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ائدة مفرطة في فيسلف ماال بيتعلق بزجر من  ظهير شريف

 يالتنا الشريفةاالفرنسىية ب المنطقة

 ايشَا انششٚف تًا ٚهٗ.ٚعهى يٍ كراتُا ْزا اسًاء هللا ٔاعض ايشِ اَُا اصذسَا 

 الفصل االول 

يٍ ظٓٛشَا انششٚف  989 ايشا يٍ االيٕس انًُصٕص عهٛٓا تانفصمكم يٍ اسذكة 

ًٍٚ اٌ ذثهغ َصف انًال انسانف  تذعٕجانًذرٕ٘ عهٗ يجهح االنرضاياخ ٔانعقٕد ٚعاقة أال 

تفائذج ذجأص انذذ أ َصف قًٛح انخذيح أ انعًم انذٖ قٛى تّ ذاَٛا تانسجٍ ذرشأح يذذّ يٍ 

انًُصٕص عهٛٓا ٚادج عهٙ يا ُٚرج يٍ انًراتعاخ انًذَٛح سرح اٚاو انٗ سرح اشٓش ٔكم دنك ص

 انًشاس انّٛ اعالِ. 989تانفصم 

 الفصل الثاني

انعقٕتاخ انًُصٕص عهٛٓا تانفصم انساتق  تأقصٗارا ذكشسخ انًخانفح ٚذكى عهٛٓا  

ًٔٚكٍ ذضعٛف ْذِ انعقٕتاخ ٔعُذ االقرضاء ذطثٛق االدٕال انعًٕيٛح انشاجعح نركشاس 

 يٍ انقإٌَ انجُائٙ . 69ٔ 68 انًخانفح انًُصٕص عهٛٓا تانفصهٍٛ

 الفصل الثالث

جش٘ اٌ صذسخ يٍ قثم انسهف سشقح تادرٛال أ نعة تفكشج قاصش ذاتع نٕٓاِ فر   

يٍ انقإٌَ انجُائٙ يا عذا انزعٛشج انرٙ  507أٔ  506 فٙ انفصهٍٛ ُٛحعهّٛ انعقٕتاخ انًث

 ٚثقٙ ايشْا يُٕطا تانفصهٍٛ االٔل ٔانراَٙ يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا.

 الفصل الرابع

ًٚكٍ نهًذاكى فٙ كايم االدٕال ٔدسة إْٚح انظشٔف اٌ ذايش ترعهٛق انذكى اعالِ 

، ٔادذج أ عذج جشائذ تانًُطقح انفشَسٕٚح فٙ اتانرُا انششٚفح ٔرنك  َٔششِ يهخصا فٙ جشٚذج

 عهٙ يشذكة انًخانفح .

يٍ انقإٌَ انجُائٙ فٙ جًٛع االدٕال ٔال ًٚكٍ اٌ  574 كًا ًٚكٍ نٓا اٌ ذطثق انفصم

 ذُفٛذ انعقٕتح اال فٙ االدكاو انصادسج فٙ انسجٍ . ترأخٛشٚسًخ 

 الفصل الخامس

يٍ يجهح  989 فّٛ ايش يٍ االيٕس انًُصٕص عهٛٓا تانفصم ٚثثدكم دكى أ قشاس 

ٚشسهّ سئٛس انكراب انًسجهٍٛ انٙ ٔكٛم انذٔنح فٙ اجم قذسِ شٓش ٔادذ االنرضاياخ ٔانعقٕد 

ٔاال فٛعاقة تزعٛشج ال ًٚكٍ اٌ ذقم عٍ سرح عشش فشَكا ٔال اٌ ذرجأص يائح فشَك ٔذذكى 

 ة يٍ ٔكٛم انذٔنح ٔانسالو .انًذكًح االترذائٛح تانزعٛشج انًزكٕسج تطه
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قذ سجم ْزا  2:17 غشد سُح42انًٕافق 2456 صفش عاو  12ٔدشس تانشتاط فٙ 

 شرُثش سُح 24ستٛع انُثٕ٘ عايّ انًٕافق 6انظٓٛش انششٚف فٙ انٕصاسج انكثشٖ تراسٚخ 

2:17.      

 يذًذ انًقش٘  

 ٌ تُششِأراطهع عهّٛ ٔ

 2:17 شرُثش سُح 28انشتاط فٙ 

 انعايح  تاإلقايحانًعرًذ 

 أستاٌ ٚالٌ.
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