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َ

َ

َ

َرمذيــــُ
 

م فػ  امماممػمة و وتػدت فػ  فر ػن   مػف طةػوف امػا ض و ومػم خمسػنف عمًمػو  سػبة  عبر     
 .. رفنػػػت فف امطونػػػؿدفب امػػػو و  امةمػػػروخبػػػرة و ففرغتػػػي فنمػػػم مػػػف فسػػػبمب يػػػ  ا ػػػمد امسػػػانف 

ال فستأثر بمػم ما سػ  و وفف فتنامػم مزم وػ  وفباػمو  نبػؿ فف ففػمرؽ و  مػً  فف نتػدوا فنمػم مػم  
نةنػامـ عىػ  مػم اامىػي تمنةػػم فػ  رسػمم  امماممػمة ب نممػم امابنىػػ  وعطمومػم امسػخ  ام ػموـ عىػػ  

 امةىـ وامث مف  وامتدن  وامذم  واإلخ ص وامونمر . 
 

 رجائى عطية

 المحامى

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 َوَضَرَب الّمُو َمَثاًل رَُّجَمْيِن َأَحُدُىَما َأْبَكُم 
اَل َيْقِدُر َعَمَى َشْيٍء َوُىَو َكلٌّ َعَمى َمْوالُه 

يوُّ اَل َيْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو  َأْيَنَما ُيَوجِّ
َتِقيٍم  َوَمن َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َوُىَو َعَمى ِصَراٍط مُّسْ 

(ٚٙ) 
 صدق اهلل العظيم

 

 (ٙٚسورة امااؿ )
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  إىـداءإىـداء
  ــ

  
  إلى المحامينإلى المحامين

  
  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  
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َعٕؼَِظشَاجلذيذحَـ3884/1004ََاٌمؼيخَسلَُ
ََ

َاٌمب٘شحَِغزأٔفَششق4584َ/1001َ
َ
َ

َق16463/61َاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َحمىّخَإٌمغ
َ

َاٌذائشحَاجلٕبئيخ
َ

َِزوــــــشح
َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ

  
 ) طمعف (   ماكـو ضده  .............           ادلمذَََََََِٓ:َ

ػ   عطنػ / مامػد رتػمو  عىػ  ػ و ػمرتي رتػمو  وموطاػي اممختػمر مكتػب ااسػتمذ              
 ػمرع  ػرنؼ بم ػم  ػ ام ػميرة ػ   ٕٙ ػمرع طىةػت اػرب و  ٘ٗامماػمم  بػمما ض

ٓ 
 ػ امانمب  امةمم   . ٔ :   ػــــذ
 ) مدعني بمما وؽ اممدان  (  .....................ػ  ٕ            

اممسػتأا   فػ  امتااػ  رنػـ          مف ماكمػ  امتػا  ٕٕٓٓ/ ٗ/ ٜٕ:  ام مدر ف   فَٝاحلىـــُ
 ػػػػرؽ ام ػػػػميرة (  ٕٕٓٓمسػػػػاي  ٜ٘ٙٔم ػػػػر امتدنػػػػدة )  ٕٔٓٓ/ ٜٜٔٗ

وام مضػػ  اضػػورنًم ب بػػوؿ اإلسػػتوامؼ  ػػكً  وفػػ  امموضػػوع برفضػػي وتأننػػد 
 ٓاماكـ اممستأاؼ   

 

َاٌٛلبئـــع
ـ ( عىػػػػ  ااممػػػػم فػػػػ  نػػػػو ٕمعف ( )طػػػػ( عىػػػػ  ) امٔفاممػػػػت امانمبػػػػ  امةممػػػػ  اممتممػػػػنف  )     

 بداورة نسـ م ر امتدندة  . ٕٔٓٓ/ٗ/ٖ
تسببم خطًأ ف  موت عى  وكمف ذمؾ ام وًم عف إيمممممم ورعواتممػم وعػدـ ااترازيمػم    ػ    ٔ

وعػدـ مراعمتممػم مى ػواانف وام ػرارات وامىػواو  واااظمػ  ػ بػأف نػمـ ااوؿ بمإل ػطداـ 
اداث إ مب  اممتا  عىني اممثبت  بت رنر م تش ام ا  ػ   وتسبب فػ  وفمتػي بي وا 

ػػػ ونػػمـ امثػػما  بػػممونوؼ فػػ  وسػػط امطرنػػؽ ما ىػػي بسػػنمرتي متسػػببم فػػ  اػػدوث تىػػؾ 
 اإل مب   . 
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ػ   تسػببم بهيمممممػػم  فػ  إتػػ ؼ فتػزار امسػػنمرة امممىوكػ  مكػػؿ ماممػم وكػػمف ذمػؾ ام ػػوم عػػف  ٕ
 فيمممممم .

 ر .ػ    نمدا مركب   من  بامم  ناتـ عامم تةرنض اارواح واامواؿ مىخط ٖ
 ٙٙمػف ام ػماوف  ٚٚو ٖٙو  ٖٕو  ٔع وبػمت و  ٖٕٛاامر اممةمنػب عىنػي بػمممواد          

 ع وبمت  .  ٔ/ ٖٛٚو   ٜٓٛٔمسا   ٕٔاممةدؿ بمم ماوف  ٖٜٚٔمسا  
نضػػت ماكمػػ  فوؿ درتػػ  اضػػورنم مػػعوؿ ) امطػػمعف ( وغنمبنػػم  ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٜٕوبتىسػػ      

مزامممػم بػأف نلدنػم مىمدعنػ  مىثما   بابس كؿ ماممم  مرنف وك ممػ  مموػ   تانػي مونػؼ امتا نػذ وا 
سػػبنؿ امتةػونض امملنػػت وخمسػ  تانمػػمت م مبػػؿ  عىػ بػمماؽ اممػػدا  مبىػف فم ػػ  ووااػد تانمػػم 

 فتةمب اممامممه.
 

 ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕواسػػػػػتأاؼ امطػػػػػمعف يػػػػػذا اماكػػػػػـ ونضػػػػػت امماكمػػػػػ  اإلسػػػػػتوامفن  بتىسػػػػػ        
 ضي وتأنند اماكـ اممستأاؼ  . اضورنم ب بوؿ إستوامفي  كً  وف  امموضوع برف

 
وممػػػم كػػػمف اماكػػػـ ااخنػػػر نػػػد  ػػػدر مةنبػػػم وبػػػمطً   ف ػػػد طةػػػف عىنػػػي امماكػػػـو ضػػػده        

وننػػد امطةػػف تاػػت  ٕٕٓٓاممػػذكور بطرنػػؽ     امػػا ض بتوكنػػؿ مرفػػؽ  وذمػػؾ بتػػمرن    /   / 
 رنـ          تتمبع انمب   رؽ ام ميرة امكىن  . 

َةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ.ٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعـجبََََََ
 

َأعــــــــــجبةَاٌطعٓ
َ.ََاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتََٚاٌفغبدَفَٝاإلعزذالي:َََََأٚال

مػمنبنف مػف مطممةػ  مػدوامت فسػبمب اماكػـ اممطةػوف فنػي فف ماكمػ   عىػ ذمؾ فاػي و          
"  إاي ف  اوام   :  نضت بهداا  امطمعف عامم ب وممم  امموضوع ا ىت وانة  امدعوى امت 

كػمف اممػتمـ ااوؿ ) امطػمعف (  ٕٔٓٓ/ٗ/ٖٔمسة  مسمًر ب مرع امثورة بم ر امتدندة نـو امت
تمػػػػػرؾ ام ػػػػػميرة بسػػػػػرع  كبنػػػػػرة وبرعواػػػػػي وعػػػػػدـ إاتػػػػػراز ودوف  ٜٖٕ٘ٔنسػػػػػنر بسػػػػػنمرتي رنػػػػػـ 

تب ر)؟!( مامر امطرنؽ فمممي ونمـ اممتا  عىني امذى كمف متواتدًا بممطرنؽ مترتً  بمإل مرة 
فترة ام ميرة ويو اممتمـ امثما  وامذى نمـ بػدوره بػممونوؼ  ٖٗ٘٘ٛااتره رنـ إم  نمود امسنمرة 

بممثىػػث اانمػػف مامػػر امطرنػػؽ دوف امونػػوؼ فن ػػ  نمػػنف امطرنػػؽ و ػ إسػػتتمب  إل ػػمرة اممتاػػ  
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عىنػػي امػػػذى فسػػرع متوتمػػػم إلسػػت  ؿ امسػػػنمرة ااتػػره ااخنػػػره اػػمؿ سػػػنر اممػػتمـ امثػػػما  بمتتػػػمه 
ااتػػػرة ااخػػػرى دوف تب ػػػر ودوف مامومػػػ  اممػػػتمـ ااوؿ بػػػذؿ عامنػػػ  اممتاػػػ  عىنػػػي وامسػػػنمرة 

امرتػػؿ امةػػمدى ف ػػدـ اممتاػػ  عىنػػي  ػػدم  فاػػدثت اإل ػػمبمت امػػواردة بػػممت رنر امطبػػ  وامتػػ  
فودت بانمتي وانامم اموؿ امونوؼ  بسنمرتي إاّل فاي اظرًا مةدـ تب ره وسرعتي نمـ بمإل طداـ 

 ما  فأادث تى نمت امسنمرتنف امواردة بمممةمنا   " بممسنمرة ااترة ننمدة اممتمـ امث
واسػػػبت امماكمػػػ  مىطػػػمعف ) اممػػػتمـ ااوؿ (  فاػػػي كػػػمف ن ػػػود سػػػنمرتي باممػػػ  نػػػاتـ عامػػػم      

مػم ن ػوؿ اماكػـ  ػ مػم ثبػت مػف اممةمناػ  مػف عىػ  ذمػؾ ػ  عىػ امخطػر وبسػرع  كبنػرة وامػدمنؿ 
ننمدتػي  عىػ اػوام  ع ػرة فمتػمر ممػم نػدؿ  وتود  ثمر فرامؿ مسنمرة اممػتمـ ااوؿ بامػر امطرنػؽ

امسنمرة بسرع  كبنرة ال تامسػب امطرنػؽ امػذى اػدثت بػي اموانةػ  ومػـ تمكاػي مػف م ػمداة اممتاػ  
 عىني ف مـ بمإل طداـ بي ثـ إ طدـ بممسنمرة ااترة ننمدة امثما   .  

ام رامػؿ  خطػأ امطػمعف مػف طػوؿ  ثػمر عىػ وم مد مم ت ػدـ  فف ماكمػ  امموضػوع اسػتدمت     
فاي كمف نسنر بسرع  كبنرة ال تتامسب مع اممػ  امطرنػؽ ونػت اموانةػ  . عى  مسنمرتي بمم ندؿ 

ويو استدالؿ مةنػب ااػي مػف اممةىػـو مىكمفػ  فف طػوؿ  ثػمر ام رامػؿ نتامسػب مػع طػوؿ امسػنمرة  
اػي نابىػ  ذاتمم  و ػ بمةا  فاي كىمم طممت امسنمرة فهف  ثمر فرامىمم تطػوؿ كػذمؾ  و ػ وممػذا  فه

بدارة  تادند طوؿ امسنمرة ومتادند اممسمف  بنف عت تمػم اامممنػ  وامخى نػ  اتػ  نمكػف ام ػوؿ 
 سرعتمم ام مو ي     وامكبنرة  . عى  اارض ندؿ عى  بأف طوؿ   ثمر ام رامؿ 

ذ مػػػـ تاػػػدد ماكمػػػ  امموضػػػوع طػػػوؿ سػػػنمرة امطػػػمعف واعتبػػػرت فف  ثػػػمر ام رامػػػؿ امتػػػ         وا 
سػػرعتمم ام مو ػػ  فػػهف  عىػ اارض عاػػد فن مفمػم وامتػػ  تبىػػف ااػػو ع ػرة فمتػػمر دامػػ   عىػػ خى تمػم 

يذا اإلسػتخ ص مةنػب م  ػوره ااػي مػـ نتبػنف امم ػدممت امتػ  تاتتػي بماطػؽ سػموف واسػتدالؿ 
 م بوؿ و ػ ممدامت  ثمر ام رامؿ وطوممم تتامسب تامسبًم طردنم مع طوممم . 

اػدد اممػ  امطرنػؽ ونػت اماػمدث و ػ ومػدى إزداممػي ومف تماػب  خػر فػهف امماكمػ  مػـ ت     
بممسػػنمرات اممػػمرة بػػي اتػػ  نمكػػف ام ػػوؿ بػػأف امسػػرع  امتػػ  كماػػت عىنمػػم سػػنمرة امطػػمعف كماػػت 

 تتامسب فو ال تتامسب مع امم  ذمؾ امطرنؽ  ف  يذا امونت  . 
 

اممػرور فنػي ومف اممةىـو كػذمؾ مىكمفػ  ووفػؽ امةىػـ امةػمـ فف امطرنػؽ امةػمـ تختىػؼ اممػ        
مدى سمعمت امىنؿ واماممر و ػ وممذا نتةػنف تادنػد  عى مف ونت آلخر ػ  ويذا اإلخت ؼ نتىنر 
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تىؾ امامم  وبدمنؿ ن نا  نمطع ات  نمكف ام وؿ بمطموامف فف امسرع  امت  كمات عىنمم سػنمرة 
 امطمعف مامسب  فو غنر مامسب  مامم  اممرور بممطرنؽ  .

مموضوع نػد افترضػت فف امطػمعف كػمف ن ػود سػنمرتي بسػرع  كبنػرة وبذمؾ تكوف ماكم  ا      
ال تامسب امم  امطرنؽ ف  ذمؾ امونت ػ دوف فف ت دـ ف  مدوامت اماكـ امةام ر امت  نمكف 
استخ ص يذه اماتنت  مامم وممذا تمرت تىؾ اماتنتػ  مبتػورة عػف م ػدممتمم . فأ ػبات غنػر 

نةنػب امماطػؽ ام ضػمو  مىاكػـ ااػي فػ  ا ن تػي مم نسػوغمم ونػلدى إمنمػم ويػو مم عى مامومي 
طمأات إمنمػم ػ وعىنمػم فف  منس إاّل ا نى  ماتموج نسب مم م دممت إست رت ف  ذيف امماكم  وا 

فدمػػػ  م بومػػػ  ممػػػم ف ػػػىمم امثمبػػػت بػػػماوراؽ ثػػػـ  عىػػػ  تضػػػمف فػػػ  اكممػػػم يػػػذه امم ػػػدممت باػػػمرً 
اماكػـ  عىػ  ف تبسػط رنمبتمػمتستخىص مامم تىؾ اماتنت  وذمؾ ات  تستطنع ماكمػ  امػا ض ا

اموانةػػ  كمػػم  ػػمر إثبمتػػي بمدوامتػػي وسػػ م  اممأخػػذ .  عىػػ مبنػػمف مػػدى  ػػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف 
ويو فمر نستانؿ عىنمم مبم رتي إذ كمات امماكم  نػد إكت ػت بتا ػنؿ تىػؾ اماتػموج امما طةػ  

 ام ى  بأسبمبمم وم دممتمم ويو مم نةنب اماكـ بمم نستوتب ا ضي  .
مػػف امم ػػرر فػػ  يػػذا ام ػػػدد فف اماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم إذا مػػػم إكت ػػ  بنػػمف اماتنتػػ  امتػػػ  و       

إاتم  إمنمم دوف فسبمبمم وم دممتمم ػ اف ف  ذمؾ مم نابئ عف فف امماكم  مـ تماص اموانة  
وتػػي اما ن ػػ  وبمػػم نةتػػز  عىػػ امتماػػنص ام ػػممؿ وامكػػمف  امػػذى نمنػػئ ممػػم ام ر ػػ  مىتةػػرؼ 

 رة سىطتمم ف  مرانب   ا  تطبنؽ ام ماوف  . ماكم  اما ض عف مبم 
 ؽ  ٕ٘مسا   ٚٗٓٙػ طةف رنـ   ٓٓٓٔػ ص  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔ*  ا ض 
 ؽ  ٔ٘ماس   ٖٕ٘ٙػ  طةف  ٔػ رنـ  ٔٔػ ص  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 

إتػرارات تامونػػ  مػػف ضػرورة إ ػػتممؿ كػػؿ  ٖٓٔكمػم فف فػػ  ذمػؾ مػػم نتػػمف  اػص اممػػمدة      
بنػػمف م  ػػؿ  وواضػػ  ممػػلدى  كػػؿ دمنػػؿ مػػف فدمػػ  امثبػػوت امتػػ   عىػػ     اكػػـ  ػػمدر بمإلدااػػ

وتػػي الن ػػوبي اإلتمػػمؿ فو امىمػػوض واإلبمػػمـ عىػػ  تسػػمادت إمنمػػم امماكمػػ  فػػ  نضػػمومم وذمػػؾ 
اّل كػػمف  وذمػػؾ اتػػ  تسػػتطنع ماكمػػ  امػػا ض فف تبم ػػر سػػىطتمم فػػ  مرانبػػ  تطبنػػؽ ام ػػماوف  وا 

 اماكـ مةنبًم م  وره .
 ؽ  ٜ٘ / ٙٗٛٚٔػ طةف  ٜٓٔٔػ  ٕٓٓػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٕٔ/ٚٔا ض*  

ومػػف امم ػػرر كػػذمؾ فاػػي إذا كػػمف ت ػػدنر نمضػػ  امموضػػوع مطى ػػًم ب ػػأف اإلثبػػمت اممػػمدى       
ماكمػ  امػا ض ػ إاّل فاػي النمكػف ام ػوؿ بػأف تىػؾ  عى مىونموع ويذا اإلثبمت نةد ماط ي مارم  
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ترانػػب امماطػػؽ ام ضػػمو  مػػف خػػ ؿ امماكمػػ  امةىنػػم تتتميػػؿ كىنػػ  ونػػموع امػػدعوى ػ إذ فامػػم 
ااسػػػػػبمب امتػػػػػ  تسػػػػػونمم ماكمػػػػػ  امموضػػػػػوع مىونػػػػػموع اممطرواػػػػػ  عىنمػػػػػم وامتػػػػػ  تباػػػػػ  عىنمػػػػػم 
استخ  ػػمم ممػػم نػػتـ تطبنػػؽ ام ػػماوف عىنػػي وممػػذا فػػهف امماطػػؽ اممةػػوج فػػ  اسػػتخ ص وانةػػ  

 امدعوى نلدى إم  تطبنؽ نماوا  مةوج . 
   ٜٓٛٔػ طبة   ٕ٘ٓ  سرور  ػ ص *  ا ض ف  اممواد  امتامون  مىدكتور فتا

وممػػم كػػمف اسػػتخ ص امماكمػػ  مىسػػرع  امكبنػػرة امتػػ  نػػمد امطػػمعف بمػػم سػػنمرت  نػػد  ػػمبي       
م ػدممت سػموى  وم بومػ  بػؿ تػمر إفتراضػنم ممتػرد  وتػود  ثػمر فرامػؿ عىػ  امةوار ااي مـ نبف 

ذ إعتبػػػػرت متىػػػػؾ امسػػػػنمرة نبىػػػػف طوممػػػػم ع ػػػػرة امتػػػػمر دوف بنػػػػمف مطػػػػوؿ امسػػػػنمرة اممػػػػذك ورة  . وا 
امماكمػػػ  فف سػػػرعتمم كماػػػت ال تتامسػػػب مػػػع اممػػػ  امطرنػػػؽ فػػػ  ونػػػت اماػػػمدث دوف بنػػػمف تىػػػؾ 
امامم  إستامدًا إم  فدم  ونراوف ممم ف ىمم امثمبت بماوراؽ فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف فػوؽ 

 ن وره م وبًم بمم سمد  ف  اإلستدالؿ واتبم ا ضي واإلامم   . 
 خر فهف ماكم  امموضوع إذ استخى ت امسرع  امكبنرة امت  كمات عىنمم  ومف تماب       

سنمرة امطمعف  مف طوؿ ام رامؿ خى مم وامت  ندرت بااو ع رة فمتمر تكوف ونػد خمضػت فػ  
فمػور فانػػي باتػػي ممكػػمف ممػػم فف تخػػوض فنمػػم ػ بػػؿ نتةػػنف تركمػػم مخبنػػر امسػػنمرات ام اػػ  من ػػوؿ 

ام رامؿ وتامسبي مػع امسػرع  مػف اامػور ام انػ  امخمم ػ  امتػ  كىمتي فنمم و ػ بمعتبمر فف طوؿ 
بػػػدار امػػػراى امامػػػمو  فػػػ   تخضػػػع ماسػػػمبمت عىمنػػػي ويادسػػػن  نا ػػػرد امخبنػػػر اممخػػػتص بباثمػػػم وا 

امماكمػػػ  فف تاػػػدب فاػػػد خبػػػرار ممادسػػػ  امسػػػنمرات  عىػػػ  ػػػأامم  . ويػػػو مػػػم كػػػمف نتةػػػنف مةػػػي 
ترار اممةمنامت ام زم   متادند سرع  سنمرة امطمعف ف  ضور اآلثمر ممطممة  فوراؽ امدعوى وا 

 امممدن  امثمبت  بممطرنؽ وبممسنمرتنف اممذكورتنف ومم ادث بممم مف إت ؼ . 
امماكم  فف ت ـو بي ومو مف تى مر ا سمم و ػ اف يذا يو  عى ويذا امتا نؽ كمف نتةنف       

  امػػدعوى امتامونػػ  ريػػف واتبمػػم فػػ  امم ػػمـ ااوؿ وال نتػػوز باػػمؿ فف نكػػوف تا نػػؽ امػػدمنؿ فػػ
م نو  اممتمـ فو اممدافع    عاي و ػ  . يذا إم  فف امطمعف ودفمعي امزعًم ف  تىؾ امسػرع  و ػ 

طىػب تػمـز بػهترار ذمػؾ  عىػ وفوضػام فاػي كػمف ن ػود سػنمرتي بسػرع  عمدنػ  ػ ويػو مػم ناطػوى 
ةا  وال نستدؿ مامػم امتا نؽ بواسط  امخبنر اممختص إذ ال ن مـ مف يذه اممامزع  إاّل يذا امم

 إاّل تىؾ امدالم  .
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واف امةبػػػرة فػػػ  اممامكمػػػمت امتامونػػػ  يػػػو بممتا ن ػػػمت ام ػػػ ون  امتػػػ  تترنمػػػم امماكمػػػ        
 بممتىس  ف  اضور اممتمـ  واممدافع عامـ ػ سوار إلثبمت ام مود ضده فو ا نمم عاي  . 

ذ  فمسكت امماكم  عف إترار ذمؾ امتا نػؽ مػع مزومػي        سػرع  عىػ  وتػمر اسػتدالممم  وا 
سػػنمرة امطػػمعف ونػػت اماػػمدث مةنبػػم م  ػػور تسػػبنبي وفسػػمد إسػػتدالمي فػػهف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي 

 نكوف مةنبًم واتب اما ض واإلامم  كمم سىؼ امبنمف  . 
 عىػ ونضمر ماكم  اما ض مست ر ومتواتر اسػت رارا وتػواترا نىانػمف عػف االست ػممد و ػػػ       

 عىػ كم  كممؿ امسىط  ف  ت دنر ام وة امتدمنىن  مةام ر امدعوى اممطرواػ  ااي واف كمف مىما
 عىػ فنمم تستطنع  اف ت  ؿ فني با سمم و اال فاي  نتةنف  عى  بسمط امباث وي  امخبنر اال

 امماكمػػػػػ  متػػػػػ  واتمػػػػػت مسػػػػػأم  فانػػػػػ  باػػػػػت فف تتخػػػػػذ مػػػػػف اموسػػػػػموؿ  متا ن مػػػػػم  بىوغػػػػػم امػػػػػ   
نسػػػوغ  مىماكمػػػ   فف تبػػػدى رفنمػػػم فػػػ  مسػػػأم   فانػػػ  باتػػػ   فاػػػي ال عىػػػ غمنػػػ  اامػػػر  فنمػػػم و  و 

مممناتمتػػي ذمػػؾ امػػ  درانػػ  فانػػ  منسػػت مػػف امةىػػـ امةػػمـ و وال فف  تاػػؿ ا سػػمم  ماػػؿ امخبنػػر  
اسػتط ع رفى  عىػ اف ام طػع  فػ  مسػأم  فانػ   باتػ  نتونػؼ  عىػ ام ا  ف  مسػأم   فانػ  و و 

 ٓفيؿ امخبرة  
 ٗ٘ٛ  ــ ٘ٙٔ ــ ٔٔس  ــ ٓٙ/ٔٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٔٚٙ ــ ٖٔٔ ــ ٕٔس  ــ ٔٙ/ٙ/ ٖٔ*  ا ض 
 ٖٖٙ ــ ٗٛ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ/ٗ/ٓٔ*  ا ض 
 ٕٖ٘ ــ ٜٛ ــ ٖٔ ــ ٕٙ/ٗ/ٙٔ*  ا ض 
 ٓٔٙ ــ ٕ٘ٔ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ/ٓٔ/ٛ*  ا ض 
 ٕٜ ــ ٜٔ ــ ٘ٔ ــ ٗٙ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 
  ٖٜٚ ــ ٜٚٔ ــ ٙٔس  ــ ٘ٙ/ٕٔ/ٕٓ*  ا ض 
 ٕٙٚ ــ ٗٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ/٘/ٜٕ*  ا ض 
 ٚٛٛ ــ ٚٚٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ/ٙ/ٕٙ*  ا ض 
 ٜٓٙــ  ٖٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ/٘/ٕٕ*  ا ض 
 ٓٔٔٔ ــ ٖٕٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ/ٔٔ/ٗٔ*  ا ض 
 ٖٖ ــ ٙ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/ٔ/ٛ*  ا ض 
  ٙٗ٘ ــ ٚٓٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/٘/ٖٔ*  ا ض 
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 ٓٓٙ ــ ٜٔٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/٘/ٕٚ*  ا ض 
  ٕٛٛ ــ ٘ٙٔ ــ ٕٓس ــ ٜٙ/ٙ/ٕ*  ا ض
 ٕٛ٘ ــ ٜٛ ــ ٕٔس  ــ ٜٓٚٔ/ٖ/٘ٔ*  ا ض 
 ٜٓ٘ ــ ٕٗٔ ــ ٕٕس  ــ ٔٚ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 
 ٔ٘ٗ ــ ٕٜ ــ ٕٗ ــ ٖٜٚٔ/ٗ/ٔ*  ا ض 
 ٜٗٛ ــ ٖٛٔ ــ ٕ٘س  ــ ٗٚ/ٕٔ/ٜ*  ا ض 
 ٖٛٛ ــ ٗٚ ــ ٜٕس ــ  ٛٚ/ٗ/ٜ*  ا ض 
 ٕٚٚػ  ٕٙٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٚٔ*  ا ض 

  امػا ض عىػ  اف رفى امخبنػر ام اػ  فػ  مسػأم  فانػي الن ػ  كمم تػرى نضػمر ماكمػ        
ـــ ت انػػده بػػأنواؿ ام ػػمود فػػأذا امماكمػػ  فةىػػت ذمػػؾ فأامػػم تكػػوف نػػداخىت باػػؽ امػػدفمع وفسسػػت  ـ

ونضػت   ــ( و  ٕٜٓ ــ ٖٖٖ ــ ٕس  ــ ٜٔ٘ٔ/ٗ/ٕاكممم عى  اسبمب التامىي " )ا ض 
نػواؿ ام ػمود فػ  اطػراح امػرفى ام اػ  " ماكم  اما ض بأاي " النسوغ  مىماكم  فف تستاد ام  ا

 (  ٛٓٛ ــ ٖ٘ٔ ــ ٙٔس  ــ ٜ٘ٙٔ/ٔٔ/ٕ) ا ض 
 
 

َ.ََصبٔيبََ:َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت
ف د ذيبت ماكم  امموضوع إم  ام وؿ بػأف امطػمعف مسػووؿ عػف وفػمة اممتاػ  عىنػي          

ال تك ػ  واػديم ممتػرد فاػي نػمد سػنمرتي بسػرع  كبنػرة ػ مػع فف تىػؾ امسػرع  عىػ  فػرض ثبوتمػم 
مترتنػػػب تىػػػؾ اماتنتػػػ  ويػػػ  مسػػػوومن   امطػػػمعف عػػػف اموفػػػمة و بػػػؿ نتةػػػنف فف تكػػػوف ياػػػمؾ  ػػػى  
مبم رة بػنف امسػرع  سػمم   امػذكر وونػوع اماػمدث  امػذى فدى إمػ  م ػرع اممتاػ  عىنػي و ونػد 
فغ ىت امماكم  بنمف يػذه ام ػى  وامتػ  تتكػوف مامػم رابطػ  امسػببن  بػنف خطػأ امطػمعف ب ػرض 

 وبنف تىؾ اماتنت  وي  إ طداـ سنمرتي بمممتا  عىني ممم فدى إم  وفمتي .    ثبوتي
ف كماػت خطػأ فػ  اػد ذاتػي إال فاػي فػ  ترنمػ  ام تػؿ امخطػأ نتةػنف اف        فممسرع  امزاوده وا 

تكوف امسرع  ند تداخىت ف  ونػوع اماػمدث امػذى فسػ ر عػف وفػمة اممتاػ  عىنػي تػدخً  مبم ػرًا 
  ونوعممو ػ وواض  مف سنمؽ ت ونر اموانة  عى  ااو مم فورده اماكـ بانث فدت مبم رة إم

امطةنف فف يامؾ عوامؿ فخرى فدت إم  امامدث وعىػ  ااػو مبم ػر ويػ  خطػأ اممتاػ  عىنػي 
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امذى إادفع إم  امرامطرنؽ وعى  ااو م متئ منىاؽ بممسنمرة ااترة امت  ن وديم اممتمـ امثما  
نػػؽ اانمػػف مادفةػػ  مػػف فن ػػ  نسػػمره وعىػػ  ااػػو م ػػمتئ وامتػػ  ونةػػت بػػدوريم فػػ  ثىػػث امطر 

 وغنر متونع  . 
ويذه ااخطمر اممت ا ي سػوار مػف اممتاػ  عىنػي امػذى مػـ نبػمؿ بمخػمطر امطرنػؽ ومػـ         

نكىؼ ا سي اإلمت مت إم  مم نمدده مف مخمطر بةد فف ترؾ امر نؼ واػزؿ إمػ  امطرنػؽ امةػمـ 
مػػمكف اممةػػدة ممػػرور امم ػػمه ومػػـ نتاسػػس مواضػػع اممخ ػػص مسػػنر امسػػنمرات  وفػػ  غنػػر اا

فندامي تاسبًم ممم نمدده مف فخطمر امسنمرات امممرة مممم كمات سرعتمم امبطنو  فهاػي نكػوف نػد 
فػػرط فػػ  سػػ م  ا سػػي عىػػ  ااػػو تسػػنـ وفخطػػأ خطػػأ فمداػػم مظمػػوره امم ػػمتئ فػػ  طرنػػؽ سػػنر 

تاممي مطى ػػػ  سػػػوار بمماسػػػب  امطػػػمعف بسػػػنمرتي بمػػػم إسػػػتامؿ مةػػػي ت ػػػمدى م ػػػمدمتي ويػػػذه اإلسػػػ
 مىطمعف فو غنره ف  مثؿ امظروؼ امت  كمف فنمم  . 

كمم كمف  خطأ اممتمـ امثما  تسنمم كذمؾ إذ اادفع بسػنمرتي منظ ػر بػذمؾ امراكػب امػذى        
ف مر مي بممونوؼ ) اممتا  عىني  ( مف فن   امنسمر إم  امنمػنف ومنتػي إاتضػف ذمػؾ امتػزر 

ؼ بةنػدًا عاػي و ػ ويػذه ااخطػمر امتسػنم  امتػ  تػردى فنمػم نموػد امسػنمرة مػف امطرنػؽ ومكاػي ونػ
ااتػػرة ) اممػػتمـ امثػػما  (  واممتاػػ  عىنػػي تضػػمفرت وتةمواػػت مػػع بةضػػمم وفدت اػػماًل ومبم ػػرة 
إمػ  ونػوع اماػمدث وا  ػمب  اممتاػ  عىنػي ووفمتػي و ػ  وال نمكػف  فف نى ػ  امىػـو عىػ  امطػمعف 

  فػػ  امونػػت اممامسػػب ػ فرضػػم ػ إذ امواضػػ  فاػػي مػػـ نكػػف فػػ  ااػػي مػػـ نونػػؼ سػػنمرتي اممسػػرع
إستطمعتي فن مفمم ف  امونت اممامسب نبؿ إ ػطدامي بػمممتا  عىنػي مممػم كػمف بطػئ سػنمرتي ػ 
وفمت ماكم  امموضوع مميو م رر بػأف امسػرع  امتػ  نىػـز توافريػم إلتخمذيػم فسمسػم مىمسػوومن  

بادود مةنا  بؿ امةبرة بأف تكػوف متتػموزة مىاػد  امتامون  ف  ترنم  ام تؿ امخطأ منست مادده
امذى ت تضني م بسمت  امامؿ وظروؼ اممرور وزمماي ومكماي وممذا ف  تامح عىػ  امطػمعف 

ًً  ػ  طمممػم فف اممػ  امطرنػؽ كماػت _إذا كمف ند نمد سنمرتي بسرع  كبنرة ػ عى  ام ػرض تػدال
 تستىـز امتمدو  . تسم  بتىؾ امسرع  ومنس فممـ امطمعف مف امظروؼ امت 

فهذا فضنؼ إم  مم ت دـ فف امطرنؽ كمف خممنم فممـ امطمعف بمم نسم  بمم نمدة اممسرع        
ػػػ فرضػػم ػ وكػػمف إااػػراؼ اممػػتمـ امثػػما  غنػػر اممتونػػع بسػػنمرتي مػػف فن ػػ  امنسػػمر إمػػ  فن ػػ  

رة ااتػرة  و وازوؿ اممتا  عىني امم متئ إم  امر امطرنػؽ ممامومػ  امىاػمؽ بممسػنم  وامنمنف  
كػػؿ ذمػػؾ بسػػرع  خمط ػػ  وعىػػ  ااػػو غنػػر متونػػع نتاػػمف  مػػع اممػػأموؼ وطبػػموع اامػػور وسػػنريم 
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امةمدى و ػ فهف ذمؾ ممم نا   تىؾ امة ن  بنف سرع  سنمرة امطػمعف وا  ػمب  اممتاػ  عىنػي ثػـ 
 وفمتي . ويو مم تات   مةي مسوومنتي عف تىؾ اموفمه . 

فف إدااػػ  اممػػتمـ بمم تػػؿ امخطػػأ ممتػػرد عػػدـ إمتزامػػي اػػدود ومػػف امم ػػرر فػػ  يػػذا ام ػػدد        
امسرع  امم رره فو امتماب اانمف مف امطرنػؽ فو عػدـ مراعمتػي ام ػواانف وامىػواو  نةػد إسػتدالاًل 
مةنبًم م  وره ػ ونتةنف مس م  اماكـ فف تكوف يذه اممخمم ػمت بػذاتمم سػبب اماػمدث بانػث ال 

 نت ور ونوعي مواليم  . 
 ؽ  ٗ٘مسا   ٕٔٗ٘ػ  طةف  ٕٕٙػ  ٓٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٛ*  ا ض 

 
َ:ََََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"  مػػف امم ػػرر نماواػػًم فاػػي نتػػب نماواػػًم م ػػا  اماكػػـ فػػ  ترنمػػ  ام تػػؿ امخطػػأ فف نبػػنف فنػػي   
ونموع امامدث وكن ن  ا ومي وكاي امخطأ امماسوب إم  اممتمـ ومم كمف عىني مونؼ كػؿ مػف 

متمـ انف ونوع امامدث وكمات رابط  امسػببن  كػركف مػف فركػمف يػذه امترنمػ  اممتا  عىني وام
نتطىػػب إسػػػامد اماتنتػػػ  إمػػ  خطػػػأ امتػػػما  ومسػػمرمتي عامػػػم طمممػػػم كماػػت تت ػػػؽ وامسػػػنر امةػػػمدى 
معمػور ػ كمػم فاػي مػف امم ػرر فف خطػأ اممتاػ  عىنػي ن طػع رابطػ  امسػببن  متػ  إسػتىرؽ خطػأ 

اماتنت  وكمف اماكـ اممطةوف فني نػد إتخػذ مػف متػرد ممنػمؿ  امتما  وكمف كمفنم بذاتي إلاداث
بي ف  ننمدة امطمعف امسنمرة بسرع  ممنوفر خطأ ف  تمابي دوف فف نستظمر كنػؼ كماػت تىػؾ 
ام نمدة امسػرنة  سػببم فػ  ونػوع اماػمدث ػ كمػم فغ ػؿ باػث مونػؼ اممتاػ  عىنػي وكن نػ  سػىوكي 

روؼ امت  ونع فنمم امامدث عى  ت ف  ونوعػي منتسا  مف بةد بنمف مدى ندرة اممتمـ ف  امظ
ػ وفثر ذمؾ كىي فػ  ننػمـ فو عػدـ ننػمـ ركػف امخطػأ ورابطػ  امسػببن  امتػ  دفػع اممػتمـ بما طمعمػم 
ويػػو دفػػمع تػػويرى نرتػػب عىػػ  ثبوتػػي اات ػػمر مسػػوومنتي امتامونػػ  فهاػػي النكػػوف نػػد بػػنف اموانةػػػ  

إعمػػػمؿ رنمبتمػػم عىػػػ  تطبنػػػؽ ام ػػػماوف وكن نػػ  ا ػػػوممم بنماػػػًم كمفنػػم نمكػػػف ماكمػػػ  امػػا ض مػػػف 
تطبن ػػًم  ػػاناًم عىػػ  وانةػػ  امػػدعوى ونكػػوف اماكػػـ م ػػوبًم بمم  ػػور بمػػم نةنبػػي ونوتػػب ا ضػػي   

 .  " 
 ؽ  ٔ٘مسا   ٜٖٙٙػ طةف  ٜٚٛٔ/ٗ/ٕ*  ا ض 
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َ:َََٚلؼذَوزٌهَثأْ
ف فمكػف إعتبػمره خطػأ مسػت ً   بذاتػي فػ  تػ        راوـ ام تػؿ " عدـ مراعػمة ام ػواانف وامىػواو  وا 

واإل مب  امخطأ إاّل فف يذا م روط بأف تكوف يذه اممخمم ػ  يػ  بػذاتمم سػبب اماػمدث بانػث 
 ال نت ور ونوعي مواليم  "   . 

 ؽ  ٗ٘/ ٕٔٗ٘ػ  طةف رنـ  ٕٕٙػ  ٓٔٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٛ*  ا ض 
َ.َََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََصبٌضب

اممطةػػوف عىنػػي إمػػ  فف ياػػمؾ فخطػػمر ذمػػؾ فف ماكمػػ  امموضػػوع ذيبػػت فػػ  اكممػػم         
 ث ث  فدت إم  ونوع امامدث :

خطأ اممتا  عىني امذى ازؿ إم  امر امطرنػؽ ممػرواًل ورار امسػنمرة ااتػرة امتػ  ف ػمر   :ََأٚال
إمنمم منركبمم دوف فف نتابي إم  سنمرة امطمعف امت  كمات تسنر بسػرع  عمدنػ  تسػم  

ابػػي عىػػ  ت ػػمدى مخػػمطر م ػػمدم  فنػػ  بمػػم ظػػروؼ امطرنػػؽ ودوف فف نةمػػؿ مػػف تم
سػػنمرة مػػي مممػػم كماػػت سػػرعتمم بطنوػػ  خم ػػ  ونػػد كػػمف ازومػػي امم ػػمتئ مىطرنػػؽ عىػػ  
مسػػػػمف  نرنبػػػػ  مىىمنػػػػ  التسػػػػم  مىطػػػػمعف بهن ػػػػمؼ سػػػػنمرتي فػػػػ  امونػػػػت اممامسػػػػب ونبػػػػؿ 

 إ طدامي بي . 
فن ػ  امنسػمر  خطأ نمود امسػنمرة ااتػرة ) اممػتمـ امثػما  ( امػذى إااػرؼ بسػنمرتي مػف :ََصبٔيب

إم  فن   امنمنف فور فف ف مر إمني اممتاػ  عىنػي بػممونوؼ منسػت ؿ سػنمرتي ومونوفػي 
بةنػػدًا عػػػف امر ػػنؼ اانمػػػف  وكػػػؿ ذمػػؾ عىػػػ  ااػػػو م ػػمتئ وبرعواػػػي بممىػػػ  دوف فف 
نتب ر مىسنمرات اممػمرة بػممطرنؽ فػ  يػذا اإلتتػمه ومامػم سػنمرة امطػمعف وبػذمؾ نكػوف 

دند نتاػػمف  مػػع فبسػػط نواعػػد اإلاتنػػمط وامتاػػرز امواتبػػي ونػػد إاػػدفع فمممػػي بػػمااراؼ  ػػ
 عاد ننمدة امسنمرة  . 

 خطأ امطمعف بدعوى فاي نمد سنمرتي بسرع  زاودة عف اماد اممامسب  .  :َصبٌضب
ومـ توض  امماكم  فػ  اكممػم كنػؼ فدى خطػأ امطػمعف ػ ب ػرض ثبوتػي ػ  إمػ  ونػوع         

م خطػأ اممتاػ  عىنػي واممػتمـ امثػما  ػ إذ امواضػ  فف اماػمدث مػع ونػوع امخطػأنف اآلخػرنف ويمػ
امخطأنف اآلخنرنف ن ػى  كػؿ ماممػم إمػ  تػب مسػوومن  امطػمعف وخطػأه واسػتىراني ػ إف وتػد ػ  
وبػػدنم  فاػػي متػػ  كػػمف ياػػمؾ فكثػػر مػػف خطػػأ تةمواػػم مةػػًم وتػػداخ  فػػ  ونػػوع اماػػمدث عىػػ  يػػذا 

وتبػي اممونػم . خم ػ  إذا كػمف كػؿ  امااو فهف ذمؾ ممم نلدى اتمم إمػ  ت  ػ  خطػأ امطػمعف
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مػػف امخطػػأنف اممػػذكورنف تسػػنمًم وفمداػػًم عىػػ  ااػػو امخطػػأ اموانػػع مػػف اممػػتمـ امثػػما  واممتاػػ  
 عىني مةًم . 

ومػػف امبػػدنم  كػػذمؾ فاّل نىممراممتواتػػد عىػػ  ر ػػنؼ امطرنػػؽ بػػممازوؿ إمػػ  امػػره ار ػػم       
نتاسػػػس مواضػػػع ندمػػػي نبػػػؿ فف عىػػػ  انمتػػػي وعىنػػػي بمم ىنػػػؿ اف نتػػػربص خىػػػوه مػػػف اممخػػػمطر و 

نخطػػػو مىاػػػزوؿ إمنػػػي كمػػػم فف إااػػػراؼ نموػػػد امسػػػنمرة ااتػػػرة ) اممػػػتمـ امثػػػما  ( مػػػف امنسػػػمر إمػػػ  
امنمػػنف وباممػػ  م متوػػ  وونوفػػي بةنػػدًا عػػف ففرنػػز امر ػػنؼ كػػؿ ذمػػؾ متتمةػػًم نك ػػ  بذاتػػي إمػػ  

تسػػنر عىنمػػم .  م ػػمدم  سػػنمرة امطػػمعف مىمتاػػ  عىنػػي وامسػػنمرة ااتػػرة فنػػم كماػػت امسػػرع  امتػػ 
فممامدث البد وانع ال مامم  ف  تمنع امامالت سوار كمات تىؾ امسرع  بطنو  فو  ػدندة . إذ 
ممكمف ف  استطمع  امطمعف تتابي فو امانىوم  دوف ونوعػي . ونابىػ   ثبػوت ركػف امخطػأ فػ  

وى فن   ورة مف  ػوره و ػ  ومػـ تبػنف امماكمػ  فػ  اكممػم و ػ سػوار عاػد سػرديم موانةػ  امػدع
امتػػ  نضػػت بهدااػػ  امطػػمعف عامػػم او عاػػد تا ػػنىمم معدمػػ  امتػػ  تسػػمادت امنمػػم فػػ  نضػػمومم 
بهدااتي و ػ كنؼ اف خطأ امطمعف مع وتود امخطأنف اآلخرنف  ند فدى ام  ونوع امامدث كمػم 
فمتمم امربط بنف ذمؾ امخطأ ػ اف وتد ػ وبنف ا مب  اممتاػ  عىنػي ووفمتػي . واخػذت مػف متػرد 

نمرة مػي دمػػن  عىػػ  فاػي تسػػبب فػػ  موتػي برعواتػػي وايمممػػي . مػع فف ام ػػدم   فػػ  م ػمدم  امسػػ
اد ذاتمم التدؿ عى  ايممؿ امطمعف ونتةنف فف تػورد امماكمػ  فكاكممػم عا ػر امخطػأ اموانػع  
مف امطمعف وامذى تسبب ف  ا مب  اممتا  عىني بمال مبمت امت  فدت امػ  وفمتػي بمالضػمف  

 مؾ امخطأ وتىؾ اماتنت  .ام  ع ن  امسببن   بنف ذ
فػػػهذا كماػػػت  ياػػػمؾ ثمػػػ  فسػػػبمب اخػػػرى ومامػػػم خطػػػأ اممػػػتمـ امثػػػما  واممتاػػػ  عىنػػػي ذاتػػػي       

امسممؼ بنماممم ند تداخ  ف  اماػمدث وفدنػم امػ  نطػع تىػؾ امرابطػ  بمعتبػمر فاممػم ادنػم مبم ػرة 
ذى نسػم  مػي امسػنر ام  ونوعي ومواليمم مم ونع واستمر امطمعف ف  طرن ي امةمدى امم تػوح امػ

بتىػؾ امسػرع  امتػ  تامسػب اركػ  اممػرور فنػي فػ  ذمػؾ امونػت ػ ومػف ثػـ فػ  مسػوومن  عىنػي وال 
 ع مب .
وال نخ   فف طرنؽ امثورة بم ر امتدندة مف امطػرؽ امرونسػن  امةرنضػ  وتسػم  اممتػي        

 ام  بممسنمرات .داومم بممسنر فني بسرع  ت وؽ امسرع  اممسموح بمم ف  امطرؽ امضن   اممزد
 

ومـ تضع امماكم  ف  اعتبمريم كمف  يذه امةوامؿ  و ػ ومـ ترتب اماتموج امماط ن  عى         
ثبوتمم و ػ ومـ تزف خطأ اممتمـ امثما  واممتا  عىني اموزف امدننؽ وامسىنـ واس طت اثريمم فػ  
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متاػػ  عىنػػي وتىػػؼ نطػػع رابطػػ  امسػػببن  بػػنف امخطػػأ اممزعػػـو واممسػػاد مىطػػمعف وبػػنف ا ػػمب  ام
امسػػنمرة ااتػػرة و ػ ومػػـ ت طػػف امػػ  اف يػػذنف امخطػػأنف متتمةػػنف و ػ  وعىػػ  تىػػؾ ام ػػورة 
وبممترتنب امذى تـ عى  ااػو مػم سػىؼ بنماػي كماػم كػمفننف مونػوع اماػمدث و  بىػض اماظػر عػف 
 سرع  سنمرة امطمعف او بطومم . واف امامدث كمف البد وانةم مممم كمات تىؾ امسػرع   وامةبػرة
ف  ذمؾ ب ةؿ امت مدـ ذاتي ويؿ يو ام  ر عف خطأ امطمعف مف عدمػي فمػم فثػمره امتػ  ادت 
امػ  اموفػمة فػ  نةتػد بمػم آلامػم منسػت اال اتنتػ  مى ةػؿ اممػمدى اممكػوف مىترنمػ  ػ فػهذا اا طةػت 
رابط   امسببن  بنف ذمؾ ام ةؿ امماسوب مىطمعف وبنف امامدث امذى ونػع فماػي النكػوف مسػووال 

 وار ادثت اموفمة فـ مـ تادث .عاي س
وال  ؾ فف خطأ اممتا  عىني وخطػأ امىنػر مػف ااسػبمب امتويرنػ  امتػ  تك ػ   ما ػ          

مسػػوومن  امطػػمعف متػػ  اسػػتىرنت تىػػؾ ااخطػػمر ػ مػػم اسػػب مىطػػمعف مػػف خطػػأ ػ ومتػػ  كماػػت 
عف وندرتػي مت ا   ومت ى  ببةضمم ات ػمال وثن ػم ال اا  ػمـ فنػي ػ ومػـ نكػف فػ  م ػدور امطػم

 ماع امامدث وت ف  ادوثي انم كمات امسرع  امت  كمف ن ود بمم سنمرتي . 
وبذمؾ تكوف امماكم  وند افترضت توافر رابط  امسببن  ف  تماب امطمعف بامر عىػ          

فسس وفسماند غنر نموم  وبامر عى  ثبوت م مدم  مىسنمرة ااترة واممتا  عىنػي مػع فف ذمػؾ 
 ةؿ امممدى واده و واسمس اممسوومن  امتامون  ف  تراوـ ام تؿ واإل ػمب  امخطػأ ال نكوف اال ام

منس يو ام ةؿ امممدى ف  اد ذاتػي بػؿ يػو امخطػأ وامرعواػ  وااليمػمؿ وعػدـ امتب ػر ومخمم ػ  
ام ػواانف وامىػواو  ػ بمإلضػمف   امػ  ضػرورة ننػمـ رابطػ  امسػببن  بػنف  ػور امخطػأ سػمم   امػذكر 

ب  ات  نمكف اف تتوافر اممسوومن  امتامون  ف  تماب امتما  ونتةنف ثبػوت وبنف ام تؿ واإل م
تىؾ ااركمف تمنةمم ثبوتم نمطةم تمزمم ممم يو م رر مف فف اااكمـ  امتامون  نتب فف تباػ  
عى  امتـز وامن نف مف اموانع امذى نثبتي امدمنؿ اممةتبر وال تلسػس عىػ  امظػف واإلاتمػمؿ مػف 

 اممتردة . ام روض واإلعتبمرات
 ؽ ٕ٘مسا   ٙٔٚػ طةف  ٖٜٛٔ/٘/ٛٔ* ا ض  

َ
َ:ََََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

"   رابطػ  امسػببن  كػركف مػف فركػمف  ترنمػػ  ام تػؿ امخطػأ تتطىػب إسػامد اماتنتػ  امػػ           
خطأ امتما  ومسمرمتي عامم طمممم كمات تتت ؽ وامسنر امةمدى معمػور كمػم فف خطػأ امىنػر فو 
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 طػػػع رابطػػػ  امسػػػببن  متػػػ  اسػػػتىرؽ خطػػػأ امتػػػما  وكػػػمف كمفنػػػم بذاتػػػي إلاػػػداث اممتاػػػ  عىنػػػي  ن
 ٓاماتنت   "  
 ؽ ٖ٘مسا   ٕٕٙٙػ طةف رنـ  ٖٜٛٔ/ٕٔ/ٕٙ* ا ض  

َ:ََََٚلؼذَوزٌهَثأْ
"  اماكػـ نكػػوف مةنبػػم اذا مػػم نضػ  بهدااػػ  اممػػتمـ عػػف ترنمػ  ام تػػؿ امخطػػأ عىػػ  سػػاد         

ػػػ واتخػػذ مػػف متػػرد ننمدتػػي مىسػػنمرة مسػػرعم مػػم  تمابػػيمػػف ام ػػوؿ اممرسػػؿ ثبػػوت ركػػف امخطػػأ فػػ  
نػػػوفر ركػػػف امخطػػػأ دوف بنػػػمف اموانةػػػ  بنماػػػم كمفنػػػم وكن نػػػ  ا ػػػوممم عىػػػ  ااػػػو نمكػػػف ماكمػػػ  

 اما ض مف اعممؿ رنمبتمم عى  تطبنؽ ام ماوف تطبن م  انام عى  وانة  امدعوى   "   . 
 ؽ . ٗ٘مسا   ٛٓٔٗػ طةف رنـ  ٜٗٛٔ/ٔٔ/ٛٔ*  ا ض 

امسرع  ال ن ػ  فف ت ػمس بمماظرنػمت واممةػدالت اماسػمبن  الخػت ؼ ت ػدنريم باسػب واف     
 امزممف واممكمف وظروؼ امامدث وم بسمتي .

 ؽ  ٖٚمسا   ٕٛٙٔػ  طةف  ٕٔػ   ٕػ ٜٔػ  س  ٜٛٙٔ/ٔ/ٛ* ا ض 
وفف خطأ اممتا  عىني او امىنر ند ن ؿ ام  امدرت  امت  تتةىي كمفنػم بذاتػي إلاػداث        

ت  وال نكوف مخطأ اممتمـ بتواره فى اثر ومػف ثػـ فماػي ن طػع رابطػ  امسػببن  متػ  اسػتىرؽ اماتن
 خطأ امتما  وكمف يو امةممؿ ااوؿ ف  إاداث امضرر .

 ؽ  ٓٗ / ٛٗٔٔػ طةف رنـ  ٜٙٓٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٔٔ/ٛ* ا ض 
 

َ:َاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقَٚإخاليَحبكَاٌذفبع:ََساثعبَ 
ف ػػد تسػػمادت ماكمػػ  امموضػػوع فػػ  نضػػمومم بهدااػػ  امطػػمعف امػػ  امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف          

بماضر تمع االستدالالت وتا ن ػمت امانمبػ  امةممػ  وفاػي نػرر  ..... ممدة ام ميد ..........
بأاي امؿ ونوفي بمست    فىسطنف بممطمبؽ امرابػع  ػميد اموانةػ  اسػبمم  ػمد باػدوثمم ام ػميد 

....... وفضػػػمؼ فف سػػػبب وفػػػمة اممتاػػػ  عىنػػػي يػػػو خطػػػأ كػػػؿ مػػػف اممتممػػػنف اذ تونػػػؼ ......
اممػػػػتمـ امثػػػػما  بسػػػػنمرتي ااتػػػػره بثىػػػػث امػػػػر امطرنػػػػؽ وكػػػػمف اممػػػػتمـ ااوؿ ) امطػػػػمعف ( سػػػػمورا 
بسرع )؟!(  مـ تمكاي مف م مداة اممتا  عىني فو امسنمرة ااترة اممتون   رغـ استةمممي م رامؿ 

م  فنواؿ ام ميد اممذكور سوار بتا ن مت امانمب  امةممػ  فو بماضػر تمػع سنمرتي و وبممرتوع ا
 االستدالالت تبنف فامم تمرت خممن  ممم ن ند فف امطمعف كمف ن ود سنمرتي بسرع  .
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 بمم ا ي وفتمب : ٓٔوند سوؿ ام ميد اممذكور بتا ن مت امانمب  امةمم  ص        
) امطػمعف ( نبػؿ ونػوع  B.M.Wاممػتمـ ااوؿ  س :  ممي  امسرع  امت  كمات عىنمم سنمرة 

 امامدث .
 ج  :  كمات  مم ن  بسرع  عمدن  .

 س  : يؿ استخدـ نموديم  م  امتابني وام رامؿ نبؿ ادوث اموانة  .
 ) امطمعف ( خبط فني . B.M.Wج   : فنوه وسواؽ امتمكس ونؼ فتأة فراح سواؽ امةربن   

د فسادت مى ميد اممذكور نومي بأف امطمعف كمف ن ود وبذمؾ تكوف ماكم  امموضوع ن        
سنمرتي بسرع  مـ تمكاي مف ان مفمم عاد استةممؿ ام رامؿ بمم الساد مي بماوراؽ بػؿ نخػممؼ مػم 
ورد بي مػف فاػي كػمف ن ػود سػنمرتي بسػرع  عمدنػ  و ػ وفف تبةػ  اماػمدث ت ػع عىػ  اممػتمـ امثػما  

نكػػوف اماكػػـ واماػػمؿ كػػذمؾ ونػػد تػػردى فػػ  عنػػب امػػذى فونػػؼ سػػنمرتي فػػ  ثىػػث امػػر امطرنػػؽو و 
امخطػػػأ فػػػ  اإلسػػػامد وخػػػممؼ امثمبػػػت بػػػماوراؽ بمػػػم نةنبػػػي ونسػػػتوتب ا ضػػػي واإلاممػػػ  وموكماػػػت 
امماكم  ند تسػمادت  فػ  نضػمومم بمالدااػ  امػ  فدمػ  فخػرى  و ػ اامػم متسػمادة ومامػم متتمةػ  

ؼ عىػػ  فثػػر ذمػػؾ فػػ  ت ػػدنريم تتكػػوف ع نػػدتمم بانػػث اذا سػػ ط فاػػديمم فو إسػػتبةد تةػػذر امتةػػر 
 مبمن  اادم  ااخرى .

 

فممخطأ ف  اإلسػامد و ناطػوى عىػ  مخمم ػ  مىثمبػت بػماوراؽ و ػ وااخػذ بػدمنؿ ال سػاد مػي       
ف  ااوراؽ و وند نضت ماكم  اما ض ف  امةدند مف فاكمممم بأف اااكمـ ال تبا  إاّل عى  

ت ػػنـ نضػػمريم عىػػ  فمػػور ال سػػاد ممػػم مػػف ااوراؽ  امونػػموع امثمبتػػ  فػػ  امػػدعوى و ومػػنس ممػػم فف
اممطروا  عىنمم و وفاي إذا إستاد اماكػـ إمػ  روانػ  فو وانةػ  ال ف ػؿ ممػم فػ  امتا ن ػمت فهاػي 

 نكوف مةنبًم البتاموي عى  فسمس فمسد  .
 ٜٖٚػ  ٓٛػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٖ/ٖٕ*  ا ض 
 ٛٛٔػ  ٕٗػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ/ٕ/ٕٗ*  ا ض 
 ٕٓٗػ  ٛٗػ  ٖٓس ػ  ٜٜٚٔ/ ٕ/ٕٔ*  ا ض 
 ٚٔػ  ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 
 ٘ٚٛػ  ٛٛٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٕٓ*  ا ض 

ومف امم رر اممةروؼ فف اادم  ف  اممواد امتامون  متسمادة و ػ  نكمؿ بةضمم بةضػم و       
ػػػ ون ػػد بةضػػمم بةضػػم و ػ بانػػث ال نمكػػف امتةػػرؼ عىػػ  م ػػدار ااثػػر امػػذى كػػمف م سػػتدالؿ 
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ى  ع ندة امماكم  و ػ وممذا كمف سوؼ نكوف رفنمم إذا تابمت إم  فسػمد مػم إعت دتػي ام مسد  ع
 خطأ عى  خ ؼ امثمبت وعى  خ ؼ اما ن   . 

 ؽ٘٘/ٜ٘ٛٗػ طةف  ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 
 ٙٓٛػ  ٓٗٔػ  ٔٗػ  س ٜٜٓٔ/ٚ/ٚ*    ا ض 
 ٓٓ٘ػ  ٖٛػ  ٖٙػ س ٜ٘ٛٔ/ٖ/ٕٛ*    ا ض 
 ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*    ا ض 
 ٕٗٚػ  ٖ٘ػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٕ/ٖٕ*    ا ض 
 ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*    ا ض 
 ٓ٘ػ ص  ٛػ رنـ  ٖ٘ػ س ٜٗٛٔ/ٔ/٘ٔ*    ا ض 
 ٚ٘ٔٔػ  ٜٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔ*  ا ض 
 ٖٗ٘ػ  ٗٗٔػ  ٖٓػ س ٜٜٚٔ/٘/ٙ*  ا ض 

امػػ  مػػم ت ػػدـ اف امػػدفمع عػػف امطػػمعف نػػدـ مماكمػػ  امموضػػوع مػػذكرة ضػػمامم نضػػمؼ         
دفمعػي وفوتػي دفوعػي اممتةػددة  فوضػ  بمػػم فف امطػمعف كػمف نسػنر بسػنمرتي بسػرع  عمدنػػ  وفف 
خطػػأ اممػػتمـ امثػػما  امتسػػنـ مػػع خطػػأ  اممتػػوف  نػػد فدنػػم اػػمال و مبم ػػرة مونػػوع اماػػمدث وااػػي ال 

ماػػب امطػػمعف  وفف خطػػأ اممتاػػ  عىنػػي واممػػتمـ امثػػما  مػػف نوتػػد ثمػػ  ايمػػمؿ فو رعواػػ   فػػ  ت
 ػػأاي نطػػع رابطػػ  امسػػببن  بػػنف ننمدتػػي مسػػنمرتي واإل ػػمبمت  امتػػ  اػػدثت بػػمممتا  عىنػػي وفدت 
موفمتي . وفف امخطأ غنر امةمدى الن ترض ومـ ت طف ماكم  امموضوع ممم سمني امطمعف مػف 

  ون  امت  فبدايم بممتىس  بؿ ي  بدنؿ عاي دفمع تويرى بمذكرتي امت  تةد مكمى  مىمرافة  ام
اف مـ نكػف نػد ابػدى فممممػم و ػ ومػـ ت سػط يػذا امػدفمع امتػويرى ا ػي انػرادا مػي وردا  عىنػي بمػم 
ناب ر عف فامم مـ تاط بممدعوى  و ػ ودفمع امطمعف اإلامط  امتممػ  ام ػممى  امتػ  تمنػ ر ممػم 

 ماكـ امطةنف ونستوتب ا ضي .ام ر    مىتةرؼ عى  وتي اما ن   ويو مم نةنب ا
 

واػػورد فنمػػم نىػػ  اػػص تىػػؾ اممػػذكرة ومػػم اوتمػػم مػػف فوتػػي دفػػمع ودفػػوع تويرنػػ   وامتػػ        
 ــ ن رت امماكم  ف  تا نىمم وامرد عىنمم عى  ااو مم سىؼ بنماي  :

تمسػػؾ  ٕٔٓٓ/ٜ/ٔ"    نػػدـ دفػػمع اممػػتمـ اممسػػتأاؼ مماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػذكرة ملرخػػ       
 ػميدى اموانةػ   ػ ااوؿ سػموؽ تمكسػ  و وامثػما  متاػد بػمم وات اممسػىا  ػ  ت ػمدؼ فنمم بػأف 
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وتوديمم بمسرح امترنمػ  ػ تطوعػم ادار ام ػممدة وفتمةػم عىػ  فاممػم  ػميدا اممتػوف  ن ػؼ فػ  
اماػمرة امنماػ  مى ػمرع ػ مسػرح اماػمدث ػ ون ػنر إمػ  امسػنمرة ااتػرة ننػمدة اممػتمـ امثػما  امػذى 

ماػػمرة امنسػػرى و ثػػـ إااػػرؼ فتػػأة إمػػ  امنمػػنف دوف فف نسػػتخدـ اإل ػػمرة فو  مػػ  كػػمف نسػػنر فػػ  ا
امتابن  ثـ تونؼ فتأة ف  امامرة اموسط  ػ فممـ سنمرة اممتمـ اممستأاؼ  و بنامم ترى اممتػوف  
مىاػػمؽ بممسػػنمرة ااتػػرة فه ػػطدـ بسػػنمرة اممػػتمـ اممسػػتأاؼ و امػػذى كػػمف نسػػنر بممسػػرع  امةمدنػػ  

تخػػذ كمفػػ  اإلاتنمطػػمت مت ػػمدى اماػػمدث   إاًل اممسػموح بمػػم مىت زمػػًم ب ػػواانف اممػػرور ومواواػي و وا 
فف خطػأ اممػتمـ امثػما  ػ سػموؽ ااتػرة امتسػنـ ػ مػع خطػأ اممتػوف  ػ فعػدـ كػؿ فػرص ت ػمدى 
امامدث و ونطع امسببن  بنف اممتمـ ااوؿ ػ اممستأاؼ واماتنت  و ػ كمػم تػمر بمةمناػ  اممماػدس 

مـ ااوؿ اممستأاؼ   ان  اإلطمرات واااوار وام رامؿ وفتمزة ام نمدة و كمم ام ا  مسنمرة اممت
تمسػؾ دفػمع اممػػتمـ ااوؿ ػ اممسػػتأاؼ ػ فف اماػمدث ال نامػػؿ فى دالمػ  عىػػ  ثمػ  إيمػػمؿ فو 
رعواػ  فو إسػتمتمر مػف اممػتمـ ااوؿ ػ اممسػتأاؼ و ػ وفف امخطػأ غنػر امةمػدى ال ن تػرض وال 

تمسػػؾ بها طػػمع رابطػػ  امسػػببن  مىمػػتمـ اممسػػتأاؼ بمماػػمدث و ػ امػػذى نتػػوز إفتراضػػي و ػ كمػػم 
نرتع مىخطأ امتسنـ مىمتوف  واده دوف سواه و وفف اممتوف  ) رامي اهلل ( سميـ بةدـ إاتػرازه 
وتمػوره فػػ  ونػوع اماػػمدث ػ وفف ياػػمؾ ا ػموؽ ثمبتػػ  ال خػ ؼ عىنمػػم ت طػع وتلكػػد فف اممتاػػ  

 ٓ  ف  ونوع امامدث عىني سميـ بخطوي مع سموؽ امتمكس
 وف  بنمف ذمؾ فورد دفمع اممتمـ اممستأاؼ ف  مذكرتي سممؼ امذكر مم ا ي :         
" وانةػػػ  يػػػذه امػػػدعوى ػ فػػػ   ػػػورتمم ام ػػػانا  ػ وعىػػػ  مػػػم ورد بماضػػػر تمػػػع         

فتػػرة ام ػػميرة ػ اممػػتمـ  ٖٗ٘٘ٛاإلسػػتدالالت وبممتا ن ػػمت و تخىػػص فػػ  فف نموػػد امسػػنمرة رنػػـ 
ػ كمف ن ود امسنمرة ػ ف  امامرة امنسرى مف امر امطرنؽ ف   مرع امثورة بم ػر امتدنػدة  امثما 

و ػ ومم فف  ميد فاد اا خمص ) اممتوف  ( ػ امذى كمت ن ؼ ف  امامرة امنما  مػف امطرنػؽ 
ػ ن ػنر مسػنمرات ااتػرة مىركػوب ػ  اتػ  إااػرؼ فتػأة ػ بػذات سػرعتي ػ دوف إسػتخداـ اإل ػمرة ػ 

منسػػمر إمػػ  فن ػػ  امنمػػنف و ػ    غنػػر مبػػمؿ بممسػػنمرت ام مدمػػ  عىػػ  نمناػػي ومػػف مػػف فن ػػ  ا
خى ي و ثـ تونؼ فتأة من تاص امراكب سممؼ امذكر و ػ  وف  فثامر ذمؾ ت مدؼ نػدـو امسػنمرة 

تمػػرؾ ام ػميرة ػ ننػػمدة اممػػتمـ ااوؿ و ػ وامتػ  كماػػت تسػػنر بسػرع  عمدنػػ  وفػػ   ٜٖٕ٘ٔرنػـ 
فمتػمر ػ عػف سػنمرة اممػتمـ امثػما  و ػ وعاػدمم فػوتئ نموػد امسػنمرة  وسط امطرنؽ ػ متخى ػ  بضػة 

بػهااراؼ امسػنمرة ااتػرة عىنػي و ػ نػمـ بممضػىط ب ػدة عىػ  ام رامػؿ و ػ مػع اإلااػراؼ  ٜٖٕ٘ٔ
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نمناًم ػ ات  ال ن طدـ و ػ فهذا بي ن متأ بممراكب ػ ) اممتوف  ( وامذى كمف متواتػدًا فػ  اماػمرة 
ئ بػي نةػدو فمػمـ امسػػنمرة ننمدتػي ػ غنػر ماتبػػي إمػ  اركػ  امطرنػؽ ػ امنماػ  مػف امطرنػؽ ػ فػػوت

مىاػمؽ بممسػنمرة ااتػرة ػ وامتػ  مػف فػرط سػرعتمم و وم ػدـو امةدنػد مػف امسػنمرات عىػ  نمنامػم و     
مـ نتمكف نموديم ػ ومم كمف نستطنع ػ امونوؼ فممـ امراكػب و فهاػدفع امراكػب نةػدو خى مػم ػ غنػر 

 ٓاامر امذى تسبب ف  امامدث  ماتبي مارك  امطرنؽ و
ومثبػوت امخطػػأ فػػ  اػػؽ نموػػد امسػػنمرة ااتػرة و ػ ندمتػػي امانمبػػ  امةممػػ  متممػػًم ثمانػػًم مػػع         

 ٓاممتمـ ااوؿ )؟!( بتمم  فاممم )؟!( تسببم خطأ ف  موت اممتا  عىني 
ت عػمدة بةضػمـ ػ بنامم امثمبت فف امخطأ ػ خطػأ نموػد امسػنمرة ااتػرة ػ وامػذى ػ كمػم تػر         

مف امدخ ر عى  اممما  ػ إاارؼ فتأة مف فن   امنسمر إم  فن ػ  امنمػنف و دوف إسػتخداـ 
إ مرة و ػ وسميـ اممتوف  ف  امخطأ و بونوفي ف  امامرة امنما  مف امطرنؽ و ثـ إادفمعي عدوًا 

مخطػأ اممػزدوج خىؼ امسنمرة ااترة و ػ غنر ماتبي مىسنمرات امم بى  مف امخىؼ و ف ك  بػذمؾ ا
عا ػر م متػأة بمماسػب  مىمػتمـ ااوؿ و ػ م متػأة ال نتػدى مةمػم إتخػمذ فى مامومػ  مت فنمػػم و 
ويو خطأ ماممم نطع رابط  امسببن  بنف اماتنت  وبنف اممتمـ ااوؿ ) امذى مـ ن ػدر ماػي فى 

 ٓخطأ ( وكمف يذا امخطأ ماممم ػ كمفنًم بذاتي إلاداث اماتنت  
 

َ
ََيشرىتَةمخَخطأادلزَُٙاألٚيَمل

َٚوبَْيمٛدَاٌغيبسحَثبٌغشعخَاٌعبديخَادلغّٛػَثٙب
َٚإزبزَوبفخَاإلؽزيبطبدٌَزفبدَٜاحلبدس

اَْخطأَادلزَُٙاٌضبَٔٝاجلغيَُـَِعَخطأَادلزٛفَٝـ َإالَ 
َأعذََوًَفشصَرفبدَٜاحلبدس

َٚلطعَاٌغججيخَثنيَادلزَُٙاألٚيَٚإٌزيغخ
 

و واممةمنا  و فف اممػتمـ ااوؿ كػمف ن ػود سػنمرتي فثمبت مف امتا ن مت و ممدة ام مود         
وسط  مرع امثورة و ػ ويو مف ام وارع امرونسن  امةرنضػ  فػ  اػ  م ػر امتدنػدة ومػـ تتتػموز 

كػػـ و ويػػ  سػػرع  مسػػموح بمػػم فػػ  امسػػوارع امرونسػػن  و ػ وامكػػؿ ماكػػـو بمػػم فػػ   ٓٗسػػرعتي 
فتػرة  ٖٗ٘٘ٛفاػي فػوتئ ب موػد امسػنمرة  نستطنع ااد ام نمدة بأنػؿ مامػم  وال بأسػرع مامػم و ػ إالً 
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ام ػميرة ػ امػذى كػػمف نسػنر عىػ  نسػػمره ػ مت ػدمًم عاػي ػ نااػرؼ فتػأة مػػف فن ػ  امنسػمر إمػػ  
فن ػػ  امنمػػنف و دوف إسػػتخداـ إ ػػمرة فو  مػػ  تابنػػي و فو اى وسػػنى  تابػػي ام ػػمدـ مػػف خى ػػي إمػػ  

كػمف   ػ بػدوره ػ ن ػؼ فػػ  ت ػرفي و  ثػـ تونػؼ فتػأة من تػاص امراكػب ) اممتػوف  ( و ػ امػذى 
مات ػؼ اماػمرة امنماػ  مػف امطرنػؽ ػ م ػنرًا مسػنمرات ااتػرة مىركػوب و ػ فاػموؿ اممػتمـ ااوؿ 
ت مدى اإل طداـ بسنمرة ااترة و وضىط عى  ام رامؿ ب دة ػ مدرت  تركت مةمم ع م  عىػ  

فدراج امرنػػمح إذ  امطرنػػؽ طوممػػم ع ػػرة فمتػػمر مػػع اإلااػػراؼ نمناػػًم و ػ إاًل اف ماموالتػػي ذيبػػت
فػػػوتئ بممراكػػػب ) اممتػػػوف  ( نةػػػدو فمممػػػي و منىاػػػؽ بسػػػنمرة اممػػػتمـ امثػػػما  و  امتػػػ  مػػػف فػػػرط 
سػرعتمم ػ ومػع إاارافمػم ام ػدند إمػ  فن ػ  امنمػنف ػ مػـ نػتمكف اممػتمـ امثػما  مػف إن مفمػم فمػمـ 

ػ بممسػنمرات امراكػب ػ ومػم كػمف نسػتطنع ػ ف ػمـ ااخنػر بممةػدو خى مػم ػ غبػر مبػمؿ ػ يػو اآلخػر 
ام مدم  مف امخىؼ و ػ وامت  ن كؿ تونؼ إاػدايم فتػأة كمرثػ  بمماسػب  متمنػع امسػنمرت ام مدمػ  
مف امخىؼ ف  سىسى  مف اإل طداممت ػ اامر امذى كػمف مةػي ت ػرؼ كػؿ مػف نموػد امسػنمرة 
ا طػمع كػؿ ع نػ   ااترة وامراكب ) اممتػوف  ( يػو امسػبب اممبم ػر وامرونسػ  فػ  اماػمدث و وا 

 ٓامذى مـ نرتكب ثم  خطأ  مىمتمـ ااوؿ بممامدث ػ
 

( بمػػم  ٕٔٓٓ/ٗ/ٖ) ماضرام ػػرط   ٚٗ*    ف ػػد  ػػمد / ................. ػ سػػموؽ ػ س 
 ا ي :

" ااػػػػػم كاػػػػػت متواتػػػػػد ب ػػػػػمرع امثػػػػػورة امنػػػػػـو و ػػػػػميدت فاػػػػػد اا ػػػػػخمص ) اممتػػػػػوف  (                           
مرع و ػ وعاد ذمؾ نمـ بمإل مرة إلاػدى  سػنمرت ااتػرة و متونؼ بمم مرع امامرة امنما  مف ام 

ػػػ وعاػػدمم تون ػػت امسػػنمرة ااتػػرة إاػػدفع إمػػ  إتتميمػػم بمم ػػمرع و ػ وامسػػنمرة ااتػػرة تون ػػت فػػ  
تمػرؾ  ٜٖٕٛٔمات ػؼ ام ػمرع و ػ وع ػب ذمػؾ كماػت تمنػي مػف خىػؼ امسػنمرة امم كػ  رنػـ 

ذمؾ إ دمت بممسػنمرة ااتػرة مػف امخىػؼ " ام ميرة و ػ امت  إ طدمت بممم مب فواًل ثـ ع ب 
ٓ 

 س   :   مم يو مكمف تواتدؾ بمم مرع ونت ونوع امامدث ؟
 ٓج    :   فام كات خى مـ مبم رة بسنمرت  ااترة 

 وسػػتؿ ماػػرر امماضػػر فف امسػػموؽ اممػػذكور نػػدـ مػػي اممتةى ػػمت امخم ػػ  بمم ػػػخص         
  ( سػموؽ تمكػاضػ  فف زمممػ  يػذا ام ػميد ) سػ) اممتوف  ( ممم نلكد فاي  ػميد اماػمدث و ػ وو 



24 

 

 ٓمىمتمـ امثما  مـ تماةي مف إمتزاـ ام دؽ وذكر اما ن   
(  ٕٔٓٓ/ٗ/ٖ  طاضر ام ػر ػ*     و ػمد / ................ ػ متاػد بػمم وات اممسػىا  ) مػ

 بمم ا ي :
متواتػد ب ػرف   " فام كات متواتد بمست    فىسطنف ػ ب مرع امثػورة ػ امنػـو و ػ وكاػت          

ااممست ػػ   و ػ رفنػػت  ػػخص ) اممتػػوف  ( ن ػػـو بمإل ػػمرة مسػػنمرة فتػػرة و ػ وفوتوػػت بممسػػنمرة 
 نمـ ام ػػػػػػػػػػػػخصػااتػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػػ  امثىػػػػػػػػػػػث اانسػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف ام ػػػػػػػػػػػػمرع و ػ وعاػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػ

تمػرؾ ام ػميرة وا  ػطدمت  ٜٖٕ٘ٔ) اممتػوف  ( بػممترى وراومػم و ػ نػدمت مػف خى ػي امسػنمرة  
مػػف امخىػػؼ بم ػػدمتمم و ػ   ػػب ذمػػؾ إ ػػطدمت بممسػػنمرة ااتػػرةبممم ػػمب ) اممتػػوف  ( فواًل وع

وامسنمرة ااترة كمات متون ي ف  ا ؼ امر ام مرع و ػ وكذا امم ػمب كػمف متواتػد فػ  امثىػث 
 ٓاانمف بمم مرع 

 
( عمػػػػػف تسػػػػػبب فػػػػػ  اػػػػػدوؽ إ ػػػػػمب   ٓٔوبسػػػػػلاؿ اممػػػػػذكور ) تا نػػػػػؽ امانمبػػػػػ  ص /    * 

تمػػرؾ ام ػػميرة  B.M.W12395رة ام ػػخص ) اممتػػوف  ( امػػذى إ ػػطدمت بممسػػنم
 ا ي : فتمب بمم 

" تػػػ :  سػػواؽ امتمكسػػ  ونػػؼ مػػي فػػ  ا ػػؼ امطرنػػؽ ويػػو ) اممتػػوف  ( كػػمف بنتػػرى عى ػػمت 
 ٓنروح مي و وده خطأ سواؽ امتمكس  وبخطأ مف امم مب ا سي " 

نبػػػؿ وونػػػت اػػػدوث  B.M.W*     وبسػػػلامي عػػػف امسػػػرع  امتػػػ  كماػػػت تسػػػنر عىنمػػػم امسػػػنمرة 
 تمب بمم ا ي :ف اموانة  ػ 

 ٓ"  تػ  : ي  كمات مم ني بسرع  عمدن  "
 س   :  ويؿ إستخدـ نموديم  م  امتابن  وام رامؿ ونت ادوث اموانة  ؟

 ٓتػ   :  فنوه 
*     وبسلامي عف امم  امطرنؽ مف انث امممرة وامسنمرات وامضور وامرلن  ػ اتمب بمم ا ي 

: 
مػػف اممػػمرة غنػػر امم ػػمب وامرلنػػ  كماػػت مػػش  " تػػػ :  اامطرنػػؽ كػػمف عػػمدى ومػػمكاش فػػ  اػػد
 ٓواضا   ع مف ممفنش فعمدة اور  " 

) سػنمرة اممػتمـ ااوؿ (  B.M.W*     وبسلامي عػف اممتسػبب فػ  إاػداث تى نػمت امسػنمرة امػػ 
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 فتمب بمم ا ي :
خػػػمبط ومىا ػػػش ن رمػػػؿ " )  B.M.W"  تػػػػ   :  سػػػواؽ امتػػػمكس ونػػػؼ فتػػػأة فػػػراح سػػػواؽ امػػػػ 

مف م مداة امامدث ( إذ ورد بمةمنا  امامدث ػ بمةرفػ  فمػنف ام ػرط  ن  د مـ نتمكف 
تمػرؾ  ٜٖٕ٘ٔوتود فرامؿ اوام  ع رة امتمر ت رنبًم مىسنمرة رنـ  / ..............

 ٓام ميرة ف  مات ؼ   امطرنؽ 
امماػػػػػػػرر بمةرفػػػػػػػ  اممماػػػػػػػدس /  ٕٔٓٓ/ٗ/٘*    وتػػػػػػػمر اتنتػػػػػػػ  فاػػػػػػػص اماػػػػػػػمدث اممػػػػػػػلرخ 

تمػػرؾ ام ػػميرة ننػػمدة اممػػتمـ ااوؿ مػػم  ٜٖٕ٘ٔور ام ػػميرة ػ مىسػػنمرة مػػف إدارة مػػر  ...........
 نأت  :

 :        مما     اإلطمرات      
 :       مما       اااوار       
 :       مما       ام رامؿ       
  مما  :           فتمزة ام نمدة 

( مم ا ي  ٕٔٓٓ/ٗ/ٖرط  *    وستؿ اممتمـ ااوؿ / .................... ) ماضر ام 
: 

" تػػػ  ..... كاػػت فسػػنر فػػ  مات ػػؼ امطرنػػؽ بمم ػػمرع و وفوتوػػت بسػػنمرة ممركػػ  سػػكودا فزرؽ 
تااػػػرؼ إمػػػ  إتتػػػمي  مػػػف امنسػػػمر إمػػػ  تمػػػ  امنمػػػنف فامومػػػت م ػػػمداة اإل ػػػطداـ بمػػػم 

فتػػرة  ٖٗ٘٘ٛفهاارفػػت إمػػ  فن ػػ  نمػػنف امطرنػػؽ و وع ػػب ذمػػؾ فوتوػػت ب موػػد امسػػنمرة 
 ٓفتأة بسنمرتي اظرًا اف ااد اا خمص ف مر إمني " ام ميرة نتونؼ 

) اممػتمـ امثػما  (  سػمع  .... وامطػرؼ ااخػر تػ :  بمماسب  إم  سرعت  كمات فربةػنف ؾ.ـ /
كػػمف نسػػنر فمػػمم  وفتػػأة تونػػؼ فتػػأة اظػػرًا اف  ػػخص ) اممتػػوف  ( متونػػؼ بمم ػػمرع 

 ٓف مر إمني .... " 
 امدث وكذا امطرؼ اآلخر ؟ويؿ كمف بهمكماؾ م مداة ام :     س 

بمماسب  م  مـ نكف بهستطمعت  م مداة امامدث و وامطرؼ اآلخر كمف بهمكماي م ػمداة  تػ  :    
 ٓمرة بأاي سوؼ نتونؼ ػامامدث  مو تونؼ فن   امنمنف و ػ وفعطما  إ 

 وع امامدث ؟ػم يو مكمف تواتد ام خص امذى ادثت إ مبتي بمم مرع ونت ونػوم  س  :   
يو كػمف متونػؼ بممثىػث اانمػف بمم ػمرع و ويػو ف ػمر مسػنمرة ااتػرة امطػرؼ ااخػر  :    ج   
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 ٓوعادمم تون ت نمـ بممترى وراومم دوف فف ناظر إم  امطرنؽ 
 يؿ نوتد إ مرات ضوون  مكمف امامدث ؟  س  :   

 ٓتػ  :   ال  
 س  :   ويؿ كمـ بهمكمف ام خص امذى ادثت إ مبتي م مداة امامدث ؟

:  فنوه مو ااي تونؼ عى  نمنف ام مرع ااي عادمم ف ػمرة مىسػنمرة ااتػرة تػرى وراومػم دوف  تػ 
 ٓفف ناظر إم  امطرنؽ " 

 ( مم ا ي : ٕٔٓٓ/ٗ/ٗ*     وستؿ اممتمـ ااوؿ / ................. ) تا نؽ امانمب  
  ونػؼ فتػأة ػىػ" ج :  فام مش امسبب ف  اماػمدث سػواؽ امةربنػ  دى ) اممػتمـ امثػما  ( يػو ام

 " ...ٓ 
 ٓ" ج  : فام إستخدمت ام رامؿ بتمع  امةربن  ... " 

 س  :  ومم سبب عدـ ندرتؾ عى  ت مدى امسنمرة ااخرى سمم   امذكر ) امتمكس  ( ؟
:   عى مف كمف ف  عربنتنف مف عى  نمناػ  و ػممم  و وكمػمف يػو ونػؼ فتػأة فدامػ  و    ج

 ٓتي وم درتش فعمؿ امت  غنر امى  فام عمى
 س  :   ومم سبب تونؼ امسنمرة ااخرى سمم   امذكر ؟

:   فاػػم فتضػػ  مػػ  فف سػػواؽ امةربنػػ  ) اممػػتمـ امثػػما  ( ونػػؼ نركػػب وااػػد ومممػػوش فاػػي  ج  
 ٓونؼ ف  ا ؼ امطرنؽ " 

 س  :   يؿ  ميدت امسنمرة وامم مب ونت إستخدامؾ آلم  ام رامؿ ؟
 " ٓامؿ عى  طوؿ عى مف عا ر امم متو  :   فام   تمـ وبةد ثمان  إستخدمت ام ر    ج

 س  :  ويؿ كمف مكمف امامدث مخ  ًم مةبور امم مة ؟
 ٓج  :   ده مكمف ف  وسط ام مرع ومكماش فني مكمف مخ ص مةبور امم مة خممص 

 

َاحلبدسَالَحيًَّدالٌخَٚاؽذح
َعٍَٝةمخَإّ٘بيَأَٚسعٛٔخ
َأَٚإعزٙزبسََِٓادلزَُٙاألٚي

َ

ت مر فى إيممؿ فو رعوا  فو إستمتمر ف  تماب اممػتمـ ااوؿ و ػ وفاػي وملدى امونموع إا       
كمف نستانؿ عىني م مداة امامدث مممم كمف إاترازه وت طاي و فمممتمـ ااوؿ كػمف ن ػود امسػنمرة 
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ؾ.ـ / سمع  وي  سرع  تاكـ تمنع امسنمرات ال  ٓٗف  وسط امطرنؽ و ػ بسرع  ال تتتموز 
راع عامػػم و ػ وفف اممػػتمـ امثػػما  كػػمف ن ػػود امسػػنمرة امتػػمكس و نسػػتطنع فاػػد اإلبطػػمر فو اإلسػػ

اارؼ فتأة  مف فن   امنسمر إم  فن   امنمنف غنر مبمؿ بممسػنمرت ام مدمػ  خىػؼ نمناػي  وا 
ػ إلنتامص امراكب ) اممتوف  ( ثـ تونؼ فتأة فممـ امسػنمرة ننػمدة اممػتمـ ااوؿ و ػ ف ػمـ ااخنػر 

فمتمر و مع اإلااراؼ نمناًم ات   ٓٔوتركت ع م  طوممم بممضىط عى  ام رامؿ بأن   نوة 
ال ن ػطدـ بممسػنمرة ااتػرة إاًل فاػي فػوتئ بمم ػخص ) اممتػوف  ( نةػدو فمممػي ػ  فػ  مات ػؼ 
امامرة امنما  مف امطرنؽ غنر ماتبي ػ يو اآلخر ػ مىسنمرات ام مدم  مف امخىؼ ػ مىامؽ بسنمرة 

ادفمعمم مـ تستطنع امتونؼ فمممي ػ فأخذ نةػدو مىاػمؽ بمػم و اممتمـ امثما  ػ امت  مع إاارافمم وا  
ػ ومـ ن در يو ) اممتوف  ( وال اممتمـ امثما  مم نترتب عى  ننممممم بهعمنػ  اركػ  اممػرور فػ  
ام ػػػمرع بطرن ػػػ  م متوػػػ  مػػػف فخطػػػمر ماتمػػػ  فنربمػػػم إاػػػداث سىسػػػى  مػػػف اإل ػػػطداممت بػػػنف 

دند وتمػػور ماممػػم ن ػػكؿ امسػػبب امرونسػػ  امسػػنمرات ام مدمػػ  مػػف امخىػػؼ و ػ ويػػو ت  ػػنر  ػػ
 ٓاممبم ر ػ بؿ ا وؿ ب  مبممى  ػ امواند ف  امامدث 

ومػػػف ذمػػػؾ نبػػػنف إاةػػػداـ فى خطػػػأ فػػػ  تماػػػب اممػػػتمـ ااوؿ و ػ وااػػػي بػػػذؿ كػػػؿ مػػػم فػػػ       
إسػتطمعتي مت ػمدى اماػمدث و ػ ومػع إاتػرازه وت طاػي بممضػىط فػورًا عىػ  ام رامػؿ ب ػدة إسػتامؿ 

امدث و وفف اإليممؿ وامرعوا  وامتمور نموـ ف  تماب اممػتمـ امثػما  و امػذى مػوال مةي م مداة ام
إاارافي مف فن   امنسمر إم  فن ػ  امنمػنف مػع امتونػؼ فتػأة فمػمـ سػنمرة اممػتمـ ااوؿ ومػوال 
مسميم  ام خص ) اممتػوف  ( فػ  امخطػأ بهادفمعػي فػ  امثىػث اانمػف مػف امطرنػؽ ورار سػنمرة 

 ٓممم ونع امامدث  اممتمـ امثما  و ػ
 

َاخلطأَغريَاٌعّذَٜالَيفرتع
َٚالَجيٛصَإفرتاػٗ

َ
َ:َـََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ

"  امخطأ  ف  تراوـ امخطأ غنر امةمدى الن تػرض و وفف سػ م  اماكػـ  بمإلدااػ  فػ          
  ٓامتراوـ غنر امةمدن  م روط  ببنمف ركف امخطأ وامتدمنؿ عىني 
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َ:َـََٝؽىَُذلبَرمٛيَحمىّخَإٌمغٚف
" نتػب مسػػ م  اماكػـ فػػ  امتػراوـ غنػػر امةمدنػ  فف نبػػنف عا ػر امخطػػأ اممرتكػػب وفف        

وفاي نتب مذمؾ عى  اماكـ فف  ٓٓنورد امدمنؿ عىني مردودًا إم  ف ؿ  ان  ثمبت بماوراؽ 
امنػ  امتػ  فمتػي بػذممم نستظمر ندر امانط  امكمفن   امت  نةػد امطػمعف عػف  إتخمذيػم ومػدى امة

وكن ن  سىوكي وامظروؼ اممانط  وام ى  بنامم وبنف امامدث منتسا   ػ مف بةد ػ  بنمف  مدى 
ندرة امطػمعف فػ  يػذه امظػروؼ عىػ  ت فػ  اماػمدث و وفثػر ذمػؾ كىػي عىػ  ننػمـ فو عػدـ ننػمـ 

م ت دـ نكوف مةنبػًم ركف امخطأ وتوافر رابط  امسببن   فو إات مومم و ػ وفف اماكـ إذ فغ ؿ بنمف م
  ٓبمم  ور ممم نستوتب ا ضي " 

 ٗٔٔػ   ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٔ/ٖٕ*    ا ض 
 

َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   متػػ  كػػمف امثمبػػت فف  اممػػتمـ كػػمف نسػػنر بسػػنمرتي بسػػرع  عمدنػػ  مىتزمػػم فػػ  سػػنره         

مذى إادفع ف  سنره ويو نةبر امطرنؽ امطبنة  اممبمح مي امسنر فني و  وفف اممتا  عىني يو ا
ام ػػػػمرع دوف فف نتا ػػػػؽ  مػػػػف  خىػػػػوه مػػػػف امسػػػػنمرات ودوف فف  ن اػػػػظ امسػػػػنمرة ويػػػػ  م بىػػػػ   
فم طدـ بم دمتمم وس ط تاتمم ػ فػهف اماكػـ اممطةػوف فنػي  النكػوف مخطوػم  إذا نضػ  ببػرارة 

 اممتمـ  " .
   ٛٗٚ ـ ٓٔٙ  ـ ٙج ـ مامود عمر ـمتموع  ام واعد ام ماوان    ـ ٜ٘ٗٔ/ٓٔ/ٛ* ا ض 

 
َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأَََْ

"   ػػا   اماكػػػـ فػػػ  ترنمػػػ  ام تػػػؿ  امخطػػػأ  تسػػػتوتب بنػػػمف  ونػػػموع اماػػػمدث وكن نػػػ          
ا ػػومي وكاػػي امخطػػأ امماسػػوب إمػػ  اممػػتمـ و وفف إسػػامد رابطػػ  امسػػببن  نتطىػػب إسػػامد اماتنتػػ  

ى ندرة امطػمعف فػ  امظػروؼ امتػ  ونػع إم  خطأ مادد مىتما   و  وفاي إذا مـ نبنف اماكـ مد
فنمم امامدث عىػ  ت فػ  ونوعػي وفثػر ذمػؾ فػ  ننػمـ ركاػ  امخطػأ ورابطػ  امسػببن  ػ فهاػي نكػوف 

 ٓمةنبًم بمم نوتب ا ضي " 
 . ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  ا ض 
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َ:َـََِٚٓادلمشسَفَٝ٘زاَاٌظذدَأٔٗ
فػػػ  ترنمػػػ  ام تػػػؿ غنػػػر امةمػػػدى وبىنػػػرة  "  ممػػػم كػػػمف امخطػػػأ يػػػو امػػػركف امتػػػويرى            

نتاػػػوؿ ام تػػػؿ إمػػػ  اػػػمدث عرضػػػ  وال ت ػػػـو مػػػف اتىػػػي مسػػػوومن  ػ فهاػػػي نتػػػب عىػػػ  ماكمػػػ  
امموضػػوع فف تبناػػي فػػ  اكممػػم بمإلدااػػ  وتػػورد امػػدمنؿ عىنػػي مػػردودًا إمػػ  ف ػػؿ  ػػان  ثمبػػت 

اػمع بتػػوافر بػمإلوراؽ ونتةػػنف فف نكػوف يػػذا امبنػمف واضػػاًم بانػث نمكػػف فف نسػتخىص ماػػي اإلنت
اًل كمف اماكـ مةنبًم م  ور تسبنبي   "    ٓامخطأ وا 

 ٓ ٜٗػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٕ/ٓٔ*  ا ض 
 ٓ ٜٗٔػ  ٖٜٜػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 
 ٓ ٖٓٓص  ٕٛٗرنـ  ٕمتموع  ام واعد ام ماوان  ج  ٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 

َ:َـََوّبَلؼـــذ
ع وبػمت  ٖٕٛبمم ي  مةرفػ  بػي فػ  اممػمدة "  بأف ترنم  ام تؿ امخطأ ت تض  ػ اس         

إلداا  اممتمـ فف نبنف اماكـ امخطأ امذى نمرفي و ػ ورابط  امسببن  بنف امخطأ وام تؿ و ػ بانػث 
ال ُنت ور ونوعي بىنر   يذا امخطأ و ػ فهذا كمف اماكـ مـ نبػنف فوتػي امخطػأ امػذى ُاسػب إمػ  

غمنػ  اامػر فنمػم و ػ كمػم مػـ نبػنف ع نػ  امسػببن  امطمعف بمم ن نـ امريم ومـ نا  مم بىوغًم إمػ  
فنضػػًم بمإلسػػتامد إمػػ  امػػدمنؿ ام اػػ  اممثبػػت مسػػبب ام تػػؿ مكواػػي مػػف اامػػور ام انػػ  امباتػػ  فػػهف 

 ٓاماكـ نكوف واتب اما ض " 
 ٓ ٖٜٜػ  ٜٗٔػ   ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 
 ٓ ٚ٘ٙػ  ٖ٘ٔػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/٘/ٕٚ*  ا ض 

َ:ََـََوّبَلؼـــــذ
"  بمف امخطأ ف  امتراوـ غنػر امةمدنػ  يػو امػركف امممنػز ممػذه امتػراوـ ومػف ثػـ فهاػي          

نتب مس م  اماكـ بمإلداا  ف  ترنمػ  ام تػؿ امخطػأ فف نبػنف ػ فضػً  عػف مػلدى اادمػ  امتػ  
إعتمد عىنمم ف  ثبوت اموانة  عا ر امخطأ اممرتكب وفف نورد امدمنؿ عىني مردودًا إم  ف ؿ 

 ٓثمبت ف  ااوراؽ " ان  
 ٓ ٖٔػ  ٙٗٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 
 ٓ ٜٔػ  ٕٜػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 
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َ:َـَٚأعزمشَلؼبءَإٌمغَعٍَٝأْ
" امخطػػأ غنػػر امةمػػدى يػػو اخػػ ؿ اممػػتمـ عاػػد ت ػػرفي ػ بواتبػػمت امانطػػ  واماػػذر امتػػ       

اماتنتػػ  االترامنػػ  ويػػ  ن رضػػمم ام ػػماوف وعػػدـ انىومتػػي دوف فف ن ضػػ  ت ػػرفي إمػػ  اػػدوث 
 ٓاموفمة فو اا مب  ف  انف      كمف ف  إستطمعتي ذمؾ ومف واتبي 

  ٕٜػ  ٜٔػ  ٘ٔػ مج اممكتب ام ا  ػ س  ٜٗٙٔ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 
  ٖٕٚص  ٖٕٔرنـ  ٖػ مج ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٖٜٗٔ/ٕ/ٕٙ*  ا ض 

 ٜٙٛٔطبةػ  *   ػرح امة وبػمت ػ ام سػـ امخػمص ػ مىػدكتور مامػود اتنػب اسػا  ػ 
 وممبةديم  ٕٓٗص 

ومػػػف امم ػػػرر مػػػذمؾ فف ام ػػػمرع امتاػػػمو  ال نةتػػػرؼ ب ػػػراوف امخطػػػأ و وخطتػػػي فػػػ  ذمػػػؾ         
مختى   عف خط  ام مرع اممدا  و وتستاد خط  ام مرع امتامو  ام  مبػدف  خ ػن  اممسػوومن  

ت ذمػؾ امخطػأ و بؿ نتةنف اثبػم ٓامتامون  . وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ  مف إرتكب فةً  
واممكىؼ بمإلثبمت يو سىط  اإلتممـ و فمف مـ نثبت خطأ اممػتمـ تةػنف عىػ  ام مضػ  فف نبروػي 

 ٓو دوف فف نكى ي بمثبمت فاي مـ نأت خطأ  
   ٗٔٗػ  ٙٛٚٔ رح امة وبمت ػ ام سـ امخمص ػ مىدكتور اتنب اسا  ػ ط *  
 ٖٓٓػ  ٕٛٗػ  ٕػ  مج ام واعد ام ماوان  ػ عمر ػ ج ٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕا ض *  

 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 
اي مـ          ممم ت دـ نبنف إاةداـ امدمنؿ عى  ننمـ عا ر امخطأ ف  اؽ اممتمـ ااوؿ و ػ وا 

نكف ف  وسةي م مداة امامدث و ػ مممم كمف إاترازه وت طاي ومممرتي و ويو مونػؼ ال نسػتطنع 
  ٓنوعي كموف مممم كمف اذني ومممرتي فف نت مدى و 

 
َإٔمطبعَساثطخَاٌغججيخ
ٌٍَّزَُٙاألٚيَثبحلبدس

َاٌزَٜيشععَإىلَخطبَادلزَُٙاٌضبٔٝ
َٚادلزٛفَٝـَٚؽذّ٘بَـَدَْٚعٛاّ٘ب

اممةروؼ عف  ػمرع امثػورة بم ػر امتدنػدة فاػي طرنػؽ عػرنض سػرنع و ػ وتتػرى إدارة         
نىػػـز نموػػدى امسػػنمرت اممػػرور تخطػػنط مثػػؿ يػػذه ام ػػوارع وت سػػنممم إمػػ  اػػمرات و ويػػذا امت سػػنـ 
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بةػػدـ تخطػػ  امخطػػوط امبنضػػمر إاًل بةػػد إسػػتةممؿ اإل ػػمرة م تػػرة تك ػػ  متابنػػي نموػػدى امسػػنمرات 
اممتمورة و وام مدم  مف امخىؼ و ػ إلبطمر اركتمم تدرنتنًم و ومت مدى اإل طداـ بممسػنمرة امتػ  

 ٓنرغب نموديم ف  اإلااراؼ نمناًم فو نسمرًا 
كمم فوردتمم ااوراؽ ػ تورى بأف اممتمـ امثما  كمف ن ود امسػنمرة ااتػرة ووانة  امامدث         

ف  امامرة امنسرى مف امطرنؽ و ومم فف  ميد ام خص ) اممتوف  ( ن نر إم  سنمرات ااترة 
مىركػػوب اتػػ  إااػػرؼ فتػػأة مػػف فن ػػ  امنسػػمر فػػ  اإلتتػػمه إمػػ  فن ػػ  امنمػػنف دوف إسػػتخداـ 

تػرت عػمدة بةػض سػمو   امتمكسػ  مػف امػدخ ر عىػ  اممماػ  ػ  اإل مرة من تاص امراكب ػ مثىمم
ثـ تونؼ فتػأة فمػمـ امسػنمرة ننػمدة اممػتمـ ااوؿ و امػذى ضػىط ب ػدة عىػ  ام رامػؿ امتػ  تركػت 
 ثمريػم عىػ  امطرنػؽ بطػوؿ ع ػػرة فمتػمر ػ إاًل فف إااػراؼ اممػػتمـ امثػما  مػع تون ػي امم ػػمتئ و 

واػذر اممػتمـ ااوؿ و ػ ويػذا نػورى فف امخطػأ خطػم  كؿ م متأة مػـ نتػد مةمػم إاتنػمط وعامنػ  
  ٓاممتمـ امثما  امذى كمف امسبب اممبم ر ف  امامدث 
 ( بمم ا ي : ٕٔٓٓ/ٗ/ٖ*   ف د  مد / ................ ) ماضر ام رط  

 " تػ : ...... وامسنمرة ااترة تون ت ف  مات ؼ ام مرع ....    
 

 ( بمم ا ي : ٕٔٓٓ/ٗ/ٖماضر ام رط  *  و مد / .................... ) 
 ٓ" تػ : .... وامسنمرة ااترة كمات متون ي ف  ا ؼ امر ام مرع  "     

 ( بمم ا ي : ٕٔٓٓ/ٗ/ٗ*   و مد اممذكور ) تا نؽ امانمب  
 " س : مف امذى تسبب ف  ادوث إ مب  ام خص ) اممتوف  ( ؟  "     
ؽ ... وده خطػػػػأ سػػػػػواؽ امتمكسػػػػ  وخطػػػػػأ " تػػػػػ :  سػػػػػواؽ امتمكسػػػػ  ون ىػػػػػي ا ػػػػؼ امطرنػػػػػ     

 ٓامم مب ا سي " 
 ٓ" تػ :  ... امةربن  ااترة كمات وان ي ف  ثىث ام مرع "    
 . ( "B.M.Wومف امذى تسبب ف  إاداث تىؾ امتى نمت ) ف  امسنمرة    " س :    
    . خػػػػػػبط فنػػػػػػي       B.M.Wسػػػػػػواؽ امتمكسػػػػػػ  ونػػػػػػؼ فتػػػػػػأة فػػػػػراح سػػػػػػواؽ امةربنػػػػػػ  امػػػػػػػ   " تػػػػػػ  :   

 ٓومىا ش ن رمؿ " 
ن  د فاي مـ نتمكف مف م مداتي بسبب تون ػي امم ػمتئ و إذ امثمبػت مػف مةمناػ                 

 ٓام رط  وتود  ثمر م رامؿ سنمرة اممتمـ ااوؿ عى  امطرنؽ بطوؿ ع رة فمتمر 
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 اف تارنمتػػي امملرخػػ  *      و ػػمد مةػػموف مبماػػث نسػػـ م ػػر امتدنػػدة / .................
فس رت عف فف نموػد امسػنمرة ااتػرة ) اممػتمـ امثػما  ( ونػؼ بمسػمف  بةنػدة عػف  ٕٔٓٓ/ٗ/ٚٔ

 ٓامر نؼ 
 ( مم ا ي : ٕٔٓٓ/ٗ/ٖ*    وستؿ اممتمـ ااوؿ / ................. ) ماضر ام رط  

" تػػػ : ... وكاػػت فسػػنر فػػ  مات ػػؼ امطرنػػػؽ بمم ػػمرع وفوتوػػت بسػػنمرة ممركػػ  سػػػكودا       
تمي  مف امنسمر إم  تم  امنمنف فامومت م مداة اإل ػطداـ بمػم فهاارفػت إمػ  تاارؼ إم  إت

فتػػرة ام ػػميرة نتونػػؼ فتػػأة  ٖٗ٘٘ٛفن ػػ  نمػػنف امطرنػػؽ و وع ػػب ذمػػؾ فوتوػػت ب موػػد امسػػنمرة 
 ٓبسنمرتي اظرًا اف فاد اا خمص ف مر إمني " 

ما  (فن ػػػ  امنمػػػنف "  تػػػ :  ... كػػػمف بهمكػػػما  م ػػمداة اماػػػمدث مػػػو تونػػػؼ) اممػػتمـ امثػػػ       
 ٓوفعطما  إ مرة بأاي سنتونؼ " 

 
َادلزٛفَٝـَسمحَٗاهللَـَعبَُ٘ثعذََإؽرتاصٖ
َٚرٙٛسَٖفَٝٚلعَاحلبدسَـَٕٚ٘بنَؽمبئك
َصبثزخَالَخالفَعٍيٙبَرمطعَٚرؤوذَأْ

َاجملىنَعٍيَٗعبَُ٘خبطئَِٗعَعبئكَاٌزبوغٝ
َفَٝٚلٛعَاحلبدس

َ
ارنػمت اممبماػث فف اممتػوف  ػ رامػي اهلل ػ فممثمبػت مػف فنػواؿ  ػميدى اموانةػ  ومػف ت        

كػػمف ن ػػؼ فػػ  اماػػمرة امنماػػ  مػػف امػػر امطرنػػؽ و ػ ن ػػنر إمػػ  اممػػتمـ امثػػما  امػػذى كػػمف ن ػػود 
امتمكسػػ   فػػ  اماػػمرة امنسػػرى مػػف امطرنػػؽ  و ػ وفف اممػػتمـ امثػػما  إااػػرؼ فتػػأة دوف إعطػػمر 

تػأة و ػ إاًل فف ااخنػر م ػرط إ مرة مف فن   امنسمر إم  فن   امنمنف إلمت مطي مع امتونػؼ ف
سػػرعتي مػػـ نسػػتطع امتونػػؼ امممػػي و وتونػػؼ بةػػده بمسػػمف  فأخػػذ ااخنػػر نةػػدو خى ػػي فػػ  امػػر 

يػػو واممػػتمـ امثػػما  ػ مػػف امتونػػؼ امم ػػمتئ فمػػمـ  امطرنػػؽ مىاػػمؽ بػػي ػ غنػػر عػػمبئ بمػػم  ػػكىي
ةمػػم امسػػنمرات ام مدمػػ  مػػف امخىػػؼ مػػف إاػػداث سىسػػ    مػػف امم ػػمدممت بنامػػم و ال نتػػدى م

إتخػمذ فى إاتنمطػػمت فو تػػدابنر مػػف إسػػتخداـ فرامػػؿ فو خ فػي و ويػػو مػػم ن طػػع ع نػػ  امسػػببن  
 ٓبنف مونؼ اممتمـ ااوؿ ػ امذى تترد مف اى خطأ وبنف اماتنت  امت  ادثت 
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فواتػػب امتأكػػذ مػػف خىػػو امطرنػػؽ مػػف اممركبػػمت نبػػؿ اماػػزوؿ إمػػ  امػػره إامػػم ن ػػع ماط ػػًم         
تػؿ و ػ ويػو تأكػد وتاػوط وتب ػر نسػنر عىنػي و  وواتػب نىزمػي بػي ام ػماوف ونماواػًم عىػ  اممتر 

فنضػػػم بػػػؿ يػػػو نترنػػػي إف  فتػػػراه خ فػػػم  م واعػػػد اممػػػرور عىػػػ  مسػػػوومنتي امخم ػػػ  وامكممىػػػ  و  
امػػػػم   فمم ػػػػماوف و ال نخمطػػػػب نموػػػػدى اممركبػػػػمت ف ػػػػط  ب ػػػػأف  تةىنمػػػػمت  امطػػػػرؽ واممػػػػرور و وا 

مػف نػماوف  اممػرور ػ فػ   ٖٙؿ نػدممـ اػص اممػمدة / نخمطػب امم ػمة  واممتػرتىنف فنضػم ػ  بػ
متػػمؿ واتػػب اإلمتػػزاـ بما ػػوؿ وامتةىنمػػمت  ػ  عىػػ  نموػػدى اممركبػػمت و امبةػػًم فػػ  ذمػػؾ مػػف 
ماطػػػؽ اما ن ػػػ  امتػػػ  فسػػػى اميم فال ويػػػ  فف اممترتػػػؿ  امم ػػػمطع  مطرنػػػؽ امسػػػنمرات إامػػػم عىنػػػي 

ندمػي امػاص اآلاػؼ فػ  متػمؿ واتػب مػذمؾ  ٓٓامتب ر وامتاوط وامتأكد مف خىوه نبؿ امةبػور 
مرور عى  فاي : " وعى  امم مة ) ذكريـ اماص فوآل  ٖٙاإلمتزاـ بممتةىنممت و فترت امممدة / 

(  ونموػػػػدى  تمنػػػػع اممركبػػػػمت  إمتػػػػزاـ تمنػػػػع نواعػػػػد اممػػػػرور و دابػػػػي واتبػػػػمع  إ ػػػػمرات اممػػػػرور 
ب وفمػػػـز و وعىػػػ  فػػػهذا كػػػمف ذمػػػؾ و فػػػهف واتػػػب اممترتػػػؿ نكػػػوف فوتػػػ ٓإمػػػ   "  ٓٓوع ممتػػػي 

مسوومنتي امكممى  و إف ازؿ إم  امػر امطرنػؽ فػ  موضػع النتػوز مىمتػرتىنف اماػزوؿ إمنػي عىػ  
 اإلط ؽ !!!!

ونػػد إفتػػرض ام ػػماوف ا سػػي ممفسػػى امه و مػػف فف اماػػوادث ال ترتػػع فرضػػم فػػ  تمنػػع          
امم ػمه امػذى اااواؿ ام  خطأ نمودى اممركبمت .. بؿ فف   عف ام رض اآلخر و ويو خطػأ 

ند نتسبب  ف  اوادث ت نب مسػت ى  اممركبػمت .. ويػ  ظػميرة اىمسػمم كثنػرا معسػؼ اتنتػ   
تسنب امم مة  ف  ام مرع امم رى و وعدـ تب ريـ فو إاتنمطمـ ف  امازوؿ إم  امر امطرنؽ 
امينػؾ بمإلاػدفمع فنػي و ونطػع مسػنر امسػنمرات عىػػ  يػذا امااػو امىرنػب سػممؼ امػذكر .. مػػذمؾ 

مرور بةد فف تادثت عف اظمـ ام فتمت واإل مرات وامتةىنممت وماع امم ػمة   ٗٙامممدة /  فهف
ف  فممكف مةنا  و  ن ت بممتةىنؽ بػأف  ذمػؾ متػأمنف  وسػ م  " امركػمب وامم ػمة  واممركبػمت " 
... وال نخ   كنؼ فف ا ًم إبتدف بس م  امركمب نبؿ فف ن    بس م  امم مة تةبنرًا ماػي عمػم 

 ٓكف فف نادثي سور ت رؼ امم مة  مف مسمس بس م  امركمب !!!! نم
ووانة  امامدث تورى بأف اممتوف  ازؿ إم  امر امطرنؽ ) امامرة امنما  ( وف مر إمػ          

اممتمـ امثما  امذى كمف ن ود امسنمرة ااتػرة فػ  اماػمرة امنماػ  مػف امطرنػؽ و فػهاارؼ ااخنػر 
   امنمنف ػ دوف إستخداـ إ مرة و ػ وبا س سرعتي دوف إبطمر فتأة مف فن   امنسمر إم  فن

تدرنت  و ثـ تونؼ فتأة ف  مات ػؼ امطرنػؽ بةنػدًا عػف مكػمف ونػوؼ ام ػخص ) اممتػوف  ( 
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امذى فخذ نةدو خىؼ امسنمرة غنر عمبئ  يو واممػتمـ امثػما  بمػم فاػدثمه مػف م متػأة مىسػنمرات 
اتراز وتدبنر اممتمـ ااوؿ ام مدم  مف امخىؼ و ػ م متأة مـ ُنْتِد مة  ٓمم إاتنمط وا 

رمـٛيَحمىّــخَو ػ    ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ  س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  وفػ  اكممػم ام ػمدر 
َ:َــََإٌمغ
" رابطػػػ  امسػػػببن   كػػػركف مػػػف  فركػػػمف يػػػذه امترنمػػػ  تتطىػػػب فسػػػامد اماتنتػػػ   إمػػػ  خطػػػأ        

و  كمػػم فاػػي مػػف امم ػػرر فف  امتػػما  ومسػػمرمتي عامػػم طمممػػم كماػػت تت ػػؽ وامسػػنر امةػػمدى معمػػور
خطأ امىنر ومامـ اممتا  عىني ن طع رابط  امسببن   مت  إستىرؽ خطأ امتػما  ) امينػؾ بػمال 

 ٓنكوف يامؾ فى خطأ مف اممتمـ ااوؿ ( وكمف كمفنم  بذاتي إلاداث اماتنت   "
 ٓٔٛػ   ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  ا ض 
 ٖٜٛػ  ٛٚٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٓ*  ا ض 

 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔا ض  * 
 ٜٙٓٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٔٔ/ٛ*  ا ض 
 ٕٙٔٔػ  ٖٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٜ*  ا ض 

 
َ:َـََِٚٓادلغزمشَعٍيَٗفَٝلؼبءَإٌمغ

"  فف ترنم  اإل مب  امخطأ ال ت ـو نماواًم إاّل إذا كمف ونػوع امتػرح مت ػً  با ػوؿ         
مسبب بمممسبب بانث ال نت ور ا وؿ امترح مو مػـ ن ػع  امخطػأ امخطأ مف اممتمـ إت مؿ ا

فهذا إاةدمت رابط  امسػببن  إاةػدمت امترنمػ  مةػدـ تػوافر فاػد امةام ػر ام ماوانػ   اممكواػ  ممػم   
ٓ   " 

 ؽ  ٙ٘/  ٖٜٖ٘ػ طةف  ٖٜٛػ ٛٚٔػ   ٖٚػ س   ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٓ*  ا ض 
 ؽ  ٛ٘/  ٜٖٛٗػ طةف  ٜٕٗٔػ   ٕٛٓػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 
 ؽ  ٛٗ/  ٕٔٚػ طةف  ٖٙٛػ  ٕٚٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٔٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ؽ  ٛٗ/  ٜٚػ طةف   ٖٕٛػ  ٖ٘ػ   ٜٕػ س   ٜٛٚٔ/ٖ/ٖٔ*  ا ض 
 ؽ ٕ٘/  ٜ٘ٚػ طةف   ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚػ س    ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٚ*  ا ض 
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َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغ  
ع وبػمت  ٖٕٛبػي فػ  اممػمدة "  بأف ترنم  ام تؿ امخطػأ ت تضػ  ػ اسػبمم يػ  مةرفػ          

إلداا  اممتمـ فف نبنف اماكـ امخطأ امذى نمرفي و ػ ورابط  امسببن  بنف امخطأ وام تؿ و ػ بانػث 
يػذا امخطػأ و ػ فػهذا كػمف اماكػـ مػـ نبػنف فوتػي امخطػأ امػذى ُاسػب إمػ   ال ُنت ػور ونوعػي بىنػر

و ػ كمػم مػـ نبػنف ع نػ  امسػببن   امطمعف بمم ن نـ امريم ومـ نا  مم بىوغًم إمػ  غمنػ  اامػر فنمػم
فنضػػًم بمإلسػػتامد إمػػ  امػػدمنؿ ام اػػ  اممثبػػت مسػػبب ام تػػؿ مكواػػي مػػف اامػػور ام انػػ  امباتػػ  فػػهف 

 ٓاماكـ نكوف واتب اما ض " 
 ٓ ٖٜٜػ  ٜٗٔػ   ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 
 ٓ ٚ٘ٙػ  ٖ٘ٔػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/٘/ٕٚ*  ا ض 

َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
ترنم  اال مب  امخطأ ال ت ـو نماوام إال إذا كمف ونوع امترح مت ػً  با ػوؿ امخطػأ  "      

مف اممتمـ إت مؿ امسبب بمممسبب بانػث ال نت ػور ا ػوؿ امتػرح مػو مػـ ن ػع امخطػأ و فػهذا 
 ٓإاةدمت رابط  امسببن  إاةدمت امترنم  مةدـ توافر فاد امةام ر اممكوا  ممم " 

 ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٚ* ا ض 
 ٔٚٛػ  ٖٕٙػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٗ/ٕٙ* ا ض 

*          *          * 
ومع تمسؾ اممتمـ ببرارتػي ممػم اسػب إمنػي و ػ فػهف ع وبػ  اماػبس ػ ودوف فف نةػد ذمػؾ         

تسػىنمًم بوتػود ثمػ  خطػأ فػ  تمابػي ػ ا ػوؿ اف ع وبػ  اماػبس ال ماػؿ ممػم طب ػًم م ػرنة  اماػؽ 
 ٓسباماي وتةمم  

مػف اممةىػـو فف ام ػرنة  اإلسػ من  امىػرار ػ  امتػ  يػ  امم ػدر امرونسػ   مىت ػرنع ف         
مف امدستور و ػ  ند فا ردت باظػرة خم ػ  و اكنمػ  ور ػندة و إمػ    ٕامم رى باص امممدة / 

مػػ  تػػراوـ امػػا س امخطػػأ عىػػ  امتخ ػػنص  وتمػػمع  يػػذه اماظػػرة  ٓٓتػػراوـ امػػا س عمومػػًم  وا 
 ما س امخطأ و  مم امىتي اآلن   ام ر ان  امكرنم  : ػ اماكنم   بمماسب  متراوـ ا

دَُّنواْ "        َسىََّمٌ  ِإَم  َفْيِىِي ِإالَّ َفف َن َّ ْلِمَاٍ  َوِدَنٌ  مُّ  " َوَمف َنَتَؿ ُمْلِمًام َخَطًوم َفَتْاِرنُر َرَنَبٍ  مُّ
َ..(81ََبءَغ)َإٌ                                                                         

فبم تضػ  يػذه اآلنػػ   امكرنمػ  و نػػرر اماػؽ تبػػمرؾ وتةػمم  "  امدنػػ  اممخ  ػ  " كة وبػػ          
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متػػراوـ ام تػػؿ امخطػػأ و اا ػػمب  امخطػػأ مػػف بػػمب فومػػ  و ومػػـ ن ػػرر ممػػم ن م ػػم وال تةزنػػرًا .. 
اإلسػ ـ مػف تػراوـ  وي  دن  التتب إال إذا  ثبت امخطأ " .. ومف يام كمات تراوـ امخطأ فػ  

امدن  فو امتةونض ... بؿ واث اماؽ تبمرؾ وتةمم  عى  امة ػو فنمػم و سػوار فػ  إطػمر امة ػو 
" كسػػتن  إسػػ من  عممػػ  و نسػػتخرج بمػػم اممػػوم  عػػز  ػػأاي خنػػر مػػم فػػ  امػػا س اإلاسػػمان  مػػف 

امػػم مامنػػب اماىػػـ وام ػػ   واإلسػػممح و فـ فػػ  إطػػمر امة ػػو فػػ  تػػراوـ امػػا س بممػػذات و امةمػػد م
" ) ام ػورى َفَمػْف َع َػم َوَفْ ػَىَ  فَػَأْتُرُه َعىَػ  امىَّػِي وامخطػأ .. ف   عمـو امة و ن وؿ سػباماي : "  

َفَمْف ُعِ َي َمُي ( وف  امة و عف ام  مص ف  تراوـ اما س امةمدن  ن وؿ عز مف نموؿ : "  ٓٗ
ـْ َوَرْاَمػٌ  ِمْف َفِخنػِي َ ػْيٌر َفمَتَبػمٌع بِػمْمَمْةُروِؼ َوَفَدار ِإَمْنػ َبُكػ " ) امب ػرة ِي ِبِهْاَسػمٍف َذِمػَؾ َتْخِ نػٌؼ َمػف رَّ

َواْمُتػػػػُروَح : " وتةػػػػمم  ( ..  وفػػػػ  امة ػػػػو عػػػػف ام  ػػػػمص فػػػػ  امتػػػػروح  ن ػػػػوؿ سػػػػباماي  ٛٚٔ
( وفػػ  ام تػػؿ واا ػػمب  امخطػػأ و نػػمؿ  ٘ٗ" ) اممموػػدة ِنَ ػػمٌص َفَمػػف َتَ ػػدََّؽ بِػػِي َفمُػػَو َك َّػػمَرٌة مَّػػُي 

ػدَُّنوْا رؾ  وتةمم  بةد ت رنر فامم مف تراوـ  امدنػ  و " اماؽ تبم (81ََبءَغـ)َإٌ "َفْيِىػِي ِإالَّ َفف َن َّ
..َ

فهف إست ممت ف  تراوـ امخطأ إداا  و ػ  فهف تراوـ امػا س امخطػأ فػ  اإلسػ ـ ػ نػتً           
تةػػمم  ممػػم فـ إ ػػمب  مػػف بػػمب فومػػ  ػ مػػف تػػراوـ " امدنػػ  "  امتػػ  مػػـ ن ػػرر اماػػؽ سػػباماي و 

ْلِمَاػٍ  َوِدَنػٌ  "  ـن م م وال تةزنرا  ػ ن وؿ عز مف نموؿ :  َوَمف َنَتَؿ ُمْلِمًام َخَطًوم َفَتْاِرنُر َرَنَبٍ  مُّ
ػدَُّنوْا  َسىََّمٌ  ِإَم  َفْيِىػِي ِإالَّ َفف َن َّ ع وبػمت و  ٖٕٛ.. فة وبػ  اماػبس بمممػمدة / (81ََبءَغـ)َإٌ" مُّ

وب  غنر دستورن  اامم تخممؼ   رع اهلل واكـ ام رنة  اإلس من  ع وبمت ع  ٕٗٗبممممدة / 
امت  ي  امم ػدر امرونسػ  مىت ػرنع امم ػرى باكػـ اممػمدة  امثمانػ   مػف امدسػتور و ومػع ذمػؾ 

ع وبػػػمت  نتةػػػؿ امخنػػػرة مى مضػػػ      بػػػنف اماػػػبس  ٕٗٗو اممػػػمدة  ٖٕٛفػػػهف اػػػص اممػػػمدة / 
م نرنبي ف  مخمم    رع اهلل إم  ممال  نرنبي ويو وامىرام  و وام مض  بذمؾ نستطنع فف نترؾ م

ُسػوٍؿ ِإالَّ "  ــمواف ي  رع اماؽ سباماي وتةمم  امذى نػمؿ فػ  ماكػـ تازنىػي :  َوَمػم َفْرَسػْىَام ِمػف رَّ
ـْ َعْاػػػُي فَػػػماَتمُ ( "  ٗٙ") اماسػػػمر /ِمُنَطػػػمَع بِػػػِهْذِف امىّػػػِي  ُسػػػوُؿ َفُخػػػُذوُه َوَمػػػم َامَػػػمُك ـُ امرَّ " ) وا َوَمػػػم  تَػػػمُك

ُسػػػػػػػػػػوَؿ ( ػ "  ٚاما ػػػػػػػػػػر /  "َنػػػػػػػػػػم َفنُّمَػػػػػػػػػػم امَّػػػػػػػػػػِذنَف  َمُاػػػػػػػػػػوْا َفِطنُةػػػػػػػػػػوْا امىّػػػػػػػػػػَي َوَفِطنُةػػػػػػػػػػوْا امرَّ
َـّ َتَةْىَاػػمَؾ َعىَػػ  َ ػػِرنَةٍ  َمػػَف اْاَْمػػِر َفمتَِّبْةمَػػم َواَل َتتَّبِػػْع َفْيػػَوار امَّػػِذنَف اَل (  .. "  ٜ٘) اماسػػمر /  ثُػػ

ـْ  "( ػ  ٛٔ) امتمثن  ٓ"  َنْةَىُموفَ  َبُكػ َوَمػف " (  ... "  ٖ) ااعػراؼ / اتَِّبُةوْا َمم ُفاِزَؿ ِإَمْنُكـ َمػف رَّ
ـُ اْمَكػمِفُروفَ  ـْ َنْاُكـ ِبَمم َفاَزَؿ امّىُي َفُأْومَػِوَؾ ُيػ َوَمػم َكػمَف ِمُمػْلِمٍف َواَل ُمْلِمَاػٍ  ( .. "  ٗٗ" ) اممموػدة /مَّ
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ـْ ِإَذا َنَضػػػ  امىَّػػػُي َوَرُسػػػوُمُي َفْمػػػًرا َفف  ـُ اْمِخَنػػػَرُة ِمػػػْف َفْمػػػِرِي ( و وفػػػ   ٖٙ" ) اااػػػزاب / َنُكػػػوَف َممُػػػ
اماػػدنث امابػػوى بهسػػامد  ػػان  : " كػػؿ  ػػرط مػػنس فػػ  كتػػمب اهلل فمػػو بمطػػؿ و وفف كػػمف مموػػ  

: " فػػهذا فمػػر اهلل بهتبػػمع مػػم  ٚ٘ص  ٔعػػ ـ اممػػونةنف م مػػمـ إبػػف ام ػػنـ جإوفػػ   ٓ ػػرط " و 
 "  ٓغنػػػره فىػػػنس ممػػػلمف فف نرضػػػ  بىنػػػر مػػػم فاػػػزؿ اهلل  فاػػػزؿ عىػػػ  رسػػػومي وامػػػ  عػػػف إتبػػػمع

َٓ(   ٚ٘ػ ص  ٔ) إع ـ اممونةنف ػ  إبف ام نـ ػ ج  
َ

َ:َٚلؼذَحمىّخََإٌمغَادلظشيخَثأْ
ماتنػػ  فبػػدا و ػ وفػػ  ذمػػؾ ت ػػوؿ إاػػي " ا" اماكػػـ امػػذى نخػػممؼ ا ػػًم فػػ  ام ػػر ف ال ناػػوز      

ممؼ اماكػـ ا ػًم مػف ام ػر ف فو امسػا   فو وعى  مم ترى بػي نضػمر يػذه امماكمػ  ػ فهاػي إذا خػ
ذا عػػرض عىػػ  مػػف ف ػػدره فبطىػػي وفذا عػػرض عىػػ  غنػػره  خػػممؼ  اإلتمػػمع  فهاػػي نبطػػؿ و وا 

ػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٙ/ٖٕ) ا ػض مػدا  ٓفيدره ومـ نةمىي ااي الناوز نوة  اامػر امم ضػ  "
ام ػػػرنة   ( .. كمػػػم إتتمػػػت فاكػػػمـ امماكمػػػ  امدسػػػتورن  امةىنػػػم إمػػػ  إعتبػػػمر ٕٔٗٔػ  ٖٕٛ

(  ػ فػ  ٜٗٚٔ/ٙ/ٜٕاإلس من   اظممم عممم التتوز اممخمم   عاي " ) اكـ امدستورن  امةىنػم 
 ٓؽ دستورن   ٕمسا   ٚامدعوى  
ع وبػمت و ػ عىػ  عػدـ دسػتورن  ع وبػ  اماػبس  ٕٗٗو اممػمدة  ٖٕٛو اص امممدة /         

مى مضػ  وخنػرة بػنف اماػبس وامػذى  امم ررة فنمم ممخمم تمم مى رنة  اإلس من  و ػ فعطػ  امخنػرة
نخػػممؼ فمػػر اهلل و وبػػنف امىرامػػ  امتػػ  المخمم ػػ  فنمػػم امػػر اهلل سػػبامف وتةػػمم  .. ويػػو بػػذمؾ 
نسػػتطنع فف نوسػػػع عىػػ  ا سػػػي وعىػػػ  اماػػمس فنطبػػػؽ ام ػػرنة  االسػػػ مني فنمػػػم إت  ػػت فنػػػي مػػػع 

مني و يو امىرام  ام ماوف اموضة  فو نطبؽ مف ام ماوف اموضة  مم نت ؽ مع ام رنة  االس 
ٓ " 

َ)َإٔزَٙٝ(َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
*               *               * 

إاًل فف اماكػػػـ اممسػػػتأاؼ مػػػـ نػػػرد عىػػػ  يػػػذا امػػػدفمع إاًل ب ومػػػي فػػػ  ااسػػػبمب اممطبوعػػػ          
 اممةدة سى ًم مم ا ي :  

"  فف امتممػػ  ثمبتػػػ  نبػػػؿ اممػػػتمـ ثبوتػػػًم  ػػاناًم ن نانػػػًم ممػػػم تػػػمر بػػػممت رنر امطبكػػػمممونع          
عىػػ  اممتاػػ  عىنػػي إل ػػمبتي ويػػ  مػػم تاتمػػ  بػػذاتمم مػػف فف اممػػتمـ كػػمف نسػػنر بممسػػنمرة ننمدتػػي 
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بسػػػرع  )؟!(  فضػػػً  عػػػف رعواتػػػي وعػػػدـ ااتػػػرازه )؟!(  وكػػػذا مخمم تػػػي مى ػػػواانف وامىػػػواو  )؟!( 
  امسػػببن  بػػنف امخطػػأ وامضػػرر  نػػد تػػوافرت فػػ  ااوراؽ )؟!(  إذ فاػػي ال نت ػػور وكماػػت ع نػػ

ادوث إ مب  فو اممتا  عىنػي بػدوف خطػأ اممػتمـ )؟!( اامػر امػذى  تكػوف مةػي امتممػ  ثمبتػ  
 نبؿ اممتمـ ثبوتًم  اناًم كمفنم )؟!( .

كرة دفمعػي و ويػػو ويػذا امتسػبنب ال نواتػػي دفػمع اممػػتمـ اممسػتأاؼ امػذى طونػػت عىنػي مػػذ      
دفػػػمع تػػػويرى تػػػدى و  بػػػؿ إف اماكػػػـ نػػػد تػػػمر خممنػػػًم مػػػف بنػػػمف اادمػػػ  عىػػػ  رعواػػػ  اممػػػتمـ 
اممسػتأاؼ وعػػدـ ااتػػرازه ووتػػي مخمم تػي مى ػػواانف وامىػػواو   و  ومػػـ نػرد اماكػػـ بتمتػػًم عىػػ  تمسػػؾ 

ثػػما  اممػػتمـ ػ اممسػػتأاؼ ػ بما طػػمع ع نػػ  امسػػببن  بناػػي وبػػنف اماػػمدث بسػػبب خطػػأ اممػػتمـ ام
امتسنـ تدًا تدًا و  ويو دفمع تويرى تدى نترتب عىني تىننر وتي امرفى ف  امدعوى و ػ  مػـ 
نا ىي اماكـ  ومـ ن ر إمني بؿ مـ ن ر إم  مذكرة اممتمـ اممستأاؼ بتمتػم  ػ الإنػرادًا وال ردا و  

 وؿ بأاػي بمم ن ند فاي فامط بي وفعطمه ا ي مف امباػث وامتماػنص و ػ بػؿ إف اماكػـ اكت ػ  بػمم
النت ػور اػدوث إ ػمب  اممتاػ  عىنػي بػدوف خطػأ اممػتمـ دوف فف نبػنف وتػي ذمػؾ امخطػأ و ػ  
ويكذا تمر اماكـ خممنًم مف فى فسبمب ا ن ن  م اةي تزنؿ مم ند نرنف عى  ااذيمف مف مظا  
امتاكـ و ممم ن دؽ عىني عبمرة ماكم  اما ض و فسبمب ف  امظمير وال م اع فنمم و فواض  

سػػبمب اماكػػـ تػػمرت فػػ  عبػػمرات عممػػ  مةمػػمه وفػػ   ػػورة متمىػػ  و ػ  ومػػـ نةػػتف اماكػػـ فف ف
بهنراد اادم  عى  نضموي بانث النمكف امونوؼ عىػ  مسػوغمت مػم نضػ  بػي و ػ  ممػم ن ػوب 

 اماكـ بممبط ف ونستوتب إمىمله  .  
 

َ:َـَٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ
  عبمرات عمم  مةمػمه فو وضػةي فػ   ػورة  متمىػ  متمىػ   ال نا ػؽ " إفراغ اماكـ ف      

 امىرض امذى ن ده ام مرع مف إستنتمب تسبنب اااكمـ ػ اامر امذى نةنبي ونبطىي "
 ٙٓٚػ  ٗٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 

فػػ  نك ػػ  فػػ  بنػػمف ااسػػبمب اإل ػػمرة إمػػ  إدمػػ  امثبػػوت مػػف غنػػر إنػػراد ملدايػػم و إذ          
تمػػمؿ فػػ  ذكػػر فدمػػ  امثبػػوت ال نمكػػف مةػػي اإلطمواػػمف إمػػ  فف امماكمػػ  اػػنف اكمػػت فػػ  اإل

 امدعوى ند بنات اموانة  اممسادة إم  اممتمـ ونمـ امدمنؿ ام ان  عىنمم 
ٓ 
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َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
"  نػػوؿ اماكػػـ فف امتممػػ  ثمبتػػ  فػػ  اػػؽ اممتممػػ  مػػف وانػػع بػػ غ اممتاػػ  عىنمػػم ويػػ          
كػػػمف ترنمػػػ  امسػػػرن  امما ػػػوص عىنمػػػػم نماواػػػًم دوف فف نبػػػنف وتػػػي إسػػػتدالمي بػػػػب غ ت ػػػكؿ فر 

اممتا  عىني عى  ثبوت امتمم  بةام ريم ام ماوان  كمف  ف  اؽ امطمعا  وف  ضور امتكننؼ 
ام ػػان  مىوانةػػ  فػػهف اماكػػـ نكػػوف نػػد فخطػػأ فػػ  تطبنػػؽ ام ػػماوف نم ػػر امبنػػمف بمػػم نسػػتوتب 

 ٓا ضي " 
 ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ تىس   ٓ٘مسا   ٜٜٓ*  امطةف رنـ 

 ٖٚٓٔػ  ٕٓٓػ  ٖٔػ س  ٜٜٓٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
َ:َـَََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"  مكػػ  نتا ػػؽ امىػػرض مػػف امتسػػبنب نتػػب فف نكػػوف فػػ  بنػػمف تىػػ  م  ػػؿ بانػػث          
نسػػتطنع امونػػوؼ عىػػ  مسػػوغمت مػػم نضػػ  بػػي فمػػم إفػػراغ اماكػػـ فػػ  عبػػمرات عممػػ  مةمػػمه فو 

متمىػػ  فػػ  نتا ػػؽ بػػي امىػػرض امػػذى ن ػػده ام ػػمرع مػػف إسػػتنتمب تسػػبنب وضػػةي فػػ   ػػورة 
اااكػػمـ وال نمكػػف ماكمػػ  امػػا ض مػػف مرانبػػ   ػػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف عىػػ  اموانةػػ  كمػػم  ػػمر 

 ٓإثبمتمم بمماكـ "
 ٗٔٔػ   ٕٚػ   ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ* ا ض 

َ:َـََََوّبَلؼذَثأٔٗ
  امػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػػ  وضػػوح "   نتػػب فاًل ُنتمػػؿ اماكػػـ فدمػػ  امثبػػوت فػػ         

وفف نورد ملدايم ف  بنػمف م  ػؿ مىونػوؼ عىػ  مػم نمكػف فف نسػت مد مامػم فػ  م ػمـ امػرد عىػ  
 ٓامدفوع امتويرن  امت  ندم  بمم اممتمـ "

 ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ* ا ض 
 

َ:َـََٚرمٛيَفَٝؽىَُآخشَذلب
نت رت ف  ااسبمب عى  نوممػم إف امتممػ  ثمبتػ  " إذا اكمت امماكم  بهداا  متم         ـ وا 

 ٓمف امتا ن مت وامك ؼ امطب  فهف يذا اماكـ نكوف غنر م اع ونتةنف ا ضي "
 ٖٕٕػ ص  ٖٛٔػ ؽ  ٔػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛ* ا ض 
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َ:َـَََََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
مػػ  امتػػ  تسػػتاد إمنمػػم امماكمػػ  وبنػػمف ملدايػػم فػػ  "  مػػف امم ػػرر فاػػي نتػػب إنػػراد ااد          

اماكـ بنماًم كمفنًم   ف   نك   مترد اإل مرة إمنمم بؿ نابى  سػرد مضػموف امػدمنؿ وذكػر مػلداه 
بطرن ػػ  وافنػػ  نبػػنف ماػػي مػػدى تأننػػده مىوانةػػ  كمػػم إنتاةػػت بمػػم امماكمػػ  ومبىػػف إت منػػي مػػع بػػمن  

ستدالمي بمم وات  تسػتطنع ماكمػ  امػا ض مرانبػ  اادم  امت  فنريم اماكـ ات  نتض   وتي إ
اًل كمف مةنبًم "  تطبنؽ ام ماوف عى  اموانة  كمم فورديم اماكـ وا 

 ؽ ٗ٘/ٙٓٔٛػ طةف   ٖٙػ ص  ٙػ   ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٔ/ٚ*  ا ض 
َدلبَرمــذَ

َ:َيطٍتَادلزَُٙادلغزأٔف
تأاؼ وام ضػمر متػددًا اماكـ ب بوؿ اإلستوامؼ  كً  و  وف  امموضوع بهمىمر اماكـ اممسػ     

 ببرارة اممتمـ اممستأاؼ ممم اسب إمني و  مع رفض امدعوى اممدان   . 
 

َعبصِـــــــــبَ  سػػػػػػػػػممع  ػػػػػػػػػميدى اموانةػػػػػػػػػ  : ....................و   :َََٚاؽزيبطيـــــــــب 
 ..................... 
 إستةممؿ ماتم  امرفف  مع إن مؼ امتا نذ  .     :َََٚاؽزيبطيبَوٍيـــب

 اممامم   /    "                                                          
َعَِٓزوشرٕبَادلمذِخََ َ))َََإٔزَِٙٝبَٔمٍٕبَٖٔظب 

َحملىّخَادلٛػٛعَََ((3/1/1001َجبٍغخََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ممطةوف فني إم  يػذا امػدفمع امتػويرى اممكتػوب ال إنػرادا وال وانث مـ نةرض اماكـ ا        

 ردا و ممم نةنبي بمم  ور فض  عف اإلخ ؿ باؽ امدفمع .
وانث ااي ممم ت دـ تمنةي فهف اماكـ اممطةوف  فني نكوف وند راف عىني عوار امبط ف       

 بمم نستوتب ا ضي واإلامم  . 
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َٚفَٝطٍتَٚلفَاٌزٕفيز
ي ممم كمف االستمرار ف  تا نذ اماكـ اممطةػوف فنػي ضػد امطػمعف مػف  ػأاي فف نرتػب فها      

   يذا امطةف .ػفضرارا النمكف مداركتمم بمم ناؽ مي طىب ونؼ تا نذه ملنتم رنثمم ن  ؿ ف
 

َفٍٙــزَٖاألعــــــجبة
ثمػم نىتمس امطمعف مف ماكم  اما ض اامر بونؼ تا نذ اماكـ اممطةػوف فنػي ملنتػم رن       

 ن  ؿ ف  يذا امطةف .
 ب بوؿ امطةف  ك   . :َََٚاحلىََُأٚال

 با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم  .  :َََصبٔيبََََََََََ
 

َاحملبَِٝ/َسعبئَٝعطيخ
َ
َ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ

َلزًَعّذَِمرتْ
َ

َعٕبيبدَِشوضَاٌغال5146/48887ََاٌمؼيخَ
َوٍَٝعٛ٘بط1077َ/4887َ

َ
14314/60َََاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّخَإٌمغ
َ

َاٌذائشحَاجلٕبئيخ
َِزوــــــشح

َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
 

 :.........                                  ) طمعف ( ماكـو ضده       ادلمذََِٓ
 وموطاي اممختمر مكتب ااستمذ/ مامد رتمو  عطني ػ و مرتي رتمو  عطنػي                

 ػػمرع  ػػرنؼ بم ػػم  ػ  ٕٙ ػػمرع طىةػػت اػػرب و  ٘ٗػػػ  امماػػمم  بػػمما ض
 ٓام ميرة ػ  

مركز دار  ٜٜٛٔ/  ٕٚ٘ٙف  ام ضن  رنـ   ٕٓٓٓ/  ٙ/  ٘ام مدر ف    فَٝاحلىـَََُ:
كى  سػويمج ( وام مضػ  اضػورنًم بمةمنبػ   ٜٜٛٔمسا   ٕٛٛٓامس ـ )  

  عمػم اسػاد امنػي اممتمـ ......... بمال ىمؿ ام ػمن   ممػدة خمػس ع ػرة سػا
 ٓوم مدرة امس ح امامرى اممضبوط  

 
َاٌٛلبئـــــع

فاػػمؿ امماػػمم  امةػػمـ مانمبػػ   سػػويمج امكىنػػ  امطػػمعف ......... امػػ  ماكمػػ  امتامنػػمت       
 ٓبداورة مركز دار امس ـ ػ مامفظ  سويمج  ٜٜٛٔ/ٛ/ٗٔبو ؼ  فاي ف  نـو 

امرنػػػػػم مػػػػػف سػػػػػ ح كػػػػػمف باوزتػػػػػي  ػػػػػوب نتػػػػػؿ عمػػػػػدا  ......... بػػػػػأف فطىػػػػػؽ عنػػػػػمرا   :ََأٚال
.............. نم دا نتىي اال فف امطى   اػمدت عػف يػدفمم وف ػمبت اممتاػ  عىنػي 
ااوؿ فأادثت بي ا مبتي اممو وف  بت رنر ام    امت رنان  وامت  فودت بانمتػي وػػ  
وند انترات يذه امتامن  بتامن  فخرى ي  فاي ف  امزممف واممكػمف سػمم   امػذكر نتػؿ 

............. بأف فطىؽ  وبي م ذوفًم امرنػًم نم ػدًا نتىػي فأ ػمبي بمإل ػمب  امامرنػ  .
 ٓاممو وف  بت رنرام    امت رنان  وامت  فودت بانمتي 

 
 ٓفارز بىنر ترخنص س ام امرنم م  خام ) مسدس فردى االط ؽ (  :ََصبٔيبَ 
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ح اماػمرى امسػممؼ امػذكر دوف فارز ذخمور ) عدة طى ػمت ( مػف اممسػتةمى  فػ  امسػ  :ََصبٌضبَ 
  ٓفف نكوف مرخ م مي بانمزتي واارازه 

مسػا   ٖٗٙمػف ام ػماوف  ٖٓو  ٕٙو  ٙو  ٔع وبػمت و  ٖٕٗوطىبت ع مبي بػمممواد          
( ٖوامباد )ف( مػف ام سػـ ااوؿ مػف امتػدوؿ رنػـ ) ٜٔٛٔمسا   ٘ٙٔاممةدؿ بمم ماوف   ٜٗ٘ٔ
  ٓاممىاؽ 

نضػػت ماكمػػ  امتامنػػمت اضػػورنم بمةمنبػػ   ػػنبوب  ٕٓٓٓا  نوانػػي سػػ ٘وبتىسػػ            
 ٓامري اممضبوط ػومنـ ......... بما ىمؿ ام من  ممدة خمس ع رة سا  وم مدرة امس ح ام

وممػػم كػػمف يػػذا اماكػػـ نػػد  ػػدر مةنبػػم وبػػمط  ف ػػد طةػػف عىنػػي امماكػػـو ضػػده اممػػذكور       
 ٔٙٔوننػػد طةاػػي تاػػت رنػػـ  ٕٓٓٓ/ٙ/٘بطرنػػؽ امػػا ض ب خ ػػي مػػف امسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن  

 ٓتتمبع ستف سويمج امةموم  
 

َٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ         
 

َأعجبةَاٌطعٓ
َ:َاٌمظٛسََفَٝاٌزغجيت:َََأٚال

ذمػػؾ فاػػي وعىػػ  مػػم نبػػنف مػػف مطممةػػ  ماضػػر تىسػػ  اممامكمػػ  فف اممػػدافع عػػف امطػػمعف      
.............. نمـ بمم بض عى  ام ػميد  تمسؾ ف  مرافةتي فممـ ماكم  امموضوع بأف امم دـ

دوف اػػؽ ونػػمـ بممضػػىط عىنممػػم واكرايممػػم وتةػػذنبممم  .........و .......مػػف ااوؿ وامثػػما  
مامىممػػم عىػػ  ام ػػممدة ضػػد امطػػمعف وت ػػونر اموانةػػ  ب ػػورة فخػػرى ملدايػػم فاػػي كػػمف نىةػػب 

مخػ ؼ بناممػم وعاػد ذمػؾ اممنسر مع اممتاػ  عىنػي وممػم خسػر مبىىػم كبنػرا  فثاػمر امىةػب دب ا
فخػػرج امطػػمعف سػػ اي مػػف بػػنف م بسػػي وفطىػػؽ م ػػذوفم  ػػوب غرنمػػي ومكاػػي فخطػػأه وف ػػمب 
اممتاػػػ  عىنػػػي ......... ثػػػـ عػػػمود  اطػػػ ؽ امم ػػػذوفمت ااخػػػرى مػػػف ذات امسػػػ ح فأ ػػػمبت 

وفوضػػ  امػػدفمع ااسػػبمب اامانػػ    ٓفاػػدايم اممتاػػ  عىنػػي ......... ممػػم فدى امػػ   م ػػرعي 
عػػت امػ  اخػػراج  ػورة اموانةػػ   عىػ  يػػذا امااػو امكػػمذب وت ػونريم عىػػ  تىػؾ ام ػػورة امتػ  د

اممخمم ػػ  مىا ن ػػ  اتػػ  تسػػتبةد مظاػػ  فرتكػػمب اماػػمدث مػػف امتممعػػمت ااريمبنػػ  فت ػػتةؿ اػػمر 
  ٓام تا  امطمو ن  بمم نمدد فمف اممتتمع واست راره  
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مىىوطػػ  !!! ػ  اختنػػمر فاػػد وممػػذا  كػػمف مػػف امػػ ـز ػ مػػف وتمػػ  اظػػر امانػػ              
اممسنانف منكوف امتما  ومو كمف ذمؾ مخمم ػم مىا ن ػ   واموانػع فػ  ظػؿ امظػروؼ وامم بسػمت 
ام مومػػػػػ  وامتػػػػػ  تر ػػػػػ  اضػػػػػطراب اامػػػػػف اذا مػػػػػم ظػػػػػؿ ام معػػػػػؿ متمػػػػػوال  مػػػػػـ تك ػػػػػؼ عاػػػػػي  

ؼ االسػػتدالالت فو امتا ن ػػمت  و وممػػذا ظػػؿ اامػػر عىػػ  يػػذه اماػػمؿ ممػػدة  ػػمر كممػػؿ وال نةػػر 
ااػػػد  ػػػنوم عػػػف امتػػػما  اتػػػ  فمكػػػف االت ػػػمؽ عىػػػ  ت ػػػونر اماػػػمدث عىػػػ  امااػػػو امسػػػمبؽ بػػػنف 
اممسوومنف ف  تمػمت اامػف وتػـ اسػتدعمر ام ػميدنف ااوؿ وامثػما   مػف مركػز وواػدة امتتانػد 
امت  نةم ف بمم ف  مدنرن  فمػف  اممانػم انػث  نػبض عىنممػم دوف اػؽ وااتتػزا ب سػـ  ػرط  

م ف  خ ممم  تات اكراه وتمدند متوا ؿ بمن مع ااذى بممم وبػذونممم اذا سويمج مةدة انمـ كما
ف ػػػرا عىػػػ  رفػػػض ت ػػػونر اماػػػمدث عىػػػ  تىػػػؾ ام ػػػورة  فو فاممػػػم كماػػػم مػػػف  ػػػمود  اموانةػػػ  

 ٓاممةم رنف ااداثمم 
ونػػػػػد ااػػػػػدث ااكػػػػػراه وامتمدنػػػػػد  اموانػػػػػع عىنممػػػػػم اثػػػػػره إذ مممبثػػػػػم فف اامػػػػػمرت ارادتممػػػػػم           
  امتسىنـ بت ونر اموانة  وفؽ ام ورة امت  فمىنت عىنممػم خوفػم ممػم نمػدديمم مػف واضطرا ام

 ٓاخطمر تسنم   وكذمؾ اسرة كؿ ماممم ومف تضماتمـ مف اسمر واط مؿ 
وروى  ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔوكمف ذمؾ بةد اموانة  بااو  مر كممؿ ونػدمم مىانمبػ  امةممػ  فػ         

ومػػػـ نسػػػتطع فى ماممػػػم امبػػػوح فػػػ  امتا ن ػػػمت بمػػػم كػػػؿ ماممػػػم اموانةػػػ  بمم ػػػورة امسػػػممؼ بنمامػػػم 
تةػػرض مػػي مػػف اكػػراه وتمدنػػد خوفػػم مػػف مةػػمودة اسػػتةممؿ يػػذه اموسػػموؿ مةػػي فنمػػم بةػػد عاػػدمم 

 ٓنىمدر مبا  امانمب  ونكوف مةرضم متىؾ اافةمؿ غنر امم روع  يو وفسرتي 
ذكر  اامػم مػـ ودفع  امدفمع عػف امطػمعف بػبط ف  ػممدة كػؿ مػف ام ػميدنف سػمم   امػ        

ت ػػػدر عػػػف ارادة  اػػػرة ومختػػػمرة واامػػػم كماػػػت اتنتػػػ  موسػػػموؿ ام مػػػر وامتةػػػذنب امتػػػ  ارتكبػػػت 
ضديمم بواسط  رتمؿ ام رط  بمدنرن  فمف سويمج ػ واسػتدؿ امػدفمع عىػ   ػا  يػذه امونػموع 

وامػذى سػطر  ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔبمم اواه ماضػر تارنػمت امم ػدـ .............. امماػرر بتػمرن  
فاي اػموؿ امو ػوؿ امػ   ػمود مىرلنػ   مخطػورة اموانةػ  بةػد اكت ػمؼ تثػ  اممتاػ   بي  راا 

عىنممم ويمم مسنانمف وماةم متطور اامور وتونع ونوع ام تا  امطمو ن  ف  يذه امماط   بممىػ  
اماسمسن  وفوض  امدفمع فف ادنث امضمبط اممذكور بماضره وفنوامي بممتا ن مت ػ تاب ر عف 

ن  فرادت فف ت رؽ بنف اممسىـ واممسنا  فةمدت ام  اغتنمؿ يذنف ام مبنف فف يامؾ نوى فتاب
م نممـ بأف امتممعمت ااس من  ورار اماػمدث فتاػدث ام تاػ   امتػ  نتػرى امتخطػنط ممػم بدنػ  
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وااكمـ  مػف تىػؾ امةام ػر ام ػرنرة  ااتابنػ  اتػ  نضػطرب اامػف فػ  امػب د وتةػـ ام وضػ  
  ٓاامر ام طر وناةدـ ااست رار ف  كمف  ا

وغاػػػ  عػػػف امبنػػػمف فف اممػػػتمـ  ػػػماب م ػػػىا  و ػػػماب  ػػػ   فػػػ  امػػػدفع بػػػبط ف          
أ.َط201ََفمذََٔظذَادلـبدحَ/ج و ػ ٓف ٕٖٓ ممدة ام ميدنف ااوم  عم  بأاكمـ امممدة / 

" ناكػـ ام مضػ  فػ  امػدعوى اسػب امة نػدة امتػ  تكواػت مدنػي بكممػؿ ارنتػي و   :َـَعٍـَٝأٔـٗ
نتوز مػي فف نباػ  اكمػي عىػ  فى دمنػؿ مػـ نطػرح فمممػي فػ  امتىسػ  و وكػؿ نػوؿ ومع ذمؾ  ال

نثبػػت فاػػي  ػػدر مػػف فاػػد اممتممػػنف فو ام ػػمود وتاػػت وطػػأة االكػػراه فو امتمدنػػد بػػي نمػػدر وال 
 نةوؿ عىني " .

فمذا اماص وضع واتبػم عىػ  عػمتؽ ام مضػ  مبم ػرة فال نةػوؿ فػ  نضػموي عىػ  نػوؿ         
تاػػت وطػػأة اكػػراه فو تمدنػػد فو وعنػػد و واموعػػد كمموعنػػد و وفعطػػ  مكػػؿ  ممػػتمـ فو  ػػميد  ػػمدر

متمـ اماؽ ف  فف ندفع ببط ف وبةدـ امتةونؿ عى  فنواؿ فك ميد وعىػ  فنػواؿ فى مػتمـ سػواه 
 طمممم ند عمبمم عنب مف يذه امةنوب . 

 
َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

ت تػأثنرة االكػراه يػو دفػع تػويرى نتةػنف " امدفع ببط ف فنػواؿ ام ػميد م ػدوريم تاػ          
عىػػ  ماكم امموضػػوع فف تةػػرض مػػي بمممامن ػػ  وامت انػػد متبػػنف مػػدى  ػػاتي وال نة ػػـ اماكػػـ 
نوؿ امماكم  فامم تطموف ام  فنواؿ ام ميد مم دامت فامم مـ ت ؿ كىمتمم فنمم فثػمره امػدفمع مػف 

مػم ػ وفاػي ال نك ػ  مسػ م  اماكػـ فف فف تىؾ اانواؿ اامم فدمت بمم اتنت  االكراه امذى ونع عىن
 نكوف امدمنؿ  مدنم مت  كمف ومند اترار غنر م روع " . 

 ٜٙٓػ  ٖٕٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/ٔٔ*  ا ض 
 ٖٕٗػ  ٜٛػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/٘/ٕٔ* ا ض 

 
َ:َـََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

مامن تي " مف امم رر فف امدفع ببط ف ااعتراؼ يو دفع تويرى عى  ماكم  امموضوع     
وامػػرد عىنػػي ردا سػػموىم نسػػتوى فػػ  ذمػػؾ فف نكػػوف اممػػتمـ امم ػػر يػػو امػػذى ونػػع عىنػػي ااكػػراه فو 
نكػػوف نػػد ونػػع عىػػ  غنػػره مػػف اممتممػػنف مػػمداـ اماكػػـ نػػد عػػوؿ فػػ  نضػػموي بمادااػػ  عىػػ  يػػذا 
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ااعتػػراؼ وفف ااعتػػراؼ امػػذى نةتػػد بػػي نتػػب فف نكػػوف اختنمرنػػم وال نةتبػػر كػػذمؾ ػ ومػػو كػػمف 
ػ اذا ا ػؿ تاػت تػأثنر ااكػراه فو امتمدنػد فو امخػوؼ امام ػونف عػف فمػر غنػر م ػروع  ػمدنم 

 كموام مم كمف ندر يذا امتمدند فو ذمؾ ااكراه " .
 ٜٜٜػ  ٕٛٓػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٖٔ*  ا ض 

   ٕٙٙػ  ٓٙٔػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض            
مسخر مف تىؾ ام ػوى ااتابنػ  امتػ   وخىص امدفمع  مف ذمؾ ام  فف امتما  متموؿ        

تكمػػػػف ورار اماػػػػمدث  وفف تمػػػػمت اامػػػػف بةػػػػد فف ف ػػػػىت  فػػػػ  ك ػػػػؼ يػػػػذا اممخطػػػػط وتادنػػػػد 
ا خم ي وامتو ؿ ام  امتما   اما ن   مـ تتد فممممم اال ت ونر اموانة  بتىؾ ام ورة ات  

رة بةنػدة ممػم تست ر اما وس  وتمدف ااع مب اممتػوترة خم ػ  بةػد اف ظػؿ ام معػؿ متمػوال م تػ
 ٓسبب ااراتم بممىم مىمسوومنف عف اامف بمممامفظ  وبمالدارة امكبرى بوزارة امداخىن  بمم ميرة 

خم   وفاي ممداـ امتػما  مسػنانم فػأف ابػواب ام تاػ  امطمو نػ  تكػوف ونػد سػدت تمممػم وال ماػؿ 
كػػذمؾ مػػف اذف متػػدخؿ ام ػػوى ااتابنػػ   وممػػذا اػػرص امم ػػدـ اممػػذكور عىػػ  فف نكػػوف ام ػػمود 

 ٓاممسنانف ممداـ ام متؿ مسنانم 
ا ػػراؼ اممتاػػدنف بمدنرنػػ  فمػػف           وطممػػب امػػدفمع كػػذمؾ بضػػـ دفتػػر إثبػػمت واضػػور وا 

وورد ذمؾ امدفتر وثبت بي فة     ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔات   ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٓسويمج خ ؿ ام ترة  مف 
فتضػػ  ممداخػػؿ ا مونػػموع مػػف تىننػػر  مػػمرنـ اتبػػي عػػف سػػىط  امتا نػػؽ ثػػـ عدامػػ  امماكمػػ  و ػ وا 

 مرخ مىا موؽ و ػ وثبت ا ن   وفة  فف ام ميدنف اممذكورنف  مـ نكوام ف  وادة امتتانػد فػ  
خ ؿ تىؾ ام ترة وكمام غموبنف عامم ويو مم نلكػد دفػمع امطػمعف سػممؼ امػذكر وندعمػي ون طػع 

ممػػذكور بأاممػػم كماػػم فػػ  نبضػػ  ام ػػرط  بسػػويمج تاػػت امضػػىط واإلكػػراه و كمػػم ورد بممػػدفتر ا
فاممم عمدا مبم رة بةػد اإلدالر بأنوامممػم بممتا ن ػمت و ويػو مػم نلكػد  ػدؽ فنوامممػم  فنمػم بةػد 
بأنػػمـ نىنىػػ  وامتػػ  عػػدال فنمػػم عػػف انوامممػػم ااومػػ  ملكػػدنف فاممػػم مػػـ نػػدمنم بػػمانواؿ ااومػػ  إاًل 

ةم ػرا فاػداثمم كمػم تات تأثنر ااكراه وامتةذنب اموانع عىنممػم وفاممػم مػـ ن ػميدا اموانةػ  ومػـ ن
 ٓإدعنم مف نبؿ    وممم إرتدت امنممم ارادتممم وازمت امطمأانا  ف  ا سنممم فنرا بمما ن   

*    نراتػػع مػػم فثبتػػي دفػػمع  امطػػمعف مػػف م اظػػمت مػػف وانػػع اإلطػػ ع عىػػ  
 مامضر امتىسمت ٗٛػ  ٜٚامدفتر ص 

ع وطممب امماكم  اترار يذا واة  امدفمع عى  سىط  امتا نؽ عدـ تا نؽ يذه امونمو        
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امتا نػػػؽ متػػػدارؾ مػػػم  ػػػمب امتا نػػػؽ اابتػػػداو  مػػػف ن ػػػور  وفضػػػمؼ امػػػدفمع كػػػذمؾ فف روانػػػ  
ام ميدنف اممذكورنف ااوم  مىوانةػ  منسػت م بومػ  ع ػ   فو مت ػورة اذ مػـ نتػدخؿ ااػد ماممػم 

ح مػػع م ػػض ام ػػتمر بػػنف امطػػمعف و ......... كمػػم اف ت ػػمتر ااخنػػر ويػػو فعػػزؿ مػػف امسػػ 
امطػػمعف بةػػد م تػػؿ اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ ......... غنػػر مت ػػور بػػؿ كػػمف  طبنةنػػم اف نبػػمدر 
بمم رار واممرب ال اف نمسؾ بت بنب امتما  ويو مم نلكػد ونػوع ااكػراه عىنممػم  مػ دالر بتىػؾ 

 ٓاانواؿ وفف عدومممم عامم يو امةودة ام  اماؽ واما ن   
دفمع ب وممم " إامػم تطمػوف امػ   ػممدة ام ػميدنف اممػذكورنف وفطرات امماكم  ذمؾ ام         

بتا ن ػػػمت امانمبػػػ  امةممػػػ  و تىت ػػػت عػػػف عػػػدومممم عامػػػم  ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔوامتػػػ  فدمنػػػم  بمػػػم فػػػ  
و وبتىسػػػػ  اممامكمػػػػ  واف  ػػػػممدتممم ااومػػػػ  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٚبتا ن ػػػػمت امانمبػػػػ  امةممػػػػ  بتػػػػمرن  

تأخػذ بمػم امماكمػ  دمػن  وعمػمدا م ضػػمومم طمب ػت امممدنػمت وتواف ػت مػع تػوير امػدمنؿ ام اػػ  و 
وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ مػػم زعمػػي ام ػػميداف مػػف ونػػوع اكػػراه وتةػػذنب عىنممػػم مػػف ام ػػرط  مػػعدالر 

ااػػػي إذا كماػػػت  ػػػممدة فنممػػػم  ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔب ػػػممدتممم امػػػواردة بتا ن ػػػمت امانمبػػػ  امةممػػػ  نػػػـو 
اؿ وااممػػم سػػو   ػػراا  عػػف ومنػػدة اكػػراه فو تمدنػػد فو وعػػد فو وعنػػد اوضػػام ذمػػؾ بتىػػؾ اانػػو 

تةرضػػػممم ممػػػذه اموسػػػموؿ فا ػػػ  كػػػؿ ماممػػػم اػػػدوث ااكػػػراه  اممةاػػػوى فواممػػػمدى عىنػػػي كمػػػم فف 
ااوراؽ تمرت  خممن  ممم نلنػد مزاعمممػم عػف ونػوع ااكػراه اممػدع  بػي وتخػرج امماكمػ  مػف 

 ٓ ذمؾ ام  فف  ممدتممم  ااوم  كمات  مدن   وعف ارادة واعن  مبرفة ممم نةنبمم
ومػػم فوردتػػي امماكمػػ  فنمػػػم ت ػػدـ الن ػػى  ردا عىػػ  امػػػدفمع امسػػممؼ امػػذكر وال نسػػػوغ          

اطرااػػػي ااػػػي  النوتػػػد مػػػم ناػػػوؿ  دوف ونػػػوع اكػػػراه عىػػػ  اممتممػػػنف اثاػػػمر إدالوممػػػم ب ػػػممتممم 
 بتا ن مت امانمب  امةمم  ومو ف   ورة ااكراه اادب  بممتمدند واموعند بمػم نتػرؾ فثػرا ا سػنم فػ 
داخؿ ام ميد ناوؿ بناي وبػنف اادالر بأنوامػي عػف ارنػ  تممػ  واختنػمر كممػؿ ػ واف يػذا ااثػر 
الندرؾ بمماس وال توتد فن  مظػمير خمرتنػ  نمكػف اف نسػتدؿ بمػم وكنػؿ امانمبػ  امما ػؽ عىػ  
ثبوتػي فػ  ا ػػس ام ػميد كمػػم التوتػد بتسػػمي فنػ  ع مػمت فو ا ػػمبمت تػدؿ عىػػ   ذمػؾ ااكػػراه 

ي وممػػذا فػػأف عػػدـ بػػوح ام ػػميد بأاػػي مكػػره عىػػ  فدار ام ػػممدة  امتػػ  فمىنػػت عىنػػي فو وت ػػنر امنػػ
تأكنػػد عىػػ  فاػػي اػػر وغنػػر مكػػره اثاػػمر اداومػػم النسػػوغ اطػػراح امػػدفع بػػماكراه وامتمدنػػد امسػػممؼ 
امذكر ويو مم كمف نستدع  مف امماكم  اف تترى تا ن م ف  يذا ام دد تستتى  مف خ مػي 

دار امسػ ـ وامتػ   ٜٜٛٔمسػا   ٕٕٙٓت ام  ااوراؽ مىػؼ ام ػكوى اما ن   خم   وند ضم
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ثبػػت مامػػم فف رتػػمؿ ام ػػرط  نػػد اسػػتةمىوا امةاػػؼ وام ػػوة مػػع فيػػمم  اممركػػز اممػػذكور وفوسػػةوا 
بةػػػض اايػػػمم  مػػػف اممسػػػنانف ضػػػربًم وتةػػػذنبًم ونػػػد فنػػػد اممسػػػووموف يػػػذه امونػػػموع  وف ػػػمر فػػػ  

ذمؾ ت رنر امماظم  امدومن  ما وؽ االاسمف اممرفؽ ت رنامتمـ ام  يذه امتتموزات كمم فنديم ك
 ٓبماوراؽ 
واذ فمسكت امماكم  عف اترار ذمؾ امتا نؽ مػع مزومػي ومػو دوف طىػب  ػرن  مػف          

امػػدفمع اف مامزعتػػي وعىػػ  امااػػو امسػػممؼ بنماػػي تاطػػوى عىػػ  اممطممبػػ  امتمزمػػ  بمتراوػػي والف 
ب امماكمػػ  فػػي امم ػػمـ االوؿ وال ن ػػ  باػػمؿ اف تا نػػؽ امػػدمنؿ فػػي االمػػور امتامونػػ  يػػو واتػػ

ذ تػػمر رديػػم وعىػػ  امااػػو امسػػممؼ بنماػػي م ػػوبم  نكػػوف ريػػف م ػػنو  اممػػتمـ او اممػػدافع عاػػي ػ وا 
 ٓبمم  ور في امتسبنب وام سمد في االستدالؿ فمف اماكـ نكػوف مةنبػم متةناػم ا ضػي واالاممػ  

متتمة  تتكوف ع ندة امماكم  بانػث اذا  خم   وفف االدم  في اممواد امتامون  متسمادة ومامم
 ٓس ط فو استبةد دمنؿ مامم تةذر امتةرؼ عى  مدى ت دنر امماكم  مسمور االدم  االخرى 

وعىػػ  ذمػػؾ فػػهف اماكػػـ ال نبػػرف مػػف يػػذا امةػػوار رغػػـ اسػػتامده فػػي نضػػموي امػػ  فدمػػ  فخػػرى      
 ٓذكر خ ؼ امدمنؿ امبمطؿ اممستمد مف فنواؿ  ميدى االثبمت سمم   ام

وااي مت  استبةد امدمنؿ اممسػتمد مػف  ػممدة يػذنف ام ػميدنف فماػي ال نب ػ  بممػدعوى مػف      
االدم  سوى امدمنؿ اممستمد مف تارنمت امم دـ .............. ويذه واديم ال ت ى  دمن  او 

اال نرناػػ  نمكػػف فف ن ػػمـ عىنمػػم نضػػمر بمالدااػػ  الامػػم مػػم دامػػت متمىػػ  امم ػػدر فمامػػم ال تةبػػر 
عػف رفى  ػمابمم واػده وتممةمػػم ما ػردا وام مضػ  امتاػمو  نكػػوف ع ندتػي مػف رانػي ام خ ػػ  

 ٓ  ع ندتي رفنم  خر مسواه ػوعى  اسمس ع ندتي امخم   وال نتوز مي فف ندخؿ ف
 

َ:ََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓعيَْٛأؽىبِٙبَثأْ
تباػػػ  عىػػػ  اادمػػػ  امتػػػ  ن تاػػػع مامػػػم " ممػػػم كػػػمف مػػػف امم ػػػرر فف اااكػػػمـ نتػػػب فف            

ام مضػػ  بهدااػػ  اممػػتمـ فو ببرارتػػي  ػػمدرًا فػػ  ذمػػؾ عػػف ع نػػدة نا ػػىمم يػػو ممػػم نترنػػي مػػف 
امتا نؽ مست ً  ف  تا نؿ يذه امة ندة با سي ال ن مركي فنمم غنػره وال ن ػ  فػ  ام ػماوف فف 

دـ  ػاتمم اكمػم مسػواه ندخؿ ف  تكونف ع ندتي ب ا  اموانة  امت  فنػمـ نضػمره عىنمػم او بةػ
ف كػػمف اا ػؿ فف مىماكمػػ  فف تةػػوؿ فػ  تكػػونف ع نػػدتمم عىػ  امتارنػػمت بهعتبمريػػم  و  وفاػي وا 
مةػػززة ممػػم سػػمنتي مػػف فدمػػ  طمممػػم فامػػم كماػػت مطرواػػ  عىػػ  بسػػمط امباػػث إال فامػػم ال ت ػػى  
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بػػػت فف واػػػديم اف تكػػػوف نرناػػػ  مةناػػػ  فو دمػػػنً  فسمسػػػنًم عىػػػ  ثبػػػوت امتممػػػ  . وممػػػم كػػػمف امثم
ضمبط اممبماث مـ نبنف مىماكم  م در تارنمتي ممةرف  مم إذا كمف مف  أامم فف تػلدى إمػ  
 ػػػا  مػػػػم فاتمػػػػ  إمنػػػػي فأامػػػػم بمػػػػذه اممثمبػػػػ  ال تةػػػػدو فف تكػػػػوف متػػػػرد رفى م ػػػػمابمم تخضػػػػع 
إلاتمػػمالت ام ػػا  وامػػبط ف وام ػػدؽ وامكػػذب امػػ  فف نةػػرؼ م ػػدره ونتاػػدد كامػػي ونتا ػػؽ 

ت  نستطنع فف نبسط رنمبتي عىػ  امػدمنؿ ون ػدر ننمتػي مػف انػث  ػاتي ام مض  ماي با سي ا
ذ كماػػت امماكمػػ  نػػد تةىػػت فسػػمس إنتامعمػػم  اتمتػػي فػػ  امػػدعوى فو عػػدـ إاتمتػػي وا  فو فسػػمده وا 
رفى مارر ماضر امتارنمت فهف اكممم نكوف ند با  عى  ع ندة ا ىمم ام ميد مف تارني 

  سػػمم فػػهف ذمػػؾ ممػػم نةنػػب اماكػػـ اممطةػػوف فنػػيال عىػػ  ع نػػدة إسػػت ىت امماكمػػ  بتا ػػنىمم با
 ٓبمم نتةنف مةي ا ضي واإلامم  بىنر امت  إم  باث بمن  مم نثنره امطمعف ف  طةاي " 

 ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض  
 ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔ*  ا ض 

زف فنػػواؿ ام ػػميد وال ماػؿ فػػي يػػذا ام ػػدد مى ػوؿ ػ كمػػم ورد بػػمماكـ امطةػنف ػ بػػأف و         
وت دنر امظروؼ امت  نلدى فنمم  ممدتي وتةونؿ ام ضمر عىنمم مرتةي امػ  ماكمػ  امموضػوع 
تازمي اممازم  امتي ترايم وت دره امت ػدنر امػذى تطمػوف امنػي ػ ااػي ن ػترط فػي انػواؿ ام ػميد امتػي 

راه انػم كػمف نةوؿ عىنمم اف تكػوف  ػمدرة عاػي اختنػمرا ويػ  ال تةػد كػذمؾ اذا  ػدرت اثػر االكػ
  ٓندره وكموام مم كمف اوعي 

ومف امم رر في يذا ام دد اف امدفع ببط ف انواؿ ام ميد م دوريم تات تػأثنر االكػراه      
يػػو دفػػع تػػويرى نتةػػنف عىػػ  ماكمػػ  امموضػػوع اف تةػػرض مػػي بمممامن ػػ  مىونػػوؼ عىػػ  وتػػي 

وكػمف مػػم اورده اماكػػـ  اماػؽ فنػػي ػ فػػمذا مػم اطراتػػي تةػنف اف ت ػػنـ ذمػػؾ عىػ  اسػػبمب سػموة  ػ
تبرنرا الطرااي دفمع امطمعانف بونوع اكراه عى  ام مود اممذكورنف غنر سموف ومنس مف  ػماي 
اف نلدى امػ  مػم رتػب عىنػي ػ ذمػؾ بػأف نػوؿ اماكػـ بمطمواماػي امػ  انػواؿ ام ػمود الدالومػـ بمػم 

ريم اتنتػ  االكػراه ػ فور ارتكمب امامدث وفممـ امانمبػ  امةممػ  ػ ال ن ػى  ردا عىػ  ام ػوؿ ب ػدو 
اف في ذمؾ م مدرة عى  اممطىػوب ػ إذ فف يػذه اانػواؿ ماةػ  عىنمػم بأامػم ونػت االدالر بمػم 

كمػػم فف سػػػكوت ام ػػمود عػػف االمضػػػمر  ٓوفمػػمـ امتمػػ  امتػػي سػػػمةتمم اامػػم كماػػت ومنػػػدة اكػػراه 
 ٓبوانة  االكراه في تا نؽ امانمب  منس مف  ماي اف نا   اتمم ونوع يذا االكراه 

واذ كػػمف امػػدفمع نػػد استمسػػؾ بػػبط ف انػػواؿ ام ػػمود سػػمم   امػػذكر ػ ويػػـ نمثىػػوف تمنػػع      
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 ػمود امرلنػ  فػي اماػمدث ػ بةػد فف اػدد يػلالر ام ػمود فمػمـ امماكمػ  االكػراه امػذى اػمممـ مػف 
رتػمؿ ام ػرط  فػي ونػموع مةناػ  ػ فػمف دفػمع امطػمعانف نةػد ػ فػ   ػورة يػذه امػدعوى ػ دفمعػم 

رتػب عىنػي ػ مػو  ػ  ػ تىنػر وتػي امػرفى فنمػم ػ ف ػد كػمف مزامػم عىػ  امماكمػ  فف تويرنػم اذ نت
ت سػػطي ا ػػي مػػف امتا نػػؽ بىوغػػم مىمنػػ  االمػػر فنػػي ػ فمػػم ويػػ  مػػـ ت ةػػؿ وكماػػت ااسػػبمب امتػػ  
اوردتمم مت انده ال تلدى ام  ذمؾ فمف اماكـ نكوف فوؽ ن وره في امتسػبنب مةنبػم بمم سػمد فػي 

 ٓا ضي االستدالؿ بمم نستوتب 
 ؽ ٘ٗ/ٕٖٗٔػ  طةف  ٜٓػ ٜٔػ ٕٚس  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕ٘*   ا ض                

ومػف امم ػرر ف مػم ونضػمر فف انػواؿ ام ػميد تةتبػر بمطىػ  اذا  ػدرت تاػت وطػأة االكػػراه      
وفاػي ن ػترط فػي فنػواؿ ام ػميد امتػي نةػوؿ عىنمػم اف تكػوف  ػمدرة عاػي اختنػمرا ػ  ٓفو امتمدنػد 

 ٓ درت اثر اكراه او تمدند كموام مم كمف ندره  وي  ال تةتبر كذمؾ اذا
 

َ:َََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَـَٚعٍَِٝبَعٍفَثيبَٔٗثأْ
" امػػػدفع بػػػبط ف انػػػواؿ ام ػػػميد م ػػػدوريم تاػػػت تػػػأثنر االكػػػراه يػػػو دفػػػع تػػػويرى     

نتةػنف عىػ  ماكمػ  امموضػػوع اف تةػرض مػي بمممامن ػ  وامت انػػد متبػنف مػدى  ػاتي وال نة ػػـ 
  اامم تطمػوف امػ  انػواؿ ام ػميد مػم دامػت مػـ ت ػؿ كىمتمػم فنمػم اثػمره امػدفمع اماكـ نوؿ امماكم

مف اف تىؾ االنواؿ اامم ادم  بمم اتنت  االكراه امػذى ونػع عىنػي ػ وفاػي ال نك ػ  مسػ م  اماكػـ 
 ٓاف نكوف امدمنؿ  مدنم مت  كمف ومند إترار غنر م روع 

   ؽ ٕٗ/ٙٚٗػ طةف ٜٙٓػ  ٖٕٓػ  ٖٕس ٕٜٚٔ/ٙ/ٔٔ*  ا ض 
 ؽ  ٘ٗ/ٜٓٙػ طةف   ٖٕٗػ ٜٛػ   ٕٙس  ٜ٘ٚٔ/٘/ٕٔ*  ا ض

  ٘ٔ٘و  ٗٔ٘ص  ٜٙٛٔ*  االترارات مىدكتورة فوزن  عبد امستمر طبة  
كمم اة  امدفمع عف امطمعف كػذمؾ بػبط ف اعترافػي اممزعػـو فػي اع ػمب ضػبطي امبمطػؿ      

  االختنػػمر بػػنف االاكػػمر مونوعػػي بػػدوره تاػػت تػػمثنر االكػػراه اممةػػدـ مػػ رادة اممبطػػؿ مىرضػػم وارنػػ
 ٓواالعتراؼ 

ثػػػمرا  وفضػػمؼ امػػدفمع فاػػػي ع ػػب ضػػبطي تةػػػرض الفةػػمؿ االكػػراه اممتةػػػددة امتػػي ال تتػػرؾ      
بممتسـ ومامم ام ةؽ امكمربموي وامونػوؼ سػمعمت طونىػ  بػ  اػـو وال طةػمـ وامتةىنػؽ بممسػ ؼ 

رر مةدومػي عػف اعترافػي بانث نكػوف امػرفس اسػ ؿ وام ػدممف امػ  اعػ  وبأاػي مػـ نكػف ياػمؾ مبػ
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مػػػػػمـ امم ػػػػػدـ  فبةػػػػػد مثومػػػػػي امػػػػػمـ امانمبػػػػػ  اذا كػػػػػمف نػػػػػد اعتػػػػػرؼ ا ن ػػػػػ  برضػػػػػمه بمػػػػػم ونػػػػػع ماػػػػػي 
.............. كمػػم ادعػػ  االخنػػر و  كمػػم ال نوتػػد اى مبػػرر الر ػػمده عػػف امسػػ ح اممزعػػـو 
واممػػدع  بأاػػي اسػػتةمىي فػػي اماػػمدث بةػػد اف تخىػػص ماػػي فػػي مكػػمف متمػػوؿ بممزراعػػمت كمػػم 

انؿ عىني االر مد عاي ػ بنف تىؾ امزراع  وتادند مكماي بدن  خم   وكمف ند مض  عى  نست
اموانة  اكثر مف  مر كممؿ ػ يذا ام  مم  مد بي .........   نؽ امطمعف بأنوامي بممتا ن ػمت 

ومػػػم بةػػػديم مػػػف ااػػػي  ػػػميد اثػػػمر امتةػػػذنب عىنػػػي وافممػػػي فاػػػي نػػػبض عىنػػػي ماػػػذ نػػػـو  ٔٔٔص 
تىػػؾ ام تػػرة مىضػػرب اممبػػرح وااليماػػ  كمػػم الاػػظ ا ػػمبمت متةػػددة  وتةػػرض فػػي ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔ

بوتمي وندني ػ كمم فوض  امدفمع بأف امك ؼ امطب  اممونع عى  امطمعف وامذى تمر بػي عػدـ 
وتػػود ثمػػ  ا ػػمبمت بتسػػمي نػػد ونػػع بمةرفػػ  م ػػتش ام ػػا  ومػػنس امطػػب ام ػػرع  كمػػم فتػػرى 

عىػػػ  ونػػػموع امتةػػػذنب امتػػػي  فى بةػػػد مضػػػ  اكثػػػر مػػػف  ػػػمر ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٔيػػػذا امك ػػػؼ فػػػي 
 ٓتةرض ممم امطمعف زامت ف  خ ممم تىؾ اال مبمت و    مامم 

ورغـ فيمن  امدفع ببط ف اعتػراؼ امطػمعف فػي فع ػمب ضػبطي كمػم زعػـ امم ػدـ .......      
فهف امماكم  مـ ت طف ممذا امدفع ومـ تىـ بي وا ىت اعترافي اممزعـو مف بنف انواؿ و بأنوامي 

مػػػذكور امتػػػي اخػػػذت بمػػػم وكماػػػت مػػػف بػػػنف االدمػػػ  امتػػػي تسػػػماد امنمػػػم ام ضػػػمر بمدااػػػ  ام ػػػميد ام
امطػػمعف و  وممػػذا فػػمف ذمػػؾ االعتػػػراؼ امماسػػوب امنػػي نةػػد وال  ػػػؾ عا ػػرا تويرنػػم مػػف تىػػػؾ 
ام ػػػممدة مػػػي اثػػػره فػػػي ت ػػػدنر امماكمػػػ  ممػػػم ووزامػػػم وتػػػدنتمم ممػػػم كػػػمف االمػػػر ن تضػػػ  مامػػػم فف 

ف اعتراؼ امطمعف في اع مب ضبطي وترد عىني بمػم نسػوغ تةرض مذمؾ امدفع امتويرى ببط 
اطرااػػي اذا  ػػمرت فف تأخػػذ بػػي وتةػػوؿ عىنػػي وتا ػػىي ضػػمف انػػواؿ امضػػمبط اممػػذكور ومكامػػم 
اسػػ طت يػػذا امػػدفع كىنػػ  وخػػ  اكممػػم اتػػ  مػػف تا ػػنىي وامػػرد عىنػػي وممػػذا كػػمف اماكػػـ مةنبػػم 

اموتػي مػف امطةػف واتخػمذه سػببم  م  وره ويو مم نتا ؽ بي م ػىا  امطػمعف فػي امتمسػؾ بمػذا
مطىػب امػا ض واالاممػػ  و ممػم يػو م ػػرر بػأف امػدفع بػػبط ف االعتػراؼ يػو دفػػع تػويرى وعىػػ  
ماكم  امموضوع مامن ػتي وامػرد عىنػي ردا سػموىم الف االعتػراؼ امػذى نةتػد بػي نتػب فف نكػوف 

او امتمدنػػد او  اختنمرنػػم وال نةتبػػر كػػذمؾ ػ  ومػػو كػػمف  ػػمدنم ػ اذا ا ػػؿ تاػػت تػػأثنر االكػػراه
 ٓامخوؼ امام ونف عف امر غنر م روع كموام   مم كمف ندر يذا امتمدند فو ذمؾ االكراه 

 ؽ  ٖٗ/ٜٛٗػ  طةف  ٜٜٜػ   ٕٛٓػ  ٕٗس  ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٖٔ*  ا ض  
 ؽ ٘ٗ/ٖٜٔٔػ  طةف   ٕٙٚػ  ٓٙٔػ  ٕٙس  ٜ٘ٚٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض  
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أف ام ػميدنف اممػذكورنف نػد اكريػم كمم ف مر امدفمع امػ  مػم يػو ثمبػت بممتا ن ػمت كػذمؾ بػ     
عىػػ  ام ػػممدة ضػػد امطػػمعف بمػػدؼ ام ػػمؽ امتممػػ  بمػػواطف مسػػنا  ونػػتـ امتسػػتر عىػػ  اممػػتمـ 
اما ن ػ  ػ وامػ  روانػػ  انطػمب اممسػوومنف مػػف رتػمؿ امػدنف اممسػنا  بممماط ػػ  فػي يػذا ام ػػأف 

أاػػي مػػـ ن ػػميد ب ٜٛ/ٓٔ/ٚوامػػ  مػػم نػػرره ام ػػميد امثػػماي عبػػده منخمونػػؿ مىػػؾ بممتا ن ػػمت نػػـو 
 اموانة  وفف اعترافي ومند االكراه واالتبمر مف اتمزة االمف وففمد بمم ا ي :

تػ :    اام مم نىتش في امتا نؽ اف يامؾ ضىط عىّ  الا  كات خموؼ مف اتمزة االمػف اذا 
غنػػرت ام ػػممدة امىػػ  امىويػػم عىػػ  ػ اامػػـ نبط ػػوف بػػأيىنت  ويتػػؾ اعراضػػمـ وممػػذا 

دث ويػػذا مػػـ ناػػدث وفػػي منىػػ  اماػػمدث كػػمف مةمنػػم .........و نىػػت ااػػم  ػػميدت اماػػم
.......... و........ ) ام ػػػػػميد االوؿ ( وتػػػػػـ اتػػػػػزى بمدنرنػػػػػ  امػػػػػف سػػػػػويمج مػػػػػف 

وامىػػػػػػ  عػػػػػػذبا   ٜٜٛٔ/ٜ/ٗٔاتػػػػػػ  اتةرضػػػػػػت عىػػػػػػ  امانمبػػػػػػ  نػػػػػػـو  ٜٜٛٔ/ٛ/ٖٓ
.............. بني و........ و......... ومم اعرفش رتبمـ ػ وسمةت اسػممومـ مػف 

ممخبػػػرنف وتةرضػػػت مىضػػػرب اممبػػػرح وااػػػم مػػػـ ا ػػػميد اماػػػمدث  و وبمثػػػؿ ذمػػػؾ نػػػمؿ ا
 ام ميد ........ بممتا ن مت واضمؼ نومي : ػ

 ٓتػ :    ضربوا  وكمربوا  ومـ نترؾ ذمؾ اثرا ومـ ا ميد اموانة  
وفسػػ طت امماكمػػ  مػػف ت ػػدنريم يػػذا امػػدفمع ومػػـ ت سػػطي ا ػػي بىوغػػم مىمنػػ  االمػػر فنػػي          

ايمنتي وتويرنتي ومػـ تسػأؿ ام ػميدنف امىػذنف ا ػمديمم ام ػميد االوؿ عىػ  تواتػده مةممػم رغـ 
فػػي ونػػت متػػزامف مػػع ونػػت اماػػمدث ويػػذا امتا نػػؽ يػػو واتبمػػم االوؿ وال ن ػػ  اف نكػػوف ريػػف 
م ػػنو  اممػػتمـ او اممػػدافع عاػػي يػػذا امػػ  اف طىػػب امتا نػػؽ امسػػممؼ امػػذكر مسػػت مد ضػػمام مػػف 

مػػم نضػػمؼ امػػ  مػػم ت ػػدـ فف تا نػػؽ امػػدمنؿ فػػي اممامكمػػمت امتامونػػ  يػػو اممامزعػػ  امسػػمم   بنما
واتػب امماكمػػ  فػػي امم ػػمـ االوؿ وال نتػوز اف نكػػوف ريػػف م ػػنو  اممػتمـ او اممػػدافع عاػػي كمػػم 
اامػػم ت ػػـو فسمسػػم عىػػ  امتا ن ػػمت امتػػ  تترنمػػم امماكمػػ  بممتىسػػ  وتسػػمع فنمػػم ام ػػمود سػػوار 

 ٓعاي  الثبمت امتمم  ضد اممتمـ او ا نمم
 

َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ
"  تا نػػؽ اادمػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ  يػػو واتػػب امماكمػػ  فػػ  امم ػػمـ ااوؿ وواتػػب  عىػػ      

امماكمػػ  تا نػػؽ امػػدمنؿ مػػمداـ تا ن ػػي ممكاػػم وبىػػض اماظػػر عػػف مسػػىؾ اممػػتمـ فػػ   ػػأف  يػػذا 
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تامونػػ  الن ػػ  فف نكػػوف ريػػف م ػػنو   اممػػتمـ فو امػػدمنؿ اف تا نػػؽ فدمػػ  اإلدااػػ  فػػ  اممػػواد ام
  ٓاممدافع عاي   "

  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ* ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 
  ٕػ  ٕػ رنـ / ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘* ا ض 

 

َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
"    اا ػؿ فػػ  اااكػػمـ امتامونػػ   فف تباػػ   عىػػ  امتا نػػؽ ام ػػ وى امػػذى تترنػػي امماكمػػ     

  ٓبممتىس   وتسمع فني ف  مواتم  اممتمـ  ممدات ام مود ممداـ سممعمـ ممكام " 
  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖس ػ  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

 

َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأَََْ
"   امتا ن مت ااومن   ال ت ى  فسمسًم تبا  عىنمم اااكمـ و بؿ امواتب داومًم فف نلسس     

 ٓرني امماكم  با سمم ف  امتىس    " اماكـ عى  امتا نؽ امذى تت
 ٕٖػ  ٖ٘ػ  ٗػ مج ام واعد ام ماوان  )عمر( ػ ج ٖٖٜٔ/ٔ/ٔ*  ا ض 

 
َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

"   سممع ام ميد النتةىؽ بمم فبداه ف  امتا ن مت بمم نطمبؽ فو نخممؼ  غنره مف ام مود     
 ٓمن تي فظممرا موتي اما ن   " بؿ بمم نبدني ف  تىس  اممامكم   ونسع امدفمع ما

 ٜٜٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٙ/ٖ* ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ* ا ض 



55 

 

َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   ال ن ػدح فػ  واتػػب امماكمػ  ام نػمـ بػػممتا نؽ امواتػب عىنمػم و  فف نسػػكت امػدفمع عػػف     

نواؿ ام ميد النسػوغ اإلعػراض عاػي ب ممػ   طىبي و  ونممت :  فف امدفمع امذى ن د بي تكذنب ف
ااطمواػػمف امػػ  مم ػػمد بػػي ام ػػميد اممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذا امػػرد مػػف م ػػمدرة مىػػدفمع نبػػؿ  فف 
نااسـ فمره بتا نؽ  تترني امماكم   والن دح ف  يذا فف نسكت امدفمع عػف طىػب فتػرار يػذا 

 ٓامتا نؽ ممداـ فف دفمعي ناطوى عى  اممطممب  بهتراوي " 
  ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٖٓا ض  *

َ:َـَََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   اذا كػػمف امػػدفمع نػػد ن ػػد بػػي تكػػذنب  ػػميد اإلثبػػمت ومػػف  ػػأاي مػػو  ػػ  فف نتىنػػر بػػي     

وتي امرفى  ف  امدعوى ف د كمف مزامم عى  امماكم  فف تما ي وت سطي ا ي بتا نػؽ تترنػي 
ترد عىنػي بمػم نداضػي فف يػ  رفت إطرااػي فمػم ونػد فمسػكت بىوغم ام  غمن  اامر  فني   فو 

عف تا ن ي وكمف مم فوردتي ردا عىني ب مم  ااطموامف ام  فنواؿ ام ميد غنر سموف ممػم ناطػوى 
 ٓعىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم " 

  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ* ا ض 
  ٓاممطةوف فني يذا اماظر ف د اضا  مةنبم متةنام اما ض واالامم   واذ خممؼ اماكـ     

 ؽ  ٘ٗمسا   ٖٜٔٔطةف  ٙٙرنـ  ٖٙٔص  ٕٚامسا   ٜٙٚٔ/ٖ/٘ٔا ض *  
َ:َلظـــــٛسَآخشَيفَاٌزغجــيـــــت:ََصبٔيبَ 

كمم فثمر امدفمع عف امطمعف دفمعم تويرنم  خر ملداه ام  ػور فػي امتارنػمت امتػ            
ف د تمرت تىؾ  ٜٜٛٔ/ٜ/٘ٔعىنمم االمر بضبط امطمعف مف سىط  امتا نؽ في   در بامر

امتارنمت اممزعوم  وامتي ر ػديم امم ػدـ.............. بماضػره متمىػ  امم ػدر دوف سػبب 
خم ػػػ  وفاػػػي إخ ػػػمر يػػػذا امم ػػػدر مػػػـ نكػػػف مامسػػػبم فػػػي مثػػػؿ تىػػػؾ  ٓسػػػموف او مبػػػرر م بػػػوؿ 

اظممره سنبدد كؿ  بم  في تتموزات ام رط  امتي  امظروؼ امت  ونع فنمم امامدث وطمممم فف
ادثت مػع ايػمم  نرنػ  امك ػ  وواضػ  اف امضػمبط اممػذكور اضػطر امػ  ت ػدنـ يػذا امماضػر 
وامزعـ بمم اس رت عاي امتارنمت امسرن  الا مذ مم تورط فني وزم له مػف اعمػمؿ وا ػن  وغنػر 

يذا امم ػدر امسػرى واالف ػمح عاػي  ااسمان  ضد االيمم  اآلمانف بمم رن  ػ وال  ؾ اف اظممر
نػػدعـ مػػون مـ ونبةػػد عػػامـ  ػػبم  امتواطػػل وامتى نػػؽ ام مومػػ  ضػػد ت ػػرفمتمـ امتػػي كماػػت ماػػؿ 
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ملاخذتمـ مف امسىطمت امةىنم وا مرت امنمم ت رنامت كبمر اممسوومنف بممدومػ  وامتػي و ػ تمم 
نمػم عمػم ونػع مػامـ مػف بأامم تتموزات خطنرة وال نتوز امسكوت عامم بؿ نتةنف مامسب  مرتكب

 ٓعدواف ضد اابرنمر مف اممواطانف 
واةػػػ  امػػػدفمع كػػػذمؾ عىػػػ  تىػػػؾ امتارنػػػمت ن ػػػوريم مةػػػدـ االسػػػتدالؿ ومػػػو عىػػػ   ػػػميد        

سػػػممع  وااػػػد سػػػمع امطى ػػػمت امامرنػػػ  اممطى ػػػ  فػػػي تػػػوؼ امىنػػػؿ رغػػػـ كثػػػرة اماػػػراس بممماط ػػػ  
 ٓووتود اممدرس  اممتمورة ممكمف امامدث 

ااػػي مػػـ نسػػمع ثمػػ  طى ػػمت فػػي تىػػؾ امىنىػػ  رغػػـ ااػػي نسػػكف  .........كػػد فونػػد  خم ػػ         
 ٓبتوار اممدرس  امت  وتدت امتثتمف بتواريم واكد ذمؾ .........  ن  اما   

وممػػذا بمتػػت امضػػرورة مىتوػػ  مىك ػػؼ عػػف ذمػػؾ امم ػػدر امسػػرى خم ػػ  وفف امك ػػؼ         
يدنف االوؿ وامثػماي االومػ  ) اممةػدوؿ عامػم عاي مف  أاي فف نرس  االمور وندعـ انواؿ ام ػم

( ونستبةد امظاوف واالريم مت وكمف  االاتممالت وندعـ ونامفظ عى  االمػف امةػمـ اذ نترتػب 
ومو عرفت اما ن ػ  مػف  ٜٜٛٔعى  اخ موي توتر امامم  بممماط   وامتي مـ تمدف ماذ فغسطس 
 ٓكؿ مم مػي ومم عىني  خ ؿ امم در امسرى اممزعـو وغنره ممدفت اماػ وس ومةرؼ

ومػػػـ ت طػػػف امماكمػػػ  ممػػػذا امػػػدفع امتػػػويرى ومػػػـ تىػػػـ بػػػي وانممػػػت نضػػػمريم عىػػػ  تىػػػؾ          
امتارنمت واالذف بمم بض عى  امطمعف ام مدر مف سىط  امتا نؽ ومم اسػ ر عاػي تا نػذه مػف 
 ضػػبطي وانػػراره بمػػم اسػػب امنػػي فػػور ضػػبطي كمػػم نػػرر امضػػمبط .............. وار ػػمده عىػػ 
امسػػػ ح اممسػػػتةمؿ فػػػي امترنمػػػ  وضػػػبط ذمػػػؾ امسػػػ ح بممزراعػػػمت اممتػػػمورة ويػػػذه كىمػػػم ادمػػػ  
مت ى  بممتارنػمت امماةػ  عىنمػم بػممبط ف ات ػمال وثن ػم بانػث مػم كماػت متوتػد مواليػم و ويػو 
مم كمف نتةنف مةي عى  امماكم  االمممـ بذمؾ امدفع وت سطي ا ي بمنراده ضمف اسبمب اماكـ 

عىنػػي بمػػم نسػػوغ اطرااػػي اف مػػـ ت ػػأ االخػػذ بػػي ومكاػػي غػػمب عامػػم كىنػػ  وممػػذا مػػـ  امطةػػنف وامػػرد
تدخىي في اعتبمريم عاد وزف االدم  اممطروا  عىنمم ونبؿ ابدار امرفى ب أامم وتكونف ع نػدتمم 
فنمم ػ وفخذت بتىؾ امتارنمت وي  ال ت ى  واديم اف تةد نرناػ  او دمػن  الف ام مضػ  نكػوف 

امة نػػػدة امتػػػي نا ػػػىمم يػػػو ممػػػم نترنػػػي مػػػف تا نػػػؽ مسػػػت   تا ػػػنؿ يػػػذه  انتامعػػػي باػػػمر عىػػػ 
امة ندة با سي ال ن مركي فنمم غنره وال ن   في ام ػماوف اف نػدخؿ فػي ع ندتػي ب ػا  اموانةػ  

 ٓكمم مسواه كمم سىؼ امبنمف ػامت  انمـ عىنمم نضمره او بةدـ  اتمم ا
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َأؽىبََإٌمغَعبٌفخَاٌزوشَثشأَْاٌزؾشيبد
ذا امػػػ  مػػػم يػػػو م ػػػرر بػػػأف امػػػدفع بةػػػدـ تدنػػػ  امتارنػػػمت امتػػػي  ػػػدر االذف بػػػمم بض يػػػ       

وامت تنش بامر عىنمم  مػف امػدفوع امتويرنػ  امتػي نتةػنف عىػ  امماكمػ  اف تةػرض ممػم  ػراا  
في اكممم واف تػرد عىنػي بمسػبمب سػموى  وم بومػ  اذا مػـ ت ػأ ااخػذ بػي واال كػمف اكممػم مةنبػم 

 ٓفي اكممم بمالداا  عى  امدمنؿ اممستمد مف تا نذ ذمؾ االذف م  وره ممدامت ند عومت 
يذا امػ  اف بطػ ف االذف امسػممؼ امػذكر م  ػور امتارنػمت امتػي انػنـ امنمػم نتبػع اتمػم        

وبطرنؽ امىزـو امة ى  وامماط   بط ف كمف  االدم  اممترتب  عىنػي وامتػي مػم كماػت متوتػد مػواله 
مىمػتمـ فػي فع ػمب ضػبطي وكػذمؾ ضػبط امسػ ح امػذى ننػؿ بماػي ومف بنامػم االعتػراؼ اممةػزو 

ار ػػػد عاػػػي واممسػػػتةمؿ فػػػي اماػػػمدث الرتبػػػمط تىػػػؾ اماتػػػموج بػػػمالذف امػػػذى  ػػػمبي عػػػوار امػػػبط ف 
كمػػػم فاػػػي ال نتػػػوز   ٓوبممتارنػػػمت امسػػػمب   امماةػػػ  عىنمػػػم بمم  ػػػور ارتبمطػػػم ال ن بػػػؿ امتتزوػػػ  

ؿ مػف ن ػـو بػمم بض امبمطػؿ او االخػذ ب ػممدتي االعتممد فػي اماكػـ ام ػمدر بمالدااػ  عىػ  انػوا
الاي اامم ن مد ب ا  االترار امذى نمـ بي عى  ااو مخممؼ مى ماوف مةتدنم بي عى  مامرمي 

 ٓومثىي ال نسمع مي نوؿ وال ت بؿ مي  ممدة 
ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فني يػذا اماظػر فماػي نكػوف مةنبػم م  ػور تسػبنبي واتبػم ا ضػي       وا 

 ٓواالعمدة 
َ:َََْأٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَعٍَٝ

" امػػدفع بةػػدـ تدنػػ  امتارنػػمت امتػػي  ػػدر االذف بػػمم بض وامت تبػػنش باػػمر عىنمػػم مػػف         
امدفوع امتويرن  امتي نتةنف عى  امماكم  اف تةرض امنمم بممت انػد وامػرد إف مػـ ت ػأ ااخػذ بػي 

تبػرر االمت ػمت عاػي وال  و مرت اطرااي واف نكوف رديم عىني بأسبمب سموى   رنا  ومست ى 
نك   مترد امرفض امضما  او االسبمب امظميرة امت  ال نستسمغ مامم امونوؼ عى  مبػررات 
مػػم نضػػ  بػػي اماكػػـ واال كػػمف بػػمط  طمممػػم فف امماكمػػ  فنممػػت نضػػمريم بمالدااػػ  باػػمر عىػػ  

 ٓاالدم  اممستمدة مف تا نذه وامت  مم كمات متوتد مواله 
  ٘٘٘ػ  ٜ٘ػ   ٖٙس  ػ ٜ٘ٛٔ/ٗ/ٜ*    ا ض  
 ؽ  ٚٗ/ ٕٓٚػ طةف ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ ٕٛػ س ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٗ*   ا ض  
 ؽ  ٘٘/ٜٚٓٚػ طةف   ٕٔٗػ  ٘ٛػ ٖٚػ س ٜٙٛٔ/ٖ/ٖٔ*   ا ض  
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َ:َـََٚلؼذَوزٌهَثأْ
"  ت دنر تدن  امتارنمت وموف كمف راتةم مسىط  امتا نؽ تات ا راؼ ماكم  امموضوع      

وضوعن  امتي يي مػف اط نمتمػم اال اف  ػرط ذمػؾ اف تكػوف وكمف يذا امت دنر مف االمور امم
االسبمب امتي تستاد امنمم مف  أامم فف تلدى ام  مم رتبي اماكـ عىنمػم واال كػمف اماكػـ مةنبػم 

 ٓطمممم فنمـ نضمره عى  امدمنؿ اممستمد مف االذف بمم بض وامت تنش امذى  در بامر عىنمم 
 ؽ ٕٗ/  ٘ٚػ طةف   ٜٖٗػ  ٓٛػ ٖٕػ س ٕٜٚٔ/ٖ/ٕٔ*   ا ض         
َ:َلظٛسَآخشَيفَاٌزغجيت:ََََصبٌضبَ 
ف د كمات مامزع  دفمع امطمعف فػي مكػمف ونػوع اماػمدث مػف بػنف فوتػي امػدفمع امتويرنػ       

امت  تمسؾ  بمم في دفمعػي امػمـ ماكمػ  امموضػوع اسػتامدا امػ  فف اموانةػ  مػـ ت ػع ومػـ تاػدث 
اامم ونػع اماػمدث فػي مكػمف  خػر مختىػؼ تمممػم عػف في اممكمف امذى عثر فني عى  امتثتنف و 

ذمؾ اممكمف ثـ تـ ا ىممم بتوار سػور اممدرسػ  االبتداونػ  ووضػع امم ػذوفنف ام ػمرغنف بتواريمػم 
م نمػػمـ بأاػػي اػػدث فػػي ذمػػؾ اممكػػمف عىػػ  خػػ ؼ اما ن ػػ  واموانػػع ب  ػػد امتضػػىنؿ ومكػػي نظػػؿ 

امػذكر بةػػدـ امةثػور عىػػ  ب ػع دمػػمر  ام معػؿ متمػػوال واسػتدؿ امػػدفمع عىػ  تدنػػ  دفمعػي امسػػممؼ
اػػوؿ فو تاػػت امتثتػػنف تتامسػػب مػػع اال ػػمبمت امتػػي ما ػػت بكػػؿ مامػػم كمػػم مػػـ توتػػد امطى ػػمت 

 ٓام مرغ  رغـ تةدد االعنرة اممطى   
يذا ام  فاي نستانؿ ونوع امامدث في ذمؾ اممكمف مىخ ؼ اػوؿ مةػب ام مػمر ومػم ماػؽ      

اؽ عىػ  مسػمف ام ػميدنف االوؿ وامثػماي فػي بدانػ  انػواممـ بممطمعف مػف خسػمرة كمػم تػردد بػمالور 
الف ذمؾ اممكمف مظىـ و دند امظ ـ وال توتد بي ان  اضمرة وند ونع امامدث عى  مزاعمممػم 
بةد مات ؼ امىنؿ وفي غنب  ام مر امذى كمف مامنم وفؽ مم يو مةىـو مىكمفػ  وعىػ  مػم ندمػي 

 ٓامدفمع عف امتمرن  امةرب  ف  ذمؾ امنـو 
 

ومػػػع يػػػذا امظػػػ ـ امػػػدامس فػػػي ماط ػػػ  م  ػػػرة وفػػػي امةػػػرار فماػػػي نسػػػتانؿ ت ػػػور مممرسػػػ       
امطمعف مةب ام ممر فػي ذمػؾ اممكػمف مػع اممتاػ  عىنػي امثػماي .......... باضػور ام ػميدنف 

 ٓاممذكورنف 
كمػػػم اوضػػػ  امػػػدفمع عػػػف امطػػػمعف ااػػػي نسػػػتانؿ وتػػػود امطى تػػػنف ام ػػػمرغتنف واوراؽ امىةػػػب      

امتثتنف عى  مدى ث ث  ع ر سمع  كممى  ماذ ونوع امامدث مانف اممةمنا  ومع تةدد بمكمف 
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اممترددنف عى  ذمػؾ اممكػمف بةػد ظمػور ام ػمس وماػذ ام ػبمح امبػمكر ويػو مػم نلكػد اف رتػمؿ 
ام ػػػرط  ا ػػػطاةوا تىػػػؾ االدمػػػ  ثػػػـ دفةػػػوا بمم ػػػميدنف مى ػػػممدة وت ػػػونر اماػػػمدث عىػػػ  خػػػ ؼ 

.... بمالاتظمر مانف ورود ت رنر ام    امت ػرنان  متثتػ  اممتاػ  اما ن   ونمـ امضمبط .....
وبةد اط عي عىني نمـ بت ونر امامدث عى  ااو مم ورد  ٜٛ/ٜ/ٗٔعىنممم وعاد وروده في 

بماضر تارنمتي واسب مى ميدنف االوؿ وامثماي ويمم متاداف م ميدتممم مىوانة  بةد اف ونػع 
االمػػف بمدنرنػػ  اممانػػم ونسػػمؿ امضػػىط عىنممػػم من ػػورا  عىنممػػم االختنػػمر الاممػػم متاػػداف ب ػػرؽ

امامدث وفؽ ام ورة امتػي اخرتمػم امضػمبط اممػذكور بتخطػنط مػع اممسػوومنف بػوزارة امداخىنػ  ػ 
ونػػػد فرسػػػؿ ام ػػػميداف امػػػ  مامفظػػػ  سػػػويمج سػػػرا اتػػػ  ال نىت ػػػ  بممػػػم ااػػػد نبػػػؿ سػػػلامممم فػػػي 

 ٓمبمت وتـ سلامممم بممانمب  من  وثبت اف بممم ا  ٜٛ/ٜ/ٗٔ
 ػػنب بطىػػؽ اػػػمرى برفسػػي فدى امػػػ  فوف ػػمر امػػدفمع امػػػ  اف اممتاػػ  عىنػػػي ............      

ت تت امم  وتمتؾ خ نمه ممم كمف ن تض  وتود  ثمر دممر غزنػرة فػي مكػمف وتػود تثتػي ويػو 
 ٓمم مـ نةثر عىني عاد اممةمنا  

ام ػػ   امت ػػرنان  كماػػت كمػػم فف ا ػػمبمت اممتاػػ  عىنػػي ......... وفػػؽ مػػم تػػمر بت رنػػر      
بمالوعنػػ  امدمونػػ  وكػػذمؾ تمتػػؾ بممروػػ  امنسػػرى وتػػمر بت رنػػر امت ػػرن  امخػػمص بتىػػؾ امتثػػ  اف 
وفمتػػي ا ػػأت مػػف ازنػػؼ دمػػوى ممػػم كػػمف الزمػػ  وتػػود  ثػػمر امػػدممر امىزنػػرة اوممػػم ويػػو مػػم مػػـ 

اف ناػػػدث اذ مػػػـ توتػػػد فنػػػ  ب ةػػػ  دمونػػػ  اسػػػ ؿ تثػػػ  اممتاػػػ  عىنػػػي اممػػػذكور وزعػػػـ ام ػػػميداف 
اممتاػػ  عىنػػي ......... ذكػػر نبػػؿ وفمتػػي عبػػمرة ) رناػػوا  عىػػ  االرض ( ومػػف اممسػػتانؿ اف 
نستطنع اممتا  عىني اماطؽ بمػذه امةبػمرة ع ػب ا ػمبتي بتىػؾ اال ػمب  امتسػنم  يػذا امػ  ااػي 
مـ توتد  ثمر اعنرة امرن  بسػور اممدرسػ  امخ ػب  امػذى ننػؿ بػأف اماػمدث ونػع بتواريػم وكػمف 

وتػػود تىػػؾ اآلثػػمر بػػي مػػو اف اماػػمدث ونػػع فػػ  ذمػػؾ اممكػػمف كمػػم إدعػػ  ام ػػميداف  مػػف امػػ ـز
خم   وفف امم ذوؼ امامرى امذى ف مب اممتا  عىني ااوؿ ند ا ذ مف تسمي ومـ نست ر بػي 
وممذا كػمف مػف امػ ـز إسػت راره فػ  ذمػؾ امسػور امخ ػب  مػو فف اماػمدث ونػع وفػؽ ت ػونريمم ػ 

ؿ  مف اممتا  عىنممم واماذار امخػمص بكػؿ ماممػم إذ امثمبػت كمم مـ نةثر عى  غطمر رفس ك
فف امتثتػػنف وتػػدتم عػػمرنت  امػػرفس وامفنػػ  ام ػػدمنف ويػػو مػػم ن طػػع بػػأف امتثتػػنف ا ىتػػم مػػف مكػػمف 
امترنمػػ  اما ن ػػػ  إمػػػ  اممكػػػمف امػػػذى وتػػػدتم فنػػػي اامػػػر امػػػذى نسػػػتخىص ماػػػي كػػػذب ام ػػػميدنف 

 نوامممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكورنف فاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نىتزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ بأ
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) اآلومػػػ  اممةػػػدوؿ عامػػػم ( وفامػػػم مػػػـ تمىتمػػػم كمذبػػػ  ال ت ػػػمدؼ ا ن ػػػ  فو وانةػػػًم كمػػػم تتػػػمف   
اموانػػع اممػػمدى امثمبػػت بمممةمناػػ  وام ػػراوف اممانطػػ  بمػػم اامػػر امػػذى نلكػػد اف عػػدوؿ ام ػػميدنف 

اماػؽ عف فنوامممم ااوم  ومم نرراه مػلخرًا بأاممػم مػـ ن ػميدا اماػمدث ومػـ نةم ػرا فاداثػي يػو 
 ونوؿ ام دؽ ومـ تأخذ امماكم  بمذا امػدفمع ونضت برفضي ب وممم  : 

بأاػػي مػػػردود عىنػػي بػػػأف امثمبػػت مػػػف ت رنػػػر ام ػػ   امت ػػػرنان   متثتػػ  اممتاػػػ  عىنممػػػم "       
تواز ادوث إ ػمبتممم وفػؽ  ت ػونر ام ػميدنف نمسػر  ػمند عػ ـ وعبػده منخمونػؿ  مىػؾ ونػد 

  وعػدد إثاػنف طىػؽ فػمرغ عىػ  بةػد ث ثػ  فمتػمر مػف تثػ  عثر اوؿ امتثتنف عى  ورؽ كوت نا
 ٓ.... كمم ثبت فنضم فف م بسممم مىطخ  بممدممر  "  ..... وب ع دمون  بتوار تث  .......

ويو رد نم ر النواتي دفمع امطمعف ومامزعتػي سػمم   امػذكر اف تىػؾ اممامزعػ  ت ػـو          
ـ امةثػػػور عىنمػػم بمكػػػمف اموانةػػػ  مػػػع اإل ػػػمبمت فسمسػػًم عىػػػ  عػػػدـ تامسػػػب  ثػػمر امػػػدممر امتػػػ  تػػػ

امتسنم  امت  ادثت بمممتا  عىنممم وف  اممكف مف  ػأف اإل ػمب  بمػم فف تػلدى إمػ  ازنػؼ 
غزنر ن وؽ بمرااؿ ممنوتد مف ب ع دمون   ضػونى  تاػت امتثتػنف  وبتواريمػم وفف تىػؾ اآلثػمر 

مػمكف امتػ  عثػر عىنػػمم فنمػم و ػ امممدن  امت  وتدت  نمكف فف توضع بةد ا ؿ امتثتػنف فػ  اا
كمم مـ نرد بت رنر امت رن  امذى ف ػمرت إمنػي امماكمػ  ممن نػد فف امطػب ام ػرع  ت ػدى ممػذه 
اممامزعػػ  واسػػممم بػػرفى نػػمطع إذ مػػـ نطىػػب فاػػد ماػػي بنػػمف مػػم إذا كماػػت امتثتػػمف نػػد ا ىتػػم مػػف  

 ٓمكمف آلخر مف عدمي 
ا   إمكمان  ادوث امامدث وفؽ ت ػونر ام ػميدنف وكؿ ممذكره بت رنره فاي النوتد مم ن       

اممػذكورنف ومػم فبػػداه مػف راى فػ  يػػذا ام ػدد الن نػد فاػػي فبػدى رفنػم فنمػػم إذا كػمف ا ػؿ امتثتػػنف 
مػػف مكػػمف ام تػػؿ  إمػػ  ذمػػؾ اممكػػمف امػػذى وتػػدتم فنػػي نػػد اػػدث مػػف عدمػػي إذ مػػـ تةػػرض عىنػػي 

  ذمػؾ امػدفمع وتدنتػي ػ وبػذمؾ تكػوف عام ػر دفػمع امطػمعف وال ام ػراوف امتػ  سػمنمم تػدمنً  عىػ
امماكمػػ  نػػد تسػػمادت فػػػ  رديػػم  إمػػ  ت رنػػػر ذمػػؾ امخبنػػر مػػػع فاػػي مػػـ ُنةػػػرض عىنػػي ومػػـ نكػػػف 
مطرواًم عى  بسمط امباث  فمممي وػ وممذا كمف استدالممم بمم تمر بممت رنر غنػر سػموف ومبانػم 

 ٓعى  مم ف ؿ مي بماوراؽ  
ا ن ًم ف  يذا ام أف تستتى  مف خ مػي ا ن ػ  اموانػع وكمف عى  امماكم  فف تترى ت        

فػػ  مػػدى تدنػػ  امػػدفمع امسػػممؼ امػػذكر بةػػد فف  تىػػـ بكمفػػ  عام ػػره وتاػػنط بمػػم وتةرضػػي عىػػ  
امطب ام رع  امذى نستطنع واده إبدار امرفى ب أاي واسمي اممونم بمعتبػمره امخبنػر اممخػتص 
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فف تةتمػػد فػػ  ذمػػؾ عىػػ  نػػوؿ  مى ػػميدنف  بممبػػت فػػ  يػػذه اامػػور ام انػػ  امخمم ػػ  والنتػػوز ممػػم
اممػػذكورنف ورد فػػ  تماػػب مػػف امتا ن ػػمت اف تىػػؾ اانػػواؿ يػػ  ماػػؿ امطةػػف عىنمػػم بممكػػذب 
وامت   رمميم امطمعف ودفمعي بمخمم تمم مىا ن   وممم ناطوى عىني ذمؾ امرد مف م ػمدرة عىػ  

ى ػمر ا سػمم  ودوف طىػب اممطىػوب ػ ويػذا اإلتػرار كػمف واتبػم عىػ  امماكمػ  فف ت ػـو بػي مػف ت
مف امدفمع اف تا نؽ اادم  ف  اممواد امتامون  يو واتب امماكم  ف  امم ػمـ ااوؿ والنتػوز 
بامؿ فف نكوف ريف م نو  اممػتمـ فو اممػدافع عاػي يػذا إمػ  فف مامزعتػي وعىػ  امااػو امسػممؼ  

اممةاػػ  وال نسػػتدؿ مامػػم بنماػي تاطػػوى عىػػ  اممطممبػػ  امتمزمػػ  بهتراوػػي إذ ال ن مػـ مامػػم إاّل يػػذا 
 ٓإاّل عى  تىؾ امدالم 

كمم كمف عى  امماكم  كذمؾ فف تستطىع رفى امطبنب ام رع  فنمم إذا اممتا  عىني         
.........  ند استطمع امادنث ع ب إ ػمبتي واماطػؽ بممةبػمرات امتػ  اسػبت إمنػي وفػؽ مػمنرره 

خمم ػػ  امتػػ  النسػػتطنع فاػػد امخػػوض ام ػػميداف مػػف عدمػػي ويػػذه تمنةمػػم مػػف اامػػور ام انػػ  ام
   ٓفنمم إال امخبنر ام ا  اممختص ويو امطبنب ام رع   

ذ امسػػكت امماكمػػ  عػػف إتػػرار ذمػػؾ امتا نػػؽ مػػع مزومػػي وتػػمر رديػػم مةنبػػم ونم ػػرا         وا 
م ػػوبًم بمم سػػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ مخػػً  باػػؽ امػػدفمع كمػػم سػػىؼ امبنػػمف فػػهف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي 

 ٓ ض واإلامم  نكوف متةنف اما
ممم يو م رر بأاي مت  كمف دفمع امطمعف ند نمـ عى  ا   ونػوع اماػمدث فػ  اممكػمف         

امػػذى وتػػدت تثػػ  اممتاػػ  عىنػػي فنػػي ودمػػؿ عىػػ  ذمػػؾ ب ػػوايدمامم مػػم فثبتتػػي اممةمناػػ  مػػف عػػدـ 
وتػػود  ثػػمر دمػػمر فػػ  مكمامػػم رغػػـ فف اممتاكةىنػػي  ف ػػنب بةػػدة تػػروح طةانػػي بػػممرفس واموتػػي 

كػمف اماكػـ اممطةػوف فنػي نػد فغ ػؿ دالمػ  ذمػؾ ػ ويػو  فػ   ػورة امػدعوى دفػمع تػويرى ممػم و 
نباػ  عىنػي ػ  مػو  ػ  ػ  امانػؿ مػف انػواؿ  ػميدى اإلثبػمت ممػم كػمف ن تضػ  مػف امماكمػ  فف 
ت طف إمني وتةاػ  بتا ن ػي او فف تػرد عىنػي بػرد سػموف نا ضػي فمػم ونػد فغ ىػت امػرد عىنػي تمىػ  

 ٓنبم متةنام ا ضي واإلامم  فهف اكممم نكوف مة
 ؽ  ٕٗ/ٖ٘ٗٔػ طةف   ٚٛػ  ٕٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ ٕٕ*  ا ض 
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َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"  الن ػػدح فػػ  اعتبػػمر دفػػمع امطػػمعف تويرنػػًم فف نسػػكت امػػدفمع عػػف طىػػب دعػػوة فيػػؿ        

ذاتػػي  ام ػػف  ػػرااي ػ ذمػػؾ فف مامزعتػػي فػػ  تادنػػد مكػػمف اماػػمدث امػػذى ونػػع فنػػي نتضػػمف فػػ 
 ٓاممطممب  امتمزم  بتا ن ي وامرد عىني بمم ن اده " 

" وفاػػػػي إذا كػػػػمف اا ػػػػؿ  فف امماكمػػػػ  ممػػػػم كممػػػػؿ امسػػػػىط  امت دنرنػػػػ  فػػػػ  ت ػػػػدنر ام ػػػػوة        
امتدمنىن   مةام ر امدعوى اممطروا  عى  بسمط امباث ػ إال فف يذا م روط بأف  تكوف تىػؾ 

امتػػ  ال تسػػتطنع با سػػمم فف ت ػػؽ طرن مػػم إلبػػدار   اممسػػأم  منسػػت مػػف اممسػػموؿ  ام انػػ  امباػػت
 ٓامرفى فنمم  "  

             ؽ   ٜ٘/ٖٕٛٔٔػ طةػػػف  ٔ٘ٗػػػػ ٕٙٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٔ*  ا ػػػض 
 ٓؽ   ٖٗ/ٖٕٔػ طةف  ٕٚٚػ  ٕٜػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٚٔ* ا ض 

 
0ََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:ََََساثعبَ 

وانةػ  بأكمىمػم وبأامػم مػـ تاػدث وفػؽ ت ػونر ف د امزع دفمع امطمعف كذمؾ ف   ػورة ام       
ام ػػػميدنف ااوؿ وامثػػػما  ) اممةػػػدوؿ عاػػػي ( وال كمػػػم تػػػمر بتارنػػػمت امم ػػػدـ  .............. و 
وفامم ونةت ف  زممف مختىؼ عف امونت امذى ادده ام مود اممذكوروف و ػ ند وتدت امتثتمف 

رمػ  مػع بدانػ  امػتة ف و ػ ويػذه  عاد امت رن  فػ   ػبمح امنػـو امتػمم  مىاػمدث فػ  اممػ  تنػبس
اممظػمير ال تظمرعىػػ  امتثتػنف رغػػـ وتوديمػم بث تػػ  اممست ػ   إاًل إذا كػػمف اماػمدث نػػد ونػػع 
ف  ونت سمبؽ عى  امونت امذى ادده ام ػمود اممػذكوروف وتػمر بػممت رنر امطبػ  ام ػرع  ااػي 

ف وضػع امتثػػ  سػمع  ونػػد فوضػ  امطبنػب اممػذكور بأنوامػي ف ٖٙمضػ  عىػ  اموفػمة مػدة ااػو 
 ٕٗفػػ  امث تػػي نونػػؼ عوامػػؿ  امتنػػبس امرمػػ  وناػػؿ ماىممػػم امتنػػبس امبػػرودى وال تك ػػ  مػػدة 

سػمع  مػزواؿ امتنػبس امرمػػ  وممػم كػمف نػػد وتػد امتثتػنف  فػػ  اممػ  تة ػف رمػػ  و فػهف ذمػؾ ممػػم 
ن طع بأف اماػمدث ونػع فػ  ونػت  خػر خػ ؼ امونػت اممػدع  ادوثػ  فنػي كمػم نلكػد كػذمؾ فف 

ااوؿ وامثػػما  مػػـ ن ػػميدا اموانةػػ  كمػػم ادعنػػم بأنوامممػػم ااومػػ  وفف  ػػممدة كػػؿ ماممػػم ام ػػميدنف 
ااخنرة ي  اانرب إم  اموانع واادا  إم  اما ن   اامم تىتوـ  مع امت رنر ام اػ  اممسػتمد مػف 
ت رنر ام    امت ػرنان   واف عػدومممم عػف فنوامممػم ااومػ  يػو عػوده إمػ  اما ن ػ  امتػ  تت ػؽ 

مدنػػمت امػػدعوى واادمػػ  ام انػػ  بمػػم كمػػم اف تىػػؾ اانػػواؿ ااومػػ  مػػـ تكػػف إاّل ومنػػدة اإلكػػراه مػػع م
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ومـ تأخػذ امماكمػ  بػذمؾ  ٓوامتةذنب اموانع عىنممم كمم فوضام بممتا ن مت وبتىس  اممامكم  
امػػػدفمع  وفطراتػػػي ب وممػػػم اف ماكمػػػ  امموضػػػوع ممػػػم كممػػػؿ امسػػػىط  فػػػ  ت ػػػدنر ام ػػػوة امتدمنىنػػػ  

امدعوى اممطرواػ  عىػ  بسػمط امباػث واسػتخ ص  ػورتمم بكمفػ  امممكاػمت امة ىنػ  مةام ر 
 ٓوامماط ن  

وفف ت رنر ام    امت رنان  فثبت فف امتثتنف كماتم ما وظتنف ف  ث ت  امم را  وااػي       
نتةذر فانم تادند ام ترة امزمان  امت  مضت عىػ  اموفػمة ماػنف إتػرار امت ػرن  عىػ  وتػي امدنػ  

برودة امث ت  تلدى إم  بطر  دند فو تونؼ تمـ بممتىنرات امرمن  امت  تاػدث بةػد اموفػمة اف 
وفاػػي النوتػػد مػػم نتةػػمرض وتػػواز اػػدوثمم فػػ  تػػمرن  نةم ػػر امةثػػور عىػػ  امتثتػػنف ػ وممتػػمر 
بأنواؿ  ميدى اإلثبػمت و ػ ويػو اسػتدالؿ غنػر سػموف اف فنػواؿ  ػميدى اإلثبػمت سػمم   امػذكر 

امطػػمعف  ودفمعػػي بممكػػذب ومتمفػػمة اما ن ػػ  واموانػػع ونػػد عػػدال عامػػم بةػػد ذمػػؾ يػػ  امتػػ  رمميػػم 
 ٓإلكراه وامتةذنب اموانع عىنممم_وطةام عىنمم ب دوريم تات تأثنر ا

كمػم فف امطبنػب ام ػرع  امػذى ااتمػػ  إمػ  يػذه اماتنتػ  مػػـ ن طػع بممونػت امػذى ونػػع           
واامػػػم فتػػػمز اػػدوث  اموفػػػمة فػػػ  ونػػػت مةم ػػػر فنػػي اماػػػمدث ومػػػـ ناػػػدده تادنػػدًا اممونػػػم نمطةػػػًم 

مىةثور عى  امتثتنف ويذه اممةم رة     منست امسم  وال ت ى  ف  م ػمـ تادنػد اممسػوومن  
امتامون  وامت  ال ت ػـو إاّل عىػ  اادمػ  ام مطةػ  امتمزمػ  وال ت ػمـ عىػ  امظػف فو اإلاتمػمؿ ومػم 

نػر اممسػتبةدة  و ػ  ويػذه كىمػم تةبنػرات يو رات  مػف اادمػ  فو تىػؾ امتػموزة فو امماتمىػ  فو غ
نضممم نوؿ ومةا  وااد يو فف امدمنؿ ام ا  مـ ن طع ف  تادند ونت امامدث تادندًا امسػمًم 

إلاتمػمؿ ويػو مػم تمسػؾ بػي امػدفمع فػ  دفمعػي وتػمر متسػمادًا _ال ناتمؿ  كم وال نتطرؽ إمني ا
ماكمػ  فف تتػرى تا ن ػًم فػ  يػذا مع اموانع امذى نظميره وندعمي ممم كمف نتةػنف مةػي عىػ  ام

ام ػػدد بىوغػػًم مىمنػػ  اامػػر فػػ  ذمػػؾ امػػدفمع امتػػويرى باػػدب كبنػػر ااطبػػمر ام ػػرعننف  ماسػػمي 
عى  ااو نمطع وتمـز ويذا امتا نؽ ممكف ومنس مستانً  ومو دوف طىب  ػرن  مػف امػدفمع 

اوػػي إذ النسػػت مد اف مامزعتػػي وعىػػ  امااػػو امسػػممؼ بنماػػي تاطػػوى عىػػ  اممطممبػػ  امتمزمػػ   بهتر 
مامػػػم إال يػػػذا اممةاػػػ  كمػػػم سػػػىؼ امبنػػػمف  واف سػػػكوت امػػػدفمع عػػػف طىػػػب فيػػػؿ ام ػػػف  ػػػراا  
الناػػوؿ دوف طىػػبمـ طمممػػم فف  اممسػػأم  اممثػػمرة فانػػ  باػػت خم ػػ  وفف امماكمػػ  تا ػػؽ فدمػػ  
امػػدعوى بنماػػًم موتػػي اماػػؽ فنمػػم و ػ وعىػػ  ااػػو نػػدؿ عىػػ  اامػػم ما ػػت امونػػموع امتماػػنص 

كمف  امذى نمنئ ام ر   مىتةرؼ عى  وتي اماؽ فنمم ػ إذ فمسػكت عػف إتػرار يػذا ام ممؿ وام
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امتا نػػؽ رغػػـ مزومػػي وكػػمف رفضػػمم مىػػدفمع امسػػممؼ امػػذكر مسػػتادًا إمػػ  فدمػػ  غنػػر سػػموى  فػػهف 
 ٓاماكـ  نكوف مةنبًم متةنام ا ضي 

 
َ:ََٚاعزمشَعٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأْ

ع امامدث استامدًا إم  مظمير امتنػبس امرمػ  امتػ  وتػدت " مامزع  اممتمـ ف  زممف ونو       
عىنمػػم امتثػػ  وفػػ  اممػػ  ال تت ػػؽ مػػع امونػػت امماػػدد مونػػوع اماػػمدث وفػػؽ انػػواؿ  ػػمود اإلثبػػمت 
دفمع تويرى نتةنف عى  امماكم  تا ن ي بىوغًم مىمن  اامر فني إذ نترتب عىني مو    تىنػر 

ام ػرع  إلبػدار رفنػي ام اػ  فػ  تىػؾ اممامزعػ   وتػي امػرفى فػ  امػدعوى  ػ وذمػؾ باػدب  امطبنػب
والنتوز إطراامم ب مم  اإلطموامف إم  فنواؿ  ػمود اإلثبػمت مػم دامػت بػذاتمم ماػؿ اماةػ  بةػدـ 
ذ خػػممؼ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي يػػذا اماظػػر فهاػػي نكػػوف  ام ػػا  وامتػػ  رمميػػم امطػػمعف بممكػػذب وا 

 ٓمةنبم م  وره واخ مي باؽ امدفمع  متةنام ا ضي " 
 ؽ ٔ٘/ ٜٕٕٓػ طةف  ٕٕٓٔػ ٜٕٔػ  ٕٖػ س   ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓا ض    *

كمم ف مر امدفمع عف امطمعف إم  وتود تةمرض ظمير بنف امػدمنؿ وام ػوم  اممسػتمد مػف      
فنوام ػميدى اإلثبػمت  ااومػ  بممتا ن ػمت  نبػؿ امةػػدوؿ عامػم وامػدمنؿ ام اػ  اممسػتمد مػف ت رنػػر 

م و إذ تػػػمر  بػػػممت رنر اممػػػذكور فف بػػػممتثتنف بةػػػض ام ػػػ   امت ػػػرنان  متثتػػػ  اممتاػػػ  عىنممػػػ
امسػػاتمت امرضػػن  ويػػو مػػمال سػػاد مػػي بأنوامممػػم فضػػً  عػػف وتػػود تمزنػػمت بم بػػس كػػؿ ماممػػم  
بمإلضمف  إم  فف مسمف  اإلط ؽ كمات نرنب  وفؽ ت ػونريم  فػ  امونػت امػذى ا ػمرف  ت رنػر 

ام رنػػب كمػػم ا ػػمب امم ػػذوؼ امت ػػرن  إمػػ  فامػػم  اػػدثت مػػف مسػػمف  تػػموزت اػػدود اإلطػػ ؽ 
اماػػمرى اممتاػػ  عىنػػي ......... مػػف امنسػػمر إمػػ  امنمػػنف عىػػ  خػػ ؼ مػػم نػػرره ام ػػميداف بػػأف 
امطمعف كمف ف  اممواتم  ماػي كمػم تػمرت إ ػمب  اممتاػ  عىنػي مػف امنمػنف إمػ   امنسػمر بمػم 

عىػػ   النت ػؽ مػػع نػوؿ ام ػػميدنف بػأف امطػػمعف كػػمف فمممػي كػػذمؾ ويػذا امتاػػمنض ممػم نستة ػػ 
 ٓامموارم  وامتوفنؽ 

وذيبػػػػت امماكمػػػػ  فػػػػ  رديػػػػم عىػػػػ  امػػػػدفمع امسػػػػممؼ امػػػػذكر بأامػػػػم تطمػػػػوف إمػػػػ  فنػػػػواؿ         
ام ػػميدنف اممػػذكورنف نبػػؿ امةػػدوؿ عامػػم  خم ػػ  وفف امسػػاتمت امم ػػمر إمنمػػم الدخػػؿ ممػػم فػػ  
  إاػػداث اموفػػمة كمػػم تػػمر بت رنػػر ام ػػ   امت ػػرنان  و ػ  ويػػو رد نم ػػر م ػػوب بمم سػػمد فػػ 
اإلستدالؿ اممبطؿ اف تىؾ اادم  امت  تسػماد إمنمػم اماكػـ يػ  بػذاتمم امماةػ  عىنمػم بمم  ػور 



65 

 

وعػػدـ ام ػػا  وبممتػػمم  فمػػم كػػمف مىماكمػػ  فف تتخػػذ مامػػم دمػػنً  تتسػػماد إمنػػي فػػ  رفػػض دفػػمع 
امطمعف ممم ناطوى عىني ذمؾ مف م ػمدرة عىػ  اممطىػوب و ػ ويػو مػم كػمف نتةػنف عىنمػم مةػي 

ذا امدفمع  بىوغًم مىمنػ  اامػر فنػي بواسػط  كبنػر ااطبػمر ام ػرعننف ومػو دوف طىػب فف تا ؽ ي
 رن    مف امدفمع اف يذا يو واتبمم كمم سػىؼ امبنػمف واتػ  تسػتطنع ام  ػؿ فػ  امػدعوى 
ذ فمسػػكت عػػف ذمػػؾ وتسػػمادت فػػ  نضػػمومم اممطةػػوف عىنػػي  عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنرة  ػػممى  وا 

ًم رغػـ مػم بنامػم مػف تةػمرض وتاػمنض نستة ػ  عىػ  امموارمػ  إم  امدمنىنف ام وم   وام ا  مة
 ٓوامتوفنؽ فهف اماكـ سنكوف مةنبًم واتبًم    ا ضي واإلعمدة "

 ٖ٘ػ  ٖٚٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٖ/ٕ*   ا ض 
 

َ:َٚلؼذَوزٌهَحمىّخَإٌمغ
"  إذا كػػمف مػػم فوردتػػي امماكمػػ  ن ػػكؿ تامنضػػم بػػنف امػػدمنؿ ام اػػ  وامػػدمنؿ ام ػػوم  وكػػمف        

اماكـ مـ نةف برفع يذا امتامنض بمم نػدؿ عىػ  فامػم مػـ ت طػف إمنػي ومػو فامػم فطاػت إمنػي متػمز 
 ٓفف نتىنر وتي امرفى ف  امدعوى  فهف اماكـ نكوف مةنبًم بمم نستوتب ا ضي 

 ؽ ٕٗ/ٕٖٔػ طةف  ٜٙٚػ  ٓٛٔػ   ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٕٛ*    ا ض  
 
0ََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََخبِغبَ
ؾ دفػمع امطػمعف كػػذمؾ بػأف ضػبطي كػمف سػمب ًم ب تػػرة بةنػدة عػف تػمرن   ػػدور ف ػد تمسػ       

ف  انف  ٜٜٛٔ/ٜ/٘ٔإلذف إاّل  بتمرن  _اإلذف بي مف سىط  امتا نؽ انث مـ ن در ذمؾ ا
فى فف ام ػػػبض عىنػػػي تػػػـ نبػػػؿ  ٜٜٛٔ/ٛ/ٗٔفاػػػي ضػػػبط فػػػ  فع ػػػمب اماػػػمدث امػػػذى ونػػػع منىػػػ  

ؿ ويػػو نػػبض بمطػػؿ  ااػػي تػػـ بةػػد زواؿ  ػػدور اإلذف مػػف امسػػىط  اممخت ػػ  بااػػو  ػػمر كممػػ
اممػ  امتىػػبس وتمػػما   ثمريػػم زوااًل تممػػًم ومػػـ نةػرض امطػػمعف عىػػ  سػػطى  امتا نػػؽ فػػ  امموعػػد 

سمع  مف ونت ضبطي بؿ ظؿ م ند امارن  دوف اؽ وتةرض ف  فثامر تىؾ  ٕٗاممادد ويو 
ذا اسػػػب إمنػػػي ام تػػػرة م ػػػت  فعمػػػمؿ امةاػػػؼ وام مػػػر وامتةػػػذنب مامىػػػي عىػػػ  اإلعتػػػراؼ و ػ وممػػػ

اإلعتراؼ ام  وى فممـ امم دـ ............ وػ ويو إنرار بمطؿ ااي  در ػ عى  ام رض تداًل 
ب دوره ػ ف  فع ػمب ام ػبض امبمطػؿ وااػي  ومنػد اإلكػراه اموانػع عىنػي ومػـ تأخػذ امماكمػ  بػذمؾ 

 ٓ  عواياي ال ساد مي بماوراؽ ػامدفمع نواًل مامم فاي دفع مرسؿ فطىؽ عى
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ويو رد مةنب كذمؾ م  وره اف امماكم  كمف عىنمػم فف تا ػؽ امػدفع امسػممؼ امػذكر         
بىوغػًم إمػ  غمنػ  اامػر فنػي ااػي دفػمع تػػويرى نتةىػؽ ب ػا  اادمػ  امتػ  ترتبػت عىػ  ام ػػبض 
امبمطؿ وامت  ظمرت بامًر عىني ومامم  اإلنرار امماسػوب إمنػي بمرتكػمب اموانةػ  وضػبط امسػ ح 

 ٓبممزراعمت اممتمورة   امذى فر د عاي
امػػم عىػػ  امماكمػػ  فف تتػػرى          يػػذا إمػػ  فف امطػػمعف ال نكىػػؼ بهثبػػمت  ػػا  دفمعػػي وا 

تا ن م ف  يػذا ام ػدد تسػتتى  مػف خ مػي اما ن ػ  اف مػم نػد نسػ ر عاػي ذمػؾ امتا نػؽ نمكػف 
  امماكم  فف نلدى إم  فدم  نتىنر بمم ع ندتمم ف  امدعوى وامت  كواتمم نبؿ إتراوي واف  عى

تا نؽ امػدمنؿ فواًل ثػـ طراػي عىػ  بسػمط امباػث بممتىسػ  امةىانػ  امػمـ اممػتمـ واممػدافع عاػي ثػـ 
ذ فمسػػػكت عػػػف ذمػػػؾ وتػػػمر رديػػػم م ػػػوبًم بمم  ػػػور وام سػػػمد فػػػ   ت ػػػوؿ بةػػػد ذمػػػؾ اكممػػػم فنػػػي وا 

 ٓمم نستوتب ا ضي ػاإلستدالؿ عى  يذا امااو فهف اكممم نكوف مةنبًم م
 

َ:َأْٚلؼذَحمىّخَإٌمغَث
" مػػم فثػػمره امطػػمعف فػػ  دفمعػػي بػػأف ضػػبطي سػػمبؽ عىػػ   ػػدور ااذف بػػي مػػف سػػىط           

امتا نؽ ػ دفمع تويرى إذ ن د بي تكػذنب  ػميد اإلثبػمت ومػف  ػأاي ػ مػو  ػ  ػ فف نتىنػر بػي 
وتي امرفى ف  امدعوى ػ وممذا ف د كمف مزامًم عى  امماكم  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ 

مىمنػػ  اامػػر فنػػي فو فف تػػرد عىنػػي بمػػم نداضػػي فف يػػ  رفت إطرااػػي بػػرد سػػموف  تترنػػي بىوغػػمً 
وم بػػوؿ ػ فمػػم ونػػد فمسػػكت عػػف تا ن ػػي وكػػمف مػػم فوردتػػي ردًا  عىنػػي ب ممػػ  اإلطمواػػمف انػػواؿ 
ام ميد غنر سموف ممم ناطوى عىني مف م مدرة مدفمع امطمعف نبؿ اف نااسـ امره فأف اماكػـ 

امطػػمعف فػػ  امػػدفمع م ػػوبًم بمم سػػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ بمػػم نوتػػب  نكػػوف فضػػً  عػػف إخ مػػي باػػؽ
 ٓا ضي " 

 ؽ ٜ٘/ٖٕٖٔٓػ طةف رنـ  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ*  ا ض 
 ؽٓٙ/ٓٙٔػ طةف  ٕٖٖػ  ٗٗػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ/ٕٔ/ٗٔ* ا ض 

 
َ:َٚلؼذَوزٌهَثأْ

"  اممامكمػػػمت امتامونػػػ  ت ػػػـو فسمسػػػًم عىػػػ  امتا ن ػػػمت امتػػػ  تترنمػػػم امماكمػػػ   بممتىسػػػ        
اممتمـ واممدافع عاي وااػي ال ن ػ  فػ  ف ػوؿ اإلسػتدالؿ فف تبػدى امماكمػ  رفنػًم فػ   باضور
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دمنؿ مـ نةرض عىنمم إلاتممؿ فف نس ر إط عمم عىني ومامن   امدفمع فنػي عػف ا ن ػ  نتىنػر 
بمػػم إنتامعمػػم ووتػػي امػػرفى فػػ  امػػدعوى وال ن ػػدح فػػ  ذمػػؾ فف نسػػكت امػػدفمع عػػف طىػػب إتػػرار 

 ٓت مامزعتي تتضمف اممطممب   بهتراوي " امتا نؽ  راا  مم دام
 ؽ ٛ٘/ٕٙ٘ٔػ طةف  ٜٛٛٔ/ٜ/ٔٔ*  ا ض 

 ؽ ٖٙ/ٕٗٙٚٔػ طةف  ٜٗ٘ػ  ٙٗٔػ  ٙٗػ س ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔا ض *  
 *  فاكممـ اما ض سمم   امذكر ف    ون  اممرافة 

 
وممػػذا  ف ػػد كػػمف عىػػ  امماكمػػ  تا نػػؽ دفػػمع امطػػمعف امسػػممؼ امػػذكر وام ػػموـ عىػػ  فف         
كمف سمب ًم عى   دور ااذف بي مف سىط  امتا نؽ بمإلط ع عى  دفتر فاواؿ مركز ضبطي 

ات   دور ااذف بضبطي  ٜٜٛٔ/ٛ/ٗٔ رط  دار امس ـ ف  ام ترة ماذ ونوع امامدث ف  
مبنػػػمف مػػػم إذا كػػػمف فسػػػمي مػػػدرتًم بػػػذمؾ امػػػدفتر وتػػػمرن   ٜٜٛٔ/ٜ/٘ٔمػػػف امانمبػػػ  امةممػػػي نػػػـو 

وكػػػػػذمؾ سػػػػلاؿ اممسػػػػوومنف بػػػػمممركز عػػػػف يػػػػذه اموانةػػػػػ   وسػػػػمع  ضػػػػبطي عىػػػػ  وتػػػػي امتادنػػػػد
ثبػػػمت اإلطػػػ ع عىػػػ  امتا ن ػػػمت امتػػػ  فترنػػػت فػػػ  يػػػذا ام ػػػأف  ومػػػواتمتمـ بممطػػػمعف وذونػػػي وا 

إدارى دار امسػ ـ وذمػؾ بىوغػًم مىمنػ  اامػر فػ  امػدفمع امتػويرى  ٜٜٛٔ/ٕٕٙٓوامم ندة بػرنـ 
ذ فمسػػػكت عػػػف إتػػػرار ذمػػػؾ امتا نػػػؽ رغػػػـ مزمػػػ ي ومػػػـ ت سػػػط امػػػدفع امتػػػويرى امسػػػممؼ امػػػذكر وا 

امسػػممؼ بنماػػي ا ػػي إنػػرادًا   مػػي وردًا عىنػػي بػػرد سػػموف وم بػػوؿ فػػهف اماكػػـ امطةػػنف نكػػوف مةنبػػًم 
 ٓمتةنف اما ض واإلامم  

وتمسػػػػؾ امػػػػدفمع كػػػػذمؾ بػػػػهترار اممضػػػػميمة بػػػػنف امب ػػػػممت امموتػػػػودة عىػػػػ  امطباتػػػػ          
عىنمػػم مػػف عدمػػي واػػمزع كػػذمؾ فػػ  اممضػػبوطي وب ػػممت امطػػمعف مبنػػمف مػػم إذا كماػػت ب ػػمتي 

مكمف ضبطمم عى  فسمس  فاي مكمف  ػموع ال نخضػع مسػنطرتي وال نضػع نػده عىنػي كمػم اػمزع 
كػػػذمؾ فػػػ  فف امطى تػػػنف ام ػػػمرغتنف اممضػػػبوطنف مػػػـ تطى ػػػم مػػػف ذمػػػؾ امسػػػ ح اف ب ػػػمي فبػػػرة 

امم فطى ت كؿ ماممم مف س ح فخر خ في   ٓضرب امامر عىنممم ال تخ ي وا 
وف مر امدفمع كذمؾ إم  اف ماػمظرة وكنػؿ امانمبػ  مىمػتمـ فثبتػت وتػود سػاتمت طومنػ          

بظمػػره وكػػذمؾ بممسػػمعدنف وكػػؼ نػػده امنماػػ  وامركبػػ  امنسػػرى ممػػم نلكػػد اػػدوث تةذنبػػي مامىػػي 
عىػػ  اإلعتػػراؼ و ػػا  دفمعػػي ػ كمػػم اف امتممسػػؾ اممػػدع  بػػي بػػنف امطػػمعف واممتاػػ  عىنػػي 

ف ااخنر كمف فعزاًل مترًد مف ثم  فسػىا  ومػف غنػر امم بػوؿ .............. غنر مت ور ا
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فف نتممسػػؾ مػػع امطػػمعف ونتذبػػي مػػف م بسػػي ويػػو مسػػى  بطباتػػ  وفطىػػؽ مامػػم طى ػػ  ف ػػمبت 
 ٓاممتا  عىني ااوؿ ونتىتي 

كمػػػم اةػػػ  امػػػدفمع عىػػػ  امتا نػػػؽ اإلبتػػػداو  عػػػدـ امانػػػدة وطممػػػب بػػػمإلط ع عىػػػ  دفتػػػر        
وكػذمؾ دفتػر امواػدة  ٜٜٛٔ/ٜ/ٜاتػ   ٛ/ٖٓامسػ ـ فػ  ام تػرة مػف فاواؿ مركز  ػرط  دار 

امتمبع ممم ام ميداف ااوؿ وامثػما  بمدنرنػ  فمػف اممانػم عػف تىػؾ ام تػرة ػ وطممػب امػدفمع بتا نػؽ 
مػػػم تضػػػماي بػػػ غ ااابػػػم ون ػػػم إمػػػ  امماػػػمم  امةػػػمـ عػػػف ونػػػموع امتةػػػذنب امتػػػ  إرتكبمػػػم رتػػػمؿ 

طانف بمم رنػػ  وفضػػمؼ امػػدفمع فف وانةػػ  ضػػبط امسػػ ح ام ػػرط  ضػػد فيػػؿ اممػػتمـ وبػػمن  اممػػوا
امستةمؿ ف  امامدث غنر مت ورة خم   وند إدع  بضبطي بةد اكثر مف  ػمر مػف اموانةػ  

ٓ 
وفف اإلنرار امماسوب مىطمعف ف  فع مب ضبطي ال نةد إعترافًم ونػد كػمف يػذا اإلنػرار         

و واف امطبنػػب ام ػػرع  فوضػػ  بت رنػػره فف مػػف إخػػت ؽ ام ػػميد امثممػػث  امم ػػدـ .............. 
اآلمػ  امامرنػػ  اممضػبوط  مطموسػػ  اارنػمـ فػػ  اػػنف فثبػت ام ػػميد امثممػث بماضػػره فف فرنمممػػم 
ظميرة ويو مم نلكد فف امس ح امذى   تـ فا ي بممطب ام رع  منس يو امس ح اممضبوط 

وفف ماضػر امتارنػمت وفضمؼ امدفمع فف إ مب  اممتا  عىنممم ال تادث مف ذمػؾ امسػ ح ػ 
امماػرر بمةرفػ  .............. مػػـ نةػرض عىػ  امانمبػػ  امةممػ  فػػ  اناػي ونػد سػػوؿ تمنػع مػػف 
 ميدوا امتثتنف فىـ نذكر فاد ااػي  ػميد كوت ػناي بتواريمػم فو طى تػنف فػمرغتنف ػ كمػم ال نة ػؿ 

سػػػمعي ويػػو مػػم نػػػدؿ عىػػ  فف وضػػػةمم  ٖٔوتػػود يػػذه اممضػػػبوطمت بةػػد اماػػمدث بػػػأكثر مػػف 
 ٓامةثور عىنمم مف إ طامع رتمؿ ام رط  و 

وطةف امدفمع عى  دفتر اماضور واإلا راؼ وامىنمب امخمص بمممتادنف ف  مدنرن          
فمف اممانم بممتزونر بمإلضمف  وامماو ب  د تضىنؿ امةدامػ  ومػـ نػذكر بػي فف ام ػميدنف توتمػم 

انة  ومـ نكوام بمكػمف اماػمدث كمػم إم  اموادة بم ماب  فرؽ امضبط وند كمام بمموادة منى  امو 
 ٓإدعنم بدارة ف  فنوامممم 

َحمبػشَاجلٍغبدَ(73َـ68ََ)َاٌظفؾبدَ
كت ػت ب وممػػم إف بػمن  دفػمع امطػػمعف ال          ومػـ تةػرض امماكمػ  مىػػدفمع امسػممؼ امػذكر وا 

تىػػـز امماكمػػ  بتة بػػي وامػػرد عىنػػي بأسػػبمب مسػػت ى  ويػػو رد نم ػػر اف ماكمػػ  امموضػػوع وفف 
ت غنػػػر مىزمػػػ  بمتمبةػػػ  دفػػػمع امطػػػمعف وامػػػرد عىػػػ  كػػػؿ تزونػػػ  ماػػػي بأسػػػبمب مسػػػت ى  عاػػػد كماػػػ
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إطرااي ػ إاًل اف  رط ذمؾ بداي  فف تكوف نػد فممػت بػي وفطاػت إمنػي وفامطػت بةام ػره ػ فػهذا 
 ٓوف مةنبًم م  وره ػكمات ند فس طتي ف  تمىتي ومـ تةف ات  بتا نىي فهف اكممم نك

 ؽ٘٘/ٕ٘ٚٔػ طةف  ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٓٔ*  ا ض 
 ؽٗ٘/ٖٛٙٗطةف   ٕٙٚػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙ*  ا ض 

 
َ:َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََعبدعبَ 
ف ػػػد  ػػػمب ام  ػػػور واإلسػػػتدالؿ امماكمػػػ  عاػػػد امتػػػدمنؿ عىػػػ  تػػػوافر انػػػ  ام تػػػؿ مػػػدى         

نت ػػرت عىػػ  نوممػػم بػػأف تىػػؾ امانػػ  ظمػػرت فػػ  ا سػػي اآلثمػػ  مػػف إطػػ ؽ  اماػػمر مػػف امطػػمعف وا 
سػػ ح نمتػػؿ بطبنةتػػي وفػػ  مواضػػع نمتىػػي مػػف تسػػد اممػػدا  عىنممػػم ممػػم تتػػوافر مةػػي انػػ  ام تػػؿ 

زيمؽ امروح ف  اؽ اممتمـ   ٓوا 
ويػػو مػػم ال نك ػػ  مىتػػدمنؿ عىػػ  ثبػػوت انػػ  ام تػػؿ مػػدى امطػػمعف و ااػػي ال نةػػدو متػػرد         

رنف كمػػم اف متػػرد إسػػتةمممي تردنػػد معفةػػمؿ امممدنػػ  امتػػ  نػػمـ بمػػم ضػػد اممتاػػ  عىنممػػم اممػػذكو 
ط نػي امم ػذوفمت امامرنػي  ػوبممم ال  س اًم نػمتً  بطبنةتػي وت ػونبي متسػـ اممتاػ  عىنممػم وا 
نةا  اتمًم فاػي ن ػد إزيػمؽ روح كػؿ ماممػم ػ  اف تىػؾ اافةػمؿ امممدنػ  ال تىاػ  عػف ضػرورة 

مػف تػراوـ اإلعتػدار إثبمت ام  د امخمص  ف  ترنم  ام تؿ امةمد وامذى تتمنز بػي عػف غنريػم 
عىػػ  امػػا س ويػػو عا ػػر خػػمص نختىػػؼ عػػف ام  ػػد امتاػػمو  امةػػمـ امػػذى نتطىبػػي ام ػػماوف فػػ  
سمور تىؾ امتراوـ ويو بطبنةتي فمر نبطاػي  امتػما  ونضػمره فػ  ا سػي ونتةػنف عىػ  امماكمػ  
فف تسػػتدؿ عىبػػي بمػػم نك ػػؼ عػػف ننػػمـ يػػذه امانػػ  بػػا س امطػػمعف وال نىاػػ  عػػف ذمػػؾ مػػم ذكرتػػي 

كم  ف  مةرض بنمامم ممسوومن  امطمعف مف فاي ن د إزيمؽ روح كؿ ماممػم مػف إط نػي امما
امم ذوفمت امامرني عىنممػم م تىممػم ػ اف ن ػد إزيػمؽ امػروح إامػم يػو ام  ػد امخػمص اممطىػوب 

 ٓإستظممره بهنراد اادم  واممظمير امخمرن  امت  رفت امماكم  فامم تدؿ عىني وتك ؼ عاي 
 

َ:َـَٕمغَعٍَٝأْٚاعزمشَلؼبءَاٌ
"   متػػرد إسػػتةممؿ اممػػتمـ مسػػ ح اػػمرى نمتػػؿ بطبنةتػػي وا  ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي فػػ  م تػػؿ       

وعىػػ  مسػػمف  نرنبػػ  وتةػػدد إ ػػمبمتي ام متىػػ  النك ػػ  بذاتػػي إلثبػػمت انػػ  ام تػػؿ فػػ  ا ػػي وال نىاػػ  
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د عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي اماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػد نتػؿ اممتاػػ  عىنػػي اف ن ػػد إزيػػمؽ امػػروح يػػو ام  ػػ
 ٓامخمص اممراد إستظممره وثبوت توافره " 

 ؽ  ٕ٘ / ٕٕٔٚػ طةف  ٚٛٛػ  ٖٛٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ ٙٔا ض *  
 ؽ  ٕٗ / ٖٖٜػ طةف  ٗٚٔٔػ  ٕٙٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٚٛػ  ٜٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٙٔ*  ا ض 

 ٕٗٓٔػ  ٕ٘ٛػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٓٔ/ٙٔ*  ا ض   
 

َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
ماػػمؽ إ ػػمبمت متةػػددة بمواضػػع خطػػره مػػف تسػػـ           "  متػػرد إسػػتةممؿ سػػ ح اػػمرى وا 

اممتا  عىني الن ند اتمم فف اممتمـ ن د إزيمؽ رواي و  والنك   اإلستدالؿ بمذه ام ورة ف  
 إثبمت ننمـ يذا ام  د  "

 ٜٚػ  ٕٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔ/ٕٔ*    ا ض              
 

َ:ََََٚلؼذَوزٌهَثأٔٗ
"  ممػػم كػػمف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي تاػػدث عػػف انػػ  ام تػػؿ فػػ  نومػػي :  " فف انػػ  ام تػػؿ          

ثمبتػػػ  فػػػ  اػػػؽ اممػػػتمـ ااوؿ مػػػف تةمػػػده إطػػػ ؽ عػػػدة فعنػػػرة  عىػػػ  اممتاػػػ  عىنػػػي وا  ػػػمبتي 
بهاػػدايمف  م تػػؿ  اامػػر امػػذى ن طػػع     فػػ  تػػوافر انػػ  يػػذا اممػػتمـ فػػ  إزيػػمؽ روح اممتاػػ  

ات تامنػ  ام تػؿ تتمنػز نماواػم عػف غنريػم مػف تػراوـ امتةػدى عىػ  عىني  " ػ ممم كمف ذمؾ و وكم
امػا س بةا ػػر خػمص يػػو فف ن  ػد امتػػما   مػف إرتكمبػػي ام ةػؿ امتاػػمو  إزيػمؽ روح اممتاػػ  
عىني ويذا امةا ر ذو طمبع خمص نختىؼ عف ام  د امتامو  امةمـ امذى نتطىبي ام ماوف ف  

 نػد سػػوى اماػػدنث عػف ام ةػػؿ اممػمدى امػػذى نمرفػػي سػمور امتػػراوـ ػ ممػػم كػػمف مػم فورده اماكػػـ الن
امطمعف ذمؾ فف إط ؽ امامر  وب اممتا  عىني الن ند اتمم فف امتما  إاتوى إزيػمؽ رواػي 
إلاتممؿ فف التتتموز انتي ف  يذه امامم  مترد اإلريمب فو امتةدى و كمم فف إ ػمب  اممتاػ  

مطػمعف إذا مػـ نك ػؼ اماكػـ عػف ننػمـ عىني ف  م تؿ النك   بذاتي مثبػوت انػ  ام تػؿ فػ  اػؽ ا
  ٓيذه امان  با سي اف تىؾ اإل مب  ند تتا ؽ دوف فف تتوافر ان  ام تؿ امةمد   "

 ٙٚٙػ  ٖٔٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/٘/ٕٙ*   ا ض 
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َ:َـَََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
وتػػوب  ٓيػػ  ن ػػد إزيػػمؽ امػػروح ٓبانػػ  خم ػػ    ٓ"  تمنػػز ام تػػؿ امةمػػد وام ػػروع فنػػي       
نراديػػم  مػػم نػػدؿ عىػػ  تػػوافره إسػػتظم النابػػئ  ٓاماػػدنث عػػف اافةػػمؿ امممدنػػ   ٓمر اماكػػـ مػػي  وا 

  ٓبذاتي عف توافره  
 ٓ ةود اممتمـ  بممسنمرة عى  ففرنز امطرنؽ ومدايم  اممتا  عىني ومةمودة ذمؾ            

 ٓالتابئ بذاتمم عى  توافر ن د إزيمؽ امروح   "   
 ٜٛ٘ػ  ٘ٔٔ ػ ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٔ*   ا ض 

 
َ:َـََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

"  نتمنز ام  د امتامو  فػ  ترنمػ  ام تػؿ امةمػد عػف ام  ػد امتاػمو  امةػمـ فػ  سػمور         
تراوـ امتةدى عى  اما س بةا ر خمص يو فف ن  د امتما  مػف إرتكػمب ام ةػؿ إزيػمؽ روح 

ا س امتػما  فهاػي نتػب م ػا  اممتا  عىني ػ وممم كمف يذا امةا ر بطبنةتي فمرًا داخىنم ف  
اماكـ بهداا  متمـ ف  يذه امترنم  فو بمم روع فنمم فف تةا  امماكم  بممتادث عاي إسػت  اًل 
وفف تورد اادم  امت  تكوف ند إستخ ىت مامم  فف امتما  انف إرتكب ام ةػؿ اممػمدى اممسػاد 

مف اماكػـ اممطةػوف فنػي إمني كمف ف  اموانع ن  ػد إزيػمؽ روح اممتاػ  عىنػي إذ كػمف ذمػؾ ػ وكػ
نػد إسػتدؿ عىػػ  تػوافر انػػ  ام تػؿ مػػدى امطػمعف مػف إط نػػي عنػمرًا امرنػػم مػف بادننػػ  ويػ  سػػ ح 
نمتؿ بطبنةتػي نم ػدًا إ ػمب  فى مػف ففػراد عموىػ  اممتاػ  عىنمػم ويػو الن نػد سػوى متػرد تةمػد 

طػ ؽ ع نػمر اػمرى امطمعف إرتكمب ام ةؿ امممدى مف إستةممؿ س ح مف  أاي إاداث ام تؿ وا 
اداث إ مبتمم ال نك   بذاتػي مثبوت ان  ام تؿ    ٓماي عى  اممتا  عىنمم وا 

 ٓٛٔػ  ٜٖػ  ٕ٘ػ  س  ٜٗٚٔ/ٕ/ٕٗ*    ا ض 
َ:َََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"  ممم كمف مػم إسػتدؿ بػي اماكػـ اممطةػوف فنػي عىػ  تػوافر انػ  ام تػؿ مػدى امطػمعف مػف        
ط نػي عىػ  اممتاػ  عىنػي  اضوره إم  مكمف امامدث امم ً  س اًم مػف  ػأاي إاػداث ام تػؿ وا 

ف  م تؿ ػ ال ن نػد سػوى متػرد تةمػد امطػمعف إرتكػمب ام ةػؿ اممػمدى مػف إسػتةممؿ سػ ح نمتػؿ 
 ٓبطبنةتي وا  مب  اممتا  عىني ف  م تؿ ويوممالنك   بذاتي مثبوت ان  ام تؿ   "  

 ٕٙٓػ  ٗٗػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٕ*   ا ض 
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َ:ََوّبَلؼذَثأْ
" متػرد إثبػمت اماكػـ تةمػد امتػما  إتنػمف ام ةػؿ اممػمدى امػذى فدى إمػ  اموفػمة ػ  ويػو         

 ٓعدـ ك منتي تدمنً  عى  توافر ن د إزيمؽ امروح مدني "   ٓام ةؽ بممتنمر امكمربمو  ػ 
 ٜٔٗػ  ٜٛػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٗ/ٕٔ*   ا ض  

َ:َـََََوّبَلؼذَثأْ
اماػػمرى  ػػوب اممتاػػ  عىنػػي الن نػػد اتمػػًم فف امتػػما  إاتػػوى  "   وممػػم كػػمف إطػػ ؽ امةنػػمر     

إزيػمؽ رواػي و  وكماػت اإل ػمب  فػ  م تػؿ الن ػ  فف نسػتاتج مامػم ن ػد ام تػؿ إاّل  إذا ثبػت 
فف امتما   وب امةنمر إم  اممتا  عىنػي متةمػدًا إ ػمبتي فػ  امموضػع امػذى نةػد م ػتً  مػف 

 ٓوف مةنبًم بمم  ور ف  امبنمف  "  تسمي ويو مممـ ندمؿ عىني اماكـ و فهاي نكػػ
 ٓٗٛػ  ٘ٙٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٕٔ/ٕٔ*   ا ض 

َ:َوّبَلؼذَثأْ
"   مػػم ذكػػره اماكػػـ مػػف فف )  انػػ  ام تػػؿ ثمبتػػ  فػػ  اػػؽ اممتممػػنف  مػػف اما ػػد امػػذى مػػع      

نىػػػوبمـ ومػػػف إسػػػتةممؿ فسػػػىا  امرنػػػ  نمتىػػػ   ( ال نػػػوفر واػػػدة امػػػدمنؿ عىػػػ  ثبوتمػػػم و ومػػػو كػػػمف 
 ند فطىؽ عف ن د  "   امم ذوؼ

  ٖ٘ػ  ٜػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٔ/ٜ*    ا ض 
َ:َََٚلؼذَوزٌهَثأْ

زيػمؽ امػروح           ٓ" تراوـ ام تؿ وام روع فني تتمنز نماواًم بان  خم   يػ  إاتػوار ام تػؿ وا 
 ٓالنك   بذاتي استةممؿ س ح نمتؿ بطبنةتي وتةدد امضربمت مثبوت ان  ام تؿ "   

 ٖٜٓػ   ٕٕٚػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔٔ/ٚٔ*   ا ض 
َ:ََٚلؼذَوزٌهَثأٔٗ

"    مف امم رر فف ترنم  ام تؿ امةمد تتمنز عف غنريم مف تراوـ امتةدى عى  اما س        
بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن  ػػد امتػػما  مػػف إرتكمبػػي ام ةػػؿ امتاػػمو  إزيػػمؽ روح اممتاػػ  عىنػػي و 

نتطىبػػي ام ػػماوف فػػ  ويػػذا امةا ػػر ذو طػػمبع خػػمص نختىػػؼ عػػف ام  ػػد امتاػػمو  امةػػمـ امػػذى 
سػػمور امتػػراوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي امتػػما  ونضػػمره فػػ  ا سػػي ونتةػػنف  عىػػ  ام مضػػ  فف 

فػػهذا  ٓنةاػػ  بممتاػػدث عاػػي اسػػت مالاًل واسػػتظممره  بػػهنراد اادمػػ  امتػػ  تػػدؿ عىنػػي وتك ػػؼ عاػػي 
  امرنػ  كمف مم ذكره اماكـ م  ورًا عى  اإلستدالؿ عى  يذه امان   مف امؿ امطػمعانف فسػىا
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مةمرة ب  د إط نمم عى  اممتا  عىني وا  مب  يذا ااخنر بةنػمرنف فػ  رفسػي فودنػم بانمتػي ػ 
 ٓويػػو ممالنك   فػػ  استخ ص ان  ام تؿ   "  

   ٘ٚٙػ  ٖٖٔػ   ٘ٔػ س ٜٗٙٔ/ٔٔ/ٙٔ*  ا ض 
 

َ:َوّبَلؼذَوزٌهَثأْ
منػ  ام تػؿ امةمػد عػف غنريػم "   تةمد إزيمؽ امروح يو امةا ر امذى تتمنػز بػي نماواػم تا      

ويذا امةا ر نختىؼ عف ام  د امتامو  امةمـ امػذى نتطىبػي  ٓمف تراوـ امتةدى عى  اما س 
مػػذمؾ كػػمف مزامػػًم عىػػ  امماكمػػ  امتػػ  ت ضػػ  بهدااػػ  مػػتمـ فػػ   ٓام ػػماوف فػػ  امتػػراوـ ااخػػرى 

استخى ػػتمم ترنمػ  نتػؿ عمػد فف تةاػ  فػ  اكممػم بمسػػتظممر انػ  ام تػؿ وتػورد امةام ػر امتػ  
والنك   ف  يذا ام دد فف تكوف اإل مب  تمرت ف  م تؿ مف اممتا  عىنػي إذا كػمف  ٓمامم 

اماكػػـ مػػـ نبػػنف فف امتػػما  تةمػػد إ ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي فػػ  يػػذا     امم تػػؿ و وفاػػي كػػمف ن  ػػد 
 ٓبذمؾ إزيمؽ رواي  "  

 ٙٚٗػ  ٕٖ٘ػ عمر ػ  ٗػ  مج ام واعد ام ماوان   ج ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚا ض * 
 

َ:ََٚلؼذَوزٌهَثأْ
"   ت ػػونب امسػػ ح اماػػمرى ااػػو اممتاػػ  عىنػػي الن نػػد اتمػػًم فف مطى ػػي إاتػػوى إزيػػمؽ         

 رواي و كمم فف إ مب  إاسمف ف  م تؿ الن   فف نستاتج مامم ان  ام تؿ  "  
 ٔٔٗػ  ٔٔٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٗ/٘ٔ*   ا ض  

 
َ:ََوّبَلؼذَثأٔٗ

مموضػػػوع فف تسػػػتخىص ن ػػػد ام تػػػؿ وظػػػرؼ سػػػبؽ "    مػػػوف كػػػمف مػػػف اػػػؽ ماكمػػػ  ا       
اإل رار مف ونموع امدعوى وامظروؼ اممانط  بمم وااممرات واممظػمير امخمرتنػ  امتػ  نأتنمػم 
امتما  وتاـ عمم نضمره ف  ا سي و  إاّل فف ذمؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذا اإلسػتخ ص سػموىم 

 ٓ"    و وفف نكوف  دمنىمم فنمم ااتمت إمني نمومم ف  فوراؽ امدعوى
 ٘٘ٛػ  ٘ٛٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٕٔ/٘ٔ* ا ض   
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َ:َوزٌهَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"  مػمذكره اماكػػـ إسػػتدالاًل عىػػ  تػوافر انػػ  ام تػػؿ مػػف فف امطػمعف  تػػثـ فػػوؽ اممتاػػ           

عىنمػػم ُفاػػمر اوممػػم وممػػم امومػػت اإلسػػتىمث  فطبػػؽ عىػػ  عا مػػم منكػػتـ ا سػػمم وظػػؿ كػػذمؾ كمتمػػم 
امم  ػ الن ند سوى مترد ن د امطمعف إرتكمب ام ةؿ امممدى و ويو مم ا سمم ات  فمضت رو 

 ٓالنك   بذات مثبوت ان ام تؿ  ممداـ اماكـ مـ نك ؼ عف ننمـ يذه امان  با س امطمعف "  
  ٚ٘ػ  ٕٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٓٔ*   ا ض   

 ؽ يػػػذا ونػػػد فوضػػػ  امػػػدفمع فػػػ  مرافةتػػػي فف امطػػػمعف مػػػـ نكػػػف ن  ػػػد ااػػػدًا مػػػف إطػػػ        
امم ذوفمت امامرنػ  ػ وذمػؾ عىػ  فػرض امتسػىنـ تػداًل بأاػي مطى مػم ػ وامتػدؿ خػ ؼ اموانػع ػ وفف 
إط ؽ تىػؾ امم ػذوفمت كػمف ع ػواونًم إذ ال نوتػد مػم نبػرر يػذا ام ةػؿ متادنػد ذمػؾ ام  ػد ويػو 
إزيمؽ امروح ػ خم   وفاي واممتا  عىنممم تتمةمـ بمممتمـ  ى  ام ربػ  وال توتػد فى ضػىنا  
سػػمب   بناػػي وبناممػػم ػ ومػػذمؾ كماػػت انػػ  ام تػػؿ مسػػتبةدة تمممػػًم ويػػو مػػم نمكػػف إستخ  ػػي مػػف 
ذ كماػت امم ػذوفمت اممطى ػ  نػد ف ػمبت اممتاػ   ظػروؼ اموانةػ  وامم بسػمت اممانطػ  بمػم ػ وا 
اتػوى مػف فةىػي  عىنممم وفدت إم  وفمتممػم إاًل اف يػذا ال نةاػ  اتمػًم فف امطػمعف ن ػد ام تػؿ وا 

اةػداممم كىنػ  ونةػدو تكننػؼ إزيمؽ امر  وح بؿ إف ظروؼ اماػمدث تلكػد عػدـ تػوافر تىػؾ امانػ  وا 
 ٓاموانة  وامامؿ كذمؾ ضربًم ففض  إم  امموت 

سػت ر          كمم اف امظروؼ ذاتمم تر   مى وؿ بأف اممتا  عىنممػم ف ػنبم بم ػذوؼ وااػد وا 
اإلنتػػراف امم ػػدد امػػذى فػػ  فاػػديمم بةػػد فف ا ػػذ مػػف تسػػـ ااخػػر ويػػو مػػم ال نتػػوافر بػػي ظػػرؼ 

نستىـز فف نكوف يامؾ فةؿ مست ؿ عف ترنم  ام تؿ امةمد نةػد تامنػ  ومةم ػر متىػؾ امترنمػ  
وال ن مركمم ف  اافةمؿ اممكواي ممم ػ خم ػ  وفف امطػمعف مػـ نةػمود إطػ ؽ امم ػذوفمت امامرنػ  

تؿ امةمد وال ظػرؼ عى  اممتا  عىنممم كمم يو ثمبت بماوراؽ ويو مم ال نتوافر بي ترنم  ام 
 ٓع وبمت  ٖٕٗاإلنتراف امم دد امما وص عىني ف  ام  رة امثمان   مف امممدة 

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذا ام ػػدد بأاػػي ال م ػػىا  مىطػػمعف فػػ  امتمسػػؾ بمػػذا اموتػػي مػػف        
امطةػػف اف امة وبػػ  امم ضػػػ  بمػػم يػػػذه ويػػ  اا ػػػىمؿ ام ػػمن  ممػػػدة خمػػس ع ػػػرة سػػاي مبػػػررة 

دوف إنتراامػػم بتامنػ  فخػرى اف امطػػمعف ناػمزع فػ   ػػورة اموانةػ  برمتمػم وبكمفػػ  مترنمػ  ام تػؿ 
 ٓفو مفمم 
ومػػػف امم ػػػرر فػػػ  يػػػذا ام ػػػدد فاػػػي ال ماػػػؿ متطبنػػػؽ اظرنػػػ  امة وبػػػ  اممبػػػررة إذا كػػػمف         
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امطػػمعف ناػػمزع فػػ   ػػورة اموانةػػ  ػ بمػػم تتا ػػؽ بػػي م ػػىا  امطػػمعف فػػ  امتمسػػؾ بمػػذا اموتػػي 
تخمذه سببًم مط  ٓىب ا ض اماكـ واإلامم  وا 

 
ع وبػمت وعممىتػي ب سػط  ٚٔيذا إم  اف امماكم  إستةمىت ف  تماب امطمعف امممدة         

مػف امر فػ     بمػم كػمف نابػئ ونر ػ  إمػ  فامػم ست ضػ  بة وبػ  مخ ضػ  عػف امة وبػ  امم ضػ  
سػػػتبةدت ظػػػرؼ اإلنتػػراف امم ػػػدد امػػػ ذى بمػػم مػػػو اامػػم طب ػػػت عىػػػ  اموانةػػ  و ػػػ مم ام ػػان  وا 

 ٓطب تي عى  ااو مخممؼ مىوانع وام ماوف 
 ؽ٘٘/ٖٖٓٙػ طةف  ٜ٘ٛػ  ٛٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٖٓ*  ا ض 

َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
ع وبػػػمت امتػػػ  ت ضػػػ  بمإلعػػػداـ فف  ٖٕٗ"  ن ػػػترط متطبنػػػؽ ام  ػػػرة امثمانػػػ  مػػػف اممػػػمدة        

ذف فػ  تكػوف امترنمػ  امم تراػ  فو اممرتبطػ  مسػت ى  عػف تامنػ  ام تػؿ ام ةمػد ومتمنػزة عامػم ػ وا 
تاطبػػػؽ عىػػػ  مػػػف نطىػػػؽ عنػػػمرًا وااػػػدًا ب  ػػػد ام تػػػؿ فن ػػػنب بػػػي  خ ػػػنف إذ فف مػػػم ونػػػع مػػػف 
امتما  يو فةؿ وااد كوف ترنمتنف وام ماوف نوتب ف  يذه ام ورة تطبنػؽ ام  ػرة ااومػ  مػف 

 ٓع وبمت ونكت   بتوننع امة وب  اا د "  ٕٖامممدة 
 ٕٕٔؽ مػػػػج امربػػػػع نػػػػرف رنػػػػـ  ٕٔ/ٜٚٔٔ ػ طةػػػػف ٕٜٗٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ػػػػض 

 ٜٚٙ/ٜٙٙػ
 ٜٛٙص ٖٗٔؽ مج امربع رنـ ٚ/ٕٜ٘ػ طةف  ٖٜٚٔ/ٗ/٘*  ا ض 

وانث فاي ممم ت دـ تمنةي و ػ فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف وند راف عىني عوار امبط ف بمػم 
 ٓنستوتب ا ضي واإلامم  
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َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز
 

تمرار فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي اف فماػػي ممػػم كػػمف اإلسػػ         
نرتب مي فضرارا تسنم  ال نمكف مداركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػم رنثمػم ن  ػؿ 

 ٓف  يذا امطةف 
َفٍٙزَٖاألعجبة

 
نىػتمس امطػمعف مػف ماكمػ  امػا ض اامػر بونػػؼ تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي ملنتػم رنثمػػم      

 ٓامطةف  ن  ؿ ف  يذا
َ:َََٚاحلىُ

 ٓب بوؿ امطةف  كً     :َََأٚال ََ
 ٓوف  امموضوع : با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم    :َََصبٔيبَ َ
 

َاحملبَِٝ/َسعبئَٝعطيخََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َلزًَعّــــذ
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َحمىّخَإٌمغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ
َِزوــــــشح

َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
    ............. ) ماكـو ضده (                                             :   ادلمذَََِٓ
وموطاػي اممختػمر مكتػب ااسػتمذ/ مامػد رتػمو  عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو  عطنػي ػ              

 ٓ مرع  رنؼ بم م  ػ ام ميرة ػ   ٕٙاممامم  بمما ض 
َػــذََ:ََ

 ػ      امانمب  امةمم  ٔ
 ب  تي و خرنف    ) مدعنف بمما وؽ اممدان  ( ..........                       ػ       ٕ

مػػػركز  ٕٙٓٓ/  ٜٕٛ٘ٔفػ  امتامنػػ  رنػـ     ٕٚٓٓ/  ٗ/ٚٔام ػمدر فػ    حلىــَُ:فَٝا
كىػػػػ   تاػػػػوب اممانػػػػم ( وام مضػػػػ  اضػػػػورنًم بمةمنبػػػػ   ٕٙٓٓ/ ٓٔ٘مىػػػػوى ) 

.............  و ػػػػمرتي .............  بممسػػػػتف امملبػػػػد وم ػػػػمدرة امسػػػػ ح 
مىمػػدعنف وامػػذخنرة اممضػػبوط  وفػػ  امػػدعوى اممدانػػ  إمػػزاـ اممػػتمـ بػػأف نػػلدى 

تانمػػػم عىػػػ  سػػبنؿ امتةػػػونض اممػػػدا   ٕٔٓٓبػػمما وؽ اممدانػػػ  مبىىػػػم ونػػدره  
 امملنت وفمزمتي امم روفمت اممدان   ومموت  تاني م مبؿ فتةمب اممامممة  .  

َاٌٛلبئــــــع
 

فاممػػػت امانمبػػػ  امةممػػػ  اممػػػتمـ ............. و ػػػمرتي ............. إمػػػ  اممامكمػػػ           
 بداورة مركز مىوى   ػ مامفظ  اممانم   .    ٕٙٓٓ/ ٖ/  ٕٗمرن   بو ؼ فاي  بت

ف  ػ    نتؿ ............. عمػدا مػع سػبؽ اإل ػرار وامتر ػد بػأف بنػت امانػ  وع ػد امةػـز عىػ  
نتىػػي وفعػػد ممػػذا امىػػرض  سػػ ام امرنػػم ) مسدسػػم ( وتر ػػده فػػ  اممكػػمف امػػذى فن ػػف 

نػي وابػ  مػف ااعنػرة امامرنػ  نم ػدا سى م تواتده فنػي ومػم فف ظ ػر بػي اتػ  فطىػؽ عى
مف ذمؾ نتىي فأادث بي اإل مبمت امت  فبمامم ت رنػر ام ػ   امت ػرنان  وامتػ  فودت 
بانمتي  ػ  وند انترات يذه امتامن  بتامن  فخرى ي  فاػي فػ  امزمػمف واممكػمف سػمم   

 ..........  عمػػدا مػػع سػػبؽ اإل ػػرار وامتر ػػد بػػأف بنػػت امانػػ  امػػذكر  ػػرع فػػ  نتػػؿ
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وع د امةـز عى  نتؿ اممتا  عىني وتر ػده فػ  اممكػمف امػذى فن ػف سػى م تواتػده فنػي 
ومم فف ظ ر بي ات  فطىؽ عىني واب  مف ااعنرة امامرن  نم دا مف ذمؾ نتىي فامد 
إاػػدايم وف ػػمب اممتاػػ  عىنػػي امسػػممؼ امػػذكر واممو ػػوف  بت رنػػر ام ػػ   امت ػػرنان   

رادتػػػػي فنػػػػي ويػػػػو مداركػػػػ  اممتاػػػػ  عىنػػػػي  ونػػػػد خػػػػمب فثػػػػر امترنمػػػػ  مسػػػػبب ال دخػػػػؿ إل
 بممة ج  .  

 ب  ػ    فارز بىنر ترخنص س ام امرنم وذخنرة ) مسدسم طبات  م  خا  (
  ٕ/  ٖٕٗو   ٕٖٕو  ٖٕٔو  ٖٕٓو  ٙٗو  ٘ٗاامػػػػػػػػػر اممةمنػػػػػػػػػب عىنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػمممواد        
 .ع وبمت 

اممةػػػدؿ وامتػػػدوؿ  ٜٗ٘ٔمسػػػا   ٜٖٗمػػػف ام ػػػماوف  ٖٓو  ٕٙو  ٙو  ٕو  ٔواممػػػواد         
 اممرفؽ   . 

نضػػػػػػػػت امماكمػػػػػػػػ  اضػػػػػػػػورنم بمةمنبػػػػػػػػ  اممػػػػػػػػتمـ  ٕٚٓٓفبرنػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػا   ٚٔوبتىسػػػػػػػػ          
............. و ػػػمرتي بممسػػػتف امملبػػػد وم ػػػمدرة امسػػػ ح وامػػػذخنرة اممضػػػبوط  وبهمزامػػػي بػػػأف 

تانمػػػػػػم عىػػػػػػ  سػػػػػػبنؿ امتةػػػػػػونض امملنػػػػػػت  ٕٔٓٓنػػػػػػلدى مىمػػػػػػدعنف بػػػػػػمما وؽ اممدانػػػػػػ  مبىػػػػػػف 
 ممدان  ومبىف مموت  تاني فتةمبم مىمامممة   . وامم روفمت ا

 
وممػػم كػػمف يػػذا اماكػػـ  مةنبػػم وبػػمط  ف ػػد طةػػف عىنػػي امماكػػـو ضػػده اممػػذكور بطرنػػؽ         

وننػػد امطةػػف تاػػت   ٕٚٓٓ/  ٗ/  ٕٙامػػا ض ب خ ػػي مػػف انمبػػ  اممانػػم امكىنػػ  وذمػػؾ بتػػمرن  
 تتمبع انمب  اممانم امكىن   .  ٕٓرنـ 
َيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغََ.َٚٔٛسدَفيّبََََََ

 
َ

َأعــــــــجبةَاٌطعٓ
َ.ََََاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚاٌفغبدَفَٝاإلعزذالي:َََََأٚال

نبنف مف مطممة  مدوامت فسبمب اماكـ اممطةوف فني فاي تسماد ف   نضموي بهداا             
مػ  مضػموف .......... وا ىت امماك امطمعف إم  اادم  اممستمدة مف  ممدة اممتا  عىني

 ممدتي ب وممم "  إاي امؿ عودتػي إمػ  مازمػي  ػميد اممػتمـ ) امطػمعف ( ونػد فخػرج طباتػ  مػف 
طنمت م بسػي وفطىػؽ اماػمر عىػ  اممتاػ  عىنػي ............. وفاػي ف ػنب ػ مػف تىػؾ ااعنػرة 
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امامرنػػ  امتػػ  كػػمف نطى مػػم اممػػتمـ ػ برتىػػي امنسػػرى و وفضػػمؼ فف اممػػتمـ  بةػػد فف فطىػػؽ اماػػمر 
 وب اممتا  عىني فطىؽ عنمرنف  خرنف ف مبي فادايمم دوامم ن د ماي . 

وم مد  ذمؾ فف ماكمػ  امموضػوع ا ػىت مػف فنػواؿ ذمػؾ ام ػميد مػم ن نػد فف امطػمعف        
فور م ميدتي اممتا  عىني فخرج س اي مف م بسي وفطىؽ عىني فعنره امرن  وف مبي إادايم 

 فف نكوف  يامؾ ثم  ادنث فو ت متر بناممم  .   ػ دوف ن د ػ برتىي امنسرى وذمؾ دوف
ف  انف فف امثمبت مف فنواؿ اممتاػ  عىنػي اممػذكور إاػي "  ػميد امطػمعف نت ػمتر مػع        

اممتاػػ  عىنػػي وفف  ااوؿ فخػػرج طباتػػ  مػػف طنػػمت  م بسػػي  وفطى مػػم عىػػ  ...... ) اممتاػػ  
( مػػم ا ػػي  :  "  فاػػم  ػػ ت  ٙعىنػػي ( " و وفوضػػ  ام ػػميد ت  ػػنؿ مػػم  ػػميده ب ومػػي ) ص/ 

.............  ) امطػػػمعف ( ويػػػو ممسػػػػػػؾ فػػػ  ............. وبنخما ػػػػػػي وراح ............. " 
زؽ " ............. وراح مطىػػػػع امطباتػػػػ  مػػػػف يدومػػػػي وراح ضػػػػرب ............. بنمػػػػم " و  

ااػدة مػامـ  "   وفضمؼ : " يػو )امطػمعف( بةػد مػم ضػربي ضػرب طى تػنف تػما  وفاػم تػت فػّ   و 
  . 

وملدى ذمؾ فاي وف م ممم  مد بي ام ميد اممذكور بممتا ن مت فهاي  ػميد تممسػكم بػنف          
امطػػمعف واممتاػػ  عىنػػي وفػػ  فثاػػمر يػػذا امتممسػػؾ وامخاػػمؽ فخػػرج امطػػمعف سػػ اي وفطىػػؽ ماػػي 

 طى مت ف مبت اممتا  عىني كمم ف مبتي إادايم ف  سمني  .  
وف مم ا ىتي امماكم  باكممػم مػف فنػواؿ ام ػميد امسػممؼ امػذكر مخػممؼ وبذمؾ  نك         

ممم يو ثمبت بممتا ن مت وتـ ر ده بمػم مػف فنػواؿ اطػؽ بمػم وتػرت عىػ  مسػماي  ػ إذ فسػ طت 
امماكمػػ  مامػػم مػػم ذكػػره ام ػػميد  عػػف م ػػميدتي  موانةػػ  امت ػػمتر بػػنف امطػػمعف واممتاػػ  عىنػػي 

ا وا " ف  امونت امػذى فف ػ  فنػي ذمػؾ ام ػميد عػف رلنتػي وامت  عبر عامم ب ومي  " كماو بنتخم
وانةػػ  امتممسػػؾ بػػنف امطػػمعف واممتاػػ  عىنػػي وامت ػػمتر نبػػؿ فف نطىػػؽ عىػػ  امثػػما  امم ػػذوفمت 
امامرن  امت  ف مبت اممتا  عىنػي .............  كمػم ف ػمب إاػدايم ام ػميد اممػذكور بسػمني 

 امنسرى دوف ن د ماي  . 
.......... وفؽ مم ا ىتمم امماكم  ند  ف دالم  وم مـو  ممدة ام ميدوعى  ذمؾ فه         

خىػت كىنػ  مػػف وانةػ  امت ػمتر وامتممسػػؾ امتػ  اػدثت بػػنف امطػرفنف نبػؿ إ ػػمب  اممتاػ  عىنػػي 
بمإل ػػمبمت امتػػ  فاػػدثمم بػػي امطػػمعف بسػػ اي امػػذى فطى ػػي  ػػوبي و وتكػػوف امماكمػػ  واماػػمؿ 

مػػذكر وامىتمػػم عىػػ  مةاػػ    خػػر مػػـ ن  ػػده ػ  بػػؿ كػػذمؾ نػػد  فممػػت فنػػواؿ ام ػػميد امسػػممؼ ا
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فتػػرت مسػػخمم وارفػػت اممةاػػ  اما ن ػػ  ممػػم ومػػم ن ػػده مامػػم إمػػ  مةاػػ  مختىػػؼ تمممػػم عمػػم 
ن د امتةبنر عاػي واإلف ػمح عاػي وال نت ػؽ ذمػؾ مػع ف ػوؿ تا ػنؿ امماكمػ  انػواؿ ام ػميد 

دراؾ اماسػ  مى ػميد وضوابط  يذا امتا نؿ ػ ااي مم دامػت ام ػممدة تةبنػرا عػف مضػموف اإل
مىوانة  امت  ن مد عىنمم ػ فهاي نتةنف عى  امماكم  فف ت مـ  ممدتي وفؽ مم فراد امتةبنػر عاػي 

 وبمم نت ؽ ومراده مامم ومم ن د بنماي واتتمت إرادتي إم  اإلف مح عاي  .  
ذا كمف مماكم  امموضوع سىط  ت دنر ام ممدة وتتزوتمػم ػ إال فف  ذمػؾ اػده و          ػرطي وا 

 فال تمس  فنواؿ ام ميد  وبمم نانىمم عف مةا  ظميريم ونارفمم عف مواضةمم ام انا   . 
 
َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأََٔٗ

"  مػػوف كػػمف مماكمػػ  امموضػػوع تتزوػػ  ام ػػممدة وتأخػػذ بػػبةض مامػػم دوف امػػبةض اآلخػػر       
يػػػم امم مػػػـو و ػػػرن  إاًل فف ذمػػػؾ مامطػػػي فال تمسػػػخمم فو تىنػػػر فاوايػػػم بمػػػم نانىمػػػم عػػػف مةام

عبمرتمػػم وفف نكػػوف واضػػاًم مػػف اماكػػـ امػػذى ونةػػت فنػػي تىػػؾ امتتزوػػ  فف امماكمػػ  نػػد فامطػػت 
 ٓبمم وممرست سىطتمم ف  تتزوتمم دوف بتر م اوايم  "

 ٘ٙٚػ   ٘ٙٔػ   ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٕٔ/ٕ٘*  ا ض 

ي إرادتػي كمم فاي منس ممم فف تستخىص مف ام ممدة مةاػ  مػـ ن  ػده ومػـ تا ػرؼ إمنػ        
 عاػػد امتةبنػػر عاػػي و ومػػـ تىتػػـز امماكمػػ  بمػػذا اماظػػر باكممػػم امطةػػنف وا ػػىت فنػػواؿ ام ػػميد
.......... امت  اتخذتمم دمن  ضد امطمعف بامر عى  مم فترتي مف تارنؼ مةمانمم امواضػا  
واستخى ػػػت مامػػػم مةػػػما  فخػػػرى مػػػـ ن  ػػػد امتةبنػػػر عامػػػم . وتخػػػممؼ ن ػػػده وال تت ػػػؽ مػػػع مػػػم 

امػػم واإلف ػػمح عػػف ادنثػػي وك مػػي  ػ اف ام ػػميد اممػػذكور مػػـ ن  ػػد ام ػػوؿ بػػأف اسػػتمدفي م
امطػمعف مػم إف  ػميد اممتاػ  عىنػي اتػ  فمطػػره بطى ػمت سػ اي فأ ػمبي كمػم ف ػمب ام ػػميد 
امم ن د ام وؿ بأف  تمرا ا ػب بناممػم فع بػي إطػ ؽ امم ػذوفمت مػف امطػمعف  بسمني عرضم وا 

ام ػميد كػذمؾ بطرنػؽ امخطػأ ػ وياػمؾ فػمرؽ تػويرى وال  وب اممتا  عىنػي وا  ػمبتي وا  ػمب  
 ػػؾ بػػػنف امت ػػورنف و إذ وفػػػؽ امت ػػونر امػػػذى ر ػػػدتي امماكمػػ  باكممػػػم فػػهف ذمػػػؾ  ام ػػػميد 
نكوف وند  ور وانة  امدعوى امت   ميديم بامسػتي بانػث نتػوافر فنمػم ظػرؼ سػبؽ اإل ػرار 

ام ميد ت ونر اموانة  عى  امااو امم دد  مترنمت  ام تؿ امةمد وام روع فني ػ بنامم مـ ن  د 
امػػػذى اعت دتػػػي امماكمػػػ  وفوردتػػػي فػػػ  اكممػػػم ا ػػػ  عاػػػي و إذ تػػػمرت فنوامػػػي بممتا ن ػػػمت دامػػػ  
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بوضوح عى  عدـ تػوافر سػبؽ اإل ػرار بةػد فف فكػد فػ  فكثػر مػف موضػع مػف  ػممدتي واتػ  
متر بػػنف بةػػد مواتمتػػي بمػػم تػػمر بتارنػػمت اممبماػػث وبػػأنواؿ بػػمن   ػػمود اإلثبػػمت اػػدوث امت ػػ

امطػػمعف واممتاػػ  عىنػػي و ومػػف ثػػػـ فمػػم كػػمف مىماكمػػ  فف تسػػػ ط مػػف  ػػممدة ام ػػميد امسػػػممؼ 
امذكر يذا امتزر امممـ مف  ػممدتي وامػذى تاػدث فنػي عػف امم ػمترة بػنف امطػرفنف نبػؿ إطػ ؽ 

 امم ذوفمت امت  ف مبتي وف مبت اممتا  عىني كذمؾ .  
.......... بػػؿ وفتػػرت  فمػػـ  ػػممدة ام ػػميدوبػػذمؾ تكػػوف امماكمػػ  ونػػد فخطػػأت فػػ           

بتريػػم ومسػػخمم ممػػم فدى إمػػ  تىننػػر فاوايػػم وارفتمػػم إمػػ  مةاػػ   خػػر مػػـ ن  ػػده ذمػػؾ ام ػػميد 
مامم بمم ناب ر عف فف امماكم  مـ تما مم امتمانص ام ممؿ وامػدننؽ وامػ ـز مىتةػرؼ عىػ  

م ام ػان  وم موممػم امػوانة  وتي اما ن    .. مع فامم مو تبناتمم عى  ا ن تمم وفدركػت مةاميػ
ف د كمف مف امماتمؿ فف نتىنر وتي رفنمم ف   ورة وانة  امػدعوى برمتمػم وامتػ   ااتمػت فنمػم 
إم  فف امطمعف نتؿ اممتا  عىني عف إ رار سمبؽ وتر د وفاي يمتمي بس اي وفطىؽ عىني 

نتػػرى اػػدنث  م ذوفمتػػي بةػػد فف تر ػػده وكمػػف مػػي فػػ  مكػػمف فن ػػف تواتػػده فنػػي سػػى م ػ دوف فف
بناممػم فو ن ػػع  ػتمر بناممػػم ػ ويػػو مػػم ال نت ػؽ و ػػممدة ام ػميد اممػػذكور بممتا ن ػمت كػػؿ ذمػػؾ 
ممم ن ـ اماكـ بممخطأ ف  اإلسامد ومخمم   امثمبت بماوراؽ فض  عف ام سمد فػ  اإلسػتدالؿ 

 وام  ور ف  امبنمف بمم نستوتب ا ضي واإلامم   .  
ضػػمومم إمػػ  فدمػػ  فخػػرى اامػػم فػػ  اممػػواد امتامونػػ  متسػػمادة ومػػو تسػػمادت امماكمػػ  فػػ  ن       

ومامم متتمة  تتكوف ع ندتمم بانث إذا س ط إادايم فو  استبةد تةذر امتةرؼ عى  فثػر ذمػؾ 
 ف  ت دنريم مسمور اادم  ااخرى   .  

وتػدنر بممػذكر فف امخطػأ امػذى تػردى فنػي اماكػػـ ماػؿ يػذا امطةػف مػلثر وال  ػؾ فػػ          
سػػػ م  ماط ػػػي ام ضػػػمو  اف امماكمػػػ  سػػػمرمت امطػػػمعف عػػػف ظػػػرؼ سػػػبؽ اإل ػػػرار  ػػػا  و 

امم ػدد مترنمتػػ   ام تػػؿ وام ػػروع فنػي امةمػػدى بمإلسػػتامد إمػػ  فنػواؿ ام ػػميد اممػػذكور بمإلضػػمف  
إم  بمن  فنواؿ  مود اإلثبمت اآلخرنف  . ف  انف فف فنواؿ ام ميد امم مر إمني تخممؼ اػص 

ال نت ػػؽ مػػع مػػم فابػػأ عاػػي فاوايػػم و إذ   ػػور اموانةػػ  امتػػ   ػػميديم مػػم ورد عامػػم بممتا ن ػػمت و 
بامسػػػتي بمػػػم نا ػػػ  ظػػػرؼ سػػػبؽ اإل ػػػرار عػػػف اموانةػػػ  كىنػػػ  بةػػػد فف ف ػػػر عىػػػ  فف ت ػػػمترا 
وتممسكم ادث بنف امطرفنف امطمعف واممتا  عىني ػ وممذا كمف مم تػردى فنػي اماكػـ مػف خطػأ 

ف فاػػد فدمػػ  امػػدعوى امػػذى نةػػد مػػف ركػػموزه مػػلثرا فػػ  ع نػػدة امماكمػػ  وفػػ   ػػا  ت ػػدنريم ووز 
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امممم  ودعمومي امتويرن  فهذا مم س ط تمموى اماكـ بأكمىي ومـ نةد بمننم بػي مػم نامػؿ نضػمره 
 بمم فوتب ا ضي واإلامم  كمم سبؽ امبنمف  . 

ومف امم رر ف  يذا ام دد فاي منس مىماكم  فف تمس  فنواؿ ام ميد فو تبتر فاوايم         
 ـ ن  ده  .  ػىمم عف اممةا  امم مـو مامم ومف  رن  عبمرتمم إم  مةا   خر مبمم نان

   ؽ ٗٗ/  ٜٔٛػ طةف  ٘ٙٚػ  ٘ٙٔػ رنـ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٔٔ/ ٕ٘ا ض 
   ٖٗٔػ ص  ٕ٘ػ رنـ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕ/٘ا ض 

ػػ   وفاػػي ال نتػوز مىماكمػػ  فف تتػدخؿ فػػ  روانػ  ام ػػميد ذاتمػم وتأخػػذيم عىػ  وتػػي خػػمص     
 ػرن  عبمرتمػم  فو فف ت ػنـ نضػمريم عىػ  فػروض تاػمنض  ػرن  روانتػي  ػ بػؿ نختىػؼ عػف 

 كؿ ممممم فف تأخذ بمم إذ ي  اطمأات إمنمم فو فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم  . 
   ٚٔٚػ  ٕ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔا ض  
   ٜٗٙػ  ٙٗٔػ  ٖٕػ  ٕٜٚٔ/  ٘/  ٚا ض 
   ٖ٘ٛػ  ٙٚػ  ٗٔػ  س ٖٜٙٔ/  ٗ/  ٖٓا ض 

 
َ:ٌَٕمغَوزٌهَثأٔٗٚلؼذَحمىّخَا

" إذا كماػػت امماكمػػ  عىػػ  مػػميو ظػػمير مػػف اكمممػػم نػػد ت ممػػت  ػػممدة ام ػػميد عىػػ         
غنر مػم نػلدى إمنمػم ما ػىمم امػذى فثبتتػي بػمماكـ واستخى ػت مامػم مػمال تػلدى إمنػي واعتبرتػي 

 دمن  عى  اإلداا  فمذا فسمد ف  اإلستدالؿ نستوتب ا ض اماكـ  " .  
   ٕٓٚػ  ٕٓٙػ  ٗػ س  ٖٜ٘ٔ/  ٗ/  ٗٔا ض  

 
َ.َََخطأَآخشَفَٝاإلعٕبدََٚفغبدَآخشَفَٝاإلعزذالي:ََََََصبٔيب

تػردى اماكػـ اممطةػوف عىنػي فػ  ذات امخطػأ امػذى  ػمبي بمموتػي امسػمبؽ مػف وتػػوه            
زوتػػ  اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ وامتػػ   امطةػػف عاػػدمم ا ػػؿ فنػػواؿ ام ػػميدة ااومػػ  ............. 

نبػؿ  ٕٙٓٓ/  ٖ/  ٕٗ  نضموي بهداا  امطػمعف ب ومػي مػم ا ػي  : " إاػي بتػمرن  تسماد إمنمم ف
اممىرب وامؿ تواتد زوتمم اممتاػ  عىنػي بػمممازؿ خػرج متىطنػ  سػنمرتي ػ واػمؿ ونوفمػم ب ػرف  
اممازؿ  ميدت امطمعف وند سمر بتوار زوتمم واستمر ف  امسػنر ثػـ ارتػد إمنػي وفخػرج سػ ام 
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  ٓٓٓٓٓٓٓىبمبي وفطىؽ امامر عىنػي والذ بػمم رار وتتمػع اايػمم  امرنم ) طبات  ( مف تنب ت
 " 

ومػػـ تػػدرؾ ماكمػػ  امموضػػوع مػػم كماػػت ام ػػميدة ............. نػػد فدمػػت بػػي مػػف فنػػواؿ        
 ٕٙٓٓ/  ٖ/  ٕ٘بماضر امضبط ف  فع مب امامدث مبم رة ف  امسػمعمت اممبكػرة مػف نػـو 

 عى  امسلاؿ اآلت  :  بمام انث نممت مم ا ي ردا  ٔو ٓٔامسمع  
 س    :   ممي  ظروؼ إ مب  زوتؾ  ؟ 

:   زوتػػػػػػ  ف ػػػػػػنب اتنتػػػػػػ  طى ػػػػػػ  امرنػػػػػػ  فطى مػػػػػػم اممػػػػػػواطف ............. و ػػػػػػمرتي     ج 
.............  اتنت  خ فمت سمب   بناممم بسبب مةب ااط مؿ مف  ػمرنف ت رنبػم 

......   ػ نؽ وفني نضني ضرب ضػد ف ػ مر اممتاػ  عىنػي وام ػمك  اسػمي .......
 اممتمـ .............. 

 س :   ومف مادث إ مب  زوتؾ تادندًا وبأى  ئ فادثمم .
ج  :  إمىػػػ  ضػػػرب زوتػػػ  ............. يػػػو .............  وضػػػربي بطىػػػؽ اػػػمرى بمسػػػدس 

 كمف باوزتي .
 س  :  ويؿ  ميدت با سؾ وانة  تةدى امسممؼ ذكره عى  زوتؾ ؟

بىكواػػ  وسػػمةت طىػػؽ اػػمرى وم ػػت اظػػرى امضػػرب ػ وعرفػػت فاػػي ج   :  فاػػم كاػػت وان ػػ  فػػ  ام
عىػػ  زوتػػ  فمػػمـ امماػػزؿ وكػػمف مةػػمه إخواتػػي وان ػػنف ماممنتػػي واماػػمس تػػمت كتنػػر بةػػد 
امامدث . وامم مب.......... مف تنرااام وكمف وانؼ بمم مرع بمم دف  وف ػنب باػوع 

 ت رنبم .امخطأ وامى  ضربي يو ............. 
ذمػػؾ فف ام ػػميدة اممػػذكورة مػػـ تػػذكر فػػ  فنواممػػم ااومػػ  بةػػد اماػػمدث مبم ػػرة  ومػػلدى          

 بماًم  ٓٔ.ٔامسمع   ٕٙٓٓ/ٖ/ٕ٘فممـ امراود ............. مةموف ضبط مركز مىوى نـو 
فامم  ميدت امطػمعف ويػو نطىػؽ سػ اي عىػ  اممتاػ  عىنػي وناػدث بػي إ ػمبمتي امتػ  فودت 

ر فامػػػم سػػػػمةت  ػػػوت امطىػػػػؽ اماػػػمرى وعرفػػػػت فف بانمتػػػي وكػػػؿ مػػػػم ذكرتػػػي فػػػػ  يػػػذا امماضػػػػ
 امم  ود بي يو زوتمم اممتا  عىني ااوؿ وفف امتما  يو امطمعف .

وبذمؾ نمـ امخ ؼ امتػويرى وامظػمير بػنف فنػواؿ ام ػميدة سػمم   امػذكر وامتػ  فدمػت           
فى  ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٙبمػػم فػػور اماػػمدث وبػػنف فنواممػػم ااخنػػرة بممتا ن ػػمت وامتػػ  فدمػػت بمػػم بتػػمرن  
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بةػػػد اموانةػػػ  بنػػػومنف كػػػممىنف وفػػػ  فع ػػػمب امتارنػػػمت امتػػػ  فترايػػػم امراوػػػد ............. روػػػنس 
 . ٕٙٓٓ/ٖ/ٕ٘اممبماث وامت  ضمامم ماضره امملرخ 

وورد بأنواممػم بممتا ن ػػمت اممػػذكورة مػػم ن نػػد فامػػم  ػػميدت وانةػػ  تةػػدى امطػػمعف عىػػ            
ي مػػػف سػػػ اي فػػػ  امونػػػت امػػػذى كماػػػت نػػػد فف ػػػات زوتمػػم اممتاػػػ  عىنػػػي بػػػهط ؽ اماػػػمر عىنػػػ

 ػرااً  فػػ  فنواممػم ااومػػ  فمػمـ ضػػمبط  ػرط  اممركػػز فامػم سػػمةت امطىػؽ اماػػمرى وعرفػػت فف 
امتما  يو امطمعف .. وواض  فف مػف سػمع وعػرؼ مػنس كمػف  ػميد وفب ػر و  اامػر امػذى 

ومػػػم دمػػػت عىنػػػي نبػػػنف ماػػػي فف ماكمػػػ  امموضػػػوع مػػػـ تػػػت طف إمػػػ  فنػػػواؿ تىػػػؾ ام ػػػممدة ااومػػػ  
 راا  ومم فف ات عاي بوضوح ف  خ ممم بأف مةىوممتمم عف اماػمدث مسػتمدة مػف امسػ  
امسػػػػػمع واػػػػػديم ف ػػػػػد سػػػػػمةت امطىػػػػػؽ اماػػػػػمرى ثػػػػػـ عىمػػػػػت وعرفػػػػػت فف امتػػػػػما  يػػػػػو امطػػػػػمعف 

.............. 
وبػػػذمؾ تكػػػوف ام ػػػممدة امتػػػ  فدمػػػت بمػػػم ام ػػػميدة ااومػػػ  بممتا ن ػػػمت وبةػػػد اماػػػمدث           

نف كممىنف مختى   ف  تويريم إخت فًم تممًم وكىنًم عف مضموف  ػممدتمم بممتا ن ػمت وامتػ  بنوم
فدمت بمػم بةػد اماػمدث بنػومنف كػممىنف وفػ  فع ػمب مػم تػمر بتارنػمت ام ػرط  ػ ويػذا امخػ ؼ 
بنف ام ممدتنف مذات ام ميدة كمف نابىػ  فف نكػوف ماػؿ إعتبػمر واظػر مػف ماكمػ  امموضػوع 

منؿ اممسػػػػتمد مامػػػػم ووزاػػػػي نبػػػػؿ فف تأخػػػػذ بمػػػػم وتطمػػػػوف إمػػػػ  فنواممػػػػم ااخنػػػػرة عاػػػػد ت ػػػػدنريم مىػػػػد
بممتا ن ػمت وتةػوؿ عىنمػػم وتأخػذيم دمػنً  ضػػد امطػمعف مػف بػػنف اادمػ  امتػ  تسػػمادت إمنمػم فػػ  
نضمومم بهدااتي و ويذا يو واتب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ نبػؿ فف تمػمرس سػىطتمم امت دنرنػ  

ف  فدمتمم ويو امتمانص امدننؽ وامواف  وامذى نمنئ ممػم ام ر ػ  ف  وزف عام ر امدعوى وكم
مى  ؿ فنمم عف ب ر كممؿ وب نرة  ممى  مىتةرؼ عىػ  وتػي اما ن ػ  وامتػ  نسػة  ام مضػ  

 امتامو  تميدًا مبىوغمم ات  نظ ر امبرئ ببرارتي ونى   اممذاب تزاره وع مبي .
 ػػ  عىػػ  عمت مػػم و واعتمػػدت فػػ  نضػػمومم بنػػد فف امماكمػػ  فخىػػت بمػػذا امواتػػب اممى          

بهدااػػ  امطػػمعف عىػػ  امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف  ػػممدة ام ػػميدة ااومػػ  بممتا ن ػػمت و ومػػـ تػػدرؾ فف 
متىػػؾ ام ػػميدة فنػػػواؿ فخػػرى سػػمب   عىػػػ  امتا نػػؽ بااػػو نػػػومنف كػػممىنف و مػػـ نػػػرد بمػػم مػػم ن نػػػد 

اػػمر مػػف سػػ اي عىػػ  م ػػميدتمم مىوانةػػ  بامسػػ  امب ػػر و ومػػـ ت ػػميد امطػػمعف ويػػو نطىػػؽ ام
امم سمةت امطىؽ امامرى ثـ عرفت فف امتما  يو امطمعف .  زوتمم اممتا  عىني وا 
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وبػػذمؾ فضػػمعت امماكمػػ  عىػػ  ا سػػمم فر ػػ  امت ػػدنر امسػػىنـ وامػػوزف امػػدننؽ م ػػممدة           
ختؿ بذمؾ منزاف امت دنر ف  نديم اامم غضت ب ريم وف مت  ذاامػم  ام ميدة امم مر إمنمم وا 

تماػػػنص وباػػػث فنواممػػػم فػػػ  مختىػػػؼ مرااىمػػػم سػػػوار بماضػػػر امضػػػبط فو بممتا ن ػػػمت و عػػػف 
وون ػػػت عاػػػد فنواممػػػم ااخنػػػرة رغػػػـ فف  ػػػممدتمم مت ػػػى  اماى ػػػمت مترابطػػػ  ااتػػػزار نتةػػػنف فف 
تاسمب ف  ماطؽ متامسؽ ال ن وبي اإلضطراب ات  تكوف تدنرة بممث   بمػم واإلطمووػمف إمنمػم 

عىػ  ام  ػؿ فنمػم وفػؽ ف ػوؿ اممامكمػمت امتامونػ  وامتػ  توتػب مف نضمة امدعوى وام مومنف 
عى  ماكم  امموضوع ضػرورة اإلممػمـ بكمفػ  ونػموع امػدعوى فػ  تمنػع مرااىمػم واإلامطػ  بمػم 
دراؾ  ػػممؿ ثػػـ ت ػػوؿ بةػػد ذمػػؾ اكممػػم وفػػؽ مػػم نرتػػمح إمنػػي ضػػمنريم ونطمػػوف مػػي  بدنػػ  تممػػ  وا 

 وتداامم .
ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فن          ي يذا اماظر فهاي نكوف مةنبًم واتبًم ا ضي واإلامم  .وا 
وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ ام ػػوؿ بػػأف ماكمػػ  امموضػػوع تتمتػػع بسػػىط  ت دنرنػػ  فػػ  وزف فنػػواؿ         

ام ػػمود وفػػؽ مػػم تطمػػوف إمنػػي وتثػػؽ بػػي و وفف ممػػم سػػىط  مطى ػػ  فػػ  ااخػػذ بػػأنواؿ ام ػػميد فػػ  
فخرى مف اممرااؿ امت  مػرت بمػم امػدعوى و  امتا ن مت وتطرح مم عدايم مف فنوامي ف  مراى 

كمػم فف ممػم تتزوػػ  فنوامػي فتأخػذ بتػػزر مامػم وتطػرح ااخػػر ػ إذ اممرتػػع فواًل وفخنػرًا إلطموامامػػم 
رتنمامم وفؽ مم ن رضي عىني ضمنريم ووتداامم .  وا 

 اف امسىط  امت دنرن  امت  نتمتػع بمػم نمضػ  امموضػوع ال تخػوؿ  ػمابمم ا ػًم مطى ػمً         
ف  إستةممممم كمم ن مر ومتتردًا مف واتبي ف  باث  ممدة ام ميد ف  كمف  مرااىمػم واإلممػمـ 
بمػػػم إممممػػػًم  ػػػاناًم بتمنػػػع عام ػػػريم  سػػػوار بماضػػػر تمػػػع اإلسػػػتدالالت فو بممتا ن ػػػمت فو 
بممتىسػػ  فمػػمـ امماكمػػ  و كمػػم ال نتػػوز مػػذمؾ ام مضػػ  امتمػػرد وامخػػروج عػػف ف ػػوؿ اممامكمػػ  

واتػػب اممى ػػ  عىػػ  عمت ػػي نبػػؿ إسػػتةممؿ سػػىطتي امت دنرنػػ  و بػػؿ نتةػػنف كػػب  تمػػمح امتامونػػ  وام
تىػؾ امسػػىط  ب نػػود تاكممػػم واتبمتػػي فػػ  اإلامطػ  بكمفػػ  عام ػػر امػػدعوى فػػ  مختىػػؼ مرااىمػػم 
وامت ىبػمت امتػ  تةرضػت ممػم  ػممدة ام ػميد وذمػؾ اتػ  نكػوف ت ػدنر امماكمػ  سػدندًا و ػموبًم ػ 

ػ وعى  ت دنر فف يػذه ام نػود ت تضػنمم ااسػس ام زمػ  متاظػنـ دوف إسراؼ فو تةسؼ و طط  
اَل فضػػات سػػىط  مسػػتبدة طمغنػػ  و ويػػو  سػػىط  امماكمػػ  امت دنرنػػ  وتػػأمنف وضػػبط اركتمػػم وا 

 فمر تتأذى ماي امةدام  ورسمم  ام ضمر ف د اإلنذار  . 
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امماكمػ   ويذا اممةا  عبرت عاي ماكم  اما ض ب وممػم : " إاػي ومػوف كػمف مػف اػؽ         
فف تأخذ بػبةض فنػواؿ ام ػميد وتطػرح امػبةض ااخػر مامػم وفف ت ػنـ نضػمريم عىػ  نػوؿ مػذمؾ 
ام ػػميد بممتا ن ػػمت وتىت ػػت عػػف نػػوؿ  خػػر مػػي بماضػػر تمػػع اإلسػػتدالالت ػ إاَل فف اػػد ذمػػؾ 
ومامطي فف تكوف امماكم  ند فممت إممممًم  اناًم با ن   ااسمس امذى نممػت عىنػي ام ػممدة 

دراؾ  ػممؿ بكػؿ فتزاومػم ػ ف  تمنع  مرااىمم و وفامم ممرسػت سػىطتمم ويػ  عىػ  بناػ  كممىػ  وا 
اامم مو تبنات ذمؾ مكمف مف امماتمؿ فف نتىنر وتي رفنمم ف  ت دنريم ووزامم متىؾ ام ممدة  " 

. 
   ٓٛٛػ  ٕٛٓػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٙ/٘ٔا ض 

َ.َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَوزٌه
مموضػػوع فف تتػػزىر نػػوؿ ام ػػميد فتأخػػذ بػػبةض ماػػي " بأاػػي إذا كػػمف مػػف اػػؽ ماكمػػ  ا      

دوف بةض  ػ فهف اد ذمؾ ومامطي فف التمسػخي فو تبتػر فاػواه  ..  فػهذا فمتمػم ذمػؾ ممػم فدى 
إم  عدـ إمممممم إممممم  انام با ن   ااسمس  امذى نممت عىني تىؾ ام ممدة  ػ مع فامم مػو 

فنمم ف  امدعوى  ػ فهف اماكـ نكوف مةنبم تبناتي عى  وانةي مكمف مف امماتمؿ فف نتىنر وتي ر 
 ب  ور بنماي فدى إم  فسمد استدالمي بمم نتةنف مةي ا ضي "  .  

  ؽ  ٗٗ/  ٜٔٛػ طةف   ٘ٙٚػ   ٘ٙٔػ   ٕ٘ػ  س ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘ا ض 
وتبدو فيمن  يذا اموتي مف فسػبمب امطةػف امممثػؿ فػ  فاػي إذا كماػت ماكمػ  امموضػوع        

فف دفمع  امطمعف نمـ فسمسم عى  فف زوتػ   اممتاػ  عىنػي ام ػميدة ند وضةت  ف  اعتبمريم 
ال مكماػت نػد بػمدرت إمػ   امػم سػمةت بمػم فثاػمر وتوديػم بمسػكامم وا  ااوم  ػ مـ ت ميد اموانةػ  وا 
اإلدالر بأنواممػػم بماضػػر تمػػع اإلسػػتدالالت عىػػ  فسػػمس فامػػم  ػػميدت امطػػمعف اػػمؿ إط نػػي 

تاػػ  عىنػػي زوتمػػم  ػ وتىػػؾ وانةػػ  تػػدنرة بػػأف تبرزيػػم امم ػػذوفمت امامرنػػ  مػػف سػػ اي عىػػ  امم
وتردديم ب ممدتمم إذا كماػت نػد اػدثت فةػ  و  ومػف غنػر امطبنةػ  فف تخ نمػم فو تى ػؿ بنمامػم 
ف  فنواممم ااوم  وامت  خىت كىن  مف ذمؾ ػ اامر امذى نلند دفػمع امطػمعف  ونسػماده ون طػع 

وبةد نومنف مف ونوع امامدث إال  بهنامر مف روػنس بأامم مم فدمت بأنواممم ااخنرة بممتا ن مت 
اممبماػػث ............. وذمػػؾ اتػػ  تسػػت نـ  ػػممدتمم مػػع تارنمتػػي وال تتةػػمرض مةمػػم  و وممػػذا 
س مطمم كىن  وعدـ  إمممممم بمم  فهف عدـ إمت مت امماكم  انواؿ زوت  اممتا  عىني ااوم  وا 

كػػد فف وتمػػ  اظريػػم فػػ  امػػدعوى وامتػػ  نػػد فثػػر وال  ػػؾ فػػ  ع نػػدتمم بانػػث فضػػا  مػػف اممل 
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كواتمم فػ   ػأف مسػوومن  امطػمعف كماػت سػتتىنر اتمػم مػو فف امماكمػ  فدركػت انػواؿ ام ػميدة 
ويػو نػـو اماػمدث  ػ  اامػر امػذى  ٕٙٓٓ/  ٖ/  ٕٗااومػ  بماضػر تمػع اإلسػتدالالت نػـو 

و مم عػمب اماكػـ ندؿ عى  فامم مـ تماص تىؾ ام ممدة  امتمانص امدننؽ امواتب عىنمم ػ وي
واستوتب ا ضي و ومو فف امماكم  استادت ف  نضػمومم إمػ  فدمػ   خػرى ممػم بنامػم مػف تسػماد 

 كمم سىؼ امبنمف  .  
َ.ََََاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيت:ََََصبٌضب

تمسػػػؾ دفػػػمع امطػػػمعف فػػػ  دفمعػػػي و كمػػػم يػػػو ثمبػػػت بماضػػػر تىسػػػ  اممامكمػػػ  بػػػأف          
  امتا نػػػؽ ويػػػ  امانمبػػػ  امةممػػػ  بمتخػػػمذ يػػػذا ضػػػبطي كػػػمف بػػػمط  مةػػػدـ  ػػػدور إذف مػػػف سػػػىط

اإلترار ضده و خم ػ  وفف اممػ  امتىػبس كماػت نػد ااتمػت وتمماػت وزامػت اممونػم ومػـ نةػد ممػم 
ػػػ  وفف امتارنػػمت امتػػ  فترايػػم امراوػػد .............  روػػنس  ثمػػ   ثػػمر تػػدؿ عىنمػػم وتابػػ ر عامػػم

ممخت ػػ  ويػػ  امانمبػػ  امةممػػ  مبماػػث مركػػز  ػػرط  مىػػوى كػػمف نتةػػنف عرضػػمم عىػػ  امسػػىط  ا
اضػمره إذا مػم انتاةػت بتػدنتمم وك منتمػم متسػونف إ ػدار ذمػؾ  مت در اامر بضبط امطػمعف وا 
اإلذف و إاّل فف امضػػمبط اممػػذكور مػػـ ن ػػـ بمػػذه اإلتػػرارات امتػػ  اسػػتىزممم ام ػػماوف وامتػػ  نتةػػنف 

ط امطػمعف بػمط  وتبطػؿ اتبمعمم ف  امم  ااتممر امم  امتىػبس وزواؿ  ثمريػم  ػ وممػذا كػمف ضػب
بممتمم  كمف  اادم  اممترتب  عىني وامت  مـ تكف متوتد مواله ومامم االعتراؼ اممةزو إمنػي وامػذى 
اسبي إمني روػنس اممبماػث اممػذكور بماضػره امسػممؼ امػذكر  ػ اف يػذا امػدمنؿ ومػم فورده ذمػؾ 

ي عػػوار امػػبط ف كمػػم امضػػمبط عاػػي بأنوامػػي بممتا ن ػػمت مترتػػب عىػػ  إتػػرار ام ػػبض امػػذى  ػػمب
سبؽ امبنمف و كمم تستبةد  ممدة امضمبط اممػذكور امػذى بم ػر تىػؾ اإلتػرارات امبمطىػ  و ااػي 

 إامم ن مد ب اتمم رغـ فامم مخمم   مى ماوف بؿ وتاطوى عى  ترنم  . 
كمػػم ُنسػػتبةد كػػذمؾ امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف إر ػػمد امطػػمعف عػػف مكػػمف إخ موػػي امسػػ ح            
 ٖٖٙفػػ  اماػػمدث وضػػبطي  ػ عىػػ  فػػرض  ػػا  يػػذه اموانةػػ   ػ عمػػ  بمممػػمدة  اممسػػتةمؿ

إترارات تامون  وامت  تبطػؿ كػؿ دمنػؿ نترتػب عىػ  إتػرار بمطػؿ ونت ػؿ  بػي إت ػمال وثن ػم ال 
 ن بؿ امتتزو   .  

/  ٕٗوفضمؼ امدفمع ف  دفمعي بأف اامر ام مدر مف وكنؿ امانمب  امما ؽ نـو             
اضػػػػمر امسػػػػ ح اماػػػػمرى  ٜو ٖٓسػػػػػػػمع   ام ٕٙٓٓ/ ٖ ـ تػػػػمر نم ػػػػرا عىػػػػ  متػػػػرد ضػػػػبط وا 

اضػمره و إذ  ػدر  اممسػتةمؿ فػ  اماػمدث ػ  ومػـ ن ػمؿ امطػمعف ومػـ نا ػب عىػ  ضػبطي وا 
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ذمؾ اامر بامر عى  مم ورد بماضر تمع اإلستدالالت اممارر بمةرف  امم ـز ............ 
 ( وامػػػذى تػػػمر بػػػي مػػػمٗٔنمبػػػ  امةممػػػ )ص/ ضػػػمبط ماػػػوب اممركػػػز كمػػػم يػػػو ثمبػػػت بتا نػػػؽ اما

 ا ي  :   
 ػ     تطىب تارنمت اممبماث عف اموانة  وظروفمم وم بسمتمم  . 
اضمر امس ح امامرى اممستةمؿ ف  اموانة  .  ػ     واأمر بضبط وا 

ومػػلدى ذمػػؾ فف سػػىط  امتا نػػؽ امتػػ  كماػػت نػػد تومػػت ام نػػمـ بػػي وبم ػػرت إتراراتػػي مػػـ        
امم تمر فمريم نم ػرا عىػ  ضػبط امسػ ح اماػمرى اممسػتةمؿ فػ  ت در فمرا ب ضبط امطمعف وا 

 امامدث واده  .  
وخىص امػدفمع مػف ذمػؾ إمػ  فف ضػبط امطػمعف كػمف مخمم ػم ااكػمـ ام ػماوف و إذ نػمـ         

بػي مػػأمور امضػػبط اممػػذكور دوف  فمػر مػػف سػػىط  امتا نػػؽ وبةػد فف تومػػت مبم ػػرتي وفػػ  غنػػر 
  كماػػت نػػد ااتمػػت وتمماػػت كمػػم سػػىؼ امبنػػمف و ومػػـ تأخػػذ ماكمػػ  امموضػػوع اممػػ  امتىػػبس امتػػ

بمذا امدفع امتويرى ونضت برفضي بدعوى فف امراوػد ............. فتػرى تارنمتػي باػمر عىػ  
اضػمر امسػ ح اممسػػتخدـ  طىػب امانمبػ  امةممػ  ع ػب تبىنىمػم بمماػػمدث و ػدر فمريػم بضػبط وا 

فف امطمعف يو مرتكب امترنم  ف د فتػرى امػتا ظ عىنػي ف  امامدث وممم ف مرت تارنمتي إم  
)؟!( وامػذى نػدـ مػي امسػ ح مػدى مواتمتػي بممتارنػمت كمػم فنػر ب ػاتمم ػ كمػم فف فمػر امانمبػ  
اضػػمر امسػػ ح اممسػػتخدـ فػػ  اماػػمدث نػػلدى تا نػػذه اتمػػم إمػػ  امػػتا ظ عىػػ   امةممػػ  بضػػبط وا 

 د ونع  انام )؟!( . ػا ظ ونمارزه رنثمم ن در اامر بمم بض عىني ونكوف ذمؾ امت
 

ومػػػم فوردتػػػي امماكمػػػ  فنمػػػم ت ػػػدـ ناطػػػوى عىػػػ  خطػػػأ فػػػ  تطبنػػػؽ ام ػػػماوف فضػػػ  عػػػف         
ام  ور ف  امتسبنب ػ ااي مف امم رر فاي مت  تومت امانمب  امةمم  امتا نؽ و ف  نتػوز اى 

ؽ تا ن مػم إال باػمر تم  فخػرى ام نػمـ بثمػ  إتػرارات تتةىػؽ بممترنمػ  امتػ  تتػوم  سػىط  امتا نػ
عى  نرار مف تىؾ امسىط  ػ كمم فف فمر امانمب  امةمم  ػ بممتارى عػف اموانةػ  وبضػبط امسػ ح 
اضػػمر اػػموزه طمممػػم فف  اماػػمرى اممسػػتخدـ  فػػ  اماػػمدث ال نتػػوز باػػمؿ فف نمتػػد إمػػ  ضػػبط وا 

 سىط  امتا نؽ مـ تأمر بمتخمذ إترار ام بض ضده  . 
إتػػػرار مةػػػنف مػػػف سػػػىط  امتا نػػػؽ موتػػػي إمػػػ  مػػػأمورى امضػػػبط  واف اامػػػر بمتخػػػمذ         

ام ضمو  نتةنف فف نكوف وفؽ  رن  م ظي وعبمراتي نم را عى  مم اا ب عىني ذمؾ اإلترار 
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دوف فف ن ػػمؿ غنػػػره مػػف اإلتػػػرارات ااخػػػرى و خم ػػ  إذا كماػػػت متةى ػػ  بممارنػػػ  ام خ ػػػن  
فػ  اماػمدث ال نا ػرؼ بدايػ  إمػ  مىمتمـ و  وعى  ذمؾ فهف اامر بضبط امسػ ح اممسػتخدـ 

ضبط اموزه وام بض عىني و  وممذا كمف ذمؾ اإلترار اموانع مف امضمبط ............. بمط  
 ونبطؿ بممتمم  امدمنؿ اممستمد ماي و  كمم ال تسمع  ممدتي كمم سىؼ امبنمف . 

 
َ:َََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

امةممػػ  مىباػػث وامتاػػرى عػػف امتػػما  ػ غنػػر  " امطىػػب امموتػػي إمػػ  ام ػػرط  مػػف امانمبػػ      
 ٕٚٔاممةػػروؼ ػ وضػػبطي النةػػد فػػ   ػػان  ام ػػماوف فمػػرا بػػمم بض و ذمػػؾ فف اػػص اممػػمدة 

إترارات تامون  تمر  رنام ف  وتوب تادند  خص اممتمـ امذى  در فمػر بػمم بض عىنػي 
اضمره ممف نمتىكي نماوام " .  وا 

  ٖٜٜػ ص  ٕٙٓػ ؽ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕٔ/ٖٔا ض 
وال نامؿ مف ذمؾ نوؿ امماكم  ف  فسبمب اكممم امسمبؽ بنمامم فف مػم ونػع مػف امضػمبط      

اممذكور ضػد امطػمعف مػـ نكػف إال متػرد تا ػظ مػف تمابػي ويػو إتػرار ملنػت ماػنف است ػدار 
 اامر بضبطي مف سىط  امتا نؽ اممخت    .  

تؿ امضبط مم دامت اممػ  اف يذا امتا ظ يو ام بض بةناي امماظور نماوام عى  ر          
امتىبس بممترنم  ند ااتمت ومـ نةد ممم وتود ف  اموانع ػ واف يػذا اإلتػرار امػذى فطى ػت عىنػي 
امماكمػ  و ػػؼ امػػتا ظ نتضػمف تةطػػن  مارنػػ  امطػمعف فػػ  مممرسػػ  ا ونػي ام خ ػػن  امتػػ  

ننػػود و ك ىمػػم امدسػػتور وامميمػػم ام ػػماوف و فىػػـ نةػػد فػػ  وسػػةي امتاػػرؾ وامت ػػرؼ بارنػػ  دوف 
وممذا فهف اإلترار اممذكور يو ام بض بةناي كمم يو مةرؼ بي ف  ام ماوف بىػض اماظػر عػف 
اممػػػدة  امتػػػ  اسػػػتىرنمم طممػػػت فـ ن ػػػرت .  واف امةبػػػرة فػػػ  تكننػػػؼ اإلتػػػرار امم نػػػد مىارنػػػ  
ذ خػممؼ  وو  ي با ن   اموانع ف   أاي ومنس بمم نطى ي مػم نػمـ بػي مػف تكننػؼ وفو ػمؼ و وا 

اماظر واعتبر فف ام بض عى  امطمعف بمةرفػ  امضػمبط امسػممؼ امػذكر مػـ نكػف إال  اماكـ يذا
متػػرد إتػػرار تا ظػػ  عىنػػي ويػػو فػػ  ا ن تػػي نػػبض دوف وتػػي اػػؽ وبػػ   مسػػوغ  ػػرع  فػػهف 
اماكػػـ نكػػوف مةنبػػم واتػػب امػػا ض واإلاممػػ  طمممػػم فف امماكمػػ  اتخػػذت مػػف اادمػػ  امتػػ  فسػػ ر 

مبط ف ومامم إر مد امطمعف بةد ضبطي دوف اؽ عى  عامم إترار ام بض امذى  مبي عوار ا
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مكػػمف إخ ػػمر امسػػ ح واالعتػػراؼ اممةػػزو إمنػػي فػػ  فع مبػػي سػػادا م ضػػمومم بهدااػػػػ  امطػػمعف ومػػو 
 تسمادت ف  نضمومم إم  فدم  فخرى ممم بنامم مف تسماد كمم سىؼ امبنمف  .  

 
َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

مػػػػف امدسػػػتور نػػػد ا ػػػت عىػػػ  فف امارنػػػ  ام خ ػػػن  اػػػؽ   ٔٗة " ممػػػم كماػػػػػت اممػػػػػػمد        
طبنة  وي  م وا  ال تمس و وفنمم عدا امم  امتىبس ال نتوز ام بض عى   فاد فو ت تن ي 
فو ابسػػػي فو ت ننػػػد ارنتػػػي بػػػأى ننػػػد فو ماةػػػي مػػػف امتا ػػػؿ إال بػػػأمر تسػػػتىزمي ضػػػرورة امتا نػػػؽ 

اممخػتص فو امانمبػ  امةممػ  و وذمػؾ  و نما  فمػف اممتتمػع و ون ػدر يػذا اامػر مػف ام مضػ 
وف م ااكمـ ام ماوف . وكمف ملدى يذا اماص فف فى نند نرد عى  امارن  ام خ ػن  بو ػ مم 
ا م طبنةنم مف ا ػوؽ اإلاسػمف ػ نسػتوى فػ  ذمػؾ فف نكػوف ام نػد نبضػم فو ت تن ػم فو ابسػم فو 

 فػػػ  اممػػػ  مػػػف اػػػمالت ماةػػم مػػػف امتا ػػػؿ و فو كػػػمف دوف ذمػػؾ مػػػف ام نػػػود و النتػػػوز إتػػراله إال
امتىػػبس كمػػميو مةػػرؼ نماواػػم و فو بػػهذف مػػف امسػػىط  ام ضػػمون  و وكػػمف امدسػػتور يػػو ام ػػماوف 
اموضة  ااسم   ماب ام دارة عى  مم دواي مف ت ػرنةمت نتػب فف تاػزؿ عاػد فاكممػي و 
يدار مم سوايم و نستوى ف  ذمؾ فف  فهذا مم تةمرضت يذه وتىؾ وتب إمتزاـ فاكمـ امدستور وا 

 نكوف امتةمرض سمب م فو الا م عى  امةمؿ بممدستور  " . 
  ٖٜٗػ ص  ٙٛٔػ ؽ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ ٜا ض 

  
  ٕٙٓٓ/ ٖ/ٕٗوال نامؿ مف ذمؾ ام وؿ بأف ماضر تمع اإلستدالالت اممارر ف  نـو       

ىػبس تضمف فنواؿ فاد ام مود امذنف  ميدوا اموانة  ونت ارتكمبمم وفف ذمؾ ن ند توافر امم  امت
امت  فبمات ممأمور امضبط ام ضمو  اممذكور ام ػبض عىػ  امطػمعف ػ ممػم يػو م ػرر فف اممػ  
امتىبس امت  تتنز ممأمور امضبط ام ضمو  ام ػبض عىػ  اممػتمـ دوف إذف مػف سػىط  امتا نػؽ 
نتةنف فف تكوف مةمنا  بمةرف  ذمؾ اممأمور با سي و وال نتوز بامؿ فف تكوف ما وم  إمنػي مػف 

  خر .
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َ:َََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"  مف امم رر فف اممػػ  امتىبس تستوتب فف نتا ؽ مػأمور امضػبط ام ضػمو  مػف ننػمـ         

امترنمػػ  بم ػػميدتمم با سػػي فو إداراكمػػم بامسػػ  مػػف اواسػػي وال نىانػػي عػػف ذمػػؾ تى ػػ  ابأيػػم عػػف 
مػػم داـ يػػو مػػػـ  طرنػػؽ امروانػػ  فو اما ػػؿ مػػف امىنػػػر و  ػػميدا كػػمف فـ متممػػم ن ػػر عىػػػ  ا سػػي و

 ن مديم فو ن مد فثرا مف  ثمريم ناب  بذاتي عف ونوعمم "   .
   ٖٜٗػ ص  ٙٛٔػ ؽ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ ٔٔ/ ٜا ض 
   ٚٛٙػ  ص  ٖٛٔػ ؽ   ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/٘/ٕ٘ا ض  
   ٕٕٔػ ص  ٕٗػ ؽ  ٚٔػ س   ٜٙٙٔ/ٖ/ٔا ض  
   ٔٔٓٔػ ص  ٗٛٔػ ؽ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٕٔ/ٖٓا ض  
   ٛٗ٘ػ  ص  ٕٗٔػ ؽ ٖٓػ س ٜٜٚٔ/ ٘/ٚٔا ض  

 
كمػػػم ال ناػػػمؿ مػػػف عػػػوار اماكػػػـ عىػػػ  امااػػػو امسػػػممؼ امػػػذكر وبط اػػػي ام ػػػوؿ بػػػأف            

امضمبط اممذكور استةمؿ   انمتي اإلدارن   فنمم اتخػذه مػف إتػرارات ضػد امطػمعف ممػم يػو 
م ػػرر بػػأف تىػػؾ ام ػػ انمت اإلدارنػػ  مرتػػؿ امضػػبط  ام ضػػمو  منسػػت طىن ػػ  مػػف كػػؿ ننػػد بػػؿ  

بضػػػوابط ام ػػػرعن  مىةمػػػؿ اإلدارى وفف تكػػػوف عىػػػ  سػػػاد مػػػف ام ػػػماوف  دوف فف نتةػػػرض م نػػدة 
مارنػػمت اماػػمس ون ػػمدريم دوف اػػؽ ػ فػػهذا تتػػموز ذمػػؾ كػػمف عمىػػي مو ػػومم بةػػدـ ام ػػرعن   

 واالااراؼ بممسىط   .  
وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف امػػدفع با ػػوؿ ضػػبط اممػػتمـ نبػػؿ  ػػدور اإلذف بػػي مػػف سػػىط           

رى ن ػػد بػي امػدفمع تكػػذنب  ػمود اإلثبػمت ونترتػػب عىنػي مػو و ػػ  فف نتىنػر بػػي امتا نػؽ تػوي
وتي امرفى ف  امدعوى وممذا ف د كمف الزمػًم عىػ  امماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ 
تترني بىوغًم إم  غمن  اامر فنػي فو فف تػرد عىنػي بمػم نداضػي فف يػ  رفت إطرااػي ػ فمػم ونػد 

وردتي ردًا عىني ب مم  اإلطموامف انواؿ يلالر ام مود غنر سموف فمسكت عف تا ن ي وكمف مم ف
ممم ناطوى عىني مف م مدرة مىدفمع نبؿ فف نااسػـ فمػره فػهف اماكػـ نكػوف فضػً  عػف ن ػوره 

 ٓمخً  باؽ امدفمع م وبًم بمم سمد اممبطؿ امموتب مىا ض 
   ؽ ٜ٘/ٖٕٖٓػ طةف  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔا ض 
 ؽ ٓٙ/ٓٙٔػ طةف  ٕٖٖػ  ٗٗػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ/ٕ/ٗٔ  ا ض 
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َ:َـََرمٛيَحمىّخَإٌمغَفَٝؽىََُِٓعيَْٛأؽىبِٙب
ػ   مػف امم ػرر فف بطػ ف ام ػبض مةػدـ م ػروعنتي ناباػ   عىنػي عػدـ امتةونػؿ  فػ  االدااػ   ٔ

عىػػ  فى دمنػػؿ نكػػوف  مترتبػػم عىنػػي و  فو مسػػتمدا ماػػي ػ  وت رنػػر ام ػػى   بػػنف ام ػػبض 
امػػػػذى تسػػػػتاد امنػػػػي سػػػػىط  االتمػػػػمـ فنػػػػم كػػػػمف اوعػػػػي مػػػػف اممسػػػػموؿ امبمطػػػػؿ وبػػػػنف امػػػػدمنؿ 

امموضػػػوعن  امتػػػ   ن  ػػػؿ فنمػػػم نمضػػػ  امموضػػػوع بىنػػػر مة ػػػب مػػػمداـ امتػػػدمنؿ عىنمػػػم 
سػػػموىم  وم بػػػوال و  وممػػػم كػػػمف ابطػػػمؿ ام ػػػبض عىػػػ  اممطةػػػوف ضػػػده الزمػػػي بممضػػػرورة  

تػي و  ومػف ثػـ ايدار كؿ دمنؿ ااك ؼ اتنت  ام بض امبمطؿ وعدـ االعتداد بي فػ  اداا
فػػ  نتػػوز االسػػتامد امػػ  وتػػود فتػػمت دوف امػػوزف مػػف مخػػدر اما ػػنش  بتنػػب  ػػدنره 
امذى فرسىي وكنؿ امانمب  ام  امتاىنؿ اف يذا االترار وامدمنؿ اممستمد ماي مت رع عػف 

 ٓام بض امذى  ونع بمط   ومـ نكف منوتد  موال اترار ام بض امبمطؿ 
مبا  عى  امبمطؿ فمو بمطؿ و  وممم كمف ال تدوى  مػف ت ػرن  ػ   ام معدة ف  ام ماوف فف م ٕ

اماكـ ببط ف امدمنؿ اممسػتمد مػف امةثػور عىػ  فتػمت  ممخػدر اما ػنش بتنػب  ػدنرى 
اممطةػػوف ضػػده بةػػد ابطػػمؿ مطىػػؽ ام ػػبض عىنػػي وامت رنػػر بػػبط ف مػػم تػػ ه مت ػػ   بػػي 

الناتػمج  امػ  بنػمف و ممػم ومترتبم عىني و  اف مػميو الـز بمالنتضػمر امة ىػ  وامماط ػ   
كمف مم ت دـ و  وكػمف مػم فورده اماكػـ سػموىم ونسػت نـ بػي نضػملهو  ومػف ثػـ تااسػر عاػي 

 ٓدعوى ام  ور ف  امتسبنب 
ػ   مف امم رر ااي ال نضنر امةدامي افػ ت متػـر مػف امة ػمب ب ػدر ممنضػنريم االفتوػمت عىػ   ٖ

 ارنمت امامس وام بض عىنمـ بدوف وتي اؽ . "
 ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜ * ا ض

 ٜٖٛػ  ٕٙٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٓٔ/ٕٔ*  ا ض 
 

"   ومف امم رر ف  يذا ام دد فف ام بض مت  ونع بمطً   نػلدى إمػ  بطػ ف اإلعتػراؼ     
 ٓواإلستتواب و ػ طمممم فف ك  ماممم فثر مترتب عى  اإلترار امبمطؿ " 

  ٘ٛٚػ  ٜٔٔػ  ٖٔػ س ٕٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚ*  ا ض  
 
 



94 

 

َ:ََوّبَلؼذَََ
"  بأف امت تنش امبمطؿ ال ت بؿ  ممدة مف فتراه ااي إامم ن مد ب ا  فترار نمـ بػي مػف      

 ٓفتراه عى  ااو مخممؼ مى ماوف ونةد ف  اد ذاتي ترنم  " 
 ؽ ٜ٘/ٖٖٓ٘ٔػ طةف  ٔٗػ  ٗػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 
 ؽ ٕٚ/ٖٛٗػ طةف  ٔٛٙػ  ٗٛٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٙ/ٜٔ*  ا ض 

َ.ََََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخاليَحبكَاٌذفبع:َََََََساثعب
ذيػػب دفػػمع امطػػمعف كػػذمؾ فػػ  دفمعػػي إمػػ  فف وانةػػ  امػػدعوى ممػػم  ػػورة فخػػرى              

تخػػممؼ ام ػػورة امتػػ  روايػػم ام ػػميداف  ااوؿ وامثػػما  ) زوتػػ  اممتاػػ  عىنػػي وابػػف  ػػ ن تي ( و 
فػػر يمربػػم و  وفضػػمؼ امػػدفمع فف روانػػ  وفف متمػػوال نتػػؿ اممتاػػ  عىنػػي دوف فف ن ػػميده فاػػد و 

يػػػذنف ام ػػػميدنف غنػػػر م بومػػػ  ع ػػػ  وغنػػػر سػػػموى  ماط ػػػم وتخػػػممؼ اممتػػػرى امةػػػمدى معمػػػور  
وسػػنريم اممةتػػمد و  كمػػم فامػػم تت ػػمدـ وال تت ػػؽ مػػع مػػم تػػمر بػػممت رنر ام اػػ  اممسػػتمد مػػف ت رنػػر 

فانػػ  و  وف ػػمر امػػدفمع ام ػػ   امت ػػرنان  متثػػ  اممتاػػ  عىنػػي ومػػم ورد بػػي مػػف فسػػبمب  واتػػموج 
إمػ  فاػي وف ػم مروانػ  ام ػميدة ااومػ  ػ زوتػ  اممتاػ  عىنػي وابػف  ػ ن تي ام ػميد امثػما  فهاممػم 
 ػػميدا امطػػمعف عىػػ  مسػػرح امترنمػػ  وداومػػم مػػم كػػمف نامػػؿ سػػ اي بػػنف طنػػمت م بسػػي وكػػمف 

فممممػم ػ وفاػي نخرتي فانمام متمدند امزوت  بي وفانمام فخرى كمف امطمعف ن ـو بتاظنؼ س اي 
نبؿ امامدث بسمع  واادة  كمف اممتمـ ) امطمعف ( ن ؼ فممـ مازممـ مترب م بزوتمم اممتا  
عىني مانف خروتي و و ميده فنضػم ابػف  ػ ن تي ام ػميد امثػما  ............. اػنف خروتػي  ػ 

  ده بؿ  ودار بناي وبنف اممتا  عىني ادنث نمؿ ف  خ مي مم ا ي :  "  خى  بممؾ نػم خػمم
............. بمنف فاي مستانؾ عى ػمف نضػربؾ فخػمم  نػمم  روح فاػت نػم عبػدامةزنز إف  ػمر 

بػػممتا نؽ ( و ونػػد اا ػػرؼ بمم ةػػؿ و وبةػػد فف  ٜٕاهلل م ػػنش امتػػ  فراػػت فاػػم م ػػنت ) ص 
سػػمر نىػػن  سػػمع  ػػوت طى ػػمت امرنػػ  فمعتػػدؿ فػػ  سػػنره و ػػميد امطػػمعف ممسػػكم مسدسػػم بنػػده 

عىنػػػػػي فأ ػػػػػمبي و  وفوضػػػػػ  امػػػػػدفمع فف تىػػػػػؾ ام ػػػػػورة نأبميػػػػػم امة ػػػػػؿ ون ػػػػػوبي تتػػػػػمه اممتاػػػػػ  
وتستة ػػ  عىػػ  امت ػػدنؽ و إذ مػػف غنػػر امم بػػوؿ اا ػػراؼ ام ػػميد امثػػما  مػػف مكػػمف تواتػػد 
اممتاػػ  عىنػػي ويػػو نةىػػـ فف امطػػمعف نام ػػبي امةػػدار وعمنػػد امةػػـز ومبنػػت امانػػ  ومتػػربص بػػي 

ىنػي وناػمؿ ماػي بممضػرب بسػ اي وامػذى م عتدار عىني ػ ثـ نا ػرؼ منظ ػر اممػتمـ بػمممتا  ع
  ميدتي امزوت  مع امطمعف فكثر مف مرة سمب   عى  امامدث  .  
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وفضػػػػمؼ امػػػػدفمع فػػػػ  مرافةتػػػػي فف ت ػػػػونر وانةػػػػ  اماػػػػمدث عىػػػػ  امااػػػػو امػػػػذى رواه           
ام ػػػميداف اممػػػذكوراف ن نػػػد فف  امطمعػػػػف كػػػمف ن ػػػؼ فػػػ  مسػػػتوى اممتاػػػ  عىنػػػي وعىػػػ  فرض 

 مترا  .   ٘إم   ٗمف  بناممم ت در مف مستون  وعى  مس
ويذا امت دنر نتةمرض مع و ؼ إ مبمت اممتا  عىنػي ومػم فسػ ر عاػي ت ػرن  تثتػي         

وامت  ت ند فف امضمرب  ال بد فف نكوف ف  مستوى فعىػ  مػف اممضػروب وبمرت ػمع نةىػو كثنػرا 
 سط  اارض   . عف مستوى سط  اارض اممستون  بم دار ال ن ؿ عف ث ث  فمتمر عف 

واستدؿ امدفمع عىػ   ػا  دفمعػي بمػم ورد بػممت رنر امطبػ  ام ػرع  اإلست ػمرى امػذى         
ندمػي مىماكمػ  فثاػمر اظػر امػدعوى فممممػم واممرفػؽ بأورانمػم  ػ وامػذى ااتمػ  فنػي ذمػؾ  امخبنػر 

تماػب  إم  استامم  ادوث إ مبت  اممتا  عىني وفؽ ت ونر  مود اإلثبمت امذنف مـ نىتزمػوا
ام دؽ ف   ممدتمـ انث نثبت مف اموتم  امطبن  ام رعن  فف اتتمه إط ؽ امم ػذوفمت امتػ  
ف ػػمبت اممتاػػ  عىنػػي كػػمف مػػف فعػػ  اسػػ ؿ ومػػـ نكػػف ماػػدثمم وان ػػم عىػػ  فرض مسػػتونم مػػع 
اممضروب  و وفف مػم ورد بت رنػر ام ػ   امت ػرنان  مػف فف ف ػمبمت اممتاػ  عىنػي نػد تاػدث 

موارد بأنواؿ  مود اإلثبمت امت  وردت فسممريـ بمذكرة امانمبػ  امةممػػػ  عػف مف مثؿ امت ونر ا
اموانة  غنر  ان  و خم   وفف م بس اممتا  عىني مـ تةرض عى  امطبنب ام رع  عاد 
امت ػػرن  منبػػدى رفنػػي ب ػػمف اتتميػػمت امم ػػذوفنف اماػػمرننف امىػػذنف ف ػػمبم  اممتاػػ  عىنػػي وفودنػػم 

 بانمتي  . 
تأخذ ماكمػ  امموضػوع  كػذمؾ بمػذا امػدفمع واكت ػت ب وممػم إف امطبنػب ام ػرع  ومـ           

فوض  فاػي النوتػد مػم نماػع مػف  اػدوث ف ػمبت  اممتاػ  عىنػي اماػمرنتنف بممكن نػ  امتػ  روايػم 
 ػػػمود اإلثبػػػمت و وفف وفمتػػػي تةػػػزى متىػػػؾ اإل ػػػمبمت  ومػػػم فادثتػػػي مػػػف تمتػػػؾ بممكبػػػد واممةػػػدة 

 و دمي . وامباكرنمس وامتممب برنتوا  
ويذا امرد مف امماكم  ال نواتي دفمع امطمعف امتويرى امسممؼ امذكر عػف امتةػمرض         

ام موـ بنف امدمنىنف ام ػوم  وام اػ  فنمػم  نتةىػؽ بمتتػمه إ ػمبمت  اممتاػ  عىنػي وفامػم كماػت مػف 
فعػػ  اسػػ ؿ بمةاػػ  فف امتػػما  كػػمف فػػ  مكػػمف مرت ػػع عػػف اممتاػػ  عىنػػي بمسػػمف  ال ت ػػؿ عػػف 

  ث  فمتمر ومـ نكف ف  مستواه وعى  فرض مستون  كمم  مد بذمؾ ام مود اممذكوروف  .  ث
وفضمؼ امدفمع فف م بس اممتا  عىني فخ نت عمدا مف تماػب ذونػي وفيىػي متضػىنؿ         

امةدام  و وممذا مـ نمكف امةثور عىنمم فمستامؿ بذمؾ االستةما  بمم ماسـ يذا امدفمع امتويرى 
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ف تماب دفمع امطمعف بمم تمر بممت رنر امطب  ام ػرع  اإلست ػمرى امم ػدـ مىماكمػ  وامملند م
فثاػػػمر اممامكمػػػ  كمػػػم يػػػو ثمبػػػت بماضػػػر امتىسػػػ  و اامػػػر امػػػداؿ عىػػػ  فامػػػم مػػػـ تماػػػص ذمػػػؾ 
امت رنر االست مرى ومـ تاط بمم تمر بي عىمم و بػؿ غػمب عامػم تمممػم رغػـ مػم ااتمػ  إمنػي مػف 

اند واممراتع امةىمن  اممست رة ف  عىػـو امطػب ام ػرع  اامػر امػذى اتموج عىمن  مدعم  بماسم
مع امطمعف امتويرى فكمف ن تض  مف ماكم  امموضوع إترار تا نؽ ف  يذا ام دد ماسـ د

امسػػممؼ امػػذكر ومرفػػع امتةػػمرض بػػنف اادمػػ  ام ومنػػ  وام انػػ  فػػ  امػػدعوى ونكػػوف يػػذا امتا نػػؽ 
متذة امتممةػػمت امةػػممىنف فػػ  يػػذا اممتػػمؿ إلبػػدار بواسػػط  متاػػ  مػػف خبػػرار امطػػب ام ػػرع  وفسػػ

امػػرفى امامػػمو  ب ػػدد تىػػؾ اممامزعػػ  ام انػػ  امباتػػ  امتػػ  النسػػتطنع فاػػد امخػػوض فنمػػم فو إبػػدار 
رفى ب ػػأامم سػػوى يػػلالر امخبػػرار  و إذ ناظػػر عىػػ  غنػػريـ وعىػػ  امماكمػػ  ذاتمػػم فف تتةػػرض 

بػدار رفى فنمػػم مػػم دامػػت ت ػػوؽ اػدود امةىػػـ امةػػمـ اممك ػػوؿ مىكمفػػ   ممػذه اامػػور ام انػػ  اممة ػػدة وا 
وامذى ال تستطنع امماكم  إبدار امػرفى فنمػم دوف خبنػر و ويػذا امتا نػؽ كػمف نابىػ  فف تترنػي 
امماكمػػ  دوف طىػػب  ػػرن  مػػف امػػدفمع  اف مامزعتػػي فػػ   ػػا  فنػػواؿ  ػػمود اإلثبػػمت وعػػدـ 

اممامزعػ  تاطػػوى عىػ  طىػػب  إمتومممػم مػع امثمبػػت فانػم وتاػمنض امػػدمنؿ ام اػ  مػػع ام ػوم  ػ تىػؾ
تمـز بهترار ذمؾ امتا نؽ و إذ ال ن مػـ مامػم إال يػذا اممةاػ  وال نسػتدؿ ماػي إال تىػؾ امدالمػ  و 
يذا إم   مم يو م ػرر بػأف إتػرار امتا نػؽ فػ  اممػواد امتامونػ  يػو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ 

 ااوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو  اممتمـ ودفمعي  .  
 
وممػػػم يػػػو م ػػػرر كػػػذمؾ فف امةبػػػرة فػػػ  اممامكمػػػمت امتامونػػػ   بممتا ن ػػػمت امتػػػ  تترنمػػػم        

امماكم  بممتىس  سوار إلثبمت امتمم  ضد اممتمـ فو ا نمم عاي و  واف ام مض  امتامو  ن ـو 
بػػدور ا ػػط عاػػد ام  ػػؿ فػػ  امػػدعوى امتامونػػ  اممطرواػػ  عىػػ  بسػػمط امباػػث فمممػػي و  فمػػو 

مك ػػؼ اما ن ػػ  ومتكػػوف عواػػم مػػي عىػػ  اممدانػػ  مى ػػواب و بنػػد فف ماكمػػ  نسػػة  إمػػ  اادمػػ  
امموضػػوع مػػـ تتػػر ذمػػؾ امتا نػػؽ رغػػـ فاػػي ظػػمير امتةىػػؽ بممػػدعوى والـز مى  ػػؿ فنمػػم وممكػػف 
ومنس مستان   و واعتمدت امماكم  ف  رديم عى  مم تمر بت رنر ام    امت رنان  رغػـ فف 

دم  اما ن ػ  ومخمم ػ  امضػوابط ام ػرعن  اممسػت رة عػف يذا امت رنر يو بذاتي ماؿ اماة  بم ػم
كن ن  إاداث إ مبمت اممتا  عىني واتتمه إ مبمتي ومونؼ امضمرب مػف اممضػروب ومسػمف  

 اإلط ؽ و وممم ناطوى  عىني يذا امرد مف م مدرة عى  اممطىوب وعى  امدفمع  .  
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َ:َـَٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ
تا نؽ اادمػ  فػ  اممػواد امتامونػ  يػو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ وواتػب  عىػ   "      

امماكمػػ  تا نػػؽ امػػدمنؿ مػػمداـ تا ن ػػي ممكاػػم وبىػػض اماظػػر عػػف مسػػىؾ اممػػتمـ فػػ   ػػأف  يػػذا 
امػػدمنؿ اف تا نػػؽ فدمػػ  اإلدااػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ  الن ػػ  فف نكػػوف ريػػف م ػػنو   اممػػتمـ فو 

  ٓاممدافع عاي "
  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗا ض * 

  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 
  ٕػ  ٕػ رنـ / ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘* ا ض 

 
َ:َـَحمىّخَإٌمغَثأَٔٗوّبَلؼذ

"   اا ػؿ فػػ  اااكػػمـ امتامونػػ   فف تباػػ   عىػػ  امتا نػػؽ ام ػػ وى امػػذى تترنػػي امماكمػػ      
  ٓبممتىس   وتسمع فني ف  مواتم  اممتمـ  ممدات ام مود ممداـ سممعمـ ممكام " 

  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

 
َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"    سػػػممع ام ػػػميد النتةىػػػؽ بمػػػم فبػػػداه فػػػ  امتا ن ػػػمت بمػػػم نطػػػمبؽ فو نخػػػممؼ  غنػػػره مػػػف     
 ٓام مود بؿ بمم نبدني ف  تىس  اممامكم   ونسع امدفمع مامن تي إظممرا موتي اما ن   " 

 ٜٜٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٙ/ٖ* ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ* ا ض 
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َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   ال ن ػدح فػ  واتػػب امماكمػ  ام نػمـ بػػممتا نؽ امواتػب عىنمػم و  فف نسػػكت امػدفمع عػػف     

طىبي و  ونممت :  فف امدفمع امذى ن د بي تكذنب فنواؿ ام ميد النسػوغ اإلعػراض عاػي ب ممػ   
طمواػػمف امػػ  مم ػػمد بػػي ام ػػميد اممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذا امػػرد مػػف م ػػمدرة مىػػدفمع نبػػؿ  فف اا

نااسـ فمره بتا نؽ  تترني امماكم   والن دح ف  يذا فف نسكت امدفمع عػف طىػب فتػرار يػذا 
 ٓامتا نؽ ممداـ فف دفمعي ناطوى عى  اممطممب  بهتراوي " 

 ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٖٓ* ا ض 
 

َ:َـََذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗوّبَلؼ
"   إذا كػػمف امػػدفمع نػػد ن ػػد بػػي تكػػذنب  ػػميد اإلثبػػمت ومػػف  ػػأاي مػػو  ػػ  فف نتىنػػر بػػي     

وتي امرفى ف  امدعوى ف د كمف مزامم عى  امماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي 
مسػػكت بىوغػػم امػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي  فو تػػرد عىنػػي بمػػم نداضػػي فف يػػ  رفت إطرااػػي فمػػم ونػػد ف

عف تا ن ي وكمف مم فوردتي ردا عىني ب مم  ااطموامف ام  فنواؿ ام ميد غنر سموف ممػم ناطػوى 
 ٓعىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره فهف اكممم نكوف مةنبم " 

  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔا ض  

  
َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

مػػ  "   بأاػػي ممػػم كػػمف امػػدفمع امػػذى فبػػد     اه امطػػمعف نتتػػي امػػ  ا ػػ  ام ةػػؿ اممكػػوف مىترنمػػ  وا 
إثبػمت إسػػتامم   ا ػػوؿ اموانةػػ  كمػػم روايػػم  ػػمود اإلثبػػمت  فأاػػي نكػػوف دفمعػػم تويرنػػم  متةى ػػي 

ممػػم كػػمف ن تضػػ  مػػف امماكمػػ    ٓٓٓبتا نػػؽ امػػدمنؿ  فػػ  امػػدعوى إلظمػػمر  وتػػي اماػػؽ فنػػي 
 ٓوغم مىمن  اامر فني " وي  تواتمي فف تتخذ مف اموسموؿ متا ن ي وتمان ي بى

 ؽ ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔطةف  ٛٛسبتمبر سا   ٔٔ* ا ض 
نضمؼ إم  مم ت ػدـ فف امطبنػب ام ػرع  امماتػدب فتػمز اػدوث إ ػمبمت اممتاػ  عىنػي       

وفؽ ت ونر  مود اإلثبمت سمم   امذكر ومكاي مـ ن طع بػذمؾ ومػـ نتػـز ػ وممػم كماػت اااكػمـ 
مػػ  ام مطةػػ  وامتمزمػػ  و وكماػػت نواعػػد امماطػػؽ ت ضػػ  بأاػػي ال امتامونػػ  ال تباػػ  إال  عىػػ  ااد

نتوز استخ ص ثبوت اموانة  ماؿ امازاع مف عام ر وفمور تتأرت  بنف ام دؽ وامكذب  ػ  
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وفاي النتوز استابمط فمر ملكد إال  مف خ ؿ ونموع ثمبت  ثبوتم نطةنم فمم يو ثمبت نطةم يو 
 ت فمر نطة  وامةكس  ان   .  واده امذى نمكف االستدالؿ ماي عى  ثبو 

ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فني يذا اماظر ف د فضػا  مةنبػم واتػب امػا ض واإلاممػ            وا 
خ مي باؽ امدفمع فض  عف فسمد استدالمي وتةسؼ استاتمتي .    م  ور تسبنبي وا 

 
َ:َََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

د وبنمف سبب استبةمده نةتبر إخ ال باػؽ "  عدـ مامن   امت رنر اإلست مرى اممستبة         
 امدفمع " .

  ٕ٘ٔو  ٜٚٙػ رنـ  ٔػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ تػ  ٜٔ٘ٔ/ ممرس  ٕٔا ض 
 ( ٓٛٚ) م مر إمني ف   رح نماوف اإلترارات امتامون  ػ د. مأموف س م  ص / 

 
َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

ام ومنػػػ  وام انػػػ  بمػػػػم نستة ػػػ  عىػػػ  امموارمػػػػ  امػػػدفع ب نػػػمـ امتةػػػمرض بػػػػنف اادمػػػ  "          
وامتوفنػػػؽ مػػػػف امػػػػدفوع امتويرنػػػ  امتػػػػ  نتةػػػػنف عىػػػ  امماكمػػػػ  تا ن مػػػػم بواسػػػط  امخبنػػػػر ام اػػػػ  
اممختص واده ممم نترتب عىنمم  مو  ات ػ مف تىننر وتي امرفى ف  امػدعوى ونكػوف اماكػـ 

منىنف مةػػًم رغػػـ مػػم بناممػػم مػػف مةنبػػًم إذا فنممػػت امماكمػػ  نضػػمريم بمإلدااػػ  بمإلسػػتامد إمػػ  امػػد
 ٓضمو  ام ان   " ػطؽ ام ػتةمرض وتامنض ممتمفمة ذمؾ مع وؿ امماط ن  امسدندة وامما

  ؽ ٕٗ/ٕٖٔػ طةف  ٜٙٚػ  ٓٛٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٕٛا ض 
  ؽٖٖ / ٕٙٗٓػ طةف  ٖٚٔػ   ٖ٘ػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٖ/ٕا ض   

 

َ.َََعلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخاليَحبكَاٌذفب:َََََََخبِغب
تمسػػؾ دفػػمع امطػػمعف كػػذمؾ ػ كمػػم يػػو ثمبػػت بتىسػػ  اممامكمػػ  ػ إمػػ  فف وفػػمة               

اممتا  عىني ا ػأت عػف إيمػمؿ تسػنـ ونػع مػف فطبػمر وممرضػمت مست ػ   فسػنوط امتػممة  
وفوضػػػ  امػػػدفمع فف يػػػذا امتسػػنـ فثاػػػمر ع تػػػي بةػػػد فف فترنػػػت مػػػي عمىنػػمت تراانػػػ  باتػػػمح و 

مػم ورد بػممت رنر امطبػ  ام ػرع  االست ػمرى امػذى اوضػ  بػأف امطبنػب اإليممؿ امتسػنـ ملنػد ب
ام رع  امذى فتػرى ت ػرن  تثػ  اممتاػ  عىنػي فورد بت رنػره فاػي وتػد كمنػ  يموىػ  مػف ام ػدند 
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بػممتتونؼ ام ػدرى ن ػػدر بػػا ؼ متػر ػ كمػم وتػد متػػرا وااػدا  مػف ام ػػدند بػممتتونؼ امبطاػػ  
وااعضمر اما ون  بممبطف و ويذا كىػي ن طػع بةػدـ وفدى ذمؾ إم  ادوث امت منمت بمامةمر 

وتود فن  متمبة  طبن  ممذه امامم  امارت   و إذ كػمف نتةػنف عمػؿ مظىػ  مػف اممضػمد امانػوى 
ااتػػرازا مػػف اػػدوث مثػػؿ يػػذا االمتمػػمب ام ػػدندى امػػذى ناتمػػ  بممتسػػمـ ام ػػدندى امػػذى نػػودى 

  ذمػؾ يػو اػدوث يػذه االمت ػمنمت بانمة امم مب إذا مـ نتـ ع تي ف  امامؿ و وامػدمنؿ عىػ
معمةمر وااعضمر اما ون  بممبطف ممػم ن طػع بن ػنف بػأف اممتاػ  عىنػي امػذى تمػت مػي عمىنػ  
تراان  كبرى ند تـ إيمممي تمممم ومـ تتـ متمبةتي اتػ  مػف نبػؿ امممرضػمت فو اػواب امترااػ  

 ػ ر وامكرنػي امراواػ  بمممست    ػ اف ام در وامبطف كػمف بمػم درااػؽ نسػنؿ مامػم ام ػدند اا
نمكػػف رلنتمػػم بػػممةنف اممتػػردة و وكػػمف مػػف امػػ ـز ع تمػػم نبػػؿ فف تتاػػوؿ إمػػ  كػػنس  ػػدندى 

 وتسمـ توكسنم  عمـ بممتسـ. 
ونػػد كػػمف يػػذا امتسػػمـ ام ػػدندى يػػو امسػػبب اممبم ػػر موفػػمة اممتاػػ  عىنػػي وا ػػأ يػػذا           

فترنػػت مػػي ومػػـ نكػػف ياػػمؾ فى عممػػؿ  امتسػػمـ اتنتػػ  إيمػػمؿ رعمنتػػي بةػػد امترااػػ  امكبػػرى امتػػ  
 خر فدى إم  وفمتي انث اتات امةمىن  امتراان  تمممػم بػدمنؿ فف امم ػمب اسػتمر عىػ  ننػد 
امانمة ممدة فسبوع كممؿ بةد امةمىن  و وبذمؾ ال تكوف اإل مب  ي  سبب وفمتي ومكف اإليممؿ 

تمػمب إمػ   ػدندى ويػو امطب  امتسنـ وعػدـ اممتمبةػ  ممػم بةػد امةمىنػ  يػو امػذى ضػمعؼ االم
امػػذى اػػوؿ امتتونػػؼ ام ػػدرى وامبطاػػ  إمػػ   كػػنس مػػف امتوكسػػند امػػذى فودى بانػػمة اممتاػػ  
عىنػي ػ اامػر امػذى نك ػ  ػ  كمػم نػمؿ امػدفمع ػ إمػ  نطػع رابطػ  امسػببن  بػنف إ ػمبمت اممتاػ  
  عىنػػي ووفمتػػي و ومػػف ثػػـ فػػهف امتػػما  ال نكػػوف مسػػووال عػػف تىػػؾ اموفػػمة  و ومػػـ تأخػػذ  ماكمػػ

امموضوع بمذا امدفمع امتويرى وامت تت عاي ب وممم إف كبنر ااطبمر ام رعننف ا   عاد سلامي 
بممتىس  فى ت  نر فو إيمػمؿ فػ  تماػب اممست ػ   امتػ  اات ػؿ إمنمػم اممتاػ  عىنػي  و وبػذمؾ 
تكوف إ مبمت اممتا  عىني امت  فودت بانمتي اسػتامدا إمػ  مػم تػمر بت رنػر ام ػ   امت ػرنان  

نػػػػرره اموػػػػب كبنػػػػر ااطبػػػػمر ام ػػػػرعننف بممتىسػػػػ  وا نػػػػي فى ت  ػػػػنر مػػػػف تماػػػػب امةػػػػممىنف ومػػػػم 
بمممست ػػػ    و وبػػػذمؾ تكػػػوف وفػػػمة اممتاػػػ  عىنػػػي ا ػػػأت مبم ػػػرة عػػػف امم ػػػذوفمت امامرنػػػ  امتػػػ  

زيمؽ رواي و وممذا كمف دفمع امطمعف غنر سدند  .   فطى مم عىني امطمعف ب  د نتىي وا 
فنمم ت دـ  ال ن ى  ردا عىػ  دفػمع امطػمعف امتػويرى امسػممؼ   ومم فوردتي امماكم          

امذكر اف امطبنب ام رع  امذى فترى ت رن  امتث  وكذمؾ كبنر ااطبػمر ام ػرعننف امػذى تػـ 
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سػممع   ػممدتي بممتىسػػ  مػـ نطىػػع  فنممػم عىػػ  امت رنػر االست ػػمرى ام ػرع  امم ػػدـ مػف امػػدفمع 
فسمانده واتتي وامذى ااتمػ  فنػي امػ  فف إيمػمال تسػنمم فثامر اممامكم  و ومـ نتوؿ فاد ت اند 

ونع مف اممخت نف بمممست    بةد إترار امترااػ  امخطنػرة امتػ  فترنػت مىمتاػ  عىنػي وامتػ  
فترنت باتمح وظػؿ امم ػمب عىػ  ننػد امانػمة بةػديم وممػدة فسػبوع كممػؿ و وبػذمؾ نكػوف ذمػؾ 

 . اإليممؿ يو امسبب اممبم ر مىوفمة ومواله مم ادثت 
ونضت ماكم  اما ض ف  امةدند مف فاكمممم و ػ بػبط ف ون ػور اماكػـ امػذى ال           

نتضػػمف إثبػػمت تػػوافر ع نػػ  امسػػببن   و ػ " ووتػػوب إثبػػمت إرتبػػمط ع نػػ  امسػػببن  بػػنف ام ةػػؿ 
ػ مػػج ام واعػػد  ٖٜٓٔ/ٓٔ/ٖٓواموفػػمة إرتبػػمط اممسػػبب بممسػػبب وامةىػػ  بػػمممةىوؿ  "  )  ا ػػض

( و ػ  وبأاػي  : ػػػ " إذا كػمف اماكػـ نػد فغ ػؿ بنػمف  ٛٙػ  ٘ٚػ   ٕامػود عمػر ػ تػػام ماوانػ  ػ م
 ٓتوافر رابط  امسببن   تةنف ا ضي م  ورة  " 

سػممؼ  ٓٓٔػ  ٘ٚػ  ٙػ مج ام واعد ام ماوانػ  ػ عمػر ػ ج  ٖٜٗٔ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 
 امذكر  

 ٖٓٚػ  ٔٙ٘ػ  ٙػ مج ام واعد ام ماوان  ػ عمر ػ ج  ٜ٘ٗٔ/ٗ/ٖٕا ض *  
 ٗٙٙػ  ٖٓٚػ  ٚػ مج ام واعد ام ماوان  ػ عمر ػ  ج  ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٙا ض *  

  ٗٓٚػ  ٚٚٔػ  ٜػ  س  ٜٛ٘ٔ/ٙ/ٖٕ*  ا ض 
 ٔٚٚػ  ٚٗٔػ  ٔٔػ  س  ٓٙ/ٔٔ/ٚ*  ا ض 
 ٜٕٜػ  ٜٔٔو  ٕٔػ س ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٚ*  ا ض 
   ٜٕٛػ  ٕٛٔػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ/ٕٔ/ٛ*  ا ض 

 
َ:َــََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

امذى النرد عى  امدفع بمات مر ع ن  امسػببن  و نكػوف  نػد سػكت عػف امػرد عىػ  "  اماكـ      
دفمع تويرى ن ـو عى  إات مر رابط  امسببن   بنف ام ةؿ واماتنت  ممم نةنبي بمم  ور امموتػب 

 ٓما ضي  "   
 ٚٛ٘ػ  ٚٗٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٓٔ/ٔ*  ا ض 
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َ:َــََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
عى  امماكم  فف ت سط  امدفع بما طمع ع ن  امسببن  ا ػي إنػرادًا مػي وردًا  "  نتةنف          

فمػػم ويػػ  مػػـ ت ةػػؿ فػػهف اكممػػم نكػػوف مةنبػػًم بمم  ػػور فػػ  امتسػػبنب  ممػػم نتةػػنف  مةػػي  و عىنػػي
 ا ضي    " 

 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔ*  ا ض  
امم ت تر         ط فف نكوف واضاًم م  ػً  و بؿ إف ماكم  اما ض و التكت   بأى بنمف و  وا 

ومػػف ثػػـ كمفنػػم و ػ  وفاػػي  إذا كػػمف امتا ػػؽ مػػف تػػوافر ع نػػ  امسػػببن  نثنػػر باثػػًم فانػػًم ونتطىػػب 
 ٓامرتوع إم  رفى فيؿ امخبرة و فهف اماكـ نتةنف فف ن دـ امدمنؿ ام ا  اممثبت مىة ن   

 ٘ٔٛػ   ٙ٘ٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/ٔٔ/ٕٕ*  ا ض 
 ٛٗ٘ػ  ٔ٘ٔػ  ٛػ س ٜٚ٘ٔ/٘/ٕٚ*  ا ض  
  ٜٛٓػ  ٖٛٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٗٔ*  ا ض  

بػػػؿ وفوتبػػػت ماكمػػػ  امػػػا ض فف نكػػػوف امػػػرد عىػػػ  امػػػدفع بمات ػػػمر ع نػػػ  امسػػػببن   ردًا         
م  ػػً  مػػدعمم بممػػدمنؿ ام اػػ  و ػ  مػػع وتػػوب تا نػػؽ  دفػػمع امطػػمعف امتػػويرى عػػف طرنػػؽ 

اّل كمف اماكـ م وبًم بمم  ور و   ٓاإلخ ؿ باؽ امدفمع  اممختص فانم و ػ  وا 
 ٙٗ٘ػ  ٚٓٔػ ٜٔػ  س  ٜٛٙٔ/٘/ٖٔا ض   *

وممذا كمف عى  ماكم  امموضوع فف تترى تا ن م تستتى  مف خ مي اما ن   وذمؾ          
بػػمط ع متاػػ  مػػف خبػػرار امطػػب ام ػػرع  عىػػ  مىػػؼ امػػدعوى ومرف متػػي وعىػػ  امت رنػػر امطبػػ  

ف دفػػػمع امطػػمعف امتػػػويرى امسػػممؼ امػػػذكر ام ػػرع  االست ػػمرى إلبػػػدار امػػرفى امامػػػمو  فػػ   ػػأ
وامػػذى نترتػػب عىنػػي مػػو  ػػ  تىنػػر وتػػي امػػرفى فػػ  امػػدعوى و بنػػد فف امماكمػػ  مػػـ تتػػر يػػذا 
امتا نؽ  وواعتمدت فػ  اكممػم عىػ  مػم نوتػد فممممػم مػف فدمػ  سػمنتمم سػىط  امتا نػؽ ب مومػ  

تىػػػؾ امسػػػىط  واػػػديم فدمػػػ  امثبػػػوت امم دمػػػ  مامػػػم و مػػػع فف تىػػػؾ ام مومػػػ  ال تةبػػػر إال عػػػف رفى 
وام مضػػ  امتاػػمو  ن ضػػػ  فػػ  امػػدعوى باػػػمر عىػػ  رفنػػي ام خ ػػػ  ونامعتػػي امخم ػػ  وال ن ػػػنـ 
نضمره عى  رفى  خر مىنره و وتكػوف بػذمؾ امماكمػ  ونػد اكىػت عػف ام نػمـ بمممتمػم ااسمسػن  
ويػ  تا نػػؽ امػػدعوى بتىسػػ  اممامكمػػ  فػػ  اضػور اممػػتمـ ودفمعػػي بانػػث ال تػػدخر وسػػةم فػػ  

بنؿ طمممم فامػم تسػة  إمػ  اما ن ػ  واممدانػ  مى ػواب و كمػم فامػم اعتمػدت عىػ  اادمػ  يذا امس
امتػػ  اوتمػػم فوراؽ امػػدعوى و مػػع فف تىػػؾ اادمػػ  يػػ  بػػذاتمم امماةػػ  عىنمػػم بمم  ػػور ومخمم ػػ  
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اموانػع واا ػػوؿ امطبنػ  اممتةػػمرؼ عىنمػػم فػ   ػػأف مػػم نتةػنف اتبمعػػي مػػف إتػرارات فػػ  فع ػػمب 
مت مدى ادوث اممضمع مت امتػ  تػودى بانػمة امم ػمب و وممػم فػ  ذمػؾ مػف امتراامت امكبنرة 

 م مدره مىمطىوب وعى  امدفمع امتويرى امسممؼ امذكر . 
يذا إمػ  فاػي مػم كػمف نضػنر امماكمػ   ػنوم مػو فامػم ففسػات  ػدريم متا نػؽ دفػمع           

مػم نػدفةمم إمػ  تىننػر امطمعف امممـ امسممؼ امذكر مةؿ فنمم نس ر عاي يذا امتا نؽ مف فدم  
وتم  اظريم فػ  مسػوومن  امطػمعف عػف امترنمػ  اممسػادة إمنػي وامتػ  كواتمػم فػ  ع نػدتمم نبػؿ 
إتراوي ػ إذ ال نتوز مىماكم  فف تبدى رفنم ف  دمنؿ مـ نطرح عى  بسمط  امباث فممممػم فػ  

وتػػػي اضػػػور اممػػػتمـ ودفمعػػػي و  بنػػػد فف امماكمػػػ  مػػػـ تتػػػر يػػػذا امتا نػػػؽ وفغى ػػػت بمبمػػػم فػػػ  
طمرنػػي ويػػو ممػػم تتػػأذى ماػػي امةدامػػ  ف ػػد اإلنػػذار و اامػػر امػػذى عػػمب اماكػػـ بمػػم اسػػػتوتب 

 ا ضي واإلامم  . 
 

َ:َََََََََََفمذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
"  اممامكمػػػمت امتامونػػػ  ت ػػػـو فسمسػػػًم عىػػػ  امتا ن ػػػمت امتػػػ  تترنمػػػم امماكمػػػ   بممتىسػػػ        

فػ  ف ػوؿ اإلسػتدالؿ فف تبػدى امماكمػ  رفنػًم فػ  باضور اممتمـ واممدافع عاي وااػي ال ن ػ  
دمنؿ مـ نةرض عىنمم إلاتممؿ فف نس ر إط عمم عىني ومامن   امدفمع فنػي عػف ا ن ػ  نتىنػر 
بمػػم إنتامعمػػم ووتػػي امػػرفى فػػ  امػػدعوى  وال ن ػػدح فػػ  ذمػػؾ فف نسػػكت امػػدفمع عػػف طىػػب إتػػرار 

 ٓي " امتا نؽ  راا  مم دامت مامزعتي تتضمف اممطممب   بهتراو
 ؽ ٛ٘/ٕٙ٘ٔػ طةف  ٜٛٛٔ/ٜ/ٔٔ*  ا ض 

 ؽ ٖٙ/ٕٗٙٚٔػ طةف  ٜٗ٘ػ  ٙٗٔػ  ٙٗػ س ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔا ض *  
َ

َ
َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

" ال نتػػوز مىماكمػػ  فف تبػػدى رفنػػًم فػػ  دمنػػؿ مػػـ نةػػرض عىنمػػم ومػػـ نطػػرح عىػػ  بسػػمط         
 ٓامباث فممممم " 
ػ طةػف  ٕٛٙػ  ٚٛػ  ٔ متموعػ  فاكػمـ امػا ض ػ س ٜٓ٘ٔ/ٔ/ٚٔا ػض  *  

 ؽ ٜٔ/ٜٙٓٔ
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ػ طةػػف  ٘ٛػ  ٛٔػ  ٗٔمتموعػ  فاكػمـ امػا ض ػ س  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗا ػض  *  
 ؽ ٕٖ/ٖ٘ٙٓ

َ:َـََوّبَلؼذَثأْ
"  امماكمػػ  يػػ  اممػػ ذ ااخنػػر امػػذى نتةػػنف فف نا سػػ  متا نػػؽ اموانةػػ  وت  ػػنمم عىػػ         

 ٓاموتي ام ان  غنر م ندة ف  ذمؾ بأى نند "  
 ؽ ٖ٘/  ٚٔ٘ٔػ طةف  ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕا ض *  

 
 
 

َ:َعبدعبَ:َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت
تػػمر اسػػتدالؿ ماكمػػ  امموضػػوع عىػػ  تػػوافر انػػ  ام تػػؿ مػػدى امطػػمعف م ػػوبم بمم  ػػور        

اامم اكت ت عاد استظممر تىؾ امان   بمترد تردند اافةمؿ امممدن  امت  ارتكبمم ضد اممتاػ  
م ػذوفمت امامرنػ   ػوبي فأ ػمبتي فػ  م متػؿ مػف تسػمي و مػع فف تىػؾ عىني بهط ني بةػض ام

اافةػػػمؿ مممػػػم تةػػػددت و ومػػػو بمسػػػتةممؿ سػػػ ح نمتػػػؿ بطبنةتػػػي ) مسػػػدس ( ال تك ػػػ  مى طػػػع 
بثبوت ان  ام تؿ مدى امطمعف و بؿ نستدؿ مامم إرادة ارتكمب ام ةػؿ اممػمدى واػده ويػو ن ػد 

  ػػد امةػػمـ امػػذى ت ػػترؾ فنػػي ترنمػػ  ام تػػؿ إاػػداث ااذى بتسػػـ اممتاػػ  عىنػػي و ويػػذا يػػو ام
امةمد مع سمور تراوـ االعتػدار عىػ  امػا س و ومامػم تػراوـ امضػرب امم ضػ  إمػ  اممػوت فو 
امةميػ  مسػتدنم  فو امضػرب امبسػنط و فمػم ترنمػ  ام تػؿ امةمػدى فنىػـز متوافريػم ػ  إمػ  تماػب 

 ػد ام تػؿ وانػ  إزيػمؽ ام  د امةمـ ويو ن د إنذار اممتا  عىنػي ػ  ن ػد  خػر خػمص يػو ن
امروح و وتىؾ امان  فمر داخى  نضمره امتما  ف  ا سي وال سبنؿ مك  ي وبنماي إال مف خ ؿ 
امظػػروؼ وامم بسػػمت اممانطػػ  بمموانةػػ  و ويػػو مػػم ن ػػر اماكػػـ فػػ  بنماػػي وممػػذا كػػمف مةنبػػم 

  سػمب   م  وره و وال نامؿ مف يذا امةوار نوؿ امماكم  فاي ن د نتؿ اممتا  عىني مخ ػوم
نػػػػراد اادمػػػ  عىػػػػ   بػػػنف فسػػػػرتنممم و اف يػػػذا ام  ػػػػد وتىػػػؾ امانػػػػ  يمػػػم اممػػػػراد اسػػػتظممريمم وا 
توافريمم ف  ا ػس امطػمعف و ويػو مػم مػـ نػرد بمػدوامت اماكػـ بمػم نك ػؼ عامػم بماطػؽ سػموف 

 واستدالؿ م بوؿ و وممذا كمف اماكـ مةنبم م  وره واتبم ا ضي واإلامم  . 
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َ:َـََٝأْٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَعٍ
"   متػػرد إسػػتةممؿ اممػػتمـ مسػػ ح اػػمرى نمتػػؿ بطبنةتػػي وا  ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي فػػ  م تػػؿ       

وعىػػ  مسػػمف  نرنبػػ  وتةػػدد إ ػػمبمتي ام متىػػ  النك ػػ  بذاتػػي إلثبػػمت انػػ  ام تػػؿ فػػ  ا ػػي وال نىاػػ  
عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي اماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػد نتػؿ اممتاػػ  عىنػػي اف ن ػػد إزيػػمؽ امػػروح يػػو ام  ػػد 

 ٓص اممراد إستظممره  وثبوت توافره " امخم
 ؽ  ٕ٘ / ٕٕٔٚػ طةف  ٚٛٛػ  ٖٛٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ ٙٔ*  ا ض 
 ؽ  ٕٗ / ٖٖٜػ طةف  ٗٚٔٔػ  ٕٙٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٚٛػ  ٜٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٙٔ*  ا ض 

 ٕٗٓٔػ  ٕ٘ٛػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٓٔ/ٙٔ*  ا ض   
 

َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
ماػػمؽ إ ػػمبمت متةػػددة بمواضػػع خطػػره مػػف تسػػـ           "  متػػرد إسػػتةممؿ سػػ ح اػػمرى وا 

اممتا  عىني الن ند اتمم فف اممتمـ ن د إزيمؽ رواي و والنك   اإلسػتدالؿ بمػذه ام ػورة فػ  
 إثبمت ننمـ يذا ام  د  "

 ٜٚػ  ٕٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔ/ٕٔ*    ا ض      
 

َ:ََََٚلؼذَوزٌهَثأٔٗ
اكػػـ اممطةػػوف فنػػي تاػػدث عػػف انػػ  ام تػػؿ فػػ  نومػػي :  " فف انػػ  ام تػػؿ "  ممػػم كػػمف ام         

ثمبت  ف  اؽ اممتمـ ااوؿ مف تةمده إط ؽ عدة فعنرة  عى  اممتا  عىني وا  مبتي بهاػدايم 
ممػم  ٓف  م تؿ  اامر امذى ن طع ف  توافر انػ  يػذا اممػتمـ فػ  إزيػمؽ روح اممتاػ  عىنػي  " 

تمنػػػز نماواػػػم عػػػف غنريػػػم مػػػف تػػػراوـ امتةػػػدى عىػػػ  امػػػا س كػػػمف ذمػػػؾ و  وكماػػػت تامنػػػ  ام تػػػؿ ت
بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن  ػػد امتػػما   مػػف إرتكمبػػي ام ةػػؿ امتاػػمو  إزيػػمؽ روح اممتاػػ  عىنػػي 
ويػػذا امةا ػػر ذو طػػمبع خػػمص نختىػػؼ عػػف ام  ػػد امتاػػمو  امةػػمـ امػػذى نتطىبػػي ام ػػماوف فػػ  

عػف ام ةػؿ اممػمدى امػذى نمرفػي ممم كمف مم فورده اماكـ الن نػد سػوى اماػدنث   ٓسمور امتراوـ 
امطمعف ذمؾ فف إط ؽ امامر  وب اممتا  عىني الن ند اتمم فف امتما  إاتوى إزيػمؽ رواػي 
إلاتممؿ فف التتتموز انتي ف  يذه امامم  مترد اإلريمب فو امتةدى و كمم فف إ ػمب  اممتاػ  
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 ػؼ اماكػـ عػف ننػمـ عىني ف  م تؿ النك   بذاتي مثبػوت انػ  ام تػؿ فػ  اػؽ امطػمعف إذا مػـ نك
  ٓيذه امان  با سي اف تىؾ اإل مب  ند تتا ؽ دوف فف تتوافر ان  ام تؿ امةمد   "

 ٙٚٙػ  ٖٔٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/٘/ٕٙ*   ا ض 
 

َ:َـَََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
وتػػوب  ٓيػػ  ن ػػد إزيػػمؽ امػػروح ٓبانػػ  خم ػػ    ٓ"  تمنػػز ام تػػؿ امةمػػد وام ػػروع فنػػي       

نراديػػم  مػػم نػػدؿ عىػػ  تػػوافره إسػػتظممر اماكػػـ مػػي  و  النابػػئ  ٓاماػػدنث عػػف اافةػػمؿ امممدنػػ   ٓا 
  ٓبذاتي عف توافره  

 ٓ ةود اممتمـ  بممسنمرة عى  ففرنز امطرنؽ ومدايم  اممتا  عىني ومةمودة ذمؾ            
 ٓالتابئ بذاتمم عى  توافر ن د إزيمؽ امروح   "   

 ٜٛ٘ػ  ٘ٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٔ*   ا ض 
 

َ:َـََؼذَحمىّخَإٌمغَثأْٚل
"  نتمنز ام  د امتامو  فػ  ترنمػ  ام تػؿ امةمػد عػف ام  ػد امتاػمو  امةػمـ فػ  سػمور         

تراوـ امتةدى عى  اما س بةا ر خمص يو فف ن  د امتما  مػف إرتكػمب ام ةػؿ إزيػمؽ روح 
ي نتػب م ػا  اممتا  عىني ػ وممم كمف يذا امةا ر بطبنةتي فمرًا داخىنم ف  ا س امتػما  فهاػ

اماكـ بهداا  متمـ ف  يذه امترنم  فو بمم روع فنمم فف تةا  امماكم  بممتادث عاي إسػت  اًل 
وفف تورد اادم  امت  تكوف ند إستخ ىت مامم  فف امتما  انف إرتكب ام ةػؿ اممػمدى اممسػاد 

وف فنػي إمني كمف ف  اموانع ن  ػد إزيػمؽ روح اممتاػ  عىنػي إذ كػمف ذمػؾ ػ وكػمف اماكػـ اممطةػ
نػد إسػتدؿ عىػػ  تػوافر انػػ  ام تػؿ مػػدى امطػمعف مػف إط نػػي عنػمرًا امرنػػم مػف بادننػػ  ويػ  سػػ ح 
نمتؿ بطبنةتػي نم ػدًا إ ػمب  فى مػف ففػراد عموىػ  اممتاػ  عىنمػم ويػو الن نػد سػوى متػرد تةمػد 
طػ ؽ عنػمر اػمرى  امطمعف إرتكمب ام ةؿ امممدى مف إستةممؿ س ح مف  أاي إاداث ام تؿ وا 

اداث إ مبتمم  ال نك   بذاتي مثبوت ان  ام تؿ  ماي ع  ٓى  اممتا  عىنمم وا 
 ٓٛٔػ  ٜٖػ  ٕ٘ػ  س  ٜٗٚٔ/ٕ/ٕٗ*    ا ض 

 
َ
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َ:َََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"  ممم كمف مػم إسػتدؿ بػي اماكػـ اممطةػوف فنػي عىػ  تػوافر انػ  ام تػؿ مػدى امطػمعف مػف        

ط نػي عىػ  اممتاػ  عىنػي اضوره إم  مكمف امامدث اممً  س اًم مػف  ػ أاي إاػداث ام تػؿ وا 
ف  م تؿ ػ ال ن نػد سػوى متػرد تةمػد امطػمعف إرتكػمب ام ةػؿ اممػمدى مػف إسػتةممؿ سػ ح نمتػؿ 

 ٓبطبنةتي وا  مب  اممتا  عىني ف  م تؿ ويومم النك   بذاتي مثبوت ان  ام تؿ   "  
 ٕٙٓػ  ٗٗػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٕ*   ا ض 

َ:َوّبَلؼذَثأْ
م ذكػػره اماكػػـ مػػف فف )  انػػ  ام تػػؿ ثمبتػػ  فػػ  اػػؽ اممتممػػنف  مػػف اما ػػد امػػذى مػػع "   مػػ     

نىػػػوبمـ ومػػػف إسػػػتةممؿ فسػػػىا  امرنػػػ  نمتىػػػ   ( النػػػوفر واػػػدة امػػػدمنؿ عىػػػ  ثبوتمػػػم و  ومػػػو كػػػمف 
 امم ذوؼ  ند فطىؽ عف ن د  " 
  ٖ٘ػ  ٜػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٔ/ٜ*    ا ض    

َ:َََٚلؼذَوزٌهَثأْ
زيػػمؽ امػػروح " تػػراوـ ام تػػ         ؿ وام ػػروع فنػػي تتمنػػز نماواػػًم بانػػ  خم ػػ  يػػ  إاتػػوار ام تػػؿ وا 

 ٓالنك   بذاتي استةممؿ س ح نمتؿ بطبنةتي وتةدد امضربمت مثبوت ان  ام تؿ "   ٓ
 ٖٜٓػ   ٕٕٚػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔٔ/ٚٔ*   ا ض 

َ:ََٚلؼذَوزٌهَثأٔٗ
مف تراوـ امتةدى عى  اما س  "    مف امم رر فف ترنم  ام تؿ امةمد تتمنز عف غنريم       

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن  ػػد امتػػما  مػػف إرتكمبػػي ام ةػػؿ امتاػػمو  إزيػػمؽ روح اممتاػػ  عىنػػي و 
ويذا امةا رذو طمبع خمص نختىؼ عف ام  د امتامو  امةمـ امذى نتطىبػي ام ػماوف فػ  سػمور 

ف نةاػػ  امتػػراوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي امتػػما  ونضػػمره فػػ  ا سػػي ونتةػػنف  عىػػ  ام مضػػ  ف
فػهذا كػمف مػم  ٓبممتادث عاي است مالاًل واستظممره  بهنراد اادمػ  امتػ  تػدؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي 

ذكره اماكـ م  ورًا عى  اإلستدالؿ عى  يػذه امانػ   مػف امػؿ امطػمعانف فسػىا  امرنػ  مةمػرة 
 ب  د إط نمػم عىػ  اممتاػ  عىنػي وا  ػمب  يػذا ااخنػر بةنػمرنف فػ  رفسػي فودنػم بانمتػي ػ ويػو

 ٓممالنك   ف  استخ ص ان  ام تؿ   "  
   ٘ٚٙػ  ٖٖٔػ   ٘ٔػ س ٜٗٙٔ/ٔٔ/ٙٔ*  ا ض 
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َ:َوّبَلؼذَوزٌهَثأْ
"   تةمد إزيمؽ امروح يو امةا ر امذى تتمنػز بػي نماواػم تامنػ  ام تػؿ امةمػد عػف غنريػم       

نتطىبػي  ويذا امةا ر نختىؼ عف ام  د امتامو  امةمـ امػذى ٓمف تراوـ امتةدى عى  اما س 
مػػذمؾ كػػمف مزامػػًم عىػػ  امماكمػػ  امتػػ  ت ضػػ  بهدااػػ  مػػتمـ فػػ   ٓام ػػماوف فػػ  امتػػراوـ ااخػػرى 

ترنمػ  نتػؿ عمػد فف تةاػ  فػ  اكممػم بمسػػتظممر انػ  ام تػؿ وتػورد امةام ػر امتػ  استخى ػػتمم 
والنك   ف  يذا ام دد فف تكوف اإل مب  تمرت ف  م تؿ مف اممتا  عىنػي إذا كػمف  ٓمامم 

نبنف فف امتػما  تةمػد إ ػمب  اممتاػ  عىنػي فػ  يػذا امم تػؿ و وفاػي كػمف ن  ػد بػذمؾ  اماكـ مـ
 ٓإزيمؽ رواي  "  

 ٙٚٗػ  ٕٖ٘ػ عمر ػ  ٗػ  مج ام واعد ام ماوان   ج ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚ* ا ض 
َ:ََٚلؼذَوزٌهَثأْ

"   ت ػػونب امسػػ ح اماػػمرى ااػػو اممتاػػ  عىنػػي الن نػػد اتمػػًم فف مطى ػػي إاتػػوى إزيػػمؽ         
 و كمم فف إ مب  إاسمف ف  م تؿ الن   فف نستاتج مامم ان  ام تؿ  "   رواي

 ٔٔٗػ  ٔٔٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٗ/٘ٔ*   ا ض  
َ:ََوّبَلؼذَثأٔٗ

"    مػػػوف كػػػمف مػػػف اػػػؽ ماكمػػػ  امموضػػػوع فف تسػػػتخىص ن ػػػد ام تػػػؿ وظػػػرؼ سػػػبؽ        
تنػ  امتػ  نأتنمػم اإل رار مف ونموع امدعوى وامظروؼ اممانط  بمم وااممرات واممظػمير امخمر 

امتما  وتاـ عمم نضمره ف  ا سي و  إاّل فف ذمؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذا اإلسػتخ ص سػموىم 
 ٓو وفف نكوف  دمنىمم فنمم ااتمت إمني نمومم ف  فوراؽ امدعوى  "  

 ٘٘ٛػ  ٘ٛٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٕٔ/٘ٔ* ا ض   
َ:َوزٌهَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

اًل عىػػ  تػوافر انػػ  ام تػػؿ مػػف فف امطػمعف  تػػثـ فػػوؽ اممتاػػ  "  مػمذكره اماكػػـ إسػػتدال         
عىنمػػم ُفاػػمر اوممػػم وممػػم امومػػت اإلسػػتىمث  فطبػػؽ عىػػ  عا مػػم منكػػتـ ا سػػمم وظػػؿ كػػذمؾ كمتمػػم 
ا سمم ات  فمضت روامم ػ الن ند سوى مترد ن د امطمعف إرتكػمب ام ةػؿ اممػمدى و ويػو مػم 

 ٓنك ؼ عف ننمـ يذه امان  با س امطمعف "  ال نك   بذات مثبوت ان ام تؿ ممداـ اماكـ مـ 
  ٚ٘ػ  ٕٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٓٔ*   ا ض   
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و مب اماكـ ن ور  خر عاػد تػدمنؿ امماكمػ  عىػ  تػوافر ظرفػ  سػبؽ اإل ػرار             
وامتر د امم ددنف مترنم  ام تؿ امةمد امت  داات امماكم  امطمعف باػمر عىػ  ثبوتممػم ضػده 

فػػ  اعتبمريػػم مػػم ذكػػره اممتاػػ  عىنػػي امثػػما  ............. بػػأف  ػػتمرا و ومػػـ تضػػع امماكمػػ  
ا ػب بػنف امطػػمعف واممتاػ  عىنػي ااوؿ فع بػػي ونػوع اماػمدث و ويػػذا ام ػتمر وامتممسػؾ بػػنف 

 امطرفنف اممذكورنف نا   ام وؿ بأف امطمعف فكر ف  ترنمتي فكرا يمدوم 
ورة االا ةػػػمؿ وامىضػػػب و وتىػػػؾ يػػػ  وتػػػدبر فمػػػره و وع ػػػد امةػػػـز عىػػػ  ارتكمبمػػػم بةنػػػدا عػػػف ثػػػ 

ام روط ام ـز توافريم منست نـ ام وؿ بأف امطمعف ارتكب ترنمتي عف سبؽ إ رار و ويو فمػر 
مػػـ نتػػوافر فػػ   ػػورة امػػدعوى امممثىػػ  و ونػػد فسػػ طت امماكمػػ  يػػذا امتػػزر مػػف فنػػواؿ ام ػػميد 

متاػ  عىنػي انػث اممذكور وامداؿ عى  فف اماػمدث ونػع فػ   ػتمر ا ػأ فتػأة بػنف امطػمعف وام
ت ػػمدؼ م مريمػػم دوف تر ػػد سػػمبؽ مػػف امطػػمعف و خم ػػ  وفاممػػم ن طاػػمف فػػ  ماط ػػ  وااػػدة 
وفػػ  فمػػمكف نرنبػػ  و ومػػو فف امماكمػػ  وضػػةت فػػ  اعتبمريػػم يػػذا ام ػػؽ امتػػويرى مػػف فنػػػواؿ 
اممتا  عىني امثما  اممذكور ػ ويو طرؼ مامند ال  أف مػي فو ع نػ  بػممازاع امسػمبؽ بناممػم ػ 

اتمًم وتي رفنمم ف  مسوومن  امطمعف عف يذنف امظػرفنف امم ػددنف مترنمػ  ام تػؿ امةمػد متىنر 
 امت  نضت بهداا  امطمعف عامم . 

 
 

َ:َََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
" سػػبؽ اإل ػػرار ػ ويػػو ظػػرؼ م ػػدد عػػمـ فػػ  تػػراوـ ام تػػؿ وامتػػرح وامضػػرب نتا ػػؽ         

عف ثورة اإلا ةمؿ ممم ن تض  اممػدور وامرونػ  بهعداد وسنى  امترنم  ورسـ خط  تا نذيم بةندا 
نبػؿ إرتكمبمػم ػ فضػ  عػف فاػي اممػ  ذيانػ  ت ػـو بػا س امتػما  فػ  نسػتطنع فاػد فف ن ػمد بمػم 
مبم رة بػؿ تسػت مد مػف ونػموع خمرتنػ  نستخى ػمم ام مضػ  ماممػم استخ  ػم و مػم داـ موتػب 

 "  يذه امونموع وامظروؼ ال نتامفر ع   مع يذا اإلستاتمج  .
 ٘ٗٔٔػ ص  ٕٕٔػ رنـ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٜٔ*  ا ض 

مػػف نػػماوف امة وبػػمت فف سػػبؽ اإل ػػرار ويػػو  ٖٕٔ" مػػف امم ػػرر فػػ  ت سػػنر اممػػمدة           
ظرؼ م دد عمـ ف  تراوـ ام تؿ وامتػرح وامضػرب نتا ػؽ بهعػداد وسػنى  امترنمػ  ورسػـ خطػ  

وامرونػػ  نبػػؿ إرتكمبمػػم و ال فف تكػػوف  تا نػػذيم بةنػػدًا عػػف ثػػورة  اإلا ةػػمؿ و ممػػم ن تضػػ  اممػػدور
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ومنػػدة  امدفةػػ  ااومػػ  فػػ  ا ػػس تم ػػت بمإلضػػطراب وتمػػ  بمػػم امىضػػب اتػػ  خػػرج  ػػمابمم 
عف طوره و وكىمم طػمؿ امػزمف بػنف امبمعػث عىنمػم وبػنف  ونوعممػم  ػ  افتراضػي ويػو نتا ػؽ 

ؿ مػػدى كػػذمؾ ومػػو كماػػت خطػػ  امتا نػػذ مةى ػػ  عىػػ   ػػرط فو ظػػرؼ و بػػؿ ومػػو كماػػت  انػػ  ام تػػ
امتما  غنر مادده و ن د بمػم  خ ػم مةناػم فو غنػر مةػنف  ػمدفي اتػ  ومػو ف ػمب ب ةىػي 
 خ ػػم وتػػده غنػػر ام ػػخص امػػذى ن ػػده ويػػو مػػم نا ػػ  امم ػػمدف  فواإلاتمػػمؿ .  ونػػد تػػرى 
نضػػػمر يػػػذه امماكمػػػ  عىػػػ  فف ت ػػػدنر امظػػػروؼ امتػػػ  نسػػػت مد مامػػػم تػػػوافر سػػػبؽ اإل ػػػرار مػػػف 

 مـ بىنر مة ب ممداـ الستخ  ي وتي م بوؿ . " امموضوع امذى نست ؿ بمـ نمضن
 ٖٙٔػ ص  ٕ٘ػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕ/ٙ*  ا ض 
   ٙٚٓٔػ ص  ٜٕٔػ رنـ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٕٙ*  ا ض  

*   " ن ترط متوفر سبؽ اإل رار ف  اؽ امتما  فف نكوف ف  امم  نتسا  مػي فنمػم         
  امت كنر ف  عمىي وامت منـ عىني ف  رون  ويدور  . "

 ٖٗٚػ  ٔ٘ٔػ رنـ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/٘/ٜٔ*  ا ض  
 ٘ٗٔػ  ٚٛػ  ٙٔاممتموع  امرسمن  ػ س   ٜ٘ٔٔ/ٚ/ٕٓا ض  *  

  
مف نماوف امة وبمت يو ام  د امم مـ عىني  ٜ٘ٔ#   " اإل رار امسمبؽ كممعرفتي امممدة   

مىػي بتػرو نبؿ ام ةػؿ الرتكػمب تامنػ  فو تااػ  وال نىػـز اناوػذ متػوافره فف نكػوف اممتػـر عمػؿ ع
 وربمط  تأش بؿ نك   فف نكوف  مـ عى  ارتكمب امترنم  نبؿ تا نذيم . "

 ٘ٗٔػ ص  ٚٛػ  ٙٔاممتموع  امرسمن  ػ س  ٜ٘ٔٔ/  ٚ/  ٕٓ* ا ض 
*  " مػف امم ػرر فف ماػمط سػبؽ اإل ػرار يػو فف نرتكػب امتػما  امترنمػ  ويػو يػمدئ امبػمؿ   

اإل رار وموف كمف مػف إط نػمت ماكمػ  بةد اعممؿ فكر ورون  و وفف امباث ف  توافر سبؽ 
امموضوع تستاتتي مف ظروؼ امدعوى وعام ػريم و غنػر فف ذمػؾ م ػروط بػأف نكػوف موتػب 

 تىؾ امظروؼ ويذه امةام ر ال نتامفر ع ً  مػع ذمػؾ اإلستاتمج . " 
 ٕٔٛػ ص  ٖٛٔػ رنـ  ٖ٘ػ س ٜٗٛٔ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 
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ي فف نكوف امتما  ند فكر فنمم اعتزمػي وتػدبر *    " إف سبؽ اإل رار نستىـز بطبنةت       
عوانبي ويو يمدئ امبمؿ و فهذا كمف مـ نتنسر مي امتػدبر وامت كنػر و وارتكػب ترنمتػي ويػو تاػت 

 تأثنر عممؿ مف امىضب واممنمج ف  نكوف سبؽ اإل رار متوافرًا  . " 
 ٓٛ ٜٙػ  ٗػ متموع  ام واعد ام ماوان   ػ ج   ٖٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 

ف كػػػمف ممػػػم ت  ػػػؿ فنػػػي ماكمػػػ  امموضػػػوع إال فف         *   " إف ظػػػرؼ سػػػبؽ اإل ػػػرار وا 
مماكمػػ  امػػا ض اػػؽ اإلعتػػراض عىنمػػم إذا خرتػػت فػػ  اكمممػػم عمػػم ن تضػػني امتةرنػػؼ امػػوارد 

 ف  ام ماوف مسبؽ اإل رار و فو إذا استاتتت ننممي مف ونموع ال تلدى إم  ذمؾ . "
 ٓٛػ  ٜٙػ رنـ  ٗماوان  ج متموع  ام واعد ام  ٖٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٖٔػ  ٖٕ٘ػ  ٖمتموع  ام واعد ام ماوان  ج ٖٜٗٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 

*  " إذا كماػػت امماكمػػ  نػػد إستخى ػػت فػػ  إسػػتدالؿ سػػموف فف اماػػمدث مػػـ نكػػف ومنػػد إ ػػرار 
سمبؽ بؿ ونع فتأة عى  فثر امم ماا  امت  نممت بنف اممتا  عىني وامتما  وفف يذا ااخنػر 

يػػمؽ روح اممتاػػ  عىنمػػم  و فهامػػم تكػػوف نػػد ف ػػىت فػػ  مسػػأم  موضػػوعن  ال مػػـ نكػػف ناػػوى إز 
 رنمب  مماكم  اما ض عىنمم فنمم .  " 

 ٛٓٔػ ص  ٜٔػ رنـ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/ٔ/ٖٓ*  ا ض 
*    " إذا كمف مم ادث مف نتؿ اممتمـ مىمتا  عىني إامم كػمف إعتػدار ونػع ماػي ونتػي        

اممتاػػػ  عىنػػػي اػػػنف يػػػـ مم نمتػػػي كػػػمف نببىػػػ   بةػػػد غضػػػب  عرضػػػت مػػػي عاػػػدمم ظػػػف فف يػػػذا
ف تةمػد ام تػؿ إال فف يػذه امانػ  مػـ ت ػـ با سػي إال عاػدمم  مسمعدة خ ػمي فمػو ػ فى اممػتمـ ػ  وا 

 فندـ عى  إرتكمب فةىي ممم ال نتوفر بي سبؽ اإل رار . " 
 ٖٛٛػ ص  ٕٕٚػ رؽ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 

ف  اكممم ف   دد امتدمنؿ عى  توافر سبؽ اإل رار  *  إذا كمف مم فثبتتي امماكم         
ن ند بذاتي فف االعتدار إامم كمف عى  اثر اما مش امذى ونع بنف اممػتمـ واممتاػ  عىنػي وبسػببي 

 و فمذا نتامف  مع نوممم  بأف االعتدار كمف بامر عى  إ رار سمبؽ .
 ٗٗٛػ  ٜٚٛػ رنـ  ٚمتموع  ام واعد ام ماوان  ج ٜٜٗٔ/ٗ/ٛٔ*  ا ض 
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*  "  إذا كػػػمف مػػػم اثبتػػػي اماكػػػـ فػػػ   ػػػدد اإل ػػػرار الن نػػػد فف اممتممػػػنف كػػػماوا ونػػػت         
اماػػمدث فػػ  اممػػ  يػػدور واف ت كنػػريـ فػػ  ارتكمبػػي مػػـ نكػػف فػػ  ثػػورة غضػػب فهاػػي نكػػوف نم ػػرا 

 امبنمف  بمم نوتب ا ضي . "
 ٙٔٛػ ص  ٔ٘ٛػ رنـ  ٚمتموع  ام واعد ام ماوان  ج  ٜٜٗٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

*   " إف سبؽ اال رار امم  ذيان  ت ـو با س امتما  ف  نستطنع فاد فف ن ػمد بمػم        
ذف   امػػػم  يػػػ  تسػػػت مد مػػػف ونػػػموع خمرتنػػػ  نستخى ػػػمم ام مضػػػ  مامػػػم استخ  ػػػم . وا  مبم ػػػرة وا 
ف ػػوؿ امماكمػػ  إف ام ػػمود   ػػمدوا بسػػبؽ اال ػػرار  النتػػدى فػػ  إثبمتػػي و كمػػم ال نتػػدى فػػ  

مػػ  عىػ  فف فاػػد اممتممػنف نػػرر فف ثمػ  خ ػػوم  نمومػ  بناػػي يػو وفيىػػي إثبمتػي فف تةتمػد امماك
وبنف اممتا  عىني وفيىي و وفف يذه امخ ػوم  ترتػع إمػ  سػا  نبػؿ اماػمدث و وسػىـ با ػوؿ 
امم ػػمترة امتػػ  ا ػػؿ بسػػببمم االعتػػدار وفف اممتاػػ  عىنػػي  ػػمد يػػو وفمػػي بسػػور تػػواراممتممنف 

مماػػزؿ وبا ػػوؿ م ػػمترة بنػػامـ فػػ  فمسػػن  نػػـو ورغبػػتمـ اممىاػػ  فػػ  إت وػػي يػػو وفيىػػي مػػف ا
 امامدث . " 

 ٛٗٙػ  ٙٛٙػ رنـ  ٚمتموع  ام واعد ام ماوان  ج ٜٛٗٔ/ٔٔ/٘ٔ*   ا ض 
* "  إذا كػػمف اماكػػـ اػػنف فداف اممػػتمـ فػػ  تامنػػ  ام تػػؿ امةمػػد مػػع سػػبؽ اال ػػرار  مػػـ        

وىت  اممتاػػ  عىنػػي نػػذكر عػػف سػػبؽ اإل ػػرار اال نومػػي إاػػي ثمبػػت مػػف امضػػىموف امتػػ  بػػنف عػػم
واممػػتمـ فهاػػي نكػػوف نم ػػر امبنػػمف و إذ امضػػىموف  واػػديم ال تك ػػ  بػػذاتمم مى ػػوؿ بثبػػوت سػػبؽ 

 اإل رار . " 
 ٛٙٔػ ص   ٜٚٔػ رؽ ـ ٚمتموع  ام واعد ام ماوان  ج ٜٙٗٔ/ٙ/ٖ*  ا ض  

مسػكنف * " إذا كمف امثمبت بمماكـ فف اممتمـ عاد رلنتي اممتا  عىني مػمرا بمازمػي فخػذ ا      
وتة بػي  إمػػ  اممكػمف امػػذى ونػؼ فنػػي نػتكىـ و ويػػو النبةػد عػػف مازمػي فكثػػر مػف خمسػػ  وث ثػػنف 
مترا و ثـ اا ض عىني وطةاي  بممسػكنف و فػمف يػذا النبػرر ام ػوؿ بػأف اممػتمـ كػمف مدنػي امونػت 

 امكمف  مىتدبر وامتروى فنمم اندـ عىني . " 
 ٔٙػ ص  ٔٗػ رنـ  ٙج  متموع  ام واعد ام ماوان  ٕٜٗٔ/ٕٔ/ٗٔ*   ا ض 
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*  "  ذكػػر امضػػىنا  واما نظػػ  ال نك ػػ  الثبػػمت سػػبؽ اإل ػػرار و اف سػػبؽ اإل ػػرار        
نتطىػػب فػػ  امثبػػوت  واإلسػػتاتمج ونػػموع فوضػػ  و فػػهذا مػػـ نبػػنف اماكػػـ امونػػموع  امتػػ  اسػػتخىص 

 مامم وتود سبؽ إ رار اممتمـ  عى  ترمي كمف امن م وتةنف ا ضي . " 
 ٙٛٚػ ص  ٚاممامممة ػ س  ٕٜٙٔ/ٕٔ/ٚ*  ا ض 

وفخطأت ماكم  امموضوع كػذمؾ فػ   ػأف تطبنػؽ ظػرؼ اإلنتػراف امم ػدد مترنمػ            
ام تػػؿ امةمػػد إذ سػػمرمتي عػػف يػػذا امظػػرؼ و رغػػـ فف امثمبػػت مػػف فنػػواؿ اممتاػػ  عىنػػي امثػػما  

مطػػػمعف وبػػػمن   ػػػمود اموانةػػػ  فف ااخنػػػر ف ػػػنب مػػػف فاػػػد امم ػػػذوفمت امامرنػػػ  امتػػػ  فطى مػػػم ا
 ػػوب اممتاػػ  عىنػػي ب  ػػد  إ ػػمب  اممػػذكور و دوف فف نكػػوف ػ اممتاػػ  عىنػػي امثػػما  ػ 
م  ػػػودا مذاتػػػي بمإل ػػػمب  فو ام تػػػؿ و وبػػػذمؾ نكػػػوف مػػػف امثمبػػػت وعىػػػ  سػػػبنؿ ام طػػػع فف فاػػػد 
امم ػػذوفمت امتػػ  فطى ػػت عىػػ  اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ يػػو بذاتػػي امػػذى خػػرج مػػف تسػػمي وف ػػمب 

يذا فىػـ تكػف إ ػمب  ااخنػر ب ةػؿ مسػت ؿ عػف اافةػمؿ اممكواػ   اممتا  عىني امثما  و وعى 
مىترنم  ااوم  وي   نتؿ اممتا  عىني ااوؿ . بؿ إف ام ةؿ امممدى مىتػرنمتنف وااػد وغنػر 

 متةدد . 
ومف امم ػرر فػ  يػذا ام ػدد فف امةبػرة فػ  تػوافر ظػرؼ االنتػراف امم ػدد متامنػ              

ؿ امممدنػػ  عػػف بةضػػمم بانػػث تكػػوف كػػؿ تامنػػ  ػ ام تػػؿ امةمػػد ام تػػؿ امةمػػد يػػو تمنػػز اافةػػم
وامتامنػػ  ااخػػرى ػ مسػػت ى  عػػف ااخػػرى مونوعمػػم فػػ  ونػػت وااػػد فو فتػػرة ن ػػنرة مػػف امػػزمف 
بانػػػث ن ػػػ  ام ػػػوؿ بأامػػػم مرتبطػػػ  بةضػػػمم بػػػبةض مػػػف تمػػػ  امظػػػرؼ امزماػػػ  اظػػػرا مت ػػػمرب 

ة  امممثىػ  ػ تامنػ  ام ػروع فػ  ااونمت امت  ونةت فنمم و وطمممم فف امثمبت مف ظروؼ اموان
ام تؿ ػ فامم م ترك  مع تامن  ام تؿ امةمد امت  ي  عا ر مف عام ريم ويو ركامم امممدى 
فهف ظرؼ االنتراف ال نكوف متوافرا و وال نتوز مسمرم  امطمعف عف فةىي إال متردا مف يػذا 

 .امظرؼ . 
 

َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
ع وبػػػمت امتػػػ  ت ضػػػ  بمإلعػػػداـ فف  ٖٕٗرة امثمانػػػ  مػػػف اممػػػمدة "  ن ػػػترط متطبنػػػؽ ام  ػػػ       

ذف فػ   تكػوف امترنمػ  امم تراػ  فو اممرتبطػ  مسػت ى  عػف تامنػ  ام تػؿ امةمػد ومتمنػزة عامػم ػ وا 
تاطبػػػؽ عىػػػ  مػػػف نطىػػػؽ عنػػػمرًا وااػػػدًا ب  ػػػد ام تػػػؿ فن ػػػنب بػػػي  خ ػػػنف إذ فف مػػػم ونػػػع مػػػف 
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تب ف  يذه ام ورة تطبنػؽ ام  ػرة ااومػ  مػف امتما  يو فةؿ وااد كوف ترنمتنف وام ماوف نو 
 ٓع وبمت ونكت   بتوننع امة وب  اا د "  ٕٖامممدة 

  ٕٕٔؽ مػػػػػػػج امربػػػػػػػع نػػػػػػػرف  ٕٔ/ٜٚٔٔػ طةػػػػػػػف  ٕٜٗٔ/ٔٔ/ٖٕا ػػػػػػػض 
 ٜٚٙ/ٜٙٙص
  ٜٛٙص ٖٗٔؽ مج امربع رنـ ٚ/ٕٜ٘ػ طةف  ٖٜٚٔ/ٗ/٘ا ض 

ذ خػػػممؼ اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي يػػػذا اماظػػػر فأاػػػي نكػػػوف مةنبػػػم           مخطوػػػي فػػػ  تطبنػػػؽ  وا 
 ام ماوف بمم نستوتب ا ضي واإلامم  . 

وال نامؿ مف ذمؾ فف تكوف امة وب  امم ض  بمم ضػد امطػمعف ويػ  امسػتف امملبػد            
مبػػػررة مترنمػػػ  ام تػػػؿ امةمػػػؿ مػػػع سػػػبؽ اإل ػػػرار وامتر ػػػد و اف امطػػػمعف ناػػػمزع فػػػ   ػػػورة 

  امة وبػػػ  اممبػػػررة متػػػ  نممػػػت تىػػػؾ اموانةػػػ  برمتمػػػم ومػػػف امم ػػػرر فاػػػي ال ماػػػؿ متطبنػػػؽ اظرنػػػ
اممامزع  و يذا إم  فف ماكم  امموضوع عممىت امطمعف ب سط مف امرفف  وطب ت ف  تمابػي 

ع وبمت ويو مم كمف نلذف بممازوؿ بممة وبػ  امم ضػ  بمػم عػف ام ػدر امماكػـو بػي  ٚٔامممدة 
مػر امػذى تتا ػؽ مو فف امماكم  استبةدت يػذا امظػرؼ امم ػدد إعمػمال م ػان  ام ػماوف . اا

بػػي م ػػىا  امطػػمعف فػػ  امتمسػػؾ بمػػذا اموتػػي مػػف وتػػوه امطةػػف واتخػػمذه سػػببم مطىػػب امػػا ض 
 واإلامم  .
وانث إاي ممم ت دـ تمنةي فأف اماكـ اممطةوف فني نكوف ونػد راف عىنػي امػبط ف بمػم        

 نستوتب ا ضي واإلعمدة . 
اظرنػػ  امة وبػػ  اممبػػررة متػػ  نممػػت  ومػػف امم ػػرر فػػ  يػػذا ام ػػدد ااػػي ال ماػػؿ متطبنػػؽ        

ع وبػمت  ٚٔتىؾ اممامزع  واف امماكم  عممىت امطمعانف ب سط مػف امرففػ  فػ  اطػمؽ اممػمدة 
ومف ثـ فهف ذمؾ مم نر   مىازوؿ بممة وب  امم ض  بمم عف اماد امماكـو بي وامذى ند ن ؿ 

تخػمذه سػببًم إم  اماػبس مػده ال ت ػؿ عػف سػتي ف ػمر ػ ويػو مػم تتا ػؽ بػي م ػىا  امطػم عانف وا 
 ٓما ض اماكـ اممطةوف فني واإلعمدة 

 ؽ٘٘/ٖٖٓٙػ طةف  ٜ٘ٛػ  ٛٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٖٓ*  ا ض 

 
 



115 

 

َ
َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

 
فهاي ممم كمف االسػتمرار فػ  تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي ضػد امطػمعف مػف  ػأاي فف            

مي طىب ونؼ تا نػذه ملنتػم رنثمػم ن  ػؿ  نرتب مي فضرارا تسنم  ال نمكف مداركتمم بمم ناؽ
 ف  يذا امطةف . 

 
َفٍٙزَٖاألعــــــــــــجبة

 
نىػػتمس امطػػمعف مػػف ماكمػػ  امػػا ض اامػػر بونػػؼ تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ملنتػػم رنثمػػم     

َ:ٚاحلىَُن  ؿ ف  يذا امطةف 
 نبوؿ امطةف  ك  .      :ََأٚال
دات مىزوممػم متا نػؽ فوتػي فسػبمب امطةػف ػ ا ػض وف  امموضوع ػ بةد ضـ امم ػر      :ََصبٔيب

 اماكـ اممطةوف فني واإلامم  .
 

ََسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/َ                                                
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َشــــيه
َــــــــــ
َ

َعٕؼَِظشَاجلذيذح562/1004ََاٌمؼيخَ
َعٕؼَِغزأٔفَِظشَاجلذيذح3867/1004ََ

َ
َق2714ََ،2715/61َسلََُاٌطعَٓثبٌٕمغ

َ
َــــــــــــــــــــــــــــََ
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َ
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َ
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َ
َ
َ
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َحمىّخَإٌمغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َ
َِزوــــــشح

 ثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
 ) طمعف (   ماكـو ضده                             ............   ادلمذََََََِٓ:

مرتي رتػػػمو  رتػػػمو  عطنػػي ػ و ػػػ مامػػدوموطاػػي اممختػػػمر مكتػػب ااسػػػتمذ/ 
 ػمرع  ػرنؼ بم ػم   ٕٙ ػمرع طىةػت اػرب و  ٘ٗعطني ػ  اممامم  بػمما ض

 ٓػ ام ميرة  
 ػ  امانمب  امةمم  ٔ  :    ػـــــــــذ

 ) مدعن  بمما وؽ اممدان  (                        ............ػ   ٕ                   
متا  اممستأا   ) ماكم   ممؿ مف ماكم  ا ٕٔٓٓ/ٓٔ/٘ٔام مدر ف    فَٝاحلىـــَََُ:

 ٕٔٓٓ/ٜٛٚٗم ػػر امتدنػػدة )  ٕٔٓٓ/ٖٚٙام ػػميرة ( فػػ  امتااػػ  رنػػـ 
س . م ػػر امتدنػػدة ( وام مضػػ  ب بػػوؿ اممةمرضػػ  اإلسػػتوامفن   ػػكً  وفػػ  
امموضػوع برفضػمم وتأننػد اماكػـ اإلسػتوامف  اممةػمرض فنػي و وامػذى نضػ  

 بتأنند اماكـ اممستأاؼ .
غنمبنػم باػبس اممػتمـ  ٕٔٓٓ/ٕ/ٔٔكم  فوؿ درت  ند نضت بتىسػ  وكمات ما             

امطػػػمعف  سػػػاتنف مػػػع ام ػػػىؿ  وك ممػػػ  فمػػػؼ تانػػػي مونػػػؼ امتا نػػػذ وبػػػأف نػػػلدى مىمدعنػػػ  اممدانػػػ      
تػػػـ عىػػػ  سػػػبنؿ امتةػػػونض امملنػػػت  و وفػػػ  اممةمرضػػػ  نضػػػت  ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ   ٕٔٓٓ
 بةدـ تواز اممةمرض   . ٕٔٓٓ/ٖ/ٛٔبتىس  

 
َـعاٌٛلبئـــــ

بطرنػػؽ اإلدعػػمر  ............  دعوايػػم ضػػد امطػػمعف  ............فنممػػت امسػػندة /         
ع وبػػمت وبهمزامػػي  ٖٖٚو  ٖٖٙاممبم ػػر وطممبػػت بتوننػػع فن ػػ  امة وبػػ  ضػػده وف ػػًم مىمػػمدتنف 

تانػي وامم ػروفمت ااػي ف ػدر  ػنكًم باكنػًم مظمػرًا  ٕٔٓٓبأف نلدى ممػم تةونضػًم ملنتػًم نػدره 
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فمػؼ تانػي مسػاوبًم عىػ  امباػؾ  ٓٙٙال ن مبىػي ر ػند نػموـ ونمبػؿ مىسػاب بمبىػف ونػدره  إمنمػم ػ
 ٓاايى  فرع م ر امتدندة 

نضػػػت ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  غنمبنػػػًم باػػػبس اممػػػتمـ سػػػاتنف مػػػع  ٕٔٓٓ/ٕ/ٔٔوبتىسػػػ          
مزامػي بػأف نػلدى مىمدعنػ  بػمماؽ اممػدا  مبىػف   ٕٔٓٓام ىؿ وك مم  فمؼ تاني مونؼ امتا نذ وا 

 ٓتاني عى  سبنؿ امتةونض امملنت وامم روفمت اممدان  
 ٕٔٓٓ/ٖ/ٛٔوعمرض اممتمـ ف  اماكـ اممذكور ونضت ماكمػ  اممةمرضػ  بتىسػ          

سػػػػػتأاؼ اممػػػػػتمـ و ونضػػػػػت ماكمػػػػػ  امتػػػػػا  اممسػػػػػتأا   بتىسػػػػػػ   بةػػػػػدـ تػػػػػواز اممةمرضػػػػػ  و وا 
أننػد اماكػـ اممسػػتأاؼ غنمبنػًم ب بػوؿ اإلسػتوامؼ  ػكً  وفػػ  امموضػوع برفضػي وت ٕٔٓٓ/ٗ/ٖٕ
ٓ 

ونضػػت امماكمػػ  اإلسػػتوامفن  فػػ  مةمرضػػتي  ٕٔٓٓ/ٓٔ/٘ٔوعػػمرض اممػػتمـ بتىسػػ          
 ٓب بوممم  كً  ورفضمم موضوعًم وبتأنند اماكـ اإلستوامف  امُمَةمرض فني 

وممػػػم كػػػمف اماكػػػـ ااخنػػػر نػػػد  ػػػدر مةنبػػػًم وبػػػمطً  ف ػػػد طةػػػف عىنػػػي امماكمػػػـو ضػػػده         
وننػػد طةاػػي  ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٔٔؽ امػػا ض بوكنػػؿ عاػػي بتوكنػػؿ مرفػػؽ وذمػػؾ بتػػمرن  اممػػذكور بطرنػػ

 ٓتتمبع انمب   رؽ ام ميرة امكىن    ٖٚٛتات رنـ 
َٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ:ََََََََ

َ
َأعــــــــجبةَاٌطعٓ

َاٌمظٛسَفَٝاٌجيبْ:َََََأٚال َ
اكػػـ اإلبتػػداو  امػػذى إعتاػػؽ ذمػػؾ فاػػي وعىػػ  مػػم نبػػنف مػػف مطممةػػ  مػػدوامت فسػػبمب ام        

فسػػبمبي اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ونضػػ  بتأننػػده فف ماكمػػ  امموضػػوع إنت ػػرت فػػ  بنمامػػم موانةػػ  
امدعوى امت  نضت بهداا  امطػمعف عامػم عىػ  متػرد تردنػد مػم ورد ب ػان   امتااػ  اممبم ػرة 

فمدة امباؾ امخم   بي   ٓمف ونموع وبنمامت عف ام نؾ موضوع امتداع  وا 
مسػػاوبًم عىػػ  امباػػؾ اايىػػ   ٜٜٛٔ/٘/ٚٔوذكػػرت فف امطػػمعف ف ػػدر  ػػنكًم ملرخػػًم         

فمؼ تاني وند تـ تظمنره إم  اممدعن  بمماؽ اممدا   ٓٙٙامم رى فرع م ر امتدندة بمبىف 
و ػ وبت ػدنـ ام ػنؾ اممػذكور مىباػؾ ففػمد بةػدـ وتػود ر ػند نػموـ ونمبػؿ مىسػاب اامػر اممةمنػب 

 ٓع وبمت  ٖٖٚو  ٖٖٙعىني بممممدتنف 
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وفضػػػمفت امماكمػػػ  فػػػ  اكممػػػم فف امتممػػػ  ثمبتػػػ  نبػػػؿ اممػػػتمـ ) امطػػػمعف ( ممػػػم تػػػمر         

فػػػمدة امباػػػؾ اممػػػرف نف بػػػماوراؽ ممػػػم نتةػػػنف مةػػػي ع مبػػػي طب ػػػًم  ب ػػػان   امػػػدعوى ومػػػف ام ػػػنؾ وا 
 ٓإترارات تامون   ٕ/ٖٗٓمممدت  اإلتممـ عمً  بممممدة

 مب اماكـ االبتداو  امم ض  بتأننده اسبمبي .ويو ن ور مةنب ف  امبنمف          
ذمؾ فاي بممرتوع إم  مدوامت فسبمب اماكـ اإلبتداو  امملند اسبمبي بمماكـ اممطةوف         

فنػي تبػػنف فاػػي اكت ػ  فػػ  بنػػمف وانةػ  امػػدعوى بر ػػد مػم ذكرتػػي اممدعنػػ  اممدانػ  عامػػم ب ػػان   
فػ  مػدوامت فسػبمب اماكػـ بنماػمت يػذا ام ػنؾ دعوايم اممبم رة و وذمؾ دوف فف تبنف امماكم  

  ٓام كىن  وام ـز توافريم مك  نترى ف  اممةمم ت مترى اما ود   
ويػػػذه امبنماػػػمت مػػػف ام ػػػروط امتويرنػػػ  امتػػػ  نتةػػػنف توافريػػػم فػػػ  ام ػػػنؾ مكػػػ  نكتسػػػب         

مىسػاب   اماممن  امتامون  امت  نرريم ام مرع وعمنػب عامػم مػف ن ػدره بىنػر ر ػند نػموـ ونمبػؿ
و وال نك   ف  يذا ام دد متػرد سػرد امونػموع امػواردة ب ػان   امتااػ  اممبم ػرة امتػ  نارريػم 
اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  بػػؿ نابىػػ  فف تثبػػت ماكمػػ  امموضػػوع اط عمػػم عىػػ  ام ػػنؾ ماػػؿ 
امتداع  وتثبت كمف  بنمامتي امتويرن  وام زم  مك  نسبف عىني و ػؼ ام ػنؾ كمػم يػو ُمةػرؼ 

ماوف امتتػمرى و ػ واتػ  نسػتاؽ اماممنػ  امتامونػ  امتػ  خػص بمػم ام ػمرع ام ػنؾ واػده فػ  ام ػ
دوف سمور ااوراؽ امتتمرن  بمعتبمره ن ـو م مـ اما ود ف  امتةممؿ ونمبؿ مى رؼ بمترد اماظػر 
ونترى تداومي بطرنؽ امتظمنر دوف امىتور إم  طرنػؽ اماوامػي اممدانػ  وممػذا بػمت فمػرًا م ضػنم 

ىػػػ  امماكمػػػ  فف تثبػػػت با سػػػمم اط عمػػػم عىػػػ  ام ػػػنؾ وتثبػػػت امبنماػػػمت امتويرنػػػ  وضػػػرورنم ع
امخم   بي وامت  نمكف مف خ مي ام طع بأامم مستوفمه م راوطمم ام ماوان  كمػم يػ  ُمةرفػ  بػي 

 ٓف  ام ماوف  
كت مر مدوامت اماكـ اإلبتداو  بمم إكت ت بي نةنبي بمم  ور و ػ ونةنب بذات امةنب          وا 

ماكـ ام مض  بتأننده اسبمبي و ػ انث نضػت امماكمػ  اإلسػتوامفن  فػ  اكممػم اممطةػوف فنػي ا
 ٓإمنمم     بتأننده اسبمبي امت  فخذت بمم وعومت عىنمم وفنممت نضمريم بمإلستامد

اف ماكم  امموضوع مـ تثبت إط عمم عى  ام نؾ موضوع امتداع  با سػمم متتأكػد          
مى روط وااوضمع امت  ادديم ام ماوف فػ  ام ػنؾ وامتػ  تتةىػي نتػرى فػ   مف مطمب   بنمامتي

 ٓامتةممؿ مترى اما ود ف  اممةمم ت 
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كمم فامػم مػـ تثبػت كػذمؾ إط عمػم عىػ  إفػمدة امباػؾ اممثبتػ  مةػدـ وتػود امر ػند ام ػموـ         

 ٓام مبؿ مىساب ف  تمرن  ت دنمي إمني م رؼ ننمتي 
ن  نتةنف فف نتضمامم اماكـ امطةنف ام مدر بمإلداا  عػف ترنمػ  وي  عام ر توير         

 ٓإ دار امطمعف ام نؾ ماؿ امتداع  دوف ر ند نموـ ونمبؿ مىساب 
وال ُنكت   ف  يذا ام دد بمترد ام وؿ بأف اممدعن  بمماؽ اممدا  ندمت ام نؾ اممذكور      

فمدة امباؾ ػ دوف بنمف مم ن ند اط ع امماكم  عىنممم ب ثبمت بنمامت كؿ ماممػم عىػ  وا  ا سمم وا 
ااو واض  وم  ؿ مف وانع مم فثبت بمم نؾ مف بنمامت وكػذمؾ إفػمدة امباػؾ اممسػاوب عىنػي 
وامدام  عى  فاي ال ن مبىي ر ند نموـ ونمبؿ مىساب و اف امماكم  مف واتبمم تا نؿ اموانػع 

اخت ػػمص ام مضػػ  فػػ  امػػدعوى وال نتػػوز ممػػم فف تةمػػد بمػػذه اممممػػ  امتػػ  يػػ  مػػف  ػػمنـ 
 ٓمىمدع  اممدا  ويو خ ـ ف  امدعوى امتامون   

كمػػم ال نتػػوز ممػػم فف تكت ػػ  بتكنن ػػي وو ػػ ي مػػعوراؽ امم دمػػ  ماػػي سػػادا مػػدعواه وال           
ممم نسبىي يو عىنمم مف فو مؼ وفامػم  ػنكمت ممػم ناػدرج عىنمػم و ػؼ امتااػ  امما ػوص 

داريم مىتػداوؿ دوف ر ػند نػموـ ونمبػؿ مىسػاب و  ع وبمت ف  امم  إ ػ ٖٖٚعىنمم ف  امممدة /
اف تكننػػػؼ ااوراؽ واممسػػػتادات امم دمػػػ  فػػػ  امػػػدعوى يػػػو مػػػف  ػػػمنـ اخت ػػػمص ام مضػػػ  
امتامو  ونتب فف نبم ر يذه امسىط  وتىؾ اموظن   با سي بةد فف نبسط فػ  اكمػي امم ػدممت  

واف تكننػؼ اممػدع  اممػدا  وامةام ر امت  نستخىص مامم امتكننؼ امذى ر ه وااتم  إمنػي و ػ 
ممم ن دمي مف مستادات إامم نخضع مرفني ام خ   وع ندتي امخم   وام مض  امتاموي نكوف 
انتامعػػػي وع ندتػػػي فػػػ  امػػػدعوى اممطرواػػػي عىنػػػي باػػػمر عىػػػ  رفنػػػي ام خ ػػػ  وع ندتػػػي امخم ػػػ  

سب  متكنن ػي والنتوز مي بامؿ فف ندخؿ ف  اطمواماي وع ندتي رفنم  خر مسواه وكذمؾ امامؿ بمما
 ٓوو  ي ام ماوا  مىونموع اممطروا  عىني  

 ؽٕ٘/ٖٚٙٔػ امطةف  ٓٙٗػ  ٜٗػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٖ/ٖٓ*    ا ض 
 ؽ ٜ٘/ ٜٕٚٗٓػ طةف  ٖٚٔػ   ٘ٗػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٚا ض    * 

واف مىمػدع  اممػدا  فف نضػػمف  ػان   دعػػواه مػم ن ػػمر مػف بنماػػمت وونػموع ػ وُنسػػبف        
 ٓمت  نرايم وفؽ تكنن ي امخمص ممم ووتي اظره ام خ ن  عىنمم ااو مؼ ا
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سػػػبمغ          ونب ػػػ  عىػػػ  امماكمػػػ  عاػػػد اظػػػر امػػػدعوى واتبمػػػم فػػػ  تكننػػػؼ تىػػػؾ امونػػػموع وا 
امو ػػؼ ام ػػماوا  ام ػػان  عىنمػػم ػ ويػػذا يػػو  ػػمنـ عمػػؿ ام مضػػ  إذ فف و ػػؼ امػػدعوى 

خت م ػػي وال ن ػػم ركي فاػػد فػػ  ام نػػمـ بمػػذا وتكنن مػػم ام ػػماوا  يػػو مػػف  ػػمنـ عمىػػي وواتبػػي وا 
امواتػػب ويػػو ال نت نػػد فػػ  ذمػػؾ بماو ػػمؼ وامتكننػػؼ امػػذى تو ػػؼ بػػي امونػػموع مػػف امخ ػػـو 

 ٓسوار كمات امانمب  امةمم  فو اممتممنف فو اممدعننف بمما وؽ اممدان  
وعىػػ  يػػذا فػػ  نك ػػ  فف ت ػػؼ اممدعنػػ  بػػمما وؽ اممدانػػ  امورنػػ  امتػػ  نػػدمتمم مىباػػؾ         

 ٓعىني وارريم امسماب بأامم  نؾ نمبؿ مىتداوؿ ومستاؽ امسداد بمترد اماظر اممساوب 
كمػػم ال نك ػػ  كػػذمؾ إ ػػمرتمم إمػػػ  إفػػمدة امباػػؾ امدامػػ  عىػػػ  عػػدـ وتػػود امر ػػند امػػػذى         

 ٓنسم  ب رؼ ذمؾ ام نؾ 
ثبػمت بنمامتػ         ي بؿ نتةنف عى  امماكمػ  فف ت ػـو بواتبمػم بمطممةػ  ذمػؾ ام ػنؾ با سػمم وا 

و ػروطي امتويرنػػ  فػػ  مػػدوامت اماكػـ ثػػـ إسػػبمغ امو ػػؼ امػػذى تػراه عىنػػي وكػػذمؾ عىػػ  إفػػمدة 
امباػػؾ وذمػػؾ اتػػ  تػػتمكف ماكمػػ  امػػا ض مػػف مرانبتمػػم وبسػػط رنمبتمػػم عىػػ  اكممػػم اممطةػػوف 

 ٓعىني مبنمف مدى  ا  تطبنؽ ام ماوف عى  اموانة  كمم  مر إثبمتي بمدوامتي 
رد ب ػػػان   دعػػػوى اممدعنػػػ  بػػػمما وؽ اممدانػػػ  وا ىتػػػي عامػػػم وال ُنىاػػػ  عػػػف ذمػػػؾ مػػػم و         

امماكم  بأف ام نؾ ماؿ امتداع  وكذمؾ إفمدة امباؾ ػ مرف نف بأوراؽ امػدعوى ػ بمػم مػلداه فاػي 
 ٓنمكف امرتوع إمنمم ممةرف  بنمامتمم ومدى مطمب تمم مى ماوف 

 
رارات تامونػ  عىػ  كػؿ إتػ ٖٓٔاف يذه اإلامم  ف  غنر ماىمم انث توتب اممػمدة         

اكـ  مدر بمإلداا  ضرورة ووتوب إ ػتمممي عىػ  بنػمف م  ػؿ وواضػ  موانةػ  امػدعوى امتػ  
نضت امماكم  بمإلداا  بامًر عىنمم بمإلضمف  إمػ  بنػمف  خػر مكػؿ دمنػؿ مػف فدمػ  امثبػوت امتػ  
تسػػػمادت إمنمػػػم امماكمػػػ  فػػػ  نضػػػمومم عىػػػ  ااػػػو م  ػػػؿ وواضػػػ  كػػػذمؾ ال ن ػػػوبي إتمػػػمؿ فو 

وض وذمؾ اتػ  تسػتطنع ماكمػ  امػا ض ام نػمـ بمممتمػم فػ  مرانبػ   ػا  تطبنػؽ ام ػماوف غم
اًل كمف مةنبًم م  ور بنماي   ٓعى  اموانة  كمم  مر إثبمتمم بمماكـ وا 

 
كمػػم ال نتػػوز باػػمؿ اإلاممػػ  فػػ  بنػػمف امػػدمنؿ إمػػ  فوراؽ امػػدعوى فو فنػػ  ورنػػ  فخػػرى         

ن  ػ اف ماكم  اما ض ال تستةنف فػ  فدار مممتمػم بأنػ  خمرج اطمؽ اماكـ ذاتي وورنتي امرسم



122 

 

ورنػػػ  خػػػ ؼ اماكػػػـ وورنتػػػي امرسػػػمن  وممػػػذا بػػػمت مػػػف اممتةػػػنف إ ػػػتممممم عىػػػ  كمفػػػ  بنمامتمػػػم 
امتويرن  ومامم وانة  امدعوى وفدم  امثبوت وال نتوز اإلامم  ف  يػذا امبنػمف إمػ  فوراؽ فخػرى 

 ٓومو كمات مرف   بمىؼ امدعوى 
 ٜٛٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ/ٙ/٘*   ا ض 
 ٓٙٗػ  ٜٛػ  ٜٔػ س ٜٛٙٔ/ٗ/٘ٔ*   ا ض 
 ٜٖٖػ  ٓٓٔػ  ٙٔػ س ٜ٘ٙٔ/٘/ٛٔ*   ا ض 

يػػذا إمػػ  فف اممطىػػع عىػػ  اماكػػـ ال ُنطػػممع إاًل ورنتػػي امرسػػمن  واػػديم وممػػذا بػػمت فمػػرًا         
سػػبمبي اتػػ  م ضػػنًم ضػػرورة إ ػػتممؿ تىػػؾ امورنػػ  عىػػ  كمفػػ  بنمامتمػػم اممممػػ  وااسمسػػن  ومامػػم ف

تتا ؽ مىاكـ اتنتي اممطى   عىػ  امكمفػ  وبأاػي عاػواف مىا ن ػ  متػ  ف ػب  اممونػًم وبمتػًم اػموزًا 
 ٓم وة اامر امم ض  بي 

ذ ن ػػرت امماكمػػ  فػػ  واتبمػػم اإلطػػ ع عىػػ  ام ػػنؾ ماػػؿ امتػػداع  وكػػذمؾ إفػػمدة          وا 
ؾ ام ػنؾ وامػذى تتةىػي نػمبً  امباؾ ومـ تثبت ف  مػدوامت فسػبمب اماكػـ امبنماػمت امتويرنػ  مػذم

امػػم فاممػػت فػػ   مىتػػداوؿ بمتػػرد اماظػػر وذمػػؾ مػػف وانػػع مػػم فسػػ رت عىنػػي مطممةتمػػم ام خ ػػن  وا 
يذا امبنمف إم  مم يو ثمبت بأوراؽ امدعوى و ان   امتاا  اممبم رة فهف ذمؾ ُنةد ن ورًا ف  

 ٓامبنمف نوتب ا ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم  
ر فف اممدعن  بمما وؽ اممدان  مـ تكف اممست ندة اا ىن  ف  ذمؾ ام نؾ وتدنر بممذك        

ـً ف ػد كػمف مػف امػ ـز عىػ  امماكمػ  فف تثبػت فػ   و بؿ فاي  ؿ إمنمم بطرنؽ امتظمنر و ومف ثػ
مدوامت اكممػم مػف وانػع إط عمػم ام خ ػ  عىػ  ورنتػي فاػي  ػمدر امػر اممسػت ند اا ػى  

كػػػػمف نتةػػػػنف عىنمػػػػم فف تُاػػػػمظر با سػػػػمم وتطىػػػػع عىػػػػ  تتػػػػمبع بمػػػػم ُنتنػػػػز مػػػػي تظمنػػػػره مىنػػػػره كمػػػػم 
امتظمنرات اممدوا  بظمر ام نؾ وبأامم امنى  مىمىكنػ  . اتػ  نتػوافر امو ػؼ ام ػان  مىوانةػ  

 ٓامت  طب ت عىنمم امماكم  ممدت  امة مب 
ذ فخىػت بواتبمػم ونةػدت عػف تضػمنف اكممػم اممطةػوف فنػي يػذه امبنماػمت امتويرنػػ           وا 

ؿ اماكـ ف  بنمامم إمػ  مػم يػو مرفػؽ بػأوراؽ امػدعوى عىػ  خػ ؼ مػم فوتبػي ام ػماوف فهاػي وفام
 ٓنكوف نم ر امبنمف واتب اما ض واإلامم  كمم سىؼ ام وؿ 

إتػػرارات تامونػػ  عىػػ  كػػؿ اكػػـ  ػػمدر بمإلدااػػ  ضػػرورة  ٖٓٔيػػذا وتوتػػب اممػػمدة /         
ت امماكمػػ   بمإلدااػػ  باػػمر عىنمػػم  ا ػػتمممي عىػػ  بنػػمف م  ػػؿ واضػػ  موانةػػ  امػػدعوى امتػػ  نضػػ



123 

 

وكػػذمؾ بنػػمف  خػػر الن ػػوبي اإلتمػػمؿ فو امتةمػػنـ  وامتتمنػػؿ مكػػؿ دمنػػؿ مػػف فدمػػ  امثبػػوت امتػػ  
اسػتاد إمنمػػم عىنمػػم اماكػػـ فػػ  نضػػموي وذمػؾ اتػػ  تسػػتطنع ماكمػػ  امػػا ض  فف ترانػػب  سػػ م  

اّل كػمف اماكػـ مةنبػم اممأخذ و ا  تطبنؽ ام ماوف عىػ  اموانةػ  كمػم  ػمر إثبمتمػم بػمماكـ و وا  
م  ػػػور بنماػػػي  و ويػػػذا امبنػػػمف امواتػػػب ال نتا ػػػؽ إذا مػػػم اكت ػػػت امماكمػػػ  بمإلاممػػػ  فػػػ  بنػػػمف 
ااوراؽ امم دمػػ  مػػف اممػػدع  اممػػدا  إمػػ  مػػم فسػػبىي عىنمػػم مػػف و ػػؼ ام ػػنكمت  دوف بنػػمف 
 امةام ػػػر امتويرنػػػ  وامبنماػػػمت ااسمسػػػن  امتػػػ  اػػػص عىنمػػػم ام ػػػماوف وامتػػػ  نمكػػػف مػػػف خ ممػػػم
اإلاتمػػمر إمػػ  تىػػؾ اماتنتػػ  ويػػ  فامػػم  ػػنكمت تػػدنرة باممنػػ  ام ػػماوف امتاػػمو  ممػػم عىػػ  ت ػػدنر 
بأامػػم واما ػػود سػػوار نتةػػنف  ػػرفمم بمتػػرد اماظػػر بىػػض اماظػػر عػػف اممةػػمم ت امسػػمب   وامتػػ  
اػػررت مػػف فتىمػػم و ػ ويػػو مػػم ن ػػر اكػػـ ماكمػػ  فوؿ درتػػ  فػػ  بنماػػي وممػػذا كػػمف م ػػوبم 

ذ اعتا ػػػت امماكمػػػ  اإلسػػػتوامفن  تىػػػؾ ااسػػػبمب  بمم  ػػػور فػػػ  امبنػػػمف و رغػػػـ مػػػم  ػػػمبمم مػػػف  وا 
ن ػػور ومػػـ تةمػػؿ مػػف تمابمػػم عىػػ  تػػدارؾ يػػذا ام  ػػور عاػػدمم عرضػػت امػػدعوى عىنمػػم بةػػد 
امطةف عى  اكـ ماكم  فوؿ درت  مف امطمعف بؿ اعتا ت فسبمب ذمؾ اماكػـ رغػـ ن ػوريم 

اماكـ امطةنف بدوره وااساب عىني بمم  ف  امبنمف و ومف ثـ فهف عوار ام  ور نكوف ند  مب
 ٓنةنبي ونستوتب ا ضي واإلامم  

 
َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"   ن ػػترط  فػػ  اكػػـ اإلدااػػ  عػػف ترنمػػ  إ ػػدار  ػػنؾ بػػدوف ر ػػند ا ػػتمممي عىػػ           
بنػػمف اموانةػػ  اممسػػتوتب  مىة وبػػ  بنماػػم نوضػػامم و تتا ػػؽ بػػي فركػػمف امترنمػػ  وظروفمػػم  وفدمػػ  

اّل امثب وت فنمم وفف نورد ف  مدوامتي امبنمامت امدام  عى  إستن مر ام ػنؾ م ػراوطي ام ماوانػ  و وا 
كمف اماكـ مةنبػًم بمم  ػور امػذى ناػوؿ دوف تمكػنف ماكمػ  امػا ض مػف مرانبػ   ػا  تطبنػؽ 

  ٓام ماوف عى  وانة  امدعوى   "  
  ٔ٘ٔػ ص  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 

 
َ َٚاخلطأَفَٝرطجيكَاٌمبْٔٛاٌجطالَْ:َََصبٔيب 

فهف اماكـ اإلبتداو  امملند اسبمبي بمماكـ اممطةوف فنػي ػ عىػ  مػم نبػنف مػف مػدوامت         
فسبمبي ػ عمنب امطمعف بة وب  امابس ممدة ساتنف مع ام ىؿ عف ترنم  إ داره ام نؾ ماػؿ 
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 ٖٖٚو  ٖٖٙ امتػداع  دوف ر ػند نػموـ ونمبػػؿ مىسػاب وفوضػ  مػػمدت  امة ػمب ويمػم امممدتػػمف
ع وبػػمت امػػواردتنف ب ػػان   امتااػػ  اممبم ػػرة و فػػ  اػػنف فف يػػمتنف اممػػمدتنف ت ػػرر إمىمريمػػم 

ونػػد ا ػػت اممػػمدة ااومػػ  مػػف ام ػػماوف امسػػممؼ  ٜٜٜٔمسػػا   ٚٔب ػػدور نػػماوف امتتػػمرة رنػػـ 
 ٓ ٕٓٓٓامذكر عى  يذا اإلمىمر وعى  فف نةمؿ بي مف فوؿ فكتوبر عمـ 

 
 ػػػػماوف مةمػػػػواًل بػػػػي إبتػػػػداًر مػػػػف تػػػػمرن  ا ػػػػره بممترنػػػػدة امرسػػػػنم  فػػػػ  وممػػػػم كػػػػمف يػػػػذا ام        

ـً تكوف ماكم  امموضوع نػد طب ػت فػ  تماػب امطػمعف اممػمدة     ٜٜٜٔ/٘/ٚٔ  ٖٖٚومف ث
ع وبػػػمت وامة وبػػػ  امما ػػػوص عىنمػػػم ويػػػ  ع وبػػػ  اماػػػبس ) اموتوبنػػػ  ( واػػػديم رغػػػـ إمىمومػػػم 

 ٓ ٕٓٓٓب ماوف امتتمرة ماذ فوؿ فكتوبر 
مػػف نػػماوف امتتػػمرة امتػػ  ا ػػت عىػػ  مةمنبػػ  مػػف ن ػػدر  ٔ/ٖٗ٘ممػػم كماػػت اممػػمدة و         

 ػػنكًم مػػنس مػػي م مبػػؿ ونمبػػؿ مى ػػرؼ نػػد ا ػػت عىػػ  ع وبػػ  اماػػبس وامىرامػػ  امتػػ  ال تتػػموز 
ـً فػػهف اممػػمدة ااخنػػرة تكػػوف يػػ   خمسػػنف فمػػؼ تانػػي فو إاػػدى امة ػػوبتنف اممػػذكورتنف ػ ومػػف ثػػ

  امابس امتوازن  فو امىرام  وي  اا ػى  مىمػتمـ و اف واتب  امتطبؽ اامم تاص عى  ع وب
 ٓع وبمت امُمىىمه تةمنب عى  تىؾ امترنم  بممابس اموتوب    ٖٖٚامممدة 

ع وبػػمت امُمىىػػمه  ٖٖٚوممػػم كػػمف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي نػػد طبػػؽ ضػػد امطػػمعف اممػػمدة         
 ػمب ام ػانا  واتبػ  امتطبنػؽ ب ماوف امتتمرة   ومـ تبنف امماكم  ف  اكممم امطةنف ممدة امة

مف نماوف امتتمرة ومف ثـ فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف ف  اموانع خممنًم  ٔ/ٖٗ٘وي  امممدة 
 ٓمف بنمف ممدة امة مب امت  عمنب امطمعف بم تضميم 

إتػػرارات تامونػػ  مػػف وتػػوب إ ػػتممؿ كػػؿ  ٖٓٔويػػو مػػم نتاػػمف  مػػع مػػم فوتبتػػي اممػػمدة         
عىػػػػ  اػػػص مػػػمدة امة ػػػػمب امتػػػ  فازمػػػت امماكمػػػػ  امة وبػػػ  ضػػػد اممػػػػتمـ اكػػػـ  ػػػمدر بمإلدااػػػ  

اًل كمف اماكـ بمطً  وذمؾ ممم ت رضي نمعدة  رعن  امتػراوـ وامة وبػمت وم تضػميم  بم تضميم وا 
 ٓبأاَل ترنم  وال ع وب  إاًل باص 

وممذا كمف مف اممتةنف عى  امماكم  امت  ف درت اماكـ اممطةوف فنػي فف تبػنف فػ          
مػػف نػػماوف امتتػػمرة ويػػ  امة وبػػ  واتبػػ   ٔ/ٖٗ٘اكممػػم مػػمدة امة ػػمب ام ػػانا  ويػػ  اممػػمدة 

 ٓامتطبنؽ عى  اموانة  اممطروا  بهعتبمريم اا ى  مىمتمـ ) امطمعف ( 
واظرًا اف اماكـ ُنةد ف  ا ن تي خممنًم مف ممدة امة ػمب ااػي طبػؽ عىػ  اموانةػ  امتػ          
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ـً فهاي نكوف بمطً  واتب اما ض واإلامم  دنف عامم امطمعف ممدة ُمى  ٓىمه نماواًم ومف ث
وتػػدنر بممػػذكر فف اػػص اممػػمدة ااومػػ  مػػف مػػواد إ ػػدار نػػماوف امتتػػمرة وامتػػ  ا ػػت         

ع وبػمت امتػ  كماػت تةمنػب عػف ترنمػ  إ ػدار ام ػنؾ دوف ر ػند ػ  ٖٖٚعىػ  إمىػمر اممػمدة 
ص عىػ  ع وبػ  فخػؼ مػف امة وبػ  امما ػوص تطبؽ بأثر فورى اامم اا ى  مىمػتمـ . إذ تػا

عىنمػػػم بموتػػػب اممػػػمدة امُمىىػػػمه . اف ع وبػػػ  اماػػػبس امتوازنػػػ  فو امىرامػػػ  فخػػػؼ وال  ػػػؾ مػػػف 
 ٓع وب  امابس اموتوب  

وال تػػػدخؿ فػػػ  بػػػمن  اممػػػواد امما ػػػوص عىنمػػػم فػػػ  ام ػػػماوف امتدنػػػد مىتتػػػمرة وامخم ػػػ          
 ٓ ٕٕٓٓمـ بمم نؾ وامملتؿ تطبن مم إم  فوؿ فكتوبر ع

اف مػػػمدة امة ػػػمب مػػػـ ناسػػػاب عىنمػػػم اكػػػـ اإلرتػػػمر فػػػ  تا نػػػذ تىػػػؾ اااكػػػمـ امخم ػػػ          
بمم نؾ ػ واف ام ماوف اا ى  مىمػتمـ نتةػنف تطبن ػي فػور  ػدوره دوف إرتػمر فو تراخػ  طمممػم 

 ٓفاي م مم  اممتمـ واا ى  مي 
ؿ اممتمـ اممػلثـ ب ػماوف ف ػد فػ  ظػؿ إذ ال نسوغ ع ً  فو ماط ًم فو عدام  فف نظؿ فة        

فاكػمـ نػػماوف  ػػدر بمم ةػػؿ ام ػػًم عىػػ  ع وبػػ  فخػػؼ بػػدعوى فف تا نػػذه مرتػػأ إمػػ  اػػنف و اف 
يػػذا اإلرتػػمر نضػػر بػػمممتمـ     وال نسػػرى عىنػػي فػػ  خ و ػػن  مػػمدة امة ػػمب واػػػديم و واف 

إلرتػمر فو امتراخػ  ام ماوف اا ى  مىمتمـ يو امواتب امتطبنؽ فور  دوره وال ن بؿ بطبنةتي ا
فػػ  تطبن ػػي عمػػً  بمممػػمدة امخممسػػ  ع وبػػمت وامتػػ  ورد ا ػػمم عممػػًم ُمطى ػػًم طىن ػػًم مػػف كػػؿ ننػػد 
وامػػذى تػػرى عىػػ  فف ام ػػماوف اا ػػى  مىمػػتمـ واتػػب امتطبنػػؽ ومػػو كػػمف  ػػدوره الا ػػًم مونػػوع 

 ٓام ةؿ اممكوف مىترنم  امُمةمنب عىنمم 
ويػػػو فف نةمنػػػب عىػػػ  امتػػػراوـ بم تضػػػ  ام ػػػماوف وذمػػػؾ خروتػػػًم عىػػػ  اا ػػػؿ امةػػػمـ         

 ٓع وبمت (  ٔ/٘اممةموؿ بي ونت إرتكمبمم ) امممدة 
ذمػؾ فف  ػػدور ام ػػماوف امتدنػد اا ػػى  مىطػػمعف نػد فا ػػأ مػػي مركػزًا نماوانػػًم ف ػػى  مػػي         

 ٓوممذا فمو امواتب امتطبنؽ واده دوف غنره خم ً  ام ماوف اممىى  اا د 
 

َ:َـََغَثأْٚلؼذَحمىّخَإٌم
" ام  ػرة امثمانػ  مػػف اممػمدة امخممسػ  مػػف نػماوف امة وبػمت ت ضػػ  بأاػي إذا  ػدر بةػػد           

ذف فمػف  ونوع ام ةؿ ونبؿ اماكـ فني اممونًم نماوف ف ى  مىمػتمـ فمػو امػذى نتبػع دوف غنػره . وا 
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 ٓامخطأ ف  تطبنؽ ام ماوف اماكـ بم تض  ام ماوف اا د اممىى  
   ؽٕٓ / ٛٓٛٔػ طةف  ٖ٘٘ػ  ٜٕٓػ رنـ  ٕػ س  ٜٔ٘ٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 

 

َ:َـََٚلؼذَوزٌهَثأْ
إتػػرارات تامونػػ  ا ػػت عىػػ  وتػػوب إ ػػمرة اماكػػـ إمػػ  اػػص ام ػػماوف  ٖٓٔ" اممػػمدة         

امذى اكـ بموتبي ػ ويو بنمف تويرى إنتضتي نمعدة  رعن  امتراوـ وامة وبمت فهذا خ  اماكـ 
اممطةػػػوف فنػػػي مػػػف ذكػػػر اػػػص ام ػػػماوف امػػػذى فاػػػزؿ بموتبػػػي اإلبتػػػداو  امملنػػػد اسػػػبمبي بػػػمماكـ 

 ٓامة مب عى  اممتمـ فهاي نكوف م وبًم بممبط ف 
 ٛٔٚػ  ٚ٘ٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔٔ/ٔ*  ا ض 
 ٖ٘ٚػ  ٚٗٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ٖٗٔػ  ٕٛػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٕ/ٔ*  ا ض 
 ٕٛٗػ  ٜٜػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ/٘/ٛٔ*  ا ض 
 ٔٔٚػ  ٜ٘ٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٗٔ*  ا ض 
 ٜ٘ٛػ  ٗ٘ٔػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٕٔ/ٕ*  ا ض 

فػ   ػأف نػماوف امتتػمرة  ٜٜٜٔمسػا   ٚٔومف تماب  خر فهاي ممػم كػمف ام ػماوف رنػـ         
عىػػ  ع وبػػ  فخػػؼ عػػف امترنمػ  ماػػؿ امتػػداع  و فهاػػي نكػػوف  ٔ/ٖٗ٘نػد اػػص فػػ  ممدتػػي رنػـ 

 ف .ام ماوف امواتب امتطبنؽ بهعتبمره ام ماوف اا ى  مىطمع
وممػم كماػػت ماكمػػ  امموضػػوع مػػـ تطبػػؽ يػذا ام ػػماوف واتبػػت ا سػػمم عػػف تطبن ػػي رغػػـ         

 ػدوره وسػػرنماي عىػػ  اموانةػػ  اممطرواػػ  ػ وممػػم كػمف تطبنػػؽ فاكػػمـ ذمػػؾ ام ػػماوف عىػػ  اموتػػي 
ام ان  ناتمج إم  تا نؽ موضوع  نخرج عف وظن   ماكمػ  امػا ض فهاػي نتةػنف فف نكػوف 

ف فنػػي اإلاممػػ  مناػػمكـ امطػػمعف مػػف تدنػػد بمةرفػػ  ينوػػ  فخػػرى طب ػػًم مػػع ا ػػض اماكػػـ اممطةػػو 
 ٓامواتب امتطبنؽ  ٜٜٜٔمسا   ٚٔااكمـ ام ماوف رنـ 

مػػف نػػماوف  ٖٗ٘ونضػػت اممنوػػ  امةممػػ  مىمػػواد امتامونػػ  بماكمػػ  امػػا ض بػػأف اممػػمدة         
اب يػػػ  امتتػػػمرة وامخم ػػػ  بممة ػػػمب عػػػف ترنمػػػ  إ ػػػدار ام ػػػنؾ دوف ر ػػػند نػػػموـ ونمبػػػؿ مىسػػػ

امواتب  امتطبنػؽ بػمماظر إمػ  مػم ا ػت عىنػي مػف تػواز توننػع ع وبػ  امىرامػ  فو اماػبس عىػ  
مػػػف نػػػماوف امة وبػػػمت مػػػف وتػػػوب توننػػػع ع وبػػػ   ٖٖٚامتػػػما  خ فػػػًم ممػػػم ا ػػػت عىنػػػي اممػػػمدة 

 ٓامابس 
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وكذمؾ فنمم ا ت عىني بها ضمر امدعوى امتامون  بممت مم  باسبمف فف كػ  اامػرنف         
ـً ُتةد ف  يذا ام دد نماواًم ف ى  مىمػتمـ تطبػؽ مػف نا  ئ مركزًا نماوانًم ف ى  مىمتمـ ػ ومف ث

 ٓف نماوف امة وبمت ػتمرن   دوريم طب ًم مى  رة امثمان  مف امممدة امخممس  م
ػ طةػػف  ٜٜٜٔ/ٚ/ٓٔاكػـ اممنوػػ  امةممػ  مماكمػػ  امػػا ض مىمػواد امتامونػػ  ػ تىسػ   *  

 ؽٗٙ/ ٜٜٛٓ
مف عى  ماكم  امموضوع بدرتتنمم فف تىتـز باكـ اممنو  امةمم  مىمػواد امتامونػ  وند ك        

بماكم  اما ض امسممؼ امػذكر وتطبػؽ ام ػماوف عىػ  اموتػي ام ػان  اف يػذا يػو واتبمػم فػ  
 ٓامم مـ ااوؿ 

ومو دوف طىب مػف امخ ػـو اف يػذا امتطبنػؽ ن ػع عىػ  عمت مػم واػديم وال ن ػ  فف         
 ٓنو  فطراؼ امخ وم  امتامون  نكوف ريف م 

مػػػف  ٖٗ٘ونػػػد فدى خطليػػػم فػػػ  تطبنػػػؽ ام ػػػماوف امواتػػػب امتطبنػػػؽ ويػػػو اػػػص اممػػػمدة         
به دار نماوف امتتمرة و إم  اإلمتزاـ بممة وب  امما وص عىنمػم فػ   ٜٜٜٔمسا   ٚٔام ماوف 
ااومػػ  يػػو  ع وبػػمت ويػػ  مػػمدة امة ػػمب اا ػػد ومػػـ تضػػع فػػ  إعتبمريػػم فف اممػػمدة ٖٖٚاممػػمدة 

اا ػى  مىمػػتمـ وبممتػػمم  نتػػوز ممػػم توننػػع ع وبػ  امىرامػػ  ضػػد امطػػمعف بمػػم ال نتػػموز خمسػػنف 
ع وبمت امُمىىمه  ٖٖٚفمؼ تاني بداًل مف ع وب  امابس اموتوب  امما وص عىنمم ف  امممدة 

 ٓوي  اا د 
ض ننػػدًا وبػػذمؾ نكػػوف ذمػػؾ امخطػػأ ام ػػماوا  امػػذى تػػردت فنػػي ماكمػػ  امموضػػوع نػػد فػػر        

عىنمم امىمم إم  توننع ع وب  امابس ضد امطمعف ف  امونػت امػذى تمىػؾ فنػي سػىط  امتخننػر 
 بػػنف ع ػػوبت  اماػػبس وامىرامػػ  وف ػػًم مى ػػماوف امتدنػػد اا ػػى  مىمػػتمـ و ػ  وال نةػػرؼ ونسػػتانؿ 
فف نةػػرؼ مػػمذا كماػػت سػػوؼ ت ضػػ  بػػي امماكمػػ  مػػو تابمػػت إمػػ  فف امػػاص امواتػػب امتطبنػػؽ 

 مػػػػف نػػػػماوف امتتػػػػمرة وامػػػػذى نخنريػػػػم بػػػػنف اماػػػػبس  ٖٗ٘ا ػػػػى  يػػػػو اػػػػص اممػػػػمدة /بهعتبػػػػمره ا
 وامىرام  .
ويػػذا ام نػػد امػػذى  ػػمدر ارنػػ  امماكمػػ  فػػ  إختنػػمر امة وبػػ  اممامسػػب  بػػنف اماػػبس           

وامىرام  ُنةد خطأ ف  تطبنؽ ام ماوف ال تمىؾ ماكم  اما ض ت اناي مف تى مر ا سػمم عمػً  
 ٓ ٜٜ٘ٔمسا   ٚ٘مف نماوف اما ض رنـ  ٗ/ٜٖبم تض  امممدة  بمماؽ اممخوؿ ممم

اف ت ػػدنر امة وبػػ  اممامسػػب  مىوانةػػ  اممطرواػػ  ناتػػمج إمػػ  تا نػػؽ موضػػوع  نخػػرج         
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 ٓعف إخت مص ماكم  اما ض كمم سىؼ امبنمف وممذا وتب فف نكوف مع اما ض اإلامم  
َ َاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َََصبٌضب 

ف د تمسؾ دفمع امطمعف ام ػ وى بتىسػمت اممامكمػ  واممسػطور بمػذكرات دفمعػي فمػمـ         
 ماكم  امموضوع بدرتتنمم بممدفوع وفوتي امدفمع اآلتن  : ػ

تػا   ٕٔٓٓ/ٖٚٙامدفع بمإلرتبمط امذى الن بؿ امتتزو  بنف امتاا  اممطروا  رنـ  (ََ:أٚال َ)َ
تػػا  م ػػر امتدنػػدة امماظػػورة بػػذات  ٕٔٓٓ/٘ٚٙم ػػر امتدنػػدة و وامػػدعوى رنػػـ 

ع وبػػػمت  ٕ/ٕٖامتىسػػػ  و  فمػػػمـ ذات امماكمػػػ  و ممػػػم نتةػػػنف مةػػػي وطب ػػػًم مىمػػػمدة 
 دور اكـ وااد ف  اموانةتنف ماؿ اإلتممـ فنمم . ونػدـ اممسػتاد امػداؿ عىػ  يػذا 

 ٓاإلرتبمط 
امتامونػ  كػذمؾ  امدفع بةدـ نبوؿ امػدعوى اممدانػ  اممطرواػ  وعػدـ نبػوؿ امػدعوى  (ََ:َصبٔيبَ )ََ

يػػو اممبم ػػر ام ةىػػ  مكمفػػ  إتػػرارات امػػدعوننف سػػمم ت   ............اف اممػػدعو/ 
امػػذكر و ويػػو ماةػػدـ اايىنػػ  مىاكػػـ ضػػده به ػػممر إف سػػي ويػػو اكػػـ واتػػب اما ػػمذ 

إفػػ س كىػػ   ػػممؿ ام ػػميرة . ونػػدـ  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓفػػور  ػػدوره فػػ  امػػدعوى رنػػـ 
 ٓكذمؾ مم ندؿ عى   ا  يذا امدفع 

ــبَ َ)َ بػػأف اموانةػػ  امُمسػػادة مىطػػمعف فػػ  امتااػػ  امممثىػػ  ال ع ػػمب عىنمػػم تأسنسػػًم عىػػ   (ََ:َصبٌض
مسػػػا   ٚٔمػػػف ام ػػػماوف رنػػػـ  ٖٔٗمػػػف نػػػماوف امة وبػػػمت واممػػػمدة  ٓٙاػػػص اممػػػمدة /

مف ام ماوف امتتمرى امسمبؽ ( وامت  نػررت  ٛٗٔبه دار نماوف امتتمرة )  ٜٜٜٔ
 ٓسببًم مف فسبمب اإلبما  

ونمؿ  راًم ممذه ااوتي امث ث   مم ا ي بمذكرتػي امتدنػدة  امتػ  مػـ ت ػدـ اوؿ درتػ          
 : ػ ٕٔٓٓ/ٚ/ٖٓوامم دم  مىماكم  اإلستوامفن  بتىس  

تػا  م ػر ٕٔٓٓ/٘ٚٙوامػدعوى ٕٔٓٓ/ٖٚٙف  امدفع بمإلرتبمط بنف كؿ مف امػدعوى :أٚالَ
 امتدندة

تػا  م ػر  ٕٓٓٓ/ٖٚٙتمـ ام ضػن  رنػـ فنمـ اممدعنمف بمماؽ اممدا  ضػد اممػ   "         
بمم ػػػػنؾ رنػػػػـ  ٕٔٓٓ/٘ٚٙو وام ضػػػػن  رنػػػػـ  ٕٚٚٗٓٓٔٓامتدنػػػػدة بمم ػػػػنؾ رنػػػػـ 

وبماػمظرة ام ػنكنف موضػوع امػدعوننف سػمم ت  امبنػمف ػ وسػادا إتمػمـ  ٕٛٚٗٓٓٔٓ
 اممتمـ نبنف ممنو  امماكم  فف :
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مسػاوب عىػ   ٜٜٛٔ/٘/ٚٔاممسػتاؽ بتػمرن   ٕٚٚٗٓٓٔٓف  ػ    ام ػنؾ رنػـ 
امباؾ اايى  فػرع يىنوبػومنس واممسػت ند فنػي يػ   ػرك   ػ ر مىم ػموالت 

ب ػػػ تي روػػػنس متىػػػس إدارة  ............امتتمرنػػػ  وامتػػػ  نمثىمػػػم امسػػػند 
 ٓام رك  اممذكورة 

 
مسػاوب عىػ   ٜٜٛٔ/٘/ٜٔاممسػتاؽ بتػمرن   ٕٛٚٗٓٓٔٓب ػ    ام ػنؾ رنػـ 

وامتػػ   ........امباػػؾ اايىػػ  فػػرع يىنوبػػومنس واممسػػت ند فنػػي يػػ   ػػرك  
 ٓب  تي رونس متىس إدارة ام رك  اممذكورة  ............نمثىمم امسند 

 ٕٔٓٓ/٘ٚٙوامػدعوى رنػـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ"  وباظر ام نكنف سادا اإلتممـ فػ  امػدعوى        
تا  م ر امتدندة وامماظر إستوامفممم فممـ ينو  امماكم  مف نىنب عف فطا  اممنوػ  اممػونرة 

 بنف كؿ مف ام نكنف و دوريمم بمامسب  مةممى  تتمرن  واادة ودالم  ذمؾ : اإلرتبمط اموثنؽ
ب ػػ تي  ............ػ  فف اممسػػت ند اا ػػى  فػػ  كػػ  مػػف ام ػػنكنف وااػػد يػػو اممػػدعو /   ٔ

 ٓ ........رونس متىس إدارة  رك  
ع بػي ويو اممرفو  ٕٚٚٗٓٓٔٓػ  تتمبع مسىسؿ ام نكنف ساد اإلتممـ و فأاديمم نامؿ رنـ   ٕ

 ٕٛٚٗٓٓٔٓتػػا  م ػػر امتدنػػدة و وامثػػما  نامػػؿ رنػػـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙامػػدعوى رنػػـ 
تػا  م ػر امتدنػدة ػ ومػف يػذا امتتػمبع نتضػ   ٕٔٓٓ/٘ٚٙاممرفوع بي امدعوى رنـ 

بتػػ ر ممنوػػ  امماكمػػ  فف ام ػػنكنف  ػػدرا فػػ  تػػمرن  وااػػد وبمامسػػب  عمىنػػ  تتمرنػػ  
 ٓواادة 

كػد بتػ ر  ػدوريمم بمامسػب  عمىنػ  وااػدة فمم ػنؾ ػ   ت ػمرب منةػمد إسػتا مؽ ام ػنكنف نل   ٖ
فمػػػػػو  ٕٛٚٗٓٓٔٓفمػػػػػم ام ػػػػػنؾ رنػػػػػـ  ٜٜٛٔ/٘/ٚٔإسػػػػػتا مؽ  ٕٚٚٗٓٓٔٓرنػػػػػـ 

 ٓ ٜٜٛٔ/٘/ٜٔإستا مؽ 
ػ    اامػػر امػػذى نزنػػد تأكنػػد  ػػدور ام ػػنكمت سػػاد اإلتمػػمـ فػػ  امػػدعوننف بمامسػػب  عمىنػػ    ٗ

يػو ننمػ  اممسػتاؽ  ............تتمرن  واادة تمت مع اممست ند اا ى  اممدعو / 
تػػـ ( اامػػر امػػذى نلكػػد فف  ٓٓٓٓٙٙفػػ  كػػؿ مػػف ام ػػنكنف فمم نمػػ  فنممػػم وااػػدة ) 

إ ػػػدار ام ػػػنكنف كػػػمف بمامسػػػب  مةممىػػػ  تتمرنػػػ  وااػػػدة نسػػػمت إتمػػػمم  ننمتمػػػم عىػػػ  
 ٓدفةمت متسمون   در بمم ام نكمف ساد اإلتممـ ضمف  نكمت فخرى 
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ينوػػ  امماكمػػ  فنػػوى وفنػػـو نبػػنف اف ام ػػنكنف سػػادا "  ومػػف تمػػمع مػػم ت ػػدـ وممػػم تػػراه        
اإلتمػػمـ فػػ  امػػدعوننف  ػػدرا فػػ  تػػمرن  وااػػد وبمامسػػب  عمىنػػ  تتمرنػػ  وااػػدة وممسػػت ند ف ػػى  

ب ػػػ تي وامػػػذى نػػػمـ بػػػممتوطل وب  ػػػد اإلضػػػرار بػػػمممتمـ بتسػػػىنـ يػػػذه  ............وااػػػد يػػػو / 
ور انػ  ت ضػامم ااوراؽ واممسػتادات وامػذى نػمـ بسػ ............ام نكمت وغنريم ممف نػدعوى 

وبمإلدعػمر اممبم ػر فمػمـ ام ضػمر امتاػمو  بمسػػـ  ػ ن ي وزوتتػي االمممانػ  امتاسػن  وذمػؾ ب  ػػد 
ف كػػػػمف سػػػػنظمر فػػػػ  كمفػػػػ   امتضػػػػىنؿ وامتػػػػدمنس انػػػػث نمتاػػػػع عىنػػػػي اإلدعػػػػمر بمبم ػػػػرة ا سػػػػي وا 

اػػداث ومػػف ثػػـ ف ػػد فنػػمـ اممسػتادات سػػاد امػػدعوى اممدانػػ  اممبم ػػرة بهعتبػػمره امماػػرؾ ام ةىػػ  مع
  ............تػػػػػا  م ػػػػػر امتدنػػػػػدة بأسػػػػػـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙام ضػػػػػن  رنػػػػػـ  ............اممػػػػػدعو 

) يكػػػذا ورد فسػػػممم ب ػػػان   امػػػدعوى اممدانػػػ  ( ويػػػ  امممانػػػ  امتاسػػػن  ال ع نػػػ  ممػػػم مطى ػػػًم 
بػػػػػػػػمممتمـ وال تربطػػػػػػػػػي بمػػػػػػػػػم فى مةػػػػػػػػمم ت مممنػػػػػػػػػ  ويػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  ذات امونػػػػػػػػػت زوتػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ نؽ 

 ٓ ............اممدعو/
تػػػػا  م ػػػػر امتدنػػػػدة  ٕٔٓٓ/٘ٚٙ"  وفػػػػ  ذات امونػػػػت وذات امتػػػػمرن  فنػػػػمـ امػػػػدعوى        

 ٓامم نـ ف  فمممانم  ............بمم نؾ امثما  بأسـ   ن ي اممدعو / 
"    نترتػػػب عىػػػ  مػػػم ت ػػػدـ فاػػػي ال ن ػػػدح فػػػ   ػػػا  امػػػدفع بمإلرتبػػػمط بػػػنف امػػػدعوى رنػػػـ       
تػػا  م ػػر امتدنػػدة إخػػت ؼ  ٕٔٓٓ/٘ٚٙمػػدعوى رنػػـ تػػا  م ػػر امتدنػػدة وا ٕٔٓٓ/ٖٚٙ

اممدعننف بمماؽ اممدا  ف  كؿ مػف امػدعوننف و ذمػؾ فف اممسػت ند اا ػى  وااػد فػ  كػؿ مػف 
ام ػػنكنف سػػادى اإلتمػػمـ وفف نػػمـ يػػذا ااخنػػر بتظمنػػر يػػذنف ام ػػنكنف اممظمػػر إمنػػي وااػػد ويػػو 

رة مىمظمػػػر إمنػػػي اما ن ػػػ  / و ويػػػو تظمنػػػر ال نامػػػؿ تمرنخػػػًم  ػػػدر مػػػ ............اممػػػدعو/ 
و ومرة ثمان  ب  تي وكنً  عف اممدع  /  ............ب  تي وكنً  ممف تدع   ............
ويػػ  وكممػػػ  بمطىػػ  تبطػػػؿ مةمػػم كمفػػػ  اإلتػػرارات عىػػػ  امااػػو امػػػذى سػػابناي فػػػ   ............

 ٓمةرض دفمعام بةدـ ام بوؿ ام اؽ 
َ:ََْٛاٌعمٛثبدَرٕضَعٍَٝأَِٔٗٓلب21/1َٔٚؽيشَأَْادلبدحَََََََََ

" إذا ونةػػت عػػدة تػػراوـ مىػػرض وااػػد وكماػػت مرتبطػػ  ببةضػػمم بانػػث ال ت بػػؿ امتتزوػػ         
 ٓوتب إعتبمريم كىمم ترنم  واادة " 

"    نابا  عى  ذمؾ فاي إذا ف در اممتمـ عدة  نكمت م مم   خص وااد عف مةممى       
امم ف  تمرن  مةنف و فػهف ذمػؾ ن طػع فػ  فف مػم واادة ف  نـو وااد وفف تةؿ إستا مؽ كؿ م
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ونع مف اممتمـ إذا كمف ومند ا مط إترام  وااد نتا ؽ بي اإلرتبمط امذى ال ن بؿ امتتزو  بػنف 
مػف نػماوف امة وبػمت وتوننػع ع وبػ   ٕٖيذه امتراوـ تمنةًم ممم نتةنف مةي فعممؿ اص اممػمدة 

 ٓواادة 
َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

متػػ  كماػػت امونػػموع امتػػ  فثبتمػػم اماكمػػمف فف اممػػتمـ نػػد ف ػػدر عػػدة  ػػنكمت م ػػمم   "        
 خص وااد ف  نـو وااد وعف مةممى  واادة وفاي تةؿ إستا مؽ كؿ مامم ف  تمرن  مةنف و 
وكمف مم ثبت بمماكمنف مف ذمؾ نمطع ف  فف مم ونع مف اممتمـ إامم كمف نةد ا ػمطًم إترامنػًم 

تبمط امذى ال ن بؿ امتتزو  بنف يذه امتراوـ تمنةًم فهاي نتةنف إعممؿ اص واادًا نتا ؽ بي اإلر 
 ٓف اموانةتنف " ػدة عػػمف نماوف امة وبمت وتوننع ع وب  واا ٕ/ٕٖامممدة 

 ؽٕٛ/ٖٗػ طةف  ٕٛ٘ػ ٜٗٔػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚ*  ا ض 
 

َ:ََوزٌهَإعزمشدَأؽىبََحمىّخَإٌمغَأٔٗ 
ر اممػػتمـ عػػدة  ػػنكمت م ػػمم   ػػخص وااػػد مػػف مةممىػػ  " إذ فف امم ػػرر فاػػي إذا ف ػػد      

واادة ف  نـو وااد و وفف تةؿ إستا مؽ كؿ مامم ف  تمرن  مةنف فػهف ذمػؾ ن طػع فػ  فف مػم 
ونع مف اممتمـ إذا كمف ومند ا مط إترام  وااد نتا ؽ بي اإلرتبمط امذى ال ن بؿ امتتزو  بػنف 

 ٓيذه امتراوـ تمنةًم 
 ٖٓٚػ ٘ٗٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/٘/ٜٕ*  ا ض 
 ٛٓٔػ  ٕٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٕٚٙػ ٓٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 

 

َعٍَٝأٔٗ َ:َٚإعزمشدَأيؼب 
" إ دار اممتمـ عدة  نكمت كىمم فو بةضمم بىنر ر ػند م ػمم   ػخص وااػد فػ  نػـو      

نكػوف ا ػػمطًم وااػد مةممىػ  وااػػدة فنػًم كػمف امتػػمرن  امػذى نامىػي كػػ  مامػم وام نمػ  امخم ػػ  بمػم 
إترامنػػػًم ال نتتػػػزف تا ضػػػ  امػػػدعوى امتامونػػػ  ماػػػي ب ػػػدور اكػػػـ وااػػػد بمإلدااػػػ  فو امبػػػرارة فػػػ  

 ٓإ دار فى  نؾ ماممم " 
 ٜٚٗػ ٔٔٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/٘/ٚٔ* ا ض 
 ؽ٘ٗ/ٜ٘ٛػ طةف  ٜ٘ٚٔ/ٙ/ٛ*  ا ض 
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ب ػػنكمت  "  وغاػػ  عػػف امبنػػمف فف ت ػػدنر اإلرتبػػمط بػػنف امتػػراوـ وخم ػػ  اممتةىػػؽ مامػػم        
  درت ممست ند وااد ف  مةممى  واادة ندخؿ ف  ادود امسىط  امت دنرن  مماكم  امموضوع ػ 

 

َ:َََِٚٓادلجبدئَاٌىتَأسعزٙبَحمىّزٕبَاٌعٍيبَفَٝ٘زاَاٌظذدَأٔٗ
ف كمف اامر ف  ت دنر اإلرتبمط بنف امتػراوـ ممػم نػدخؿ فػ  اػدود          " مف امم رر فاي وا 

م  امموضوع و إاًل فاي متػ  كماػت ونػموع امػدعوى كمػم  ػمر إثبمتمػم فػ  امسىط  امت دنرن  مماك
مػف نػماوف امة وبػمت فػهف عػدـ تطبن مػم نكػوف مػف ااخطػمر  ٕ/ٕٖاماكـ توتب تطبنؽ اممػمدة 

 ٓام ماوان  امت  ت تض  تدخؿ ماكم  اما ض بهازاؿ اكـ ام ماوف عى  وتمي ام ان  " 
 ؽٚٗ/ٗٚ٘ػ طةف  ٜٚٛػ  ٙٛٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 

عمماًل م ان  ام ماوف و ويدنًم بمم إست رت عىني فاكمـ ماكمتاػم امةىنػم عىػ  وانػع         "  وا 
تػػا  م ػػر امتدنػػدة  ٕٔٓٓ/٘ٚٙتػػا  م ػػر امتدنػػدة وامػػدعوى  ٕٔٓٓ/ٖٚٙامػػدعوى رنػػـ 

 ٕٔٓٓ/ٔٔٗ٘و  ٕٔٓٓ/ٜٛٚٗواممسػػػػتماؼ اكممػػػػم ام ػػػػمدر فنممػػػػم بمإلسػػػػتوامفنف امػػػػرننمنف 
 ػػر امتدنػػدة نبػػنف ممنوػػ  امماكمػػ  اممػػونرة وعىػػ  مػػم سػػىؼ بنماػػي فف ام ػػنكنف تػػا  مسػػتماؼ م

سادا اإلتمػمـ فنممػم  ػدرا مػف اممػتمـ فػ  نػـو وااػد وممسػت ند ف ػى  وااػد عػف عمىنػ  تتمرنػ  
 ٓواادة 
"  اامر امذى نكوف مةي ف  دفع اممتمـ بمإلرتبمط نمومًم عى  فسمس  ان  مػف اموانػع       

مف نماوف امة وبمت ب دور اكـ وااد ف   ٕ/ٕٖنف مةي إعممؿ اص امممدة وام ماوف ممم نتة
 ٓاموانةتنف ما  اإلتممـ 

 

َ:َفَٝاٌذفعَثعذََلجٛيَاٌذعَٜٛادلذٔيخبَ:َصبٔي
بػمدئ ذى بػدر اةػرض ممػػم إسػت ر عىنػي ام  ػػي وام ضػمر فػ  متػػمؿ  ػرط نبػوؿ امػػدعوى         

 ٓاممدان  فممـ ام ضمر امتامو  
رط ب بػػػوؿ امػػػدعوى اممدانػػػ  فمػػػمـ ام ضػػػمر امتاػػػمو  فف تكػػػوف امػػػدعوى اممدانػػػ  وفوؿ  ػػػ        

م بومػػػ  و وعىػػػ  يػػػذا ام ػػػرط كمػػػم نػػػرى فسػػػتمذام امػػػدكتور / اتنػػػب اسػػػا  فف وسػػػنى  اإلدعػػػمر 
اممبم ػػر فمػػمـ امماكمػػ  امتامونػػ  يػػ  إنممػػ  امػػدعوى اممدانػػ  فمػػمـ يػػذه امماكمػػ  و ومةاػػ  ذمػػؾ 

ىػػت وف ػػًم م ػػان  ام ػػماوف فػػ  اػػوزة امماكمػػ  امتامونػػ  و فاػػي ن تػػرض وتػػود دعػػوى مدانػػ  فدخ
ويو مم نةا  فف تكوف يذه امدعوى م بومػ  ػ فػهذا إات ػ   ػرط م بػوؿ يػذه امػدعوى فمةاػ  ذمػؾ 
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 ٓفاي مـ نتوفر امسبب اممارؾ مىدعوى امتامون  
 ومم بةديم ٗٛٔػ ص  ٕٜٛٔد. اتنب اسا  ػ  رح نماوف اإلترارات امتامون  ط * 

َ:َأٔٗٚلذَلؼَٝث
" مم مـ تاة ػد امخ ػوم  بػممطرنؽ امػذى رسػمي ام ػماوف فػهف امػدعوننف امتامونػ  واممدانػ         

 ٓال تكوامف م بومتنف مف اممدع  بمما وؽ اممدان  " 
 ٘ٗػ  ٔٔػ   ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 

  نترتػػب عىػػ  ذمػػؾ فاػػي إذا ثبػػت فف امػػدعوى اممدانػػ  غنػػر م بومػػ  فمػػ  ال تت ػػؿ بوالنػػ        
 ٓامماكم  بداي  و وال تتارؾ بمم امدعوى امتامون  كذمؾ و اف وسنى  تارنكمم مـ تتا ؽ 

 ٘ٛٔد . اتنب اسا  ػ اممرتع امسمبؽ ػ ص 
وانث فاي وطب ًم مى واعد امةمم  نتةنف فف نكوف اممضرور مف امترنم  فيً  مىمطممبػ          

ر فهذا كمف نم ػرًا فو ماتػورًا عىنػي با وني فممـ ام ضمر  أاي ف  ذمؾ  أف كؿ  ماب إدعم
 ٓف امو   فو اموم  فو ام نـ عىني طب ًم مى واعد امةمم  ػف  ت بؿ امدعوى إاًل م

"   ومف امان  فهاي نتةنف امت رنػ  بػنف امػدعوى وبػنف اممطممبػ  ام ضػمون  فممػدعوى ووف ػًم       
إمػػ  ام ضػػمر مىا ػػوؿ  ممػػم إسػػت ر عىنػػي ام  ػػ  يػػ  سػػىط  مخومػػ  م ػػماب اماػػؽ فػػ  اإلمتتػػمر

عى  اؽ مي و و ماب يذا اماػؽ فػ  مطىػؽ امارنػ  فػ  إسػتةممممم فو عػدـ إسػتةممممم ػ فػهذا 
إستةمؿ  ػماب اماػؽ يػذه امسػىط  ب ػأت اممطممبػ  ام ضػمون  فممػدعوى توتػد سػوار إسػتةمىمم 

عػواه  مابمم فـ مـ نستةمىمم و فمم اممطممب  ام ضمون  ف  توتد إاًل إذا بم ػر  ػماب اماػؽ د
 ٓمتبةًم اإلترارات واااكمـ امت  اص عىنمم ام ماوف 

اظرن  امدفوع ف  نماوف اممرافةػمت ػ  نراتع ف  ت  نؿ ذمؾ  د. فامد فبو اموفم ػ *  
 ٛٚٚػ ص  ٜٚٚٔػ  ٘ط

 
"   وند إختىؼ امرفى ب دد امدفع امام ئ عف رفع دعوى مف فمند اايىن  ػ ف د ننؿ فامػم      

ر ذى  ػ   ػ وننػؿ فنضػًم فف امخ ػوم  برمتمػم تكػوف بمطىػ  ػ وننػؿ اف تةتبػر مرفوعػ  مػف غنػ
امػبط ف نىاػؽ ذات ام ػان   عىػ  إعتبػمر فف يػذا اإلتػرار واػده نىا ػي امػبط ف ػ وام ػان  
ف  امخ وم  اممرفوع  مف فمند اايىن  فامم تةد مرفوع  مف غنػر ذى  ػ   وفامػم فنضػًم تةػد 

ذا بمطى  ي  و ان تمم ونتوز امتمسؾ بم ذا امبط ف ف  فن  امم  تكوف عىنمم اإلترارات ػ وا 
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 ٓ در اكـ فنمم تمز م ماب امم ىا  فف نطةف فني مباموي عى  إترارات بمطى  
 ٗٛٚ*  د. فامد فبو اموفم ػ اممرتع امسمبؽ ص 

 ٖٕٔ*  د. فتا  وام  ػ اظرن  امبط ف ف  نماوف اممرافةمت ػ ف رة 
ف يػػذا امخػػ ؼ ال فيمنػػ  مػػي مػػف امامانػػ  امةمىنػػ  اف امػػدفع "   ونػػد إسػػت ر ام  ػػي عىػػ  ف     

بةدـ ام بوؿ مرفػع امػدعوى ومبم ػرة إتػرارات امخ ػوم  بمةرفػ  عػدنـ اايىنػ  مػف امػدفوع امتػ  
نمكػػػف إبػػػداليم فػػػ  فنػػػ  اممػػػ  تكػػػوف عىنمػػػم امػػػدعوى عىػػػ  إعتبػػػمر فف امخ ػػػوم  اممػػػ  نماوانػػػ  

طػػ ف مسػػتمر ومتتػػدد نىاػػؽ كػػؿ إتػػرار مػػف مسػػتمرة وامػػبط ف اممتربػػت عىػػ  عػػدـ اايىنػػ  ب
 ٓإتراراتمم 
 ٓوند نض  بأف يذا امدفع مف اماظمـ امةمـ نبدى ف  فن  امم  تكوف عىنمم امدعوى         

 ٙ٘ٔػ ص  ٖٔػ متى  امت رنع وام ضمر ػ  ٜٜٔٔ/ٕ/ٙ*  إستوامؼ مختىط 
ات اممترتبػػ  ونضػػ  كػػذمؾ بػػأف اماكػػـ ام ػػمدر فػػ  امػػدعوى نبطػػؿ مػػع تمنػػع اإلتػػرار       

 ٓعىني إذا ثبت فف ااد امخ ـو مـ نكف فيً  مىت مض  
 ٖٚػ ص ٙٔػ اممامممة  ٖٜٗٔ/ٖ/ٕٓ* م ر اإلبتداون  ػ 

"  وباػػػػمر عىػػػػ  ذمػػػػؾ نكػػػػوف بطػػػػ ف إتػػػػرارات امخ ػػػػوم  مةػػػػدـ اايىنػػػػ  بطػػػػ ف نىاػػػػؽ       
ونكػػوف بممخ ػػوم  فػػ  تمنػػع مرااىمػػم فنتػػوز امتمسػػؾ بػػي فػػ  فنػػ  اممػػ  تكػػوف عىنمػػم امػػدعوى 

عىػ  امماكمػػ  فف ت ضػػ  بػممبط ف مػػف تى ػػمر ا سػمم اتػػ  تت ػػمدى امسػنر فػػ  إتػػرارات ممػػددة 
 ٓبممزواؿ وامبط ف 

 ٓ ٕٚ* د. فامد فبو اموفم ػ اظرن  امدفوع ف  نماوف اممرافةمت ػ ص 
"  وتتدر اإل مرة ونبػؿ فعمػمؿ اممبػمدئ اممت دمػ  عىػ  وانةػمت امػدعوننف ماػؿ اإلتمػمـ        
ػ نػػػػػد  ػػػػػدر ضػػػػػده اكػػػػػـ ب ػػػػػمر إف سػػػػػي فػػػػػ  امػػػػػدعوى رنػػػػػـ  ............دعو / فف اممػػػػػ
إفػػ س كىػػ   ػػممؿ ام ػػميرة وامػػذى نضػػ  ماطونػػ  به ػػممر إفػػ س اممدعكةىنػػي  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓ

عتبػػػمر نػػػـو  ............امتػػمتر /  تمرنخػػػًم مونتػػػًم مىتونػػػؼ عػػػف امػػػدفع وتةنػػػنف  ٜٜ٘ٔ/ٚ/ٕٕوا 
ماػػمر بماكمػػ   ػػممؿ ام ػػميرة اإلبتداونػػ  فمناػػًم امسػػند /  ػػدن  تاػػمغو  ػػماب امػػدور بتػػدوؿ اا

 ٓمىت ىنس  
)ٍَٔزّظََِٓ٘يئـخَاحملىّـخَِشاععـخَاٌظـٛسحَاٌشليـخٌٍَؾىـَُاٌغـبٌفَحببف ـخَ

َِغزٕذارٕبَعٍغخَاٌيََٛ(



135 

 

فضػاكةدنـ اايىنػ  ال نتػوز مػي فف نبم ػر  ............"   وبه ممر إف س اممدعو /        
نتػػوز إعمػػماًل م  ػػداف فيىنتػػي فف نكػػوف وكػػنً  عػػف غنػػره فو عػػف ا سػػي فو عػػف غنػػره دعػػوى وال 

ن ـو بتوكنؿ فخرنف بهعتبمر فف اموكمم  ع دًا ن ػب  بػمطً  إذا  ػدر مػف فو عػف فمنػد اايىنػ  
 ٓطب ًم مى واعد امةمم  

تػػػا  م ػػر امتدنػػػدة  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ"   وعػػودًا إمػػ   ػػػان   امػػدعوى اممبم ػػػرة امرننمػػ         
تػػا  م ػػر امتدنػػدة وام ػػنؾ سػػاد  ٕٔٓٓ/٘ٚٙفنمػػم كػػذمؾ امػػدعوى رنػػـ  وام ػػنؾ سػػاد اإلتمػػمـ

اإلتممـ فنمم و سنظمر بت ر ممنو  امماكم  اممونرة فف امماػرؾ ام ةىػ  معاػداث يػو اممػدعو 
ونػمـ بسػور  ............وامذى ا ؿ عى  ام نكمت مػف اممسػت ند اا ػى  /  ............/ 

س ام مدر فنمػم اماكػـ امسػمبؽ اإل ػمرة إمنػي فػ  امػدعوى ان  م ضرار بداوان  ف  دعوى اإلف 
تػػػا  م ػػػر  ٕٔٓٓ/ٖٚٙإفػػػ س كىػػػ   ػػػممؿ بهنممػػػ  امػػػدعوى اممبم ػػػرة رنػػػـ  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓ

اامممانػػ  امتاسػػن  و وكػػذمؾ إنممػػ  امػػدعوى  ............امتدنػػدة بأسػػـ زوتػػ   ػػ ن ي امسػػندة / 
امم ػػنـ بأمممانػػم ػ  ............تػػا  م ػػر امتدنػػدة بأسػػـ  ػػ ن ي  ٕٔٓٓ/٘ٚٙاممبم ػػرة رنػػـ 

امم ػػمر إف سػػي مػػم  ............وامػػذى ن طػػع بػػأف اممبم ػػر ام ةىػػ  م تػػرارات يػػو اممػػدعو / 
 نى  :

 ٕٔٓٓ/ٖٚٙسػاد امػدعوى رنػـ  ٕٚٚٗٓٓٔٓثمبت مف امتظمنػر امام ػؿ عىػ  ام ػنؾ   ػ    ٔ
ىسػػند / م ............تػػا  م ػػر امتدنػػدة فاػػي تػػـ تظمنػػره مػػف اممسػػت ند اا ػػى  / 

) اىتمس مف ينو  امماكم  امرتوع م كورة إمػ  امتظمنػر امثمبػت خىػؼ  ............
 ٓام نؾ ساد اإلتممـ ( 

 ٕٔٓٓ/٘ٚٙساد امدعوى  ٕٛٚٗٓٓٔٓػ    ثمبت فنضًم مف امتظمنر امام ؿ عى  ام نؾ   ٕ
مىسػػند /  ............تػػا  م ػػر امتدنػػدة فاػػي تػػـ تظمنػػره مػػف اممسػػت ند اا ػػى  / 

) اىتمس مف ينو  امماكم  امرتوع م كورة إمػ  امتظمنػر امثمبػت خىػؼ  ............
 ٓام نؾ ساد اإلتممـ ( 

ػ    ثمبػػػػت بػػػػماوراؽ واممسػػػػتادات امم دمػػػػ  ماػػػػم بتىسػػػػ  امنػػػػـو فف تااػػػػ  ام ػػػػنؾ امرننمػػػػ    ٖ
تػا  م ػر امتدنػػدة نػد فننمػػت عػف طرنػػؽ توكنػؿ  ػػمدر مػف امسػػند /  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ

 ............مىسند ااسػتمذ /  ............ً  عف امسندة / ب  تي وكن ............
 ٕٓٓٓ/ٜٔٗويػػو امتوكنػػؿ رنػػـ  ............بهنممػػ  امػػدعوى اممبم ػػرة بأسػػـ امسػػند / 
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) اىػػػتمس مػػػف ينوػػػ  امماكمػػػ  اممػػػونرة امرتػػػوع إمػػػ  مامضػػػر  ٓتوثنػػػؽ اػػػداوؽ ام بػػػ  
اسػػػػػتمذ تىسػػػػػمت اظػػػػػر امػػػػػدعوى فمػػػػػمـ ماكمػػػػػ  اوؿ درتػػػػػ  امثمبػػػػػت فنمػػػػػم اضػػػػػور ا

توثنػػؽ اػػداوؽ ام بػػ  كػػذمؾ اىػػتمس مراتةػػ   ٕٓٓٓ/ٜٔٗبممتوكنػػؿ رنػػـ  ............
 ٓ ورة يذا امتوكنؿ بامفظ  مستاداتام بتىس  امنـو 

مىمػػػدعو /  ............وغاػػػ  عػػػف امبنػػػمف فف امتوكنػػػؿ سػػػوار ام ػػػمدر مػػػف امسػػػندة /           
 ............معسػػػػػػتمذ /  ............و فو امتوكنػػػػػػؿ ام ػػػػػػمدر مػػػػػػف /  ............

درويم مػف عػدنـ اايىنػ  ػاممامم  ي  توكن ت بمطى  م ػدوريم م منػد اايىنػ  فو  ػ
ٓ 

َ:َٚلذَلؼَٝثأْ  
" اماكـ ام مدر ف  امدعوى نبطؿ مع تمنع اإلترارات اممترتب  عىنػي إذ فثبػت فف فاػد       

ذ فف فمنػػد اايىنػػ  ال نمىػػؾ امخ ػػـو مػػـ نكػػف فيػػً  مىت مضػػ  ونكػػوف اضػػور امماػػمم  بػػمطً  إ
 ٓامتةمند بوامتمم  نكوف ع د اموكمم  ام مدر ماي بمطً  " 

 ٖٚصٙٔػ اممامممة  ٖٜٗٔ/ٖ/ٕٓ* م ر اإلبتداون  
 ٔٗٚػ مرتع ام ضمر رنـ  ٕٜٛٔ/ٚ/ٖٔ* إستوامؼ م ر 

تػػا  م ػػر امتدنػػدة نػػد تػػـ إنممتمػػم  ٕٔٓٓ/٘ٚٙػ   ثمبػػت بػػماوراؽ فنضػػًم فف امػػدعوى رنػػـ   ٗ
ب ػػ تي وكػػنً   ............ ػػرة إتراراتمػػم بموتػػب توكنػػؿ  ػػمدر مػػف اممػػدعو / ومبم

ويػػػػػػػػػو امتوكنػػػػػػػػػؿ رنػػػػػػػػػـ  ............مىسػػػػػػػػػند ااسػػػػػػػػػتمذ /  ............عػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػ ن ي 
)ٍَٔــزّظَِشاععــخَحمبػــشَعٍغــبدَحمىّــخَاٚيَمكتػب توثنػػؽ ام بػ   ٕٓٓٓب/ٜٔٗ

َ(َدسعخَوزٌهَاٌشعٛعَإىلَؽبف خَِغزٕذارٕبَادلمذِخَجبٍغخَاٌيَٛ
"    وغا  عف امبنمف كذمؾ بط ف اموكممػ  فػ  يػذه امػدعوى سػوار كماػت اموكممػ              

بتوكنؿ رسم  عمـ  ............ػ وامت  نوكؿ فنمم   ن ي  ............ام مدرة مف اممدعو / 
وذمؾ  ٕٓٓٓ/ٖٙٚفرااك ورت وامم دؽ عىني مف امخمرتن  برنـ  ٕٓٓٓ/ٕ/٘بتمرن   ٕٓٗٗ

 ٓاموكمم  م مند اايىن  ب مر إف سي  م دور يذه
كػػذمؾ نكػػوف بػػمطً  امتوكنػػؿ ام ػػمدر مػػف فمنػػد اايىنػػ  معسػػتمذ امماػػمم  امػػذى               

ًَ ممم إست رت عىني فاكمـ ام ضمر   ٓنبم ر إترارات رفع امدعوى طب ًم
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تػوارن  مةم ػرة  وتتدر اإل مرة فف كمف  ع ود اموكمم  امبمطى  امم ػمر إمنمػم فػ               
 ٓ ............إلنمم  امدعموى اممبم رة والا ي عى  إاةداـ فيىن  اممدعو / 

تػا  م ػر  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ"  ممم ت دـ وترتنبًم عىني نكوف امدفع بةػدـ نبػوؿ امػدعوى رنػـ       
تا  م ر امتدندة ممبم رة إترارات امخ وم  فنممم مف  ٕٔٓٓ/٘ٚٙامتدندة وامدعوى رنـ 

 ن  اامر امذى نىاؽ امبط ف بكمف  إتراراتمم مف تمنع اماواا  :عدنـ اايى
امماةػػدـ اايىنػػ  م ػػمر  ............فمػػف امانػػ  ووف ػػًم مىثمبػػت بػػماوراؽ فف اممػػدعو /   ف  ػ 

مػف  ٕٕ٘إف سي يو اممبم ػر ام ةىػ  مكمفػ  إتػرارات امػدعوننف و ونػد ا ػت اممػمدة 
كػػػمف مػػػف ما ػػػي ضػػػرر مػػػف امترنمػػػ  فمنػػػد نػػػماوف اإلتػػػرارات امتامونػػػ  عىػػػ  ااػػػي إذا 

اايىن  ومـ نكف مي مف نمثىي نماواًم تمز مىماكمػ  اممرفوعػ  فممممػم امػدعوى امتامونػ  
 ٓبامر عى  طىب امانمب  امةمم  فف تةنف مي وكنً  ندع  بمما وؽ اممدان  انمب  عاي 

 
ََ:َٚلذَإعزمشَاٌفمخَٚاٌمؼبءَعٍَٝأٔٗ

اممدان  م ػمم  امم ىػس إاًل بمةرفػ  وكػ ر امػداوانف وال نسػتثا  " ال تتوز مبم رة امدعوى      
مػػف نػػماوف امتتػػمرة إاًل امتػػراوـ امتػػ  ت ػػع عىػػ   ػػخص  ٜٕٔمػػف ذمػػؾ    طب ػػًم مػػاص اممػػمدة 

عتبمره "    ٓامم ىس وامت  تمس  رفي وا 
نراتػػع فػػ  ت  ػػنؿ ذمػػؾ فسػػتمذام امػػدكتور / رلوؼ عبنػػػد ػ مبػػمدئ اإلتػػػرارات   * 

 ٓ ٕٔٔو  ٕٓٔػ ص ٖٜٛٔػ س٘ٔامتامون  ػ ط
 

َعٍَٝأْ َ:َٚإعزمشَاٌفمخَأيؼب 
ذا مػـ  ٕٕ٘" تةننف امممثؿ ام ماوا  يو كمػم ورد بػاص اممػمدة              إتػرارات تػوازى وا 

 ٓت ـ امماكم  بتةنناي وتب اماكـ بةدـ ام بوؿ 
ػ  ٖٜٜٔػ  ٙد. فامػد فتاػ  سػرور ػ اموسػنط فػ  نػماوف اإلتػرارات امتامونػ  ػ ط    * 

 ٕٛٚ ص
امم ػػػػػمر إف سػػػػػي بموتػػػػب اماكػػػػػـ ام ػػػػػمدر فػػػػػ   ............"  وانػػػػث اف اممػػػػػدعو /       

إفػ س كىػ   ػممؿ فراد وبسػور انػ  اإلمت ػمؼ اػوؿ ااكػمـ ام ػماوف  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓامػدعوى رنػـ 
اممػػػػػدعننف بػػػػػمماؽ    ............وزوتمػػػػػم  ػػػػػ ن ي  ............بوكممػػػػػ  بمطىػػػػػ  عػػػػػف كػػػػػؿ مػػػػػف 
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ب ػػػأف  ٜٜٛٔ/ٚٔاإلضػػػرار بداوانػػػي وبمممخمم ػػػ  ااكػػػمـ ام ػػػماوف رنػػػـ اممػػدا  و  وذمػػػؾ ب  ػػػد 
" ال نتوز مىم ىس بةد  دور اكػـ  ػمر  ٔ/ٜٓ٘تاظنـ امتتمرة امذى اص ف  ممدتي امرننم  

 ٓاإلف س اموفمر بمم عىني مف دنوف فو إستن مر مم مي مف ا وؽ " 
امم نكوف إنتضمر يذه اما وؽ مف إخت مص وكنػؿ               امػداوانف امػذى نةناػي اكػـ وا 

 ٓ ٜٜٛٔ/ٚٔمف نماوف امتتمرة رنـ  ٜٔ٘اإلف س وذمؾ طب ًم ماص امممدة 
نابا  عى  مم ت دـ ونترتب عىنػي بطػ ف إتػرارات امػدعوى اممدانػ  فػ  ام ضػن                

تػا  م ػر امتدنػدة مرفةمػم  ٕٔٓٓ/٘ٚٙتا  م ر امتدندة وام ضن  رنـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙرنـ 
 ٓاايىن  ب مر إف سي امذى نتاتـ مةي اماكـ بةدـ ام بوؿ  بمةرف  عدنـ

ب ػ   ومف امان  ثمان  وعى  فرض ػ ويو فرض تدم  نخممؼ اما ن   ػ فف ك  مف امسػندة / 
) اممدعننف بمماؽ اممدا  ( يمم ف امب اماؽ  ............وامسند /  ............

فػ  تا ػنؿ يػذه  ............مػدعو / امثمبت بمم نكمت ساد اإلتمػمـ فػهف إامبتممػم ام
اما ػػػوؽ ومبم ػػػرة إتػػػػرارات اممطممبػػػ  ام ضػػػػمون  فنمػػػم بطرنػػػؽ امػػػػدعوى اممدانػػػ  فمػػػػمـ 

 ٓام ضمر امتامو  و ي  إامب  بمطى  م دوريم مةدنـ اايىن  
 

َ:َثشأَْاٌزغبسحَرٕضَعٍَٝأ46/4887ََِٗٔٓاٌمب477/1ََْٛٔرٌهَأَْادلبدحَ
سػػي فف ناػػوب عػػف غنػػره فػػ  إدارة اموامػػي " ونةتبػػر مػػف نبنػػؿ " ال نتػػوز ممػػف  ػػمر إف        

مػػف ام ػػماوف  ٔٓٚفعمػػمؿ اإلدارة إسػػتن مر اما ػػوؽ ووفػػمر امػػدنوف طب ػػًم مى  ػػرة امثمانػػ  مػػف اممػػمدة 
اممػػدا  امتػػ  تػػمر ا ػػمم كمػػم نىػػ  : " ونةػػد مػػف فعمػػمؿ اإلدارة اإلنتػػمر إذا مػػـ تػػزد مدتػػي عىػػ  

ستن مر اما وؽ ووفمر امدنوف .... "  ث ث ساوات وفعممؿ اما ظ وام نما   ٓوا 
وغا  عف امذكر فف اص ام  ػرة امسػمم   وردت ب ػأف اااكػمـ امةممػ  مة ػد اموكممػ  امتػ        

 ٓمف ام ماوف اممدا   ٚٔٚػ  ٜٜٙاظـ امم رع فاكممي ف  اممواد 
 ............" وممػػػم كػػػػمف ذمػػػؾ وكػػػػمف فػػػ  إامبػػػػ  اممػػػدعننف بػػػػمماؽ اممػػػدا  مىمػػػػدعو /        

وتوكنىػػي بموتػػب تػػوكن ت رسػػمن  عممػػ   ػػمدرة مامػػم مػػف فرااك ػػورت كمػػم يػػو ثمبػػت بػػماوراؽ 
إلسػػتن مر ا ونممػػم امم ترضػػ  يػػ  وكممػػ  بمطىػػ  م ػػدوريم مةػػدـ اايىنػػ  ب ػػمر اإلفػػ س نمتاػػع 
عىني نماواًم فف ناوب عف غنره فػ  إسػتن مر ا ونػي فو اموفػمر بدنواػي وذمػؾ طب ػًم مىاظػر امػوارد 

مػػػف نػػػماوف امتتػػػمرة امتدنػػػد اامػػػر امػػػذى نكػػػوف مةػػػي امػػػدفع بةػػػدـ نبػػػوؿ  ٕ/ٛٛ٘ممػػػمدة بػػػاص ا
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امدعوى اممدان  نمومًم عى  فسػمس  ػان  مػي سػاده امثمبػت بػماوراؽ ونمومػًم كػذمؾ عىػ  فسػمس 
 ٓ"سىنـ مف اموانع وام ماوف 

مة امتػ  اظػـ تػ  :  ومف امان  ثممث  و فهاي مف اممت ؽ عىني اف ع د اموكمم  مف امة ػود اممسػم
عاػػي  ٜٜٙمػػف ام ػػماوف اممػػدا  ونػػد ا ػػت اممػػمدة  ٚٔٚػ  ٜٜٙااكممػػي فػػ  اممػػواد 

 عى  ااي :
0َ"َاٌٛوبٌخَعمذَدبمزؼبَٖيٍزضََاٌٛويًَثعًَّلبَٔٛٔٝحلغبةَادلٛوًَ"َََ         

ًَ مى واعػػد امةممػػ  فػػهف ع ػػد اموكممػػ   ػػأاي  ػػأف امة ػػود ااخػػرى نتػػب اتػػ  ناػػتج          وطب ػػًم
اًل كػمف يػذا امة ػد بػمطً  ونىاػؽ امػبط ف يذا امة  د فثمره فف تتوافر اايىن  ام ماوانػ  اطرافػي وا 

 ٓكمف  اإلترارات اممترتب  عىني 
وانػػث فاػػي واماػػمؿ كػػذمؾ وكػػمف وف ػػًم ممػػم يػػو ثمبػػت بػػماوراؽ واممسػػتادات امم دمػػ  مػػف         

 اممتمـ فف :
 
نممػػ  امػػدع ٕٚٚٗٓٓٔٓػ    تظمنػػر ام ػػنؾ رنػػـ   ٔ وى اممدانػػ  بػػي إتخػػذت كمفػػ  إتراراتمػػم وا 

 ............مىمػػػػػػػػػدعو /  ............بموتػػػػػػػػػب توكنػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػمدر مػػػػػػػػػف امسػػػػػػػػػندة / 
ام مدر مف فرااك ػورت  ٕٓٓٓ/ٕٕٗٗويو امتوكنؿ امرسم  امةمـ رنـ  ............

خمرتن  و ويو توكنؿ بمطؿ م دوره موكنػؿ عػدنـ  ٕٓٓٓ/ٖٗٚوامم دؽ عىني برنـ 
 ٓاايىن  

نممػػ  امػػدعوى اممدانػػ  بػػي إتخػػذت كمفػػ  إتراراتمػػم  ٕٛٚٗٓٓٔٓتظمنػػر ام ػػنؾ رنػػـ  ػ    ٕ وا 
ويػػػػػو  ............مىمػػػػػدعو /  ............بموتػػػػػب توكنػػػػػؿ  ػػػػػمدر مػػػػػف امسػػػػػندة / 

فرااك ورت وامم دؽ عىنػي  ٕٓٓٓ/ٕ/٘ب  بتمرن   ٜٔٗامتوكنؿ امرسم  امةمـ رنـ 
 ػػدوره موكنػػؿ فمنػػد اايىنػػ  خمرتنػػ  و ويػػو توكنػػؿ فنضػػًم بمطػػؿ م ٕٓٓٓ/ٖٙٚبػػرنـ 

 ٓب مر إف سي 
 
نممػػ  امػػدعموى اممبم ػػرة ام ػػمدرة فنمػػم اااكػػمـ ماػػؿ   ٖ ػ    مبم ػػرة إتػػرارات امخ ػػوم  وا 

اإلستوامفنف امممثىنف تمت تمنةمم بموتب توكن ت بمطى   مدرة مػف فمنػد اايىنػ  ) 
توثنػػػؽ  ٕٓٓٓ/ٜٔٗامماػػػمم  ويػػػو امتوكنػػػؿ رنػػػـ  ............( مىسػػػند ............
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ام بػ  وال نكػػوف مػػف نبنػػؿ امتزنػػد فػػ  يػػذا اممتػمؿ اإل ػػمرة إمػػ  مػػم فسػػ ر عىنػػي ام ضػػمر 
 مف فاي :

 
" نكػػوف اضػػور امماػػمم  بػػمطً  إذ فف فمنػػد اايىنػػ  ال نمىػػؾ امتةمنػػد وبممتػػمم                 

 ٓنكوف ع د اموكمم  ام مدر ماي بمطً  " 
 ٖٚػ ص  ٙٔامم  ػ امم ٖٜٗٔ/ٖ/ٕٓ*  م ر اإلبتداون  
 ٔٗٚػ مرتع ام ضمر رنـ  ٕٜٛٔ/ٚ/ٖٔ*  إستوامؼ م ر 

م ػمر إف سػي بموتػب  ............."   نترتب عى  مم ت ػدـ فف إاةػداـ فيىنػ  اممػدعو /      
إف س كى   ممؿ نىاؽ امػبط ف بكمفػ  ع ػود  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓاماكـ ام مدر ف  امدعوى رنـ 

ف بمماؽ اممدا  فو ام مدرة ماي مىسػند ااسػتمذ امماػمم  اموكمم  سوار ام مدرة مي مف اممدعنم
امػػذى بم ػػر إتػػرارات امػػدعوى اامػػر امػػذى ناباػػ  عىنػػي اف امػػدفع بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى اممدانػػ  

 ٓنمومًم عى  فسمس  ان  مف اموانع وام ماوف 
  "   نابا  عىػ  مػم ت ػدـ ونترتػب عىنػي وم ػد ماػؽ امػبط ف امػدعوى اممدانػ  فػ  ام ضػن       

تا  م ر امتدندة ف  كؿ  ٕٔٓٓ/٘ٚٙتا  م ر امتدندة وام ضن  رنـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙرنـ 
سوار كمف ف ػنً  فػ  امػدعوننف  ............مامانممم وكمف  وتويمم إلاةداـ فيىن  اممدعو / 

فو اموبًم عػف غنػره و ونكػوف دفػع اممػتمـ بةػدـ نبػوؿ امػدعوى اممدانػ  مػي ف ػىي امثمبػت بػماوراؽ 
 ٓمر بي ومم نترتب عى  ذمؾ مف فثمر ف  عدـ نبوؿ امدعوى امتامون  متةنف ام ض

 

َعٍـَٝٔـضَادلـبدحَ:َصبٌضبَ مػف نػماوف 50َفـَٝطٍـتَاحلىـَُثـ اءحَادلـزَُٙرأعيغـب 
 ٜٜٛٔ/ٚٔمػػف ام ػػػماوف  ٖٔٗمػػف ام ػػماوف امتتػػػمرى وامم مبىػػ  مىمػػمدة  ٛٗٔامة وبػػمت واممػػمدة 

َإلبما  .ب أف تاظنـ امتتمرةوامت  نررت سببم مف فسبمب ا
مف نماوف امتتػمرة عىػ  فاػي ال ت بػؿ اممةمرضػ  فػ  دفػع ننمػ   ٛٗٔف مر اص امممدة         

امكمبنمم  إاًل ف  امم  ضنمعمم فو ت ىنس  مابمم و وم د إست ر ام ضمر عىػ  ننػمس امكمبنممػ  
 ٓعى  ام نؾ ب دد اممةمرض  ف  اموفمر 

 ٖٗٔػ ص  ٕٜٜٔ* اممست مر / اممد ام رنؼ ػ امدفوع ف  ام نؾ 
مػػف نػػماوف امتتػػمرة ام ػػدنـ نترتػػب عىػػ   ػػمر إفػػ س اممػػؿ  ٕٙٔفوف ػػًم مػػاص اممػػمدة         

امورنػػ  امتتمرنػػ  رفػػع نػػده عػػف إدارة فموامػػي ومػػف ثػػـ نمتاػػع عىنػػي إسػػتن مر ا ونػػي مػػدى امىنػػر فو 
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ي عػبر ن ـو وكنؿ امداوانف بهدارة فمواؿ امم ىس وامتبةن  فهف وكنػؿ امػداوانف يػو امػذى ن ػع عىنػ
اممةمرضػػ  تاػػت نػػد اممػػدنف مماةػػي مػػف اموفػػمر مىاممػػؿ امم ىػػس ونسػػتوف  اموكنػػؿ ننمػػ  امورنػػ  
ات  تدخؿ ف  امضممف امةمـ مىػداوانف ػ واممةمرضػ  فػ  اموفػمر ن ػـو بمػم سػبب اإلبماػ  تطبن ػًم 

 ٓ بما  ػؽ سببًم مػمف نماوف امة وبمت وامت  إعتبرت إستةممؿ اما ٓٙمىممدة /
ضميم فهف إمتامع امسػماب فو إ ػداره معمػر بةػدـ امػدفع نكػوف سػببًم م بماػ  فػ  وبم ت       

اػػػممت  ضػػػنمع ام ػػػنؾ فو إفػػػ س  ػػػمابي ومػػػف اممسػػػت ر عىنػػػي فنضػػػًم فف ام معػػػدة امةممػػػ  فػػػ  
اما ػوص امخم ػ  بأسػبمب اإلبماػ  يػ  تػواز ت سػنريم وام نػمس عىنمػم ػ إذ فف ذمػؾ ال نمػس 

 ٓلدى إم  إا مر تراوـ فو تىمنر ع وبمت ػهعتبمره ال تمبدف  رعن  امتراوـ وامة وبمت ب
 ٚٗٔ*  اممست مر / اممد ام رنؼ ػ اممرتع امسمبؽ ص 

وم ػػػد ف ػػػدرت اممنوػػػ  امةممػػػ  مىمػػػواد امتزاونػػػ  مماكمػػػ  امػػػا ض اكمػػػًم فػػػ  فوؿ ناػػػمنر         
مبػػػدف مػػػف اممبػػػمدئ  ٔػ ص  ٔػػػػ ؽ ٗٔص  ٖٜٙٔ/ٔ/ٔفػػػ  طةػػػف امػػػا ض تىسػػػ   ٖٜٙٔ

 ت  فرست دعموممم ماكم  اما ض وامذى تمر فني فاي :ام ماونا  ام
"  وانػػث اف اا ػػؿ فف سػػاب ام ػػنؾ وتسػػىنمي مىمسػػاوب عىنػػي نةتبػػر وفػػمرًا كمموفػػمر       

امام ػػؿ بػػمما ود سػػوار بسػػوار انػػث ال نتػػوز مىسػػماب فف نسػػترد ننمتػػي فو نةمػػؿ عىػػ  تػػأخنر 
ست مد يذا ام ند مف امتمع بنف اكمػ  اموفمر م مابي إاًل اف ثم  نندًا نرد عى  يذا اا ؿ ون

مػػف نػػماوف امتتػػمرة ام ػػدنـ ف ػػد ا ػػت اممػػمدة  ٛٗٔمػػف نػػماوف امة وبػػمت و واممػػمدة  ٓٙاممػػمدتنف 
عى  ااي ) ال تسرى فاكمـ نماوف امة وبمت عى  كػؿ فةػؿ إرتكػب بانػ  سػىنمي عمػً  باػؽ  ٓٙ

ماوف إنمػػم كػػمف امموضػػوع م ػػرر بم تضػػ  ام ػػرنة  ( بمػػم مػػلداه إف إسػػتةممؿ اماػػؽ امم ػػرر بمم ػػ
يػػذا اماػػؽ فػػ  ام ػػواانف اممةمػػوؿ بمػػم ػ بهعتبمريػػم كػػ  ماسػػ ًم متػػرابط ام واعػػد نةتبػػر سػػببًم مػػف 

 ٓ"فسبمب اإلبما   
" فمم ػػماوف ن تػػرض ننػػمـ م ػػىا  نةتػػرؼ بمػػم ونامنمػػم بانػػث ال نسػػم  بهتخػػمذ مػػم نىػػـز        

سػػتخ ص مػػم تاطػػوى عىنػػي مػػف مزانػػم ويػػو بػػذمؾ نػػوازف بػػنف ا ػػنف فنمػػدر فاػػديمم  متا ن مػػم وا 
مػف نػػماوف امتتػػمرة امػػذى نسػػرى  ٛٗٔ ػنما  مخخػػر و وعىػػ  يػػذا ااسػمس وضػػع اػػص اممػػمدة 

اكمي عى  ام نؾ وند ترى يذا امػاص بأاػي ) ال ت بػؿ اممةمرضػ  فػ  دفػع ننمػ  امكمبنممػ  إاًل 
تػرار ن ػوف ف  امم  ضنمعمم او ت ىنس اممىمم ( فأبػمح بػذمؾ مىسػماب فف نتخػذ مػف تامبػ  إ

بػػي مممػػي بىنػػر تونػػؼ عىػػ  اكػػـ ام ضػػمر ممػػم نػػدره امم ػػرع مػػف فف اػػؽ امسػػماب فػػ  اػػممت  
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 ٓضنمع ام نؾ ػ اماممؿ نةىو عى  اماؽ اممست ند " 
ذ تةػػؿ يػػذا اماػػؽ مىسػػماب نبم ػػره با سػػي بةنػػر امتػػ  إمػػ  دعػػوى وعىػػ  غنػػر مػػم       "  وا 

بةػػدـ امػػدفع فػػ  يػػذا اماطػػمؽ ننػػدًا  مػػف نػػماوف امة وبػػمت ف ػػد فضػػا  اامػػر ٖٖٚتوتبػػي اممػػمدة 
واردًا عى  اص مف ا وص امتترنـ وتوافرت مي ذمؾ م وممت فسػبمب اإلبماػ  إلسػتامده عىػ  

 ٓاؽ م رر بم تض  ام رنة  " 
 ٔػ  ٔػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٔ/ٔ*  ا ض 

ونضمر ماكم  اما ض مست ر عى  اممبمدئ امت  نررتمم اممنو  امةمم  مىمواد امتزاون          
 مم مر إمني سمم ًم و ومف فاكمممم ف  يذا ام دد :ا

" اف ت ىػػنس اممػػؿ ام ػػػنؾ مػػف ااسػػػبمب امتػػ  تخػػػوؿ مىسػػماب اممةمرضػػػ  فػػ   ػػػرؼ        
 ننمتي بىنر امت  إم  دعوى  "

 ؽٖ٘/ٗٚٚٔػ طةف  ٖٕٓػ ٗٗػ ٚٔػ  ٜٙٙٔ/ٖ/ٚ*  ا ض 
 

َ:ََٚأيؼبَ 
ف نػػماوف امتتػػمرة فف نتخػػذ مػػف مػػ ٛٗٔع وبػػمت و  ٓٙ" مىسػػماب طب ػػًم مػػاص اممػػمدتنف        

 ٓاإلترارات مم ن وف مممي " 
 ؽٚ٘/ٓٓٗػ طةف  ٖٖٛػ  ٕٖٔػ  ٜٖػ س ٜٛٛٔ/ٓٔ/ٕٔ*  ا ض 

 
َ:ٌَهـــزو

" ت ىػػنس اممػػؿ ام ػػنؾ مػػف ااسػػبمب امتػػ  تخػػوؿ مىسػػماب اممةمرضػػ  فػػ   ػػرؼ فنمتػػي      
 ٓبىنر امت  إم  دعوى " 

اػػػزااًل ممػػػم إسػػػت رت         عىنػػػي ااكػػػمـ ماكمػػػ  امػػػا ض فهاػػػي نسػػػتبنف  ومػػػف تمػػػمع مػػػم ت ػػػدـ وا 
وبت ر فاي ند عرض مىمتمـ ف  اموانة  امممثى  سبب مف فسبمب اإلبما  ذمػؾ فف امثمبػت وف ػًم 
مىمسػػتادات امتػػ  ت ػػرؼ بت ػػدنممم ودفمعػػي امسػػممؼ فػػ  إطػػمر امػػدفع بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى ػ فف 

مػذا فهاػي نكػوف مىمػتمـ  ............اممارؾ ام ةىػ  موانةػمت امػدعموى امماظػروة يػو اممػدعو / 
وباؽ اامر بةدـ دفع ام نكمت واإلمتامع عػف سػداد ننمتمػم انػث اف اممػذكور نػد  ػدر اكػـ 

إف س  ممؿ ومف ثػـ نتةػنف فعمػمؿ سػبب اإلبماػ   ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓبهف سي بموتب اماكـ رنـ 
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م ػرر وف ػًم ماػؽ نماواًم ونكوف متةناًم عىػ  امماكمػ  ام ضػمر ببػرارة اممػتمـ متػوافر سػبب إبماػ  
 "  ٓم رر ف  ام رنة  

)َإٔزَِٙٝبَٔمٍٕبَٖثٕظَِٗـَِٓـزوشحَدفـبعَاٌطـبعَٓ                                         
َادلمذِخَثبجلٍغخَإىلَاحملىّخَاإلعزئبٔفيخَ(

          
*            *              * 

بدرتتنمم مـ ت طف إمني كىنػً  ومػـ  ورغـ فيمن  يذا امدفمع وتويرنتي فهف ماكم  امموضوع     
تىـ بي بػؿ غػمب عامػم كىنػً  وممػذا خػ  اكممػم مػف تا ػنىي وامػرد عىنػي بمػم نسػوغ إطرااػي إف 
 مرت اإلمت مت عاي وعدـ امتةونؿ عىني و ويو دفمع تويرى وال  ؾ نمكف فف نتىنر بػي وتػي 

عوى وونموةمم وفوتي امرفى ف  امدعوى مو    ػ ويو مم نابئ عف فف امماكم  مـ تماص امد
دفمع امطمعف ودفوعي امممم  امتمانص امكممؿ وام ممؿ امذى نمنئ ممم فر   امت ػرؼ عىػ  
وتػػػي اما ن ػػػ  ون ةػػػديم بممتػػػمم  عػػػف ام  ػػػؿ فنمػػػم عػػػف ب ػػػر وب ػػػنرة ويػػػو مػػػم نةنػػػب اماكػػػـ 

 اممطةوف فني بمم نستوتب ا ضي واإلامم  
ٓ 

َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
ر ف  مذكرة ُم رح مىمػتمـ بت ػدنممم نةتبػر مكمػً  مدفمعػي ام ػ وى فمػمـ " امدفمع اممسطو       

اًل كػػمف  ماكمػػ  امموضػػوع إف مػػـ نكػػف بػػدنً  عاػػي وعىنمػػم فف ت سػػطي ا ػػي بممتا ػػنؿ وامػػرد وا 
 ٓاكممم مةنبًم واتب اما ض " 

 ؽ  ٖٗ / ٖ٘ٚػ  طةف  ٕٓٛٔ ػ  ٕٓٙػ رنـ ٕٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓا ض *  
 ٜٔٔػ ص  ٕٗػ ػ رنـ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 

وال مػرار فػػ  فف دفػػمع امطػػمعف اممكتػػوب و بكػػؿ عام ػره و ػ دفػػمع تػػويرى نتىنػػر بػػي         
 وتي امرفى ف  امدعوى  .

 
َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

" امدفمع اممسطور بػأوراؽ امػدعوى نةتبػر داومػم مطرواػم عىػ  امماكمػ  وعىنمػم فف            
تمػػم فنػػي مػػمداـ تويرنػػم نمكػػف فف نىنػػر بػػي مػػو  ػػ  وتػػي امػػرفى فػػ  تةاػػ  بتمان ػػي وت ػػوؿ كىم
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ال كػمف اماكػـ مةنبػم م  ػوره  امدعوى ومػو مػـ نةػمود اممػدافع عػف امطػمعف امتمسػؾ بػي فممممػم وا 
 ٓواخ مي باؽ امدفمع 
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗ* ا ض 

 
َََٗ:ٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأٔ

مػف امم ػرر فف امػدفمع اممكتػوب ػ مػذكرات كػمف فو اػوافظ مسػتادات ػ يػو تتمػ   "           
آل كػػػمف اكممػػػم  مةنبػػػًم  مىػػػدفمع ام ػػػ وى و ػ  وتىتػػػـز امماكمػػػ  بػػػأف تةػػػرض مػػػي إنػػػرادًا وردًا  وا 

 ٓبمم  ور واإلخ ؿ باؽ    امدفمع  "    
 ٖٛٚػ  ٕٛػ   ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٗ/ٖ*  ا ض 
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٔٔ*  ا ض 
 ٖٙػ  ٖٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٙٔ*  ا ض 
 ٖٔٔػ  ٕٗػ   ٕٚػ  س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٙٔ*  ا ض 
 ٖٛٚٔػ   ٕٔٛػ  ٕٓػ  س  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛ*  ا ض 
 ؽ ٖٗ/ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
 ؽ ٜ٘/ٖٖٔػ  طةف  ٜٔٔػ  ٕٗػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض  

كػػذمؾ اممسػػتادات فمػػ   بػػدوريم تػػزر النتتػػزف مػػف امػػدفمع اممكتػػوب و بػػؿ يػػ  عمػػمده         
وسػػػاده وعمػػػوده ام  ػػػرى  و ػ ومػػػع فف دفػػػمع امطػػػمعف كػػػمف ملنػػػدا بمممسػػػتادات  امتػػػ   فاػػػمؿ 

ويػذا ن ػور  امنممامدفمع  وتمسؾ  بمم و ػ اال فف  اماكـ  مـ  نةرض ممم بتمتم الانرادا والردا  ػ
 ٓتسنـ باؽ امدفمع    واخ ؿ 

 
َ:َََََٚلذَؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔٗ

" وفف كػػمف امثمبػػت مػػف اممسػػتادات امتػػ   نةتمػػد عىنمػػم امطػػمعف فػػ  اثبػػمت دفمعػػي نػػد         
ندمت ماي بةد اتز  ام ضن   مىاكـ ومـ نكف مرخ م مػي مػف امماكمػ   فػ  ت ػدنممم و فػذمؾ 

ذا كػػمف امطػػمعف  نػػد تمسػػؾ بمػػذا امػػدفمع  فمػػمـ  مممنسػػوغ مىماكمػػ  االمت ػػمت عامػػم و  ومكػػف  ا
امماكم  وكمف دفمعي  تويرنم ند ترتػب عىنػي مو ػ  تىننػر وتػي امػرفى  فػ  امػدعوى  وكماػت 
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امماكم   مـ تةػف بتا نػؽ يػذا  امػدفمع  فو تػرد عىنػي  فػمف اكممػم نكػوف نم ػرا ن ػورا نةنبػي  
 بممنستوتب  ا ضي "

   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   
َ

َ:ََََٚؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔٗ
"  تمسؾ امطمعف  بدالم   مستادات  م دمي ماي ف  ا   ركف امخطأ عاي نةد دفمعم          

يممم ف  امدعوى وملثرا ف   م نره  واذا مـ تىؽ امماكم  بمال ام  يذا امدفمع ف  تويره ومـ 
ا ػػي وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم امػػ    تواتمػػي عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  امػػ  فاػػواه ومػػـ ت سػػطي

غمنػػػ  اامػػػر فنػػػي بػػػؿ سػػػكتت عاػػػي انػػػرادا مػػػي وردا عىنػػػي ومػػػـ تتاػػػدث عػػػف تىػػػؾ اممسػػػتادات مػػػع 
مػػمنكوف ممػػم مػػف دالمػػ  فػػ  ا ػػ  عا ػػر امخطػػأ ومػػو فامػػم عانػػت بباثمػػم متػػمز فف نتىنػػر وتػػي 

  ٓامرفى ف  امدعوى  فمف اكممم نكوف مةنبم بمم  ور "  
  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗس   ػ  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 

 

َ:ََََٚؽىّذََحمىّخََإٌمغََثأٔٗ
"  امػػدفمع اممثبػػت  فػػ   ػػ امت امفظػػ   اممسػػتادات  امم دمػػ   مىماكمػػ  االسػػتاوامفن          

بةػػدـ  اسػػتن مر  ام ػػنؾ ماػػؿ االتمػػمـ  ػػراوطي  ام ماوانػػ   سػػكوت اماكػػـ عاػػي انػػرادا وردا عىنػػي 
  ٓن مي بمم  ور اممبطؿ مػػي " 

  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔض *  ا 
 

َ:َـَرمٛيَحمىّخَإٌمغ
"  ممم كمف ذمؾ و وكمف اماكـ اممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمب اماكػـ اممسػتأاؼ امػذى         

فغ ػػؿ اإل ػػمرة إمػػ  دفػػمع امطمعاػػ  و ومػػـ نػػورد مضػػموف اممسػػتادات امم دمػػ  مامػػم إثبمتػػًم ممػػذا 
مػت عام ػر امػدعوى وفممػت بمػم عىػ  وتػي ُن ِ ػ  عػف امدفمع بمم نبػنف ماػي فف امماكمػ  وات

فامػػم فطاػػت إمنمػػم ووازاػػت بنامػػم وفامػػم فطراػػت يػػذا امػػدفمع ويػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف فمػػره وبةػػد فف 
ـْ اماكػػـ  نممػػت بمػػم نابىػػ  عىنمػػم مػػف تػػدننؽ امباػػث متةػػرؼ وتػػي اما ن ػػ  . ػ اامػػر امػػذى َنِ ػػ

ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػػم عىػػ  اموتػػػي اممطةػػوف فنػػي بمم  ػػػور فػػ  امبنػػمف وُنَةِتػػػز ماكمػػ  امػػػا 
ـً نتةنف ا ضي واإلعمدة دوف امت  إم  باث بمن  فوتي امطةف "   ٓام ان  و ومف ث

 ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 
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َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"  وفاػػػي ومػػػوف كػػػمف اا ػػػؿ فف امماكمػػػ  ال تىتػػػـز بمتمبةػػػ  اممػػػتمـ فػػػ  ماػػػما  دفمعػػػي         

فاي نتةنف عىنمم فف تػورد فػ  اكممػم مػم نػدؿ عىػ  فامػم واتمػت عام ػر امػدعوى اممختى   إاًل 
وفممػػت بمػػم عىػػ  ااػػو ن  ػػ  مػػف فامػػم فطاػػت إمنمػػم ووازاػػت بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػدفمع 
امطمعف إنرادًا مي وردًا عىني مم داـ مت ً  بوانة  امدعوى ومتةى ًم بموضوعمم وبتا نػؽ امػدمنؿ 

باثػػي وتمان ػػي وفاػػص اممسػػتادات امتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػًم مىمنػػ  فنمػػم ػ فػػهذا ن ػػرت فػػ  
اامر فني وفس طتي ف  تمىتي ومـ تورده عى  ااو نك ؼ عف فامم فامطػت بػي وفنسػطتي ا ػي 

 فهف اكممم نكوف م وبًم بمم  ور بمم نبطىي "
 ؽ ٗ٘/ٖٛٙٗػ طةف  ٕٙٚػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙ*  ا ض 
َ:َـَرمٛيَحمىّخَإٌمغ

"  ممم كمف ذمؾ و وكمف اماكـ اممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمب اماكػـ اممسػتأاؼ امػذى         
فغ ػػؿ اإل ػػمرة إمػػ  دفػػمع امطمعاػػ  و ومػػـ نػػورد مضػػموف اممسػػتادات امم دمػػ  مامػػم إثبمتػػًم ممػػذا 
امدفمع   بمم نبنف ماي فف امماكم  واتمت عام ر امدعوى وفممت بمم عى  وتػي ُن ِ ػ  عػف 

ووازاػػت بنامػػم وفامػػم فطراػػت يػػذا امػػدفمع ويػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف فمػػره وبةػػد فف  فامػػم فطاػػت إمنمػػم
ـْ اماكػػـ  نممػػت بمػػم نابىػػ  عىنمػػم مػػف تػػدننؽ امباػػث متةػػرؼ وتػػي اما ن ػػ  . ػ اامػػر امػػذى َنِ ػػ
اممطةػػوف فنػػي بمم  ػػػور فػػ  امبنػػمف وُنَةِتػػػز ماكمػػ  امػػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػػم عىػػ  اموتػػػي 

ـً نتةنف ا ضي وا  ٓ  فوتي امطةف " ػ  باث بمنػإلعمدة  دوف امت  إمام ان  و ومف ث
 ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 

َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
إاًل فاػي نتةػنف عىنمػػم فف تػورد فػ  اكممػػم مػم نػػدؿ عىػ  فامػم واتمػػت عام ػر امػػدعوى         

ض مػػدفمع وفممػػت بمػػم عىػػ  ااػػو ن  ػػ  مػػف فامػػم فطاػػت إمنمػػم ووازاػػت بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػر 
امطمعف إنرادًا مي وردًا عىني مم داـ مت ً  بوانة  امدعوى ومتةى ًم بموضوعمم وبتا نػؽ امػدمنؿ 
فنمػػم ػ فػػهذا ن ػػرت فػػ  باثػػي وتمان ػػي وفاػػص اممسػػتادات امتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػًم مىمنػػ  
اامر فني وفس طتي ف  تمىتي ومـ تورده عى  ااو نك ؼ عف فامم فامطػت بػي وفنسػطتي ا ػي 

 هف اكممم نكوف م وبًم بمم  ور بمم نبطىي "ف
 ؽ ٗ٘/ٖٛٙٗػ طةف  ٕٙٚػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙ*  ا ض 
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َ:َـــَََوّبََلؼذََحمىّخَإٌمغََثأٔٗ
"  وموف كػمف اا ػؿ فف امماكمػ  التىتػـز بمتمبةػ  اممػتمـ فػ  ماػما  دفمعػي اممختى ػ           

فاػي نتةػنف عىنمػم فف تػػورد فػ  اكممػم ممنػػدؿ مىػرد عىػ  كػؿ  ػػبمي نثنريػم عىػ  اسػت  ؿ  ػ اال 
عىػػ  فامػػم واتمػػت عام ػػر امػػدعوى  وفدمتمػػم وفممػػت بمػػم عىػػ  وتػػي ن  ػػ  عػػف  فامػػم فطاػػت  
امنمم ووازات بناممم عف  ب ر وب نرة  و  وفامم اذا امت تت عػف دفػمع اممػتمـ كىنػ   وفسػ طتي 

ا ػي فػمف اكممػم نكػػوف تمىػ  ومػـ تػورده عىػ   ااػو نك ػؼ عػف فامػػم فطىةػت عىنػي  وفنسػطتي 
 ٓنم ػػػرا " 

 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض 
 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ  س  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ ٖ*  ا ض 
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ ٖ/ ٕ٘*  ا ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔٔ/ ٘*  ا ض 
 ٜٖٙػ   ٕٛػ    ٖٓػ س   ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٜٕ*  ا ض 
 ٜٖٗػ  ٔٛػ   ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٕٙ*  ا ض 
      ٕٗٗػ  ٗٛػ   ٜٕػ س  ٜٚٛٔ/ ٗ/ ٕٗ*  ا ض 

وممم ت دـ نبنف فف اماكـ اممطةوف فني ند عمبي ام  ور ف  امتسبنب وامبنمف و ػ               
واإلخ ؿ امتسنـ باؽ امدفمع و ػ وام ضمر ف  امدعوى بىنر ت طف مةام ريم امتويرن   ودوف 

مع امطػػػمعف امػػػذى طونػػػت عىنػػػي اػػػوافظ مسػػػتاداتي ومػػػذكرة دفمعػػػي إمت ػػػمت عىػػػ  اإلطػػػ ؽ مػػػدف
 مىماكم  اإلستوامفن  ػ اامر امذى نةنبي بمم نستوتب ا ضي . ٕٔٓٓ/ٚ/ٖٓامم دم  بتىس  

َ.َََاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبعَٚخمبٌفخَاٌمبْٔٛ:َََساثعب
  اممطةػػوف فػػػ  ثمبػػت بم ػػردات امػػػدعوى وبمػػذكرة دفػػػمع امطػػمعف مىماكمػػ  اإلسػػػتوامفن         

اكممػػػػػم فف امطػػػػػمعف دفػػػػػع بمإلرتبػػػػػمط امػػػػػذى الن بػػػػػؿ امتتزوػػػػػ  بػػػػػنف امتااػػػػػ  اممطرواػػػػػ  رنػػػػػـ 
تا  م ر امتدنػدة امماظػورة  ٕٔٓٓ/٘ٚٙتا  م ر امتدندة و وامدعوى رنـ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ

ع وبػػمت  ػػدور  ٕ/ٕٖبػػذات امتىسػػ  و  فمػػمـ ذات امماكمػػ  و ممػػم نتةػػنف مةػػي وطب ػػًم مىمػػمدة 
ةتنف ماػؿ اإلتمػمـ فنمػم . ونػدـ اممسػتاد امػداؿ عىػ  يػذا اإلرتبػمط و ػ وفورد اكـ وااد فػ  امػوان

بمػػذكرة دفمعػػي سػػمب   امةػػرض بممسػػبب امسػػمبؽ واانػػؿ عىنمػػم اتتػػي وفسػػمانده عىػػ  ننػػمـ يػػذا 
اإلرتبمط وفثره امواتب ف  ام ماوف ويـ ضـ امدعوننف من ػدر فنممػم اكػـ وااػد وبة وبػ  وااػدة 
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فاي بمماظر مكػوف ترنمػ  ام ػنؾ ترنمػ  " اعطػمر " و  ت ػع ممدنمتمػم .        وغا  عف امبنمف 
عطمر ام نؾ مىمست ند اا ى  ااوؿ و ػ فهف اممةوؿ عىني ف  إستظممر اإلرتبمط  بمإل دار وا 
يػػو  ػػخص اممسػػت ند اا ػػى  ااوؿ  دوف مػػم نػػرد بةػػد ذمػػؾ  عىػػ  ام ػػنؾ مػػف  تظمنػػرات و  

ااػػػد  وفعطنػػػت ممسػػػت ند ف ػػػى  فوؿ  وااػػػد و فػػػهذا كماػػػت  ام ػػػنكمت نػػػد  ػػػدرت فػػػ  تػػػمرن  و 
ومسبب وااػد عػف مةممىػ  وااػدة  و ػ نػمـ يػذا  دمػن  عىػ  اإلرتبػمط  عاػد ونػوع  امترنمػ  دوف  
اظر مىتظمنر ام اؽ امذى النىنر مف ا ن   يذا اإلرتبمط امماظور امني ونت تارنر وا  ػدار 

عطمر ام نؾ .  وا 
عػػف يػػذا امػػدفع امتػػويرى و ػ ونضػػ  فػػ  كػػؿ مػػف إاّل فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فعػػرض       

امػػدعوننف ػ امػػدعوى امممثىػػ  اممطةػػوف فنمػػم اكممػػم ياػػم و ػ  وااخػػرى ػ  عىػػ  إسػػت  ؿ و ػ  
وبة وب   مست ى  مكؿ ماممم و ػ  دوف فف نةرض ممذا امدفع امتػويرى وفسػبمبي ال إنػرادًا وال ردًا 

  . 
َ:َـَأؽىبِٙبَثأْٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌىضشحَاٌىضريحََِٓ

إعطمر عدة  نكمت كىمػم فو بةضػمم بىنػر ر ػند ػ م ػمم  مسػت ند  وااػد  عػف سػبب          
وااػػد فو مةممىػػ  وااػػدة ػ فنػػًم كػػمف امتػػمرن  امػػذى تامىػػي كػػؿ مامػػم فو ام نمػػ  امتػػ   ػػدر بمػػم و 

رة ااومػ  نكوف ا مطًم  واادًا ال نتتزف  تا ض  امدعوى امتامونػ  عاػي وف ػًم ممػم ت ضػ  بػي ام  ػ
ف . ج ػ ب دور اكـ اممو  وااد بمإلدااػ  فو بػممبرارة عػف إ ػدار فى  ػنؾ  ٗ٘ٗمف امممدة /

 ٓمف يذه ام نكمت 
 ؽ ٔ٘/ٖٛٔػ امطةف  ٜٔٛٔ/ٙ/ٛ*  ا ض 
 ٖٚٙػ  ٗٙٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٜٚٗػ  ٔٔٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/٘/ٚٔ*  ا ض 
 ٕٚٙػ  ٓٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 
 ٕٛ٘ػ  ٜٗٔػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚ *  ا ض
 ٛٓٔػ  ٕٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٖٓٚػ  ٘ٗٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/٘/ٜٕ*  ا ض 
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كمػػم نضػػت ماكمػػ  امػػا ض و ػ إاترامػػًم ممػػذه ام معػػدة و ػ بػػأف متػػرد إبػػدار امطػػمعف          
ماسوب إمني و وبنف ترنمتػ  دفمعًم ملداه ننمـ اإلرتبمط بنف ترنم  إعطمر  نؾ بدوف ر ند ام

إعطمر  نكنف  خرنف موضوع دعػوننف  خػرننف و ػ دفػمع تػويرى و عىػ  امماكمػ  فف تةػرض 
اًل كمف اماكـ مةنبًم بمم  ور "   ٓمي وا 

 ٕٜٚػ  ٓ٘ٔػ  ٙٔػ مج اممكتب ام ا  ػ س  ٜ٘ٙٔ/ٔٔ/ٕ*  ا ض                
 

َ:َـَٚفَٝأؽىبََأخشَٜحملىّخَإٌمغَرمٛي
مت  كمف نبنف مف مطممة  مامضر تىسمت امماكم  اإلستوامفن  فف امطػمعف فثػمر "          

بممتىس  دفمعًم ملداه ننػمـ إرتبػمط بػنف امػدعوى اممطرواػ  ودعػوى فخػرى مممثىػ  ماظػورة بػذات 
امتىسػػػ  امتػػػ  تػػػرت فنمػػػم مامكمتػػػي إسػػػتامدًا إمػػػ  واػػػدة اما ػػػمط و إاًل فف امماكمػػػ  نضػػػت فػػػ  

امػػدفمع كػػ  تتبػػنف ا ن ػػ  اامػػر فنػػي مػػع فاػػي دفػػمع تػػويرى مػػو امػػدعوى دوف فف تةػػرض ممػػذا 
 ٓتا ؽ ند نتىنر بي وتي امرفى ف  امدعوى و إف اماكـ اممطةوف فني نكوف مةنبًم بمم  ور " 

 ٖٙٚػ  ٖٛػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٖ/ٖٔ*  ا ض 
 ٛٓٔػ  ٖٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 

ا امدفمع امتويرى و ػ فهاي نػد نضػ  وممم كمف اماكـ امطةنف إذ ن ر عف مواتم  يذ        
بة وب  امابس ساتنف فػ  امػدعوى امممثىػ  اممطةػوف فػ  اكممػم وبة وبػ  اماػبس ثػ ث سػاوات 

 تػػػػػػػػػػػػا  م ػػػػػػػػػػػػر امتدنػػػػػػػػػػػػدة  ٕٔٓٓ/٘ٚٙفػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػدعوى ااخػػػػػػػػػػػػرى اممرتبطػػػػػػػػػػػػ  وامرننمػػػػػػػػػػػػ  
س م ػػػر امتدنػػػدة ( بنامػػػم نتةػػػنف اماكػػػـ فنممػػػم م رتبػػػمط بة وبػػػ  وااػػػدة .  ٕٔٓٓ/ٔٔ٘ٗ) 

مػػذى نةنػػب اماكػػـ بمم  ػػور واإلخػػ ؿ باػػؽ امػػدفمع ومخمم ػػ  ام ػػماوف ػ بمػػم نسػػتوتب اامػػر ا
 ا ضي .

ََخ َ:َاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبعَٚخمبٌفخَاٌمبْٔٛ:َبِغب 
ثمبػػػت بم ػػػردات امػػػدعوى وبمػػػذكرة دفػػػمع امطػػػمعف مىماكمػػػ  اإلسػػػتوامفن  اممطةػػػوف فػػػ         

اممطرواػػ  وعػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى امتامونػػ   اكممػػم فف امطػػمعف دفػػع بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى اممدانػػ 
يو اممبم ػر ام ةىػ  مكمفػ  إتػرارات امػدعوننف سػمم ت  امػذكر  ............كذمؾ اف اممدعو/ 

و ويػػو ماةػػدـ اايىنػػ  مىاكػػـ ضػػده به ػػممر إف سػػي ويػػو اكػػـ واتػػب اما ػػمذ فػػور  ػػدوره فػػ  
نػدؿ عىػ   ػا  يػذا إف س كى   ممؿ ام ػميرة . ونػدـ كػذمؾ مػم  ٜٜ٘ٔ/ٖٕٚٓامدعوى رنـ 
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امػدفع و ػ وفورد بمػذكرة دفمعػي سػمب   امةػرض  بممسػبب امثممػث مػف فسػبمب يػذا امطةػف اتتػي 
 وفسمانده عى  يذا امدفع .

إاّل فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فعػػرض عػػف يػػذا امػػدفع امتػػويرى  و ػ ونضػػ  عىػػ            
 عكس م تضمه دوف فف نةرض مي إنرادًا فو ردًا   .

بمإلضػػػمف  إمػػػ  مػػػم فوردتػػػي مػػػذكرة دفػػػمع امطػػػمعف سػػػمم   اإلنػػػراد  و ػ فهاػػػي مػػػف و             
اممةروؼ فف امدعوى امتامونػ  ترفػع فػ  االدعػمر اممبم ػر عىػ  فكتػمؼ دعػوى مدانػ  نتػب فف 
تكػػوف مرفوعػػ  مػػف ذى  ػػ   ومسػػتوفن   ػػروط ام بػػوؿ و ػ  واال نضػػ  بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى 

امػػػدعوى اممدانػػ  يػػػ  امسػػػبب امماػػرؾ مىػػػدعوى امتامونػػػ   اممدانػػ  وامتامونػػػ  بممتبةنػػ  و ػ  اف
 ٓبممطرنؽ اممبم ر 

َ:َـَََٚفَٝرٌهَرمٛيَحمىّخَإٌمغ
"   ن ترط معدعمر اممبم ر فف تكوف امدعوى اممدان  م بوم  فمذا اات    ػرط نبػوؿ امػدعوى   

امػػدعوى اممدانػػ   و كػػمف مةاػػ  ذمػػؾ فاػػي مػػـ نتػػوافر امسػػبب امماػػرؾ مىػػدعوى امتامونػػ   وتكػػوف 
  ٓغنر م بوم  "   امتامون  ي  ااخرى

 ٓٛٙػ  ٙٔٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٚ/ٕٚ*  ا ض 
 نضمون    ٔٙمسا   ٔٗٗٚػ امطةف  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 نضمون    ٙ٘مسا    ٛٔٔٚػ امطةف   ٜٚٛٔ/ٙ/ٖ*  ا ض 

 ؽ   ٕ٘/ٕٕٗٛػ امطةف   ٕٛ/ٙ/ٙٔ*  ا ض تامو  تىسي  
  ٕٚٓٔػ  ٜٔٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٜ*  ا ض 
  ٜٓٓٔػ  ٙٚٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٔ*  ا ض 

ػ  ٜٓٔػ رنػـ / ٜٛٛٔ*  د .  مامػود اتنػب اسػا  ػ ااتػرارات امتامونػ  ػ ط 
 ومم بةديم  ٙٚٔص 

  ٕٓٔ/ٜٔٔػ ص  ٜٙٚٔػ  ٔٔ*  د . روروؼ عبند ػ ااترارات ػ ط 
  ٜٓ٘/  ٜٛ٘ػ ص  ٜٓٛٔد .  ممموف س م  ػ ااترارات ػ مةى م عىني  ط *  
  ٛٔٗ/  ٙٔٗػ ص  ٜٗٛٔزك  فبو عممر ػ ااترارات ػ ط   مامدد .  *  

 ٕٕٙص  ٔػ ج  ٜٜٚٔ*  د . فامد فتا  سرور ػ اموسنط فػ  االتػرارات ػ ط 
 ومم بةديم 
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َ:َـَٚفَٝرٌهََرمٛيَحمىّخَإٌمغَََ
"   ..  وبممتمم  تكوف امدعوى اممدان  غنرم بوم  بمم نستتبع عدـ نبػوؿ امػدعوى امتامونػي      
واذ خػػممؼ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي يػػذا اماظػػر فماػػي نكػػوف نػػد اخطػػأ فػػ  تأونػػؿ ام ػػماوف بمػػم انضػػم 

نوتػػػب ا ضػػػي وت ػػػاناي بممىػػػمر اماكػػػـ اممسػػػتأاؼ وام ضػػػمر بةػػػدـ  نبػػػوؿ امػػػدعوننف امتامونػػػ  
 واممدان  " .

                                                                                      ٕٚٓٔػ  ٜٔٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜ*  ا ض  
فمػػف  ػػروط اادعػػمر اممبم ػػر فف تكػػوف امػػدعوى اممدانػػ  م بومػػ  و  ػ  وفف تكػػوف           

امدعوى امتامون  م بوم  ي  ااخرى و ػ  ف  تتارؾ امدعوى امتامون  اال بدعوى مدانػ  م بومػ  
بػذمؾ اكمػت ماكمػ  امػا ض مػرارا و ػ  وال ت بػؿ امػدعوى اممدانػ  اال بػدعوى تامونػ  م بومػ  ػ و 

  ٓوتكرارا 
 ٓٛٙػ  ٙٔٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٚ/ٕٚ*  ا ض 
  ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٓٛ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
  ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٗ/ٛ*  ت ض 
  ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س ٔٛ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ٙٚٔػ  ٖٙػ  ٘ٔػ  س  ٗٙ/ٖ/ٜ*  ا ض 
 ن   نضمو ٔٙمسا   ٖٖٔٗٔػ امطةف  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 

وممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي نػػد عمبػػي ام  ػػور واإلخػػ ؿ باػػؽ امػػدفمع و         
 مخمم   ام ماوف .  

وانػػػث فاػػػي ممػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػهف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػد راف عىنػػػي عػػػوار         
 ٓامبط ف بمم نستوتب ا ضي واإلامم  
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َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي فف  فهاػػي        
نرتب مي فضرارًا تسنم  ال نمكف مداركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػًم رنثمػم ُن  ػؿ 

 ٓف  يذا امطةف 
َفٍٙزَٖاألعجبة

 نىػػتمس امطػػمعف مػػف ماكمػػػ  امػػا ض اامػػر بونػػؼ تا نػػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ملنتػػػمً         
رنثمػػم ُن  ػػؿ فػػ    يػػذا امطةػػف ػ كمػػم نطىػػب ضػػـ امم ػػردات مىزوممػػم متا نػػؽ فوتػػي امطةػػف و 

 تػػػػػا  م ػػػػػر امتدنػػػػػدة  ٕٔٓٓ/٘ٚٙواظػػػػػر يػػػػػذا امطةػػػػػف مػػػػػع امطةػػػػػف عىػػػػػ  اماكػػػػػـ امػػػػػرننـ 
تتػػػػػمبع   ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٔٔبتػػػػػمرن   ٖٛٛس  ػػػػػممؿ ام ػػػػػميرة ( وامم نػػػػػدة بػػػػػرنـ  ٕٔٓٓ/ٔٔ٘ٗ) 

 م رتبمط   .
َ:َـَٚاحلىُ
َ  ٓب بوؿ امطةف  كً    :َََأٚالَ 
ــبَ  وفػػ  امموضػػوع بػػا ض اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي واإلاممػػ  مػػع إمػػزاـ اممػػدع  بػػمما وؽ   :َََصبٔي

 ٓاممدان  بممم روفمت 
                                                                                        َََََََََََََََََََََََََََََ

َيخسعبئَٝعطَاحملبَِٝ/
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ

َلزًَعّذَـَششٚعَفَٝلزًَِعَعجكَاإلطشاس
َـــــــــــــــــــــ

َ
َ

َطمشعٕبيبدَأٚالد8/4886ََاٌمؼيخَ
َوٍَٝاٌضلبصيك664َ/4886ََ

َ
َق5784/58ََسلَُاٌطعَٓثبٌٕمغ
َ

َـــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّخَإٌمغ

َاٌذائشحَاجلٕبئيـــــخ
َ

َِزوـــــــــشح
ٌَٕمغثأعجبةَاٌطعَٓثب

 ...............                   متمـ  ػ ماكـو ضده ػ طمعف  ادلمذَََََِٓ:
 ػمرع   ٘ٗوموطاي اممختمر مكتب ااستمذ / رتمو  عطن  امماػمم   بػمما ض                

  ٓ مرع  رنؼ بم م ػ عممرة فنموبنىنم ػ بمم ميرة  ٕٙطىةت ارب و 
 فوالد   ر     ٜٜٚٔ/  ٜ  ام مدر ف  امتامن  :    فَٝاحلىَََُ:

 كى  امزنمزنؽ    ٜٜٚٔ/٘ٚٚ                                       
 ٜٜٜٔ/ٔ/ٙٔوامماكـو فنمم اضورنًم مف ماكم  تامنمت امزنػمزنؽ بتىسػ                   

بمةمنبػػػػ  ............... بما ػػػػىمؿ ام ػػػػمن  خمػػػػس سػػػػاوات       وم ػػػػمدرة 
 ٓفوارغ امطى مت اممضبوط  

 
َاٌٛلبئـــــــــع

 فامؿ اممامم  امةمـ مانمب  امزنمزنؽ امكىن  ك  مف : ػ        
 ػ  ...............   ٕػ  ............... ) طمعف (                    ٔ
 ػ  ...............   ٗ                             ػ  ...............  ٖ
 ػ  ...............   ٙ                   ػ  ...............            ٘
 

بداورة مركز فوالد   ر ػ مامفظ   ٜٚٚٔنامنر  ٕإم  ماكم  امتامنمت بو ؼ فامـ ف  نـو 
 ام رنن   : ػ

ػ   نتىوا عمدًا............... بأف بنتوا امان  وع ػدوا امةػـز عىػ  نتػؿ كػؿ مػف نػدخؿ فرض   ٔ
امىػػرض فسػػىا  امرنػػ  ومػػم فف  ػػميدوا اممتاػػ   اممػتمـ ااوؿ دوف تمننػػز وفعػػدوا مػػذمؾ

عىنػػي سػػممؼ امػػذكر اتػػ  فطىػػؽ عىنػػي اممػػتمـ ااوؿ عنػػمرًا امرنػػًم مػػف بادننػػ   منػػ  كػػمف 
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نامىمػػػػػم نم ػػػػػدًا إزيػػػػػمؽ رواػػػػػي فأاػػػػػدث بػػػػػي اإل ػػػػػمبمت اممو ػػػػػوف  بت رنػػػػػر ام ػػػػػ   
امت ػػرنان  وامتػػ  فودت بانمتػػي .  بنامػػم كػػمف بػػمن  اممتممػػنف ن  ػػوف بمكػػمف اماػػمدث 

 ٓامىوف إسىا  امرن  م د فزر اممتمـ ااوؿ ن
ػ   رعوا ف  نتؿ ............... عمػدًا مػع سػبؽ اإل ػرار بػأف فطىػؽ عىنػي اممػتمـ ااوؿ   ٕ

اػػػمؿ دخومػػػي اارض مػػػع اممتاػػػ  عىنػػػي ااوؿ عنػػػمرًا امرنػػػًم مػػػف ذات امسػػػ ح اماػػػمرى 
رنػػػر امطػػػب سػػػممؼ امبنػػػمف نم ػػػدًا مػػػف ذمػػػؾ نتىػػػي فأاػػػدث بػػػي اإل ػػػمب  اممو ػػػوف  بت 

ام رع  امؿ تواتد بمن  اممتممنف اممىنف ااسىا  امامرن  ن دوف فزر اممتمـ ااوؿ 
وخػػمب فثػػر امترنمػػ  مسػػبب ال دخػػؿ إلرادة اممتممػػنف فنػػي يػػو إسػػةمؼ اممتاػػ  عىنػػي 

 ٓومداركتي بممة ج 
رة ػ   فارزوا فسىا  امرن  م  خا  ) بامدؽ  من  ( ممم ال نتػوز امتػرخنص بانمزتمػم وذخنػ  ٖ

 ٓممم تستةمؿ ف  إط نمم 
و  ٔع وبػػمت واممػػواد  ٖٕٔو  ٖٕٓو   ٔ/ٙٗو  ٔ/٘ٗاامػػر اممةمنػػب عىنػػي بػػمممواد         

مسػػػػا   ٘ٙٔاممةػػػػدؿ بمم ػػػػماوف  ٜٗ٘ٔمسػػػػا   ٜٖٗمػػػػف ام ػػػػماوف رنػػػػـ  ٘و  ٖ/  ٕٙو   ٙو  ٕ
سػػتبدؿ ( اممىاػػؽ بمم ػػماوف ااوؿ واممٖوامباػػد  ب  مػػف ام سػػـ امثػػما  مػػف امتػػدوؿ رنػػـ ) ٜٔٛٔ

 ٓ  ٜٜ٘ٔ/  ٖٖٗ٘ٔب رار وزنر امداخىن  رنـ 
وبةػد فف عػدمت امماكمػ  ػ فػ  اكممػم ػ  و ػؼ امتممػ  ااومػ  وامثمانػ  اممسػادة إمػ          

بمةمنبتػي بما ػىمؿ ام ػمن  ممػدة خمػس  ٜٜٜٔنامنر  ٙٔاممتمـ ااوؿ نضت اضورنًم بتىس  
ي متراوـ امضرب امم ض  إمػ  مػوت ساوات وم مدرة فوارغ امطى مت اممضبوط  مثبوت فرتكمب

اػداث إ ػمب  عمدنػ  بػمممتا  عىنػي امثػما  ت ػرر مة تمػم مػدة فنػؿ مػف  اممتا  عىني ااوؿ وا 
اراز س ح م  خف وذخنرتي ممم ال نتوز امترخنص  ع رنف نومًم وذمؾ مع سبؽ اإل رار وا 

مسػػػػا   ٜٖٗـ ع وبػػػػمت واممػػػػواد امخم ػػػػ  بمم ػػػػماوف رنػػػػ ٕٔٗو  ٖٕٙبػػػػهارازه عمػػػػً  بمممػػػػمدتنف 
 ٓ( اممرفؽ  بي ف   أف ااسىا  وامذخمور ٖاممةدؿ وامتدوؿ رنـ ) ٜٗ٘ٔ
وممم كمف يذا اماكـ نػد  ػدر مةنبػًم بػمطً  ف ػد طةػف عىنػي امماكػـو ضػده .........         

( منمػػمف ٚوننػػد طةاػػي تاػػت رنػػـ ) ٜٜٜٔ/ٔ/ٕٛبطرنػػؽ امػػا ض ب خ ػػي مػػف امسػػتف بتػػمرن  
 ــ:   طره ػ وذمؾ معسبمب اآلتن 

َأعجبةَاٌطـــــعٓ
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َ:ََاٌمظٛسَفَٝاٌجيبْ:ََََأٚالَ
ذمؾ فاي وعى  مم نبنف مف مطممة  مدوامت فسبمب اماكـ اممطةوف فني فهف امماكمػ          

تسػمادت فػ  نضػمومم بهدااػ  امطػػمعف ضػمف مػم تسػمادت إمنػي ػ إمػػ  امػدمنؿ اممسػتمد مػف فنػػواؿ 
اػػت ع نػدتمم فػػ  نضػػمومم بهدااتػػي بمإلسػػتامد إمػػ  ام ػميد ............ امةػػدؿ وفوضػػات فامػػم كو 

فنواؿ ام ميد اممذكور وبمن  اادم  ااخرى امت  بناتمم و بند فف فسبمب ذمؾ اماكـ خىت كىنً  
مػػف بنػػمف مضػػموف  ػػممدتي وملدايػػم ويػػو ن ػػور فػػ  بنػػمف اماكػػـ اممطةػػوف عىنػػي نةنبػػي بمػػم 

ونػ  وامتػ  توتػب عىػ  امماكمػ  إتػرارات تام ٖٓٔنستوتب ا ضي ممخمم   ذمؾ ماص اممػمدة 
بنمف ملدى ومضموف كؿ دمنؿ مف اادم  امت  تستاد إمنمم امماكم  ف  نضمومم بمإلداا  عى  
ااػػػو م  ػػػؿ وواضػػػ  عىػػػ  ااػػػو نبػػػنف ماػػػي كن نػػػ  إتخػػػمذه سػػػادًا مػػػذمؾ ام ضػػػمر وعا ػػػرًا مػػػف 

ماكممػػم  امةام ػػر امتػػ  إتخػػذتمم امماكمػػ  مػػع بػػمن  اادمػػ  ااخػػرى  دعممػػ  م ضػػمومم وركنػػزة
ام ػػػمدر بمإلدااػػػ  بمإلضػػػػمف  إمػػػ  بنػػػمف م  ػػػػؿ وواضػػػ  كػػػذمؾ موانةػػػػ  امػػػدعوى امتػػػ  نضػػػػت 
امماكمػػ  بثبػػوت إرتكمبمػػم فػػ  تماػػب اممػػتمـ مكتمىػػ  مكمفػػ  عام ػػريم ام ماوانػػ  بمإلضػػمف  إمػػ  
اص ام ماوف امماطبؽ عى  اموانة   . وذمػؾ اتػ  تسػتطنع ماكمػ  امػا ض بسػط رنمبتمػم عىػ  

 اتي مف فسمده وس م  مأخذ كؿ دمنؿ مف تىؾ اادم  امت  تسمادت إمنمم  اماكـ مبنمف مدى
ف  نضمومم وامتأكد مف فاي مست   مف مةنف  ان  مي ف ىي امثمبت  بماوراؽ وبانث ُنسػمـ 
مع بمن  اادم  ف  إنامع امماكم  بمإلداا  مع بػمن  اادمػ  فػ  تاػمغـ وتامسػؽ ال ن ػوبي فسػمد 

فػ  اإلسػتاتمج ويػو فمػر ال ُنْمِكػف ماكمػ  امػا ض مػف فدار مممتمػم  ف  اإلستدالؿ   فو تةسؼ
ف  رنمبتمم عى  اماكـ إذا مم ن ػرت امماكمػ  فػ  بنػمف مضػموف امػدمنؿ اممسػتمد مػف  ػممدة 
ام ػػػميد ......... امةػػػدؿ فأ ػػػبات بػػػذمؾ  ػػػممدتي متمومػػػ  اممضػػػموف ال نمكػػػف مػػػف مطممةػػػ  

  ٓمم امماكم  سادًا م ضمومم بمإلداا  اماكـ مةرف  مم فدم  بي مف  ممدة وكنؼ إتخذت
ويػػذا امتتمنػػؿ امػػذى ف ػػمب فاػػد اادمػػ  اممسػػتمدة مػػف  ػػممدة ام ػػميد اممػػذكور نةنػػب         

اماكػػـ بمم  ػػور فػػ  امبنػػمف نوتػػب ا ضػػي وال ن ػػدح فػػ  ذمػػؾ فف تكػػوف فنػػواؿ ذمػػؾ ام ػػميد نػػد 
ىػػ  مضػػموف  ػػممدتي وردت بممتا ن ػػمت وممػػم ف ػػؿ ثمبػػت بمػػم ونمكػػف امرتػػوع إمنمػػم مىتةػػرؼ ع

وملدايػػم . اف ورنػػ  اماكػػـ نتةػػنف إ ػػتممممم عىػػ  بنػػمف م  ػػؿ وواضػػ  مكػػؿ دمنػػؿ مػػف فدمػػ  
امثبػػػوت وال نتػػػوز باػػػمؿ امرتػػػوع فػػػ  بنػػػمف اادمػػػ  فو فاػػػديم إمػػػ  مػػػم يػػػو وارد بػػػماوراؽ . اف 
ماكمػػ  امػػا ض ال ترانػػب  ػػا  اماكػػـ وسػػ م  إسػػتدالمي و ػػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف عىػػ  وانةػػ  
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ى امتػػ  إنتاةػػت بمػػم ونضػػت بمإلدااػػ  باػػمًر عىنمػػم ػ إاًل مػػف خػػ ؿ فسػػبمبي اممر ػػودة فػػ  امػدعو 
ورنتي امرسمن  ومنس ممم فف تستةنف ف  فدار مممتمم بأن  فوراؽ فخرى خ ؼ اماكـ ذاتػي ومػم 
ورد بي مف سرد مىونموع واادم  وممذا كمف فمرًا م ضػنًم ضػرورة إ ػتممؿ اماكػـ وورنتػي امرسػمن  

  اادمػػ  امتػػ  فنػػمـ عىنمػػم نضػػمره  ومضػػموف كػػؿ مامػػم وال نك ػػ  اإل ػػمرة إمػػ  امػػدمنؿ عىػػ  كمفػػ
إ ػػمرة عػػمبرة بػػؿ نتةػػنف بنػػمف مػػلداه عىػػ  ااػػو م  ػػؿ ال ن ػػوبي امتتمنػػؿ وامتةمػػنـ فو اإلتمػػمؿ 
وامىمػػوض ويػػو مػػم فخطأتػػي امماكمػػ  عاػػدمم فسػػ طت بنػػمف مػػلدى  ػػممدة ام ػػميد ........... 

ومضموامم إكت ػمر بمتػرد ام ػوؿ بأامػم تسػمادت فػ  نضػمومم بمإلدااػ  امةدؿ ومـ تا ؿ ملدايم 
بامًر عىنمم مع بمن  اادم  ااخػرى و ويػو ن ػور  ػمب بنػمف اماكػـ اممطةػوف فنػي بمػم نوتػب 
ا ضي و وال نداض ذمؾ فف تكوف امماكمػ  نػد تسػمادت فػ  نضػمومم بمإلدااػ  إمػ  فدمػ  فخػرى 

دة امماكمػػ  بانػػث إذا سػػ ط فاػػديم فو فسػػتبةد تةػػذر اامػػم متسػػمادة ومامػػم متتمةػػ  تتكػػوف ع نػػ
 ٓامتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت دنر امماكم  مبمن  اادم  ااخرى 

َ:َـَٚأعزمشَلؼبءَإٌمغَعٍَٝرٌهَإرَلؼٝ
إتػػرارات تامونػ  نوتػػب إ ػػتممؿ كػػؿ اكػـ بمإلدااػػ  عىػػ  بنػػمف  ٖٓٔ"  بػأف اػػص اممػػمدة       

لداه اتػ  نتضػ  وتػي اإلسػتدالؿ وسػ م  اممأخػذ ممضموف كؿ دمنؿ مف فدم  امثبوت ونورد مػ
تمكناػػًم مماكمػػ  امػػا ض مػػف مرانبػػ   ػػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف تطبن ػػًم  ػػاناًم عىػػ  اموانةػػ  كمػػم 

 ٓ مر إثبمتمم بمماكـ " 
 ؽ ٔٙ / ٖٕٓٛٔػ طةف  ٕ٘ٛػ  ٜٕٔػ  ٘ٗػ امسا   ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٜ*  ا ض 
 ؽ ٜ٘ / ٜٕٔٗٙػ طةف  ٔ٘ٗػ ص  ٜٙػ رنـ  ٘ٗػ امسا   ٜٜٗٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

َ:َـَٚلؼَٝوزٌه 
"  بأف اادم  فػ  اممػواد امتامونػ  متسػمادة ومامػم متتمةػ  تتكػوف ع نػدة امماكمػ  بانػث       

 ي "ػإذا س ط فاديم فو ُفستبةد تةذر امتةرؼ عى  ااثر امذى كمف مي ف  امرفى امذى إاتمت إمن
 ؽ٘٘ / ٜ٘ٛٗػ طةف  ٗٔٔػ ص  ٕ٘ػ رنـ  ٖٚ سػ  ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 

َ:َاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساق:ََََصبٔيبَ 
ف د تسمادت امماكم  كذمؾ ف  نضمومم بهداا  امطمعف إم  امدمنؿ اممستمد مف  ممدة         

ام ميد ............... عند عودة ومـ ت ػأ امماكمػ  تا ػنؿ  ػممدتي وفاممػت فػ  بنمامػم إمػ  
  ٓا  وامثممث وامرابع مضموف مم ا ىتي مف فنواؿ ام مود امثم
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وفوردت فػػػػ  م ػػػػمـ تا ػػػػنىمم انػػػػواممـ بػػػػأف اممػػػػتمـ ااوؿ ) امطػػػػمعف ( وبرف تػػػػي بػػػػمن          
اممتممنف اضروا إمنمـ طممبنف مامـ امخروج مف اارض وامؿ رفضمـ فطىؽ امطمعف  ػوب 
  اممتاػػػػػ  عىنػػػػػي ااوؿ ........... عنػػػػػمرًا امرنػػػػػًم فأاػػػػػدث إ ػػػػػمبتي اممو ػػػػػوف  بت رنػػػػػر ام ػػػػػ 

امت ػػرنان  وامتػػ  فودت بانمتػػي و ػ كمػػم فطىػػؽ عنػػمرًا امرنػػًم  خػػر  ػػوب اممتاػػ  عىنػػي امثػػما  
 ٓ........... وفف بمن  اممتممنف فطى وا ااعنرة امامرن  مف ااسىا  امت  كماوا نامىوامم 

بممتا ن ػػمت ومػػم  ٜ/ٙٔوبػػممرتوع إمػػ  فنػػواؿ ام ػػميد اممػػذكور ............... ) ص         
متػػر  ٓٓٛم ( تبػػنف فاػػي فوضػػ  بمػػم فاػػي كػػمف تممسػػًم بماػػزؿ فامػػد فبػػو سػػممـ عىػػ  مسػػمف  بةػػدي

ت رنبػػػًم مػػػف فرض اماػػػزاع و ػػػميد سػػػنمرة بمػػػم امطػػػمعف و خػػػرنف واػػػزؿ مامػػػم وعػػػمتبمـ مػػػرددًا فػػػ  
غضب عبػمرة " فاتػوا خواػ  " و " بممسػ م  عىػ  كػده " وبةػدنف طىػع عىػ  امىػنط بتػمعمـ إمىػ  

مى  مةمه بربع سػمع  ادثت فني امامدث  ثـ  ا رؼ عمودًا مى ميرة ػ  " وبةد مم م   وا  عمد و وا 
 ٓ"  ........سمةام  وت ضرب امامر كتنر وامضرب تمى مف  امان  فرض 

َ:َـَربميك48/41َٚلذَعئًَصَ
 س  :   مم امذى تةىمي عف وانةي وفمة ........... وا  مب  ........... ؟

 ممامر ف  ............... فأ مبي ؟ج   :   إمى  فعرفي فامـ إاضربوا ب
 ج   :  مم فعرفش امت  عف امك ـ ده ونىت إمى    تي وسمةتي 

 س  :  مم نومؾ فنمم  مد بي ونرره ............ بأف مادث إ مبتي يو ........... ؟
 ٓج   :  مةرفش وفام نىت إمى    تي وسمةتي بمم نرض  اهلل  

........... ند فف   ف   ممدتي فاي مـ ن ميد اموانة  ومػـ وبذمؾ نكوف ام ميد ....         
نكػػػف موتػػػودًا عاػػػػد اػػػدوثمم ونطػػػػع بأاػػػي ال نةػػػػرؼ ُماػػػدث إ ػػػػمب  كػػػؿ مػػػػف اممتاػػػ  عىنممػػػػم 

ويػػو مػػمال نت ػػؽ مػػع  ٓ............ و................ وال ظػػروؼ إاػػداث إ ػػمب  كػػؿ ماممػػم 
مماكمػػ  وامػػذى  ػػمد بأاػػي  ػػميد امطػػمعف فنػػواؿ ام ػػميد امثػػما ............... امتػػ  ا ػػىتمم ا

عادمم فطىؽ م ذوفًم ف مب اممتا  عىني ااوؿ ونتىي كمم فطىؽ م ذوفًم  خر مف س اي عىػ  
اممتاػػ  عىنػػي امثػػما  فأ ػػمبي واظػػرًا م خػػت ؼ امواضػػ  بػػنف مػػلدى  ػػممدة كػػؿ مػػف ام ػػميدنف 

موف  ػممدة كػؿ  ػميد امثما  وام ميد ............... ف د كمف عى  امماكم  فف تا ؿ مض
  ٓعى  اده 
وال تانؿ ف  بنمف فنواؿ ام ميد ااخنر إم  مم ا ىتي مف  ممدة ام ميد امثما  اظرًا         
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 ٓم خت ؼ امظمير وامواض  بنف ام ممدتنف 
ويػػػػذا اإلخػػػػت ؼ إا ػػػػب عىػػػػ  عا ػػػػر تػػػػويرى مػػػػف عام ػػػػر ام ػػػػممدة انػػػػث تةىػػػػؽ         

 ٓكؿ مف اممتا  عىنممم سمم   امذكر بممتما  مرتكب ترنم  إاداث إ مب  
دعػػ  ػ عىػػ  تاػػمنض فػػ           فبنامػػم اػػدد ام ػػميد امثػػما ............... ذمػػؾ امتػػما  و وا 

ذمػؾ مػػنس ماىػي اآلف ػ  فاػي امطػػمعف امػػذى فطىػؽ عىػػ  اممتاػ  عىنػػي ااوؿ م ػذوفًم امرنػػًم مػػف 
سػ اي ف ػمب اممتاػ  عىنػي س اي فدى إم  نتىي ف  امامؿ ثـ فطىؽ م ػذوفًم امرنػًم  خػر مػف 

امثػػما  فػػ  ندمػػي ػ إذ بمم ػػميد ............... نوضػػ  بأنوامػػي فاػػي مػػـ ن ػػميد وانةػػ  إ ػػمب  
اممتا  عىنممم اممذكورنف وفاي مـ نكف متواتدًا بمكمف امامدث ونت ادوثػي وفاػي سػمع فاسػب 

 ػدر بااػػو  ػوت فعنػرة امرنػػ  مػف إتتػمه فرض اماػػزاع بةػد إا ػراؼ امطػػمعف ومػف مةػي ب تػػرة ت
 ٓربع امسمع  

واظػػرًا ممػػذا اإلخػػت ؼ امكبنػػر بػػنف مػػلدى  ػػممدت  ام ػػميدنف اممػػذكورنف ف ػػد كػػمف مػػف         
 ٓاممتةنف عى  امماكم  فف تا ؿ مضموف  ممدة كؿ ماممم عى  اده 

وال تانؿ ف  بنمف  ممدة ام ػميد ............... إمػ  مػم ا ػىتي مػف  ػممدة ام ػميد         
.......... مم دامت ام ممدتمف مختى تنف ف  عام ر كؿ ماممم ااسمسن  وفتزاوممم امثما  ...
 ٓامتويرن  
إذ فف اإلامم  ال تكوف ف  بنمف ام ممدة إاًل إذا إت  ت ام ممدتمف ف  اممضػموف وكػمف         

 ٓكؿ ماممم ند  مد عى  وانة  ال تختىؼ عف مضموف مم  مد بي اآلخر 
نف ام ممدتنف يذا امخ ؼ امتويرى ف د كمف مف اممتةنف عى  امماكم  فمم إذا كمف ب        

 ٓتا نؿ مضموف  ممدة كؿ  ميد عى  اده وفف تورد ملدايم عى  إست  ؿ 
 

ذ خػػػػػممؼ اماكػػػػػـ اممطةػػػػػوف فنػػػػػي يػػػػػذا اماظػػػػػر فأاػػػػػي نكػػػػػوف  نػػػػػد فسػػػػػاد إمػػػػػ  ام ػػػػػميد          وا 
ب اماكػـ  بةنػب امخطػأ فػ  اإلسػامد ............... فنوااًل مـ ت ػدر عاػي و  اامػر امػذى نةنػ

 ٓومخمم   امثمبت بماوراؽ بمم نستوتب ا ضي واإلامم  
وال نػػداض ذمػػؾ فف تكػػوف  امماكمػػ  تسػػمادت فػػ  نضػػمومم بهدااػػ  امطػػمعف إمػػ  فدمػػ          

فخػػرى سػػىمت مػػف يػػذا امةػػوار اف اادمػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ   متسػػمادة ومامػػم متتمةػػ  تتكػػوف 
بانػػث إذا سػػ ط فاػػديم فو إسػػتبةد تةػػذر امت ػػرؼ عىػػ  فثػػر ذمػػؾ فػػ  ت ػػدنر ع نػػدة امماكمػػ  

 ٓامماكم  مسمور اادم  ااخرى امت  كوات مامم ع ندتمم ف  امدعوى 
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َ:َـَٚفَٝثيبَْرٌهَرمٛيَحمىّخَإٌمغ
"  فاػي إذا كماػت  ػممدة ام ػمود تا ػب عىػ  وانةػ  وااػدة وال نوتػد فنمػم خػ ؼ ب ػأف        

بأس عى  اماكـ إف يو فامؿ فػ  بنػمف  ػممدة فاػد ام ػمود إمػ  مػم فورده مػف ف   تىؾ اموانة 
 فنواؿ  ميد  خر ماةًم مف امتكرار امذى ال موتب مي " .

" فمم إذا وتد خ ؼ بنف فنواؿ ام مود عف اموانة  امواادة فو كمف كؿ مػامـ نػد  ػمد         
ماكػػـ بمإلدااػػ  إنػػراد  ػػممدة كػػؿ عىػػ  وانةػػ  غنػػر امتػػ   ػػمد عىنمػػم غنػػره و فهاػػي نتػػب مسػػ م  ا

 ميد عى  اده ػ  ومخمم   ذمؾ تةنب اماكـ بمم  ور وامخطأ فػ  اإلسػامد بمػم نبطىػي ونوتػب 
 "     ٓا ضي  

 ؽٛٗ / ٖٚ٘ٔػ طةف رنـ  ٛٔٙػ  ٖٔٔػ  ٖٓ سػ  ٜٜٚٔ/ٙ/ٗ*  ا ض 
َ:َـَاٌفغبدَفَٝاإلعزذاليَٚخمبٌفخَأخشٌٍَٜضبثذَثبألٚساق:ََََصبٌضبَ 

تسمادت امماكم  ف  اكممم اممطةوف فني امذى نض  بهداا  امطمعف إمػ  امػدمنؿ ف د         
اممسػػتمد مػػف تارنػػمت اممبماػػث وا ػػىت ذمػػؾ امػػدمنؿ ب وممػػم فف اممتممػػنف ااوؿ ) امطػػمعف ( 
وامسػػمدس / ............... تواتػػدا فػػ  اارض ماػػؿ اموانةػػ  فػػ  تػػمرن  إرتكمبمػػم إسػػتامدًا إمػػ  

 ٓمم تمر بتىؾ امتارنمت 
وبػممرتوع إمػ  امتارنػمت سػػمم   امػذكر وامتػ  فترايػم روػػنس اممبماػث فامػد عبػد ام تػػمح         

ام ميد تبنف فامم فس رت عف فف امطمعف كمف بةندًا عف مكمف امامدث ونت ادوثػي وفاػي كػمف 
ف ............... ) اممػػتمـ امثػػما  ( وسػػاد ػمتواتػػدًا بماػػزؿ اممػػدعو فامػػد سػػممـ وتوتػػي كػػؿ مػػ

امـ ) اممتمـ امرابع ( إمػ  مكػمف اموانةػ  .   ومػـ تاػدث إ ػمب  اممتاػ  عىنممػم إاًل بةػد فودة غ
إا راؼ امطػمعف ومػف مةػي مػف تىػؾ اارض بةػد اممػرور عىنمػم وفف امتارنػمت دمػت عىػ  فف 
اممػتمـ امثػما   ............... يػػو امتػما  و وبػذمؾ تكػػوف امماكمػ  نػد فسػػ طت مػف تارنػػمت 

 ٓويرن  فأ بات ال تت ؽ ومضموامم ام ان  ودالمتمم امواضا  ام رط  عام ريم امت
ويذه امةام ر دام  عى  فف امطمعف مـ نكف بمكػمف اموانةػ  عاػد اػدوثمم وفامػم ونةػت         

بةد إا رافي مف فرضي بةػد مػروره عىنمػم . وممػذا فىػـ ن ػترؾ فػ  إرتكمبمػم بػؿ كػمف بةنػدًا عػف 
تارنػػػػمت  ػ  ػػػػخص  خػػػػر يػػػػو اممػػػػتمـ امثػػػػما  وفف امتػػػػما  ػ وكمػػػػم نممػػػػت ام ٓمسػػػػرامم 

............... امػػذى فطىػػؽ م ػػذوفًم امرنػػًم ف ػػمب اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ ثػػـ فطىػػؽ م ػػذوفًم  خػػر 
 ٓف مب اممتا  عىني امثما  ف  سمني امنسرى 
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وتكوف امماكم  ند نممت ببتر امتارنمت امت  فترايم اما نب فامد عبد ام تػمح ام ػميد         
اػػث ومػػـ تثبػػت مامػػم إاًل تػػزرًا ضػػونً  يػػو اممتةىػػؽ بتواتػػد امطػػمعف و خػػر بػػمارض روػػنس اممبم

ماػػؿ اموانةػػػ  فػػػ  تػػمرن  إرتكمبمػػػم . فػػػممةبرة فػػػ  امتواتػػد عىػػػ  مسػػػرح اموانةػػ  إامػػػم يػػػ  بونػػػت 
اػدوثمم ال بتػػمرن  امنػـو امػػذى مػـ تتػػداع اموانةػ  إاّل فػػ  ونػت ماػػدد ماػي و ػ  مػذمؾ فػػهف متػػرد 

تػمرن  غنػر ماػدد بتوننػت و ػ ب ػرض ثبوتػي و ػ  الن ػى  دمػنً  بذاتػي مػممـ  امتواتد بمممكمف فػ 
بػػمف ونوعمػػم  و ػ  وممػػذا فػػهف اماكػػـ اممطةػػوف  فنػػي  نكػػف تواتػػدًا فػػ  توننػػت اػػدوث اموانةػػ  وا 
فخطػػأ فمػػـ  ػػرن  مضػػموف امتارنػػمت  و ػ وبتريػػم بتػػرًا مةنبػػًم و اػػنف فورد مامػػم فف امطػػمعف 

 ٓوانة  ف  تمرن  إرتكمبمم  و خر تواتدًا بمارض ماؿ ام
اف امتواتػد بمسػػرح امترنمػ  فػػ  تػمرن  إرتكػػمب اموانةػ  ال ن نػػد فف امطػمعف تواتػػد بػػذمؾ       

 ٓاممكمف إبمف ادوثمم وسمع  إط ؽ امم ذوفمت امامرن  امت  ف مبت اممتا  عىنممم 
ي مػػف تواتػػػد ونػػد إتتػػزفت امماكمػػػ  يػػذا امتػػزر مػػػف امتارنػػمت اممتةىػػػؽ بمػػم دمػػت عىنػػػ        

امطمعف ف  تمرن  اموانة  بمكمامم وفس طت مف امتارنمت اممػذكورة عام ػريم اممممػ  وفتزاريػم 
امتويرنػػ  ويػػ  فف امطػػمعف كػػمف نػػد تػػرؾ اارض نبػػؿ ونػػوع اماػػمدث امػػذى فسػػ ر عػػف إ ػػمب  

 ٓاممتا  عىنممم 
إطػػػػػ ؽ وفاػػػػي مػػػػػـ نكػػػػػف متواتػػػػػدًا بمكػػػػػمف اموانةػػػػػ  ونػػػػػت اػػػػػدوثمم وفف مرتكػػػػػب ترنمػػػػػ          

و اممػػػتمـ امثػػػما  ) ػر يػػػػػػػػامم ػػػذوفمت امتػػػ  ف ػػػمبت اممتاػػػ  عىنممػػػم ااوؿ وامثػػػما   ػػػخص  خ
 )...............ٓ 

 

ويذا امبتر امذى فترتي امماكمػ  فخػرج امتارنػمت امم ػمر إمنمػم عػف م موممػم ام ػرن          
 ٓامم مر إمنمم ودالمتمم امواضا  إم  مةا   خر ال نت ؿ بممم مـو اممست مد مف امتارنمت 

ويػػػ  نمطةػػػ  امدالمػػػ  واضػػػا  اممةاػػػ  فػػػ  فف امطػػػمعف  ال  ػػػأف مػػػي بترنمػػػ  إ ػػػمب          
ط ؽ امم ذوفمت امامرن  عىنممػم . وبممتػمم  فمػم كػمف مىماكمػ  فف  اممتا  عىنممم اممذكورنف وا 

عمػمدًا تتخذ مف تىؾ امتارنمت سادًا م ضمومم بهداا  امطػمعف اامػم ال ت ػى  بػذاتمم اف تكػوف 
مىاكـ وسادًا م ضموي بهداا  امطمعف و ػ  بػؿ إامػم دمنػؿ عىػ  ا ػ  اإلتمػمـ عاػي وتػداض فنػواؿ 
مػػف زعػػـ بخػػ ؼ ذمػػؾ مػػف  ػػمود اإلثبػػمت وتكػػذبمم فػػ  متموعمػػم وت  ػػن تمم وػػػ كمػػم فامػػم إف 
دمت عى   ئ فهامم تدؿ عى  فف امطمعف كمف بةندًا عف مسرح امترنم  امت  ونةت وفسػ رت 

 ٓاممتا  عىني ااوؿ وا  مب  امثما  عف م تؿ 
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كمػػم تا ػػ  امتارنػػمت كػػذمؾ عػػف امطػػمعف تممػػ  اإلت ػػمؽ امتاػػمو  واإل ػػرار امسػػمبؽ مػػع         
بمن  اممتممنف عىػ  اإلعتػدار عىػ  اممتاػ  عىػنمـ وفا ػمريـ . بػؿ وتلكػد فف اممتاػ  عىنممػم 

دفػػمع  ػػرع  عػػف فا سػػمـ  وفرن ممػػم كػػماوا امبػػمدونف بممةػػدواف وفف مػػف بػػمارض كػػماوا فػػ  اممػػ 
 ٓوغنريـ وممممـ وممؿ غنريـ 

وبػػػػذمؾ تكػػػػوف امماكمػػػػ  نػػػػد فممػػػػت تارنػػػػمت ام ػػػػرط  عىػػػػ  ا ػػػػنض ملدايػػػػم ام ػػػػرن          
اارفػػت بمػػم إمػػ  مةاػػ   خػػر بةػػد فف فتػػرت بتريػػم ومػػـ  ودالمتمػػم امواضػػا  وم موممػػم امظػػمير وا 

 ٓرض امازاع ف  تمرن  اموانة  أػتا ؿ مامم إاًل ندرًا ضونً  نتةىؽ بثبوت تواتد امطمعف ب
ف  انف فف امتواتد بأرض امازاع فػ  امتػمرن  امم ػمر إمنػي ال نػدؿ مػف نرنػب فو بةنػد         

عى  فف امطمعف ند فسمـ فػ  امترنمػ  امتػ  اػدثت بأنػ   ػورة مػف  ػور اممسػميم  امتامونػ  
انةػ  وونػػت ونوعمػػم ك معػؿ ا ػػى  فو  ػرنؾ فنمػػم واف امةبػرة بممتواتػػد بػػأرض اماػزاع سػػمع  امو 

 ٓوماظ  ادوثمم 
ومنست امةبرة بممتواتد بتىؾ اارض ف  تمرن  ادوثمم مم داـ امثمبت فف امطػمعف كػمف         

نػػد غمدريػػم نبػػؿ إطػػ ؽ امم ػػذوفمت امامرنػػ  امتػػ  ف ػػمبت اممتاػػ  عىنممػػم فػػأودت بانػػمة ااوؿ 
 ٓوف مبت امثما  بسمني امنسرى 

 
ي امماكمػ  عاػد تا ػنىمم متارنػمت ام ػرط  امتػ  فترايػم روػنس ويذا امبتر امػذى فترتػ        

اممبماػػػث نػػػدؿ عىػػػ  فف امماكمػػػ  مػػػـ تىػػػـ بمػػػم إممممػػػًم  ػػػاناًم نمنػػػئ ممػػػم ام ر ػػػ  متمان ػػػمم 
امتمانص ام ػممؿ امكػمف    امػذى نػدؿ عىػ  فامػم نممػت بواتبمػم متا نػؽ امباػث مىتةػرؼ عىػ  

 ٓوتي اما ن   
ـ تتبػنف ااسػمس امػوانة  امػذى نممػت عىنػي تىػؾ امتارنػمت كمم نػدؿ كػذمؾ عىػ  فامػم مػ        

مػع فامػم مػػو تبناتمػم عىػ  ا ن تمػػم وفامػم فسػ رت عػػف فف امطػمعف كػمف بةنػػدًا عػف مكػمف اموانةػػ  
ونػػت وسػػمع  اػػدوثمم وفاػػي مػػـ نسػػمـ فػػ  إرتكمبمػػم وفف امتػػما   ػػخص  خػػر خ فػػي يػػو اممػػتمـ 

تىنر وتي رفنمم فػ  امػدعوى و وبػذمؾ نضػا  امثما  ) ...............( مكمف مف امملكد فف ن
إسػػتدالؿ اماكػػـ عىػػ  يػػذا امااػػو مةنبػػًم م  ػػوره فػػ  بنػػمف مػػلدى امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف تارنػػمت 
ام رط  امت  إتخذيم مف بنف اادم  امت  تسماد إمنمم ف  نضػموي بهدااػ  امطػمعف ونػد فدى يػذا 

 ٓني ونستوتب ا ضي واإلامم  ام ةود إم  فسمد ف  اإلستدالؿ بمم نةنب اماكـ اممطةوف ف
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وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذا ام ػػدد بػػأف مػػم فترتػػي امماكمػػ  فػػ  يػػذا ام ػػدد يػػو متػػرد         
تتزو  مىتارنمت سمم   امذكر وفف مف ا مم فف تأخذ ببةضػمم دوف امػبةض اآلخػر دوف مة ػب 

طب ػػًم ممػػم  عىنمػػم فنمػػم تػػراه  إذ فف ذمػػؾ مػػف فمػػور اموانػػع ونخضػػع مسػػىطتمم امت دنرنػػ  اممطى ػػ 
نرتمح إمني وتداامم وضمنريم و ػ اف اد ذمؾ ومامطي فاًل تمسػ  امماكمػ  امتارنػمت  وال تبتػر 
فاوايم بمم نخرتمم عف م موممم ام رن  ودالمتمم امواضا  إم  مةاػ   خػر مػـ نػرد فػ  ذيػف 

امػػم فراد بمػػم دالمػػ  فخػػرى تختىػػؼ تمممػػًم عػػف امم مػػـو امػػذى فخػػذت  بػػي مػػف فترايػػم ونػػمـ بمػػم وا 
سػػػػتدمت ماػػػػي عىػػػػ  ثبػػػػوت إرتكػػػػمب امطػػػػمعف مىتػػػػرنمنتنف اممسػػػػادتنف إمنػػػػي مػػػػع فف  امماكمػػػػ  وا 
سػػامده إمػػ   خػػر يػػو  امتارنػػمت سػػمم   امػػذكر واضػػا  فػػ  ا ػػ  ذمػػؾ اإلتمػػمـ عاػػي ا نػػًم نطةنػػًم وا 
اممتمـ امثما  واده ودوف إسممـ مف امطمعف امذى كمف بةندًا عف اموانة  ومكمف امامدث ونت 

 ٓادوثي 
يػذا وال نتضػػ  مػػف مػػدوامت اماكػػـ اممطةػوف فنػػي فف امماكمػػ  نػػد فامطػػت بممتارنػػمت         

اممذكورة إامط  تمم  وممرست سىطتمم ف  تتزوتمم وي  عى  بنا  مف فمريػم ومضػموامم دوف 
  ٓبتر م اوايم 

 
تخػػذتمم           وبػػذمؾ فػػهف إسػػتدالؿ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي بممتارنػػمت امتػػ  فترتمػػم ام ػػرط  وا 

ماكمػػػ  دمػػػنً  مػػػف فدمػػػ  امثبػػػوت ضػػػد امطػػػمعف مػػػع فامػػػم فػػػ  ا ن تمػػػم مػػػف فدمػػػ  اما ػػػ  امتػػػ  ام
إسػػتبةدت امطػػمعف كىنػػً  مػػف اإلتمػػمـ وفسػػادتي إمػػ  غنػػره يػػو اممػػتمـ امثػػما  ػ ونكػػوف نػػد  ػػمبي 
امتةسػػؼ فػػ  اإلسػػتاتمج وام سػػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ امػػذى فسػػىس إمػػ  امخطػػأ فػػ  اإلسػػامد ومخمم ػػ  

 ٓم نةنب اماكـ ونستوتب ا ضي كمم سىؼ امبنمف امثمبت بماوراؽ بم
َ:َـَٚفَٝرٌهَرمٛيَحمىّخَإٌمغ

" بػأف اماكػـ نكػوف مةنبػًم م  ػور بنماػي وفسػمد إسػتدالمي إذا كػمف نػد فتػرى بتػر فاػوى         
امدمنؿ فأدى ذمؾ إم  عدـ إمممـ امماكم  إممممًم  اناًم با ن   ااسػمس امػذى نػمـ عىنػي ذمػؾ 

 ٓي رفنمم ف  امدعوى  " ػف امماتمؿ فف نتىنر وتػمف مػمو تبناتي عى  وانة  مكامدمنؿ مع فامم 
"   وفاػػي مػػف امم ػػرر فاػػي إذا كػػمف مػػف اػػؽ ماكمػػ  امموضػػوع فف تتػػزئ نػػوؿ ام ػػميد        

فتأخػػذ بػػبةض ماػػي دوف بةػػض فػػهف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تمسػػخي فو تبتػػر فاػػواه بمػػم نانىػػي 
رتػي ػ وفاػي نتػب فف نكػوف واضػاًم مػف اماكػـ امػذى ونةػت عف اممةا  امم مـو مف  ػرن  عبم
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فنػػي تىػػؾ امتتزوػػ  فف امماكمػػ  نػػد فامطػػت بمم ػػممدة وممرسػػت سػػىطتمم فػػ  تتزوتمػػم بىنػػر بتػػر 
م اوايم إذ فف ونوؼ امماكم  عاد يذا اماد نا رؼ إم  فامم مـ ت طػف إمػ  مػم نةنػب  ػممدة 

 ٓ ام ميد  ممم ن ـ إستدالممم بمم سمد امُمبِطؿ   " 
 ؽٗٗ / ٜٔٛػ طةف  ٘ٙٚػ  ٘ٙٔػ  ٕ٘ػ امسا   ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 

ومػػػلدى مػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فف امماكمػػػ  فخطػػػأت فػػػ  فمػػػـ امػػػدمنؿ امُمسػػػتمْد مػػػف تارنػػػمت       
ستخى ػػت مامػػم مةاػػ  النت ػػؽ ومضػػموامم  و  بػػؿ ناػػمنض يػػذا اممضػػموف  و اامػػم  ام ػػرط  وا 

فوتداخىػي فػ  إ ػمب  اممتاػ  عىنػي ااوؿ ا ت عف امطػمعف مسػميمتي فػ  امتػراوـ امتػ  ونةػت 
بمإل ػػمب  امتػػ  فودت بانمتػػي وا  ػػمب  امثػػما  بسػػمني ونػػد كػػمف مػػف اتنتػػ   يػػذا ام مػػـ امخػػمطئ 
واإلمتبػػمس اممةنػػب فف إعتبػػرت امماكمػػ  امتارنػػمت امم ػػمر إمنمػػم مػػف بػػنف اادمػػ  امدامػػ  عىػػ  

وانةػ  فػ  تػمرن  اػدوثمم ػ ثبوت امتمم  ضد امطمعف بدعوى فامػم فسػ رت عػف تواتػده بمكػمف ام
 بنامم امتارنمت ف  وانةمم دمنؿ ا    !!!

وند إعتسؼ اماكػـ يػذا ام مػـ اممةكػوس رغػـ فف متػرد تواتػد امطػمعف بمكػمف اموانةػ          
فػ  تػمرخ اماػمدث و ػ ال ُنسػتدؿ ماػي فاػي امتػما  بةػد فف فوضػات امتارنػمت اممػذكورة  ػرااً  

ادثت بي اموانة  نبؿ ادوثمم ب ترة طممػت فـ ن ػرت كمػم  فف امطمعف غمدر ذمؾ اممونع امذى
ففػػمدت كػػذمؾ بػػأف امتػػما  مرتكػػب ترنمػػ  إاػػداث إ ػػمبت  اممتاػػ  عىنممػػم  ػػخص  خػػر يػػو 

 ٓاممتمـ امثما  عى  وتي امتادند 
وبػػػذمؾ نكػػػوف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي ونػػػد تمابػػػي ام ػػػواب عاػػػدمم إتخػػػذ مػػػف تارنػػػمت         

ضػػد امطػػمعف تسػػماد مػػع بػػمن  اادمػػ  ااخػػرى متكػػونف ع نػػدتمم  ام ػرط  ومػػم فسػػ رت عاػػي دمػػن ً 
 ٓبهدااتي 
وممذا تمر إستدالممم بذمؾ امدمنؿ اممةنب وامذى ا ىت ماػي تػزرًا ال نت ػؽ مػع مةاػمه         

 ٓامكممؿ ام رن  ودالمتي امواضا  
إمنػي مػع وال ندؿ ذمؾ امتا نؿ عى  فف امطمعف يو امتػما  مرتكػب امتػراوـ اممسػادة         

بػمن  اممتممػػنف وامتػػ  دنػػف عامػػم ػ مػػم دامػت تىػػؾ امتارنػػمت نػػد فسػػ رت فػػ  متموعمػػم عػػف فف 
امطمعف كمف بةندًا عف مسرح امترنم  ونت وسمع  ادوثمم وفف مرتكبمم  ػخص  خػر خػ ؼ 

 ٓامطمعف يو اممتمـ امثما  
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َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغ
  اإلسػػتدالؿ إذا مػػم إاطػػوت عىػػ  عنػػب " بػػأف فسػػبمب اماكػػـ تكػػوف م ػػوب  بمم سػػمد فػػ        

نمػػس سػػػ م  اإلسػػػتابمط ػ ونتا ػػػؽ ذمػػػؾ إذا إسػػػتادت امماكمػػػ  فػػ  إنتامعمػػػم إمػػػ  فدمػػػ  غنػػػر 
 ػػمما  مػػف امامانػػ  امموضػػوعن  م نتاػػمع بمػػم وكػػذمؾ فػػ  اممػػ  عػػدـ امىػػزـو امماط ػػ  مىاتنتػػ  

 ٓ"  امت  إاتمت إمنمم امماكم  بامًر عى  عام ر امم دممت امت  ثبتت مدنمم
 ؽ ٘٘مسا   ٕٚٛٗػ طةف  ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٔ*  ا ض مدا 

َ:َـَلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:ََََساثعبَ 
ذمػػػػؾ فف امػػػػدفمع عػػػػف امطػػػػمعف تمسػػػػؾ فػػػػ  مرافةتػػػػي فمػػػػمـ ماكمػػػػ  امموضػػػػوع بتىسػػػػ          

اممامكم  بأاي كمف ف  امم  دفمع  رع  عف ا سي ومممي عى  فرض امتسىنـ تداًل بأاي تواتد 
ت ادوثمم ورغـ فاػي كػمف نػد غػمدر ذمػؾ اممكػمف نبػؿ فكثػر مػف سػمع  مػف ف  مكمف اموانة  ون

 ٓادوثمم دوف فف نسمـ فنمم 
وفوض   راًم مذمؾ امدفمع فاي ناوز يذه اارض امممىوك  مػي واممسػىم  إمنػي بموتػب         

بزمػػػمـ نرنػػػ  اممت ػػػر بػػػأوالد  ػػػ ر ا ػػػمذا مىاكػػػـ  ٜٜٙٔ/ٛ/ٕٙماضػػػر تسػػػىنـ رسػػػم  بتػػػمرن  
مدا  فوالد   راممذنؿ بمم ػنى  امتا نذنػ   وام ػمدر  ٜٜٗٔمسا   ٕدعوى رنـ ام مدر ف  ام

م ػػمماي وبػػمن  ورثػػ  اممراػػـو ............... ضػػد اممسػػتأترنف امػػذنف اػػمزعويـ فػػ  مىكنتمػػم 
 ٓوانمزتمم 
ونػػػمـ امطػػػمعف بزراعتمػػػم إاًل فف بةػػػض اممسػػػتأترنف امسػػػمب نف ومػػػامـ اممتاػػػ  عىنممػػػم         

نػراريـ ب ػاتي بػهنرارات موث ػ  و عػمدوا نةتػدوف عىػ  اارض وفتبمعممم ػ  و  بةػد تمػمـ امتا نػذ وا 
وعىػػ  مام ػػنىمم بػػمم وة وفغت ػػبوا اممام ػػنؿ امتػػ  نمتىكمػػم امطػػمعف وتاػػرر عػػف ذمػػؾ عػػدة 
مامضػر ضػديـ تضػػمات إتمػمممـ بممسػرن  وبػػدخوؿ امة ػمر امممىػوؾ مىىنػػر بػمم وة وب  ػد ماػػع 

تػػا  فوالد  ػػ ر و ػػدرت  ٜٜٚٔمسػػا   ٜٗٚٔو  ٖٜٚٔو  ٕٜٚٔانمزتػػي امم ػػروع  فرنػػمـ 
فاكػػمـ ت ضػػ  بػػممابس ضػػديـ ػ ونػػدـ دفػػمع امطػػمعف تأننػػدًا مػػذمؾ سػػت  ع ػػر مسػػتادًا بامفظػػ  

 ٓمستادات طونت عى  اممامضر واإلنرارات امموث   واااكمـ ام ضمون  
ف فف نػػػمـ يػػػلالر اممسػػػتأترو  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕوتمسػػػؾ دفػػػمع امطػػػمعف بأاػػػي اػػػدث بتػػػمرن          

امسػػػمب وف ومػػػف بنػػػامـ اممتاػػػ  عىنممػػػم بػػػدخوؿ تىػػػؾ اممسػػػما  بػػػمم وة ومممتمػػػ  ام ػػػمومنف عىػػػ  
زراعتمػػم فا ػػبت م ػػمترة بػػنف اممػػزارعنف اماػػممننف واممةتػػدنف ف ػػنب فػػ  خ ممػػم ........... 
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به ػػػػمب  نمتىػػػػ  و.............. به ػػػػمب  بسػػػػمني امنسػػػػرى كمػػػػم ف ػػػػنب كػػػػذمؾ اممػػػػتمـ امثػػػػما  
 ...............ٓ 

وتمسػؾ امػػدفمع عػف امطػػمعف بػأف اافةػػمؿ امتػ  نػػمـ بمػم اممتاػػ  عىنممػم وفرن ممػػم ُتةػػْد         
وال  ؾ عػدوااًم اػماًل ومسػتمرًا عىػ  مػمؿ امطػمعف وتمثػؿ خطػرًا دايمػًم عىػ  فرضػي ومام ػنىي 
امزراعنػ  وكػػذمؾ عىػ  ا ػػوس تمبةنػػي بػمارض إذ مػػـ ن ت ػر اامػػر عىػػ  ماػمومتمـ إنتاػػمـ تىػػؾ 

بمم وة واإلستن ر عى  مام نىمم رغمًم عف ام مومنف عى  زراعتمػم بػؿ رااػوا نمػددوف اممسما  
بهسػػتةممؿ ام ػػوة ضػػػد كػػؿ مػػف تسػػػوؿ مػػي ا سػػي رديػػػـ عػػف يػػذا امةػػػدواف  سػػوار كػػمف مممكمػػػم ) 
عتػػػػػدوا بمم ةػػػػػؿ عىػػػػػ   امطػػػػػمعف ( فو تمبةنػػػػػي فو اممسػػػػػتأترنف ام ػػػػػمومنف عىػػػػػ  زراعتمػػػػػم ػ وا 

 ٓما  ( وفادثوا بي إ مبمت ............... ) اممتمـ امث
وكػػمف امخطػػر اموانػػع مػػامـ مػػمثً  نت ػػمنـ ماظػػ  بةػػد فخػػرى  ػػمابي امتمدنػػد بهسػػتةممؿ         

ااسػػػػىا  امامرنػػػػ  ضػػػػد ف ػػػػامب اما ػػػػوؽ امم ػػػػروع  فػػػػ  انػػػػمزة اممسػػػػما  اممػػػػذكورة ومػػػػ ؾ 
 ٓمام نىمم ام رعننف 

كممىػ  إ ػتةؿ اممونػؼ بػنف وبةد إا راؼ امطمعف مػف فرض اماػزاع بػأكثر مػف سػمع          
امطػػرفنف وبػػمدر اممتاػػ  عىنممػػم وفرن ممػػم بهسػػتةممؿ ام ػػوة ضػػد فرنػػؽ اممػػزارعنف اماػػممننف مػػف 
سػػتةمىت ااسػػىا  امامرنػػ  فػػ  ذمػػؾ ام ػػتمر فأ ػػنب اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ بأ ػػمب   امطػػمعف وا 

اممػزارعنف نمتى  وف نب امثما  به مب      مامم بةد عدة فنمـ كمم ف نب اممػتمـ امثػما  مػف 
 ٓمف نبؿ امطمعف 

وبمف بوضوح فف فرنػؽ اممةتػدنف امىم ػبنف كػمف يػو امبػمدئ بممةػدواف إذ ال اػؽ ممػـ          
ف  دخوؿ تىؾ اارض فو إاتزاع انمزتمم غ بًم بمم وة بةد فف زامػت انػمزتمـ باػمًر عىػ  إتػرار 

ىػػػػ  اموانةػػػػ  رسػػػم  م ػػػػروع ا ػػػمذًا ااكػػػػمـ امطػػػرد ام ػػػػمدرة ضػػػديـ وماػػػػذ ااػػػو عػػػػمـ سػػػمبؽ ع
 ٓاممطروا  
ونػػػد إتخػػػذ ذمػػػؾ اإلعتػػػدار اموانػػػع مػػػامـ طمبةػػػًم مسػػػتمرًا ومت ا ػػػًم إزداد وت ػػػمنـ بمضػػػ          

امونػػت ويػػدد مزارعػػ  وخ ػػرار امطػػمعف  بهخطػػمر دايمػػي ومادنػػي بمػػم ناػػذر بػػممموت فو بمم ىنػػؿ 
اماػممننف وامخ ػرار  بػممتروح امبممىػ  ػ ويػو مػم تتػوافر بػي اممػ  امػدفمع ام ػرع  م رنػؽ اممػزارعنف

دفمعًم عف اارض امت  ف  انمزتمـ وماموم  إغت مبمم مػامـ واإلسػتن ر عىنمػم وعىػ  مػم بمػم 
 ٓمف مام نؿ بمم وة ودوف وتي اؽ 
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ونسػػػػت مد يػػػػذا اممونػػػػؼ مػػػػف امتسىسػػػػؿ امةػػػػمدى معمػػػػور ومترايػػػػم امطبنةػػػػ  فمممةتػػػػدوف         
 ػػمدرة بطػػرديـ ومػػنس موتػػوديـ بتىػػؾ امىم ػػبوف  اممػػذكوروف يػػـ ام ػػمدر ضػػديـ اااكػػمـ ام

اممسمامت فى مسوغ  رع  ومف امطبنة  فف نتواتػد مزارعػو امطػمعف اماػممنوف وخ ػراله بتىػؾ 
اممسما  بةد فف وضع امطمعف نده عىنمم وضةًم يمدوًم ومستمرًا داـ ااو عمـ كممؿ بامًر عىػ  

 ٓساد ومسوغ  رع  تا نذًا ااكمـ ام ضمر اماممون  
يػػذا فػػهف مػػم ونػػع مػػف اممتاػػ  عىنممػػم وفرن ممػػم ن ػػكؿ وال  ػػؾ عػػدوااًم  ػػمرخًم  وعىػػ         

عى  انمزة امطمعف ارضي وكذمؾ بمن  مزارعني ومـ ن ت ر اامر عاػد يػذا اماػد بػؿ ف ػروا 
عىػػ  امب ػػمر بمػػم بػػمم وة بةػػد إعتػػداومـ عىنمػػم بػػممةاؼ ودوف اػػؽ وبمػػم ناطػػوى عىػػ  تاػػد ظػػمير 

ات ممًم ون م ًم إلستةممؿ امطمعف ا وني امم ػروع  ااكمـ ام ضمر امت  تـ تا نذ يم ضديـ وا 
 ٓامت  ك ىمم ام ماوف واكـ بمم ام ضمر 

زار يذا امخطر امدايـ اممتتدد اممت اؽ امذى ناذر بأوخـ امةوانب ف د متأ واضػةوا          وا 
متزانػػد امنػػد عىػػ  اارض وام ػػموموف عىػػ  زراعتمػػم وخ مرتمػػم إمػػ  مواتمػػ  ذمػػؾ امخطػػر اماػػمؿ ام

اممت ػػػػمنـ اممسػػػػت اؿ امػػػػذى نمػػػػدديـ بخطػػػػر ملكػػػػد ومػػػػوت ما ػػػػؽ وممػػػػذا كػػػػمف إسػػػػتةممؿ فرنػػػػؽ 
ع وبػمت  ٕ٘ٗاممزارعنف اممذكورنف مى وه ػ عى  فرض إستةممممـ ممم ػ م ػروعًم طب ػًم مىمػمدة / 

وامت  تاص عى  فاي :  " ال ع مب عى  مػف نتػؿ غنػره فو ف ػمبي بتػراح إثاػمر إسػتةمممي اػؽ 
رع  عػػف ا سػػي فو عػػف مممػػي فو ا ػػس غنػػره ومممػػي ػ ويػػذا اماػػؽ ن ػػـو فػػ  تماػػب امػػدفمع ام ػػ

اممدافع  نبؿ مف ندخؿ ف  فرضي عاوة مماع اإلات مع بمم و وفف اؽ امدفمع م رر مىمدافع ومو 
مػػـ نكػػف نػػد ا ػػؿ مػػف اممةتػػدى إعتػػدار بمم ةػػؿ عىػػ  امػػا س فو اممػػمؿ بػػؿ نك ػػ  فف نكػػوف نػػد 

مامػػم اممػػوت فو امتػػروح امبممىػػ  وفغت ػػمب مػػمؿ امىنػػر   ػػدرت مػػف امممػػمتمنف ففةػػمؿ نخ ػػ 
وامارمػمف ماػي دوف اػؽ  "  ػ ويومػم نضػت بػي ماكمػ  امػا ض فػ  امةدنػد مػف فاكمممػم امتػ  

 ندـ دفمع امطمعف مامم ممنى  : ػ 
 ٘ٙٚػ   ٖ٘ٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٙ/ٕٗ*   ا ض   
 ٖٛٙػ  ٕٓٙػ  ٕػ س  ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٕٚ*   ا ض   
 ٖٛٛػ  ٜٕٔػ  ٙمتموع  عمر ػ ج  ػ ٜٗٗٔ/ٔ/ٕٗ*   ا ض   
 ٖٙٗػ  ٖٜػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/٘/ٚٔ*   ا ض   
 ٙٓٙػ  ٖٙٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٗ/ٕٗ*   ا ض   



168 

 

 ٗٛٙػ  ٜٕٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٕ*   ا ض   
  ٕٚ٘ػ  ٖٚٗػ  ٙػ متموع  عمر ػ تػ  ٜٗٗٔ/ٕٔ/ٕ٘*   ا ض  

مةتػػدوف اممػػذكوروف ونػػػد ويػػو مػػم تػػوافر فػػ   ػػورة  اموانةػػ  اممطرواػػ  انػػث كػػمف ام        
فعدوا امةدة مف نبؿ وتمزوا فسىاتمـ وعتمديـ مىب مر فػ  اارض بةػد إنتامممػم بػمم وة واإلنممػ  
بمم واإلستةما  بتىؾ ااسىا  إذا مم تةرض ممـ فاد مف مزارع  امطمعف وخ راوي واػموؿ ماػع 

 ٓي ػ  مام نىي امممىوك  مػدخوممـ فرضي فو زراعتمم فو اإلستن ر عى
وعى  ذمؾ فهف إستةممؿ ام وة مػف مزارعػ  امطػمعف وخ ػره كػمف وال  ػؾ فمػرًا م ػروعًم         

مرد امةدواف اممستمر اممت اؽ اموانع مف اممةتدنف امذنف دخىوا اارض عاوة وبمم وة . وبمدروا 
ستمرار امب مر بمم ممػم نةػد إاتممكػًم ممىػؾ  بمإلعتدار عى  ف امب اماؽ ام رع  ف  انمزتمم وا 

غت مبًم مانمزتمم بمم وة   ٓوفرض امىنر وا 
ويػ  تػػراوـ ت ػػكؿ إعتػػداًر ظػػميرًا عىػػ  مىكنػػتمـ متىػػؾ اممام ػػنؿ وانػػمزتمـ امم ػػروع          

 ٓمعرض وضع نديـ 
 

وند كمف إستةممؿ ام وة ضديـ مبررًا وم روعًم بةػد فف إعتػدوا و متا ػزنف ممزنػد مػف          
امـ وامانىومػػ  بنػػامـ وبػػنف إسػػتمرار انػػمزتمـ ارضػػػمـ اإلعتػػدار عىػػنمـ م ػػرنف عىػػ  امانػػؿ مػػػ

وزراعػػػتمـ ويػػػ  فسػػػبمب م ػػػروع  ومة ومػػػ  تبػػػرر إسػػػتةممؿ ام ػػػوة بمم ػػػدر اممامسػػػب مػػػدرر ذمػػػؾ 
 ٓامخطر وونؼ إست اممي وت منمي 

وال  ؾ فف اإلستةما  بممسىطمت امةممػ  فػ  تىػؾ امظػروؼ مونػؼ يػذا امةػدواف ودروػي          
ؿ مستانً  انث ونػع فػ  فرض زراعنػ  تبةػد كثنػرًا عػف م ػر تىػؾ امسػىطمت كمف فمرًا متةذرًا ب

وممػػذا بػػمت اإلعتػػدار اموانػػع مػػف امممػػمتمنف ملكػػدًا ال سػػبنؿ مون ػػي وامانىومػػ  دوف إسػػتمراره إاًل 
بهسػتةممؿ ام ػػوة فكػمف فف ف ػػنب اممتاػ  عىنممػػم اممػػذكورنف مػف امطى ػػمت امامرنػ  امتػػ  فطى مػػم 

ىػػػ  ااػػػو ع ػػػواو  إظمػػػمرًا م ػػػوة اممىت ػػػبنف وبط ػػػمـ فػػػ  مواتمػػػ  متمومػػػوف مػػػف ام ػػػرن نف ع
 ٓاممدافةنف ف امب اماؽ ام رع  عى  ممممـ وفرضمـ 

ونػػد تأنػػدت يػػذه ام ػػورة امتػػ  تتػػوافر بمػػم اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  مػػدى اممتممػػنف ومػػامـ         
مػػػذى امطػػػمعف بمػػػم تػػػمر بتارنػػػمت روػػػنس مبماػػػث ام ػػػرط  اما نػػػب اامػػػد عبػػػد ام تػػػمح ام ػػػميد ا

 بممتا ن ػػػػػػمت ومػػػػػػم بةػػػػػػديم فف فرض اماػػػػػػزاع سػػػػػػىمت مىمػػػػػػتمـ ااوؿ   ٛٔٔفوضػػػػػػ  بأنوامػػػػػػي ص 



169 

 

 ٜٜٗٔمسػػا   ٕ) امطػػمعف ( مممكمػػم باػػمًر عىػػ  تا نػػذ اماكػػـ ام ػػمدر فػػ  ام ضػػن  اممدانػػ  رنػػـ 
سػػتمرت انمزتػػي وام ػػمومنف عىػػ  زراعتمػػم إاًل فف  مػػدا  فوالد  ػػ ر ضػػد مسػػتأترنمم امسػػمب نف وا 

موا بػػممتةرض مانمزتػػي مػػعرض و ػػدرت ضػػديـ عػػدة نػػرارات مػػف امانمبػػ  امماكػػـو ضػػديـ نػػم
 ٓامةمم  مماع تةرضمـ دوف تدوى 

وفػػػ  نػػػـو اماػػػمدث توتػػػي بةػػػض يػػػلالر اممةتػػػدنف ومػػػف بنػػػامـ اممتاػػػ  عىنممػػػم ونػػػمموا         
بمامومػػ  إغت ػػمب عػػنف اماػػزاع بةػػد إا ػػراؼ اموزيػػم ومممكمػػم ) امطػػمعف ( بػػأكثر مػػف سػػمع  

مسػػػكف اممػػػػدعو فامػػػد سػػػممـ وعاػػػد ذمػػػػؾ دارت م ػػػمترة بػػػنف مسػػػػتأترى اارض متوتمػػػًم إمػػػ  
امسػػػػػمب نف ومزارعػػػػػػ  امطػػػػػمعف وخ راوػػػػػػي ف ػػػػػػنب فنمػػػػػم اممتاػػػػػػ  عىنممػػػػػػم مػػػػػف اممػػػػػػتمـ امثػػػػػػما  
............... وامذى ف نب كذمؾ مػف اممةتػدنف و ػ  وتأنػدت تىػؾ ام ػورة بمػم تػمر ب ػممدة 

 ماب اممازؿ امذى كمف بي امطػمعف ونػت  ...و......بممتا ن مت  ٜٛص  .........امةمدة 
 ٓ  ٖٜامم مترة ص 

وت ػػػدت امماكمػػػ  ممػػػذا امػػػدفع بتػػػوافر اممػػػ  امػػػدفمع ام ػػػرع  مػػػدى اممتممػػػنف ومػػػامـ         
امطػػمعف وفطراتػػي ب وممػػم : "  إف امثمبػػت فف اممتممػػنف توتمػػوا إمػػ  اارض اػػممىنف فسػػىاتمـ 

عىنػي مػف إنػذار )؟!( كػؿ مػف تسػوؿ مػي ا سػي دخػوؿ امامرن  عمندنف امةـز عى  تا نذ مػم إت  ػوا 
اارض وػػػ  وفف فنػػًم مػػف يػػلالر اا ػػخمص مػػـ نػػذكر فف اممتاػػ  عىػػنمـ كػػماوا نامىػػوف فسػػىا  
امرنػػ  فو فدوات اػػمؿ دخػػوممـ اارض امتػػ  نزرعوامػػم وبػػذمؾ تكػػوف اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  ونػػد 

ت  ػت عىػ  وتػ ود اممتممػنف عىػ  مسػرح تخى ت  ػروطمم خم ػ  وفف فنػواؿ ام ػمود فتمةػت وا 
ط نمػػػـ ااعنػػػرة امامرنػػػ  امتػػػ  فودت بانػػػمة اممتاػػػ  عىنػػػي  اماػػػمدث ومةمػػػـ ااسػػػىا  امامرنػػػ  وا 

 ٓوا  مب  اآلخر  "   
ويذا امذى فوردتي امماكم  فنمم ت دـ ال نست نـ بي امرد عى  ذمؾ امدفع امتويرى بتوافر        

كمػػم نخػػممؼ امثمبػػت بػػماوراؽ ومػػم دنػػمت  اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  مػػدى اممتممػػنف ومػػامـ امطػػمعف
 ٓامدعوى 
اف امماكمػػػ  فسػػػ طت مػػػف امتا ن ػػػمت عام ػػػريم اممممػػػ  وامدامػػػ  عىػػػ  ااػػػو  ػػػرن          

وواض  بأف فرض اماػزاع كماػت نػد إاتزعػت نضػمًر بػمم وة امتبرنػ  مػف اممتاػ  عىنممػم ونػديمم 
مامػػػػم وتسػػػىنممم ممممكمػػػػم ونػػػد بػػػمن  اممسػػػػتأترنف ام ػػػمدر ضػػػػديـ اااكػػػمـ ام ػػػػمدرة بطػػػرديـ 

امطمعف  ويذا امتا نذ تـ بامًر عى  وتي رسم  وبػهترارات امتا نػذ امم ػررة نماواػًم وعىػ  فسػبمب 
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نماوانػ   ػانا  وماػذ فتػػرة بةنػدة عىػ  اماػمدث كمػػم يػو ثمبػت بػماوراؽ وكمػػم يػو مسػت مد مػػف 
ممدة امةمػػدة ماضػػر امتسػػىنـ امرسػػم  امػػذى تسػػىـ امطػػمعف بموتبػػي تىػػؾ اممسػػما  ومػػم تػػمر ب ػػ

 ٓورونس اممبماث سمم   امذكر 
وتكػػرر عػػدواف اممتاػػ  عىنممػػم وفرن ممػػم مػػف اممةتػػدنف امىم ػػبنف عىػػ  تىػػؾ اممسػػما          

عػػدة مػػرات و ػػدرت نػػرارات امانمبػػ  امةممػػ  اممتةػػددة بماػػع تةرضػػمـ ونػػدموا مىمامكمػػ  امتامونػػ  
مدخوممـ فم ؾ امطػمعف  فوالد   ر ٜٜٚٔمسا   ٜٗٚٔو  ٖٜٚٔو  ٕٜٚٔف  امتا  فرنمـ 

بمم وة وب  د إرتكمب تػراوـ امسػرن  بمػم ونضػ  ضػديـ بة وبػ  اماػبس عػدة مػرات ممسػوومنتمـ 
عػػف تىػػؾ امتػػراوـ ػ ونػػدـ دفػػمع امطػػمعف امفظػػ  مسػػتادات طونػػت عىػػ  اممامضػػر امرسػػمن  

 ٓواااكمـ ام ضمون  امثمبت فنمم كؿ ذمؾ 
ة مممكمػػم امطػػمعف وفاػػي ومزارعنػػي وخ راوػػي وبػػذمؾ فضػػا  واضػػاًم فف اارض فػػ  انػػمز         

ف ػػامب امنػػد عىنمػػم باػػمًر عىػػ  ا مػػـ امم ػػروع فػػ  انمزتمػػم واممػػدعـ بمااكػػمـ ام ضػػمون  امتػػ  
نضػػت  بطػػرديـ مامػػم وتسػػىنممم مم كمػػم امطػػمعف وبػػمن  امورثػػ  ػ وتػػـ تا نػػذيم تا نػػذًا نماوانػػًم 

 ٓوفةىنًم ورسمنًم ف  مواتمتمـ 
 

اكمػػ  بمػػذه اادمػػ  امممدنػػ  اممثبتػػ  موضػػع نػػد امطػػمعف وبػػمن  اممتممػػنف ومػػـ تا ػػؿ امم        
عىػػ  عػػػنف اماػػػزاع كػػػذمؾ  ػػػممدة اامةمػػػدة وروػػػنس اممبماػػػث  و ػػػممدة كػػػؿ مػػػف ............... 
و........... و............ وكىمػػػم تتمػػػع عىػػػ  فف اارض امم ػػػمر إمنمػػػم فػػػ  اػػػوزة امطػػػمعف 

ونػت اػدوثمم بػؿ إا ػرؼ مػف ذمػؾ اممكػمف ب تػرة بةنػدة واممتممػنف وفاػي مػـ نكػف بمكػمف اموانةػ  
كمػػػػم مػػػػـ ت طػػػػف امماكمػػػػ  كػػػػذمؾ معاكػػػػمـ ام ػػػػمدرة بممة وبػػػػمت امم نػػػػدة مىارنػػػػ  ضػػػػد بةػػػػض 
اممستأترنف امسمب نف وامم ض  بطرديـ مامم بهعتبمريـ غم ػبنف مىانػمزة ومةتػدنف عىنمػم رغػـ 

 ٓثبوتمم مىطمعف 
م عىػ  فف اممتاػػ  عىنممػػم وفرن ممػم نػػد دخىػػوا تىػػؾ ويػ  كىمػػم نػػراوف نمطةػ  فػػ  دالمتمػػ        

اممسما  رغـ فامم ف  وضع ند امطمعف ومستأترني وف  انمزتمـ وفامـ ممرسوا امةػدواف عىنمػم 
ونمموا بمامومػ  إغت ػمبمم دوف اػؽ ويػو مػم ن ػكؿ عػدوااًم عىػ  تىػؾ امانػمزة امممدوػ  اممسػت رة 

وبمػػم ممػػـ وفا سػػمـو ػ  وذيبػػت امماكمػػ  فػػ  اممسػػتمرة ون ػػكؿ خطػػرًا عػػمتً  ماػػدنًم باموزنمػػم 
فسػػبمب اكممػػم سػػمم   امػػذكر إمػػ  فف اممتممػػنف ومةمػػـ امطػػمعف نػػد إت  ػػوا عىػػ  إنػػذار كػػؿ مػػف 
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تسػوؿ مػي ا سػػي اماػزوؿ إمػػ  تىػؾ اممسػما  وفعػػدوا فسػىاتمـ ممػػذا امىػرض ويػو فمػػر غنػر سػػموف 
سػػػتدالؿ مةنػػػب اامػػػـ مػػػـ نكواػػػوا فػػػ  امتػػػ  إمػػػ  ذمػػػؾ واانػػػرب مىماطػػػؽ واموانػػػع فف نتسػػػى   وا 

اممتةرضػػػوف امخػػػمرتوف عىػػػ  فاكػػػمـ ام ػػػماوف واممةتػػػدوف عىػػػ  مامرمػػػي وفمػػػ ؾ امىنػػػر ويمػػػم 
اممتاػػ  عىنممػػم وفرن ممػػم بتىػػؾ ااسػػىا  امتػػ  تمكػػامـ مػػف إسػػتمرار عػػدواامـ وموا ػػى  تاػػدى 

عىػػ  امسػػىطمت امةممػػ  ام مومػػ  عىػػ  تا نػػذفاكمـ ام ضػػمر واتبػػ  امتا نػػذ وامتػػ  تػػـ تا نػػذيم فةػػً  
ااػػو رسػػم  وبمامضػػر رسػػمن  ورد بمػػم فف تسػػىنـ اممسػػمامت اممػػذكورة نػػد تػػـ مىطػػمعف وبػػمن  
امورث  ضد فرنؽ اممتا  عىنممم مػف اممسػتأترنف امم ضػ  اممونػًم بطػرديـ مامػم ػ  ونػد نضػت 
ماكمػ  امػا ض و ػ  فػ  فاكػمـ عدنػدة نػدممم دفػمع امطػمعف  بةضػمم و بأاػي   " ثبػوت امانػمزة 

ؿ اممتاػػ  عىنػػي فرض امطػػمعف ب  ػػد ماػػع انمزتػػي بػػمم وة و ػ  فػػهف اممتاػػ  مىطػػمعف و ودخػػو 
ع وبمت و ونكوف مىطمعف  ٜٖٙعىني نكوف ند إرتكب امترنم  امما وص عىنمم ف  امممدة / 

ػ  ٜٗٗٔ/ٔ/ٕٗ" ) ا ػض   ٓع    ٕٙٗاماؽ ف  إستةممؿ ام وة ام زمػ  مػرده طب ػًم مىمػمدة / 
( و كمػم  ٗٛٙػ  ٜٕٔػ  ٖٚػ س   ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٕو  ا ػض  ٖٛٛػ  ٜٕٔمتموعػ  عمػر ػ 

"  تارنـ اؽ امدفمع عف امممؿ  عاد إمكمف امرتػوع إمػ  امسػىط   نضت ماكم  اما ض بأف  
امةمم  و ػ  ماىي فف نكوف يامؾ مػف ظػروؼ امػزمف وغنػره ممنسػم  بػممرتوع إمػ  يػذه امسػىط  

ام ػماوا  ام ػرن  امػذى  نبؿ ونوع اإلعتدار بمم ةؿ و وام وؿ بىنر ذمػؾ مػلد إمػ  تةطنػؿ امػاص
 ٚػ مج عمر ػ تػ  ٜٙٗٔ/٘/ٕٚنخوؿ اؽ امدفمع مرد افةمؿ امتةدى تةطنً  تممم "  )  ا ض 

( وفف يذا النتةؿ ا امب امة مرات  فف نتمتةوا با مـ ام رع  ف  اممدافة   ٕٙٔػ  ٔٚٔػ 
ػ  ٔٙٛػ  ٚػ متموعػ  عمػر ػ ج  ٜٜٗٔ/ٗ/ٗعف مػمممـ ػ وذمػؾ نخػممؼ ام ػماوف   "  ) ا ػض 

ٕٛٗ  )ٓ 
نتامـ اارض ب  د ماع انمزتمم بػمم وة فػ          كمم مـ ت طف امماكم  إم  تراوـ امسرن  وا 

امتا  امسممؼ اإل مرة  إمنمم وت دنـ فاكمممم و ومـ تىـ بمم تمر بتىؾ اااكمـ مػف ثبػوت انػمزة 
امانمزة مػي بمػم  امطمعف ممذه اارض وممذه اااكمـ اتنتمم ضد امكمف  وامدام  عى  ثبوت تىؾ

ال نتػػوز باػػمؿ ام ضػػمر عىػػ  خػػ ؼ مػػم ورد بمػػم اف فػػ  ذمػػؾ مػػم نتةػػمرض مػػع اتنػػ  اماكػػـ 
 ٓإترارات تامون   ٗ٘ٗاماممو  امما وص عىنمم ف  امممدة 

ونػػد اسػػمت امماكمػػ  امتامونػػ  فػػ  اااكػػمـ سػػمم   امػػذكر وام ػػمدرة ضػػد اممسػػتأترنف         
مػر تىػؾ امانػمزة وفثبتػت انػمزة امطػمعف ارض اماػزاع بوتػي امسمب نف ومامـ اممتا  عىنممم و ف
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 رع  ونماوا  وممذا نضت بهداا  كػؿ مػف إعتػدى عىػ  انمزتػيو ػ  وبػذمؾ فمػم كػمف مىماكمػ  
امتػػ  ف ػػدرت اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فف تتاكػػر ماتنػػ  اااكػػمـ امتامونػػ  سػػمم   امػػذكر وت ضػػ  

 ٓمىم بنف عى  خ فمم وتثبت امانمزة مخخرنف مف اممةتدنف ا
ونكػوف اماكػـ ونػػد تػردى كػػذمؾ فػ  خطػأ نػػماوا  إمػ  تماػػب مػم  ػمبي مػػف ن ػور فػػ          

امتسبنب وفسمد ف  اإلستدالؿ و ػأمم فف فادًا مف اممتا  عىنممم وفرن ممم مـ نكػف مسػىاًم فػهف 
يذا ام وؿ ب رض  اتي ويو غنر  ان  ال ن ند بأف خطرًا مـ ن در مامـ وفامـ كماوا عى  

 ٓعادمم إنتاموا فرض امازاع ب  د ماع انمزة اممتممنف بمم وة اؽ 
وكػؿ مػم نمكػف ذكػره فػ  يػذا ام ػدد ػ فف  ػ  يػذا ام ػوؿ ػ فاػي ال نوتػد تامسػب بػنف         

امخطػػر اموانػػع مػػف يػػلالر اممةتػػدنف وام ػػوة امتػػ  إسػػتةمىت ضػػديـ ومكاػػي ال نا ػػ  اػػؽ امػػدفمع 
متتػػػموز فػػػ  اسػػػتةممؿ اػػػؽ امػػػدفمع ام ػػػرع  مػػػف ام ػػػرع  مػػػدى امطػػػمعف وفرن ػػػي مطى ػػػًم ويػػػذا ا

  ٓع وبمت  ٕٔ٘ااسبمب ام ماوان  اممخ    مىمسوومن  عم  بممممدة 
 

ومػػف يػػذا نتبػػنف فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ونػػد تةسػػؼ فػػ  اسػػتاتمتي وفسػػد اسػػتدالمي          
ت عادمم خىص ف  نضموي ام  ا   امم  امدفمع ام ػرع  عػف امطػمعف وبػمن  اممتممػنف وذيبػ

امماكم  ام  فف ات منم ااة د بنف اممتممنف عى  مم فسمتي إنذار )؟!(  كؿ مف تسػوؿ مػي ا سػي  
اماػػزوؿ امػػ  اارض ويػػو زعػػـ غرنػػب ال دمنػػؿ عىنػػي تػػدى بػػماوراؽ ومتػػرد ادعػػمرات  سػػمنمم 
فرنػؽ اممتاػ  عىنممػم كمامومػ   مىتا ػؿ مػف مسػوومن  انتاػمممـ واغت ػمبمـ ارض امطػمعف ػ  

زعـ امىرنب ناطوى عى  خىط وتخىػنط ون ػرغ امػدفمع ام ػرع  مػف مضػمواي امػذى ثـ إف يذا ام
 ٓنػػػرره ام ػػػماوف وػػػػ وال نتةػػػؿ ا ػػػامب ااراضػػػ  سػػػبنً  مىػػػدفمع عػػػف ممتىكػػػمتمـ وفراضػػػنمـ  

 ) فاكمـ اما ض سمم   امذكر ػ وند ندـ دفمع امطمعف  ورتمم مىماكم  فثامر اممرافة   ( 
اوراؽ نمكػػف فف نسػػتخىص ماػػي ذمػػؾ اات ػػمؽ اممزعػػـو ومػػـ ت ػػدـ يػػذا  وال نوتػػد دمنػػؿ بػػم       

امماكمػػػ  بأسػػػبمب اكممػػػم اادمػػػ  امم بومػػػ  امتػػػ  نمكػػػف استخ  ػػػمم ماػػػي فػػػ  اسػػػتدالؿ سػػػموف 
 ٓواستاتمج ماط   

ت ػػػػمؽ بػػػػنف اممتممػػػػنف ال ن تػػػػرض وػػػػػ وال بػػػػد فف تػػػػورد امماكمػػػػ  باكممػػػػم ام ػػػػوايد واال         
عىػ  تػوافره و  وال تكت ػ  بمتػرد ام ػوؿ بػأف امطػمعف وفرن ػي ات  ػوا وامدالوؿ امتػ  اسػتدمت مامػم 

عىػػػ  اإلنػػػذار وامتةػػػدى و ومػػػـ توضػػػ  امماكمػػػ  امةام ػػػر امتػػػ  اسػػػتابطت مامػػػم ذمػػػؾ اات ػػػمؽ 
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اممزعػػـو ومػػػـ تبنامػػػم وتك ػػػؼ عػػف ننمممػػػم مػػػف وانػػػع امػػدعوى وظروفمػػػم وذيبػػػت امػػػ  فف تمنػػػع 
نممػي بػنف اممتممػنف ويػذا فمػر غنػر  ػان  اف ام مود فتمةوا عى  توافر االت مؽ اممزعػـو ون

يامؾ امةدند مف ام مود امسممؼ ذكريـ فوضاوا بممتا ن مت بمم النت ػؽ ويػذا ام ػوؿ وال نسػت نـ 
مةػػي بػػؿ اف ظػػروؼ اموانةػػ  وامم بسػػمت اممانطػػ  بمػػم ت طػػع بػػأف امطػػمعف  ػػماب اماػػؽ فػػ  

ماوا  ورسػػػم  وممػػػذا فػػػ  انػػػمزة اارض ماػػػؿ امتةػػػدى بةػػػد فف تػػػـ تسػػػىنممم امنػػػي عىػػػ  ااػػػو نػػػ
واانػرب   ٓنت ور فف نكػوف امةػدواف وانةػم ماػي عىػ  ارضػي امتػ  ناوزيػم عىػ  ااػو  ػرع  

امػػ  امماطػػؽ واموانػػع فف نكػػوف امةػػدواف وانةػػم مػػف خ ػػوممـ مػػف اممسػػتأترنف امسػػمب نف ومػػامـ 
مم وة اممتا  عىنمم ويذا امةدواف ف  اد ذاتي يو امخطر امذى نبن  مىطمعف ومف مةػي دفةػي بػ

 ٓبةد فف  كؿ تمدندا تسنمم بممموت فو امتروح امبممى  
ومنس مف ام ـز فف نكوف مع اممةتدنف امىم ػبنف فسػىا  امرنػ  اتػ  نتػوافر امخطػر          

ف  تمابمـ بؿ نك   فف  نكوف مةمـ مم نر   م نمـ ذمؾ امخطر بانث  ن ب  امتةدى و نؾ 
سػ ح امموتػود مػع ام رنػؽ اممةتػدى  وذمػؾ امسػ ح وال ن ػترط امتامسػب بػنف ام ٓامونوع واػمؿ 

 ٓامذى نامىي ام رنؽ اممدافع 
ومنس مف  أف عدـ امتامسب بنف تىؾ ااسىا  مم نلدى اتمم ام  اات مر امخطر مف          

تماػػػػػب اممةتػػػػػدنف ونتةػػػػػنف عىػػػػػ  امماكمػػػػػ  فف تراعػػػػػ  امظػػػػػروؼ وامم بسػػػػػمت امتػػػػػ  فامطػػػػػت 
رض امتػدم   بأاػي تواتػد بمكػمف اموانةػ  ونػت اػدوثمم ويػو بمممدافةنف ومامـ امطمعف عى  ام 

افتراض غنر  ان  ػ ااي كػمف نػد اا ػرؼ ماػي نبػؿ اماػمدث ب تػرة بةنػدة كمػم سػىؼ امبنػمف ػ 
وال ت ضػػػ  امماكمػػػ  با ػػػ  اممػػػ  امػػػدفمع ام ػػػرع  باػػػمر عىػػػ  ام ػػػروض واااتمػػػمالت  امظانػػػ  

ذات امظػػػروؼ امتػػػ  اامطػػػػت واػػػديم بمةاػػػ  فاػػػي كػػػػمف عىػػػ  امماكمػػػ  فف تضػػػع ا سػػػػمم فػػػ  
بمممدافةنف ويـ اممتمموف وت در اممونػؼ امػدننؽ  امػذى كػماوا عىنػي فػ  مواتمػ  امخطػر امػدايـ 
امذى تةرضوا مي مف خ وممـ امذنف فضمروا ممـ امضىنا  وف روا عى  انتامـ اارض رغػـ 

 ٓازعمم مامـ وتسىنممم مىطمعف بامر عى  ااكمـ نضمون  واتب  اما مذ 
ذا ام  فف ام ماوف ال ن ترط متوافر امم  امدفمع ام رع  ونوع االعتػدار عىػ  اممػدافع ي       

بمم ةػػؿ بػػؿ نك ػػ  فف نكػػوف االعتػػدار و ػػنؾ امونػػوع كمػػم فف االعت ػػمد ب ػػرب ونوعػػي ممػػم نتػػوز 
مةػػي اسػػتةممؿ ام ػػوة باػػمر عىػػ  اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  مػػم داـ يػػذا االعت ػػمد وامتخػػوؼ اسػػبمب 

 ٓم بوم  
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ومػػـ تػػراع امماكمػػ  امظػػروؼ ام خ ػػن  مىمػػدافةنف اممػػذكورنف ومػػامـ امطػػمعف وسػػبؽ         
امةػػدواف اممتكػػرر مػػف فرنػػؽ اممتاػػ  عىنممػػم وا ػػراريـ عىػػ  دخػػوؿ اارض عاػػوة وامب ػػمر بمػػم 
بمم وة وامسبت امطمعف وفرن ػي مػف اممتممػنف عىػ  م تضػ  امت كنػر اممػمدىر امبةنػد كػؿ امبةػد 

  اامطػت بمموانةػ  واعت ػدت  خطػأ فاػي مػمداـ اممتاكةىنػي ااوؿ نػػد عػف اموانػع وامم بسػمت امتػ
س ط نتن  وا نب امثما  مف فرنؽ اممستأترنف امسمب نف اف امطمعف ومف مةػي مػـ نكواػوا فػ  

 ٓامم  دفمع  رع  عف فا سمـ وممممـ 
وافر اف امتامسػػب بػػنف امةػػدواف وام ةػػؿ امػػذى ن ػػـو بػػي اممػػدافع ردا عىنػػي مػػنس ب ػػرط متػػ        

اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  و وعػػدـ ننػػمـ يػػذا امتامسػػب ال نا ػػ  اػػؽ امػػدفمع كمػػم يػػو مةتػػرؼ بػػي فػػ  
 ٓام ماوف 

كمم مـ تتادث امماكم  عف إ مبمت اممتمـ امثما   وامت  ف نب بمم فثاػمر اماػمدث          
فػػ  اتنتػػ  امةػػدواف اموانػػع مػػف فرنػػؽ اممةتػػدنف امىم ػػبنف امػػذى ضػػـ اممتاػػ  عىنممػػم ومػػـ تبػػنف 

اكممػػم امظػػروؼ وامم بسػػمت امتػػ  اػػدثت بمػػم تىػػؾ اا ػػمب  وع نتمػػم  بممةػػدواف اموانػػع عىنػػي 
وعى  فرن ي رغـ دالمتمم امواضا  عى  فاي كمف يدفم العتدار اممممتمنف وامراغبنف ف  انتامـ 

 ٓاارض  وازع انمزتمم مف امطمعف بمم وة 
كػػػمف عىػػػ  امماكمػػػ  اتػػػ  نسػػػىـ ويػػػو ن ػػػور  ػػػمب اسػػػتدالؿ اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي و        

نضمليم مف يذا امةوار اف تامنش فمر تىؾ اال ػمبمت امتػ  ف ػنب بمػم اممػتمـ امثػما  وتا ػؽ 
سببمم و ىتمم بمالعتدار امماسوب مىطمعف  وبمن  اممتممنف ػ كمم كمف نتةػنف عىنمػم كػذمؾ فف 

مزتمػم واماػموز ممػم تباث فنمف مي امانمزة ام ةىن  معرض اممتامزع عىنمم و ماب اماؽ ف  ان
فةػ  ووانةػم فػػ  ضػور ماضػػر امتسػىنـ امػػذى تاػرر عاػد تا نػػذ اااكػمـ اماممونػػ  بطػرد اممتاػػ  
عىنممػػم وفرن ممػػم مامػػم ووانةػػ  دخػػوؿ ااخنػػرنف متىػػؾ اارض ب  ػػد انػػمزة امطػػمعف ممػػم بػػمم وة  

تػودا وي  عام ر تويرن  والزم  مى  ؿ ف  امم  امدفمع ام رع  امت  تمسؾ بمػم امطػمعف و 
 ٓفو عدمم 
كمػػم ن ػػرت امماكمػػ  فػػ  بنػػمف ركػػف االت ػػمؽ امتاػػمو  وسػػبؽ اال ػػرار عىػػ  امتةػػدى         

عى  اممتا  عىنممػم ووردت فػ  ذمػؾ عبػمرات مرسػى  وب ػنى  عممػ  النسػت مد مامػم امةام ػر 
امتػػػ  استخى ػػػت مامػػػم تػػػوافر يػػػذا ام  ػػػد  واتاػػػمد امانػػػ   بنػػػامـ عىػػػ  االنػػػذار وامتةػػػدى و ومػػػـ 

امماكم  كن ن  استدالممم عى  فف اممتممػنف وبنػامـ امطػمعف نػد تةػماوا فنمػم بنػامـ عىػ  توض  
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االعتدار امذى ونع عى  اممتا  عىنممم واا راؼ انتمـ ام  انذاومـ وامامؽ االذى بأتسػمممـ 
كمم مـ ت    عف كن ن   استدالممم عى  توافر ظرؼ سبؽ اال رار امم دد ف  تمابمـ وفامػـ 

ت مؽ مسبؽ بامر عى  فكػر يػمدىر ورونػ  مـ نرتكبوا ا متراوـ امت  ونةت اال بةد اعداد سمبؽ وا 
 ٓتمم  بةندا عف ثورة امىضب واالا ةمؿ 

ويػػ  امةام ػػر امػػ ـز  توافريػػم م نػػمـ امظػػرؼ امم ػػدد امسػػممؼ امػػذكر وامتػػ  تتمػػع بػػنف         
ات ػ  مةمػم اممػ  امػدفمع اممتممنف ف  اممسوومن  امتضممان  عف االفةػمؿ امممدنػ  امتػ  ونةػت وت

ام ػرع  امتػ  تمسػؾ بمػم امطػػمعف وامتػ  ترفػع عػف ففةممػي و ػػؼ االثػـ وامتتػرنـ عىػ  ام ػػرض 
امتدم  بأاي تواتد ف  مكمف اموانة  إبمف ادوثمم وعم ر فاداثمم ويو فمر غنػر  ػان  كمػم 

 ٓسىؼ ام وؿ 
عىػ  اممتاػ  عىنممػم  ومـ ت رؽ امماكم  بنف االت مؽ عى  فرتكػمب ترنمتػ  امتةػدى          

ب  د انذاوممم وااداث ا مبمتممم عف ن د متةمد  وبانػ  مبنتػ   وبػنف امتوافػؽ بػنف اممتممػنف 
 ٓوتوارد خواطريـ عى  رد امةدواف اموانع عىنمـ وعى  فرض  امطمعف امموتودة ف  انمزتمـ 

امم ػدد وكػذمؾ ويذا امتوافؽ وامتوارد بػنف امخػواطر ال نتػوافر بػي ظػرؼ سػبؽ اا ػرار         
ركػػػػف االت ػػػػمؽ بنػػػػامـ امػػػػذى نسػػػػتىـز ت نػػػػ  االرادات وتطمب مػػػػم واا ػػػػرافمم امػػػػ  ن ػػػػد امتةػػػػدى 

 ٓوامةدواف 
وي  فمور كمف نتةنف عى  امماكم  بنمامم بهنراد م دممتمم امت  استخى ػتمم مامػم ويػو        

بطػؿ خم ػ  مم خىت ماي مػدوامت فسػبمب اماكػـ اممطةػوف فنػي وممػذا  ػمبي عػوار ام  ػور امم
وفف وانةػػػ  امػػػدعوى اممطرواػػػ  وامظػػػروؼ وامم بسػػػمت اممانطػػػ  بمػػػم ت طػػػع فػػػ  دالمتمػػػم عىػػػ  
ااةداـ ظػرؼ سػبؽ اا ػرار و ن ػود امتةػدى واإلنػذار اممسػبؽ خم ػ  ونػد ورد بػأمر اإلاممػ  
مػم نر ػػ  م ػا  دفػػمع امطػػمعف ام ػموـ عىػػ  ا ػػ  يػذه امةام ػػر بأكمىمػػم سػوار ام  ػػد امتاػػمو  

 ٓمف  وره بان  ام تؿ فو ب  د اإلنذار فاسب ف  فن   ورة 
اذ سػػػىمت امانمبػػػ  امةممػػػ  فػػػ  فمػػػر اإلتمػػػمـ بػػػأف اارض ماػػػؿ إعتػػػدار اممتاػػػ  عىنممػػػم        

واا ػػمريمم كماػػت بمم ةػػؿ فػػ  انػػمزة امطػػمعف فػػ  مىكػػي امخػػمص بةػػد فف تسػػىممم ا ػػمذا مىاكػػـ 
بطػػرد اممةتػػدنف  ٜٜ٘ٔ/٘/ٕٙفوالد  ػػ ر بتػػمرن   ٜٜٗٔمسػػا   ٕام ػػمدر فػػ  امػػدعوى رنػػـ 

مامم ويػذا امػدخوؿ غنػر امم ػروع بػأرض اماػزاع نةػد فػ  اػد ذاتػي عػدواام عىػ  انػمزة امطػمعف 
وا ونػػي امم ػػروع  فػػ  انمزتمػػم بةػػد فف تسػػىممم ا ػػمذا مىاكػػـ امامػػمو  امسػػممؼ امػػذكر وامػػذى تػػـ 
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ي وماػػػػع تا نػػػذه فػػػػ  مػػػواتمتمـ بمالضػػػػمف  امػػػ  نػػػػرارات امانمبػػػػ  امةممػػػ  اممتةػػػػددة باممنػػػ  انمزتػػػػ
 ٓتةرضمـ 

وند تمسؾ دفمع امطمعف بكؿ يذه امةام ػر امتػ  تلنػد دفمعػي ونػدـ اممسػتادات ام مطةػ        
امدامػػ  عىنمػػػم ومامػػػم  ػػورة اماكػػػـ ام مضػػػ  بػػممطرد امسػػػممؼ امػػػذكر اممػػذنؿ بمم ػػػنى  امتا نذنػػػ  
وماضػػػر  امتسػػػىنـ و ػػػور اممامضػػػػر اممتةػػػددة مةػػػدواف اممتاػػػػ  عىنممػػػم عىػػػ  فرض اماػػػػزاع 

ونػػرارات امانمبػػ  امةممػػ  اممتةػػددة باممنػػ   وضػػع نػػده  عىنمػػم  ٓمىوكػػ  مىطػػمعف فػػ  انمزتػػي امم
وماػػع تةػػرض ااخػػرنف عىنمػػم و ومػػع ذمػػؾ فىػػـ تىت ػػت امماكمػػ  امػػ  ذمػػؾ امػػدفمع ومػػـ تىػػـ بتىػػؾ 
اممستادات وخىت مدوامت اماكـ ات  مف تا نىمم فو اال مرة امنمم ويػو مػم نػدؿ ون طػع بػأف 

ممؼ امػػذكر نػػد غػمب كىنػػ  عػػف امماكمػ  ومػػـ تاػػط بػي وبمممسػػتادات امم دمػػ  دفػمع امطػػمعف امسػ
 ٓمتأننده  

واممسػتادات و ػ واممػدوف عىػ  وتػي امفظتمػم و  تػزر ال نتتػزف مػف امػدفمع اممكتػوب و بػؿ     
 ٓعممده وساده وعموده ام  رى 

 
امتػ    " وفف كػمف امثمبػت  مػف اممسػتادات   :ََٚلذَؽىّذَحمىّخََاٌـٕمغََثأٔـٗ       

نةتمد  عىنمم امطمعف ف  اثبػمت  دفمعػي نػد نػدمت  ماػي بةػد اتػز  ام ضػن   مىاكػـ ومػـ نكػف 
مرخ ػػم مػػي مػػف امماكمػػ  فػػ  ت ػػدنممم و فػػذمؾ  مممنسػػوغ  مىماكمػػ   االمت ػػمت  عامػػم و  ومكػػف  
اذا كمف امطمعف  ند تمسؾ بمذا امدفمع  فمػمـ  امماكمػ  وكػمف دفمعػي  تويرنػم نػد ترتػب عىنػي 

تىننر وتي امرفى  ف  امدعوى  وكمات امماكم   مـ تةػف بتا نػؽ يػذا  امػدفمع  فو تػرد مو   
 عىني  فمف اكممم نكوف نم را ن ورا نةنبي  بممنستوتب  ا ضي "

   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض  
 

"  تمسؾ امطػمعف  بدالمػ   مسػتادات  م دمػي ماػي فػ     :ََٚؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔٗ
 ػػ  ركػػف امخطػػأ عاػػي  نةػػد  دفمعػػم  يممػػم  فػػ  امػػدعوى   ومػػلثرا فػػ   م ػػنره  واذا مػػـ تىػػؽ  ا

امماكمػػ   بػػمال امػػ  يػػذا امػػدفمع فػػ   تػػويره ومػػـ تواتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  امػػ  فاػػواه  
ومػػـ ت سػػطي  ا ػػي  وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم امػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي بػػؿ سػػكتت  عاػػي  انػػرادا مػػي 

تتادث عف تىؾ اممستادات مع ممنكوف ممم مػف دالمػ   فػ  ا ػ  عا ػر امخطػأ وردا عىني ومـ 
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ف اكممػػػم نكػػػوف مةنبػػػم هومػػػو  فامػػػم عانػػػت بباثمػػػم متػػػمز فف نتىنػػػر وتػػػي امػػػرفى فػػػ  امػػػدعوى فػػػ
  ٓبمم  ور "  

  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
 

مفظػ   اممسػتادات  "  امػدفمع اممثبػت  فػ   ػ امت ا  :ََٚؽىّذََحمىّخََإٌمغََثأٔـٗ
امم دمػػػ   مىماكمػػػ    االسػػػتاوامفن   بةػػػدـ  اسػػػتن مر  ام ػػػنؾ ماػػػؿ االتمػػػمـ  ػػػراوطي  ام ماوانػػػ   

  ٓسكوت اماكـ عاي انرادًا وردًا عىني  ن مي بمم  ور اممبطؿ  مػػي  " 
 ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 

امتويرنػػ  امتػػ  نػػدممم دفػػمع امطػػمعف   وعػػدـ إمت ػػمت اماكػػـ إمػػ  يػػذه اممسػػتادات اممممػػ        
ندؿ عى  فف امماكم  نضت ف  امدعوى عف ب ر غنر كممؿ وب نرة منست  ممى  وفامم مـ 
تماص دفمعي امذى نظميره اموانع ونسماده فو تةا  بتمان ػي بمػم عػمب اكممػماممطةوف فنػي 

ةام ػر امتػ  وفوتب ا ضي ممم يو م رر بأاي نتةنف عى  امماكم  فف تسػتظمر فػ  اكممػم ام
استخى ت مامم ثبوت االت مؽ بنف اممتممنف ف  بنمف نوضامم ونك ؼ عف ننمممم وذمػؾ مػف 
وانػع امػدعوى وظروفمػػم ػ فػمذا كػمف مػػم فورده اماكػـ واف كػػمف نػدؿ عىػ  امتوافػػؽ بػنف اممتممػػنف  
وال ن نػػد االت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ اال ػػتراؾ ااػػي النك ػػ  م نممػػي  متػػرد تػػوارد امخػػواطر بػػؿ 

ترط فػػ  ذمػػؾ اف تتاػػد امانػػ  عىػػ  ارتكػػمب ام ةػػؿ اممت ػػؽ عىنػػي اامػػر امػػذى مػػـ نػػدمؿ اماكػػـ ن ػػ
عىػػػ  تػػػوافره وكػػػمف متػػػرد امتوافػػػؽ ال نرتػػػب فػػػ   ػػػان  ام ػػػماوف تضػػػممام بػػػنف امممتمػػػنف فػػػ  

 ٓاممسوومن  فأف  اماكـ نكوف م وبم بمم  ور بمم نستوتب ا ضي 
 ؽ   ٕ٘/ ٕٓٛ٘  طةف ٖٔٚػ    ٘ٚػ  ٖٗ س ػ  ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔا ض  *   
 ؽٜ٘/ ٖٕ٘ٙٙطةف  ٕٗ٘ٔػ  ٜٛٔػ   ٘ٗ س ٜٜٗٔ/ٕٔ/ٜٕا ض  *   
 

ــٕمغ بأاػػي نك ػػ  فػػ  امػػدفمع ام ػػرع  فف نكػػوف ت ػػدنر اممػػتمـ م ةػػؿ   :َٚلؼــذَحمىّــخَاٌ
االعتدار امذى نستوتب عاده امدفمع مبانػم عىػ  اسػبمب تػموزة وم بومػ  مػف  ػأامم فف تبػرر مػم 

مػػدافع ونػػت امةػػدواف امػػذى نػػدره اامػػم يػػ  ام زمػػ  مػػرده فػػمذا  ونػػع ماػػي مػػف االفةػػمؿ امتػػ  رفى ام
تػمر ت ػدنر امماكمػ  مخمم ػػم مت ػدنره فػمف ذمػػؾ ال نسػوغ امة ػمب  ػ اذ فف ت ػدنر ظػروؼ امػػدفمع 
ام رع  وم تضنمتي فمر اعتبمرى نتب اف نتتي وتم   خ ػن  تراعػ  فنػي مختىػؼ امظػروؼ 
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ممػػػم الن ػػػ  مةػػػي مامسػػػبتي عىػػػ  م تضػػػ  امدنن ػػػ  امتػػػ  فامطػػػت بمممػػػدافع ونػػػت رد امةػػػدواف 
امت كنرامممدئ امبةند عف تىؾ امم بسمت كمم فف إمكمف امرتوع إم  امسػىط  امةممػ   م سػتةما  
بمم ف  اممامفظ  عى  اماػؽ ال ن ػى  عىػ  إط نػي سػببًم ما ػ  ننػمـ اػؽ امػدفمع ام ػرع  بػؿ 

انػػػ  وغنريػػػم ممنسػػػا  إف اامػػػر فػػػ  يػػػذه اماممػػػ  نتطىػػػب فف نكػػػوف ياػػػمؾ مػػػف امظػػػروؼ  امزم
 ٓبممرتوع  إم  يذه امسىط  نبؿ ونوع اإلعتدار بمم ةؿ  "  

 ؽ  ٖٖ / ٕٙٔطةف رنـ  ٕٕٖػ   ٘ٙػ ٗٔػ س   ٖٜٙٔ/ٗ/ٜ* ا ض 
 ؽ   ٖٙ / ٕٕٛٔػ طةف  ٕٗٔٔػ  ٖٕٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٕٔ/٘ا ض   *

َ:َـَََٚلؼَٝوزٌه
اممػػتمـ و ػػىتمم بمإلعتػػدار  بػػأف  عىػػ  امماكمػػ   مامن ػػ  اإل ػػمب  امتػػ  ف ػػنب بمػػم          

اّل كػمف  امذى فثبت ونوعي ماي نبؿ ا   امم  امدفمع ام رع  امت  تمسؾ بتوافريم  ف  تمابػي وا 
 ٓاماكـ مةنبم م  وره 

 ؽ  ٕٖمسا   ٖٕٗٔػ طةف  ٕٙػ    ص ٘ػ ٗٔػ س   ٖٜٙٔ/ٔ/ٗٔ* ا ض 
 

مومم متةى ػػ  بموضػػوع وفف ت ػػدنر امونػػموع امتػػ  نسػػتاتج مامػػم  اممػػ  امػػدفمع فو فا ضػػ          
امػدعوى مماكمػ  امموضػوع ام  ػػؿ فنمػم إال فف ذمػؾ م ػروط بػػأف نكػوف إسػتدالؿ اماكػـ سػػىنمم 
العنػػب فنػػي ونػػلدى إمػػ  مػػم إاتمػػ  إمنػػي  وفف اممػػ  امػػدفمع ام ػػرع  التسػػتىـز إسػػتمرار اممتاػػ  
 عىنػػي فػػ  اإلعتػػدار عىػػ  اممػػتمـ فو ا ػػوؿ إعتػػدار بمم ةػػؿ بػػؿ نك ػػ  فف نكػػوف نػػد  ػػدر فةػػؿ
نخ   ماي اممتمـ ونوع  ترنم  مف امتراوـ امت  نتػوز فنمػم امػدفمع ام ػرع  والنىػـز فػ  ام ةػؿ 
اممتخػػوؼ ماػػي  فف نكػػوف خطػػرًا ا ن نػػم فػػ  ذاتػػي بػػؿ نك ػػ  فف نبػػدو كػػذمؾ فػػ  إعت ػػمد  اممػػتمـ 
وت ػػوره ب ػػرط فف نكػػوف ممػػذا امتخػػوؼ فسػػبمبًم م بومػػ  ػ إذ فف ت ػػدنر ظػػروؼ امػػدفمع ام ػػرع  

فمر إعتبمرى نتب فف نتتي وتمي  خ ن   تراعػ  فنمػم مختىػؼ امظػروؼ امدنن ػ   وم تضنمتي
امتػػ  فامطػػػت بمممػػدافع ونػػػت رد امةػػدواف ممػػػم الن ػػػ  مةػػي مامسػػػبتي  عىػػ  م تضػػػ  امت كنػػػر 

 امممدئ امبةند عف تىؾ     
 ٔٙ / ٗٓٙٓٛػ  طةف   ٛٚػ ص  ٜػ رنـ  ٘ٗػ س ٜٜٗٔنامنر سا   ٜ*     ا ض 

 ؽ 
 ٓسمم   امبنمف امت  ندـ امدفمع  ورتمم مىماكم  فثامر اممرافة   *  إاكمـ اما ض 
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0َََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتخبِغبََ:َََ
كمػػػػم فػػػػمت اماكػػػػـ اممطةػػػػوف فنػػػػي فف اممتاػػػػ  عىنمػػػػم وفرن ممػػػػم إنتامػػػػوا فرض                

امطمعف بمم وة إلغت مبمم  ووضػع امنػد عىنمػم بةػد فف ازعػت مػف تاػت فنػدنمـ بموتػب اماكػـ 
مدر ضػػديـ وامػػذى تػػـ تا نػػذه بػػمم وة امتبرنػػ  وف ػػًم مى ػػماوف و ػ  ويػػذا امةػػدواف اموانػػع مػػامـ ام ػػ

ع وبػػمت  ومػػم بةػػديم ويػػ  مػػف امتػػراوـ  ٜٖٙن ػػكؿ امترنمػػ  امما ػػوص عىنمػػم فػػ  اممػػمدة / 
امت  فبمح ام مرع استةممؿ ام وة مدرر خطريم عى  اممدافع بمعتبمره ف  امم  دفػمع  ػرع  عػف 

ذ إرتكػب اممةتػدوف يػذه ا سي سوار كم ف خطرًا عػمتً  عىػ  ا سػي فو ا ػس غنػر مػف عدميوػػ وا 
امترنمػػ  ومػػف ثػػـ فضػػا  امطػػمعف وفرن ػػي فػػ  اممػػ  دفػػمع  ػػرعكةف مػػمممـ نبػػن  ممػػـ اسػػتةممؿ 
ام وة بمم در ام ـز واممامسب مدرر يذا امخطر وون ي ويو ممادث ف   ورة اموانة  اممطرواي 

اإلعتػػدار ) فو اإلنػػذار عىػػ  اػػد نػػوؿ اماكػػـ (  ال ام تػػؿ كمػػم  انػػث اسػػتةمىت  ام ػػوة ب  ػػد رد
تمر بمدوامت اماكـ و ػ ويو مم نتامسب تمممًم مردع يذا امةػدواف وامانىومػ  دوف  إسػتمراره ومػـ 
ف كمات نػد فودت بانػمة  ااوؿ إاّل فف وفمتػي  ن ب كؿ مف اممتا  عىنمم إاّل إ مب  واادة وا 

ث فةػؿ امػدفمع متا نػؽ تىػؾ اماتنتػ  بػؿ إا ػرفت انػ  اممػدافع مـ تكف م  ودة مػذاتمم ومػـ ناػد
إمػ  متػرد اإلخمفػػ  مػرد اإلعتػػدار بىػض اماظػر عػػف اماتنتػ   ويػػو مػم نا ػ   ػػبم  امتتػموز فػػ  
إستةممؿ اؽ امدفمع ام رع  بةد فف إستكمىت كمف   روط توافر ذمؾ اماؽ ف  اػؽ امطػمعف 

 ٓوفرن ي  
عف فػػػ  يػػػذا ام ػػػدد رغػػػـ تمسػػػكي بػػػي فػػػ  مرافةتػػػي ومػػػـ تماػػػص امماكمػػػ  دفػػػمع امطػػػم        

ام  ون  فممـ امماكم  وام موـ كذمؾ  فف ام وة  اف كمات ند إستةمىت ضد اممتا  عىنممم فػهف 
إستةممممم كمف بمدؼ درر امخطر عىػ  مػمؿ امطػمعف  ومام ػنىي وفرضػي امتػ  باوزتػي وامتػ  

زتمػم وسػرن  مام ػنىمم واما ػوؿ إنتاممم اممتا  عىنممم ومف مةممم عاوه وبمم وة مسػىب انم
عىنمم دوف اؽ وػ  ويو دفمع تويرى وال ؾ كمف نتةنف عى  امماكم  تمان ي وباثػي بىوغػًم 
مىمن   اامر فني خم   وند دمت اممةمنا  امت  فترتمم امانمب  امةمم  واممستادات امم دمػ  مػف 

 ػػػب  تكمت ػػػت عىػػػ  امطػػػمعف عىػػػ   ػػػا  يػػػذا  امػػػدفع وفف اممتاػػػ  عىنممػػػم ورفمنممػػػم كػػػماوا ع
اممتػـو وااتمػػمؾ ارمػػ  فرض امطػػمعف امتػػ  نبسػػط عىنمػػم نػػده وناوزيػػم ون ػػـو بزراعتمػػم بةػػد فف 
تسػػػىممم مػػػف اموزنمػػػم امسػػػمب نف بم تضػػػ  اماكػػػـ امامػػػمو  امسػػػممؼ امػػػذكر وامػػػذى تػػػـ تا نػػػذه فػػػ  

 ٓمواتم  اممتا  عىنممم وغنريمم 
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مدى امطمعف واكت ت ب وممػم فاػي ن ػد  كمم مـ تستظمر امماكم  توافر ام  د امتامو         
اإلنػػػذار مػػػف اممظروفػػػمت امامرنػػػ   امتػػػ  فطى مػػػم عىػػػ  اممتاػػػ  عىنممػػػم دوف فف تسػػػتظمر يػػػذا 
ام  ػػد بمػػم نسػػوغ ثبوتػػي فػػ  تمابػػي عىمػػم بػػأف ظػػروؼ اموانةػػ  وامم بسػػمت  امتػػ  فامطػػت بمػػم 

ضػػػمم كػػػمف ت طػػػع بػػػأف ن ػػػؼ اماػػػمر واط نػػػمت امطى ػػػمت  امتػػػ   ف ػػػمبت اممتاػػػ  عىنممػػػم بة
ع واونم ومعريمب وامتخونؼ فاسػب ومػـ نكػف بانػ  إ ػمب  فاػد مػامـ ويػذا ام  ػؼ امة ػواو  
نػدؿ دالمػػ   ػرنا  عىػػ  ا ػ  ن ػػد اإلنػذار وامتةػػدى و  ويػذا ام  ػػد ركػف تػػويرى مػف فركػػمف 
ترنمػػ  امضػػرب امم ضػػ  مىمػػوت امتػػ  دنػػف  عامػػم امطػػمعف ونتةػػنف عىػػ  امماكمػػ  مػػذمؾ فف 

ى  تػوافر تىػؾ امانػ  فػ  ا ػس امطػمعف بأسػبمب سػموى  وم بومػ  خم ػ  تضمف اكممم ممندؿ ع
وند تمسؾ امدفمع عاي بماةػداـ  ذمػؾ ام  ػد و ػ وفف ظػروؼ اموانةػ  تر ػ  ما ػ  ن ػد إطػ ؽ 
امم ػػػذوفمت امامرنػػػ  إل ػػػمب  فاػػػد مػػػف اممةتػػػدنف مػػػف سػػػ ح اػػػمرى  متةػػػدد امطى ػػػمت  فف نطىػػػؽ 

ه ويػػو مػػم النسػػتخىص ماػػي إال فف اممػػدؼ مػػف ع ػػرات امم ػػذوفمت امامرنػػ   فػػ  ماظػػمت مةػػدود
ال اإل ػمب  واإلنػذار  اف امتػما   اإلط ؽ وام  د ماي مػـ نكػف إال متػرد امتخونػؼ واإلريػمب

النسػػػتةمؿ مثػػػؿ ذمػػػؾ امسػػػ ح اآل ااػػػد امػػػرنف فاػػػديمم ام تػػػؿ امةمػػػد وامثػػػما  متػػػرد امتخونػػػؼ 
اإلنػػػذار ااػػػي سػػػرنع امطى ػػػمت والنمكػػػف  ع ػػػً  وماط ػػػم فف نكػػػوف إسػػػتةمممي نم ػػػرًا عىػػػ  متػػػرد 

ذ إسػتبةدت امماكمػ  عػف امطػمعف ن ػد ام تػؿ وانػ   نادث ام تؿ ممتػرد إسػتةمممي عػف عمػد وا 
إزيػػػمؽ امػػػروح ف ػػػد كػػػمف مػػػف اممتةػػػنف عىنمػػػم كػػػذمؾ إسػػػتبةمد ن ػػػد اإلنػػػذار وانػػػ  إماػػػمؽ ااذى 
ذ بػػمممتا  عىنممػػم اتػػ  نسػػت نـ اكممػػم عىػػ  سػػاد  ػػان  مػػف امتػػداع  امة ىػػ  وامماط ػػ  و  ا 

خمم ػػت يػػػذا اماظػػػر فػػػهف اكممػػم نكػػػوف مةنبػػػًم متةػػػنف امػػا ض واإلاممػػػ  م  ػػػور تسػػػبنبي وفسػػػمد 
 ٓإستدالمي  

كمػػم مػػـ ت طػػف امماكمػػ  كػػذمؾ إمػػ  مػػم ندمػػي امػػدفمع مػػف فدمػػ  عىػػ  عػػدواامـ عىػػ              
فرض اماػػزاع امتػػ  نضػػع امطػػمعف نػػده عىنمػػم وخم ػػ   نػػرار امماػػمم  امةػػمـ فػػ  امتااػػ  رنػػـ 

فوالد  ػػ ر وامػػذى ن ضػػ  بمسػػتمرار انػػمزة امطػػمعف ارضػػي ماػػؿ اماػػزاع  ٜٜٚٔسػػا  م ٕٓٓٔ
وماػع تةػرض امم ػكو فػ   ٜٜٙٔ/ٛ/ٕٙوامموضا  امادود واممةممـ بماضر امتسىنـ اممػلرخ 

) اممتاػػ  عىنػػي ااوؿ ( ونػػد فعىػػف بػػذمؾ ام ػػرار ممػػم نػػدؿ عىػػ  فاػػي  ...........ا مػػـ ومػػامـ 
   م ػرًا عىػ  إسػتمرار عدوااػي عىنمػم مسػتةمً  ام ػوة امتػ  مةتدى مع فرن ي عى  تىػؾ اممسػما

إستةمف بمم مىمض  ف  إعتداوػي وموا ػىتي فػ  مواتمػ  امطػمعف وفرن ػي ويػو ممن ػكؿ امخطػر 
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امدايـ امذى نك   متوافر امم  امدفمع ام رع   ف  تمابمـ  مدرر يذا امةدواف وون ي كمم سىؼ 
امتػ  نػدـ امػدفمع  ػورتمم مىماكمػ  فثاػمر اممرافةػ   امبنػمف و ػ  كمػم مػـ ت طػف امماكمػ  مى ػكوى

فوالد  ػػػػ ر وامدامػػػػ  عىػػػػ  تةػػػػدى اممتاػػػػ  عىنػػػػي ااوؿ عىػػػػ  اارض  ٜٙمسػػػػا   ٕٙٗٗرنػػػػـ 
ػ نبػػؿ اموانةػػ  اممطرواػػ  ػ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٗامممىوكػػ  مىطػػمعف وامتػػ  ناوزيػػم وذمػػؾ بتػػمرن  

 خػػػرنف مػػػف زمرتػػػي وامم نػػدة  ضػػػد اممتاػػػ  عىنػػي ااوؿ و  ٜٜٙٔمسػػػا   ٕ٘ٛ٘ٙوامتااػػ  رنػػػـ 
 ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٗٔإلرتكمبمـ  ترنم  سرن  ما وؿ ام طف امممىػوؾ مىطػمعف بػأرض اماػزاع فػ  

مدا  فوالد  ػ ر بػرفض اإل ػكمؿ امم ػدـ فػ   ٜٜٙٔمسا   ٕٓٔواماكـ ام مدر ف  امدعوى 
اماكػػػػػػػـ ام ػػػػػػػمدر بطػػػػػػػرد اممتاػػػػػػػ  عىنػػػػػػػػي ااوؿ ورفمنػػػػػػػي مػػػػػػػف تىػػػػػػػؾ اارض وذمػػػػػػػؾ بتػػػػػػػػمرن  

ماكـ ام مدر ضد اممتا  عىني امثما  ............... بابسي وكذا  ورة ا ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٔ
ممػػػدة سػػػػت  ف ػػػمر إلرتكمبػػػػي  ترنمػػػػ  سػػػرن  فنطػػػػمف امطػػػمعف مػػػػف فرضػػػػي ماػػػؿ اماػػػػزاع بتػػػػمرن  

ويػػػو ممنلكػػػد فف اممتاػػػ  عىنممػػػم ورفمنممػػػم  ػػػكىوا ع ػػػب  مىتةػػػدى عىػػػ  مىػػػؾ  ٜٜٔٔ/ٜ/ٔٔ
اممػػ  دفػػمع  ػػرع  عػػف مممػػي عاػػد  امطػػمعف وااتمػػمؾ ارمتػػي بػػمم وة وبممتػػمم  ف ػػد كػػمف ااخنرفػػ 

مممتمتي ف  نـو اموانة  وعاد إنتامـ فرضي مماع انمزتمم بػمم وة  ويػو دفػمع تػويرى مػـ ت طػف 
امنػػي امماكمػػ  ومػػـ تةػػف بتمان ػػي وباثػػي ومػػـ تت ػػد مىػػرد عىنػػي بػػرد سػػموف وم بػػوؿ وممػػذا كػػمف 

 ٓاكممم مةنبًم متةنف اما ض 
مػم ذيػب إمػ  ذمػؾ اماكػـ امطةػنف  ػ بػأف امماكمػ  وال ماػؿ مى ػوؿ فػ  يػذا ام ػدد ػ ك       

غنر مىزم  بتة ب امدفمع ف  كمف  ماماني امموضوعن  اممختى   بػدعوى فف امػرد عىنمػم نسػت مد 
مػػف اادمػػ  امتػػ  سػػمنتمم مىتػػدمنؿ عىػػ  إدااػػ  امطػػمعف اف يػػذا ام ػػوؿ ن تػػرض بدايػػ  فف تكػػوف 

مت بي إممممًم تممًم و ػممً  اتػ  نمكػف امماكم  ند فطات إم  دفمع امطمعف امسممؼ امذكر وفم
ام وؿ  بأامم  كمات عى  عىـ بي عاد إطرااي فهذا كمات ند فس طتي ف  تمىتي ومـ تةمؿ ات  
إم  تا نىي ومـ تةف بر ػده فػ  مػدوامت اماكػـ بمػم نابػئ عػف فامػم مػـ ت طػف إمنػي كىنػ  ويػو 

دوف إممػمـ كممػؿ بكمفػ   ممن ـ اكممم بمم  ور إذ تكوف وامامؿ كذمؾ نػد نضػت فػ  امػدعوى
عام ريم وفوتي دفمع امطمعف امتويرن  امت  نمكػف فف نتىنػر بمػم وتػي امػرفى فػ  امػدعوى فف 

 . ضيػمم نستوتب ا ػ ات ويو ممنةنب اماكـ اممطةوف فني ب
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َ:ََٚفَٝرٌهَرمٛيَحمىّخَإٌمغ
ا  دفمعػػػػي "    فاػػػي مػػػػوف كػػػػمف اا ػػػػؿ فف امماكمػػػػ  ال تىتػػػـز بمتمبةػػػػ  اممػػػػتمـ فػػػػ  ماػػػػم      

اممختى ػػػ   إاّل فاػػػي نتةػػػنف  عىنمػػػم فف تػػػورد فػػػ  اكممػػػم  ممنػػػدؿ عىػػػ  فامػػػم  واتمػػػت عام ػػػر 
 ٓامدعوى وفممت بمم عى  وتي ن    فامم فطات إمنمم ووازات بنامم    "   

فمػػم إذا كماػػت نػػد إمت تػػت كىنػػ  عػػف امتةػػرض مػػدفمع امطػػمعف واسػػ طتي فػػ  تمىتػػي ومػػـ  "     
 ٓكوف  نم رًا "  ػهف اكممم نػػفامم إطىةت عىني وفنسطتي ا ي فتورده عى  ااو نك ؼ عف 

 ؽ ٘٘/ ٕ٘ٚٔػ طةف  ٓٗٛػ ص  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٓٔا ض * 
 
َ 0ََاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:ََعبدعب 
فنمـ اماكـ اممطةوف فني و ػ  نضمره بمإلدااي و ػ  فنمم فنممي عىني و ػ عى  مم إستمده ػ        

ػ  ٕػ .............. اممتاػ  عىنػي امثػما   و   ٔمػف فنػواؿ  ػميدى اإلثبػمت  : ػ  إتتزاوػًم ػ 
............... ػ اتػػػؿ اممتاػػػ  عىنػػػي ااوؿ .......... و دوف فف نػػػت طف إمػػػ  فنراراتممػػػم 
امموث   امم دم  بامفظ  مستادات امطمعف بتىس  اممرافة  وفنر بمم امامضػر عاممػم و ػ وفنمػم 

 رات امموث ػػػػػػػػػػ  و ػ  فنػػػػػػػػػػرا بػػػػػػػػػػأف  كػػػػػػػػػػً   مػػػػػػػػػػف ...........ػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػذه اإلنػػػػػػػػػػرا
( ػ ند إا رفوا نـو اموانة   ٙ( ............. ) اممتمـ /  ٘) اممتمـ /  و.......) امطمعف ( 

نبػػػؿ اػػػدوث امم ػػػمترة امتػػػ  ف ػػػنب فنمػػػم   ............ و ػ وفف امطػػػمعف /  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕ
ف  امم مترة ومـ نادث فى تةدى مامـ عى   و مـ ن تركوا ٙو ٘.......... و ػ  واممتممنف / 

امم ػمبنف اممػذكورنف و ػ  وفف مػم فدمػ  بػي  امم ػراف بػممتا نؽ إامػم كػمف بسػبب اإلا ةػمؿ ونػت 
 ٓامامدث وػ  وفف يذا امذى ن راف بي يو اما ن   وفف اهلل  مند عى  ممن والاي اآلف 

ث ػػػ  و ػ  وبمطمب ػػػ  مضػػػموامم ونػػد تمسػػػؾ دفػػػمع امطػػمعف بدالمػػػي يػػػذه اإلنػػرارات اممو         
مىا ن   و ػ وبػأف دمنػؿ  مطمب تمػم مىا ن ػ  يػو ام ػنوع وامتامنضػمت امتسػنم  فػ  فنػواؿ امم ػرنف 
امسػػمب   بممتا ن ػػمت و ػ  اػػنف كػػمف اممػػدؼ تا ػػنر امطػػمعف فػػ  اموانةػػ  بىنػػر اػػؽ ااػػي فػػ  

اإلنػرارات اظريـ  ماب اارض اممطىوب إزااتي و وفف امدمنؿ ام ػمطع عىػ   ػا  مضػموف 
امموث ػػ  ومطمب تمػػم مىا ن ػػ  ػ  فف مضػػموامم نىتػػوـ إمتوممػػًم كػػممً  مػػع بػػمن  فدمػػ  امػػدعوى وامتػػ  
فكدت تمنةمم فف امطػمعف مػـ نكػف موتػودًا ونػت اموانةػ  و ػ  وفاػي كػمف نػد إا ػرؼ نبػؿ فكثػر 

اع مػف سػمع  مػػف اػدوث اموانةػػ  و ػ  ومػـ ن ػػمرؾ فنمػم و ػ ومػػـ نسػميـ فنمػػم بػأى اػػوع مػف فاػػو 
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َـ:َََآيخَرٌهاممسميم  و ػ  
ـــماضػػػر ام ػػػرط  و نػػػمؿ : ٕ/ٔ(  فػػػ  امروانػػػ  ااومػػػ  مػػػذات امم ػػػر / ........... ص ٔ)    ـ

"  ضػػػػرب اػػػػمر تػػػػمى مػػػػف امانػػػػ  .......... ورتممتػػػػي  " ..... س ػ  "  ويػػػػؿ تػػػػتمـ  
 "   ٓ........... وامتمبةنف مي ؟   ػ   تػ ػ كىمـ   

ماضػر  ٗ/ٔ............. ػ فػ  مست ػ   ك ػر ...........) ص( ف  امروان  ااوم  مىػ .ٕ) 
ام رط   ( و ػ  نمؿ  : إاي  ..    "  ال فعرؼ مػف امػذى تسػبب مػف اآلخػرنف فػ  اػدوث 

 ــــــــ  بتا نػػػػػػػؽ امانمبػػػػػػػ  نػػػػػػػمؿ  :  ٘/  ٗػ  وفػػػػػػػ  فنوامػػػػػػػي ص  ٓإ ػػػػػػػمب  اآلخػػػػػػػر  "  
بتا نػؽ امانمبػ  سػوؿ   ٚ/ٗٔ" يو وامرتممػي إمىػ  مةػمه مػف باػمدنمـ اآلمنػ   " وػػ وفػ  ص  

 ٓعف عدد امطى مت  فتمب  "  مةرفش  " 
ــ) ضػػمف امم ػػردات (  ٜٜٚٔ/ٔ/ٗ( فػػ  امبرننػػ  امتػػ  فرسػػىويم مػػوزنر امداخىنػػ  نػػـو ٖ)  مػػـ   ـ

امم إتمموا  " رتمم  " ............    ٓنتمموا فامد مرع  ) امطمعف ( و ػ  وا 
 ٓاموانة   ( فكدت امتارنمت فف امطمعف إا رؼ مف اارض  نبؿٗ) 
تا نػػؽ امانمبػػ  ػ    "  .......... ) امطػػمعف ( خػػد  ٕ٘/ٜ٘( ونػػمؿ ............... ص ٘) 

بةربنتػي ............. وامسػواؽ بتمعػي و.......... ػ وبةػد مػمم وا فػ  اارض طىةػوا تػما  
عى  بنت ........... وسىموا عى  امةمدة ف  اممادرة وبةد كده رااػوا مم ػننف فػ  عربنػ  

 ٓ........ وكمف مةممه امسواؽ و............ ورواوا ..
تا نػػػػؽ انمبػػػػػ  عػػػػف اممػػػػػ  .......... ) امطػػػػمعف ( بةػػػػػد  ٗ٘/ٔٙوسػػػػوؿ ص                 

عودتي مف اارض امؿ تواتديـ بمازؿ ...........و  فأتمب  :  "  يو كػمف عػمدى "  ػ 
كثمػم ) امطػمعف (  اػذاؾ تا نؽ انمب   و ػ  س  ػ  ممي  اممػدة امتػ  م ٘٘/ٕٙوسوؿ  ص

؟   فأتػػمب :  يػػو م ػػ  عىػػ  طػػوؿ مسػػمف  امسػػ ـ وبػػس  ػ  س ػ  ومتػػ  غػػمدر ماػػزؿ 
 ٓـ   ٔو  ٖٓ............ ؟  تػ   ػ  اوام  امسمع  

( وبسػػلاؿ ............... و ػ  وكػػمف مػػف اممتواتػػدنف بماػػزؿ ......... و ػ   ػػمد بػػأف  ٙ) 
مػـ نمكػث  ـاارض وعمد إم  ماػزؿ ...........  ........... ) امطمعف ( انف ذيب إم 

 ٓبمارض  "  سوى ع رة دنموؽ فو ربع سمع   "   
 س ػ  مت  سمةت امطى مت  امامرن  اوؿ مرة ؟ ٘ٛ/  ٘ٙص                  

تػ ػ  فام سمةتمم ف  ونت مم امممادس ............ ) امطمعف ( كػمف وانػؼ                  
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 ٓفوؿ مرة  مةمنم ف  امبنت
 س ػ  ومت  سمةت ف وات تىؾ امطى مت مىمرة امثمان  ؟                 
 ٓتػ ػ   بةد مم ............ م                    
 س ػ  يؿ سمةت طى مت امرن  فثامر تواتد فامد مرع  بمارض ؟                 
 تػ  ػ  ا                 

 انمب  : ػ  ٚٛ/  ٜٗ..... واكد و ػ فتمب ص (   وبسلاؿ امخ نر ........ٚ) 
"   فامم نػػػػت ضػػػػرب اػػػػمر تػػػػمى مػػػػف فرض ........... امانػػػػ  خنمػػػػ  كماػػػػت فػػػػ              

 اارض وكمف ضرب امامر ف  إتتمه امامس امى  راناي عىنمـ  "   
 س   ػ يؿ كمف اممدعو ............ ) امطمعف ( ومػف مةػي متواتػدنف فثاػمر                

 ذمؾ  ؟ 
 ٓكماو مم ننف نبىمم باوام  سمع  وا ؼ   ٓتػ    ػ ا                 

ف انمب  و ػ  ومع فاي  ماب   ٜٖ/ٙٗ(    وبسلاؿ اممتمـ امخممس ............... ص ٛ) 
 م ػػػػػػػىا  فػػػػػػػ  امتامنػػػػػػػؿ عىػػػػػػػ  سػػػػػػػواه مػػػػػػػف اممتممػػػػػػػنف و ػ  إاّل فاػػػػػػػي  فورى بػػػػػػػأف 

وسػػىـ وياػػمؾ ركػػب  ـــعىػػ  بنػػت .........  "  ......... عػػمد مػػف اارض ومةػػي م ػػمور 
 ٓتما  وم    "  

ف و ػ ومػع فاػي  ػماب  ٜٗ/  ٙ٘(    وبسػلاؿ اممػتمـ امثممػث / ............... و ػ ص ٜ) 
 م ػػػػػػػػىا  فػػػػػػػػ  امتامنػػػػػػػػؿ عىػػػػػػػػ  سػػػػػػػػواه مػػػػػػػػف اممتممػػػػػػػػنف و ػ إاّل فاػػػػػػػػي فورى بػػػػػػػػأف

فػػ  اارض  "  .......... م ػػ  ااوؿ  ركػػب امةربنػػ  يػػو وامسػػواؽ وم ػػ   وفاػػم فضػػىت 
 ٓفام و.......... وامرتممي امتمان  إمى  كماوا مع ...............  "  

ف ػ   نػػمؿ :  فامػػد مرعػػ  غػػمدر اارض بةػػد امظمػػر عىػػ   ٓ٘/  ٚ٘وفػػ  ص             
 ٓطوؿ "   

انمبػ    ٔٓٔ/  ٛٓٔ(   وبسلاؿ ام ميد ........... و امػذى كػمف فػ  داره  و ػ  ػمد ص ٓٔ) 
 ف مؿ  : 

"   بةػػػػد مػػػػم م ػػػػنوا ) امطػػػػمعف وسػػػػمو ي و............. ( باػػػػوام  سػػػػمع  سػػػػمةت            
 ٓضرب امر تمى مف امانا  اارض  "  

ػ "  يو ) امطمعف ممم و ؿ ) مف اارض ( كمف عػمدى  ٖٓٔ/  ٓٔٔوف  ص   ٓ        
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 ٓتدًا وسىـ عى  امةمدة وامامج ............... وم   بةد كده روح  "  
 ػ  "  كمف مم   نبىمم بسمع   "  ٗٓٔ/ٔٔٔوف  ص    ٓ        

ػ     "   ما ػػىش وضػػرب اماػػمر كػػمف بةػػد ..........  ٘ٓٔ/  ٕٔٔوفػػ  ص   ٓ        
 ٓو........... م نوا باوام  سمع  وفكثر   "  

عػػػػػػػػف وانةػػػػػػػػ  ذيػػػػػػػػمب  ٕٛ/  ٜٛ(  وبسػػػػػػػػلاؿ عمػػػػػػػػدة امامانػػػػػػػػ  ............... و  ص ٔٔ) 
....... وامسػػموؽ إمػػ  اارض وعػػودتمـ و ػ فتػػمب بأاػػي " رااػػوا امىػػنط ........... و.....

 اوام  ربع سمع   "  وكىمـ  رتةوا  "   
  ٓس ػ  يؿ ترام  إم  سمةؾ  وت طى مت امرن  فثامر وذمؾ ؟  ج ػ ا  

 انمب  : ػػ ٖٔ/ٕٓانمب  ػ ص  ٕٔ/  ٜٔص 
فف اممػػػػػتمـ  ػػػػػػ  ومػػػػػم نومػػػػػؾ ونػػػػػد نػػػػػرر كػػػػػؿ مػػػػػف............... و........... س

........... ) امطػػػػػمعف ( يػػػػػو امػػػػػذى نػػػػػمـ بػػػػػهط ؽ اماػػػػػمر عىػػػػػ  اممتػػػػػوف  
 ............ فأرداه نتنً  ؟

 ٓتػ   ػ  فام مةرفش امتي عف امك ـ ده ػ ونىت امى    تي وسمةتي  
س  ػ   ممنومؾ وند  مد ............. بأف مادث إ ػمبتي يػو ......... ون ػد 

 نتىي ؟
 ٓام نىت امى    تي وسمةتي بمم نرض  اهلل ج  ػ    مةرفش وف

ومػػع فف يػػذه اادمػػ  ام ومنػػ   و ػ  مػػع امتارنػػمت  و ػ  وامتػػ  إست ػػمد بمػػم دفػػمع           
........... و.......... و  وتلكػد وت طػع بػأف مىػػ امطػمعف  و ػ  تىتػوـ مػع اإلنػرارات امموث ػ  ػ 

م يػػو اممطػػمبؽ مىا ن ػػ  امملنػػدة بكػػؿ يػػذه مػػمورد بمػػذه اإلنػػرارات امتػػ  تمسػػؾ دفػػمع امطػػمعف بمػػ
بتمتػػػم ممػػذه اإلنػػرارات امموث ػػػ  وال متمسػػؾ دفػػمع امطػػػمعف  اادمػػ  و ػ إاّل فف اماكػػػـ مػػـ نةػػرض

......... و ............... و ػ  مػم  بػدالمتمم رغػـ تويرنتمػم و ػ واتتػزف مػف فنػواؿ اممػذكورنف
و ػ فػػهذا كػػمف مػػف اػػؽ ماكمػػ  امموضػػوع فف اتتػػزفه إتتػػزاًر مػػف فنوامممػػم اممتامنضػػي اممتممفتػػي 

تتتزئ مف فنواؿ و مود اإلثبمت مم ت مر و ػ إاّل فف اد ذمػؾ فف تػت طف ادمػ  امثبػوت  واما ػ   
وفف توازف بنامم عف ب ر وب نرة و ػ فهذا كمف  ميدا اإلثبمت اممذكوراف  ند انرا فػ  إنػرارات 

و ػ  فنػواؿ بمطىػ  وكمذبػ  وغنػر  ػانا  وفف  موث   بػأف فنوامممػم ااومػ  ػ امتػ  إتتزفيػم اماكػـ
ام ان  واما ن    فف امطمعف مـ نكف موتودًا ونت اموانة  و ػ وكمف ند اا رؼ مػف اارض 
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نبؿ ادوث اموانة  و ػ وكمف يػذا اإلنػرار اممتضػمف يػذا امةػدوؿ عػف تىػؾ اانػواؿ مىتومػم عىػ  
نةػرض مػذمؾ وفف ن ػوؿ كىمتػي  ااػو ممسػىؼ مػع بػمن  فدمػ  امػدعوى و ػ  فػهف واتػب اماكػـ فف

فنػي و ػ فو نا  ػي بىوغػًم إمػ  غمنػ  اامػر فنػي و ػ إاّل فف اماكػـ امطةػنف مػـ نةػرض بتمتػًم ممػذه 
اإلنرارات امموث   ػ  عى  تويرنتمػم وتويرنػ  مػم ورد فنمػم  ػ  ومػـ نورديػم ومػـ نػورد ملدايػم بػؿ 

إمنمػم ومػـ ناػط بمػم وبممتػمم  مػـ  ومـ ن ر فى إ مرة إمػ  ت ػدنممم ممػم نػدؿ عىػ  فاػي  مػـ نػت طف
ن ػػػػؿ كىمتػػػػي فنمػػػػم ومػػػػـ نتةػػػػرض مػػػػدفمع امطػػػػمعف امػػػػذى تمسػػػػؾ  بمػػػػم  وفخػػػػذ بػػػػأنواؿ ام ػػػػميدنف 
اممذكورنف) اممتتزفه ( عى  غنر إمممـ با ن   مم فبػدنمه بػمإلنرارات مػف فامػم فنػواؿ كمذبػ  عػدال 

تػوـ مػع امتارنػمت وبػمن  اادمػ  عامم إم  يذه اما ن   امتػ  فبػدنميم بػمإلنرارات امموث ػ  وامتػ  تى
 ٓامت  سىؼ بنمامم 

طػراح مػم عػداه و ػ     وغا  عف امبنمف  فف ارنػ  ماكمػ  امموضػوع فػ  ااخػذ بمػم تػراه و ػ  وا 
 ػرطمم فف تىػـ بةام ػر امػدعوى وفدمػ  امثبػوت واما ػ  فنمػم وفف تػت طف  إمنمػم وتػوازف بنامػم و ػ 

اتػػػب امماكمػػػ  فف تىتػػػـز اما ػػػموؽ امثمبتػػػ  ونػػػد إسػػػت ر نضػػػمر ماكمػػػ  امػػػا ض عىػػػ  فف  : " و 
بماوراؽ و وبأف ن تمؿ اكممػم عىػ  مػم ن نػد فامػم ما ػت امػدعوى وفامطػت بظروفمػم وبأدمػ  
امثبػػوت امتػػ  نػػمـ اإلتمػػمـ عىنمػػم عػػف ب ػػر وب ػػنرة ووازاػػت بنامػػم وبػػنف فدمػػ  اما ػػ  و ػ  وبػػأف 

ى  وتػي ن  ػ  عػف فامػم نتضمف اكممم مم ندؿ عى  مواتم  عام ر امدعوى واإلمممـ بمم ع
 ٓفطات إمنمم ووازات بنامم وفف ن وريم عف ذمؾ نةنب اكممم بمم  ور ف  امبنمف  "   

  ٜٖٗػ  ٔٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/ٕٙ*  ا ض                 
 ٖٓ٘ػ  ٖٔٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/٘/ٙ*  ا ض 
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
 ٜٜٖػ  ٕٛػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/ٜٕ*  ا ض 

  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔٔ/٘ا ض   *
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖت س  ٔٛ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 

 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖ*  ا ض                 
                      ٖٖٛػ  ٕٚػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٖ/ٕ٘*  ا ض                  

 نكػوف ونػد راف عىنػي عػواروانث إاي ممم ت دـ تمنةي و ػ  فهف اماكـ اممطةػوف فنػي           
 ٓمم نستوتب ا ضي واإلامم   
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َٚعَٓطٍتََٚلفَاٌزٕفيز
 

 ٓوممم كمف امبمدى ممم ت دـ فف اماكـ اممطةوف فني رات  إف مـ نكف ملكدًا ػ ا ضي           
فهاػػي ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار  فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي فف        

م  النمكف مداركتمم  بمػم ناػؽ مػي طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػًم رنثمػم ن  ػؿ نرتب مي فضرارًا تسن
 ٓف  يذا امطةف 

 
َفٍٙزَٖاألعـــــجبة

 
َ:َـَََيٍزّظَاٌطبعَٓ
 
 ٓ(        اامر بونؼ تا نذ اماكـ اممطةوف فني ملنتًم رنثمم ن  ؿ  ف  يذا امطةف ٔ)
 ٓ(        ضـ امم ردات مىزوممم متا نؽ بةض فوتي امطةف ٕ)

َ:ََـَٚاحلىـــــــَُ
 ٓب بوؿ امطةف  كً          :ََأٚالَ
 ٓوف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم          :ََصبٔيبَ

 
َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/ََََََََََََََََََََََ                                

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

َرضٚيشَـَاعزعّبيَـَاشرتانَـَرجذيذ
َـــــــــــــــــ

َ
َعٕؼَاخلٍيفخ2612/4875َاٌمؼيخَ

َعٕؼَِغزأٔفَعٕٛةَاٌمب٘شح6800/4880ََ
َ

َق44841/57َََاٌطعَٓثبٌٕمغَ
َ

َــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َِـؾىـّخَإٌمــغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َ
َِـــزوشح

َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
 ) ماكـو ضده ( ..........                                           ِمذَََََِٓ:

وموطاػي اممختػمر مكتػب وكنىػي ااسػتمذ رتػمو  عطنػ  ػ امماػمم  بػمما ض ػ                     
 ػمرع  ػرنؼ بم ػم ػ ام ػميرة ػ واموكنػؿ عاػي  ٕٙ مرع طىةػت اػرب و   ٘ٗ

عػػػمـ توثنػػػؽ اايػػػراـ امامػػػوذت  ػ  ٜٜٛٔ) ج ( مسػػػاي  ٕ٘٘بتوكنػػػؿ رنػػػـ 
 .   كمـ نتضمف امت رنر بممطةف بمما ض ف  ااا

َػـــذ
 ػ     امانمب  امةمم   ٔ
 ػ      .......... ) مدع  بمما وؽ اممدان  ( ٕ
 

ــخََََ: ــَٝاجلٕؾ مسػػتأاؼ تاػػوب  ٜٓمسػػا   ٜٓٓٚامخىن ػػ   )  ٜٙٛٔمسػػا   ٖٕٖٚرنػػـ   ف
 ٓام ميرة ( 

  
ب بػػوؿ اممةمرضػػػ  اإلسػػتوامفن   ػػػكً  وفػػػ   ٜٜٛٔ/ٕ/ٖٕام ػػػمدر بتىسػػػ    فـــَٝاحلىـــَََُ:

 ٓمم وتأنند اماكـ اممةمرض فني امموضوع برفض
 

َبئــعــاٌٛل
فاممػػت امانمبػػ  امةممػػ   اممػػتمـ ..........   إمػػ  امماكمػػ   بو ػػؼ فاػػي فػػ  غضػػوف         

 بداورة نسـ امخىن   : ػ ٜ٘ٛٔ/ٗ/ٖٕات    ٖٜٛٔ/ٛ/ٛٔام ترة مف  
ك  ف ترؾ مع  خر متمػوؿ فػ  إرتكػمب تزونػر فػ  ماػرر عرفػ  ويػو نسػموـ إنػداع  ػر  :ََأٚال

 ٓامتوكن ت امةمومن   مخالت بممسةودن  
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إستةمؿ اممارر امةرف  سممؼ امذكر مع عىمي بتزونره بأف ندمي إم  ام رك  اممتا   :ََصبٔيب

 ٓعىنمم سمم   امذكر 
ـــبَ بػػػدد اما ػػػود اممبناػػػ  امو ػػػؼ وام نمػػػ  بممماضػػػر وامممىوكػػػ  مى ػػػرك  اممتاػػػ  عىنمػػػم  :َصبٌض

   فمختىسػػػػػمم ما سػػػػػي إضػػػػػرارًا بمم ػػػػػرك  اممتاػػػػػ اامماػػػػػ واممسػػػػػىم  إمنػػػػػي عىػػػػػ  سػػػػػبنؿ
 ٓعىنمم  

نضػت ماكمػ  فوؿ درتػ  اضػورنم إعتبمرنػًم باػبس اممػتمـ    ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٛوبتىسػ         
تانمػم  ٔ٘) امطمعف ( ث ث ساوات مع ام ػىؿ وك ممػ  ع ػرة  الؼ تانػي وفمزمتػي بػأدار مبىػف 

 ٓم مبؿ فتةمب اممامممه وخمس  تانممت   ٓعى  سبنؿ امتةونض امملنت وامم روفمت 
واسػػتأاؼ اممػػتمـ ذمػػؾ اماكػػـ بوكنػػؿ ونضػػ  غنمبنػػم مػػف ماكمػػ  امتػػا  اممسػػتأا   بتىسػػ       
مزامي امم روفمت امتامون   ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٕ  ٓبس وط اإلستوامؼ وا 

 ٜٜٛٔ/ٕ/ٕٚو ػ وبتىسػ    ٜٜٚٔ/ٜ/ٙوعمرض وكنؿ امطمعف ف  ذمػؾ اماكػـ بتػمرن       
فػػػ   تىػػػؾ اممةمرضػػػ   ب بوممػػػم  ػػػكً  وفػػػ  امموضػػػوع برفضػػػمم   نضػػػت امماكمػػػ   اإلسػػػتوامفن 
 ٓوتأنند اماكـ اممةمرض فني 

وممػػم كػػمف يػػذا اماكػػـ نػػد  ػػدر مةنبػػم بػػمطً  ف ػػد طةػػف عىنػػي امماكػػـو ضػػده اممػػذكور       
بطرنؽ اما ض  ) بوكنؿ (  بم تض  توكنؿ مرفؽ نبػن  مػي اػؽ امطةػف بػمما ض وذمػؾ بتػمرن   

ٚٔـٛسدَفيّـبَتتػمبع  تاػوب ام ػميرة امكىنػ  و ػ   ٜٙٔ مطةػف تاػت رنػـونند ا ٜٜٛٔ/  ٙ/ ٖٕ
 0يٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ

 
َأعجبةَاٌطعٓ

َ:َـََاخلطأَفَٝرطجيكَاٌمبْٔٛ:َََََأٚال َ
ذمػػؾ فف امبػػنف مػػف مطممةػػ  مػػدوامت فسػػبمب اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فاػػي فنػػمـ نضػػمره            

 عى  مم نأت  : ػ
مػػػػػػف اماكػػػػػػـ اإلسػػػػػػتوامف  امىنػػػػػػمب  ام ػػػػػػمدر مػػػػػػف امماكمػػػػػػ  بتىسػػػػػػ   " فف امثمبػػػػػػت            

وفف   ٓٓإترارات تامون   ٕٔٗااي نض  بس وط اإلستوامؼ تطبن ًم مىممدة /  ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٕ
اممتمـ  مـ ناضر بممتىس   امماددة ماظر اإلستوامؼ فو وكنىي من دـ ااخنػر عػذرًا عػف تخى ػي 
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ني امماكم  وتتخذه تػزرًا مكمػً  اسػبمبمم خم ػ  بتىؾ امتىس   ػ ويو اكـ ف  ماىي وتانؿ إم
وفف ام ممدة اممرضن  امم دم  ماي فممـ يذه امماكم  ند تامزؿ عامم وكنىػي دوف إعتػراض ماػي 

ومػػف ثػػـ نتةػػنف تأننػػد اماكػػـ اممةػػمرض فنػػي وال  ٜٜٛٔ/ٔ/ٜٔكمػػم يػػو ثمبػػت بماضػػر تىسػػ  
امونػػ   بمضػ  اممػدة   فمػو دفػػع تمىػؾ امماكمػ  امتةػرض مػي ػ فمػػم امػدفع بها ضػمر امػدعوى امت

متةىػػػػؽ بموضػػػػوع امػػػػدعوى ويػػػػو مػػػػم التمىػػػػؾ امماكمػػػػ  امتةػػػػرض مػػػػي إذ  فامػػػػم  مػػػػـ تىػػػػف اماكػػػػـ 
اممةػػمرض فنػػي كػػ  تاػػمنش موضػػوع امػػدعوى فمػػم عػػف امػػدفع بسػػ وط امة وبػػ  فمػػو دفػػع ظػػمير 

مػف  ٜٕ٘امبط ف و وفف مدة امس وط    تبدف مف ونػت  ػنرورة اماكػـ اممونػًم عمػً  بمممػمدة / 
نماوف اإلتػرارات امتامونػ  واماكػـ اممةػمرض  فنػي مػنس اكمػًم اممونػًم إذ فاػي ن بػؿ امطةػف عىنػي 

 ٓبطرنؽ اممةمرض  اإلستوامفن  " 
ومػػم ذيػػب إمنػػي اماكػػـ فنمػػم ت ػػدـ ال نت ػػؽ و ػػان  ام ػػماوف و ػ ذمػػؾ فف امثمبػػت             

ت ام مطةػػ  ممػػدة امت ػػمدـ يػػو بػػماوراؽ فف  خػػر إتػػرار  ػػان  إتخػػذ فػػ  امػػدعوى مػػف اإلتػػرارا
و ػ ومػػـ نتخػػذ فى إتػػرار  ػػان   ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٕاماكػػـ امىنػػمب  اإلسػػتوامف  ام ػػمدر بتىسػػ  

ن طع مدة إا ضمر امدعوى امتامون  ماذ ذمؾ امتمرن  وممدة فكثر مف ثػ ث سػاوات اتػ  تػمرن  
مب  ويػػػو تػػػمرن  امت رنػػػر بمممةمرضػػػ  مػػػف تماػػػب وكنػػػؿ امطػػػمعف فػػػ  اماكػػػـ امىنػػػ ٜٜٚٔ/ ٜ/ٙ

اإلستوامف  اممذكورو ػ  وبذمؾ تكوف امدعوى امتامون  ند إا ضت بمض  اممدة عمً  بمممػمدة / 
إترارات تامون   وامتػ  تػاص عىػ  فف امػدعوى امتامونػ  تا ضػ  فػ  مػواد امتػا  بمضػ   ٘ٔ

إتػرارات تامونػ  و ػ إذ   ٚث ث سانف ودوف إتخمذ إترار  ان  نمطع مىت ػمدـ طب ػًم مىمػمدة / 
و ػ وكػمف نػد إا ضػ  مػدة فكثػر مػف  ٜٜٚٔ/ٜ/ٙبدف تىؾ اإلترارات ام ػانا  إاّل بتػمرن  مـ ت

ثػػػػػػ ث سػػػػػػاوات مػػػػػػف تػػػػػػمرن   ػػػػػػدور اماكػػػػػػـ امىنػػػػػػمب  اإلسػػػػػػتوامف  اممةػػػػػػمرض فنػػػػػػي بتىسػػػػػػ  
ٕٓ/ٔٓ/ٜٜٔٓ ٓ       

وممػػػػم كماػػػػت امماكمػػػػ  اإلسػػػػتوامفن  نػػػػد نضػػػػت فػػػػ  اكممػػػػم اممطةػػػػوف فنػػػػي ب بػػػػوؿ             
ً  و ػ ومػػف ثػػـ ف ػػد إت ػػىت اممةمرضػػ  اممػػذكورة بمػػم إت ػػماًل  ػػاناًم مةمرضػػ  امطػػمعف  ػػك

فف ت ػػوؿ كىمتمػػم فنمػػم إسػػتمرارًا مىػػدعوى امتامونػػ  امتػػ   وف ػػبات مطرواػػ  عىنمػػم وكػػمف عىنمػػم
الزامػت ماظػورة فممممػػم بم تضػ  تىػؾ اممةمرضػػ  امم بومػ  مػػف انػث  ػكىمم وامتػػ  فضػات فػػ  

 ٓاوزتمم وعىنمم فف ت  ؿ ف  موضوعمم 
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وممػػم كػػمف امػػدفع بما ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة نتةىػػؽ بممػػدعوى اممػػذكورة          
ذاتمػػػم و ػ ويػػػو دفػػػع متةىػػػؽ بمماظػػػمـ امةػػػمـ نسػػػتمدؼ امم ػػػىا  امةممػػػ  وال نتةىػػػؽ بم ػػػىا  

 ٓ خ ن  مىمتمـ امطمعف 
م ونترتػػب عىػػ  ذمػػؾ فف عىػػ  امماكمػػ  فف ت ضػػ  بػػي متػػ  إسػػتكمىت عام ػػره فممممػػ         

ف مػـ ت ةػػؿ كػمف اكممػػم مةنبػًم متةػػنف امػػا ض و ويػو ممكػػمف نتةػنف مةػػي عىػ  امماكمػػ  امتػػ   وا 
ف ػػدرت اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فف ت ضػػ  بػػي نبػػؿ ام  ػػؿ فػػ  اممةمرضػػ  برفضػػمم بػػدعوى فف 
اماكػػـ اممةػػمرض فنػػي وام مضػػ  بسػػ وط  اإلسػػتوامؼ فػػ  ماىػػي معسػػبمب امتػػ  فنػػنـ عىنمػػم و ػ  

م ػػػدد بػػػأف امػػػدفع بما ضػػػمر امػػػدعوى امتامونػػػ  بمضػػػ  اممػػػدة متةىػػػؽ والماػػػؿ مى ػػػوؿ فػػػ  يػػػذا ا
بموضوع امدعوى ويو مم التمىؾ امماكم  امتةرض مي إذ فامم مـ تىف اماكـ اممةمرض فني ك  
تامنش ذمؾ امموضوع و ػ كمم ااػت إمػ  ذمػؾ امماكمػ  باكممػم اممطةػوف فنػي و ػ         اف 

إتراوػػ  باػػت  و  واف امػػدعوى امتامونػػ  ذاتمػػم   إا ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة عمػػؿ
ظػػػميرة إتراونػػػ  وتتكػػػوف مػػػف عػػػدة فعمػػػمؿ إتراونػػػ   وبػػػذمؾ فػػػهف إا ضػػػمومم بمضػػػ  اممػػػدة نةػػػد  
وال ػؾ عمػً  إتراونػم كػذمؾ و ػ  كمػم فف يػذا اإلا ضػمر النسػبف طمبةػًم موضػوعنًم عىػ  امت ػمدـ 

امم ػروع إمػ  فةػؿ م ػروع و ػ  بػؿ إف فن  د ام ةؿ اممػلثـ  ػ   امترنمػ  فو نانػؿ ام ةػؿ غنػر 
 ٓكؿ مم نةاني ذمؾ اإلا ضمر فف امسبنؿ اإلتراو  م داا  وامة وب  ند إاسد 

وعى  ذمؾ فػهف إا ضػمر امػدعوى امتامونػ  بمضػ  اممػدة يػو عمػؿ إتراوػ  كمػم سػىؼ          
عػػف امبنػػمف وتكػػوف امماكمػػ  نػػد فخطػػأت فػػ  تكننػػؼ ذمػػؾ اإلا ضمروػػػ ونػػد اتبمػػم يػػذا امخطػػأ 

ام ضمر ف  امدفع امسممؼ امذكر بما ضمر امدعوى امتامون  بمض  اممدة مةدـ إتخمذ فى إتػرار 
 ان  مف  أاي نطع تىؾ اممدة ماذ  دور اماكػـ امىنػمب  اإلسػتوامف  اممةػمرض فنػي بتىسػ   

و ػ ومنس  اناًم مػم ذيبػت إمنػي ٜٜٚٔ/ٜ/ٙوات  امت رنر بمممةمرض   ف   ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٓ
 درت اماكـ اممطةوف فني بأف اممةروض عىنمػم يػو اماكػـ امىنػمب  ام مضػ  امماكم  امت  ف

بس وط إستوامؼ امطمعف واده ومم إذا كمف  اناًم مف عدمي و ػ  وام ان  فف ذمؾ امطةػف 
 ٓبمممةمرض  ال نطرح عى  امماكم  إاّل ب دد دعوى تامون  نموم  ومطرواي فةً  عىنمم 

 
د إا ضػػػت اى سػػبب مػػػف فسػػبمب إا ضػػػمومم سػػوار كماػػػت فػػهذا كماػػػت تىػػؾ امػػػدعوى نػػ         

اموفػػمة فو بمضػػ  اممػػدة ) امت ػػمدـ ( فو امة ػػو ام ػػممؿ و ػ فهاػػي نتةػػنف ام ضػػمر بػػذمؾ اإلا ضػػمر 
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مت  توافر سػببي و ػ واف امماكمػ  ال تاظػر اماكػـ امىنػمب  ام مضػ  بسػ وط إسػتوامؼ امطػمعف 
دعوى امتامون  اممطرواي عىنمم وامت  ومةمرض  امطمعف فني إاّل مف خ ؿ ام ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٓ

نتةنف  فف تكوف نموم  ومـ تا ض بةد  بمض  اممدة فو بأى سبب  خر الا ضػمومم كمموفػمة فو 
و ػ ونكػوف نػوؿ امماكمػ  بػأف اممةػروض عىنمػم فاسػب عاػد اظػر اممةمرضػ  ٓامة ػو ام ػممؿ 

نس ممػػػم فف تةػػػرض ـ ) امطػػػمعف ( ومػػػػاإلسػػػتوامفن  يػػػو اماكػػػـ ام ػػػمدر بسػػػ وط إسػػػتوامؼ اممتمػػػ
مىدفع بها ضمر امدعوى امتامون   بمض  اممدة  ويو متةىؽ بموضػوع امػدعوى  ذاتمػم ونػد تػمر 

 متمفنًم مىتطبنؽ ام ماوا  ام ان  معمور امسمب   امت  اوتزيم فنمم نى  : ػ
ػ    فف امػػدفع بها ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  عممػػ  وبما ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة  ٔ

مص دفػع إتراوػ  باػت و ػ اف امػدعوى امتامونػ  ذاتمػم عمػؿ إتراوػ  والن بػؿ بوتي خ
ماط ػػػًم فف نكػػػوف ممضػػػ  اممػػػدة تػػػأثنر عىػػػ  تكننػػػؼ يػػػذا امةمػػػؿ اإلتراوػػػ  فنضػػػا  

 ٓبمروريم موضوعنم 
ػ    فف اماكػػـ امػػذى ن ػػدر فػػ  اممةمرضػػ  اإلسػػتوامفن  عػػف اكػػـ غنػػمب  نضػػ  بسػػ وط  ٕ

م  ودعوى تامون  مطرواػ  عىػ  امماكمػ  و ػ اامم ن در ف  خ و  إستوامؼ اممتمـ
ومم دامت تىػؾ امماكمػ  اإلسػتوامفن  نػد نضػت ب بػوؿ اممةمرضػ  اإلسػتوامفن  امم دمػ  
مػػػػف اممةػػػػمرض ) امطػػػػمعف (  ػػػػكً  ف ػػػػد ف ػػػػبات فػػػػ  اوزتمػػػػم ودخىػػػػت اظنرتمػػػػم 

 ٓوف بات امدعوى امتامون  مطروا  عىنمم 
 ضت  بمض  اممدة فنتةنف عىنمم ام ضمر بػذمؾ فهذا كمات تىؾ امدعوى ند إا                

وال ن بػػػؿ مامػػػم اماكػػػـ فػػػ  موضػػػوع اممةمرضػػػ  برفضػػػمم و ػ اف اكممػػػم فػػػ  ذمػػػؾ 
 ٓامموضوع نكوف ف  غنر خ وم  إلا ضمر امدعوى امتامون  بمض  اممدة 

ػ    وااي مك  ن در اكـ فػ  موضػوع اممةمرضػ  برفضػمم فهاػي نتةػنف  فف تكػوف امػدعوى  ٖ
نمومػػػ  ومػػـ تػػػا ض بةػػػد و ػ  اف اماكػػـ امػػػذى ن ػػػدر فػػ  ذمػػػؾ امموضػػػوع  امتامونػػ 

ن تػػرض بدايػػ  وتػػود دعػػوى تامونػػ  نااسػػـ فمريػػم ب ػػدور ذمػػؾ اماكػػـ وتا ضػػ  بػػي 
إتػػرارات تامونػػ  متػػ  كػػمف اممونػػمو ػ فػػهذا كماػػت تىػػؾ  ٗ٘ٗامػػدعوى عمػػً  بمممػػمدة / 

فى اكػـ فنمػم   امدعوى ند إا ضػت بمضػ  اممػدة ومػف ثػـ فػ  ماػؿ إل ػدار       
 ٓبةد إا ضمومم 

ػ    فف امدفع بها ضػمر امػدعوى امتامونػ  بمضػ  اممػدة ن ػكؿ ع بػ  إتراونػ  نتةػنف فف ت ػوؿ  ٗ
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امماكمػػػ  كىمتمػػػم فنمػػػم بػػػدارة وعىنمػػػم فف تزنىمػػػم فوال ثػػػـ تةػػػرض مموضػػػوع اممةمرضػػػ  
سػػ وط اإلسػتوامفن  مت بىمػػم فو ال ت بىمػػم و ػ وسػػوار كػػمف اماكػػـ اممةػػمرض فنػػي نمضػػنم ب

 ٓإستوامؼ اماكـ فو غنره مف اااكمـ خم   وفامم نبىت مةمرض  امطمعف  كً   
ػ     وكمف عى  امماكمػ  اتػ  نسػت نـ نضػمليم ونسػىـ مػف يػذا امخطػأ ام ػماوا  فف ت ضػ   ٘

بةػػدـ نبػػوؿ مةمرضػػ  امطػػػمعف  ػػكً  إذا مػػـ ت بػػؿ عػػػذره فػػ  امت رنػػر بمممةمرضػػ  فػػػ  
د نبىػػت مةمرضػػتي  ػػكً  و ػ  فػػهف إا ضػػمر امػػدعوى اممنةػػمد  ام ػػماوا  و ػ  فمػػم ونػػ

امتامون  بمض  اممدة وامدفع بي نةتبر مطرواًم عىنمم بدارة نبؿ فف تةرض مموضوع 
اممةمرضػػ  و ػ ويػػذا امػػدفع نةتبػػر وب ػػوة ام ػػماوف مطرواػػًم عىػػ  امماكمػػ  اإلسػػتوامفن  

مم ودوف امتػ  ااي متةىؽ بمماظمـ امةمـ وعى  امماكم  فف تةرض مي مف تى ػمر ا سػ
 ٓإم  امتمسؾ بي مف فاد امخ ـو 

ػ    ومم داـ امدفع اممذكور نتمتع بتىؾ امخم ن  فهاػي نةتبػر بدايػ  مطرواػًم عىػ  امماكمػ   ٙ
فػػػ  كػػػؿ ونػػػت وال نتػػػوز ممػػػم فف تىػػػض ب ػػػريم عاػػػي بػػػدعوى فف اممطػػػروح فممممػػػم  

ف امػدفع فاسػب يػو اماكػـ ام مضػ  بسػ وط إسػتوامؼ اممػتمـ )اممةػمرض فنػي ( و ػ ا
و ػ وااػػي دفػػع إتراوػػ   ٓبما ضػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػدة مػػي ام ػػدارة داومػػم 

ومػػنس موضػػوعنًم كمػػم ذيبػػت إمػػ  ذمػػؾ امماكمػػ  خطػػًأ فػػ  مػػدوامت اكممػػم امطةػػنف  
ومتةىػػؽ بمماظػػمـ امةػػمـ و ػ وعىػػ  امماكمػػ  فف ت  ػػؿ فنػػي فػػور عػػرض اممةمرضػػ  

  ؿ فػ  موضػوعمم اف فى اكػـ ن ػدر فػ  اإلستوامفن   وبةد نبوممم  كً  ونبؿ ام
موضػػوع تىػػؾ اممةمرضػػػ  نتةػػنف فف نكػػػوف مػػف خػػػ ؿ دعػػوى تامونػػػ  نمومػػ  وال زامػػػت 
نموم  ومـ تا ض بةد بمض  اممدة و ػ فهذا كمات تىؾ امدعوى ند إا ضت بممت مدـ و ػ 
فهاي نتةنف اماكـ بها ضمومم والنتوز اماكـ بأى نضمر  خر سواه ػ إذ ال وتود ماكـ 
ف  غنر خ وم  فنًم كمف  يذ اماكـ سػوار بتأننػد اماكػـ اممةػمرض فنػي فو إمىموػي فو 
فى اكـ  خر وػ وند إست ر ام  ي وام ضمر عى  ذمؾ وتواتر كؿ ماممم عىػ  فاػي متػ  
إا ضت امدعوى امتامون  بممت مدـ فهف اؽ امدومػ  فػ  تىػؾ امػدعوى نا ضػ  كػذمؾ و ػ 

مة ػػمب نػػـو إرتكػػمب امترنمػػ  ونتةػػنف اماكػػـ ويػػو اماػػؽ امػػذى نا ػػأ مػػع سػػىطتمم فػػ  ا
 ٓبما ضمر امدعوى امتامون  

وممم كمات امدعوى امتامون  ي  اموسنى  اممارك  مىخ وم  امتامون  و ػ فهف إا ضمر          
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 امدعوى نستتبع ب وة ام ماوف إا ضمر امخ ػوم  امتامونػ  و ػ واا ضػمر امػدعوى امتامونػ  بممت ػمدـ
وعىػػػ  امماكمػػػ  فف ت ضػػػ  بػػػي مػػػف تى ػػػمر ا سػػػمم وال ن بػػػؿ مػػػف اممػػػتمـ   يػػػو مػػػف اماظػػػمـ امةػػػمـ

امتاػمزؿ عاػي و ػ ونتػوز إثمرتػي فػ  فنػ  اممػ  كماػت عىنمػم امػدعوى ومػو اوؿ مػرة فمػمـ ماكمػ  
امػػا ض و ػ  وفف امت ػػمدـ ن ػػبي امة ػػو ام ػػممؿ ون ػػنب بطرنػػؽ غنػػر مبم ػػر اػػؽ امدومػػ  فػػ  

 ٓامدعوى امتامون  وف  امة مب 
0َإرَالعمٛثخَثغريَخظِٛخَ              

)    ٘ٗٔص  ٛٓٔػػ رنػـ / ٜٛٛٔػػ ٕٔمامود مامود م ط   ػ اإلترارات ػ ط  ٓ*       د
ػ  ٕٕٔف ػرة / ٜٓٛٔ ػرح اإلتػرارات امتامونػ  مىػدكتور فامػد فتاػ  سػرور ػ طبةػ   

 واممراتع واااكمـ امم مر إمنمم بممام ن   (  ٖٕٓو ص ٜٕٕص 
 

رارات امتامونػػػ  طبةػػػ  ػ/ مامػػػود اتنػػػب اسػػػا  فػػػ  ملم ػػػي  ػػػرح اإلتػػػوفورد امػػػدكتور     *   
َ:َـَََِبَٔظٗ ٜٛٔص ػ   ٜٚٛٔ

"  امتكننؼ ام ماوا  مت مدـ  امدعوى امتامون   فاي اظمـ إتراوػ  باػت و ذمػؾ فف دوره          
 ام ماوا  فاي سبب إلا ضمر امدعوى امتامون   فهذا كمات يذه امدعوى ف  ذاتمػم ظػميرة إتراونػ 
فتةػػنف فف نت ػػؼ بمػػذا امتكننػػؼ  سػػبب إا ضػػمومم و  وامت ػػمدـ ن تػػرض إرتكػػمب ترنمػػ  تػػوافرت 
ممػػم تمنػػع فركمامػػم وا ػػأت اممسػػوومن  عامػػم والن بػػؿ امماطػػؽ ام ػػماوا  فف نكػػوف ممتػػرد مػػرور 
امػػزمف تػػأثنر عىػػ  تكننػػؼ ام ةػػؿ فو عىػػ  فركػػمف امترنمػػ  و وعىػػ  امت ػػمدـ إتراونػػ  إذ تةاػػ  فػػ  

دعوى مػػػـ تةػػػد م ومػػػ  مم ػػػىا  اممتتمػػػع ال نةاػػػ  امت ػػػمدـ إاّل امسػػػبنؿ اإلتراوػػػ  تمىتمػػػم فف امػػػ
م دااػػ  وامة وبػػي نػػد إاسػػد و وممػػذا فػػهف اظػػػمـ امت ػػمدـ ) اظػػمـ إتراوػػ  ( واماكػػـ امػػذى ن ػػػدره 

بةػػػدـ إسػػػتكممؿ امت ػػػمدـ مدتػػػي يػػػو اكػػػـ بةػػػدـ ام بػػػوؿ و ااػػػي مػػػـ ن  ػػػؿ فػػػ  موضػػػوع  ام مضػػػ 
امم إنت ر عى  ت  امدعوى  ٓظر امموضوع  "ػرنر ع ب  إتراون  تاوؿ بناي وبنف اوا 

َ:َـََيمٛيَادلؤٌف146َٚفَٝصَ
"  إذا إستكمؿ امت مدـ مدتػي إا ضػت امػدعوى امتامونػ  بمضػ  اممػدة و ونترتػب عىػ  ذمػؾ        

عػػدـ تػػواز إتخػػمذ فى إتػػرار مػػف إتراراتمػػم و واماكػػـ امػػذى ن ػػدره ام مضػػ  إذا ثبػػت إسػػتكممؿ 
اكػػـ بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى ومػػنس اكمػػم بػػممبرارة و إذ اماكػػـ بػػممبرارة ن تػػرض امت ػػمدـ مدتػػي يػػو 

باػػث امموضػػػوع وف ػػػً  فنػػػي ويومػػم نمتاػػػع عىػػػ  ام مضػػػ  إذا ثبػػت إا ضػػػمر امػػػدعوى و  ويػػػذا 
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 ٓامتادند ماوع اماكـ يو اتنت  مىطمبع اإلتراو  مىت مدـ  " 
ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فني يذا اماظر فهاي نكوف             ٓمةنبًم متةنف اما ض وا 

 ٓ  ٓٓ٘ػ    ٗٙٔػ    ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٕ/ٔ*   ا ض 
 ٓ  ٙ٘٘ٔػ   ٜٙٗػ   ٙس  ٜ٘٘ٔ/ٕٔ/ٕٚ*  ا ض 

َ:َـََثطالَْاحلىَُادلطعَْٛفيٗ:َََصبٔيبَ
ذمؾ فاػي نضػ  فػ  موضػوع مةمرضػ  امطػمعف برفضػمم وتأننػد اماكػـ اممةػمرض فنػي          

 ٜٜٓٔ/ ٓٔ/ ٕٓكـ ااخنر ند  در غنمبنم بتػمرن  معسبمب امت  اننـ عىنمم و وممم كمف اما
ومـ نتخذ فى إترار  ػان  ضػد امطػمعف ماػذ ذمػؾ امتػمرن  اتػ  تػمرن  ت رنػره بمممةمرضػ  فػ  

ومف ثـ فهف مدة فكثر مف ث ث ساوات تكوف ند إا ضت ماذ تمرن   ٜٜٚٔ/ٜ/ٙذمؾ اماكـ  
اإلسػػتوامفن  وتكػػوف امػػدعوى  واتػػ  تػػمرن  امت رنػػر بمممةمرضػػ   ػػدور اماكػػـ امىنػػمب  اممػػذكور

مػػف نػػماوف اإلتػػرارات  ٘ٔامتامونػػ  واماػػمؿ كػػذمؾ نػػد إا ضػػت بمضػػ  اممػػدة عمػػً  بمممػػمدة / 
امتامونػ  و ػ  ويػو مػم كػمف نتةػنف مةػي عىػ  امماكمػ   فف ت ضػ     بػي ومػو مػف تى ػمر ا سػمم 

ة مػػف دوف امتػػ   إمػػ  دفػػع مػػف امطػػمعف فو اممػػدافع عاػػي اف إا ضػػمر امػػدعوى بمضػػ  اممػػد
اماظػمـ امةػمـ  كمػم سػىؼ امبنػمف و ػ والن ػدح  فػ  ذمػؾ نػوؿ امماكمػ  فػ  اكممػم امطةػنف :  " 
فامػػم ت  ػػؿ    فػػ   ػػا  اماكػػـ اممةػػمرض فنػػي فنمػػم نضػػ  بػػي غنمبنػػم مػػف سػػ وط اإلسػػتوامؼ 
دوف فف تتةػػػرض إمػػػ  امموضػػػوع "  فػػػهف  امماكمػػػ  نكػػػوف متةناػػػًم عىنمػػػم عاػػػد اممةمرضػػػ  فف 

اممةمرض فني فنمم نض  بػي مػف سػ وط اإلسػتوامؼ و ػ  فػهف رفت فاػي ت  ؿ ف   ا  اماكـ 
ف رفت فاي خمطئ فمىتي ثـ إات ىت إمػ  موضػوع امػدعوى  نضمر  ان  ون ت عاد يذا اماد وا 
وفاػػي ممػػػم كػػػمف اماكػػػـ اممةػػػمرض فنػػي فػػػ  ماىػػػي معسػػػبمب امتػػػ  فنػػنـ عىنمػػػم  ونػػػد تاػػػمزؿ وكنػػػؿ 

ه متخى ػػي عػػف امتا نػػذ نبػػؿ امتىسػػ  امماػػددة اممةػػمرض عػػف ام ػػممدة اممرضػػن  كػػدمنؿ عىػػ  عػػذر 
ماظر إسػتوامفي ومػف ثػـ نضػت بتأننػد اماكػـ اممةػمرض فنػي وال تمىػؾ امماكمػ  امتةػرض ممػم  "  

ٓ 
ذمؾ فف باث إا ضمر امدعوى امتامون  بمض  اممدة  فمر سػمبؽ وال ػؾ عىػ  امباػث         

مةاػػ  فف  ػػا  اماكػػـ فػػ   ػػا  اماكػػـ بسػػ وط اماػػؽ فػػ  اإلسػػتوامؼ فو عػػدـ  ػػاتي و ػ ب
إاّل بةػػد ام ضػػمر بةػػدـ إا ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ   راممػػذكور فو عػػدـ  ػػاتي فمػػر النثػػم

اممدة ورفض امدفع اممبدى مف اممدافع عف امطمعف   فػ  يػذا ام ػدد و ػ  وااػي دفػع تػويرى 
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بنػ  نترتب عىني مو    إا ضمر امػدعوى امتامونػ  برمتمػم وكمفػ  مػم  ػدر فنمػم مػف فاكػمـ غنم
 وغنر بمتي و ػ            

يػػذا إمػػ  فف امػػدفع بها ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة النةػػد مػػف وسػػموؿ امػػدفمع         
مىطػػمعف فاسػػب   بػػؿ يػػو م ػػرر كػػذمؾ مىم ػػىا  امةممػػ  و ػ وتىتػػـز امماكمػػ  بػػأاّل تاظػػر فػػ  

وى مـ تا ض بممت ػمدـ  دعوى إا ضت بمض  اممدة و ػ  كمم تىتـز امانمب  امةمم  بهثبمت فف امدع
مكػ  نكػوف ممطممبتمػم بمم ضػمر فنمػم سػاده و ػ وبػذمؾ تكػوف امماكمػ  نػد اكىػت عػف واتبمػم فػ  
باث يذا امدفع امتويرى وبنمف وتي اماؽ فني دوف مبرر سموف فو فسبمب م بوم  و ػ وال نىنر 
  مػػػػػف ذمػػػػػػؾ مػػػػػػم ذيبػػػػػت إمنػػػػػػي بأاػػػػػػي غنػػػػػر مطػػػػػػروح فممممػػػػػػم إاّل اماكػػػػػـ امىنػػػػػػمب  ام ػػػػػػمدر فػػػػػػ 

مسػػ وط اماػػؽ فػػ  إسػػتوامؼ  امطػػمعف مػػف انػػث  ػػاتي فو عػػدـ  ػػاتي و ػ   ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٓ
اف اممةمرضػػ  تةنػػد امػػدعوى إمػػ  اماممػػ   امتػػ  كماػػت عىنمػػم  وتطػػرح امػػدعوى عىػػ  امماكمػػ  
امتػػ  ف ػػدرت اماكػػـ امىنػػمب  اامػػم مػػـ تسػػتا د بةػػد سػػىطتمم فػػ  ام  ػػؿ فنمػػم و ػ  فػػهذا كماػػت 

بمضػػػ  اممػػػػدة فةىنمػػػم فف ت ضػػػ  بما ضػػػمومم بمعتبػػػمر فف يػػػػذه  امػػػدعوى امتامونػػػ  نػػػد إا ضػػػت
اممسأم  فومن  نتةنف عىنمم باثمم وفف ت وؿ كىمتمم   فنمم نبؿ امباث ف  موضوع اممةمرض  و 
ػ فهذا اتبت ا سمم عف فف ت وؿ كىمتمم ف  يذا امدفع امتويرى اممتةىػؽ بسػنر امخ ػوم  فػ  

 ٓوف مةنبًم متةنف اما ض امدعوى واا ضمومم بممت مدـ فهف اكممم نك
وال ماػػؿ فػػ  يػػذا امم ػػمـ ممػػم ذيبػػت إمنػػي امماكمػػ  امتػػ  ف ػػدرت اماكػػـ امطةػػنف بمػػم          

ؽ  اف  ٘٘مسػػػػػا   ٕٚٛٙطةػػػػػف رنػػػػػـ  ٜٛٛٔ/ٔ/ٕٛتػػػػمر باكػػػػػـ امػػػػػا ض ام ػػػػػمدر بتىسػػػػ  
امماكم  امت  ف درت اماكـ ماؿ يذا امطةف  ف ػدرت اكممػم اممػذكور نمضػنم بونػؼ تا نػذ 

ع وبػػمت رغػػـ فاػػي كػػمف نػػد نضػػ  غنمبنػػم بسػػ وط إسػػتوامؼ  ٘٘مسػػتأاؼ طب ػػًم مىمػػمدة / اماكػػـ ام
 ٓإترارات تامون   ٕٔٗاممتمـ  طب ًم مىممدة / 

 
ونضػػت ماكمػػ  امػػا ض بػػأف ذمػػؾ اماكػػـ تػػردى فػػ  عنػػب امخطػػأ فػػ  تطبنػػؽ ام ػػماوف          

وتب عى  امماكمػ  اف اممةمرض  ف  اماكـ امىنمب  اإلستوامؼ ام مض  بس وط اإلستوامؼ ت
ام  ؿ  فوال : ف   ا  اماكـ اممةمرض فني فهذا ثبت فف نضمره  ػان  تةػنف ونوفمػم عاػد 

اّل  فمىتي واات ىت إم  موضوع امدعوى    ٓيذا اماد وا 
ومػػـ نكػػف مطرواػػًم فػػ  تىػػؾ امػػدعوى امتػػ  ف ػػىت فنمػػم ماكمػػ  امػػا ض بػػذمؾ ام ضػػمر         
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امػػم تػػـ ام  ػػؿ فػػ  امطةػػف اممػػذكور فػػ  ظػػؿ دفػػع  بما ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  ا ممػػدة وا 
ومػػـ تكػػف نػػد إا ضػػت بممت ػػمدـ بةػػد  ومػػف ثػػـ فػػ  ماػػؿ م اتتػػمج باكػػـ  دعػػوى تامونػػ  نمومػػ 

اما ض اممذكور وتطبن ػي عىػ  امطةػف امممثػؿ م خػت ؼ بػنف اموانةػ  اممطرواػ  عىػ  ماكمػ  
د مػم نضػ  بػي ذمػؾ اماكػـ عىػ  اما ض وتىؾ امممثى  ف  يذا امطةف و ػ  وبممتمم  ف  نتوز م

اموانة  امممثى  مم داـ امخ ؼ نمومًم بنف اماممتنف ػ ومتمػؿ ام ػوؿ فنمػم ت ػدـ فف فى نضػمر فػ  
 ٓم  ومـ تا ض بةد بمض  اممدة ػدعوى البد فف ن در مف خ ؿ دعوى تامون  نمو

ف ذمػؾ اإلا ضػمر يػو عمػؿ إتراوػ  ومػنس مػف نبنػؿ ااعمػمؿ امموضػوعن  ػ         ون ػكؿ  وا 
امػػدفع بها ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة ويػػو دفػػع إتراوػػ  نتةىػػؽ بػػهترارات امخ ػػوم  
مسأم  فومن  نتةنف اسممم    نبؿ فف ن در اكـ ف  اممةمرضػ  اإلسػتوامفن  اممطرواػ  سػوار 
ب بوممػػم فو رفضػػمم موضػػوعًم ػ ومػػم دامػػت   تىػػؾ اممةمرضػػ  م بومػػ  ام ػػكؿ ف ػػد ف ػػب  عىػػ  

ت ػدى مىػدفع بها ضػمر امػدعوى امتامونػ  بمضػ  اممػدة ػ وت ضػ  فػ  يػذا امػدفع امماكمػ  اف ت
 ٓإمم ب بومي فو رفضي 

فػػهذا نضػػ  برفضػػي فػػهف عىػػ  امماكمػػ  فف ت ضػػ  فػػ  موضػػوع اممةمرضػػ  ومػػم يػػو         
مطػروح عىنمػػم ماظػػره ويػو اماكػػـ اممةػػمرض فنػي ام مضػػ  بسػػ وط اإلسػتوامؼ واػػده ودوف غنػػره 

ممتةى ػ  بمإلسػتوامؼ ذاتػي وموضػوعي اف اماكػـ اممةػمرض فنػي مػـ ن  ػؿ مف اامور ااخرى ا
 ٓإاًل ف  يذه امتزون  

ونمتاػع عىػ  امماكمػ  امتةػرض مموضػوع اممةمرضػ  ػ فنػًم كػمف يػذا امموضػوع ػ متػ           
ثبت اف امػدعوى نػد إا ضػت بممت ػمدـ بػؿ تػزوؿ امػدعوى برمتمػم وكػذمؾ كمفػ  إتراراتمػم واعمػمؿ 

ت  فترنت ػ  وال نمكف بامؿ إعتبمر اماكـ اممستأاؼ إاتممونًم ممترد ام ضمر بس وط امتا نؽ ام
اإلستوامؼ امم دـ مف اممتمـ ) امطمعف ( طمممم فف امدعوى امتامون  كمات ند إا ضت بمضػ  
اممدة نبؿ اظر اممةمرض  فػ  اماكػـ امىنػمب  ام مضػ  بسػ وطي اف يػذا اماكػـ مػـ نكػف اممونػًم 

 ٓة امت مدـ ػ بؿ كمف غنمبنًم نمبً  مىمةمرض  نبؿ إستكممؿ مد
ونػػػػػػد إسػػػػػػتكمىت مػػػػػػدة امت ػػػػػػمدـ بةػػػػػػد  ػػػػػػدور اماكػػػػػػـ امىنػػػػػػمب  امسػػػػػػممؼ امػػػػػػذكر فػػػػػػػ          

 ٚٔمةػدـ إتخػمد    فى إتػرار  ػان  نػمطع ممػػم وفػؽ مػم ت ضػ  بػي اممػػمدة /  ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٓ
غنػر امامػمو  نكػوف إترارات تامون  ػ ومف ثـ فهف إستكممؿ تىؾ اممدة بةػد  ػدور ذمػؾ اماكػـ 

 ٓمماةًم مف امسنر ف  امدعوى امتامون  بسب إا ضمومم  بمض  اممدة 
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وتدنر بممذكر فف إا ضػمر امػدعوى امتامونػ  بمضػ  اممػدة إامػم ن ػع ب ػوة ام ػماوف إذ ال         
 ٓنمكف بامؿ فف تظؿ امدعوى امتامون  نموم  إم  مم ال اممن  راكدة بىنر ارك  

ذ كػػػمف مػػػم         ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػهف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػد  ػػػمبي امػػػبط ف بمػػػم  وا 
 ٓنستوتب ا ضي 

وممػػم كماػػت كمفػػ  امةام ػػر اممكواػػ  وامماتتػػ  إلا ضػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمضػػ  اممػػدة        
واضا  وثمبت  بمدوامت فسبمب اماكـ اممطةوف فني وال ناتمج إستظممريم مػف ماكمػ  امػا ض 

ع  نخرج عف إخت م مم ػ فهاي نتةنف فف نكوف مع اما ض ام ضػمر إم  إترار تا نؽ موضو 
 ٓبها ضمر امدعوى امتامون  بمض  اممدة 

 ٓ ٓٔٔػ  ٔٚ٘ػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٙ/ٕ٘*  ا ض 
 ٓ ٜٔٔػ  ٘ٛٚػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚ*  ا ض 

ومػػع ذمػػؾ وعىػػ  فػػرض امتسػػىنـ تػػداًل ػ وامتػػدؿ خػػ ؼ اموانػػع ػ فف امػػدفع بها ضػػمر         
امتامون  بمض  اممدة دفع موضوع  فهف إكتممؿ مدة امت مدـ مترتب عىنػي اتمػًم وب ػوة  امدعوى

ام ماوف إا ضمر امدعوى امتامون  ػ كمم نترتب عىني كذمؾ برارة اممتمـ ممم فساد إمني ) امطمعف 
 )ٓ 

ويػذه امبػرارة يػ  اا ػؿ امةػػمـ فػ  اإلاسػمف ومػم دامػت مػػدة امت ػمدـ نػد إسػتكمىت نبػػؿ         
اكػػػػػـ فػػػػػ  اممةمرضػػػػػ  اإلسػػػػػتوامفن  امم دمػػػػػ  مػػػػػف امطػػػػػمعف وامتػػػػػ  مػػػػػـ ن ػػػػػرر بمػػػػػم إاًل بتػػػػػمرن  ام
فى بةػػد مضػػ    ااػػو سػػبع سػػاوات مػػف تػػمرن  اماكػػـ امىنػػمب  ام مضػػ  بسػػ وط  ٜٜٚٔ/ٜ/ٙ

 ٓ ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٕاإلستوامؼ وام مدر 
 

   عىػ  فهف امطمعف نكوف وند ت ررت برارتي ممم فساد إمني ماػذ ااػو فربػع سػاوات سػمب       
تمرن  اممةمرض  وامت رنر بمم ػ وذمؾ دوف امتػ  إمػ   ػدور اكػـ بتىػؾ امبػرارة إذ ترتػب اتمػًم 
وب ػػػوة ام ػػػماوف كمػػػم سػػػىؼ امبنػػػمف ػ ونكػػػوف عىػػػ  امماكمػػػ  عاػػػد اظػػػر اممةمرضػػػ  اممػػػذكورة 

امم مت رريم وتك ؼ عامم   ٓوموضوعمم فف ت ض  بممبرارة ال متا ومم وا 
ذ خػػممؼ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي يػػذا اامػػم ونةػػت ب ػػوة ام ػػما      وف ماػػذ ونػػت بةنػػد مضػػ  ػ وا 

 ٓاماظر فهاي نكوف مةنبًم متةنف اما ض كمم سىؼ امبنمف 
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َ:َـََخطأَآخشَفَٝرطجيكَاٌمبْٔٛ:َََصبٌضبَ 
ذمؾ فاي وعى  فػرض امتسػىنـ تػداًل بػأف اماكػـ اممسػتأاؼ نػد ف ػب  اممونػًم بمتػًم بػمماظر        

 ٕٔٗىتا نذ نبؿ نـو امتىس  ماظر إستوامفي دوف عذر عمػً  بمممػمدة مةدـ ت دنـ امطمعف ا سي م
إترارات تامون  ػ فهف اماكػـ امبػمت امامػمو  ام مضػ  بممة وبػ  نػد إا ضػ  كػذمؾ بممت ػمدـ عمػً  

 ٓإترارات تامون   ٕٛ٘بممممدة 
 ٖٓ٘إذ مػػـ ن ػػع فى إتػػرار نػػمطع ممػػدة ت ػػمدـ تىػػؾ امة وبػػ  ممػػم ا ػػت عىنػػي اممػػمدة /          

إترارات تامون  ػ فىـ تتخذ ضده  فن  إترارات مىتا نذ طواؿ تىؾ اممدة وي  خمس ساوات مف 
ا ضمر امة وب  بمض  اممدة فمر كذمؾ متةىؽ بمماظمـ امةػمـ ون ػع ب ػوة  تمرن  اماكـ اممذكور وا 

 . ام ماوف ويذا ااثر اماتم  مىاكـ بس وط إستوامؼ امطمعف ) اممستأاؼ (
 ٓ ٖٔٔػ  ٔٙ٘ػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٖ/ٕٗ*  ا ض 

ذ خمم ت امماكم  امت  ف درت اماكـ اممطةػوف فنػي يػذا اماظػر فػهف اكممػم نكػوف          وا 
 ٓوند راف عىني امبط ف بمم نتةنف مةي ام ضمر با ضي 

َ َ:َـَاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َََساثعب 
مدة طػػػراح ام ػػػماذمػػػؾ فف امماكمػػػ  ذيبػػػت فػػػ  مػػػدوامت اكممػػػم اممطةػػػوف فنػػػي إمػػػ           

اممرضػػػػن  امم دمػػػػ  مػػػػف امطػػػػمعف إلثبػػػػمت مرضػػػػي فػػػػ  امنػػػػـو امماػػػػدد ماظػػػػر إسػػػػتوامفي بتىسػػػػ  
ثبػػػمت اإسػػػتامدًا إمػػػ  تاػػػمزؿ ماممنػػػي عػػػف امتمسػػػؾ بمػػػذه ام ػػػممدة كوكنػػػؿ عىػػػ   ٜٜٓٔ/ٓٔ/ٕٓ

 ٓامةذر ام مرى امذى امؿ بناي وبنف ت دنـ ا سي مىتا نذ نبؿ اظر إستوامفي بتىؾ امتىس  
خػ اًل باػؽ دفػمع امطػمعف ػ اف امماكمػ  إسػتادت فػ  نضػمومم امسػممؼ ويو مػم نةػد إ        

 ٓإم  نوؿ مامم  امطمعف  امذكر
 

واف خطػ  امػدفمع متروكػ  مػرفى امماػمم  وت ػدنره واػده وال ن ػمركي امطػمعف فػ  رسػػـ         
 تىؾ امخط  وتا نذيم وبممتمم  ف  نتوز مىماكم  فف تستاد إم   ئ مف فنوامػي فو دفمعػي نسػئ

 ٓفو نضةؼ مف مون ي مف اإلتممـ امموتي إمني وفسماند دفمعي امتويرى  إم  مونؼ موكىي
وال نخ   مم نكوف عىني اممتمـ ) امطمعف ( مػف اػرج عاػدمم نبػدى ماممنػي دفمعػًم عىػ        

يػػذا امااػػو نتاػػمزؿ فنػػي عػػف امػػدمنؿ اممثبػػت ممرضػػي وامػػذى اػػمؿ بناػػي وبػػنف امت ػػدـ مىتا نػػذ نبػػؿ 
كورة  ممػػػم نتةىػػػي نمسػػػؾ عػػػف اإلعتػػػراض عىػػػ  مسػػػىؾ اممػػػدافع عاػػػي فػػػ  دفمعػػػي امتىسػػػ  اممػػػذ
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 ٓونتةىي مضطرًا م بوؿ مم ر ه ماممني واظر امدعوى دوف ت دنـ دمنؿ امةذر 
وممذا كػمف إسػتامد امماكمػ  إمػ  ذمػؾ امتاػمزؿ ام ػمدر مػف امماػمم  بػدعوى فاػي  ػدر        

فضػػً  عػػف اإلخػػ ؿ باػػؽ امػػدفمع ممػػم  دوف فعتػػراض   مػػف امطػػمعف م ػػوبًم بمم سػػمد اممبطػػؿ
 ٓنةنب اماكـ ونستوتب ا ضي 

 ؽ  ٓ٘/ ٗٚٛػ  طةف رنـ  ٜٚ٘ػ  ٘ٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘ا ض *  
 

َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز
فهاػػي ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي فف         

كتمم و ػ بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػب ونػػؼ تا نػػذه ملنتػػًم نرتػػب فضػػرارًا تسػػنم  تىاػػؽ بػػي ال نمكػػف مػػدار 
 ٓرنثمم ن  ؿ ف  يذا امطةف 

 
َفٍٙــــزَٖاألعجبة

نىمتس امطمعف مف ماكم  اما ض اامر بونؼ تا نذ اماكـ اممطةػوف فنػي ملنتػًم رنثمػم        
 ٓن  ؿ  ف  يذا امطةف 

َ:ََـَٚاحلىـــــــَُ  ٓب بوؿ امطةف  كػػػً     :ََأٚالَ 
َ  وف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واماكـ  :َصبٔيب 
ََــــأط            ٓبها ضمر امدعوى امتامون  وامة وب  امم ض  بمم بمض  اممدة     :ٍيب 

إاممػ  امػدعوى إمػ  ماكمػ  امتػا  اممسػتأا   بماكمػ  تاػوب ام ػميرة   :ََٚإؽزيبطيبَ         
 ٓاإلبتداون  مى  ؿ فنمم متددًا مف داورة اخرى 

 
َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

َػشةَِعَعجكَاإلطشاسَأفؼَٝإىلَادلٛد
َــــــــــــــــــــــــ

َ
َ

َعٕبيبدَأثَٛرشذ44/1000َاٌمؼيخَ
َوٍَٝلٕب487/1000َ

َ
َق10637/60َاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّخَإٌمغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َ
َِزوــــــشح

َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
 .........ػ     ٔ  :َََََادلمذَََِٓ

 ماكـو ضديمم                                                       
  .........ػ     ٕ                   

رتػمو  عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو  ومػوطامـ اممختػمر مكتػب ااسػتمذ/ مامػد                    
 ػػمرع  ػػرنؼ  ٕٙ ػػمرع طىةػػت اػػرب و  ٘ٗعطنػػي ػ  امماػػمم  بػػمما ض

 ٓبم م  ػ ام ميرة  
 ػ  امانمب  امةمم  .  ٔ:      ػــــــــــذَ

 مدع  بمما وؽ اممدان                      ........ػ      ٕ                    
 

ـــُ ــَٝاحلىــ مػػف ماكمػػ  تامنػػمت ناػػم فػػ  ام ضػػن  رنػػـ  ٕٓٓٓ/٘/٘ٔام ػػمدر فػػ    :َََف
كىػػ  ناػػم ( وام مضػػ  اضػػورنًم بمةمنبػػ  كػػؿ  ٕٓٓٓ/ٜٛٔتامنػػمت  فبػػو ت ػػت  )   ٕٓٓٓ/٘ٔ

بما ىمؿ ام من  ممدة خمس ساوات وم مدرة اادوات اممضبوط   و.......... ........مف  
مزامممم بأف ندفةم مىمدع  بمماؽ اممدا  مبىف   ٓتةونض امملنت تاني عى  سبنؿ ام ٔٓ٘وا 

َاٌٛلبئــــــــــــع
 فامؿ اممامم  امةمـ مانمب  نام امكىن  اممتممنف : ػ        

 طمعف فوؿ            ...........ػ   ٔ
 ...........            طمعف ثمفػ   ٕ

بػػداورة مركػػز فبػػو ت ػػت ػ  ٕٓٓٓ/ٔ/ٔإمػػ  ماكمػػ  امتامنػػمت بو ػػؼ فاممػػم فػػ  نػػـو         
عمدًا مع سبؽ اإل رار ومػـ ن  ػدا مػف ذمػؾ نتىػي ومكػف امضػرب  .......بم  مامفظ  نام ضر 

ففضػػ  إمػػ  موتػػي بػػأف ع ػػدا امةػػـز عىػػ  اإلعتػػدار بممضػػرب عىػػ  مػػف ُن ػػمبىمـ مػػف ففػػراد عموىػػ  
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اممتا  عىني مونوع م مترة بنامـ وبػنف اممتممػنف وفعػد اممػتمـ ااوؿ ع ػم غىنظػ  )  ػوم  ( 
دندة ( ومم فف ظمر اممتا  عىني بممطرنؽ ات  إاممال عىنػي بنامم فعد امثما  تسـ  ىب ) ا

ضربًم بماالت اممبنا  سػى ًم وذمػؾ فػ  رفسػي ومواضػع مختى ػ  مػف تسػده فأاػدثم بػي اإل ػمبمت 
 ٓاممو وف  بت رنر ام    امت رنان  وامت  فودت بانمتي 

دعػػػػػ     ٖٖٙاامػػػػر اممةمنػػػػػب عىنػػػػي بمممػػػػػمدة /           مػػػػدانًم ضػػػػػد  ..........ع وبػػػػمت وا 
 ٓتاني وامم روفمت اممدان   ٔٓ٘اممتممنف بتةونض مونت ندره 

نضػػت ماكمػػ  امتامنػػمت اضػػورنًم بمةمنبػػ  كػػؿ مػػف اممتممػػنف  ٕٓٓٓ/٘/٘ٔوبتىسػػ          
مزامممم بتةونض ملنت ندره  وامثما  ااوؿ تانػي  ٔٓ٘بما ىمؿ ام من  ممدة خمس ساوات ػ وا 

 ٓوطمت وامم روفمت اممدان  وم مدرة اممضب
وممػػم كػػمف يػػذا اماكػػـ نػػد  ػػدر مةنبػػًم بػػمطً  و ػ ف ػػد طةػػف عىنػػي امماكػػـو ضػػديمم         

مػف امسػتف و ػ وننػد امطةػف تاػت  ٕٓٓٓ/٘/ٛٔبطرنؽ اما ض ب خ نممم و ػ وذمػؾ بتػمرن  
 ٓستف نام امةموم   ٕٓٓٓ/ٖٓٔرنـ 

0َٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ       
َ

َـٓأعجــــبةَاٌطعــــــ
َ:َاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيت:ََََأٚال َ

ذمؾ فاػي و ػ وعىػ  مػم نبػنف مػف مطممةػ  مػدوامت فسػبمب اماكػـ اممطةػوف فنػي و ػ فػهف         
امماكمػػ  ذيبػػت فػػ  م ػػمـ ت ػػونريم موانةػػ  امػػدعوى امتػػ  نضػػت بهدااػػ  امطػػمعانف عامػػم إمػػ  

نره بػممطرنؽ امةػمـ و ػ ام وؿ و ػ بأاممم إعتدنم عى  اممتا  عىني  مامد عى  بممضرب فثامر سػ
 ........و.........مسػتخدمًم ااوؿ ع ػم وامثػما  تسػمًم  ػىبًم و ػ ونػد  ػمد بػذمؾ كػؿ مػف   

 ٓوفاي توف  اتنت  إ مب  رفسي  ........ورونس اممبماث  .........و
وبمطممة  فوراؽ امدعوى و ػ تبػنف فف اموانةػ  مػـ تاػدث عىػ  امااػو امسػممؼ امبنػمف  و         

ُف ػػنب اممتاػػػ  عىنػػي اممػػذكور وتػػػوف  فػػ  م ػػمترة اػػػدثت بػػنف ففػػراد فسػػػرتي وففػػراد فسػػػرة بػػؿ 
اممتممػػنف خ ػػوم  و إ ػػترؾ فنمػػم موػػمت مػػف اافػػراد مػػف امةػػموىتنف وُف ػػنب فػػ  تىػػؾ امم ػػمترة 
ث ثوف  خ ًم مف امطرفنف ويذه ام ورة ُتمثؿ عراكًم  دندًا ضـ امةدنػد مػف اممت ػمترنف مػنً  

فاػػد اممسػػمتد بةػػد فدار  ػػ ة امتػػراون  فػػ  فع ػػمب  ػػ ة امة ػػمر إلاػػدى وع ػػب امخػػروج مػػف 
 ٓمنمم   مر رمضمف امُمةظـ 
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وعى  ذمؾ فىـ نادث اإلعتدار عى  اممتا  عىني اممػذكور فثاػمر سػنره بػممطرنؽ امةػمـ         
و كمم تمر بمدوامت اماكـ عف  ورة اموانة  بؿ كمات إ مبتي ف  خ ؿ تىػؾ امم ػمترة امتػ  

يذا امةدد امضخـ ممف إ تركوا ف  ذمؾ امةراؾ وامذى ُفستةمىت فنػي امة ػ  واادوات  ضمت
ام ىب  وند ونع منً  وف  ظ ـ  دند .  ومف يذا نتبنف فف  ورة وانة  امػدعوى كمػم امىتمػم 
ااوراؽ وفف ػػػات عامػػػم و تختىػػػؼ تمممػػػًم عػػػف تىػػػؾ ام ػػػورة امتػػػ  فوردتمػػػم امماكمػػػ  بمػػػدوامت 

  ااو مم سىؼ بنماي و ويذه ام ورة ام انا  مىوانة  كػمف نتةػنف بنمامػم فسبمب اماكـ و وعى
بمػػدوامت اماكػػـ وذمػػؾ اتػػ  نسػػتطنع امُمطىػػع عىنػػي مةرفػػ  ا ن ػػ  اموانةػػ  وفػػؽ مػػم تػػمر بػػأوراؽ 

 ٓامدعوى 
وات  تستطنع ماكم  اما ض كذمؾ امتةرؼ عى  امظروؼ وامم بسمت امت  ُف نب          

بمم ُنَمْكامم مػف بسػط رنمبتمػم عىػ  فسػبمب اماكػـ امطةػنف مبنػمف مػدى اممتا  عىني ف  خ ممم 
 ا  تطبنؽ ام ماوف عى  اموانة  كمم  مر إثبمتمم بي و ػ وس م  اممأخذ امذى إسػتمدت ماػي 
امماكمػػ  اادمػػ  امتػػ  سػػمنتمم مامػػؿ نضػػمريم امػػذى إاتمػػت إمنػػي فػػ  ماطػػوؽ اكممػػم و ػ واف 

تاػ  عىنػي فثاػمر سػنره  فػ  امطرنػؽ امةػمـ باممػ  عمدنػ  يامؾ فمرؽ تويرى بػنف فف ُن ػمب امم
ووفمتػػي بةػػد اإلعتػػدار عىنػػي مػػف امطػػمعانف فو غنريمػػم ػ وبػػنف فف ُن ػػمب فػػ  تىػػؾ امم ػػمترة 

 ٓاممتةددة ااطراؼ واممسميمنف فنمم منً  وف  ونت متأخر 
ورتمم اموانةنػػ  وُنةػْد يػذا وال  ػػؾ بتػرًا مىوانةػ  ومسػػخًم ممػم و ػ وذمػؾ بهخراتمػم عػػف  ػ        

وامظػػروؼ وامم بسػػمت امتػػ  اػػدثت فنمػػم و ػ وتكػػوف امماكمػػ  بػػذمؾ ونػػد فخرتتمػػم عػػف وانةمػػم 
ام ان  وت ونريم ام ةى  امُمستمد مف فوراؽ امدعوى و ػ وفسبىت عىنمم  ورة فخرى مخمم   

  نضػت كىنً  مذمؾ اموانع و ػ وامذى نتةنف  عى  امماكم  فف تىتـز بي عاد ر ديم مىوانة  امت
 ٓبهداا  امطمعانف عامم 

انث نابى  فف نكوف وانع امدعوى و ػ امذى تورده امماكم  باكممػم اممطةػوف فنػي و ػ         
مطمب ًم ومتطمب ًم مع  ورتمم ام انا  كمم ادثت و ػ مستمدًا مف ف وؿ ممم م ػدريم اماػؽ 

 ٓف  فوراؽ امدعوى 
 

امذكر بتىؾ امم مترة امت  ا ػبت بػنف ففػراد  وند إرتبطت إ مب  اممتا  عىني امسممؼ        
ام ػػرن نف إرتبمطػػًم وثن ػػًم و ػ انػػث مػػم كػػمف ُنمكػػف إ ػػمبتي مواليػػم و ػ وبممتػػمم  فػػ  ُنمكػػف ف ػػؿ 
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اإلعتػػدار عىنػػي عػػف ام ػػتمرو ػ وامػػذى ا ػػب بػػنف ام ػػرن نف و ػ وممػػذا كػػمف مػػف اممتةػػنف عىػػ  
وؼ امتػ  فامطػت به ػمب  اممتاػ  امماكم  فف تستظمر ف  مدوامت فسبمب اماكـ كمف  امظػر 

عىني وكن ن  ادوثمم وامم بسمت امت  فدت إمنمم و ػ ممم مػذمؾ كىػي مػف فثػر فػ  ت ػدنريم ووزامػم 
ادمػػ  امػػدعوى وكن نػػ  امث ػػ  بمػػم و ػ واإلطمواػػمف إمنمػػم و ػ واتػػ  تتػػوافر بمػػدوامت اماكػػـ كمفػػ  

دالؿ و ػ وُبةػده عػف ام سػمد امةام ر امتػ  نمكػف مػف خ ممػم إسػتظممر مػدى سػ م  يػذا اإلسػت
امُمبطػؿ فو امتةسػؼ فػ  اإلسػتاتمج و ػ ويػ  اامػور امتػ  تبسػط عىنمػم ماكمػ  امػا ض رنمبتمػم 
_إذ نسػػػتانؿ عىنمػػػم مبم ػػػرة سػػػىطتمم عىػػػ  مػػػدوامت اماكػػػـ وسػػػ م  ماط ػػػي ام ضػػػمو  إاًل مػػػف 

فو غمػوض خ ؿ فسػبمبي ومدوامتػي وامتػ  نتةػنف    فف تكػوف واضػا  تىنػ  ال ن ػوبمم إتمػمؿ 
فو تةمنـ وتتمنؿ ويو امةنب امذى تردى فني اماكـ امطةنف وممذا كمف واتب امػا ض م  ػور 
بمػػمـ فضػػً   بنماػػي ومػػم  ػػمب وانةػػ  امػػدعوى امتػػ  فورديػػم ب ػػدر اسػػبمبي        مػػف غمػػوض وا 
عػػف امتتمنػػؿ وامتةمػػنـ ػ وال ُنةػػد ذمػػؾ م ػػمدرة ماػػؽ ماكمػػ  امموضػػوع فػػ  ت ػػونر اموانةػػ  

طموامامػم ورفنمػم ام خ ػ  و ػ اف يػذا اممطرواػ  عىن خراتمػم بمموضػع امػذى تػراه نت ػؽ وا  مػم وا 
اماػػػػؽ م ػػػػروط بدايػػػػً  بػػػػأف تكػػػػوف تىػػػػؾ ام ػػػػورة ُمطمب ػػػػ  ا ػػػػىمم امثمبػػػػت بػػػػماوراؽ ُمتضػػػػما  
عام ػريم امتويرنػ  وفتزاومػم اممممػ  و ػ وال  ػؾ فف إ ػمب  اممتاػ  عىنػي فػ  م ػمترة متةػددة 

ةدد امم مبنف مف ففراد ام رن نف بانث بىف عدديـ امة رات و ػ ااطراؼ عى  يذا امااو مع ت
ُنةػػد مػػف امةام ػػر امتويرنػػ  اممممػػ  امتػػ  كػػمف نتةػػنف عىػػ  امماكمػػ  اإلف ػػمح عامػػم بمػػدوامت 
اماكػػـ و ػ واف إغ مممػػم عىػػ  يػػذا امااػػو امػػذى ااػػت إمنػػي امماكمػػ  ُنةػػد إفراغػػًم مىوانةػػ  مػػف 

خػػممؼ ممػػم امىتػػي ااوراؽ عامػػم ويػػو مػػم ُنةنػػب مضػػموامم ام ػػان  ووضػػةمم فػػ  نممػػب  خػػر مُ 
 ٓاماكـ بمم  ور امُمبطؿ امموتب مىا ض 

ممػػػم يػػػو م ػػػرر بػػػأف كػػػؿ اكػػػـ  ػػػمدر بمإلدااػػػ  نتةػػػنف فف ن ػػػتمؿ عىػػػ  بنػػػمف اموانةػػػ          
اًل كمف بمطً  واممراد بممتسبنب امذى نا ػؿ  اممستوتب  مىة وب  وامظروؼ امت  ونةت فنمم و ػ وا 

يو تادند ااسماند واُماتج امت  إابا  عىنمم اماكـ و ػ وامُماتت  مي سوار مف انث بي ام ماوف 
اموانع فو ام ماوف ػ ومك  نا ؽ امتسبنب امىرض ماي نتب فف نكوف ف  بنمف تىػ  وُم  ػؿ و 
ػ بانث نستطنع امُمطىع عىػ  اماكػـ امونػوؼ عىػ  مبػررات مػم نضػ  بػي فمػم إفػراغ اماكػـ فػ  

ه فو وضػػةي فػ   ػورة ُمتمىػػ  ُمتمىػ    فػ  نا ػػؽ امىػرض امػذى ن ػػده عبػمرات عممػ  ُومةمػم
ام ػػمرع فػػ  إنتػػمب تسػػبنب اااكػػمـ و ػ وال ُنَمْكػػف ماكمػػ  امػػا ض مػػف مرانبػػ   ػػا  تطبنػػؽ 
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 ٓام ماوف عى  اموانة  كمم  مر إثبمتمم بي ويو مم ُنةنبي بمم  ور امموتب مىا ض 
 ؽٕ٘/  ٕٓٛ٘ػ طةف  ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ*  ا ض 

 ؽٜ٘/  ٙٗٛٚٔػ طةف  ٜٓٔٔػ  ٕٓٓػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٕٔ/ٚٔا ض *  
جطً:ََََصبٔيبَ 

ُ
َ:َاٌزٕبلغَفَٝاٌزغجيتَٚاٌمظٛسَادل

ف د خى ت امماكم  وباؽ ف  نضمومم اممطةوف عىني إم  فف ظرؼ سبؽ اإل ػرار         
متػوافر فػ  تماػب اموارد بو ؼ امتمم  اممبنا  بأمر اإلامم  ام ػمدر مػف سػىط  اإلتمػمـ غنػر 

 ٓامطمعانف 
وفف فنًم ماممم مـ نكػف نػد فكػر مسػب ًم فػ  إرتكػمب ترنمتػي فو فعػد امةػدة إلرتكمبمػم وفف         

إرادتممم مـ تتطمبؽ م عتدار عى  اممتا  عىنػي بةػد رونػ  تممػ  وا  ػرار ُمسػبؽ وت كنػر يػمدئ 
امم ونع امةدواف ماممم دوف ذمؾ اإلعداد و ػ وف  م اظ  امت متر امذى ا ب بنف ومستمر  ػ وا 

فرن ػػ  ااسػػرتنف و ػ وم تضػػ  ذمػػؾ وف ػػًم مىتطبنػػؽ ام ػػماوا  ام ػػان  إلسػػتبةمد ظػػرؼ سػػبؽ 
اإل رار امُم دد بمماسب  مىطمعانف ػ فف نكوف كؿ ماممػم مسػوواًل عػف فةىػي ام خ ػ  وا ػمطي 

وِاػد بناممػم امملثـ امخمص و ػ اف يذا امظػرؼ واػده يػو امػذى نتمػع بناممػم فػ  اممسػوومن  ونُ 
فػ  تامػؿ اماتػموج اممترتبػ  عىنػي و ػ بانػث ُن ػب  كػؿ ماممػم مسػوواًل عػف فةػؿ اآلخػر ومػو مػـ 
نرتكبػي با سػي و ػ اف ظػرؼ سػبؽ اإل ػرار ُنوِاػد بػنف مسػوومنتممم عػف اافةػمؿ امتػ  نممرسػمم 
كػػؿ ماممػػم وتوتػػب مسػػوومنتممم مةػػًم وبطرنػػؽ امتضػػممف عػػف كمفػػ  اماتػػموج امتػػ  اػػدثت مىمتاػػ  
عىني و ػ ومو مـ نكف فاديمم يو ُماػدث امضػرب  ام متىػ  فخػذًا بأاكػمـ امتضػممف فػ  اممسػوومن  

 ٓامتامون  كاتنت  اتمن  مذمؾ اإلت مؽ امسمبؽ عى  اإلعتدار واإلعداد امُمسبؽ مي 
إذ ال نتػوز باػمؿ ت رنػد اممسػوومن  ومسػموى  كػؿ مػف اممتممػنف عػف فةىػي ام خ ػ  و ػ        

ع اآلخػػر و ػ وتطمب ػػت إرادة كػػؿ ماممػػم مػػع زمنىػػي عىػػ  إن ػػمع ااذى بػػمممتا  بةػػد فف إت ػػؽ مػػ
عىنػػي واإلعتػػدار عىنػػي وا  ػػمبتي  و ػ اف ت رنػػد امة وبػػ  واممسػػوومن  فػػ  يػػذه اماممػػ  نكػػوف فمػػرًا 

 ٓغنر م بوؿ وُنتمف  امماطؽ 
مػػ  إذ مػػف امطبنةػػ  فف نػػلدى ظػػرؼ سػػبؽ اإل ػػرار و ػ امػػذى نتمػػع اممتممػػنف و ػ إ        

تضػمماممم فػ  اممسػػوومن  مةػًم عػػف كمفػ  تىػػؾ اماتػموج و ػ ومػو كػػمف فاػديمم مػػـ ُناػِدث امضػػرب  
 ٓام متى  امت  فدت إم  وفمة اممتا  عىني 

واسب اماكـ ف  يذه امامم  فف ُن نـ امدمنؿ عى  توافر سػبؽ اإل ػرار بػنف اممتممػنف         



218 

 

اممػمدى اممكػوف مىترنمػ  و ػ ويػو م ػمركتي وننمـ كػؿ ماممػم بػدوره اإلنتػمب  فػ  إرتكػمب ام ةػؿ 
فػػ  امةػػدواف اتػػ  تتػػوافر مسػػوومنتممم مةػػًم عػػف وفػػمة اممتاػػ  عىنػػي و ػ ومػػو فف تىػػؾ اموفػػمة نػػد 
ادثت مف ضرب  واادة نمـ بمم وفونةمم بمممتا  عىني فاديمم ومـ ُنسمـ فنمم اآلخر بأى دور 

 ٓنتةىي فمعً  فو  رنكًم ف  إرتكمبمم 
مؾ فهاي مع إستبةمد ظػرؼ سػبؽ اإل ػرار عىػ  ااػو مػم إاتمػت إمنػي امماكمػ  وعى  ذ        

فػ  نضػمومم اممطةػوف عىنػي و ػ ف ػػد كػمف مػف اممتةػنف عىنمػم فف تػورد فػ  مػدوامت اكممػم مػػم 
ندؿ عى  فف امطمعانف ند إعتدنم عى  رفس اممتا  عىني و ػ وفادث كؿ ماممم بمم إ مب  و ػ 

وفمتػي اتػ  نمكػف مسػموىتممم مةػًم عػف وفمتػي بهعتبػمر فف كػً  وند فدت اإل ػمبتنف بػممرفس إمػ  
ماممم ند فت  فةً  ممسًم بسػ م  اممتاػ  عىنػي اممػذكور وفدى مبم ػرة واػماًل إمػ  وفمتػي بىػض 
رتػػبط بمػػم  اماظػػر عػػف فةػػؿ اآلخػػر و ػ بمةاػػ  فف فةىػػي امُمسػػت ؿ نػػد اسػػ ر عػػف تىػػؾ اماتنتػػ  وا 

ـً نتةنف مسػمو ىتي عػف فةىػي ام خ ػ  ال عػف فةػؿ اممػتمـ اآلخػر امػذى وتودًا وعدمًم و ػ ومف ث
ُنسأؿ كذمؾ عف ام ةؿ امممدى امذى نمـ بي وفدى كذمؾ إمػ  وفػمة اممتاػ  عىنػي امسػممؼ امػذكر 

ٓ 
ويػػو مػػم مػػـ نتػػوافر فػػ   ػػورة امػػدعوى اممطرواػػ  عىػػ  مػػم نبػػنف مػػف مػػدوامت اماكػػـ         

ؽ اإل ػػرار امماسػػوب مىطػػمعانف امطةػػنف و ػ انػػث فوردت امماكمػػ  بمدوامتػػي فف ظػػرؼ سػػب
 ُٓمستبةد تمممًم وكىنً  وفاي غنر نموـ ف  تماب كؿ ماممم 

كمػػػم فثبػػػت اماكػػػـ كػػػذمؾ فف اممتاػػػ  عىنػػػي تػػػوف  اتنتػػػ  ضػػػرب  وااػػػدة ف ػػػمبت رفسػػػي         
بكسور ضمغط  عى  امم  فدت إم  وفمتي ف  امامؿ و ػ فمػم بػمن  إ ػمبمتي فػ  دخػؿ ممػم فػ  

 ٓوفمتي 
اةػػداـ ومػػ         ع ثبػػوت اإل ػػمب  اموااػػدة ام متىػػ  ومػػع ا ػػ  ظػػرؼ سػػبؽ اإل ػػرار امُم ػػدد وا 

اإلت ػػمؽ امُمسػػبؽ بػػنف امطػػمعانف عىػػ  اإلعتػػدار عىػػ  اممتاػػ  عىنػػي و ػ فػػهف امماكمػػ  نضػػت 
بمسػػػػمرمتممم مةػػػػًم عػػػػف تىػػػػؾ اموفػػػػمه ؟! وامىػػػػت كػػػػؿ ماممػػػػم مسػػػػوومن  فةػػػػؿ اآلخػػػػر باػػػػمًر عىػػػػ  

مةػػًم و ػ دوف بنػػمف فسػػمس يػػذا امتضػػممف امػػذى نتمػػع بػػنف تضػػمماممم فػػ  اممسػػوومن  امتامونػػ  
 ٓمسوومنتممم عف اموفمة امام و  عف فةؿ ممدى وااد إرتكبي فاديمم ومـ نرتكبي اآلخر 

ويػػو تاػػمنض  ػػمب اسػػبمب اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي وتمػػمُتر تػػردت فنػػي مدوامتػػي و ػ اف         
إااسػر عػف اموانةػ  و ػ وال نوتػد  امماكمػ  فوردت فػ  تػزر مػف مدوامتػي فف سػبؽ اإل ػرار نػد
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اػػداث إ ػػمبتي و ػ ثػػـ  إى إت ػػمؽ سػػمبؽ  بػػنف امطػػمعانف عىػػ  اإلعتػػدار عىػػ  اممتاػػ  عىنػػي وا 
عػػػمدت وفوردت فػػػ  تػػػزر  خػػػر ماػػػي فف كػػػً  مػػػف امطػػػمعانف مسػػػووؿ عػػػف تىػػػؾ امضػػػرب  ام متىػػػ  

  إلرتكمبممػم تىػؾ امواندة امت  فودت بانمتي و ػ ونضت بمةمنبتممم مةًم بما ىمؿ ام من  امملنت
امترنم  عى  وتي امتضممف فنمم بناممم و ػ بمم ال نت ؽ وسبؽ نضمريم بأف يذا امتضممف فػ  
اممسوومن  غنر نػموـ وال متػوافر متخىػؼ ظػرؼ سػبؽ اإل ػرار امموتػب م نممػي ػ ويػذا امتةػمرض 

سػبمب فى بنف مدوامت فسبمب اماكػـ ُنةنبػي ونسػتوتب ا ضػي و ػ إذ مػـ ُنةػْد ُنةػرؼ مػف تىػؾ اا
اامػػػرنف ن ػػػدتي امماكمػػػ  و ػ كمػػػم ال ُنسػػػتدؿ مػػػف  تىػػػؾ ااسػػػبمب عىػػػ   ػػػورة اموانةػػػ  كمػػػم 
است رت ف  ذيف امماكم  و ػ بسبب تضمرب عام ريم وعدـ است راريم اإلست رار امذى نةتػز 
ماكم  اما ض عف بسط رنمبتمم عىػ  اماكػـ  مبنػمف مػدى  ػا  تطبنػؽ ام ػماوف عىػ  اموانةػ  

         ٓمم بمماكـ  و ػ ويو ممنةنبي بمم نستوتب ا ضي كمم  مر إثبمت
وكمف عى  امماكم  ات  نسىـ نضمليم مف يذا امةوار و ػ فف ت ض  بمسمرم  كؿ            

مػػف امطػػمعانف عػػف فةىػػي ام خ ػػ  امػػذى ارتكبػػي وت ضػػ  بمسػػمرم  امتػػما  امػػذى ثبػػت ممػػم فاػػي 
ي وفودت بانمتػػػي وال ت ضػػػ  بمسػػػمرم   ماػػدث امضػػػرب  ام متىػػػ  امتػػػ  اػػػدثت بػػػرفس اممتاػػػ  عىنػػػ

امطمعانف مةم عف تىؾ اماتنت  بدوف تادند مادث تىؾ امضرب  عى  فسمس توافر مسوومنتممم 
امتضممان  مةًم عامم و ػ بمم ال نت ؽ مع سبؽ بنمامم بمدوامت اماكـ بأف ظرؼ سػبؽ اإل ػرار 

ف فةىػػي ام خ ػػ  دوف غنػػر متػػوافر فػػ  تمابممػػم و ػ وفف كػػً  ماممػػم مػػذمؾ مسػػووؿ واػػده عػػ
 ٓمسمرمتي عف فةؿ اآلخر 

 
ذ خػممؼ اماكػـ اممطةػوف فنػي يػذا اماظػر و ػ فهاػي نكػوف فػوؽ ن ػوره و ػ ونػد  ػمبي          وا 

سػتوتب ا ضػي ممػم يػو م ػرر  امتضمرب وامتممتر و ػ ممم فثر ف  س م  ماط ي ام ضػمو  و ػ وا 
دتػػي امماكمػػ  فػػ  فسػػبمب اكممػػم بػػأف اماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم واتػػب امػػا ض و ػ إذا كػػمف مػػم فور 

نتاػمنض بةضػي امػبةض اآلخػر و ػ  وفنػي مػف امتةػمرض ممنةنبػي بةػدـ امتتػماس وناطػوى فػوؽ 
ذمؾ عى  غموض وتممتر نابئ عػف إخػت ؿ فكرتػي عػف عام ػر اموانةػ  امتػ  اسػتخىص مامػم 
 اإلدااػػػ  و ػ ممػػػم النمكػػػف مةػػػي اسػػػتخ ص م وممتػػػي سػػػوار مامػػػم مػػػم تةىػػػؽ بوانةػػػ  امػػػدعوى فو
بممتطبنؽ ام ماوا  ونةتز بممتمم  ماكم  اما ض عػف إعمػمؿ رنمبتمػم عىػ  اموتػي ام ػان  و ػ 
الضػػػطراب امةام ػػػر امتػػػ  فورديػػػم اماكػػػـ وعػػػدـ اسػػػت راريم اإلسػػػت رار امػػػذى نتةىمػػػم فػػػ  اكػػػـ 
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امونػػػموع امثمبتػػػ   و ػ ممػػػم نسػػػتانؿ عىنمػػػم مةػػػي فف تتةػػػرؼ عىػػػ   فى فسػػػمس كواػػػت ماكمػػػ  
 ٓمدعوى امموضوع ع ندتمم ف  ا

 ؽ ٕ٘/  ٖٖٕٗػ  طةف ٚٗٛػ  ٗٚٔػ ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗ*  ا ض 
 ؽ  ٙٗ/  ٜٓٗػ طةف رنـ  ٗٗػ  ٜػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ ٜ*  ا ض 

كمػػم كػػمف عىػػ  امماكمػػ  كػػذمؾ و ػ فف تبػػنف فػػ  اكممػػم ااسمسػػ  امػػوانة  وام ػػماوا          
وانػػدة امتػػ  ف ػػمبت امػػذى تسػػمادت إمنػػي فػػ  ثبػػوت مسػػوومن  كػػؿ مػػف امطػػمعانف عػػف امضػػرب  ام

اممتا  عىنػي وفدت إمػ  م ػرعي و ػ  إذ مػـ نةػد ُنةػرؼ مػف اماكػـ ذمػؾ ااسػمس امػذى نضػت 
باػمًر عىنػي بتػوافر مسػوومنتممم عىػ  سػبنؿ امتضػممف  عػف تىػؾ اإل ػمب  و ػ وااػي فخػذا بماطػؽ 
اماكـ واستبةمده ظرؼ سبؽ اإل رار ف د كػمف اامػر ن تضػ  ت رنػد امة ػمب ومسػمرم  كػؿ مػف 
امطمعانف عف فةىي ام خ   فهذا تمةت امماكم  بناممم ف  اممسوومن  و ػ  ف ػد ف ػب  مزامػًم 
عىنمم فف تورد بمدوامت اماكـ فسبمب يذا امتمع ومبرراتي عىػ  ااػو سػموف وم بػوؿ ومػي سػاده 

ذ ن رت ف  ذمؾ فهف اماكـ نكوف مةنبًم واتب اما ض واإلامم    ٓمف فوراؽ امدعوى و ػ وا 
فف م دممت اماكـ كمم فوردتي امماكمػ  مػـ تةػد تتم ػ  مػع اتنتتػي إذ تػمرت   إم يذا        

تىػؾ امم ػدممت عىػ  ااػو النامػؿ تىػؾ اماتنتػ  و ػ وال تػلدى إمنمػم بػؿ ف ػمب اإلعوتػمج تىػؾ 
امم ػػدممت و ػ ويػػو مػػم فدى مبم ػػرة إمػػ  عػػوج اماتنتػػ  امتػػ  خى ػػت إمنمػػم امماكمػػ  ب ضػػمومم 

مضرب  امواندة بممرفس امت  ف مبت اممتا  عىنػي وفودت بانمتػي بمسمرم  امطمعانف مةًم عف ا
و ػ رغػـ اسػتبةمد ظػرؼ سػبؽ اإل ػرار و ػ وعػدـ بنػمف موتبػمت امتضػممف بػنف امطػمعانف فػ  
اممسوومن  و ػ بانث نتامؿ كؿ ماممم مسوومن  فةؿ اآلخر واتموتي و ػ  وممػذا كػمف اماكػـ إمػ  

مد فػ  اإلسػػتدالؿ و ػ بمػم نبطىػػي ونسػتوتب ا ضػػي تماػب ن ػور تسػػبنبي وتامنضػي مةنبػػًم بمم سػ
بمػػمـ وتةمػػدت عػػدـ  واإلاممػػ  و ػ اف امماكمػػ  بػػذمؾ  تكػػوف نػػد فامطػػت اكممػػم بىمػػوض وا 
إظممر وتي امتضممف بنف اممتممنف ف  اممسوومن  عف اإل مب  ام متى  اموانػدة امتػ  فدت إمػ  

م ػػانا  متسػبنب اااكػمـ و ػ وفػمة اممتاػ  عىنػي و ػ   ويػو مػم نتاػػمف  كػذمؾ مػع امضػوابط ا
وامت  توتب بنػمف ااسػمس امػوانة  امػذى نضػ  اماكػـ بتضػممف اممتممػنف فػ  اممسػوومن  باػمر 
عىني و ػ بانث نةىـ مف مي اؽ امرنمب  عىني واممطىع عى   فسػبمبي وامكمفػ  و ػ ممػمذا كػمف يػذا 

امم  خ ن  و ػ والنسػأؿ ام ضمر عىكخ ؼ ام واعد اا ومن  ف  اممسوومن  امتامون  و ػ وي  ف
 ٓام خص إاّل عف فةىي ام خ   امملثـ واممخممؼ مى ماوف وال نسأؿ عف فةؿ غنره 
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ونةتز يذا ام  ور ماكم  اما ض عػف فدار مممتمػم فػ  امرنمبػ  عىػ  تطبنػؽ ام ػماوف        
و مةػػدـ عىممػػم بمممبممػػمت امتػػ  اتبتمػػم امماكمػػ  عػػف فسػػبمب اكممػػم و ػ ومػػـ ت  ػػ  عامػػم و 

تػ  تسػػوغ وتبػػرر نضػػمريم بممتضػممف بػػنف اممتممػػنف فػػ  اممسػوومن  بانػػث ن ػػب  كػػؿ ماممػػم وام
مسػوواًل عػف فةػؿ اآلخػر و ػ وسػوارُعرؼ ماػدث امضػرب  ام متىػ  فو مػـ نةػرؼ ػ ويػذا ام  ػور 

 ٓامذى تردى فني اماكـ امطةنف نةنبي ونستوتب ا ضي   كمم سىؼ ام وؿ 
 ؽٙٗ/ٖٕٜطةف  ٖٕٕػ  ٖٛٔػ رنـ  ٔػ مج ام واعد ػ ج ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛا ض   *  

وفخذًا بماطؽ اماكـ اممطةوف فني و ػ ووف ًم مىضوابط ام انا  وامسدندة ف  اممسوومن         
امتامون  مع تةدد امتامة و ػ فهف امماكم  كمف نتةنف عىنمم تادند مادث امضػرب  ام متىػ  امتػ  

تامنػ  امضػرب امم ضػ  إمػ  ف ػمبت اممتاػ  عىنػي وفدت إمػ  وفمتػي و ػ ومسػمرمتي واػده عػف 
ع وبمت و  ٔ/ ٖٖٙامموت و ػ ومةمنبتي ما ردًا عف تىؾ امترنم  امما وص عىنمم ف  امممدة 

ػػػ فػػهذا اسػػتامؿ عىنمػػم يػػذا امتادنػػد اظػػرًا اف فاػػدًا مػػف ام ػػمود امػػذنف عػػمناوا اموانةػػ  وعم ػػروا 
ابىػ  مسػمرم  اممتممػنف  فاداثمم ند  ميد مادثمم عى  وتي امتادند وام طع وامن نف فهاػي كػمف ن

) امطػػمعانف ( عػػف ترنمػػ  امضػػرب امبسػػنط و ػ امػػذى فاػػدث إ ػػمبمت متةػػددة بػػمممتا  عىنػػي 
ع وبػػػمت بمعتبػػػمر فف تىػػػؾ امتااػػػ  يػػػ  ام ػػػدر اممتػػػن ف  ٔ/ٕٕٗامسػػػممؼ امػػػذكر عمػػػً  بمممػػػمدة 

 امثمبت ف  اؽ كؿ ماممم و ػ مػمداـ فف ماػدث امضػرب  امتػ  سػببت اموفػمة متمػوؿ مػف بناممػم
مػػـ تك ػػؼ عاػػي امتا ن ػػمت وطمممػػم فف امماكمػػ  ذاتمػػم نػػد اسػػتبةدت ظػػرؼ سػػبؽ اإل ػػرار بػػنف 
امطمعانف  وا ػت عاممػم اإلت ػمؽ اممسػبؽ واإلعػداد امسػمبؽ الرتكػمب تىػؾ امترنمػ  و ػ كمػم خػ  
اكممػػم كػػذمؾ مػػف بنػػمف ااسػػبمب امتػػ  دعتمػػم     إمػػ  امتمػػع بػػنف اممتممػػنف  فػػ  اممسػػوومن  

  تامػؿ اماتنتػ  امتػ  اػدثت و ػ ويػ  وفػمة اممتاػ  عىنػي متػأثرًا به ػمبتي و ػ وتضممامم مةػًم فػ
ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فني يذا اماظر فهاي نضا  مةنبم واتب اما ض   واإلامم    ٓوا 

ممم يو م رر بأاي إذا كمف امثمبت مف امت رنر امطبػ  ام ػرع  فف بػرفس اممتاػ  عىنػي         
ف إاػدايمم دوف ااخػرى وكػمف اماكػـ نػد فنػمـ  نضػمره عىػ   فف وفف اموفمه ا أت ع إ مبتنف

كػػ  اممتممػػنف ضػػرب اممتاػػ  عىنػػي وفاػػي مػػـ ُنةػػرؼ إنممػػم فاػػدث اإل ػػمب  امتػػ  ا ػػأت عامػػم 
اموفػػمة  ػ فأخػػذيمم بمم ػػدر اممتػػن ف  فػػ  ا ممػػم ودااممػػم بتااػػ  امضػػرب امةمػػد امماطب ػػ  عىػػ  

 ٓوال مخمم   فني مى ماوف  ع وبمت فهف اماكـ نكوف سىنممً  ٔ/  ٕٕٗامممدة 
 ؽ  ٕ٘/ٜٛٔٔػ طةف  ٖٙٔػ   ٙٗػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٙ*  ا ض 
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َ َ:َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:ََصبٌضب 
ذمػػػؾ فف  اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي وعىػػػ  مػػػمنبنف ممػػػم ا ػػػىي مػػػف فنػػػواؿ  ػػػمود اإلثبػػػمت         

انف نػد اعتػدى  عىػ  امث ث  ااوؿ فهف امماكم  مـ تورد مف فنواممـ ممن ند فف فادًا مف امطمع
رفس اممتا  عىني بمم كمف نامىي مف  م  اإلعتدار سوار كمات امة م ام ـو فو نطة  امادند 

ٓ 
ومـ نرد بمدوامت اماكـ ممندؿ عى  فاممم اعتدنم عىػ  رفس اممتاػ  عىنػي بممضػرب و         

تا نىمم فو فف فاديمم اعتدى عى  يذا امموضع بممذات مف تسمي و ػ واكت ت امماكم  ف  
انػػػواممـ بػػػمم وؿ بػػػأامـ  ػػػمدوا بمعتػػػدار امطػػػمعانف  عىػػػ  تسػػػـ اممتاػػػ  عىنػػػي مسػػػتخدمًم ااوؿ 

 ٓع م وامثما  نطة  مف امادند 
وعى  ذمؾ فػ  نمكػف باػمؿ ام ػوؿ بػأف امطػمعانف فو فاػديمم نػد  ػميد ماػدث إ ػمب          

مماكمػ  إمػ  انوامممػم مىتػدمنؿ امرفس امت  فودت بانمة اممتاػ  عىنػي ووفمتػي و ػ ونكػوف اسػتامد ا
عىػ  مسػوومنتممم عػف ترنمػ  امضػػرب امم ضػ  إمػ  اممػوت ونػػد  ػمبي امتةسػؼ فػ  اإلسػػتابمط 
وام سػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ و ػ فضػً  عػػف مخمم تػػي مىثمبػػت بػماوراؽ مخىػػو فوراؽ امػػدعوى و ػ ومػػم 

إعتػدى عىػ  ذمػؾ ا ىتي امماكم  مف فنواؿ  ػمود اموانةػ  و ػ ممػم ن نػد فاممػم فو فاػديمم نػد 
امموضع ف  تسـ اممتا  عىني و ػ بمم فدى إم  وفمتي خم   وفف بمن  إ مبمتي سطان  ومػـ 
نكػػف ممػػم   ػػأف فػػ  وفمتػػي و ػ فػػهذا فضػػنؼ إمػػ  مػػم ت ػػدـ فف إ ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي ونةػػت فػػ  
م ػمترة سػميـ فنمػم امة ػرات مػف اممت ػمترنف ونػد ونػع اماػمدث مػنً  وفػ  ظػ ـ و ػ كمػم نػرر 

ود بممتا ن ػػمت فػػهف إسػػامد إ ػػمب  امػػرفس مىطػػمعانف واػػديـ ودوف سػػوايـ نكػػوف نػػوال مبانػػم ام ػػم
عى  اإلفتراض واإلستاتمج امماض و ػ بامًر عىػ  م ػدممت التسػوغي وال تػلدى إمنػي فػ  ماطػؽ 

ػ  ويذا اإلستدالؿ اممةنب نتامف  مع ف ػوؿ امماطػؽ ام ػان  معاكػمـ وامتػ   سموف وم بوؿ و
 ٓنا  وبامر عى  استاتمج ن بىي امة ؿ ونسنىي امماطؽ تبا  عى  فسس  ا

اداث إ مب  رفسي        ومم دامت وانة  امدعوى تر   إلعتدار  خرنف عى  اممتا  عىني وا 
امتػػ  فودت بانمتػػي و ػ ف ػػد كػػػمف عىػػ  امماكمػػ  عػػػدـ ام طػػع بمسػػمرم  امطػػػمعانف  عػػف تىػػػؾ 

اػدًا مػف ام ػمود مػـ ن طػع برلنتػي كب نػ  اإل مب  امممنتي امت   سػببت اموفػمة خم ػ  و ػ وفف  ف
اػػداث إ ػػمب  رفسػػي  فاػػداثمم و ػ ومػػـ ناسػػب مىطػػمعانف  فو إاػػدايمم اإلعتػػدار عىػػ  امطػػمعف وا 

 ٓسمم   امذكر 
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ذ ن ر اماكـ ف  ذمؾ امبنمف و ػ وخػممؼ يػذا اماظػر و ػ فهاػي نكػوف مةنبػًم فػوؽ ن ػوره       وا 
وف نػد إفترضػت إعتػدار اممتممػنف عىػ  رفس بمم سمد اممبطؿ امموتب مىا ض اف امماكم  تكػ

اػػػػداث تىػػػػؾ اإل ػػػػمب  بػػػػي وامتػػػػ  فدت إمػػػػ  وفمتػػػػي دوف م ػػػػدممت تسػػػػوغ يػػػػذا  اممتاػػػػ  عىنػػػػي وا 
 ٓاإلستخ ص واتنتتي 

واف مترد إعتدار امطمعانف عى  اممتا  عىنػي وتسػمي و ػ النػلدى اتمػم إمػ  ام طػع         
 ػ  مػع ظػروؼ اموانةػ  وامم بسػمت اممانطػ  بأاممم فاػدثم إ ػمب  امػراس سػمم   امػذكر و ػ خم

بمػم و ػ وامتػ  ت  ػ  فخػذًا بمػم يػو ثمبػت بػماوراؽ و ػ بأامػم اػدثت فػ  عػراؾ وم ػمترة تةػدد 
فطرافمػم وفسػمـ فنمػم امة ػرات مػف ام ػرن نف و ػ وكػمف مػف ضػامنميم ث ثػوف مػف امم ػمبنف و ػ 

امرفس ام متىػ  و ػ وامتػ  نضػ   وي  ظروؼ ال تر   إلا راد امطمعانف  بمممسوومن  عف إ مب 
 ٓاماكـ بمسمرمتممم مةًم عامم وعف اموفمة اممترتب  عىنمم 

 
كمػػم ن ػػرت امماكمػػ  فػػ  بنػػمف رابطػػ  امسػػببن  بػػنف إ ػػمب  رفس اممتاػػ  عىنػػي ووفمتػػي        

واكت ت بهنراد اماتنت  امت  خىص إمنمم ت رنر ام    امت رنان  و ػ امػذى ا ػىتي مػف مػدوامت 
اكػـ و ػ دوف بنػمف م  ػؿ وواضػػ  اسػبمب تىػؾ اماتنتػػ  و ػ وامتػػ  تػلدى إمنمػم فػػ  فسػبمب ام

ماطػػؽ سػػموف واسػػتدالؿ سػػىنـ و ػ ويػػو ممنةنػػب اماكػػـ بمػػم نسػػتوتب ا ضػػي ممتمفػػمة ذمػػؾ كمػػم 
إترارات تامون  مف وتوب ا تممؿ اماكـ مبنمف م  ؿ وواض  مكؿ  ٖٓٔا ت عىني امممدة 

إمنمػم امماكمػ  فػ  نضػمومم بمإلدااػ  و ػ عىػ  ااػو نمكػف  دمنػؿ مػف فدمػ  امثبػوت امتػ  تسػمادت
ماكم  اما ض مف مرانب   ا  تطبنؽ ام ماوف عى  اموانةػ  كمػم  ػمر إثبمتمػم بػمماكـ واتػ  
نمكػف امتأكػد مػف فف امماكمػ  نػػد ما ػت اموانةػ  امتماػنص امكػػمف  وام ػممؿ امػذى نمنػئ ممػػم 

نةنب اماكـ بمم نستوتب ا ضي و ػ ممم  ام ر   مت    وتي اما ن ي ف  امدعوى و ػ  ويو مم
 ٓيو م رر 

 
" بأاي إذا كمف اماكـ نػد عػوؿ عىػ  ت رنػر ام ػ   امت ػرنان  مكت نػم بمإل ػمرة إمػ  اتنتتػي      

دوف بنمف سبب اموفمة عىػ  ااػو م  ػؿ وواضػ  ػ وكػمف النبػنف مػف اماكػـ فف امماكمػ  اػنف 
إممممػػػػًم  ػػػممً  نمنػػػئ ممػػػم ام ر ػػػػ   استةرضػػػت اادمػػػ  فػػػ  امػػػدعوى كماػػػػت مىمػػػ  بمػػػذا امػػػدمنؿ

متمان ي امتمانص ام ممؿ امكمف  و ػ امذى ندؿ عى  فامم نممت بمم نابى  عىنمم مف واتػب 
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تػػدننؽ امباػػث مىتةػػرؼ عىػػ  وتػػي اما ن ػػ  و ػ فػػهف  اماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم م  ػػور بنماػػي متةناػػًم 
 ٓا ضي واإلامم  
 ؽ  ٕ٘/  ٚٗٓٙػ طةف  ٓٓٓٔػ  ٕٚٓػ  ٖٖػ  س ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔ*  ا ض 
 ؽ  ٔ٘/  ٖٕ٘ٙػ طةف  ٔٔػ  ٔػ  ٖٖػ س   ٕٜٛٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 

 
" إذا كمف اماكـ عادمم تةرض مىت رنػر امطبػ  امت ػرنا  و  :َٚدلبََِ٘ٛمشسَوزٌهَثأٔٗ     

ػػػ نػػد انت ػػر عىػػ  و ػػؼ اإل ػػمبمت امػػواردة بػػذمؾ امت رنػػر و ػ فػػهف مػػم فثبتػػي مػػف ذمػػؾ نكػػوف 
 ٓتىؾ اإل مبمت امت  ادثت بمممتا  عىني وبنف اموفمة " نم ر ف  بنمف رابط  امسببن  بنف 

 ؽ  ٖٓ/ ٕٗٙٔطةف  ٔٚٚػ  ٚٗٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/ٔٔ/ٚ*  ا ض 
 ؽ  ٖٓ/ ٕٖٖٔػ طةف رنـ  ٘ٔٛػ  ٙ٘ٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/ٔٔ/ٕٕا ض *  

 

َ:ََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
منؿ عىػ  تػوافر "  إداا  اممتمـ عف ترنمػ  امضػرب امم ضػ  إمػ  اممػوت و ػ دوف امتػد        

رابطػػ  امسػػببن  بػػنف إ ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي ووفمتػػي و ػ إسػػتامدًا إمػػ  ت رنػػر فاػػ  و ػ ُنةػػد ن ػػورًا 
الن ااي عرض اماكـ إل ػمب  اممتاػ  عىنػي مػف وانػع ذمػؾ امت رنػر ونومػي فف امضػرب فدى 

 ٓإم  وفمتي ػ ممداـ ند فغ ؿ  ى  اموفمة    بمإل مب  "
 ؽ  ٚٗ/ٖٙٔػ طةف رنـ  ٜٖٙػ  ٖٗٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/٘/ٕٕ* ا ض 

كمػػم كػػمف عىػػ  امماكمػػ  كػػذمؾ و ػ مػػم دامػػت نػػد رفت فف ظػػرؼ سػػبؽ اإل ػػرار            
مستبةد ف   ورة اموانةػ  اممطرواػ  و ػ فف تسػتظمر مػم إذا كماػت إ ػمب  رفس اممتاػ  عىنػي 
نػد ا ػأت مػف ضػرب  وااػػدة فو مػف ضػربتنف ونةتػم مػف فكثػػر مػف  ػخص عىػ  ذات امموضػػع 

فس و ػ  وذمػؾ بمإلسػتة ـ مػف امطبنػب ام ػرع  و ػ امػذى فتػرى امت ػرن  عػف يػذه امتزونػ   بػممر 
امممم  وامتويرن  و ػ وات  نست نـ نضمر اماكـ بمسمرم  امطػمعانف مةػًم عػف تىػؾ اإل ػمب  و ػ 
خم   وند امزع دفمع امطمعانف ف   ورة اموانة  و ػ وا   كىن  ادوث إ مبتنف بممرفس فدى 

مػ  اموفػمة و ػ كمػم يػو ثمبػت بماضرتىسػ  اممامكمػ  و ػ ويػذا امتا نػؽ كػمف واتبػًم كػؿ ماممػم إ
عىػػ  امماكمػػ  ام نػػمـ بػػي ومػػو دوف طىػػب  ػػرن  مػػف امػػدفمع  و ػ اف مامزعتػػي وعىػػ  امااػػو 
امسممؼ بنماي تاطوى عى  اممطممب  امتمزم  بهتراوي إذ الن مـ مامػم إاّل يػذا اممةاػ  وال نسػتدؿ 

 ٓ مـو مامم إاّل ذمؾ امم
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واف ام ػوؿ ام  ػػؿ فػػ   تىػػؾ اممامزعػػ  مػػف اامػػور ام انػػ  امخمم ػػ  و ػ امتػػ  النسػػتطنع       
بػػدار امػػرفى ب ػػأامم سػػوى ذمػػؾ امخبنػػر ام اػػ  واػػده و ػ اف  فاػػد وال امماكمػػ  امخػػوض فنمػػم وا 
ذ ن ػرت امماكمػ   امماكم  ماظػور عىنمػم امخػوض فػ  يػذه اامػور وام طػع بػرفى فنمػم و ػ وا 

ر ذمػػؾ امتا نػػؽ ػ مػػع مزومػػي ػ وتػػمر اكممػػم خممنػػم مػػف  امػػرد عىػػ  دفػػمع امطػػمعف فػػ  إتػػرا
امتػويرى امسػممؼ امػذكر و ػ كمػم نضػت امماكمػ  بمسػمرم  امطػمعانف عػف وفػمة اممتاػ  عىنػي 

 ٓنف اما ض واإلامم  ػدوف مبرر سموف وم بوؿ و ػ فهف اكممم نكوف مةنبًم متة
َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

ف كػػمف مىماكمػػ  ممػػم كممػػؿ امسػػىط  فػػ  ت ػػدنر ام ػػوه امتدمنىنػػ  مةام ػػر  " اا ػػؿ         فاػػي وا 
امػدعوى اممطرواػ  عىػ  بسػمط امباػث و ػ إاّل فف يػذا م ػروط بػأف تكػوف اممسػأم  اممطرواػ  
منسػػت مػػف اممسػػموؿ ام انػػ  امباتػػي امتػػ  التسػػتطنع  امماكمػػ  با سػػمم فف ت ػػؽ طرن مػػم إلبػػدار 

 ٓامرفى فنمم "
ن ػػدح فػػ  اعتبػػمر دفػػمع امطػػمعف تويرنػػم و ػ اف نسػػكت اممػػدافع عاػػي عػػف دعػػوة " وال         

فيػػؿ ام ػػف  ػػراا  و ػ ذمػػؾ بػػأف مامزعمتػػي فػػ  امػػور فانػػ  نتضػػمف فػػ  ذاتػػي اممطممبػػ  امتمزمػػ  
 ٓبتا ن ي وامرد عىني بمم ن اده " 

 ؽ  ٖٗ/ ٖٕٔػ طةف  ٔ٘ٗػ  ٕٜػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٔ*  ا ض 
 ؽ  ٜ٘/  ٖٕٛٔٔػ طةف  ٕٚٚػ  ٕٙٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٚٔا ض  *  

 
َ:َاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساق:َََساثعبَ 

ذمػػؾ  فف امماكمػػ  امتػػ  ف ػػدرت اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي تسػػمادت فػػ  نضػػمومم بهدااػػ            
امطػػمعانف إمػػػ  امػػػدمنؿ اممسػػػتمد مػػػف انػػػواؿ ام ػػػميد   مامػػػد وا ػػػىت امماكمػػػ  فنػػػواؿ ام ػػػميد 

تاػمي  إمػ  سػمةي  ٕٓٓٓ" إاي وامؿ سنره بممطرنؽ بتػمرن  فوؿ ناػمنر سػا   :َبثمٛذل اممذكور
استىمثي اممتا  عىني وبممتوتي إمني  ميد اممتممنف  م ط   عبد اماؽ واتنب فامد ممػراف 
فثاػػػمر تةػػػدنممم عىنػػػي بممضػػػرب عىػػػ  تسػػػمي مسػػػتخدمًم ااوؿ فػػػ  ذمػػػؾ  ع ػػػم  بنامػػػم اسػػػتخدـ 

 ٓامثما  تسمم  ىبم "
مرتوع إم  انػواؿ ام ػميد اممػذكور بممتا ن ػمت و ػ تبػنف فف ام ػميد   مامػد مػـ ن ػمد وبم       

فف امطمعف امثما   اامد ممراف نػد اعتػدى عىػ  اممتاػ  عىنػي بممضػرب و ػ وفوضػ  ااػي كػمف 
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 (  :  ٕ٘ٗ) ص  دببَٔظٗنرند يذا اإلعتدار ومـ نا ذ مم فراده واوض  ذمؾ 
) امطػمعف ااوؿ ( ممسػؾ  ػومي خ ػب ......ي ( وانػؼ و" م نت فبونػم ) اممتاػ  عىنػ        

) امطمعف امثما  ( ممسكي ف  ت بنتي مف نداـ وممسؾ فػ  فنػده  ......ف  فنده وضربي بمم و
 ٓادنده وعمنز نضربي بمم ػ وبةدنف ااثانف ضربوا  " 

ر وبػػػػذمؾ تكػػػػوف امماكمػػػػ  نػػػػد اسػػػػبت مى ػػػػميد ااوؿ اممػػػػذكور م ػػػػميدتي موانةػػػػ  إعتػػػػدا        
امطػمعف امثػما  عىػػ  اممتاػ  عىنػػي ب طةػ  امادنػػد امتػ  كماػػت مةػي عىػػ  خػ ؼ مػػم يػو ثمبػػت 
بماوراؽ و ػ ويو مم ن ـ إستدالؿ اماكـ بممخطأ ف  اإلسامد ومخمم   امثمبت بماوراؽ ويػو مػم 

 ٓنةنبي بمم نستوتب ا ضي 
مػم فف امماكمػ  ويو خطأ ملثر و ػ وال  ػؾ فػ  ماطػؽ اماكػـ و ػا  إسػتدالمي و ػ طمم       

نػػد إسػػتبةدت ظػػرؼ سػػبؽ اإل ػػرار و ػ وبػػذمؾ ف ػػب  كػػؿ مػػف امطػػمعانف مسػػوواًل عػػف فةىػػي 
عػػف فةػػؿ غنػػره و ػ وال نةػػد تواتػػده عىػػ  مسػػرح اماػػمدث سػػببًم  ام خ ػػ  واػػده و ػ وال نسػػأؿ

ممسمرمتي عف ترنم  امطػمعف ااوؿ و ػ عىػ  فػرض امتسػىنـ تػداًل بػأف ااخنػر إعتػدى بة ػمه 
 ٓتا  عىني مادثًم إ مبتي بمم امت  فودت بانمتي عى  رفس امم

وبػذمؾ تكػوف امماكمػ  كػذمؾ و ػ ونػد فنامػت امطػمعف امثػما  فػ  اإلتمػمـ و ػ ونضػت         
بمسمرمتي عف ترنم  ضرب اممتا  عىني امم ض  إم  موتػي و ػ دوف سػاد  ػان  مػف فنػواؿ 

مـ نةتد عى  رفس اممتا  عىني و  ام ميد ااوؿ و ػ امذى نطع ف  فنوامي بأف امطمعف اممذكور
ػػ فو فى تػزر مػف تسػمي بمآلمػ  امتػ  كػمف نامىمػم و ػ ويػذا امخطػأ اممػلثر نوتػب ا ػض اماكػـ 
امطةػػنف و ومػػو اف امماكمػػ  تسػػمادت فػػ  نضػػمومم بمإلدااػػ  إمػػ  فدمػػ  اخػػرى و ػ اامػػم متسػػمادة 

ةد تةذر امتةػرؼ عىػ  ومامم متتمة  تتكوف ع ندة امماكم  و ػ بانث إذا س ط ااديم فو إستب
 ٓ  ااخرى ػفثر ذمؾ ف  ت دنر امماكم  مسمور اادم

 
َ:َٚإعزمشَعٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼٝ

" بػػمف اااكػػمـ امتامونػػ  إامػػم تباػػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  مػػف فوراؽ امػػدعوى فػػهذا ُفنػػنـ         
 ٓاماكـ عى  نوؿ منس مي ساد بماوراؽ كمف مةنبًم إلستامده إم  فسمس فمسد " 

 ؽٖ٘/ٖٕ٘ٛػ طةف  ٓ٘ػ  ٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔ/٘ٔا ض   *
 ؽٛٗ/ٕٔٙٔػ  ٕٓٗػ  ٛٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٕ/ٕٔ*  ا ض 
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 ؽٗ٘/ٖٕٗٚػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔ*  ا ض 
 ؽ٘٘/ٜ٘ٛٗػ طةف  ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 

مات فػػ  تكػػونف كمػػم اخطػػأت امماكمػػ  كػػذمؾ فػػ  نضػػمومم امطةػػنف عاػػدمم و ػ إسػػتة        
فف امطػػمعانف  ٖ٘ٔع نػػدتمم بػػأنواؿ روػػنس اممبماػػث فامػػد اسػػف امػػوده وامػػذى اورد بمػػم ص 

إعتػدنم مةػًم عىػ  اممتاػ  عىنػي و ػ وفاػدثم إ ػمبمتي و ػ اف تىػؾ اانػواؿ مسػتمدة مػف تارنػمت 
امضػمبط اممػذكور و ػ ويػ  متمىػ  امم ػدر وال تةبػر إاًل عػف رفى تممةمػم واػده ػ وامماكمػ  

ف ع نػدتمم فػ  امػدعوى باػمر عىػ  ع نػدتمم امخم ػ  ورفنمػم ام خ ػ  و ػ وال نتػوز ممػم فف تكو 
تػدخؿ فػ  ع نػدتمم رفنػًم  خػر مسػوايم و ػ وممػذا تػمر إسػتدالؿ امماكمػ  بػأنواؿ ام ػميد اممػذكور 

 ٓم وب  بمم سمد اممبطؿ امموتب مىا ض واإلامم  
 ؽٕ٘/ٜٓ٘٘ػ طةف  ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ  ٖٜٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 

 
َ َ:َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََخبِغب 
ذمػػؾ اف دفػػمع امطػػمعانف نػػمـ فسمسػػًم عىػػ  ا ػػ  إرتكػػمب اموانةػػ  بمةرفػػ  امطػػمعانف و ػ        

وبهسػػتامم  امرلنػػ  فػػ  ونػػت إرتكمبمػػم إذ كػػمف امظػػ ـ امػػدامس نخػػنـ عىػػ  مكمامػػم و ػ ف ػػد ونػػع 
وفػػ  ظػػروؼ إا طػػع خ ممػػم اماػػمدث مػػنً  وبةػػد  ػػ ة امة ػػمر فػػ  منىػػ  مػػف منػػمم  ام ػػتمر و ػ 

امتنمر امكمربمو  عػف امماط ػ  امتػ  ونةػت بمػم امم ػمترة بػنف ام ػرن نف و ػ كمػم إات ػر فػ  ذمػؾ 
امونت إم مر امطوب واماتمرة عى  ااو ع واو  مػف سػكمف امماػمزؿ اممتػمورة و ػ ويػو مػم ادى 

م  تادنػػد مى ػػ  إمػػ  إسػػتامم  م ػػميدة امتاػػمة ونػػت إرتكػػمب اموانةػػ  و ػ بمإلضػػمف  إمػػ  إسػػتام
 ٓاماتمرة امت  ف مبت اممتا  عىن  برفسي وفدت إم  وفمتي وفضا  متمواًل 

ويػو دفػمع تػويرى فػ   ػورة امػػدعوى اممطرواػ  و ػ وبمماسػب  مىظػروؼ امتػ  ونةػػت         
فنمػم و ػ وكػمف نتةػػنف عىػ  امماكمػػ  تا نػؽ يػػذا امػدفمع بىوغػػًم مىمنػ  اامػػر فنػي و ػ ومػػو دوف 

ممػػدافةنف عػػف امطػػمعانف اف متػػرد إثمرتػػي تاطػػوى عىػػ  اممطممبػػ  امتمزمػػ  طىػػب  ػػرن  مػػف ا
بهتراوػػي و ػ إذ ال ن مػػـ مامػػم إاًل يػػذا اممةاػػ  و ػ  وال نسػػتدؿ مامػػم إاًل يػػذا امطىػػب و ػ وذمػػؾ 
بمإلستة ـ مف امتم  اإلدارنػ  اممخت ػ  و ػ عمػم إذا كػمف اماػور امكمربػمو  نػد إا طػع فػ  تىػؾ 

إا طمعي وونت إعمدتي بةد إ  ح مم اػدث مػف خىػؿ إف كػمف نػد اػدث  امىنى  وسمع  وتمرن 
 ٓو ػ ويو تا نؽ ظمير امتةىؽ بممدعوى وممكف ومنس مستانً  
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كمم كػمف اامػر نسػتدع  كػذمؾ ضػرورة إتػرار مةمناػ  ممكػمف اموانةػ  و ػ وفػ  ظػروؼ         
مػ  اإلعتػدار عىػ  اممتاػ  وونت مممثؿ مبنػمف إمكمانػ  م ػميدة امطػمعانف فثاػمر م مرفتممػم مترن

 ٓعىني مف عدمي 
ويػػو تا نػػؽ الـز مىتةػػرؼ عىػػ  وتػػي اما ن ػػ  و ػ وممكػػف كػػذمؾ ومػػنس مسػػتانً  و ػ         

ت تضػػني ظػػروؼ اموانةػػ  فػػ  خ و ػػن  امػػدعوى اممطرواػػ  و ػ مػػم دامػػت اممػػ  امرلنػػ  ماػػؿ 
كػػًم و ػ وامرلنػػ  اممامزعػػ  تدنػػ  وورد بػػأنواؿ بةػػض ام ػػمود مػػف امطػػرفنف فف امظػػ ـ كػػمف امم

( وام ػػميد  ٜٜ(  را ػػد ) ص  ٚٚمسػػتانى  و ػ ومػػامـ  عثمػػمف زوتػػ  اممتاػػ  عىنػػي ) ص 
 ٓ(  ٘ٛامثما  اسف مامود عوض ) ص 

سػتاممتمم و ػ نتةػؿ          ويػذا اإلتمػمع مػف ام ػمود اممػذكورنف وغنػريـ عػف اممػ  امرلنػ  وا 
 ٓ دفمع امطمعانف فنرب إم  اموانة  وفدا  مىا ن   وام ا 

ذ فمسكت امماكم  عف إتػرار ذمػؾ امتا نػؽ مػع مزومػي و ػ وتػمرت مػدوامت فسػبمب          وا 
اماكـ امطةنف خممن  مف امرد عىػ  ذمػؾ امػدفمع امتػويرى و ػ بمػم نسػوغ إطرااػي و ػ فهاػي نكػوف 

خ مي با  ٓؽ امطمعانف ف  امدفمع ػمةنبًم متةناًم ا ضي واإلامم  م  ور تسبنبي وا 
ؿ مى ػوؿ فػػ  يػذا ام ػػدد بػأف امػػدفع بهسػتامم  امرلنػػ  ونػت اماػػمدث مػف امػػدفوع وال ماػ        

امموضوعن  امت  ال تستأيؿ ردًا مست ً  مف امماكم  و ػ واسبمم فف نكوف امػرد عىنػي مسػت مدًا 
مف فدم  امثبوت امت  اوردتمم ف  اماكـ و ػ إذ نتضمف امرد امضما  عى  ذمؾ امدفع بمم نسوغ 

 ٓعاي وعدـ امتةونؿ عىني  إطرااي واإلمت مت
 

اف امدفع امم مر إمني ف  خ و ن  يذه امدعوى و ػ ُنةػد تويرنػًم ػ طمممػم اف امػدفمع         
ند إستاد ف  امتدمنؿ عى   اتي بمم تمر بأنواؿ  مود اإلثبػمت و ػ ومػم تػمر بمػم فف اإلضػمرة 

ربمو  مـ نكف نةمؿ ف  ذمؾ كمات ما طة  عى  مكمف اموانة  ونت إرتكمبمم و ػ واف اماور امكم
امونػت و ػ بػؿ كػمف متون ػًم مةطػؿ ف ػمب ااتمػزة امتػ  تو ػىي ػ ويػو مػم كػمف ن تضػ  تا نػؽ 
يػػذا ام ػػوؿ بىوغػػًم مىمنػػ  اامػػر فػػ  امػػدفمع امسػػممؼ امػػذكر و ػ  وممػػم ماممػػ  امضػػور مػػف فيمنػػ  

ذ ن ػػرت امماكمػػ  فػػ  إتػػرا ر ذمػػؾ ن ػػوى فػػ  إظمػػمر وتػػي اماػػؽ فػػ  امػػدفمع اممػػذكور و ػ وا 
امتا نػؽ و ػ كمػم مػـ تتػر اممةمناػ  ام زمػ  بواسػط  ينوػ  امماكمػ  متتمةػ  و ػ فو باػدب فاػد 
فعضػػمومم إلتراومػػم فػػ  اضػػور امطػػمعانف واممػػدافةنف عاممػػم فػػهف اماكػػـ نكػػوف مةنبػػًم متةػػنف 

 ٓاما ض 
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ب يذا بمإلضػمف  إمػ  مػم يػو م ػرر مػف اف تا نػؽ اادمػ  فػ  اممػواد امتامونػ  يػو واتػ        
 ٓامماكم  ف  امم مـ ااوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو  اممتمـ او اممدافع عاي 

 ؽٙ٘/ٕٕٕٛػ طةف  ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*  ا ض 
نضمؼ إم  مم ت دـ فف اموانة  كمم امىتمم ااوراؽ تر   متوافر امم  امدفمع ام ػرع           

 رض امتدم  بأاممم سميمم ف  إرتكػمب اموانةػ  وكماػم ف  تماب امطمعانف وفرن مـ و ػ وعى  ام
 ٓمف بنف اممتواتدنف عى  مسرامم 

اف ام تمر بنف ام رن نف بػدف ف ػً  بهعتػدار وانػع مػف تماػب فرنػؽ خ ػـو امطػمعانف و       
وممػػذا كػػمف ام رنػػؽ ااوؿ فػػ  مونػػع اممػػدافع عػػف امػػا س و ػ بمػػم ناػػؽ افػػراده إسػػتةممؿ ام ػػوة 

مػػدرر امخطػػر اموانػػع عىػػنمـ و ػ وال ع ػػمب عىػػ  إسػػتةممؿ ام ػػوة فػػ  يػػذه اماممػػ   بمم ػػدر امػػ ـز
 ٓع وبمت  ٕ٘ٗإستةمماًل ماؽ امدفمع ام رع  امما وص عىني ف  امممدة /

ومػـ تت ػػدى امماكمػػ  فػػ  فسػبمب اكممػػم ما ػػ  يػػذه اماممػػ  فو إثبمتمػم و ػ ومػػـ تباػػث         
عػػف ام رنػػؽ امبػػمدئ بممةػػدواف وام رنػػؽ اآلخػػر  ونػػموع امػػدعوى ومػػـ تما ػػمم بمم ػػدر امػػذى نك ػػؼ

امذى كمف ف  مونؼ امػدفمع و ػ رغػـ إراكػمر امطػمعانف ممػم اسػب إمنممػم و ػ اف إسػتةممؿ اػؽ 
امػدفمع ام ػرع  ال نسػػتىـز مػف اممػػدافع إعترافػي بممترنمػػ  اممسػادة إمنػػي و ػ بػؿ ناػػؽ مػي امتمتػػع 

عىػ  ت ػدنر   بػأف اممػ  امػدفمع ام ػرع  مػف بمذا اماؽ ومو ظؿ ماكرًا مىترنمػ  اممسػادة إمنػي ػ 
اماظمـ امةمـ تةرض ممم امماكم  ومو مف تى مر ا سمم ف   ن  امم  تكوف عىنمم امػدعوى ودوف 

 ٓامت  مدفع فو دفمع مف ذوى ام أف 
ذ مػػـ تباػػث امماكمػػ  تىػػؾ اماممػػ  رغػػـ مػػم تر ػػ  ممػػم امونػػموع اممطرواػػ  وتسػػتظمريم          وا 

 ٓفنمم فهف اماكـ نكوف مةنبًم متةنف اما ض بىوغًم مىمن  اامر 
كمػػم فخطػػأت امماكمػػ  كػػذمؾ إذ مػػـ تتا ػػؽ وانةػػ  نػػذؼ امطػػوب امة ػػواو  مػػف تماػػب         

مكمان  ادوث إ ػمب  اممتاػ  عىنػي برفسػي مػف إاػدى نطػع امطػوب  تنراف مكمف امامدث و ػ وا 
سػػتة ـ مػػف امطبنػػب واماتػػمرة امتػػ  ُفم نػػت مػػف متمػػوؿ   مػػـ نك ػػؼ عاػػي امتا نػػؽ وذمػػؾ بمإل

ام رع  عمم إذا كمات إ مب  اممتا  عىني برفسي وامت  فسػ رت عػف وفمتػي تاػدث مػف سػ وط 
اتػػر عىنػػي مػػف عدمػػي ويػػو تا نػػؽ فاػػ  ودفػػمع تػػويرى كػػمف نتةػػنف اسػػمي بواسػػط  امطبنػػب 
ام ػرع  اممػذكور امػذى نخػتص واػػده بهبػدار امػرفى فػ  يػػذه اامػور ام انػ  امخمم ػ  وال نتػػوز 

بدار امرفى ب أامم كمم سىؼ امبنمف مسواه ام  ٓت دى ممم وا 
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ذ فمسػػكت امماكمػػ  عػػف إتراوػػي مػػع مزومػػي فػػهف اكممػػم نكػػوف مةنبػػًم واتػػب امػػا ض          وا 
 ٓواإلامم  

 
َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغ

" بمف امت متر بنف فرن نف فو طػرفنف إمػم إف نكػوف إعتػدار مػف كىنممػم مػنس فنػي مػف          
 ٓمدفمع ام رع  " مدافع تات   مظا  ا

" فو اف نكوف مبمدفه بةدواف فرنؽ وردًا مف ام رنؽ اآلخر فت دؽ ف  ا ػي اممػ  امػدفمع       
ام ػرع  ػ وعىػ  ماكمػ  امموضػوع تبنػمف وانػع اماػمؿ فػ  ذمػؾ وامبػمدئ بممةػدواف مػف ام ػرن نف 

اًل كمف اكممم م وبًم بمم  ور "   ٓوا 
 ٓ ٜٛٔربع نرف ص ؽ مج ام ٕٕ/ٛٚٔٔػ طةف  ٖٜ٘ٔ/ٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ؽٖٙ/ٕٗٗٔػ طةف  ٘ٔٓٔػ  ٜٓٔػ ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٓٔ/ٕٗ*  ا ض 
 ؽٛٗ/ٜٖٔٔػ طةف  ٜٔٓػ  ٚٛٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕٔ/ٓٔ*  ا ض 
 ؽٛٗ/ٜٗٗٔػ طةف  ٜٙٚػ  ٕٕٓػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕٔ/ٕٛ*  ا ض 

 
َ:ََِٚبَإعزمشَعٍيَٗلؼبءَإٌمغَثأٔٗ

 تراؼ بممترنم  "" ال ن ترط م نمـ امم  امدفمع ام رع  اإلع         
 ؽ ٛٗ/ٖٔٚٔػ طةف  ٚٚٗػ  ٓٓٔػ  ٖٓػ  ٜٜٚٔ/ٗ/٘ٔ*  ا ض 
 ؽٖٗ/ٖٛٗطةف  ٕٗٙػ  ٖٕٔػ ٘ٔػ س   ٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ؽٕٚ/ٜٓٓػ طةف  ٚٛٛػ  ٕٔٗػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٔٔ/ٔٔ*  ا ض

وانػػػث ااػػػي ممػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػمف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػد راف عىنػػػي عػػػوار          
 ٓتوتب ا ضي واإلامم   امبط ف بمم نس
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َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

   
فماػي ممػم كػمف اإلسػتمرار فػ  تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي ضػد امطػمعانف مػف  ػػأاي اف          

نرتب مممم فضػرارًا النمكػف مػداركتمم بمػم ناػؽ مممػم طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػم رنثمػم ن  ػؿ فػ  
 ٓيذا امطةف 

 
َفٍٙزَٖاألعجبة

طمعامف مف ماكم  اما ض اامػر بونػؼ تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي ملنتػم و ػ نىتمس ام       
َ:ٚاحلىَُ رنثمم ن  ؿ ف  يذا امطةف

ََ  ٓب بوؿ امطةف  كً     :َأٚالَ 
 ٓوف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم   :َََصبٔيبَ  

 ٓامممه مع إمزاـ اممدع  اممدا  امم روفمت اممدان  وم مبؿ اتةمب امم        
 

َََََسعبئَٝعطيخَاحملبَِٝ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ

َاخزالطَٚرجذيذَـَأمؼبءَـَعذََعٛاصَٔ شَاٌذعٜٛ
َـــــــــــــــــ

َ
َعٕؼَِظشَاجلذيذح873/4882َاٌمؼيخَ
َعٕؼَِغزأٔفَمشبيَاٌمب٘شح3264َ/4885ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ
َ

َق41455/57ََاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َــــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّخََإٌمغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َ
َِزوشح

ََثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
ماكػـو ضػده ػ مػدع  عىنػي بػمماؽ اممػدا  ػ                    ............:    ادلمذََِٓ

 ر مدا  م مبؿ ػ طمعف ػ ومدع  بهدعم
 ػػمرع طىةػػت  ٘ٗوموطاػػي اممختػػمر مكتػػب ااسػػتمذ/ رتػػمو  عطنػػي امماػػمم                  

  ٜٜ٘ٔ/يػػ مسػا  ٕٛاػرب  ػ ام ػميرة ػ واموكنػؿ عاػي بتوكنػؿ رسػم  عػمـ رنػـ 
 ٓتوثنؽ امتنزة  موكؿ فني بممطةف بمما ض 

ا  مسػتأاؼ م ػر امتدنػدة مػف ماكمػ  تػ  ٜٜٛٔ/  ٔ/  ٕٙام مدر ف   فَٝاحلىـــَََُ:
 ٜٗٛس  ػممؿ ام ػميرة  )  ٓتػا   ٜٜٙٔمسػا  ٖٔٚٗف  ام ضن  رنػـ / 

تػػػػا  م ػػػػر امتدنػػػػدة  ( وام مضػػػػ  اضػػػػورنًم ب بػػػػوؿ اإلسػػػػتوامؼ  ٖٜٜٔ/ 
 ٓ كً  وف  امموضوع  برفضي وتأنند اماكـ اممستأاؼ  وامم روفمت 

 :  ٜٜٙٔ/ٗ/ٙوكمات ماكم  فوؿ درت  ند نضت بتىس                        
 برفض امدفع بها ضمر امدعوى امتامون   بمض  اممدة    :ََََأٚالَ
 برفض امدفع بةدـ تواز اظر امدعوى   :ََََصبٔيب
 برفض امدفع اممبدى بةدـ نبوؿ  امدعوى    :ََََصبٌضب

بابس اممتمـ سا  وك مم  خمسممو  تانػي  وبػأف نػلدى مىمػدع     ساثعبََ:
ي  تةػػػونض ملنػػػت وامم ػػػمرنؼ  اممػػػدا  خمسػػػممو  ووااػػػد تانػػػ

 ٓوخمس  تانممت م مبؿ فتةمب اممامممه 
برفض امدعوى اممدان  امم مم  مف اممتمـ وفمزمتي م مرن مم و    :ََخبِغب

 ٓتـ م مبؿ فتةمب اممامممه   ٘
َاٌٛلــبئــــــــــع
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ـ ػ ػ نػد فنػم ..........ػ   و كػمف ػ اممطةػوف ضػده ػ  اممػدع  بػمماؽ اممػدا  ػ اممراػـو  ٔ
تػػا  م ػػر امتدنػػده ضػػد  ٖٜٜٔ/  ٜٗٛبطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر ػ امػػدعوى رنػػـ 

ع وبػػمت  مػػع إمزامػػي بػػدفع مبىػػف خمسػػممو   ٖٔٗامطػػمعف  اممػػتمـ ممةمنبتػػي بمممػػمدة / 
ووااػػد تانػػي  تةػػونض مػػدا  ملنػػت  عىػػ  سػػاد مػػف ام ػػوؿ  فف امطػػمعف  كػػمف نةمػػؿ 

كػ   مىمػدع  ػ  ثػـ إاضػـ إمنمػم ك ػرنؾ مدنرًا فانم ب رك  ترافنؿ بنج مىسػنما  ػ  امممىو 
مو ػ  و وفاػي ػ بةػد تخػمرج اممػتمـ مػف ام ػرك  بااػو عػمـ وا ػؼ  ػ إكت ػؼ )؟!( 

 ٓتـ   ٕٕٔٚٚو   ٛٙإخت س اممتمـ  ػ امطمعف ػ مبىف 
ػ   وذكػر  اممػدع  ب ػان   دعػواه فاػي سػبؽ فف  اػرر بمػذه امونػموع ماضػرا ب سػـ  ػرط   ٕ

 خي  عى  بنمض !!!!م ر امتدندة  ترؾ رنمي وتمرن
ع وبػػمت   ٖٔٗػ   و خػػتـ اممػػدع  دعػػواه بطىػػب اماكػػـ بتوننػػع امة وبػػ  امم ػػررة فػػ  اممػػمدة  ٖ

مزاـ  اممتمـ بأف ندفع مي مبىف   ٓتـ عى  سبنؿ امتةونض امملنت  ٔٓ٘وا 
إدع  اممتمـ مدانم ػ نبؿ اممدع  بمماؽ اممدا   بطىػب اماكػـ   ٖٜٜٔ/ٖ/ٕٓػ   و بتىس   ٗ

سػمرتي   ٔٓ٘دره مي بتةونض ن تـ عف امضرر امػذى ماػؽ بػي مػف إدعػمر اممػدع   وا 
 ٓج  ٓف  ٕٚٙ  بممممدة / ػػإستخداـ  اؽ امت مض   إضرارا بمممتمـ  وذمؾ عم

نضػػت امماكمػػ  تممنػػدنم باػػدب خبنػػر ادار اممأمورنػػ  اممبناػػ   ٖٜٜٔ/ٙ/ٕٔػ   وبتىسػػ   ٘
نػمـ بمػم اممػتمـ  وننمػ   مػم بمماكـ امتممندى  وامتػ  تخىػص فػ  بنػمف امةمىنػمت امتػ  

  ٓا  ي مف فربمح خ ؿ تىؾ ام ترة   فف وتد وا نب اممدع  اممدا  فنمم 
ػ     نػػدـ امخبنػػر ت رنػػرًا إعتػػرض عىنػػي اممػػتمـ بةػػدة إعتراضػػمت وطىػػب إعػػمدة اممأمورنػػ   ٙ

إمكمكتػػػب خبػػػػرار وزارة امةػػػدؿ إلاتػػػػداب متاػػػ  ث ثنػػػػ  مػػػف امخبػػػػرار اممخت ػػػػنف  ادار 
 ٓعى  ضور يذه اإلعتراضمت   اممأمورن  

ػ     إاّل  فف ماكمػػ  فوؿ درتػػ  ف ػػمات عػػف طىػػب  إعػػمدة اممأمورنػػ  ممكتػػب خبػػرار وزارة  ٚ
امةػػدؿ ونضػػت باكممػػم  اممت ػػدـ ذكػػره  وفأسػػتأا ي اممػػتمـ وماكمػػ  اإلسػػتوامؼ نضػػت 
ذ  ػػدر اماكػػـ اممطةػػوف  فنػػي مةنبػػًم  بػػمماكـ اممطةػػوف فنػػي  سػػممؼ  امبنػػمف  و ػ  وا 

وفسمد اإلستدالؿ ف د طةف  عىنػي امطػمعف  بطرنػؽ ذور واإلخ ؿ باؽ امدفمع بمم  
 معسػػبمب اآلتن   : ػ   ٜٜٛٔ/  ٖ/ ٕٗبتمرن    تتمبع ٜٜٛٔ/  ٙٚٔاما ض برنـ  

 



225 

 

َأعــجـــــــبةَاٌطعـــــــــٓ
ََاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:ََََََأٚالَ

رة مكتوبػ  بدفمعػي فػ  سػبع وفربةػنف  ورنػ  و ػ  نػدـ امطػمعف  مىماكمػ  اإلسػتوامفن  مػذك        
ملنػػدًا  بأاػػدى ع ػػرة امفظػػ   مسػػتادات و ػ  تضػػمات تمنةمػػم  فربةػػ  دفػػوع تويرنػػ  مػػلثرة 
ودفمعم موضوعنم تدنًم  ن مد مي وانع امدعوى  ومستاداتمم و ػ  بند فف اماكـ اممطةوف فني مـ 

رة مطبوعػ  ػ بمإلاممػ  إمػ  فسػبمب اكػـ فوؿ نةرض ممم ال إنرادًا وال ردا و ػ  واكت   ػ  فػ  عبػم
درت  ػ دوف إمت مت ممم عمبي امطمعف عىػ  اماكػـ اممسػتأاؼ و ػ كمػم نػدـ مىماكمػ  اإلسػتوامفن  

مػػـ تكػػف تاػػت اظػػر ماكمػػ  فوؿ درتػػ  ػ   ٜٜٚٔ/ٖ/ٖمسػػتادات  تدنػػدة  ػ بامفظػػ  اممػػتمـ 
بػػػمت  بػػػأاّل وتػػػي إلنممػػػ  وتلنػػػد امػػػدفع بةػػػدـ تػػػواز اظػػػر امػػػدعوى مسػػػمب    ام  ػػػؿ فنمػػػم  بػػػأمر 

امػػػدعوى امتامونػػػ  و وخىػػػت مػػػدوامت اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي مػػػف اإل ػػػمرة إمػػػ  يػػػذه  اممسػػػتادات  
 واممذكرة امت  اا ىمم با مم   : ػ 

بسطام دفمعام فممـ ماكمػ  فوؿ درتػي فػ  ثمػما  اػوافظ مسػتادات ومػذكرتنف ػ ممػم  "         
بكػػؿ ممتػػمر بػػمماوافظ واممػػذكرتنف كػػدفمع ماػػم فمػػمـ  ال داعػػ  متكػػراره ياػػم واف كاػػم اكػػرر تمسػػكام

امماكم  االستوامفن  و ويو دفمع مػـ نواتمػي اماكػـ اممسػتأاؼ مثىمػم مػـ نواتػي وف ػمح وفعػرض 
عف إتمب  اممستأاؼ إم  طىبمت تويرن  متا نؽ دفمعػي وكػذا مى  ػؿ فػ  دفػع متةىػؽ بمماظػمـ 

 ٓامةمـ 
و فبػػدى دفػػمع  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕمػػ  فوؿ درتػػي بتىسػػ  يػػذا وفػػ  مػػذكرتام امم دمػػي امػػ  ماك        

اممسػػػتأاؼ  دفمعػػػًم تويرنػػػًم مػػػـ  نواتمػػػي اماكػػػـ اممسػػػتأاؼ وفخطػػػأ فػػػ  إعتسػػػمؼ رفػػػض دفػػػوع 
 ٓتويرن  مف اماظمـ امةمـ نموم  عى  ساديم ام ان  ف  اموانع وام ماوف و بنمف ذمؾ 

َاٌٛلبئـــــــع
نػػي مػػف وظن تػػي كمػػدنر فاػػ  ب ػػرك  بةػػد اػػوام  ثػػ ث سػػاوات مػػف إسػػت مم  اممػػدع  عى  ػػػ   ٔ

اممػدع  و و ااػو سػا  وا ػؼ مػف تخمرتػي ػ ك ػرنؾ مو ػ  ػ مػف يػذه ام ػرك  و 
فنػػػمـ اممػػػدع   بطرنػػػؽ اإلدعػػػمر اممبم ػػػر  امػػػدعوى امممثىػػػ   ب ػػػان    نػػػمؿ فنمػػػم فف 

 ٜٔٛٔاممدع  عىني إمتاؽ  بممةمؿ مدى ام رك  امممىوك  مىمدع  ف  غضوف عمـ 
ثـ إاضـ ام  ام ػرك  اممػذكورة ك ػرنؾ مػع اإلات ػمظ بوظن ػ   بوظن   مدنر عمـ )؟!(

دارتمػػم )؟!(  وامتةممػػؿ  مػػدنر عػػمـ )؟!(  وف ػػب  يػػو اممسػػووؿ عػػف ت ػػىنؿ ام ػػرك  وا 
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و ػ  وفضػػمؼ فاػػي فػػ  ام تػػرة  ااخنػػرة )؟!( إسػػتدعتي  ٓمػػع امةمػػ ر بأسػػـ ام ػػرك  
طىػب مػف اممػدع  عىنػي ت ػدنـ ك ػؼ بنػمف ظروؼ امةمؿ امس ر مىخمرج وبةد عودتي 

اسمبمت ام رك   خ ؿ فترة غنمبي بممخمرج ف دـ إمني مستادات )؟!( ت نػد فف ام ػرك  
مـ تا ؽ فربمام فطىب مف اممدع  عىني ك وؼ ت  ػنىن  فأبػدى  ااخنػر رغبتػي فػ  

بةد تامزمػي عػف ا ػتي مى ػرنك  امثمانػ  ػ  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔامتخمرج  وفف امتخمرج تـ ف  
) اتمة اسف عبده زوت  اممدع  (  وفاي فوت ر بها طمع اممػدع  عىنػي عػف امةمػؿ 
)؟!( واماضػػػور مى ػػػرك   بمتػػػرد تخمرتػػػي )؟!( دوف سػػػمبؽ إاػػػذار )؟!( و  وفضػػػمؼ  
ب ػػػان   إدعمراتػػػي فاػػػي ف ػػػىت  كػػػؿ امماػػػموالت  إلعػػػمدة اممػػػدع  عىنػػػي مىةمػػػؿ )؟!( 

 ؿ  فتػػرة غنػػمب اممػػدع  من ػػدـ ك ػػوؼ اماسػػمب اممطىوبػػ  عػػف تةػػمم ت ام ػػرك  خػػ
خػمرج امػب د و ػ اامػر امػذى دعػمه إمػ  امرنبػ  وام ػؾ ؟!! فةمػد إمػ  مامسػب  امسػند/ 
اسنف سىممف  بمراتة  اسمبمت ام رك  )؟!(  امذى إاتم  فػ   ت رنػره ػ اممكىػؼ بػي 

عىػ  فمػواؿ ام ػرك   مػدم   ــمف اممدع  ػ إم  فف اممدع  عىني إستوم  ػ كػذا ؟!!! 
 م ترنمت  عتنب   غرنب  ادديم بمآلت  : عى  ذمؾ ب

ف ػ فف ياػػمؾ مكمتبػػمت بػػنف اممػػدع  عىنػػي وبػػنف فاػػد امةمػػ ر  يػػو اممػػدعو / مامػػد 
عىػػ  فكػػرى تاتػػوى عىػػ  اسػػمبمت  غنػػر مدرتػػ  بػػدفمتر ام ػػرك  )؟!( امخم ػػ  

 ٓبممةم ر ) سبوت و كمرتور ( )  ركمت سنما  فتابن  ( 
سػـ م ىػد )؟!( مى ػرك  إسػتخدممم اممػدع  عىنػػي ب ػ فف ياػمؾ اػوعنف مػف ام ػواتنر بأ

ب  تي مدنرا مى رك  ونمـ  بهرسػمممم مىةمػ ر بػرنـ مسىسػؿ ومبػممف مختى ػ  تمممػم 
 ٓ)؟!( عمم يو مدرج  بدفمتر ام رك  )؟!( 

ج ػ فف اممػدع   عىنػي نػمـ بتا ػنؿ )؟!( مبػممف مممنػ  مسػتا   مى ػرك  مػف امةمػ ر 
م راؾ ام راس   (  وتاونىمػم ماسػمب امسػند/ فمػمف بممةمى  ااتابن  ) امدوالر و ا

مامػػػد فسػػػممعنؿ  وفػػػ  امونػػػت ا سػػػي نػػػمـ بمامسػػػب  ام ػػػرك  بممةمىػػػ  امماىنػػػ  ) 
 ٓبممتاني امم رى ( وذمؾ بةد اإلست مدة ب مرؽ امسةر )؟!( 

د ػ فف اممػػدع  عىنػػي إسػػتىـ سػػبع  ػػنكمت  مػػف امسػػند/ مامػػد عىػػ  فكػػرى  ماػػدوب 
ضػ مم باسػمبمت ام ػرك  وفضػمفمم فػ  اسػمبي امخػمص ام ركمت ااتابنػ   ومػـ ن

 ٓتـ  ٕٕٔٚٚر ٛٙوبىىت ننم  اممبممف اممختىس  )؟!(  ٓٓ)؟!( 
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ػ   وذكػر  اممػدع  ب ػان   دعػواه فاػي سػبؽ فف  اػرر بمػذه امونػموع ماضػرا ب سػـ  ػرط   ٕ
 إدارى م ر امتدندة ( ٕٜٜٔ/  ٜٖٙم ر امتدندة ) يو امماضر 

ع وبػػمت   ٖٔٗبطىػػب اماكػػـ بتوننػػع امة وبػػ  امم ػػررة فػػ  اممػػمدة ػ   و خػػتـ اممػػدع  دعػػواه  ٖ
مزاـ  اممتمـ بأف ندفع مي مبىف   ٓتـ عى  سبنؿ امتةونض امملنت  ٔٓ٘وا 

إدعػػ  اممػػتمـ مػػدانم ػ نبػػؿ اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا   بطىػػب  ٖٜٜٔ/ٖ/ٕٓػ    و بتىسػػ   ٗ
ممػػدع   تػػـ عػػف امضػػرر امػػذى ماػػؽ بػػي مػػف إدعػػمر ا ٔٓ٘اماكػػـ  مػػي بتةػػونض نػػدره 

سمرتي  إستخداـ  اؽ امت مض   إضرارا بمممتمـ  وذمػ  ٓف  ٕٚٙ  بمممػمدة / ػؾ عمػػوا 
 ٓج 

نضػػت امماكمػػ  تممنػػدنم باػػدب خبنػػر ادار اممأمورنػػ  اممبناػػ   ٖٜٜٔ/ٙ/ٕٔػ    وبتىسػػ   ٘
بمماكـ امتممندى  وامتػ  تخىػص فػ  بنػمف امةمىنػمت امتػ  نػمـ بمػم اممػتمـ  وننمػ   مػم 

  ٓ ؿ تىؾ ام ترة فف وتد وا نب اممدع  اممدا  فنمم ا  ي مف فربمح خ
َاٌــذفـــــــبع

َعذَََعٛاصَٔ شَاٌذعَٜٛادلغزأٔفَؽىّٙب:َأٚالََ
ٌَغبثمخَاٌفظًَفيٙبَثأِشَٔٙبئَٝثبد

َثأالَٚعَٗإللبِخَاٌذعَٜٛـَطبدسََِٓإٌيبثخَاٌعبِخ
َـَٚربظَٓٚطبسَثبربَثعذَََإٌغبئَٗخاليَصالصخَأشٙش45/4/4882َفََٝ

ٌَٕبئتَاٌعبََِٓا
ور نسػـ م ػر امتدنػدة ) ػامدعوى اماممن  سب مم ب غ ب كوى ت دـ بمم اممدع  إمػ  مأمػ      

( و وف مر اممػدع  إمػ  يػذه ام ػكوى فػ   ػان   دعػواه  ٕامفظتام/ ٕو  ٔنراتع اممستادات 
ت ػػدـ اممػػدع  ب ػػكوى مكتوبػػ   ضػػد اممػػتمـ ياػػم إمػػ  امسػػند /  ٕٜٜٔ/ٕٔ/ٔو ف ػػ   ٚص / 

ـ م ر امتدندة  اسب إمني فنمم ذات اإلتممممت  موضوع امػدعوى اممبم ػرة اماممنػ  مأمور نس
 ػ فاسب إمني بتىؾ ام كوى : ػ 

تػػـ مػػف فمػػواؿ  ػػرك  ترافػػؿ بػػج خػػ ؿ فتػػرة تواتػػده خػػمرج  ٕٕٔٚٚر ٓٛٙػػػ  إخػػت س مبىػػف ٔ
 ٓامب د  

د ننمتمػػم ػ  تا ػػنؿ ننمػػ   ػػنكمت  خم ػػ  بمم ػػرك  مػػف عم ومػػم بمما ػػد ااتابػػ   وتورنػػ ٕ
خت س  فرؽ امسةر   ٓمى رك  بمما د امم رى وا 
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سػتةممممم   ٖ ػ  ت ىند طبمعػ  فػواتنر بأسػـ ام ػرك  غنػر امتػ  تتةممػؿ بمػم رسػمنم مػع عم ومػم  وا 
وتا نؿ مبممف مف امةمػ ر ما سػي فػ  م مبػؿ مػمت ـو بػي ام ػرك  مػف خػدممت  ممػـ ومػـ 

  ٓندرج بنمامتمم بدفمتر ام رك   وتورند ننمتمم 
و يػػػػذا اإلتمػػػػمـ امكػػػػمذب  امػػػػذى  ػػػػدر بػػػػي اممػػػػذكور ب غػػػػي ضػػػػد  ػػػػرنكي امسػػػػند /             
يو ذات مماسبي مىمتمـ ف  امدعوى امممثى  و  يذا وند نندت تىػؾ ام ػكوى بػرنـ   ............

تا  م ر امتدندة ( انث تـ تا ن مم بأمر  ٕٜ/ٖ٘ٙٛإدارى م ر امتدندة ) ٕٜٜٔ/ٜٖٙ
ماضػر طونػؿ  فسػتمع  ماػرره فمػنف   ام ػرط  / سػمنر ينكػؿ ػ ويػو فاػد  امانمب  امةمم   ف  

إم  فنواؿ   ٕٜٜٔ/ٕٔ/ٔج ػ فستمع بتىس   ٓف  ٖٕمأمورى امضبط ام ضمو  طب م مىممدة / 
وكنػػؿ امسػػند / عبػػد ام تػػمح عبػػد امػػرانـ  ام ػػمفة   امػػذى  نػػدـ وفرفػػؽ بممماضػػر  ػػورة  ع ػػد 

ي بةػد فف  ردد ذات  اإلتمممػمت امػواردة بمم ػكوى  و  امةمؿ اممبـر بنف ام رك  وامم كو ف  ا ػ
وتـ عرض امماضر عى  امانمب  امةمم  امت  فمرت بأستن مر امتا نؽ وتـ يذا اإلستن مر كػأمر 
امانمبػػػ  امةممػػػ  و وثمبػػػت بممماضػػػر ننػػػمـ اممسػػػمعد / مامػػػد عبػػػد امكػػػرنـ ػ ويػػػو مػػػف مػػػأمورى  

بسػلاؿ وكنػؿ امم ػكو فػ  ا ػي انػث  ٖٜٜٔ/ٔ/ٚامضبط ام ضمو  ػ مف إستن مر امانمبػ  ػ فػ  
واتمي بمم تمر بأنواؿ ام مك  وفثبت ف   در ماضره فاي فطىع  عىػ  تأ ػنرة امسػند ااسػتمذ 

تا  م ر امتدندة بسلاؿ امم كو ف   ٕٜٜٔمسا   ٖ٘ٙٛ/ وكنؿ امانمب  ف  امماضر  رنـ 
عبد ام تمح عبد امرانـ  ا ي ػ ف اد وكنؿ امم كو ف  ا ي ف  فنوامي إدعمرات  ام مك  امسند /

ام امسػند ػدع  يػػػػام مفة   وا   تمممم   ا  اإلتممممت  امموتمي إمنػي  ػ إال فف ام ػمك   امم
/ عبػػد ام تػػمح عبػػد امػػرانـ ام ػػمفة  مػػـ نسػػتطع فف ن ػػدـ ممنثبػػت   ػػا  مزاعمػػي ػ فأ ػػدرت 

 ٓ ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔف   ٓامانمب  امةمم  فمرا با ظ امماضر إدارنم 
 

مػف ماكمػ  فوؿ درتػ  ػ فنمػم طىباػمه ػ ضػـ ام ػكوى  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٕ٘ىباػم بتىسػ  ونػد ط       
تػػػا  م ػػػر امتدنػػػدة (  وامت ػػػرن   ٕٜ/ٖ٘ٙٛإدارى م ػػػر امتدنػػػدة   )  ٕٜٜٔ/ٜٖٙرنػػػـ 

بهستخراج   ورة رسمن  مف نػرار امانمبػ   امةممػ  ام ػمدر فنمػم و ػ  ونػررت امماكمػ  امتأتنػؿ 
 ػػورة رسػػمن  مػػف امماضػػر  وام ػػممدة امماػػوه  مػػع امت ػػرن   بهسػػتخراج ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗمتىسػػ  
و ػ وتا نػذا مػذمؾ ت ػدمام  إلسػتخراج ام ػورة امرسػمن   مػف امماضػر اممػذكور إال فاػي  ٓعاممم 

تةذر وتبنف ازع ام  ا  امخم   بممماضر  بدفتر امتا  وففمد امسند رونس ام ىـ امتامو  فف 
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( و ػ   ٙاضػر ) تراتػع امفظتاػم/ ياػمؾ تا ن ػم نتػرى فػ  يػذا ام ػأف بىػرض امةثػور عىػ  امم
ػ مماكمػ  فوؿ درتػ   تكىنػؼ امانمبػ   بضػـ  امماضػر  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗوطىباػم بمػذكرتام تىسػ  

 ٓاممذكور فو  ورة طبؽ اا ؿ ماي فو ت دنـ مم ن ند ممذا تـ ف  امتا نؽ امتمرى ب أاي 
 مضػػػػـ امماضػػػر سػػػػممؼ ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔونػػػررت ماكمػػػ  فوؿ درتػػػػ  امتأتنػػػؿ متىسػػػ         

 ٓمى رار امسمبؽ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٖٓامذكر ثـ متىس  
 

*   *   *   *   *   *  
 

تا ضػ  امػدعوى امتامونػ  بمماسػب    :َطََعٍـَٝأٔـ0َٗأ343ََ٘زاَٚٔظذَادلـبدحَ/َ        
مىمتمـ اممرفوع  عىني  وامونموع اممسادة فنمم إمني ب دور اكـ اممو  فنمػم بػممبرارة فو بمإلدااػ   

ضوع امدعوى امتامون  و ف  نتوز إعمدة  اظريػم  إال بػممطةف فػ  يػذا واذا  در اكـ ف  مو 
ج  عىػ  فاػي النتػوز  ٓف  ٘٘ٗػ  كمػم ا ػت اممػمدة /  ٓاماكػـ بػممطرؽ امم ػررة فػ  ام ػماوف 

امرتوع إم  امػدعوى امتامونػ   بةػد اماكػـ فنمػم اممونػم باػمر عىػ  ظمػور فدمػ  تدنػدة فو ظػروؼ 
  ٓام ماوا  مىترنم  تدندة فو بامر عى  تىننر امو ؼ 

و االمػػر بمالوتػػي النممػػ  امػػدعوى امتامونػػي يػػو كػػؿ امػػر ػ  ػػرنام كػػمف او ضػػمانم ػ         
ت ػػدره امانمبػػي بةػػد تا نػػؽ وتضػػماي عػػدـ امسػػنر فػػ  امػػدعوى ومػػو و ػػ تي بماػػي امػػر ا ػػظ الف 

 ٓامةبره ي  با ن   اموانع  ال بممتذكره امانمبي او ال تذكره عاي 
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗا ض  *              
 ٓٛػ  ٗٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔ/ٕٗ*  ا ض              
 ٓٚٓٔػ  ٕٕٕػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕ٘ٙػ  ٚٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض              
  ٕٔٚػ  ٓٗٔػ  ٛٔػ س  ٚٙ/٘/ٕٙ*  ا ض              

عوى امتاموني كمم نكوف  رنام بممكتمبي نكوف ضمانم نست مد واالمر بمالوتي النمم  امد       
 ٓمف اى اترار  خر ندؿ عىني كأستبةمد تممي او استبةمد  خص مف داورة االتممـ 

 ٕٔٚػ  ٔ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض              
 ٖٔٔػ  ٖٕػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕٙ*  ا ض              
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 ٕٚٓٔػ  ٕٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض              
 ٖ٘ٗػ  ٘ٛػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٗ/٘*  ا ض              
   ٜٚػ  ٕٓػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٕ/ٕ*  ا ض              

وفمػر امانمبػي امةممػي بمالوتػي النممػ  امػدعوى امتامونػي ػ  ػرنام كػمف او ضػمانم ػ واف         
ممونػػم بمتػػم اذا مضػػت ث ثػػ  كػػمف فػػ  اال ػػؿ مػػي طبنةػػي ونتنػػي و ػ اال اف يػػذا االمػػر ن ػػنر ا

 ٓا مر عى   دوره دوف امىمر 
 

ػ اف سػىط  اماموػب امةػمـ فػ   ط0/َأ144َٔظـذَادلـبدَٖفمػف امم ػرر نماواػم و وعىنػي         
االمىػػمر م نػػدة بث ثػػ  ا ػػمر بةػػديم نكػػوف االمػػر بمالوتػػي اممونػػم بمتػػم وتكػػوف اتنتػػي ونوتػػي فػػ  

  :َطَعٍــَٝأــ0ٗأ144َفمــذَٔظــذَادلــبدَٖ/َػ اامػػمر امػػدعوى امتامونػػي اتنػػي ونػػوه داومػػي 
" مىاموػػب امةػػمـ اف نىىػػ  االمػػر اممػػذكور فػػ  مػػدة امث ثػػ  ا ػػمر امتممنػػي م ػػدوره مػػممـ نكػػف نػػد 
 ػػػدر نػػػرار مػػػف ماكمػػػ  امتامنػػػمت او ماكمػػػ  امتػػػا  اممسػػػتأا ي فػػػ  غرفػػػ  امم ػػػوره باسػػػب 

نػػره نمتاػػع عىػػ  اماموػػب االاػػواؿ بػػرفض امطةػػف اممرفػػوع فػػ  يػػذا االمػػر " ف ػػ  يػػذه اماممػػي االخ
" نتػب  :َٚلؼذَحمىّـخَاٌـٕمغَثأٔـٗ .امةمـ امىمر االمر ات  ف  خ ؿ امث ثػ  ا ػمر 

عىػػ  امماكمػػ  اذا مػػمدفع اممممػػم بةػػدـ تػػواز رفػػع امػػدعوى امةمومنػػي ممضػػ  اكثػػر مػػف ث ثػػ  
و ذا امػدفع ػا مر عى  تمرن  االمر ام مدر مف امانمبي امةمومني با ظ ام كوى اف ترد عى  يػ

فمذا ي  اداات اممتمـ دوف اف تتادث عاي وترد عىني فػمف اكممػم نكػوف نم ػرا ن ػورا نةنبػي 
د ام ماوانػي ) مامػود عمػر ( ػ ج ػموع  ام واعػػػ مت ٜٙٗٔ/ٗ/ٕ٘بمم نستوتب ا ضي ) ا ض 

 ٓ(  ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗو ا ض  ٕٙٔػ  ٕٗٔػ  ٚ
مػػػ  امػػػدعوى امتامونػػػي و يػػػو كػػػمماكـ امبػػػمت ومػػػي واالمػػػر امامػػػمو  امبػػػمت بمالوتػػػي النم        

مممىاكـ امبمت مف نوة ااممر امدعوى امتاموني و ومي مممىاكـ امبمت مف اتني تماع مػف امةػوده 
امػ  امػدعوى امتامونػي ػ طمممػم اف يػذا االمػر نػموـ ومػـ نىػف مػف امسػىطي اممخت ػي خػ ؿ ام تػره 

ى سػىطي امىػمره بةػد فواتمػم و ػ وفػ  ذمػؾ ت ػوؿ امت  اتمز فنمم ام ماوف امىمره وامت  النتػوز ا
ماكم  اما ض فػ  امةدنػد مػف ااكمممػم : " ممػم كػمف االمػر ام ػمدر مػف سػىط  امتا نػؽ بةػدـ 
وتػػود وتػػي النممػػ  امػػدعوى امتامونػػي مػػي اتنتػػي امتػػ  تماػػع امةػػوده امػػ  امػػدعوى امتامونػػي مػػمداـ 

عف ذات اموانةي امت   در االمر فنمػم  نمومم مـ نىف و ف  نتوز مع ب موي نمومم انمم  امدعوى
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الف مػي فػ  اطػمؽ اتنتػي امملنتػي ممم اكػمـ مػف نػوة االمػر امم ضػ  ومػو مػـ نةىػف مىخ ػـو ػ 
واف امدعوى اممداني امت  ترفع اممـ امماكمي امتامونػي يػ  دعػوى تمبةػي مىػدعوى امتامونػي امتػ  

نةػي ممنسػتوتب ام ضػمر بةػدـ نبػوؿ تاظريم و وام ضمر بةػدـ نبػوؿ امػدعوى امتامونػي بمماسػبي موا
ػػػ واف امػػػدفع بةػػػدـ تػػػواز اظػػػر امػػدعوى نىت ػػػ  فػػػ  اماتنتػػػي مػػػع  امػػدعوى اممدانػػػي امام ػػػوي عامػػػم

ام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى و وااي ممم كمف امدفع  بةدـ نبػوؿ امػدعوى مسػبؽ  ػدور امػر بةػدـ 
ىنر بػي وتػي امػرفى فػ  وتود وتي النمم  امدعوى امتاموني تويرنم ومف  أاي ػ اف    ػ اف نت

نبوؿ امدعوننف امتاموني واممداني و ػ فماي نتب عى  امماكمي اف تما ي بىوغػم امكىمنػ  االمػر 
 ٓفني اوترد عىني بمم ندفةيو وااي نتب اف تةرض امماكمي ممذا امدفع امتويركمنرادا وردا "

 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض                
 ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*  ا ض                
 ٜٓٙػ  ٙٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*  ا ض                
 ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض                
 ٕٓ٘ػ  ٜٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/٘/٘ٔ*  ا ض                
 ٖ٘ٓ ػ ٖ٘ٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماواني ػ ج  ٚٗ/ٖ/ٗ*  ا ض                
   ٔٔٔػ  ٚٔٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ػ ج ٙٗ/ٖ/ٕٛ*  ا ض                

 
فمذا مضت امث ث  ا مر عى   دور االمػر دوف اف نىىػ   ػمر اممونػم بمتػم و ػ وفػ  ذمػؾ    

ت ػوؿ ماكمػ  امػا ض فػ  اكممػم  اػؼ امبنػمف : ػ " نتػب عىػ  امماكمػي اذا دفػع اممممػم بةػدـ 
ممضػػ  اكثػػر مػػف ث ثػػ  ا ػػمر عىػػ  تػػمرن  االمػػر ام ػػمدر مػػف تػػواز رفػػع امػػدعوى امةمومنػػي 

امانمبي امةممي با ظ ام كوى اف ترد عى  يذا امػدفع و فػمذا يػ  ادااػت اممػتمـ دوف اف تتاػدث 
 عاي وترد عىني فمف اكممم نكوف نم را ن ورا نةنبي بمم نستوتب ا ضي "

ػ  ٚج  ــمامػود عمػر (  ػ متموعػ  ام واعػد ام ماوانػي ) ٜٙٗٔ/ٗ/ٕ٘*  ا ػض             
  ٕٙٔػ  ٕٗٔ

  ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض             
وغاػ  عػف امبنػمف اف نػوة االمػر امامػمو  امبػمت ػ ام ػرن  او امضػما  ػ بمالوتػي فػ          

اامػػمر امػػدعوى امتامونػػي و ػ مػػف اماظػػمـ امةػػمـ  ػػأامم  ػػأف نػػوة اماكػػـ امتاػػمو  امبػػمت فػػ  اامػػمر 
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متاموني و ػ ومىػدفع بمػم خ ػموص امػدفع اممتةى ػي بمماظػمـ  امةػمـ " ونتػوز ابػداله الوؿ امدعوى ا
مره اممـ ماكم  اما ض و ونتب عى  امماكمػي اف ت ضػ  مػف تى ػمر ا سػمم بةػدـ تػواز اظػر 

 ٓ "  امدعوى
 ٖٓٛػ  ٚٚػ  ٔٔػ س  ٓٙ/ٗ/ٕٙ*  ا ض             
 ٕٛ٘ػ  ٔٔٔػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٕٕ*  ا ض             
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض             
 ٕٚٙػ  ٓٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٗ/ٕٓ*  ا ض             
 ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض             
 ٜٗ٘ػ  ٖٔٔػ  ٕٕػ س  ٔٚ/ٓٔ/ٛٔ*  ا ض             
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض             
 ٜ٘ٔػ  ٕٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٔ/ٕٚا ض  *             
َاخلالطخَ
وعػدـ   ٖٜٜٔ/ٔ/ٖٔام ؿ مم ت دـ يو عدـ تواز  اظر امدعوى امتامونػي اممرفوعػي        

نبوممػػم و ػ  وعػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى  اممدانػػ  بممتبةنػػ  و ػ اامػػم تمبةػػ  مىػػدعوى امتامونػػ   امتػػ  
وى اممدانػػ  امام ػػو  عامػػم ) ا ػػض ػعػػوؿ امدػػػػنسػػتوتب اماكػػـ بةػػدـ نبوممػػم اماكػػـ فنضػػم بةػػدـ نب

و   ٜٓٙػ  ٙٛٔــ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘و  ا ض  ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ
( ػ  ٕٓ٘ػ  ٜٙػػ ٜٕػ س ٜٛٚٔ/٘/٘ٔو  ا ػض  ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛا ػض 

وذمػػؾ  مسػػمب   ام  ػػؿ فػػ  وانةػػ  امػػدعوى امتامونػػ  و  بػػمامر    امبػػمت ام ػػموـ امػػذى ف ػػدرتي 
بةد تا نؽ فمرت بي و ػ  بأال وتي إلنمم  امػدعوى امتامونػ   ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔب   امةمم   ف  امانم

و ػ ويو فمر بمت النزاؿ نمومم ومـ نىف  وال نمكف  نماوام إمىػمله ون ػع  بػمط  بط اػم مطى ػم فى 
ػ وممػػذا اامػػر نػػوة  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔنػػرار بهمىموػػي بةػػد مضػػ   ث ثػػ    ػػمور عىػػ   ػػدوره فػػ  

  واتنػػ  اماكػػـ امبػػمت فػػ  إامػػمر امػػدعوى امتامونػػ  بمػػم نسػػتتبع  وتػػوب اماكػػـ اامػػر امم ضػػ
 ٓبةدـ تواز اظر امدعوى امتامون   وبةدـ نبوممم  وعدـ نبوؿ امدعوى اممدان   بممتبةن  

يػػػذا امػػػدفع امتػػػويرى اممبػػػدى بأسػػػمانده بةػػػدـ تػػػواز اظػػػر امػػػدعوى و ػ غسػػػؿ اماكػػػـ         
عتنبػ  نػمؿ فنمػم ااػي نتةػنف فف نكػوف اامػر ثمبتػًم بممكتمبػ  و ػ  اممسػتأاؼ ندنػي ماػي ب ممػ  غرنبػ 

ومـ نممر ااد فػ  ذمػؾ و واامػر يػو بمم ةػؿ ثمبػت بممكتمبػ  بػأمر اما ػظ امػذى نةػدت امماكمػ  
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إدارى م ػر امتدنػدة  ٕٜ/ٜٖٙاممستأاؼ اكممم عف تا نذ نراريم بضـ ذمؾ امماضػر امػرننـ 
فني نرار اما ػظ كتمبػ  وامػذى فبػدنام مىماكمػ   تا  م ر امتدندة ( امذى  در ٕٜ/ٖ٘ٙٛ) 

فاػػي اػػدث عبػػث فػػ  ام ػػ ا  اممػػدوف بمػػم نػػرار اما ػػظ فػػ  دفتػػر ننػػد امتػػا  ػ ف ػػد طىباػػم مػػف 
 ٕٜٜٔ/ٜٖٙػ فنمػػم طىباػػمه ػ ضػػـ ام ػػكوى رنػػـ  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٕ٘ماكمػػ  فوؿ درتػػ  بتىسػػ   
ج   ػػػورة تػػػا  م ػػػر امتدنػػػدة (  وامت ػػػرن  بهسػػػتخرا ٕٜ/ٖ٘ٙٛإدارى م ػػػر امتدنػػػدة   ) 

رسػػػػمن  مػػػػف نػػػػرار امانمبػػػػ   امةممػػػػ  ام ػػػػمدر فنمػػػػم و ػ  ونػػػػررت امماكمػػػػ  امتأتنػػػػؿ متىسػػػػ  
 ٓمع امت رن   بهستخراج  ورة رسمن  مف امماضر  وام ممدة امماوه عاممم  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗ

و ػ وتا نذا مذمؾ ت دمام  إلستخراج ام ورة امرسمن   مف امماضر اممذكور إال فاي تةذر وتبنف 
  امخم ػػػ  بممماضػػػر  بػػػدفتر امتػػػا  وففػػػمد امسػػػند روػػػنس ام ىػػػـ امتاػػػمو  فف ياػػػمؾ اػػػزع ام ػػػ ا

( و ػ  وطىباػم  ٙتا ن م نترى ف  يذا ام أف بىرض امةثور عى  امماضر ) تراتػع امفظتاػم/ 
تكىنؼ امانمب   بضـ امماضر اممذكور فو  ورة طبؽ اا ػؿ  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗبمذكرتام تىس  

 ٓ  امتا نؽ امتمرى ب أاي ماي فو ت دنـ مم ن ند ممذا تـ ف
 

مضػػػـ امماضػػػر سػػػممؼ امػػػذكر ثػػػـ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔونػػػررت امماكمػػػ  امتأتنػػػؿ متىسػػػ          
 ٓمى رار امسمبؽ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٖٓمتىس  
ويذا ام رار امذى ف درتي ماكم  فوؿ درت  بضـ ذمؾ امماضر امماطػوى عىػ  نػرار         

ىنمم متمبةتػي متا نػؽ ذمػؾ امػدفع بةػدـ تػواز اما ظ بةد تا نؽ و ػ يو واتبمم و ػ امذى نتةنف ع
 اظر امدعوى بىوغًم ام  غمن  اامر فني  . 

 
ػ  ٕٜٔػ رنػـ/ ٖ٘) متموعػ  اممكتػب ام اػ  ػ س  3/41/4873ٚفـَٝؽىّٙـبَاٌظـبدسَ    
 ( و ػ  ت وؿ ماكم  اما ض : ػ  ٖٙٛص 

تةىػػؽ بمماظػػمـ "  مػػف امم ػػرر فف امػػدفع بةػػدـ تػػواز اظػػر امػػدعوى مسػػبؽ ام  ػػؿ فنمػػم م       
امةػػمـ ويػػو مػػف امػػدفوع امتويرنػػ  امتػػ  نتةػػنف عىػػ  امماكمػػ  متػػ  فبػػدى ممػػم فف تتاػػرى ا ن ػػ  

 ٓاموانع ػ ف   أاي وفف تترى مم تراه الزمًم مف تا نؽ بىوغم إم  غمن  اامر فني "  
اػػي إذا مػػـ تتاػػرى امماكمػػ  ا ن ػػ  اامػػر وذمػػؾ بػػمالط ع عىػػ  فوراؽ ام ػػكوى امتػػ        "   وا 

نػػررت ضػػممم وبػػمترار ممنػػد نىػػـز مػػف تا نػػؽ و فػػهف اماكػػـ نكػػوف فنمػػم ت ػػدـ تمنةػػي نػػد فخطػػأ 
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 ٓ ان  ام ماوف خطأ فسىمي ام  ام سمد ف  االستدالؿ وام  ور ف  امتسبب " 
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ* ا ض 

ف امػػدفع ووانػػع اامػػر فف ماكمػػ  فوؿ درتػػ  بػػداًل مػػف فف تتاػػرى ا ن ػػ  اموانػػع فػػ   ػػأ        
وبداًل مف فف تترى امتا نؽ ام ـز امواتػب عىنمػم بىوغػًم إمػ  غمنػ  اامػر فنػي ....   بػداًل مػف 
ذمؾ غسىت ندنمم مف امدفع ب مم  فاي نتةنف فف نكػوف اامػر كتمبػ  ػ ومػـ نخمم مػم فاػد فػ  ذمػؾ 

أف وكماػػت سػػتتده مكتوبػػًم مػػو فتػػرت مػػم نتوتػػب عىنمػػم مػػف تا نػػؽ وتاػػرى ا ن ػػ  اموانػػع فػػ   ػػ
امػػدفع وامماضػػر اممػػذكور وام ػػرار ام ػػمدر فنػػي كتمبػػ  بػػمما ظ بةػػد تا نػػؽ فمػػرت بػػي امانمبػػ  و 

 ٓفاتدبت مي 
فمػم نػوؿ اماكػـ اممسػتأاؼ فف اامػر بػأال وتػي نتػب فف نكػوف  ػرناًم و ػ فهاػي إبةػمد         

مػػ  فػػ  امبةػػد عػػف ام ػػماوف وفاكػػمـ ماكمػػ  امػػا ض امتػػ  تػػواترت عىػػ  فف االمػػر بمالوتػػي النم
امػدعوى امتامونػي يػو كػؿ امػر ػ  ػرنام كػمف او ضػمانم ػ ت ػدره امانمبػي بةػد تا نػؽ وتضػماي 
عدـ امسنر ف  امػدعوى ومػو و ػ تي بماػي امػر ا ػظ الف امةبػره يػ  با ن ػ  اموانػع ال بممتػذكره 

 ٓامانمبي او ال تذكره عاي 
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض              
 ٓٛػ  ٗٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔ/ٕٗا ض  *              
 ٓٚٓٔػ  ٕٕٕػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕ٘ٙػ  ٚٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض              
  ٕٔٚػ  ٓٗٔػ  ٛٔػ س  ٚٙ/٘/ٕٙ*  ا ض              

انم و فف اامر بمالوتي النمم  امدعوى امتاموني كمم نكوف  ػرنام بممكتمبػي نكػوف ضػم        
 ٓنست مد مف اى اترار  خر ندؿ عىني كأستبةمد تممي او استبةمد  خص مف داورة االتممـ 

 ٕٔٚػ  ٔ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض              
 ٖٔٔػ  ٖٕػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕٚٓٔػ  ٕٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض              
 ٖ٘ٗػ  ٘ٛػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٗ/٘*  ا ض              
 ٜٚػ  ٕٓػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٕ/ٕ*  ا ض              

يذا ومـ ن ؿ اممتمـ فف اامر بأال وتػي فمػر م تػرض و ػ بػؿ تمسػؾ بأاػي  ػدر ا ن ػ          
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وفةً  ووانةًم وكمف عى  ماكم  فوؿ درت  تا نؽ يذا امدفع بىوغًم إم  غمن  اامػر فنػي ػ ويػ  
 فف اامر ند  در فةً  وكتمب  وا ن   ال إفتراضًم !!!مو فةىت متبنف ممم 

 
َعذََلجٛيَاٌذعَٜٛاجلٕبئيخََٚادلذٔيخََثبٌزجعيخ:ََصبٔيبَ

ٌَشفعٙبَعٍَٝغريَاألٚػبعَادلمشسحَفَٝاٌمبْٔٛ
َٚدمَٓالميٍهَسفعٙبَلبٔٛٔبَ 

َدمبَجيعًَأَٜؽىَُيظذسَفيٙبَِعذََٚاألصش
 ٖٜٜٔ/ٔ/ٖٔفػػػػػع دعػػػػػواه اممبم ػػػػػرة فػػػػػ  ذمػػػػػؾ  فف امثمبػػػػػت فف اممػػػػػدع  اممػػػػػدا  نػػػػػد ر        

بمإلدعػػمر اممبم ػػر بةػػد فف كػػمف نػػد  ت ػػدـ بب غػػي عػػف ذات ونموةمػػم  إمػػ  امانمبػػ  امةممػػ   امتػػ  
بأآل  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔاركت امدعوى فةً  بممتا نؽ فنمم و  وبةد  دور فمر امانمب   امةمم  ف  

 ٓوتي إلنمم  امدعوى 
َ

َ:َــََْاإلعشاءادَاجلٕبئيخَعٍَٝأَِٔٗٓلبٔٛـ3ََفمشحَ/121ََٚرٕضَادلبدحَ/َ
"   ومع ذمؾ ف  نتوز مىمدع  بمما وؽ اممدان   فف نرفع  امدعوى إم  امماكم  بتكىنؼ     

 خ مي مبم رة  بمماضور  فممممم ف  اماممتنف  اآلتنتنف   :  ػ  
  امدعوى " إذا  در فمر مف نمض  امتا نؽ  فو امانمب  امةمم   بأف ال وتي  إلنمم   (أٚالَ)َ

ومػـ نسػتأاؼ  اممػدع  بػمما وؽ اممدانػ  يػػذا اامػر  فػ  اممنةػمد فو إسػتأا ي فأندتػػي 
 "ٓماكم  امتا  اممستأا    ماة دة  ف  غرف  امم ورة 

َ:َــَيمٛيَاألعزبرَاٌذوزٛسَحمّٛدَذميتَؽغىن
"  تكػػػوف امػػػدعوى امتامونػػػ   غنػػػر م بومػػػ  " إذا  ػػػدر فمػػػر مػػػف نمضػػػ  امتا نػػػؽ فو امانمبػػػ     

امةممػػ  بػػػأف ال وتػػػي إلنممػػػ  امػػػدعوى ومػػػـ نسػػػتأاؼ اممػػػدع  بػػػمما وؽ اممدانػػػ   يػػػذا اامػػػر فػػػ  
 اممنةػػػػػػػػمد فو إسػػػػػػػػتأا ي فأندتػػػػػػػػي ماكمػػػػػػػػ  امتػػػػػػػػا  اممسػػػػػػػػتأا   ماة ػػػػػػػػدة فػػػػػػػػ  غرفػػػػػػػػ  امم ػػػػػػػػورة " 

ونةػػد ذمػػؾ تطبن ػػم م معػػدة فف مػػم تت نػػد بػػي سػػىط  امانمبػػ    ٓ( ػ  ٗج ػ ام  ػػرة / ٓفٕٖٕ) ـ/ٓ
عوى تت نػػد بػػي كػػذمؾ امرخ ػػ  اممخومػػ   مىمػػدع  اممػػدا  و  وممػػم كػػمف  امةممػػ  فػػ  تارنػػؾ امػػد

ممتاةػم عىػ  امانمبػػ  تارنػؾ امػدعوى  فػػ  يػذه  اماممػػ  و  فػهف تارنكمػم  نمتاػػع  عىػ  اممػػدع  
 ٓاممدا   كذمؾ "
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 ٓٛٔػ ص  ٜٓٔػ  رنػـ/  ٜٛٛٔػ  ٕ*     ) مامود اتنب اسا  ػ اإلترارات ػ ط         
 ) 

 ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*     ا ض 
 ٜٓٙػ  ٙٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*     ا ض  
 ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*     ا ض 
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*     ا ض 

َ:َــََٚلذَلؼذََحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
م "       اا ؿ فف امدعوى امتامون   موكوؿ فمريػم  إمػ  امانمبػ  امةممػ  تاركمػم كمػم ت ػمر فمػ

اػػؽ اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فػػ  ذمػػؾ ف ػػد ورد عىػػ  سػػبنؿ اإلسػػتثامر فػػهذا كماػػت امانمبػػ   مػػـ 
تتػػر تا ن ػػم  فػػ  امػػدعوى ومػػـ ت ػػدر نػػرارًا  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   فػػهف اػػؽ 
اممػدع  بػمما وؽ  اممدانػػ  نظػؿ نمومػًم  فػػ  تارنػؾ  امػدعوى  مبم ػػرة  فمػمـ  امماػمكـ امتامونػػ   

عتبػػمر فاػػي  ال ن ػػ  فف نتامػػؿ مىبػػ  إيمػػمؿ تمػػ  امتا نػػؽ فو تبمطليػػم فمػػم اذا كماػػت عىػػ  إ
امانمب  امةمم   ند إسػتةمىت  ا مػم  اا ػنؿ فػ  تارنػؾ امػدعوى امتامونػ   وبم ػرت  امتا نػؽ  
ف  اموانة   ومـ تاتي  ماي بةد ف  نتوز مىمدع  بمما وؽ  اممدان   فف ناتزعمم مامم  بػممىتور 

اإلدعػػمر اممبم ػػر و  وممػػم كػػمف  امثمبػػت فف امانمبػػ   امةممػػ   نػػد فتػػرت تا ن ػػًم فػػ  إمػػ  طرنػػؽ 
اموانةػػ   اممسػػادة إمػػ  اممطةػػوف ضػػده ومػػـ تكػػف  نػػد إاتمػػت  ماػػي نبػػؿ إنممػػ  امطمعاػػ  امػػدعوى  
بممطرنؽ  اممبم ر و  كمم فف امطمعا   ال تممرى ف  فف  اموانة   امت   در فنمم بةد تا نؽ  

با ظمم إدارنم ي  بةنامػم اموانةػ   موضػوع امػدعوى امتػ  فنممتمػم  ضػد اممطةػوف  امانمب   فمر 
ضػػده  بطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر فػػهف يػػذا اامػػر ونػػد  ػػدر مػػف امانمبػػ   امةممػػ  بةػػد تا نػػؽ 
فترتي  با سػمم  نةػد  ػ  فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػرًا بةػدـ وتػود وتػي  إلنممػ  امػدعوى  ػدر مامػم 

ف تمر ف   نى  اامر بمما ظ اإلدارى إذ امةبرة  با ن    اموانع ال بو  مم سىط   تا نؽ وا  
بمم تذكره امانمب  عاي  ويو فمر مي اتنتي امت  تماع مف امةودة  إمػ  امػدعوى امتامونػ   مػمداـ 
نمومػًم  مػـ نىػف نماواػًم  ػ  كمػم يػو اماػمؿ  فػ  امػدعوى اممطرواػ  ػ  فػ  نتػوز مػع ب موػي نمومػًم  

ذات اموانةػػ   امتػػ   ػػدر فنمػػػم اف  مػػي فػػ   اطػػمؽ اتنتػػي  امملنتػػي مػػػم  إنممػػ  امػػدعوى عػػف
 ٓمعاكمـ مف نوة اامر امم ض  " 

"       ممػػػم كماػػػت امػػػدعوى اممدانػػػ  امتػػػ  ترفػػػع مىماػػػمكـ  امتامونػػػ  يػػػ  دعػػػوى تمبةػػػ  مىػػػدعوى 
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مر بةدـ امتامون   فممممم وام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى امتامون   بمماسب  موانة  ممنستوتب ام ض
نبوؿ امدعوى اممدان   امام و   عامم فهف اماكـ اممطةوف فني إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  امػدعوننف 
امتامونػػ  واممدانػػ   متارنػػؾ امػػدعوى بػػممطرنؽ اممبم ػػر بةػػد فف اركػػت امانمبػػ  امػػدعوى امتامونػػ  

بػأف ال بهترار تا نؽ ف  اموانة  مـ تكف ند إاتمت ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزاؿ نمومػًم  
وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى  فػػ  امتا نػػؽ  امػػذى فترتػػي عػػف ذات اموانةػػ   موضػػوع  امػػدعوى امممثىػػ   

 نكوف ند ف مب  ان  ام ماوف " .
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 

مػـ نىػف  ال مػف  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔيذا  وممم كػمف امثمبػت فف  اامػر  بػأآل  وتػي  ام ػمدر        
 مف ماكم  امتا  اممستأا    ماة دة ف  غرف  امم ورة و ػ  فهاي ال نتػوز اماموب امةمـ     وال

مػع ب موػي نمومػًم  رفػع يػذه امػدعوى بمإلدعػمر اممبم ػر عػف ذات امونػموع  امتػ   ػدر ب ػأامم  ػ 
 ٓبةد تا نؽ فمرت بي امانمب   ػ اامر بأآل وتي إلنمم  امدعوى 

 
 اماموب امةػمـ و ػرنطي اف نكػوف ذمػؾ  فػ  خػ ؿ ويذا االمر بمالوتي ال نمىؾ امىمره اال      

ج وااكمـ ماكم  ٓف ٕٔٔث ث  ا مر مف تمرن   دور االمر و وذمؾ ب رن  اص امممده / 
اما ض امسمبؽ بنمامم و ػ فمذا ممكمات االاممي اماممني ب رار مف غنر اماموب امةمـ وبةػد مضػ  

و ػ فػمف االاممػي  ٖٜٜٔر عػمـ اكثػر مػف ث ثػ  ا ػمر عىػ   ػدور االمػر بمالوتػي امػذى  ػد
امتدنػػده اماممنػػػي تكػػوف ب ػػػرار ممػػػف ال نمىكمػػم نماواػػػم و وتكػػوف امػػػدعوى امممثىػػػي نػػد رفةػػػت ممػػػم 

 ٓالنمىؾ رفةمم نماوام و ونكوف اماكـ ام مدر فنمم مةدـو االثر 
 

    :َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
ةمػم نماواػم فػمف ات ػمؿ امماكمػي "   امدعوى اذا اننمت عى  اممتمـ ممػف النمىػؾ رف          

بممػدعوى فػ  يػػذه اماممػي نكػوف مةػػدومم نماواػم والناػػؽ ممػم اف تتةػرض مموضػػوعمم و فػمف يػػ  
فةىػػت كػػمف اكممػػم ومػػمبا  عىنػػي مػػف اتػػرارات مةػػدـو االثػػر و وال تمىػػؾ امماكمػػي االسػػتوامفني 

اف ت  ػػر  عاػػد رفػػع االمػػر امنمػػم اف تت ػػدى مموضػػوع امػػدعوى وت  ػػؿ فنػػي بػػؿ نتةػػنف عىنمػػم
اكممم عى  ام ضمر ببط ف اماكـ اممستأاؼ وبةدـ نبوؿ امدعوى بمعتبػمر اف بػمب اممامكمػي 
مو ود اممممم و وبط ف اماكـ ممذا امسبب متةىؽ بمماظمـ امةػمـ الت ػممي ب ػرط ا ػنؿ الـز 
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 متارنؾ امدعوى امتاموني ونتةنف عى  امماكمي ام ضمر بي مف تى مر ا سمم " . 
  ٗٛٔػ  ٓٗػ  ٕٛػ س  ٚٚ/ٕ/ٙ*  ا ض 
  ٖٕٙػ  ٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔ/ٚ*  ا ض 
  ٖٗٛػ  ٘ٛػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٖ/ٖٔ*  ا ض 
  ٘٘ٛػ  ٕٔٓػ  ٕٔػ س  ٓٚ/ٙ/ٛ*  ا ض 
  ٕ٘ٔػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٙٙ/ٕ/٘ٔ*  ا ض 
  ٜٚٔػ  ٜٖػ  ٙٔػ س  ٘ٙ/ٖ/ٔ*  ا ض 
  ٗٓٓٔػ  ٕٕ٘ػ  ٕٚػ س  ٙٚ/ٕٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ٗٙٙػ  ٘ٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٙ/ٓٔ/ٖٕ*  ا ض 

 
 

    *         *       * 
 
 

 

 :  سفؼـَٗاحلىـَُادلغـزأٔفَثمبٌـخَأْويذا امدفع امتويرى اممبػدى بأسػمانده و ػ            
" امػر امانمبػ  با ػػظ ام ػكوى إدارنػًم ال نكػػوف اتػ  عىػػ  اممتاػ  عىنػي اممضػػرور مػف امترنمػػ  

 ٓممبم ر " ونكوف مف ا ي رغـ يذا اامر اإلمتتمر إم  رفع امدعوى بممطرنؽ ا
وواضػػ  فف اماكػػـ اممسػػتأاؼ تباػػ  يػػذه ام ممػػ  إاط نػػًم مػػف رفضػػي ) اممةنػػب ( مىػػدفع         

بةدـ تواز اظر امدعوى مسمب   ام  ؿ ػ وند سىؼ بنمف خطأ ذمؾ و ػ ويو خطأ فسىس اماكـ 
إمػػ  إفتػػراض غنػػر  ػػان  يػػو فف مػػم  ػػدر متػػرد فمػػر ا ػػظ ومػػف ثػػـ ال نةتبػػر اتػػ  عىػػ  

ػ  وذمػػؾ بػػدوره إبةػػمد فػػ  امبةػػد عػػف اموانػػع وام ػػماوف وفاكممػػي ومػػمترى عىنػػي  اممتاػػ  عىنػػي و
إدارى م ػر  ٕٜ/ٜٖٙنضمر ماكم  امػا ض و ػ ذمػؾ فف فمػر اما ػظ ام ػمدر فػ  امماضػر 

تػػػا  م ػػػر امتدنػػػدة (ػػػػ يػػػو فػػػ  وانةػػػي فمػػػر بػػػأال وتػػػي  ػػػدر بةػػػد  ٕٜٜٔ/ٖٛٙ٘امتدنػػػدة ) 
ن  ام ضمون  ممم نتةؿ فمر اما ػظ بةػد ذمػؾ تا نؽ فمرت بي امانمب  وادبت مي مأمورى امضبط

 ٓامتا نؽ فمرا بأال   وتي 
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 : ػ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕوند ورد ا ًم بمذكرة اممتمـ اممستأاؼ إم  ماكم  فوؿ درت  بتىس  
َعذََلجٛيَاٌذعَٜٛاجلٕبئيخََٚادلذٔيخََثبٌزجعيخَ:َصبٔيبَ

ٌَشفعٙبَعٍَٝغريَاألٚػبعََادلمــشسحََفـَٝاٌمبْٔٛ
َٙبَلبٔٛٔبَ ٚدمَٓالميٍهَسفع

َدمبَجيعًَأَٜؽىَُيظذسَفيٙبَِعذََٚاألصش
بمإلدعمر اممبم ر  ٖٜٜٔ/ٔ/ٖٔذمؾ  فف امثمبت فف اممدع  اممدا  ند رفع دعواه ف         

بةد فف كمف ند  ت دـ بب غي عف ذات ونموةمم  إم  امانمب  امةمم   امتػ  اركػت امػدعوى فةػً  
بأآل وتي إلنمم  امػدعوى  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔامةمم  ف   بممتا نؽ فنمم و  وبةد  دور فمر امانمب  

ٓ 
َ:َــََِٓلبَْٔٛاإلعشاءادَاجلٕبئيخَعٍَٝأٔٗـ3ََفمشحَ/121ََٚرٕضَادلبدحَ/َ

"   ومع ذمؾ ف  نتوز مىمدع  بمما وؽ اممدان   فف نرفع  امدعوى إم  امماكم  بتكىنؼ     
 ػ  خ مي مبم رة  بمماضور  فممممم ف  اماممتنف  اآلتنتنف   :  

" إذا  در فمر مف نمض  امتا نؽ  فو امانمب  امةمم   بأف ال وتي  إلنمم  امدعوى    (َأٚال)َ
ومػـ نسػتأاؼ  اممػدع  بػمما وؽ اممدانػ  يػػذا اامػر  فػ  اممنةػمد فو إسػتأا ي فأندتػػي 

 "ٓماكم  امتا  اممستأا    ماة دة  ف  غرف  امم ورة 
َــ:ََيمٛيَاألعزبرَاٌذوزٛسَحمّٛدَذميتَؽغىن 

"    تكػػوف امػػدعوى امتامونػػ   غنػػر م بومػػ  " إذا  ػػدر فمػػر مػػف نمضػػ  امتا نػػؽ فو امانمبػػ     
امةممػػ  بػػػأف ال وتػػػي إلنممػػػ  امػػػدعوى ومػػػـ نسػػػتأاؼ اممػػػدع  بػػػمما وؽ اممدانػػػ   يػػػذا اامػػػر فػػػ  
 اممنةػػػػػػػػمد فو إسػػػػػػػػتأا ي فأندتػػػػػػػػي ماكمػػػػػػػػ  امتػػػػػػػػا  اممسػػػػػػػػتأا   ماة ػػػػػػػػدة فػػػػػػػػ  غرفػػػػػػػػ  امم ػػػػػػػػورة " 

ونةػػد ذمػػؾ تطبن ػػم م معػػدة فف مػػم تت نػػد بػػي سػػىط  امانمبػػ    ٓ( ػ  ٗ ػػرة / ج ػ ام ٓفٕٖٕ) ـ/ٓ
امةممػػ  فػػ  تارنػػؾ امػػدعوى تت نػػد بػػي كػػذمؾ امرخ ػػ  اممخومػػ   مىمػػدع  اممػػدا  و  وممػػم كػػمف  
ممتاةػم عىػ  امانمبػػ  تارنػؾ امػدعوى  فػػ  يػذه  اماممػػ  و  فػهف تارنكمػم  نمتاػػع  عىػ  اممػػدع  

 ٓاممدا   كذمؾ "
 (  ٓٛٔػ ص  ٜٓٔػ  رنـ/  ٜٛٛٔػ  ٕد اتنب اسا  ػ اإلترارات ػ ط*     ) مامو 
 ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*     ا ض 
 ٜٓٙػ  ٙٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*     ا ض  
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 ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*     ا ض 
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*     ا ض 

 
َ:َــََٚلذَلؼذََحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

اا ؿ فف امدعوى امتامون   موكوؿ فمريػم  إمػ  امانمبػ  امةممػ  تاركمػم كمػم ت ػمر فمػم  "      
اػػؽ اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فػػ  ذمػػؾ ف ػػد ورد عىػػ  سػػبنؿ اإلسػػتثامر فػػهذا كماػػت امانمبػػ   مػػـ 
تتػػر تا ن ػػم  فػػ  امػػدعوى ومػػـ ت ػػدر نػػرارًا  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   فػػهف اػػؽ 

اممدانػػ  نظػؿ نمومػًم  فػػ  تارنػؾ  امػدعوى  مبم ػػرة  فمػمـ  امماػمكـ امتامونػػ     اممػدع  بػمما وؽ
عىػػ  إعتبػػمر فاػػي  ال ن ػػ  فف نتامػػؿ مىبػػ  إيمػػمؿ تمػػ  امتا نػػؽ فو تبمطليػػم فمػػم اذا كماػػت 
امانمب  امةمم   ند إسػتةمىت  ا مػم  اا ػنؿ فػ  تارنػؾ امػدعوى امتامونػ   وبم ػرت  امتا نػؽ  

ماي بةد ف  نتوز مىمدع  بمما وؽ  اممدان   فف ناتزعمم مامم  بػممىتور  ف  اموانة   ومـ تاتي 
إمػػ  طرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر و  وممػػم كػػمف  امثمبػػت فف امانمبػػ   امةممػػ   نػػد فتػػرت تا ن ػػًم فػػ  
اموانةػػ   اممسػػادة إمػػ  اممطةػػوف ضػػده ومػػـ تكػػف  نػػد إاتمػػت  ماػػي نبػػؿ إنممػػ  امطمعاػػ  امػػدعوى  

فف امطمعا   ال تممرى ف  فف  اموانة   امتػ   ػدر فنمػم بةػد تا نػؽ   بممطرنؽ  اممبم ر و كمم
امانمب   فمر با ظمم إدارنم ي  بةنامػم اموانةػ   موضػوع امػدعوى امتػ  فنممتمػم  ضػد اممطةػوف  
ضػػده  بطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر فػػهف يػػذا اامػػر ونػػد  ػػدر مػػف امانمبػػ   امةممػػ  بةػػد تا نػػؽ 

كػمف سػببي ػ فمػرًا بةػدـ وتػود وتػي  إلنممػ  امػدعوى  ػدر مامػم فترتي  با سػمم  نةػد  ػ  فنػم مػم 
ف تمر ف   نى  اامر بمما ظ اإلدارى إذ امةبرة  با ن    اموانع ال  بو  مم سىط   تا نؽ وا 
بمم تذكره امانمب  عاي  ويو فمر مي اتنتي امت  تماع مف امةودة  إمػ  امػدعوى امتامونػ   مػمداـ 

مػم يػو اماػمؿ  فػ  امػدعوى اممطرواػ  ػ  فػ  نتػوز مػع ب موػي نمومػًم  نمومػًم  مػـ نىػف نماواػًم  ػ  ك
إنممػػ  امػػدعوى عػػف ذات اموانةػػ   امتػػ   ػػدر فنمػػػم اف  مػػي فػػ   اطػػمؽ اتنتػػي  امملنتػػي مػػػم 

 ٓمعاكمـ مف نوة اامر امم ض  " 
"  ممػػم كماػػت امػػدعوى اممدانػػ  امتػػ  ترفػػع مىماػػمكـ  امتامونػػ  يػػ  دعػػوى تمبةػػ  مىػػدعوى       

امون   فممممم وام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى امتامون   بمماسب  موانة  ممنستوتب ام ضمر بةدـ امت
نبوؿ امدعوى اممدان   امام و   عامم فهف اماكـ اممطةوف فني إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  امػدعوننف 
امتامونػػ  واممدانػػ   متارنػػؾ امػػدعوى بػػممطرنؽ اممبم ػػر بةػػد فف اركػػت امانمبػػ  امػػدعوى امتامونػػ  



241 

 

ترار تا نؽ ف  اموانة  مـ تكف ند إاتمت ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزاؿ نمومػًم  بػأف ال به
وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى  فػػ  امتا نػػؽ  امػػذى فترتػػي عػػف ذات اموانةػػ   موضػػوع  امػػدعوى امممثىػػ   

 نكوف ند ف مب  ان  ام ماوف " .
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 

        
مػـ نىػف  ال مػف  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔممم كػمف امثمبػت فف اامػر  بػأآل وتػي  ام ػمدر يذا  و          

اماموب امةمـ  وال مف ماكم  امتػا  اممسػتأا    ماة ػدة فػ  غرفػ  امم ػورة و فهاػي ال نتػوز مػع 
ب موػي نمومػًم  رفػع يػذه امػدعوى بمإلدعػمر اممبم ػر عػف ذات امونػموع  امتػ   ػدر ب ػأامم  ػ بةػد 

 ٓ   ػ اامر بأآل وتي إلنمم  امدعوى تا نؽ فمرت بي امانمب
ويذا االمر بمالوتي ال نمىؾ امىمره اال اماموب امةػمـ و ػرنطي اف نكػوف ذمػؾ  فػ  خػ ؿ       

ج وااكمـ ماكم  ٓف ٕٔٔث ث  ا مر مف تمرن   دور االمر و وذمؾ ب رن  اص امممده / 
مف غنر اماموب امةمـ وبةػد مضػ  اما ض امسمبؽ بنمامم و ػ فمذا ممكمات االاممي اماممني ب رار 

و ػ فػمف االاممػي  ٖٜٜٔاكثػر مػف ث ثػ  ا ػمر عىػ   ػدور االمػر بمالوتػي امػذى  ػدر عػمـ 
امتدنػػده اماممنػػػي تكػػوف ب ػػػرار ممػػػف ال نمىكمػػم نماواػػػم و وتكػػوف امػػػدعوى امممثىػػػي نػػد رفةػػػت ممػػػم 

 " ٓالنمىؾ رفةمم نماوام و ونكوف اماكـ ام مدر فنمم مةدـو االثر 
ََٝ()َأٔزٙ

و مو ت طف اماكػـ اممسػتأاؼ إمػ  يػذا امػدفمع اممبػدى بمممػذكرة و ػ ممػم إعتسػؼ رفػض         
 يذا امدفع بتىؾ ام مم  امت  سىؼ بنمف مخمم تمم مىوانع و ام ماوف .

 
َاالفرتاعَاجلذىلَثأَْاألِشَثأآلَٚعَٗملَيىَٓلذَطذسََ:َصبٌضب

َثعذَؽنيَسفعذَاٌذعَٜٛادلجبششحَـ
َٛيَاٌذعَٜٛاجلٕبئيخيٛعتَأيؼبَعذََلج

ٌَشفعٙبَسغَُاإلٌزغبءَاىلَإٌيبثخََٚثذئٙبَاٌزؾميكَٚدْٚ
 ٓ  إٔز بسٌَمشاس٘ب

 ٜٜٙٔ/ٖ/ٕبمذكرتػػػي  ٗٔػ  ٕٔفبػػػدى اممػػػتمـ اممسػػػتأاؼ يػػػذا امػػػدفع بأسػػػمانده ص         
مماكم  فوؿ درت  إاًل فف اماكـ اممستأاؼ رفض يذا امدفع بةدـ ام بػوؿ ب ممػ  " فاػي إذا كماػت 
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بػ  امةممػػ  نػد  بػػدفت امتا نػؽ فاسػػب فػ  وتػػي ) كػذا؟!!!( ماظػػر اإلدعػمر اممبم ػػر فىػػنس امانم
 ٓف  ام ماوف اص ن رر يذا امارممف واا ؿ فاي ال ارممف بىنر اص " 

بةػػمد عػػف فاكػػمـ ام ػػماوف فمػػف          ويػػذا امػػذى فورده اماكػػـ اممسػػتأاؼ يػػو بػػدوره تىرنػػب وا 
ػ  فاػي ال ن ػترط متارنػؾ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕمسػتأاؼ بمذكرتػي اممت ػؽ عىنػي ػ ويػو مػم فبػداه دفػمع ام

امدعوى اممبم ػرة  فف نكػوف نػد سػب مم تا نػؽ فو تمػع إسػتدالالت و ػ  ومكػف مػف اممت ػؽ عىنػي 
فنضم  فاي  إذا كمات سىط  امتا نؽ ند تاركػت باػمر عىػ  بػ غ  فو مػف تى ػمر ا سػمم و وكػمف 

عوى ال ترفع  إم  امماكم   ف  يذه  امامم  يامؾ تا نؽ النزاؿ نترى ف  اموانة  و ػ فهف امد
إآل بػػأمر مػػف سػػىط  امتا نػػؽ و ػ وال نتػػوز مىمػػدع  اممػػدا  فف ناتزعمػػم مامػػم  برفػػع امػػدعوى 

ػ  ٜٙٚٔػ  ٔٔرروؼ عبنػد ػ اإلتػرارات امتامونػ   ػ ط ٓ) د  ٓمبم رة  إم  ماكم  امموضوع 
ػ   ٜٔ٘ٔامةرابػػ  بم ػػم ػ  ط واممراتػػع  امتػػ  ف ػػمر  إمنمػػم  و  ااسػػتمذ عىػػ  زكػػ   ٙٔٔص 
 ٓ(  ٕ٘ٙ ـ ٕ٘ٚٔو  ٕٗٚٔػ /  ٔج
 

    :َٚيمٛيَاألعزبرَاٌذوزٛسَِأَِْٛعالِخ
"   ن ترط م دعمر اممبم ر فآل  تكوف امسىط  اممخت    بممتا نؽ ند نممت با سػمم          

اػي فػ  فهذا كمات سىط   امتا نؽ ند بم رت إترارات امتا نػؽ  ومػـ تاتػي م ٓبتارنؾ امدعوى 
وعى  اممضرور اإلاتظمر ات   تاتم  سىط  امتا نؽ مف تا ن مم   ٓنتوز اإلدعمر اممبم ر  

فمذا رفةت امدعوى كمف مي فف ندع  فمػمـ امماكمػ   امماػمؿ إمنمػم امػدعوى  ٓٓوامت رؼ فني 
واذا كػػػمف امت ػػػرؼ  بػػػمامر بػػػأآل وتػػػي فنمكاػػػي فف نطةػػػف  فػػػ  يػػػذا  اامػػػر بطػػػرؽ امطةػػػف   ٓ

امتػػ  اػػص عىنمػػم ام ػػماوف  بمماسػػب   معوامػػر  بػػأآل وتػػي ام ػػمدرة مػػف امانمبػػ  امةممػػ  اممختى ػػ  
 ٜٓٛٔػ  ٔنماوف اإلترارات مةى م عىنػي ػ ط ٓ) امدكتور مأموف س م   ٓونمض  امتا نؽ " 

 ٓواممراتع امت  ف مر إمنمم (   ٚٛ٘ػ  ص 
 

 تواػًم فػ  موضػوعمم و  نرتػب وعدـ نبوؿ امدعوى امتامون   مرفةمػم وامتا نػؽ النػزاؿ م        
بػػممىزـو  عػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى اممدانػػ   اممرفوعػػ  بمػػم و ػ  اف   ػػرط اإلدعػػمر اممبم ػػر فمػػمـ 
ام مض  امتامو  فف تكوف امدعوى امتامون   م بوم  و ف  ت بؿ امدعوى اممدانػ   فمػمـ ام مضػ  

و ػ  ف ضػػت مػػرارًا و امتاػػمو  إآل بػػدعوى تامونػػ  م بومػػ  و وعىػػ  ذمػػؾ تػػواترت فاكػػمـ امػػا ض 
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تكػػرارا بػػأف " اماكػػـ بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى امتامونػػ   نسػػتوتب اماكػػـ بةػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى اممدانػػ  
    ٓامام و   عامم " 

     ٖٙٗػ  ٔٙػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٗ/ٛ*  ا ض  
     ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
    ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س   ٓٛ/ ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
    ٙٚٔػ  ٖٙػ  ٘ٔس ػ  ٗٙ/ٖ/ٜ*  ا ض 

 
َ:َــََاٌغبٌفَثيبَٔٗ،َرمٛيَحمىّخَإٌمغ15/44/4874ََٚفَٝؽىّٙبَاٌظبدسَ

"       اا ؿ فف امدعوى امتامون   موكوؿ فمريػم  إمػ  امانمبػ  امةممػ  تاركمػم كمػم ت ػمر فمػم 
اػػؽ اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فػػ  ذمػػؾ ف ػػد ورد عىػػ  سػػبنؿ اإلسػػتثامر فػػهذا كماػػت امانمبػػ   مػػـ 

تػػر تا ن ػػم  فػػ  امػػدعوى ومػػـ ت ػػدر نػػرارًا  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   فػػهف اػػؽ ت
اممػدع  بػمما وؽ  اممدانػػ  نظػؿ نمومػًم  فػػ  تارنػؾ  امػدعوى  مبم ػػرة  فمػمـ  امماػمكـ امتامونػػ   
عىػػػ  إعتبػػػمر فاػػػي ال ن ػػػ  فف نتامػػػؿ مىبػػػ  إيمػػػمؿ تمػػػ  امتا نػػػؽ فو تبمطليػػػم فمػػػم اذا كماػػػت 

م   ند إستةمىت ا مم  اا نؿ ف  تارنؾ امدعوى امتامون  وبم رت امتا نػؽ  فػ  امانمب  امةم
اموانةػػ  ومػػـ تاتػػي  ماػػي بةػػد فػػ  نتػػوز مىمػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فف ناتزعمػػم مامػػم بػػممىتور إمػػ  
طرنؽ اإلدعػمر اممبم ػر و وممػم كػمف  امثمبػت فف امانمبػ   امةممػ   نػد فتػرت تا ن ػًم فػ  اموانةػ  

اممطةػوف ضػده ومػـ تكػف  نػد إاتمػت  ماػي نبػؿ إنممػ  امطمعاػ  امػدعوى  بػممطرنؽ   اممسادة إمػ 
اممبم ػػر و كمػػم فف امطمعاػػ   ال تمػػمرى فػػ  فف  اموانةػػ   امتػػ   ػػدر فنمػػم بةػػد تا نػػؽ  امانمبػػ  
فمػػر با ظمػػم إدارنػػم يػػ  بةنامػػم اموانةػػ   موضػػوع امػػدعوى امتػػ  فنممتمػػم  ضػػد اممطةػػوف ضػػده  

فػػهف يػػذا اامػػر ونػػد  ػػدر مػػف امانمبػػ   امةممػػ  بةػػد تا نػػؽ فترتػػي   بطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر
با سمم ػ  نةد ػ فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػرًا بةػدـ وتػود وتػي  إلنممػ  امػدعوى  ػدر مامػم بو ػ مم 
ف تمر ف   نى  اامر بمما ظ اإلدارى إذ امةبرة  با ن    اموانع ال بمم تذكره  سىط  تا نؽ وا 

نتي امتػ  تماػع مػف امةػودة  إمػ  امػدعوى امتامونػ   مػمداـ نمومػًم  مػـ امانمب  عاي ويو فمر مي ات
نىف نماواًم ػ كمم يو امامؿ  ف  امػدعوى اممطرواػ  ػ فػ  نتػوز مػع ب موػي نمومػًم  إنممػ  امػدعوى 
عػػف ذات اموانةػػ  امتػػ   ػػدر فنمػػم اف  مػػي فػػ   اطػػمؽ اتنتػػي  امملنتػػي مػػم معاكػػمـ مػػف نػػوة 

 ٓاامر امم ض  " 
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مػػػم كماػػػت امػػػدعوى اممدانػػػ  امتػػػ  ترفػػػع مىماػػػمكـ امتامونػػػ  يػػػ  دعػػػوى تمبةػػػ  مىػػػدعوى "       م
امتامون   فممممم وام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى امتامون   بمماسب  موانة  ممنستوتب ام ضمر بةدـ 
نبوؿ امدعوى اممدان   امام و   عامم فهف اماكـ اممطةوف فني إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  امػدعوننف 

دانػ   متارنػؾ  امػدعوى بػممطرنؽ اممبم ػر بةػد فف اركػت امانمبػ  امػدعوى امتامونػ  امتامون  وامم
بهترار تا نؽ ف  اموانة  مـ تكف ند إاتمت ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزاؿ نمومػًم  بػأف ال 
وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى  فػػ  امتا نػػؽ  امػػذى فترتػػي عػػف ذات اموانةػػ   موضػػوع  امػػدعوى امممثىػػ   

 ٓ  ام ماوف  " نكوف ند ف مب  ان
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖس  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 

 
 
 

0َعذََلجٛيَاٌذعَٜٛادلذٔيخََاحلبٌيخَٚاٌذعَٜٛاجلٕبئيخَرجعبَذلبََ:َساثعب
ٌٍَغٛءَادلذعٌٍَٝمؼبءَادلذَٔٝثذعَٜٛرزؾذَِعَاٌذعَٜٛاحلبٌيخ

0َفَٝاخلظََٛٚادلٛػٛعَٚاٌغجتَ
مـ عف ا س موضػوع امػدعوى امممثىػ   فف اممدع  فن ٔامفظتام / ٔثمبت مف اممستاد /        

ِـبَ  ٖف ػرة /   ٔمدا  كى   ممؿ  ام ميرة  نمؿ فنمػم ص/  ٖٜٜٔ/ٕٖٚٓػ امدعوى  رنـ : 
َ:َــَََٔظٗ

"  وفثامر فترة  إا ىمؿ اممةىف  بأدار بةض فعممؿ ام رك  بممممىكػ  امةربنػ  امسػةودن           
 ػمرع  ٗٔك  امانػؿ  امم ػرن   مىبػواخر نمـ اممةىف  امنػي بمإلعػداد م ػرك  خم ػ  بػي ويػ   ػر 

 ػػ ح سػػممـ  عمػػمرات امةبػػور بمم ػػميرة ويػػو ا ػػس م ػػر ام ػػرك   اممةىػػف  ونػػمـ بممتةممػػؿ مػػع 
عم ر  رك  اممةىف ماسمبي امخمص ف  انف فاي نةمؿ مدنرًا ب ػرك  اممةىػف و ػرنؾ مو ػ  

ػ    ٜٔٛٔ/٘/ٔبتػمرن   بمم  ويذا ثمبػت بة ػد امةمػؿ  امماػرر بػنف اممةىػف  واممةىػف امنػي ااوؿ
ب  تي مدنرًا مى رك  اممػذكورة  فخػذ نخػممؼ ام ػماوف   ............إآل  فف اممةىف امني ااوؿ  

فنمم اص عىني مف فعممؿ اموكمم  امت  تربطي بموكىي بؿ خػممؼ فنضػًم ام ػماوف ب ػ تي ف ػب  
ف فػػ  امخػػمرج بأعمػػمؿ  ػػرنكًم  فػػ  امة ػػد اممػػذكور فعػػ ه  وذمػػؾ فاػػي وفثاػػمر فتػػرة إا ػػىمؿ اممةىػػ

ام رك   نمـ اممةىف إمني  ااوؿ  بهخت س فمواؿ ام رك   ما سي بػؿ نػمـ  بممتةممػؿ مػع عمػ ر 
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 ػمرع  ػ ح سػممـ  ٗٔ رك  اممةىػف ماسػمبي امخػمص عػف طرنػؽ  ػركتي امخم ػ   وامكمواػ   
رك  عممرات امةبور وي  ا س م ر  رك  اممةىف بؿ و ؿ بي اامر إم  اد تزونر فواتنر   

اممةىػػػػف  وامتةممػػػػؿ مػػػػع عمػػػػ ر  ػػػػرك  اممةىػػػػف  ) ويػػػػ  ا ػػػػس اإلدعػػػػمرات اممػػػػذكورة بممتااػػػػ  
 ٓاممبم رة اماممن  (  

وبةػػػد عػػػودة ام ػػػمك  مػػػف امخػػػمرج طىػػػب مػػػف اممةىػػػف إمنػػػي ااوؿ ك ػػػؼ مبنػػػمف اسػػػمبمت       
 ٓرج  ؿ فترة تواتده بممخمػام رك  ممةرف  مم فاتزه اممةىف إمني مف عمؿ وفربمح مى رك  خ

اآل  فف اممةىف  فوتئ بمممةىف امني ااوؿ  ون دـ مي مسػتادات م مديػم  فف ام ػرك   مػـ        
 ٓتا ؽ فربماًم  خ ؿ فترة تواتد ام مك  خمرج امب د 

اامر امذى ترتب عىني  فف طممبي اممةىف بهعداد  ك ػوؼ ت  ػنىن   بكمفػ  اماسػمبمت         
 ٓخ ؿ فترة  تىنبي وامةمىنمت  امت  تمت  بمم رك   

اآل فاػػي وفػػ  تىػػؾ ااثاػػمر رغػػب اممةىػػف امنػػي فػػ  خروتػػي مػػف ام ػػرك   ك ػػرنؾ مو ػػ         
 ٓوامتامزؿ عف ا تي مى رنك   امثمان  ف  ع د ام رك   

سػػػتىـ  كمفػػػ   ا ونػػػي  ٜٜٔٔنومنػػػو  ٗٔوبمم ةػػػؿ تخػػػمرج اممةىػػػف إمنػػػي ااوؿ وبتػػػمرن          وا 
  ٓ  اممممن   امامتت  عف امتخمرج

اآل  فف اممةىف  إمني بمترد تخمرتي إا طع عف امةمؿ ف  امنـو امتمم   مبم رة  دوف          
سػػػمبؽ إاػػػذار وفػػػوتئ  اممةىػػػف ب نػػػمـ اممةىػػػف  إمنػػػي ب ػػػت   ػػػرك  سػػػنمان   بهسػػػـ   ػػػرك  امانػػػؿ  

 ػمرع  ػ ح سػممـ /  عمػمرات امةبػور  ويػ  ا ػس م ػر  ػرك    ٗٔامم رن   مىبواخر وم ريم 
 ٓونمـ بهخت س عم ر  رك   اممةىف  وذمؾ فثامر إا ىمؿ اممةىف ف  امخمرج    اممةىف
وممػػػم كػػػمف فواًل مػػػف واتبػػػمت اممػػػدنر فف نكػػػرس تمػػػده مىةمػػػؿ مم ػػػىا  ام ػػػرك  ورعمنػػػ         

 ووامم  ومذمؾ نمتاع عىني فف نزاوؿ  ماسػمبي فو ماسػمب غنػره ا ػمطًم  مػف اػوع اما ػمط امػذى 
ب عىػػػ  ذمػػػؾ ونػػػوع اممامفسػػػ  بػػػنف اما ػػػمطنف وممػػػم كػػػمف نتةػػػنف  عىػػػ  تممرسػػػي ام ػػػرك  إذ نترتػػػ

اممةىف امني اإلمتامع  عػف فى ا ػمط نىاػؽ امضػرر بمم ػرك   فو نكػوف مخمم ػًم  مىىػرض امػذى 
ا ػػوت متا ن ػػي كمػػم مػػػو تضػػمف ا ػػمط ام ػػػرنؾ مامفسػػ  ام ػػرك  وام نػػمـ بةمػػػؿ مػػف اػػوع امةمػػػؿ  

 ٓامذى نبم ره 
ني ند خممؼ ذمػؾ ونػمـ  بها ػمر  ػرك  سػنمان  تػزاوؿ ا ػس ا ػمط وانث فف اممةىف  إم        

 . رك   اممةىف  بؿ وف  ا س م ر  رك  اممةىف 
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وممم كمف مم فتمه اممةىف  إمني نةد مامفس  تتمرن  غنر م روع   نترتب عىنمم ضررا          
ب عىنػي تسنمم  مىمةىف  نستوتب مسػوومن  اممةىػف  إمنػي ااوؿ  عػف تةػونض امضػرر  اممترتػ

مػػف ام ػػماوف اممػػدا  وذمػػؾ بها ػػمر  اممةىػػف إمنػػي  ػػرك  تػػزاوؿ ا ػػس ا ػػمط  ٖٙٔعمػػً   بمممػػمدة 
 رك  اممةىػف موضػوع ع ػد ام ػرك  امموضػ  ب ػدر  ػان    امػدعوى وذمػؾ إلرتكمبػي فعمػمؿ 
مخمم ػػم مى ػػماوف وامةػػرؼ  امتتػػمرى ومامفنػػ  ممبػػمدئ ام ػػرؼ واامماػػ   ب  ػػد إاػػداث فضػػطراب  

تتذاب عم ر  رك  اممةىف  "     رك  اممةىف  ٓوا 
َ)َأٔزَِٙٝبَٚسدَثظؾيفَٗاٌذعَٜٛ(َ

و نتض  مف  ان   تىؾ امدعوى  فامم مرفوع  مػف اممػدع  ضػدذات اممػدع  عىنػي         
يام  عف ذات امونموع  موضوع امػدعوى اممبم ػرةيام و  وفف امػدعوننف ياػم وياػمؾ تتاػداف مػف 

 ٓانث امخ ـو وامسبب وامموضوع  
و مىمدع  بمماؽ اممػدا   اػؽ ال مػرار فنػي فػ  فف ن ػنـ دعػواه فمػمـ ام ضػمر اممػدا  و        

ومي فنضًم  اف ن نـ دعواه اممدان  ػ  إذا توافرت ام روط ػ  فممـ ام ضمر امتامو  و فىػي فف ن ػنـ 
دعػواه فمػمـ  فى مػف ام ضػمونف و  بػؿ ومػي ب ػروط مةناػ  ػ  فف نةػدؿ عػف إختنػمره  و  فنتػػرؾ  

ج  ( ػ  ٓف ٕٗٙو ٕٕٙ ضػمر امػذى إختػمره ون ػنـ دعػواه اممدانػ  فمػمـ نضػمر  خػر ) امممدتػمف ام
 ومكف منس مي فف  نتمع بنف امخنمرنف !!

 
َ:َــََطََعٍَٝأ0َٗٔأ151ََرٕضَادلبدحَ/َ

" إذا ترؾ اممدع  بمما وؽ اممدان   دعواه اممرفوع   فممـ اممامكـ امتامون  و  نتوز مي        
 فممـ اممامكـ اممدان   مممـ نكف ند  رح بترؾ اماؽ اممرفوع بي امدعوى " . فف نرفةمم 

 
َ:َــَطََعٍَٝأ0ٗٔأ153َٚرٕضَادلبدحَ/َ

"   إذا رفع مف اممي ضرر مف امترنم   دعواه بطىب امتةونض فمػمـ  امماكمػ   اممدانػ        
دانػ   فف نرفةمػم  إمػ  ثـ رفةػت امػدعوى امتامونػ  و  تػمز مػي إذا تػرؾ دعػواه فمػمـ امماكمػ  امم

  ٓامماكم  امتامون  مع امدعوى امتامون   "  
و واض  مف تمػمع اما ػنف فاػي النتػوز مىمػدع  اممػدا  فف نتمػع  بػنف امخنػمرنف و         

كمػػم فف  تةػػدنؿ إختنػػمره ماكػػـو ب معػػدتنف و ػ ام معػػدة ااومػػ  ت ػػرر فاػػي إذا إختػػمر اممػػدع  
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فف نةدؿ عاي إم  امطرنؽ امتامو  و  فى فاػي إذا فنػمـ دعػواه امطرنؽ اممدا  فوال ف  نتوز مي 
اممدانػػػ  فمػػػمـ امماكمػػػ  اممدانػػػ   فػػػ  نتػػػوز مػػػي فف نتركمػػػم ون ػػػنـ يػػػذه امػػػدعوى اممدانػػػ  فمػػػمـ 

فمػػم ام معػػدة امثمانػػ  فت ػػرر فاػػي إذا إختػػمر اممػػدع  امطرنػػؽ امتاػػمو  فواًل    ٓامماكمػػ  امتامونػػ  
مدا  و  فى فاي إذا فنمـ دعواه فممـ امماكم  امتامون  كمف مػي فىي فف نةدؿ عاي إم  امطرنؽ ام

فف نتركمم ون نـ يذه امدعوى فممـ امماكم   اممدان  و ػ  ف رط امىتور إم  ام ضمر اممػدا  فف 
 ٓنترؾ امدعوى اممدان   امت  سبؽ  رفةمم إم  ام ضمر امتامو  
ص  ٖ٘ٔػ رنػػػـ  ٜٛٛٔػ  ٕ)   امػػدكتورمامود اتنػػب اسػػػا  ػ اإلتػػػرارات  ػ ط 

ٕٛٛ/ٕٜٛ   ) 
 

َ:َــَط0أ151َٚفَٝرمشيشَجلٕخَاإلعشاءادَاجلٕبئيخَجملٍظَاٌشيٛؿَأَْادلبدح/
"  فػػ  ف ػػؿ امم ػػروع تخػػممؼ اممبػػدف اممسػػىـ بػػي عمومػػًم وامما ػػوص عىنػػي فػػ  اممػػمدة       
مػػف م ػػروع نػػماوف اممرافةػػمت  ٖٕٖمػػف نػػماوف اممرافةػػمت اممةمػػوؿ بػػي اآلف و  واممػػمدة  ٖ٘ٓ
دنػػػد  و  ويػػػو فف تػػػرؾ امػػػدعوى ال نمػػػس ف ػػػؿ اماػػػؽ اممرفػػػوع بػػػي امػػػدعوى اآل  إذا  ػػػرح امت

ون ض  نماوف  تا نؽ امتامنػمت  اممةمػوؿ بػي اآلف  بمثػؿ ذمػؾ ضػماًم و  ف ػد  ٓامتامزؿ بذمؾ 
ماي عى  فاػي  إذا رفػع فاػد طىبػي إمػ  امماكمػ   اممدانػ   فػ  نتػوز مػي فف  ٜٖٕا ت امممدة

ون مػـ بطرنػؽ  امةكػس  ٓمتامونػ   بةػد ذمػؾ  ب ػ   مػدع با ػوؽ مدانػ   نرفةي ام  امماكم  ا
فاي إذا رفع طىبي مىماكم   امتامونػ  فىػي فف نتػرؾ  دعػواه فممممػم  ونرفةمػم  مىماكمػ   اممدانػ  

ومةا  ذمؾ فف امترؾ نس ط امدعوى اممرفوع  ومكػف ال تػأثنر مػي عىػ  اماػؽ ا سػي موضػوع  ٓ
مػػف امم ػػروع اماػػمم   ٚ٘دعوى مػػف تدنػػد و  ومكػػف اممػػمدة امػػدعوى و ونتػػوز فف ترفػػع بػػي امػػ

عكسػػت امموضػػوع ونػػررت فاػػي إذا  تػػرؾ اممػػدع  اممػػدا  دعػػواه فمػػمـ امماكمػػ   امتامونػػ   فػػ  
ونػػد رفت  ٓنتػػوز مػػي فف  نرفةمػػم فمػػمـ امماكمػػ  اممدانػػ   مػػممـ نكػػف نػػد إاػػت ظ با ػػي فػػ  ذمػػؾ 

نػػماوف اممرافةػػمت  وم ػػروع نػػماوف امىتاػػ  ت ػػان  اموضػػع طب ػػًم ممػػم يػػو ما ػػوص عىنػػي فػػ  
 ٓاممرافةمت امتدند  ونماوف تا نؽ  امتامنمت  كمم ت دـ  "  

  
َ:َــََٚفَٝلؼبءَحمىّخَإٌمغ

إتػػرارات تامونػػ   فاػػي متػػ  رفػػع اممػػدع  بػػمما وؽ  ٕٗٙ"  اممسػػت مد مػػف اػػص اممػػمدة        
ةمػم  بةػد ذمػؾ إمػ  امماكمػ  اممدان   دعػواه فمػمـ امماكمػ   اممدانػ   فهاػي ال نتػوز مػي فف  نرف
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امتامونػػػ  ومػػػو بطرنػػػؽ امتبةنػػػ  إمػػػ  امػػػدعوى امتامونػػػ  ام مومػػػ  مػػػمداـ فاػػػي مػػػـ نتػػػرؾ دعػػػواه فمػػػمـ 
  ٓامماكم  اممدان  " 

  ٜٚٛػ   ٘ٛٔػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٗا ض   
ذف          " فف ننمـ  امػدعوى امةمومنػ   ال نىػـز عاػي داومػًم نبػوؿ امػدعوى  اممدانػ  مةمػم و وا 

 مممػػدع   بػػمما وؽ اممدانػػ   متػػ  رفػػع دعػػواه فمػػمـ امماكمػػ  اممدانػػ   ال نتػػوز مػػي  بم تضػػ ف
تا نػػؽ تامنػػمت  فف نرفةمػػم بةػػد ذمػػؾ فمػػمـ امماكمػػ  امتامونػػ  ومػػو بطرنػػؽ  ٜٖٕاػػص اممػػمدة 

 ٓامتبةن   إم  امدعوى امةمومن  ام موم   "  
  ٜٗ٘ػ   ٚ٘ٗػ   ٙػ  متموع  ام واعد ام ماوان   ػ  ج  ٜ٘ٗٔ/ٔ/٘ٔا ض  

ومف ذمؾ نبنف فف تمع اممدع   اممدا  بػنف امخنػمرنف امتاػمو  واممػدا  غنػر تػموز  و       
اامػػر امػػذى نرتػػب عػػدـ نبػػوؿ دعػػواه اممدانػػ   فمػػمـ ام ضػػمر امتاػػمو  بهعتبػػمره طرن ػػًم إسػػتثامونم  

امخ ػـو مىدعوى اممدان   ممداـ ند متأ  بمم إم  ام ضمر اممدا  مع إتامد امسبب وامموضوع و 
 ٓو وعدـ نبوؿ امدعوى امتامون  بممتبةن   

َخٍفيخَاٌذعَٜٛادلغٍٛطٗ
فف يػػذه امػػدعوى يػػ  فػػ  اما ن ػػي دعػػوى كندنػػي  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕبػػنف اممػػتمـ فػػ  مذكرتػػي         

م ػػطاةي و  ػػان تمم مىنوػػي بمالكمذنػػب وامتمونمػػمت امتػػ  اراد بمػػم اممػػدع  اف نىػػبس امبمطػػؿ 
ال طامع امواض  ف  االب غ عف اخت س نزعـ ااي فػ  ثوب اماؽ واف نخ   و نموه عى  ا

ػ مػػف فمػػواؿ  ػػركي ممػػم مامسػػب نػػماوا  مةػػنف مػػف نبػػؿ  ٜٚٛٔ/ٙٛعمىنػػمت ترتػػع امػػ  عػػمـ 
اممدع  وت دـ منزاانمت كؿ عمـ تةتمد مف اممػدع   خ ػنم وتبىػف امػ  م ػىا  امضػراوب و ػ 

ي فممثمبػػت بتةػػدنؿ ع ػػد فىنػػر  ػػان  اف اممػػدع  عىنػػي عػػنف فوؿ مػػمعنف مػػدنرا عممػػم بمم ػػرك
( اف / .............. ػ  ٖامفظتاػم /  ٕ) مسػػتاد /  ٜٗٛٔ/ٔ/ٔٔ ػرك  ترافنػػؿ بػج اممػػلرخ 

بةد اربع ساوات مف امتامني بممةمؿ ف  ام ركي ػ عنف مدنرا فانم ف ػط امػم امتوننػع عػف ام ػركي 
. ن ػػىؿ وظن ػػ  وادارتمػػم فموكػػوؿ مىسػػند / عبػػد ام تػػمح ام ػػمفة  ما ػػردا وظػػؿ / .............

ثػػػػـ تخػػػػمرج اممونػػػػم مػػػػف ام ػػػػركي فػػػػ   ٜٜٓٔاممػػػػدنر ام اػػػػ  امػػػػ  اف اسػػػػت مؿ مامػػػػم فػػػػ  مػػػػمرس 
يػػػو اممسػػػووؿ عػػػف االداره اممممنػػػػي  ...........ومػػػف ثػػػـ فىػػػنس  ػػػػانام فف /  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔ

مى ركي و وام ان  اف اممدع  يو واده امذى نتوم  ادارتمم ونمػنمف عىنمػم ينماػي كممىػي . و 
اممػػػػػػدع  مىخػػػػػػمرج ثػػػػػػـ عودتػػػػػػي وطىبػػػػػػي ك ػػػػػػوؼ اسػػػػػػمب عػػػػػػف فتػػػػػػرة غنمبػػػػػػي ػػػػػػػ ون ػػػػػػ  سػػػػػػ ر 
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وامتاػمع.............. عػػف ت ػػدنممم واف ذمػػؾ  ثػػمر  ػكوكي ودعػػمه امػػ  اف نطىػػب مػػف مامسػػبي  
امخمص / اسنف سىممف ت رنر عف اعمػمؿ ام ػركي فتػرة غنمبػي ف ػدـ االخنػر ممندمػي مػف ت رنػر 

م ن ػػي كمذبػػي مختى ػػي مى  ػػي ابتػػدعمم اممػػدع  نػػتمـ فنػػي.............. بػػمالخت س و يػػذه كىمػػ
منىطػػ  اال ػػطامع امواضػػ  فػػ  االبػػ غ عػػف اخػػت س نػػزعـ ااػػي ونػػع ماػػذ سػػت سػػػاوات !!! 

نبػػػؿ تخمرتػػػي امػػػذى تػػػـ فػػػ   ٜٜٓٔ.............. اسػػػت مؿ مػػػف امةمػػػؿ بمم ػػػركي فػػػ  مػػػمرس 
( منت ػرغ  ٖامفظتاػم /  ٘و  ٗعى  خ ؼ ممندعني اممدع  كػذبم ) اممسػتادنف  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔ

ػ  ٜٚٛٔ/ٗ/ٓٔالعمػمؿ  ػركتي امخم ػي "  ػرك  امانػػؿ امم ػرني مىبػواخر " امتػ  فا ػأيم فػػ  
 ػمرع  ػ ح سػممـ ػ عمػمرات  ٗٔبمواف ػ  اممػدع  ومبمركتػي  اػذاؾ ػ فػ  ذات م ػر  ػركتي ػ 

امةبور ػ متكمؿ ا مط  رك  ترافنػؿ بػج و ومػـ نكػف ام ػؾ وامرنبػي فػ  امماػ  .............. يػو 
عم اممدع  ػ كمم زعـ ػ ام  دفع مامسبي / اسنف سىممف ام  كتمب امت رنر امم ترى بي امذى د

مىبػػواخر ( واامػػم يػػو اما ػػد  ........و واامػػم اما ػػد عىػػ  اتػػمح  ػػرك  .............. )  ػػرك  
.............. امتػػػػػ  دعػػػػػت اممػػػػػدع  امػػػػػ  انممػػػػػ  امػػػػػدعوى   ػػػػػرك  واماسػػػػػد وخ ػػػػػن  مامفسػػػػػ 

مؿ ام ػػميره طىػػب فنمػػم امػػزاـ .............. بمبىػػف ربػػع مىنػػوف مػػدا  كىػػ   ػػم ٖٜٜٔ/ٕٖٚٓ
( مػػع اف يػػذه ام ػػركي  ٔامفظػػي /  ٔتانػػي تةونضػػمعمم اسػػممه مامفسػػي ضػػمره بػػي ) مسػػتاد / 

 ٓ ٜٚٛٔ/ٓٔ/ٔما أه ف  م ر  ركتي ماذ 
ونػػد ااك ػػؼ اف ن ػػ  سػػ ر اممػػدع  يػػ  ن ػػي واينػػي م تةىػػي اذ تػػمر بت رنػػر امخبنػػر         

( ااي تبنف مي مف االط ع عى  تواز سػ ر اممػدع  : " ااػي  ٔٔامدعوى  ) ص  امماتدب ف 
مػػـ نا طػػػع عػػػف ام ػػػركي مػػػده كممىػػػي بػػػؿ كػػمف نتػػػردد عىنمػػػم اظػػػرا الف سػػػ رنمتي متةػػػدده وم تػػػرات 
 ىنره فى ااي كمف داوـ االت مؿ بمم ركي ومـ نىب عامم مده طونىي مت ػىي " و ػ يػذا فضػ  

ك  اممػػػػدع  امػػػػذى م ػػػػؽ امت رنػػػػر اممطىػػػػوب ماػػػػي مىػػػػزعـ عػػػػف فف اسػػػػنف سػػػػىممف مامسػػػػب  ػػػػر 
بػػػػهخت س/ .............. اممزعػػػػـو يػػػػو يػػػػو ذاتػػػػي مامسػػػػب ام ػػػػركي امػػػػذى وضػػػػع منزاانمتمػػػػم 

(  ٗامفظتاػم / ٔٔو  ٓٔو  ٜو  ٛ) مسػتادات  ٜٔو  ٜٓو  ٜٛو  ٛٛمىمدع  فػ  امسػاوات 
ااػػي نةبػػر عػػف  ٜٜٓٔ/ٗ/ٖٓونػػمؿ فػػ  ت رنػػر اممراتةػػي اماسػػمبني مىمركػػز اممػػمم  مى ػػركي فػػ  

ا ن ػػػػ  اما ػػػػمط وكػػػػذا اسػػػػمب االربػػػػمح وامخسػػػػمور ونةطػػػػ  ام ػػػػوره امةمدمػػػػي وام ػػػػمدني ماتػػػػموج 
 االعممؿ عف يذه ام تره  .  

(  ٗامفظتاػػم /  ٚونػد اتضػػ  مػػف اممسػػتادات امم دمػػي اثاػمر اظػػر امػػدعوى ) مسػػتاد /         
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سػػػمممم مىةمػػػ ر بػػػرنـ مسىسػػػؿ ومبػػػممف .............. كػػػذبم ت ىنػػػديم وار مػػػػاف ام ػػػواتنر امماسػػػوب 
مختى ػػػي عمػػػم يػػػو مػػػدرج بػػػدفمتر ام ػػػركي تبػػػنف فامػػػم  ػػػمدره عػػػف امسػػػند / مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى 
امسمسػمر امسػػنما   ػػدنؽ اممػػدع  امامػػنـ وامم ػػوض ماػي متىػػب عمػػ ر مى ػػركي مػػف  ػػركمت 

 ٓامسنماي االتابني . و ػ واامم مارره بخط نده وبتوننةي 
َذعَٝعَٓاٌششوَٗصجٛدَوزةَلظخَغيبةَادلَََ

ابتدع اممدع  ن   غنمبي خمرج امػب د منػوا  كػذبم بػما راد / .............. بمعمػمؿ         
ام ػػػركي واا طمعػػػي يػػػو عػػػف االت ػػػمؿ بمػػػم ومةرفػػػ  فاواممػػػم و ومنخ ػػػ  و نمػػػوه كمػػػم نىاػػػم عػػػف 
اال ػػػطامع اممك ػػػوؼ امظػػػمير فػػػ  االبػػػ غ عػػػف اخت سػػػمت نػػػزعـ اممػػػدع  اامػػػم مػػػف سػػػاوات 

ي م ػػركي ممػػم مامسػػب . ومنزاانػػمت سػػاوني مونةػػي مػػف اممػػدع  ا سػػي ؟!! واكمنػػ  امسػػ ر طونىػػ
بت رنػره  ٔٔواالا طػمع فكذوبػي ك ػ مم خبنػر امػدعوى امماتػدب مػف اامماكمػي و ػ فتػمر فػ  ص 

)  ٚٛ/ٚ/ٕٚامػػ   ٙٛ/٘/٘ااػػي نبػػنف مػػف االطػػ ع عىػػ  تػػواز سػػ ر اممػػدع  فػػ  ام تػػره مػػف 
 ركت  سبوت وكمرتور ( اف اممػدع  مػـ نا طػع عػف ام ػركي وي  فترة امتةممؿ مع متموعمت 

مػػػده كممىػػػي بػػػؿ كػػػمف نتػػػردد عىنمػػػم اظػػػرا الف سػػػ رنمتي متةػػػدده وم تػػػرات  ػػػىنره وااػػػي كػػػمف داوػػػـ 
 ٓاالت مؿ بمم ركي ومـ نىب عامم مده طونىي مت ىي 

 
َ

َصجٛدَوزةَفشيخَاططٕبعَادلذعَٝعٍيَٗفٛارريَِمٍذٖ
َلَُِغٍغًَِٚجبٌغَخمزٍفٗٚاعزخذاِٙبَثبسعبذلبٌٍَعّالءَثش

0َعّبََِ٘ٛذسطَثذفبرشَاٌششوَٗ
َ.......ٚصجٛدَاَْ٘زَٖاٌفٛارريَؽميميَٗؽشس٘بَٚلجغَليّزٙبَ/َ

0َطذيكَادلذعَٝاحلّيَُادلفٛعََِٓلجٌٍٍَٗميبََدببَصجذَأَٔٗلبََثَٗ
اف اممػػػدع  عمػػػد بمراتةػػػ  اسػػػمبمت ام ػػػركي مىسػػػند /  ٕتػػػمر ب ػػػان   امػػػدعوى ص        

مامسبي ام ماوا  ( وامذى ااتم  ف  ت رنره ام  امزعـ ) كذبم ( اف امم كو ف  اسنف سىممف ) 
ا ػي ػ اممػدع  عىنػي ػ ارتكػب امةدنػد مػف اممخمم ػمت بىنػ  االسػتن ر عىػ  امػواؿ ام ػركي وتػمر 
بممت رنر مف بنف ممتمر " باد ثمانم : اف يامؾ اوعنف مف ام واتنر بمسـ م ىد مى ػركي اسػتخدممم 

الوؿ ) اممدع  عىني ( ب  تي مدنرا مى ركي ونػمـ بمرسػمممم مىةمػ ر بػرنـ مسىسػؿ اممةىف امني ا
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ومبممف مختى ي تمممم عمم يو مدرج بدفمتر ام ركي " يكذا نػمؿ اممػدع  فػ   ػان   دعػواه و ػ 
كرر يذه امم ترنمت ف ػمؿ : فف ياػمؾ  ٜٜٗٔ/ٔ/٘مف مذكرة دفمع اممدع   ٗوف  اممن  ص 

فػػمتوره ا ػػىني وفػػمتوره مػػزوره وام ػػمتوره امم ىػػده )اممػػزوره ( تسػػتخدـ  فػػمتورتنف عػػف عمىنػػي وااػػده
 وترسؿ مىةم ر وال تدرج بدفمتر ام ركي " و ػ 

وااكػػػر عمػػػؿ مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى كسمسػػػمر سػػػنما  ماسػػػمب  ػػػرك  ترافنػػػؿ بػػػج م مبػػػؿ         
 ٓاما وؿ عى  عمومي 

م واعتػرؼ اعترافػم  ػرنام وف  مذكرات دفمع اممدع  ام ا ػي تاػمنض مػع ا سػي تمممػ        
واضػػام اف / مامػػد عىػػ  فكػػرى يػػو امػػذى كػػمف نتةممػػؿ مػػع  ػػركت  سػػبوت وكػػمرتور وااػػي يػػو 
امػػػذى كػػػمف ناػػػرر ممػػػـ ام ػػػواتنر امتػػػ  نػػػمؿ اممػػػدع  مػػػف نبػػػؿ اامػػػم فػػػواتنر مػػػزوره م ىػػػده ارريػػػم 

عتػػرؼ اممػػدع  فنضػػم  فػػ  .............. وارسػػىمم مىةمػػ ر ومػػـ نػػدرتمم بػػدفمتر ام ػػركي و ػ وا 
مػػذكرات دفمعػػي اف مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ امػػذى اعتػػرؼ اممػػدع  بأاػػي امػػذى نػػمـ بتارنػػر يػػذه 
ام واتنر ػ و يو امذى نمـ انضم بتا نؿ ننمتمم مف  ركت  سبوت وكمرتور وااػي كػمف نسػت طع 
مامػم مبػممف ػ زعػـ اامػم مسػور امخدمػي ويػ  فػ  اما ن ػي عمومػي امسػند / مامػد عىػ  فكػرى ػ  و 

 ٖمىخبنػػر ص  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔبػػمن  م ػػرك  ترافنػػؿ بػػج و ػ ف ػػ  مػػذكرة اممػػدع  ن ػػـو بتورنػػد ام
وممبةػػػديم اعتػػػػرؼ بػػػػأف امسػػػػند / مامػػػد عىػػػػ  فكػػػػرى يػػػػو امػػػذى نػػػػمـ بتا ػػػػنؿ ام ػػػػواتنر فرنػػػػمـ 

 ٓ٘تػـ و  ٚٚٛٗر  ٘تـ و  ٘٘ٛٙوننمتمم اال ىني  ٕٜٕٖٓٓو  ٜٕٖٔٓٓو  ٜٕٖٗٓٓ
ومتػي وورد امبػمن  م ػرك  ترافنػؿ تـ عى  امتوام  مػف  ػرك  كػمرتور إسػت طع ماممعم ٖ٘٘ٗر 

ػ مىسػند امخبنػر ػ فنػر اممػدع  اف امسػند / مامػد عىػ   ٜٜٗٔ/ٖ/ٜبج . و وف  مػذكرة دفمعػي 
فكرى كمف يػو اموسػنط فػ  امتةممػؿ بػنف  ػركت  سػبوت و ػرك  ترافنػؿ بػج واف اسػمبمم تاػرر 

و تػػػـ  ٕٕٕٗٛانضػػػم بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓتػػػـ و  ٜٕٚٓ٘بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓبػػػي ام ػػػواتنر ارنػػػمـ 
بمبىػػػف  ٕٖٚٛٓٓتػػػـ و  ٕٕٓٚ٘بمبىػػػف  ٕٖٗٛٓٓتػػػـ و  ٕٖٕٗ٘فنضػػػم بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓ
تػػػػـ و  ٕٖٕٔٚتػػػػـ و  ٜٜٕٗٛتػػػـ وااػػػػي مػػػػـ نسػػػػدد مػػػػف ننمػػػ  يػػػػذه ام ػػػػواتنر سػػػػوى  ٖٕٛ٘٘
تـ عى  امتوام  ومـ نػذكر اممػدع  سػبب اسػت طمعي  ٕٕٓٓٙتـ و  ٕ٘ٙ٘ٗتـ و  ٕٕٕٛ٘

 د عى  فكرى و ػ ام رؽ امذى يو ف  اما ن ي ننم  عموم  امسند / مام
فنػر اممػدع   ػراا  بمػم ا ػي  ٕمىخبنر اممن  ص  ٜٜٗٔ/ٗ/ٗوف  مذكرة دفمعي          

كماػػت بػػنف امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى  ٜٚٛٔ/ ٜٙٛٔ: " اف امتةمنػػدات امتػػ  تمػػت مىموسػػـ 
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.............. ) اممدع  عىني ( وبنف امسند / مامد عىػ  فكػرى وامتػوكنىنف كػمرتور  وامسند /
ت فونػمج مػف تمػ  فخػرى دوف فى ات ػمؿ مبم ػػر مػف اممػتمـ مػع يػذنف امػوكنىنف ومػػذمؾ وسػبو 

كػػمف يػػذاف امتػػوكن ف ) كػػمرتور وسػػبوت ( نسػػدداف ننمػػ  امخػػدممت امم دمػػي مىسػػموانف اموافػػدنف 
مم ػػر مىسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى بمعتبػػمره اممسػػووؿ اموانػػد امممممػػم و ون ػػـو امسػػند / مامػػد 

مػػف اممػػذكره سػػمم   امػػذكر  ٗو  ٖاممسػػتا ي امػػ  اممػػتمـ " وفػػ  ص  عىػػ  فكػػرى بسػػداد اممبػػممف
تاررتػم بخػط  االسػتمذ / مامػد  ٕٖٛٛٓٓو  ٕٖٙٛٓٓفعترؼ اممػدع  بػأف ام ػمتورتنف فرنػمـ 

مما ػػػي : " وخ  ػػػ  ممت ػػػدـ نتضػػػ  اف تةمنػػػدات  ٗعىػػػ  فكػػػرى وتوننةػػػي واضػػػمؼ فػػػ  ص 
كمات بنامـ وبنف امسند /  ٜٚٛٔ/ٜٙٛٔاموكنىنف اممذكورنف ) سبوت وكمرتور ( عف امموسـ 

مامػػد عىػػ  فكػػرى وباػػمر عىنػػي فمػػف امطبنةػػ  فف ن ػػـو يػػو ) مامػػد عىػػ  فكػػرى ( بمطػػممبتمـ 
 بمممبممف اممستا ي عىنمـ ومف امطبنة  تدا اف نستخدـ مطبوعمت ام ركي ممذا امىرض " 

مػػدعوى ويكػػذا تاػػمنض اممػػدع  وكػػذب بػػمنراره ممسػػبؽ اف ردده يػػو كػػذبم فػػ   ػػان   ا        
مػػف فف اممػػدع  عىنػػي اػػرر فػػمتورتنف عػػف عمىنػػي وااػػده فػػمتوره ا ػػىني  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ومذكرتػػي 

وفمتوره مزوره واف ام متوره امم ىده اممزوره تسػتخدـ وترسػؿ مىةمػ ر وال تػدرج بػدفمتر ام ػركي و ػ 
فمممدع  اعترؼ  راا  فف مامد عى  فكرى يػو امػذى كػمف نسػتخدـ مطبوعػمت ام ػركي فػ  

واتنر م ركت  سبوت وكمرتور امىتنف كمف نتةممؿ مةممم ماسمب  رك  ترافنؿ بػج و ػ تارنر ام 
و ػدان  امسػند / مامػد عىػ  فكػرى مىسػند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ػ اممػدع  ػ منسػت خمفنػي و ػ 
فواضػ  فف امسػند/عبد ام تػمح ام ػمفة  نومنػي ث تػي امكممىػي ػ ويػو مػنس موظ ػم بمم ػركي ػ بىىػت 

فواتنر ام ركي وامت رن  مي بممتةممؿ بمسػممم مػع ام ػركمت االتابنػي و ػ ويػو  اد تسىنمي دفمتر
مماعترؼ بي اممدع  دوف فدا  مواربي بةد فف فس ط ف  نده !!!! و ػ وواض  ااي بةد غضػب 

امذى نطممبػي فنػي  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔامسند / مامد عى  فكرى مف خطمب .............. امملرخ 
 ٜٚٛٔ/ٙٛمـ تدفع عف افواج متموعػمت سػبوت وكػمرتور عػمـ با وؽ  رك  ترافنؿ بنج امت  

وكذمؾ مساوبمتي ام خ ني ػ وعبر عف غضبي ف  رده عى  يذا امخطمب ػ فاي ند ااامز ام  
تماػػب  ػػدن ي امامػػنـ امسػػند / عبػػد ام تػػمح ام ػػمفة  ػ اممػػدع  ػ فػػزوده بم ػػؿ خطػػمب / 

امخطػػػمب واضػػػمؼ امنممػػػم  وب ػػػوره مػػػف رده عىػػػ  يػػػذا ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔ.............. اممػػػلرخ 
اممػػدع  مػػف بػػنف مػػم فضػػمؼ  ػػوره ضػػووني مك ػػوؼ اسػػمب تاػػديم اممػػدع  عىنػػي ومػػـ ن ػػدـ 
اممػػػدع  ف ػػػػوممم اتػػػ  اآلف و ا ػػػػوؿ اف  ػػػدان  مامػػػػد عىػػػ  فكػػػػرى   مىسػػػند / عبػػػػد ام تػػػػمح 
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..............  ) اممتمـ ( واض  انضم مـ نستطع  وعداره مىسند / ام مفة  واضاي ظميره و
فف نخ ني مدرت  ااي اضر  خ نم مع امسند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ػ فػ  امماضػر    اممذكور
مف مامضر اعممؿ امخبنر ػ من د فزره ونسماده ضد اممػدع  عىنػي / ..............  ٗرنـ / 

 ونػػػػػػػد تػػػػػػػـ اثبػػػػػػػمت يػػػػػػػذا اماضػػػػػػػور فػػػػػػػ  ماضػػػػػػػر االعمػػػػػػػمؿ ومكػػػػػػػف طىػػػػػػػب وكنػػػػػػػؿ اممػػػػػػػدع  
امنمي بنف امسػند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ومامػد عىػ  " امت ونس عىني " . و ػ ويذه ام داني ام

فكرى نستانؿ مةمم ف  ع ؿ عمنؿ فخ ػمر ا ن ػ  اػمتج امتةػمم ت مػع  ػركت  سػبوت وكػمرتور 
عاي سنمم واف اممدع  مـ نكف غموبم عف امب د ػ كمم ندع  ػ غنمبم نخ   عاي ا موؽ انػرادات 

دد عىنمػم م  ػر فتػرات سػ ره ونت ػؿ متموعمت سبوت وكػمرتور ومػـ نا طػع عامػم بػؿ كػمف نتػر 
بمم ات مال داومم ػ كمم تمر بت رنر امخبنر ػ ونتػمبع مػمنترى مػف عمىنػمت ونمػنمف عىنمػم وعىػ  
انرادات متموعمت سبوت وكمرتور  دن ي امامػنـ امم ػوض ماػي امسػند / مامػد عىػ  فكػرى . 

ي واف اممدع  عىني ومف يذا نبنف كذب وبط ف وفسمد زعـ اممدع  ااي كمف غموبم عف ام رك
 ٓاستىؿ يذا امىنمب مىت عب بمنرادات متموعت  سبوت وكمرتور !!! 

 
0ََادلغزٕذادَادلمذََِِٗٓادلذعَٝالَرٕزظَفَٝاصجبدَعغض

موتػػػػي مػػػػف /  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔركػػػػف اممػػػػدع  فػػػػ  اثبػػػػمت مزاعمػػػػي امػػػػ  خطػػػػمب مػػػػلرخ         
ا  ػ امم وض مف نبؿ اممدع  .............. ام  امسند / مامد عى  فكرى ػ امسمسمر امسنم

فػ  امتسػونؽ مى ػركي وفػ  ا ػدار فػواتنر عىػ  مطبوعمتمػم ػ وكػؿ ممتضػماي يػذا امخطػمب يػو 
تػػػػـ مى ػػػػرد فػػػػػ   ٓٛٚ ػػػػكوى .............. مػػػػف مامسػػػػبي  ػػػػرك  ترافنػػػػؿ بػػػػػج عىػػػػ  فسػػػػمس 

تػػـ فى بةتػػز  ٗ٘ٛر  ٛٙ( بنامػػم امتكى ػػي ام ةىنػػي مى ػػرد يػػ    univegypteمتموعػػمت ) 
.............. امسند / مامد عى  فكػرى مراتةػ  اماسػمبمت  تـ مى رد اموااد ونرتو ٗٚندره 

متادند اممستاؽ مى ركي بمػم نضػمف ػ اسػبي مة ومػي ممػم وبمػم ال نسػبب ااراتػم مػي مػع  ػركموي 
( مػػع االخػػذ فػػ  االعتبػػمر اف  ٜٚٛٔعاػػد االاتمػػمر مػػف اتػػرارات اممنزاانػػي فػػ  امةػػمـ اممػػمم  ) 

تػـ دوف اف نا ػؿ  ٓٙٙٙؽ بػنف امبػمخره اػور وامبػمخره ابتػوف بمبىػف ػ ر ام ػركي سػددت ام ػر 
يػػذا ام ػػرؽ مػػف امبػػمخره اػػور ممػػم ن ػػكؿ عبوػػم عىػػ  اممنزاانػػي و ويػػذا امخطػػمب بذاتػػي غنػػر ماػػتج 
بتمتػػم فػػ  اثبػػمت فى عتػػز و ػ امػػم ك ػػوؼ اسػػمب متمػػوعت  سػػبوت وكػػمرتور امتػػ  ننػػؿ اامػػم 

امػػذكر فمػػ  مدسوسػػي الف مرف ػػمت يػػذا امخطػػمب  كماػػت مرف ػػي بخطػػمب .............. سػػممؼ
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اممذكوره ف  اممنتي عبمره عف  ورة اسمب امتكى ي +  ورة فػمتورة كتراكػت و ػ وبػممرتوع امػ  
اممرفؽ االوؿ ويو  ورة اسمب امتكى ي نبػنف ااػي نتضػمف اسػةمر امخػدممت امتػ  ت ػدـ مى ػرد ) 

اف اممرفػػؽ امثػػما  نبػػنف تكػػممنؼ  امسػػمو  ( مػػف سػػمع  دخومػػي امػػب د اتػػ  مىمدرتمػػم و ػ كمػػم
خدممت االنممي ب ادؽ كتراكت ) ااد ام امدؽ ف  براممج امزنمره ( و ػ وواض  اف اممرف نف يمم 
ال نضمح تدن  .............. ف  طىب موافمة  رك  ترافنؿ بج ب رؽ امسةر فػ  خدمػ  ام ػرد 

ي وعىػػ  عكػػس ممنػػدع  و ػ وال ناتتػػمف فػػ  اثبػػمت فى عتػػز فو اخػػت س فػػ  انػػرادات ام ػػرك
 ٓاممدع  فهف امخطمب ن نر ام  ارص .............. عى  ا وؽ ام ركي 

فمػػم ام ػػور امضػػووني مك ػػؼ اسػػمب متموعػػمت  ػػركت  " سػػبوت وكػػمرتور " وانضػػم         
ام ػور امضػووني م ػواتنر يػمتنف ام ػركتنف وامتػ  زعػـ اممػدع   ػدوريم مػف اممػدع  عىنػي و ػ 

 ػػدوريم مػػف االخنػػر و  ٗىنػػي ػ فػػ  ماضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / ف ػػد ا ػػ  وكنػػؿ اممػػدع  ع
وستؿ خىويم مف فى توننع مي و ػ وتادى ت دنـ فواتنر  مدره مػف اممػدع  عىنػي ومونةػي ماػي 
عػػػػف تةممىػػػػي مبم ػػػػرة مػػػػع  ػػػػركت  " سػػػػبوت وكػػػػمرتور " و ػ وتأتىػػػػت اممأمورنػػػػي امػػػػ  نػػػػـو 

فىـ ن دـ اممدع   ػنوم  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٔو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔ
ت ػػدنـ  ػػور اخػػرى مػػف ذات ام ػػواتنر غنػػر مونةػػي مػػف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜممػػم ندعنػػي وعػػمود بتىسػػ  

 اممدع  عىني . و ػ 
وممػػم كماػػت امةبػػره فػػ  اماسػػمب منسػػت ف ػػط بمممبػػممف امتػػ  نبضػػمم اممػػدع  عىنػػي و بػػؿ         

ي وفػػمرًا ممػػم عىػػ  ام ػػركي مػػف نتةػػنف اسػػتظممر وااتسػػمب اممبػػممف امتػػ  دفةمػػم االخنػػر مػػف مممػػ
دنػػوف مىتمػػمت امتػػ  ت ػػدـ خػػدممتمم مىمتموعػػمت امسػػنماني و ػ ممػػم كػػمف ذمػػؾ ف ػػد طىػػب وكنػػؿ 

امػػزاـ اممػػدع  بت ػػدنـ منزاانػػمت ام ػػركي فػػ   ٓٔاممػػدع  عىنػػي  بماضػػر فعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / 
مب ) سػػا  تخػػمرج اممػػدع  عىنػػي ( وذمػػؾ مبنػػمف اسػػ ٜٜٓٔاتػػ  عػػمـ  ٜٙٛٔام تػػره مػػف عػػمـ 

تمرى ام ركمر وامذى نتضمف عمدة بنمف م بوضمت ومدفوعمت كػؿ  ػرنؾ مػف وامػ  ام ػركي و 
انث ندـ وكنػؿ اممػدع   ػورا ضػووني ممنزاانػمت غنػر  ٜٜٗٔ/٘/ٗٔوتأتىت اممأمورني منـو 

مونةي فض  عف خىويم مف بنمف ت  نى  ماسمب تمرى ام ػركمر ويػو مػف مىا ػمت اممنزاانػي 
ممدع  عىني بأيمن  ت دنـ امك وؼ امت  ػنىني ماسػمب تػمرى ام ػركمر عمده و ػ وتمسؾ وكنؿ ا

وامتػػ  تةػػد الثبػػمت داوانػػ  ومدنوانػػ  كػػؿ  ػػرنؾ مى ػػركي ورد امامضػػر عػػف اممػػدع  ردًا غرنبػػم 
عتنبػػم ف ػػمؿ ااػػي عىػػ  اممػػدع  عىنػػي اذا تمسػػؾ بضػػرورة ت ػػدنـ ا ػػوؿ ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى 
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عىػ  امبنماػمت امتػ  تلكػد بػرارة موكىػي )؟!( ام ركمر اف نىتأ ام  مأمورن  امضػراوب مىا ػوؿ 
امسنم ااي مـ ن ـ يو امدمنؿ عى  ممندعني واف عبر اثبمت ممندعني ن ع عىني وااي نتةػنف عىنػي 
و االمػػر كػػذمؾ اف ن ػػدـ ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر امموتػػوده مدنػػي مبنػػمف داوانػػي ومدنوانػػ  

عىنػي ثمبتػي مػف تخمرتػي مػف ام ػركي كؿ  رنؾ مى ركي و يذا بمالضمفي امػ  اف بػرارة اممػدع  
واماص ف  ع د امتخمرج عى  ااي ا ؿ عى  كمف  ا وني مف ام ركي بةد  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔف  

اف تامزؿ عػف ا ػتي فنمػم امبػممف ننمتمػم ع ػرة  الؼ تانػي امػ  زوتػ  اممػدع  امسػنده / اتػمة 
مػدع  عىنػي اسف عبده ػ ام ػرنكي امثمانػي اممو ػني فػ  ام ػركي و ػ ونػد ف ػر امامضػر عػف ام

فػ  ختػػمـ مامضػر اعمػػمؿ امخبنػػر عىػ  تمسػػكي بضػرورة ت ػػدنـ ا ػػوؿ اممنزاانػمت اممونةػػي مػػف 
 ٓاممدع  وامك وؼ امت  نىني ماسمب تمرى ام ركمر واامنت اممأمورني عاد يذا اماد 

 
 

َاخلجريَاعزٕذَاىلَرادَادلغزٕذادَاٌىتَملَرشَفيٙبَاحملىّخ
َطٛادَاٌىتَؽذد٘بِبَيىفٌَٝزىٛيَٓعميذرٙبَٚملَيرتعَُاخل

0َاحلىَُاٌزّٙيذَٜثغيخَاٌٛطٛيٌٍَؾميمخَفَٝإٌضاعَ
 اكمًم تممندنًم بادب خبنر مبنمف اآلت  : ػ  ٖٜٜٔ/ٙ/ٕٔف درت امماكم  بتىس        

 ٓػ  امةمىنمت امسنمان  امت  نمـ بمم اممتمـ خ ؿ فترة س ر اممدع  اممدا    ٔ
 ٓ ػ  وبنمف تمرن  س ر وعودة اممدع  اممدا   ٕ
ػ  وبنمف امةمىنمت امت  نمـ بمم اممتمـ وننم  مػم ا ػؽ مػف فربػمح خػ ؿ تىػؾ ام تػرة إف وتػد   ٖ

 ٓوا نب اممدع  اممدا  مامم 
 ٓػ  وعى  امةمـو تا نؽ فوتي دفمع طرف  امخ وم    ٗ

وتا نؽ امباد امثممث مف باود اممأمورن  ويو بنمف ااربػمح امما  ػ  مػف امةمىنػمت امتػ          
بمػم اممػتمـ خػ ؿ فتػرة سػ ر اممػدع  اممػدا  نسػتىـز ػ وف ػًم مع ػوؿ اممامسػبن  امسػىنم  ػ  نػمـ

بنمف إنرادات تىؾ ام ترة وم روفمتمم و ػ واانرادات تةا  مم ا ىت عىنػي  ػرك  اممػدع  مػف 
ام ػػػركمت امسػػػنمان  ااتابنػػػ  ) سػػػبوت وكػػػمرتور ( امػػػم امم ػػػروفمت فتةاػػػ  مػػػم دفةتػػػي  ػػػرك  

م  امخػػدممت ) ام اػػمدؽ و وسػػموؿ اما ػػؿ ػ ا  ػػمت زنػػمرة اممتػػماؼ واامػػمكف اممػػدع  امػػ  م ػػد
امسػػنمان  ( بمالضػػمف  امػػ  م ػػروفمت  ػػرك  ترافػػؿ بػػج وام ػػرؽ يػػو امػػذى نمثػػؿ  ػػمف  امػػرب  



256 

 

 ٓام مبؿ مىتوزنع عى  ام ركمر 
ووف ػػػًم مع ػػػوؿ اممامسػػػبن  امسػػػىنم  ال نتسػػػا  مراتةػػػ  اسػػػمب فى عمىنػػػ  تتمرنػػػ  إاًل        

ط ع عىػػ  اػػوعنف مػػف اممسػػتادات ااوؿ يػػو امتةمنػػدات اممبرمػػ  مػػع امةمنػػؿ مبنػػمف اتػػـ بػػمإل
امةمىنػػ  وفسػػةمريم وامثػػما  يػػو ام ػػواتنر ام ػػمدرة مػػف امما ػػأة مبنػػمف مػػم تػػـ تا نػػذه مػػف االعمػػمؿ 

نراتػػػع امت رنػػػر  اممت ػػػؽ عىنمػػػم وال نىاػػػ  فى مػػػف يػػػذنف اماػػػوعنف مػػػف اممسػػػتادات عػػػف اآلخػػػر)
( و ػ ونػد تػمر بت رنػر امخبنػر امماتػدب فػ  امػدعوى ػ فػ  مػلخرة  ٓٔم رنػـ االست ػمرى امفظتاػ

اماتنت  امت  ااتم  إمنمم ػ فاي : " بمماسب  م نم  مم ا  ي اممتمـ مف فربمح خػ ؿ فتػرة اماسػمب 
ف ػػد تةػػذر عىناػػػم ت ػػدنر ننمتمػػم مةػػػدـ ت ػػدنـ اممسػػتادات امتػػػ  تمكاػػم مػػف ااتسػػػمب يػػذه ااربػػػمح 

بمت ام ػػػرك  نػػػرر انضػػًم ااػػػي نتةػػذر عىنػػػي تادنػػػد ننمػػ  ااربػػػمح مةػػػدـ خم ػػ  وفف مرانػػػب اسػػم
   ٓإدخمؿ ننم  امةمىنمت كممى  ف  اسمبمت ام رك  " 

وامثمبػػػت بػػػهعتراؼ اممػػػدع  ا سػػػي فف مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى يػػػو امػػػذى كػػػمف نتةمنػػػد مػػػع          
ون ػػـو  امةمنىػػنف ) سػػبوت وكػػمرتور (  ون ػػدر مممػػم فػػواتنر عىػػ  مطبوعػػمت  ػػرك  ترافػػؿ بػػنج

بتا نىمم مف امةمنىنف بمةا  فف مامػد عىػ  فكػرى ػ  ػدنؽ اممػدع  امامػنـ ػ امم ػوض ماػي 
بممتةممػػؿ مػػع امةمنىػػنف االتابنػػنف يػػو اماػػموز مىتةمنػػدات اممبرمػػ  مػػع امةمنىػػنف ااتابنػػنف ويػػو 

 ٓاممىـز بت دنممم 
ػ  ٙٛعػمـ  كمػم ن اػظ فف مامسػب اممػدع  ) اسػنف سػىممف ( راتػع منزاانػ  ام ػرك         
وااتمػػػػػ  فػػػػػػ  ت رنػػػػػػره عػػػػػػف اممنزاانػػػػػػ  امم ػػػػػدـ مىضػػػػػػراوب فف اسػػػػػػمبمت ام ػػػػػػرك  ملنػػػػػػدة  ٜٚٛٔ

بمممسػتادات اممامسػب  مكػؿ ننػد وكػؿ م ػػردة . و ػ وال نتػوز مػػي فف نػأت  بةػد ذمػؾ منضػع ت رنػػرا 
 خر ػ عف عمىن  مراتة  خم   بموضوع مةنف نامنض فني ت رنره اآلوؿ دوف ساد ػ  وند فنر 

بنر بةػد ذمػؾ بتةػذر اسػمب اربػمح اممػدع  مػف امةمىنتػنف مةػدـ ادخػمؿ ننمػ  امةمىنػمت اممـ امخ
( و ػ مع فف مامػد عىػ   ٓٔ/  مرى امفظتامػاالست  كممى  ف  اسمبمت ام رك  ) نراتع ت رنر

 ٓفكرى يو اماموز مىتةمندات اممثبت  م نم  يذه امةمىنمت 
نػمت مػع  ػركت  ) اسػبوت وكػمرتور ( يػو  امم عف نػوؿ امخبنػر فف اتمػمم  ننمػ  امةمى        

تػػـ ف ػػد اعتمػػد فػػ  ذمػػؾ عىػػ  ك ػػوؼ اسػػمب نػػمؿ اممػػدع  فامػػم كماػػت مرف ػػ  مػػع  ٜٗٚٛٗٔ
وتاػػػػػديم ااخنػػػػػر وفثبتاػػػػػم خىػػػػػو مرف ػػػػػمت ذمػػػػػؾ  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔاممػػػػػلرخ  ............ خطػػػػػمب

 ٓامخطمب مف يذا امك ؼ 
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ورة فف ن ػػدـ اممػػدع  ورغػػـ تمسػػؾ وكنػػؿ اممػػدع  عىنػػي بمامضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر بضػػر       
امك وؼ امت  نىن  ماسمب تمرى ام ركمر وامت  تبنف م بوضمت ومدفوعمت كؿ  ػرنؾ وعىػ  

) اممتمـ ( مف مممي امخمص متممت ت ػدنـ امخػدممت  ............وتي امخ وص مدفوعمت  
مىمتموعػمت ) فاػػمدؽ و وسػموؿ اات ػػمؿ و متػػماؼ و امػمكف اثرنػػ  وسػػنمان  (  ا ػوؿ رغػػـ تمسػػؾ 

نؿ اممتمـ ػ اممدع  عىني ػ بتىؾ امك وؼ وامت  ترفؽ عمدة بمممنزاانمت وتةتبر مػف مىا متمػم وك
ػػػ وامتػػ  عمػػد اممػػدع  امػػ  سػػىخمم مػػف  ػػور اممنزاانػػمت امم دمػػي ماػػي و إآًل فف امسػػند امخبنػػر 
غسػػػؿ ندنػػػي مػػػف اممأمورنػػػ  بػػػأف اسػػػتازؿ ننمػػػ  اممبػػػممف امتػػػ  دخىػػػت اسػػػمبمت ام ػػػرك  ونػػػدريم  

تػػـ  ٜٗٚٛٗٔنػػي مػػف اممبػػممف اممدفوعػػ  مػػف  ػػرك  سػػبوت وكػػمرتور ونػػدريم تا ٓٛ٘٘ٙرٙٗ
ا ً  عف ام ور امضوون  مخوراؽ امم دم  مف وكنػؿ اممػدع  ػ وامتػ  مػـ تػر فنمػم امماكمػ  مػم 

سػػتظمر فرنػػًم نػػدره  تػػـ اعتسػػؼ ام ػػوؿ بأامػػم إنػػرادات  ٖٕٖٔٛرٗ٘نك ػػ  متكػػونف ع نػػدتمم ػ وا 
فاػي مػـ نطىػع عىػ  دفػمتر ام ػرك  وال اسػمبمتمم وال عىػ  مخ مه مـ تظمر باسػمبمت ام ػرك  مػع 

امك ػػوؼ امت  ػػنىن  ماسػػمب تػػمرى ام ػػركمر امموتػػودة فػػ  انػػمزة اممػػدع  وتةمػػد عػػدـ ت ػػدنممم 
واكت ػ  بت ػدنـ  ػػور منزاانػمت مبتػػوره متػرده مػػف مىا متمػم امتػػ  تػدؿ عىػػ  ت م ػنؿ اإلنػػرادات 

ف اسمب تػمرى ام ػرك   فـ مػف نػد وامم روفمت وم در تمونؿ يذه امم روفمت ويؿ يو م
 ٓام ركمر
تػػـ  ٖٕٖٔٛرٗ٘وامةتنػب تػدًا امىرنػب تػػدًا فف ام ػرؽ امػذى إسػػتظمره امسػند امخبنػر         

تـ (  ويو مبىف  ٕٕٔٚٚرٛٙنزند عف ام رؽ امذى إدع  بي اممدع  ف   ان   امدعوى ) 
و ومػػـ نى ػػت اظػػر كبنػػر تػػدًا نبىػػف فاػػد ع ػػر فمػػؼ تانػػي وال نمكػػف فف ناػػتج عػػف خطػػأ اسػػمب  

امسند امخبنر و ػ واكت   بممتةىنؽ عىني بأف امةبره بمم فنر بػي اممػدع  فػ   ػان   دعػواه ويػو 
سػػىوؾ بةنػػد تػػدًا تػػدًا عػػف اا ػػوؿ اممامسػػبن  امسػػىنم  . و ػ ومخػػممؼ مىخطػػ  امتػػ  اػػدديم 

 ٓاماكـ امتممندى منترسممم امخبنر ف  فداوي مىمأمورن  
امخبنػػر اعتسػػؼ ام ػػوؿ فػػ  اماتنتػػ  اماممونػػ  مت رنػػره ػ بػػأف " ياػػمؾ وااكثػػر عتبػػًم فف         

اػػػوعنف مػػػف امةمىنػػػمت نػػػمـ بمػػػم اممػػػتمـ بمم ػػػرك  و اممتموعػػػ  ااومػػػ  امتػػػ  ظمػػػرت باسػػػمبمت 
تػـ واممتموعػػ  امثمانػ  مػػـ تظمػر باسػػمبمت ام ػػرك  )؟!(   ٓٛ٘٘ٙرٙٗام ػرك  )؟!(  وننمتمػػم 

د عىػػػ  فكػػرى اموسػػػنط امسػػػنما  بػػػنف ام ػػػرك  واامػػم ظمػػػرت اتنتػػػ  تةممػػػؿ اممػػتمـ  مػػػع / مامػػػ
تػـ فى فف اممػتمـ ا ػؿ عىػ  فػروؽ  ٜٗٚٛٗٔوامةم ر امسنماننف عف ذات ام ترة ونػدريم  
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تػػـ )؟!!!( و ػ يكػػذا نػػػمؿ امخبنػػر ويػػو غنػػػر  ٖٖٔٔٛرٗ٘عمىنػػمت سػػنمان  ما سػػي نػػػدريم  
نػػت  مػػي اممػػدع    ػػان  بتمتػػًم و ػ فػػممخبنر مػػـ نطىػػع عىػػ  دفػػمتر اسػػمبمت ام ػػرك  بتمتػػًم و ومػػـ

اإلط ع عى  فى عمىنمت اسمبن  إط نًم و بؿ نمؿ وكنىي ف  ماضر ااعممؿ ااخنر ) رنػـ 
( فف عىػػ  اممػػػدع  عىنػػي فف نىتػػػأ امػػػ  مأمورنػػ  امضػػػراوب مىا ػػػوؿ عىػػ  امبنماػػػمت امتػػػ  ٕٔ

تثبت براوتي )؟!( مع فف متور اممدع  عىني ام  امضراوب مستانؿ بةد فف تخمرج مف ام رك  
ونةىـ اممدع  فف امضراوب مف تةط  مىمتمـ  نوًم و بؿ ي  رفضت اإلستتمب  ام  ت ػرن  و 

امماكمػػػ  عىػػػ  ااػػػو مػػػم سػػػىؼ واممػػػدع  نةمػػػد امػػػ  يػػػذه امةرنىػػػ  ااػػػي نةىػػػـ فف بنػػػمف اما ن ػػػ  
سنك ؼ زنؼ دعواه ونتتميؿ فػ  ذمػؾ فف عػبر اثبػمت مػم ندعنػي ن ػع عىنػي و ػ وفف اماسػمب 

و ممم نستىـز ا ػر م ػروفمت سػبوت وكػمرتور و ػ نضػمؼ امػ   عبمرة عف انراد وم روفمت
سػتاد امنػي يػو اوعػمف مػف ام ػور امضػوون  م ػواتنر و ػ اماػوع  ذمػؾ فف مػم اطىػع عىنػي امخبنػر وا 
ااوؿ فػػواتنر ماػػرره بخػػط وتوننػػع امسمسػػمر امسػػنما  / مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ  ػػدنؽ اممػػدع  

نر فواتنريم ونبض ننمتمم مػف ام ػركمت امامنـ ػ وامم وض ماي بتىب متموعمت سنمان  وتار 
ػ امخم ػ   ٕٜٕٖٓٓو  ٜٕٖٔٓٓو  ٜٕٖٗٓٓو  ٜٕٖٓٓٓااتابنػي ػ ويػ  ام ػواتنر ارنػمـ  

و  ٕٖٗٛٓٓفػػػػواتنر بػػػػذات امػػػػرنـ ( و  ٖ)  ٕٖ٘ٛٓٓب ػػػػرك  كػػػػمرتور ػ وام ػػػػواتنر فرنػػػػمـ  
 ٕٙٚ٘٘ٔر٘امخم   ب رك  سػبوت واتمػمم  ام نمػ  اا ػىن  ممػذه ام ػواتنر يػو   ٕٖٚٛٓٓ

تػػـ نبضػػمم امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى مػػف  ػػركت  سػػبوت وكػػمرتور ثػػـ اسػػت طع مامػػم عمومتػػي 
تػػـ م ػػرك  ترافػػؿ بػػج و ػ ونػػد فنػػر بػػذمؾ  ٜٗٚٛٗٔتػػـ وسػػدد امبػػمن  ونػػدره   ٜٛٙٙونػػدريم  

امخم ػػػ  باسػػػمبمت  ػػػرك  سػػػبوت  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔفخنػػػرًا اممػػػدع  فػػػ  مذكرتنػػػي مىخبنػػػر ااومػػػ  
سػػػمبمت  ػػػرك  كػػػمرتور و فنػػػر فنمػػػم فف مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى امخم ػػػ  با ٜٜٗٔ/ٗ/ٜوامثمانػػػ   

و ومػػػػف   ٜٕٖٗٓٓامػػػػ   ٜٕٖٓٓٓسمسػػػػمر سػػػػنما  وفاػػػػي نػػػػمـ بتارنػػػػر ام ػػػػواتنر ارنػػػػمـ مػػػػف  
سػػمم   امػػذكر وتا ػػنؿ ننمتمػػم مػػف ام ػػركمت ااتابنػػ  ثػػـ إسػػت طع  ٕٖٚٛٓٓامػػ   ٕٖٗٛٓٓ

ممػػي يػو فػ   ػػان   مامػم عمومتػي ودفػع امبػػمن  م ػرك  ترافػؿ بػج .  وبمػػذا نكػذب اممػدع  مػم ن
تات باد ثمانًم  : " فف يامؾ اوعنف مػف ام ػواتنر بمسػـ م ىػد مى ػرك  اسػتخدممم  ٕامدعوى ص 

اممةىف امني ااوؿ ) اممدع  عىني ( ب  تي مدنر مى رك  ونػمـ بمرسػمممم مىةمػ ر بػرنـ مسىسػؿ 
وراؽ ػ فطىػع عىنمػم ومبممف مختى   تمممًم عمم يو مدرج بدفمتر ام رك  "  ػ واماوع امثما  مػف اا
و  ٕٚ٘ٔو  ٕٙ٘ٔامسػػند / امخبنػػر واسػػتاد امنمػػم ػ يػػو  ػػور ضػػوون  م ػػواتنر تامػػؿ ارنػػمـ  
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و   ٖٕ٘ٔو  ٕٕ٘ٔو  ٕٔ٘ٔو  ٕٓ٘ٔو  ٜٕٗٔو  ٕٛٗٔو  ٖ٘ٓٔو  ٖٖٓٔو  ٖٔٓٔ
تػػػـ نػػػمؿ اممػػػدع  فامػػػم ماػػػرره  ٓٛ٘٘ٙرٙٗو اتمػػػمم  ننمتمػػػم   ٜٕٙٔو  ٕ٘٘ٔو  ٕٗ٘ٔ

ديم ااخنر اامم  ور ضوون  واامم غنر مونع عىنمم ماي . بخط ند اممدع  عىني و ػ و تا
و ػ ويػذه ام ػور باوعنمػم كماػت تاػت اظػر امماكمػ  نبػؿ اػدب امخبنػر ومػـ تػر فنمػم مػم نك ػ  
متكػونف ع نػدتمم وطىبػت مػف امسػند / امخبنػر فف نبػنف امةمىنػمت امتػ  نػمـ بمػم اممػتمـ وننمػ  مػم 

وا ػنب اممػدع  اممػدا  فنمػم و ػ ويػذا ال نتػأت  إاًل ا  ي مف فربمح خ ؿ تىػؾ ام تػرة اف وتػد 
مف اترار م مرا  بنف انرادات متموعػ  سػبوت وكػمرتور وم ػروفمتممم وتادنػد  ػخص مسػتىـ 
يذه اانرادات وامم در امذى مومت ماي م ػروفمت يػمتنف اممتمػوعتنف ) اسػبوت وكػمرتور ( 

( ان ػمالت  ػمدره مػف كػؿ مػف ٛو ػ وند ندـ اممدع  عىني مىسند امخبنػر بماضػر ااعمػمؿ )
  ػػرك  تػػرااس انتنبػػت مىسػػنما  وامبػػمخره امنػػؿ بنػػوت  وامبػػمخرة طنبػػي وامبػػمخره اػػور و ػػرك  انػػر

تػػػـ ) ث ثػػػ   ٖٖ٘ٚٙبػػػدفع مبىػػػف  ............دع  عىنػػػي /مػػػػنمـ امػػػػػانتنبػػػت مىسػػػنما  ت نػػػد ن
ممتموعػػػمت  نف تانمػػػم ( تكػػػممنؼ ا ػػػؿ وراػػػ ت داخىنػػػ ػوسػػػتنف امػػػؼ وسػػػبةممو  وث ثػػػ  وخمسػػػ

سبوت وكمرتور و مف مممػي ا ػدا وب ػنكمت مػف اسػمبي بباػؾ ااسػتثممر امةربػ  كمػم نػدـ ك ػؼ 
 ٜٜٗٙٔرٖٗبنمف اممبممف امت  نمـ بتورنديم مخزنا  ام رك  ا دا )  ػرك  ترافنػؿ بػج ( ونػدريم 

(  امػػػزاـ اممػػػدع  بت ػػػدنـ بنػػػمف  ٓٔتػػػـ وطىػػػب مػػػف امسػػػند / امخبنػػػر بماضػػػر ااعمػػػمؿ رنػػػـ ) 
تمرى ام ركمر امت  نى  وامػذى نةػد مػف مىا ػمت اممنزاانػ  امسػاون  مى ػرك  السػتظممر اسمب 

و ػ ورفػض  ٕٔمدفوعمت وم بوضمت كؿ  رنؾ و ػ وكػرر يػذا امطىػب بماضػر ااعمػمؿ رنػـ 
اممػدع  ت ػدنممم بم ومػ  فف اممػدع  عىنػي نسػتطنع اإلطػ ع عىنمػم فػ  مأمورنػ  امضػراوب و ػ 

نس بوسػع اممػدع  عىنػي بةػد فف تخػمرج مػف ام ػرك  و بػؿ فف وذمؾ كػذب وتضػىنؿ اف ذمػؾ مػ
امضراوب رفضت كمم نىاػم اإلسػتتمب  مت ػرن  امماكمػ  ا سػمم و ػ بنامػم عػبر اثبػمت اإلدعػمر 
ن ع عى  مػف ندعنػي وال نمكػف إثبمتػي إاًل بت ػدنـ امػوارد وامما ػرؼ مةػًم وم مراػ  انػرادات يػمتنف 

ت  إاًل بػػػمإلط ع عىػػػ  دفػػػمتر ام ػػػرك  واسػػػمبمتمم اممتمػػػوعتنف بم ػػػروفمتممم ويػػػو مػػػم ال نتػػػأ
واسمب تمرى ام ركمر امذى امتاع اممدع  عف إظممره و ػ ومف ثـ نكوف يو امػذى اخ ػؽ فػ  
انممػ  امػدمنؿ عىػ  مسػوومن  اممػدع  عىنػي عػف امةتػز اممػدع  بػي كػذبًم و ػ واامنػت اممأمورنػ  

ااتمػ  امنمػم دوف اف ن سػط اممسػتادات  عاد يذا اماد و ػ  واعتسؼ امسند امخبنر اماتنتػ  امتػ 
امت  ندممم اممدع  عىني ا مم   ) ان مالت سداد ا  مت متموعت  سػبوت وكػمرتور اممسػدده 
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( ودوف اف نورد يذه اممستادات فػ  ت رنػره انػرادًا ............ا دًا وب نكمت مف ممؿ واسمب 
 ٓوردًا 

نػػػدمام  ٘امػػػ  /  ٔمسػػػتادات مػػػف / ام ٗوفػػػ  امفظػػػ  مسػػػتادات اممػػػدع  عىنػػػي رنػػػـ/         
 ػػػورًا ضػػػػوون  مػػػف ذات اإلن ػػػػمالت امسػػػمبؽ ت ػػػػدنممم مىسػػػند امخبنػػػػر ملرخػػػ  فػػػػ  ام تػػػره مػػػػف 

بسػػداد مبػػممف و ػػىت فػػ   ............ت نػػد ننػػمـ امسػػند / ٜٛٛٔ/ٕ/ٚٔاتػػ   ٜٚٛٔ/ٖ/ٕٔ
 ............تـ بةضمم ا دًا وامبةض اآلخر ب نكمت مػف مػمؿ و اسػمب  ٖٖ٘ٚٙمتموعمم 

  باؾ ااستثممر مكؿ مف  رك  ترااس انتنبت مىسنما  وامبمخرة امنؿ بنوت  و وامبمخرة طنب  ف
وامبمخرة اور و رك  انر انتنبت مىسنما  ننم  تكممنؼ را ت وا ؿ وانممػ  متموعػمت سػبوت 

بذات امامفظ  سمم ي امذكر عبمره عف ك ؼ   ٙوكمرتور ف  ام تره اممذكوره و ػ واممستاد رنـ/ 
 ٜٚٛٔ/ٔ/ٔم ػػرك  ترافنػػؿ بػػج فػػ  ام تػػره مػػف   ............ اممبػػممف اما دنػػ  امتػػ  ورديػػم بنػػمف
تػـ و ػ ويػذه اممبػممف فغ ػؿ امسػند امخبنػر ااتسػمبمم  ٜٜٗٙٔرٖٗونػدريم  ٜٜٓٔ/ٖ/ٖٔات  

ومـ نورديم ف  ت رنره ومـ نرد عىنمم و ػ كمم امت ت عف امتا ػؽ مػف  ػاتمم مػف وانػع سػت ت 
ضػػرب  ػػ ام عػػف امتاػػمع اممػػدع  عػػف ت ػػدنـ امسػػت ت وامػػدفمتر اممبناػػ  ام ػػرك  ودفمتريػػم و 

ماسػػمبمت متموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور وك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر السػػتظممر مػػدفوعمت 
تزنػػد بكثنػػر تػػدًا عػػف  ............ وم بوضػػمت كػػؿ  ػػرنؾ و ػ مػػع فف اممبػػممف اممدفوعػػ  مػػف 

 ٓاممبممف اممزعـو كذبًم اخت سمم 
عبمرة عف  ورة ضوون  مخطمب  مدر مف مكتػب ااسػتمذ  ٗامفظتام/ ٛتاد / واممس        

/ اسػػنف سػػىممف اممامسػػب ام ػػماوا  امػػ  امسػػند / مػػدنر عػػمـ امضػػراوب ػ نرفػػؽ بػػي اممنزاانػػ  
ػ  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓامةمومن  م رك  : ترافنؿ بج مىسنما  "  ػ  واممر ػوده فػ  دفػمتر ام ػرك  فػ  

تػـ ويػذا  ٖٖٔ٘ٛرٜٙ٘باػد اماسػمب امتػمرى مى ػركمر مبىػف وثمبت بمممنزاان  ااي نوتد تاػت 
امبنػػمف نلكػػد فاػػي توتػػد ك ػػوؼ ماسػػمبمت ام ػػركمر توضػػ  مػػم ورده كػػؿ  ػػرنؾ ماسػػمب ام ػػرك  
ومػػم سػػابي مامػػم ويػػذه امك ػػوؼ اتبمػػم امسػػند / اممػػدع  عػػف امخبنػػر اماسػػمب  امماتػػدب مػػف 

اممتمثؿ ف  تمسكي بمإلط ع عى  امماكم  و ومـ نةتا  امسند / امخبنر بتا نؽ دفمع اممتمـ  
ك ػوؼ اسػمب تػػمرى ام ػركمر مبنػمف اممبػػممف امتػ  ورديػػم اممػدع  مى ػرك  ويػػذه امك ػوؼ يػػ  

 ٓم  مىمنزاان  بدوامم ػتزر ال نتتزف مف اممنزاانمت وال نن
عبػػػمرة عػػػف  ػػػورة ضػػػوون  مخطػػػمب  ػػػمدر مػػػف مكتػػػب  ٗامفظتاػػػم /  ٜواممسػػػتاد /         
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ع  ام ماوا  موتي مىسند /مدنر عمـ امضػراوب ػ نرفػؽ بػي اممنزاانػ  اسنف سىممف مامسب اممد
 ٓ ٜٛ/ٙ/ٖٓامةمومنػػػ  م ػػػرك  " ترافنػػػؿ بػػػج مىسػػػنما  "  واممر ػػػوده فػػػ  دفػػػمتر ام ػػػرك  فػػػ  

وثمبػػػت بمممنزاانػػػ  اممرف ػػػ  بممخطػػػمب ػ فاػػػي نوتػػػد تاػػػت باػػػد اماسػػػمب امتػػػمرى مى ػػػركمر مبىػػػف 
ؼ اسػػمبمت مى ػػركمر توضػػ  مػػم ورده كػػؿ تػػـ و ػ ويػػذا نلكػػد فاػػي توتػػد ك ػػو  ٜٜٓٔٛرٕٖٙ

 ػػرنؾ ماسػػمب ام ػػرك  ومػػم سػػابي مامػػم ػ وفف يػػذه امك ػػوؼ نػػد اتبمػػم امسػػند اممػػدع  عػػف 
امخبنػػر اماسػػمب  امماتػػدب مػػف امماكمػػ  و ػ ومػػـ نةتاػػ  امسػػند امخبنػػر بتا نػػؽ دفػػمع اممػػتمـ 

تػػ  ورديػػم اممتمثػػؿ فػػ  تمسػػكي بػػمإلط ع عىػػ  ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر مبنػػمف اممبػػممف ام
 ٓاممتمـ مى رك  ويذه امك وؼ ي  تزر ال نتتزف مف اممنزاانمت وال ننم  مىمنزاان  بدوامم 

متا نػػػػؽ اماسػػػمب إاًل بمممراتةػػػػ  امكممىػػػ  امدنن ػػػػ   ............وال سػػػبنؿ  ممسػػػمرم  /         
إلنػػرادات وم ػػروفمت متموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور مػػف وانػػع دفػػمتر  ػػرك  ترافػػؿ بػػج وك ػػوؼ 

بباػؾ  ............تػمرى ام ػركمر واممبػممف اممدفوعػ  ا ػدًا وب ػنكمت مػف مػمؿ واسػمب  اسمب
اإلسػتثممر  . و ػ فمػف امةىػـ امةػمـ اف  ػرك  امسػنما  امماىنػ  يػ  وسػنط بػنف  ػرك  امسػنما  
ااتابنػػي وبػػػنف بػػػموة  امخػػػدممت امسػػنمان  فػػػ  امػػػداخؿ مػػػف انممػػ  وتػػػا  ت وزنػػػمرات مىماػػػمطؽ 

و ف رك  امسػنما  امداخىنػ  ت ػـو بوضػع براػممج امزنػمرة امػذى نرضػ  رغبػمت  ااثرن  وامسنمان 
 ػرك  امسػنما  ااتابنػي وتاػدد تكى ػ  ام ػرد مػف سػمع  و ػومي ارض امػب د اتػ  مىمدرتػي و ػ 
وتتػػوم   ػػرك  امسػػنما  امداخىنػػ  تا ػػنؿ ام نمػػ  مػػف  ػػرك  امسػػنما  ااتابنػػ  وتػػدفع ماػػي ثمػػف 

مػػ  بمم اػػمدؽ وامتػػا  ت م ػػركمت اما ػػؿ امتػػوى او امامػػرى اوامبػػرى ) االنم امخػػدممت سػػمم   امػػذكر
وامرسـو الرتنمد ااممكف امسنمان  وااثرن  ( و ػ وامبمن  يو امذى نمثػؿ امػدخؿ اما ن ػ  م ػرك  

%  و ػ وعىػ  ذمػؾ فىػنس كػؿ مػم تا ػؿ  ٔٔامسػنما  امداخىنػ    وال نزنػد فػ  اممتوسػط عػف 
كمت امسػػنما  ااتابنػػي نمثػػؿ دخػػً  ا ن نػػًم ممػػم و ػ فمػػم عىنػػي  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  مػػف  ػػر 

تا ػؿ عىنػػي  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  تػػدفع ماػي مى اػػمدؽ ووسػػموؿ ااات ػػمؿ واممتػػماؼ واالمػػمكف 
االثرنػػ  وامسػػنمان  تكػػممنؼ خػػدممتمم و وال ت ػػوز  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  إاًل بػػمم رؽ بػػنف امسػػةر 

ما  ااتابني وامسةر امػذى ا ػترت بػي يػذه امخػدممت امذى بمعت بي يذه امخدممت م رك  امسن
وامسةر امذى ا ترت بي يذه امخدممت مف بموةنمم اممذكورنف و ػ ا وؿ يذا مك ؼ امخىط امذى 
نطػاطف بػػي اممػػدع  فػ  مذكراتػػي واخػػذ بػي امسػػند امخبنػػر نضػن  مسػػىمي دوف فف ن طػػف مىا ن ػػ  

عىػػ  فكػػرى عىػػ   ػػنكمت بمبىػػف  فمممػػدع  نػػزعـ فف اممػػدع  عىنػػي تا ػػؿ مػػف امسػػند / مامػػد



262 

 

تػػػـ وااػػػي اى اممػػػدع  عىنػػػي مػػػـ نػػػدخؿ  ٔٚٓ٘ٗٔرٕٛفراػػػؾ فراسػػػ  تةػػػمدؿ مبىػػػف  ٘ٔٛٓ٘ٙ
تػػػػـ واف ام ػػػػرؽ بػػػػنف اممبىىػػػػنف ونػػػػدره  ٜٜٕٚٚرٓٙاسػػػػمبمت  ػػػػرك  ترافنػػػػؿ بػػػػج سػػػػوى مبىػػػػف 

تـ اختىسي اممدع  عىني )؟!( . وال ن   ف  ع ؿ عمنؿ اف نكوف رب   ػرك   ٕٕٔٚٚرٛٙ
و ػ والف ذم  اممدع  عىني برنوػ  مػف اى مسػتا مت م ػرك  ترافنػؿ بػج ف ػد  ٓ% ٓ٘امسنما   

بةػد اف سػىـ اممػدع  عىنػي اممركػز  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔوافؽ اممدع  عىػ  تخمرتػي مػف ام ػرك  فػ 
اممػػمم  بةػػد اسػػت ممتي مػػف ام ػػرك  ويػػذا اممركػػز اممػػمم  مةػػد بمةرفػػ  مكتػػب مامسػػبي ام ػػماوا  

بػػر عػػف ا ن ػػ  اما ػػمط وكػػذا اسػػمب ااربػػمح وامخسػػمور امسػػند / اسػػنف سػػىممف وتػػمر بػػي ااػػي نة
 ٓونةط  ام ورة امةمدم  وام مدن  ماتموج ااعممؿ عف يذه ام تره 

َ(3َؽبف زٕبَ/40ََ،44ََ)َيشاععَادلغزٕذاََََََََََْ
َ

بة ػػد تةػػدنؿ مة ػػد  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔخ  ػػ  مػػم ت ػػدـ فف اممػػتمـ تخػػمرج مػػف ام ػػرك  فػػ          
وتخممص واستىـ كمف  ا وني بمم رك  وتضمف امباد ثممثم ماي انػرار ام رك  وستؿ وف مر عاي 

مف اممدع  عىني بماي يو امذى ال نتوز مي امرتوع ف  امامؿ او االست بمؿ عى  ام ػرك  بأنػ  
مطممبمت ويو دمنؿ كتمب  عى  خىو ذم  اممتمـ مف فى ا ػوؽ مى ػرك  ال نتػوز اثبػمت عكػس 

 ٓمم تمر بي إاًل بدمنؿ كتمب  مثىي 
  ٜٙٗػ  ٗٗٔػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٗ/٘*  ا ض        

 
*      فمف امم رر فاي ال نتوز اثبمت مم تموز ا مب امبناي إاًل بممكتمب  و ػ وال نتوز اثبمت 

 ٔٙو  ٓٙعكػس امثمبػػت بممكتمبػػ  إاًل بممكتمبػػ  ويػػذه ام معػػدة اا ػػومن  ا ػػت عىنمػػم امممدتػػمف  
زمػ  و ػ  سػوار امػمـ ام مضػ  اممػدا  فـ امػمـ و ويػ  نمعػدة مى ٜٛٙٔ/ٕ٘مػف نػماوف اإلثبػمت 

ف . ج امت  ا ت عى  فاي " تتبع اممامكـ امتامون   ٕٕ٘ام مض  امتامو  عم  باص امممدة 
ف  اممسموؿ غنر امتامون  امت  ت  ؿ فنمم تبةًم مىدعوى امتامون  و  طرؽ االثبمت امم ػررة فػ  

ال نتػوز مى مضػ  امتاػمو  فػ  اممسػموؿ      ام ماوف امخمص بتىؾ اممسموؿ و ػ وتبةم مذمؾ فهاي
امىنػػر امتامونػػ  كمماسػػمب إثبػػمت مػػم تػػموز ا ػػمب امبناػػي إاًل بممكتمبػػ  و ػ كمػػم ال نتػػوز اثبػػمت 
عكس امثمبت بممكتمب  إاًل بممكتمب  و ػ وند نضت ماكم  اما ض فػ  امةدنػد مػف فاكمممػم فف : 

فػػػ  ام ػػػماوف اممػػػدا  إذا كػػػمف نضػػػمليم فػػػ  " امماػػػمكـ امتامونػػػ  تت نػػػد ب واعػػػد االثبػػػمت امػػػواردة 
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اموانةػػػ  امتامونػػػ  نتونػػػؼ عىػػػ  وتػػػوب ام  ػػػؿ فػػػ  مسػػػأم  مدانػػػ  تكػػػوف عا ػػػرا مػػػف عام ػػػر 
 ٓامترنم  اممطىوب ام  ؿ فنمم " 

ػ متموعػ   ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚو ا ػض  ٖٗٔػ  ٖٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٖ) ا ػض      
 ٜٛٙٔ/ٕٔ/ٜم   ا ض و .  بم مـو اممخم ٖٓٛػ  ٜٜٔػ  ٘ج ػ  ام واعد ام ماوان 

 ( ٗٙٓٔػ  ٕٚٔػ  ٜٔػ س 
تػػـ  ٖٖ٘ٚٙوثمبػػت مػػف اممسػػتادات امم دمػػ  مػػف اممػػتمـ ااػػي سػػدد مبػػممف و ػػىت امػػ          

تكممنؼ ا ؿ وراػ ت داخىنػ  ممتموعػمت سػبوت وكػمرتور مػف مممػي ا ػدًا وب ػنكمت مػف اسػمبي 
ديم امػ  خزناػ  ام ػرك  ا ػدًا بباؾ اإلستثممرامةرب  كمػم نػدـ ك ػؼ ببنػمف اممبػممف امتػ  نػمـ بتورنػ

امػزاـ اممػدع  بت ػدنـ  ٓٔتـ وطىب مف امخبنر بماضر ااعمػمؿ ص / ٜٜٗٙٔرٖٗوندريم 
بنمف اماسمب امتمرى مى ركمر امت  نى  الستظممر داوانتي مى رك  وكرر يذا امطىب بماضر 

  و ػ ومسػمرم  اممػدع  عىنػي عػف فى عتػز ػ إف  ػ  ااػي مسػووؿ عػف اماػواا ٕٔااعممؿ / 
اممممنػػ  بمم ػػرك  ػ ال ت ػػـو وال تتػػوز إاًل بم مراػػ  انػػرادات متموعػػمت  ػػرك  سػػبوت وكػػمرتور 

 ٓبم روفمتممم 
إآل فف اماكػػـ اممسػػتأاؼ رد عىػػ  يػػذا امػػدفمع ب ومػػي : " اف امثمبػػت مػػف ت رنػػر امخبنػػر         

اممػػػورد امػػػذى تطمػػػوف إمنػػػي امماكمػػػ  )؟!( وتأخػػػذ بػػػي )؟!( وبأسػػػبمبي )؟!( ذمػػػؾ فف ام ػػػرؽ بػػػنف 
 ٖٕٖٔٛرٗ٘مى رك  وك ؼ اماسمب اممرسؿ مف اممتمـ مىةمنؿ مامد عى  فكػرى يػو مبىػف 

تانمم فض  عف وتود انرادات مخ مه )؟!( مـ تظمر باسمبمت ام رك  وعمىنمت سنمان  )؟!( 
نمـ بمم اممتمـ خ ؿ فترة غنمب اممدع  اممدا  )؟!( ظمرت بةضمم ف  اسمبمت ام رك  ومـ 

خػػر )؟!( . ػ . وتسػػتاتج ) ؟! ( امماكمػػ  مػػف اركػػ  اممػػدع  فػػ  امسػػػ ر نظمػػر بةضػػمم اآل
 ٓوامةودة مثممف مرات ف  فترة اممامسب  فف ادارة ام رك  كمف موكواًل مىمتمـ .... " 

 
ويذا امتسبنب ن  ر عف مواتم  دفمع اممتمـ و ػ فىـ نت طف اماكـ إم  فف امخبنر مػـ         

مبمتمم وال عىػػ  امك ػػوؼ امت  ػػنىن  ماسػػمب تػػمرى ام ػػركمر نطىػػع عىػػ  دفػػمتر ام ػػرك  وال اسػػ
امموتودة ف  انمزة اممػدع  وتةمػد عػدـ ت ػدنممم واكت ػ  بت ػدنـ  ػور منزاانػمت مبتػوره متػردة 
مػػػػػف مىا متمػػػػػم امتػػػػػ  تػػػػػػدؿ عىػػػػػ  ت م ػػػػػنؿ اإلنػػػػػرادات وامم ػػػػػػروفمت وم ػػػػػدر تمونػػػػػؿ يػػػػػػذه 

ر . و ػ وتىمض  عف امتامع امم روفمت ويؿ يو ف  اسمب تمرى ام ركمر فـ مف ند ام ركم
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اممدع  عف ت دنـ ك وؼ اسػمب تػمرى ام ػركمر اممثبػت ممػدفوعمت ومسػتا مت كػؿ  ػرنؾ . 
 ٓرغـ تمسؾ اممتمـ بضرورة امزاـ اممدع  بت دنممم 

ويػ  عبػمرة  ٗبامفظتاػم رنػـ /  ٘ػ  ٔومػـ نػورد اماكػـ فى بنػمف ممسػتادات اممػتمـ مػف         
 عف :

ت اإلن مالت امسمبؽ ت دنممم مىسند امخبنر ملرخػ  فػ  ام تػره مػف  ور ضوون  مف ذا       
بسػػداد مبػػممف و ػػىت فػػ   ............ت نػػد ننػػمـ امسػػند /  ٜٛٛٔ/ٕ/ٚٔاتػػ   ٜٚٛٔ/ٖ/ٕٔ

تػػػػػـ بةضػػػػػمم ا ػػػػػدًا وامػػػػػبةض اآلخػػػػػر ب ػػػػػنكمت مػػػػػف مػػػػػمؿ    و اسػػػػػمب  ٖٖ٘ٚٙمتموعمػػػػػم 
ىسنما  وامبمخرة امنػؿ بنػوت  و ف  باؾ ااستثممر مكؿ مف  رك  ترااس انتنبت م ............

وامبػػمخرة طنبػػ  وامبػػمخرة اػػور و ػػرك  انػػر انتنبػػت مىسػػنما  ننمػػ  تكػػممنؼ راػػ ت وا ػػؿ وانممػػ  
بػػذات امامفظػػ  سػػمم ي   ٙمتموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور فػػ  ام تػػره اممػػذكوره و ػ واممسػػتاد رنػػـ/ 

 ػػرك  ترافنػػؿ بػػج فػػ  م ............ امػػذكر عبػػمره عػػف ك ػػؼ بنػػمف اممبػػممف اما دنػػ  امتػػ  ورديػػم
تـ و ػ ويذه اممبممف فغ ػؿ  ٜٜٗٙٔرٖٗوندريم  ٜٜٓٔ/ٖ/ٖٔات   ٜٚٛٔ/ٔ/ٔام تره مف  

امسػند امخبنػر ااتسػػمبمم ومػـ نورديػم فػػ  ت رنػره ومػـ نػػرد عىنمػم و ػ كمػم امت ػت عػػف امتا ػؽ مػػف 
 ػػاتمم مػػف وانػػع سػػت ت ام ػػرك  ودفمتريػػم وضػػرب  ػػ ام عػػف امتاػػمع اممػػدع  عػػف ت ػػدنـ 

وامػػػػدفمتر اممبناػػػػ  ماسػػػػمبمت متموعػػػػمت سػػػػبوت وكػػػػمرتور وك ػػػػوؼ اسػػػػمب تػػػػمرى  امسػػػػت ت
ام ػػػركمر السػػػتظممر مػػػدفوعمت وم بوضػػػمت كػػػؿ  ػػػرنؾ و ػ مػػػع فف اممبػػػممف اممدفوعػػػ  مػػػف 

  ٓتزند بكثنر تدًا عف اممبممف اممزعـو كذبًم اخت سمم  ............
بأاػػػي مػػػـ ناػػػط بمػػػم و مػػػـ نػػػدرؾ  مػػػـ نػػػورد اماكػػػـ فى بنػػػمف ممػػػذه اممسػػػتادات بمػػػم نابػػػ ر         

   ٓمدموممم كمم مـ نرد عىنمم 
ويمػػػػم عبػػػػمرة عػػػػف  ٗامفظتاػػػػم /   ٜو  ٛكمػػػػم مػػػػـ نػػػػورد اماكػػػػـ فى بنػػػػمف مىمسػػػػتادنف         

 ػػػػورتنف ضػػػػوونتنف مخطػػػػمبنف  ػػػػمدرنف عػػػػف اممامسػػػػب ام ػػػػماوا  مىمػػػػدع  امػػػػ  مػػػػدنر عػػػػمـ 
ج اممر ػػػػودة فػػػػ  دفمتريػػػػم فػػػػ  امضػػػػراوب مرفػػػػؽ بػػػػماوؿ اممنزاانػػػػ  امةمومنػػػػ  م ػػػػرك  ترافػػػػؿ بػػػػن

وثمبػػػػت فػػػػ  اممنزاانػػػػ  ااػػػػي نوتػػػػد تاػػػػت باػػػػد اماسػػػػمب امتػػػػمرى مى ػػػػركمر مبىػػػػف  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓ
تـ ومرفؽ بممخطمب امثما  اممنزاان  امةمومن  مى رك  اممذكورة اممر ودة ف   ٕٖٖ٘ٛرٜٙ٘

ر وثمبػػت فػ  اممنزاانػػ  ااػػي نوتػد تاػػت باػػد اماسػمب امتػػمرى مى ػػركم ٜٜٛٔ/ٔ/ٖٓدفمتريػم فػػ  
تـ و ػ ويذا نلكد فاػي توتػد ك ػوؼ اسػمبمت تمرنػ  مى ػركمر توضػ  مػم  ٜٜٓٔٛرٕٖٙمبىف 
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ورده كؿ  رنؾ ماسمب ام رك  مف مممي امخمص ومم سابي مامم و واف يػذه امك ػوؼ اتبمػم 
امسػػند اممػػدع  عػػف امخبنػػر ونىاػػم فػػ  مػػذكرتام مماكمػػ  فوؿ درتػػ  فف امسػػند امخبنػػر مػػـ نةتاػػ  

متمثػؿ فػ  تمسػكي بػمإلط ع عىػ  ك ػوؼ اسػمب تػمرى ام ػركمر مبنػمف بتا نؽ دفمع اممتمـ ام
اممبممف امت  ورديم اممتمـ مى رك  . و ػ إال فف ماكمػ  فوؿ درتػ  مػـ تػورد يػذه اممسػتادات فػ  
مدوامت اكممم بمم نابئ عف اامم مـ تاط بمم و مـ تدرؾ مػدموممم ومػـ ت سػطمم ا مػم مػف امػرد 

 ٓإمىمله  ممم نةنب اماكـ بمم  ور ونستوتب
ومـ نت طف اماكـ ام  مم تمسؾ بي دفمع اممتمـ مف فف اممدع  اسب امثمبت فػ  ع ػد        

ام رك  يو اممسووؿ عف اماواا  اممممن  بمم وفف اممتمـ مترد مػدنر فاػ  مى ػرك  وفف مامومػ  
ي كمذبػي اممدع  اإلنامر بأف اممتمـ توم  اممسوومن  اممممن  فثامر غنمبي خمرج امب د ي  ماموم

: " فف اممدع  مـ نا طػع عػف ام ػرك  مػدة كممىػ  بػؿ  ٔٔك  مم  امخبنر فتمر ف  ت رنره ص 
كمف نتردد عىنمم اظرا اف س رنمتي متةدده و م ترات  ىنرة و فاي كمف داوـ اات مؿ بمم رك  
و مـ نىب عامم مدة طونى  مت ىي " و ػ كمم مـ نت طف اماكػـ امػ  مػم اعتػرؼ بػي اممػدع  فػ  

ذكرات دفمعػػي اف مامػػد عىػػ  فكػػرى امخبنػػر امسػػنما  ػ يػػو امػػذى كػػمف نتةممػػؿ مػػع  ػػركمت مػػ
امسنما  ااتابن  سبوت وكمرتور ػ دوف اممتمـ ػ واف مامد عىػ  فكػرى يػو امػذى اػرر فػواتنر 
اسػػمب يػػمتنف ام ػػركتنف وااػػي يػػو امػػذى نػػبض ماممػػم ننمػػ  يػػذه ام ػػواتنر بمم راػػؾ ام راسػػ  و ػ 

فف  ٕ  مػذكرات دفمعػػي بةػد فف ادعػ  كػذبم فػ   ػان   دعػػواه  ص اعتػرؼ اممػدع  بػذمؾ فػ
يامؾ اوعنف مف ام واتنر م ىػد بمسػـ ام ػرك  اسػتخدممم اممػتمـ ب ػ تي مػدنرًا ممػم ونػمـ بمرسػمممم 
مىةم ر ) سبوت وكمرتور ( برنـ مسىسؿ ومبممف مختى   عمم يو مدرج بػدفمتر ام ػرك  و ونػدـ 

زعومػػ  خممنػػ  مػػف توننػػع اممػػتمـ امػػذى تاػػديم  فػػ  مامضػػر مىخبنػػر  ػػورًا  ممػػذه ام ػػواتنر امم
 ٖااعممؿ و ػ يكذا زعـ اممدع  ف   ان   دعػواه و ػ ثػـ كػذب اممػدع  ا سػي بمعترافػي ص 

مماكم  فوؿ درت  فػمعترؼ بػأف  ٜٜٗٔ/ٗ/ٗو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔومم بةديم مف مذكرت  دفمعي 
بوت وكػمرتور و ػرك  ترافػؿ امسند / مامد عى  فكرى يو اموسػنط فػ  امتةممػؿ بػنف  ػركت  سػ

بنج دوف اى ات مؿ مبم ر مف اممتمـ مع يذنف امتوكنىنف ) سبوت وكمرتور ( واف ااخنرتػمف 
ند / مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ  م ػػر مىسػػػكماتػػم تسػػدداف ننمػػ  امخػػدممت امتػػ  ت ػػدـ ممتموعمتممػػم فػػ

(  ٜٜٗٔ/ٗ/ٗو  ٔ/٘ٔبمعتبمره اممسووؿ اموانػد امممممػم ػ ) يكػذا نػمؿ اممػدع  فػ  مذكرتنػي 
وعدد ارنمـ ام ػواتنر امتػ  تةممػؿ بمػم مامػد عىػ  فكػرى مػع امتػوكنىنف ومبممىمػم و ػ اضػمف  امػ  



266 

 

مماكمػػ  فوؿ درتػػ  ويػػو عبػػمرة عػػف اسػػ  كربوانػػ  مػػف  ٚاممسػػتاد/ ٗذمػػؾ  نػػدمام بامفظتاػػم / 
فػػػواتنر امتةممػػػؿ مػػػع  ػػػركت  سػػػبوت وكػػػمرتور ماػػػررة ومونةػػػ  بخػػػط نػػػد مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى مػػػـ 

كـ ام  كؿ يذا وال ام  ام دان  امامنم  امموتودة بنف اممدع  ومامد عى  فكرى نت طف اما
امتػػ  نػػدؿ عىنمػػم اضػػور مامػػد عىػػ  فكػػرى  فمػػمـ امخبنػػر مػػع اممػػدع  من ػػد ازره ضػػد اممػػتمـ 

ثػـ امت ػونس عىنػي بةػد فف فدرؾ تةػمرض يػذا  ٗواثبمت ذمؾ ف  ماضػر اعمػمؿ امخبنػر رنػـ / 
ف اماكػـ امػ  فاػي مػع يػذه ام ػدان  امامنمػ  بػنف اممػدع  اماضور مػع مخططػي و ػ ومػـ نػت ط

ومامد عى  فكرى امذى توم  تا نؿ فواتنر  ركت  اسػبوت وكػمرتور وعػدـ اا طػمع اممػدع  
عػف ام ػرك  خػػ ؿ فتػرة امتةممػؿ مػػع يػمتنف ام ػػركتنف و ػ  كػؿ يػذه اامػػور نسػتانؿ مةمػػم اف 

( وااي ال ن ػ  فػ   ٜٚٛٔ/ٙٛناي) ف اممدع  ا ن   انرادات يمتنف ام ركتنف ف  اػنىنب ع
اتػػ   ٜٚٛٔع ػػؿ عمنػػؿ اف نسػػكت اممػػدع  عػػف اممطممبػػ  بمػػذه ام ػػروؽ سػػت سػػاوات ) مػػف 

دوف فف  ٜٚٛٔ( و ػ وال ن ػػػ  فػػػ  ع ػػػؿ عمنػػػؿ انضػػػم اف نةتمػػػد اممػػػدع  منزاانػػػ   ٖٜٜٔ
بةػػد فف  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔنطممػب بمػذه ام ػروؽ وال فف نوافػؽ عىػ  تخػػمرج اممػتمـ مػف ام ػرك  فػ  

مركزيم امممم  اممةد بمةرف  مامسبي وتمر بي ااي نةبر عف ا ن ػ  اما ػمط وكػذا اسػمب سىمي 
 ٔٔػ  ٓٔااربػػمح وامخسػػمور ونةطػػ  ام ػػورة امةمدمػػ  ام ػػمدن  ماتػػموج ااعمػػمؿ ) اممسػػتادات 

 ٓ(  ٗامفظتام / 
كمػػػم مػػػـ نػػػت طف اماكػػػـ امػػػ  فاػػػي نسػػػتانؿ فػػػ  ع ػػػؿ عمنػػػؿ اف نكػػػوف اتمػػػمم  انػػػرادات         

تػـ  ٕٕٔٚٚر ٛٙتػـ ونخػتىس مامػم اممػتمـ  ٔٚٓ٘ٗٔرٕٛت  ركت  سبوت وكػمرتورعمىنم
% ٔٔ% )؟!!!!!( اف اممةػروؼ اف اسػب  ربػػ   ػركمت امسػػنما  امداخىنػ  ال تتتػػموز ٓ٘اى 

وامبمن  نذيب ام  ام امدؽ ووسموؿ اإلات مؿ وفممكف امترفني فةمود  رك  ترافؿ بنج مػف عمىنػمت 
تػػـ   ٕٕٔٚٚرٛتػػـ فكنػػؼ ناسػػب امػػ  اممػػتمـ اخػػت س  ٚٓ٘ٗٔسػػبوت وكػػمرتور ال نتتػػموز 

؟!!!!!!!!!  و ػ ومػػـ نػػت طف اماكػػـ امػػ  اف مػػم ااتمػػ  امنػػي امخبنػػر فػػ  ت رنػػره مػػـ نكػػف اتنتػػ  
اطػػػ ع عىػػػ  منزاانػػػمت ام ػػػرك  وال دفمتريػػػم وال ك ػػػوؼ اسػػػمب تػػػمرى ام ػػػركمر     ) نراتػػػع 

 ع امخبنػػػر عىػػػ  ك ػػػوؼ اسػػػمب ( واامػػػم كػػػمف اتنتػػ  اطػػػ ٓٔامت رنػػر االست ػػػمرى امفظتاػػػم / 
.............. اممػػػػػػػلرخ  متمػػػػػػػوعت  سػػػػػػػبوت وكػػػػػػػمرتور ننػػػػػػػؿ اامػػػػػػػم كماػػػػػػػت مرف ػػػػػػػي بخطػػػػػػػمب

بػأف يػػذه امك ػػوؼ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕامػ  مامػػد عىػ  فكػػرى و تمسػػكام فػ  مػػذكرتام  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔ
مدسوسػػي الف مرف ػػمت يػػذا امخطػػمب اممػػذكوره فػػ  اممنتػػي عبػػمره عػػف  ػػورة اسػػمب امتكى ػػي + 
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تراكػػت و ػ وبػػممرتوع امػػ  اممرفػػؽ االوؿ ويػػو  ػػورة اسػػمب امتكى ػػي نبػػنف ااػػي  ػػورة فػػمتورة ك
نتضمف اسةمر امخدممت امت  ت دـ مى رد ) امسمو  ( مف سمع  دخومي امػب د اتػ  مىمدرتمػم و 
ػ كمم اف اممرفؽ امثما  نبنف تكممنؼ خدممت االنممي ب ادؽ كتراكت ) ااػد ام اػمدؽ فػ  براػممج 

اف اممػرف نف يمػم ال نضػمح تدنػ  .............. فػ  طىػب موافػمة  ػرك  امزنمره ( و ػ وواض  
ترافنػػؿ بػػج ب ػػرؽ امسػػةر فػػ  خدمػػ  ام ػػرد و ػ وال ناتتػػمف فػػ  اثبػػمت فى عتػػز فو اخػػت س فػػ  
انرادات ام ركي وعى  عكس ممندع  اممدع  فهف امخطمب ن ػنر امػ  اػرص .............. 

  ٓ  ا وؽ ام ركي ػعى
 طف اماكـ امػ  فف امخبنػر اعتمػد فػ  بنػمف ننمػ  اممبػممف اممػوردة مػف اممػتمـ كمم مـ نت        

مى رك  عىػ   ام ػور امضػووني مك ػؼ اسػمب متموعػمت  ػركت  " سػبوت وكػمرتور " وانضػم 
ام ػور امضػووني م ػواتنر يػمتنف ام ػركتنف وامتػ  زعػـ اممػدع   ػدوريم مػف اممػدع  عىنػي و ػ 

 ػػدوريم مػػف االخنػػر و  ٗاعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ /  ف ػػد ا ػػ  وكنػػؿ اممػػدع  عىنػػي ػ فػػ  ماضػػر
وستؿ خىويم مف فى توننع مي و ػ وتادى ت دنـ فواتنر  مدره مػف اممػدع  عىنػي ومونةػي ماػي 
عػػػػف تةممىػػػػي مبم ػػػػرة مػػػػع  ػػػػركت  " سػػػػبوت وكػػػػمرتور " و ػ وتأتىػػػػت اممأمورنػػػػي امػػػػ  نػػػػـو 

ـ اممدع   ػنوم فىـ ن د ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٔو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔ
ت ػػدنـ  ػػور اخػػرى مػػف ذات ام ػػواتنر غنػػر مونةػػي مػػف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜممػػم ندعنػػي وعػػمود بتىسػػ  

 اممدع  عىني .
مػـ نػت طف اماكػـ امػػ  كػؿ يػذه اامػػور امتػ  عمبػت ت رنػر امخبنػػر وتةىتػي غنػر  ػػمم          

وب ااػػي ال اف نكػوف سػادا الدااػػ   اممػتمـ اممػدع  عىنػػي ونػمؿ اماكػػـ اممسػتأاؼ رغػـ تىػػؾ امةنػ
 ٓنرى مبررا  او مزومم العمدة اممأمورن  مىخبنر ممم نةنبي بمم  ور ونستوتب امىمره 

 
َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثبٔٗ

يػو تتمػ    ـــمذكرات كمف فو اوافظ  مسػتادات  ــو مف امم رر فف امدفمع  اممكتوب          
بػأف  تةػرض مػي انػرادا وردا  و ٍاال كػمف اكممػم مةنبػم مىػدفمع   ام ػ وى و ػ  وتىتػـز امماكمػ   

  ٓبمم  ور و ااخ ؿ باؽ امدفمع  
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض                         
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض                         
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 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض                         
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض                         
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض                         
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس  ــ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*     ا ض                         

مستادات فم   بدوريم تزر النتتزف  مف امدفمع اممكتوب و  بؿ ي   عممده  كذمؾ   ام        
وساده وعموده ام  رى  و ػ ومع فف دفمع امطمعف كمف ملندا بة ػرات اممسػتادات  امتػ   فاػمؿ  

ويػذا    ــامنمم  امدفمع  وتمسؾ  بمم و ػ   اال فف  اماكـ  مـ  نةرض ممم بتمتم الانػرادا والردا  
 ٓتسنـ باؽ امدفمع     ن ور واخ ؿ

 
" وفف كػمف امثمبػت  مػف اممسػتادات  امتػ   نةتمػد    :ََٚلذَؽىّـذَحمىّـخَاٌـٕمغَثأٔـٗ

عىنمم امطمعف ف  اثبمت  دفمعي ند ندمت  ماي بةد اتز  ام ضػن   مىاكػـ ومػـ نكػف مرخ ػم 
كػمف  مي مف امماكم   ف  ت دنممم و فذمؾ  مممنسوغ  مىماكمػ   االمت ػمت  عامػم و  ومكػف  اذا

امطمعف  ند تمسػؾ بمػذا امػدفمع  فمػمـ  امماكمػ  وكػمف دفمعػي  تويرنػم نػد ترتػب عىنػي مو ػ  
تىننر وتػي امػرفى  فػ  امػدعوى  وكماػت امماكمػ   مػـ تةػف بتا نػؽ يػذا  امػدفمع  فو تػرد عىنػي  

 فمف اكممم نكوف نم را ن ورا نةنبي  بممنستوتب  ا ضي "
   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   
 

"  تمسػؾ امطػمعف  بدالمػ   مسػتادات  م دمػي ماػي فػ    :ََٚؽىّذَحمىّخَإٌمغََثأٔـٗ
ا ػػ   ركػػف امخطػػأ عاػػي  نةػػد  دفمعػػم  يممػػم  فػػ  امػػدعوى   ومػػلثرا فػػ   م ػػنره  واذا مػػـ تىػػؽ  
امماكمػػ   بػػمال امػػ  يػػذا امػػدفمع فػػ   تػػويره ومػػـ تواتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  امػػ  فاػػواه  

ا ػػي  وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم امػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي بػػؿ سػػكتت  عاػػي  انػػرادا مػػي   ومػػـ ت سػػطي
وردا عىني ومـ تتادث عف تىؾ اممستادات مع ممنكوف ممم مػف دالمػ   فػ  ا ػ  عا ػر امخطػأ 
ومػػو  فامػػم عانػػػت بباثمػػم متػػمز فف نتىنػػػر وتػػي امػػرفى فػػػ  امػػدعوى  فػػمف اكممػػػم نكػػوف مةنبػػػم 

  ٓبمم  ور "  
  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
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"  امػدفمع اممثبػػت  فػ   ػػ امت امفظػ   اممسػػتادات    :َٚؽىّــذَحمىّــخَاٌــٕمغََثأٔــٗ
امم دمػػػ   مىماكمػػػ    االسػػػتاوامفن   بةػػػدـ  اسػػػتن مر  ام ػػػنؾ ماػػػؿ االتمػػػمـ  ػػػراوطي  ام ماوانػػػ   

  ٓسكوت اماكـ عاي انرادا وردا عىني  ن مي بمم  ور اممبطؿ  مػػي  " 
  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ *  ا ض

 
"  ومػوف كػػمف اا ػؿ  فف امماكمػػ  التىتػػـز    :َـــــََوّــبََلؼــذََحمىّــخَاٌــٕمغََثأٔــٗ

  ـــبمتمبةػػ   اممػػتمـ فػػ  ماػػما   دفمعػػي اممختى ػػ   مىػػرد عىػػ   كػػؿ  ػػبمي نثنريػػم عىػػ  اسػػت  ؿ  
م ػر امػدعوى  وفدمتمػم اال  فاي  نتةنف عىنمم فف تورد  فكاكممم ممندؿ  عى  فامػم واتمػت  عا

وفممت  بمم عى  وتي  ن    عف  فامػم فطاػت  امنمػم ووازاػت بناممػم عػف  ب ػر وب ػنرة  و  
وفامم اذا امت تت  عػف دفػمع اممػتمـ كىنػ   وفسػ طتي تمىػ   ومػـ تػورده عىػ   ااػو نك ػؼ  عػف 

  ٓفامم فطىةت عىني  وفنسطتي ا ي  فمف اكممم نكوف نم ػػػرا " 
 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض 

 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ  س  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ ٖا ض *  
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ ٖ/ ٕ٘*  ا ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔٔ/ ٘*  ا ض 
 ٜٖٙػ   ٕٛػ    ٖٓػ س   ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٜٕ*  ا ض 
 ٜٖٗػ  ٔٛػ   ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٕٙ*  ا ض 
      ٕٗٗػ  ٗٛػ   ٜٕػ س  ٜٚٛٔ/ ٗ/ ٕٗ*  ا ض 

 
وامػػػدفع بوتػػػود اسػػػمب يػػػو دفػػػع واتػػػب امتا نػػػؽ ونضػػػت ماكمػػػ  امػػػا ض بأاػػػي عىػػػ         

امماكم  اف ت ـو ب اص اماسمب وت ػ نتي وفف تسػتتى  اما ن ػ  فػ  كػؿ مػم نت ػدـ بػي اممػتمـ 
                 ٓمف فدم  وبراينف عى  عدـ اا ىمؿ ذمتي 

 ٔٙٙػ  ٖٙٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/٘/ٕٛ*  ا ض 
 ٖٖٜػ  ٗٛٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕ*  ا ض 
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َاٌذافعَاحلميمَٝإللبِخَاٌذعـَٜٛاحلـبٌيخ
ََ٘ٛرؼشسادلذعََِِٕٝٓبفغخَادلزَُٙفـٝ
َرادَإٌشبؽَاٌزَٜرجبششَٖششوـــخَادلذعٝ

 ٖٜ/ٕٖٚٓعبػػمرة عػػف  ػورة ضػػوون  م ػػان   امػػدعوى   ٔامفظتاػػم /  ٔفمممسػتاد  /        
  مف امسػند / عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ام ػمفة  ػ اممػدع  ياػم ػ مدا  كى   ممؿ ام ميرة امم مم

ػ اممػػتمـ ياػػم ػ وموضػػوعمم دعػػوى اظػػر  ............ضػػد امسػػند / ٖٜ/ٕ/ٗٔواممةىاػػ  فػػ  
ج متكوناػػػي  ػػػرك  ٕٓٓٓٓ٘بتةػػػونض نػػػدره  ............مامفسػػػ  وتةػػػونض طىػػػب فنمػػػم امػػػزاـ 

مكػػػموف بػػػي  ػػػرك  ترافنػػػؿ بػػػج امممىوكػػػي بمسػػػـ  ػػػرك  امانػػػؿ امم ػػػرن  مىبػػػواخر فػػػ  ذات امة ػػػمر ا
عمػػػ ر )؟!(  ػػػرك  امسػػػند / عبػػػد ام تػػػمح ام ػػػمفة  ػ  مىمػػػدع  وننممػػػي ) اممػػػتمـ ( بػػػمخت س

وامتةممػؿ مةمػـ ماسػمبي امخػمص عػف طرنػؽ  ػركتي وااػي نترتػب عىػ  ذمػؾ ونػوع اممامفسػ  بػػنف 
وظ ػم فػ  ام ػرك  اما مطنف و ون اظ مف يذه امدعوى اف مامفس  اممتمـ ػ امػذى بػدف ا ػمطي م

فماطى ػػت موايبػػي وظمػػر ابوغػػي مدرتػػ  فف اممػػدع  فدخىػػي  ػػرنكم مةػػي فػػ  ام ػػرك  كاػػمفز مػػي 
عىػ  بػػذؿ اممزنػد و ثػػـ ننممػػي بتكػونف  ػػرك  خم ػػ  مػي نا ػػؽ بمػم طمواػػي ذمػػؾ يػو امػػذى فثػػمر 
 ا نظ  اممدع  امذى ال نةترؼ فف اهلل موزع اارزاؽ فػأراد فف نامربػي ونبتػزه بممػدعوى اماممنػي

ٓ 
امفظتام سمم   امذكر عبمرة عف  ورة  ممدة  مدرة مف تدوؿ ماكم   ٕواممستاد /         

 ا   امذكر مرفوع  مف امسػند / عبػد  ٖٜ/ٕٖٚٓ ممؿ ام ميرة االبتداون  ثمبت بمم فف امدعوى 
 ام تػػمح عبػػد امػػرانـ ام ػػمفة  ب ػػ تي اممػػدنر اممسػػووؿ م ػػرك  ترافنػػؿ بػػج ػ اممػػدع  ػ ضػػد

تػـ وفف امماكمػ  نػررت  ٕٓٓٓٓ٘اممتمـ وموضوعمم طىػب امػزاـ ااخنػر بػدفع  ............
ون اظ فف اممدع  تخىؼ عف اماضور وترؾ امػدعوى  ٜٜٗٔ/ٗ/ٓٔ طب امدعوى بتىس  

مى طب بةد فف فبدى اممدع  عىني دفمعػم وتػد اممػدع  مةػي فاػي ال رتػمر مػف دعػواه  ! وكػذا 
م بتمتم ب ان   دعواه اماممن  إال فاي مـ نتػد م ػرًا اخ   اممدع  فمر يذه امدعوى و ومـ نذكري

بةد فف ك ؼ اممدع  عىني  ٗمىخبنر ص/ ٜٜٗٔ/ٗ/ٗمف اإلعتراؼ بمنممتي ممم ف  مذكرتي 
فمريػػػم و ػ ونبػػػنف مػػػف االطػػػ ع عىػػػ  يػػػممش  ػػػورة  ػػػان   امػػػدعوى اممدانػػػ  اممػػػذكورة فف 
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عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ موضوعمم يو دعوى اظر مامفس  وتةونض بامر عى  طىب امسند / 
ام مفة  و ػ اال فف اماكـ اممسػتأاؼ مػـ نػت طف إمػ  يػذه اممسػتادات و مػـ نورديػم فنػرادا فو ردا 

ٓ 
 

َعٍٛنَادلذعَٝثبحلكَادلذَٔٝيىشفَعَٓاعزيبدٖ
0َِٚيٌٍَٗالثزضاصَٚا٘زجبيَؽمٛقَاٌغريَ

اكمػػ  تػػا    ػػورة ضػػوون  مػػف اماكػػـ ام ػػمدر مػػف م ٔاممسػػتاد /  ٜف ػػ  امفظتاػػم /         
 تػػػػػػػػا  اممةػػػػػػػػمدى ٜٚٛٔ/ٖٖٕٛ  نفػػػػػػػػ  ام ضػػػػػػػػ ٜٗ/ٔٔ/ٕٙمسػػػػػػػػتأاؼ اممةػػػػػػػػمدى  بتىسػػػػػػػػ  

م ر ( وام مض  ف  ماطوني بمةمنبػػ  اممتمـ / عبد ام تمح عبد  ٓتا   سٖٜٜٔ/ٕٛٙ٘)  
امػرانـ ام ػمفة  ػ اممػدع  بػمماؽ اممػدا  ياػم ػ  بابسػي  ػمرنف مػع ام ػىؿ ممػم اسػب امنػي فػ  

سػمم   امػذكر ػ  مػف ننممػي ببنػع خمسػ  وفربةػنف فمػؼ سػمـ يػ  ننمػ   نضػن  امانمبػ   امةممػ   ػ 
رفس ممؿ ام رك  امدومن  مىا ؿ امتوى/ بامم  ام  اممتممنف امثمان  ) زوتتي( وامثممث كؿ ماممم 

وتػمر بأسػبمب اماكػـ :  فف  ٓٓٓباؽ اما ؼ دوف فف ن وضي متىس ادارة ام رك  ف  ذمؾ 
م مفة  نمـ  بممت رؼ فػ  يػذه ااسػمـ  اسػتامدا امػ  فاػي تػـ اممتمـ / عبد ام تمح عبدامرانـ  ا

تةنناي رونسم ممتىس ادارة  ام رك  امدومنػ   مىا ػؿ امتػوى / بامػم  امماة ػدة تمةنتمػم  امةمومنػ   
وكػػمف امثمبػػت  مػػف مطممةػػ  ماضػػر اتتمػػمع   ٜٙٛٔ/ٗ/ٛغنػػر امةمدنػػ   بمدناػػ   بامػػم بتػػمرن  

وون  مػػي فاػػي  مػػـ ن ػػوض اممػػتمـ ااوؿ  فػػ  بنػػع رفس تىػػؾ امتمةنػػ   امم ػػدـ ترتمتػػي و ػػورة ضػػ
% مػف ٚ٘ممؿ تىؾ ام رك   وكماػت  تىػؾ ااسػمـ  مىمػدعنف بػمماؽ اممػدا  فنمػم ا ػ  تمثػؿ 

رفس ممؿ تىؾ ام رك  / بامم بمم نكوف مةػي اممػتمـ ااوؿ ) عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ  ام ػمفة  
ثػما  ) زوتتػي ( وامثممػث ويػو امػركف  ( ند ت رؼ ف  ممؿ ما وؿ  مػنس مىكػي امػ  اممتممػنف ام

امممدى ف  ترنم  اما ب  اذ فف  ت رؼ اممػتمـ ااوؿ ) عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ام ػمفة  ػ 
ػػػػ عىػػػ  فػػػرض  ػػػا  تةنناػػػي   اممػػػدع  ياػػػم (  فػػػ  فسػػػمـ ام ػػػرك  امدومنػػػ  مىا ػػػؿ امتػػػوى / بامػػػم

بػػػي ركػػػف  االاتنػػػمؿ  رونسػػػم ممتىػػػس ادارتمػػػم دوف فف ت وضػػػي امتمةنػػػ   امةممػػػي يػػػو مػػػم نتػػػوافر 
وكمف مراده ظػميرا ويػو انتػراؼ امترنمػ   وسػىب مػمؿ اممػدعنف  بػمماؽ اممػدا  وارمػمامـ ماػي 

% مػػف ننمػػ  امسػػمـ اموااػػد ااسػػمن   ٔخم ػػ   وفاػػي تػػـ بنػػع  امسػػمـ بػػدوالر وااػػد تمثػػؿ اسػػب   
فف   ػػػػويػػو مػػم نتػػوافر بػػي ام  ػػد  امتاػػمو  فػػ  ا ػػي و  وفضػػمفت  امماكمػػ  : فامػػم تطمػػوف ام



272 

 

ي اممػػتمـ ااوؿ ) عبػػد ام تػػمح عبػػد امػػرانـ  ام ػػمفة  ( مػػف بنػػع فمػػواؿ اممسػػميمنف  فػػ  ػػػػممنمرف
ند تـ اتنت  تواطل وتدبنر سػمبؽ بناػي وبػنف  اممػتمـ  ٓٓٓام رك  امدومن   مىا ؿ امتوى / بامم 

نمػػم امثممػػث  وتطمػػوف امماكمػػ   فنضػػم مةىػػـ اممتممػػ  امثمانػػ  بكػػؿ تىػػؾ  االتػػرارات ومسػػميمتمم ف
  ٓمكوامم زوت  اممتمـ ااوؿ  

مػػػف ذات امامفظػػػي سػػػمم   امػػػذكر ام ػػػ ا  امثمانػػػ   ع ػػػرمف ترنػػػدة  ٕو اممسػػػتاد /          
ثمبػػت فنػػي  اعػػ ف امىػػوار/ سػػةد زغىػػوؿ ما ػػور  ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٜٔاايػػراـ بةػػدديم ام ػػمدر فػػ  

مـ امماػػوه اااػػوؿ روػػنس متىػػس ادارة ام ػػرك  امم ػػرني مىا ػػؿ  امتػػوى بأاػػي  نػػد  ػػدرت اااكػػ
عامم بمالع ف ضػد امػدكتور/ عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ام ػمفة  ػ اممػدع  بػمماؽ اممػدا  ياػم ػ  

ت ضػػ  بمعتبػػمر امىػػوار / سػػةد زغىػػوؿ اااػػوؿ يػػو روػػنس متىػػس  ٜ٘/ٖ/ٖٓو خػػرنف  بتػػمرن  
ادارة ام ػػرك  امم ػػرن  امدومنػػ  مىا ػػؿ امتػػوى و و فاػػي نػػد  ػػدر اماكػػـ  امتاػػمو   امامػػمو  فػػ  

تا  مستأاؼ اممةمدى ضد عبد ام تػمح عبػد امػرانـ  ام ػمفة  ػ  ٖٜٜٔ/ ٕٛٙ٘ضن   رنـ ام 
اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا  ياػػم ػ بابسػػي  ػػمرنف مبنةػػي فسػػمـ ام ػػرك  امباممنػػ  وامتػػ  تسػػميـ فػػ  

% وذمؾ ام  زوتتي اتمة اسف عبده ٘ٚام رك  امم رن   امدومن  مىا ؿ امتوى با   ندريم 
 ٓد اهلل  مكموى بدوف م مبؿ ا دى و رنكي / مامد فخرى عب

ويذا نك ؼ بوضوح عف مةدف اممدع  واستةداده اليتبمؿ ا ػوؽ امىنػر بممبمطػؿ ونػد         
  ٓانمـ امدعوى امممثىي البتزاز اممدع  عىني 

يذا و كمف اممتمـ اممدع  عىني مع تمسكي فممـ ماكم  فوؿ درت  ببرارتي ممػم اسػب         
ػ فهاػي  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕامػدعوننف امتامونػ  واممدانػ  معسػبمب امػواردة بمذكرتػي  إمنػي و ػ وبةػدـ نبػوؿ

 ند فبدى مىماكم  بختمـ تىؾ اممذكرة طىبمت تويرن  متا نؽ دفمعي ي  : ػ   
ادارى م ػر امتدنػدة امم نػد  ٕٜ/ ٜٖٙػ  تكىنؼ امانمب  امةمم  بضـ امماضر رنـ  ٔ:ََأٚالََ

 ػػورة  طبػػؽ اا ػػؿ ماػػي فو  تػػا  م ػػر امتدنػػدة  فو ٕٜ/ ٖ٘ٙٛبػػرنـ   
  ٓت دنـ مم ن ند ممذا تـ ف  امتا نؽ امتمرى ب أاي 

ػ امػػػزاـ اممػػػدع   بت ػػػدنـ ك ػػػوؼ اماسػػػمب امتػػػمرى امخػػػمص بمم ػػػركمر و اممرفػػػؽ  ٕ        
/ ٙ/ ٖٓو  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓبمنزاانت   رك  ترافنؿ بنج انتبت عف اممدة ات  

ة مػػػف مأمورنػػػ  ضػػػراوب فو امت ضػػػؿ بتكىنػػػؼ امانمبػػػ  امةممػػػ  بماضػػػمر  ٜٜٛٔ
امتػػػػػػ  رفضػػػػػػت   ٘ٓٔٔ٘/ٕ/ٗ/٘٘٘م ػػػػػػر امتدنػػػػػػدة مىػػػػػػؼ ضػػػػػػرنب  رنػػػػػػـ 
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 ٓاالستتمب   مت رن   امماكم   اممونرة 
ػ  تكىنػػؼ اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا  بت ػػدنـ دمنػػؿ  سػػ ره وتىنبػػي ) اممزعػػـو (  خػػمرج  ٖ        

ال إعتبػر نةػوده عػف   ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔامػ   ٜٙٛٔ/ٚ/ٔامػب د  ام تػرة مػف  ػ  وا 
 ٓ دنـ يذا  امدمنؿ  تسىنمم ماي بةدـ  ا  يذا اإلدعمر ت

 

ـــب إعػػػمدة اممأمورنػػػ  ممكتػػػب خبػػػرار وزارة امةػػػدؿ إلاتػػػداب متاػػػ  ث ثنػػػ  مػػػف امخبػػػرار    :ََصبٔي
 ٓاممخت نف ادار اممأمورن  عى  ضور اإلعتراضمت اممبداه ف  يذه اممذكرة 

 
   *               *      * 

تنب ماكمػػ  فوؿ درتػػي امػػ  يػػذه امطىبػػمت امتويرنػػ  امتدنػػ  امتػػ  وبػػدال مػػف فف تسػػت        
تىنر وتػي امػرفى فػ  امػدعوى و ػ ومامػم مػمنتةىؽ بتا نػؽ دفػع مػف اماظػمـ امةػمـ نسػتوتب عىػ  
امماكمػػ  فف تا  ػػي با سػػمم بىوغػػم امػػػ  غمنػػ  اآلمػػر فنػػي يػػو امػػػدفع بةػػدـ تػػواز اظػػر امػػػدعوى 

 ٓمسمب   ام  ؿ 
َ:ََـََاَاٌذفبعَثٕفغٙبَ،َرمٛيَحمىّخَإٌمغٚفَٝٚاعتَاحملىّخَربميكَ٘ز

"  مػػف امم ػػرر فف امػػدفع بةػػدـ تػػواز اظػػر امػػدعوى مسػػبؽ ام  ػػؿ فنمػػم متةىػػؽ بمماظػػمـ         
امةمـ ويو مف امدفوع امتويرني امت  نتةنف عى  امماكم  و مت  فبدى ممم . فف تتاػرى ا ن ػ  

 ٓم ام  غمن  اامر فني " اموانع ف   أاي وفف تترى ممتراه الزمم مف تا نؽ بىوغ
اػػي إذا مػػـ تتاػػػرى امماكمػػ  ا ن ػػػ  اامػػر وذمػػػؾ بػػمالط ع عىػػػ  فوراؽ ام ػػكوى امتػػػ      "   وا 

نػػررت ضػػممم وبػػمترار ممنػػد نىػػـز مػػف تا نػػؽ و فػػهف اماكػػـ نكػػوف فنمػػم ت ػػدـ تمنةػػي نػػد فخطػػأ 
 ٓ ان  ام ماوف خطأ فسىمي ام  ام سمد ف  االستدالؿ وام  ور ف  امتسبب " 

 ٓ ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗا ض  *  
إدارى  ٕٜٜٔ/  ٜٖٙوممم كمات ماكم  فوؿ درتي ند عدمت عف نرار ضـ امماضر        

م ر امتدندة  ب  مبرر و ػ فمم تكىنؼ اممستأاؼ بت ػدنـ  ػورة رسػمن  ماػي فمػو تةتنػز غنػر 
 ػػأف اػػزع  تػػموز مػػع مػػميو ثمبػػت مػػف ف ػػد ذمػػؾ امماضػػر ووتػػود تا نػػؽ فػػ   ػػأف ف ػػده و فػػ 

امورن  امخم   بمم ضن  مف دفتر امتا  و ػ اامر امذى نوتب عى  امماكم  فف تا ؽ اامر 
با سمم بىوغم ام  غمن  اامر فنػي ال فف تىسػؿ نػديم مػف امػدفع ب ممػ  فاػي ال نوتػد فمػر بػمما ظ 

 !!!ٓ 
َ
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َبَرمـــــذَــــدل
 

 ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗوممم ورد بمممذكرة  ا   امةرض وكذا بمذكرتام         
 

ٌَذفبعٗ 0ََيطٍتَادلزَُٙادلغزأٔفَربميمب 
ادارى م ػر امتدنػػدة  ٕٜ/ ٜٖٙػ   تكىنػؼ امانمبػ  امةممػ  بضػـ امماضػر رنػـ    ٔ :أٚالَََ 

تػػػػػا  م ػػػػػر امتدنػػػػػدة  فو  ػػػػػورة  طبػػػػػؽ  ٕٜ/ ٖ٘ٙٛامم نػػػػػد بػػػػػرنـ   
  ٓاا ؿ ماي فو ت دنـ مم ن ند ممذا تـ ف  امتا نؽ امتمرى ب أاي 

امػػزاـ اممػػدع   بت ػػدنـ ك ػػوؼ اماسػػمب امتػػمرى امخػػمص بمم ػػركمر و اممرفػػؽ   ػ  ٕ          
 ٖٓو  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓبمنزاانتػػ   ػػرك  ترافنػػؿ بػػنج انتبػػت عػػف اممػػدة اتػػ  

فو امت ضػػػػؿ بتكىنػػػػؼ امانمبػػػػ  امةممػػػػ  بماضػػػػمرة مػػػػف مأمورنػػػػ   ٜٜٛٔ/ ٙ/
امتػػػػػ   ٘ٓٔٔ٘/ٕ/ٗ/٘٘٘ضػػػػػراوب م ػػػػػر امتدنػػػػػدة مىػػػػػؼ ضػػػػػرنب  رنػػػػػـ 

 ٓ رن   امماكم   اممونرة رفضت  االستتمب   مت
ػ    تكىنؼ اممدع  بػمماؽ اممػدا  بت ػدنـ دمنػؿ  سػ ره وتىنبػي ) اممزعػـو (  خػمرج  ٖ         

ال إعتبػر نةػوده  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔامػ     ٜٙٛٔ/ٚ/ٔامػب د  ام تػرة مػف  ػ  وا 
 ٓةدـ  ا  يذا اإلدعمر ػعف  ت دنـ يذا  امدمنؿ  تسىنمم ماي ب

ـــبَ نػػػ  ممكتػػػب خبػػػرار وزارة امةػػػدؿ إلاتػػػداب متاػػػ  ث ثنػػػ  مػػػف امخبػػػرار إعػػػمدة اممأمور     :َصبٔي
 " ٓاممخت نف ادار اممأمورن  عى  ضور اإلعتراضمت اممبداه ف  يذه اممذكرة 

َ)َإٔزَِٙٝبَٚسدَدبزوشحَاٌطبعٌٍَّٓؾىّخَاإلعزئٕبفيخَ(َ    
تادات و ػ  يػػذا امػػدفمع اممكتػػوب امػػذى فورداػػمه با ػػي ملنػػدًا بهاػػدى ع ػػرة امفظػػ  مسػػ        

ويػو دفػمع تػويرى تػدى و ػ  ن ػمد مػي اموانػع ونسػماده و ػ  ونترتػب عىنػي ػ مػو  ػ  ػ  ويػو 
 ػان  ػ تىننػر وتػي امػرفى فػ  امػدعوى و ػ   يػذا امػدفمع ف ػمات  عاػي ماكمػ  ثػما  درتػ   
برمتي و ػ  وكأاي  م دـ مماكم  فخرى ف  نضن  فخرى و ػ  واكت ت ف  اكممم بمإلامم    ف  

ن نرة مطبوع  ػ إمػ  فسػبمب اماكػـ اممسػتأاؼ و ػ  ومػف ثػـ عػمب اماكػـ اإلسػتوامف  مػم  عبمرة
 ٓعمب اماكـ اممستأاؼ  
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َ:ََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأٔٗ
"    مػف امم ػرر فف امػدفمع اممكتػوب ػ مػذكرات كػمف فو اػوافظ مسػتادات ػ يػو تتمػ           

آل كػػػمف اكممػػػم  مةنبػػػًم  مىػػػدفمع ام ػػػ وى و ػ  وتىتػػػـز امماكمػػػ  بػػػأف تةػػػرض مػػػي إنػػػرادًا وردًا  وا 
 ٓبمم  ور واإلخ ؿ باؽ امدفمع  "    

 ٖٛٚػ  ٕٛػ   ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٗ/ٖ*     ا ض 
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٔٔ*     ا ض 
 ٖٙػ  ٖٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٙٔ*     ا ض 
 ٖٔٔػ  ٕٗػ   ٕٚػ  س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕٙ*     ا ض 

 ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٙٔ ض *     ا
 ٖٛٚٔػ   ٕٔٛػ  ٕٓػ  س  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛ*     ا ض 

اممستادات فم   بدوريم تػزر النتتػزف  مػف امػدفمع اممكتػوب و  بػؿ يػ   عمػمده   كذمؾ        
وساده وعموده ام  رى  و ػ ومع فف دفمع امطمعف كمف ملندا بة ػرات اممسػتادات  امتػ   فاػمؿ  

ويػذا    ــوتمسؾ  بمم و ػ   اال فف  اماكـ  مـ  نةرض ممم بتمتم الانػرادا والردا    امنمم  امدفمع
 ٓن ور واخ ؿ  تسنـ باؽ امدفمع   

 
" وفف كػمف امثمبػت  مػف اممسػتادات  امتػ   نةتمػد    :ََٚلذَؽىّذَحمىّخََاٌـٕمغَثأٔـٗ 

ومػـ نكػف مرخ ػم عىنمم امطمعف ف  اثبمت  دفمعي ند ندمت  ماي بةد اتز  ام ضػن   مىاكػـ 
مي مف امماكم   ف  ت دنممم و فذمؾ  مممنسوغ  مىماكمػ   االمت ػمت  عامػم و  ومكػف  اذا كػمف 
امطمعف  ند تمسػؾ بمػذا امػدفمع  فمػمـ  امماكمػ  وكػمف دفمعػي  تويرنػم نػد ترتػب عىنػي مو ػ  

ىنػي  تىننر وتػي امػرفى  فػ  امػدعوى  وكماػت امماكمػ   مػـ تةػف بتا نػؽ يػذا  امػدفمع  فو تػرد ع
 فمف اكممم نكوف نم را ن ورا نةنبي  بممنستوتب  ا ضي "

 ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   
   

"  تمسؾ امطػمعف  بدالمػ   مسػتادات  م دمػي ماػي فػ     :ََٚؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔٗ
ؽ  ا ػػ   ركػػف امخطػػأ عاػػي  نةػػد  دفمعػػم  يممػػم  فػػ  امػػدعوى   ومػػلثرا فػػ   م ػػنره  واذا مػػـ تىػػ

امماكمػػ   بػػمال امػػ  يػػذا امػػدفمع فػػ   تػػويره ومػػـ تواتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  امػػ  فاػػواه  
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ومػػـ ت سػػطي  ا ػػي  وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم امػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي بػػؿ سػػكتت  عاػػي  انػػرادا مػػي 
وردا عىني ومـ تتادث عف تىؾ اممستادات مع ممنكوف ممم مػف دالمػ   فػ  ا ػ  عا ػر امخطػأ 

انػػػت بباثمػػم متػػمز فف نتىنػػػر وتػػي امػػرفى فػػػ  امػػدعوى  فػػمف اكممػػػم نكػػوف مةنبػػػم ومػػو  فامػػم ع
  ٓبمم  ور "  

  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
 

"  امػدفمع اممثبػػت  فػ   ػػ امت امفظػ   اممسػػتادات    :ََٚؽىّــذَحمىّــخَاٌــٕمغَثأٔــٗ
تمػػػمـ  ػػػراوطي  ام ماوانػػػ   امم دمػػػ   مىماكمػػػ    االسػػػتاوامفن   بةػػػدـ  اسػػػتن مر  ام ػػػنؾ ماػػػؿ اال
  ٓسكوت اماكـ عاي انرادا وردا عىني  ن مي بمم  ور اممبطؿ  مػػي  " 

  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
 

"  وموف كمف اا ؿ  فف امماكمػ  التىتػـز  بمتمبةػ     :َـََوّبَلؼذََحمىّخَإٌمغََثأٔٗ
 ػبمي نثنريػم عىػ  اسػت  ؿ  ػ  اال  فاػي   اممػتمـ فػ  ماػما   دفمعػي اممختى ػ   مىػرد  عىػ   كػؿ

نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورد  فكاكممػػم ممنػػدؿ  عىػػ  فامػػم واتمػػت  عام ػػر امػػدعوى  وفدمتمػػم وفممػػت  
بمم عى  وتي  ن    عف  فامم فطات  امنمم ووازات بناممم عف  ب ر وب نرة  و  وفامم اذا 

ىػػػ   ااػػػو نك ػػػؼ  عػػػف فامػػػم امت تػػػت  عػػػف دفػػػمع اممػػػتمـ كىنػػػ   وفسػػػ طتي تمىػػػ   ومػػػـ تػػػورده ع
  ٓفطىةت عىني  وفنسطتي ا ي  فمف اكممم نكوف نم ػػػرا " 

 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض 
 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ  س  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ ٖ*  ا ض 
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ ٖ/ ٕ٘*  ا ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔٔ/ ٘*  ا ض 
 ٜٖٙػ   ٕٛػ    ٖٓػ س   ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٜٕ*  ا ض 
 ٜٖٗػ  ٔٛػ   ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٕٙ*  ا ض 
      ٕٗٗػ  ٗٛػ   ٜٕػ س  ٜٚٛٔ/ ٗ/ ٕٗ*  ا ض 
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َاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َََََََصبٔيب
طىػػب دفػػمع  اممػػتمـ مػػف ماكمػػ  فوؿ درتػػ    تكىنػػؼ امانمبػػ  امةممػػ  بضػػـ امماضػػر          

تا  م ر امتدندة ( فو  ورة   ٕٜٜٔ/  ٖ٘ٙٛة  ) إدارى م ر امتدند ٕٜٜٔ/ٜٖٙرنـ 
طبؽ اا ؿ ماي فو ت دنـ ممن ند مم تـ ف  امتا نؽ امتمرى ب أاي  و ػ  ونمؿ  ػراًم مػذمؾ  فف 
اإلتممـ امكمذب امذى  در بي اممدع  ب غي  ف  امماضر اممذكور يو ذات مم اسبي مىمتمـ 

امماضر تػـ تا ن مػم  بػأمر امانمبػ  امةممػ   ف  امدعوى امممثى   و ػ  وفف ام كوى موضوع  يذا
ف  ماضر طونؿ  فستمع  مارره فمنف   ام رط  / سمنر ينكؿ ػ ويو فاد  مأمورى امضبط 

إمػ  فنػواؿ وكنػؿ امسػند /   ٕٜٜٔ/ٕٔ/ٔج ػ فسػتمع بتىسػ   ٓف  ٖٕام ضػمو  طب ػم مىمػمدة / 
ع ػد امةمػؿ اممبػـر بػنف   عبد ام تمح عبد امرانـ  ام مفة   امذى  ندـ وفرفؽ بممماضػر  ػورة

ام ػػػرك  وامم ػػػكو فػػػ  ا ػػػي بةػػػد فف  ردد ذات  اإلتمممػػػمت امػػػواردة بمم ػػػكوى  و  وتػػػـ عػػػرض 
امماضػػر عىػػ  امانمبػػ  امةممػػ  امتػػ  فمػػرت بأسػػتن مر امتا نػػؽ وتػػـ يػػذا اإلسػػتن مر كػػأمر امانمبػػ  

مضػػبط امةممػػ  و وثمبػػت بممماضػػر ننػػمـ اممسػػمعد / مامػػد عبػػد امكػػرنـ ػ ويػػو مػػف مػػأمورى  ا
بسلاؿ وكنؿ امم كو فػ  ا ػي انػث واتمػي  ٖٜٜٔ/ٔ/ٚام ضمو  ػ مف إستن مر امانمب  ػ   ف  

بمػػم تػػمر بػػأنواؿ ام ػػمك  وفثبػػت فػػ   ػػدر ماضػػره فاػػي فطىػػع  عىػػ  تأ ػػنرة امسػػند ااسػػتمذ / 
تػا  م ػر امتدنػدة بسػلاؿ امم ػكو فػ   ٕٜٜٔمسػا   ٖ٘ٙٛوكنؿ امانمب  ف  امماضر  رنػـ 

م كو ف  ا ي فػ  فنوامػي إدعػمرات ام ػمك  امسػند/ عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ا ي ػ ف اد وكنؿ ام
ام ػػمفة   وا ػػ  تمممػػم اإلتمممػػمت  امموتمػػي إمنػػي  ػ إال فف ام ػػمك   اممػػدع  ياػػم امسػػند/ عبػػد 
ام تػػمح عبػػد امػػرانـ ام ػػمفة  مػػـ نسػػتطع فف ن ػػدـ ممنثبػػت   ػػا  مزاعمػػي ػ فأ ػػدرت امانمبػػ  

 ٓ ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔف   ٓرنم امةمم  فمرا با ظ امماضر إدا
ػ فنمػػم طىبػػي ػ ضػػـ ام ػػكوى رنػػـ  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٕ٘ونػػد طىػػب دفػػمع امطػػمعف بتىسػػ          

تػػػػػػا  م ػػػػػػر امتدنػػػػػػدة (  وامت ػػػػػػرن   ٕٜ/ٖ٘ٙٛإدارى م ػػػػػػر امتدنػػػػػػدة   )  ٕٜٜٔ/ٜٖٙ
بهستخراج   ورة رسمن  مف نػرار امانمبػ   امةممػ  ام ػمدر فنمػم و ػ  ونػررت امماكمػ  امتأتنػؿ 

مػػع امت ػػرن   بهسػػتخراج  ػػورة رسػػمن  مػػف امماضػػر  وام ػػممدة امماػػوه  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗمتىسػػ  
و ػ وتا نػػذا مػػذمؾ ت ػػدـ دفػػمع امطػػمعف إلسػػتخراج ام ػػورة امرسػػمن   مػػف امماضػػر  ٓعاممػػم 

اممذكور إال فاي تةذر وتبنف ازع ام  ا  امخم   بممماضر  بدفتر امتا  وففػمد امسػند روػنس 
فػ  يػذا ام ػأف بىػرض امةثػور عىػ  امماضػر ) امفظػ   ام ىـ امتاػمو  فف ياػمؾ تا ن ػم نتػرى
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تكىنػػػؼ امانمبػػػ   بضػػػـ   ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٕٗ( و ػ  وطىػػػب دفػػػمع امطػػػمعف بمذكرتػػػي  ٙامطػػػمعف / 
امماضر اممذكور فو  ػورة طبػؽ اا ػؿ ماػي فو ت ػدنـ مػم ن نػد مػمذا تػـ فػ  امتا نػؽ امتػمرى 

 ٓب أاي 
 

ضػػـ امماضػػر سػػممؼ امػػذكر ثػػـ م ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔونػػررت امماكمػػ  امتأتنػػؿ متىسػػ           
مى ػػرار امسػػمبؽ إاّل فف ماكمػػ  فوؿ درتػػ  اتػػزت امػػدعوى مىاكػػـ دوف  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٖٓمتىسػػ  

تػػـ  ٔٓ٘فف تتػػمبع  ضػػـ امماضػػر  ونضػػت بمةمنبػػ   اممػػتمـ بػػممابس سػػا  وتةػػونض ملنػػت 
نبؿ فف ت ؼ عى  مضموف يذا امماضر ومم تـ فني مػف إتػرارات امتا نػؽ بمةرفػ   امانمبػ  و 

فف تتةرؼ عى  ت رؼ امانمب  فني واكـ يذا امت رؼ ف  ام ماوف و ػ  وف مح عف دفع  ودوف
اممػػتمـ  امتػػمـز بةػػػدـ تػػواز اظػػػر امػػدعوى مسػػػمب   ام  ػػؿ فنمػػم  بػػػأمر بػػمت بػػػأاّل وتػػي إلنممػػػ  
امدعوى امتامون  تا ف بمرور  ث ث ساوات دوف إمىمر مف اماموب امةػمـ و وغسػؿ اكػـ فوؿ 

ب ممػػ  فاػػي نتةػػنف  فف نكػػوف اامػػر كتمبػػ  )؟!(  و   ونػػمؿ دفػػمع امطػػمعف درتػػ  ندنػػي مػػف امػػدفع 
( و   فف فاػػػدًا مػػػـ نخػػػممؼ  ٓٔػ ص /  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖفمػػػمـ امماكمػػػ  اإلسػػػتوامفن  ) مذكرتػػػي  

ماكمػػ  فوؿ درتػػ  فػػ  ذمػػؾ وفامػػم كماػػت سػػتتد اامػػر مكتوبػػًم مػػو فتػػرت مػػم نتوتػػب عىنمػػم مػػف 
وامماضػػر اممػػذكور وام ػػرار ام ػػمدر فنػػي كتمبػػ   تا نػػؽ وتاػػرى ا ن ػػ  اموانػػع فػػ   ػػأف امػػدفع

 ٓبمما ظ بةد تا نؽ فمرت بي امانمب  وااتدبت مي 
( فف  ٓٔص /   ٜٜٙٔ/ٖ/ٕوفبػػدى دفػػػمع امطػػػمعف مىماكمػػ  اإلسػػػتوامفن  ) مذكرتػػػي         

نوؿ اماكـ اممستأاؼ فف اامر  بأال وتي نتب فف نكوف  رناًم و ػ يػو إبةػمد فػ  امبةػد عػف 
فاكػػمـ ماكمػػ  امػػا ض امتػ  تػػواترت عىػػ  فف االمػػر بمالوتػي النممػػ  امػػدعوى امتامونػػي ام ػماوف و 

يػو كػؿ امػر ػ  ػرنام كػمف او ضػمانم ػ ت ػدره امانمبػي بةػد تا نػؽ وتضػماي عػدـ امسػنر فػ  
امػػدعوى ومػػو و ػػ تي بماػػي امػػر ا ػػظ الف امةبػػره يػػ  با ن ػػ  اموانػػع ال بممتػػذكره امانمبػػي او ال 

 ٓتذكره عاي 
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض              

 ٓٛػ  ٗٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔ/ٕٗ*  ا ض              
 ٓٚٓٔػ  ٕٕٕػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕ٘ٙػ  ٚٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض              
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  ٕٔٚػ  ٓٗٔػ  ٛٔػ س  ٚٙ/٘/ٕٙ*  ا ض              
ي النمم  امػدعوى امتامونػي يػو كػؿ امػر ػ  ػرنام كػمف او ضػمانم ػ وفف االمر بمالوت          

ت ػػدره امانمبػػي بةػػد تا نػػؽ وتضػػماي عػػدـ امسػػنر فػػ  امػػدعوى ومػػو و ػػ تي بماػػي امػػر ا ػػظ الف 
 ٓامةبره ي  با ن   اموانع ال بممتذكره امانمبي او ال تذكره عاي 

 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض              
 ٓٛػ  ٗٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔ/ٕٗ*  ا ض              

 ٓٚٓٔػ  ٕٕٕػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕ٘ٙػ  ٚٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض              
  ٕٔٚػ  ٓٗٔػ  ٛٔػ س  ٚٙ/٘/ٕٙ*  ا ض              

 
نكوف ضمانم  و فف اامر بمالوتي النمم  امدعوى امتاموني كمم نكوف  رنام بممكتمبي         

 ٓنست مد مف اى اترار  خر ندؿ عىني كأستبةمد تممي او استبةمد  خص مف داورة االتممـ 
 ٕٔٚػ  ٔ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض              
 ٖٔٔػ  ٖٕػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕٙ*  ا ض              
 ٕٚٓٔػ  ٕٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض              
 ٖ٘ٗػ  ٘ٛػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٗ/٘ا ض *               
 ٜٚػ  ٕٓػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٕ/ٕ*  ا ض              

 
يذا ومـ ن ؿ اممتمـ فف اامر بأال وتػي فمػر م تػرض و ػ بػؿ تمسػؾ بأاػي  ػدر ا ن ػ          

وفةً  ووانةًم وكمف عى  ماكم  فوؿ درت  تا نؽ يذا امدفع بىوغًم إم  غمن  اامػر فنػي ػ ويػ  
 تبنف ممم فف اامر ند  در فةً  وكتمب  وا ن   ال إفتراضًم !!!مو فةىت م
ندـ دفمع امطمعف مىماكم  اإلستوامفن  امفظ  مستادات برسػـ  ٜٜٚٔ/ٖ/ٖو بتىس          

عىػػػ    ػػػورة رسػػػمن  مػػػف  ٔااسػػػتمذ / عػػػمطؼ عبػػػد امػػػرامف امماػػػمم  طونػػػت تاػػػت رنػػػـ / 
تػػا  م ػػر  ٕٜٜٔمسػػاي  ٖ٘ٙٛإدارى م ػػر امتدنػػدة "  ٖٜٜٔمسػػاي  ٜ٘ٚامماضػػر رنػػـ 

امتدنػػدة " ماػػرر مػػف وكنػػؿ اممػػدع  ياػػم ضػػد ذات اممػػتمـ اممسػػتأاؼ ) امطػػمعف ( ناسػػب إمنػػ  
فنػي ذات امونػموع امتػ  اسػبمم إمنػي فػ  امػػدعوى امممثىػ  وثمبػت بػي فف امسػند ااسػتمذ وكنػؿ انمبػػ  
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امطػرفنف وبةػد م ر امتدندة ند ادب فاد رتمؿ امضبطن  ام ضػمون  متا ن ػ  وتػـ سػممع فنػواؿ 
ذمػؾ نػررت امانمبػ  ا ظػي  ػ عىػ  امااػو امػذى نثبتػي اممسػتاد امتػمم  ػ ويػذا اما ػظ فػ  ام ػماوف 

 ٓفمر بمال وتي إلنمم  امدعوى 
        
ف ػػػؿ  ػػػممدة  ػػػمدرة مػػػف انمبػػػ  م ػػػر  ٕكمػػػم نػػػدـ فنضػػػم بػػػذات امامفظػػػ  تاػػػت رنػػػـ /       

رى م ػر امتدنػدة موضػوع اممسػتاد إدا ٖٜٜٔمساي  ٜ٘ٚامتدندة ثمبت بمم فف امماضر رنـ 
 ٓ" ممدة ازاع مدا  "   ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٛامسمبؽ نررت امانمب  ا ظي ف  

مىماكمػػػ  االسػػػتوامفن  برسػػػـ  ٜٜٚٔ/ٗ/ٚوف ػػػمر دفػػػمع اممػػػتمـ امطػػػمعف فػػػ  مذكرتػػػي          
ااسػػػػتمذ / عػػػػمطؼ عبػػػػدامرامف امماػػػػمم  إمػػػػ  فاػػػػي باػػػػمًر  عىػػػػ  ت ػػػػرن  امماكمػػػػ   بتىسػػػػ  

ج  ػػورة رسػػمن  مػػف امماضػػر تػػـ امةثػػور عىنػػي واسػػتبمف فاػػي فعطػػ  رنػػـ بمسػػتخرا ٜٜٚٔ/ٖ/ٖ
تػػػػػا  م ػػػػػر امتدنػػػػػدة ( وفف  ٕٜٜٔ/  ٖ٘ٙٛإدارى م ػػػػػر امتدنػػػػػدة )  ٕٜٜٔمسػػػػػا   ٜ٘ٚ

امثمبػػت مػػف مطممةػػ  ام ػػورة امرسػػمن  مىماضػػر امم دمػػ  بامفظػػ  اممػػتمـ سػػمم   امػػذكر و ػ  فف 
ضػبطن  ام ضػمون  متا ن ػي وتػـ سػػممع امسػند وكنػؿ انمبػ  م ػر امتدنػدة  نػد اػػدب ااػد رتػمؿ ام

 ٓزاع مدا  " ػمدة اػ" م  ٖٜٜٔ/  ٕ/  ٕٛفنواؿ امطرفنف ونررت امانمب  امةمم  ا ظ  بتمرن  
ويػػو فػػ  ام ػػماوف فمػػر بػػأاّل وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   ػػمر بمتػػم  بةػػدـ إمىموػػي فػػ          

 ٓخ ؿ ث ث ساوات  مف اماموب امةمـ 
كػػػػـ اممطةػػػػوف فنػػػػي  فنػػػػد اماكػػػػـ اممسػػػػتأاؼ اسػػػػبمبي دوف  فف نػػػػت طف ممػػػػذه إاّل فف اما        

اممسػػتادات امتدنػػدة اممطرواػػ  عىػػ  امماكمػػ  اإلسػػتوامفن  اوؿ مػػرة و ومػػـ تكػػف فمػػمـ ماكمػػ  
 ٓفوؿ درت   ويو ن ور مف اماكـ  واخ ؿ باؽ امدفمع نبطىي 

م دمػي ماػي فػ  ا ػ   " تمسؾ امطمعف  بدالم   مسػتادات   :َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ
ركف امخطأ عاي  نةد  دفمعػم  يممػم  فػ  امػدعوى ومػلثرا فػ   م ػنره  واذا مػـ تىػؽ  امماكمػ   
بمال ام  يذا امدفمع ف   تويره ومـ تواتمي  عىػ  ا ن تػي ومػـ ت طػف  امػ  فاػواه  ومػـ ت سػطي  

ردا عىنػي ومػـ ا ي  وتةا   بتمان ي بىوغم ام  غمن  اامػر فنػي بػؿ سػكتت  عاػي  انػرادا مػي و 
تتاػػدث عػػف تىػػؾ اممسػػتادات مػػع مػػمنكوف ممػػم مػػف دالمػػ   فػػ  ا ػػ  عا ػػر امخطػػأ ومػػو  فامػػم 

  ٓعانت بباثمم متمز فف نتىنر وتي امرفى ف  امدعوى  فمف اكممم نكوف مةنبم بمم  ور "  
  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
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ت  فػ   ػ امت امفظػ   اممسػتادات  "  امػدفمع اممثبػ  :َٚؽىّذََحمىّخََإٌمغََثأٔـَٗ
امم دم   مىماكم    االسػتاوامفن   بةػدـ اسػتن مر ام ػنؾ ماػؿ االتمػمـ  ػراوطي ام ماوانػ  سػكوت 

  ٓاماكـ عاي انرادا وردا عىني ن مي بمم  ور اممبطؿ مػػي  " 
  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 

 
مـ دفمعػًم فمػمـ امماكمػ  ااسػتوامفن  و " فذا فبػدى اممػت :َٚلذَلؼذَحمىّـخَاٌـٕمغَثأٔـٗ

تػػوافرت مػػي  ػػراوط فبداوػػي ف ػػد تةػػنف عىػػ  يػػذه ااخنػػره فف تػػرد عىنػػي و ػ فػػهذا فنػػدت امماكمػػ  
ااسػػتوامفن  اماكػػـ االبتػػداو  السػػبمبي دوف فف تةاػػ  بباػػث اما ن ػػي فػػ  مسػػتاد يػػمـ نػػدـ إمنمػػم 

 ٓنكوف نم رًا متةناًم ا ضي  هف اكمممػنترتب عىني مو    تىننر وتي امرفى ف  امدعوى ف
  ٕٛٓٔػ  ٖٚٔػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٙ/ٚ* ا ض 
 ٜٓ٘ػ  ٖٕٙػ  ٗػ س  ٖٜ٘ٔ/ٖ/ٕٗ* ا ض 

و متػػ  كػػمف ذمػػؾ و ػ و كػػمف امثمبػػت فف ماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػـ تةػػرض فػػ  اكممػػم           
و  و اػػوافظ اممسػتادات امتسػػة  و ال بػػمالنراد وال بػػممرد و ػ ٜٜٙٔ/ٖ/ٕبتمتػم مىمػػذكرة امملرخػػ  

مػػع ذمػػؾ فنػػده اماكػػـ اإلسػػتوامف  اسػػبمبي دوف فف نةػػرض يػػو اآلخػػر م ػػ ر مػػف ذمػػؾ امػػدفمع 
امتويرى اممكتوب و ال امفظت  اممستادات امم دم  مماكم  ثػما  درتػي البػمالنراد وال بػممرد و 

  ٓػ فأاي نكوف مةنبم بمم  ورو االخ ؿ باؽ امدفمع 
 

َاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َََََََصبٌضبَ
( بممػػدفع بةػػدـ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕتمسػػؾ دفػػمع اممػػتمـ فمػػمـ  ماكمػػ  فوؿ درتػػ   ) بمذكرتػػي        

نبػػػوؿ امػػػدعوى امتامونػػػ  واممدانػػػ  بممتبةنػػػ  مرفةمػػػم عىػػػ  غنػػػر ااوضػػػمع امم ػػػررة نماواػػػًم وممػػػف 
النمىػػؾ رفةمػػم نماواػػًم ممػػم نتةػػؿ فى اكػػـ ن ػػدر فنمػػم مةػػدـو ااثػػر و ػ  وكػػرر دفػػمع اممػػتمـ  

مىماكم  اإلستوامفن   ونمؿ  ػراًم مػذمؾ فف امثمبػت فف  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖامدفع بمذكرتي تمسكي بمذا 
بمإلدعػمر اممبم ػر بةػد فف كػمف نػد   ٖٜٜٔ/ٔ/ٖٔاممدع  اممػدا  نػد رفػع دعػواه اممبم ػرة فػ  

ت دـ بب غي عف ذات ونموةمم  إم  امانمب  امةمم   امتػ  اركػت امػدعوى فةػً  بػممتا نؽ فنمػم و  
(  بػػأآل وتػػي  ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٛ) و ػػاتي  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔامانمبػػ   امةممػػ  فػػ  وبةػػد  ػػدور فمػػر 

 ٓإلنمم  امدعوى 
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( مػػم  ٗٔػ  ٔٔمىماكمػػ  ااسػػتوامفن  ) ص  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖو نػػمؿ  ػػراًم مػػذمؾ بمذكرتػػي       
 ا ي :

َ:َــََِٓلبَْٔٛاإلعشاءادَاجلٕبئيخَعٍَٝأٔٗـ3ََفمشحَ/121ََٕضَادلبدحَ/َر
وز مىمدع  بمما وؽ اممدان   فف نرفع  امدعوى إم  امماكم  بتكىنؼ "   ومع ذمؾ ف  نت    

 خ مي مبم رة  بمماضور  فممممم ف  اماممتنف  اآلتنتنف   :  ػ  
" إذا  در فمر مف نمض  امتا نؽ  فو امانمب  امةمم   بأف ال وتي  إلنمم  امدعوى    (َأٚال)َ

  اممنةػمد فو إسػتأا ي فأندتػػي ومػـ نسػتأاؼ  اممػدع  بػمما وؽ اممدانػ  يػػذا اامػر  فػ
 "ٓماكم  امتا  اممستأا    ماة دة  ف  غرف  امم ورة 

 

َ:َــَيمٛيَاألعزبرَاٌذوزٛسَحمّٛدَذميتَؽغىن 
"    تكػػػوف امػػػدعوى امتامونػػػ   غنػػػر م بومػػػ  " إذا  ػػػدر فمػػػر مػػػف نمضػػػ  امتا نػػػؽ فو        

دع  بػمما وؽ اممدانػ   يػذا اامػر امانمب  امةمم  بأف   ال وتي إلنمم  امدعوى ومـ نستأاؼ اممػ
 ٓفو إسػػػػػتأا ي فأندتػػػػػي ماكمػػػػػ  امتػػػػا  اممسػػػػػتأا   ماة ػػػػػدة فػػػػػ  غرفػػػػػ  امم ػػػػػورة "  فػػػػ  اممنةػػػػػمد

ونةد ذمؾ تطبن م م معدة فف مم تت ند بي سىط  امانمب   امةممػ   ٓ( ػ  ٗج ػ ام  رة / ٓفٕٖٕ) ـ/
  و  وممػػم كػػمف  ممتاةػػم فػػ  تارنػػؾ امػػدعوى تت نػػد بػػي كػػذمؾ امرخ ػػ  اممخومػػ   مىمػػدع  اممػػدا

عى  امانمبػ  تارنػؾ امػدعوى  فػ  يػذه  اماممػ  و  فػهف تارنكمػم  نمتاػع  عىػ  اممػدع  اممػدا   
 ٓكذمؾ "

 (  ٓٛٔػ  ٜٓٔػ  /  ٜٛٛٔػ  ٕ) مامود اتنب اسا  ػ اإلترارات ػ ط*    
 ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*     ا ض 
 ٜٓٙػ  ٙٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*     ا ض  
 ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*     ا ض 
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*     ا ض 

 

َ:َــََٚلذَلؼذََحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   اا ؿ فف امدعوى امتامون   موكوؿ فمريػم  إمػ  امانمبػ  امةممػ  تاركمػم كمػم ت ػمر فمػم     

ر فػػهذا كماػػت امانمبػػ   مػػـ اػػؽ اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فػػ  ذمػػؾ ف ػػد ورد عىػػ  سػػبنؿ اإلسػػتثام
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تتػػر تا ن ػػم  فػػ  امػػدعوى ومػػـ ت ػػدر نػػرارًا  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   فػػهف اػػؽ 
اممػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  نظػػؿ نمومػػًم فػػ  تارنػػؾ  امػػدعوى  مبم ػػرة  فمػػمـ  امماػػمكـ امتامونػػ   

مػػم اذا كماػػت عىػػ  إعتبػػمر فاػػي  ال ن ػػ  فف نتامػػؿ مىبػػ  إيمػػمؿ تمػػ  امتا نػػؽ فو تبمطليػػم ف
امانمب  امةمم   ند إسػتةمىت  ا مػم  اا ػنؿ فػ  تارنػؾ امػدعوى امتامونػ   وبم ػرت  امتا نػؽ  
ف  اموانة   ومـ تاتي  ماي بةد ف  نتوز مىمدع  بمما وؽ  اممدان   فف ناتزعمم مامم  بػممىتور 

ت تا ن ػػًم فػػ  إمػػ  طرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر و  وممػػم كػػمف  امثمبػػت فف امانمبػػ   امةممػػ   نػػد فتػػر 
اموانةػػ   اممسػػادة إمػػ  اممطةػػوف ضػػده ومػػـ تكػػف  نػػد إاتمػػت  ماػػي نبػػؿ إنممػػ  امطمعاػػ  امػػدعوى  
بممطرنؽ  اممبم ر و  كمم فف امطمعا   ال تممرى ف  فف  اموانة   امت   در فنمم بةد تا نؽ  

اممطةػوف   امانمب   فمر با ظمم إدارنم ي  بةنامػم اموانةػ   موضػوع امػدعوى امتػ  فنممتمػم  ضػد
ضػػده  بطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر فػػهف يػػذا اامػػر ونػػد  ػػدر مػػف امانمبػػ   امةممػػ  بةػػد تا نػػؽ 
فترتي  با سػمم  نةػد  ػ  فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػرًا بةػدـ وتػود وتػي  إلنممػ  امػدعوى  ػدر مامػم 
ف تمر ف   نى  اامر بمما ظ اإلدارى إذ امةبرة  با ن    اموانع ال  بو  مم سىط   تا نؽ وا 
بمم تذكره امانمب  عاي  ويو فمر مي اتنتي امت  تماع مف امةودة  إمػ  امػدعوى امتامونػ   مػمداـ 
نمومػًم  مػـ نىػف نماواػًم  ػ  كمػم يػو اماػمؿ  فػ  امػدعوى اممطرواػ  ػ  فػ  نتػوز مػع ب موػي نمومػًم  
 إنممػػ  امػػدعوى عػػف ذات اموانةػػ   امتػػ   ػػدر فنمػػػم اف  مػػي فػػ   اطػػمؽ اتنتػػي  امملنتػػي مػػػم

 ٓمعاكمـ مف نوة اامر امم ض  " 
"   ممػػػم كماػػػت امػػػدعوى اممدانػػػ  امتػػػ  ترفػػػع مىماػػػمكـ  امتامونػػػ  يػػػ  دعػػػوى تمبةػػػ  مىػػػدعوى     

امتامون   فممممم وام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى امتامون   بمماسب  موانة  ممنستوتب ام ضمر بةدـ 
ني إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  امػدعوننف نبوؿ امدعوى اممدان   امام و   عامم فهف اماكـ اممطةوف ف

امتامونػػ  واممدانػػ   متارنػػؾ امػػدعوى بػػممطرنؽ اممبم ػػر بةػػد فف اركػػت امانمبػػ  امػػدعوى امتامونػػ  
بهترار تا نؽ ف  اموانة  مـ تكف ند إاتمت ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزاؿ نمومػًم  بػأف ال 

   موضػػوع  امػػدعوى امممثىػػ   وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى  فػػ  امتا نػػؽ  امػػذى فترتػػي عػػف ذات اموانةػػ
 نكوف ند ف مب  ان  ام ماوف " .

 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
مػـ نىػف  ال مػف  ٖٜٜٔ/ٔ/ٙٔيذا  وممم كمف امثمبت فف  اامر  بأآل  وتي  ام ػمدر         

نتػوز اماموػب امةػمـ  وال مػف ماكمػ  امتػا  اممسػتأا    ماة ػدة فػ  غرفػ  امم ػورة و ػ  فهاػي ال 
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مػع ب موػي نمومػًم  رفػع يػذه امػدعوى بمإلدعػمر اممبم ػر عػف ذات امونػموع  امتػ   ػدر ب ػأامم  ػ 
 ٓبةد تا نؽ فمرت بي امانمب   ػ اامر بأآل وتي إلنمم  امدعوى 

 

ويذا االمر بمالوتي ال نمىؾ امىمره اال اماموب امةػمـ و ػرنطي اف نكػوف ذمػؾ  فػ  خػ ؿ       
ج وااكمـ ماكم  ٓف ٕٔٔدور االمر و وذمؾ ب رن  اص امممده / ث ث  ا مر مف تمرن   

اما ض امسمبؽ بنمامم و ػ فمذا ممكمات االاممي اماممني ب رار مف غنر اماموب امةمـ وبةػد مضػ  
و فػػمف االاممػػي  ٖٜٜٔاكثػػر مػػف ث ثػػ  ا ػػمر عىػػ   ػػدور االمػػر بمالوتػػي امػػذى  ػػدر عػػمـ 

م نماواػػػم و وتكػػوف امػػػدعوى امممثىػػػي نػػد رفةػػػت ممػػػم امتدنػػده اماممنػػػي تكػػوف ب ػػػرار ممػػػف ال نمىكمػػ
 ٓالنمىؾ رفةمم نماوام و ونكوف اماكـ ام مدر فنمم مةدـو االثر 

  :َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   امدعوى اذا اننمت عى  اممتمـ ممػف النمىػؾ رفةمػم نماواػم فػمف ات ػمؿ امماكمػي           

والناػػؽ ممػم اف تتةػرض مموضػػوعمم و فػمف يػػ   بممػدعوى فػ  يػػذه اماممػي نكػوف مةػػدومم نماواػم
فةىػػت كػػمف اكممػػم ومػػمبا  عىنػػي مػػف اتػػرارات مةػػدـو االثػػر و وال تمىػػؾ امماكمػػي االسػػتوامفني 
عاػػد رفػػع االمػػر امنمػػم اف تت ػػدى مموضػػوع امػػدعوى وت  ػػؿ فنػػي بػػؿ نتةػػنف عىنمػػم اف ت  ػػر 

تبػمر اف بػمب اممامكمػي اكممم عى  ام ضمر ببط ف اماكـ اممستأاؼ وبةدـ نبوؿ امدعوى بمع
مو ود اممممم و وبط ف اماكـ ممذا امسبب متةىؽ بمماظمـ امةػمـ الت ػممي ب ػرط ا ػنؿ الـز 

 متارنؾ امدعوى امتاموني ونتةنف عى  امماكمي ام ضمر بي مف تى مر ا سمم " . 
  ٗٛٔػ  ٓٗػ  ٕٛػ س  ٚٚ/ٕ/ٙ*  ا ض 
  ٖٕٙػ  ٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٔ/ٚ*  ا ض 
  ٖٗٛػ  ٘ٛػ  ٖٕس  ػ ٕٚ/ٖ/ٖٔ*  ا ض 
  ٘٘ٛػ  ٕٔٓػ  ٕٔػ س  ٓٚ/ٙ/ٛ*  ا ض 
  ٕ٘ٔػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٙٙ/ٕ/٘ٔ*  ا ض 
  ٜٚٔػ  ٜٖػ  ٙٔػ س  ٘ٙ/ٖ/ٔ*  ا ض 
  ٗٓٓٔػ  ٕٕ٘ػ  ٕٚػ س  ٙٚ/ٕٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ٗٙٙػ  ٘ٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٙ/ٓٔ/ٖٕ*  ا ض 

    *            *      * 
َ)َأٔزَٙٝ(
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  اإلسػتوامفن  فف يػذا امػدفع امتػويرى اممبػدى بأسػمانده و ػ وفوضػ  امطػمعف مىماكمػ          
رفضػػػي اماكػػػـ اممسػػػتأاؼ ب ممػػػ  فف " امػػػر امانمبػػػ  با ػػػظ ام ػػػكوى إدارنػػػًم ال نكػػػوف اتػػػ  عىػػػ  
اممتا  عىني اممضرور مف امترنم  ونكوف مف ا ي رغـ يذا اامر اإلمتتمر إم  رفع امدعوى 

 ٓبممطرنؽ اممبم ر " 
ماكـ اممستأاؼ تبا  يذه ام مم  إاط نػًم مػف رفضػي ) اممةنػب ( مىػدفع و واض  فف ا         

بةدـ تواز اظر امدعوى مسمب   ام  ؿ ػ وند سىؼ بنمف خطأ ذمؾ و ػ ويو خطأ فسىس اماكـ 
إمػػ  إفتػػراض غنػػر  ػػان  يػػو فف مػػم  ػػدر متػػرد فمػػر ا ػػظ ومػػف ثػػـ ال نةتبػػر اتػػ  عىػػ  

عػػف اموانػػع وام ػػماوف وفاكممػػي ومػػمترى عىنػػي  اممتاػػ  عىنػػي و ػ  وذمػػؾ بػػدوره إبةػػمد فػػ  امبةػػد
إدارى م ػر  ٕٜ/ٜٖٙنضمر ماكم  امػا ض و ػ ذمػؾ فف فمػر اما ػظ ام ػمدر فػ  امماضػر 

تػػا  م ػػر امتدنػػدة ( ػ يػػو فػػ  وانةػػي فمػػر بػػأال وتػػي  ػػدر بةػػد  ٕٜٜٔ/ٖٛٙ٘امتدنػػدة ) 
 ػظ بةػد ذمػؾ تا نؽ فمرت بي امانمب  وادبت مي مأمورى امضبطن  ام ضمون  ممم نتةؿ فمر اما

 ٓامتا نؽ فمرًا  بأال وتي 
إاّل فف اماكـ اممطةوف فني فند اماكػـ اممسػتأاؼ اسػبمبي  دوف فف نةػرض ممػذا امػدفع و       

ودوف فف نةرض ممم عمبي امطمعف عى  رد اماكـ اممستأاؼ ف  يذا ام دد و ومػف ثػـ نةنػب 
 ٓاماكـ اممطةوف فني مم عمب اكـ ماكم  فوؿ درت  

َاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبعََ:ََََساثعب
مىماكمػ  اإلسػتوامفن   ) ص  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖتمسؾ  دفمع اممتمـ ) امطػمعف ( بمذكرتػي          

( بأاػي بػمإلفتراض امتػػدم  بػأف اامػػر بػأاّل وتػػي مػـ نكػػف  نػد  ػػدر بةػد و ػ  اػػنف  ٛٔػ  ٙٔ
ةمػػم رغػػـ عػػدـ رفةػػت امػػدعوى اممبم ػػرة فػػهف ذمػػؾ نوتػػب فنضػػم عػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى امتامونػػ  مرف

 ٓاإلمتتمر إم  امانمب  وبدومم امتا نؽ ودوف إاتظمر م راريم 
( بمذكرتي  ٗٔػ  ٕٔو نمؿ امطمعف   راًم مذمؾ  فاي فبدى يذا امدفع بأسمانده ) ص         

مماكمػػ  فوؿ درتػػ  و ػ  إاًل فف اماكػػـ اممسػػتأاؼ رفػػض يػػذا امػػدفع بةػػدـ ام بػػوؿ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕ
 د  بػػػػػػػػػػدفت امتا نػػػػػػػػػػؽ فاسػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػ  وتػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػانمبػػػػػػػػػػ  امةممػػػػػػػػػػ  نب ممػػػػػػػػػػ  " فاػػػػػػػػػػي إذا كماػػػػػػػػػػت ام

) كذا؟!!!( ماظر اإلدعمر اممبم ر فىنس ف  ام ماوف اص ن رر يذا امارمػمف واا ػؿ فاػي ال 
 ٓارممف بىنر اص " 
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و فضػػػمؼ امطػػػمعف مىماكمػػػ  ااسػػػتوامفني فف يػػػذا امػػػذى فورده اماكػػػـ اممسػػػتأاؼ يػػػو          
بةػػمد عػػف فاكػػمـ ام  ػػماوف فمػػف اممت ػػؽ عىنػػي ػ ويػػو مػػم فبػػداه دفػػمع اممسػػتأاؼ بػػدوره تىرنػػب وا 

ػ  فاي ال ن ترط متارنؾ امدعوى اممبم رة  فف نكوف ند سب مم تا نػؽ فو  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕبمذكرتي 
تمع إستدالالت و ػ  ومكف مف اممت ؽ عىنػي فنضػم  فاػي  إذا كماػت سػىط  امتا نػؽ نػد تاركػت 

اػمؾ تا نػؽ النػػزاؿ نتػرى فػ  اموانةػ  و ػ فػػهف باػمر عىػ  بػ غ  فو مػف تى ػػمر ا سػمم و وكػمف ي
امػػدعوى ال ترفػػع  إمػػ  امماكمػػ   فػػ  يػػذه  اماممػػ  إآل بػػأمر مػػف سػػىط  امتا نػػؽ و ػ وال نتػػوز 

رروؼ ٓ) د  ٓمىمدع  اممدا  فف ناتزعمم مامم  برفع امدعوى مبم رة  إم  ماكم  امموضػوع 
مراتػع  امتػ  ف ػمر  إمنمػم  و  وام ٙٔٔػ ص  ٜٙٚٔػ  ٔٔعبنػد ػ اإلتػرارات امتامونػ   ػ ط 

 ٓ(  ٕ٘ٙص  ٕ٘ٚٔو  ٕٗٚٔػ رنـ /  ٔػ  تػ ٜٔ٘ٔااستمذ عى  زك  امةراب  بم م ػ  ط 
"   ن ػترط م دعػمر اممبم ػر فآل  تكػػوف     :َٚيمـٛيَاألعــزبرَاٌــذوزٛسَِــأَِْٛعــالِخ

نػؽ فػهذا كماػت سػىط   امتا  ٓامسىط  اممخت ػ   بػممتا نؽ نػد نممػت با سػمم بتارنػؾ امػدعوى 
وعىػػ  اممضػػرور  ٓنػد بم ػػرت إتػػرارات امتا نػػؽ  ومػػـ تاتػػي ماػي فػػ  نتػػوز اإلدعػػمر اممبم ػػر  

فمذا رفةت امدعوى كمف  ٓٓاإلاتظمر ات   تاتم  سىط  امتا نؽ مف تا ن مم  وامت رؼ فني 
واذا كػػمف امت ػػرؼ  بػػمامر بػػأآل وتػػي  ٓمػػي فف نػػدع  فمػػمـ امماكمػػ   امماػػمؿ إمنمػػم امػػدعوى 

ةف  ف  يذا  اامػر بطػرؽ امطةػف  اممختى ػ  امتػ  اػص عىنمػم ام ػماوف  بمماسػب   فنمكاي فف نط
 ٓمعوامر  بأآل وتي ام مدرة مف امانمب  امةمم  ونمض  امتا نؽ " 

  ٚٛ٘ػ  ص  ٜٓٛٔػ  ٔنػػماوف اإلتػػرارات مةى ػػم عىنػػي ػ ط ٓ) امػػدكتور مػػأموف سػػ م  
 ٓواممراتع امت  ف مر إمنمم ( 

عوى امتامون   مرفةمػم وامتا نػؽ النػزاؿ م تواػًم فػ  موضػوعمم و  نرتػب وعدـ نبوؿ امد        
بػػممىزـو  عػػدـ نبػػوؿ امػػدعوى اممدانػػ   اممرفوعػػ  بمػػم و ػ  اف   ػػرط اإلدعػػمر اممبم ػػر فمػػمـ 
ام مض  امتامو  فف تكوف امدعوى امتامون   م بوم  و ف  ت بؿ امدعوى اممدانػ   فمػمـ ام مضػ  

م بوم  و وعى  ذمؾ تواترت فاكمـ اما ض و  ف ضت مرارًا و تكرارا  امتامو  إآل بدعوى تامون 
بأف " اماكـ بةدـ نبوؿ امػدعوى امتامونػ   نسػتوتب اماكػـ بةػدـ نبػوؿ امػدعوى اممدانػ  امام ػو  

    ٓعامم   " 
     ٖٙٗػ  ٔٙػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٗ/ٛ*  ا ض  
     ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
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    ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔس  ػ  ٓٛ/ ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
    ٙٚٔػ  ٖٙػ  ٘ٔػ س  ٗٙ/ٖ/ٜ*  ا ض 

 
َ:َــََرمٛيَحمىّخَإٌمغ،ََاٌغبٌفَثيب15/44/4874َٗٔٚفَٝؽىّٙبَاٌظبدسَ

"   اا ػؿ فف امػدعوى امتامونػػ   موكػوؿ فمريػػم  إمػ  امانمبػػ  امةممػ  تاركمػػم كمػم ت ػػمر        
سبنؿ اإلستثامر فػهذا كماػت امانمبػ   مػـ  فمم اؽ اممدع  بمما وؽ اممدان  ف  ذمؾ ف د ورد عى 

تتػػر تا ن ػػم  فػػ  امػػدعوى ومػػـ ت ػػدر نػػرارًا  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى امتامونػػ   فػػهف اػػؽ 
اممػدع  بػمما وؽ  اممدانػػ  نظػؿ نمومػًم  فػػ  تارنػؾ  امػدعوى  مبم ػػرة  فمػمـ  امماػمكـ امتامونػػ   

نػػػؽ فو تبمطليػػػم فمػػػم اذا كماػػػت ال ن ػػػ  فف نتامػػػؿ مىبػػػ  إيمػػػمؿ تمػػػ  امتا  عىػػػ  إعتبػػػمر فاػػػي
امانمب  امةمم   ند إستةمىت ا مم  اا نؿ ف  تارنؾ امدعوى امتامون  وبم رت امتا نػؽ  فػ  
اموانةػػ  ومػػـ تاتػػي  ماػػي بةػػد فػػ  نتػػوز مىمػػدع  بػػمما وؽ اممدانػػ  فف ناتزعمػػم مامػػم بػػممىتور إمػػ  

نػد فتػرت تا ن ػًم فػ  اموانةػ    طرنؽ اإلدعمر اممبم ر و  وممم كمف  امثمبت فف امانمبػ   امةممػ 
اممسادة إمػ  اممطةػوف ضػده ومػـ تكػف  نػد إاتمػت  ماػي نبػؿ إنممػ  امطمعاػ  امػدعوى  بػممطرنؽ  
اممبم ػػر و كمػػم فف امطمعاػػ   ال تمػػمرى فػػ  فف  اموانةػػ   امتػػ   ػػدر فنمػػم بةػػد تا نػػؽ  امانمبػػ  

م  ضػػد اممطةػػوف ضػػده  فمػػر با ظمػػم إدارنػػم يػػ  بةنامػػم اموانةػػ   موضػػوع امػػدعوى امتػػ  فنممتمػػ
بطرنػػؽ اإلدعػػمر اممبم ػػر  فػػهف يػػذا اامػػر ونػػد  ػػدر مػػف امانمبػػ   امةممػػ  بةػػد تا نػػؽ فترتػػي 
با سمم ػ  نةد ػ فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػرًا بةػدـ وتػود وتػي  إلنممػ  امػدعوى  ػدر مامػم بو ػ مم 

ف تمر ف   نى  اامر بمما ظ اإلدارى إذ امةبرة  با ن    اموان ع ال بمم تذكره سىط  تا نؽ وا 
امانمب  عاي ويو فمر مي اتنتي امتػ  تماػع مػف امةػودة  إمػ  امػدعوى امتامونػ   مػمداـ نمومػًم  مػـ 
نىف نماواًم ػ كمم يو امامؿ  ف  امػدعوى اممطرواػ  ػ فػ  نتػوز مػع ب موػي نمومػًم  إنممػ  امػدعوى 

عاكػػمـ مػػف نػػوة عػػف ذات اموانةػػ  امتػػ   ػػدر فنمػػم اف  مػػي فػػ   اطػػمؽ اتنتػػي  امملنتػػي مػػم م
 ٓاامر امم ض  " 

"  ممػػػم كماػػػت امػػػدعوى اممدانػػػ  امتػػػ  ترفػػػع مىماػػػمكـ امتامونػػػ  يػػػ  دعػػػوى تمبةػػػ  مىػػػدعوى       
امتامون   فممممم وام ضمر بةدـ نبوؿ امدعوى امتامون   بمماسب  موانة  ممنستوتب ام ضمر بةدـ 

إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  امػدعوننف  نبوؿ امدعوى اممدان   امام و   عامم فهف اماكـ اممطةوف فني
امتامون  واممدانػ   متارنػؾ  امػدعوى بػممطرنؽ اممبم ػر بةػد فف اركػت امانمبػ  امػدعوى امتامونػ  
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بهترار تا نؽ ف  اموانة  مـ تكف ند إاتمت ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزاؿ نمومػًم  بػأف ال 
موضػػوع  امػػدعوى امممثىػػ     وتػػي إلنممػػ  امػػدعوى  فػػ  امتا نػػؽ  امػػذى فترتػػي عػػف ذات اموانةػػ 

 ٓنكوف ند ف مب  ان  ام ماوف  " 
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖس  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 

إاّل فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي فنػػد اماكػػـ اممسػػتأاؼ اسػػبمبي دوف فف نػػت طف ممػػم عمبػػي          
امطمعف عى  اكـ فوؿ درت  ومف ثـ نةنب امماكـ اممطةػوف فنػي ممعػمب اكػـ ماكممػ  فوؿ 

 ٓ درت  
 
 
ََاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َََبِغبَخ

 بمآلت  : ٜٜٙٔ/ٙ/ٖتمسؾ دفمع اممتمـ فممـ امماكم  اإلستوامفن   ف  ختمـ مذكرتي       
ػ      امزاـ اممدع   بت دنـ ك وؼ اماسمب امتمرى امخمص بمم ركمر و اممرفؽ بمنزاانت   ٔ 

فو  ٜٜٛٔ/ ٙ/ ٖٓو  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓ رك  ترافنؿ بػنج انتبػت عػف اممػدة اتػ  
امت ضػػؿ بتكىنػػؼ امانمبػػ  امةممػػ  بماضػػمرة مػػف مأمورنػػ  ضػػراوب م ػػر امتدنػػدة 

امتػػػػ  رفضػػػػت  االسػػػػتتمب   مت ػػػػرن    ٘ٓٔٔ٘/ٕ/ٗ/٘٘٘مىػػػػؼ ضػػػػرنب  رنػػػػـ 
 ٓامماكم   اممونرة 

ػ       تكىنؼ اممدع  بمماؽ اممػدا  بت ػدنـ دمنػؿ  سػ ره وتىنبػي ) اممزعػـو (  خػمرج امػب د   ٕ
ال إعتبػر نةػوده عػف  ت ػدنـ يػذا   ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔام   ٜٙٛٔ/ٚ/ٔام ترة مف  ػ  وا 

 ٓامدمنؿ  تسىنمم ماي بةدـ  ا  يذا اإلدعمر 
ػ      إعػػػمدة اممأمورنػػػػ  ممكتػػػب خبػػػرار وزارة امةػػػػدؿ إلاتػػػداب متاػػػ  ث ثنػػػػ  مػػػف امخبػػػػرار  ٖ

 ٓ  يذه اممذكرة ػاممخت نف ادار اممأمورن  عى  ضور اإلعتراضمت اممبداه ف
( مىماكمػػ  ااسػػتوامفني مػػم  ٗٗػ  ٕ٘) ص  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖونػػمؿ امطػػمعف فػػ  مذكرتػػي         

 ا ي :  
 
 

َ
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َصجٛدَوزةَفشيخَاططٕبعَادلذعَٝعٍيَٗفٛارريَِمٍذٖ
َٚاعزخذاِٙبَثبسعبذلبٌٍَعّالءَثشلَُِغٍغًَِٚجبٌغَخمزٍفٗ

0َعّبََِ٘ٛذسطَثذفبرشَاٌششوَٗ
َحمّذَعٍَٝفىشٜٚصجٛدَاَْ٘زَٖاٌفٛارريَؽميميَٗؽشس٘بَٚلجغَليّزٙبَ/َ

0َطذيكَادلذعَٝاحلّيَُادلفٛعََِٓلجٌٍٍَٗميبََدببَصجذَأَٔٗلبََثَٗ
اف اممػػػدع  عمػػػد بمراتةػػػ  اسػػػمبمت ام ػػػركي مىسػػػند /  ٕتػػػمر ب ػػػان   امػػػدعوى ص         

اسنف سػىممف  ) مامسػبي ام ػماوا  ( وامػذى ااتمػ  فػ  ت رنػره امػ  امػزعـ ) كػذبم ( اف امم ػكو 
ارتكػب امةدنػد مػف اممخمم ػمت بىنػ  االسػتن ر عىػ  امػواؿ ام ػػركي فػ  ا ػي ػ اممػدع  عىنػي ػ 

وتػػمر بػػممت رنر مػػف بػػنف ممتػػمر " باػػد ثمانػػم : اف ياػػمؾ اػػوعنف مػػف ام ػػواتنر بمسػػـ م ىػػد مى ػػركي 
اسػػتخدممم اممةىػػف امنػػي االوؿ ) اممػػدع  عىنػػي ( ب ػػ تي مػػدنرا مى ػػركي ونػػمـ بمرسػػمممم مىةمػػ ر 

عمػػم يػػػو مػػدرج بػػدفمتر ام ػػركي " يكػػػذا نػػمؿ اممػػدع  فػػػ   بػػرنـ مسىسػػؿ ومبػػممف مختى ػػػي تمممػػم
كػػػرر يػػػذه  ٜٜٗٔ/ٔ/٘مػػػف مػػػذكرة دفػػػمع اممػػػدع   ٗ ػػػان   دعػػػواه و ػ وفػػػ  اممنػػػ  ص 

امم ترنػػمت ف ػػمؿ : فف ياػػمؾ فػػمتورتنف عػػف عمىنػػي وااػػده فػػمتوره ا ػػىني وفػػمتوره مػػزوره وام ػػمتوره 
 ر ام ركي " و ػ امم ىده )اممزوره ( تستخدـ وترسؿ مىةم ر وال تدرج بدفمت

وااكػػػر عمػػػؿ مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى كسمسػػػمر سػػػنما  ماسػػػمب  ػػػرك  ترافنػػػؿ بػػػج م مبػػػؿ        
 ٓاما وؿ عى  عمومي 

وف  مذكرات دفمع اممدع  ام ا ػي تاػمنض مػع ا سػي تمممػم واعتػرؼ اعترافػم  ػرنام         
يػػو  واضػػام اف / مامػػد عىػػ  فكػػرى يػػو امػػذى كػػمف نتةممػػؿ مػػع  ػػركت  سػػبوت وكػػمرتور وااػػي

امػػػذى كػػػمف ناػػػرر ممػػػـ ام ػػػواتنر امتػػػ  نػػػمؿ اممػػػدع  مػػػف نبػػػؿ اامػػػم فػػػواتنر مػػػزوره م ىػػػده ارريػػػم 
عتػػرؼ اممػػدع  فنضػػم فػػ   .............. وارسػػىمم مىةمػػ ر ومػػـ نػػدرتمم بػػدفمتر ام ػػركي و ػ وا 
مػػذكرات دفمعػػي اف مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ امػػذى اعتػػرؼ اممػػدع  بأاػػي امػػذى نػػمـ بتارنػػر يػػذه 

امذى نمـ انضم بتا نؿ ننمتمم مف  ركت  سبوت وكمرتور وااػي كػمف نسػت طع  ام واتنر ػ و يو
مامػػم مبػػممف ػ زعػػـ اامػػم مسػػور امخدمػػي ويػػ  فػػ  اما ن ػػي عمومػػي امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ  

 ٖمىخبنػػر ص  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔون ػػـو بتورنػػد امبػػمن  م ػػرك  ترافنػػؿ بػػج و ػ ف ػػ  مػػذكرة اممػػدع  
عىػػػػ  فكػػػػرى يػػػػو امػػػذى نػػػػمـ بتا ػػػػنؿ ام ػػػػواتنر فرنػػػػمـ  وممبةػػػديم اعتػػػػرؼ بػػػػأف امسػػػػند / مامػػػد

 ٓ٘تػـ و  ٚٚٛٗر  ٘تـ و  ٘٘ٛٙوننمتمم اال ىني  ٕٜٕٖٓٓو  ٜٕٖٔٓٓو  ٜٕٖٗٓٓ
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تـ عى  امتوام  مػف  ػرك  كػمرتور إسػت طع ماممعمومتػي وورد امبػمن  م ػرك  ترافنػؿ  ٖ٘٘ٗر 
امسػند / مامػد عىػ   ػ مىسند امخبنر ػ فنر اممدع  اف ٜٜٗٔ/ٖ/ٜبج . و ػ وف  مذكرة دفمعي 

فكرى كمف يػو اموسػنط فػ  امتةممػؿ بػنف  ػركت  سػبوت و ػرك  ترافنػؿ بػج واف اسػمبمم تاػرر 
تػػػـ و  ٕٕٕٗٛانضػػػم بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓتػػػـ و  ٜٕٚٓ٘بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓبػػػي ام ػػػواتنر ارنػػػمـ 

بمبىػػػف  ٕٖٚٛٓٓتػػػـ و  ٕٕٓٚ٘بمبىػػػف  ٕٖٗٛٓٓتػػػـ و  ٕٖٕٗ٘فنضػػػم بمبىػػػف  ٕٖ٘ٛٓٓ
تػػػػـ و  ٕٖٕٔٚتػػػػـ و  ٜٜٕٗٛننمػػػ  يػػػػذه ام ػػػػواتنر سػػػػوى  تػػػـ وااػػػػي مػػػػـ نسػػػػدد مػػػػف ٖٕٛ٘٘
تـ عى  امتوام  ومـ نػذكر اممػدع  سػبب اسػت طمعي  ٕٕٓٓٙتـ و  ٕ٘ٙ٘ٗتـ و  ٕٕٕٛ٘

  .ام رؽ امذى يو ف  اما ن ي ننم  عموم    امسند / مامد عى  فكرى 
فنػر اممػدع   ػراا  بمػم ا ػي  ٕمىخبنر اممن  ص  ٜٜٗٔ/ٗ/ٗوف  مذكرة دفمعي          

كماػػت بػػنف امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى  ٜٚٛٔ/ ٜٙٛٔ: " اف امتةمنػػدات امتػػ  تمػػت مىموسػػـ 
.............. ) اممدع  عىني ( وبنف امسند / مامد عىػ  فكػرى وامتػوكنىنف كػمرتور  وامسند /

وسػبوت فونػمج مػف تمػ  فخػرى دوف فى ات ػمؿ مبم ػػر مػف اممػتمـ مػع يػذنف امػوكنىنف ومػػذمؾ 
كػػمرتور وسػػبوت ( نسػػدداف ننمػػ  امخػػدممت امم دمػػي مىسػػموانف اموافػػدنف  كػػمف يػػذاف امتػػوكن ف )

مم ػػر مىسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى بمعتبػػمره اممسػػووؿ اموانػػد امممممػػم و ون ػػـو امسػػند / مامػػد 
مػػف اممػػذكره سػػمم   امػػذكر  ٗو  ٖعىػػ  فكػػرى بسػػداد اممبػػممف اممسػػتا ي امػػ  اممػػتمـ " وفػػ  ص 

تاررتػم بخػط  االسػتمذ / مامػد  ٕٖٛٛٓٓو  ٕٖٙٛٓٓفعترؼ اممػدع  بػأف ام ػمتورتنف فرنػمـ 
مما ػػػي : " وخ  ػػػ  ممت ػػػدـ نتضػػػ  اف تةمنػػػدات  ٗعىػػػ  فكػػػرى وتوننةػػػي واضػػػمؼ فػػػ  ص 

كمات بنامـ وبنف امسند /  ٜٚٛٔ/ٜٙٛٔاموكنىنف اممذكورنف ) سبوت وكمرتور ( عف امموسـ 
( بمطػػممبتمـ  مامػػد عىػػ  فكػػرى وباػػمر عىنػػي فمػػف امطبنةػػ  فف ن ػػـو يػػو ) مامػػد عىػػ  فكػػرى

 بمممبممف اممستا ي عىنمـ ومف امطبنة  تدا اف نستخدـ مطبوعمت ام ركي ممذا امىرض " 
ويكذا تامنض اممدع  وكذب بمنراره ممسبؽ اف ردده يػو كػذبم فػ   ػان   امػدعوى           
مػػف فف اممػػدع  عىنػػي اػػرر فػػمتورتنف عػػف عمىنػػي وااػػده فػػمتوره ا ػػىني  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ومذكرتػػي 
مزوره واف ام متوره امم ىده اممزوره تسػتخدـ وترسػؿ مىةمػ ر وال تػدرج بػدفمتر ام ػركي و ػ وفمتوره 

فمممدع  اعترؼ  راا  فف مامد عى  فكرى يػو امػذى كػمف نسػتخدـ مطبوعػمت ام ػركي فػ  
تارنر ام واتنر م ركت  سبوت وكمرتور امىتنف كمف نتةممؿ مةممم ماسمب  رك  ترافنؿ بػج و ػ 

مامػد عىػ  فكػرى مىسػند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ػ اممػدع  ػ منسػت خمفنػي و و ػدان  امسػند / 
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فواض  فف امسند/عبد ام تمح ام مفة  نومني ث تي امكممىي ػ ويو منس موظ م بمم ػركي بىىػت اػد 
تسػػػىنمي دفػػػمتر فػػػواتنر ام ػػػركي وامت ػػػرن  مػػػي بممتةممػػػؿ بمسػػػممم مػػػع ام ػػػركمت االتابنػػػي و ويػػػو 

  مواربي بةد فف فس ط ف  نده !!!! و ػ وواض  ااي بةد غضػب مماعترؼ بي اممدع  دوف فدا
امذى نطممبػي فنػي  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔامسند / مامد عى  فكرى مف خطمب .............. امملرخ 

 ٜٚٛٔ/ٙٛبا وؽ  رك  ترافنؿ بنج امت  مـ تدفع عف افواج متموعػمت سػبوت وكػمرتور عػمـ 
ى  يذا امخطمب ػ فاي ند ااامز ام  وكذمؾ مساوبمتي ام خ ني ػ وعبر عف غضبي ف  رده ع

تماػػب  ػػدن ي امامػػنـ  امسػػند / عبػػد ام تػػمح ام ػػمفة  ػ اممػػدع  ػ فػػزوده بم ػػؿ خطػػمب /  
وب ػػػوره مػػػف رده عىػػػ  يػػػذا امخطػػػمب واضػػػمؼ امنممػػػم  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔ.............. اممػػػلرخ 

اممػػدع  مػػف بػػنف مػػم فضػػمؼ  ػػوره ضػػووني مك ػػوؼ اسػػمب تاػػديم اممػػدع  عىنػػي ومػػـ ن ػػدـ 
مػػػدع  ف ػػػػوممم اتػػػ  اآلف و ا ػػػػوؿ اف  ػػػدان  مامػػػػد عىػػػ  فكػػػػرى   مىسػػػند / عبػػػػد ام تػػػػمح ام

.............. ) اممػػػتمـ ( واضػػػ  انضػػػم مػػػـ  ام ػػػمفة  واضػػػاي ظػػػميره و ػ وعػػػداره مىسػػػند /
نسػتطع اممػذكور فف نخ نػي مدرتػ  ااػي اضػر  خ ػنم مػع امسػند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ػ فػ  

 ؿ امخبنػػر ػ من ػػد فزره ونسػػماده ضػػد اممػػدع  عىنػػي / مػػف مامضػػر اعمػػم ٗامماضػػر رنػػـ / 
.............. وند تـ اثبمت يذا اماضور ف  ماضر االعمػمؿ ومكػف طىػب وكنػؿ اممػدع  " 
امت ػونس عىنػي " . و ػ ويػذه ام ػداني امامنمػي بػنف امسػند / عبػد ام تػمح ام ػمفة  ومامػد عىػ  

تةػمم ت مػع  ػركت  سػبوت وكػمرتور فكرى نستانؿ مةمم ف  ع ؿ عمنؿ فخ ػمر ا ن ػ  اػمتج ام
عاي سنمم واف اممدع  مـ نكف غموبم عف امب د ػ كمم ندع  ػ غنمبم نخ   عاي ا موؽ انػرادات 
متموعمت سبوت وكػمرتور ومػـ نا طػع عامػم بػؿ كػمف نتػردد عىنمػم م  ػر فتػرات سػ ره ونت ػؿ 

مت ونمػنمف عىنمػم وعىػ  بمم ات مال داومم ػ كمم تمر بت رنر امخبنر ػ ونتػمبع مػمنترى مػف عمىنػ
انرادات متموعمت سبوت وكمرتور  دن ي امامػنـ امم ػوض ماػي امسػند / مامػد عىػ  فكػرى . 
ومف يذا نبنف كذب وبط ف وفسمد زعـ اممدع  ااي كمف غموبم عف ام ركي واف اممدع  عىني 

 ٓوعت  سبوت وكمرتور !!! ػاستىؿ يذا امىنمب مىت عب بمنرادات متم
 

0ََغزٕذادَادلمذََِِٗٓادلذعَٝالَرٕزظَفَٝاصجبدَعغضادل*          
موتػػػػي مػػػػف /  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔركػػػػف اممػػػػدع  فػػػػ  اثبػػػػمت مزاعمػػػػي امػػػػ  خطػػػػمب مػػػػلرخ        

.............. ام  امسند / مامد عى  فكرى ػ امسمسمر امسنما  ػ امم وض مف نبؿ اممدع  
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ضػماي يػذا امخطػمب يػو فػ  امتسػونؽ مى ػركي وفػ  ا ػدار فػواتنر عىػ  مطبوعمتمػم ػ وكػؿ ممت
تػػػػـ مى ػػػػرد فػػػػػ   ٓٛٚ ػػػػكوى .............. مػػػػف مامسػػػػبي  ػػػػرك  ترافنػػػػؿ بػػػػػج عىػػػػ  فسػػػػمس 

تػػـ فى بةتػػز  ٗ٘ٛر  ٛٙ( بنامػػم امتكى ػػي ام ةىنػػي مى ػػرد يػػ    univegypteمتموعػػمت  ) 
تـ مى رد اموااد ونرتو .............. امسند / مامد عى  فكػرى مراتةػ  اماسػمبمت  ٗٚندره 

ممستاؽ مى ركي بمػم نضػمف ػ اسػبي مة ومػي ممػم وبمػم ال نسػبب ااراتػم مػي مػع  ػركموي متادند ا
( مػػع االخػػذ فػػ  االعتبػػمر اف  ٜٚٛٔعاػػد االاتمػػمر مػػف اتػػرارات اممنزاانػػي فػػ  امةػػمـ اممػػمم  ) 

تػـ دوف اف نا ػؿ  ٓٙٙٙام ػركي سػددت ام ػرؽ بػنف امبػمخره اػور وامبػمخره ابتػوف بمبىػف ػ ر 
اػػور ممػػم ن ػػكؿ عبوػػم عىػػ  اممنزاانػػي و ويػػذا امخطػػمب بذاتػػي غنػػر ماػػتج  يػػذا ام ػػرؽ مػػف امبػػمخره

بتمتػػم فػػ  اثبػػمت فى عتػػز و ػ امػػم ك ػػوؼ اسػػمب متمػػوعت  سػػبوت وكػػمرتور امتػػ  ننػػؿ اامػػم 
كماػت مرف ػػي بخطػػمب اسػػممعنؿ .............. سػػممؼ امػػذكر فمػػ  مدسوسػػي الف مرف ػػمت يػػذا 

مب امتكى ػػي +  ػػورة فػػمتورة كتراكػػت و ػ امخطػػمب اممػػذكوره فػػ  اممنتػػي عبػػمره عػػف  ػػورة اسػػ
ةمر امخدممت امت  ػوبممرتوع ام  اممرفؽ االوؿ ويو  ورة اسمب امتكى ي نبنف ااي نتضمف اس

) امسػمو  ( مػف سػمع  دخومػي امػب د اتػ  مىمدرتمػم و ػ كمػم اف اممرفػؽ امثػما  نبػنف  ت دـ مى رد
براػػممج امزنػػمره ( و ػ وواضػػ  اف تكػػممنؼ خػػدممت االنممػػي ب اػػدؽ كتراكػػت ) ااػػد ام اػػمدؽ فػػ  

اممػرف نف يمػػم ال نضػػمح تدنػػ  .............. فػ  طىػػب موافػػمة  ػػرك  ترافنػؿ بػػج ب ػػرؽ امسػػةر 
فػػ  خدمػػ  ام ػػرد و ػ وال ناتتػػمف فػػ  اثبػػمت فى عتػػز فو اخػػت س فػػ  انػػرادات ام ػػركي وعىػػ  

 ٓ ركي عكس ممندع  اممدع  فهف امخطمب ن نر ام  ارص ............. عى  ا وؽ ام
فمػػػم ام ػػػور امضػػػووني مك ػػػؼ اسػػػمب متموعػػػمت  ػػػركت  " سػػػبوت وكػػػمرتور " وانضػػػم        

ام ػور امضػووني م ػواتنر يػمتنف ام ػركتنف وامتػ  زعػـ اممػدع   ػدوريم مػف اممػدع  عىنػي و ػ 
 ػػدوريم مػػف االخنػػر و  ٗف ػػد ا ػػ  وكنػػؿ اممػػدع  عىنػػي ػ فػػ  ماضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / 

مي و ػ وتادى ت دنـ فواتنر  مدره مػف اممػدع  عىنػي ومونةػي ماػي  وستؿ خىويم مف فى توننع
عػػػػف تةممىػػػػي مبم ػػػػرة مػػػػع  ػػػػركت  " سػػػػبوت وكػػػػمرتور " و ػ وتأتىػػػػت اممأمورنػػػػي امػػػػ  نػػػػـو 

فىـ ن دـ اممدع   ػنوم  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٔو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔ
ذات ام ػػواتنر غنػػر مونةػػي مػػف ت ػػدنـ  ػػور اخػػرى مػػف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜممػػم ندعنػػي وعػػمود بتىسػػ  

 اممدع  عىني . و ػ 
وممػػم كماػػت امةبػػره فػػ  اماسػػمب منسػػت ف ػػط بمممبػػممف امتػػ  نبضػػمم اممػػدع  عىنػػي و بػػؿ        
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نتةػػنف اسػػتظممر وااتسػػمب اممبػػممف امتػػ  دفةمػػم االخنػػر مػػف مممػػي وفػػمرًا ممػػم عىػػ  ام ػػركي مػػف 
ػ ممػػم كػػمف ذمػػؾ ف ػػد طىػػب وكنػػؿ  دنػػوف مىتمػػمت امتػػ  ت ػػدـ خػػدممتمم مىمتموعػػمت امسػػنماني و

امػػزاـ اممػػدع  بت ػػدنـ منزاانػػمت ام ػػركي فػػ   ٓٔاممػػدع  عىنػػي  بماضػػر فعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / 
) سػػا  تخػػمرج اممػػدع  عىنػػي ( وذمػػؾ مبنػػمف اسػػمب  ٜٜٓٔاتػػ  عػػمـ  ٜٙٛٔام تػػره مػػف عػػمـ 

و  تمرى ام ركمر وامذى نتضمف عمدة بنمف م بوضمت ومدفوعمت كػؿ  ػرنؾ مػف وامػ  ام ػركي
انث ندـ وكنػؿ اممػدع   ػورا ضػووني ممنزاانػمت غنػر  ٜٜٗٔ/٘/ٗٔوتأتىت اممأمورني منـو 

مونةي فض  عف خىويم مف بنمف ت  نى  ماسمب تمرى ام ػركمر ويػو مػف مىا ػمت اممنزاانػي 
عمده و ػ وتمسؾ وكنؿ اممدع  عىني بأيمن  ت دنـ امك وؼ امت  ػنىني ماسػمب تػمرى ام ػركمر 

داوانػػ  ومدنوانػػ  كػػؿ  ػػرنؾ مى ػػركي ورد امامضػػر عػػف اممػػدع  ردًا غرنبػػم وامتػػ  تةػػد الثبػػمت 
عتنبػػم ف ػػمؿ ااػػي عىػػ  اممػػدع  عىنػػي اذا تمسػػؾ بضػػرورة ت ػػدنـ ا ػػوؿ ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى 
ام ركمر اف نىتأ ام  مأمورن  امضػراوب مىا ػوؿ عىػ  امبنماػمت امتػ  تلكػد بػرارة موكىػي )؟!( 

ي واف عبر اثبمت ممندعني ن ع عىني وااي نتةػنف عىنػي امسنم ااي مـ ن ـ يو امدمنؿ عى  ممندعن
و االمػػر كػػذمؾ اف ن ػػدـ ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر امموتػػوده مدنػػي مبنػػمف داوانػػي ومدنوانػػ  
كؿ  رنؾ مى ركي و يذا بمالضمفي امػ  اف بػرارة اممػدع  عىنػي ثمبتػي مػف تخمرتػي مػف ام ػركي 

عى  كمف  ا وني مف ام ركي بةد واماص ف  ع د امتخمرج عى  ااي ا ؿ  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔف  
اف تامزؿ عػف ا ػتي فنمػم امبػممف ننمتمػم ع ػرة  الؼ تانػي امػ  زوتػ  اممػدع  امسػنده / اتػمة 
اسف عبده ػ ام ػرنكي امثمانػي اممو ػني فػ  ام ػركي و ػ ونػد ف ػر امامضػر عػف اممػدع  عىنػي 

ممونةػػي مػػف فػ  ختػػمـ مامضػر اعمػػمؿ امخبنػػر عىػ  تمسػػكي بضػرورة ت ػػدنـ ا ػػوؿ اممنزاانػمت ا
 ٓاممدع  وامك وؼ امت  نىني ماسمب تمرى ام ركمر واامنت اممأمورني عاد يذا اماد 

 
َاخلجريَاعزٕذَاىلَرادَادلغزٕذادَاٌىتَملَرشَفيٙبَاحملىّخ
َِبَيىفٌَٝزىٛيَٓعميذرٙبَٚملَيرتعَُاخلطٛادَاٌىتَؽذد٘ب

0ََاحلىَُاٌزّٙيذَٜثغيخَاٌٛطٛيٌٍَؾميمخَفَٝإٌضاع
 اكمًم تممندنًم بادب خبنر مبنمف اآلت  : ػ  ٖٜٜٔ/ٙ/ٕٔمماكم  بتىس   ف درت ا        

 ٓترة س ر اممدع  اممدا  ػػ  امةمىنمت امسنمان  امت  نمـ بمم اممتمـ خ ؿ ف  ٔ 
 ٓػ  وبنمف تمرن  س ر وعودة اممدع  اممدا     ٕ
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تىػػؾ ػػ  وبنػمف امةمىنػمت امتػ  نػمـ بمػم اممػتمـ وننمػ  مػم ا ػؽ مػف فربػمح خػ ؿ    ٖ
 ٓام ترة إف وتد وا نب اممدع  اممدا  مامم 

 ٓػ  وعى  امةمـو تا نؽ فوتي دفمع طرف  امخ وم    ٗ
وتا نػػؽ امباػػد امثممػػث مػػف باػػود اممأمورنػػ  ويػػو بنػػمف ااربػػمح امما  ػػ  مػػف امةمىنػػمت           

ن  امسػىنم  امت  نمـ بمم اممتمـ خ ؿ فترة س ر اممدع  اممدا  نستىـز ػ وف ًم مع وؿ اممامسػب
ػػ بنػمف إنػرادات تىػؾ ام تػرة وم ػروفمتمم و ػ واانػرادات تةاػ  مػم ا ػىت عىنػي  ػرك  اممػدع  
مف ام ركمت امسنمان  ااتابن   ) سبوت وكمرتور ( امػم امم ػروفمت فتةاػ  مػم دفةتػي  ػرك  
اممػػدع  امػػ  م ػػدم  امخػػدممت ) ام اػػمدؽ و وسػػموؿ اما ػػؿ ػ ا  ػػمت زنػػمرة اممتػػماؼ واامػػمكف 

سػػنمان  ( بمالضػػمف  امػػ  م ػػروفمت  ػػرك  ترافػػؿ بػػج وام ػػرؽ يػػو امػػذى نمثػػؿ  ػػمف  امػػرب  ام
 ٓام مبؿ مىتوزنع عى  ام ركمر 

ووف ػػًم مع ػػوؿ اممامسػػبن  امسػػىنم  ال نتسػػا  مراتةػػ  اسػػمب فى عمىنػػ  تتمرنػػ  إاًل          
مبنػػمف اتػػـ بػػمإلط ع عىػػ  اػػوعنف مػػف اممسػػتادات ااوؿ يػػو امتةمنػػدات اممبرمػػ  مػػع امةمنػػؿ 

امةمىنػػ  وفسػػةمريم وامثػػما  يػػو ام ػػواتنر ام ػػمدرة مػػف امما ػػأة مبنػػمف مػػم تػػـ تا نػػذه مػػف االعمػػمؿ 
اممت ػػػؽ عىنمػػػم وال نىاػػػ  فى مػػػف يػػػذنف اماػػػوعنف مػػػف اممسػػػتادات عػػػف اآلخػػػر ) نراتػػػع امت رنػػػر 

( و  ونػد تػمر بت رنػر امخبنػر امماتػدب فػ  امػدعوى ػ فػ  مػػلخرة  ٓٔاالست ػمرى امفظتاػم رنػـ 
اماتنت  امت  ااتم  إمنمم ػ فاي : " بمماسب  م نم  مم ا  ي اممتمـ مف فربمح خػ ؿ فتػرة اماسػمب 
ف ػػد تةػػذر عىناػػػم ت ػػدنر ننمتمػػم مةػػػدـ ت ػػدنـ اممسػػتادات امتػػػ  تمكاػػم مػػف ااتسػػػمب يػػذه ااربػػػمح 
خم ػػ  وفف مرانػػػب اسػػمبمت ام ػػػرك  نػػػرر انضػػًم ااػػػي نتةػػذر عىنػػػي تادنػػػد ننمػػ  ااربػػػمح مةػػػدـ 

   ٓننم  امةمىنمت كممى  ف  اسمبمت ام رك  " إدخمؿ 
وامثمبػػػت بػػػهعتراؼ اممػػػدع  ا سػػػي فف مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى يػػػو امػػػذى كػػػمف نتةمنػػػد مػػػع          

امةمنىػػنف ) سػػبوت وكػػمرتور (  ون ػػدر مممػػم فػػواتنر عىػػ  مطبوعػػمت  ػػرك  ترافػػؿ بػػنج ون ػػـو 
مامػنـ ػ امم ػوض ماػي بتا نىمم مف امةمنىنف بمةا  فف مامػد عىػ  فكػرى ػ  ػدنؽ اممػدع  ا

بممتةممػػؿ مػػع امةمنىػػنف االتابنػػنف يػػو اماػػموز مىتةمنػػدات اممبرمػػ  مػػع امةمنىػػنف ااتابنػػنف ويػػو 
 ٓاممىـز بت دنممم 

كمػػػػم ن اػػػػظ فف مامسػػػػب اممػػػػدع  ) اسػػػػنف سػػػػىممف ( راتػػػػع منزاانػػػػ  ام ػػػػرك  عػػػػمـ                    
راوب فف اسػػمبمت ام ػػرك  ملنػػدة وااتمػػ  فػػ  ت رنػػره عػػف اممنزاانػػ  امم ػػدـ مىضػػ ٜٚٛٔػ  ٙٛ
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بمممسػتادات اممامسػب  مكػؿ ننػد وكػؿ م ػػردة . و ػ وال نتػوز مػػي فف نػأت  بةػد ذمػؾ منضػع ت رنػػرا 
 خر ػ عف عمىن  مراتة  خم   بموضوع مةنف نامنض فني ت رنره اآلوؿ دوف ساد ػ  وند فنر 

دخػمؿ ننمػ  امةمىنػمت اممـ امخبنر بةػد ذمػؾ بتةػذر اسػمب اربػمح اممػدع  مػف امةمىنتػنف مةػدـ ا
( و ػ مػع فف مامػد عىػ   ٓٔرنر االست ػمرى امفظتاػم/ ػكممى  ف  اسمبمت ام رك  ) نراتع ت ػ

 ٓفكرى يو اماموز مىتةمندات اممثبت  م نم  يذه امةمىنمت 
امػػم عػػف نػػوؿ امخبنػػر فف اتمػػمم  ننمػػ  امةمىنػػمت مػػع  ػػركت  ) اسػػبوت وكػػمرتور ( يػػو        

ذمػػؾ عىػػ  ك ػػوؼ اسػػمب نػػمؿ اممػػدع  فامػػم كماػػت مرف ػػ  مػػع تػػـ ف ػػد اعتمػػد فػػ   ٜٗٚٛٗٔ
وتاػػػػػديم ااخنػػػػػر وفثبتاػػػػػم خىػػػػػو مرف ػػػػػمت ذمػػػػػؾ  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔاممػػػػػلرخ  ............  خطػػػػػمب

 ٓامخطمب مف يذا امك ؼ 
ورغػػـ تمسػػؾ وكنػػؿ اممػػدع  عىنػػي بمامضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر بضػػرورة فف ن ػػدـ اممػػدع        

مت  تبنف م بوضمت ومدفوعمت كؿ  ػرنؾ وعىػ  امك وؼ امت  نىن  ماسمب تمرى ام ركمر وا
) اممتمـ ( مػف مممػي امخػمص متمػمت ت ػدنـ امخػدممت  ............وتي امخ وص مدفوعمت 

مىمتموعػمت ) فاػػمدؽ و وسػموؿ اات ػػمؿ و متػػماؼ و امػمكف اثرنػػ  وسػػنمان  (  ا ػوؿ رغػػـ تمسػػؾ 
نزاانمت وتةتبر مػف مىا متمػم وكنؿ اممتمـ ػ اممدع  عىني ػ بتىؾ امك وؼ وامت  ترفؽ عمدة بممم

ػػػ وامتػػ  عمػػد اممػػدع  امػػ  سػػىخمم مػػف  ػػور اممنزاانػػمت امم دمػػي ماػػي و إآًل فف امسػػند امخبنػػر 
غسػػػؿ ندنػػػي مػػػف اممأمورنػػػ  بػػػأف اسػػػتازؿ ننمػػػ  اممبػػػممف امتػػػ  دخىػػػت اسػػػمبمت ام ػػػرك  ونػػػدريم  

تػػـ  ٜٗٚٛٗٔتانػػي مػػف اممبػػممف اممدفوعػػ  مػػف  ػػرك  سػػبوت وكػػمرتور ونػػدريم  ٓٛ٘٘ٙرٙٗ
ا ً  عف ام ور امضوون  مخوراؽ امم دم  مف وكنػؿ اممػدع  ػ وامتػ  مػـ تػر فنمػم امماكمػ  مػم 

سػػتظمر فرنػػًم نػػدره  تػػـ اعتسػػؼ ام ػػوؿ بأامػػم إنػػرادات  ٖٕٖٔٛرٗ٘نك ػػ  متكػػونف ع نػػدتمم ػ وا 
مخ مه مـ تظمر باسػمبمت ام ػرك  مػع فاػي مػـ نطىػع عىػ  دفػمتر ام ػرك  وال اسػمبمتمم وال عىػ  

مت  ػػنىن  ماسػػمب تػػمرى ام ػػركمر امموتػػودة فػػ  انػػمزة اممػػدع  وتةمػػد عػػدـ ت ػػدنممم امك ػػوؼ ا
واكت ػ  بت ػدنـ  ػػور منزاانػمت مبتػػوره متػرده مػػف مىا متمػم امتػػ  تػدؿ عىػػ  ت م ػنؿ اإلنػػرادات 
وامم روفمت وم در تمونؿ يذه امم روفمت ويػؿ يػو مػف اسػمب تػمرى ام ػرك  فـ مػف نػد 

 ٓام ركمر
تػػـ  ٖٕٖٔٛرٗ٘امىرنػب تػػدًا فف ام ػرؽ امػذى إسػػتظمره امسػند امخبنػر وامةتنػب تػدًا         

تـ (  ويو مبىف  ٕٕٔٚٚرٛٙنزند عف ام رؽ امذى إدع  بي اممدع  ف   ان   امدعوى ) 
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كبنػػر تػػدًا نبىػػف فاػػد ع ػػر فمػػؼ تانػػي وال نمكػػف فف ناػػتج عػػف خطػػأ اسػػمب  و ومػػـ نى ػػت اظػػر 
ةبره بمم فنر بػي اممػدع  فػ   ػان   دعػواه ويػو امسند امخبنر و ػ واكت   بممتةىنؽ عىني بأف ام

سػػىوؾ بةنػػد تػػدًا تػػدًا عػػف اا ػػوؿ اممامسػػبن  امسػػىنم  . و ػ ومخػػممؼ مىخطػػ  امتػػ  اػػدديم 
 ٓاماكـ امتممندى منترسممم امخبنر ف  فداوي مىمأمورن  

ؾ وااكثػػر عتبػػًم فف امخبنػػر اعتسػػؼ ام ػػوؿ فػػ  اماتنتػػ  اماممونػػ  مت رنػػره ػ بػػأف " ياػػم         
اػػػوعنف مػػػف امةمىنػػػمت نػػػمـ بمػػػم اممػػػتمـ بمم ػػػرك  و اممتموعػػػ  ااومػػػ  امتػػػ  ظمػػػرت باسػػػمبمت 

تػـ واممتموعػػ  امثمانػ  مػػـ تظمػر باسػػمبمت ام ػػرك  )؟!(   ٓٛ٘٘ٙرٙٗام ػرك  )؟!(  وننمتمػػم 
واامػػم ظمػػػرت اتنتػػػ  تةممػػػؿ اممػػتمـ  مػػػع / مامػػػد عىػػػ  فكػػرى اموسػػػنط امسػػػنما  بػػػنف ام ػػػرك  

تػـ فى فف اممػتمـ ا ػؿ عىػ  فػروؽ  ٜٗٚٛٗٔذات ام ترة ونػدريم   وامةم ر امسنماننف عف
تػػـ )؟!!!( و ػ يكػػذا نػػػمؿ امخبنػػر ويػػو غنػػػر  ٖٖٔٔٛرٗ٘عمىنػػمت سػػنمان  ما سػػي نػػػدريم  

 ػػان  بتمتػػًم و ػ فػػممخبنر مػػـ نطىػػع عىػػ  دفػػمتر اسػػمبمت ام ػػرك  بتمتػػًم و ومػػـ نػػت  مػػي اممػػدع  
مؿ وكنىي ف  ماضر ااعممؿ ااخنر ) رنػـ اإلط ع عى  فى عمىنمت اسمبن  إط نًم و بؿ ن

( فف عىػػ  اممػػػدع  عىنػػي فف نىتػػػأ امػػػ  مأمورنػػ  امضػػػراوب مىا ػػػوؿ عىػػ  امبنماػػػمت امتػػػ  ٕٔ
تثبت براوتي )؟!( مع فف متور اممدع  عىني ام  امضراوب مستانؿ بةد فف تخمرج مف ام رك  

اإلستتمب  ام  ت ػرن  و ونةىـ اممدع  فف امضراوب مف تةط  مىمتمـ  نوًم و بؿ ي  رفضت 
امماكمػػػ  عىػػػ  ااػػػو مػػػم سػػػىؼ واممػػػدع  نةمػػػد امػػػ  يػػػذه امةرنىػػػ  ااػػػي نةىػػػـ فف بنػػػمف اما ن ػػػ  
سنك ؼ زنؼ دعواه ونتتميؿ فػ  ذمػؾ فف عػبر اثبػمت مػم ندعنػي ن ػع عىنػي و ػ وفف اماسػمب 
عبمرة عف انراد وم روفمت و ممم نستىـز ا ػر م ػروفمت سػبوت وكػمرتور و ػ نضػمؼ امػ  

سػتاد امنػي يػو اوعػمف مػف ام ػور امضػوون  م ػواتنر و ػ اماػوع  ذمػؾ فف مػم اطىػع عىنػي امخبنػر وا 
ااوؿ فػػواتنر ماػػرره بخػػط وتوننػػع امسمسػػمر امسػػنما  / مامػػد عىػػ  فكػػرى ػ  ػػدنؽ اممػػدع  
امامنـ ػ وامم وض ماي بتىب متموعمت سنمان  وتارنر فواتنريم ونبض ننمتمم مػف ام ػركمت 

ػ امخم ػ   ٕٜٕٖٓٓو  ٜٕٖٔٓٓو  ٜٕٖٗٓٓو  ٜٕٖٓٓٓارنػمـ   ااتابنػي ػ ويػ  ام ػواتنر
و  ٕٖٗٛٓٓفػػػػواتنر بػػػػذات امػػػػرنـ ( و  ٖ)  ٕٖ٘ٛٓٓب ػػػػرك  كػػػػمرتور ػ وام ػػػػواتنر فرنػػػػمـ  

 ٕٙٚ٘٘ٔر٘امخم   ب رك  سػبوت واتمػمم  ام نمػ  اا ػىن  ممػذه ام ػواتنر يػو   ٕٖٚٛٓٓ
اسػػت طع مامػػم عمومتػػي تػػـ نبضػػمم امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى مػػف  ػػركت  سػػبوت وكػػمرتور ثػػـ 

تػػـ م ػػرك  ترافػػؿ بػػج و ػ ونػػد فنػػر بػػذمؾ  ٜٗٚٛٗٔتػػـ وسػػدد امبػػمن  ونػػدره   ٜٛٙٙونػػدريم  
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امخم ػػػ  باسػػػمبمت  ػػػرك  سػػػبوت  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔفخنػػػرًا اممػػػدع  فػػػ  مذكرتنػػػي مىخبنػػػر ااومػػػ  
امخم ػػػ  باسػػػمبمت  ػػػرك  كػػػمرتور و فنػػػر فنمػػػم فف مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى  ٜٜٗٔ/ٗ/ٜوامثمانػػػ   

و ومػػػػف   ٜٕٖٗٓٓامػػػػ   ٜٕٖٓٓٓوفاػػػػي نػػػػمـ بتارنػػػػر ام ػػػػواتنر ارنػػػػمـ مػػػػف  سمسػػػػمر سػػػػنما  
سػػمم   امػػذكر وتا ػػنؿ ننمتمػػم مػػف ام ػػركمت ااتابنػػ  ثػػـ إسػػت طع  ٕٖٚٛٓٓامػػ   ٕٖٗٛٓٓ

مامػم عمومتػي ودفػع امبػػمن  م ػرك  ترافػؿ بػج .  وبمػػذا نكػذب اممػدع  مػم نممػػي يػو فػ   ػػان   
نف مػف ام ػواتنر بمسػـ م ىػد مى ػرك  اسػتخدممم تات باد ثمانًم  : " فف يامؾ اوع ٕامدعوى ص 

اممةىف امني ااوؿ ) اممدع  عىني ( ب  تي مدنر مى رك  ونػمـ بمرسػمممم مىةمػ ر بػرنـ مسىسػؿ 
ومبممف مختى   تمممًم عمم يو مدرج بدفمتر ام رك  "  ػ واماوع امثما  مػف ااوراؽ ػ فطىػع عىنمػم 

و  ٕٚ٘ٔو  ٕٙ٘ٔن  م ػػواتنر تامػػؿ ارنػػمـ  امسػػند / امخبنػػر واسػػتاد امنمػػم ػ يػػو  ػػور ضػػوو
و   ٖٕ٘ٔو  ٕٕ٘ٔو  ٕٔ٘ٔو  ٕٓ٘ٔو  ٜٕٗٔو  ٕٛٗٔو  ٖ٘ٓٔو  ٖٖٓٔو  ٖٔٓٔ
تػػػـ نػػػمؿ اممػػػدع  فامػػػم ماػػػرره  ٓٛ٘٘ٙرٙٗو اتمػػػمم  ننمتمػػػم   ٜٕٙٔو  ٕ٘٘ٔو  ٕٗ٘ٔ

بخط ند اممدع  عىني و ػ و تاديم ااخنر اامم  ور ضوون  واامم غنر مونع عىنمم ماي . 
ويػذه ام ػور باوعنمػم كماػت تاػت اظػر امماكمػ  نبػؿ اػدب امخبنػر ومػـ تػر فنمػم مػم نك ػ   و ػ

متكػونف ع نػدتمم وطىبػت مػف امسػند / امخبنػر فف نبػنف امةمىنػمت امتػ  نػمـ بمػم اممػتمـ وننمػ  مػم 
ا  ي مف فربمح خ ؿ تىػؾ ام تػرة اف وتػد وا ػنب اممػدع  اممػدا  فنمػم و ػ ويػذا ال نتػأت  إاًل 

 مرا  بنف انرادات متموعػ  سػبوت وكػمرتور وم ػروفمتممم وتادنػد  ػخص مسػتىـ مف اترار م
يذه اانرادات وامم در امذى مومت ماي م ػروفمت يػمتنف اممتمػوعتنف ) اسػبوت وكػمرتور ( 

( ان ػمالت  ػمدره مػف كػؿ مػف ٛو ػ وند ندـ اممدع  عىني مىسند امخبنػر بماضػر ااعمػمؿ )
ره امنػػؿ بنػػوت  وامبػػمخرة طنبػػي وامبػػمخره اػػور و ػػرك  انػػر  ػػرك  تػػرااس انتنبػػت مىسػػنما  وامبػػمخ

تـ ) ث ث  وستنف  ٖٖ٘ٚٙبدفع مبىف  ............انتنبت مىسنما  ت ند ننمـ اممدع  عىني /
نف تانمػػػم ( تكػػػممنؼ ا ػػػؿ وراػػػ ت داخىنػػػ  ممتموعػػػمت سػػػبوت ػامػػػؼ وسػػػبةممو  وث ثػػػ  وخمسػػػ

اػػؾ ااسػػتثممر امةربػػ  كمػػم نػػدـ ك ػػؼ بنػػمف نكمت مػػف اسػػمبي ببػػػػ دا وب ػي اػػػوكػػمرتور و مػػف مممػػ
تػـ  ٜٜٗٙٔرٖٗاممبممف امت  نمـ بتورنػديم مخزناػ  ام ػرك  ا ػدا )  ػرك  ترافنػؿ بػج ( ونػدريم 

(  امػزاـ اممػدع  بت ػدنـ بنػمف اسػمب  ٓٔوطىب مف امسػند / امخبنػر بماضػر ااعمػمؿ رنػـ ) 
ن  مى ػػػػرك  السػػػػتظممر تػػػػمرى ام ػػػػركمر امت  ػػػػنى  وامػػػػذى نةػػػػد مػػػػف مىا ػػػػمت اممنزاانػػػػ  امسػػػػاو 

و ػ ورفػض  ٕٔمدفوعمت وم بوضمت كؿ  رنؾ و ػ وكػرر يػذا امطىػب بماضػر ااعمػمؿ رنػـ 
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اممػدع  ت ػدنممم بم ومػ  فف اممػدع  عىنػي نسػتطنع اإلطػ ع عىنمػم فػ  مأمورنػ  امضػراوب و ػ 
وذمؾ كػذب وتضػىنؿ اف ذمػؾ مػنس بوسػع اممػدع  عىنػي بةػد فف تخػمرج مػف ام ػرك  و بػؿ فف 

ب رفضت كمم نىاػم اإلسػتتمب  مت ػرن  امماكمػ  ا سػمم و ػ بنامػم عػبر اثبػمت اإلدعػمر امضراو
ن ع عى  مػف ندعنػي وال نمكػف إثبمتػي إاًل بت ػدنـ امػوارد وامما ػرؼ مةػًم وم مراػ  انػرادات يػمتنف 
اممتمػػػوعتنف بم ػػػروفمتممم ويػػػو مػػػم ال نتػػػأت  إاًل بػػػمإلط ع عىػػػ  دفػػػمتر ام ػػػرك  واسػػػمبمتمم 

 ركمر امذى امتاع اممدع  عف إظممره و ػ ومف ثـ نكوف يو امػذى اخ ػؽ فػ  واسمب تمرى ام
انممػ  امػدمنؿ عىػ  مسػوومن  اممػدع  عىنػي عػف امةتػز اممػدع  بػي كػذبًم و ػ واامنػت اممأمورنػ  
عاد يذا اماد و ػ  واعتسؼ امسند امخبنر اماتنتػ  امتػ  ااتمػ  امنمػم دوف اف ن سػط اممسػتادات 

ا مم   ) ان مالت سداد ا  مت متموعت  سػبوت وكػمرتور اممسػدده  امت  ندممم اممدع  عىني
( ودوف اف نورد يذه اممستادات فػ  ت رنػره انػرادًا ............ا دًا وب نكمت مف ممؿ واسمب 

 ٓوردًا 
نػػػدمام  ٘امػػػ  /  ٔاممسػػػتادات مػػػف /  ٗوفػػػ  امفظػػػ  مسػػػتادات اممػػػدع  عىنػػػي رنػػػـ/          

ت امسػػػمبؽ ت ػػػػدنممم مىسػػػند امخبنػػػػر ملرخػػػ  فػػػػ  ام تػػػره مػػػػف  ػػػورًا ضػػػػوون  مػػػف ذات اإلن ػػػػمال
بسػػداد مبػػممف و ػػىت فػػ   ............ت نػػد ننػػمـ امسػػند /  ٜٛٛٔ/ٕ/ٚٔاتػػ   ٜٚٛٔ/ٖ/ٕٔ

 ............ تـ بةضمم ا دًا وامبةض اآلخر ب نكمت مػف مػمؿ و اسػمب ٖٖ٘ٚٙمتموعمم 
رة امنؿ بنوت  و وامبمخرة طنب  ف  باؾ ااستثممر مكؿ مف  رك  ترااس انتنبت مىسنما  وامبمخ

وامبمخرة اور و رك  انر انتنبت مىسنما  ننم  تكممنؼ را ت وا ؿ وانممػ  متموعػمت سػبوت 
بذات امامفظ  سمم ي امذكر عبمره عف ك ؼ   ٙوكمرتور ف  ام تره اممذكوره و ػ واممستاد رنـ/ 

 ٜٚٛٔ/ٔ/ٔج فػػ  ام تػػره مػػف  م ػػرك  ترافنػػؿ بػػ ............بنػػمف اممبػػممف اما دنػػ  امتػػ  ورديػػم 
تػـ و ػ ويػذه اممبػممف فغ ػؿ امسػند امخبنػر ااتسػمبمم  ٜٜٗٙٔرٖٗونػدريم  ٜٜٓٔ/ٖ/ٖٔات  

ومـ نورديم ف  ت رنره ومـ نرد عىنمم و ػ كمم امت ت عف امتا ػؽ مػف  ػاتمم مػف وانػع سػت ت 
بناػػ  ام ػػرك  ودفمتريػػم وضػػرب  ػػ ام عػػف امتاػػمع اممػػدع  عػػف ت ػػدنـ امسػػت ت وامػػدفمتر امم

ماسػػمبمت متموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور وك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر السػػتظممر مػػدفوعمت 
تزنػػد بكثنػػر تػػدًا عػػف  ............وم بوضػػمت كػػؿ  ػػرنؾ و ػ مػػع فف اممبػػممف اممدفوعػػ  مػػف 

 ٓاممبممف اممزعـو كذبًم اخت سمم 
كتػػػب عبػػػمرة عػػػف  ػػػورة ضػػػوون  مخطػػػمب  ػػػمدر مػػػف م ٗامفظتاػػػم/ ٛواممسػػػتاد /            
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ااسػػتمذ / اسػػنف سػػػىممف اممامسػػب ام ػػماوا  امػػػ  امسػػند / مػػدنر عػػػمـ امضػػراوب ػ نرفػػؽ بػػػي 
اممنزاانػػػ  امةمومنػػػ  م ػػػرك  : ترافنػػػؿ بػػػج مىسػػػنما  "  ػ  واممر ػػػوده فػػػ  دفػػػمتر ام ػػػرك  فػػػ  

ػ وثمبػػػػت بمممنزاانػػػػ  ااػػػػي نوتػػػػد تاػػػػت باػػػػد اماسػػػػمب امتػػػػمرى مى ػػػػركمر مبىػػػػف  ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓ
مف نلكد فاي توتد ك وؼ ماسمبمت ام ركمر توضػ  مػم ورده كػؿ تـ ويذا امبن ٖٖٔ٘ٛرٜٙ٘

 ػػرنؾ ماسػػمب ام ػػرك  ومػػم سػػابي مامػػم ويػػذه امك ػػوؼ اتبمػػم امسػػند / اممػػدع  عػػف امخبنػػر 
اماسمب  امماتدب مف امماكم  و ومـ نةتا  امسند / امخبنر بتا نؽ دفمع اممػتمـ  اممتمثػؿ فػ  

مبنػػػمف اممبػػػممف امتػػػ  ورديػػػم اممػػػدع  تمسػػػكي بػػػمإلط ع عىػػػ  ك ػػػوؼ اسػػػمب تػػػمرى ام ػػػركمر 
 ٓف اممنزاانمت وال ننم  مىمنزاان  بدوامم ػمى رك  ويذه امك وؼ ي  تزر ال نتتزف م

عبػػػمرة عػػػف  ػػػورة ضػػػوون  مخطػػػمب  ػػػمدر مػػػف مكتػػػب  ٗامفظتاػػػم /  ٜواممسػػػتاد /          
ممنزاانػ  اسنف سىممف مامسب اممدع  ام ماوا  موتي مىسند /مدنر عمـ امضػراوب ػ نرفػؽ بػي ا

 ٓ ٜٛ/ٙ/ٖٓامةمومنػػػ  م ػػػرك  " ترافنػػػؿ بػػػج مىسػػػنما  "  واممر ػػػوده فػػػ  دفػػػمتر ام ػػػرك  فػػػ  
وثمبػػػت بمممنزاانػػػ  اممرف ػػػ  بممخطػػػمب ػ فاػػػي نوتػػػد تاػػػت باػػػد اماسػػػمب امتػػػمرى مى ػػػركمر مبىػػػف 

تػػـ و ػ ويػػذا نلكػػد فاػػي توتػػد ك ػػوؼ اسػػمبمت مى ػػركمر توضػػ  مػػم ورده كػػؿ  ٜٜٓٔٛرٕٖٙ
مػػم سػػابي مامػػم ػ وفف يػػذه امك ػػوؼ نػػد اتبمػػم امسػػند اممػػدع  عػػف  ػػرنؾ ماسػػمب ام ػػرك  و 

امخبنػػر اماسػػمب  امماتػػدب مػػف امماكمػػ  و ػ ومػػـ نةتاػػ  امسػػند امخبنػػر بتا نػػؽ دفػػمع اممػػتمـ 
اممتمثػػؿ فػػ  تمسػػكي بػػمإلط ع عىػػ  ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر مبنػػمف اممبػػممف امتػػ  ورديػػم 

 ٓف اممنزاانمت وال ننم  مىمنزاان  بدوامم اممتمـ مى رك  ويذه امك وؼ ي  تزر ال نتتزف م
متا نػػػؽ اماسػػػمب إاًل بمممراتةػػػ  امكممىػػػ  امدنن ػػػ   ............وال سػػػبنؿ  ممسػػػمرم  /          

إلنػػرادات وم ػػروفمت متموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور مػػف وانػػع دفػػمتر  ػػرك  ترافػػؿ بػػج وك ػػوؼ 
بباػؾ  ............ؿ واسػمب اسمب تػمرى ام ػركمر واممبػممف اممدفوعػ  ا ػدًا وب ػنكمت مػف مػم

اإلسػتثممر  . و ػ فمػف امةىػـ امةػمـ اف  ػرك  امسػنما  امماىنػ  يػ  وسػنط بػنف  ػرك  امسػنما  
ااتابنػػي وبػػػنف بػػػموة  امخػػػدممت امسػػنمان  فػػػ  امػػػداخؿ مػػػف انممػػ  وتػػػا  ت وزنػػػمرات مىماػػػمطؽ 

امػذى نرضػ  رغبػمت ااثرن  وامسنمان  و ف رك  امسػنما  امداخىنػ  ت ػـو بوضػع براػممج امزنػمرة 
 ػرك  امسػنما  ااتابنػي وتاػدد تكى ػ  ام ػرد مػف سػمع  و ػومي ارض امػب د اتػ  مىمدرتػي و ػ 
وتتػػوم   ػػرك  امسػػنما  امداخىنػػ  تا ػػنؿ ام نمػػ  مػػف  ػػرك  امسػػنما  ااتابنػػ  وتػػدفع ماػػي ثمػػف 

اوامبػػرى امخػػدممت سػػمم   امػػذكر ) االنممػػ  بمم اػػمدؽ وامتػػا  ت م ػػركمت اما ػػؿ امتػػوى او امامػػرى 
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وامرسـو الرتنمد ااممكف امسنمان  وااثرن  ( و ػ وامبمن  يو امذى نمثػؿ امػدخؿ اما ن ػ  م ػرك  
%  و ػ وعىػ  ذمػؾ فىػنس كػؿ مػم تا ػؿ  ٔٔامسػنما  امداخىنػ    وال نزنػد فػ  اممتوسػط عػف 

 عىنػػي  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  مػػف  ػػركمت امسػػنما  ااتابنػػي نمثػػؿ دخػػً  ا ن نػػًم ممػػم و ػ فمػػم
تا ػؿ عىنػػي  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  تػػدفع ماػي مى اػػمدؽ ووسػػموؿ ااات ػػمؿ واممتػػماؼ واالمػػمكف 
االثرنػػ  وامسػػنمان  تكػػممنؼ خػػدممتمم و وال ت ػػوز  ػػرك  امسػػنما  امماىنػػ  إاًل بػػمم رؽ بػػنف امسػػةر 
امذى بمعت بي يذه امخدممت م رك  امسنما  ااتابني وامسةر امػذى ا ػترت بػي يػذه امخػدممت 

ر امذى ا ترت بي يذه امخدممت مف بموةنمم اممذكورنف و ػ ا وؿ يذا مك ؼ امخىط امذى وامسة
نطػاطف بػػي اممػػدع  فػ  مذكراتػػي واخػػذ بػي امسػػند امخبنػػر نضػن  مسػػىمي دوف فف ن طػػف مىا ن ػػ  
فمممػػدع  نػػزعـ فف اممػػدع  عىنػػي تا ػػؿ مػػف امسػػند / مامػػد عىػػ  فكػػرى عىػػ   ػػنكمت بمبىػػف 

تػػػـ وااػػػي اى اممػػػدع  عىنػػػي مػػػـ نػػػدخؿ  ٔٚٓ٘ٗٔرٕٛبىػػػف فراػػػؾ فراسػػػ  تةػػػمدؿ م ٘ٔٛٓ٘ٙ
تػػػػـ واف ام ػػػػرؽ بػػػػنف اممبىىػػػػنف ونػػػػدره  ٜٜٕٚٚرٓٙاسػػػػمبمت  ػػػػرك  ترافنػػػػؿ بػػػػج سػػػػوى مبىػػػػف 

تـ اختىسي اممدع  عىني )؟!( . وال ن   ف  ع ؿ عمنؿ اف نكوف رب   ػرك   ٕٕٔٚٚرٛٙ
  ترافنػؿ بػج ف ػد و ػ والف ذم  اممدع  عىني برنوػ  مػف اى مسػتا مت م ػرك ٓ% ٓ٘امسنما   

بةػد اف سػىـ اممػدع  عىنػي اممركػز  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔوافؽ اممدع  عىػ  تخمرتػي مػف ام ػرك  فػ 
اممػػمم  بةػػد اسػػت ممتي مػػف ام ػػرك  ويػػذا اممركػػز اممػػمم  مةػػد بمةرفػػ  مكتػػب مامسػػبي ام ػػماوا  
امسػػند / اسػػنف سػػىممف وتػػمر بػػي ااػػي نةبػػر عػػف ا ن ػػ  اما ػػمط وكػػذا اسػػمب ااربػػمح وامخسػػمور 

 ٓام ورة امةمدم  وام مدن  ماتموج ااعممؿ عف يذه ام تره  ونةط 
َ(3َؽبف زٕبَ/40ََ،44ََ)َيشاععَادلغزٕذاََََََََََْ

بة ػػػد تةػػػدنؿ مة ػػػد  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔخ  ػػػ  مػػػم ت ػػػدـ فف اممػػػتمـ تخػػػمرج مػػػف ام ػػػرك  فػػػ        
انػرار  ام رك  وستؿ وف مر عاي وتخممص واستىـ كمف  ا وني بمم رك  وتضمف امباد ثممثم ماي

مف اممدع  عىني بماي يو امذى ال نتوز مي امرتوع ف  امامؿ او االست بمؿ عى  ام ػرك  بأنػ  
مطممبمت ويو دمنؿ كتمب  عى  خىو ذم  اممتمـ مف فى ا ػوؽ مى ػرك  ال نتػوز اثبػمت عكػس 

 ٓمم تمر بي إاًل بدمنؿ كتمب  مثىي 
  ٜٙٗػ  ٗٗٔػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٗ/٘*  ا ض 

امم ػػرر فاػػي ال نتػػوز اثبػػمت مػػم تػػموز ا ػػمب امبناػػي إاًل بممكتمبػػ  و ػ وال * فمػػف             
نتوز اثبمت عكس امثمبػت بممكتمبػ  إاًل بممكتمبػ  ويػذه ام معػدة اا ػومن  ا ػت عىنمػم امممدتػمف  
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و وي  نمعدة مىزم  و ػ  سوار اممـ ام مض  اممدا   ٜٛٙٔ/ٕ٘مف نماوف اإلثبمت  ٔٙو  ٓٙ
ف . ج امت  ا ت عى  فاػي " تتبػع امماػمكـ  ٕٕ٘عم  باص امممدة  فـ اممـ ام مض  امتامو 

امتامونػػ  فػػ  اممسػػموؿ غنػػر امتامونػػ  امتػػ  ت  ػػؿ فنمػػم تبةػػًم مىػػدعوى امتامونػػ  و  طػػرؽ االثبػػمت 
امم ػػررة فػػ  ام ػػماوف امخػػمص بتىػػؾ اممسػػموؿ و وتبةػػم مػػذمؾ فهاػػي ال نتػػوز مى مضػػ  امتاػػمو  فػػ  

إثبػمت مػم تػموز ا ػمب امبناػي إاًل بممكتمبػ  و ػ كمػم ال نتػوز  اممسموؿ امىنر امتامونػ  كمماسػمب
اثبمت عكس امثمبت بممكتمب  إاًل بممكتمب  و ػ وند نضت ماكم  اما ض ف  امةدند مف فاكمممػم 
فف : " اممامكـ امتامون  تت ند ب واعد االثبمت امػواردة فػ  ام ػماوف اممػدا  إذا كػمف نضػمليم فػ  

  وتػػػوب ام  ػػػؿ فػػػ  مسػػػأم  مدانػػػ  تكػػػوف عا ػػػرا مػػػف عام ػػػر اموانةػػػ  امتامونػػػ  نتونػػػؼ عىػػػ
 ٓامترنم  اممطىوب ام  ؿ فنمم " 

ػ متموع  ام واعد  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚو ا ض  ٖٗٔػ  ٖٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٖ) ا ض        
ػ  ٕٚٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕٔ/ٜو .  بم مػـو اممخمم ػ  ا ػض  ٖٓٛػ  ٜٜٔػ  ٘ام ماوانػ  ج 

ٔٓٙٗ ) 
تػـ  ٖٖ٘ٚٙستادات امم دم  مف اممتمـ ااي سػدد مبػممف و ػىت امػ   وثمبت مف امم         

تكممنؼ ا ؿ وراػ ت داخىنػ  ممتموعػمت سػبوت وكػمرتور مػف مممػي ا ػدًا وب ػنكمت مػف اسػمبي 
بباؾ اإلستثممرامةرب  كمػم نػدـ ك ػؼ ببنػمف اممبػممف امتػ  نػمـ بتورنػديم امػ  خزناػ  ام ػرك  ا ػدًا 

امػزاـ اممػدع  بت ػدنـ  ٓٔر بماضر ااعمػمؿ ص /تـ وطىب مف امخبن ٜٜٗٙٔرٖٗوندريم 
بنمف اماسمب امتمرى مى ركمر امت  نى  الستظممر داوانتي مى رك  وكرر يذا امطىب بماضر 

و ػ ومسػمرم  اممػدع  عىنػي عػف فى عتػز ػ إف  ػ  ااػي مسػووؿ عػف اماػواا   ٕٔااعممؿ / 
تموعػػمت  ػػرك  سػػبوت وكػػمرتور اممممنػػ  بمم ػػرك  ػ ال ت ػػـو وال تتػػوز إاًل بم مراػػ  انػػرادات م

 ٓبم روفمتممم 
إآل فف اماكـ اممستأاؼ رد عى  يذا امدفمع ب ومي : " اف امثمبت مف ت رنر امخبنر امػذى       

تطمػػوف إمنػػي امماكمػػ  )؟!( وتأخػػذ بػػي )؟!( وبأسػػبمبي )؟!( ذمػػؾ فف ام ػػرؽ بػػنف اممػػورد مى ػػرك  
تانمػم  ٖٕٖٔٛرٗ٘رى يػو مبىػف وك ؼ اماسمب اممرسؿ مػف اممػتمـ مىةمنػؿ مامػد عىػ  فكػ

فض  عػف وتػود انػرادات مخ ػمه )؟!( مػـ تظمػر باسػمبمت ام ػرك  وعمىنػمت سػنمان  )؟!( نػمـ 
بمػػم اممػػتمـ خػػ ؿ فتػػرة غنػػمب اممػػدع  اممػػدا  )؟!( ظمػػرت بةضػػمم فػػ  اسػػمبمت ام ػػرك  ومػػـ 
 نظمػػر بةضػػمم اآلخػػر )؟!( . ػ . وتسػػتاتج ) ؟! ( امماكمػػ  مػػف اركػػ  اممػػدع  فػػ  امسػػػ ر
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 ٓوامةودة مثممف مرات ف  فترة اممامسب  فف ادارة ام رك  كمف موكواًل مىمتمـ .... " 
ويذا امتسبنب ن  ر عف مواتم  دفمع اممتمـ و ػ فىـ نػت طف اماكػـ إمػ  فف امخبنػر           

مـ نطىع عى  دفمتر ام رك  وال اسمبمتمم وال عى  امك وؼ امت  ػنىن  ماسػمب تػمرى ام ػركمر 
ف  انمزة اممػدع  وتةمػد عػدـ ت ػدنممم واكت ػ  بت ػدنـ  ػور منزاانػمت مبتػوره متػردة امموتودة 

مػػػػػف مىا متمػػػػػم امتػػػػػ  تػػػػػػدؿ عىػػػػػ  ت م ػػػػػنؿ اإلنػػػػػرادات وامم ػػػػػػروفمت وم ػػػػػدر تمونػػػػػؿ يػػػػػػذه 
امم روفمت ويؿ يو ف  اسمب تمرى ام ركمر فـ مف ند ام ركمر . و ػ وتىمض  عف امتامع 

كمر اممثبػت ممػدفوعمت ومسػتا مت كػؿ  ػرنؾ . اممدع  عف ت دنـ ك وؼ اسػمب تػمرى ام ػر 
 ٓرغـ تمسؾ اممتمـ بضرورة امزاـ اممدع  بت دنممم 

     

ويػ  عبػمرة  ٗبامفظتاػم رنػـ /  ٘ػ  ٔومـ نورد اماكـ فى بنمف ممسػتادات اممػتمـ مػف          
 عف :

تػػره  ػػور ضػػوون  مػػف ذات اإلن ػػمالت امسػػمبؽ ت ػػدنممم مىسػػند امخبنػػر ملرخػػ  فػػ  ام          
بسػػداد مبػػممف و ػػىت  ............ت نػػد ننػػمـ امسػػند /  ٜٛٛٔ/ٕ/ٚٔاتػػ   ٜٚٛٔ/ٖ/ٕٔمػػف 

تػػػػػـ بةضػػػػػمم ا ػػػػػدًا وامػػػػػبةض اآلخػػػػػر ب ػػػػػنكمت مػػػػػف مػػػػػمؿ و اسػػػػػمب  ٖٖ٘ٚٙفػػػػػ  متموعمػػػػػم 
ف  باؾ ااستثممر مكؿ مف  رك  ترااس انتنبت مىسنما  وامبمخرة امنػؿ بنػوت  و  ............

و ػػرك  انػػر انتنبػػت مىسػػنما  ننمػػ  تكػػممنؼ راػػ ت وا ػػؿ وانممػػ   وامبػػمخرة طنبػػ  وامبػػمخرة اػػور
بػػذات امامفظػػ  سػػمم ي   ٙمتموعػػمت سػػبوت وكػػمرتور فػػ  ام تػػره اممػػذكوره و ػ واممسػػتاد رنػػـ/ 

م ػػرك  ترافنػػؿ بػػج فػػ   ............ امػػذكر عبػػمره عػػف ك ػػؼ بنػػمف اممبػػممف اما دنػػ  امتػػ  ورديػػم
تـ و ػ ويذه اممبممف فغ ػؿ  ٜٜٗٙٔرٖٗريم وند ٜٜٓٔ/ٖ/ٖٔات   ٜٚٛٔ/ٔ/ٔام تره مف  

امسػند امخبنػر ااتسػػمبمم ومػـ نورديػم فػػ  ت رنػره ومػـ نػػرد عىنمػم و ػ كمػم امت ػت عػػف امتا ػؽ مػػف 
 ػػاتمم مػػف وانػػع سػػت ت ام ػػرك  ودفمتريػػم وضػػرب  ػػ ام عػػف امتاػػمع اممػػدع  عػػف ت ػػدنـ 

مب تػػػػمرى امسػػػػت ت وامػػػػدفمتر اممبناػػػػ  ماسػػػػمبمت متموعػػػػمت سػػػػبوت وكػػػػمرتور وك ػػػػوؼ اسػػػػ
ام ػػػركمر السػػػتظممر مػػػدفوعمت وم بوضػػػمت كػػػؿ  ػػػرنؾ و ػ مػػػع فف اممبػػػممف اممدفوعػػػ  مػػػف 

  ٓتزند بكثنر تدًا عف اممبممف اممزعـو كذبًم اخت سمم  ............
مـ نورد اماكـ فى بنمف ممذه اممستادات بمم ناب ر بأاي مـ ناػط بمػم و مػـ نػدرؾ  مػدموممم      

   ٓكمم مـ نرد عىنمم 
ويمػػػم عبػػػمرة عػػػف  ٗامفظتاػػػم /   ٜو  ٛكمػػػم مػػػـ نػػػورد اماكػػػـ فى بنػػػمف مىمسػػػتادنف            
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 ػػػػورتنف ضػػػػوونتنف مخطػػػػمبنف  ػػػػمدرنف عػػػػف اممامسػػػػب ام ػػػػماوا  مىمػػػػدع  امػػػػ  مػػػػدنر عػػػػمـ 
امضػػػػراوب مرفػػػػؽ بػػػػماوؿ اممنزاانػػػػ  امةمومنػػػػ  م ػػػػرك  ترافػػػػؿ بػػػػنج اممر ػػػػودة فػػػػ  دفمتريػػػػم فػػػػ  

اػػػػي نوتػػػػد تاػػػػت باػػػػد اماسػػػػمب امتػػػػمرى مى ػػػػركمر مبىػػػػف وثمبػػػػت فػػػػ  اممنزاانػػػػ  ا ٜٛٛٔ/ٙ/ٖٓ
تـ ومرفؽ بممخطمب امثما  اممنزاان  امةمومن  مى رك  اممذكورة اممر ودة ف   ٕٖٖ٘ٛرٜٙ٘

وثمبػػت فػ  اممنزاانػػ  ااػػي نوتػد تاػػت باػػد اماسػمب امتػػمرى مى ػػركمر  ٜٜٛٔ/ٔ/ٖٓدفمتريػم فػػ  
تمرنػ  مى ػركمر توضػ  مػم تـ و ػ ويذا نلكد فاػي توتػد ك ػوؼ اسػمبمت  ٜٜٓٔٛرٕٖٙمبىف 

ورده كؿ  رنؾ ماسمب ام رك  مف مممي امخمص ومم سابي مامم و واف يػذه امك ػوؼ اتبمػم 
امسػػند اممػػدع  عػػف امخبنػػر ونىاػػم فػػ  مػػذكرتام مماكمػػ  فوؿ درتػػ  فف امسػػند امخبنػػر مػػـ نةتاػػ  
ف بتا نؽ دفمع اممتمـ اممتمثػؿ فػ  تمسػكي بػمإلط ع عىػ  ك ػوؼ اسػمب تػمرى ام ػركمر مبنػم

اممبممف امت  ورديم اممتمـ مى رك  . و ػ إال فف ماكمػ  فوؿ درتػ  مػـ تػورد يػذه اممسػتادات فػ  
مدوامت اكممم بمم نابئ عف اامم مـ تاط بمم و مـ تدرؾ مػدموممم ومػـ ت سػطمم ا مػم مػف امػرد 

 ٓممم نةنب اماكـ بمم  ور ونستوتب إمىمله 
اممػتمـ مػف فف اممػدع  اسػب امثمبػت فػ  ومـ نػت طف اماكػـ امػ  مػم تمسػؾ بػي دفػمع          

ع ػػد ام ػػرك  يػػو اممسػػووؿ عػػف اماػػواا  اممممنػػ  بمػػم وفف اممػػتمـ متػػرد مػػدنر فاػػ  مى ػػرك  وفف 
مامومػػػ  اممػػػدع  اإلناػػػمر بػػػأف اممػػػتمـ تػػػوم  اممسػػػوومن  اممممنػػػ  فثاػػػمر غنمبػػػي خػػػمرج امػػػب د يػػػ  

ع  مػـ نا طػع عػف ام ػرك  : " فف اممػد ٔٔمامومي كمذبي ك  مم  امخبنر فتمر ف  ت رنػره ص 
مػػدة كممىػػ  بػػؿ كػػمف نتػػردد عىنمػػم اظػػرا اف سػػ رنمتي متةػػدده و م تػػرات  ػػىنرة و فاػػي كػػمف داوػػـ 
اات ػػمؿ بمم ػػرك  و مػػـ نىػػب عامػػم مػػدة طونىػػ  مت ػػىي " و ػ كمػػم مػػـ نػػت طف اماكػػـ امػػ  مػػم 

كػمف  اعترؼ بي اممدع  ف  مذكرات دفمعي اف مامد عى  فكرى امخبنػر امسػنما  ػ يػو امػذى
نتةممؿ مع  ركمت امسنما  ااتابن  سبوت وكمرتور ػ دوف اممتمـ ػ واف مامد عى  فكرى يو 
امػػػذى اػػػرر فػػػواتنر اسػػػمب يػػػمتنف ام ػػػركتنف وااػػػي يػػػو امػػػذى نػػػبض ماممػػػم ننمػػػ  يػػػذه ام ػػػواتنر 
بمم راؾ ام راس  و ػ اعترؼ اممدع  بذمؾ ف  مذكرات دفمعي بةد فف ادعػ  كػذبم فػ   ػان   

ف يامؾ اوعنف مف ام واتنر م ىػد بمسػـ ام ػرك  اسػتخدممم اممػتمـ ب ػ تي مػدنرًا ف ٕدعواه  ص 
ممػػم ونػػمـ بمرسػػمممم مىةمػػ ر ) سػػبوت وكػػمرتور ( بػػرنـ مسىسػػؿ ومبػػممف مختى ػػ  عمػػم يػػو مػػدرج 
بػػدفمتر ام ػػرك  و ونػػدـ مىخبنػػر  ػػورًا  ممػػذه ام ػػواتنر اممزعومػػ  خممنػػ  مػػف توننػػع اممػػتمـ امػػذى 

ممؿ و ػ يكذا زعـ اممدع  فػ   ػان   دعػواه و ػ ثػـ كػذب اممػدع  تاديم  ف  مامضر ااع
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مماكمػػ   ٜٜٗٔ/ٗ/ٗو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔومػػم بةػػديم مػػف مػػذكرت  دفمعػػي  ٖا سػػي بمعترافػػي ص 
فوؿ درت  فمعترؼ بأف امسند / مامد عى  فكرى يو اموسنط ف  امتةممؿ بنف  ػركت  سػبوت 

تمـ مػػع يػػذنف امتػػوكنىنف ) سػػبوت وكػػمرتور و ػػرك  ترافػػؿ بػػنج دوف اى ات ػػمؿ مبم ػػر مػػف اممػػ
وكػػػمرتور ( واف ااخنرتػػػمف كماتػػػم تسػػػدداف ننمػػػ  امخػػػدممت امتػػػ  ت ػػػدـ ممتموعمتممػػػم فػػػ  م ػػػر 

ذكرتني ػمىسند / مامد عى  فكرى بمعتبمره اممسووؿ امواند امممممم ػ ) يكذا نمؿ اممدع  ف  مػ
فكػرى مػع امتػوكنىنف ( وعدد ارنمـ ام واتنر امتػ  تةممػؿ بمػم مامػد عىػ   ٜٜٗٔ/ٗ/ٗو  ٔ/٘ٔ

مماكمػػ  فوؿ درتػػ  ويػػو عبػػمرة  ٚاممسػػتاد/ ٗومبممىمػػم و اضػػمف  امػػ  ذمػػؾ  نػػدمام بامفظتاػػم / 
عػػف اسػػ  كربوانػػ  مػػف فػػواتنر امتةممػػؿ مػػع  ػػركت  سػػبوت وكػػمرتور ماػػررة ومونةػػ  بخػػط نػػد 
مامػػػد عىػػػ  فكػػػرى مػػػـ نػػػت طف اماكػػػـ امػػػ  كػػػؿ يػػػذا وال امػػػ  ام ػػػدان  امامنمػػػ  امموتػػػودة بػػػنف 

  ومامػػػد عىػػػ  فكػػػرى امتػػ  نػػػدؿ عىنمػػػم اضػػػور مامػػػد عىػػ  فكػػػرى  فمػػػمـ امخبنػػػر مػػػع اممػػدع
ثػػـ امت ػػونس  ٗاممػػدع  من ػػد ازره ضػػد اممػػتمـ واثبػػمت ذمػػؾ فػػ  ماضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / 

عىني بةػد فف فدرؾ تةػمرض يػذا اماضػور مػع مخططػي و ومػـ نػت طف اماكػـ امػ  فاػي مػع يػذه 
  فكرى امػذى تػوم  تا ػنؿ فػواتنر  ػركت  اسػبوت ام دان  امامنم  بنف اممدع  ومامد عى

وكمرتور وعػدـ اا طػمع اممػدع  عػف ام ػرك  خػ ؿ فتػرة امتةممػؿ مػع يػمتنف ام ػركتنف و ػ  كػؿ 
يذه اامور نستانؿ مةمػم اف نىنػب عػف اممػدع  ا ن ػ  انػرادات يػمتنف ام ػركتنف فػ  اناػي ) 

ممطممبػػ  بمػػذه ام ػػروؽ ( وااػػي ال ن ػػ  فػػ  ع ػػؿ عمنػػؿ اف نسػػكت اممػػدع  عػػف ا ٜٚٛٔ/ٙٛ
( و ػ وال ن ػػػ  فػػػ  ع ػػػؿ عمنػػػؿ انضػػػم اف نةتمػػػد  ٖٜٜٔاتػػػ   ٜٚٛٔسػػػت سػػػاوات ) مػػػف 

دوف فف نطممػػػب بمػػذه ام ػػػروؽ وال فف نوافػػؽ عىػػ  تخػػػمرج اممػػتمـ مػػػف  ٜٚٛٔاممػػدع  منزاانػػ  
بةػػد فف سػػىمي مركزيػػم اممػػمم  اممةػػد بمةرفػػ  مامسػػبي وتػػمر بػػي ااػػي  ٜٜٔٔ/ٚ/ٗٔام ػػرك  فػػ  

  اما ػػػمط وكػػػذا اسػػػمب ااربػػػمح وامخسػػػمور ونةطػػػ  ام ػػػورة امةمدمػػػ  ام ػػػمدن  نةبػػػر عػػػف ا ن ػػػ
 ٓ(  ٗامفظتام /  ٔٔػ  ٓٔماتموج ااعممؿ ) اممستادات 

كمػػػم مػػػـ نػػػت طف اماكػػػـ امػػػ  فاػػػي نسػػػتانؿ فػػػ  ع ػػػؿ عمنػػػؿ اف نكػػػوف اتمػػػمم  انػػػرادات         
تػـ  ٕٕٔٚٚر ٛٙتػـ ونخػتىس مامػم اممػتمـ  ٔٚٓ٘ٗٔرٕٛعمىنمت  ركت  سبوت وكػمرتور

% ٔٔ% )؟!!!!!( اف اممةػروؼ اف اسػب  ربػػ   ػركمت امسػػنما  امداخىنػ  ال تتتػػموز ٓ٘اى 
وامبمن  نذيب ام  ام امدؽ ووسموؿ اإلات مؿ وفممكف امترفني فةمود  رك  ترافؿ بنج مػف عمىنػمت 

تػػـ   ٕٕٔٚٚرٛتػػـ فكنػػؼ ناسػػب امػػ  اممػػتمـ اخػػت س  ٚٓ٘ٗٔسػػبوت وكػػمرتور ال نتتػػموز 
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ػ ومػػـ نػػت طف اماكػػـ امػػ  اف مػػم ااتمػػ  امنػػي امخبنػػر فػػ  ت رنػػره مػػـ نكػػف اتنتػػ   ؟!!!!!!!!!  و
اطػػ ع عىػػ  منزاانػػمت ام ػػرك  وال دفمتريػػم وال ك ػػوؼ اسػػمب تػػمرى ام ػػركمر ) نراتػػع امت رنػػر 

( واامػم كػمف اتنتػ  اطػ ع امخبنػر عىػ  ك ػوؼ اسػمب متمػوعت   ٓٔاالست مرى امفظتام / 
ف ػػػػػػػػي بخطػػػػػػػػمب اسػػػػػػػػممعنؿ .............. اممػػػػػػػػلرخ سػػػػػػػػبوت وكػػػػػػػػمرتور ننػػػػػػػػؿ اامػػػػػػػػم كماػػػػػػػػت مر 

بػأف يػػذه امك ػػوؼ  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕامػ  مامػػد عىػ  فكػػرى و تمسػػكام فػ  مػػذكرتام  ٜٚٛٔ/ٙ/ٔٔ
مدسوسػػي الف مرف ػػمت يػػذا امخطػػمب اممػػذكوره فػػ  اممنتػػي عبػػمره عػػف  ػػورة اسػػمب امتكى ػػي + 

ى ػػي نبػػنف ااػػي  ػػورة فػػمتورة كتراكػػت و ػ وبػػممرتوع امػػ  اممرفػػؽ االوؿ ويػػو  ػػورة اسػػمب امتك
 رد) امسمو  ( مف سمع  دخومي امب د ات  مىمدرتمػم و ػ ػنتضمف اسةمر امخدممت امت  ت دـ مى

كمم اف اممرفؽ امثما  نبػنف تكػممنؼ خػدممت االنممػي ب اػدؽ كتراكػت ) ااػد ام اػمدؽ فػ  براػممج 
فػمة  ػرك  امزنمره ( و ػ وواض  اف اممػرف نف يمػم ال نضػمح تدنػ  .............. فػ  طىػب موا

ترافنػػؿ بػػج ب ػػرؽ امسػػةر فػػ  خدمػػ  ام ػػرد و ػ وال ناتتػػمف فػػ  اثبػػمت فى عتػػز فو اخػػت س فػػ  
رص .............. اػػانرادات ام ركي وعى  عكس ممندع  اممدع  فهف امخطمب ن نر امػ  

  ٓعى  ا وؽ ام ركي 
مػوردة مػف اممػتمـ كمم مـ نت طف اماكـ ام  فف امخبنر اعتمد ف  بنمف ننمػ  اممبػممف ام         

مى رك  عىػ   ام ػور امضػووني مك ػؼ اسػمب متموعػمت  ػركت  " سػبوت وكػمرتور " وانضػم 
ام ػور امضػووني م ػواتنر يػمتنف ام ػركتنف وامتػ  زعػـ اممػدع   ػدوريم مػف اممػدع  عىنػي و ػ 

 ػػدوريم مػػف االخنػػر و  ٗف ػػد ا ػػ  وكنػػؿ اممػػدع  عىنػػي ػ فػػ  ماضػػر اعمػػمؿ امخبنػػر رنػػـ / 
ف فى توننع مي و ػ وتادى ت دنـ فواتنر  مدره مػف اممػدع  عىنػي ومونةػي ماػي وستؿ خىويم م

عػػػػف تةممىػػػػي مبم ػػػػرة مػػػػع  ػػػػركت  " سػػػػبوت وكػػػػمرتور " و ػ وتأتىػػػػت اممأمورنػػػػي امػػػػ  نػػػػـو 
فىـ ن دـ اممدع   ػنوم  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕٔو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٕ/ٕو ثـ ام  نـو  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔ

ر اخػػرى مػػف ذات ام ػػواتنر غنػػر مونةػػي مػػف ت ػػدنـ  ػػو  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜممػػم ندعنػػي وعػػمود بتىسػػ  
 اممدع  عىني .

مـ نت طف اماكـ ام  كؿ يذه اامور امت  عمبت ت رنر امخبنر وتةىتي غنر  مم  اف        
نكوف سادا الدااػ   اممػتمـ اممػدع  عىنػي ونػمؿ اماكػـ اممسػتأاؼ رغػـ تىػؾ امةنػوب ااػي ال نػرى 

 ٓمم نةنبي بمم  ور ونستوتب امىمره مبررا او مزومم العمدة اممأمورن  مىخبنر م
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َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثبٔٗ
يػو تتمػ    ـــمػذكرات كػمف فو اػوافظ  مسػتادات  ـــومف امم رر فف امدفمع  اممكتػوب          

مىػدفمع   ام ػ وى و ػ  وتىتػـز امماكمػ   بػأف  تةػرض مػي انػرادا وردا  و ٍاال كػمف اكممػم مةنبػم 
  ٓوااخ ؿ باؽ امدفمع   بمم  ور

 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض 
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض 
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض 
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض 
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض 
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ *     ا ض

كذمؾ اممستادات فم   بدوريم تػزر النتتػزف  مػف امػدفمع اممكتػوب و  بػؿ يػ   عمػمده          
وساده وعموده ام  رى  و ػ ومع فف دفمع امطمعف كمف ملندا بة ػرات اممسػتادات  امتػ   فاػمؿ  

ويػذا   ـــةػرض ممػم بتمتػم الانػرادا والردا  امنمم  امدفمع  وتمسػؾ  بمػم و ػ  اال فف  اماكػـ  مػـ  ن
 ٓن ور واخ ؿ  تسنـ باؽ امدفمع   

" وفف كػمف امثمبػت  مػف اممسػتادات  امتػ   نةتمػد    :ََٚلذَؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔـٗ 
عىنمم امطمعف ف  اثبمت  دفمعي ند ندمت  ماي بةد اتز  ام ضػن   مىاكػـ ومػـ نكػف مرخ ػم 

و فذمؾ  مممنسوغ  مىماكمػ   االمت ػمت  عامػم و  ومكػف  اذا كػمف مي مف امماكم   ف  ت دنممم 
امطمعف  ند تمسػؾ بمػذا امػدفمع  فمػمـ  امماكمػ  وكػمف دفمعػي  تويرنػم نػد ترتػب عىنػي مو ػ  
تىننر وتػي امػرفى  فػ  امػدعوى  وكماػت امماكمػ   مػـ تةػف بتا نػؽ يػذا  امػدفمع  فو تػرد عىنػي  

 ممنستوتب  ا ضي "فمف اكممم نكوف نم را ن ورا نةنبي  ب
   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   

"  تمسػؾ امطػمعف  بدالمػ   مسػتادات  م دمػي ماػي فػ    :ََٚؽىّذَحمىّخََإٌمغََثأٔـٗ
ا ػػ   ركػػف امخطػػأ عاػػي  نةػػد  دفمعػػم  يممػػم  فػػ  امػػدعوى   ومػػلثرا فػػ   م ػػنره  واذا مػػـ تىػػؽ  

ومػػـ تواتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  امػػ  فاػػواه  امماكمػػ   بػػمال امػػ  يػػذا امػػدفمع فػػ   تػػويره 
ومػػـ ت سػػطي  ا ػػي  وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم امػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي بػػؿ سػػكتت  عاػػي  انػػرادا مػػي 
وردا عىني ومـ تتادث عف تىؾ اممستادات مع ممنكوف ممم مػف دالمػ   فػ  ا ػ  عا ػر امخطػأ 
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وى  فػػمف اكممػػػم نكػػوف مةنبػػػم ومػػو  فامػػم عانػػػت بباثمػػم متػػمز فف نتىنػػػر وتػػي امػػرفى فػػػ  امػػدع
  ٓبمم  ور "  

  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
 

"  امػدفمع اممثبػػت  فػ   ػػ امت امفظػ   اممسػػتادات    :ََٚؽىّــذَحمىّــخَاٌــٕمغَثأٔــٗ
امم دم   مىماكم  االستاوامفن   بةدـ استن مر  ام نؾ ماؿ االتمػمـ  ػراوطي  ام ماوانػ   سػكوت 

  ٓوردا عىني  ن مي بمم  ور اممبطؿ  مػػي  "  اماكـ عاي انرادا
  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 

ـــََوّــبَلؼــذََحمىّــخَاٌــٕمغََثأٔــٗ "  ومػػوف كػػمف اا ػػؿ  فف امماكمػػ  التىتػػـز    :َـ
بمتمبةػ   اممػتمـ فػ  ماػما   دفمعػي اممختى ػ   مىػرد  عىػ   كػؿ  ػبمي نثنريػم عىػ  اسػت  ؿ  ػ  

عىنمم فف تورد  فكاكممم ممندؿ  عى  فامػم واتمػت  عام ػر امػدعوى  وفدمتمػم اال  فاي  نتةنف 
وفممت  بمم عى  وتي  ن    عف  فامػم فطاػت  امنمػم ووازاػت بناممػم عػف  ب ػر وب ػنرة  و  
وفامم اذا امت تت  عػف دفػمع اممػتمـ كىنػ   وفسػ طتي تمىػ   ومػـ تػورده عىػ   ااػو نك ػؼ  عػف 

  ٓفمف اكممم نكوف نم ػػػرا "   فامم فطىةت عىني  وفنسطتي ا ي
 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض 
 ٖٖٓٔػ  ٔٛٔػ  ٕٖػ  س  ٔٛٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ ٖ*  ا ض 
 ٕ٘ٚػ  ٚٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ ٖ/ ٕ٘*  ا ض 
  ٜٛٚػ  ٚٙٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔٔ/ ٘*  ا ض 
 ٜٖٙػ   ٕٛػ    ٖٓػ س   ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٜٕ*  ا ض 
 ٜٖٗػ  ٔٛػ   ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ ٖ/ ٕٙ*  ا ض 
      ٕٗٗػ  ٗٛػ   ٜٕػ س  ٜٚٛٔ/ ٗ/ ٕٗ*  ا ض 

وامدفع بوتود اسمب يو دفع واتب امتا نؽ ونضت ماكم  اما ض بأاي عىػ  امماكمػ       
اف ت ـو ب اص اماسمب وت  نتي وفف تسػتتى  اما ن ػ  فػ  كػؿ مػم نت ػدـ بػي اممػتمـ مػف فدمػ  

                 ٓوبراينف عى  عدـ اا ىمؿ ذمتي 
 ٔٙٙػ  ٖٙٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/٘/ٕٛ*  ا ض 
 ٖٖٜػ  ٗٛٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕ*  ا ض 
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َـَٜٛاحلـبٌيخعاٌذافعَاحلميمَٝإللبِخَاٌذ

ََ٘ٛرؼشسادلذعََِِٕٝٓبفغخَادلزَُٙفـٝ
َرادَإٌشبؽَاٌزَٜرجبششَٖششوـخَادلذعـٝ

 ٖٜ/ٕٖٚٓى  عبػػػمرة عػػػف  ػػػورة ضػػػوون  م ػػػان   امػػػدعو  ٔامفظتاػػػم /  ٔفمممسػػػتاد  /      
مدا  كى   ممؿ ام ميرة امم مم  مف امسػند / عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ام ػمفة  ػ اممػدع  ياػم ػ 

ػ اممػتمـ ياػم ػ وموضػوعمم دعػوى اظػر  ............ ضػد امسػند / ٖٜ/ٕ/ٗٔواممةىاػ  فػ  
ج متكوناػػػي  ػػػرك  ٕٓٓٓٓ٘بتةػػػونض نػػػدره  ............ مامفسػػػ  وتةػػػونض طىػػػب فنمػػػم امػػػزاـ

ك  امانػػػؿ امم ػػػرن  مىبػػػواخر فػػػ  ذات امة ػػػمر امكػػػموف بػػػي  ػػػرك  ترافنػػػؿ بػػػج امممىوكػػػي بمسػػػـ  ػػػر 
مىمػػػدع  وننممػػػي ) اممػػػتمـ ( بػػػمخت س عمػػػ ر )؟!(  ػػػرك  امسػػػند / عبػػػد ام تػػػمح ام ػػػمفة  ػ 
وامتةممػؿ مةمػـ ماسػمبي امخػمص عػف طرنػؽ  ػركتي وااػي نترتػب عىػ  ذمػؾ ونػوع اممامفسػ  بػػنف 

دعوى اف مامفس  اممتمـ ػ امػذى بػدف ا ػمطي موظ ػم فػ  ام ػرك  اما مطنف و ون اظ مف يذه ام
فماطى ػػت موايبػػي وظمػػر ابوغػػي مدرتػػ  فف اممػػدع  فدخىػػي  ػػرنكم مةػػي فػػ  ام ػػرك  كاػػمفز مػػي 
عىػ  بػػذؿ اممزنػد و ثػػـ ننممػػي بتكػونف  ػػرك  خم ػػ  مػي نا ػػؽ بمػم طمواػػي ذمػػؾ يػو امػػذى فثػػمر 

ؽ فػأراد فف نامربػي ونبتػزه بممػدعوى اماممنػي ا نظ  اممدع  امذى ال نةترؼ فف اهلل موزع اارزا
ٓ 

امفظتاػػػم سػػػمم   امػػػذكر عبػػػمرة عػػػف  ػػػورة  ػػػممدة  ػػػمدرة مػػػف تػػػدوؿ  ٕواممسػػػتاد /           
 ا ػػػ  امػػػذكر مرفوعػػػ  مػػػف  ٖٜ/ٕٖٚٓماكمػػػ   ػػػممؿ ام ػػػميرة االبتداونػػػ  ثمبػػػت بمػػػم فف امػػػدعوى 

م ػرك  ترافنػؿ بػج ػ اممػدع  ػ  امسند / عبد ام تمح عبد امرانـ ام مفة  ب  تي اممػدنر اممسػووؿ
تػػـ وفف امماكمػػ   ٕٓٓٓٓ٘اممػػتمـ وموضػػوعمم طىػػب امػػزاـ ااخنػػر بػػدفع  ............ ضػػد

ون اػظ فف اممػدع  تخىػؼ عػف اماضػور وتػرؾ  ٜٜٗٔ/ٗ/ٓٔنررت  طب امػدعوى بتىسػ  
امدعوى مى طب بةد فف فبدى اممػدع  عىنػي دفمعػم وتػد اممػدع  مةػي فاػي ال رتػمر مػف دعػواه  

كذا اخ   اممدع  فمػر يػذه امػدعوى و ومػـ نػذكريم بتمتػم ب ػان   دعػواه اماممنػ  إال فاػي مػـ ! و 
بةػػد فف ك ػػؼ  ٗمىخبنػػر ص/ ٜٜٗٔ/ٗ/ٗنتػػد م ػػرًا مػػف اإلعتػػراؼ بمنممتػػي ممػػم فػػ  مذكرتػػي 

اممػػػدع  عىنػػػي فمريػػػم وػػػػ ونبػػػنف مػػػف االطػػػ ع عىػػػ  يػػػممش  ػػػورة  ػػػان   امػػػدعوى اممدانػػػ  
ى اظر مامفس  وتةونض بامر عى  طىب امسند / عبد ام تػمح اممذكورة فف موضوعمم يو دعو 



319 

 

عبػد امػرانـ ام ػمفة  و ػ اال فف اماكػـ اممسػتأاؼ مػـ نػت طف إمػ  يػذه اممسػتادات و مػـ نورديػم 
 ٓفنرادا فو ردا 

َعٍٛنَادلذعَٝثبحلكَادلذَٔٝيىشفَعَٓاعزيبدٖ
0ََِٚيٌٍَٗالثزضاصَٚا٘زجبيَؽمٛقَاٌغري

 ػػورة ضػػوون  مػػف اماكػػـ ام ػػمدر مػػف ماكمػػ  تػػا    ٔسػػتاد / امم ٜف ػػ  امفظتاػػم /         
تػػػػػػػػا  اممةػػػػػػػػمدى                  ٜٚٛٔ/ٖٖٕٛفػػػػػػػػ  ام ضنػػػػػػػػػ   ٜٗ/ٔٔ/ٕٙمسػػػػػػػػتأاؼ اممةػػػػػػػػمدى  بتىسػػػػػػػػ  

م ر ( وام مض  ف  ماطوني بمةمنبػػ  اممتمـ / عبػد ام تػمح عبػد  ٓتا   سٖٜٜٔ/ٕٛٙ٘) 
 ػمرنف مػع ام ػىؿ ممػم اسػب امنػي فػ   امػرانـ ام ػمفة  ػ اممػدع  بػمماؽ اممػدا  ياػم ػ  بابسػي

نضػن  امانمبػ   امةممػ   ػ  سػمم   امػذكر ػ  مػف ننممػي ببنػع خمسػ  وفربةػنف فمػؼ سػمـ يػ  ننمػ  
رفس ممؿ ام رك  امدومن  مىا ؿ امتوى/ بامم  ام  اممتممنف امثمان  ) زوتتي( وامثممث كؿ ماممم 

وتػمر بأسػبمب اماكػـ :  فف  ٓٓٓباؽ اما ؼ دوف فف ن وضي متىس ادارة ام رك  ف  ذمؾ 
اممتمـ / عبد ام تمح عبدامرانـ  ام مفة  نمـ  بممت رؼ فػ  يػذه ااسػمـ  اسػتامدا امػ  فاػي تػـ 
تةنناي رونسم ممتىس ادارة  ام رك  امدومنػ   مىا ػؿ امتػوى / بامػم  امماة ػدة تمةنتمػم  امةمومنػ   

ف مطممةػػ  ماضػػر اتتمػػمع  وكػػمف امثمبػػت  مػػ ٜٙٛٔ/ٗ/ٛغنػػر امةمدنػػ   بمدناػػ   بامػػم بتػػمرن  
تىػػؾ امتمةنػػ   امم ػػدـ ترتمتػػي و ػػورة ضػػوون  مػػي فاػػي  مػػـ ن ػػوض اممػػتمـ ااوؿ  فػػ  بنػػع رفس 

% مػف ٚ٘ممؿ تىؾ ام رك   وكماػت  تىػؾ ااسػمـ  مىمػدعنف بػمماؽ اممػدا  فنمػم ا ػ  تمثػؿ 
ام ػمفة  رفس ممؿ تىؾ ام رك  / بامم بمم نكوف مةػي اممػتمـ ااوؿ ) عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ  

( ند ت رؼ ف  ممؿ ما وؿ  مػنس مىكػي امػ  اممتممػنف امثػما  ) زوتتػي ( وامثممػث ويػو امػركف  
امممدى ف  ترنم  اما ب  اذ فف  ت رؼ اممػتمـ ااوؿ ) عبػد ام تػمح عبػد امػرانـ ام ػمفة  ػ 

ػػػػ عىػػػ  فػػػرض  ػػػا  تةنناػػػي   اممػػػدع  ياػػػم (  فػػػ  فسػػػمـ ام ػػػرك  امدومنػػػ  مىا ػػػؿ امتػػػوى / بامػػػم
ممتىػػػس ادارتمػػػم دوف فف ت وضػػػي امتمةنػػػ   امةممػػػي يػػػو مػػػم نتػػػوافر بػػػي ركػػػف  االاتنػػػمؿ  رونسػػػم 

وكمف مراده ظػميرا ويػو انتػراؼ امترنمػ   وسػىب مػمؿ اممػدعنف  بػمماؽ اممػدا  وارمػمامـ ماػي 
% مػػف ننمػػ  امسػػمـ اموااػػد ااسػػمن   ٔخم ػػ   وفاػػي تػػـ بنػػع  امسػػمـ بػػدوالر وااػػد تمثػػؿ اسػػب   

 ػػد  امتاػػمو  فػػ  ا ػػي و  وفضػػمفت  امماكمػػ  : فامػػم تطمػػوف امػػ  فف ويػػو مػػم نتػػوافر بػػي ام 
مرفي اممػػػتمـ ااوؿ )عبػػػد ام تػػػمح عبػػػد امػػػرانـ ام ػػػمفة  ( مػػػف بنػػػع فمػػػواؿ اممسػػػميمنف  فػػػ  ػمنػػػػم

ند تـ اتنت  تواطل وتدبنر سػمبؽ بناػي وبػنف  اممػتمـ  ٓٓٓام رك  امدومن   مىا ؿ امتوى / بامم 
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مةىػػـ اممتممػػ  امثمانػػ  بكػػؿ تىػػؾ  االتػػرارات ومسػػميمتمم فنمػػم  امثممػػث  وتطمػػوف امماكمػػ   فنضػػم
  ٓمكوامم زوت  اممتمـ ااوؿ  

مف ذات امامفظي سمم   امذكر ام  ا  امثمانػ   ع ػرمف ترنػدة اايػراـ  ٕواممستاد /         
ثمبػػت فنػػي  اعػػ ف امىػػوار/ سػػةد زغىػػوؿ ما ػػور اااػػوؿ  ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٜٔبةػػدديم ام ػػمدر فػػ  

رة ام ػػػرك  امم ػػػرني مىا ػػػؿ  امتػػػوى بأاػػػي  نػػػد  ػػػدرت اااكػػػمـ امماػػػوه عامػػػم روػػػنس متىػػػس ادا
بػػمالع ف ضػػد امػػدكتور/ عبػػد ام تػػمح عبػػد امػػرانـ ام ػػمفة  ػ اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا  ياػػم ػ  

ت ضػػ  بمعتبػػمر امىػػوار / سػػةد زغىػػوؿ اااػػوؿ يػػو روػػنس متىػػس  ٜ٘/ٖ/ٖٓو خػػرنف  بتػػمرن  
متػػوى و و فاػػي نػػد  ػػدر اماكػػـ  امتاػػمو   امامػػمو  فػػ  ادارة ام ػػرك  امم ػػرن  امدومنػػ  مىا ػػؿ ا

تا  مستأاؼ اممةمدى ضد عبد ام تػمح عبػد امػرانـ  ام ػمفة  ػ  ٖٜٜٔ/ ٕٛٙ٘ام ضن   رنـ 
اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا  ياػػم ػ بابسػػي  ػػمرنف مبنةػػي فسػػمـ ام ػػرك  امباممنػػ  وامتػػ  تسػػميـ فػػ  

وذمؾ ام  زوتتي اتمة اسف عبده % ٘ٚام رك  امم رن   امدومن  مىا ؿ امتوى با   ندريم 
 ٓو رنكي / مامد فخرى عبد اهلل  مكموى بدوف م مبؿ ا دى 

ويػذا نك ػػؼ بوضػػوح عػػف مةػػدف اممػػدع  واسػػتةداده اليتبػػمؿ ا ػػوؽ امىنػػر بممبمطػػؿ ونػػد       
  ٓانمـ امدعوى امممثىي البتزاز اممدع  عىني 

َ)َإٔزَِٙٝبَٚسدَدبزوشحَاٌطبعٌٍَّٓؾىّخَاألعزئٕبفيخَ(
 
إاّل فف اماكـ اممطةوف فني فند اماكـ اممستأاؼ اسبمبي و ومـ ن ر فػ  اسػبمبي إمػ            

طىب اممتمـ فػ  يػذا ام ػأف ومػـ نػرد عىنػي مػع فف تا نػؽ يػذا امػدفمع نترتػب عىنػي تىننػر وتػي 
 ٓامرفى ف  امدعوى ممم نةنب  اماكـ اممطةوف فني ونستوتب ا ضي 

َ:َََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
" إذا كمف اممتمـ بممتبدند ند طىب  فممـ امماكم  اإلستوامفن  ت ػدنـ امػدفمتر امخم ػ            

بمم ػػػرك   واممخػػػزف امخػػػمص بمػػػم و تا ن ػػػًم مدفمعػػػي و ف ضػػػت امماكمػػػ  اممػػػذكورة بتأننػػػد اماكػػػـ 
اإلبتداو  مع سبمب امت  با  عىنمم و ومـ ت ر ف  اكممم إم  طىب اممتمـ ف  يذا ام أف فو 

ىني و مع فف تا نؽ يذا امدفمع نػد نترتػب عىنػي تىننػر وتػي امػرفى فػ  امػدعوى فػهف عػدـ ترد ع
   ٓإتمبتي فو امرد عىني إخ ؿ با ي ف  امدفمع نةنب اماكـ ونستوتب  ا ضي  "    

 ٕ٘ػ  ٔٔػ  ٙػ س  ٜٗ٘ٔ/ٓٔ/ٗ*  ا ض 
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َ:ََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
موتػػػود اسػػػمب مةىػػػؽ ال تتا ػػػؽ بػػػي ترنمػػػي "   متػػػرد االمتاػػػمع عػػػف رد اممػػػمؿ اممخػػػتىس     

ااخػػت س و متػػ  كػػمف سػػبب االمتاػػمع عػػف رد اممػػمؿ اممخػػتىس راتةػػًم إمػػ  وتػػود اسػػمب بػػنف 
امطرفنف فةى  امماكم  فف ت ـو ب اص يذا اماسمب و ت ػ نتي و فف تسػتتى  ا ن ػي كػؿ مػم 

تطنع فف تاكػـ نت دـ بي اممػتمـ مػف فدمػي و بػراينف عىػ  عػدـ فا ػىمؿ ذمتػي و و ذمػؾ اتػ  تسػ
 ٓف  موضوع امتممي اممرفوعي فممممم بمالدااي فو امبراره "  

 ٔٙٙػ  ٖٙٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٛ*  ا ض  
 ٖٗٚػ  ٓٓٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٗ/ٛ*  ا ض  
  ٖٖٜػ  ٗٛٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕ*  ا ض  

 
مػبط ف وانث فاي ممػم ت ػدـ تمنةػًم فػهف اماكػـ اممطةػوف فنػي نكػوف نػد راف عىنػي عػوار ا      

 ٓبمم نستوتب ا ضي واإلامم  
 

َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز
فهاػػي ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي فف         

نرتب مي فضرارًا تسنم  ال نمكف مػدراكتمم بمػم ناػؽ مػي طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػًم رنثمػم ن  ػؿ 
 ٓف  يذا امطةف 

 
َفٍٙــــزَٖاألعجـــبة

 ٓاامر بونؼ تا نذ اماكـ اممطةوف فني ملنتًم رنثمم ًنْ  ؿ ف  يذا امطةف    :ََََََأٚالَ  ٓنىتمس امطمعف مف ماكم  اما ض         
 ٓضـ امم ردات مىزوممم متا نؽ فوتي امطةف      :َََََصبٔيبَ 
مم  مع اماكـ ب بوؿ امطةف  ك  وف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واإلا   :ََََصبٌضبَ 

 ٓإمزاـ اممدع  بمما وؽ اممدان  بممم روفمت 
 

َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ
َ
َ
َ
َ

َخمذسادََـَاذبــــبس
َـــــــــــــــ

َ
َعٕبيبدَأعٛا3350َ/4886َْاٌمؼيخَ

َوٍَٝأعٛا141/4886ََْ
َ

َــــــــــــــــــــ
َ

َق7456/57َغَسلَُاٌطعَٓثبٌٕم
َ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 حمىّــــخَإٌمـــــــغ
َ

َاٌذائشحَاجلٕبئيخ
َِزوـــــــــــــــشح

َثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
........... ) و ػمرتي ........... ( .   مػتمـ ػ ماكػـو ضػده ػ طػمعف    ادلمذِـخَِـَََٓ:

 ٘ٗتمذ / رتػػمو  عطنػػ  امماػػمم   بػػمما ض وموطاػػي اممختػػمر مكتػػب ااسػػ
  ٓ مرع      طىةت ارب ػ ام ميرة 

 إٌيبثخَاٌعبِخ    :ََََػــــذََ
 

َأعٛا3350/4886َْفَٝاجلٕبيخَ:ََ
َوٍَٝأعٛا141/4886ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََْ

بمةمنبػػػػػػ   ٜٜٚٔ/ٕٔ/ٗٔوامماكػػػػػػـو فنمػػػػػػم اضػػػػػػورنًم مػػػػػػف ماكمػػػػػػ  تامنػػػػػػمت فسػػػػػػواف بتىسػػػػػػ  
........... ) و ػػػػمرتي ........... ( بما ػػػػىمؿ ام ػػػػمن  امملبػػػػدة وبتىرنمػػػػي مموػػػػ  فمػػػػؼ تانػػػػي 

 ٓوم مدرة امابمت اممخدر اممضبوط ػ وبرارة اممتمـ امثما  ...........  
 

َاٌٛلبئــــــــــــــع
 فامؿ اممامم  امةمـ مانمب  فسواف امكىن  اممتممنف : ػ          

 ٓ) و مرتي ........... (    ...........  ػ   ٔ
  ػ  ...........   ٕ

بداورة نسـ فسواف ػ مامفظ   ٜٜٚٔ/ٙ/٘إم  ماكم  امتامنمت بو ؼ فاممم ف  نـو         
فسػػواف ػ اػػمزا وفاػػرزا ابمتػػًم مخػػدرًا ابػػمت اما ػػنش اممخػػدر وبػػذوره ب  ػػد اإلتتػػمر وفػػ  غنػػر 

 ٓاااواؿ امم رح بمم نماواًم  
 

 ٜٓٙٔمسػػا   ٕٛٔمػػف ام ػماوف  ٕٗ/ تػػ و  ٖٖو  ٜٕاامػر اممةمنػب عىنػػي بػمممواد          
اممىاػػؽ بمم ػػماوف  ٘( مػػف امتػػدوؿ رنػػـ ٔوامباػػد رنػػـ ) ٜٜٛٔمسػػا   ٕٕٔاممةػػدؿ بمم ػػماوف رنػػـ 

 ٓااوؿ 
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َ:َـََلؼذَحمىّخَاجلٕبيبدَؽؼٛسيبَ 43/41/4886َٚجبٍغخَ        
....... ) و ػػػمرتي ........... ( بما ػػػىمؿ ام ػػػمن  امملبػػػدة بمةمنبػػػ  اممػػػتمـ / ....  :ََََأٚالَ

 ٓوبتىرنمي ممو  فمؼ تاني وم مدرة امابمت اممخدر اممضبوط ممم اسب إمني 
 ٓوببرارة ........... ممم فساد إمني    :َََصبٔيب

وا ؿ اماكـ اممطةوف فني وانة  امدعوى امت  نضت امماكم  بهداا  امطػمعف عامػم         
فف امتارنػػمت امسػػرن  امتػػ  نػػمـ بمػػم اما نػػب ........... روػػنس واػػدة مبماػػث نسػػـ فسػػواف  ب ومػػي

و خػػػرنف  دمػػػت عىػػػ  فف اممػػػتمـ / ........... ) و ػػػمرتي ........... ( واممسػػػتؿ تاػػػت رنػػػـ 
وامم نـ بماط ػ  امتبماػ  بتمػ  ام ػن  يػمروف ػ نسػـ فسػواف ػ عػمد إمػ  مزاومػ  ا ػمطي فػ   ٔٔٔ

درة وناػػت ظ بمسػػكاي بكمنػػ  كبنػػرة مامػػم و وبةػػد إسػػتوذاف امانمبػػ  إات ػػؿ ومةػػي تتػػمرة اممػػواد اممخػػ
زم له وتـ ضبط اممتمـ داخؿ وكره وبت تن ي عثػر بتنػب باطممػي اانمػف عىػ  كػنس ب سػتنؾ 

م مف  بداخؿ كؿ مامم كمن  مف ابمت اما نش وطبات  وسػبع طى ػمت مخ ػمه  ٖٗفسود بداخىي 
كف )؟!( عثر بداخؿ دوالب م بسػي عىػ  م مفػي كبنػرة اماتػـ بنف طنمت م بسي وبت تنش اممس

م مفػ  ورننػ  تاتػوى كػؿ مامػم عىػ  ابػمت اما ػنش اممخػدر وكػنس بػي بػذور ابػمت  ٜ٘بػداخىمم 
اما نش وم ص وبةض ااوراؽ امت  تستخدـ ف  تىىنػؼ اممػواد اممخػدرة وعثػر بممػدور امثػما  

ؾ تاتػػػوى عىػػػػ  كمنػػػ  مػػػػف ابػػػػمت مىمسػػػكف عىػػػػ  م مفػػػ  متوسػػػػط  اماتػػػـ داخػػػػؿ كػػػنس ب سػػػػتن
 ٓاما نش وفع  امسط  عثر عى  م مف  تاوى كمن  مف امابمت اممخدر اممذكور كذمؾ 

سػػتادت امماكمػػ  فػػ  ثبػػوت اموانةػػ  عىػػ  امااػػو امسػػممؼ امبنػػمف ضػػد امطػػمعف إمػػ           وا 
..... ومػم ...... اادم  اممستمدة مػف  ػممدة اما نػب ........... واما نػب ........... واما نػب

 ٓثبت مف مةمنا  امانمب  امةمم  وت رنر اممةممؿ امكنممون  بم ىا  امطب ام رع  
وبةد فف ا ىت امماكم  ملدى اادم  اممذكورة نضت بمماكـ اممبنف ف   در يذه         

اممػػذكرة وممػػم كػػمف يػػذا اماكػػـ نػػد  ػػدر مةنبػػًم بػػمطً  ف ػػد طةػػف عىنػػي امماكػػـو ضػػده اممػػذكور 
انمبػػ   ٜٜٚٔ/ٕٔ/٘ٔفػػ   ٜٚ/ٖٔبطرنػػؽ امػػا ض ااومػػ  تاػػت رنػػـ تتػػمبع  مػػرتنف ب خ ػػي

 ٓستف فسواف امةموم   ٜٜٚٔ/ٕٔ/ٕٔف   ٜٜٚٔ/ٕٓٗفسواف امكىن  ػ وامثمان  تات رنـ 
 

َأعجـــبةَاٌطعــــــــٓ
َ
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َََاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساق:َََََأٚالَ
مود اإلثبػػمت امث ثػػ  فف كػػً  مػػامـ نػػمـ بةمػػؿ  ذمػػؾ فف امثمبػػت بػػأوراؽ امػػدعوى وفنػػواؿ  ػػ       

 ٓمف ااعممؿ   امت   در بمم اإلذف بممت تنش ضد اممتممنف ااوؿ وامثما  
ف مـ ام ميد ااوؿ ........... بضبط اممتمـ ااوؿ ) امطمعف ( ف  وكره ػ كمػم إدعػ  ػ       

تونػػ  عىػػ  اممخػػدر بتنػػب وفتػػرى ت تػػنش م بسػػي امتػػ  نرتػػدنمم فةثػػر مةػػي عىػػ  امى مفػػمت امما
م مف  كمم عثر بنف طنػمت م بسػي  ٖٗباطممي اانمف  داخؿ كنس مف امب ستنؾ وبىف عدديم 

 ٓعى  س ح امرى غنر مرخص 
وفاي كىؼ ام ميد امثػما  اما نػب ........... بت تػنش مسػكف اممػتمـ ااوؿ ) امطػمعف (        

ةثػػر فػػ  دوالب م بسػػي عىػػ  م مفػػ  كبنػػرة فتػػوم  ت تن ػػي بم ػػرده ودوف اضػػور ام ػػميد ااوؿ ف
م مفػ  مػف ذات امابػمت   ٜ٘اماتـ داخؿ كػنس بمػم كمنػ  مػف ابػمت اما ػنش . كمػم عثػر عىػ  

 ٓوكمن  مف بذوره وم ص وكمن    مف ورؽ اممت ت امت  تستخدـ ف  امتىىنؼ 
........( ........... ت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ امثػػما  ) ... وبم ػػر ام ػػميد امثممػػث اما نػػب      

فةثػػر بػػػي عىػػػ  م مفػػػ  متوسػػػط  اماتػػػـ داخػػػؿ كػػػنس ب سػػػتنؾ تاتػػػوى عىػػػ  كمنػػػ    مػػػف ابػػػمت 
 ٓاما نش 
وند فوض  كؿ مف ام مود امث ث  اممذكورنف بأنواممـ امت  تـ ر ديم بممتا ن مت فامػـ        
خػػر . بتىػػؾ اإلتػػرارات  ما ػػردنف  ومػػـ ن ػػترؾ فى مػػامـ فػػ  اإلتػػرارات امتػػ  نػػمـ بمػػم اآل نػػمموا

انػػث تػػـ امضػػبط وامت تػػنش فػػػ  ونػػت وااػػد وفػػ  فمػػمكف مت رنػػػ   .  بمػػم إسػػتامؿ مةػػي تواتػػػد 
 ٓامتمنع مةًم ونت إتممـ تىؾ اإلترارات 

وممذا ف د  مد كؿ مامـ عى  اإلترار امذى نمـ بي ما ردًا . ثـ ففمد بةىمي بمم فس ر عاي       
 ٓاإلترار  امذى نمـ بي زمنىي 

 بممتا ن مت : ٙٗضمبط ........... عف يذه اما موؽ ب ومي ص وند فف   ام        
 ج / ....  فاػػػم امىػػػ  نمػػػت بت تػػػنش ........... اممػػػتمـ ) امطػػػمعف ( ونػػػمـ اما نػػػب ........... 

 ٓ) ام ميد امثما  ( بت تنش مسكاي 
 بممتا ن مت : ٜ٘وسوؿ ام ميد امثما  ........... ص 

 ........ ) امطمعف ( ؟س  /  يؿ إ تركت ف  ضبط اممتمـ ...
اتظػػرت اما نػػب ...........  ج  /   ال   ....    وفاػػم إاتظػػرت انػػث مكػػمف إنممػػ  اممتممػػنف وا 
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ات  ضبط اممتمـ ........... وا  ػطابتي إمػ  انػث ماػؿ اإلنممػ  انػث بػدف دورى 
 ٓاممكىؼ بي 

 س /  مف امذى نمـ بت تنش مسكف اممتمـ ........... ؟
ت تػنش اممسػكف فػػ  اضػوره وكػمف اما نػػب ........... نػد فاضػره بةػػد ج  /  فاػم امػذى نمػػت ب

 ٓضبطي 
 س  /  يؿ  مركؾ فاد ف  ت تنش مسكف اممتمـ ) امطمعف ( ؟

 ٓج  /    ال فام فت ت اممكمف موادى 
وبػػذمؾ فف ػػ  ام ػػميد امثػػما  فاػػي يػػو امػػذى نػػمـ بت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ ) امطػػمعف (           

ف كػػمف امت تػػنش ومػػم فسػػ ر عاػػي نػػد تػػـ فػػ  اضػػور اممػػتمـ بم ػػرده ودوف م ػػمرك  مػػف  فاػػد وا 
 ٓ) امطمعف ( وفؽ روانتي  

ويػػو مػػم ن طػػع فف ت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ ) امطػػمعف ( تػػـ فػػ  غنبػػ  ام ػػميدنف ااوؿ          
 ٓ...........   وامثممث ........... واما نب /

ومػػػػػم بةػػػػػديم  ٗٙ. بأنوامػػػػػي ص .......... كمػػػػػم فوضػػػػػ  ام ػػػػػميد امثممػػػػػث اما نػػػػػب /          
بممتا ن مت فاي إختص بت تنش مسكف اممتمـ امثما  امذى مـ نكػف متواتػدًا ونػت امت تػنش انػث 

 سوؿ : ػ
 ؟ س  /  مف نمـ بت تنش مسكف اممتمـ / ........... 

 ٓج  /   فام بم ردى وكمف ذمؾ باضور اممتمـ ........... امذى فر دام عف اممسكف 
 فاد ف  ذمؾ ؟س  /  يؿ  مركؾ 

 ٓج  /  ال ... نمت بممت تنش بم ردى 
وي  عبمرات نمطة  امدالم  عى  فف كً  مف ام مود امث ث  امضػبمط نػد نػمموا بػهترار         

 ٓمست ؿ تمممًم عف اإلترار امذى نمـ بي اآلخر 
 

مسػػكف  ف ػػمـ ام ػػميد ااوؿ بضػػبط اممػػتمـ ) امطػػمعف ( وت تن ػػي . ونػػمـ امثػػما  بت تػػنش        
 ٓاممتمـ )امطمعف( بم رده ونمـ ام ميد امثممث بت تنش مسكف اممتمـ امثما  ........... 

ونػػد  ػػمد كػػؿ مػػامـ عىػػ  اموانةػػ  امتػػ  نػػمـ بمػػم واإلتػػرار امػػذى بم ػػر تا نػػذه  ما ػػردًا          
م وعى  إست  ؿ و ومػـ ن ػمد عىػ  اموانةػ  امتػ  نػمـ بمػم غنػره وال عىػ  اإلتػرارات امتػ  نػمـ بمػ
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ذمؾ امىنر ااي مـ نكف متواتدًا ف  ذمؾ امونت عى  مسرامم بؿ بم ر مأمورن  فخػرى تخػممؼ 
 ٓاممأمورن  امت  نمـ بمم كؿ مف زمنىني 

وبذمؾ تكوف  ممدة كؿ ماممم نػد إا ػبت عىػ  اإلتػرار امػذى نػمـ بػي كػؿ  ػميد عىػ          
اػػي مػػـ ن ػػميد تىػػؾ امونػػموع فو إا ػػراد وال تا ػػرؼ  ػػممدتي إمػػ  مػػم نػػمـ بػػي غنػػره مػػف ام ػػمود ا

تممممم ف  غنبتي   ٓاإلترارات امت  نمـ بمم امىنر مةدـ تواتده فثامر ام نمـ بمم مىنمبي عامم وا 
ومػػػع ذمػػػؾ ف ػػػد ا ػػػىت امماكمػػػ  فػػػ  اكممػػػم اممطةػػػوف عىنػػػي فنػػػواؿ  ػػػمود اإلثبػػػمت          

  ػػأف ضػػبط ااوؿ امث ثػػ  عىػػ  فسػػمس فامػػـ  ػػميدوا تمنةػػًم كمفػػ  اإلتػػرارات امتػػ  فتبةػػت فػػ 
) امطمعف ( وت تن ػي وت تػنش م بسػي ومػم فسػ رعاي ضػبطي وذمػؾ امت تػنش كمػم فسػادت إمػنمـ  

تمنةػػػًم كػػػذمؾ م ػػػميدتمـ ونػػػموع ت تػػػنش مسػػػكف امطػػػمعف وكػػػذمؾ مػػػم فسػػػ ر عاػػػي ت تػػػنش مسػػػكف 
اممتمـ امثما  ........... ومم فس ر عاي ت تنش ذمؾ اممسكف و مع فف ت تنش مسػكف امطػمعف 

ت تنش مسكف   ن ي اممذكور تـ ف  غنبػ  ام ػميد ااوؿ اما نػب / ........... واما نػب  وكذمؾ
 .........../ٓ 

كمم تـ ت تنش مسكف اممتمـ ) امطمعف ( ف  غنب  ام ميد ااوؿ ........... ابراينـ          
  غنبػ  وامثممث مامد كممؿ ........... كمم تـ ت تنش م بػس اممػتمـ ) امطػمعف ( وباطممػي فػ

 ٓام ميدنف امثما  وامثممث 
وبػػذمؾ تكػػوف امماكمػػ  نػػد فخطػػأت فػػ  ت ػػونر اموانةػػ  وفػػ  تا ػػنؿ فنػػواؿ  ػػمود          

اإلثبمت امث ث  وا ىت عامـ ف  مدوامت اماكـ عاد ر ديم انػواممـ ومػلدى  ػممدة كػؿ مػامـ 
 ٓم  نت ؽ وف ؿ  ممدتمـ اممر ودة بممتا ن مت وامثمبت  بماوراؽ 

وفاممت ف  بنمف ملدى  ػممدة كػؿ مػف ام ػميدنف امثػما  وامثممػث إمػ  مػم ا ػىتي مػف         
فنواؿ ام ميد ااوؿ ........... مػع فف فنػواؿ كػؿ ماممػم تخػممؼ فنوامػي وال تت ػؽ مػع مضػموف 
 ممدتي . اف كً  مف ام مود امث ث  اممذكورنف  مد عى  وانة  تخممؼ اموانة  امت   ميديم 

تت ػػؽ واادمػػ  امتػػ  فسػػ ر عامػػم كػػؿ إتػػرار مػػف اإلتػػرارات امتػػ  نػػمـ بمػػم كػػؿ مػػامـ  اآلخػػر . وال
 ٓما ردًا وف  غنب  اآلخرنف 

ويو مم نةنب اماكـ بممخطػأ فػ  اإلسػامد ومخمم ػ  امثمبػت بػماوراؽ إذ اسػبت امماكمػ          
بممتا ن ػمت بػؿ  ف  مدوامت اكممم مكػؿ مػف  ػمود اإلثبػمت امث ثػ  نػواًل مػـ نػرد بأنوامػي وامثمبتػ 

 ٓنخممؼ امثمبت بمم عى  ااو مم سىؼ بنماي 
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وممم كمات فنواؿ يػلالر ام ػمود امث ثػ  يػ  عمػمد اماكػـ اممطةػوف فنػي وامتػ  إتخػذتمم         
ـَ فػهف يػذا امتا ػنؿ  امماكم  ركنزة م ضمومم بهداا  امطمعف وسادًا إلطموامامم بهدااتي و ومف ث

وف ملثرًا وال  ؾ ف  ماطؽ اماكػـ و ػا  إسػتدالمي بانػث مػم امخمطئ انواممـ مف تمابمم نك
كمف ُنةرؼ مدى فثر ونوؼ امماكم  عىػ  ا ن ػ  فنػواممـ فػ  امتا ن ػمت ومػم ر ػده كػؿ مػامـ 
ـَ فػػهف  عػػف مضػػموف ومػػلدى  ػػممدتي فػػ  ع نػػدة امماكمػػ  عاػػد ام  ػػؿ فػػ  امػػدعوى ػ ومػػف ثػػ

 ٓم  امخطأ امملثر نكوف ُمبطً  مىاكـ ملدنًم ما ضي واإلام
اف اااكمـ امتامون  نتةنف فف تكػوف م ممػ  عىػ  فدمػ   ػانا  ممػم م ػدريم امثمبػت         

بأوراؽ امػدعوى فػهذا إسػتاد اماكػـ إمػ  وانةػ  فو نػوؿ ال سػاد مػي بػماوراؽ وال ف ػؿ مػي فنمػم فو 
  نخممؼ مم دوف بمم فهف اماكـ نكوف مةنبًم إلبتاموي عى  فسمس فمسد ػ متػ  كماػت تىػؾ اموانةػ

 ٓفو ذمؾ ام وؿ يو فسمس اماكـ مكواًم متوير نضمره 
 ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔ*  ا ض 

يػػذا إمػػ  فاػػي إذا كػػمف مىماكمػػ  فف تانػػؿ فػػ  بنمامػػم عاػػد تا ػػنؿ فنػػواؿ فاػػد  ػػمود          
اإلثبمت إم  مم ا ىتي مف فنواؿ  ميد  خػر و فهاػي نتةػنف فف تكػوف فنػواؿ كػؿ مػف ام ػميدنف 

تويرى بنف ملدى ومضموف فنواؿ ام ميد عف مػلدى  خ ؼاممضموف وفاًل نوتد  مت     ف 
ومضػػموف فنػػواؿ ام ػػميد اآلخػػر امماػػمؿ عىنمػػم عاػػد بنمامػػم فػػهذا وتػػد يػػذا امخػػ ؼ فهاػػي نتةػػنف 
عى  امماكم  فف تترى تا نؿ ملدى ومضموف فنواؿ كؿ  ميد عى   اػده وعىػ  فسػت  ؿ 

اًل كمف اكممم مةنبًم   ٓوا 
ف د كمف عى  امماكم  اف تا ؿ  ممدة كؿ مف ام ػميدنف امثػما  وامثممػث عىػ  اػده        وممذا   

وال تانػػؿ فػػ  بنمامػػم إمػػ  مػػم ا ػػىتي مػػف فنػػواؿ ام ػػميد ااوؿ مػػم داـ كػػؿ مػػامـ نػػد  ػػمد عىػػ  
ذ خػػممؼ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي يػػذا  وانةػػ  تختىػػؼ عػػف اموانةػػ  امتػػ   ػػمد عىنمػػم االخػػر و ػ وا 

  كػػػذمؾ  نػػػد ا ػػػىت فنػػػواؿ ام ػػػميد ااوؿ ........... ااػػػو ال نت ػػػؽ اماظػػػر وكماػػػت امماكمػػػ
ومضموف انوامي بممتا ن مت واسبت إمني م ميدتي وانة  ت تنش مسكف امطمعف ومم فسػ ر عاػي 
ذمػػؾ امت تػػنش وكػػذمؾ اماػػمؿ بمماسػػب  مت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ امثػػما  مػػع اف دوره فنت ػػر عىػػ  

ـً ت تنش امطمعف وم بسي واده ومـ ن ترؾ ف   ت تػنش مسػكاي فو مسػكف اممػتمـ امثػما  ومػف ثػ
فهف اماكـ نكوف وند تردى ف  عنب امخطأ ف  اإلسامد ومخمم   امثمبت بماوراؽ بمم نستوتب 
ا ضي واإلاممي و ػ ات  ومو كمات امماكمػ  نػد تسػمادت فػ  نضػمومم بمإلدااػ  إمػ  فدمػ  فخػرى 
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  متسػػمادة ومامػػم متتمةػػ  تتكػػوف ع نػػدة سػػىمت مػػف يػػذا امةػػوار اف اادمػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ
امماكمػػ  بانػػث إذا سػػ ط فاػػديم فو إسػػتبةد تةػػذر امتةػػرؼ عىػػ  فثػػر ذمػػؾ فػػ  ت ػػدنر امماكمػػ  

 ٓمبمن  اادم  ااخرى 
 ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 

َ:َـَٚلؼذَحمىّخَإٌمغ
 خػػ ؼوال نوتػػد "  مػػف امم ػػرر ااػػي إذا كماػػت  ػػممدة ام ػػمود تا ػػب عىػػ  وانةػػ  وااػػدة      

ب أف تىؾ اموانة  ف  بأس عى  اماكـ إف يو اامؿ ف  بنمف  ممدة ام ميد إمػ  مػم فورده مػف 
فػػ  فنػػواؿ  خػػ ؼفنػػواؿ  ػػميد  خػػر ت مدنػػًم مػػف امتكػػرار امػػذى ال موتػػب مػػي و ػ فمػػم إذا وتػػد 

ره ام مود عف اموانة  امواادة فو كمف كؿ مامـ نػد  ػمد عىػ  وانةػ  غنػر امتػ   ػمد عىنمػم غنػ
 ٓفهاي نتب مس م  اماكـ بمإلداا  إنراد  ممدة كؿ  ميد عى  اده "  

 ٛٔٙػ  ٖٔٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ ٗ*  ا ض 
ومف يذا كىي نتبنف فف اماكـ اممطةوف فني تردى ف  عنب امخطأ فػ  اإلسػامد ومخمم ػ        

 امثمبت بماوراؽ ف  موضةنف : ػ
مث ث  م ميدتمـ موانة  ت تػنش  ػخص امطػمعف عادمم اسب اماكـ م مود اإلثبمت ا   :َاألٚي

امثمبػػت خػػ ؼ ومسػػكاي ومػػم فسػػ ر عاػػي يػػذا امت تػػنش مػػف مضػػبوطمت وفدمػػ  عىػػ  
 بممتا ن مت امت  فستس   مامم اماكـ يذه امونموع اف ك  مػف يػلالر ام ػمود  ػمد

 ٓعى  وانة  تخممؼ اموانة  امت   مد عىنمم غنره مف ام مود اممذكورنف 
فف امماكم  فاممت ف  بنمف مضموف وملدى فنواؿ ام ميدنف امثما  وامثممث إمػ     :َاٌضبٔٝ

مم ا ىتي مف انواؿ ام ميد ااوؿ مػع اف ام ػميدنف اممػذكورنف  ػمدا عىػ  ونػموع 
 ٓمختى   عف تىؾ امت   مد عىنمم ام ميد اممذكور 

تسػػتاد إمػ  ف ػػوؿ  وممػذا تػمر إسػػتدالؿ اماكػـ مةنبػػًم ااػي فنػػمـ نضػمره عىػػ  فدمػ  ال          
 ٓ انا  مف امتا ن مت اممستمدة مامم ويو مم عمب اماكـ وفوتب ا ضي 

 
َََاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيت:َََََصبٔيبَ 

ذمؾ اف امدفمع عف امطمعف تمسؾ ف  مرافةتي اممـ ماكم  امموضوع ببط ف ااذف          
امتػػ  فاباػػ  عىنمػػم ام ػػمدر مػػف سػػىط  امتا نػػؽ بت تن ػػي وت تػػنش مسػػكاي مةػػدـ تدنػػ  امتارنػػمت 
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ذمؾ ااذف و ػ ف د تمرت عبمرات ماضر امتارى ف  فم مظ عمم  مرسى  ال ت ند فكثػر مػف اف 
امطمعف ناوز اممواد اممخػدرة ونروتمػم عىػ  عم وػي ون ػمركي فػ  يػذه امتتػمرة عػدد  خػر مػف 
 ذوى نربػػمه بىػػف عػػدديـ سػػت  ف ػػخمص مػػامـ وامػػده و ػػ ن ي وفنت ػػر اما نػػب ........... اسػػبي
اإلتممـ إمػنمـ م ػررًا فاػي سػبؽ إتمػمـ امطػمعف بمإلتتػمر فػ  اممػواد اممخػدرة وانمزتمػم وفورد فرنػمـ 
ام ضمنم امت  اررت ضده ممذا امىرض ومكاي مـ نبنف  مم  در فنمم مف ااكمـ سوار بممبرارة 

 ٓفو بمإلداا  
وتاػػموؿ امتاػػرى كمػم تػػمر اإلتمػمـ عىػػ  ااػو  ػػموع بناػي وبػػنف اممتاػرى عػػامـ اآلخػرنف         

وامػػده امػػذى كػػمف نةػػما  مرضػػًم  ػػدندًا فػػ  ذمػػؾ امونػػت وفدخػػؿ إمػػ  اممست ػػ   فػػ  ذات امونػػت 
امذى ارر فني ماضر امتارى ومم مبث فف توف  بةد عدة فنمـ مف اموانة  ػ كمم تبنف فف فاد 
ف اممتاػػرى عػػامـ ويػػو اممػػتمـ امثػػما  مػػـ نكػػف متواتػػدًا بمممدناػػ  فػػ  ونػػت امتاػػرى ومػػع ذمػػؾ فػػه

امتارنمت اممزعوم  مػـ تتو ػؿ إمػ  يػذه امةام ػر بمػم نابػئ اامػم مسػت مه مػف خ ػـو امطػمعف 
 ٓوفسرتي ومم اكثريـ 

وممػػم نػػدؿ عىػػ  ن ػػور امتارنػػمت فف مترنمػػم زعػػـ ااػػي ف ػػترؾ مػػع مكتػػب مكمفاػػ            
دة  اممخػدرات بأسػواف فػ  تمةمػم وكػمف طبنةنػًم فف ن ػـو اممكتػب اممػذكور بتمػع امتارنػمت امتػػم

عف امطمعف وذوني ونسة  إم  فست دار اإلذف بضبطي وت تن ي ويو اممكتب اممختص بمػذه 
امتراوـ ومدني اموثموؽ واممراتػع امتػ  نسػتؿ بمػم مػف نمػمرس تتػمرة اممػواد اممخػدرة ونر ػد كػؿ 
اركػػمتمـ بدنػػ  بممىػػ  بانػػث ال نمكػػف فف نخ ػػ  عىػػ  امةػػممىنف بمممكتػػب امم ػػمر إمنػػي مػػم  ػػمع  

 ٓامملثم  امت  نممرسمم امطمعف ووامده وفنمربي  عف امتتمرة
ومكػػػف عػػػدـ تو ػػػؿ اممكتػػػب اممخػػػتص ممػػػم اسػػػب إمػػػ  امطػػػمعف مػػػف مممرسػػػ  تتػػػمرة           

اممواد اممخدرة ندؿ بن نف عى  فف امتارنػمت امتػ  اسػت ؿ بمػم اما نػب ........... وزم وػي مػف 
م  فسمس تدى خم ػ  ونػد اسػبت امةممىنف بوادة مبماث نسـ  رط  فسواف مـ تكف مستادة إ

امتارنمت إمػنمـ تػأمنؼ ع ػمب  مػف اا ػ نمر امخطػرنف وذونمػـ وففػراد عػموىتمـ مىةمػؿ فػ  ا ػؿ 
مػػو كػػمف  ػػاناًم ممػػم خ ػػ  عىػػ  ضػػبمط مكتػػب اممكمفاػػ   اإلتتػػمر بػػمممواد اممخػػدرة ويػػو فمػػر

 وامةممىنف بي مف مخبرنف ومر دنف ون در اإلذف ضديـ تمنةًم !!!
مػػػم ثبػػػت فف ااػػػد اممتاػػػرى عػػػامـ امػػػوارد ذكػػػريـ بماضػػػر امتاػػػرى ازنػػػؿ امسػػػتف ك           

واآلخػر متػوف  وااوؿ يػو إبػراينـ مامػد عنسػ  فبػف عػـ امطػمعف ػ ونػد تخنػرت امانمبػ  امةممػ  
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ث ث  مف اممتارى عامـ امست ويـ اممتمممف ااوؿ وامثما  ووامديـ وفذات بضػبطمـ وتا تػنش 
مننف ممػػم نػػدؿ عىػػ  اامػػم مػػـ تثػػؽ بممتارنػػمت امتػػ  فترنػػت عػػامـ مسػػمكامـ ومػػـ تػػأذف بت تػػنش امبػػ

وممذا رفضت إ ػدار اإلذف بت تن ػمـ وفنت ػر اإلذف ام ػمدر مػف امانمبػ  امةممػ  عىػ  امث ثػ  
اممػػذكورنف واػػديـ و ػ وممػػم كماػػت امتارنػػمت تكػػوف كػػً  ال ن بػػؿ امتتروػػ         فػػهف إيػػداريم 

 ٓمًم إيداريم بمماسب  مىبمننف بمماسب  مبةض اممتارى عامـ نستتبع ات
كمم تبنف فف تادند فسممر اممأذوف بت تن مـ مـ نكف ببنمف فسـ كؿ مامـ كممً  بمإلذف         

امم كمف نوضع ع م  )   ( اممـ فسـ كؿ مامـ ػ ويو مم ال نك   متادنػد  ػخص كػؿ     وا 
ااسػممر ووتػود ف ػخمص مف اممػأذوف بت تن ػ  وذيػب امػدفمع إمػ  فف تىػؾ امة مػ  ػ مػع تةػدد 

امػم وضػةت  بممماضر مـ ن مىمـ اإلذف ػ مـ توضع بمةرف  م در اإلذف فممـ اسـ امطػمعف وا 
بةد ذمؾ بمةرف  فاد امضبمط ب  د امزج بهسمي ف  اإلتمػمـ وت تػنش مسػكاي دوف إذف  ػان  
  مدر ممف نمىؾ إ داره . وكمف مف اممتةنف عى  وكنػؿ امانمبػ  امػذى ف ػدر ذمػؾ اإلذف فف
ذ مػػػـ نتبػػػع يػػػذا اإلتػػػرار  نونػػػع فمػػػمـ اإلسػػػـ امػػػذى إختػػػمره مضػػػبطي وت تن ػػػي وت تػػػنش مسػػػكاي وا 
ام ان  فهف اإلذف نكوف بمطً  م دوره عى  ااو متمػؿ وخىػوه مػف بنػمف ماػدد م ػخص فو 

 ٓف خمص اممأذوف بت تن مـ 
ـز يػػػذا وتت ػػػدد ماكمػػػ  امػػػا ض فػػػ  ام ػػػروط ام زمػػػ  م ػػػا  اإلذف بػػػممت تنش وتسػػػتى         

تادنػػد إسػػـ اممػػراد ت تن ػػي فو ت تػػنش مسػػكاي بدنػػ  بانػػث نكػػوف اإلذف بػػمط  إذا  ػػمب اإلسػػـ 
خطػػػأ تػػػػويرى ناطػػػػوى عىػػػػ  تتمنػػػؿ م خ ػػػػن  اممػػػػأذوف بت تن ػػػػي كمػػػم يػػػػو اماػػػػمؿ فػػػػ  اإلذف 
ام ػػمدر فػػ  امػػدعوى اممطرواػػ  وامػػذى خػػ  كىنػػً  مػػف تادنػػد فسػػـ امطػػمعف تادنػػدًا امفنػػًم مكػػؿ 

كمف  اادم  امت  ك ؼ عامم تا نذه بمم ف  ذمؾ ضبط اممواد اممخدرة  تممم  بمم نبطىي ونبطؿ
امت  ننؿ بممةثور عىنمػم مػع اممػتمـ ) امطػمعف ( فو بمسػكاي كمػم نبطػؿ اإلعتػراؼ اممةػزو إمنػي 
فػػ  فع ػػػمب امضػػبط اف تىػػػؾ اادمػػ  مترتبػػػ  عىػػ  اإلتػػػرار امبمطػػؿ واإلذف امم ػػػوب بػػػممبط ف 

إتػػرارات تامونػػ  وامتػػ  ا ػػت عىػػ  بطػػ ف  ٖٖٙمػػً  بمممػػمدة وامتػػ  مػػـ تكػػف متوتػػد مػػواله .  ع
ت ىت بي إت ماًل وثن ػًم وترتبػت عىنػي مبم ػرة  كمف  اادم  اممت ى  بمإلترار امذى ونع بمطً  وا 

ٓ 
وت دت امماكم  مذمؾ امػدفع وفطراتػي ب وممػم " بػأف ت ػدنر تدنػ  امتارنػمت وك منتمػم          

ف سىط  امتا نؽ مف اممسموؿ امموضػوعن  امتػ  نوكػؿ اامػر متسونف إ دار اامر بممت تنش م



322 

 

فنمػػم مسػػىط  امتا نػػؽ تاػػت إ ػػراؼ ماكمػػ  امموضػػوع وفف امماكمػػ  تسػػمنر امانمبػػ  امةممػػ  فػػ  
عام ػػر إطموامامػػم إمػػ  تدنػػ  امتارنػػمت وال ناػػمؿ مػػف تػػدنتمم فامػػم ف ػػمرت إمػػ  عػػدد مػػف ففػػراد 

اممػػتمـ نػػد فدخػػؿ اممست ػػ   واتػػز بمػػم نبػػؿ  فسػػرة اممػػتمـ ااوؿ ) امطػػمعف ( فو فف نكػػوف وامػػد
وانة  امضبط بةدة فنمـ . وفف اا ؿ ف  اإلترارات امىمػم عىػ  ام ػا  وتػمر اإلذف ماػددًا 

!!!( ػ وذمؾ مف اماكـ رد مةنب م  وره اف امدفمع مـ نامزع ف       مع خمص اممراد ت تن مـ )؟
ممػم فف ت ػر امانمبػ  امةممػ  عىػ  مػم  سىط  ماكم  امموضػوع فػ  ت ػدنر امتارنػمت ووزامػم وبػأف

امػػم اػػمزع امػػدفمع فػػ  تدنػػ  امتارنػػمت  إرتآتػػي مػػف ك منتمػػم متسػػونف إ ػػدار اإلذف بػػممت تنش .  وا 
امسػػمب   عىػػ  اإلذف واةػػ  عىنمػػم ام  ػػور وعػػدـ امك منػػ  إل ػػداره و ػ واةػػ  عىػػ  اإلذف عػػدـ 

ةػًم مػف امتػدخؿ ام اػؽ مرتػمؿ تادند  خ ن  اممأذوف ضديـ تادندًا ماػددًا امفنػًم مىتمممػ  مما
فمػمـ مػف نرغبػوف فػ  مػد اإلذف إمنػي مثىمػم اػدث مػع امطػمعف  ػ  ( امضبط بوضػع ع مػ  )

( فمػػػمـ إسػػػمي ػ سػػػنمم و تواتػػػد فسػػػممر  ػػػ امػػػذى مػػػـ نكػػػف م ػػػدر اإلذف نػػػد ًفْ ػػػَر بة مػػػ  )
  (  ) بممماضر مـ ن مىمم اإلذف وو مـ توضع فممممم ع م 

مماكمػػ  فف تةػػرض فػػ  اكممػػم ممضػػموف تىػػؾ امتارنػػمت وتُبػػدى وكػػمف نتةػػنف عىػػ  ا        
رفنمم ف   ػأامم   مػف انػث ك منتمػم فو عػدـ ك منتمػم متسػونف إ ػدار اإلذف بػممت تنش وال نك ػ  
متػػرد ام ػػوؿ بمإلطمواػػمف إمنمػػم اف تىػػؾ امةبػػمرة عممػػ  مرسػػى  ال ت ػػى  ردًا عىػػ  ذمػػؾ امػػدفمع 

  امتػػ  فسػػ ر عامػػم تا نػػذه ونضػػت بمإلدااػػ  باػػمًر امتػػويرى مػػم دامػػت امماكمػػ  نػػد فخػػذت بمادمػػ
ذ مػػـ تتاػػموؿ امماكمػػ  عام ػػر امتارنػػمت امسػػمب        عىػػ  إذف امت تػػنش بممباػػث  عىنمػػم و وا 
كت ت ب وممم فامم إطمأات إمنمػم بمػم نةػد م ػمدرة عىػ  دفػمع  وامتمانص ومـ تبد رفنمم فنمم . وا 

 ٓف اما ض واإلامم  امطمعف فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف مةنبًم متةن
كمم مـ تةػرض امماكمػ  ممػم فثػمره امػدفمع فػ   ػأف امتػدمنؿ عىػ  فوتػي ام  ػور امتػ           

 مبت امتارنمت امت  فترايم اما نب ........... وامثمبت  بماضػر امتىسػ  وامسػممؼ بنمامػم ومػـ 
ماكمػػ  مػػـ ُتِاػػْط تُْبػػِد رفنمػػم فػػ  عام ػػر يػػذا امػػدفمع وم وممتػػي ومػػـ تا ػػىي بمػػم نابػػئ عػػف فف ام

ـْ بػػػي إممممػػًم كمفنػػػًم نمنػػػئ ممػػم ام  ػػػؿ فػػ  امػػػدعوى عػػف ب ػػػر كممػػػؿ  عىمػػًم بمػػػذا امػػدفمع ومػػػـ ُتِىػػ
 ٓوب نرة  ممى  وممذا كمف اماكـ فوؽ ن وره ُمِخً  باؽ امدفمع متةنف اما ض 

سػػت ر نضػػمر امػػا ض عىػػ  فف امػػدفع بػػبط ف اإلذف بػػممت تنش مةػػدـ تدنػػ  امتارنػػمت           وا 
  ُبا  عىنمم اإلذف بممت تنش تويرى ونتةنف عى  امماكم  فف ُتَضِمف اكممػم عاػد إطرااػي امت
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ااسبمب امسموى  امت  تُبرر اإلمت ػمت عاػي وال تكت ػ  بممةبػمرات اممرسػى  امتػ  ال نستسػمغ مامػم 
اًل كػػمف مةنبػػًم م  ػػوره مػػم دامػػت امماكمػػ  نػػد  امونػػوؼ عىػػ  مسػػوغمت مػػم نضػػ  بػػي اماكػػـ وا 

 ٓادم  امت  فس ر عامم تا نذ اإلذف سادًا مى ضمر بمإلداا  إتخذت مف ا
 ٕٛٔػ  ٖٚػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٕ/ٗ*  ا ض 
 ٖٓ٘ػ  ٙٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ ٗ/ ٖ*  ا ض 

ست ر نضمر اما ض كذمؾ عى  فف امماكمػ  إذا كماػت نػد فبطىػت اإلذف بػممت تنش            وا 
بط امذى إست دره مو كمف نػد تػد فػ  تأسنسًم عى  عدـ تدن  امتارنمت ممم ثبت مف فف امضم

تارني عف اممتمـ متو ؿ إم  إسمي بممكممؿ وعاواف مسكاي فمػم ونػد تمىػي وخػ  ماضػره مػف 
اإل ػػمرة إمػػ  عمىػػي وتادنػػد سػػاي وذمػػؾ م  ػػوره فػػ  امتاػػرى ممػػم نبطػػؿ اامػػر امػػذى إست ػػدره 

مموضػػوع دوف ونمػػدد امػػدمنؿ امػػذى ك ػػؼ عاػػي تا نػػذه فػػهف يػػذا إسػػتاتمج سػػموف تمىكػػي ماكمػػ  ا
 ٓمة ب 

 ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ ٕٔ/ ٗ*  ا ض 
كػػذمؾ إعتسػػؼ اماكػػـ امػػرد عىػػ  امػػدفع بػػبط ف اإلذف متتمنىػػي بةبػػمرة ال تاطػػوى فػػ          

اموانع عى  فى رد و ػ ب ومي " وتمر اإلذف ماددًا اا خمص اممراد ت تن مـ " و ػ دوف فف نبنف 
كػمف اإلذف ماػددًا ا ػخمص بنامػم خػ  اإلذف مػف ذمػؾ  ساده ف  يذه امم ػمدرة     وال كنػؼ

امتادنػػد ومتػػأ إمػػ  فسػػىوب غرنػػب ال نمكػػف مةػػي امتأكػػد ِمػػْف َمػػْف امُمتاػػرى عػػامـ ف ػػرت امانمبػػ  
( وَمْف ِماُمـ مـ تل ر و ػ وكنؼ نمكف اإلسػتنثمؽ مػف فف كػؿ امة مػمت     فمممي بة م  ) 

ومػػػـ نضػػن مم فاػػد رتػػػمؿ امضػػبط بمةرفتػػي عىػػػ   امموتػػودة وضػػةمم وكنػػػؿ امانمبػػ  إآلِذف با سػػي
اإلذف ويػػو مػػم تمسػػؾ بػػي امطػػمعف تمسػػكًم مػػـ نةػػرض مػػي اماكػػـ بػػرد ومػػـ َنُتػػِر تا ن ػػًم مػػي بىوغػػًم   
إمػػ  غمنػػ  اامػػر فنػػي و وذمػػؾ نةنػػب اماكػػـ بمم  ػػور واإلخػػ ؿ باػػؽ امػػدفمع و ػ فضػػً  عمػػم 

إلدااػػ  عىػػ  فدمػػ  يػػ  فػػ  اموانػػع فسػػىس إمنػػي مػػف فسػػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ بممتةونػػؿ فػػ  نضػػموي بم
 بمطى  مبط ف اإلذف بممضبط وامت تنش !!!  

 
َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتبََ:َََصبٌض

ف ػػػد اػػػمزع اممػػػتمـ ) امطػػػمعف ( عاػػػد إسػػػتتوابي وكػػػذمؾ اممػػػدافع عاػػػي فػػػ  مرافةتػػػي فمػػػمـ        
ْد ممممرسػ  ماكم  امموضوع ف  مكمف ضبطي م ررًا فاي مـ ُنضػبْط فػ  مسػكاي فو بػمموكر امُمَةػ
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ا ػػمطي كمػػم زعػػـ  ػػمود اإلثبػػمت ومكاػػي ضػػبط بمست ػػ   فسػػواف امةػػمـ انػػث كػػمف نرافػػؽ وامػػده 
. ونػػدـ  ػػممدة رسػػمن   ٜٜٚٔ/ٙ/٘ٔفثاػػمر مرضػػي ويػػو ازنػػؿ بتىػػؾ اممست ػػ   نبػػؿ وفمتػػي فػػ  

 مدرة مف اممست    اممذكور تأنندًا مدفمعي . كمم  مد بذمؾ فسةد اسكادر خنر مف امةممىنف 
  وامػػػػػذى فكػػػػػد فف ام ػػػػػوة نممػػػػػت بضػػػػػبط اممػػػػػتمـ ) امطػػػػػمعف ( بمممست ػػػػػ   بتػػػػػمرن  بمممست ػػػػػ 

وظػػؿ مراف ػػًم موامػػده امم ػػنـ بمػػم ممرضػػي اتػػ   ٜٜٚٔ/ٙ/ٖوكػػمف دخومػػي ماػػذ نػػـو  ٜٜٚٔ/ٙ/٘
 ٓونت ام بض عىني بداخىمم 

46َٚأٚػؼَادلزَُٙ)َاٌطبعَٓ(َرٌهَفَٝألٛاٌَٗعٕـذَإعـزغٛاثَٗثبٌزؾميمـبدَصَ   
َـ:ََِٚبَثعذ٘بَثمٌٛٗ

ج  /   امىػػ  ا ػػؿ فاػػم كاػػت فػػ  اممست ػػ   مراف ػػَم موامػػدى اممػػرنض وامم ػػنـ بمػػم وتػػي مخبػػر 
كىػػـ امبم ػػم طىةػػت وم نػػت فػػ  ضػػمبط ونػػمؿ مػػ  تةػػمم  مةمنػػ  وم ػػنت مةػػمه وفخػػذا   ونػػمؿ مػػ 

عى  امبادر ودخىا  اماتز مىمن  مػم فاػم إتةرضػت عىػ  سػنمدتؾ . وكػمف ذمػؾ اػوام  امسػمع  
وفام كات مرافؽ موامدى اممػرنض ااػي ماتػوز فػ  اممست ػ   مػف  ٜٜٚٔ/ٙ/٘ بمح نـو  ٛ

 ٓث ث  فنمـ 
وتبنف مف اإلط ع عى  ام ممدة امرسمن  ام مدرة مف مست    فسواف امةمـ فامم ت ند         

 ٓ ٜٜٚٔ/ٙ/ٖمراف تي موامده امازنؿ بمم ماذ نـو 
تخػػػممؼ ام ػػػورة امتػػػ  وذيػػب امػػػدفمع مػػػف ذمػػػؾ إمػػػ  فف موانةػػػ  امػػػدعوى  ػػػورة فخػػػرى         

فورديم  مود اإلثبمت بأنواممـ وفامـ مػـ نىتزمػوا تماػب ام ػدؽ فػ   ػممدتمـ بممتا ن ػمت وبػذمؾ 
نممت اممامزع  امتمدة ف  مكمف امضبط وف   ورة اموانة  بأكمىمم وندـ امدفمع مػم نسػماد يػذا 

اممذكور واانػواؿ  امدفمع امتدى ونلازره وفؽ مم تمر بمم ممدة امرسمن  ام مدرة مف اممست   
 ٓامت  فدم  بمم فاد امةممىنف بي 

ورغػػـ فيمنػػ  امػػدفمع امسػػممؼ امػػذكر وتويرنتػػي ورغػػـ فف اموانػػع نظػػميره ونسػػماده فػػهف          
امماكم  مـ ت طف إمني كىن  ومـ تىـ بةام ره ونةدت عف تا ن ػي بىوغػًم معمػر فنػي ومػـ ت سػطي 

م نابػػئ عػػف فاػػي غػػمب عامػػم بأكمىػػي وممػػذا خىػػت ا ػػي فػػ  امػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ إطرااػػي .  بمػػ
 ٓمم نستوتب ا ضي ػمدوامت اماكـ ات  مف تا نىي ويو ن ور نةنب اماكـ ب

ومف امم رر ف  يذا ام ػدد فف مامزعػ  اممػتمـ فػ  مكػمف ضػبطي وفػ  اممكػمف امػذى          
م وتا ن مػػم ونػػع بػػي اماػػمدث مػػف فوتػػي امػػدفمع امتويرنػػ  امتػػ  نتةػػنف عىػػ  امماكمػػ  امةامنػػ  بمػػ
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بىوغًم مىمن  اامر فنمم متةى ي ب ا  امدمنؿ اممستمد مف فنواؿ  ميد اإلثبمت وممم نترتب عىني 
 ٓمو    تىنر وتي اماؽ ف  امدعوى 

وعىػػ  امماكمػػ  إذا مػػـ تػػًر ااخػػذ بػػي فْف تػػورد فػػ  اكممػػم بةػػد تا ػػنىي ػ مػػم ن نػػد           
اًل كػػػمف  سػػػتدالؿ سػػىنـ وا  خ مػػػي باػػؽ امػػػدفمع إطرااػػي بماطػػػؽ سػػموف وا  اكممػػم مةنبػػػًم م  ػػوره وا 

خم ػػ  إذا كػػمف ملنػػدًا بمادمػػ  اممسػػتمدة مػػف اممسػػتادات امم دمػػ  مػػف اممػػتمـ و ػػمودة كمػػم يػػو 
 ٓامامؿ ف  امدعوى اممطروا  

وال ماػؿ مى ػوؿ فػ  يػذا ام ػدد بػأف نضػمر امماكمػ  بهدااػ  امطػمعف عمػم اسػب إمنػػي          
اكممػم ناطػوى عىػ  امػرد امضػما  عىػ  ذمػؾ امػدفمع بمػم نبػرر  ومعدم  امتػ  فوردتمػم بمػدوامت
 ٓإطرااي وعدـ امتةونؿ عىني 

اف مامزعػ  اممػتمـ فػ  مكػمف ضػبطي مػػف فوتػي امػدفمع امتويرنػ  امتػ  ن تضػ  مػػف           
رتنماًم م طموامف إمنمم   ٓامماكم  تا ن مم فو امرد عىنمم برد مست ؿ إذا مـ ن مدؼ نبواًل وا 

يذا إم  فف امػدفمع ن ػد مػف امتمسػؾ بمػذه اممامزعػ  فف ن ػـ فنػواؿ  ػمود اإلثبػمت           
ـَ فػػ  نتػػوز إتخػػمذ تىػػؾ اانػػوؿ بػػذاتمم ماػػؿ ذمػػؾ اماةػػ  سػػادًا  بممكػػذب وعػػدـ ام ػػا  ومػػف ثػػ
إلطػػػراح دفػػػمع اممػػػتمـ ) امطػػػمعف ( ومامزعتػػػي سػػػمم   امػػػذكر ممػػػم ناطػػػوى عىنػػػي ذمػػػؾ امػػػرد مػػػف 

 ٓ م مدرة عى  اممطىوب ومىدفمع
كمػػم ال ماػػؿ مى ػػوؿ بػػأف اممػػتمـ مػػـ نطىػػب  ػػراا  إتػػرار ذمػػؾ امتا نػػؽ إلثبػػمت فف           

ضبطي تـ ف  مست    فسواف امةمـ بةندًا عف مسػكاي امم ػمؿ بضػبط اممخػدر بػي فثاػمر تواتػده 
فنػػي ػ اف يػػذا امطىػػب نسػػت مد ضػػماًم مػػف مامزعتػػي سػػمم   امػػذكر وذمػػؾ اتمػػم وبطرنػػؽ امىػػزـو 

 ٓط   امة ى  وامما
وااػػي ال ن ػػترط فػػ  طىػػب امتا نػػؽ فف نكػػوف  ػػرناًم بى ظػػي وعبمرتػػي بػػؿ نك ػػ  فف            

نكػػػػوف م مومػػػػًم دالمػػػػً  وضػػػػماًم مػػػػم داـ يػػػػذا ام مػػػػـ واضػػػػاًم دوف مػػػػبس فو غمػػػػوض  ) ا ػػػػض 
 (   كمػػػم يػػػو اماػػػمؿ فػػػ  مامزعػػػ  اممػػػتمـ ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ
مرت فػور إسػتتوابي بممتا ن ػمت ونػدـ مػم ن نػد تدنػ  تىػؾ ) امطمعف ( ف  مكمف ضبطي وند ت 

اممامزعػػ  و ػػاتمم مػػف وانػػع ام ػػممدة اممسػػتخرت  مػػف تمػػ  رسػػمن  ويػػ  اممست ػػ   اممػػذكور 
و ػػممدة فاػػد امةػػممىنف بمػػم كمػػم سػػىؼ امبنػػمف .  ممػػم كػػمف ن تضػػ  مػػف امماكمػػ  تا نػػؽ ذمػػؾ 

سػػتوتب امػػدفمع فو امػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ إطرااػػي ويػػو مػػم ن ػػر اماكػػـ  فػػ  بنماػػي بمػػم عمبػػي وا 
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 ٓا ضي م  وره ف  امتسبنب فضً  عف اإلخ ؿ باؽ اممتمـ ) امطمعف ( ف  امدفمع 
كمم ال ماؿ مى وؿ كذمؾ بأف مىماكم  كممػؿ امسػىط  امت دنرنػ  فػ  وزف دمنػؿ اما ػ            

 ٓذمؾ امت دنر  مم ف ػومو امىتي ااوراؽ امرسمن  فو كمف ب ممدة فاد ام مود دوف ُمَةِ ب عىن
إلف  رط إستةممؿ امماكمػ  مسػىطتمم امت دنرنػ  فػ  ت ػدنر امونػموع اممطرواػ  عىنمػم           

ووزامػػم ن تػػرض بدايػػً  فف تكػػوف نػػد فطاػػت إمنمػػم وفممػػت بمػػم وفدخىتمػػم فػػ  إعتبمريػػم عاػػد وزف 
ف دفػمع عام ر امدعوى سوار إلثبمت امتمم  ضد اممتمـ فو ا نمػم نبػؿ ام  ػؿ فنمػم فمػم إذا كػم

امطػمعف نػػد غػػمب عامػػم كىنػػً  ومػػـ ُتِىػػـ بػػي مطى ػػًم فػػهف اكممػػم نكػػوف م ػػوبًم ب  ػػور نةنبػػي اامػػم 
تكوف ند فخىت بواتبمم ف  باث عام ر اموانةػ  وتمان ػمم امتماػنص ام ػممؿ امكػمف  امػذى 

 ٓنمنئ ممم فر   ام  ؿ فنمم عف ب ر كممؿ وب نرة تمم  
َـَ:َٚلذَرٛارشَلؼبءَحمىّخَإٌمغَعٍَٝأْ

"  تا نػػؽ اادمػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ  يػػو واتػػب امماكمػػ  فػػ  امم ػػمـ ااوؿ وواتػػب          
عىػػ  امماكمػػ  تا نػػؽ امػػدمنؿ مػػمداـ تا ن ػػي ممكاػػم وبىػػض اماظػػر عػػف مسػػىؾ اممػػتمـ فػػ   ػػأف 
يذا امػدمنؿ اف تا نػؽ فدمػ  اإلدااػ  فػ  اممػواد امتامونػ  الن ػ  فف نكػوف ريػف م ػنو   اممػتمـ 

  ٓع عاي "فو اممداف
 ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*  ا ض 
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٛػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ*  ا ض 
  ٕػ  ٕػ رنـ / ٚن  ػ ج ػ متموع  ام واعد ام ماوا ٘ٗ/ٔٔ/٘*  ا ض 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 

َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
" اا ؿ ف  اااكمـ امتامون   فف تبا  عى  امتا نؽ ام  وى امػذى تترنػي امماكمػ           

  ٓعمـ ممكام " بممتىس   وتسمع فني ف  مواتم  اممتمـ  ممدات ام مود ممداـ سمم
  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
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 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

 
َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

ًم فف "  امتا ن مت ااومنػ   ال ت ػى  فسمسػًم تباػ  عىنمػم اااكػمـ و بػؿ امواتػب داومػ          
 ٓنلسس اماكـ عى  امتا نؽ امذى تترني امماكم  با سمم ف  امتىس    " 

 ٕٖػ  ٖ٘ػ  ٗج ـػ متموع  ام واعد ام ماوان   )عمر(  ٖٖٜٔ/ٔ/ٔ*  ا ض          
 

َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
م مود " سممع ام ميد النتةىؽ بمم فبداه ف  امتا ن مت بمم نطمبؽ فو نخممؼ  غنره مف ا      

 ٓبؿ بمم نبدني ف  تىس  اممامكم   ونسع امدفمع مامن تي فظممرا موتي اما ن   " 
 ٜٜٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٙ/ٖ* ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ* ا ض 

 
َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

فمع عػف " الن دح ف  واتب امماكم  ام نمـ بػممتا نؽ امواتػب عىنمػم و  فف نسػكت امػد        
فف امدفمع امذى ن د بي تكذنب فنواؿ ام ميد النسوغ اإلعراض عاي ب مم     :َٚلبٌذطىبي و  

ااطمواػػمف امػػ  مم ػػمد بػػي ام ػػميد اممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذا امػػرد مػػف م ػػمدرة مىػػدفمع نبػػؿ  فف 
نااسـ فمره بتا نؽ  تترني امماكم   والن دح  ف  يذا فف نسكت امدفمع عف طىب فترار يذا 

 ٓمتا نؽ ممداـ فف دفمعي ناطوى عى  اممطممب  بهتراوي " ا
  ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٖٓ* ا ض              

 
َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

" اذا كمف امدفمع ند ن د بي تكذنب  ميد اإلثبمت ومػف  ػأاي مػو  ػ  فف نتىنػر بػي          
اكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي وتي امرفى ف  امدعوى ف د كمف مزامم عى  امم
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بىوغم ام  غمن  اامر فني فو ترد عىني بمم نداضي فف ي  رفت إطرااي فمم وند فمسػكت عػف 
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فوردتػػي ردا عىنػػي ب ممػػ  ااطمواػػمف امػػ  فنػػواؿ ام ػػميد غنػػر سػػموف ممػػم ناطػػوى 

 ٓكوف مةنبم " عىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره    فهف اكممم ن
  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ* ا ض                   

َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
مػػ        " بأاػػي ممػػم كػػمف امػػدفمع امػػذى فبػػداه امطػػمعف نتتػػي امػػ  ا ػػ  ام ةػػؿ اممكػػوف مىترنمػػ  وا 

متةى ػػي  إثبػمت إسػػتامم   ا ػػوؿ اموانةػػ  كمػػم روايػػم  ػػمود اإلثبػػمت  فأاػػي نكػػوف دفمعػػم تويرنػػم 
بتا نػػؽ امػػدمنؿ  فػػ  امػػدعوى إلظمػػمر  وتػػي اماػػؽ فنػػي ....  ممػػم كػػمف ن تضػػ  مػػف امماكمػػ  

 ٓوي  تواتمي فف تتخذ مف اموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مىمن  اامر فني " 
 ؽ  ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔطةف  ٛٛسبتمبر سا   ٔٔ* ا ض                            

اتػػ  نسػػىـ نضػػمليم مػػف يػػذا امةػػوار فف تةمػػؿ مػػف تمابمػػم  وكػػمف عىػػ  امماكمػػ              
عى  تا نؽ دفمع امطمعف بأف ضبطي تـ بمست    فسواف امةمـ ومـ نكف بمسكاي بسلاؿ ازالر 
اممست ػ   اممػذكور امم نمػػنف مػع وامػده إبػػمف مرضػي وامممرضػنف ام ػػمومنف عىػ  خدمتػي وسػػلاؿ 

اإلط ع عى  دفتر فاواؿ نسـ فسواف ف  نػـو افراد ام وة اممراف نف مىضبمط  مود اإلثبمت بةد 
ثبمت ففراد تىؾ ام وة وف خم مـ   ٓامضبط وا 

ذ فمسػػكت امماكمػػ  عػػف إتػػرار ذمػػؾ امتا نػػؽ رغػػـ مزومػػي إلظمػػمر تماػػب اماػػؽ فػػ           وا 
امػػدعوى ويدانػػً  مى ػػواب وتػػمرت مػػدوامت اماكػػـ خممنػػ  مػػف تا ػػنىي وامػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ 

طراح اادم  ا مت  ندمت بأوراؽ امدعوى وامت  تظميره وتسماده كمم سػىؼ امبنػمف فػهف إطرااي وا 
 ٓاماكـ نكوف مةنبًم متةنف اما ض 

 
َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚفغبدَاإلعزذالي:َََََساثعب

ف د ذيػب امػدفمع عػف اممػتمـ ) امطػمعف ( فػ  مرافةتػي فمػمـ ماكمػ  امموضػوع كػذمؾ          
سكف امذى ضػبط فنػي اممخػدر عىػ  اػد زعػـ فنػواؿ  ػمود ال نست ؿ بانمزة امم إم  فف امطمعف

 ٓاإلثبمت بؿ ن مركي ف  انمزتي اآلخروف مف فخوتي ووامده 
 

وفف ياػػمؾ بةػػض اممضػػبوطمت عثػػر عىنمػػم بسػػط  ماػػزؿ متػػمور ال نخػػص امطػػمعف          
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وال فادًا مف ذوني  ػ ممم نستانؿ مةي فف نكوف اموزيم . خم ػ  ونػد كػمف م بوضػًم عىنػي ممػم 
س مطمم ف  ذمؾ اممكمف   ٓال نت ور مةي مبمدرتي إم  إم مومم وامتخىص مامم وا 

ويو دفمع واض  تلكده امتا ن مت ومم دمت عىني اممةمنا  امت  فترتمم امانمب  امةممػ           
ٓ 

ورغػػـ ذمػػؾ فػػهف امماكمػػ  فوردت باكممػػم ردًا عىػػ  ذمػػؾ امػػدفمع ب وممػػم بأاػػي ب ػػرض          
هف يذا ال نا    ػى  اممػتمـ ) امطػمعف ( بمممخػدر اممضػبوط تمنةػي انػث  ا  يذا امزعـ ف

نك ػػ  فف نكػػوف سػػىطماي مبسػػوطًم عىػػ  تىػػؾ اممضػػبوطمت ومػػو مػػـ تكػػف فػػ  انمزتػػي امممدنػػ  فو 
  ػػػػػػػبت فسمسػػػػػػػًم عىػػػػػػػ اإذ فف امتارنػػػػػػػمت إ كػػػػػػػمف امُماػػػػػػػِرز مىمخػػػػػػػدر  خ ػػػػػػػًم فخػػػػػػػر غنػػػػػػػره .
ف وامده و ػ ن ي نسػمعدااي فػ  ذمػؾ ممػم ن طػع اممتمـ ) امطمعف ( وفاي نتتر بمممواد اممخدرة وف

 ٓبانمزة اممتمـ ااوؿ ) امطمعف ( ممم ضبط مف مخدر بمممسكف 
 ٓويو إستدالؿ مةنبًم م وبًم بممتةسؼ امظمير وام سمد امُمبِطؿ           
إذ مػػـ ت ػػدـ امماكمػػ  فػػ  مػػدوامت اكممػػم ااسػػبمب ام ػػانا  امكمفنػػ  امتػػ  إسػػتدمت           
فف سىطمف اممتمـ ) امطمعف ( مبسوط عى  اممواد اممخدرة اممضبوط  بأكمىمم رغـ  مامم عى 

فف تزرا ند ضبط بة مر ال نخ ي و رغـ إنمم  وامده و  ن ي بذمؾ اممسكف وال ن دح فػ  ذمػؾ 
مم تمر بمدوامت اماكـ مػف فف امتارنػمت دمػت عىػ  فف وامػده و ػ ن ي اممػتمـ امثػما  نسػمعدااي 

 ٓف  تىؾ امانمزة  
 اف امتارنػػػػػػمت واػػػػػػديم ال ت ػػػػػػى  إلتخمذيػػػػػػم دمػػػػػػنً  فو اتػػػػػػ  نرناػػػػػػ  ضػػػػػػد اممػػػػػػتمـ          

) امطػػػمعف ( نمكػػػف فف ن ػػػمـ عىنمػػػم نضػػػمر بمإلدااػػػ  فو رد عىػػػ  دفػػػع تػػػويرى اامػػػم مػػػم دامػػػت 
ُمتمىػػػػ  امم ػػػػدر فهامػػػػم ال تةػػػػدو متػػػػرد رفى م ػػػػمابمم وامماكمػػػػ  تكػػػػوف ع نػػػػدتمم مػػػػف رفنمػػػػم 

امعمػػم امخػػمص وال نتػػوز ممػػم فف تػػدخؿ فػػ  ع نػػدتمم رفنػػًم  خػػر ام خ ػػ  امػػذى تسػػتمده مػػف إنت
 ٓمسوايم 

كمػم فف مػم ذيبػت إمنػي امماكمػ  مػف فف  ػ نؽ اممػتمـ ) امطػمعف ( ػ اممػتمـ امثػما  ػ          
نسػمعده فػ  انػمزة اممخػدر اممضػبوط ػ نتةػمرض ونتاػمنض مػع مػم فوردتػي بأسػبمب ذات اماكػـ 

ر وامػػذى ا ػػ  عاػػي ذمػػؾ اإلتمػػمـ مةػػدـ ثبوتػػي فػػ  تمابػػي ويػػذا عاػػد ام ضػػمر ببػػرارة اممػػتمـ اممػػذكو 
امتامنض بػنف مػدوامت فسػبمب اماكػـ ن ػمي بممتضػمرب وعػدـ امتامسػؽ بػنف فسػبمبي انػث نا ػ  
نمػػمـ بانػث مػػـ نةػػد ُنةػػرؼ  بةضػمم مػػم فثبتػػي امػبةض اآلخػػر فضػػً  عمػػم ف ػمبي مػػف غمػػوض وا 
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 ٓمطمعف ( بامًر عىني ااسمس اموانة  امذى نضت امماكم  بهداا  اممتمـ ) ا
كمم تضمربت امماكم  ف  اكممم كذمؾ عادمم فوردت ف  بةض فسبمب اماكـ وعى          

امااو امسممؼ امبنمف فف سػىطمف اممػتمـ ) امطػمعف ( مبسػوط عىػ  اممخػدر اممضػبوط بأتمةػي 
بمم ف  ذمؾ مم ضبط عى  سط  اممازؿ اممتمور امممىوؾ ماتمح ممػدى عبػد امتىنػؿ وزوتمػم 

 ٓبد امام ر امضوى امراوى ومع مم تمر بأسبمبي بأاي امز اممخدر اممضبوط بمسكاي واده ع
ومػػػـ تبػػػنف امماكمػػػ  بأسػػػبمب اماكػػػـ كنػػػؼ إسػػػتدمت عىػػػ  انػػػمزة اممػػػتمـ ) امطػػػمعف (          

مىمخدر اممضبوط بسط  مازؿ تمره عىمًم بأف تىػؾ اممضػبوطمت بػذمؾ اممكػمف كماػت مػف بػنف 
امماكمػػػ  دمػػػنً  عىػػػ  تػػػوافر ن ػػػد اإلتتػػػمر فػػػ  تمابػػػي إذ إتخػػػذت مػػػف امةام ػػػرامت  إتخػػػذتمم 

ضػػخمم  كمنػػ  اممخػػدر اممضػػبوط بأتمةػػي ػ سػػوار مػػم ضػػبط بمسػػكاي فو عىػػ  سػػط  امماػػزؿ 
اممتمور دمنً  عى  مممرستي متىؾ امتتمرة ونضت بهدااتي بة وبػ  اا ػىمؿ ام ػمن  امملبػدة باػمًر 

تدالمي وتامنضي فػ  فسػبمبي ػ عىػ  امااػو امسػممؼ عى  ذمؾ ومف ثـ كمف خطأ اماكـ وفسمد إس
ستوتب ا ضي   ٓبنماي ػ ملثرًا ف  ماط ي و ا  إستدالمي بمم عمبي وا 

وكمف عى  امماكم  فف تورد ف  اكممم ػ ات  نسىـ مف يذا امةوار ػ مم ن نػد كن نػ            
سوار مم ضػبط ماػي عى  ثبوت انمزة اممتمـ ) امطمعف ( مىمخدر اممضبوط بأتمةي  إستدالممم

بمممسكف فو بسط  اممازؿ اممتمور مم دامت ند نضت بهدااتي بامًر عى  ثبوت انمزتػي مىكمنػ  
ترامػًم وال تةتمػد فػ  ذمػؾ عىػ  تارنػمت ام ػرط   ٘ٗ.ٕٓٔٔاممضبوط  بأكمىمم وامبممف وزامػم 

ناػ  نمكػف امسمب   عى  امضبط وامت  ال تك   واديم وال ت ى  بم رديم اف تكوف دمػنً  فو نر 
ذ ن رت ف  ذمؾ فهف اكممم نكػوف مةنبػًم  فف ن ض  بهداا  اممتمـ ) امطمعف ( بامًرعىنمم . وا 
كمػػم سػػىؼ امبنػػمف واتػػب امػػا ض اف امماكمػػ  تكػػوف بػػذمؾ نػػد إفترضػػت ثبػػوت انػػمزة امطػػمعف 
مىمخػػػدر اممضػػػبوط بأكمىػػػي باػػػمًر عىػػػ  فدمػػػ  ظانػػػ  ووانػػػع إاتمػػػمم  ن ػػػوبي امظػػػف ونتطػػػرؽ إمنػػػي 

ويػػو مػػمال نت ػػؽ مػػع مػػم نتةػػنف فف تُبَاػػ  اااكػػمـ ام ػػمدرة بمإلدااػػ  وامتػػ  ال تُ ػػمـ إاًل  اإلاتمػػمؿ
 ٓعى  اادم  ام مطة  امتمزم  واديم وامت  ال ن وبمم ظف فو إاتممؿ 

 ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗ*  ا ض 
 ٔ٘ٛػ  ٘ٚٔػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗ*  ا ض 
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َلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََخبِغب
ف د تمسؾ امدفمع عف اممػتمـ ) امطػمعف ( بتىسػ  اممرافةػ  بػدفمع تػويرى  خػر مػلداه         

فف ت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ ) امطػػمعف ( تػػـ فػػ  غنػػر اضػػور امضػػمبط ........... عىػػ  ويػػو 
اممأذوف مي بممت تنش    وكمف نتةنف عىني إذا كمف ند اػدب غنػره مىت تػنش فف نكػوف ادبػي كتمبػً  

ونػػع ت تػػنش مسػػكف اممػػتمـ ) امطػػمعف ( بمةرفػػ  اما نػػب ...........  ويػػو مػػممـ ناػػدث . وممػػذا
بػػمطً  . ااػػي مػػـ ناػػدب كتمبػػً  مػػف اممػػأذوف مػػي بػػممت تنش ويػػو اما نػػب ........... ونػػد اػػدث 

 ٓامت تنش امذى نمـ بي ام ميداف اإلخنراف بةندًا عف رنمب  ااوؿ وا  رافي 
وف مػػػػي بمم نػػػػمـ بمػػػػذا اإلتػػػػرار مػػػػف امسػػػػىط  ذمػػػػؾ فف اا ػػػػؿ فف ن ػػػػـو بػػػػممت تنش اممػػػػأذ        

اممخت   وي  امانمب  امةمم  .  فهذا كمف م راًم مي بادب غنػره تةػنف فف نكػوف اماػدب كتمبنػًم 
 ٓ. اف مم نسرى عى  اإلذف بممت تنش نتةنف سرنماي كذمؾ عى  امت ونض ام مدر مىمادوب 

كتمبػ  ومػف ثػـ نتةػنف فف نكػوف وممم كمف مف  روط  ا  اإلذف بممت تنش فف نكػوف          
اًل كػمف اماػدب ااخنػر بػمطً  مػم داـ امت تػنش نػد تػـ  ادب اممادوب مىت تنش مىنره كتمبنًم كذمؾ وا 

 ٓبةندًا عف رنمب  امضمبط ........... امماتدب ف ً  متا نذ اإلذف ومـ نكف تات إ رافي 
اكممم مػف امػرد عىنػي فو اتػ  ويو دفمع تويرى مـ ت طف إمني امماكم  وممذا خ            

تا نىي بمم نةنب اماكـ بمم نستوتب ا ضي إذ نترتػب عىنػي بطػ ف امت تػنش امػذى فتػراه كػؿ 
وامػػػذى فسػػ ر عػػػف ضػػػبط اممػػواد اممخػػػدرة امتػػػ  نضػػػت  و........مػػف امضػػػمبطنف ........... 

 ٓامماكم  بهداا  اممتمـ ) امطمعف ( عف انمزتمم تمنةًم 
اكمػػ  إذ اسػػادت مىطػػمعف انػػمزة اممػػواد اممخػػدرة اممضػػبوط  بمسػػكف كمػػم فخطػػأت امم        

اممػػػػتمـ امثػػػػما  ........... بمإلسػػػػتامد إمػػػػ  فنػػػػواؿ ام ػػػػمود امضػػػػبمط امث ثػػػػ  رغػػػػـ فف فنػػػػواممـ 
واممست مد مامم تدؿ عى  فف اممتمـ ) امطمعف ( ال ناوز إاًل مم ضبط بمسكاي مف مخدر وفف 

ي بمسػكف اممػتمـ امثػما  نخ ػي واػده وال ن ػمركي فاػد بمن  اممخدر اممضبوط وامذى عثر عىنػ
 ٓ خر ف  انمزتي سوار كمف امطمعف فو غنره مف سكمف اممسكف 

 

وبػػػذمؾ تكػػػوف امماكمػػػ  نػػػد فنممػػػت نضػػػمريم بهسػػػامد انػػػمزة اممػػػتمـ ) امطػػػمعف ( مكمفػػػ          
  تخػػػممؼ اممػػػواد اممخػػػدرة اممضػػػبوط  سػػػوار بمازمػػػي فو بمسػػػكف  ػػػ ن ي اممػػػتمـ امثػػػما   إمػػػ  فدمػػػ

امثمبػػػت بػػػماوراؽ وتخػػػممؼ مػػػم ورد بػػػأنواؿ  ػػػمود اإلثبػػػمت سػػػمم   امػػػذكر بمػػػم نةنػػػب اماكػػػـ بمػػػم 
 ٓنستوتب ا ضي 
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كمم تمسؾ امدفمع كذمؾ بأف امانمب  امةمم  إختمرت اممػتمـ ) امطػمعف ( ووامػده و ػ ن ي         
تػػنش اممتممػػنف اممػػتمـ امثػػما  مػػف بػػنف اا ػػخمص امػػوارد ذكػػريـ بماضػػر امتارنػػمت وفذاػػت بت 

امث ثػػ  وت تػػنش مسػػمكامـ   دوف امبػػمنننف ممػػم كػػمف ن تضػػ  مػػف سػػىط  امتا نػػؽ تسػػبنب ذمػػؾ 
اإلذف بهنراد ااسبمب امت  دعت تىؾ امسىط  إم  ن ره عى  اممتممنف اممأذوف بت تن مـ دوف 

ذ مـ ت ةؿ فهف اإلذف نكػوف بػمطً  م  ػوره وناسػاب يػذا امػبط ف إمػ  اادمػ  ام تػ  غنريـ . وا 
ك ػػؼ عامػػم تا نػػذه بمػػم نبطىمػػم . ومػػـ تا ػػؿ امماكمػػ  ذمػػؾ امػػدفع كػػذمؾ ومػػـ تػػرد عىنػػي فػػ  

ستوتب ا ضي   ٓمدوامت اكممم اممطةوف عىني بمم عمبي وا 
ومف امم رر ف  يذا ام دد بأاي ال نتوز مىمادوب بممت تنش فف ناػدب غنػره فػ  تا نػذ         

مف م وضػًم بمماػدب وفال تةػنف فف نكػوف امت تػنش اإلذف ام مدر مي مف سىط  امتا نؽ إاًل إذا كػ
ام موـ بي غنره تات إ ػرافي ومرانبتػي .  وفاػي نسػرى عىػ  اماػدب ااخنػر مػم نسػرى عىػ  اإلذف 

 ٓمف  روط 
 ٔٓٔٔػ  ٕٛٛػ  ٛٔػ س ٜٚٙٔ/ٔٔ/ٖٔ*  ا ض 

ويػػو مػػم ن تضػػ  بدايػػً  فف نكػػوف اماػػدب ام ػػمدر مػػف امماػػدوب مػػي مىنػػره مػػف مػػأمور         
ام ضػػمو  مكتوبػػًم وماػػددًا إلسػػمي وفػػ  اطػػمؽ اإلذف ذاتػػي دوف ثمػػ  تتػػموز وفػػ  ذات  امضػػبط

 ٓاممدة كذمؾ 
 

َََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚفغبدَآخشَفَٝاإلعزذالي:ََََعبدعب
ف ػػػد إسػػػتدمت امماكمػػػ  عىػػػ  تػػػوافر ن ػػػد اإلتتػػػمر بػػػمممواد اممخػػػدرة اممضػػػبوط  مػػػدى         

ترامًم ومف امتارنمت  ٘ٗ.ٕٓٔٔمضبوط  وامذى بىف امطمعف مف وزف كمن  اممواد اممخدرة ام
امتػػ  فترنػػت وفنػػواؿ امضػػبمط  ػػمود اموانةػػ  وضػػبط بةػػض ااوراؽ امخم ػػ  بػػمممت ت امتػػ  

نرار امطمعف بأف مي سوابؽ ف  اممواد اممخدرة   ٓتستةمؿ ف  تىىنؼ امى مفمت وا 
         
امانػ  وذمػؾ ام  ػد إذ مػـ نضػبط  وي  تمنةمم ال تك   مى طع بأف امانػمزة كماػت بتىػؾ        

اممتمـ ) امطمعف ( امؿ ننممي بمإلتتمر ف  تىؾ امممدة كمم فف فنواؿ  مود اإلثبمت وتارنمتمـ 
تػمرت فػ  عبػمرات مرسػى  مسػػت مه مػف متمػوؿ مػـ تك ػؼ عاػػي امتا ن ػمت ومػـ تاػدد امماكمػػ  

ب  ػػد امتةػػمط  فو  اػػوع امسػػوابؽ امتػػ  فنػػر بمػػم اممػػتمـ   ) امطػػمعف ( ويػػؿ كماػػت فػػ  اإلاػػراز
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امم تمر بنمامم فػ  يػذا ام ػدد عممػًم ومتمػً  ن ػوبي امىمػوض  بىنر ن د فو ب  د اإلتتمر وا 
 ٓواإلبممـ 
كمػػم فف ضػػخمم  كمنػػ  اممخػػدر فو وضػػةي فػػ  م مفػػمت  ػػىنرة ال نك ػػ  واػػده مى طػػع         

ممتػػ ت امتػػ  بتػػوافر ن ػػد اإلتتػػمر مدنػػي . كمػػم فف سػػىط  امتا نػػؽ فعػػدمت امى مفػػمت امورنػػ  وا
ضػػبطت فهسػػتامؿ بػػذمؾ إتخمذيػػم دمػػنً  عىػػ  تػػوافر ن ػػد اإلتتػػمر مػػدى اممػػتمـ ) امطػػمعف ( .  
ومـ نةػد فػ  ُمكاػ  امماكمػ  فف تُبسػط رنمبتمػم عىػ  يػذا امػدمنؿ وت ػوؿ كىمتمػم فنػي وتبػدى رفنمػم 

 ٓف   أاي بمماظر إلعدامي فثامر امتا نؽ 
  توافر ن د اإلتتمر مدني مػف عام ػر ال تُاػتج وبذمؾ تكوف امماكم  ند إستدمت عى        

سػػػػتدالؿ سػػػػىنـ ويػػػػو مػػػػم عػػػػمب اماكػػػػـ  يػػػػذا اإلسػػػػتخ ص وال تػػػػلدى إمنػػػػي فػػػػ  ماطػػػػؽ سػػػػموف وا 
ستوتب ا ضي   ٓوا 

ممم يو م رر بأف تامن  إاػراز اممخػدر ب  ػد اإلتتػمر تتمنػز عػف غنريػم مػف امتػراوـ         
مػػف فركػػمف امترنمػػ  فػػهذا إاةػػدـ يػػذا  ااخػػرى بتػػوافر ن ػػد خػػمص يػػو ن ػػد اإلتتػػمر ويػػو ركػػف

امػػم نخضػػع ام ةػػؿ او ػػمؼ فخػػرى ون ػػترط فف تتاػػدث  امػػركف فػػهف تىػػؾ امترنمػػ  ال تتػػوافر وا 
امماكمػػ  عاػػد ام ضػػمر بمإلدااػػ  عػػف تىػػؾ امترنمػػ  ػ  عػػف يػػذا امػػركف بأسػػبمب خم ػػ  وعىػػ  

ف كػػػمف غ نػػػر ذمػػػؾ إسػػػت  ؿ وترانػػػب ماكمػػػ  امػػػا ض يػػػذا امتسػػػبنب فػػػهف كػػػمف سػػػموىًم فتمزتػػػي وا 
 ٓا ضت اماكـ 

وممػػػم يػػػو م ػػػرر كػػػذمؾ بػػػأف كبػػػر اتػػػـ كمنػػػ  اممخػػػدر اممضػػػبوط وتتزوتػػػي فػػػ  م ػػػموؼ         
 ٓووتود م ص ومنزاف ال نةا  اتمًم ثبوت ن د اإلتتمر مدى اماموز 

 ٖٓٓػ  ٓٚػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ/ٗ/ٙ*  ا ض 
 ٜٛٔػ  ٕٗػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٙٔ*  ا ض 

 
امطػػمعف عػػف ترنمػػ  انػػمزة اممضػػبوطمت بأكمىمػػم ب  ػػد كمػػم نضػػت امماكمػػ  بهدااػػ          

اإلتتمر رغـ مم ثبت مف ت رنر نسـ اممةممؿ امكنممون  بم ىا  امطب ام رع  مف فف بةػض 
ـَ فػهف انمزتمػم غنػر ملثمػ  ومبماػ   اااراز اممضبوط  ال تاتوى عى  فن  ممدة مخدرة ومػف ثػ

ٓ 
ىونػموع ووزامػم إلدمػ  امثبػوت عام ػر ال وبذمؾ تكوف امماكم  نػد فوكىػت فػ  ت ػدنريم م        



334 

 

تتضػػػمف ترنمػػػ  مػػػم وممػػػذا َفَسػػػَد ت ػػػدنريم واكممػػػم اممطةػػػوف فنػػػي امػػػذى ُباػػػ  عىػػػ  يػػػذا امت ػػػدنر 
 ٓامخمطئ 
كمػػم إسػػتدمت امماكمػػ  عىػػ  تػػوافر امػػدمنؿ ام اػػ  اممثبػػت مكاػػ  اممػػواد اممضػػبوط  وفامػػم         

مػػذمؾ امت رنػػر ويػػو مػػمال ن ػػى  مكػػ  ن ػػمـ مابػػمت اممخػػدر وبػػذوره مػػف خػػ ؿ اإلبػػ غ امتىن ػػوا  
عىني دمنػؿ بمإلدااػ  إذ نتةػنف فف نكػوف ممػذا اإلبػ غ اممػمت   ف ػؿ مكتػوب ويػو مػم خىػت ماػي 

ستوتب مذمؾ ا ضي   ٓااوراؽ بمم عمب إستدالؿ اماكـ وا 
وانػػػث فاػػػي ممػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػهف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػد راف عىنػػػي عػػػوار         

 ٓا  مةنبًم متةنف اما ض واإلامم  امبط ف فأض
َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

     
فهاػػي ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار فػػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ضػػد اممػػتمـ ) امطػػمعف ( مػػف        

 ػػأاي فف نرتػػب اضػػرارًا تسػػنم  ال نمكػػف تػػداركمم بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػب ونػػؼ تا نػػذه ملنتػػًم رنثمػػم 
 ٓن  ؿ ف  يذا امطةف 

 
َــبةفٍٙزَٖاألعجـــ

نىتمس امطمعف مف ماكم  اما ض اامر بونؼ تا نذ اماكـ اممطةوف فني ملنتػًم رثمػم         
 ٓن  ؿ ف  يذا امطةف 

َ:َـََٚاحلىــــُ
 ٓب بوؿ امطةف  كً     :ََأٚالََ
 ٓوف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم     :َََصبٔيبَ

 
َََََََََََ

َ
ََََََََََاحملبَِٝ/َسعبئَٝعطيخَ

َ
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َ
َ

َخمــذسادَـَاذبـبسَ
َــــــــــــــــــ

َ
َعٕبيبدَإٌض٘خ42270/4886َاٌمؼيخَ

َوٍَٝمشبيَاٌمب٘شح4842ََ/4886َ
 

 

َق7784َ/87َاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّــــخَإٌمـــــــغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َ

َِزوـــــــــــــــشح
ٌَطعَٓثبٌٕمغثأعجبةَا

 ػ ماكـو ضده                          ........     :َََادلمذِخََِٓ
 ٘ٗوموطاػػي اممختػػمر مكتػػب ااسػػتمذ / رتػػمو  عطنػػ  امماػػمم   بػػمما ض                    

  ٓ مرع  رنؼ ػ ام ميرة  ٕٙ مرع طىةت ارب و  
َإٌيبثخَاٌعبِـخَ.ََ     ػـــذََََ:

                           
َإٌض٘خ42270/4886ََفَٝاجلٕبيخَسلَُ:َ

َوٍَٝششقَاٌمب٘شح4842/4886َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
بمةمنبػػػ  ........  ٜٜٛٔ/ٕ/ٔوامماكػػـو فنمػػػم اضػػورنًم مػػػف ماكمػػ  تامنػػػمت ام ػػميرة بتىسػػػ  

 ٓي وم مدرة اممضبوطمت بما ىمؿ ام من  ممدة ع ر ساوات وتىرنمي ممو  فمؼ تان
 

َاٌٛلبئـــــــــع
فاػػمؿ امماػػػمم  امةػػمـ مانمبػػػ   ػػرؽ ام ػػػميرة امطػػمعف ........ إمػػػ  ماكمػػ  امتامنػػػمت             

 بداورة نسـ امازي  مامفظ  ام ميرة  : ػ ٜٜٚٔ/ٜ/ٚبو ؼ فاي ف  نـو 
فػػػ  غنػػػر فاػػػرز تػػػواير مخػػػدرة ) تػػػوير اممنػػػرونف اممخػػػدر ( وذمػػػؾ ب  ػػػد اإلتتػػػمر         

 ٕٗ/ف و ٖٗو    ٕو    ٔاااػػواؿ امم ػػرح بمػػم نماواػػًم اامػػر اممةمنػػب عىنػػي بم تضػػ  اممػػواد 
( مػف ٕوامباػد رنػـ ) ٜٜٛٔمسا     ٕٕٔاممةدؿ بمم ماوف   ٜٓٙٔمسا     ٕٛٔمف ام ماوف  

 ٓ( اممىاؽ بمم ماوف ااوؿ ٔام سـ ااوؿ مف امتدوؿ رنـ )
ة  امدعوى امت  نضت امماكم  بهداا  امطػمعف عامػم وا ؿ اماكـ اممطةوف فني وان        

ب ومػػي إاػػي وردت مةىومػػمت إمػػ  اما نػػب خممػػد مامػػد ربنػػع امضػػمبط ب سػػـ مبماػػث اااػػداث بػػأف 
........  و ػػمرتي ........ نتػػمتر فػػ  اممػػواد اممخػػدرة خم ػػ  مخػػدر اممنػػرونف مسػػتىً  فػػ  

 ػمرع تمػمؿ امسػتنا  بممازيػ   ٖٔذمؾ بةض اااداث مف ام بن  ونتخذ مػف مسػكاي امكػموف 
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امتدنػػدة مكماػػًم متخػػزنف وتػػرونج تتمرتػػي و ػ فاػػي بةػػد فف ف ػػدرت امانمبػػ  امةممػػ  فمػػرًا بضػػبطي 
ووتػده بداخىػي  ٜٜٚٔ/ٜ/ٚمسػمر نػـو  ٖٓ.ٔوت تنش مسكاي توتي امضػمبط اممػذكور امسػمع  

فف بمػػم  وفتػػرى ت تن ػػي وعثػػر عىػػ  ثػػ ث تػػذاكر داخػػؿ امتنػػب اانمػػف مباطممػػي وب ضػػمم تبػػنف
مسػاوؽ اممنػػرونف اممخػدر وعثػػر فػوؽ ماضػػدة تةىويػم ب طػػ  سػنرامنؾ بػػنج امىػوف بةػػض  ثػػمر 
مسػػاوؽ فبػػنض مػػذات اممػػمدة اممخػػدرة ومػػوس ا نػػ  عىنمػػم بةػػض  ثػػمره كػػذمؾ . فضػػً  عػػف 
برطممف ناتوى عى  ممدة مممثى  وتبنف مف ت رنر اممةممؿ امكنممون  بم ىا  امطػب ام ػرع  

وط بممى مفػػمت وامبرطمػػمف و ػػ رة اما نػػ  وامب طػػ  امسػػنرامنؾ تاػػوى عىػػ  فف اممسػػاوؽ اممضػػب
 ٓمساوؽ اممنرونف اممخدر 

ستادت امماكم  فػ  نضػمومم بهدااػ  امطػمعف عىػ  امااػو امسػممؼ امبنػمف إمػ  اادمػ           وا 
نػ  اممستمدة مف  ممدة اما نب خممد مامد ربنع ف  امتا ن مت ومم فثبتي ت رنػر اممةممػؿ امكنممو 

 ٓبم ىا  امطب ام رع  
اػػػراز مػػػمدة          وبةػػػد فف عػػػدمت امماكمػػػ  و ػػػؼ امتممػػػ  اممسػػػادة مىطػػػمعف إمػػػ  انػػػمزة وا 

اممنػػرونف اممخػػدرة فػػ  غنػػر اااػػواؿ امم ػػرح بمػػم نماواػػًم دوف ن ػػد اإلتتػػمر فو امتةػػمط  فو 
  بما ػػىمؿ ام ػػمن ٜٜٛٔاإلسػػتةممؿ ام خ ػػ  نضػػت بمةمنبتػػي اضػػورنًم بتىسػػ  فوؿ فبرانػػر 
 ٓممدة ع ر ساوات وبتىرنمي ممو  فمؼ تاني وم مدرة اممضبوطمت 

وممم كػمف يػذا اماكػـ نػد  ػدر مةنبػًم بػمطً  ف ػد طةػف عىنػي بطرنػؽ امػا ض ب خ ػي         
تتػػػمبع بسػػػتف إسػػػتوامؼ  ٜٜٛٔ/ٕ٘وننػػػد طةاػػػي تاػػػت رنػػػـ  ٜٜٛٔ/ٕ/ٜمػػػف امسػػػتف بتػػػمرن  

 ام ميرة . ػ وذمؾ معسبمب اآلتن  : ػ
 

َاٌطعـــــٓأعجــــبةَ
َاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيت:ََأٚالََ

ذمؾ بأف امدفمع عف امطمعف تمسػؾ فػ  دفمعػي فمػمـ ماكمػ  امموضػوع بػأف ضػبطي           
 ٓوت تنش مسكاي ادثم نبؿ  دور اإلذف بممم مف سىط  امتا نؽ وي  امانمب  امةمم  

ـ بمممتمػػ  مسػػكف ونػػمؿ  ػػرام ممػػذا امػػدفع بػػأف اما نػػب خممػػد مامػػد ربنػػع زعػػـ فاػػي نػػم         
    ٓ ٜٜٚٔ/ٜ/ٚبةد ظمر نـو  ٖٓ.ٔامطمعف عى  رفس ففراد ام وة اممراف   مي امسمع  
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مسػمر عاػد عودتػي مػع  ٔٔامسػمع   ٜٜٚٔ/ٜ/ٙف  انف فف ضبطي كمف مسمر نـو          
زوتتػػي مػػف زنػػمرة موامدتػػي وفػػوتئ عاػػدمم اػػموؿ فػػت  بػػمب مسػػكاي بوتػػود م تػػمح مكسػػور داخػػؿ 

رتػػػمؿ اممبماػػػث نطب ػػػوف عىنػػػي عاػػػد دخػػػوؿ اممسػػػكف بةػػػد كسػػػر بمبػػػي ون ومػػػوف  امكػػػمموف ووتػػػد
ف كػمف فاػد امضػبمط نػد فخػرج مػف تنبػي فربػع  بت تن ي ت تن ًم مـ نس ر عف ضبط   ئ مم . وا 

 ٓتذاكر مف امى مفمت 
امسػػػػمع   ٜٜٚٔ/ٜ/ٚوممػػػػم كػػػػمف اإلذف ام ػػػػمدر مػػػػف امانمبػػػػ  امةممػػػػ   ػػػػمدرًا بتػػػػمرن          
ـً فهف ت تن ي وت تػنش مسػكاي نكواػمف بػمطىنف ااممػم اػدثم نبػؿ  ػدور  بماًم وم ٘٘.ٔٔ ف ث

ذمؾ اإلذف مف امسىط  اممخت   وف  غنػر اممػ  امتىػبس وفوضػ  امػدفمع فػ  دفمعػي فف وانةػ  
مسػػمًر فى  ٔٔامسػػمع   ٜٜٚٔ/ٜ/ٙمممتمػػ  مسػػكف امطػػمعف فػػ  ذمػػؾ امونػػت ويػػو مسػػمر نػػـو 

فػ  اضػور كػؿ مػف ام ػميدنف فبػو بكػر فكػرى ف  امنـو امسػمبؽ عىػ   ػدور اإلذف بػي كماػت 
 ٓماـر رستـ وعبد اهلل  امت  عى  امة رى 

توتػي فػ  امةم ػرة واما ػؼ  ٜٜٚٔ/ٜ/ٙو مد ااوؿ ف  تا نؽ امانمب  فاي فػ  نػـو          
ذ  مسػػػمًر إمػػػ  مسػػػكف امطػػػمعف بهعتبػػػمره امطبنػػػب اممةػػػممج موامدتػػػي اممرنضػػػ  من ػػػؼ دوار ممػػػم وا 

ومػػـ ن ػػت  مػػي فاػػد فػػوتئ ب ػػخص يػػمبط مػػف عىػػ  سػػىـ امماػػزؿ نانبػػي  طػػرؽ بمبػػي ممػػدة دنن تػػنف
ونأخػػػذ ماػػػي م تماػػػي وناػػػموؿ فػػػت  بػػػمب اممسػػػكف امخػػػمص بممطػػػمعف ممػػػم فدى إمػػػ  كسػػػر ذمػػػؾ 
امم تػػمح داخػػػؿ ن ػػػؿ امبػػػمب ثػػػـ اضػػػر بةػػػض مراف ػػػ  ذمػػػؾ ام ػػػخص ونػػػمموا بضػػػبطي ووضػػػةي 

عف م بوضػًم عىنػي وعػرؼ ماػي بسنمرة ام رط  انث إنتمدوه إم  ام سـ وبةد فتػرة فاضػروا امطػم
 ٓفاي كمف عمودًا ومةي زوتتي مف زنمرة ماممتي عادمم ُفترى امضبط 

و مد امثما  فاي نةمؿ امرسًم مىة مر امكموف بػي مسػكف وامػدة امطػمعف وفاػي  ػميده نػـو         
عاػػد ازومػػي مػػف مسػػكامم وبةػػد فتػػرة إت ػػىت زوتتػػي ونممػػت فامػػم وزوتمػػم امطػػمعف  ٜٜٚٔ/ٜ/ٙ

 ٓماموم  إلنتامـ مسكاممم مف بةض امى وص ف  غنبتممم إكت  م 
ورتب امدفمع عى  ذمؾ فف ت تنش اممسكف وضبط امطمعف وت تن ي تمػم فػ  غنبػ  مػف         

إذف امسىط  اممخت   وي  امانمبػ  امةممػ  . وممػذا بطىػت تىػؾ اإلتػرارات ونمتػد امػبط ف إمػ  
اؼ امم ػوؿ ب ػدوره مىضػمبط فػ  فع ػمب ام ػبض كمف  ااثمر اممترتبػ  عىنمػم    بمػم فنػي اإلعتػر 

امذى  مبي امبط ف كمم ناساب كذمؾ إم  امدمنؿ امم وؿ بأاي مستمد مف ذمؾ امضبط امبمطػؿ 
 ٓااي نكوف ا نى  اإلترار امبمطؿ ومـ نكف منوتد مواله 
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إتػػرارات تامونػػ  وامتػػ  تُبطػػؿ كمفػػ  اادمػػ   ٖٖٙوذمػػؾ وف ػػًم ممػػم ا ػػت عىنػػي اممػػمدة         
 ٓاممابث   عف اإلترارات امت  ن ابمم امبط ف واممت ى  بمم إت ماًل وثن ًم ال إا  مـ فني 

 ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜ*  ا ض 
 ٛٙ٘ػ  ٙٔٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜٕ*  ا ض 
 ٕ٘٘ػ  ٓ٘ػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٚ*  ا ض 
 ٖٜٛػ  ٖٜٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛ*  ا ض 

مػػف نػػمـ بػػمإلترار امبمطػػؿ امسػػممؼ امػػذكر بمػػم فػػ  ذمػػؾ ت تػػنش كمػػم نسػػتبةد كػػذمؾ  ػػممدة       
مسكف امطمعف ومم ن مؿ فاي ترتب عىني مف فدم  ااي إامم ن مد ب ا  اإلترار اممةنب امذى 
نمـ بي ومثىي ال نسمع مي نػوؿ وال ت بػؿ ماػي  ػممدة . ػ عمػً  ب معػدة م ػررة يػ  فف مػف نػمـ فو 

 ٓام ممدة عىني   مرؾ ف  اإلترار امبمطؿ ال ت بؿ ماي
 ٕٗٔػ  ٖٕػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕ/٘*  ا ض 
 ٛٓٓٔػ  ٙٓٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض 

ستةمف امػدفمع عػف امطػمعف فػ  تأننػد دفمعػي كػذمؾ بممػدمنؿ اممػمدى امػذى فسػ ر عاػي          وا 
وامذى ن نػد إات ػمؿ اما نػب  ٜٜٚٔ/ٜ/ٚنـو   ٛمطممة  امانمب  امةمم  مدفتر اااواؿ ف  امباد  

خممد مامد ربنع متا نذ إذف امانمب  امةمم  بداورة امازي  فػ  امسػمع  امامدنػ  ع ػرة  ػبمح ذمػؾ 
 ٓامنـو 

وممػػػػم كػػػػمف اإلذف بممضػػػػبط وامت تػػػػنش مػػػػـ ن ػػػػدر مػػػػف امانمبػػػػ  امةممػػػػ  إاًل فػػػػ  امسػػػػمع          
ف ػػػد بػػمت مػػػف امملكػػد فف ضػػبط امطػػػمعف وت تن ػػي وت تػػػنش  ٜٜٚٔ/ٜ/ٚ ػػبمح نػػـو  ٘٘.ٔٔ

 ٓسمب ًم عى  اإلذف بي مف سىط  امتا نؽ اممخت   مسكاي كمف 
وتبطؿ كمف  اادم  اممترتب  عى  ذمؾ اإلترار امبمطؿ كمم سىؼ امبنمف سوار بمإلستامد         

 ٓإم  مم تمر بدفتر اااواؿ فو بأنواؿ امطمعف امملندة بأنواؿ  ميدني 
 

َ:َـَٚأطشؽذَاحملىّخَرٌهَاٌذفبعَثمٛذلب
طمػػوف إمػػ  نػػوؿ  ػػميد اإلثبػػمت فػػ   ػػأف يػػذا اامػػر وامػػذى كػػمف مباػػمه ونػػوع "  فامػػم ت         

خطػأ مػمدى مػف امبىوكػممنف عاػد إثبػمت سػػمع  اإلات ػمؿ خم ػ  وفف سػمور  ػوايد امػدعوى امتػػ  
إطمػػأف إمنمػػم وتػػداف امماكمػػ  وامتػػ  ت طػػع بونػػوع يػػذا امخطػػأ مػػف تماػػب مثبػػت يػػذا امبنػػمف .  
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دة  فبػػػو بكػػػر فكػػػرى ماػػػـر  ػػػميد ا ػػػ  اممػػػتمـ مةػػػدـ وفف امماكمػػػ  ال تطمػػػوف كػػػذمؾ إمػػػ   ػػػمم
إتسػػمنمم مػػع امة ػػؿ فػػ   ػػأف ام ػػوؿ بأاػػي سػػىـ م تماػػي آلخػػر ال نةرفػػي مناػػموؿ فػػت  بػػمب مسػػكف 
اممتمـ فضً  عف تامنضمم مع نوؿ ااخنر بأاي كمف ف  زنمرة موامدتي ومنس اممتي وعى  ااو 

  عػػف  ػػممدة  ػػميدى اما ػػ  عبػػد اهلل مػػم ن ػػرر ام ػػميد ا ػػً  عػػف ااخنػػر . كمػػم تىت ػػت امماكمػػ
 امت  امة رى واسمـ ممير زك  امدرب  . متراخنممػم فػ  اإلدالر بمم ػممدة فضػً  عػف دخػوؿ 
ام بمي فنمم مثبوت امرابط  بممتبةن  واسبًم وتطموف امماكم  إمػ  سػ م  امتوننػت فػ  اتػرارات 

ـً فهف امدفع بممبط ف امسػممؼ  إ دار إذف امانمب  امةمم  بممضبط وامت تنش وتا نذ اإلذف ومف ث
 ٓامذكر نكوف غنر نموـ  عى  ساد مف اموانع   " 

ومم فوردتي امماكم  فنمم ت دـ ال ن ى  ردًا عى  امدفع ببط ف ام بض عى  امطػمعف         
وت تن ػي وت تػنش مسػػكاي ماػدوث تىػؾ اإلتػػرارات فػ  غنػر اممػػ  امتىػبس ودوف إذف مػف سػػىط  

 ٓذف بمم بةد تممممم عى  ااو مخممؼ مى ماوف امتا نؽ انث  در اإل
ذمػػؾ فف امطػػمعف تمسػػؾ فػػور إسػػتتوابي بممتا ن ػػمت بػػأف ضػػبطي وت تػػنش مسػػكاي اػػدثم         

مسػػمًر وسػػمؽ عىػػ  ذمػػؾ عػػدة فدمػػ  عاػػد إسػػتتوابي ملدايػػم  ٔٔامسػػمع   ٜٜٚٔ/ٜ/ٙمسػػمر نػػـو 
ومتػػي فػػت  بػػمب  ػػ تي فػػ  ذمػػؾ امونػػت وعاػػد عودتػػي مػػع زوتتػػي وعاػػد مام فاػػي كػػمف خػػمرج مازمػػي

وتد فف م تماي ال نسمعد ف  فتامم  و  فأسرع إم  تمره ناموؿ اما وؿ عى  م ؾ منسػتنةف 
بي عى  فت  ام    ومكاي نبض عىني فورًا و وتمكات ام وة مف فػت  امبػمب بػممةاؼ بةػد كسػره .  
وسػػػمع فاػػػد امضػػػبمط نةتػػػرض عىػػػ  يػػػذه اإلتػػػرارات مةػػػدـ  ػػػدور إذف مػػػف امانمبػػػ  بت تػػػنش 

 ٓممسكف ومكف امضمبط ام موـ عى  رومس  ام وة مـ نأبي بهعتراضي ا
وتػػمر دفػػمع امطػػمعف امسػػممؼ امػػذكر تى مونػػًم ومىويىػػ  ااومػػ  عاػػد إسػػتتوابي فمػػمـ سػػىط          

امتا نؽ ونبؿ فف نطىع عى  مامضر امضبط وامتارنػمت ومػـ نكػف نػد ااػنط عىمػًم بةػد بسػمع  
 ٓ تن ي فو امتمرن  امذى  در فني ذمؾ اإلذف  دور إذف امانمب  امةمم  مضبطي وت

 ٓويو مم ندؿ عى  فف امدفمع تدى ومنس مختى ًم فو م طاةًم مف فسمسي         
وتػػمر إطػػ ع امانمبػػ  امةممػػ  بواسػػط  امما ػػؽ عىػػ  دفتػػر اااػػواؿ امخػػمص بمم سػػـ فػػ          

 دؽ ف  فنوامي اممدع  ملكدًا فف ام ميد خممد مامد ربنع مـ نىتـز تماب ام ٜٜٚٔ/ٜ/ٚنـو 
بمػػم عػػف وانةػػ   ػػدور اإلذف مػػف سػػىط  امتا نػػؽ بػػدارة ثػػـ إتػػرار ام ػػبض وامت تػػنش باػػمًر عىػػ  

 ٓ دوره 
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إذ ك ػػػؼ ام نػػػد امػػػوارد بػػػذمؾ امػػػدفتر عػػػف فف سػػػمع  إات ػػػمؿ ام ػػػوة برومسػػػتي متا نػػػذ اإلذف         

ر امػػػػذى ن ضػػػػ  ام ػػػػمدر مػػػػف امانمبػػػػ  امةممػػػػ  سػػػػمب   عىػػػػ  سػػػػمع   ػػػػدور ذمػػػػؾ اإلذف و اامػػػػ
إدعػػمرات امضػػمبط اممػػذكور ونك ػػؼ مػػم تػػردت فنػػي إتراراتػػي وفنوامػػي مػػف عػػوار وكػػذب .  اف 

 ػػبمح  ٘٘.ٔٔامثمبػػت بماضػػر امضػػبط وامت تػػنش وامتارنػػمت فف إذف امت تػػنش  ػػدر امسػػمع  
فػػ  اػػنف فف مػم تػػمر بػػدفتر اااػػواؿ نػدؿ عىػػ  إات ػػمؿ ام ػوة مػػف نسػػـ امازيػػ   ٜٜٚٔ/ٜ/ٚنػـو 

 بمح ذمؾ امنـو .  وي  فمور ال نستخىص مامم إاًل فمػر وااػد  ٔٔكمف امسمع   متا نذ اإلذف
واتنتػػػ  وااػػػدة ويػػػ  فف امضػػػمبط اػػػموؿ ب ػػػت  امطػػػرؽ ومختىػػػؼ اموسػػػموؿ فف نسػػػبف ام ػػػرعن  

بت تػنش مسػكف امطػمعف وضػبطي  ٜٜٚٔ/ٜ/ٙام ماوان  عى  اإلترار امبمطؿ امذى نمـ بػي نػـو 
( إم  إست دار اإلذف  ٜٜٚٔ/ٜ/ٚف  امنـو امتمم  )  دوف إذف مف سىط  امتا نؽ و ثـ عمد

مف سىط  امتا نؽ إلض مر ام رعن  عى  اإلترار امبمطؿ امذى نمـ بي ومكف امتوفنؽ مـ نامم ي 
 ٓف  مامومتي 

دااًل  ٜٜٚٔ/ٜ/ٚوتػػمر امبنػػمف امػػذى فدرتػػي امضػػمبط اممػػذكور فػػ  دفتػػر اااػػواؿ نػػـو         
تخػػذيم ضػػد امطػػمعف بضػػبطي وت تن ػػي وت تػػنش مسػػكاي كماػػت بذاتػػي عىػػ  فف اإلتػػرارات امتػػ  إ

سمب   كذمؾ عى   دور اإلذف بمم مف امانمب  امةمم  ومـ نكف إدراج يذا امبنمف بممدفتر اتنتػ  
خطأ ممدى كمم إدع  بأنوامي بةد فف فس ط ف  نػده وتبػنف فاػي ال نسػة ي فػ  مون ػي وال نسػماده 

  إدعمراتػػي سػػوى اإلعت ػػمـ بممخطػػأ اممػػمدى فػػ  فػػ  إدعمراتػػي و ومػػـ نتػػد وسػػنى  إلثبػػمت  ػػا
 ٓامكتمب  بمةرف  امبىوكممنف امذى فدرج ذمؾ امبنمف ف  دفتر اااواؿ بامًر عى  طىبي 

وسػػمنرت امماكمػػ  ام ػػميد اممػػذكور فػػ  امةػػذر امم ػػطاع ظػػمير اإلفتةػػمؿ امػػذى فبػػداه         
نػػدؿ عىػػػ  فف امت تػػنش وامضػػػبط مكتمبػػ  ذمػػؾ امبنػػػمف عىػػ  امااػػو امػػػوارد بػػدفتر اااػػػواؿ وامػػذى 

سػػػػػمب مف عىػػػػػ   ػػػػػدور اإلذف بمػػػػػم مػػػػػف امانمبػػػػػ  امةممػػػػػ  دوف فسػػػػػبمب م بومػػػػػ  .  خم ػػػػػ  وفف 
امبىوكػػممنف امػػذى اسػػب إمنػػي كتمبػػ  ذمػػؾ امبنػػمف ماػػؿ اإلدعػػمر بممخطػػأ مػػـ نسػػأؿ بممتا ن ػػمت ومػػـ 

 ٓنتمسؾ بممخطأ اممدع  بي وامذى اسب إمني ػ مف غنره !! ػ امونوع فني 
ويػػػو فمػػػر تػػػويرى والـز مك ػػػؼ اما ن ػػػ  وضػػػرورى مىمدانػػػ  مى ػػػواب .  اف امخطػػػأ         

ماسوب إمني وممذا فنتةنف فف نكوف امتمسؾ بي ماي وب خ ي وال ن بػؿ مػف سػواه إسػامد امخطػأ 
امممدى إمني .  وممذا كمف سممع فنوامػي ضػرورنًم والزمػًم من  ػ  فػ  فنوامػي امتػ  نػدم  بمػم فمػمـ 
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منمنف ام ماوان  عمم إذا كمف ند ونع فػ  خطػأ عاػد تػدونف ذمػؾ امبنػمف مػف امماكم  بةد اىؼ ا
عدمػػي و وعػػف وتػػي ام ػػواب امػػذى تمابػػي فػػػهنترؼ امخطػػأ غنػػر امم  ػػود وامػػذى فثبتػػي بػػػدفتر 

 ٓاااواؿ امم مر إمني  
و ال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذا ام ػػدد بػػأف امػػدفمع عػػف امطػػمعف مػػـ نطىػػب مػػف امماكمػػ          

اممػػذكور فو فف امماكمػػ  منسػػت مىزمػػ  بػػهترار تا نػػؽ مػػـ نطىػػب مامػػم عىػػ   سػػلاؿ امبىوكػػممنف
ااو ن رع بي امدفمع فو اممتمـ سمةمم وب ر كؿ ماممم عىني فثامر اظر امػدعوى ونبػؿ ام  ػؿ 

 ٓفنمم 
اف مامزعػػ  امػػدفمع امسػػمم   امػػذكر وتمسػػكي بػػأف ضػػبطي وت تػػنش مسػػكاي سػػمب مف عىػػ          

 ٓامتا نؽ ػ تتضمف اممطممب  امتمزم  بهترار ذمؾ امتا نؽ   دور اإلذف بممم مف سىط 
 ٓإذ ال نست مد مامم إاًل يذا امطىب وال نمكف فف ُنامؿ إاًل عى  يذا اممةا          
واف طىب امتا نؽ ال نستىـز إبداره بأم ػمظ مةناػ  وعبػمرات خم ػ  بػؿ نػد ن مػـ دالمػ          

ـو ام ةىػػ  وامماط ػػ  كمػػم يػػو اماػػمؿ فػػ  طىػػب تا نػػؽ مػػم داـ يػػذا ام مػػـ واضػػاًم ن تضػػني امىػػز 
دفػػػمع امطػػػمعف امسػػػممؼ امػػػذكر مبنػػػمف ا ن ػػػ  امػػػدفع بػػػبط ف امضػػػبط وامت تػػػنش ااممػػػم تمػػػم نبػػػؿ 
 دور اإلذف بممم مف امسػىط  اممخت ػ  . واف تا نػؽ اادمػ  فػ  اممػواد امتامونػ  فمػر مى ػ  

 ٓنو  ورغب  اممتمـ فو اممدافع عاي عى  عمتؽ امماكم  ومف تى مر ا سمم وال نتونؼ عى  م 
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 

كمم ال ماؿ مى وؿ بأف فنواؿ بىوكممنف اممبماث ب سـ امازي  كمات ستس ر عف اتنتػ          
 ٓبنع وفاي ال تدوى إذف مف إترار امتا نؽ وسلامي  ملندة انواؿ امضمبط خممد مامد ر 

اف امتابػػل بػػأنواؿ ام ػػميد نبػػؿ اإلدالر بمػػم بممتىسػػ  امةىانػػ  وباضػػور اممػػتمـ واممػػدافع         
عاي فمر غنر تػموز . واف امماكمػ  ال نتػوز ممػم فف تسػتبؽ اااػداث وتبػدى رفنمػم فػ  دمنػؿ 

ذا يػػ   فةىػػت ف ػػد سػػب ت إمػػ  اماكػػـ عىػػ  دمنػػؿ مػػـ مػػـ نطػػرح بةػػد عىنمػػم ومػػـ نةػػرض عىنمػػم وا 
تما ي با سمم مع مم نمكف فف نكوف مي مف فثر   ف  ع ندتمم مو فامػم إسػتمةت إمنػي ونممػت 

 ٓبتمان ي ف  متىس ام ضمر 
 ٗ٘ٔٔػ  ٕٚٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٔٔ/ٕٛ*  ا ض 



343 

 

 ٕٗٙػ  ٛ٘ػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕ/ٗٔ*  ا ض 
اممػػػػذكور ومامن ػػػػتي بمةرفتمػػػػم وبمةرفػػػػ  اممػػػػتمـ  واف سػػػػممع امماكمػػػػ  انػػػػواؿ ام ػػػػميد        

واممدافع عاي ند تس ر عف إمور فخرى ند تىنر مف ع ندتمم امت  كماػت مػدنمم نبػؿ سػممعي . ػ 
 ٓفمم ماوف نوتب سلاؿ ام ميد فواًل وعادوٍذ ناؽ مىماكم  فف تُبدى مم تراه ف   ممدتي 

 ٜٕٔػ  ٓٛػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 
ف امماكمػػ  يػػ  اممػػ ذ ااخنػػر امػػذى نتةػػنف فف نا سػػ  داومػػًم متا نػػؽ دفػػمع خم ػػً  وف        

اًل اات ػت  اممتمـ وت    بذمؾ اما ن   عى  اموتي ااكمؿ غنػر م نػدة بػذمؾ بػأى رفى مسػبؽ وا 
اىىؽ بمب امػدفمع فػ  وتػي طمرنػي بىنػر اػؽ ويػو مػم تأبػمه امةدامػ  ف ػد  امتدن  ف  اممامكم  وا 

 ٓاإلبمر 
فف اموانة  اممطىوب مػف امماكمػ  تا ن مػم واممتةى ػ  بممخطػأ اممػمدى اممػدع  خم ً  و         

بونوعي مف بىوكممنف اممبماث ب سـ امازي  عف إثبمت سػمع  إات ػمؿ ام ػوة برومسػ  ام ػميد خممػد 
 ٓمامد ربنع مت تنش مسكف امطمعف ظميرة امتةىؽ بممدعوى اممطروا  والزمي مى  ؿ فنمم 

سػػماد دفػػمع امطػػمعف بػػبط ف تىػػؾ اإلتػػرارات اامػػم تمػػت نبػػؿ اإلذف كمػػم فف امظػػمير ن        
بمم مف امسىط  اممخت   ومف غنر امم  امتىبس وامخطأ اممدع  بي نترى عىػ  خػ ؼ اكػـ 

 ٓامظمير 
وممػػػذا ال نك ػػػ  متػػػرد ام ػػػوؿ باػػػدوث امخطػػػأ اممػػػمدى عاػػػد إثبػػػمت ذمػػػؾ امبنػػػمف امػػػدفتر         

امت تنش كػمف سػمب ًم عىػ   ػدور اإلذف بػي مػف امتمػ   اممذكور مداض امظمير امداؿ عى  فف
 ٓ ماب  اإلخت مص 

نضػػمؼ إمػػ  مػػم ت ػػدـ فف فنػػواؿ امضػػمبط خممػػد مامػػد ربنػػع كماػػت بػػذاتمم ماػػؿ اماةػػ          
ـً فمػػػم كػػػمف مىماكمػػػ  فف تأخػػػذ بمػػػم وتسػػػتةنف بمػػػم ورد بمػػػم  بممكػػػذب ومخمم ػػػ  اما ن ػػػ  ومػػػف ثػػػ

  إستادت إمنمم ف  نضمومم بهطراح دفمع امطمعف امسممؼ وتتخذيم دمنً  فو مف بنف اادم  امت
 ٓامذكر اف ف  ذمؾ مم نةد م مدرة مىدفمع وعى  اممطىوب 

 
رتػػمح          ومػػـ ت  ػػ  امماكمػػ  كػػذمؾ عػػف  ػػوايد امػػدعوى ااخػػرى امتػػ  إطمأاػػت إمنمػػم وا 

 ٓإمنمم وتداامم   ممم دفةمم إم  اإلطموامف إم  فنواؿ امضمبط  ميد اإلثبمت 
إتػرارات تامونػػ  مػػف  ٖٓٔويػو ن ػػور فػ  بنػػمف اماكػػـ نتاػمف  مػػع مػم فوتبتػػي اممػػمدة         
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ضػػػرورة إ ػػػتممؿ اماكػػػـ مبنػػػمف م  ػػػؿ وواضػػػ  مكمفػػػ  اادمػػػ  امتػػػ  تتسػػػماد إمنمػػػم امماكمػػػ  فػػػ  
نضػػػمومم وعىػػػػ  ااػػػو ال ن ػػػػوبي اإلتمػػػػمؿ فو امىمػػػوض .  وممػػػػذا ال نك ػػػ  اإل ػػػػمرة دوف بنػػػػمف 

ف ػػمح إمػػ   ػػوايد فخػػرى  ت ػػوؿ امماكمػػ  فامػػم  تسػػمادت إمنمػػم عاػػد إطراامػػم امػػدفع امسػػممؼ وا 
امػػذكر بػػؿ كػػمف عىػػ  امماكمػػ  فف ت  ػػ  عامػػم وعىػػ  ااػػو م  ػػؿ نبػػنف ممينػػ  تىػػؾ ام ػػوايد 
وعام ريم . وذمؾ ات  تستطنع ماكم  اما ض بسط رنمبتمم عىنمم مبنمف مم إذا كمات ت ػى  

عدمػي و ويػو فمػر نسػتانؿ عىنمػم ام نػمـ بػي إذا مترتنب اماتموج امت  رتبتمػم عىنمػم امماكمػ  مػف 
كمات تىؾ ام وايد متمى  ومػـ تك ػؼ امماكمػ  عامػم ومػـ تبػنف ت م ػنىمم ومضػموامم وملدايػم 

ٓ 
كمم ال ماؿ مى وؿ كذمؾ بأف امماكمػ  تتمتػع بسػىط  ت دنرنػ  فػ  ت ػدنر فنػواؿ ام ػمود         

إمني وتػداامم وممػم فف تطرامػم تمابػًم وال  فىمم فف تأخذ بمم وفؽ مم نرتمح إمني ضمنريم ونطموف
طمواماًم مامم   ٓتةوؿ عىنمم إذا مـ ت مدؼ نبواًل وا 

إذ ال  ػػػؾ فػػػ  تمتػػػع ماكمػػػ  امموضػػػوع بتىػػػؾ امسػػػىط  وامطػػػمعف ال ناػػػمزع فنمػػػم ومكػػػف         
امماكم  إذا مم فبدت فسبمبًم إلطراح فنواؿ  مود اما ػ  وم طمواػمف انػواؿ  ػميد اإلثبػمت فػهف 

نمػػػم فف تضػػػمف اكممػػػم ااسػػػبمب امسػػػموى  امم بومػػػ  فػػػ  امة ػػػؿ وامماطػػػؽ وامتػػػ  ت ػػػنـ عىنمػػػم عى
سػتدالؿ سػىنـ ػنضمريم بانث تت ؽ اماتموج امت  خى ت إمنمم مػع م ػدممتمم فػ  ماطػ ؽ سػموف وا 

ٓ 
 ٖ٘ٙػ  ٛٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 
 ٖٙٓٔػ  ٜٛٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٛ*  ا ض 
 ٖٛٚػ  ٚٗٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٙ/ٛ*  ا ض 

فػػهذا كماػػت تىػػؾ ااسػػبمب ال تك ػػ  مامػػؿ اماتنتػػ  امتػػ  إاتمػػت إمنمػػم فو تامنضػػمم فػػهف         
اكممػػم نكػػػوف مةنبػػػًم م  ػػػور تسػػػبنبي وفسػػػمد إسػػػتدالمي كمػػػم يػػػو اماػػػمؿ بمماسػػػب  معسػػػبمب امتػػػ  
سػػػمنتمم امماكمػػػ  متسػػػونف إطراامػػػم مػػػدفمع امطػػػمعف ام ػػػموـ عىػػػ  فف ضػػػبطي سػػػمبؽ عىػػػ  اإلذف 

 ٓوت تنش مسكاي مف امتم   ماب  اموالن  واإلخت مص  بت تن ي
كمػػػػم بىػػػػف إسػػػػتدالؿ امماكمػػػػ  نمػػػػ  فسػػػػمده فػػػػ  اإلسػػػػتدالؿ وتةسػػػػ ي فػػػػ  اإلسػػػػتاتمج إذ         

إستبةدت امماكم  وانة  إستةما  ام وة بم تمح كمف مع ام ميد فبو بكر فكرى ماػـر م ػت  بػمب 
اموانةػػ  ال تتضػػمف مػػم نتةػػمرض مػػع  مسػػكف امطػػمعف بػػدعوى متمفمتمػػم مىة ػػؿ و ذمػػؾ فف تىػػؾ
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اممػػػأموؼ فو تتػػػرى بػػػي طبنةػػػ  اامػػػور ونتم ػػػ  مػػػع اممةتػػػمد فػػػ  مثػػػؿ يػػػذه امموانػػػؼ بمماسػػػب  
معبواب اممىى   .  خم   وفف ام ميد اممذكور نرر فف مف فخػذ ماػي ذمػؾ امم تػمح كػمف نةت ػد 

بمب ام    امذى فاي امطمعف  ماب ام    ومف امطبنة  فف نستةنف بم تمح نامىي عى  فت  
مػػػـ نكػػػف نةػػػرؼ  ػػػمابمم مػػػف نبػػػؿ عىػػػ  وتػػػي امدنػػػ  و كمػػػم فوضػػػ  ام ػػػميد اممػػػذكور بتىسػػػ  
اممامكمػػػ  فف ضػػػمبطًم  خػػػر كػػػمف ن ػػػماب امضػػػمبط خممػػػد ربنػػػع  ونػػػدع  مامػػػد فبػػػو امػػػديب 

 ٓإعترض عى  كسر بمب ام    ومكاي مـ نأبي بهعتراضي 
ذكور ومػػػو دوف طىػػػب مػػػف امػػػدفمع ومػػػذمؾ كػػػمف اامػػػر نسػػػتدع  سػػػلاؿ امضػػػمبط اممػػػ          

تا ن ًم مدفمع امطمعف امتويرى وبىوغًم مىمن  اامر فني .  خم   وفف ام ميد خممػد ربنػع تةمػد 
اإلا راد بمم ممدة واتب عف امتا نػؽ بػمن  ففػراد ام ػوة ومػـ نػذكر اسػممريـ فػ  مامومػ  ظػميرة 

فاػػػد سػػػواه اتػػػ  ال  مك ػػػوف  مطمػػػس اما ن ػػػ  ومكػػػ  نسػػػت ؿ بمم ػػػممدة واػػػده دوف م ػػػمرك  مػػػف
تاك ػػػؼ اما ػػػموؽ مػػػف خػػػ ؿ اانػػػواؿ امتػػػ  تمثػػػؿ اموانػػػع واممسػػػتمدة مػػػف  ػػػممدة امتاػػػود وفماػػػمر 

 ٓام رط  اممراف نف مي ف  فدار اممأمورن  
وكػػمف عىػػ  امماكمػػ  إسػػتدعمر يػػلالر اممػػراف نف وسػػلاممـ عػػف كن نػػ  فػػت  بػػمب مسػػكف         

اؿ  ػػمود امطػػمعف امػػذنف  ػػمدوا بمػػم نلنػػد امطػػمعف وامظػػروؼ امتػػ  تػػـ فنمػػم ومػػدى  ػػا  فنػػو 
 ٓدفمعي 

يػػذا إمػػ  فف مراف ػػ  ام ػػميد خممػػد ربنػػع مػػػف ففػػراد ام ػػوة امتػػ  نممػػت بمدايمػػ  مسػػػكف         
نتاممػػي يػػـ مػػف  ػػمود اموانةػػ  امػػذنف عم ػػروا اػػدوثمم وتمػػت فاػػداثمم عىػػ  مػػر ى  امطػػمعف وا 

 ٓومسمع مامـ 
مـ بػػأف  تتػػػرى تا نػػؽ امػػػدعوى ون ػػع عىػػػ  وممػػذا  كػػػمف نتةػػنف عىػػػ  امماكمػػ  سػػػممع        

عمت مػم يػػذا امواتػػب غنػر م نػػدة ب ػػمود اإلثبػمت وفنػػواممـ اممر ػػودة ب مومػ  اادمػػ  امم دمػػ  مػػف 
امانمب  امةمم  وي  سىط  اإلتممـ و ومو مـ ن ـ اممػتمـ بػهع امـ اف  ػمود اموانةػ  ال نةتبػروف 

 امـ مػػػم داـ سػػػممعمـ ممكاػػػًم ومػػػنس مػػػف  ػػػمود اما ػػػ  بمةاػػػ  امكىمػػػ  وال نىتػػػـز امطػػػمعف بػػػهع
مستانً  ومم داموا مف  مود اموانة  فهف فنواممـ وال  ؾ تةد مت ى  بمػم وبموضػوعمم والزمػ  

 ٓمك ؼ اما ن   
 ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض 
 ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔ*  ا ض 
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 ٖ٘ٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
عىػػ  امماكمػػػ  كػػذمؾ فف تىػػػـ بمػػم فسػػػ رت عاػػي اممةمناػػػ  امتػػ  فترتمػػػم امانمبػػػ  كمػػم فػػػمت       

امةمم  مبمب مسكف امطمعف وامت  ففردت ممم ماضرًا مست ً  . وامدام  عى  وتود  ثمر إت ؼ 
 ٓبكمموف امبمب امخمرت  مى    اممذكورة 

 ػػػاتي . ومػػػـ ويػػػذه اممةمناػػػ  ومػػػم دمػػػت عىنػػػي تلنػػػد دفػػػمع امطػػػمعف و ػػػموده وت طػػػع ب        
تا ػػؿ امماكمػػ  اتنتػػ  مػػم فسػػ رت عامػػم تىػػؾ اممةمناػػ  وتىػػؾ اماتنتػػ  تظمػػر بوضػػوح فف ذمػػؾ 

 ٓامدفمع متسماد وملند بمادم  امممدن  امت  ال تكذب وامت  تمثؿ اموانع واما ن   
بنػػد فف امماكمػػ  مػػـ ت طػػف كىنػػ  إمػػ  تىػػؾ اممةمناػػ  واادمػػ  امتػػ  ك ػػ ت عامػػم واآلثػػمر         
مػػت عىػػ  فف بػػمب اممسػػكف اممػػذكور نػػد تػػرت مامومػػ  م تاػػي بهسػػتةممؿ ام ػػوة وامةا ػػوفف امتػػ  د

  امضػمبط اممػذكور بأنوامػي ػعاػدمم دايمػت ام ػوة مسػكاي كمػم إدعػ امطمعف مـ نكف بداخؿ   تي
ٓ 

ونابئ ذمؾ عف فف امماكم  مـ ُتِاْط بممدعوى وعام ريم إممممًم تممًم و ممً  نمػئ ممػم         
 ٓؿ فنمم عف ب ر وب نرة فر   ام  

ويػػػو مػػػمال نت ػػػؽ مػػػع واتبمػػػم فػػػ  تماػػػنص اموانةػػػ  بكمفػػػ  امونػػػموع امتػػػ  ك ػػػؼ عامػػػم         
امتا نؽ وفا مم فا ًم دنن ًم وت دنر مم إذا كمات مت وم  مع بةضمم مف عدمػي وذمػؾ اتػ  

طموامامم إم  اماتموج امت  تخىػص إمنمػم باػمًر عىػ  رلنػ  واضػ ا  مسػتمدة تكوف ع ندتمم فنمم وا 
 ٓمف اموانع اممطروح عىنمم وعام ره اممختى   

ذ مـ تدرؾ امماكم  فف يامؾ مةمناػ  نػد ُفترنػت مبػمب مسػكف امطػمعف وفامػم فسػ رت          وا 
عػػف  ثػػمر ممدنػػ  تت ػػؽ ودفػػمع امطػػمعف و ػػموده وال تسػػت نـ مػػع ت ػػونر  ػػميد اإلثبػػمت مىوانةػػ  

   ػا  مػم ذكػره امطػمعف امملنػد بػأنواؿ  ػموده وكن ن  ادوثمم و وكمات تىؾ اممةمنا  تدؿ عىػ
وتلكد فف ضبطي وت تنش مسكاي ادث ف  امنػـو امسػمبؽ عىػ   ػدور اإلذف بػذمؾ مػف سػىط  

 ٓامتا نؽ اممخت   
  

وكمات امماكم  مـ تاط عىمم بمممةمنا  اممذكورة وممػذا خػ  اكممػم اممطةػوف عىنػي           
نػػد ن ػػػرت فػػ  واتبمػػػم بت  ػػ  كمفػػػ  عام ػػػر  مػػف تا ػػػنىمم وتا ػػنؿ اتموتمػػػم فهامػػم تكػػػوف

اموانةػػ   وونموةمػػم امتويرنػػ  واإلممػػمـ بمػػم سػػوار متأننػػد دفػػمع امطػػمعف فو إطراامػػم نبػػؿ فف ت ػػوؿ 
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كىمتمػم سػوار بهدااػ  اممػتمـ فو اماكػـ ببرارتػي و ػ  اف ام مضػ  نكػوف ع ندتػي فػ  امػدعوى مػف 
  ضد اممػتمـ  فو ما نػي عامػم واف فمػـ تممع اادم  اممطروا  عىني سوار مامم مم نثبت امتمم

اموانػػػع  فػػػ  امػػػػدعوى  ػػػرط إلسػػػتةممؿ  امماكمػػػػ  سػػػىطتمم امت دنرنػػػ  فػػػػ  وزف ونػػػموع امػػػػدعوى 
اّل  اعتبػػػرت تىػػػؾ امسػػػىط   مػػػف ضػػػروب امػػػتاكـ امػػػذى ال نت ػػػؽ  وتكػػػونف ع نػػػدتمم فنمػػػم و   وا 

ببنػمف عىػ  فنتامعمػم ووظن   ام ضمر و واف امماكم  إذا كماػت اػره فػ  إنتامعمػم وغنػر مىزمػ  
فهامػػم م نػػدة بػػأف نكػػوف فنتامعمػػم  ومنػػد امماطػػؽ وبةػػد إسػػتةراض مامػػم مكمفػػ  اادمػػ  اممطرواػػ  
عىنمم عى  ااو نبنف ماي فامم كمات مىم  بتىؾ اادم  وامونموع إممممًم  ممً  نمنئ ممم ام ر   

بى  عىنمم مف إمتػزاـ متمان مم  امتمانص امكممؿ امذى ندؿ عى  فامم نممت بواتبمم  وبمم نا
 ٓبتا نؽ امباث مىتةرؼ عى  وتي اما ن   

ذ فمتمػػم ػ كمػػم ت ػػدـ ػ تا ػػنؿ اماتػػموج امتػػ  فسػػ رت عامػػم مةمناػػ  بػػمب مسػػكف             وا 
امطمعف سمم   امبنمف  بمم نابئ عػف فامػم مػـ تىػـ بمػم ومػـ تػدخىمم  فػ  ت ػدنريم نبػؿ ام  ػؿ فػ  

مر برفض امدفع بضبط وت تػنش امطػمعف وت تػنش مسػكاي امدعوى كمم تمر إستدالممم عاد ام ض
بػمطً  مادوثػػي نبػؿ اإلذف بػػي مػف سػػىط  امتا نػؽ مةنبػػًم م  ػور تسػػبنبي  وفسػمد اسػػتدالمي  كمػػم 

 ٓسىؼ امبنمف 
وكمات امماكم  ند فنممت نضمريم عى  اادم  اممسػتمدة مػف ذمػؾ امت تػنش امماةػ            

مم  بمإلدااػ  عىػ  فدمػ  مسػت ى  عاػي ومابتػي ام ػى  بػي فػهف عىني بممبط ف ومـ تستاد فػ  نضػمو
اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي نكػػػػوف مةنبػػػًم متةػػػنف امػػػػا ض واإلاممػػػ  و  ممػػػم يػػػػو م ػػػرر بػػػأف ماكمػػػػ  
ف كػػمف ممػػم وزف فنػػواؿ ام ػػميد وت ػػدنريم امػػذى تطمػػوف إمنػػي دوف فف تكػػوف مىزمػػي  امموضػػوع وا 

عػػف ااسػػبمب امتػػ  دعتمػػم إمػػ  عػػدـ ببنػػمف سػػبب إطراامػػم ػ إاًل فاػػي متػػ  فف ػػات امماكمػػ  
امتةونؿ عىنمم فهاػي نىػـز فف نكػوف مػم فوردتػي واسػتدمت بػي ملدنػم ممػم رتػب عىنػي مػف اتػموج مػف 

غنػػػػػر تةسػػػػػؼ فػػػػػ  اإلسػػػػػتاتمج وال تاػػػػػمف  مػػػػػع اكػػػػػـ امماطػػػػػؽ  وامة ػػػػػؿ وفف مماكمػػػػػ  امػػػػػا ض           
إمػػػ  اماتنتػػػ  امتػػػ  فػػػ  يػػػذه اماممػػػ  فف ترانػػػب مػػػم إذا كػػػمف مػػػف  ػػػأف يػػػذه ااسػػػبمب فف تػػػلدى 

 ٓخى ت إمنمم 
 ؽ  ٖٗ / ٕٕٛػ طةف  ٔٚ٘ ـ ٚٔٔػ   ٕٗامسا    ٖٜٚٔفبرنؿ  ٜٕ*   ا ض  
 
 



348 

 

َ:َـََٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
" مػػػػوف كػػػػمف اا ػػػػؿ فف امماكمػػػػ  ال تىتػػػػـز  بمتمبةػػػػ  اممػػػػتمـ فػػػػ  ماػػػػما  دفمعػػػػي            

عى  فامم  واتمت عام ر امػدعوى اممختى   إاّل فاي نتةنف عىنمم  فف تورد ف  اكممم مم ندؿ 
وفممت بمم عى  وتي ن  ػ  فامػم  فطاػت إمنمػم ووازاػت بنامػم ػ فػهذا امت تػت كىنػ  عػف امتةػرض 
مدفمع امطمعف وفس طتي تمى  ومـ تػورده عىػ  ااػو نك ػؼ عػف فامػم  فطىةػت  عىنػي وفنسػطتي 

 ا ي فهف اكممم نكوف نم رًا  "  
 ؽ٘٘/ ٕ٘ٚٔػ  ػ امطةف  ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٓٔ* ا ض 

َ:َـَََوّبَلؼذَثأْ
" امت رس ف  وتي ام ميد واممتي اما سػن  ونػت فدار ام ػممدة ومراوغمتػي واضػطرابي وغنػر      

 ٓذمؾ ممم نةنف ام مض  عى  ت دنر اادم  اممستمدة مف فنوامي اؽ ندريم 
ام ػػميد مػػف  وال نػػلثر فػػ  ذمػػؾ فف تكػػوف امماكمػػ  نػػد فسػػ طت فػػ  اكممػػم  ػػممدة           

عام ر امثبوت إلاتممؿ فف  تتػئ ام ػممدة امتػ  تسػمةمم ونبػمح مىػدفمع  مامن ػتمم ممػم ن اةمػم 
 بىنر مم انتاةت بي مف اادم  ااخرى امت  عومت عىنمم  "  

 ؽ  ٘٘ / ٘ٓٙٔػ امطةف  ٔٓٛػ  ٔٗٔػ  ٖٙ سػ   ٜ٘ٛٔاكتوبر  ٕ*  ا ض 
َ:َـَََٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَعٍَٝأْ

مطمعف با وؿ ضبطي وت تن ي نبؿ  دور اإلذف بي مف سىط  امتا نؽ ػ دفمع " دفمع ا     
تويرى ن ػد بػي تكػذنب  ػميد اإلثبػمت ومػف  ػأاي  ػ مػو  ػ  ػ  فف نتىنػر بػي وتػي امػرفى فػ  
امدعوى ػ وكمف مزامًم عى  امماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي بىوغػًم إمػ  غمنػ  

داضي إف ي  رفت  إطرااي و ػ فمػم ونػد فمسػكت عػف تا ن ػي اامر فني فو فف ترد عىني بمم ن
وكػمف مػم فوردتػي ردًا عىنػي ب ممػػ  اإلطمواػمف انػواؿ  ػميد اإلثبػمت غنػػر سػموف ممػم ناطػوى عىنػػي 
مػػػف م ػػػمدرة مىػػػدفمع  نبػػػؿ فف نااسػػػـ فمػػػره فػػػهف اماكػػػـ      نكػػػوف فضػػػً  عػػػف إخ مػػػي باػػػؽ 

 ٓبمم نوتب ا ضي  امطمعف ف  امدفمع م وبًم بمم سمد ف  اإلستدالؿ
 ؽ  ٜ٘ / ٖٕٖٔٓػ طةف  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ*  ا ض 

 ؽ  ٓٙ / ٓٙٔػ طةف  ٕٖٖػ ص  ٗٗػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔفبرانر  ٗٔا ض *  
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َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأَْ
" تا نؽ اادم  ف  اممواد امتامون  يػو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ والن ػ  فف          
 م نو  اممتمـ فو اممدافع عاي " نكوف ريف

 ؽ  ٘٘ / ٗ٘ٙٔػ طةف  ٜٜٙػ ص  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ* ا ض 
َ:َـَََوّبَلؼذَثأٔٗ

" مػػف اممتةػػنف  فف نكػػوف واضػػاًم  مػػف مػػدوامت اماكػػـ فف امماكمػػ  نػػد إستةرضػػت          
 ر ػػػػ  كمفػػػػ  اادمػػػػ  اممطرواػػػػ  عىػػػػ  بسػػػػمط امباػػػػث ومىمػػػػ  بمػػػػم إممممػػػػًم  ػػػػممً   نمنػػػػئ ممػػػػم ام

متمان ػمم امتماػػنص ام ػممؿ امكػػمف  امػذى نػػدؿ عىػ  فامػػم  نممػت بواتبمػػم فػ  تا نػػؽ امباػػث 
 مىتةرؼ عى  وتي اما ن   "

 ؽ  ٕ٘ /ٚٗٓٙػ طةف  ٓٓٓٔػ  ٕٚٓػ ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔ* ا ض 
ــٗ        َـَٚثأٔ "  ال نتػػوز مىماكمػػ  فف تبػػدى رفنمػػم  فػػ  دمنػػؿ  مػػـ نةػػرض عىنمػػم  ومػػـ   :

كػػف فف نكػػوف مػػي مػػف فثػػر فػػ  ع نػػدتمم مػػو فامػػم إطىةػػت عىنػػي فػػ  مواتمػػ  تما ػػي مػػع مػػم نم
 ٓاممتمـ  وماممني مم داـ ند مثؿ اممممم 

 ؽ  ٖٗ /٘ٙٙػ طةف  ٘٘ٛػ   ٚٚٔػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٓٔ/٘ٔ* ا ض 
 

َ:َََصبٔيب َعٍيٙـبََٚثطالٔـَٗرجعـب 
 
اٌذفعََثعذََعذيخَاٌزؾشيبدَاٌىتَطذسَاإلرَْثٕبء

ٌَزٌهََ
بػػت مػػف ماضػػر امتارنػػمت اممرفػػؽ بػػماوراؽ وامػػذى  ػػدر اإلذف بممضػػبط ذمػػؾ فف امثم       

وامت تنش بامًر عىني ومم ا ىي اماكـ  اممطةوف فني مػف مضػموف ذمػؾ امماضػر فف تارنػمت 
تػمرت مرسػى  ال ت نػػد فكثػر مػف فف امطػمعف  نمػػمرس تتػمرة اممػواد اممخػػدرة  ..........اما نػب 

 ٓم بن  اااداث وخم   اممنرونف ونستةنف ف  ذمؾ ببةض ا
ويػػػ  مةىومػػػمت النستسػػػمغ مامػػػم ام ػػػوؿ بػػػأف ترنمػػػ  ونةػػػت بمم ةػػػؿ فرتكبمػػػم امطػػػمعف         

 ٓر بضبطي وت تن ني وت تنش مازمي ػوتوافرت امدالوؿ وام راوف  ضده بمم نسوغ إ دار اام
إذ ن ػػػترط ا ػػػدار ذمػػػؾ اإلذف فف اكػػػوف ب ػػػدد ترنمػػػ  وانةػػػ  بمم ةػػػؿ وتا ػػػؽ كػػػذمؾ        
يم مىمأذوف بت تن ي مف خ ؿ تارنمت تػمدة تسػوغ يػذا اإلتػرار امم نػد مىارنػ  ام خ ػن  إسامد

وامماطوى عى  إاتممؾ مارم  اممسكف وي  مف اامػور امتػ   ػمامم امدسػتور وامميػم ام ػماوف 
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ووضع ممم ضوابط  مرم  ات  التكوف ماً  مىةبث مف امامنػدنف راغبػ  امكنػد واإلات ػمـ مػف 
 ٓخ وممـ 

وواض  ممم سطره اماكـ امطةنف عف تىؾ امتارنمت امت   در اإلذف باػمر عىنمػم            
فامػػم  مػػـ تتاػػموؿ عمػػؿ امطػػمعف ويػػو طبنػػب ب ػػرى بمنوػػ  امتػػأمنف ام ػػا  ويػػذا امةمػػؿ مةىػػـو 
مىكمفػ  والناتػمج امةىػـ بػي فى نػدر مػف امتاػرى ونابػئ عػدـ إممػمـ امضػمبط متػرى امتارنػمت بػػي 

  ٓف  تارنمتي ومـ نتوافر ممذه امتارنمت فى ندر مف امتدن  عى  فاي مـ نتد بتمتًم 
يػػذا ومػػـ تتاػػموؿ امتارنػػمت اممزعومػػ  كػػذمؾ مػػم إذا كػػمف اممػػتمـ اممتاػػرى عاػػي مسػػتً          

بمكتب مكمفا  اممخػدرات  مػف عدمػي وسػواب ي واتممممتػي وفسػممر ام ػبن  امػذى تػردد بماضػر 
 ٓمي ف  تتمرتي امملثم  اممزعوم   امتارنمت  ااي نتخذيـ مةموانف  واعواامً 

كمػػم فف امواضػػ  كػػذمؾ ممػػم ا ػػىي اماكػػـ عػػف امتارنػػمت اممػػذكورة فف ام ػػموـ بمػػم يػػو         
فاد ضبمط نسـ مبماػث اااػداث بمم ػميرة والنخػتص امضػمبط اممػذكور بػممتارى عػف امطػمعف  

راوـ امتػػ  فو إست ػػدار فمػػر بضػػبطي وت تن ػػي بػػؿ ن ت ػػر اطػػمؽ عمىػػي  عىػػ  اااػػداث وامتػػ
 ٓترتكب بمةرفتمـ  

ذ مـ تتو ؿ تارنمتي إم  يلالر اااداث امذنف ننؿ بأامـ  نتوموف مةمواػ  امطػمعف           وا 
فػػ  تػػرونج اممػػواد اممخػػدرة واإلتتػػمر بمػػم ومػػف ثػػـ ف ػػد كػػمف عىنػػي فف نتػػرؾ فمػػر امتاػػرى عاػػي 

 ػػ  ويػػ  مكتػػب واست ػػدار اإلذف بضػػبطي وت تن ػػي وت تػػنش مسػػكاي إمػػ  تمػػ  ام ػػرط  اممخت
مكمفا  اممخدرات فو مبماث نسـ امازي  انث ن نـ امطمعف  بداورة ذمػؾ ام سػـ ومكاػي  ضػرب 
عرض اماموط بمخت م ي اماوع  وام م ر عى  امتراوـ امت  نرتكبمم امادث وال نتةداه  إم  

 ٓغنره مف امتامه  
 

معف  بػمممواد اممخػدرة يذا إم  فف امتارنمت ماؿ اماة  بمم  ور زعمت إتتمر امط          
ويذا ام  د ا تػي امماكمػ  ذاتمػم عػف امطػمعف ا نػًم تممػًم إذا فوردت بمػدوامت اماكػـ فف انمزتػي 
اػػرازه مىمخػػدر اممضػػبوط مػػـ نكػػف ب  ػػد اإلتتػػمر فو امتةػػمط  فو اإلسػػتةممؿ ام خ ػػ  و ػ   وا 

ت  امتػػ  وبػػذمؾ تػػمرت مػػدوامت اماكػػـ ذاتػػي تامػػؿ بػػنف طنمتمػػم مػػم ن طػػع بةػػدـ تدنػػ  امتارنػػم
إبتا  عىنمم اإلذف امسممؼ امذكر وممذا كمف بمطً  كمػم تبطػؿ اادمػ  اممترتبػ  عىػ  تا نػذه كمػم 
سػىؼ امبنػمف  وال ماػؿ مى ػوؿ فػ  يػذا ام ػدد بػأف امتارنػمت تتػرى عىػ  اكػـ امظػمير بىػض 
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اماظػػػر عمػػػم نسػػػ ر عاػػػي تا نػػػؽ اموانةػػػ  بةػػػد ضػػػبط اممتاػػػرى عاػػػي باػػػمًر عىػػػ  اإلذف بػػػممت تنش 
 ٓز عىنمم  اممرتك

اف ذمػػؾ اإلذف عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ امتا نػػؽ ومػػنس مػػف نبنػػؿ فعمػػمؿ امباػػث وامتاػػرى           
وبن نف نكوف سبب إ داره ضبط ترنم  ونةت بمم ةؿ ونممت امػدالوؿ واإلمػمرات  امدامػ  عىػ  
اممأذوف بت تن ي يو م مرؼ تىؾ امترنم  ومرتكبمػم فػهذا مػم تبػنف فف ام  ػد مػف إ ػدار اإلذف 

امباػػث عػػف ترنمػػ  وت  ػػ  ونوعمػػم كػػمف اإلذف بػػمط  وتبطػػؿ اادمػػ  اممرتبػػ  عىنػػي كمػػم يػػو 
 ٓسىؼ ام وؿ 
واف سىط  امتا نؽ واف كمف ممم مطىؽ امارنػ  فػ  ت ػدنر تدنػ  امتارنػمت وا  ػدار           

اإلذف بػممت تنش باػػمر عىنمػم تاػػت رنمبػػ  ماكمػ  امموضػػوع ػ إاّل فف تىػػؾ امسػىط  منسػػت طىن ػػ  
نند بؿ نتةنف مممرستمم بامر عى  عام ر تك   مى وؿ بأامػم كماػت كمفنػ  بمم ػدر امػذى مف كؿ 

نسم  بتسونف إ دار ذمؾ اامر وترانػب ماكمػ اما ض  يػذا اإلسػتخ ص وتسػتىـز فف نكػوف 
اّل كػػمف اماكػػػـ  م بػػواًل فػػ  امة ػػؿ وامماطػػؽ الناطػػوى عىػػ  مػػػم نتػػمف  امم بػػوؿ ع ػػً  وماط ػػًم وا 

مر عى  تىؾ امتارنمت امت   در اإلذف تمسنسم عىنمم بػمطً  البتاموػي عىػ  ام مض  بمإلداا  با
 ٓفسمس فمسد 
وال  ػػػؾ فف امةام ػػػر امموتبػػػي مػػػبط ف اإلذف ام ػػػمدر بت تػػػنش امطػػػمعف ومسػػػكاي            

مةدـ تدن  امتارنػمت امتػ  باػ  عىنمػم ظػميرة مػف مػدوامت اماكػـ اممطةػوف فنػي ذاتػي والناتػمج 
موضوع  ناأى عف إخت مص ماكم  اما ض ونااسر عاي سػىطمامم بمػم  إستظممريم متا نؽ

نتنػػز مماكمػػ  امػػا ض فف ت ضػػ  بػػبط ف ذمػػؾ اإلذف وامػػذى نمتػػد وناسػػاب إمػػ  كمفػػ  اادمػػ  
اممترتبػ  عىػ  تا نػذه ونبػوؿ امػدفع بػي اممبػدى اوؿ مػرة فممممػم  وف ػًم ممػم إسػت ر عىنػي نضػػمليم 

امتارنػمت امتػ  إاباػ  عىنمػم     ذمػؾ اإلذف ومػوف كػػمف  بػأف امػدفع بػبط ف امت تػنش مةػدـ تدنػ 
مف امدفوع ام ماوان  اممختىط  بمموانع وامت  النتوز إثمرتمم اوؿ مرة فممـ ماكمػ  امػا ض ػ إآل 
فاي مت  كمات مدوامت اماكـ تر   م نمـ ذمػؾ امػبط ف وكػمف تا  ػي الن تضػ  تا ن ػًم تااسػر 

اوؿ مػػرة فممممػػم وت ضػػ  بػػممبط ف إذا مػػم تا  ػػت ممػػم عاػػي وظن تمػػم فػػهف ممػػم نبػػوؿ امػػدفع بػػي 
 ٓموتبمتي 

 ٗٔ٘ػ  ٜٓٔػ  ٖٓ سػ  ٜٜٚٔ/ٗ/ٜٔم مـو فاكمـ اما ض ام مدرة بممتىسمت *  
     ٗٔ٘ػ ص ٜٓٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 
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 ؽ   ٕٗمسا   ٚٔٔطةف  ٕٜٚٔممرس ٕٔ*  ا ض 
 ٔٛرنـ  ٜٕٗػ ص  ٖٕػ امسا   ٕٜٚٔ/ٓٔ/ٕٓ*  ا ض 

وال ؾ فف امدفع ببط ف ام بض وامت تنش مةدـ تدن  امتارنمت امت  إابا  عىنمم اإلذف        
بمػػػم متةىػػػؽ بمماظػػػمـ امةػػػمـ متةى ػػػي بممارنػػػمت امةممػػػ  وارمػػػمت اممسػػػمكف امتػػػ   ػػػمامم امدسػػػتور 

 ٓوامميم ام ماوف  كمم سىؼ امبنمف 
موؿ اممتةى ػػػ  وعىػػػ  ماكمػػػ  امموضػػػوع  ام  ػػػؿ فنػػػي  ػػػأاي فػػػ  ذمػػػؾ   ػػػأف كمفػػػ  اممسػػػ       

بمماظػمـ امةػمـ فػهذا يػ  فخطػأت كػمف اكممػم م ػوبم بممخطػأ فػ  تطبنػؽ ام ػماوف و ػ  وال ناػوؿ 
دوف ذمؾ عدـ ننمـ فاػد امخ ػـو ػ اممػتمـ فو امانمبػ  امةممػ  ػ بهثػمرة يػذا امػدفع فممممػم مػف نبػؿ 

نمػم باثػي مػف ااي متةىؽ بمماظمـ امةمـ ونةتبر مطروام با سػي عىػ  امػدواـ فمػمـ  امماكمػ  وعى
تى مر ا سمم ومف ثـ فهف طرح يذه اممسأم  وذمػؾ امػدفع اوؿ مػرة فمػمـ امػا ض  ال نةتبػر ػ فػ  
اموانػػع ػ طراػػًم تدنػػدًا بمةاػػ  امكىمػػ  اف ماكمػػ  امموضػػوع نتػػب عىنمػػم مػػف تى ػػمر ا سػػمم فف 
و تةػػػػرض مكمفػػػػ  اممسػػػػموؿ ام ماوانػػػػ  اممتةى ػػػػ  بمماظػػػػمـ امةػػػػمـ دوف إاتظػػػػمر مطىبػػػػمت امخ ػػػػـو ف

 ٓدفوعمـ 
واف ماكم  اما ض عاػدمم نطػرح  فممممػم اماكػـ اممطةػوف عىنػي ال ت  ػر باثمػم عىػ        

امم  تاظرممنتب فف نكوف عىني وف ًم مى ماوف   ٓاممتي اموانة  وا 
   ٖٕ٘ػ ص  ٚٙػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔممرس  ٕ*  ا ض 

مػػرة بػػبط ف  وعىػػ  ذمػػؾ فػػ  تثرنػػب عىػػ  امطػػمعف فف نتمسػػؾ فمػػمـ ماكمػػ  امػػا ض اوؿ      
اإلذف ام ػػػػمدر بت تن ػػػػي وت تػػػػنش مسػػػػكاي مةػػػػدـ تدنػػػػ  امتارنػػػػمت امتػػػػ  إاباػػػػ  عىنمػػػػم ممدامػػػػت 
م ومػػمت يػػذا امػػدفع وعام ػػره واضػػا  بمػػدوامت اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي بىنػػر تا نػػؽ موضػػوع  
والنتوز بامؿ إستبةمد ذمؾ امدفع مف اظنرة امدفوع اممتةى   بمماظمـ امةمـ ومم داـ ام  ؿ فنػي 

نر ت دنرًا مةنام بؿ يو مترد باث مػمدى بمػدوامت اماكػـ والناتػمج إمػ  تا نػؽ موضػوع  النث
 ٓممم نخرج عف وظن   ماكم  اما ض 

ذ كمف يذا امدفع م بواًل بامًر عىػ  ممسػىؼ بنماػي وكماػت امماكمػ  مػـ تةػرض مػي ف ػً         وا 
متةػنف امػا ض م  ػور  ويو  ان  نت ؽ وفاكمـ ام ماوف فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف مةنبػمً 

 ٓتسبنبي
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ذ خىت مدوامت اماكـ  مف دمنؿ  ان  نمكف اإلستامد إمني ف  ام ضمر بهداا  امطػمعف      وا 

بةد بط ف كمف  اادم   امت  فس ر عامػم تا نػذ ذمػؾ اإلذف فهاػي نتةػنف ام ضػمر ببػرارة امطػمعف 
  ٓممم فساد إمني 

مرافة  امػدفمع فمػمـ ماكمػ  امموضػوع بتىسػ  اممامكمػ  فف  يذا إم  فف اممست مد مف         
مامزعتي مـ ت ت ػر عىػ  امػدفع بػبط ف اإلذف بػممت تنش م ػدوره بةػد إتمػمـ ذمػؾ اإلتػرار امػذى 
ونػػع وتػػـ نبػػؿ  ػػدوره و ػ  بػػؿ ن مػػـ مػػف سػػنمؽ تىػػؾ اممرافةػػ  فف اإلذف ام ػػمدر مػػف سػػىط  

تمدة وغنر كمفن  متسونف إ داره بمم نبطىػي امتا نؽ  مبي امبط ف البتاموي عى  تارنمت غنر 
بؿ إاي نست مد مزومًم مف يػذا امػدفمع إاةػداـ و ػورن   ونبطؿ اإلدارة امت  ك ؼ عامم بتا نذه و

امتارنمت اممزعـو كذبًم بهتراومم إلست دار إذف مستر ت تنش غنر م روع تػـ فةػً  نبػؿ امت ػدـ 
 إلست دار ذمؾ اإلذف امذى  در بامًر عى  غش !!

ومػػػف امم ػػػرر فػػػ  يػػػذا ام ػػػدد فاػػػي الن ػػػترط فػػػ  امػػػدفع بػػػبط ف اإلذف بػػػممت تنش ممػػػذا        
امسػػبب فو مىنػػره مػػف ااسػػبمب فف نكػػوف نػػد فبػػدى بأم مظػػي امدامػػ  عىنػػي   ػػراا  بػػؿ نك ػػ  فف 

ًً ممداـ يذا ام مـ واضاًم دوف مبس او غموض اف امةبػرة فػ  _نكوف مست مدا وم مومم دالم 
 ٓبمدمومي ال بى ظي  امدفع بممبط ف

 ؽ ٗٗ / ٜ٘٘ػ طةف  ٛ٘٘ػ  ٛٔٔػ   ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٙ/ٖ* ا ض 
ذ خممؼ اماكـ اممطةوف فنػي يػذا اماظػر ومػـ نةػرض مىػدفع امسػممؼ امػذكر إنػرادًا مػي          وا 

فوردًا عىني رغـ فف مرافة  امدفمع تضماتي دالم  كمم سػىؼ امبنػمف ومػف ثػـ نكػوف مةنبػم متةػنف 
ماكمػ  نػد فخػذت بمادمػ  امتػ  فسػ ر عامػم بتا نػذ ذمػؾ اإلذف وفنممػت عىنمػم اما ض ممدامػت ام

 ٓنضمريم بهداا  امطمعف 
نضمؼ إم  مم ت دـ تمنةي فف عبمرات امدفمع اموارد بماضػر تىسػ  اممامكمػ  واةنػي         

عىػػ  امت تػػنش بػػممبط ف امػػذى ناسػػاب عىػػ  مػػم تك ػػؼ عاػػي مػػف فدمػػ  تػػمرت مػػف امةمومنػػ  
ث تاسػػػاب عىػػػ  كمفػػػ   ػػػوره وف ػػػكممي ومامػػػم امػػػدفع بػػػممبط ف امما ػػػب عىػػػ  واإلطػػػ ؽ بانػػػ

اإلذف بممضبط وامت تنش مةدـ تدن  امتارنمت امت  با  عىنمػم ذمػؾ اإلذف بمػم كػمف نتةػنف مةػي 
فف تةاػػ  امماكمػػ  بػػهنراده وتا ػػنىي وامػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ إطرااػػي      إف مػػـ تػػر ااخػػذ بػػي 

ذ فمتمم ذمؾ   ٓفهف اماكـ اممطةوف فني نكوف مةنبًم متةنف اما ض وامتةونؿ عىني وا 
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َََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيت:َََََصبٌضب
ف ػػد تمسػػؾ امػػدفمع عػػف امطػػمعف كػػذمؾ بتىسػػ  اممامكمػػ  بػػأف ياػػمؾ اخت فػػًم ظػػميرًا            

بػػنف فوزاف اممخػػدر اممضػػبوط عاػػد امضػػبط وفوزااػػي فػػ  امتا ن ػػمت وعاػػد امتاىنػػؿ بمةرفػػ  نسػػـ 
 ٜٓ٘ترامػًم و  ٘.ٔمون  بم ىا  امطػب ام ػرع  . و ػ ف ػد تةػددت ااوزاف مػف اممةممؿ امكنم

ترامػػػػم مىبرطمػػػػمف ٜٙ.ٔٔتػػػػـ و   ٕٔترامػػػػم مى مفػػػػمت ام ػػػػىنرة امماتونػػػػ  عىػػػػ  اممخػػػػدر و   
ػ وامبرطمػػمف امطػػوب  مػػف   AVILاابػػنض امماتػػوى مىمسػػاوؽ اممخػػدر واممكتػػوب عىنػػي كىمػػ  

ام ػػروؽ فػػ  ااوزاف تابػػئ عػػف اػػدوث عبػػث فػػ   ترامػػًم و ػ ويػػذه ٖٖ.ٗترامػػًم إمػػ   ٖٓ.ٗ
ماتونػػمت اااػػرز خم ػػ  ونػػد تمػػت تمنةمػػم بػػممموازنف اماسمسػػ  ونػػد  ػػمىت ااوااػػ  وااوراؽ 
امامون  مىمػمدة اممخػدرة و ػ  وفطراػت امماكمػ  ذمػؾ امػدفمع ب وممػم إامػم ال تةػوؿ عىنػي وال تثػؽ 

سػ متمم و ػ  ويػو إسػتدالؿ مةنػب  بػأف نػد امةبػث إمتػدت إمػ  اااػراز  اممػذكورة وتطمػوف إمػ 
كذمؾ اف امماكم  فخذت بس م  إترارات  امتارنز وبةديم عف امةبث مف اإلترار ذاتي مػع 
فف ذمؾ كمف ماؿ اماة  مف امدفمع بادوث امت عب واخ ؿ بس متمم بمػم نةػد مػف امماكمػ  

 ٓم مدرة مدفمع امطمعف امسممؼ امذكر و  وعى  اممطىوب 
ضػػػ  امػػػدفمع كػػػذمؾ فػػػ  مرافةتػػػي بمسػػػتامم  ت ػػػونر اموانةػػػ  كمػػػم  ػػػوريم  ػػػميد كمػػػم فو        

اإلثبػمت إذ مػف غنػر امم بػوؿ فف ناػوز اممخػدر فػ  تنبػي وعىػ  سػط  ما ػدة بمسػكاي باممػ  
عىانػػػ  ظػػػميرة دوف إاتنػػػمط مػػػع إمكمانػػػ  إخ موػػػي فػػػ  فى مكػػػمف غنرظػػػمير نسػػػتانؿ ك ػػػ ي فو 

ومػـ تتػر تا ن ػي بةمػؿ اممةمناػ  ام زمػ  وممػذا امو وؿ إمني ومـ تا ػؿ امماكمػ  يػذا امػدفمع 
 ٓكمف اماكـ مةنبم مف يذه امزاون  م  ور  بمم نةنبي ونستوتب ا ضي 

 ؽ  ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔػ طةف  ٜٛٛٔسبتمبر  ٔٔ*  ا ض 
   ٜ٘٘ػ ص  ٕٓٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 

رع  امذى  إاتمػ  وفخذت امماكم   بت رنر نسـ اممةممؿ امكنممون  بم ىا  امطب ام        
إمػػػ  فف اممػػػواد اممضػػػبوط  ممخػػػدر اممنػػػرونف مػػػع فف امثمبػػػت بػػػي فف امكنمػػػموى يممػػػ  إسػػػممعنؿ 
مامػػود نممػػت ب اػػص اممضػػبوطمت  ومػػـ ت ػػـ بتاىنىمػػم  بمػػم نػػدؿ عىػػ   فامػػم نممػػت بػػمم اص 
 امظميرى متىؾ اممواد ويو ممالنك   مى طع بكاممم وطبنةتمم إذ النمكف امتـز بتىؾ امطبنةػ  إالّ 
بةػػد امتاىنػػؿ امكنمػػموى وامػػذى نخضػػع مع ػػوؿ وام واعػػد امةىمنػػ  امتػػ  ال تخطػػئ بنامػػم نخضػػع 

 ٓام اص امظميرى مىاواس امت  ند تخطئ فو ت نب 
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ذ فخذت امماكم  بذمؾ امت رنر رغـ مم مبي مف ن ور فهاي نكوف ند با  بدوره عى          وا 
 ٓفسمس فمسد نةنبي بمم نستوتب ا ضي 

إست ر نضمر اما ض بأف ام طع بكاي اممخػدر الن ػى  فنػي غنػر امػدمنؿ  اممسػتمد وند         
ػ س  ٜٓٚٔ/ٖ/ٜٕمف امتاىنؿ  امكنمموى ومػنس متػرد ام اػص امظػميرى بػمماواس )  ا ػض 

(  و ػ كمم خىت مدوامت اماكـ اممطةوف فني مف امتدمنؿ عى  ثبوت   ٓٚٗػ ص  ٖٔٔػ  ٕٔ
ارازيػػم ممخػػدر اممنػػرونف وعىمػػي عىػػـ امطػػمعف بػػأف اممػػواد اممضػػبوط  امم اسػػوب إمنػػي انمزتمػػم وا 

بكاي تىؾ اممواد واا راؼ ن ده إمػ  تىػؾ امانػمزة امملثمػ  و ػ  اف امترنمػ  اممسػاده إمنػي مػف 
امتػػراوـ امةمدنػػي ونابىػػ  فف ن ػػـو امػػدمنؿ عىػػ  ثبػػوت عىمػػي بػػأف   مػػم ناػػرزه وناػػوزه يػػو مػػف 

ذ خىت مػدوامت اماكػـ اممطةػوف فنػي مػف بنػمف امتواير اممخدره امماظور إارازيم نماواًم و  ػ وا 
امػػدمنؿ ام ػػموـ عىػػ  ثبػػوت يػػذا امةىػػـ فػػهف امماكمػػ  تكػػوف بػػذمؾ نػػد افترضػػت )؟!( تػػوافر ركػػف 
ام  د امتامو  مػدى امطػمعف مػف متػرد ثبػوت تىػؾ امانػمزة ػ ويػو نػوؿ افتراضػ  ماػض عىػ  

اميم افتراض امةىـ بكاػي امتػوير سبنؿ امتدؿ ػ بمم ناطوى عىني ذمؾ مف إا مرم رنا  نماواني مب
 ٓاممخدر مف وانع انمزتي اممترده ويو النمكف انراره نماواًم 

 .وممداـ ام  د امتامو  مف فركمف امترنم  فنتب فف نكوف ثبوتي فةىنم الافتراضنم         
  

ذ ن ػػرت امماكمػػ ف  بنػػمف يػػذا ام  ػػد ومػػـ تػػورد ثمػػ  فدمػػ  عىػػ  ثبوتػػي فػػ  تماػػب          وا 
 ٓعف ثبوتم نطةنم فهف اماكـ امطةنف نكوف مةنبًم متةنف اما ض م  ور بنماي امطم

 ؽ  ٖٚ /ٖٓٛػ طةف ٜٜٙػ  ٖٙٔػ   ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/٘/ٕٕ*  ا ض 
 ؽ  ٕٖ /ٖٗٔٔػ طةف  ٚٚٙػ  ٚٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/  ٓٔ/ ٜٕ*  ا ض 

عىنػػي  وانػػث  إاػػي ممػػم ت ػػدـ تمنةػػي و ػ  فػػهف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي نكػػوف ونػػد راف           
 ٓامبط ف بمم نستوتب ا ضي 
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َ
َٚعَٓطٍتَٚلفَرٕفيزَاحلىُ

 
فهاػي ممػػم كػػمف اإلسػػتمرار فػ  تا نػػذ اماكػػـ اممطةػػوف  فنػي ضػػػد امطػػمعف  مػػف  ػػأاي فف         

نرتب مي فضرارًا النمكف مداركتػمم بمػم ناػؽ مػي طىػب ونػؼ تا نػذه ملنتػم رنثمػم ن  ػؿ فػ  يػذا 
 ٓامطةف 

َــبةفٍٙـــــزَٖاألعجــ
َ:َـََاحلىُنىتمس امطمعف  

 ٓب بوؿ امطةف  كً       :ََََأٚال
وفػػ  امموضػػوع  بػػا ض اماكػـ اممطةػػوف فنػػي وام ضػػمر ف ػىنم ببػػرارة امطػػمعف ممػػم   :ََََصبٔيــب

 ٓفساد إمني  
إاممػػ  امػػدعوى مماكمػػ  إسػػتوامؼ ام ػػميرة مى  ػػؿ فنمػػم متػػددًا مػػف   : ٚاؽزيبطيــبَ ََََََََََََََ

 ٓداورة فخرى 
 

َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

َإخزـــــالط
َـــــــــــــــــــــ

َ
َعٕبيبدَِغبغخ1081/1006َاٌمؼيخَ

َوٍَٝمشبيَادلٕيب17/1006َ
َ

َق304/67َاٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
 
 ٌٕمغحمىّخَا

َاٌذائشحَاجلٕبئيخ
َ

َِزوــــــشح
َجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغـــــــثأع

 (ماكـو ضده ػ طمعف  ..........                       ):   ادلمذََِٓ

وموطاي اممختمر مكتب ااستمذ / مامد رتػمو  عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو  عطنػي ػ              
  مرع  رنؼ بم م ػ ام ميرة  .  ٕٙاممامم  بمما ض 

 امانمب  امةمم   ػــذََ:
ف  ام ضػن     ٕٚٓٓ اوفمبر ٗف   ماكم  تامنمت ..........  ام مدر      فَٝاحلىََُ:

كىػػػػػ   ػػػػػممؿ  ٕٚٓٓ/  ٕٛ) تامنػػػػػمت مىمغػػػػػي  ٕٚٓٓ/   ٜٕٙٓرنػػػػػـ 
 كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف ..........  اضػػػػػػػػػورنم بمةمنبػػػػػػػػػ  ػوام مضػػػػػػػػػ  و  اممانػػػػػػػػػم (

وبتىرنمػػي  مبىػػف ) امطػػمعف ( ........... بممسػػتف ممػػدة ثػػ ث سػػاوات  
سػػػػػت  وسػػػػػتنف فم ػػػػػم ومػػػػػموت  تانػػػػػي ورد مبىػػػػػف مسػػػػػموى مىمبىػػػػػف اممخػػػػػتىس 

 اممذكور  .  
َبئــعَـــاٌٛل

 ك  مف اممتممنف :  فاممت امانمب  امةمم       
 ػ  .................                      ) امطمعف (  ٔ
  ػ   ................  ٕ

 رة مركز مىمغي ػ مامفظ  اممانمبداو  ٕٙٓٓااممم  ف  غضوف عمـ     
ويمػػػم مػػػف فربػػػمب اموظػػػموؼ امةمومنػػػ  ااوؿ  ػػػراؼ خزناػػػ  باػػػؾ امتامنػػػ  واالوتمػػػػمف     

امزراعػػػ  ب رنػػػ  ....... وامثػػػما  مػػػدنر امباػػػؾ  اػػػؼ امبنػػػمف اختىسػػػم اممبػػػممف اممممنػػػ  اممبناػػػ  
متػػ  وتػػدت فػػ  بػػماوراؽ وامممىوكػػ  مػػػ ..........  و .......... و........ و........ وا
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انمزتممم بسبب وظن تممم سمم   امبنمف  ػ وند ارتبطػت تىػؾ امتامنػ  بتامنػ  فخػرى ارتبمطػم 
ال ن بػػؿ امتتزوػػ  فاػػي فػػ  ذات امزمػػمف واممكػػمف ارتكػػب اممػػتمـ ااوؿ تزونػػرا فػػ  ماػػررات 
رسمن  ي  إن مالت  رؼ مبممف ام روض مىمتا  عىنمـ سمم   امذكر و  وذمؾ بتةػؿ 

ف   ورة  وانة   انا  بأف دوف بتىؾ اإلن مالت است ـ اممتاػ  عىػنمـ وانة  مزورة 
 ممبممف ام روض اممماوا  ممـ مف امباؾ امم  كوامـ ممـ نتسىموا إاّل تزرا مامم  .  

 مكررا ع وبمت .    ٜٔٔو  ٘/ٜٔٔو  ٛٔٔو  ٕٔٔاامر اممةمنب عىني       
ورنم بمةمنبػػػػػ  كػػػػؿ مػػػػػف نضػػػػت امماكمػػػػػ  اضػػػػ ٕٚٓٓاػػػػوفمبر سػػػػػا   ٗوبتىسػػػػ         

اممتممنف بممستف ممدة ث ث ساوات وتىرنـ كؿ ماممم ست  وستوف فم م ومموت  تانػي ورد 
 مبىف مسموى مىمبىف اممختىس اممذكور.

وممم كػمف يػذا اماكػـ مةنبػم وبػمط   ف ػد طةػف عىنػي امطػمعف .......... بطرنػؽ         
وننػػػد طةاػػػي تاػػػت رنػػػـ  ٕٚٓٓ/   ٔٔ/ ٕٙامػػا ض ب خ ػػػي مػػػف امسػػػتف وذمػػػؾ بتػػمرن  

 بانمب   ممؿ .......... امكىن   .   ٕٚٓٓ/ٕٚتتمبع  
َ:ََٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ           

َ
َأعـــــــــــجبةَاٌطعٓ

َ.ََاٌمظٛسَفَٝاٌزغجيت:َََََََأٚالَ
ذيػب اماكػػـ اممطةػػوف فنػي فػػ  م ػػمـ ت ػونره موانةػػ  امػػدعوى وامتػ  نضػػ  بهدااػػ          

معف واممتمـ امثما  عامم بةد استةراض كمف  مم  مد بي  مود اإلثبػمت امتػ  تسػمادت امط
إمنمػػػم امماكمػػػ  فػػػ  نضػػػمومم بأاممػػػم ات  ػػػم فنمػػػم بناممػػػم عىػػػ  اما ػػػوؿ عىػػػ  بػػػمن  مبػػػممف 
ام روض امت  كمف مف امم ػرر   ػرفمم إمػنمـ دوف اػؽ ف ػمـ اممػتمـ  ويػو  ػراؼ خزااػ  

 ػػمرواي بمممانػػم ػ فػػرع مىمغػػي بػػمخت س تىػػؾ اامػػواؿ بباػػؾ االوتمػػمف امزراعػػ  فػػرع نرنػػ  
واممسىم   إمني بسبب وظن تي و وفف اممتمـ امثما  استوم  عى  اممبممف اممذكورة وامتػ  مػـ 
تكػػف بةمدتػػي دوف اػػؽ بمعتبػػمره مػػدنرا م ػػرع امباػػؾ اممػػذكور . ونػػد ارتبطػػت ترنمػػ  اممػػتمـ 

 ـ اممتاػػػ  عىػػػنمـ ننمػػػ  مبػػػممف ااوؿ ) امطػػػمعف ( بترنمػػػ   تزونػػػر إن ػػػمالت ت نػػػد اسػػػت
ام رض بممكممؿ رغـ مخمم   ذمؾ مىا ن   اف اممبػممف اممسػىم  إمػنمـ فةػ   ت ػؿ عػف ذمػؾ 
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كثنرا ويذا ام رؽ نمثؿ اممبممف امت  اختىسمم ااوؿ واستوم  عىنمػم امثػما  دوف اػؽ وامتػ  
 بىىت تمىتمم ست  وستنف فم م ومموت  تاني . 

 
  امموضػػوع فػػ  اكممػػم اادمػػ  وام ػػراوف امتػػ  استخى ػػت مامػػم ومػػـ تبػػنف ماكمػػ         

ثبػػوت يػػذا االت ػػمؽ اممزعػػـو بػػنف اممتممػػنف  ػ وتػػمر بنػػمف اماكػػـ فػػ  يػػذا ام ػػأف بةبػػمرات 
وفم مظ عمم  ومرسى  ال ن ند عى  سبنؿ ام طع وامتـز بأف إرادة كؿ ماممم ند اتتمت فػ  

م بنتػم امانػ  وع ػدا امةػـز عىػ  اما ػوؿ ذات االتتمه امذى اتتمػت إمنػي إرادة اآلخػر وفاممػ
عىػػػ  تىػػػؾ اممبػػػممف اممسػػػتا   مىمتاػػػ  عىػػػنمـ واغتنمممػػػم دوف سػػػبب م ػػػروع ودوف اػػػؽ . 
اامػػر امػػذى نمكػػف مةػػي ام ػػوؿ بػػأف امماكمػػ  افترضػػت تػػوافر يػػذا االت ػػمؽ بػػنف اممتممػػنف 

اماكػـ وممذا نضت بمسمرمتممم مةػم ومتضػممانف وفازمػت عىنممػم امة وبػ  امػواردة بماطػوؽ 
وامزمتممػم متضػممانف بسػداد مبىػف امىرامػ  امماكػـو بمػم ضػديمم وبػرد اممبػممف اممختىسػ  ػ 
ومػػػف امم ػػػرر فػػػ  يػػػذا ام ػػػدد فف امتضػػػممف  بػػػنف اممتممػػػنف فػػػ  اممسػػػوومن  امتامونػػػ  ال 
ن تػػرض وفف امتػػما  ال نسػػأؿ إال عػػف فةىػػي ام خ ػػ  وامترنمػػ  امتػػ  نرتكبمػػم وال تتػػوز 

ب عىنمم ارتكبمػم غنػره إذ ال تػزر وازرة وزر فخػرى ػ وفف االت ػمؽ مسمرمتي عف ففةمؿ مةمن
بنف اممتممنف عى  ارتكمب امتراوـ نوتب مسمرمتمـ تمنةم عمم نادث فنمم وسوار عػرؼ 
مادثمم بمم ةؿ مف عدمي فممتمنع متضمماوف ف  اممسوومن   طمممم فامم ونةت بامر عىػ  

 م  وامت  نمـ كؿ مامـ بدوره فنمم .االت مؽ اممة ود بنامـ وتا نذا مىخط  اممرسو 
ونتةنف فف نكوف ثبوت يذا االت مؽ عى  ااو ن نا  وتػمـز وال نلخػذ ثبوتػي بػممظف        

فو االفتػػراض و وعىػػػ  امماكمػػػ  إذا مػػم نضػػػت بهدااػػػ  اممتممػػػنف باػػمر عىػػػ  ات ػػػمنمـ عىػػػ  
تػػػ  نمكػػػف فف ارتكػػمب امترنمػػػ  فهاػػػي نابىػػ  عىنمػػػم فف ت ػػػدـ فػػ  اكممػػػم اادمػػػ  وام ػػراوف ام

نسػتخىص مامػم ثبػػوت ننػمـ يػػذا االت ػمؽ وااة ػػمده بنػامـ بةػػد فف ت نػت إرادة كػػؿ مػامـ مػػع 
إرادة اآلخر وتطمب ت وسمرت فػ  ذات االتتػمه عػف ن ػد وبانػ  تا نػؽ امىمنػ  امم  ػودة 
مف يذا االت ػمؽ اممػلثـ ػ كمػم نىػـز كػذمؾ فف تبػنف امماكمػ  فػ  اكممػم ثبػوت يػذا ام  ػد 

ع الناتمػػؿ  ػػكم فو نتطػػرؽ إمنػػي امظػػف واالاتمػػمؿ .. بمإلضػػمف  إمػػ  ركػػف وعىػػ  ااػػو نػػمط
ع ن  امسببن  بمةا  فف تكػوف  امتػراوـ امتػ  ونةػت اتنتػ  مبم ػرة مػذمؾ االت ػمؽ اممة ػود 

 بنف اممتممنف وفامم مم كمات مت ع مواله .
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خىص وند ن ر اماكـ اممذكور ف  بنمف كمف  يػذه امةام ػر امتػ  نمكػف فف نسػت        

مامم ثبوت مسميم  امطمعف ف  امتراوـ امت  ونةت مع اممتمـ امثما  . وال نامؿ مف ذمؾ 
مم ا ػىتي امماكمػ  مػف فنػواؿ  ػمود اإلثبػمت  امتػ  دارت فػ  تمىتمػم عىػ  فف امطػمعف 
مػػػػـ نسػػػػىممـ إاّل تػػػػزر مػػػػف ام ػػػػروض امم ػػػػرر  ػػػػرفمم ممػػػػـ رغػػػػـ توننػػػػع  كػػػػؿ مػػػػامـ عىػػػػ  

ممػؿ مبػممف ام ػرض ػ وفف اممػتمـ امثػما  فثبػت فػ  ظمػر اإلن ػمالت امدامػ  عىػ  اسػت ـ ك
 تىؾ اممستادات مم ن ند فف اممبممف اممتب ن  ف  ذمتي وونع عىنمم بمم ن ند ذمؾ  .  

اف يػػػػذه امةام ػػػػػر امتػػػػػ  فوردتمػػػػم امماكمػػػػػ  فػػػػػ  اكممػػػػم ا ػػػػػ  عػػػػػف ام ػػػػػمود           
عىػ  اغتنػمؿ تىػؾ اامػواؿ اممذكورنف ال ت ند اتمم فف امطمعف ند ات ػؽ مػع اممػتمـ امثػما  

بممبمطػؿ واالسػػتن ر عىنمػػم دوف اػػؽ . مػػع م اظػ  فف  اممػػتمـ امثػػما   نػػرر بأنوامػػي بأاػػي 
نػػد ا ػػؿ بةػػد ام ػػرؼ عىػػ  نػػرض م خ ػػي مػػف اممػػذكورنف وفف اممبػػممف اممتب نػػ  مػػػف 
م دار  ذمؾ ام رض فو تىؾ ام روض ي  ف  ذمتي يو واده وفاي يو واده مسووؿ عامػم 

تىػػؾ اإلنػػرارات اتػػػ  عىػػ  ذمػػؾ اممتمػػػـ  ) امثػػما  ( واػػده وال تاسػػاب عىػػ  بم ػػرده  و و 
امطمعف ) اممتمـ ااوؿ ( و  إذ ال ت ند يػذا اممةاػ  وال نسػتدؿ عىنػي مامػم وكػؿ مػم نمكػف 
استخ  ػػي مامػػم يػػو فف اممػػتمـ امثػػما  مػػدنر امباػػؾ بػػمم رع اممػػذكور نػػد ا ػػؿ  ػ بةػػد 

سػممـ مػػف ام ػرؼ ػ عىػ  اممبػػممف  اممػذكورة  ما سػػ ي عىػ  سػػبنؿ ام ػرض دوف مسػػميم  وا 
امطػمعف امػػذى اا طةػت  ػػىتي بمم ػمكنف فػػور تسػىنممـ فمػػواممـ واما ػوؿ عىػػ  توننةػػمتمـ 

 بمم ن ند يذا االست ـ  .  
َ:ََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

اال ػػتراؾ  ػػرطي وتػػود  ع نػػي سػػببني بػػنف ا ػػمط ام ػػرنؾ وامترنمػػي و ػ واػػرص "           
ا تراط يذه امسببني  رااي ب ومي ف  امتارنض واالت ػمؽ " اف ت ػع امترنمػي باػمر  ام ماوف عى 

عىنػػي " و وبتطىبػػي ب ػػ ي عممػػي ونػػوع امترنمػػي باػػمر عىػػ  اممسػػمعده و ػ ومػػذمؾ تىتػػـز ماكمػػ  
امموضػػوع فػػ  اممػػ  االدااػػػي بمال ػػتراؾ اف تثبػػت تػػوافر يػػذه امة نػػي بػػنف سػػىوؾ ام ػػرنؾ وبػػنف 

  ٓؿ كمف اكممم نم را امترنمي و فمف مـ ت ة
  ٓٛٓٔػ  ٕٕٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕٔ/ٙٔا ض   
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   ٔٛٗػ رنػـ /  ٕٜٛٔامػدكتور مامػود اتنػب اسػا  ػ ام سػـ امةػمـ ػ ط 
  ٖٗٗ/  ٖٖٗص 

* " مف امم رر اف االا مؽ نتطىب ت مبػؿ االرادات ت ػمب   ػرنام عىػ  اركػمف اموانةػي امتامونػي 
يػػو تػػوارد خػػواطر امتاػػمه عىػػ  ارتكػػمب فةػػؿ امتػػ  تكػػوف ماػػ  مػػي ويػػو غنػػر امتوافػػؽ امػػذى 

مةػػنف ناتونػػي كػػؿ وااػػد مػػامـ فػػ  ا سػػي مسػػت   عػػف االخػػرنف دوف اف نكػػوف بنػػامـ ات ػػمؽ 
سػػػمبؽ ومػػػو كػػػمف كػػػؿ مػػػامـ عىػػػ  اػػػده نػػػد ا ػػػر عىػػػ  مػػػم تػػػواردت امخػػػواطر عىنػػػي . ويػػػو 

اػػي ممالنسػػتوتب مسػػمرم  سػػمور مػػف تواف ػػوا عىػػ  فةػػؿ ارتكبػػي بةضػػمـ اال فػػ  االاػػواؿ اممبن
مػػػف نػػػماوف  ٖٕٗفػػػ  ام ػػػماوف عىػػػ  سػػػبنؿ اما ػػػر ػ كمم ػػػأف فنمػػػم ا ػػػت عىنػػػي اممػػػمده 

امة وبمت ػ امم فػ  غنػر تىػؾ االاػواؿ فماػي نتػب ممةمنبػ  اممػتمـ عػف فةػؿ ارتكبػي غنػره اف 
 ٓنكوف فمع  فني او  رنكم بمممةا  اممادد ف  ام ماوف " 

  ٜٖٙػ  ٙٚػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/ٜٔا ض ٓ 
  ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔس  ػ ٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙا ض   

 
*  " ال نك ػ  ف  اسامد اال تراؾ بمممسمعده اممةمنػب عىنػي نماواػم تةم ػر فةػػؿ ام معػؿ مػع   

مػػػمونع مػػػف غنػػػره و بػػػؿ البػػػد اف نكػػػوف مػػػدى ام ػػػرنؾ انػػػ  امتػػػدخؿ مػػػع ام معػػػؿ تػػػدخ  
م  ػػودا نتتػػموب  ػػداه مػػع فةىػػي ونتا ػػؽ فنػػي مةاػػ  تسػػمنؿ ارتكػػمب امترنمػػي امػػذى 

 ٓمامطم مة مب ام رنؾ "  تةىي ام مرع
   ٖٔ٘ٔػ  ٓ٘ٗػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٕٔ/ٕٙ*  ا ض 

* " اإل ػػتراؾ بمممسػػمعدة ال نتا ػػؽ اال اذا كػػمف ام ػػرنؾ ن ػػد اال ػػتراؾ فػػ  امترنمػػ     
ويو عممـ بمم و بمف تكوف مدني ان  امتدخؿ مع ام معؿ تدخ  م  ودا بتتموب  داه مع 

او اممسمى  الرتكمبمػم مسػمعدة تتا ػؽ بمػم واػدة فةىي و  واف نسمعد ف  االعممؿ اممتمزة 
امترنم  و ومت  كمات امماكمػ  نػد اسسػت مسػوومن  امطػمعانف تمنةػم عىػ  مػم نممتػي مػف 
عىممـ بمرتكمب ام معؿ ػ ويو متموؿ مف بنامـ ػ مىترنم  ومسمعدتي ب  د مةمواتي عىػ  

تمـ بمػػم واامػػـ كػػماوا ارتكمبمػػم و دوف اف تػػدمؿ عىػػ  ن ػػد ا ػػتراكمـ فػػ  امترنمػػ  امتػػ  ادااػػ
ونػػػت ونوعمػػػم عػػػمممنف بمػػػم نم ػػػدنف امػػػ  اال ػػػتراؾ فنمػػػم وذمػػػؾ ببنػػػمف عام ػػػر ا ػػػتراكمـ 
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ومظميره بمفةػمؿ انتمبنػ   ػدرت عػامـ تػدؿ عىػ  يػذا اال ػتراؾ وت طػع بػي ػ فػمف ذمػؾ ال 
 نتوافر بي اال تراؾ بمممسمعدة " .

 ٛٔٛػ  ٗ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٙ/ٗٔ* ا ض 
  
عىػػ  اتمػػمـ ارتكػػمب   ممسػػمعده كوسػػنىي م  ػػتراؾ اف تكػػوف ب  ػػد اممةمواػػ" ن ػػترط فػػ  ا     

 ٓامترنمي ف  االعممؿ اممتمزه او اممسمىي او اممتممي الرتكمبمم " 
   ٜٓٚػ  ٖٕٓػ  ٔػ س  ٜٓ٘ٔ/٘/ٖٓ*  ا ض                   

امترنمػي  النتا ؽ اال اذا ثبت اف ام ػرنؾ ن ػد اال ػتراؾ فػ  ةاال تراؾ بمممسمعد إف* "     
 ٓالرتكمبمم " اممسمى  فو اممتمزة ااعممؿويو عممـ بمم وااي سمعد ف  

 ٜٖٗػ  ٗٗٔػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
  ٛٓٔػ  ٕٗػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 

  واثبمت اال تراؾ و منس رتمم بممىنب وامظف وامتمونـ ب  ف وؿ وال ضوابط. 
َ:َـََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

مػم كػػمف اماكػػـ نػػد داف امطػػمعف بترنمػػ  اا ػػتراؾ  بطرنػػؽ االت ػػمؽ واممسػػمعدة و ف ػػد " م       
كمف عىني اف نستظمر عام ر يػذا اا ػتراؾ وطرن تػي واف نبػنف االدمػ  امدامػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم 
نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف وانع امدعوى وظروفمم و بند اف مم فورده اماكػـ مػف 

تراوػػيامتورنػػد   إن ػػمالت ف ػػوؿاػػم خممنػػم فػػ  متػػرد تػػرؾ امطػػمعف مكم بخػػط نػػده بةػػد  إضػػمف  وا 
ن ػػترط فػػ  ذمػػؾ اف تتاػػد  إذالن نػػد فػػ  ذاتػػي االت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ اال ػػتراؾ و  ٓامتورنػػد 

امان  عى  ارتكمب ام ةؿ اممت ؽ عىني و ويو مػممـ نػدمؿ اماكػـ عىػ  تػوافره و كمػم مػـ نثبػت فػ  
ممػػم كػػمف ممت ػػدـ فػػمف اماكػػـ  ٓرنػػؽ اخػػر اػػدده ام ػػماوف اػػؽ امطػػمعف تػػوافر اال ػػتراؾ بػػمى ط

  ٓاممطةوف فني نكوف نم را ن ورا نةنبي بمم نستوتب ا ضي "
 ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٙ/٘ٔ* ا ض 
 ٕٗٙػ ٕ٘ٔػ ٖٗػ سٖٜٛٔ/٘/ٔٔ*  ا ض 

َ:َـََٚثزٌهَلؼذَحمىّخَإٌمغَٚلبٌذَثأْ
ف كػػػػمف نػػػػتـ غممبػػػػًم دو        ف مظػػػػمير خمرتنػػػػ  فو فعمػػػػمؿ ممدنػػػػ  " اإل ػػػػتراؾ فػػػػ  امتزونػػػػر وا 

ماسوسػػػي نمكػػػف اإلسػػػتدالؿ بمػػػم عىنػػػي إاّل ااػػػي نتةػػػنف مثبوتػػػي فف تكػػػوف امماكمػػػ  نػػػد إعت ػػػدت 
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ا ومي مف  ظروؼ امدعوى وم بسمتمم طمممم كمف إعت مديم سموىًم تبػرره امونػموع امتػ  فثبتمػم 
ر اإلعت ػػمد بم ػػتراؾ اماكػػـ ػ  فػػهذا خىػػت مدوامتػػي مػػف بنػػمف امظػػروؼ وامم بسػػمت امتػػ   تظػػمي

امطػػمعف فػػ  امتزونػػر فػػ  ااوراؽ امرسػػمن   واكت ػػ   فػػ  ذمػػؾ بةبػػمرات عممػػي متمىػػ  ومتمىػػ  
النبػػنف مامػػم ا ن ػػ  م  ػػود اماكػػـ فػػ   ػػأف اموانػػع اممةػػروض امػػذى يػػو مػػدار اااكػػمـ  و وال 

بمػم وف نم ػرا ػنا ؽ بمم امىرض امذى ن ده ام مرع مف تسبنبمم مف اموضوح وامبنػمف فهاػي نكػ
  ٓنوتب ا ضي " 
  ؽ ٕ٘/ٕٓٛ٘ػ طةف ٖٔٚػ ص  ٘ٚػ رنـ   ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ* ا ض

ََ:َـََٚلؼذََوزٌهَثأٔٗ
"  مػػػف امم ػػػرر فف اماكػػػـ متػػػ  كػػػمف نػػػد نضػػػ  بهدااػػػ  اممػػػتمـ فػػػ  ترنمػػػ  اإل ػػػتراؾ فػػػ       

امترنمػػ  بطرن ػػ  اإلت ػػمؽ واممسػػمعدة فػػهف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذا اإل ػػتراؾ وفف نبػػنف 
دمػػ  امدامػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػًم نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف وانػػع امػػدعوى وظروفمػػم اا

اّل كمف نم ر امبنمف  "  ٓوا 
 ؽ ٖٗ/ ٓٛٗػ طةف رنـ   ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔػ سٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض 

و ػ  ػرطي ورود  وّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأَْعـٛاصَإصجـبدَاإلشـرتانَثـبٌمشائٓ
ٚلبٌذَإلت مؽ ف  ذاتي مع  ا  اإلستاتمج وس متي و ػ ام رنا  عى  وانة  امتارنض فو ا

َ:ََفَٝٚاؽذََِٓعيَْٛأؽىبِٙبَأْ
"  ماػمط تػواز إثبػػمت اإل ػتراؾ بطرنػؽ اإلسػػتاتمج إسػتامدًا إمػ  نػػراوف فف تكػوف ام ػػراوف         

ما ب  عى  وانة  امتارنض فو االت مؽ ف  ذاتي وفف نكوف إستخ ص اماكػـ مىدمنؿ اممستمػد 
موىًم ال نتتػمف  مػع امماطػؽ فو ام ػماوف ػ فػهذا كماػت ااسػبمب امتػ  إعتمػد عىنمػم اماكػـ مامم سػ

فػ  إدااػ  اممػػتمـ وامةام ػر امتػػ  إسػتخىص مامػػم وتػود اإل ػتراؾ ال تػػلدى إمػ  مػػم إاتمػ  إمنػػي 
فةادوػذ نكػوف مماكمػ  امػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ امرنمبػ  عىػ   ػػا  تطبنػؽ ام ػماوف فف تتػػدخؿ 

   ص بمم نت ؽ مع امماطؽ وام ماوف " وت ا  يذا اإلستخ
 ٚٙٗػ  ٜٓػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/٘/ٚٔ* ا ض 
 ٜٛٙػ  ٗٓٔػ  ٜٖػ  ٜٛٛٔ/٘/ٔٔ*  ا ض 

وال ناػػمؿ مػػف ن ػػور اماكػػـ فػػ  بنػػمف كن نػػ  اسػػتدالمي عىػػ  ثبػػوت تػػوافر االت ػػمؽ بػػنف         
ـ دوف اؽ امطمعف واممتمـ امثما  عى  تا نذ يذا اممخطط مىا وؿ عى  فمواؿ اممتا  عىنم
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مم ا ىتي امماكم  مف فنواؿ امة ند ي ػمـ فامػد عىػ    ػمدى روػنس مبماػث اامػواؿ امةممػ  
بػػأف تارنمتػػي امسػػرن  فسػػ رت عػػف فف اممتممػػنف ات  ػػم سػػونم عىػػ  اخػػت س بػػمن  ننمػػ  ام ػػروض 
اممستا   مىمتا  عىنمـ وننمـ اممتمـ ااوؿ بتزونػر إن ػمالت امسػداد بهثبػمت نػبض كػؿ مػامـ 

ممبػػممف اممسػػتا   مػػي عىػػ  خػػ ؼ اما ن ػػ  إذ مػػـ ن ػػرؼ ممػػـ  إال تػػزر مامػػم وا ػػؿ مكممػػؿ ا
اممتممػػمف عىػػ  امبػػمن  و اف امتارنػػمت سػػمم   امػػذكر تػػمرت متمىػػ  امم ػػدر وبػػذمؾ اسػػتامؿ 
عى  امماكم  امتا ؽ مف تػدنتمم وامتثبػت مػف ا ن تمػم ومػف ثػـ فهامػم فػ  تمىتمػم ال تةبػر إال 

مضػ  امتاػمو  نكػوف إنتامعػي فػ  امػدعوى اممطرواػ  فمممػي عىػ  عف رفى تممةمم واػده ػ وام 
بسػػمط امباػػث باػػمر عىػػ  انتامعػػي امخػػمص وع ندتػػي امخم ػػ  وال نػػدخؿ فػػ  وتدااػػي رفنػػم  خػػر 

 مسواه  .  
  :ثأْ إٌمغ حمىّخ لؼذ فمذ

 بممتىسػ   امماكمػ  تترنمػم امتػ  امتا ن ػمت عىػ  فسمسػمً  ت ػـو امتامونػ  اممامكممت        "   

 فػ  رفنػمً  امماكمػ  تبػدى فف اإلسػتدالؿ ف ػوؿ فػ  ن   ال وااي عاي واممدافع اممتمـ ضوربا

 نتىنػر ا ن ػ  عػف فني امدفمع ومامن   عىني إط عمم نس ر فف إلاتممؿ عىنمم نةرض مـ دمنؿ

 إتػرار طىػب عػف امػدفمع نسػكت فف ذمػؾ فػ  ن ػدح وال امػدعوى فػ  امػرفى ووتػي إنتامعمػم بمػم

  " بهتراوي اممطممب  تتضمف مامزعتي دامت مم  راا  امتا نؽ
 ؽ 58  /ٕٙ٘ٔ طةف ػ ٜٛٛٔ/ٜ/ٔٔا ض 

 ؽ 63 / 17642طةف ػ 954 ػ 146 ػ 46 س ػٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔا ض 

 ال "  ــ : بأاػي   زمػف ماػذ امراوػع نضػملام عىنػي فسػت ر مػم امم ػمـ يػذا فػ  وناضػرام        
 مػـ متمػوؿ  ػخص فعػ ما ومػ   ػممدة عىػ  بمإلدااػ  نضػمريم تلسػس فف مىماكمػ  ن ػ 

 0 "  فنوامي تسمع

 550  ػ 444 رنـ ػ 3 ج عمر ػ ام ماوان  ام واعد متموع  ٖٜٙٔ/ٕ/ٕٗ ا ض  *

 ـ  :ثأٔٗ إٌمغ حمىّخ ٚلؼذ  

 بسػمط عىػ  نطػرح ومػـ  عىنػي نةػرض مػـ دمنػؿ فػ  رفنػمً  تبػدى فف مىماكمػ  نتػوز ال "    

 0 " فممممم امباث

 طةػف ػػ 268 ص 87 رنػـ 1 مسػايا امػا ض فاكػمـ متموعػ  ٜٓ٘ٔ/ٔ/ٚٔ ا ػض 

 ؽ 19 مسا  1906
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   طةػف ػػ 85 ص 18 رنػـ 14 امسػاي امػا ض فاكػمـ متموعػ  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗ ا ض 

 ؽ 32 مسا  3065

 

 
َ:َـََعيَْٛأؽىبِٙبرمٛيَحمىّخَإٌمغَفَٝ

" ممػػم كػػمف مػػف امم ػػرر فف اااكػػمـ نتػػب فف تباػػ  عىػػ  اادمػػ  امتػػ  ن تاػػع مامػػم       
ببرارتي  مدرًا ف  ذمؾ عف ع ندة نا ىمم يو ممم نترني مػف  ام مض  بهداا  اممتمـ فو

امتا نػػػؽ مسػػػت ً  فػػػ  تا ػػػنؿ يػػػذه امة نػػػدة با سػػػي ال ن ػػػمركي فنمػػػم غنػػػره وال ن ػػػ  فػػػ  
ام ػػماوف فف نػػدخؿ فػػ  تكػػونف ع ندتػػي ب ػػا  اموانةػػ  امتػػ  فنػػمـ نضػػمره عىنمػػم او بةػػدـ 

ف كمف اا ػؿ فف مىماكمػ  فف تةػوؿ فػ  تكػونف ع نػدتمم   اتمم اكمم مسواه و  وفاي وا 
عىػػ  امتارنػػمت بهعتبمريػػم مةػػززة ممػػم سػػمنتي مػػف فدمػػ  طمممػػم فامػػم كماػػت مطرواػػ  عىػػ  
بسػػمط امباػػث إال فامػػم ال ت ػػى  واػػديم اف تكػػوف نرناػػ  مةناػػ  فو دمػػنً  فسمسػػنًم عىػػػ  
ثبوت امتممػ  . وممػم كػمف امثمبػت فف ضػمبط اممبماػث مػـ نبػنف مىماكمػ  م ػدر تارنمتػي 

مػم إذا كػمف مػف  ػأامم فف تػلدى إمػ   ػا  مػم فاتمػ  إمنػي فأامػم بمػذه اممثمبػ  ال ممةرف  
تةػػػدو فف تكػػػوف متػػػرد رفى م ػػػمابمم تخضػػػع إلاتمػػػمالت ام ػػػا  وامػػػبط ف وام ػػػدؽ 
وامكذب إم  فف نةرؼ م ػدره ونتاػدد كامػي ونتا ػؽ ام مضػ  ماػي با سػي اتػ  نسػتطنع 

اتمتي ف  امدعوى فف نبسط رنمبتي عى  امدمنؿ ون در ننمتي مف انث   اتي فو فسمده وا 
ذ كماػػػػت امماكمػػػػ  نػػػػد تةىػػػػت فسػػػػمس إنتامعمػػػػم رفى ماػػػػرر ماضػػػػر  فو عػػػػدـ إاتمتػػػػي وا 
امتارنػػمت فػػهف اكممػػم نكػػوف نػػد باػػ  عىػػ  ع نػػدة ا ػػىمم ام ػػميد  مػػف تارنػػي ال عىػػ  
ع ندة إست ىت امماكم  بتا ػنىمم با سػمم فػهف ذمػؾ ممػم نةنػب اماكػـ اممطةػوف فنػي بمػم 

 ٓا ضي واإلامم  بىنر امت  إم  باث بمن  مم نثنره امطمعف ف  طةاي " نتةنف مةي 
   ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٚٔا ض 
  ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔا ض 
  ٙٗ٘ػ  ٕٜػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٖ/ٕٕا ض 

 باكػـ وال بػرفى نت نػد ال امتاػمو  ام مضػ  فف عىػ  امػا ض ماكمػ  نضػمر تػواتر ونػد         

 م تض  عى   ام ةى  اموانع  ا ن   عى  اماكـ ف  مواتبي وتا ن مً  إاترامم ر خ تامو  نمض 
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 فػ   ػمدراً  ن ضػ  فمػو  . سػواه اكػـ فو رفى مػع تامنضػت مممػم يػو مدنػي تتكوف امت  امة ندة

 ومممػم غنػره فنمػم ن ػمركي ال با سػي تا ػنىمم فػ  مسػت  ً  يػو نا ػىمم ع نػدة عػف نضػموي

  0 مسواه  خر اكـ فى مع تامنضت

 561 ػ 163 ػ 33 س ػ ٕٜٛٔ/٘/ٜ ا ض  * 

 404 ػ 88 ػ 35 س ػ ٜٗٛٔ/ٗ/ٓٔ ا ض  * 

 491 ػ 108 ػ 35 س ػٜٗٛٔ/٘/ٛ ا ض  * 

 672 ػ 166 ػ 13 س ػٕٜٙٔ/ٓٔ/ٖٕ ا ض  * 

 888 ػ 177 ػ 12 س ػٜٔٙٔ/ٔٔ/ٚ ا ض  * 

 233 ػ 45 ػ 17 س ػ ٜٜٙٔ/ٖ/ٚ ا ض  * 

كممم مف يذا امةوار فف توض  عام ػر وكمف عى  ماكم  امموضوع ات  نبرف ا       
يذا االت مؽ وام راوف امتكمستخى ت مامم ننممي بنف اممتممنف وامت  استدمت مامم عىػ  فف 
إرادة كػػؿ ماممػػم ت نػػت واتاػػدت مػػع اآلخػػر عىػػ  اخػػت س فمػػواؿ ف ػػامب تىػػؾ ام ػػروض 

افترضػػت واالسػػتن ر عىنمػػم بممبمطػػؿ ودوف اػػؽ ومكامػػم مػػـ ت ػػدـ  فػػ  اكممػػم تىػػؾ اادمػػ  و 
وتود امتواطل بناممم عى  غنػر فسػمس وانةػ   ػموب ويػو مػمال نت ػؽ وف ػوؿ اإلسػتدالؿ 
امسػػدند عاػػد ام ضػػمر بمإلدااػػ  وامػػذى نسػػتىـز فف تػػورد امماكمػػ  فػػ  اكممػػم اادمػػ  امملدنػػ  
مثبػػوت ذمػػؾ االت ػػمؽ بػػنف اممتممػػنف ااوؿ ) امطػػمعف ( وامثػػما  وتػػػلدى إمػػ  تىػػؾ اماتنتػػ  

ماكػـ بمةمنبتممػم بممة وبػمت امػواردة بػممماطوؽ عىػ  فسػمس تضػمماممم امت  تامؿ نضػمر ا
ف  اممسوومن  عف امتراوـ امت  ونةت ويذا امتضممف ال نمكف تػوافرة  إال بثبػوت عام ػره 
ثبوتم كمفنم ونمطةم كمم سبؽ امبنمف و ويذا ام  ػور امػذى  ػمب اماكػـ اممطةػوف فنػي ممػم 

 نستوتب ا ضي واإلامم   .  
 

َ.ََََاٌزٕبلغَفَٝاٌزغجيتَ:َََصبٔيب
ذمػػؾ فف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ااتمػػ  فػػ  نضػػموي إمػػ  اعتبػػمر امطػػمعف ويػػو             

 ػػػراؼ خزناػػػ  فػػػرع باػػػؾ االوتمػػػمف امزراعػػػ  ب رنػػػ  .......... اخػػػتىس اممبػػػممف اممسػػػتاؽ 
   رفمم مىمتا  عىنمـ واممسىم  إمني بسبب  وظن تي بمعتبمره مف ااماػػػػمر عىػ  اموداوػع و
وفف اممتمـ امثماػػ  ويو مػدنر ذمػؾ ام ػرع اسػتوم  عىػ  اممبػممف اممػذكورة دوف اػؽ تأسنسػم 
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عىػػػ  فامػػػم مػػػـ تكػػػف مسػػػىم  إمنػػػي باكػػػـ وظن تػػػي و  بػػػؿ كماػػػت فػػػ  عمػػػدة اممػػػتمـ ااوؿ ) 
 امطمعف  (  . 

بمةا  فف امماكم  اعتبرت ك  مف اممتممنف اممذكورنف مسووال عف فةىػي ام خ ػ            
وامترنم  امت  ارتكبمم بم رده فػ  اػنف فف امماكمػ  سػبؽ وفوردت وفوضػات فػ  فسػبمب  واده

اكممػػم فف اممتممػػنف مةػػم ات  ػػم فنمػػم بناممػػم عىػػ  اما ػػوؿ عىػػ  تىػػؾ اامػػواؿ امممىوكػػ  متمػػ  
عمىممم  واخت سمم ما سنممم واالستن ر عىنمم بممبمطؿ و ويذا االت مؽ نتمع بنف اممتممنف ف  

تةؿ ك  ماممم مسووال عف فةؿ اآلخر ومو مـ نكف يو مرتكبػي وعىػ  ذمػؾ فػهف  ةند وااد ون
اماكـ إذ خىص ف  بمدىر اامر إم  ثبوت االت مؽ فػ  تمابممػم الرتكػمب امتػراوـ امتػ  ونةػت 
ثػػػـ ت رنػػػد مسػػػوومنتممم  بةػػػد ذمػػػؾ واعتبػػػمر كػػػؿ ماممػػػم مسػػػووال عػػػف امترنمػػػ  امتػػػ  ارتبكمػػػم ويػػػ  

معوؿ واالستن ر دوف اػؽ عىػ  تىػؾ اممبػممف بمماسػب  مىثػما  نكػوف  االخت س وامتزونر بمماسب 
وند  مبي تامنض ظمير  وتضمرب واض  فدى إم  اضطراب ماط ي ام ضمو  بمم نابػ ر عػف 
اضطراب  ورة اموانةػ  فػ  ذيػف  امماكمػ  وعػدـ اسػت راريم االسػت رار امػذى نتةىمػم فػ  اكػـ 

امت فسػبمب اماكػـ مػم إذا كػمف اممػتمـ ااوؿ نػد ات ػؽ امونموع امثمبت  و إذ مـ نةد ُنةرؼ مف مػدو 
مع امثما  عى  ارتكمب تىؾ امتػراوـ فـ اف كػ  ماممػم نػد اا ػرد با ػمطي  اممػلثـ وعمػؿ ماسػمبي  

 امخمص دوف ات مؽ فو تواطل مع اآلخر . 
ويكذا تمرت فسبمب اماكـ م وب  بماضػطراب وامتاػمنض انػث ا ػ  بةضػمم مػم فثبتػي        

آلخػػر بمػػم نخػػػؿ بماط ػػي و ػػا  اسػػػتدالمي إذ نابػػ ر ذمػػؾ عػػػف عػػدـ اسػػت رار  ػػػورة امػػبةض ا
اموانة  وكن ن  اػدوثمم  فػ  ذيػف امماكمػ  ػ ونةتػز بممتػمم  ماكمػ  امػا ض عػف بسػط رنمبتمػم 
عىػػػ  اماكػػػـ بسػػػبب مػػػم  ػػػمبي مػػػف تضػػػمرب وتةػػػمرض بػػػنف فسػػػبمبي فضػػػ  عمػػػم ماػػػؽ بمػػػم مػػػف 

بممـ  توتب ا ضػي إذ مػـ َنُةػْد ُنةػرؼ مػف مدوامتػي مػم ويو مػم نةنػب اماكػـ بمػم نسػ ٓغموض وا 
إذا كمف اممتمـ اممتوف  ند  مرؾ ف  ذمؾ اات مؽ وفترى نند امط ؿ اممذكور بهسامد اسبي إمني 

 ٓزورا ويو عى  عىـ بمموانة  اممزورة اممدع  بمم مف عدمي 
  ؽ ٕٙ / ٙٚٙٔٔػ طةف  ٜٖٙ  ػ  ٜٛ  ػ  ٘ٗػ س ٜٜٗٔ/٘/ٔٔ*  ا ض       

 

َ:َـٌَهَإعزمشَلؼبءَإٌمغَإرَلؼَٝثأْٚعٍَٝر
" اماكـ نكوف مةنبًم إذا كػمف مػم اوردتػي امماكمػ  بأسػبمبي نػد ورد عىػ   ػورة ناػمنض         

بةضػػي امػػبةض اآلخػػر وفنػػي مػػف امتةػػمرض مػػم ن ػػمي بةػػدـ امتتػػماس وناطػػوى فػػوؽ ذمػػؾ عىػػ  
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بمػػمـ وتمػػمتر نابػػئ عػػف إخػػت ؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر اموانةػػ  امتػػ  إسػػ تخىص مامػػم غمػػوض وا 
اإلداا  ممم ال نمكف مةي إستخ ص م وممتي سوار مم تةىؽ مامػم بوانةػ  امػدعوى فو بػممتطبنؽ 
ام ػماوا  ونةتػز بممتػػمم  ماكمػ  امػػا ض عػف إعمػمؿ رنمبتمػػم عىػ  اموتػػي ام ػان  إلضػػطراب 
 امةام ػر امتػػ  اورديػم اماكػػـ وعػدـ إسػػت راريم اإلسػت رار امػػذى نتةىمػم فػػ  اكػـ امونػػموع امثمبتػػي

م  واكمػت فػ  ػوع ع ندتمضػممم نستانؿ مةي فف تا رؼ عى  فى فسمس كوات ماكم  اممو 
 ٓامدعوى " 

 ٜٙٚػ  ٖٙٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٔٔ*  ا ض 
 ؽ ٕ٘/ٖٕٕٗػ طةف  ٚٗٛ ػ  ٗٚٔ ػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗ*  ا ض 
 ؽ ٙٗ/ٜٓٗػ طةف  ٗٗ ػ  ٜ ػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٜ*  ا ض 

ممػػػم نةتػػػز ماكمػػػ  امػػػا ض مػػػف بسػػػط رنمبتمػػػم عىػػػ  ويػػػذا االضػػػطراب وامتاػػػمنض        
اماكػػـ ممرانبػػ  مػػدى  ػػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف عىػػ  اموانةػػ  كمػػم  ػػمر إثبمتمػػم بػػمماكـ ممػػم 

 نةنبي ونستوتب ا ضي  .  
وال نامؿ مف ذمؾ ام وؿ بأف يذا امتامنض  بػنف فسػبمب اماكػـ مػنس مػف  ػأاي فف         

ممػم فف ع وبػ  ام ػرنؾ يػ  بػذاتمم امة وبػ  نلثر ف  امة وب  امم ض  بمم ضػد امطػمعف طم
امم ررة مى معؿ اا ى  ػ اف اامر يام نتةىػؽ بممةنػب امػذى  ػمب ماطػؽ اماكػـ و ػا  
اسػػػتدالمي و ويػػػذا نسػػػتىـز فف تكػػػوف فسػػػبمب اماكػػػـ متامسػػػ   ومتممسػػػك  ن ػػػد بةضػػػمم إزر 

مػػم امػػبةض اآلخػػر وفف تتػػرى فػػ  تاػػمغـ وتوافػػؽ ال ن ػػوبمم ثمػػ  اضػػطراب فو تةػػمرض م
نستة ػ  عىػ  امموارمػ  وامتوفنػؽ ػ ومػنس يػذا  ػأف اماكػـ اممطةػوف فنػي امػذى فورد فػ  
بةض فسبمبي فف امتراوـ امتػ  ونةػت كماػت باػمر عىػ  ات ػمؽ وتػدبنر سػمبؽ بػنف اممتممػنف 
ااوؿ وامثما  و ورغـ ذمؾ ااتم  ف  نضموي إم  فف ك  ماممم مسووؿ عف فةىػ  واػده و 

اي فف ن ػػػب  اممتممػػػمف مسػػػوومنف بممتضػػػممف مةػػػم عػػػف تىػػػؾ مػػػع فف ذمػػػؾ االت ػػػمؽ مػػػف  ػػػأ
امتراوـ امت  ونةت بامر عىػ  ات منممػم ومػو كػمف مرتكػب ففةمممػم امممدنػ  يػو وااػد  ماممػم 
فمكف تادنده فـ  مـ تك ؼ امتا ن مت عاي ػ اامػر امػذى تتػوافر بػي م ػىا  امطػمعف فػ  

ض وامتضػػمرب امػػذى  ػػمب امتمسػؾ بمػػم  ػػمب اماكػـ ماػػؿ يػػذا امطةػف  مػػف  عنػػب امتاػمن
 فسبمبي واتخمذ ذمؾ وتمم مطىب ا ضي واإلامم   .  

 



371 

 

وتػػػدنر بممػػػذكر فف ماكمػػػ  امموضػػػوع مػػػـ تى ػػػت اظػػػر امػػػدفمع ممػػػذا امتةػػػدنؿ امػػػذى        
فترتػػي فػػ  و ػػؼ االتمػػمـ امػػوارد  بػػأمر اإلاممػػ   و اف ذمػػؾ االت ػػمؽ امػػذى تاػػدثت عاػػي 

ثبوتي بنف اممتممنف امطمعف واممػتمـ امثػما   امماكم  ف  فسبمب اكممم وامذى ااتمت إم 
مػػـ نػػرد بػػذمؾ اامػػر امػػذى سػػةت بػػي امػػدعوى إمػػ  اممامكمػػ  ونػػد فػػوت ر بػػي امػػدفمع بةػػد 
 ػدور اماكػـ و ومػػـ تترنػي امماكمػػ  فثاػمر اظػػر امػدعوى فممممػػم ونبػؿ ام  ػػؿ فنمػم اتػػ  

وممػذا مػـ نةد دفمع امخ ـو عام ر دفػمعمـ عىػ  فسمسػي و ومكػف امػدفمع فخػذ عىػ  غػرة 
نتةرض ف  مرافةتػي مت انػد ذمػؾ االت ػمؽ امػذى نػمـ فػ  ذيػف امماكمػ  واػديم بةػد  ااتمػمر 
اممرافة  وغىؽ بمبمػم ويػو مػم نةػد إخػ ال با ػوؽ امػدفمع نتةػمرض مػع مػم فوتبتػي اممػمدة / 

إترارات تامون  مف ضرورة تابني امدفمع إم  كؿ تةدنؿ تترني امماكم  ف  امتمم   ٖٛٓ
ت اظػػره إمػػ  يػػذا امتةػػدنؿ مػػع مااػػي ااتػػؿ اممامسػػب إلعػػداد دفمعػػي عىػػ  امموتمػػ  وم ػػ

ذ خػػممؼ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي يػػذا اماظػػر فهاػػي نكػػوف مةنبػػم  فسمسػػي إذا مػػم طىػػب ذمػػؾ و وا 
فوؽ تضمرب فسبمبي وتامنضمم بةنب اإلخ ؿ باػؽ امػدفمع بمػم نسػتوتب ا ضػي واإلاممػ  

  . 
َ:َََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

اؽ امماكم  ف  تةدنؿ امتمم  فثامر اممامكم  ن مبىي واتب م رر عىنمم بم تض    "         
إترارات تامون  بأف تبنف امتمم  امتدندة مىمتمـ ف  تأخذه عى  غرة ماي دوف فف  ٖٛٓامممدة 

 ٓتبن  مي فر   ت دنـ دفمعي كممً  عى  فسمس مةنف مف امونموع " 
 ؽٜٕ/ٕٚٛٔػ طةف  ٘ٗٓٔػ  ٕٙٔػ  ٓٔس  ـ ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕٕض  *  ا

  ؽ ٖٙ/ٕٕ٘٘ػ طةف  ٖٔٔػ  ٗٗػ  ٙٗػ س  ٜٜ٘ٔ/ٕ/٘*  ا ض 
َ:ََإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأَْخٚلؼذَحمىَََََّ

" تىننر امماكم  مىتمم  مف ام روع ف  اإلضرار عمدا بأمواؿ امتم  امتػ  نةمػؿ بمػم         
ةػػػدنؿ فػػ  امتممػػػ  ا سػػػمم اممػػتمـ إمػػػ  امتسػػبب بخطوػػػي فػػ  إماػػػمؽ ضػػػرر تسػػنـ بأمواممػػػم يػػو ت

 بهسامد عا ر تدند إمنمم يو إيممؿ اممتمـ و ويو مم نوتب م ت اظر امدفمع إمني " .
  ٜٗٚػ  ٙ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٓٔ/ٗا ض  
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" تةدنؿ و ؼ امتمم  مف فمعؿ ف ى  ف  تزونر إم   ػرنؾ فنػي ن تضػ  تابنػي اممػتمـ       
 إم  يذا امتةدنؿ " .   

  ٜٓ٘ػ  ٗٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٗ/ٖٓا ض   

"  تىننر امماكمػ  و ػؼ امتممػ  مػف ا ػب إمػ  خنماػ  فمماػ  تةػدنؿ فػ  امتممػ  ذاتمػم        
بتاونر كنمف اموانة  امممدن  امت  فننمت عىنمم امدعوى وبانمامػم ام ػماوا  ن تضػ  تابنػي اممػتمـ 

ومخمم ػػ  ذمػػؾ  إتػػرارات ٖٛٓإمنػػي ومااػػي فتػػ  متاضػػنر دفمعػػي إذا طىػػب ذمػػؾ عمػػ  بمممػػمدة 
 إخ ال باؽ امدفمع " .
  ؽ (    ٜ٘/ ٜٕٕٓٔ) طةف رنـ  ٖٜٜٔ/ٖ/ٚا ض 

" مماكمػػ  امموضػػوع فاّل تت نػػد بممو ػػؼ ام ػػماوا  امػػذى تسػػبىي امانمبػػ  امةممػػ  عىػػ  ام ةػػؿ      
اممسػاد إمػػ  اممػػتمـ اف يػػذا امو ػػؼ مػػنس اممونػم بطبنةتػػي ومػػنس مػػف  ػػأاي فف نماػػع امماكمػػ  

ت فف تػػرد اموانةػػ  بةػػد تمان ػػمم إمػػ  امو ػػؼ امسػػىنـ امػػذى تػػرى إاطبمنػػي مػػف تةدنىػػي متػػ  رف
عىػػػ  وانةػػػ  امػػػدعوى و إاّل إذا تةػػػدى اامػػػر متػػػرد تةػػػدنؿ امو ػػػؼ إمػػػ  تةػػػدنؿ امتممػػػ  ذاتمػػػم 
بتاػػونر كنػػمف اموانةػػ  امممدنػػ  امتػػ  فننمػػت بمػػم امػػدعوى وبانمامػػم واالسػػتةما  فػػ  ذمػػؾ بةام ػػر 

بمػم امػدعوى و فػهف يػذا امتىننػر ن تضػ  مػف امماكمػ  فف فخرى  تضمؼ إم  تىؾ امت  فننمت 
إتػرارات تامونػ  بمػم  ٖٛٓتىتـز ف  يذا ام دد بمراعػمة امضػممامت امتػ  ا ػت عىنمػم اممػمدة 

ت تضػػػني مػػػف وتػػػوب تابنػػػي اممػػػتمـ إمػػػ  امتىننػػػر فػػػ  امتممػػػ  ومااػػػي فتػػػ  متاضػػػنر دفمعػػػي إذا  
اممػتمـ إذا كػمف يػو اممسػتأاؼ واػده   طىب ذمػؾ و ون ػترط فال نترتػب عىػ  ذمػؾ إسػػمرة بمركػز

 ." 
  ٜٖٚػ  ٘ٛػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٗ/٘ا ض    

" امتىننػػر امػػذى تترنػػي امماكمػػ  فػػي امتممػػ  مػػف نتػػؿ عمػػد إمػػ  نتػػؿ خطػػأ مػػنس متػػرد       
تىننػر فػػي و ػؼ اافةػػمؿ اممسػادة إمػػ  امطػمعف فػػي فمػر اإلاممػػ  ممػم تمىػػؾ امماكمػ  إتػػراره 

امػػم يػػو تةػػػدنؿ فػػي فمػػػر  ٖٛٓممػػػمدة بىنػػر تةػػدنؿ امتممػػػ  عمػػ  بػػاص ا إتػػرارات تامونػػػ  و وا 
اإلامم  ي  وانة  ام تؿ امخطأ ممم كػمف نتةػنف مةػي عىػ  امماكمػ  فف تى ػت امػدفمع إمػ  ذمػؾ 

 امتةدنؿ . 
  ٛٙٚػ  ٔٚٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٕٔا ض  
  ٖٜٖٔػ  ٖٖٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕٔ/ٚٔا ض   
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إم  تىننػر امتممػ  مػف ترنمػ  اما ػب امتػ   "  نتب عى  امماكم  فف تى ت اظر امدفمع     

فننمت بمم امدعوى امتامون  إم  ترنم  ام روع فني مت  كمات اموانة  امممدنػ  امتػ  رفةػت بمػم 
امدعوى و ويػ  االسػتن ر عىػ  اممبىػف اممبػنف بممماضػر بطرنػؽ االاتنػمؿ ويػو خمسػ  نػروش 

 مت بطرنؽ االاتنمؿ " .مختى م عف وانة  ام روع في اما وؿ عىػ  مبىف امة رة تانم
  ٕٓػ  ٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔ/ٖا ض  

َ:َـَٚأيؼبَ              
  ٓٓٔٔػ  ٕٔٓػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ/ٕٔ/ٚٔا ض  
  ٚ٘ٓٔػ  ٕٙٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٕٙا ض 
  ٔٓٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٓٔ/ٗا ض  
  ٚٓٛػ  ٛ٘ٔػ  ٜٔػ س   ٜٛٙٔ/ٓٔ/ٚا ض  

 
وتػػػوب اإلخطػػػػمر عاػػػد تىننػػػػر و امػػػػدفمع  وبىػػػف مػػػف ااتػػػػراـ ماكمػػػ  امػػػػا ض ماػػػؽ        

َ:ََلؼذَثأٔٗامو ؼ فف 
"  ال نىتػػـز امػػدفمع بواتػػب االمت ػػمت ػ انػػث ت ةػػد امماكمػػ  عػػف واتبمػػم فػػ  م ػػت        
 . اظره "

  ٕٚٓٔػ  ٕٛٓػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٔٔ/ٕ٘ا ض   

يػػذا ونػػد بىػػف اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي غمنػػ  االضػػطراب وامتمػػمتر بػػنف فسػػبمبي عاػػد مػػم       
بمسػػمرم  اممتممػػنف مةػػم عػػف ترنمػػ  امتزونػػر فػػ  اإلن ػػمالت اممونةػػ  مػػف اممتاػػ   نضػػ 

عىػػنمـ وامدامػػ  عىػػ  فامػػـ تسػػىموا كمفػػ  مسػػتا متمـ  مػػف ام ػػروض اممخ  ػػ  ممػػـ  ب ممػػ  
فامػػػػـ مػػػػـ نتسػػػػىموا إال تػػػػزرا مامػػػػم و رغػػػػـ فف امماكمػػػػ  نضػػػػت بهدااػػػػ  ااوؿ عػػػػف ترنمػػػػ  

عى  تىػؾ اامػواؿ دوف اػؽ و  إذ كػمف ماطػؽ االخت س  وامثما  عف ترنم   االستن ر 
اماكػػـ ام ػػان  نسػػتىـز فف نسػػت ر عىػػ  اػػمؿ وااػػد بمماسػػب  ممسػػمرم  اممتممػػنف و فهمػػم فف 
ن ضػ  بمسػػوومنتممم عػػف ترنمتػػ  االخػػت س وامتزونػر مةػػم بمعتبػػمر فف ااوؿ يػػو ام معػػؿ 

ت ػػمؽ مةػػي وفف اا ػػى  مىتػػرنمتنف اممػػذكورتنف وامثػػما  مسػػميمم فػػ  ارتكمبمػػم و ػػرنؾ بمال
ونوعمػم كػمف باػمر عىػ  ذمػؾ االت ػمؽ ػ  فو فف ناتمػ  اماكػـ إمػ  عػدـ ثبػوت يػذا االت ػمؽ 
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ون ض  بمسمرم  كؿ مف اممتممنف عف ام ةؿ امػذى ارتكبػي واػده دوف مسػمرمتي عػف فةػؿ 
 خػػر ارتكبػػي غنػػره ػ  فمػػم فف تتمػػع امماكمػػ  بػػنف ام ػػورتنف اممػػذكورتنف مةػػم وفػػ  ونػػت 

امظػػمير بناممػػم فػػهف يػذا يػػو امتضػػمرب وامتمػػمتر  بػػنف فسػػبمب اماكػػـ  وااػد رغػػـ امتةػػمرض
 امذى نةنبي اتمم ونستوتب ا ضي   .  

 
َ.َََََلظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخاليَحبكَاٌذفبع:ََََصبٌضبَ

نمـ دفمع امطمعف ) اممتمـ ااوؿ (  فسمسم عى  فاػي  ػرؼ كممػؿ مسػتا مت            
  اإلن ػػمالت واممسػػتادات امدامػػ  عىػػ  يػػذا ام ػػرؼ و ام ػػمكنف إمػػنمـ نبػػؿ فف نونةػػوا عىػػ

وفاي ال سنطرة مي عىنمـ بةد  رؼ اممبػممف اممػذكورة إذ  ممػـ كممػؿ امارنػ  فػ  امت ػرؼ 
فنمم سوار بمست ممم فو بهنراضمم مىىنر و وفضػمؼ فاػي غنػر مسػووؿ عػف ا ػوؿ اممػتمـ 

وننةمتػي بمػم ن نػد مدنوانتػي امثما  عى  بةػض اممبػممف اممػذكورة وفف إنػرارات ذمػؾ اممػتمـ وت
بتىػػػؾ اممبػػػممف إل ػػػامبمم اتػػػ  نم ػػػرة عىنػػػي واػػػده وال تاسػػػاب عىػػػ  امطػػػمعف امػػػذى مػػػـ 
ن مركي ف  يذا امتوننع . اامر امذى ن طػع ببػرارة ذمتػي مػف فنػ  مبػممف و  بمإلضػمف  إمػ  
فف فاػػدا مػػف اممتاػػ  عىػػنمـ مػػـ نسػػتطع إاكػػمر توننةػػي عىػػ  مسػػتادات ام ػػرؼ بمػػم ن نػػد 

مي مكممػػؿ تىػػؾ اممبػػممف . اامػػر امػػذى ن طػػع ب ػػا  دفمعػػي خم ػػ   وفاػػي مػػف غنػػر اسػػت 
امم بػػوؿ ع ػػ  فو ماط ػػم مواف ػػ  يػػلالر اممتاػػ  عىػػنمـ عىػػ   االاتظػػمر دوف  ػػرؼ كممػػؿ 
مستا متمـ مةدة فنمـ فو  مور رغـ توننةمـ ب رؼ كممؿ مستا متمـ مدى امباػؾ و وكػمف 

ممركز امرونسػػ  مىباػػؾ عػػف ت ػػرؼ اممػػتمـ ااوؿ طبنةنػػم اممبػػمدرة بهخطػػمر اممسػػوومنف  بػػم
ام مذ وغنر اممأموؼ خم   وفامـ عى  درت  مف امث مف  تليىمـ إم  خطػأ مػم اػدث ويػـ 
مف خرنت  امتممةمت واممةميد امةىمن  و ومنسوا بممسذات  بمم در امذى نتةىمـ ن ػدنوف 

 (  .  وسموؿ االاتنمؿ امت  زعموا  دوريم عػف اممتمـ ااوؿ  ) امطمعف 
وتىػػػؾ مػػػزاعـ م ضػػػوا  ال تاطىػػػ  عىػػػ  فى مػػػف  اػػػمد اماػػػمس مممػػػم كماػػػت ث مفتػػػي        

امةمم  متدان  و خم   مم تردد  ف  فنواممـ بأف امطمعف إدع  عدـ وتػود فر ػدة كمفنػ  
بخزناػػػػ  امباػػػػؾ تىطػػػػ  اممبػػػػممف امم ػػػػرر  ػػػػرفمم ممػػػػـ ..  وفاػػػػي عىػػػػ  مػػػػم نػػػػدعوف طػػػػممبمـ 

فػػ  امنػػـو امتػػمم  ثػػـ تكػػرر يػػذا اموعػػد مػػرات فخػػرى  بمماضػػور م ػػرؼ بػػمن  مسػػتا متمـ
متتممنػ  . اامػر امػذى ػ عىػ  مػم نػدعوف ػ نك ػؼ عػف اوانػم امطػمعف امسػنو  فنػدفةمـ إمػ  
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اممبمدرة بمم كوى ضده . ومكف ذمؾ مـ نادث عى  مدى فترة بةندة  و اامر امػذى ن طػع 
تا نمم دوف فف نػا ص ب ا  دفمع امطػمعف بأاػ   ػرؼ اممبػممف سػمم   امػذكر كممىػ  ممسػ

مامم فى ندر وند ونع كؿ مػامـ عىػ  اممسػتادات امدامػ  عىػ  يػذا امسػداد غنػر امما ػوص 
وند عمدوا إم  االتممـ امطمعف بممبمطؿ وبمػم نخػممؼ اما ن ػ  عاػدمم ممطػؿ اممػتمـ امثػما  
ف  رد اممبممف امت  انترضمم مامـ ػ  وطبنة  فف امطمعف غنر مسووؿ عػف ففةػمؿ اممػتمـ 

ثػػما  مػػدنر فػػرع امباػػؾ  امػػذى ونػػع بهمضػػموي عىػػ  اسػػت ـ اممبػػممف اممػػذكورة مػػف اممتاػػ  ام
 عىنمـ وتةمد بسداديم إمنمـ . 

كمػػم كػػمف امم ػػروض كػػذمؾ ػ  كمػػم نػػمؿ امػػدفمع ػ فف نونػػع امطػػمعف عىػػ  تىػػؾ         
اإلن مالت إم  تماب اممتمـ امثما  إذا كمف ند فسمـ مةي ف  اما وؿ عىنمم ويػو مػممـ 

ادث  و ومـ تأخذ ماكم  امموضوع بمذا امدفمع وذيبت إم  فف اممتممنف مةم ند امتاةم ن
عف تسىنـ اممتا  عىنمـ ننمػ  مػم تب ػ  مكػؿ مػامـ مػف ام ػرض اممماػوح مػي ب ػ   اممػتمـ 
ااوؿ ) امطػػمعف (  ػػرافم مخزناػػ  امباػػؾ واممػػتمـ امثػػما  مػػدنرا مػػي  وبمالت ػػمؽ  فنمػػم بناممػػم 

واؿ إم  ذم  كػؿ مػف اممتاػ  عىنممػم بػدوف وتػي اػؽ و ومػم ذيبػت عى  إضمف  تىؾ اام
إمنػػي امماكمػػ   فنمػػم ت ػػدـ وتىػػؾ اماتػػموج امتػػ  خى ػػت إمنمػػم تتػػمف  اموانػػع اممسػػطور فػػ  
فوراؽ امػػدعوى و فضػػ  عػػف فاػػي النت ػػؽ ونواعػػد االسػػتخ ص امسػػدند وام ػػموب وناطػػوى 

ؿ و فض  عف فاي ال نت ؽ عى  تةسؼ ظمير ف  االستاتمج وفسػػمد واض   ف  االستدال
 مع اممأموؼ واممترى امةمدى معمور وسنريم اممةتمد .

وافترضت امماكم  فف امطمعف م ػمرؾ مىمػتمـ امثػما  فػ  ففةممػي وا ػمطي امػذى          
ممرسػػي ضػػد اممتاػػ  عىػػنمـ رغػػـ فامػػـ نػػد فتمةػػوا فاػػي واػػده امػػذى ا ػػؿ عىػػ  فمػػواممـ 

وا عىني امخامؽ مـ نتػد م ػرا مػف اإلنػرار بػأف اممبػممف وامتاع عف رديم إمنمـ  و  وممم ضن 
اممػػذكورة واممتب نػػ  مػػف مسػػتا متمـ فػػ  ذمتػػي ويػػو واػػده اممسػػووؿ عػػف رديػػم إمػػنمـ  وفاػػي 

 ا ؿ عىنمم ػ وبةد ام رؼ ػ عىػ  سبنؿ ام رض مامـ بػرضمومـ ومواف تمـ  . 
     

ام ا ػ  عىػ  ام ػرؼ ػ ومػـ  ناسػب مىطػمعف م ػمركتي مةػي فػ  تىػؾ اممدنوانػ  ػ        
امت  اا ىىت بمم ذمػ  اممػتمـ امثػما  بم ػرده وبػذمؾ تكػوف امماكمػ  ونػد سػمنرت ادعػمرات 
ضامنم اممتمـ امثما  ف  ماموم  إنامـ امطمعف فػ  االتمػمـ امماسػوب مىمػتمـ امثػما  دوف 
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ف كمف ارا فػ  اسػتخ ص  ثم  نراوف فو  فدم  تبرر ذمؾ وتسوغي و  وام مض  امتامو  وا 
ورة وانة  امدعوى اممطروا  عى  بسمط امباث فمممػي وتكنن مػم عىػ  امااػو امػذى نػراه  

مف امامان  ام ماوان  .. إاّل  فف اسػتةمممي متىػؾ امسػىط  نابىػ  فف نكػوف سػموىم فػي امة ػؿ 
وم بػػوال مػػف امماطػػؽ دوف  ػػطط فو إفػػراط  و فػػهذا كػػمف ذمػػؾ كػػذمؾ فضػػا  اكمػػي مةنبػػم 

وج امتػػ  ااتمػػ  إمنمػػم  باػػمر عىػػ  امونػػموع امتػػ  فثبتتمػػم امماكمػػ  بةػػدـ امىػػزـو امماط ػػ  مىاتػػم
في ذمؾ اماكـ وكؿ يذا ممم نمس س م  االستابمط  و  وممم كمات ماكم  امموضوع ند 
ن رت في بنمف اادم  وام راوف امدامػ  عىػ  ثبػوت ات ػمؽ امطػمعف مػع اممػتمـ امثػما  عىػ  

امػػذى نةمػػ ف بػػي كمػػم سػػبؽ امبنػػمف و  اغتنػػمؿ بػػمن  مسػػتا مت اممتاػػ  عىػػنمـ مػػدى امباػػؾ
ومػػف ثػػـ فػػمف استخ  ػػمم مثبػػوت مسػػوومن  امطػػمعف عػػف امتػػراوـ اممسػػادة إمنػػي وانتامعمػػم 
بمسػػمرمتي عامػػم بمعتبػػمره مسػػميمم مػػع اممػػتمـ امثػػما  فػػي ونوعمػػم نكػػوف مبانػػم عىػػ  فسػػمس 

مط  وامػذى فمسد مةدـ بنمامم مىةام ػر اموانةنػ  ااسمسػن  امتػ  تضػمف سػ م  يػذا االسػتاب
خى ػػت إمنػػي فػػي اكممػػم ػ بمإلضػػمف  إمػػ  مػػم تػػردى فنػػي اكممػػم مػػف تاػػمنض بػػنف تىػػؾ 
امةام ػػر اموانةنػػ  امتػػ  وردت بمػػدوامت اكممػػم وامسػػمبؽ اإل ػػمرة إمنمػػم اامػػر امػػذى فدى 
إمػ  فسػمد ماطػؽ اكممػم ام ضػمو  واخػػت ؿ ماط ػ  و ػا  اسػتدالمي اامػر امػذى ن ػػنبي 

 ونوتب ا ضي . 
 

َإٌمغَثأَْ:ٚلؼذَحمىّخَ
"  اماكػػػػـ نكػػػػوف مةنبػػػػم بمم سػػػػمد فػػػػي االسػػػػتدالؿ إذا مػػػػم  ػػػػمبي عنػػػػب نمػػػػس سػػػػ م       

االسػتابمط ونتا ػؽ ذمػػؾ إذا كماػت امم ػػدممت امتػ  فوردتمػػم مىماكمػ  بمدوامتػػي ال تت ػؽ مػػع 
 اماتموج امت  خى ت إمنمم في ماطؽ سموف واستدالؿ م بوؿ  "  . 

   ؽ  ٕٙ/  ٖٖٖٗطةف   ٚٚٙػ  ٕٔٔػ   ٗٗػ س  ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٙا ض مدا 

 
َ:َٚلؼذَحمىّخَإٌمغَثأْ

اماكـ نكوف م وبًم بمم سمد ف  اإلستدالؿ إذا إاطػوى عىػػ  عنػػب  نمػس سػ م  "             
اإلستابمط ونتا ؽ ذمؾ إذا إسػتادت امماكمػ  فػ  إنتامعمػم إمػ  فدمػ  غنػر  ػمما  مػف امامانػ  
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ـز امماط   مىاتنت  امت  إاتمت إمنمم باػمًر عىػ  امموضوعن  م نامع بمم فو ف  امم  عدـ امت 
 ٓ "  تىؾ امةام ر امت  ثبتت مدنمم
 ؽ ٗٗمسا   ٕ٘ٚٗػ طةف  ٜٔٛٔ/ٙ/ٔٔ*  ا ض 

ََ:َـَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗٚ
"  مف ام ـز ف  ف وؿ اإلستدالؿ فف نكوف امدمنؿ امذى نةوؿ عىني اماكـ ملدنم إم  مم      

تةسػؼ فػ  اإلسػتاتمج وال تاػمفر فػ  اكػـ امة ػؿ وامماطػؽ ػ  وفف رتبي عىني مف اتموج مف غنػر 
اااكػػػمـ امتامونػػػ  نتػػػب فف تباػػػ  بػػػممتـز وامن ػػػنف عىػػػ  اموانػػػع امػػػذى نثبتػػػي امػػػدمنؿ اممةتبػػػر وال 

 ٓتلسس بممظف واإلاتممؿ عى  ام روض واإلعتبمرات اممتردة  "   
  ؽ ٙٗ/ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔ  ػ  ٕٛ  ػ  ٕٛػ س   ٜٚٚٔ/ٔ/ٕٗ*  ا ض 
 ؽ٘٘/٘ٔٙػ طةف  ٛٚٛ  ػ  ٛ٘ٔ  ػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٚٔ*  ا ض 

 

ف كػػػمف ماوطػػػم بػػػي  ػػػرؼ مسػػػتا مت امم ترضػػػنف مػػػف امباػػػؾ   وال  ػػػؾ فف امطػػػمعف وا 
بمعتبػمره  ػراؼ خزناػ  باػؾ االوتمػمف امزراعػ  ػ إال فاػي مػنس بممضػرورة فف نكػوف مسػووال 

طمعف ب رؼ كممػؿ مسػتا مت عمم نادث مف ففةمؿ نمـ بمم اممتمـ امثما  بةد فف نمـ ام
اممتا  عىنمـ وتسىنممم مكؿ مامـ . اف ننممػي بةمىػي فػي  ػرؼ كممػؿ تىػؾ اممسػتا مت 
اربمبمم ال ناةطؼ اتمم إم  م مركتي ومسميمتي فػي ترنمػ  اممػتمـ امثػما  ام ا ػ  عىػ  
ام رؼ و عى  فرض فاي ارتكب فة  ملثمم ومةمنبم عىني تامونػم و ممىػمنرة  ممونػؼ كػؿ 

 اممتممنف عف مونؼ ااخر  . إذ ال رابط بناممم .  مف
وممذا نضت ماكم  اما ض كذمؾ بأاػي إذا كماػت امماكمػ  نػد فثبتػت فػي اكممػم فف  

اممػػػتمـ فطىػػػؽ م ػػػذوفم امرنػػػم مػػػف سػػػ اي  ػػػوب اممتاػػػ  عىنػػػي ف تىػػػي فػػػمف يػػػذا ال نةاػػػ  
 بممضرورة ااي تةمد إزيمؽ رواي . 

 

ؼ سػػبؽ اإل ػػرار عىػػ  ام تػػؿ امةمػػد نػػد انت ػػر وفاػػي إذا كػػمف اماكػػـ فػػي بنماػػي مظػػر  
عى  توافر ان  سرن  فمواؿ اممتا  عىني وامت منـ عىنمم ػ فمف ذمؾ ال ناةطؼ فثره اتمم 

 إم  اإل رار عى  ام تؿ متىمنر ظروؼ كؿ مف امترنمتنف . 
  ٔ٘ٛرنـ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ تػ  ٜٜٗٔممرس سا   ٕٛا ض 

   ٙٔٛص 



377 

 

  ٖٜٔػ     ٖ٘ػ      ٚٔػ  س ٜٙٙٔر سا  فبران ٖٕا ض 
وخ    مم ت دـ فف ماكم  امموضوع فسرفت  في ت دنر سور ان  امطػمعف واسػبت  

إمني ا مطم إترامنم ال نمكف استخ  ي ع   وماط م مف خ ؿ امونموع امتػ  ثبتػت مػدنمم 
مػػت إمنمػػم وامتػ  فوردتمػػم باػػمر عىػ  مػػم نػػرره اممتاػػ  عىػنمـ ونػػد فسػػىس ذمػػؾ إمػ  اتػػموج اات

بمسمرم  امطمعف عف امونموع امماسوب  إمني عى  غنر فسمس ماط ػ   ػموب وسػدند فدى 
باكممم إم  امتردى في عنب ام سػمد فػي االسػتدالؿ إمػ  تماػب خطػأ امماكمػ  فػي ت ػدنر 
دفػػمع امطػػمعف ووزاػػي عىػػ  ااػػو  ػػان  نىتػػوـ ونت نػػ  مػػع اما ػػموؽ امتػػ  تت ػػؽ ونواعػػد 

ونكػػوف اماكػػـ واماػػمؿ كػػذمؾ ونػػد تمػػع بػػنف فسػػمد اسػػتدالمي امة ػػؿ وامماطػػؽ ام ػػان  و  
خ مي باؽ امدفمع بمم استوتب ا ضي اإلامم  .   وا 

 
َََلظٛسَآخشَيفَاٌزغجيتَٚإخاليَآخشَحبكَاٌذفبع:ََساثعبَ

نبنف مف مطممة  فوراؽ امدعوى فف رونس نطمع ام روع بباؾ امتامن  امزراعن  بمممانػم 
ومى مت امةم ر اممتاػ  عىػنمـ مبنػمف مػدى سػ م  إتػرارات  نمـ بادب متا  ممراتة  اسمبمت

 ػػرؼ مسػػتا متمـ مػػدى امباػػؾ مػػف عدمػػي وننمػػ  اممبػػممف امما ػػرف  مكػػؿ مػػامـ وتا نػػؽ دفػػمع 
امطػرفنف وفرغػػت امىتاػػ  مػػف فعممممػػم ونػػدمت ت رنريػم وتػػمر بػػي فف اممتاػػ  عىػػنمـ وغنػػريـ مػػف 

امبرند خػ ؿ اممنػ  كػؿ ث ثػ   ػمور فػي  عم ر امباؾ استىموا امم مدنمت اممرسى  ممـ بطرنؽ
دوف اعتػػراض عىػػ  فر ػػدة اسػػمبمتمـ طػػرؼ امباػػؾ اسػػب  ٕٙٓٓ/ٜ/ٖٓو  ٙ/ٖٓو  ٖ/ٖٔ

 امتةىنممت امماظم  مذمؾ ام مدرة مف امتممز اممركزى مىمامسبمت . 
وفف اممػػػتمـ ااوؿ )امطػػػمعف( مامػػػػد  ػػػامت  زكػػػ   ػػػػراؼ امخزناػػػ  ااسمسػػػ  كػػػػمف  

ونمـ امسند / .......... كبدنؿ م راؼ امخزنا   ٕٙٓٓ/ٖ/ٖٔ و ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛبهتمزة نوم  
بممةمؿ فترة غنمبي  وبذمؾ نكوف ند فساد معخنػر امةمػؿ بممخزناػ  فنػمـ  ػرؼ نػروض امةمػ ر 

 اممذكورنف . 
تانمػػػػم عىػػػػ  دفةتػػػػنف  ٕٓٓ٘ٗواف امةمنػػػػؿ .......... نػػػػمـ ب ػػػػرؼ نرضػػػػي ب نمػػػػ   

ب نمػػػ   ٕٙٓٓ/ٕ/٘ٔنػػػي وامثمانػػػ  بتػػػمرن  امػػػؼ تا ٕٓٔبمبىػػػف  ٕٙٓٓ/ٔ/ٖٓااومػػػ  بتػػػمرن  
تانمم ويامؾ توننع وااد عى  اإلن ػممنف ػ واف امىتاػ  مػـ تتبػنف وتػود ثمػ  م اظػمت  ٓٓ٘ٗ

بةد فف تتبةت اار دة اممراى  وامواردة وامما رف  وامر ند اماػمم  ومامضػر امتػرد امنومنػ  
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ـ عمػػؿ و ػػبمح امنػػـو امتػػمم  وتأكػدت مػػف ننػػمـ ماػػدوب  امتػػرد بػػممترد ام ةىػػ  فػي اممنػػ  كػػؿ نػػو 
 وكذمؾ امترد امم متئ اتمزة امرنمب  امداخىن  .   

كمم ثبت مف امت رنر اممذكور عدـ  ػا  مػم تػمر بػأنواؿ ام ػمكنف مػف عػدـ  ػرفمـ  
 متىؾ ام روض . 

نررت امماكم   ادب فاد خبرار مكتػب خبػرار وزارة  ٕٚٓٓابرنؿ سا   ٔٔوبتىس   
امسػػمب   ويػػ  فاػػص مى ػػمت اممتاػػ  عىػػنمـ وبنػػمف مػػدى سػػ م   امةػػدؿ ادار ذات اممأمورنػػ 

 إترارات ام رؼ مف عدمي وننم  اممبممف امما رف  مكؿ مامـ وتا نؽ دفمع امطرفنف . 
وخىص امخبنر امماتدب ف  ت رنره إم   فف باثي فس ر عف س م  إتػرارات  ػرؼ تىػؾ      

مػػػ   ػػا  تونن ةػػمتمـ عىػػ  مسػػتادات ام ػػػروض ام ػػروض امخم ػػ  بػػممةم ر اممتاػػ  عىػػنمـ وا 
ن مالت ام رؼ مف امخزنا  و وند فنر اممتا  عىنمـ ب ا  توننةمتمـ عىػ   امخم   بمـ وا 
مستادات  رؼ ام روض امخم    بمـ وفامـ ذيبوا إم  عدـ  رؼ مسػتا متمـ بممكممػؿ ومػـ 
ن ػػػدموا ثمػػػ  مسػػػتادات تثبػػػت  ػػػا  ذمػػػؾ و  ونػػػرر اممػػػتمـ ااوؿ بأاػػػي  ػػػرؼ ننمػػػ  ام ػػػروض 

 امبمم بممكممؿ طب ػم إلن ػمالت ام ػرؼ اما دنػ  ام ػمدرة مػف خزناػ  امباػؾ ػ ونػرر اممػتمـ ا
امثما  فاي بةػد  ننػمممـ ب ػرؼ ننمػ  ام ػروض امخم ػ   بمػـ وفػ  تػوارن  الا ػ  عىػ  تػوارن  
ام رؼ نمـ بػمنتراض مبػممف مػف يػلالر اممتاػ  عىػنمـ واػرر ممػـ إن ػمالت فمماػ  م مبػؿ يػذه 

بػنف فف اممػتمـ ااوؿ ) امطػمعف ( كػمف ام ػ  عىػ  فتػمزة عمرضػ   فػ  نػـو اممبػممف ػ وفاػي ت
ويػو تػمرن   ػرؼ ام ػرض مىمتاػ  عىنػي ..........  ثػـ فاػمؿ امخبنػر اامػػر   ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛ

 مىماكم  فنمم نتةىؽ بمدى  ا  فنواؿ اممتا  عىنمـ فو اممتممنف  ف  يذا ام أف  .  
 

اكػـ اممطةػػوف فنػي تبػػنف فامػم انت ػػرت عىػ  متػػرد وبػمإلط ع عىػػ  مػدوامت فسػػبمب ام       
ام وؿ بأف ت رنر امخبنر مـ نثبت فو نا   ا وؿ اموانة  وترؾ اامػر مىماكمػ  مبنماػي بمعتبػمر 

 فاي مسأم  نماوان  تتةرض ممم امماكم  ف  اكممم  )؟!(  .  
نمـ وخى ػػت امماكمػػ  فػػ  اكممػػم إمػػ  فف امطػػمعف ونػػد امتاػػع عػػف تسػػىنـ اممتاػػ  عىػػ       

كممؿ مستا متمـ وفؽ مم تمر بأنواممـ  فهاي نكػوف  ونػد ااتػوى تمىكمػم وفف تىػؾ اامػواؿ كماػت 
مسػػىم  إمنػػي بسػػبب وظن تػػي وفف امطػػمعف ات ػػؽ مػػع  اممػػتمـ امثػػما  عىػػ  فف نسػػتوم  مةػػي عىػػ  

 تىؾ اممبممف وارر عى  ا سي إن مالت فمما  ت ند ذمؾ  .  
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نػ  ممػم يػو ثمبػػت بت رنػر متاػ  ام اػص وخبنػػر وزارة ومػـ تةػرض ماكمػ  امموضػػوع كى         
امةػػػدؿ بػػػأف امطػػػمعف مػػػـ نكػػػف متواتػػػدا بم ػػػر عمىػػػي ومػػػـ نبم ػػػر وظن تػػػي ك ػػػراؼ مىخزناػػػ  نػػػـو 

ويو امنػـو امػذى ادعػ  اممتاػ  عىنػي .......... فف امطػمعف  مػـ نسػىمي كممػؿ  ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛ
امنػػـو اممػػذكور وتػػوم   مسػػتا متي مػػف خ مػػي بػػؿ ثبػػت فف امطػػمعف كػػمف فػػ  فتػػمزة عمرضػػ  فػػ 

عمىي بممخزناػ   ػخص  خػر يػو .......... و ومػف ثػـ اسػتامؿ ام ػوؿ بػأف امطػمعف يػو امػذى 
ااتتز بمن  مسػتا مت اممتاػ  عىنػي اممػذكور وامتاػع عػف تسػىنممم إمنػي و ونثبػت بػمم طع بػأف 

( ومػم بةػديم مػف فف امطػمعف يػو امػذى امتاػع عػف  ػرؼ  ٕ٘مم زعمي  بممتا ن ػمت ) ص / 
مؿ مستا متي ومـ ن رؼ إاّل مبىف خمس ع رة  الؼ تاني وتب   مي ع رة  الؼ تاني مف كم

 تمى  مبممف ام رض ػ يذا ام وؿ نكوف غنر  ان  وال نطمبؽ اما ن   . 
وذمؾ طمممم ند ثبت بممػدمنؿ ام ػمطع امػذى ال ناتمػؿ  ػكم فف امطػمعف كػمف فػ  عطىػ          

ػ اامػػػر امػػػذى كػػػمف ن تضػػػ  مػػػف  ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛ وبأتػػػمزة عمرضػػػ  فػػػ  ذمػػػؾ امنػػػـو ويػػػو نػػػـو
امماكم  تا نؽ دفمع امطػمعف فػ  يػذا ام ػدد واممػدعـ بمممسػتادات امرسػمن  ومػف وانػع ت رنػر 
امخبنػػر ومتاػػ  ام اػػص سػػمم   امػػذكر و اامػػر امػػذى ن ػػـ اماكػػـ بمم  ػػور واإلخػػ ؿ  باػػؽ 

ذت بمػػػػم امماكمػػػػ  امػػػػدفمع و إذ فاػػػػي وال  ػػػػؾ دفػػػػمع تػػػػويرى نتةىػػػػؽ ب ػػػػورة اموانةػػػػ   امتػػػػ  فخػػػػ
واطمأات إمنمم وبتادنػد  ػخص امتػما  ومػم إذا كػمف يػو امطػمعف مػف عدمػي و كمػم فاػي مػلثر 
كػػذمؾ تػػأثنرا تويرنػػم فػػ  تادنػػد اممبىػػف امم ضػػ  بػػي كىرامػػ  ضػػد امطػػمعف وامماكػػـو بػػرد مثىػػي 
متم  عمىي .. ويذا امخطأ امملثر فػ  ماطػؽ اماكػـ  و ػا  اسػتدالمي وفػ  امة وبػ  امم ضػ  

ضػػػد امطػػػمعف وامػػػذى نترتػػػب عىنػػػي تىنػػػر وتػػػي امػػػرفى فػػػ  امػػػدعوى مػػػو كػػػمف  ػػػانام ويػػػو بمػػػم 
  ان  فة  ووانةم مف  أاي فف نةنب اماكـ بمم نستوتب ا ضي واإلامم   .  

كمػػم مػػـ تػػدرؾ ماكمػػ  امموضػػوع كػػذمؾ فف اممػػتمـ امثػػما  فوضػػ   ػػراا  فػػ  فنوامػػي           
ثمريم اممتا  عىنمـ وفامـ  ػرفوا مسػتا متمـ كممىػ  فاي اممسووؿ واده عف كمف  امونموع امت  ف

مف اممتمـ ااوؿ ) امطمعف ( طرؼ خزنا  امباؾ و وفاػي انتػرض بةػض تىػؾ اممبػممف مػامـ فػ  
ونػػت الاػػؽ مى ػػرؼ واػػرر عىػػ  ا سػػي إن ػػمالت فمماػػ  بمػػذه اممدنوانػػ  ػ  وتىػػؾ اانػػواؿ مػػف 

وع إنتػػراض اممػػتمـ امثػػما  متىػػؾ  ػػأامم فف تبػػرىر سػػما  امطػػمعف طمممػػم فاػػي مابػػت ام ػػى  بونػػم
اممبػػممف بمةرفػػ  اممتاػػ  عىػػنمـ بةػػد فف نػػمموا ب ػػرؼ مسػػتا متمـ كممىػػ  مػػف امطػػمعف و إذ  ال 
سنطرة  معخنر عىنمـ وال نستطنع ماةمـ مف إنراض  غنريـ سوار كمف اممتمـ امثما  فو غنره 
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مـ خم ػ  وفف عمىنػمت بتزر مف اممبممف امما رف  ممـ بمةرفتي وكمات  ممى  متمنع مستا مت
إنػػراض اممػػتمـ امثػػما  مػػف تػػمابمـ تمػػت بةػػد عػػدة فنػػمـ مػػف  ػػرؼ فمػػواممـ مػػف خزناػػ  امباػػؾ 

 بمةرفتي كممى  غنر ما و    .  
وكمف عى  ماكم  امموضوع ات  نست نـ اكممم فف تأخذ دفمع امطمعف وفنػواؿ اممػتمـ        

وفػػػؽ امىػػػزـو امة ىػػػ  وامماط ػػػ  ومكامػػػم امثػػػما  بةػػػنف االعتبػػػمر وترتػػػب عىنمػػػم  ثمريػػػم امماط نػػػ  
غضت ب ريم عف رلن  يذا امدفمع وف ػمت  ذاامػم عػف سػممعي ومػـ تدخىػي فػ  ت ػدنريم عاػد 
وزامػػم مةام ػػر امػػدعوى ونبػػؿ تكػػونف ع نػػدتمم فنمػػم بػػؿ غػػمب عامػػم كىنػػ  . اامػػر امػػذى نابػػ ر 

مػػواف  وامػػذى عػف فامػػم مػـ تماػػص دفػػمع امطػمعف امتػػويرى امسػممؼ امػػذكر امتماػػنص امػدننؽ وا
 نمن ر ممم ام ر   مى  ؿ ف  امدعوى عف ب ر وب نرة مىتةرؼ عى  وتي اما ن    .  

كمػػم كػػمف عىػػ  ماكمػػ  امموضػػوع فف تتػػرى تا ن ػػم فػػ  يػػذا ام ػػدد  تسػػتتى  مػػف خ مػػي     
اما ن   فػ   ػأف  ػا  دفػمع امطػمعف ومػم إذا كػمف يػو امػذى نػمـ ب ػرؼ مسػتا مت اممتاػ  

ويػػو امنػػػـو  ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛعدمػػػي عىمػػم بأاػػي كػػػمف  بأتػػمزة عمرضػػ  نػػػـو عىنػػي .......... مػػف 
امذى تـ فني ام رؼ إمني وكذمؾ سػلاؿ .......... امموظػؼ بممباػؾ اممػذكور وامػذى نػمـ بةمػؿ 
امطمعف بدال ماي غنمبي واا طمعي عف امةمؿ بسبب تىؾ ااتمزة امت   رح مي بمم نمـ بمػم مػف 

ي اممػػذكور مبنػػمف وتػػي اماػػؽ فػػ  فنوامػػي واتمممػػي امموتػػي رومسػػتي ومواتمتػػي بػػأنواؿ اممتاػػ  عىنػػ
مىطػػمعف بأاػػي يػػو امػػذى تػػوم   ػػرؼ مسػػتا متي وااتتػػز تػػزرا مامػػم مػػـ ن ػػرفي إمنػػي  بػػدعوى 

 بممتا نؽ  .    ٕ٘عدـ وتود مبممف بممخزنا  تسم  ب ػرفمم كمم ادعػ  بأنوامي ص / 
ومػػو مػػف تى ػػمر ا سػػمم دوف طىػػب  ويػػذا امتا نػػؽ كػػمف نتةػػنف عىػػ  امماكمػػ  ام نػػمـ بػػي         

 رن  مف امدفمع اف مامزعتي سػمم   امػذكر تاطػوى عىػ  طىػب تػمـز بهتراوػي إذ ال ُن مػـ ماػي 
 إال يذا اممةا  وال نستدؿ ماي إال تىؾ امدالم  .  

أف تا نؽ اادم  في اممواد امتامون  يو واتػب امماكمػ  فػي امم ػمـ ب يذا إم  مميو م رر     
و م ػػرر كػػذمؾ مػػف يػػ نتػػوز باػػمؿ فف نكػػوف ريػػف م ػػنو  اممػػتمـ فو دفمعػػي و وممػػم ااوؿ و وال 

ممتا ن ػػػمت امتػػػ  تترنمػػػم امماكمػػػ  بممتىسػػػ  وتسػػػمع فػػػي بفف امةبػػػرة فػػػي اممامكمػػػمت امتامونػػػ  
خ ممم ام مود سوار إلثبمت امتمم  ضد اممتمـ فو ا نمم عاػي و وااػي ال نتػوز باػمؿ فف تىىػؽ 

ي امةدامػػ  ف ػد اإلنػػذار خم ػػ  وفف ماػػرنػػي اف فػي ذمػػؾ ممػػم تتػأذى امماكمػ  بمبمػػم فػي وتػػي طم
دفػػػمع امطػػػمعف امسػػػممؼ امػػػذكر مػػػدعـ بمػػػم ورد بت رنػػػرى متاػػػ  ام اػػػص وامخبنػػػر امماتػػػدب مػػػف 
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وكػمف بأتػمزة عمرضػ   ٕٙٓٓ/ٖ/ٕٛامماكم  و وامثمبت بمم فف  امطمعف مـ نبم ر عمىػي نػـو 
 ػرؼ مػي تػزرا مػف مسػتا متي  فف امطػمعف .......... دعػ  اممتاػ  عىنػي اويػو امنػـو امػذى 

ن ػػرفي مػػي مػػدعنم فف خزناػػ  امباػػؾ خمونػػ  و ومػػنس بمػػم فمػػواؿ  ـوااتػػبس تػػزرا  خػػر ما سػػي ومػػ
 تك   م رؼ يذا امتزر اممتب   مف ام رض امم رر مي . 

 
َ:َثأْحمىّخَإٌمغَلؼـذََٚلذ
ي ب ممػػ  اإلطمواػػمف "   امػػدفمع امػػذى ن ػػد بػػي تكػػذنب فنػػواؿ ام ػػميد ال نسػػوغ اإلعػػراض عاػػ    

إمػ  مػم  ػمد بػػي ام ػميد اممػذكور ممػػم نمثىػي يػذا امػػرد مػف م ػمدره مىػػدفمع نبػؿ فف نااسػـ فمػػره 
ؽ مػم ػػػػوال ن دح ف  يذا فف نسكت امدفمع عف طىب إترار يػذا امتا ن  بتا نؽ تترني امماكم 

 ٓي ناطوى عى  اممطممب  امتمزم  بهتراوي "ػػػداـ فف دفمع
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 

 
َ:َوّبَلؼذَثأْ

"    تا نػؽ اادمػ  فػ  اممػواد امتامونػ  يػو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ وال ن ػ  فف     
 ٓنكوف ريف م نو  اممتمـ فو اممدافع عاي  " 

 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ*  ا ض 
 

 
َ:َٚلذَعشَٜلؼبءَإٌمغ

عػػي تكػػذنب  ػػميد اإلثبػػمت ػ ومػػف  ػػأاي مػػو  ػػ  فف "   إذا كػػمف امػػدفمع نػػد ن ػػد مػػف دفم    
نتىنػػر بػػػي وتػػػي امػػػرفى فػػ  امػػػدعوى ف ػػػد كػػػمف مزامػػػًم عىػػ  امماكمػػػ  فف تما ػػػي وت سػػػطي ا ػػػي 
بتا نػؽ تترنػي بىوغػًم إمػ  غمنػ  اامػر فنػي فو تػرد عىنػي بمػم ُنْداُضػي إف يػ  رفت إطرااػي فمػم 

طمواػػمف إمػػ  انػػواؿ ام ػػميد غنػػر ونػػد فمسػػكت عػػف تا ن ػػي وكػػمف مػػم فوردتػػي ردًا عىنػػي ب ممػػ  اإل
 ٓسموف ممم ناطوى عىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره فهف اكممم نكوف مةنبًم " 

 ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ*  ا ض 
\ 
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َ:َـَٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ
فػػػ  امم ػػػمـ ااوؿ وواتػػػب  "   فف تا نػػػؽ اادمػػػ  فػػػ  اممػػػواد امتامونػػػ  يػػػو واتػػػب امماكمػػػ      

عىػػ  امماكمػػ  تا نػػؽ امػػدمنؿ مػػمداـ تا ن ػػي ممكاػػم وبىػػض اماظػػر عػػف مسػػىؾ اممػػتمـ فػػ   ػػأف  
يذا امػدمنؿ اف تا نػؽ فدمػ  اإلدااػ  فػ  اممػواد امتامونػ  الن ػ  فف نكػوف ريػف م ػنو   اممػتمـ 

  ٓفو اممدافع عاي "
  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ* ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 

  ٕػ  ٕ/رنـػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض                 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘ا ض *                

َـ:ََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   اا ػؿ فػػ  اااكػػمـ امتامونػػ   فف تباػػ   عىػػ  امتا نػػؽ ام ػػ وى امػػذى تترنػػي امماكمػػ      

  ٓبممتىس   وتسمع فني ف  مواتم  اممتمـ  ممدات ام مود ممداـ سممعمـ ممكام " 
  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

 
َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"    سػػػممع ام ػػػميد النتةىػػػؽ بمػػػم فبػػػداه فػػػ  امتا ن ػػػمت بمػػػم نطػػػمبؽ فو نخػػػممؼ  غنػػػره مػػػف     
 ٓام مود بؿ بمم نبدني ف  تىس  اممامكم   ونسع امدفمع مامن تي فظممرا موتي اما ن   " 

 ٜٜٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٙ/ٖ* ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ* ا ض 
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َ:َـََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   ال ن ػدح فػ  واتػػب امماكمػ  ام نػمـ بػػممتا نؽ امواتػب عىنمػم و  فف نسػػكت امػدفمع عػػف     

طىبي و  ونممت :  فف امدفمع امذى ن د بي تكذنب فنواؿ ام ميد النسػوغ اإلعػراض عاػي ب ممػ   
ام ػػميد اممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذا امػػرد مػػف م ػػمدرة مىػػدفمع نبػػؿ  فف  ااطمواػػمف امػػ  مم ػػمد بػػي

نااسـ فمره بتا نؽ  تترني امماكم   والن دح ف  يذا فف نسكت امدفمع عػف طىػب فتػرار يػذا 
 ٓامتا نؽ ممداـ فف دفمعي ناطوى عى  اممطممب  بهتراوي " 

  ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٖٓا ض   
َـََ:َوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"   اذا كػػمف امػػدفمع نػػد ن ػػد بػػي تكػػذنب  ػػميد اإلثبػػمت ومػػف  ػػأاي مػػو  ػػ  فف نتىنػػر بػػي     
وتي امرفى ف  امدعوى ف د كمف مزامم عى  امماكمػ  فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي 
بىوغم امػ  غمنػ  اامػر فنػي   فو تػرد عىنػي بمػم نداضػي فف يػ  رفت إطرااػي فمػم ونػد فمسػكت 

مم فوردتي ردا عىني ب مم  ااطموامف ام  فنواؿ ام ميد غنر سموف ممػم ناطػوى  عف تا ن ي وكمف
 ٓعىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم " 

  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔا ض   
َ:َـَوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

مػػ  "   بأاػػي ممػػم كػػمف امػػدفمع امػػذى فبػػداه امطػػمعف نتتػػي امػػ       ا ػػ  ام ةػػؿ اممكػػوف مىترنمػػ  وا 
إثبػمت إسػػتامم   ا ػػوؿ اموانةػػ  كمػػم روايػػم  ػػمود اإلثبػػمت  فأاػػي نكػػوف دفمعػػم تويرنػػم  متةى ػػي 

ممػػم كػػمف ن تضػػ  مػػف امماكمػػ    ٓٓٓبتا نػػؽ امػػدمنؿ  فػػ  امػػدعوى إلظمػػمر  وتػػي اماػػؽ فنػػي 
 ٓ"  وي  تواتمي فف تتخذ مف اموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مىمن  اامر فني

 ؽ  ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔطةف  ٛٛسبتمبر سا   ٔٔ* ا ض 
 

ََ:َثأَْٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغ
"  امدفع بأف مف مم تـ تاىنىي مـ نكف يو مم تـ ضبطي يو دفمع تويرى مت  كمف اموانػع     

ن مد مي ونسماده ومف ثـ كمف نتةنف عى  امماكم  تا ن ي بىوغًم إم  غمن  اامر فو ترد عىنػي 
 ٓرد  سموف " بمم نا ني ب

 ٕٗٔٔػ  ٕٕ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 
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 ٜ٘٘ػ  ٕٓٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 
كمم امت تت امماكم  عف إنرارات اممتمـ امثما  وامت  ا   فػي خ ممػم فنػ  م ػمرك  مػف       

مىمبػػممف اممػػذكورة  ) ام اػػؽ ( ملكػػدا فف انتراضػػي و  وااارافػػياممةػػوج وكي ىسػػ  امطػػمعف مػػي فػػ
امت  نمـ بمػم امطػمعف امكممؿ رادتمـ وبةد إترارات ام رؼ إاممتا  عىنمـ كمف بماض  مف

بةدة فنمـ و وفامـ فناموا امطمعف في االتممـ مرغبتمـ في اما وؿ ماي عى  مستا متمـ امت  
رادتمػػـ وعاػػدمم  ػػةروا عػػف عتػػزه عػػف امسػػداد بسػػبب إبماػػض  اممػػتمـ امثػػما   انترضػػمم مػػامـ

 عاد سلامي بمم ا ي :  ٕٛ /ؾ اممتمـ امثما   راا  بأنوامي صمرضي وند عبر عف ذم
س  :  مػػم تةىنىػػؾ ممػػم نػػرره اممتاػػ  عىػػنمـ مػػف ننػػمـ اممػػتمـ مامػػد  ػػامت  زكػػ  ) امطػػمعف ( 

 بةدـ  رؼ مستا متمـ مف ام روض اممماوا  ممـ مف امباؾ كممى  ؟
اػي ممػم اسػوا فف ام ىػوس ج   :  يمي ابوا ندخىوه مةمنم في االتممـ عى ػمف نمخػدوا فىوسػمـ م

امىػ  اسػػتى تمم مػامـ مػػش يمنػدر فرديػػم ممػػـ ف ػمموا امكػػ ـ ده عى ػمف ظروفػػ  ام ػػان  
 تةبما  وم مب بمم ىؿ . 

نػػواؿ امتػػ  فدمػػ  بمػػم اممػػتمـ امثػػما  تك ػػؼ بوضػػوح عػػف ااسػػبمب اما ن نػػ  وتىػػؾ اا        
بمسميمتي فػي تػراوـ اممػتمـ امت  دفةت اممتا  عىنمـ مىتتا  عى  امطمعف واتمممي بممبمطؿ 

 . مةنا امثما  إف كمات ت كؿ تراوـ 
 

عاد مواتمتي بأنواؿ اممتا  (  ٜٙ /ص) كمم فف امثمبت بأنواؿ اممتمـ ااوؿ امطمعف       
 ٕ٘عىني .......... بممتا ن مت مف فف امطمعف مـ ن ـ ب ػرؼ مبىػف ام ػرض بممكممػؿ ونػدره 

امػػم  ػػرؼ مػػي مبىػػف ع ػػرة ف الؼ تانػػي ف ػػط مػػتةى  بةػػدـ وتػػود مبػػممف بممخزناػػ  فمػػؼ تانػػي وا 
 فأتمب امطمعف بمم ا ي : 

ج  :  امكػػػ ـ ده ما ػػػىش وفاػػػم كاػػػت فػػػي فتػػػمزة رسػػػمن  نػػػـو  مػػػم .......... تػػػي عى ػػػمف 
فػػػػي امنػػػػـو ده يػػػػو  وامىػػػػ   ػػػػرفي  ن ػػػػرؼ مبىػػػػف ام ػػػػرض بتمعػػػػي مػػػػف طػػػػرؼ امباػػػػؾ

 ........... 
مىػػػؼ امػػػدعوى و وكػػػمف تاػػػت ب ػػػر امماكمػػػ  ويػػػذا امػػػدفمع وانػػػع مسػػػطور فػػػي             

منػي كىنػ  و ومػو إمت متػم ومػـ تػت طف  إواظريم فثامر اممامكم  ونبؿ ام  ؿ فنمم ومكامم مػـ تةػره 
فامػػم فدركتػػػي وفممػػػت بػػػي متىننػػر اتمػػػم وتمػػػ  اظريػػػم فػػػي مسػػوومن  امطػػػمعف عػػػف كمفػػػ  امونػػػموع 
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امتػػػدى مػػػف وانػػػع امػػػدعوى  اممسػػػادة إمنػػػي وفف إاكػػػمره ممػػػم ومىتػػػراوـ امموتمػػػ  ضػػػده مػػػي سػػػاده
وظروفمم واما موؽ امت  تاطؽ بمػم ااوراؽ مىويىػ  ااومػ  و وكػمف عىػ  امماكمػ  تا نػؽ يػذا 

ىػ  تػدارؾ مػم عامدفمع بىوغم مىمن  اامر فني طمممم فاي يمـ وتويرى و وفف تةمؿ مف تمابمػم 
مػم سػبؽ امبنػمف فمت امتا نؽ االبتداوي مف ن ور اف يػذا يػو واتبمػم  فػي امم ػمـ ااوؿ و ك

 ودوف امت  إم  طىب مف امدفمع . 
َ:ََََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغََثأْ  

" امػػػدفمع اممسػػػطور بػػػأوراؽ امػػػدعوى نةتبػػػر داومػػػم مطرواػػػم عىػػػ  امماكمػػػ  وعىنمػػػم فف        
تةا  بتمان   وت وؿ كىمتمم  فني ممداـ تويرنم نمكػف فف نىنػر بػي مػو  ػ  وتػي امػرفى فػ  

ال كػمف اماكػـ مةنبػم م  ػوره امدعوى ومو مـ نةمود ام مدافع عف امطػمعف امتمسػؾ بػي فممممػم وا 
خ مي باؽ امدفمع .  وا 

  ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ  س ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗا ض 
  :َٗثأٔ إٌمغ حمىّخ لؼذوّبَ    َ

 امدعوى ف  امدمنؿ  إستةرضت انف امماكم  فف  اماكـ  مف ظمير غنر كمف  مت  "       

 ندؿ امذى  امكمف  امتمانص تما ي فف  ممم نمن ر  مم   إممممم امدمنؿ بمذا  مىم  كمات

 ماكم  مةي تتد ال  ممم  اما ن   متةرؼ امباث تدننؽ مف عىنمم  نابى  بمم  نممت  فامم عى 

 نستوتب بمم  مةنبم نكوف اماكـ يذا  فهف  و فسمده مف  اماكـ  ا  متبنف  متمال اما ض

 0 " ا ضي

 585 ػ 168 ػ 7 س ػ ٜٙ٘ٔ/ٗ/ٚٔ ا ض  * 
ذ فمتمم ذمؾ فػأف اكممػم نكػوف مةنبػم خم ػ  وفف يػذا ام  ػور فػي امتا نػؽ          تةىػؽ نوا 

بتادند  خ ن  امتما  وم ػدار مبىػف امىرامػ  وامػرد امماكػـو بمػم ضػد امطػمعف  و وكػؿ ذمػؾ 
ممم نةنب اماكـ ونستوتب ا ضي واإلامم  و كمم غمب عى  ماكم  امموضوع كذمؾ مػم يػو 

  ام اػػػص امم ػػػكى  مػػػف امسػػػىط  اممخت ػػػ  بباػػػؾ االوتمػػػمف امزراعػػػ  فػػػرع ثمبػػػت بت رنػػػر متاػػػ
ومػم   ػردات اسػمبمتمـبػأف امباػؾ نػمـ بهخطػمر عم وػي ومػامـ اممتاػ  عىػنمـ بم .......... ػ 

ا ىوا عىني مف مبممف سػىمت إمػنمـ بةػد  ػرفمم مبم ػرة وا ػدا ممػـ و ومػـ نةتػرض فاػد مػامـ 
كػػؿ مػػامـ ب ػػا  ونػػموع ام ػػرؼ مكػػؿ مسػػتا متمـ  عىػػ  تىػػؾ امم ػػمدنمت بمػػم نةػػد إنػػرارا مػػف

دوف فى ا ػػػض و ومػػػو فامػػػـ مػػػـ نتسػػػىموا تىػػػؾ اممسػػػتا مت بممكممػػػؿ مبػػػمدورا بػػػمالعتراض عىػػػ  
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اإلخطمرات اممرسى  إمنمـ فور است ممم و ومكف  نوم مف ذمؾ مـ ناػدث و اامػر امػداؿ عىػ  
تػػمز فى نػػدر مامػػم مػػف سػػبنؿ ام طػػع بػػأامـ اسػػتىموا ام ػػروض اممخ  ػػ  ممػػـ كممىػػ  دوف اات

 ؼ امخزنا  . ار  امطمعف 
كمػػػػم نلكػػػػد ذمػػػػؾ  ػػػػا  دفػػػػمع امطػػػػمعف بأاػػػػي مػػػػـ نلتػػػػؿ  ػػػػرؼ فى نػػػػدر مػػػػف تىػػػػؾ         

ظىمػم وعىػ  خػ ؼ اما ن ػ  ػ بمإلضػمف   ـدعػ  اممتاػ  عىػنمااممسػتا مت معنػمـ امتممنػ  كمػم 
ا عىػػ  اممبػػممف امـ ن ػػدوا إناػػمـ امطػػمعف فػػي االتمػػمـ دوف اػػؽ منا ػػىو بػػأإمػػ  مػػم ن نػػد ذمػػؾ 

امت  نطممبوف  بسداديم وامت  ا ؿ عىنمم اممتمـ امثما  مامـ بةػد  ػرفمم كممىػ  مػف خزناػ  
مػف  ػرك  امتػأمنف بمعتبػمر فف ام ػمومنف بمم ػرؼ مػف امخزناػ  مػلمف عىػنمـ و وذمؾ امطمعف 

ضػػد امسػػرن  واالخػػت س ػ وبةػػد فف فن اػػوا فف اممػػتمـ امثػػما  عػػمتز عػػف سػػداد اممبػػممف امتػػ  
 نترضمم مامـ بم رده ودوف م مرك  مف امطمعف ممرضي وعدـ م رتي مىسداد . ا

كؿ يذه اما موؽ امثمبت  بماوراؽ  وامت  تمسؾ بمم امطػمعف بممتا ن ػمت وبمممامكمػ           
ىمم فػي خعى  مسمف دفمعي مـ تت طف إمنمم امماكم  ومـ تىـ بمم و بؿ غمبت عامم كىن  ومـ تد

ادمػ  اممطرواػ  عىػ  بسػمط امباػث فممممػم وعرضػت إمػ  تىػؾ اادمػ  مػف ت دنريم عاد وزف ا
مػػع فف تىػػؾ  زاونػػ  مػػم ورد ب مومػػ  امثبػػوت امم دمػػ  مػػف امانمبػػ  امةممػػ  ويػػ  سػػىط  االتمػػمـ ػ 

ام مومػ  ال تةبػر إال عػف رفى امسػىط  اممػذكورة واػديم ػ وام مضػ  امتاػمو  نكػوف ع ندتػي فػي 
تامعي ام خ    وال ندخؿ في ت دنره رفنػم  خػر مسػواه كمػم امدعوى بامر عى  رفني امخمص وان

 سبؽ امبنمف . 
 باكػـ وال بػرفى نت نػد ال امتاػمو  ام مضػ  فف عىػ  امػا ض ماكمػ  نضػمر تػواتر ونػد         

 م تض  عى   ام ةى  اموانع  ا ن   عى  اماكـ ف  مواتبي وتا ن مً  إاترامم  خر تامو  نمض 

 فػ   ػمدراً  ن ضػ  فمػو  . سػواه اكػـ فو رفى مػع تامنضػت مممػم ويػ مدنػي تتكوف امت  امة ندة

 ومممػم غنػره فنمػم ن ػمركي ال با سػي تا ػنىمم فػ  مسػت  ً  يػو نا ػىمم ع نػدة عػف نضػموي

   0 مسواه  خر اكـ فى مع تامنضت

 561 ػ 163 ػ 33 س ػ ٕٜٛٔ/٘/ٜ ا ض  * 

 404 ػ 88 ػ 35 س ػ ٜٗٛٔ/ٗ/ٓٔ ا ض  * 

 491 ػ 108 ػ 35 س ػٜٗٛٔ/٘/ٛ ا ض  * 

 672 ػ 166 ػ 13 س ػٕٜٙٔ/ٓٔ/ٖٕ ا ض  * 
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 888 ػ 177 ػ 12 س ػٜٔٙٔ/ٔٔ/ٚ ا ض   *

 233 ػ 45 ػ 17 س ػ ٜٜٙٔ/ٖ/ٚ ا ض  * 
 

ومف كؿ مم ت دـ نتبنف فف ماكم  امموضوع اظرت إم  دفمع امطمعف اظرة سطان          
مان ػػمم وتا نػػؽ مػػم نىػػـز باتػػ  ومػػـ تتةمػػؽ فػػي كمفػػ  مامانػػي امتويرنػػ  ومػػـ تةػػف بباثمػػم وت

تا ن ػػي مامػػم و وممػػذا كماػػػت اماتػػموج امتػػ  تو ػػػىت إمنمػػم ويػػ  مسػػػوومن  امطػػمعف مػػع اممػػػتمـ 
امثما  عف امتراوـ امواردة بػأمر اإلاممػ  خمطوػ  فػي تمىتمػم ممػم عػمب اكممػم وفوتػب ا ضػي 

 كمم سبؽ امبنمف . 
مم امت دنرنػػ  فػػ  وزف وال ماػػؿ فػػ  يػػذا ام ػػدد العت ػػمـ ماكمػػ  امموضػػوع بسػػىطت         

عام ػر امػػدعوى وتكػػونف ع نػػدتمم فنمػػم  ػ  اف تىػػؾ امسػػىط  النتػػوز باػػمؿ فف تكػػوف وسػػنى  
ممدـ نواعد امماطؽ ف  تسػبنب اااكػمـ فو مىتمػرد عىػ  واتػب تماػنص اموانػع اممطػروح فػ  
امػػدعوى ودفػػمع اممػػتمـ امتماػػنص امكػػمف  وامػػ ـز مىتةػػرؼ عىػػ  اما ن ػػ   و  ويػػو مػػم فخطأتػػي 
 امماكم  امت  ف درت اماكـ ماؿ يذا امطةف و وممذا كمف مةنبم واتب اما ض واإلعمدة  . 

 
َ

َٚعَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز
 

فهاي ممم كمف االستمرار فػ  تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي مػف  ػأاي فف نرتػب مػي فضػرارا        
  يػذا امطةػف  تسنم  ال نمكف مداركتمم ػ بمم ناؽ مي طىب ونؼ تا نذه ملنتم رنثمم ن  ؿ فػ

  . 
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َفٍٙزَٖاألعــــــجبة
نىتمس امطمعف مف ماكم  اما ض اامػر بونػؼ تا نػذ اماكػـ اممطةػوف فنػي ملنتػم رنثمػم       

 ن  ؿ ف  يذا امطةف  .  
َ:ََََٚاحلىُ
 نبوؿ امطةف  ك   .      :ََََأٚال

 ػػض اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي وبةػػد ضػػـ امم ػػردات مىزوممػػم متا نػػؽ فوتػػي امطةػػف ػ ا  :ََََصبٔيــب
 واإلامم   . 

 
َاحملبَِٝ/َسعبئَٝعطيخََََََََََََََََََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َلزًَعّذَـَإؽشاصَعالػَٚرخريحَ

َـــــــــــــــــــــــ
َ

َعٕبيبدَذمعَؽٕبد40254/4884َٜاٌمؼيخَسلَُ
َوٍَٝمشبيَلٕب586/84ََ

َ
َق10641/55َاٌطعََٓثبٌٕمغَسلَُ
َ
َـــــــــــــــــــــــــ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َحمىّخَإٌمغ
َاٌذائشحَاجلٕبئيخ

َرمشيشَثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ
 

مػػػتمـ   ػ  طػػػمعف  .               ــــ"    ............و ػػػمرتي    "   ............  :َِمـــذََِـــٓ
و موطاػػي اممختػػمر مكتػػب ماممنػػي ووكنىػػي ااسػػتمذ / رتػػمو  عطنػػ  امماػػمم  

 ٓام ميرة   ٓ  مرع طىةت ارب ٘ٗبمما ض
 امانمب  امةمم    ػـــــــذَََ:

وام مضػ  اضػػورنم فػػ   ٜٜٙٔ/ٚ/ٓٔفػ  اماكػػـ : ام ػمدر مػػف ماكمػ  تامنػػمت ناػم بتىسػػ   
كىػ   ػممؿ ناػم (    ٜ٘/ٜٚٙتامنمت اتػع امػمدى ) ٜٜ٘ٔ/ٖٔٙٓٔام ضن  
) امطػػػػػمعف (  بما ػػػػػىمؿ  ام ػػػػػمن    ............و ػػػػػمرتي   ........بمةمنبػػػػػ  

رة سػػػػػا   عمػػػػػم فسػػػػػاد إمنػػػػػي  وبم ػػػػػمدرة امسػػػػػ ح وامػػػػػذخنرة  مػػػػػدة خمػػػػػس ع ػػػػػ
 ٓاممضبوط  وفمزمتي امم مرنؼ امتامون  

 
َاٌٛلبئـــــــــع

فاممػػػػت امانمبػػػػ  امةممػػػػ  امطػػػػمعف  إمػػػػ  ماكمػػػػ  تامنػػػػمت ناػػػػم  بو ػػػػؼ فاػػػػي فػػػػ  نػػػػـو         
 بداورة مركز اتع اممدى مامفظ  نام : ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٙ
ف فطىػؽ  ػوبي عنػمرا امرنػم مػف سػ ح اػمرى كػمف نامىػػي  " عمػدا بػأ ............نتػؿ  )ف(    

بادنن   من  "  نم دا مف ذمػؾ نتىػي فأاػدث بػي اإل ػمبي اممو ػوف   بت رنػر ام ػ   امت ػرنان   
  ٓوامت  فودت بانمتي 

   ٓ)ب(  فارز بىنر ترخنص س ام امرنم  م  خام " بادنن   من  " 
امرى  سػممؼ امػذكر  اممػ  كواػي غنػر مػرخص )ج(  فارز ذخمور ممم تستةمؿ  ف  امس ح ام

 ٓمي ف  انمزتي فو إارازه 
  ٔ/ٖٓو    ٘ػ  ٕ/ٕٙو    ٙو   ٔ/ٔواممواد  ٔ/ٖٕٗوطىبت امانمب   ع مبي بمممواد/         

 ٜٔٛٔمسػا   ٘ٙٔت    ٜٛٚٔمسػا   ٕٙاممةػدؿ بمم ػماوانف  ٜٗ٘ٔمسػا   ٜٖٗمف ام ماوف 
اممىاػػػؽ  بمم ػػػماوف ااوؿ  واممسػػػتبدؿ  ٖتػػػدوؿ  رنػػػـ /وامباػػػد " ب "  مػػػف ام سػػػـ امثػػػما   مػػػف ام
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  ٓ ٜٜ٘ٔمسا   ٖٖٗ٘ٔب رار  وزنر امداخىن  رنـ 
 ٓ در اكـ ماكم  تامنمت  نام  اؼ امبنمف  ٜٜٙٔنومنو  ٓٔو بتىس          
و ممػػػم كػػػمف  يػػػذا اماكػػػـ نػػػد  ػػػدر مةنبػػػم وراف عىنػػػي امػػػبط ف و  ف ػػػد  طةػػػف عىنػػػي          

وننػد طةاػي    ٜٜٙٔ/ٚ/ٓٔرنؽ اما ض ف  ستف  نام امةموم   بتػمرن  امماكـو ضده  ػ  بط
 تتمبع ستف نام امةموم   ػ وذمؾ  معسبمب اآلتن  : ػ  ٗٙٔتات رنـ 

 
َأعـــجبةَاٌطــعٓ

َ
ََاٌمظٛسَٚاإلخاليََحبكَاٌذفبعََٚاٌزٙبفذََٚفغبدَاإلعزذالي:َـََأٚال

ب  إمنػي و ػ  وتمسػؾ بكػذب فنػواؿ  ػميد تمسؾ امطمعف بأاي مـ نرتكػب اموانةػ   امماسػو         
و ػ  وتمسػؾ بسػممع   ػممدتي ومامن ػتي فهسػتمةت إمنػي امماكمػ   ............اإلثبمت امواند  

بػػػأف فنوامػػي  امسػػػمب   بممتا ن ػػمت  كمذبػػػ    ............و ػ  وفنمػػػم  ػػمد  ٜٜٙٔ/ٚ/ٙبتىسػػ  
بممكمربمر بنامم يو ف  اموانػع   و درت  تات وطأة اإلكراه  وتمدند رتمؿ ام رط   مي بتةذنبي

واما ن ػػ  مػػـ تػػت  مػػي فر ػػ   مةرفػػ  ام معػػؿ ونػػت اماػػمدث و  وال نةرفػػي و  ومػػـ ن ػػميد اممػػتمـ 
امطػػمعف ن ػػمرؼ اموانةػػ  و ومػػـ ن ػػميد  وال نةػػرؼ مػػف امػػذى فطىػػؽ امةنػػمر اماػػمرى امػػذى ف ػػمب 

 ٓاممتا  عىني 
إلثبػػػمت  اموانػػػد فمػػػمـ امماكمػػػ  و ػ  إال فف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي فطػػػرح فنػػػواؿ  ػػػميد ا       

سػػتاد فػػ  ذمػؾ  عىػػ  مػػم فبػػدى فػػ  مدوامتػػي  إمػػ  فف   وعػوؿ عىػػ  فنوامػػي امسػػمب   بممتا ن ػػمت  وا 
نوؿ ام ميد  فف مػم  ػمد بػي بممتا ن ػمت  كػمف تاػت  تػأثنر إكػراه ونػع عىنػي  نػد تػمر  مرسػ   

فػ  تامنػ  فخػرى مػتمـ فنمػم ػ ال دمنػؿ عىنػي و ػ  وفاػي نرمػ   إمػ  مسػموم  فسػرة اممتاػ  عىنػي 
اتع اممدى ػ منا ؿ ما سػي عىػ  دمنػؿ ناتنػي مػف امة ػمب "  ٜٜ٘ٔ/ٖٓٗٓٓٔامتامن   رنـ 

 ؟! .
ف كػػمف مماكمػػ  امموضػػوع فف  تػػزف          ومػػف امم ػػرر فػػ  نضػػمر ماكمػػ  امػػا ض  إاػػي وا 

ه  وتطػرح مػم فنواؿ ام ػميد وت ػدريم امت ػدنر امػذى تطمػوف إمنػي و فف تتزومػم وتأخػذ مامػم مػم تػرا
عداه دوف فف تكوف مىزم   ببنمف فسبمب إطراامم  ممم فطراتي  وفخذيم  بمم فخػذت بػي و  إال 
فاػػي متػػ  فف ػػات  امماكمػػ  عػػف ااسػػبمب امتػػ  مػػف فتىمػػم  عومػػت  فو مػػـ تةػػوؿ عىػػ  فنػػواؿ 
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ام ػػميد فػػػهف مماكمػػ  امػػػا ض فف ترانػػب مػػػم إذا  كػػمف مػػػف  ػػأف يػػػذه ااسػػبمب فف تػػػلدى إمػػػ  
  ٓامت  خى ت إمنمم اماتنت  

 ٓ ٖ٘ٙػ  ٛٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 
 ٓ ٖٙٓٔػ  ٜٛٔػ  ٕٖػ س ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٛ*  ا ض 
 ٓ ٖٛٚػ  ٚٗٔػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٙ/ٛ*  ا ض 
 ٓ ٜ٘ػ  ٜٔػ  ٖ٘ػ س ٜٗٛٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 

وواضػ  فف مػػم فورده اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي  فػػ  فسػػبمبي تبرنػػرا إلطرااػػي  فنػػواؿ ام ػػميد         
ماكمػ  ػ غنػر سػموف وغنػر سػدند و ػ  نةنبػي فوال فف امماكمػ  نةػدت عػف تا نػؽ امػدفع فمػمـ ام

امتويرى بمإلكراه اموانػع عىػ  ام ػميد اممػذكور  وامػذى تمسػؾ  بػي دفػمع امطػمعف وفنػده ام ػميد 
ا سي ف  فنوامي  فممـ امماكم   امت  مـ تبػذؿ  فى عامنػ   إلستنضػمح ام ػميد ا سػي فنمػم فبػداه 

مػػـ يػػددوه فػػ  ام ػػرط  بتةذنبػػي  بممكمربػػمر من ػػوؿ إف امطػػمعف يػػو مطىػػؽ امةنػػمر فممممػػم مػػف فا
امامرى ػ  فمم ةود عف سلاؿ  ام ميد فنمم فدمػ  بػي مىماكمػ  يػو  م ػمدره  عىػ  ام ػميد ا سػي  
النتوز مةمػم  امتةىػؿ ػ كمػم نػمؿ  اماكػـ فػ  فسػبمبي ػ بػأف  فنػواؿ ام ػميد ب ػأف اإلكػراه  اموانػع  

مرسى  و ػ فىو إستوضاتي امماكمػ  فػ  اموانةػ   امتػ  ذكريػم ممػم اوضػ  و ػ عىني ند تمرت  
ومكف امماكم  ف مات  وفعرضت ومـ تستوض  وبممتمم  مـ تا ػؽ يػذا امػدفع امتػويرى بىوغػم  

وذمػؾ إخػ ؿ باػؽ امػدفمع مػف امانػ  و ػ  ون ػور مػف امانػ  فخػرى   ٓإمػ  غمنػ  اامػر فنػي 
راح فنػػواؿ ام ػػميد اممػػذكور فمػػمـ امماكمػػ  اسػػبمب  غنػػر فدى إمػػ  فسػػمد  فػػ  اإلسػػتدالؿ بػػهط

 ٓسموى  
ومم فورده اماكـ اممطةوف فني تسبنبم إلطرااي فنواؿ ام ميد اممذكور فمػمـ امماكمػ  و         

مةنػب ثمانػػم بمم  ػور وامتةسػػؼ فػػ  اإلسػتاتمج  وامتممفػػت و ػ ف ػػد عػػزا اماكػـ إطرااػػي  انػػواؿ 
ام ػػػميد اممػػػذكور  مػػػتمـ فػػػ  وانةػػػ   فخػػػرى  ماظػػػورة بػػػذات  ام ػػػميد فمػػػمـ  امماكمػػػ  إمػػػ  فف 

بو ؼ ام تؿ امةمد امم روف  بسبؽ اإل ػرار  ٜٜ٘ٔمسا   ٖٓٗٓٔامتىس   ف  امتامن  رنـ 
مػ  فاػي بػاص نممػ  اماكػـ : " مةىػي )؟!( نرمػ  مػف ذمػؾ إمػ   مسػموم  )؟!( فسػرة  وامتر ػد ػ وا 

 سي )؟!(  عى  دمنؿ )؟!( ناتنػي مػف اممتا  عىني  ف  امدعوى ااخرى  عى  فف نا ؿ  ما
 ٓامة مب " 
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فمم نممي اماكـ تسبنبًم إلطرااي فنواؿ ام ميد فمػمـ امماكمػ  يػو  ماػض خنػمؿ مطىػؽ          
وتخمػنف مطىػؽ وويػـ مطىػؽ  ال مأخػذ مػي امبتػ   وال دمنػؿ  وال نرناػ  عىنػي  وال  ػدى مػي  فػػ  

اممػتمـ فنمػم ذمػؾ ام ػميد   ٜٜ٘ٔا  مسػ ٖٓٗٓٔتا ن مت  فو مامضر  تىسػمت امتامنػ  رنػـ 
وال  ف  اماكـ ام مدر فنمم و ػ  مػع فف اممنوػ  امتػ  ف ػدرت اماكػـ اممطةػوف  فنػي ياػم  يػ  
ذاتمػػػػم  اممنوػػػػ   امتػػػػ  اظػػػػرت وف ػػػػىت واكمػػػػت وفػػػػ  ذات امتىسػػػػ  فػػػػ  نضػػػػن  امتامنػػػػ  رنػػػػـ 

طبػػؽ ػ ونػػد فرف اػم بامفظػ   مسػػتادات رفػؽ فسػبمب يػػذا امطةػف  ػورة  ٜٜ٘ٔمسػا   ٖٓٗٓٔ
اا ػػؿ  مػػف مامضػػر تىسػػمت تىػػؾ  امتامنػػ  واماكػػـ ام ػػمدر فنمػػم  بػػذات امتىسػػ  مػػف  ذات 

وال نوتػد فى فثػر فػ  مامضػر امتىسػمت  وال فػ  اماكػـ  ٓاممنو  اممطةوف  عى  اكممػم ياػم 
عتسػػ ي  ام ػػمدر فػػ  تىػػؾ ام ضػػن   اممػػتمـ فنمػػم  ذمػػؾ ام ػػميد ػ  النوتػػد فى فثػػر ممػػم تويمػػي وا 

ياػػم إلطػػراح فنوامػػي امتػػ  فبػػدايم فمػػمـ امماكمػػ  و ػ  بػػؿ  م ػػد نضػػت ذات  اماكػـ اممطةػػوف فنػػي
وبػػػػذات  تىسػػػػ   ـــــ(  ٜٜ٘ٔ/ٖٓٗٓٔاممنوػػػػ   بمةمنبػػػػ  ذمػػػػؾ ام ػػػػميد ) اممػػػػتمـ  فػػػػ  امتامنػػػػ  

ـ "  " اممسػػموم  "  ػةدـ  ونوػػد  " ويػػػػػػؾ  نػػػػػ بمإل ػػىمؿ ام ػػمن  امملبػػدة و ػ وذم  ٜٜٙٔ/ٚ/ٙ
تخمناػػم  امتػػ  إعتسػ مم اماكػػـ بػػ  مأخػذ وال دمنػػؿ  وال نرناػػ  اممزعومػ   ادسػػم  وخنػػمال وويمػم و 

إلطػػراح فنػػواؿ ذمػػؾ ام ػػميد فمػػمـ امماكمػػ   فػػ  ذات امونػػت امػػذى  دااتػػي ذات امماكمػػ  بػػذات 
وعمنبتػػي بما ػػىمؿ ام ػػمن  امملبػػدة دوف فف نكػػوف فممممػػم فى بػػمدرة  ت ػػؼ  ٜٜٙٔ/ٚ/ٙتىسػػ  

عتس تمم  و إمنمػم فػ  فسػبمب اكممػم اممطةػوف  ............عف يذه اممسموم  امت  تويمتمم وا 
فني إطراامم  انواؿ ذمؾ ام ميد فممممم و ػ  وفمت اماكـ ف  يذا اإلعتسمؼ امىنر سموف  بػ  

فف اانػرب م سػتخ ص  امسػىنـ  فف ام ػميد اممػذكور  إسػتن ظ   ـ مأخذ وال دمنؿ  وال نرناػ  و
اامػػػػم  ػػػػممدة زور نلكػػػػد زوريػػػػم وكػػػػذبمم    ضػػػػمنره  وفراد فف نتطمػػػػر مػػػػف  ػػػػممدتي " امثأرنػػػػ  "

مامنض  ممورد بت رنر امطبنب ام رع  مف فف اإل ػمب  مػف امخىػؼ ممػم تضػماتي تىػؾ ام ػممدة 
مػػف فامػػم بمممواتمػػ  مػػف اامػػمـ  و ػ فػػهذا  بمإل ػػمب  امتػػ   نػػمؿ  ػػميد امػػزور فامػػم مػػف اامػػمـ 

طػع ػ بػرغـ إتتمػمدات امماكمػ  بمممواتمػ  ػ و  إذ بمػم إ ػمب  مػف امخىػؼ و ػ  اامػر امػذى ن 
ت ان   ممدة ام ميد ػ فف  ممدتي  ممدة زور كمذب  وفف  فنوامي  ام مدن   يػ  امتػ  إبػدايم  
فمػػمـ امماكمػػ  وفطراتمػػم بمػػذا  امتةسػػؼ غنػػر امسػػموف فػػ  اإلسػػتاتمج بىنػػر مأخػػذ وال دمنػػؿ  وال 

ذمػػؾ ام ػػميد  فػػ   نرناػػ   بػػؿ وضػػد  ممنضػػت بػػي ذات اممنوػػ  بػػذات امتىسػػ  مػػف إدااػػ  وع ػػمب
امتامنػػػػ  اممػػػػتمـ فنمػػػػم بما ػػػػىمؿ  ام ػػػػمن  امملبػػػػدة ممػػػػم نا ػػػػ  ونةػػػػدـ  ونوػػػػد " ويػػػػـ " اممسػػػػموم  
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اممزعومػػ  امتػػ  تويممػػم اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي !!! ػ بػػؿ إف مػػم فوردتػػي  ذات اممنوػػ  فػػ  فسػػبمب 
 نامنض ونا ض مم إعتس تي ف  اكممم اممطةوف فني يام ٜٜ٘ٔ/ٖٓٗٓٔاكممم ف  امتامن  

 ٜٜ٘ٔ/ٖٓٗٓٔػػػ ف ػػد فوردت  ذات ينوػػ   امماكمػػ  فػػ  مػػدوامت اكممػػم  فػػ  تىػػؾ امتامنػػ  )
فامػػد فبػػو بكػػر)  ػػميد اإلثبػػمت اموانػػد ياػػم ( ػ   ............اتػػع امػػمدى ( ػ اممػػتمـ فنمػػم 

( انػػواؿ  ػػمود اموانةػػ  فػػ  تىػػؾ امتامنػػ  ومػػف بنػػامـ ام ػػميدنف ٚ/ٙفوردت فػػ  تا ػػنىمم )ص
و فامـ  مموا  ............ ............مف فا مر اممر    .........و...و   ............

 و ............ و ............ب تػػؿ اممراػػـو   ام ػػميد ياػػم ............وف ػػروا عىػػ  إتمػػمـ 
و ػ  فػػ  مسػػموم   إذف  وال ف ػػؿ إذف ممػػم تويمػػي  اماكػػـ اممطةػػوف  فنػػي ياػػم    ............

ممػػػذكور فمػػػمـ امماكمػػػ  و ػ  اامػػػر امػػػذى نةنػػػب اماكػػػـ بمم  ػػػور  وفطػػػرح بػػػي فنػػػواؿ ام ػػػميد ا
 ٓواإلخ ؿ  باؽ امدفمع  وامتممفت وفسمد اإلستدالؿ 

0ََاخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقَٚفغبدَاإلعزذالي:َـَصبٔيبَ
 فنمـ اماكـ  اممطةوف فنػي نضػمره بمإلدااػ  عىػ  تا ػنؿ انػواؿ  ػميد اإلثبػمت اموانػد       

و  راـ بػػي اماكػػـ  امموارمػػ  ػ  عىػػ  غنػػر سػػاد )؟!( بػػنف امػػدمنؿ ام ػػوم  وامػػدمنؿ  ............
 ٖام ا  اممتةمرض اممتامنض مةي و ػ  فأورد اماكػـ  فػ  تا ػنىي انػواؿ ذمػؾ ام ػميد ) ص 

كػمف برف ػ   ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٙمف مدوامت اماكـ (  فاي  مد بممتا ن مت بأاي : " ف   بنا  نـو 
ي فػػ  راىػػ   ػػند فسػػممؾ وعاػػد عودتممػػم  فػػ  اػػوام  امسػػمع  امةم ػػرة واما ػػؼ اممتاػػ  عىنػػ

 ػػػبماًم  وعاػػػد نرنػػػ  امػػػدرب مركػػػز اتػػػع  امػػػمدى  ػػػميد اممػػػتمـ  و خػػػرنف نػػػمدمنف  تتميممػػػم 
فأسرعم بمممرب  ) فى يو واممتا  عىني (  إم  داخؿ زراعمت ام  ب اآل  فف اممتمـ  فطىؽ 

مف نامىػػػي  "  بادننػػػ   منػػػ   "  نم ػػػدًا مػػػف ذمػػػؾ نتىػػػي  ػػػوب  اممتاػػػ  عىنػػػي  عنػػػمرًا  امرنػػػم كػػػ
 "   ٓفأادث إ مبتي امت  فودت بانمتي 

وبػػممرتوع إمػػ   امتا ن ػػمت و ػ  نبػػنف فف اماكػػـ فخطػػأ خطػػًأ تسػػنمم فػػ  إسػػامد يػػذه         
اانػػواؿ إمػػ  ام ػػميد اممػػذكور وخػػممؼ ا ػػمم وروامػػم ومةاميػػم و  وفػػ  فمػػر يػػمـ مػػلثر عىػػ  

نؿ ف  امدعوى  و ػ  يػو يػؿ تػمرت  إ ػمب  اممتاػ  عىنػي مػف  اامػمـ فـ مػف اإلستدالؿ وامدم
 ٓامخىؼ  

 
فثمبت بممتا ن مت فاي ال ف ؿ بتمتًم م مم  اماكـ فف ام ميد نمؿ بأاي  واممتاػ  عىنػي  "         
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فسرعم بمممرب "   بػؿ  ػمد ام ػميد ا ػًم وارفػم ومةاػ  بمػم ناػمنض ام ممػ  امتػ  فسػاديم اماكػـ 
 ٓ  تا نىي انوامي بممتا ن مت إمني ف
 ومم بةديم  ػ  مم ا ي : ػ   ٕٔ/٘ٔص  ............نمؿ 

تػػػ :      وعاػػد امػػدرب ) م ػػر متاػػ  اإلاتخمبػػمت ( نمبىاػػم عػػربنتنف  تونوتػػم عىػػنمـ اػػمس  ػػمنىنف 
راح   ............سػػػػػػ ح وفوؿ مم ػػػػػػ وام ازمػػػػػػوا ومػػػػػػامـ وااػػػػػػد نػػػػػػمؿ فضػػػػػػرب نػػػػػػم 

 ونػػػػػػػع تابػػػػػػػ   ............ مػػػػػػػ  وب ػػػػػػػنت م نػػػػػػػت  ضػػػػػػػرب ببادننػػػػػػػ  ............
دارنػت  فػ  ام  ػب  ) فىـ ن ر ومػـ نسػتدر مى ػرار (  وفاػم ترنػت ) فى بم ػرده (  وا 

 ٓٓمىمن  غنمب ام مس
 :       ممي  وتمتكمم عاد إط ؽ ااعنرة امامرن   ؟   س

امىربنػ     ن  ػػػماف اماػإاام كاػم و ػام فػ  و ػمـ  مػف امامانػ  امتمانػ  مػف امترعػ  مػ   تػ  :    
ٓٓ 

 :      ممي  اممسمف  بناؾ وبنف اممتا  عىني امؿ إط ؽ امامر عىني ؟   س  
 ٓ:      كمات اممسمف  اوام  متر  فو متر وا ؼ ااام كام مم ننف  ورا بةض    تػ

 :      مف امذى كمف مت دمم اآلخر ؟   س 
 ف مم   ندام  اهلل ) اممتا  عىني (  كم ............:        تػ 
 :      كـ طى ي فطى مم  ذمؾ ام خص ؟   س 

فأاػػػػػػم ) بم ػػػػػػرده (  سػػػػػػبت  ٓٓ ............تػػػػػػػ  :       يػػػػػػ  طى ػػػػػػ  وااػػػػػػدة ضػػػػػػربمم ااوؿ 
 ٓ) اممتا  عىني (  وترنت   ............

 وكنؼ ادثت إ مب  اممتا  عىني؟  س  :      
  ............مف و ػػػػي فػػػػػ  و ػػػػػام و) اممػػػػتمـ ( ضػػػػػرب كػػػػػ ............تػػػػػ  :      يػػػػػو ممػػػػػم 

) اممتا  عىني ( إا مب مف نداـ بس مةرفش إذا كماػت  تػمرت فػ  بطاػي وامػخ 
 ف   دره ) ومـ ن ؿ ظمره ( 

 ؟ ............مىمتا  عىني  ............س  :      كـ طى ي كمممم  اممتمـ  
 

 ٓعى  طوؿ ) اممتا  عىني ( ونع  ............تػ  :     ي  طى   واادة و
و ػ  وال مأخػذ بتمتػًم مػف فنوامػي و  ممػم  ............فػ  ف ػؿ بتمتػًم  فػ  فنػواؿ ام ػميد         
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فسػػاده إمنػػي اماكػػـ فاػػي نػػمؿ إاػػي يػػو واممتاػػ  عىنػػي فسػػرعم مةػػًم  بػػمممروب إمػػ  داخػػؿ زراعػػمت 
 ٓام  ب 
مممخمم ػػػ  مػػػاص وغاػػػ  عػػػف امبنػػػمف فف مػػػم فسػػػاده اماكػػػـ خطػػػًأ إمػػػ  ام ػػػميد اممػػػذكور وب       

ومةا  فنوامي إامم تمر ف  فمر يمـ نترتب عىني امموارم  مف عدمي بنف امدمنؿ ام وم  وامػدمنؿ 
 ٓام ا  امذى امنضي 

ذ إابا  عى  يذا امخطأ ف  االسامد و مخمم   امثمبت بأنواؿ ام ميد فف ا ؿ اماكـ         وا 
اممتاػػ  عىنػػي بةػػد فف  فدار مػػي خطػػًأ   ػػممدة ذمػػؾ ام ػػميد عىػػ  فف اممػػتمـ فطىػػؽ اماػػمر عىػػ  

ظمره ف  ماموم   مىمروب فم مبي مػف امخىػؼ واختػرؽ امةنػمر تسػد اممتاػ  عىنػي وخػرج مػف 
ااممـ ويو نخممؼ  مم ورد ب رن  عبمرات روان  ام ػميد امػذى  ػمد  بػأف اممتاػ  عىنػي كػمف 

مػرب و والنةىػـ نواتي اممتمـ ماظ  إط ؽ امامر و فاي س ط فور إ مبتي ومـ نسة ي اممونؼ مى
 ٓوتي امراى  فنمم مو كمف اماكـ ند  ت طف إم  ا ن    ممدة  ام ميد  

 
َ:ََََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"   ال نتػػػوز مىماكمػػػ  فف تتػػػدخؿ فػػػ  روانػػػ  ام ػػػميد ذاتمػػػم  وتأخػػػذيم عىػػػ  وتػػػي خػػػمص     
ؿ كػؿ فو فف ت نـ نضمريم عى   فروض تامنض  رن  روانتي و  بػ ٓنخممؼ  رن  عبمرتمم 

 ٓمم ممم فف  تأخذ بمم إذا ي  إطمأات  إمنمم  فو فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم "
 ٚٔٚػ  ٕ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
 ٜٗٙػ  ٔٗٔػ   ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض  
 ٖ٘ٛػ  ٙٚػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 

 
َ:َـَََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغََثأْ

مف اكممم نػد فممػت  ػممدة ام ػميد عىػ  غنػر  "   إذا كمات امماكم   عى  مميو ظمير    
عتبرتػي  ستخى ػت مامػم  مػمال تػلدى إمنػي  وا  مم نلدى إمنمم  ما ىمم امذى فثبتتي فػ  اماكػـ وا 

  ٓدمنً  عى  اإلداا   فمذا فسمد ف  اإلستدالؿ نستوتب ا ض اماكـ  "
 ٕٓٚػ  ٕٓٙػ   ٗػ س  ٖٜ٘ٔ/ ٗ/ ٗٔ*  ا ض 
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َ:َََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   إذا كمف مف اؽ امماكم   فف تأخذ بػبةض  فنػواؿ ام ػميد فػهف  اػد ذمػؾ ومامطػي فف     

التانػػد عػػف اممةاػػ  امم مػػـو ممػػم و  وفاػػي إذا مػػـ تكػػف امماكمػػ   مىمػػ  إممممػػًم   ػػانام با ن ػػ  
ااسمس امذى نممت عىني ام ممدة مع فامم مو تبناتي عى  وانةي مكمف مػف امماتمػؿ  فف نتىنػر 

فػػػػ  امػػػػدعوى فػػػػهف اماكػػػػـ نكػػػػوف مةنبػػػػًم ب  ػػػػور فػػػػ  امبنػػػػمف فدى إمػػػػ  فسػػػػمد فػػػػ    وتػػػػي رفنمػػػػم
 "  ٓاآلستدالؿ بمم نستوتب  ا ضي 
 ٘ٙٚػ  ٘ٙٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 

 
ذ  فنمـ  اماكػـ نضػمره بمإلدااػ  عىػ  تا ػنؿ خػمطئ انػواؿ  ام ػميد           ............وا 

ممػػم نةنػػب  اماكػػـ بممخطػػأ فػػ  اإلسػػامد ومخمم ػػ    ال ف ػػؿ مػػي فػػ  فنوامػػي وال فػػ  ااوراؽ و ػ
امثمبػت بػماوراؽ و ػ  فػهف ذمػؾ  فسػىس اماكػـ إمػ  فسػمد اإلسػتدالؿ بأنممػ  نضػموي عىػ  مػم ال  
ف ػؿ مػي فػ  ااوراؽ  وال فػ  روانػ    ام ػػميد ػ  ومتػػ  كػمف ذمػؾ ػ وكماػت اادمػ  فػ  اممػػواد 

ااثػر امػػذى كػمف م سػتدالؿ ام مسػد عىػػ  امتامونػ  ضػمموـ متسػماده النمكػف امتةػػرؼ عىػ  مبىػف 
ع نػػدة امماكمػػ   و ػ  فػػهف مػػم عػػمب اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي ن ػػوض بانػػمف  فسػػتدالمي ونضػػموي 

 ٓونستوتب ا ضي 
َاٌمظٛسَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقََٚاٌفغبدَفَٝاألعزذالي:َـَََصبٌضب

ونػمؿ بنماػم  مػذمؾ فف /  تمسؾ دفمع  اممتمـ بتامنض امدمنؿ ام ػوم   مػع امػدمنؿ ام اػ          
( فف  ٕٔ/٘ٔد ف  تا ن مت  امانمبػ  ) ص ػػ ام ميد امواند ف  امدعوى ػ ند  م ............

اممتاػػػ  عىنػػػي كػػػمف ن ػػػؼ فػػػ  مواتمػػػ  اممػػػتمـ  وفف امةنػػػمر نػػػد ف ػػػمبي مػػػف اامػػػمـ بنامػػػم تػػػمر  
  ٓبت رنر امطبنب ام رع   فف اإل مب  ادثت مف امخىؼ 

ماكػػـ فػػ  مدوامتػػي ػ ردا عىػػ  يػػذا امػػدفمع ػ فف امماكمػػ  تطمػػوف كػػؿ  و نػػد فورد  ا        
اإلطمواػػػمف  إمػػػ  مػػػمورد  بت رنػػػر امطبنػػػب ام ػػػرع  بم ومػػػ  فاػػػي  إاتمػػػ   إمػػػ  فاػػػي النوتػػػد ثمػػػ  
تةمرض بنف فنواؿ ام ػميد اممػذكور  فنمػم نػمؿ بػي وبػنف مػم إاتمػ  إمنػي ت رنػر امطبنػب ام ػرع  

كػػػوف فػػػ  مثػػػؿ ظػػػروؼ اممتاػػػ  عىنػػػي  وممتونةػػػي مػػػف )؟!( باسػػػبمف فف اا ػػػؿ )؟!( فػػػنمف ن
امدث إعتدار اممتمـ عىني فف ناموؿ ام رار )؟!(  وفف ارك   امتسـ ف  مثؿ  امظػروؼ امتػ  
ادثت فنمم إ مب  اممتاػ  عىنػي  النمكػف  مى ػميد  فف ن ػؼ عىنمػم بدنػ   ) ؟! ( خم ػ  ونػد 
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فب ػر اممػتمـ نطىػؽ اماػمر عىػ   نرر ام ػميد اممػذكور فاػي نػد اػموؿ يػو ام ػرار  فنضػم بةػد فف
اممتا  عىني ػ وف  سبنؿ تأنند يذا اإلستخ ص فورد اماكـ ف  تا ػنىي انػواؿ ذمػؾ ام ػميد 

( فاػػػػي  ػػػمد بأاػػػػي : "  ػػػػميد اممػػػتمـ و خػػػػرنف نػػػمدمنف تتميممػػػػم فأسػػػػرعم ............اموانػػػد ) 
ـ فطىػػؽ  ػػوب بػػمممرب ) فى يػػو واممتاػػ  عىنػػي ( امػػ  داخػػؿ زراعػػمت ام  ػػب إاًل فف اممػػتم

وذمػؾ مػف اماكػػـ  ــاممتاػ  عىنػي عنػمرًا امرنػًم مػف سػ ح كػمف نامىػي فأاػدث إ ػمبتي " )؟!!!( 
مخممؼ مىثمبت بماوراؽ وم ممدة ذمؾ ام ميد امذى مـ نرد بأنوامػي بتمتػًم فف اممتاػ  عىنػي يػرب 

 ٓمةي ام  داخؿ زراعمت ام  ب 
م ػػػػرع  إفتراضػػػػػًم وتباػػػػػمه اماكػػػػػـ و يػػػػذا امت ػػػػػور مىاػػػػػمدث امػػػػذى إفترضػػػػػي امطبنػػػػػب ا        

اممطةوف فني وتدخؿ مف فتؿ تباني بت ان  فنواؿ ام ميد عى  ااو مم سىؼ مةنب فوال بأف 
مذكرة امانمب   امت  عوؿ عىنمم ت رنر امطبنب ام رع   مـ تضـ إم  مىؼ امػدعوى  ومػـ  تكػف 

فػ  تا ػنؿ فنػواؿ   فممـ  امماكم   ات  تةرؼ مم إذا كمف ممورد فنمم كمفنػم دنن ػم مػف عدمػي
امػػم إعتمػػد فػػ   تا ػػنىي ممػػم عىػػ    ذمػػؾ ام ػػميد  امتػػ  مػػـ نطممةمػػم امطبنػػب ام ػػرع  با سػػي وا 
مػػذكرة مىانمبػػ   نػػد ت ػػنب ونػػد تخطػػ ر  ونػػد ت  ػػر عػػف امىمنػػ  اامػػر امػػذى  نةنػػب إسػػتدالؿ  

ف  امطبنب ام رع   وبممتػمم  نةنػب إسػتدالؿ اماكػـ امػذى باػ  عىػ  ذمػؾ اإلسػتدالؿ  وتباػمه دو 
فف تطىع امماكم عى  مذكرة امانمب  امت  عوؿ عىنمم امطبنػب ام ػرع  فػ  ت رنػره و ػ  كمػم فف 
يػػذا  امت ػػور مىاػػػمدث امػػذى إفترضػػػي ت رنػػر امطبنػػب ام ػػػرع   وتباػػمه  اماكػػػـ اممطةػػوف فنػػػي  
وتػػدخؿ مػػف فتػػؿ تبانػػي بت ػػان  فنػػواؿ ام ػػميد  مةنػػب ثمانػػم بأاػػي  ت ػػور نػػموـ عىػػ  ماػػض 

 ػميد اإلثبػمت  اموانػد  ............نخممؼ اموانع امثمبػت  امػذى  ػمد بػي / إفتراض وتخمنف  
فف  اممتا   عىني كمف  نسنر فمممي عى  مسمف   متر  ٕٔ/٘ٔف  امدعوى  وامذى  مد ص 

عاػػدمم ت ػػمب   مػػع فا ػػمر اممر ػػ  ااخنػػر وتمػػم موتػػي  وفاػػي سػػ ط عىػػ  اارض فػػور إطػػ ؽ 
إم  اممرب و  فىـ ن ؿ ام ميد امواند فف اممتا  عىني فػر امطى   ااوم   فسمرع ام ميد واده 

فو إسػػتدار فػػ  مامومػػ  مى ػػرار  نبػػؿ إ ػػمبتي  بػػممطىؽ اماػػمرى  امػػذى نػػرر ام ػػميد فاػػي فتػػمه مػػف 
اامػػػمـ  بمممواتمػػػ   وتمػػػم موتػػػي و ػ  فروانػػػ  ام ػػػرار فو مامومػػػ  ام ػػػرار يػػػ  ماػػػض  إبتػػػداع  

ختػػراع نخػػممؼ امثمبػػت بػػأنواؿ ام ػػميد اموا نػػد  مىوانةػػ  سػػمنره اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي  دوف فف وا 
نت طف إمػ   مػم فػ  يػذه ام ممػ  مػف مخمم ػ  مىػدمنؿ ام ػوم  اموانػد م ػميد  اموانةػ  اموانػد امػذى  
مػػـ نػػرد  بأنوامػػي فف اممتاػػ  عىنػػػي  فػػر فو إسػػتدار فػػ  مامومػػػ  مى ػػرار امينػػؾ ب ممػػ  اماكػػػـ فف 
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امػػػم فكػػػد ام ػػػميد فػػػ  وضػػػوح فف امةنػػػمر فتػػػ  ام ػػػميد واممتاػػػ  عىنػػػي " فسػػػرعم بػػػمممرب " و   و  ا 
اممتاػػػ  عىنػػػػي مػػػػف اامػػػػمـ  فػػػػ  اممواتمػػػػ  اامػػػػر امػػػػذى  نتاػػػػمفر ونتاػػػػمنض تامنضػػػػم   ػػػػمرخم  
خترعػي  وفعتا ػي اماكػـ بػ  مأخػذ وال دمنػؿ   بتدعػي  وا  نستة    عى  امموارم  مع مم تويمي وا 

م  يذا امتامنض  امتسنـ امػذى نستة ػ كةى  امموارمػ  بػنف امػدمنؿ دوف فف نت طف  إم  ذمؾ وا 
ام اػػػػ  وبػػػػنف امػػػػدمنؿ ام ػػػػوم  ام ةىػػػػ  امػػػػوانة  اما ن ػػػػ  امػػػػذى إاطػػػػوت مامومػػػػ  تطونةػػػػي ازامػػػػ  
ختػػراع نكذبػػي  ونا ضػػي وانػػع مػػم تػػمر  ػػراا   بتػػداع وا  امتاػػمنض عىػػ  إفتػػراض وويػػـ وخنػػمؿ  وا 

فمممػػي  وا ػًم عىػ  مسػمف  ػميد اإلثبػمت اموانػد فػ  امػدعوى مػف فف اممتاػ  عىنػي كػمف  نسػنر
عىػػ   مسػػمف  متػػر وااػػد  وفف  امةنػػمر اماػػمرى فتػػمه  مػػف اامػػمـ وتمػػم موتػػي  و فاػػي ف ػػنب و 

  ٓس ط م وره دوف فى مامومي مى رار فو االستداره 
َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

" إذا كػػػمف اماكػػػـ اممطةػػػوف فنػػػي فػػػ  متػػػمؿ امتوفنػػػؽ بػػػنف امػػػدمنىنف ام ػػػوم   وام اػػػ   نػػػد        
ه إفتراضػػػػمت منسػػػػت نـ مػػػػي  ت ػػػػان  روانػػػػ    ػػػػميدى اماػػػػمدث و وتمػػػػد فػػػػ  إفتػػػػرض مػػػػف عاػػػػد

امموارمػػ  وامم رمػػ   بػػنف ام ػػورتنف  اممختى تػػنف بةبػػمرات عممػػ  متػػردة  الت ػػدؽ  فػػ  كػػؿ 
اااواؿ  و وكمف إفتراضػي  فػ  يػذا ام ػدد ال سػاد مػي  وال  ػميد  عىنػي اسػبمم  فثبتػي اماكػـ 

امتامونػػ  نتػػب فف تباػػ   عىػػ  امتػػـز  وامن ػػنف  عىػػ  وبناػػي فػػ  مدوامتػػي و  وكماػػت اااكػػمـ  
اموانػػػع امػػػذى نثبتػػػي امػػػدمنؿ اممةتبػػػر وال تلسػػػس بػػػممظف واإلاتمػػػمؿ عىػػػ  ام ػػػروض واإلعتبػػػمرات 

 ٓاممتردة  و  فهف اماكـ اممطةوف فني نكوف فمسد اإلستدالؿ مةنبم " 
  ٕٗٔػ  ٕٙػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 

َ:وّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأَٔٗ
"  النتػػوز مىماكمػػػ  فف تتػػػدخؿ فػػ   روانػػػ   ام ػػػميد ذاتمػػػم وتأخػػذيم  عىػػػ  وتػػػي خػػػمص      

نخممؼ  رن  عبمرتمم و فو ت نـ نضمريم عى  فروض تامنض  رن  روانتي و  بؿ كؿ ممممم  
فف تأخػػذ بمػػم إذا  يػػ  إطمأاػػت  إمنمػػم  فو تطرامػػم  إف مػػـ تثػػؽ بمػػم  و  وممػػم كػػمف اماكػػـ  نػػد 

مطػمعف  عىػ  إفتػراض  ػدور اركػمت ال إرادنػ   بهسػتدارة اممتاػ   عىنػي فنمـ  نضمره بػهداة ا
ويػػو فػػ  ماط ػػ   امػػ   ػػةورن  ويػػو مػػمال سػػاد مػػي  مػػف فنػػواؿ   ػػميدى اإلثبػػمت  كمػػم بسػػطمم 
اماكػػـ و  فهاػػي  نكػػوف  نػػد تػػدخؿ  فػػ  روانتممػػم  وفخػػذيم عىػػ   وتػػي نخػػممؼ   ػػرن  عبمرتمػػم  

ذمػػؾ نمومػػم بػػنف امػػدمنىنف ام ػػوم  وام اػػ   ممػػم نرفػػع و  ويػػو مػػمال نتػػوز مػػي  ونب ػػ  امتةػػمرض بةػػد 
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وال نامؿ  مف ذمؾ  فف نكوف  فاد ام ميدنف  ند نرر بتىس  اممامكم  فف اممتا  عىني  كمف 
ند عمد إم  اإلستدارة سمع  إط ؽ امةنمر ممداـ فف اماكـ  مـ نتةػؿ سػاده فػ  رفػع امتاػمنض 

ومػف ثػـ فػهف  اماكػـ نكػوف مةنبػم بمػم نوتػب  ٓمػم يذه اانواؿ  بةد تمان مم  واإلطموامف إمن
 ٓ"  ٓا ضي 

 ٓ ٓٛٛػ  ٕٛٓػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٙ/٘ٔ*  ا ض 
0ََاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبعَٚخمبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقَٚفغبدَاإلعزذالي:َـَساثعبَ
اػػمزع دفػػمع امطػػمعف و وعىػػ  مػػميو ثمبػػت بمممرافةػػ  بمامضػػر امتىسػػمت و ػ  فػػ  مكػػمف      

وع اماػمدث واممكػمف امػػذى ف ػنب فنػي اممتاػ  عىنػي وفػػ  اممكػمف امم ػوؿ بػأف امتثػػ   وزمػمف ونػ
كمات فني و ػ وتمسؾ بأف اممكمف امم وؿ بأف اممتا  عىني نتؿ فني خػ  مػف فى طى ػمت امرنػ  

ستاد امػدفمع كػذمؾ إمػ  امتةػمرض ام ػمرخ بػنف امماضػر اممػلرخ  / ٕٔ/ ٚفو  ثمر دممر و ػ  وا 
( مف فاػي تػـ  ا ػؿ امتثػ  ٕامم ـز فوؿ / فامد  عبد اما نظ   ) ص اممارر بمةرف   ٜٜ٘ٔ

ف  امسمع  امةم رة   بماًم إم  مست ػ   اتػع امػمدى متكػوف تاػت ت ػرؼ امانمبػ  و ػ وبػنف 
امماضػػراممارر بمةرفػػ  ااسػػتمذ وكنػػؿ انمبػػ  اتػػع امػػمدى فػػ  امسػػمع  امثمانػػ  واما ػػؼ مسػػمر 

نمدتي عمنف وامظر امتث  بامانػ  امػدرب فػ  ( مف فف  س ٔ٘) ص  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٚا س امنـو 
تىػػؾ امسػػمع   بنامػػم ن ػػوؿ امماضػػرااوؿ فامػػم ا ىػػت فةػػً  إمػػ  مست ػػ   اتػػع امػػمدى مػػف فربػػع 
سػػمعمت وا ػػػؼ فػػ  امسػػػمع  امةم ػػػرة  ػػبماًم نبػػػؿ إات ػػمؿ ااسػػػتمذ وكنػػػؿ امانمبػػ  فػػػ  امسػػػمع  

بنامػػم مػػـ نةثػػر بتمتػػًم   امثمانػػ   واما ػػؼ مسػػمر بػػأربع سػػمعمت وا ػػؼ سػػمع  ؟ !!! ػ  يػػذا كىػػي
عىػػػػ  فكآثػػػػمر دمػػػػمر فػػػػ  اممكػػػػمف امم ػػػػوؿ بػػػػأف اممتاػػػػ  عىنػػػػي نتػػػػؿ فنػػػػي واػػػػوظرت  امتثػػػػ  فنػػػػي  
بمم مابمم مف ازنؼ و ػ  يذا إم  فاي  ف  امونت امذى فثبت فني ااستمذ وكنؿ امانمب  امةثور 

يػذا اممكػمف عى  ث ث طى مت كممى  ف  مكمف امتث  و ػ  مـ نةثر عى  فى طى مت فمرغ  ف  
 ؟!

ذ ا ؿ اماكـ يذا امدفع ص         بمدوامتي بأف دفمع اممػتمـ / امطػمعف ػ  " ناػمزع فػ   ٙوا 
مكمف امامدث ومن متي  متسمادا إم  ذمؾ إم  فاي مـ نثبت مف اممةمنا  وتػود  ثػمر مثػؿ امػدممر 

ـََََربميـكفى فو امطى مت ام مرغ  بمممكمف امذى عثر فني عى  امتث  " و ػ  فهف اماكػـ ػ دوف 
َ:َــََََِِٓذٚٔبر7َٗأطشػَ٘زاَاٌذفعَاجلٛ٘شَٜثمٌَٛٗصَ

"   وانػػػث فاػػػي عمػػػم فثػػػمره امػػػدفمع مػػػف مامزعػػػ  فػػػ  مكػػػمف اماػػػمدث ومن متػػػي فمػػػردود بػػػأف     
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امماكم  نطموف وتداامم كػؿ اإلطمواػمف  إمػ  مػم  ػمد بػي  ػميد اموانةػ  بممتا ن ػمت امتػ  تأنػد 
ف اماػػػمدث  وامػػػذى تأنػػػد فنضػػػم بمةمناػػػ  امانمبػػػ  امةممػػػ  بتارنػػػمت اممبماػػػث ب ػػػأف مكػػػمف وزمػػػم

وام ػػرط  مػػف امةثػػور عىػػ  امتثػػ  بػػذات اممكػػمف امػػذى نػػمؿ بػػي ام ػػميد بممتا ن ػػمت وامػػذى تأنػػد 
فنضػػم بتارنػػمت اممبماػػث و  وال نىننػػر مػػف يػػذا اماظػػر مػػم ف ػػمر إمنػػي امػػدفمع مػػف عػػدـ امةثػػور 

مت فمرغػػ  و نػ  ذمػػؾ  فف طبنةػ  اممكػػمف عىػ   ثػمر دمػػمر  بمكػمف اماػػمدث فو امةثػور عىػػ  طى ػ
امػػذى عثػػر فنػػي عىػػ  امتثػػ  ال تسػػم  بػػممةثور عىػػ  امػػدممر )) متػػرى مػػمو  (( كمػػم فف طبنةػػ  
اارض اممانطػػ  ػ  اممازرعػػ  بػػر سػػنمم نػػد نكػػوف فمػػر عػػدـ امةثػػور عىػػ   ثػػمر تامونػػ  مأموفػػم 

 متامو  " .خم   وفاي مـ نثبت فاي ند تـ مةمنا  مكمف امامدث بمةرف  اممةمؿ ا
َثعذحَعيٛة َ:َـَََٚإطشاػَاحلىََُ٘زاَاٌذفبعَاجلٛ٘شَٜعبءَِعيجب 

 
إاطػػوى تسػػبنب اماكػػـ عىػػ  " م ػػمدرة "  عىػػ  امػػدفمع نبػػؿ فف نااسػػـ فمػػره ب ممػػ      (َأٚال)َ

إطمواػػمف امماكمػػ   دوف فف تتػػرى امماكمػػ   تا ن ػػًم ب ػػأف  امػػدفع وفسػػمانده بىوغػػًم 
( وذمػؾ  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ) ا ػض  ٓإمػ  غمنػ  اامػر فنػي 

خ ؿ باؽ امدفمع سمؽ إم  فسمد اإلستدالؿ   ٓن ور وا 
ــب)ََ فتمػػؿ اماكػػـ فػػ  رده عىػػ  امػػدفع فف إطمواػػمف امماكمػػ    "  تأنػػد بمةمناػػ  امانمبػػ     (َصبٔي

امةمم  وام رط  "  و ػ  دوف فف نت طف اماكـ  إم   مم بنف اممةمناتنف مف تامنض 
دفمع فاواه فف ماضر ام رط  اممارر امسمع  امةم رة  بماًم نػـو   مرخ فثمره ام

فورد فف امتثػػػ  ا ىػػػت فةػػػً   إمػػػ  مست ػػػ   اتػػػع  امػػػمدى متكػػػوف   ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ ٚ
تاػػػػػت ت ػػػػػرؼ  امانمبػػػػػ  و بنامػػػػػم فورد ماضػػػػػر امانمبػػػػػ  امماػػػػػرر امسػػػػػمع  امثمانػػػػػ   

بةػد فربػع ا  فف امانمب  امةمم   امظرت امتث  ف  مكمف  اماػمدث _واما ؼ  مسمر
سمعمت وا ؼ مػف ا ىمػم ماػي اسػبمم فورد ماضػر ام ػرط  امماػرر فػ  امةم ػرة 

  بمح ذات امنـو ؟ !
 إذ سىـ اماكـ  بةدـ امةثور فة  عى   ثمر دممر بمكمف امتث  و ػ  وبةدـ   (َصبٌضبَ)َ

امةثور فةً  عى  طى مت فمرغ   بمكمف امامدث و  فهاي إازمؽ إم  إفتراضمت فان  
باتػػي دوف فف نتػػرى فى تا نػؽ  ممػػذه امتزونػػ   اممممػ   امتويرنػػ   بىوغػػًم  تخمنانػ 

إم  غمن  اامر فنمم و ػ  ف مؿ اماكـ ػ دوف  مةمنا  اممكمف ودوف امىتور إم  فيؿ 
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امخبرة  فػ  مسػأم  مػف اممسػموؿ ام انػ  امباتػي ػ فف " طبنةػ   اممكػمف " )؟!(  امػذى 
ثور عى  امػدممر " متػرى مػمو  " كمػم فف عثر فني عى  امتث   ال تسم  )؟!( بممة

طبنةػػ  اارض اممانطػػ  اممازرعػػ  برسػػنمم )؟!( نػػد نكػػوف )؟!(  فمػػر عػػدـ امةثػػور 
عىػػػ   ثػػػمر تامونػػػ  مأموفػػػم خم ػػػ  وفاػػػي  مػػػـ نثبػػػت فاػػػي تػػػـ مةمناػػػ   مكػػػمف اماػػػمدث 

ػ  ومع فف يذه اإل ػمرة مػف اماكػـ تػورى بتسػىنمي بػأف   ٓبمةرف  اممةمؿ امتامو   "
فمػػر خبػػرة فانػػ   متخ  ػػ  والزمػػ  و ػ  فهاػػي إعتسػػؼ إطػػراح يػػذا امػػدفمع اامػػر 

امتػػػويرى دوف فى تا نػػػؽ بىوغػػػًم إمػػػ  غمنػػػ  اامػػػر فنػػػي ودوف امرتػػػوع إمػػػ  امخبػػػرة 
ام ان  اممتخ    ام زم  وفاؿ اماكـ  ا سي ماىمػم فػ  ام طػع بطبنةػ  فرض مػـ 

ةىـ ام ماوا   مى مض  نةمنامم وال تدخؿ مةرف  طبنةتمم ومسممنتمم مف عدمي ف  ام
م ترضػػًم ػ انػػث ال متػػمؿ م فتػػراض )؟!(  فف متػػرد كوامػػم  متػػرى مػػمو  نػػلدى 
إمػػ  ت ػػربمم مىػػدممر وزواؿ فثريػػم  و  امينػػؾ  بمممػػدة ام زمػػ  ممػػذا امتسػػرب اممويػػـو 
امم ترض  إف كمف  )؟!(  بنامم امتث  ال تزاؿ بموضةمم تازؼ ازفًم نسػتانؿ ع ػ  

ػػػػ  يػػػذا كىػػػي بنامػػػم  ثمبػػػت بػػػذات ٓ ثػػػمر ومػػػو ط ن ػػػ  مىػػػدممر  وماط ػػػم اآل نخىػػػؼ فى
فف  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٚماضػػػر مةمناػػػ  امانمبػػػ  امسػػػمع  امثمانػػػ   واما ػػػؼ مسػػػمر نػػػـو 

امػػم يػػو "  مكػػمف امتثػػ  مػػـ نكػػف  "  متػػرًا ممونػػم تمرنػػم "  كمػػم تػػويـ  اماكػػـ و ػ  وا 
ؼ " وغنػر بدان  مس   ممو  "  ىنر "  ذكر ااستمذ وكنؿ  امانمب   ا ًم فاػي تػم

ممىور بممممر و ػ  و مف ثـ فهف مم فورده اماكـ   و عوؿ عىنػي  خطػأ فػ  اإلسػامد 
ومخػػممؼ مىثمبػػت بػػماوراؽ فػػ  فمػػر يػػمـ مػػلثر  عىػػ  وتػػي امػػرفى فػػ  يػػذا امػػدفمع 
امتويرى و ف  امدعوى  ممم ن سد ااسمس امذى نمـ عىني اماكـ و وبذمؾ اكمػت 

اممػػتمـ ب ممػػ  فف امثمبػػت  بمممةمناػػ   فف  ماكمػػ  امػػا ض ف ممػػت إف  "  إطػػراح دفػػمع
اماػػمدث ونػػع  فػػ  فرض مناػػ  رخػػوة خممنػػ  مػػف اااتػػمر و  وفف امطبنػػب  ام ػػرع  
نػػرر فف اإل ػػمب  مػػف تسػػـ  ػػىب  راض وكػػمف امثمبػػت بمممةمناػػ  فف  اماػػمدث مػػـ 
ن ػػػع فػػػ  اارض امزراعنػػػ   امرخػػػوة كمػػػم نممػػػت امماكمػػػ  فػػػهف رديػػػم عىػػػ  امػػػدفمع 

عىػػػ   فسػػػمس  ػػػان  ونتةػػػنف   مػػػذمؾ ا ػػػض اكممػػػم " )  ا ػػػض النكػػػوف مسػػػتادًا 
ػ   ٛٛػ   ٚػ ج   ............متموعمػ  ام واعػد ام ماوانػ  ػ   ــ ٜٙٗٔ/ ٕ/ٕ٘
( و ػ  وند كمف ذمؾ كىي نوتب عى  امماكم  عىػ  اانػؿ  اف تتػرى تا ن ػًم   ٓٛ



413 

 

ذه فػػػ  ذمػػػؾ بىوغػػػًم إمػػػ  غمنػػػ  اامػػػر  فنػػػي وفف  تسػػػتطىع رفى فيػػػؿ امخبػػػرة  فػػػ  يػػػ
ذ يػػ  مػػـ ت ةػػؿ وفطراػػت يػػذا امػػدفمع امتػػويرى بىنػػر  اممسػػأم   ام انػػ  امباتػػ  و  وا 
تا نػػؽ إطرااػػم  فنممتػػي عىػػ  إفتراضػػمت ماضػػ  ومخمم ػػ  مىثمبػػت بػػماوراؽ و فػػهف 

 ٓاماكـ نكوف  ند عمبي ام  ور واإلخ ؿ باؽ امدفمع وفسمد اإلستدالؿ 
 رارا  وتواترا نىانمف  عف االست ممد و يذا ونضمر ماكم  اما ض مست ر ومتواتر است        

عى   ااي واف كمف مىماكم   كممؿ امسىط   ف  ت دنر  ام وة  امتدمنىن   مةام ػر  امػدعوى   ــ
اممطرواػػ   عىػػ  بسػػمط  امباػػث ويػػ  امخبنػػر االعىػػ  فنمػػم تسػػتطنع  اف ت  ػػؿ فنػػي با سػػمم و  

فف تتخذ مف اموسػموؿ  متا ن مػم   اال فاي  نتةنف عى   امماكم  مت   واتمت مسأم  فان  بات
بىوغم ام   غمن  اامر  فنمم و  وعى  فاي النسوغ  مىماكم   فف تبػدى رفنمػم فػ  مسػأم   فانػ  
باتػػ   مممناتمتػػي ذمػػؾ امػػ  درانػػ  فانػػ  منسػػت مػػف امةىػػـ امةػػمـ و  وال فف  تاػػؿ ا سػػمم  ماػػؿ 

نػػػ   باتػػػ  نتونػػػؼ عىػػػ  امخبنػػػر  ام اػػػ  فػػػ  مسػػػأم   فانػػػ  و  وعىػػػ  اف ام طػػػع  فػػػ  مسػػػأم  فا
 ٓاستط ع رفى فيؿ امخبرة  
 ٗ٘ٛ  ــ ٘ٙٔ ــ ٔٔس  ــ ٓٙ/ٔٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٔٚٙ ــ ٖٔٔ ــ ٕٔس  ــ ٔٙ/ٙ/ ٖٔ*  ا ض 
 ٖٖٙ ــ ٗٛ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ/ٗ/ٓٔ*  ا ض 
 ٕٖ٘ ــ ٜٛ ــ ٖٔ ــ ٕٙ/ٗ/ٙٔ*  ا ض 
 ٓٔٙ ــ ٕ٘ٔ ــ ٖٔس  ــ ٕٙ/ٓٔ/ٛ*  ا ض 
 ٕٜ ــ ٜٔ ــ ٘ٔ ــ ٗٙ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 
  ٖٜٚ ــ ٜٚٔ ــ ٙٔس  ــ ٘ٙ/ٕٔ/ٕٓ*  ا ض 
 ٕٙٚ ــ ٗٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ/٘/ٜٕ*  ا ض 
 ٚٛٛ ــ ٚٚٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ/ٙ/ٕٙ*  ا ض 
 ٜٓٙ ــ ٖٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ/٘/ٕٕ*  ا ض 
 ٓٔٔٔ ــ ٖٕٔ ــ ٛٔس  ــ ٚٙ/ٔٔ/ٗٔ*  ا ض 
 ٖٖ ــ ٙ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/ٔ/ٛ*  ا ض 
  ٙٗ٘ ــ ٚٓٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/٘/ٖٔ*  ا ض 
 ٓٓٙ ــ ٜٔٔ ــ ٜٔس  ــ ٛٙ/٘/ٕٚ*  ا ض 
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  ٕٛٛ ــ ٘ٙٔ ــس  ــ ٜٙ/ٙ/ٕ*  ا ض
 ٕٛ٘ ــ ٜٛ ــ ٕٔس  ــ ٜٓٚٔ/ٖ/٘ٔ*  ا ض 
 ٜٓ٘ ــ ٕٗٔ ــ ٕٕس  ــ ٔٚ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 
 ٔ٘ٗ ــ ٕٜ ــ ٕٗ ــ ٖٜٚٔ/ٗ/ٔ*  ا ض 
 ٜٗٛ ــ ٖٛٔ ــ ٕ٘س  ــ ٗٚ/ٕٔ/ٜ*  ا ض 
 ٖٛٛ ــ ٗٚ ــ ٜٕس  ــ ٛٚ/ٗ/ٜ*  ا ض 

 
"  إذا كػمف امػدفمع عػف امطػمعف نػمـ عىػ  ا ػ    ـــوند نضت ماكم  اما ض بأاػي  :         

ونػػوع اماػػمدث فػػ  اممكػػمف امػػذى وتػػدت فنػػي  تثػػ  اممتاػػ  عىنػػي و  ودمػػؿ  عىػػ  ذمػػؾ ب ػػوايد 
مامم خىو اممةمنا   مف وتود  ثمر دممر وطى مت فمرغ  بمكمف امامدث و  ونبنف مف اإلطػ ع 

امم ردات  فف مةمنا  امانمب   ند خىت مف إثبمت وتود  ثػمر دمػمر بمكػمف اماػمدث ػ  فػهف عى  
يػػذا امػػدفمع فػػ   ػػورة امػػدعوى دفػػمع تػػويرى ممػػم ناباػػ  عىنػػي مػػو  ػػ  ػ  امانػػؿ مػػف  فنػػواؿ 
اممتا  عىنمـ و مود اإلثبمت ممم كمف ن تض  مف امماكمػ   فف  ت طػف إمنػي وتةاػ  بتا ن ػي 

 نػي و ػ  فػهذا يػ  مػػـ ت ةػؿ  كػمف اكممػػم مةنبػًم بمػم نسػػتوتب ا ػض اماكػػـ    فو تػرد عىنػي بمػػم نا
 ٓواإلامم  " 

  ٓنضمون    ٘٘مسا  /  ٜٖٖٙػ  امطةف  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٓٔ*  ا ض 
 

      *       *         * 

ومتػػ   كػػمف كػػؿ مػػم ت ػػدـ و ػ  إسػػتبمف فف اماكػػـ مةنػػب  بمم  ػػور واإلخػػ ؿ  باػػؽ         
 ٓمبت بماوراؽ  وفسمد اإلستدالؿ  امدفمع ومخمم   امث

َاٌمظٛسَٚاإلخاليَحبكَاٌذفبع:َـََخبِغب
( وفػػػػػػػػػ  دفمعػػػػػػػػػي ) ماضػػػػػػػػػر تىسػػػػػػػػػ  ٕٗ/ٕٔتمسػػػػػػػػػؾ امطػػػػػػػػػمعف فػػػػػػػػػ  فنوامػػػػػػػػػي ) ص        

( بػػأف اموانةػػ  امماسػػوب  إمنػػي مػػـ تاػػدث ماػػي وبػػأف  ػػميد اإلثبػػمت اموانػػد  ٜص / ٜٜٙٔ/ٚ/ٙ
 ميد ( تراتع ف  إتمممي امذى فدم  بػي فػ   كمذب و  وفاي ) فى ام ............ف  امدعوى / 

( مةرفتػػػي مىمػػػتمـ ٜٜٙٔ/ٚ/ٙتا ن ػػػمت امانمبػػػ  وا ػػػ  فػػػ  تىسػػػ  اممامكمػػػ  ) ماضػػػر تىسػػػ  
ػ اممػتمـ ػ   ............و ػمد بػأف ام ػرط  يػ  امتػ  دفةتػي تاػت وطػأة امتمدنػد بتةذنبػي إلتمػمـ
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 ٓاآل  ف  امستف بةد فف يددتي بممتةذنب بممكمربمر و ػ  وبأاي مـ نر اممتمـ 
كمم ا   اممتمـ ع نتػي بممسػ ح اممضػبوط و  وا ػ  ضػبطي بامانػ  اتػع ورور ب رنػ           

ػ  باػمر  ............ اممنث  وفكد فاي توتػي ممػدنر فمػف ناػم مػف تى ػمر ا سػي  ػ  ػاب  إبػف عمػي
بأاػي  ٜٜ٘ٔ/ ٕٔ/ٕٔػ مر ػ  اممػواره ػ  بػي نػـو  ............عىػ   إت ػمؿ مػف  ااسػتمذ / 

مطىػوب  وفاػي توتػي إمػ  امسػند مػدنر فمػف ناػػم وفف ااخنػر طىػب ماػي امتوتػي إمػ   ػرط  اتػػع 
 ٕ٘/ٕٕاممده وفاي توتي إمنمم  ف   اب  ضمبط مف مدنرن  فمف نام ) تا ن مت امانمب  ص 

 ٛ/ٚفػ  فنوامػي فمػمـ امماكمػ  ) ص  ............ ( ػ و يػو مػم فنػده  ػميد اما ػ  ٕٛ/ ٕ٘ػػ 
 تىسمت ( . مامضر ام
مف إاي مرتكب امامدث فثامر امةمىنػ   ............كمم كذب اممتمـ تارنمت امم دـ /         

اإلاتخمبن  وكذب إعترافي مي بذمؾ و  وفكد فاي كمف متواتدًا بىتا  مدرس  اممنث  اإلاتخمبن  نػـو 
ست ػػػػػػمد عىػػػػػ  ذمػػػػػؾ بكػػػػػؿ مػػػػػػف / ٘ص اتػػػػػ  امسػػػػػمع  ٛمػػػػػف امسػػػػػمع    ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٙ ـ  وا 

 ( امىػػػػػػػػػذنف فنػػػػػػػػػداه فػػػػػػػػػ  فنوامػػػػػػػػػي  ٜٕ/ ٕٙ) تا نػػػػػػػػػؽ امانمبػػػػػػػػػ  ص  و........... ............
 ٓ(    ٕٗ/ٜٖػ  ٓٗ/ ٖٗ)  تا نؽ امانمب  ص 

و ننػػػمـ دفػػػمع  اممػػػتمـ ) امطػػػمعف (  عىػػػ  إاكػػػمر اموانةػػػ  وا ػػػ  ام ةػػػؿ امماسػػػوب مػػػي         
نوامي ف  امتا ن ػمت وتمسكي بكذب امتارنمت وكذب  ميد اإلثبمت امواند وعدوؿ ااخنر عف ف

عترافي بأف إتمممي مىمتمـ  كمف تات تأثنر إكراه مػف ام ػرطي وا ػ  ضػبطي بمةرفػ  امم ػدـ /  وا 
وا   ع نتي بممس ح اممضبوط وتمسكي بممتواتػد فػ  مكػمف  خػر ونػت اماػمدث  ............

منػ  اامػر و  كؿ يذا نوتب عى  امماكمػ  مواتمػ  يػذا امػدفمع وتا ن ػي با سػمم  بىوغػًم إمػ  غ
امػػم يػػو  فنػػي ػ  وذمػػؾ واتػػب عىػػ  امماكمػػ   ال نتونػػؼ عىػػ  طىػػب اممػػتمـ     فو دفمعػػي  وا 

َ:ََـَََٚثزٌهَلؼذَحمىّخَإٌمغَفمبٌذواتب امماكم  و ػ 
"   إف  تا نؽ اادم  ف  اممواد امتامون  يو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ وواتػب        

ا ن ػي ممكاػًم وبىػض اماظػر عػف مسػىؾ اممػتمـ  فػ   ػأف عى  امماكم  تا نػؽ امػدمنؿ مػمداـ ت
يذا امػدمنؿ اف تا نػؽ فدمػ  اإلدااػ  فػ  اممػواد امتامونػ  ال ن ػ  فف نكػوف ريػف م ػنو  اممػتمـ  

 ٓفو اممدافع عاي "  
 ٕٗٗػ   ٗٛػ  ٜٕػ س  ٛٚ/ٗ/ٕٗ*      ا ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ*      ا ض 
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 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س  ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘*      ا ض 
 ٕٔٙػ ٕٗٔػ  ٖٗػ س  ٖٛ/٘/ٔٔ*      ا ض 

  ٕػ  ٕػ /  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ  تػ  ٘ٗ/ٔٔ/٘ا ض *      
 ٖٔٔػ    ٕٓٔػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان   ػ  ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘ا ض *      

َ:َـَََوّبَلؼذَحمىّخََإٌمغَثأٔٗ
  امتا نػػؽ ام ػػ وى امػػذى تترنػػي امماكمػػ   "   اا ػػؿ فػػ  اااكػػمـ امتامونػػ  فف تباػػ  عىػػ    

 بممتىس   وتسمع فني ف  مواتم  اممتمـ   ممدات ام مود ممداـ سممعمـ ممكاًم  " 
 ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ*   ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س  ٛٚ/ٔ/ٖٓ*   ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ*   ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ*   ا ض 

 
َ:َـََحمىّخَإٌمغََثأَٔٗوّبَلؼذ

"    امتا ن ػػػمت ااومنػػػػ  ال ت ػػػػى  فسمسػػػػًم تباػػػػ  عىنػػػػي اااكػػػػمـ و  بػػػػؿ امواتػػػػب  داومػػػػًم فف    
 "   ٓنلسس اماكـ عى  امتا نؽ امذى تترني امماكم   با سمم  ف  امتىس   

 ٕٖػ  ٖ٘ػ   ٗػ  ج   عمرػ متموع  ام واعد ام ماوان   ػ   ٖٖٜٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
 

َ:َــََىّخَاإٌمغَثأٔٗوّبَلؼذَحم
"   سممع ام ميد ال نتةىؽ بمم فبداه ف  امتا ن مت بمم نطمبؽ فو نخممؼ غنره مف ام مود     

 ٓبؿ بمم نبدني  ف  تىس  اممامكم  ونسع امدفمع مامن تي إظممرًا موتي اما ن    "  
 ٜٜٙػ  ٗٗٔػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٙ/ٖ*  ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٓٔػ  ٕٓػ  س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 

 
َ:َـََََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"  الن ػػدح فػػ  واتػػب امماكمػػ   ام نػػمـ بػػممتا نؽ امواتػػب عىنمػػم و  فف نسػػكت امػػدفمع عػػف    
: إف امدفمع امذى ن ػد بػي تكػذنب فنػواؿ ام ػميد النسػوغ اإلعػراض عاػي ب ممػ    ٚلبٌذ"  طىبي
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مػف م ػمدرة مىػدفمع نبػؿ فف االطموامف  إم  مم  ػمد  بػي ام ػميد اممػذكور ممػم نمثىػي يػذا امػرد 
نااسـ فمره بتا نؽ تترني امماكم  وال ن ػدح فػ  يػذا فف نسػكت امػدفمع عػف طىػب إتػرار يػذا 

 ٓامتا نؽ  ممداـ فف دفمعي ناطوى عى  اممطممب  بهتراوي " 
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ ٖٓ*  ا ض 

َ:َــََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغََثأٔٗ
بي تكذنب  ميد اإلثبمت  ػ  ومف  ػأاي مػو  ػ  فف نتىنػر بػي   "  إذا كمف امدفمع ند ن د    

وتي امرفى ف  امدعوى ف د كمف مزامًم عى  امماكم  فف تما ي وت سطي ا ي  بتا نػؽ تترنػي 
بىوغم إم  غمن  اامر فني   فو ترد عىنػي بمػم نداضػي  إف يػ  رفت إطرااػي فمػم ونػد فمسػكت 

مػػػ  اإلطمواػػػمف إمػػػ  فنػػػواؿ ام ػػػميد غنػػػر سػػػموف ممػػػم عػػػف تا ن ػػػي وكػػػمف مػػػم فوردتػػػي ردًا  عىنػػػي ب م
 ٓناطوى عىني مف م مدرة امدفمع نبؿ فف نااسـ فمره فهف اكممم نكوف مةنبًم  "  

 ٗٔٚػ  ٕٗٔ ـٔٗؽ ػ سٜ٘ / ٖٕٖٔٓػ طةف رنـ  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ* ا ض 
َ:َـَََوّبَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

م  إثبمت  "   ممم كمف امدفمع امذى فبداه امطمعف نتتي إم  ا       ام ةؿ  اممكوف مىترنم   وا 
إسػػتامم  ا ػػوؿ اموانةػػ  كمػػم روايػػم   ػػمود اإلثبػػمت فهاػػي نكػػوف دفمعػػًم تويرنػػم متةى ػػي بتا نػػؽ 

ممػم كػمف ن تضػ  مػف امماكمػ   ويػ  تواتمػي  ٓٓامدمنؿ ف  امدعوى إلظممر وتػي اماػؽ فنػي 
  ٓفف تتخذ مف اموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغًم  مىمن  اامر فني " 

 ؽ  ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔطةف  ٛٛسبتمبر سا   ٔٔ*  ا ض 
و إذ كػػػمف ذمػػػؾ و  وكماػػػت امماكمػػػ   مػػػـ تا ػػػؽ دفػػػمع اممػػػتمـ / امطػػػمعف ومػػػـ تواتمػػػي         

بتا نػػػػػؽ تترنػػػػػي با سػػػػػمم تسػػػػػتتى  فنػػػػػي ا ن ػػػػػ  ونػػػػػوع إكػػػػػراه عىػػػػػ   ػػػػػميد اإلثبػػػػػمت اموانػػػػػد / 
عتس ت مسبب غنر سموف إطراح فنوامي فممـ  ............ امماكم   عى  ااو مم تامومي  و  وا 

 ٓسبب  خر مف فسبمب يذا امطةف  
كمػػم نةػػد اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي عػػف تا نػػؽ دفػػمع اممػػتمـ  اممتمثػػؿ  فػػ  ا ػػ  ضػػبطي         

بمازمي وا   ع نتي  بممس ح امم وؿ بأخػذه مػف مازمػي وتمسػكي  ............بمةرف  امم دـ / 
) امػػذى  ػػمد بػػذمؾ  ............  ػػمر ا سػػي   ػػاب  /بأاػػي توتػػي  إمػػ  مدنرنػػ  فمػػف ناػػم مػػف تى

ػ مر ػ  اممػواره بأاػي مطىػوب  ............فممـ امماكم  (  بامر عى  إت ػمؿ مػف ااسػتمذ /  
 ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٚٔسنمم وفف امانمب  نررت سممع فنواؿ ااخنر واددت مذمؾ تىس  تا نػؽ    ػو 
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وفػػػػػػ  يػػػػػػذه   ٜٜٙٔ/ٔ/ٕثػػػػػػـ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٖٔثػػػػػػـ  ٜ٘/ ٕٔ/ ٖٓثػػػػػػـ   ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٖٕثػػػػػػـ 
امتىسػ  نػررت ػ  دوف سػبب ظػمير ػ  اإلسػتىامر عػف سػممعي  و ػ  ا ػوؿ نةػدت امماكمػ  عػف 
تا نػػؽ يػػذا امػػدفمع رغػػـ تويرنتػػي  وتةى ػػي بوانةػػ  فسمسػػن  يػػ   ػػا  ضػػبط امسػػ ح ػ فداة 

ؿ ػ  فاػي  مػأخوذ مػف ماػزؿ اممػتمـ و ػ  وامم ػو  ............امترنمػ  ػ  امم ػوؿ  ػ مػف امم ػدـ / 
فنضم إاي  يو اممستخدـ ف  امامدث و ػ فغ ىت امماكمػ  يػذا امػدفمع ونةػدت عػف تا ن ػي ومػـ 

مػف إاػي  توتػي مػع  ٜٜٙٔ/ ٚ/ٙفػ  تىسػ  اممامكمػ   ............تت طف  إم  مم  مد بػي /
ػ  إمػػ   ............ ............اممػػتمـ بسػػنمرتي امخم ػػ   ػ  باػػمر عىػػ  تكىنػػؼ ااسػػتمذ / 

/ مدنر اامف  ومـ نكف اممتمـ  نامؿ فن  فسىا  انث تـ إرسممي  اب  اراسػ  مكتب امسند 
 ............مف مدنرن  اامف إم  مركز  رط  اتع اممدى وتكذنبي مم تمر بأنواؿ امم دـ / 

 ٓفاي تـ ضبط اممتمـ وامس ح بمازؿ اممتمـ  
ى امػػػذى نترتػػػب عىػػػ  و نةػػػود اماكػػػـ  اممطةػػػوف فنػػػي عػػػف تا نػػػؽ يػػػذا امػػػدفمع امتػػػوير         

 ٓ اتي تىننر توتي امرفى ف  امدعوى  نبطؿ اماكـ  مى  ور واإلخ ؿ باؽ امدفمع 
َاٌمظٛسَٚفغبدَاإلعزذالي:َـََعبدعبَ

فنػػمـ اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي نضػػمره بمإلدااػػ  ب ػػ   فسمسػػن  )؟!( عىػػ   ػػممدة امم ػػدـ /        
امػػػم ت ػػػدـ بتارنػػػمت بو ػػؼ فاػػػي  ػػػميد إثبػػػمت )؟!( مػػع فاػػػي مػػػـ ن ػػػ ............ ميد اموانةػػ  وا 

تمسؾ بأامم مف م مدر سرن  )؟!( رفض اإلف مح عامم و ػ كؿ ذمػؾ دوف فف نبػنف امم ػدر 
امسػػرى اآلدمػػ  امػػذى نةػػزو إمنػػي تىػػؾ اممةىومػػمت عػػف اموانةػػ   امتػػ  مػػـ ن ػػمديم ومػػـ ن ػػميديم  

دركػي عىػ  امةمػـو بنامم ام ممدة ي  "  ت رنػر ام ػخص ممػم نكػوف نػد ر ه فو سػمةي با سػي فو ف
( و يػػذا فػ  اػػنف فف امتارنػػمت ال  ٖٙػ  ٕ٘ػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕ/ٙباواسػي " . ) ا ػػض 

تةػدو فف تكػوف رفنػًم م ػمابمم تخضػع إلاتمػػمالت ام ػا  وامػبط ف وام ػدؽ وامكػذب إمػػ  فف 
نةرؼ م دريم ونتادد كامي ونتا ؽ ماي ام مض  با سي ات  نستطنع فف نبسػط رنمبتػي عىػ  

ومػػػذمؾ ال ت ػػػى  امتارنػػػمت بػػػذاتمم اف   ور ننمتػػػي مػػػف انػػػث  ػػػاتي فو فسػػػمده  امػػػدمنؿ ون ػػػد
 ٓتكوف نرنا  مةنا  فو دمنً  فسمسنًم عى  ثبوت امتمم  

َ:َـََرمٛيَحمىّخَإٌمغَفَٝؽىّنيََِٓعيَْٛأؽىبِٙبَََ
"    ممم كمف مف امم رر فف اااكمـ نتب فف تاباػ  عىػ  اادمػ  امتػ  ن تاػع مامػم ام مضػ     
ااػػػ  اممػػػتمـ فو ببراوتػػػي  ػػػمدرًا فػػػ  ذمػػػؾ عػػػف ع نػػػدة نا ػػػىمم يػػػو ممػػػم نترنػػػي مػػػف امتا نػػػؽ بهد
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مسػت ً  فػ  تا ػػنؿ يػذه امة نػػدة با سػي ال ن ػػمركي فنمػم غنػػره وال ن ػ  فػػ  ام ػماوف فف نػػدخؿ 
ف  تكونف ع ندتي ب ا  اموانة  ام  فنمـ نضمره عىنمم او بةدـ  ػاتمم اكمػم مسػواه و  وفاػي 

ف كمف اا ؿ ف ف مىماكم  فف تةوؿ ف  تكونف ع ندتمم عى  امتارنمت بهعتبمريم مةززة ممم وا 
سػمنتي مػػف فدمػػ  طمممػػم فامػػم كماػػت مطرواػػ  عىػػ  بسػػمط امباػػث إال فامػػم ال ت ػػى  واػػديم اف 
تكوف نرنا  مةنا  فو دمنً  فسمسنًم عىػ  ثبػوت امتممػ  . وممػم كػمف امثمبػت فف ضػمبط اممبماػث 

نمتي ممةرف  مم إذا كمف مف  أامم فف تلدى إم   ػا  مػم فاتمػ  مـ نبنف مىماكم  م در تار 
إمنػػي فأامػػػم بمػػػذه اممثمبػػػ  ال تةػػػدو فف تكػػػوف متػػػرد رفى م ػػػمابمم تخضػػػع إلاتمػػػمالت ام ػػػا  
وامػػبط ف وام ػػدؽ وامكػػذب امػػ  فف نةػػرؼ م ػػدره ونتاػػدد كامػػي ونتا ػػؽ ام مضػػ  ماػػي با سػػي 

اتمتػػي اتػػ  نسػػتطنع فف نبسػػط رنمبتػػي عىػػ  امػػدمنؿ ون ػػدر ن نمتػػي مػػف انػػث  ػػاتي فو فسػػمده وا 
ذ كمات امماكم  نػد تةىػت فسػمس إنتامعمػم رفى ماػرر ماضػر  ف  امدعوى فو عدـ إاتمتي وا 
امتارنػػمت فػػهف اكممػػم نكػػوف نػػد باػػ  عىػػ  ع نػػدة ا ػػىمم ام ػػميد مػػف تارنػػي ال عىػػ  ع نػػدة 

نتةػنف مةػػي  إسػت ىت امماكمػ  بتا ػػنىمم با سػمم فػهف ذمػػؾ ممػم نةنػب اماكػػـ اممطةػوف فنػي بمػػم
 ٓا ضي واإلامم  بىنر امت  إم  باث بمن  مم نثنره امطمعف ف  طةاي " 

 ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض  
 ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔ*  ا ض 

ومت  كمف مم ت دـ و ػ وكمف اماكـ ند فنػمـ نضػمره بمإلدااػ  ب ػ   فسمسػن  )؟!( عىػ          
بو ػػػ ي  ػػػميد إثبػػػمت عىػػػ  اموانةػػػ  )؟!( دوف بنػػػمف  ............مػػػم فسػػػممه  ػػػممدة امم ػػػدـ / 

م ػدره امسػرى فػ  تارنػي و اامػر امػذى نةنػب إسػتدالؿ اماكػـ بمم سػمد و ػ وكماػت اادمػ  فػ  
اممػواد امتامونػ  ضػمموـ متسػمادة تكػوف امماكمػ  ع نػدتمم مامػم متتمةػ  بانػث إذا سػ ط فاػػديم 

مذى كمف مىدمنؿ امبمطؿ فو اممستبةد ف  امرفى امذى فو فستبةد تةذر امتةرؼ عى  مبىف ااثر ا
ف مػم عػمب أفػ  ــ(  ٓٓ٘ػ  ٖٛػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٖ/ٕٛ) ا ػض  ــفاتمػت إمنػي امماكمػ  . 
 ٓاماكـ نستوتب ا ضي 

 
َاٌمظٛسَٚاٌزٙبفذَٚاٌزٕبلغَٚفغبدَاإلعزذالي:َـَََعبثعب

تامنضػي مػع امػدمنؿ اة  دفمع امطمعف عى  ت رنر امطب ام ػرع  تضػمربي مػع ا سػي و         
ام وم  و انث فنمـ اماكـ نضمره عى  ت رنر ام    امت رنان  و ػ فأورد فػ  تا ػنىي مػي ص 
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مػف مدوامتػي فاػي "  ثبػت مػف ت رنػر ام ػ   امت ػرنان  فف ا ػمب  اممتاػ  عىنػي بخى نػ   ٘ػ  ٗ
ماػي ام در امرن  انون  ادنث  ادثت مف عنمر امرى بم ػذوؼ م ػرد مػـ نسػت ر فو نتػرؾ تػزرًا 

بممتسػـ اامػػر امػذى نتةػػؿ تادنػػد اوعػي فو عنػػمره فو اػوع فو عنػػمر امسػػ ح اممطىػؽ مػػي متةػػذر 
فانػػًم و وفف تتػػمه اإلطػػ ؽ فػػ  اموضػػع امطبنةػػ  ام ػػموـ مىتسػػـ مػػف امخىػػؼ وامنسػػمر امػػ  االمػػمـ 
وامنمنف مع منؿ بسنط مف فس ؿ ام  فعىػ  مػع ااخػذ فػ  االعتبػمر اركػ  امتػذع فػ  امػدوراف 

فمة اممتا  عىنػي امػ  امةنػمر اماػمرى امامفػذ بمم ػدر ومػم فادثػي مػف كسػور بماضػ ع وٌتةزى و 
وتمتؾ بممروتنف ومم  ماب ذمؾ مف ازنؼ دموى بممتسػـ و ػ وفف إ ػمب  اممتاػ  عىنػي تػموزة 
)؟!(  امادوث مف نبؿ امت ػونر امػوارد عىػ  مسػمف  ػميد اموانةػ  )؟!( ومػف تارنػمت ام ػرط  

مىوانةػ  . كمػم ثبػت مػف ذات امت رنػر ب اػص امسػ ح اممضػبوط " ػ  )؟!( وفػ  تػمرن  مةم ػر 
بممسػػػورة م  ػػػخا    ػػػخمف نمػػػنف ذو فربةػػػ   ٜٚٗ٘ااػػػي عبػػػمرة عػػػف بادننػػػ   منػػػ  تامػػػؿ رنػػػـ 

وتػدت  ػمما  م سػتةممؿ   ٚرٕٙمنمزنب ومةد الط ؽ امطى مت امروسن  امطراز مف عنمر 
 ٖػ وف  موضع سمبؽ فورد اماكـ ص وا  مبتي تموزة امادوث مف نبؿ امس ح اممضبوط " و 

فػػ  تا ػػنىي مىوانةػػ   فف امسػػ ح اممسػػتخدـ فػػ  امترنمػػ  تػػـ ضػػبطي فػػ  سػػنمج مػػف ام ػػرعن  
 ٓاإلتراون   )؟!(

وواضػػػ  ممػػػم فورده اماكػػػـ مػػػف ت رنػػػر ام ػػػ   امت ػػػرنان  فف ااخنػػػر عتػػػز فانػػػًم عػػػف         
وع فو عنمر امس ح اممطىػؽ مػي و تادند اوع فو عنمر امم ذوؼ امذى فودى بانمه اممتوف  فو ا

ػ ويو فمر الـز م ا  اإلسامد امم  فف امثمبت مف فنواؿ  ػميد اإلثبػمت اموانػد فػ  امػدعوى / 
فف يامؾ فكثر مف  خص كػمف نامػؿ امسػ ح وفف ياػمؾ فكثػر مػف  ػخص نػمـ  ............

 نػػؽ امانمبػػ  ػ ػ  ػػماب امتارنػػمت فػػ  تا ............بػػهط ؽ اماػػمر ويػػو مػػم ردده امم ػػدـ / 
مػف  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٗٔوفثبتي اماكـ ف  مدوامتي عمم امىتي  ذات تارنمت امم دـ  اممػذكور نػـو 

فف اموانةػػػ   كماػػػت  فثاػػػمر تبػػػمدؿ فعنػػػرة امرنػػػ   بػػػنف فا ػػػمر اممر ػػػانف و  ومػػػم ثبػػػت  بمةمناػػػ   
ان   ت اظ امانمب  امةمم  مف  فاي : "  بممدموؼ إم  امىتا   اإلاتخمبن   وم ريم بمموادة  ام 

وتود   ثمر طى مت  ف  اممدخؿ عى   اماواوط وكػذمؾ  ثػمر مطى ػمت  امرنػ  بممواتمػ   ام رنبػ  
) ويػو ا سػي  كػمف ٚٔ/ٗٔص  ............مىوادة امم مبى   ممكمف  وتود امتث  "  و ػ ونػمؿ 

 ٜ٘/ٖٓٗٓٔامم   مس ح  إستخدمي يو ومف مةػي امم ضػ   بػهدااتمـ بمم تػؿ  فػ  ام ضػن  
 تع اممدى ( : ػ ا
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 ٓج / .......  ويمم إ تىىوا نضربوا ُدفع امر بمآلم         
 ٛٔ/٘ٔوف  ص 
نةػػدوا نضػػػربوا  ............ج  / يمػػم مػػف مكػػمامـ فػػػ  امامانػػ  ام ػػرنن  بةػػد مػػػم ونػػع        

 ُٓدفةمت مع بةض 
 ٖ٘ص  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٔٔااومػػػػػ  اممػػػػػلرخ  ............وتػػػػػمر بماضػػػػػر امم ػػػػػدـ /           

 ............امةبػػػمرة    اآلتنػػػ  : ػ  " .......  ومػػػم فف  ػػػميدويـ فا ػػػمر اممر ػػػ  امماػػػمفس 
نػػمموا بػػهط ؽ فعنػػرة امرنػػ  فردتػػي نتػػنً  ........  "  ويػػذه امةبػػمرة تةاػػ  فاػػي كػػمف  ............

ياػمؾ فكثػػر مػف  ػػخص  نامػػؿ امسػ ح وفطىػػؽ اماػمر . و ػ بػػؿ فوردت امماكمػ  فػػ  مػػدوامت 
فاػػي فثاػمر فػػرار ام ػميد متػػون  اإل ػمب  تاػػمي  امػ  سػػمةي  ػوت إطػػ ؽ فعنػػرة  ٜ اكممػم ص

امرنػ  كثن ػ  فطى مػم اممػتمـ ومػف كػمف مةػي  ػ بػؿ امثمبػت فف اممتاػ  عىنػي ا سػي  كػمف م ػمركم  
مامضػػػر  ٗ) ص  ............فػػػ  إطػػػ ؽ ااعنػػػرة امامرنػػػ  و  فبسػػػلاؿ امماكمػػػ   مىم ػػػدـ / 

د  ثػػ ث طى ػػمت  بتػػوار امتثػػ   فتػػمب بػػأف اممتاػػ  عىنػػي ا سػػي امتىسػػمت ( عػػف تةىنىػػي موتػػو 
كػػمف  مةػػي سػػ ح ومةػػي ذخنػػرة وفاػػي بمم ةػػؿ فطىػػؽ  فعنػػرة  امرنػػ  ػ و كمػػم  فورد اماكػػـ فػػ  

 ٓ( ػ مف امس ح امذى كمف نامىي  ٗمدوامتي ص )
ذ عتز ت رنر ام    امت رنان  عف تادند اوع فو عنمر امم ذوؼ امذى فودى با         نمة وا 

اممتػػػػوف  واػػػػوع فو عنػػػػمر امسػػػػ ح اممطىػػػػؽ مػػػػي و وكػػػػمف امثمبػػػػت فػػػػ  ااوراؽ وبمىػػػػؼ  امتامنػػػػ  
اتع اممدى  امت  كمات ماظورة فممـ  ذات اممنو  وف مرت إمنمم ف  اكممػم و ػ  ٜ٘/ٖٓٗٓٔ

فاػػي تػػرى  تبػػمدؿ انػػراف كثنػػؼ بػػنف فرن ػػ  اممر ػػانف  وفف عػػددا  كبنػػرا مػػف اا ػػخمص كػػمف  
وابػػػ   مػػػف ااعنػػػرة امامرنػػػ  فطىػػػؽ مػػػف ام ػػػرن نف  مػػػف ف ػػػخمص ماػػػددنف نامػػػؿ سػػػ ام  وفف 

و خرنف عنر ماددنف  وفف يامؾ دفةمت  امرن  مف فكثر مػف  ػخص فطى ػت   تتػمه اممتػوف  
وام ػػميد و  إذا كػػمف ذمػػؾ و   فػػهف إسػػامد اطػػ ؽ اماػػمر امػػ  اممػػتمـ  بممػػذات رغػػـ ااكػػمره  ورغػػـ 

ف مبتي  إامم ناطوى عى  تةسؼ و إستخ ص خمطئ  عدـ تادند عنمر امس ح وامطى   امت 
 ٓمف دمنؿ ال ناتتي 

 
َ:َـَٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

"   إذا كػمف امػدفمع عػف اممػتمـ نػد تمسػؾ ب ػدد تكػذنب فنػواؿ اممتاػ  عىنػي و ػموده مػػف     
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فاػي يػو واػده امضػمرب ػ  بمػػم ورد بمةمناػ  امطبنػب ام ػرع  مىىرفػ  امتػػ  كػمف بمػم ام تنػؿ مػػف 
تػػػود  ثػػػمر ماػػػوعنف مختى ػػػنف مػػػف امباػػػمدؽ و ومػػػـ تأخػػػذ امماكمػػػ  بمػػػذا امػػػدفمع بم ومػػػ  اف مػػػم و 

إستخرتي امطبنب ام رع  مف م ذوفمت مف اموط امىرف  ندؿ عى  فاي مف بادنن  " راماتتوف 
" وكمف امثمبت مف مةمنا  امطبنب فف  ثمر امم ذوفمت ي  ماوعنف مف امبامدؽ و فػهف امماكمػ  

 ت بمم نتةؿ اكممم مستوتب اما ض  "تكوف ند فخطأ
 ٓٛٛػ  ٜ٘ٓػ  ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٜٜٗٔ/٘/ٓٔ*  ا ض 

امم وؿ بأاي فخػذ مػف  ٜٚٗ٘ضمنمًم ام  مم ت دـ ف د ا   اممتمـ ع نتي بممس ح رنـ         
مف فاي تـ ضبطي بمازمي باتع  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٗٔمازمي وكذب مم تمر بماضر امضبط امملرخ 

رور و وتمسػػػؾ بأاػػػي توتػػػي امػػػ  امسػػػند مػػػدنر اامػػػف با سػػػي ػ باػػػمر عىػػػ  إت ػػػمؿ امسػػػند / و 
امػذى فنػده فػ  فنوامػي و ػ و يػذا امػػدفمع  ............ػ  ػابي / مامػػود مامػد  ............

امتػويرى امتػدى امملنػد بػأنواؿ  ػميد مػع  خػرنف ن ػمدوف عىنػي ػ  نةػدت امماكمػ  و ػ مثىمػم 
ا ن ي ػ ومـ نذكره اماكـ إنرادًا او ردًا مع فاي دفمع تويرى ملثر فػ  بنػمف نةدت امانمب  ػ عف ت

 ا  ضبط امس ح امم وؿ بأاي استخدـ فػ  نتػؿ اممتاػ  عىنػي ونترتػب عىػ   ػاتي بطػ ف 
ماضر امضبط وبط ف امدمنؿ اممستمد ماي وعدـ تواز سممع  ممدة ام مومنف عىني وبط امم 

 ٓفى ف  امدعوى ويو مم نلدى ام  تىننر وتي امر 
 

َ:َٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ
"   اذا كػػمف اا ػػؿ فف امماكمػػ  ال تىتػػـز بمتمبةػػ  اممػػتمـ فػػ  ماػػما  دفمعػػي اممختى ػػ  إاًل     

فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورد فػػ  اكممػػم مػػم نػػدؿ عىػػ  فامػػم واتمػػت عام ػػر امػػدعوى وفممػػت بمػػم 
هذا يػ  امت تػت  كىنػ  عػف امتةػرض عى  وتي ن    عف فامػم فطاػت امنمػم ووازاػت بنامػم .  فػ

مدفمع امطػمعف ومون ػي مػف امتممػ  امتػ  وتمػت امنػي بمػم نك ػؼ عػف اف امماكمػ  نػد فطراػت 
 ٓيذا امدفمع وي  عى  بنا  مف فمره فمف اكممم نكوف نم ر امبنمف مستوتبًم ا ضي " 

 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
  ٜٗػ  ٚٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 

وفضػػ  عػػف ذمػػؾ فػػمف اسػػب  اال ػػمب  امػػ  امسػػ ح امم ػػوؿ بأاػػي ضػػبط بماػػزؿ اممػػتمـ         
نمومػػ  عىػػ  امظػػف واإلاتمػػمؿ ال امتػػـز وامن ػػنف و ف ػػمؿ امت رنػػر فف ا ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي تػػموزة 
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اماػػػدوث مػػػف نبػػػؿ امسػػػ ح اممضػػػبوط و ويػػػو ال نك ػػػ  إلدااػػػ  اممػػػتمـ ػ امطػػػمعف و فمااكػػػمـ 
  عى  امتػـز وامن ػنف مػف اموانػع امػذى نثبتػي امػدمنؿ اممةتبػر و وال تلسػس امتامون  نتب فف تبا

 ٓعى  امظف واإلاتممؿ مف ام روض واالعتبمرات اممتردة واإلدم  اإلاتمممن  
 ٓٛٔػ  ٜٖػ ٕٛس  ٜٚٚٔ/ٕ/ٙ*  ا ض  
 ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٗٛٔٔػ  ٕٛٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٕػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٕٔٔٔػ  ٕٕٛػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٕ*  ا ض 

كػػػذمؾ ف ػػػد تاػػػمنض ت رنػػػر ام ػػػ   امت ػػػرنان  مػػػع ا سػػػي تامنضػػػًم تتمػػػما  بػػػي فسػػػبمبي          
وتممتر وتممفت ب ومي :  " فف ا مب  اممتا  عىني تموزة امادوث مػف مثػؿ امسػ ح اممضػبوط 

مـ نست ر او نترؾ تزرًا ماي بممتسـ اامر امػذى  "  بنامم نمؿ ف  موضع سمبؽ " فف امم ذوؼ
نتةػػػؿ تادنػػػد اوعػػػي فو عنػػػمره فو اػػػوع فو عنػػػمر امسػػػ ح اممطىػػػؽ مػػػي متةػػػذر فانػػػًم " ومػػػع يػػػذا 
امتاػػػمنض وامتمػػػمتر مػػػـ نػػػورى امت رنػػػر سػػػاده فػػػ  اسػػػب  اإل ػػػمب  امػػػ  امسػػػ ح اممضػػػبوط و يػػػذا 

متممدمػػًم متسػمنطًم الن ػػى  نوامػػًم  امتاػمنض نتةػػؿ امػدمنؿ اممسػػتمد مػف ت رنػػر ام ػػ   امت ػرنان 
 ٓماتنت  ن   اإلعتممد عىنمم وااخذ بمم 

  ٕٖػ  ٘ػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٔ/ٛ*  ا ض 
 ٜٗٙػ ٖٖٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/٘/ٕٚ*  ا ض 
 ٕٙ٘ػ  ٔٔٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/٘/ٕٓ*  ا ض 
 ٕٖٔػ  ٓٛػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٗ/ٗ*  ا ض 
 ٚٗػ  ٘ٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٔ/٘ٔ*  ا ض 

ََزٕبلغَٚاٌزٙبرشَٚأخزاليَفىشحََاحلىَُعَٓعٕبطشَاٌٛالعخاٌ:َـََصبِٕب
نبػنف مػف ااسػبمب اممت دمػػ  مىطةػف و ػ فف اماكػـ ونػع فػػ  تامنضػمت عدنػدة  وتمػػمتر         

 وفختىت فكرتي عف عام ر اموانة   نضمؼ إم   ذمؾ ممنى  : ػ
 رت فػ  ع ندتػي مف مدوامتػي  فػ  تا ػنىي مىوانةػ  اسػبمم  فسػت ٕفورد  اماكـ ص   :َـَأٚالَ

وامسػػػػػند  ............وفنػػػػمـ عىنمػػػػم نضػػػػػمره ػ فف اموانةػػػػ  كماػػػػت بػػػػػنف فا ػػػػمر 
اممر انف اممتامفسنف عى  م ةد ام ومت مةضػون  متىػس ام ػةب و ػ   ............
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وفف اموانةػػػػ  تػػػػداعت فثاػػػػػمر تواتػػػػد ام ػػػػػرن نف ب ػػػػرب امىتاػػػػػ  اإلاتخمبنػػػػ   اغػػػػػراض 
اماكػػـ ا ػػم فف اممػػتمـ / امطػػمعف  " كػػػمف اإلاتخػػمب ب رنػػ   امػػدرب ػ كمػػم فورد  

ممرانبػػػ   ............متواتػػػدا  بىتاػػػ  نرنػػػ  امػػػدرب ب ػػػ تي وكػػػن   عػػػف اممر ػػػ  
كػػمف متواتػػدا يػػو اآلخػػر  ............امةمىنػػ  االاتخمبنػػ  " ػ وفف " اممتاػػ  عىنػػي 

بػػػمم رب مػػػف تىػػػؾ امىتاػػػ  اإلاتخمبنػػػ  و ػ  وفاػػػي اػػػمؿ يػػػذا امتواتػػػد  وامتاػػػمفس فػػػ  
ركػػ  اإلاتخمبنػػ  بتىػػؾ  امىتاػػ  اإلاتخمبنػػ  نػػمـ اممػػتمـ / امطػػمعف بػػهط ؽ اماػػمر اممة

 عى  اممتا  عىني ػ 
َـَصبٔيــبَ مػػف مدوامتػػي  فاػػمنض وتمػػمتر مػػع مػػم فورده تا ػػن  مىوانةػػ   ٖعػػمد اماكػػـ ص    :

اسبمم نرت ف  ع ندتػي مػف فامػم وانةػ  إاتخمبنػ  تػرت بىتاػ  إاتخمبنػ  بػنف اممػتمـ 
اممتواتػػدنف  فنمػػم ضػػمف فرن ػػ  اممر ػػانف ػ عػػمد  اماكػػـ فاػػمنض واممتاػػ  عىنػػي 

امتػ  فنػمـ  ............وتممتر مع يذا امتا نؿ  فأورد  مف فنواؿ  ميد اإلثبػمت 
عىنمم نضمره  بمإلداا  فف اموانة  ادثت ثامر عودة ام ميد اممذكور رف ػ  اممتاػ  

ميد واممتاػ  عىنػي ( عىنػي مػف راىػ   ػند فسػممؾ و ػ وفاممػم اػمؿ عودتممػم ) ام ػ
مف راىػ   ػند ااسػممؾ "  ػميد اممػتمـ و خػرنف  نػمدمنف تتميمػم فأسػرعم بػمممرب 

ػ ويػػو ت ػػونر  نتاػػمنض ونتمػػمتر  مػػع  ػػورة  ٓإمػػ  داخػػؿ زراعػػمت ام  ػػب " 
اموانةػػ  امتػػ  ا ػػىمم اماكػػـ سػػى م عىػػ  فامػػم تػػرت  فثاػػمر تواتػػد امطػػرفنف بممىتاػػ  

ومػػنس اػػمؿ عػػودة ام ػػميد  واممتاػػ  عىنػػي مػػف اإلاتخمبنػػ  معغػػراض  اإلاتخمبنػػ   
 ٓراى   ند فسممؾ 

َـََصبٌضب مػف مدوامتػي  فتاػمنض وتمػمتر مػع مػم فورده تا ػن  مىوانةػ   ٗثػـ عػمد اماكػـ ص  :
فامػد فبػو بكػر   ............اسبمم نرت فػ  ع ندتػي  ومػم فورده مػف فنػواؿ ام ػميد

فورد مػػف فنػػواؿ امم ػػدـ / و ػ عػػمد اماكػػـ فاػػمنض يػػذه وتىػػؾ وتمػػمتر مةممػػم بػػأف  
مػػػػف  ............امتػػػػ  فنػػػػمـ عىنمػػػػم نضػػػػمره فف  " اممتاػػػػ  عىنػػػػي   ............

نػد فطىػؽ فعنػرة امرنػ  مػف سػ ح كػمف نامىػي   ............فا مر اممر ػ  امسػند 
فثاػمر تواتػده بػمم رب مػف إاػدى امىتػمف اإلاتخمبنػ  ب رنػ  امػدرب و ػ   بنامػم مػـ نػرد 

كػػػػػػػـ تا ػػػػػػػن   مىوانةػػػػػػػ   وال فنمػػػػػػػم فورده  مػػػػػػػف فنػػػػػػػواؿ ام ػػػػػػػميد فنمػػػػػػػم فورده  اما
امت  فنػمـ عىنمػم نضػمره بمإلدااػ   ػ  مػـ نػرد  ال فػ  يػذه وال فػ  تىػؾ  ............
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فف اممتاػػ  عىنػػي كػػمف نامػػؿ سػػ ام وال  فاػػي كػػمف نطىػػؽ مػػف يػػذا امسػػ ح فعنػػرة 
إلسػػتدالؿ  فػػ  ويػػ  وانةػ   تويرنػػ   مػػلثرة تػأثنرا خطنػػرا  عىػػ  وتػي ا ٓامرنػ   ػ 

  ٓاموانة  وام ورة امت  ادثت بمم 
وفمػػػػمـ يػػػػذه  ام ػػػػور اممتضػػػػمرب   اممتمػػػػمترة اممتامنضػػػػ  امتػػػػ  فورديػػػػم اماكػػػػـ و  مػػػػرة         

كتا ػػػنؿ مىوانةػػػ  اسػػػبمم نػػػرت فػػػ  ع ندتػػػي و ػ ومػػػره فػػػ  تا ػػػنىي  انػػػواؿ  ػػػميد اإلثبػػػمت  
ة فػػػ  تا ػػػنىي انػػػواؿ امم ػػػدـ / امتػػػ  فنػػػمـ عىنمػػػم نضػػػمره  بمإلدااػػػ  و ػ  ومػػػر  ............
خػػػت ؼ وتبػػػمنف   ٓٓامتػػػ  فنػػػمـ عىنمػػػم نضػػػمره و ػ  ............ فهاػػػي نسػػػتانؿ مػػػع تىػػػمنر وا 

وتاػػمنض وتضػػمرب وتمػػمتر كػػؿ  ػػورة مىوانةػػ   فػػ  كػػؿ  موضػػع مػػف مػػدوامت اماكػػـ عاػػي فػػ  
فػػهف  امموضػةنف اآلخػػرنف  و ممػػم ن ػػكؿ  فػػ  ذاتػػي  تمػمترا وتامنضػػم تتمػػما  بػػي ااسػػبمب و ػ 

ذمػػؾ  كىػػي نك ػػؼ فنضػػم عػػف ن ػػور وفخػػت ؿ فكػػرة اماكػػـ  عػػف عام ػػر اموانةػػ  واضػػطراب 
ع ندتػػػي  ب ػػػأامم ب ػػػكؿ نسػػػتانؿ مةػػػي اسػػػتخ ص م ومػػػمت اماكػػػـ وال عىػػػ  فى اسػػػمس فنػػػمـ 
نضمره ونةتز ماكم  اما ض عف اعمػمؿ رنمبتمػم عىػ  اموتػي ام ػان  الضػطراب امةام ػر 

مػف  ػورة مىوانةػ   فضػ  عػف امخطػأ فػ  ااسػامد ومخمم ػػ  امتػ  فورديػم اماكػـ و إنػراده فكثػر 
امثمبػت بػماوراؽ ػ ممػم نسػػتانؿ مةػي امتةػرؼ عىكػأى فسػمس كواػت امماكمػ  ع نػدتمم واكمػػت 

 ف  امدعوى . 
 ٗٗػ  ٜػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٜ*    ا ض 
 ٜٙٚػ  ٖٙٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٔٔ*    ا ض  
 ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗ*    ا ض 

 
0ََاٌمظٛسَٚفغبدَاإلعزذالي:َـََعبربع

ال ن ـو إسامد ام تؿ امةمد إاًل ب  د خمص يو ان  إزيمؽ امػروح و ػ فمػو ن ػد مركػب         
ناطوى عى  إرادة ام ةؿ فواًل به مب  اممتا  عىني بأداة ام تؿ اممستخدم  ف  إرتكػمب امترنمػ  

ثبػػمت ذمػػ ؾ فػػ  تػػراوـ ام تػػؿ الـز واتػػب فػػ  و ػ وناطػػوى ثمانػػًم عىػػ  إرادة إزيػػمؽ امػػروح و ػ وا 
تسػػبنب اااكػػمـ و ويػػو فكثػػر مزومػػًم فػػ  وانةػػ  امػػدعوى امتػػ  ال نةػػرؼ ا ن ػػ  مػػف يػػو تادنػػدًا 
 ػػػماب امةنػػػمر اماػػػمرى امػػػذى ف ػػػمب اممتاػػػ  عىنػػػي و ػ ويػػػؿ يػػػو مػػػف فا ػػػمر اممر ػػػ  / 

إمػػػ   امػػػذى ناتمػػػ  اممتاػػػ  عىنػػػي ............فـ مػػػف فا ػػػمر اممر ػػػ  / امسػػػند  ............
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نػػػػػػػػػـو  ............مةسػػػػػػػػػكره . فوانةػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػدعوى فنمػػػػػػػػػم امىتػػػػػػػػػي ذات تارنػػػػػػػػػمت امم ػػػػػػػػػدـ / 
كماػػت فثاػػمر تبػػمدؿ فعنػػرة امرنػػ  بػػنف فا ػػمر اممر ػػانف اممػػذكورنف و  وثمبػػت  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٗٔ

بمةمنا  امانمب  امةمم  فاي " بممدموؼ ام  امىتا  اإلاتخمبن  وم ريم اموادة ام ان  ت اظ  ثمر 
مػدخؿ عىػ  اماػواوط وكػذمؾ  ثػمر مطى ػمت امرنػ  بممواتمػ  ام رنبػ  مىواػدة امم مبىػ  طى مت ف  ام

فمػمـ  ............متػر ت رنبػًم " ػ و نػمؿ امم ػدـ /  ٓٓٔممكمف وتود امتث  وتبةد عامػم اػوام  
 امماكم  فف يذه اممسمف  اوام  ع رنف فو خمس  و ع رنف مترا .

دنػػدًا  ػػماب امةنػػمر اماػػمرى امػػذى ف ػػمب اممتاػػ  فػػ ـز  فف نثبػػت فوال  مػػف يػػو تا        
  ٓعىني 

 ٓوفف نثبت ثمانم  فاي تةمد إط ني  وب اممتا  عىني 
 ٓوفف نثبت ثممثم  فاي فراد فف ن نب بي اممتا  عىني ف  م تؿ 

 ٓوفف نثبت رابةم فاي ن د و فراد إزيمؽ روح اممتا  عىني 
امفسػػ  إاتخمبنػػ  ال نةاػػ  بذاتػػي فف انػػ  مػػف ومتػػرد تبػػمدؿ إطػػ ؽ فعنػػرة امرنػػ  فػػ  م          

فطىؽ عنمرا ػ إف ثبت فاي فطىؽ عنمرا ػ ند تةمد إط ني  ػوب  ػخص فو ف ػخمص اممةسػكر 
 ٓاممامفس و ػ امينؾ بأف نتةمد اإل مب  بممةنمر ف  م تؿ وفف تتتي انتي إم  إزيمؽ امروح 

 
َ:ََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَثأٔٗ

ي امماكمػػ  فػػ   ػػدد إثبػػمت انػػ  ام تػػؿ نبػػؿ اممتممػػنف يػػو فاممػػم "   إذا كماػت كػػؿ مػػم ذكرتػػ    
كمام مدفوعنف بةممؿ اإلات مـ ممم ونع مف اإلعتدار عى  فخنممم فمذا ام وؿ اممرسؿ بىنػر دمنػؿ 

 ٓنستاد إمني ال نك   ف  بنمف ان  ام تؿ ونكوف اماكـ نم رًا ن ورا نةنبي " 
ػ  ٚٓٔػ  ٕػ متموعػ  امربػع نػرف ج  ؽ ٕٓ/ٙػ فػ  امطةػف  ٜٓ٘ٔ/٘/ٕ*  ا ػض          

ٜٙٗ 
و كػػؿ مػػم ذكػػره اماكػػـ اممطةػػوف فنػػي الثبػػمت انػػ  ام تػػؿ و ػ فف  " امػػدمنؿ متػػوافر عىػػ          

ثبوتمم ف  اؽ اممتمـ فخذًا مف طبنة  ااداة امت  فستخدمت ف  إرتكػمب اماػمدث سػ ح اػمرى 
نػمر اماػمرى فػ  م تػؿ ماػي فأاػدث ما و بممطى مت وي  فداة نمتى  بطبنةتمم وتةمده إطػ ؽ امة

  ٓإ مبتي " 
ذمػؾ فف مػم فورده اماكػـ و ػ فضػً  عػف فسػمد إسػتدالمي فػ  إسػامد اإلطػ ؽ ذاتػي إمػ           
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امطمعف و ػ ال ناطػوى فػ  ا ن تػي عىػ  إسػتظممر ا ن ػ  تػدى مانػ  امت ػونب وال مانػ  إزيػمؽ 
ةبػػمرة اممتػػردة اممكػػررة فف ن ػػمؿ إف ااداة امػػروح .  فػػ  نك ػػ  فسػػتظممرًا وال إثبمتػػًم مػػذمؾ يػػذه ام

نمتى  وفف اال مب  ف  م تؿ و ػ مم داـ اماكـ مـ نستظمر فف اممػتمـ فراد اإل ػمب  وفراد إزيػمؽ 
امػروح .  وبػذمؾ نضػت ماكمػ  امػا ض فػ  امةدنػد مػف فاكمممػم و ػ مػف ذمػؾ اكممػم ام ػمدر 

َ:َـَٚفيَٗلبٌذػ  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٚٔ
 تػػؿ امةمػػد وام ػػروع فنػػي تتمنػػز نماواػػًم بانػػ  خم ػػ  يػػ  إاتػػوار ام تػػؿ "    ممػػم كماػػت تػػراوـ ام   

زيػمؽ امػروح ويػذه تختىػؼ عػف ام  ػد امتاػمو  امةػمـ امػذى نتطىبػي ام ػماوف فػ  سػمور امتػػراوـ  وا 
امةمدن  فهف مف امواتب فف نةا  اماكـ ام مدر بمإلدااػ  فػ  تػراوـ ام تػؿ امةمػد وام ػروع فنػي 

نػػراد اادمػػ  امتػػ  تثبػػت تػػوافره و وكػػمف مػػم إسػػتدؿ بػػي عامنػػ  خم ػػ  بهسػػتظممر يػػذا ام ةا ػػر وا 
اماكـ ػ فنمم ت دـ ػ عى  تػوافر انػ  ام تػؿ مػدى امطػمعف مػف فسػتةمممي سػ اًم مػف  ػأاي إاػداث 
ط نػي عىػػ  اممتاػ  عىنػػي فػ  م تػػؿ ال ن نػد سػوى متػػرد تةمػد امطػػمعف ارتكػمب ام ةػػؿ  ام تػؿ وا 

ا  ػػمب  اممتاػػ  عىنػػي فػػ  م تػػؿ ويػػو مػػمال نك ػػ  اممػػمدى مػػف إسػػتةممؿ سػػ ح نمتػػؿ بطبنةتػػي و 
بذاتػػػي مثبػػػوت انػػػ  ام تػػػؿ مػػػممـ نك ػػػؼ اماكػػػـ عػػػف ننػػػمـ يػػػذه امانػػػ  بػػػا س امتػػػما  بػػػهنراد اادمػػػ  

 ٓواممظمير امخمرتن  امت  تدؿ عى  ام  د امخمص وتك ؼ عاي " 
 ٜٕٜػ  ٜ٘ٔػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٚٔ*  ا ض 

اكػػـ ضػػد امطػػمعف مػػف  ػػأاي فف ن ػػنبي  بهضػػرار وممػػم كػػمف  اإلسػػتمرار  فػػ  تا نػػذ ام        
تسػنم   ال نمكػف تػداركمم  ممػؿ ناػؽ مػي ػ مػع  تػرتن   ام ضػمر با ضػي ػ طىػب  ونػؼ تا نػذه  

  ٓملنتم مانف ام  ؿ ف  يذا  امطةف 
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َفٍٙزَٖاألعجبة
َ:َـََيطٍتَاٌطبعََِٓٓحمىّخَإٌمغ

َٓتم مانف ام  ؿ ف  موضوع امطةف (    اامر  بونؼ تا نذ اماكـ اممطةوف فني ملنٔ) 
َ:َـََٚاحلىُ(    ضـ امم ردات مىزوممم  متا نؽ فوتي امطةف ػ ٕ) 

 ٓب بوؿ امطةف   ك    ـَأٚالََ:
 ٓوف  امموضوع با ض اماكـ اممطةوف فني واإلامم     :َـَصبٔيب

                           
َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ

َلجغَـَاؽزغبص
َإوشاَٖعٍَٝرٛليعَـَرذاخًَفَٝاٌٛظبئفَاٌعبِخ

َـــــــــــ
َ

َعٕبثبدَثغي17804/1001َْٛفَٝاٌمؼيخَ
َوٍَٝطٕطب4108/1001َ

َ
َقَق16433/6اٌطعَٓثبٌٕمغَسلَُ
َ

َـــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 خَإٌمغحمىّ

 اٌذائشحَاجلٕبئيخ

 ِزوــــــشح

 ثأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغ

 مدع  بمما وؽ اممدان                             .................  ادلمذََََََِٓ:

وموطاػػي اممختػػمر مكتػػب ااسػػتمذ/ مامػػد رتػػمو  عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو                    
واموكنػؿ عػف امطػمعف بتوكنػؿ  ػمرع  ػرنؼ بم ػم  ػ ام ػميرة ػ  ٕٙعطنػي ػ  

رسم  عمـ توثنؽ بسنوف ػ امىربن  ػ مرفؽ  ػورة ضػوون   ٕ٘ٓٓ/ٕٔٙرنـ 
 مطمب   مع ؿ واممةروض مىمضميمة .

 ػــذَوًََِٓ:

         ..........ػ  ٕ                 ...........ػ  ٔ
 مـ                                             مدع  عىن              ..........ػ  ٗ                 ...........ػ  ٖ
  ..........ػ  ٙ...........                 ػ  ٘
 بمما وؽ اممدان            ..........ػ  ٛ                 ػ ........... ٚ
 .........ػ  ٓٔ                ...........ػ  ٜ

فػػ  امتامنػػ  رنػػـ   ٕ٘ٓٓ/ٔ/ٜاطػػم فػػ  ام ػػمدر مػػف ماكمػػ  تامنػػمت ط    :َفــَٝاحلىـــــُ
كىػػػػػػػػػ  طاطػػػػػػػػػم ( وام مضػػػػػػػػػ    ٕٕٓٓ/ٜٕٓٔبسػػػػػػػػػنوف )  ٕٕٓٓ/ٜٕ٘ٓٛ

اضػػورنًم وغنمبنػػًم ببػػرارة تمنػػع اممتممػػنف ممػػم اسػػب إمػػنمـ ورفػػض امػػدعوى 
اممدانػػػػ  ضػػػػديـ وفمزمػػػػت رافةمػػػػم بممم ػػػػروفمت اممدانػػػػ  ومبىػػػػف مموػػػػ  تانػػػػي 

 فتةمب مامممة .

وبمطً  ف د طةف عىن  اممدع  بمما وؽ اممدان  / مامد وممم كمف يذا اماكـ مةنبًم         
وذمػػؾ بموتػػػػب توكنػػؿ رسمػػػػ    ٕ٘ٓٓ/ ٕ/  ٙٔفامػػد را ػػد عػػزاـ بطرنػػؽ امػػا ض بتػػمرن   

/  ٙنبػػن  مىوكنػػؿ اػػػؽ امطةػػػػف بػػمما ض ) مرفػػؽ ف ػػىي بػػممت رنر ( وننػػد طةاػػي تاػػت رنػػـ  
ؽ  ػورة طبػؽ اا ػؿ مػف توكنػؿ تتمبع انمب  طاطم امكىن  وتـ سداد امك ممػ  ػ ومرفػ  ٕ٘ٓٓ

 ام مدر مكمتب فسبمب يذا امطةف . 
َٚٔٛسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطعَٓثبٌٕمغَ:ََََََََ
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َأعـــــــــجبةَاٌطعٓ
نبػػػػنف مػػػػف مطممةػػػػ  مػػػػدوامت فسػػػػبمب اماكػػػػـ اممطةػػػػوف فنػػػػي فف ماكمػػػػ  امموضػػػػوع         

فػػػػػ  نػػػػػـو ا ػػػػػىت امتػػػػػراوـ اممسػػػػػادة مىمطةػػػػػوف ضػػػػػديـ كمػػػػػم وردت بػػػػػأمر اإلاممػػػػػ  بػػػػػأامـ 
 بداورة مركز بسنوف ػ مامفظ  امىربن  : ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚ
َ:َادلزََِّْٙٛٓاألٚيَإىلَاٌغبثع:َََََأٚال َ

) اممػػػدع  اممػػػدا  ( واتػػػزوه بػػػدوف فمػػػر  ..........ػػػػ   نبضػػػوا عىػػػ  اممتاػػػ  عىنػػػي /  ٔ
اماكػػمـ اممخت ػػنف بػػذمؾ وفػػ  غنػػر اااػػواؿ امم ػػرح بمػػم نماواػػًم بػػمم بض عىػػ  ذوى 

 ٓإت مفمـ ب    كمذب  وي  فامـ مف رتمؿ ام رط  ام بم  وذمؾ امؿ 
عى  امتوننع بممب م  واإلمضػمر عىػ  فوراؽ مثبتػ   ...........ػ  فكريوا اممتا  عىني /  ٕ

ن مالت فمما  بهستخداـ ام وة وامتمدند   ٓمدنف و نكمت وا 
ػػػ   تػػداخىوا فػػ  وظن ػػ  مػػف اموظػػموؼ امةمومنػػ  مػػف غنػػر فف تكػػوف ممػػـ  ػػ   رسػػمن  مػػف  ٖ

ومػػػػ  فو إذف مامػػػػم وفتػػػػروا عمػػػػً  مػػػػف م تضػػػػنمتمم بػػػػأف إدعػػػػوا كػػػػوامـ مػػػػف رتػػػػمؿ اماك
 ٓام رط  ونبضوا عى  اممتا  عىني اممذكور واتزوه دوف اؽ 

َ:َادلزََِّْٙٛٓاٌضبَِٓٚؽىتَاٌعبشش:ََََصبٔيبَ 
إ تركوا بطرنؽ اإلت مؽ وامتارنض واممسمعدة مع سمور اممتممنف ف  إرتكمب امتراوـ          
ت  وا مةمـ عى  تا نذيم موضوع ا متمـ امسمب   بأف ارضويـ عى  إرتكمبمم وفوعزوا إمنمـ بمم وا 

مػػػداديـ بمممةىومػػػمت واادوات ام زمػػػ  إلرتكمبمػػػم فونةػػػت امتػػػراوـ اممػػػذكورة باػػػمر عىػػػ  ذمػػػؾ  وا 
 ٓامتارنض واإلت مؽ وتىؾ اممسمعدة 

 ٕٖ٘و  ٕٕٛو  ٕٓٛو  ٘٘ٔو  ٕٗو  ٔٗو  ٓٗاامر اممةمنب عىني بمممواد            
 ٓع وبمت 
وفف سػىط  اإلتمػػمـ إسػتادت فػػ  ثبػوت امػػتمـ امسػمب   مىمطةػػوف ضػديـ اممػػذكورنف إمػػ          

 .........وامراوػػػػد /  و.......... و.......... و.......... ..........مػػػػم  ػػػػمد بػػػػي كػػػػؿ مػػػػف 
عتراؼ اممتمـ عمدؿ عبد امس ـ مكمند بممتا ن مت   ٓوا 

فاػػػي بتػػػمرن  اموانةػػػ  اضػػػر اممتممػػػوف إمػػػ  مازمػػػي بسػػػنمرة  ػػػرط  و  ..........إذ  ػػػمد        
فويمػػوه فامػػـ مػػف رتػػمؿ ام ػػرط  وفم ػػوا ام ػػبض عىنػػي وا  ػػطابوه بتىػػؾ امسػػنمرة إمػػ  مكػػمٍف اػػمٍر 
وفكريػػػوه عىػػػ  توننػػػع عػػػدد مػػػف ااوراؽ امبنضػػػمر وسػػػادات امػػػدنف ثػػػـ فم ػػػوا بػػػي بػػػممطرنؽ وفػػػروا 
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امثػممف واتػ  امةم ػر ارضػوا سػمور اممتممػنف عىػ  ذمػؾ يػمربنف ػ وفضػمؼ بػمف اممتممػنف مػف 
 ٓممم بناي وبنامـ مف خ فمت 

بمضػػموف مػػم  ػػمد بػػي ام ػػميد ااوؿ و ػػمد ابنػػؿ عبػػد  و........... .........و ػػمد         
امس ـ عبد امىطنؼ بسػممع  اممتممػنف اػمؿ اػدنثمـ عػف إرتكػمبمـ مىوانةػ  فػأبىف ام ػميد ااوؿ 

 ٓبذمؾ 
فف تارنػمت ام ػػرط  امتػ  فترايػػم دمتػي عىػػ  ننػمـ اممتممػػنف مػػف  .........د امراوػػد و ػم       

امثػػممف واتػػ  امةم ػػر بتاػػرنض سػػمور اممتممػػنف عىػػ  ام ػػبض عىػػ  ام ػػميد ااوؿ وا  ػػطابمه 
كرايػػي عىػػ  امتوننػػع عىػػ  فوراؽ بنضػػمر وسػػادات دنػػف وفامػػـ فا ػػذويـ  فػػ   إمػػ  ماط ػػ  امونػػ  وا 

ا نذ تىؾ امتراوـ وذمؾ ب  د اإلات مـ مف ام ميد ااوؿ موتود خ فمت سبنؿ ذمؾ مبىىًم مممنًم مت
نػػمه و وفف اممػػتمـ امسػػمدس  فنػػر بممتا ن ػػمت بهرتكمبػػي مىوانةػػ  بمإل ػػتراؾ مػػع  ..........بنػػامـ وا 

اممتممػػنف مػػف ااوؿ واتػػ  امسػػمبع وذمػػؾ بتاػػرنض مػػف اممػػتمـ امثػػممف اظنػػر ا ػػوممـ عىػػ  
 ٓمبممف ا دن  

 امماكم  ببرارة اممطةوف ضديـ اممذكورنف إستامدًا إم  مم نأت  :ثـ نضت        
فف امماكم  إستةرضت ونموع امدعوى عف ب ػر وب ػنرة ورفت فف اإلتمػمـ اممسػاد إمػ        

اممتممػػػنف تاػػػنط بػػػي مػػػف تواابػػػي ام ػػػكوؾ وامرنػػػب بمػػػم ال تطمػػػوف مةػػػي امماكمػػػ  إمػػػ  إدااػػػتمـ 
 مةمم  وفن  ذمؾ :بموتب اادم  امم دم  ضديـ مف امانمب  ا

 
ػ    فف امم ػػرر نماواػػًم فف اااكػػمـ امتامونػػ  تباػػ  عىػػ  ام طػػع وامن ػػنف ومػػنس عىػػ  ام ػػؾ   ٔ

وامتخمػػنف إذ تػػمرت فنػػواؿ ام ػػمود مػػف ااوؿ اتػػ  امرابػػع مرسػػى  عمرنػػ  مػػف ثمػػ  دمنػػؿ 
عممديػػػم امظػػػف وام ػػػؾ فػػػ   ػػػخص امتاػػػمة ومػػػـ تركػػػز عىػػػ  امث ػػػ  وامن ػػػنف فػػػ  كػػػوامـ 

 ٓؾ اموانة  )؟!!( وام معىنف متى
ػ    فاي ال نست نـ ف  ام مػـ وامماطػؽ فف ناكػر مػم فسػاد إمنػي م ػررًا عػدـ مةرفتػي بػمممتممنف   ٕ

ثػػـ نةػػود ونةتػػرؼ بةػػد خمسػػ  ع ػػر نومػػًم ذاكػػرًا ت  ػػنً  فسػػممر اممتممػػنف واممارضػػنف 
كمػ  عىػ  إرتكػمب امترنمػ  إاّل إذا كػمف ياػمؾ مبػررًا ممػذا اإلعتػراؼ ػ ويػو مػم تػراه امما

تةىػػػي نػػػدم  بمػػػذا  ...........فف ياػػمؾ إكرايػػػًم ونػػػع عىنػػػي ػ فى اممػػػتمـ امسػػػمدس ػ 
كمم نػرر اما نػب  ٖٕٓٓ/٘/ٔٔاإلعتراؼ مف اتز بدوف اؽ إذ تـ ام بض عىني نـو 
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ماكػػػػرًا اػػػػدوث  ٖٕٓٓ/٘/ٚٔومػػػـ نةػػػػرض عىػػػ  امانمبػػػػ  امةممػػػػ  إاّل بتػػػمرن   .........
بنىي بةد إاتممر تىؾ اممدة إاًل فاي مػـ ن ػرج عاػي اموانة  وتـ ابسي فربة  فنمـ ثـ فخى  س

مػدمنًم بتىػؾ اإلعترافػمت ويػو ريػف اماتػز  ٖٕٓٓ/ٙ/٘وت دـ إم  امانمب  امةمم  بتمرن  
و  ٚامبمطػػػؿ ويػػػو مػػػم إستسػػػ تي امماكمػػػ  مػػػف امبرننػػػمت اممرسػػػى  مػػػف  ػػػ ن ي وامملرخػػػ  

ؼ ماػػي مػػـ ن ػػكو فنمػػم مػػف إسػػتمرار اتػػز  ػػ ن ي ومػػف ثػػـ نكػػوف اإلعتػػرا ٖٕٓٓ/ٙ/ٛ
ختنمر بؿ كمف ع تػنكف ومند ارن  وا   ٓبمر ػف نمر وا 

ػ  إف مػػم فثػػمره دفػػمع اممػػدع  بػػمماؽ اممػػدا  عػػف اتنػػ  اماكػػـ ام ػػمدر فػػ  امػػدعوى رنػػـ   ٖ
نبػػػؿ اممتممػػػنف ال نسػػػماده ام ػػػماوف  .........ضػػػد اممػػػتمـ امسػػػمبع  ٖٕٓٓمركزنػػػ /٘ٛ٘

ػ إذ ف ػؿ يػذا اماكػـ فػ  إلخت ؼ موضوع يذا اماكـ  عف موضػوع امػدعوى امممثىػ  
 ٜٖ٘ٓتممتػػػنف فسػػػادتمم امانمبػػػ  ام ػػػرطن  إمػػػ  اممػػػتمـ ااومػػػ  : خروتػػػي بممسػػػنمرة رنػػػـ 

 ػػرط  متوتمػػًم إمػػ  بىدتػػي دوف ت ػػرن  مػػي بػػذمؾ و وامثمانػػ  : إتمممػػي فػػ  امتامنػػ  رنػػـ 
تامنػػػػمت مركػػػػز بسػػػػنوف ويمتػػػػمف امتممتػػػػمف ال  ػػػػى  مممػػػػم بموضػػػػوع  ٕٕٓٓ/ٜٕ٘ٓٛ

ده اماكـ ف  يذا ام أف يػو سػرده مىوانةػ  إتمػماًل و ػواًل إمػ  مػم امدعوى ػ وكؿ مم فور 
إاتمػػػ  إمنػػػي مػػػف إدااػػػ  اممػػػتمـ فػػػ  يػػػمتنف امتممتػػػنف ومػػػـ نتطػػػرؽ إمػػػ  عام ػػػر امػػػدعوى 

 ٓامممثى  واسبتمم إم  اممتممنف إذ تمر متمً  بمماسب  إمنمـ 
 
ال تك ػ  بػذاتمم دمػنً  فػ  بممتا ن مت مػم يػ  إاّل تارنػمت  .........ػ  فف مم نرره ام ميد    ٗ

ذ فاػدت  امػدعوى بػؿ نتةػنف فف نسػماديم دمنػؿ فو فدمػ  فخػرى تطمػوف إمنمػم امماكمػ  ػ وا 
امماكمػػ  فدمػػ  امػػدعوى ومػػـ تطمػػوف إمنمػػم ومػػف ثػػـ فػػهف تىػػؾ امتارنػػمت ال ت ػػى  بػػذاتمم 
 دمػػػنً  وانػػػدًا م دااػػػ  بمماسػػػب  ممػػػلالر اممتممػػػنف إذ ال تةػػػدو فف تكػػػوف رفنػػػًم م ػػػمابمم ال

 ٓتاتمؿ ام دؽ وامكذب ونتةنف مذمؾ اإلمت مت عامم 
وفف اادم  بذمؾ تكوف وند غىبتمم امظف وخىت امدعوى مػف فدمػ  فخػرى نبػؿ اممتممػنف         

/ف ام ضػمر ببػرارتمـ ممػم فسػاد إمػنمـ ورفػض ٖٗٓاامر امػذى نتةػنف مةػي إعمػماًل مػاص اممػمدة 
 ٓامدعوى اممدان  ضديـ 
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ماكمػ  فنمػم ت ػدـ سػادًا م ضػمومم ببػرارة اممطةػوف ضػديـ ورفػض امػدعوى ومم فوردتي ام       
اممدان  ضديـ ال ن ى  مامػؿ تىػؾ اماتنتػ  امتػ  إاتمػت إمنمػم امماكمػ  ػ إذ امواضػ  مػف تىػؾ 

 ااسبمب مم نأت  :
ػ    فف ماكمػػ  امموضػػوع فطرنػػت امسػػمع وفمةاػػت اماظػػر مػػدفمع اممطةػػوف ضػػديـ ػ فػػ    ٔ

 ذاامم وغضت ب ريم عف اادم  امتػ  سػمنتمم سػىط  اإلتمػمـ  امونت امذى َف مت فني
ودفمع اممدع  اممدا  واممستمدة مف فوراؽ امدعوى وامت  تاطؽ مىويى  ااومػ  وت طػع 
ريم ػػمت ال ف ػػؿ  بهدااػػ  اممتممػػنف و وفدخىػػت امماكمػػ  فػػ  ا سػػمم  ػػكوكًم ويػػواتس وا 

موسػواس ام ػػؾ نتسػرب إمػػ  ممػم مػف اموانػػع وال سػاد ممػم مػػف اما ن ػ  ػ وفطى ػػت امةاػمف 
ضمنريم ونىىب عى  اسمم ػ ممم ففسد ت دنريم ووزامم مةام ػر امثبػوت ضػد اممتممػنف 
وفدمتػػي ام مطةػػ  وغىبػػت عىنمػػم فدمػػ  اما ػػ  دوف مبػػررات سػػموى  وفسػػبمب م بومػػ  و وممػػذا 
سىؾ اماكـ  طرن ًم مةوتًم ف  ت دنره معدم  اممطروا  عى  بسمط امباػث  ومػـ ناسػف 

سػػىطتي امت دنرنػػ  وفدى ذمػػؾ إمػػ  فسػػمد اماتنتػػ  امتػػ  إاتمػػ  إمنمػػم ػ إذ سػػموره  إسػػتةممؿ
رتمب  فنمم ال نتوز فف نكوف ماً  م رتنمب فو ظف فو  ؾ   ٓوا 

ػ   بدفت امماكم  وعى  ااو مم سىؼ بنماي بهستةراضمم ونموع امدعوى وفدم  امثبوت امتػ    ٕ
  مامػػم وخى ػػت إمػػ  فامػػم إرتمبػػت فػػ  تىػػؾ فوردتمػػم امانمبػػ  امةممػػ  ب مومػػ  اادمػػ  امم دمػػ

ف كمات ارة ف  ت دنريم متىؾ اادم  امت  نػدممم  اادم  ومـ تطموف إمنمم ػ وفمتمم فامم وا 
سىط  اإلتممـ ال ن نديم نند وال ناد مػف سػىطتمم م نػد ػ إذ مرتػع اامػر كىػي إامػم نةػود 

ماكمػ  امموضػوع متػ  إم  ضمنر ام مض  امتامو  ووتدااػي ػ إاّل فاػي مػف امم ػرر فف 
فوردت فسبمبًم تبرر بمم عدـ إنتامعمم بتىػؾ اادمػ  ػ فػهف فسػبمبمم تخضػع مرنمبػ  ماكمػ  
امػػػا ض مػػػف انػػػث ماط مػػػم وسػػػ متي مػػػف  ػػػبم  امتةسػػػؼ فػػػ  اإلسػػػتاتمج وام سػػػمد فػػػ  

إتػػرارات تامونػ  ضػػرورة  ٖٓٔاإلسػتدالؿ و ومػف فتػػؿ ذمػؾ فوتػب ام ػػماوف فػ  اممػمدة 
بمإلدااػػ  عىػػ  بنػػمف م  ػػؿ اسػػبمبي اموانةنػػ  وام ماوانػػ  سػػوار إ ػػتممؿ كػػؿ اكػػـ  ػػمدر 

عاد ام ضمر بممبرارة فو اإلداا  ونىػـز فف تكػوف تىػؾ ااسػبمب واضػا  تىنػ  ال ن ػوبمم 
غمػػوض فو إبمػػمـ فو تتمنػػؿ فو تةمػػنـ بمػػم نك ػػ  مامػػؿ نضػػمر اماكػػـ ومػػم إاتمػػ  إمنػػي 

مع بةدامػ  نضػموي ونتمػما  مف اتموج و وذمؾ ات  نسػتطنع اممطىػع عىػ  اماكػـ اإلنتاػ
مػػػف ذياػػػي مظاػػػ  مػػػم نػػػد نكػػػوف نػػػد راف عىػػػ  ااذيػػػمف مػػػف إسػػػتبداديـ وتةسػػػ مـ فنمػػػم 
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ن درواي مف فاكػمـ وكػذمؾ اتػ  تسػتطنع ماكمػ  امػا ض مممرسػ  والنتمػم فػ  مرانبػ  
طمأاػػت إمنمػػم   ػا  تطبنػػؽ ام ػػماوف عىػػ  امونػػموع امتػػ  فوردتمػػم امماكمػػ  فػػ  اكممػػم وا 

و ويو فمر نستانؿ عىنمػم ام نػمـ بػي إذا مػم كماػت فسػبمب اماكػـ  ووث ت بمم ف  اكممم
 ٓم وب  بمم ن سديم ػ وتمرت عى  ااو ال نسنىي امماطؽ ونرفضي امة ؿ ونأبمه 

  :ََعٍَٝأٔـٗ،ََأَ.َط240َٚرٛارشَلؼبءَحمىّخَإٌمغَ،َفَٝرطجيكَأؽىبََادلبدحَ/َ    
امماكمػػ  اػػنف نضػػت فػػ  امػػدعوى  " نتػػب فف تكػػوف مػػدوامت اماكػػـ كمفنػػ  بػػذاتمم إلنضػػمح فف

بمإلداا  ند فممت إممممم  انام بمبا  اادم  ام موم  فنمم و وااسػمس امػذى ت ػـو عىنػي  ػممدة 
كػػؿ  ػػميد ون ػػـو عىنػػي كػػؿ دمنػػؿ و وفاػػي كنمػػم نتا ػػؽ ذمػػؾ ونتا ػػؽ امىػػرض مػػف امتسػػبنب فهاػػي 

  بػي و  نتب فف نكوف ف  بنػمف تىػ  م  ػؿ بانػث نسػتطمع امونػوؼ عىػ  مسػوغمت مػم نضػ
فمػػم إفػػراغ اماكػػـ فػػ  عبػػمرات مةمػػمة فو وضػػةي فػػ   ػػورة متمىػػ  متمىػػ  فػػ  نا ػػؽ امىػػرض 
امذى ن ده ام مرع مف إستنتمب تسبنب اااكمـ وال نمكف ماكم  اما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم 
عى  وتممم ام ان  ومف مرانب   ا  تطبنؽ ام ماوف عى  اموانة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ 

 "  . 
   ٖٖٚػ  ٔٚػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٖ/ٕٕا ض 
   ٚ٘ػ  ٙٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔ/ٓٔا ض 
   ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕا ض  
   ٖٛ٘ػ  ٖٛػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٗ/ٕٚا ض 
   ٕٙػ  ٗػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔ/ٕٔا ض 
   ٙٗػ  ٚػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔ/ٜٔا ض  

كت ت ماكم  امموضوع ب وممم فف فنواؿ ام مود مف ااوؿ ات  امر   ٖ ابػع تػمرت مرسػى  ػ   وا 
عمرن  مف ثم  دمنؿ ػ عممديم امظف وام ؾ ف  ف خمص امتامة وام معىنف متىػؾ امتػراوـ 
ويو فمر ال ساد مي مف ااوراؽ بؿ نخممؼ امثمبت بمػم ػ إذ تػمرت فنػواؿ ام ػميد ااوؿ 

ومػػم بةػػديم واضػػا  ونمطةػػ  فػػ  م ػػميدتي اممتممػػنف اػػمؿ اػػزوممـ  ٘ٔبممتا ن ػػمت ص 
وفويمػػػوه فامػػػـ مػػػف رتمممػػػم وفم ػػػوا ام ػػػبض عىنػػػي وا  ػػػطابوه بتىػػػؾ مػػػف سػػػنمرة مى ػػػرط  

امسػػػنمرة إمػػػ  مكػػػمف ن ػػػ  وفكريػػػوه عىػػػ  امتوننػػػع عىػػػ  عػػػدد مػػػف اممسػػػتادات امبنضػػػمر 
وسادات امدنف ثػـ فم ػوا بػي فػ  عػرض امطرنػؽ وفف اممتممػنف مػف امثػممف اتػ  امةم ػر 
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   وتسػماد امػدمنؿ يـ اممارضوف عى  إرتكمب تىػؾ امتػراوـ ممػم بنػامـ مػف خ فػمت سػمب
بممتا ن ػمت  ٕ٘و  ٖٔ) ص  ...........وام ػميدة  .........مع فنواؿ ام ميد امثما  

بأاػػػي سػػػمع مػػػف اممتممػػػنف اػػػدنثمـ عػػػف إرتكػػػمبمـ مىوانةػػػ  فػػػأبىف  .........( كمػػػم  ػػػمد 
فأكػدت مػم ورد بمادمػ  امسػمب    .........ام ميد ااوؿ بذمؾ و وتمرت تارنػمت امراوػد 

فف اممتممػػنف ) اممطةػػوف ضػػديـ ( مػػف ااوؿ اتػػ  امسػػمبع نػػمموا بتا نػػذ مػػم  وبمػػم ن نػػد
إت  ػػوا عىنػػي مػػف تػػراوـ مػػع اممتممػػنف مػػف امثػػممف اتػػ  امةم ػػر وباػػمر عىػػ  تارنضػػمـ 
فونةػػت تىػػؾ امتػػراوـ باػػمر عىػػ  ذمػػؾ و وتػػمر إنػػرار اممػػتمـ امسػػمدس عػػمدؿ عبػػد امسػػ ـ 

اادمػػ  امتػػ  تسػػمادت مػػع بةضػػمم ومػػم بةػػديم متوتػػًم متىػػؾ  ٕٚمكمنػػد بممتا ن ػػمت ص 
بانث ن د كػؿ مامػم اآلخػر دوف ثمػ  تةػمرض فو تاػمنض وامثمبػت فػ  تسىسػؿ ماط ػ  

 ٓوف  طرنؽ مست نـ ال ن وبي امةوج 
ػ   ومـ تبنف امماكم  ف  اكممم وتي إرتنمبمم ف  فنواؿ ام مود سمم   امذكر وعمدت إمػ    ٗ

وت ػػػوني عام ػػػريم ورمتمػػػم بمم ػػػؾ  طمػػػس اما ػػػموؽ امتػػػ  فابػػػأت عاػػػي اادمػػػ  اممػػػذكورة
وامرنب  دوف مبػررات سػموى  وم بومػ  تبةػث عىػ  ذمػؾ ػ بػؿ فطىػؽ اماكػـ ام ػوؿ بماطػؽ 
تمم  وبرعوا  دوف اذر وراح  نىمث ورار سػىطتي امت دنرنػ  فػ  ت ػدنر امونػموع ووزامػم 
وو  مم بأامم سىط  مطى   وفمت اماكـ فف امماكم  ماكوم  بضوابط وفطػر ماط نػ  

ط  بػأف نت بىمػم امة ػؿ وتتػرى مػع اممػػأموؼ ومػم نت ػؽ مػع طبػموع اامػور وسػػنريم م ػرو 
 ٓاممةتمد و دوف  طط فو إسراؼ وتةسؼ 

ػ    وند إستسىـ اماكـ موسموس ام ؾ فأ ب  فسنرا  مي وفغىؽ بمبػي فػ  وتػي فنػواؿ يػلالر   ٘
 مض  ام مود وتةؿ مف  كي ع ب  كلود ف  سبنؿ تةرفمم عى  اما ن   امت  نسة  ام

امتاػػمو  تميػػدًا إمػػ  بىوغمػػم سػػوار إلدااػػ  اممتممػػنف فو اماكػػـ ببػػرارتمـ و ورمػػ  فنػػواؿ 
ام مود اممذكورنف بأامم تمرت مرسى  عمرن  مف ثم  دمنؿ نلنديم رغـ فامم متسػ   مػع 
ب غ اممتا  عىني عػف اموانةػ  وامػذى سػمرع بممتوتػي إمػ  مركػز ام ػرط  وفبىػف مةػموف 

ع ػػب إطػػ ؽ سػػرااي مػػف فنػػدى ت دنػػي ومػػف نبضػػوا عىنػػي  ........اممبماػػث اما نػػب 
دوف اػػػؽ وفبىىػػػي ت م ػػػنؿ اموانةػػػ  كمػػػم اػػػدثت واػػػدد فسػػػممر امتاػػػمة امػػػذنف تمكػػػف مػػػف 
مةػػرفتمـ وكػػمف دنن ػػًم فػػ  تادنػػديـ ومػػـ ن ػػأ فف نتسػػرع فػػ  اإلتمػػمـ ونوتمػػي عىػػ  ااػػو 

ا عىػػنمـ بةػػد ع ػػواو  مخ ػػومي وفعداوػػي بػػؿ إدمػػ  بماسػػممر امتػػ  ا ىمػػم إمنػػي مػػف تةرفػػو 
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إعممؿ ام كر وبرون  تمم  وتمانص دننؽ ػ وممذا كمف  ػمدنًم مػع ا سػي نبػؿ فف نكػوف 
 مدنًم مع سىطمت امتا نؽ امت  تومت امتا نػؽ فػ  اموانةػ  فكػمف مسػماي تةبنػرًا  ػمدنًم 
عف اموانة  وكن ن  ادوثمم وفنده ف  نومي كػؿ مػف إسػت   ماػي مةىوممتػي عػف ف ػخمص 

وف و وتػمرت تارنػمت امراوػد خممػد كمػمؿ فبػو ماػدور روػنس اممبماػث امتامة ويـ اممتممػ
مدعمػػ  وملنػػدة ما ػػوؿ اموانةػػ  كمػػم روايػػم اممتاػػ  عىنػػي و ػػموده كمػػم إا ػػبت عىػػ  
ذات اممتممػػػنف امموتػػػي إمػػػنمـ اإلتمػػػمـ سػػػوار كػػػماوا فػػػمعىنف ف ػػػىننف فو مسػػػميمنف فػػػ  

اتظمػت مػف امونموع اإلترامنػ  امتػ  اػدثت بطرن ػ  اإلت ػمؽ وامتاػرنض وام مسػمعدة و وا 
تىؾ اادم  ماظوم  متكممىػ  وع ػد مت ػؿ امابػمت متػرابط ااتػزار ن ػد بةضػمم بةضػًم 
فأضات ثمبت  امبانمف ال نتطػرؽ إمنمػم إداػ   ػؾ فو فنػؿ إاتمػمؿ و عىمػًم بػأف تارنػمت 
ام ػػرط  نمكػػف فف تتخػػذ نرناػػ  مةػػززة مبػػمن  اادمػػ  ااخػػرى و وال تثرنػػب عىػػ  ماكمػػ  

مػػم إتخػػذت مامػػم سػػادًا ودعممػػ  مػػف دعػػموـ نضػػمريم بمإلدااػػ  متػػ  كماػػت امموضػػوع إذا 
  ووث ػػت بمػػػم و  مػػمت  ػػ  ومتم ػػن  مػػع سػػمور اادمػػ  ااخػػرى امتػػ  إطمأاػػت إمنمػػم امماك

ومـ ت سط ماكمػ  امموضػوع تىػؾ امتارنػمت ا مػم عاػد ت ػدنريم وفطراتمػم دوف مبػررات 
دًا فػػ  ت  ػػ  ا ن تمػػم وممػػذا سػػموى  فو فسػػبمب م بومػػ  و مػػع فف مػػف فترايػػم بػػذؿ تمػػ

تمرت ف  تمىتمم مت    ومتامس   مع بػمن  اادمػ  ااخػرى  بمػم ال نتػوز مةػي امت ىنػؿ 
مػػف  ػػأامم فو إيػػدار ننمتمػػم ك رناػػ  نمكػػف فف تضػػمؼ إمػػ  بػػمن  اادمػػ  ااخػػرى امتػػ  
ك ؼ عامم امتا نؽ ون مـ عىنمم تمنةمم ام ضمر بهداا  اممطةوف ضديـ و وطمممم فف 

ف  اماممن  مرتةي إم  إنتامع ام مض  امتاػمو  ومػم نرتػمح إمنػي ضػمنره ووتدااػي  اامر
وفخػػػذًا بماطػػػؽ اماكػػػـ امطةػػػنف فػػػهف ماكمػػػػ  امموضػػػوع تكػػػوف نػػػد فطراػػػت امتارنػػػػمت 
اممذكورة دوف مبرر سموف وال سبب م بوؿ و ووضةت ا سمم فسنرة م نود مـ ن نػديم بمػم 

ىطتمم امت دنرنػ  فػ  وزف وت ػدنر اادمػ  ام مرع وتخىت بذمؾ عف واتبمم ف  مممرسػ  سػ
ست  ؿ مطىؽ و وال ن ند سىطتمم إاًل مم نسنىي امة ؿ ون بىي امماطػؽ كمػم  بارن  تمم  وا 

 ٓسىؼ امبنمف 
ػ   وند بىف اماكـ اممطةوف فني نمػ  فسػمده فػ  اإلسػتدالؿ وخطوػي فػ  تا ػنؿ اموانػع فػ    ٙ

بممتا ن ػػػمت و  ......اممػػػتمـ  امػػػدعوى عاػػػدمم فطراػػػت امماكمػػػ  اإلنػػػرار ام ػػػمدر مػػػف
وامػػذى كػػمف م ػػمابًم بػػمن  اممتممػػنف فثاػػمر إرتكػػمبمـ مىتػػراوـ امتػػ  روايػػم اممتاػػ  عىنػػي 
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وبمن   مود اإلثبمت واممدعم  بتارنػمت ام ػرط  وعىػ  ااػو مػم سػىؼ بنماػي و فف ورد 
مره بأسبمب اماكـ فف اممتمـ اممذكور فاكر ف  فنوامي ااوم  تىؾ امونموع وظؿ عى  إاك

مدة ال ت ؿ عف خمس  ع ر نومػًم وبممتػمم  فىػنس مػف اممة ػوؿ فف نةػود بةػد ذمػؾ إمػ  
اإلعتراؼ واإلنرار بمػم فنػر بػي إاًل فف نكػوف ذمػؾ ام ػوًم عػف إكػراه ونػع عىنػي دفةػي إمػ  
اي كمف م بوضًم عىني دوف اػؽ م تػرة طونىػػ   امت رنر بمم ورد بهنراره اممذكور )؟!!!(  وا 

و اامر امذى إستخى ت ماػي امماكمػ  إاػي مػـ ن ػر بمػم ورد بػهنراره إاًل نبؿ إنراره )؟!( 
تات تأثنر امضىط واإلكراه )؟!( ومـ نكف ذمؾ اإلنرار  مدرًا عف إرادة ارة وبهختنػمر 
تمـ )؟!!( و ومم ذيبت إمني امماكم  فنمم ت دـ ال سػاد مػي بػماوراؽ وال ف ػؿ مػي فنمػم ػ 

ـ اممػذكور  ػدر ماػي بتا ن ػمت امانمبػ  امةممػ  وامتػ  بؿ فف امثمبػت بمػم فف إنػرار اممػتم
ت دـ إمنمم طموةًم مختمرًا م دالر بأنواؿ نرند اإلدالر بمم دوف فف نكوف موتمًم فو متبرًا 

( مػػم  ٕٚمػػف فاػػد عىػػ  ذمػػؾ و وفثبػػت عضػػو امانمبػػ  امةممػػ  امما ػػؽ بتا ن ػػي ) ص/ 
م مبىتػػػي مػػػ دالر بػػػأنواؿ وطىػػػب  ٖٕٓٓ/ٙ/٘ن نػػػد فف اممػػػتمـ اممػػػذكور ت ػػػدـ إمنػػػي نػػػـو 

تدنػدة فػػدعمه وسػػأمي عمػم نرنػػد نومػػي فأتػػمب بأاػي كػػمف بمسػػكاي منىػ  اموانةػػ  واضػػر مػػي 
اممتمموف مف ااوؿ ات  امسمبع وت مبؿ مةمـ وكماوا بهادى سنمرات ام رط  ) بػوكس 

 ...........( وا  طابوه مةمـ بتىؾ امسنمرة وتوتموا تمنةًم إم  مسكف اممتا  عىنػي 
سػتونةوه بػمم وة عىػ  انث نم موا بمم بض عىني بةد اإلدعمر بأامـ مف رتمؿ اممبماػث وا 

سػػػادات و ػػػنكمت ثػػػـ فم ػػػوه بػػػممطرنؽ بةػػػد فف ا  ػػػوا غرضػػػمـ و ثػػػـ عىػػػـ بةػػػد ذمػػػؾ فف 
ت ػمؽ مػع اممتممػنف مػف  اممتممنف اممذكورنف إرتكبوا مػم نػمموا بػي مػف تػراوـ بتاػرنض وا 

مثمبػػػت بػػػماوراؽ كػػػذمؾ فف عضػػػو امانمبػػػ  امثػػػممف معخنػػػر م مبػػػؿ مبػػػممف دفةػػػت ممػػػـ و وا
فامط اممتمـ اممذكور عىمًم بأاي نمثػؿ امانمبػ  امةممػ  ونبم ػر سػىط  امتا نػؽ مةػي بمػذه 
ام    اممامندة وامت  تمثؿ اممتتمع وذمؾ ات  نكوف عى  بنا  وعىـ بأاي فممـ سىط  

مم سػأمي  ػراا  امتا نػؽ اممخت ػ  بهسػتتوابي وف ػًم مى ػماوف ػ وكػمف امما ػؽ دنن ػًم عاػد
عمم إذا كمف ند تةرض مثمي إكراه دفةي إم  اإلدالر بأنوامي امتدندة فا ػ  ذمػؾ كىنػ  إذ 

 بممتا ن مت ( : ٓٛسوؿ ) ص 
 س  :  يؿ مف ثم  إكراه ممدى فو مةاوى ونع عىنؾ م دالر بتىؾ اانواؿ ؟

 ٓتػ  :  ال 
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الر بأنوامػػػي فػػػورًا وابػػػي عىنػػػي ونػػػد  ػػػرفي امما ػػػؽ مػػػف سػػػراى امانمبػػػ  بةػػػد اإلد               
 ٓاماضور عاد طىبي 

َوّبَعئًَطشاؽخَوزٌهََ:             
 :  مم سبب عدومؾ عمم سبؽ فف نررتي بأاؾ ال تةرؼ عف اموانة   نوًم ؟  س 

تػػػػ  :  فاػػػم ب ػػػراا  كاػػػت خػػػمنؼ مػػػامـ ) مػػػف اممتممػػػنف ( وفاػػػم امسػػػس فف امراتػػػؿ ده 
فتنػػت فنػػوؿ امىػػ  ا ػػؿ وفخىػػص  مظىػػـو ) اممتاػػ  عىنػػي ( فػػ  امموضػػوع ده

 ذمت  وكات ف  ااوؿ خمنؼ مامـ ) اممتممنف(
وبذمؾ فف   اممتمـ امسمدس اممذكور فف امخوؼ امذى تمىكي كمف م دره اممتممػنف          

ومػػنس مػػي م ػػدر  خػػر سػػوايـ وكػػمف ذمػػؾ عاػػد اإلدالر بأنوامػػي ااومػػ  امتػػ  ا ػػ  فنمػػم مػػم اسػػب 
وامي ااخنػرة امتػ  تضػمات ارتكػمبمـ مىوانةػ  باضػوره إبػمف ونوعمػم إمني وبمن  اممتممنف ػ وفف فن

فمممػي ػ يػ  اانػواؿ ام ػانا  امتػ  فدمػ  بمػم  بارنػ  مطى ػ  واختنػمر تػمـ  و وعىػ  ذمػؾ  فػ  
ماػؿ إذف الرتنػػمب امماكمػ  وت ػػككمم فػػ  تىػؾ اانػػواؿ بػدعوى فامػػم  ػػدرت ماػي وكماػػت ومنػػدة 

م بسمت اممانط  بتىؾ اموانة  تلكد وت طػع  بػأف ارتنػمب إكراه فو تمدند . كمم فف امظروؼ وام
امماكم   و كمم مـ نكف مػي مػم نبػرره فو نسػوغي إذ مػـ نكػف اممػتمـ اممػذكور م بوضػم عىنػي فػ  
ذمػؾ امونػت وممػػذا  ػرفي امما ػػؽ مػف غرفػػ  امتا نػؽ فػورا وابػػي عىنػي بمماضػػور عاػد إع اػػي و 

ي  فػػ  اإلدالر بػػأنواؿ تدنػػدة وكػػمف طبنةنػػم فف كمػػم فاػػي مثػػؿ فمممػػي  تى مونػػم  م  ػػام عػػف رغبتػػ
ت س  سىط  امتا نؽ مي  دريم مندم  بمم  مر مف فنػواؿ وذمػؾ يػو واتبمػم فػ  امم ػمـ ااوؿ و 
إذ ال نتػػوز ممػػم فف  تىىػػؽ بمبمػػم فػػ  وتػػي طمرنػػي طمممػػم فامػػم سػػىط   مامنػػدة تسػػة  كػػذمؾ إمػػ  

برئ امذى مـ نرتكب ذابم فو  إثمػم ببرارتػي بىوغ اما ن   ات  نامؿ اممتـر اآلثـ تزاره  ونظ ر ام
و وواضػػ  مػػف ذمػػؾ تمنةػػي فف اممػػتمـ امسػػممؼ امػػذكر نػػد فدمػػ  بتىػػؾ اانػػواؿ بماػػض إرادتػػي و 
ومػػنس تاػػت فى تػػأثنر فو ضػػىط دفةػػي إمػػ  ذمػػؾ اماػػدنث امػػذى روى فنػػي مػػم اػػدث وعىػػ  ااػػو 

وبػمن   ػمود اإلثبػمت .  مترابط امونػموع وبتة ػؿ تػمـ نت ػؽ مػع ام ػورة امتػ  روايػم اممتاػ  عىنػي
 اامر امذى نبةث عى   دني وامتزامي بمموانع واما ن    دوف ثم  تتموز . 

يذا ومنس  انام مم ذيبت إمني ماكم  امموضوع ف  مدوامت فسبمب اكممم بأف           
اممتمـ امسمبع اممذكور كمف م بوضم عىني دوف اؽ خ ؿ ام ترة مف تمرن  ضبطي بمإلسػكادرن  

 .  ٖٕٓٓ/٘/ٚٔات   ٘/ٔٔسلامي بممتا ن مت بانمب  بسنوف و وممدة ست  فنمـ مف  مانف
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إذ خىػػػت ااوراؽ مػػػم ن نػػػد ذمػػػؾ بػػػؿ فف امثمبػػػت كمػػػم سػػػىؼ امبنػػػمف فف اممػػػتمـ اممػػػذكور         
بماػػض إرادتػػي و ومػػـ نكػػف م بوضػػم عىنػػي  ٖٕٓٓ/ٙ/٘اضػػر إمػػ  عضػػو امانمبػػ  امما ػػؽ نػػـو 

امػػي ااخنػػرة امتػػ  فتمػػـ فنمػػم بمرتكػػمب اموانةػػ  اممسػػادة إمػػ  كػػؿ فػػ  ذمػػؾ امونػػت عاػػدمم فدمػػ  بأنو 
مػػامـ و وبممتػػمم  فىػػـ نكػػف م نػػد امارنػػ  اتػػ  نمكػػف ام ػػوؿ بأاػػي كػػمف مكريػػم فو ممػػددا فػػ  يػػذا 
امونت ػ  ونكوف امثمبت بماوراؽ فاي كمف  متمتةػم بارنتػي كممىػ  إبػمف إدالوػي بهنراراتػي و كمػم فف 

اوؿ مرة  بممانمب    ٖٕٓٓ/٘/ٚٔاستتواب اممتمـ سممؼ امذكر نـو امثمبت  بماوراؽ فاي عاد 
بةد ضبطي بمإلسكادرن  و فف ماممني كمف امضرا مةي وطىب إخػ ر سػبنىي بػ  ضػممف و ومػـ 
نرد  بأنواؿ اممتمـ امسمبع اممذكور بذمؾ االستتواب فاي كمف م ند امارن  خ ؿ تىؾ ام ترة دوف  

ام ممػػم تػردد اممػػدافع عاػػي فػػ  امتمسػػؾ بمػػذا ام ػػبض امبمطػػؿ اػؽ و ومػػو كػػمف  ذمػػؾ اامػػر  ػػان
وامذى ونع عى  موكىي دوف اؽ و  ومع ذمؾ فهف  امثمبت بماوراؽ كمم سػىؼ امبنػمف فف سػلاؿ 

ونػػػت فف فدمػػػ  بأنوامػػػي ااخنػػػرة  امتػػػ  ااطػػػوت عىػػػ  اتمممػػػي  ٖٕٓٓ/ٙ/٘اممػػػتمـ اممػػػذكور نػػػـو 
تى مونػم  بػهرادة اػرة  ومابػت ام ػى   تمممػم بوانةػ  مىمتممنف بمرتكمب امونموع اممسػادة إمػنمـ تػمر 
وامػػذى فاكػػر فنػػي مػػم اسػػب إمنػػي و   ٖٕٓٓ/٘/ٚٔضػػبطي بمإلسػػكادرن  واسػػتتوابي امسػػمبؽ فػػ  

وبذمؾ نكػوف امثمبػت فاػي كػمف مطىػؽ امسػراح عاػد سػلامي ااخنػر ومػـ نكػف م بوضػم عىنػي وبػذمؾ 
م تاػػت تػػأثر اإلكػػراه وامتمدنػػد إبػػمف اات ػػت  ػػبم  امضػػىط عىنػػي فو فاػػي  كػػمف م نػػد امارنػػ  ووانةػػ

 اإلدالر بهنراره اممذكور وامذى نةد دمن  تويرنم مف فدم  امثبوت ضد اممتممنف .
ومف امم رر ف  يذا ام دد فاي نتةنف فف نكوف اإلكراه فو امتمدند اموانع عى  اممتمـ          

ؿ وم بوم  ف  امماطؽ وممم فو اإلعتراؼ مستخى م مف فدم  سموى  ف  امة  مامىي عى  اإلنرار
ف ىمم امثمبت بماوراؽ و  فض  عف فف تتوافر رابط  امسببن  بنف اإلكراه  فو امتمدند  اممدع  
بي وبنف  دور  ذمؾ اإلنرار فو االعتراؼ بمةا  فف نكػوف نػد   ػدرا باػمر عىػ  تىػؾ اافةػمؿ 

افر تىػؾ امة نػ  بناممػم فػ  غنر امم روع  بانث مم كمف من در فنممم موال ادوثمم فهذا مـ تتػو 
ماػػؿ السػػتبةمد ذمػػؾ امػػدمنؿ فو اسػػتبةمده بػػدعوى فاػػي  ػػدر باػػمر عىػػ  فةػػؿ مػػلثـ ونةػػد فػػ  اػػد 

  ذاتي ترنم  .
وممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف ماكمػػ  امموضػػوع فخطػػأت فػػ  طػػرح امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف إنػػرار          

ومخمم ػم مىثمبػت بػماوراؽ كمػم  اممتمـ امسمبع امسممؼ امػذكر إذ  تػمر اسػتدالممم م ػوبم بممتةسػؼ
إتػرارات تامونػ  عىػ  فف فى نػوؿ ن ػدر مػف ام ػميد  ٕٖٓسىؼ امبنمف و وترى اػص اممػمدة 
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فو اعتراؼ مف اممتمـ بامر عى   اإلكراه نكوف بمط  وال نةتد بي و وعى  ذمؾ فػهف امػبط ف ال 
إلعتػػراؼ  وام ػػممدة امتػػ  نتةػػزز إال إذا نممػػت  رابطػػ  امسػػببن  بػػنف اإلكػػراه فو امتمدنػػد  وبػػنف ا

ندم  بمم ام ميد و  فهذا كمات تىؾ امة ن   فو امرابط   غنر نموم  وال متوافرة  ف   ماؿ إذف 
مػػبط ف ذمػػؾ امػػدمنؿ و وكمػػم سػػبؽ امبنػػمف ياػػمؾ فتػػرة بةنػػدة بػػنف وانةػػ  ام ػػبض امم ػػوؿ إفتراضػػم 

وبنف إدالوي   ٖٕٓٓ/٘/ٚٔبأامم بدوف وتي اؽ عى  اممتمـ امسمبع  ػ وامت  ونةت وااتمت ف  
انوامػػػي امتدنػػػدة امتػػػ  اتمػػػـ فنمػػػم  اممتممػػػنف بمرتكػػػمب امتػػػراوـ اممسػػػادة إمػػػنمـ عاػػػد سػػػلامي نػػػـو 

ويػػػو  مطىػػػؽ امسػػػراح  ومخىػػػ  سػػػبنىي ونػػػد اضػػػر مىانمبػػػ  امةممػػػ  منػػػدم  بأنوامػػػي  ٖٕٓٓ/ٙ/٘
نراره مبم  رة .  اامر امتدندة بماض إرادتي  واا رؼ مف متىس امتا نؽ فور إثبمت فنوامي وا 

 امذى ن طع بماةداـ  بم  اإلكراه فو امتمدند بمماسب  م نرار اممذكور ونلكد س متي و اتي . 
 
 

وال ناػػػمؿ مػػػف ذمػػػؾ فف تكػػػوف ياػػػمؾ بةػػػض امبرننػػػمت اممرسػػػى  مػػػف ذوى  وفيػػػؿ اممػػػتمـ        
اف امسمبع اممذكور تامؿ اإلبػ غ عػف وانةػ  ضػبطي واسػتمرار ااتتػمزه بمم ػرط  دوف اػؽ و 

تىػؾ امبرننػمت ومػػم تضػماتي مػػف ونػموع إامػػم تتةىػؽ بػػمم ترة امتػ  ونةػػت  بػنف تػػمرن  ام ػبض عىنػػي 
وتىػؾ ام تػرة   ٖٕٓٓ/٘/ٚٔوبنف اسػتتوابي  بانمبػ  بسػنوف نػـو  ٖٕٓٓ/٘/ٔٔبمإلسكادرن   ف  

كمػم سػبؽ  ٖٕٓٓ/ٙ/٘مابت  ام ى  وال ع ن  بنامم وبنف إنراره امذى فنػر بػي بممتا ن ػمت  نػـو 
  وؿ . ام

 فى فػػػ  ونػػػت الاػػػؽ  ٖٕٓٓ/ٙ/ٛو  ٙ/ٚوبػػذمؾ فػػػهف امبرننػػػمت اممػػػذكورة وامماػػررة فػػػ        
ال ت ى  دمن  ممسمادة مم ذيبت إمني امماكم   بأف إنرار ذمؾ اممتمـ كمف  مدرا  عف إكػراه  

فو تمدنػد ػ اامػػر امػذى ن ػـ اماكػػـ واسػتدالمي بممخطػأ فػػ  اإلسػامد وام سػمد فػػ  االسػتدالؿ بمػػم 
بطىػػي و ومػػف امم ػػرر فػػ  يػػذا ام ػػدد فف اااكػػمـ امتامونػػ  ػ سػػوار كماػػت  ػػمدرة بػػممبرارة  فو ن

اإلداا   نتةنف فف تكوف  م ممػ  عىػ  فدمػ   ممػم ف ػىمم مػف  فوراؽ امػدعوى  فػهذا  ػدر اماكػـ 
 بامر عى  دمنؿ  ال ا ؿ مي فنمم كمف  بمط  إلبتاموي عى  فسمس فمسد  .

  ؽ ٗ٘/ٖٕٗٚػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٓٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔا ض 
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ومف امم رر كػذمؾ فف اماكػـ نتػب فف نكػوف مستخى ػم مػف ونػموع ثمبتػ  وعىػ  ااػو          
ال كػمف بػمط   سموف  وم بوؿ بانث ال ن وبي فسمد ف  االستدالؿ فو تةسؼ فػ  االسػتاتمج و وا 

  . 
  ؽ ٕ٘/ٖٕٕٗػ طةف  ٚٗٛػ  ٗٚٔػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٗا ض 

َ:َغَثأْوّبَلؼذَحمىّخَإٌم
"  فسػػبمب اماكػػـ تةتبػػر م ػػوب  بمم سػػمد فػػ  االسػػتدالؿ إذا ااطػػوت  عىػػ  عنػػب نمػػس         

س م  االستابمط ونتا ؽ ذمؾ ف  امم  عدـ امىزـو امماط   مىاتنت  امت  ااتمت امماكم  بامر 
 عى  تىؾ امةام ر امت   بانت عىنمم     .

   ؽ ٕٙ/ٖٖٖٗػ طةف  ٚٚٙػ  ٕٔٔػ  ٔٗػ س ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٔا ض مدا 
 

ومف تماب  خر ف د كمف عى  ماكم  امموضوع تا نؽ امونموع امت  ذكرتمم امماكم          
عػػػف امبرننػػػمت اممرسػػػى  مػػػف  ػػػ ن ي اممػػػتمـ امسػػػمبع وامتػػػ  تةىتمػػػم تاتمػػػ  إمػػػ  فف إنػػػراره ااخنػػػر 

مر بممتا ن مت  تمر ومند إكراه ونع عىنػي و وذمػؾ بمسػتدعمومم وسػلاممم فػ  يػذا ام ػدد والسػتظم
كمف  اادمػ  وامةام ػر امتػ  فنممػت عىنمػم انتامعمػم بثبػوت يػذا امةػوار فػ  ذمػؾ امػدمنؿ اممسػتمد 
مف فنواؿ اممتمـ اممذكور و بدال مف فف نكوف انتامعمم م ممم عى  افتراضمت ويمن  وفسػماند ال 
ـ فسمس ممم مف اموانع واما ن   و ويذا امتا نؽ كمف الزمًم  ومو دوف طىػب  ػرن  مػف امخ ػو 

فػػ  امػػدعوى ومػػامـ اممػػدع  اممػػػدا  ويػػو طػػرؼ ف ػػنؿ  فػػػ  امػػدعوى امممثىػػ   وكػػذمؾ امانمبػػػ  
امةمم  امممثى  بممةضو امامضر بتىس  اممامكم  و اف يػذا امتا نػؽ يػو واتػب امماكمػ  فػ  

 امم مـ ااوؿ وال نتوز فف نكوف ريف م نو  فطراؼ امخ وم  اممذكورنف . 
امكمػػػػمت امتامونػػػػ  يػػػػ  بممتا ن ػػػػمت امتػػػػ  تترنمػػػػم امماكمػػػػ  كمػػػػم فف امةبػػػػرة فػػػػ  امم         

ثبمتمػػػم ضػػػديـ و  بممتىسػػػ  وتسػػػمع فػػػ  خ ممػػػم ام ػػػمود  سػػػوار ما ػػػ  امتممػػػ  عػػػف اممتممػػػنف  فوا 
ونكوف  يذا امتا نؽ باضور كمف  امخ ػـو فػ  امػدعوى منتػوم  كػؿ مػامـ مامن ػ  ام ػميد بمػم 

ذمػؾ فػ  فنوامػي بةػد تمان ػمم امتماػنص نةف مػي االست سػمر عاػي ثػـ تبػدى امماكمػ  رفنمػم بةػد 
امػػدننؽ وامػػواف   وامػػذى نمنػػئ ممػػم ام ر ػػ  مت ػػدنريم ووزامػػم عىػػ  ااػػو  ػػان  و ػػموب و إمػػم 
إبػػدار امػػرفى امسػػمبؽ فػػ  امػػدمنؿ فػػأمر ماظورعىنمػػم  ونػػد ع ػػ ت ماكمػػ  امموضػػوع بكمفػػ  يػػذه 
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كػػمف اكممػػم مةنبػػػم  إتػػرارات تامونػػػ   وممػػذا ٜٕٛام واعػػد امم ػػررة وامتػػ  ا ػػػت عىنمػػم اممػػمدة 
 وبمط  . 

  ؽ ٖٗ/ ٛٛٚػ طةف  ٕٕٛٔػ  ٜٕٗػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٙٔا ض 

 
َ:ََٚلذَلؼذَحمىّخَإٌمغَفَٝاٌعذيذََِٓأؽىبِٙبَثأْ

" تا نؽ  اادم  ف  اممواد امتامون  يو واتػب امماكمػ  فػ  امم ػمـ ااوؿ وواتػب عىػ         
اماظػر عػف مسػىؾ اممػتمـ  فػ   ػأف يػذا امماكم  تا نؽ امػدمنؿ مػم داـ تا ن ػي ممكاػم وبىػض 

امػػدمنؿ اف تا نػػؽ فدمػػ  اإلدااػػ  فػػ  اممػػواد امتامونػػ  ال ن ػػ  فف نكػػوف ريػػف م ػػنو  اممػػتمـ فو 
 اممدافع عاي  .  " 

  ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٚٛ/ٗ/ٕٗا ض * 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔا ض * 
  ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ  س  ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘ا ض * 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ  س ٖٛ/٘/ٔٔا ض * 
 ٕػ ص  ٕػ رنـ / ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٘ٗ/ٔٔ/٘ا ض * 
 ٖٔٔػ  ٕٓٔػ   ٚػ متموع  ام واعد ام ماوان  ػ ج  ٙٗ/ٖ/ٕ٘ا ض  * 

ػ    وتػػمر اسػػتدالؿ ماكمػػ  امموضػػوع عػػف اسػػتبةمديم امػػدمنؿ اممسػػتمد مػػف اماكػػـ ام ػػمدر   ٚ
 ..........  ضػػػد اممػػػتمـ امسػػػمبع مركزنػػػ    ػػػرط ٖٕٓٓمسػػػا   ٜ٘ٛفػػػ  امتامنػػػ  رنػػػـ 

م وبم بخطأ  خر ف  امتا نؿ فدى إم  ام سمد فػ  االسػتدالؿ إذ ذيبػت امماكمػ  فػ  
اكممػػػم فف ياػػػمؾ اخت فػػػم بػػػنف موضػػػوع امػػػدعوى اممػػػذكورة واموانةػػػ  اممطرواػػػ  ماػػػػؿ 

بسػػنوف و  واف كػػؿ مػػم ورد بممتامنػػ  ااومػػ   ٕٕٓٓمسػػا   ٜٕ٘ٓٛامتامنػػ  امممثىػػ  رنػػـ 
دا مىوانةػ  إتمػمال  و ػػوال إمػ  مػم إاتمػ  إمنػػي اممػتمـ اممػذكور بمعتبػمره مػػف نتضػمف سػر 

تاػػود ام ػػػرط  ػ رغػػـ فف امثمبػػػت بػػأوراؽ تىػػػؾ  ام ضػػن  ثبػػػوت ارتكمبػػي افةػػػمؿ مامفنػػػ  
 رط   ٜٖ٘ٓمىضبط  امةسكرى وي  ننمدتي مسنمرة ام رط   امت  نةمؿ سموؽ ممم رنـ 

م امب ؿ وتوتي بمم إم  بىدتي ك ر امدوار مأمور نسـ منا .........واممخ ص مىةمند 
وكذمؾ  استةممممم فػ  ا ػؿ اممتممػنف فػ  امتامنػ  امممثىػ  عاػد ارتكػمبمـ مىتػراوـ اممسػادة 

تةػػػػػرؼ عىػػػػ   امسػػػػػنمرة  ..........إمػػػػنمـ وم ػػػػمركتي فػػػػػ  ارتكمبمػػػػم وفف اممتاػػػػػ  عىنػػػػي 
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نػزة وااتمػت اممذكورة  عمدتي ورنممم امكػودى امخػمص بمػم وكػذا مػم بمػم مػف ع مػمت مم
امماكمػػ  امةسػػكرن  إمػػ  ام ضػػمر بهدااػػ  اممػػتمـ اممػػذكور واماكػػـ بابسػػي  باكػػـ امػػمو  

 واتب اما مذ مثبوت امونموع امسمب   ضده . 
وال  ؾ فف امتراوـ امت  اسبت مىمتمـ امسمبع امسممؼ امػذكر يػ  بػذاتمم اموانةػ                

امػػم عىػ  ااػػو مػم سػػىؼ بنماػي وتكػػوف امتػ  مػػف فتىمػم نضػػ   اماكػـ اممػػذكور بهدااتػي ع
امماكم  ند فخطأت إذا اعت ػدت فف ياػمؾ  خ فػم بػنف امػوانةتنف وامتػ  ت ػكؿ إاػدايمم 
مػػم اكػػـ مػػف فتىػػي عامػػم  مػػف ام ضػػمر امةسػػكرى بػػوزارة امداخىنػػ   وااخػػرى اممطرواػػ   
 ف  امػدعوى امممثىػ  و فػ  اػنف فف يػذا امخػ ؼ غنػر نػموـ وال فسػمس مػي مػف ااوراؽ و 
وال  ػػؾ فف وتمػػ  اظريػػم فػػ  تىػػؾ ام رناػػ  اممسػػتمدة مػػف اماكػػـ امسػػممؼ امػػذكر وامػػذى 
 ػػدر ضػػد اممػػتمـ امسػػمبع  وااسػػبمب امتػػ  باػػ  عىنمػػم كػػمف مػػف  ػػأاي فف نىنػػر وتمػػ  
اظريم ف  اماتنت  امت  خى ت إمنمم و ويو مم ندؿ كذمؾ عى  فامم مـ تماص امونموع 

ت سػطمم ا مػم فػ   باثمػم وتا ػنىمم امباػث اممطروا  عى  بسمط امباػث فممممػم ومػـ 
امػدننؽ ػ امػذى  نمنػػئ ممػػم ام ر ػ  السػػتظممر  وتػي اماػػؽ  فػػ  امػدعوى امممثىػػ  اامػػر 

 امذى عمب اكممم واستوتب ا ضي واإلعمدة .
  

َ:َـَٚلؼذَوزٌهَثأْ
" مف ام ـز ف  ف وؿ اإلستدالؿ اف نكػوف امػدمنؿ امػذى نةػوؿ عىنػي اماكػـ ملدنػًم إمػ         

 ٓ  اكـ امة ؿ وامماطؽ " ػػم رتبي عىني مف اتموج مف غنر تةسؼ ف  اإلستاتمج وال تامفر فم
  ؽ٘٘/ٖٖ٘ٙػ طةف  ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٖٔا ض 
   ٛٚٚػ  ٛ٘ٔػ   ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ ٘/ٕٚا ض  
   ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٕٗا ض 
 ػػػا  اسػػػتدالؿ امماكمػػػ  وتػػػدنر بممػػػذكر فف ماكمػػػ  امػػػا ض تابسػػػط رنمبتمػػػم عىػػػ           

و ػػػواب اسػػػتابمطمم معدمػػػ  اممطرواػػػ  عىنمػػػم فػػػهذا كماػػػت نػػػد اعتمػػػدت عىػػػ  دمنػػػؿ النتػػػوز فف 
نلسػػس نضػػمريم عىنػػي فػػهف اكممػػم نكػػوف بػػمط  إلبتاموػػي عىػػ  اسػػمس فمسػػد إذ نتةػػنف فف تكػػوف 
كمفػػ  اادمػػ  امتػػ  فنػػنـ عىنمػػم نضػػمر اماكػػـ ونػػد  سػػىمت  مػػف عػػوار ام سػػمد فػػ  اإلسػػتدالؿ فو 
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امتةسػػؼ فػػ  ااسػػتاتمج ويػػو مػػممـ نسػػىـ ماػػػي اماكػػـ امطةػػنف وممػػذا كػػمف مةنبػػم واتػػب امػػػا ض  
 واإلعمدة  .

  ؽ ٕ٘ / ٖ٘ٗٙػ طةف  ٕٗٚػ  ٖ٘ػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٕ/ٖٕا ض 
  ؽ ٘٘ / ٖٖ٘ٙػ طةف رنـ  ٕٛٚ ـ ٖٛٔ ـ ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٖٔا ض  

ككمم فػ  فدمػ  امثبػوت وخ    مم ت دـ تمنةي فف ماكم  امموضوع فسرفت ف  ت           
امت  امىتمم ااوراؽ  ضد اممتممنف وامت  ك  ت بوضوح عف ك منتمم مى طػع بػهدااتمـ واعتػرى 
استدالممم ام ػطط وامةػوج وسػنطر عىػ  ذيامػم فكػرة االرتنػمب فػ  تىػؾ اادمػ  دوف مبػرر سػموف 

 ػأ فف تتةممػؿ اامر امذى ندؿ عى  فف امماكم  مـ ت در تىؾ اادمػ  امت ػدنر اممامسػب و ومػـ ت
مةمػػم ومػػع اسػػنتمم اممت ػػمبؾ وامماكػػـ  واممتامسػػؽ بانػػث ناػػمؿ مامػػم امث ػػ  امتممػػ  واالطمواػػمف 
امكممػػؿ إذ تػػمرت عىػػ  ااػػو ن ػػد بةضػػي فزر امػػبةض اآلخػػر بانػػث  نمكػػف فف تتكػػوف مامػػم 
ع ندتمم  بهداا  اممطةوف ضديـ وعى  ااو تمـز ونمطع ال ن ػوبي فداػ   ػؾ فو فنػؿ ااتمػمؿ 

 فو ظف .
 

وند تمر إنرار اممػتمـ امسػمدس  داال عىػ  ا ن ػ  ال ناكريػم فاػد فو نسػتطنع تتميىمػم فو       
ام ػػؾ فػػ   ػػاتي وسػػ متي و بنػػد فف امماكمػػ  تةىػػت ا سػػمم فسػػنرة م ػػكوكمم ومرتةػػم مظامػػم و 
وفغى ت بمبمم ف  وتي اما موؽ امت  دمت عىنمم فدم  امثبوت وامت  فامطت بػمممتممنف وفطب ػت 

عىػػ  ااػػو ال  فكػػمؾ  وال خػػ ص ماػػي و  وتةىػػت مػػف  ػػكمم امػػذى اختى تػػي عىػػ  غنػػر عىػػنمـ و 
فسػػمس ع بػػ  كػػلود فػػ  سػػبنؿ تةرفمػػم  عىػػ  اما ن نػػ  امتػػ  نتةػػنف عىنمػػم بىوغمػػم ب ػػدر راػػب 
وبارن  تمم  طىن   مف كؿ نند  نتىمس طرن ي إم  وتي اماؽ بانث ن س  امطرنؽ إم  اادم  

امدعوى و وامت  ك  ت عف فدم  نمطة  ضد يلالر اممتممنف امتدندة امت  طرفت عى   سما  
و خم ػػ  اإلنػػرار ام ػػمدر مػػف اممػػتمـ امسػػمبع وامػػذى سػػبؽ بنماػػي وامػػذى ال نةنبػػي فف نكػػوف نػػد 
تػػمر متػػأخرا  متراخنػػم إمػػ  اػػنف و  إذ فف  تػػأخر ظمػػور امػػدمنؿ  ال نةنبػػي وال نػػدعو إمػػ  ام ػػؾ 

تػػي مىا ن ػػ  و  وفمتمػػم كػػذمؾ فف ام ػػؾ فػػ  امػػدمنؿ  فػػ  فمػػره واسػػتبةمده  وامةبػػرة  ب ػػدني ومطمب 
واف كػػػمف نك ػػػ  إليػػػداره واالمت ػػػمت عاػػػي إال فف يػػػذا ام ػػػؾ نتةػػػنف فف نكػػػوف مػػػي مبػػػرر  وانةػػػ  
ومػنس ماتزعػم مػف امخنػمؿ وااويػمـ ػ وممػذا كىػي اضػطرب منػزاف امةػدؿ فػ  نػد امماكمػ  وايتػز 

واػػػػ  عىنمػػػػم وامتػػػػ  ت طػػػػع بهدااػػػػ  دوف مسػػػػوغمت م بومػػػػ  و  ومػػػػـ ت سػػػػط اادمػػػػ  امدامىػػػػ  اممطر 
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اممطةػػوف ضػػديـ اػػؽ ت ػػدنريم و وفطماػػت بمػػم دوف مسػػوغمت م بومػػ  و  كمػػم تػػردت فػػ  خطػػأ 
تا نىمم مىوانع ف  امدعوى واسىس يػذا امخطػأ وفسػىممم إمػ  خطػأ فػ  االسػتابمط وااتمػ  ذمػؾ 

يـ ورفػض كىي إم  فسمد وخطأ ف  اماتنت  امت  ااتمت إمنمم وي  اماكـ ببػرارة اممطةػوف ضػد
امػػػدعوى اممدانػػػ  اممرفوعػػػ   ضػػػديـ اامػػػر امػػػذى نةنػػػب اماكػػػـ امطةػػػنف بمػػػم نسػػػتوتب ا ضػػػي 

 واإلعمدة  ف  خ وص مم نض  بي ف  امدعوى اممدان  .
َ
َ
َ
َ
َ

َفٍٙزَٖاألعـــــــجبة
 

َ:َيٍزّظَاٌطبعََِٓٓحمىّخَإٌمغَاٌمؼبءَََََ
َ
َ

 ب بوؿ امطةف  ك  .  :َأٚالََ
اماكػـ اممطةػوف فنػي واإلعػمدة  فػ  خ ػوص امػدعوى اممدانػ   وفػ  امموضػوع بػا ض :ََصبٔيب

 مع إمزاـ اممطةوف ضديـ بممم روفمت اممدان  وفتةمب اممامممة عف امدرتتنف . 
 

َسعبئَٝعطيخاحملبَِٝ/ََََََََََََََََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ
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 وزتَٚإطذاسادَأ.َسعبئَٝعطيٗ

 
 .  ٜٜٚٔط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـأوراق أوراق   ( ٔ) 
 ٜٜٚٔط  ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعـالم  ـ من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسولمن ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول(  ٕ)

 . 
ط  ـ  المركــز المصــرى لألبحــاث واإلعــالم  ـ   مــن ىــدى القــركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــومــن ىــدى القــركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــو(  ٖ)

ٜٜٔٛ  . 
 .  ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بشايربشاير(  ٗ)
 . ٕٓٓٓط  ـالمصرى لألبحاث واإلعالم  المركز ـ باسمك الميمباسمك الميم(  ٘)
 . ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بسم اهللبسم اهلل(  ٙ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ نواب القروضنواب القروض(  ٚ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ ياربيارب(  ٛ)
 .ٕٔٓٓط  ـالم المركز المصرى لألبحاث واإلع ـ قضية النقابيينقضية النقابيين(  ٜ)
 . ٕ٘ٓٓ،  ٕٕٓٓ  ـروز اليوسف ، ىيئة الكتاب  ـ أبو كر الغفارىأبو كر الغفارى(  ٓٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ قضية الجمارك الكبرىقضية الجمارك الكبرى(  ٔٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـدار اليالل  ـ مواقف ومشاىد إسالميةمواقف ومشاىد إسالمية(  ٕٔ)
 .ٖٕٓٓط أولى  ـدار الشروق  ـ ماكا أقول لكمماكا أقول لكم(  ٖٔ)
 . ٖٕٓٓ ـ ٕ، ط  ٔط  ـمركز األىرام لمترجمة والنشر  ـ ية اإلسالمية اإلسالمعالمعالم(  ٗٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ إبحار فى ىموم الوطن والحياةإبحار فى ىموم الوطن والحياة(  ٘ٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ اإلنسان العاقل وزاده الخيالاإلنسان العاقل وزاده الخيال(  ٙٔ)
 .  ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد األول  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٚٔ)
 . ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الثانى  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل( ٛٔ)
 . ٕٗٓٓط  ـروز اليوسف  ـ المجمد الثالث ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٜٔ)
 .  ٕ٘ٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الرابع  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٓ)
ط  ـ المكتـب المصـرى الحـديث  ـ المجمد الخـامس  ـ رحاب التنزيلرحاب التنزيلالسيرة النبوية فى السيرة النبوية فى (  ٕٔ)

ٕٓٓٙ  . 
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 .  ٕ٘ٓٓأكتوبر  ـكتاب اليالل  ـ اإلنسان والكون والحياةاإلنسان والكون والحياة(  ٕٕ)
 .  ٕٙٓٓط  ـدار الشروق  ـ تأمالت غائرةتأمالت غائرة(  ٖٕ)
 ٕٙٓٓسبتمبر  ـكتاب اليالل  ـ األديان والزمن والناساألديان والزمن والناس(  ٕٗ)
 .   ٕٙٓٓ ـالحديث  المكتب المصرى ـ شجون وطنيةشجون وطنية(  ٕ٘)
 . ٕٚٓٓنوفمبر  ـكتاب اليالل  ـ اليجرة إلى الوطناليجرة إلى الوطن(  ٕٙ)
 . ٕٛٓٓسبتمبر  ـدار الشروق  ـ رسالة المحاماةرسالة المحاماة(  ٕٚ)
  ٕٛٓٓسبتمبر  ـالمكتب المصرى الحديث  ـ فى الوحدة والجماعة الوطنيةفى الوحدة والجماعة الوطنية(  ٕٛ)
 .  ٕٛٓٓكتاب اليالل  ـ فى رياض الفكرفى رياض الفكر(  ٜٕ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـ وعطر األحبابوعطر األحباببين شجون الوطن بين شجون الوطن (  ٖٓ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـمن تراب الطريق من تراب الطريق (  ٖٔ)
 تحت الطبع .  ـأبو عبيدة بن الجراح  ـ عبقرية إنكار الكاتعبقرية إنكار الكات(  ٕٖ)
 المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث . ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٖ)
 ـ المكتب المصرى الحديث انىالثالمجمد  ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٗ)
 (  من حصاد المحاماة ـ المجمد الثالث ـ المكتب المصرى الحديثٖ٘)
 (  من حصاد المحاماة ـ المجمد الرابع ـ المكتب المصرى الحديثٖٙ)
 (  من حصاد المحاماة ـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث ٖٚ)
 لمكتب المصرى الحديث(  من حصاد المحاماة ـ المجمد السادس ـ اٖٛ)
 (  من حصاد المحاماة ـ المجمد السابع ـ المكتب المصرى الحديثٜٖ)
 (  من حصاد المحاماة ـ المجمد الثامن ـ المكتب المصرى الحديثٓٗ)
    ٜٕٓٓ(  دولة األيام ! ـ كتاب اليالل أول يونيو ٔٗ) 
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 الصفحة القضيـــــة    م

/ ٜ٘ٙٔتػا  م ػر امتدنػدة ػ  ٕٔٓٓ/ٜٜٔٗـ نتػؿ وا  ػمب  خطػأ ػ ام ضػن  رنػ ٔ
 ؽ ٕٚ/ٕٗٚٔٚمستأاؼ  رؽ ام ميرة ػ امطةف بمما ض رنـ  ٕٕٓٓ

٘ 

 ٕٛٛٓتامنػػمت مركػػز امسػػ ـ ػ  ٜٜٜٛٔ/ٕٚ٘ٙنتػػؿ عمػػد م تػػرف ػ ام ضػػن   ٕ
 ََٓٚ/ٕٕ٘ٗ٘كى  سويمج ػ امطةف بمما ض رنـ  ٜٜٛٔ/

ٕٗ 

كى   ٕٙٓٓ/ٓٔ٘تامنمت مركز مىوى ػ  ٕٙٓٓ/ٜٕٛ٘ٔنتؿ عمد ػ ام ضن   ٖ
 ؽ   ٚٚ/ٜٜٕٓٗتاوب اممانم ػ امطةف بمما ض 

ٚٚ 

تػػا   ٕٔٓٓ/ٜٛٚٗتػػا  م ػػر امتدنػػدة ػ  ٕٔٓٓ/ٖٚٙ ػػنؾ ام ضػػن   ٗ
 ؽ ٕٚ/ٕٖٙٛو  ٕٖ٘ٛمستأاؼ م ر امتدندة ػ امطةف بمما ض رنـ 

ٔٔٙ 

ام ضػػػن  ػ     نتػػػؿ عمػػػد ػ  ػػػروع فػػػ  نتػػػؿ مػػػع سػػػبؽ اإل ػػػرار        ٘
ػ كىػػ  امزنػػمزنؽ  ٜٜٚٔ/ ٘ٚٚػ  ػػ ر تامنػػمت فوالد )  ٜٜٛٔ/ٖٗٓٔ

 ؽ ٜٙ/ٜ٘ٛٙ رنـ امطةف بمما ض

ٖٔ٘ 

 تا  امخىن   ٜٙٛٔ/ٖٕٖٚتزونر ػ استةممؿ ػ ا تراؾ ػ تبدند ام ضن   ٙ
تػػػػػػا  مسػػػػػػتأاؼ تاػػػػػػوب ام ػػػػػػميرة ػ امطةػػػػػػف بػػػػػػمما ض  ٜٜٓٔ/ٜٓٓٚ

َََؽ ٛٙ/ٕٜٔٔٔ

ٔٛٛ 

تامنمت  ٕٓٓٓ/٘ٔضرب مع سبؽ اإل رار ففض  إم  امموت ػ ام ضن   ٚ
 تفبو ت 
 ؽ ٓٚ/ٕٛٗٚٓكى  نام ػ امطةف بمما ض رنـ  ٕٓٓٓ/ٜٛٔ

ٕٕٓ 

اخػػػت س وتبدنػػػد ػ اا ضػػػمر ػ عػػػدـ تػػػواز اظػػػر امػػػدعوى ػ ام ضػػػن   ٛ
تػا  مسػتأاؼ  ػممؿ  ٜٜٙٔ/ ٖٔٚٗتا  م ر امتدندة ػ  ٖٜٜٔ/ٜٗٛ

 ؽ ٛٙ/ٕٙٙٔٔام ميرة ػ امطةف بمما ض رنـ 

ٕٕٕ 

ف ػ تامنػػػػمت فسػػػػوا ٜٜٚٔ/ ٓٙٗٗمخػػػػدرات  ػ اتتػػػػمر ػ ام ضػػػػن   ٜ
 ؽ ٛٙ/ٚٙ٘ٛكى  فسواف ػ امطةف بمما ض رنـ  ٜٜٚٔ/ٕٕٔ

ٖٕٔ 

  ٖٜ٘ٔتامنمت امازي  ػ  ٜٜٚٔ/ٖٖٓٛٔمخدرات ػ اتتمر ػ ام ضن   ٓٔ
َؽ ٜٛ/ ٜ٘ٛٛامطةف بمما ض رنـ ػ َكى   ممؿ ام ميرة ٜٜٚٔ/

ٖٖ٘ 
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كىػػ   ٕٚٓٓ/ٕٛتامنػػمت مىمغػػ  ػ  ٕٚٓٓ/ٕٜٕٓإختػػػ س ػ ام ضػػن   ٔٔ
  ممؿ اممانم

 ؽ ٛٚ/ٔٓٗرنـ  امطةف بمما ض

ٖ٘ٚ 

تامنػمت  ٜٜ٘ٔ/ٖٔٙٓٔنتػؿ عمػد ػ إاػراز سػ ح وذخنػرة ػ ام ضػن  رنػـ  ٕٔ
كىػػػػ   ػػػػممؿ ناػػػػم ػ امطةػػػػف  بػػػػمما ض رنػػػػـ  ٜ٘/ٜٚٙاتػػػػع ااػػػػمدى ػ 

ٕٕٓٚ٘/ٙٙ 

ٖٜٛ 

نػبض ػ ااتتػمز ػ إكػراه عىػ  توننػع ػ تػداخؿ فػ  اموظػموؼ امةممػ  ػ فػ   ٖٔ
  طاطػػم ػ كىػػ ٕٕٓٓ/ٜٕٓتامبػػمت بسػػنوف ػ  ٕٕٓٓ/ٜٕ٘ٓٛام ضػػن  

 ؽ ٚ/ٕٗٗٔٚامطةف بمما ض رنـ ٔ

ٜٗٔ 

 
َ


