ا�K�000I+9 أو ا�9�q��000 أو   •�
ا���0ب  ا�<�رة أو ا����!ة أو ا;:�9اك ?E0 ?�0) �0_ أ?��0ل           

 a0000+ام أو أ?��0000ل ا��أو اQ?��0000ل ا��وا�0000�6 أو ا�+�V0000ط ا�00005
 ا��Bف اE? �lm أي �(�ن      W �N2ن �(')    . ا��UC آ�� �5�9
�(R� E4) هDG اQ?��ل �����آ���� K�@� .  
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  :السلبيات 
  

�@K�00 ا��B?�00ن !
&�00ت �00���43 وود��C �00+�00�5 43@�00 ����00دة       •
�R��Rا�.  

�P أن ا��
&�ت ا�����4B ا�E9 �90@�م j'9�         �0�5+�C ا��B?�ن !   •
     ��00000���2�C��t0000099_ ا;!�000009اف ا�(��00000) وا��
&�00000ت ا�
وا;&��000009د�� وا�R@�?��00000 وإ�0000056ء ا��@��00000�3 ا;&��000009د��   
     �000��% 000W �000Wي ا��'�وu000���9ا� -C�000Bذات ا� uN2000ا�وا�

 .ا96@�ل اQ?�اد وا���-
0ودة               •�� j3�0+� F0ذ� E0? �0�C �5��! j'9� _�4ت أ������@�م  

  .ا�9���E? v اQراEW ا������ وا���ا�����
ــام • 00ة  تق�00ة و��00ا&�4_ �00_ اK00�Q ا��9�9� K00�00_  &200ات أ�C

 .ا�و��9_ ا������ وا���ا�����
�+�ت ا��9=�05 �0_ إ��0ا��)              •V0'_ ا���0ا����� وا��9�9- ا�0�

�j ا���ور ا��� ?E &+�ة ا��b�2 و�اE? �5�l آ0)    C �5وإ��
�00CQ�00 ا�q ا��w00�29 و?@Q �00%(�00م �Z�00�l _00 ا�00�b�2 وا�4

 ا��+000��N P000�! �000@4B-  ١٨٨٨ا�'�&��000 ا�@000��B+B+�� ���000م  
  .ا�ول

��5 وآF�G0 ا�L0:Qص             •�+�����) ر!��� إ��0ا��) و�0'+�5 و:0
�+�ت ا��9=�05 �0_ إ��0ا��) وإ���05 ������0 ;              V0'_ وا��وا�

ام ا�@+�ةL9��C �@��9ون ا��xVآ�?� ا� E? u���9��C K�9�. 
���00ان وZ�00�l ا��@ • j�t00�  �00و���004 �00_ ا����00ات ا������00 ا�

              �0%
ا��'29%� �(�?� ا�0ول دون !j��0 أو إ�@�0ف �����0 ا��
آ��00 ���009م ا��B?�00ن j00% آE00? �00�5+� (00  . أو ا��2004ر ا�=200ي

       j�t00� �004! T�00Wأرا P00�00 وا��2004ر ا�=200ي �00_ وإ�%
ا��
���ان وZ��l ا��@�4 . 

  

  
  
  
  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٠ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٣(  
  

هذا هو النص الكامل لمعاهدة 
   اإلسرائيلية -مصرية السالم ال

والتي تمت في عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادت 
 م١٩٧٩ مارس ٢٦في 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢١ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

��C25ر�� ��� ا����Nدو�� إ��ا��) و _�C م
  ���هة ا��

  

  

��C25ر�� ��� ا����N ��2)%إن %(��2 دو�� إ��ا��) و..  

  

  

  

�N�4�  ا�
  

  

 ا�����00 �&���00 �00
م !�00دل و:��00) ودا�E00? K00     ا&�t00��C �00�5+� �00!�+9ورة 
 _�Qا b�=� و?@� �@�اري wو�Qق ا�V٣٣٨ و٢٤٢ا�..  

 ا�u9ا��0�5       �N _� انC|�03ر ا�0�
م ?E0 ا��V0ق اQو�w0 ا��j0'9            "إذ �xآ
  ..١٩٧٨ ��4�94 ١٧، ا��xرخ ?E? T��!" E آ��[ دا?�


%�Iن أن ا��3ر ا���Vر إ��T إ��6 &�0 T0C أن �(20ن أ�              �
م،    وإذ ��0 ��0��
���C b_ إ��ا��) و��� ?��[، C) أ�0C �t0_ إ��0ا��) وأي ���N _0ا�056                 
ا���ب آ) ?��� �T�L ��_ �(2ن !�P0 ا��90اد ��9'�0وض �0_ أ0N) ا�0�
م                  

  ..��P�! �5 هGا ا��Qس

ورE? ��5+� �4J إ�56ء %��� ا���ب �C+�0�5 وإ&���0 �0
م �0�T0�? -�B9 آ0)           
  ..دو�� ?E ا��+B@� أن ���E? n أ�_

ا&U0C �0�5+� �!�+9ن !@0 ���ه0ة �0
م �0C_ إ��0ا��) و�20Bl �049�� ��0ة                و
�0�u0+�� ��2اع                    P00) إ�c29�0 وا�@B+ا�� E0? (��V0م ا�
ه��� ?j��3 E ا�0�

T�%26ا �?�)C Eا���ا��� ECا���..  

  

  

                �0���! E0? ا;:�90اك P0اع إ�u0+ا� E? ى�lQا ��C�3اف ا���Q2ان ا!�وإذ 
دئ إ�003ر ا�00�
م ا���V00ر إ���005 �6'�00   ا�00�
م �00- إ��00ا��) !�P00 أ��00س ��004   

�5C وا��9:�دا..  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٢ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

وإذ ���4Jن أ�E? �t إ��6ء ا��
&�0ت ا�2د��0 وا��0�9ون �C+�0�5 و?@�0R��� �0ق                 
�(K ا��
&�ت ا�و��� ?E0 و&70          � E9ا� Eو�ة و��4دئ ا�@�26ن ا��اK�Q ا��9

K��ا�..  

  

  

��5 �00_ &00 ا�'@P00�! �009 اQ%(�00م ا�Pt009@�C �00���9 ���ر���5900 ا���00ة �00����د
 ���هة ا��
م �C_ إ��ا��) و���@�C ص�Lا��3ر ا� G�'+� (Nأ..  

  

  

Pو�Qا���دة ا  

  

١ (              j��0>�04دل و� 0+! ��5+�C م
�+E59 %��� ا���ب �C_ ا��B?�_ و�@�م ا��
  .ا��9�P�! j هDG ا����هة

  

٢ (     �00� P00��6_ �00_ ��00+�ء إ��[ إ��00ا��) آ�?�00 &2ا��005 ا��00���� وا��00�00�
00ود��700 ا;0096اب، آ��00 ه200 وارد   وراء ا�� _�B�00�?�00_ ���00 وC �00و�� ا�

و�000�a6U9 ���000  ) ا����j000 اQول(�4��000Cو�2آ2ل ا����DG0005C j000 ا����ه000ة  
  . ���ر�� ���د��5 ا�(���� !�P ��+�ء

٣ (      K�0@� ،ولQا j0� إ���م ا;6���ب ا���%�E ا��+�2ص !��E? T ا���+!
  ).٣?@�ة (ة ا��R��R ا��B?�ن !
&�ت ����43 وود�� �C+��5 43@� ����د

  

��6�Rا���دة ا�  

  

          �05C و���0 ا����09ف0ود ا��ود ا�ا��� �0C_ ���0 وإ��0ا��) هE0 ا��إن ا�
                   j0��70 ا;096اب آ��0 ه20 واE0? �0B��L��C v0W ا���� _�B��?و ��� _�C

و�@� ا��B?�ن U0Cن    . ا�E6�R وذ�F دون ا����س �B& -W2C j��9� ��Cع uJة        



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٣ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

00ود ��62�00 ; ��b00 و�005�9 � آ�00C �00�5+� (00%�9ام �00
�� أراE00W  هDG00 ا�
  .ا��Bف اE? ��C �lQ ذ�F ���هT ا�&����� و�=��T ا�=2ي

  

  

  ا��R��R ا���دة

  

  

000ة و��0004دئ   – ١� �j0004B ا��B?�000ن ?���C �000+�000�5 أ%(�000م ���000Rق اK000�Q ا��9
   �'�00Cو ،K��00و&700 ا� E00? ول�(K00 ا��
&�00ت �00C_ ا�00� E009ا� Eو�ا�@26�00ن ا�00

�c�l:-  

  

  

�9م آ) �+��5 ���دة ا�lm و�
�� أراT�0W وا�90@
�T         �@� ا��B?�ن و��  ) أ
E����ا� .  

  

  


م دا0l)              ) ب� E? n��� أن E? �lmا j% ��5+� (�9م آ��@� ا��B?�ن و�
�5C وا����9ف �+�mا Dود% .  

  

  

ا�N (                ،�5ـL90ام ا�@20ة أو ا�L90��C 0�5�9 ا��B?�0ن �C;�9+�0ع !0_ ا�59�
6�2 ��4:� أو     P�! ،�lmا W ه���) آ�?� ا��+�ز!�ت أ%C�4:�، و� ��J 

�+���2��C ��5+�C UV) ا������ E9ا� .  

  

  

ور ?�) �0_ أ?��0ل ا���0ب أو اQ?��0ل                  -٢c م5�9 آ) �3ف UCن �(') !� 
     �B002ا�C أو T�00W00) أراl�005 �00_ داC 00�ا��وا�00�6 أو أ?��00ل ا��+a00 أو ا�59

 ا��(�ن أو ا��20           W T�Wأرا P�! �BCأو ��ا T��B��� ��W�l ا3+�_ &2ات
      �0lmف ا�B��0C �c�L9+�0ع !0_            . أو ا����9(�ت ا��;�C آ0) �03ف آ�05�9� �0

ا�K�I+9 أو ا�9���q أو ا�<�رة أو ا����!ة أو ا;:�9اك ?E ?�) �_ أ?��ل             



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٤ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

        0W �0N2ا�� a0+ام أو أ?��0ل ا��ا���ب أو اQ?��ل ا��وا��6 أو ا�+�V0ط ا�05
0�         . ا��Bف اE0? �lm أي �(�0ن      @��(0R� E04) هDG0       آ��0 �05�9 U0Cن �(0') �� K

  . اQ?��ل �����آ��

  

  

٣ –            _�t099� ��5+�C 9@�م� E9����4 ا�Bت ا��&
 �j'9 ا��B?�ن !�P أن ا��
ا;!�009اف ا�(��00) وا��
&�00ت ا���00���2�C وا;&��009د�� وا�R@�?��00 وإ�0056ء     
         ���% W �Wي ا��'�وu���9ا� -C�Bذات ا� uN2ا�ا��@���3 ا;&��9د�� وا�

آ�� �5�9 آ) �3ف UCن �(') ��9- �20اE+3 ا��0Bف           . ��-ا96@�ل اQ?�اد وا�  
            v0W2�6ت ا�@��0�626 و���t0�0 ا�?�)C E��t@ا� Tc��9l; _��W�Lا� �lmا

̂   (ا��4و�2آ2ل ا����DG05C j0 ا����ه0ة         0��Rا� j0�05�9      ) ا���� E09�0 ا�@��Bا�
ا��B?�ن �t09@�Cه� 0c29��C) إ�P0 إ&���0 هDG0 ا��
&�0ت وذ�29��0C F0ازي �0-                   

�)%Qا G�'+�  . م ا�lQى �DG5 ا����هة

  

  

��Cا���دة ا��ا  

  

  

 اP�&Q ���_ �(�P ا��B?�_ وذ�P�! F أ��س ا��049دل            ) ١��2?�� ا� ��MC
    E00? v���009ودة ا�00�� j3�0+� F00ذ� E00? �00�C �05��! j00'9� _00�004ت أ������@�0م 
   K00�Qة و��00ا&�4_ �00_ ا00�9� K00ا������00 وا���00ا����� و&200ات أ� E00WراQا

  ��ة وهDG ا��9���0
 �0_ %�0^ ا��0��4B وا�E0? 70�&29              ا��9'� ��W2� �4ت
���4ت أ�_ أ�lى & �j'9 !���5 ا��B?�ن��  .ا����j اQول وآF�G أ�� 

  

  

٢ (               ��0W2ا�� j3�0+ا�� E0? ة0����آu أ?�اد اK0�Q ا��9 P�! ن�?�Bا� j'9�
�4 ��[ هx;ء اQ?�اد و!�P أن           �B� ;أ P�! ن�?�Bا� j'9ول و�Qا j�����C

  ?Qء ا;xه ]�0ة              ���اد �_ �K9 إ; 2�Cا?@� �=�b ا0�Q_ ا�K0��� -C�09 ا��9
     F0وذ� b�=���0C _ا���E? ��C ذ�F ا�7�2�9 ا��=��t!�� ECء ا��L�� ا�0

Fف ذ�
l P�! ن�?�Bا� j'9� K� ��.  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٥ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

�+�9V� �+=� UVآ� �9��5) �+'�G هDG ا����هة و?@� ���0 ه20 �+2�0ص              ) ٣
  . !��E? T ا����j اQول

  

  

���004ت اC K900�         _00�Q+�00ء  ) ٤�� E00? �00I+�00?�_ إ!�00دة ا�Bا� !�P00 00�3[ أ00%
    _���'�00ق    ٢، ١ا��+2�00ص !��E00? �005 ا�'@�00�C �5��00�� �00_ هDG00 ا���00دة و

_�?�Bا� .  

����Lا���دة ا�  

  

١ (            j0�C �05ت ا��9=�5 �_ إ��0ا��) وإ���+�V'_ ا���ا����� وا��9�9- ا��
�b وا�4��  ا���ور ا��� ?E &+�ة ا��b�2 و�اE? �5�l آ) �_ Z��l ا��2          

 ا��+4B@�0   ١٨٨٨اq�CQ ا��w�29 و?@� Q%(�0م ا�'�&��0 ا�@0��B+B+�� ���0م            
��5 وآ00��N P00�! .   F�G00- ا�00ول�+�آ��00 ����00) ر!���00 إ��00ا��) و�00'+�5 و:00

            K�09��+�ت ا��9=�5 �_ إ��ا��) وإ���5 ������ ; V'_ وا��ص وا��L:Qا
ام ا�@+�ةL9��C �@��9ون ا��xVآ�?� ا� E? u���9��C .  

  

���00ان وZ�00�l ا��@�004 �00_ ا����00ات ا������00    ) ٢ j�t00� �00ن أن?�B�0049 ا���
ا�و���00 ا��'29%�00 �(�?�00 ا�00ول دون !j��00 أو إ�@�00ف �����00 ا��
%�00 أو        

آ��00 ���009م ا��B?�00ن j00% آE00? �00�5+� (00 ا��
%�00 وا��2004ر  . ا��2004ر ا�=200ي
���ان وZ��l ا��@�4 j�t� �4! T�Wأرا Pا�=2ي �_ وإ� .  

  

  ا���دة ا���د��

  

�@20ق                ) ١C b0�� 20���b هDG ا����ه0ة و; �=20ز �'0���ه� !�P0 أي 6 ;
ة�  . وا�u9ا��ت ا��B?�_ و?@� ����Rق اK�Q ا��9

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٦ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٢ (        DG0000_ ه! ���00�_ �00�6 ا�u9ا����00�5 ا�+�:00C اG00'+� نU00C �00ن?�Bا� 005�9�
ا����هة ��0Cف ا�+�0I !0_ أي ?�0) أو ا�9+�0ع !06�N _0� (0�? _0[ �03ف                       

  . <�@� �lرج هDG ا����هة��l وVC() ��9@) !_ أ�� و

  

٣ (              �0�5��&
! E0? j04B+� E)� ز��
آ�� �5�9ان UCن �GL9ا آ�?� ا�9ا��C ا�
                   F0ذ� E0? �0�C �05?�062ن �0_ أ�3ا)� E09�03اف ا�Qدة اأ%(�م ا;�'�&��ت ا���9
ة و�5Nت ا��اع ا�0lQى           ��K ا��Blر ا��+��[ ����_ ا���م ���K ا��9@�

  .��R) هDG ا;�'�&��ت

  

م ا�2lل ?E أي ا�u9ام ���9رض �- هDG ا����هة) ٤�C ن�?�Bا� 5�9�.  

  

ة �@� ا��B?�0ن E0? T06UC            �١٠٣- ��ا!�ة ا���دة    ) ٥� �_ ���Rق اK�Q ا��9
%��� و2Nد �+�&�C q_ ا�u9ا��ت ا�3Qاف 0N2�C[ هDG0 ا����ه0ة وأي �0_           

�(200ن ا�u9ا����00�5 ا�00lQى، ?00|ن ا;�u9ا��00ت ا�+�:00�� !00_ هDG00 ا����ه00ة       
  .����u وG?�6ة

  

��C��ا���دة ا�  

  

١ (     j000��3 _000! ة
?�000ت UV000Cن �j000�4B أو �'000��� هDG000 ا����ه000L000) ا���
�Wا��'�و.  

  

9�j�?29��0C (0 أو              ) ٢? �Wا��'�و j��3 _! ت�?
Lا� DG%) ه ���9� K� إذا
K�)���ل إ�P ا�9� .  

�+��Rا���دة ا�  

  

�� �(�?� ا���4��Bت   �j'9 ا��B?�ن !�P إ�V6ء �=+� ��4��Bت ��9���2 ا���49د       
  .ا������



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٧ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

  ا���دة ا�����9

  

  

١ (�5��! j���4دل و<��j ا��9 ��v4 هDG ا����هة G?�6ة ا��'�2ل !+ .  

  

  

٢ (         E00? ��00�00_ إ��00ا��) و�C �00ق ا���@200د'��00) هDG00 ا����ه00ة ��00) ا;�
 �4�94�١٩٧٥.  

  

  

00 آ�?�00 ا��4و�2آ200;ت وا��
j00% وا��00Lا�w ا����@DG005C �00 ا����ه00ة   ) ٣��
  . uNءا ; �u=9أ �+�5

  

  

00ة DG005C ا����ه00ة �009�=���5 و?@�00  ) ٤��K900 إ�00Blر ا�00�Q_ ا���00م ���K00 ا��9
ةQ١٠٢%(�م ا���دة �  .  �_ ���Rق اK�Q ا��9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٨ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

jــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ���  

  

  

_�Q�4ت ا������ب ا���ا���E و�6;�C ص�L2آ2ل ا��  ا��4و

  

  

  

Pو�Qا���دة ا  

  

  

  أ�b ا;6���ب

  

  

���م ��[ آ�?� &2ا��5 ا��0���� وا��0��6_ �0_ ��0+�ء              -١|C (2م ا��ا��@� 
                     P0�! j� ; �9=�0وز <0
ث �0+2ات �0_ ��0ر�� ��04دل و<j��0 ا��09!2� E?

  . هDG ا����دة

  

  

�+'�G00 ا;006���ب !�P00 ��ا00%)، -٢ ]�00?�_ ��%��00Bا� P00�)� _00�Q2009?�� ا� 
00�� ?E00 هG00ا ا����j00 و?E00    ا��00Nاءات ا��00�(���W2ا�� j3�00+ء ا���V006وإ 

 K&ر �B��L١(ا� ( ���)C �C ���? �5ر إ���Vوا��"j3�+ا��."  

  

  

٣-_�9�%�� P�! ب �_ ��+�ء��  :  �K9 ا;6�

  

 آ�� ه2 ��4_     /  ا;6���ب ا���%�P9% E :�ق wl ا����n        –أ  ��رأس �
 K00&�00 رB��Lا� P00�!)�004دل) ٢�00
ل �00��� أ:�500 �00_ ��00ر�� l F00وذ� j��00>و 

  . ا��9�P�! j هDG ا����هة



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٢٩ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

0ة ;            –ب  � E0? �0و��0ود ا�� ا;6���ب ا�+E��5 �_ ��+�ء إ�P ��0 وراء ا�
�9=�وز <
ث �+2ات �_ ��ر�� ��4دل و<��j ا��9�P�! j هDG ا����هة .  

  

  

٤-        (0Nة �0_ أ��9V� �+=� ()Vآ� ?2ر ��4دل و<��j ا��9�P�! j ا����ه0 
9��آ�00ت وا�29&��009ت أ<+�00ء ا;006���ب، وإ%(�00م   ا�:�00اف !�P00 و�+00��j ا� 

 E00? ا��@�00رة 00%ود ا�@2ا!00 E00? ورة�t00�� �00@?�00 و�+�uاول ا�ا�w00BL وا�=00
00�� ?E00  ) ٣(ا�'@�00ة W2�9آ� ا��V00�00 ا��+=���C �00@��9�00) ا��c�'9وا� ،D
أ!00
  . �_ ا���?G5� jا ا����j) ٤(ا���دة 

  

  

�0) ا��=+�00 ا���9V0آ� !@0[ إ���00م ا;06���ب ا���0ا      ����E ا�+E��005 و�20ف 
  .�_ ��+�ء

  

��6�Rا���دة ا�  

  

j3�+2ط ا�+����5 وا��BLا� ���  

  

 ا;6���ب ا�+E��05 ?�0ن              -١�C _�?�Bا� Pآ� _�Q P�&Qا ��2?�� ا� ��MC 
      K000&�000 رB��Lا� P000�! ��000W2ا�� j3�000+2000ط وا��BLؤه�  ) ١(ا��V0006إ K9000�

E��9ا� TN2ا� P�! �5��I+�  : و

  ":١" ا��+B@� –أ 

  
)١ (  �@B+أ"ا�� "     wLق ا��Vه� �_ ا��و�_ ا��Mب  ) ا�wL اQ%�� " (أ"�

      P00�! v00W2� 200آ��00 ه b�2�00ا� Z�00�L� E&�V00%) ا���وا�00 b�2�00�00ة ا�+&
 K&ر �B��L١(ا�(  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٠ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

00 ?E00 هDG00 ا��+B@�00 &200ات !00�(��� ��V00� �00&�? _00� ����00ة        ) ٢(N29ا�
���+�ت ��ا��6���5 ا���(��� وآGا �V+ة و�  .��(��6(�� وا%

  : ������ �DG5 ا�'�&� �_�9(2ن ا��+��c ا�) ٣(


<� أ��V� ��2ة ��(��6(��،) أ(>  

  �2اء �رع وا%،) ب(

ا��6 �N ( P9% _�t9ـ(�� ���??���،4�١٢٦- آ��9[ �� ��B&   

�40000- آ0000��9[ �?���t0000� �0000دة �����0000Bات �20000c _�t00009ار�� ?�د��0000  ) د(
٣٧ �?- ��tد �����Bات !��ر 2N١٢٦ وP9% /أرض،�RآU? K�   

  

   د�C�C،P9%٢٣٠ ) هـ(

  

   ��آ�4 أ?�اد �ر!� �_ آ�?� ا26Qاع،P9%٤٨٠ ) و(

  

  .  أ�a ?�د٢٢إP9% E���N ) ز(

  

  

  ":ب" ا��+B@� –ب 

  

  

)١ (  �0@B+ب"ا�� "    w0Lق ا��V00ه� �0_ ا�0�و�00_ ) ا�w0L ا�t0lQ  " (ب"�
 wLب ا��Mأ"ا�) "��%Qا wLا� ( K&ر �B��Lا� P�! vW2� 2آ�� ه)١.(  

  

  

)٢ (  ? _�Q2?� ا�   �@B+ا�� E"0- آ0��9[         " بCود �����0 �0_ أرو%ات 0%
     E000? �000�6�000�� l'�'�000 و��Cآ�0004ت !=000) ���000ون ا��3�V000 ا���UC ةu0005=�
ا����?P00�! �00I ا�+�00Iم ?E00 ا��+B@�00، و�9(200ن ا��+��00c ا����00��� �(00��9[      

 P9% E���Nإ _� -CرQود ا�  . ?�د٤٠٠٠ا�

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣١ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

ات &2000ة ��(000_ إ&���000 6@�000ط إG0006ار ��000%��� أر��000W &���000ة ا��000ى ذ  ) ٣(
�@B+ا�� DGه (%�� P�! ود�%2ات ا�� �t'L+�.  

  

  

)٤ (    �@B+ا�� E? UV+����0+�ت ��ا�0�6 و�+�V0ت !0�(��� �(0��9[          " ب"�
-CرQود ا�  . ا�

  

  

  ":Nـ" ا��+N- �@Bـ 

  

  

)١ (  �0@B+00ـ"ا��N "  w00L�0ب ا�Mه� �00_ ا�00�و�00_ ) ا�w00L ا�t00lQ" (ب"�
             v0W2� 20ا��@�04 آ��0 ه Z�0�lو���0 وود ا�� !�P0 ا��0B��L ر&K0      ا��Vق ا�

)١.(  

  

  

)٢ (  �00@B+ا�� E00? u00��9آ�00ة وا��3�V00 ا��00N "   �00�6ـ"�&200ات اK00�Q ا��9
w@? ا������ .  

  

  

�0�� l'�'�0 أداء ا���05م       ) ٣(�UC ���P�29 ا��3�V ا����6 ا������ ا��0��
�@B+ا�� DGه (l�3 دا�V�� ا���د�� .  

  

  

)٤ (     �00@B+00) ا��lة دا00�و���'�005 و�x00دي " 00Nـ"�200زع &200ات اK00�Q ا��9
j�دة ?E ا���دة ا���د�� �_ هGا ا����  . ا��

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٢ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

)٥ (                 j3�0+� (0l04- دا@�0ة أ���E0? �0 ��0�(�ات ����9آu &2ات اK�Q ا��9
       K&ر �B��Lا� P�! ��W2ا�����9 وا�� uد �2ا&��05      ). ١(ا���9آ0��!�P أن 

 ا��V9ور �- ����C :  

  

  

�@- ?�B6 E          ) أ( E9ء ا��+�� E? �@B+ء �_ ا��u=ا� Fذ� E?  �04    ٢٠ق��@� Kآ 
ود ا�و����  . �_ ا�4�� ا��w�29 و�Kl�9 ا�

  

  

  . ?B+� E@� :�م ا���V) ب(

  

  

  ":د" ا��+B@� –د 

  

  

)١ ( �000@B+د"ا�� " w000Lق ا��V000ه� �000_ ا�000�و�000_ ) ا�w000L اQزرق" (د"�
 K&ر �B��Lا� P�! vW2� 2و��� آ�� هود ا��  ).١(ا��Mب ا�

  

  

 ?E هDG ا��+B@� &2ة إ��ا����     ) ٢(N29ا�ودة �_ أر0C- آ�V0� ]0��9ة     �� �
ة����+�ت ��ا��6 و��ا&E4 اK�Q ا��9���5 ا���(��� و�V+و� .  

  

  

)٣ (  �00@B+ا�� E00? ا�@200ة ا���00ا����� _�t009�د�00C�Cت أو �?���00 أو " د"; 
  .2c/2Nار�� ?��� !ا 2cار�� ?�د�� أرض

  

  

)٤ (    009% -00CرQة ا���00ا����� ا�V0000��9[ ا��)� ����00 ا����00c�+ا�� _�t009� P
١٨٠ P9% E���N26اع وإQر!� �_ آ�?� ا  .  ?�د٤٠٠٠ ��آ�4 أ?�اد �



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٣ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

0دة              -٢�0
ل 6@�0ط ا���اw0@? �0�N وا��l _� و���ود ا�� �����9N�C vز ا�
�T و�(200ن هG00ا ا;�00�9Nز و?@�00 ��@200ا�6_       �B�00� 700���00_ &004) آ00) �003ف و

  .وا�+KI ا����2ل E? �5C آ) دو��

  

  

٣-��00���F00 ا�9 j3�00+ا�� DG005C 00N29ا�+�ت ا���ا�00�6 وا��+�V00ت ا��00�(���  
j�دة ?E هGا ا������ ا����2ح �5C وا����Qوا�@2ات وا.  

  

  

�R��Rا���دة ا�  

  

  

  �I6م ا���Bان ا���(�ي

  

  


ع، ���� وإ��ا��) ?20ق           -١B9�;2ن ���3ت ���3ات ا�@�9ل و���3ت ا)� 
 _�9@B+د"و" أ"ا�� "T9@B+� E? (آ ،]��?.  

  

  

���9آu00 ا����00Bات �00�J ا-٢   E00? (�00 ����00 وإ��00ا������ و�00�J ا��@���00��
 _�9@B+د"و" أ"ا�� "T9@B+� E? (آ ،w@?.  

  

  

٣-   �00@B+ا�� E00? w00@? ����00ا�� ���@�00- و�w4005 ���003ات ا�+@�00�J (00 ا��00�� 
00د " ب"و��(00_ ا;%9'�00ظ ?E00 ا��+B@�00   " ب"�C٨ �005+� 00_ .  ���003ات)��

�� Qد     ���00 �00�J �9C200)���00ات ه��BC ����00ود ا��00�اء �=u00�5 و00%ات ا�
 �@B+ا�� E? �5'ب"و��� ."  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٤ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

٤-           ����0� ��J �9C2)ات ه�����BC ��6 ا�������=u�5 ا��3�V ا�� _)�� 
 �@B+ا�� E? �3 ا���د���Vا� aداء و���Q"ـN."  

  

  

٥-j3�+ا�� DGه E? w@? ��6  .  ��(_ إ�V6ء ��Bرات �

  

  

 دون ا����س UC%(�م هDG0 ا����ه0ة، �@��09 ا�+�V0ط ا�=20ي ا��0�(�ي                -٦
��+j3�00 ا���9L'�00 و?E00 ا��=�00ل ا�=200ي ا�2ا&00- ?200ق ���ه�005 ا�&����E00? �00 ا

j� ?E هGا ا�����  . !�P �� ه2 �@�ر !�P وTN ا�9

  

  

��Cا���دة ا��ا  

  

  

  ا�+�Iم ا�4��ي ا���(�ي

  

  

١-    P00�! (00وا��� u00�00 ����00 وإ��00ا��) ا���9آ�C�9�00 ا���� ��(00B@�� _00- ا�4
 _�9@B+د"و" أ"�2ا%) ا�� "T9@B+� E? (آ .  

  

  

٢-    u00��9آ� ��u00� _00)وارق %�00س ا�00�2ا%( ا��l ����00'�'�00 ا�009���v أن 
      �@B+��� �����&ا� Dا���� E? (���0ود ?E0 أداء        " ب"و�����و�6 و0%ات ا�

�@B+ا�� DGه E? �5'و��� .  

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٥ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٣-     ����00� �00'�'l وارقu00C ةu005=�00�6 ا������00 وا���x00دي ا��3�V00 ا�� 
�� l'�'�00 و�a��00 ا��3�V00 ا���د��00 دا00l) ا����00      ���00�  �00@B+��� �00����&ا� D

  ". Nـ"

  

  

٤-                  -0B@�� ا���0ور ا��04يء j0% _0� �c�@96�49 ا�� �� j� ��E? b هGا ا���
_�?�Bا� P�)� ����  . ا�4

  

  

٥-w@? ��6� ����C ت�V+�9'� �2ا�6 و�Lا�� j3�+ا�� E? م�@�  . ��(_ أن 

  

  

 دون ا����س UC%(�0م هDG0 ا����ه0ة �@��09 ا�+�V0ط ا�4��0ي ا��0�(�ي             -٦
j3 ا���9L'� و?E ���ه�05 ا�&����P0�! �0 ��0 ه20 �@�0ر !�P0 وE?                   T0N ا��+� 

j� ?E هGا ا�����  . ا�9

����Lا���دة ا�  

  �I6م ا�G6ار ا��4(�

    E000? �000)4� ارG0006إ K000I6 (�MV000���(000_ �(000) �000_ ���000 وإ��000ا��) ا�V0006ء و
 _�9@B+د"، "أ"ا�� "T9@B+� E? (آ ،w@?.  

  

  ا���دة ا���د��

ة�  !����ت اK�Q ا��9

00ة أن �200?� &200ات و��00ا&�4_ ��:�00اف  �00�B[ ا�-١��B?�00ن �00_ اK00�Q ا��9
T��)%Q ق�l 25ده� ��+- أيN (ل آGCو j��+'�G هGا ا��� P�! .  

  

٢-        j0��9� �0��? �0���9�4ت ا��� �j'9 ا��B?�ن، آ) ?��� �P�! ،T�L �3[ ا��9
ة�  :C@2ات و��ا&E4 اK�Q ا��9

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٦ �- !�ض ا�+* ا�(��) �


ع و6@�00ط �  –أ B900�00 ودور��00ت ا��N6@�00ط ��ا (�MV00��ا&P00�! �004 ا�009اد   
 wLا� P�!و��� وود ا��  ".Nـ"وداl) ا��+B@� " ب"ا�

  

  

�0��_ ?E0 ا�P0�! �5V0                      -ب� j0� ا�9�@j ا�0وري �0_ �+'�G0 أ%(�0م هG0ا ا���
Fف ذ�
l P�! ن�?�Bا� j'9� K� �� ،(&Qا.  

  

  


ل      -Nـl E?�Wإ j@����@F�G0C ]0�3 E0 �0_ أي �0_              ٤٨ إ�Nاء  �C �!�� 
_�?�Bا�.  

  

  

���ان و?@� ����دة ا���L�� �_ ���ه0ة   ��Wن %��� -د j�t� E? �%
 ا��
  . ا��
م

  

  

0ة               -٣��+'G ا��9���4ت ا��@�رة !���2C �@B+� ()� Tا��B0 &20ات اK0�Q ا��9 
  j3�00+ا�� E00?"00ـ "، "ب"، "أN "     E00? ة00�و2Cا��B00 ��ا&E004 اK00�Q ا��9

 �@B+د"ا��."  

  

  

ة �4Wط ا���ل �_ ا-٤�  . ��Bف ا��9L* ��ا?j أK@3 ا�9�@�K��� j ا��9

  

  

٥-         E009ا� Z��009+��C _�?�00Bا� P00ة و��ا&24ه�00 آ�00���00BL &200ات اK00�Q ا��9 
  .�2�c29ن إ���5

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٧ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٦-   a000�9L� E000? 2000ن���� _�G000ة و��ا&24ه�000 ا�000��0009�9- &2000ات اK000�Q ا��9 
K5��4Nداء واQ ور���tى ا��lQت ا
���� ا���آ� وا�9��5C j3�+ا�� .  

  

  

ة و�      -٧�
%��ت �����ح ��9N�Cز      ; �9�9- &2ات اK�Q ا��9c ��UC ا&24ه��
ود ا�و����  . ا�

  

  

ة            -٨��V() �+�5 &2ات و��ا&24 اK�Q ا��9 E9ول ا� �j'9 ا��B?�ن !�P ا�
            K��� -C�9ا� _�Qا b�=�C ا���و��K9 ذ�F �_ ا�ول ��J ذات ا����2t ا�

ة�  . ا��9

  

  

٩-           �04���� -0W2C ة�ت ا�@��0دة ا�j'9�     E09 ا��B?�ن !�P أن �@2م اK�Q ا��9
�5��+'�G ?��ل ���xو��� (t?أ _�t� .  

  

  

��C��ا���دة ا�  

  

  

  �I6م ا;���ل

  

  

١-         ،_�?�00B�00_ ا�C ��00ل� !@00[ %00) ا��=+�00 ا���9V00آ� �K900 إ�V006ء �00I6م ا
  G00�'+� E00? م00ى ا�00@9� K�00�@9� �00���? ���00200?�� و�� P00�00م إ�I+ا ا�G00ف هو�005

             � 0& ��)V0� �0و%0) أ� j0��0Bأ أ<+�0ء ا�G0�'+9، آ��0        ا;�u9ا��ت و?@� �G5ا ا���
    P00�!Q(��� ا�ت ا��00�B��00ا� P007004 ?��005 إ�� K00� E009) ا�����00 ا��00��%|C 200م@�

     �5�? �I+�� T�L� ���? (آ _��4�� .          0& a0&أ�� �2ا -+� Pإ� �tف أ�آ�� �5
_�?�B4) أي �_ ا�& _� K5? ء أو �2ء�Bl�96=� أ UV+� .  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٨ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

�+�0 ا��n��0 و�(09[ ا            -٢� E? ل ���ي������0ل إ��0ا���E     �@�م �(9[ ا
0د                 ! T06و��� E0+ا��� �� ا��4- و��أس آ) �(wC�W ]9 �_ ا�0�4C �+�� E?

  . �_ ا��4tط

  

  

 �@�م ا���ل ���'�C �:�4� E62_ ا��(�49_ وآGا 2Blط ���'�0�62 ��0:�4ة             -٣
ة وآ�P ا��(�49_�  .�C_ &��دة اK�Q ا��9

  

  

�+��Rا���دة ا�  

  

  

  ا%�9ام ا�+�[ ا�G9آ�ر�� ����ب

  

  

��?P0�! �0I ا�+�0[ ا��@��E0? �0 ذآ�0ى N+20د ا��0Bف                   ��u9م آ ���C �03ف (
00ة، وهE00 ا�+�00[ ا��@��2C �00ا��B00 إ��00ا��) ?E00 ��00+�ء       �N �00���C �00lmا
وا�+�[ ا�E9 �9@�م 2Cا�E0? ��0� �B0 إ��0ا��)، آ�0�� �0��v آ0) �03ف                   

  . ا�2c2ل إ�P هDG ا�+�[

  

  ا���دة ا�����9

�9&x�4ت ا����  ا��9

  

ا006���ب ا�@200ات ) ٣(و) ٢(�009B��Lن ر&KI+00� K00 ا���?G005� j00ا ا����j00 وا� 
ا������ ا���ا����� وا����6_ إ�P �� وراء wl ا;6���ب ا���%�E، وآG0ا           

E��5+ب ا���ة P9% ا;6��  . %�آ� &2ات ا��B?�_ واK�Q ا��9



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٣٩ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

  

jـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�  ��?j ا���

  

  

�+K�I ا;6���ب �_ ��+�ء  

  

  

Pو�Qا���دة ا  

  

  

  ��4دئ ا;6���ب

  

  

١- P00�! ��6_ �00_ ��00+�ء �K900 ا006���ب ا�@200ات ا��00���� ا���00ا����� وا��00
                 j0�و��t09_ هG0ا    ). ١(��%��9_ آ�� هE0? _�04� 20 ا���0دة اQو�P0 �0_ ا���

�w�000BL و�2&�7000 ا;0006���ب   j000?اد   . ا���000!|C �9آ�V0002000م ا��=+�000 ا��@�و
00��5 إ�P00 آ�00�4 �+00�@  @�E &200ات اK00�Q ا��00c�'9) ا�DG005C �00c�L ا���ا%00) و

009اء أي ��%��00 �00_ ��ا00%)          C004) :�500 �00_ ا& w00و�Qق ا�V00��C ة00�ا��9
  . ا;6���ب

  

  

��[ ا�9��آ�ت ا���(���-٢��  : ا�'j ا��B?�ن !�P ا���4دئ ا�UVC ����9ن 

  

  

�@TC Et أ%(�0م ا���0دة ا���0��9 ا�'@�0ة ا��0�6�R �0_ هDG0                    -أ ��� KJا�� P�! 
ي (���� ا���ا����� �0_ ا��0BL_       ا����هة، وK9� P9% ا6���ب ا�@2ات ا��     

�� C+�00ء !�P00 ا;�'�&��00 ا������00       ) و مV006أ _�G00����00_ ا���ا���00ا����� / ا�
    �4�94� E? ��&2�0 !�0م            ١٩٧٥ا���&�'��C 0�C �0��? �5ر إ���V١٩٧٥ وا�� ،



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٠ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

إ�wl P ا;6���ب ا���%�E، ?0|ن 0��N- ا��9���04ت ا��0�(��� ا�@����0 43@�0                
�P000@4 ��000ر�� ا    �000�&�'���'�2000ل ?���000 !000ا ا��9���0004ت ا��000�F000�9�     ���) ا;

j?ا ا���Gه E? Fف ذ�
l �5��! ا��+�2ص .  

  

  

00ة -ب�00l) &200ات اK00�Q ا��9� �00- ا006���ب ا�@200ات ا��00���� ا���00ا����� 
                   P0�! v0W2� 20�09 آ��0 ه&x� �0ز��! j3�0+� �0��&� ة
0Lا�� j3�0+��� 2را?

  _�9B��Lا�'�) ) ٣(، )٢(ا� P�! ء�@Cض ا��MC Eا�29ا� P�! ا�@20ات _�C .
               (0lدا P0��0_ إ�l� ك أي أ?�اد��9� �@C�� ة�و�(2ن د2lل &2ات اK�Q ا��9

j3�+ا�� DGه .  

  

  

00
ء ا�@200ات ا���00ا����� ا��00���� 00N-    �00�Qـlإ 00�C ل ?�009ة ���400 أ��00م
00l 
     �@B+ا�� E? ��&%� وا��ا������0         "أ"� ���+�V9 و%ات ا�@20ات ا��0�� ،

  .  ا���?jو?@� Q%(�م ا���دة ا���6�R �_ هGا

  

  

00
ء ا�@200ات ا���00ا����� ا��00���� �00�Q        -دlإ 00�C ل ?�009ة ���400 أ��00م
00l 
     _�9@B+ا�� E? ��&%� وا��ود ا������0       " ب"و" أ"�0��+�V9 و0%ات ا�

و?@� Q%(�م ا���0دة ا��0�6�R �0_ هG0ا ا���?j0، و�x0دي و���'�05 و?@Q �0%(�0م                  
 j�  ).١(ا���دة ا���6�R �_ ا���

  

  

0l) ا��3�V0 ا�     -هـ�0
ة !@0[ د20lل               L%�ت ا����ا��0 P0�0�6 ا������0 إ��
�3�V�� ا���د�� a���2داء ا�Q ة ��4:�ة�  . &2ات اK�Q ا��9

  

  

�+�V9 و%ات ا�@2ات ا�4���� ا������ ?Z��l E ا��b�2 و?@� Q%(�م           -و 
j?ا ا���G��6 �_ ه�Rا���دة ا� .  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤١ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

 ا;�V0096ر  وR900��C+�ء ��F00 ا�9��آ�00ت ا���V00ر إ���005 أ!00
D، ?00|ن أ!��00ل      -ز
     j00�00�� ?E00 ا���W2ا�� �BV006Qا������00 وا ���(200ن ) ١(��@200ات ا��00��

         ��000 أن �K9000 ا�@2000ات ا��000���C ة
000Lا�� j3�000+ا�� E000? �000ر�� ا��'�2000ل�
E�%ب ا�����  . ا���ا����� ا6����5C إ�P �� وراء wl ا;6�

  

  

��6�Rا���دة ا�  

  

  

E�%ب ا�������ب إ�wl P ا;6��6
  ا���ا%) ا�'�!�� �

  

  

�K9 ا;6���ب إ�wl P ا;6���ب ا���%�P�! E ��ا%0) ?�!��0 آ��0 ه20                -١
                 �0B��Lا� P0�! v0W2� 20ا���0دة وآ��0 ه DGه E? T��! ٣(�+�2ص (  K90�و

        �5C��009%أ ا004� E009�500 ا�:Qد ا��@�00ر �00_ ا00
ل ا��00l �00�!�? �00�%�� (00آ
  :ا!�49را �_ ��ر�� ��4دل و<��j ا��9�P�! j هDG ا����هة

  

  

  : اQو�P ا���%�� ا�'�!��-أ

  

  

           �0�C n��0ا�� �@B+� _� ا���ا����� ���[ ا�@2ات ا�����+�
ل :��5_ l
   �000@B+���C �0005ر إ���V000ره�000 وا���Bو� n��000�000 ا��+�� F000ذ� E000?)١ ( P000�!

 K&ر �B��L٣(ا� .(  

  

  

  : ا���%�� ا�'�!�� ا���6�R-ب



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٢ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

       �00@B+ا���00ا����� �00_ ا�� ���[ ا�@200ات ا��00���00+�00
ل <
<�00 :2500ر، l
  _�0C ��&ا�2ا    w0L�0 !�0م         " م" ا��&�'�" أ" وا�w0L    ١٩٧٥ا��@�0ر Pt09@�C ا

 �@B+���C �5ر إ���V٢(وا�� ( K&ر �B��Lا� P�!)٣.(  

  

  

  : ا���%�� ا�'�!�� ا�N-�R��Rـ 

  

  

   �00@B+ا���00ا����� �00_ ا�� ���[ ا�@200ات ا��00���00+�00
ل 00�l�� :2500ر، l
   �00@B+200ب ا��+N٢(ا�2ا&��00 :�00ق و (   �00@B+���C �005ر إ���V00وا��)٣ ( P00�!

  ). ٣(�B��L ر&K ا�

  

  

  : ا���%�� ا�'�!�� ا��ا��C–د 

  

  

�[ ا�@2ات ا������ ا���ا����� �_ �+B@� ا�20Bر      �+�
ل ���4 :25ر، l
– �@B+���C �5ر إ���Vوا�� ��٤( رأس ا�(+� ( K&ر �B��Lا� P�!)٣ .(  

  

  

  : ا���%�� ا�'�!�� ا���L��-هـ 

  

  

�[ ا�@200ات ا��00���� ا���00ا���    �00+�00
ل �00��� أ:�500، l  j3�00+00_ ا��� ��
                   _���ا���J ��@49ب wl ا;06���ب ا���E0? �0�C E0�% ذ�B+� F0@�0 �76�0 آ�0

   �00@B+���C �005ر إ���V00وا�� 
!�P00 ) ٥(وا��+j3�00 :�00ق ���00ي ا�=00ي و�900
 K00&�00 رB��L٣(ا� (  w00l �00 وراء� P00إ� Eب ا���00ا�����و�F�G00C (00�9) ا;006�

E�%ب ا�����  . ا;6�



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٣ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

٢-    j3�00+ا�� E00? ����00ا�@200ات ا�� �V009+�    ��00
ة �00_ ا�@200ات ا��00��Lا��
E�� ��� �@?ا���ا����� و :  

  

  

 �+P09% �V9 <�0^ ا�@20ات ا��0���� ا������0 ا��20N2دة ?E0 ��0+�ء و?@�0              -أ
�'�&�� !�م   ;١٩٧٥      �@B+اء �_ ا��uNQا E? "�0       " أ@B+0) ا��l0- دا@� E9ا�

)١ (  E000�%ب ا������+�V0009 ا�@2000ات  . وذ�P0009% F000 إ���000م ا;0006� F000ذ� 000�Cو
?E0  ) ١(�� آ�� هE0? v0W2� 2 ا���0دة ا��0�6�R �0_ ا����j0              ا������ ا���� 

 �@B+�9" أ"ا��&xا���ز�� ا�� �@B+ا�� % P9% .  

  

  

4أ �V6ط ا�@2ات ا�4���� ا������0 و?@�0 ����0دة ا��ا�0�C �0_ ا����j0          –ب  � 
)١ (   j3�00+اد �200ا%) ا��!@00[ إ���00م ا���ا%00)  ) ٤(و) ٣(و) ٢(!�P00 ا�009

Cوا��ا �R��R��6 وا��Rا�'�!�� ا�Eا�29ا� P�! �� .  

  

  

0�� ?E0 ا���0دة              -NـW2ود ا������ ا����+�V9 آ�4�9 وا%ة �_ و%ات ا� 
  j00�!@00[ إ���00م ا���%��00 ا�'�!��00   ) E00?)١ ا��+B@�00  ( ١(ا��00�6�R �00_ ا���

       �00@B+ا�� E00? �00�6�> �004�9آ �V009+�!@00[ إ���00م ا���%��00   ) ٢(اQو�P00، آ��00 
 ��6�R�0        . ا�'�!�� ا�@B+ا�� E0? �R��> �4�9آ �V9+�!@0[ إ���0م ا���%��0      ) ٣(و

 �00R��R00_ أن    . ا�'�!��00 ا�)�� T00���! ن��وا�(�0094�9ن ا��00�6�R وا��00R��R ا��G00آ2ر
 ذ�C F=+2ب ��+�ء�C ة
Lا�� j3�+أي �_ ا�� E? ا�V9+� .  

  

  

000ة ?E000 ا��+B@�000 ا���ز��000    -٣� ا��@�000رة ١ ���000د �2ز�000- &2000ات اK000�Q ا��9
������ ا��E0? v0W2      ��9(�_ ا�V96ر ا�@2ات ا    Pt9@�C١٩٧٥ ا�'�&�� !�م    

        ��9�0� F0ا ذ�ا���jC وذ�F !@[ إ���م ا���%�� ا�'�!��0 اQو�P0، و?��0! �0
?E أداء ��5��5 و?@� Q%(�م ا;�'�&�� ا���Vر إ��E? �5 اuNQاء ا��49@�� �_            



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٤ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

          E0? v0W2� 20و?@� ��� ه ،E�%ب ا�����ا��+B@� ا��Gآ2رة P9% إ���م ا;6�
j?ا ا���Gه _� Pو�Qا���دة ا .  

  

  

ام ا��000Bق N+2000ب و:�000ق ا�9@3�000-  -٤L9000(000_ ��@2ا?000) ا���000ا����� ا���
          �5�
ء ا�@2ات ا���ا����� و��0اl� nق ا�2ا&- :�ق ا�����B�� E�ا����

   E�%ب ا�����0�P9% .        K إ���م ا;6�@� �C 2ء ا�+�5رW E? (?ك ا�@2ا��9�و
                  K0�Q��0ل ا������0 و&20ات ا�إ�Blر U0C F�GCرC- ��0!�ت إ�P0 �=�2!�0 ا;

00ة    ا���00ة، و���00%�54 &200ات اK00�Q ا��9�و�K9�00 ذ�F00 و?@�00 ��29&��009ت    . 9
و���%[ ا�@2ا?) wC�W ا���ل ���0ي      . ا��+��I �_ &4) ا��=+� ا���9Vآ�    

j��000! آ�000ت دون��و��(000_ ��=+�000 ا���9V000آ� أن �2ا?��U0009� . P000�! j000_ ا�9
���4ت أ�lى ��C+��4 ��@2ا?)�� .  

  

  

�R��Rا���دة ا�  

  

  

ة�  &2ات اK�Q ا��9

  

  

000ة و?@�t000�� �000ورة Qداء      -١� �000�B[ ا��B?�000ن �2ز�000- &2000ات اK000�Q ا��9
   ،E��005+ب ا���2!00 إ���00م ا;006�� P009% j00?ا ا���G00ه E00? ا�200اردة a��00�2ا�
                   �0�C�920ارئ ا�B2ز�0- &20ات ا��و�G5ا ا��0Mض �2ا?j0 ا��B?�0ن !�P0 إ!�0دة 

ة�  . ���K ا��9

  

  

�+'�G هGا ا���?j و�G4ل           -٢ P�! ة��� ?E و��5�0     ��Vف &2ات اK�Q ا��9
T��)%Q �'��L� أ�� -+�� .  

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٥ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٣-                 �0�6�Rوا� P0و�Qا _��0ة �Q �0�4%(�0م ا���0د��2زع &2ات اK�Q ا��9 ��+! 
0ودة ا�@20ات و?@�0            �� j3�0+ا�� E0? j0@���0:�4 ��0�5 ا�9 ،j0?ا ا���Gه _�

     j�
ع        )١(����دة ا���د�� �_ ا���B90ودور��0ت ا� ،��N6@�ط ��ا K�@�، و
�� ����Cدة ا���6�R أ!0
D،        و6@�ط ��ا&E? �4 ا�   W2�9 ا��&xا���ز�� ا�� j3�+�

              w0L�� �0�0 ا���ز�@B+���C �0@��9ة وا��0�وا�a���2 ا�lQى �@2ات اK�Q ا��9
j?ا ا���Gه _� ����Lا���دة ا� E? ��W2� E�%ا��� .  

  

  

��Cا���دة ا��ا  

  

  

  ا��=+� ا���9Vآ� وا;���ل

  

  

���000) ا��=+�000 ا���9V000آ� ا���V000ر إ��E000? �0005 ا -١   DG000�000 �000_ ه�C�000دة ا��ا��
��0ر��    P9%ة، وا����هة �_ ��ر�� ��4دل و<��j ا��9�P�! j هDG ا����ه

  . إ���م ا;6���ب ا���ا���E ا�+E��5 �_ ��+�ء

  

  

�9(2ن ا��=+� ا���9Vآ� �_ ���0�R_ !0_ آ0) �03ف �40W �0����Cط �0_                   -٢ 
000ة ��2t000ر    �000!2 ا��=+�000 ا���9V000آ� ��K000��� _�000�R ا��9�ر�000[ !����000 و

Nة أو إذا 0�3[ أي                ا0� �+�&20W2� �V!�ت �K�Q�0C j0��9 ا��9+! �5��!��9
000ة و�K9000 ا�000c29) إ�P000 &�000ارات ا��=+�000   ��000_ ا��000B?�_ و2000Nد اK000�Q ا��9

�'�ق آ) �_ ��� وإ��ا��)�C �9آ�Vا�� .  

  

  

٣- j00�00�� ?E00 ا���W2�004ت ا�����+'�G00 ا��9 P00�! �9آ�V00ف ا��=+�00 ا���V00� 
)١ (j?ا ا���Gه E?ض . و�Mا ا�G5و�E�� ��C 2م@� _�?�Bا� _�C ق�'�;�Cو :  

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٦ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

00�� ?E00 هG00ا ا���?j00 و��V00ف !�P00     -أW2(��� ا���آ�00ت ا��00���+00�j ا�9 
�+'�Gه� .  

  

  

�+'�G0 ا����j0           -ب _0! UV+� ��)V� أ�� (% Pإ� P���4�^ و��C 9+�ول� )١ (
0ة             �وهGا ا���?j و�+�&n أ�� ���L'�ت ���4 إ��2C �5ا��B &2ات اK0�Q ا��9

��  . �) إ�E9�2)% P ��� وإ��ا��( أ�� ��Vآ) �K9� K %��5و��ا&�5�4، و

  

  

4�00N-       ^00ـ��+'�K5��005� G00، و E00? �005�4&ة و��ا00� &200ات اK00�Q ا��9!��00� 
9�@@�00ت ا�ور��00 !+00�� �00�B[ �+�005 ا��B?�00ن ��C �00c�L�00 ا��+�uاول ا�ا�=00

 K&ر j�  . و?E هGا ا���?j) ١(ذ�F، آ�� ه2 وارد ?E ا���

  

  

�KI+00 و00W- ا��
��00ت !-د  j3�00+200ط وا��BL00- ا���Nو���00 و00ود ا���P00 ا�
 j��  . وهGا ا���?j) ١(ا���Vر إ��E? �5 ا��

  

  

�00���K ا��+�V00ت ا����00��� E00? ��00+�ء �00_ إ��00ا��) إ�P00    -ه00ـ P00�! ف�V00� 
���.  

  

  

�2ا?P�! j ا��9���4ت ا�
ز�� ���2Rر !�P ا�=R^ ا��'@2دة �=+2د ���0            -و 
�5�  . وإ��ا��) وإ!�د

  

  

�+K�I إ&��� و�   -ز                n��0ا�� w0l اد�0 ���0اP0�! (l ا�09�N6@�0ط ا���ا (�MV
 j�، و?@� Q%(�م ا���دة ا��ا��C �_ ا�����  ). ٣(رأس �

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٧ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

ام أK00@3 ا���00ل ��9V00آ� �00R�� _00)    -حL900ا� j00��3 _00! �005���!أ E200ا�� 
وا00% !00_ آ00) �00_ ���00 وإ��00ا��) �00_ �=�2!�00 ا���00ل دا���00 و�200ف      

���رس أ�59BV6 و?@� �T�N29 ا��=+� ا���9Vآ� .  

�+'G00 أ%(�00م          -ط E009ة ا�00��200?� ا;���00ل وا�00+9��j �00- &��00دة اK00�Q ا��9 
   j��000+9ا� P000�! �?�000��ا����ه000ة و!j000��3 _000 أK000@3 ا;���000ل ا���9V000آ� 
0ة ا����9آu0ة ?j3�0+� E0 ��+��0 أو                 �وا���9ون ا����E �- &2ات اK0�Q ا��9
�0 ��49!0ة                 �+C�0 و!�04 أ+��� j3�0+� ون0c�� _�G0ة ا���E'�2 اK�Q ا��9

��C2�B .  

  

�+�&n أي ����) أ�lى & �j'9 ا��B?�ن !�P�! �5%�3 P ا��=+�-ي  .  

  

٤-                 E0?0) و&Qا P0�! �50: (0ة آ ا��9N!�ت ا��=+� ا���9Vآ� ��ة وا%@�� 
0ة !@0 ا�0�9Nع �0lص،                 �%��� �3[ أ% ا�0�x� _� _�?�B��ت اK0�Q ا��9


ل l ��9عN;ا اGه @! K9�٢٤�!�� .  

 ?E00 ا��+B@�00 ا���ز�P009% �00 إ���00م ا;006���ب     �=00�9- ا��=+�00 ا���9V00آ� -٥
                 P0�049دل، إ���C F0ذ� 0�C -4�0ا� ��Cو nا���� E+�� E? -�9=� K> ،E�%ا���
00ء ����00ن      C 00�C _�!2400ا !00_ أ��lU009� b�00� �00�5� �00�9عNأول ا أن ��@00

  . �'�2ل ا����هة

  

����Lا���دة ا�  

  

  

�59BV6�9 وأ&xا���ز�� ا�� �@B+ا�� a����  

  

١-   ! �@B+� UV+�          _�0C (�0'��C ة��ز�� ��MC �9&xض &��م &2ات اK�Q ا��9
    E000�%ب ا�����ا�@2000ات ا������000 وا���000ا�����، وذ��000J F000ب w000J ا;0006�

         K&ر �B��Lا� E? _�4� 2آ�� ه T� ��l�9ب     )٢(و����+'�G ا;6� �C Fوذ� ،
E�%ب ا�����  . ا���ا���E و�2ز�- ا�@2ات wl a�l ا;6�



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٨ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

�00�� l'�'�00 ا�@��00م �005�Cم  و�P�2009 ا��3�V00 ا���00�6 ا����00�UC ةu005=ا�� ��
�@B+ا�� DGه E? �3 ا���د���Vا� .  

  

  


ع،      -٢B900�00 ودور��00ت ا��N6@�00ط ��ا (�MV009C ة00��@200م &200ة اK00�Q ا��9 
و6@�ط ��ا&�4 داl) ا��+B@� ا���ز�� ا����MC �9&x ا�U9آ �_ ا;�u9ام UC%(�0م            

  . هDG ا���دة

  

  

٣-  �005��! j00'��+00��E00? �5@   و43@�00 ���9���004ت ا�E009 ا K9�00� E009�00ن وا�?�Bا�
                  E0? �0�+? �0�C�% ت�V0+� أ?�0اد إ��0ا����2ن إدارة P�209� ،�9آ�V0ا��=+� ا��

     K00&�00 رB��Lا� P00�! ��00W2دة و�00�و��V00ر إ��00C �005ـ  ) ٢(أر00C- �2ا&00- �
إ00%ا<E ) (٢ف(و) ٥٧١٦٣٩٤٠إ00%ا<E ا���آP00�! u00 ا��00B��L   ) (١ف(

   �000B��Lا� P000�! u000ا�) (٣ف(و) ٥٩٣٥١٥٤١ا���آ E>ا��آP000�! u000  إ000%
 �00000B��L�00000   ) (٤ف(، و)٥٩٣٣١٥٢٧ا�B��Lا� P00000�! u00000ا���آ E>اإ00000%

   -: وذ�F 43@� ����4دئ ا�����9) ٦١١٣٠٩٧٩

  

  

�0��            -أ�Q�C 2ن� �P�29 ا���) �V+���Cت ا�'+�� أ?�اد ?+�2ن وإدار�2ن �0��
   K59��00����ت، C+�00دق، �00ا?- ر:�:l �00'�'�00    (ا���M�00ة وا�
ز��00 ��00�
�lو�� وذ� (C�+& ،�B�29ةو�� (E�mآ�:-   

  

 !�P / ١ف�u� ; د��١٥٠�?   

  

 !�P / ٣، ٢ف�u� ; د��٣٥٠�?   

  

 !�P / ٤ف�u� ; د��٢٠٠�?   



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٤٩ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

��) اQ?�اد ا���ا����2ن أ���� �lرج ا��2ا&R90��C ،-0+�ء ا��4t0ط             -ب� ; 
���LVا� ����Qا (�% K5� 2ز=� _�Gا� .  

  

  

�0Nاء �'�V0�9ت   ��l) �03ف <���0C T0��! j0'9� ^0_ ���0 وإ��0ا��) �              -Nـ
   ^00��R�00ف ا�B�00 ا���ز��00، و�@200م ا�@B+ا�� E00? �00�+'ت ا��V00+ا�� w�00�� (00lدا
n�9'9��C ��ة آ) :P�! �5 اQ&) و��BC@� ?=���� و�9�@j ا��'2V09ن �0_             
�00�� واQ?�00اد دا�005�l، و�@200م         �Qت و�00_ ا�V00+ا�� (�MV00��00��43 !�00) و

�20ل Qي �+UV0ة          �
غ ا��0B?�_ ?20را !0_ أي C|C ^��Rف ا��B0_ دوره�0   ا�!

تcوا��2ا E6ا���4ي وا��(�9و v�أ!��ل ا�� E? .  

  

  

اد ا��+�Vت وز��ر��JQ �5اض ?+��0 وإدار��0 وا�490ال             -د�|C 2ز ا�@��م=� 
00
ل 6@�00ط   l _00� F0000) وذ��B��اQ?�00اد واu005NQة ا��@��E00? �00 ا��2ا&00- دون 

 ا���ا��N وا���ا?        �C ��+'ت ا��V+ا�� (lا� P9% ة�@�0  ��ا��N اK�Q ا��9
]��ة ?�  . 2Cا��B &2ة اK�Q ا��9

  

  

��5 ا�'+��00 ا��200اد ا�
ز��00 ��00داء   -ه00ـ�V00+� E00? (l00� �00��v ���00ا��) أن 
  . ا�����V+��� vت واQ?�اد

  

  

دD ا��=+� ا���9Vآ�-و��  : ���v ���ا��) E�� ��C و43@� ��� 

  

  

0ات �(�?��0 ا����j0 وا��6���0 ا�����0                ) ١(�� P0�! �5��V0+� (lء دا�@Cا�
وآF�G ا����Cت ا�دار�� ذات ا��=) وا���0ات ا�5+���0 ا��9��آ�0 ا�
ز��0             

����� ��J 2ن)�  . �����6 ا��2ا&- و��N- ا����Cت 



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٠ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

)٢ (   DG00م ه00L� E009ت ا�
00cت ا��2ا
C�00وآ D�00200ط ا���Bl�00ق وB�6��00 ا�c
000ا�5�l أو دا000l) ا��+B@�000 ا���ز��000 و?E000 آ000) �000_ �2ا&000- C ا��2ا&000- �2000اء


ث   Rت ا��V+�0      ) ٤، ف٣ف/ ٢، ف ١ف(ا���C �6���0ا� DG0ه K90�و�=20ز أن 
                  �V0! E0+>�0 ; �9=�0وز ا�C�9_ و���0� �0�J�9_ ذات ا��=) وC�! 9=�وز� ;
��_ و��K05 ا���0ات ا��t0ور�� ?@E0? �0�C w0 ذ�F0 ا���0ات                    ��0� ��J دا�?

و�=200ز إ���00م !����00ت ا��6���00 . ا�5+���00 ا�R@���00 إذا ��00 د!700 ا���00دة ��005
00
ث ��00ات أ�2400!�> DG00ه  K00�Q�00ء اB!إ 00�C�00 وc�Lآ) ا��V00ء ا���+R900��C �

         K00�Q200ات �00_ ا& K&�00Bا� j00?�00!�ت و��ا� -CرU00C �@4�00� �00راBlة إ00�ا��9
ة�  . ا��9

  

  

0
ل ��0!�ت ا�+�05ر ?@w0 و�(20ن                  -زl �05ت ا�'+�� وا���V+ا�9+@) �_ ا�� K9� 
E��9ا� TN2ا� P�! �5+� وج�L2ل إ���5 وا�l   -:ا�

  

  

�'�009   / ١ف) ١( �00B@6 j00��3 _00!     j00��Bل ا�
00l _00ة و�00�n اK00�Q ا��9
               P0+4� (04N20 !=���0 وCأ E@��3 2 !=��� و�'�9قCأ _�C (c2ا��)  آ���9�20

١٦١ ( K&ر �B��Lا� P�! vW2� 2٢آ�� ه .  

  

  

0
ل ا�j0��B           / ٣، ف ٢ف) ٢(l _ة و���'n�9 اK�Q ا��9 �B@6 j��3 _!
 _���  ). ٢ا��B��L ر&) Kا��+UV !�4 ا��+B@� ا���ز�� إ�(4N P آ�

  

  

م ���0ا          / ٤، ف ٣، ف ٢ف) ٣(L9�0�
ل ���3ات ا�P�! �9C2)��5 أن l _�
. �00�2N و?E00 اQو&�00ت و�00I+� �00@43م �00��3ت �2ا?j00 !���005 ا��=+�00 ا���9V00آ�  

00ة n�009'9C ���003ات ا�E00? �9C200)��5 �2ا&00- ا�20045ط �و�@200م &200ة اK00�Q ا��9
  . و�lرج �B6ق ا��+�Vت



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥١ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

ة &4) ��!�       -ح� !�P اU0C �05���& _0� (&Qي      ��BL ا��ا��) &2ة اK�Q ا��9
��ك ��u9م ا�@��م TC �_ ا��+�Vت وإ���5� .  

  

  

0
ء ا���P0W وا�=�P0% وا�90!�ء ا��04Lاء ا��0�4B_                -طl�0ا��) إ�� j�� 
ة�
غ ?2ري إ�P &2ة اK�Q ا��9C ء�B!إ �C 7&أي و E? ��4Bا� K@3Qوا .  

  

  

�'��c) ا���4دئ ا���Vر إ��        -٤ ^�C �9آ�V9+�ول ا��=+� ا����5 أ!0
D وآ0)      
_�?�Bا� _�C j��+9ا� ]�B9� E9ا���دة ا� DGه E? ى ا�2اردة�lQ2ر ا�Qا .  

  

  

٥-            wl _� ب ا�@2ات ا���ا��������[ هDG ا��+�Vت ا�'+�� !+ ا6�� K9� 
_�?�Bا� _�C T��! ق�'�  . ا;6���ب ا���%�E أو ?E و&K9� 7 ا;

  

  

  ا���دة ا���د��

  

  

  ا&- ا���(���أ��2ب ا���9ف ?E ا��+�Vت وا��2

  

  

00د ا��B?�00ن أ�2�00ب ا���009ف ?E00 ا��+�V00ت وا��2ا006- ا��00�(��� 43@�00     ��
���mا b���:-   

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٢ �- !�ض ا�+* ا�(��) �


ل ?�9ة ; �9=�وز <
<�0 أ��C�0- &04) ا06���ب                -١l �9آ�V2م ا��=+� ا��@� 
000اد �@��000م أK000@3 ا;���000ل واK000@3Q ا�'+��000  !��C �000@B+� �000إ��000ا��) �000_ أ�

     n�09'� (��C ت ا��+���40      ا������ ا���ا������V0+0- ا����N P0�! �9كV0�
�'�00ق !�P00 %���00 ا��+�V00ت وا��200اد ا�009� E009��K إ�P00 ا�=�006[ ا����00ي    
�

  K��9ا� ����! ]��و���9_ إ��ا��) ?E ذ�F ا��05BBl _0! 70&2 ?���0            . و��9
�5�lاC E9ت وا��2اد ا��V+ا�� DGه E? ا���9ف ��'�)C j��9� .  

  

  

5�9 إ��ا��) أن �+@) ���� آ) �� �9        -٢�         ��0���Qا j0?0_ ا���ا� T��! j'
���E00? �00�C ����00� �00 ذ�F00 ا���00Bرات وا��00Bق C ت�V00+وا��+�00?- ا�����00 وا��

000م ا��000ا��) ����000 ا�����000�2ت ا�
ز��000 . و���000Bت ا��t000 وا��2000ا�6@�و
��6���00 و��MV00) هDG00 ا��+�V00ت و�00��K00@3�� v ا�'+��00 ا����C ����00ا&�004    

       � �5��! �@��3 P�! ت وا���9ف�V+ا�� DGه (�MV�ة ��) إ�P أ�240!�_     �
K��94) ا�& .  

  

  

�E�L إ��ا��) 6@�ط ا����D ا���(��� ��C@�ب �_ ا����n وا�2Bر        -٣ ��+! 
��4:� اK@3Q ا�'+�� ا������0 إدارة هDG0 ا��+�V0ت وا���0ات ا����و�06 ��05                
. 43@�00 ������00 ا�900
م �+�00�I و�C�00@� ا�!00اد 2Cا��B00 ا��=+�00 ا���9V00آ�    

        0? ��9�0�5�9 �U0C ��0ن ��20?�� ا�(���0ت ا���د��0 �0_ ا���D�0 ا��209?�ة             و E
0ود                ���_ ا6���ب إ��0ا��) إ�P0 ��0 وراء ا�� D6@�ط ا���� a�9L� +! ����%


ف ذ�E? F ا��=+� ا���9Vآ�l P�! ق�'�  . ا�و���، إ; إذا �K ا;

  

  

٤-                     F0ذ� E0? �0�C ���)�0ا�� j00- ا��2ا���N ���0�5�9 إ��0ا��) C|زا��0 أو � 
  Qا��=�0ورة             ا��2ا6- و%@2ل ا D�02 !+�05 و�0_ ا����=� E9ا� j3�+ا�� E? م�M�

E��9��4 ����2ب ا�� �5� :  

  

  

�uال أو; ا��2ا6- ا���(��� �0_ ا��+B@�0 ا�@���04 �0_ ا�0�(�ن وا��0Bق         –أ   
  . وا��+�Vت ا������� وا��+�?- ا�����



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٣ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

  

  

0���ه� &04)                 –ب  � ��C+��4 ���2ا6- و%@2ل ا�M�Qم ا�E09 ; ��(0_ إزا��059 أو 
9@00��00l Kا�w �'���00 إ�P00 ���00       اC (200م إ��00ا��@� ،Eب ا���00ا������006;

 ; �9=�وز           !2� E?�9آ� وVا��=+� ا�� j��3 _! ة� ���2  ١٥واK�Q ا��9
j3�+ا�� DGه Pة إ��  . &4) د2lل &2ات اK�Q ا��9

  

  

02lل إ�P0 هDG0 ا��+N-                 j3�0ـ��C (��2ن ا��2���0ن�20ن ا��0� �@20م ا��5+
 K00�Q200ل &200ات اlد 00�C  �00@43 -006ا��2ا DG00�00اء !����00ت إزا��00 هN� ة00�ا��9

G�'+9�5 &4) ا���@9C ��� 2م@� �BL� .  

  

  

��C��ا���دة ا�  

  

  

E!
B9�;ط ا�V+ا�  

  

  

١-E��9ا� TN2ا�� P�! ب��
ل ا;6�l E!
B9�;ط ا�=2ي ا�V+ا� K9� :  

  

  

000ة ا;���9000ار ?E000 �000��3ت      –أ � �000�B[ آ000
 ا��000B?�_ �000_ ا�2;��000ت ا��9

عB9�;ا         Eب ا���0ا������'�&�ت ا���P9% �@C إ���م ا;06�
 ا�=2ي و?@� �

E��5+ا� .  

  

  

00ودة ا�@200ات ��U9آ00 �K00=% _00        -ب��E00BM ا��00��Bت ا�=�00�2 ا��+j3�00 ا�� 
 _000� 74�ا�@2000ات وا�0009���v و��U9آ000 �000_ أن ا�@2000ات ا���000ا����� &000 ا0006�

 هG00ا ، وا���00دة ا��00�6�R �00_)١( �00_ ا����j00 ٢ا��+j3�00 ا��E00? �00+�4 ا���00دة  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٤ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

   _�9B��Lوا� j?٢(ا��� (  K&ور)٣(         0�C �0532Bl a�l ء ا�@2ات�@C _و� ،
            _�?�0B0�3[ أي �0_ ا� P0�! �0ء+C �c�l n�9'�ذ�F، و��(_ ا�@��م ���BCت 

ة�  . أو C+�ء !�P �3[ �_ اK�Q ا��9

  

  

�@��9 ا��0M��49ت !�P0 ا��+��0c ا��0�(��� ا����0��� �K�0I+9 آ0) �03ف                  -Nـ 
 j��� ?E ا���W2� E١(آ�� ه (j?ا ا���Gه E?و .  

  

  

0ة أن                   -٢� ��B[ ا��B?�0ن ��0R�C _0 ��0+�ء ا���ا�0�6 ا��0�C�9 ��2;��0ت ا��9
�'�&�ت ا���C@� وP09% إ���0م ا06���ب إ��0ا��)              
� �@43 �5�����! E? ��9��

     
�+E059 ��0�5     .. �_ ا��+B@� ا�2ا&�� :�0ق ���0ات ا�=0ي و�90 F0ذ� 0�Cو
�R�4ا� .  

  

  

�+��Rا���دة ا�  

  

  

  ����دة ا���������ر�� ا

  

  


ؤه�0               lإ K90� E09اء ا�u0NQا P0�! ����)�5 ا����a6U9 ��� ���ر��59 ����د
آ��0 ه20 �+2�0ص    . ?E ��0+�ء �C=�0د ا06���ب إ��0ا��) �0_ هDG0 اu0NQاء         

  . �_ هDG ا����هة) ١(!��E? T ا���دة 

  

  

  
  
  
  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٥ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

 j���"٣"  

  

  

_�?�Bت ا��&
  �Cو�2آــــــــــــــــــــــ2ل UVCن !

  

  

  اQو�Pا���دة 

  

  

  ا��
&�ت ا������2�C وا�@+����

  

  

�j00'9 ا��B?�00ن !�P00 إ&���00 !
&�00ت د��00���2�C و&+����00 و��004دل ا�00�'�اء   
E�%ب ا�����  .!@[ ا;6�

  

  

��6�Rا���دة ا�  

  

  

  ا��
&�ت ا;&��9د�� وا�9=�ر��

  

  

 �j'9 ا��B?�ن !�P إزا�� ��N- ا��20اuN ذات ا�C�0B- ا�u0���9ي ا�@����0               -١

&�00ت ا;&��009د�� ا���د��00، وإ�0056ء ا��@��00�3 ا;&��009د�� Qي  ?E00 وT00N ا��

E�%ب ا�����  . �+��5 وذ�F !@[ إ���م ا;6�

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٦ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٢-        ; 00!2� E00?أ&�00ب و&700 ��(00_ و E00? �00تWو�'� E00? �00ن?�Bا� (l00� 
�0 !@0 ا�'�0ق                     �MC F0وذ� E0�%ب ا�����0 إ���0م ا;06��C 9=�وز ��90 :250ر�

��5�=�رة ��59ف إ��6ء ا��
&�ت ا;&��9د�� +�C ذات ا�+'- ا���49دل .  

  

  

�R��Rا���دة ا�  

  

  

��?�@Rت ا��&
  ا��

  

  

00 إ���00م ا;006���ب  -١�C �00�00ت <@�?��00 !�د�&
 �j00'9 ا��B?�00ن !�P00 إ&���00 !
E�%ا���.  

  

  

 �j'9 ا��B?�ن !�P أن ا��049دل ا�E0? E?�0@R آ�?�0 ا����0د�_ أ�20J�� �0ب                   -٢

 ?E00 �'�و�00Wت ?E00 أ&�00ب و&700 ��(00_ و  l2!00 ; ?�T00 و!�P00 أن �00� E00?

E?�@> ق�'� ا@! ��MC E�%ب ا����� إ���م ا;6��C �5:9=�وز ��9 أ� .  

  

  

��Cا���دة ا��ا  

  

  

  %��� ا�9+@)

  

  

 !@[ إ���0م ا;06���ب ا���0� ،E0�%��v آ0) �03ف ��20اE+3 و���0رات                  -١
              ���� ا;96@�ل إ�P إ&���T وا�9+@) داT�l وذ�F0 43@�0 ��@2ا!0C �lmف ا�Bا�

    j4B� E9ى    ا����� ا��lQول او��9+- آ) �03ف    . !�P �2اE+3 و���رات ا�



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٧ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

�+@0) ا�L0:Qص وا�0���رات                �0��% P�! يu���� -C�3 ض &�2د ذات�? _!
�lmف ا�Bا� K��&إ Pإ� T���&إ _� .  

  

  

٢-       �000�+�0002lل دون إ!�&�000 إ�P000 ا�000�Qآ_ ذات ا�@���000 ا���C v��000� �000آ� 
����uي -C�3 ذي ��Jو E�4د��   .وا��9ر���L وذ�P�! F أ��س 

  

  

����Lا���دة ا�  

  

  

  ا���9ون ?E ��4) ا�9+��� و!
&�ت %�_ ا�=2ار

 �@� ا��B?�ن أن ه+�0ك ���0�� ��49د�E0? �0 &��0م !
&�0ت %0�_ ا�=20ار                   -١
��F ا��
&�ت ���+� (4� E? �I+ا� P�! و�9'@�ن .  

٢-  ،�00@B+ا�� E00? �00��+9م وا;�900@�ار وا�
 ��00�9ون ا��B?�00ن ?E00 إ�00�6ء ا�00�
0 ��0ى ا��0Bف ا�0lm                 و�2ا?j آ) �+��5 !   & E09ا��@�9%�0ت ا� E0? �0I+ا� P�

�@�@� �G5ا ا��Mض� �5C م  . ا�9@

  

�V=�- ا�9'�هK ا���49دل وا�9���v و��9+- آ) �3ف          -٣ P�! ن�?�Bا� (��� 
�lmف ا�Bا� D�=�  . !_ ا�!��� ا����د�� 

  

  ا���دة ا���د��


تcا�+@) وا��2ا  

u9ا��0ت ا��+2�0ص !��E0? �05        �@� ا��B?�ن U0Cن ا��@20ق وا��uا��0 وا;�         -١
              �'�0Cآ0) �+�0�5، و P�! j4B+�ا�'�&��ت ا���Bان ا�E9 �(�62ن �_ أ�3ا?�5 

ا�'�&��0   ("�c�l١٩٤٤ ا�2اردة ?E ا;�'�&�� ا�و��� ����Bان ا��E6 ���م         
2J�)�: (" ت ا�+@) ا�=2ي ���م��l نUVC Eو�  . ١٩٤٤وا;�'�ق ا�

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٨ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٢-  +� ; E00�%ب ا�����j004B أي إ!00
ن �����00 ا�200Bارئ    !@00[ إ���00م ا;006�
 �0_ ا�'�&�E0? 2J�)�0: �0      ٨٩ا�32+�� ا�Gي ���+T أ% ا��B?�_ و?@�0 ����0دة          

  . �2ا�5N ا��Bف اP�! �lm أ��س ����uي

  

  

٣-     v00?ور n��00��00@�ب �00_ ا��C �00�&�00رات ا�2اBأن ا�� P00�! ��00� j00?2ا� 
ا��5                 L90�05 إ��0ا��) �(20ن ا���L�ورأس ا�+@[ و:�م ا���V0 ا�E09 �20ف 

��                  �B02ا�C �0ر��=�ا��5 L90إ�(�0ن ا� F0ذ� E0? �0�C ]�0�? ��6�Jاض ا��
  . آ�?� ا�ول

  

  

٤-        ; 00!2� E00?أ&�00ب و&700 ��(00_ و E00? �00تWو�'� E00? �00ن?�Bا� (l00� 
 إ���م ا;6���ب ا���%�E وذ��M� Fض إ�Cام ا�'�0ق            �C 9=�وز ��9 :25ر�

E6  . ��3ان �

  

  

0���5      �@2م ا��B?�ن C|!�دة ?v9 ا��Bق و2Blط ا��(F ا        -٥�C _�0C �����
             ��?�0W�0 إ��% F)0إ&���0 �03ق و� E? ان�I+� �596، آ����cو .    j0'9� �0آ�

ا��B?�000ن أ�P000�! �t000 إ&���000 و�000C j000��3 �6��000cي �000C_ ���000 وإ��000ا��)  
واQردن ��00C@�ب �00_ ا�00
ت �00- آ'���00 %���00 و�00
�� ��00ور ا�L00:Qص         

            �0��C b0�� ; 2�6 P�! Fردن وذ�Qوا ��� _�C -��t4رات وا����رة وا���
  . !�P ا�=uء �_ ا�j��B ا�Gي �@- داl) إ&��K آ) �+��5

  

  

�@�00م �00C_ ا��00B?�_ و���00) ا���00;ت      -٦ E00�%ب ا����� !@00[ إ���00م ا;006�
00
ت ��00(�� و; ��00(��  c���00اد�2 و�2اC 200رcو b00)����00 و���'�00�62 و��C

ت وا��اد�20 واQ&��0ر               C�0)ا� j0��3 _0! E620�u'��9ت 6@) ا�ر��ل ا���lو

�'�&��ت وا��2ا�v ا�و��� ا��+4B@�ا��+�!�� 
  . وذ�F و?@� �

  

  



������(م ١٩٧٩ ا���ا����� –���هة ا��
م ا������ � %�رص !��ر/ إ!اد    د)   درا�� 

��&�'�
٥٩ �- !�ض ا�+* ا�(��) �

٧-            T0C 2ح��2ل ا��l��C آ) �3ف v��� ،E�%ب ا����� !@[ إ���م ا;6�
   -��t004'_ وا��00�� F00�00، وذ�lm�00ف اBا� -��t00C'_ و�00� T00�62ا� P00�00دة إ�!
                 �'�0C �0@4Bوط ا���V0ا� b'+0C T0+� �0أو ا�@�د� �lmف ا�Bا� Pا��9=�5 إ�

     ��t0C0'_ و� P�! ���!    �0ىlQول ا �0_   ٥و�20ف �+'K0)% G0 ا���0دة         . - ا�0
  . ���هة ا��
م !@[ ��4دل و<��j ا��9�P�! j هDG ا����هة

��C��ا���دة ا�  

�@2ق ا�6��نC -9�9ا�  

�xآ000 ا��B?�000ن ا�u9ا��000C �000�5%�9ام و��ا!�000ة %@2000ق ا�0006��ن وا�����000ت   
 ا��00���Q ��=��00-، و�200ف �00!��ن هDG00 ا��@200ق وا�����00ت و?@�00R��� �00ق 

ة�  . اK�Q ا��9

�+��Rا���دة ا�  

  

  ا����D ا�&�����

�j0 �0'_                 �٥- ��ا!�ة أ%(�م ا���دة     C م، �@�0 آ0) �03ف
 �0_ ���ه0ة ا�0�
ا��Bف اE? �lm ا���ور ا��4يء ?E ���هT ا�&����� 43@� �@2ا!0 ا�@26�0ن             

Eو�  . ا�

  

  

  

  ��١٩٧٩رس /  �ذار ٢٦
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