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 َ.5/3/1791 -َ 82/8/1791ثٌمج٘شر، 

 

ثٌٕص ثٌىجًِ ٌذشٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌغ١جعٟ ٚث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٌٍٛفذر ثٌٛط١ٕز ٌمٜٛ 

 ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز

 

 دشٔجِؼ ثٌؼًّ ثٌغ١جعٟ: 

 

َ صفؾش ثٌغٛسر 1765ِٕز أْ ثٔطٍمش طالةغ ؽؼذٕج ثٌّٕجضً فٟ ِطٍغ ػجَ 

ثٌّغٍقز ضذ ثٌى١جْ ثٌغ١جعٟ ثٌص١ٟٙٛٔ ثٌمجةُ دمٛر ثٌؼذٚثْ فٛق أسض 

فٍغط١ٓ، فٍمذ إِٓش صٍه ثٌطالةغ ِٚؼٙج، ِٚٓ خٍفٙج ثٌؾّج١٘ش ثٌؼشد١ز ثٌٛثعؼز، 

ٛف١ذ ٌضقش٠ش وجًِ ٚؽ١ّغ أفشثس ثٌؼجٌُ دأْ ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ ٘ٛ ثٌطش٠ك ثٌقضّٟ ثٌ

 صشثح فٍغط١ٓ.

 

ٚث١ٌَٛ، فئْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز صؾضجص ِشفٍز دجٌغز ثٌقشػ ٚثٌخطٛسر ِٓ ِشثفً 

ٔضجٌٙج فٟ ِٛثؽٙز ػ١ٍّز صصف١ز ؽشعز ٠ٍضمٟ ف١ٙج ِج فذط فٟ ثألسدْ فٟ 

ِزدقز أ٠ٍٛي ِغ ِج ٠قذط دثخً ثٌٛطٓ ثٌّقضً ٔفغٗ ِٓ ػ١ٍّجس ثإلدجدر  

 ٚثٌضٕى١ً.

 

ِشر ثعضٙذفش ٘زٖ ثٌّشر صصف١ز ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثٌقشوز إْ ٘زٖ ثٌّؤث

ثٌٛط١ٕز فٟ ثألسدْ.. وّج ثعضٙذفش صصف١ز ثٌشٚؿ ثٌغٛس٠ز ِٚؾّٛع ثٌمض١ز ثٌٛط١ٕز 

ثٌفٍغط١ٕ١ز. ٚ٘ىزث، فئْ لٜٛ ثإلِذش٠ج١ٌز ثٌؼج١ٌّز ٚثٌص١ٔٛ١ٙز ثٌؼج١ٌّز، ؽٕذجً إٌٝ 

سر فٟ ثٌٛطٓ ثٌؼشدٟ. لذ ؽٕخ ِغ دٌٚز ثالفضالي ثٌص١ٟٙٛٔ ٚثٌمٜٛ ثٌّضجدر ٌٍغٛ

ثٌضمش ؽ١ّؼٙج ػٍٝ أٔٗ لذ آْ ثألٚثْ ٌٍؾشٚع فٟ ٘زٖ ثٌٙؾّز ثٌضصف٠ٛز 

ثٌؾشعز، ثصمجء ِٕٙج ٌخطش صصجػذ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثِضذثد٘ج ػٍٝ سلؼز ثٌٛطٓ 

 ثٌؼشدٟ وٍٗ.

وجعقز أِجِٙج ؽ١ّغ ِصجٌـ ثألػذثء، ِّج ٠ؤدٞ فضّجً إٌٝ صذ١ِش ِصجٌقٙج 

ؾضء ِٓ ثٌؼجٌُ. ٠ضجف إٌٝ رٌه أْ ثٔفؾجس ثٌٛضغ فٟ ثٌٕٙذ ثٌّؾضشوز فٟ ٘زث ثٌ

ثٌص١ٕ١ز، ٚصمذَ ثٌغٛسر ثٌّطشد فٟ الٚط ٚوّذٛد٠ج.. إٌٝ ؽجٔخ صضث٠ذ ثٔضصجسثس 

ثٌغٛسر ثٌف١ضٕج١ِز، لذ دفغ ثألٚعجط ثألِش٠ى١ز أْ صذقظ ػٓ ؽ١ّغ ثٌغذً ثٌّّىٕز 

ثألػذثء فٟ  ٌضٙذةز ثٌّٕطمز ػٍٝ أعجط صغذ١ش ثالٔضصجس ثٌؼغىشٞ ثٌزٞ أفشصٖ

َ. إْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز، ٘ىزث.. ٌُ صؼذ صٛثؽٗ ثٌمّغ 1769ِؼشوز ػجَ 

ٚثٌضؾ٠ٛؼ ٚثٌضض١ًٍ ػٍٝ ؽذٙز ثإلِذش٠ج١ٌز ٚثٌص١ٔٛ١ٙز ٚفغخ.. دً أخزس أ٠ضجً 

صٛثؽٗ ٘زٖ ثٌضقذ٠جس ٔفغٙج ػٍٝ ثِضذثد ؽذٙز ثٌمٜٛ ثٌّضجدر ٌٍغٛسر فٟ ثٌٛطٓ 

ج صّض٠ك ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ِٓ ثٌؼشدٟ، ٘زٖ ثٌمٜٛ ثٌضٟ أخزس ػٍٝ ػجصمٙ

 ثٌذثخً دجعضٕفجر لشث٘ج فٟ ِؼجسن ؽجٔذ١ز ٚدثخ١ٍز.

 



ٚأِجَ ٘زٖ ثألٚضجع ثٌؾذ٠ز ٚثٌخط١شر.. فئْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز لذ ثٌضمش دؾ١ّغ 

فصجةٍٙج ٚلٛث٘ج ػٍٝ إػالْ دشٔجِؾٙج ثٌغ١جعٟ ثٌّشفٍٟ صقش ثٌّذجدا ثٌضج١ٌز.. 

أعتٍز ثٌّشفٍز.. ِضخزر ِٕٗ د١ًٌ ػًّ ِضٛخ١ز ف١ٗ ثإلؽجدز دؾالء ػٍٝ ؽ١ّغ 

ِٓ أؽً صصؼ١ذ ثٌغٛسر ٚص٠جدر لٛث٘ج ثٌّٕظّز، ٚثعضمطجح أٚعغ لطجػجس ثٌؾّج١٘ش 

 ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثٌؼشد١ز ػذش ِغ١شر عٛسصٙج ثٌظجفشر.

 

 ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌفٍغط١ٕٟ:

 

إْ ِٕظّز ثٌضقش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ٟ٘ ثٌّّغً ثٌٛف١ذ ٌؾّج١٘ش ثٌؾؼخ ثٌؼشدٟ  -1

دّخضٍف ِٕظّجصٗ ثٌّمجصٍز ٚثٌغ١جع١ز، دؾ١ّغ ١٘تجصٗ ٚثصقجدثصٗ ثٌفٍغط١ٕٟ 

ٚؽّؼ١جصٗ ِّٙج صىٓ ثصؾج٘جصٙج ٚأفىجس٘ج... ؽش٠طز ثٌضضثِٙج ثٌضجَ دّذجدا ث١ٌّغجق 

ثٌٛطٕٟ ثٌفٍغط١ٕٟ ٚلشثسثس ثألؽٙضر ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚثٌضٕف١ز٠ز ٌّٕظّز ثٌضقش٠ش 

خ١ٍز ٌٍّٕظّز... لذس ثٌفٍغط١ٕ١ز، ٚدجٌذشٔجِؼ ثٌغ١جعٟ ٚثٌؼغىشٞ ٚثٌالةقز ثٌذث

ثٌضضثِٙج أ٠ضجً دجٌٕضجي فٟ عذ١ً صقش٠ش وجًِ ثٌضشثح ثٌفٍغط١ٕٟ، ٚػٛدر ثٌؾؼخ 

 ثٌفٍغط١ٕٟ إٌٝ ٚطٕٗ.

 

ٚال ٠ؾٛص ػٍٝ ثإلطالق ثعضذؼجد أٞ فشد أٚ فش٠ك ِٓ ػض٠ٛز ثٌّٕظّز، إال فٟ  -8

ثٌقجالس ثٌضٟ صّظ أِٓ ثٌغٛسر، أٚ صؾىً خشٚؽجً ػٍٝ ِذجدا ث١ٌّغجق ثٌٛطٕٟ، 

رٌه دمشثس ِٓ ثٌٍؾٕز ثٌّشوض٠ز ٌٍّٕظّز أٚ ِٓ ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ فٟ فجٌز ٚ

 ثٔؼمجدٖ.

 

ِغ ثٌضأو١ذ ػٍٝ أْ ثٌٙذف ثألعجعٟ ٚثٌّشوضٞ ٌٍغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ٘ٛ صقش٠ش  -3

ثٌٛطٓ ثٌفٍغط١ٕٟ ثٌّقضً صقش٠شثً وجِالً... فئْ ثٌٙذف ثٌّشفٍٟ ٘ٛ فّج٠ز ثٌغٛسر 

جً فٟ طش٠ك صقم١ك ٘ذفٙج ثألعجعٟ... ِٓ أػذثةٙج ٚصصؼ١ذ٘ج، ٚثٌغ١ش دٙج لذِ

ٚرٌه دضؼذتز ثٌؾّج١٘ش ثٌفٍغط١ٕ١ز صؼذتز عٛس٠ز ع١جع١ز ٚػغىش٠ز ِٚؼ٠ٕٛز، 

ٚإؽشثوٙج وٍٙج فٟ ِؼشوز ثٌضقش٠ش، ٚصصؼ١ذ ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ ضذ ثٌؼذٚ، ٚصٛف١ذ وً 

 لٜٛ ثٌؾّج١٘ش ثٌفٍغط١ٕ١ز دثخً ثٌٛطٓ ثٌّقضً ٚخجسؽٗ فٟ ٘زث ثٌغذ١ً.

 

 ٍغط١ٕ١ز:طذ١ؼز ثٌغٛسر ثٌف

 

إْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ٟ٘ فشوز صقش٠ش ٚطٕٟ... ٚػٍٝ رٌه، فئٔٙج صضٛثفك فٟ  -1

إعضشثص١ؾ١ضٙج ٚصىض١ىٙج ِغ عجةش فشوجس ثٌضقش٠ش ثٌٛطٕٟ، ٚثٌذٍذثْ ثالؽضشثو١ز 

ٚثٌمٜٛ ثٌغٛس٠ز ٚثٌذ٠ّمشثط١ز فٟ ثٌؼجٌُ، ِٓ ف١ظ ٟ٘ فشوز وً ثٌؾّج١٘ش 

ٕز دقض١ّز ثٌضقش٠ش، ٚثٌّغضؼذر ٌالٔخشثط ثٌّٕجضٍز ضذ ثالفضالي ثألؽٕذٟ، ٚثٌّؤِ

فٟ ثٌٕضجي ِٓ أؽً صقم١مٗ. ٚ٘زث ٠ؼٕٟ أْ ثٌؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ دىً طذمجصٗ 

ٚفتجصٗ ثٌٛط١ٕز، ٚعجةش ِٕظّجصٗ ٚؽّجػجصٗ ػٍٝ ثخضالف أفىجس٘ج ِٚذجدةٙج، ِذػٛ 

 إٌٝ ثالٔخشثط صفجً ٚثفذثً ِضّجعىجً فٟ عٛسصٗ ثٌٛط١ٕز ثٌّغٍقز.

 



ط١ٕ١ز صّغً فشوز ثٌضمذَ فٟ ثٌّؾضّغ ثٌؼشدٟ ثٌفٍغط١ٕٟ إْ ثٌغٛسر ثٌفٍغ  -8

 ػٍٝ ثألعظ ثٌضج١ٌز:

 

ػٍٝ أعجط أٔٙج صقجسح ثفضالالً ثعض١طج١ٔجً ػٕصش٠جً ٘ٛ ؽضء ِٓ لٜٛ ثٌظالَ فٟ  - أ

 ثٌؼجٌُ ثٌضٟ صؼضشض ثصؾجٖ فشوز ثٌضجس٠خ. 

ػٍٝ أعجط أٔٙج صقجسح ثإلِذش٠ج١ٌز ثٌؼج١ٌّز دم١جدر ثٌٛال٠جس ثٌّضقذر ثألِش٠ى١ز  - ح

 فج١ِز ثالفضالي ثٌص١ٟٙٛٔ ثٌٙجدس ٌقمٛق ؽؼذٕج ٚآِجٌٗ. 

ػٍٝ أعجط أٔٙج صغضٙذف دٕجء ثٌّؾضّغ ثٌفٍغط١ٕٟ ثٌؼشدٟ ثٌضٟ صغٛد  - س

ضشَ ف١ٗ وً ف١ٗ ِذجدا ثٌذ٠ّمشثط١ز ٚثٌغالَ ٚثٌؼذي ٚثٌقش٠ز ٚثٌّغجٚثر.. ٚصق

ثٌّذجدا ٚثألد٠جْ، ٚصصجْ ف١ٗ ؽ١ّغ ثٌقمٛق ٚثٌقش٠جس، ٚصٕضفٟ ف١ٗ ٔف١جً لجطؼجً، 

 ثٌغ١طشر ثإللطجػ١ز ٚثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز ثٌّخضٍفز، ٚثٌضفشلز ثٌؼشل١ز أٚ ثٌذ١ٕ٠ز.

 

 أؽىجي ثٌٕضجي:

 

إْ ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ ثٌزٞ فؾشصٗ ثٌطالةغ ثٌغٛس٠ز ٌٍؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ فٟ ِطٍغ 

َ أٞ فشح ثٌؼصجدجس ثٌّضصجػذر ٔقٛ فشح صقش٠ش ؽؼذ١ز ؽجٍِز ٘ٛ 1765ػجَ 

ثٌؾىً ثٌشة١غٟ ٌٍٕضجي ِٓ أؽً صقش٠ش فٍغط١ٓ.. وّج أْ ثٌضقجَ ثٌمٛثس 

ثٌٕظج١ِز ؽٕذجً إٌٝ ؽٕخ ِغ ثٌمٛثس ثٌفذثة١ز فٟ ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ، ٠ؼضذش ثٌؾىً 

١ّغ أؽىجي ثألوغش لٛر ٌضقم١ك ثٌغٛسر ثٌؾؼذ١ز ثٌظجفشر.  ٚإضجفز إٌٝ رٌه فئْ ؽ

 ثٌٕضجي ثألخشٜ ٠ؾخ أْ صضٛثصٜ ِغ خظ ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ دجعضمجِز ٚعذجس.

 

 ثٌقً ثٌٛف١ذ ٌمض١ز فٍغط١ٓ:

 

إْ ثٌقً ثٌٛف١ذ ٌٍمض١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز ٘ٛ صقش٠ش ثٌضشثح ثٌفٍغط١ٕٟ وجِالً دمٛر 

ثٌىفجؿ ثٌّغٍـ.. ٚػٍٝ رٌه، فئْ ثٌقً ثٌضصٛفٟ أٚ أ٠ز فٍٛي أخشٜ ٠ّىٓ أْ 

١ؼ١ز ٚثٌضجس٠خ١ز ٌٍؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ فٟ ٚطٕٗ وجِالً.. ٟ٘ صّظ ثٌقمٛق ثٌطذ

فٍٛي ِشفٛضز ِٓ أعجعٙج ٕٚ٘ج.. صؼٍٓ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ثٌضضثِٙج ثٌّذذةٟ 

 ثٌصجسَ دّج ٠ٍٟ:

 

ثٌٕضجي دْٚ ٘ٛثدر ضذ ؽ١ّغ ثٌّقجٚالس ٚثٌّغجػٟ ٚثٌّؤثِشثس ٚثٌمٜٛ ثٌضٟ  - أ

غج٠جصٙج، ٚوزٌه ضذ ؽ١ّغ صغضٙذف ٚلف ِغ١شر ثٌغٛسر أٚ ػشلٍضٙج أٚ فشفٙج ػٓ 

ِؾجس٠غ ثٌضصف١ز صقش أ٠ز ص١غز ؽجءس، ٠ٚغضٍضَ رٌه دجٌضشٚسر صط٠ٛش ثٌغٛسر 

 ثٌفٍغط١ٕ١ز، ٚص٠جدر فؼج١ٌضٙج فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس.

 

ثٌٛلٛف دقضَ ضذ دػجر إلجِز د٠ٍٚز فٍغط١ٕ١ز فٛق ؽضء ِٓ ثٌضشثح  - ح

إّٔج ٠مغ فٟ ٔطجق ثٌفٍغط١ٕٟ، ٚػٍٝ ثػضذجس أْ ثٌغؼٟ إللجِز ِغً صٍه ثٌذ٠ٍٚز 

 صصف١ز لض١ز فٍغط١ٓ.

 



ثصخجر وجفز ثإلؽشثءثس ثٌضشٚس٠ز ثٌقجصِز ٌقّج٠ز ِغ١شر ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز،  - س

ٚفك ثٌٛؽٛد ثٌٛطٕٟ ثٌفٍغط١ٕٟ، دجٌضؼجْٚ ثٌّؾضشن ثٌّضالفُ ِغ ثٌقشوز 

 ثٌٛط١ٕز ثألسد١ٔز ٚثٌقشوجس ثٌٛط١ٕز ثٌؼشد١ز.

 

 ثٌذٌٚز ثٌذ٠ّمشثط١ز ثٌفٍغط١ٕ١ز:

 

ٌىفجؿ ثٌفٍغط١ٕٟ ثٌّغٍـ ١ٌظ وفجفجً ػشل١جً أٚ ِز٘ذ١جً ضذ ث١ٌٙٛد.. ٌٚٙزث، إْ ث

فئْ دٌٚز ثٌّغضمذً فٟ فٍغط١ٓ ثٌّقشسر ِٓ ثالعضؼّجس ثٌص١ٟٙٛٔ ٟ٘ ثٌذٌٚز 

ثٌفٍغط١ٕ١ز ثٌذ٠ّمشثط١ز ثٌضٟ ٠ضّضغ ثٌشثغذْٛ فٟ ثٌؼ١ؼ دغالَ ف١ٙج دٕفظ 

ثٌضقشس ثٌمِٟٛ ٚثٌٛفذر ثٌقمٛق ٚثٌٛثؽذجس ضّٓ إطجس ِطجِـ ثألِز ثٌؼشد١ز فٟ 

 ِغ ثٌضأو١ذ ػٍٝ ٚفذر ثٌؾؼخ فٟ وٍضج ضفضٟ ثألسدْ.… ثٌؾجٍِز 

 

 ثٌؼًّ ػٍٝ صؼ١ذ ثألسدْ:

 

إْ ِج ٠شدظ ثألسدْ دفٍغط١ٓ ٘ٛ ػاللز ٚط١ٕز ٚٚفذر ل٠ٛز صٕؼّٙج ثٌضجس٠خ 

ٚثٌغمجفز ٚثٌٍغز ِٕز ألذَ ثٌؼصٛس، ٚإْ خٍك و١جْ ع١جعٟ فٟ ؽشق ثألسدْ ٚآخش 

غضٕذ إٌٝ أ٠ز ؽشػ١ز أٚ إٌٝ أ٠ز ِمِٛجس و١ج١ٔٗ ِمذٌٛز، ٚإّٔج فٟ فٍغط١ٓ ال ٠

٠مغ فٟ ٔطجق ػ١ٍّز ثٌضؾضةز ثٌضٟ ِضق دٙج ثالعضؼّجس ٚفذر أِضٕج ثٌؼشد١ز ٚٚفذر 

 ٚطٕٕج ثٌؼشدٟ دؼذ ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز ثألٌٚٝ. 

ٌٚىٓ ٘زٖ ثٌضؾضةز ٌُ صّٕغ ثٌؾّج١٘ش غشدٟ ثٌٕٙش أٚ ؽشل١ٗ ِٓ أْ صقظ دأٔٙج 

 فذ، ِٚٓ أْ صظً ِضقذر ضذ ِؤثِشر ثإلِذش٠ج١ٌز ٚثٌص١ٔٛ١ٙز.ؽّج١٘ش ؽؼخ ٚث

 

إْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ثٌضٟ سفؼش ؽؼجس صقش٠ش فٍغط١ٓ ٚطشفش لض١ز ثٌغٛسر 

ثٌفٍغط١ٕ١ز ٌُ صغضٙذف ثٌفصً د١ٓ ؽشق ثٌٕٙش ٚغشدٗ، ٚال وجٔش صؤِٓ دأْ 

ٔضجي ثٌؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕفصً ػٓ ٔضجي ثٌؾّج١٘ش فٟ ثألسدْ.. 

ٍٝ صٛؽ١ٗ وً ٚإّٔج ثٔطٍمش ِٓ ِغضٍضِجس ِشفٍز صجس٠خ١ز ِؼ١ٕز دٙذف ثٌضشو١ض ػ

 ٚد١ٌٚجً. … ٚػشد١جً … فٍغط١ٕ١جً … ثٌمٜٛ ٔقٛ فٍغط١ٓ فٟ عذ١ً إدشثص لض١ضٙج 

إْ فشصٕج ػٍٝ ٚفذر ثٌؾّج١٘ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ثألسد١ٔز، ِٚؼشفضٕج دجٌذٚس ثٌزٞ 

 صغضط١غ أْ صؤد٠ٗ فٟ عذ١ً صصؼ١ذ ِؼشوز ثٌضقش٠ش ٠ؤوذ إ٠ّجٕٔج دّج ٠ٍٟ:

 

ل١ِٛز ٔقٓ ِطجٌذْٛ دقّج٠ضٙج ٚصٛع١مٙج إْ ٚفذر فٍغط١ٓ ٚؽشق ثألسدْ ٚفذر  - أ

 ٚدقّج٠ز وً ثٌّقجٚالس ثٌشث١ِز إٌٝ إضؼجفٙج ٚصفى١ىٙج.

 

إْ ٘زٖ ثٌٛفذر ثٌمطش٠ز ال دذ أْ صضّغً دٛفذر ٔضج١ٌز فٟ ص١غز ؽذٙز ٚط١ٕز  - ح

أسد١ٔز، ِٓ ِٙجِٙج ثألعجع١ز إلجِز فىُ ٚطٕٟ فٟ ثألسدْ ٠غجُ٘ فٟ صقش٠ش 

١ز ثٌّمجصٍز دىً إِىج١ٔجصٗ، ٚ٘زث دذٚسٖ ؽضء ِٓ فٍغط١ٓ، ٠ٚغٕذ ثٌمٜٛ ثٌفٍغط١ٕ

 ٔضجي ثألِز ثٌؼشد١ز فٟ عذ١ً صقشس٘ج ٚٚفذصٙج.

 



 

 ػٍٝ صؼ١ذ ثألِز ثٌؼشد١ز:

   

إْ فٍغط١ٓ ؽضء ال ٠ضؾضأ ِٓ ثٌٛطٓ ثٌؼشدٟ، ٚإْ ثٌؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ ؽضء ال  -1

 ٠ضؾضأ ِٓ ثألِز ثٌؼشد١ز.

 

ز ثٌؼشد١ز، ٟٚ٘ ط١ٍؼضٙج ثٌغٛس٠ز إْ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ؽضء ِٓ ثٌقشوز ثٌغٛس٠ -8

 فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ثٌضجس٠خ١ز.

 

ٚػ١ٍٗ.. فئْ ِؾجسوز ثٌؾّج١٘ش ثٌؼشد١ز فٟ ثٌمضجي ٚفٟ فّج٠ز ثٌغٛسر ِّٙز  -3

أعجع١ز ِٓ ِّٙجس ثٌقشوز ثٌغٛس٠ز ثٌؼشد١ز.. ٚدجٌضجٌٟ.. فئْ ِٓ ؽشف ثٌٛثؽخ 

ط١ٕ١ز فم١مز ثٌمِٟٛ أْ صؼًّ ثٌؾّج١٘ش ثٌؼشد١ز دذأح ػٍٝ ؽؼً ثٌغٛسر ثٌفٍغ

 ١ِٛ٠ز ٍِّٛعز، ٚرٌه دجصخجر ثٌّٛثلف ٚثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز:

 

 ثٌؼًّ ػٍٝ إفذجط ؽ١ّغ ثٌّؾجس٠غ ثٌضصف٠ٛز ٚثالعضغال١ِز. - أ

 

فّج٠ز ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ِٓ ِؤثِشثس ثٌمٜٛ ثٌّضجدر، ٚإفذجط وً ِغجػ١ٙج  - ح

 ٌٍضض١١ك ػٍٝ ثٌغٛسر ٚثٌضقشػ دٙج.

 

ٚال ع١ّج ثٌذػُ ثٌّجدٞ ٚثٌّؼٕٛٞ ٚثٌّغجٔذر  صٛف١ش ثفض١جؽجس ثٌّؼشوز.. - س

 ثٌغ١جع١ز.

 

 ثٌّؾجسوز ثٌفؼ١ٍز فٟ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز. - ط

 

ثٌؼًّ ػٍٝ دٕجء ؽذٙز ػشد١ز ل٠ٛز ٌّغجٔذر ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚثٌٕضجي  - ػ

ثٌؼشدٟ ثٌّؾضشن ضذ ثإلِذش٠ج١ٌز ٚثٌص١ٔٛ١ٙز ٚثٌمٜٛ ثٌّضجدر ٌٍغٛسر فٟ ثٌٛطٓ 

ْٛ ٚثضقجً دأْ ػاللجصٕج ِغ ثٌؾّج١٘ش ثٌؼشد١ز ٟ٘ ثألعجط.. ثٌؼشدٟ. ٠ٚؾخ أْ ٠ى

 ٚأْ ٘زث ال ٠ؼٕٟ ثٌمط١ؼز ِغ ثألٔظّز، ٚدخٛي ِؼجسن ؽجٔذ١ز دال ِذشس ِؼٙج.

 

 ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌؼجٌّٟ:

 

إْ ثإلِذش٠ج١ٌز ثٌؼج١ٌّز ٚثٌص١ٔٛ١ٙز ثٌؼج١ٌّز ٚثالعضؼّجس ثٌص١ٟٙٛٔ ُ٘ ِٓ ثألػذثء 

ذْٚ وئخطذٛط فٟ ِٕجطك ػذ٠ذر ِٓ ثٌؼجٌُ، ثٌقم١م١١ٓ ٌؾؼذٕج، ٚدّج أُٔٙ ٠ّض

٠ٚغضغٍْٛ لٜٛ وغ١شر ِٚضؼذدر ضذٔج، فئْ ػ١ٍٕج أْ ٔٛعغ ِؾجي صقجٌفجصٕج ٚػٍّٕج 

 إٌٝ وً ِىجْ فٟ ثٌؼجٌُ. 

إْ ٘زث ٠فشض ػ١ٍٕج أْ ٔم١ُ أٚ ٔٛعك ثٌؼاللجس ِغ وً ثٌمٜٛ ثٌّٕجضٍز ضذ 

ثإلِذش٠ج١ٌز، ٚثالعضؼّجس، ٚثالضطٙجد، ٚثٌؼشل١ز، ٚثالعضغالي.. ٚأْ ٔؼذب ٌّصٍقضٕج 

 وً لٜٛ ثٌؼذثٌز ٚثٌضقشس ٚثٌغالَ فٟ ثٌؼجٌُ.



 

 ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ٌٍٛفذر ثٌٛط١ٕز ٌمٜٛ ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز:

 

 ِذجدا ػجِز:

 

 صمَٛ ثٌٛفذر ثٌٛط١ٕز ػٍٝ ثألعظ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌضج١ٌز:

 

أٚالً: ِٕظّز ثٌضقش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ٟ٘ ثإلطجس ثٌزٞ ٠ضُ وجفز ثٌمٜٛ ثٌغٛس٠ز 

ثٌفٍغط١ٕ١ز ِٓ أؽً عٛسر ِغٍقز صقشس وجًِ ثٌضشثح ثٌفٍغط١ٕٟ، ٌٚٙزٖ 

ثٌّٕظّز ١ِغجق ٠قىُ ع١ش٘ج، ٠ٚقذد أ٘ذثفٙج، ٠ٕٚظُ ػٍّٙج. ٌٚٙج ِؾٍظ ٚطٕٟ 

در ٠خضجس٘ج ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ، ٚصىْٛ ٟ٘ أػٍٝ عٍطز صٕف١ز٠ز ٌٍّٕظّز، ٚل١ج

 وّج ٠ٕص ػٍٝ رٌه ثٌٕظجَ ثألعجعٟ.

صمَٛ ٘زٖ ثٌم١جدر دٛضغ خطز ػجِز ِٛفذر ٌٍؼًّ ثٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ ِخضٍف 

ثٌّؾجالس ٠ص١ش صٕف١ز٘ج ِٓ خالي ِؤعغجس ِٕظّز ثٌضقش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ثٌضٟ 

 صضُ وجفز أدٚثس ثٌغٛسر.

 

صؾضشن وً ثٌّٕظّجس ثٌفذثة١ز، ٚثٌمٜٛ ثٌّمجصٍز، ٚث١ٌٙتجس ٚثالصقجدثس، عج١ٔجً: 

ٚثٌؾخص١جس ثٌٛط١ٕز فٟ ثٌٛفذر ثٌٛط١ٕز، ؽش٠طز أْ صٍضضَ دج١ٌّغجق ثٌٛطٕٟ 

 ثٌفٍغط١ٕٟ ٚلشثسثس ثٌّؾجٌظ ثٌٛط١ٕز ثٌضضثِجً وجِالً.

 

طٍك عجٌغجً: إْ ثالٔذِجػ د١ٓ ثٌّٕظّجس ثٌفذثة١ز رثس ثأل٠ذٌٛؽ١ز ثٌٛثفذر ٚثٌّٕ

ثٌفىشٞ ثٌغ١جعٟ ثٌٛثفذ فٟ ِٕظّز ٚثفذر ٘ٛ ضشٚسر ٚط١ٕز، ٚإٌٝ أْ ٠ضقمك 

رٌه، فئْ ِٓ فك وً ِٕظّز أْ صقجفظ ػٍٝ ٚؽٛد٘ج ثٌضٕظ١ّٟ، ػٍٝ أْ صقً 

وجفز ِؤعغجصٙج ثألخشٜ، ٚصذِؼ ؽ١ّغ ٘زٖ ثٌّؤعغجس فٟ ِٕظّز ثٌضقش٠ش 

 ثٌفٍغط١ٕ١ز. 

فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضٕف١ز٠ز ٠شثػٝ فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؾش٠ؼ١ز ٌّٕظّز ثٌضقش٠ش ٚ

ثٌؼ١ٍج ثالٌضضثَ دمجػذر ثٌّشوض٠ز ثٌذ٠ّمشثط١ز، ٚثٌم١جدر ثٌؾّجػ١ز، ٚثٌضضثَ ثألل١ٍز 

دجٌمشثسثس ثٌضٟ صصذس دجألوغش٠ز، ٠ٚذمٝ ِٓ فك وً ِٕظّز أٚ ؽٙز إػجدر طشؿ 

ٚؽٙز ٔظش٘ج ِٓ خالي ثٌّؤعغجس ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚثٌضٕف١ز٠ز ؽش٠طز ثالٌضضثَ فٟ 

سثس ثٌصجدسر، ٠ٚذمٝ ٚؽٛد وً ِٕظّز دجٌٕغذز ٌىٛثدس٘ج ِّجسعز ٘زٖ ثألعٕجء دجٌمشث

فك ثٌٕمذ ٚثٌٕمذ ثٌّضذجدي ٌىً لشثس ٠صذس ػٓ ثٌغٍطجس ثٌضؾش٠ؼ١ز ٚثٌضٕف١ز٠ز. 

ٚف١ّج ٠ضؼٍك دجٌؼًّ ثٌٛطٕٟ فٟ ثٌغجفز ثألسد١ٔز، فئٔٗ ٠قىُ رٌه دشٔجِؼ ثٌؾذٙز 

 ثٌٛط١ٕز ثألسد١ٔز.

 

١ز ِشف١ٍز، ع١جع١ز، ٚػغىش٠ز، سثدؼجً: ٠ضغ ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ إعضشثص١ؾ

 ٚإػال١ِز، ِٚج١ٌز ٍِضِز ٌٍؾ١ّغ.

 



خجِغجً: صؾىً ل١جدر، صضٌٛٝ ِغؤ١ٌٚز ل١جدر ثٌٕضجي ثٌفٍغط١ٕٟ فٟ وجفز 

 أٚؽٙٗ ِٚؾجالصٗ.

 

عجدعجً: ثالٌضضثَ دمشثسثس ثٌم١جدر ؽشط أعجعٟ ٌٛفذر ثٌّغ١شر، ٚصضٌٛٝ ٘زٖ 

١ز ٚفّج٠ضٙج ِٚؼجٌؾضٙج فٟ فجالس ثٌم١جدر صٕف١ز لشثسثصٙج، ٚلشثسثس ثٌّؾجٌظ ثٌٛطٕ

 ػذَ ثالٌضضثَ ٚثالٔضذجط ضّٓ ِج صشثٖ ِالةّج ٌّصٍقز ثٌغٛسر ثٌؼ١ٍج.

 ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ:

 

ِؾٍظ  -1صضىْٛ ِٕظّز ثٌضقش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز ِٓ ث١ٌٙىً ثٌضٕظ١ّٟ ثٌضجٌٟ: 

ثألؽٙضر ٚثٌّؤعغجس  -4ثٌّىضخ ثٌغ١جعٟ.  -3ٌؾٕز ِشوض٠ز.  -8ٚطٕٟ. 

ثٌصٕذٚق ثٌمِٟٛ  -6ل١جدر ػغىش٠ز ٌٍغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز.  -5صخ. ٚثٌذٚثةش ٚثٌّىج

 ثٌفٍغط١ٕٟ.

 

 ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ:

 

 ػضٛثً.  ٠151ؤٌف ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ ِٓ  -1

٠ؾضّغ ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ وً عٕز ِشر ٚثفذر، ِغ ثألخز دؼ١ٓ ثالػضذجس ثٌؼاللجس  -8

ِّغٍٟ ثٌمٜٛ  -ثٌؾذ٠ٛٙز فٟ ثٌٛفذر ثٌٛط١ٕز، ٠ٚضُ ثخض١جس أػضجء ثٌّؾٍظ ِٓ: أ

 -ِٕذٚدٟ ثٌٕمجدجس ٚثالصقجدثس ث١ٌّٕٙز ٚثٌّٕظّجس ثٌؾّج١٘ش٠ز. ػ -ثٌّمجصٍز. ح

٠شثػٝ ثٌضّغ١ً  -ٍضض١ِٓ دجٌغٛسر.  دأصقجح ثٌىفجءثس ثٌفىش٠ز ٚثالخضصجص١ز ثٌّ

 ثٌؾغشثفٟ لذس ثإلِىجْ. وً ٘زث ؽش٠طز ثالٌضضثَ دج١ٌّغجق ثٌٛطٕٟ ثٌفٍغط١ٕٟ.

 ِذر ٘زث ثٌّؾٍظ عالط عٕٛثس ِٓ صجس٠خ أٚي ثؽضّجع ٌٗ.   -3

صمَٛ ثٌٍؾٕز ثٌضٕف١ز٠ز، ٚسة١ظ ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ، ٚلجةذ ثٌؾ١ؼ، ِٚٓ صشٜ ِٓ  -4

ضذجس أػضجء ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ ثٌؾذ٠ذ، ٚرٌه ػٍٝ أْ ثٌّغضقغٓ ثالعضؼجٔز دٗ دجخ

 َ. 1791فض٠شثْ/١ٔٛ٠ٛ عٕز  ٠31ؾضّغ فٟ ِذر ألصج٘ج 

 ثٌٍؾٕز ثٌّشوض٠ز.  -5

 ثٌّىضخ ثٌغ١جعٟ. -6

 

 ثٌم١جدر ثٌؼجِز ٌمٛثس ثٌغٛسر:

 

 ٌٍغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز عالط لٜٛ ِمجصٍز:

 

 ثٌمٛثس ثٌٕظج١ِز.  -1

 ثٌمٛثس ثٌفذثة١ز.  -8

 ١ج ثٌؾؼذ١ز.لٛثس ث١ٌٍّؾ -3

 

 ِٙجَ ثٌم١جدر:

 



 ل١جدر ثٌؼًّ ثٌؼغىشٞ. -1

 ٚضغ ثٌخطظ ثٌؼغىش٠ز ثٌالصِز ٌمٜٛ ثٌغٛسر.  -8

 صصؼ١ذ ثٌؼًّ ثٌؼغىشٞ ضّٓ ثٌذشثِؼ ٚثٌخطظ ثٌّؼذر ٌزٌه. -3

إػجدر صٕظ١ُ لٜٛ ثٌغٛسر ػٍٝ أعجط ٚفذر ثٌضٕظ١ُ ٚثٌضذس٠خ ٚثٌضغ١ٍـ  -4

 ٚثٌؼ١ٍّجس.

ِىج١ٔجصٙج، دق١ظ صضالءَ ٚطذ١ؼز ثٌٕضجي ثٌغٛسٞ فٟ صط٠ٛش ثٌمٛثس ثٌّمجصٍز ٚإ  -5

 وً ِشفٍز.

 ٚضغ ١ِضث١ٔز ٚثفذر ٌٙزٖ ثٌمٜٛ ٠مشّ٘ج ثٌّؾٍظ ثٌٛطٕٟ. -6

 إصذثس ثٌذالغجس ثٌؼغىش٠ز. -9

صؼ١١ٓ ثٌم١جدر ثٌغ١جع١ز ثٌم١جدر ثٌؼجِز ٌمٜٛ ثٌغٛسر، ٚصمش ٌٛثةقٙج ثٌخجصز  -2

 دضٕغ١ذجس ثٌمجةذ ثٌؼجَ ٚسة١ظ ثألسوجْ.

 ٖ ثٌمٛثس لجةذ ػجَ ٚسة١ظ ٌألسوجْ صؼ١ُٕٙ ثٌم١جدر ثٌغ١جع١ز.ٌٙز -7

 

 ثٌصٕذٚق ثٌمِٟٛ:

 

٠ىْٛ ثٌصٕذٚق ثٌمِٟٛ ثٌفٍغط١ٕٟ ٘ٛ صٕذٚق ثٌؾؼخ ثٌفٍغط١ٕٟ ٚثٌغٛسر 

ثٌفٍغط١ٕ١ز ٚصٛفذ ِج١ٌز ثٌغٛسر ثٌفٍغط١ٕ١ز، "ٚثسدثس ٚٔفمجس"، ٠ٚؼذي ثٌٕظجَ 

ثٌّجٌٟ ١ٌضالءَ ٚثٌطذ١ؼز ثٌغٛس٠ز ٌٍّؼشوز. ٠صشف ػٍٝ ِمجصٍٟ ثٌّٕظّجس ِٓ 

ِٟ، ٚرٌه خالي ِذر ثٌؾذج٠ز ثٌؾؼذ١ز ثٌّٛفذر ِٚج ٠ٕمص ٠ضقٍّٗ ثٌصٕذٚق ثٌمٛ

ال صض٠ذ ػٓ ثٌؾٙش٠ٓ ِٓ صجس٠خ ثٌّٛثفمز ػٍٝ ثٌمشثس ثٌزٞ صضخزٖ ثٌم١جدر 

 ثٌغ١جع١ز ٌّٕظّز ثٌضقش٠ش ثٌفٍغط١ٕ١ز.

 

 ثألؽٙضر ٚثٌّؤعغجس ٚثٌذٚثةش:

 

٠ٕؾب ثٌّىضخ ثٌغ١جعٟ ٌغشض صقم١ك ٚثؽذجصٗ ٚأ٘ذثفٗ ثٌّؤعغجس ٚثألؽٙضر 

 ثٌضج١ٌز:

 

 .ثٌذٚثةش ثٌغ١جع١ز ٚثإلػال١ِز -1

 ثٌغىشصجس٠ز ٚثإلدثسر. -8

 ثٌذثةشر ثٌؼغىش٠ز. -3

 دثةشر ثٌضٕظ١ُ ٚثٌضؼذتز. -4

 دثةشر سػج٠ز أعش ثٌؾٙذثء ٚثٌؾشفٝ ٚثألعشٜ. -5

 ثٌٍؾجْ ثٌمطش٠ز.  -6

صٕؾب ل١جدر ثٌّٕظّز ٌغشض صقم١ك ٚثؽذجصٙج ٚأ٘ذثفٙج ثٌّؤعغجس ٚثألؽٙضر  -9

 ثٌالصِز ٌزٌه.

 

ثٌّؤعغجس ٚثألؽٙضر ٌٛثةـ خجصز ٠ٕظُ صالف١جس ٚثخضصجصجس ٚأػّجي ٘زٖ 

 صمش٘ج ثٌم١جدر ثٌغ١جع١ز.


