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ي ــنانبللار وـتسدلا

ديلته. جميع تع مع 1926سنة  ارأي 23في  رداصلا

سية اسأم احكأ :لولاب ابلا

روستدلادمة ق- م

اضيهاأرولة ودلافي  :وللالصفلا- 

م اتهجباووم قهوقحوانيين لبنلافي  :انيلثال صفلا- 

تالطسلا :يناثلاب ابلا

امةم عاحكأ:وللالصفلا- 

ةشترعلمالطة سلا :انيلثال صفلا- 

ةامعماكحأ:لثالثالصفلا- 

ة ائيجرلالطة سلا :ابعلرال صفلا- 

ً ) 4/9/2004اريخ بت 49ةدالماديل (تعة وريجمهلاس : رئيلوأ

ً ءاوزرلاس لجس م: رئي	اانيث

ً ءاوزرلاسلج: مالثاث

:ثلاثلاب ابلا

ةوريجمهلاساب رئيخانت- أ 

روستدلاديل في تع- ب 

ب اولناسلجال مأعمفي - ج 
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فةلختابير مد: تعبارلاب ابلا

ىللعاسلجلما- أ 

ة ليالمافي - ب 

م لماصبة وبعة دبلمنتاةلودلابقلم تتعاحكأ:سماخلاب ابلا

قتة ؤائية مم نهاحكأ :سداسلاب ابلا

سيةاسأم اكحأ :لولاب ابلا

--ر وتسدلاة مدقم-- 

) 21/9/1990ي فر داصلاي روتسدلان وناقلاب جومبي نانبللار وتسدلاى لإة مدقملاه ذهت فيضأ(

هدودححيحفات حسسؤومًاعبحشوًاحضأردححاو،ائهحأبنعحجميلائي حن نهحوط،قلتحسر مححديحسنحوطان حلبن- أ 
ً.اليودا هف بلمعتراوور ستدلاا ذفي ها ص عنهوصلمنا

، اهقاثيوم ملتزومة يلعرباول دلاةعامجفي  ملاوعس سؤو مضو عهوءاملنتاوةيولهايبان عرنلب- ب 
ان سلناوق قحللمي اعلالعلن اواهقاثيوم ملتزومة دحلمتاملمامة في منظمل اوعس سؤو مضو عهاكم
ء.استثنانودلت اجلماووق قحلاجميع  في دئالمباهذلة هودلادسجوت

أي رلحاةححريح ا ليعتهي طحفوةحاملعااتححريلاماترححاىلحم عوحق، تةحانيلمة برحاطيقرديمةحوريجمهان حلبن- ج 
و أز ايمون تدن اطنيوملايع جمن يت بابجاولاوق وقحلافي  ةاواسلماوية اعجتملالة ادلعالى وع، دقلمعتاو
ضيل.فت

ورية.ستدلاتاسسؤلماا عبر سهارة يمداسيلاحب اصوتالطسلادر صب مشعلا- د 
ا.ونهاوتعا ازنهووتت الطسلال بين صفلاأدى مبلم عائقمالنظا- ه 
صة. اخلاةلكيلماودية فرلاةدرالمبافل حر يكدي اصقتلامالنظا- و 
راقرستاولة ودلاةدحوناكأرمن  سياسأكن رًادياصقتاوًاياعجتماوًايفاقق ثاطنلملنازوتلماءاملنا- ز

م.النظا
لية.حخطة مرفق وقه قيحلى تل علعمايضقتسي ياسأوطني  دفسية هاسيلاةفيائلطاءالغإ- ح 
بهع تلتماواهء منجزأي  ىلمة عاقلافي  حقلااني نلبكل لف.انييننلبلاكل لةدحاوضاران نلبض ار- ط 

وطين. ل تومسيقل توجزئة ل تو،انء كاانتمأي  ساسألى ب عشعللفرز  فل ،ونانقلاةداسيفي ظل  



 

 
 
 

   

   
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 

 .كشترلماشلعيااق ض ميثقالطة تنسيلشرعية  ل- ي 

ل ولال صفلا

اهيضارأوة لودلاي ف

)9/11/1943في رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(1ة دالما- 
ا.لياحهدحي تلتافهي  هدودحاأمامة. ة تداسيوأجزل تتة دحوات ذةلقستلة مودان لبن
يهفاب صلادلاخيداوباعه مجتاطة قلى نإرهلناجرى فق ماخط يرى لكبير علارهلنابصمن م : ًلاشم

قمر. لار سجو للى عع
-ة حرحصحرى معيحقبًاارحح) محتحورنا(ي ححصالعاحر حي نهداوود ححلاخي داوحن حل بيححصافلاة ححقملاحط حخ : ًاقحرحش

ك حلبء بعاحضقد ودححابع حط تحخلاا ذحوه، احومطربا حتي برينحقريو  لحى علحن عاحصفي-شحاب-تح- هيةحاتحربع
ا بيحصاحوع حاقلباوكحلبية بعحضقادودححمحقية ثرحشلاةحوبيجنلاةحجهلاوةقيرحشلالية امحشلاةحجهلانحة مليامحشلا

قية. شرلااشياور
لية .احلاوبية جنلان وجعيومرر وصائي ضقد ودح :ا ًوبجن

سط .ولمتارحلبا: ًاغرب

 2ةدالما- 
ل عنه.ازلتناوأانية لبنلايضالراماسقأدحأنلي عخلتاوز جل ي

 3ةدالما- 
.ونانقبجول بمإارية دلاقاطلمنادودحديل وز تعجل ي

 4ةدالما- 
وت.ه بيرصمتاورية عجمهر لكبياان لبن

)7/12/1943في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(5ة دالما- 
مسقلامجحامأضر خانولض بلبيامسقلاةلرزاسط وية تتقفأاامسقأحمر افضابيفمر حأياننلبلامللعا
حمرلامسقلااسهأس رمط يلسولافي  هيفةلرزاامأوً.اعن محمريلانسميقلام جحيواسفيض لبيا
ض.لبيامسقلامجحلث لثًاازيوة ملرزامجحنوويكلي فسلارحملامسقلاادتهاعقسوتلمي وللعا



 
 

 

 
   

 

  
 

 

 
  

  

  
  

 
  

 

 

ي ناثلال صفلا

مهتابجاووم هقوقحون يينانبللاي ف

6ةدالما- 
ون.انقلاىضقتد بمدحا تانهدقفوافظهحواابهساكتقة وطرية انيلبنلاسية جنلاإن  

 7ةدالما- 
ض ائرحفلاون لححمويتية حساسيلاوة حدنيلماوق قحلحاء باوحسلان بوحم يتمتعحوهن وانحقلادى لحء اوحسن انييحلبنلال حك
م.فرق بينها ونمدةاملعاات جباولاو

 8ةدالما- 
ًاقافولإقف وو يأسبحيوأدحألى ض عبقأن ين كل يموون انقلاىمحيفوونة صة مصيخشلاية حرلا
ون.انقلاىضقتل بمإةوبقو تعيين عأمجرد ديحتنل يمكونوانقلاماكحل

 9ةدالما- 

ل حفوتكب اهذحلماوان حديلاعحجميم ترححى تلحاتعحل جللحلاضورحفح ا ديتهأة بتلحودلاوةحقلد مطحاقلعتاةححري
ن محضي تحوهم حالعامحالنظايحفخلل إكلحذيحفون حل يكأن  ىلحا عحايتهحمت ححتةحدينيلاائر عحشلاةحامقإةححري

.دينيةلاحلاصلماوصية خشلاال وحلامام نظاحتراملهلف مختلالى ن عليللهًاضأي

 10ة دالما- 
كن ل يموباهذملاوأنايدلادحأةمالكرض عرو يتأاب دلافي انو يأماعلاماظلناخل بيملامحر  ميللتعا

ةمالعامة للنظًاقافوكلذفي  سيرأن تى ل، عصةاخلااسهاردء ماشإنهة جمن  فائوطلاقوقحسمأن ت
.وميةلعمافارلمعاأن شفي  لةودلاادرهصلتي تا

) 9/11/1943في رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(11ة دالما- 
جب وحا بمحل بهتعمحسي تتلحالاوححلاددححفتة يحسفرنلاةحلغلاح ا أممية. حسلراةحوطنيلاةحلغلايحة هحلعربياةحلغلا
.ونانق

 12ة دالما- 
ة اردحجلاواققحح تسلاثححينحل مإخرحلاىلحد عححلةزحل مية حاملعافائحوظلاليوحي تحفقححلااني حلبنلحلك
ون. انقلااليهص عي ينلتاوط شرلابسح
ا.ليهإنوي ينتملتارائودلافي  نفيوظلماوق قحضمن ص ياخماظع نضوسيو

 13ة دالما- 



   

 
 

 
  

 

  

  
 

    

 

   

 
 
 

  

ةلحوفا مكحلهات كحجمعيلافليحأة تححريوعحاجتملاةححريوةحاعلطباةححريوةحابوكتًلوحقأي رلحاءادحإبةححري
.ونانقلاةائردضمن  

 14ة دالما- 
.ونانقلافي  ةلمبينالطرق اول اوحلافي  لإليه إول خدلاد حلغ وسيل وحرمة  لمنزلل

 15ة دالما- 
ل اوححلاي حفة حاملعاحة فعلمنااب بحسلل إه حلكد مححأحن ع عزحأن ينز وحجفل يون انحقلاى ححمي حفحة لكيلما
ً.لداعًاضويه تعضه منويد تعوبعون انقلافي  اليهص عوصلمنا

ت اطلسلا :انيلثااب لبا

ل ولال صفلا

امةم عاحكأ

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(16ة دالما- 

.ابولناسلجة هي مدحاوة هيئة شترعلماةلطسلالى وتت

) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(17ة دالما- 
.ورستدلااذم هاحكلًاقفوالهوو يتوه .ءاوزرلاسلجة بمائيجرلالطة سلااط تن

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(18ة دحالما- 
(21/9/1990 

اب.ولناسلجه مقرم يلامنوانقرشل ينو.انينوقلاحاقتراحق  ءاوزرلاسلجومب اولناسلجلم

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاو ب17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(19ة دحالما- 
(21/9/1990 

ات حابخلنتانحة عح ئشالنانوحلطعاوات حاعلنزايحفتحلباونانيوحقلاةوريحتسدةحقبالمري ورحتسدسلحجأ محشين
ن حل محى كلحإنانيوحقلاورية حتسدةحقباق بمرلحا يتعحي محفسلحجلمااذحة هحجعاق مرححدوح. يعةحابيلنياويةحسالرئا

س حلجن محء ماحضأعة رحشى عحلإو أء اوزرحلاس حلجس محورئيب اوحلناس حلجمس حورئية حوريجمهلاس حرئي
ةححريو،يةحصخشلالاوححلابًارحصحقلحا يتعحي محفًاحونانقح ا ف بهترحلمعافائوحلطاءحاسؤى رلحاو،ابوحلنا
 .دينيلامليلتعاةحريو،دينيةلاائر شعلاةساروممد قلمعتا

 .ونانقجب وه بمجعتاومرله شكية تفيوكيفيه  لعملالوصأسلجلمامد تنظياعوقددحت



 
  

  

 
  

 

 

    

 

  

    
 

  

   

 

 
  

 

 20ة دالما- 
ون انقلايه لص عنم ياظن نضما اتهصاصختاواهاتجدرختلف الى م عاكحلمااهلوة تتائيضقلاةلطسلا
 .للزمةاات انضملانضياقلمتاوةاضقللجبه وفظ بمحوي
ر دحصوتمحفتهوظيء ارحجإيحفونلقحتسة مح اضقلاو.ونانحقلاح ا فيعينها دهودححوائية حضقلاةانمحضلاوطرحشح ا أم

.انيلبنلابشعلامسابذفوتنم اكحلماقبل كل  م مناحكلاوتاارقرلا

 21ة دالما- 
هحفيفر وحأن تتى لحعًح اخبان نوحأن يكي حفقححةلحامنة كحسنريحشوعى دححإرحلعمانحغ ملحاني بحلبني حوطنل حلك

اب. خلنتاون انقىضقتة بموبللمطاوط شرلا

ي ناثلال صفلا

ةشترعلماةلطسلا

ن وانحقلابجوحة بمح أشلمناو 17/10/1927ي حفدر حاصلايورتحسدلانوانحقلاجب وحة بمح الغلما(22ة دح الما- 
) 21/9/1990في  دراصلاي ورستدلا

ع حجميه حفيل حخ تتمثويحشللسلحجمثدحتحسي يفائحل طي حوطنس احسأىلحاب عوحس نلحجول مأاب حخانتع حم
.صيريةلمااايضقلافي  هاتحيصلصر حوتنة حيولراائلت لعا

)17/10/1927في  دراصلاي ورستدلان وانقلاجب وت بملغيا(23ة دالما- 

 18/3/1943يخ ارت 129ار قرلابو 17/10/1927في  دراصلاي ورستدلان وانقلاة بلدلمعا(24ة داملا- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاو ب
ةحلمرعياابحخلنتانانيوحقلًح اقافومابهحخانتةحفيوكيم دهدحون عحن يكبيحخاب منتوحن نحب ماوحلناسلحجلف محأيت

ء. اجرلا
دحاعوقللًاحقفوةحابيلنيادحاعقلماعوزح، تفيائحلطادحقيلاجارحخباحخانتون انحقباوحلناسلحجع محضأن يى لحاو
:لتيةا

 .لمينسلماوحيين سيلمانوي بياسلتا- بأ  
.فئتينلاف كل من ائوبين طًاسبي- ن ب

.اطقلمنا بين ًاسبي- نج  
اق فولامة وحكبل قمن  نلثيلثاةيأكثروبة دحاوعة فدلتعيين ابل، تمةدحاوةمرلولو،ائيةستثناةورصوب

، ابحخلنتانوانحقيحفثدححتستي تلحادحاعقلماوون انحقلااذحر هحشخ نحارية بتاغرحشلاةحابيلنيادحاعقلما،وطنيلحا



   

  
  

  

 

  

    

    

 

  
 

    
 

  

 

  
   

قائحقداب حخلنتان وانحقد دححوي .وطنيلحااق حفولاة حقوثيلًاحقفو، لمينحسلماوحيين يحسلمان حوي بياحسلتلًاحقتطبي
.ةدالماه ذتطبيق ه


21/1/1947)في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(
25ة دالما- 
ات باخلنتاه ذهوة ديدجات باخانتء اجرلة وعدى لحل علاار قرشتمل ن يأجب وب اونلاس لجحل ما ذإ
 .شهرالثلثة از واجل تتة دفي موتنتهي  
24ةدالملًاقفوجري ت

ث لاثلال صفلا

امةم عاحكأ


17/10/1927)في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(
26ة دالما- 
.ابولناسلجومومة حكلازوت مركبير

ي حفر دحاصلاي ورحتسدلاون انحقلاوب
17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(
27ة دحالما- 
(21/1/1947


خبيه.قبل منتشرط من  وأد قيلته باوكن تربط أوز جل يوء اجمعلمة اب يمثل اولناس لجمو ضع

ي ورتحسدلان وانحقلاحة بلدلمعاو
17/10/1927ي حفدر احصلاي ورتحسدلان وانحقلاحة بلدلمعا(
28ة داحلما- 

8/5/1929)في  دراصلا

من و أيابيلناسلجلماءاضأعمن  مؤهاقانتوز جفيء اوزرلاامأ.ةاروزلافة وظيوةبالنياين مع بجلاوز جي
ا.ليهمن كو مأن عنه جيراخص اخشأ


17/10/1927)في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(
29ة دالما- 
ون.انقلااة يعينهابلنيللية لهااد معهقفي تلتاال وحلاإن  


18/3/1943يخ ارت
129ار قرلابو
17/10/1927في  دراصلايورستدلانوانقلاة بلدلمعا(
30ة داملا- 

21/9/1990)في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب
21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاو ب
ن حن مثيلحلثاةحلبيال بغإح ا ب مائحاب نحخانتال حإبطوز حجل يومابتهححة نيحصيحفلحصفلاق بححلامدهححوباوحلنل
ء. اضلعاعوجمم
ذ.فيلتناعضوق به مللمتعاون انقلاعضوويورستدلاسلجلماءاشإنر وفًامحكة دالماهذلغى هت

 17/10/1927)في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(
31ة دالما- 
.ونانقللًافلاخومًاحكمًاطلد بة يعونيانقلاداعيولمافي غير  سلجلماهدقع يعاجتما كل



  
 
 
 

    

   
 
 

  
  

  
  

 
 

  

    

  
 

  

  
  

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(32ة دالما- 
شر س عامخلالي ي يذلاءاثلثلامويئدتول يبلادقلعافديين اعدين قفي عسنة  كل في سلجلمامع جتي
س امحخلايلحذي يلحاءحالثلثاموحدئ يحيبتي انحلثادحقلعاوارأيرهحشةحايتى نهححاته حسلجىلاوحوتتر اذآهر حشنحم
خر آمل كل عبل قاهليت عويصلتاوةنازولمافي  حثلباباته سلجصصخوتل ولانشريشهر تمن  رشع
سنة.لاخر آىلإدقلعااذة هدم مودوت

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(33ة دحالما- 
(21/9/1990


سيلرئو.ينلثلثاوية انلثاةداملافي  ةنلمبيادياعولمافي  ًامحكان يجرا يهامختتاوية دالعادوقلعاحاتفتاإن  

ا حهافتتاددحم يوسائية بمرستثنادوقى علإباونلاسلجو مدعيأن  مةوحكلاسمع رئياق فلتاة بوريجمهلا

ية لكثراكلذبت لا طذإائية ستثنادوقلى عإسلجلماةوعدية ورجمهلاسيى رئلوعا. هجاموبرنا هامختتاو

ائه.ضأععوجمن مقة مللمطا


) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(34ة دالما- 

تااررحقلاذحخوتته ونحفلؤن يذيلحاءاحضلعانحة محلكثرياهرحضحم تلحح ا مًاحونيانقسلحجلماعاحجتمانوحل يك


شة.قالمنلحولمطراعوشرلماقط ستاوصلالت داا تعذإو.اتوصلالبية ابغ


) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(35ة دالما- 

نحة محسخموأةحومحكلابلحى طلحء عاحة بنريحسةحسلجيحفعحجتمينأهلحنأىلحة عحلنيس علحجلماات حسلج ً
سه.فحث نلمبافي  لنيةسة علجفي  شةقالمناةداإعقرر أن يه لوائه ضأع

 36ة دالما- 
اب حخلنتاا حفيهد ارحي يتلحاة حلاحلاي حفل إس وحلجلاوم احقيلاة حقو بطريأوي فحشلات ويحصلتاء بارحلاى حتعط
ةحقلثالة حأسى ملحع عاقترلحاو بأًح اومن عمانيوقلحاص بحختيح ا فيمح ا أم .ريحسلاعاترحقلاةحقء بطريارحلاىحفتعط

ال.ت عوصوبم ائهمسأء باضلعالى ة عادالمناباائمدء تعطى الراناف

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(37ة دحالما- 
(8/5/1929 

ي حفةحشقالمنايرحجل توائية تثنحسلادوحقلعايحفوةحديالعادوحقلعايحفائب حل نحلكقلحة مطحقلثامدحب علحق طحح
س لحجلماةدحم عمحاأمهاعدحإيخحارين تحل محقلاىلحم عحاأيةحسخمءحاضقاندحل بعإهحليع عترحقل يوبلحلطااذحه
ك.لذن بديوصقلماءاوزرلاوروزيلاابلغه و

)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(38ة دالما- 
سه.فد نقلعافي  حثلبلانية ح ثن يطرأل يمكن  سلجلماقة فاوم ينل ملون انقحاقترا كل 

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(39ة دالما- 
ة دماديهبي يلتاار كفلاوءالرابسبس بلجلماءاضأعمن  وضأي عى لية عائجزوى عدمة اقإوز جل ت

ابته. ني



  
  

  

    

  

 

    

 

  
 

    
 

   
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  


) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(40ة دالما- 

ض حقبلاءحاقلإوأسلحجلماءحاضأعنحو محضأي عو ححة نحائيجزت اءارحجإذحاخاتدحاقلنعاور دءحاأثنوز حجل ي


).دوشهلمامجرلا(جريمة لاس بلبلتالة احخل  امسلجلماذن إل بإًاائيجزًاجرمقترف ااذإليه ع

 18/3/1943يخ ارت 129ار قرلابو 17/10/1927في  دراصلاي ورستدلان وانقلاة بلدلمعا(41ة داملا- 
) 21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاو ب
و ضلعابة اوز نياجل تتوشهرين.  خلل في فلخلااب خانتفي  عوشرلاجب س يلجلمافي  دعقخل ما ذإ
 .لهحمحل ي يذلامديقلاوضلعاابة جل نيادديجلا

.لفخباخانتى لإدفل يعمشهر استة  نقل مأبهابتيد نء عهاانتهقبل  سلجلمافي  دقعلماخل  اذإاأم

 18/3/1943يخ ارت 129ار قرلابو 17/10/1927في  دراصلاي ورستدلان وانقلاة بلدلمعا(42ة داملا- 
) 21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاو ب
ابة.لنياةدء مالنتهة قابسلاًاومستين يلاخلل  في سلجلماد هيئة ديجلتامة لعاات ابخلنتاجري ت

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(43ة دالما- 
.ليخادلاامه ضع نظأن يس لجلمل

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(44ة دحالما- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 21/1/1947

مهبينًاسنر صغلاناوضلعاموقويًاسنه ائضأعكبر اسة امع برئجتابه يخانتس لجلماددجة يمركل  في 
ع اقترلابةدحلى ا عمل منهكسلجلماةيلوةدملسيلرئاائب نوسيلرئااب خانتى لإدمويع .ينأمة فوظيب
ة حلبيالغاىلحة عحلثاثعاترحقاةورديحفةحجلنتياىحوتبن .ترعينحقلماتاوحصأنحة محقللمطاةحلبيالغاوبي رحسلا
ً.اخبد منتيعًاسنلكبر افت اوصلاوت اسا تذإو، سبيةلنا

ى لحإسلحجلمادح، يعمماحل عحن كحول محلارين حشد تحقح عحافتتادحوعن، ابهحخانتس لحجلماددحجة يرحل محي كحفو
ة.دالماهذن هلى مولاةقرفلافي  اص عنهوصلمنالبية الغلًاقفوسري لاعاقترلاأمينين باب خانت
ة قلثاعنزأن يا دهقسة يعلجول أيفوسهائب رئينوسهاب رئيخانتمن  امينعدع، بةدحاوةمرلوسلجلمل

قل.لالى ب عاوة نشرا عقعهوة يضلى عريء عاه بنائضأعع وجمن من ملثيلثاةأكثريبهائبنوأسه من رئي ً
اغر.شلازلمركاءلملسة لجروفلالى د عقن يعأ،لةاحلاهذفي ه، سلجلمالى وع

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(45ة دالما- 
لة.اوكت ويصلتاوز جل يوسة لجلافي  نضرياحاوونم يكلاع ماقترلاحق  سلجلماءاضلعس لي

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(46ة دالما- 
.سهسطة رئياوله بخادفي  مالنظاظ فحين أه اوسون دس لجلمل


) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(47ة دالما- 

اعية.فدوأوية فشةورصض بائلعرامديقوز تجل يوًاخطل إسلجلمالى إضائلعرامديقوز تجل ي



  
 

 

 

 

   
   

 
  

 
 
 

 
 

 
 

  

   

)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(48ة دالما- 
ون. انقد بدحس تلجلماءاضأعا لهوالتي يتناتاضويلتعا

ع بارلال صفلا

ة ائيجرلالطة سلا

ة وريجمهلاس: رئيلوأ

4/9/2004خ يراتبة داملال يدعت

ي حفردحاصلاوري تحسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفردحاصلايورتحسدلاون انحقلاة بلحدلمعا(49ة دحالما- 
حي ححفر داحححصلاي ورحتححسدلاون انحححقلاوب 21/1/1947حي ححفر داحححصلاي ورحتححسدلاون انحححقلاوب 8/5/1929

(21/9/1990 
ى لحة عحفظاحلماوروحتسدلاماترححاىلحهر عحس. يوطنلحاةدححوزحورمة لحودلاسحو رئيحة هحوريجمهلاسحرئي

دائحقلاوحوهع افدلحلىلعحلاسلحجلماسأرح. يورحتسدلام حاحكلًح اقفوه حيضاأرة لمحسودته ححووان حلبنل قلحتسا
 .ءاوزرلاس لجة ملطسلضع خلتي تاة حلسلمات اوقلللى لعا

ي فويكت، لىولاة وردلافي  باونلاس لجمن من لثيلثاية لباسري بغلاع اقترلابة يورجمهلاس يخب رئينت
ل إابه حخانتة دحاإعوز حجل توتاونحستحسته حسام رئودحوت .يلحتي تلحاعاترحقلاات ورديحفةحقللمطاةحلبيالغاب
وطشرلاىلعًاائزحكن م يلامةيورجمهلاسة الرئد حأاب خانتوز جل يوته ليوءاهلنتت اوسنست  دعب
 .شيحلترالية لهانعة لماروغيابة لنيلهلؤهلتي تا

حة حاملعاتااردححلاحع حجميحي حفاححلهداعا يححوم، لىوححلاةفئلافي وظححومة اححضقلااب ححخانتز وححجل يحه حانا ححكم
نتينحسلاخلل ومفتهوظيحم بامهحقيةدح، ممحالعانوانحقلايحفنوييحلمعناصاخحشلاائر حسوةحاملعات حاسسؤلماو
د.اعقلتالى م علتهاحإاريخ و تأمفتهوظي عن ًاليفعم اعهقطانوملتهاقستااريخ ان تلين تلتيلا

 50ة دالما- 
ة حللمص خلحلانحن يمياحلملبراماحأمف  لححأن يه حليم عححكلاةحأزمى  لحة عحوريجمهلاسحض رئيحقبا يدمحعن

:ليالتاصلنابروستدلاو
سلمة وياننلبلانوطلالقلستافظحاواهانينوقويةانلبنلامةلاورستدمحتراينإميلعظالابلف حأ" 
". ضيهاأر

ي حفردحاصلاوري تحسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفردحاصلايورتحسدلاون انحقلاة بلحدلمعا(51ة دحالما- 
(21/9/1990 



 

    
 

 
 
 
 

   
 

 
   

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

    
 

   
 
 

،سلحجلماح ا ليهق عحفاونوحأن يكد حر بعوحتسدلايحفةددححلمالحلمهاقحفونانيوحقلاةحوريجمهلاسحر رئيدحصي
ا.امهكحأد بقيلتا من ًادحأفي ن يعأوأاليهديل عخل تعدن يأله  سليو،اشرهلب نويط

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(52ة دحالما- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 9/11/1943

ل ومة. وحكلاس يمع رئق افلتاا بهامإبروة يلودلات ادهالمعاد قفي عة ضوافلماية ورجمهلاس يى رئلوتي
ك لذن ما ها تمكنمحينا هليب عاونلاس لجة مموحكلالع وتط .ءاوزرلاس لجمة قفاود معل بإمة ح مبرصبت
ت ادحاهلمعاوةلحودلاةحلياق بملحوط تتعرحشىلحوي عحي تنطل حتاات دحاهلمعاح ا أم .ةلحودلالمة حسودلبلاحة حلصم
س لحجة محقفاود محبعلإاحامهإبرنحفل يمك، نةحسفنةحساخهحسفوزحجل يتي لحاات دحاهلمعاائر حسوةحاريجلتا
.ابولنا

ي حفردحاصلاوري تحسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفردحاصلايورتحسدلاون انحقلاة بلحدلمعا(53ة دحالما- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 21/1/19247

 .ويتصلتافي  كارشأن يون دءاشا يدمء عناوزرلاسلجورية مجمهلاسس رئيأ- يتر1
ىلحإًاداتنحساباوحلناسلحجمسحع رئيحر مواحشلتاف بلحلمكاةحومحكلاسحة رئيحوريجمهلاسحمي رئيحس- ي2

ا.جهئاى نتلعًاسميلعه رة يطلزمابية مات نيارشستا
ً.ادفرء مناوزرلاس لجس مسمية رئيم توسر مردص- ي3
و أءاوزرلاةلاقستاول بقمسياومرة موحكلاشكيل م توسء مراوزرلاسلجس ميع رئماق فلتار بدص- ي4

م. لتهاقإ
.لةقيستا مارهاعتبو أةومحكلالةاقستاول قبم بسيالمراًادفرر مندص- ي5
 .ابولناسلجلى مإءاوزرلاسلجليه من مإفع ي ترلتانانيوقلااريع شحيل م- ي6
 .مدهااعتمقبل ويء افرسلاد - يعتم7
 .موسلة بمرودلاة سموأويمنح  ةسميلرافلت حلاس - يرئ8
ون. انقل بإفل يمنح  املشلاو فلعاا أمم. وسص بمراخلاو فلعا- يمنح9

 .ابولناسلجى ملإائل سة رورضرلايضقتا تدمجه عنو- ي10
ال. لعماول دججارخء من اوزرلاسلجلى مارئة علطارولمار من أمأي  ض- يعر11
ومة.حكلاساق مع رئيفلتابًاوريضرك لذأى ا رلمكًاائيستثناءاوزرلاسلجو مدع- ي12

) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(54ة دالما- 
ء اوزرلاوأروزيلاوةموحكلاسيا رئهلييع عقولتافي  عهك مشترأن يجب ة ييورجمهلاسيت رئاقررم
لة. قيستا مارهاعتبو أومة حكلالة اقستاول قبم وسومرومة حكلاسسمية رئيم توسخل مرا ن موصختلما

.ومةحكلاس ليه رئيقيع عولتافي  هك معشترفين انيوقلار ادصإم وسا مرأم

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(55ة دحالما- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 8/5/1929

ب للطا،ورستدلااذهنم 77و  65ن دتياملافي  اهص عنوصلمنالت احلافي  ،يةورجمهلاسيلرئد وعي
،كلذلى ء عان، بءاوزرلاس لجقرر ما ذإفبة. النياد هء عاهانتبل قب اونلاس لجحل مء اوزرلاس لجى ملإ ً

ًاحقفوة حابيخلنتات الهيئاع حجتمال تححلاه ذحي هحفو، لححلام وحسة مرحوريجمهلاس حر رئيدحص، يسلحجلمال حح



 

  
   

    

 
 

  
 
 

  

    

  
 
 

  

    

 
 

  

  
    

  
 

سة خملام ايلاخلل  في عامجتللد يدجلاس لجلماى دعيوور ستدلامن  نشريلعاوسة امخلاة داملام اكحل
 .ابخلنتانإعللي ي تلتاشر ع
د. ديجس لجمب اخانتى حتل العماف صريفي تس لجلماب ستمر هيئة مكتت
ن حن مريحشلعاوةحسامخلاةداحلمايحفاحص عنهوحصلمناةحللمهامن حضات حابخلنتاءارحجإمدحال عححيحفو
ماكحلًاقفواته لطسسة ارفي ممب اونلاس لجمر ستمويكن م يله أنكوًاطلبحل لام وسر مرتبور يعستدلا
ور.ستدلا

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(56ة دحالما- 
(21/9/1990 

ى لحإاحلتهاحإدحر بعهحشخلل  يحفةحائيلنهاةحقفاولمااحليهت عحي تمتلحانانيوحقلاةحوريجمهلاسحر رئيدحصي
هيلجب عفي، اارهدصإال جستعاوب جوبًاارقرس لجلماذخلتي يتانانيوقلاامأا. شرهب نلويطمة وحكلا

ا. شرهب نلويطم اأيسة خمخلل  في ادرهصأن ي
من ار قرأي  في ظرلناةداعإءاوزرلاسلجلى مإبللطاحق  هلو،اشرهلب نويطم سيالمراردصو يهو
رحصأاذإو.ةحوريجمهلاةحساه رئاعدحإيخ حارين تحمًح اومر يحشة عحسخمخلل  سلحجلمااذهحختي يل حتاتااررحقلا
و أار رحقلابر حدته يعتاحإعو أموحسلمرارادحصإون دةلحلمهاتحضقانو أذحخلمتارارحقلاىلحء عاوزرلحاسلحجم
.هشرجب نووًاحكمًاذفانم وسلمرا

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(57ة دحالما- 
(21/9/1990 

من حضةدححاوةرحون مانحقلايحفرحلنظاةداحإعب لحق طححءاوزرلحاسلحجع مإطلد حة بعحوريجمهلاسحلرئي
ن محل  في حصبا يذهقه حسيلرئاستعمل ا يدمنوعبه. لض طفأن يروز جل يوهاردصلةددحلمالة لمها
ن حة محقللمطاةحلبيالغاه باررحقإو،أنهحشيحفرى حخأةحشقاد منحس بعلحجلماهحليق عحفاون يأىلحإون انحقلارادحصإ
ً.اونانقسلجلمانوفلؤن يذيلاءاضلعاعوجمم

.هشرجب نووًاحكمذ فان نوانقلادته يعتبر اإعو أون انقلارادصإون دةللمهاءاضقانال حفي و

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(58ة دحالما- 
(21/9/1990 


م وحسي مرحفكلحذىلحإةيرحشء ماوزرلحاسلحجة محقفاوجل بمتعحسونه محة كحومحكلاررحقون تانحقعورحشل محك

يحفهحجادرإدحوبع،سلحجلماىلحه عححن طرحمًاحومن يحأربعيي حضد محة بعحوريجمهلاسحلرئين حة يمكلحاحلا


ًاحيضاقًاومحسر مردحصأن ي، هحفيت حأن يبن ودةلحلمهاهذحي هحضومح ا فيهه حوتوتلة حامة عحسلجال حأعمول دحج

.ءاوزرلاس لجة مقفاود مه بعذفيبتن


) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(59ة دالما- 

فيين ك مرتلذفعل ن يأله  سيلوًادحاوًاشهرز واجل يتد مألى إس لجلماد اقانعل جيأية تورجمهلاس لرئي


.دحاولاد قلعا


) 21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(60ة دالما- 

.لعظمىاانة خيلاال حفي  وأروستدلاقه خرد ل عنإهفتوظيامه بقيال حةوريجمهلاسى رئيلل تبعة ع



  
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

  
  

   
  

 
 

 
  

 
  

  

 

م ائجرلاهذهبسبامه بهاتكن ل يمو.مةالعانانيوقللضعة اخهي فية دالعامائجرلابصتخا يمفيعة لتباامأ
ثي لحة ثحلبياه بغدرحصار يرحقجبوحب بماوحلناسلحجل محقبنحل مإىحلعظماةحانخيلاوروحتسدلارقحختيلحلعوأ
ة ابلنياةفوظيفي  دهويعانين ملثاةدالمافي  يهلص عوصلمناىللعاسلجلماماأمم اكحويائه ضأعع وجمم
ا.فهجميع غرن فة ملؤلمااليلعاحكمة لماهض تعيناقلى إىللعاسلجلمادى لامة لعا

 61ة دالما- 
بل قمن  ةضيقلالصفأن تى لإية لاخةسالرئاةدسقى وتبم ها يتدمنمل علعاعن  ةيورجمهلاسيكف رئي
لى.لعاس لجلما


)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(62ة دالما- 

.ءاوزرلاس لجلة بماوكة وريجمهلاس ات رئيحيصلاط انت تنلة كلي عة سالرئاة دسو لخال حفي  


63ة دالما- 

ليته. وةدا مصهاقانل وادتهاوز زيجل تونوانقجب ود بمدحة توريجمهلاسات رئيصصخم

ءاوزرلاس لجس م: رئيًايناث


) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(64ة دالما- 

ةمالعاسة اسيلاذيفعن تنًلوؤسر متبويعا سمهام بلويتكا هلمة يمثوحكلاسيو رئهءاوزرلاسلجمسيرئ


:ليةالتاتاحيصللاسارمو يوه .ءاوزرلاسلجا مضعهلتي يا

ع.افدللىللعاسلجلماسلرئيًاائبنًاحكمن وويكء اوزرلاسلجس مأ- ير1

ى لحوعا. لهكيحشم توحسة مرحوريجمهلاسحع رئيحع محقووية حومحكلالكيحشلتة حابيلنياتاارحشستلاري حجي-2


وردحصخحارين تحمًح اومن يحة ثلثيلحي مهحفةحقلثالحلنيياروزلحاح ا انهب ببياوحلناسلحجن محم مدحقن تتأةحومحكلا

ل إلةقيستا مهاراعتبو أالتهاقستادعل بوقةلثااهلبل نيقااتهحيصلمة وحكلاسارتملوا.لهشكيم توسمر


ال. لعمافصريلتق ضيلالمعنى اب

.ابولناسلجم ماأمامة لعاةومحكلاسة اسيح - يطر3

ول حقبم وحسومرة حومحكللح ا سه رئيميتحسم توحسا مردحا عحم ميحسالمراعحجمية حوريجمهلاسحع رئيحع محقو- ي4


لة. قيستا مارهاعتبو أومة حكلالة اقست	ا

ا. فيهر لنظاةداإعب لوطن انيوقلارادصإمسياومرة ائيستثناةوردفتح  ىلإةودعلاموسقع مرو- ي5

حىلعًاقحبسحة موريجمهلاسححع رئيلويطله احأعمول دحجعحضويد احقلنعاحى لإءاوزرحلاسحلجو مدعح- ي6

حث. ستبلتي اةارئلطاعضياولماىلوعا ضمنهي يتلتاعضياولما
ن امحضلةحاملعاات حجيهولتايحويعطء اوزرلحانحق بيحسوينة حاملعاات حسسؤلماوتااردحلاال حأعمابع ح- يت7
لعمل. اسير  نسح
ص. ختلمار وزيلاور ضحة بلودلافي  ةلمعنياات جهلاات عمل مع سلجد ق- يع8
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ءاوزرلاس لج: مًاثلاث

)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(65ة دالما- 
ت احيصللاومن  ،حةلسلماتاوقلاالهع ضختيلتالطة سلاووه .ءاوزرلاسلجة بمائيجرلالطة سلااط تن

 :اسهارلتي يما
ذ اخاتوةيلتنظيمامسيالمراونانيوقلااريع شضع مووتلاجلمايع جمفي  ةلودللمة العاسة اسيلاعضو-1

ا. قهلتطبية للزماتاارقرلا
ت اسسؤومات اردإنملة ودلاةهزجأكل  المأعلى ف عاشرلاوةملنظاونانيوقلاذيفلى تنر عسهلا-2
ء. استثناأمنية بل وة سكريوعدنية م

 .ونانقلافق وملتهاقستالوقبومفهصروةلودلافي وظن م- تعيي3
ن حة عاهرحقاب بحسأرحلغي، ابوحلناس لحجمعحامتنا ذإةحوريجمهلاسحن رئيحب ملحب بطاوحلناس لحجل محح-4

ي حفوأهر حشلانحا عحل منهمحة كدحل محقل تن ليياوحائيين متتثنحسادين حقال عوحو طأدي  حاد عحقال عوحع طحاجتملا
ة حانيثةرحق مححلااذحة هحسارز مموحجل تو.لحلعمانحة عحومحكلادحل يحشدحصقا بحة برمتهحازنولمادال رحح

 .لىولاةلمرافي  سلجلماحل  لىإتدعلتي ااسهفاب نسبلل
.رحضحا يدمحاته عنحسلجةحوريجمهلاسحس رئيأترحويص احخرحقي محفًاحوريدءاوزرلحاس لحجع محجتم- ي5
كححلذذر ححا تعذإححفً.اححقيفاوحه تحاتارقرذ ححخويت، ائهححضأعي حثحلحة ثحأكثريه داححقلنعي ونانححقلاب اححصلناون ححويك

د دعيلثقة ثفاولى مإجاتحا تهإنفسية اسلاعضياولماامأ.ورضحلاية أكثرته باارقرذ خويت، ويتصلتابف
 :أتيا يسية ماسأعضياور مويعتبا. لهشكيم توسفي مرد دحلماةومحكلاءاضأع
ات دحاهلمعاوات حقافلتا،ةحاملعاةبئحلتعا،محلسلاوبرححلا، حاؤهالغإوئاروحلطاةلحاحإعلن  ،روتحسدلالديحتع
ا موىلولاةفئلافي وظمين ، تعيدىملاةلويلطاوةلامشلايةائلنماطط خلا،لةودللمةالعاةنازولما،يةلودلا

انين وق،سيةجنلانوانق،اتباخلنتانوانق،ابونلاسلجحل م، اريدلامسيقلتافي  رظلناةداعإ،اهلدايع
.ءاوزرلالة اقإ، صيةخشلاال وحلا

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر  حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(66ة دحالما- 
(21/9/1990 

لهؤهحتي تلحاوطرحشلاى لح عًاائزححنوحن يكحلملإةاروزلحايلوحز توحجل يونوانيحلبنلالإةاروزلحاي لحل ي
ابة. لنيل

ة دائحلعارومحلاق بلحا يتعحل بمحن كانيوحقلاوةحلنظمابيق حم تطحط بهح اوينة لحودلاحلحاصة ماردإءاوزرلحالى وحيت
ص به. خاومه ارتدإلى إ

ملهحافعأةحتبعًحاديافرانولححمويتة حاملعاةحومحكلاةحساسيةحب تبعاوحلناسلحجه محاجتًح الياجمإءاوزرلحالححميت
صية.خشلا

)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(67ة دالما- 



  

  
  

   
 

 
   

   
   
   
   
  

   

  
  

 

  

  
 

 

 

ن حا بموتعينحسأن يم حلهوملكلانوحلبا يطدمحا عنومعحسأن يواوؤحاشىحانسلحجلماىلحإاورحضحينأءاوزرلحل
م.ارتهدإال ن عمون مير

)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(68ة دالما- 
أنروزيلحااذحى هلحب عحجونحلثلثياوابعة حسلاةداحلملًح اقافوءاوزرلحادححأة بحقلثامدحس علحجلماررحقا يدحعن

قيل.ستي

رداصلاي ورستدلاون انقلاة باغللماو 17/10/1927في  دراصلاي ورستدلان وانقلاة بلدلمعا(69ة داملا- 
)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بأشلمناو 8/5/1929في  

 :ليةالتالت احلافي  لةقيستومة محكلار- تعتب1
 .اسهال رئيقستااذإ-أ

ا. لهشكيم توسفي مرد دحلمااائهضأعد دث علاكثر من ثت دقفاذإ-ب
ا. سهة رئيافو- بج
 .وريةجمهلاسة رئيليوءدد ب- عند
 .ابولناسلجلية موءدد ب- عنه
قة. لثااحهى طرلء عاو بنأة منه دراي بمبابلنياسلجلماقبل  ا منقة منهلثاعد نز- عنو
ء احضأعثي  لحة ثحقفاود محة بعحومحكلاس حورئية حوريجمهلاس حقعه رئيوحم يوحسر بمروزيلحاة  لحاقإن وح- تك2

ومة. حكلا
حتىائية ستثناداقانعة وردفي  ًامحكب اونلاسلجصبح مة يلقيستا مهاراعتبو أةموحكلالة اقستادن- ع3

.قةلثاالهونية دديجومة حكليف أت

)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(70ة دالما- 
م لهخلإححو بأىححلعظماحة حانخيلامابهححارتكء باوزرححلاوءاوزرححلاسححلجس مححم رئيححن يتهأباوححلناسححلجلم

ء اححضأعع وححجمن محححثين محللثاةححلبيال بغإماححلتهاار حرحقردححصأن يز وححجل يومححليهة عححلمترتباات ححجباولاب
قية.وقحلاء اوزرلاوء اوزرلاس لجس مة رئيليوؤسوط مشرص اخن وانقد دحوي .سلجلما

)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(71ة دالما- 
.لىلعاسلجلماماأمم لمتهاروزيلاوأءاوزرلاسلجس مم رئياكحي

)21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(72ة دالما- 
ن وكل تال قستااذإو،قهحم باهلتاراقررودصروفلملعاعن روزيلاوأءاوزرلاسلجس ميف رئكي
.ائيةضقلااملت لمعاف قولو أليه ى عودعلاامة قإم دلعًاسببلته اقستا

ث لاثلاب ابلا

 :ةيروهمجلاس يئرب اختنا-أ



 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

  
 

    

  

 

 
  

 
 
 

 73ة دالما- 
ء انس بلجلمام لتئلكثر يالى شهرين عو أقل لالى شهر عة دمة بيورجمهلاس ية رئيلوء اهانتد عوبل مق
ي حفح احكمع حجتمانه يحفضرحلغااذحلهسلحجلماعدحم يلحاذإودحديجلاسحلرئيااب حخلنته حسن رئيحة موحدعىلحع
.سلرئياةليوءاانتهجل اسبق ذي يلارشالعاموليا

 74ة دالما- 
س لجلمامع جتلف يخلاباخانتجل فلخر آسبب  وألته اقستاوأسيلرئاةافوسبب ة بسالرئاةدسلت خاذإ
ت الهيئادعى ححل تب مناوحلناس حلجد موحجوال ححة حسالرئاء خلل وحصحق حفاتا ذإون وانحقلام ححكا بورحف
ابية.خلنتاال لعماغ من افرلاال حنوانقلامحكس بلجلماجتمع ويء اإبطون دابية خلنتا

75ة دالما- 
ه ححليب عحترتحوية اعيحترحشال هيئة  حةحابيخانتة حبر هيئححة يعتحوريجمهلاس ححاب رئيححخلنتم حتئحللماس ححلجلماإن  

خر. آأي عمل  وأشة قان منودلة ودلاس اب رئيخانتفي  لاحع وشرلا

روتسدلال يدعتي ف-ب


)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(76ة دالما- 

ىلحإون انحقلاع ورحشة محومحكلام دحقفتة حوريجمهلاس حح رئياترحقاى لحء عح ار بنوحتسدلاي حفر حلنظاة دح اإعن حيمك ً

.ابولناسلجم

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر  حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(77ة دحالما- 
(21/9/1990 

جهولحاى لحذ عحينئمر حلاري حجفيباوحلناس لحجمب لحى طلحء عاحور بنتحسدلايحفرحلنظاةدحاإعًاحضأينحيمك
 :لتيا

دي حأن يبل حقلاى لحه عائحضأعن حة مرحشح عاترحقاى لحء عاحوبندي  حاد عحقخلل عي حفباوحلناس لحجلمق ححي
 .ورستدلافي  رلنظاةداإعباونانقسلجلمامف منهلأتن يذيلاءاضلعاعوجمن من ملثيلثاأكثرية حه باقترا

س حغ رئيلحفيب، حةحضاوةورحصا بحذكرهوادهحديحب تحجح ياترحقلااحلهواتي يتنلحاائل حسلماوداوحلماأن  ى لح ع
ةحومحكلاتحقفاواذحإف،أنهحشيحفنوانحقعورحشع محضأن تح اليهإًح الباة طحومحكلاىلحإحاترحقلاكلحذسلحجلما
خلل س لجلمالى حه عوتطرديل علتاعوشرع مضن تأاهليجب عونلثيلثاية أكثرحه باقترالى س علجلما

هحليس علحجلمار حصأا ذإحف، ةحانيه ثحسدرليس  لحجلماى  لحإر ارحقلاد حأن تعيا حليهفعق حفاوم تلحا ذإور هحشأة حأربع
حاأمذحينئة حوريجمهلاسحلرئيفً،ح اونانقسلحجلمامحلف منهحأن يتذيلحاء حاضلعاعوحجمع محاأربة حة ثلثحأكثريب



 
 

 

 

  
 
 

    

 
  

 
 

 

    

 
 
 

ة حخلل ثلثي حفةدحديجات حابخانتء ارحجإوهلححءاوزرلحاسلحجمنحب ملحلطاوأهحى رغبتلحإسلحجلماةحابجإ
ع ورحشح مرحوطعايحصلناةحومحكلاىلحب عحجولديحلتعاوب حجوىلحد عحديجلاسلحجلمارحصأاذحإف،هرحشا
شهر.اأربعة  ةدفي مديل لتعا

باونلاس لجمل امعأ- ج 

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(78ة دالما- 
ت ويصلتاحتى  شةقالمنالى ابر عثن يأيهلب عجر يوستدلاديل علق بتع يتعوشرس ملجلماىلح عطرا ذإ

ل ائحسلماوداوحلماىلحعلإوت حصأن يو أةحشقاري منحجينأهحل يمكنه حأنىلحر. عحخآلحأي عمل حقبهحليع
له.م دقون ي يكذلاعوشرلمافي  ةحضاوةورصة بددحلما

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(79ة دحالما- 
(21/9/1990 

ا ميهلت عوصن يأوأيهفحثأن يبه نل يمكور ستدلالديعلق بتع يتعوشرس ملجلماىلح عطرا يدمنع
يةلبالغات بويصلتاون كأن يجب ويًانوانقسلجلمانوفلؤذين يلاءاضلعالثي من ثة فلؤة ميأكثرم لتئم تل
ا. سهفن

ر دصلتي تااهسفط نوشرلاوشكل لاور بستدلاديل عق بتللمتعانوانقلاردصن يأية ورجمهلاسيى رئلوع
ع إطلد عس بلجلمالى إبلأن يطر ادصللة نلمعياةدملاخلل  له قحويية دالعانانيوقلااهجبوشر بموتن

ً.اضأيت اوصلايلثأكثرية ثليه بت عوصويى خرأةع مروشرلمافي  شةقالمناةداإعء اوزرلاسلجم

فة لختابير مد: تعبارلاب ابلا

ىلعلاس لجملا-أ

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(80ة دحالما- 
(21/9/1990 

ب اوحلناس لحجم محخبهاب ينتوحبعة نحسن حء ماوزرحلاوء احسؤلراة حاكمحه محومهمتى لعحلاس حلجلماف لأحيت
وت حاسا تذإةحدميقلاار حاعتبو بأيائحضقلالحسلسلتاات حجدرب حسحةحانيين رتبحلبنلاةحاضقلاىلحأعن حة محانيوثم
لى لعاسلجلمامن  ميجرلتاتاارقرر دصوتة بة رتاضقلاءلؤهفع أرسة احت رئون تعجتمويم اتهجدر
ص. اخنوانقجب وه بمديلات اكمحلماول صأددحوت .اتوصأةشرلبية عابغ



  
 

 
 

 
  

  
  

 
 

    
 

 
  

 
 

    

   
  

  
 

    

 
  

ةيلاملاي ف-ب

) 21/1/1947في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(81ة دالما- 
جب وحل بمإةحانيلبنلاةحوريجمهلايحفاحايتهجبواحة مريبحضاث دححإوز حجل يوةحوميلعمابائرحضلاضرحفت
ء.استثناون دةانيلبنلايضالراجميع  لىامه عحكأل تطبق امشنوانق

 82ة دالما- 
.ونانقبلإاؤهالغإوأةضريبديل وز تعجل ي

83ة دالما- 
عن ا هلخدوةلودلاتاقفلة نامشةنازواب مونلاسلجلممة وحكلامدقول تلانشريد تقء عدبفي  سنة كل 

ً.ادبنًادة بنازنولمالى ع عقترويدمة اقلاسنة لا

) 17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(84ة دالما- 
د يأن يزة ائيستثنلاو أفية اضلات اداملعتاع اريشوبمة يانلميزاة بحشقالمناخلل  في سلجلملز وجل يو
ة ورصك بلذناكءاوسةورذكملااريع شلماية قفي بو أةنازولماعوشرفي ميه لة عحقترلماات داملعتا

ة حقرر بطريحقأن ية حشقالمناك لحن تحء محالنتهاد حه بعحه يمكنحانر حح. غياترحقلاة حقو بطريأح ا ليهله عخدحل يديحتع
ة.دديجات قفاث ندحإاأنهشن من انيوقحاقترالا

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(85ة دحالما- 
) 21/9/1990في  رداصلاي ورستدلاون انقلاوب 21/1/1947

ص. اخنوانقل بإائي ستثنإداإعتمح فتأن يوز جل ي
ً رداصار رحقىلحء عان، باومحسة مريورجمهلاسيذ رئحخفيتلة جستعات محقفلنارئة طفورحعت ظداذإامأ ً

وز اجل تتأن  ىلة عنازولمافي  اتداماعتل قوبنفية اضإوأةائيستثناات داماعتتح ف، بءاوزرلاسلجعن م
سلجلماقة فاولى مابير عدتلاهذهضعرأن تب جوي .نةازولماون انقفي  ددحى يصقأادحتاداملعتاهذه

ك.لذدفيه بعم لتئد يقول عأفي  

ي حفردحاصلايورحتسدلاون انحقلاوب 17/10/1927ي حفدر حاصلايورحتسدلانوانحقلاة بلحدلمعا(86ة دحالما- 
(21/9/1990

سيفرئسه درلنيلمعادقلعامن ءاهلنتابلقةنازولماعوشرأن مشفي ًايائب نهاونلاسلجت مبم يلاذإ
انيثلاون انكية اية نهالغستمر ي يائستثنادقلعًاورفسلجلماودعيمة وحكلاسيمع رئاق فلتاة بيورجمهلا

سلحجلمفةحازنولماعورحشي محفًح اائيت نهحم يبلحواذحائي هتثنحسلادحقلعاىحضقانا ذإوةحازنولماسدرة حابعلمت
ً شكللاع بوشرلماجبهومعل بجم يوس، مريةورجمهلاسيعن رئه يلء عاندر بص، ياارقرذخأن يتء اوزرلا

انا كذإلإحق لااذهستعمل أن يء اوزرلاسلجلموز جل يوبه.  ًلوومعمًايس مرعلجلماىلإبه  مدقي تذلا
قل. لاىلا عومشر يسة عخمه بدقة عايدقبل بس لجلماىلح عد طرقةازنولماعوشرم

ت ادائحلعاوسوحلمكاوموحسلراوفلياحلتكاوبائرحضلابى حجر توذكحلمايائتثنحسلادحقلعاةدحي محفهحانىلحع
اتدحالعتمانحا محح بهحفتح ا ا محليهإاف حضويًح اساسأقة ابحسلانة حسلاةحانيذ ميزحخؤوتابق حسلايحفح ا خرى كمحلا



 

  
  

 
 

 
  

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

    

انيثلاون انكشهر  تاقفة نموحكلاذخأوتمة ائدلاتاداملعتامن  قطسااماهذف منحوية مائدلافية اضلا
شرية.لثني عاة داعقلالى ة عدديجلاسنة لامن  

)17/10/1927في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(87ة دالما- 
ة ازنوشر مقبل نا ليهق عفاوليس لجلماىلض ععرأن تجب سنة يكل لية ائلنهاية لالماةاردلاات ابسحإن  

ات.سباحلماان وديل شكيلتص اخون انقعضوسيوسنة لاكلي تللتي تاةليالتاسنة لا

 88ة دالما- 
ون.انقجب ول بمإةانخزلاال اق من مفإنه ليد يترتب عتعهل وومي ض عمقرد قوز عجل ي

 89ة دالما- 
ة عفات منذةحلصو مأية لطبيعادلبلاةوثرد اروممن  دورملستغللاز يامتو أمالتزايأنح وز مجل ي

د. ودحن ملى زماونوانقجب وبملإار حتكاأي  وأامة ع

مملاة بصعبوة بدتنملاة لودلابق لعتتم اكحأ :سماخلاب ابلا

 92و 91و  90د اولما- 
)9/11/1943في  دراصلاي ورستدلان وانقلات بلغيأ(

 93ة دالما- 
)21/1/1947في  دراصلاي ورستدلان وانقلات بلغيأ(

 94ة دالما- 
) 9/11/1943في  دراصلاي ورستدلان وانقلات بلغيأ(

ةتقؤمة يئاهنم اكحأ :سداسلاب ابلا

ي حفرداحصلاوري تحسدلانوانحقلاوب 9/11/1943ي حفردح اصلايورتحسدلاون انحقلاة بلحدلمعا(95ة داحلما- 
(21/9/1990 



 
 

 

 
 

  
 

     
  

 
  

 
 

مة لملئات اءاجرلاذ اخاتحيين سيلماون لميسلماين ة بفصالمناس اسأى لخب علمنتاب اونلاس لجلى مع
م ض، تيةورجمهلاسيسة رئاية برئوطنشكيل هيئة وتية لحطة مرخفق وةسياسيلاية فائلطاءاغلإيق قحلت
اعية. جتماوة فكريوسية ايست اصيخشء اوزرلاس لجس مورئيب اولناس لجس ملى رئيإفة اضلاب

ء اوزرحلاوباوحلناحي سلجى محلإاديمهحقوتحة فيائلطاءاحلغإة بحلفيلكاحرق لطاحاحترقاوحة سادرة لهيئاحة مهم
 .ليةحلمراخطة لاذفيابعة تنومت

 :ليةاقلنتالة حلمرافي و
 .ةاروزلاشكيل في تة لداة عورصف بائولطا- تمثلأ

ت اسسؤلماوء اضقلاومة العاائف ظولافي  ةءافلكاوص اصختلاد مويعتي فائطلايل لتمثاة دعاقى غل- تب
فئةلاائف حوظء اتثنحساي بوطنلحااق حفولاتاحيضقتلمًح اقفوةحلطختلماوةحاملعاتحاسسؤلماوةحلمنياوكرية حسلعا
ون دنلميسلماوحيين سيلماينفة بصاائف منظولاهذهنوكوتاهفيلى ولافئةلادلاعا يمفيواهفيىلولا
.ةءافلكاوصاصختلاأي دد بمبقيلتافة مع ائلية طفة وظيأية  صصيخت

 100و 99و98و97و96داولما- 
)21/1/1947في  دراصلاي ورستدلان وانقلات بلغيأ(

 101ة دالما- 
ل ديحو تعألديحأي تبن ودةحانيلبنلاةحوريجمهلاربيحلكاان حلبنة لحوددعى حت 1926نةحسلولحأيول أنحًء مادحابت

خر.آ

) 9/11/1943في  رداصلاي ورستدلاون انقلاة بلدلمعا(102ة دالما- 
ور. ستدلااذلهفة لاخلماةاعيشترلاماحكلاللغيت كأ
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