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حيدد    ح شعتددأحديدد ال حشع دديوحشعبدد اقأحشععتشوددأحمددأحت ددا حقدد  ح(حك دد احشعبددع )تُعدد ص

ستي حمأحت ايخحشعصد  م حشععتشو د حدعد ت حتاو دححشع  د زحشع يد د حشععي  د حمدأحدولحي    حح5391

شععتشقحت تصد حشعالثي  د محتدلحشع دتمحشع  ودأ حوعداحتعد حشعصد  حشع يد د حشععي  د حتصد احع د شح

حدد تثشحاددع احودلدد ش ححح5391مددأحت ددا ح(حك دد احشعبددع )وودد حيدد احشععدد  حش ولحتددلح.حشعسدد  

دتد حتمد امححشعصد    حم د محيب دلحد لعد حشع  ت د حويسد  ح.حشع يوحشعب اقأحشععتشوأحدخطحشع د 

وكد محيتصد احشعصد   ح.حسداحودال د محيد   مح91×حساحح1 ،5د ع حشعتون ا حوو حي امحد جاح

وتع   حنج د حم  سد  حلدأحشع ج د ح(حشع بتو حوشع  جل)ش وعىحديم شحشعبع احشعب اقأحشع عتو ح

مدأحبوح(حك د احشعبدع )يد احشععد  حشعالد نأحتدلحوود ح(.حشع ج د حشع  دتش )شع يب   حشع عتومد حد سداح

كد ع ح.حت تاي شحقيدىحتاوداق محدودتوحشعدىحشعع ت د حت  د حشعدىحعقد حشع ال  د لحدوحشع تعي د لح5391

شحتاىحلد شحشععد  حقيدىحدمبد  حعقايد حتد احقدلحا ش زحدسدياوحشع  تد حوط يداحد دسدطحواشقد حشعيقد ح

شعع  حشعتشددلحمدأحاد تحتبدتيلحش ولححم   حي اح5391وو حي احشعع  حشعال عثحمأحدييالح.حشععتد  

إذحيدد احح5391د عصدد واححتددىحتبددتيلحشعالدد نأح(حك دد احشعبددع )وودد حشسددت تمححيدد    حح5391

دع ل حشقت يححو شازحشع شمي  حدكالتحتثكد محشع ديوحشعبد اقأح(حولاحشعع  حش م ت)شعع  حشعخ تسح

قدلح(حك د احشعبدع )حشععتشوأحوق  يتهحشع    ي حومأحت  تت احق ياحميد  حمتاو دححدد ع حيد    

ونت جدد حعدد ع حم دد حوددع حنبدد محشع دديوحشع دد كااحوتاو ددححيدد  متاحشعسددتي حوشوددبتح.حشعصدد وا

شعع ي حتلحكاش اهحعتتكحشععتشقحمام شحتلحتثح  حشعسيب محع ا
ح
ح.ح

وي     حإقب  حياازحوشم  حقلحشعصد  م حشعسدتي حشعتدأحيد امحمدأحشععدتشقحشع ي دأحدعد ح
ح:د  حي تأح(ححك  احشعبع )ي    ح

تددلحشحت دد  حشعسددام تأح(حشع ي دد حم دد )دعدد حقددا زحياسدد حسددي  محياسدد ح: صحححي ة الاححرارة. 1
وتب  ياحعج د حتتكييد حط يد زحديد احشعصد    حشعسدتي حشعال ن د حعي ديوحشعبد اقأحشععتشودأح

وتعدد ح.ح53،1شعتددأحيدد احشععدد  حش ولحت  دد حمددأحكدد نامحش ولح(حشعبددتشاز)ولددأحيدد    ح
تدددلحح دددثحش سدددياوحوشعت تيدددتح(حك ددد احشعبدددع )ـشعصددد    حشعتددداد حعددد(حشعبدددتشاز)يددد    ح

(حك د احشعبدع )وشإلمتشجحشعص  أ حإذحإن  حس امحقيىحشع  جحن ساحشع يحشمتبتداحيد    ح
(حشعبدتشاز)وععلحتلحشعج يتحد ع كتحشمححيد    ح.حوتب د حححتىحمأحكت د حق اشمحشعص    

شع دديوححك نددححتب ددلحدكعدد حك ت دد حيدداحتسدد  حقيددىحط دد  حاون دداحح دداتأ حإذحعدداحي ددلحعدد ى



شعب اقأحشععتشوأحيات  حإت  ن  محم  ق  حط  ز؛حد س ق زحق  حشع تياحق د حشعج د احشعصد  اح
وودد حشنت يددحح.حشع بدت حقيددىحوسداحشعب دد ق لحمدأحشإل شازحشعع تدد حعسددجلحش اشودأحمددأحدقد ش 
وشسدت تمح.حشعب  ق حشعىحوكتحستيحق  ت حشاتتىحشع يوحشعب اقأحشععتشوأحبع حم ي حددا

دص واحشعع  حشعع اتحتلحشعص    ح53،9ص اححتىححييتشمحت(حشعبتشاز)ي    ح
ح
ح.ح

ولددأحشعصدد    حشعسددتي حشعال عالدد حعي دديوحشعبدد اقأحشععتشوددأحوودد حديدد ال حشحنبدد  قح: صحححي ة الححى أمححام. 2
ويتطدددلحشعسددد  حلددد شحشحنبددد  قحشعدددىحشمحشعيج ددد ح.ح53،5ش ولحعي ددديوحشعبددد اقأحشععتشودددأحمدددأحقددد  ح
عداحت  دأحديحنمد  ح شميدأحق د حتبد  ي  حت مدي حتدتكحذعد ححشع تكيي حشعتأحاد ي  حياسد حسدي  محياسد 

شع اوددااحشعددىحدمحتصدد  حشعمددتو حشعس  سدد  حتثم دد  حوكدد محتددلحنت جدد حذعدد حشمحشنتبددتمحشحنبدد  و مح
 شمدلحشع ديوحوكد محدوع د حتج اقد حتدلحشع ديد  لحديق تد حذندامحديداوحويع داوحكدال لحشعتدأحدمد مح

تع تحقلحتاو   حتلحمثلحطتي زحشعىحدت  
ح
ح.ح

وتدداعىحإيدد شال حكددلحتددلح شو حح53،9وودد حيدد امحمددأحكدد نامحشعالدد نأح: صحححي ة العاعححدة .3

وود حطد  حمدأحتتويسدت  حشعبدع احشعبد اقأح.حشعص مغحوحس لحشعب   أحو كأحدس احوق  حت ت

وو حكد محدحد ح.حك ع حاس ححمأحق اشمحشعص    حشع  جلحوشع بتو (حي ق  لحشعع عاحشت  وش)

شن دد حشع  ع دد حعي دديوحشعبدد اقأحشععتشوددأحن  دد محم  قدد حدددداشوحشحن دد قحشعتم سدد حمددأحشع  ي

تعتودددححشع ج اقددد حح53،1ومدددأحتبدددتيلحشحولح.حشعسدددتي حوتا يع ددد (حشع  قددد ز)يددد    ح

شحنبدد  و  حشعتددأحتصدد احلدد هحشعصدد    حعمددتد حق   دد حم ن دد امحت م  ت دد حد عددلحتثح دد ح

قدد و محقددلحشعصدد واحشححشن دد ح(حشع  قدد ز)شعسدديب حعيع  يددتحشعبدد اق  حمتاو ددححيدد    ح

ح5311ومدأحقد  ح.حدخدطحشع د حوتدلحيداحيد امحتب اقد ح5311شعصد واحمدأحدوشمدلحاد  مح

(شت   حشعبع )دد لحدساحشعص    حد ساحط ي حلاحي    ح
حح
ح.

قدد  ح(حط  قدد حم دد )شنبدددح شو حشعصدد مغحقددلحشع دديوحشعبدد اقأحشععتشوددأح: صحححي ة العمححل. 4

 يوحشعبد اقأحشععتشودأحودسسحاشدب حشعب اق  لحشععتشو  لحد   حتاح  حدط   حشعح53،9

وود حيد امح.ح،،53مدأحن سد مح(حشعع دل)ك م حودي احع  شحشعقدت حيد    حسدتي حد سداح

ح.حشعع لحدب لحتت بلحنت ج حعع  حك  ي حشع اشا حشع  ع  حعي يو

تدلحدد لحشحنبد  و محشعتدأحتعدت حع د حشع ديوحشعبد اقأحشععتشودأحح: صحي ة وحدة النضال. 5

(حوحد زحشع مد ل) حشععتشقحدمي ححقيىحن س  حدساحدت محتج اق حا اق  حيق تزحتلحي ا

وودد حمي ددححلدد هح.حوت  دديمحدسدد بتزحشع  ددا حقي  دد حوك نددححديق تدد حياسدد حلدد اومح عخدد 

شع ج اق حشحنم   حشعدىحو د  زحم د حشعتدأحو يدححدد ع حومددحادتوم  حيداحديد اوشحطتيد ت اح

وأشعستي حد عيقت لحشععتد  حوشع ت ي حعت امحعس محح لحشع يوحشعب اقأحشععتش
ح

ح.حححححح

دسدسحش كدتش حتدلحدقمد  حوحد زحشع مد لحشعد يلحاممداشحشحنمد   حشعدىح: صحي ة شورش. 6

وك ندحح(حاداا )ط  ق حشع  ق زحت م  حا اق  حط ي زحدي امحيد    حسدتي حع د حد سداح

ح.حتي حشع  م  حديق ت حي ع حشع   اي

دد مبتحن سد حإذحح53،3دي  حشع يوحشعب اقأحشععتشودأحمدأحد شيد حقد  ح: صحي ة النجمة. 7

وح(حشع    دد )شنبدددحشع دديوحمددأحلدد هحشع دد زحشعددىحم ددسحتج اقدد محتت دد حتزحلددأحتج اقدد ح

وو حي احشعع  حش ولحتلحي    حشع ج د ح(.حشع  ق ز)وح(حشحت   )وح(حشعصاشو)وح(حشع ج  )



شع جدد حشعخ عدد حع   ت دد حشعبدد  ش ح)وودد حطدد  حمددأحتتويسددت  حاددع احح53،3ت ددا حح59دتدد ايخح

وو حي امحمب  حغ تحتب اق (حش دب ل
ح
ح.ح

ت ت حق  حتدلحدقمد  حكتيد حشع ج د حقيدىحام سد  حدكدت حيد تي أححات  دداح: صحي ة االتحاد. 8

دمب  حت م    حوم تي حك  حدقي داشحقدلحت دايلحت م د حط يد زحد سداحشحت د  حشعتدأحديد امح

وودد حشسددتب قححشعبددتم حشععتشو دد ح.حيدد    حشحت دد  يدد    حسددتي حن م دد حديسدد ن  حد سدداح

51/51/53،3شع م  حقيىحشعت م احوإن   حي واحشعص    حمأح
ح
ح.

تتطلحط واحي    حشع م لحشعىححيوحشعبدع حشعد يحدعق دححإط  تداحمدأح: صحي ة النضال. 9

وتعدت حام سداحقييديحادتي حح53،1مدأحقد  ح(حشعدامل)ودغي ححيد   تاحح53،1دييالح

 لحع او داحشحيجد دأحتدلحشع مد  حشع يسدب    حودودبتحشعدىحشعع دلحشعسدتيحشعىحن   حشعب اق 

وودد حديدد احشع دديوح(حط  قدد حشع مدد ل)ت ددححشسدداححدديوحوحدد زحشعبدد اق  لحمددأحشععددتشقح

وشسدت تمحد عصد واحدصداازحتت بعد حوود حتاو دححقدلحح53،3شع  كااحي    حمأحت دا ح

ح.ح5311شعص واحمأحن س مح

 حشعب اق امحمأحدق ش حوقيىحادس احط  لحشع  د ايحدقيلحشعسج  : صحي ة راية الاغيلة. 11

وقيييحت   حامم احع    زحد   حشع يلحنداايحودقي داشحقدلحتبد  ي احع ديوحاد اقأحبمدتح

وودد حح5319وديدد اوشحيدد    حد سدداحاشيدد حشعبددق ي حوودد حيدد احشععدد  حش ولحت  دد حمددأحبذشاح

ق  ششح(ح91)دع حشمحدي امحح5311شست تمحد عص واححتىحإغثو  حمأحدوشسطححييتشمح
ح

ح.حح

ولدأحيد    حمب د حديد ال حشعسدج   حشعبد اق امحمدأح: صحي ة ك اح السجين الثوري. 11

ح  د ح)وود حكد مح.ح،531وشست تمحد عص واححتدىحبوحح5319سجلحدع اد حمأحن  ي حق  ح

بند شكحتسدلولحشعيج د حشع تكييد حشعخ يد حمدأحشعسدجلحيديشولحشعع دلحشع يددأحوتدلح(حقال  م

مثلحشمثق د حقيدىحشععد  حش ولحتدلحلد هحشعصد    حوطد ن ححوتل.حشدت ححت تايحشعص    

مأحشعص   حشحم تزحت   حت حيب تحشعىحشمحق  ل حش ولحو حي احقيىحي   حوشحد زحدبد لح

،3/5/531طتي زحح مطحياحدق  محكت دت  حدت ايخح
حح
ح.

ولددأحعسدد مححدد لحشت دد  حشعبي دد حح5319يدد امحت تصدد حقدد  ح: صحححي ة ك ححاح ال لبححة. 12

مدأحسد  لحسدياح:ح)وك نححت  لحقيىحي احي  ت  حش وعىحشعبع اشمحشلت د .ح شععتشوأحشعع 

شت  وشحشي  حشعبثوحمأحط   حمثد  حا تي حإلح  محو نامحشعتد اي ح)وح(ح شماحتست  لحدممل

دكعد حح5311 ح،531 ح5319وو حم عححش ق ش حشعص  ازحمأحش قداش ح(.حشععس تيحشع  اأ

ت  ن  حم  ق  حت  و زحودإ(حA4)اون احود جاحشعااقحشعع  يح
حح
ح.

شت دد  حشعبدد    ح)ولددأحعسدد مححدد لحح5319وودد حيدد امحت تصدد حقدد  ح: صحححي ة الاححباب. 13

وشحتامحل هحشعص    حقيىحاع اشمحمأحدقيىحشعصد   حش وعدىحتدلح(حشع ي  تشمأحشععتشوأ

(حسدياح شمداحويد شو حدد لحشعبدعاوحوتسدت  لحدممدل)وح(حشت  وشحدي  حشعبد  و)دق ش ل حولأح

(حA4)شعجتي زحي ت حدخطحشع د حوتب دلحقيدىحبعد حشعتون داحود جداحشعدااقحشععد  يحوك محدساح

ودإت  ن  حم  ق  حت  و ز
ح
ح.ح

ولددأحعسدد مححدد لحح،531وودد حيدد امحمددأحشع جدد حدوشمددتحقدد  ح: صحححي ة صححوت ال ححرات. 14

ويثحد حتدلحتتويسدت  حدن د ح.حت م  حشع يوحشعب اقأحشععتشوأحمأحت ب  حشع دتشمحش وسدط

ح(.حلحدطلحشعسياحوشعت تاحشعام أحوشع ي  تشمأت)شحتامحقيىحاع اح



وود حديد ات  حشعيج د حح5311يد احشععد  حش ولحت  د حمدأحاد  مح: صحي ة ك اح الاغيلة. 15

ومدلح.ح.حسدياحوم د )وو حشحتامحمأحتتويست  حقيىحشعبدع احشعبد اقأح.حشع  ي  حمأحكتدث 

ط  قد حشع تكديححوشعاشولحشمحلد هحشعصد    حك ندححتصد احدتاط داحتدل(.حواع حسع  .ح.ححت

(حاشيدد حشعبددق ي )شع  دد  يحعي دديوحشعبدد اقأحشععتشوددأحشعتددأحديدد امحيدد    حتتكييدد حد سدداح

مدأحدقد ش ح(حادق ي حدقد ش :ح)وي  حت ي  حدي ات  حعج ن  حشع  ي  حمأحشع   مدحوتلحد   د 

مأحكتدث حوي    حد عيق حشع ت ي حشسد   ح(حك  احشعبق ي )مأحشع صتزحو(حاق ي حشعج او)و

ع  ل حشعبتيدوت(حاي  )
ح
ح.ح

وو حي امحد عيق حشع ت ي حوكد محتدلولحقدلحت تيتلد حدقمد  حشع ديوح: صحي ة آزادي. 16

وط  ع احتلحش كتش .حشعب اقأحشععتشوأحمأحشعسي   ن  حوكتكاكحوشاد ل
ح
ح.ح

ولأحشولحطتي زحستي حا اق  حتع أحد ع اشمحشع سي  حوو حيد اح: صحي ة حرية الوطن. 17

وودد حطدد  حتتويسددت  حدن دد حتصدد احقددلحشعيج دد ح.ح،531نامحش ولحشععدد  حش ولحت  دد حمددأحكدد 

وو حي امحتب اق حدكع حاون داحود جداحشعااود حشععد  يح.حشعام   ححت   حشعج ا حوشعم  م

(A4ح)ودمحشت  ن  ت  حشعب  ق  حك نححت  و زحشذحدوتصتمحشعب  ق حقيىحشع تو حم دطحتدلح

   حودد حشلت ددححددد متش حشع دداشمحويثحدد حشمحلدد هحشعصدد .ح ومحدمحتتمدد لحيددااششحشوحاسددات شح

ن دد حك نددححتعدد عجحتددلح شويدد حإشع سددي  حم ددطحولددأحشمحتبتوددححشعددىحتاودداق محس  سدد  حم

شنت  م  حشعىحشع لسس حشععس تي 
ح
ح.ح
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