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رمذيــــُ َ
عبر سػبة وخمسػنف عممػم فػ لمماممػم ،و وتػفى فػ فر ػن

مػف طةػوف لمػا ض و ومػم

ففرغتػػي فنمػػم مػػف فسػػبمس ي ػ ا ػػمف لمسػػانف و وخب ػر ،لمةمػػر و ولم ػففس لمطونػػؿ  ..فرن ػػى فف
ال فستأثر بمػم ما سػ و وفف فتنامػم مزم وػ وفباػمو نبػؿ فف ففػمرؽ و مػ فف نتػفول فنمػم مػم
نةنػامـ عىػ مػم اامىػي تمنةػػم فػ رسػمم لمماممػم ،ب نممػم لمابنىػ وعطمومػم لمسػخ لم ػموـ عىػ
لمةىـ ولمث مف ولمتفن ولمذم ولإلخ ص ولمونمر .

رجائى عطية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
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صدق اهلل العظيم
سور ،لمااؿ ()ٚٙ
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إىـداء
ـ

إلى المحامين
فرسان الحق والحرية والكرامة
رجائى عطية
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ِغئٌٛيخَطجيخَ
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فظٛيَٚخطٛادَ

لؼيخَِغئٌٛيخَطجيخَ

فنمم نى مذكرلى فسػبمس طةاػنف بػمما ض نػفمم عىػ لمتػولم فػ نئػن مسػوومن طبنػ
نػػفـ فنمػػم مىمامكم ػ طبنبػػمف فومممػػم لمت ػرلس وثمانممػػم مسػػمعفل لمىػػذلف فتػػر فومممػػم بمسػػمعف،

لمثما عمىن ترلان الستو مؿ غئروؼ بأس ؿ لمةموف لم ر مىمػرنض لمػذ لفعػ بػمماؽ
لممػػفا و مػػفعنم فف لمت لرا ػ فترنػػى بطرن ػ خمطو ػ ترتػػس عىنمػػم نطػػغ لةع ػػمس لمم ذنػػ
مىسمؽ لمنسر ومىمثما ولمماط ػ لممانطػ بمم ػرم ممػم فف إمػ إ ػمبتي بةميػ مسػتفنم يػ
ػػىؿ ب فمػػي لمنسػػر وعػػفـ تاكمػػي فػ لمبػػوؿ ولمب ػرلز وف ػػفل مما ة ػ عئػػول لمتامسػػى و ويػػو مػػم

ننفت ػػي لمانمبػ ػ بػ ػرنـ  ٜٜٔٛ/ٜٕٔٓٙت ػػاي مفناػ ػ ا ػػر ئ ػػف لمطبنب ػػنف لمتػ ػرلس ومس ػػمعفل و
ونئى فنمم ماكم فوؿ فرت ف  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛبابس كػؿ ماممػم سػت ف ػمر مػغ لم ػ ؿ و
ولمتةػػونض لممتنػػى (ٔٓ٘ تػػـ) و فمسػػتأا م بمالسػػتوامؼ لمػػرننـ  ٜٜٜٔ/ٗٛ٘ٚػػممؿ لم ػػمير ،و
ونئى لمماكم لالستوامفن ف ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/ائورنم بمم بوؿ ولمرفض ولمتأننف .

وطةف لمماكوـ عىنممم عى يذل لماكػـ بػمما ض بػرنـ ٜ٘ٙ/ٖٜٜٗؽ و ف ئػى ماكمػ

لما ض ف ٖ ٕٓٓٔ/ٔٓ/بمما ض ولإلعمف. ،
وماكم ػ ػ لإلعػ ػػمف ،نئػ ػػى ف ػ ػ ٗ ٕٖٓٓ/ٜ/ائػ ػػورنم مػ ػػبوؿ وغنمبنػ ػػم مىثػ ػػما بػ ػػمم بوؿ
ولمرفض ولمتأننف .
وطة ػػف لمماك ػػوـ عىنممػ ػم لةوؿ ( و لمث ػػما م ػػف ب ػػمس لالاتن ػػمط تاس ػػبم العتبػ ػمر لماك ػػـ

بمماسب مي ائورنم ) ػ طةام فػ  ٕٖٓٓ/ٔٓ/ٕٛعىػ اكػـ ماكمػ لإلعػمف ،بػمما ض و وننػف
لمطةف برنـ ٘. ٖٚ/ٜ٘ٓٚ
وماكم ػ لمػػا ض اظػػرى لمطةػػف بتىس ػ ٓٔ ٕٓٓٗ/٘/ب رف ػ لمم ػػور،و ونئػػى بةػػفـ
تػولز طةػػف لمثػػما ةف لماكػػـ بمماسػػب مػػي غنػػمب تػػموز لممةمرئ ػ فنػػي و وب بػػوؿ طةػػف لةوؿ
ػػك وبػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و واػػففى تىسػ  ٕٓٓٙ/ٖ/ٕٚماظػػر لمموئػػوع و وفنمػػم

لات ػػفبى خبػ ػر ،ن ػػفمى ت رنػ ػ لر و ونئ ػػى لمماكمػ ػ فػ ػ لمموئ ػػوع بتىسػ ػ ٓٔ ٕٓٓٙ/ٙ/ببػ ػ لر ،
لمماكوـ عىني لةوؿ ورفض لمفعو لممفان .
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ونػػمـ لممػػتمـ لمثػػما بمممةمرئ ػ ف ػ لماكػػـ لالسػػتوامف لم نػػمب بمماسػػب مػػي و وتاػػففى

ماظري ػػم تىسػ ػ ٕٔ ٕٓٓٚ/ٙ/و وفنم ػػم فب ػػف ففمع ػػي و ان ػػة نئ ػػى لمماكمػ ػ ب ب ػػوؿ لإلم ػػم
ولماكـ متففل بب لر تي ممم اسس إمني و ورفض لمفعو لممفان .
ٚفيّبَيٍَ:َٝـََ

(ٔ)

مذكر ،فسبمس لمطةف بمما ض مىمر ،لةوم .

(ٕ)

مذكر ،فسبمس لمطةف بمما ض مىمر ،لمثمان .

(ٖ)

مذكر ،مخت ر ،بممففمع لمموئوع فممـ ماكم لما ض .

(ٗ)

اك ػػـ ماكمػ ػ لم ػػا ض ب ػػمما ض مىمػ ػر ،لمثمانػ ػ وببػ ػ لر  ،لمم ػػتمـ لةوؿ ورف ػػض لم ػػفعو

(٘)

لممفان .

مػػذكرتم لمػػففمع لة ػػىن ولمتكمنىن ػ لمىتػػمف نػػفمتم مىماكم ػ لالسػػتوامفن ف ػ مةمرئ ػ
لممػػتمـ لمثػػما و بتىس ػ ٕٔ ٕٓٓٚ/ٙ/و ونػػف
لممفان

َ

َ
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ػػفر لماكػػـ بب لر تػػي ورفػػض لمػػفعو

َ

ِغئٌٛيخَطجيخَ

أٚالَََِ:زوشحَأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغٌٍَّشحَاألٚىلَ
ادلميذحََثشلََُ94/59443قَ

ادلمذِخَألٚيَِشحَـَطؼٕبَػٍَٝاحلىَُاٌشليَُ

َ6441/64299جٕحَِذيٕخَٔظشَـََِ6444/9134غزأٔفَمشبيَاٌمب٘شحَ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
ِزوــــــشحَ

َ

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ

ادلمذَََََِٓ ٔ :ػ فكتور....... /

)
)

ٕ ػ فكتور ........ /

)

ماكوـ ئفيمم

وموطاممم لممختمر مكتس لةستمذ /مامف رتمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو
عطني ػ لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ
لم مير ،ػ ٓ
ٔ ػ لمانمب لمةمم

ػـــــــــذَ
( مفع بمما وؽ لممفان )

ٕ ػ ...........

فَٝاحلىـــَََُ :لم ػمفر فػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/مػف ماكمػ تػاي مسػتأاؼ مفناػ ا ػر فػ

لمتاا ػ رنػػـ  ٜٕٔٓٙمسػػا  ٜٜٔٛمفناػػ ا ػػر (  ٗٛ٘ٚمسػػاي ٜٜٜٔ

مسػػتأاؼ مفنا ػ ا ػػر ) ولم مئ ػ ائػػورنم ب بػػوؿ لإلسػػتوامؼ ػػك وف ػ

لمموئػوع برفئػي وتأننػف لماكػـ لممسػتأاؼ ػ وكماػى ماكمػ فوؿ فرتػ نػػف
نئػػى ف ػ  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛائػػورنم ب باػػبس كػػؿ ماممػػم ممػػف ،سػػت ف ػػمر
مػغ لم ػ ؿ وك ممػ ٓٓ٘ تػـ مين ػػمؼ اولمزلمممػم بػأف نتفنػػم مىمػفع لممػػفا

متئممانف مبىغ ٔٓ٘ تـ عى سبنؿ لمتةونض لممتنى ولمم روفمى .
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اٌـــــٛلبئــغَ
َ

فنمم ػػى لمانمبػ ػ لمةممػ ػ لم ػػفعو لمتامونػ ػ ئ ػػف لممتمم ػػنف (ٔ) لم ػػفكتور )ٕ( ....... /
لمػ ػػفكتور  ....... /بو ػ ػػؼ فاممػ ػػم ف ػ ػ نػ ػػوـ ٕٔ ٜٜٔ٘/ٛ/بػ ػػفلور ،نسػ ػػـ مفنا ػ ػ ا ػ ػػر تسػ ػػببم

بخطوممػػم ف ػ إ ػػمب  .............وكػػمف ذمػػؾ ام ػػوم عػػف إيمممممػػم وعػػفـ لاترلزيمػػم بػػأف
فترن ػػم م ػػي عمىنػ ػ ترلانػ ػ بمممخمم ػ ػ مى ولع ػػف ولة ػػوؿ لمطبنػ ػ لممتة ػػمرؼ عىنم ػػم فأا ػػفثم ب ػػي
لإل مبمى لممو وف بػممت رنر لمطبػ لم ػرع ولمتػ تخىػؼ مفنػي مػف ترلومػم عميػ مسػتفنم
عى لمااو لممبنف بممتا ن مى ٓ

لةمر لممةمنس عىنػي بم تئػ لممػمف ٔ/ٕٗٗ ،ػٕ ع وبػمى اولفعػ لممتاػ عىنػي مػفانم

بتةونض متنى نفرل ٔٓ٘ تانمم ئف لممتممنف ولمم ػروفمى ونئػى ماكمػ فوؿ فرتػ
بتىس  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛائورنم ب ػ

" باػػبس كػػؿ مامم ػم ممػػف ،سػػت ف ػػمر مػػغ لم ػ ؿ وك مم ػ خمسػػممو تانػػي إلن ػػمؼ لمتا نػػذ

اولمزلممم بأف نتفنم متئممانف مىمفع لممفا مبىغ ٔٓ٘ تانمم عى سبنؿ لمتةونض لممتنى
ولمم روفمى "ٓ
وطةػ ػ ػ ػػف لمماكػ ػ ػ ػػوـ ئػ ػ ػ ػػفيمم عى ػ ػ ػ ػ ذمػ ػ ػ ػػؾ لماكػ ػ ػ ػػـ بطرنػ ػ ػ ػػؽ لإلسػ ػ ػ ػػتوامؼ وبتىس ػ ػ ػ ػ
ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/نئى لمماكم لإلسػتوامفن ائػورنم ب بػوؿ لسػتوامفممم ػك وفػ لمموئػوع
برفئي وتأننف لماكـ لممستأاؼ ٓ
وممم كمف يذل لماكـ مةنبم بمط ف ف طةف عىنػي لمماكػوـ ئػفيمم بطرنػؽ لمػا ض
بوكنؿ

وذمؾ بتمرنخ

ومىثما

 /تتمبغ انمب

/

 ٜٜٜٔ /وننف لمطةػف تاػى رنػـ مػبوؿ

رؽ لم مير ،لمكىن ٓ

ٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغََ:ــَ

َ
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 /تتػمبغ و

أٚالََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَ

أعجبةَاٌطؼَٓ

ذمؾ فاي وعى ممنبنف مف مطممةػ مػفوامى لماكػـ لإلبتػفلو لم مئػ ب فلاػ لممتممػنف

( لمط ػػمعانف ) ولممتنػ ػػف ةس ػػبمبي بػ ػػمماكـ لممطةػ ػػوف فن ػػي فف لمماكم ػ ػ تمةػػػى بػ ػػنف مسػ ػػوومن

لممتممػػنف مةػػم وفورفى بأسػػبمس اكممػػم فاممػػم مسػػووالف عػػف لماتنت ػ لمت ػ اػػفثى وي ػ إ ػػمب
لممتا عىنػي  ........بمإل ػمبمى لمموئػا بػممت رنر لمطبػ لم ػرع اتنتػ إيمممممػم وخطػأ
كؿ ماممم ف ع تي لةمر لممةمنس عىني بم تئ لمممف ٔ/ٕٗٗ ،ع وبمى ٓ
وخى ػػى لمماكم ػ مػػف ذمػػؾ إم ػ مةمنب ػ كػػؿ ماممػػم بػػممابس ممػػف ،سػػت ف ػػمر كمػػم

نئ ػػى ب مزلممم ػػم متئ ػػممانف بتة ػػونض متن ػػى مىم ػػفع ب ػػمما وؽ لممفانػ ػ نبى ػػغ ٔٓ٘ تانم ػػم
ولمم روفمى لممفان وم مبؿ فتةمس لممامممٓ ،
ومػػـ تب ػػنف لمماكمػ ػ بمػػفوامى اكمم ػػم لممطة ػػوف فنػػي لمخط ػػأ لم ػػذ ونػػغ م ػػف ك ػػؿ م ػػف
لممتممػػنف عى ػ ااػػو م ػػؿ وولئػػي اولامػػم تػػم بنمامػػم فػ يػػذل لم ػػفف عممػػم ن ػػوبي لمتتمنػػؿ
لمتػػمـ ولةبم ػػمـ لممطى ػػؽ بانػػة م ػػـ من وة ػ ْػف ونةػػرؼ م ػػف م ػػفوامى لماكػػـ عام ػػر لمخط ػػأ ولةيم ػػمؿ
لمماسوس إم كػؿ ماممػم لثاػم إتػ لر لمةمىنػ لمترلانػ لمم ػوؿ بأامػم لفى إمػ إ ػمب لممتاػ

عىني بمإل مبمى لمت ف مر إمنمم ت رنر لمطبنس لم رع لممرفؽ بمةورلؽ ٓ
وذيبى لمماكم بمفوامى لماكػـ إمػ فف لممتممػنف مةػم مسػووالف عػف تىػؾ لإل ػمبمى
ولمامم لممرئػن لمتػ فممػى بمممػفع بػمماؽ لممػفا اتنتػ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ لمتػ فسػ رى
عف لإل مبمى ولمامم لممرئن سمم لمذكر ٓ
كمػػم مػػـ ت

ػػي لمماكم ػ بمػػفوامى لماكػػـ عػػف لم ةػػؿ لممػػمف لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ مػػف
ػور ،لمولنةػ عىػ ااػو ن ػوبي غمػوض

لممتممنف ولمخطأ لمولنغ مف كػؿ ماممػم اولامػم فتمىػى
تػػمـ ناب ػ عػػف فامػػم مػػـ تماػػص لمولنػػغ لمتماػػنص لمكػػمف ولم ػػممؿ ولمػػذ نمن ػ
لم

ؿ فنمم عف ب ر تمـ وب نر ،كممى ٓ

ممػػم فر ػ

ويو ممال نت ؽ مغ مم فوتبتي لمممف ٖٔٓ ،لت لر لى تامون ولمت ا ى عىػ ئػرور،
إ ػػتممؿ ك ػػؿ اك ػػـ

ػػمفر بمإلفلاػ ػ عىػ ػ بن ػػمف م

ػػؿ وولئ ػػي م ػػور ،لمولنةػ ػ لمتػ ػ نئ ػػى

لمماكم ػ بمةفلا ػ باػػم ل عىنمػػم بمةئػػمف لم ػ بنػػمف م

ػػؿ وولئػػي خػػر مكػػؿ فمنػػؿ مػػف ففم ػ

لمثبوى لمت إستافى إمنمم لمماكم ف نئمومم وذمؾ ات تستطنغ ماكمػ لمػا ض فف تبسػط
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رنمبتمم عى لماكـ مبنمف مػف

ػاتي مػف فسػمفل ويػو فمػر نسػتانؿ عىنمػم مبم ػرتي إذل كماػى

مفوامى لماكـ نف ورفى عى ااو ن وبي لمتةمنـ ولمتتمنؿ فئ عف لم موض ولةبممـ ٓ
ويو لمةنس لمذ ترف لماكـ لمطةنف فني ولمذ مـ نوئي بت

لمفور لمػذ نػمـ بػي كػؿ

مػف لممتممػػنف لثاػػم لمةمىنػ لمترلانػ لمتػ فترنػػى مىمػػفع بػػمماؽ لممػػفا ولمم ػػوؿ بأامػػم ففى
لم س وط نفمي لمنسر وعفـ لستطمعتي تارنكمم وعفـ لمتاكـ ف لمبوؿ فو لمبرلز وعاػ عػفـ
لإلات مس و ةاي ممفلمى لمماكم نف لاتمى ف نئمومم لم فف لممتممنف مةػم مسػووالف عػف

لةخطم لمت ففى إم يذل لماتموج لمئمر ،بس م تسـ لممتا عىني و ف ف كمف مف لممتةنف
عىنمم فف تبنف لمخطأ فو لةيمػمؿ لمػذ ونػغ مػف كػؿ مػف لممتممػنف مسػتاف ،فػ ذمػؾ إمػ ففمػ
فان مستمف ،مف ت مرنر طبن

ػرعن تثبػى ذمػؾ لمخطػأ لمولنػغ مػف كػؿ ماممػم عىػ ااػو تػمزـ

ونمطغ و فمم لم وؿ بأف لممتممنف مةم فسممم بخطوممم ف تا نؽ يذل لماتنت لمت ف ػمر إمنمػم

لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع فوف بنػػمف خطػػأ كػؿ ماممػػم ومػػف تفلخىػػي مػػغ خطػػأ خػػر وكنػػؼ لف
ذمؾ لمخطأ لمولنغ مف كؿ ماممم لم تىؾ لماتموج ف ف يذل يو لم
عاػ ػػف ت ػ ػػونرل مولنة ػ ػ لمػ ػػفعو ةف لممسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ

ور لمذ نةنس بنمف لماكػـ

خ ػ ػػن والنسػ ػػأؿ لممػ ػػتمـ إال عػ ػػف

لةخطم لمت ت غ ماي ب خ ي و وال ماؿ ةفترلض لممسوومن لمتامون ومسم م لممتمـ عامػم
ولامم ناب

لف تكوف مسم متي عف لخطموي لمت ت غ ماي ب يمممػي وعػفـ لاتنمطػي فو بخروتػي

عى لم ولعف ولة وؿ لممتبة ف إت لر لمةمىن

لمترلان لمت فوترنى مىمتا عىني لمسممؼ

لمذكر ولمم وؿ بأامم فس رى عف لإل مبمى ولمامم لممرئن لمم مر إمنمم ا م ٓ
ومف لمم رر ف يذل لم فف فف لممسوومن لمتامون

عاف توننغ لمة وب فو تا نذيم وفاي التزر ولزر ،وزر فخر ٓ

خ ن التاتمؿ لةستامب سػول

َٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثئََٔٗ:ـَ

" مػف لممبػمفا لةسمسػػن فػ لمةىػػـ لمتاػمو فال تػػزر ولزر ،وز فخػر

ػ فػممترلوـ ال توأخػػذ

بترنرتمػم غنػر تمانمػم ػ ولمة وبػمى خ ػن مائػ ػ واكػـ يػذل لممبػفف فف لإلتػرلـ ال نتامػؿ
لإلستامبي ف لممامكم ػ ولف لمة مس ال نتامؿ لإلستامبي ف لمتا نذ " و وفف لمخطأ لم خ

يو فسمس لممسوومن و ػ ف ونسأؿ لإلاسمف إال عف خطوي لم خ
 ا ض ٗٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ  ٔ٘ٙػ ٜٙٙ


ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ
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؟ "




ا ض ٘ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٕ ػ  ٜٔٙػ ٕ٘٘

ا ض ٕٓ ٜٖٔٓ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ مٕ ػ ٗٓٔ ػ ٔٓٙ
كمػم فاػي مػف لمم ػرر كػذمؾ فاػي نتةػنف فػ تػرلوـ لم تػؿ ولإل ػمب لمخطػأ وعاػف لم ئػم

بمإلفلا بنمف لمةام ر لمت نتكوف مامم ركف لمخطػأ وفوتػي لإليمػمؿ ومخمم ػ لم ػولانف ولمىػولوي

لمت نمرفمم لمتما ولمت ففى إم لإل مب فو لم تؿ اولالّ كمف لماكـ نم لر كمم فاي فػ اممػ
لمخطأ لمم ترؾ لممتف متىؾ لماتموج ف اي ناب عى لمماكم فف تبنف بمفوامى لماكـ لمخطأ
لمولنػػغ مػػف كػػؿ مػػف لسػػمـ ف ػ تىػػؾ لماتػػموج ولةفةػػمؿ لمممفنػ مكػػؿ مػػف لمتاػػمل بمػػم نةػػف خطػػأ فو
إيمػمالّ فو مخمم ػ مىػولوي ولم ػولانف ولة ػوؿ لممتبةػ عاػف إتػ لر لمةمىنػمى لمترلانػ بمإلئػػمف
إم ػ بنػػمف م

ػػؿ كػػذمؾ مرلبط ػ لمسػػببن بػػنف تىػػؾ لةخطػػم إذل وتػػفى ولماتػػموج لمت ػ اػػفثى

مىمتا عىني بانػة نتاػفف خطػأ كػؿ مػف يػتال لمتاػمل عىػ اػفل وكنػؼ فف ذمػؾ لمخطػأ مػغ

فخطم غنرل إم تىؾ لماتموج وبانة نمكف لم وؿ بأف تىؾ لةخطػم متتمةػ ولمتػ ونةػى مػف
تا ػػم ،متة ػػففنف ن ػػف فس ػػممى وففى ا ػػمال ومبم ػ ػر ،إمػ ػ لمات ػػموج لمتػ ػ فئ ػػرى بسػ ػ م تس ػػـ
لممتا عىني وفافثى إ مبمتي واممتي لممرئن وذمؾ ات نمكف مسم م تمنغ لممسػميمنف
ف ػ يػػذل لةخطػػم لمم ػػترك

بنػػامـ ومةمنب ػ كػػؿ مػػامـ عػػف خطوػػي ولماتنت ػ لمت ػ

إا ػػفلثمم و وي ػػو بن ػػمف ت ػػوير ك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ فف ت

ػػمرؾ ف ػ

ػػي عا ػػي بوئ ػػوس وتػ ػ

بمفوامى اكممم بانة نستطنغ لممطىػغ عىػ لماكػـ فف نتبػنف مػف خػ ؿ فسػبمبي كاػي لمخطػأ
لمذ ونغ مف كؿ مف لمطمعف لةوؿ وطبنة لإليممؿ لمذ إرتكبي لمطمعف لمثما فثام إتػ لر

لمةمىن لمترلان

سمم لمذكر و وذمؾ ات نمكف لم وؿ ولم طغ بأف لممتممنف مةم نف فسػممم

بخطوممػػم لمم ػػترؾ ف ػ إاػػفلة تىػػؾ لماتػػموج لمت ػ ففى إم ػ مسػػم متممم عػػف ترنم ػ لإل ػػمب
لمخطػأ ولمتػ نئػ لماكػػـ ب فلاتممػم مةػم عامػػم وبممة وبػ لمم ئػ بمػػم ئػفيمم ب عتبػمر فاممػػم
مسووالف عى لمامم لمت نةما مامم اممنم بةف لمترلا ٓ
وال نك

ف يذل لم فف مترف نوؿ لمماكم بػأف لممتممػنف مسػووالف عػف تىػؾ لماممػ

لممرئن لمت فممػى بػمممتا عىنػي وفاممػم مسػووالف مةػم عػف لمخطػأ فػ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ
ومم لس رى عاي مػف اتػموج و ةف يػذل لم ػوؿ فنػي مػف لمتتمنػؿ ولمتةمػنـ ولم مػوض ولإلبمػمـ مػم
نةتز ماكم لما ض عف بسط رنمبتمم عى لماكـ مبنمف مف
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اتي مف عولرل ٓ

كمػػم نةتػػز لممطىػػغ عىنػػي عػػف مةرفػ كن نػ ونػػوع لماػػمفة ولم ػػور ،لمتػ كماػػى عىنمػػم
لمولنة ولمت لتخفتمم لمماكم فسمسم وسافل ممسم م لممتممػنف عامػم و إذ تػم ى تىػؾ لماتنتػ
لمت ػ إاتمػػى إمنمػػم غنػػر مامومػ عى ػ فسػػبمس وم ػػفممى تاتتمػػم وتػػتف إمنمػػم غنػػر ف ػ ماطػػؽ
سموغ ولستفالؿ م بوؿ ٓ

ويذل لماتنت لمت إاتمى إمنمم لمماكمػ ال تك ػ مى ئػم ب فلاػ ف مػف لمطػمعانف إذ

ونةتب ػػر لماك ػػـ ولما ػػمؿ ك ػػذمؾ وفػ ػ ا ن ت ػػي خممن ػػم م ػػف فس ػػبمبي بم ػػم ن ػػمي بمم

ػػور لممبط ػػؿ

ولمموتس مىا ض ٓ

وتفنر بممذكر لاي ال نك

فػ يػذل لم ػفف متػرف نػوؿ لمماكمػ فف لممػتمـ لةوؿ يػو

لمذ فتر لمترلا وفف لممتمـ لمثما سػمعفل فػ إترلومػم ولف كػ ماممػم نػف فخطػأ فػ عمىػي

لم ا و ةف لماكـ نكوف ف يذل لمامم م وبم ب مػوض ػممؿ ةاػي مػـ نوئػي لم ةػؿ لممػمف

لمػذ إرتكبػػي لمطػػمعف لةوؿ وففةػػمؿ لممسػػمعف ،لمتػ نػمـ بمػػم لمطػػمعف لمثػػما واػػوع لمخطػػأ لمػػذ
ونػػغ م ػف كػػؿ ماممػػم وفرتتػػي ومػػفلل وكن ن ػ إسػػمممي ف ػ لماتػػموج لمئػػمر ،لمت ػ ما ػػى بمممػػفع
لممفا ٓ

كمم فف لمم مرك ف لمخطأ لممػتف إمػ إ ػمب لممتاػ عىنػي ال تك ػ واػفيم كػذمؾ

ممسػػم م كػػؿ مػػف لممتممػػنف عػػف ترنم ػ لإل ػػمب بمإليمػػمؿ لمام ػ عػػف عػػفـ إتبػػمع لم ولعػػف
ولة ػػوؿ لمطبنػ لممتبةػ

فػ إتػ لر لمت لراػ لمتػ لترنػػى مىمػػفع بػػمما وؽ لممفانػ و بػػؿ

ناب ػ عى ػ لمماكم ػ فف تئػػمف اكممػػم عام ػػر يػػذل لمم ػػمرك ولةفم ػ عىنمػػم وعى ػ ااػػو

نوئػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وفف تكػػوف ممػػذل لمةام ػػر ف ػػىمم لمثمبػػى بػػممت رنر لم اػ لممرفػػؽ
لممرفػؽ بػمةورلؽ ويػو ت رنػر لمطبنػس لم ػرع

ػ كمػم نتةػنف كػذمؾ فف نكػوف يػذل فلال عىػ فف

لمترنم لمت ونةى ويػ إ ػمب لممتاػ عىنػي لمسػممؼ لمػذكر بمماممػ لممرئػن لمتػ نةػما
مامم ػ ثمر ،مخطأ لممتممنف مةم بانة مم كمف نمكف افوثمم موال لإليممؿ لمولنغ مف كؿ ماممػم
و وي ػػو م ػػم تس ػػتطنغ لمماكمػ ػ لستخ

فامطى بمم ممفلـ لستخ

ػػي م ػػف ظ ػػروؼ لم ػػفعو وولنةتم ػػم ولمم بس ػػمى لمتػ ػ

مم سمو م ف لمة ؿ وم بوال ف لمماطؽ ٓ

كمم ال نك ػ كػذمؾ لم ػوؿ بػأف إسػتخ ص لمماكمػ مخطػأ كػؿ مػف لممتممػنف لمموتػس
مىمسػػوومن لمتامونػ عػػف إ ػػمب لممتاػ عىنػػي بمإل ػػمب لمم ػػوؿ بأاػػي ف ػػنس بمػػم اتنتػ إتػ لر
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لمةمىن لمت نمـ بمم لممتمممف مف إط نمى ماكم لمموئوع وفاي ال مة س عىنمم فنمم فرتػي و
ةف ذمػػؾ مػػف فمػػور لمولنػػغ ونخػػرم عػػف فلوػر ،لم ػػماوف لمػػذ ت لرنػػس ماكمػ لمػػا ض تطبن ػػي ةف
لمماكم لمةىنم ترلنس كن ن إستخ ص لمماكم ممذل لماتنت وتستىزـ فف تكػوف مامومػ عىػ
فسبمس سمو

وم بوم ع

وماط م ٓ

ومػػم فماػػم فػ اطػػمؽ لممسػػوومن لمطبنػ وخطػػأ كػػؿ مػػف لممتممػػنف فػ عمىػػي لم ا ػ ممػػم

فف إمػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بممامم ػ لممرئػػن لمت ػ ف ػػنس بمػػم ف ػ فع ػػمس لمت لرا ػ لمت ػ

لممسػػاف إمػ كػؿ ماممػم ثمبػى وعىػ
فترنػى مػي بمةرفتممػػم ػ فنتةػنف فف نكػػوف لمخطػأ ولإليمػمؿ و
وتػػي ن نا ػ ونػػمطغ الن ػػوبي ػػؾ فو نتطػػرؽ إمنػػي لاتمػػمؿ مػػف ولنػػغ لمت رنػػر لم ا ػ لمػػذ فعػػفل
لمخبنر لممختص ب بفل لم فر ف مثؿ يذل لةمور لم ان لمخمم

ويو لمطبنس لم رع ٓ

وال نتوز مىماكم با سمم فف تخوض ف تىؾ لةمور وتبف رفنمم ب أامم ةامم تخػرم

بم لراػػؿ عػػف اػػفوف لمةىػػـ لمةػػمـ لممك وم ػ مىكمف ػ ولمػػذ تسػػتطنغ لمخػػوض فنػػي اولبػػفل لم ػ فر

ب أامم فوف لإلستةما فػ ذمػؾ بػ فر لمخبػ لر لم انػنف فػ متػمؿ ت لراػمى لةع ػمس ولمةمػوف

لم ػػر و وي ػ ت لراػػمى فنن ػ ال نتػولفر لمخب ػر ،فنمػػم إالّ م و ػ ماػػفوفل تػػفل مػػف لةطبػػم عى ػ

فع مستو فا وعىمػ وممػذل فئػا مػف لمػ زـ عىػ لمماكمػ فف تئػمف اكممػم مظػمير
وعام ػػر لمخطػػأ لمماسػػوس مكػػؿ مػػف لممػػتمـ لةوؿ ولممػػتمـ لمثػػما ويمػػم لمطبنبػػمف لمىػػذلف نممػػم

بػ ػ ت لر

تى ػػؾ لمت لراػ ػ مىمتاػ ػ عىن ػػي ولمم ػػوؿ بأام ػػم فسػ ػ رى ع ػػف إ ػػمبتي بمإل ػػمب ولماممػ ػ

لممرئن لمت نئى ب فلاتي عامم بة وب لإل مب لمخطأ لممساف ،إمني ٓ
كمػػم فف خطػػأ كػػؿ ماممػػم فثاػػم إتػ لر تىػػؾ لمت لراػ نػػف نسػػت رؽ خطػػأ ل خػػر ػ بانػػة

ن بي فافيمم مسووال عف تىؾ لمترنم وافل ويو مرتكس لمخطأ لمتوير لمتسػنـ لمػذ كػمف

بم ػػرفل كمفنػػم ةاػػفلة لماتنتػ لمئػػمر ،بسػ م تسػػـ لممتاػ عىنػػي ػ ومتػ كػػمف خطػػأ لةخػػر
اوليمممي ط ن م إست رني بأكمىي خطأ زمنىي
عمس اكممم ولستوتس ا ئي ٓ

ويو مم فخطأى لمماكم ون ػرى فػ بنماػي بمػم

ٚلذَاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لة ؿ ف لم ماوف إف لإلاسمف النسأؿ إال عف خطوي لم خ

ـ وعىػ لمماكمػ فف

تبنف ف مفوامى اكممم لم مئ بمةفلا لمخطأ لمذ نمرفي كؿ مف لممتممنف وع نػ لمسػببن
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بنـ خطوي ولماتنت لمت افثى سول ل مب لممتا عىني فو وفمتي بمةستامف لم لمفمنؿ لم اػ

لممبنف مسبس لإل مب مكواي مف لةمور لم ان لمبات اولال ك ػمف لماكـ نم ر " ٓ
ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ سٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ



ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ



ا ض ٖٜٔٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ ٖ٘ ػ ٖٕٛ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَوزٌهَثأََٔٗ:ـَ

" مم ػػم ك ػػمف لمخط ػػأ ي ػػو لم ػػركف لةسمسػ ػ فػ ػ ترنمػ ػ لم ت ػػؿ فو لة ػػمب لمخط ػػأ غن ػػر

لمةمفن وب نرل تتاوؿ لة ػمب لمػ اػمفة عرئػ وال ت ػوـ مػف فتىمػم مسػوومن ػ فأاػي نتػس

عى ماكم لمموئوع فف تثبى ف اكممم يذل لمركف متػ فاتمػى لمػ لم ئػم ب فلاػ لممػتمـ
وتػػورف لمػػفمنؿ عىنػػي مػػرفوفل إم ػ ف ػػؿ

ػػاني ثمبػػى ف ػ لةورلؽ ػ ونتةػػنف فف نكػػوف لمبنػػمف

ولئام بانة نمكف فف نستخىص ماي لإلنتامع بتػولفر لمخطػأ

فػ تماػس كػؿ مػف لممتممػنف

اولال كمف اكممم نم ر لمتسبنس "ٓ

ٚلذَرٛارشَلؼبءَزلىّخَإٌمغَػٍَ:َٝـَ

" وتػوس بنػمف ركػف لمخطػأ بنماػم كمفنػم و بمػم فػ ذمػؾ لم ػور ،لمتػ ناطػو تاتمػم مػػف

لم ػػور لمتػ ػ ف ػػمرى لمنم ػػم لمممفت ػػمف ٕٖٛو ٕٗٗع و اولال وت ػػس ا ػػض لماك ػػـ و ةف ي ػػذل
لم ور ،ولرف ،عى سبنؿ لما ر و وةف إغ مؿ يذل لمبنمف النمكف ماكمػ لمػا ض مػف مرلنبػ
ا تطبنؽ لم ماوف " ٓ


ا ض ٕٔ ٜٔٗٗ/ٙ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٙػ رنـ  ٖٙٚػ ٘ٓٛ



ا ض ٗ ٜٔ٘ٚ/ٕ/ػ س ٛػ ٕٖ ػ ٔٓٚ



ا ض  ٜٔٙٗ/ٔ/ٕٚػ س ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

ف يػذل لم ػأف متػرف لسػتةممؿ لم ػمظ مبممػ و مثػؿ نػوؿ لماكػـ إف رعواػ

لممتمـ فو عفـ إاتنمطي ي سبس لمامفة و بؿ عىني فف نبنف تمممم مم ين
لإلاتنمط "ٓ
 ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ
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لمرعواػ فو عػفـ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لممػػتمـ فخطػػأ إذ إسترسػػؿ ف ػ لمسػػنر بسػػنمرتي ات ػ

ػػفـ

لممتا عىني فثام عبػورل لمطرنػؽ و ػ ةاػي مػـ نبػنف كنػؼ كػمف فػ مكاػ لممػتمـ فػ لمظػروؼ
لمت ذكريم لف نتممؿ بانة نت مف لمامفة " ٓ


ا ػض  ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٛػ لمطةػف رنػـ ٗٔٚ/ٔٙٙؽ ػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ
عمر ػ ٓٗٗ ػ ٔٔٗ



ا ض  ٜٖٔ٘/٘/ٔٛػ سٗ ػ ٖ ٕٜػ ٗٓٛ

وّبَلؼذَثأََٔٗ:ـَ

" ون مةػ ْػف نم ػ لر عػػف إثبػػمى لمخطػػأ فػ اػػؽ لممػػتمـ نػػوؿ لماكػػـ إف سػػنمر ،لما ػػؿ مػػرى
مامى فن م م بسرع و وبةف مروريم تبنف فامم فمى لمم مس "


ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ سٕ ػ ٘ ٕٛػ ٘٘ٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لممتمـ فيمؿ ف رتن لممتا عىني ممم ترتس عىني مرور

عتى ػ سػػنمرتي لةمممن ػ عى ػ تسػػمي و وذمػػؾ فوف فف تبػػنف ولنة ػ لمػػفعو بمػػم نوئػػي كنػػؼ
ونةى و وفنػف كػمف لممتاػ عىنػي مػف لمسػنمر ،اػنف مػرى عتىتمػم و ويػؿ كػمف نمكػف مىطػمعف

رتنتي ات نفلف ب يمممي ف ذمؾ "


ا ض ٘ٔ ٜٕٔ٘/ٕٔ/ػ سٗ ػ ٘ ٜػ ٕٕٗ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لمخطػأ ظػمير مػف لإلااػرلؼ مػف تمػ إمػ فخػر بممسػنمر،

وتوف ثمر فرلمىمم و ف ف يذل النةتبػر فمػن عىػ لمخطػأ إال إذل مػـ نكػف ياػمؾ مػم نبػرر ذمػؾ و
ويو مممـ نوئاي لماكـ " ٓ


ا ض ٕٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ سٕٔ ػ ٘ٓٔ ػ ٕٗٚ
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ٚلؼذَأيؼبَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف ننػػمف ،لمطػػمعف مسػػرعم وفوف لسػػتةممؿ مػ لمتابنػػي مػػم نػػوفر

لمخطأ ف تمابي فوف فف نستظمر لماكـ نفر لمئػرور ،لمتػ كماػى توتػس عىنػي لسػتةممؿ مػ
لمتابني و ػ وكنؼ كمف عفـ إستةمىمم مغ لم نمف ،لمسرنة سببم ف ونوع لمامفة " ٓ


ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكػـ بػأف لمةنػمر لمػذ فطى ػي لمتػما ف ػمس لممتاػ عىنػي وذمػؾ

بس ػػبس رعوات ػػي وع ػػفـ إاتػ ػ لرزل و فوف لنئ ػػمس ممون ػػؼ لممتاػ ػ عىن ػػي م ػػف لمت ػػما ون ػػى ون ػػوع
لماػػمفة وفوف فف نةاػ ببنػػمف كنػػؼ كماػػى لمرعواػ فو عػػفـ لإلات ػرلز سػػببم ف ػ ونوعػػي و ف اػػي

بذمؾ النكوف نف بنف لمولنة وكن ن ا وممم و ونكوف مةنبم بمم


ور لمموتس ما ئي " ٓ

ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ

ٚلؼَٝثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ لف لمطبنس لممتمـ نف تسػبس فػ نتػؿ مرنئػي خطػأ بػأف فتػر

مي ترلا فوفى بانمتي و ةاي مـ نبنف اوع يذل لمترلا وال مكمامم مف تسـ لممتا عىنػي وال
كاي لإليممؿ فو عفـ لإلاتنمط لمذ فرتكبي لممتمـ فثام لترلومم "


ا ض ٕٗ ٜٕٔٚ/٘/ػ لمماممم ،ػ س ٛػ عفف ٕٔٔ/ػ ئولبط تسبنس لةاكمـ و ف .
رتوؼ عبنف ػ طٕ ػ  ٜٔٚٚػ ص ٔ ٜػ ام ن ٕ/

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لما ؽ لممتمـ نف فتر عمىن ختمف فوفى بمممتا عىني و

ةاي مـ نبنف مميو لةيممؿ لمذ ا ؿ ماي وكمف سػببم فنمػم ف ػمس لممتاػ عىنػي ممػم فوف

بانمتي " ٓ


ا ض  ٜٖٔٗ/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ مٖ ػ ٖٕٔ ػ ٖٕٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" إغ مؿ بنمف ل مبمى لممتا عىني تاا نتؿ خطأ وكنؼ فامم ففى لمػ وفمتػي وذمػؾ

مف ولنغ ت رنر فا ػ نةف ن و لر نةنس لماكـ " ٓ


ا ض ٕٔٔ ٜٖٔٚ/ػ س ٕٗ ػ ٖٔ ػ ٔٗٙ
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ا ض ٗ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ سٕٗ ػ  ٔٛٛػ ٕٜٔ

ونبػػنف ممػػم سػػىؼ مػػف فاكػػمـ فاػػي نتةػػنف فف نكػػوف لسػػتخ ص لمماكم ػ مػػركف لمخطػػأ
متس ػ م مػػغ لمماطػػؽ غنػػر مخػػممؼ مىونػػموغ لمثمبت ػ بػػمةورلؽ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف نكػػوف نوممػػم
مػػفعمم ببنماػػمى نمكػػف مرلنب ػ سػ متمم ٓ كمػػم نبػػنف مػػف تىػػؾ لةاكػػمـ سػػمم لمػػذكر فاػػي ومػػوف
كماػػى لمونػػموغ لمت ػ نػػرف عىنمػػم و ػػؼ لمخطػػأ مػػف ػػأف نمئ ػ لمموئػػوع وال رنمب ػ مماكم ػ
لما ض عىني ف ذمؾ ػ إذ فف باثي نتةىؽ بونموغ لمفعو وظروفمم ػ إال فف لسبمغ لمخطأ عىػ

مسىؾ لممتمـ يو تكننؼ نماوا ػ ومذمؾ كػمف فمػ لر م ئػنم لإلعتػرلؼ باػؽ ماكمػ لمػا ض فػ
مرلنب ماكم لمموئوع ف تافنف ذمؾ لمخطأ وتكنن ي ولستخ ص عام رل وبنمامم مئػولبطي
ف ذل لاطو نئمتيم عى ت ون م كر ،لمخطأ ولستابمطي عى ااو غنر

اني كػمف مىماكمػ

لمةىنم فف ترفيم إم لم ولس ٓ

كمم الماؿ مى وؿ كذمؾ ػ كمم ورف بمفوامى لماكـ لممطةوف عىني ػ فف تةفف لةخطم

لمموان مونوع لمامفة توتس مسم م كؿ متمـ فنمم فنم كمف نفر لمخطأ لمماسوس إمنػي نسػتو
ف ذمػؾ فف نكػوف سػببم مبم ػ لر فو غنػر مبم ػر فػ ا ػومي و ةف يػذل لم ػوؿ ن تػرض بفليػ
ثبػػوى ركػػف لمخطػػأ فػ تماػػس كػػؿ مػػف لممتممػػنف لممتةػػففنف ولمماسػػوس إمػػنمـ إرتكمبػػي و فمػػم إذل
كمف يذل لمخطأ غنر ثمبى ومـ تبناي لمماكم ف اكممم عى ااو نثبتػي فػ تماػس كػؿ مػامـ

و ف ػ ف لماكػػـ نكػػوف م ػػوبم بمم

ػػور ف ػ لمبنػػمف لمموتػػس مىػػا ض كمػػم يػػو لماػػمؿ ف ػ لماكػػـ

لممطةػػوف عىنػػي لمػػذ مػػـ نوئػػي كاػػي لمخطػػأ ف ػ تماػػس كػػؿ مػػف لممتممػػنف وطبنةتػػي وفسػػبمس
ونوعػػي ومػػف إت ػػممي بمماتنتػ لمتػ اػػفثى ويػ إ ػػمب لممتاػ عىنػػي بتىػػؾ لإل ػػمبمى لمتػ

ففى إم لمامم لممرئن لمت نةما مامم بةف لمترلا لمت فترنى مي ٓ

كمػػم الماػػؿ مى ػػوؿ بمسػػوومن لممتممػػنف مةػػم وعىػ سػػبنؿ لمتئػػممف بمعتبػػمر فف لممػػتمـ
لةوؿ ( لمطمعف ) يو لمذ نمـ ب ت لر لمترلا مىمتا عىني وفف لمثما يو لمذ سمعفل ف
إترلومم ػ ةف لمتئممف ف لممسوومن لمتامون النكوف إالّ بمماسب مبفةمؿ لمةمفن ولمتػ ن ػف

فنمػػم كػػؿ ماػػي ن ػػف ل خػػر ولتتمػػى انتػػي إم ػ تا نػػؽ لم من ػ لمم ػػترك بناممػػم ولممت ػػؽ عىنمػػم

ولمت إتتمى إمنمم إرلف ،كؿ ماممم ٓ

فمم ف لمترلوـ غنر لمةمفن ومامم ترنم لم تؿ ولإل ػمب

لمخطػأ و ف اػي نتةػنف عىػ

لمماكمػ فف تبػػنف لمخطػػأ لمماسػػوس مىطبنػػس لمػػذ فتػػر لمت لراػ مىمتاػ عىنػػي ويػػو لمطػػمعف
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ولمخطػػأ لمػػذ إرتكبػػي لمطػػمعف لمثػػما ويػػو لمطبنػػس لمػػذ سػػمعفل ف ػ إترلومػػم ػ ويػػذل لمبنػػمف

توير نتةنف عى لمماكمػ لإلف ػمس عاػي مػرفوفل إمػ ف ػؿ ثمبػى بػمةورلؽ وبمإلسػتامف إمػ

اني و اولالّ كمف لماكـ نم لر ويو لمةنػس لمػذ تػرف فنػي لماكػـ لممطةػوف عىنػي
فمنؿ فا
بمم فبطىي ولستوتس ا ئي و ةف مترف ننمـ لمطمعف لةوؿ ب ت لر لمترلا ال نةا اتمػم فاػي
فخطأ ف لم نػمـ بمػم ػ وةف خطػأ مسػمعفل ػ فو لمةكػس ػ نػف نكػوف واػفل كػمؼ إلاػفلة لماتػموج

لمئمر ،لمت ونةى مىمتا عىني وعىػ فرتػ مػف لمتسػمم بانػة نسػت رؽ فنػ فخطػم فخػر

م نرل عى لم رض لمتفم بػأف ياػمؾ خطػأ خػر فسػمـ فػ تىػؾ لماتنتػ ػ ويػو مػم كػمف نسػتىزـ
مف لمماكم بنػمف خطػأ كػؿ مػف لممتممػنف وكامػي وطبنةتػي واوعػي و اولذ ن ػرى لمماكمػ فػ
ذمؾ ف ف اكمممم نكوف مةنبم متةنف لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" تئػػممف لممتممػػنف ف ػ لممسػػوومن لمتامون ػ ال نترتػػس ف ػ

ػػاني لم ػػماوف مػػممـ نثبػػى

إت ميمم مةم عى إرتكمس لمترنم " ٓ


ا ض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٔ/ػ س  ٚػ ٖٓ ػ  ٚٚػ طةف  ٜٜٚمسا ٕ٘ ؽ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـََ

" عػػفـ تػولفر سػػبؽ لإل ػرلر فػ اػػؽ لممتممػػنف وعػػفـ ثبػػوى ت مبػػؿ إرلفتمػػـ عىػ لم تػػؿ ال

نرتس تئممام ف لممسوومن عف تىؾ لمترنم " ٓ


ا ضٖٕ ٜٔٚٚ/ٔٓ/ػ س  ٕٛػ ٔ ٔٛػ ٘ ٛٚػ طةف  ٘ٛٙمسا  ٗٚؽ

وال ن ػػفس فػ ذمػػؾ مػػم ا ىػػي لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عػػف لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع نومػػي إف
لمطبنس فخ مو لمذكور ،لإلست مر مم ىا لمطس لم رع إاتم مف فاص لممتاػ عىنػي
إم فاي نةما مف عاي عئون ع ني امتتي عف إ مب لمتممز لمبوم لمتامسى وفاػي نةػما
بةػف إتػ لر لمةىمنػ لمترلانػ مػف سػ وط لم ػفـ لمنسػػر وعػفـ لمػػتاكـ فػ لمبػػوؿ فو لمبػرلز وعػػفـ

لإلات مس ( عاي عئون ع بن امتتي عف إ مب فع ػمس لمتمػمز لمبػوم لمتامسػى ) وفف
ذمػػؾ يػػو اتنت ػ إ ػػمب لمازم ػ لمة ػػبن لم طان ػ لمةتزن ػ فثاػػم إت ػ لر لمةمىن ػ لمترلان ػ ممػػم
نةتبر خطأ طبنم نسأؿ عاي لمسمف ،لةطبم لممةممتوف ٓ
ةف لمطبنس لم رع مـ نوئي ف ت رنرل كاػي لمخطػأ لمػذ ونػغ فنػي لمطبنػس فو لةطبػم
لمػػذنف فتػػرول لمت لراػ ومػػم ينػ يػػذل لمخطػػأ ولم ولعػػف ولة ػػوؿ لمطبنػ لمتػ كػػمف نتةػػنف عىػػنمـ
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إتبمعمػػم ونػػممول بمخمم تمػػم و ووتػػي يػػذل لممخمم ػػي ولممظػػمير لمفلمػػي عىنمػػم وكن ن ػ لستخ

ػػمم

وتافنػػف لممسػػووؿ عامػػم مػػف ولنػػغ لمتا ن ػػمى لمت ػ لترنػػى وف ػ ئػػو ففػػمع لممتممػػنف ولممتنػػف
بمممستافلى ولممرلتغ لمةىمن ولمت مرنر لإلست مرن لمم فم ف لمفعو و ومػف لممتةػنف فػ يػذل
لم فف فف نبنف لمت رنر لم ا لمذ نستاف إمني لماكـ ممين لمخطأ لمولنغ مف كؿ مف لممتممنف
ولة وؿ لم انػ لمولتبػ لإلتبػمع فثاػم إتػ لر لمت لراػ مىمتاػ عىنػي ولمتػ غمبػى عػف كػؿ مػف

لممتممنف ونى إت لر لمترلا ٓ

بنف فف لمطبنس لم رع نف فس ط مف ت رنرل كػؿ يػذل لةمػور ولمةام ػر لم زمػ مبنػمف
ركف لمخطأ ولكت

بػمم وؿ ب ـــ " بػأف لةطبػم لمػذنف فتػرول لمت لراػ إخطػأول فػ إترلومػم وفف

موئػغ لإل ػمب ولمةمىنػ لمترلانػ كػمف ولئػام وفػ متاػموؿ فنػف يػتال لةطبػم لممةػممتنف
وفف لمةنػػس لمخى ػ ف ػ لمتػػذور لمة ػػبن لم طان ػ عى ػ فػػرض وتػػوفل كػػمف نػػتف إم ػ فف مػػم

نةماني ل ف لممتا عىني بةف لمترلا

ـ كمف نةماني نبؿ إترلومم بؿ ماذ لموالفل "

ويذل لماتموج لمت خىص إمنمم لمطس لم رع ال نبنف مامػم كاػي لمخطػأ لمػذ ونػغ مػف
لةطبػػم لممةػػممتنف وولتبػػمى لمانط ػ ولماػػذر لمت ػ مػػـ نىتزمويػػم وكػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم مػػامـ
بموتس لة ػوؿ لممتبةػ فػ مممرسػ لممماػ و إذ ت ػرض تىػؾ لة ػوؿ متموعػ مػف لم ولعػف
تافف لإلتتمل لم اني لمذ نتس فف تسنر عىنػي لمت لراػ ومػم ناب ػ إتبمعػي مػف نولعػف اتػ

النتا ؽ تىؾ لمامتج لمسنو لمت امنى بمممتا عىني و ويو مم ن ر لمت رنر لمطب

لم رع

ف بنماي مكت نم بمم وؿ بأف موئغ لمةمىن كمف ظمي لر مبطبم لممةػممتنف وفػ متاػموؿ فنػفنمـ
وفامػػـ فخطػػأول ف ػ إت ػ لر لمت لرا ػ ممػػم فف إم ػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بممامم ػ لممرئػػن لمت ػ

نةما مامم و كمم مـ نوئي ذمؾ لمت رنر فف إ مبتي ولماممي لممرئػن لمتػ ف ػنس بمػم كماػى
متونةي مف يتال لةطبم وفاي كمف ف لستطمعتمـ لمانىوم فوف افوثمم ٓ
إذ فف لمماطؽ ن ئ بأف النكىؼ لم خص بتونػغ مػم مػنس متونةػم فو نػف فر مػمال نسػتطمع
فرتل وال تةف لإل مب متونةي إالّ إذل كماى تفخؿ ف اطمؽ لمسنر لمةمف مبمور ٓ

ف ذل كمف افوثمم ثمر ،عولمؿ مذ ،النت ؽ تفخىمم مغ لممأموؼ مف لةمور كماى غنػر

متونة ف نىزـ لةطبم إذف بتونةمم والنمكف فف ن ـ فافيـ إف مـ نتونةمم ٓ
كمم مـ ن
ف إت لر لمترلا

ي لمت رنر لمم ػمر إمنػي عػف لمرعواػي لمتػ ممرسػمم لممتممػمف فو ا ػص لمممػمر،
فو لمتمؿ بأ وؿ إترلومم وبمم كمف نتةنف لمةىـ بي ٓ
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ويػ ػ كىمػ ػػم عام ػ ػػر الزم ػ ػ مبنػ ػػمف رك ػػف لمخطػ ػػأ لمموتػ ػػس مىمسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ

ةاػ ػػي

النك ىافوة لماتنت لمئػمر ،بػمممتا عىنػي ع ػس لمت لراػ لمتػ فت لريػم لممتممػمف و بػؿ نتةػنف
فف تكػػوف تىػػؾ لماتنتػ ام ػػو عػػف رعواػػي اوليمػػمؿ وعػػفـ إتبػػمع لة ػػوؿ ولم ولعػػف لممسػػت ر ،ف ػ

عمىممم وكذمؾ لإلاتنمطمى لمت كمف نتةنف عىنممػم إتبمعممػم ولمتػ مػف ػأامم لمانىومػ فوف

تا ػػؽ يػػذل لماتػػموج وعػػفـ إترلومػػم فو لإليمػػمؿ ف ػ إتخمذيػػم وب ػ عمم ػ نولعػػف لمسػػىوؾ لمت ػ

ت رئمم ف وؿ لممما ف خ و ن لمترلا لمت نمـ لممتمممف ب ترلومم مىمتا عىني ػ ةاي
مت ػ ثبػػى فاممػػم مػػـ نرتكبػػم ف فةػػؿ فو إمتاػػمع نتئػػمف خروتػػم عػػف ولتبػػمى لمانط ػ ولماػػذر
لمت ت رئمم تىؾ لة وؿ وفؽ لم ولعف لمةمىن لممتبة وفف ف طبنس كمف ف مثؿ لمظػروؼ
لمت فامطى بممم كمف نف ت رؼ عى ذلى لمااػو لمػذ ت ػرفم بػي و فػ وتػي ماسػب لمخطػأ

إمنممم إذ مـ نتونةم تىؾ لإل مب ولمامم لمت فس رى عامم لمترلا ومػـ نكػف فػ إسػتطمعتممم
تونةمم ػ ومـ نكف ذمؾ مف ولتبممم ٓ
وتػػم لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لمسػػممؼ لمػػذكر خممنػػم مػػف بنػػمف يػػذل لمةام ػػر برمتمػػم
ولكت ػ ببنػػمف لماتػػموج لمئػػمر ،لمت ػ ما ػػى بػػمممتا عىنػػي وممػػذل تػػم لمت رنػػر م ػػوبم ب

ػػور

ظمير مةفـ إف ماي عف عام ر لمخطأ لمذ لاتم إم ثبوتي ف تماػس لةطبػم لممةػممتنف

واػػوع يػػذل لمخطػػأ لممػػتثـ ولمم ئػ إمػ تىػػؾ لماتنتػ

ػ ويػػذل لم

ػػور لمػػذ

ػػمس ذمػػؾ لمت ػػرر

لم ا ػ لاسػػاس عى ػ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػمفلـ نػػف لعتمػػف عىنػػي ف ػ نئػػموي ب فلا ػ لمطػػمعانف
ولتخذل سافل مذمؾ لم ئم إذ تػم ى فسػبمبي م ػوب بػذلى لم
إستفالمي بمم عمبي ولستوتس ا ئي ٓ

ػور لممػتثر فػ ماط ػي و ػا

ونف بىغ لماكـ لممطةوف فني نم ػ فو يمون !! ػ ن ػورل عاػفمم سػم ؿ لممتممػنف مةػم
عػػف ترنم ػ لإل ػػمب لمخطػػأ لمم ئ ػ ب فلاتممػػم عامػػم وتمػػغ بناممػػم ف ػ لممسػػوومن عػػف تىػػؾ
لمترنم فوف فف نوئي خطأ كؿ ماممم ولمولتس لمذ كمف نتةنف عى لمطمعف لمثما إتبمعي
وت معس عف لم نمـ بي وفيمؿ ف تا نذل وفؽ ف وؿ مماتي بؿ تمؿ فورل كىن ومـ نوئاي فو

نك ؼ عاي مف ولنغ فورلؽ ع م لممتا عىني ولمخطولى لمت لتبةى ف لمترلا وممنػمـ بػي
كؿ مف لمطمعانف و ومكاي فطىؽ لم وؿ بممسوومن ولم ميم عى عمتؽ لةطبم لممةػممتنف و ويػو
تتمنؿ اولبممـ مطىؽ ن ـ لماكـ لممطةػوف فنػي بمم
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ػور لممبطػؿ لمموتػس مىػا ض مػمفلـ نػف

لعتمف عى لمت رنر لمطب لم رع لمسػممؼ لمػذكر ولعتاػؽ اتنتتػي لمتػ مػـ تكػف مامومػي عىػ

فسػػبمس ولئػػا تاػػفف مسػػوومن كػػؿ مػػف لممتممػػنف عى ػ اػػفل مػػف ولنػػغ لمخطػػأ لمػػذ ونػػغ فنػػي
لمطمعف لةوؿ فو لمثما فو ك يمم فولمخطػأ لمم ػترؾ بناممػم إف وتػف وم ػفلريم ماػي ويػؿ كػمف

خطأ فافيمم وافل كمفنم إلافلة تىؾ لماتموج مست رنم خطأ ل خر مف عفمي و وكىمم عام ر
الزم ػ متافنػػف مونػػؼ كػػؿ مػػف لممتممػػنف مػػف لمتمم ػ لمت ػ نئػػى لمماكم ػ ب فلاتممػػم عامػػم و
خم

ونف نرر لمطمعف لمثما عاف لستتولبي بممتا ن مى مم ا ي ص ٕ٘ ٓ

تػ ػ ػ ب لمػ ػػفكتور  ( .........لمطػ ػػمعف لةوؿ ) يػ ػػو لمػ ػػذ نػ ػػمـ ب ػ ػ ت لر لمت لراػ ػػي ونمػ ػػى فاػ ػػم
بمسػػمعفتي فثاػػم إترلومػػم بتػػذمنؿ لم ػػةوبمى فثاػػم إترلومػػم ولةسػػتمذ لمػػفكتور ........
يو لمذ نمـ بمم وفور يو لممسمعف ،ف ط ٓ
ومـ نوئي لمت رنر لمطب لم رع لممرفؽ بمةورلؽ اوع لمخطأ لمذ ونغ مف لمطػمعف

لمثػػما فثاػػم فعمػػمؿ لممسػػمعفل لمتػ نػػمـ بمػػم فثاػػم لمت لراػ ولة ػػوؿ لم انػ لممتبةػ لمتػ كػػمف
نتةػػنف عىنػػي إتبمعمػػم وخمم مػػم و إذ ال نك ػ متػػرف لم ػػوؿ بأاػػي فخطػػأ فو فسػػمـ ف ػ لمخطػػأ فمػػذل
عبػمر ،عممػ ن ػوبمم لمتتمنػؿ ولمتةمػنـ كػذمؾ وال تك ػ إلثبػمى ركػف لمخطػأ فػ تماػس لمطػػمعف
لممػػذكور ومػػذمؾ كػػمف إسػػتفالؿ لمماكمػ عىػ ثبػػوى مسػػوومنتي ومسػػم متي عػػف ترنمػ لإل ػػمب
لمخطأ لمت فنف عامػم م ػوبم بمم

ػور لمػذ نةنػس لماكػـ لممطةػوف

فنػي بمػم نسػتوتس

ا ئي ٓ
وكمف عى لمماكم ات نسىـ نئمتيم مف يػذل لمةػولر فف تئػمف اكممػم مػم ن نػف تونػغ
لممػتمـ لمثػػما مىاتػموج لمتػ اػػفثى فو إمكمانػ تونةمػػم مػػف تمابػي وفاػي كػػمف فػ لسػػتطمعتي رغػػـ
ننمـ لمطمعف لةوؿ ب ت لر لمترلا لمانىوم

فوف ونوعمم ةف مسوومنتي تات

إذل مـ نكػف فػ

لستطمعتي ف ظؿ لمظروؼ لمت كمف فنمم ولنت مر فورل عى مترف مسمعف ،لمطمعف لةوؿ ػ
فر ي ػػذل لماتنتػ ػ لمئ ػػمر ،ولمانىومػ ػ فوف ونوعم ػػم وم ػػف ث ػػـ ف ػ ػ ما ػػؿ إذف ممةمنبت ػػي اولم لزمػػػي

بممتةونض لممفا لمم ئ بي ئفل ٓ

اولذ فخذى لمماكم لمت ف فرى لماكـ لممطةػوف فنػي بػممت رنر لمطبػ لم ػرع لمػذ
تمؿ فور لمطمعف لمثما كىن ولس طي تمممم ومـ نبػنف مػف مسػوومنتي ولةخطػم لمتػ ونةػى
ماي عى افل إف وتفى مغ فف فورل لنت ر عى لممسمعف ،ف إت لر لمترلا لمت نمـ بمػم
لةوؿ بمإلئػػمفي إمػ تتمنػػؿ فور لةخنػػر وعػػفـ تافنػػف وتػػي لمخطػػأ لمػػذ نمرفػػي وونػػغ ماػػي فػ
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خ و ػػن لمولنة ػ لممطروا ػ ماػػؿ لمتػػفلع ف ػ ف لماكػػـ نكػػوف برمتػػي م ػػوبم بمم

لمبنػػمف بمػػم نوتػػس ا ئػػي كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف بمماسػػب مىطػػمعانف مةػػم و ةف لم

ػور لمػػذ

ػػور ف ػ

ػػمس

مفوامتي كمف عممم و مم لاساس عىنممم ومـ ن ت ر عى فافيػمم فوف ل خر ٓ
صبٔيبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:ـَ

إذ مـ ن ت ر ن ور لماكػـ لممطةػوف فنػي عىػ مم ػمبي مػف غمػوض اولبمػمـ وتتمنػؿ
ف بنمف ركف لمخطأ لمماسوس إم كؿ مف لمطمعانف ػ بؿ إمتف إمػ عػفـ بنػمف رلبطػ لمسػببن

بػػنف لمخطػػأ لممػػفع بػػي ولمماسػػوس إم ػ كػػؿ ماممػػم ولمئػػرر لمػػذ ماػػؽ بػػمممتا عىنػػي لمػػذ
نتمثؿ ف لمامم لممرئن ولةعرلض لمت نةما ماممم ٓ
ويذل لمة ن بنف لمخطأ ولإل مب ركف توير ف لمترنم لمت نئ لماكػـ ب فلاػ

لمطمعانف عامم ةف عفـ مرلعم ،ف ماممػم فو كىنممػم مى ولعػف ولة ػوؿ لمةىمنػ ولممتبةػ فػ

متمؿ عمىممم ومم ت رئي عىنممم ف وؿ لممما مف ولتبمى لمانط ولماذر ومخمم تممػم ممػذل
لة وؿ م روط بأف تكوف يذل لممخمم ػ يػ بػذلتمم لمسػبس فػ لمئػرر لمػذ ماػؽ بػمممتا
عىني بانة ال نت ور ونوعي مواليم ٓ

وعىػ ذمػػؾ فناب ػ عىػ لمماكمػ فف تػػفمؿ فػ مػػفوامى اكممػػم بأسػػبمس سػػمو

عى ػ فف

خطػػأ كػػؿ مػػف لمطػػمعانف إف وتػػف ػ كػػمف ف ػ اػػف ذلتػػي سػػببم ف ػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بتىػػؾ
لإل مب لمت ما ى بي بمم نتولفر بي رلبطي لمسببن

بنف ذمؾ لمخطأ وبنف لماتموج لمت افثى

ٓ
وفف نكوف يذل لمبنمف ولئام وماففل مستمفل مف لمت رنر لم ا لممرفؽ بمةورلؽ ويػو

ت رنر لمطبنس لم رع ويو مم ن ر لماكـ لممطةوف فني ف بنماي ٓ

إذ لكت ى لمماكم بسرف مم تئماي لمت رنر لمطب لم رع مف اتموج ف مبى لممتا
عىنػػي بمماممػ لممرئػػن لمتػ نةػػما مامػػم بةػف إتػ لر لمت لراػ ويػػو سػ وط لم ػػفـ لمنسػػر وعػػفـ
لمػػتاكـ فػ لمبػػوؿ فو لمبػرلز وعػػفـ لإلات ػػمس اتنتػ إ ػػمب فع ػػمس لمتمػػمز لمبػػوم لمتامسػػى

فثام لمترلا ممم نةتبػر خطػأ طبنػم نسػأؿ عاػي لةطبػم لممةػممتوف ٓ وفف موئػوع لإل ػمب
كػمف ولئػام وفػ متاػموؿ فنػف يػتال لةطبػم

ػ فوف فف تبػنف لمماكمػ لم ػى لممبم ػر ،بػػنف

لمخطػػأ لممػػفع بافوثػػي مػػف كػػؿ مػػف لمطػػمعانف ػ ولمػػذ تمىتػػي لمماكمػ كػػذمؾ ػ وبػػنف تىػػؾ
لةعرلض لمئمر ،لمت ننؿ بأامم ما ى بمممتا عىني ف لع مس لمترلا و انة ال نبنف مف
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مفواماى لماكـ لإلاتنمطمى لمت كمف نتس عى كؿ مػف لمطػمعانف بػذممم ولم نػمـ بمػم وف ػوؿ
لممما ػ لمت ػ كػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم عاػػف إت ػ لر تىػػؾ لمت لرا ػ وونةػػى مخمم تمػػم مػػف كػػؿ ماممػػم

بمإلئمف إم بنػمف ممنسػتفؿ ماػي عىػ فف تىػؾ لةخطػم ولممخمم ػمى وعػفـ لمتاػرز ولإلاتنػمط
لمولنػغ مػف كػؿ ماممػػم نػف فف اػمال ومبم ػر ،إمػ لماتنتػ سػمم

لمػذكر وبمػػم تتػولفر بػي ع نػ

لمسببن بنف لمخطأ ولمئرر لمذ ف مس لممتا عىني ولممتمثؿ ف لإل مبمى لمت امنى بي

فػ ػ لع ػػمس لمت لرا ػ لمتػ ػ فت لري ػػم لمطػػمعف لةوؿ بمس ػػمعف ،لمث ػػما

ػ ةف مت ػػرف بن ػػمف تى ػػؾ

لإل مب ولةئػرلر النك ػ واػفل مى طػغ باػفوة لمخطػأ مػف ف مػف لمطػمعانف فو كىنممػم كمػم
ال نك ػ كػػذمؾ مثبػػوى لمة نػ لممبم ػر ،بػػنف ذمػػؾ لمخطػػأ فف وتػػف وبػػنف تىػػؾ لماتػػموج بػػؿ نتةػػنف
بنػػمف يػػذل لمرلبط ػ ف ػ مػػفوامى لماكػػـ مسػػتمفل مػػف ت ػػرر لمخبنػػر لم ا ػ لمػػذ لعتمػػفى عىنػػي
لمماكمػ فػ نئػمومم ويػو لمت رنػر لمطبػ لم ػرع لممرفػؽ ػ ةف رلبطػ لمسػببن بػنف لمخطػأ

ولإل مب مف لةمػور لم انػ لمباتػي كػذمؾ والنتػوز مىماكمػ فف ت طػغ بثبوتمػم ويػ ركػف مػف
فركمف ترنم لإل مب لمخطأ ف لإلسامف إال عى فمنػؿ فاػ نػمطغ وتػمزـ إذ النتػوز لفتػرلض
يذل لمة ن فو فخذيم بممظف ولإلاتممؿ بؿ نتةنف إنمم لمفمنؿ عىنمم بام عى لمػفمنؿ لمامسػـ
لمذ الن وبي ؾ فو نتطرؽ إمني ظف ولاتممؿ ٓ

وعىػ ػ ذم ػػؾ فػ ػ ف لم ػػوؿ بثب ػػوى ع نػ ػ لمس ػػببن ب ػػنف نن ػػمـ لمط ػػمعانف بػ ػ ت لر لمت لراػ ػ

مىمتا ػ عىنػػي ولمامم ػ لممرئػػن لمت ػ نةػػما مامػػم بةػػفيم نكػػوف ن ػوال فمسػػفل ةاػػي مبا ػ عى ػ
لفتػرلض السػػاف مػػي مػػف ولنػػغ لمػػفمنؿ لم اػ لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػذل لإلفتػرلض نأبػػمل لمػػفمنؿ لمتاػػمو
لمػػذ نمكػػف فف ن ػػمـ عىنػػي نئػػم بمإلفلاػػي ػ ومػػم فلمػػى ع ن ػ لمسػػببن بػػنف لمخطػػأ ولمئػػرر

لممكػػوف مىمسػػوومن لمتامون ػ عػػف ترنم ػ لإل ػػمب لمخطػػأ مػػف فركػػمف تىػػؾ لمترنم ػ فنتةػػنف فف
نكػػوف ثبوتمػػم نطةنػػم ال إفت لرئػػنم ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكمػ فػ بنماػػي وممػػذل كػػمف اكممػػم مةنبػػم
ولتس لما ض ولإلعمفٓ ،
ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لمماكم عاف لم ئم بمإلفلا عف ترنم لإل مب لمخطأ نتس فف تتاػفة فػ غنػر

مم غموض عف رلبط لمسببن بنف لمخطأ لمثمبى ف تماس لممتمـ وبػنف إ ػمب لممتاػ عىنػي
فػ ذل ي ػ مػػـ ت ةػػؿ كػػمف اكممػػم نم ػػر لمبنػػمف متةناػػم ا ئػػي ةف إغ ػػمؿ يػػذل لمبنػػمف عى ػ ااػػو
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كمؼ نةتز ماكمػ لمػا ض عػف مرلنبػ

بمماكـ " ٓ

ػا تطبنػؽ لم ػماوف عىػ لمولنةػ كمػم



ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ متموع عم ـ م ٕ ػ  ٚٚػ ٔٙٛ



ا ض ٕٔ ٜٖٔ٘/ٗ/س ٗ ػ ٓ ٕٚػ ٗٗٚ



ا ض ٕٓ ٜٖٔ٘/ٔٓ/ػ س ٘ ػ  ٔٙػ ٗٚ



ػمر لثبمتمػم

ا ض ٖٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٔ٘ٔػ ٕٓٛ

فمـذَرـٛارشَلؼـبءَزلىّـخَاٌـٕمغَػٍـَٝأَْ َػسلـخَاٌغـججيخ " ػ عا ػر فػ كنػمف

لمترنم

و رط مىمسوومن عامم ٓ ف ممػى ماكمػ لمػا ض ب " إف لم ػماوف نوتػس فػ ترنمػ

لم ت ػػؿ لمخط ػػأ فف نك ػػوف خط ػػأ لمم ػػتمـ ي ػػو لمس ػػبس فػ ػ وف ػػم ،لممتاػ ػ عىن ػػي " ــــ ( ا ػػض
 ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مج لم ولعف لم ماوان

ػ متموع عمر و م  ٙػ رنـ  ٚ٘ /ػ ص ٓٓٔ ) و

كمػػم نممػػى ب ػ " إذل لاةػػفمى رلبط ػ لمسػػببن

لم ماوانػ لممكواػ ممػم " ( ا ػض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ

إاةػػفمى لمترنم ػ مةػػفـ ت ػولفر فاػػف لمةام ػػر
مػج فاكػمـ لمػا ض ػ س  ٙػ رنػـ ٖ ٕٙػ

ص ٔ ٛٚو ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ ) و ٚٚطفذَزلىّخَإٌمغَػسلخَ
اٌغججيخَثأٔٙب " ركف توير مف فركمف لمترنم " ( ا ػض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س ٕ ػ ٘ٗٗ

ػ ػ ٕٕٔٔ و ا ػػض ٖٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٔ٘ٔ ػ ٕٓ ٛو ا ػػض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ
س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٓٓ ) ٕٔٚ
ٚلؼذَثأََْ:ـَ

" خطػػأ لممتاػ ػ عىن ػػي فو لم نػػر ن ط ػػغ رلبطػ ػ لمس ػػببن متػ ػ إس ػػت رؽ خط ػػأ لمت ػػما و

وكمف كمفنم بذلتي إلاػفلة لماتنتػ ػ وففػمع لمطػمعف ب ا طػمع تىػؾ لمرلبطػ تػوير نترتػس عىػ
ثبوتػػي إات ػػم مسػػوومنتي لمتامونػ ولممفانػ وعىػ لمماكمػ فف تةا ػ بتا ػػنىي وبنػػمف مػػف نػػفر،
لمطػمعف فػ لمظػروؼ لمتػ ونػػغ فنمػم لماػػمفة عىػ ت فػ ونوعػػي وفثػر ذمػػؾ فػ ننػػمـ فو عػػفـ

ننمـ ركا لمخطأ ورلبط لمسببن و ف ذل فغ ؿ لماكـ ذمؾ ف اي ال نكوف نف بنف لمولنة وكن نػي
ا ػػوممم بنماػػم كمفنػػم نمكػػف ماكم ػ لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم
انام عى ولنة لمفعو و ونكوف م وبم بمم



ور فئ عف لإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ

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



ا ض  ٜٔٚٓ/ٔٔ/ٛػ س ٕٔ ػ  ٕ٘ٚػ ٜٔٓٙ



ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ

مذمؾ نئى ماكم لما ض ف لمةفنف مف فاكمممم و ػ ببط ف ون ور لماكػـ لمػذ
ال نتئمف إثبمى تولفر ع ن لمسػببن و ػ " ووتػوس إثبػمى إرتبػمط ع نػ لمسػببن بػنف لمخطػأ

ولموفػػمل إرتبػػمط لممسػػبس بممسػػبس ولمةىػ بػػمممةىوؿ " ( ا ػػض ٖٓ ٜٖٔٓ/ٔٓ/ػ مػػج لم ولعػػف
لم ماوان

ػ ماموف عمػر ػ ت ػٕ ػ ٘ ٚػ  ) ٙٛو وبأاػي ب ـــ " إذل كػمف لماكػـ نػف فغ ػؿ بنػمف

تولفر رلبط لمسببن

تةنف ا ئي م

ورٓ " ،



ا ض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م  ٙػ ٘ ٚػ ٓٓٔ سممؼ لمذكر



ا ض ٖٕ ٜٔٗ٘/ٗ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٙػ ٔ ٘ٙػ ٖٓٚ



ا ض  ٜٔٗٛ/ٕٔ/ٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م  ٚػ ٖٓ ٚػ ٗٙٙ



ا ض ٖٕ ٜٔ٘ٛ/ٙ/ػ س  ٜػ  ٔٚٚػ ٗٓٚ



ا ض  ٙٓ/ٔٔ/ٚػ س ٔٔ ػ  ٔٗٚػ ٔٚٚ



ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٚػ سٕٔ و ٔ ٜٔػ ٜٕٜ



ا ض  ٜٔٚ٘/ٕٔ/ٛػ س ٕٙػ ٕ ٔٛػ ٕٜٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ــَ

" لماكـ لمذ النرف عى لمففغ بمات م ع ن لمسػببن و نكػوف نػف سػكى عػف لمػرف عىػ

فف ػػمع ت ػػوير ن ػػوـ عىػ ػ إات ػػم رلبطػ ػ لمس ػػببن
لمموتس ما ئي " ٓ


ب ػػنف لمخط ػػأ ولماتنتػ ػ مم ػػم نةنب ػػي بمم

ػػور

ا ض ٔ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٗٚػ ٘ٛٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ــَ

" نتةنف عى لمماكم فف ت سط يذل لمففغ ا ي إنرلفل مي ورفل عىني و فمم وي مـ

ت ةؿ ف ف اكممم نكوف مةنبم بمم


ور ف لمتسبنس ممم نتةنف مةي ا ئي "

ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ سٕٓػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ
ػ

بؿ إف ماكم لما ض و ال تكت بأ بنمف و اولامػم ت ػترط فف نكػوف ولئػام م
و ومػػف ثػػـ كمفنػػم و وفاػػي إذل كػػمف لمتا نػػؽ مػػف ت ػولفر ع ن ػ لمسػػببن نثنػػر باثػػم فانػػم ونتطىػػس
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لمرتوع إم فر فيؿ لمخبر ،و ف ف لماكـ نتةنف فف ن فـ لمفمنؿ لم ا لممثبى مىة ن

م



ا ض ٕٕ ٜٔٙٓ/ٔٔ/ػ س ٔٔ ػ  ٔ٘ٙػ ٘ٔٛ



ا ض  ٜٔ٘ٚ/٘/ٕٚػ س ٛػ ٔ٘ٔ ػ ٘ٗٛ



ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ

ٓ

بػػؿ وفوتبػػى ماكم ػ لمػػا ض فف نكػػوف لمػػرف عى ػ لمػػففغ بمات ػػم ع ن ػ لمسػػببن

رفل

ػ ػ م ػػفعمم بمم ػػفمنؿ لم اػ ػ و م ػػغ وت ػػوس تا ن ػػؽ فف ػػمع لمط ػػمعف لمت ػػوير ع ػػف طرن ػػؽ
ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

لممختص فانم و اولالّ كمف لماكـ م وبم بمم
ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/٘/ػ س ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ


وكػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ اتػ نبػ فر اكممػػم مػػف يػػذل لمةػولر فف تئػػمف فسػػبمبي مػػم
نك ؼ بوئوس وت

نؿ عف ا مط كؿ مف لمطمعانف وفف يذل لما مط فف امال ومبم ػر ،إمػ

لإل مب ولمامم لممرئن لمت نةما مامم بةف لمترلا لمت نممم ب ترلومم وفاػي مػـ تكػف توتػف
عولمؿ فخر غنر متونة فو النمكف تونةمم مف أامم وافيم فف تػتف إمػ تىػؾ لماتػموج ةف

لمطبنس النسأؿ عف لماتموج لمت النمكف إاتممؿ ونوعمم ٓ
وال ت ػ ػػوـ لممسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ ف ػ ػ تماػ ػػس لمطبنػ ػػس إالّ إذل خػ ػػرم عػ ػػف فلو ػ ػر ،لمتب ػ ػػر

ولإلاتن ػػمط مىةولن ػػس فػ ػ ذل كما ػػى يا ػػمؾ عولم ػػؿ ػػمذ ،فو غن ػػر مأموف ػػي ت ػػفخىى فػ ػ لمتسىس ػػؿ
لمسػػبب فػ نكػػوف لمطبنػػس مىزمػػم بتونةمػػم والنكػػوف بممتػػمم فػ لسػتطمعتي تونػػغ لإل ػػمب لمت ػ
ترتبػػى عىنمػػم مػػمال نسػػاف إمنػػي بػػذمؾ فن ػ

مسػػوومن عػػف يػػذل لماتنت ػ ةامػػم ال تػػرف عى ػ ب ػػمؿ

لمطبنس متر لمترلا والنمكف فف ترف عى بممي ٓ

وال نخ ػ فف ماكمػ لمػا ض ت لرنػػس ماكمػ لمموئػوع فػ كن نػ لستخ

ػمم مرلبطػ

لمسببن بنف لمخطأ ولإل مب بمإلئمف إم ئرور ،بنمامم ممذل لمة ن ونةا ذمػؾ فامػم تبسػط
لمرنمب عى لممةنمر لمذ فخذى بي وعام ر يذل لمرلبط وكن ن لستابمطمم وتستىزـ فف نكوف
ذمؾ ف ماطؽ سموغ ولستفالؿ سىنـ مستمفل مف لمفمنؿ لممةتبر لمذ نوئامم ونك ؼ عامم
بوئػػوس وف ػ غنػػر غمػػوض فو إبمػػمـ و ويػػو لمةنػػس لمػػذ تػػرف فنػػي لماكػػـ لمطةػػنف وممػػذل
فئا ولتس لما ض ولإلعمفٓ ،
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فمؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" إذل كػمف لماكػـ لم ػمفر بمإلفلاػ عػف لم تػؿ مػـ نبػنف كنػؼ إاتمػ إمػ فف لإل ػمبمى

لمولرف ،بت رنر لم ػ لمت ػرنان يػ لمتػ سػببى وفػم ،لممتاػ عىنػي ف اػي نكػوف نم ػ لر متةناػم
ا ئي و وال ن فس ف ذمؾ

مم فورفل لماكـ ف ختممي مف فف لإل مبمى لمامرن فوفى بانم،

لممتا عىني و ذمؾ فاي فغ ؿ عاف بنماي مئموف لمت رنر لمطب

ى لموفػم ،بمإل ػمبمى لمتػ

ف مر إمنمػم مػف ولنػغ لمػفمنؿ لم اػ ويػو لمك ػؼ لمطبػ ممػم نتةػؿ بنماػي يػذل نم ػ لر ن ػو لر ال
تسػػتطنغ مةػػي ماكمػ لمػػا ض فف ت لرنػػس سػ م إسػػتخ ص لماكػػـ مرلبطػ لمسػػببن بػػنف فةػػؿ
لممتمـ ولماتنت لمت


خذل بمم "

ا ض ٕٕ ٜٔٙٓ/ٔٔ/ػ س ٔٔػ  ٔ٘ٙػ ٘ٔٛ
ومػػف لمم اػػظ فف ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع ولمػػذ فخػػذى بػػي لمماكم ػ ولنممػػى عىنػػي

نئػػم يم ب فلاػ لمطػػمعانف مػػـ ن طػػغ بممسػػبس لممبم ػػر لمػػذ فف إم ػ لمامم ػ لممرئػػن لمت ػ
فممػػى بػػمممتا عىنػػي بةػػف لمت لرا ػ كمػػم مػػـ ن طػػغ بمةسػػبمس لمت ػ ففى إمنمػػم وفوتػػي لم

ػػور

ولإليمػمؿ فو عػػفـ لإلاتنػػمط لمولنػغ مػػف كػػؿ مػف لممتممػػنف ولامػػم فورف ت رنػرل فػ عبػػمرلى مةمػػمل

ومتمىػػي وغنػػر ما ػػففل نكتا مػػم لم مػػوض ولمظػػف ولإلغ ػػمؿ ومػػف لمم ػػرر فػػ يػػذل لم ػػفف فف
لمخطػػأ لمتاػػمو وكػػذمؾ ع نػ لمسػػببن بناػػي وبػػنف لماتنتػ لمتػ تاػػفة بن ػػنف إثبػػمى كػػؿ ماممػػم
عى ػ سػػبنؿ لم طػػغ ولمتػػزـ وعى ػ سػػىط لإلتمػػمـ إثبمتمػػم ف ػ ذل مػػـ تثبػػى فنممػػم فو ك يمػػم تةػػنف
لماكػـ بػػممب لر  ،فوف فف نكىػؼ لممػػتمـ ب ثبػمى تخىػػؼ فاػػف لركػمف تىػػؾ لمترنمػ ةف لة ػػؿ فنػػي

لمب لر  ،و ومم لمترنم إالّ فمر عمرض ف انمتي و وممذل ن غ عس إثبمتمم بكمفػ فركمامػم عىػ

لمانمب ػ لمةمم ػ وي ػ سػػىط لإلتمػػمـ ويػػو مػػم إخطأتػػي لمماكم ػ لمت ػ ف ػػفرى لماكػػـ لممطةػػوف
عىني لمت مـ ت

ي ف اكممم عف عام ر لمخطأ لممرتكس مف كؿ مف لممتممػنف ومػـ تػورف

لمػػفمنؿ عىنػػي مػػرفوفل إمػ ف ػػؿ

ػػاني ثمبػػى بػػمةورلؽ كمػػم مػػـ تبػػنف لمرلبط ػ بػػنف ذمػػؾ لمخطػػأ

ولماتموج لمئمر ،لمت افثى وفممػى بػمممتا عىنػي كمػم مػـ توئػي لمماكمػ مػف لمةامنػ لمتػ
فمتى عى كػؿ ماممػم وكن نػ سػىوكممم ولمظػروؼ لممانطػ

بممػم ولم ػى بػنف سػىوكممم وتىػؾ

لإل ػمب ولماممػ لممرئػػن لمتػ ل ػػمبى لممتاػ عىنػي بةػػف لمت لراػ

ومػػف نػفرتممم عىػ

ت فنمم ػ ولثر ذمؾ كىي عى ننمـ فوعفـ ننمـ ركف لمخطأ وع ن لمسببن فو لات مومم وممػذل كػمف
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لماكـ مةنبم ولتس لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ


ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ

صبٌضبََََ:اإلخسيَحبكَاٌذفبعََ:ـَ

ذمؾ فف لمففمع عف لمطمعانف تمسؾ فممـ ماكم لمموئوع بػفرتتنمم بطىػس لسػتفعم

لمػػفكتور لمسػػبمع فامػػف لمسػػبمع لمطبنػػس لم ػػرع بماط ػ لم ػػمير ،لمطبن ػ

لم ػػرعن ولمػػذ

فتر لمك ؼ عى لممتا عىنػي ولاتمػ فػ ت رنػرل إمػ فف لةطبػم لممةػممتنف مسػوومنف عػف
لمامم لممرئن ولإل مبمى لمتػ ف ػمبتي بةػف إتػ لر لمت لراػ وذمػؾ ممامن ػتي فنمػم تػم
لمت رنر وف لماتنت لمت خىص إمنمم خم

بمػذل

ولامػم مػـ تكػف مامومػي عىػ فسػبمس كمفنػ تػتف

إمنمم فئ عمم مس لمت رنر برمتي مف غموض ولبممـ ون ور ولفترلض وظف ٓ

بنػػف فف لمماكم ػ مػػـ تسػػتتس إم ػ يػػذل لمطىػػس ونئػػى ف ػ لمػػفعو لممطروا ػ عىنمػػم

ب فلا ػ لمطػػمعانف عػػف ترنم ػ لإل ػػمب لمخط ػػأ لممسػػاف ،إمنمم ػػم وفتخػػذى مػػف لمت رنػػر لمطبػ ػ
لم ػرع لمسػممؼ لمػذكر سػافل م ئػػمومم ب فلاتممػم وعومػى عىنػي فػ يػذل لم ئػم وفتخذتػي ركنػز،
تويرن مى ئم بمةفلا وتم ى مػفوامى اكممػم خممنػ كىنػ مػف ثم فسػبمس تسػوغ رفػض يػذل
لمطىس لمتوير سػو نوممػم بأامػم لطمأاػى إمػ مػم تػم بت رنػر لمطبنػس لم ػرع لمم ػمر لمنػي

ووث ى بي ولرتماى لمني مبسبمس لمسمو

لمت لاتمػ إمنمػم ويػو ن ػور ػمس لسػتفالؿ لماكػـ

لممطةوف فني فئ عمم مبي مف لخ ؿ تسنـ با وؽ ففمع لمطمعانف ٓ
ةف لمطبنس لم رع لمذ فونغ لمك ؼ لمطب عى لممتا عىني ونمـ بت فنـ لمت رنر
لمماػػرر بمةرفتػػي ولمػػذ لاتم ػ فنػػي لم ػ لاممػػم مسػػووالف عػػف خطوممػػم ف ػ لت ػ لر لمت لرا ػ ممػػم
فف لم ػ لة ػػمب

بتىػػؾ لمامم ػ لممرئػػن

ولإل ػػمبن لممبنا ػ بت رن ػرل ػ يػػذل لمطبنػػس نةتبػػر

ميف إثبػمى فػ لمػفعو بػؿ يػو لم ػميف لةواػف لمػذ تتمتػغ ػممفتي بػمم و ،لمتفمنىنػ بمعتبمريػم
لمساف لمرونس لمذ نرتكز عىني نئم لماكـ ونفور

اوممم بانة الننمـ مي نماوام فو ولنةػم

إال بمإلسػػتامف لم ػ ذمػػؾ لمت رنػػر لمػػذ فعػػفل واػػررل لمطبنػػس لم ػػرع لمػػفكتور لمسػػبمع لام ػف
لمسبمع

ويو لم ميف لمذ طممس لمففمع بسممع ممفتي فممـ لمماكمػ لةبتفلونػ فوف تػفو

ثـ عموف لمتمسؾ بطىس سممع ممفتي فممـ ماكم لمفرا لمثمان كطىس تمزـ نػرع بػي سػمةمم
ف ػ امم ػ عػػفـ لإلسػػتتمب مػػف تمابمػػم مطىبػػي لة ػػى ويػػو لماكػػـ بب ػ لر  ،لمطػػمعانف ممػػم لسػػاف
لمنممػم ػ وذمػػؾ مػػف لماكػػـ نةػػف لخػ ال باػؽ لمػػففمع ػ ةف لممػػمف ٕٜٛ ،مػػف نػػماوف لةتػ لر لى
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لمتامونػ توتػس عىػ لمماكمػ إتمبػ طىػػس لمػففمع سػػممع
لمتػ تة ػػفيم وت ػػرض عىنمػػم عػػفـ لم

ػميفل لةثبػمى فػ لمتىسػ لمةىانػ

ػػؿ فػ لمػػفعو نبػػؿ سػػممعي ممفلمػػى فعوتػػي وائػػورل

ممكاػػم ومػػنس مسػػتان وال نتػػرخص لم ػػماوف ف ػ يػػذل لةمت ػزلـ ولموتػػوس إال إذل نبػػؿ لممػػتمـ فو
لممفلفغ عاي لمسنر ف لت لر لى لممامكم فوف سممعي فو تامزؿ عػف طىبػي
ٓ

ػرلا فو ئػمام

وةف لة ؿ ف لممامكممى لمتامون فامم تةتمف فسمسػم عىػ لمتا ن ػمى لم ػ ون لمتػ

ت وـ بمم لمماكم وتسمغ ف خ ممم لم موف بممتىس لمةىان ف ائور لممػتمـ ولممػفلفغ عاػي
سػول ما ػ لمتممػ

فو الثبمتمػػم ئػػفل وال تتاىػػؿ لمماكمػ مػػف يػػذل لةمت ػزلـ إال إذل نبػػؿ لممػػتمـ

ولمففمع لمسنر ف لت لر لى لممامكم فوف سممع يتال لم موف ٓ
فمػػم لذل ف ػػر لمػػففمع عىػ طىػػس سػػممعمـ فةىػ لمماكمػ فف تسػػتتنس مطىبػػي وتكىػػؼ

لمانمب لمةممػ بػمع ف ػموف لةثبػمى وكػذمؾ ػموف لمولنةػ وتاػفف تىسػ مسػممع ػممفتمـ فػ

ائ ػػور لممتمم ػػنف ولمم ػػفلفةنف ع ػػامـ اولال كما ػػى لتػ ػ لر لى لمماكمػ ػ بمطىػ ػ ممخمم تم ػػم فتػ ػ لر ل
تويرنم نتةىؽ بأ وؿ لممامكممى لمتامون ٓ
لممامكم

وال ن فس ف ذمػؾ لف نكػوف لممػتمـ نػف تاػمزؿ عػف سػممع لم ػموف لممػذكورنف عاػف بػف
ممفلـ نف عمف فو لممفلفغ عاي إمػ طىػس سػممعمـ نبػؿ ن ػؿ بػمس لممرلفةػ ولاتمػم

لممامكم ػ ػ وتةػ ػػف لممةػ ػػموف ،ممػ ػػذل لمطىػ ػػس ولمةػ ػػوف ،مىتمسػ ػػؾ بػ ػػي رتوعػ ػػم مب ػ ػػؿ لمةػ ػػمـ لمم ػ ػػرر
مىمامكم ػمى لمتامون ػ ويػػو ننمممػػم لسمسػػم عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ ف ػ لمتىس ػ
بائػور لممػتمـ ولممػفلفغ عاػيو ػ كمػم نظػؿ يػذل لإلمتػزلـ ولنةػم عىػ لمماكمػ ومػو فبػف عىػ
سػبنؿ لإلاتنػمط عاػف عػفـ لإلسػتتمب إمػ طىػس اكػـ لمبػ لر  ،ػ إذ ونةػف طىػس سػممع لم ػميف فػ

يػػذل لمامم ػ طىبػػم تمزمػػم مػػم فلمػػى لمماكم ػ مػػـ تتتػػي إم ػ إتمب ػ لمػػففمع مطىبػػي لة ػػى ويػػو
لم ئم بممب لر  ،ػ وممذل ف ف كمف مف لممتةنف عى لمماكم لإلستوامفن فف تتفلرؾ لمخطأ لمػذ
ونغ مف ماكم فوؿ فرت عافمم رفئى طىس إسػتفعم لمطبنػس لم ػرع لمػذ نػمـ بتارنػر
لمت رنر لمطب لممرفؽ بمةورلؽ ولمذ إاتم فني إم ثبػوى خطػأ لممتممػنف ب عتبػمرل مػف ػموف
لإلثبمى لمذ نتةنف عى لمماكم سػممعمـ إذل طىػس لممػتمـ لممػفلفغ ذمػؾ لمطىػس خم ػ وفف

لمػػففمع عػػموف طىػػس سػػممعي فمػػمـ ماكم ػ ثػػمف فرت ػ وممػػذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم
إلخ مي باؽ ففمع لمطمعانف وتكوف إت لر لى لممامكم لمت
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فر لماكـ لممطةوف فني باػم ل

عىنمم ونف مبمم لمبط ف ويو مم تاساس فثمرل عىػ لماكػـ لمطةػنف لمػذ وباػ عىػ إتػ لر لى
بمطى بمم نةنبي ونستوتس ا ئي ٓ
وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف ممف ،لمطبنس لم رع لممذكور فممـ لمماكم مف
تػػتثر فػ ع نػػفتمم لممسػػتمف ،مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر فو لاػػي مػػف نػػفم بػػأنولؿ تخ ػممؼ مػػم تػػم بت رن ػرل
لمم فـ ماي إ ْذ مف لمم رر فاي ال نتوز مىماكم فف تبف رفنم فػ فمنػؿ مػـ ونةػرض عىنمػم ويػ
إذ فةىػػى ف ػػف سػػب ى إم ػ لماكػػـ عى ػ فمنػػؿ مػػـ تتطىػػغ عىنػػي ومػػـ تما ػػي وةف سػػممع ػػممف،
لم ميف لممذكور وتمان مم ومم نفور مف مامن مى بناي وبنف لمػففمع نػف ونسػ ر عػف ففمػ تػتثر
ف ع نفتمم ونػف تاتمػ مػف خ ممػم إمػ فر نخػممؼ لمػ فر لمػذ إسػت ر فػ ن نامػم نبػؿ سػممع
ذمؾ لم ميف و اول ْذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ف اي نكوف متةنف لما ض ولإلعمفٓ ،
ٚإعزمشَلؼبءَاحملىّخَاٌؼٍيبَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ ت ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لم ػ ػ ون لمتػ ػ تترنم ػػم لمماكمػ ػ بتىسػ ػ

لممامكمػ ػ وتس ػػمغ فنم ػػم لم ػػموف فػ ػ مولتمػ ػ لمم ػػتمـ سػ ػول إلثب ػػمى لمتممػ ػ فو ما نم ػػم م ػػم فلـ
سممعمـ ممكام ونتةنف عى لمماكم إتمب لمففمع إم طىبػي سػممع ػموف لإلثبػمى فو لمولنةػ
ومػو مػػـ نػرف ممػػـ ذكػر فػ نمومػ لم ػػموف لمم فمػ مػف سػىط لإلتمػمـ ةامػػم لممػ ذ لةخنػػر لمػػذ
نتةنف فف نا سي متا نؽ لمولنة وت

ػنمم عىػ لموتػي لم ػاني غنػر م نػف ،فػ ذمػؾ بت ػرؼ

لمانمبػ لمةممػ فنمػم تبناػػي فػ نمومػ

ػموف لإلثبػػمى فو تسػ طي مػػف فسػمم لم ػػموف لمػذنف عػػمناول

لمولنةػ لو نمكػػف فف نكواػول عمناويػػم اولال إات ػػى لمتفنػ فػ لممامكمػ اولا ىػػؽ بػػمس لمػػففمع فػ
وتي طمرني ب بر اؽ ويو مم تأبمل لمةفلم ف ف لةبم " ٓ


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



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

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
"

فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو
فو لممفلفغ عاي "ٓ


ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
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ػػأف
لممػتمـ



ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ



ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ



ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ



ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ



ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لة ؿ ف لةاكمـ لمتامون

بممتىس


فف تبا

عى لمتا نؽ لم و لمػذ تترنػي لمماكمػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ
ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ



ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ



ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ



ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تبا عىنمم لةاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف نتسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس


"ٓ

ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ تػٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" سػػممع لم ػػميف النتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل فػ ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نط ػػمبؽ فو نخ ػػممؼ غنػ ػرل م ػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم



ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ

ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػفس فػ ولتػػس لمماكمػ لم نػمـ بػػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػػكى لمػففمع عػػف

طىبػي و ونممػى ب فف لمػػففمع لمػذ ن ػف بػػي تكػذنس فنػولؿ لم ػميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ

لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
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نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

والن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ


ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ومػػف ػأاي مػػو

ػػي فف نت نػػر بػػي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لةمر فني فو ترف عىنػي بمػم نفائػي فف يػ رفى إط لراػي فمػم ونػف فمسػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لةطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ


ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ

وّبَلؼذََ:ـَ

" بأاػػي ال نتػػوز مىماكمػ فف تبػػف فرنػػم ف ػ فمنػػؿ مػػـ ونةػػرض عىنمػػم ويػ إف فةىػػى
ف ف سب ى إم لماكـ عى فمنؿ مـ تطىغ عىني ومـ تما ي مغ مم نمكف فف نكوف مػي مػف فثػر

ف ع نفتمم مو لامم فطىةى عىني " ٓ


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



ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٜ/ػ طةف  ٘ٛ/ٕٔ٘ٙؽ

ساثؼبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَآخشَحبكَاٌذفبعََ:ـَ

ف ػف تمسػؾ لمػففمع عػف لمطػمعانف فػ ففمعممػم لممسػطور ولم ػ و بتىسػمى لممامكمػ

بمم تم بممت رنر لمطب لإلست مر لممرفؽ بػأورلؽ لمػفعو ولمم ػفـ ماممػم ومػم إاتمػ إمنػي مػف
اتموج خ

تمم فف لمت رنر لمطب لم رع تم سطانم مت

م بمم

ور ولم مبػمالل وال نمكػف

فف نرن إم مرتب لمفمنؿ لم مطغ عى إفلا لممتممنف ػ ةف لمطبنس لممذكور إعتمف ف ت رنرل

عىػ ت ػػفنؽ مطىػػؽ مرولنػ لممتاػ عىنػػي بػػأف لمتػرلس نػػمـ ب طػػغ لةع ػػمس لممو ػػى مىسػػمؽ
لمنسر ولةع مس لمخم

بمممثما ممم فف إم

ىؿ بمم فـ لمنسر وعفـ لمتاكـ ف لمتبوؿ

ولمبرلز وعفـ لإلات مس لمتاس وعى ت رنر فخ مو لمذكورل ولمذ ففمف بأاي نةما مف عاي
عئون ع بن امتت عف إ مب لمتممز لمبوم لمتامسى ٓ

ومـ نتا ؽ لمطبنس لم رع مف ففمع لمم كو ف ا ي ممف لر بذمؾ اؽ لممتمـ ف لمففمع
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عف ا سي ف انف فف لممرلتغ لمةىمن ف ترلا لممخ ولةع مس تتنف ففمع لمطمعانف لم موـ

عى فف مم نةما ماي لممتا عىني اممنم بةف لمةمىن لمترلان يو اتنت مػم كػمف نةمانػ ماػذ
والفتي ػ بسبس إافغمـ لمتذور لمة بن ولمت ففى إمػ ف ػمبتي ب ازالننػي غئػروفن ئػمغطن
عى تىؾ لمتذور لمة بن ٓ
وممػػذل فىػػـ نا ػػأ مػػف ت ػ لر لمةمىنػ نػ فئ ػرلر مىمتا ػ عىنػػي فف لةع ػرلض لمت ػ

ػػكم

مامػػم ع ػػس لمةمىن ػ كماػػى متولتػػف ،نبىمػػم اتنت ػ مىامم ػ لممرئػػن لمت ػ كػػمف نةػػما مامػػم نبػػؿ
لمةمىن ٓ
ونف ثبى وعى وتي لمن نف وفؽ مم فورفتي ف ة لمػرانف لمم امطنسػ عػفـ وتػوف نطػغ
مىت ػػذور لمة ػػبن فو لم ػػم لمت ػػمف مىاخػ ػمع لم ػػوك وبممت ػػمم ف ػػف إات ػ ػ وت ػػوف خط ػػأ م ػػف
لمطبنس لمتػرلس ػ ومػغ لمتسػىنـ تػفال باػفوة خطػأ مػف لمتػرلس لمػذ لتػر لمت لراػ ف اػي متػ

ثبى لف لمئرر لمذ ف مس لممرنض ممكف افوثي كتطور طبنة ماممتي لممرئن لة ػىن

وال ترتغ إم خطأ لمطبنس ف مسوومن عى لةخنر ٓ
ويػػو مػػم ناطبػػؽ عى ػ امم ػ لممتا ػ عىنػػي ةف لةع ػرلض لمة ػػبن لمت ػ نةػػما مامػػم
اممنم كماى متولتف ،مف لممرنض نبؿ لمترلا وكماػى سػتتطور إمػ لماممػ لمتػ و ػؿ إمنمػم
ع س لمترلا ف امم ترؾ لم ئروفنف فوف ترلا إلزلمتممم ٓ

وعى ذمؾ ف ف مػم ف ػمس لممتاػ عىنػي لممػذكور اممنػم ال نةػفو ولف نكػوف متػرف زنػمف،
ف ػ اػػف ،لةعػػرلض لمت ػ كػػمف ن ػػكو مام ػػم نبػػؿ لمتػػفخؿ لمت لراػػ اتنتػػ إل ػػمبتي بػ ػ ازالننف
غئػػروفنف بممماط ػ لم طان ػ لمةتزن ػ

ػ ولف ن ػرلر لمتػػفخؿ لمت لرا ػ إلستو ػػممممم كػػمف ن ػ لر لر

اتمنم وال بفنؿ عاي ػ رغـ مم ن ماس يذل لمتفخؿ مػف فخطػمر ومئػمع مى ػ مرفػغ لإلائػ مط
لمولنغ عى لمتذور لمة بن فف عفـ لمتفلخؿ سنتف اتمم إم فئرلر بمم

وتسػنم ال ت ػؿ

ػ وربمم زلفى ب ةؿ يذل لإلائ مط لمولتس رفةي ػ عف لمامم لمت ظمرى عى لممرنض ع س
يذل لمتفخؿ ٓ
وي ػػذل لمات ػػموج ام ػػو ع ػػف ػػف لمت ػػذور لمة ػػبن لممافغمػ ػ ولمتػ ػ تةػ ػما م ػػف لمةن ػػس

لمخى ػ ػ إلبةمفي ػػم ع ػػف ماط ػ ػ لمت لراػ ػ ا مظ ػػم عىػ ػ سػ ػ متمم ا ػػمؿ إستو ػػمؿ لم ئ ػػروفنف
لممازم نف ػ ويذل لم ف إت لر سػىنـ

مػف لموتمػ لمترلانػ ػ ومػم سػببي يػذل لم ػف عىػ لمتػذور

لمة بن إامم ي مئمع ال نمكف ت فنمم وال نسأؿ لمترلس عامم ػ كمم لف مم نمـ بي لمتػرلس
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مػػف خط ػولى مػػـ ن ػػبمم ف ع ػولر فو ن ػػور مػػف تمابػػي اتػػ نمكػػف فف ونسػػأؿ عمػػم اػػفة
مىمرنض ٓ
وفف لمةاػػي لمت ػ ن ػػكو مامػػم لمم ػرنض ولممػػتمـ لمت ػرلس بممتسػػبس فنمػػم بتفخىػػي لمت لرا ػ
ف اي ف ئو لما موؽ لمةىمن عف لمةا ومنكماكن إات ػمس لم ئػنس فػ ف لمػ فر إسػت ر طبنػم
وعىمنػػم عى ػ فف عمىن ػ لإلات ػػمس ولم ػػذؼ عمىن ػ ال إرلفن ػ باتػػي وتةتمػػف كىن ػ عى ػ لمتمػػمز
لمة ب لم إرلف ونف تكوف مظم لر مىامم لممرئن لة ىن مىمرنض ومـ ن

ػي عامػم نبػؿ

ع س لمترلا ٓ

لمتفلخؿ لمترلا لم ف فف تو
ورغػـ فيمنػ يػذل لمػففمع وتويرنتػػي فػ ف لمماكمػ مػـ ت طػف إمنػ كىنػ ومػـ تا ػىي فػ
اكممػم إنػرلفل مػي ورفل عىنػي بػؿ فسػ طتي فػ تمىتػي ومػـ تةػرل إمت متػم ػ مػغ لاػي ففػمع امسػـ فػ
لمػػفعو مة ػػزز بػػ فر فا ػػف خبػػ لر لمط ػػس لم ػػرع مم ػػم كػػمف ن تئػ ػ مػػف لمماكمػ ػ فف تةاػ ػ

بتا نؽ يذل لمففمع بىوغم م من لةمر فني و ةاي مػو
ومػو فوف طىػس

ػي مت نػر وتػي لمػ فر اتمػم فػ لمػفعو

ػرني مػف لممػفلفغ عػػف لمطػمعف ةف تمسػػكي بػي وت فنمػي لمػػفمنؿ عىػ

ػػاتي

ناطػػو عى ػ لممطممب ػ لمتمزم ػ بػػممتا نؽ إذ ال ون مػػـ ماػػي إال يػػذل لممةا ػ وال نسػػتفؿ ماػػي إال
عىػ يػػذل لمم مػػوـ و وةاػػي ال ن ػػترط فػ طىػػس لمتا نػػؽ فف نكػػوف م ػػمغم فػ عبػػمرلى مةناػػي
وفم ػػمظ خم ػ ػ ب ػػؿ نك ػ ػ لف نك ػػوف م موم ػػم فالمػ ػ م ػػم فلـ ي ػػذل لم م ػػـ ولئ ػػام فوف م ػػبس لو
غموض كمم يو لمامؿ ف ففمع لمطمعانف لمسممؼ لمذكر ولم موـ فسمسم عى ا

ركػف لمخطػأ

عاف إت لر لمترلا لمت نمـ بمم لمطبنس لمترلس بمسمعف ،لمطػمعف لمثػما ػ وةف تا نػؽ لةفمػ
ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ وال ن ي فف نكوف ريف م نو لممػتمـ
لو لممفلفغ عاي ٓ

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


ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

اولذ فمسػػكى لمماكم ػ عػػف تا نػػؽ ذمػػؾ لمػػففمع بةػػرض لممتا ػ عىنػػي عى ػ لمطبنػػس
لم رع من وؿ كىمتي فني وتم اكممم خممنم ات مف تا نىي ولمرف عىني بمم ن اػفل بػرف سػموغ
وم بوؿ ف ف لماكـ لممطةوف

فني نكوف فوؽ ن ورل مخ با وؽ لمطمعانف ف لمففمع بمم

نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

36

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" بأف لماكـ نكوف مةنبػم إذل مػـ نتةػرض مىت رنػر لمطبػ لإلست ػمر لمم ػفـ فػ لمػفعو
ا ففمع لمطمعف وكمف عى لمماكم تا نؽ مم تم بذمؾ لمػففمع مػف عام ػر

فمن عى

ففمع تويرن نمكف فف نت نر بمػم وتػي لمػ فر فػ ذل فسػ طتي كىنػ ومػـ تا ػىي ومػـ تةػف بػممرف

عى مم تػم بػي ولماتنتػ لمتػ خىػص إمنمػم مػف ا ػ مسػوومن لممػتمـ فػ ف اكممػم نكػوف مةنبػم
ب

ورل " ٓ
ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف ف ربغ نرف ػ م ٕ ص  ٜٙٚرنـ ٕ٘ٔ



وال ونةػػف ذمػػؾ م ػػمفر ،ماػػؽ ماكم ػ لمموئػػوع ف ػ ت ػػفنر لمت ػػمرنر لمطبن ػ لممطروا ػ
عىنم ػػم ولةخ ػػذ بم ػػم تطم ػػوف إمن ػػي وت ػػفلامم ونرت ػػمس إمن ػػي ئ ػػمنريم إس ػػتةممال مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ
لممطى فوف مة س عىنمم مف ماكم لما ض ةف ذمؾ مف لمور لمولنغ ال لم ماوف ٓ

ب عتبػػمر فف سػػىط ماكمػ لمموئػػوع فػ ت ػػفنر لمولنػػغ فػ لمػػفعو اولتػ لر لمم مئػػى
بنف ت مرنر لمخب لر لمم فم فنمم فمر منس ماؿ مامزع بؿ مسػىـ بػي وال نتػوز لف نكػوف ماػؿ
ا مش فو تفؿ ػ اولامم نتةنف عى لمماكم نبػؿ إسػتةممؿ يػذل لمسػىط فػ لمت ػفنر فف تسػتكمؿ
لمةام ر لمموئوع لمت تمكامم مف لم نمـ بي عى لموتي لةكمؿ ٓ
وال نتسػػا ممػػم ذمػػؾ إال إذل ا ػػى كمف ػ لمونػػموغ لممطروا ػ عىنمػػم مػػف خ ػ ؿ لمت ػػمرنر
لممتةػػفف ،لمم فم ػ لممممػػم وباثم ػم وتمان ػػمم عى ػ ااػػو ػػممؿ وكممػػؿ بمػػم نمن ػ ممػػم فر ػ
لمباة مت

ولنغ لةمر فنمم وبىوغ لما ن لمت نسة إمنمم لم مئ لمتامو تميفل ٓ

فػ ذل كماػػى عام ػػر لمونػػموغ لممطرواػ غنػػر مكتمىػ وم ػػوب بمم

لمماكمػ ػ مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ س ػػناتم اتم ػػم إمػ ػ اتنتػ ػ غن ػػر

ػػور فػ ف إسػػتةممؿ

ػػموب مة ػػفـ تػ ػولفر لمةام ػػر

لمموئوعن لمكمفن لمت نمكف لف نتـ لمت فنر عى فسمسمم وعى ااو ماتج ومتثر وفةمؿ ف
بىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولم ػػوؿ ب نػػر ذمػػؾ نػػتف اتمػػم إم ػ اتنت ػ غنػػر ماط ن ػ بانػػة
ت بي لمسىط لمت رنرن وتمم مف وتػول لمتسػىط ولمتةسػؼ ويػو مػم ال نت ػؽ ولم منػ مامػم ولمتػ

مػػـ تسػػتمفؼ إال إتخمذيػػم وسػػنى مبىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولمك ػػؼ عػػف يفلن ػ مىا ن ػ

ولم ولس ٓ
كمػم كػػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نئػمتيم مػػف يػػذل لمةػولر لف ت ػػوـ بتا ػػنؿ ففػػمع
لمطمعانف لمسممؼ لمذكر ف مفوامى فسبمس اكممم لممطةػوف عىنػي عىػ ااػو نػفؿ عىػ فامػم
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فطاى إم يذل لمػففمع وفممػى بػي وففخىتػي فػ ت ػفنريم عاػف وزف عام ػر لمػفعو ونبػؿ تكػونف

ع نفتمم فنمم ٓ

اولذ خػ اكممػػم كىػػي مػػف يػػذل لمتا ػػنؿ فػ ف ذمػػؾ ناطػػو عىػ مػػم نابػ عػػف لامػػم مػػـ
ت طف إمنػي كىنػ ومػـ تما ػي لمتماػنص لمكممػؿ لمػذ نمنػ ممػم فر ػ لم ػؿ فػ لمػفعو
عف ب ر كممؿ وب نر ،ممى ويو مم عمس اكممم اولستوتس ا ئي ٓ
ٚلؼذَثزٌهَزلىّخَإٌمغَـَفمبٌذََ:ـَ

" موف كمف لة ػؿ لف لمماكمػ ال تىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ إال

فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورف فػ اكممػػم مػػم نػػفؿ عىػ لامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعو وفممػػى بمػم
عىػ وتػي ن

ػػي فامػم فطاػى إمنمػػم وولزاػى بنامػم ػ فمػم ونػػف إمت تػى كىنػ عػػف لمتةػرض مػػففمع

لمطمعف وفس طتي تمى ومـ تورفل عى ااو نك ؼ عف لامم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي ا ػي فػ ف

اكممم نكوف نم لر " ٓ


ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طةف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ ٓ
وال ماػػؿ ف ػ يػػذل لم ػػفف ممػػم تػػم بػػمماكـ لممطة ػػوف فنػػي ( ص  ) ٛمػػف فف فورلؽ

عػ ػ م لممتاػ ػ عىن ػػي تئ ػػماى لم ػػرف لمك ػػمف عىػ ػ ك ػػؿ م ػػم ث ػػمرل لم ػػففمع نتةى ػػؽ " ب ػػمف لماممػ ػ
لممرئن لمت نةما مامم لممتا عىني ترتغ إم عنس خى

بػفعو فاػي مػـ نكػف نةػما مػف

تىؾ لمامم نبؿ إت لر لمت لراػ ومػو كػمف ياػمؾ عنػس خى ػ مكػمف نػف عػما مامػم نبػؿ لمت لراػ
بػػؿ ماػػذ والفتػػي "  ...ولف لمماكم ػ تطمػػوف إم ػ لف ياػػمؾ خطػػأ مػػف لممتممػػنف فثاػػم ننمممػػم
ب ت لر لمترلا مىمتا عىني وتمثؿ ذمؾ لمخطػأ فػ إيمممممػم ورعواتممػم وعػفـ إاترلزيمػم بػأف

ف ػمبم مػػف غنػػر ن ػف لمازمػ لمة ػػبن لم طانػ

ػ لمةتزنػ مىمتاػ عىنػػي ممػم ناػػتج عػػف ذمػػؾ

لمخطأ إ مبتي بس وط لم فـ لمنسر وعفـ لمػتاكـ فػ لمبػوؿ ولمبػرلز وعػفـ لإلات ػمس وفاػي مػوال
خطأ لممتممنف سممؼ لمذكر مم افثى تىؾ لإل مب " ٓ
ذمؾ فف لورلؽ ع م لممتا عىني مـ تةرض مففمع لمطمعانف بأف لماممػ لمتػ نةػما
مامم اممنم ي اتنت لمةنس لمخى

لمموتوف مفني ف تممزل لمبوم ولمتامسى ماذ والفتي ٓ

بؿ نستانؿ ع ػ فف تةػرض ممػذل لمػففمع وتتػوم تىػؾ لةورلؽ ت انػفل اولذ يػو ففػمع مػـ

نثػػر ومػػـ نتمسػػؾ بػػي لمطمعاػػمف إال فثاػػم لمتا نػػؽ وبةػػف مئ ػ فت ػر ،بةنػػف ،عى ػ تارنػػر فورلؽ
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لمة ػ م كمػػم مػػـ تبػػنف لمماكم ػ ممين ػ يػػذل لةورلؽ وال لمبنماػػمى ولةع ػرلض لمثمبت ػ بمػػم ولمت ػ

إستخى ػػى مامػػم مػػم ون نػػف لمػػرف عىػ ففػػمع لمطػػمعانف لمسػػممؼ لمػػذكر  ...ووتػػي لإلست ػػممف بمػػم
إلتخمذيػ ػػم سػ ػػافل إلط ػ ػرلس ففػ ػػمع لمطػ ػػمعانف وممػ ػػذل تػ ػػم إسػ ػػتفالؿ لمماكم ػ ػ م ػ ػػوبم بمم ػ ػػور
ولم مػػوض كػػذمؾ و كمػػم لف لمماكم ػ ذيبػػى إم ػ فف لممتاػػ عىنػػي مػػـ نكػػف نةػػما مػػف تى ػػؾ
لةع ػرلض نبػػؿ لمت لرا ػ اولسػػتفمى مػػف ذمػػؾ لف خطػػأ لمطػػمعانف يػػو لمػػذ فف إمنمػػم وفف ذمػػؾ
لمخطػػأ كػػمف فثاػػم إت ػ لر لمةمىن ػ بمةرفتممػػم و وفمتمػػم لف لمػػففمع فوئػػي ػ كمػػم تػػم بػػممت رنر
لإلست مر ػ لف تىؾ لةعرلض كماػى كمماػ ومػـ تتئػمعؼ فو تظمػر إال فثاػم لمت لراػ ػ ويػذل
لمةنػػس لمخى ػ مػػم كػػمف نمكػػف تونةػػي وال توتػػف ف وسػػنى نمكػػف فف تتبػػغ تاػػوؿ فوف اػػفوة
لممئمع مى لمامتت عاي ولمت فثمػرى تىػؾ لةعػرلض لمتػ ظمػرى كمئػمع مى مىت لراػ بةػف
إترلومم ٓ

ومـ تةػرض لمماكمػ كػذمؾ ممػم ورف بػممت رنر لمطبػ لإلست ػمر لمم ػفـ مػف لمطػمعانف

ولمذ تم بي فف لمتػذور لمة ػبن لممافغمػ يػ عنػوس خى نػ فػ تكػونف تػذور لةع ػمس
لم وكن لممت ى بمماخمع لم وك لإلازم ؽ لم ئروئ ٕ ػ ٗٔ  %ػ كمم نوتف باسب ٔ%
بنف ع ممى لإلازالؽ لم ئروف وتوةف فاف فسبمس ف ؿ يػذل لمةمىنػمى و وفف لمةنػوس لمخى نػ
ب ذلتمم منس ممم فعرلض تاـ عامم نمكف إكت مفمم ػ ونف تاك ؼ م مفف فثام فاػص لممػرنض
لمذ نةما مف امم لإلازالؽ فو فثام إت لر لمةمىن ٓ
ويػذل لمةنػوس لمخى نػ نػف ال تظمػر فػ لة ػة فػ وتػوف لإلاػزالؽ لم ئػروف

ػ عىمػم

بأف لةعرلض لمة بن ولةمـ تزفلف افتمم و فتمم ف وتوف يػذل لمةنػوس لمخى نػ فػ لمتػذور

لمة بن ٓ

ونولتػػي لمطبنػػس لممػػمير يػػذل لمةنػػوس فثاػػم لمت لرا ػ ب ػػةوب بمم ػ ال نمكػػف ت فنمػػم
ممم نف نتف

إم ف ؿ لمترلا ونكوف إستو مؿ لم ئروؼ لممازمؽ فم لر ئػرورنم ال م ػر

ماػ ػػي ةف ب ػ ػػم ل فوف إستو ػ ػػمؿ نسػ ػػبس ت ػ ػػمنـ امم ػ ػ لمم ػ ػرنض وئػ ػػةؼ ف ػ ػ لم ػ ػػو ،لماركن ػ ػ
ولإلاسمس ( ىؿ ) بممطرؼ لةس ؿ وعفـ لم فر ،عى لمػتاكـ فػ لمتبػوؿ ولمتبػرز بمإلئػمف

إم ل الـ لممبرا لم نر ماتمى مغ ئةؼ ف نو ،لإلات مس ٓ
ويذل لمففمع لمتوير لمولرف بػممت رنر لإلست ػمر لمم ػفـ مػف لمطػمعانف نت نػر بػي اتمػم
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وتػي لمػ فر فػ لمػفعو والاػػؽ مت ػفنممم مىمامكمػ وبةػف إتػ لر لمت لراػ ب تػر ،بةنػف ،و ومػف ثػػـ

ف ف فورلؽ لمة م ال نمكف فف تكوف نف تامومتي بممرف فو تئماى مم نسوغ إط لراػي وكػمف عىػ
لمماكم ػ فف تةا ػ بتا ن ػػي بػػفعو ،لمطبنػػس لم ػػرع ومولتمتػػي بػػي ولإلسػػتة ـ ماػػي عػػف مػػف

تفنتػػي و ػػاتي وممػػذل كػػمف طىػػس لمػػففمع إسػػتفعموي اول ػ لررل عىػ يػػذل لمطىػػس ومكػػف لمماكمػ
ف ػػماى بوتممػػم عػػف لمطىػػس لممػػذكور ومػػـ تسػػتتس إمنػػي فوف مبػػرر سػػموغ وممػػذل كػػمف اكممػػم

مةنبم م ورل ف لمػرف عىػ ففػمع لمطػمعانف لمسػممؼ لمػذكر اولخ ممػم با ممػم فػ لمػففمع مةػفـ
تىبن طىبممم فعو ،لمطبنس لم رع ممامن تي فػ فوتػي لمػففمع لمم ػمر إمنمػم ا ػم ويػ فوتػي

امسم والزم مك ؼ لما ن وبىوغ وتي لماؽ ف لمفعو ويو مم نةنس لماكـ بمػم نسػتوتس
ا ئي ٓ
يذل إم لاي بممرتوع إم لورلؽ ع م لممتا عىني تبنف فامػم تػم ى خممنػ كىنػ ممػم

رلا لو ئمام لمرف عى ففمع لمطمعانف لمسممؼ لمذكر لم موـ عى إاةػفلـ ركػف لمخطػأ

ن نف

ماممم فثام لمترلا لمت فترنى مىمتا عىني ػ ولف مم افة مي مف لعرلض امتج عف لمةنس
لمخى ػ لمسػػممؼ لمػػذكر ومئػػمع متي بسػػبس لإلا ػزالؽ لم ئػػروف لمػػذ ف ػػنس بػػي ف ػ فع ػػمس
لماػػمفة وبسػػببي فثاػػم عمىػػي بمم ػػرك لمتػ نةمػػؿ بمػػم ػ وعاػػف ننممػػي برفػػغ لاػػف لةث ػػمؿ لمكبن ػر،

وكىمػػم عولمػػؿ ال نمكػػف مػػفلركتمم لو لمتاػػرز مػػف ونوعمػػم وتوةػػف مػػف لةسػػبمس لمخمرتن ػ ولم ػػو،
لم ػػمير ،لمتػ ت طػػغ رلبطػ لمسػػببن بػػنف إت ػ لر لمت لراػ واػػفوة تىػػؾ لةع ػرلض ويػػو مػػم نات ػ

مةػػي فركػػمف ترنمػ ػ لإل ػػمب لمخط ػػأ كىن ػ مة ػػفـ تػ ػولفر عام ػػريم لم ماوانػ ػ لم زمػػ مىمس ػػم م
لمتامون كمم سىؼ لمبنمف ٓ

يمٛيَاٌفميـَٗاٌغـٕٛٙسَ ،َٜـََػـَٓاٌمـٛحَاٌمـب٘شحَٚاحلـبدسَاٌف ـبئَ ،َٝـَأّٔٙـبَ:
" إذل تولف لر كمف لمامفة فتابنم عف لم خص النف مي فني " َ


وسنط لمسامور ٓ تػ ٖ ػ ف ر ٘ٛٚ / ،ػ ص ٛٚٛومم بةفيم ٓ



سىنممف مرنس ػ رسممتي مىفكتورلل ػ ف " ففغ لممسوومن " ـ ص ٖ ٜٔومم بةفيم



لمسببن ٓ ف  /ر وؼ عبنف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٔ ٖٙومم بةفيم ٓ
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ٚيمٛيَاٌـذوزٛسَسءَ ٚػجيـذ " لمسػببن لمتامونػ بػنف لم ػي ولم ئػم

" ــ ط ٗ ــ

ٗ ٜٔٛػ صٔ ٖٚومم بةفيم و فف لم ول لم مير ،فو لمامفة لم تمو و كسبس فتابػ و ػ يمػم
مػػف فسػػبمس لمتاػػمع لممسػػوومن
غنر لمةمفن

إذل فعػػفمم إرلف ،لممػػتمـ ٓ وفاػػي إذل لات ػػى لإلرلف ،ف ػ لمت ػرلوـ

بتأثنر نو ،نمير ،لو امفة فتمو ػ إات ى فنئم لممسوومن إلات م لمخطػأ و ةف

لإلرلف ،مػف عام ػر لمخطػأ كمػم يػ مػف عام ػر لمةمػف و ػ فػ ذل إات ػى فػ ماػؿ مىكػ ـ فػ
عمػػف وال ف ػ خطػػأ ػ ( ص ٕ ) ٖٚكمػػم تةػػف لم ػػول لم ػػمير ،ولماػػمفة لم تػػمو

مػػف فسػػبمس

لماممون ػ ( ص ٖ ) ٖٚو ونترتػػس عى ػ فا طػػمع لمس ػببن

ػ فنمػػم ن ػػوؿ

لا طػػمع لمسػػببن ات ػ مػػو كػػمف تػػفلخؿ فنممػػم تػػمؿ ما ػػمط إرلف مػػف لممػػتمـ فتوسػػط بػػنف يػػذل

لما ػػمط وبػػنف لماتنت ػ

لمفكتور ر وؼ عبنػف ص ٘ ٖٚػ " إات ػم " لممسػوومن لمتامونػ عػف لماتنتػ لماممونػ و وفنئػم
لات م لممسوومن لممفان عػف ا ػس يػذل لماتنتػ و ةف لممسػوومنتنف مةػم تتطىبػمف تػولفر لمسػببن
بػنف ا ػمط لممػػتمـ فو لممػفع عىنػػي ػ وبػنف لماتنتػ ماػػؿ لإلفعػم ٓ وئػولبط يػذل لمسػػببن

ولا ػػفل فػ ػ لما ػػممتنف بم ػػمف ذم ػػؾ عا ػػف تػ ػولفر لم ػػو ،لم ػػمير ،فو لما ػػمفة لم ت ػػمو ٓ فػ ػ ما ػػؿ

مىم منر ،بنف لممسوومنتنف إالّ إذل إا س فنممم عى لإلرلف ،فوف لمسببن ٓ


لمسببن لمتامون بنف لم ي ولم ئػم

ف  /ر وؼ عبنػف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٔ ٖٚو

ٕ ٖٚو ٖ ٖٚو ٖ٘ٚ

وتطبن ػػمى فاك ػػمـ ماكمػ ػ لم ػػا ض عفن ػػف ،إلا ط ػػمع ع نػ ػ لمس ػػببن مخط ػػأ لم ن ػػرفو
مىسبس لةتاب سول كمف نو ،نمير ،فو امفثم فتمونم ٓ
ونتئي ممم ت فـ فف لماكـ لممطةوف فني نف فخطأ وتمابي لمسفلف انف إستخىص عفـ
ا ففمع لمطمعانف بمإلستامف إم فورلؽ ع م لممتاػ عىنػي بمػم نخػممؼ لمثمبػى بمػم و ويػو

م ػػم ن ػ ػمي بةن ػػس لمخط ػػأ فػ ػ لإلس ػػامف بمإلئ ػػمف إمػ ػ فس ػػمف إس ػػتفالمي وتةس ػػؼ إس ػػتاتمتي بم ػػم
نستوتس ا ئي ولإلعمفٓ ،
كمم طىس لمففمع عف لمطمعانف كذمؾ لممـ ماكم لوؿ فرت بئـ بمن لورلؽ ع م
لممتا عىني مف لممست

لمت فوترنػى بمػم وذمػؾ اتػ نمكػف متمبةػ اممتػي لم ػان نبػؿ

إت لر تىؾ لمترلا وبةفيم وات نمكف لإلستفالؿ مامم عمم إذل كمف نةما لمةنس لمخى

فػ

لم ػرلى لم طانػ وفع ػرلض يػػذل لمةنػػس و ثػػمرل ومػػم نسػػببي مػػف ل ـ وعػػفـ لإلات ػػمس ولمةاػػي نبػػؿ
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لمت لراػ مػػف عفمػػي و خم ػ وفف ففػػمع لمطػػمعانف نػػمـ فسمسػػم عىػ ا ػ مسػػوومنتممم عػػف تىػػؾ

لةعػ ػرلض ةام ػػم س ػػمب عىػ ػ لمت لراػ ػ وت منم ػػى بة ػػف إترلوم ػػم ك ػػأثر مبم ػػر متكػ ػرلر لإلاػ ػزالؽ
لم ئػػروف لمػػذ فو ػػنس بػػي لممتاػ عىنػػي فثاػػم لمةمػػؿ ومكػػف ماكم ػ فوؿ فرت ػ مػػـ تسػػتتس
ممػػذل لمطىػػس ومػػـ تا ػػؿ بػػي بمػػم إئػػطر ففػػمع لمطػػمعانف إم ػ لممةػػموف ،بطىبػػي م ػر ،فخػػر لمػػمـ

لمماكم ػ لإلسػػتوامفن وف ػػر عى ػ طىبػػي تا ن ػػم مففمعػػي با ػ مسػػوومن لمطػػمعانف عػػف لمخطػػأ
لممساف إمنمم ٓ

ومكف لمماكم لةخنر ،مـ تستتس كذمؾ ممذل لمطىس لمذ نرع بي لمففمع فسممعمم ف
إ ػرلر وتأكنػػف ويػػو إخ ػ ؿ خػػر با ػػوؽ لمػػففمع و إذ كػػمف نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ ئ ػـ تمنػػغ
فورلؽ لمةػ م لمخم ػ بػػمممتا عىنػػي وعرئػػمم عى ػ لمطبنػػس لم ػػرع لممخػػتص إلبػػفل فرن ػ
فنمم وبنمف مم إذل كمف مم تئماتي مف تطػور اممػ لممتاػ عىنػي مػم نىتػوـ مػغ ففػمع لمطػمعانف

م ػػف عفم ػػي خم ػ ػ وفف ئ ػػـ ب ػػمن فورلؽ لمةػ ػ م لم ػػر ممك ػػف وم ػػنس مس ػػتان والزـ مك ػػؼ
لما ن ولممفلن مى ولس ٓ
اولذ مػػـ تسػػتتس لمماكمػ ممػػذل لمطىػػس ومػػـ تئػػمف اكممػػم مػػم نسػػوغ رفئػػي اولنت ػػرى

ماكمػ لوؿ فرتػػي عىػ ر ػػفل ئػػمف فسػػبمس اكممػػم لممتنػػف بػػمماكـ لإلسػػتوامف لمطةػػنف فوف

لف ت وؿ كىمتمم فني ف اي نكوف مةنبػم بمم

ػور فػ لمتسػبنس فئػ عػف لإلخػ ؿ باػؽ لمػففمع

بمم نستوتس ا ئي ولإلعمفٓ ،
كمػ ػػم نػ ػػفـ لمػ ػػففمع عػ ػػف لمطػ ػػمعانف كػ ػػذمؾ ت رن ػ ػ لر طبنػ ػػم ػ ػػرعنم إست ػ ػػمرنم مػ ػػف مركػ ػػز
لإلست مرلى لمطبن لم رعن بكىن لمطس تممة عنف مس عف لمولنة لمماسوب مىطمعانف و
بة م لممتا عىنػي ولمت ػمرنر لمطبنػ لمماػرر،

إاتم بةف لإلط ع عى كمف لةورلؽ لمخم

مف لمطس لم رع وغنرل إم لما موؽ ل تن ب ـ
ٔ ػ مػػـ نثبػػى خىػػو لمم ػػمس  (........لممتاػ عىنػػي ) مػػف لةعػرلض لمت ػ ن ػػكو مامػػم نبػػؿ
إت لر لمترلا ٓ
ٕ ػ

توتف فالوؿ نون عى مةمامتي مامم نبؿ إت لر لمةمىن ٓ

ٗ ػ

ال نوتػػف مػػم نتكػػف مةمامتػػي مػػف لمةاػػي وعػػفـ لم ػػفر ،عى ػ لإلماػػم سػول نبػػؿ لمةمىن ػ فو

ٖ ػ

توتف فالوؿ نون عى إئطرلف وتاسف فعرلئي بمرور لمونى بةف لمةمىن ٓ
بةفيم فو ات اممنم اولف كمف لإلختبمر بمماؽ نػرتي إاتمػمؿ وتػوف عاػي بسػبس تػأثر
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رلننف لم ئنس ٓ

٘ ػ ولف لمةنػس لمخى ػ لمموتػوف فػ لمتػذور لمة ػبن لممافغمػي لمامبةػ مػف لمةمػوف لم ػر،
مىمػرنض ال فخػػؿ مػي ب ػرلر إتػ لر لمةمىنػ فو بػممخطولى لمتػ فوتبةػى فنمػػم ويػو عػػمف،
نكت ؼ م مفف فثام لمترلا ٓ
ٙ

ػ مػػـ تاػػفة إ ػػمب فو نطػػغ مىازم ػ لمة ػػبن لم طان ػ لمةتزن ػ فثاػػم لمةمىن ػ لمترلان ػ

ولمموتػػوف مػػف لمتى نػػمى عى ػ لمتمابن ػ واػػوؿ لمتػػذور لمة ػػبن نػػف نةنػػؽ مػػف ففلومػػم
لموظن

ٚ

ٓ

ػ مػػػـ نرتكػ ػػس كػ ػػؿ مػ ػػف لمطبن ػػس  (...... /لممػ ػػتمـ لةوؿ ) ومسػ ػػمعفل لمطبنػ ػػس ......
( لممػػتمـ لمثػػما ) نػ فخطػػم ممانػ تسػػنم فو بسػػنطي و ومػػـ نتسػػببم فػ فن ػ إ ػػمب
بطرنػػؽ لمخطػػأ فػ فنػ تزونػ مػػف خطػولى مولالتممػػم مىاممػ وتمنػػغ مػػم نممػػم بػػي مػػف
تػ ػػفخؿ ت لرا ػ ػ تػ ػػـ طب ػ ػػم متأينىممػ ػػم ومممرسػ ػػتممم لمطونى ػ ػ مب ػ ػػوؿ لم ان ػ ػ لمطبن ػ ػ
لممتةمرؼ عىنمم وال نةز ةنممم ف

بم إيممؿ فو رعوا فو عفـ إاترلز ٓ

 ٛػ لمةمىنػ لمترلانػ لمتػ فوترنػى مػف لمةمىنػمى لممتةػمرؼ عىػ خطورتمػم ووروف إاتمػمؿ
افوة مئمع مى مامم وعفـ ئممف رتوع وظموؼ م وف ،نبؿ لمةمىن و وممذل فمف
لممتبغ تارنر إنرلر لممولف عى إت لر لمةمىن ونونغ عىني مف لممرنض نبىمم ٓ

ويػػذل لإلن ػرلر ن طػػغ ب اةػػفلـ مسػػوومن لمطػػمعانف عػػف لةئ ػرلر لمتػ ما ػػى بػػمممتا
عىني إف كمف نف ماؽ بي ثم فئرلر ونا

كؿ خطأ مممم كمف نفرل ف تمابممم ٓ

ومػػـ ن ػػؼ لةمػػر عاػػف يػػذل لماػػف بػػؿ ت ػػفـ لمػػففمع عػػف لمط ػػمعف لةوؿ بم ػػذكر ،مرف ػػ
بمةورلؽ وم رس بت ػفنممم مػف لمماكمػ فورف بمػم لف لمطػمعف لةوؿ سػىؾ فثاػم لمت لراػ لمتػ
فترليم مىمتا عىني لممسىؾ لمةىم لمسىنـ لمذ تمىنػي عىنػي مماتػي وفرتتػي لمةىمنػ ومػـ ن ػرر
إت لر لمترلا إال بةف فف تأكف فاي ال مامص مف إترلومم وفتمػغ عىػ ذمػؾ اخبػ مػف لةطبػم
وعى رفسمـ لمفكتور رنؼ عزى رونس لم سـ بمممست

لمتممة وبكىن طس لةزير ٓ

وتـ عمؿ لة ةمى ولمتاممنؿ لممةمىن بممكمبنوتر ولمرانف لمم امطنس ٓ

ومػػـ ناػػفة فف نػػمـ لممػػتمـ ب طػػغ لمة ػػس كمػػم ورف بػػأنولؿ لممتا ػ عىنػػي ػ ونػػف فخػػذ
بػأنولؿ لمطبنػس لم ػرع فوف عىػػـ فو ف لرسػ

ػ خم ػ ولف لمثمبػػى عىمنػم فف نطػغ لمة ػػس فو
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إ ػػمبتي بم ػػرط لمتف لرا ػ نػػتف إم ػ

ػػىؿ ا ػ

ومػػنس إ ػػمب لمتماػػس لةنسػػر فو لمسػػمؽ

لمنسر فو لم فـ لمنسر ومو كػمف ذمػؾ نػف اػفة فةػ مظمػر فػ لة ػة بػممرانف لمم امطنسػ
فػ

ػػكؿ تتمػػغ فمػػو فو تتمػػغ لمسػػموؿ لماخػػمع تاػػى لمتىػػف وف ػ موئػػغ لمت لرا ػ فف مػػم

افة مىمتا عىني يو لمتطور لمطبنةػ مىمئػمع مى لمطبنةنػ مىةمىنػ وماممتػي لم ػان نبػؿ
لمترلا خم

وفامم متفيور ،وممذل نرر فطبمتل إت لر لمترلا بأسرع مم نمكف ٓ

ومػػـ نكػػف فػ ػ إسػػتطمعي لممػػتمـ لةوؿ ويػػو فسػػتمذ ت ػػممة فف نمتاػػغ عػػف إتػ ػ لر تى ػػؾ

لمت لرا ػ ونػػف ولتػػي لمةنػػس لمخى ػ لمػػذ إكت ػ ي بةػػف فػػتي لمةمىن ػ بممػػمر ،فمو ػ ونػػمـ بتسػػىنؾ
لمازمػ ػ لمة ػػبن وتارن ػػؿ بة ػػض لةع ػػمس لمفنن ػ ػ با ػػرص ػػفنف وطب ػػم مىط ػػرؽ لمةىمنػ ػ
لم انا ٓ
ومف لممةترؼ بي طب ػم مىا ػموؽ لمةىمنػ لمسػىنم فف لمةمىنػمى لمترلانػ فػ ظػؿ وتػوف

عنوس خى ن ف لمازم لمة بن نكوف مف اتمامم فنػؿ اسػبنم مػف لمةمىنػمى لمترلانػ لمتػ
مغ وتوف ازم ع بن سىنم غنر مافغمي كمم ففػغ لمػففمع فػ

توتر ف ظروؼ عمفن
مذكرتػػي ب اةػػفلـ لمئػػرر لمولنػػغ عىػ لممتاػ عىنػػي ػ ولمػػذ كماػػى اممتػػي تتػػفيور بسػػرع نبػػؿ
إتػ لر لمت لراػ ومػػف ثػػـ فػ ف لةعػرلض لمتػ نةػػما مامػػم اممنػػم كماػػى نمومػ وال ترتػػغ فسػػبمبمم
إم ػ لمت لرا ػ و وفامػػم بمإلئػػمف إم ػ وتػػوف عولمػػؿ ػػمذ ،ف ػ اممتػػي غنػػر مأموف ػ ت طػػغ رلبط ػ

لمس ػػببن ب ػػنف لمت لراػ ػ ولماممػ ػ لمتػ ػ نة ػػما مام ػػم لممػ ػرنض لمم ػػذكور ونتة ػػنف فف نوئ ػػغ فػ ػ
لإلعتبػمر اممتػي لما سػػن لمتػ ماةتػػي مػف لمبػػوس بةػفـ إات ػػمس لمةئػو لمػػذكر نبػؿ لمت لراػ إذ
نةتمف لممرئ عمف ،إخ م يذل لةمر ٓ

ومـ تىت ى لمماكم بفرتتنمم إم ففػمع لمطػمعانف لمسػمم

لمػذكر وفسػ طتي فػ تمىتػي

ومـ تةف بتا ن ي فو لمرف عىني بمم نسوغ إط لراػي و كمػم طىػس لمػففمع فػ ختػمـ مذكرتػي ت ػكنؿ
متا ػ طبن ػ متخ

ػػي مػػف فسػػمتذ ،كىنػػمى لمطػػس تخ ػػص ت لرا ػ لممػػخ ولةع ػػمس تكػػوف

مممتمػم إعػمف ،فاػص لممػرنض متاػ عىنػي ووئػػغ ت رنػر طبػ عػف اممتػػي وبنػمف مػم إذل كػػمف
يامؾ ثمي نطغ مىازم لمة بن مف عفمي ومف تأثنر لمترلا عىني ومػم إذل كػمف ياػمؾ ثمػ

فخطػػم ف ػ لمةمىن ػ لمترلان ػ نمكػػف فف تواسػػس إم ػ لممتممػػنف لمطػػمعانف مػػف عفمػػي و وكػػذمؾ
إال
مف تأثنر اممتي لممرئن لمسػمب عىػ لمت لراػ ولمةنػس لمخى ػ لمػذ مػـ ونكت ػؼ

فثام يػم عىػ اممتػي بةػػف إترلومػم كمػم طممػػس لمػففمع باػفس كبنػر لةطبػػم لم ػرعننف إلبػفل فرنػػي
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ف لمامم لممةروئ ف ئو لمت مرنر لمطبن لإلست مرن لمم فم مػف لةطبػم لممتخ

ػنف

ولممرلكز لمطبن لمةىمن ف متػمؿ ت لراػ لممػخ ولةع ػمس مبنػمف مػم إذل كػمف ياػمؾ خطػأ فػ
إت لر لمترلا مف عفمي ٓ

ومـ تستتس لمماكم ممػذل لمطىبػمى مػغ لامػم تمزمػ ومػو فوبػفنى عىػ سػبنؿ لإلاتنػمط
طمممم مـ تتتي إم لم ئم بب لر  ،لممتممنف ٓ
ٚإعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" طىػػس لمػػففمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي لماكػػـ ببػ لر  ،لممػػتمـ ف ػػىنم اولاتنمطنػػم إتػ لر تا نػػؽ

مةنف ونةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم ب تمبتي مت كماى مـ تاتي إم لمب لر ٓ " ،
 ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف رنـ  ٘٘ /ٜٔٔٙؽ


ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٙٗٚ

وانة فاي ممم ت فـ تمنةم ف ف لماكـ لممطةوف فني نكوف نف رلف عىني عولر لمبط ف
بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ
ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزَ

ف اػػي ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػرتي لمػػا ض وكػػمف لمطمعاػػمف مػػف فعئػػم ينوػ
لمتفرنس بكىن لمطس تممة لةزير ونترتس عى إستمرلر تا نذ لماكػـ ئػفيمم فئػرلر متكػف،
تىاػػؽ بممػػم وبتمػػوع لمطػ س بمػػم نسػػتانؿ مةػػي مػػفلركتمم وناػػؽ مممػػم طىػػس ونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ
متنتم ات ون

ؿ ف يذل لمطةف ٓ
فٍٙــزَٖاألعجــــبةَ

نىتمس لمطمعامف مف ماكم لما ض ب ػ
أٚالََََب لماكـ ب بوؿ لمطةف ك ٓ

صبٔيبَََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخََ
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ِغئٌٛيخَطجيخَ

صبٔيبَََِ:زوشحَأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغٌٍَّشحَاٌضبٔيخَ
ادلميذحََثشلََُ45/34949قَ

فَٝحىَُاإلػبدحَاٌظبدسََِٓاحملىّخَ

االعزئٕبفيخَثشلَُِ6444/َ9134غزأٔفَمشبيَاٌمب٘شحََـََ
َ6441/64299ـَجٕحَِذيٕخَٔظشَ
ََ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
ِزوـــــشحَ

َ

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ
ٌٍّشحَاٌضبٔيخَ

ادلمذَََََِٓ:
( ٔ)
(ٕ)

فكتور .........
فكتور .........
ماكوـ ئفيمم

وموطاممػػم لممختػػمر مكتػػس لةسػػتمذ  /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو عطنػػي
لممامم بمما ض ٘ٗ ش طىةى ارس و  ٕٙش رنؼ بم م ػ لم ميرٓ ،
(ٔ)

لمانمب لمةمم

(ٕ)

...........

ػــــــــذَ
مفع بمما وؽ لممفان

فَٝاحلىَُ :لم مفر فػ ٗ ٕٖٓٓ/ٜ/مػف ماكمػ تػاي مسػتأاؼ مفناػ ا ػر فػ لم ئػن

رنػػـ  ٜٕٔٓٙمسػػا  ٜٜٔٛمفنا ػ ا ػػر (  ٜٜٜٔ/ٗٛ٘ٚمسػػتأاؼ مفنا ػ ا ػػر )
ولم مئػ ائػػورنم مػػبوؿ وغنمبنػػم مىثػػما ( وفػ ا ن تػػي ائػػور إعتبػػمر ) ب بػػوؿ
لالستوامؼ ك وف لمموئوع برفئي وتأننف لماكـ لممستأاؼ ٓ

وكماػػى ماكمػ ػ فوؿ فرتػ ػ نػػف نئ ػػى بتىسػ ػ  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛائ ػػورنم با ػػبس ك ػػؿ

ماممػػم ممػػف ،سػػت ف ػػمر مػػغ لم ػ ؿ وك مم ػ ٓٓ٘ تػػـ مين ػػمؼ اولمزلمممػػم بػػأف نتفنػػم مىمػػفع

بمماؽ لممفا متئممانف مبىغ ٔٓ٘ عى سبنؿ لمتةونض لممتنى ولمم روفمى ٓ
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فطةام عى لماكـ بمالستوامؼ رنـ  ٜٜٜٔ/ٗٛ٘ٚمسػتأاؼ مفناػ ا ػر و وماكمػ

لمتػػاي لممسػػتأا نئػػى بمنو ػ سػػمب بتىس ػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/ب بػػوؿ لسػػتوامفنممم ػػك وف ػ
لمموئوع برفئممم وتأننف لماكـ لممستأاؼ ٓ
فطةام عىني بمما ض رنـ ٘ ٜٙ/ٖٜٜٗؽ

وماكمػ لمػا ض ػ بمنوػ سػمب نئػى فػ ٖ ٕٓٓٔ/ٔٓ/ػ ب بػوؿ طةػف لمطػمعانف

وا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمفٓ ،

وماكمػ لالسػػتوامؼ ػ بمنوػ م ػػمنر ،ػ نئػػى مىم ػر ،لمثمان ػ
باكمم ػػم س ػػممؼ لمبن ػػمف ولم ػػذ اولف و ػ ػ تي خط ػػأ بأا ػػي غن ػػمب

ػ بتىس ػ ٕٖٗٓٓ/ٜ/

مىث ػػما و إالّ فا ػػي فػ ػ ا ن ت ػػي

ائػػور إعتبػػمر بمماسػػب مػػي مائػػورل ب خ ػػي إاػػف تىسػػمى لممامكم ػ

ػ ومػػف ثػػـ ف ػ ف

لمماكوـ عىنممم نطةامف عىني بمذل لمطةف .
اٌٛلــــــــبئغَ
ِٚؼبملَسئيغيخَفَٝاألٚساقَ

رشىًَاعبعبَٚجضءاََالَيز ضأَ
ألعجبةَاٌطؼٓ

فنممػػى لمانمب ػ لمةمم ػ لمػػفعو لمتامون ػ ئػػف لممتممػػنف (ٔ) لمػػفكتور )ٕ( ........ /

لم ػػفكتور  ......... /بو ػػؼ فامم ػػم فػ ػ ن ػػوـ ٕٔ ٜٜٔ٘/ٛ/ب ػػفلور ،نس ػػـ مفناػ ػ ا ػػر تس ػػببم
بخطوممم فػ إ ػمب  .......وكػمف ذمػؾ ام ػوم عػف إيمممممػم وعػفـ لاترلزيمػم بػأف فترنػم مػي
عمىنػ ػ ترلانػ ػ بمممخمم ػ ػ مى ولع ػػف ولة ػػوؿ لمطبنػ ػ لممتة ػػمرؼ عىنم ػػم فأا ػػفثم ب ػػي لإل ػػمبمى
لممو وف بممت رنر لمطب لم رع ولمت تخىؼ مفني مػف ترلومػم عميػ مسػتفنم عىػ لمااػو

لممبنف بممتا ن مى ٓ

لةمػر لممةمنػػس عىنػػي بم تئػ لممػػمف ٔ/ٕٗٗ ،ػٕ ع وبػػمى اولفعػ لممتاػ عىنػػي مػػفانم

بتةونض متنى نفرل ٔٓ٘ تانمم ئف لممتممنف ولمم ػروفمى ونئػى ماكمػ فوؿ فرتػ
بتىس  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛائورنم ب ػ
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" بابس كؿ مػامـ ممػف ،سػت ف ػمر مػغ لم ػ ؿ وك ممػ خمسػممو تانػي إلن ػمؼ لمتا نػذ

اولمزلممم بأف نتفنم متئممانف مىمفع لممفا مبىغ ٔٓ٘ تانمم عى سبنؿ لمتةونض لممتنى
ولمم روفمى "ٓ
وطةف لمماكوـ ئفيمم عى ذمؾ لماكـ بطرنػؽ لإلسػتوامؼ وبتىسػ ٜٜٜٗٔٔ/ٔٓ/
نئػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن ائػػورنم ب بػػوؿ لسػػتوامفممم ػػك وف ػ لمموئػػوع برفئػػي وتأننػػف
لماكـ لممستأاؼ ٓ

فطة ػ ػ ػػف عىن ػ ػ ػػي لمطمعا ػ ػ ػػمف ب ػ ػ ػػمما ض رن ػ ػ ػػـ ٘ ٜٙ/ٖٜٜٗؽ ولمت ػ ػ ػ ػ نئ ػ ػ ػػى بتىس ػ ػ ػ ػ
ٖ ٕٓٓٔ/ٔٓ/بػػا ض لماكػػـ ولإلعػػمف ،و تأسنسػػم عى ػ لف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف لتخػػذ مػػف
متػػرف ننػػمـ لمطػػمعانف بػػأت لر لمت لرا ػ مىمتا ػ عىنػػي اول ػػمبتي بمإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رنػػر
لمطس لم ػرع مػم نػوفر لمخطػأ فػ تمابممػم فوف فف نسػتظمر نػفر لمانطػ لمكمفنػ لمتػ نةػفل
ع ػػف لتخمذي ػػم وم ػػف لمةامنػ ػ لمتػ ػ فمتمم ػػم ب ػػذممم وكن نػ ػ س ػػىوكممم فثا ػػم لمت لراػ ػ ولمظ ػػروؼ
لممانط ػ بمػػم ولثػػر ذمػػؾ كىػػي عى ػ ننػػمـ فو عػػفـ ننػػمـ ركػػف لمخطػػأ وت ػولفر رلبط ػ لمسػػببن فو
لات مومػػم و ولف لماكػػـ مػػـ نةػػف بتافنػػف لمػػفور لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ مامم ػم ونػػى لت ػ لر لمةمىن ػ ومػػـ
نستظمر لمخطأ لم خ

لمذ ونغ ماي ٓ

وفممـ ماكمػ لإلعػمف ،طىػس ففػمع لمطػمعانف مػف بػنف مػم طىػس اػفس متاػ خممسػن

مػػف فسػػمتذ ،لمطػػس لم ػػرع وفسػػمتذ ،لمم ػػخ ولةع ػػمس بممتممة ػػمى لمم ػ ػرن ممرلتةػػ ت رن ػػر
لمطس لم رع فنمػم لاتمػ إمنػي مػف مسػوومن لممتممػنف بم ػفممى ال تػتف مىاتنتػ لمتػ لاتمػ
إمنمم و وممخمم يذل لمم فممى ممم ورف بممت مرنر لالست مرن لمم فم مف لمطمعانف مف ا موؽ
عىمن ػ مسػػتمف ،مػػف لمم لرتػػغ لمطبن ػ ترفػػغ عػػف لممتممػػنف ػػبم لمخطػػأ وت طػػغ ع ن ػ لمسػػببن

بنامم وبنف لماتنت و سنمم ولف ت رنر لمطس لم رع يو لمفمنؿ لموانف فػ لمفعو ٓ
إال فف ماكمػ ػ لالسػ ػػتوامؼ نئػ ػػى بتىسػ ػ ٗ ٕٖٓٓ/ٜ/بػ ػػرفض لالسػ ػػتوامؼ وتأننػ ػػف
لماك ػػـ لممس ػػتأاؼ و وف ػػماى ع ػػف طى ػػس ا ػػفس متاػ ػ خممس ػػن كطى ػػس لم ػػففمع ع ػػف لممتمم ػػنف
وعػػمفى إمػ لالسػػتامف فػ نئػػمومم بمإلفلاػ إم ػ ذلى ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع لمػػفمنؿ لموانػػف ف ػ

لةورلؽ ولمذ ن ر عف إنمم ركف لمخطأ ولمماة عىني بممتتمنؿ ولمتةمنـ ومخمم لما موؽ
لمةىمنػ لمثمبتػ بػػمممرلتغ لمطبنػ لمتػ ل ػمر لمنمػم لمت رنػرلف لمطبنػمف لالست ػػمرنمف لمم ػفممف مػػف
لمطمعانف ٓ
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وممم كمف يذل لماكـ نف تم مةنبم بمط و ف ف طةف عىني لمماكػوـ ئػفيمم بطرنػؽ

لمػػا ض ػ مىم ػر ،لمثمان ػ بوكنػػؿ و وذمػػؾ بتػػمرنخ

 ٕٖٓٓ/وننػػف لمطةػػف م ػ وؿ ب ػرنـ

/

تتمبغ و ومىثما برنـ
تتمبغ انمب

رؽ لم مير ،لمكىن ٓ
ٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝاعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَََ:

أعـــــــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََ َ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتََ

ذمػػؾ لاػػي وعى ػ مػػم تبػػنف مػػف مطممة ػ مػػفوامى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي لم مئ ػ بتأننػػف

لماكػػـ ب فلاػ لمطػػمعانف فف لمماكمػ تمةػػى بػػنف مسػػوومن لممتممػػنف مةػػم و وعبػػرى عػػف ذمػػؾ
ب وممم ب لاي نف ثبى لمخطأ ف تماس لممتمـ (ومػـ ت ػؿ ف مػتمـ ػ لةوؿ فـ لمثػما ) ب انػة مػـ
نرلع لة ػوؿ ولمت ممنػف ولةعػرلؼ لمطبنػ و فئػ عػف فف تىػؾ لإل ػمبمى يػ لمتػ ففى إمػ
إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي وكػػمف ذمػػؾ بسػػبس لمخطػػأ لمػػذ ونػػغ مػػامـ (؟!) ومػػف ثػػـ تكػػوف فركػػمف

ترنم لإل مب لمخطأ نف تولفرى ف اؽ لممتمـ ( ف متمـ ) (؟!) ٓ

وخى ى لمماكم مػف ذمػؾ إمػ رفػض لسػتوامؼ لمطػمعانف وتأننػف لماكػـ لممسػتأاؼ
مغ إمزلمممم بممم مرنؼ ولةتةمس .
وم ػػـ تب ػػنف لمماكمػ ػ بم ػػفوامى اكمم ػػم لممطة ػػوف فن ػػي لمخط ػػأ لم ػػذ ون ػػغ م ػػف ك ػػؿ م ػػف

لممتممػػنف عى ػ ااػػو م

ػػؿ وولئػػي اولامػػم تػػم بنمامػػم فػ يػػذل لم ػػفف عممػػم ن ػػوبي لمتتمنػػؿ

لمتػػمـ ولةبم ػػمـ لممطى ػػؽ بانػػة م ػػـ من وة ػ ْػف ونةػػرؼ م ػػف م ػػفوامى لماكػػـ عام ػػر لمخط ػػأ ولةيم ػػمؿ
لمماسوس إم كػؿ ماممػم لثاػم إتػ لر لمةمىنػ لمترلانػ لمم ػوؿ بأامػم لفى إمػ إ ػمب لممتاػ
عىني بمإل مبمى لمت ف مر إمنمم ت رنر لمطبنس لم رع لممرفؽ بمةورلؽ ٓ

وذيبى لمماكم بمفوامى لماكػـ إمػ فف لممتممػنف مةػم مسػووالف عػف تىػؾ لإل ػمبمى

ولمامم لممرئػن لمتػ فممػى بمممػفع بػمماؽ لممػفا اتنتػ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ لمتػ فسػ رى
عف لإل مبمى ولمامم لممرئن سمم لمذكر ٓ
كمػػم مػػـ ت

ػػي لمماكم ػ بمػػفوامى لماكػػـ عػػف لم ةػػؿ لممػػمف لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ مػػف

لممتممنف ولمخطأ لمولنغ مف كػؿ ماممػم اولامػم فتمىػى
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ػور ،لمولنةػ عىػ ااػو ن ػوبي غمػوض

تػػمـ ناب ػ
لم

عػػف فامػػم مػػـ تماػػص لمولنةػ لمتماػػنص لمكػػمف ولم ػػممؿ ولمػػذ نمنػ

ؿ فنمم عف ب ر تمـ وب نر ،كممى ٓ

ممػػم فر ػ

ويو ممال نت ؽ مغ مم فوتبتي لمممف ٖٔٓ ،لت لر لى تامون ولمت ا ى عىػ ئػرور،
إ ػػتممؿ ك ػػؿ اك ػػـ

ػػمفر بمإلفلاػ ػ عىػ ػ بن ػػمف م

ػػؿ وولئ ػػي م ػػور ،لمولنةػ ػ لمتػ ػ نئ ػػى

لمماكم ػ بمةفلا ػ باػػم ل عىنمػػم بمةئػػمف لم ػ بنػػمف م

ػػؿ وولئػػي خػػر مكػػؿ فمنػػؿ مػػف ففم ػ

لمثبوى لمت إستافى إمنمم لمماكم ف نئمومم وذمؾ ات تستطنغ ماكمػ لمػا ض فف تبسػط

رنمبتمم عى لماكـ مبنمف مػف

ػاتي مػف فسػمفل ويػو فمػر نسػتانؿ عىنمػم مبم ػرتي إذل كماػى

مفوامى لماكـ نف ورفى عى ااو ن وبي لمتةمنـ ولمتتمنؿ فئ

عف لم موض ولإلبممـ ٓ

ويو لمةنس لمذ ترف لماكػـ لمطةػنف فنػي ولمػذ مػـ نوئػي بتػ

لمػفور لمػذ نػمـ

بي كؿ مف لممتممنف فثام لمةمىن لمترلان لمت فترنى مىمفع بمماؽ لممفا ولمم وؿ بأامم

ففى لم س وط نفمي لمنسر وعفـ لستطمعتي تارنكمم وعفـ لمتاكـ ف لمبوؿ فو لمبرلز وعاػ

عفـ لإلات مس و ةاي ممفلمى لمماكم نف لاتمى ف نئمومم لم فف لممتممنف مةم مسػووالف
عػػف لةخطػػم لمتػ ففى إمػ يػػذل لماتػػموج لمئػػمر ،بسػ م تسػػـ لممتاػ عىنػػي و ف ػػف كػػمف مػػف
لممتةػػنف عىنمػػم فف تبػػنف لمخطػػأ فو لةيمػػمؿ لمػػذ ونػػغ مػػف كػػؿ مػػف لممتممػػنف مسػػتاف ،فػ ذمػػؾ
إمػ ففمػ فانػ مسػػتمف ،مػػف ت ػػمرنر طبنػ

ػػرعن تثبػى ذمػػؾ لمخطػػأ لمولنػػغ مػػف كػػؿ ماممػػم عىػ

ااو تمزـ ونمطغ و فمم لم وؿ بأف لممتممنف مةم فسممم بخطوممم ف تا نػؽ يػذل لماتنتػ لمتػ
ف مر إمنمم لمت رنر لمطب لم ػرع فوف بنػمف خطػأ كػؿ ماممػم ومػف تفلخىػي مػغ خطػأ ل خػر
وكنؼ لف ذمؾ لمخطأ لمولنغ مف كؿ ماممم لم تىؾ لماتموج ف ف يذل يو لم

بنمف لماكـ عاف ت ػونرل مولنةػ لمػفعو ةف لممسػوومن لمتامونػ

ور لمذ نةنس

خ ػن والنسػأؿ لممػتمـ إال

عف لةخطم لمت ت غ ماي ب خ ي و وال ماػؿ ةفتػرلض لممسػوومن لمتامونػ ومسػم م لممػتمـ
عامػػم ولامػػم ناب ػ لف تكػػوف مسػػم متي عػػف لخطموػػي لمتػ ت ػػغ ماػػي ب يمممػػي وعػػفـ لاتنمطػػي فو
بخروتػػي عى ػ لم ولعػػف ولة ػػوؿ لممتبة ػ ف ػ إت ػ لر لمةمىن ػ

لمترلان ػ لمت ػ فوترنػػى مىمتا ػ

عىني لمسممؼ لمذكر ولمم وؿ بأامػم فسػ رى عػف لإل ػمبمى ولماممػ لممرئػن لمم ػمر إمنمػم ا ػم

ٓ

ومف لمم رر ف يذل لم فف فف لممسوومن لمتامون
عاف توننغ لمة وب فو تا نذيم وفاي التزر ولزر ،وزر فخر ٓ
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خ ن التاتمؿ لةستامب سػول

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثئََٔٗ:ـَ

" مػف لممبػمفا لةسمسػػن فػ لمةىػػـ لمتاػمو فال تػػزر ولزر ،وز فخػر

ػ فػممترلوـ ال توأخػػذ

بترنرتمػم غنػر تمانمػم ػ ولمة وبػمى خ ػن مائػ ػ واكػـ يػذل لممبػفف فف لإلتػرلـ ال نتامػؿ
لإلسػػتامبي فػ ػ لممامكم ػ

لم خ

ػ ولف لمة ػػمس ال نتام ػػؿ لإلسػػتامبي فػ ػ لمتا ن ػػذ " و

ػ وفف لمخط ػػأ

؟ "



يو فسمس لممسوومن و ػ ف ونسأؿ لإلاسمف إال عف خطوي لم خ
ا ض ٗٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ  ٔ٘ٙػ ٜٙٙ



ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ



ا ض ٘ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٕ ػ  ٜٔٙػ ٕ٘٘



ا ض ٕٓ ٜٖٔٓ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ مٕ ػ ٗٓٔ ػ ٔٓٙ

كمػم فاػي مػف لمم ػرر كػذمؾ فاػي نتةػنف فػ تػرلوـ لم تػؿ ولإل ػمب لمخطػأ وعاػف لم ئػم
بمإلفلا بنمف لمةام ر لمت نتكوف مامم ركف لمخطػأ وفوتػي لإليمػمؿ ومخمم ػ لم ػولانف ولمىػولوي
لمت نمرفمم لمتما ولمت ففى إم لإل مب فو لم تؿ اولالّ كمف لماكـ نم لر كمم فاي فػ اممػ
لمخطأ لمم ترؾ لممتف متىؾ لماتموج ف اي ناب عى لمماكم فف تبنف بمفوامى لماكـ لمخطأ
لمولنػػغ مػػف كػػؿ مػػف لسػػمـ ف ػ تىػػؾ لماتػػموج ولةفةػػمؿ لمممفنػ مكػػؿ مػػف لمتاػػمل بمػػم نةػػف خطػػأ فو

إيمػمالّ فو مخمم ػ مىػولوي ولم ػولانف ولة ػوؿ لممتبةػ عاػف إتػ لر لمةمىنػمى لمترلانػ بمإلئػػمف
إم ػ بنػػمف م

ػػؿ كػػذمؾ مرلبط ػ لمسػػببن بػػنف تىػػؾ لةخطػػم إذل وتػػفى ولماتػػموج لمت ػ اػػفثى

مىمتا عىني بانػة نتاػفف خطػأ كػؿ مػف يػتال لمتاػمل عىػ اػفل وكنػؼ فف ذمػؾ لمخطػأ مػغ
فخطم غنرل إم تىؾ لماتموج وبانة نمكف لم وؿ بأف تىؾ لةخطػم متتمةػ ولمتػ ونةػى مػف

تا ػػم ،متة ػػففنف ن ػػف فس ػػممى وففى ا ػػمال ومبم ػ ػر ،إمػ ػ لمات ػػموج لمتػ ػ فئ ػػرى بسػ ػ م تس ػػـ

لممتا عىني وفافثى إ مبمتي واممتي لممرئن وذمؾ ات نمكف مسم م تمنغ لممسػميمنف
ف ػ يػػذل لةخطػػم لمم ػػترك

بنػػامـ ومةمنب ػ كػػؿ مػػامـ عػػف خطوػػي ولماتنت ػ لمت ػ

إا ػػفلثمم و وي ػػو بن ػػمف ت ػػوير ك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ فف ت

ػػمرؾ ف ػ

ػػي عا ػػي بوئ ػػوس وتػ ػ

بمػفوامى اكممػم بانػػة نسػتطنغ لممطىػػغ عىػ لماكػػـ فف نتبػنف مػػف خػ ؿ فسػػبمبي كاػي لمخطػػأ
لمذ ونغ مف كؿ مف لمطمعف لةوؿ وطبنة لإليممؿ لمذ إرتكبي لمطمعف لمثما فثام إتػ لر
لمةمىن لمترلان

سمم لمذكر و وذمؾ ات نمكف لم وؿ ولم طغ بأف لممتممنف مةم نف فسػممم

بخطوممػػم لمم ػػترؾ ف ػ إاػػفلة تىػػؾ لماتػػموج لمت ػ ففى إم ػ مسػػم متممم عػػف ترنم ػ لإل ػػمب
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لمخطػأ ولمتػ نئػ لماكػػـ ب فلاتممػم مةػم عامػػم وبممة وبػ لمم ئػ بمػػم ئػفيمم ب عتبػمر فاممػػم

مسووالف عى لمامم لمت نةما مامم اممنم بةف لمترلا ٓ
وال نك

ف يذل لم فف مترف نوؿ لمماكم بػأف لممتممػنف مسػووالف عػف تىػؾ لماممػ

لممرئن لمت فممػى بػمممتا عىنػي وفاممػم مسػووالف مةػم عػف لمخطػأ فػ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ
ومم فس رى عاي مػف اتػموج و ةف يػذل لم ػوؿ فنػي مػف لمتتمنػؿ ولمتةمػنـ ولم مػوض ولإلبمػمـ مػم

نةتز ماكم لما ض عف بسط رنمبتمم عى لماكـ مبنمف مف

اتي مف عولرل ٓ

كمػػم نةتػػز لممطىػػغ عىنػػي عػػف مةرفػ كن نػ ونػػوع لماػػمفة ولم ػػور ،لمتػ كماػػى عىنمػػم
لمولنة ػ ولمت ػ لتخػػفتمم لمماكم ػ فسمسػػم وسػػافل ممسػػم م لممتممػػنف عامػػم و ػ إذ تػػم ى تىػػؾ
لماتنت لمت إاتمى إمنمم غنر ماموم عىػ فسػبمس وم ػفممى تاتتمػم وتػتف إمنمػم فػ ماطػؽ
سموغ ولستفالؿ م بوؿ ٓ

ويذل لماتنت لمت إاتمى إمنمم لمماكمػ ال تك ػ مى ئػم ب فلاػ ف مػف لمطػمعانف إذ

ونةتب ػػر لماك ػػـ ولما ػػمؿ ك ػػذمؾ وفػ ػ ا ن ت ػػي خممن ػػم م ػػف فس ػػبمبي بم ػػم ن ػػمي بمم

ػػور لممبط ػػؿ

ولمموتس مىا ض ٓ

وتفنر بممذكر لاي ال نك

فػ يػذل لم ػفف متػرف نػوؿ لمماكمػ فف لممػتمـ لةوؿ يػو

لمذ فتر لمترلا وفف لممتمـ لمثما سػمعفل فػ إترلومػم ولف كػ ماممػم نػف فخطػأ فػ عمىػي
لم ا و ةف لماكـ نكوف ف يذل لمامم م وبم ب موض ممؿ ةاي مـ نوئػي لم ةػؿ لممػمف
لمػذ إرتكبػػي لمطػػمعف لةوؿ وففةػػمؿ لممسػػمعف ،لمتػ نػمـ بمػػم لمطػػمعف لمثػػما واػػوع لمخطػػأ لمػػذ
ونػػغ مػػف كػػؿ ماممػػم وفرتتػػي ومػػفلل وكن ن ػ إسػػمممي ف ػ لماتػػموج لمئػػمر ،لمت ػ ما ػػى بمممػػفع
لممفا ٓ

كمم فف لمم مرك ف لمخطأ لممتف إم إ مب لممتا عىني ال تك ػ واػفيم كػذمؾ
ممسػػم م كػػؿ مػػف لممتممػػنف عػػف ترنم ػ لإل ػػمب بمإليمػػمؿ لمام ػ عػػف عػػفـ إتبػػمع لم ولعػػف
ولة وؿ لمطبن لممتبة ف إت لر لمترلا لمت فترنى مىمفع بمما وؽ لممفان و بؿ ناب
عىػ لمماكمػ فف تئػػمف اكممػػم عام ػػر يػػذل لمم ػػمرك ولةفمػ عىنمػػم وعىػ ااػػو نوئػػامم

ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وفف تكػػوف ممػػذل لمةام ػػر ف ػػىمم لمثمبػػى بػػممت رنر لم اػ لممرفػػؽ بػػمةورلؽ
ويػػو ت رنػػر لمطبنػػس لم ػػرع

ػ كمػػم نتةػػنف كػػذمؾ فف نكػػوف يػػذل فلال عى ػ فف لمترنم ػ لمت ػ

ونةػػى ويػ إ ػػمب لممتاػ عىنػػي لمسػػممؼ لمػػذكر بمماممػ لممرئػػن لمتػ نةػػما مامػػم ػ ثمػر،
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مخطأ لممتممنف مةم بانة مم كمف نمكف افوثمم موال لإليممؿ لمولنػغ مػف كػؿ ماممػم و ويػو مػم

تسػػتطنغ لمماكم ػ لستخ
ممفلـ لستخ

ػػي مػػف ظػػروؼ لمػػفعو وولنةتمػػم ولمم بسػػمى لمت ػ فامطػػى بمػػم

مم سمو م ف لمة ؿ وم بوال ف لمماطؽ ٓ

كمم ال نك ػ كػذمؾ لم ػوؿ بػأف إسػتخ ص لمماكمػ مخطػأ كػؿ مػف لممتممػنف لمموتػس
مىمسػػوومن لمتامونػ عػػف إ ػػمب لممتاػ عىنػػي بمإل ػػمب لمم ػػوؿ بأاػػي ف ػػنس بمػػم اتنتػ إتػ لر

لمةمىن لمت نمـ بمم لممتمممف مف إط نمى ماكم لمموئوع وفاي ال مة س عىنمم فنمم فرتػي و
ةف ذمػػؾ مػػف فمػػور لمولنػػغ ونخػػرم عػػف فلوػر ،لم ػػماوف لمػػذ ت لرنػػس ماكمػ لمػػا ض تطبن ػػي ةف
لمماكم لمةىنم ترلنس كن ن إستخ ص لمماكم ممذل لماتنت وتستىزـ فف تكػوف مامومػ عىػ
فسبمس سمو

وم بوم ع

وماط م ٓ

ومػػم فماػػم فػ اطػػمؽ لممسػػوومن لمطبنػ وخطػػأ كػػؿ مػػف لممتممػػنف فػ عمىػػي لم ا ػ ممػػم

فف إمػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بممامم ػ لممرئػػن لمت ػ ف ػػنس بمػػم ف ػ فع ػػمس لمت لرا ػ لمت ػ

لممسػػاف إمػ كػؿ ماممػػم ثمبػى وعىػ
فترنػى مػي بمةرفتممػػم ػ فنتةػنف فف نكػػوف لمخطػأ ولإليمػمؿ و
وتػػي ن ناػ ونػػمطغ ال ن ػػوبي ػػؾ فو نتطػػرؽ إمنػػي لاتمػػمؿ مػػف ولنػػغ لمت رنػػر لم ا ػ لمػػذ فعػػفل
لمخبنر لممختص ب بفل لم فر ف مثؿ يذل لةمور لم ان لمخمم

ويو لمطبنس لم رع ٓ

وال نتوز مىماكم با سمم فف تخوض ف تىؾ لةمور وتبف رفنمم ب أامم ةامم تخػرم

بطبنةتمػػم عػػف اػػفوف لمةىػػـ لمةػػمـ لممك ػػوؿ مىكمف ػ ولمػػذ تسػػتطنغ لمخػػوض فنػػي اولبػػفل لم ػ فر

ب أاي فوف لإلستةما ف ذمػؾ بػ فر لمخبػ لر لم انػنف فػ متػمؿ ت لراػمى لةع ػمس ولمةمػوف

لم ػػر و وي ػ ت لراػػمى فنن ػ ال نتػولفر لمخب ػر ،فنمػػم إالّ م و ػ ماػػفوفل تػػفل مػػف لةطبػػم عى ػ

فع مستو فا وعىمػ وممػذل فئػا مػف لمػ زـ عىػ لمماكمػ فف تئػمف اكممػم مظػمير
وعام ػػر لمخطػػأ لمماسػػوس مكػػؿ مػػف لممػػتمـ لةوؿ ولممػػتمـ لمثػػما ويمػػم لمطبنبػػمف لمىػػذلف نممػػم
بػ ػ ت لر

تى ػػؾ لمت لراػ ػ مىمتاػ ػ عىن ػػي ولمم ػػوؿ بأام ػػم فسػ ػ رى ع ػػف إ ػػمبتي بمإل ػػمب ولماممػ ػ

لممرئن لمت نئى ب فلاتي عامم بة وب لإل مب لمخطأ لممساف ،إمني ٓ
كمػػم فف خطػػأ كػػؿ ماممػػم فثاػػم إتػ لر تىػػؾ لمت لراػ نػػف نسػػت رؽ خطػػأ ل خػػر ػ بانػػة

ن بي فافيمم مسووال عف تىؾ لمترنم وافل ويو مرتكس لمخطأ لمتوير لمتسػنـ لمػذ كػمف

بم ػػرفل كمفنػػم ةاػػفلة لماتنتػ لمئػػمر ،بسػ م تسػػـ لممتاػ عىنػػي ػ ومتػ كػػمف خطػػأ لةخػػر
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اوليمممػػي ط ن ػػم إسػػت رني بأكمىػػي خطػػأ زمنىػػي ويػػو مػػم فخطػػأى لمماكمػ ون ػػرى فػ بنماػػي بمػػم
عمس اكممم ولستوتس ا ئي ٓ

وت ػػفنر بمم ػػذكر لف اك ػػـ ماكمػ ػ لم ػػا ض لم ػػمفر فػ ػ لمطة ػػف ب ػػمما ض لةوؿ رن ػػـ
٘ ٜٙ/ٖٜٜٗؽ نف فورف ف لسبمبي لمت با عىنمػم نئػم ل بػا ض لماكػـ لالسػتوامف لمسػمبؽ
ػفورل بتىسػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/ػ فف ذمػؾ لماكػػـ لمسػمبؽ نػف لتخػذ مػف متػرف ننػمـ لمطػػمعانف

بػػأت لر عمىن ػ ترلان ػ مىمتا ػ عىنػػي اول ػػمبتي بمإل ػػمبمى لممبنا ػ بت رنػػر لمطػػس لم ػػرع مػػم
نػػوفر لمخطػػأ ف ػ تمابممػػم فوف فف نسػػتظمر نػػفر لمانط ػ لمكمفن ػ لمت ػ نةػػفل عػػف لتخمذيػػم و
ومف لمةامن لمت فمتممم بذممم و وكن ن سىوكممم فثام فت لر لمترلا و ولمظػروؼ لممانطػ
بمم و وفثر ذمؾ عى ننمـ فو عفـ ننمـ ركػف لمخطػأ وتػولفر رلبطػ لمسػببن فو لات مومػم و كمػم مػـ
نةػػف لماكػػـ بتافنػػف لمػػفور لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ ماممػػم ونػػى فت ػ لر لمةمىن ػ و ولسػػتظممر لمخطػػأ

لم خ ػ لمػػذ ونػػغ ماػػي و وفف لماكػـ لذ فغ ػػؿ بنػػمف كػػؿ مػػم ت ػػفـ نكػػوف مةنبػػم بمم

ػػور ممػػم

نستوتس ا ئي ولإلعمفٓ ،
ومػػغ فف لمطػػمعانف نػػف ل ػػم لر فػ مػػذكرتممم لممترخػ  ٕٖٓٓ/ٕ/ٕٚولمم فمػ بتىسػ
ٕٕ ٕٖٓٓ/٘/لمػ نئػػم ماكم ػ لمػػا ض ف ػ يػػذل لم ػػأف و إال لف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ
نت طف لم يذل لمةنس لمذ

مس لماكـ لالسػتوامف لةوؿ وفخػذل عىنػي اكػـ لمػا ض و وتػرف

ف ا س لمخطأ لمذ ونغ فني لماكـ لممذكور وعمبي عىنػي اكػـ لمػا ض لمػذ نئػ با ئػي و
فىػػـ نسػػتظمر اكػػـ لإلعػػمف ،لماػػمم

نػػفر لمانط ػ لمت ػ ن ػػر لمطػػمعانف عػػف إتخمذيػػم ومػػف

لمةامن لمت فمتممم بذممم بمم نػوفر لمخطػأ فػ ا ممػم و كمػم مػـ ناػفف فور كػؿ مػف لممتممػنف

ونػػى إت ػ لر لمت لرا ػ ولسػػتظممر لمخطػػأ لم خ ػ لمػػذ ونػػغ ماػػي و ويػػو فنمػػم إرت ػ ل لماكػػـ
لممطةػػوف فنػػي مػػف وتػػي مىخطػػأ عى ػ ع تػػي مػػـ نبػػنف رلبط ػ لمسػػببن بناػػي وبػػنف لماتنت ػ و ممػػم
ن وس لماكـ بمم

ور لممبطؿ ونستوتس ا ئي .

ٚلذَاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لة ؿ ف لم ماوف إف لإلاسمف النسأؿ إال عف خطوي لم خ

ـ وعى لمماكمػ فف

تبنف ف مفوامى اكممم لم مئ بمةفلا لمخطأ لمذ نمرفي كؿ مف لممتممنف وع نػ لمسػببن
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بنـ خطوي ولماتنت لمت افثى سول ل مب لممتا عىني فو وفمتي بمةستامف لم لمفمنؿ لم اػ

لممبنف مسبس لإل مب مكواي مف لةمور لم ان لمبات اولال كػمف لماكـ نم ػر " ٓ
 ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ سٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ


ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ



ا ض ٖٜٔٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ ٖ٘ ػ ٖٕٛ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَوزٌهَثأََٔٗ:ـَ

" مم ػػم ك ػػمف لمخط ػػأ ي ػػو لم ػػركف لةسمسػ ػ فػ ػ ترنمػ ػ لم ت ػػؿ فو لة ػػمب لمخط ػػأ غن ػػر

لمةمفن وب نرل تتاوؿ لة ػمب لمػ اػمفة عرئػ وال ت ػوـ مػف فتىمػم مسػوومن ػ فأاػي نتػس
عى ماكم لمموئوع فف تثبى ف اكممم يذل لمركف متػ فاتمػى لمػ لم ئػم ب فلاػ لممػتمـ

وتػػورف لمػػفمنؿ عىنػػي مػػرفوفل إم ػ ف ػػؿ

ػػاني ثمبػػى ف ػ لةورلؽ ػ ونتةػػنف فف نكػػوف لمبنػػمف

ولئػػام بانػػة نمكػػف فف نسػػتخىص ماػػي لإلنتاػػمع بتػولفر لمخطػػأ فػ تماػػس كػػؿ مػػف لممتممػػنف
اولال كمف اكممم نم ر لمتسبنس "ٓ

ٚلذَرٛارشَلؼبءَزلىّخَإٌمغَػٍَ:َٝـَ

" وتػوس بنػمف ركػف لمخطػأ بنماػم كمفنػم و بمػم فػ ذمػؾ لم ػور ،لمتػ ناطػو تاتمػم مػػف

لم ػػور لمت ػ ف ػػمرى لمنمػػم لمممفتػػمف ٕٖٛو ٕٗٗع و اولال وتػػس ا ػػض لماكػػـ و ػ ةف يػػذل
لم ور ،ولرف ،عى سبنؿ لما ر و وةف إغ مؿ يذل لمبنمف النمكف ماكمػ لمػا ض مػف مرلنبػ
ا تطبنؽ لم ماوف " ٓ


ا ض ٕٔ ٜٔٗٗ/ٙ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٙػ رنـ  ٖٙٚػ ٘ٓٛ



ا ض ٗ ٜٔ٘ٚ/ٕ/ػ س ٛػ ٕٖ ػ ٔٓٚ



ا ض  ٜٔٙٗ/ٔ/ٕٚػ س ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ

ََٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

ف يػذل لم ػأف متػرف لسػتةممؿ لم ػمظ مبممػ و مثػؿ نػوؿ لماكػـ إف رعواػ

لممتمـ فو عفـ إاتنمطي ي سبس لمامفة و بؿ عىني فف نبنف تمممم مم ين
لإلاتنمط "ٓ


ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ
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لمرعواػ فو عػفـ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لممػػتمـ فخطػػأ إذ إسترسػػؿ ف ػ لمسػػنر بسػػنمرتي ات ػ

ػػفـ

لممتا عىني فثام عبػورل لمطرنػؽ و ػ ةاػي مػـ نبػنف كنػؼ كػمف فػ مكاػ لممػتمـ فػ لمظػروؼ
لمت ذكريم لف نتممؿ بانة نت مف لمامفة " ٓ


ا ض  ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٛػ لمطةف رنـ ٗٔٚ/ٔٙٙؽ ػ مج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ
ٓٗٗ ػ ٔٔٗ



ا ض  ٜٖٔ٘/٘/ٔٛػ سٗ ػ ٖ ٕٜػ ٗٓٛ

ََوّبَلؼذَثأََٔٗ:ـَ

" ون مةػ ْػف نم ػ لر عػػف إثبػػمى لمخطػػأ فػ اػػؽ لممػػتمـ نػػوؿ لماكػػـ إف سػػنمر ،لما ػػؿ مػػرى
مامى فن م م بسرع و وبةف مروريم تبنف فامم فمى لمم مس "


ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ سٕ ػ ٘ ٕٛػ ٘٘ٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لممتمـ فيمؿ ف رتن لممتا عىني ممم ترتس عىني مرور

عتىػ سػػنمرتي لةمممنػ عىػ تسػػمي و ػ وذمػػؾ فوف فف تبػػنف ولنةػ لمػػفعو بمػػم نوئػػي كنػػؼ
ونةى و وفنػف كػمف لممتاػ عىنػي مػف لمسػنمر ،اػنف مػرى عتىتمػم و ويػؿ كػمف نمكػف مىطػمعف
رتنتي ات نفلف ب يمممي ف ذمؾ "


ا ض ٘ٔ ٜٕٔ٘/ٕٔ/ػ سٗ ػ ٘ ٜػ ٕٕٗ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لمخطػأ ظػمير مػف لإلااػرلؼ مػف تمػ إمػ فخػر بممسػنمر،

وتوف ثمر فرلمىمم و ف ف يذل النةتبػر فمػن عىػ لمخطػأ إال إذل مػـ نكػف ياػمؾ مػم نبػرر ذمػؾ و
ويو مممـ نوئاي لماكـ " ٓ


ا ض ٕٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ سٕٔ ػ ٘ٓٔ ػ ٕٗٚ
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ٚلؼذَأيؼبَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف ننػػمف ،لمطػػمعف مسػػرعم وفوف لسػػتةممؿ مػ لمتابنػػي مػػم نػػوفر

لمخطأ ف تمابي فوف فف نستظمر لماكـ نفر لمئػرور ،لمتػ كماػى توتػس عىنػي لسػتةممؿ مػ
لمتابني و وكنؼ كمف عفـ إستةمىمم مغ لم نمف ،لمسرنة سببم ف ونوع لمامفة " ٓ


ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكػـ بػأف لمةنػمر لمػذ فطى ػي لمتػما ف ػمس لممتاػ عىنػي وذمػؾ

بس ػػبس رعوات ػػي وع ػػفـ إاتػ ػ لرزل و فوف لنئ ػػمس ممون ػػؼ لممتاػ ػ عىن ػػي م ػػف لمت ػػما ون ػػى ون ػػوع
لماػػمفة وفوف فف نةاػ ببنػػمف كنػػؼ كماػػى لمرعواػ فو عػػفـ لإلات ػرلز سػػببم ف ػ ونوعػػي و ف اػػي

بذمؾ النكوف نف بنف لمولنة وكن ن ا وممم و ونكوف مةنبم بمم

ٚلؼَٝثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

ور لمموتس ما ئي " ٓ

ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ

نوؿ لماكـ لف لمطبنس لممتمـ نف تسػبس فػ نتػؿ مرنئػي خطػأ بػأف فتػر

مي ترلا فوفى بانمتي و ةاػي مػـ نبػنف اػوع يػذل لمت لراػ وال مكمامػم مػف تسػـ لممتاػ عىنػي
وال كاي لإليممؿ فو عفـ لإلاتنمط لمذ فرتكبي لممتمـ فثام لترلومم "


ا ض ٕٗ ٜٕٔٚ/٘/ػ لمماممػم ،ػ س ٛػ عػفف ٕٔٔ/ػ ئػولبط تسػبنس
لةاكمـ و ػ ف  .رتوؼ عبنف ػ طٕ ػ  ٜٔٚٚػ ص ٔ ٜػ ام ن ٕ/

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لماػ ؽ لممػػتمـ نػػف فتػػر عمىن ػ ختػػمف فوفى ب ػمممتا

عىني و ةاي مػـ نبػنف مػم يػو لةيمػمؿ لمػذ ا ػؿ ماػي وكػمف سػببم فنمػم ف ػمس لممتاػ عىنػي

ممم فوف بانمتي " ٓ


ا ض  ٜٖٔٗ/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ مٖ ػ ٖٕٔ ػ ٖٕٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" إغ مؿ بنمف ل مبمى لممتا عىني تاا نتؿ خطأ وكنؼ فامم ففى لمػ وفمتػي وذمػؾ

مف ولنغ ت رنر فا ػ نةف ن و لر نةنس لماكـ " ٓ


ا ض ٕٔٔ ٜٖٔٚ/ػ س ٕٗ ػ ٖٔ ػ ٔٗٙ
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ا ض ٗ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ سٕٗ ػ  ٔٛٛػ ٕٜٔ

ونبػػنف ممػػم سػػىؼ مػػف فاكػػمـ فاػػي نتةػػنف فف نكػػوف لسػػتخ ص لمماكم ػ مػػركف لمخطػػأ
متس ػ م مػػغ لمماطػػؽ غنػػر مخػػممؼ مىونػػموغ لمثمبت ػ بػػمةورلؽ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف نكػػوف نوممػػم
مفعمم ببنمامى نمكف مرلنب س متمم ٓ
كمم نبنف مف تىؾ لةاكمـ سمم لمذكر فاي وموف كماى لمونموغ لمت نرف عىنمم و ػؼ

لمخطأ مف أف نمئ لمموئوع وال رنمب مماكم لما ض عىني ف ذمؾ ػ إذ فف باثي نتةىؽ
بونموغ لمفعو وظروفمم ػ إال فف لسبمغ لمخطػأ عىػ مسػىؾ لممػتمـ يػو تكننػؼ نػماوا ػ ومػذمؾ
كمف فم لر م ئنم لإلعترلؼ باؽ ماكمػ لمػا ض فػ مرلنبػ ماكمػ لمموئػوع فػ تافنػف ذمػؾ
لمخطأ وتكنن ي ولستخ ص عام رل وبنمامم مئػولبطي فػ ػ ذل لاطػو نئػمتيم عىػ ت ػون م كػر،
لمخطأ ولستابمطي عى ااو غنر

اني كمف مىماكم لمةىنم فف ترفيم إم لم ولس .

كمم ال ماؿ مى ػوؿ بمسػوومن لممتممػنف مةػم وعىػ سػبنؿ لمتئػممف بمعتبػمر فف لممػتمـ

لةوؿ ( لمطمعف ) يو لمذ نمـ ب ت لر لمترلا مىمتا عىني وفف لمثما يو لمذ سمعفل ف
إترلومػػم ػ ةف لمتئػػممف ف ػ لممسػػوومن لمتامون ػ النكػػوف إالّ بمماسػػب مبفةػػمؿ لمةمفن ػ ولمت ػ

ن ػػف فنمػػم كػػؿ ماػػي ن ػػف ل خػػر ولتتمػػى انتػػي إم ػ تا نػػؽ لم من ػ لمم ػػترك بناممػػم ولممت ػػؽ
عىنمم ولمت إتتمى إمنمم إرلف ،كؿ ماممم ٓ

فمم ف لمترلوـ غنر لمةمفن ومامم ترنم لم تؿ ولإل ػمب

لمخطػأ و ف اػي نتةػنف عىػ

لمماكمػ فف تبػػنف لمخطػػأ لمماسػػوس مىطبنػػس لمػػذ فتػػر لمت لراػ مىمتاػ عىنػػي ويػػو لمطػػمعف

ولمخطػػأ لمػػذ إرتكبػػي لمطػػمعف لمثػػما ويػػو لمطبنػػس لمػػذ سػػمعفل ف ػ إترلومػػم ػ ويػػذل لمبنػػمف
توير نتةنف عى لمماكمػ لإلف ػمس عاػي مػرفوفل إمػ ف ػؿ ثمبػى بػمةورلؽ وبمإلسػتامف إمػ
فمنؿ فا

اني و اولالّ كمف لماكـ نم لر ويو لمةنػس لمػذ تػرف فنػي لماكػـ لممطةػوف عىنػي

بمػػم فبطىػػي ولسػػتوتس ا ئػػي و ةف متػػرف ننػػمـ لمطػػمعف ب ػ ت لر لمت لرا ػ ال نةا ػ اتمػػم فاػػي
فخطأ ف لم نػمـ بمػم ػ وةف خطػأ مسػمعفل ػ فو لمةكػس ػ نػف نكػوف واػفل كػمؼ إلاػفلة لماتػموج
لمئمر ،لمت ونةى مىمتا عىني وعىػ فرتػ مػف لمتسػمم بانػة نسػت رؽ فنػ فخطػم فخػر

م نرل عى لم رض لمتفم بػأف ياػمؾ خطػأ خػر فسػمـ فػ تىػؾ لماتنتػ ػ ويػو مػم كػمف نسػتىزـ
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مف لمماكم بنػمف خطػأ كػؿ مػف لممتممػنف وكامػي وطبنةتػي واوعػي و اولذ ن ػرى لمماكمػ فػ
ذمؾ ف ف اكمممم نكوف مةنبم متةنف لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" تئممف لممتممنف ف لممسوومن لمتامون ال نترتس ف

مةم عى إرتكمس لمترنم " ٓ


اني لم ماوف مممـ نثبى إت ميمم

ا ض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٔ/ػ س  ٚػ ٖٓ ػ  ٚٚػ طةف  ٜٜٚمسا ٕ٘ ؽ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـََ

" عػػفـ تػولفر سػػبؽ لإل ػرلر فػ اػػؽ لممتممػػنف وعػػفـ ثبػػوى ت مبػػؿ إرلفتمػػـ عىػ لم تػػؿ ال

نرتس تئممام ف لممسوومن عف تىؾ لمترنم " ٓ


ا ضٖٕ ٜٔٚٚ/ٔٓ/ػ س  ٕٛػ ٔ ٔٛػ ٘ ٛٚػ طةف  ٘ٛٙمسا  ٗٚؽ

وال ن ػػفس فػ ذمػػؾ مػػم ا ىػػي لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عػػف لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع نومػػي إف
لمطبنس فخ مو لمذكور ،لإلست مر مم ىا لمطس لم رع إاتم مف فاص لممتاػ عىنػي
إم ػ فاػػي نةػػما مػػف عاػػي عئػػون ع ػػبني امتتػػي عػػف إ ػػمب لمتمػػمز لمبػػوم لمتامسػػى وفاػػي
نةما بةف إتػ لر لمةىمنػ لمترلانػ مػف سػ وط لم ػفـ لمنسػر وعػفـ لمػتاكـ فػ لمبػوؿ فو لمبػرلز
وعفـ لإلات مس ( عاي عئون ع بن امتتي عػف إ ػمب فع ػمس لمتمػمز لمبػوم لمتامسػى
) وفف ذمؾ يػو اتنتػ إ ػمب لمازمػ لمة ػبن لم طانػ لمةتزنػ فثاػم إتػ لر لمةمىنػ لمترلانػ
ممم نةتبر خطأ طبنم نسأؿ عاي لمسمف ،لةطبم لممةممتوف ٓ
ةف لمطبنػػس لم ػػرع م ػػـ نوئػػي فػ ػ ت رنػػرل كاػػي لمخط ػػأ لمػػذ ون ػػغ فنػػي لمطبن ػػس فو

لةطبم لمذنف فترول لمترلا ومػم ينػ يػذل لمخطػأ ولم ولعػف ولة ػوؿ لمطبنػ لمتػ كػمف نتةػنف
عىػ ػػنمـ إتبمعمػ ػػم ونػ ػػممول بمخمم تمػ ػػم و ووتػ ػػي يػ ػػذل لممخمم ػ ػػي ولممظػ ػػمير لمفلم ػ ػػي عىنمػ ػػم وكن ن ػ ػ
لستخ

مم وتافنف لممسووؿ عامم مف ولنغ لمتا ن مى لمت لترنى وف ئو ففمع لممتممنف

ولممتنػػف بمممسػػتافلى ولمم لرتػػغ لمةىمن ػ ولمت ػػمرنر لإلست ػػمرن لمم فم ػ ف ػ لمػػفعو و

ػ ومػػف

لممتةنف ف يذل لم فف فف نبنف لمت رنر لم ا لمذ نستاف إمني لماكـ ممين لمخطأ لمولنغ مف

كػػؿ مػػف لممتممػػنف ولة ػػوؿ لم ان ػ لمولتب ػ لإلتبػػمع فثاػػم إت ػ لر لمت لرا ػ مىمتا ػ عىنػػي ولمت ػ
غمبى عف كؿ مف لممتممنف ونى إت لر لمترلا ٓ
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بنف فف لمطبنس لم رع نف فس ط مف ت رنرل كػؿ يػذل لةمػور ولمةام ػر لم زمػ مبنػمف

ركف لمخطأ ولكت

بػمم وؿ ب ـــ " بػأف لةطبػم لمػذنف فتػرول لمت لراػ إخطػأول فػ إترلومػم وفف

موئػغ لإل ػمب ولمةمىنػ لمترلانػ كػمف ولئػام وفػ متاػموؿ فنػف يػتال لةطبػم لممةػممتنف
وفف لمةنػػس لمخى ػ ف ػ لمتػػذور لمة ػػبن لم طان ػ عى ػ فػػرض وتػػوفل كػػمف نػػتف إم ػ فف مػػم
نةماني ل ف لممتا عىني بةف لمترلا

ـ كمف نةماني نبؿ إترلومم بؿ ماذ لموالفل "

ويػذل لماتػػموج لمتػ خىػص إمنمػػم لمطػػس لم ػػرع ال نبػنف مامػػم كاػػي لمخطػأ لمػػذ ونػػغ مػػف

لةطبػػم لممةػػممتنف وولتبػػمى لمانط ػ ولماػػذر لمت ػ مػػـ نىتزمويػػم وكػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم مػػامـ
بموتس لة ػوؿ لممتبةػ فػ مممرسػ لممماػ و إذ ت ػرض تىػؾ لة ػوؿ متموعػ مػف لم ولعػف
تافف لإلتتمل لم اني لمذ نتس فف تسنر عىنػي لمت لراػ ومػم ناب ػ إتبمعػي مػف نولعػف اتػ
ال نتا ػػؽ تى ػػؾ لما ػػمتج لمسػ ػنو لمتػ ػ امن ػػى ب ػػمممتا عىن ػػي و وي ػػو م ػػم ن ػػر لمت رن ػػر لمطبػ ػ
لم ػػرع ف ػ بنماػػي مكت نػػم بػػمم وؿ بػػأف موئػػغ لمةمىن ػ كػػمف ظػػمي لر مبطبػػم لممةػػممتنف وف ػ
متاػػموؿ فنػػفنمـ وفامػػـ فخطػػأول ف ػ إت ػ لر لمت لرا ػ ممػػم فف إم ػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بممامم ػ
لممرئػػن لمتػ نةػػما مامػػم و ػ كمػػم مػػـ نوئػػي ذمػػؾ لمت رنػػر فف إ ػػمبتي ولماممػػي لممرئػػن لمتػ
ف نس بمم كماى متونةي مف يتال لةطبم وفاي كمف ف لستطمعتمـ لمانىوم فوف افوثمم ٓ
إذ فف لمماطؽ ن ئ بأف النكىؼ لم خص بتونػغ مػم مػنس متونةػم فو نػف فر مػمال نسػتطمع
فرتل وال تةف لإل مب متونةي إالّ إذل كماى تفخؿ ف اطمؽ لمسنر لمةمف مبمور ٓ

ف ذل كمف افوثمم ثمر ،عولمؿ مذ ،النت ؽ تفخىمم مغ لممأموؼ مف لةمور كماى غنػر

متونة ف نىزـ لةطبم إذف بتونةمم والنمكف فف ن ـ فافيـ إف مـ نتونةمم ٓ
كمػػم مػػـ ن

ػػي لمت رنػػر لمم ػػمر إمنػػي عػػف لمرعواػػي لمتػػ ممرسػػمم لممتمم ػػمف فو ا ػػص

لممممر ،ف إت لر لمترلا

فو لمتمؿ بأ وؿ إترلومم وبمم كمف نتةنف لمةىـ بي ٓ

ويػ ػ كىمػ ػػم عام ػ ػػر الزم ػ ػ مبنػ ػػمف رك ػػف لمخطػ ػػأ لمموتػ ػػس مىمسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ

ةاػ ػػي

النك ىافوة لماتنت لمئػمر ،بػمممتا عىنػي ع ػس لمت لراػ لمتػ فت لريػم لممتممػمف و بػؿ نتةػنف

فف تكػػوف تىػػؾ لماتنتػ ام ػػو عػػف رعواػػي اوليمػػمؿ وعػػفـ إتبػػمع لة ػػوؿ ولم ولعػػف لممسػػت ر ،ف ػ

عمىممم وكذمؾ لإلاتنمطمى لمت كمف نتةنف عىنممػم إتبمعممػم ولمتػ مػف ػأامم لمانىومػ فوف

تا ػػؽ يػػذل لماتػػموج وعػػفـ إترلومػػم فو لإليمػػمؿ ف ػ إتخمذيػػم وب ػ عمم ػ نولعػػف لمسػػىوؾ لمت ػ
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ت رئمم ف وؿ لممما ف خ و ن لمترلا لمت نمـ لممتمممف ب ترلومم مىمتا عىني ػ ةاي

مت ػ ثبػػى فاممػػم مػػـ نرتكبػػم ف فةػػؿ فو إمتاػػمع نتئػػمف خروتػػم عػػف ولتبػػمى لمانط ػ ولماػػذر

لمت ت رئمم تىؾ لة وؿ وفؽ لم ولعف لمةمىن لممتبة وفف ف طبنس كمف ف مثؿ لمظػروؼ
لمت فامطى بممم كمف نف ت رؼ عى ذلى لمااػو لمػذ ت ػرفم بػي و فػ وتػي ماسػب لمخطػأ
إمنممم إذ مـ نتونةم تىؾ لإل مب ولمامم لمت فس رى عامم لمترلا ومػـ نكػف فػ إسػتطمعتممم

تونةمم ػ ومـ نكف ذمؾ مف ولتبممم ٓ

وتػػم لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لمسػػممؼ لمػػذكر خممنػػم مػػف بنػػمف يػػذل لمةام ػػر برمتمػػم
ولكت ػ ببنػػمف لماتػػموج لمئػػمر ،لمت ػ ما ػػى بػػمممتا عىنػػي وممػػذل تػػم لمت رنػػر م ػػوبم ب

ػػور

ظمير مةفـ إف ماي عف عام ر لمخطأ لمذ لاتم إم ثبوتي ف تماػس لةطبػم لممةػممتنف
واػػوع يػػذل لمخطػػأ لممػػتثـ ولمم ئػ إمػ تىػػؾ لماتنتػ

ػ ويػػذل لم

ػػور لمػػذ

ػػمس ذمػػؾ لمت ػػرر

لم ا ػ لاسػػاس عى ػ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػمفلـ نػػف لعتمػػف عىنػػي ف ػ نئػػموي ب فلا ػ لمطػػمعانف

ولتخذل سافل مذمؾ لم ئم إذ تػم ى فسػبمبي م ػوب بػذلى لم

ػور لممػتثر فػ ماط ػي و ػا

إستفالمي بمم عمبي ولستوتس ا ئي ٓ
ونف بىغ لماكـ لممطةوف فنػي نمػ ػ فو يمونػ !! ػ ن ػورل عاػفمم سػم ؿ لممتممػنف مةػم

عػػف ترنم ػ لإل ػػمب لمخطػػأ لمم ئ ػ ب فلاتممػػم عامػػم وتمػػغ بناممػػم ف ػ لممس ػوومن عػػف تىػػؾ
لمترنم فوف فف نوئي خطأ كؿ ماممم ولمولتس لمذ كمف نتةنف عى لمطمعف لمثما إتبمعي
وت معس عف لم نمـ بي وفيمؿ ف تا نذل وفؽ ف وؿ مماتي بؿ تمؿ فورل كىن ومـ نوئاي فو
نك ؼ عاي مف ولنغ فورلؽ ع م لممتا عىني ولمخطولى لمت لتبةى ف لمترلا وممنػمـ بػي
كؿ مف لمطمعانف و ومكاي فطىؽ لم وؿ بممسوومن وفم ميم عى عمتؽ لةطبم لممةػممتنف و ويػو
ػور لممبطػؿ لمموتػس مىػا ض مػمفلـ نػف

تتمنؿ اولبمػمـ مطىػؽ ن ػـ لماكػـ لممطةػوف فنػي بمم
لعتمف عى لمت رنر لمطب لم رع لمسػممؼ لمػذكر ولعتاػؽ اتنتتػي لمتػ مػـ تكػف مامومػي عىػ

فسػػبمس ولئػػا تاػػفف مسػػوومن كػػؿ مػػف لممتممػػنف عى ػ اػػفل مػػف ولنػػغ لمخطػػأ لمػػذ ونػػغ فنػػي
لمطمعف لةوؿ فو لمثما فو ك يمم فولمخطػأ لمم ػترؾ بناممػم إف وتػف وم ػفلريم ماػي ويػؿ كػمف

خطأ فافيمم وافل كمفنم إلافلة تىؾ لماتموج مست رنم خطأ ل خر مف عفمي و وكىمم عام ر
الزم ػ متافنػػف مونػػؼ كػػؿ مػػف لممتممػػنف مػػف لمتمم ػ لمت ػ نئػػى لمماكم ػ ب فلاتممػػم عامػػم و
خم

ونف نرر لمطمعف لمثما عاف لستتولبي بممتا ن مى مم ا ي ص ٕ٘ ٓ
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تػ ب لمفكتور (..........لمطمعف لةوؿ ) يو لمذ نمـ ب ت لر لمترلاي ونمى فام بمسمعفتي
فثام إترلومم بتذمنؿ لم ةوبمى فثام إترلومم ولةستمذ لمفكتور  .....يو لمذ نػمـ بمػم

وفور يو لممسمعف ،ف ط ٓ
ومـ نوئي لمت رنر لمطب لم رع لممرفؽ بمةورلؽ اوع لمخطأ لمذ ونغ مف لمطػمعف
لمثػػما فثاػػم فعمػػمؿ لممسػػمعفل لمتػ نػػمـ بمػػم فثاػػم لمت لراػ ولة ػػوؿ لم انػ لممتبةػ لمتػ كػػمف

نتةػػنف عىنػػي إتبمعمػػم وخمم مػػم و إذ ال نك ػ متػػرف لم ػػوؿ بأاػػي فخطػػأ فو فسػػمـ ف ػ لمخطػػأ فمػػذل
عبػمر ،عممػ ن ػوبمم لمتتمنػؿ ولمتةمػنـ كػذمؾ وال تك ػ إلثبػمى ركػف لمخطػأ فػ تماػس لمطػػمعف
لممذكور ومػذمؾ كػمف إسػتفالؿ لمماكمػ عىػ ثبػوى مسػوومنتي ومسػم متي عػف ترنمػ لإل ػمب
لمخطأ لمت فنف عامم م وبم بمم

ور لمػذ نةنػس لماكػـ لممطةػوف فنػي بمػم نسػتوتس ا ئػي

ٓ
وكػػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نئػػمتيم مػػف يػػذل لمةػولر فف تئػػمف اكممػػم مػػم ن نػػف
تونغ لممتمـ لمثػما مىاتػموج لمتػ اػفثى فو إمكمانػ تونةمػم مػف تمابػي وفاػي كػمف فػ لسػتطمعتي
رغػػـ ننػػمـ لمطػػمعف لةوؿ ب ػ ت لر لمت لرا ػ لمانىوم ػ

فوف ونوعمػػم ةف مسػػوومنتي تات ػ إذل مػػـ

نكػػف فػ ػ لسػػتطمعتي ف ػ ظػػؿ لمظػػروؼ لمت ػ كػػمف فنم ػػم ولنت ػػمر فورل عىػػ مت ػػرف مس ػػمعف،
لمطػػمعف لةوؿ

ػ فر يػػذل لماتنتػ ػ لمئ ػػمر ،ولمانىوم ػ فوف ونوعم ػػم وم ػػف ث ػػـ فػ ػ ما ػػؿ إذف

ممةمنبتي اولمزلمي بممتةونض لممفا لمم ئ بي ئفل ٓ

اولذ فخذى لمماكم لمت ف فرى لماكـ لممطةػوف فنػي بػممت رنر لمطبػ لم ػرع لمػذ

تمؿ فور لمطمعف لمثما كىن

ولس طي تمممم ومـ نبػنف مػف مسػوومنتي ولةخطػم لمتػ ونةػى

ماي عى افل إف وتفى مغ فف فورل لنت ر عى لممسمعف ،ف إت لر لمترلا لمت نمـ بمػم
لةوؿ بمإلئػػمفي إمػ تتمنػػؿ فور لةخنػػر وعػػفـ تافنػػف وتػػي لمخطػػأ لمػػذ نمرفػػي وونػػغ ماػػي فػ
خ و ػػن لمولنة ػ لممطروا ػ ماػػؿ لمتػػفلع ف ػ ف لماكػػـ نكػػوف برمتػػي م ػػوبم بمم
لمبنمف بمم نوتس ا ئي كمم سىؼ لمبنمف بمماسػب مىطػمعانف مةػم و ػ ةف لم

ػور لمػذ

مفوامتي كمف عممم و مم لاساس عىنممم ومـ ن ت ر عى فافيمم فوف ل خر ٓ
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ػػور ف ػ
ػمس

صبٔيبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ

إذ مـ ن ت ر ن ور لماكـ لممطةوف فني عى مم مبي مف غموض اولبممـ وتتمنؿ فػ
بنمف ركف لمخطأ لمماسوس إم كؿ مف لمطمعانف ػ بؿ إمتف إم عفـ بنمف رلبطػ لمسػببن بػنف

لمخطػأ لممػػفع بػػي ولمماسػوس إمػ كػػؿ ماممػػم ولمئػرر لمػػذ ماػػؽ بػمممتا عىنػػي لمػػذ نتمثػػؿ
ف لمامم لممرئن ولةعرلض لمت نةما ماممم ٓ

ويذل لمة ن بنف لمخطأ ولإل مب ركف توير ف لمترنم لمت نئ لماكػـ ب فلاػ
لمطمعانف عامم ةف عفـ مرلعم ،ف ماممػم فو كىنممػم مى ولعػف ولة ػوؿ لمةىمنػ ولممتبةػ فػ
متمؿ عمىممم ومم ت رئي عىنممم ف وؿ لممما مف ولتبمى لمانط ولماذر ومخمم تممػم ممػذل
لة وؿ م روط بأف تكوف يذل لممخمم ػ يػ بػذلتمم لمسػبس فػ لمئػرر لمػذ ماػؽ بػمممتا

عىني بانة ال نت ور ونوعي مواليم ٓ

وعىػ ذمػػؾ فناب ػ عىػ لمماكمػ فف تػػفمؿ فػ مػػفوامى اكممػػم بأسػػبمس سػػمو

عىػ

فف خطػأ كػؿ مػف لمطػمعانف إف وتػف ػ كػمف فػ اػف ذلتػي سػببم فػ إ ػمب لممتاػ عىنػي بتىػؾ
لإل مب لمت ما ى بي بمم نتولفر بي رلبطي لمسببن

بنف ذمؾ لمخطأ وبنف لماتموج لمت افثى

ٓ
وفف نكوف يذل لمبنمف ولئام وماففل مستمفل مف لمت رنر لم ا لممرفؽ بمةورلؽ ويػو
ت رنر لمطبنس لم رع ويو مم ن ر لماكـ لممطةوف فني ف بنماي ٓ
إذ لكت ى لمماكم بسرف مم تئماي لمت رنر لمطب لم رع مف اتموج ف مبى لممتا

عىنػػي بمماممػ لممرئػػن لمتػ نةػػما مامػػم بةػػف إتػ لر لمت لراػ ويػػو سػ وط لم ػػفـ لمنسػػر وعػػفـ
لمػػتاكـ فػ لمبػػوؿ فو لمبػرلز وعػػفـ لإلات ػػمس اتنتػ إ ػػمب فع ػػمس لمتمػػمز لمبػػوم لمتامسػػى
فثام لمترلا ممم نةتبػر خطػأ طبنػم نسػأؿ عاػي لةطبػم لممةػممتوف ٓ وفف موئػوع لإل ػمب
كػمف ولئػام وفػ متاػموؿ فنػف يػتال لةطبػم ػ فوف فف تبػنف لمماكمػ لم ػى لممبم ػر ،بػنف

لمخطػػأ لممػػفع بافوثػػي مػػف كػػؿ مػػف لمطػػمعانف ػ ولمػػذ تمىتػػي لمماكمػ كػػذمؾ ػ وبػػنف تىػػؾ

لةعرلض لمئمر ،لمت ننؿ بأامم ما ى بمممتا عىني ف لع مس لمترلا و انة ال نبنف مف
مفواماى لماكـ لإلاتنمطمى لمت كمف نتس عى كؿ مػف لمطػمعانف بػذممم ولم نػمـ بمػم وف ػوؿ
لممما ػ لمت ػ كػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم عاػػف إت ػ لر تىػػؾ لمت لرا ػ وونةػػى مخمم تمػػم مػػف كػػؿ ماممػػم
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بمإلئمف إم بنػمف ممنسػتفؿ ماػي عىػ فف تىػؾ لةخطػم ولممخمم ػمى وعػفـ لمتاػرز ولإلاتنػمط

لمولنػغ مػف كػؿ ماممػػم نػف فف اػمال ومبم ػر ،إمػ لماتنتػ سػمم

لمػذكر وبمػػم تتػولفر بػي ع نػ

لمسببن بنف لمخطأ ولمئرر لمذ ف مس لممتا عىني ولممتمثؿ ف لإل مبمى لمت امنى بي
فػ ػ لع ػػمس لمت لرا ػ لمتػ ػ فت لري ػػم لمطػػمعف لةوؿ بمس ػػمعف ،لمث ػػما
لإل مب ولةئرلر ال نك

ػ ةف مت ػػرف بن ػػمف تى ػػؾ

وافل مى طغ بافوة لمخطػأ مػف ف مػف لمطػمعانف فو كىنممػم كمػم

ال نك ػ كػػذمؾ مثبػػوى لمة نػ لممبم ػر ،بػػنف ذمػػؾ لمخطػػأ فف وتػػف وبػػنف تىػػؾ لماتػػموج بػػؿ نتةػػنف
بنػػمف يػػذل لمرلبط ػ ف ػ مػػفوامى لماكػػـ مسػػتمفل مػػف ت ػػرر لمخبنػػر لم ا ػ لمػػذ لعتمػػفى عىنػػي

لمماكمػ فػ نئػمومم ويػو لمت رنػر لمطبػ لم ػرع لممرفػؽ ػ ةف رلبطػ لمسػببن بػنف لمخطػأ
ولإل مب مف لةمػور لم انػ لمباتػي كػذمؾ والنتػوز مىماكمػ فف ت طػغ بثبوتمػم ويػ ركػف مػف
فركمف ترنمػ لإل ػمب لمخطػأ إال بمإلسػتامف عىػ فمنػؿ فاػ نػمطغ وتػمزـ إذ النتػوز لفتػرلض

يذل لمة ن فو فخذيم بممظف ولإلاتممؿ بؿ نتةنف إنمم لمفمنؿ عىنمم بام عى لمػفمنؿ لمامسػـ

لمذ الن وبي ؾ فو نتطرؽ إمني ظف ولاتممؿ ٓ
وعى ذمؾ ف ف لم وؿ بثبوى ع ن لمسببن بنف ننػمـ لمطػمعانف بػ ت لر لمت لراػ مىمتاػ
عىني ولمامم لممرئن لمت نةما مامم بةفيم نكوف نوال فمسفل ةاي مبا عى لفترلض الساف

مػي مػػف ولنػػغ لمػػفمنؿ لم اػ لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػذل لإلفتػرلض نأبػػمل لمػػفمنؿ لمتاػػمو لمػػذ نمكػػف فف

ن ػمـ عىنػي نئػم بمإلفلاػي ػ ومػم فلمػى ع نػ لمسػببن بػنف لمخطػأ ولمئػرر لممكػوف مىمسػوومن
لمتامون عف ترنم لإل مب لمخطأ مػف فركػمف تىػؾ لمترنمػ فنتةػنف فف نكػوف ثبوتمػم نطةنػم
ال إفت لرئ ػػنم وي ػػو م ػػم ن ػػرى لمماكمػ ػ فػ ػ بنما ػػي ومم ػػذل ك ػػمف اكمم ػػم مةنب ػػم ولت ػػس لم ػػا ض

ولإلعمفٓ ،

ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لمماكم عاف لم ئم بمإلفلا عف ترنم لإل مب لمخطأ نتس فف تتاػفة فػ غنػر

مم غموض عف رلبط لمسببن بنف لمخطأ لمثمبى ف تماس لممتمـ وبػنف إ ػمب لممتاػ عىنػي
فػ ذل يػ مػـ ت ةػػؿ كػػمف اكممػم نم ػػر لمبنػمف متةناػػم ا ئػػي ةف إغ ػمؿ يػػذل لمبنػمف عىػ ااػػو

كمؼ نةتز ماكمػ لمػا ض عػف مرلنبػ

ػا تطبنػؽ لم ػماوف عىػ لمولنةػ كمػم

بمماكـ " ٓ


ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ متموع عم ـ م ٕ ػ  ٚٚػ ٔٙٛ
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ػمر لثبمتمػم



ا ض ٕٔ ٜٖٔ٘/ٗ/س ٗ ػ ٓ ٕٚػ ٗٗٚ



ا ض ٕٓ ٜٖٔ٘/ٔٓ/ػ س ٘ ػ  ٔٙػ ٗٚ



ا ض ٖٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٔ٘ٔػ ٕٓٛ

ََفمذَرٛارشَلؼـبءَزلىّـخَاٌـٕمغَػٍـَٝأَْ َػسلـخَاٌغـججيخََ ػ عا ػر فػ كنػمف
لمترنم

و رط مىمسوومن عامم ٓ ف ممػى ماكمػ لمػا ض ب " إف لم ػماوف نوتػس فػ ترنمػ

لم تػ ػ ػػؿ لمخطػ ػ ػػأ فف نكػ ػ ػػوف خطػ ػ ػػأ لممػ ػ ػػتمـ يػ ػ ػػو لمسػ ػ ػػبس ف ػ ػ ػ وفػ ػ ػػم ،لممتا ػ ػ ػ عىنػ ػ ػػي " ــــــــ
( ا ػض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ

ػ متموعػ عمػر و م  ٙػ رنػـ  ٚ٘ /ػ ص

ٓٓٔ ) و ػ كمػم نممػى ب ػ " إذل لاةػفمى رلبطػ لمسػببن

إاةػفمى لمترنمػ مةػفـ تػولفر

فاػف لمةام ػر لم ماوانػ لممكواػ ممػم " ( ا ػض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ مػج فاكػمـ لمػا ض ػ س  ٙػ
رنػـ ٖ ٕٙػ ص ٔ ٛٚو ا ػض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ ) و ػ وو ػ ى ماكمػ

لما ض ع ن لمسببن بأامم " ركف توير مف فركمف لمترنمػ " ( ا ػض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س

ٕ

ػ ٘ٗٗ

ػ ٕٕٔٔ و ا ػػض ٖٜٔٔٙٙ/ٙ/

ػ س ٔٚ

ػ ٔ٘ٔ

ػ ٕٓ ٛو ا ػػض

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٓٓ ) ٕٔٚ
ٚلؼذَثأََْ:ـَ

" خطأ لممتا عىني فو لم نر ن طغ رلبط لمسببن مت إست رؽ خطأ لمتما و وكػمف

كمفنم بذلتي إلاػفلة لماتنتػ ػ وففػمع لمطػمعف ب ا طػمع تىػؾ لمرلبطػ تػوير نترتػس عىػ ثبوتػي
إات م مسوومنتي لمتامون ولممفان وعى لمماكم فف تةا بتا نىي وبنػمف مػف نػفر ،لمطػمعف
ف لمظروؼ لمت ونغ فنمم لمامفة عى ت ف ونوعي وفثر ذمػؾ فػ ننػمـ فو عػفـ ننػمـ ركاػ

لمخطأ ورلبط لمسببن و ف ذل فغ ؿ لماكـ ذمؾ ف اي ال نكوف نف بنف لمولنة وكن نػي ا ػوممم
بنمام كمفنم نمكف ماكم لما ض مف إعممؿ رنمبتمػم عىػ تطبنػؽ لم ػماوف تطبن ػم
ولنة لمفعو و ػ ونكوف م وبم بمم


ور فئ عف لإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ



ا ض ٕٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٚٛػ ٜٖٛ



ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ



ا ض  ٜٔٚٓ/ٔٔ/ٛػ س ٕٔ ػ  ٕ٘ٚػ ٜٔٓٙ
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ػانام عىػ

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ



مذمؾ نئى ماكم لما ض ف لمةفنف مف فاكمممم و ػ ببط ف ون ور لماكػـ لمػذ
ال نتئمف إثبمى تولفر ع ن لمسػببن و ػ " ووتػوس إثبػمى إرتبػمط ع نػ لمسػببن بػنف لمخطػأ
ولموفػػمل إرتبػػمط لممسػػبس بممسػػبس ولمةىػ بػػمممةىوؿ " ( ا ػػض ٖٓ ٜٖٔٓ/ٔٓ/ػ مػػج لم ولعػػف
لم ماوان

ػ ماموف عمر ػ تػٕ ػ ٘ ٚػ  ) ٙٛو ػ وبأاي ب ــ " إذل كمف لماكػـ نػف فغ ػؿ بنػمف
تةنف ا ئي م

تولفر رلبط لمسببن



ورٓ " ،

ا ػض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ م  ٙػ ٘ ٚػ
ٓٓٔ سممؼ لمذكر



ا ػض ٖٕ ٜٔٗ٘/ٗ/ػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ م  ٙػ ٔ ٘ٙػ
ٖٓٚ



ا ػض  ٜٔٗٛ/ٕٔ/ٙػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ م  ٚػ ٖٓ ٚػ
ٗٙٙ



ا ض ٖٕ ٜٔ٘ٛ/ٙ/ػ س  ٜػ  ٔٚٚػ ٗٓٚ



ا ض  ٙٓ/ٔٔ/ٚػ س ٔٔ ػ  ٔٗٚػ ٔٚٚ



ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٚػ سٕٔ و ٔ ٜٔػ ٜٕٜ



ا ض  ٜٔٚ٘/ٕٔ/ٛػ س ٕٙػ ٕ ٔٛػ ٕٜٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ــَ

" لماكـ لمذ النرف عى لمففغ بمات م ع ن لمسػببن و نكػوف نػف سػكى عػف لمػرف عىػ

فف ػػمع ت ػػوير ن ػػوـ عىػ ػ إات ػػم رلبطػ ػ لمس ػػببن

ب ػػنف لمخط ػػأ ولماتنتػ ػ مم ػػم نةنب ػػي بمم

ػػور

لمموتس ما ئي " ٓ


ا ض ٔ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٗٚػ ٘ٛٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ــَ

" نتةنف عى لمماكم فف ت سط يذل لمػففغ ا ػي إنػرلفل مػي ورفل عىنػي و ػ فمػم ويػ

مـ ت ةؿ ف ف اكممم نكوف مةنبم بمم


ور ف لمتسبنس ممم نتةنف مةي ا ئي

ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ سٕٓػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ
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"

بؿ إف ماكم لما ض و ال تكت بأ بنمف وػ اولامم ت ترط فف نكوف ولئام م
و ومػف ثػـ كمفنػم و ػ وفاػي إذل كػمف لمتا نػؽ مػف تػولفر ع نػ لمسػببن نثنػر باثػم فانػم ونتطىػس
لمرتوع إم فر فيؿ لمخبر ،و ف ف لماكـ نتةنف فف ن فـ لمفمنؿ لم ا لممثبى مىة ن


ا ض ٕٕ ٜٔٙٓ/ٔٔ/ػ س ٔٔ ػ  ٔ٘ٙػ ٘ٔٛ



ا ض  ٜٔ٘ٚ/٘/ٕٚػ س ٛػ ٔ٘ٔ ػ ٘ٗٛ



ٓ

ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ

ب ػػؿ وفوتب ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض فف نك ػػوف لم ػػرف عىػ ػ لم ػػففغ بمات ػػم ع نػ ػ لمس ػػببن رفل
م

ػػ

م ػػفعمم بمم ػػفمنؿ لم اػ ػ و م ػػغ وت ػػوس تا ن ػػؽ فف ػػمع لمطػ ػمعف لمت ػػوير ع ػػف طرن ػػؽ

لممختص فانم و اولالّ كمف لماكـ م وبم بمم


ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/٘/ػ س ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ

وكػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ اتػ نبػ فر اكممػػم مػػف يػػذل لمةػولر فف تئػػمف فسػػبمبي مػػم
نك ؼ بوئوس وت

نؿ عف ا مط كؿ مف لمطمعانف وفف يذل لما مط فف امال ومبم ػر ،إمػ

لإل مب ولمامم لممرئن لمت نةما مامم بةف لمترلا لمت نممم ب ترلومم وفاػي مػـ تكػف توتػف
عولمؿ فخر غنر متونة فو النمكف تونةمم مف أامم وافيم فف تػتف إمػ تىػؾ لماتػموج ةف

لمطبنس النسأؿ عف لماتموج لمت النمكف إاتممؿ ونوعمم ٓ
وال ت ػ ػػوـ لممسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ ف ػ ػ تماػ ػػس لمطبنػ ػػس إالّ إذل خػ ػػرم عػ ػػف فلو ػ ػر ،لمتب ػ ػػر

ولإلاتنمط مىةولنس ف ذل كماى يامؾ عولمؿ ػمذ ،فو غنػر مأموفػي تػفخىى فػ لمتسىسػؿ لمسػبب

ف ػ نكػػوف لمطبنػػس مىزمػػم بتونةمػػم والنكػػوف بممتػػمم ف ػ لسػػتطمعتي تونػػغ لإل ػػمب لمت ػ ترتبػػى

عىنمػػم مػػمال نسػػاف إمنػػي ب ػذمؾ فن ػ

مسػػوومن عػػف يػػذل لماتنت ػ ةامػػم ال تػػرف عى ػ بػػمؿ لمطبنػػس

متر لمترلا والنمكف فف ترف عى خمطرل ٓ
وال نخ ػ فف ماكمػ لمػا ض ت لرنػػس ماكمػ لمموئػوع فػ كن نػ لستخ
لمسػػببن

ػمم مرلبطػ

بػػنف لمخطػػأ ولإل ػػمب بمإلئػػمف إم ػ ئػػرور ،بنمامػػم ممػػذل لمة ن ػ ونةا ػ ذمػػؾ فامػػم

تبسػط لمرنمبػ عىػ لممةنػػمر لمػذ فخػػذى بػي وعام ػػر يػذل لمرلبطػ وكن نػ لسػػتابمطمم وتسػػتىزـ
فف نكػػوف ذمػػؾ ف ػ ماطػػؽ سػػموغ ولسػػتفالؿ سػػىنـ مسػػتمفل مػػف لمػػفمنؿ لممةتبػػر لمػػذ نوئػػامم
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ونك ػػؼ عامػػم بوئػػوس وفػ غنػػر غمػػوض فو إبمػػمـ و ويػػو لمةنػػس لمػػذ تػػرف فنػػي لماكػػـ

لمطةنف وممذل فئا ولتس لما ض ولإلعمفٓ ،
فمؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" إذل كػمف لماكػـ لم ػمفر بمإلفلاػ عػف لم تػؿ مػـ نبػنف كنػؼ إاتمػ إمػ فف لإل ػمبمى

لمولرف ،بت رنر لم ػ لمت ػرنان يػ لمتػ سػببى وفػم ،لممتاػ عىنػي ف اػي نكػوف نم ػ لر متةناػم

ا ئي و وال ن فس ف ذمػؾ مػم فورفل لماكػـ فػ ختممػي مػف فف لإل ػمبمى لمامرنػ فوفى بانػم،
لممتا عىني و ذمؾ فاي فغ ؿ عاف بنماي مئموف لمت رنر لمطب

ى لموفػم ،بمإل ػمبمى لمتػ

ف مر إمنمػم مػف ولنػغ لمػفمنؿ لم اػ ويػو لمك ػؼ لمطبػ ممػم نتةػؿ بنماػي يػذل نم ػ لر ن ػو لر ال
تسػػتطنغ مةػػي ماكمػ لمػػا ض فف ت لرنػػس سػ م إسػػتخ ص لماكػػـ مرلبطػ لمسػػببن بػػنف فةػػؿ
خذل بمم "

لممتمـ ولماتنت لمت



ا ض ٕٕ ٜٔٙٓ/ٔٔ/ػ س ٔٔػ  ٔ٘ٙػ ٘ٔٛ

ومػػف لمم اػػظ فف ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع ولمػػذ فخػػذى بػػي لمماكم ػ ولنممػػى عىنػػي
نئػػم يم ب فلاػ لمطػػمعانف مػػـ ن طػػغ بممسػػبس لممبم ػػر لمػػذ فف إم ػ لمامم ػ لممرئػػن لمت ػ

فممػػى بػػمممتا عىنػػي بةػػف لمت لرا ػ كمػػم مػػـ ن طػػغ بمةسػػبمس لمت ػ ففى إمنمػػم وفوتػػي لم

ػػور

ولإليممؿ فو عفـ لإلاتنمط لمولنغ مػف كػؿ مػف لممتممػنف ولامػم فورف ت رنػرل فػ عبػمرلى مةمػمل
ومتمىي وغنر ماففل نكتا مم لم موض ولمظف ولإلبممـ ومف لمم رر ف يػذل لم ػفف فف لمخطػأ
لمتاػػمو وكػػذمؾ ع نػ لمسػػببن بناػػي وبػػنف لماتنتػ لمت ػ تاػػفة نتةػػنف إثبػػمى كػػؿ ماممػػم عى ػ
سػػبنؿ لم طػػغ ولمتػػزـ وعىػ سػػىط لإلتمػػمـ إثبمتمػػم ف ػ ذل مػػـ تثبػػى فنممػػم فو ك يمػػم تةػػنف لماكػػـ
بممب لر  ،فوف فف نكىؼ لممتمـ ب ثبمى تخىؼ فاف لركمف تىؾ لمترنم ةف لة ؿ فني لمبػ لر  ،و

ومم لمترنمػ إالّ فمػر عػمرض فػ انمتػي و وممػذل ن ػغ عػس إثبمتمػم بكمفػ فركمامػم عىػ لمانمبػ
لمةمم

وي سىط لإلتممـ ويو مم إخطأتي لمماكم لمت ف فرى لماكـ لممطةوف عىني لمت

مػػـ ت

ػػي ف ػ اكممػػم عػػف عام ػػر لمخطػػأ لممرتكػػس مػػف كػػؿ مػػف لممتممػػنف ومػػـ تػػورف لمػػفمنؿ

عىني مػرفوفل إمػ ف ػؿ

ػاني ثمبػى بػمةورلؽ كمػم مػـ تبػنف لمرلبطػ بػنف ذمػؾ لمخطػأ ولماتػموج

لمئػػمر ،لمتػ اػػفثى وفممػػى بػػمممتا عىنػػي كمػػم مػػـ توئػػي لمماكمػ مػػف لمةامنػ لمتػ فمتػػى
عىػ ػ ك ػػؿ مامم ػػم وكن نػ ػ س ػػىوكممم ولمظ ػػروؼ لممانطػ ػ

بمم ػػم ولم ػػى ب ػػنف س ػػىوكممم وتى ػػؾ

لإل ػػمب ولماممػ ػ لممرئ ػػن لمتػ ػ ل ػػمبى لممتاػ ػ عىن ػػي بة ػػف لمت لراػ ػ وم ػػف ن ػػفرتممم عىػ ػ
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ت فنمم ػ ولثر ذمؾ كىي عى ننمـ فوعفـ ننمـ ركف لمخطأ وع ن لمسببن فو لات مومم وممػذل كػمف

لماكـ مةنبم ولتس لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ


ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ

صبٌضبَََََ:اإلخسيَحبكَاٌذفبعََ.

ذم ػػؾ فف لم ػػففمع ع ػػف لمط ػػمعانف تمس ػػؾ فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ فرتػ ػ و وفم ػػمـ لمماكمػ ػ

لإلستوامفن و ف لممامكمتنف لةوم و ولمثمان

ػ بةف لإلعمف ،مف لما ض تمسؾ فػ مذكرتػي

لممترخ ٕٕ ٕٖٓٓ /٘ /و تمسكم تمزمم بطىس إستفعم لمفكتور  /لمسبمع فامف لمسبمع ػ
لمطبنس لم رع ػ بماط ػ لم ػمير ،لمطبنػ لم رعن ػ و ولمػذ فتػر لمك ػؼ عىػ لممتاػ عىنػي
ولاتم ف ت رنػرل إمػ فف لةطبػم لممةػممتنف مسػوومنف عػف لماممػ لممرئػن ولإل ػمبمى لمتػ
ف ػمبتي بةػف إتػ لر لمت لراػ وذمػؾ ممامن ػتي فنمػػم تػم

بمػذل لمت رنػر وفػ لماتنتػ لمتػ خىػػص

إمنمػػم خم ػ ولامػػم مػػـ تكػػف مامومػػي عىػ فسػػبمس كمفنػ تػػتف إمنمػػم فئػ عمػػم ػػمس لمت رنػػر
برمتي مف غموض ولبممـ ون ور ولفترلض وظف ٓ
بنػػف فف لمماكم ػ مػػـ تسػػتتس إم ػ يػػذل لمطىػػس ونئػػى ف ػ لمػػفعو لممطروا ػ عىنمػػم

ب فلا ػ لمطػػمعانف عػػف ترنم ػ لإل ػػمب لمخط ػػأ لممسػػاف ،إمنمم ػػم وفتخػػذى مػػف لمت رنػػر لمطبػ ػ

لم ػرع لمسػممؼ لمػذكر سػافل م ئػػمومم ب فلاتممػم وعومػى عىنػي فػ يػذل لم ئػم وفتخذتػي ركنػز،
تويرن مى ئم بمةفلا وتم ى مػفوامى اكممػم خممنػ كىنػ مػف ثم فسػبمس تسػوغ رفػض يػذل
لمطىػس لمتػػوير سػػو نوممػػم فف لمامئػػر مػػغ لممػػتمـ لةوؿ بتىسػػمى لممرلفةػ طىػػس إسػػتفعم
لمطبن ػػس لم ػػرع

وطى ػػس ا ػػفس متاػ ػ خممس ػػن وئ ػػـ فورلؽ عػ ػ م لممتاػ ػ عىن ػػي ولمماكمػ ػ

بتىسػ ختػػمـ لممرلفة ػ نػػررى اتػػز لمػػفعو مىاكػػـ متىس ػ لمنػػوـ ومػػذكرلى ممػػف ن ػػم و ػػمر
بمإلنػػفلع وخػ ؿ لةتػػؿ لممئػػروس نػػفـ لمامئػػر مػػغ لممػػتمـ لةوؿ مػػذكر ،نػػرر فنمػػم فف اسػػب
لمةتػػز ف ػ لممػػتمـ مػػـ تسػػت ر بةػػف وامفظ ػ مسػػتافلى تىت ػػى عامػػم لمماكم ػ (؟!) و ومػػـ نػػرف

لماكػػـ ومػػو بكىمػ ولاػػف ،عى ػ طىػػس إسػػتفعم لمطبنػػس لم ػػرع

و وال عى ػ طىػػس اػػفس متا ػ

ت رنػػر لمطبنػػس لم ػػرع لمم ػػوس بػػمم موض ولإلبمػػمـ ولم

ػػور ولم ػػموـ ف ػ اتنتتػػي عى ػ

خممسن مف فسمتذ ،لمطس لم رع و وال عىػ بػمن لمطىبػمى سػمم لمبنػمف ولكت ػ
إم ػ

بمإلسػتامف

لإلفترلض ولمظف ولمذ تم نم لر عف إنمم ركػف لمخطػأ فػ اػؽ لممتممػنف وا ػض لماكػـ
لإلسػػتوامف لةوؿ م

ػػورل ف ػ بنػػمف ركػػف لمخطػػأ ولمػػذ إعتمػػف ف ػ بنماػػي عى ػ ت رنػػر لمطبنػػس
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لم رع كفمنؿ وانف ف لةورلؽ و ويو ن ور مس لستفالؿ لماكـ لممطةوف فني فئ عمم
مبي مف لخ ؿ تسنـ با وؽ ففمع لمطمعانف و عىمم بػأف اكػـ لإلعػمف ،لم ػمفر مػف ماكم ػ

لمػػا ض فػ ػ لمطة ػف لةوؿ رنػ ػـ ٘ ٖٜٜٗمسػػا  ٜٜٜٔمػػـ نػػر فػ إتخػػمذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي
م ػػف ت رن ػػر لمط ػػس لم ػػرع فعممػ ػ ميفلاػ ػ م ػػمنك
ونئػ بػػا ض لماكػػـ لإلسػػتوامف

نامػؿ فػ مئػمواي مػػم ن نػف عػػفـ

لمسػػمبؽ م

م ن ػػمـ رك ػػف لمخط ػػأ فػ ػ ا ػػؽ لممتمم ػػنف و

ػػورل فػ بنػػمف ركػػف لمخط ػأ ف ػ ا ممػػم ويػػو مػػم

ػ ان ت رنػػر لمطػس لم ػػرع كػفمنؿ إلثبػػمى تػولفر لمخطػػأ

ف اػؽ لممتممػنف و ويػو ممكػمف نوتػس عىػ لماكػـ لممطةػوف فنػي لإلسػتتمب مطىػس إسػتفعم
لمطبنس لم رع ممامن تي ومولتمتي بمم تم بممت مرنر لإلست مرن لمم فم مػف لمطػمعانف مػف
ا موؽ طبن فان ػ متنف ،ػ بمممرلتغ لمةىمن ػ ترفغ عػف لممتممػنف ػبم لمخطػأ وتتكػف إا طػمع
رلبط لمسببن بنف ا مطممم ولماتنت لمت ن كو مامم لممرنض و وةف يذل لممولتمػ نػف تسػ ر
عف إنرلر لمطبنس لم رع ب ا يذل لما موؽ بمم نت نر بي وتي لم فر ف لمػفعو فو تسػ ر

عف إ لررل عى فرنػي وفػ يػذل لماممػ نتةػنف اػفس متاػ خممسػن مػف فسػمتذ ،لمطػس لم ػرع
وفسمتذ ،لممخ ولةع مس مىترتني بنف لمرفننف و ػ
ةف لمطبن ػػس لم ػػرع لم ػػذ فون ػػغ لمك ػػؼ لمطبػ ػ عىػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي ون ػػمـ بت ػػفنـ

لمت رنر لممارر بمةرفتي ولمذ لاتم فني لم لاممم مسووالف عػف خطوممػم فػ لتػ لر لمت لراػ
ممم فف لم لة مب

بتىؾ لمامم لممرئن

ولإل مبن لممبنا بت رنػرل ػ يػذل لمطبنػس نةتبػر

ميف إثبػمى فػ لمػفعو بػؿ يػو لم ػميف لةواػف لمػذ تتمتػغ ػممفتي بػمم و ،لمتفمنىنػ بمعتبمريػم
لمساف لمرونس لمذ نرتكز عىني نئم لماكـ ونفور

اوممم بانة الننمـ مي نماوام فو ولنةػم

إال بمإلسػػتامف لم ػ ذمػػؾ لمت رنػػر لمػػذ فعػػفل واػػررل لمطبنػػس لم ػػرع لمػػفكتور لمسػػبمع لامػػف
لمسبمع

ويو لم ميف لمذ طممس لمففمع بسممع ممفتي فممـ لمماكمػ لةبتفلونػ فوف تػفو

ثػػـ عػػموف لمتمسػػؾ بطىػػس سػػممع ػػممفتي فمػػمـ ماكم ػ لمفرا ػ لمثمان ػ ف ػ لمماػػمكمتنف لةوم ػ
ولمثمان ػ بةػػف لإلعػػمف ،مػػف لمػػا ض كطىػػس تػػمزـ نػػرع بػػي سػػمةمم ف ػ امم ػ عػػفـ لإلسػػتتمب مػػف
تمابمػػم مطىبػػي لة ػػى ويػػو لماكػػـ ببػ لر  ،لمطػػمعانف ممػػم لسػػاف لمنممػػم ػ وذمػػؾ مػػف لماكػػـ نةػػف

لخػ ال باػؽ لمػففمع ػ ةف لممػمف ٕٜٛ ،مػف نػماوف لةتػ لر لى لمتامونػ توتػس عىػ لمماكمػ
إتمب طىس لمففمع سممع
لم

ميفل لةثبمى ف لمتىس لمةىان لمت تة ػفيم وت ػرض عىنمػم عػفـ

ؿ ف لمػفعو نبػؿ سػممعي ممفلمػى فعوتػي وائػورل ممكاػم ومػنس مسػتان وال نتػرخص
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لم ػػماوف فػ ػ يػػذل لةمتػ ػزلـ ولموتػػوس إال إذل نب ػػؿ لممػػتمـ فو لمم ػػفلفغ عاػػي لمس ػػنر فػ ػ لتػ ػ لر لى

لممامكم فوف سممعي فو تامزؿ عف طىبي

رلا فو ئمام ٓ

وةف لة ؿ ف لممامكممى لمتامون فامم تةتمف فسمسػم عىػ لمتا ن ػمى لم ػ ون لمتػ
ت ػػوـ بمػػم لمماكمػ وتسػػمغ ف ػ خ ممػػم لم ػػموف بممتىس ػ لمةىان ػ ف ػ ائػػور لممػػتمـ ولممػػفلفغ
عاي سول ما

لمتمم فو الثبمتمم ئفل وال تتاىؿ لمماكم مف يذل لةمتزلـ إال إذل نبؿ لممػتمـ

ولمففمع لمسنر ف لت لر لى لممامكم فوف سممع يتال لم موف ٓ

فمػػم لذل ف ػػر لمػػففمع عىػ طىػػس سػػممعمـ فةىػ لمماكمػ فف تسػػتتنس مطىبػػي وتكىػػؼ
لمانمب لمةممػ بػمع ف ػموف لةثبػمى وكػذمؾ ػموف لمولنةػ وتاػفف تىسػ مسػممع ػممفتمـ فػ
ائػػور لممتمم ػػنف ولممػػفلفةنف ع ػػامـ اولال كماػػى لتػ ػ لر لى لممامكمػػ بمطىػ ػ ممخمم تمػػم فتػ ػ لر ل
تويرنم نتةىؽ بأ وؿ لممامكممى لمتامون ٓ

وال ن فس ف ذمػؾ لف نكػوف لممػتمـ نػف تاػمزؿ عػف سػممع لم ػموف لممػذكورنف عاػف بػف
لممامكمػ مػػمفلـ نػػف عػػمف فو لممػػفلفغ عاػػي إمػ طىػػس سػػممعمـ نبػػؿ ن ػػؿ بػػمس لممرلفةػ ولاتمػػم
لممامكم ػ ػ وتةػ ػػف لممةػ ػػموف ،ممػ ػػذل لمطىػ ػػس ولمةػ ػػوف ،مىتمسػ ػػؾ بػ ػػي رتوعػ ػػم مب ػ ػػؿ لمةػ ػػمـ لمم ػ ػػرر

مىمامكمػػمى لمتامونػ ويػػو ننمممػػم لسمسػػم عىػ لمتا ن ػػمى لمتػ تترنمػػم لمماكمػ فػ لمتىسػ
بائػور لممػتمـ ولممػفلفغ عاػيو ػ كمػم نظػؿ يػذل لإلمتػزلـ ولنةػم عىػ لمماكمػ ومػو فبػف عىػ
سػبنؿ لإلاتنػمط عاػف عػفـ لإلسػتتمب إمػ طىػس اكػـ لمبػ لر  ،ػ إذ ونةػف طىػس سػممع لم ػميف فػ

يػػذل لمامم ػ طىبػػم تمزمػػم مػػم فلمػػى لمماكم ػ مػػـ تتتػػي إم ػ إتمب ػ لمػػففمع مطىبػػي لة ػػى ويػػو
لم ئم بممب لر  ،ػ وممذل ف ف كمف مف لممتةنف عى لمماكم لإلستوامفن فف تتفلرؾ لمخطأ لمػذ

ونغ مف ماكم فوؿ فرت عافمم رفئى طىس إسػتفعم لمطبنػس لم ػرع لمػذ نػمـ بتارنػر
لمت رنر لمطب لممرفؽ بمةورلؽ ولمذ إاتم فني إم ثبػوى خطػأ لممتممػنف ب عتبػمرل مػف ػموف
لإلثبمى لمذ نتةنف عى لمماكم سػممعمـ إذل طىػس لممػتمـ لممػفلفغ ذمػؾ لمطىػس خم ػ وفف
لمػػففمع عػػموف طىػػس سػػممعي فمػػمـ ماكم ػ ثػػمف فرت ػ وممػػذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم

إلخ مي باؽ ففمع لمطمعانف وتكوف إت لر لى لممامكم لمت

فر لماكـ لممطةوف فني باػم ل

عىنمم ونف مبمم لمبط ف ويو مم تاساس فثمرل عىػ لماكػـ لمطةػنف لمػذ وباػ عىػ إتػ لر لى
بمطى بمم نةنبي ونستوتس ا ئي ٓ
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وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف ممف ،لمطبنس لم رع لممذكور فممـ لمماكم مف

تػػتثر فػ ع نػػفتمم لممسػػتمف ،مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر فو لاػػي مػػف نػػفم بػػأنولؿ تخػػممؼ مػػم تػػم بت رن ػرل
لمم فـ ماي إ ْذ مف لمم رر فاي ال نتوز مىماكم فف تبف رفنم فػ فمنػؿ مػـ ونةػرض عىنمػم ويػ
إذ فةىػػى ف ػػف سػػب ى إم ػ لماكػػـ عى ػ فمنػػؿ مػػـ تتطىػػغ عىنػػي ومػػـ تما ػػي وةف سػػممع ػػممف،
لم ميف لممذكور وتمان مم ومم نفور مف مامن مى بناي وبنف لمػففمع نػف ونسػ ر عػف ففمػ تػتثر
ف ع نفتمم ونػف تاتمػ مػف خ ممػم إمػ فر نخػممؼ لمػ فر لمػذ إسػت ر فػ ن نامػم نبػؿ سػممع
ذمؾ لم ميف و اول ْذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ف اي نكوف متةنف لما ض ولإلعمفٓ ،
ٚإعزمشَلؼبءَاحملىّخَاٌؼٍيبَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ ت ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لم ػ ػ ون لمتػ ػ تترنم ػػم لمماكمػ ػ بتىسػ ػ

لممامكمػ ػ وتس ػػمغ فنم ػػم لم ػػموف فػ ػ مولتمػ ػ لمم ػػتمـ سػ ػول إلثب ػػمى لمتممػ ػ فو ما نم ػػم م ػػم فلـ
سممعمـ ممكام ونتةنف عى لمماكم إتمب لمففمع إم طىبػي سػممع ػموف لإلثبػمى فو لمولنةػ
ومػو مػػـ نػرف ممػػـ ذكػر فػ نمومػ لم ػػموف لمم فمػ مػف سػػىط لإلتمػمـ ةامػػم لممػ ذ لةخنػػر لمػػذ
نتةنف فف نا سي متا نؽ لمولنة وت
لمانمبػ لمةممػ فنمػم تبناػػي فػ نمومػ

ػنمم عىػ لموتػي لم ػاني غنػر م نػف ،فػ ذمػؾ بت ػرؼ

ػموف لإلثبػػمى فو تسػ طي مػػف فسػمم لم ػػموف لمػذنف عػػمناول

لمولنةػ فو نمكػػف فف نكواػول عمناويػػم اولال إات ػػى لمتفنػ فػ لممامكمػ اولا ىػػؽ بػػمس لمػػففمع فػ
وتي طمرني ب بر اؽ ويو مم تأبمل لمةفلم ف ف لةبم " ٓ
 ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٜٔٚػ ٖٗ ٜػ طةف ٔ ٘ٙ/ٗٓٚؽ
 ا ض  ٜٔٚٙ/ٕٔ/ٜٔػ س  ٕٚػ ٕ٘ٔ ػ  ٜٗٛػ طةف ٕٗ ٗٙ/ٛؽ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
"

فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفغ عاي "ٓ


ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ



ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ



ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
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ػػأف

لممػتمـ



ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ



ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ـ م  ٚـ رنـ  ٕ/ـ ص ٕ



ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لة ؿ ف لةاكمـ لمتامون

بممتىس

فف تبا

عى لمتا نؽ لم و لمػذ تترنػي لمماكمػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ


ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ



ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ



ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ



ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تبا عىنمم لةاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف نتسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس


"ٓ

ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ـ مٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" سػػممع لم ػػميف النتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل فػ ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نط ػػمبؽ فو نخ ػػممؼ غنػ ػرل م ػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ



ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ



ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػفس فػ ولتػػس لمماكمػ لم نػمـ بػػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػػكى لمػففمع عػػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ػف بػي تكػذنس فنػولؿ لم ػميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
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نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

وال ن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عف طىس فت لر يذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ


ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ومػػف ػػأاي مػػو

ػػي فف نت نػػر بػػي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لمػ غمنػ لةمػر فنػي فو تػرف عىنػي بمػم نفائػي فف يػ رفى إط لراػي فمػم ونػف فمسػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لةطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ


ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ

وّبَلؼذََ:ـَ

" بأاػػي ال نتػػوز مىماكمػ فف تبػػف فرنػػم ف ػ فمنػػؿ مػػـ ونةػػرض عىنمػػم ويػ إف فةىػػى
ف ف سب ى إم لماكـ عى فمنؿ مـ تطىغ عىني ومـ تما ي مغ مم نمكف فف نكوف مػي مػف فثػر

ف ع نفتمم

مو لامم فطىةى عىني " ٓ



ا ض ٕٜٜٔٔ٘/ٜ/ـ س  ٗٙػ  ٔٗٙػ ٗ٘ ٜػ طةف ٕٗ ٖٙ/ٔٚٙؽ



ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٜ/ػ طةف  ٘ٛ/ٕٔ٘ٙؽ

ساثؼبََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَآخشَحبكَاٌذفبعََ:

ذمػػؾ فف لمػػففمع عػػف لمطػػمعانف ػ نػػفـ مىماكم ػ لالسػػتوامفن

ػ بتىس ػ ٕٖٓٓ/ٕ/ٕٚ

اػ ػػمفظت مسػ ػػتافلى و طونتػ ػػم عى ػ ػ ت رن ػ ػرنف طبنػ ػػنف إست ػ ػػمرنف و لةوؿ
لإلست ػػمرلى لمطبن ػ لم ػػرعن

ػ ػػمفر عػ ػػف مركػ ػػز

ػ بكىن ػ لمطػػس تممة ػ عػػنف ػػمس و ومةػػف بمةرف ػ متا ػ مػػف

لةس ػػتمذ لم ػػفكتور ........ /فس ػػتمذ لمط ػػس لم ػػرع ولةس ػػتمذ لم ػػفكتور  ...... /فس ػػتمذ مس ػػمعف
لمط ػػس لم ػػرع ولةس ػػتمذ ،لم ػػفكتور ....... / ،مفرسػ ػ لمط ػػس لم ػػرع و إاتمػ ػ فػ ػ اتنتت ػػي
لماممون بةف لإلط ع عى لم ئن اولستامفل إمػ لمم لرتػغ لمةىمنػ لممرف ػ بػي و اولمػ لةسػبمس
لمتػ ػ ػ ففرفي ػ ػػم فػ ػ ػ ٘٘ ػ ػ ػ ا إمػ ػ ػ فا ػ ػػي م ػ ػػـ نثب ػ ػػى ون ػ ػػوع ئ ػ ػػرر عىػ ػ ػ لمسػػ ػػنف ....... /
( لمم ػػفع ) م ػػف تػ ػ لر لمةمىنػ ػ لمترلانػ ػ مى ئ ػػروؼ لم طاػ ػ لممتػ ػرل ،فػ ػ ٕٜٜٔٔ٘/ٛ/

إسػػتامفلم إمػ ب (س) وتػػوف فالوػػؿ نونػ عىػ مةمامتػػي مػػف يػػذل لةعػرلض نبػػؿ لمت لراػ و (تػػ)
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وفاي توتف فالوؿ نون عى إئطرلف وتاسف فع لرئػي بمػرور لمونػى بةػف لمةمىنػ (ف) وفاػي ال

نوتف مم نتكف مةمامتي مف لمةا وعفـ لم فر ،عى لةمام سول نبؿ لمةمىنػ فو بةػفيم فو اتػ

اممنم وفف كمف لإلختبمر بػمما ف نػرتي وتػوف إاتمػمؿ وتػوف عاػ بسػبس تػأثر ػرلننف لم ئػنس
و(ي ػػ) وفف لمةنػػس لمخى ػ لمموتػػوف ف ػ لمتػػذور لمة ػػبن لممافغم ػ لمامبة ػ مػػف لمةمػػوف لم ػر،
مىمػرنض ال فخػػؿ مػػي ب ػرلر إتػ لر لمةمىنػ و وبػػممخطولى لمت ػ فتبةػػى فنمػػم ويػػو عػػمف ،نكت ػػؼ

م مفف فثام لمترلا (ذ) و فاي مـ تافة إ مب فو نطغ مىازمػ لمة ػبن لم طانػ لمةتزنػ

فثام لمةمىن لمترلان ولمموتوف مف لمتى نمى عى لمتمابنف ػ واوؿ لمتذور لمة بن نػف نةنػؽ
مػػف ففلومػػم لمػػوظن

و وفئػػمؼ لمت رنػػر فف لممتممػػنف مػػـ نرتكبػػم فن ػ فخطػػم ممان ػ تسػػنم فو

بسنط و ومـ نتسببم ف فن ف مبي بطرنؽ لمخطػأ فػ ف تزونػ مػف خطػولى موالتممػم مىاممػ
وفف تمنػغ مػم نممػم بػي مػػف تػفخؿ ت لراػ ثػـ طب ػم متأيىنممػػم ومممرسػتممم لمطونىػ ولمكمفنػ فػ

مثؿ يذل لمةمىنػ و ولمتػ فترنػى فػ غرفػ عمىنػمى مست ػ
لم انػ لمطبنػ لممتةػػمرؼ عىنمػػم وال نةػػز إمنممػػم ف

اكػوم متمػز ووف ػم مب ػوؿ

ػػبم إيمػػمؿ فو رعوا ػ فو عػػفـ إات ػرلز و

وفف لمةمىن لمترلان لمت فترنى مف لمةمىنمى لممةروؼ عامم خطورتمػم اولف إاتمػمؿ اػفوة
مئمع مى مامم فمر ولرف و وكذل عفـ ئممف رتوع وظموؼ م وف ،نبؿ لمةمىنػ و وفاػي نتػر

تئمنف يذل ف إنرلر لممولف عى إت لر لمةمىن لممونغ عىني مف لممرنض نبىمم ٓ

وفئػػمؼ لمت رن ػػر لإلست ػػمر فػ ػ م ػػفوامى فس ػػبمبي لمتػ ػ باػ ػ عىنم ػػم ع ػػف ا ػػفوف
مسػػوومن لمطبنػس فاػػي ال نسػػأؿ إال عػػف لمتمػػؿ لممماػ فو نىػ لمخبػر ،فو إتػ لر عمىنػ ترلانػ
فوف إمممـ كمؼ بممتخ ص فو مخمم لة وؿ لم ان لممتةمرؼ عىنمم فو إتخػمذ إتػ لر مةىػوـ
خطورتي فوف ئرور ،نمرن فو إيممؿ ناـ عف رعوا وتمور ب رط فف نترتس عى ذمؾ ئرر

ٓ
فمػػم إذل إات ػػى يػػذل لةخطػػم لمتسػػنم فو لمبسػػنط مىخطػػأ لممماػ و ومػػغ ذمػػؾ اػػفثى
مئ ػػمع مى وكما ػػى ي ػػذل لممئ ػػمع مى ولرف ا ػػفوثمم اتنتػ ػ مخط ػػور ،مةىومػ ػ مة ػػمر فو عمىنػ ػ
ترلانػ مةىػػوـ خطورتمػػم ومكػػف لمئػػرور ،لممىا ػ مىامم ػ لممرئػػن إسػػتفعى يػػذل لمة ػ م مثػػؿ
و ػػؼ لةفون ػ لمخطن ػر ،فو عمىنػػمى لم ىػػس ولمتمػػمز لمة ػػب اول لزم ػ لةورلـ و فمػػذل ال ونامػػؿ
لمطبنػػس ف مسػػوومن تامون ػ فو مفان ػ مػػم فلـ مػػتي و ونػػمـ بةمىػػي ف ػ مكػػمف متمػػز وا ػػؿ
عىػ مولف ػ لمم ػرنض بةػػف إع مػػي بػػممخطور ،ولممئػػمع مى و كمػػم تات ػ
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مسػػوومنتي فنئػػم إذل

كمف لممرنض نةما مػف مػرض كػممف فو عنػس فػ وظػموؼ فعئػموي و نثبػى إسػتامم لمتابػو

بي فو ت خن ي فو افثى م متأ ،فثام لمة م نثبى عفـ إمكمف فرومم ٓ

كمػم فورف لمت رنػر لإلست ػمر لمثما ػ لم مفر عف لمطبنبنف لمفكتور  ...... /لمة لرنػ
ولم ػػفكتور  ...... /وك يم ػػم ػ ػ ؿ ما ػػس كبن ػػر لةطب ػػم لم ػػرعننف س ػػمب م بم ػػىا لمط ػػس
لم ػػرع ػ فورف فػ اتنتتػػي لماممونػ وبةػػف لإلطػ ع عىػ لم ئػػن و اولسػػتامفل مىم لرتػػغ لمةىمن ػ
ل تن ب
لممرف بي لممكواػ مف ٓٗ ورن و وفسبمس لمولنة ف ٕٓ ا لمخ

" إف مم ف مس لممرنض مف ت لر لمتفلخؿ لمترلا لمذ فتػر مػي بمةرفػ لمطبنػس
لمم كو ف ا ي ومسمعفل و النةفو عػف كواػي زنػمف ،فػ اػف ،لةعػرلض لمتػ كػمف ن ػكو مامػم
نبؿ لمتفلخؿ لمترلا و اتنت إل مبتي بمازالننف غئروفنف بممماط لم طان لمةتزن .ف فف
لمئرر نف ونغ عى لممرنض وظمرى فعرلئي نبؿ لمتفلخؿ لمترلا .

وكمف نرلر لمتفلخؿ لمت لراػ إلستو ػمؿ لم ئػروفنف لمماػزم نف نػ لر لر اتمنػم وال بػفنؿ
عاي ػ رغـ مم ن ماس يذل لمتفلخؿ مػف فخطػمر ومئػمع مى و ػ مرفػغ لإلائػ مط لمولنػغ عىػ
لمتذور لمة بن و انة فف عفـ لمتفلخؿ سنتف اتمم إمػ فئػرلر بمم ػ وتسػنم الت ػؿ عػف
لمامم لمت ظمرى عى لممرنض ع س لمتفلخؿ لمترلا .

اولف مماػػفة مىم ػرنض ع ػػس لمتػػفلخؿ لمت لرا ػ و إامػػم يػػو اتنت ػ مى ػػف عى ػ يػػذل

لمتذور لمة بن لممافغم ولمت تةما مف يذل لمةنس لمخى

و إلبةمفيم عػف ماط ػ لمتػفلخؿ

لمترلا ا مظم عى سػ متمم اػمؿ إستو ػمؿ لم ئػروفنف لمماػزم نف  .ويػذل لم ػف إتػ لر سػىنـ
مػػف لموتم ػ لمترلان ػ و وفف م ػػم سػػببي ي ػػذل لم ػػف عى ػ لمت ػػذور لمة ػػبن إامػػم يػػ مئ ػػمع

النمكػف ت فنمػػم وال ونسػػأؿ لمتػرلس عامػػم  .كمػػم فف مػػم نػمـ بػػي لمتػرلس مػف خطػولى مػػـ ن ػػبمم ف
عولر فو ت نر مف تماني و ات نمكف فف ونسأؿ عمم افة مىمرنض .

فمم عف لمةا لمت ن كو مامم لممرنض ونتمـ لمترلس بممتسػبس فنمػم بتفلخىػي لمت لراػ

و ف اي ػ وف ئو مم فورفامل مف ا موؽ عىمن عف لمةا ومنكمانكن إات مس لم ئػنس ػ فػ ف

لمػ فر إسػػت ر فخنػ لر فػ فاػػف لمم لرتػػغ لمةىمنػ و فف عمىنػ لإلات ػػمس ولم ػػذؼ عمىنػ الإرلفن ػ
بات ػػي وتةتم ػػف كىنػ ػ عىػ ػ لمتم ػػمز لمة ػػب لمػ ػ إرلف  .ون ػػف تك ػػوف مظمػ ػ لر مىاممػ ػ لممرئ ػػن
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لة ىن مىمرنض و ومـ ن

لمتفلخؿ لمترلا

ٓ

ي عامم لممرنض نبؿ لمتفلخؿ لمترلا فم فػ فف ت ػ

كمم تمسؾ ففمع لمطمعانف ػ ف مذكرتػي لممترخػ ٕٕ ٕٖٓٓ/٘/مىماكمػ

ع ػس

لإلسػتوامفن

( باػػف رلبةػػم ) وف ػ ختمممػػم ػ بمػػم فتمػػغ عىنػػي لمت رن ػرلف لإلست ػػمرنمف و وبئػػـ بػػمن فورلؽ

لمة م .

إالّ فف لماكػػـ لممطػػوف فنػػي مػػـ نا ػػؿ يػػذنف لمت رن ػرنف ومػػـ ن ػػر إمنممػػم وبممتػػمم

مػػـ

نةػػرض مممػػم ال إنػرلفل وال رفل وال إمػ مػػم ورف عاممػػم مػػف بنػػمف و ػػرس وتةىنػػؽ و بمػػم نػػور فاػػي
فا ػػمط بممػػم عػػف ب ػػر وب ػػنر ،وفاػػي إمت ػػى عاممػػم ةسػػبمس سمو ػ ػ ػ وي ػػو مػػم ن ػػوس لماك ػػـ
بمإلخ ؿ باؽ لمففمع ولم

ور ف لمتسبنس .

وذمؾ فف لمت رنرنف فتمةم عى اتموج متفليػم فف لمت رنػر لمطبػ لم ػرع تػم سػطانم

مت

ور ولم مبمالل وال نمكف فف نرن إم مرتب لمفمنؿ لم مطغ عىػ إفلاػ لممتممػنف ػ

م بمم

ةف لمطبنس لممذكور إعتمف ف ت رنرل عى ت ػفنؽ مطىػؽ مرولنػ لممتاػ عىنػي بػأف لمتػرلس
نمـ ب طغ لةع مس لممو ى مىسمؽ لمنسر ولةع مس لمخم

بمممثما ممػم فف إمػ

ػىؿ

بمم فـ لمنسر وعفـ لمتاكـ ف لمتبوؿ ولمبرلز وعفـ لإلات مس لمتاس وعىػ ت رنػر فخ ػمو
لمػػذكورل ولمػػذ ففػػمف بأاػػي نةػػما مػػف عاػػي عئػػون ع ػػبن امتت ػ عػػف إ ػػمب لمتمػػمز لمبػػوم
لمتامسى ٓ
ومـ نتا ؽ لمطبنس لم رع مف ففػمع لمم ػكو فػ ا ػي ممػف لر بػذمؾ اػؽ لممػتمـ فػ

لم ػػففمع ع ػػف ا س ػػي فػ ػ اػ ػنف فف لمم لرت ػػغ لمةىمنػ ػ فػ ػ ت لراػ ػ لمم ػػخ ولةع ػػمس تتن ػػف فف ػػمع
لمطمعانف لم موـ عى فف مم نةما ماي لممتا عىني اممنم بةف لمةمىن لمترلان يػو اتنتػ مػم
كػػمف نةمان ػ ماػػذ والفتػػي ػ بسػػبس إاػػفغمـ لمتػػذور لمة ػػبن ولمت ػ ففى إم ػ ف ػػمبتي ب ازالننػػي
غئروفن ئمغطن عى تىؾ لمتذور لمة بن ٓ
وممػذل فىػػـ نا ػػأ مػػف تػ لر لمةمىنػ نػ فئػرلر مىمتاػ عىنػػي وفف لةعػرلض لمتػ

ػػكم

مامػػم ع ػػس لمةمىن ػ كماػػى متولتػػف ،نبىمػػم اتنت ػ مىامم ػ لممرئػػن لمت ػ كػػمف نةػػما مامػػم نبػػؿ
لمةمىن ٓ
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ونػػف ثبػػى وعىػ وتػػي لمن ػػنف وفػػؽ مػػم تػػم

بممت ػػمرنر لمطبنػ لإلست ػػمرن سػػمم لمػػذكر

وممفورفتػػي ف ػػة لم ػرانف لمم امطنس ػ عػػفـ وتػػوف نطػػغ مىت ػػذور لمة ػػبن فو لم ػػم لمت ػػمف
مىاخمع لم وك وبممتمم ف ف إات

وتوف خطأ مف لمطبنس لمترلس ػ ولف لمئػرر لمػذ ف ػمس

لممرنض ممكػف افوثػي كتطػور طبنةػ ماممتػي لممرئػن لة ػىن وال ترتػغ إمػ خطػأ لمطبنػس
وال مسوومن عى لةخنر ٓ

ويػػو مػػم ناطبػػؽ عى ػ امم ػ لممتا ػ عىنػػي ةف لةع ػرلض لمة ػػبن لمت ػ نةػػما مامػػم

اممنم كماى متولتف ،مف لممرنض نبؿ لمترلا وكماػى سػتتطور إمػ لماممػ لمتػ و ػؿ إمنمػم
ع س لمترلا ف امم ترؾ لم ئروفنف فوف ترلا إلزلمتممم ٓ
وعى ذمؾ ف ف مم ف مس لممتا عىني لممذكور اممنم ال نةفو ولف نكوف مترف زنػمف،
ف ػ اػػف ،لةعػػرلض لمت ػ كػػمف ن ػػكو مام ػػم نبػػؿ لمتػػفخؿ لمت لراػػ اتنتػػ إل ػػمبتي بػ ػ ازالننف

غئػػروفنف بممماط ػ لم طان ػ لمةتزن ػ

ػ ولف ن ػرلر لمتػػفخؿ لمت لرا ػ إلستو ػػممممم كػػمف ن ػ لر لر

اتمنم وال بفنؿ عاي ػ رغـ مم ن ماس يذل لمتفخؿ مػف فخطػمر ومئػمع مى ػ مرفػغ لإلائػ مط
لمولنػػغ عىػ لمتػػذور لمة ػػبن وفف عػػفـ لمتػػفلخؿ سػػنتف اتمػػم إمػ فئػرلر بمم ػ وتسػػنم ال
ت ػػؿ ػ وربمػػم زلفى ب ةػػؿ يػػذل لإلائػ مط لمولتػػس رفةػػي ػ عػػف لمامم ػ

لممرنض ع س يذل لمتفخؿ ٓ

لمتػ ظمػػرى عى ػ

وي ػػذل لمات ػػموج ام ػػو ع ػػف ػػف لمت ػػذور لمة ػػبن لممافغمػ ػ ولمتػ ػ تة ػػما م ػػف لمةن ػػس
لمخى ػ ػ إلبةمفي ػػم ع ػػف ماط ػ ػ لمت لراػ ػ ا مظ ػػم عىػ ػ سػ ػ متمم ا ػػمؿ إستو ػػمؿ لم ئ ػػروفنف
لمماػزم نف ػ ويػذل لم ػف إتػ لر سػىنـ مػف لموتمػ لمترلانػ ػ ومػم سػببي يػذل لم ػف عىػ لمتػذور

لمة ػػبن إامػػم ي ػ مئػػمع ال نمكػػف ت فنمػػم وال نسػػأؿ لمت ػ لرس عامػػم ػ كمػػم لف مػػم نػػمـ بػػي
لمترلس مف خطولى مـ ن بمم ف عولر فو ن ور مف تمابػي اتػ نمكػف فف ونسػأؿ عمػم اػفة
مىمرنض ٓ
وفف لمةاػي لمتػ ن ػكو مامػم لممػرنض ولممػتمـ لمتػرلس بممتسػبس فنمػم بتفخىػي لمت لراػ
ف اي ف ئو لما موؽ لمةىمن عف لمةا ومنكماكن إات ػمس لم ئػنس فػ ف لمػ فر إسػت ر طبنػم

وعىمنػػم عى ػ فف عمىن ػ لإلات ػػمس ولم ػػذؼ عمىن ػ ال إرلفن ػ باتػػي وتةتمػػف كىن ػ عى ػ لمتمػػمز
لمة ب لم إرلف ونف تكوف مظم لر مىامم لممرئن لة ىن مىمرنض ومـ ن
لمتفلخؿ لمترلا لم

ف فف تو

ع س لمترلا ٓ

79

ػي عامػم نبػؿ

ورغػـ فيمنػ يػذل لمػففمع وتويرنتػػي فػ ف لمماكمػ مػـ ت طػف إمنػ كىنػ ومػـ تا ػىي فػ

اكممػم إنػرلفل مػي ورفل عىنػي بػؿ فسػ طتي فػ تمىتػي ومػـ تةػرل إمت متػم ػ مػغ لاػي ففػمع امسػـ فػ

لمػػفعو مةػػزز ب ػ فر إثاػػنف مػػف كبػػمر خب ػ لر لمطػػس لم ػػرع ومػػف فسػػمتذ ،لمطػػس لم ػػرع ف ػ
لمتممةمى و ممم كمف ن تئ مف لمماكم فف تةا بتا نؽ يذل لمففمع بىوغم م من لةمر فني
و ةاػػي مػػو

ػػي مت نػػر وتػػي لمػ فر اتمػػم فػ لمػػفعو ومػػو فوف طىػػس

لمطمعف ةف تمسػكي بػي وت فنمػي لمػفمنؿ عىػ

ػرني مػػف لممػػفلفغ عػػف

ػاتي ناطػو عىػ لممطممبػ لمتمزمػ بػممتا نؽ

إذ ال ون مػػـ ماػػي إال يػػذل لممةا ػ وال نسػػتفؿ ماػػي إال عى ػ ي ػذل لمم مػػوـ و وةاػػي ال ن ػػترط ف ػ
طىس لمتا نؽ فف نكوف م مغم فػ عبػمرلى مةناػي وفم ػمظ خم ػ بػؿ نك ػ لف نكػوف م مومػم
فالم ػ مػػم فلـ يػػذل لم مػػـ ولئػػام فوف مػػبس فو غمػػوض كمػػم يػػو لماػػمؿ ف ػ ففػػمع لمطػػمعانف
لمسممؼ لمذكر ولم ػموـ فسمسػم عىػ ا ػ ركػف لمخطػأ عاػف إتػ لر لمت لراػ لمتػ نػمـ بمػم لمطبنػس
لمتػرلس بمسػمعف ،لمطػمعف لمثػما ػ وةف تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ

ف لمم مـ لةوؿ وال ن ي فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفغ عاي ٓ


ا ض  ٜٜٔٔ/ٙ/ٙػ س ٕٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٜٔ



ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ



ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

اولذ فمسػكى لمماكمػ عػف تا نػػؽ ذمػؾ لمػففمع باػفس متاػ خممسػن مػف فسػمتذ ،لمطػػس

لم ػػرع بممتممة ػػمى لمم ػ ػرن لمم ػػذكور ،مت ػػوؿ كىمتم ػػم فن ػػي وت ػػم اكمم ػػم خممن ػػم اتػ ػ م ػػف
تا نىي ولمػرف عىنػي بمػم ن اػفل بػرف سػموغ وم بػوؿ فػ ف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف فػوؽ ن ػورل

مخ با وؽ لمطمعف ف لمففمع بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" بأف لماكـ نكوف مةنبم إذل مـ نتةرض مىت رنر لمطب لإلست مر لمم فـ ف لمفعو

فمن عى

ا ففمع لمطمعف وكمف عى لمماكم تا نؽ مم تم بذمؾ لمػففمع مػف عام ػر

ففػػمع تويرنػ نمكػػف فف نت نػػر بمػػم وتػػي لم ػ فر ف ػ ذل فسػ طتي كىن ػ ومػػـ تا ػػىي ومػػـ تةػػف بػػممرف

عى مم تػم بػي ولماتنتػ لمتػ خىػص إمنمػم مػف ا ػ مسػوومن لممػتمـ فػ ف اكممػم نكػوف مةنبػم
ب

ورل " ٓ


ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف ف ربغ نرف ػ م ٕ ص  ٜٙٚرنـ ٕ٘ٔ
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وال ونةػػف ذمػػؾ م ػػمفر ،ماػػؽ ماكمػ لمموئػػوع فػ ت ػػفنر لمت ػػمرنر لمطبنػ لممطرواػ
عىنم ػػم ولةخ ػػذ بم ػػم تطم ػػوف إمن ػػي وت ػػفلامم ونرت ػػمس إمن ػػي ئ ػػمنريم إس ػػتةممال مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ
لممطى فوف مة س عىنمم مف ماكم لما ض ةف ذمؾ مف لمورلمولنػغ ال لم ماوف ٓ
ب عتبػػمر فف سػػىط ماكمػ لمموئػػوع فػ ت ػػفنر لمولنػػغ فػ لمػػفعو اولتػ لر لمم مئػى
بنف ت مرنر لمخب لر لمم فم فنمم فمر منس ماؿ مامزع بؿ مسػىـ بػي وال نتػوز لف نكػوف ماػؿ

ا مش فو تفؿ ػ اولامم نتةنف عى لمماكم نبؿ إستةممؿ يذل لمسىط فػ لمت ػفنر فف تسػتكمؿ
لمةام ر لمموئوع لمت تمكامم مف لم نمـ بي عى لموتي لةكمؿ ٓ
وال نتسػػا ممػػم ذمػػؾ إال إذل ا ػػى كمف ػ لمونػػموغ لممطروا ػ عىنمػػم مػػف خ ػ ؿ لمت ػػمرنر
لممتةػػفف ،لمم فم ػ لممممػػم وباثمػػم وتمان ػػمم عى ػ ااػػو ػػممؿ وكممػػؿ بمػػم نمن ػ ممػػم فر ػ
لمباة مت

ولنغ لةمر فنمم وبىوغ لما ن لمت نسة إمنمم لم مئ لمتامو تميفل ٓ

فػ ذل كماػػى عام ػػر لمونػػموغ لممطرواػ غنػػر مكتمىػ وم ػػوب بمم

لمماكمػ ػ مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ س ػػناتم اتم ػػم إمػ ػ اتنتػ ػ غن ػػر

ػػور فػ ف إسػػتةممؿ

ػػموب مة ػػفـ تػ ػولفر لمةام ػػر

لمموئوعن لمكمفن لمت نمكف لف نتـ لمت فنر عى فسمسمم وعى ااو ماتج ومتثر وفةمؿ ف
بىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولم ػػوؿ ب نػػر ذمػػؾ نػػتف اتمػػم إم ػ اتنت ػ غنػػر ماط ن ػ بانػػة

ت بي لمسىط لمت فنرن وتمم مف وتػول لمتسػىط ولمتةسػؼ ويػو مػم ال نت ػؽ ولم منػ مامػم ولمتػ

مػػـ تسػػتمفؼ إال إتخمذيػػم وسػػنى مبىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولمك ػػؼ عاػػي يفلن ػ مىا ن ػ
ولم ولس ٓ
كمػم كػػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نئػمتيم مػػف يػػذل لمةػولر لف ت ػػوـ بتا ػػنؿ ففػػمع

لمطمعانف لمسممؼ لمذكر ف مفوامى فسبمس اكممم لممطةػوف عىنػي عىػ ااػو نػفؿ عىػ فامػم
فطاى إم يذل لمػففمع وفممػى بػي وففخىتػي فػ ت ػفنريم عاػف وزف عام ػر لمػفعو ونبػؿ تكػونف
ع نفتمم فنمم ٓ
اولذ خػ اكممػػم كىػػي مػػف يػػذل لمتا ػػنؿ فػ ف ذمػػؾ ناطػػو عىػ مػػم نابػ عػػف لامػػم مػػـ
ت طف إمني كىن ومـ تما ي لمتمانص لمكممؿ لمذ نمن ممم فر لم ؿ ف لمػفعو عػف

ب ر كممؿ وب نر ،ممى ويو مم عمس اكممم اولستوتس ا ئي ٓ
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ٚلؼذَثزٌهَزلىّخَإٌمغَـَفمبٌذَََ:

" موف كمف لة ػؿ لف لمماكمػ ال تىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ إال

فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورف فػ اكممػػم مػػم نػػفؿ عىػ لامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعو وفممػػى بمػػم
عىػ وتػي ن

ػػي فامػم فطاػى إمنمػػم وولزاػى بنامػم ػ فمػم ونػػف إمت تػى كىنػ عػػف لمتةػرض مػػففمع

لمطمعف وفس طتي تمى ومـ تورفل عى ااو نك ؼ عف لامم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي ا ػي فػ ف

اكممم نكوف نم لر " ٓ


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

وال ماػػؿ فػ يػػذل لم ػػفف ممػػم ورف بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي مػػف فف ممتػػم مػػف فعػرلض
اول مبمى ع ػس لمةمىنػ مػـ نكػف موتػوفل مػف نبػؿ إتػ لر لمت لراػ وفف لممػرنض مػـ نكػف نةػما
مامػػم وفاػػي مػػو كػػمف نةػػما مامػػم ماػػذ لمػوالف ،كمػػم نػػرر بػػذمؾ لةطبػػم لممةػػممتوف مىمتاػ عىنػػي
وكػػذل لمطبنػػس لم ػػرع و وفاػػي ممكػػمف نةػػما مػػف عنػػس خى ػ و وفاػػي مػػو كػػمف نةػػما مػػف ذمػػؾ
مةما ماي ماذ لموالف ،و ومو كمف يامؾ عنس خى

مكمف نف ظمر ووئي بمترف لم تي إلت لر

لمةمىن (؟!) وفاي فئػ عػف فف ت رنػر لمطػس لم ػرع فثبػى فاػي بةػف لإلطػ ع عىػ لمت ػمرنر

ولة ةمى وفاػص لماممػ مػف تمنػغ لماػولا فف لإل ػمبمى لمتػ ظمػرى بةػف لمةمىنػ ومػمزلؿ
لممتاػ عىنػػي نةػػما مامػػم ي ػ اتنت ػ إ ػػمب لمازم ػ لمة ػػبن لم طان ػ لمةتزن ػ وفف لممتا ػ
إتر لمترلا لاي كػمف نةػما
ل
عىني مـ نكف نةما مف ذمؾ ومـ نثبى مف لةورلؽ لمطبن نبؿ
مف ذمؾ (؟ ! )
ذمؾ فف لورلؽ ع م لممتا عىني مـ تةرض مففمع لمطمعانف بأف لماممػ لمتػ نةػما

مامم اممنم ي اتنت لمةنس لمخى

لمموتوف مفني ف تممزل لمبوم ولمتامسى ماذ والفتي ٓ

بؿ نستانؿ ع ػ فف تةػرض ممػذل لمػففمع وتتػوم تىػؾ لةورلؽ ت انػفل اولذ يػو ففػمع مػـ
نثػػر ومػػـ نتمسػػؾ بػػي لمطمعاػػمف إال فثاػػم لمتا نػػؽ وبةػػف مئ ػ فت ػر ،بةنػػف ،عى ػ تارنػػر فورلؽ
لمة ػ م كمػػم مػػـ تبػػنف لمماكم ػ ممين ػ يػػذل لةورلؽ وال لمبنماػػمى ولةع ػرلض لمثمبت ػ بمػػم ولمت ػ

إستخى ػػى مامػػم مػػم ون نػػف لمػػرف عىػ ففػػمع لمطػػمعانف لمسػػممؼ لمػػذكر  ...ووتػػي لإلست ػػممف بمػػم
إلتخمذي ػػم سػ ػػافل إلط ػ ػرلس ففػ ػػمع لمطػ ػػمعانف ومم ػػذل تػ ػػم إسػ ػػتفالؿ لمماكم ػ ػ م ػ ػػوبم بمم ػ ػػور
ولم مػػوض كػػذمؾ و كمػػم لف لمماكم ػ ذيبػػى إم ػ فف لممتاػػ عىنػػي مػػـ نكػػف نةػػما مػػف تى ػػؾ
لةع ػرلض نبػػؿ لمت لرا ػ اولسػػتفمى مػػف ذمػػؾ لف خطػػأ لمطػػمعانف يػػو لمػػذ فف إمنمػػم وفف ذمػػؾ
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لمخطػػأ كػػمف فثاػػم إتػ لر لمةمىنػ بمةرفتممػػم و وفمتمػػم لف لمػػففمع فوئػػي ػ كمػػم تػػم بػػممت رنرنف

لإلست مرننف ػ لف تىؾ لةعرلض كماى كمما ومـ تتئمعؼ فو تظمر إال فثام لمت لراػ ػ ويػذل

لمةنػػس لمخى ػ مػػم كػػمف نمكػػف تونةػػي وال توتػػف ف وسػػنى نمكػػف فف تتبػػغ تاػػوؿ فوف اػػفوة
لممئمع مى لمامتت عاي ولمت فثمػرى تىػؾ لةعػرلض لمتػ ظمػرى كمئػمع مى مىت لراػ بةػف
إترلومم ٓ

ومػػـ تةػػرض لمماكمػ كػػذمؾ ممػػم ورف بػػممت رنرنف لمطبنػػنف لإلست ػػمرننف لمم ػػفمنف مػػف

لمطمعانف ولمىذنف تم بممم فف لمتذور لمة بن لممافغم ي عنوس خى ن ف تكونف تػذور
لةع ػػمس لم ػػوكن لممت ػػى بمماخػػمع لم ػػوك وفف مػػف ٕ ػ ٗٔ  %مػػف مرئ ػ لإلا ػزالؽ
لم ئػػروف نةػػماوف مػػف يػػذل لمةنػػس لمخى ػ

ػ كمػػم نوتػػف باسػػب ٔ %ف ػ عمىنػػمى لإلا ػزالؽ

لم ئ ػػروف وتوة ػػف فا ػػف فس ػػبمس ف ػػؿ ي ػػذل لمةمىن ػػمى و وفف لمةن ػػوس لمخى نػ ػ ب ػػذلتمم م ػػنس مم ػػم
فعرلض تاـ عامػم نمكػف إكت ػمفمم ػ ونػف تاك ػؼ م ػمفف فثاػم فاػص لممػرنض لمػذ نةػما
مف امم لإلازالؽ فو فثام إت لر لمةمىن ٓ
ويػذل لمةنػوس لمخى نػ نػف ال تظمػر فػ لة ػة فػ وتػوف لإلاػزالؽ لم ئػروف

ػ عىمػم

بأف لةعرلض لمة بن ولةمـ تزفلف افتمم و فتمم ف وتوف يػذل لمةنػوس لمخى نػ فػ لمتػذور

لمة بن ٓ

ونولتػػي لمطبنػػس لممػػمير يػػذل لمةنػػوس فثاػػم لمت لرا ػ ب ػػةوب بمم ػ ال نمكػػف ت فنمػػم
ممػػم نػػف نػػتف إمػ ف ػػؿ لمت لراػ ونكػػوف إستو ػػمؿ لم ئػػروؼ لممازمػػؽ فمػ لر ئػػرورنم ال م ػػر
ماػ ػػي ةف ب ػ ػػم ل فوف إستو ػ ػػمؿ نسػ ػػبس ت ػ ػػمنـ امم ػ ػ لمم ػ ػرنض وئػ ػػةؼ ف ػ ػ لم ػ ػػو ،لماركن ػ ػ

ولإلاسػػمس ( ػػىؿ ) بػػممطرؼ لةسػ ؿ وعػػفـ لم ػػفر ،عىػ لمػػتاكـ فػ لمتبػػوؿ ولمتبػػرز بمإلئػػمف
إم ل الـ لممبرا لم نر ماتمى مغ ئةؼ ف نو ،لإلات مس ٓ
ويػذل لمػففمع لمتػوير لمػولرف بػممت رنرنف لإلست ػمرننف لمم ػػفمنف مػف لمطػمعانف نت نػػر
بي اتمم وتػي لمػ فر فػ لمػفعو والاػؽ مت ػفنممم مىمامكمػ وبةػف إتػ لر لمت لراػ ب تػر ،بةنػف ،و
ومػػف ثػػـ فػ ف فورلؽ لمةػ م ال نمكػػف فف تكػػوف نػػف تامومتػػي بػػممرف فو تئػػماى مػػم نسػػوغ إط لراػػي
وكػػمف عىػ لمماكمػ فف تةاػ بتا ن ػػي بػػفعو ،لمطبنػػس لم ػػرع ومولتمتػػي بػػي ولإلسػػتة ـ ماػػي
عػػف مػػف تفنتػػي و ػػاتي ومولتمتػػي بمما ػػموؽ لمةىمنػ لممػػتثر ،لمػولرف ،بػػممت رنرنف لإلست ػػمرننف
ومةرفػ فرنػػي فنمػػم و إذ نػػف نت ػػؽ مةمػػم فنت نػػر وتػػي لم ػ فر ف ػ لمػػفعو و ونػػف نختىػػؼ مةمػػمو
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وعافوذ تظمر لمامت إم افس متاػ خممسػن مىتػرتني بػنف لمػرفننف و ػوال إمػ وتػي لماػؽ

فػ لمػػفعو و وممػػذل كػػمف طىػػس لمػػففمع إسػػتفعموي اول ػ لررل عىػ يػػذل لمطىػػس ومكػػف لمماكمػ
ف ػماى بوتممػػم عػػف لمطىػػس لممػػذكور ومػػـ تسػػتتس إمنػػي فوف مبػػرر سػػموغ وممػػذل كػػمف اكممػػم
مةنبم م ورل ف لمػرف عىػ ففػمع لمطػمعانف لمسػممؼ لمػذكر اولخ ممػم با ممػم فػ لمػففمع مةػفـ
تىبنػ طىبممػػم فعػػو ،لمطبنػػس لم ػػرع ممامن ػػتي فػ فوتػػي لمػػففمع لمم ػػمر إمنمػػم ا ػػم ويػ فوتػػي

امسػػم والزم ػ مك ػػؼ لما ن ػ وبى ػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو وي ػػو مػػم نةن ػػس لماكػػـ بم ػػم

نستوتس ا ئي ٓ
يذل إم لاي بممرتوع إم لورلؽ عػ م لممتاػ عىنػي لمموتػوف بةئػمم بػأورلؽ لمػفعو
تبػػنف فامػػم تػػم ى خممنػ كىنػ ممػػم ن نػػف

ػرلا فو ئػػمام لمػػرف عىػ ففػػمع لمطػػمعانف لمسػػممؼ

لمذكر لم موـ عى إاةفلـ ركف لمخطأ ماممم فثاػم لمت لراػ لمتػ فترنػى مىمتاػ عىنػي ػ ولف مػم
اػػفة مػػي مػػف لع ػرلض اػػمتج عػػف لمةنػػس لمخى ػ لمسػػممؼ لمػػذكر ومئػػمع متي بسػػبس لإلا ػزالؽ
لم ئروف لمذ ف نس بي ف فع ػمس لماػمفة وبسػببي فثاػم عمىػي بمم ػرك لمتػ نةمػؿ بمػم ػ
وعاػف ننممػػي برفػغ لاػػف لةث ػػمؿ لمكبنػر ،وكىمػػم عولمػؿ ال نمكػػف مػػفلركتمم فو لمتاػرز مػػف ونوعمػػم
وتوةػػف مػػف لةسػػبمس لمخمرتن ػ ولم ػػو ،لم ػػمير ،لمت ػ ت طػػغ رلبط ػ لمسػػببن بػػنف إت ػ لر لمت لرا ػ

واػػفوة تىػػؾ لةع ػرلض ويػػو مػػم نات ػ مةػػي فركػػمف ترنم ػ لإل ػػمب لمخطػػأ كىن ػ مةػػفـ ت ػولفر

عام ريم لم ماوان لم زم مىمسم م لمتامون كمم سىؼ لمبنمف ٓ
رمٛيَزلىّخَإٌمغَفَٚٝاحذََِٓػيَْٛأحىبِٙبَََََ:

" مت كماى لموفم ،ا ىى اتنت يبوط لم ىس لمم مت ع س إعطم ا ا لمباسػىنف ػ

بسػبس اسمسػن لممتاػ عىنمػم ػ ويػ اسمسػن خم ػ بتسػـ لممتاػ عىنمػم ػ كمماػي فنمػم ػ

ومنس يامؾ فنػ مظػمير خمرتنػ تػاـ عامػم فو تػفؿ عىنمػم و ومػـ نتاػوط ممػم لمطػس اتػ لمنػوـ
وال سىطمف مػي عىنمػم و فػ ف لمماكمػ ال تكػوف نػف فخطػمى إف يػ مػـ تامػؿ لممػتمـ لممسػوومن
عف وفم ،لممتا عىنمم " .


ا ض ٕ٘ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ س  ٛػ رنـ ٗ ٜٔػ ص ٚٔٚ

وف يذل ن وؿ لةستمذ لمفكتور  /مامػوف اتنػس اسػا فػ متم ػي " ع نػ لمسػببن
ف نماوف لمة وبمى " ( ط ٖ ٜٔٛػ ص  ) ٕٜٜو فف فيـ عممىنف نػرر لم ئػم فف تػفخىممم
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ػ ػ ف ػ لمتسىسػػؿ لمسػػبب

ػ نا ػ ع ن ػ لمسػػببن بػػنف لم ةػػؿ لمػػذ

لإلترلمن يمم ب وتوف اسمسن خم

ػػفر عػػف لممػػتمـ ولماتنت ػ

بتسـ لممتا عىنمم و وتةمفل تسػوا مركػز لممػتمـ و ػ

ونئنؼ سنمفتي فن وؿ ب ػ " فاي إذل كمف لممتا عىني م مبم مف نبؿ باسمسن خم ػ فػ
تسػػمي مػػف ػػأامم فف تاػػفة اتنتػ ػ عى ػ اا ػػو ال نت ػػؽ مػػغ م ػػم نمكػػف فف نا ػػفة فػػ تس ػػـ
خص عمف و فػ ف ع نػ لمسػببن ال تةػف متػولفر ،بػنف لم ةػؿ ويػذل لماتنتػ

ماكمػ لمػػا ض تطبن ػػم مػػذمؾ ب

" و ونػف نممػى

ػ " إذل كػػمف لمسػػبس لمثمبػى فف لموفػػم ،ا ػػىى اتنتػ يبػػوط

لم ىس لمم مت ع س إعطم ا ا لمباسىنف بسػبس اسمسػن لممتاػ عىنمػم و ػ ويػ اسمسػن
خم

بتسـ لممتا عىنمم و كمما فنمم و ػ ومنسى ياػمؾ ف مظػمير خمرتنػ تػاـ عامػم فو

تػػفؿ عىنمػػم و ػ فمسػػىؾ لممػػتمـ فنمػػم ( ويػػو غنػػر طبنػػس ) و يػػو مسػػىؾ لمطبنػػس بةناػػي ومػػم
كماػػى لماتنتػ متت نػػر مػػو فف لمػػذ تػػوم إتػ لر عمىنػ لما ػػف يػػو فاػػف لةطبػػم و فمون ػػي مامػػم

بمونػػؼ لمطبنػػس ف ػػبي و فممػػم نتةػػمفالف ف ػ عػػفـ لإلسػػتفالؿ عى ػ وتػػوف تىػػؾ لماسمسػػن نبػػؿ
عمىن ػ لما ػػف و ػ وف ػ عػػفـ إمكػػمف م فػػم ،فثريػػم بػػؿ وف ػ عػػفـ تونػػغ لماتنت ػ مبةػػفيم عػػف
لممػػأموؼ لمػػذ ن ػػي فف ن تػػرض مةػػي تونةمػػم و مت ػ كػػمف يػػذل م ػػرر و ف ػ ف لمماكم ػ ( ف
ماكم لمموئوع ) ال تكوف نف فخطأى و إذ ي مـ تامؿ لممتمـ لممسوومن عف وفم ،لممتاػ

عىنمم

" ٓ



ٕ٘ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ مج فاكمـ لما ض ػ س  ٛػ ٗ ٜٔػ  ٚٔٚسممؼ لمذكر

يمٛيَاٌفميَٗاٌغٕٛٙس ٜو عف لم و ،لم مير ،ولمامفة لم تمو و فاممم ب ــ

" إذل تولف لر كمف لمامفة فتابنم عف لم خص النف مي فني "



وسنط لمسامور ٓ تػ ٖ ػ ف ر ٘ٛٚ / ،ػ ص ٛٚٛومم بةفيم ٓ

سىنممف مرنس ػ رسممتي مىفكتورلل ػ فػ

" ففػغ لممسػوومن " ػ ص ٖ ٜٔومػم

بةفيم


لمسببن ف  /ر وؼ عبنف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٔ ٖٙومم بةفيم ٓ

ٚيمٛيَاٌذوزٛسَسءَ ٚػجيـذ " لمسػببن لمتامونػ بػنف لم ػي ولم ئػم

" ــ ط ٗ ػ

ٗ ٜٔٛػ صٔ ٖٚومم بةفيم و ػ فف لم ول لم مير ،فو لمامفة لم تمو و ػ كسػبس فتابػ و ػ
يمم مف فسبمس لمتامع لممسوومن

إذل فعفمم إ لرف ،لممتمـ ٓ وفاي إذل لات ى لإلرلف ،ف لمتػرلوـ
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غنر لمةمفن

بتأثنر نو ،نمير ،فو امفة فتمو ػ إات ى فنئم لممسوومن إلات م لمخطػأ و ةف

لإلرلف ،مػف عام ػر لمخطػأ كمػم يػ مػف عام ػر لمةمػف و ػ فػ ذل إات ػى فػ ماػؿ مىكػ ـ فػ

عمػػف وال ف ػ خطػػأ

ػ ( ص ٕ ) ٖٚكمػػم تةػػف لم ػػول لم ػػمير ،ولماػػمفة لم تػػمو

مػػف فسػػبمس

لا طػػمع لمسػػببن ات ػ مػػو كػػمف تػػفلخؿ فنممػػم تػػمؿ ما ػػمط إرلف مػػف لممػػتمـ فتوسػػط بػػنف يػػذل
لما ػػمط وبػػنف لماتنتػ

لماممونػ ( ص ٖ) ٖٚ

ػ ونترتػػس عىػ فا طػػمع لمسػػببن

ػ فنمػػم ن ػػوؿ

لمفكتور ر وؼ عبنػف ص ٘ ٖٚػ " إات ػم " لممسػوومن لمتامونػ عػف لماتنتػ لماممونػ و وفنئػم
لات م لممسوومن لممفان عػف ا ػس يػذل لماتنتػ و ةف لممسػوومنتنف مةػم تتطىبػمف تػولفر لمسػببن
بػنف ا ػمط لممػػتمـ فو لممػفع عىنػػي ػ وبػنف لماتنتػ ماػػؿ لإلفعػم ٓ وئػولبط يػذل لمسػػببن
ولا ػػفل فػ ػ لما ػػممتنف بم ػػمف ذم ػػؾ عا ػػف تػ ػولفر لم ػػو ،لم ػػمير ،فو لما ػػمفة لم ت ػػمو ٓ فػ ػ ما ػػؿ
مىم منر ،بنف لممسوومنتنف إالّ إذل إا س فنممم عى لإلرلف ،فوف لمسببن ٓ"


لمسػببن لمتامونػ بػنف لم ػي ولم ئػم

ف  /ر وؼ عبنػف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص

ٔ ٖٚو ٕ ٖٚو ٖ ٖٚو ٖ٘ٚ
وتطبن ػػمى فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض عفنػػف ،إلا طػػمع ع ن ػ لمسػػببن مخطػػأ لم نػػر فو
مىسبس لةتاب سول كمف نو ،نمير ،فو امفثم فتمونم ٓ

ونتئي ممم ت فـ فف لماكـ لممطةوف فني نف فخطأ وتمابي لمسفلف انف إستخىص عفـ

ا ففمع لمطمعانف بمإلستامف إم فورلؽ ع م لممتاػ عىنػي بمػم نخػممؼ لمثمبػى بمػم و ويػو
م ػػم ن ػػمي بةن ػػس لمخط ػػأ فػ ػ لإلس ػػامف بمإلئ ػػمف إمػ ػ فس ػػمف إس ػػتفالمي وتةس ػػؼ إس ػػتاتمتي بم ػػم
نستوتس ا ئي ولإلعمفٓ ،

كمم طىس لمػففمع عػف لمطػمعانف كػذمؾ لمػمـ ماكمػ لوؿ فرتػ وكػرر طىبػي فػ ختػمـ

مذكرتي لممترخ ٕٕ ٕٖٓٓ/٘/مماكم لالعػمف ،بئػـ بػمن لورلؽ عػ م لممتاػ عىنػي مػف
لممست

لمت فوترنى بمػم وذمػؾ اتػ نمكػف متمبةػ اممتػي لم ػان نبػؿ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ

وبةػػفيم واتػ نمكػػف لإلسػػتفالؿ مامػػم عمػػم إذل كػػمف نةػػما لمةنػػس لمخى ػ فػ لم ػرلى لم طان ػ
وفعرلض يذل لمةنس و ثمرل ومم نسببي مف ل ـ وعفـ لإلات مس ولمةاي نبؿ لمت لراػ مػف عفمػي

و خم

وفف ففمع لمطمعانف نمـ فسمسم عى ا

مسوومنتممم عف تىؾ لةعرلض ةامػم سػمب

عى لمترلا وت منمى بةػف إترلومػم كػأثر مبم ػر متكػرلر لإلاػزالؽ لم ئػروف لمػذ فو ػنس بػي
لممتا عىني فثاػم لمةمػؿ ومكػف ماكمػ فوؿ فرتػ مػـ تسػتتس ممػذل لمطىػس ومػـ تا ػؿ بػي بمػم
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إئطر ففمع لمطمعانف إم لممةموف ،بطىبي مر ،فخر لممـ لمماكم لإلستوامفن فػ لممامكمػ

لالوم ػ ثػػـ ف ػ لممامكم ػ لمثمان ػ بةػػف لعػػمف ،لم ئػػن مػػف لمػػا ض و وف ػػر عى ػ طىبػػي تا ن ػػم
مسوومن لمطمعانف عف لمخطأ لممساف إمنمم ٓ

مففمعي با

ومكف ماكم لإلعمف ،بةف لما ض مـ تستتس كذمؾ ػ ي لةخر ؟! ػ ممػذل لمطىػس
لمػػذ نػػرع بػػي لمػػففمع فسػػممعمم ف ػ إ ػرلر وتأكنػػف ويػػو إخػ ؿ خػػر با ػػوؽ لمػػففمع و إذ كػػمف
نتةنف عى لمماكم ئـ تمنغ فورلؽ لمة م لمخم

بمممتا عىنػي وعرئػمم عىػ لمطبنػس

لم رع لممختص إلبفل رفن فنمم وبنمف مم إذل كمف مم تئماتي مف تطور امم لممتا عىني
مم نىتوـ مغ ففمع لمطمعانف مف عفمػي خم ػ وفف ئػـ بػمن فورلؽ لمةػ م لمػر ممكػف ومػنس
مستان والزـ مك ؼ لما ن ولممفلن مى ولس ٓ
كمم نفـ لمففمع عف لمطمعانف ف خ ؿ ل تؿ لممئروس مت فنـ مذكرلى ػ نفـ طىبم

م روام مىماكم لالستوامفن ف مر فني إم لاي لمتمس مف لممنو لممونر ،لمت رني بمإلست سمر
مػػف ػػرك لما ػػر مىسػػنمرلى تم ػ عمػػؿ لمسػػنف  ( ..... /لممػػفع بػػمماؽ لممػػفا )

ػ عػػف

مب لةخنر فثام لمةمؿ نوـ  ٜٜٔ٘/ٗ/ٙو ػ ومم عسمل نكوف نف

ػرؼ

لمبنمامى لمخم

ب

مي مف تةونئمى عامم ٓ

كمم فاي طىس ئـ مىؼ لمة م مغ لإلفمف ،عمم تـ ف لإل مب وطىس لمت رنر عامػم

مف رك لما ر مىسنمرلى ٓ
وفئػمؼ بممطػس لمم ػروس فف لمماكمػ لإلسػتوامفن ن ػررى لمتأتػ ػنؿ متىسػ /ٙ /ٜٔ
ٖٕٓٓ إلسػػتكممؿ لةورلؽ لمخم ػ بمممػػفع بػػمماؽ لممػػفا وب ػػمن فورلؽ ع تػػي مػػف تمػػ

عمىػي بخ ػػوص إ ػمبتي ولمت ػرني مىمتممػنف بمإلسػػتة ـ ولإلفػػمف ،عمػم تػػـ ب ػأاي لمماػػول عاػي

بمائر تىس لمنوـ مف رك لما ر مىسنمرلى ٓ
وفئمؼ ففػمع لمطػمعانف فػ طىبػي فاػي إذ تػـ تا نػذ بةػض نػ لررلى لمماكمػ لممػونر،
فأفػمفى ػرك لما ػر مىسػنمرلى بكتمبمػم لممػتر  ٕٖٓٓ/ٙ/ٔٙػ فنمػم نتةىػؽ بػممتةونض و بأاػي
نػػف تػػـ مولفػػم ،لإلفلر ،لمةممػ مىتأمناػػمى لإلتتممعنػ بمم ػػرك ب ػػور ،مػػف لإلت ػ لر لى لمت ػ تتخػػذ
الاتسمس اسب لمةتز بولسط لممنو لمةمم مىتػأمنف لم ػا و ػ كمػم ففػمفى لم ػرك لممػذكور،
( لما ػػر مىس ػػنمرلى ) بكتمبم ػػم لمم ػػتر  ٕٖٓٓ/ٙ/ٔٚب ػػأف لمةمم ػػؿ لمم ػػذكور م ػػـ تتا ػػفف اس ػػب
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لمةتز عف إ مبتي ات تمرنخي وف

رؼ فن مبػممغ عػف يػذل لإل ػمب مسػت ب فػ ف

امم

لم رؼ نتـ عف طرنؽ لممنو لم ومن مىتأمنامى لإلتتممعن

ٓ

وفئمؼ لمففمع ف لمطىس فاي متا نذ مم مـ نا ذ مف نػرلر لمماكمػ ػ ويػو مةرفػ اسػب
لمةتػػز ػ فرسػػىى لمانمب ػ لمةمم ػ لممػػونر ،خطمبمػػم لممػػتر  ٕٖٓٓ/ٙ/ٔٚإم ػ مػػفنر مست ػ
لمتػػأمنف لم ػػا بمفناػ ا ػػر ممولفمتمػػم ب ػػور ،مةتمػػف ،مػػف فورلؽ عػ م لمسػػنف ....... /
لممفع بمماؽ لممفا ػ عف إ مب لمةمؿ نوـ ٘ ٜٜٔ٘/ٗ/ولمماوؿ مىمست

ػ

لممػذكور ،نػوـ

ٓ ٜٜٔ٘/ٗ/ٙ
وفئمؼ ففػمع لممتممػنف فػ طىبػي فاػي بتىسػ  ٕٖٓٓ/ٙ/ٜٔطىػس لمزمنػؿ لمماػمم
لمامئػػر عػػف لمماػػمم لال ػػى لمتأتنػػؿ ماػػنف وروف رف مست ػ

لمتػػأمنف لم ػػا بمفنا ػ

ا ر عى خطمس لمانمب لمةمم سممؼ لمذكر و إالّ فف لمماكم نررى اتز لمػفعو مىاكػـ
متىس ٗ. ٕٖٓٓ /ٜ/

وفئػػمؼ لمػػففمع بممطىػػس فاػػي لذ تسى ػػـ خطػػمب

ػػرك لما ػر مىسػػنمرلى لممترخن ػػف  ٙ/ٔٙو

 ٕٖٓٓ/ ٙ/ٔٚو مذمؾ فماي نت رؼ ب رفػمؽ امفظػ طونػى عىػ خطػمب

ػرك لما ػر و ممػم

مممم مف فالم عى فاي مـ نتـ ات ل ف تافنف اسب لمةتز لمت افثى بمممفع لممفا مف

فممى بي نبؿ لمترلا .
إ مب لمةمؿ لمت ّ
إالّ لف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ نسػػتتس لم ػ طىػػس لمػػففمع ومػػـ نسػػتوؼ مػػم نتةػػنف

إسػػتن م ل و ومػػـ نا ػػؽ مػػم نتةػػنف تا ن ػػي و ولكت ػ بػػمم وؿ بػػأف لمماكم ػ تىت ػػى عػػف لممػػذكر،
(لمطىس) ولمامفظ ٓ

اولذ م ػػـ تس ػػتتس لمماكمػ ػ متمن ػػغ لمةام ػػر ولمطىب ػػمى لمتػ ػ ورفى فػ ػ ي ػػذل لمطى ػػس

لمم روس و ف امم لكت ى بمإل مر ،إمني ورفئي فوف فف تئمف اكممم ممنسػوغ يػذل لمػرفض فو
نبػػنف سػػبس إع لرئػػمم عػػف كػػؿ مػػم تنةػػنف إسػػتن م ل وتا ن ػػي فنمػػم ورف فنػػي و لةمػػر لمػػذ ن ػػـ
لماكـ بمم
ٓ

ور ف لمتسػبنس فئػ عػف لإلخػ ؿ باػؽ لمػففمع بمػم نسػتوتس ا ئػي ولإلعػمف،

ومـ ن ػؼ لةمػر عاػف يػذل لماػف بػؿ ت ػفـ لمػففمع عػف لمطػمعانف بمػذكر ،مرف ػ بػمةورلؽ

وم ػػرس بت ػػفنممم م ػف لمماكم ػ فورف بمػػم لف لمطػػمعف لةوؿ سػػىؾ فثاػػم لمت لرا ػ لمت ػ فت لريػػم
مىمتا عىني لممسىؾ لمةىمػ لمسػىنـ لمػذ تمىنػي عىنػي مماتػي وفرتتػي لمةىمنػ ومػـ ن ػرر إتػ لر
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لمترلا إال بةف فف تأكف فاي ال مامص مف إترلومم وفتمغ عى ذمؾ اخب مف لةطبم وعىػ
لمتممة وبكػىن طس لةزير ٓ

رفسمـ لمفكتور رنؼ عزى رونس لم سـ بمممست

وتـ عمؿ لة ةمى ولمتاممنؿ لممةمىن بممكمبنوتر ولمرانف لمم امطنس ٓ
ومػـ ناػفة فف نػمـ ف مػف لممتممػنف ب طػغ لمة ػس كمػم ورف بػأنولؿ لممتاػ عىنػي ػ
ونػػف فخػػذ بػػأنولؿ لمطبنػػس لم ػػرع فوف عىػػـ فو ف لرس ػ

ػىؿ ا ػ

لمة س فو إ مبتي بم رط لمترلا نتف إمػ

ػ خم ػ ولف لمثمبػػى عىمنػػم فف نطػػغ

ومػنس إ ػمب لمتماػس لةنسػر فو

لمس ػػمؽ لمنس ػػر فو لم ػػفـ لمنس ػػر وم ػػو ك ػػمف ذم ػػؾ ن ػػف ا ػػفة فةػ ػ مظم ػػر فػ ػ لة ػػة ب ػػممرانف
لمم امطنسػ ػ ف ػ

ػػكؿ تتمػػغ فمػػو فو تتم ػػغ لمسػػموؿ لماخ ػػمع تا ػػى لمتى ػػف وفػػ موئ ػػغ

لمت لراػ ػ وفف م ػػم ا ػػفة مىمتاػ ػ عىن ػػي ي ػػو لمتط ػػور لمطبنةػ ػ مىمئ ػػمع مى لمطبنةنػ ػ مىةمىنػ ػ
وماممتي لم ان نبػؿ لمت لراػ خم ػ وفامػم متػفيور ،وممػذل نػرر فطبػمتل إتػ لر لمت لراػ بأسػرع

مم نمكف ٓ

ومػػـ نكػػف فػ ػ إسػػتطمعي لممػػتمـ لةوؿ ويػػو فسػػتمذ ت ػػممة فف نمتاػػغ عػػف إتػ ػ لر تى ػػؾ
لمت لرا ػ ونػػف ولتػػي لمةنػػس لمخى ػ لمػػذ إكت ػ ي بةػػف فػػتي لمةمىن ػ بممػػمر ،فمو ػ ونػػمـ بتسػػىنؾ
لمازمػ ػ لمة ػػبن وتاون ػػؿ بة ػػض لةع ػػمس لمفنن ػ ػ با ػػرص ػػفنف وطب ػػم مىط ػػرؽ لمةىمنػ ػ
لم انا ٓ

ومف لممةترؼ بي طب ػم مىا ػموؽ لمةىمنػ لمسػىنم فف لمةمىنػمى لمترلانػ فػ ظػؿ وتػوف
عنوس خى ن ف لمازم لمة بن نكوف مف اتمامم فنػؿ اسػبنم مػف لمةمىنػمى لمترلانػ لمتػ
توتر ف ظروؼ عمفن مغ وتوف ازم ع بن سىنم غنر مافغمي .
كمم ففغ لمففمع ف مذكرتي ب اةفلـ لمئرر لمولنغ عى لممتا عىنػي ػ ولمػذ كماػى
اممتي تتفيور بسرع نبؿ إت لر لمترلا ومف ثـ ف ف لةعرلض لمتػ نةػما مامػم اممنػم كماػى
نموم وال ترتغ فسبمبمم إم لمترلا و وفامم بمإلئمف إم وتوف عولمػؿ ػمذ ،فػ اممتػي غنػر
مأموفػ ت طػػغ رلبطػ لمسػػببن بػنف لمت لراػ ولماممػ لمتػ نةػما مامػػم لممػرنض لممػػذكور ونتةػػنف

فف نوئغ ف لإلعتبمر اممتي لما سن لمت ماةتي مف لمبوس بةفـ إات مس لمةئو لمذكر نبؿ
لمترلا إذ نةتمف لممرئ عمف ،إخ م يذل لةمر ٓ
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ومـ تىت ى لمماكم لإلستوامفن إم ففمع لمطمعانف سػمم

لمػذكر وفسػ طتي فػ تمىتػي

ومـ تةف بتا ن ي فو لمرف عىني بمم نسوغ إط لراػي و كمػم طىػس لمػففمع فػ ختػمـ مذكرتػي ت ػكنؿ
متا طبن خممسن متخ

ي مف فسمتذ ،لمطس لم رع ولسمتذ ،لممخ ولالع ػمس بتممةػمى

لم ػػمير ،وعػػنف ػػمس ولالسػػكافرن لو واػػف ،لالست ػػمرلى لمطبن ػ لم ػػرعن بكىن ػ لمطػػس تممة ػ
عنف مس م ط ع عى لورلؽ لمفعو وكمف لمت مرنر لمطبنػ لمم فمػ بمػم مبنػمف مػم لذل كػمف

لممتمممف نف لخط ف عمىممم مف عفمي واوع يذل لمخطأ لف كمف ٓ

ومـ تستتس لمماكم ممػذل لمطىبػمى مػغ لامػم تمزمػ ومػو فوبػفنى عىػ سػبنؿ لإلاتنػمط
طمممم مـ تتتي إم لم ئم بب لر  ،لممتممنف ٓ
ٚإعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" طىػػس لمػػففمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي لماكػػـ ببػ لر  ،لممػػتمـ ف ػػىنم اولاتنمطنػػم إتػ لر تا نػػؽ

مةنف ونةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم ب تمبتي مت كماى مـ تاتي إم لمب لر ٓ " ،
 ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف رنـ  ٘٘ /ٜٔٔٙؽ


ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٙٗٚ
وانػػة فاػػي ممػػم ت ػػفـ تمنةػػم ف ػ ف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف نػػف رلف عىنػػي ع ػولر

لمبط ػ ف بمػم نستوتس ا ئي وتافنف تىس فمػمـ ماكمػ لمػا ض مى

ػؿ فػ لمموئػوع ةف

يػػذل لمػػا ض مىمػػر ،لمثمان ػ عم ػ بمممػػمف ٗ٘/ ،مػػف لم ػػماوف رنػػـ  ٘ٚمسػػا  ٜٜٔ٘فػػ

ػػأف

امالى اولت لر لى لمطةف فممـ ماكم لما ض .

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزَ

ف اي ممم كمف لماكـ لممطةوف فنػي مػرتي لمػا ض وكػمف لمطمعاػمف مػف فعئػم
ينو لمتفرنس بكىن لمطػس تممةػ لةزيػر ونترتػس عىػ إسػتمرلر تا نػذ لماكػـ ئػفيمم فئػرلر

متكػ ػػف ،تىاػ ػػؽ بممػ ػػم وبتمػ ػػوع لمطػ ػ ػ س بمػػم نسػػتانؿ مةػػي مػػفلركتمم وناػػؽ مممػػم طىػػس ونػػؼ
تا نذ لماكـ متنتم ات ون

ؿ ف يذل لمطةف ٓ
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فٍٙــزَٖاألعجــــبةَ
نىتمس لمطمعامف مف ماكم لما ض ب ػ
ونؼ تا نذ لماكػـ متنتػم اتػ ن

ػؿ فػ لمطةػف و وئػـ لمم ػرفلى مىزوممػم متا نػؽ فوتػي

لمطةف و ٚاحلىََُ:

أٚالَََََ :ب بوؿ لمطةف ك ٓ

صبٔيــبََََ :وفػ لمموئػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي وتافنػػف تىس ػ فمػػمـ ماكم ػ لمػػا ض
مى

ؿ ف موئوع لمفعو

بمماسب مىطمعانف .

احملبََِ/َٝسجبئَٝػطيخَ

َ
َ
َ
َ
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ِغئٌٛيخَطجيخَ

صبٌضبَََِ:زوشحَادلٛػٛعَادلخزظشحََ

ادلمذِخَحملىّخَإٌمغَفرتحَح ضَاٌذػٌٍَٜٛحىَُ

فَٝاٌطؼَٓثبٌٕمغٌٍَّشحَاٌضبٔيخَادلميذَثشلََُ45/34949قَ
ََ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخَإٌمغَ
َ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

ِــزوشحَثذفبعَاألعزبرَاٌذوزٛسَ.......َ/

لممتمـ لةوؿ ف لم ئن بٗ ٖٚ/ٜ٘ٓٚؽ

ٜٜٜٔ/ ٗٛ٘ٚتاي س  .ـ  .ا ر( ٜٜٔٛ/ٜٕٔٓٙتاي ـ .ا ر )

احمل ٛصحٌٍَحىَُجلٍغخََ2999/3/1
ِغَِزوشادَدلَٓيشبءَفَٝشٙشَ
يٕزَ2999/9/29َٝٙ

بسػػطام ففمعاػػم فػ لمموئػػوع ولم ػػماوف بمػػذكرلتام م ئػػم لمموئػػوع و وبمػػذكرت فسػػبمس
لمطةػف بمما ض عى لماكـ لمموئوع لةوؿ لمػذ ا ػض و وعىػ لماكػـ لمموئػوع لمثػما
لمػػذ نئػػى لممنوػ لممػػونر ،با ئػػي مىم ػر ،لمثمانػ ومامكمػ لمطػػمعف ف ػ لمموئػػوع فممممػػم و

ممػػم ال فلع ػ متك ػ لررل اولف كاػػم اكػػرر تمسػػكام بكػػؿ مػػم تػػم بمػػذل لممػػذكرلى تمى ػ وت
واانؿ عىني ف ففمعام لمامم .

ػػن

وال ائػػنؼ سػػو فاػػي باػػم عى ػ اكػػـ لممنو ػ لممػػونر ،بماتػػفلس كبنػػر لةطبػػم لم ػػرعننف و
انة نمـ بممممم وفوفع ت رنرل لمذ لاتم ماموال عى سفنف فسبمبي إم

فاي ب ػ

ٔ ػ نات ػ فانػػم لاتمػػمؿ إرتػػمع اػػفوة يػػذل لممئػػمع مى لمة ػػبن مػػف لممػػذكور ( خػػذؿ
فنف بػممطرؼ لمسػ ى لةنسػر وسػىس بػوم وبػرلز وف ػف لإلات ػمس لم ئػنب ) اتنتػ
م ط ػػغ لةع ػػمس فثا ػػم لمةمىنػ ػ وذم ػػؾ تأسنس ػػم عىػ ػ فا ػػي م ػػـ نا ػػفة لاس ػػكمس مىس ػػموؿ
لماخػػمع س ػول فثاػػم فو بةػػف إت ػ لر ل لمةمىن ػ فئ ػ عػػف فاػػي مػػـ نظمػػر فثػػر مػػذمؾ ف ػ
ػور ،ف ػة لمػرانف لمم امطنسػ لممتػرلل مىمػذكور بةػف لمةمىنػ ( طب ػم ممػػم تػم بت رنػػر

لمسنف لةستمذ لمفكتور لست مر ترلا لممخ ولةع مس مػف م ػىا لمطػس لم ػرع
ب أاي ) .
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ٕ ػ فف يذل لممئمع مى لمة بن نف افثى مىمفع لممذكور مف ت لر لعت ؿ وظن

ف

لةع مس لممتولتف ،بمما ؿ لمترلا مىةمىنػ اتنتػ متػأثر لمػفور ،لمفمونػ لمم ذنػ ممػذل

لةع ػػمس كأاػػف لممئػػمع مى لمماتمىػ لماػػفوة لمػولرف ا ػػوممم فثاػػم مامومػ تسػػىنؾ
مثػػؿ يػػذل لةع ػػمس ذلى لمتػػذور لممائ ػ م بمنو ػ مةنب ػ خى نػػم ف ػ ما ػػأ ولاػػف مػػف
لمابػ ػػؿ لم ػ ػػوك ( عى ػ ػ ااػ ػػو مػ ػػم كماػ ػػى عىنػ ػػي امم ػ ػ لممػ ػػفع لممػ ػػذكور ) وي ػ ػ مػ ػػف

لممئػمع مى لمتػ نتةػذر غممبػم لالاتػرلز مامػم فو ت ػمف اػفوثمم ولمتػ تةتبػر فػ اممػ
ا وممم فم لر خمرتم عف إرلف ،لمترلس لممةممج .
ٖ ػ يذل ومف ثـ وتأسنسػم عىػ مػم ت ػفـ إثبمتػي ت

ػن عممنػي فػ نوتػف ثمػ سػاف مػف فمنػؿ

فا ػ نمكػػف لمتةونػػؿ عىنػػي ف ػ إثبػػمى مسػػوومن عػػف خطػػأ مػػم ( مما ػ فو فا ػ ) نمكػػف
إس ػػامفيم مىطبنب ػػنف لممتمم ػػنف لمم ػػذكورنف فنم ػػم نمم ػػم ب ػػي م ػػف إتػ ػ لر لى ع تنػ ػ ( طبنػ ػ

وترلان ) مىمفع لممذكور ( عى ااو مم سىؼ بنماي )
دلـــبَرمــــذَََ

وبممبام عى مم تئماتي لممذكرلى سمم لإل مر. ،
يطٍتَادلز :َََُٙلماكـ بب لر تي ممم اسس إمني و ورفض لمفعو لممفان

.

احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ِغئٌٛيخَطجيخَ

ساثؼبَََ:حىَُزلىّخَإٌمغٌٍَّشحَاٌضبٔيخََ

اٌظبدسَثبٌٕمغَٚاٌرباءحَثبٌٕغجخٌٍَّزَُٙاألٚيََ
فَٝاٌطؼَٓثبٌٕمغَادلميذَثشلََُ45/34949قَ
ََ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثبعَُاٌشؼتَ

زلىّخَإٌمغََ

اٌذائشحَاجلٕبئيخََ
األصٕنيَ َطَ َ

ــــــــــــــــَ

لممتم برومس لمسنف لممست مر  /مامف اسمـ لمفنف لم رنما

وعئون لمسمف ،لممست مرنف  /عبف لمرامف ينكؿ وي مـ لمبسطونس

اموس رونس لمماكم

وماموف مك وربنغ مبا
ٔٛاةَسئيظَاحملىّخَ

وائور رونس لمانمب لمةمم مف ماكم لما ض لمسنف /ماموف عبف لممتنف ماموف
وفمنف لمسر لمسنف  /اام ترتس
ف لمتىس لمةىان لمماة ف ،بم ر لمماكم بمفنا لم مير. ،
ف نوـ لةثانف ٘ٔ مف تممف ل خر سا  ٕٔٗٚيػ لممولفؽ ٓٔ مف نومنو سا ٕٓٓٙـ.
أطذسدَاحلىَُاآلرَ:َٝ

فػ لمطةػف لمم نػػف ف ػ تػػفوؿ لمانمبػ ب ػرنـ ٗ ٜ٘ٓٚمسػػا ٖٕٓٓ وبتػػفوؿ لمماكم ػ بػػرنـ
ٗ ٜ٘ٓٚمسا ٖ ٚلم ئمون .
ٔ ػ فكتور .........
ٔ ػ لمانمب لمةمم

ٕ ػ ..........

ادلشفٛعَََِٓ:

ماكوـ عىني

ػـــذَ
مفع بمما وؽ لممفان

لتممى لمانمب لمطمعانف ف نئن لمتاا رنـ  ٜٕٔٓٙمسػا  ٜٜٔٛنسػـ مفناػ ا ػر ػ
بو ؼ فاممم ف نوـ ٕٔ مف فغسطس سا ٘ ٜٜٔبفلور ،نسـ مفنا ا ر ػ تسببم بخطوممػم
ف ػ إ ػػمب  ........وكػػمف ذمػػؾ ام ػػوم عػػف إيمممممػػم وعػػفـ لاترلزيمػػم بػػأف فترنػػم مػػي عمىن ػ

ترلانػ بمممخمم ػ مى ولعػػف ولة ػػوؿ لمطبنػ لممتةػػمرؼ عىنمػػم فأاػػفثم بػػي لف ػػمبمى لممو ػػوف
بػػممت رنر لمطبػ لم ػػرع ولمت ػ تخىػػؼ مػػف ترلومػػم عميػ مسػػتفن " عا ػ " عى ػ لمااػػو لممبػػنف
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بممتا ن ػػمى  .وطىبػػى ع مبممػػم بمممػػمف ٔ/ٕٗٗ ،و ٕ مػػف ن ػػماوف لمة وبػػمى  .ولفعػػ لممتاػػ

عىنػػي مػػفانم نبػػؿ لممتممػػنف ب مزلمممػػم بػػأف نتفنػػم مػػي مبىػػغ خمسػػممو وولاػػف تانػػي عى ػ سػػبنؿ

لمةونض لممتنى .
وماكمػ تػاي نسػـ مفناػ ا ػر ػ نئػى ائػورنم فػ ٕٛمػف إبرنػؿ سػا  ٜٜٜٔعمػ
بممف ،لالتممـ بابس كؿ متمـ ممػف ،سػت ف ػمر مػغ لم ػ ؿ وك ممػ خمسػممو وولاػف تانػي عىػ

سبنؿ لمتةونض لممتنى .

لستأا م وننف لستوامفممم برنـ  ٗٛ٘ٚمسا  ٜٜٜٔممؿ لم مير. ،
وماكمػ

ػػممؿ لم ػػمير ،لالبتفلونػ

ػ بمنوػ لسػػتوامفن

ػ نئػػى ائػػورنم فػ ٗٔ مػػف

فكتوبر سا  ٜٜٜٔب بوؿ لالستوامؼ ك وف لمموئوع برفئي وتأننف لماكـ لممستأاؼ .
فطةػػف لمماكػػوـ عىنممػػم فػ يػػذل لماكػػـ بطرنػػؽ لمػػا ض ( ننػػف بتػػفوؿ ماكمػ لمػػا ض بػػرنـ

٘ ٖٜٜٗمسا  ٜٙنئمون ) ويذل لمماكم نئػى فػ ٖ فكتػوبر سػا ٕٔٓٓ ب بػوؿ لمطةػف
ػػك وفػ لمموئػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي اولعػػمف ،لم ئػػن إمػ ماكمػ

ػػممؿ لم ػػمير،

لالبتفلون متاكـ فنمم مف تفنف ينو لستوامفن فخر .

وماكمػ لإلعػػمف ،نئػػى ائػػورنم مػػبوؿ وغنمبنػػم مىثػػما فػ ٗ مػػف سػػبتمبر سػػا ٖٕٓٓ

ب بوؿ لالستوامؼ ك وف لمموئوع برفئي وتأننف لماكـ لممستأاؼ .

فطةف لةستمذ ينثـ عبف لمامنف عبف لمةظنـ لممامم اموبم عف لةستمذ  /رتػمو عطنػ
لمماػمم ب ػ تي وكػػن عػػف لمماكػػوـ عىنممػػم فػ يػػذل لماكػػـ بطرنػػؽ لمػػا ض ( مىمػر ،لمثمانػ )
ف  ٕٛمف فكتوبر سػا ٖٕٓٓ ونػفمى مػذكر ،بأسػبمس لمطةػف فػ لمتػمرنخ ذلتػي مونةػم عىنمػم

مف لممامم لةخنر .

وبتىس ػ ٓٔ مػػف مػػمنو سػػا ٕٗٓٓ اظػػرى لمماكم ػ لمطةػػف ماة ػػف ،ف ػ ينو ػ ( غرف ػ
لمم ػػور ) ،وفاممتػػي ماظ ػرل بتىػػؾ لمتىس ػ انػػة سػػمةى لممرلفة ػ عى ػ لمااػػو لممب ػنف بمائػػر
لمتىسػ ػ و وبتى ػػؾ لمتىسػ ػ اكم ػػى لمماكمػ ػ أٚالَ :بة ػػفـ تػ ػولز طة ػػف لمماك ػػوـ عىن ػػي لمث ػػما

( ةف لماكـ غنمب بمماسب مي ولممةمرئ فني تػموز . ) ،صبٔيـبَ :ب بػوؿ طةػف لمماكػوـ عىنػي
لةوؿ  .......ػ ػ ػ ػػك وف ػ ػ ػ ػ لمموئػ ػ ػ ػػوع بػ ػ ػ ػػا ض لماكػ ػ ػ ػػـ لممطةػ ػ ػ ػػوف فنػ ػ ػ ػػي واػ ػ ػ ػػففى تىس ػ ػ ػ ػ

ٕ٘ ٕٓٓٗ/ٔٓ/ماظر لمموئوع وبتىؾ لمتىس ومم الت يم مف تىسمى سمةى لممرلفة عىػ

لمااو لممبنف بمامئػريم وبتىسػ  ٕٚمػف مػمرس سػا  ٕٓٓٙنػررى لمماكمػ اتػز لمػفعو
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متىسػ  ٛمػػف مػػمنو سػػا  ٕٓٓٙثػػـ مػػف فتػػؿ لماكػػـ ات ػ تىس ػ لمنػػوـ انػػة ف ػػفرى لماكػػـ

ل ت ب

احملىّــخَ

بة ػػف لإلط ػ ع عىػ ػ لةورلؽ وس ػممع لمت رن ػػر لم ػػذ تػػ ل لمس ػػنف لممست ػػمر لمم ػػرر

ولممرلفة ولممفلوم نماوام .

وانة إف لإلستوامؼ لمم مـ مف لممتمـ سبؽ فف نئ ب بومي ك
وانػػة إف لمولنة ػ

.

ػ عى ػ مػػم نبػػنف مػػف لإلط ػ ع عى ػ فورلنمػػم ومػػم تػػـ فنمػػم مػػف

إسػػتفالالى ػ تتا ػػؿ فنمػػم فبىػػغ بػػي ..............مػػف فف ك ػ مػػف لممػػتمـ لمممثػػؿ لمطبنػػس
 ...................ومسػػمعفل لمطبنػػس  ................فترنػػم مػػي

ػ ف ػ مست ػ

لمتػػأمنف

لم ػػا بمفناػ ا ػػر بتػػمرنخ ٕٔ ٜٜٔ٘/ٛ/ػ عمىن ػ ترلان ػ الستو ػػمؿ غئػػروؼ بأس ػ ؿ
عمػوفل لم ػػر بطرن ػ خمطوػم ترتػػس عىنمػػم نطػغ بمةع ػػمس لمم ذنػ مىسػمؽ لمنسػػر ومىمثماػ
ولمماط لممانط بمم رم ممم فف إم إ مبتي بةمي مستفنم ي

ىؿ ب فمي لمنسر وعفـ

تاكمػػي ف ػ لمبػػوؿ ولمبػػرلز وف ػػفل مما ة ػ عئػػول لمتامسػػى و وبس ػتلؿ لممتاػػ عىنػػي ن ػػرر فػػ

مائ ػػر لالس ػػتفالالى وبممتا ن ػػمى فا ػػي م ػػـ نك ػػف ن ػػكو نب ػػؿ لمةمىنػ ػ لمترلانػ ػ لمتػ ػ فت لري ػػم
لمطبنبمف لممذكػػورلف مف ف مف لإل ػمبمى لمتػ ما ػى بػي ع بمػم ومػـ نخطػرل فاػفيمم بتونةمػم
وفرفػػؽ بممتا ن ػػمى فورلؽ ع تػػي كممىػ وبسػتلؿ لممػػتمـ لةوؿ لمطبنػػس  ......نػػرر بأاػػي فتػػر
وزمنىي لمطبنس  ........لمترلا مىمتا عىني مامتتي إمنمم بةػف فف ونػغ لةخنػر عىػ إنػرلر
بتامىي تمنغ لماتموج لمت نف تترتس عى إترلومم و وفف مم ما ي مف إ مبمى ومئػمع مى مػـ

تكػػف متونة ػ وم ػػـ نكػػف مػػف لمممك ػػف ت مفنمػػم ةف مرتةم ػػم مةنػػس خى ػػ ي ػػو لائػػ مـ لمت ػػذور
لمة بن لم طان لمةتزن مف ما أ ع ب ولاف عاف موئغ لم ئػروفنف لممطىػوس إزلمتممػم
ممػم فوتػػس عىنػػي تسػىنؾ لةع ػػمس اول لزمػ لم ئػروفنف مػػف لمتػػمابنف وف ػم مب ػػوؿ لم انػ وفف

يػػذل لمةنػػس لمخى ػ مػػـ نظمػػر فػ ف مػػف لم اػػوص لمتػ فترنػػى نبػػؿ لمت لراػ و وورف بت رنػػر
لمطس لم رع فف لممتا عىني مػـ نكػف نةػما مػف ف ممػم ماػؽ بػي مػف إ ػمبمى نبػؿ إتػ لر

لمترلا ويو مم لستخىص ماي فف خطم ممانم ونػغ خ ممػم تمثػؿ فػ نطػغ لةع ػمس لمم ذنػ
مىس ػػمؽ لمنس ػػر ولمتم ػػمز لمب ػػوم ولمتامس ػػى وماط ػ ػ لم ػػرم  .ولفعػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي با ون ػػي
لممفان طممبم لماكـ ب مزلـ كؿ مف لممتممنف متئممانف بأف نتفنم مبىغ خمسػممو وولاػف تانمػم
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تةونئم متنتم  .وبتمرنخ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٕٛنئى ماكم مفنا ا ػر لمتزونػ ائػورنم بمةمنبػ

كؿ مف لممتمـ لةوؿ ...............و خػر بػممابس مػغ لم ػ ؿ ممػف ،سػت ف ػمر ونػفرى مبىػغ
خمس ػػممو تان ػػي ك ممػ ػ مك ػػؿ مامم ػػم مون ػػؼ لمتا ن ػػذ وفمزمتمم ػػم متئ ػػممانف ب ػػأف نتفن ػػم مىم ػػفع

ب ػػمما وؽ لممفانػ ػ مبى ػػغ خمس ػػممو وولا ػػف تانم ػػم عىػ ػ س ػػبنؿ لمتة ػػونض لممتن ػػى فئػ ػ ع ػػف
م روفمى لمفعوننف لمتامون ولممفان  .فمستأا م و ونئى ماكم ثما فرت ائورنم بتأننف
لماكػػـ لممسػػتأاؼ ثػػـ ف ػػرى عىػ نئػػمومم بةػػف ا ئػػي مىم ػر ،لةومػ فطةػػف كػػؿ مػػف لممتممػػنف

بطرنػ ػػؽ لمػ ػػا ض مىم ػ ػر ،لمثمان ػ ػ ونئػ ػػى

ػ يػ ػػذل لمماكم ػ ػ

ػ بةػ ػػفـ ت ػ ػولز طةػ ػػف لممػ ػػتمـ

لمثما  ...........وبا ض لماكـ لممطةوف فني وتافنف تىس ماظػر لمموئػوع بمماسػب مىمػتمـ
لةوؿ ..........ــ اولذ اظػرى لمػفعو ػ فمػمـ يػذل لمماكمػ ػ فػ تىسػمى متةمنبػ لسػتمةى
خ ممػم إمػ

ػممف ،كػؿ مػف لممتاػ عىنػي ولمطبنػس لم ػرع لمسػبمع فامػف لمسػبمعىممذ فعػػف

لمت رنر لمطب لمم فـ ف لمفعو ف مرلاىمم لمسمب و فىػـ ن طػغ فنممػم بػأف لممػتمـ ونػغ ماػي
خطػػأ ممفنػػم فو خػػممؼ لة ػػوؿ لم ان ػ لمولتب ػ لإلتبػػمع ونممػػى ػػممفتنممم عى ػ لإلسػػتاتمم مػػف
اػػفوة إ ػػمبمى لممتاػ عىنػػي ع ػػس إت ػ لر لمت لراػ فػ اػػنف فاػػي مػػـ نكػػف نةػػما مامػػم نبىمػػم
وفئػػمؼ لمطبنػػس لم ػػرع فف فا ػػي مىمتاػ عىنػػي فظمػػر ػوليف عى ػ فف إ ػػمبمى لممتا ػ

عىنػػي مرتةمػػم ماػػفوة نطػػغ ف ػ لةع ػػمس فثاػػم لمت لرا ػ بنامػػم نػػمـ ففػػمع لممػػتمـ عى ػ عػػفـ

اػػفوة نطػػغ بمةع ػػمس اولاػػي ب ػػرض افوثػػي نتةػػنف فف نكػػوف امتتػػم عػػف مخمم ػ مب ػػوؿ

لم ان ػ ػ و فاػ ػػفبى لمماكم ػ ػ كبنػ ػػر لةطبػ ػػم لم ػ ػػرعننف بمم ػ ػػمير ،ةفل لمممم ػ ػ لممبنا ػ ػ ب رلريػ ػػم

لمتممنػػف و فػػأوفع لةخنػػر ت رن ػ لر خىػػص فنػػي إمػ فف ب ٔ ػ مػػم نػػمـ بػػي لةطبػػم لممةػػممتوف
بمممست

مف إت لر لى فان مت خنص امم لممتا عىني كماى سىنم مف لموتم لم ان

ٕ

ػ إف نرلريـ بئرور ،إت لر لمتفخؿ لمترلا مة م اممتي كمف سىمنم تمممم ومبر لر مف لموتم
لم ان

ٖ ػ إف إت لر لى لمتفخؿ لمترلا لمت نمـ بمم لممتمـ ومسمعفل لمماكوـ عىني ل خر

مىمتا عىني بمستو مؿ لم

موي لمخى ن مى رتنف لم طانتنف لمرلبة ولمخممس ومم نممم بي مف

تسػػىنؾ لةع ػػمس اول لزم ػ لم ئػػروفنف لمما ػزم نف مػػف لمتػػمابنف عاػػفمم تبػػنف مممػػم فثاػػم لمةمىن ػ
وتػوف عنػػس خى ػ فػ لمتػذور لمة ػػبن بمما ػػؿ لمت لراػ ( إائػ مـ مةنػػس مىتػػذور لمة ػػبن
ف ػ ما ػػأ ولاػػف مػػف لمابػػؿ لم ػػوك ) كىمػػم كماػػى سػػىنم مػػف لموتم ػ لم ان ػ ووفػػؽ لة ػػوؿ
لمترلانػ لم ػانا لمولتػس مرلعمتمػم فػ مثػؿ يػذل لماػمالى ٗ ػ فمػم بمماسػب مىمئػمع مى
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لمة بن لمت طرفى عىػ لممتاػ عىنػي بةػف لمت لراػ ف اػي نات ػ فانػم لاتمػمؿ إرتمعمػم م طػغ
فػ ػ لةع ػػمس فثاػػم لمةمىن ػ ةاػػي مػػـ ناػػفة إاسػػكمس مىس ػػموؿ لماخ ػػمع س ػول فثا ػػم فو بةػػف
لمترلا ومـ نظمر فثر مػذمؾ فػ

ػور ف ػة لمػرانف لمم مامطنسػ لمتػ فترنػى بةػف لمت لراػ

وفف يذل لممئمع مى لمة بن ي اتنت متأثر لمفور ،لمفمورن لمم ذن ممذل لةع ػمس كأاػف
لممئػػمع مى لمماتمى ػ لماػػفوة فثا ػػم تسػػىنؾ مثػػؿ ي ػػذل لةع ػػمس ذلى لمت ػػذور لممائػ ػ م

بمنو مةنب خى نم ف ما أ ولاػف مػف لمابػؿ لم ػوكى عىػ ااػو مػم كماػى عىنػي اممػ لممتاػى
عىني ويو مم نتةذر غممبم لالاتػرلز مامػم فو ت ػمفد اػفوثمم ولمتػ تةتبػر فػ اممػ اػفوثمم مػف
لةم ػػور لمخمرتػ ػ ع ػػف إرلف ،لمت ػػرس لممة ػػممج" .وبتىسػ ػ  ٕٓٓٙ/ٖ/ٕٚن ػػررى لمماكمػ ػ ات ػػز
لمػػفعو مىاكػػـ متىس ػ  ٕٓٓٙ/٘/ٛو ػػراى بمػػذكرلى ممػػف ن ػػم خ ػ ؿ فتػػؿ اففتػػي فت ػػفـ
لممػػفعى بػػمما وؽ لممفان ػ بمػػذكر ،طىػػس ف ػ ختمممػػم ف ػػىنم تأننػػف لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولاتنمطنػػم

افس متا ث ثن طبن برومس رونس م ىا لمطس لم رعى ةفل لمممم لمت ورفى بػمم رلر
لمتممنف لمسمبؽ

فورل وفاص لعترئمتي لمتػ فلرى اػوؿ رفئػي موتػوف عنػس خى ػ ففد

ممػم ما ػي مػف إ ػمبمى ومئػمع مى ع ػس لمت لراػ لسػتامفل إمػى فاػي مػـ نكػف نةػماى مامػم نبىمػم
بنػاـ نػفـ لممػػتمـ مػذكر ،طىػس فػ ختمممػم لماكػـ بب لر تػػي ورفػض لمػفعو لممفانػ فخػذل بمػػم ورف

بت رنر كبنر لةطبم لم رعننفو ثـ نررى لمماكم مف فتؿ لماكـ إتمممػم مىمفلومػ اتػ تىسػ
لمنوـ.

وانة إاي اولف كمف لة ؿ فف فد مسمس بتسـ لممتا عىنػي نترمػي نػماوف لمة وبػمى

ونػػماوف مزلوم ػ مما ػ لمطػػسو إال فف فاك ػمـ لم ػػماوف لمخم ػ بممئػػرس ولمتػػرس ال تسػػر عى ػ
لمطبن ػػس ولمتػ ػرلس و إذل م ػػم لئ ػػطر و وي ػػو نػ ػزلوؿ ممات ػػي و إم ػػى لمتة ػػرض ةتس ػػمـ لممرئػ ػ

بمإلنػذل و ولات ػػم لممسػػوومن لمتامونػ عػػف يػػذل لةفةػػمؿ نسػػتاف إمػػى سػػبس لإلبماػ لممباػ عىػ
اؽ لمطبنس ف مزلوم مماتي بو ؼ لمفول ومبم ػر ،إعطموػي مىمػرنض ولمتةػرض متسػمي بمػم
نػفخؿ فػ اطػمؽ لمتطبنػػس ولمت لراػ تطبن ػم مػػاص لممػمف ٙٓ ،مػػف نػػماوف لمة وبػمى لمتػ تػػاص
عى ػ فاػػي ب "ال تسػػر فاكػػمـ نػػماوف لمة وبػػمى عى ػ كػػؿ فةػػؿ لرتكػػس بان ػ سػػىنم عم ػ باػػؽ
م رر بم تئ لم رنة " وعى يذل ف ف اؽ لمطبنس فو لمترلس ف مزلوم لممماػ مػنس مطى ػم

و فمو نزوؿ وناةفـ بزولؿ عىتي اولاةفلـ فسمسي و ف ت ػوـ ترنمػ فػ اػؽ لمطبنػس فو لمتػرلس
إال بتولفر امم مف فربغ ب فال نكوف مرخ م مي بمزلومػ مماػ لمطػس و فو مػـ نسػتاف فػ عمىػي
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إمى فعو ،مف لممرنض فو رئم ماي و فو إذل لتتي ف عمىػي وتمػ فخػر غنػر لمةػ م و فو

مـ نبذؿ ممرنئي تموفل

مفن مت

مغ لة وؿ لمةىمن و وف يذل لم ور ،لةخنر ،نسػتو

فف نكوف لمخطأ نسن لر فو تسنمم و فو فف نكوف خطأ ممفنػم نػفخؿ فػ نولعػف لالاتنػمط لمولتبػ
عىني عاف ففل عمىي كمف نسمو عف فاف لةفولى فػ تػوؼ مرنئػيو فو فف نكػوف خطػأ فانػم
ممانم نفخؿ ف لم ولعف لم ان مةىـ لمطس و وف كؿ يذل ال نتمتغ لةطبم بأد لستثام خمص
و ذمػػؾ فف تةرنػػؼ لمخطػػأ لمطب ػ نتاػػفف بػػذلى عام ػػر لمخطػػأ ب ػػكؿ عػػمـ فمػػو ت

ػػنر ف ػ

مسىؾ لإلاسػمف ػ سػول كػمف طبنبػم فو غنػرل ػ ال ن ػغ مػف ػخص ن ػظ مممثػؿ مػي وتػف فػ ا ػس
لمظروؼ لمخمرتن لمت فامطى بي و فىت فنر لمخطأ لمطب تتس م مراػ لمطبنػس بطبنػس ن ػظ
وتف ف ا س لمظروؼ لمخمرتن ويى لمظروؼ لممست ى عف خ ن لمطبنس ولمت تبػني مػي
فعمػمال مػػو ونةػى ماػػي فػ غنريػم مةػػفى خطػػأ و ولمخطػأ إمػػم فف نكػػوف ممفنػم ػ وفمثىتػػي ال تثنػػر

م ػػكى نماوان ػ كػػأف ناس ػ لمطبنػػس نطة ػ مػػف لم طػػف فو فد ففل ،ف ػ تػػوؼ لمم ػرنض فثاػػم
لمت لراػ

ػ فو فف نكػػوف خطػػأ فانػػم مخمم ػػم مب ػػوؿ لمةىمنػ لمثمبتػ و ويػػو نكػػوف كػػذمؾ و كىمػػم

خممؼ لة وؿ لمت نةرفمم فيؿ لمةىـ وال نتسمماوف مغ مف نتمىمم فو نتخطميم ممف ناتسس
ػر مػػف لةطبػػم ولمت ػرلانف
إمػػى عىممػػـ فو فػػامـ بمػػم ن ػػرض عى ػ لمماػػمكـ فف تىتػػأ إمػػى لمخبػ ل
مت رنػػر مػػم إذل كػػمف زمػػنىمـ نػػف تمػػؿ تىػػؾ لة ػػوؿ فو تخطميػػم و ومػػنس مةاػػى يػػذل فف عى ػ

لمطبنس فف نطبؽ لمةىـ كمػم نطب ػي غنػرل مػف لةطبػم فمػف اػؽ لمطبنػس فف نتػرؾ مػي نػفر مػف
لالست ؿ ف لمت فنر ف لمةمؿ ومممرستي ممماتي طب م ممم نمىني عىني ئمنرل وفاػي فػ نكػوف
مسػػووال إال إذل ثبػػى فاػػي ف ػ لختنػػمرل مىة ػ م فظمػػر تم ػ بأ ػػوؿ لمةىػػـ ولم ػػف لمطب ػ و ف ػ ف
وتفى مسموؿ عىمنػ نتتػمفؿ فنمػم لةطبػم ونختى ػوف عىنمػم ورفد لمطبنػس إتبػمع اظرنػ مةناػ
نمؿ بمم عفف مف لمةىمم ومو مـ نست ر عىنمم لمرفد ف موـ عىني إف نرر يو إتبمعمػمو ومممػ
لممامكـ لمتامون نم ر ،عى لمتثبى مف خطأ لمطبنس لممةممج وف م مى ولعػف سػمم لمػذكر فوف
لمتةرض مىم مئى بنف طرؽ لمة م لممختىؼ عىنمم فو لمتفخؿ ف لممامن ػمى لمةىمنػ ولم انػ
برفد عاف ت فنر لممسوومن لمطبن و ف ذل مـ نثبى بفمنؿ نمطغ تمزـ ونوع خطأ مػمفد فو مماػ

مف لمطبنس ف ماؿ ممتلخذتي تامونم .

ممم كمف ذمؾ و وكمف لمثمبى مف مطممة فورلؽ لمفعو و ومػم اوتػي مػف فنػولؿ وت ػمرنر
طبنػ و لر ةطبػم وخبػ لر و فامػم خىػى مػف فمنػؿ ػ تطمػوف إمنػي لمماكمػ ػ ن طػغ عىػ سػبنؿ
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لمتزـ بمرتكمس لممتمـ ةد خطأ ممفد فو فاى ف لمترلا لمت فترليم وزمنىػي لمماكػوـ عىنػي
ل خر مىمفع بمما وؽ لممفان و فىـ نثبى بفمنؿ ممفد افوة نطػغ مبع ػمس فثاػم لمت لراػ

و وال تت ػػف لمماكمػ ػ ماػ ػ إلتمبػ ػ لمم ػػفع ب ػػمما وؽ لممفانػ ػ إم ػػى طىب ػػي لالاتن ػػمطى ب ع ػػمف،
لممأمورن ػ إمػػى لمطػػس لم ػػرعى ممبم ػرتمم بمةرف ػ متا ػ ث ثن ػ بةػػف فف وئػػاى م ػفنمم

ػػور،

لمفعو ومم مرى بػي مػف م لراػؿ عرئػى فنمػم عىػ عػفف غنػر نىنػؿ مػف لةطبػم ولمخبػ لر مػـ

نستطغ فنمـ فف ن طغ ػ مستافل مفمنؿ عىم ػ بأد خطأ ف مسىؾ لممتمـ وزمنىي اولامم نػمـ رفد
بةئػػمـ عىػ متػػرف لمظػػف ولمتخمػػنف لمػػذ نػػف ن ػػفؽ ونػػف نكػػذس و ويػػو مػػم ال ن ػػىي عمػػمفل

م ئم إفلا تامون و ف ت وـ لممسوومن لمتامون إال عىػ لمتػزـ ولمن ػنف .ممػم كػمف مػم ت ػفـ و
ف ف لمماكم ت ئ ب م م لماكـ لممستأاؼ وبب لر  ،لممتمـ ممم فساف إمني.
وانػػة إاػػي عػػف لمػػفعو لممفانػ و ف اػػي ممػػم كػػمف لممػػتمـ لممسػػاف إمػػى لممػػتمـ عى ػ غنػػر

فسػػمس مػػف لمولنػػغ فو لم ػػماوف فػ ف لمماكمػ ت ئػ برفئػػمم وب ػ مزلـ رلفةمػػم م ػػروفمتمم ومبىػػغ
مموت تاني م مبؿ فتةمس لمماممم.،
فٍـٙــــــزَٖاألعـــــــجبةَ

اكمػػى لمماكم ػ بب ػ لر  ................................... ،ممػػم فسػػاف إمنػػي وبػػرفض
لمفعو لممفان وب مزلـ رلفةمم م مرن مم ومبىغ مموتى تاني م مبؿ فتةمس لمماممم.،
أِنيَاٌغشََ

َ

َََََََََ َََََََََسئيظَاٌذائشحََ

َ
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َ
َ

ِغئٌٛيخَطجيخَ

خبِغبَََ:ادلزوشربَْادلمذِزبَْاألطٍيخَٚاٌزىّيٍيخَ
إىلَزلىّخَاجلٕحَادلغزأٔفخَجبٍغخَََ2994/9/26

فَِٝؼبسػخَادلزَُٙاٌضبٌٍَٔٝحىَُاالعزئٕبفَٝاٌغيبثَٝ
فَٝاٌمؼيخََعبٌفخَاٌجيبََْٚ،ادلميذحَثشلََُ6494/9134

جٕحَِغزأٔفَِذيٕخَٔظشَـَمشبيَاٌمب٘شحَـََ6444/64929جٕحَِذيٕخَٔظشَ.
ٚلذَطذسَاحلىَُاالعزئٕبفََٝفَٝادلؼبسػخََ

ثمجٛذلبَشىسَٚفَٝادلٛػٛعَثئٌغبءَاحلىَُٚاٌمؼبءَرلذداََ
ثرباءحَادلزَُٙاٌضبَٔٚٝسفغَاٌذػَٜٛادلذٔيخََ
ََ

َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

زلىّخَجٕحَِغزأٔفَِذيٕخَٔظشَ
ِزوـــــشحَ
ـــــــ

متمـ  ٕ /ػ مستأاؼ ػ مةمرض

بففمع ب لمفكتور......... /

فَٝاٌمؼيخَ ََ6444َ/َ9134جٕحَِغزأٔفَِذيٕخَٔظشَـَمشبيَاٌمب٘شحَ

ََََََََََََََََََََََََ(َََ6444َ/َ64299جٕحَِذيٕخَٔظشََ)َ
جٍغــــخَََ2994َ/َ9َ/َ26

بسطام ففمعام ف لمموئوع ولم ماوف بمػم سػبؽ فف نػفمامل مماكمػ فوؿ ثػـ ثػما فرتػ
ف لممامكمتنف لإلستوامفنتنف مف ت مرنر إست مرن واولفظ مستافلى ومذكرلى ػ خػر مػذكرتام

ٕٕ ٕٖٓٓ /٘/ف ٗٗ ورن و ممم ال فلع
وت

متك لررل اولف كام اكرر تمسػكام بػذمؾ كىػي تمىػ

ػػن و واانػػؿ عىنػػي ف ػ ففمعاػػم لماػػمم و وائػػنؼ إمنػػي مػػم لسػػتتف مػػف نئػػم ماكم ػ

لم ػػا ض ب ػػا ض لماك ػػـ لإلس ػػتوامف ( لممة ػػمرض فن ػػي ل ف )و وت ػػفنمم مىاك ػػـ فػ ػ لمموئ ػػوع
بمماس ػػب مىط ػػمعف لمتػ ػرلس لةسمسػ ػ لم ػػموـ بممت لراػ ػ لةس ػػتمذ لم ػػفكتور  .......م ػػا ض لماك ػػـ

لإلستوامف مىمر ،لمثمان و ممم لنتئ فف تاكـ ماكم لما ض ف لمموئوع و انة ف فرى
اكممم ف ٓٔ ٕٓٓٙ/ٚ/بةف لاتفلس كبنر لمخب لر لم رعننف بمم ػمير ،وت فنمػي ت رنػرل ػ ببػ لر ،
لمطػػمعف لمػػفكتور  .....ب ػ لر  ،عنان ػ

ػػمىى ولنة ػ لمتمم ػ برمتمػػم و ب ئػػم

ػرني فورف ف ػ

لممفوامى ب لر  ،كؿ مف لمطمعف لممتمـ لةوؿ لمترلس لةسمس لم ػموـ بممةمىنػ لمفكت ػػور ......
و وكذل لممتمـ لمثما لمت ػرلس لممسمعػف لمفكتػور  ( ........لممةمرض لستوامفنم ل ف ) .
*

*

*

ف ػػمماكـ لإلس ػػتوامف لممة ػػمرض فن ػػي و نئ ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض با ئ ػػي اولم مو ػػي باكمم ػػم
لم مفر بتىس ٓٔ ٕٓٓٗ/٘/ف لمطةف لمم فـ مف لممتمـ لةوؿ لمترلس لةسمس لمذ نمـ
بممةمىن ػ لمترلان ػ لمػػفكتور عى ػ خئػػنر و وفنػػي نئػػى ب بػػوؿ طةاػػي ػػك وف ػ لمموئػػوع

بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ( لممة ػػمرض فنػػي ل ف ) واػػففى تىس ػ ٕ٘ ٕٓٓٗ/ٔٓ/ماظػػر
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لمموئػػوع و ويػػو ا ػػض مػػـ ن ت ػػر عى ػ إم ػػم لماكػػـ لإلسػػتوامف و اولامػػم ت ػػفى ماكمػػ
لما ض مىموئوع ونئى فني بب لر  ،لممتمـ لةوؿ لمفكتور  ........و ب لر  ،موئوعن عنانػ
ا ى لمخطأ عنام عف لمةمىن لمترلانػ و و مى ػػى لمترلس لممسمعف ( لممتمـ لمثما لممةػمرض
إسػػتوامفنم ل ف لمػػفكتور  ) ......و إمػ تػولر بػ لر  ،لمتػرلس لةسمسػ لم ػػموـ بممت لراػ لمػػفكتور
 ........و وبػرفض لمػػفعو لممفانػ اولمػزلـ رلفةمػػم م ػػمرن مم ومبىػػغ مػموت تانػػي م مبػػؿ فتةػػمس
ػرنام با ػ
لمماممػػم . ،وفورفى ماكمػ لمػػا ض بمػػفوامى اكممػػم لممكمىػ مىماطػػوؽ نئػػم
لمخطػػأ بكػػؿ

ػػورل انػػمؿ لمةمىنػ لمترلانػ موئػػوع لممسػػم م لمطبنػ و وببػ لر  ،لممػػتمـ لةوؿ

 .......وزمنىي ( لممتمـ لممةمرض إستوامفنم ل ف ) .
وولن ػػغ لةم ػػر فف لمم ػػتمـ لمث ػػما لممة ػػمرض ل ف لم ػػفكتور .... /

ػ ك ػػمف ي ػػو لمتػ ػرلس

لممة ػػموف لممس ػػمعف مىتػ ػرلس لة ػػنؿ لم ػػموـ بممت لراػ ػ وي ػػو لةس ػػتمذ لم ػػفكتور  ...... /و وم ػػف

لممامؿ مغ بػ لر  ،لمػفكتور .......فف تىاػؽ ف مسػوومن بمسػمعفل لمػفكتور  .....فػ ذل مػم ثبػى
باكػػـ بػػمى ب ػ لر  ..... ،و

ػػمر ذمػػؾ

ػػكم بب ػ لر  ،مسػػمعفل لمػػفكتور  .......و مممػػم كماػػى

فسػػبمس لم ئػػم بب ػ لر  ،لمػػفكتور خئػػنر و ةاػػي مسػػووؿ ئػػمام عػػف فعمػػمؿ مسػػمعفل و وبػػذمؾ
فمماكـ بب لر تي نةاػ عػفـ

ػفور خطػأ خ ػ مػف لمػفكتور  ......وكػذل عػفـ

ػفور خطػأ

م ػػف لم ػػفكتور  ......اولالّ م ػػفخؿ ي ػػذل لمخط ػػأ فػ ػ مس ػػوومن لم ػػفكتور  ......وا ػػمؿ فوف لماك ػػـ

بب لر تي .

وولنغ لماػمؿ فف يػذل لم ئػن نػف ا ػض فنمػم لماكػـ لإلسػتوامف مػرتنف و ممػم لنتئػ
فف تت ف ماكم لما ض مى ئم ف لمموئوع بةض ا ض اكـ لإلفلا لإلستوامف .
ولرتأى ماكم لما ض نبؿ لم

ؿ ف لمموئوع فف تاتػفس كبنػر لةطبػم لم ػرعننف

بمم مير ،ةفل لمممم لمت اففتمم ف نرلريم لمتممنف بأف نباة مم إذل كمف نف ماؽ لممتا
عىنػػي  ....... /ثم ػ ئػػرر مػػف لمةمىن ػ لمترلان ػ لمت ػ فترنػػى مػػي بمةرفػ ػ لممتم ػ ػػـ لةوؿ /
لمفكتػور  ( .......بمسمعف ،لمفكتور  .......لممةمرض إستوامفنم ل ف ) ـ وسػبس يػذل لمئػرر
إف كػػمف وبنػػمف كامػػي وكن نػ افوثػػي ومػػم إذل كػػمف رلتةػػم إمػ خطػػأ مػػف لممػػتمـ لةوؿ( فو مػػف

مسػػمعفل ) ومػػف نػػفر ،لممػػتمـ وف ػػم مىامم ػ لممرئػػن بػػمممتا عىنػػي عىػػ ت ف ػ ون ػػوع يػػذل
لةئ ػ ػرلر اولبػ ػػفل لم ػ ػ فر لم ا ػ ػ ف ػ ػ لعت لرئػ ػػمى لممػ ػػتمـ عى ػ ػ لمت رنػ ػػر لمطب ػ ػ لم ػ ػػرع وف ػ ػ
لمت مرنرلالست مرن لمم فم ف لمفعو .
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أعجبةَلؼبءَحىَُزلىّخَإٌمغَثبٌرباءحَاٌؼيٕيخَََََ.

فورفى ماكم ػ لمػػا ض ػ فنمػػم فورفى ػ ف ػ فسػػبمس اكممػػم لمت ػ باػػى عىنمػػم لمب ػ لر ،

لمةنان ػ مم ا ي ب
" وانػػة إاػػي اولف كػػمف لة ػػؿ فف ف مسػػمس بتسػػـ لممتا ػ عىنػػي نترمػػي نػػماوف
لمة وبػػمى ونػػماوف مزلوم ػ مما ػ لمطػػس و إال فف فاكػػمـ لم ػػماوف لمخم ػ بممئػػرس ولمتػػرس ال
تسػػر عى ػ لمطبنػػس ولمت ػرلس و إذل مػػم لئػػطر و ويػػو ن ػزلوؿ مماتػػي و إم ػ لمتةػػرض ةتسػػمـ
لممرئ ػ بمإلن ػػذل و ولات ػػم لممسػػوومن لمتامون ػ عػػف يػػذل لةفةػػمؿ نسػػتاف إم ػ سػػبس لإلبماػػ
لممبا عى اؽ لمطبنس ف مزلوم مماتي بو ؼ لمفول ومبم ر ،إعطموي مىمرنض ولمتةػرض
متسمي بمم نفخؿ ف اطمؽ لمتطبنس ولمترلا تطبن ػم مػاص لمم ػػمف ٙٓ ،مػف نػماوف لمة وبػمى

لمت تاص عى فاي " التسر فاكمـ نماوف لمة وبمى عىػ كػؿ فةػؿ لرتكػس بانػ سػىنم عمػ

باؽ م رر بم تئ لم رنة " وعى يذل ف ف اؽ لمطبنس فو لمترلس ف مزلومػ لممماػ مػنس
مطى م و فمو نزوؿ وناةفـ بزولؿ عىتي ولاةفلـ فسمسي و فػ ت ػوـ ترنمػ فػ اػؽ لمطبنػس فو
لمترلس إالّ بتولفر امم مف فربغ ب إالّ نكوف مرخ م مي بمزلوم مما لمطس و فو مـ نستاف ف

عمىي إم فعو ،مف لممرنض فو رئم ماي و فو إذل لتتي ف عمىي وتم فخر غنػر لمةػ م

و فو مـ نبذؿ ممرنئي تمػوفل

ػمفن مت ػ مػغ لة ػوؿ لمةىمنػ و وفػ يػذل لم ػور ،لةخنػر،

نستو فف نكوف لمخطأ نسن لر فو تسنمم و فو فف نكوف خطأ ممفنم نفخؿ فػ نولعػف لالاتنػمط
لمولتب عىني عاف ففل عمىي كمف نسمو عف فاػف لةفولى فػ تػوؼ مرنئػي و فو فف نكػوف
خطػػأ فانػػم ممانػػم نػػفخؿ ف ػ لم ولعػػف لم ان ػ مةىػػـ لمطػػس و وف ػ كػػؿ يػػذل ال نتمتػػغ لةطبػػم بػػأ

لسػتثام خػمص و ذمػػؾ فف تةرنػؼ لمخطػػأ لمطبػ نتاػػفف بػذلى عام ػػر لمخطػأ ب ػػكؿ عػمـ فمػػو
ت

نر ف مسىؾ لإلاسمف ػ سول كمف طبنبم فو غنرل ػ ال ن غ مف خص ن ظ مممثػؿ مػي وتػف

فػ ا ػػس لمظػػروؼ لمخمرتنػ لمتػ فامطػػى بػػي و فىت ػػفنر لمخطػػأ لمطب ػ تتػػس م مرا ػ لمطبنػػس
بطبنس ن ظ وتف ف ا س لمظروؼ لمخمرتن ويػ لمظػروؼ لممسػت ى عػف خ ػن لمطبنػس

ولمتػ تبػني مػي فعمػػمال مػو ونةػى ماػػي فػ غنريػم مةػػفى خطػأ و ولمخطػأ إمػم فف نكػػوف ممفنػم ػ
وفمثىتػػي ال تثنػػر م ػػكى نماوان ػ كػػأف ناس ػ لمطبنػػس نطة ػ مػػف لم طػػف فو ف ففل ،ف ػ تػػوؼ
لممػرنض فثاػم لمت لراػ ػ فو فف نكػوف خطػأ فانػم مخمم ػم مب ػوؿ لمةىمنػ لمثمبتػ و ويػو نكػوف

ك ػػذمؾ و كىم ػػم خ ػػممؼ لة ػػوؿ لمتػ ػ نةرفم ػػم في ػػؿ لمةى ػػـ وال نتس ػػمماوف م ػػغ م ػػف نتمىم ػػم فو
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نتخطميم ممف ناتسس إم عىممـ فو فػامـ بمػم ن ػرض عىػ لمماػمكـ فف تىتػأ إمػ لمخبػ لر مػف
لةطبم ولمترلانف مت رنر مم إذل كمف زمنىمـ نف تمؿ تىؾ لة وؿ فو تخطميم و ومنس مةاػ

يذل فف عى لمطبنس فف نطبؽ لمةىـ كمم نطب ي غنرل مػف لةطبػم فمػف اػؽ لمطبنػس فف نتػرؾ
مػػي نػػفر مػػف لالسػػت ؿ فػ لمت ػػفنر فػ لمةمػػؿ ومممرسػػتي ممماتػػي طب ػػم ممػػم نمىنػػي عىنػػي ئػػمنرل
وفاػػي ف ػ نكػػوف مسػػووال إال إذل ثبػػى فاػػي ف ػ لختنػػمرل مىةػ م فظمػػر تم ػ بأ ػػوؿ لمةىػػـ ولم ػػف
لمطب و ف ف وتفى مسموؿ عىمنػ نتتػمفؿ فنمػم لةطبػم ونختى ػوف عىنمػم و فر لمطبنػس إتبػمع
اظرن مةنا نمؿ بمم عفف مف لمةىمػم ومػو مػـ نسػت ر عىنمػم لمػ فر فػ

مػوـ عىنػي إف نػرر يػو

لتبمعمم و وممم لممامكـ لمتامون نم ر ،عى لمتثبى مػف خطػأ لمطبنػس لممةػممج وف ػم مى ولعػف
س ػػمم لمػ ػػذكر فوف لمتة ػػرض مىم مئػ ػػى ب ػػنف ط ػػرؽ لمةػ ػ م لممختى ػػؼ عىنم ػػم فو لمت ػػفخؿ فػ ػ
لممامن مى لمةىمن ولم ان ب فر عاف ت فنر لممسوومن لمطبنػ و فػ ذل مػـ نثبػى بػفمنؿ نػمطغ تػمزـ

ونوع خطأ ممف فو مما مف لمطبنس ف ماؿ ممتلخذتي تامونم .

ولمثمبى مػف مطممةػ فورلؽ لمػفعو و ومػم اوتػي مػف فنػولؿ وت ػمرنر طبنػ و لر ةطبػم
وخب لر وفامم خىى مف فمنؿ ػ تطموف إمني لمماكم ػ ن طغ عىػ سػبنؿ لمتػزـ بمرتكػمس لممػتمـ
ة خطػػأ مػػمف

فو فا ػ ف ػ

لمت لرا ػ لمت ػ فت لريػػم وزمنىػػي لمماكػػوـ عىنػػي ل خػػر مىمػػفع

بمما وؽ لممفان فىـ نثبى بفمنؿ ممف افوة نطغ مبع مس فثاػم لمت لراػ و والتتػف ماػ

إلتمبػ لممػػفع بػػمما وؽ لممفانػ إمػ طىبػػي لالاتنػػمط ب عػػمف ،لممأمورنػ إمػ لمطػػس لم ػػرع
ممبم رتمم بمةرف متا ث ثن بةف فف وئاى مفنمم

ور ،لمفعو ومػم مػرى بػي مػف م لراػؿ

عرئػى فنمػػم عىػ عػػفف غنػر نىنػػؿ مػػف لةطبػػم ولمخبػ لر مػػـ نسػػتطغ فنمػػـ فف ن طػغ ػ مسػػتافل

مفمنؿ عىم ػ بأ خطأ فػ مسػىؾ لممػتمـ وزمنىػي ( لممػتمـ لممةػمرض إسػتوامفنم ل ف ) اولامػم

نمـ فر بةئمـ عىػ متػرف لمظػف ولمتخمػنف لمػذ نػف ن ػفؽ ونػف نكػذس و ويػو مػم ال ن ػىي

عممفل م ئم ب فلا تامون و ف ت وـ لممسوومن لمتامون إالّ عى لمتزـ ولمن نف " .
( اك ػػـ لم ػػا ض ب ػػممم رفلى

ػ و ػ ػورتي

لمرسمن تاى رنـ  ٔ /بممامفظ لممرف )

يذل وكماى ماكم لما ض و بام عى مامعنام عى ت رنػر لمطػس لم ػرع و ومػذكرتام
لمتػ ت ػفمام بمػم إمنمػم بتىسػ  ٕٓٓ٘ / ٕ / ٕٛػ نػف نػررى ػ نبػؿ لم

ػؿ فػ لمموئػوع ػ

إاتػػفلس كبنػػر لةطبػػم لم ػػرعننف بمم ػػمير ،ةفل لممممػ لمتػ اػػففتمم ف ػ نرلريػػم لمتممنػػف بػػأف

117

نباػػة مػػم إذل كػػمف نػػف ماػػؽ لممتا ػ عىنػػي  ...... /ثم ػ ئػػرر مػػف لمةمىن ػ لمت لران ػ لمت ػ

فترنػػى مػػي بمةرفػ ػ لممػػتمـ  /لمفكتػػور  ( ......بمسػػمعف ،لمػػفكتور  .......لممةػػمرض إسػػتوامفنم
ل ف ) ـ وسبس يذل لمئرر إف كمف وبنمف كامي وكن ن افوثي ومم إذل كػمف رلتةػم إمػ خطػأ
مػػف لممػػتمـ ( فو مػػف مسػػمعفل ) ومػػف نػػفر ،لممػػتمـ وف ػػم مىاممػ لممرئػػن بػػمممتا عىنػػي عىػ
ت ف ػ ونػػوع يػػذل لةئ ػرلر اولبػػفل لم ػ فر لم ا ػ ف ػ لعت لرئػػمى لممػػتمـ عى ػ لمت رنػػر لمطب ػ
لم رع وف لمت مرنرلالست مرن لمم فم ف لمفعو .
وفوفع كبنر لةطبم لم رعننف ت رنرل و ولاتمػ فنػي إمػ عػفـ وتػوف سػاف مػف فمنػؿ فاػ
نمك ػػف لمتةون ػػؿ عىن ػػي فػ ػ إثب ػػمى مسوومن ػ ػ عػ ػػف خط ػػأ م ػػم ( مماػ ػ فو فاػ ػ ) نمك ػػف إسػ ػامفيم
مىطبنب ػػنف لممتمم ػػنف لمم ػػذكورنف ( لم ػػفكتور  ...ولم ػػفكتور )......فنم ػػم نمم ػػم ب ػػي م ػػف إتػ ػ لر لى
ع تن ( طبن وترلان ) مىمفع بمماؽ لممفا

فأورف لمت رنر ف اتنتتي لماممون مم ا ي ب

ٔ ػ نات

.

فانم لاتممؿ إرتمع اػفوة يػذل لممئػمع مى لمة ػبن مػف لممػذكور ( خػذؿ ػفنف

بممطرؼ لمس ى لةنسػر وسػىس بػوم وبػرلز وف ػف لإلات ػمس لم ئػنب ) اتنتػ م طػغ
لةع ػػمس فثاػػم لمةمىن ػ وذمػػؾ تأسنسػػم عى ػ فاػػي مػػـ ناػػفة لاسػػكمس مىسػػموؿ لماخػػمع
سػول فثاػػم فو بةػف إتػ لر لمةمىنػ فئػ عػف فاػػي مػـ نظمػػر فثػر مػػذمؾ فػ

ػػور ،ف ػػة

لمرانف لمم امطنس لممترلل مىمذكور بةف لمةمىنػ ( طب ػم ممػم تػم بت رنػر لمسػنف لةسػتمذ
لمفكتور لست مر ترلا لممخ ولةع مس مف م ىا لمطس لم رع ب أاي ) .
ٕ ػ فف يذل لممئمع مى لمة بن نف اػفثى مىمػفع لممػذكور مػف تػ لر لعػت ؿ وظن ػ فػ

لةع مس لممتولتف ،بمما ؿ لمترلا مىةمىنػ اتنتػ متػأثر لمػفور ،لمفمونػ لمم ذنػ ممػذل

لةع ػػمس كأاػػف لممئػػمع مى لمماتمىػ لماػػفوة لمػولرف ا ػػوممم فثاػػم مامومػ تسػػىنؾ
مثػػؿ يػػذل لةع ػػمس ذلى لمتػػذور لممائ ػ م بمنو ػ مةنب ػ خى نػػم ف ػ ما ػػأ ولاػػف مػػف
لمابػ ػػؿ لم ػ ػػوك ( عى ػ ػ ااػ ػػو مػ ػػم كماػ ػػى عىنػ ػػي امم ػ ػ لممػ ػػفع لممػ ػػذكور ) وي ػ ػ مػ ػػف
لممئػمع مى لمتػ نتةػذر غممبػم لالاتػرلز مامػم فو ت ػمف اػفوثمم ولمتػ تةتبػر فػ اممػ

ا وممم فم لر خمرتم عف إرلف ،لمترلس لممةممج .
ٖ ػ يػذل ومػف ثػـ وتأسنسػػم عىػ مػم ت ػفـ إثبمتػي ت

ػن عممنػي فػ نوتػف ثمػ سػاف مػف فمنػػؿ

فا ػ نمكػػف لمتةونػػؿ عىنػػي ف ػ إثبػػمى مسػػوومن عػػف خطػػأ مػػم ( مما ػ فو فا ػ ) نمكػػف
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إسػػامفيم مىطبنبػػنف لممتممن ػػف لممػػذكورنف فنم ػم نمم ػم بػ ػي م ػػف إتػ ػ لر لى ع تن ػ ( طبنػػ

وت لران ) مىمفع لممذكور(عى ااو ممسىؼ بنماي)
وعىػ ذمػػؾ

ػػفر اكػػـ ماكمػ لمػػا ض لمبػػمى لمسػػممؼ بنماػػي ولمػػذ نئػ ف ػ مفوامتػػي

و رلا بب لر  ،كؿ مف لمفكتور  .....ومسمعفل لمفكتور  ( .......لممةمرض ل ف ) .
ولماكػػـ لمبػػمى لم ػػمفر مػػف ماكمػ ػ لمػػا ض ببػػ لر  ،لمط ػػمعف لممػػتمـ لةوؿ لمتػ ػرلس

لةسمسػ ػ ػ لم ػ ػػفكتور ......

ػ و ػ ػػمؿ

ػ ػ ػرلا بػ ػ ػ لر  ،مس ػ ػػمعفل لمم ػ ػػتمـ لمث ػ ػػما

......

( لممةػػمرض لسػػتوامفنم ل ف ) ػ نػػف لنتػػرف ب ئػػم بػػمى بػػرفض لمػػفعو لممفان ػ عػػف لمةمىن ػ
لمترلانػ ػ لمتػ ػ فت لري ػػم لمم ػػتمـ لةوؿ لمتػ ػرلس لةسمسػ ػ (  ) .......بمس ػػمعف ،لمم ػػتمـ لمث ػػما
لمػػفكتور  ( .......لممةػػمرض ل ف ) ػ مػػغ إم ػزلـ لرفػػغ لمػػفعو لممفان ػ بم ػػروفمتمم ومػػموت
تاني م مبؿ فتةمس لمماممم ،و ويذل لم ئم

لمبمى بممب لر  ،لمةنانػ ورفػض لمػفعو لممفانػ نػف

فغىؽ بمس لمفعو لمتامون وكػذمؾ لمػفعو لممفانػ ةاػي رفئػمم عػف لمةمىنػ لمترلانػ رفئػم

عنانم ال نتوز مةي لمةوف ،إمنمم .
ويػػذل لم ئػػم نئػػم بػػمى

ػػمفر مػػف ماكمػ لمػػا ض و فغىػػؽ بػػمس لمػػفعو لممفانػ

إغ نػػم اممونػػم ب ئػػم بػػمى ال نتػػوز لمتة نػػس عىنػػي  .فئ ػ عػػف فف نئػػم يم بػػممب لر  ،تػػم

نئم عنانم نا

لمخطأ عنانم عف لمةمىن لمترلانػ ون ػمؿ لممػتمـ لمثػما لمتػرلس لممسػمعف /

 .....إمػ ت ػولر لمت ػرلس لةسمس ػ لممػػتمـ لةوؿ لمػػفكتور  .......و لةمػػر لمػػذ نئػػغ ختممػػم
عمفال ممذل لمفعو لمت عما فنمم لممتمـ لمممثؿ مةمامل ث نى ويو نتف رسمم إاسمان !

دلــبَرمـــذََ

يطٍتَادلزَُٙادلغزأٔفَادلؼبسعَاحلىََََُ:
ب بػ ػػوؿ لممةمرئ ػ ػ لإلسػ ػػتوامفن

لم نػػمب

ولماكػػـ لممسػػتأاؼ

ػ ػػك وف ػ ػ لمموئػ ػػوع ب م ػ ػػم لماكػ ػػـ لإلسػ ػػتوامف

ػ ولماكػػـ متػػففل بمػػم نئػػى بػػي ماكم ػ لمػػا ض بب ػ لر  ،لممػػتمـ

لممةمرض ممم اسس إمني اولنرلر مم نئى بي ماكمػ لمػا ض باكػـ بػمى مػف رفػض
لممستأاؼ و
لمفعو لممفان عف لمترلا اولمزلـ رلفةمم بممم روفمى ومموت تاني فتةمس لممامممل .
احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخََ
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زلىّخَجٕحَِغزأٔفَِذيٕخَٔظشَ
َ

ِزوـــــشحَرىّيٍيخَ
ُ
ثأٚجَٗإٌؼَٝاٌىتَوبٔذَلذَأثذيذَحملىّخَإٌمغَ
ُ
فَٝاٌطؼَٓػٍَٝاحلىَُادلٕمٛعَ(َادلؼبسعَفيَٗاآلَْ)َ
ٚاٌزَٜلؼذَزلىّخَإٌمغَثٕمؼَٗفَ2999/3/69َٝ
ٚحذددَجٍغخٌََٕ2993/69/23ظشَادلٛػٛعَ
صَُلؼذَفَٝادلٛػٛعَجبٍغخََ2999/4/69

ثرباءحَاٌطبػَٓادلزَُٙاألٚيَاٌذوزٛسََ......
ُ
ثشاءحَػيٕيخَػَٓاجلشاحخَٚمشٍذَادلزَُٙاٌضبَٔٝادلؼبسعَاآلَْ

لمم ِ
ةمرض ل ف
م فم مف ب لممتمـ لممستأاؼ و

متمـ مستأاؼ ماكوـ عىني غنمبنم ..

لمفكتور .......

مةمرض إستوامفنم
فَٝاحلىََُ ََ6444/9134َ:جٕحَِغزأٔفَِذيٕخَٔظشََ/ششقَاٌمب٘شحَ

َََََََََََََََََََََََ(َََ6444/64929جٕحَِذيٕخَٔظشَ)َ

جٍغـــــــخَََ2994/9/26ََ:
َ

ِؼبملَسئيغيخَفَٝاألٚساقَ

رشىًَأعبعبَٚجضءاََالَيز ضأَ
ألعجبةَاٌطؼــــَٓ

فنمم ػػى لمانمبػ ػ لمةممػ ػ لم ػػفعو لمتامونػ ػ ئ ػػف لممتمم ػػنف (ٔ) لم ػػفكتور )ٕ( ...... /
لم ػػفكتور  ........ /بو ػػؼ فامم ػػم فػ ػ ن ػػوـ ٕٔ ٜٜٔ٘/ٛ/ب ػػفلور ،نس ػػـ مفناػ ػ ا ػػر تس ػػببم

بخطوممم ف إ مب  ........وكمف ذمؾ ام وم عػف إيمممممػم وعػفـ لاترلزيمػم بػأف فترنػم مػي

عمىنػ ػ ترلانػ ػ بمممخمم ػ ػ مى ولع ػػف ولة ػػوؿ لمطبنػ ػ لممتة ػػمرؼ عىنم ػػم فأا ػػفثم ب ػػي لإل ػػمبمى

111

لممو وف بممت رنر لمطب لم رع ولمت تخىؼ مفني مػف ترلومػم عميػ مسػتفنم عىػ لمااػو

لممبنف بممتا ن مى ٓ

لةمػر لممةمنػػس عىنػػي بم تئػ لممػػمف ٔ/ٕٗٗ ،ػٕ ع وبػػمى اولفعػ لممتاػ عىنػػي مػػفانم

بتةونض متنى نفرل ٔٓ٘ تانمم ئف لممتممنف ولمم ػروفمى ونئػى ماكمػ فوؿ فرتػ
بتىس  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٛائورنم ب ػ

" بابس كؿ مػامـ ممػف ،سػت ف ػمر مػغ لم ػ ؿ وك ممػ خمسػممو تانػي إلن ػمؼ لمتا نػذ

اولمزلممم بأف نتفنم متئممانف مىمفع لممفا مبىغ ٔٓ٘ تانمم عى سبنؿ لمتةونض لممتنى
ولمم روفمى "ٓ
وطةف لممتمممف عىػ ذمػؾ لماكػـ بطرنػؽ لإلسػتوامؼ وبتىسػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/نئػى
لمماكم ػ لإلسػػتوامفن ائػػورنم ب بػػوؿ لسػػتوامفممم ػػك وف ػ لمموئػػوع برفئػػي وتأننػػف لماكػػـ

لممستأاؼ ٓ

فطةػ ػ ػ ػػف عىنػ ػ ػ ػػي لممتممػ ػ ػ ػػمف بػ ػ ػ ػػمما ض رنػ ػ ػ ػػـ ٘ ٜٙ/ٖٜٜٗؽ ولمت ػ ػ ػ ػ نئػ ػ ػ ػػى بتىس ػ ػ ػ ػ
ٖ ٕٓٓٔ/ٔٓ/بػػا ض لماكػػـ ولإلعػػمف ،و تأسنسػػم عى ػ لف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف لتخػػذ مػػف
متػػرف ننػػمـ لممتممػػمف بػػأت لر لمت لرا ػ مىمتا ػ عىنػػي اول ػػمبتي بمإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رنػػر
لمطس لم ػرع مػم نػوفر لمخطػأ فػ تمابممػم فوف فف نسػتظمر نػفر لمانطػ لمكمفنػ لمتػ نةػفل
ع ػػف لتخمذي ػػم وم ػػف لمةامنػ ػ لمتػ ػ فمتمم ػػم ب ػػذممم وكن نػ ػ س ػػىوكممم فثا ػػم لمت لراػ ػ ولمظ ػػروؼ
لممانط ػ بمػػم ولثػػر ذمػػؾ كىػػي عى ػ ننػػمـ فو عػػفـ ننػػمـ ركػػف لمخطػػأ وت ػولفر رلبط ػ لمسػػببن فو
لات مومػػم و ولف لماكػػـ مػػـ نةػػف بتافنػػف لمػػفور لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ ماممػػم ونػػى لت ػ لر لمةمىن ػ ومػػـ

نستظمر لمخطأ لم خ

لمذ ونغ ماي ٓ

وفممـ ماكم لإلعمف ،طىس ففمع لممتممنف مف بنف مم طىس افس متا خممسن مػف
فسػػمتذ ،لمطػػس لم ػػرع وفسػػمتذ ،لممػػخ ولةع ػػمس بممتممةػػمى لمم ػرن ممرلتة ػ ت رنػػر لمطػػس
لم رع فنمم لاتم إمني مف مسػوومن لممتممػنف بم ػفممى ال تػتف مىاتنتػ لمتػ لاتمػ إمنمػم و
وممخمم يذل لمم فممى ممم ورف بممت مرنر لالست مرن لمم فم مف لمطمعانف مػف ا ػموؽ عىمنػ

مستمف ،مف لممرلتغ لمطبن ترفغ عف لممتممنف بم لمخطأ وت طغ ع نػ لمسػببن بنامػم وبػنف

لماتنت و سنمم ولف ت رنر لمطس لم رع يو لمفمنؿ لموانف ف لمفعو ٓ
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إال فف ماكمػ ػ لالسػ ػػتوامؼ نئػ ػػى بتىسػ ػ ٗ ٕٖٓٓ/ٜ/بػ ػػرفض لالسػ ػػتوامؼ وتأننػ ػػف

لماك ػػـ لممس ػػتأاؼ و وف ػػماى ع ػػف طى ػػس ا ػػفس متاػ ػ خممس ػػن كطى ػػس لم ػػففمع ع ػػف لممتمم ػػنف
وعػػمفى إمػ لالسػػتامف فػ نئػػمومم بمإلفلاػ إم ػ ذلى ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع لمػػفمنؿ لموانػػف ف ػ
لةورلؽ ولمذ ن ر عف إنمم ركف لمخطأ ولمماة عىني بممتتمنؿ ولمتةمنـ ومخمم لما موؽ
لمةىمنػ لمثمبتػ بػػمممرلتغ لمطبنػ لمتػ ل ػمر لمنمػم لمت رنػرلف لمطبنػمف لالست ػػمرنمف لمم ػفممف مػػف
لممتممنف ٓ

أعجبةَادلٕبػَٝػٍَٝاحلىَُادلٕمٛعَ
ُ
ادلؼبسعَفيَٗاآلَْ

أٚالََ َ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتََ

لممةػػمرض فنػػي ل ف لم مئ ػ
ذمػػؾ لاػػي وعى ػ مػػم تبػػنف مػػف مطممة ػ مػػفوامى لماكػػـ و
بتأننػػف لماكػػـ ب فلا ػ لممتممػػنف فف لماكػػـ تمػػغ بػػنف مسػػوومن لممتممػػنف مةػػم و وعبػػر عػػف ذمػػؾ
ب ومي ب لاي نف ثبى لمخطأ ف تماس لممتمـ ( ومـ ت ؿ ف متمـ ػ لةوؿ فـ لمثما ) ب انة مـ

نرلع لة ػوؿ ولمت ممنػف ولةعػرلؼ لمطبنػ و فئػ عػف فف تىػؾ لإل ػمبمى يػ لمتػ ففى إمػ

إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي وكػػمف ذم ػؾ بسػػبس لمخطػػأ لمػػذ ونػػغ مػػامـ (؟!) ومػػف ثػػـ تكػػوف فركػػمف
ترنم لإل مب لمخطأ نف تولفرى ف اؽ لممتمـ ( ف متمـ ) (؟!) ٓ
وخىػػص لماكػػـ مػػف ذمػػؾ إم ػ رفػػض لسػػتوامؼ لممتممػػنف وتأننػػف لماكػػـ لممسػػتأاؼ مػػغ

إمزلمممم بممم مرنؼ ولةتةمس .

ومـ نبنف لماكـ بمفوامتػي لمخطػأ لمػذ ونػغ مػف كػؿ مػف لممتممػنف عىػ ااػو م

ػؿ

وولئي اولامم تم بنماي ف يذل لم فف عممػم ن ػوبي لمتتمنػؿ لمتػمـ ولإلبمػمـ لممطىػؽ بانػة مػـ

من وة ْف ونةرؼ مف مفوامى لماكػـ عام ػر لمخطػأ ولإليمػمؿ لمماسػوس إمػ كػؿ ماممػم فثاػم إتػ لر
لمةمىن ػ لمترلان ػ لمم ػػوؿ بأامػػم ففى إم ػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بمإل ػػمبمى لمت ػ ف ػػمر إمنمػػم
ت رنر لمطبنس لم رع لممرفؽ بمةورلؽ ٓ
وذيػػس لماكػػـ بمفوامتػػي إم ػ فف لممتممػػنف مةػػم مسػػووالف عػػف تىػػؾ لإل ػػمبمى ولمامم ػ
لممرئػػن لمت ػ فممػػى بمممػػفع بػػمماؽ لممػػفا اتنت ػ إت ػ لر تىػػؾ لمت لرا ػ لمت ػ فس ػ رى عػػف
لإل مبمى ولمامم لممرئن سمم لمذكر ٓ
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كمػػم مػػـ ن

ػػي لماكػػـ بمفوامتػػي عػػف لم ةػػؿ لممػػمف لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ مػػف لممتممػػنف
ور ،لمولنة عىػ ااػو ن ػوبي غمػوض تػمـ نابػ

ولمخطأ لمولنغ مف كؿ ماممم اولامم فتمىى
عف فف لماكـ مـ نماص لمولنة لمتمانص لمكمف ولم ممؿ ولمذ نمن

فر ػ لم

ػؿ فنمػم

عف ب ر تمـ وب نر ،كممى ٓ
ويو مم ال نت ؽ مغ مم فوتبتي لممػمف ٖٔٓ ،لتػ لر لى تامونػ ولمتػ ا ػى عىػ ئػرور،

إ ػػتممؿ ك ػػؿ اك ػػـ

ػػمفر بمإلفلاػ ػ عىػ ػ بن ػػمف م

ػػؿ وولئ ػػي م ػػور ،لمولنةػ ػ لمتػ ػ نئ ػػى

لمماكم ػ بمةفلا ػ باػػم ل عىنمػػم بمةئػػمف لم ػ بنػػمف م

ػػؿ وولئػػي خػػر مكػػؿ فمنػػؿ مػػف ففم ػ

لمثبوى لمت إستافى إمنمم لمماكم ف نئمومم وذمؾ ات تستطنغ ماكمػ لمػا ض فف تبسػط
رنمبتمم عى لماكـ مبنمف مػف

ػاتي مػف فسػمفل ويػو فمػر نسػتانؿ عىنمػم مبم ػرتي إذل كماػى
عف لم موض ولإلبممـ ٓ

مفوامى لماكـ نف ورفى عى ااو ن وبي لمتةمنـ ولمتتمنؿ فئ

لممةػمرض فنػي ولمػذ مػـ نوئػي بتػ
ويو مممـ نتػولفر فػ لماكػـ لمما ػوض و
لمذ نمـ بي كؿ مف لممتممنف فثام لمةمىن لمترلان لمت فترنى مىمفع بمماؽ لممفا
ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل لم ػػفف فف لممسػػوومن لمتامون ػ

لمػفور

خ ػػن ال تاتمػػؿ لةسػػتامب

سول عاف توننغ لمة وب فو تا نذيم وفاي التزر ولزر ،وزر فخر ٓ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثئََٔٗ:ـَ

" مػف لممبػمفا لةسمسػػن فػ لمةىػػـ لمتاػمو فال تػػزر ولزر ،وز فخػر

ػ فػممترلوـ ال توأخػػذ

بترنرتمػم غنػر تمانمػم ػ ولمة وبػمى خ ػن مائػ ػ واكػـ يػذل لممبػفف فف لإلتػرلـ ال نتامػؿ
لإلستامبي ف لممامكم ػ ولف لمة مس ال نتامؿ لإلستامبي فػ لمتا نػذ " و وفف لمخطػأ لم خ ػ

يو فسمس لممسوومن و ػ ف ونسأؿ لإلاسمف إال عف خطوي لم خ
 ا ض ٗٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ  ٔ٘ٙػ ٜٙٙ




؟ "

ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ

ا ض ٘ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٕ ػ  ٜٔٙػ ٕ٘٘

ا ض ٕٓ ٜٖٔٓ/ٔٔ/ـ مج لم ولعف لم ماوان ـ عمر ـ مٕ ـ ٗٓٔ ـ ٔٓٙ

كمػم فاػي مػف لمم ػرر كػذمؾ فاػي نتةػنف فػ تػرلوـ لم تػؿ ولإل ػمب لمخطػأ وعاػف لم ئػم

بمإلفلا بنمف لمةام ر لمت نتكوف مامم ركف لمخطػأ وفوتػي لإليمػمؿ ومخمم ػ لم ػولانف ولمىػولوي
لمت نمرفمم لمتما ولمت ففى إم لإل مب فو لم تؿ اولالّ كمف لماكـ نم لر كمم فاي فػ اممػ
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لمخطأ لمم ترؾ لممتف متىؾ لماتموج ف اي ناب

عى لمماكم فف تبنف بمفوامى لماكـ لمخطأ

لمولنػػغ مػػف كػػؿ مػػف لسػػمـ ف ػ تىػػؾ لماتػػموج ولةفةػػمؿ لمممفنػ مكػػؿ مػػف لمتاػػمل بمػػم نةػػف خطػػأ فو
إيمػمالّ فو مخمم ػ مىػولوي ولم ػولانف ولة ػوؿ لممتبةػ عاػف إتػ لر لمةمىنػمى لمترلانػ بمإلئػػمف
إم ػ بنػػمف م

ػػؿ كػػذمؾ مرلبط ػ لمسػػببن بػػنف تىػػؾ لةخطػػم إذل وتػػفى ولماتػػموج لمت ػ اػػفثى

مىمتا عىني بانػة نتاػفف خطػأ كػؿ مػف يػتال لمتاػمل عىػ اػفل وكنػؼ فف ذمػؾ لمخطػأ مػغ

فخطم غنرل إم تىؾ لماتموج وبانة نمكف لم وؿ بأف تىؾ لةخطػم متتمةػ ولمتػ ونةػى مػف
تا ػػم ،متة ػػففنف ن ػػف فس ػػممى وففى ا ػػمال ومبم ػ ػر ،إمػ ػ لمات ػػموج لمتػ ػ فئ ػػرى بسػ ػ م تس ػػـ
لممتا عىني وفافثى إ مبمتي واممتي لممرئن وذمؾ ات نمكف مسم م تمنغ لممسػميمنف
ف ػ يػػذل لةخطػػم لمم ػػترك

بنػػامـ ومةمنب ػ كػػؿ مػػامـ عػػف خطوػػي ولماتنت ػ لمت ػ

إا ػػفلثمم و وي ػػو بن ػػمف ت ػػوير ك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ فف ت

ػػمرؾ ف ػ

ػػي عا ػػي بوئ ػػوس وتػ ػ

بمفوامى اكممم بانة نستطنغ لممطىػغ عىػ لماكػـ فف نتبػنف مػف خػ ؿ فسػبمبي كاػي لمخطػأ
لمػذ ونػػغ مػػف كػػؿ مػػف لممػػتمـ لةوؿ وطبنةػ لإليمػمؿ لمػػذ إرتكبػػي لممػػتمـ لمثػػما فثاػػم إتػ لر

لمةمىن لمترلان

سمم لمذكر و وذمؾ ات نمكف لم وؿ ولم طغ بأف لممتممنف مةم نف فسػممم

بخطوممػػم لمم ػػترؾ ف ػ إاػػفلة تىػػؾ لماتػػموج لمت ػ ففى إم ػ مسػػم متممم عػػف ترنم ػ لإل ػػمب

لمخطػأ ولمتػ نئػ لماكػػـ ب فلاتممػم مةػم عامػػم وبممة وبػ لمم ئػ بمػػم ئػفيمم ب عتبػمر فاممػػم
مسووالف عى لمامم لمت نةما مامم اػممنم بةف لمترلا ٓ
وال نك ػ فػ يػػذل لم ػػفف متػػرف نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لممتممػػنف مسػػووالف عػػف تىػػؾ لمامم ػ
لممرئن لمت فممػى بػمممتا عىنػي وفاممػم مسػووالف مةػم عػف لمخطػأ فػ إتػ لر تىػؾ لمت لراػ

ومم فس رى عاي مف اتموج .

كمػػم نةتػػز لممطىػػغ عىنػػي عػػف مةرفػ كن نػ ونػػوع لماػػمفة ولم ػػور ،لمتػ كماػػى عىنمػػم
لمولنة ولمت لتخذيم لماكػـ فسمسػم وسػافل ممسػم م لممتممػنف عامػم و ػ إذ تػم ى تىػؾ لماتنتػ
لمتػ لاتمػ إمنمػػم غنػػر مامومػ عى ػ فسػػبمس وم ػػفممى تاتتمػػم وتػػتف إمنمػػم فػ ماطػػؽ سػػموغ
ولستفالؿ م بوؿ ٓ

ويػػذل لماتنت ػ لمت ػ إاتم ػ إمنمػػم لماكػػـ ال تك ػ مى ئػػم ب فلا ػ ف مػػف لممتممػػنف إذ

ونةتب ػػر لماك ػػـ ولما ػػمؿ ك ػػذمؾ وفػ ػ ا ن ت ػػي خممن ػػم م ػػف فس ػػبمبي بم ػػم ن ػػمي بمم

ولمموتس مىا ض ٓ
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ػػور لممبط ػػؿ

وتػػفنر بممػػذكر لاػػي ال نك ػ ف ػ يػػذل لم ػػفف متػػرف نػػوؿ لماكػػـ فف لممػػتمـ لةوؿ يػػو

لمذ فتر لمترلا وفف لممتمـ لمثما سػمعفل فػ إترلومػم ولف كػ ماممػم نػف فخطػأ فػ عمىػي
لم ا و ةف لماكـ نكوف ف يذل لمامم م وبم ب مػوض ػممؿ ةاػي مػـ نوئػي لم ةػؿ لممػمف
لمذ إرتكبي لممتمـ لةوؿ وففةمؿ لممسمعف ،لمتػ نػمـ بمػم لممػتمـ لمثػما واػوع لمخطػأ لمػذ ونػغ
مف كؿ ماممم وفرتتي ومػفلل وكن نػ إسػمممي فػ لماتػموج لمئػمر ،لمتػ ما ػى بمممػفع لممػفا

ٓ

كمػػم فف لمم ػػمرك ف ػ لمخطػػأ لممػػتف إم ػ إ ػػمب لممػػفع لممػػفا ال تك ػ واػػفيم
كذمؾ ممسم م كؿ مف لممتممنف عف ترنم لإل مب بمإليممؿ لمام

عف عفـ إتبمع لم ولعػف

ولة وؿ لمطبن لممتبة ف إت لر لمترلا لمت فترنى مىمفع بمما وؽ لممفان و بؿ ناب
عىػ لماكػػـ فف نتئػػمف عام ػػر يػػذل لمم ػػمرك ولةفمػ عىنمػػم وعى ػ ااػػو نوئػػامم ونك ػػؼ

عف ننمممم وفف تكوف ممذل لمةام ر ف ىمم لمثمبى بػممت رنر لم اػ لممرفػؽ بػمةورلؽ ويػو ت رنػر
لمطبنػس لم ػرع

ػ كمػم نتةػنف كػذمؾ فف نكػوف يػذل فلال عىػ فف لمترنمػ لمتػ ونةػى ويػ

إ مب لممتا عىني لمسممؼ لمذكر بممامم لممرئن لمت نةما مامم ٓ
كمػػم ال نك ػ كػػذمؾ لم ػػوؿ بػػأف إسػػتخ ص لماكػػـ مخطػػأ كػػؿ مػػف لممتممػػنف لمموتػػس

مىمسوومن لمتامون عف إ مب لممفع لممفا بمإل مب لمم وؿ بأاػي ف ػنس بمػم اتنتػ إتػ لر

لممةػ ِ
ػمرض ل ف ) مػػف
لمةمىن ػ لمت ػ نػػمـ بمػػم لمت ػرلس لممػػتمـ لةوؿ وسػػمعفل لممػػتمـ لمثػػما ( و
إط نمى ماكم لمموئوع وفاي ال مة س عىنمم فنمم رفتي ٓ

ومػم فماػم فػ اطػػمؽ لممسػوومن لمطبنػ ولمخطػػأ لمماسػوس مكػؿ مػػف لممتممػنف فػ عمىػػي

لممساف إم كؿ ماممم ثمبى وعى وتػي ن ناػ ونػمطغ
لم ا ػ فنتةنف فف نكوف لمخطأ ولإليممؿ و
ال ن ػػوبي ػػؾ فو نتطػػرؽ إمنػػي لاتمػػمؿ مػػف ولنػػغ لمت رنػػر لم ا ػ لمػػذ فعػػفل لمخبنػػر لممخػػتص
ب بفل لم فر ف مثؿ يذل لةمور لم ان لمخمم

ويو لمطبنس لم رع ٓ

وال نتوز مىاكـ فف نخوض ف تىؾ لةمور ونبف لمرفد ب أامم ةامم تخرم بطبنةتمم
عف افوف لمةىػـ لمةػمـ لممك ػوؿ مىكمفػ ولمػذ نسػتطنغ لمخػوض فنػي اولبػفل لمػ فر ب ػأاي فوف
لإلستةما ف ذمؾ ب فر لمخب لر لم اننف ف متمؿ ترلامى لةع مس ولمةموف لم ر و وي
ترلامى فنن ال نتولفر لمخبر ،فنمم إالّ م و مافوفل تفل مف لةطبػم عىػ فعػ مسػتو فاػ

وعىم وممذل فئػا مػف لمػ زـ عىػ لماكػـ فف نتئػمف مظػمير وعام ػر لمخط ػػأ لمماس ػػوس
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مكؿ مف لممتمـ لةوؿ لمتػرلس لةسمسػ ولممػتمـ لمثػما لمتػرلس لممسمعػػف ويمػم لمطبنبػمف لمىػذلف
نمم ػػم بػ ػ ت لر

تى ػػؾ لمت لراػ ػ مىم ػػفع ولمم ػػوؿ بأام ػػم فسػ ػ رى ع ػػف إ ػػمبتي بمإل ػػمب ولماممػ ػ

لممرئن لمت نئى ب فلاتي عامم بة وب لإل مب لمخطأ لممساف ،إمني ٓ
وت ػػفنر بمم ػػذكر لف اك ػػـ ماكمػ ػ لم ػػا ض لم ػػمفر فػ ػ لمطة ػػف ب ػػمما ض لةوؿ رن ػػـ
٘ ٜٙ/ٖٜٜٗؽ نف فورف ف لسبمبي لمت با عىنمػم نئػم ل بػا ض لماكػـ لالسػتوامف لمسػمبؽ
ػػفورل بتىس ػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٔٓ/ػ ػ فف ذمػػؾ لماكػػـ لمسػػمبؽ نػػف لتخػػذ مػػف متػػرف ننػػمـ لممتممػػنف

ب ػ ت لر عمىن ػ ترلان ػ مىمػػفع اول ػػمبتي بمإل ػػمبمى لممبنا ػ بت رنػػر لمطػػس لم ػػرع مػػم نػػوفر
لمخطػػأ ف ػ تمابممػػم فوف فف نسػػتظمر نػػفر لمانط ػ لمكمفن ػ لمت ػ نةػػفل عػػف لتخمذيػػم و ومػػف
لمةامنػ ػ لمتػ ػ فمتمم ػػم ب ػػذممم و وكن نػ ػ س ػػىوكممم فثا ػػم فتػ ػ لر لمت لراػ ػ و ولمظػ ػروؼ لممانطػ ػ
بمم و وفثر ذمؾ عى ننمـ فو عفـ ننمـ ركػف لمخطػأ وتػولفر رلبطػ لمسػببن فو لات مومػم و كمػم مػـ

نةػػف لماكػػـ بتافنػػف لمػػفور لمػػذ نػػمـ بػػي كػػؿ ماممػػم ونػػى فت ػ لر لمةمىن ػ و ولسػػتظممر لمخطػػأ
لم خ

لمذ ونغ ماي ٓ
ومػػغ فف لممتممػػنف نػػف ل ػػم لر ف ػ مػػذكرتممم لمم فم ػ بتىس ػ ٕٕ ٕٖٓٓ/٘/لم ػ نئػػم

لمم مةمرض فني مـ نػت طف
ماكم لما ض ف يذل لم أف و إال لف لماكـ لإلستوامف لمما وض و و
لم ػ يػػذل لمةنػػس لمػػذ ػػمس لماكػػـ لالسػػتوامف لةوؿ وفخػػذل عىنػػي اكػػـ لمػػا ض و وتػػرف ف ػ
ا س لمخطأ لمذ ونغ فني لماكـ لممذكور وعمبي عىنػي اكػـ لمػا ض لمػذ نئػ با ئػي و فىػـ
لمم مةػػمرض فنػػي ل ف ) نػػفر لمانطػ لمتػ ن ػػر لممتممػػمف
نسػتظمر اكػػـ لإلعػػمف ( ،لمما ػػوض و
عف إتخمذيم ومف لمةامن لمت فمتممم بذممم بمم نوفر لمخطأ ف ا ممم و كمم مـ ناػفف فور
كؿ مف لممتممنف ونى إت لر لمترلا ولستظممر لمخطأ لم خ

لمذ ونغ ماي و ويو فنمػم

لمم مةمرض فني ل ف مف وتػي مىخطػأ عىػ ع تػي مػـ نبػنف رلبطػ لمسػببن
إرت ل لماكـ لمما وض و
بناي وبنف لماتنت و ممم عمس لماكـ بمم ور لممبطؿ ولمذ فف إم ا ئي .
ٚلذَاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لة ؿ ف لم ماوف إف لإلاسمف النسأؿ إال عف خطوي لم خ ػ ػ وعىػ لمماكمػ فف

تبنف ف مفوامى اكممم لم مئ بمةفلا لمخطأ لمذ نمرفي كؿ مف لممتممنف وع نػ لمسػببن
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بنـ خطوي ولماتنت لمت افثى سول ل مب لممتا عىني فو وفمتي بمةستامف لم لمفمنؿ لم اػ

لممبنف مسبس لإل مب مكواي مف لةمورلم ان لمبات اولال كمف لماكـ نم ر " ٓ
 ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ سٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ


ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ



ا ض ٖٜٔٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ ٖ٘ ػ ٖٕٛ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَوزٌهَثأََٔٗ:ـَ

" مم ػػم ك ػػمف لمخط ػػأ ي ػػو لم ػػركف لةسمسػ ػ فػ ػ ترنمػ ػ لم ت ػػؿ فو لة ػػمب لمخط ػػأ غن ػػر

لمةمفن وب نرل تتاوؿ لة ػمب لمػ اػمفة عرئػ وال ت ػوـ مػف فتىمػم مسػوومن ػ فأاػي نتػس
عى ماكم لمموئوع فف تثبى ف اكممم يذل لمركف متػ فاتمػى لمػ لم ئػم ب فلاػ لممػتمـ

وتػػورف لمػػفمنؿ عىنػػي مػػرفوفل إم ػ ف ػػؿ

ػػاني ثمبػػى ف ػ لةورلؽ ػ ونتةػػنف فف نكػػوف لمبنػػمف

ولئػػام بانػػة نمكػػف فف نسػػتخىص ماػػي لإلنتاػػمع بتػولفر لمخطػػأ فػ تماػس كػػؿ مػػف لممتممػػنف
اولال كمف اكممم نم ر لمتسبنس "ٓ

ٚلذَرٛارشَلؼبءَزلىّخَإٌمغَػٍَ:َٝـَ

" وتػوس بنػمف ركػف لمخطػأ بنماػم كمفنػم و بمػم فػ ذمػؾ لم ػور ،لمتػ ناطػو تاتمػم مػػف

لم ػػور لمتػ ػ ف ػػمرى لمنم ػػم لمممفت ػػمف ٕٖٛو ٕٗٗع و اولال وت ػػس ا ػػض لماك ػػـ و ةف ي ػػذل
لم ور ،ولرف ،عى سبنؿ لما ر و وةف إغ مؿ يذل لمبنمف النمكف ماكمػ لمػا ض مػف مرلنبػ
ا تطبنؽ لم ماوف " ٓ

 ا ض ٕٔ ٜٔٗٗ/ٙ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٙػ رنـ  ٖٙٚػ ٘ٓٛ

 ا ض ٗ ٜٔ٘ٚ/ٕ/ػ س ٛػ ٕٖ ػ ٔٓٚ
 ا ض  ٜٔٙٗ/ٔ/ٕٚػ س ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

ف يذل لم أف مترف لستةممؿ لم مظ مبمم و ػ مثػؿ نػوؿ لماكػـ إف رعواػ

لممتمـ فو عفـ إاتنمطي ي سبس لمامفة و بؿ عىني فف نبنف تمممم مم ين
لإلاتنمط "ٓ


ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ
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لمرعواػ فو عػفـ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لمم ػتمـ فخطػػأ إذ إسترسػػؿ ف ػ لمسػػنر بسػػنمرتي ات ػ

ػػفـ

لممتا عىني فثام عبػورل لمطرنػؽ و ػ ةاػي مػـ نبػنف كنػؼ كػمف فػ مكاػ لممػتمـ فػ لمظػروؼ
لمت ذكريم لف نتممؿ بانة نت مف لمامفة " ٓ


ا ػػض  ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٛػ لمطةػػف رنػػـ ٗٔٚ/ٔٙٙؽ ػ مػػج لم ولعػػف لم ماوانػ

ػ

عمر ػ ٓٗٗ ػ ٔٔٗ


ا ض  ٜٖٔ٘/٘/ٔٛػ سٗ ػ ٖ ٕٜػ ٗٓٛ

وّبَلؼذَثأََٔٗ:ـَ

" ون مةػ ْػف نم ػ لر عػػف إثبػػمى لمخطػػأ فػ اػػؽ لممػػتمـ نػػوؿ لماكػػـ إف سػػنمر ،لما ػػؿ مػػرى
مامى فن م م بسرع و وبةف مروريم تبنف فامم فمى لمم مس "
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ سٕ ػ ٘ ٕٛػ ٘٘ٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لممتمـ فيمؿ ف رتن لممتا عىني ممم ترتس عىني مرور

عتىػ سػػنمرتي لةمممنػ عىػ تسػػمي و ػ وذمػػؾ فوف فف تبػػنف ولنةػ لمػػفعو بمػػم نوئػػي كنػػؼ
ونةى و وفنػف كػمف لممتاػ عىنػي مػف لمسػنمر ،اػنف مػرى عتىتمػم و ويػؿ كػمف نمكػف مىطػمعف
رتنتي ات نفلف ب يمممي ف ذمؾ "

* ا ض ٘ٔ ٜٕٔ٘/ٕٔ/ػ سٗ ػ ٘ ٜػ ٕٕٗ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكـ بأف لمخطػأ ظػمير مػف لإلااػرلؼ مػف تمػ إمػ فخػر بممسػنمر،

وتوف ثمر فرلمىمم و ػ ف ف يذل النةتبر فمن عى لمخطأ إال إذل مـ نكف ياػمؾ مػم نبػرر ذمػؾ و

ويو مممـ نوئاي لماكـ " ٓ


ا ض ٕٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ سٕٔ ػ ٘ٓٔ ػ ٕٗٚ
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ٚلؼذَأيؼبَثأَََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف ننػػمف ،لمطػػمعف مسػػرعم وفوف لسػػتةممؿ مػ لمتابنػػي مػػم نػػوفر

لمخطأ ف تمابي فوف فف نستظمر لماكـ نفر لمئػرور ،لمتػ كماػى توتػس عىنػي لسػتةممؿ مػ
لمتابني و ػ وكنؼ كمف عفـ إستةمىمم مغ لم نمف ،لمسرنة سببم ف ونوع لمامفة " ٓ


ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ

ٚلؼذَأيؼبَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

نوؿ لماكػـ بػأف لمةنػمر لمػذ فطى ػي لمتػما ف ػمس لممتاػ عىنػي وذمػؾ

بس ػػبس رعوات ػػي وع ػػفـ إاتػ ػ لرزل و فوف لنئ ػػمس ممون ػػؼ لممتاػ ػ عىن ػػي م ػػف لمت ػػما ون ػػى ون ػػوع
لماػػمفة وفوف فف نةاػ ببنػػمف كنػػؼ كماػػى لمرعواػ فو عػػفـ لإلات ػرلز سػػببم ف ػ ونوعػػي و ف اػػي

بذمؾ النكوف نف بنف لمولنة وكن ن ا وممم و ونكوف مةنبم بمم

ٚلؼَٝثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

ور لمموتس ما ئي " ٓ

ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٓٙ

نوؿ لماكـ لف لمطبنس لممتمـ نف تسػبس فػ نتػؿ مرنئػي خطػأ بػأف فتػر

مي ترلا فوفى بانمتي و ةاػي مػـ نبػنف اػوع يػذل لمت لراػ وال مكمامػم مػف تسػـ لممتاػ عىنػي
وال كاي لإليممؿ فو عفـ لإلاتنمط لمذ فرتكبي لممتمـ فثام لترلومم "


ا ػض ٕٗ ٜٕٔٚ/٘/ػ لمماممػم ،ػ س ٛػ عػفف ٕٔٔ/ػ ئػولبط تسػبنس لةاكػمـ و ػ ف .
رتوؼ عبنف ػ طٕ ػ  ٜٔٚٚػ ص ٔ ٜػ ام ن ٕ/

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ال نك ػ نػػوؿ لماكػػـ بػػأف لماػ ؽ لممػػتمـ نػػف فتػػر عمىن ػ ختػػمف فوفى بػػمممتا

عىني و ةاي مػـ نبػنف مػم يػو لةيمػمؿ لمػذ ا ػؿ ماػي وكػمف سػببم فنمػم ف ػمس لممتاػ عىنػي

ممم فوف بانمتي " ٓ


ا ض  ٜٖٔٗ/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ مٖ ػ ٖٕٔ ػ ٖٕٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" إغ مؿ بنػمف ل ػمبمى لممتاػ عىنػي تااػ نتػؿ خطػأ وكنػؼ فامػم ففى لمػ وفمتػي

وذمؾ مف ولنغ ت رنر فا ػ نةف ن و لر نةنس لماكـ " ٓ
 ا ض ٕٔٔ ٜٖٔٚ/ػ س ٕٗ ػ ٖٔ ػ ٔٗٙ
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 ا ض ٗ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ سٕٗ ػ  ٔٛٛػ ٕٜٔ

ونبػػنف ممػػم سػػىؼ مػػف فاكػػمـ فاػػي نتةػػنف فف نكػػوف لسػػتخ ص لمماكم ػ مػػركف لمخطػػأ
متس ػ م مػػغ لمماطػػؽ غنػػر مخػػممؼ مىونػػموغ لمثمبت ػ بػػمةورلؽ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف نكػػوف نوممػػم
مفعمم ببنمامى نمكف مرلنب س متمم ٓ
كمم نبنف مف تىؾ لةاكمـ سمم لمذكر فاي وموف كماى لمونموغ لمت نرف عىنمم و ػؼ

لمخطأ مف أف نمئ لمموئوع وال رنمب مماكم لما ض عىني ف ذمؾ ػ إذ فف باثي نتةىؽ
بونموغ لمفعو وظروفمم ػ إال فف لسبمغ لمخطػأ عىػ مسػىؾ لممػتمـ يػو تكننػؼ نػماوا ػ ومػذمؾ
كمف فم لر م ئنم لإلعترلؼ باؽ ماكم لما ػػض ف مرلنبػ ماكمػ لمموئػوع فػ تافنػف ذمػؾ
لمخطأ وتكنن ي ولستخ ص عام رل وبنمامم مئػولبطي فػ ػ ذل لاطػو نئػمتيم عىػ ت ػون م كػر،
لمخطأ ولستابمطي عى ااو غنر

اني كمف مىماكم لمةىنم فف ترفيم إم لم ولس .

كمم ال ماؿ مى ػوؿ بمسػوومن لممتممػنف مةػم وعىػ سػبنؿ لمتئػممف بمعتبػمر فف لممػتمـ

لةوؿ يػػو لمػػذ نػػمـ بػ ت لر لمت لراػ مىمػػفع لممػػفا وفف لممػػتمـ لمثػػما يػػو لمػػذ سػػمعفل فػ
إترلومػػم ػ ةف لمتئػػممف ف ػ لممسػػوومن لمتامون ػ النكػػوف إالّ بمماسػػب مبفةػػمؿ لمةمفن ػ ولمت ػ

ن ػػف فنمػػم كػػؿ ماػػي ن ػػف ل خػػر ولتتمػػى انتػػي إم ػ تا نػػؽ لم من ػ لمم ػػترك بناممػػم ولممت ػػؽ

عىنمم ولمت إتتمى إمنمم إرلف ،كؿ ماممم ٓ

فمم ف لمترلوـ غنر لمةمفن ومامم ترنم لم تؿ ولإل ػمب

لمخطػأ و ف اػي نتةػنف عىػ

لماكػػـ فف نبػػنف لمخطػػأ لمماسػػوس مىطبنػػس لمػػذ فتػػر لمت لرا ػ مىمػػفع لممػػفا ويػػو لممػػتمـ
لةوؿ ولمخطأ لمذ إرتكبي لممتمـ لمثما ويػو لمطبنػس لمػذ سػمعفل فػ إترلومػم ػ ويػذل لمبنػمف

تػػوير نتةػػنف عى ػ لماكػػـ لإلف ػػمس عاػػي مػػرفوفل إم ػ ف ػػؿ ثمبػػى بػػمةورلؽ وبمإلسػػتامف إم ػ
اني و اولالّ كمف لماكـ نم لر ٓ

فمنؿ فا

ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" لمتئػممف فػ لممسػػوومن لمتامونػ ال نترتػػس فػ

عى إرتكمس لمترنم " ٓ


ػاني لم ػػماوف مػممـ نثبػػى إت ميمػم مةػػم

ا ض ٕ٘ ٜٔ٘ٙ/ٔ/ػ س  ٚػ ٖٓ ػ  ٚٚػ طةف  ٜٜٚمسا ٕ٘ ؽ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـََ

" عػػفـ تػولفر سػػبؽ لإل ػرلر فػ اػػؽ لممتممػػنف وعػػفـ ثبػػوى ت مبػػؿ إرلفتمػػـ عىػ لم تػػؿ ال

نرتس تئممام ف لممسوومن عف تىؾ لمترنم " ٓ
* ا ضٖٕ ٜٔٚٚ/ٔٓ/ػ س  ٕٛػ ٔ ٔٛػ ٘ ٛٚػ طةف  ٘ٛٙمسا  ٗٚؽ

لممةمرض فني ل ف ) عف لمت رنػر لمطبػ
وال ن فس ف ذمؾ مم ا ىي لماكـ لمما وض ( و
لم ػػرع نومػػي إف لمطبنػػس فخ ػػمو لمػػذكور ،لإلست ػػمر مم ػػىا لمطػػس لم ػػرع إاتم ػ مػػف
فاػػص لممتا ػ عىنػػي إم ػ فاػػي نةػػما مػػف عاػػي عئػػون ع ػػبني امتتػػي عػػف إ ػػمب لمتمػػمز
لمبوم لمتامسى وفاي نةما بةف إت لر لمةىمن لمترلان مف سػ وط لم ػفـ لمنسػر وعػفـ لمػتاكـ
ف ػ لمبػػوؿ فو لمب ػرلز وعػػفـ لإلات ػػمس ( عاػػي عئػػون ع ػػبن امتتػػي عػػف إ ػػمب فع ػػمس
لمتممز لمبوم لمتامسى ) وفف ذمػؾ يػو اتنتػ إ ػمب لمازمػ لمة ػبن لم طانػ لمةتزنػ فثاػم

إت لر لمةمىن لمترلان ممم نةتبر خطأ طبنم نسأؿ عاي لمسمف ،لةطبم لممةممتوف ٓ
ةف لمطبنػػس لم ػػرع م ػػـ نوئػػي فػ ػ ت رنػػرل كاػػي لمخط ػػأ لمػػذ ون ػػغ فنػػي لمطبن ػػس فو
لةطبم لمذنف فترول لمترلا ومػم ينػ يػذل لمخطػأ ولم ولعػف ولة ػوؿ لمطبنػ لمتػ كػمف نتةػنف

عى ػ ػنمـ إتبمعمػ ػػم ونػ ػػممول بمخمم تمػ ػػم و ووتػ ػػي يػ ػػذل لممخمم ػ ػػي ولممظػ ػػمير لمفلم ػ ػػي عىنمػ ػػم وكن ن ػ ػ
لستخ

مم وتافنف لممسووؿ عامم مف ولنغ لمتا ن مى لمت لترنى وف ئو ففمع لممتممنف

ولممتنػػف بمممسػػتافلى ولمم لرتػػغ لمةىمن ػ ولمت ػػمرنر لإلست ػػمرن لمم فم ػ ف ػ لمػػفعو و

ػ ومػػف

لممتةنف ف يذل لم فف فف نبنف لمت رنر لم ا لمذ نستاف إمني لماكـ ممين لمخطأ لمولنغ مف
كػػؿ مػػف لممتممػػنف ولة ػػوؿ لم ان ػ لمولتب ػ لإلتبػػمع فثاػػم إت ػ لر لمت لرا ػ مىمتا ػ عىنػػي ولمت ػ

غمبى عف كؿ مف لممتممنف ونى إت لر لمترلا ٓ

بنف فف لمطبنس لم رع نف فس ط مف ت رنرل كػؿ يػذل لةمػور ولمةام ػر لم زمػ مبنػمف
ركف لمخطأ ولكت

بػمم وؿ ب ـــ " بػأف لةطبػم لمػذنف فتػرول لمت لراػ إخطػأول فػ إترلومػم وفف

موئػغ لإل ػمب ولمةمىنػ لمترلانػ كػمف ولئػام وفػ متاػموؿ فنػف يػتال لةطبػم لممةػممتنف

وفف لمةنػػس لمخى ػ ف ػ لمتػػذور لمة ػػبن لم طان ػ عى ػ فػػرض وتػػوفل كػػمف نػػتف إم ػ فف مػػم
نةماني ل ف لممتا عىني بةف لمترلا

ػ كمف نةماني نبؿ إترلومم بؿ ماذ لموالفل "

ويذل لماتموج لمت خىص إمنمم لمطبنس لم رع ال نبنف مامم كاي لمخطأ لمذ ونغ مف
لةطبػػم لممةػػممتنف وولتبػػمى لمانط ػ ولماػػذر لمت ػ مػػـ نىتزمويػػم وكػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم مػػامـ
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بموتس لة ػوؿ لممتبةػ فػ مممرسػ لممماػ و إذ ت ػرض تىػؾ لة ػوؿ متموعػ مػف لم ولعػف
تافف لإلتتمل لم اني لمذ نتس فف تسنر عىنػي لمت لراػ ومػم ناب ػ إتبمعػي مػف نولعػف اتػ

ال نتا ػػؽ تى ػػؾ لما ػػمتج لمسػ ػنو لمتػ ػ امن ػػى ب ػػمممتا عىن ػػي و وي ػػو م ػػم ن ػػر لمت رن ػػر لمطبػ ػ
لم ػػرع ف ػ بنماػػي مكت نػػم بػػمم وؿ بػػأف موئػػغ لمةمىن ػ كػػمف ظػػمي لر مبطبػػم لممةػػممتنف وف ػ
متاػػموؿ فنػػفنمـ وفامػػـ فخطػػأول ف ػ إت ػ لر لمت لرا ػ ممػػم فف إم ػ إ ػػمب لممتا ػ عىنػػي بممامم ػ

لممرئػػن لمتػ نةػػما مامػػم و كمػػم مػػـ نوئػػي ذمػػؾ لمت رنػػر فف إ ػػمبتي ولماممػػي لممرئػػن لمت ػ

ف نس بمم كماى متونةي مف يتال لةطبم وفاي كمف ف لستطمعتمـ لمانىوم فوف افوثمم ٓ
إذ فف لمماط ػػؽ ن ئػ ػ ب ػػأف النكى ػػؼ لم ػػخص بتون ػػغ مػػػم م ػػنس متونة ػػم فو ن ػػف فر م ػػمال
نستطمع فرتل وال تةف لإل مب متونةي إالّ إذل كماى تفخؿ ف اطمؽ لمسنر لمةػمف مبمور ٓ

ف ذل كمف افوثمم ثمر ،عولمؿ مذ ،النت ؽ تفخىمم مغ لممأموؼ مف لةمور كماى غنػر

متونة ف نىزـ لةطبم إذف بتونةمم والنمكف فف ن ـ فافيـ إف مـ نتونةمم ٓ
كمػػم مػػـ ن

ػػي لمت رنػػر لمم ػػمر إمنػػي عػػف لمرعواػػي لمتػػ ممرسػػمم لممتمم ػػمف فو ا ػػص

لممممر ،ف إت لر لمترلا

فو لمتمؿ بأ وؿ إترلومم وبمم كمف نتةنف لمةىـ بي ٓ

وي كىمم عام ر الزم مبنمف ركف لمخطأ لمموتػس مىمسػوومن لمتامونػ

ةاػي النك ػ

اػػفوة لماتنت ػ لمئػػمر ،بػػمممتا عىنػػي ع ػػس لمت لرا ػ لمت ػ فت لريػػم لممتممػػمف و بػػؿ نتةػػنف فف
تك ػػوف تى ػػؾ لماتنتػ ػ ام ػػو ع ػػف رعوا ػػي اوليم ػػمؿ وع ػػفـ إتب ػػمع لة ػػوؿ ولم ولع ػػف لممس ػػت ر ،فػ ػ

عمىممم وكػذمؾ لإلاتنمطػمى لمتػ كػمف نتةػنف عىنممػم إتبمعممػم ولمتػ مػف ػأامم لمانىومػ فوف
تا ػػؽ يػػذل لماتػػموج وعػػفـ إترلومػػم فو لإليمػػمؿ ف ػ إتخمذيػػم وب ػ عمم ػ نولعػػف لمسػػىوؾ لمت ػ

ت رئمم ف وؿ لممماػ فػ خ و ػن لمت لراػ لمتػ نػمـ لممتممػمف ب ترلومػم مىمػفع لممػفا ػ

ةاي مت ثبى فاممم مـ نرتكبم ف فةؿ فو إمتامع نتئمف خروتم عف ولتبمى لمانط ولماذر
لمت ت رئمم تىؾ لة وؿ وفؽ لم ولعف لمةمىن لممتبة وفف ف طبنس كمف ف مثؿ لمظػروؼ
لمت فامطى بممم كمف نف ت رؼ عى ذلى لمااػو لمػذ ت ػرفم بػي و فػ وتػي ماسػب لمخطػأ
إمنممم إذ مـ نتونةم تىؾ لإل مب ولمامم لمت فس رى عامم لمترلا ومػـ نكػف فػ إسػتطمعتممم

تونةمم ػ ومـ نكف ذمؾ مف ولتبممم ٓ

وتػػم لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لمسػػممؼ لمػػذكر خممنػػم مػػف بنػػمف يػػذل لمةام ػػر برمتمػػم
ولكت ػ ببنػػمف لماتػػموج لمئػػمر ،لمتػ ما ػػى بمممػػفع لممػػفا وممػػذل تػػم لمت رنػػر م ػػوبم ب
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ػػور

ظمير مةفـ إف ماي عف عام ر لمخطأ لمذ لاتم إم ثبوتي ف تماػس لةطبػم لممةػممتنف

واػػوع يػػذل لمخطػػأ لممػػتثـ ولمم ئػ إمػ تىػػؾ لماتنتػ

ػ ويػػذل لم

ػػور لمػػذ

ػػمس ذمػػؾ لمت ػػرر

لمم مةػػمرض فنػػي ل ف مػػمفلـ نػػف لعتمػػف عىنػػي ف ػ نئػػموي
لم ا ػ لاسػػاس عى ػ لماكػػـ لمما ػػوض و
ب فلا لممتممنف ولتخذل سافل مذمؾ لم ئم إذ تم ى فسػبمبي م ػوب بػذلى لم ػور لممػتثر فػ
ماط ي و ا إستفالمي بمم عمبي ولستوتس ا ئي ٓ

لمم ّةػمرض فنػي ل ف عاػفمم سػم ؿ لممتممػنف
ونف مس لم ور ماطؽ لماكـ لمما وض و
مةم عف ترنم لإل مب لمخطأ لمم ئ ب فلاتممم عامم وتمػغ بناممػم فػ لممسػوومن عػف تىػؾ
لمترنم فوف فف نوئي خطأ كؿ ماممم ولمولتس لمذ كػمف نتةػنف عىػ لممػتمـ لمثػما إتبمعػي
وت معس عف لم نمـ بي وفيمؿ ف تا نذل وفؽ ف وؿ مماتي بؿ تمؿ فورل كىن ومـ نوئاي فو
نك ؼ عاي مف ولنغ فورلؽ ع م لممتا عىني ولمخطولى لمت لتبةى ف لمترلا وممنػمـ بػي
كػػؿ مػػف لممتممػػنف و ومكاػػي فطىػػؽ لم ػػوؿ بمممسػػوومن وفم ميػػم عى ػ عػػمتؽ لةطبػػم لممةػػممتنف و

ويػػو تتمنػػؿ اولبمػػمـ مطىػػؽ م ػػوس بمم

ػػور لممبطػػؿ لمموتػػس مىػػا ض مػػمفلـ نػػف لعتمػػف عىػ

لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لمسػػممؼ لمػػذكر ولعتاػػؽ اتنتتػػي لمت ػ مػػـ تكػػف مامومػػي عى ػ فس ػػبمس

ولئػػا تاػػفف مسػػوومن كػػؿ مػػف لممتممػػنف عى ػ اػػفل مػػف ولنػػغ لمخطػػأ لمػػذ ونػػغ فنػػي لممػػتمـ
لةوؿ فو لمثما فو ك يمم فولمخطأ لمم ترؾ بناممم إف وتف .

تػ ػ ب لمػػفكتور ( .......لممػػتمـ لةوؿ ) يػػو لمػػذ نػػمـ ب ػ ت لر لمت لراػػي ونمػػى فاػػم بمسػػمعفتي
فثاػػم إترلومػػم بتػػذمنؿ لم ػػةوبمى فثاػػم إترلومػػم ولةسػػتمذ لمػفكتور  ......يػػو لمػػذ نػػمـ
بمم وفور يو لممسمعف ،ف ط ٓ

ومـ نوئي لمت رنر لمطب لم ػرع لممرفػؽ بػمةورلؽ اػوع لمخطػأ لمػذ ونػغ مػف لممػتمـ

لمثػػما فثاػػم فعمػػمؿ لممسػػمعفل لمتػ نػػمـ بمػػم فثاػػم لمت لراػ ولة ػػوؿ لم انػ لممتبةػ لمتػ كػػمف
نتةػػنف عىنػػي إتبمعمػػم وخمم مػػم و إذ ال نك ػ متػػرف لم ػػوؿ بأاػػي فخطػػأ فو فسػػمـ ف ػ لمخطػػأ فمػػذل
عبػػمر ،عمم ػ ن ػػوبمم لمتتمنػػؿ ولمتةمػػنـ كػػذمؾ وال تك ػ إلثبػػمى ركػػف لمخطػػأ ف ػ تماػػس لممػػتمـ
لممذكور ومذمؾ كمف إستفالؿ لمماكم عىػ

لمخطػػأ لمتػ فنػػف عامػم م ػػوبم بمم
إستوتس ا ئي ٓ

ثبػوى مسػوومنتي ومسػم متي ع ػػف ترنمػ ػ لإل ػمب

لمم مةػػمرض فنػػي ل ف بمػػم
ػػور لمػػذ عػمس لماكػػـ لمما ػػوض و
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وكمف عى لماكـ ات نسىـ نئػمتل مػف يػذل لمةػولر فف تتئػمف فسػبمبي مػم ن نػف تونػغ

لممػتمـ لمثػػما مىاتػموج لمتػ اػػفثى فو إمكمانػ تونةمػػم مػػف تمابػي وفاػػي كػػمف فػ لسػػتطمعتي رغػػـ
ننمـ لممتمـ لةوؿ بػ ت لر لمت لراػ لمانىومػ

فوف ونوعمػم ةف مسػوومنتي تات ػ إذل مػـ نكػف فػ

لستطمعتي ف ظؿ لمظروؼ لمت كمف فنمػم ولنت ػمر فورل عىػ متػرف مسػمعف ،لممػتمـ لةوؿ ػ
فر ي ػػذل لماتنتػ ػ لمئ ػػمر ،ولمانىومػ ػ فوف ونوعم ػػم ومػػػف ث ػػـ فػ ػ ما ػػؿ إذف ممةمنبت ػػي اولم لزمػػػي

بممتةونض لممفا لمم ئ بي ئفل ٓ

لمم مة ػػمرض فن ػػي ل ف ب ػػممت رنر
اولذ فخػ ػذى لمماكمػ ػ لمتػ ػ ف ػػفرى لماك ػػـ لمما ػػوض و
لمطب ػ لم ػػرع لمػػذ تمػػؿ فور لممػػتمـ لمثػػما كىن ػ ولس ػ طي تمممػػم ومػػـ نبػػنف مػػف مسػػوومنتي
ولةخطم لمت ونةى ماي عى افل إف وتفى مغ فف فورل لنت ر عىػ لممسػمعف ،فػ إتػ لر
لمترلا لمت نمـ بمم لةوؿ بمإلئمفي إمػ تتمنػؿ فور لةخنػر وعػفـ تافنػف وتػي لمخطػأ لمػذ

نمرفي وونغ ماي ف خ و ن لمولنة لممطروا ماؿ لمتفلع ف ف لماكـ نكوف برمتي م وبم

بمم

ور ف لمبنمف بمم إستوتس ا ئػي كمػم سػىؼ لمبنػمف و ةف لم

ػور لمػذ

ػمس مفوامتػي

كمف عممم و مم ٓ
صبٔيبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ

لمم مةػ ػػمرض فن ػػي ) ل ف عى ػ ػ مم ػػػمبي مػ ػػف
إذ م ػػـ ن ت ػ ػػر ن ػػور لماكػ ػػـ لمما ػػوض ( و
غموض اولبممـ وتتمنؿ ف بنمف ركف لمخطػأ لمماسػوس إمػ كػؿ مػف لممتممػنف ػ بػؿ إمتػف إمػ
عفـ بنمف رلبط لمسببن بنف لمخطأ لممفع بي ولمماسوس إم كػؿ ماممػم ولمئػرر لمػذ ماػؽ

بمممفع لممفا لمذ نتمثؿ ف لمامم لممرئن ولةعرلض لمت نةما ماممم ٓ

وي ػػذل لمة نػ ػ ب ػػنف لمخط ػػأ ولإل ػػمب رك ػػف ت ػػوير ف ػ ػ لمترنمػ ػ لمتػ ػ نئػ ػ لماك ػػـ

لمم مةمرض فني ل ف ) ب فلا لممتممنف عامم ةف عػفـ م لرعػم ،ف ماممػم فو كىنممػم
لمما وض ( و
مى ولعػف ولة ػػوؿ لمةىمنػ ولممتبةػ فػ متػمؿ عمىممػػم ومػم ت رئػػي عىنممػػم ف ػوؿ لممماػ مػػف
ولتبمى لمانط ولماذر ومخمم تممم ممذل لة وؿ م روط بأف تكوف يذل لممخمم يػ بػذلتمم

لمسبس ف لمئرر لمذ ماؽ بمممفع بانة ال نت ور ونػوعي مواليم ٓ
وعىػ ذمػػؾ فناب ػ عىػ لماكػػـ فف نػػفمؿ فػ مفوامتػػي فسػػبمس سػػمو
مف لممتممنف إف وتف ػ كمف ف اػف ذلتػي سػببم فػ إ ػمب لممػفع

عىػ فف خطػػأ كػػؿ

بتىػؾ لإل ػمب بمػم نتػولفر

بػػي رلبطػػي لمس ػببن وفف نكػػوف يػػذل لمبنػػمف ولئػػام وماػػففل مسػػتمفل مػػف لمت رنػػر لم ا ػ لممرفػػؽ
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لمم مةػمرض فنػي ل ف )
بمةورلؽ ويو ت رنػر لمطبنػس لم ػرع ويػو مػم ن ػر لماكػـ ( لمما ػوض و
ف بنماي ٓ
إذ لكت ػ لماكػػـ بسػػرف مػػم تئػػماي لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع مػػف اتػػموج ف ػػمبى لممتاػ
عىن ػػي بمماممػ ػ لممرئ ػػن لمتػ ػ نة ػػما مام ػػم بة ػػف إتػ ػ لر لمت لراػ ػ فوف فف نب ػػنف لماك ػػـ لم ػػى
لممبم ر ،بنف لمخطأ لممفع بافوثي مف كؿ مف لممتممػنف ػ ولمػذ تمىػي لماكػـ كػذمؾ ػ وبػنف

تىػػؾ لةع ػرلض لمئػػمر ،لمت ػ ننػػؿ بأامػػم ما ػػى بػمممتا عىنػػي ف ػ لع ػػمس لمت لرا ػ و انػػة ال
نبنف مف مفواماى لماكـ لإلاتنمطمى لمت كمف نتس عى كؿ مف لممتممػنف بػذممم ولم نػمـ بمػم
وف ػػوؿ لممماػ لمتػ كػػمف نتةػػنف إتبمعمػػم عاػػف إتػ لر تىػػؾ لمت لراػ وونةػػى مخمم تمػػم مػػف كػػؿ
ماممػػم بمإلئػػمف إم ػ بنػػمف مػػم نسػػتفؿ ماػػي عى ػ فف تىػػؾ لةخطػػم ولممخمم ػػمى وعػػفـ لمتاػػرز
ولإلاتنمط لمولنغ مف كؿ ماممم نف فف امال ومبم ر ،إم لماتنت سمم

لمذكر وبمم تتولفر بي

ع نػ لمسػببن بػنف لمخطػأ ولمئػرر ػ ةف متػرف بنػمف تىػؾ لإل ػمب ولةئػرلر ال نك ػ واػفل
مى طػػغ باػػفوة لمخطػػأ مػػف ف مػػف لممتممػػنف فو كىنممػػم كمػػم ال نك ػػ كػػذمؾ مثب ػػوى لمة نػػ
لممبم ػر ،بػػنف ذمػؾ لمخطػػأ فف وتػف وبػػنف تىػؾ لماتػػموج بػؿ نتةػػنف بنػمف يػػذل لمرلبطػ فػ مػػفوامى
لماكـ مستمفل مف ت رنر لمخبنر لم ا لمذ لعتمف عىني ويػو لمت رنػر لمطبػ لم ػرع لممرفػؽ ػ

ةف رلبط لمسببن بػنف لمخطػأ ولإل ػمب مػف لةمػور لم انػ لمباتػي كػذمؾ وال نتػوز مىاكػـ فف
ن طغ بثبوتمم وي ركف مف فركمف ترنم لإل مب لمخطأ إال بمإلستامف عى فمنػؿ فاػ نػمطغ
وتػػمزـ إذ النتػػوز لفت ػرلض يػػذل لمة ن ػ فو فخػػذيم بػػممظف ولإلاتمػػمؿ بػػؿ نتةػػنف إنمم ػ لمػػفمنؿ
عىنمم بام عى لمفمنؿ لمامسـ لمذ الن وبي ؾ فو نتطرؽ إمني ظف ولاتممؿ ٓ

وعى ذمؾ ف ف لم وؿ بثبوى ع ن لمسببن بنف ننمـ لممتممنف ب ت لر لمترلا مىمتا

عىني ولمامم لممرئن لمت نةما مامم بةفيم نكوف نوال فمسفل ةاي مبا عى لفترلض الساف
مػي مػػف ولنػػغ لمػػفمنؿ لم اػ لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػذل لإلفتػرلض نأبػػمل لمػػفمنؿ لمتاػػمو لمػػذ نمكػػف فف
ن ػمـ عىنػي نئػم بمإلفلاػي ػ ومػم فلمػى ع نػ لمسػببن بػنف لمخطػأ ولمئػرر لممكػوف مىمسػوومن
لمتامون عف ترنم لإل مب لمخطأ مػف فركػمف تىػؾ لمترنمػ فنتةػنف فف نكػوف ثبوتمػم نطةنػم

ال إفترلئنم ٓ
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ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لمماكم عاف لم ئم بمإلفلا عف ترنم لإل مب لمخطأ نتس فف تتاػفة فػ غنػر

مم غموض عف رلبط لمسببن بنف لمخطأ لمثمبى ف تماس لممتمـ وبػنف إ ػمب لممتاػ عىنػي
فػ ذل يػ مػـ ت ةػػؿ كػػمف اكممػم نم ػػر لمبنػمف متةناػػم ا ئػػي ةف إغ ػمؿ يػػذل لمبنػمف عىػ ااػػو

كمؼ نةتز ماكمػ لمػا ض عػف مرلنبػ

ػا تطبنػؽ لم ػماوف عىػ لمولنةػ كمػم

ػمر لثبمتمػم

بمماكـ " ٓ


ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ متموع عم ـ م ٕ ػ  ٚٚػ ٔٙٛ



ا ض ٕٔ ٜٖٔ٘/ٗ/س ٗ ػ ٓ ٕٚػ ٗٗٚ



ا ض ٕٓ ٜٖٔ٘/ٔٓ/ػ س ٘ ػ  ٔٙػ ٗٚ


لمترنم

ا ض ٖٔ ٜٔٙٙ/ٙ/ػ س  ٔٚػ ٔ٘ٔػ ٕٓٛ

فمذَرٛارشَلؼبءَزلىّخَإٌمغَػٍَٝأْ " ع ن لمسػببن

" ػ عا ػر فػ كنػمف

و رط مىمسوومن عامم ٓ ف ممػى ماكمػ لمػا ض ب " إف لم ػماوف نوتػس فػ ترنمػ

لم تػ ػ ػػؿ لمخطػ ػ ػػأ فف نكػ ػ ػػوف خطػ ػ ػػأ لممػ ػ ػػتمـ يػ ػ ػػو لمسػ ػ ػػبس ف ػ ػ ػ وفػ ػ ػػم ،لممتا ػ ػ ػ عىنػ ػ ػػي " ــــــــ
( ا ػض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ

ػ متموعػ عمػر و م  ٙػ رنػـ  ٚ٘ /ػ ص

ٓٓٔ ) و ػ كمػم نممػى ب ػ " إذل لاةػفمى رلبطػ لمسػببن

إاةػفمى لمترنمػ مةػفـ تػولفر

فاػف لمةام ػر لم ماوانػ لممكواػ ممػم " ( ا ػض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ مػج فاكػمـ لمػا ض ػ س  ٙػ
رنػـ ٖ ٕٙػ ص ٔ ٛٚو ا ػض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ ) و ػ وو ػ ى ماكمػ
لما ض ع ن لمسببن بأامم " ركف توير مف فركمف لمترنمػ " ( ا ػض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س
ٕ

ػ ٘ٗٗ

ػ ٕٕٔٔ و ا ػػض ٖٜٔٔٙٙ/ٙ/

 ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚـ ٓٓ ) ٕٔٚ

ػ س ٔٚ

ػ ٔ٘ٔ

ػ ٕٓ ٛو ا ػػض

ٚلؼذَثأََْ:ـَ

" خطأ لممتا عىني فو لم نر ن طغ رلبط لمسػببن متػ إسػت رؽ خطػأ لمتػما و وكػمف

كمفنم بذلتي إلاػفلة لماتنتػ ػ وففػمع لمطػمعف ب ا طػمع تىػؾ لمرلبطػ تػوير نترتػس عىػ ثبوتػي
إات م مسوومنتي لمتامون ولممفان وعى لمماكم فف تةا بتا نىي وبنػمف مػف نػفر ،لمطػمعف
ف لمظروؼ لمت ونغ فنمم لمامفة عى ت ف ونوعي وفثر ذمػؾ فػ ننػمـ فو عػفـ ننػمـ ركاػ
لمخطأ ورلبط لمسببن و فػ ذل فغ ػؿ لماكػـ ذمػؾ ف اػي ال نكػوف نػف بػنف لمولنةػ وكن نػي ا ػوممم
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بنمام كمفنم نمكف ماكم لما ض مف إعممؿ رنمبتمػم عىػ تطبنػؽ لم ػماوف تطبن ػم
ولنة لمفعو و ونكوف م وبم بمم

ور فئ عف لإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ



ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ



ا ض ٕٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٚٛػ ٜٖٛ



ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ



ا ض  ٜٔٚٓ/ٔٔ/ٛػ س ٕٔ ػ  ٕ٘ٚػ ٜٔٓٙ



ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ

ػانام عىػ

مذمؾ نئى ماكم لما ض ف لمةفنػف مػف فاكمممػم و بػبط ف ون ػور لماكػـ لمػذ
ال نتئػػمف إثبػػمى ت ػولفر ع نػ لمسػػببن و " ووتػػوس إثبػػمى إرتبػػمط ع ن ػ لمسػػببن بػػنف لمخطػػأ
ولموفػػمل إرتبػػمط لممسػػبس بممسػػبس ولمةىػ بػػمممةىوؿ " ( ا ػػض ٖٓ ٜٖٔٓ/ٔٓ/ػ مػػج لم ولعػػف

لم ماوانػ

ػ مامػوف عمػر ػ ت ػٕ ػ ٘ ٚػ  ) ٙٛو وبأاػي ب ـــ " إذل كػمف لماكػـ نػف فغ ػؿ بنػمف

تولفر رلبط لمسببن

تةنف ا ئي م

ورٓ " ،

 ا ػض  ٜٖٔٗ/ٔ/ٔٛػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ ت ػ  ٙػ ٘ ٚػ ٓٓٔ
سممؼ لمذكر

 ا ض ٖٕ ٜٔٗ٘/ٗ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٙػ ٔ ٘ٙػ ٖٓٚ
 ا ض  ٜٔٗٛ/ٕٔ/ٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٚػ ٖٓ ٚػ ٗٙٙ
 ا ض ٖٕ ٜٔ٘ٛ/ٙ/ػ س  ٜػ  ٔٚٚػ ٗٓٚ
 ا ض  ٙٓ/ٔٔ/ٚػ س ٔٔ ػ  ٔٗٚػ ٔٚٚ

 ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٚػ سٕٔ و ٔ ٜٔػ ٜٕٜ
 ا ض  ٜٔٚ٘/ٕٔ/ٛػ س ٕٙػ ٕ ٔٛػ ٕٜٛ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ــَ

" لماكـ لمذ النرف عى لمففغ بمات م ع ن لمسػببن و نكػوف نػف سػكى عػف لمػرف عىػ

فف ػػمع ت ػػوير ن ػػوـ عىػ ػ إات ػػم رلبطػ ػ لمس ػػببن

ب ػػنف لمخط ػػأ ولماتنتػ ػ مم ػػم نةنب ػػي بمم

لمموتس ما ئي " ٓ
 ا ض ٔ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٗٚػ ٘ٛٚ
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ػػور

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ــَ

" نتةنف عى لمماكم فف ت سط يذل لمػففغ ا ػي إنػرلفل مػي ورفل عىنػي و ػ فمػم ويػ

مـ ت ةؿ ف ف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور ف لمتسبنس ممم نتةنف مةي ا ئي

"

 ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ سٕٓػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ

بؿ إف ماكم لما ض و ال تكت بأ بنمف وػ اولامم ت ترط فف نكوف ولئام م
و ومػف ثػـ كمفنػم و ػ وفاػي إذل كػمف لمتا نػؽ مػف تػولفر ع نػ لمسػببن نثنػر باثػم فانػم ونتطىػس
لمرتوع إم فر فيؿ لمخبر ،و ف ف لماكـ نتةنف فف ن فـ لمفمنؿ لم ا لممثبى مىة ن

ٓ

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

 ا ض ٗٔ ٜٔٙٔ/ٔٔ/ػ س ٕٔ ػ ٖ ٔٛػ ٜٓٛ
بػػؿ وفوتبػػى ماكم ػ لمػػا ض فف نكػػوف لمػػرف عى ػ لمػػففغ بمات ػػم ع ن ػ لمسػػببن
م

ػػ

رفل

م ػػفعمم بمم ػػفمنؿ لم اػ ػ و م ػػغ وت ػػوس تا ن ػػؽ فف ػػمع لمط ػػمعف لمت ػػوير ع ػػف طرن ػػؽ
ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

لممختص فانم و اولالّ كمف لماكـ م وبم بمم
 ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/٘/ػ س ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ
وكػػمف نتةػػنف عىػ لماكػػـ اتػ
بوئ ػػوس وت

نبػ فر مػػف يػػذل لم

ػػور فف تتئػػمف فسػػبمبي مػػم نك ػػؼ

ػػنؿ ع ػػف ا ػػمط ك ػػؿ م ػػف لممتمم ػػنف وفف ي ػػذل لما ػػمط فف ا ػػمال ومبم ػ ػر ،إمػ ػ

لإل مب ولمامم لممرئن لمت نةما مامم بةف لمترلا لمت نممم ب ترلومم وفاػي مػـ تكػف توتػف
عولمؿ فخر غنر متونة فو النمكف تونةمم مف أامم وافيم فف تػتف إمػ تىػؾ لماتػموج ةف

لمطبنس النسأؿ عف لماتموج لمت النمكف إاتممؿ ونوعمم ٓ

وال ت ػ ػػوـ لممسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ ف ػ ػ تماػ ػػس لمطبنػ ػػس إالّ إذل خػ ػػرم عػ ػػف فلو ػ ػر ،لمتب ػ ػػر

ولإلاتنمط مىةولنس ف ذل كماى يامؾ عولمؿ ػمذ ،فو غنػر مأموفػي تػفخىى فػ لمتسىسػؿ لمسػبب

ف ػ نكػػوف لمطبنػػس مىزمػػم بتونةمػػم والنكػػوف بممتػػمم ف ػ لسػػتطمعتي تونػػغ لإل ػػمب لمت ػ ترتبػػى

عىنمػػم مػػمال نسػػاف إمن ػي بػػذمؾ فن ػ

مسػػوومن عػػف يػػذل لماتنت ػ ةامػػم ال تػػرف عى ػ بػػمؿ لمطبنػػس

متر لمترلا والنمكف فف ترف عى خمطرل ٓ
وال نخ ػ فف ماكم ػ لمػػا ض ت لرنػػس فاكػػمـ لمموئػػوع ف ػ كن ن ػ لستخ
لمسػػببن

ػػمم مرلبط ػ

بػػنف لمخطػػأ ولإل ػػمب بمإلئػػمف إم ػ ئػػرور ،بنمامػػم ممػػذل لمة ن ػ ونةا ػ ذمػػؾ فامػػم
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تبسػط لمرنمبػ عىػ لممةنػػمر لمػذ فخػػذى بػي وعام ػػر يػذل لمرلبطػ وكن نػ لسػػتابمطمم وتسػػتىزـ

فف نكػػوف ذمػػؾ ف ػ ماطػػؽ سػػموغ ولسػػتفالؿ سػػىنـ مسػػتمفل مػػف لمػػفمنؿ لممةتبػػر لمػػذ نوئػػامم
ونك ؼ عامم بوئوس وف غنر غموض فو إبممـ اولالّ عمس لماكـ مم نستوتس ا ئي .
فمؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" إذل كػمف لماكػـ لم ػمفر بمإلفلاػ عػف لم تػؿ مػـ نبػنف كنػؼ إاتمػ إمػ فف لإل ػمبمى

لمولرف ،بت رنر لم ػ لمت ػرنان يػ لمتػ سػببى وفػم ،لممتاػ عىنػي ف اػي نكػوف نم ػ لر متةناػم
ا ئي و وال ن فس ف ذمػؾ مػم فورفل لماكػـ فػ ختممػي مػف فف لإل ػمبمى لمامرنػ فوفى بانػم،
لممتا عىني و ذمؾ فاي فغ ؿ عاف بنماي مئموف لمت رنر لمطب

ى لموفػم ،بمإل ػمبمى لمتػ

ف مر إمنمػم مػف ولنػغ لمػفمنؿ لم اػ ويػو لمك ػؼ لمطبػ ممػم نتةػؿ بنماػي يػذل نم ػ لر ن ػو لر ال

تسػػتطنغ مةػػي ماكمػ لمػػا ض فف ت لرنػػس سػ م إسػػتخ ص لماكػػـ مرلبطػ لمسػػببن بػػنف فةػػؿ

لممتمـ ولماتنت لمت

خذل بمم "

 ا ض ٕٕ ٜٔٙٓ/ٔٔ/ػ س ٔٔػ  ٔ٘ٙػ ٘ٔٛ
ومػ ػ ػػف لمم اػ ػ ػػظ فف ت رنػ ػ ػػر لمطػ ػ ػػس لم ػ ػ ػػرع ولمػ ػ ػػذ فخػ ػ ػػذ بػ ػ ػػي لماك ػ ػ ػـ لمما ػ ػ ػػوض

لمم مةػػمرض فنػػي ل ف ) ب فلا ػ لممتممػػنف مػػـ ن طػػغ بممسػػبس لممبم ػػر لمػػذ فف إم ػ لمامم ػ
( و
لممرئػػن لمم ػػوؿ بأامػػم فممػػى بمممػػفع بةػػف لمت لراػ كمػػم مػػـ ن طػػغ بمةسػػبمس لمتػ ففى إمنمػػم
وفوتي لم

ور ولإليممؿ فو عفـ لإلاتنمط لمولنغ مف كػؿ مػف لممتممػنف ولامػم فورف ت رنػرل فػ

عبػػمرلى مةمػػمل ومتمىػػي وغنػػر ماػػففل نكتا مػػم لم مػػوض ولمظػػف ولإلبمػػمـ ومػػف لمم ػػرر فػ يػػذل
لم فف فف لمخطػأ لمتاػمو وكػذمؾ ع نػ لمسػببن بناػي وبػنف لماتنتػ لمتػ تاػفة نتةػنف إثبػمى

كؿ ماممم عى سبنؿ لم طغ ولمتزـ وعى سىط لإلتممـ إثبمتمم ف ذل مػـ تثبػى فنممػم فو ك يمػم
تةنف لماكـ بممب لر  ،فوف فف نكىؼ لممتمـ ب ثبمى تخىؼ فاػف لركػمف تىػؾ لمترنمػ ةف لة ػؿ
فني لمب لر  ،و ومم لمترنم إالّ فمػر عػمرض فػ انمتػي و وممػذل ن ػغ عػس إثبمتمػم بكمفػ فركمامػم
لمم مةمرض فني ل ف )
عى لمانمب لمةمم وي سىط لإلتممـ ويو مم فخطأل لماكـ لمما وض( و
عف عام ر لمخطأ لممرتكس مػف كػؿ مػف لممتممػنف ومػـ نػورف لمػفمنؿ عىنػي مػرفوفل إمػ ف ػؿ
ػػاني ثمبػػى بػػمةورلؽ كمػػم مػػـ نبػػنف لمرلبط ػ بػػنف ذمػػؾ لمخطػػأ ولماتػػموج لمئػػمر ،لممػػفع بأامػػم
افثى وفممى بمممفع

كمم مـ نوئي لماكـ مف لمةامن لمتػ فمتػى عىػ كػؿ ماممػم وكن نػ

سىوكممم ولمظروؼ لممانط بممم ولم ى بنف سىوكممم وتىؾ لإل ػمب ولماممػ لممرئػن لمتػ
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ل مبى لممػفع بةػف لمت لراػ ػ ومػف نفرتمم ػػم عىػ ت فنمػػم ػ ولثػر ذمػؾ كىػي عىػ ننػمـ فوعػفـ

ننمـ ركػف لمخطأ وع ن لمسببن فو لات مومم ٓ


ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ

صبٌضبَََََ:اإلخسيَحبكَاٌذفبعََ.

ذم ػػؾ فف لم ػػففمع ع ػػف لممتمم ػػنف تمس ػػؾ فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ فرتػ ػ و وفم ػػمـ لمماكمػ ػ

لإلستوامفن و ف لممامكمتنف لةوم و ولمثمان ػ بةػف لإلعػمف ،مػف لمػا ض تمسػؾ فػ مذكرتػي
لممترخ ٕٕ ٕٖٓٓ /٘ /و تمسكم تمزمم بطىس إستفعم لمػفكتور /لمسػبمع فامػف لمسػبمع ػ
لمطبنس لم رع ػ بماط لم مير ،لمطبن لم رعن و ولمذ فتر لمك ؼ عى لممفع ولاتمػ
ف ت رنرل إم فف لةطبم لممةممتنف مسػوومنف عػف لماممػ لممرئػن ولإل ػمبمى لمتػ ف ػمبتي

بةػػف إت ػ لر لمت لرا ػ وذمػػؾ ممامن ػػتي فنمػػم تػػم

بمػػذل لمت رنػػر وف ػ لماتنت ػ لمت ػ خىػػص إمنمػػم

خم ػ ولامػم مػـ تكػف مامومػي عىػ فسػبمس كمفنػ تػتف إمنمػم فئػ عمػم ػمس لمت رنػر برمتػي
مف غموض ولبممـ ون ور ولفترلض وظف ٓ
بنػػف فف لمماكمػ مػػـ تسػػتتس إمػ يػذل لمطىػػس ونئػػى فػ لمػػفعو لممطرواػ عىنمػػم

ب فلاػ ػ لممتمم ػػنف ع ػػف ترنمػ ػ لإل ػػمب لمخط ػػأ لممس ػػاف ،إمنمم ػػم وفتخ ػػذى م ػػف لمت رن ػػر لمطبػ ػ

لم ػرع لمسػممؼ لمػذكر سػافل م ئػػمومم ب فلاتممػم وعومػى عىنػي فػ يػذل لم ئػم وفتخذتػي ركنػز،
تويرن مى ئم بمةفلا وتم ى مػفوامى اكممػم خممنػ كىنػ مػف ثم فسػبمس تسػوغ رفػض يػذل
لمطىػس لمتػػوير سػػو نوممػػم فف لمامئػػر مػػغ لممػػتمـ لةوؿ بتىسػػمى لممرلفةػ طىػػس إسػػتفعم
لمطبنس لم رع

وطىس افس متا خممسػن وئػـ فورلؽ عػ م لممػفع و ولمماكمػ بتىسػ

ختػػمـ لممرلفة ػ نػػررى اتػػز لمػػفعو مىاكػػـ متىس ػ لمنػػوـ ومػػذكرلى ممػػف ن ػػم خ ػ ؿ ػػمر
بمإلنفلع و وخ ؿ لةتؿ لممئروس نفـ لمامئػر مػغ لممػتمـ لةوؿ مػذكر ،نػرر فنمػم فف اسػب
لمةتز ف لممتمـ مـ تست ر بةف وامفظ مستافلى تىت ى عامم لمماكم (؟!) و ومـ نػرف لماكػـ
ومػو بكىمػ ولاػف ،عىػ طىػس إسػتفعم لمطبنػػس لم ػرع و وال عىػ طىػػس اػفس متاػ خممسػػن

مػػف فسػػمتذ ،لمطػػس لم ػػرع و وال عى ػ بػػمن لمطىبػػمى سػػمم لمبنػػمف ولكت ػ
ت رنػ ػػر لمطبنػ ػػس لم ػ ػػرع لمم ػ ػػوس بػ ػػمم موض ولإلبمػ ػػمـ ولم

بمإلسػػتامف إم ػ

ػ ػػور ولم ػ ػػموـ ف ػ ػ اتنتتػ ػػي عى ػ ػ

لإلفترلض ولمظف ولمذ تػم نم ػ لر عػف إنممػ ركػف لمخطػأ فػ اػؽ لممتممػنف وا ػض لماكػـ
لإلسػػتوامف لةوؿ م

ػػورل ف ػ بنػػمف ركػػف لمخطػػأ ولمػػذ إعتمػػف ف ػ بنماػػي عى ػ ت رنػػر لمطبنػػس
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لممةػػمرض
لم ػرع كػػفمنؿ وانػػف فػ لةورلؽ و ويػػو ن ػػور ػػمس لسػػتفالؿ لماكػػـ لمما ػػوض ( و

فنػػي ل ف ) فئػ ػ ع ػػف لإلخ ػ ؿ لمتس ػػنـ با ػػوؽ ففػػمع لممتمم ػػنف و عىم ػػم ب ػػأف اك ػػـ لإلع ػػمف،

لم ػػمفر مػػف ماكم ػ لمػػا ض ف ػ لمطةػػف لةوؿ رنػػـ ٘ ٖٜٜٗمسػػا  ٜٜٜٔمػػـ نػػر ف ػ إتخػػمذ
م نمـ

لمم مةمرض فني ل ف ) مف ت رنر لمطس لم رع فعمم ميفلا ممنك
لماكـ لمما وض ( و
ركػف لمخطػػأ فػ اػؽ لممتممػػنف و ونئػ بػا ض لماكػػـ لإلسػػتوامف لمسػمبؽ م ػػورل فػ بنػػمف
ركػػف لمخطػػأ فػ ػ ا ممػػم ويػػو مػػم نامػػؿ ف ػ مئػػمواي مػػم ن نػػف عػػفـ

ػ ان ت رنػػر لمطػػس

لم ػػرع ك ػػفمنؿ إلثب ػػمى تػ ػولفر لمخط ػػأ فػ ػ ا ػػؽ لممتمم ػػنف و وي ػػو ممك ػػمف نوت ػػس عىػ ػ لماك ػػـ
لممةػ ػػمرض فنػ ػػي ل ف ) لإلسػ ػػتتمب مطىػ ػػس إسػ ػػتفعم لمطبنػ ػػس لم ػ ػػرع ممامن ػ ػػتي
لمما ػ ػػوض ( و
ومولتمتي بمم تم بممت مرنر لإلست مرن لمم فمػ مػف لممتممػنف مػف ا ػموؽ طبنػ فانػ ػ متنػف ،ػ
بمممرلتغ لمةىمن ػ ترفغ عف لممتممنف بم لمخطأ وتتكف إا طمع رلبط لمسػببن بػنف ا ػمطممم
ولماتنت لمت ن كو مامم لممرنض و وةف يػذل لممولتمػ نػف تسػ ر عػف إنػرلر لمطبنػس لم ػرع
ب ا يذل لما موؽ بمم نت نر بي وتي لم فر ف لمفعو فو تس ر عف إ لررل عى رفني وفػ
يػػذل لمامم ػ نتةػػنف اػػفس متا ػ خممسػػن مػػف فسػػمتذ ،لمطػػس لم ػػرع وفسػػمتذ ،لممػػخ ولةع ػػمس
مىترتني بنف لمرفننف .

وةف لة ؿ ف لممامكممى لمتامون فامم تةتمف فسمسم عى لمتا ن مى لم ون لمتػ

ت ػػوـ بمػػم لمماكمػ وتسػػمغ ف ػ خ ممػػم لم ػػموف بممتىس ػ لمةىان ػ ف ػ ائػػور لممػػتمـ ولممػػفلفغ
عاي سول ما

لمتمم فو إلثبمتمم ئفل وال تتاىؿ لمماكم مف يذل لالمتزلـ إال إذل نبؿ لممػتمـ

ولمففمع لمسنر ف لت لر لى لممامكم فوف سممع يتال لم موف ٓ

فمػػم لذل ف ػػر لمػػففمع عىػ طىػػس سػػممعمـ فةىػ لمماكمػ فف تسػػتتنس مطىبػػي وتكىػػؼ

لمانمب لمةممػ بػمع ف ػموف لةثبػمى وكػذمؾ ػموف لمولنةػ وتاػفف تىسػ مسػممع ػممفتمـ فػ
ائػػور لممتمم ػػنف ولممػػفلفةنف ع ػػامـ اولال كماػػى لتػ ػ لر لى لممامكمػػ بمطىػ ػ ممخمم تمػػم فتػ ػ لر ل
تويرنم نتةىؽ بأ وؿ لممامكممى لمتامون ٓ
وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف ممف ،لمطبنس لم رع لممذكور فممـ لمماكم مف

تػػتثر فػ ع نػػفتمم لممسػػتمف ،مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر فو لاػػي مػػف نػػفم بػػأنولؿ تخػػممؼ مػػم تػػم بت رن ػرل
لمم فـ ماي إ ْذ مف لمم رر فاي ال نتوز مىماكم فف تبف رفنم فػ فمنػؿ مػـ ونةػرض عىنمػم ويػ
إذ فةىػػى ف ػػف سػػب ى إم ػ لماكػػـ عى ػ فمنػػؿ مػػـ تطىػػغ عىنػػي ومػػـ تما ػػي وةف سػػممع ػػممف،
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لم ميف لممذكور وتمان مم ومم نفور مف مامن مى بناي وبنف لمػففمع نػف ونسػ ر عػف ففمػ تػتثر
ف ع نفتمم ونػف تاتمػ مػف خ ممػم إمػ فر نخػممؼ لمػ فر لمػذ إسػت ر فػ ن نامػم نبػؿ سػممع
ذمؾ لم ميف ٓ
ٚإعزمشَلؼبءَاحملىّخَاٌؼٍيبَػٍَٝرٌهَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ ت ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لم ػ ػ ون لمتػ ػ تترنم ػػم لمماكمػ ػ بتىسػ ػ

لممامكمػ ػ وتس ػػمغ فنم ػػم لم ػػموف فػ ػ مولتمػ ػ لمم ػػتمـ سػ ػول إلثب ػػمى لمتممػ ػ فو ما نم ػػم م ػػم فلـ
سممعمـ ممكام ونتةنف عى لمماكم إتمب لمففمع إم طىبػي سػممع ػموف لإلثبػمى فو لمولنةػ
ومػو مػػـ نػرف ممػػـ ذكػر فػ نمومػ لم ػػموف لمم فمػ مػف سػػىط لإلتمػمـ ةامػػم لممػ ذ لةخنػػر لمػػذ
نتةنف فف نا سي متا نؽ لمولنة وت
لمانمبػ لمةممػ فنمػم تبناػػي فػ نمومػ

ػنمم عىػ لموتػي لم ػاني غنػر م نػف ،فػ ذمػؾ بت ػرؼ

ػموف لإلثبػػمى فو تسػ طي مػػف فسػمم لم ػػموف لمػذنف عػػمناول

لمولنةػ فو نمكػػف فف نكواػول عمناويػػم اولال إات ػػى لمتفنػ فػ لممامكمػ اولا ىػػؽ بػػمس لمػػففمع فػ
وتي طمرني ب بر اؽ ويو مم تأبمل لمةفلم ف ف لةبم " ٓ



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

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
"

فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفغ عاي "ٓ

 ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
 ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
 ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
 ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

 ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
 ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
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ػػأف
لممػتمـ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لة ؿ ف لةاكمـ لمتامون

بممتىس

فف تبا

عى لمتا نؽ لم و لمػذ تترنػي لمماكمػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ
 ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
 ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

 ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
 ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تبا عىنمم لةاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف نتسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس

"ٓ

 ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ مٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" سػػممع لم ػػميف النتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل فػ ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نط ػػمبؽ فو نخ ػػممؼ غنػ ػرل م ػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ



ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ



ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػفس فػ ولتػػس لمماكمػ لم نػمـ بػػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػػكى لمػففمع عػػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ػف بػي تكػذنس فنػولؿ لم ػميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

وال ن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عف طىس فت لر يذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ


ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ومػػف ػػأاي مػػو

ػػي فف نت نػػر بػػي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
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بىوغم لمػ غمنػ لةمػر فنػي فو تػرف عىنػي بمػم نفائػي فف يػ رفى إط لراػي فمػم ونػف فمسػكى

عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لةطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ


ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ

وّبَلؼذََ:ـَ

" بأاػػي ال نتػػوز مىماكمػ فف تبػػف فرنػػم ف ػ فمنػػؿ مػػـ ونةػػرض عىنمػػم ويػ إف فةىػػى
ف ف سب ى إم لماكـ عى فمنؿ مـ تطىغ عىني ومـ تما ي مغ مم نمكف فف نكوف مػي مػف فثػر

ف ع نفتمم مو لامم فطىةى عىني " ٓ


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



ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٜ/ػ طةف  ٘ٛ/ٕٔ٘ٙؽ

ساثؼبَََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَآخشَحبكَاٌذفبعََ:

ذمػػؾ فف لمػػففمع عػػف لممتممػػنف ػ نػػفـ مىماكم ػ لالسػػتوامفن

ػ بتىس ػ ٕٖٓٓ/ٕ/ٕٚ

اػ ػػمفظت مسػ ػػتافلى و طونتػ ػػم عى ػ ػ ت رن ػ ػرنف طبنػ ػػنف إست ػ ػػمرننف و لةوؿ
لإلست ػػمرلى لمطبن ػ لم ػػرعن

ػ ػػمفر عػ ػػف مركػ ػػز

ػ بكىن ػ لمطػػس تممة ػ عػػنف ػػمس و ومةػػف بمةرف ػ متا ػ مػػف

لةسػػتمذ لمػػفكتور  /متػػف مامػػوف لممىنت ػ فسػػتمذ لمطػػس لم ػػرع ولةسػػتمذ لمػػفكتور  /فامػػف
لمستنا فستمذ مسمعف لمطس لم رع ولةستمذ ،لمفكتور / ،اامف فتا مفرس لمطس لم رع
و إاتم ف اتنتتػي لماممونػ بةػف لإلطػ ع عىػ لم ئػن اولسػتامفل إمػ لمم لرتػغ لمةىمنػ لممرف ػ
بي و اولم لةسبمس لمت ففرفيم فػ ٘٘ ػ ا إمػ فاػي مػـ نثبػى ونػوع ئػرر عىػ لمسػنف /
 ( ........لمم ػ ػ ػػفع ) م ػ ػ ػػف تػ ػ ػ ػ لر لمةمىنػ ػ ػ ػ لمترلانػ ػ ػ ػ مى ئ ػ ػ ػػروؼ لم طاػ ػ ػ ػ لممتػ ػ ػ ػرل ،فػ ػ ػ ػ
ٕٔ ٜٜٔ٘/ٛ/إسػػتامفلم إم ػ ب (س) وتػػوف فالوػػؿ نون ػ عى ػ مةمامتػػي مػػف يػػذل لةع ػرلض نبػػؿ

لمت لرا ػ و (ت ػػ) وفاػػي توتػػف فالوػػؿ نون ػ عى ػ إئػػطرلف وتاسػػف فع لرئػػي بمػػرور لمونػػى بةػػف

لمةمىن ػ (ف) وفاػػي ال نوتػػف مػػم نتكػػف مةمامتػػي مػػف لمةا ػ وعػػفـ لم ػػفر ،عى ػ لةماػػم س ػول نبػػؿ

لمةمىن ػ فو بةػػفيم فو ات ػ اممنػػم وفف كػػمف لإلختبػػمر بػػمما ف نػػرتي وتػػوف إاتمػػمؿ وتػػوف عا ػ
بسبس تأثر رلننف لم ئنس و(يػ) وفف لمةنس لمخى

لمموتوف فػ لمتػذور لمة ػبن لممافغمػ

لمامبة مػف لمةمػوف لم ػر ،مىمػرنض ال فخػؿ مػي ب ػرلر إتػ لر لمةمىنػ و وبػممخطولى لمتػ فتبةػى
فنمػػم ويػػو عػػمف ،نكت ػػؼ م ػػمفف فثاػػم لمت لراػ (ذ) و فاػػي مػػـ تاػػفة إ ػػمب فو نطػػغ مىازمػ
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لمة بن لم طان لمةتزن فثام لمةمىن لمترلان ولمموتوف مف لمتى نمى عىػ لمتػمابنف ػ واػوؿ

لمتػػذور لمة ػػبن نػػف نةنػػؽ مػػف ففلومػػم لمػػوظن

و وفئػػمؼ لمت رنػػر فف لممتممػػنف مػػـ نرتكبػػم فنػ

فخطم ممان تسنم فو بسنط و ومـ نتسببم ف فن ف مبي بطرنؽ لمخطػأ فػ ف تزونػ مػف
خط ػ ػولى موالتممػ ػػم مىامم ػ ػ وفف تمنػ ػػغ مػ ػػم نممػ ػػم بػ ػػي مػ ػػف تػ ػػفخؿ ت لرا ػ ػ ثػ ػػـ طب ػ ػػم متأيىنممػ ػػم
ومممرستممم لمطونى ولمكمفن ف مثؿ يذل لمةمىن و ولمت فترنى ف غرف عمىنمى مست ػ

اكوم متمز ووف م مب وؿ لم ان لمطبن لممتةمرؼ عىنمم وال نةز إمنممػم ف

ػبم إيمػمؿ

فو رعواػ فو عػػفـ إاتػرلز و وفف لمةمىنػ لمترلانػ لمتػ فترنػػى مػػف لمةمىنػمى لممةػػروؼ عامػػم
خطورتمػػم اولف إاتمػػمؿ اػػفوة مئػػمع مى مامػػم فمػػر ولرف و وكػػذل عػػفـ ئػػممف رتػػوع وظػػموؼ

م ػػوف ،نبػػؿ لمةمىنػ و وفاػػي نتػػر تئػػمنف يػػذل فػ إنػرلر لممولف ػ عىػ إتػ لر لمةمىنػ لممونػػغ

عىني مف لممرنض نبىمم ٓ

وفئػػمؼ لمت رن ػػر لإلست ػػمر فػ ػ م ػػفوامى فس ػػبمبي لمتػ ػ باػ ػ عىنم ػػم ع ػػف ا ػػفوف

مسػػوومن لمطبنػس فاػػي ال نسػػأؿ إال عػػف لمتمػػؿ لممماػ فو نىػ لمخبػر ،فو إتػ لر عمىنػ ترلانػ
فوف إمممـ كمؼ بممتخ ص فو مخمم لة وؿ لم ان لممتةمرؼ عىنمم فو إتخػمذ إتػ لر مةىػوـ
خطورتي فوف ئرور ،نمرن فو إيممؿ ناـ عف رعوا وتمور ب رط فف نترتس عى ذمؾ ئرر

ٓ

فمػػم إذل إات ػػى يػػذل لةخطػػم لمتسػػنم فو لمبسػػنط مىخطػػأ لممماػ و ومػػغ ذمػػؾ اػػفثى
مئ ػػمع مى وكما ػػى ي ػػذل لممئ ػػمع مى ولرف ا ػػفوثمم اتنتػ ػ مخط ػػور ،مةىومػ ػ مة ػػمر فو عمىنػ ػ
ترلانػ مةىػػوـ خطورتمػػم ومكػػف لمئػػرور ،لممىا ػ مىامم ػ لممرئػػن إسػػتفعى يػػذل لمة ػ م مثػػؿ

و ػػؼ لةفون ػ لمخطن ػر ،فو عمىنػػمى لم ىػػس ولمتمػػمز لمة ػػب اول لزم ػ لةورلـ و فمػػذل ال ونامػػؿ
لمطبنػػس ف مسػػوومن تامون ػ فو مفان ػ مػػم فلـ مػػتي و ونػػمـ بةمىػػي ف ػ مكػػمف متمػػز وا ػػؿ
عىػ مولف ػ لممػرنض بةػػف إع مػػي بػػممخطور ،ولممئػػمع مى و كمػػم تات ػ

مسػػوومنتي فنئػػم إذل

كمف لممرنض نةما مػف مػرض كػممف فو عنػس فػ وظػموؼ فعئػموي و نثبػى إسػتامم لمتابػو
بي فو ت خن ي فو افثى م متأ ،فثام لمة م نثبى عفـ إمكمف فرومم ٓ
كمػ ػم فورف لمت رن ػر لإلست ػػمر لمثػػما

ػ لم ػػمفر عػػف لمطبنبػػنف لمػػفكتور  .... /ولمػػفكتور

 ......وك يمػم ػ ؿ ما ػس كبنػر لةطبػم لم ػرعننف سػمب م بم ػىا لمطػس لم ػرع
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ػ فورف

ف اتنتتي لماممون وبةف لإلط ع عى لم ئن و اولستامفل مىم لرتغ لمةىمنػ لممرف ػ بػي لممكواػ
ل تن ب
مػػف ٓٗ ورن و وفسبمس لمولنة ف ٕٓ ا لمخ
" إف مم ف مس لممرنض مف ت لر لمتفلخؿ لمترلا لمذ فتر مي بمةرف لمطبنس
لمم كو ف ا ي ومسمعفل و النةفو عػف كواػي زنػمف ،فػ اػف ،لةعػرلض لمتػ كػمف ن ػكو مامػم
نبؿ لمتفلخؿ لمترلا و اتنت إل مبتي بمازالننف غئروفنف بممماط لم طان لمةتزن .ف فف
لمئرر نف ونغ عى لممرنض وظمرى فعرلئي نبؿ لمتفلخؿ لمترلا .

وكمف نرلر لمتفلخؿ لمت لراػ إلستو ػمؿ لم ئػروفنف لمماػزم نف نػ لر لر اتمنػم وال بػفنؿ
عاػي ػ رغػـ مػم ن ػماس يػذل لمتػفلخؿ مػف فخطػمر ومئػمع مى و مرفػغ لإلائػ مط لمولنػغ عىػ
لمتذور لمة بن و انة فف عفـ لمتفلخؿ سنتف اتمم إمػ فئػرلر بمم ػ وتسػنم الت ػؿ عػف
لمامم لمت ظمرى عى لممرنض ع س لمتفلخؿ لمترلا .

اولف مماػػفة مىم ػرنض ع ػػس لمتػػفلخؿ لمت لرا ػ و إامػػم يػػو اتنت ػ مى ػػف عى ػ يػػذل

لمتذور لمة بن لممافغم ولمت تةما مف يذل لمةنس لمخى

و إلبةمفيم عػف ماط ػ لمتػفلخؿ

لمترلا ا مظم عى سػ متمم اػمؿ إستو ػمؿ لم ئػروفنف لمماػزم نف  .ويػذل لم ػف إتػ لر سػىنـ
مػػف لموتم ػ لمترلان ػ و وفف م ػػم سػػببي ي ػػذل لم ػػف عى ػ لمت ػػذور لمة ػػبن إامػػم يػػ مئ ػػمع

النمكػف ت فنمػػم وال ونسػػأؿ لمتػرلس عامػػم  .كمػم فف مػػم نػمـ بػػي لمتػرلس مػف خطػولى مػػـ ن ػػبمم ف
عولر فو ت نر مف تماني و ات نمكف فف ونسأؿ عمم افة مىمرنض .

فمم عف لمةا لمت ن كو مامم لممرنض ونتمـ لمترلس بممتسػبس فنمػم بتفلخىػي لمت لراػ

و ف اي ػ وف ئو مم فورفامل مف ا موؽ عىمن عف لمةا ومنكمانكن إات مس لم ئػنس ػ فػ ف

لمػ فر إسػػت ر فخنػ لر فػ فاػػف لمم لرتػػغ لمةىمنػ و فف عمىنػ لإلات ػػمس ولم ػػذؼ عمىنػ الإرلفنػ
بات ػػي وتةتم ػػف كىنػ ػ عىػ ػ لمتم ػػمز لمة ػػب لمػ ػ إرلف  .ون ػػف تك ػػوف مظمػ ػ لر مىاممػ ػ لممرئ ػػن
لة ىن مىمرنض و ومـ ن
لمتفلخؿ لمترلا

ي عامم لممرنض نبؿ لمتفلخؿ لمترلا فم فػ فف ت ػ

ع ػس

ٓ

كمم تمسؾ ففػمع لممتممػنف ػ فػ مذكرتػي لممترخػ ٕٕ ٕٖٓٓ/٘/مىماكمػ

لإلسػتوامفن

( باػػف رلبةػػم ) وف ػ ختمممػػم ػ بمػػم فتمػػغ عىنػػي لمت رن ػرلف لإلست ػػمرنمف و وبئػػـ بػػمن فورلؽ
لمة م .
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لمم مةػػمرض فنػػي ل ف ) مػػـ نا ػػؿ يػػذنف لمت رن ػرنف ومػػـ ن ػػر
إالّ فف لماكػػـ لمما ػػوض ( و
إمنممم وبممتمم مـ نةرض مممم ال إنرلفل وال رفل وال إمػ مػم ورف عامػػم مػف بنػمف و ػرس وتةىنػؽ
و بمم نور فاي فامط بممم عف ب ر وب نر ،وفاػي إمت ػى عاممػم ةسػبمس سػمو
إخ ال باؽ لمففمع ون و لر ف لمتسبنس .

ويػو مػم ممثمػؿ

وذمؾ فف لمت رنرنف فتمةم عى اتموج متفليػم فف لمت رنػر لمطبػ لم ػرع تػم سػطانم
مت

ور ولم مبمالل وال نمكف فف نرن إم مرتب لمفمنؿ لم مطغ عىػ إفلاػ لممتممػنف ػ

م بمم

ةف لمطبنس لممذكور إعتمف ف ت رنرل عى ت فنؽ مطىؽ مرولن لممفع لممفا بأف لمتػرلس
نمـ ب طغ لةع مس لممو ى مىسمؽ لمنسر ولةع مس لمخم

بمممثما ممػم فف إمػ

ػىؿ

بمم فـ لمنسر وعفـ لمتاكـ ف لمتبوؿ ولمبرلز وعفـ لإلات مس لمتاس وعىػ ت رنػر فخ ػمو
لمػػذكورل ولمػػذ ففػػمف بأاػػي نةػػما مػػف عاػػي عئػػون ع ػػبن امتت ػ عػػف إ ػػمب لمتمػػمز لمبػػوم

لمتامسى ٓ
ومـ نتا ؽ لمطبنس لم رع مف ففمع لممتمـ ممػف لر بػذمؾ ا ػي فػ لمػففمع عػف ا سػي
ف انف فف لممرلتغ لمةىمن ف ترلا لممػخ ولةع ػمس تتنػف ففػمع لممتممػنف لم ػموـ عىػ فف

مم نةما ماي لممتا عىني اممنم بةف لمةمىنػ لمترلانػ يػو اتنتػ مػم كػمف نةمانػ ماػذ والفتػي ػ
بسػػبس إاػػفغمـ لمتػػذور لمة ػػبن ولمت ػ ففى إم ػ ف ػػمبتي ب ازالننػػي غئػػروفن ئػػمغطن عى ػ
تىؾ لمتذور لمة بن ٓ

وممذل فىـ نا أ مف ت لر لمةمىن ن فئرلر مىمفع لممفا وفف لةعرلض لمت ن ػوؿ
فاي كم مامم ع س لمةمىن كماى متولتف ،نبىمػم اتنتػ مىاممػ لممرئػن لمتػ كػمف نةػما مامػم
نبؿ لمةمىن ٓ
ونػػف ثبػػى وعىػ وتػػي لمن ػػنف وفػػؽ مػػم تػػم

بممت ػػمرنر لمطبنػ لإلست ػػمرن سػػمم لمػػذكر

وممفورفتػػي ف ػػة لم ػرانف لمم امطنس ػ عػػفـ وتػػوف نطػػغ مىت ػػذور لمة ػػبن فو لم ػػم لمت ػػمف
مىاخمع لم وك وبممتمم ف ف إات

وتوف خطأ مف لمطبنس لمترلس ػ ولف لمئػرر لمػذ ف ػمس
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لممرنض ممكػف افوثػي كتطػور طبنةػ ماممتػي لممرئػن لة ػىن وال ترتػغ إمػ خطػأ لمطبنػس

وال مسوومن عى لةخنر ٓ

ويو مم ناطبػؽ عىػ اممػ لممػفع لممػفا ةف لةعػرلض لمة ػبن لمتػ نةػما مامػم
اممنم كماى متولتف ،مف لممرنض نبؿ لمترلا وكماػى سػتتطور إمػ لماممػ لمتػ و ػؿ إمنمػم
ع س لمترلا ف امم ترؾ لم ئروفنف فوف ترلا إلزلمتممم ٓ

وعىػ ذمػػؾ فػ ف مػػم ف ػػمس لممػػفع لممػػفا لممػػذكور اممنػػم ال نةػػفو ولف نكػػوف متػػرف

زنمف ،ف اف ،لةعرلض لمت كمف ن كو مامػم نبػؿ لمتػفخؿ لمت لراػ اتنتػ إل ػمبتي بػ ازالننف
غئػػروفنف بممماط ػ لم طان ػ لمةتزن ػ ػ ػ ولف ن ػرلر لمتػػفخؿ لمت لرا ػ إلستو ػػممممم كػػمف ن ػ لر لر
اتمنم وال بفنؿ عاي ػ رغـ مم ن ماس يذل لمتفخؿ مػف فخطػمر ومئػمع مى ػ مرفػغ لإلائػ مط
لمولنػػغ عىػ لمتػػذور لمة ػػبن وفف عػػفـ لمتػػفلخؿ سػػنتف اتمػػم إمػ فئػرلر بمم ػ وتسػػنم ال
ت ػػؿ ػ وربمػػم زلفى ب ةػػؿ يػػذل لإلائػ مط لمولتػػس رفةػػي ػ عػػف لمامم ػ

لمتػ ظمػػرى عى ػ

لممرنض ع س يذل لمتفخؿ ٓ
وي ػػذل لمات ػػموج ام ػػو ع ػػف ػػف لمت ػػذور لمة ػػبن لممافغمػ ػ ولمتػ ػ تة ػػما م ػػف لمةن ػػس
لمخى ػ ػ إلبةمفي ػػم ع ػػف ماط ػ ػ لمت لراػ ػ ا مظ ػػم عىػ ػ سػ ػ متمم ا ػػمؿ إستو ػػمؿ لم ئ ػػروفنف
لمماػزم نف ػ ويػذل لم ػف إتػ لر سػػىنـ مػف لموتمػ لمترلانػ

ػ ومػم سػػببي يػذل لم ػف عىػ لمتػػذور

لمة ػػبن إامػػم ي ػ مئػػمع ال نمكػػف ت فنمػػم وال نسػػأؿ لمت ػرلس عامػػم ػ كمػػم لف مػػم نػػمـ بػػي
لمترلس مف خطولى مـ ن بمم ف عولر فو ن ور مف تمابػي اتػ نمكػف فف ونسػأؿ عمػم اػفة

مىمرنض ٓ

وفف لمةاي لمت ن كو مامػم لممػرنض ولممػتمـ لمتػرلس بممتسػبس فنمػم بتفخىػي لمت لراػ

ف اي ف ئو لما موؽ لمةىمن عف لمةا ومنكمانكن إات مس لم ئنس ف ف لمػ فر إسػت ر طبنػم
وعىمنػػم عى ػ فف عمىن ػ لإلات ػػمس ولم ػػذؼ عمىن ػ ال إرلفن ػ باتػػي وتةتمػػف كىن ػ عى ػ لمتمػػمز
لمة ب لم إرلف ونف تكوف مظم لر مىامم لممرئن لة ىن مىمرنض ومـ ن

ػي عامػم نبػؿ

ع س لمترلا ٓ

لمتفلخؿ لمترلا لم ف فف تو
لمم مةمرض فنػي ل ف ) عػزؼ
ورغـ فيمن يذل لمففمع وتويرنتي ف ف لماكـ لمما وض ( و
عف تا ن ي ومـ نةرض مي إنرلفل مي ورفل عىني بػؿ فسػ طي فػ تمىتػي ومػـ نةػرل إمت متػم ػ مػغ لاػي
ففمع امسـ ف لمفعو مةزز ب فر إثانف مػف كبػمر خبػ لر لمطػس لم ػرع ومػف فسػمتذ ،لمطػس
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لم رع ف لمتممةمى و ممم كمف ن تئ لمةامن بتا نؽ يذل لمففمع بىوغم م منػ لةمػر فنػي و
ي مت نر وتي لم فر اتمم ف لمفعو ٓ

ةاي مو



ا ض  ٜٜٔٔ/ٙ/ٙػ س ٕٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٜٔ



ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ



ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

اولذ فمس ػػؾ لماك ػػـ ع ػػف تا ن ػػؽ ذم ػػؾ لم ػػففمع با ػػفس متاػ ػ خممس ػػن م ػػف فس ػػمتذ ،لمط ػػس
لم رع بممتممةمى لمم رن لممذكور ،مت وؿ كىمتمم فني وتم خممنػم اتػ مػف تا ػنىي ولمػرف
عىنػػي بمػػم ن اػػفل بػػرف سػػموغ وم بػػوؿ ػ ف ػ ف ذمػػؾ نكػػوف فػػوؽ ن ػػورل مخ ػ با ػػوؽ لممػػتمـ ف ػ
لمففمع ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" بأف لماكـ نكوف مةنبم إذل مـ نتةرض مىت رنر لمطب لإلست مر لمم فـ ف لمفعو
ا ففمع لمطمعف وكمف عى لمماكم تا نؽ مم تم بذمؾ لمػففمع مػف عام ػر

فمن عى

ففػػمع تويرنػ نمكػػف فف نت نػػر بمػػم وتػػي لم ػ فر ف ػ ذل فسػ طتي كىن ػ ومػػـ تا ػػىي ومػػـ تةػػف بػػممرف

عى مم تػم بػي ولماتنتػ لمتػ خىػص إمنمػم مػف ا ػ مسػوومن لممػتمـ فػ ف اكممػم نكػوف مةنبػم
ب

ورل " ٓ


ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف ف ربغ نرف ػ م ٕ ص  ٜٙٚرنـ ٕ٘ٔ

وال ونةػػف ذمػػؾ م ػػمفر ،ماػػؽ ماكمػ لمموئػوع فػ ت ػػفنر لمت ػػمرنر لمطبن ػ لممطروا ػ

عىنم ػػم ولةخػ ػػذ بم ػػم تطم ػػوف إمن ػػي وت ػػفلامم ونرت ػػمس إمن ػػي ئ ػػمنريم إس ػػتةممال مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ
لممطى فوف مة س عىنمم مف ماكم لما ض ةف ذمؾ مػف لمور لمولنغ ال لم ماوف ٓ

ب عتبػػمر فف سػػىط ماكمػ لمموئػػوع فػ ت ػػفنر لمولنػػغ فػ لمػػفعو اولتػ لر لمم مئػػى
بنف ت مرنر لمخب لر لمم فم فنمم فمر منس ماؿ مامزع بؿ مسػىـ بػي وال نتػوز لف نكػوف ماػؿ
ا مش فو تفؿ ػ اولامم نتةنف عى لمماكم نبؿ إستةممؿ يذل لمسىط فػ لمت ػفنر فف تسػتكمؿ
لمةام ر لمموئوع لمت تمكامم مف لم نمـ بي عى لموتي لةكمؿ ٓ
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وال نتسػػا ممػػم ذمػػؾ إال إذل ا ػػى كمف ػ لمونػػموغ لممطروا ػ عىنمػػم مػػف خ ػ ؿ لمت ػػمرنر

لممتةػػفف ،لمم فم ػ لممممػػم وباثمػػم وتمان ػػمم عى ػ ااػػو ػػممؿ وكممػػؿ بمػػم نمن ػ ممػػم فر ػ
لمباة مت

ولنغ لةمر فنمم وبىوغ لما ن لمت نسة إمنمم لم مئ لمتامو تميفل ٓ

فػ ذل كماػػى عام ػػر لمونػػموغ لممطرواػ غنػػر مكتمىػ وم ػػوب بمم
لمماكمػ ػ مس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ س ػػناتم اتم ػػم إمػ ػ اتنتػ ػ غنػ ػر

ػور فػ ف إسػػتةممؿ

ػػموب مة ػػفـ تػ ػولفر لمةام ػػر

لمموئوعن لمكمفن لمت نمكف لف نتـ لمت فنر عى فسمسمم وعى ااو ماتج ومتثر وفةمؿ ف

بىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولم ػػوؿ ب نػػر ذمػػؾ نػػتف اتمػػم إم ػ اتنت ػ غنػػر ماط ن ػ بانػػة
ت بي لمسىط لمت فنرن وتمم مف وتػول لمتسػىط ولمتةسػؼ ويػو مػم ال نت ػؽ ولم منػ مامػم ولمتػ
مػػـ تسػػتمفؼ إال إتخمذيػػم وسػػنى مبىػػوغ وتػػي لماػػؽ ف ػ لمػػفعو ولمك ػػؼ عاػػي يفلن ػ مىا ن ػ
ولم ولس ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" موف كمف لة ػؿ لف لمماكمػ ال تىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ إال

فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورف فػ اكممػػم مػػم نػػفؿ عىػ لامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعو وفممػػى بمػػم
عىػ وتػي ن

ػػي فامػم فطاػى إمنمػػم وولزاػى بنامػم ػ فمػم ونػػف إمت تػى كىنػ عػػف لمتةػرض مػػففمع

لمطمعف وفس طتي تمى ومـ تورفل عى ااو نك ؼ عف لامم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي ا ػي فػ ف
اكممم نكوف نم لر " ٓ
 ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗ ٛػ طةف ٕ٘ ٘٘/ٔٚؽ ٓ
لمم ّةػمرض فنػي ) مػف فف ممتػم
وال ماؿ ف يذل لم فف ممم ورف بمماكـ لمما وض ( و
مف فعرلض اول مبمى ع س لمةمىن مـ نكػف موتػوفل مػف نبػؿ إتػ لر لمت لراػ وفف لممػرنض مػـ

نكػػف نةػػما مام ػم وفاػػي مػػو كػػمف نةػػما مامػػم ماػػذ لم ػوالف ،كمػػم نػػرر بػػذمؾ لةطبػػم لممةػػممتوف
مىمتا ػ عىنػػي وكػػذل لمطبنػػس لم ػػرع و وفاػػي ممكػػمف نةػػما مػػف عنػػس خى ػ و وفاػػي مػػو كػػمف
نةػػما مػػف ذمػػؾ مةػػما ماػػي ماػػذ لمػوالف ،و ومػػو كػػمف ياػػمؾ عنػػس خى ػ مكػػمف نػػف ظمػػر ووئػػي

بمتػػرف لم ػػتي إلت ػ لر لمةمىن ػ (؟!) وفاػػي فئ ػ عػػف فف ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع فثبػػى فاػػي بةػػف
لإلطػ ػ ع عىػ ػ لمت ػػمرنر ولة ػػةمى وفا ػػص لماممػ ػ م ػػف تمن ػػغ لماػ ػولا فف لإل ػػمبمى لمتػ ػ
ظمػػرى بةػػف لمةمىن ػ ومػػمزلؿ لممتا ػ عىنػػي نةػػما مامػػم ي ػ اتنت ػ إ ػػمب لمازم ػ لمة ػػبن
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لم طان لمةتزن وفف لممتاػ عىنػي مػـ نكػف نةػما مػف ذمػؾ ومػـ نثبػى مػف لةورلؽ لمطبنػ نبػؿ

إت لر لمترلا لاي كمف نةما مف ذمؾ (؟! )
ذمؾ فف لورلؽ ع م لممفع
اممنم ي اتنت لمةنس لمخى

مـ تةرض مففمع لممتممنف بأف لمامم لمت نةما مامػم

لمموتوف مفني ف تممزل لمبوم ولمتامسى ماذ والفتي ٓ

لمم مةػػمرض فنػػي ) كػػذمؾ ممػػم ورف بػػممت رنرنف لمطبنػػنف
ومػػـ نةػػرض لماك ػـ لمما ػػوض ( و
لإلست ػػمرننف لمم ػػفمنف مػػف لممتممػػنف ولمىػػذنف تػػم بممػػم فف لمتػػذور لمة ػػبن لممافغم ػ ي ػ
عنوس خى ن ف تكونف تذور لةع مس لم وكن لممت ى بمماخمع لم وك وفف مػف ٕ ػ ٗٔ
 %مف مرئ لإلازالؽ لم ئروف نةماوف مف يذل لمةنس لمخى

ػ كمم نوتف باسب ٔ %فػ

عمىنػػمى لإلا ػزالؽ لم ئػػروف وتوةػػف فاػػف فسػػبمس ف ػػؿ يػػذل لمةمىنػػمى و وفف لمةنػػوس لمخى ن ػ
بػػذلتمم مػػنس ممػػم فع ػرلض تػػاـ عامػػم نمكػػف إكت ػػمفمم ػ ونػػف تاك ػػؼ م ػػمفف فثاػػم فاػػص
لممرنض لمذ نةما مف امم لإلازالؽ فو فثام إت لر لمةمىن ٓ

ويػذل لمةنػوس لمخى نػ نػف ال تظمػر فػ لة ػة فػ وتػوف لإلاػزالؽ لم ئػروف

ػ عىمػم

بأف لةعرلض لمة بن ولةمـ تزفلف افتمم و فتمم ف وتوف يػذل لمةنػوس لمخى نػ فػ لمتػذور
لمة بن ٓ

ونولتػػي لمطبنػػس لممػػمير يػػذل لمةنػػوس فثاػػم لمت لرا ػ ب ػػةوب بمم ػ ال نمكػػف ت فنمػػم

ممػػم نػػف نػػتف إمػ ف ػػؿ لمت لراػ ونكػػوف إستو ػػمؿ لم ئػػروؼ لممازمػػؽ فمػ لر ئػػرورنم ال م ػػر
ماػ ػػي ةف ب ػ ػػم ل فوف إستو ػ ػػمؿ نسػ ػػبس ت ػ ػػمنـ امم ػ ػ لمم ػ ػرنض وئػ ػػةؼ ف ػ ػ لم ػ ػػو ،لماركن ػ ػ
ولإلاسػػمس ( ػػىؿ ) بػػممطرؼ لةسػ ؿ وعػػفـ لم ػػفر ،عىػ لمػػتاكـ فػ لمتبػػوؿ ولمتبػػرز بمإلئػػمف
إم ل الـ لممبرا لم نر ماتمى مغ ئةؼ ف نو ،لإلات مس ٓ

ويػػذل لمػػففمع لمتػػوير لمػولرف بػػممت رنرنف لإلست ػػمرننف لمم ػػفمنف مػػف لممتممػػنف نت نػػر
بي اتمم وتي لمػ فر ف ػ لمػفعو والاػؽ مت ػفنممم مىمامكمػ وبةػف إتػ لر لمت لراػ ب تػر ،بةنػف ،و
ومػػف ثػػـ فػ ف فورلؽ لمةػ م ال نمكػػف فف تكػػوف نػػف تامومتػي بػػممرف فو تئػػماى مػػم نسػػوغ إط لراػػي
وكمف لمولتس لمةامن بتا ن ي بػفعو ،لمطبنػس لم ػرع ومولتمتػي بػي ولإلسػتة ـ ماػي عػف مػف

تفنتي و اتي ومولتمتي بمما موؽ لمةىمن لممتثر ،لمولرف ،بػممت رنرنف لإلست ػمرننف ومةرفػ فرنػي

فنمم و إذ نف نت ػؽ مةمػم فنت نػر وتػي لمػ فر فػ لمػفعو و ونػف نختىػؼ مةمػمو وعافوػذ تظمػر
لمامت إم افس متا خممسن مىترتني بنف لمرفننف و وال إم وتي لماؽ ف لمفعو ٓ
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لمػػفعو

ي ػػذل إمػ ػ لا ػػي ب ػػممرتوع إمػ ػ لورلؽ عػ ػ م لمم ػػفع لمم ػػفا لمموت ػػوف بةئ ػػمم ب ػػأورلؽ
تبػػنف فامػػم تػػم ى خممنػ كىنػ ممػػم ن نػػف

ػرلا فو ئػػمام لمػػرف عىػ ففػمع لممتممػػنف

لمسممؼ لمذكر لم موـ عى إاةفلـ ركػف لمخطػأ ماممػم فثاػم لمت لراػ لمتػ فترنػى مىمػفع ػ ولف
مم افة مي مػف لعػرلض اػمتج عػف لمةنػس لمخى ػ لمسػممؼ لمػذكر ومئػمع متي بسػبس لإلاػزالؽ
لم ئروف لمذ ف نس بي ف فع ػمس لماػمفة وبسػببي فثاػم عمىػي بمم ػرك لمتػ نةمػؿ بمػم ػ

وعاػف ننممػػي برفػغ لاػػف لةث ػػمؿ لمكبنػر ،وكىمػػم عولمػؿ ال نمكػػف مػػفلركتمم فو لمتاػرز مػػف ونوعمػػم
وتوةػػف مػػف لةسػػبمس لمخمرتن ػ ولم ػػو ،لم ػػمير ،لمت ػ ت طػػغ رلبط ػ لمسػػببن بػػنف إت ػ لر لمت لرا ػ
واػػفوة تىػػؾ لةع ػرلض ويػػو مػػم نات ػ مةػػي فركػػمف ترنم ػ لإل ػػمب لمخطػػأ كىن ػ مةػػفـ ت ػولفر
عام ريم لم ماوان لم زم مىمسم م لمتامون كمم سىؼ لمبنمف ٓ
رمٛيَزلىّخَإٌمغَفَٚٝاحذََِٓػيَْٛأحىبِٙبَََََ:

" مت كماى لموفم ،ا ىى اتنت يبوط لم ىس لمم مت ع س إعطم ا ا لمباسػىنف ػ

بسػبس اسمسػن لممتاػ عىنمػم ػ ويػ اسمسػن خم ػ بتسػـ لممتاػ عىنمػم ػ كمماػي فنمػم ػ
ومنس يامؾ فنػ مظػمير خمرتنػ تػاـ عامػم فو تػفؿ عىنمػم و ومػـ نتاػوط ممػم لمطػس اتػ لمنػوـ
وال سىطمف مػي عىنمػم و فػ ف لمماكمػ ال تكػوف نػف فخطػمى إف يػ مػـ تامػؿ لممػتمـ لممسػوومن

عف وفم ،لممتا عىنمم " .


ا ض ٕ٘ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ س  ٛػ رنـ ٗ ٜٔػ ص ٚٔٚ

وف يذل ن وؿ لةستمذ لمفكتور  /مامػوف اتنػس اسػا فػ متم ػي " ع نػ لمسػببن
ف ػ نػػماوف لمة وبػػمى " ( ط ٖٜٔٛ
تػػفخىممم ػ ف ػ لمتسىسػػؿ لمسػػبب

ػ ص  ) ٕٜٜو

ػ فف فيػػـ عػػممىنف نػػرر لم ئػػم فف

ػ نا ػ ع ن ػ لمسػػببن بػػنف لم ةػػؿ لمػػذ

ػػفر عػػف لممػػتمـ

ولماتنت لإلترلمن يمػم ب وتػوف اسمسػن خم ػ بتسػـ لممتاػ عىنمػم و وتةمػفل تسػوا مركػز
لممتمـ و ػ ونئنؼ سنمفتي فن وؿ ب ـ " فاي إذل كمف لممتاػ عىنػي م ػمبم مػف نبػؿ باسمسػن
خم

ف تسمي مف أامم فف تافة اتنتػ عىػ ااػو ال نت ػؽ مػغ مػم نمكػف فف ناػفة فػ

تسـ ػخص عػمف و فػ ف ع نػ لمسػببن ال تةػف متػولفر ،بػنف لم ةػؿ ويػذل لماتنتػ

" و ونػف

نممى ماكم لما ض تطبن م مذمؾ ب ـ " إذل كمف لمسبس لمثمبى فف لموفم ،ا ىى اتنت يبوط
لم ىس لمم مت ع س إعطم ا ا لمباسػىنف بسػبس اسمسػن لممتاػ عىنمػم و ويػ اسمسػن
خم

بتسػـ لممتاػ عىنمػم و كمماػ فنمػم و ومنسػى ياػمؾ ف مظػمير خمرتنػ تػاـ عامػم فو
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تػفؿ عىنمػم و فمسػىؾ لممػتمـ فنمػم ( ويػو غنػر طبنػس ) و يػو مسػىؾ لمطبنػس بةناػي ومػم كماػػى
لماتنت متت نر مو فف لمذ توم إتػ لر عمىنػ لما ػف يػو فاػف لةطبػم و فمون ػي مامػم بمونػؼ

لمطبنػػس ف ػػبي و فممػػم نتةػػمفالف ف ػ عػػفـ لإلسػػتفالؿ عى ػ وتػػوف تى ػؾ لماسمسػػن نبػػؿ عمىن ػ
لما ف و وف عفـ إمكػمف م فػم ،فثريػم بػؿ وفػ عػفـ تونػغ لماتنتػ مبةػفيم عػف لممػأموؼ لمػذ
ن ي فف ن ترض مةي تونةمم و متػ كػمف يػذل م ػرر و فػ ف لمماكمػ ( ف ماكمػ لمموئػوع
) ال تكوف نف فخطأى و إذ ي مـ تامؿ لممتمـ لممسوومن عف وفم ،لممتا عىنمم


" ٓ

ٕ٘ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ مج فاكمـ لما ض ػ س  ٛػ ٗ ٜٔػ  ٚٔٚسممؼ لمذكر

يمٛيَاٌفميَٗاٌغٕٛٙس ٜو عف لم و ،لم مير ،ولمامفة لم تمو و فاممم ب ػ

" إذل تولف لر كمف لمامفة فتابنم عف لم خص النف مي فني "

 وسنط لمسامور ٓ تػ ٖ ػ ف ر ٘ٛٚ / ،ػ ص ٛٚٛومم بةفيم ٓ
 سىنممف مرنس ػ رسممتي مىفكتورلل ػ ف
بةفيم

" ففغ لممسوومن " ػ ص ٖ ٜٔومم

 لمسببن ٓ ف  /ر وؼ عبنف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ ص ٔ ٖٙومم بةفيم
ٚيمٛيَاٌذوزٛسَسءَ ٚػجيذََ ََاٌغججيخَاجلٕبئيخَثنيَاٌفمَٗٚاٌمؼبء " ــ ط

ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ صٔ ٖٚومم بةفيم و ػ فف لم ػول لم ػمير ،فو لماػمفة لم تػمو و كسػبس فتابػ

و يمػػم م ػػف فس ػػبمس لمتاػػمع لممس ػػوومن
لمترلوـ غنر لمةمفن

إذل فع ػػفمم إرلف ،لممػػتمـ ٓ وفا ػػي إذل لات ػػى لإلرلف ،فػ ػ

بتأثنر نو ،نمير ،فو امفة فتمو ػ إات ى فنئم لممسوومن إلات م لمخطػأ

و ةف لإلرلف ،مف عام ر لمخطأ كمم ي مف عام ر لمةمف و فػ ذل إات ػى فػ ماػؿ مىكػ ـ
ف ػ عمػػف وال ف ػ خطػػأ ػ ػ ( ص ٕ ) ٖٚكمػػم تةػػف لم ػػول لم ػػمير ،ولماػػمفة لم تػػمو مػػف فسػػبمس
لا طػػمع لمسػػببن ات ػ مػػو كػػمف تػػفلخؿ فنممػػم تػػمؿ ما ػػمط إرلف مػػف لممػػتمـ فتوسػػط بػػنف يػػذل

لما ػػمط وب ػنف لماتنت ػ

لماممون ػ ( ص ٖ ) ٖٚو ونترتػػس عى ػ فا طػػمع لمسػػببن

ػ فنمػػم ن ػػوؿ

لمفكتور ر وؼ عبنػف ص ٘ ٖٚػ " إات ػم " لممسػوومن لمتامونػ عػف لماتنتػ لماممونػ و وفنئػم
لات م لممسوومن لممفان عػف ا ػس يػذل لماتنتػ و ةف لممسػوومنتنف مةػم تتطىبػمف تػولفر لمسػببن
بػنف ا ػمط لممػػتمـ فو لممػفع عىنػػي ػ وبػنف لماتنتػ ماػػؿ لإلفعػم ٓ وئػولبط يػذل لمسػػببن
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ولا ػػفل فػ ػ لما ػػممتنف بم ػػمف ذم ػػؾ عا ػػف تػ ػولفر لم ػػو ،لم ػػمير ،فو لما ػػمفة لم ت ػػمو ٓ فػ ػ ما ػػؿ

مىم منر ،بنف لممسوومنتنف إالّ إذل إا س فنممم عى لإلرلف ،فوف لمسببن ٓ"


لمسػببن لمتامونػ بػنف لم ػي ولم ئػم

ف  /ر وؼ عبنػف ػ ط ٗ ػ ٗ ٜٔٛػ

ص ٔ ٖٚو ٕ ٖٚو ٖ ٖٚو ٖ٘ٚ
وتطبن ػػمى فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض عفنػػف ،إلا طػػمع ع ن ػ لمسػػببن مخطػػأ لم نػػر فو

مىسبس لةتاب سول كمف نو ،نمير ،فو امفثم فتمونم ٓ
*

*

*

م ػػم ت ػػفـ و ك ػػمف بة ػػض لمما ػػمع لمتػ ػ عرئ ػػى ب ػػممطةف عىػ ػ ماكمػ ػ لم ػػا ض و
لممةػػمرض فنػػي ل ف )
اولاتمػػى إم ػ اكممػػم ف ػ ٓٔ ٕٓٓٗ/٘/بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ( و
وا ػػففى تىسػ ػ ٕ٘ ٕٓٓٗ/ٔٓ/ماظ ػػر لمموئ ػػوع و وفػ ػ لمموئ ػػوع نئ ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض
بتىسػ ػ ػ ٓٔ ٕٓٓٙ/ٚ/بب ػ لر  ،لمطمع ػ ػػف ( لممػػتمـ  ) ....ب ػ لر  ،موئػػوعن عنان ػ ا ػػى لمخطػػأ
عنام عف لمةمىن لمترلان و و مىى لمب لر  ،لمترلس لممسمعف ( لممتمـ  ٕ/لممةمرض إستوامفنم
ل ف لم ػػفكتور  ) .......إمػ ػ تػ ػولر بػ ػ لر  ،لمتػ ػ لرس لةسمسػ ػ لم ػػفكتور  .......لمم ػػتمـ لةوؿ و
لمذ نئى بب لر تي وبرفض لمفعو لممفان اولمزلـ رلفةمم م مرن مم ومبىغ مموت تاني م مبؿ

فتةمس لمماممم. ،

وفورفى ماكم لما ض ػ فنمم فورفى ػ ف فسبمس اكممم لمت باػى عىنمػم لم ئػم
بممب لر  ،لمةنان مم ا ي ب
" وانػػة إاػػي اولف كػػمف لة ػػؿ فف ف مسػػمس بتسػػـ لممتا ػ عىنػػي نترمػػي نػػماوف

لمة وبػػمى ونػػماوف مزلوم ػ مما ػ لمطػػس و إال فف فاكػػمـ لم ػػماوف لمخم ػ بممئػػرس ولمتػػرس ال
تسػػر عى ػ لمطبنػػس ولمت ػرلس و إذل مػػم لئػػطر و ويػػو ن ػزلوؿ مماتػػي و إم ػ لمتةػػرض ةتسػػمـ
لممرئ ػ بمإلن ػػذل و ولات ػػم لممسػػوومن لمتامون ػ عػػف يػػذل لةفةػػمؿ نسػػتاف إم ػ سػػبس لإلبماػػ
لممبا عى اؽ لمطبنس ف مزلوم مماتي بو ؼ لمفول ومبم ر ،إعطموي مىمرنض ولمتةػرض
متسمي بمم نفخؿ ف اطمؽ لمتطبنس ولمترلا تطبن م ماص لممػػمف ٙٓ ،م ػػف نماػػوف لمة وبػمى

لمت ػ تاػص عى فاي " التسر عى فاكمـ نماوف لمة وبػمى عىػ كػؿ فةػؿ لرتكػس بانػ سػىنم
عم باؽ م رر بم تئ لم رنة " وعى يذل ف ف اؽ لمطبنس فو لمترلس ف مزلوم لممما

مػػنس مطى ػػم و فمػػو نػػزوؿ وناةػػفـ بػػزولؿ عىتػػي ولاةػػفلـ فسمسػػي و فػ ػ ت ػػوـ ترنمػػ فػػ ا ػػؽ
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لمطبنس فو لمترلس إالّ بتولفر امم مف فربػغ ب إالّ نكػوف مرخ ػم مػي بمزلومػ مماػ لمطػس و فو
مـ نستاف ف عمىي إم فعو ،مف لممرنض فو رئم ماي و فو إذل لتتي ف عمىي وتم فخػر

غنػػر لمة ػ م و فو مػػـ نبػػذؿ ممرئػػي تمػػوفل

ػػمفن مت ػ مػػغ لة ػػوؿ لمةىمن ػ و وف ػ يػػذل

لم ور ،لةخنر ،نستو فف نكوف لمخطػأ نسػن لر فو تسػنمم و فو فف نكػوف خطػأ ممفنػم نػفخؿ فػ
نولع ػػف لالاتن ػػمط لمولتبػ ػ عىن ػػي عا ػػف ففل عمى ػػي كم ػػف نس ػػمو ع ػػف فا ػػف لةفولى فػ ػ ت ػػوؼ
مرنئي و فو فف نكوف خطأ فانم ممانم نفخؿ ف لم ولعف لم انػ مةىػـ لمطػس و وفػ كػؿ يػذل ال

نتمتػػغ لةطبػػم بػػأ لسػػتثام خػػمص و ذمػػؾ فف تةرنػػؼ لمخطػػأ لمطبػػ نتا ػػفف ب ػػذلى عام ػػر
لمخطػأ ب ػكؿ عػػمـ فمػو ت

ػػنر فػ مسػػىؾ لإلاسػمف ػ سػول كػمف طبنبػػم فو غنػرل ػ ال ن ػغ مػػف

ػػخص ن ػػظ مممثػػؿ مػػي وتػػف ف ػ ا ػػس لمظػػروؼ لمخمرتن ػ لمت ػ فامطػػى بػػي و فىت ػػفنر لمخطػػأ
لمطبػ تتػػس م مراػ لمطبنػػس بطبنػػس ن ػػظ وتػػف ف ػ ا ػػس لمظػػروؼ لمخمرتن ػ وي ػ لمظػػروؼ
لممست ى عف خ ن لمطبنس ولمت تبني مي فعممال مو ونةػى ماػي فػ غنريػم مةػفى خطػأ و

ولمخطػػأ إمػػم فف نكػػوف ممفنػػم ػ وفمثىتػػي ال تثنػػر م ػػكى نماوان ػ كػػأف ناس ػ لمطبنػػس نطة ػ مػػف
لم طف فو ف ففل ،ف توؼ لممػرنض فثاػم لمت لراػ ػ فو فف نكػوف خطػأ فانػم مخمم ػم مب ػوؿ
لمةىمن لمثمبت و ويو نكوف كذمؾ و كىمم خممؼ لة وؿ لمت نةرفمم فيؿ لمةىـ وال نتسمماوف

مػػغ مػػف نتمىمػػم فو نتخطميػػم ممػػف ناتسػػس إم ػ عىممػػـ فو فػػامـ بمػػم ن ػػرض عى ػ لمماػػمكـ فف
تىتأ إم لمخب لر مف لةطبػم ولمتػرلانف مت رنػر مػم إذل كػمف زمػنىمـ نػف تمػؿ تىػؾ لة ػوؿ فو
تخطميم و ومنس مةا يذل فف عى لمطبنس فف نطبؽ لمةىـ كمم نطب ي غنرل مف لةطبم فمف
اؽ لمطبنس فف نترؾ مي نفر مف لالست ؿ ف لمت فنر ف لمةمؿ ومممرسػتي ممماتػي طب ػم ممػم

نمىنػػي عىنػػي ئػػمنرل وفاػػي ف ػ نكػػوف مسػػووال إال إذل ثبػػى فاػػي ف ػ لختنػػمرل مىة ػ م فظمػػر تم ػ

بأ وؿ لمةىـ ولم ف لمطب و فػ ف وتػفى مسػموؿ عىمنػ نتتػمفؿ فنمػم لةطبػم ونختى ػوف عىنمػم
و فر لمطبنس إتبمع اظرن مةنا نمؿ بمم عفف مف لمةىمم ومو مـ نست ر عىنمم لم فر فػ

مػوـ

عىنػػي إف نػػرر يػػو لتبمعمػػم و وممم ػ لمماػػمكـ لمتامونػ نم ػر ،عى ػ لمتثبػػى مػػف خطػػأ لمطبنػػس
لممةػممج وف ػم مى ولعػف سػمم لمػذكر فوف لمتةػرض مىم مئػى بػنف طػرؽ لمةػ م لممختىػؼ عىنمػم

فو لمتػػفخؿ ف ػ لممامن ػػمى لمةىمن ػ ولم ان ػ ب ػ فر عاػػف ت ػػفنر لممسػػوومن لمطبن ػ و ف ػ ذل مػػـ نثبػػى

بفمنؿ نمطغ تمزـ ونوع خطأ ممف فو مما مف لمطبنس ف ماؿ ممتلخذتي تامونم .
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ولمثمب ػػى م ػػف مطممةػ ػ فورلؽ لم ػػفعو و وم ػػم اوت ػػي م ػػف فنػ ػولؿ وت ػػمرنر طبنػ ػ و لر

ةطبم وخب لر وفامم خىى مف فمنؿ ػ تطموف إمني لمماكم ػ ن طغ عى سبنؿ لمتػزـ بمرتكػمس
لممػػتمـ ة خطػػأ مػػمف

فو فا ػ ف ػ

لمت لرا ػ لمت ػ فت لريػػم وزمنىػػي لمماكػػوـ عىنػػي ل خػػر

مىمػػفع بػػمما وؽ لممفان ػ فىػػـ نثبػػى بػػفمنؿ مػػمف اػػفوة نطػػغ مبع ػػمس فثاػػم لمت لرا ػ و
والتتػػف ما ػ إلتمب ػ لممػػفع بػػمما وؽ لممفان ػ إم ػ طىبػػي لالاتنػػمط ب عػػمف ،لممأمورن ػ إم ػ
لمطس لم رع ممبم رتمم بمةرف متا ث ثن بةف فف وئاى مفنمم

ور ،لمفعو ومم مػرى

بػػي مػػف م لراػػؿ عرئػػى فنمػػم عىػ عػػفف غنػػر نىنػػؿ مػػف لةطبػػم ولمخب ػ لر مػػـ نسػػتطغ فنمػػـ فف
ن طغ ػ مستافل مفمنؿ عىم ػ بأ خطػأ فػ مسػىؾ لممػتمـ وزمنىػي ( لممػتمـ لممةػمرض إسػتوامفنم
ل ف ) اولامم نمـ فر بةئمـ عى مترف لمظف ولمتخمنف لمذ نف ن فؽ ونػف نكػذس و ويػو

مم ال ن ىي عممفل م ئم ب فلا تامون و ف ت وـ لممسوومن لمتامونػ إالّ عىػ لمتػزـ ولمن ػنف

".

ونئى ماكم لما ض ف ماطوؽ اكممم لمموئوع ػ فئ عف لمب لر  ،لمةنان با
لمخط ػػأ ع ػػف لمةمىنػ ػ لمترلانػ ػ ا ن ػػم عنان ػػم

ػ نئ ػػى بػ ػرفض لم ػػفعو لممفانػ ػ اولمػ ػزلـ رلفةم ػػم

بم روفمتمم ومموت تاني م مبؿ فتةمس لممامممل .
ويػػذل لم ئػػم نئػػم بػػمى

ػػمفر مػػف ماكمػ لمػػا ض و فغىػػؽ بػػمس لمػػفعو لممفانػ

إغ نػػم اممونػػم ب ئػػم بػػمى ال نتػػوز لمتة نػػس عىنػػي  .فئ ػ عػػف فف نئػػم يم بػػممب لر  ،تػػم
نئم عنانم نا

لمخطأ عنانم عف لمةمىن لمترلانػ ون ػمؿ لممػتمـ لمثػما لمتػرلس لممسػمعف /

 .......إم تولر لمترلس لةسمس لممػتمـ لةوؿ لمػفكتور  .......و لةمػر لمػذ نئػغ ختممػم
عمفال ممذل لمفعو لمت عما فنمم لممتمـ لمممثؿ مةمامل ث نى ويو نتف رسمم إاسمان !
ٌزٌــــــــهَ

اولذ اانؿ عى مذكرتام لة ىن ػ فبطىس لماكػـ ب بػوؿ لممةمرئػ لإلسػتوامفن

ػك

وف لمموئوع ب م م لماكـ لإلسػتوامف لم نػمب ولماكػـ لممسػتأاؼ ػ ولماكػـ متػففل بمػم نئػى

لممةػػمرض ممػػم اسػػس إمنػػي ػ اولنػرلر مػػم نئػػى بػػي
بػػي ماكمػ لمػػا ض ببػ لر  ،لممػػتمـ لممسػػتأاؼ و
ماكم لما ض باكـ بمى مف رفض لمفعو لممفان عػف لمت لراػ اولمػزلـ رلفةمػم بممم ػروفمى
ومموت تاني فتةمس لممامممل

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخََ
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رضٚيشَـَاعزيسءَ
اٌمؼيخََ6443/5323جٕحَثٛالقَ
َ6449/6953وٍَٚٝعطَاٌمب٘شحَ

اٌطؼَٓثبٌٕمغَسلََُ91/66394قَ
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زلىّـخَإٌمــغَ
اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
ِزوــشحَ
َ

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ
ادلمذِخََِٓ............ :

ماكوـ ئفل

ػ

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لةسػػتمذ  /رتػػمو عطن ػ لمماػػمم
مرع

ػــذََََ:

بػػمما ض ٘ٗ

طىةى ارس ػ لم ميرٓ ،

ٔ ػ لمانمب لمةممػ .

ٕ ػ لممفعن بمما وؽ لممفان .
ف لمتاا ب ٕٖٜٜ٘٘ٔ٘/
ٖٜٜ٘ٓٔٔٙ/

بوالؽ

كى وسط لم مير،

ولمماكوـ فنمم ائورنم مف ماكم لمتاي لممستأا بتىس ٖٓ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ب بػوؿ
إسػػتوامؼ لمطػػمعف ػػك وفػ لمموئػػوع برفئػػي وتأننػػف لماكػػـ لممسػػتأاؼ اولم لزمػػي لمم ػػروفمى

وع ر ،تانممى م مبؿ فتةمس لممامممل ٓ

وكماى ماكم فوؿ فرت نف نئى ائورنم بتىسػ ٖ ٜٜٔٙ/ٕ/بمةمنبػ لمطػمعف

بممابس ممف ،ث ة ساولى مغ لم ؿ وك مم فمؼ تاني مونؼ لمتا نػذ اولم لزمػي بػأف نػتف مبى ػم

ونفرل خمسممو وولاف تانػي تةػونض متنػى مىمفعنػ بػمما وؽ لممفانػ وخمسػ تانمػمى م مبػؿ

فتةمس لممامممل ٓ
َ
َ
َ
َ
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اٌٛلبئـــــــــغَ

فاممى لمانمب لمةمم ك مف لممتممنف ب ػ

لمطمعف

ٔ ػ ........................
ٕ ػ ........................
ٖ ػ ........................

إم لمماكم بو ؼ فامـ ف خ ؿ لم تر ،مف سػبتمبر ٗٗ ٜٔاتػ ٕٜٜٔٔ٘/ٖ/
بفلور ،نسـ بوالؽ ٓ
ادلزَُٙاألٚيََََََ:إرتكػس تزونػ لر فػ ماػررلى إاػف لمتمػمى يػ لم ػنكمى فرنػمـ ٗ ٘ٙٙو
 ٖ٘ٛٙو ٖ ٚ٘ٙلم ػػمفر ،عىػ ػ لمبا ػػؾ  ........ولمماس ػػوس

ػػفوريم

م ػ ػػرك  ......و .......ويػ ػ ػ إا ػ ػػف لم ػ ػػركمى لمخم ػ ػ ػ ب ػ ػػأف فمػ ػ ػػف
لمكمبنوتر بمةىومػمى غنػر

ػانا م مفيػم فف لممتممػنف لمثػما ولمثممػة

فلواػ ػػنف مى ػ ػػرك بمبػ ػػممغ مممن ػ ػ عى ػ ػ غنػ ػػر لما ن ػ ػ فأ ػ ػػفر لمكمبنػ ػػوتر
لم نكمى بذمؾ لممةا ونػمـ لممػتمـ بػممتوننغ عىنمػم ب ػ تي لممسػووؿ عػف
ذمػ ػػؾ منبػ ػػفو عى ػ ػ غ ػ ػرلر لمماػ ػػررلى لم ػ ػػانا ونػ ػػمـ لممتممػ ػػمف لمثػ ػػما

ولمثممة ب ستةممؿ لمماررلى لممزور ،سمم لمذكر مغ عىمممػم بتزونريمػم
بأف نفمميم إم لمباؾ  .......ونممم ب رؼ ننمتمم ماي ٓ
لةم ػ ػ ػ ػػر لممةمن ػ ػ ػ ػػس عىن ػ ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػ ػػمممولف ٓٗ و ٔٗ و ٕ٘ٔ و ٔ/ٖٖٙ
ع وبمى ٓ
ادلزّٙــَْٛعيؼــبَ :تو ػػىول ميسػػتن

عى ػ لممبػػممغ لما فن ػ بػػمالورلؽ ولمممىوك ػ م ػػرك

بروكا ػػز وتممبػػؿ وك ػػمف ذمػػؾ بمإلاتن ػػمؿ مس ػػىس ثروتم ػػم ب سػػتةممؿ ط ػػرؽ
إاتنممنػ مػػف ػػأامم إفعػػم ولنةػ مػػزور ،ف ػ

ػػور ،ولنة ػ

ػػانا بػػأف

نمـ لممػتمـ لةوؿ بػأمر لمكمبنػوتر بمةىومػمى م مفيػم فف لممتممػنف لمثػما
ولمثممػ ػػة فلواػ ػػنف مى ػ ػػرك بمبىػ ػػغ مىنػ ػػوف ومموػ ػ ػ اولثاػ ػػمف وخمسػ ػػنف فم ػ ػػؼ
وخمسممو وسبة وع روف تانمم ٓ

اولفعػػى لم ػػرك لممتا ػ عىنمػػم مػػفانم ئػػف لممتممػػنف بتةػػونض متنػػى نػػفرل ٔٓ٘

تانمم ولمم روفمى وم مبؿ فتةمس لممامممل ٓ
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وبتىسػ ٖ ٜٜٔٙ/ٕ/ف ػػفرى ماكمػ فوؿ فرتػ اكممػػم ائػػورنم باػػبس كػػؿ مػػتمـ

ثػ ة سػػاولى مػػغ لم ػ ؿ وك ممػ فمػػؼ تانػػي مكػػؿ مػػامـ وبػ مزلممـ بػػأف نػػتفول مىمفعنػ بػػمما وؽ
لممفان مبىغ خمسممو وولاف تاني كتةونض متنى وفتةمس لممامممل ولمم روفمى ٓ
ومػػـ ن ػػمفؼ يػػذل لماكػػـ نبػػوال مػػف لممتممػػنف فطةاػػول عىنػػي بمإلسػػتوامؼ ٓ وماكمػ ػ
لمتػ ػػاي لممسػ ػػتأا نئػ ػػى ائػ ػػورنم بتىس ػ ػ ٖٓ ٜٜٔٚ/ٕٔ/ب بػ ػػوؿ لإلسػ ػػتوامؼ ػ ػػك وف ػ ػ

لمموئػػوع بػػرفض إسػػتوامؼ لمطػػمعف وتأننػػف لماكػػـ لممسػػتأاؼ اولم لزمػػي بممم ػػروفمى ٓوبب ػ لر ،
لممتممػػنف لمثػػما ولمثممػػة مم ػػم فسػػاف إمنمم ػػم ورفػػض لم ػػفعو لممفانػػ ئ ػػفيمم وفمزم ػػى رلفةم ػػم

لمم روفمى ٓ
وممم كمف لماكـ لم مفر ب فلا لمطػمعف (  ) ........بػمط ف ػف طةػف عىنػي بػمما ض
وذمػػػؾ بوكن ػػؿ بم تئػ ػ توكن ػػؿ نب ػػني م ػػي يػ ػػذل لمطة ػػف وفرفػػػؽ لمتوكن ػػؿ بت رنػػػر لمطةػػػف وذمػ ػػؾ
/

بتمرنخ

 ٜٜٔٛ/وننف طةاي تاى رنـ

تتمبغ انمب وسط لم مير ،لمكىن ٓ

أعجـــــــــبةَاٌطؼــــــــَٓ

أٚالَََََ:ثطسَْفَٝاإلجشاءادَأصشَفَٝاحلىََُ:

ذمػػؾ فاػػي ػ وعى ػ مػػم نبػػنف مػػف مطممة ػ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولممتنػػف إلسػػبمس اكػػـ

ماكمػ فوؿ فرتػ بمماسػػب مىطػػمعف ومػػف مامئػػر تىسػػمى لممامكمػ فمػػمـ ماكمػ لمموئػػوع
بػػفرتتنمم ػ فف لمماكم ػ نئػػى ب فلاػ لمطػػمعف عػػف ترنم ػ تزونػػر لم ػػنكمى لم ػولرف ،بو ػػؼ
لإلتمػمـ ولمماسػوس

ػفوريم مى ػرك لممتاػ عىنمػم عىػ لمباػؾ لمتتػمر لمػفوم وكػذمؾ ترنمػ

إستةممؿ لمماررلى لممزور ،سمم لمذكر مغ لمةىـ بتزونريم بأف تمكف بولسطتمم مػف لإلسػتن

فوف وتػػي اػػؽ عىػ مبػػممغ مممنػ مى ػػرك لممتاػ عىنمػػم ولمت ػ كماػػى موفع ػ ماسػػمبمم بممباػػؾ
لممذكور ٓ
وذم ػػؾ فوف فف تثب ػػى لمماكمػ ػ إط عم ػػم عىػ ػ لم ػػنكمى لمث ثػ ػ لمماس ػػوس مىط ػػمعف

تزونريم بةف فض لممظروؼ لمماتػو عىنمػم ولمماػرز عىػ ذمػ لم ئػن  .وذمػؾ فػ ائػور
لمطمعف ولممفلفغ عاي ٓ
ويو إت لر توير كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ فف ت ػوـ بػي بممتىسػ لمةىانػ ةف لم ػنكمى
لممذكور ،ي تسـ ترنم لمتزونر لمت فوفنف عامم لمطمعف ٓ
كمم فف تىؾ لم نكمى ي لمت واسس إمنػي تزونريػم اولسػتةممممم مػغ لمةىػـ بػممتزونر عاػف

151

ت ػػفنممم مىباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي م ػػرؼ ننمتمػػم ونػػف تمكػػف لمطػػمعف مػػف لإلسػػتن
لم نم ػ بطرنػػؽ لما ػػس ولإلاتنػػمؿ بتةػػؿ ونػػموغ مػػزور ،ف ػ

ػػور ،ونػػموغ

عى ػ تىػػؾ

ػػانا وي ػ تىػػؾ

لم نكمى لمت خى ى لمماكم إم ثبوى تزونريم بمةرف لمطمعف اولستخفلممم إلغتنمؿ فمولؿ
لم رك ولإلستن عىنمم فوف اؽ ٓ
ومػ ػػف لمم ػ ػػرر ف ػ ػ يػ ػػذل لم ػ ػػفف فف إط ػ ػ ع لمماكم ػ ػ با سػ ػػمم فثاػ ػػم لممامكم ػ ػ عى ػ ػ

لمماررلى لممػزور ،فمػر ئػرور والزـ نبػؿ لم

ػؿ فػ لمػفعو كمػم نىػزـ كػذمؾ فف نكػوف يػذل

لإلط ع ف ائور لممتمـ ولممفلفغ عاي ٓ
اتػ ػ ن ػػتمكف ك ػػؿ مامم ػػم م ػػف إب ػػفل ففمع ػػي ووتمػ ػ اظػ ػرل فػ ػ

ػػأامم واتػ ػ تس ػػتطنغ

لمماكم فف تكوف ع نفتمم فػ لمػفعو مػف خػ ؿ لمولنػغ لممطػروس فممممػم عىػ بسػمط لمباػة
بةػػف سػػممع كػػؿ مػػم نثنػرل لمػػففمع مػػف ففػػوع وفوتػػي ففػمع وةف لمماكمػ تكػػوف ع نػػفتمم بمإلسػػتامف
إم ػ مػػم ناتم ػ إمنمػػم باثمػػم مىونػػموغ لممطروا ػ ولمػػذ تممرسػػي با سػػمم وال نتػػوز ممػػم فف تبا ػ

إطموامامػم مبفمػ لمتػ ت ػنـ عىنمػم نئػػم يم بمإلفلاػ إال باػػم عىػ ذمػؾ لإلطمواػػمف ولمث ػ بتىػػؾ
لةفم وال نتوز ممم فف تفخؿ ف ع نفتمم رفنم خر مسوليم ٓ
وممذل ف اي ال ن ا عف ئرور ،إطػ ع لمماكمػ با سػمم عىػ لمماػررلى لمتػ إاتمػى

إم ػ ثبػػوى تزونريػػم فف تكػػوف سػػىط لمتا نػػؽ نػػف نممػػى بػػذمؾ لإلط ػ ع فو لمخبنػػر لممخػػتص
ب ا مم وباة فوتي تزونريم ٓ
ةف مبم ػر ،يػػذل لإلت ػ لر بمةرفتمػػم ف ػ ائػػور لممػػتمـ ولم ػففمع نػػف نس ػ ر عػػف اتػػموج
فخػػر تخػػممؼ تى ػػؾ لمتػ ػ خى ػػى إمنمػػم نبػػؿ فف تبم ػػر لإلط ػ ع عىػػ لمما ػػررلى لمم ػػذكور،

با سمم ونبؿ تا نؽ ففمع لممػتمـ لمػذ نػف نثنػرل بةػف مةمناتمػم ولإلطػ ع عىنمػم ػ وةاػي ال نتػوز
لمتابػػت بمػػم نػػف نسػ ر عاػػي باػػة لمػػفمنؿ نبػػؿ طراػػي عىػ بسػػمط لمباػػة بممتىسػ واتػ نطمػػوف
لممتمـ ولمففمع إم فف لةورلؽ موئوع لمفعو ي لمت فبف ففمعػي عى فسمسمم ٓ
اولذ كػػمف مػػم ت ػػفـ فػ ف لمماكمػ تكػػوف نػػف نئػػى ب فلاػ لمطػػمعف عػػف ترنمػ لمتزونػػر
اولسػػتةممؿ لمماػػررلى سػػمم لمػػذكر مػػغ عىمػػي بتزونريػػم ػ مسػػب م فوف فف تطىػػغ عىنمػػم وتتػػر

تمان مم مغ مم نمكػف فف نكػوف ممػم مػف فثػر فػ ع نػفتمم مػو فامػم إطىةػى عىنمػم ػ وممػذل فػ ف
لماكـ لممطةوف فني نكوف م وبم بممبط ف ممػم ػمس إتػ لر لى لممامكمػ مػف عػولر وميخػ ؿ
باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:

" إطػ ع لمماكمػ عىػ لمورنػ لممػػزور ،بةػػف فػض لممظػػروؼ لمت ػ كػػمف ناتونمػػم فمػػر

توير  .اولغ مؿ لمماكم لإلط ع عى لةورلؽ لممفع بتزونريػم فثاػم وتػوف لم ئػن تاػى
اظريػم ممػػم نةنػػس إتػ لر لى لممامكمػ ةف تىػػؾ لةورلؽ مػف ففمػ لمترنمػ لمتػ نتػػس عرئػػمم
عى بسمط لمباة ولممامن

"ٓ

" إط ع لمماكم عى لةورلؽ لممػزور ،فمػر ولتػس عىػ لمماكمػ وعمػؿ مػف فعمػمؿ
لمتا نؽ ال نسوغ إترلتل ب نر ائور لمخ وـ منبف كؿ مامـ رفني فني ومنطموف لممػتمـ إمػ
فف لمورن موئوع لمفعو ي لمت فبف ففمعي عى فسمس مةرفتي بمم " ٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ

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

* ا ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٜٔٗ
* ا ض  ٜٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٗٔٔٚ
صبٔيبََََ:ثطسَْآخشَٚلظٛسَفَٝاٌزغجيتََ:

ذمؾ فف لماكـ لممطةوف فنػي ػ عىػ مػم نبػنف مػف مفوامتػي ػ نئػ ب فلاػ لمطػمعف عػف

ترنمتػ لمتزونػػر فػ لمماػػررلى لمةرفنػ يػ لم ػػنكمى لمػػث ة لمماسػػوس

ػػفوريم مػػف لم ػػرك

لممتاػ عىنمػػم سػػمم لمػػذكر ولمتو ػػؿ بطرنػػؽ لإلاتنػػمؿ إم ػ لما ػػوؿ عى ػ ننمتمػػم فوف اػػؽ
ولإلسػػتن

عىنمػػم بممبمطػػؿ فوف فف تػػورف لمماكم ػ ف ػ مػػفوامى لماكػػـ بنماػػم م

ػ ولئػػام

مبفم لمت إستافى إمنمم ف تكونف ع نفتمم ولمتػ فطمأاػى إمنمػم ونئػى بمإلفلاػ باػم عىنمػم

ٓ

اولكت ػػى فػ لماكػػـ لممسػػتأاؼ لممتنػػف إلسػػبمبي ب وممػػم بأامػػم تطمػػوف م ػػا لمولنةػ فػ

اػػؽ لمطػػمعف وفف لمماكم ػ ي ػ لمخبنػػر لةعى ػ خم ػ وفف لمطػػمعف مػػـ ن ػػفـ ف مسػػتافلى
تثبى

ا لمطةف بممتزونر ٓ
وفورف لماكـ لإلستوامف

ور ،لمولنة لمت نئى ب فلا لمطمعف عامم ب ومي إف وكنؿ
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لم ػػرك لممتاػ ػ عىنم ػػم فبى ػػغ فف لمط ػػمعف ونةم ػػؿ بتى ػػؾ لم ػػػرك ن ػػمـ بمإلس ػػتن

ٕٓٓٓٓٓٔ تانمم إبمف عمىي ف لماسمبمى وف ػفر ثػ ة ػنكمى منسػى ممػم

عىػ ػ مبى ػػغ

ػور كربوانػ

عى لمباؾ  ........لمذ ففمف بأاػي ( لمطػمعف ) نػمـ ب ػرؼ لم ػنؾ لةوؿ لمما ػرؼ م ػممي
 ..........بطرنؽ لمتظمنر ماي عىمم بأف لةخنر منس مي تةممؿ مغ لم رك ٓ
و فر لم نؾ لمثما م ممي لممتمم لمثمان وكذمؾ لم نؾ لمثممة ونمـ لمطمعف بتاونؿ

ننمتمم مف لمباؾ لمتتمر لمفوم إم فرع م ر لمتفنف ،ماسمس تبنف فاي ب سمي ٓ

كمم تبنف فاي مونغ عى لم نكمى لمث ة بتوننغ ثمف ونرر لممػتمـ فف لمبنماػمى لمػولرف،
عى لم نؾ لمما رؼ ب سمي ي بنمامى بطمنتي لمم وفٓ ،
اولعتا ػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن فسػػبمس اكػػـ ماكم ػ فوؿ فرت ػ فنمػػم نتةىػػؽ بممطػػمعف

وفئ ػػمفى إمنم ػػم فف لمط ػػمعف ون ػػغ عىػ ػ لم ػػنكمى لم ػػث ة ب عتب ػػمرل لممخ ػػتص ب ػػممتوننغ عىنم ػػم

( توننغ ثمف ) وبذمؾ نكوف نف إ ػطاةمم وتو ػؿ بػذمؾ إمػ لما ػوؿ عىػ ننمتمػم ونػمـ كػؿ

مس ػػت نف فػ ػ لم ػػنكمى لمم ػػذكور ،بتظمنري ػػم ون ػػمـ لمط ػػمعف ب ػػرؼ ننمتم ػػم خم ػ ػ وفف بطمنػ ػ
لممػػتمـ( لمطػػمعف ) لمت ػ نػػمـ بمم ػػرؼ بموتبمػػم مػػف لمباػػؾ لمتتػػمر لمػػفوم ي ػ ذلى بطمنتػػي
لمم فم بتا ن مى لمانمب لمةمم وفاي فنر بذمؾ بممتا ن مى ٓ

ومػػم فورفتػػي لمماكمػ فنمػػم ت ػػفـ ال نك ػ بنماػػم مولنةػ لمػػفعو وال مبنػػمف مػػتف لةفمػ

لمت فنممى عىنمم لمماكم نئم يم ب فلا لمطمعف ٓ
ةاي ال نوتف ثم فمنؿ بمةورلؽ عىػ فاػي فمػف لمكمبنػوتر لمػذ نةمػؿ بمم ػرك ببنماػمى
خمطو فو مخمم مىا ن ويو لمةا ر لمتوير ف ترلوـ لمتزونر لممساف ،إمني ٓ

كمم فاي ال نختص بمذل لمةمؿ بمم ػرك لممػذكور ،ونتػوالل ون ػرؼ عىنػي عػفف كبنػر مػف

لممخت نف مف لمةممىنف بمم ػرك ونوتػف لماظػمـ لمػفننؽ لمػذ ال نسػمي بػأ عبػة بمممةىومػمى
لمت نزوف بمم ذمؾ لمتممز ٓ
وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػ نػػف إفترئػػى ننػػمـ لمطػػمعف بمػػذل لمةمػػؿ واسػػبتي إمنػػي فوف فمنػػؿ
نػػمطغ نمكػػف لإلعتمػػمف عىنػػي فولمث ػ بػػي ويػػذل لم ػػروض ولإلعتبػػمرلى لممتػػرف ،ال ن ػػي فف ن ػػمـ
عىنمم نئم بمإلفلا ٓ

ةف لمػػفمنؿ لمػ زـ مىاكػػـ بمإلفلاػ نتةػػنف فف نكػػوف تمزمػػم ونمطةػػم ال نتطػػرؽ إمنػػي ظػػف فو
إاتممؿ ٓ
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ونف وسػوىى  .......لممونةػ عىػ لم ػنكنف  ٜ٘ٗٙو  ٘ٛٙٚكتوننػغ فوؿ ف ممػى ص
ٗٗ إف فمػػنف لمخزنا ػ يػػو لمػػذ نتػػوم طبػػغ لم ػػنكمى عى ػ لمكمبنػػوتر ونسػػىممم مىةم ػ ويػػو
لمذ نتمغ كؿ لم نكمى لمت نتةػنف لمتوننػغ عىنمػم ثػـ نتوتػي مىموظػؼ لممخػتص بػممتوننغ فػ
لمنوـ لممافف منونغ عى تىؾ لم نكمى ٓ
وال ن ت ر لةمر عاف يذل لماف بػؿ نػررى ص  ٗٚبممتا ن ػمى ب فف ياػمؾ عػففل مػف

لمموظ نف نختص كؿ مامـ بةمؿ مةنف ف م لراػؿ إ ػفلر لم ػنكمى وال نتػوز مػي تتػموز يػذل
لإلخت مص ونافف لمرنـ لمكوف ذمؾ لإلخت مص ٓ
كمػػم فف ك ػ مػػامـ ن لرنػػس لممراى ػ لمسػػمب عى ػ عمىػػي ات ػ نةػػف لم ػػنؾ مىتوننػػغ مػػف
لممخت نف بممتوننغ عىني  .وفئمفى فف توننةمتمػم عىػ لم ػنكنف

ػانا وتطػمبؽ توننةمتمػم

بممباؾ ٓ

كمم مفى  ......ص  ٜٗبممتا ن مى فامم لممونة عى لم ػنؾ لمثممػة بػرنـ ٖٚ٘ٙ

بتوننغ فوؿ وفاي توننغ

اني ومطمبؽ متوننةمم مف لمباؾ لممساوس عىني ٓ

وفئػػمفى فف لمػػنف لمخزنا ػ يػػو لممسػػووؿ عػػف طبػػغ لم ػػنكمى عػػف طرنػػؽ لمكمبنػػوتر
وتسىنممم مىةم

ٓ

ػى بممػػفمنؿ لم ػػمطغ فف لممػػوظ تنف لممػػذكورتنف ونةتػػم لمتوننػػغ لةوؿ
وبػػذمؾ نكػػوف نػػف ثممبػ م
عى لم نكمى لممئبوط بةف إعفلفيمم طب م مب وؿ لممتبة بمم رك ٓ
وفف لمطمعف نػمـ بػممتوننغ عىنمػم ب عتبػمرل

ػماس لمتوننػغ لمثػما بولسػط وعػف طرنػؽ

فمنف لمخزنا ويو لممختص لمذ نمـ بةرض تىؾ لم نكمى مىتوننغ عىنمم ٓ

وتـ ذمؾ بةف إعفلفيم ومروريم ف مرلاؿ مختى ومرلتةمى متةففٓ ،

ػغ مىتوننػغ عىػ لم ػنكمى لمم ػمر إمنمػم ومػـ ن ػمرؾ فػ
وعى ذمؾ فػ ف لمطػمعف مػـ نس م
تارنريم فو مرلتةتمم اولامم نفمى إمني مىتوننغ عىنمم ب عتبػمرل لممخػتص بػممتوننغ لمثػما بةػف فف
ونةػػى عىنمػػم كػػؿ مػػف لم ػػميفتنف لمسػػمب تنف مػػف خػ ؿ لإلتػ لر لى لم ػػرعن لم ػػانا لممتبةػ

ف إ فلر لم نكمى ٓ

وطب م ماظمـ لمةمؿ لمػفلخى بمم ػرك فػ ف إمػفلف لمكمبنػوتر بمممةىومػمى ال نتػرؾ ممػو

لمموظ نف فو لمةممىنف بمم  .بػؿ نخئػغ مرنمبػ فنن ػ اول ػرلؼ
إمفلفل بمةىوممى خمطو لو مخمم مىا ن ٓ
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ػمرـ  .ال نسػمي بممت عػس فو

وبذمؾ تكوف لمماكم نػف إفترئػى ولنةػ إمػفلف لمكمبنػوتر بمةرفػ لمطػمعف بمةىومػمى

مخمم مىا ن  .فوف م فممى نمكف إسػتخ ص تىػؾ لماتنتػ مامػم ومػـ تػفمؿ عىػ إسػامف تىػؾ
لمولنة بمذل لم ور ،إمني تفمن سفنفل سمو م ف لمة ؿ وم بوال ف لمماطؽ ٓ
كمػػم مػػـ تػػورف ف ػ مػػفوامى لماكػػـ لةفم ػ لمكمفن ػ لمت ػ ت طػػغ بثبػػوى إرتكػػمس لمطػػمعف
ةفةمؿ لمتزونر لممساف ،إمني خم

كتوننغ فوؿ ٓ

وفف مون ي ال نختىؼ عف مونؼ لممونةتنف عى لم نكمى

ويػو مػم نتاػػمف مػغ مػػم فوتبتػي لممػػمف ٖٔٓ ،إتػ لر لى تامونػ مػف ئػػرور ،إ ػتممؿ كػػؿ
ػػمفر بمإلفلا ػ عىػ ػ لةس ػػبمس لمتػػ باػ ػ عىنمػػم موئ ػػام ولنةػ ػ لمػػفعو لمتػ ػ نئ ػػى

اكػػـ

لمماكم ب فلا لممتمـ عامم ومئموف لةفم لمت تسمافى إمنمم ف نئمومم ب فلاتي وفف نكوف
ذمؾ ف بنمف تىػ ولئػي وم

ػؿ بانػة نسػتطنغ لمونػوؼ ماػي عىػ مسػوغمى مػم نئػ بػي

لماكـ وذمؾ ات تستطنغ ماكم لما ض بسط رنمبتمم عىني مبنمف مف

اتي مف عولرل ٓ

* ا ض  ٜٔٛٗ/ٕ/ٜلمسا ٖ٘ رنـ ٕ٘ ص  ٕٔٚطةف ٗ ٘ٛٚمسا ٖ٘ؽ
* ا ض ٔ ٜٕٔٛ//ٔ/لمسا ٖٖ رنـ ٗ ص ٕٙ
َِٓٚجبٔتَآخشََ:
فػ ػ ف لمماكمػ ػ نئ ػػى ب فلاػ ػ لمط ػػمعف ع ػػف ترنمتػ ػ لمتزون ػػر فػ ػ لمما ػػررلى لمةرفنػ ػ
ولما س لممسافتنف إمني ف و ؼ لإلتممـ لمولرف ب نف لمانمب لمةمم ٓ

ومكامػػم مػػـ تبػػنف ف ػ مػػفوامى اكممػػم م ػولف لمة ػػمس لمت ػ نئػػى بمةمنب ػ لمطػػمعف باػػم

عىنمم ٓ
ويػو بنػػمف تػػوير كػػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ فف تبناػػي فػ مػػفوامى اكممػػم لممطةػػوف
عىني ازوال عى اكـ نمعف ،رعن لمترلوـ ولمة وبمى ولمتػ ت ئػ بػػأال ترنمػ وال ع وبػ إال

باص ٓ

وممذل نتةنف فف نتئمف كؿ اكـ

مفر بمإلفلا بنمام ماص لم ماوف لمذ عمنس لمطمعف

بام عىني ٓ
ويو مم فوتبتػي لممػمف ٖٔٓ ،مػف نػماوف لإلتػ لر لى لمتامونػ اتػ نسػتطنغ لممطىػغ عىػ

لماكػػـ لمتةػػرؼ عى ػ لةسػػمس لم ػػماوا لمػػذ عونػػس لممػػتمـ باػػم عىنػػي بمإلئػػمف إم ػ بنػػمف
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م

ػػؿ مولنةػ لمػػفعو لمتػ فوفنػػف مػػف فتىمػػم ومػػتف لةفمػ لمتػ فإلنػػنـ عىنمػػم لم ئػػم بمإلفلاػ

اولال كمف لماكـ بمط ٓ
وبػ ػػممرتوع إم ػ ػ مػ ػػفوامى فسػ ػػبمس لماكػ ػػـ لممسػ ػػتأاؼ لممتنػ ػػف ولممكمػ ػػؿ بأسػ ػػبمس لماكػ ػػـ
لإلس ػػتوامف لممطة ػػوف عىن ػػي تب ػػنف فف فن ػػم مام ػػم م ػػـ نتئ ػػمف ا ػػص م ػػمف ،لمة ػػمس لمتػ ػ نئ ػػى
لمماكم ب فلا لمطمعف بام عىنمم ويو مم ن مي بممبط ف ٓ

وال ن ا ػ عػػف ذمػػؾ لف تكػػوف لمماكم ػ نػػف فورفى بم ػفوامى لماكػػـ اػػص لمم ػولف لمت ػ

طىبى لمانمبػ لمةممػ تطبن مػم عىػ لمولنةػ لممطرواػ ولممسػاف ،مىطػمعف ػ مػم فلمػى مػـ ت

ػي

بمفوامى نئم يم بمإلفلا عف فامم طب ى تىؾ لممولف ف تمابي وعمنبتي بام عىنمم ٓ
كمػػم ال ن اػ عػػف ذمػػؾ فنئػػم فف تكػػوف لمماكمػ نػػف فوئػػاى فػ مػػفوامى لماكػػـ فف
لمون ػػموغ لممطرواػ ػ تتػ ػولفر فنم ػػم فرك ػػمف ترنمػ ػ لما ػػس لمما ػػوص عىنم ػػم فػ ػ لمم ػػمفٖٖٙ ،

ع وبػػمى فو فاػػي يتعــيت تيييــح م الــت م فــتيقض ي ــن عقـ دــل ــت مالــنه قــح م ــنمت م ـ
دن ومح  2/403و ٔٔٗ و  ٗٔٚإت لر لى تامون ٓ
ةف لمماكمػ مػػـ ت

ػػي فػ مػػفوامى فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف عىنػػي عػػف فامػػم عمنبػػى

لمطمعف بموتس لمة وب لمما وص عىنمم ف لمممف ٖٖٙ ،ع وبمى اولامم ورف بػمماكـ مػم ن نػف

فف فركمامم مكتمى وتاطبؽ عى لةفةمؿ لممساف ،مىطمعػف ولمت ثبى إرتكمبمم بمةرفتي ٓ

ويو ممال نةتبر فامم نئى بة مبػي باػم عىػ تىػؾ لممػمف ،فو فامػم فازمػى ئػفل لمة وبػ
لمما ػػوص عىنمػػم ف ػ
ف امػػم مػػف لممػولف لإلترلونػ

ػػىبمم  .فمػػم لمم ػولف لةخن ػر ،لمت ػ ف ػػمرى إمنمػػم لمماكم ػ لإلسػػتوامفن
وال ػػأف ممػػم بممة ػػمس وبممتػػمم فػ ت ػػىي تىػػؾ لممػولف بنماػػم ممػػمف،

لمة وب لمت نئى لمماكم ب فلا لمطمعف بام عىنمم وممػذل كػمف لماكػـ بػمط بمػم نسػتوتس
ا ئي ٓ
وال نرفػػغ عػػف لماكػػـ يػػذل لمة ػولر فف تكػػوف لمماكم ػ نػػف ف ػػمرى ف ػ مػػفوامى فسػػبمس
لماكػػـ لممسػػتأاؼ لمػػذ إعتا ػػى فسػػبمبي ماكم ػ ثػػما فرتػ

ػ إم ػ لمم ػولف لمت ػ طىبػػى لمانمب ػ

لمةمم تطبن مم ئف لمطػمعف ومةمنبتػي باػم عىنمػم طمممػم فامػم مػـ تػورف باكممػم لممطةػوف عىنػي
رلا فامم عمنبى لمطمعف بم تئميم ٓ
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ٚأعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََٔٗ:ـَ

ن ػػترط مس ػ م لماكػػـ لم ػػمفر بمإلفلا ػ فف ن ػػتمؿ عى ػ اػػص لم ػػماوف لمػػذ فازمػػى

لمماكم ػ بموتبػػي لمة ػػمس عى ػ لممػػتمـ ػ ويػػو بنػػمف تػػوير إنتئػػتي نمعػػف ،ػػرعن لمت ػرلوـ
ولمة وبمى ف ذل خ لماكـ مف ذكر اص لم ماوف لمذ فازؿ بموتبي لمة مس عى لمطمعف ف اي

نكوف م وبم بممبط ف ٓ

وال نة ػػـ لماكػػـ مػػف يػػذل لمخطػػأ فف نكػػوف نػػف ف ػػمر إم ػ م ػولف لإلتمػػمـ لمت ػ طىبػػى
لمانمب تطبن مم ئف لممتمـ مم فلـ مـ ن
لمممف ٕ/ٖٓٗ ،إت لر لى لمت ال

ي عف فخذل بمم بؿ إنت ر عى لإل مر ،إم تطبنؽ

ى ممم بممتترنـ ولمة مس ٓ

* ا ض ٕ ٜٖٔٙ/ٕٔ/لمسا ٗٔ رنـ ٗ٘ٔ ص ٜٛ٘

* ا ض  ٜٔٚٛ/ٔٓ/ٕٙلمسا  ٕٜرنـ  ٔٗٚص ٖ٘ ٚطةف ٔ ٚٚمسا ٗٛؽ

صبٌضبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚفغبدَاإلعزذاليََ:

ف ػػف خى ػػى لمماكم ػ ف ػ نئػػمومم لممطةػػوف عىنػػي إم ػ فف لمطػػمعف نػػمـ ب

ػػطامع

لمث ة نكمى ماؿ لمتفلع ولمتوننغ عىنمم توننةػم ثمانػم ةاػي كػمف لمماػوط بػي ذمػؾ لمتوننػغ و

وفاي تو ؿ بذمؾ إم لما وؿ عى ننمتمم بأف ف فر لم نؾ لةوؿ بمسػـ  .......ولمػذ نػمـ
بتظمنػرل تظمنػ لر اػػمن مىمىكنػ بػرنـ ٖ ٚ٘ٙبتػػمرنخ ٕ ٜٜٔ٘/ٕ/ثػػـ نػػمـ لمطػػمعف ب ػػرؼ ننمػ
ذمؾ لم نؾ مف لمباؾ  .......ف ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕ/
رغػـ فف لم ػػرك عتػزى عػػف ت ػفنـ لإلن ػػمؿ لمػفلؿ عىػ

خ ػن مسػػتىـ ذمػؾ لم ػػنؾ

مػػف لم ػػرك وف ػػم مىتةىنمػػمى لممةمػػوؿ بمػػم فػ لم ػػرك ولمتػ ت ئػ بػػأف نخػػرم مػػف لمكمبنػػوتر
ف ػػؿ لم ػػنؾ مرف ػػم بػػي

ػػورتمف نونػػغ عىنمػػم لممسػػتىـ بمػػم ن نػػف لإلسػػت ـ وتا ظػػمف مػػف فمػػنف

لمخزنا ٓ
لم نؾ ٓ

كمم مـ ت فـ لم رك كذمؾ فنػم مػف لم ػورتنف لمكربػوانتنف وعىنمػم توننػغ لممسػتىـ مػذمؾ

ورغـ مم تبنف كذمؾ مف ت رنر نسػـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر مػف فف توننػغ .........
بظمر ذمؾ لم نؾ مزور عىني ومنس توننةي  .كمم مـ نثبى كذمؾ فاي مارر بخط لمطمعف ٓ
ووتف فس ؿ توننغ لممظمر لممذكور ( لممست نف لة ى ف لم نؾ ) توننغ خر بمسػـ
 ( ........لمطمعف ) مىفالم عى فاي لممستىـ لم ةى م نم لم نؾ ٓ
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ومـ نثبى كذمؾ بفمنؿ مػم فف لمطػمعف يػو ماػرر لمتوننػغ لمماسػوس إمنػي بظمػر لم ػنؾ

ولمفلؿ عى فاي يو لمذ

رؼ ننمتي مف لمباؾ لممساوس عىني ٓ

وطىػػس نسػػـ فباػػمة لمتزننػػؼ ولمتزونػػر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ إرفػػمؽ ماػػررلى رسػػمن فو
عرفن ػ ماػػرر ،بخػػط لمطػػمعف وفخػػر ثمبت ػ عىنمػػم توننةمتػػي وذمػػؾ ات ػ نتسػػا اسػػب لمتوننػػغ
لمثمبى بظمر لم نؾ لممذكور إمني مف عفمي  .وف ر لمطمعف عى فف ذمؾ لمتوننغ ال نخ ي

ومـ نارر بخطي ٓ

وفوئي لمطمعف ف ففمعي فف لسىوبي لمخطػ لمػذ إعتػمف عىنػي ماػذ كػمف طممبػم كػمف
نةتمف فلومم عى لم معف ،لماسخن وفاي ال نكتس إط نم بمم معف ،لمرنةن ٓ
وممم كمف لمتوننغ لمماسوس إمني بظمر ذمؾ لم نؾ نف كتس بممخط لمرنة ومف ثػـ ف اػي
وال ؾ مزور عىني ومـ ن فر مف نفل ٓ
ب
ٔ
ٕ

اولمتثؿ لمطمعف مطىس سىط لمتا نؽ ونفـ فورلنم رسػمن تامػؿ توننةمتػي لم ػانا يػ

ػ لإلعػ ف لم ئػػمو لممػػتر  ٜٜٕٔ/٘/ٛولمخػػمص بػفعو

ػػا توننػػغ عىػ ع ػػف بنػػغ

عرف م طة فرض نتئمف إن لر لر مم بممتامزؿ مزنؿ بمسػـ لمطمعف(ٓ ).....

ػ إن ػرلر ب م ػػم لمتوكنػػؿ لمرسػػم لمةػػمـ رنػػـ  ٜٕٔٙس طاطػػم لم ػػمفر م ػػممي .........
م ػػفؽ عىنػػي بمكتػػس توثنػػؽ طاطػػم لمامػػوذت ف ػ مائػػر لمت ػػفنؽ رنػػـ  ٘ٗٚنػػوـ
ٕٔٓ ٜٜٔٙ/ٖ/

ٖ

ػ ع ػػف تمىنػػؾ مسػػكف إنت ػػمف بامان ػ بسػػنوف خػػمص بمم ػ رنػػـ ٕ عمػػمر ٖٗ ،لمػػفور
لمثممة لمةىو متر ٕ ٜٜٔٗ/ٗ/مونةم عىني بمسـ لمطمعف ف خما لمم تر ٓ

ٗ ػ وع ف بنغ متر ٖٔ ٜٜٕٔ/ٙ/بنف لمطمعف و ..........مونغ عىني بمسػـ لمطمعف ٓ
والاظ لمخبنر لممختص بم ىا لمطس لم ػرع ( نسػـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر ) فف
لمتوننةمى لمسمب تمنةمم كتبى بخػط اسػخ لم معػف ،ورغػـ ذمػؾ طىػس إرفػمؽ ماػررلى فخػر
تكوف مارر ،مف لمطمعف بخطي لمرنة ويو ممال نستطنةي لمطمعف لمذ فوئػي فاػي ال نكتػس

مطى م بمم معف ،لمرنةن و وفف نمعفتي لمخطن ي لماسخن فلومم ٓ

ومغ ذمؾ ف ف خىص ت رنر لمخبنر لممذكور إعتسمفم وتةاتم إم اتنت متفليم ب
" فاي ب اص فورلؽ إستكتمس (  ) ........لمطمعف تبنف فاي متأ إم لمت اغ ف كتمبتي وذمؾ
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بػػممىتو إم ػ لمػػبط ولم معػػف ،لماسػػخن ممػػم نتطىػػس إرفػػمؽ ماػػررلى رسػػمن فو عرفن ػ ماػػرر،

بخطي وفخر ثمبى عىنمم توننةمتي ٓ

وفوئي لمطمعف إعترلئي عى كىم لمت وا ْغ لمت اسبمم خبنر لمطس لم رع إمني عى
غنػػر فسػػمس ةف لم معػػف ،لماسػػخن يػ لم معػػف ،لمخطنػ لة ػػىن  ( ......لمطػػمعف ) ويػػو مػػم
ثبى فة بأربغ مستافلى سمب لمكتمب نو ْفمى مىخبنر عى ااو مم سىؼ ٓ
ومـ ت فـ لم رك لمت كمف نةمؿ بمم لمطمعف فن فورلؽ مارر ،بخطي تثبػى فاػي نكتػس
بمم معف ،لمرنةن ممم نتكف فاي إعتمف بمم ةؿ لمكتمب بمم معف ،لماسخن ومنسى لم معف ،لمرنةن ٓ
اولكت ى لمماكم بممت رنر لةخنر ونئى ب فلا لمطمعف عى لةسمانف ل تن ب ػ

ٔ ػ فف لمطمعف ف فر لم نؾ لممذكور رنـ ٖ ٚ٘ٙبمسـ  ......بتمرنخ ٕ ٜٜٔ٘/ٕ/بمبىػغ
٘ ٕٗ٘ٔٔٛ.تاني ٓ

ٕ ػ فف  .......لممست نف ف لم نؾ لممذكور نمـ بتظمنرل مىطمعف تظمنػ لر اػمن مىمىكنػ وفف
لةخنر ( لمطمعف ) نمـ ب رؼ ننمتي مف لمباؾ  ....فػ ٕ ٜٜٔ٘/ٕ/وذمػؾ خ ػمم
مف اسمس لم رك لممتا عىنمم ٓ
ف انف مـ ت فـ لمماكم ف فسبمس اكممم لممطةوف عىني مم نفؿ عى فف لمطػمعف

يو لمذ ف فر لم نؾ رنـ ٖ ٚ٘ٙلمم مر إمني بمسـ ......

وف انف فاي ثبى مف ت رنر نسػـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر بم ػىا لمطػس لم ػرع
فف لممست نف لممذكور (  ) .........مـ نارر لمتوننغ لمػولرف بظمػر لم ػنؾ لمم ػمر إمنػي  .كمػم
مـ نارر فنم مف عبمرلى تظمنر يذل لم نؾ ٓ

كمم مـ نثبى بفمنؿ مم فف لمطمعف يو

ماس لمتوننغ لمماسوس إمني بظمر لم ػنؾ فو

فاػػي ماػػرر بخطػػي خم ػ وفاػػي نكتػػس عػػمف ،خطػػم اسػػخ لم معػػف ،فػ اػػنف فف لمتوننػػغ لمم ػػمر
إمني رنة لم معفٓ ،
وبذمؾ تكػوف لمماكمػ نػف اسػبى إمػ لمطػمعف كتمبػ ذمػؾ لمتوننػغ بخطػي وفاػي

ػمابي

ورتبى عى ذمػؾ ا ػومي عىػ ننمتػي مػف لمباػؾ لممسػاوس عىنػي فوف اػؽ وبطرنػؽ لإلاتنػمؿ

ولما س فوف فف ت فـ ثم ففم مستمف ،مف ولنغ لةورلؽ تفؿ عىػ فاػي كتػس لمتوننػغ لممػذكور
بخطي وفاي

مابي ٓ

كمػػم تكػػوف بػػذمؾ نػػف إفترئػػى

ػػا اسػػب لمتوننػػغ عىنػػي عى ػ غنػػر فسػػمس وبطرنػػؽ
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لمظػػف ولإلاتمػػمؿ وباػػم عى ػ فػػروض اولسػػتاتمتمى غنػػر ماط نػ وال تسػػتاف إم ػ ثمػ ففم ػ فان ػ
نمكػػف لإلعتمػػمف عىنمػػم فو لمث ػ بمػػم ويػػو مػػم ن سػػف نئػػم لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بمػػم نسػػتوتس
ا ئي ٓ
ةاي مف لمم رر ف ف وؿ لإلستفالؿ فف نكوف لمفمنؿ لمػذ نةػوؿ عىنػي لماكػـ متفنػم
إم مم رتبي عىني مف اتموج مف غنر تةسؼ ف لإلسػتاتمم وال تاػمفر فػ اكػـ لمة ػؿ ولمماطػؽ

ٓ



ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/لمسا  ٕٛرنـ  ٕٛص ٕٖٔ طةف  ٔٓٛٚمسا  ٗٙؽ

وال ؾ فف كتمب توننغ لمطمعف بظمر لم ػنؾ رنػـ ٖ ٚ٘ٙبػممخط لمرنةػ لم معػف ،بمػم
نخممؼ لم معف ،لماسخن لمت إعتمف لمكتمب بمم ال نتف إم لمتزـ بأاي يو كمتس ذمػؾ لمتوننػغ
وفاػػي غنػػر مػػزور عىنػػي

ةف إمت ػزلـ لمطػػمعف ب معػػف ،خطن ػ مةنا ػ ( لماسػػخن ) فمػػر ولرف

ومػػأموؼ ومػػنس فنػػي مػػم نتةػػمرض مػػغ مػػم إعتػػمف عىنػػي بةػػض لةف ػرلف مػػف إعتنػػمف لمكتمب ػ ب معػػف،
خطن مةنا وعفـ إستطمع لمكتمب ب معف ،خطن فخر .

كمم يو لماػمؿ بمماسػب مىطػمعف

لمذ إعتمف لمكتمب بمم معف ،لمخطن لماسخن وافيم ٓ
ونػػف نػػفـ لمطػػمعف ت رن ػ لر إست ػػمرنم مػػف فاػػف خب ػ لر لمتزننػػؼ ولمتزونػػر ولةفم ػ لمتامون ػ
فوئ ػ ي بػػي فف ارك ػ لمنػػف لمكمتب ػ عى ػ لمػػورؽ مػػم ي ػ إال اركػػمى نمىنمػػم لممػػخ لمب ػػر مك ػ

تتػر لمنػف لمكمتبػ وف ػم ةسػىوس مةػنف وفػ مسػمر ماػفف ػ وفػ يػذل لممسػمر ولةسػىوس تكمػف
ع ممى ممنز ،سول كماى نمعف ،لمكتمب رنةن فو اسخن  .اولعترض لمخبنر لإلست مر عى
كىم لمت اغ لمت فورفيم خبنر نسـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر فػ ت رنػرل ةف لم معػف ،لمخطنػ
لممةتمف ،مىطمعف ي لم معف ،لماسخن ٓ
ومـ ت طف لمماكم لمت ف فرى لماكـ لممطةوف فني إم ذمؾ ت رنػر ومػـ تاػط عىمػم
بمػػم ورف بػػي مػػف فسػػمانف عىمنػ وماط نػ وخى ػػى إمػ فف لمطػػمعف يػػو

ػػماس لمتوننػغ لمػولرف

بظمر لم نؾ لممظمر إمني مف  ........بام عى فروض ظانػ اولاتمػمالى اولعتبػمرلى متػرف،

فوف فف تبنف لةسمس لمػولنة لمػذ فنممػى عىنػي تىػؾ لماتنتػ بمػم عػمس اكممػم بمػم نسػتوتس

ا ئي ٓ
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ممم يػو م ػرر بػأف لةاكػمـ لمتامونػ إامػم تباػ بػممتزـ ولمن ػنف عىػ لمولنػغ لمػذ نثبتػي

لمفمنؿ لممةتبر وال تتسس بممظف ولإلاتممؿ عى لم روض ولإلعتبمرلى لممترفٓ ،


ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚلمسا  ٖٙرنـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطةف ٘ٔ ٙسا ٘٘ؽ

كمػػم فف لمماكم ػ تكػػوف بػػذمؾ نػػف خمئػػى ف ػ فمػػور فان ػ بات ػ ونطةػػى عى ػ غنػػر
فسمس بػأف لمطػمعف يػو
بذلت ػػي ي ػػو لم ػػذ

ػماس لمتوننػغ لمػولرف بظمػر لم ػنؾ رنػـ ٖ ٚ٘ٙبمسػـ  ........وفاػي

ػػرؼ ننمت ػػي م ػػف لمبا ػػؾ  .......فوف فف تب ػػنف لةفمػ ػ لم انػ ػ لمتػ ػ فنمم ػػى

نئم يم عىنمم ويو فمر ماظور عىنمم لذ مف لمم رر فاي ال نتػوز مىماكمػ فف تةػرض بػ فر
ف لةمور لم ان لمخمم

ولمتػ ن ػوؽ لمةىػـ بمػم اػفوف لمةىػـ لمةػمـ لممك ػوؿ مىكمفػ وعىنمػم فف

تستةنف ف ذمؾ ب فر فيؿ لم ف ولمخبر ،اولال كمف اكممم مةنبم بمط ٓ
 ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/لمسا ٕٗ رنـ ٕ ٜص ٔ٘ٗ طةف ٖٕٔ مسا ٖٗ ؽ

وكمف عى لمماكمػ اتػ نسػىـ نئػمتيم مػف يػذل لمةػولر فف تػولم لمباػة عػف فورلؽ

عرفن فو رسمن مارر ،بخط لمطمعف ف ظروؼ عمفن ف ونى نةم ر لمولنة مبنمف مم إذل
كمف نف إعتمف لمكتمب بمم معف ،لمخطنػ لماسػخن فو لمرنةنػ ومػو فف لةمػر إمػ ت تػنش مسػكاي
فو مكتبػػي لماػػمم ولمسػػمبؽ بمم ػػرك لممتا ػ عىنمػػم لمت ػ عمػػؿ فنمػػم ممػػف ،ولمت ػ مػػف لممنسػػور
لمةثور مفنمم عى فورلؽ بخطي مك نمكف لمتػزـ بمػم إذل كػمف نتةمػف لمكتمبػ بػممخط لماسػخ مػغ

عىمي بممكتمب اولعتنمفل لمتوننغ بممخط لمرنة مف عفمي ٓ
وات نكوف نئػم لمماكمػ م ممػم عىػ فسػس ولنةنػ

ػانا مسػتمف ،مػف لما ػموؽ
ى ٓ

لمثمبت ومنسى إفترلئم بأمور ظان اولاتممالى م ترئ ال تمى مىولنغ بأفا
وال نةػػف ذمػػؾ م ػػمفر ،مسػػىط ماكم ػ لمموئػػوع ف ػ ت ػػفنر لةفم ػ لممطروا ػ فممممػػم

وتكونف ع نفتمم بمم تطموف إمني مامػم اولطػرلس مػم عػفليم  .فو ا مػم فػ ت ػونر لمولنةػ وفػؽ

مػػم ناتمػ إمنمػػم باثمػػم اولتتممفيػػم  .ةف مممرس ػ تىػػؾ لمسػػىط م ػػروط بفليػ بػػأف تكػػوف ف ػ

اػػفوف لمماطػػؽ ولمم بػػوؿ ع ػ اتػ نسػػت نـ لماكػػـ مػػغ لمماطػػؽ لم ئػػمو لمسػػفنف بانػػة ترتػػس
لماتػػموج عىػ م ػػفممى

ػػانا تت ػػؽ ونولعػػف لإلسػػتابمط لمسػػموغ لمم بػػوؿ ويػػو مػػممـ نتا ػػؽ ف ػ

مػػفوامى لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي إذ إعتمػػفى لمماكم ػ

ف ػ نئػػمومم فنمػػم إاتمػػى إمنػػي مػػف فف

لمطمعف يو مارر لمتوننغ لمماسوس إمني بظمر لم نؾ رنـ ٖ ٚ٘ٙوفاي نمـ ب رؼ ننمتي مػف
لمباػؾ لممسػاوس عىنػي ػ باػم عىػ إفتػرلض ظاػ اولاتمػمؿ ويمػ ال نسػمافل ولنػغ ثمبػى وفمنػؿ
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فا ػ نػػمطغ  .رغػػـ فف تا نػػؽ ففمعػػي اولسػػتظممر وتػػي لماػػؽ فنػػي كػػمف ممكاػػم ومػػنس مسػػتان
وفاي ففمع توير ونترتػس عىػ ثبػوى كتمبػ لمتوننػغ لممػذكور بخػط نخػممؼ خطػي وفاػي
خم
منس كمتبي ت نر وتي لم فر ف لمفعو اتمم ٓ
إذ نكوف لمتما ف يذل لمامم خ م خر إاتاػؿ خ ػنتي اولسػتطمع ت ىنػف بطمنتػي
رؼ ننم ذمؾ لم نؾ مستةنام ف ذمػؾ ببطمنتػي لمسػمبؽ
لمةموىن اول طامعمم اولستةممممم ف
ف فيم ماي ولإلستن عى تىؾ لم نم بمما س ولإلاتنمؿ مف لمباؾ لممساػوس عىني ٓ
كمم كمف عى لمماكم كذمؾ فف تبنف ف مفوامى اكممم كنؼ إستطمع لمطمعف فػ
إم ػػفلف تم ػػمز لمكمبن ػػوتر بمم ػػرك لمتػ ػ نةم ػػؿ بم ػػم بمممةىوم ػػمى لمكمذبػ ػ غن ػػر لم ػػانا لمتػ ػ
فرى لم نكمى لمث ة بام عىنمم وعى ااو مخممؼ مىا ن وم نر لم ور لمت ن فريم
تممز لمكمبنوتر مى نكمى لممذكور ،ولمباػة عػف مسػتىممم و ػماس لمتوننػغ عىنمػم بمإلسػت ـ .
ات نتبنف لمتما لما ن

و ور ،لمولنة كمم افثى ف لمولنغ ولما ن ٓ

كمػم كػمف عىػ لمماكمػ فف تسػتكمؿ مػم ػػمس لمتا ن ػمى مػف ن ػور فػ يػذل لم ػػفف
ومو مف تى م ا سمم فوف طىس
بمػػػم وبأاػ ػػي ال

رني مف لمػففمع  .ةف مامزعػ لمطػمعف لمتػ فبػفليم وتمسػؾ

ػ ػػى مػ ػػي بمممةىومػ ػػمى لمت ػ ػ نػ ػػزوف بمػ ػػم تمػ ػػمز لمكمبنػ ػػوتر بمم ػ ػػرك وفف إمػ ػػفلفل

بمممةىومػػمى مػػف ػػأف مػػوظ نف خػرنف ماػػوط بمػػـ يػػذل لمةمػػؿ بمػػم نسػػتانؿ عىنػػي لم نػػمـ بػػي فػ

غ ىػ مػػامـ وفف عمىػػي نم ػر عىػ لمتوننػػغ عىػ لم ػنكمى بتوننػػغ ثػػمف فاسػػس ونػػف ونػػغ عىنمػػم
باسػف انػ فوف فف نػػفرؾ فو ن طػػف إمػ تزونريػػم ػ كمػػم فف توننػػغ لممظمػػر عىػ لم ػػنؾ لةوؿ
و
منس بخطي كمم فاي مـ ن ـ ب رؼ ننمتي مف لمباؾ لمتتمر وفف لمتوننغ لمثمبى بي مزور عىنػي

ومػػنس بخطػػي ػ يػػذل لممامزعػ بأكمىمػػم وكمفػ عام ػػريم تاطػػو عىػ لممطممبػ لمتمزمػ ب ػ ت لر
ذمؾ لمتا نؽ  .بىوغم م من لةمر فني ٓ

اولذ فمسكى لمماكم عف إترلوي اولستكممؿ بمن اى متي ك م مىا ن ويفلن مى ولس
ف ف اكممم لممطةوف عىني نكوف فوؽ ن ور تسبنبي وفسػمف إسػتفالمي مخػ باػؽ لمطػمعف فػ
لمففمع متةنف لما ض ولإلامم ٓ

كمم كمف عى لمماكم كذمؾ فف تتر تا ن م خر ف

أف

ػماس لمتوننػغ لممظمػر

بي لم نؾ لممذكور بمسـ  ..........مبنمف مم إذل كمف مارر بخط لمطمعف مف عفمي ٓ
ويو تا نؽ ممكف كذمؾ ومنس مستان وظمير لمتةىؽ بممفعو والزـ لم
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ؿ فنمم ٓ

ةاي إذل مػم تبػنف مػف لمتا نػؽ ولممئػميمل فف لمطػمعف مػـ ناػرر ذمػؾ لمتوننػغ ػ لمخػمص

 .......ػ بظمر لم ػنؾ رنػـ ٖ ٚ٘ٙلمػذ ثبػى تزونػرل عىػ
ممم

ػمابي فػ ف ولنةػ لمػفعو نكػوف

ور ،فخػر غنػر لم ػور ،لممطرواػ ولمتػ إنتاةػى بمػم لمماكمػ ونئػى ب فلاػ لمطػمعف

بام عىنمم ٓ
ةف لمتما ف يذل لمامم نكوف متموال مـ تك ؼ عاي لمتا ن ػمى ويػو بػمم طغ مػنس

لمطمعف لمذ مـ نارر توننغ لممست نف بظمر لم نؾ ٓ
كمم مـ نارر كذمؾ لمتوننغ لمماسوس إمني عاف

رؼ ننمتي مف لمباؾ ٓ

ومػف يػذل نتبػنف فف لمماكمػ نػػف ن ػرى فػ لم نػمـ بولتبمػػم فػ تا نػؽ ونػموغ لمػػفعو
وتاكرى ممذل لمولتس لممى

عى عمت مم ٓ

وفمتمػػم فف لم مئػ لمتاػػمو ال ن ػػؼ مػػف لمولنةػ لممطرواػ عىنػػي مى

سىبنم إاتظم لر ممم ن فمي مي لمخ وـ مف ففم ٓ

ػػؿ فنمػػم مون ػػم

بؿ عىني فف نستتى عام ر لمولنة بتا ن مم با سي ف ائور لمخ وـ ولممػفلفةنف
عامـ بىوغم مىا ن ػ لمتػ نا ػفيم مػف نئػموي واتػ ن ػؿ إمػ إفلاػ لممػذاس لمػذ إرتكػس مػم
نخػػممؼ لم ػػماوف لممةتػػف عى ػ مامرمػػي ون ئ ػ بب ػ لر  ،سػػما لمبػػرا لمػػذ مػػـ نرتكػػس ذابػػم فو

ترمم ٓ

وممػم يػػو م ػػرر بػػأف تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػػس لمماكمػ فػ لمم ػػمـ
لةوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفغ عاي ٓ


ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜلمسا  ٖٚرنـ  ٖٔٛص  ٕٚٛطةف ٕٕ ٕٛمسا  ٘ٙؽ

نئػػمؼ إم ػ مػػم ت ػػفـ فف لمماكم ػ مػػـ تةػػرض ل ػ مػػففمع لمطػػمعف لمسػػممؼ لمػػذكر
ولم ػموـ عىػ فاػي مػػـ نونػغ عىػ ظمػػر لم ػنؾ رنػػـ ٖ ٚ٘ٙوفف لمتوننػغ لمماسػػوس إمنػي فػ ظمػرل
ولمفلؿ عى فاي

رؼ ننمتي با سي مزور عىني ومـ ن فر ماي ٓ

كمم مـ تةرض لمماكمػ كػذمؾ مىت رنػر لإلست ػمر لمم ػفـ ماػي ولم ػمفر مػف فاػف خبػ لر
نسػػـ فباػػمة لمتزننػػؼ ولمتزونػػر لمسػػمب نف ولمػػذ إاتم ػ فنػػي إم ػ فف لمطػػمعف ال نكتػػس ف ػ
بمم مع ػػف ،لمخطنػ ػ لمرنةنػ ػ ويػ ػ لم مع ػػف ،لمما ػػرر بم ػػم توننة ػػي لمم ػػزور لمثمب ػػى بظم ػػر لم ػػنؾ
لمم م الرمني .

اولامم إعتمف لمكتمب بخط نمعفتي لمخطن ي لماسخن وافيم ٓ
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ويػػو مػػم نػػفؿ عى ػ فف لمماكم ػ مػػـ تماػػص لمولنة ػ لمتماػػنص لمكػػمف لمػػذ نمن ػ ممػػم

فر ػ لم

ػؿ فنمػم عػف ب ػر تػمـ بأفمػ لمثبػوى ولما ػ وب ػنر ،ػممى بكمفػ عام ػريم وبةػػف

إمممـ كممؿ بففمع لمطمعف لمتوير ومم سمؽ مف ففم عى

اتي وتفنتي ٓ

ويو مم نةنس لماكـ بمم نستوتس ا ئي ٓ
وال ن ػػفس ف ػ ذمػػؾ مػػم فورتػػي لمماكم ػ مػػف مػػفوامى لماك ػـ لمطةػػنف بػػأف مػػف سػػىطتمم

لمم مئى بنف ت مرنر لمخب لر لمم فم ف لمفعو ولةخذ بمػم تطمػوف إمنػي وتثػؽ بػي اولطػرلس مػم
عفلل ٓ

ةف ذمؾ لم وؿ اولف كمف

انام إال فاي م روط بفلي بػأف تكػوف لمماكمػ نػف فممػى

بممت ػػمرنر لممطرواػ عىنمػػم وفطاػػى إمنمػػم فمػػم إذل كػػمف نػػف غػػمس عامػػم ففػػمع لمطػػمعف كىن ػ ومػػـ
ت سطي ا ي إنرلفل مي وت فنم ممم سمني مف ففم عى
نكوف مةنبم م

اتي بممباة ولمت انف ولمرف ف ف اكممم

ورل ةف إستةممؿ تىؾ لمسىط نكوف ف يػذل لماممػ متسػمم بممتةسػؼ ولمػتاكـ

ومنس لماكـ  ...ويو فمر تتأذ ماي لمةفلم ف ف لإلنذل ٓ
ساثؼبَََ:اٌزٕبلغَفَٝاٌزغجيتََ

ذمؾ فف لمماكم ذيبى فػ نئػمومم لإلسػتوامف لممطةػوف عىنػي إمػ فف لمطػمعف بةػف

فف إ ػػطاغ لم ػػنؾ رنػػـ ٖ ٚ٘ٙبولسػػط إمػػفلف لمكمبنػػوتر بمةىومػػمى غنػػر
بمس ػػـ مام ػػف عى ػػـ م ػػط

ػػانا وف ػػفرل

ب عتب ػػمرل لممس ػػت نف فػ ػ ف لةخن ػػر ن ػػمـ بتظمنػ ػرل مىط ػػمعف لم ػػذ ن ػػمـ

ب رؼ ننمتي مف لمباؾ لمتتمر لمفوم ٓ
ٚلبٌذَاحملىّخَفَ٘ٝزاَاٌظذدَِبَٔظَٗصَََِٓ3احلىََُ:

" ف ػػفر لمطػػمعف ( لممػػتمـ لةوؿ ) لم ػػنؾ لةوؿ بمسػػـ لممػػتمـ لمثممػػة  ......ولمػػذ نػػمـ

بتظمن ػرل لممػػتمـ لةوؿ ( لمطػػمعف ) تظمن ػ لر اػػمن مىمىكن ػ  ...ونػػمـ لةخنػػر ب ػػرؼ ننمتػػي مػػف
لمباؾ  ٜٜٔ٘/ٕ/ٕ ......وذمؾ خ مم مف اسمس لم رك لممتا عىنمم "
ومتف ذمؾ فف لممتمـ لمثممة (  ) ........متولط مغ لمطمعف م رؼ ننمػ لم ػنؾ
لممذكور فوف اؽ وفاػي

ػماس لمتوننػغ لمػولرف بظمػرل بمػم ن نػف تظمنػرل إمنػي م ػرؼ ننمتػي مػف

لمباؾ لممساوس عىني ف انف فف لمماكم فثبتى ف ذلى مػفوامى فسػبمس لماكػـ فف لمتوننػغ
لمثمبى بظمر لم نؾ بأسـ  .......مزور عىنػي ومػـ ن ػفر مػف نػفل ػ وممػذل نئػى بب لر تػي ممػم
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فوساف إمني ونممى ف ذمؾ مم ا ي ب

" إف لمب ػػنف م ػػف لةورلؽ فف لمم ػػتمـ لمثمم ػػة (  ) .......م ػػـ نةى ػػـ عىم ػػم ن نا ػػم بتزون ػػر

لم ػػنؾ رنػػـ ٖ ٚ٘ٙإذ فاػػي مػػـ ناػػرر فنػػم مػػف عبػػمرلى تظمنػػر يػػذل لم ػػنؾ مػػف مطبوعػػمى لمباػػؾ
لمتتمر لمفوم إستا مؽ ٕ ٜٜٔ٘/ٕ/اسبمم نبنف مف ت رنر م ىا لمطس لم رع ومف ثـ
عىػ ننمتػي كمػم فف لمثمبػػى فف

إات ػ عىمػي بػممتزونر اول ػترلكي مػغ لممػػتمـ لةوؿ فػ لإلسػتن
لممتمـ لةوؿ ( لمطمعف ) يو لمذ نمـ ب رؼ لم نم مف لمباؾ " ٓ

وبذمؾ تكوف فسبمس لماكـ لممطةوف عىني نف مبمم لمتامنض ولمتئمرس ٓ
ف ػف فورفى لمماكمػ فػ موئػغ مػف لماكػػـ فف  ......لممسػت نف فػ لم ػػنؾ يػو لمػػذ
نمـ بتظمنرل مىطمعف لمذ نمـ ب رؼ ننمتي مف لمباؾ لممساوس عىني ٓ
عى انف فورفى لمماكم فػ موئػغ خػر مػف لماكػـ فاػي مػـ نونػغ عىػ ظمػر ذمػؾ

لم نؾ بمم ن نف تظمنرل مىطمعف وفف لمتوننػغ لمماسػوس إمػ لممسػت نف (  ) ......بػممظمر مػزور
عىني ومـ ن فر مف نفل ٓ
ويذل لمتئػمرس ولمتاػمنض بػنف فسػبمس لماكػـ مممن ػمي بةػفـ لمتامسػؽ ولمتمػمتر فئػ
عمم ن وبي مف غموض اولبممـ بمم نةتز ماكمػ لمػا ض عػف بسػط رنمبتمػم عىػ لماكػـ مبنػمف
مف

اتي مف فسمفل بسبس إئطرلس لمولنةػ فػ ذيػف لمماكمػ وعػفـ إسػت رلريم لإلسػت رلر

لمذ نتةىمم ف اكـ لمونموغ لمثمبت ويو مم نةنس لماكـ ونستوتس ا ئي ٓ
وكمف عى لمماكم ات نسىـ نئمتيم مف يذل لمةػولر فف تسػت ر عىػ اػمؿ بمماسػب
م ور ،لمولنة لمت نئى ب فلا لمطمعف عامم وتاتم إم

ػور ،ولاػف ،متفليػم فف لممسػت نف

لممػذكور يػو لممونػغ عىػ ظمػر لم ػنؾ بمػم ن نػف تظمنػرل مىطػمعف و فـ فف توننةػي عىػ لمظمػر
مػػزور عىنػػي ومػػـ ن ػػفر ماػػي  .ومكػػف لمماكمػ خىطػػى بػػنف لةمػرنف مةػػم وذيبػػى إمػ فاػػي نػػمـ
بتظمنػػر لم ػػنؾ لممػػذكور مىطػػمعف لمػػذ نػػمـ ب ػػرؼ ننمتػػي ثػػـ عػػمفى ونػػررى فاػػي مػػـ ن ػػـ بمػػذل
لمتظمنر فخذل بمم تم بت رنر م ىا لمطس لم رع ولمذ ففمف بأاػي مػزور عىنػي ومػـ ن ػفر
مػػف نػػفل وممػػذل تػػم لماكػػـ مةنبػػم متاػػمنض فسػػبمبي وتممتريػػم بمػػم عمبػػي بمػػم نسػػتوتس ا ئػػي كمػػم
سىؼ لمبنمف ٓ


ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/لمسا ٖٖ رنـ ٗ ٔٚص ٛٗٚ
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خبِغبَََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَ

ذمػػؾ بػػأف لمطػػمعف تمسػػؾ ف ػ ففمعػػي كػػذمؾ فمػػمـ ماكم ػ لمموئػػوع بػػفرتتنمم بأاػػي ال

ع نػ ػ م ػػي بمم ػػنكنف ٗ ٘ٙٙو  ٖ٘ٛٙلم ػػمفرنف بمس ػػـ لمس ػػنف ........ / ،ولمماس ػػوس إمن ػػي
ٓ

رؼ ننمتممم كذمؾ بةف إئمف لم نم ماسمبي بممباؾ لمم ر لةمرنك فػرع م ػر لمتفنػف،
وفوئػػي فف بطمنتػػي لمةموىن ػ نػػف ف ػػفى ماػػذ ناػػمنر ٗ ٜٜٔوفف فاػػفل ال بػػف نػػف إ ػػطاغ

بطمن عى غرلريم اولستطمع

رؼ ننم لم ػنكنف مػف اسػمبي لم خ ػ بممباػؾ لممػذكور بةػف

إاتا ػػمؿ خ ػػنتي ولمتونن ػػغ فم ػػمـ لمبا ػػؾ بتوننة ػػمى م ػػزور ،ماسػ ػوب إمن ػػي عىػ ػ خػ ػ ؼ لما ن ػ ػ

اولستطمع لإلنممـ بأاي لمتما ٓ
كمم تـ تاونؿ لم نكنف لممذكورنف ماسمبي بممباؾ  ......فرع م ر لمتفنف ،بام عى
إت لر لى مزور ،عىني كذمؾ ٓ
وخىص لماكـ لممطةوف فني ف مفوامى فسبمبي إم لم وؿ بأف لمطمعف نمـ ب

طامع

لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنكنف رنم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٘ ٗٙٙو  ٖ٘ٛٙبتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمرنخ  ٜ/ٜٔو ٖ ٜٜٔٗ/ٔٓ/وننم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لةوؿ
ٓ ٖٜٜٗٙٙ.ٛٚتانػػي ولمثػػما ٓٓ٘ ٕٕٛٚٗٔ.تانػػي بأرنػػمـ فػػمتورتنف ٖٕٔ و  ٕٔ٘ٙبػػرنـ

مورف ٗٓ ٜٜٜم ممي لممتممػ لمثمانػ اتػ

مامػف مبنػس لمتػ نممػى بتظمنػر لم ػنكنف مىباػؾ

 ........مىتا نؿ مىاسمس رنـ ٓٓٓٔ ٜٕٜٔٔٛولمذ تبنف فاي اسمس لممتمـ لةوؿ ٓ
ومـ تورف لمماكم ف مفوامى لماكـ لممطةوف فني مم نفؿ عى مم نأت ب ػ
ٔ ػ فف لمطمعف يو لمذ إ طاغ لم نكنف لممذكورنف عىػ غػرلر لم ػنكمى لم ػانا  .وال
ن فس ف ذمؾ مم ا ىي لماكـ مف ممف ،كؿ مف لممبىغ  ......بمةورلؽ ٓ
ةف تىػػؾ لةورلؽ ولةنػولؿ تػػم ى مرسػػى ال ت نػػف عى ػ سػػبنؿ لم طػػغ ولمتػػزـ بػػأف
لمطػػمعف يػػو لمػػذ فمػػف لمكمبنػػوتر بمممةىومػػمى لمكمذب ػ ولمم ػػطاة لمت ػ فسػ رى عػػف

تارنر لم نكنف لممذكورنف بطرنؽ لمتزونر عىمم بأف إمفلف ذمؾ لمتممز بمممةىوممى ال
نػػفخؿ ف ػ إخت ػػمص عمىػػي بمم ػػرك و ونخئػػغ إل ػرلؼ عػػفف كبنػػر مػػف لممػػوظ نف
ولمةممىنف بمم وماظمـ فننؽ ال نسمي بممت عس ٓ
ٕ ػ

ومـ نثبى بفمنؿ مم فف لممتممػ  .......يػ لمتػ ظمػرى لم ػنكنف لممػذكورنف م ػرؼ
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ننمتمػػم مىباػػؾ  .......بةػػف تاونػػؿ لم نمػ مىاسػػمس لمتػػمر لممػػوفع بػػي ف ػ ذمػػؾ لمباػػؾ

بمسـ لمطمعف ٓ

لذ مـ تسأؿ لممتمم لممذكور ،بممتا ن مى ٓ
ومـ تستكتس متوننةمتمم لم انا ومـ تتػر لممئػميمل بػنف توننةمتمػم لم ػانا
ولمتوننةػػمى لمماسػػوب إمنمػػم بظمػػر لم ػػنكنف لممػػذكورنف مبنػػمف مػػم إذل كماػػى ي ػ لمت ػ

نممى بذمؾ لمتاونؿ مف عفمي ٓ

ٖ ػ ومػػـ تا ػؽ لمماكمػ كػذمؾ لإلتػ لر لى لمتػ إتبةػى م ػػرؼ ننمػ لم ػػنكنف مػف اسػػمس
لمطػػمعف بممباػػؾ  .......بم ػػر لمتفنػػف ،مىتأكػػف ممػػم إذل كػػمف لمطػػمعف يػػو لمػػذ نػػمـ
بممساس و رؼ تىؾ لممبممغ مف عفمي  .ومػـ نسػأؿ فاػف مػف مػوظ

لمباػؾ لممػذكور

عػػف كن ن ػ لم ػػرؼ ولمػػذ نػػمـ بػػي ومػػـ تتػػر لممئػػميمل بػػنف خػػط لمط ػمعف ولمخطػػوط

لممارر بمم عبمرلى لمتاونؿ ومم تـ تارنرل مف عبمرلى عاف لم رؼ ٓ

وبػػذمؾ ف ػ ف لمماكمػ تكػػوف نػػف ن ػػرى فػ بنػػمف لةفم ػ لمت ػ تسػػمافى إمنمػػم ولمت ػ
خى ى مامم إم لم طغ بأف لمطمعف ئممغ ف إرتكمس تزونػر لم ػنكنف سػمم

لمػذكر بطرنػؽ

لإل ػطامع وب ػرؼ ننمتمػم مػف اسػمبي بممباػػؾ  .......ويػو مػم نػفؿ كػذمؾ عىػ فف لمماكمػ
إفترئى مسوومن لمطػمعف عػف إرتكػمس تىػؾ لمتػرلوـ فوف فف ت ػفـ فػ اكممػم ثمػ ففمػ تفنػ

ومةتبر ،نمكف فف ن مـ عىنمم نئمتيم ب فلاتي ٓ
ويػػو مػػم نةنػػس اكممػػم بمػػم نسػػتوتس ا ئػػي ممخمم ػ ذمػػؾ ممػػم ت ئػ بػػي لممػػمفٖٔٓ ،
إت لر لى تامون مف ئرور ،إ تممؿ كؿ اكـ

مفر بمإلفلا عى بنمف م

لمفعو لمت نئػى لمماكمػ ب فلاػ لممػتمـ عامػم بمإلئػمف إمػ بنػمف م

ؿ ولئػي مولنةػ

ػؿ كػذمؾ ال ن ػوبي

لإلتممؿ ولم موض ممتف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى لمت تسمافى إمنمم لمماكمػ فػ نئػمومم
ب فلا لمطمعف يو مم نةتز ماكم لما ض عف بسػط رنمبتمػم عىػ لماكػـ مبنػمف مػف

ػاتي

مف فسمفل ٓ
ومف تماس خر ف ف لمطمعف تمسؾ ف ففمعي بمذكرتي لمم فم مماكم لمموئوع بػأف
لم ممف ،لمت نفمتمم لم رك لممتا عىنمم بأف لمطمعف مي رنـ كوف عى لمكمبنوتر وتو ػؿ
بي مىا وؿ عى لم نكمى ال ت نػف اتمػم بأاػي لمتػما إذ ال نةػفو ذمػؾ متػرف اػفنة مرسػؿ ال
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فمنػػؿ عىنػػي سػػو نػػوؿ لم ػػرك لممػػذكور ،ويػػو فمنػػؿ غنػػر م بػػوؿ ةف لم ػػخص ال ن ػػاغ ما سػػي

فمن نستاف إمني ئف غنرل ٓ

لمباػؾ  ......لمػذ نػمـ ب ػرؼ لم ػنؾ رنػـ ٖ ٚ٘ٙممػف تسػم

كمم فف فنولؿ موظ

بمسػػـ لمطػػمعف ال نةتػػف بمػػم ةف مػػوظ
ركم مغ لمتما لممتموؿ ف

يػػذل لمباػػؾ تورط ػول ف ػ

ػػرؼ ننم ػ ذمػػؾ لم ػػنؾ ويػػـ

رفي بةف إستخرلتي بطرنؽ لمتزونر مف لم رك ٓ

اولس ػػتطمع لمت ػػما بى ػػوغ تى ػػؾ لماتنتػ ػ رغ ػػـ فف تونن ػػغ لمط ػػمعف نخ ػػممؼ لمتونن ػػغ لممةتم ػػف
ولممػػوفع طػػرؼ لمباػػؾ لممػػذكور ومػػو فف لمطػػمعف نػػف ائػػر با سػػي مػػذمؾ لمباػػؾ م ػػرؼ ننم ػ
لم ػػنؾ لممػػذكور مطممبػػي لمموظػػؼ لممخػػتص بػػممتوننغ بممى ػ لةتابن ػ لممةتمػػف ،مفنػػي وممػػم نبػػؿ
توننةي بممى

لمةربن ٓ
لمباؾ  .....غنر مطمب ػ مىا ن ػ وكػذمؾ مػم

وممذل تم ى فنولؿ موظ

ػفر ماػي مػف

ممفلى مف فر لممسوومن عاي وعف موظ نػي اتػ ال نتامػؿ لمتةونئػمى مى ػرك لممتاػ عىنمػم
ٓ
كمم بسط لمففمع ف مذكرتي لمم فم مىماكم فثام اظر لمػفعو لمم لراػؿ لمسػمب عىػ
تارنر لم نكمى بولسط لمكمبنوتر بمم ػرك لممتاػ عىنمػم  .وا ػؿ مػف فنػولؿ سػتن ف كػوس

مفنر م مرع لمكمبنوتر نومي ص ٗ٘ ومم بةفيم بممتا ن مى ب
ٔ ػ فاي نتـ خىؽ مىؼ مىمورف مى رك ٓ

ٕ ػ ثـ نتـ إفخمؿ مةىوممى عف لم متور ،لمت ن فممم لممورف ٓ
ٖ ػ ونتـ لمتأكف بةف ذمؾ مف

ٗ ػ نتـ تافنف لممبىغ لممطىوس

ا بنمامى لم متور ،مغ إذف لم لر اولذف لمتسىنـ ٓ
رفي مىمورف ٓ

٘ ػ مراى مولف مفنر نسـ لماسػمبمى عىػ تافنػف لم نػف لماسػمب لمػذ مػف خ مػي نتاػفف
لممبىغ لممطىوس

رفي مىةمنؿ فو لممورف ٓ

 ٙػ مولف مفنر نسـ لمباوؾ عى إ فلر لم نؾ بةف مولف رونس لماسمبمى ٓ
 ٚػ ومراى توننغ لم نؾ وتسىنمي مىمورف ٓ
ويػػذل لمم لراػػؿ ما

مامم  .وفوئي ذمؾ

ػػى عػػف بةئػػمم ونخػػتص بمػػم موظػػؼ عى ػ اػػفل ف ػ كػػؿ مراى ػ

رلا ب ومي ب

م  /ال كؿ موظػؼ مخػتص بػممخطو ،لمخم ػ بػي وال نسػتطنغ عمػؿ خطػو ،غنػر مكىػؼ بمػم
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ومكػػؿ موظػػؼ رنػػـ كػػوف وكىمػ سػػر مبرمتػ عىػ لمػػرنـ لمكػػوف نتةممػػؿ بمػػم لمموظػػؼ
مغ لمكمبنوتر  .ومػف غنػر كىمػ لمسػر لمتػ نارريػم لمةممػؿ ا سػي فػ ف لم ػرنـ ال نةمػؿ

ٓ
س  /ومػػم نومػػؾ فنمػػم نػػررل لممػػتمـ  ( ...... /لمطػػمعف ) بأاػػي مػػـ نكػػف مػػي
م/

لم نكمى ؟

يو ك مي

ػ ان إ ػػفلر

اني ٓ

س  /مم نومؾ فنمم نررل  ......بأاي ناتمؿ فف نكوف خص فخر غنرل يولمػذ نػمـ بتػفونف
لم نكنف لممرف نف بمةورلؽ وفاي ال نةرؼ نوم عف لم نؾ لمثممة ؟
م/

ك مي

اني ٓ

وتمسؾ لمففمع بام عى تىؾ لةنولؿ بأف لمطػمعف ال نسػتطنغ بػأ اػمؿ مػف لةاػولؿ

لمتفخؿ ف فن خطو ،مف خطولى إ فلر لم نؾ ٓ

وفاػػي ال نة ػػؿ إط نػػم فف ن ػػوـ بػػأ خطػػو ،مػػف خط ػولى إ ػػفلر لم ػػنكمى لممئػػبوط
ةامم ماكم ال تسمي بممت عس فو لمةبة  .كمم ثبػى كػذمؾ فف لمطػمعف مػـ نتػفلخؿ فػ طبػغ
ف

نؾ مف لم نكمى لمث ة ومـ ن ـ ب مفلف لمكمبنوتر بأن مةىوممى بؿ فف فمنف لمخزنا يو

لمذ نمـ بطبةمم وت فنممم مىتوننغ لةوؿ ولمثما ٓ

وخى ػػص لم ػػففمع م ػػف ذم ػػؾ إمػ ػ وت ػػوف مخط ػػط ع ػػمب فلخ ػػؿ لم ػػرك إخت ػػرؽ ك ػػؿ
إستاكمممى لمكمبنوتر بمةرف عفف مف لمموظن نف بممتةموف مغ موظ

لمباػؾ  ........ولمباػؾ

 ......وتمكاول تمنةم مف إرتكمس تىؾ لةفةمؿ لممسػاف ،مىطػمعف فوف فف نسػمـ مةمػـ وفامػـ ال
زلمول متمومنف مـ تك ؼ عامـ لمتا ن مى بسبس ن وريم ٓ

ورغػػـ فيمنػ يػػذل لمػػففمع فػ ف لمماكمػ مػػـ ت طػػف إمنػػي ومػػـ ت سػػطي ا ػػي إنػرلفل مػػي ورفل
عىني ويو ففػمع تػوير وال ػؾ نترتػس عىنػي مػو

ػي مت نػر بػي وتػي لمػ فر فػ لمػفعو وةف

لمففمع لممبف ف مذكر ،م فم مىماكم نةف مكم مىففمع لم و لممبػف فممممػم فف مػـ نكػف
بػػفن عاػػي وعىػ لمماكمػ فف تت ػػف مػػي بػػممرف بةػػف تا ػػنىي إف رفى إط لراػػي وعػػفـ لمتةونػػؿ
عىني اولال كمف اكممم م وبم بمم

ور ٓ
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وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف لمماكم غنػر مىزمػ بػممرف عىػ كمفػ ففػمع لممػتمـ

وتة بي ف كمف ماماني لممختى ةف نئم يم بمإلفلا نتئمف لمرف عى ذمؾ لمففمع ٓ

انام إال فاػي م ػروط بفليػ بػأف تكػوف لمماكمػ نػف فممػى

إذ فف يذل لم وؿ اولف كمف
بي وفطاى إمني نبؿ لم ؿ ف لمفعو وففخىتي ف ت فنريم عاف تكونف ع نفتمم فنمم ٓ

فمػم إذل كػمف نػف غػمس عامػم كىنػ ومػـ تىػـ بػي ومػـ تاػط بكمفػ عام ػرل لمتويرنػ ػ كمػم

يو لمامؿ ف لماكـ لممطةوف فني ػ ف اي نكوف مةنبم متةنف لما ض ولإلامم ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/لمسا  ٖٙرنـ  ٜٔٗص ٓٗ ٛطةف ٕ٘ ٔٚمسا ٘٘ؽ

* ا ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٕٜلمسا ٕٗ رنـ ٖٕ ص  ٔٛٛطةف  ٚٛٓٚمسا ٘ٛؽ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغََ:

بػأف لمػففمع لممكتػػوس فػ مػذكر ،م ػػرس بمػم يػػو تتمػ مىػففمع لم ػ و لممبػف بتىسػ

لممرلفة فويو بفمى عاي إف مـ نكف نف فبػف فنمػم  .وعىػ لمماكمػ فف تةػرض مػي بممتا ػنؿ
ولمرف مت كمف تويرنم نمكف فف نت نر بي مو

ي وتي لم فر ف لمفعو ٓ

* ا ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٕٜلمسا ٕٗ رنـ ٖٕ ص  ٔٛٛطةف  ٚٛٓٚمسا  ٘ٛؽ


ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ



ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ



ا ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ



ا ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ



ا ض  ٜٖٔٚ/ٕ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ

عبدعبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَ

ذمػؾ فاػػي وعىػ مػم نبػػنف مػػف مطممةػ مػفوامى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ف اػي خػ كىنػ مػػف

بنػػمف لسػػـ لممػػفع بػػمما وؽ لممفان ػ رغػػـ فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نئ ػ ب ػ مزلـ لمطػػمعف بػػأف

نػ ػػتف مىمػ ػػفع لممػ ػػفا لممػ ػػذكور مبى ػ ػػم ونػ ػػفرل ٔٓ٘ تانػ ػػي عى ػ ػ سػ ػػبنؿ لمتةػ ػػونض لممتنػ ػػى
ولمم روفمى لممفان ٓ
وي ػػو مػ ػػم كػ ػػمف ن تئ ػ ػ مػ ػػف لمماكم ػ ػ فف تبػ ػػنف لسػ ػػـ لممػ ػػفع لممػ ػػفا لمم ئ ػ ػ مػ ػػي
بممتةونض لممتنى ويو مف لةمور لمتويرن لمت كمف نتةنف عى لمماكم ذكريػم فػ لماكػـ
لمم وي مـ ت ةؿ ف ف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور بمم نستوتس ا ئي ٓ
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* ا ض ٘ ٜٜٔٔ/ٚ/لمسا ٕٗ رنـ ٕٖ ص ٖٖٕ طةف ٕ٘ ٔٔٙمسا  ٜ٘ؽ

وان ػػة فا ػػي مم ػػم ت ػػفـ تمنة ػػم فػ ػ ف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي نك ػػوف ون ػػف رلف عىن ػػي عػ ػولر

لمبط ف بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ
ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزَ

ف اػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ئػػف لمطػػمعف مػػف ػػأاي فف
نرتس مي فئ لر لر تسنم ال نمكف مػفرلكتمم بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذل متنتػم رنثمػم ن

ػؿ

ف يذل لمطةف ٓ
فٍٙــــــزَٖاألعجــــبةَ

نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض لةمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي متنتػػم
رنثمم ن ْ ؿ ف يذل لمطةف ٓ
ٚاحلىـََُ:ـَ

أٚالََََ :ب بوؿ لمطةف ك ٓ

صبٔيــبَََ :وف ػ لمموئػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولإلامم ػ مػػغ إم ػزلـ لممػػفع بػػمما وؽ
لممفان بممم روفمى .

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

172

لزًَخطأَ

اٌمؼيخََ6444/66953جٕحَِغزأٔفَجٕٛةَاٌمب٘شحَـَ
َ

6444/951جٕحَِظشَاٌمذميخَـَ
اٌطؼَٓثبٌٕمغََ49/64119قَ
َ

َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغ
اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

رمشيشَثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغََ

ادلمذَََََِٓ............ :

ػ ماكوـ عىنمم ػ طمعا ػ

وموطامم لممختمر مكتس لةستمذ رتمو عطنػ لمماػمم بػمما ض ٘ٗ ػمرع
طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ عمػمر ،لإلنموبنىنػم ػ لم ػمير ،ػ ولموكنػؿ

عامم بتوكنؿ رسم عمـ رنـ ٔٛٚٙيػ مسا  ٜٜٜٔتوثنػؽ لممةػمف موكػؿ

فني بممطةف بمما ض ٓ
فَٝاحلىــََُ :لم ػمفر فػ ٖٔ ٜٜٜٔ/ٕٔ/مػف ماكمػ تػاي مسػتأاؼ تاػوس لم ػمير ،فػ

لم ئ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن رن ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ٖ٘ ٜٜٜٔ/ٔٔٙت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاي مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتأاؼ تا ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس لم ػ ػ ػ ػ ػ ػػمير،

(  ٜٜٜٔ/ٖٗٛت ػػاي م ػػر لم فنمػ ػ ) ولم مئػ ػ ائ ػػورنم بتوكن ػػؿ ب ب ػػوؿ
لإلس ػ ػ ػػتوامؼ ػ ػ ػػك وفػ ػ ػ ػ لمموئ ػ ػ ػػوع برفئ ػ ػ ػػي وتأنن ػ ػ ػػف لماك ػ ػ ػػـ لممس ػ ػ ػػتأاؼ

ولمم روفمى ٓ
وكماػػى ماكم ػ فوؿ فرت ػ نػػف نئػػى ائػػورنم بتىس ػ  ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٚبت ػرنـ لممتمم ػ
مػ ػػموت تانػ ػػي اولمزلممػ ػػم بػ ػػأفل مبىػ ػػغ خمسػ ػػممو وولاػ ػػف تانػ ػػي عى ػ ػ سػ ػػبنؿ نػ ػػممتةونض لممتنػ ػػى

ولمم روفمى ٓ

اٌٛلبئــــــــغَ

وكماى لمانمب لمةمم نف إتممى لمطمعا بأامم ب ػ
تسػػببى (؟!!) خطػػأ فػ مػػوى لممتاػ عىنػػي  .....فأاػػفثى بػػي لإل ػػمبمى لممو ػػوف

بممت رنر لمطب ولمت فوفى بانمتي و وكمف ذمػؾ ام ػوم عػف إيممممػم (؟!) ورعواتمػم (؟!) وعػفـ
مرلعمتمػػم مى ػولانف ولمى ػولوي ولم ػ لررلى اػػمؿ ننمفتمػػم مىسػػنمر ،و بػػأف نػػمفى لمسػػنمر ،بامم ػ تو مةػ ِػرض
لة خمص ولةمولؿ مىخطر (؟!) ٓ

وطىبى ع مبمم بممممف ٔ/ٕٖٛ ،ع وبمى ٓ


نئى ماكم لما ض ف ٗ ٕٓٓ٘/ٚ/با ض لماكـ ولإلعمف،
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اولذ

ػػفر لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي سػػممؼ لمبنػػمف مةنبػػم بمم

ػػور ولإلخػ ؿ باػػؽ لمػػففمع

وفسػمف لإلسػتفالؿ و ػ ف ػف طةاػى عىنػي لمطمعاػ بطرنػؽ لمػا ض بػرنـ
/

 ٕٓٓٓ/تتػمبغ بتػمرنخ

 ٕٓٓٓ/مبسبمس ل تن ب ػ
أعجبةَاٌطؼــــــَٓ

أٚالََََ:اٌمظٛسَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعََ
وبأف

تمسػكى لمطمعاػ فمػمـ ماكمػ فوؿ فرتػ ػ و ػ تمسػكى بب لر تمػم ممػم واسػس إمنمػم و ػ

ػور ،لمولنةػ لما ن نػ ػ ولمتػ

ػمف بمػم  ...... /ػ زمنػؿ لممتػوف فػ لمةمػؿ ػ بأاػي كػمف

نطػػؿ مػػف ػػبمؾ م ػػر ػػرك لمانػػؿ لمةممػ مىا ػػؿ لمامػػر لمػػذ ن ػػغ فػ مكػػمف لماػػمفة ػ ماظػ

ونوعي و ػ وفاي ميف زمنىي ػ لممتوف ػ  .......و ويو نةبػر طرنػؽ كػورانش لممةػمف و متتمػم
إمػ م ػر لم ػرك و ػ وفف لةخنػر ػ بةػف فف عبػر فمػمـ سػنمر ،لممتممػ

ػ فػوت بسػنمر ،فخػػر

نمفم مف نسمريم وكمفى ت طفـ بي و ػ ف رتف عموفل اول طفـ بسنمر ،لممتممػ و ػ وفاػي مػـ نكػف
ب ستطمعتمم ت مفني و ػ ةف لممتوف فمتػأيم ب رتفلفل ٓ

ويػذل نتكػف فاػي ال نوتػف خطػأ فػ تماػس لممتممػ ػ لمطمعاػ و ػ وفف لمخطػأ كىػي خطػأ

لمم مس ا سي و ػ ب ممف ،زمنىي سممؼ لمذكر ٓ
ومػغ فف اكػـ فوؿ فرتػ ػ لممتنػف إسػتوامفنم ػ ةسػبمبي ػ فورف فػ مفوامتػي فف لممتػوف
تػػرفف فثاػػم عبػػورل لمطرنػػؽ وفاػػي تونػػؼ فتػػأ ،فمػػمـ سػػنمر ،لممتممػ و ػ ممػػم وم ػػمفل فف لمخطػػأ كىػػي
خطػأ لممتػوف وفاػي ال نوتػف ف خطػأ مػف تماػس لممتممػ و ػ إال فاػي ففلف لممتممػ ػ لمطمعاػ ػ

ب مم فف لمتمم ثمبت ب نرلريم (؟!) ومف فنػولؿ ػموف لمولنةػ (؟!) و ػ بنامػم لمثمبػى مػف فنػولؿ ػ

لممتمم ػ لمطمعا ػ

ػ فامػػم سػػتىى ف ػ تا نػػؽ لمانمب ػ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٙفف لممتػػوف بةػػف فف عبػػر

لمطرنؽ ػ إرتف فتأ ،ػ عافمم ميف سنمر ،فخر نمفم مف نسمريم كمفى ت طفـ بػي ف رتػف فتػأ،
فممـ لمسنمر ،ننمف ،لممتمم اول طفـ يػو و ب ةىػي يػو و بممسػنمر ،وفامػم ػ ف لممتممػ ػ لمطمعاػ ػ
كماى تسنر عى نمنف لمطرنؽ بسرع تتػرلوس مػم بػنف ٓ٘ و ٓ ٙؾ  .ـ  .سػمع و ػ ويػ فػ
افوف لمسرع لمم رر ،و ػ وفامم فوتوى بمممتوف نرتف فتأ ،فمػمـ لمسػنمر ،ننمفتمػم و عاػفمم ػميف
سػنمر ،فخػر نمفمػ مػف نسػمريم وكػمفى ت ػفمي و ػ وفاػي مػـ نكػف ب مكمامػم م ػمفل ،لماػمفة رغػـ
ننمممم بممئ ط عى لم رلمؿ اولستخفلـ فم لمتابني ٓ
ويذل لمذ نررتي لممتمم لمطمعا و ػ ال ونةف إن لر لر مامم ب رتكمبمػم خطػأ وال بمسػوومنتمم

175

عف لمامفة ػ اسبمم ذيس لماكـ ػ اولامم يو ف لمولنػغ ػ واسػبمم تػفؿ عىنػي عبػمرلى لممتممػ ػ
ا مىخطأ و وا مىمسوومن عف لمامفة و ومف ثـ ف ف نوؿ لماكـ بأف لمتمم ثمبت ف اؽ
لممتمم ػ ب نرلريػػم و ػ

إامػػم نػػفؿ عى ػ عػػفـ إممػػمـ لمماكم ػ إممممػػم

ػػانام بمبا ػ لةفم ػ

لم موم فنمم ٓ
كمػم فف لم ػػميف لموانػػف مىاػػمفة  ...... /ػ زمنػػؿ لممتػػوف

إسػػتابطي لماكػػـ لم ػػمفر مػػف فوؿ فرتػ

ػ ػمف ػ عىػ خػ ؼ مػػم

ػ لممتنػػف إسػػتوامفنم ةسػػبمبي ػ ػػمف بػػأف لمخطػػأ خطػػأ

لممتوف و عى لمااو لمسممؼ بنماي ٓ
ػ اػػنف نئػ ف ػ لمػػفعو

وعىػ ذمػػؾ نكػػوف لماكػػـ لم ػػمفر مػػف ماكمػ فوؿ فرتػ
بمإلفلاػ ػ مػـ ونىِػـ إممممػم ػانام بمباػ لةفمػ لم مومػ فنمػم و ػ ومػـ نتبػنف ا ن ػ فاػو ػممف،
لم ػػميف لموانػػف ف ػ لمػػفعو و وال ا ن ػ فاػػو فنػولؿ لممتمم ػ و ف ػ عتبر لم ػػميف  /فامػػف سػػةف
اسػنف ػ ػميف إثبػمى ػ بنامػم يػو فػ لمولنػغ ػميف ا ػ و اولعتبػر فنػولؿ لممتممػ بمثمبػ إنػرلر
بممخطأ و بنامم ي ف لما ن ػ وعى لمةكس ػ ا

مىخطأ ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" مػػف لمم ػػرر فاػػي نتػػس فف تكػػوف مػػفوامى لماكػػـ كمفن ػ بػػذلتمم إلنئػػمس فف لمماكم ػ

اػػنف نئػػى فػ لمػػفعو بمإلفلاػ نػػف فممػػى إممممػػم

ػػانام بمباػ لةفمػ لم مومػ فنمػػم و وفامػػم

تبناى لةسمس لمذ ت وـ عىني ممف ،كؿ ػميف و ػ فمػم وئػغ لماكػـ ب ػن

غممئػ مبممػ

ونةتػز ماكمػ لمػا ض عػف
ف اي ال نا ؽ لم رض لمذ ن فل لم مرع مف تسبنس لةاكمـ و ػ و
ا تطبنؽ لم ماوف ٓ
مرلنب
* ا ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ

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

ئمنم م إم مم ت فـ مػـ نػورف لماكػـ لم ػمفر مػف ماكمػ فوؿ فرتػ مئػموف ػممف،

لم ػػميف  ....... /ومػػـ نبػػنف متفليػػم بنماػػم كمفنػػم و اولكت ػ بػػمم وؿ بػػأف لمتمم ػ ثمبت ػ ف ػ اػػؽ
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لممتممػ مػف فنػولؿ لم ػموف (؟!) و ػ بنامػػم ال نوتػف فػ لما ن ػ سػػو

لمماكمػ فاػػو

ػميف ولاػػف مػـ تػػذكر

ػممفتي و ػ ويػو مػػمال نك ػ متا نػؽ لم منػ لمتػ ت نميػػم لمم ػرع مػػف تسػػبنس

لةاكمـ و وال ون مم ِك ْف ماكم لما ض مف مرلنب
إثبمتمم ف لماكـ ٓ

ا تطبنؽ لم ماوف عىػ لمولنةػ ػ كمػم

ػمر

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" مػػف لمم ػػرر فاػػي نتػػس إن ػرلف لةفم ػ لمت ػ تسػػتاف إمنمػػم لمماكم ػ وبنػػمف متفليػػم ف ػ

اكممم بنمام كمفنم و ف نك

لإل مر ،إمنمم بؿ ناب ػ سػرف مئػموف كػؿ فمنػؿ و ػ وذكػر مػتفلل

بطرن ولفن نبػنف مامػم مػف تأننػفل لمولنةػ كمػم إنتاةػى بمػم لمماكمػ ومبىػغ إتسػمني مػغ بػمن
لةفمػ و اولذ كػمف ذمػؾ فػ ف متػرف إسػتامف ماكمػ لمموئػوع ػ فػ اكممػم عىػ لمااػو لمسػممؼ
بنماي و ػ إمػ لمتا ن ػمى ػ فوف لمةامنػ بسػرف مئػموف تىػؾ لمتا ن ػمى ال نك ػ متا نػؽ لم منػ
لمت ت نميم لمم رع مف تسبنس لةاكمـ " ٓ
* ا ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ ٖٕٔ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٙػ ٕ٘ٔٛ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" نتػػس فف تكػػوف مػػفوامى لماكػػـ كمفنػ بػػذلتمم إلنئػػمس فف لمماكمػ اػػنف نئػػى فػ

لمػػفعو بمإلفلا ػ ن ػف فممػػى إممممػػم

ػػانام بولنة ػ لمػػفعو وظروفمػػم لممختى ػ ومبا ػ لةفم ػ

لم مومػ فنمػػم وفامػػم تبناػػى ا ن ػ لةسػػمس لمػػذ ت ػػوـ عىنمػػم ػػممف ،كػػؿ ػػميف وففػػمع كػػؿ مػػتمـ

ات نكوف تفمنؿ لماكـ عى

ولس إنتامعي بمإلفلا بأفم متفن إمني "

* ا ض ٗٔ ٜٔٙ٘/ٙ/ػ س  ٔٙػ ٘ٔٔ ػ ٘ٚٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" تػػر نئػػم ماكمػ لمػػا ض عىػ ا ػػض لةاكػػمـ لمتػ ال ونػػذكر فنمػػم إال فف لمتممػ

ثمبت ػ مػػف لمتا ن ػػمى و ػػممف ،لم ػػموف و ةف يػػذل لم ػػن

عمم ػ نمكػػف وئػػةمم ف ػ كػػؿ اكػػـ

وي ػ ال تا ػػؽ غػػرض لم ػػمرع مػػف تسػػبنس لةاكػػمـ و بػػؿ لمولتػػس عى ػ لمماكم ػ بػػأف تػػذكر
مئموف ممف ،لم موف وغنريم مف لةفم لمت إعتمفى عىنمم ف اكممم " ٓ

* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ٛػ مج لم ولعف لم ماوان ػ مٔ ػ ؽ ٚػ ص ٔٙ
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* ا ض  ٜٕٔٚ/ٖ/ٕٙػ س ٖٕ ػ ٔٓٔ ػ ٜٗ٘
* ا ض ٕٔ ٜٕٔ٘/ٔ/ػ س ٖ ػ  ٔٙٛػ ٕٗٗ
صبٔيبَََََ:اٌمظٛسَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعََ:

نػػفـ ففػػمع لمطمعاػ إمػ ماكمػ فوؿ فرتػ مػػذكر ،مكتوبػ بففمعػػي و ػ مػػـ نةػػرض ممػػم

اكـ فوؿ فرت

ال بمإلنرلف وال بممرف و ػ ثـ عػموف ففػمع لمطمعاػ ت ػفنـ مػذكر ،مكتوبػ بػففمعمم

إم لمماكم لإلستوامفن

ا مم ب ػ

" نػػفـ ففػػمع لممتممػ لممسػػتأا مماكمػ فوؿ فرتػ مػػذكر ،مترخػ  ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٚتمس ػؾ
فنمػم بػأف لم ػميف لموانػف ػ زمنػػؿ لممتػوف فػ لمةمػؿ

ػمف بخطػأ لممتػوف لمػذ عبػر لمطرنػػؽ

رغـ إزفاممي بممسنمرلى ػ ف غنر لةممكف لممخ

مةبور لمم مل و ػ ثػـ إرتػف فتػأ ،عاػفمم

فر سنمر ،فخر تمرؽ نمفم ف ذلى لإلتتمل مف عى نسمر سنمر ،لممتمم ف
ػػمف ب ات ػػم ف خطػػأ ف ػ تماػػس لممتمم ػ

طفـ بمم كمم

ػ كمػػم تػػم بتارنػػمى لممبماػػة فف لماػػمفة ونػػغ

ب ئػػم لو ونػػفر لو وػ ػ وبمةمنا ػ لممماػػفس لم ا ػ بػػمإلفلر ،لمةمم ػ مىمػػرور ػ مسػػنمر ،لممتمم ػ
لثبتى س م و

ان لم رلمؿ و و م لمتابني وفتمز ،لماركػ و كمػم تمسػؾ ففػمع لممتممػ بػأف

لما ػػمفة ال نام ػػؿ فالمػ ػ ولا ػػف ،عىػ ػ ثمػ ػ ليم ػػمؿ فو رعواػ ػ فو لس ػػتمتمر م ػػف لممتممػ ػ و وفف
لمخطأ غنر لمةمف الن ترض وال نتوز لفترلئي ػ كمم تمسؾ بما طمع رلبط لمسببن مىمتممػ
بممامفة لمذ نرتغ مىخطأ لمتسنـ مىمتوف وافل فوف سولل ٓ
ٚفَٝثيبَْرٌهَأٚسدَدفبعَادلزّٙخَفَِٝزوشرَٗعبٌفخَاٌزوشَِبَٔظََٗ:ـَ
"

ور ،لمولنة ػ كمم تم ى بمممائر ػ ي

ػور ،متسػ متمػور لمم ػمل فػ لم ػمرع

لمم ػر و ػ ولعتنػمفيـ عبػور لمطرنػؽ فػ غنػر فمػمكف عبػور لمم ػمل و ػ ولانماػم فوف لاتظػمر
خىول مف لمسنمرلى و ػ وف بةض لةانمف لم ز لمػمـ لمسػنمرلى بػ تب ػر مػغ مػم ن ػكىي ذمػؾ
مػف تةرنئػمـ مىخطػػر ومػم ن ػكىي تونػػؼ لمسػنمر ،لم تػمو مػػف سىسػى

لم مفم مف لمخىؼ "ٓ

و ػػور ،لمولنة ػ لماممن ػ

ػ مػػف فػػرط تكرلريػػم ػ

ػ إ ػطفلممى لمسػػنمرلى

ػػمرى مةروف ػ مىم ػػت ىنف با ػولفة

لمطرنؽ و ػ وي عىػ مػمورف بمممائػر ٕ ٜٜٜٔ/ٖٗٛتػاي م ػر لم فنمػ ػ تخىػص فػ لاػي
لثاػػم ننػػمف ،لممتممػ  ...... /لم ػػممع مىسػػنمر ،رنػػـ  .......م كػ لم ػػمير ،فػ

ػػمرع كػػورانش

لمانؿ ػ ويو طرنؽ رونس ػ بةف مازؿ كوبر فثػر لمابػ مىتزمػ فن ػ لمنمػنف و ػ فػ لةتتػمل
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مئػمان لممةػػمف و ػ بسػػرع تتػرلوس مػػم بػػنف ٓ٘ وٓ ٙؾٓـ سػػمع و ػ إذل بمػػم ت متػػأ بأاػػف

لة ػخمص

ػ عى ػ مس ػػمف فربة ػ فمتػػمر نةب فرم ػػمـ لمسػػنمر ،ننمفتم ػػم فػ ػ لإلتت ػػمل مػػف ر ػػنؼ

لمكورانش عى نمنامم منةبر لمطرنؽ ف مكمف غنر مخ ص مةبور لمم ػمل ونبػؿ فف ن ػؿ
لم لمر نؼ لةوسط و ػ إرتف فتأ ،عافمم فر سنمر ،فخر تمرؽ نمفمػ فػ ذلى لإلتتػمل مػف
عى نسمر سنمر ،لممتمم ػ ا وؿ إرتف فتأ ،من طفـ بسػنمر ،لممتممػ و ونػف تبػنف فف لمم ػمس/
 ........كمف ف طرن ي إم م ر عمىي ػ ب رك  .......ػ لمت ن غ م ريم عى لمتماس ل خر

مف لمطرنؽ و ػ و م ى لةنفلر فف ن ميف لماػمفة زمنىػي  .... /ػ لمػذ كػمف ن ػؼ مطػ مػف
بمؾ مكتبي ف لم رك لمت ت غ بمكمف لمامفة ٓ
اٌشب٘ذَاٌٛحيذٌٍَحبدسَـَصِيًَادلزٛفَٝفَٝاٌؼًَّ
شٙذَخبطأَادلزٛفَٚ،َٝثئٔزفبءَأَٜخطأَ
فَٝجبٔتَادلزّٙخَ
َ

ف مف  ....ػ زمنؿ لممتوف ػ ف تا نؽ لمانمب ٔ ٜٜٜٔ/ٗ/بمم ا ي ب
" فام كاى ولنؼ فػ مكتبػ بممػفور لمثممػة بمم ػرك وفاػم كاػى بػأبص مػف لم ػبمؾ عىػ
طرنػػؽ كػػورانش لممةػػمف

ػ ى ولاػػف بنةػػف لم ػػمرع وبةػػف ممعػػف لمةربن ػ لةوم ػ مػػف امان ػ

لمانؿ فوتوػى بػي لف يػو رتػغ عى ػمف مػم نفر ػ نةػف لمةربنػ لمثمانػ لمىػ كماػى مةفنػ و ػ

فةربن ػ ممرك ػ فوتػػمف سػػوفل خبطتػػي فخػػبط ف ػ زتػػمم لمةربن ػ اولا ىػػس وونػػغ عى ػ لةرض و
وعرفى لف يو لةستمذ " .....
ونف سأمي لمسنف لمما ؽ عف مكمف سنر لمسنمر ،ننػمف ،لممتممػ بامرلمطرنػؽ تافنػفل لثاػم
إ طفلممم بمممتا عىني فأتمس ب ػ

تػ ب ي كماى امان لمر نؼ ف لمامر ،لمنمنف ٓ
وبستلمي عف لتتمل لممتا عىني فثام عبورل لمطرنؽ و فتمس ب ػ
ت ػ ب يػػو كػػمف تػػم مػػف لمنمػػنف مػػف امانػ لمانػػؿ وبنةػػف لمطرنػػؽ امان ػ لم ػػرك لمى ػ ف ػ
لمامان لم ممؿ ٓ

وبستلمي عف سبس إ طفلـ سنمر ،لممتمم بمممتا عىني و فتمس ب ػ
تػ ب يو كمف بنةف لمطرنؽ وكمف فني عربتنف مةفننف تاس بةض ويو عف ولاف ،مػامـ
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ومكف ممنفر
لةرض ٓ

نةف لمثمان فرتغ فتى لمةربنػ لمػفوتمف لراػى خبطػمل وونػغ عىػ

وبستلمي عمم إذل كمف ف إمكمف لممتمم ت مف لإل طفلـ بمممتا عىني و فتمس ب ـ
تػ ب ال ي مكاتش ت فر تت مفلل ٓ
وبستلمي عف سبس عفـ إمكمف م مفلل لمامفة و فتمس ب ػ

تػ ػ ػ ب ةف ي ػ ػو رتػ ػػغ ف متومػ ػػم عى ػ ػػمف ي ػ ػ كماػ ػػى و لر لمةربن ػ ػ لمى ػ ػ يػ ػػو عػ ػػفليم فم ػ ػ مػ ػػم
تموش ٓ
وزمممػ لم ػميف مىمتػوف مػـ تػػتثر عىػ انفتػي و ومػـ تماةػي مػػف نػوؿ لماػؽ ف ػمف بػػممولنغ
وبمم فم ل عىني ئمنرل و ػ وي

ولما ن

لةورلؽ مف ففم ونرلوف ٓ

ػممف ،توطػمبؽ لمولنػغ وتتسػماف مػغ مػم يػو ثمبػى فػ

ألٛايَادلزّٙخَرزغبٔذَِغَِبَشٙذَ
ثَٗاٌشب٘ذَاٌٛحيذَ......َ/

ف ػ ػ تا ن ػػؽ لمانمبػ ػ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٙس ػػتىى لممتممػ ػ فف لممت ػػوف بة ػػف فف عب ػػر فم ػػمـ
لمسنمر ،ننمفتمم عمف مر ،فخر عافمم ػمف سػنمر ،فخػر نمفمػ مػف نسػمريم وكػمفى ت ػطفـ بػي
ف

طفـ يو بسنمرتمم ٓ
وبستلممم عف تز لمطرنػؽ لمػذ كماػى ت ػوـ فنػي لمسػنمر ،ماظػ إ ػطفلممم بػمممتوف و

فتمبى ب ػ

تػ ب فام كاى مم ن ف نمنف لمطرنؽ
وبستلممم عف سرع لمسنمر ،فثام إ طفلممم بمممتوف و فتمبى ب ػ
تػ ب فام كاى مم ن مم بنف خمسنف وستنف ؾ ٓ ـ ف لمسمع ٓ
وبستلممم عف امم لمطرنؽ فثام إ طفلممم بمممتوف و فتمبى ب ػ

تػ ب ي كمف فني عربنتنف عى لمامان لم ممؿ مف عربنت ٓ
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ٚثغؤاذلبَػَٓويفيَٗحذٚسَإطبثخَاجملىنَػٍيََٗ،اجبثذََ:ـَ

تػ ب فام فوتوى بمممتا عىنػي رتػغ نػفلـ عربنتػ عى ػمف لمةربنػ لمىػ كماػى عىػ

ػممم

كماى يتخبطي ٓ
وبسػتلممم عػف لممسػػمف لمتػ كماػى بنامػػم وبػنف لممتاػ عىنػي ماظػ م ػػميفتمم مػي مىويىػ

لةوم و لتمبى ب ػ

تػ ب اولم فربة لمتمر ت رنبم ٓ
وبستلممم عمم إذل كماى ب مكمامم م مفل ،لمامفة و فتمبى ب ػ
تػ ب

بمما

ٓ

وبستلممم عف سبس ذمؾ و فتمبى ب ػ

تػ ب ي كماى م متأ ،ويو كمف ولنؼ نفلـ لمةربن وفام مىا تش فئرس فرلمؿ عىػ ل خػر
ٓ
وبستلممم عمم إذل كماى إستةمىى م لمتابني وتممز لم رلمؿ و فتمبى ب ػ
تػ ب فنول فام زمرى وفوسى لم رلمؿ ٓ
حتشيبدَادلجبحشَأصجزذَأَْاحلبدسَٚلغَ
ثمؼبءَاهللَٚلذسَاهلل

وفػ ػ ػ مائ ػ ػػر تارن ػ ػػمى لممبما ػ ػػة لمم ػ ػػتر ٕٔ ٜٜٜٔ/ٖ/فثب ػ ػػى ما ػ ػػررل لما ن ػ ػػس /

 .........ئػمبط مبماػة نسػـ م ػر لم فنمػ فاػي ػ " بػممتار تبػنف فاػي فثاػم عبػور لممتػوف

إمػ رامػ لو م ػػمرع كػػورانش لمانػػؿ إ ػػطفمى بػي إاػػف لمسػػنمرلى بػػممطرنؽ ننػػمف ،لممػػفعول /
 .......وفف لمامفة ونغ نئم ونفر " ٓ
ِؼبيٕخَادلٕٙذطَاٌفىنَثبإلداسحَاٌؼبِخٌٍَّشٚسٌغيبسحَادلزّٙخَ
أصجزذَعسِخَٚطسحيخَاٌفشاًَِـَٚآٌخَاٌزٕجيَٗ
ـَٚأجٙضحَاحلشوخَـَٚدلجبدَاإلػبءحَ

وف ػ ػ لممائػ ػػر لممػ ػػتر  ٜٜٜٔ/ٗ/ٕٚفثبػ ػػى لمما ػ ػػؽ وروف ت رنػ ػػر لممماػ ػػفس لم ا ػ ػ
باتنت لم اص لم ا مىسنمر ،ننمف ،لممتمم متئمام س م و ػ ان ػ لم لرمػؿ ػ و مػ لمتابنػي ػ
وفتمز ،لمارك ػ وممبمى لإلئم ٓ ،
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اٌشعَُاٌىشٚوٌٍَٝحبدسَ

وثمبػػى مػػف لمرسػػـ لمكروك ػ مىاػػمفة لممت ػػر عىنػػي بػػمماظر مػػف لمسػػنف  /وكنػػؿ لمانمب ػ
لمما ػػؽ ف ػ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٔٙفف لمسػػنمر ٖٚٗٛٚٙ ،ننػػمف ،لممتمم ػ كما ػى تسػػنر عى ػ لمتماػػس

لةنمف بممطرنؽ ٓ

رمشيشَفحضَاحلبدسَ

وتػػم بت رنػػر فاػػص لماػػمفة فف مكػػمف لمم ػػمفم فمػػمـ ػػرك  ......وفف لمم ػػمس
كمف نةبر لمطرنؽ مىفخوؿ مى رك ٓ
احلبدسَالَحيًَّدالٌخَٚاحذحَ
ػٍَٝمثخَإّ٘بيَأَٚسػٔٛخَ
أَٚإعزٙزبسََِٓادلزّٙخَ

ومػػتف لمونػػموغ إات ػػم ف إيمػػمؿ فو رعواػ فو إسػػتمتمر فػ تماػػس لممتممػ و ػ اولاػػي

كػػمف نسػػتانؿ عىنمػػم م ػػمفل ،لماػػمفة مممػػم كػػمف إاترلزيػػم وت طامػػم و ػ فمممتمم ػ كماػػى ت ػػوف
لمسنمر ،ف فن

نمنف لمطرنؽ و ػ بسرع مم بنف ٓ٘و ٓ ٙكنىو متر سػمع و ػ وفف لممتػوف

عبر لمطرنؽ ف غنر لةممكف لممخ

مةبور لمم مل ويو عى مسمف فربة فمتػمر مامػم و

ػ وعافمم تةػذر عىنػي إسػتكممؿ لمةبػور م ػفوـ سػنمر ،فخػر مػف عىػ نسػمر سػنمر ،لممتممػ ػ إرتػف
فتػػأ ،لمػػمـ سػػنمر ،لممتممػ وونػػغ لماػػمفة و وطرنػػؽ كػػورانش لمانػػؿ فػ ماط ػ م ػػر لم فنمػ
سرنغ وم توس و ػ ومسموس فني بممسنر بسرع ( ٓ ) ٙكنىو متر  /سمعي و ػ ويػذل نوتػس عىػ
لمم م ،لمةبور مف فممكف لمةبور لمم م ،و ػ فو إاتظمر خىو لمطرنؽ مػف لمسػنمرلى و ػ فو عىػ

لةنػؿ إاتظػمر إاخ ػمض كثمفػ لمسػػنمرلى لمةػمبر ،متتاػس اممػ لإلرتبػػمؾ لمتػ ناػفثمم عبػور فاػػف
لمم م ،فممـ فكثر مف سنمر ،تسنر ف امر لمطرنؽ متولزن و ػ إال فف لممتوف فنفـ عىػ عبػور
لمطرنؽ لمرونس وف موئغ غنر مخ ص مةبور لمم م ،و فثام نػفوـ فكثػر مػف سػنمر ،عىػ
مسوومنتي ٓ

ومػػف ذمػػؾ نبػػنف إاةػػفلـ ف خطػػأ ف ػ تماػػس لممتمم ػ و وفف لإليمػػمؿ ولمرعوا ػ ولمتمػػور

نموـ ف تماس لممتوف فوف لممتمم ٓ
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اخلطأَغريَاٌؼّذَٜالَيفرتعَ
ٚالجيٛصَإفرتاػَٗ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـََ

" لمخطأ ف ترلوـ لمخطأ غنر لمةمف الن تػرض و وفف سػ م لماكػـ بمإلفلاػ فػ

لمترلوـ غنر لمةمفن م روط

ببنمف ركف لمخطأ ولمتفمنؿ عىني ٓ

ٚفَٝحىَُذلبَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" نتػس مسػ م لماكػـ فػ لمتػرلوـ غنػػر لمةمفنػ فف نبػػنف عا ػر لمخطػػأ لممرتكػػس وفف

نورف لمفمنؿ عىني مرفوفل إم ف ؿ
نستظمر نفر لمانط لمكمفن

اني ثمبى بمةورلؽ ٓٓ وفاي نتس مذمؾ عى لماكـ فف

لمت نةػف لمطػمعف عػف إتخمذيػم ومػف لمةامنػ لمتػ فمتػي بػذممم

وكن ن سىوكي ولمظروؼ لممانط ولم ى بنامم وبنف لمامفة منتسا

ػ مف بةف ػ بنمف مف

نفر ،لمطػمعف فػ يػذل لمظػروؼ عىػ ت فػ لماػمفة و وفثػر ذمػؾ كىػي عىػ ننػمـ فو عػفـ ننػمـ

ركف لمخطأ وتولفر رلبط لمسببن فو إات مومم و ػ وفف لماكـ إذ فغ ػؿ بنػمف مػم ت ػفـ نكػوف مةنبػم
بمم

ور ممم نستوتس ا ئي " ٓ
*

ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" متػ كػػمف لمثمبػػى فف لممػػتمـ كػػمف نسػػنر بسػػنمرتي بسػػرع عمفن ػ مىتزمػػم ف ػ سػػنرل

لمطرنؽ لمطبنة لممبمس مي لمسنر فني و وفف لممتا عىني يو لمذ إاففغ ف سنرل ويو نةبر
لم مرع فوف فف نتا ؽ مف خىول مف لمسنمرلى وفوف فف ن اػظ لمسػنمر ،ويػ م بىػ فم ػطفـ
بم فمتمم وس ط تاتمم ػ ف ف لماكػـ لممطةػوف فنػي النكػوف مخطوػم إذل نئػ ببػ لر  ،لممػتمـ "

.
ا ػض  ٜٔٗ٘/ٔٓ/ٛػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ



ػ مامػوف عمػر ػ م ٙػ رنػـ

ٓٔ ٙػ ص ٚٗٛ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ
"

ا

لماكـ ف ترنم لم تؿ لمخطأ تستوتس بنمف ونموغ لمامفة وكن ن

183

ا ومي وكاػي لمخطػأ لمماسػوس إمػ لممػتمـ و وفف إسػامف رلبطػ لمسػببن نتطىػس إسػامف لماتنتػ
إم خطأ مافف مىتما

و وفاي إذل مـ نبنف لماكـ مف نفر ،لمطػمعف فػ لمظػروؼ لمتػ ونػغ

فنمم لماػمفة عىػ ت فػ ونوعػي وفثػر ذمػؾ فػ ننػمـ ركاػ لمخطػأ ورلبطػ لمسػببن

ف اػي نكػوف

مةنبم بمم نوتبي ا ئي " ٓ
* ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ
َِٓٚادلمشسَفَ٘ٝزاَاٌظذدَأََٔٗ:ـَ

" ممػػم كػػمف لمخطػػأ يػػو لمػػركف لمتػػوير ف ػ ترنم ػ لم تػػؿ غنػػر لمةمػػف وب نػػر،

نتاػػوؿ لم تػػؿ إم ػ اػػمفة عرئ ػ وال ت ػػوـ مػػف لتىػػي مسػػوومن

ػ ف اػػي نتػػس عى ػ ماكم ػ

لمموئػػوع فف تبناػػي ف ػ اكممػػم بمإلفلا ػ وتػػورف لمػػفمنؿ عىنػػي مػػرفوفل إم ػ ف ػػؿ

ػػاني ثمبػػى

بػمإلورلؽ ونتةػػنف فف نكػوف يػػذل لمبنػمف ولئػػام بانػة نمكػػف فف نسػتخىص ماػػي لإلنتاػمع بتػولفر
ور تسبنبي " ٓ

لمخطأ اولال كمف لماكـ مةنبم م
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٙ/ٕ/ػ سٕٓ ػ ٖٕٔ ػ ٓ ٜٗ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٖ ٜٜػ ٗٓ ٜٔ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٔ/ٗ/متموع لم ولعف لم ماوان م ٕ رنـ  ٕٗٛص ٖٓٓ ٓ

َوّبَلؼـــذَََ:ـَ

" بأف ترنم لم تؿ لمخطأ ت تئ ػ اسبمم ي مةرفػ بػي فػ لممػمف ٕٖٛ ،ع وبػمى

إلفلا لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذ نمرفي و ورلبطػ لمسػببن بػنف لمخطػأ ولم تػؿ و ػ بانػة
ال ونت ػػور ونوعػػي ب نػػر يػػذل لمخطػػأ و فػ ذل كػػمف لماكػػـ مػػـ نبػػنف فوتػػي لمخطػػأ لمػػذ واسػػس إمػ
لمطمعف بمم ن نـ لمريم ومـ نا مم بىوغم إمػ غمنػ لةمػر فنمػم و ػ كمػم مػـ نبػنف ع نػ لمسػببن

فنئػػم بمإلسػػتامف إم ػ لمػػفمنؿ لم ا ػ لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لةمػػور لم ان ػ لمبات ػ ف ػ ف

لماكـ نكوف ولتس لما ض " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٓ ٜٜ
* ا ض  ٜٖٔٚ/٘/ٕٚػ س ٕٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٓ ٙ٘ٚ
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وّبَلؼـــــذََََ:ـَ

" بمف لمخطأ ف لمترلوـ غنػر لمةمفنػ يػو لمػركف لمممنػز ممػذل لمتػرلوـ ومػف ثػـ ف اػي

نتس مس م لماكـ بمإلفلا ف ترنمػ لم تػؿ لمخطػأ فف نبػنف ػ فئػ عػف مػتف لةفمػ لمتػ
إعتمف عىنمم ف ثبوى لمولنة عا ر لمخطأ لممرتكس وفف نورف لمفمنؿ عىني مرفوفل إم ف ؿ
اني ثمبى ف لةورلؽ "ٓ

* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٔ ٓ
* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔ/ٕٚػ س ٘ٔ ػ ٕ ٜػ ٓ ٜٔ
ٚأعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" لمخطػػأ غنػػر لمةمػػف يػػو لخػ ؿ لممػػتمـ عاػػف ت ػرفي ػ بولتبػػمى لمانطػ ولماػػذر لمت ػ

ن رئػػمم لم ػػماوف وعػػفـ انىومتػػي فوف فف ن ئ ػ ت ػرفي إم ػ اػػفوة لماتنت ػ لالترلمن ػ وي ػ
لموفم ،فو لة مب ف انف كمف ف إستطمعتي ذمؾ ومف ولتبي ٓ
* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔ/ٕٚػ مج لممكتس لم ا ػ س ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ

* ا ض  ٜٖٔٗ/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ م ٖ رنـ ٖٕٔ ص ٖٕٚ
*

ػرس لمة وبػمى ػ لم سػـ لمخػمص ػ مىػفكتور مامػوف اتنػس اسػا

ػ طبةػ ٜٔٛٙ

ص ٕٓٗ وممبةفيم
ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو ال نةتػػرؼ ب ػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي ف ػ ذمػػؾ
مختى عف خط لم مرع لممفا و وتستاف خط لم مرع لمتامو لمػ مبػفف خ ػن لمسػوومن

لمتامون  .وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ مػف إرتكػس فةػ ٓ بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ
و ولممكىػؼ بمإلثبػمى يػو سػػىط لإلتمػمـ و فػمف مػػـ نثبػى خطػأ لممػػتمـ تةنػنف عىػ لم مئػ فف
نبروي و فوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ ٓ
*

رس لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص ػ مىفكتور اتنس اسا ػ ط  ٔٚٛٙػ ص ٗٔٗ

* ا ض ٖٕٜٖٔٔ/ٗ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٕ ػ رنـ  ٕٗٛػ ٖٓٓ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜ
ممم ت فـ نبنف إاةفلـ لمفمنؿ عى ننمـ عا ر لمخطأ فػ اػؽ لممتممػ و اولاػي مػـ نكػف
فػ وسػػةمم م ػػمفل ،لماػػمفة و مممػػم كػػمف إاترلزيػػم وت طامػػم ومممرتمػػم و ويػػو مونػػؼ ال نسػػتطنغ
كموف مممم كمف اذني ومممرتي فف نت مف ونوعي ٓ

185

إٔمطبعَساثطخَاٌغججيخَ
ٌٍّزّٙخَثبحلبدسَ

اٌزَٜيشجغٌٍَخطأَاجلغيَُ

ٌٍّزٛفَٚٝحذَٖدَْٚعٛاَٖ

إذل ك ػػمف لمطرن ػػؽ طرن ػ ػم رونس ػػنم مخ

ػػم مىس ػػنمرلى و ال ن طة ػػي لمم ػػمل وال

نتوز ممـ عبورل و ف ف ولتس لمتأكف مف خىول مف لممركبػمى نبػؿ عبػورل فو لماػزوؿ إمػ امػرل و

إامػػم ن ػػغ ماط ػػم ونماواػػم عىػ ػ لمسػ ػول و عى ػ لممترت ػػؿ لمم ػػفـ عىػػ لمةب ػػور ٓٓ وي ػػو تأك ػػف
وتاػػوط وتب ػػر نسػػنر عىنػػي و وولتػػس نىزمػػي بػػي لم ػػماوف فنئػػم ٓٓ بػػؿ يػػو نترنػػي إف فتػرلل
خ ف ػػم م ولع ػػف لمم ػػرور عىػ ػ مس ػػوومنتي لمخم ػ ػ ولمكممىػ ػ و فمم ػػماوف و ال نخمط ػػس نمو ػػف

لممركبمى ف ط ب أف تةىنممى لمطرؽ ولممرور و اولامػم نخمطػس لمم ػم ،ولممتػرتىنف فنئػم ػ
بػػؿ نػػفممـ اػػص لممػػمف ٖٙ / ،مػػف نػػماوف لممػػرور ػ ف ػ متػػمؿ ولتػػس لإلمت ػزلـ بمة ػػوؿ

ولمتةىنمػػمى ػ عىػ نموػػف لممركبػػمى و امبةػػم فػ ذمػػؾ مػػف ماطػػؽ لما ن ػ لمتػ فسػػى اميم فال
ويػ فف لممترتػػؿ لمم ػػمطغ مطرنػػؽ لمسػػنمرلى إامػػم عىنػػي لمتب ػػر ولمتاػػوط ولمتأكػػف مػػف خىػػول
نبؿ لمةبور ٓٓ مذمؾ نفمي لماص ل اؼ ف متمؿ ولتس لإلمتزلـ بممتةىنممى و فتػرى لممػمف،
 ٖٙ /مػػرور عى ػ فاػػي ب " وعى ػ لمم ػػم ( ،ذكػػريـ لمػػاص فو ) ونموػػف

تمنػػغ لممركبػػمى

إمتػزلـ تمنػػغ نولعػػف لممػػرور و فلبػي ولتبػػمع إ ػػمرلى لممػػرور وع ممتػي ٓٓ إمػػخ " ٓ فػ ذل كػػمف
ذمػػؾ و ف ػ ف ولتػػس لممترتػػؿ نكػػوف فوتػػس وفمػػزـ و وعى ػ مسػػوومنتي لمكممى ػ و إف عبػػر ف ػ

موئغ النتوز مىمترتىنف عبورل عى لإلط ؽ !!!!
إذل كػػمف مػػم ت ػػفـ ولتبػػم عىػ لممترتػػؿ فػ تمنػػغ لةاػولؿ نبػػؿ عبػػور طرنػػؽ سػػنمرلى و
وفوتػػس عاػػف عبػػور طرنػػؽ س ػرنغ و ف اػػي فكثرمػػم نكػػوف وتوبػػم عاػػف ماػػزؿ كػػوبر فثػػر لماب ػ
بم ر لم فنم ب مرع كورانش لمانؿ ػ وف موئغ غنر مخ ص مةبور لمم مل !!!!

ون ػػف إفت ػػرض لم ػػماوف ا س ػػي ممفس ػػى امل و م ػػف فف لماػ ػولفة ال ترت ػػغ فرئ ػػم فػ ػ تمن ػػغ
لةاولؿ لمػ خطػأ نموػف لممركبػمى ٓٓ بػؿ فف ػي عػف لم ػرض ل خػر و ويػو خطػأ لمم ػمل
لمذ نف نتسبس ف اولفة ت نس مست ى لممركبمى ٓٓ ويػ ظػمير ،اىمسػمم كثنػ لر مبسػؼ
اتنت

تسنس لمم م ،ف لم مرع لمم ر و وعفـ تب ريـ فو إاتنمطمـ فػ لمةبػور امينػؾ

بمإلاػػففمع ف ػ امػػر لمطرنػػؽ و ونطػػغ مسػػنر لمسػػنمرلى عى ػ يػػذل لمااػػو لم رنػػس سػػممؼ
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لمػػذكر ٓٓ مػػذمؾ ف ػ ف لممػػمف ٙٗ / ،مػػرور بةػػف فف تاػػفثى عػػف اظػػمـ لم فتػػمى ولإل ػػمرلى
ولمتةىنمػػمى وماػػغ لمم ػػم ،ف ػ فمػػمكف مةنا ػ و ن ػػى بػػممتةىنؽ بػػأف ذمػػؾ متػػأمنف وس ػ م "

لمركػػمس ولمم ػػم ،ولممركبػػمى " ٓٓٓ وال نخ ػ كنػػؼ فف اػػص إبتػػفف بس ػ م لمركػػمس نبػػؿ فف
ن ػ بسػ ػ م لمم ػػم ،تةبنػ ػ لر ما ػػي عمػػم نمك ػػف فف نافثػػي س ػػو ت ػػرؼ لمم ػػم ،م ػػف مس ػػمس
بس م

لمركمس !!!! ٓ

وولنةػ لماػػمفة تػػور بػػأف سػػببي نرتػػغ إمػ خطػػأ لممتػػوف لمتسػػنـ لمػػذ مػػـ ناتظػػر خىػػو

لمطرنػػؽ مػػف لممركبػػمى و اولامػػم إاػػففغ إم ػ امػػر لمطرنػػؽ لممخ ػػص ولممػػزفاـ بمممركبػػمى ف ػ
إاففمع وب تب ػر و وفػ مكػمف غنػر مخ ػص مةبػور لمم ػمل و ثػـ بةػف فف عبػر اولتتػمز مػف

فممـ سنمر ،لممتمم و إرتف فتأ ،مىخىؼ اتنت عفـ إاتنمطي وعفـ تب رل ماممػ لمطرنػؽ لمػذ

إاففغ ف عبورل فوف فف ناتظر خىول مف لممركبمى و ثـ يو ف إرتفلفل لمم مت لممبمغى مػـ
نىت ػػى إمػ سػػنمر ،لممتممػ لمتػ سػػمرى مامذنػػي مػػي ولمتػ كػػمف نػػف إتتػػمز مػػف فممممػػم اولطمأاػػى

نموفتمم ( لممتمم ) إم إتتنمزيم ثـ فوتوػى بػي نرتػف فتػأ ،من ػطفـ بم ػفمتمم  .فمممتممػ مػـ

ت فـ لممتا عىني اولامم لممتاػ عىنػي يػو لمػذ إ ػطفـ بسػنمر ،لممتممػ  .ــ وال مبمم ػ فػ
ذمػؾ وفمػػذل يػ بمم ةػؿ

ػػور ،لماػػمفة و ذمػػؾ فف إرتػفلف لممتاػ عىنػػي مىخىػؼ بةػػف عبػػورل مػػف

فم ػػمـ س ػػنمر ،لممتممػ ػ و ك ػػمف إرت ػػفلفل مبمغتػػػم م متو ػػم وي ػػو بما ػػمذل ،س ػػنمر ،لممتممػ ػ فم ػػػطفـ
ع ف ػ لمولنػػغ ف فر ػ مىمتمم ػ
بم ػػفمتمم و فمػػو إ ػػطفلـ ب ةػػؿ لممتا ػ عىنػػي لمػػذ مػػـ منػػف ْ
ع مىمتممػ
مم مفلتػي  ...ةاػػي إرتػػف ب تػػي ويػػو بماػػمذل ،م فمػ لمسػػنمر ،ف ػػطفـ بمػػم فوف فف منػػف ْ
ف فر

مم مفلتي !!! .

وف اكممم لم مفر ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔ ٛو ػ رمٛيَزلىّـخَاٌـٕمغََ

َ:ــَ

" رلبط ػ لمسػػببن

كػػركف مػػف فركػػمف يػػذل لمترنم ػ تتطىػػس فسػػامف لماتنت ػ

إم ػ خطػػأ

لمتػػما ومسػػم متي عامػػم طمممػػم كماػػى تت ػػؽ ولمسػػنر لمةػػمف مبمػػور و كمػػم فاػػي مػػف لمم ػػرر فف
خطأ لم نر ومامـ لممتا عىني ن طغ رلبط لمسببن

مت إست رؽ خطأ لمتػما ( امينػؾ بػمال

نكوف يامؾ ف خطأ مف لممتمم ) وكمف كمفنم بذلتي إلافلة لماتنت
* ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ
* ا ض ٕٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٚٛػ ٜٖٛ
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"ٓ

* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕ٘ٚػ ٕٓٔٚ
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٔٔ/ٛػ س ٕٔ ػ  ٕ٘ٚػ ٜٔٓٙ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٜػ س ٕٗ ػ  ٕٖٚػ ٕٔٔٙ
َِٓٚادلغزمشَػٍيَٗفَٝلؼبءَإٌمغََ:ـَ

" فف ترنم لإل مب لمخطأ ال ت وـ نماوام إالّ إذل كمف ونػوع لمتػرس مت ػ با ػوؿ

لمخط ػػأ م ػػف لمم ػػتمـ إت ػ ػمؿ لمس ػػبس بمممس ػػبس بان ػػة ال نت ػػور ا ػػوؿ لمت ػػرس م ػػو م ػػـ ن ػػغ
لمخط ػػأ فػ ػ ذل إاة ػػفمى رلبطػ ػ لمس ػػببن إاة ػػفمى لمترنمػ ػ مة ػػفـ تػ ػولفر فا ػػف لمةام ػػر لم ماوانػ ػ
لممكوا ممم ٓ "

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

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" بأف ترنم لم تؿ لمخطػأ ت تئػ ػ اسػبمم يػ مةرفػ بػي فػ لممػمف ٕٖٛ ،ع وبػمى

إلفلا لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذ نمرفي و ورلبط لمسببن بنف لمخطػأ ولم تػؿ و بانػة
ال ونت ػور ونوعػػي ب نػػر يػػذل لمخطػػأ و فػ ذل كػػمف لماكػـ مػػـ نبػػنف فوتػػي لمخطػػأ لمػػذ واسػػس إمػ
لمطمعف بمم ن نـ لمريم ومـ نا مم بىوغػم إمػ غمنػ لةمػر فنمػم و كمػم مػـ نبػنف ع نػ لمسػببن
فنئػػم بمإلسػػتامف إم ػ لمػػفمنؿ لم ا ػ لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لةمػػور لم ان ػ لمبات ػ ف ػ ف

لماكـ نكوف ولتس لما ض " ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س ٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٓ ٜٜ
* ا ض  ٜٖٔٚ/٘/ٕٚػ س ٕٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٓ ٙ٘ٚ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـََ

" ترنم لال مب لمخطأ ال ت وـ نماوام إال إذل كمف ونوع لمترس مت ػ با ػوؿ لمخطػأ

مف لممتمـ إت مؿ لمسبس بمممسبس بانػة ال نت ػور ا ػوؿ لمتػرس مػو مػـ ن ػغ لمخطػأ و فػ ذل
إاةفمى رلبط لمسببن إاةفمى لمترنم مةفـ تولفر فاف لمةام ر لممكوا ممم " ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٕ/ٚػ س  ٚػ  ٗٛػ ٕٗٔ

* ا ض  ٜٔ٘٘/ٗ/ٕٙػ س  ٙػ ٖ ٕٙػ ٔٛٚ
اولذ لمثمبى ممم ت فـ لف لمامفة نرتغ مىخطأ لمتسنـ ولموانف مىمتوف  ....... /لمػذ
نةػػز لماػػمفة إم ػ خطوػػي لمتسػػنـ فوف ف خطػػأ مىمتمم ػ و ػ ونػػف فنػػفـ لمم ػػمس ف ػ طػػنش
ورعواي اولاففمع اولاةفلـ تب ر عى إنتامـ امر لمطرنؽ عاف مازؿ كوبر فثر لماب ف مكػمف
ال نوتػػف بػػي ونسػػتانؿ فف نخ ػػص بػػي مكػػمف مةبػػور لمم ػػمل و ػ ف ػػطفـ يػػو بم فمػػي سػػنمر،
لممتممػ لمتػ كماػػى تسػػنر بسػػرع عمفنػػي فػ ف لممتػػوف  ....... /نكػػوف يػػو لممسػػووؿ لموانػػف
عمم ماؽ بي ب ةؿ خطوػي يػو و ورعواتػي يػو و اولاففمعػي يػو و ػ وعػفـ تب ػرل يػو اول ػطفلمي
يو بم فمي سنمر ،لممتمم ٓ
إالَأَْاحلىَُادلغزأٔفَملَيشدَػٍَ٘ٝزاَاٌذفبعَإالَثمَ:ٌَٗٛـَ

ممػػم كػػمف لةتمػػمـ ثمبتػػم نبػػؿ لممتمم ػ ثبوتػػم كمفنػػم لخػػذل مػػف لمثمبػػى بػػمةورلؽ ومػػم تػػم

بمائػػر لم ػػرط ومػػف لنػولؿ ػػموف لمولنةػ ومػػف لمت رنػػر لمطب ػ لممرفػػؽ بػػمةورلؽ ومػػف فنػولؿ
لممتمم بتا ن مى لم رط مػف ننمممػم بمة ػطفلـ بػمممتا عىنػي (؟!) ولاػفثى بػي لة ػمبمى

لمت فوفى بانمتي (؟!) ٓٓ
ويػػذل لمتسػػبنس ال نولتػػي ففػػمع لممتمم ػ لمػػذ طونػػى عىنػػي مػػذكر ،ففمعمػػم ويػػو ففػػمع
تػػوير تػػف و بػػؿ لف لماكػػـ نػػف تػػم خممنػػم مػػف ف لسػػبمس ا ن ن ػ ممػػم ن ػػفؽ عىنػػي عبػػمر،

ماكمػ لمػػا ض ػ لسػػبمس فػ لمظػػمير وال م اػػغ فنمػػم و فولئػػي فف فسػػبمس لماكػػـ تػػم ى ف ػ
عبمرلى عمم مةممل وف

ور ،ومتمىػ ومتمىػ و ومػـ نةتاػ لماكػـ بػ نرلف لةفمػ عىػ نئػموي

بانػػة ال نمكػػف لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نئ ػ بػػي و فىػػـ نػػرف لماكػػـ عى ػ تمسػػؾ لممتمم ػ

بةفـ ونوع خطػأ مامػم و وال عىػ مػم ػمف بػي زمنػؿ لممتػوف مػف فف لمخطػأ خطػأ لممتػوف ممػم
ن وس لماكـ بممبط ف ونستوتس إم متل ٓ
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ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
" إفرلغ لماكـ ف عبمرلى عمم مةمػمل فو وئػةي فػ

ػور ،متمىػ متمىػ

ال نا ػؽ

لم رض لمذ ن فل لم مرع مف إستنتمس تسبنس لةاكمـ ػ لةمر لمذ نةنبي ونبطىي "
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٙ/٘/ػ س ٕٓ ػ ٗٗٔ ػ ٚٓٙ

ف ػ نك ػ ف ػ بنػػمف لةسػػبمس لإل ػػمر ،إم ػ إفم ػ لمثبػػوى مػػف غنػػر إن ػرلف متفليػػم و إذ
لإلتمػػمؿ ف ػ ذكػػر ففم ػ لمثبػػوى ال نمكػػف مةػػي لإلطمواػػمف إم ػ فف لمماكم ػ اػػنف اكمػػى ف ػ
لمفعو نف بناى لمولنة لممساف ،إم لممتمـ ونمـ لمفمنؿ لم اني عىنمم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" نػػوؿ لماكػػـ فف لمتممػ ثمبتػ فػ اػػؽ لممتممػ مػػف ولنػػغ بػ غ لممتا ػ عىنمػػم وي ػ

ت ػػكؿ فرك ػػمف ترنمػ ػ لمسػ ػرن لمما ػػوص عىنم ػػم نماوا ػػم فوف فف نب ػػنف وت ػػي إس ػػتفالمي ب ػػب غ
لممتا عىني عى ثبوى لمتمم بةام ريم لم ماوان كمف ف اؽ لمطمعا وف ئو لمتكننؼ
لم ػػاني مىولنة ػ ف ػ ف لماكػػـ نكػػوف نػػف فخطػػأ ف ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف نم ػػر لمبنػػمف بمػػم نسػػتوتس

ا ئي " ٓ
* لمطةف رنـ  ٜٜٓمسا ٓ٘ ػ تىس ٜٔٛٓ/ٔٔ/ٕٙ
* ا ض  ٜٜٔٓ/ٔٔ/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٕٓٓ ػ ٖٔٓٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" مكػ نتا ػػؽ لم ػػرض مػػف لمتسػػبنس نتػػس فف نكػػوف ف ػ بنػػمف تى ػ م

ػػؿ بانػػة

نسػػتطنغ لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نئ ػ بػػي فمػػم إف ػرلغ لماكػػـ ف ػ عبػػمرلى عمم ػ مةمػػمل فو

وئػػةي ف ػ

ػػور ،متمى ػ ف ػ نتا ػػؽ بػػي لم ػػرض لمػػذ ن ػػفل لم ػػمرع مػػف إسػػتنتمس تسػػبنس

لةاكػػمـ وال نمكػػف ماكم ػ لمػػا ض مػػف مرلنبػ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ لمولنة ػ كمػػم

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

وّبَلؼذَثأَََٔٗ:ـَََ

" نتػػس فال ونتمػػؿ لماكػػـ ففمػ لمثبػػوى فػ لمػػفعو بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػ وئػػوس
وفف نورف متفليم ف بنػمف م ػؿ مىونػوؼ عىػ مػم نمكػف فف نسػت مف مامػم فػ م ػمـ لمػرف عىػ
لمففوع لمتويرن لمت نفم بمم لممتمـ "ٓ

* ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ

ٚرمٛيَفَٝحىَُآخشَذلبََ:ـََ

" إذل اكمى لمماكم ب فلا متمـ اولنت رى ف لةسبمس عى نوممػم إف لمتممػ ثمبتػ

مف لمتا ن مى ولمك ؼ لمطب ف ف يذل لماكـ نكوف غنر م اغ ونتةنف ا ئي "ٓ

* ا ض  ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م ٔ ػ ؽ ٖ ٔٛػ ص ٖٕٕ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََََ

" مػػف لمم ػػرر فاػػي نتػػس إن ػرلف لةفمػ لمتػ تسػػتاف إمنمػػم لمماكمػ وبنػػمف متفليػػم ف ػ

لماكـ بنماػم كمفنػم فػ

نك ػ متػرف لإل ػمر ،إمنمػم بػؿ ناب ػ سػرف مئػموف لمػفمنؿ وذكػر مػتفلل

بطرن ػ ولفنػ نبػػنف ماػػي مػػف تأننػػفل مىولنةػ كمػػم إنتاةػػى بمػػم لمماكمػ ومبىػػغ إت منػػي مػػغ بػػمن

لةفم لمت فنريم لماكـ ات نتئي وتي إستفالمي بمم وات تسػتطنغ ماكمػ لمػا ض مرلنبػ
تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم فورفيم لماكـ اولال كمف مةنبم "

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

رطٍتَادلزّٙخََ:ـَ

دلبَرمـــذََ

لماكػػـ ب بػػوؿ لةسػػتوامؼ ػػك و وف ػ لمموئػػوع بمم ػػم لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولم ئػػم

متػففل ببػ لر  ،لممتممػ لممسػػتأا ممػػم واسػػس لمنمػػم و ػ مػػغ رفػػض لمػػفعو لممفانػ ولمػزلـ رلفةمػػم
بممم روفمى ػ وم مبؿ فتةمس لممامممٓ ،
" ٓ ........ /

اولاتنمطنم تمزمم ب سممع ميف لما
{ إاتم مم ا ىامل با ي عف مذكر ،ففمع لمطمعا مىماكم لإلستوامفن }
ومغ تويرن يذل لمففمع لممكتوس لمذ ا ىاػمل با ػي و إال فف لماكػـ لممطةػوف فنػي إذ

ف ػمس كىنػ عىػ ممسػػىؼ بنماػػي عػف تا نػػؽ ففػمع لمطمعاػ و ف اػػي مػـ نةػػرض بتمتػم ممػػذل لمػػففمع
لممكتػوس ال بػمإلنرلف وال بػممرف و فػ يػو ف ػمر إمػ مػػذكر ،ففػمع لمطمعاػ لمم فمػ مماكمػ فوؿ
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فرت ولمت سكى اكـ فوؿ فرت عف لمتةرض ممم إنرلفل ورفل و وال يو عرض فو ات ف مر
ػػمفر نئػػم فوؿ وث ػػما

إم ػ مػػذكر ،ففػػمع لمطمعا ػ لمم فم ػ مىماكم ػ لإلسػػتوامفن و وبػػذمؾ

فرت م مفر ،تمم ومطب عى ففمع لمطمعف ؟!!!!!
ٚلذَلؼذَزلىّخََإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأَََٔٗ:ــَ

" مف لمم رر فف لمففمع لممكتوس ػ مذكرلى كمف فو اولفظ مستافلى ػ يو تتمػ مىػففمع

لم ػ و و ػ وتىتػػزـ لمماكممػ بػػأف تةػػرض مػػي إنػرلفل ورفل اول كػػمف اكممػػم مةنبػػم بمم
ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

ػػور

* ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

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

* ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ
ومػف ذمػػؾ نبػنف فف لماكػػـ لممطةػوف فنػػي مةنػػس بمم

ػور وبػػمإلخ ؿ باػؽ لمػػففمع بمػػم

نستوتس ا ئي ٓ
صبٌضبََََ:اٌمظٛسَادلؼيتَفَٝاٌزغجيتَٚاٌجيبََْ9

مـ نورف لماكـ لممطةوف فني بنمام مىولنة لمتامون

ت ػوـ بػي عام ػر لممسػوومن

ف ترلوـ لم تؿ لمخطأ ولإل مب لمخطأ و ذمؾ فف بنمف لمولنة يو عىػ اػف تةبنػر ماكمػ
لمػػا ض بنػػمف لةفةػػمؿ ولمم م ػػف لمت ػ تتكػػوف مامػػم فركػػمف لمترنم ػ بانػػة نسػػت مف مػػف لماكػػـ

ممينػ لم ةػؿ فو لةفةػػمؿ لمممفنػ لمت ػ

ػػفرى مػػف لممػػتمـ وف ػ ونػػموغ لم تػػؿ ولإل ػػمب لمخطػػأ

نتةػػنف بنػػمف لمخطػػأ لم ػػمفر مػػف لمتػػما بنماػػم كمفنػػم نتئػػمف لم ػػور ،لمت ػ ناطػػو تاتمػػم مػػف
لم ور لمتػ ف ػمرى إمنمػم لمممفتػمف  ٕٖٛو ٕٗٗ ع وبػمى
ةف فغ مؿ يذل لمبنمف ال نمكف ماكم لما ض مف
*

ا تطبنؽ لم ماوف ٓ

ا ض  ٙٗ/ٔ/ٕٚػ س ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ
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وفال وتػس ا ػض لماكػـ و

*

ا ض ٗ٘ٚ/ٖ/

*

ا ض ٕٔ ٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ  ٜٔٔػ ٗٔٙ

*

ػ س  ٛػ ٕٖ ػ ٔٓٚ

ا ض  ٕٛ/ٔ/ٔٙػ س ٖٖ ػ  ٛػ ٗ٘

ونئى ماكم لما ض ف لمةفنف مػف فاكمممػم بػأف لمخطػأ فػ تػرلوـ لمخطػأ غنػر
لمةمف الن ترض و وفف س م لماكـ بمإلفلا ف لمترلوـ غنر لمةمفن م ػروط ببنػمف ركػف

لمخطػأ ولمتػفمنؿ عىنػي ٓ و وفػ اكػـ ممػم ت ػوؿ ماكمػ لمػا ض ب " نتػس مسػ م لماكػـ فػ

لمترلوـ غنر لمةمفن فف نبنف عا ر لمخطأ لممرتكس وفف نورف لمفمنؿ عىني مػرفوفل إمػ ف ػؿ
ػػاني ثمبػػى بػػمةورلؽ ٓٓ وفاػػي نتػػس مػػذمؾ عى ػ لماكػػـ فف نسػػتظمر نػػفر لمانط ػ لمكمفن ػ
لمت ػ نةػػف لمطػػمعف عػػف إتخمذيػػم ومػػف لمةامن ػ لمت ػ فمتػػي ب ػذممم وكن ن ػ سػػىوكي ولمظػػروؼ
لممانطػ ػ ولم ػػى بنام ػػم وب ػػنف لما ػػمفة منتس ػػا م ػػف بة ػػف بن ػػمف م ػػف نوػػفر ،لمط ػػمعف فػ ػ ي ػػذل
لمظػػروؼ عى ػ ت ف ػ لماػػمفة و وفثػػر ذمػػؾ كىػػي عى ػ ننػػمـ فو عػػفـ ننػػمـ ركػػف لمخطػػأ وت ػولفر

رلبطػ ػ ػ لمس ػ ػػببن فو إات موم ػ ػػم وفف لماك ػ ػػـ إذ فغ ػ ػػؿ بن ػ ػػمف م ػ ػػم ت ػ ػػفـ نك ػ ػػوف مةنب ػ ػػم بمم

ػ ػػور

ممم نستوتس ا ئي "
* ا ض ٖٕ ٜٔٛ٘/ٔ/ػ س  ٖٙػ ٘ٔ ػ ٗٔٔ
ػا

كمم نئى ماكم لما ض بػأف "

لماكػـ فػ ترنمػ لم تػؿ لمخطػأ تسػتوتس

بنمف ونموغ لمامفة وكن ن ا ومي وكاي لمخطػأ لمماسػوس إمػ لممػتمـ ومػم كػمف عىنػي مون ػي
ومونػػؼ لممتا ػ عىنػػي ا ػنف ونػػوع لماػػمفة و وفف إعتبػػمر مخمم ػ لم ػولانف ولمى ػولوي ولةاظم ػ
خطػػأ ف ػ ترنمتػ لم تػػؿ فو لإل ػػمب لمخطػػأ م ػػروط بػػأف تكػػوف لممخمم ػ ي ػ بػػذلتمم سػػبس
لماػػمفة و وفف إسػػامف رلبط ػ لمسػػببن نتطىػػس إسػػامف لماتنت ػ

خطػأ لممتاػ عىنػػي ن طػػغ رلبطػ

لمسػػببن

إم ػ خطػػأ ماػػفف مىتػػما وفف

متػ إسػػت رؽ خطػػأ لمتػػما و وفف متػػرف لم نػػمف،

بسػػرع وم ػػمفم لممتاػ عىنػػي النك ػ ميفلاػ إذل مػػـ نبػػنف لماكػػـ مػػف نوػػفر ،لمطػػمعف فػ
لمظػػروؼ لمتػ ونػػغ فنمػػم لماػػمفة عىػ ت فػ ونوعػػي ومونػػؼ لممتا ػ عىنػػي وسػػىوكي وفثػػر
ذمؾ ف ننمـ ركا لمخطأ ورلبط لمسببن " ٓ
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ٔ ػ

مػف لمم ػرر فف عػفـ م لرعػم ،لم ػولانف ولم ػ لررلى ولمىػولوي ولةاظمػ
خطػػأ مسػػت

وفف فمكػف إعتبػمرل

بذلتػػي ف ػ ت ػرلوـ لم تػػؿ ولإل ػػمب لمخطػػأ ل فف يػػذل م ػػروط بػػأف

تكػػوف يػػذل لممخمم ػ ي ػ بػػذلتمم سػػبس لماػػمفة بانػػة ال نت ػػور ونوعػػي مواليػػم و

وكمف مف لمم رر فنئم فاي نتس نماوام م ا لماكـ ف ترنم لم تؿ لمخطػأ فف

نبنف فني ونموغ لمامفة وكن ن ا ومي وكاي لمخطأ لمماسوس إم لممتمـ وممكمف
عىني مونؼ كؿ مف لممتا عىني ولممتمـ انف ونوع لمامفة ٓ
ٕ ػ رلبط لمسببن

كركف مػف فركػمف يػذل لمترنمػ تتطىػس فسػامف لماتنتػ

إمػ خطػأ لمتػما

ومسػم متي عامػم طمممػم كماػى تت ػؽ ولمسػنر لمةػمف مبمػور و كمػم فاػي مػف لمم ػرر
فف خطػػأ لممتا ػ عىنػػي ن طػػغ رلبط ػ لمسػػببن

كمفنم بذلتي إلافلة لماتنت

مت ػ إسػػت رؽ خطػػأ لمتػػما وكػػمف

ٓ

ٖ ػ ممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف فتخػذ مػف متػرف ننػمف ،لمطػمعف مىسػنمر ،مسػرعم مػمنوفر
لمخطأ ف تمابي فوف فف نسػتظمر نػفر لمئػرور ،لمتػ كماػى توتػس عىنػي لمسػنر

بس ػػرع مةناػ ػ ت مفن ػػم مون ػػوع لما ػػمفة و كم ػػم فغ ػػؿ با ػػة مون ػػؼ لممتاػ ػ عىن ػػي
وكن ن سىوكي منتسا ػ مف بةف ػ تبنػمف مػف نػفر ،لمطػمعف فػ

لمظػروؼ لمتػ

ونغ فنمم لماػمفة عىػ ت فػ ونوعػي وفثػر ذمػؾ كىػي فػ ننػمـ فو عػفـ ننػمـ ركاػ
لمخطػػأ ورلبط ػ

لمسػػببن لمت ػ ففػػغ لمطػػمعف

ػ عى ػ ممتػػم بمػػفوامى لماكػػـ

ػ

بما طمعمػ ػػم و ويػ ػػو ففػ ػػمع تػ ػػوير نترتػ ػػس عى ػ ػ ثبوتػ ػػي إات ػ ػػم مسػ ػػوومن لمطػ ػػمعف
لمتامونػ ػ و ف ا ػػي النك ػػوف ن ػػف ب ػػنف لمولنةػ ػ

ماكمػ

وكن نػ ػ ا ػػوممم بنما ػػم كمفن ػػم نمك ػػف

لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عىػ تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم

ولنة لمفعو و بمم نةنبي بمم
*

ور ٓ "

ا ض ٖ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٓٔٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

ٔ ػ

ػػانام عىػ

مػػف لمم ػػرر فف عػػفـ م لرعػػم ،لم ػولانف ولم ػ لررلى ولمىػولوي ولالاظمػ اولف فمكػػف لعتبػػمرل
خطػػأ مسػػت بذلتػػي ف ػ ت ػرلوـ لم تػػؿ لمخطػػأ إال فف يػػذل م ػػروط بػػأف تكػػوف يػػذل
لممخمم ي بذلتمم سبس لمامفة بانة ال نت ور ونوعي مواليم ٓ
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ٕػ

مف لمم رر فاي نتس نماوام م ا لماكػـ فػ ترنمػ لم تػؿ لمخطػأ فف نبػنف فنػي ونػموغ
لماػمفة وكن نػ ا ػومي وكاػػي لمخطػأ لمماسػػوس لمػ لممػػتمـ ومػم كػػمف عىنػي مونػػؼ
كؿ مف لممتا عىني ولممتمـ انف ونوع لمامفة ٓ

ٖ ػ ممم كماى رلبط لمسببن كركف مػف فركػمف يػذل لمترنمػ تتطىػس إسػامف لماتنتػ لمػ خطػأ
لمتػػما ومسػػم متي عامػػم طمممػػم كماػػى تت ػػؽ ولمسػػنر لمةػػمف مبمػػور و كمػػم فاػػي مػػف
لمم ػػرر فف خطػػأ لممتا ػ عىنػػي ن طػػغ رلبط ػ لمسػػببن مت ػ فسػػت رؽ خطػػأ لمتػػما

وكمف كمفنم بذلتػي الاػفلة لماتنتػ و ممػم كػمف ذمػؾ و وكػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي
نػػف فتخػػذ مػػف متػػرف ننػػمف ،لمطػػمعف مىسػػنمر ،بسػػرع وفوف إسػػتةممؿ م ػ لمتابنػػي مػػم
نػوفر لمخطػػأ فػ تمابػػي وفوف فف نسػػتظمر نػػفر لمئػػرور ،لمتػ كماػػى توتػػس عىنػػي
لستةممؿ م لمتابني و وكنؼ كمف عػفـ لسػتةمممي ممػم مػغ لم نػمف ،لمسػرنة سػببم فػ

ونػوع لماػمفة كمػم فغ ػؿ باػة مونػؼ لممتاػ عىنػي وكن نػ سػىوكي منتسػا

ػ مػف

بةػف ػ بنػػمف مػػف نػفر ،لمطػػمعف فػ لمظػروؼ لمتػ ونػػغ فنمػم لماػػمفة عىػ ت فػ
ونوعي وفثر ذمؾ كىي ف ننمـ فو عػفـ ننػمـ ركػف لمخطػأ ورلبطػ لمسػببن و ف اػي ال
نكوف نف بنف لمولنة وكن ن ا وممم بنمام كمفنم نمكػف ماكمػ لمػا ض مػف إعمػمؿ
رنمبتمم عى تطبنؽ لم ماوف تطبن م

انام عى ولنة لمفعو ممم نةنبي ٓ "

* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٛػ س  ٖٙػ ٓٔٔ ػ ٕٕٓ ٙ
رطٍتَاٌطبػٕخََََ:
أٚالَََ:

صبٔيبََ:

دلــــــبَرمـــــــذََ

ئـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف
لماكـ ب بوؿ لمطةف ػك وفػ لمموئػوع بػا ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولم ئػم

ببػ لر  ،لمطمعاػ ممػػم اسػػس إمنمػػم اولاتنمطنػػم ب إاممػ لم ئػػن مىاكػػـ فنمػػم متػػففل

مف فلور ،فخر ٓ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ
َ
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إخزـــسطَ
فَٝاٌمؼيخََ6411/199جٕبيبدَاٌؼ ٛصحَـََ6411/435وٍَٝاجليضحَ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغََ43/6941قَ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زلىّخَإٌمغ

اٌذائشحَاجلٕبئيخ
ِزوــــــشح

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغ
ادلمذَََِٓ......... :

ماكوـ ئفل ػ طمعف

وموطاي لممختمر مكتس لةستمذ /مامف رتمو عطني ػ و مرتي رتمو عطني ػ

ػــذََ:

لممامم بمما ض ػ عممر ،لإلنموبنىنم ػ  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
لمانمب لمةمم

فَٝاحلىـــُ ب لم مفر مف ماكم تامنمى لمتنػز ،فػ

 ٕٓٓٗ/ٔٓ/ٚفػ لمتامنػ رنػـ

ٓ ٜٔٛٛ/ٛٙلمةت ػ ػ ػػوز ٜٔٛٛ/ٖٚ٘ ( ،كىػ ػ ػ ػ لمتنػ ػ ػ ػز ) ،ولمماك ػ ػ ػػوـ فنم ػ ػ ػػم

ائورنم بمةمنب  .........بممستف ممػف ،ثػ ة سػاولى وبت رنمػي ٖٖٓٛٛ
تـ وم مفر ،لممار لرى لممػػزور ،لممئبوط ٓ
اٌٛلبئـــــــــغَ

فاممى لمانمب لمةمم لممتمـ  .......إم لممامكم بو ؼ إاي بتمرنخ ن غ خ ؿ لم تػر،
مف  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜات ٖٔ ٜٔٛٗ/ٕٔ/بفلور ،نسـ لمةتوز ،بمامفظ لمتنز ،ب
ٔ

ػ ب ػ تي موظ ػم عممػػم مػف لةماػػم عىػ لموفلوػػغ  ........إخػتىس مبىػػغ ٖٓٓ٘ٗ تػػـ
ممىوكػ متمػ عمىػي ولممسػىم إمنػي بسػبس وظن تػي ونػف إرتبطػى يػذل لمترنمػ بتااػ
تزونر ف ماررلى عرفن اولستةمىمم مغ لمةىـ بتزونريم ٓ

ٕ ػ إرتكػػس تزونػ لر فػ لمماػػررلى لمةرفنػ لممبناػ بػػمةورلؽ ػ وكػػمف ذمػػؾ بمإل ػػطامع بػػأف
فا ػػأيم عى ػ غ ػرلر لم ػولتنر لم ػػانا وئػػمامم ببنماػػمى غنػػر ا ن ن ػ اسػػس

ػػفوريم

زو لر إم ػ لمتمػػمى لمخم ػ لممبنا ػ بمػػم بمػػفؼ لمتسػػتر عى ػ إخت سػػي مىمبػػممغ لما فن ػ
موئوع لمتمم لةوم ٓ
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ٖ ػ إستةمؿ لمماررلى لممزور ،لمسممؼ ذكريم مغ عىمي بتزونريم بأف نفممم إم تم عمىي
إلت لر لممامسب بام عىنمم ٓ

لةمر لممةمنس عىني بمممولف ٕٔٔ و  ٔٔٛو  ٜٔٔو  ٜٔٔمكر لر ع وبمى ٓ
وبتىس ػ  ٕٓٓٗ/ٔٓ/ٚنئػػى لمماكم ػ ائػػورنم بمةمنب ػ لمطػػمعف  .......بممسػػتف
ممف ،ث ة ساولى وبت رنمي ٓ ٖٖٛٛتـ وم مفر ،لمماررلى لممزور ،لممئبوط ٓ

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ مةنبػػم وبػػمط ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ئػػفل لممػػذكور بطرن ػػؽ

لما ض ب خ ي مف لمستف وذمؾ بتػمرنخ ٕٓ ٕٓٓٗ/ٔٔ/وننػف طةاػي تاػى رنػـ ٔ ٜٔسػتف
لم طم لمتفنف ٓ
ٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَََ:

أعــــــــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََََ:اإلخسيَحبكَاٌذفبعَٚاٌجطسَْفَٝاإلجشاءادََ:

نئػػى لمماكم ػ ب فلا ػ لمطػػمعف عػػف تػػرلوـ لمتزونػػر فػػ لمماػػررلى لمةرفنػػ لممرتبطػػ

بترنم لإلخت س لمماسوب إمني فوف فف ت وـ با سمم بمإلط ع عى تىػؾ لمماػررلى لمماسػوب

زو لر إمػ ػ لمتم ػػمى لمخم ػ ػ بم ػػم بم ػػفؼ لمتس ػػتر عىػ ػ إخت س ػػي مىمب ػػممغ لمػ ػولرف ،بت رن ػػر متاػ ػ

لمخبػ لر بػػو لزر ،لمةػفؿ ولممرفػػؽ بػػمةورلؽ ػ ويػػو ن ػور ػػمس إتػ لر لى لممامكمػ بمػػم نبطىمػػم و
فئػ عمػػم ناطػػو عىنػػي ذمػػؾ مػػف إخػ ؿ باػؽ لمطػػمعف فػ لمػػففمع لةمػػر لمػػذ نبطػػؿ لماكػػـ
لممطةوف فني بفورل إلبتاموي عى إت لر لى مبمم عولر لمبط ف ٓ
ةف إط ػ ع لمماكم ػ عى ػ

تىػػؾ لةورلؽ موئػػوع ترنم ػ لمتزونػػر سػػمم لمػػذكر فمػػر

تػػوير ن تئػػني ف ػػوؿ لممامكم ػ عػػف تىػػؾ لمترنم ػ ولمت ػ ت ػػرض عىنمػػم لإلمت ػزلـ بتماػػنص
لمػػفمنؿ لةسمس ػ ف ػ لمػػفعو عى ػ إعتبػػمر فف تىػػؾ لمماػػررلى ي ػ لمػػفمنؿ لمػػذ نامػػؿ ففم ػ
لمتزونػر ػ واتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف لمماكمػ عاػفمم إستةرئػى لةفمػ فػ لمػفعو كماػى مىمػ
بممفمنؿ لممػذكور إممممػم ػمم نمنػ ممػم لم
ممى ٓ

ػؿ فػ فعػو لمتزونػر عػف ب ػر كممػؿ وب ػنر،

كمم نفؿ ذمؾ عى فامم فتماى ما سمم لم ر

متمانص فمنؿ لمتزونر تمان م كمم

نفؿ عى فامم نممى بولتبمم ف تا نؽ لمباة مىتةرؼ عى وتي لما ن ٓ
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وال نرف ػػغ ي ػػذل لمةػ ػولر ع ػػف لماك ػػـ فف تك ػػوف لمماكمػ ػ ن ػػف فورفى فػ ػ اكمم ػػم فف متاػ ػ

لمخبػ ػ لر لمم ػػكى بمةرفػ ػ لمماكمػ ػ ن ػػف عمنا ػػى تى ػػؾ لمما ػػررلى لمم ػػزور ،وفثبت ػػى اممتم ػػم عا ػػف
إعػػفلفيم ت رنريػػم وفثاػػم لمباػػة لمػػذ نممػػى بػػي باػػم طىػػس لمماكم ػ و ةف لإلط ػ ع بمةرفتمػػم
فمػػر تػػوير والزـ و وال ن ا ػ عاػػي إط ػ ع فن ػ تم ػ فخػػر ب عتبػػمر فامػػم لمتم ػ لمت ػ تتػػوم
لم

ػػؿ فػ لمػػفعو ونتةػػنف عىنمػػم باػػة ففمتمػػم با سػػمم و وةف متا ػ لمخب ػ لر سػػمم لمػػذكر نػػف

ففمػػى برفنمػػم لم خ ػ عاػػف إط عمػػم عى ػ لةورلؽ لممطةػػوف عىنمػػم بػػممتزونر لمسػػممؼ بنمامػػم
اولنتاةى بأامم ت كؿ تسـ لمترنم ماؿ لمتفلع ٓ
ويػ ػػذل لم ػ ػ فر ال ن نػ ػػف لمماكم ػ ػ و وال ن ػ ػػوـ م ػ ػػمـ ولتبمػ ػػم ف ػ ػ لإلط ػ ػ ع با سػ ػػمم عى ػ ػ
لمماػػررلى لممػػذكور ،ةف لم مئ ػ لمتاػػمو نسػػتمف إنتامعػػي اولطمواماػػي باػػم عى ػ لإلت ػ لر لمػػذ

نبم رل با سي مستافل ف ذمؾ إم رفني لمخمص وع نفتػي لم خ ػن وال نتػوز مػي فف نػفخؿ فػ
إنتامعي رفنم خر مسولل ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثزٌهَفمبٌذَََ:
بب لر تي

" إف لةاكػػمـ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لةفم ػ لمت ػ ت تاػػغ مامػػم لم مئ ػ ب فلا ػ لممػػتمـ فو
مف لر ف ذمؾ عف ع نف ،نا ىمم يػو بمػم نترنػي مػف لمتا نػؽ مسػت

فػ تا ػنؿ

يذل لمة نف ،با سي ال ن مركي فنمم غنرل و وال ن ي ف لم ماوف فف نػفخؿ فػ تكػونف ع نفتػي
ب ا لمولنة لمت فنمـ نئم ل عىنمم فوبةفـ


اتمم اكمم مسولل " .

ا ض ٓٔ ٛٗ/ٗ/ػ ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ

وّبَلؼذَأيؼبََ:

" بوتوس إستامف لم مئ ف لممولف لمتامون ف ثبوى لما موؽ لم ماوان

إم لمفمنؿ

لمذ ن تاغ بي وافل وال نتوز مي فف نتسس اكمي عى فر غنرل " .


ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ

يػػذل إم ػ فف لم ػػرض مػػف ذمػػؾ لإلط ػ ع ولم من ػ ماػػي فف تتا ػػؽ لمماكم ػ لمت ػ تتػػر
لممامكم وتتوم ت فنر لةفم ف لمفعو نبؿ لم

ؿ فنمم ػ إف لةورلؽ ماؿ لمطةف بممتزونر

ي بذلتمم ماؿ لإلتممـ بتىؾ لمترنم وةامم ي لمفمنؿ لمذ نامؿ ففم لمتزونر ػ ويذل لم منػ
ال تتا ػػؽ إالّ إذل نممػػى با سػػمم بػػذمؾ لإلط ػ ع ف ػ ائػػور لممػػتمـ ولممػػفلفغ عاػػي وذمػػؾ مك ػ

199

نبف كؿ مامم وتم اظرل فنمم ػ وعى لمماكم فف تثبى مم نتـ مف إت لر لى ف يػذل لم ػفف

بمائر تىس لممامكم وبمفوامى لماكـ لمذ ت فرل ذلتي ٓ

كمػم فف عىػ لمماكمػ كػػذمؾ فف تثبػػى فػ مػػفوامى اكممػػم مػػم فسػ ر عاػػي ذمػػؾ لإلطػ ع
لمػػذ نممػػى مػػف بػػي اتػػموج و خم ػ مػػم تةىػػؽ مامػػم بأوتػػي لم ػػبي بػػنف لمماػػرر لم ػػاني وذمػػؾ
لممارر لممطةوف عىني بممتزونر ومم إذل كمف ت ننر لما ن فني ولئام تىنػم بانػة ال ناخػفع

بػػي اػػمف لماػػمس فو فاػػي ك ػمف مت اػػم بانػػة نك ػ ممػػذل لمخػػفلعو خم ػ وفف لمتزونػػر إذل ك ػػمف
م ئوام بانة ال ناطى عى فاف ونسمؿ ك ي مىويى لةوم مف لمكمفػ ف اػي نئػا غنػر
مةمنس عىني الاةفلـ لمئرر ماي .
نئػ ػػمؼ إم ػ ػ مػ ػػم ت ػ ػػفـ فف لمماكم ػ ػ مػ ػػـ تةمػ ػػف ب اػ ػػص لممسػ ػػتافلى ولم ػ ػولتنر لممػ ػػزور،
لممئبوط إم لمخبنػر لم اػ لممخػتص ب سػـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر من ػوـ ب ا ػمم اولتػ لر

لممئميمل بػنف لمتوننةػمى لمماسػوس مىتػما تزونريػم وبػنف لمتوننةػمى لم ػانا لمماسػوب زو لر

ة ػػامبمم ات ػ نثبػػى بممػػفمنؿ لم ا ػ لم ػػمطغ ذمػػؾ لمتزونػػر وعى ػ ااػػو تػػمزـ ال ن بػػؿ ػػكم فو
لاتمػػمال و وممػػذل كػػمف عىػ لمماكمػ فف تتػػر تىػػؾ لممئػػميمل با سػػمم إذ ال نىػػزـ اػػفس خبنػػر
فاػ ػ فػ ػ ي ػػذل لماممػ ػ

بة ػػف إتػ ػ لر تا ن ػػؽ ت ػػوـ ب ػػي مى ط ػػغ بثب ػػوى لمتزون ػػر و ومك ػػف ماكمػ ػ

لمموئوع فمسكى عػف إتػ لر ذمػؾ لإلطػ ع ولمتا نػؽ وظػؿ لممظػروؼ لمماتػو عىػ لةورلؽ

لممئبوط ماؿ لمطةف بممتزونر م ى م ومار لز عى ذم لم
مكتس لمخب لر عىػ يػذل لماممػ اتػ تػـ لم

ؿ ف لمفعو بةػف إعمفتػي مػف

ػؿ فػ لمػفعو بػمماكـ ماػؿ يػذل لمطةػف لةمػر

لمذ ن ـ إت لر لى لممامكم بممبط ف كمم سىؼ لمبنمف .

وال ن فس ف ذمؾ فف تكوف لمماكم بمنو فخر نف نممى بمإلط ع عى تىؾ لمماررلى

ػ إذ نتةنف ع ى لمماكم لمت تتوم لم

ؿ ف لمػفعو فف تبم ػر يػذل لمولتػس وتىػؾ لممممػ

با سمم و وال ن ا عف ذمؾ ننمـ ماكمػ فخػر بػمإلط ع عىنمػم ػ وذمػؾ عىػ ت ػفنر فف لممنوػ
لمت سمةى لممرلفة وف فرى لماكـ ي لمتػ تبم ػر إتػ لر لى لممامكمػ وبممتػمم فةىنمػم فف
ت ػػوـ با سػػمم بػػذمؾ لإلط ػ ع ف ػ ائػػور كمف ػ لمخ ػػوـ مك ػ نتمكا ػول مػػف إبػػفل م اظػػمتمـ
عىػ لةورلؽ ماػػؿ لمطةػػف بػػممتزونر و اولذ فػػمى لمماكم ػ لتخػػمذ يػػذل لإلتػ لر ولكت ػػى ب ػ ط ع
ينو ػ سػػمب عىػ ػ تىػػؾ لةورلؽ ولمتػ ػ ال لزمػػى ما ػػرز ،ات ػ لم ػػؿ فػػ لم ػػفعو فػ ػ ف لماك ػػـ
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لممطةوف فني نكػوف مةنبػم مػبط ف فػ إتػ لر لى لممامكمػ لمتػ

لإلخ ؿ باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ئي ولإلامم

.

ػفر باػم عىنمػم فئػ عػف

ٚاعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأَََْ:

" إغ مؿ لمماكم لإلط ع وبا سمم عىػ لمورنػ موئػوع لإلفعػم بػممتزونر عاػف اظػرل

نةن ػػس إتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ ةف إط عم ػػم با س ػػمم عىػ ػ لمورنػ ػ لممػػػزور ،إتػ ػ لر تػػػوير مػ ػػف
إت لر لى لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تئني ولتبمػم فػ تماػنص لمػفمنؿ لةسمسػ فػ
لمفعو عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمفمنؿ لمذ نامؿ ففم لمتزونر " .


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



ا ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٔٗ ػ ٜٗٔ



ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٜػ س  ٛػ ٖٓٔ ػ ٖٔٛ



ا ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ٘ٙٙ



ا ض ٖ  ٜٔ٘ٛ/ ٗ /ػ س  ٖٙػ  ٜٛػ ٖٓ٘



ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٚ/ػ س ٗٗ و  ٜٛػ ٖٙٙ

وّبَلؼذَوزٌهَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" النك ػ إطػ ع لمماكمػ واػػفيم عىػ لمماػػرر موئػػوع لمترنمػ بػػؿ نتػػس كػ ت لر

م ػػف إتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ عرئ ػػي بمعتب ػػمرل م ػػف ففمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمبا ػػة ولممامن ػ ػ
بممتىس ف ائور لمخ وـ منبف كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم فاي بذلتي موئوع لمفعو

لم ػػذ فلرى لممرلفةػ ػ عىن ػػي  .وال نرف ػػغ عػ ػولر ع ػػفـ لإلطػ ػ ع عىػ ػ لمما ػػررلى لمم ػػزور ،ع ػػف

إت لر لى لممامكم فف تكوف لمماكم نف فورفى باكممم مم ن نف فف لمفلور ،لمسمب نف طممةتمم
و ةف إط ع ينو فخر عى لةورلؽ ولممسػتافلى لممطةػوف عىنمػم بػممتزونر ماػؿ لإلتمػمـ ال
ن ا ػ باػػمؿ عػػف ئػػرور ،إط ػ ع لمماكم ػ لمت ػ تومػػى بةػػف ذمػػؾ ماػػمكمتمـ با سػػمم عى ػ تىػػؾ

لةورلؽ "


ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طةف  ٜٜٜٔمسا  ٘ٛؽ



ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ



ا ض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٜٔٗ



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



ا ض  ٜٔٙٙ /ٖ / ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ



ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ س ٕ ػ ٗٗٗ ػ ٕٔٔٙ

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لمم مـ بأف إط ع لمماكم ولمخ وـ عى لممارر ماؿ ترنم
لمتزونػػر مػػف تتػػف فػ لممامكمػ ومػػف تػػتثر عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ةف يػػذل لم ػػوؿ ناطػػو

عى سبؽ لماكـ عى مارر مـ تطىغ عىنػي لمماكمػ ومػـ تما ػي مػغ مػم نمكػف فف نكػوف مػي

مف فثر ف ع نفتمم مو فامم لطىةى عىني وفترى مةمناتي.



ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ٛ
 ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طةف ٘ ٕٔٙمسا  ٜٗؽ
وال نرفػػغ يػػذل لمةػولر عػػف لماكػػـ فف نكػػوف لمػػففمع نػػف فمسػػؾ عػػف طىػػس لإلطػ ع عى ػ

لمماػػررلى لممػػذكور ،ةف إط ػ ع لمماكم ػ

با سػػمم عىنمػػم فمػػر ولتػػس عىنمػػم لم نػػمـ بػػي فوف

امت إم طىس مف لممتمـ فو لممفلفغ عاي ممميو م رر مف فف تا نؽ لةفم ف لمفعو يػو
ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ والنتوز بامؿ فف نكوف ريػف م نو لممتمـ فو لمففمع .
َٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ

" تا نؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وولتػس عىػ

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

ػػأف يػػذل

لمػػفمنؿ ةف تا نػػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػػي فف نكػػوف ريػػف م ػػنو

لممػػتمـ فو

لممفلفغ عاي "ٓ


ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ



ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ



ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ



ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ




ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ـ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ  ٕ/ـ ٕ

ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ متموع لم ولعف لم ماوان ـ م  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ
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كمػػم ال ناػػمؿ مػػف بط ػ ف لماكػػـ فف تكػػوف لمة وب ػ لمم ئ ػ بمػػم ئػػف لمطػػمعف مبػػرر،

مترنم لإلخت س لمت نئى لمماكم ب فلا لممتمـ عامم وي لمترنمػ ذلى لمة وبػ لة ػف
ػ ةف لمطػػمعف ناػػمزع فػ

ػػا لمولنةػ برمتمػػم بكػػؿ مػػم ل ػػتمىتمم مػػف تػرلوـ ولتمممػػمى ػ ومػػف

لمم ػػرر فاػػي ال ماػػؿ متطبنػػؽ اظرنػ لمة وبػ لممبػػرر ،متػ نممػػى تىػػؾ لممامزعػ و وبمػػذل تتا ػػؽ
م ىا لمطمعف ف لمتمسؾ بمذل لمسبس مف فسبمس لمطةف ولتخمذل وتمم مطىس ا ض لماكػـ
لممطةوف عىني ولإلعمف. ،


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



ا ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ



ا ض ٕٓ ٜٜٔٙ / ٔٓ /ػ س ٕٓ ػ ٖٕٕ ػ ٖٖٔٔ

صبٔيبََََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَٚاٌزٕبلغَََ.

نب ػػنف م ػػف مطممةػ ػ م ػػفوامى فس ػػبمس لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فف ماكمػ ػ لمموئ ػػوع

تسمافى ف نئمومم ب فلا لمطمعف إم لمفمنؿ لممستمف مف ممف ،كؿ مف لم ميفنف ........

لمم لرتػػغ لممػػمم بمفنرنػ لم ػػووف لإلتتممعنػ ب ػ  ........ولم ػػميف  ...........لمم لرتػػغ لممػػمم

ك ػذمؾ و وا ػػىى مػػف فنولمممػػم مػػم ن نػػف فف لمطػػمعف نػػمـ بػػمخت س مبىػػغ ٓ٘ ٖٕٗٙٛ.ٜتػػـ
وذمؾ بةف ا ريم مىمبممغ لمت لختىسمم ما سي مف لةمولؿ لمتػ سػىمى إمنػي بم تئػ وظن تػي
و ف انف خى ى لمماكم ف ذلى مفوامى فسبمس لماكـ لممذكور فف لممبىػغ لمػذ لختىسػي
لمطمعف بىغ ٓ ٖٖٛٛتـ وممذل نئى بت رنمي ذلى لممبىغ كمػم يػو ولرف بماطػوؽ ذمػؾ لماكػـ
و كمػػم ورف بت رنػػر مكتػػس خب ػ لر و لزر ،لمةػػفؿ لمػػذ لسػػتافى لمماكم ػ إمنػػي ف ػ اكممػػم بمعتبػػمرل
م ػػف لةفمػ ػ لمتػ ػ س ػػمنتمم ك ػػفمنؿ عىػ ػ ثب ػػوى مىولنةػ ػ لممس ػػاف ،إمن ػػي فف لممبى ػػغ لم ػػذ لختىس ػػي
لمطمعف يو مبىغٓ ٖٖٛٛتـ وبذمؾ نكوف لماكـ ونف مبي لمتامنض ف لمتسبنس .
إذ فورفى لمماكمػ فػ موئػػغ مػػف لماكػػـ فف ذمػػؾ لممبىػػغ يػػو ٘ ٖٕٗٙٛ.ٜٛتػػـ

وفػؽ فن ػولؿ لم ميفن ػػف  .......و ........مرلتة لماسمبمى بممتمةنػ ػ بنامػم نػفرى لمماكمػ

لممبىغ لممخػتىس بمةرفػ لمطػمعف لمػذ بىػغ ٓ ٖٖٛٛتػـ وممػذل نئػى بت رنمػي لممبىػغ لةخنػر
وممػػذل فىػػـ نةػػف ونةػػرؼ مػػف فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي ا ن ػ لممبىػػغ لمػػذ نئػػى لمماكمػ
بت رنمي ئف لمطمعف وذمؾ ميخت ؼ بنف م فلرل ف فسبمس لماكـ وماطونػي ػ بمػم نابػ عػف
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لئػطرلس

لمونموغ لمثمبت

ػػور ،لمولنةػ فػ ذيػف لمماكمػ وعػفـ لسػػت رلريم لإلسػت رلر لمػػذ نتةىمػم فػ اكػػـ
.

ونةتػز يػذل لإلئػطرلس لمػذ

ػمس لماكػـ وتاػمنض فسػبمبي وماطونػي ػ ماكمػ لمػا ض

ع ػػف مبم ػ ػر ،س ػػىطتمم عىػ ػ لماك ػػـ ممرلنبػ ػ

ػػا تطبن ػػؽ لم ػػماوف عىػ ػ لمولنةػ ػ كم ػػم ورفى

بمفوامتي ػ لةمر لمذ نةنبي بمم نستوتس ا ئي ولإلامم

.

وكمف عى لمماكم اتػ نسػىـ نئػمتيم مػف يػذل لمةػولر فف تسػت ر عىػ اػمؿ بمماسػب

مت فنريم مىمبىغ لمذ لختىسي لمطمعف مف فعممؿ لمتمةن لمت نةمؿ بمم وال تا ؿ مف فنػولؿ
لم ػموف فو مػػف ت رنػػر مكتػس خبػ لر و لزر ،لمةػػفؿ إالّ لم ػفر لمػػذ لطمأاػػى إمنػي مػػف تىػػؾ لةفمػ

ووث ػػى بػػي لسػػتةممال مسػػىطتمم ف ػ تتزوػ لمػػفمنؿ فوف مسػػخ فو بتػػر فو تارنػػؼ ـ ـ وذمػػؾ ات ػ

نكػػوف لماكػػـ مت ػرلبط لةت ػ لز ونتػػر ماط ػػي ف ػ تاػػمغـ وتامسػػؽ ال ن ػػوبي لمةػػوم ولمتئػػمرس
ونسىـ بذمؾ مف نمم لمتامنض و ويو مم مـ تتفلركي لمماكمػ وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي وممػذل
مس اكممم لمتةمرض ولمتمػمتر عىػ ااػو مػتثر وال ػؾ فػ سػ م ماط ػي و ػا إسػتفالمي
ممم متافنػف لممبىػغ لممخػتىس فػ لمة وبػ لماسػبن لمتػ تا ػس عىػ لم لرمػ لمتػ نتةػنف إم لزمػي
بمػم ولمتػ ت ػػفر بم ػفلر لممبىػغ لمػػذ إختىسػي وف ػم مىمػػمف ٔٔٛ ،ع وبػمى ػ ويػػذل لمخطػأ لممػػتثر
لمذ ترف فني لماكـ ممم نةنبي ونستوتس ا ئي كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" إذل كماى لمماكم نف فورفى ف اكممم

و لر متةفف ،نامنض بةئمم لمػبةض ل خػر

ػ وماطون عى إبممـ وغموض وتممتر بمم نبا عف إخت ؿ فكرتػي عػف عام ػر لمولنةػ لمتػ

إسػػتخىص مام ػػم لإلفلاػ ػ ممػػم النمك ػػف مة ػػي إسػػتخ ص م وممت ػػي سػ ػول مػػم تةى ػػؽ مام ػػم بولنةػ ػ
لمػفعو فو بػممتطبنؽ لم ػماوا

ػ فػ ف ذمػؾ نةنبػي بمػم نسػتوتس ا ئػي ػ ةف يػذل لمةػولر نةتػز

ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي لم ػػاني إلئػػطرلس لمةام ػػر لمت ػ فورفيػػم
لماكػػـ وع ػػفـ إسػػت رلريم لإلس ػػت رلر لم ػػذ نتةىم ػػم فػ ػ اك ػػـ لمون ػػموغ لمثمبتػ ػ ممػػم نس ػػتانؿ مة ػػي

لمتةرؼ عى ف فسمس كواى ماكم لمموئوع ع نفتمم ف لمفعو " ٓ

 ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ ػ طةف ٓٗٗٙ/ٜؽ
 ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طةف ٖٕٕٕٗ٘/ؽ
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ومػػف تماػػس خػػر ف ػػف ػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ن ػػورخر ف ػ لمتسػػبنس إذ خىػػى

مػػفوامى فسػػبمبي مػػف بنػػمف ولئػػي وم

ػػؿ مم ػػرفلى لممبىػػغ لمػػذ إختىسػػي ولممسػػىـ إمنػػي بسػػبس

وظن تي بممتمةن لممتا عىنمم ولمذ نئى لمماكم بت رنمي إنمل ب عتبمرل نمثؿ لممبىػغ لمػذ
تـ إخت سي بمةرفتي ٓ
ويذل لمبنمف لمم

ؿ ئرور والزـ فوتبتػي لممػمف ٖٔٓ ،إتػ لر لى تامونػ ولمتػ ا ػى

عى وتوس إ تممؿ كؿ اكـ

مفر بمإلفلاػ عىػ بنػمف م

ػؿ وولئػي مولنةػ لمػفعو لمتػ

نئى لمماكم بمإلفلا بام عىنمم وعى ثبوتمم ئف لممتمـ بانػة نكػوف م

ػ كػذمؾ ػ كمػم

نتةػػنف عىنمػػم فف تئػػمف اكممػػم كػػؿ فمنػػؿ مػػف لفم ػ لمثبػػوى لمت ػ تسػػمافى إمنمػػم لمماكم ػ ف ػ
نئػمومم بانػة ال ن ػوبي إتمػمؿ فو تةمػنـ فو غمػوض اولبمػمـ ػ اتػ تسػتطنغ ماكمػ لمػا ض
ولممطى ػػغ عىػ ػ لماك ػػـ لمتة ػػرؼ عىػ ػ لةس ػػمس لمػ ػولنة ولمموئ ػػوع لم ػػذ نئ ػػى لمماكمػ ػ
بمإلفلا بام عىني و بمإلئمف إم مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

مر إثبمتمم

بػمماكـ ويػػو فمػر نسػػتانؿ مةرفتػي إذل مػػـ توئػي لمماكمػ م ػرفلى لممبىػػغ لمػذ نئػػى بت ػرنـ
لممػػتمـ بم ػػفلرل ولمػػذ نتةػػنف فف نكػػوف مسػػمونم ممػػم ثبػػى إخت سػػي بمةرفتػػي بانػػة تاػػتج تىػػؾ
لمم رفلى متموع لممبىغ لمم ئ بي ك رلمي ئفل ٓ

لةمػػر لمػػذ فخطأتػػي لمماكم ػ لمتػ ف ػػفرى لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي انػػة تػػم بنمامػػم

مػػذمؾ لممبىػػغ عممػػم ومتمػ ن ػػوبي لمتةػػمرض ولمتئػػمرس كمػػم سػػبؽ لمبنػػمف بانػػة ال نمكػػف مػػف
خ مي لمتةرؼ عىػ ا ن ػ لممبىػغ لمػذ إسػتطمع لمطػمعف إخت سػي ويػذل لإلتمػمؿ لمػذ
لماكـ ن مي بمم

ػمس

ور لممبطؿ لمموتس ا ئي ولإلعمفٓ " ،

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

وال نرفػػغ يػػذل لمة ػولر عػػف لماكػػـ فف تكػػوف فورلؽ لمػػفعو نػػف امىػػى ف ػ طنمتمػػم بنماػػم
مم رفلى لممبىغ لممخػتىس لممػذكور ةف ورنػ لماكػـ مػف لةورلؽ لمرسػمن لمتػ نتةػنف إ ػتممممم
عى كمف لمبنمامى لم زم ولمتويرن وعى رفسمم فسبمبي لمت تك
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مامػؿ ماطونػي ومامػم وال

ػػؾ عام ػػر لممبى ػػغ لم ػػذ إختىس ػػي لمط ػػمعف وم رفلت ػػي ولم ػػذ ن ػػفرى لمماكمػ ػ مبى ػػغ لم لرمػ ػ

لمماكػوـ بمػم ئػفل عىػ فسمسػي ػ وةف ماكمػ لمػا ض ال ت لرنػس لماكػـ إال مػف خػ ؿ فسػبمبي
لمػولرف ،بورنتػي لمرسػمن وال تسػتةنف فػ مبم ػر ،مممتمػم بأنػ ورنػ فخػر خػمرم اطمنمػم ػ وممػذل
ف ػػبي فمػػر م ئػػنم وتػػوس إ ػػتممؿ فسػػبمس لماكػػـ عىػ بنػػمف م

ػػؿ وولئػػي مم ػػرفلى لممبىػػغ

لمذ إختىسي لمطمعف ولمذ اكـ ئفل ك رلم بام عىنػي ويػو مػم ن ػرى لمماكمػ فػ بنماػي

وممذل كمف اكممم مةنبم ولتبم ا ئي كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأَََْ:

" بنػمف مػتف لمػفمنؿ ومئػػمواي نتةػنف ل ػتممؿ مػفوامى فسػػبمس لماكػـ مكػؿ مػم نت ػػؿ

بػػي مػػف بنػػمف نوئػػاي وال نتػػوز باػػمؿ لإلسػػتةما بمػػم تػػم بمائػػر لمتىسػ متوئػػني فو بنػػمف
لمفمنؿ لمذ لتخذتي لمماكم سافل م ئمومم بمإلفلا " .


ا ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ



ا ض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ  ٜٛػ ٓٗٙ



ا ض  ٜٔٙ٘ / ٘ /ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ

صبٌضبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَآخشَحبكَاٌذفبعََ:

نػػمـ ففػػمع لمطػػمعف فسمسػػم فػ مذكرتػػي لمم فمػ مماكمػ لمموئػػوع فثاػػم لممامكمػ وفثاػػم

لممرلفة بممتىس مستافل إم فف كمفػ إتػ لر لى لمتا نػؽ فػ لمػفعو تمػى فػ غنبتػي فوف فف
نائر عمىنػ لمتػرف فو نولتػي بػأنولؿ لم ػموف ػ وفاػي مػـ ن ػوض رسػمنم ب سػت ـ ثمػ مبػممغ مػف

إنرلفلى بنغ تذلكر لما ؿ لممذكور م ممي لمتمةن لمت نةمػؿ بمػم ويػو عئػو متىػس إفلرتمػم

ئمف خمس ع ر عئول ومنسى مي إخت م مى مافف ،نمكف مسم متي عامم تامونم .
وعى ػ ذمػػؾ فػػممت ونض لم ػػمفر مػػي يػػو متػػرف ت ػػونض إفلر ومػػنس ت ونئػػم مممنػػم و

ونوتف إم تولرل ت ونض خر ممف نفع  .......وناص ذلؾ لمت ونض عى إخت م ي فػ

إسػػت ـ لما فنػ ولم ػػنكمى وفولمػػر لما ػػر لمخم ػ بمما ػػؿ لمخنػػر لمػػذ فنممتػػي لمتمةنػ ب اػػفؽ
لمانؿ ينىتوف مسم نوـ لمث ثم ٕ٘ٓ ٜٔٛٗ/ٔٔ/
كمم نوتف ت ونض خر بموتػس ع ػف إت ػمؽ مػتر  ٜٔٛٗ/ٕٔ/ٜٔبػنف روػنس متىػس
لإلفلر ،ومف نفع  .......وكنؿ لم امانف ػ ميت مؽ مةمـ عى إانم ذمؾ لما ؿ ٓ
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وعى ذمؾ فمامؾ م وئوف خروف خ ؼ لمطمعف متاظنـ لما ػؿ ولإل ػرلؼ عىنػي إمػ

تماس فمنف

افوؽ لمتمةن ومفنريم لمممم ػ وممذل فم

لمتمنغ لممسوومن عى لمطػمعف فػ

غنبتي ات ال تتتي لةاظمر إمنمـ ونمسؾ لإلتممـ بأعامنمـ ػ وممذل تأخر لإلب غ عػف لمولنةػ
ممف ،فكثر مف عممنف فوف سبس م بوؿ ٓ
ولمثمبى فف عمؿ لمطمعف كمف نم لر عى مترف إست ـ تذلكر لمفخوؿ مىا ؿ وختممم

مػػف لم ػػووف لإلتتممعن ػ اولعمفتمػػم مىتمةن ػ منتػػوم توزنةمػػم متىػػس لإلفلر ،ممػػث و ف ػ رونسػػي

وفمنف لم افوؽ ولممفنر لمممم ػ فمم م روفمى لما ؿ فن وـ بمم لممفنر لمممم مىتمةن ومةي

فمػػنف لم ػػافوؽ ب ػػرلؼ رو ػػنس متى ػػس لإلفلر ٓٓ ،ويػػو م ػػم فك ػػفل لممسػػووموف ب ػػو لزر ،لم ػػووف
لإلتتممعن ػ بممتا ن ػػمى ص ٕٗ و ٖٗ و ٗٚ

ػ وال نػػتـ

ػػرؼ ف مبىػػغ إال بةػػف لممرلتة ػ

وب ػ ػػنؾ نونػ ػػغ عىنػ ػػي روػ ػػنس متىػ ػػس لإلفلر ،بةػ ػػف مػ ػػرورل اولعتمػ ػػمفل مػ ػػف لممػ ػػفنر لممػ ػػمم وفمػ ػػنف
لم افوؽ ٓ

وكػػؿ لةعمػػمؿ لمت ػ نػػمـ بمػػم لمطػػمعف ف ػ يػػذل لما ػػؿ وفس ػ رى عػػف تا ػػنىي بةػػض
لممبػػممغ لمتػ

ثبػػى فاػػي نػػمـ بسػػفلفيم مىتمةنػ ويػػو مػػم فكفتػػي لمسػػنف / ،فمػػنف

بممتا ن مى وفئمفى فف لممتمـ نفـ فمتور،

بى ى ٖٓٓ ٙتـ وتـ

ػػافوؽ لمتمةنػ

مفر ،مف فافؽ ينىتػوف ت نػف فف م ػروفمى لما ػؿ

رؼ يذل لممبىغ مىمتمـ بةف لمرتوع مى افؽ ولمتأكف مف فف تىػؾ لم ػمتور،

مفر ،مف لم افؽ ٓ
ونػػفمى لمتمةن ػ بنماػػم ن نػػف فف ا ػػنى بنػػغ لمتػػذلكر ٗ٘ ٕٔٙتػػـ ف ػ اػػنف فف ننم ػ
لمتػػذلكر لمم ػػفر ،مػػف مفنرن ػ لم ػػووف لإلتتممعن ػ بػػممتنز ،يػػو مبىػػغ ٖٕٓ٘ٗ تػػـ ػ ومػػـ ت ػػفـ
لمتمةن مم ن سر سبس يذل لم مرؽ ومـ ن فمول مم نفؿ عى إعفلـ لمبمن مف لمتذلكر ٓ

وتمسؾ لمففمع بأف لمت عس لمذ افة ف إنرلفلى يذل لما ػؿ تػـ بمةرفػ لممسػوومنف
عػػف لمتمةن ػ بػػف ل مػػف روػػنس متىػػس لإلفلر ،مػػرو لر بػػأمنف لم ػػافوؽ ولممػػفنر لممػػمم و وفامػػـ
نػ ػػممول بتزونػ ػػر مسػ ػػتافلى لم ػ ػػرؼ ومػ ػػنس لمطػ ػػمعف و وفف لممسػ ػػت نف لةوؿ مػ ػػف لمتزونػ ػػر يػ ػػـ

لممسووموف بممتمةن لمسمبؽ ذكريـ ٓ

ومػػنس ففؿ عى ػ ذم ػػؾ مػػف فف لمطػػمعف ن ػػفـ فػػمتور،
ٖٓٓ ٙتـ وتـ

ػػمفر ،م ػػف فاػػفؽ ينىت ػػوف بمبى ػػغ

رفي إمني بةػف لمرتػوع مى اػفؽ ولمتأكػف مػف ننمػ لممبىػغ ػ وبممتػمم فػ نت ػور
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بةػػف ذمػػؾ فف ن ػػفـ لمطػػمعف فػػمتور ،ثمان ػ بمبىػػغ فزنػػف و اولذ فةػػؿ ف ػ ف فم ػرل سناك ػؼ اتمػػم بةػػف
لمرتوع مى افؽ ٓ
ػػمفر ،فػ ػ مةظمم ػػم م ػػف تم ػػمى

نئ ػػمؼ إمػ ػ م ػػم ت ػػفـ فف تمن ػػغ إنػ ػرلفلى لمتمةنػ ػ

اكومنػ ػ و ػػركمى وتم ْ ػ وػفر ب ػػنكمى ب س ػػـ لمتمةنػ ػ وم ػػممامم وت ػػورف مىتمةنػ ػ ون ػػتـ إثبمتم ػػم
ب ػػففمتريم ونس ػػتانؿ عىػ ػ لمط ػػمعف ولما ػػمؿ ك ػػذمؾ لإلس ػػتن عىنم ػػم ما س ػػي و ةف لم ػػنكمى ال

ت فر ب سمي اولامم ت فر ب سـ لمتمةن وم ممامم ػ كمم ت ػفر لمم ػروفمى كػذمؾ ب ػنكمى
نونػػغ عىنمػػم لممػػفنر لممػػمم مىتمةن ػ وفمػػنف لم ػػافوؽ و وبػػذمؾ ف ػ ماػػؿ مى ػػوؿ بػػأف لممػػتمـ
إستوم فو إختىس عى ف نفر مف تىؾ لةمولؿ خم

وفف يامؾ مسوومنف خػرنف ن ػمركوف

ف ػ إفلر ،لما ػػؿ مػػف لمامان ػ لممممن ػ ومػػامـ  .......ووكنػػؿ لم اػػمانف  ......ػ ف ػ وتػػي إذف
م

ػر لممسػػوومن عىػ لمطػػمعف واػفل وتامنىػػي لممبػػممغ لممػػذكور ،لمتػ مػػـ نػػتـ تورنػػفيم مىتمةنػ

وفؽ مم تم بت رنر لمخبنر لمماتفس ف لمفعو ٓ

ورغػػـ فيمنػ يػػذل لمػػففمع وتويرنتػػي ف ػ ف ماكمػ لمموئػػوع مػػـ تػػت طف إمنػػي كىن ػ وغػػمس
عامػػم تمممػػم و اولكت ػػى ب وممػػم فف ت رنػػر خبنػػر و لزر ،لمةػػفؿ خىػػص ف ػ ت رن ػرل لةخنػػر إم ػ فف

لممػػتمـ  ......و خػػر نػػفع  ........كماػػم مسػػوومنف عػػف إسػػت ـ لما فنػػ ولم ػػنكمى لمخم ػػ
ب نرلفلى لما ؿ لمخنر لمذ فننـ ب افؽ ينىتوف بتمرنخ ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٕٔ/م ممي تمةنػ رعمنػ
فسر لممستوانف بممتنز ،و وكمف لممتمـ  ......مسووال كذمؾ عف لم رؼ عى لما ػؿ وب ػ
عمم مسووؿ عف إامم موئوع لما ؿ لمخنر ولف يذل لما ؿ فس ر عف

ػمف إنػرلفلى بةػف

إسػتبةمف كمفػ مسػتافلى لم ػرؼ لمتػ ثبػى لمت عػس فنمػم وبةػف إسػػتبةمف مػم تػـ إنفلعػي بمةرفػ

لممتمـ خزنا لمتمةن مبىغ ٓ ٖٖٛٛتـ ػ وفف لممسووؿ عف

مف إنرلفلى لما ؿ يمم لممتمـ

ومامف لر ف اممف إال فف لةورلؽ خىى مف ف مستاف ن نف إست ـ لةخنر ةن إنرلفلى مىا ؿ
اولاتم لمت رنر إم فف لمطمعف نمـ بممت ممي مغ لمتمةن وسفف ذمؾ لممبىغ مخزناتمم ٓ
ومم سبؽ فف فورفتي لمماكم نةف إسػتفالال نم ػ لر عىػ ثبػوى إرتكػمس لمطػمعف مى ةػؿ
لمممف لم زـ تولفرل لممكوف مترنم لإلخت س لممساف ،إمني و إذ مـ تبػنف لمماكمػ فػ اكممػم

كن ن إستفالممم عى ثبوى ا ػوؿ لمطػمعف عىػ تىػؾ لإلنػرلفلى لمامتتػ عػف لما ػؿ با سػي و
كمم مـ تبنف لمفور لمذ نمـ بي لممفعو مامف لر ف اممف ف تا نؿ لممبممغ لممذكور ،رغـ مم
ذكرل لمخبنر لمماتفس بأاي مسووؿ كذمؾ مغ لمطمعف عف
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مف إنرلفلى ذمؾ لما ؿ ٓ

لةم ػػر لم ػػذ ن ػػـ إس ػػتفالؿ لماك ػػـ بمم

لمماكم ػ إسػػتت

ػػور ولم م ػػوض بم ػػم ك ػػمف نتة ػػنف مة ػػي عىػ ػ

ا ن ػ ففػػمع لمطػػمعف لمسػػممؼ لمػػذكر وبنػػمف لةسػػمس لم ػولنة لمػػذ فنممػػى

عىنػػي نئػػم يم با ػػر لإلتمػػمـ فنػػي واػػفل فوف غن ػرل خم ػ لممػػفعو مامػػف لر ػػف اممػػف ولمػػذ
نتسمو مونةي مغ لمطػمعف و إذ ال نوتػف ف مسػتاف ن طػغ بػأف لةخنػر إسػتىـ لممبػممغ لممػذكور،
اولستوم عىنمم ما سي ٓ
ومػػـ تبػػنف لمماكمػ فػ اكممػػم كن نػ إسػػتفالممم عىػ فخػػوؿ لممبػػممغ سػػمم لمػػذكر فػ
ذم لمطمعف بةف فف نبئمم مف لمتممى لمت خرتى مامم م ممي لمتمةن مىم مرك ف ذمؾ
لما ػػؿ و وتك ػػوف لمماكمػ ػ ب ػػذمؾ ون ػػف إفترئ ػػى مس ػػوومن لمط ػػمعف ع ػػف لممب ػػممغ س ػػمم لم ػػذكر
بماطؽ فاي طمممم مـ ن فـ لمفمنؿ عى تورنفيم مىتمةن ف اي نةف مختىسم ممم (؟!) ٓ
ويػػذل لإلفت ػرلض ال فسػػمس مػػي وال سػػاف مػػي مػػف لمتا ن ػػمى لمت ػ فترنػػى إذ تػػم ى فنػولؿ

ػػموف لإلثبػػمى م مم ػ فسمسػػم عى ػ ذمػػؾ لإلفت ػرلض لمػػذ ال فسػػمس مػػي مػػف لمولنػػغ خم ػ ومػػـ
نثبى بفمنؿ مم فف لمطمعف تسىـ لممبممغ لممذكور ،ومنس مي ف توننغ ن نف يذل لإلست ـ ٓ
ػمبي لم

ػور ولم مػوض كمػم

اولذ مـ ت ػـ لمماكمػ بولتبمػم إلسػتت

يػذل لمػركف لمػذ

سػػىؼ لمبنػػمف ف ػ ف اكممػػم لمطةػػنف نكػػوف مةنبػػم ولتبػػم ا ئػػي ولإلامم ػ م

ػػورل اولخ مػػي باػػؽ

لمففمع ٓ

ومف لمم رر ف يػذل لم ػفف فف لمػركف لممػمف مترنمػ لإلخػت س ال نتػوز إفت لرئػي و
وفف متػػرف وتػػوف عتػػز ف ػ اسػػمس لمموظػػؼ ال نمكػػف فف نكػػوف بذلتػػي فمػػن عىػػ ا ػػوؿ
لإلخت س متولز فف نكوف ذمؾ ام وم عف خطأ ف لمةمىنمى لماسمبن فو مسبس خر ٓ
 ا ض  ٜٔٛٗ/ٖ/ٕٙػ طةف ٕ٘/ٕٙٚٛؽ
وكػػمف عى ػ لمماكمػ ات ػ نسػػىـ اكممػػم مػػف يػػذل لمة ػولر فف تػػورف ف ػ اكممػػم مػػم نػػفؿ
عى فف لمطمعف إستىـ لممبممغ لمت اسس إمني إخت سمم فأ باى ف عمفتي وفاػي إمتاػغ عػف
رفيم متم عمىي اولسػتوم عىنمػم ما سػي باػم عىػ ففمػ نمطةػ وتمزمػ ثبتػى مػفنمم ػ كمػم كػمف
عىنمم لمتا ؽ مف لمفور لمذ نمـ بي لممفعو  .......ولمذ إعتبرل لمخبنر لمماتفس مسووال مػغ
لمطمعف عف إست ـ لممبممغ لممذكور ،وتورنفيم مىتمةن لممتا عىنمم ٓ
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وخىػػى لةورلؽ مػػف بنػػمف فور لممػػتمـ لممػػذكور ولمػػذ مػػـ نسػػأؿ بممتا ن ػػمى وممػػذل ظػػؿ

فورل متم بممرغـ مف فاي مسووؿ مغ لمطمعف عف إست ـ إنرلفلى لما ػؿ بةػف خ ػـ لما ػمى
و وال نامؿ مف ذمؾ مم ورف بت رنر لمخبنر لممذكور ولمذ فخػذى بػي لمماكمػ بأاػي ال نوتػف ف

مسػػتاف نػػفؿ عى ػ إسػػت مي ثم ػ مبػػممغ ماسػػمس لمتمةن ػ سػػمم لمػػذكر و إذ فف مون ػػي ف ػ يػػذل
لم أف ال نختىػؼ عػف مونػؼ لمطػمعف لمػذ مػـ نتسػىـ بػفمنؿ كتػمب فو غنػرل ثمػ مبػممغ ب ػ تي

ممث متىؾ لمتمةن و وبػذمؾ تكػوف لمماكمػ ونػف ن ػرى فػ بنػمف لةفمػ لمتػ إسػتافى إمنمػم
وكواى بام عىنمم ع نػفتمم فػ ثبػوى إرتكػمس لمطػمعف مترنمػ لإلخػت س لمتػ نئػى ب فلاتػي
عامػػم وخ ػ اكممػػم كػػذمؾ ممػػم نك ػػؼ عى ػ ثبػػوى تىػػؾ لمتمم ػ ف ػ تماػػس لمطػػمعف اولكت ػػى

بػػمةنولؿ لمةمم ػ لممتمى ػ لمت ػ رففيػػم ػػموف لإلثبػػمى لمت ػ تػػم ى م ت ػػر ،إم ػ لةفم ػ لمممفن ػ

لم مطةػ لمتػ ت نػػف ثبػػوى تىػػؾ لمتممػ فػ تماػػس لمطػػمعف وتػػم اكممػػم ف ػ يػػذل لم ػػفف مبانػػم

عى إفترلئمى ظان اولعتبمرلى ويمن ممم عمبي اولستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

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

ساثؼبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

تمسػػؾ لمػػففمع كػػذمؾ ف ػ ففمعػػي بػػأف لم ػولتنر لمت ػ نػػفمى مىتمةن ػ ئػػمف مسػػتافلى

لم ػػرؼ مػػـ تكػػف م فمػ مػػف لمطػػمعف وال

ػػى مػػي بمػػم وال نوتػػف ل فمنػػؿ عىػ فاػػي م ػػفممم فو

تمسػػؾ بمػػم ورف بمػػم ومػػـ نةتػػرؼ ب ت ػػممي بمػػم خم ػ وفاػػي مػػـ نكػػف متولتػػفل فثاػػم فاػػص يػػذل
لمموئػػوع بممتمةنػ كمػػم مػػـ نائػر بػػممتا نؽ لمػػذ فترتػػي لمانمبػ لمةممػ

ػ بمإلئػػمف إمػ فف

لمثمبػػى بػػمةورلؽ فف لمتمةنػ كماػػى تتػػوم بنػػغ عػػففل كبنػ لر مػػف تػػذلكر لما ػػؿ وتا ػػنؿ ننمتمػػم

فػػو لر وكػػذمؾ لماػػمؿ بمماسػػب ممػػف نػػفع  ........ولمػػذ فنػػر بػػذمؾ و يػػذل بمإلئػػمف إم ػ فف
لمتمةن ت وـ بت فنـ منزلان ساون ف اممن كؿ عمـ عف إبرلفلتمم وم روفمتمم ومـ نظمر مف
خػ ؿ تىػػؾ لممنزلانػػمى وعىػ مػػف ثػ ة سػػاولى متةمنبػ مػػم ن نػػف ونػػوع يػػذل لإلخػػت س فو ف
عتز ف إنرلفلى لمتمةن لممذكورٓ ،

وفئ ػػمؼ لم ػػففمع فػ ػ مرلفةت ػػي لم ػ ػ ون فم ػػمـ لمماكمػ ػ وك ػػذمؾ فػ ػ ففمع ػػي لممس ػػطور

بمذكرتي ػ فف لمتبرعمى فئن ى إم إنرلفلى لما ؿ بولنغ ٕٖٓ٘ تـ و ف انف فف يذل لممبىغ
ال

ى مي ب نرلفلى لما ؿ ةف لمتبرعمى تففغ ا فل ونستخرم بمػم إن ػمؿ تبػرع مػف لمتمةنػ و

كمم فف لماسمس لمختمم مىتمةن بةف إنمم لما ؿ وبتمرنخ ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/فثبى فاي ٕٜٛ٘
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ويو

مف إنرلفلى لمتمةن عف عمـ كممؿ ومػف ثػـ نتةػنف خ ػمي مػف لإلنػرلفلى بةػف خ ػـ

لمم ػػروفمى و وفا ػػي ال نوتػػف ف إن ػػمالى مونةػ ػ مػػف لمط ػػمعف ن ن ػػف إسػػت مي مب ػػممغ مةناػ ػ

ماسػػمس لمتمةنػ ومػػـ نرفيػػم متمػ عمىػػي عىمػػم بػػأف متىػػس لإلفلر ،إاػػت ظ تاػػى نػػفل بةػػفف مػػف
تذلكر لما ؿ منوزعمم با سي ٓ
ولمػفمنؿ عىػ ذمػؾ لف لممتىػس نػمـ بتسػىنـ عػفف مامػم  ......ػ وال نوتػف فمنػؿ عىػ فف

لةخنػػر نػػمـ بتورنػػفيم مىتمةن ػ وال ػػؾ فف لمةتػػز لممػػفع بػػي نرتػػغ إم ػ ننم ػ تىػػؾ لمتػػذلكر
لممسػ ػػىم ةعئػ ػػم متىػ ػػس لإلفلر ،ومػ ػػـ تػ ػػورف ننمتمػ ػػم مىتمةن ػ ػ و فو اتنت ػ ػ فػ ػػروؽ لمةم ػ ػوالى
لمم ػػرس بمػػم ولمتػ ت ػػؿ إمػ ٘ٔ %نتةػػنف خ ػػممم مػػف لإلن ػرلفلى و بمإلئػػمف إمػ إنتػػمر
لم افؽ وفتور لم امانف وبراممج لما ؿ ولمم رؼ لم ا وم فـ لم رلى ومكمفػأ ،لمةمػمؿ ومػوظ
لم افؽ وم رؼ لمتاظنـ ولممطبوعمى وت ػمؿ لمتػذلكر وتػذلكر لمطمبػوال ولمخطمبػمى لممرف ػ بمػم

وعموم لإلع امى ونػفريم ٖٓ %ويػذل لمم ػروفمى مػـ تػفخؿ فػ ت ػفنرلى لمخبنػر لمماتػفس و
ويو مم كمف نتةنف مف لمماكم تا نػؽ يػذل لمػففمع بىوغػم م منػ لةمػر فنػي ةاػي ففػمع تػوير
نمكف فف نترتس عىني مو

ي ت ننر وتي لم فر ف لمفعو ٓ

ويذل لمتا نؽ كمف نتةنف عى لمماكم فف ت وـ بي ومو مف تى ػم ا سػمم ممػم يػو م ػرر

بأ ف تا نؽ لةفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وال نتػوز باػمؿ فف
نكوف ريف م نو لممتمـ ولممفلفغ عاي ٓ
َٚلؼـذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ممم كمف لمففمع لمذ فبفلل لمطمعف نتتػي إمػ ا ػ لم ةػؿ لممكػوف مىترنمػ اولمػ إثبػمى
إسػػتامم ا ػػوؿ لمولنة ػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى ف اػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي بتا نػػؽ
لمفمنؿ ف لمفعو إلظممر وتي لماؽ فني  ..ممم كمف ن تئ مف لمماكم وي تولتمػي فف

تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني "ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٜٔٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ

" تا نؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وولتػس عىػ

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
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ػػأف يػػذل

لمػػفمنؿ ةف تا نػػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػػي فف نكػػوف ريػػف م ػػنو

لممفلفغ عاي "ٓ

لممػػتمـ فو

* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ـ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ
يذل إم فف مامزع لمطمعف سمم لمػذكر تاطػو عىػ طىػس تػمزـ بػ ت لر يػذل لمتا نػؽ
إذ ال ن مـ مامػمإال يػذل لممةاػ وال نسػتفؿ مامػم إال تىػؾ لمفالمػ  .اولذ مػـ ت ػـ لمماكمػ بػ ت لر

ذمؾ لمتا نؽ مغ إاي ظمير لمتةىؽ بممفعو والزـ مى

ؿ فنمم وممكف ومنس مستان .

كمم مـ تىـ لمماكم بففمع لمطمعف لممسػطور فػ مذكرتػي مػغ فامػم تةػف مكمىػ مففمعػي
لم ػ و بممتىس ػ إف مػػـ تكػػف بػػفن عاػػي ومػػـ تةػػف بػػممرف عىنػػي بػػرف سػػموغ وم بػػوؿ ف ػ ف اكممػػم
لممطةوف عىني نكوف مةنبم م

ولإلعمفٓ ،

ورل فئ عف إخ مي باؽ ففمع لمطمعف بمم نستوتس ا ئي

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأَََٔٗ:

" مف لمم رر فف لمففمع لممكتوس ػ مذكرلى كمف فو اولفظ مستافلى ػ يو تتمػ مىػففمع

لم و و وتىتزـ لمماكم بأف تةرض مي إنرلفل ورفل اول كمف اكممم مةنبم بمم
باؽ لمففمع " ٓ
* ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ
* ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ

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

ََوّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:ـــََ

" وموف كمف لة ؿ فف لمماكم ال تىتزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ

مىرف عى كؿ بمي نثنريم عى لست ؿ ػ لال فاي نتةنف عىنمم فف تورف ف اكممم ممنفؿ عى
فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعو وففمتمػػم وفممػػى بمػػم عى ػ وتػػي ن

ػػي عػػف فامػػم فطاػػى لمنمػػم

وولزاى بناممم عف ب ر وب نر ،و وفامم لذل لمت تى عػف ففػمع لممػتمـ كىنػ وفسػ طتي تمىػ
ومـ تورفل عى ااو نك ؼ عف فامم فطىةى عىني وفنسطتي ا ي فػمف اكممػم نكػوف نم ػ ػ لر "
ٓ

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

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

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

خبِغبَََََ:اخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚسلبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقََ:

ا ػ ػػىى ماكم ػ ػ لمموئػ ػػوع مػ ػػف فن ػ ػولؿ ػ ػػميف لإلثبػ ػػمى لةوؿ  ......عئػ ػػو لمرنمب ػ ػ

لإلفلرن ػ م ػػم مئػػمواي فف مةىومػػمى ورفى مىمنو ػ باػػفوة ت عػػس فػ ػ إن ػرلفلى لما ػػؿ لم ػػذ
فنممتػػي تمةن ػ  .......بتػػمرنخ ٕ٘ ٜٔٛ٘/ٕٔ/وفاػػي كىػػؼ ب اػػص لممسػػتافلى لمخم ػ بمػػذل
لما ؿ انة تبػنف فف لمطػمعف  ........فػوض فػ إنممػ يػذل لما ػؿ ب اػفؽ ينىتػوف لمانػؿ اولاػي

إسػتوم عىػ إنػرلفلى لما ػؿ وزور مسػتافلى لم ػرؼ ػ وا ػىى لمماكمػ مػف فنػولؿ لم ػميف

لمثما  .........مامف رونس متىس إفلر ،لمتمةن مم نت ػؽ ومئػموف فنػولؿ لم ػميف لمسػمبؽ ػ
ونػػرر لم ػػميف  ........لمم لرتػػغ لممػػمم بمفنرن ػ لم ػػووف لإلتتممعن ػ بػػممتنز ،إاػػي نػػمـ ولم ػػميف
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 ...........بمرلتة ػ ػ لممونػ ػػؼ لممػ ػػمم مىا ػ ػػؿ لمػ ػػذ فنممػ ػػي لمطػ ػػمعف وتبػ ػػنف إخػ ػػت س مبىػ ػػغ
٘ ٖٕٗٙٛ.ٜتـ وفنفل لم ميف لةخنر ف ذمؾ وكذمؾ لم ميف لمرلبغ ...........

وبػػممرتوع إمػ فنػولؿ يػتال لم ػػموف فػ لمتا ن ػػمى تبػػنف فامػػم متػػرف لسػػتاتمتمى م ممػ
ومتس ػػماف ،عىػ ػ ف ػػروض اولاتم ػػمالى ظانػ ػ ومنس ػػى متك ػػف ،و وال تس ػػتاف إمػ ػ فس ػػس ونولع ػػف
وئػ ػولبط ممفنػ ػ نمطةػ ػ

ػ ومبامي ػػم فػ ػ ولنةم ػػم إفتػ ػرلض مس ػػوومن لمط ػػمعف ع ػػف ي ػػذل لما ػػؿ

ولممسػتافلى لمم فمػ فنػػي ولمتػ ثبػػى تزونريػػم ممتػرف مسػػميمتي فػ إنممتػػي فوف فف نثبػػى بػػفمنؿ
تف م طوع بػي إاػي م ػفـ تىػؾ لم ػولتنر لمتػ ثبػى تزونريػم و إذ مػـ نونػغ عىػ ف مسػتاف مامػم

بمػػم ن نػػف فاػػي يػػو لمػػذ نفمػػي متم ػ عمىػػي مياتتػػمم بمػػم ورف فنػػي مػػف ونػػموغ لمسػػفلف ممخمم ػ
لما ن ٓ
كمم مـ نػرف بػمةنولؿ لممػذكور ،مػم ن نػف عىػ سػبنؿ لم طػغ ولمتػزـ بأاػي نػبض تىػؾ لممبػممغ

ماسػػمس لمتمةنػ لمتػ نةمػػؿ بمػػم ولمماسػػوس إمنػػي إخت سػػمم و خم ػ ولف عمىنػػمى بنػػغ تػػذلكر
لما ؿ ال تتـ عى ااو ع ولو إذ فف لممبممغ لممففوعػ مػثمف لمتػذلكر لمخم ػ بمإل ػترلؾ فػ
ائػػور لما ػػؿ لممػػذكور ال تسػػفف ا ػػفل اولامػػم نػػتـ سػػفلفيم ب ػػنكمى فو فولمػػر ففػػغ ت ػػفر مػػف
لمتمػ لمم ػػترك فنػػي ب سػػـ لمتمةنػ لممػػذكور و بممتػػمم إسػػتامؿ عىػ لمطػػمعف لما ػػوؿ عىػ

ف مبىػػغ مػػف تىػػؾ لممبػػممغ ا ػػنى بنػػغ تػػذلكر لإل ػػترلؾ فػ لما ػػؿ لمم ػػمر إمنػػي و خم ػ ولف
لمتممى لمم ترك فني تممى اكومن فو ذلى

عمم ٓ

بمإلئػػمف إمػ فف لم ػػميف لةوؿ عئػػو لمرنمبػ لإلفلرنػ مػػـ ناػػرر مائػ لر بػػمإلت لر لى
لمتػ نػػمـ بمػػم ولمػػذ نمكػػف مػػف خ مػػي مةرفػ لمتػػما لمػػذ نػػفـ تىػػؾ لممسػػتافلى لممػػزور ،إذ ال
ػػؾ فف نكػػوف يػػو لمتػػما ولمم ػػمرؾ ولممسػػميـ ف ػ إرتكػػمس ترنم ػ لإلخػػت س لمت ػ ونةػػى و

وك ػػمف م ػػف لممتة ػػنف عىن ػػي فف نثب ػػى بمم ػػفمنؿ لمم ػػمف فف لمط ػػمعف ي ػػو م ػػفـ لم ػ ػولتنر لمم ػػزور،
لممػػذكور ،إذل كػػمف نػػف نػػفممم فة ػ كمػػم إفع ػ بأنولمػػي ونػػف إاسػػمؽ بػػمن لم ػػموف و لر ت ػػونرل
مىولنةػ وممػذل مػـ نخػرم فػ فنولمػي عمػم رففل مػػف إتمػمـ مىطػمعف عىػ غنػر فسػمس مػمف سػػفنف
ومطمبؽ مىا ن ٓ

ونف فاكر لمطمعف

ىتي بممولنة خم

بمممستافلى لممزور ،و وفئػمؼ فاػي ال نةػرؼ

عامم نوم ومـ نكف يو م ػفممم فو مػف إاػتج بمػم تػم بمػم مػف ونػموغ مخمم ػ مىا ن ػ ٓٓ ومػـ
تفمؿ ماكم لمموئوع ف اكممم عى ثبوى إسامف ترلوـ لمتزونر لمت ونةى ب
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لمما ػػررلى اولس ػػتةممممم م ػػغ لمةى ػػـ بتزونري ػػم مىط ػػمعف عىػ ػ س ػػبنؿ لمت ػػزـ ولم ط ػػغ بأفمػ ػ س ػػمو
وم بوم ٓ
وممذل مس إستفالممم لمتةسػؼ لمولئػي ولم سػمف لمظػمير فػ لإلسػتفالؿ ويػو مػم عػمس
لماكػػـ م سػػمف لةفم ػ لمت ػ فنػػمـ عىنمػػم نئػػم ل ب فلا ػ لمطػػمعف ػ ةامػػم ف ػ تمىتمػػم ففم ػ ظان ػ
مستخى ػ مػػف ونػػموغ ال تر ػػي السػػتاتمتمم مامػػم ػ إذ مػػنس بممئػػرور ،فف نكػػوف لمطػػمعف يػػو
مرتكػػس ذمػػؾ لمتزونػػر فو لمتػػما لمػػذ إخػػتىس تىػػؾ لممبػػممغ مىتمةنػ لممتاػ عىنمػػم ممتػػرف إاػػي
عئو متىس إفلرتمم وعمف إمني تاظنـ يذل لما ؿ و خم

ونػف ػمركي فػ يػذل لمتاظػنـ مػامـ

مػػف نػػفع  .........لمػػذ تةمػػف لم ػػموف عػػفـ لإل ػػمر ،إمنػػي فو لإلف ػػمس عػػف فورل ف ػ تاظػػنـ
ذمػػؾ لما ػػؿ وفخ ػول مسػػميمتي فػ بنػػغ تػػذلكر لما ػػؿ وتا ػػنؿ ننمتمػػم وت ػػفنـ لممسػػتافلى لمفلمػ
عى فوتي لإلا مؽ وم مرنؼ إنممتي ٓٓ وتـ يذل لإلخ م فوف مبرر ظمير ٓ
ونػػف تمسػػؾ لمػػففمع فػ ففمعػػي بكػػؿ يػػذل لمةػولر لمػػذ

ػػمس ففمػ لمثبػػوى فػ لمػػفعو ومػػـ

تةمػػؿ لمماكمػ مػػف تمابمػػم فػ لإلئػػط ع بولتبمػػم فػ تا نػػؽ لةفمػ لممطرواػ عىػ بسػػمط
لمباة فممممػم و وفخػذى بػأنولؿ ػموف لإلثبػمى رغػـ مػم يػو ظػمير مػف فامػم متػرف فنػولؿ ظانػ
اولفت لرئػػمى غنػػر ولنةن ػ ت ت ػػر إمػ مػػم نػػفعممم ونتنػػفيم ويػػو مػػم تمسػػؾ بػػي لمػػففمع ف ػ ففمعػػي
لم و ولممسطور بمذكرتي ٓ

وممػذل كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي فػوؽ خطوػي فػ لإلسػامف م ػوبم بمم سػمف فػ لإلسػتفالؿ
بمم فوتس ا ئي ولإلامم .
وال ماػؿ مى ػوؿ فػ يػذل لم ػػفف بػأف ماكمػ لمموئػوع ممػػم مطىػؽ لمارنػ فػ لإلنتاػػمع

بػػأنولؿ لم ػػموف وفػػؽ مػػم نرتػػمس وتػػفلامم إمنمػػم وث تمػػم فنمػػم ةف يػػذل لم ػػوؿ اولف كػػمف

ػػانام إال

فاي ن ترض بفلي فف تكوف فنػولؿ لم ػموف لممػذكورنف تػفنر ،بػأف تكػوف ماػؿ لمث ػ ولإلطمواػمف

بانػػة ال ن ػػوبمم لم ػػطط فو لإلفت ػرلض ولمظػػف ولإلاتمػػمؿ و ف ػ ذل كماػػى فن ػولؿ لم ػػميف ظان ػ
مباميػػم لإلفت ػرلض لممطىػػؽ ولإلسػػتاتمم لممةنػػس لمػػذ ال نسػػتاف إم ػ فسػػمس فو إسػػت ميم لم ػػميف
بطرن ػػؽ لم ػػموةمى ولإلريم ػػمى لمتػ ػ ال ف ػػؿ ما ػػفف ومةى ػػوـ مم ػػم فػ ػ ف لمماكمػ ػ تك ػػوف ن ػػف
فخطػػأى إذل فخػػذى بمػػم وعومػػى عىنمػػم ف ػ نئػػمومم بمإلفلا ػ و ةف إطمواػػمف لمماكم ػ وث تمػػم

بأنولؿ لم ميف مي ئػولبط ماػفف ومامػم فف تكػوف تىػؾ لةنػولؿ مةىومػ لمم ػفر منسػى مسػتمف،
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مػف متمػوؿ فو مػف م ػػفر غنػر مةىػوـ إذ نسػػتانؿ عىػ لمماكمػ فػ يػػذل لماممػ لمتأكػف مػػف
اتمم وس م م فريم ٓ

ونػػف تػػم ى فنػولؿ ػػموف لإلثبػػمى سػػمم

لمػػذكر عىػ ااػػو مػػم ورفى بممتا ن ػػمى وا ىمػػم

عامم لماكـ لمطةنف م وب بمذل لمةنس إذ مـ نذكر فاف مامـ كنؼ إستخىص مف لمونموغ لمتػ
روليم وفساف مف خ ممم لإلتممـ مىطمعف بممتزونر ولإلخت س مم ذيس إمني ف

ػممفتي و كمػم

مػػـ نبسػػط فاػػف مػػامـ لمةام ػػر ولمم ػػفممى لمت ػ إسػػتخىص مامػػم فنولمػػي بػػؿ تػػم ى ف ػ تمىتمػػم
متمىػ لمم ػػفر ن ػػوبمم لمتةمػػنـ ولم مػػوض ولإلبمػػمـ لةمػػر لمػػذ نتاػػمف مػػغ مػػم فوتبتػػي لممػػمف،
ٖٓٔ إت لر لى تامون مػف ئػرور ،بنػمف لمماكمػ مبفمػ لمتػ فنممػى عىنمػم نئػم يم بمإلفلاػ
عى ااو تمزـ ونمطغ وعىػ لةفمػ لممةتبػر ،لمتػ ال ن ػوبمم ػؾ فو ففاػى إاتمػمؿ و ويػو مػم
مـ نتولفر ف تىؾ لةفم لمت سمنتمم لمماكمػ عاػف نئػم يم ب فلاػ لمطػمعف عػف لمتػرلوـ لمتػ

فسػػافتمم إمنػػي سػػىط لإلتمػػمـ وفخػػذى بمػػم لمماكم ػ فوف تماػػنص فننػػؽ فو باػػة ولؼ مػػغ فف

سػػىط لإلتمػػمـ ال تةبػػر ف ػ لةفم ػ لمتػػ نػػفمتمم إال عػػف رفنمػػم لم خ ػػ وع نػػفتمم لمخم ػػ
ولم مئ ػ لمتاػػمو نكػػوف إطمواماػػي ونسػػت ر وتفلاػػي بم ػم ن تاػػغ بػػي با سػػي ونطمػػوف إمنػػي ئػػمنرل
وافل وال نتوز بي فف نفخؿ ف يذل لإلطموامف رفنم خر مسولل ٓ

وممػذل تػػم لماكػػـ لممطةػػوف فػ ا ن تػػي خممنػػم مػػف لةسػػبمس إذ ال نمكػػف مىمطىػػغ عىنػػي
لإلطموامف إم س م لماتموج لمت خى ػى لمماكمػ إمنمػم و خم ػ مػغ خىػو لةورلؽ مػف ل

فمنؿ ممف فو نرنا عى فف لمطمعف يو لمػذ اػرر لممسػتافلى لمتػ ثبػى تزونريػم با سػي فو
مرؾ ف تزونريم مغ غنرل فو فاػي يػو لمػذ إسػتةمىمم فو عىػـ بتزونريػم إذ مػـ ن ػر عىػ ا سػي

كتمب فو

مي بأاي م فممم وخىى لةورلؽ مف فمنؿ فو نرنا عى فاي ئممغ ف لمترلوـ لمت

ونةى فو مسػميـ فنمػم بػأ طرنػؽ مػف طػرؽ لممسػميم لمتامونػ ك معػؿ ف ػى فو ػرنؾ فنمػم
كؿ ذمؾ ممم نةنس لماكـ ونستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

ممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لماكػػـ م ػػوبم بمم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ إذ ػػمبي عنػػس نمػػس س ػ م

لإلستابمط و ونكوف كذمؾ إذل إستافى لمماكم فػ اكممػم إمػ ففمػ ال ف ػؿ ممػم بػمةورلؽ و

216

فو كماػػى نموم ػ ومكامػػم ال تػػتف إم ػ لماتػػموج لمت ػ خى ػػى إمنمػػم لمماكم ػ ف ػ ماطػػؽ سػػموغ

اولستفالؿ م بوؿ ٓ
 ا ض مفا ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ س ٗٗ ػ ٕٔٔ ػ  ٙٚٚػ طةف ٖٖٖٕٗٙ/ؽ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" مف لم زـ ف ف وؿ لإلستفالؿ فف نكػوف لمػفمنؿ لمػذ نةػوؿ عىنػي لماكػـ متفنػم إمػ

مم رتبي عىني مف اتموج مف غنر تةسؼ ف لإلسػتاتمم وال تاػمفر فػ اكػـ لمة ػؿ ولمماطػؽ وفف
لةاكمـ لمتامون لم مفر ،بمإلفلا نتس فف تبا بممتزـ ولمن نف عى لمولنػغ لمػذ نثبتػي لمػفمنؿ
لممةتبر وال تتسس بممظف ولإلاتممؿ عى لم روض ولإلعتبمرلى لممترف" ،
 ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ ػ طةف ٗٙ/ٔٓٛٚؽ
 ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚػ س  ٖٙػ  ٜٔػ  ٛٚٛػ طةف ٘ٔ٘٘/ٙؽ
وانة إاي ممم ت فـ تمنةي ف ف لماكـ لممطةوف فنػي نكػوف ونػف رلف عىنػي عػولر لمػبط ف
بمم نتةنف مةي لم ئم با ئي ولإلعمف،

ٓ

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

وفاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػف ػػأاي فف نرتػػس مىطػػمعف
فئ لر لر ال نمكف متفلركتمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذل متنتم رنثمم ون

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

فٍٙزَٖاألعـــــــــجبة

نىػتمس لمطػػمعف مػػف ماكمػ لمػػا ض لةمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي متنتػػم رنثمػػم
ن

ؿ ف يذل لمطةف ولماكـ ب

أٚالَََََ :ب بوؿ لمطةف ك

صبٔيبََََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .
احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخ
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سلــذسادََ
َ

اٌمؼيخََ2999/5919جٕبيبدَششثنيَـََ2999/626وٍَٝادلٕظٛسحَ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغََ43/5159قَ
َ

ـــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغ
اٌذائشحَاجلٕبئيخ
ِزوــــــشحَ

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغ
ادلمذَََِٓ ب .................

ماكوـ ئفل ػ طمعف

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لةسػػتمذ /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطني ػ لممامم بػمما ض ػ عمػمر ،لإلنموبنىنػم ػ  ٕٙػمرع ػرنؼ بم ػم ػ لم ػمير ،ػ

ٓ
ػـــذََ:

لمانمب لمةمم

فَٝاحلىـُ ب لم ػمفر مػف ماكمػ تامنػمى لمما ػور ،فػ

٘ ٕٓٓٗ/ٔٓ/فػ لمتامنػ رنػـ

ٓ ٕٓٓٗ/ٖٗٛم ػ ػ ػ ػربنف (ٕٔٔ ٕٓٓٗ/كى ػ ػ ػ ػ لمما ػ ػ ػ ػػور ) ،ولم مئ ػ ػ ػ ػ

ائػػورنم بمةمنبػػ  ..........بممسػػتف مم ػػف ،سػػى سػػاولى وبت رنمػػي مبىػػغ
ممو فمؼ تاني وم مفر ،لممخفر لممئبوط عمم اسس إمني .
اٌٛلبئـــغَ

فاممػ ػ ػػى لمانمب ػ ػ ػ لمةمم ػ ػ ػ لمطػ ػ ػػمعف  ....... /إم ػ ػ ػ لممامكم ػ ػ ػ بو ػ ػ ػػؼ فاػ ػ ػػي بتػ ػ ػػمرنخ
ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/بفلور ،مركز ربنف ػ مامفظ لمفنمىن .
نماوام .

فارز ب

ف لإلتتمر توي لر مخف لر ػ ينرونف ػ ف غنػر لةاػولؿ لمم ػرس بمػم

لةمر لممةمنس عىني بمممولف ٔٔ/و ٕ و  ٔ/ ٚو ٖٗ / ٔ /باف ف  ٕ /باػف  ٙو
ٕٗ ٔ /مف لم ماوف ٕ ٔٛمسا ٓ ٜٔٙلممةفؿ بمم ماوف ٕٕٔ مسا  ٜٜٔٛولمتفوؿ لممرفػؽ
.
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وبتىس ٘ فكتوبر سا ٕٗٓٓ نئى لمماكم ائورنم بمةمنبتػي بممسػتف ممػف ،سػى

سػػاولى وبت رنمػػي ممو ػ فمػػؼ تانػػي وم ػػمفر ،لممخػػفر لممئػػبوط و وذمػػؾ بةػػف تةػػفنؿ و ػػؼ
.

لمتمم إم إارلز مخفر لممنرونف ب نر ن ف لإلتتمر فو لمتةمط فو لإلستةممؿ لم خ
لةمر لممةمنس عىني بممممف ٖٛ / ،مف لم ماوف ٕ ٔٛمسا ٓ ٜٔٙلممةفؿ .

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ مةنبػػم وبػػمط ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ئػػفل لممػػذكور بطرن ػػؽ

لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرنخ ٖٕ  ٕٓٓٗ / ٔٓ/وننػػف طةاػػي تاػػى رنػػـ ٕٜ٘
تتمبغ ستف لمما ور. ،
َََََٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝأعـجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَََ:

أعـجبةَاٌطؼــــَٓ

أٚالََََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتََََ:

تمس ػػؾ لم ػػففمع ع ػػف لمط ػػمعف فثا ػػم لممامكمػ ػ فم ػػمـ ماكمػ ػ لمموئ ػػوع بة ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنمى لمت

فر لإلذف بت تنش لمطمعف بام عىنمم بمم نبطؿ ذمؾ لإلذف وناساس بط اي

إم كمف لةفم لمت ظمرى بام عىني ومامػم ئػبط لممخػفر ذلتػي ولإلعتػرلؼ لممةػزو إمنػي فػ

فع مبي ػ كمم نبطؿ لمفمنؿ لممستمف مف فنػولؿ لمئػبمط لم ػمومنف بممئػبط ولمت تػنش ةامػـ نػممول

ب ت لر لى مخمم مى ماوف ومثىمـ ال ت بؿ مامـ ممف ،وال نسمغ ممـ نوؿ .
وسمؽ لمففمع لمةفنف مف لم رلوف ولةفم لمت نستخىص مامم

ػا يػذل لمػففغ مامػم فف

لمتارنمى ل ممزعوم مـ تتو ؿ إم مةرف طبنة عمؿ لمطمعف ولفعى فاي عمطؿ عػف لمةمػؿ
ونممرس تتمر ،لمممف ،لممخفر ،خم

لممنرونف و مغ فف لمثمبى بمةورلؽ ومف لم ممف ،لمم فم

مػف لمػففمع فاػي نةمػؿ مزلرعػم ومػف فسػر ،موسػر ،إذ نمتىػؾ ولمػفل مسػما ٕٔ ط ػ ٓٔ ؼ مػف
لة لرئ ػ لمزرلعن ػ وفػػؽ لمثمبػػى ب ػػممف ،لمانػػمز ،لمزرلعن ػ لمرسػػمن لم ػػمفر ،مػػف إفلر ،ػربنف
لمزرلعنػ

ػ تمةنػ ك ػػر لمترعػ لم ػػفنـ ولممترخػ ٖٔ ٕٓٓٗ/٘/وفف مػػ  .........انػػمز ،سػػبة

فففاي وفربة ن لررنط مستى بمعتبمريم مممكػ بػذلى لممونػغ ػ لةمػر لمػذ ن نػف فف لمطػمعف مػنس

بامت إم لإلتتمر بمممخفرلى ولتخمذيم ممػاتي وعمىي .

كمم تمىى لمتارنمى لممزعوم م فريم ومـ تك ؼ عف ذمؾ لمم فر ولكت

تممةمػم

بأاػي نخ ػ لإلف ػمس عاػي مئػرورلى لةمػف لمةػمـ ػ وفوئػي لمػففمع فف يػذل اتػ ولينػ نىتػأ
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إمنمم لمئبمط عمف ،ماتػس فاػف لةفمػ لممممػ عػف سػىط لم ئػم بػؿ فيممػم عىػ لإلطػ ؽ و

ةف مذمؾ لمم فر أاي بمعتبػمرل لمركنػز ،لمتويرنػ ولمفعممػ لةومػ لمتػ لاطىػؽ مامػم لإلتمػمـ
لمموت ػػي مىط ػػمعف ولم ػػذ عىػ ػ فسمس ػػي تم ػػى لإلتػ ػ لر لى لمتممنػ ػ ويػ ػ

ػػفور لإلذف بممئ ػػبط

ولمت تنش ومػم فسػ ر عاػي ذمػؾ مػف اتػموج ففى إمػ اسػب إاػرلز لممخػفر وانمزتػي مىمػتمـ ب
لإلتتمر فني ولمتربي غنر لمم روع مف تىؾ لمتتمر ،ل ثم

ػف

.

ونػػف طممػػس لمػػففمع لإلف ػػمس عػػف ذمػػؾ لمم ػػفر بمعتبػػمر مػػف ػػموف لمولنة ػ وةيمنت ػ

لم

ػػو مك ػػؼ لما ن ػ واتػ النكػػوف إخ ػػمتل سػػبن مىتسػػتر عىػ لإلت ػ لر لى لم ػػورن لمت ػ

لتخذى بطرنؽ لمخفلع ولمانى إلست فلر ذمػؾ لإلذف مػف سػىط لمتا نػؽ مكػ تسػبغ لم ػرعن
عى لإلت لر لى لمبمطى لمتػ لتخػذى ئػف لمطػمعف وفثمػرى تىػؾ لم ػور ،لمتػ يػ فػ لمولنػغ
مف

اغ لمئبمط موف لإلثبمى وال تطمبؽ ولنةم فو ا ن

.

كمم فوئي لمففمع ف مرلفةتػي فاػي مػنس مػف لمم بػوؿ ع ػ فو لمتػموز نماواػم فف نسػت ؿ

لمئػػبمط لممػػذكورنف بمم ػػممف ،عى ػ لإلت ػ لر لى لمبمطى ػ لمت ػ تمػػى مممرسػػتمم بمةػػرفتمـ عى ػ
لماا ػػو لمػ ػػذ امىتػ ػػي لةورلؽ و فم ػػـ لمػ ػػذنف فتػ ػػرول وتمةػ ػول تىػ ػػؾ لمتارنػ ػػمى لممطةػػػوف عىنمػ ػػم
بمم ػػورن ولإلخػػت ؽ ولإل ػػطامع مػػف تػػمابمـ وي ػػـ واػػفيـ لم ػػذنف ن ػػممول بػ ػ ت لر لى لم ػػبض

ولمت تػ ػػنش ئػ ػػف لمطػ ػػمعف بةػ ػػف لست ػ ػػفلر لإلذف بمػ ػػم مػ ػػف سػ ػػىط لمتا نػ ػػؽ ثػ ػػـ نػ ػػممول بأا سػ ػػمـ
بمستتولبي إثر ئبطي وتى ول لعترلفي ب ارلز لممخفر لممئبوط مةي ػ وبذمؾ لاا ػرى لةفمػ
ف ف خم مـ بم رفيـ فوف فف ن مركمـ فاف ف لم ممف ،وذمؾ عف عمف اول رلر سمبؽ ات
ال تتك ؼ تىؾ لمانؿ وفكمذنبمـ إذل مم كمف يامؾ موف خػروف سػوليـ وممػذل لفعػول فف فاػفل
مػ ػػـ نتولتػ ػػف ونػ ػػى ئػ ػػبط لمطػ ػػمعف رغػ ػػـ فف ئػ ػػبطي كػ ػػمف ف ػ ػ سػ ػػمع مبك ػ ػر ،مػ ػػف مسػ ػػم نػ ػػوـ

ٕٔ ٕٖٓٓ/ٖ/وبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممطرنؽ لمةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ وبتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولر إاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي لممكتظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ برولفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم
(  .. ) .......لةمر لمذ نستانؿ مةي لم وؿ بأف فافل مـ ن ميف ولنة لمئبط إذل كماػى نػف
افثى فة

وولنةم ف ذمؾ لممكمف .

وذيػػس لمػػففمع كػػذمؾ فػ ففمعػػي إم ػ فف ولنةػ مرلنب ػ لمطػػمعف بمةرف ػ لم ػػميفنف لةوؿ
ولمثػػما مزعومػ كػػذمؾ وال فسػػمس ممػػم مػػف لمولنػػغ فو لما ن ػ و إذ كػػمف طبنةنػػم وممكاػػم فف نػػتـ
ئبطي ويو نممرس تىػؾ لمتتػمر ،ل ثمػ وب ػور ،عىانػ وعىػ نمرعػ لمطرنػؽ ولمترنمػ متىػبس
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بمم كمم كمف نمكف إت لر ماموم م لر ف نفر مف لممخفر لمػذ ناػوزل ب

ػف بنةػي مةم وػي

مف لممتةػمطنف متىػؾ لممػمف ،و واتػ تتا ػؽ بػذمؾ ولنةػ لإلتتػمر لممػفع بمػم عىػ ااػو تػمزـ
ونمطغ ال نتطػرؽ إمنمػم ػؾ فو ففاػ ظػف ولاتمػمؿ  .ػ يػذل مػغ م اظػ فف لم ػمومنف بػممتار
مػف ئػػبمط نسػػـ ػػرط

ػربنف ومنسػول مػػف ئػػبمط مكتػػس مكمفاػ لممخػػفرلى بممفنمىنػ

ػ ذمػػؾ

لممكتس لمماوط بي فعمػمؿ لممكمفاػ ومفنػي مػف لإلمكمانػمى لمئػخم ولمسػىطمى لمولسػة ولمتػ

تمكا ػػي م ػػف ت

ػ ػ تت ػػمر لممخ ػػفرلى ومةػ ػرفتمـ وتس ػػتنىمـ فػ ػ لمس ػػت ى لمتػ ػ فع ػػفى مم ػػذل

لم رض بانة نمكف لمرتوع إمنمم ومةرفػ مممرسػ تىػؾ لمتتػمر ،بمم ػ لمخطػور ،عىػ لممتتمػغ
ف ماظمى مةفوف ،وبفن تمم ٓ
وال ؾ فف لمتارنمى لمت تتر بةنفل عف تىؾ لمتم لممخت

بتمغ لمتارنمى عف

تتػػمر لممػولف لممخػػفر ،ولممتةػػممىنف بمػػم تكػػوف ماػػؿ لم ػػؾ ولمرنبػ وتابػ عػػف عػػفـ تػػفنتمم ويػػو

لماػػمؿ بمماسػػب مىتارنػػمى لمت ػ تمةمػػم لم ػػميفلف لةوؿ ولمثػػما و ػػفر لإلذف بػػممت تنش باػػم
عىنم ػػم و وك ػػمف عى ػ ػ لمماكمػ ػ فف تتػ ػػفلرؾ فوت ػػي لم

ػ ػػور لمتػ ػ

ػ ػػمبى

ػػػفور ذمػ ػػؾ لإلذف

بمإلستة ـ مف مكتس مكمفا لممخفرلى بممفنمىن عف مةىوممتي عف لمطمعف ومف
تمةي ئمبطم مبماة نسـ رط

ا مػم

ربنف عاي ػ وعمم يو ثمبى بففمتر تىؾ لمتمػ عػف ا ػمطي

لممزعوـ وعف لمسبس ف عفـ ئػبطي بمةرفػ ئػبمط ذمػؾ لم سػـ لممخت ػنف باكػـ عمىمػـ إذل

كمف لمثمبػى مػفنمـ ومػف تارنػمتمـ فاػي نمػمرس تىػؾ لمتتػمر ،لممارمػ و ولمتػ ت ػؿ ع مبمػم إمػ
لإلعفلـ ٓ
بنف فف لمماكم مـ ت ػـ بػفوريم لمػ زـ مىتا ػؽ مػف تفنػ لمتارنػمى لمتػ

ػفر لإلذف

بئ ػػبط وت ت ػػنش لمط ػػمعف با ػػم عىنم ػػم وفث ػػرى لإلعت ػػمـ بس ػػىطتمم لمت فنرنػ ػ فػ ػ ت ػػفنر ووزف
لمتارنمى لمم مر إمنمم بفعو فف سىطتمم ف يذل لم فف مطى ومػنس ةاػف فف نة ػس عىنمػم
فنمم ترلل ب عتبمر ذمؾ لمت فنر مف فمور لمولنغ لمذ تست ؿ بي بةنفل عػف رنمبػ ماكمػ لمػا ض
لمت ال تبسط عىني والنتمم ٓ
ويو إسػتفالؿ غنػر سػفنف ػ ةف ماكمػ لمموئػوع اولف كماػى تتمتػغ بتىػؾ لم ػ انمى
لمتػ ف ػػمرى إمنمػػم فػ اكممػػم إال فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف ت ػػوـ بولتبمػػم لممى ػ عىػ عمت مػػم نبػػؿ
إستةممؿ تىؾ لمسىط عى يذل لمااو ٓ
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ويػػذل لمولتػػس ن ػػرض عىنمػػم فف تماػػص لمولنػػغ لممطػػروس عى ػ بسػػمط لمباػػة فممممػػم

تمان ػػم فنن ػػم و ػػمم

ػ وال تكت ػ بػػمماظر ،لمسػػطان إمنػػي ٓٓٓٓ ويػػذل لمولتػػس لمػػذ نتةػػنف

عىنمم لم نمـ بي نختىؼ مف فعو إم فخر ومف ولنغ إم
فانػػة تت ونػػغ لةفمػ فػ

خر .

ػخص ئػػمبط فو فكثػػر وناػػموؿ لمتمنػػغ ا ػػر لمػػفمنؿ بنػػامـ

فوف مامومػ مم ػػمرك فاػػف مػػف ػػموف لمولنة ػ مةمػػـ بانػػة نا ػػرف يػػذل لمتمػػغ بمم ػػممف ،فتى ػ
عى فسممع لمما ؽ وعى

ذلف لمماكم عى ااو مرتس وعى وتنر ،ولاػف ،بانػة تبػفو كػؿ

مامم اسخ تمم مف لةخر ػ ن غ عى عمتؽ لمماكم مممػ لإلمةػمف فػ

اظػر تىػؾ لةنػولؿ

وباثمم عىػ وتػي لمفنػ ولمتةػرض مىةام ػر لمتػ سػمنمم يػتال لم ػموف مىتػفمنؿ عىػ تفنػ مػم
تمغ مف تارنمى ومف ك منتمم متسونغ ذمؾ لإلذف وكذمؾ نتةنف لمت ف مكؿ مم فثمرل لمففمع
مف فوتي ن ور فنمم خم

مميو مفعـ مف ففمعي ولممتنف بمممستافلى لمت نفممم إذل مـ تر

لمماكم ػ تا نػػؽ ففمعػػي إظمػػم لر موتػػي لماػػؽ فنػػي و وذمػػؾ ات ػ نمكػػف لم ػػوؿ بأامػػم لسػػتةىمى

سىطتمم لمت فنرن ف وزف لمتارنمى لممذكور ،عى ااو

موس وسفنف .

وةف سىط لمماكم لمت فنرن ف ت فنر لمولنغ ف لمفعو ومامػم لمتارنػمى لمتػ باػ
عىنمم لإلذ ف بممئبط ولمت تنش وارنتمم لممطى ف ذمؾ ػ نافيم ئولبط ونولعف عى رفسمم

فف تكوف لمماكم عى ب ر وب نر ،مػف يػذل لمولنػغ وفف تكػوف عىػ إفرلؾ تػمـ اولممػمـ كممػؿ

بي وبكػؿ مػم فثػمرل لمػففمع ب ػأاي مػف فوتػي ففػمع وففػوع وفف نكػوف ذمػؾ ظػمي لر ومػفرتم بأسػبمس

لماكـ ومفوامتي ات نمكف لم وؿ بأف لمماكم فنسطى ذمؾ لمففمع لمتوير ا ي وفامم كماػى
عى ػ

ػولس عاػػفمم فطراتػػي لمماكم ػ ومػػـ تأخػػذ بػػي وات ػ تسػػتطنغ ماكم ػ لمػػا ض مممرس ػ

سىطتمم ف مرلنب تطبنؽ لم ماوف .

ويو فمر نستانؿ عىنمم لم نمـ بي إذل مم لتخذى ماكم لمموئوع مػف سػىطتمم لمت فنرنػ
لممطى ػ م ػ ذل ميف ػ ى مػػف تىػػؾ لممرلنب ػ و ولعت ػػمى بمػػم بػػفعو فاػػي ال رننػػس وال اسػػنس
عىنمػػم عاػػف مممرسػػتمم ويػػو مػػمال نمكػػف نبومػػي نماواػػم وع ػ وماط ػػم اولال فئػػاى تىػػؾ لمسػػىط
فنرس إم لمتسىط ػ لةمر لمػذ النت ػؽ مػغ طبنةػ لم ئػم ونولعػف لمتسػبنس لم ػاني مباكػمـ

ولمت نتةنف فف تكوف كمفن مبنمف وتمػ اظػر لمماكمػ بةػف إممػمـ كػمؼ بكػؿ عام ػريم منرت ػغ
عامم ممنكوف نف رلف عى لةذيمف مف تةسؼ لم ئمل اولسػم  ،لسػتةممؿ سػىطمتمـ واتػ تكػوف
فاكمممـ سول بممب لر  ،فو لإلفلاػ اتػ عىػ لمكمفػ بمعتبمريػم عاولاػم مىا ن ػ و فن تاػغ لمتمنػغ
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بةفلمتمـ و وبػذمؾ نةىػو ػأف لم ئػم

و وناتػؿ مركػزل لمسػمم لمػذ ن ػؿ إمػ اػف لمت ػفنس

فػ نىػػوس لماػػمس ػ فنسػػةف لممتتمػػغ وتسػػت ر فمػػورل ونثػػؽ لمكمف ػ ف ػ فاكػػمـ نئػػمتمـ و ونى ػ

لممذاس ت لز ل ويو يمفا لما س مرتمس لمئمنر ونئا عى ث بأف اكـ لم ئػم إامػم يػو
مف عفؿ لمسمم

.

ومةؿ ذمؾ مم فع ماكم لما ض إم لمت فف ف رنمبتمم عى فاكمـ ماكم لمموئوع

ف ػ ػػأف ت ػػفنريم متفن ػ لمتارنػػمى لمت ػ ونبا ػ عىنمػػم لإلذف بممئػػبط ولمت تػػنش وذمػػؾ اممنػػ
مامم لمفستور وامميم لم ماوف مف عبة لمةمبثنف
مىارنمى لم خ ن وارممى لممسمكف لمت
ورلغب لمكنف ولإلات مـ مف خ وممـ وئامنميـ .
وممذل مػـ تتػرف لمماكمػ لمةىنػم فػ إنػرلر لةاكػمـ لمتػ

فبطىػى لإلذف بػممت تنش ممتػرف

ف ػػؿ تػػممغ لمتارنػػمى فػ لمتو ػػؿ إمػ لسػػـ لممتاػػر عاػػي بممكممػػؿ فو طبنةػ عمىػػي فو ماػػؿ

إنممتي ورفى فف يذل ت فنر سموغ مف ماكم لمموئوع تمىكي فوف مة س عىنمم ف ت فنػريم .
كمػػم لسػػتىزمى فف نكػػوف رف لمماكم ػ عى ػ لمػػففغ بػػبط ف لإلذف بػػممت نش مةػػفـ تفن ػ

لمتارنػػمى لمت ػ با ػ عىنمػػم سػػمو م ف ػ لمة ػػؿ وم ب ػوال ف ػ لمماطػػؽ ػ وال نك ػ إلط لراػػي تىػػؾ
لمةبمرلى لمةمم ولممرسى ولمت النستسمغ مامم لمونوؼ عى مسوغمى مم نئػ بػي لماكػـ  .ػ

اولذل خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ف اي نئا مةنبم م

ورل فئ عف إخ مي باؽ

لمففمع بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ػ طمممم فف لمماكم فنممػى نئػم يم ب فلاػ لمطػمعف عىػ

لةفم لممستمف ،مف تا نذ ذمؾ لإلذف لمماة عىني بممبط ف .
وال نامؿ مف ذمؾ مم ذيبى إمنػي لمماكمػ مػف فف لمتارنػمى سػمم لمػذكر لمتػ تمةمػم

لم ػػميفلف لةوؿ ولمثػػما فسػ رى عػػف م مرفػ لمطػػمعف مترنمػ انػػمز ،لممخػػفر اولاػ لرزل فػ غنػػر
لةاػولؿ لمم ػرس بمػم نماواػم و ةف يػذل لمئػػبط إتػ لر الاػؽ متا نػذ لإلذف لم ػمفر مػف سػػىط

لمتا نؽ ولمماة عىني بممبط ف مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم و وةف رط

ا ذمؾ

لإلذف فف نكوف مسبونم بتارنمى تمف ،تسوغي وتبررلو فمم ئبط لممخػفر فمػو لمةا ػر لمتفنػف
فػ ػ لم ػػفعو لم ا ػػؽ عىػ ػ لمتارن ػػمى وعىػ ػ إي ػػفلر لإلذف ب ػػممت تنش ولمم
لمت تنش ػ ف ن ي فف نتخذ فمن عى تفن لمتارنمى لمسمب عىني .
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ػػوف بذلت ػػي بػ ػ ت لر

ونػػف تػػر نئػػم ماكمػ لمػػا ض و عى ػ فاػػي ن ػػترط م ػػا لإلذف لم ػػمفر بةمػػؿ مػػف

فعممؿ لمتا نؽ و فف نسب ي تارنمى تفن سمب عىػ لإلذف ال الا ػ عىنػي و اولال كػمف لإلذف
بمط ٓ

وتولتر نئم ماكم لمػا ض عىػ فف لمةبػر ،فػ لإلتػ لر يػو بم فممتػي ال باتموتػي و ػ
وفاي ال نتوز لإلسػتفالؿ بممةمػؿ لم اػؽ وال بممئػبط لم اػؽ مى ػوؿ بتفنػ لمتارنػمى ذمػؾ فاػي
إذل مـ تر ػف لمتارنػمى لمولنػغ لمسػمبؽ لمولتػس ر ػفل و ػ فػ ف ذمػؾ نتكػف عػفـ تػفنتمم ومػف ثػـ

بط ف ف إذف ن فر بام عىنمم ٓ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ػ س  ٖٛػ ٖ ٔٚػ ٖٜٗ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘

ونئ ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض بتأنن ػػف اك ػػـ ماكمػ ػ لمموئ ػػوع ب ػػبط ف لإلذف مة ػػفـ تفنػ ػ
لمتارنػػمى مخىويػػم مػػف بنػػمف ماػػؿ إنمم ػ لممػػتمـ وعمىػػي لمػػذ نممرسػػي مػػغ فاػػي تػػمتر فخ ػػمس
ونبم ر ا مطي ف ماؿ مرخص بي ومػي بطمنػ ئػرنبن و ػ ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س ٕٜ
ػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ) و ػ ونئى ب ا مم ذيبى إمنػي ماكمػ لمموئػوع لمتػ فبطىػى إذف لمت تػنش
تأسنسم عى عفـ تفن لمتارنمى ممم تبناتي مف فف لمئمبط لمذ إست ػفرل مػو كػمف نػف تػف

ف تارني عف لممتمـ مةرؼ ا ن إسمي و ػ كمم نئى بذمؾ فنئم عىػ سػاف فف لمئػمبط مػو
كمف نف تف ف تارني متو ؿ إم عاػولف لممػتمـ وسػكاي و ػ فمػم ونػف تمىػي وخػ مائػرل مػف
لإل ػػمر ،إمػ عمىػػي وتافنػػف سػػاي م

ػػورل فػ لمتاػػر ممػػم نبطػػؿ لةمػػر لمػػذ إست ػػفرل ونمػػفر

لمفمنؿ لمذ ك ؼ عاي تا نذل " ( ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
فنئم ب ػ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٗٔ ٜػ طةف ٓٗ ٗٚ/ٙؽ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ا ض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ا ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ
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* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
ٚإعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" لمففغ ببط ف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم توير ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففغ وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػمو

وال ن ػػىي إلط لراػػي

لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نئ ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف إذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ
كىمتمم ف ك منتمم متسونغ إ ػفلرل مػف سػىط لمتا نػؽ مػغ إامػم فنممػى نئػم يم بمإلفلاػ عىػ
لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم

ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ئي " ٓ

ػور ولم سػػمف

*

ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

*

ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ـ س  ٕٜـ  ٙٙـ ٖٓ٘ ـ طةف ٓ ٗٚ / ٔٙٙؽ

و بط ػ ف لإلذف لم ػػمفر بممئػػبط فولمت تػػنش فو لمتسػػتنؿ فو ب ػػأ عمػػؿ مػػف فعم ػػمؿ

لمتا نؽ و نبطؿ بممتمم كمف لةفم لممترتب عىػ تا نػذ ذمػؾ لإلذف مػم فلمػى وثن ػ لم ػى بػي
مم كماى متوتف موالل ٓ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٛ
* ا ض ٖ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
* ا ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ

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

فبط ف لالت لر

مبط ف ممبا عىني نمعف ،لترلون عممي بم تئ نػماوف لالتػ لر لى

لمتامون ػ ػ ػ وفاكػ ػ ػػمـ ماكم ػ ػ ػ لمػ ػ ػػا ض ٓ

ػ فمممػ ػ ػػمف ٖٖٔ / ،فٓم تػ ػ ػػاص عى ػ ػ ػ فف ب ـــــــ

" لمبط ف نترتس عى عفـ مرلعم ،فاكمـ لم ماوف لممتةى بأ
ادلبدحَ559َ/أ9طََػٍَٝأََٔٗ:ـ

لت لر توير ٓ ٚلؼـذَ

" لذل ت رر بط ف لت لر فماي نتاموؿ تمنغ ل ثمر لمت تترتس عىني مبم رل و ومزـ

لعمفتي مت فمكف ذمؾ " ٓ
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ٚلؼذََزلىّخَإٌمغَِشاساَثأََْ:ـَ

" لم معف ،فف مم وبا عى بمطؿ فمو بمطؿ "
* ا ض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
* ا ض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ ٘ٙٛ

" وتطبن مى ػ يػذل لم معػف ،عفنػف ،ال ت ػغ تاػى ا ػر فػ نئػم ماكمػ لمػا ض و
فاكمى م لر لر بأف الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممم " ٓ
* ا ض  ٙٙ/ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ػ ٕ٘٘
* ا ض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔػ ٖ ٜٔػ ٜٖٛ
* ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
َٚلؼذَزلىّخَإٌمغََثأََٔٗ:ـَ

" النتػػوز لالسػػتامف ف ػ لفلا ػ لممػػتمـ لم ػ ئػػبط لممػػمف ،لممخػػفر ،مةػػي اتنت ػ مىت تػػنش

لمػػذ

نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمب ػ

ةف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف لم ػػبض لمػػذ ونػػغ بػػمط وم ػـ نكػػف

منوتف موال يذل لالت لر لمبمطؿ وال ف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ "

* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
ٚلؼذََزلىّخَإٌمغَََ:ـَ
" ممفلمى لفلا

لممتمـ نػف لننمػى عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف مائػر ت تػنش بمطػؿو

وعىػ ػ لالعتػ ػرلؼ لمماس ػػوس لمن ػػي فػ ػ ي ػػذل لممائ ػػر لم ػػذ لاكػ ػرل فنم ػػم بة ػػف و فمام ػػم التك ػػوف
انا العتممف لماكـ عى مائر لت لر لى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘
كمػػم ال تسػػمغ ػػممف ،مػػف نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ لمتةسػ
ب ا لإلت لر لمبمطؿ لمذ نمـ بي عىػ

لمم ػػوس بػػممبط ف ةاػػي إف ن ػػمف

ااػو مخػممؼ مى ػماوف ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممف ،وال

نسمغ مي نوؿ ٓ
* ا ضٖٜٜٔٓ/ٔ/ػ سٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
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رمٛيَزلىّخإٌمغَفَٝحىََُِٓػيَْٛأحىبِٙبََ:ـَ

"ٔ ػ مف لمم ػرر فف بطػ ف لم ػبض مةػفـ م ػروعنتي ناباػ

عىنػي عػفـ لمتةونػؿ فػ

لالفلا عىػ ف فمنػؿ نكػوف مترتبػم عىنػي و فو مسػتمفل ماػي ػ وت رنػر لم ػى
بنف لم بض لمبمطؿ وبػنف لمػفمنؿ لمػذ تسػتاف لمنػي سػىط لالتمػمـ فنػم كػمف اوعػي

مف لممسموؿ لمموئوعن لمت

ن

ؿ فنمػم نمئػ لمموئػوع

ب نػر مة ػس

ممفلـ لمتفمنؿ عىنمم سمو م وم بوال و وممم كمف لبطػمؿ لم ػبض عىػ لممطةػوف
ئػػفل الزمػػي بممئػػرور ،ليػػفلر كػػؿ فمنػػؿ لاك ػػؼ اتنت ػ لم ػػبض لمبمطػػؿ وعػػفـ
لالعتػػفلف بػػي ف ػ لفلاتػػي و ومػػف ثػػـ ف ػ نتػػوز لالسػػتامف لم ػ وتػػوف فتػػمى فوف
لموزف مف مخفر لما نش بتنس

فنرل لمذ فرسىي وكنؿ لمانمب لم لمتاىنػؿ

ةف يذل لالتػ لر ولمػفمنؿ لممسػتمف ماػي مت ػرع عػف لم ػبض لمػذ

ونػغ بػمط

ومـ نكف منوتف موال لت لر لم بض لمبمطؿ ٓ
ٕ ػ لم معػف ،فػ لم ػماوف فف مػمبا عىػ لمبمطػؿ فمػو بمطػؿ و وممػم كػمف ال تػفو
مػػف ت ػرني لماكػػـ بػػبط ف لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لمةثػػور عى ػ فتػػمى ممخػػفر
لما ػػنش بتن ػػس

ػػفنر لممطة ػػوف ئ ػػفل بة ػػف لبط ػػمؿ مطى ػػؽ لم ػػبض عىن ػػي

ولمت رنر ببط ف مم ت ل مت
لمة ى ػ ولمماط ػ

بي ومترتبم عىني و ةف مميو الزـ بمالنتئػم

الناتػػمم لم ػ بنػػمف و ممػػم كػػمف مػػم ت ػػفـ و وكػػمف مػػم فورفل

لماكػػـ سػػمو م ونسػػت نـ بػػي نئػػمتلو ومػػف ثػػـ تااسػػر عاػػي فعػػو لم
ٖ

ػ

ػػور ف ػ

لمتسبنس ٓ

مػػف لمم ػػرر لاػػي ال نئػػنر لمةفلمػػي لفػ ى متػػرـ مػػف لمة ػػمس ب ػػفر ممنئػػنريم

لالفتومى عى ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بفوف وتي اؽ " ٓ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
صبٔيبَََََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚفغبدَفَٝاإلعزذاليَََ.

تمسػػؾ لمطػػمعف فػػور ئػػبطي وعاػػف لسػػتتولبي بممتا ن ػػمى بػػأف ئػػبطي كػػمف

ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/فػ ااػػو لمسػػمع لمسػػمبة

ػػبمس نػػوـ

ػػبمام ػ ومػػـ نكػػف نػػف فاػػنط عىمػػم بمػػم يػػو ثمبػػى
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ب ػ ػػمةورلؽ ع ػ ػػف ت ػ ػػمرنخ وون ػ ػػى

ػ ػػفور لإلذف بئ ػ ػػبطي وت تن ػػ ػػي ولم ػ ػػذ ك ػ ػػمف

ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/لمسمع ٖٓو ٔ بةف لمظمر .

ػ ػػفورل ن ػ ػػوـ

وذيػػس لمػػففمع ف ػ مرلفةتػػي فمػػمـ ماكم ػ لمموئػػوع بػػأف ئػػبط لمطػػمعف وت تن ػػي كماػػم
فور لإلذف بمم مف لمانمب لمةمم و وممذل كمام بػمطىنف و ونمتػف لمػبط ف إمػ

سمب نف عى

لةفم لمت فسػ رى عػف تىػؾ لإلتػ لر لى لمم ػوب بػممبط ف اظػ لر مةػفـ تػولفر اممػ لمتىػبس بمػم

فػ ذمػؾ ئػبط لممخػفر ذلتػي ولإلعتػرلؼ لممةػزو إمنػي فػ فع مبػي ػ عىػ ت ػفنر فف تىػؾ لةفمػ
مرتبطػ بػ ت لر لم ػبض لمػذ

ػمبي عػولر لمػبط ف ومػـ تكػف متوتػف مػوالل ػ و ػمؿ ففمعػي لمػففغ

كذمؾ بتزونر مائر لمئبط لمماػرر بمةرفػ لمئػمبط  ....ال ػتمممي عىػ ولنةػ مػزور ،فػ
ور ،ولنة

انا مغ لمةىـ بتزونرل .

إذ فثبػػى بػػذمؾ لممائػػر فف ئػػبط لمطػػمعف كػػمف مسػػم نػػوـ ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/بػػممطرنؽ

لمةػػمـ فثاػػم ازومػػي مػػف سػػنمر ،ربػػغ ا ػػؿ مػػـ نسػػتطغ إمت ػػمط رنممػػم بػػممطرنؽ لمةػػمـ فمػػمـ م م ػ
عوض لمممف و ف انف فف ئبطي كمف بمسكاي

بمس ذمؾ لمنوـ ػ وكؿ ذمػؾ بمػم ال نت ػؽ

مغ لمولنغ ولما ن و ويو ففمع توير وال ؾ إذ نترتس عىني مو
لمػػفعو ةاػػي نتةىػػؽ بمػػف

ي ت ننػر وتػي لمػ فر فػ

ػػا فنػولؿ ػػموف لإلثبػػمى ولمتػ رمميػػم لمطػػمعف وففمعػػي بممكػػذس

ومخمم لما ن و وةاي متػ ثبػى ذمػؾ لمػففمع فػ ف ت تػنش لمطػمعف نكػوف بػمط ةاػي تػـ فوف
إذف سػمبؽ مػػف سػػىط لمتا نػػؽ وفوف تػولفر اممػ لمتىػبس ولمتػ ال نتػػف فػ ننمممػػم فف تكػػوف

ما وم مف متموؿ مى ميف لةوؿ ػ عى اػف زعمػي ػ بػؿ ناب ػ فف ن ػميفيم لةخنػر فو نةمنامػم
با سي وب اف اولسي و وتىؾ لمامم مـ تكف نموم ونى ازوؿ لمطمعف مف تىؾ لمسنمر ،ونبػؿ

ئبطي مبم ر ،وفؽ مم تم بأنولؿ ذمؾ لم ميف .

ومػػم فلـ لةمػػر كػػذمؾ ف ػ ف لمػػففغ لمسػػممؼ لمػػذكر نكػػوف ذل فيمن ػ بمم ػ بمماسػػب م ػػا
لمفمنؿ لم موـ ئف لمطمعف ولممستمف مف ولنةػ ئػبطي تا نػذل مػيذف بػذمؾ مػف سػىط لمتا نػؽ
لممخت

و وت فى ماكم لمموئوع مىففغ لمسممؼ لمذكر وفطراتي ب وممم إامػم لطمأاػى ممػم

مف بي موف لإلثبمى ث ثتمـ (؟!) مف فف لممتمـ نبض عىني عاف لمسمع لمسمبة مسػم نػوـ

ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/امؿ ازومػي مػف لمسػنمر ،لمتػ كماػى ت ىػي فمػمـ كمفنترنػم مػف نػفع  ......ولمتػ
ت غ عى تماس لمطرنؽ لمةموم بنف فمنمط و ربنف وف لتتمل لممفنا لةخنر. ،
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وم ػػم فورفت ػػي لمماكمػ ػ فنم ػػم ت ػػفـ ال ن ػػىي رفل عىػ ػ لم ػػففمع لمت ػػوير لمس ػػممؼ لم ػػذكر

باػػفوة ئػػبطي نبػػؿ

ػػفور لإلذف بػػي مػػف سػػىط لمتا نػػؽ و ةف تىػػؾ لةن ػولؿ لمت ػ لعتمػػفى

عىنمػػم لمماكم ػ ف ػ نئػػمومم ي ػ بػػذلتمم لمماة ػ عىنمػػم بمخمم ػ لما ن ػ وعػػفـ مطمب ػ لمولنػػغ
ولمت رمميم لمطمعف وففمعي بممكذس وطةف عى مائر لمئبط لمذ لاتوليم بػممتزونر ممػم
تئماي مف إثبمى ولنة مزور ،ف

ور ،ولنة

انا ب

ف لإلنممـ ب اتمم .

وممذل كمف رف لمماكم م وبم بمم سمف ف لإلستفالؿ ممم ناطو عىني مف م ػمفر ،عىػ

لممطىػػوسو وكػػمف عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػففمع لمسػػممؼ لمػػذكر بىوغػػم م منػ لةمػػر فنػػي و وذمػػؾ
بػػفعو ،ففػرلف لم ػػو ،لممرلف ػ مىئػػبمط لمث ثػ سػػمم

لمػػذكر بةػػف إع امػػـ بولسػػط لمانمبػ لمةممػ

ةامـ منسول مف موف لما ػ اتػ نكىػؼ لمطػمعف بػ ع امـ و ومكػامـ مػف ػموف لمولنةػ لمػذنف
عمناول فافلثمم و ميفول ونموةمم وةف ف فنولممـ لمت تسمةمم لمماكمػ ةوؿ مػر ،مػم نػف نػفعو

لمماكمػ إمػ ت ننػر وتمػ اظريػػم لمتػ كواتمػم ولطمأاػى إمنمػم نبػػؿ سػممعمـ و وممػم يػو م ػػرر
بأاػػي ال نتػػوز إبػػفل لم ػ فر فػ فمنػػؿ مػػـ نةػػرض بممتىسػ فمػػمـ لممػػتمـ ولممػػفلفغ عاػػي بػػؿ نتةػػنف
طػػرس لمػػفمنؿ بػػفل  ،ف ػ ائػػور تمنػػغ فط ػرلؼ لمخ ػػوم ثػػـ إبػػفل لم ػ فر فنػػي بةػػف ذمػػؾ ٓٓٓ
ات نكوف ت فنرل ووزاي مف لمماكم

موبم و انام ٓ

ويػػذل لمتا نػػؽ كػػمف نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ لم نػػمـ بػػي مػػو مػػـ نطى ػس لمػػففمع إت ػرلتل فثاػػم

لممامكم و ةف مامزع ف مكمف وزممف ئبطي تاطو عى طىس تمزـ ب ت لر ذمؾ لمتا نؽ
إذ ال ن مػـ مامػم إال يػذل لممةاػ وال نسػػتفؿ مامػم إالّ تىػؾ لمفالمػ و يػذل إمػ مػم يػو م ػرر بػػأف

تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وال نتػػوز باػػمؿ فف

نكػػوف ريػػف م ػػنو لممػػتمـ فو لممػػفلفغ عاػػي و وةف لممامكمػػمى لمتامونػ ت ػػوـ فسمسػػم باػػم عىػ

لمتا ن ػػمى لم ػ ون لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ بممتىس ػ وتسػػمغ مػػف خ ممػػم لم ػػموف س ػول إلثبػػمى
لمتمم ئف لممتمـ فو ا نمم عاي ٓ
بمإلئػػمف إم ػ فف لم مئ ػ لمتاػػمو ال ن ػػؼ مون ػػم سػػىبنم مػػف لمػػفعو لممطروا ػ عى ػ

بسػػمط لمباػػة فمممػػي بػػؿ ن ػػوـ بػػفور إنتػػمب ا ػػط إذ نسػػة تميػػفل مبىػػوغ لما ن ػ لمتػ نا ػػفيم
غنر م نف بمم نطراي عىني لمخ وـ مف ففم ػ كمم يو لماػمؿ بمماسػب مى مئػ لممػفا ػ لمػذ
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ن ت ر باثي عى مم ن فمػي فطػرلؼ لماػزلع مػف ففمػ ومػنس مػي فف ن ػنـ نئػمتل باػم عىػ ففمػ

سة إمنمم با سي فو سةى إمني فوف فف نتمسؾ بي فاف يتال لمخ وـ ٓ

وذمػؾ كىػي تطبن ػم مىمبػفف لمفسػتور ويػو فف لممػتمـ بػرا اتػ تثبػى إفلاتػي ػ ب عتبػمر فف
لإلاسػػمف ومػػف مبػػر ل عػػف لمخطنو ػ ولمػػفاس ومػػم لمترنم ػ إالّ عػػمرض ف ػ انمتػػي وعى ػ سػػىط

لإلتمػمـ إنممػ لمػفمنؿ لم ػمطغ ئػفل لمػفلؿ عىػ ثبػوى إرتكمبػي متىػؾ لمترنمػ ػ بانػة ال نتطػرؽ
إمنػػي ػػؾ فو ففا ػ إاتمػػمؿ و ف ػ ذل إعت ػرلل ذمػػؾ لمظػػف س ػ ط بػػي لإلسػػتفالؿ ونتةػػنف لمةػػوف ،إم ػ

لة ؿ لمةمـ ويو نرنا لمبػ لر  ،فوف فف نكىػؼ لممػتمـ ب ثبمتمػم ػ ةف لممػر ال نكىػؼ ب ثبػمى مػم
يػو ثمبػى ف ػ و ونرناػ لمبػ لر  ،فمػر ثمبػى باكػـ لمفسػتور وفػؽ لممػمف ٙٚ/ ،ماػي ػ وممػذل فػ ف
تىؾ لم رنا مكماتمم وإلعتبمريم ولمت تةىو فوؽ إعتبمرلى لمةفلم ذلتمم ٓ
اولذ مـ تتر لمماكم ذمؾ لمتا نؽ رغـ فاػي ممكػف ومػنس مسػتان

إمنػػي الزـ مى

ػػؿ فػ لمػػفعو

و ولمػففمع لمم ػمر

وظػػمير لمتةىػػؽ بمػػم ػ وتػػم رفيػػم عىنػػي بمػػم ال نسػػوغ إط لراػػي

ولإلمت ػمى عاػي فػ ف لماكػػـ لممطةػوف فنػي نكػػوف مةنبػم م

ػورل فئػ عػػف إخ مػي باػؽ لمػػففمع

بمم نستوتس ا ئي ٓ
إذ تكػػوف لمماكمػ بػػذمؾ ونػػف فغى ػػى بمبمػػم فػ وتػػي طمرنػػي ويػػو مػػم تتػػأذ ماػػي لمةفلمػ

ف ف لإلنذل و لةمر لمذ نستوتس ا ض لماكـ ولإلامم ٓ

كمم كمف عى لمماكم فف تات ؿ بكممؿ ينوتمم ممةمناػ مسػكف لمطػمعف فو تاػفس فاػف
فعئػ ػػمومم إلت ػ ػ لر تىػ ػػؾ لممةمنا ػ ػ وس ػ ػتلؿ نمطانػ ػػي وتن لراػ ػػي عػ ػػف ولنة ػ ػ ئػ ػػبطي فلخىػ ػػي نػ ػػوـ
ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/ومم فس ر عاػي ت تن ػي و خم ػ ونػف ػمف كػؿ مػف  ........و ..........بمػم
نتنػػف ففمعػػي مػػف ئػػبطي بمسػػكاي فػ ذمػػؾ لمونػػى لمػػذ اػػففل ومػػـ نةثػػر مةػػي عىػ ثمػ مخػػفر

عاف ت تن ي و اولذ مـ تتر لمماكم ذمؾ لمتا نؽ بؿ خ اكممم ات مف تا نىي ولمرف عىنػي
بمم نسػوغي فػ ف ذمػؾ ممػم نابػ عػف فامػم مػـ تماػص لمولنةػ لمتماػنص لمكممػؿ ولم ػممؿ لمػذ
نمن ػ ممػػم لم ر ػ مى

ػػؿ ف ػ لمػػفعو عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر ،ػػممى لةمػػر لمػػذ نةنػػس

لماكـ كذمؾ بمم نستوتس ا ئي ولإلعمفٓ ،
وال ما ػػؿ مى ػػوؿ فػ ػ ي ػػذل لم ػ ػػفف ب ػػأف لمماكمػ ػ منس ػػى مىزمػ ػ بتة ػػس فف ػػمع لمم ػػتمـ
لمموئوع وكمف عام رل ولمرف عىنمم عى إست ؿ وبأسبمس خم
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ب عتبػمر فف لمػرف عىنمػم

نست مف مف ففم لمثبوى لمت فورفتمم وفنممى عىنمم نئم يم بمإلفلاػ ػ ةف ذمػؾ ن تػرض بفليػ

فف تكوف لمماكمػ نػف فممػى بػففمع لممػتمـ لمسػممؼ لمػذكر وفامطػى بػي عىمػم و فمػم إذل كػمف نػف
غمس عامم كىن ومـ ت طف إمني ػ ف ف اكممػم نكػوف فػوؽ ن ػورل م ػوبم بػمإلخ ؿ باػؽ لمػففمع
ولتس لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
اولست ر نئم لما ض عىػ ذمػؾ ونئػ بػأف مامزعػ لممػتمـ فػ مكػمف ئػبطي وزمماػي

تةػػف مػػف لوتػػي لمػػففمع لمتويرنػ وعىػ لمماكمػ تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع بىوغػػم م منػ لةمػػر فنػػي إذ
ػػي ت ننػػر وتػػي لم ػ فر ف ػ لمػػفعو

نترتػػس عىنػػي مػػو

ػ فو لمػػرف عىنػػي بػػرف سػػموغ م ب ػوؿ نبػػرر

إط لراػػي و وال نتػػوز لإلمت ػػمى عاػػي ب ممػ لإلطمواػػمف إمػ فنػولؿ ػػموف لإلثبػػمى لمتػ فخػػذى بمػػم
لمماكم طمممم فف تىؾ لةنولؿ ي بذلتمم ماؿ لماة بمخمم لما ن ورمميػم لمػففمع بممكػذس
وممم ناطو عىني يذل لمرف مف م مفر ،عى لممطىوس ٓ


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

ونف لست ر عى ذمؾ نئم لما ض ونئ بأف مامزع لمففمع فى تافنف ونى لمامفة
وعفـ افوثي ف لمونى لمذ اففل لم ميف نةف ففمعم تويرنم متةى ي بممفمنؿ لمم فـ ف لمفعو
ولممسػتمف مػف فنػولؿ لم ػميف لموانػف ػ وناباػ عىنػي مػو

ػي ػ ت نػر وتػي لمػ فر فنمػم ػ ممػم كػمف
ػرؼ ػ فف

ن تئػ مػف لمماكمػ ويػ تولتػي مسػأم تافنػػف ونػى لموفػمل ػ ويػ مسػأم فانػ

تتخػػذ مػػم تػرلل مػػف لموسػػموؿ متا ن مػػم بىوغػػم م منػ لةمػػر فنمػػم عػػف طرنػػؽ لممخػػتص فانػػم ػ ويػػو
لمطبنػس لم ػػرع

ػ فمػم ويػ مػػـ ت ةػؿ فػ ف اكممػػم نكػوف مةنبػػم بمم

ػػور فئػ عػػف لإلخػ ؿ

باؽ لمففمع و وال ن فس فى يذل فف نسكى لمففمع عف طىس فعو ،فيؿ لم ف

ػرلا ػ ذمػؾ فف

مامزعتي فى تافنف لمونى لمذ ونغ فني لمامفة نتئػمف فػ ذلتػي لممطممبػ لمتمزمػ بػممتا نؽ

ولمرف بمم ن افل بأسبمس سمو

وال نسوغ لإلعرلض عاي ب مم لإلطموامف إم مم مف بي لم ميف

لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،عىػ لممطىػػوس نبػػؿ فف نااسػػـ فمػرل بتا نػػؽ تترنػػي
لمماكم ونكوف لماكـ مذمؾ مةنبم م


ورل عف مولتم ففمع لمطمعف بمم نستوتس ا ئي ٓ

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

وّبَلؼذَثأََْ:

" لمػػففمع لمػػذ ن ػػف بػػي تكػػذنس فنػولؿ لم ػػميف ال نسػػوغ لإلعػرلض عاػػي ب ممػ لإلطمواػػمف

إمػ مػم ػمف بػػي لم ػميف لممػذكور ممػػم نمثىػي يػذل لمػػرف مػف م ػمفرل مىػػففمع نبػؿ فف نااسػـ فمػرل
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بتا نؽ تترني لمماكم وال ن ػفس فػ يػذل فف نسػكى لمػففمع عػف طىػس إتػ لر يػذل لمتا نػؽ مػم
فلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب لمتمزم ػ ب ترلوي "ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
وّبَلؼـذَثأََْ:
"

تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وال ن ػي فف

نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفغ عاي " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
ٚلذَجشَٜلؼبءَإٌمغََ:

" إذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف مػػف ففمعػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ػ ومػػف ػػأاي مػػو

ػػي فف

نت نػػر بػػي وتػػي لم ػ فر ف ػ لمػػفعو ف ػػف كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ فف تما ػػي وت سػػطي ا ػػي
ائػي إف يػ رفى إط لراػي فمػم
بتا نػؽ تترنػي بىوغػم إمػ غمنػ لةمػر فنػي فو تػرف عىنػي بمػم ون ْف و
ونػػف فمسػػكى عػػف تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لإلطمواػػمف إم ػ لن ػولؿ لم ػػميف غنػػر
سموغ ممم ناطو عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل ف ف اكممم نكوف مةنبم " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
صبٌضبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

كمف لمففغ ببط ف إعترلؼ لمطمعف ف فع مس ئػبطي اتنتػ تةرئػي ميعتػفل عىنػي

بممئػرس ولإليماػ مػف بػػنف فوتػي لمػففمع لمتويرنػ لمتػ تمسػؾ بمػػم ففمعػي بتىسػ لممامكمػ و
ور ،مائر تا نؽ لمانمب لممتر  ٕٓٓٗ/ٙ/ٚمى كو لمت ت فـ

ونفـ لمففمع تأننفل مففمعي

بمم ولمف لمطمعف ونفع  ...... /و وتم بمم فاي فثام زنمرتي ةباي لممػذكور وتػفل نةػما مػف
كس لر ف ذرلعي وكذمؾ فثمر ئرس مبرس عىػ تمنػغ تسػفل ولتمػـ كػ مػف لمئػمبطنف ......

و .......لمئػػمبطنف بمرك ػػز ػػربنف بمإلعت ػػفل مامىػػي بػػمم و ،عىػ ػ لإلعتػ ػرلؼ بان ػػمز ،لممخ ػػفر
لممئبوط ب

ف لإلتتمر ٓ

وتم ت رنر لمطس لم رع لمذ فونػغ لمك ػؼ لمطبػ عىنػي متكػفل اػفوة ذمػؾ لإلعتػفل
وعى تىؾ لم ور ،لمت

مف بمم ولمف لمطمعف ٓ
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وخىص لمففمع مف ذمػؾ إمػ بطػ ف لإلعتػرلؼ وال نتػوز لإلعتػفلف بػي فو لمتةونػؿ عىنػي

كفمنؿ ئف لمطمعف نمكف فف ن مـ عىني نئم بمإلفلا ٓ

ةف ػػرط لةخػػذ بػػمإلعترلؼ كػػفمنؿ إلثبػػمى لمتمم ػ ئػػف لممػػتمـ لممةتػػرؼ فف نكػػوف
مف لر عف إرلف ،ار ،ومختمر ،و ف ذل
لمفمنؿ لممستمف ماي ومو كمف لإلعترلؼ

فر تاى تأثنر لإلكرلل فنم كمف نفرل كمف بمط ونبطػؿ
مفنم ٓ

وكػمف عىػ لمماكمػ تا نػؽ ذمػؾ لمػففمع بىوغػم م منػ لةمػر فنػي و خم ػ وفف لمظػمير

نتنفل ونفعمي و ومكامم مـ تتػر ذمػؾ لمتا نػؽ رغػـ فاػي ممكػف ومػنس مسػتان وظػمير لمتةىػؽ
بمم ػػفعو والزـ مى

ػ ػػؿ فنمػ ػػمو فو تئػ ػػمف اكممػ ػػم مػ ػػف لةسػ ػػبمس لمسػ ػػمو

مػ ػػم نسػ ػػوغ إط لراػ ػػي

ولإلمت مى عاي ٓ
ومكامػػم مػػـ تتػػر ذمػػؾ لمتا نػػؽ وخػ اكممػػم اتػ مػػف تا ػػنىي ولمػػرف عىنػػي بمػػم نسػػوغ

إط لراػي و بمػم نػفؿ عىػ فامػم مػـ ت طػف إمنػي كػذمؾ ػ ومػـ تىػـ بػي و بػؿ غػمس عامػم تمممػم بمػم
عمس اكممم اولستوتس ا ئي م

ور فسبمبي و فئ عف إخ مػي باػؽ لمػففمع ػ خم ػ ونػف

إتخػػذى لمماكم ػ مػػف إعت ػرلؼ لمطػػمعف ف ػ فع ػػمس ئػػبطي فمػػن ئػػفل عى ػ ثبػػوى انمزتػػي
لممخ ػػفر لممئػػبوط و وا ػػىى ي ػػذل لإلعتػػرلؼ لمماة ػ عىنػػي ب ػػممبط ف ئػػمف فن ػولؿ ػػموف

لإلثبػمى اولعتبرتػي مػف بػنف عام ػر ػممف ،كػؿ مػامـ لمتويرنػ بمػم نبطػؿ فنػولممـ وكػذمؾ إذ مػػـ

نةف ونةرؼ مف ث لمماكم بأنولممـ ولطموامامم م اتمم مو فامم ففركػى وفطاػى إمػ ثبػوى
لمتةػػف عى ػ لمطػػمعف بممئػػرس لممبػػرس مامىػػي عى ػ لإلن ػرلر بمػػم اسػػس إمنػػي ػ ويػػذل لم ػبط ف
ولمةػولر لمػػذ

ػػمس إسػػتفالؿ لمماكمػ عىػ يػػذل لمااػػو ممػػم نبطػػؿ لماكػػـ لمطةػػنف بأكمىػػي ومػػو

تسمافى لمماكم ف نئمومم إم ففمػ فخػر خػ ؼ ذمػؾ لإلعتػرلؼ لمماةػ عىنػي بػممبط ف ػ

ةف لةفم ف لممػولف لمتامونػ متسػماف ،ومامػم متتمةػي تتكػوف ع نػف ،لمماكمػ بانػة إذل سػ ط
إافليم فو إستبةف تةذر لمتةرؼ عى فثػر ذمػؾ فػ ت ػفنريم مسػمور لةفمػ لةخػر و اولذ خػممؼ
لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ف اي نئا ولتس لما ض ولإلعمفٓ ،

ونف نئى ماكم لما ض " لالكرلل لممبطؿ م عترلؼ يو ممنستطنؿ بمالذ ممفنم فو
مةاونم لم لممةترؼ فنتثر ف لرلفتي ونامىي عى لالفال بمم لفم بػي " و ( ا ػض ٛٔ/ٔ/ٚ
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ػ س ٕٖ ػ ٔ ػ ٖٕ ) و كمػػم اكمػى ماكمػ لمػػا ض بػػأف " ائػور لمماػػمم لمتا نػػؽ لمػػذ

تترنػي لمانمبػي لمةممػي النا ػ ا ػوؿ لمتةػذنس " ( ا ػض ٘ٔ ٜٔٛٓ/ٔٓ/ــ س ٖٔ ػ ٕ ٔٚػ
ٓ. ) ٜٛ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" م ػػف لمم ػػرر لف لم ػػففغ ب ػػبط ف لالعتػ ػرلؼ ي ػػو فف ػػغ ت ػػوير نت ػػس عىػ ػ ماكمػ ػ

لمموئوع مامن تي ولمرف عىني رفل سمو م نستو ف ذمؾ لف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذ ونػغ
عىنػػي لالك ػرلل لو نكػػوف نػػف ونػػغ عى ػ غن ػرل مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ ف ػ نئػػموي
بمالفلاػي عىػ يػػذل لالعتػرلؼ و ولف لالعتػرلؼ لمػػذ نةتػػف بػػي نتػس لف نكػػوف لختنمرنػػم والنةتبػػر
كػذمؾ ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ لذل ا ػؿ تاػى تػأثنر لالكػرلل لو لمتمفنػف فو لمخػوؼ لمام ػونف عػف

لمر غنر م روع كموام ممكمف نفر يذل لمتمفنف لو ذمؾ لالكرلل " ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
* نض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ /ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٚٙ
وّبَلؼذَثأََٔٗ:

" مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ النةػوؿ عىنػي ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرلل كمواػم

ممكمف نفرل "
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙػ س ٖٗ ػ  ٗٙػ ٕٗٗ
وّبَلؼذَثأَََٔٗ:

" الن ػػي تػػأثنـ لاسػػمف ومػػو باػػم عىػ لعت لرفػػي بىسػػماي لو بكتمبتػػي متػ كػػمف ذمػػؾ مخمم ػػم

ما ن لمولنغ " ( ا ض ٕٓ ٜٔٙٛ/٘/ػ س  ٜٔػ ٔٔٔ ػ ٕ ٘ٙو ا ػض ٕٓ ٜٔٙ٘/ٕٔ/ػ
س  ٔٙػ ٓ ٔٛػ ٘ٗ ) ٜونئى بأاي ب ممفلمى لفلاػ لممػتمـ نػف لننمػى عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف
مف مائر ت تنش بمطؿ و وعى لالعترلؼ لمماسوس لمني فػ يػذل لممائػر لمػذ لاكػرل فنمػم
بة ػ ػ ػػف و فأام ػ ػ ػػم ال تك ػ ػ ػػوف

ػ ػ ػػاناي العتم ػ ػ ػػمفل عىػ ػ ػ ػ مائ ػ ػ ػػر لتػ ػ ػ ػ لر لى بمطىػ ػ ػ ػػي ( ا ػ ػ ػػض

 ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘ ) ٓ ػ كمػم نئػى بػأف " لمػففغ بػبط ف لنػولؿ لم ػميف
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م ػػفوريم تاػػى تػػأثنر لالكػرلل تػػوير نتةػػنف عىػ لمماكمػػي لف تةػػرض مػػي بمممامن ػػي مىونػػوؼ

عى وتي لماؽ فني فمذل لطراى تةنف فف ت نـ ذمؾ عى فسبػمس سمو ػي "
س  ٕٚػ  ٜٔػ ٜٓ



ا ػػض ٕ٘ ٚٙ/ٔ/ػ



ا ض ٔٔ ٜٕٔٚ /ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٓ ػ ٜٓٙ

ومف لمم رر لممةروؼ فف لةفم ف لممولف لمتامون متسماف ،و ػ نكمؿ بةئمم بةئػم و

ون ف بةئمم بةئم و بانة ال نمكف لمتةرؼ عى م ػفلر لةثػر لمػذ كػمف ميسػتفالؿ لم مسػف
عىػ ع نػػف ،لمماكمػ و ومػػمذل كػػمف سػػوؼ نكػػوف رفنمػػم إذل تابمػػى إم ػ فسػػمف مػػم إعت فتػػي خطػػأ
عى خ ؼ لمثمبى وعى خ ؼ لما ن .


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



ا ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ



ا ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘



ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ



ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ



ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ سٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘



ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ



ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ



ا ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘



ا ض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ

يذل إم فف فنولؿ موف لإلثبمى لمث ث ومػم رولل كػؿ مػامـ عػف إعتػرلؼ لمطػمعف فػ
فع ػمس ئػبطي بػ ارلز لممخػفر لممئػبوط ػ تةػف واػف ،ولاػف ،مترلبطػ ال إا

ػمـ بنامػم بانػة

نستانؿ بتر فاف فتزلومم عف بمن عام ريم ػ ف ذل مس لمبط ف فاػف تىػؾ لةتػ لز ويػو ذمػؾ
لإلعتػرلؼ لممػفع بػي ولمماسػوس

ػفورل مىطػمعف ػ تمػموى بػمن فتػ لز لم ػممف ،وتػفلعى بمػػم

ناب ػ ػ إطرلام ػػم تماب ػػم وع ػػفـ لمتةون ػػؿ عىنم ػػم و إذ ال نن ػػمـ بم ػػم فوف ذم ػػؾ لمةا ػػر لممس ػػتبةف

مبط ف يذل لإلعترلؼ ػ ومـ تأخذ ماكمػ لمموئػوع بمػذل لماظػر وفنممػى نئػم يم عىػ لمػفمنؿ

لم وم لممستمف مف فنولؿ موف لإلثبمى لمث ثػ رغػـ مػم إعت لريػم مػف بطػ ف فػ ف لماكػـ نكػوف
بمط إلبتاموي عى ففم تويرن فمسف ،و بمم إستوتس ا ئي كػمم سىؼ لمبنمف ٓ
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كمم مس لماكـ لممطةوف فني ن ور خر مخىول مف لمفمنؿ عى ثبػوى عىػـ لمطػمعف

بػػأف مػػم ناػػوزل ممخػػفر لممنػػرونف مػػغ فف يػػذل لمةىػػـ ركػػف تػػوير ميفلا ػ عػػف تىػػؾ لمترنم ػ و
ب عتبػػمر فامػػم مػػف لمت ػرلوـ لمةمفن ػ لمت ػ تسػػتىزـ متولفريػػم عىػػـ لممػػتمـ بػػأف مػػم ناػػوزل فو ناػػرزل
ممخػفر ماظػور انمزتػي ػ ويػذل لمةىػـ ال نتػوز إفت لرئػي ممتػرف ثبػوى لمانػمز ،لمممفنػ ةف فػ
ذمؾ إا م م رنا نماوان متفليم ثبوى لمةىـ بكا لممخفر ممتػرف ثبػوى انمزتػي و ويػذل لم رناػ

ال ساف ممم مف لم ماوف و وطمممم فف لمترنم لممذكور ،ولم

ػف لمتاػمو مػف فركمامػم فػ ف ثبػوى

يػػذل لمػػركف نتةػػنف فف نكػػوف تمزمػػم ونمطةػػم بأفم ػ امسػػم وال نتػػوز لم ػػوؿ بثبوتػػي باػػم عى ػ
لإلفترلض ولمظف و ويو مم ن ر لماكـ ف بنماي وممذل كمف مةنبم نتةنف لما ض ولإلامم ٓ


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



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

ساثؼبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

ذيػػس لمػػففمع كػػذمؾ فػ ففمعػػي فمػػمـ ماكمػ لمموئػػوع إمػ فف لإلتػ لر لى لمتػ إتخػػذى

بمماسب مىا ػمظ عىػ لممخػفر لممئػبوط مػـ تػتـ وفػؽ مػم اػففل لم ػماوف اتػ تكػوف بماػأ عػف
لمةبة ولمت عس ٓ
إذ نػػمـ لمئػػمبط  ....... /لم ػػموـ بئػػبط لمطػػمعف بمإلات ػػمظ بمممئػػبوطمى تاػػى نػػفل ومػػـ
نةرئمم عى لمانمب لمةمم وكذمؾ لمطمعف فور إتممـ إت لر لى لمئبط ٓ
بؿ نمـ بمأمورن سرن لمسمع لمتمسة ولما ؼ مسػم نػوـ ٕٔ ٕٓٓٗ/ٖ/وعػمف مامػم

لمسمع لمامفن ع ر وخمس وفربةنف فنن مسم و ثـ نمـ بخفم متارك مف لمسمع لمثمان
ع ػػر ولمربػػغ وعػػمف مامػػم لمسػػمع لمثمما ػ ولما ػػؼ
لممئبوطمى ولمطمعف عى لمانمب لمةمم

ػػبمس نػػوـ ٕٕ ٕٓٓٗ/ٖ/و وتػػـ عػػرض

بمس ذمؾ لمنوـ لمسمع لمتمسػة ولما ػؼ

ػبمام

ػ وذمؾ وفؽ مم ورف بأنولؿ لمئمبط لممذكور بممتا ن مى و ومػتف ذمػؾ فف لممئػبوطمى ظىػى
فػ اػوز ،لمئػمبط لممػذكور فوف تارنزيػػم فتػر ،تػموزى سػبة ع ػػر سػمع و وتػـ عرئػمم بةػػف

لا ئػػم تىػػؾ لممػػف ،لمطونى ػ عى ػ سػػىط لمتا نػػؽ فوف تارنزيػػم و إذ لمثمبػػى ب ػػفر مائػػر
تا نؽ لمانمب لمةمم نوـ ٕٕ ٕٓٓٗ/ٖ/لمسػمع لمةم ػر،

ػبمام فف لمئػمبط لممػذكور عػرض

لممائر عى لمما ؽ ومةمم عىبي ستمنر كىنوبمت لر بوكس فبػنض بػفلخىمم عػفف سػبة م مفػمى
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مف لمورؽ لمػورف لمىػوف عىػ كػؿ مامػم ال ػؽ ػ مؼ لمىػوف تاػو كػؿ مامػم مػمف ،بػنج لمىػوف

ت بي ممف ،لممنرونف لممخفرٓ ،

ونف سوؿ لم ميف لةوؿ عف ذمؾ فأوئي بأنولمي فف لمطمعف كمف متا ظم عىني ب اػف
غرؼ واف ،لممبماة خ ؿ فتر ،إاتتػمزل بمركػز لم ػرط اتػ تػـ عرئػي عىػ لمانمبػ لمةممػ
بمس لمنوـ لمتمم وفف لممئبوطمى تـ لمتا ظ عىنمم فوف تارنز بفرم مكتبي لمخػمص بواػف،

لممبماة وكمف نات ظ بم تماي مةي ٓ

وخى ػػص لمػ ػففمع مػ ػػف ذمػػػؾ إمػ ػ فف لممئػ ػػبوطمى ظىػػػى م تػ ػر ،طونى ػ ػ عرئ ػػي مىةبػ ػػة
ولمت عػػس ولإلخػػت ط بمئػػبوطمى فخػػر و وكػػمف نتةػػنف تارنزيػػم فػػور ئػػبطمم ار ػػم عى ػ
عػفـ لمت عػػس بمػػم اولسػػتبفلممم و لةمػػر لمػػذ نر ػػي مى ػػوؿ بػأف مػػم تػػـ ئػػبطي مػػـ نكػػف بذلتػػي مػػم

فتر تاىنىي بم ىا لمطس لم رع و ويو ففمع توير تفؿ عىني لةورلؽ ونستخىص مامم

مىويىػ لةوم ػ كػػمف ن تئ ػ مػػف لمماكمػ تا ن ػػي بىوغػػم م من ػ لةمػػر فنػػي خم ػ وفف مامزع ػ
لمففمع سمم لمذكر تتةىؽ بتسـ لمترنم لمت تفور مةػمم وتوفيم فو إات متيم كىن ٓ

وةف لم ػػمرع عا ػػفمم فوت ػػس تارن ػػز لممئ ػػبوطمى ف ػػور ئ ػػبطمم فػ ػ ائ ػػور لمم ػػتمـ
ولممػػفلفغ عاػػي اولثبػػمى مػػم نةػػف مػػي مػػف ففػػمع ب ػػأامم إسػػتمفؼ مػػف ذمػػؾ لما ػػمظ عى ػ لمػػفمنؿ

لمتوير فػ لمػفعو ويػو تسػـ تىػؾ لمترنمػ ػ واتػ ال نكػوف عرئػ مىةبػة ولمت عػس ػ وال

نست نـ ذمؾ مػغ لإلتػ لر لى لمة ػولون لمبفلونػ لمتػ إتبةمػم لم ػميف لةوؿ لم ػموـ بممئػبط ولمػذ
ن ػ ػمـ بةػ ػػف ،مأمورنػ ػػمى فخػ ػػر خ ػ ػ ؿ لم ت ػ ػر ،لمت ػ ػ مئػ ػػى ماػ ػػذ إتمػ ػػمـ لمئػ ػػبط ماػ ػػنف عػ ػػرض
لممئبوطمى عى سىط لمتا نؽ و ومـ نثبى بفمنؿ نمطغ فامم كماى ف مكمف مف بةنفل عف

فنػػف لمةػػمبثنف فو لممت عبػػنف كمػػم مػػـ نثبػػى بػػفمنؿ مػػم فف فرم مكتػػس لمئػػمبط لمم ػػمر إمنػػي مػػي

م تػػمس خػػمص بػػي نا ػػرف بانمزتػػي فوف غن ػرل وذمػػؾ عى ػ لم ػػرض تػػفال بػػأف مػػي م تػػمس

ػػممي

ميستةممؿ ومـ نكف بذمؾ لمفرم مئبوطمى فخر مف لممولف لممخفرٓ ،
ويػذل لةمػور لم ممئػ كماػى تاتػمم مػف لمماكمػ لمت ػف ممػم ومػو مػف تى ػم ا سػػمم

ب ػ ت لر تا نػػؽ ب ػػأامم مك ػػؼ يػػذل لم مػػوض ومك ػ نكػػوف لمػػفمنؿ لممسػػتمف م ػف ولنة ػ لمئػػبط
ظمي لر تىنم ال ن وبي غموض فو ظف اولاتممؿ ٓٓٓ يذل إمػ فف مامزعػ لمػففمع سػمم لمبنػمف
تاطو عى طىس تمزـ بػ ت لر يػذل لمتا نػؽ إذ ال ن مػـ مامػم إالّ يػذل لممةاػ وال نسػتفؿ مامػم
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إال تىػػؾ لمفالمػ و خم ػ بمماسػػب مىترنمػ لممسػػاف ،مىطػػمعف ولمتػ نةمنػػس عىنمػػم لم ػػماوف بأ ػػف
فاػولع لمة ػػمس وفنسػػمل ولمػػذ نػػف ن ػػؿ إمػ لإلعػػفلـ و فػ فنػػؿ مػػف فف تبػػذؿ لمماكمػ ن ػػمر

تمفيم مف تا نؽ إلستت

لما ن وفر لم بممى لمت فامطى بولنة لما مظ عىػ لممخػفر

بةػف ئػػبطي و ولمتػ تمػى عىػ ااػػو مخػممؼ ةاكػػمـ لم ػػماوف متئػمام إيػػفلر مكػػؿ لمئػػممامى
لمت اص عىنمم لم مرع ف لمممف ٘ٙ ،إت لر لى تامون ومم بةفيم ولمت توتس وئغ لة نم
ولةورلؽ لمت تئبط بارز م ىؽ وتػربط طمممػم فمكػف ونخػتـ عىنمػم ونكتػس عىػ

ػرنط لفخػؿ

لمختـ تمرنخ لممائر لممارر بئبط تىؾ لة نم ون مر إمػ لمموئػوع لمػذ ا ػؿ لمئػبط
مػػف فتىػػي وال نتػػوز فػػض تىػػؾ لةختػػمـ إالّ بائػػور لممػػتمـ فو وكنىػػي ومػػف ئػػبطى عاػػفل يػػذل
لة نم فو بةف فعوتمـ مذمؾ ٓ

ونػف فطػمس لم ػميف لةوؿ بكػؿ يػذل لإلتػ لر لى لمولتػس إتبمعمػم وخػرم عىنمػم عىػ ااػػو

مر وئرس بمم عرض لماموط ممم فبطىمم وفبطؿ لمفمنؿ لممستمف مامػم ػ ويػو مػم تمسػؾ بػي
لمففمع ف مرلفةتي فممـ لمماكم فثام لممامكمػ فوف فف ت طػف إمنػي فو ت سػطي ا ػي إنػرلفل مػي
فو رفل عىني ومـ تةمؿ عى تا ن ي بىوغم م منػ لةمػر فنػي ممػم عػمس اكممػم اولسػتوتس ا ئػي

ولإلامم ٓ

اولذل كما ػ ػػى فاكػ ػ ػػمـ لمػ ػ ػػا ض نػ ػ ػػف إسػػ ػػت رى عى ػ ػ ػ فف إت ػ ػ ػ لر لى تارنػ ػ ػػز لممئػ ػ ػػبوطمى

لمما ػػوص عىنم ػػم فػ ػ لمم ػػمف ٘٘/،وم ػػم بة ػػفيم إام ػػم يػ ػ إتػ ػ لر لى ن ػػف بم ػػم تاظ ػػنـ لمةم ػػؿ
مىمامفظ عى لمفمنؿ خ ن توينامي ومـ نرتس لم ماوف عى مخمم تمم ف بط ف وتػرؾ لةمػر
ف ذمؾ إم ماكم لمموئوع اولطموامامػم إمػ سػ م لمػفمنؿ اولمػ فف لةاػرلز لممئػبوط مػـ

ن ؿ إمنمم لمةبة ٓ



ا ض ٘ ٜٖٔٙ/ٖ/ػ س ٗٔ ػ ٖٖ ػ ٔٗٛ

إال فاػػي عى ػ ماكم ػ لمموئػػوع فف تبػػنف ف ػ اكممػػم فامػػم كماػػى عى ػ بناػػي مػػف تىػػؾ
لإلت لر لى ولممرلاؿ لمت تمى فنمم ومػم تػـ إتبمعػي ب ػأامم و اتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف إطموامامػم

مسػ م لممئػػبوطمى وعػػفـ اػػفوة عبػػة بمػػم كػػمف عىػ بناػػي اولفرلؾ اولممػػمـ مامػػم ػ ومػػـ نكػػف
إطموامام تزلفنم وعى غنر فسمس فو نمومم عى إفترلض س م لممئبوطمى وعفـ لمةبة بمم
فوف ساف ولنة سفنف و خم

وفف إنتامع لم مئ لمتزو اولطمواماي م ا لةفم لمت ن نـ
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عىنمػػم إنتامعػػي بمإلفلاػ و نتةػػنف فف نكػػوف ن نانػػم وتمزمػػم ال نسػػمورل ػػؾ فو إاتمػػمؿ كمػػم سػػىؼ

لمبنػ ػػمف و وال نتا ػ ػػؽ ذمػ ػػؾ بػ ػػمإلفترلض ولإلعتبػ ػػمرلى لممتػ ػػرف ،و وممػ ػػذل ال ماػ ػػؿ مى ػ ػػوؿ بػ ػػأف
لممئػػبوطمى لمت ػ فاػػت ظ بمػػم لمئػػمبط  .......عىػ يػػذل لمااػػو لمة ػولو غنػػر لمماكػػـ ي ػ

بذلتمم لمت تـ تاىنىمم ػ اولاي طمممم إطمأاى لمماكم إم بةػفيم عػف لمةبػة فػ ف فػ ذمػؾ مػم
نك مىرف عى لمففمع لمسممؼ لمذكر ٓٓ ةف يذل لم وؿ ن ػوبي لم ػور فئػ عػف لمتةسػؼ

لمظ ػػمير ولم س ػػمف لمولئ ػػي بمتمفمت ػػي ة ػػوؿ لمة ػػؿ ولمماط ػػؽ لمس ػػىنـ ٓٓ ومم ػػذل ك ػػمف لماك ػػـ

لممطةػػوف فنػػي م ػػوبم بمم

ػػور لممبطػػؿ فئػ عػػف فسػػمفل فػ لإلسػػتفالؿ بمػػم إسػػتوتس ا ئػػي

ولإلامم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:

" لماكػػـ نكػػوف م ػػوبم بمم سػػمف فػ لإلسػػتفالؿ إذ إاطػػوى فسػػبمبي عىػ عنػػس نمػػس سػ م

لإلستابمط ػ ونتا ؽ ذمؾ إذل إستافى لمماكم ف إنتامعمم إم ففم غنػر

ػمما مػف لمامانػ

لمولنةن ػ مينتاػػمع بمػػم و فو عػػفـ لمىػػزوـ لمة ى ػ ولمماط ػ مىاتنت ػ لمت ػ إاتمػػى إمنمػػم لمماكم ػ
بام عى لةفم لمت ثبتى مفنمم " ٓ

* ا ض مفا ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ س ٗٗ ػ ٕٔٔ ػ  ٙٚٚػ طةف ٖٖٖٕٗٙ/ؽ
وانػػة إاػػي ممػػم ت ػػفـ تمنةػػي ف ػ ف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نك ػػوف ونػػف رلف عىنػػي ع ػولر

لمبط ف بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيز

وفاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر ف ػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػف ػػأاي فف نرتػػس مىطػػمعف
فئ لر لر ال نمكف متفلركتمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذل متنتم رنثمم ون
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ؿ ف يذل لمطةف ٓ

فٍٙزَٖاألعــجبة

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض لةمر بونؼ تا نػذ لماكػـ متنتػم رنثمػم ون
لمطةفب
ٚاحلىَُ:

أٚالََََب ب بوؿ لمطةف ك

صبٔيبََََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .
احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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ػؿ فػ يػذل

َ

لزًَـَحيبصحَٚإحشاصَعسحَثذَْٚرشخيضَ
َ

اٌمؼيخََ2999/69494جٕبيبدَثجبَـََ2999/6934وٍَٝثىنَعٛيفَ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغََ49/99224قَ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

ِزوــــــشحَ
َ

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغ

ادلمذَََََِٓ.......... :

متمـ  .ماكوـ عىني  .طمعف

وموطاػي لممخت ػػمر مكت ػػس لةسػتمذ  /مامػف رتػمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو

عطني ػ لممامم بمما ض ػ  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
فَٝاحلىُ

ػـــــــذَ
ب لم ػمفر ائػورنم بتىسػ ٖ ٕٓٓٙ/ٗ/مػف ماكمػ تامنػمى باػ سػونؼ فػ

لم ئن  ٕٓٓٗ/ٔٙٚٙٚتامنمى ببم (  ٕٓٓٗ / ٜٔٗ٘كى با سونؼ ) و
ولم مئػ بمةمنبػ لمطػمعف بممسػػتف لمم ػفف خمسػ ع ػر عممػػم عمػم لسػاف إمنػػي
وم مفر ،لمس س لماػمر ولمػذخنر ،لممئػبوطنف مػغ إم لزمػي لمم ػمرنؼ لمتامونػ
وف لمفعو لممفان ب اممتمم إم لمماكم لممفن لممخت

ارّٙذَإٌيبثخَاٌؼبِخَاٌطبػََٓ:

.

اٌٛلبئــــــــــغَ

بأاي ف نوـ ٕٕ ٕٓٓٗ/ٔٔ/بفلور ،مركز ببم

ٔ) نتػػؿ لممتا ػ عىنػػي  .......عمػػفل بػػأف فطىػػؽ

ػػوبي عنػػمرنف اػػمرننف مػػف س ػ س اػػمر "

مسػػفس " كػػمف باوزتػػي نم ػػفل مػػف ذمػػؾ نتىػػي فأاػػفة بػػي إ ػػمبتي لم ػولرف ،بت رنػػر لم ػ
لمت رنان ولمت فوفى بانمتي عى لمااو لممبنف بممتا ن مى .

ٕ) امز وفارز ب نر ترخنص س ام امرنم م
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خف " مسفس " .

ٖ) اػػمز وفاػػرز ب نػػر تػػرخنص ذخػػمور ممػػم تسػػتةمؿ عى ػ لمس ػ س لماػػمر موئػػوع لمتمم ػ
لمسمب فوف فف نكوف مرخ م مي بانمزتي فو فارزل .

وطىبػى ع مبػػي بػمممولف ٖٕٗ  /فوال ع وبػػمى ولممػولف ٔٔ/و  ٙو  ٘/ٕ/ ٕٙو ٖٓ ٔ/
مف لم ماوف ٗ ٘ٗ/ٖٜلممةفؿ بمم ماوانف  ٚٛ/ٕٙو ٘ ٛٔ/ٔٙولمباػف ف مػف لم سػـ لةوؿ مػف
لمتفوؿ رنـ  ٖ/لممىاؽ بمم ماوف لةوؿ لممستبفؿ ب رلر وزنر لمفلخىن رنـ بٖٖٕٗ٘. ٜ٘/
احلىَُٚاٌطؼَٓثبٌٕمغَ :وبتىس ٖ ٕٓٓٙ/ٗ/نئى ماكم تامنمى با سونؼ باكممم
سػػممؼ لمبنػػمف و ف ػػرر لمطػػمعف ب خ ػػي بػػممطةف عىنػػي بػػمما ض بسػػتف لم نػػوـ لمةمػػوم بػػرنـ

ٔ ٔٚبتمرنخ ٔٔ. ٕٓٓٙ/ٗ/
َٚرٌهٌَألعجبةَاآلريخ ب

أعــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََََ:اٌمظٛسَٚفغبدَاالعزذاليَٚاخلطأَفَٝرأٚيًَٚرطجيكَاٌمبَٔ:َْٛ

ثمبػى بمامئػر لمتىسػمى و وممػم ا ػىي لماكػـ ا سػي و فف ففػمع لمطػمعف تمسػؾ ػ

ف امم لم رض لمتفم ػ ب نمـ امم لمففمع لم ػرع انػة بػمفر لممتاػ عىنػي بممةػفولف عىػ
لممتمـ  /لمطمعف بئربي عمفل بسات عى رفسي وعى نفل و وفاي كمف مف لم زـ عى لمانمب
لمةمم إاممتي مىطس لم رع متوننغ لمك ؼ لمطب عىني مبنمف مػم بػي مػف إ ػمبمى فاػفثمم بػي

لممتا عىني ف رفسي وف نفل .

وفورف لماكـ لممطةوف فني ف تا ػنىي مىولنةػ اسػبمم لستخى ػمم وفنػمـ عىنمػم نئػم ل و
فاػػي ثبػػى مفنػػي فاػػي بنػػوـ لمولنة ػ (ٕٕ ) ٕٓٓٗ/ٔٔ/اػػفثى م ػػمف ،ك من ػ بػػنف لممتا ػ عىنػػي
 .......ولممػػتمـ لمطػػمعف  ........و تبػػمفال فنمػػم لمسػػس ولم ػػتـ تطػػورى إمػ م ػػمتر ،نػػمـ عىػ

فثريػػم لممتا ػ عىنػػي بممتةػػف بممئػػرس عى ػ لممػػتمـ بسػػات عى ػ فرسػػي وذ لرعػػي فمػػم كػػمف مػػف

لةخنر ػ فنمم فورف لماكـ ػ إالّ فف نمـ ب خرلم سػ س اػمر غنػر مػرخص مسػفس  ٜـ مػف بػنف
طنمى م بسي وفطىؽ ماي عنمرنف

وس لممتا عىني لست رى إافليم ف

فرل ولمثمانػ فػ

سمني نم فل مف ذمؾ نتىي  ..إمخ .

وفورف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فػ تا ػػنىي م ػػممف ،ػػميف لإلثبػػمى لةوؿ  ......مػػم ا ػػي

فاػػي اػػفثى م ػػمف ،بػػنف لممتا ػ عىنػػي ولممػػتمـ بتوتنػػي كػػؿ ماممػػم ماخػػر لمسػػس ولم ػػتـ ثػػـ نػػمـ
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لممتا عىني ب خرلم سات مػف م بسػي وئػرس بمػم لممػتمـ فػ فرسػي فػأخرم لةخنػر سػ ام

امرنم وفطىؽ ماي طى تنف تتمل لممتا عىني ف

فرل وفر يمربم .

وفورف لماكػػـ ف ػ تا ػػنىي ةن ػولؿ ػػميف لإلثبػػمى لمثػػما لم لروػػف  ....... /روػػنس مبماػػة
مركز ببم مم ا ػي ب " ت مبػؿ كػؿ ماممػم بسػوؽ لم رنػ وتبػمفال لمسػس ولم ػتـ وتطػور لةمػر إمػ
لمتةف انة نمـ لممتا عىني بئرس لممتمـ بسػات ونػمـ لممػتمـ بئػربي بةنػمرنف اػمرننف مػف

مسفس  ٜمـ كمف نامىي وغنر مرخص " .

وام ؿ مم لعتا ي لماكـ وفورف بمفوامتي ف تا نىي لمولنة وةنولؿ ميف لإلثبػمى و
فف لمم ػػمف ،فو لمم ػػمتر ،كماػػى نم ػر ،عى ػ تبػػمفؿ فم ػػمظ لمسػػس ولم ػػتـ و ومػػـ ناػػفة ػػتمر
ممف و وفف لالات مؿ إم لالعتفل لمممف بففل لممتا عىني بمبمفر ،ماي مـ نسػب مم تممسػؾ فو
ف ػػتبمؾ فو تبػػمفؿ لمئػػرس بمةنػػف فو بػػأ وسػػنى و ويػػو مػػم ظمػػر ولئػػام بػػاص عبػػمرلى

تا نؿ لماكـ م ممف ،لم ميفنف لةوؿ ولمثما و فػأورف لماكػـ فػ تا ػنىي م ػممف ،لةوؿ مػم

ا ػػي ب " بتوتنػػي كػػؿ ماممػػم ماخػػر لمسػػس ولم ػػتـ ثػػـ نػػمـ لممتا ػ عىنػػي ب ػ خرلم سػػات مػػف
م بسي وئرس بمم لممتمـ ف رفسي " و وفورف لماكـ ف

تا نىي م ممف ،لمثما مػم ا ػي ب

" وتبػػمفال لمسػػس ولم ػػتـ وتطػػور لةمػػر إم ػ لمتةػػف انػػة ن ػػمـ لممتا ػ عىنػػي بئػػرس لممػػتمـ

بسات … "

فولئي بت

و ومف عبمر ،لماكـ ا سي و فف لالعتفل لمممف فني بمفا و وفف لمبمفا

بي يو لممتا عىني و فىـ نسبؽ إخرلتي لمسات وئربي لمطمعف عى رفسي سو تبمفؿ فم مظ
لمسس ولم تـ فوف ف ل تبمؾ فو تبمفؿ مئرس فو عرلؾ و ومف ثـ ن ػفو ولئػام وئػوام ال

مرن فني فف لممتا عىني يو لمبمفا بمالعتػفل عىػ لممػتمـ مسػتةم سػات ئػربي بمػم عىػ

رفسي ( فئ عف ذرلعي ) ويو موئغ خطر واسمس مف فعئم ل فمػ نمكػف فف ن ػمس
اتنتػ لمئػػرس بممسػػات بأئ ػرلر بمم ػ نػػف تاػػفة لم تػػؿ فو لمةمي ػ فو لمئػػرر لمبػػممغ بةمم ػ و
وف ظروؼ بفل فنمم فف لممتا عىني مـ نكتؼ بئرب ولاف ،اولامم ئػرس ئػربتنف متتػممنتنف
تتبةممػػم ئ ػربمى ولئػػي ظػػمير فامػػم ف ػػمبى لمطػػمعف وتمػػففل ف ػ انمتػػي وف ػ س ػ م بفاػػي
تمفنفل خطن لر ام

ممث مستم لر مو وال !!!
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بنػػف فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي لعتسػػؼ ا ػ اممػ لمػػففمع لم ػػرع ب ومػػي ص ٖ  ٗ /مػػف

مفوامتي ب " اؽ لمففمع لم رع مـ ن رع ممةمنبػ مةتػف عىػ لعتفلوػي اولامػم ػرع مػرف لمةػفولف
وبممتمم ال ننمـ مامم لمففمع لم رع مت ثبى فف كػؿ مػف لممػتمـ ولممتاػ عىنػي كػمف ن ػف
لالعتفل عى ل خر ب ض لماظر عف لمبمفا ماممم بمالعتفل "(؟!!!)
ويذل لم مم متممتر ،وتاػمنض مػم لسػت ر عىنػي نئػم ماكمػ لمػا ض مامنئػ تتتىػ فنمػم

فورفل لماكـ ذلتي ف تا نىي مىولنة و موفيم مف فف لممتا عىني كمف يو لمبمفا بممةػفولف
بػأف فخػػرم " سػػات " وئػرس بمػػم لممػػتمـ  /لمطػمعف عىػ فرسػػي وذ لرعػي وفوف فف نسػػبؽ ذمػػؾ
ل تبمؾ فو تئمرس فو عرلؾ و ف مـ ذمؾ فمػن ػ ومػف تا ػنؿ لماكػـ ا سػي ػ عىػ فف لممتاػ
عىنػي يػػو لمبػػمفا بممةػػفولف و فػ ذل كػػمف ذمػػؾ و ظمػػر تىنػػم خطػػأ و ػػروف نممػ لماكػػـ وتامنئػػمم
مغ لم ئم لممتولتر مماكم لما ض .
فمؼبءَزلىّخَإٌمغَِزٛارشَػٍَٝأَََْ:

" لمت ػػمتر إذل كػػمف مبػػمفف ،بةػػفولف ورفل مػػي مػػف ل خػػر ت ػػفؽ ف ػ ا ػػي اممػػ لمػػففمع

لم رع عف لما س " .


ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٕٕٓ ػ ٜٚٙ

ٚفَٝحىَُحملىّخَإٌمغَرمٛيََ:

" مف لمم ػرر فف لمت ػمتر بػنف فػرن نف إمػم فف نكػوف لعتػفل مػف كىنممػم مػنس فنػي مػفلفغ

انة تات مظا لمففمع لم رع عف لمػا س ػ اولمػم فف نكػوف مبػمفف ،بةػفولف فرنػؽ ورف مػي مػف
لم رنؽ ل خر فت فؽ ف ا ي امم لمففمع لم رع عف لما س " .


ا ض ٕٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ س  ٖٜػ ٘ٓٔ ػ ٚٓٚ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" ممػم كػمف لماكػػـ نػف لسػتخىص مػػف ولنةػ لمػػفعو فف لممتاػ عىنػي و خػػروف نػف نػػفمول

إم مازؿ لممتمـ اممىنف ع نم ناموموف لالعتفل بمػم عىنػي و ونػف اػفثى م ػمتر ،طةػف فنمػم
لممتمـ لممتا عىني و ممم نر ي م نمـ امم لمففمع لم ػرع و ف اػي كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ
فف تةرض ممذل لمامم وت وؿ كىمتمم فنمم و ات ومػو مػـ نػففغ لمطػمعف ب نمممػم و اولذ مػـ ن ةػؿ
لمماكم ذمؾ فأف اكممم نكوف مةنبم بمم ور ممم نوتس ا ئي " .


ا ض ٗٔ ٜٔٛٗ /ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٓ ٔٚػ ٚٙٚ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" إف لمت متر بنف فرن نف إمم فف نكوف لعتفل مف كىنممم مػنس فنػي مػف مػفلفغ و انػة

تات ػ مظا ػ لمػػففمع لم ػػرع عػػف لمػػا س و اولمػػم فف نكػػوف مبػػمفف ،بةػػفولف فرنػػؽ ورفل مػػي مػػف
لم رنػػؽ لالخػػر فت ػػفؽ ف ػ ا ػػي امم ػ لمػػففمع لم ػػرع عػػف لمػػا س فو لممػػمؿ و ونػػف نا ػػأ يػػذل
لماؽ ومو مػـ نسػ ر لمتةػف عػف فنػ إ ػمبمى و متػ تػـ ب ػور ،نخ ػ مامػم لممػوى فو تػرلس
بمم

إذل كمف ممذل لمتخوؼ فسبمس مة وم ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف فس ط

مػػف لمونػػموغ لمثمبتػ فػ لمتا نػػؽ اسػػبمم ت ػػفـ لمبنػػمف مػػم نر ػػي م نػػمـ اممػ لمػػففمع لم ػػرع عػػف
لمػػا س فوف فف نةػػرض مفالم ػ يػػذل لمونػػموغ ب نػػر مسػػخ فو تارنػػؼ ون سػػطمم ا مػػم إن ػرلفل ورفل
عىنم ػػم  .لس ػػتظمم لر مى ػػى ب ػػنف لالعت ػػفل لم ػػذ ون ػػغ عىػ ػ لمط ػػمعف ولم ػػذ ون ػػغ ما ػػي و وف

لالعتفلونف كمف لةسبؽ وفثر ذمؾ فػ ننػمـ فو عػفـ ننػمـ اممػ لمػففمع لم ػرع مػف لمطػمعف و
ف ف لماكـ نكوف نف ن ر عف ت ونر ا ن ػ لماممػ لمتػ كػمف عىنمػم لمطػمعف ولممتاػ عىنػي
ونى ونوع لمامفة "

 ا ض  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٔٙػ س ٘ٗ ػ  ٔ٘ٛػ ٔٓٔٚ

وم ػػف ان ػػة فا ػػي نب ػػنف مم ػػم ت ػػفـ فف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي ن ػػف تاك ػػس لمولن ػػغ ولم ػػماوف و
وامنض ذلى مم فورفل بمفوامتي و انف لعتسؼ ا امم لمػففمع لم ػرع ب ممػ إاػي النمػـ مم ْػف
مػػف لمطػرفنف لمبػػمفا بمالعتػػفل و فػ ف لماكػػـ عػػمف بةػػف ذمػػؾ مناػػمنض ا سػػي ونتمػػمتر مػػغ فسػػبمبي
بأف تةؿ نامنش " تامسس لمففمع " و وي مامن

لماكـ ف لعتسمفي سممؼ لمبنمف .

تةا ننػمـ اممػ لمػففمع لم ػرع لمتػ ا ميػم

فمذَلؼذَزلىّخَإٌمغََثأََْ:ـََ
لم رع "

" تامس ػػس فة ػػؿ لم ػػففغ م ػػغ لالعت ػػفلف ال ناظ ػػر فن ػػي إالّ بة ػػف ثب ػػوى نن ػػمـ اممػ ػ لم ػػففمع


ا ض  ٜٜٕٔ/ٗ/ٜػ س ٖٗ ػ  ٘ٙػ ٖٔٛ

وعى ذمؾ ف ف مامن

لماكـ مىتامسس مف عفمي تةا ننمـ امم لمػففمع لم ػرع لمتػ

تممتر لماكـ فامنش تامسػبمم بةػف فف ا ميػم و ثػـ ط ػؽ نػورف ا نػم ممػذل " لمتامسػس " فػ لمػففمع و
فاي ال نبمس فني فف نػف فر لالعتػفل ب ةػؿ ف ػف تسػمم (ص ٗ/مػفوامى لماكػـ ) و وفاػي إذل كػمف

247

مف لممفلفغ وسنى م وم مفر لمخطر ومكاي متأ إم فةؿ ف ف خط لر ف ف لمتامسس نةف مات نم

و فىمػػم تةػػؿ لماكػػـ نطبػػؽ مػػم فتمىػػي عىػ لمولنةػ

فورف م ػم ا ػػي ب " وكػػمف بمكا ػ لممػػتمـ فف

نف فر عف ا سي لمخطر بوسنى فخؼ ب ط ؽ عنمر امر ف لممول فو بئربي ف رتىي إالّ فاي

بمفر عى لم ور بتوتني لةعنر ،ف نىس لممتا عىني فأرفلل نتن ومف ثـ ف ف رط لمتامسػس

ف يذل لمامم نات

وتكوف ان لالات مـ (؟!) ولئا مفني وبممتمم تات

روط اؽ لمففمع

لم رع مفني ممم نتةنف مةي لالمت مى عف يذل لمففغ ؟ ( ص ٗ /مفوامى لماكـ ) .
وولئػػي مػػف

ػػرني عبػػمرلى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و فف لمماكم ػ فاىػػى ا سػػمم ماػػؿ

لمطمعف و وفمزمتي بمم تر ي كنػؼ ناب ػ ونتػس عىنػي فف نػف فر لمخطػر لمػذ مػـ تسػتطغ فف
تممر ف ا ػومي وننممػي و ف رئػى فنمػم تػرلل فف نطىػؽ مػم فسػمتي " لةعنػر " ،فػ لممػول فو
ف رتىي بنامم ال نوتف بممولنة لممةروئ سو عنمرنف ممػم ال ماػؿ مةػي م ػن

لمتمػغ (

لةعنر) ،لمت لعتس مم لماكـ و ثـ فرئى لمماكم لفترلئم فف لإلط ؽ لتتي ن فل وتا نف
إم ػ لم ىػػس و مػػغ فف ذلى مػػفوامى لماكػػـ فورفى ا ػ عػػف ت رنػػر لم ػ لمت ػرنان فف يػػذل
لإل مب ف لم فر بةمم و وفاي توتف إ مب ف لمسمؽ لمنسر و ممم نةاػ فف لمةنػمرنف مػـ
ونما ّ مام عمفل إم لم ىس كمم ن ترض لماكـ ب ساف وال مةنف ممذل لالفترلض و ولمذ فنػي باػى
فوف فف تفخؿ ف لالعتبمر
لمماكم لستفالممم كىي عى رتنتمم لم خ ن وت فنريم لم خ
لمظروؼ لمفنن لمخطنر ،لممانط بمممتمـ و وال فثر لم ػزع ولمخػوؼ بنامػم بنػف لممتاػ عىنػي "
سات " اممي بمم بئػربتنف مػتثرتنف بكػؿ مػف لمػرفس ولمػذرلع و بمػم ن ػماس ئػرب لمػرفس مػف
لرتتمم فممغ إم تماس لمازؼ لمم ماس مي مبمى متتمة ومم تفخىي لمفمم لمامزف مف
لرتنمع مف لممػتمـ  /لمطػمعف لمػذ نولتػي ظروفػم فنن ػ ئػمغط ال فر ػي فنمػم ممػذل لمتأمػؿ

لمطونؿ ولالختنمر لممتأا ولمت رؼ لممختمرلمذ ن رئي ون ترئي لماكـ لممطةػوف فنػي ون ػز
ماي ب ساف وال مةنف وال لستفالؿ إمػ لعتبػمر مػم نخػرم عمػم لفترئػي يػذل لم ػرض لمتاكمػ
مػػف بػػمس " لإلات ػػمـ " لمم

ػػوف ؟!! و مس ػ طم مػػف لعتبػػمرل لمظػػروؼ لم خ ػػن لمت ػ فامطػػى

بمممتمـ ال بسولل و وفثر لمئرب لممػتثر ،لمتػ ف ػمبتي ب فرسػي ولةخػر لمتػ ف ػمبتي بذ لرعػي و

وونغ لةمـ لم فنف لمم ماس مىئػربتنف لممسػتخفـ فنممػم يػذل " لمسػات " و وونػغ لمػفمم لمتػ

تػفف ى ب ػ لزر ،متزنػف مػف لرتنػػمع لمطػمعف وخوفػي مػف فف ن ػػنبي لممتاػ عىنػي لمما ةػؿ لممبػػمفا
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بمػػذل لالعتػػفل بئ ػربمتي لممت ا ػ وب

لمففمع عف ا سي !

ػػمبمى نمتى ػ ال تػػفع مػػي فر ػ فخػػر السػػتةممؿ اػػؽ

ويذل لمذ لعتسػ ي لماكػـ وفاىػى لمماكمػ ا سػمم فنػي ماػؿ لمطػمعف وفرئػى مػم ترنػفل
يػ ػ لفت لرئ ػػم و نتتمي ػػؿ لمظ ػػروؼ لم خ ػػن لمتػ ػ فامط ػػى بممم ػػفلفغ و ونتتمي ػػؿ فف نن ػػمس
ت رفي الن وـ إالّ عى ت فنرل يو م ةؿ لالعتفل لمذ لستوتس عاػفل يػذل لمػففمع و ومػف ولنػغ

ظروفػي يػو لمارتػ وم بسػمتي لمفنن ػ لمتػ كػمف يػو واػفل فوف غنػرل لمماػوط بمػم ولممطىػػوس
ماي ت فنريم ولمت كنر لم ور ف كن ن لمخروم مف مأزنمم و ف فر لمخطػر لمممثػؿ لمتػمثـ لمماػفؽ
بي فنمم و ممم الن ػي مةػي مامسػبتي عىػ م تئػ لمت كنػر لممػمفا لممطمػوف لممسػتانؿ عىنػي

ف اممتي لمت كمف فنمم !!!
ونف نئى ماكم لما ض بأاي ب

" نك ػ ف ػ لمػػففمع لم ػػرع فف نكػػوف ت ػػفنر لممػػتمـ م ةػػؿ لالعتػػفل لمػػذ لسػػتوتس

عاػفل لمػففمع مبانػم عىػ فسػبمس تػموز ،وم بومػ مػػف ػأامم فف تبػرر مػم ونػغ مػف ل فةػمؿ لمتػ
فر يػو ػ ونػى لمةػفولف لمػذ نػفرل ػ لامػم يػ لم زمػ مػرفل و لذ ال نت ػور لمت ػفنر فػ يػذل
لممت ػػمؿ لالإل فف نك ػػوف لعتبمرن ػػم بمماس ػػب مى ػػخص لم ػػذ ف ػػوت

ب ة ػػؿ لالعت ػػفل فػ ػ ظروف ػػي

لمارت وم بسمتي لمفنن لمت كمف يو وافل فوف غنػرل لمماػوط بمػم ولممطىػوس ماػي ت ػفنريم
ولمت كنر عى لم ور ف كن ن لمخروم مف مأزنمم ممم الن ي مامسبتي عى م تئ لمت كنر

لمممف

لممطموف لمذ كمف نستانؿ عىني ونتوذ ويو ف اممتي لمت كمف فنمم " .


ا ض ٕ ٜٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ  ٘ٚػ ٖ٘ٓ



ا ض ٖٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٖٛػ ٔٚٙ



ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜػ س  ٗٙػ  ٚٚػ ٖ٘٘



ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜٔػ س  ٗٙػ  ٛٚػ ٘ٛٛ



ا ض  ٜٜٔ٘/ٕٔ/ٔٛػ س  ٗٙػ ٘ ٜٔػ ٕٜٔٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

نك ػ ف ػ لمػػففمع لم ػػرع فف نكػػوف ت ػػفنر لممػػتمـ م ةػػؿ لالعتػػفل لمػػذ نسػػتوتس عاػػفل

لمففمع مبانم عى لسبمس تموز ،وم بوم مف أامم فف تبرر مم ونغ ماػي مػف لالفةػمؿ لمتػ فر
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لممفلفغ ونى لمةفولف لمذ نفرل لامم ي لم زم مرفل فمذل تػم ت ػفنر لمماكمػ مخمم ػم مت ػفنرل

فمف ذمؾ ال نسوغ لمة مس ػ إذ فف ت فنر ظروؼ لمففمع لم رع وم تئنمتي فمر لعتبمر نتس
خ ػن ت لرعػ فنػي مختىػؼ لمظػروؼ لمفنن ػ لمتػ فامطػى بمممػفلفغ ونػى رف

لف نتتي وتم

لمةفولف ممم الن ي مةي مامسبتي عى م تئ لمت كنرلمممفا لمبةنف عف تىؾ لمم بسمى كمػم
فف إمكمف لمرتوع إم لمسىط لمةمم

ميستةما بمم ف لممامفظ عى لماػؽ ال ن ػىي عىػ

إط نػػي سػػببم ما ػ ننػػمـ اػػؽ لمػػففمع لم ػػرع بػػؿ إف لةمػػر ف ػ يػػذل لمامم ػ نتطىػػس فف نكػػوف
ياػػمؾ مػػف لمظػػروؼ لمزمان ػ وغنريػػم ممنسػػاي بػػممرتوع إم ػ يػػذل لمسػػىط نبػػؿ ونػػوع لإلعتػػفل
بمم ةؿ " ٓ
 ا ض  ٜٖٔٙ/ٗ/ٜػ س ٗٔػ ٘ ٙػ ٕٕٖ طةف رنـ  ٖٖ/ٕٔٙؽ
 ا ض ٘ ٜٔٙٙ/ٕٔ/ػ س  ٔٚػ ٖٕٔ ػ ٕٗٔٔ ػ طةف ٕٕ ٖٙ/ٔٛؽ
 ا ض ٔٔ ٜٜٕٔ/ٕ/ػ سٖٗ ػ  ٕٙػ ٖٖٕ
وّبَلؼذَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََٔٗ:

" ال ن ػػترط م نػػمـ امم ػ لمػػففمع لم ػػرع فف نسػػتمر لممتا ػ عىنػػي ف ػ لالعتػػفل عى ػ

لممػػتمـ فو فف نا ػػؿ بمم ةػػؿ لعتػػفل عى ػ لمػػا س "

ػ وفف ت ػػفنر ظ ػػروؼ لمػػففمع لم ػػرع

وم تئػنمتي فمػر إعتبػػمر و وال نىػزـ فف نكػػوف لم ةػؿ لممتخػػوؼ ماػي خطػ لر ا ن نػم فػ ذلتػي بػػؿ
نك

فف نبفو كذمؾ ف إعت مف لممتمـ وت ورل و وت فنر ذمؾ نتتي وتم

خ ن ترلع فني

لمظػػروؼ لمفنن ػ لمت ػ فامطػػى بمممػػفلفغ ممػػم ال ن ػػي مةػػي مامسػػبتي عى ػ م تئ ػ لمت كنػػر

لمممفا لمبةنف عف تىؾ لمم بسمى " ٓ


ا ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  ٜٔػ ٕ٘ٔ ػ ٘ٚٙ



ا ض ٗ ٜٖٔٛ/ٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٚػ ٜ٘



ا ص  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜػ س ٗٙػ  ٚٚػ ٖ٘٘



ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜٔػ س  ٗٙػ  ٛٚػ ٜ٘ٛ
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وّبَحىّذَأيؼبَََ:ـَ

" اػؽ لمػففمع لم ػػرع نػف نا ػػأ ومػو مػػـ نسػ ر لمتةػػف عػف ف ل ػػمبمى كمػم ال ن ػػترط

فف ن غ لإلعتفل بمم ةؿ و بؿ نك
يذل لإلعتفل و

ننمـ امم لمففمع لم رع لف ن غ فةؿ نخ

ماي ا وؿ

لذل كمف ممذل لمتخوؼ فسبمس مة وم "



ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٗ/ٕٔ/ػ س  ٙػ ٔٔٔ ػ ٕٖٗ



ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٖ/ٙػ س ٔ ػ  ٕٔٛػ ٖٓٛ



ا ض ٕٔ ٜٜٕٔ/ٔٓ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٛٛٙ



ا ض  ٜٜٔ٘/ٕٔ/ٔٛػ س ٗٙػ ٘ ٜٔػ ٕٜٔٛ

وّبَحىّذَأيؼبَََ:ـَ

" لالعتػػفل مممػػم كماػػى فرتتػػي نبػػرر لمػػففمع لم ػػرع و ولمػػرف عىػ لمػػففغ باممػ لمػػففمع
بأف لالعتفل بسنط وبأف لممتممنف كمف ف وسةممم لالبتةمف عف لالعتفل لمػذ بػفف

لم رع

عىنممم ػ غنر كمؼ ونةنس لماكـ بمم نستوتس ا ئي "

* ا ض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ  ٛ٘ٛػ ٕٔٛ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لمت ػػمتر لذل كػػمف مبػػمفف ،بةػػفولف مػػف فاػػف ورفل مػػي مػػف ل خػػر ت ػػفؽ فػ ا ػػي اممػ

لمففمع لم رع عف لما س "

 ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٕٕٓ ػ ٜٚٙ


لةاكمـ سمم لمبنمف .

وّبَلؼذَثأََٔٗ:

عى ػ لمماكم ػ

ثبى ونوعي ماي نبؿ ا
ورل "ٓ

مةنبم م


مامن ػ لإل ػػمب لمت ػ ف ػػنس بمػػم لممػػتمـ و ػػىتمم بمإلعتػػفل لمػػذ

امم لمففمع لم رع لمت تمسؾ بتولفريم ف تمابي اولالّ كمف لماكػـ

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

وغا عف لمبنمف فاي ال ن ترط م نمـ امم لمففمع لم رع لالعترلؼ بممتمم .
 ا ض ٘ٔ ٜٜٔٚ/ٗ/ػ ٖٓ ػ ٓٓٔ ػ  ٗٚٚػ طةف ٖٔ ٗٛ/ٔٚؽ

 ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س ٘ٔػ ٖٕٔ ػ ٕٗ ٙطةف ٖٖٗ/ٗٛؽ
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 ا ضٔٔ ٜٔ٘ٚ/ٔٔ/ػ س  ٛػ ٕٔٗ ػ  ٛٛٚػ طةف ٕٓٓٚ/ٜؽ

َِٓٚادلمشسَادلزٛارشَفَٝلؼبءَإٌمغَأْ ب

" امم لمففمع لم رع ت وـ ولنةم ونماواػم " اتػ ومػو مػـ نسػ ر لمتةػف عػف ف ػمبمى

"( ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٗ/ٕٔ/ػ س  ٙػ ٔٔٔ ػ ٖٕٗ ) و " ومممم كماى فرت لالعتفل ومو كػمف
بسػنطم " ( ا ػض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ ػ م  ٚػ  ٛ٘ٛػ ٕٔ ) ٛو ػ "
ول م ماوف لذ نرر اؽ لمففمع لم رع وتةىي ا ػم نبػني ففػغ كػؿ لعتػفل عىػ ا ػس لممػفلفغ فو
عى ػ غن ػرل و فماػػي مػػـ ن ػػترط ف ػ لالعتػػفل لمػػذ نبػػني لمػػففمع نػػف لر مةناػػم مػػف لمتسػػمم ٓ" (

ا ػضٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٕٗٔ ػ ٖٔٗ) و ػ بػؿ لف متػرف لاةػفلـ لمتامسػس بػنف لالعتػفل
مبسمطتي وبنف ممونغ مف لممتممنف متسممتي النات

بي اؽ لمففمع لم رع

كمم يػو مةػروؼ

بي ف لم ماوف " ( ا ض ٕٜٔ٘ٚ/ٗ/ػ س  ٛػ ٘ ٜػ  ) ٖ٘ٛػ كمم نئى ماكم لما ض بأف
ب " لم ماوف ال نمكف فف نطممس لإلاسمف بمممرس عاف تخػوؼ لإلعتػفل عىنػي ممػم فػ ذمػؾ مػف

لمتبف لمػذ ال ت ػرل لمك لرمػ لإلاسػمان " ( ا ػض  ٜٕٔ٘/ٔٓ/ٙػ س ٗ ػ ٔ ػ ص ٔ و ا ػض
 ٜٔٗٙ/٘/ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ػ م  ٚػ رنـ ٔ ٔٚػ ص ٕٓ ) ٔٙ
ومت كمف مم ت فـ و لستبمف فف لماكـ لممطةوف فني نف عمبػي لم

ػور ولم سػمف فػ رفئػي

لمففغ ب نمـ امم لمففمع لم رع و وفخطأ تأونؿ لمتطبنؽ لم ماوا ف ا نمم و فئ عمم مس
فسبمبي مف تممتر وتامفر وتامنض و لةمر لمذ نةنبي بمم نستوتس ا ئي .

صبٔيبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ.

تسماف لماكـ لممطةوف ف نئموي ب فلا لمطمعف إمػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ت رنػر لم ػ

لمت ػرنان متث ػ لممتا ػ عىنػػي و ولكت ػػى لمماكم ػ بتا ػػنؿ لماتنت ػ لمت ػ إاتم ػ إمنمػػم يػػذل
لمت رنػػر فوف فف تبػػنف م فممتػػي ولمثمبػػى بمػػم و ػػؼ إ ػػمبتي وتطورلتمػػم وكن ن ػ اػػفوثمم خم ػ

تى ػػؾ لإل ػػمب لمتػ ػ ف ػػػمبى س ػػمني لمنسػػػر اولتتػػػمل تى ػػؾ لإل ػػمبمى ومونػػػؼ لمئ ػػمرس م ػػف
لممئروس ومسمف لإلط ؽ ٓ

وتمنةمم عام ر تويرن تستىزـ ونموغ لمفعو وففمع لمطمعف بنمامم و خم ػ ونػف نػمـ

يذل لمففمع عى فف إ مبت لممتا عىني افثتم مف فعنر ،امرن فطى ى فػ سػوؽ عػمـ وفثاػم

لمت ػػمتر وم ػػف مس ػػمف بةن ػػف ،مى منػ ػ وم ػػف متم ػػوؿ وفوف ن ػػف و لةم ػػر لم ػػذ ن ػػـ لماك ػػـ
بمم

ػور فػ بنػمف لمػفمنؿ لم اػ لممػذكور رغػػـ فيمنتػي وتويرنت ػػي بمػم ال نسػت نـ مػغ مػم فوتبتػػي
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ػمفر بمإلفلاػ عىػ بنػمف م

لمممف ٖٔٓ ،إت لر لى تامون مف ئرور ،إ تممؿ كػؿ اكػـ

وولئي ممئموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى لمت تستاف إمنمم لمماكم ف نئمومم وذمؾ اتػ

تستطنغ ماكم لما ض مبم ر ،سىطتمم ف مرلتة مف

ػؿ

ا تطبنػؽ لم ػماوف عىػ لماكػـ و

ويػػو فمػػر ال تسػػتطنغ لم نػػمـ بػػي طمممػػم فف فاػػف ففمػ لمػػفعو لمرونسػػن نػػف ػػمبي يػػذل لم

ػػور و

وةف لم مرع عافمم فوتس تسبنس لةاكمـ لم مفر ،مػف لم ئػم إبت ػ فف تكػوف ام ػة تىنػ

تك

إلنتامع لممطىغ عىنمم بس متمم و اتمم وتف فر عف لةذيػمف مػم نكػوف نػف رلف عىنمػم مػف

تةسػػؼ لم ئ ػػم ،وتس ػػىطمـ و وال تتا ػػؽ ي ػػذل لم منػ ػ إذل م ػػم ػػمس فا ػػف لةفمػ ػ فتم ػػمؿ وتةم ػػنـ
وغموض اولبممـ و كمم فف لماتموج لمت نثبتمم لماكـ بمفوامى فسبمبي ولممتةى بممػفمنؿ لممسػتمف

مػػف ت رنػػر لم ػ لمت ػػرنان متث ػ لممتاػ ػ عىنػػي نتةػػنف فف تك ػػوف مستخى ػػ مػػف م ػػفممى

تسب مم وتتف إم امىمم ف ماطؽ سموغ اولستفالؿ م بوؿ ٓ

ويػو مػم ن ػر لماكػـ لممطةػوف عىنػي فػ بنماػي وممػذل كػمف مةنبػم ولتػس لمػا ض ولإلعػمف،

ومػػو تسػػمافى لمماكمػ فػ نئػػمومم ب فلاػ لمطػػمعف إم ػ ففم ػ فخػػر ةامػػم ف ػ لممػولف لمتامون ػ
متسماف ،نكمؿ بةئمم بةئم و ومامم متتمة تكوف لمماكم ع نفتمم بانػة إذل سػ ط إاػفليم
فو إستبةف تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لةفم لةخر ٓ

 ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ـ طةف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
 ا ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ
 ا ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘
 ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
 ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ

 ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ سٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘
 ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ
 ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ
 ا ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘

 ا ض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ
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وال نرفػغ يػذل لمةػولر عػف لماكػػـ فف نكػوف ت رنػر لم ػ لمت ػرنان لمم ػػمر إمنػي مرف ػػم

بأورلؽ لمفعو ونمكػف لمرتػوع إمنػي ممةرفػ كمفػ فسػبمس ذمػؾ لمت رنػر وم فممتػي وكػؿ مػم ا ػص
مػف بنػمف لمماكمػ مةام ػرل لةخػر لمتويرنػ ولمتػ فغ ىػى لمماكمػ تا ػنىمم فػ اكممػم و
ةف ورنػ ػ لماك ػػـ م ػػف لةورلؽ لمرس ػػمن لمتػ ػ نتة ػػنف إ ػػتممممم عىػ ػ كمفػ ػ بنمامتم ػػم لمتويرنػ ػ
ولةسمسػػن وعىػ فرسػػمم فسػػبمبي ولةفمػ لمتػ إسػػتافى إمنمػػم لمماكمػ فػ نئػػمومم ػ وال نتػػوز
بامؿ لمرتوع ف بنمف لمفمنؿ فو بةض عام رل إم فن فورلؽ فخر خمرم اطػمؽ ورنػ لماكػـ

ذلتمػػم ومػػو كماػػى مرف ػ بمىػػؼ لمػػفعو وئػػمف مسػػتافلتمم و وال تت نػػف ماكم ػ لمػػا ض عاػػف
مبم ػر ،والنتمػػم عىػ لماكػػـ فػ مرلنبػ مػػف

ػػا تطبنػػؽ لم ػماوف ػ بػػأ فورلؽ فخػػر اولامػػم

تةتمف فسمسم عى مم تم بورن لماكـ وافيم ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََََْ:

" ورن لماكـ مف لةورلؽ لمرسمن لمت نتةنف إ تممممم عى كمف بنمامتمػم لمتويرنػ

ومامم لمبنمف لمم

ػؿ لمولئػي مكػؿ فمنػؿ مػف ففمػ لمثبػوى لمتػ لنتاةػى بمػم لمماكمػ

ب اتمم وفطمأاى لمنمم وال نكمؿ مائر لمتىسػ إال فػ

ووث ػى

ػفف بنماػمى لمفنبمتػ ولةتػ لر لى

لمت ػ لتبةتمػػم لمماكم ػ فثاػػم اظػػر لمػػفعو فمػػم بنػػمف مػػتف لمػػفمنؿ ومئػػمواي فنتةػػنف ل ػػتممؿ

مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ مكػػؿ مػػم نت ػػؿ بػػي مػػف بنػػمف نوئػػاي وال نتػػوز باػػمؿ لةسػػتةما بمػػم
تم بمائر لمتىس

متوئػني فو بنػمف لمػفمنؿ لمػذ لتخذتػي لمماكمػ سػافل م ئػمومم بمإلفلاػ

ٓ"


ا ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ



ا ض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ  ٜٛػ ٓٗٙ



ا ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ

كمػم فف لممطىػغ عىػ لماكػػـ ال نسػػتطنغ لمتةػػرؼ عىػ مسػػوغمى نئػػموي إالّ مػػف خػ ؿ

فس ػػبمبي لمثمبتػ ػ فػ ػ ورنت ػػي و وال ن ػػتش فػ ػ فورلؽ لم ػػفعو ع ػػف لةفمػ ػ لمتػ ػ لعتم ػػفى عىنم ػػم
لمماكم ف اكممم ون تئ ولنغ لمامؿ فنمػم و وممػذل بػمى مػف لمئػرور بنػمف ففمػ لمػفعو

بمماكـ وورنتي لمرسمن بوئوس تمـ وفوف إتممؿ وعى ااو ماط

سفنف نسػت نـ بػي لمماطػؽ

لم ئػمو مىاكػـ بانػة تكػوف اتػموج لمػفمنؿ مسػػبون بم ػفممى تاتتمػم بمػم نا ػظ مباكػمـ نوتمػػم
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وينبتمػػم بمعتبمريػػم عاولاػػم مىا ن ػ ولمت ػ ال ت بػػؿ تػػفال فو مامن ػ مت ػ ف ػػباى اممون ػ بمتػػي

اموز ،نو ،لةمر لمم ئ فني .
يػذل إمػ فف يػذل لم

ػػور نابػ عػف فف لمماكمػ مػـ تماػص لمػػفمنؿ لم اػ لممسػتمف مػػف

ت رن ػػر لم ػ ػ لمت ػ ػرنان متثػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي لمتما ػػنص لم ػػفننؽ ولم ػػممؿ ولم ػػذ نمنػ ػ مم ػػم
لم ر ػ مى

ػػؿ فػ ػ لمػػفعو برمتم ػػم عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر ،ػػممى ولمتة ػػرؼ عىػػ وت ػػي

لما ن ػ وممذل كمف لماكـ مةنبم م

ورل ولتبم ا ئي ولإلامم كمم سبؽ لمبنمف .

ٚلذَرٛارشَلؼبءَزلىّخَإٌمغََ،فَٝرطجيكَأحىبََادلبدحََ569َ/أََ.طََ،ػٍَٝأَََََٔٗ:
" نتػػس فف تكػػوف مػػفوامى لماكػػـ كمفن ػ بػػذلتمم إلنئػػمس فف لمماكم ػ اػػنف نئػػى

ف لمفعو بمإلفلا نف فممى إممممم

انام بمباػ لةفمػ لم مومػ فنمػم و ولةسػمس لمػذ ت ػوـ

عىنػػي ػػممف ،كػػؿ ػػميف ون ػػوـ عىنػػي كػػؿ فمنػػؿ و وفاػػي كنمػػم نتا ػػؽ ذمػػؾ ونتا ػػؽ لم ػػرض مػػف
لمتسبنس ف اي نتس فف نكوف ف بنمف تى م

ؿ بانة نستطمع لمونوؼ عىػ مسػوغمى مػم

نئ بي و فمم إفرلغ لماكـ ف عبمرلى مةمم ،فو وئةي ف

ور ،متمى متمى ف نا ؽ

لم ػػرض لم ػػذ ن ػػفل لم ػػمرع م ػػف إسػػتنتمس تسػػبنس لةاك ػػمـ وال نمكػػف ماكمػ ػ لمػػا ض م ػػف
إعممؿ رنمبتمم عى وتممم لم اني ومف مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

ػمر

إثبمتمم بمماكـ " .


ا ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/ػ س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ



ا ض ٓٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٔٙػ ٘ٚ



ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ



ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚػ س  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ



ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ



ا ض  ٜٕٔٛ/ٔ/ٜٔػ س ٖٖ ػ  ٚػ ٗٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" نتس فالّ نتمؿ لماكـ ففم لمثبوى ف لمفعو بؿ عىني فف نبنامم ف وئوس وفف نػورف

متفليػػم ف ػ بنػػمف م

ػػؿ مىونػػوؼ عى ػ مػػم نمك ػف فف نسػػت مف مامػػم ف ػ م ػػمـ لمػػرف عى ػ لمػػففوع
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لمتويرن ػ لمت ػ نػػفم بمػػم لممػػتمـ وات ػ نمكػػف فف نتا ػػؽ لم ػػذ ن ػػفل لم ػػمرع مػػف تسػػبنس

لةاكمـ ونمكف ماكم لما ض مف إعممؿ رنمبتمم عى تطبنؽ لم ماوف تطبن م


انام " .

ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔػ س ٖٕ ػ ٖ ٕٚػ ٕٔٔٔ

وّبَلؼذَثأََََٔٗ:

" مػف لمم ػػرر فاػي نتػػس فػ كػؿ اكػػـ بمإلفلاػ فف نػػورف مػػم لسػتاف إمنػػي مػف ففمػ لمثبػػوى

وفف نبنف متفليم بنمام كمفنم نتئي وتي لستفالمي بمم " .


ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ ٔ ٜٔػ ٜ٘ٚ

وّبَلؼذَثأََََٔٗ:

" مف لمم رر فاي نتس إنرلف لةفم لمت تستاف إمنمم لمماكم وبنػمف متفليػم فػ اكممػم

بنماػػم كمفنػػم  .ف ػ نك ػ لإل ػػمر ،إمنمػػم بػػؿ ناب ػ سػػرف مئػػموف كػػؿ فمنػػؿ وذكػػر مػػتفلل بطرن ػ
ولفن نبنف مامم مف تأننفل لمولنة كمم لنتاةى بمم لمماكم ومبىغ إتسػمني مػغ بػمن لةفمػ .
"


ا ض  ٜٜٔٚ/ٕ/ٛػ س ٖٓ ػ  ٗٙػ ص ٖٕٔ

وّبَلؼذَثأَََٔٗ:

" مف لمم رر فا ي نتس إنرلف لةفم لمت تستاف إمنمم لمماكم وبنمف متفليم ف لماكـ بنمام

كمفنم ف نك

مترف لإل ػمر ،إمنمػم بػؿ ناب ػ سػرف مئػموف لمػفمنؿ وذكػر مػتفلل بطرن ػ ولفنػي

نبػػنف مامػػم مػػف تأننػػفل مىولنةػ لمتػ لنتاةػػى بمػػم لمماكمػ ومبىػػغ إت منػػي مػػغ بػػمن لةفم ػ لمت ػ

فنريم لماكـ ات نتئي وتي لستفالم ػػي بمم " .


ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٔ/ٔٚػ س ٕٓ ػ  ٕٔٙػ ٕ٘ٔٛ



ا ض  ٜٔٛٗ/ٔ/ٜٔػ س ٖ٘ ػ ٗٔ ػ ٗٚ

صبٌضبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََََ.

تمسؾ ففمع لمطػمعف فثاػم لممامكمػ كمػم يػو ثمبػى بمائػر لمتىسػ و بػأف ولنةػ

لمفعو ممم

ور ،فخر ممم رولل ميفل لإلثبمى ويمم  .......ولمرلوف  .......روػنس لممبماػة

وفف يامؾ تامنئم ولئام بنف لمفمنؿ لم ا لممستمف مف ت رنر لم

لمت رنان متث لممتاػ

عىني وبنف لمفمنؿ لم وم لممستمف مف ممف ،كؿ مف لم ميفنف لممذكورنف بمم نستة

لممول م ولمتوفنؽ  .وفوئي ففمعػي فػ يػذل لم ػأف لممتنػف بت رنػر طبػ
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عى

ػرع نفمػي مىماكمػ

فثام لممرلفة مم متفلل فف إ مب لممتا عىني ب ػفرل نسػتانؿ اػفوثمم وفػؽ ت ػونر لم ػميف

لةوؿ  .........ةف لم ػ ػػميف لمم ػ ػػذكور فوئ ػ ػػي بأنولم ػ ػػي عا ػ ػػف ت ػ ػػونرل مىولنةػ ػ ػ لمتػ ػ ػ لفعػ ػ ػ

م ميفتمم فف لممتا عىني كمف فػ مولتمػ لمطػمعف ونػى فف فطىػؽ عىنػي لمم ػذوفنف لماػمرننف
وفف فافيمم ف مبي ف

فرل ول خر ف سمني لمنسر وفاممػم كماػم عىػ فرض مسػتون و بمػم

كػػمف نتةػػنف مةػػي فف تكػػوف إ ػػمب لممتاػ عىنػػي مػػف لةمػػمـ مىخىػػؼ وفػ ذلى لممسػػتو ومػػنس

مف لمنسمر مىنمنف وبمنؿ مف فس ؿ ةعى كمم ورف بت رنر لمت رني .

كمػم نسػػتانؿ اػػفوة إ ػػمب لممتاػ عىنػػي بسػػمني لمنسػػر مػػف لمم ػػذوؼ ل خػػر لمػػذ
تفع رولن لم ميف فف لمطػمعف فطى ػي ػ بػؿ نسػتانؿ اػفوة تىػؾ لإل ػمب مػف م ػذوؼ اػمر
ف ػ و إذ ال نطػػمبؽ لمتػػرس لمموتػػوف بتىػػؾ لمسػػمؽ لمتمػػزؽ لمموتػػوف ( بػػممباطىوف ) لمػػذ كػػمف
نرتفنػػي لممتاػ عىنػػي فػ ذمػػؾ لمونػػى و إذ فػػمم وؿ باػػفوثمم مػػف عنػػمر اػػمر نسػػتىزـ فف نثبػػى
وتوف فثر تمزؽ بذمؾ لمباطمؿ متطمبؽ مغ ذمؾ لمترس بتىؾ لمسػمؽ مػف انػة لممونػغ ولمطػو ؿ
مغ ئرور ،وتوف مكوامى فمون اوؿ فثر لمترس بممم بس لمم مبى و ويو مػم مػـ ناػفة فخػذل
بممو ؼ لمذ فورفل لمطبنس لم رع ف ت رنرل مم بس لممتا عىني عاف مةمناتػي ممػم ولمتػ
تـ تارنزيم عى ذم لم ئن

.

ونتنف ذمؾ مم ورف بذمؾ لمت رنر بأف إ مب لممتا عىني بسمني لمنسر نتةذر تافنفيم

بممئبط اظ لر مةفـ وتوف فتا فخوؿ بممم بس فو بتىؾ لمسمؽ و ويو فمػر كػمف نتةػنف وتػوفل
مو فف لإل مب لممذكور ،افثى مف عنمر امر كمم زعـ ميفل لإلثبمى .
وخىص لمففمع مف ذمؾ إم فف لمولنة نستانؿ افوثمم وفؽ فنولؿ لم ػميف لةوؿ لمػذ

زعػـ م ػػميفتي مىولنةػ و وبػػذمؾ تكػػوف إ ػػمبمى لممتاػ عىنػػي ونػػف اػػفثى مػػف فاػػف لممتػػرففنف
عى لمسوؽ وعففيـ بمممومى ومنسى مف لمطمعف لمذ النمكف فف ناسس إمني فاف يذل لمةنمر
ف يذل لمخئـ مػف لمزاػمـ لم ػفنف و خم ػ وفف مىمتاػ عىنػي خ ػومم عفنػفنف بمم رنػ وفػؽ
مػػم ػػمف بػػي لم ػػميفلف  .......و .......و ومػػـ تأخػػذ لمماكمػ بمػػذل لمػػففغ ولمت تػػى عاػػي ب وممػػم
بأامم تطموف إم فنولؿ لم ميف  ......ولمذ تم ت رنر لمطبنس لم ػرع متنػفل ممػم ومػـ تاػؼ
إمكمانػ ػ ا ػػفوة إ ػػمبت لممتاػ ػ عىن ػػي وف ػػؽ ي ػػذل لمت ػػونر و ب ممػ ػ فف لة ػػؿ فا ػػي ال نى ػػزـ

تطػمبؽ فنػولؿ لم ػميف مػغ لمػفمنؿ لم اػ بػػؿ نك ػ فف نكػوف تمػمع لمػفمنؿ لم ػوم غنػر متاػػمنض
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مغ لمفمنؿ لم ا تامنئم نستة

لمتامنض .

عى لممول مػ ولمتوفنػؽ وفف لمماكمػ تػر فاػي النوتػف يػذل

ومػم فورفتػي لمماكمػ فنمػػم ت ػفـ ال ن ػىي رفل عىػ لمػػففغ لمتػوير لمسػممؼ لمػػذكر و ةف
لمماكمػ ػ لعتم ػػفى فػ ػ نئ ػػمومم برفئ ػػي عىػ ػ فنػ ػولؿ لم ػػميف لةوؿ لممتن ػػف ،بت رن ػػر لمطبن ػػس
لم رع لمذ فتر ت رني تث لممتا عىني و مغ فف تىؾ لةفم ي بذلتمم ماؿ لماة مف
لمطػػمعف وففمعػػي بأامػػم مخمم ػ مىا ن ػ وال تت ػػؽ مػػغ لمولنػػغ و وبػػذمؾ كػػمف رف لمماكمػ لمسػػممؼ

لمذكر م وبم بممتةسؼ ممم ناطو عىني مف م مفر ،عىػ لممطىوس وعىػ لمففمع .
وكمف عى لمماكم فف تاسـ يذل لمازلع لم ا وذمؾ لمتةػمرض لمػذ فوئػاي لمػففمع
خػر ولمػذ نظػميرل لمولنػغ ونسػمافل و وذمػؾ باػفس

متنفل بفمنؿ فا مي وزاي مػف طبنػس ػرع

متا مف خب لر لمطس لم رع مت وؿ لمكىم لماممون ف يذل لم فف بةػف لإلطػ ع عىػ فورلؽ
لمفعو وكمف لممسػتافلى لمم فمػ فنمػم وخم ػ لمت رنػر لمطبػ لم ػرع

لإلست ػمر لمػذ مػـ

ت طػػف إمنػػي ماكم ػ لمموئػػوع كىن ػ ومػػـ تىػػـ بػػي ومػػـ تة ػرل إمت متػػم مػػغ فاػػي م ػػفـ فثاػػم لممامكم ػ
وف ػػبي ولنةػػم مسػػطو لر بػػأورلؽ لمػػفعو وتػػز ل ال نتت ػ فز مامػػم ػ بمػػم كػػمف عىنمػػم فف تةا ػ بػػي
وت سطي ا ي ف تا نؿ مئمواي وفف تئػةي فػ لعتبمريػم عاػف وزف عام ػر لمػفعو ونبػؿ

لم

ؿ فنمم و وةف ت رنرلمىتا لمتػ كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ فف تػأمر بت ػكنىمم ماسػـ يػذل

لمخ ؼ لم ا نف ناتم إم فر نمكف فف تت نر بي وتم اظر لمماكم ولمذ لست رى عىني
مػػف نبػػؿ

ػ انػػة ال نتػػوز إبػػفل لم ػ فر ف ػ لمػػفمنؿ نبػػؿ طراػػي عى ػ بسػػمط لمباػػة بتىس ػ

لممامكم بائور لممتمـ ولممفلفغ عاي .
وةف لمماكم

فوتي ففمع خم

يػ لممػ ذ لةخنػر لمػذ نةت ػـ بػي لممػتمـ متا نػؽ مػم نةػف مػي مػف

وفف لممامكممى لمتامون ت وـ فسمسم عى لمتا ن مى لمتػ تترنمػم لمماكمػ

بممتىس وتا ؽ فنمم لةفم سول إلثبمى لمتممػ ئػف لممػتمـ فو ا نمػم عاػي وعىنمػم فالّ تتةتػؿ
لم

ؿ ف لمفعو وفف ت سط لمػففمع ا ػي وفف تب ػ بمبمػم م تواػم فمػمـ طمرنػي وال ت ػفل عاػي

ةف ف ذمؾ مم تتأذ ماي لمةفلم ف ف لإلنذل

.

بنف فف لمماكم ئمنى ذرعم بففمع لمطمعف لمسممؼ لمػذكر وفمسػكى فوف مبػرر سػموغ
عف تا ن ي و مغ فف يذل لمتا نؽ الزـ مك ؼ لما ن ػ وظػمير لمتةىػؽ بممػفعو وممكػف ومػنس
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و و مفرى بذمؾ اؽ لممتمـ ف لمففمع ػ وذيبى إم فاي ال نىزـ فف نتطمبؽ لمفمنؿ

مستان

لم ا مغ لم وم تطمب م تممم مغ فف يذل لممبفف ال ناطبؽ عىػ لمػففمع لممطػروس ةف لمتاػمنض

لمذ ف ػمر إمنػي لمػففمع فػ مرلفةتػي ولممتنػف بػممت رنر لالست ػمر و ةف لمػفمنؿ لم ػوم لممسػتمف
مف ػممف ،لةوؿ ومػم تػم بت رنػر لم ػ لمت ػرنان عىػ ااػو سػىؼ بنماػي ػ نستة ػ عىػ
لممول م ػ ولمتوفنػػؽ و وبممتػػمم فمػػو تاػػمنض مػػي ػػأاي ونتةىػػؽ ب ػػور ،لمولنة ػ برمتمػػم ف ػ ظػػؿ

ظػػروؼ لمسػػوؽ لمػػذ ونػػغ بػػي لماػػمفة ولمزاػػمـ لم ػػفنف لمػػذ نتةػػذر بػػؿ ونسػػتانؿ مةػػي تافنػػف
خص لمتما بفنػي و اولذل كػمف يػذل لمتافنػف ممكاػم ػ ويػو مػنس كػذمؾ ػ ف ػف كػمف طبنةنػم فف
نتةفف موف لمولنة وعى ااو ال نا رف مةي لم ػميف لةوؿ برتنتمػم كمػم لفعػ و لةمػر لمػذ
عػمس لماكػـ لممطةػوف فنػي م

ػػورل وفسػمف لسػتفالمي اولخ مػي باػػؽ لمػففمع بمػم لسػتوتس ا ئػػي

ولإلامم ػ و وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف ففػػمع لمطػػمعف نػػف فمس ػػؾ عػػف طىػػس إت ػ لر لمتا ن ػػؽ
لممذكور

رلا ةف مامزعتي عىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي تاطػو عىػ طىػس تػمزـ ب ت لروػي وإذ

ال ن مـ مامم إال يذل لممةا وال نستفؿ مامم إال تىؾ لمفالم بمإلئمف إم مميو م رر مػف فف
تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وال نتػػوز باػػمؿ فف
نكوف ريف م نو لممتمـ فو لمففمع .

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
" إذ فورفى لمماكم

ف اكممػم فمنىػنف متةمرئػنف فػ ظميريمػم وفخػذى بممػم مةػم

وتةىتممػم عممفيػم فػ ثبػوى إفلاػ لممػتمـ فوف فف تت ػف ممػذل لمتةػمرض وتبػنف مػم ن نػف فامػػم
وي

ت ئ ف لمفعو كماى ماتابمػي مػي فما ػتي وفنتاةػى بةػفـ وتػوفل فػ لمونػموغ ف امػم

تكػػوف نػػف إعتمػػفى عى ػ فمنىػػنف متسػػمنطنف متةمرئػػممم و ويػػذل نتةػػؿ اكممػػم كأاػػي غن ػػر
مسبس متةنام ا ئي "ٓ

* ا ض ٕ ٜٖٜٔ/ٔ/متموع

لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٗ ػ ٕٖٗ ػ ٕٕٗ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

ػػور ،مىولنة ػ

" نسػػتانؿ مػػغ ت ػػمنر اولخػػت ؼ وتبػػمنف وتاػػمنض وتئػػمرس وتمػػمتر كػػؿ
ف ػ كػػؿ موئػػغ مػػف مػػفوامى لماكػػـ عاػػي ف ػ لمموئػػةنف ل خ ػرنف و ممػػم ن ػػكؿ ف ػ ذلتػػي

تممت لر وتامنئم تتمما بي لةسػبمس و فػ ف ذمػؾ كىػي نك ػؼ فنئػم عػف ن ػور وفخػت ؿ فكػر،
لماك ػػـ ع ػػف عام ػػر لمولنةػ ػ ولئ ػػطرلس ع نفت ػػي ب ػػأامم ب ػػكؿ نس ػػتانؿ مة ػػي لس ػػتخ ص

م ومػػمى لماكػػـ وال عى ػ ف لسػػمس فنػػمـ نئػػم ل ونةتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف فعمػػمؿ رنمبتمػػم
ػور ،مىولنةػ

عى لموتي لم اني الئطرلس لمةام ػر لمتػ فورفيػم لماكػـ اولنػرلفل فكثػر مػف
فئ عف لم ور ف بنمف متف كؿ فمنؿ عى اف ،بنمام كمفنم و ممم نستانؿ مةي لمتةػرؼ
عى ف فسمس كواى لمماكم ع نفتمم واكمى ف لمفعو " ٓ


ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ



ا ض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ



ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََْ:

" لم ػػففغ ب ن ػػمـ لمتة ػػمرض ب ػػنف لةفمػ ػ لم ومنػ ػ ولم انػ ػ بم ػػم نستة ػ ػ عىػ ػ لممول مػ ػ

ولمتوفن ػػؽ م ػػف لم ػػففوع لمتويرنػ ػ لمتػ ػ نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ تا ن م ػػم بولس ػػط لمخبن ػػر لم اػ ػ
لممختص وافل ممم نترتس عىنمػػم مو

اى ػ مف ت ننر وتي لم فر ف لمفعو ونكوف لماكػـ

مةنبػػم إذل فنممػػى لمماكمػ نئػػم يم بمإلفلاػػي بمإلستا ػػمف إمػ ػ ػ ػ لمػػفمنىنف مةػػم رغػػـ مػػم بناممػػم مػػف
تةمرض وتامنض ممتمفم ،ذمؾ مب ػوؿ لمماط ن ػ لمسفنػػف ،ولمماطػػؽ لم ئمو لم اني ٓ "


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

 ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٖ/ػ س ٘ٔ ػ ٖ٘ ػ ٖ ٔٚػ طةف  ٕٓٗٙمسا ٖٖؽ
كمم تاموؿ ففػمع لمطػمعف كػذمؾ لمػففغ بمسػتامم لسػتطمعتي لسػتةممؿ لمسػ س لممئػبوط

اظ لر إل مبتي بمرتتمم فمػمغ

ػفنف ع ػس لعتػفل لممتاػ عىنػي بسػات عىػ فرسػي ممػم فف

إمػ ػ ا ػػفوة ازن ػػؼ فػ ػ موئ ػػغ لإل ػػمب نا ػػوؿ فوف لس ػػتطمعتي لس ػػتخفلـ سػ ػ س ا ػػمر نى ػػزـ
إلط ني اولعفلفل ميط ؽ مسب م إرتمع فتزلوي مىخىؼ ثـ لمئػ ط عىػ لمتتػؾ بةػف لمت ػونس
لتتمل لممتا عىني ب اكمـ اول مبتي .
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وتىػػؾ مامزعػ تويرنػ وال ػػؾ متةى مػػم بمسػػتامم

ػػفور لم ةػػؿ لممػػمف لممكػػوف مترنمتػ

لم ت ػػؿ لمةم ػػف اولاػ ػرلز لمسػ ػ س لممئ ػػبوط وطى مت ػػي ب ػػفوف ت ػػرخنص  .ورفئ ػػى لمماكمػ ػ لم ػػففغ
لمسممؼ لمذكر بفعو فاي مف فوتػي لمػففمع لمموئػوعن لمتػ ال تسػتأيؿ رفل مامػم بمعتبػمر فف

نئم يم بمإلفلا ناطو عى لمرف لمئما برفئمم بةػف فف وث ػى بأفمػ لمثبػوى لمتػ فورفتمػم
ولمت فنممى ذمؾ لم ئم بمإلفلا بام عىنمم .

ويذل لمرف مةنس وال ؾ و ةف لمففغ بأف لمطمعف كمف ف امم لئػطرلس ذياػ وعػفـ

تولزف ف فع مس إ مب تسنم فاػفثمم لممتاػ عىنػي ب فرسػي بةػف فف يػو بسػات عىنمػم وفػؽ
مم يو ثمبى بممت رنر لمطب لممرفؽ ػ يو وال ؾ مف فوتي لمػففوع لمتويرنػ ولمتػ كػمف نتةػنف
ػؿ فنمػم

اسممم بولسط لمخبنر لم ا وافل ويػو لمطبنػس لم ػرع و وال نتػوز تػرؾ فمػر لم

مى ػػميف لةوؿ لمخ ن ػػر لماظ ػػمم  ......فو تارن ػػمى لم ػػرط و ةف ت ػػممغ تى ػػؾ لمتارن ػػمى فو
لم ػميف لممػذكور منسػم مػف لمخبػ لر لم انػنف لمػػذنف نةتػف بػرفنمـ فػ يػذل لممتػمؿ لم اػ لمباػػى و

بؿ إف لمماكم ذلتمم ماظور عىنمم لمخوض ف يذل لةمػور لم انػ لمباتػ اولذل خمئػى فنمػم
فو فخػػذى ب ػػوؿ ةاػػف غنػػر لممخت ػػنف فانػػم ب بػػفل لمػ فر فنمػػم

ػ ف امػػم تكػػوف نػػف فخطػػأى فػ

ت فنر ووزف ففمع لمطمعف لمسممؼ بمم نةنس اكممم ونستوتس ا ئي ولإلامم م

اولخ مي باؽ لمففمع .

ور تسػبنبي

وكػػمف نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ تا نػػؽ لمػػففمع لمسػػممؼ لمبنػػمف بولسػػط لمطبنػػس لم ػػرع

ك ػػذمؾ بة ػػف افب ػػي م ا ػػص لمط ػػمعف وت ػػفنر م ػػف إس ػػتطمعتي إس ػػتةممؿ لمسػ ػ س لممئ ػػبوط فػ ػ
فع ػػمس لإل ػػمب لمتسػػنم لمت ػ ف ػػمبى فرسػػي ولمت ػ فف فتػػي وعنػػي وتولزاػػي كمػػم تػػم بػػممت رنر

لمطب لم رع لإلست مر و ومو فوف طىس
متةىؽ بممفعو والزـ مى

رني مف لمففمع ب ت لر ذمؾ لمتا نؽ طمممم فاي

ؿ فنمم ونمكف فف نت نر بي وتي لم فر فنمم مو كمف

انام و وممم

يو م رر بأف تا نؽ لةفم يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ كمم سىؼ لمبنمف ٓ
إمػ فعػو إطموامامػم ةنػولؿ

اولذ فمتمػم ذمػؾ اولسػتافى فػ إطػرلس ذمػؾ لمػففمع لمتػوير
ػػميف لإلثبػػمى ويمػػم منسػػم مػػف فيػػؿ لم ػػف ولمخب ػر ،و وغئػػى ب ػػريم عػػف فيمن ػ يػػذل لمػػففمع

وتويرنتي وفمسكى عف تا ن ي بىوغم مىا ن ويفلن مى ولس و ف ف اكممم نكػوف مةنبػم ولتبػم
ا ئي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
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ٚلؼـــبءَزلىّــخَاٌــٕمغَِغــزمشَِٚزــٛارشَاعزمـــشاساَٚرٛارـــشاَيغٕيــبَْػــَٓ

االعزشٙبدَــَػٍَٝأََََٔٗ:

" ولف ك ػػمف مىماكمػ ػ كمم ػػؿ لمس ػػىط فػ ػ ت ػػفنر لم ػػو ،لمتفمنىنػ ػ مةام ػػر لم ػػفعو

لممطروا عى بسمط لمباة وي لمخبنر لالعى فنمم تستطنغ لف ت

ػؿ فنػي با سػمم و لال

فاػػي نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ مت ػ ولتمػػى مسػػأم فان ػ باػػى فف تتخػػذ مػػف لموسػػموؿ متا ن مػػم
بىوغم لم
بات ػ

غمن لةمر فنمػم و وعىػ فاػي النسػوغ مىماكمػ

فف تبػف رفنمػم فػ مسػأم

فانػ

مممناتمتػػي ذمػػؾ لم ػ ف لرن ػ فان ػ منسػػى مػػف لمةىػػـ لمةػػمـ و وال فف تاػػؿ ا سػػمم ماػػؿ

لمخبن ػػر لم اػ ػ فػ ػ مس ػػأم

فانػ ػ و وعىػ ػ لف لم ط ػػغ فػ ػ مس ػػأم فانػ ػ

لستط ع فر فيؿ لمخبرٓ " ،


ا ض  ٙٓ/ٔٔ/ٕٜػ س ٔٔ ػ ٘ ٔٙػ ٗ٘ٛ



ا ض ٖٔ ٙٔ/ٙ /ػ س ٕٔ ػ ٖٔٔ ػ ٔٙٚ



ا ض ٓٔ ٕٙ/ٗ/ػ س ٖٔ ػ ٗ ٛػ ٖٖٙ



ا ض  ٕٙ/ٗ/ٔٙػ ٖٔ ػ  ٜٛػ ٕٖ٘



ا ض  ٕٙ/ٔٓ/ٛػ س ٖٔ ػ ٕ٘ٔ ػ ٓٔٙ



ا ض  ٙٗ/ٔ/ٕٚػ ٘ٔ ػ  ٜٔػ ٕٜ



ا ض ٕٓ ٙ٘/ٕٔ/ػ س  ٔٙػ  ٜٔٚػ ٜٖٚ



ا ض  ٙٚ/٘/ٕٜػ س  ٔٛػ ٗٗٔ ػ ٕٚٙ



ا ض  ٜٔٙٚ/ٙ/ٕٙػ س  ٔٛػ  ٔٚٚػ ٛٛٚ



ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ ٖٗٔ ػ ٜٓٙ



ا ض ٗٔ ٙٚ/ٔٔ/ػ س  ٔٛػ ٖٕٔ ػ ٓٔٔٔ



ا ض  ٙٛ/ٔ/ٛػ س  ٜٔػ  ٙػ ٖٖ



ا ض ٖٔ ٙٛ/٘/ػ س  ٜٔػ  ٔٓٚػ ٘ٗٙ



ا ض  ٙٛ/٘/ٕٚػ س  ٜٔػ  ٜٔٔػ ٓٓٙ



ا ضٕ ٜٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٘ ٔٙػ ٕٛٛ



ا ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ  ٜٛػ ٕ٘ٛ



ا ض ٖٔ ٚٔ/ٔٓ/ػ س ٕٕ ػ ٕٗٔ ػ ٜٓ٘
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باتػ ػ نتون ػػؼ عىػ ػ



ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ



ا ض  ٚٗ/ٕٔ/ٜػ س ٕ٘ ػ ٖ ٔٛػ ٜٛٗ



ا ض  ٚٛ/ٗ/ٜػ س  ٕٜػ ٗ ٚػ ٖٛٛ



ا ض  ٜٜٔٓ/٘/ٔٚػ س ٔٗ ػ  ٕٔٙػ ٕٚٚ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأَََْ:

" تا نؽ لةفم ف لممولف لمتامون يو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وولتػس عىػ

لمماكم تا نؽ لمػفمنؿ مػم فلـ تا ن ػي ممكاػم وب ػض لماظػر عػف مسػىؾ لممػتمـ فػ

ػأف يػذل

لمػػفمنؿ ةف تا نػػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ ال ن ػػي فف نكػػوف ريػػف م ػػنو لمم ػتمـ فو

لممفلفغ عاي " .


ا ض ٕٗ ٛٚ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ



ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ



ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ س ٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ





ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ـ م  ٚـ  ٕ/ـ ٕ
نقض  46/3/25ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج  7ـ  121ـ 113

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" لة ػػؿ فػ ػ لةاكػػمـ لمتامون ػ فف تبا ػ عى ػ لمتا ن ػػؽ لم ػػ و لمػػذ تترنػػي لمماكمػػ

بممتىس وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " .


ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ



ا ض ٖٓ ٚٛ/ٔ/ػ س ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ



ا ض  ٖٚ /ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ



ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" سػػممع لم ػػميف ال نتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل فػ ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نط ػػمبؽ فو نخػػممؼ غنػ ػرل م ػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم ونسغ لمففمع مامن تي إظمم لر موتي لما ن " .



ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ

ساثؼبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

ورف بػػففمع لمطػػمعف لم ػ و بتىسػ لممامكمػ وبمػػذكر ،ففمعػػي لمم فم ػ مىماكمػ فثاػػم

لمتىسػ ولمتػ تةػػف مكمىػ مففمعػػي لم ػ و اولف مػػـ تكػػف بػػفن عاػػي و فف ت ػػونر لم ػػميف لةوؿ
مولنة ػ لمػػفعو اولتمممػػي مىطػػمعف ب ػ ط ؽ س ػ اي عى ػ لممتا ػ عىنػػي اول ػػمبتي ال نت ػػؽ مػػغ
لمممفنػػمى لمثمبت ػ بمكػػمف لماػػمفة فو زعػػـ لم ػػميف لممػػذكور فاػػي كػػمف عى ػ مسػػمف ت ػػفر بااػػو
خمسػ ع ػػر متػ لر بػػفلخؿ لمسػػوؽ فثاػػم لمم ػػمتر ،لمتػ نػػمـ بػػمفف فنمػػم لممتاػ عىنػػي بمإلعتػػفل
عى لممتمـ بسات ثـ نمـ لةخنر بمإلعتفل عىني بطبات ػ ويو نوؿ غنر م بوؿ ع

بمماظر

مىكثمف لمب رن بممسوؽ وكثر ،وسموؿ لما ؿ مىسىغ لممتاوع بمم نستانؿ عىني إستطمعتي لمرتنػ

لممافف ،ولمولئا نئمؼ إم مم ت فـ خىو مكمف لمولنة مف ثم طى مى فمرغ تفؿ عى فف
لماػػمفة ونػػغ فػ ذمػػؾ لممكػػمف و كمػػم وتػػفى لمتثػ بػػممطرنؽ لمةػػمـ لةسػ ىى بةنػػفل عػػف لمسػػوؽ
بمسمف خمسنف مت لر ويو مم ال نت ؽ وت ونر لمخ نر لماظمم لمسممؼ لمذكر و ولمذ فكػف فف
لمامفة ونغ فلخؿ لمسوؽ وفف لممتا عىني س ط فور إ مبتي فمنف لمانم ،و لةمر لمذ نتكػف

عػػفـ وتػػوف لم ػػميف لممػػذكور فػ ذمػػؾ لمونػػى و وممػػم نتكػػف ذمػػؾ نومػػي بأاػػي كػػمف مةناػػم بممسػػوؽ
ما ػػظ لماظػػمـ ولةمػػف ماػػذ

ػػبمس نػػوـ لماػػمفة لمسػػمع لمثمماػ و إالّ لاػػي مػػـ نظمػػر بممتا ن ػػمى

لمت فترتمم لمانمب فػور إخطمريػم بممترنمػ إالّ فػ لمسػمع لمثمماػ مسػم و ومػف لمطبنةػ فاػي
مو كمف نف ميف لمولنة كمم إفع مكمف فوؿ مف فبىغ لمتممى لممخت ػ وتمػغ ففمتمػم وتػوم

ا لرس ػ لمتث ػ ماػػنف و ػػوؿ لمسػػىطمى لممخت ػ و إالّ فف ذمػػؾ مػػـ ناػػفة ونػػفـ لمػػب غ عػػف
لمولنة مف متموؿ و لةمر لمذ نتكف عفـ تولتفل بمسرس لمترنمػ ماظػ ونوعمػم كمػم إفعػ

ٓ
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وفوئي لمففمع فف مامزعتػي فػ مكػمف لمولنةػ مػـ تكػف مػف فػرلغ و إذ مػـ نةثػر عىػ فمػم

بمكمف لمتث ممم نفؿ عىػ فف لماػمفة مػـ ن ػغ فػ مكػمف لمةثػور عىنمػم و بمإلئػمف إمػ عػفـ
وتوف طى مى فمرغ ف لممكمف لمذ ذكر لم ميف لةوؿ بتولتفل فػني فثام ونػوع لمامفة ٓ
وتمسػػؾ لمػػففمع بػػأف ئػػبطي كػػمف سػػمب م عى ػ لإلذف بػػي مػػف سػػىط لمتا نػػؽ بمػػم نبطىػػي
ونبطػػؿ كمفػ لةفمػ لممترتبػ عىنػػي ومامػػم ئػػبط لمسػ س ولمػػذ ننػػؿ بأاػػي إسػػتةمىي فػ إرتكػػمس

لمولنة و وناساس لمبط ف كذمؾ إم لإلعتػرلؼ لممةػزو ( كػذبم ) مىطػمعف ولمماسػوس

ػفورل

إمني ف فع مس ئبطي و ةف ذمؾ لإلعترلؼ ػ إف كمف تفال ! ػ مت ؿ إت مال وثن م بمم بض
لمذ

مبي عولر لمبط ف ومـ نكف منوتػف مػوالل و خم ػ ونػف ا ػ لمطػمعف مػم اسػس إمنػي فػور

مثومي فممـ سػىط لمتا نػؽ إلسػتتولبي ومػنس يػذل ػأف مػف فعتػرؼ ب رتكػمس لمترنمػ و إذ مػف
لمطبنةػ فف ن ػػر عىػ إعت لرفػػي ومػػو م ت ػر ،ن ػػنر ،طمممػػم فف إن ػ لررل بمػػم لرتكبػػي نػػف

إرلف ،ار ،ومختمرٓ ،

لةمػػر لمػػذ نتكػػف

ػػفر عػػف

ػػفور لإلعت ػرلؼ لمماسػػوس إمنػػي عػػف إك ػرلل وتمفنػػف بمػػم فبطىػػي و وال

نامؿ مف ذمؾ فف تكوف فنولمي نف خىى مف لإل مر ،إمػ ونػوع ذمػؾ لإلكػرلل عىنػي إذ ال نوتػف مػم
ناوؿ فوف فف نكوف ولنةم تاى تأثنر لمتمفنػف ولإلكػرلل لممةاػو فثاػم إسػتتولبي ممػم ففةػي إمػ

عػػفـ لمبػػوس بمػػم تةػػرض مػػي مػػف تمفنػػف ووعنػػف خم ػ إذل مػػم لا ػػس يػػذل لمتمفنػػف عى ػ فنمربػػي

وذونػػي ومػػامـ زوتتػػي وولمفتػػي و إذ نكػػوف مػػذمؾ كىػػي مػػف لةثػػر عى ػ إرلف ،لممػػتمـ وف ػػفل ارن ػ
لإلختنمر بمم ن و لةثر لمذ نتةرض مي اتنت لإلكرلل لمممف ٓ
وكمف عى لمماكم فف تةمؿ مف تمابمم عى تا نؽ ففمع لمطمعف لم ػموـ عىػ اػفوة

لمولنة ف مكػمف خػر خػ ؼ لممكػمف لمػذ ذكػر لم ػميف لاػي ونةػى فنػي فػ ئػو مػم تك ػؼ
مػػف عػػفـ وتػػوف ثػػمر فمػػم بػػي وعػػفـ وتػػوف طى ػػمى فمرغػ ممػػم نسػ ط مػػف لمسػ س ف ػ فع ػػمس
إسػتةمممي فػ مكػػمف لإلطػ ؽ و ونكػوف لمتا نػػؽ ب سػػتفعم لمطبنػػس لم ػرع ممامن ػػتي فػ يػػذل
لم أف بةف تكىنؼ لمانمب لمةمم ب ع اي و اولذ مـ ت ةؿ لمماكم ذمؾ ف ف اكممػم نكػوف م ػوبم
بمم ور فئ عف لإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ
كمم كػمف عىنمػم كػذمؾ تا نػؽ ففػمع لمطػمعف بػأف ئػبطي سػمبؽ عىػ

ػفور لإلذف بػي

مف سىط لمتا نؽ و وذمؾ بئـ ففتر فاولؿ مركز رط ( ببػم ) مبنػمف مػم يػو ثمبػى بػي عػف
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تاركمى لمئمبط متف فامف مط

وتمرنخ وسمع إات ممي مئبط لمطمعف وعوفتي بةف لم ػرلغ

مػػف يػػذل لممأمورن ػ اولثبػػمى ففػػرلف لم ػػو ،لمػػذنف رلف ػػول فنمػػم و وتكىنػػؼ لمانمب ػ لمةمم ػ بػػ ع امـ
مىمثوؿ فممـ لمماكم ميفال بمةىوممتمـ ف ائور لمطمعف ولممفلفغ عاي و ةامػـ منسػول مػف
موف لما

ات نكىؼ لممتمـ ب ع امـ بؿ مػف ػموف لمولنةػ لمػذنف عػمناول فاػفلثمم فو نمكػف

فف نكواول نف عمناويم ونف تكوف مى ممف ،لمت تسمةمم مامـ لمماكمػ ةوؿ مػر ،مػم نامىمػم إمػ

ت ننػػر وتم ػ اظريػػم لمت ػ إنتاةػػى بمػػم نبػػؿ سػػممعمـ و وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف لمػػففمع نػػف
فمسؾ عف طىس إت لر ذمؾ لمتا نؽ

رلا و ةف مامزعتي وعى لمااو لمسممؼ بنماي تاطو

عى طىس تمزـ ب ترلوي إذ ال ن مـ مامم إالّ يذل لممةا وال نستفؿ مامم إالّ تىؾ لمفالم فئ

عمم يو م رر مف فف تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ
ولف لمةب ػر ،ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ بممتا ن ػػمى لمتػ ػ تترنمػػم لمماكم ػ بممتىس ػ وتسػػمغ فػػ

خ ممػػم لم ػػموف سػول إلثبػػمى لمتممػ ئػػف لممػػتمـ فو ا نمػػم عاػػي كمػػم سػػبؽ لم ػػوؿ و اولذ مػػـ ت ػػـ
لمماكمػ بػ ت لر ذمػػؾ لمتا نػػؽ مػػغ فاػػي ممكػػف ومػػـ تتػػفلرؾ لوتػػي لم

لإلبتفلو لمذ فترتي لمانمب لمةممػ فػ ف اكممػم نكػوف مةنبػم ب

ػػور لمتػ سػػمبى لمتا نػػؽ

ػور فئػ عػف إخ مػي باػؽ

لمطمعف ف لمففمع بمم نستوتس ا ئي ولإلامم ٓ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
"

فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفغ عاي "ٓ
* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ
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ػػأف

لممػتمـ

* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ

* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
"

بممتىس

لة ػػؿ ف ػ لةاكػػمـ لمتامون ػ

فف تبا ػ عىػ لمتا نػػؽ لم ػ و لمػػذ تترنػػي لمماكم ػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لة ػػؿ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ فامػػم إامػػم توبا ػ عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتوسػػمغ فػ خ ممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ
لمخ وـ وعىنمم فف تةموف لمففمع ف ففل مأمورنتي وفف تأمر بممباة عف لم ميف اولائػمرل

ومو بمم و ،ةفل لم ممف ،مم فلـ نف متأ إمنمم ف ذمؾ واسس إم لم ميف تةمف تمربي فو تمرنبػي
ومػم فلمػػى لمماكمػ نػػف تبناػػى فا نػ لمػػففمع فػ

اتػ ال ونػػفم ب ػػممفتي فػ متىػػس لم ئػػم
تمسػكي بوتػوس مامن ػتي وفاػي مػـ نكػف فػ طىبػي مرلوغػم فو نم ػفل تةطنػؿ لمسػنر فػ لمػفعو
ف ذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخ ممم باؽ لمففمع " ٓ

* ا ػض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنػـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طةػف / ٜٔٔٙ
٘٘ؽ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ مٗ ػ رنـ ٔٛٙـ صٔٚٙـ طةف ٕٜ٘
ٛ /ؽ

* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ٘٘ / ٔٙؽ
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ٚلؼذَوزٌهَثأَََْ:ـَ

" طىس لمففمع ف ختمـ مرلفةتي لمب لر  ،ف ىنم اولاتنمطنم سممع ميف إثبمى فو إت لر
تا نؽ وم مةنِ ْف ونةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم ب تمبتي مت كماى مػـ تاتي إم لمب لر ٓ " ،
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/٘/ػ س ٖٖ ػ رنـ  ٜٔٔػ ص ٔ ٜ٘ػ طةف  ٔٙ٘ٙمسا ٕ٘ؽ

َوّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تبا عىنمم لةاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف نتسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس

"ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ تػٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" سممع لم ميف النتةىؽ بمم فبفلل ف لمتا ن مى بمم نطمبؽ فو نخممؼ غنرل مف لم موف

بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ

* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٙٙ
* ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػػفس فػ ولتػػس لمماكم ػ لم نػػمـ بػػممتا نؽ لمولتػػس عىنمػػم و فف نسػػكى لمػػففمع عػػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

والن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ
* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ومػػف ػػأاي مػػو

وتي لم فر

ػػي فف نت نػػر بػػي

ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكم فف تما ي وت سطي ا ي بتا نػؽ تترنػي

بىوغػػم لمػ غمنػ لةمػػر فنػػي فو تػػرف عىنػػي بمػػم نفائػػي فف يػ رفى إط لراػػي فمػػم ونػػف فمسػػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لةطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػو

عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذ فبػػفلل لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ اولمػ

إثبػمى إسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نػػؽ لمػػفمنؿ فػ لمػػفعو إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تئػ مػػف لمماكمػ
وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني " ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
" عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف تة ػػموف لم ػػففمع فػ ػ ففل مأمورنت ػػي وفف تػػػأمر بممباػػػة عػ ػػف

لم ميف اولائمرل ومو بمم و ،ةفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ إمنمم " .
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوان

ـ ماموف عمر ـ م ٗ ـ  ٔٛٙـ ٔٚٙ

وّبَلؼذَثأََََٔٗ:

" نتس عى لمماكم فف تئمف اكممم مم نفؿ عى فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعو

وفممى بمم إممممم ػمم

نمنػ ممػم لم ر ػ مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف ػ لمػذ نػفؿ عىػ فامػم

نممى بولتبمم وبمم ناب ػ عىنمػم مػف إمتػزلـ بتا نػؽ لمباػة مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ و ػ اولالّ
كمف اكممم مةنبم م ورل متةنف لما ض "
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ ػ طةف  ٕ٘/ ٙٓٗٚؽ
* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ رنـ (ٔ) ػ ٔٔػ طةف ٘ ٕٖٙمسا ٔ٘ ؽ
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ٚلؼذَثأََََََْ:

" تا نػؽ لمتزونػر فػ لمماػػررلى فمػر تػوير ومػػتثر فػ لمػفعو ممػػم نػف نترتػس عىنػػي

مف ت ننر وتي لم فر فنمم "
* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٔ/ٕٙػ لمسا  ٖٚػ ٖ ٔٛػ  ٜٜٙػ طةف  ٘٘ /ؽ

ٚلؼذَثئَََٔٗ:ـََََ

" نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ

لمػفعو وفممػى بمػم عىػ وتػي ن

فف ت ػػورف فػ ػ اكمم ػػم ممن ػػفؿ عىػ ػ فام ػػم ولتم ػػى عام ػػر
ػي عػف فامػم فطاػى إمنمػم وولزاػى بنامػم ػ فػ ذل يػ إمت تػى

كىن عف لمتةرض مففمع لمطمعف ومون ي مف لمتمم لمت وتمى إمني بمػم نك ػؼ عػف فامػم نػف
فطراى يذل لمففمع وي عى بنا مف فمرل ف ف اكممػم نكػوف نم ػر لمبنػمف مسػتوتبم ا ئػي
ٓ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٖ/ػ لمسا ٖ٘ ػ رنـ ٕ ٚػ ص  ٖٖٛػ طةف ٕ ٖ٘ / ٜٙٗؽ

خبِغبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

فورفى ماكم ػ لمموئػػوع بنماػػم مت ػولفر ان ػ لم تػػؿ مػػف لمطػػمعف مػػم ا ػػي ب " فف ظػػروؼ

لم ػػفعو ولممظ ػػمير لمخمرتنػ ػ تتك ػػف تػ ػولفر انػ ػ لم ت ػػؿ م ػػف لمم ػػتمـ م ػػف خػ ػ ؿ م ػػم إستخى ػػتي

لمماكم مف تولفر ان لإلعتػفل ولإلات ػمـ مػف لممػتمـ وب سػتخفلمي سػ ام امرنػم نػمت بطبنةتػي

ومػػم نػػمـ بػػي مةمتىتػػي مىمتا ػ عىنػػي ب ػ ط ؽ فعن ػر ،امرن ػ متةػػفف ،ف ػ مولئػػغ نمتى ػ ويػػو مػػم
إطمماى إمني لمماكم مف ظروؼ لمػفعو و ػميفليم سػنمم وفاػي بناممػم خ فػمى سػمب عفنػف،
ممم تاتم مةي لمماكم إم تا ؽ يذل لمان مف لممتمـ " ٓ

ومم فورفتي لمماكم فنمم ت فـ ال نةػفو متػرف ترفنػف مبفةػمؿ لمممفنػ لمماسػوس إرتكمبمػم

إم ػ لمطػػمعف ئػػف لممتا ػ عىنػػي و ويػػذل لةفةػػمؿ مممػػم تةػػففى ومػػو كماػػى ب سػػتةممؿ س ػ س
امر مف ماي إافلة لإل مبمى لم متى اول مب لممتا عىني ف مولئغ نمتىػ مػف تسػمي و
كػػؿ ذمػػؾ ال تػػتف إم ػ ثبػػوى ان ػ لم تػػؿ مػػف لمطػػمعف وال نتا ػػؽ بػػي إالّ لم ػػف لمةػػمـ لمػػذ
ت ػػترؾ فن ػػي ترنمػ ػ لم ت ػػؿ لمةم ػػف م ػػغ س ػػمور تػ ػرلوـ لإلعت ػػفل عىػ ػ لم ػػا س وي ػػو ن ػػف لإلن ػػذل

ولمتةػػف ولممسػػمس بتسػػـ لممتا ػ عىنػػي و فمػػم لم
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ػػف لمخػػمص ويػػو ان ػ إزيػػمؽ لمػػروس لمػػذ

نتا ؽ بي ترنم لم تؿ لمةمف فمو فمر فلخى نئمرل لمتما فػ ا سػي وال سػبنؿ إلستخ

ػي

إالّ مف ظروؼ لمولنة ولمم بسمى لممانطػ بمػم و ويػو مػم ن ػر لماكػـ فػ بنماػي وممػذل كػمف

إستفالمي مةنبم م

ورل ٓ

وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف تكػػوف لمماكمػ نػػف فورفى فػ اكممػػم فف لممامزعػػمى لمسػػمب بػػنف
ف يو لممرلف إثبمتي

لمطمعف ولممتا عىني تفؿ عى لاي ن ف نتىي اولزيمؽ رواي ةف يذل لم
ببنمف لةفم ولم رلوف لمت تػفؿ عىنػي وت طػغ بثبوتػي فػ ونػى مةم ػر مى ةػؿ لممػمف لمماسػوس
مىطمعف ويو مم مـ نثبتي لماكـ بمفوامتي وممذل كمف مةنبم م

ورل ولتبم ا ئي ولإلعمفٓ ،

تتمنز ترنم لم تؿ عف سمور ترلوـ لإلعتػفل عىػ لمػا س بأاػي نىػزـ م نمممػم انػ لم تػؿ
ف لمخمص لم زـ تولفرل ف ترنمػ لم تػؿ لمةمػف ال متػرف إماػمؽ

فون ف إزيمؽ لمروس ويو لم
لةذ بتسـ لممتا عىنمـ ٓ

ٚاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" متػػرف إسػػتةممؿ لممػػتمـ مسػ س اػػمر نمتػػؿ بطبنةتػػي اول ػػمب لممتاػ عىنػػي فػ م تػػؿ
وعىػ مسػػمف نرنبػ وتةػػفف إ ػػمبمتي لم متىػ النك ػ بذلتػػي إلثبػػمى انػ لم تػػؿ ف ػ ا ػػي وال ن ا ػ
عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي لماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػف نتػؿ لممتاػ عىنػػي ةف ن ػػف إزيػػمؽ لمػػروس يػػو لم

ػػف

لمخمص لممرلف إستظممرل وثبوى تولفرل " ٓ

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

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ  ٜٔػ ٛٚ

* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٔٓ/ٔٙػ س  ٚػ ٘ ٕٛػ ٕٗٓٔ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" متػػرف إسػػتةممؿ س ػ س اػػمر اولماػػمؽ إ ػػمبمى متةػػفف ،بمولئػػغ خط ػرل مػػف تسػػـ
لممتا عىني الن نف اتمم فف لممتمـ ن ف إزيمؽ رواي و والنك لإلستفالؿ بمذل لم ور ،ف

إثبمى ننمـ يذل لم

ف "
*

ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ ٕٓ ػ ٜٚ
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ٚلؼذَوزٌهَثأََََٔٗ:

" ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي تاػػفة عػػف ان ػ لم تػػؿ ف ػ نومػػي ب " فف ان ػ لم تػػؿ

ثمبتػ ػ فػ ػ ا ػػؽ لمم ػػتمـ لةوؿ م ػػف تةم ػػفل إطػ ػ ؽ ع ػػف ،فعنػ ػر ،عىػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي اول ػػمبتي
ب افليمف م تؿ لةمر لمذ ن طغ فػ تػولفر انػ يػذل لممػتمـ فػ إزيػمؽ روس لممتاػ عىنػي "
ممػػم كػػمف ذمػػؾ و وكماػػى تامنػ لم تػػؿ تتمنػػز نماواػػم عػػف غنريػػم مػػف تػرلوـ لمتةػػف عىػ لمػػا س
بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػف لمتػػما

مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو إزيػػمؽ روس لممتا ػ عىنػػي

ويػػذل لمةا ػػر ذو طػػمبغ خػػمص نختىػػؼ عػػف لم

ػػف لمتاػػمو لمةػػمـ لمػػذ نتطىبػػي لم ػػماوف ف ػ

سمور لمتػرلوـ ٓ ممػم كػمف مػم فورفل لماكػـ الن نػف سػو لماػفنة عػف لم ةػؿ لممػمف لمػذ نمرفػي
لمطمعف ذمؾ فف إط ؽ لمامر

وس لممتا عىني الن نف اتمم فف لمتما إاتو إزيػمؽ رواػي

إلاتممؿ فف التتتموز انتي ف يذل لمامم مترف لإلريمس فو لمتةف و كمم فف إ ػمب لممتاػ
عىني ف م تؿ النك

بذلتي مثبػوى انػ لم تػؿ فػ اػؽ لمطػمعف إذل مػـ نك ػؼ لماكػـ عػف ننػمـ

يذل لمان با سي ةف تىؾ لإل مب نف تتا ؽ فوف فف تتولفر ان لم تؿ لمةمف "ٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/٘/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٖٔٔ ػ ٙٚٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ـََ

" تمنػػز لم تػػؿ لمةمػػف ولم ػػروع فنػػي ٓ بانػ خم ػ

ٓ يػ ن ػػف إزيػػمؽ لمػػروسٓ وتػػوس

إسػػتظممر لماكػػـ مػػي اولنرلفيػػم مػػم نػػفؿ عىػ تػولفرل ٓ لماػػفنة عػػف لةفةػػمؿ لمممفنػ ٓ النابػ
بذلتي عف تولفرل ٓ

ةوف لممتمـ بممسنمر ،عى ففرنز لمطرنؽ ومفليم لممتا عىني ومةموف ،ذمؾ ٓ
التاب بذلتمم عى تولفر ن ف إزيمؽ لمروس " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٘ٔٔ ػ ٜ٘ٛ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ـَ
" نتمنز لم

ف لمتامو فػ ترنمػ لم تػؿ لمةمػف عػف لم

ترلوـ لمتةف عى لما س بةا ر خمص يو فف ن

ػف لمتاػمو لمةػمـ فػ سػمور

ف لمتما مػف إرتكػمس لم ةػؿ إزيػمؽ روس

لممتا عىني ػ وممم كمف يذل لمةا ر بطبنةتي فم لر فلخىنم ف ا س لمتػما ف اػي نتػس م ػا
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لماكـ ب فلا متمـ ف يذل لمترنم فو بمم روع فنمم فف تةا لمماكم بممتافة عاي إسػت ال

وفف تورف لةفم لمت تكوف نف إستخ ىى مامم فف لمتما انف إرتكس لم ةػؿ لممػمف لممسػاف
ػف إزيػمؽ روس لممتاػ عىنػي إذ كػمف ذمػؾ ػ وكػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي

إمني كمف ف لمولنغ ن

نػف إسػتفؿ عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػػف لمطػمعف مػف إط نػػي عنػم لر امرنػػم مػف بافننػ ويػ سػ س
نمتؿ بطبنةتػي نم ػفل إ ػمب ف مػف ففػرلف عموىػ لممتاػ عىنمػم ويػو الن نػف سػو متػرف تةمػف

لمطمعف إرتكمس لم ةؿ لمممف مف إستةممؿ س س مف أاي إافلة لم تؿ اولطػ ؽ عنػمر اػمر
ماي عى لممتا عىنمم اولافلة إ مبتمم ال نك بذلتي مثبوى ان لم تؿ ٓ
*

ا ض ٕٗ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ  ٖٜػ ٓٔٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََٔٗ:

" ممم كمف مػم إسػتفؿ بػي لماكػـ لممطةػوف فنػي عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػف لمطػمعف مػف

ائورل إم مكمف لمامفة امم س ام مػف ػأاي إاػفلة لم تػؿ اولط نػي عىػ لممتاػ عىنػي
ف م تؿ ػ ال ن نػف سػو متػرف تةمػف لمطػمعف إرتكػمس لم ةػؿ لممػمف مػف إسػتةممؿ سػ س نمتػؿ
بذلتي مثبوى ان لم تؿ " ٓ

بطبنةتي اول مب لممتا عىني ف م تؿ ويوممالنك
* ا ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ
وّبَلؼذَثأَََْ:

" مترف إثبمى لماكـ تةمف لمتما إتنمف لم ةؿ لمممف لمذ فف إم لموفػم ،ــ ويػو

لم ةؽ بممتنمر لمكمربمو ـ عفـ ك منتي تفمن عى تولفر ن ف إزيمؽ لمروس مفني " ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٗ/ٗ/ػ س ٕ٘ ػ  ٜٛػ ٜٗٔ
وّبَلؼذَثأََََْ:ـََ

" وممػػم كػػمف إطػ ؽ لمةنػػمر لماػػمر

ػػوس لممتاػ عىنػػي الن نػػف اتمػػم فف لمتػػما إاتػػو

إزيػمؽ رواػي و وكماػى لإل ػمب فػ م تػؿ الن ػي فف نسػتاتج مامػم ن ػف لم تػؿ إالّ إذل ثبػى

فف لمتما

وس لمةنمر إم لممتا عىنػي متةمػفل إ ػمبتي فػ لمموئػغ لمػذ نةػف م ػت مػف

تسمي ويو مممـ نفمؿ عىني لماكـ و ف اي نكوف مةنبم بمم

ور ف لمبنمف " ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٔٙٗ/ٕٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٘ ٔٙػ ٓٗٛ
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وّبَلؼذَثأََْ:

" مػػم ذك ػرل لماكػػـ مػػف فف ( ان ػ لم تػػؿ ثمبت ػ ف ػ اػػؽ لممتممػػنف مػػف لما ػػف لمػػذ مػػب

نىػػوبمـ ومػػف إسػػتةممؿ فسػػىا امرن ػ نمتى ػ

) النػػوفر واػػف ،لمػػفمنؿ عى ػ ثبوتم ػػم و ومػػو ك ػػمف

لمم ذوؼ نف فطىؽ عف ن ف "
*

ا ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٜػ س ٖٔ ػ  ٜػ ٖ٘

ٚلؼذَوزٌهَثأَََْ:

" ترلوـ لم تؿ ولم روع فني تتمنز نماوام بان خم

النك

يػ إاتػول لم تػؿ اولزيػمؽ لمػروس ٓ

بذلتي لستةممؿ س س نمتؿ بطبنةتي وتةفف لمئربمى مثبوى ان لم تؿ" .
* ا ض  ٜٔ٘ٛ/ٔٔ/ٔٚػ س  ٜػ  ٕٕٚػ ٖٜٓ

ٚلؼذَوزٌهَثأَََٔٗ:

" مػف لمم ػػرر فف ترنمػ لم تػؿ لمةمػػف تتمنػػز عػف غنريػػم مػػف تػرلوـ لمتةػػف عىػ لمػػا س

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػف لمتػػما مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو إزيػػمؽ روس لممتاػ عىنػػي و

ويذل لمةا رذو طمبغ خمص نختىؼ عف لم

ف لمتامو لمةمـ لمذ نتطىبػي لم ػماوف فػ سػمور

لمتػرلوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي لمتػػما ونئػػمرل فػ ا سػػي ونتةػػنف عىػ لم مئػ فف نةاػ
بممتافة عاي لست مالال ولستظممرل ب نرلف لةفمػ لمتػ تػفؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي ٓ فػ ذل كػمف مػم
ذكرل لماكـ م

و لر عى لإلستفالؿ عى يػذل لمانػ

مػف امػؿ لمطػمعانف فسػىا امرنػ مةمػر،

ب ف إط نمػم عىػ لممتاػ عىنػي اول ػمب يػذل لةخنػر بةنػمرنف فػ فرسػي فوفنػم بانمتػي ػ ويػو
ممالنك ف لستخ ص ان لم تؿ " ٓ
* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٙػ س٘ٔ ػ ٖٖٔ ػ ٘ٙٚ
وّبَلؼذَوزٌهَثأََْ:

" تةمف إزيمؽ لمروس يو لمةا ر لمذ تتمنػز بػي نماواػم تامنػ لم تػؿ لمةمػف عػف غنريػم

مف ترلوـ لمتةف عى لما س ٓ ويذل لمةا ر نختىؼ عف لم

ف لمتامو لمةمـ لمػذ نتطىبػي

لم ػػماوف ف ػ لمت ػرلوـ لةخػػر ٓ مػػذمؾ كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ لمت ػ ت ئ ػ ب فلا ػ مػػتمـ ف ػ

ترنمػ نتػؿ عمػف فف تةاػ فػ اكممػم بمسػػتظممر انػ لم تػؿ وتػورف لمةام ػر لمتػ لستخى ػػتمم

مامم ٓ والنك

ف يذل لم فف فف تكوف لإل مب تم ى ف م تؿ مف لممتا عىنػي إذل كػمف
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لماكـ مـ نبنف فف لمتػما تةمػف إ ػمب لممتاػ عىنػي فػ يػذل لمم تػؿ و وفاػي كػمف ن

إزيمؽ رواي " ٓ

* ا ض  ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚـ مج لم ولعف لم ماوان

ػف بػذمؾ

مٗ ـ عمر ـ ٕٖ٘ ـ ٗٚٙ

ٚلؼذَوزٌهَثأَََْ:

" ت ػػونس لمس ػ س لماػػمر ااػػو لممتا ػ عىنػػي الن نػػف اتمػػم فف مطى ػػي إاتػػو إزيػػمؽ

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

وّبَلؼذَثأَََٔٗ:
"

م ػػوف ك ػػمف م ػػف ا ػػؽ ماكمػ ػ لمموئ ػػوع فف تس ػػتخىص ن ػػف لم ت ػػؿ وظ ػػرؼ س ػػبؽ

لإل رلر مف ونموغ لمفعو ولمظروؼ لممانط بمم ولةممرلى ولممظػمير لمخمرتنػ لمتػ نأتنمػم

لمتما وتاـ عمم نئمرل ف ا سي و إالّ فف ذمؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذل لإلسػتخ ص سػمو م
و وفف نكوف فمنىمم فنمم لاتمى إمني نمومم ف فورلؽ لمفعو

" ٓ

* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٘٘ٛ
وزٌهَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" مػمذكرل لماكػػـ إسػػتفالال عىػ تػولفر انػ لم تػػؿ مػػف فف لمطػمعف تػػثـ فػػوؽ لممتاػ

عىنمػػم فواػػم اوممػػم وممػػم امومػػى لإلسػػت مث فطبػػؽ عى ػ عا مػػم منكػػتـ ا سػػمم وظػػؿ كػػذمؾ كمتمػػم
ا سمم ات فمئى روامم ػ الن نف سو مترف ن ف لمطمعف إرتكمس لم ةؿ لمممف و ويو مم
النك

بذلى مثبوى ان لم تؿ ممفلـ لماكـ مـ نك ؼ عف ننمـ يذل لمان با س لمطمعف " .
* ا ض ٓٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ ٕٔ ػ ٘ٚ

ومف تماس خر ف ف تمسؾ لمففمع بتىس لممامكم بأف لمطمعف مـ نكػف ن

ػف اتػ

م ترف إنػذل لممتاػ عىنػي فو لممسػمس بتسػمي و ومكػف لمةػفولف لمم ػمت لمػذ تةػرض مػي مػف
لممتا عىني ب ستةممؿ لمسات لمت كماى باوزتي فف ػفل

ػولبي وتةىػي نسػتةمؿ سػ اي عىػ

ااػػو ع ػولو متمفنػػفل وماةػػي مػػف مول ػػى إعتفلوػػي عىنػػي و ومػػـ تتةػػرض لمماكمػ ممػػذل لمػػففمع

إنرلفل مي ورفل عىني رغـ فف ظروؼ لمولنة وولنغ لمامؿ فنمم ن طػغ فف لمطػمعف تولتػف بممسػوؽ
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لمممىوؾ مي متمغ لةرئن مف لممات ةنف بي و ثـ ائر بةفل لممتا عىني امم مةي سات

فخ ميم بنف م بسي وي ف

منسى مف ففولى عمىي و لةمر لمذ ن طغ بأاػي فعػفيم مسػب م

إلستةممممم ف لإلعتفل عى لمطمعف و ونف بمفرل بممسس ثـ كمف يو لمبمفا بمم تمر ولمتةف
عى لمطمعف بذلى لمسات وتىؾ ففل ،امف ،مف أف إستةممممم ومو ممر ،ولاف ،لمموى لمةمتؿ
فو بمم ىنؿ لمتروس لمبمم

امينؾ بتكرلر إستةممممم ئف لمطػمعف كمػم اػفة و ونسػتخىص مػف

ذمؾ تمنةي فف لممتا عىني إاتو لمتةف عى لمطمعف وفكر ف ذمػؾ ت كنػ لر يمفوػم ومسػتم لر
بةنػػفل عػػف ثػػور ،لم ئػػس ولإلا ةػػمؿ وفاػػي تػػفبر لةمػػر مىنػػم و ػػمـ عى ػ لمتةػػف بمػػفو ورون ػ
اولفتةؿ لمسس ولمت متر مغ لمطمعف وفع بي مبم ر ،بممتةف عىني تا نذل مت مني لمسمبؽ وا ػمذل

مىمخطط لمذ رسمي ما سي وتا ن م مىان لمت ع ف لمةزـ عىنمػم نبػؿ ائػورل إمػ لمسػوؽ و ثػـ

مبمفرتي بمإلعتفل عى لمطمعف ماتم لز فر ػ لمت ػمتر مةػي لمػذ إختى ػي مت طنػ مون ػي ل ثػـ
وعفولاي لمم ر عىني مف نبؿ ٓ
وبذمؾ تتتى

ور ،لمخطر لمذ ولتي لمطمعف ف فظمر

ػورل وفوئػي امالتػي بمػم

فبمس مي إستةممؿ ا ي لمم روع ف لمففمع عف ا سػي ب سػتةممؿ لم ػو ،ئػف لممةتػف لمػذ ثبػى
لمانػ عىػ لم تػػؾ بػػي ولم ئػػم عىنػػي و كمػػم فف لمولئػػي فف عػػفولف لممتاػ عىنػػي لمػػذ إا ػػس

عى لمطمعف كمف متكر لر ومت ا م وعى ااو مـ نمكاي مػف تةمػف إ ػمب ذمػؾ لممةتػف و بػؿ
فطىػؽ لمطػمعف سػ اي بػ وعػ فو ن ػػف رلمنػم إمػ تخونػػؼ غرنمػي اولبةػمف خطػرل عاػي وبػػذمؾ
تخىػػؼ ركػػف لمةمػػف مػػف لمطػػمعف فو ن ػػف لممسػػمس بتسػػـ لممتا ػ عىنػػي ومػػـ تػػفرؾ ماكم ػ

لمموئ ػػوع كمفػ ػ ي ػػذل لما ػػموؽ لمثمبتػ ػ ب ػػأورلؽ لم ػػفعو ولمتػ ػ تس ػػتخىص مام ػػم بماط ػػؽ س ػػموغ

اولستفالؿ م بوؿ ٓ

وتػػم بأسػػبمس اكممػػم فف لمطػػمعف كػػمف عىنػػي فف نوتػػي سػ اي إمػ مولئػػغ غنػػر نمتى ػ

مف تسـ لممتا عىني عافمم إستةمىي ئفل و ومـ تئغ لمماكم فػ إعتبمريػم ئػرور ،تػولفر
لمزمف لمذ نسمي بمذل لمتوتني ومـ تئغ ف إعتبمريم كذمؾ فف لمونى مـ نكف نسمي مىطمعف
بتوتني سػ اي لإلتتػمل لمػذ ال ن ػنس لممتاػ عىنػي و إ لز لمخطػر لمػفليـ لمػذ فطبػؽ عىنػي
مف تماس لممةتف ل ثػـ ولمػذ مػـ نتةػؿ فمممػي ففاػ فر ػ متا نػؽ ن ػفل إلريمبػي وتخون ػي
وامىي عى لمةفوؿ عف مخططي لمذ فعفل مف نبؿ وامػؿ لمسػات لمتػ تسػىي بمػم ميعتػفل
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بمم عى لمطمعف و وممذل مـ نكف فمممي ففا فر

متوتني س اي لموتم لمت فرلفيػم وعىػ

ااو ال ن نس فافل سول كمف لممتا عىني فو غنرل ممم نا

عاي ركف لمخطأ كذمؾ ٓ

ونتخذ عى ماكم لمموئوع ف يذل لم أف فامم مـ ت فر مونؼ لمطمعف لمبممغ لماػرم
ولممأزؽ لمفننؽ لمذ ولتمي ونفرى يذل لممونؼ بام عى وتم اظريم لم خ ن وبام عىػ
إعتبػػمرلى موئػػوعن متػػرف ،و ومػػو فامػػم نػػفرى يػػذل لممونػػؼ لمػػذ كػػمف فنػػي لمطػػمعف ف ػ ذمػػؾ
لمونى ولمذ نتةنف فف نكوف ت فنريم عى فسمسي مغ م لرعػم ،لمظػروؼ لممانطػ مكماػى وتمػ

اظريم ف تولفر ان لم تؿ مفني فو ات ن ف لإلسػم  ،متسػـ لممتاػ عىنػي ولممسػمس بسػ متي
نف ت نر و اولذ فمتمم ذمؾ ف ف اكممم نكوف مةنبم م

ورل ف لمرف عىػ ففػمع لمطػمعف لمسػممؼ

لمذكر بمم نستوتس ا ئي ٓ

ومف لمم رر فف امم لمففمع لم رع مت تا ى تك

ما

و ؼ لمتترنـ عػف فةػؿ

لممػػفلفغ س ػول عػػف عمػػف فو خطػػأ و كمػػم تا ػ مةػػي مسػػوومنتي لممفان ػ كػػذمؾ و ةاػػي ف ػ يػػذل
لمامم نكوف نف إستةمؿ ا م م ر لر مي بم تئ لم ماوف ٓ
وخ

ػ مػػم ت ػػفـ فف ماكم ػ لمموئػػوع فس ػرفى ف ػ إسػػتخ ص لم

ػػف لمتاػػمو مػػف

ف لمةمـ لم زـ تولفرل ف كمف ترلوـ لإلعتفل لما س ولم

ػف لمخػمص لمػذ

لمطمعف سول لم

تستىزمي ترنم لم تػؿ لمةمػف ويػو ن ػف لم تػؿ وانػ إزيػمؽ لمػروس و وفري ػى لمونػموغ لمتػ فثبتمػم
لماكـ ذلتي بمفوامتي ف سبنؿ بىوغ تىؾ لماتنت ولمتػ ال تػتف إمنمػم لمونػموغ لممػذكور ،و فػذلى
مم فورفل لماكـ نفؿ بماطؽ سىنـ اولستفالؿ سموغ ونتف اتمم إم ذلى لم ور ،لمتػ فورفتمػم

لمماكم ولمت سىمى فنمم بأف لممتا عىني يو لمػذ كػمف لمبػمفا بممةػفولف عىػ لمطػمعف إذ
يو عى رفسي بسكنف امف ( سات ) و ثـ تكرر ماي لإلعتفل عىني بتىؾ ل مػ لم متىػ و يػذل

فئ عف فف ذيػمس لمطػمعف مىسػوؽ كػمف م ػرض ظػمير م ػروع ويػو تا ػنؿ لةرئػن مػف
لممات ةػػنف و بنامػػم مػػـ نكػػف مائػػور لممتاػ عىنػػي بػػذمؾ لممكػػمف ف سػػبس م بػػوؿ إالّ ميعتػػفل

عى ػ لمطػػمعف بم م ػ لم متى ػ لمت ػ فعػػفيم سػػى م إلسػػتةممممم ف ػ يػػذل لمةػػفولف و ونػػف كػػمف مػػف
اتنت ػ ذمػػؾ وبػػمماظر ممػػذل لمخطػػر لمػػفليـ لمػػذ ولتػػي لمطػػمعف فاػػي مػػـ نتػػف فمممػػي مػػف طرنػػؽ

ممولتمػ ػ ي ػػذل لمخط ػػر وون ػػؼ إس ػػتم لررل إالّ فف نخ ػػرم سػ ػ اي ونطى ػػؽ ما ػػي م ػػذوفنف بطرن ػ ػ

ع ػولون فوف فف ن

ػػف إ ػمب فاػػف بػؿ مىتخونػػؼ ولإلريػػمس وماػغ لممتاػ عىنػي مػػف مول ػػى

لمتةف عىني بةف فف ففرؾ وباؽ لاي يممؾ ال مامم إذل مـ نئغ افل ممذل لمةػفولف لممتول ػؿ
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و لةمػػر لمػػذ نا ػ عاػػي لم

ػػف لمتاػػمو كىنػ مفنػػي سػول كػػمف ن ػػفل عممػػم فو خم ػػم و كمػػم

نات ػ كػػذمؾ عاػػي و ػػؼ لمخطػػأ ولإليمػػمؿ فػ إسػػتةممؿ ذمػػؾ لمسػ س ولمػػذ فف إمػ إ ػػمب

لممتا عىني ووفمتي و إلستامم اسب ف نػفر مػف لمرعواػ ولمتمػور إمنػي مػغ م لرعػم ،لمظػروؼ
ولمم بسػمى لمتػ فامطػى بػي ػ ونػف ت ػرؼ اناوػذ لمت ػرؼ لمػذ كػمف نتةػنف عىنػي لم نػمـ بػي
وفػػؽ م ػػم تتػػر عىن ػػي لةمػػور وس ػػنريم لممةت ػػمف ووف ػؽ م ػػم اػػص عىن ػػي لم ػػماوف إس ػػتةممال ما ػػي
لمم روع ف لمففمع عف ا سي متولفر امم لمففمع لم رع كمم سىؼ لمبنمف ٓ

اولذ كػػمف مػػم ت ػػفـ تمنةػػي ف ػ ف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف ونػػف رلف عىنػػي لمػػبط ف بمػػم

نستوتس ا ئي ولإلامم

.

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزَ

ف اي ممم كمف لإلستم لرر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فنػي ئػف لمطػمعف مػف ػأاي فف نرتػس
مي فئ لر لر ال نمكف مفلركتمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذل متنتم رنثمم ن

ؿ ف يػذل لمطةػف

.
فٍٙـزَٖاألعـــجبةَ

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض لةمر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي متنتػم رنثمػم
ن

ؿ ف يذل لمطةف ولماكـ ب
أٚالََََب ب بوؿ لمطةف ك

.

صبٔيبَََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم

.

احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخ

َ
َ
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َ
َ
َ
َ

رضٚيشَـَاشرتانَ
َ

اٌمؼيخََ2992/9396جٕبيبدَِشوضَطٕطبَـََ2992/6634غشةَوٍَٝطٕطبَ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغَسلََُ49/2591قَ
َ

َ

ـــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

ِزوــــشحَ

َ

ثأعــــــجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ
ادلمذَََِٓ.......... :

ماكوـ ئفيم ػ طمعا

وموطامم لممختمر مكتس لةستمذ  /مامف رتمو عطني  .و ػمرتي رتػمو عطنػي

ػ لممامم بمما ض ٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير. ،
فــَٝاحلىــََُ :لم ػػمفر فػ  ٕٖٓٓ/ٔٓ/ٕٛمػػف ماكم ػ تامنػػمى طاطػػم ف ػ لم ئػػن رنػػـ
ٔ ٕٕٓٓ/ٗ٘ٙمركػػز طاطػػم (  ٕٕٓٓ/ٔٔ٘ٚغػػرس كى ػ طاطػػم ) ولم مئ ػ

ائورنم بمةمنب  ........بممابس مغ لم ؿ ممف ،سػت ف ػمر عمػم فسػاف إمنمػم
وم مفر ،لممارر لممزور لممئبوط مغ ونػؼ تا نػذ لمة وبػ ممػف ،ثػ ة سػاولى

ٓ
اٌٛلبئـــــغَ

أحبٌذَإٌيبثخَاٌؼبِخَادلزّٙنيََ:

(ٔ)

..........

(ٕ)

..........

(ٖ)

..........

(٘)

..........

(ٗ)

..........

( لمطمعا )

بو ؼ فامـ بتمرنخ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚبفلور ،مركز طاطم ػ مامفظ لم ربن ٓ
ادلزَُٙاألٚيََ:

ب ػ تي موظ ػم عممػم ضمائػر بماكمػ مركػز طاطػم لرتكػس تزونػ لر فػ

ماػػرر رسػػم يػػو مائػػر لمتسػػىنـ لممػػتر  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚاػػمؿ كواػػي
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لممخػتص بتارنػرل وذمػؾ بتةىػي ولنةػ مػزور ،فػ

ػور ،ولنةػ

ػػانا

بػأف لثبػى عىػ خػ ؼ لما ن ػ تولتػػف كػؿ مػف لممتممػنف لمثػما ولمثممثػ
ولم لربػػغ بػػفلخؿ لمم ػػاغ موئػػوع لمتسػػىنـ مػػف لمثػػما مىثممث ػ مػػغ عىمػػي
بةػػفـ تولتػػفيـ فػ ذمػػؾ لممكػػمف لمػػذ تػػـ لمتسىنػػـ فنػػي وننمممػػـ بممتوننػػغ
عىػ

ذمػؾ لممائػػر بمػم ن نػف

عى ذمؾ ٓ

ػا مػم فتثبتػي بػي فتمػى لمترنمػ باػم

ادلزَّْٛٙاٌضبَٔٚٝاٌضبٌضخَٚاٌشاثغَ :ل ػتركول مػغ موظػؼ عػمـ يػو لممػتمـ لةوؿ بطرن ػ

لالت مؽ ولممسمعف ،ف لرتكمس تزونر ف لممارر لمرسم لمسممؼ بنماي

وذم ػػؾ ب ػػمف لت ػ ػول مة ػػي عىػ ػ إثب ػػمى تولت ػػفيـ بممم ػػاغ عىػ ػ خػ ػ ؼ
لما ن ػ ػ وس ػػمعفول ب ػػممتوننغ عىن ػػي بم ػػم ن ن ػػف لالس ػػت ـ ولممةمناػ ػ فونة ػػى
لمترنم بام عى يذل لالت مؽ وتىؾ لممسمعفٓ ،

ادلـــزَُٙاخلـــبِظَ :ب ػ تي مخبػػر بمركػػز ػػرط طاطػػم ل ػػترؾ بطرنػػؽ لممسػػمعف ،مػػغ
لممتممػػنف لممػػذكورنف بػػمف ونػػغ عى ػ مائػػر لمتسػػىنـ بمػػم ن نػػف

ػػاتي

عى خ ؼ لما ن فتمى لمترنم بام عى ذمؾ ٓ
وبتىس ػ  ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٕٛنئػػى لمماكم ػ ائػػورنم م ػ وؿ ولمثممث ػ ولمخػػممس وغنمبنػػم
مىبػػمننف باػػبس كػػؿ مػػامـ سػػت ل ػػمر مػػغ لم ػ ؿ مػػغ ونػػؼ لمتا نػػذ وم ػػمفر ،لمماػػرر لممػػزور

لممئبوط ٓ

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػف

ػػفر مةنبػػم بػػممبط ف ػ ف ػػف طةاػػى عىنػػي لمطمعا ػ .....

بطرنػػؽ لمػػا ض وذمػػؾ بوكنػػؿ عامػػم بتوكنػػؿ مرفػػؽ نبػػني مىوكنػػؿ اػػؽ لمطةػػف بػػمما ض وذمػػؾ
بتمرنخ ٕ٘  ٕٖٓٓ/ ٕٔ /وننف طةامم تاى رنـ ٕٓٔ ٕٖٓٓ/تتمبغ انمب طاطم لمكىن ٓ
ََََٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝاعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغََ:

َ
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أعــــــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََََ:اخلطأَفَٝاإلعٕبدَٚسلبٌفخَاٌضبثذَثبألٚساقَََ:

ََََََََ٘ٚزاَاٌغجتََِٓأعجبةَاٌطؼَٓيزؼَّٓاٌٛجٙنيَاآلرينيَََ:
(ٔ )

تسػمافى ماكمػ لمموئػػوع فػ نئػمومم ب فلاػ لمطمعاػ وبػمن لممتممػػنف إمػ لمػػفمنؿ

لممسػػتمف م ػػف ػػممف ،لم ػػميفنف لمثػػما ولمثمم ػػة

ػ ........و............ــــ وا ػػىى

لمماكم ػ فن ػولؿ لم ػػميف لمثػػما ب وممػػم لاػػي ػػمف بمئػػموف م ػػم ػػمف بػػي لم ػػميف لةوؿ
(  ) .........لم ػ ػػذ

ػ ػػمف ب ػ ػػمف لممتمم ػ ػػنف لةوؿ ولمخ ػ ػػممس ائػ ػ ػ لر إمن ػ ػػي بممم ػ ػػاغ
ن

وبرف تممم خروف ونر لر فف باوزتممم

تا نذن الست ـ لمم اغ لممذكور وتبنف مي

عفـ وتوف بمن لممتممنف بممم اغ ٓ
ومـ ت أ لمماكم تا نؿ فنولؿ لم ميف لمثممة  ......وفاممى ف بنمامم إمػ مػم
ا ػػىتي مػػف فنػولؿ لم ػػميف لمثػػما  .......لمسػػممؼ بنمامػػم ػ بمعتبػػمر فف ػػممفتي تت ػػؽ
ومئػػموف فنولمػػي ويػػو مػػم نةاػ ػ فف لم ػػميف لمثممػػة لمم ػػذكور ن ػػرر مػػم ن ن ػػف لاػػي ػػميف

لممتمم ػ ػػنف لةوؿ ولمخ ػ ػػممس ( ).......عا ػ ػػف فخومممػػ ػػم لمم ػ ػػاغ وباوزتمم ػ ػػم لم ػػ ػػن

لمتا نذن ػ ماكػػـ لسػػت مي وفاػػي مػػـ نتبػػنف وتػػوف بػػمن لممتممػػنف بػػفلخؿ لمم ػػاغ ف ػ يػػذل
لمونى ٓ
وبممرتوع إم فنولؿ لم ميف لمثممة  ......بممتا ن مى ص  ٖٚومم بةفيم تبنف

لاي مـ نتةرؼ إال عى لممتمـ لمخممس ( ).........وفورف بأنولمي مم ا ي عاف ستلمي ب
س ب مف يـ يتال لةربة لمذنف ائرول مىم اغ ؟

تػ ب مػم لعػرفش مػامـ غنػر  ......لممخبػر وكػمف مةػي ث ثػ ف ػخمص مػم لعػرفممش
ويمي عرفول فا سمـ ولاف مامم ومػش فػمكر لسػمي ومائػر مػش فػمكر لسػمي

لني و ........لممخبر ولمرلبغ مةرفش يول منف ٓ

وبػػذمؾ لختى ػػى رولن ػ لم ػميف لمثممػػة عػػف لمرولن ػ لمت ػ ففم ػ بمػػم لم ػػميف
لمثػػما بأنولمػػي بمػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي تا ػػنؿ ػػممف ،لم ػػميف لمثممػػة لممػػذكور ().......
عى افل ممفلمػى مختى ػ عػف ػممف ،لم ػميف لمثػما  ......ػ ةاػي مػـ ن ػمف فف لممػتمـ
لةوؿ ب خ ي وذلتي كػمف مػف بػنف مػف ائػرول مىم ػاغ و ةاػي إذل تػمز مىماكمػ فف

تانؿ ف بنمف فنولؿ فاف لم موف إم مم ا ىتي مف فنولؿ ميف خر ماةم مف لمتكرلر

282

لمػذ ال موتػس مػي ػ إال فف ػرط ذمػؾ فال نكػوف ياػمؾ خػ ؼ تػوير بػنف لم ػميفنف

ف ذل نمـ يذل لمخ ؼ تةنف تا نؿ ممف ،كػؿ ػميف ماممػم عىػ اػفل اولال كػمف لماكػـ
مةنبم مخطوي ف لإلسامف ومخمم تي مىثمبى بمةورلؽ ػ ويو لمةنس لمػذ تػرف فنػي لماكػـ
لمطةنف وممػذل فئػا ولتػس لمػا ض ولإلاممػ ومػو تسػمافى لمماكمػ فػ نئػمومم إمػ
ففم فخر ةامػم فػ لممػولف لمتامونػ متسػماف ،ومامػم متتمةػي تتكػوف ع نػفتمم بانػة إذل

س ط لافيم فو لستبةف تةذر لمتةرؼ عى لثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لةفم لةخر ٓ
(ٕ )

تسػػماف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي كػػذمؾ ف ػ نئػػموي ب فلا ػ لمطمعا ػ وبػػمن لممتممػػنف إم ػ
لم ػػفمنؿ لممس ػػتمف م ػػف ػػممف ،لم ػػميفنف لمخ ػػممس ولمس ػػمفس (..........و )...........
وا ػػىى لمماكمػ مئػػموف ػػممف ،لم ػػميف لمخػػممس ب وممػػم " إاػػي اػػمؿ مبم ػرتي مةمىػػي
ائػػر إمنػػي لممتممػػمف لةوؿ ولمخػػممس ومةمػػـ خػػر وطىب ػول ماػػي لمػػفخوؿ إم ػ لمم ػػاغ
مم مبىػ لم ػػميف لةوؿ مامػػف فػػوز اممػػف مػػفنر لمم ػػاغ المػػر خػػمص مػػـ نػػذكرول وكػػمف

ذمؾ نوـ ٓ ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚ
ومـ ت أ لمماكم تا نؿ ممف ،لم ميف لمسمفس عطني رتس عبف ربي وفاممى فػ
بنمف ممفتي إم مئموف مم مف بي لم ميف لمخممس ٓ
ف انف فف لم ميف لمخممس لممذكور( ) ........

مف عىػ ولنةػ اػفثى نػوـ

لةربة ػػم  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚو فم ػػم لم ػػميف لمس ػػمفس  ......ف ػػف ػػمف عىػ ػ ولنةػ ػ فخ ػػر
افثى نوـ لمسبى ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/ونمؿ ف
تػ ػ ب

ممفتي مم ا ي ص  ٗٙب ــ

لمىػ ػ فعرفػػي لاػػي ف ػ نػػوـ لمسػػبى ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/ولااػػم باػػتف لمةمػػؿ لمةػػمف

اػ ػولم لمس ػػمع ٔٔ لم ػػبي م ن ػػى ثػ ػ ة عربن ػػمى ف ػػنمـ لةوؿ فلخى ػػي بطرن ػ ػ
سػرنة وونةػى لمتازنػر ولالثاػنف لمتػػماننف فخىػول ور ماػي  ..واػزؿ اػمس اػولم
ع ػر ،ففػرلف وتوتماػػم إمػػنمـ كػػأفرلف فمػػف  ..و ػػفول مةماػػم فػ لمكػ ـ ون ىػول لمبػػمس
بتمع لمم اغ ولخذول لمسىؾ ولم ؿ …..
وممم ت فـ تبنف فف ك مف لم ميفنف لمخممس ولمسمفس مف عى

مختى تمممم عف لمولنة لمت

مف عىنمم ل خر ٓ
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ولنةػ

ف ف مف لم ميف لمخممس ػ  .......عىػ ولنةػ اػفثى نػوـ ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚ

بنامم مف لم ميف لمسمفس ػ  .....عى ولنة افثى فمممي نوـ ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/ومـ ن مف
برتنتي لمولنة لمسمب ٓ
ويػػو مػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ تا ػػنؿ ػػممف ،كػػؿ مػػف لم ػػميفنف
لممذكورنف عى اػفل وال نتػوز باػمؿ لإلاممػ فػ بنػمف ػممف ،فاػفيمم إمػ مػم ا ػىتي

مف ممف ،ل خر م خت ؼ لمتوير ولم مطغ بنف مئموف كؿ مف لم ممفتنف ٓ

اولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فماي نكوف مةنبم بةنػس خػر مخطوػي
ف لإلسامف ومخمم تػي لمثمبػى بػمةورلؽ بمػم نةنبػي ونسػتوتس ا ئػي ومػو تسػماف إمػ ففمػ
فخر ممم بنامم مف تسماف كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

مػػف لمم ػػرر فاػػي إذل كماػػى ػػممف ،لم ػػموف تا ػػس عىػ ولنةػ ولاػػف ،وال نوتػػف فنمػػم

"

خػ ؼ ب ػػأف تىػػؾ لمولنةػ فػ بػػأس عىػ لماكػػـ إف يػػو فاػػمؿ فػ بنػػمف ػػممف ،ػػميف إمػ مػػم
فورفل مف فنولؿ ميف خػر ت مفنػم مػف لمتكػرلر لمػذ الموتػس مػي ػ فمػم إذل كماػى ياػمؾ خػ ؼ
ف فنولؿ لم موف عف لمولنة لمولاف ،فو كػم ف كػؿ مػامـ نػف ػمف عىىولنةػ غنرتىػؾ لمتػ

ػمف

عىنمم غنرل ػ ف اػي نتػس مسػ م لماكػـ بمإلفلاػ إنػرلف ػممف ،كػؿ ػميف عىػ اػفل  .اولال كػمف
لماكـ فوؽ ن ورل ماطونم عى لمخطأ ف لإلسامف بمم نبطىي ونوتس ا ئي "
ا ض ٗ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٖٔٔ ػ  ٙٔٛػ طةف ٖ ٔ٘ٚمسا  ٗٛؽ



ومػػف لمم ػػرر فػ نئػػم لمػػا ض فف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم بممخطػػأ فػ لإلسػػامف إذل فخػػذ

ب وؿ مى ميف بممتا ن مى وبممتىس ف انف فاي مـ ن مف بتىؾ لمولنة إال ف لمتا ن مى وافيم
ػ مم فلـ نف إستفؿ عى تفنتمم بأنولمي بتىس لممامكم بمم ال ف ؿ مي فػ لةورلؽ ػ وال نرفػغ
يذل لمةولر مم فورفل لماكـ مف ففم فخر ػ إذ فف لةفم ف لممولف لمتامون متسماف ،ولمماكمػ
تكوف ع نفتمم مامم متتمة بانة إذل سػ ط فاػفيم فو فسػتبةف تةػذر لمتةػرؼ عىػ مبىػغ لةثػر

لمذ كمف مىفمنؿ لمبمطؿ ف لم فر لمذ إاتمى إمني ٓ



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

وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لةاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف توبا ػ عى ػ فسػػس
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ػػانا مػػف فورلؽ

لمفعو ف ذل فوننـ لماكـ عى ساف فو نوؿ ال ف ؿ مي بتىؾ لةورلؽ كػمف لماكػـ بػمط إلبتاموػي

عىػ فسػمس فمسػف ومػو تسػمافى لمماكمػ فػ إسػتفالممم عىػ ففمػ فخػر ةامػم ومتسػماف ،ومامػم
متتمة تتكوف ع نف ،لمماكمػ بانػة إذ بطوػؿ فاػفيم تةػذر لمتةػرؼ عىػ فثػر ذمػؾ فػ ت ػفنر
لمماكم مسمور لةفم لةخر ٓ



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

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

ٚإعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼ:َٝ

" بمف لةاكمـ لمتامون إامم تبا عى فسس

انا مف فورلؽ لمفعو ف ذل فوننـ

لماكـ عى نوؿ منس مي ساف بمةورلؽ كمف مةنبم إلستامفل إم فسمس فمسف " ٓ


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



ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ ػ ٔٗٛ/ٕٔٙؽ



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



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

صبٔيبَََََ:خطأَآخشَفَٝاإلعٕبدَٚفغبدَفَٝاالعزذاليَََ:

نبػػنف مػػف مطممةػ مػػفوامى لسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي لاػػي تسػػماف كػػذمؾ فػ نئػػموي

ب فلاػ لمطمعاػ وبػػمن لممتممػػنف إمػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف فنػولؿ لم ػػميف لم لربػػغ سػػمنر

ػػبا

ماموف بسنوا و وا ؿ لماكـ مئموف تىؾ لم ممف ،ب ومي لاػي اػمؿ تولتػفل بممم ػاغ ػميف

لممتمـ لمثما ف ط خمرم لمم اغ وخرم متانتي ثـ عمف إم عمىي مر ،فخر ٓ
ف انف فف لم ميف لممذكور فوئي

ػرلا بأنولمػي بممتا ن ػمى ص ٕٗ إاػي ػميف

سنف ،برف ي لممتمـ لمثما  .......سةنف انة سوؿ ب
س ب يؿ كمف برف تي (  ) .......فاف ؟
تػ ب كمف فني ولاف ،سى رلكبي مةمل ٓ

وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػ نػػف فسػ طى تػػز ل يممػػم وتويرنػػم مػػف ػػممف ،لم ػػميف لممػػذكور
ويو م ميفتي إاف لمسنفلى برف لممتمـ لمثما ف نوـ لمتسىنـ ( ٓ ) ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚ
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ةف يذل لمتز مف ممفتي نر ي مى طغ بثبوى تولتف لمطمعا بماؿ لمتا نػذ بمػم نت ػؽ

ومم تم بمائر لمتسىنـ لممارر ف ذمؾ لمنوـ ولممطةوف عىني بممتزونر ٓ

ويذل لإلغ مؿ مذمؾ لمتز مف ػممف ،لم ػميف لمسػممؼ لمػذكر نةنػس لماكػـ ةاػي نةػف
بت ػ ػ لر الاػ ػػف لةت ػ ػ لز لمتويرن ػ ػ لممكوا ػ ػ مى ػ ػػممف ،لمممم ػ ػ ومػ ػػغ إس ػ ػ مطمم فػ ػػمف مةا ػ ػ لم ػ ػػممف،
ومئموامم نكوف نف ت نر إذ نستخىص مامػم مةاػ

خػر نمكػف فف نتخػذ فمػن ئػف لمطمعاػ ػ

مػغ فف لمتػز لممػذكور ن ػمف ب ػا ففمعمػم وتفنتػي ػ وتكػوف لمماكمػ بػذمؾ نػف فخطػأى فػ

تا نؿ ممف ،لم ميف  .......خطأ متث لر ف ماطؽ لماكـ و ا لستفالمي فئ عف فسمف
يذل لالستفالؿ ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ئي ٓ
وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ مػػم يػػو م ػػرر مػػف لاػػي ناػػؽ مىماكمػ تتزوػػي لم ػػممف ،ول خػػذ بمػػم
تطمػػوف إمنػػي مامػػم وتس ػ ط لمػػبةض ل خػػر ولمػػذ ال ن ػػمفؼ لرتنماػػي مػػف وتػػفلامم و ةف يػػذل
لماػػؽ م ػػروط بفليػ بػػمف ال تػػتف تىػػؾ لمتتزوػ إمػ مسػػخ لم ػػممف ،فو بتػػر فاوليػػم بمػػم نانػػؿ

مةاميم إم مةا

خر نخممؼ

رني عبمرلتمم ػ كمم نتةنف فف نكػوف ولئػام مػف لماكػـ لمػذ

ونةى فني تىؾ لمتتزو فف لمماكمػ فامطػى بمئػموف لم ػممف ،بأكمىمػم وممرسػى سػىطتمم فػ
تتزوتمػػم فوف بتػػر م اوليػػم اولذ مػػـ ت ةػػؿ فػػمف يػػذل ممػػم ناب ػ عػػف فامػػم مػػـ تىػػـ إممممػػم

ػػانام

 .......مف بأاػي فب ػر إاػف لمسػنفلى ب ػاب لممػتمـ لمثػما ويػو ولنػغ لماػمؿ فػ

ػممفتي

با ن لةسمس لمت نممى عىني ممف ،لم ميف لممذكور مغ فامم مو تابمى وفطاى فف لم ميف
كمػػم ر ػػفيم بممتا ن ػػمى ػ مكػػمف مػػف لمماتمػػؿ فف نت نػػر وتمػػي رفنمػػم ووزامػػم وت ػػفنريم متىػػؾ

لم ممف ،و وممذل كمف لماكـ لممطةوف مةنبم مخطوي ف لإلسامف فئ عف فسمف إسػتفالمي بمػم

عمبي اولستوتس ا ئي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" إذل كػػمف مػػف اػػؽ ماكم ػ لمموئػػوع فف تتػػزا نػػوؿ لم ػػميف فتأخػػذ بػػبةض ماػػي فوف

بةض ف ف اػف ذمػؾ ومامطػي فف ال تمسػخي فو تبتػر فاػولل بمػم نانىػي عػف لممةاػ لمم مػوـ مػف
ػرني عبمرتػػي وفف نكػػوف ولئػػام مػػف لماك ػـ لمػػذ ونةػػى فنػػي تىػػؾ لمتتزو ػ فف لمماكم ػ نػػف
فامطى بمم ممف ،وممرسى سىطتمم ف تتزوتمػم ب نػر بتػر م اوليػم إذ فف ونػوؼ لمماكمػ عاػف
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يػػذل لماػػف نا ػػرؼ إمػ ػ فامػػم مػػـ ت طػػف إم ػ مئػػموف لم ػػممف ،بأكمىمػػم ممػػم ن ػػـ إسػػتفالممم

بمم سمف لممبطؿ ولمموتس مىا ض " ٓ


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

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:
"

ال نتػػوز مىماكمػ فف تتػػفخؿ ف ػ رولنػ لم ػػميف ذلتمػػم وتأخػػذيم عى ػ وتػػي خػػمص

نخممؼ

رني رولنتي و بػؿ كػؿ

رني عبمرتمم ٓ فو فف ت نـ نئم يم عى

فروض تامنض

مم ممم فف تأخذ بمم إذل ي إطمأاى إمنمم فو فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم "ٓ
 ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٕ٘ٔ ػ ٚٔٚ

 ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٚػ س ٖٕ ػ ٔٗٔ ػ ٜٙٗ
 ا ض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ػ س ٗٔ ػ  ٚٙػ ٖ٘ٛ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغََثأَََْ:ـَ
"

إذل كماى لمماكم

عى مػميو ظػمير مػف اكممػم نػف فممػى ػممف ،لم ػميف عىػ غنػر

مم نتف إمنمم ما ىمم لمذ فثبتتي فػ لماكػـ اولستخى ػى مامػم مػمال تػتف إمنػي اولعتبرتػي
فمن عى لإلفلا فمذل فسمف ف لإلستفالؿ نستوتس ا ض لماكـ "ٓ


ا ض ٗٔ ٜٖٔ٘ /ٗ /ػ س ٗ ػ ٓ ٕٙػ ٕٓٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَٔٗ:
"النتػوز مىماكمػ فف تتػفخؿ فػ

رولنػ

لم ػميف ذلتمػم وتأخػذيم عىػ وتػي خػمص نخػممؼ

رني عبمرتمم و فو ت نـ نئم يم عىػ فػروض تاػمنض

ػرني رولنتػي و بػؿ كػؿ ممممػم فف

تأخذ بمم إذل يػ إطمأاػى إمنمػم فو تطرامػم إف مػـ تثػؽ بمػم و وممػم كػمف لماكػـ نػف فنػمـ

نئم ل ب فلا لمطمعف عى إفتػرلض
ف ماط

لم

ةورن

ػفور اركػمى ال إرلفنػ

ويو ممال ساف مي مف فنولؿ

ف اي نكوف نف تػفخؿ فػ رولنتممػم وفخػذيم عىػ
نتوز مي ونب

ب سػتفلر ،لممتاػ

عىنػي ويػو

ميف لإلثبمى كمػم بسػطمم لماكػـ و

وتػي نخػممؼ

ػرني عبمرتمػم ويػو مػمال

لمتةمرض بةف ذمؾ نمومم بنف لمفمنىنف لم وم ولم ا

ممم نرفغ و وال نامؿ مف

ذمؾ فف نكوف فاف لم ميفنف نف نػرر بتىسػ لممامكمػ فف لممتاػ عىنػي كػمف نػف عمػف إمػ

لإلستفلر ،سمع إط ؽ لمةنمر ممفلـ فف لماكـ مـ نتةػؿ سػافل فػ رفػغ لمتاػمنض يػذل لةنػولؿ
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بةف تمان مم ولإلطموامف إمنمم ٓ ومف ثـ ف ف لماكـ نكوف مةنبم بمم نوتس ا ئي ٓ " ٓ


ا ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٙ/ػ س ٕٔ ػ  ٕٓٛػ ٓٓ ٛٛ

إعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََٔٗ:

إذل كمف مف اؽ ماكم لمموئوع فف تتزا نوؿ لم ميف فو لممتمـ فتأخذ ببةض ماي

فوف بةػض و ػ فػ ف اػف ذمػؾ ومامطػي فف ال تمسػخي فو تبتػر فاػولل و ػ فػ ذل فمتمػم ذمػؾ ممػم
فف إم عفـ إمممممم إممممم

انام با ن لةسػمس لمػذ نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممف ،مػغ فامػم

لمماتمؿ فف نت نر وتػي رفنمػم فػ لمػفعو و ػ فػ ف لماكػـ نكػوف
مو تبناتي عى ولنة مكمف مف و
مةنبم ب ور بنماي فف إم فسمف ف إستفالمي بمم نتةنف مةي ا ئي ٓ


ا ض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طةف ٔ ٜٛمسا ٗٗؽ

كم ػػم ػػمس لماك ػػـ لممطةػػوف فن ػػي ذلى لمة ػولر لمس ػػمبؽ

ػ عاػػف تا ػػنىي ةن ػولؿ لم ػػميف

 .........كبنر مائر  .......و إذ فس ط مامم مم ذكرل

رلا ص ٔ٘ بػأف إثبػمى وتػوف

الفت بمائر لمتسػىنـ ومػم فوف عىنمػم مػنس بممبنػمف لمتػوير لمػ زـ إثبمتػي فػ ذمػؾ لممائػر
ٓ

ومم نررل كذمؾ ص ٕ٘ بمم ا ي ب

تػ ب مو

ي مم ذكرل  .......ف ف مائر لمتسىنـ نةف مزو لر ٓ

ويػػذل لةت ػ لز مػػف ػػممف ،لممػػذكور ممػػم فيمنتمػػم لم

ػػو متةى مػػم بممبنماػػمى لمتويرن ػ

لمت نتةػنف إثبمتمػم بمائػر لمتسػىنـ ولمتػ تتكػوف مامػم ترنمػ لمتزونػر ػ كمػم فاػي مػـ ن طػغ فػ
ػػا

ػػممفتي ب ػػا ثبػػوى ترنم ػ تزونػػر لممائػػر لممػػذكور اولامػػم عىػػؽ ذمػػؾ عى ػ ثبػػوى
فنولؿ لم ميف مامف فوز ػ وتىػؾ لةنػولؿ لممةى ػ عىػ يػذل لم ػرط نتةػنف ر ػفيم بػمماكـ كمػم
ي ػ فوف تتزو ػ و ةف تىػػؾ لمتتزو ػ تخػػرم فن ػولؿ ذمػػؾ لم ػػميف مػػف لممةا ػ لم ػػاني لمػػذ
ن فل إم مةا

خػر مػـ ن

ػفل ومػـ تا ػرؼ إمنػي إرلف ،لمتةبنػر عاػي ػ ويػو مػم فخطػأل لماكػـ

لمطةنف وممذل كمف مةنبم ولتس لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ومػـ ت طػف كػػذمؾ ماكمػ لمموئػوع إمػ

ػممف ،لم ػموف  .......و ........لمماػػممننف

.........و........و وم ػػم ورف بم ػػم م ػػف ثبػػوى تولت ػػف لمم ػػتمـ لمث ػػما وزوتت ػػي لممتممػ ػ لمثممثػ ػ
فلخؿ لمم اغ عاف لمتا نذ لمذ فترلل لممائر ( لممتمـ لةوؿ ) .
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ويػ ػتال لم ػػموف منس ػػو م ػػف ػػموف لما ػ ػ لم ػػذنف ال تى ػػزـ لمماكمػ ػ بممت ػػف ةنػ ػولممـ

وت انػػفيم ب عتبػػمر فف إعتامنمػػم ةفمػ لمثبػػوى لمت ػ فورفتمػػم ن نػػف فالمػ وئػػمام إيػػفلريم ةنػولممـ
اولمت متمػم عامػم ػ اولامػم يػـ مػف ػموف لمولنةػ لمػػذنف عم ػرول لمولنةػ وعػمناول فاػفلثمم و ػػميفول
ت م نىمم و بمػم نتةػنف مةػي تا ػنؿ مئػموف ػممف ،كػؿ مػامـ ولمت ػف ممػم بممباػة ولمت انػف
ولمرف اولذ فغ ىتمم لمماكم كىن ف ف يذل ممم ناب عف فامم مـ تماص كمف لمونموغ لممطروا
فممممم تمان م ولفنم و مم ومـ تولتي عام ر لمفعو بمم نمن ممم لم ر ػ مىتةػرؼ عىػ
وتػػي لما ن ػ ولم

ػػؿ ف ػ لمػػفعو عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر ،ػػممى ويػػو مػػم عػػمس اكممػػم

اولستوتس ا ئي ٓ


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



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

كمػػم نػػفؿ ذمػػؾ فنئػػم عى ػ فف ماكمػ لمموئػػوع إمتزمػػى بمةفم ػ لمت ػ فورفتمػػم سػػىط
لإلتمػػمـ ب مومػ ففمػ لمثبػػوى لمم فمػ مامػػم ػ مػػغ فف لمماكم ػ عىنمػػم فف تت ػػف مكمف ػ لةفم ػ
لممطروا عى بسمط لمباة فممممم سول كماى ئػف لممػتمـ فو م ػمماي وةف تىػؾ لم مومػ ال
تةبػػر إال عػػف فر لمسػػىط لممػػذكور ،واػػفيم ولم مئ ػ لمتاػػمو ن
رفني لم خ

وع نفتي لمخم

ػػؿ ف ػ لمػػفعو باػػم عى ػ

ػ وال نتوز مي فف ن ت ر ف اكمي عى فر



ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ



ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ

خر مسولل ٓ

صبٌضبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚفغبدَآخشَفَٝاإلعزذاليََ:

ا ىى ماكم لمموئوع لمفمنؿ لممستمف مػف إط عمػم عىػ مائػر لمتسػىنـ لممػتر

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚلممارر بمةرف لممتمـ لةوؿ بمػم ن نػف إات ممػي بمسػمعف ،اولر ػمف لممػتمـ لمخػممس
إم انة لمةنف لم مفر بمم لماكـ ومخمطب لممتمـ لمثما مغ خ ي وننممي بتسىنـ لممتمم
لمثممث لمم اةنف موئوع لمتا نذ وبممم م تم تممم بامم تنف ،وكممى كمم نرر مػي لممتممػوف
لمثما ولمثممث ولمرلبغ ومذنؿ بسمور توننةمى لممتممنف ػ ويذل لمبنمامى لمػولرف ،بمائػر لمتسػىنـ

ال ت نػػف فف ياػػمؾ ثم ػ تزونػػر ماػػؽ بمممائػػر لممػػذكور إذ تػػم ى لمبنماػػمى لممػػذكور ،مطمب ػ
مىا ن ولمولنغ ومنس فنمم مم نخممؼ تىؾ لما ن ٓ

289

فولنةػ ػ ػ إات ػ ػػمؿ لممائ ػ ػػر متس ػ ػػىنـ لمم ػ ػػاةنف لمم ػ ػػذكورنف ا ػ ػػمذل ماك ػ ػػـ لمتس ػ ػػىنـ ن ػ ػػوـ

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚولنة ػ غنػػر ماكػػور ،ومػػـ نتاػػفيم فاػػف ػ ومخمطب ػ لممػػتمـ لمثػػما مػػغ خ ػػي
وتكىن ػ ػػي بممتسػ ػػىنـ مىمتمم ػ ػ لمثممث ػ ػ ا ػ ػػمذل مػ ػػذمؾ لماكػ ػػـ ولنة ػ ػ

ػ ػػانا كػ ػػذمؾ إا ػ ػػبى عى ػ ػ

لمم ػػاةنف لممػػذكورنف لم ػولرفنف بػػمماكـ وفورلؽ لمتا نػػذ وكػػذمؾ م ػػتم تممم و وفنئػػم توننةػػمى
لممتممػنف عىػ لممائػر لمسػممؼ لمػذكر ػ ومػـ نػرف فنمػم ا ػىتي لمماكمػ مػف بنماػمى مائػر

لمتسىنـ لممطةوف عىني بممتزونر ف بنػمف ال نطػمبؽ لمولنػغ خم ػ وفف لمماكمػ مػـ تبػنف فوتػي
لمتزونر ف ذمؾ لممائر وال مظميرل ٓ
وممػػم كػػمف مائػػر لمتسػػىنـ لممػػذكور يػػو ماػػؿ لإلتمػػمـ بػػممتزونرو ومػػف ثػػـ نتةػػنف فف
تبػػنف لمماكمػ مولئػػغ لمتزونػػر ومخمم ػ لما ن ػ فػ ذمػػؾ لمماػػرر ثػػـ تػػورف بػػمن لةفمػ عىػ
ثبػوى مػم ما ػػي مػف ت ننػػر فثاػم تارنػرل مػف لممخػػتص بتارنػرل ػ اولذ خػ تسػػـ لمترنمػ ويػػو
لمماػػرر لممطةػػوف عىنػػي بػػممتزونر مػػف لمبنماػػمى لمت ػ إا ػػبى عىنمػػم تزون ػرل بػػؿ تػػم ى كمف ػ
لمبنماػػمى لمتػ ا ػػىتمم لمماكمػ بةػػف لإلطػ ع عىنػػي

ػػانا ومطمب ػ مىولنػػغ ػ وكػػمف ماػػمط

لمتزونر لممةمنس عىني يو ت ننر لما ن ف ماػرر ب اػف لمطػرؽ لمتػ اػص عىنمػم لم ػماوف ػ
ومف ثـ إذل إات

ت ننر لما ن إات

لمتزونر إذ ال ننمـ مترنم مم ب نر فةؿ إترلم ٓ

وم ػػتف م ػػم ت ػػفـ فف لمبنما ػػمى لمتػ ػ ا ػػىتمم لمماكمػ ػ م ػػف مائ ػػر لمتس ػػىنـ ما ػػؿ

لمتػفلع

ػانا وتطػمبؽ لما ن ػ ومػف ثػـ فػ ننػمـ مترنمػ لمتزونػر وال ع ػمس ػ خم ػ وفاػي

ن مـ مف لم فر لمذ ا ىتي لمماكم مف ذمؾ لممائر ولمذ فنممى عىني نئػم يم بمإلفلاػ
ػ فف لمتسىنـ مىم اةنف ماؿ لمتا نذ مـ نكػف فةىنػم ػ بػؿ اكمنػم ويػذل لمتسػىنـ لماكمػ يػو عمػؿ
نماوا متترف عف مظمر ممف نةبر عاي ػ اولامم نتـ بمترف ت ننر لمانػ بػنف لمطػرفنف مػف نػمـ

بممتسىنـ ومف نمـ بمإلست ـ ٓ

ف نتـ لمتسىنـ لماكم بمتػرف إاة ػمف لإلرلفتػنف عىػ ا ػؿ سػىط لمانػمز ،عىػ لم ػى
مػف ػخص خػػر ويػو مػم اػػفة بمم ةػؿ بػنف لممتممػػنف لمثػما ولمثممثػ ( لمطمعاػ ) انػة نػػمـ
لةوؿ بتسىنـ لمثممث لمم اةنف لمماكػوـ بتسػىنمممم إمنمػم ا ػمذل مىاكػـ لمتػمر تا نػذل فأ ػباى

ي لماموز ،اكمم مىة مرنف لممذكورنف بم تم تممم ػ ويذل لمتسىنـ لماكم ال اتن مي بمماسػب

م نر لمطرفنف لممذكورنف وبممتمم ال ناتج بي ف مولتم لم ميف لةوؿ فو غنرل ػ ةا مـ نكف
طرفػػم فػ ػ ذم ػػؾ لممائػػر إذ م ػػـ نثب ػػى فا ػػي كػػمف م ػػف فط لرف ػػي وف ػػؽ مػػم ا ػػىتي لمماكمػ ػ م ػػف
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مئػػموف مائػػر لمتسػػىنـ لمسػػممؼ لمػػذكر ػ خم ػ وفف لماكػػـ لمػػذ تػػر تا نػػذل كػػمف نم ػ لر
عىنمػػم فاسػػس ومػػف ثػػـ ف ػ ف اتنتػػي ال تاسػػاس إال عىنمػػم ومػػنس مػػي فن ػ اتن ػ ف ػ مولتم ػ
لم ميف لةوؿ فو غنرل !
وبػػذمؾ تكػػوف لماتنتػ لمتػ خى ػػى إمنمػػم لمماكمػ نػػف تػػم ى عىػ ااػػو ال نت ػػؽ وال
نسػػت نـ مػػغ مػػم ا ػػىتي لمماكم ػ مػػف مئػػموف لمماػػرر ماػػؿ تمم ػ لمتزونػػر و بػػؿ تػػم مػػم
فورفتػػي ف ػ لماكػػـ فلال بذلتػػي عى ػ فف ت ننػػر لما ن ػ مػػـ ن ػػغ بػػمممارر لممػػذكور وبممتػػمم ف ػ
نمكػػف لم ػػوؿ بثبػػوى تزونػػرل

ػ وال تك ػػوف ياػػمؾ ثم ػ ترنمػػ نمكػػف إس ػػامفيم مىم ػػتمـ لةوؿ فو

مىطمعاػ وبػػمن لممتممػػنف عػػف إ ػػترلكمم مةػي فػ إرتكػػمس تىػػؾ لمترنم ػ

ػ ةف لم ػرنؾ نسػػتمف

مسوومنتي مف لمترنم لمت إرتكبمم لم معؿ لة ى ٓ
فػ ذل مػػـ نكػػف ياػػمؾ ثمػ ترنمػ فػ فةىػػي ػ كمػػم يػػو لماػػمؿ بمماسػػب مىمػػتمـ لةوؿ ف ػ

ػور ،لمػفعو لمممثىػ ػ فػ ماػؿ إذل ممسػم م لمطمعاػ عػف إ ػترلكمم فػ فةػؿ غنػر مػتثـ وال
ترنم فني ٓ
وخ

ػ مػم ت ػفـ فف لممػػتمـ لمثػما مىػزـ بتسػىنـ لمم ػػاةنف ماػؿ ع ػف لمبنػغ لم ػػمفر

ماي مىمتمم لمثممث بموتس لماكـ لمتػمر تا نػذل ػ ونػف سػىممم مػم اكػـ بػي ومػنس فػ ذمػؾ ثمػ
ت ننػػر فو مخمم ػ مىا ن ػ

ػ وبممتػػمم فػ تتػولفر ترنمػ لمتزونػػر ةف تىػػؾ لممخمم ػ يػ ماػػمط

لمتترنـ ٓ
اولذ خممؼ لماكـ لممطةوف عىني يذل لماظر وكمف مم فورفتي لمماكمػ بمػفوامى لماكػـ

عف لمماػرر ماػؿ لمتتػرنـ ال تتػولفر بػي ترنمػ لمتزونػر لمتػ نئػى لمماكمػ ب فلاػ لمطمعاػ

عف تمم لإل ترلؾ فنمم و فػ ف لماكػـ نكػوف مةنبػم م

ػورل وفسػمف إسػتفالمي فئػ عػف خطوػي

ف تطبنؽ لم ماوف بمم نستوتس ا ئي ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" إذل إات ػ ركػػف ت ننػر لما ن ػ فػ لمماػػرر فػ ن ػػي لم ػػوؿ بونػوع لمتزونػػر ػ فػ ذل كػػمف

مئموف لممارر مطمب م مىولنغ إات


لمتزونر بأركماي " ٓ

ا ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٖٕٕ ػ ٖٖٔٔ
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تسىنمم

وات ػ عى ػ لم ػػرض تػػفال بػػأف لمتسػػىنـ لمػػذ تػػـ عى ػ لمااػػو لمػػذ ورف بمائػػر كػػمف
ورنم ػ عى اف نوؿ لم مك ػ ف ف لم ػورن فػ اػف ذلتمػم ال تةػف تزونػ لر خم ػ وفف

مائػػر لمتسػػىنـ لممػػذكور ال نمػػس مرك ػ لز نماوانػػم م نػػر فط لرفػػي ويمػػم لممػػتمـ لمثػػما ولمثممث ػ (
لمطمعا ػ ) و وال نتخػػذ ات ػ ف ػ مولتم ػ غنريمػػم بمػػم ف ػ ذمػػؾ لم ػػمك ......فو غن ػرل و ةف
طرف ػ مائػػر لمتسػػىنـ يمػػم لممتممػػمف لممػػذكورلف وممػػذل ف ػ ناػػتج بػػي إال عىنممػػم واػػفيمم و

وبممتمم إاةفـ لمئػرر لممػفع بػي ولمولنػغ عىنممػم ويػو مػم تمسػؾ بػي لمػففمع فػ مرلفةتػي فمػمـ

ماكم لمموئوع كمم يو ثمبى بمائر تىس لممامكم ػ ورغػـ فيمنػ يػذل لمػففمع وتويرنتػي
ف ػ ف ماكم ػ لمموئػػوع فغ ىػػى لمػػرف عىنػػي بأسػػبمس سػػمو

بػػؿ مػػـ ت طػػف إمنػػي كىن ػ وممػػذل خ ػ

اكممم ات مف تا نىي ولمرف عىني بمم نسوغ إطرلاي و ومف ثـ كػمف اكممػم مةنبػم إلخ مػي
باػػؽ لمػػففمع بمػػم نسػػتوتس ا ئػػي ػ يػػذل إم ػ ن ػػور لماكػػـ ف ػ لمتػػفمنؿ عى ػ ثبػػوى تزونػػر
لمبنمامى لمولرف ،بمائر لمتسىنـ ماؿ لمتفلع ف ئو مم ا ىي مف بنمامى ذمػؾ لممائػر

مف ولنغ مم ثبى مف لإلط ع عىني كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ونػػف تػػر نئػػم ماكم ػ لمػػا ض عى ػ فف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم بمم

ػػور ف ػ لمتسػػبنس

ولم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ إذل كماػػى لةفمػ لمت ػ سػػمنمم بمفوامتػػي ال ت ػػىي متا نػػؽ لماتنت ػ لمت ػ
إاتم إمنمم وعى ااو ماط


ا ض مفا

وم بوؿ .

ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ س ٗٗ ػ ٕٔٔ ػ  ٙٚٚػ لمطةف ٖٖٖٗ ٕٙ/ؽ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَ(َاٌذائشحَادلذٔيخَ)َثأََْ:
" اتن لةاكمـ نم ر ،عى فطرلفمم " ٓ


ا ض مفا ٖٓ ٜٔٚٔ/ٔٔ/ػ س ٕٕ ػ ٓ ٔٙػ ٜ٘٘

ومػف تماػػس خػر فػ ف ماكمػ لمموئػػوع نئػػى ب فلاػ لمطمعاػ عػف ترنمػ إ ػػترلكمم
مػػغ لممػػتمـ لةوؿ ف ػ تزونػػر مائػػر لمتسػػىنـ لممػػتر  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚويػػو لممخػػتص بتارن ػرل
وذمؾ بتةىي ولنة مزور ،ف

ػور ،ولنةػ

ػانا بػذمؾ لممائػر بػأف فثبػى بػي عىػ خػ ؿ

لما ن ػ تولتػػف كػػؿ مػػف لممتممػػنف لمثػػما ولمثممثػ ( لمطمعاػ ) ولم لربػػغ بػػفلخؿ لمم ػػاغ موئػػوع
لمتسىنـ مف لمثما مىثممث مغ عىمي بةفـ تولتفيـ ف ذمؾ لممكمف لمذ تـ لمتسىنـ فني ػ مغ فف

وتوف لممتممنف لممذكورنف فلخؿ ذمػؾ لمم ػاغ مػنس بنماػم تويرنػم ممػم فعػف لممائػر لممػذكور
إلثبمتي ٓ
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ونػف فعػف ذمػؾ لممائػػر إلثبػمى ولنةػ لمتسػػىنـ تا نػذل مىاكػـ لمتػمر تا نػػذل ويػو مػم تػػـ

فةػ فوف مامزعػ مػف فاػف ػ سػول كماػى لممتممػ لمثممثػ ( لمطمعاػ ) وبػمن لممتممػنف خػػمرم
لمم ػػاغ ما ػػؿ لمتس ػػىنـ فو فلخى ػػي و فػ ػ ف ذم ػػؾ ال نا ػػوؿ فوف إتم ػػمـ لمتس ػػىنـ وم ػػو فػ ػ
لماكمن ػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ػ ومت ػ كػػمف لةمػػر كػػذمؾ ف ػ ف

ػػورتي

ػػور ،ت ننػػر لما ن ػ كمػػم ورفى

بو ػػؼ لمتمم ػ لمت ػ نئػػى لمماكم ػ ب فلا ػ لمطمعا ػ عام ػػم ػ ػ ال تةتبػػر تزونػػ لر ف ػ لمماػػرر
لممػػذكور تطبن ػػم مىمبػػفل لمةػػمـ لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػفف ون ئػ بأاػػي ال نك ػ مىة ػػمس فف نكػػوف
لم ػػخص نػػف نػػرر غنػػر لما ن ػ فػ لمماػػرر بػػؿ نتػػس فف نكػػوف لمكػػذس نػػف ونػػغ فػ تػػز مػػف
فتػ لز لمماػػرر لمتويرنػ لمتػ مػػف فتىمػػم فعػػف لمماػػرر إلثبمتػػي ػ ويػػو مػػم تمسػػؾ بػػي لمػػففمع فػ
مرلفةتي فممـ ماكم لمموئوع ٓ


ا ض  ٜٜٔ٘/ٗ/ٕٛػ س ٓٔ ػ ٕٔٔ ػ ٕٔ٘

وممم كمف مائػر لمتسػىنـ مػـ نةػف إلثبػمى تولتػف لممسػتىـ فلخػؿ لمةػنف لممػرلف تسػىنممم
تا نذل مىاكـ لمولتس لما مذ ػ ومف ثـ ف ف لمبنػمف لممػذكور نكػوف غنػر تػوير إذ يػو غنػر الزـ
ػ

م ػا لمتسػىنـ ولمػذ ن ػػي نماواػػم ومػو مػػـ نكػف مسػتىـ لمة ػػمر بفلخىػي ػ ويػػذل لمت ننػر عىػ

فػػرض ا ػػومي ػ ال ن ػػوـ بػػي لمتزونػػر ةف إثبػػمى وتػػوف طرف ػ خ ػػوم لمتا نػػذ فلخػػؿ لمة ػػمر
لممرلف تسىنمي ال نةف مف لمبنمامى لمتويرن لمت فعف مائر لمتسىنـ إلثبمتمػم ػ ويػو مػم تمسػؾ

بػي ففػمع لمطمعاػ

ػ ورغػـ فيمنػ يػذل لمػففمع وتويرنتػي فػ ف ماكمػ لمموئػوع مػـ ت طػف إمنػػي

وخ اكممم ات مف تا نىي ولمرف عىني برف سموغ وم بوؿ وممذل كػمف اكممػم مةنبػم م

ػورل

فئ عف إخ مي باؽ لمففمع ولتس لما ض ولإلامم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:

" لمبنػػمف لمتػػوير يػػو كػػؿ بنػػمف نكػػوف إثبمتػػي بػػمممارر الزمػػم إلسػػتكممؿ ػػكىي لم ػػماوا

ونستبةف لمة مس مت كمف ت ننر لما ن ف بنمف غنر توير " ٓ
 ا ض  ٜٔٚٗ/ٕٔ/ٛػ س ٕ٘ ػ  ٔٚٛػ ٖٓٛ
 ا ض  ٜٖٔٙ/ٗ/ٜػ س ٗٔ ػ ٖ ٙػ ٖٖٔ
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ساثؼبَََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

نئ ػػى ماكمػ ػ لمموئ ػػوع ب فلاػ ػ لمطمعاػ ػ ع ػػف ترنمػ ػ إ ػػترلكمم فػ ػ إرتك ػػمس ترنمػ ػ

لمتزونػػر ف ػ مائػػر لمتسػػىنـ لمرسػػم لممػػتر  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚمػػغ لممػػتمـ لةوؿ ولمت ػ إرتكبمػػم
ب عتبػمرل لم معػػؿ لة ػػى فػ تىػػؾ لمترنمػ و ػػورى يػػذل لإل ػػترلؾ بأاػػي كػػمف بطرن ػ لإلت ػػمؽ
ولممسػػمعف ،بتةػػؿ ولنةػ ػ مػػزور ،فػ ػ

ػػور ،ولنة ػ

ػػانا ب ػػأف فثبػػى عىػ ػ خػػ ؼ لما ن ػ ػ

تولت ػػفيم و خػ ػرنف فلخ ػػؿ لمم ػػاغ موئ ػػوع لمتس ػػىنـ م ػػف لمم ػػتمـ لمث ػػما إمنم ػػم م ػػغ عىم ػػي بة ػػفـ
تولتفيـ ف ذمؾ لممكمف ٓ
وم ػػـ تب ػػنف لمماكمػ ػ فػ ػ اكمم ػػم لم ػ ػرلوف ولةفمػ ػ لمتػ ػ إستخى ػػى مام ػػم ثب ػػوى ي ػػذل
لإل ترلؾ وتىؾ لممسميم لمت ففى إم ونوع تىؾ لمترنم مف مرتكبمم ػ كمم ن رى لمماكم

كذمؾ ف إثبمى لةفم عى تزونر ذمؾ لممارر ػ اولنت رى كمف لةفم لمت فورفتمم لمماكم
ف اكممم عىػ متػرف لم ػوؿ ػ ا ػ عػف ػموف لإلثبػمى ػ فف لممتممػنف لةوؿ ولمخػممس ائػ لر
إمػ ذمػؾ لمم ػاغ نػوـ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚونػر لر باوزتممػم

ػن

تا نذنػ إلسػت مي بم ػتم تي ثػػـ

إا ػ ػرلفممم ولموع ػػف بممائ ػػور مػ ػر ،فخ ػػر وم ػػميف ،لمم ػػتمـ لمث ػػما خ ػػمرم لمم ػػاغ لمم ػػذكور

ولم ػػروط لمتػ ػ فوئ ػػامم كبن ػػر مائ ػػر ماكمػ ػ طاط ػػم لإلبتفلونػ ػ م ػػا مائ ػػر لمتس ػػىنـ
وتارنمى لم رط لمت ففػمفى فف تسػىنـ لمم ػاغ مػف لممػتمـ لمثػما مىطمعاػ كػمف

ػورنم ومػم

فنر بي لممتمـ لمخممس بأاي مـ ن ميف ثم اسم برف ي لممتمـ لةوؿ فثام لمتا نذ ػ ومم ثبػى مػف
لإلطػ ع عىػ مائػػر لمتسػػىنـ لممػػتر  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚبػػأف لممػػتمـ لةوؿ إات ػػؿ ب ر ػػمف لممػػتمـ
لمخ ػػممس إمػ ػ تى ػػؾ لمة ػػنف ولا ػػي خمط ػػس لمم ػػتمـ لمث ػػما م ػػغ خ ػػي ون ػػمـ بتس ػػىنممم مىطمعاػ ػ

بم تم تمم وبامم تنفٓ ،

ومم فورفتي لمماكم فنمم ت فـ ال نسػتخىص ماػي ثبػوى إ ػترلؾ لمطمعاػ فو مسػميمتمم
ف لمترنم لمت إرتكبمم لممتمـ لةوؿ إف كمف ف لةمر ثم ترنم ػ كمم ال تػفؿ كػذمؾ عىػ
فف ترنمػ لمتزونػػر لممػذكور ،نػػف ونةػػى ف ػ

ػ ةف ولنةػ تسػػىنـ لمةػػنف لمما ػذ عىنمػػم مىطمعاػ

بم تم تمم ال تسػتىزـ تولتػفيم فلخىمػم وةف لمتسػىنـ كمػم نكػوف ولنةنػم وممفنػم نػف نكػوف اكمنػم ػ
يذل إم فف لمتسىنـ لم ور لمت ف مرى إمني لمتارنمى

ال نةا إال لمتسىنـ لماكم

كمػػم يػػو مةػػرؼ بػػي بمم ػػماوف ػ ويػػذل لمتسػػىنـ ومػػو إا ػػس عى ػ لمم ػػاغ لممػػذكور وموتوفلتػػي
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وم تم تي نمكف فف نكوف اكمنم متترفل مف مظميرل لمممفن كمػم سػىؼ لمبنػمف ويػو مػم اػفة
فة وولنةم ٓ

بمإلئمف إمػ فف فنػولؿ ػموف لإلثبػمى كمػم ا ػىتمم لمماكمػ بمػفوامى فسػبمس لماكػـ
تم ى خممن تمممم ممم ن نف فف فافل نف فعترض عى لمتا نػذ فو فست ػكؿ فػ إت لر لتػي فو فف
يامؾ الفتمى موئوع عىني تػفؿ عىػ فف لمم ػاغ لممػذكور فػ انػمز ،خػرنف خػ ؼ لممػتمـ
لمثػػما لم ػػمفر ئ ػػفل لماك ػػـ لمت ػػمر تا ن ػػذل م ػػممي لمطمعاػ ػ و وب ػػذمؾ تك ػػوف لمماكمػ ػ وف ػػف

إفترئػى تزونػر مائػر لمتسػىنـ لممػذكور إذ مػػـ تئػمف اكممػم لةفمػ لمسػمو
ت طغ بتزونرل ومخمم تي مىا ن ػ خم

ولمم بومػ لمتػ

وفف لمبنػمف لمخػمص بتولتػف لممتممػنف لمثػما ولمطمعاػ

فثام لمتا نذ بفلخؿ تىؾ لمةنف مـ نكف بنمام تويرنم كمػم سػىؼ لمبنػمف إذ ن ػي لمتا نػذ ومػو كماػم
بخمرتي و ويذل لإلفترلض غنر تموز ف متمؿ لمتترنـ ولمة مس ونتاػمف مػغ مػم فوتبتػي لممػمف،
ٖٓٔ إت لر لى تامون مف ئرور ،إ تممؿ كؿ اكـ

مفر بمإلفلا عى بنمف م

ؿ وولئي

ال ن وبي لإلتممؿ فو لمتةمنـ فو لم مػوض ولإلبمػمـ مىولنةػ لممتثمػ لمتػ تتكػوف مامػم لمترنمػ
لمتػ نئػ لماكػـ بمةمنبػ لممػتمـ عامػم ػ بمإلئػمف إمػ بنػمف م

ػؿ وولئػي خػر ممئػموف

كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى لمت تسمافى لمماكم إمنمػم لمماكمػ فػ اكممػم ولمتػ كواػى مامػم

إنتامعمم بثبوى إسامف لمولنة بمرتكبمػم وذمػؾ اتػ تػتمكف ماكمػ لمػا ض مػف مبم ػر ،سػىطتمم
عى لماكـ مف انة س م تطبنؽ لم ماوف وس م لممأخذ ٓ
ويػو مػم ال نتا ػؽ فػ لماكػػـ لمطةػنف لمػذ خػ كىنػ مػػف لم ػرلوف ولةفمػ عىػ ثبػػوى
ونػػوع ترنم ػ لمتزونػػر لممسػػاف ،مىمػػتمـ لةوؿ بمإلئػػمف إم ػ خىػػول مػػف تىػػؾ لةفم ػ لمت ػ تسػػوغ
إسامف ولنة إ ترلؾ لمطمعا ف إرتكمس تىؾ لمترنم فف

ي ونوعمم وي مـ ت غ ف

كمػم

سىؼ لمبنمف ٓ
وال نامؿ مف ذمؾ لم وؿ بأف لممتمـ لةوؿ فغ ػؿ عممػفل بنػمف إعت لرئػمى لم ػميف لةوؿ
فثام لمتا نذ فو فاي تةمف عفـ إثبمى الفتمى موئوع عى لمم اغ ولمت تثبى فاي فػ انػمز،
ػرك  ......و ةف لماكػػـ لممطةػوف عىنػػي مػـ نثبػػى بمفوامتػي يػػذل لمونػموغ وفسػ طمم مػف فنػولؿ
موف لإلثبمى لمت ر فيم بمفوامتي ػ وال نتوز بامؿ تكمى فسبمس لماكـ بمم تم بأن ورن

فخر خمرتنػ ةف ورنتػي مػف لةورلؽ لمرسػمن لمتػ نتةػنف إ ػتممممم عىػ كمفػ بنمامتمػم ومامػم
فسػػبمبي لمت ػ تام ػػؿ ماطونػػي وتػػتف إمنم ػػم

ػ وةف ماكم ػ لمػػا ض ال ت لرن ػػس
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ػػا تطبن ػػؽ

لمماكم ةاكمـ لم ماوف إال مف خ ؿ ورنتي لمرسمن وافيم وال تستةنف فػ ففل مممتمػم بأنػ

ورنػ فخػػر ومػػو كماػػى مػػف فورلؽ لمتا نػػؽ ػ وممػػذل بػػمى مػػف لممتةػػنف فف تكػػوف فسػػبمس لماكػػـ

مكتمىػ ال ن ػػوبمم ف ن ػػور ومػػم مػػـ نػػرف بمػػم ال نمكػػف فف نكػػوف ماػػؿ ت ػػفنر فو إعتبػػمر عاػػف
باثػ ػػي وتمان ػ ػػي ف ػ ػ مراى ػ ػ لمطةػ ػػف عىنػ ػػي بػ ػػمما ض ةف باػ ػػة لمونػ ػػموغ نخػ ػػرم عػ ػػف اطػ ػػمؽ
إخت مص لمماكم وال تمتف إمني والنتمم ٓ

كمػػم فف ماكمػ لمموئػػوع تكػػوف بػػذمؾ نػػف إفترئػػى ثبػػوى إ ػػترلؾ لمطمعاػ مػػغ لممػػتمـ

لةوؿ فػ إرتكػػمس ترنمػ لمتزونػػر لمتػ فسػػافتمم إمنػػي ػ ويػػذل لإلفتػرلض غنػػر تػػموز فػ اطػػمؽ
لممسوومن لمتامون ولمت

ال تتولفر إال بام عى لةفم لم مطة ولمتمزم وال تبا عى مترف

لمظف ولإلاتممؿ ٓ
وممم يػو م ػرر فسػتورنم بػأف لة ػؿ فػ لإلاسػمف لمبػ لر  ،لمتػ طبػغ عىنمػم ماػذ والفتػي

ومنسػػى لمترنم ػ إال متػػرف عػػمرض نةتػػرض انمتػػي وممػػذل ناب ػ عى ػ سػػىط لإلتمػػمـ فف ت ػػنـ
لةفم لم مطة عى إرتكمبي لم ةؿ لممتثـ لممةمنس عىني نماوام ػ اولال تةػنف لمرتػوع إمػ لة ػؿ
لمةمـ ويو لمب لر ٓ ،

يذل إم مم يو م رر كذمؾ بأف لم ؾ ن سر فلومم م ممي لممتمـ ومنس ئفل و ػ وممػم

يو م رر كذمؾ بأف ترنم لإل ترلؾ ف لمتزونر اولف كماى تتـ عمف ،فوف ففم ممفن مىموسػ

ػ ػ إال م فف لمماكم ػ عىنمػػم فف تسػػتظمر عام ػػر لإل ػػترلؾ ولةفم ػ لمفلم ػ عىنػػي ولم ػرلوف لمت ػ
إستخى ى ثبوتي مامم وعى ااو نوئامم ونك ؼ عامم وذمؾ مػف ولنػغ لمػفعو وظروفمػم و
وفف لمم ىا وافيم ػ إف كماى ػ ال تك ػ مى طػغ بثبػوى لإل ػترلؾ

ٓ

فػ لمتزونػر

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم لة ترلؾ بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعف ،و ف ػف

كمف عىني فف نستظمر عام ر يذل لة ترلؾ وطرن تي ولف نبنف لالفم لمفلمػ عىػ ذمػؾ بنماػم

نوئػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم و وذمػػؾ مػػف ولنػػغ لمػػفعو وظروفمػػم و بنػػف لف مػػم فورفل لماكػػـ
مف مترف تػرؾ لمطػمعف مكماػم خممنػم فػ ل ػوؿ لن ػمالى لمتورنػف ولت لروػي لئػمف بخػط نػفل
بةف لمتورنف ٓ الن نػف فػ ذلتػي لالت ػمؽ كطرنػؽ مػف طػرؽ لال ػترلؾ و لذ ن ػترط فػ ذمػؾ لف
تتاػػف لمان ػ عىػ لرتكػػمس لم ةػػؿ لممت ػؽ عىنػػي و ويػػو مػػممـ نػػفمؿ لماكػػـ عى ػ تػولفرل و كمػػم مػػـ
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نثبى ف اؽ لمطمعف تولفر لال ترلؾ بم طرنؽ لخر اففل لم ماوف ٓ

ممم كمف ممت فـ فمف لماكـ لممطةوف فني نكوف نم لر ن و لر نةنبي بمم نستوتس ا ئػي

"ٓ


ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ



ا ض ٔٔ ٜٖٔٛ/٘/ػ س ٖٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٕٗٙ

ٚثزٌهَلؼذَزلىّخَإٌمغَٚلبٌذَثأََْ:ـَ

" لإل ػترلؾ فػ لمتزونػر اولف كػمف نػتـ غممبػم فوف مظػمير خمرتنػ فو فعمػمؿ ممفنػ ماسوسػي
نمكػػف لإلسػػتفالؿ بمػػم عىنػػي إالّ لاػػي نتةػػنف مثبوتػػي فف تكػػوف لمماكم ػ نػػف إعت ػػفى ا ػػومي مػػف

ظروؼ لمفعو وم بسمتمم طمممم كمف إعت مفيم سمو م تبػررل لمونػموغ لمتػ فثبتمػم لماكػـ ػ فػ ذل
خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لمت ػ
لمتزونػػر ف ػ لةورلؽ لمرسػػمن
ػػوف لماكػػـ ف ػ

انػ م

تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ لمطػػمعف ف ػ

ولكت ػ ف ػ ذمػػؾ بةبػػمرلى عممػػي متمى ػ ومتمى ػ النبػػنف مامػػم
ػػأف لمولنػػغ لممةػػروض لمػػذ يػػو مػػفلر لةاكػػمـ و وال نا ػػؽ بمػػم

لم ػػرض لمػػذ ن ػػفل لم ػػمرع مػػف تسػػبنبمم مػػف لموئػػوس ولمبنػػمف ف اػػي نكػػوف نم ػ لر بمػػم نوتػػس

ا ئي " ٓ


ا ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رنـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طةفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ

ٚلؼذََوزٌهَثأَََٔٗ:ـ

"مػػف لمم ػػرر فف لماكػػـ مت ػ كػػمف نػػف نئ ػ ب فلا ػ لممػػتمـ ف ػ ترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ

لمترنم ػ بطرن ػ لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف ،ف ػ ف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وف نبػػنف
لةفمػ لمفلمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوئػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػغ لمػػفعو وظروفمػػم
اولالّ كمف نم ر لمبنمف ٓ"
 ا ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ ٕٕٔ ػ  ٜٙٔػ طةف رنـ ٓ ٖٗ/ ٗٛؽ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

"مػف لمم ػرر فف متػرف تمسػػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػػزور و وكواػي

ػماس لمم ػػىا

فػ لمتزونػػر ال نك ػ بذلتػػي ف ػ ثبػػوى إنت لرفػػي لمتزونػػر فو إ ػػترلكي فنػػي ولمةىػػـ بػػي مػػم فلـ وناكػػر
إرتكمبي مػي ونتاػف عىمػي بػي ػ كمماػمؿ فػ لمػفعو ػ فػ ف لماكػـ إذ مػـ نػفمؿ عىػ ننػمـ لمطمعاػ

بمإل ػػترلؾ فػ إرتكػػمس لمتزونػػر وعػػوؿ فػ إفلاتمػػم عىػ تػولفر لم
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ػػف لمتاػػمو مػػف لمطػػمعف و

نكوف م وبم بمم

ور ف لمتسبنس ولم سمف ف لإلستفالؿ متةنام ا ئي ٓ"
* ا ض ٘ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س  ٗٚػ ٗٓٔ ػ ٕٖٚ

ٚلؼذَثأََْ:ـ

" ممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف فلف لمطػمعف بترنمػ تزونػر لم ػنؾ اولسػتةمممي إسػتامفل
إم مترف تمسؾ لمطمعف بمم نؾ وفاي ػماس لمم ػىا لموانػف فػ تزونػر لمتوننػغ لمماسػوس
إم ػ لممػػفع بػػمماؽ لممػػفا وفف لمت رنػػر لم ا ػ نػػف نطػػغ بػػأف يػػذل لةخنػػر مػػـ نونػػغ عى ػ ذمػػؾ
لم نؾ فوف فف نستظمر فركمف ترنم لمتزونر ونورف لمفمنؿ عى فف لمطمعف زور يذل لمتوننغ

با سػػي فو بولسػػط غن ػرل مػػم فلـ لاػػي ناكػػر إرتكمبػػي مػػي و كمػػم مػػـ نةػػف لماكػػـ ب سػػتظممر عىػػـ
لمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػػرر فف متػػرف لمتمسػػؾ بممورنػ لممػػزور ،ال نك ػ ف ػ ثبػػوى يػػذل
لمةىػػـ مػػم فلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػفمنؿ عى ػ فف لمطػػمعف يػػو لمػػذ نػػمرؼ لمتزونػػر فو إ ػػترؾ ف ػ

إرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ ػ ف ف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور " ٓ

*ا ض  ٜٔٛٚ/ٔ/ٔٛػ س  ٖٛػ رنـ ٖٔ ػ ص  ٔٓٚػ طةف ٕٕٔ٘ ٘ٙ/ؽ
ٚلؼذََوزٌهَثأَََٔٗ:ـ
"

مػػف لمم ػػرر فف لماكػػـ مت ػ كػػمف نػػف نئ ػ ب فلا ػ لممػػتمـ ف ػ ترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ

لمترنمػ بطرن ػ لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف ،ف ػ ف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وفف نبػػنف
لةفمػ لمفلمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوئػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػغ لمػػفعو وظروفمػػم
اولالّ كمف نم ر لمبنمف "ٓ

* ا ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ رنـ ٕٕٔ ػ ص ٜٙٔػ طةف رنـ ٓ ٖٗ/ ٗٛؽ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـ
"

متػ فلف لماكػـ لمطػمعف فػ ترنمػ لإل ػترلؾ فػ لمتػربي بطرن ػ لإلت ػمؽ ولممسػمعف،

ف ف عىني فف نسػتظمر عام ػر يػذل لإل ػترلؾ وطرن تػي وفف نبػنف لةفمػ لمفلمػ عىػ ذمػؾ بنماػم
نوئامم ونك ؼ عف ننمممم وذمؾ مف ولنغ لمفعو وظروفمم "
* ا ض ٔٔ ٜٜٔٗ/ٔٓ/ػ س ٘ٗ ػ رنـ ٕٖٔ ػ  ٖٛٚػ طةف ٖٕٗٙ/ ٕٓٚؽ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَوزٌهَثأََْ:ـ
"

لماكـ نكوف مةنبم إذل كمف نف نئ ب فلا لمطمعف بترنم تسمنؿ لإلستن

ب نػر اػؽ

عىػ فمػولؿ عممػ ولإل ػػترلؾ فنمػػم فوف بنػػمف لمونػموغ ولةفةػػمؿ لمتػ نمرفمػػم كػػؿ مػػتمـ وعام ػػر
لإل ترلؾ وطرن تي اولستظممر ن ف إرتكمس لم ةؿ ف يذل لم أف "
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ رنـ  ٜٔٛػ ٖٖٓٔ ػ طةف ٘ٛ/ ٜ٘ٚٙؽ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:ـَ

جٛاصَإصجبدَاإلشرتانَثبٌمشائََٓ ،ـَششطَٗٚسٚدَاٌمشيٕـخَػٍـَٚٝالؼـخَاٌزحـشيغَأَٚ

اإلرفبقَفَٝرارَِٗغَطحخَاالعزٕزبطَٚعـسِزََٗ ،ـَٚلبٌـذَفـَٚٝاحـذَِـَٓػيـَْٛ

أحىبِٙبَأََْ:ـَ

" مامط تولز إثبمى لال ترلؾ بطرنؽ لالستاتمم إستامفل لم نرلوف فف تكوف لم ػرلوف ما ػب

عىػ ولنةػ لمتاػرنض فو لالت ػػمؽ فػ ذلتػػي وفف نكػػوف إسػػتخ ص لماكػػـ مىػػفمنؿ لممسػػتمف مامػػم
سػمو م ال نتتػمف مػػغ لمماطػؽ فو لم ػماوف ػ فػ ذل كماػى لةسػػبمس لمتػ فعتمػف عىنمػػم لماكػـ فػ
إفلا لممتمـ ولمةام ر لمت فستخىص مامم وتوف لال ترلؾ ال تتف لم مم فاتم لمني فةافوػذ
نكوف مماكم لما ض بمم ممم مف اؽ لمرنمب عى

يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مغ لمماطؽ ولم ماوف "

ا تطبنؽ لم ماوف فف تتفخؿ وت اي

 ا ض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ
 ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ س ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ
ومػػف لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػفف فف مسػػوومن لم ػرنؾ عػػف لمتػرلوـ لمتػ ت ػػغ ال ت تػػرض
ةاػي ال نسػػأؿ إال عػػف ففةممػي لم خ ػػن واػػفيم و وال ماػؿ ممةمنبتػػي عػػف فةػؿ لرتكبػػي غنػرل و

ةف لممسوومن لمتامون ػ

خ نػ

وال تزر ولزر ،وزر فخر

.

وممػػذل كػػمف نتةػػنف عى ػ ماكم ػ لمموئػػوع لإلف ػػمس ف ػ اكممػػم عػػف لمةام ػػر لمت ػ
لس ػػتافى إمنم ػػم ولستخى ػػى مام ػػم ثب ػػوى لرتك ػػمس لمطمعاػ ػ

مبفة ػػمؿ لمممفنػ ػ لممكواػ ػ مىتػ ػرلوـ

لممػػذكور ،بمإل ػػترلؾ مػػغ لممػػتمـ لةوؿ ػ ةف لال ػػترلؾ اولف كػػمف نػػتـ عػػمف ،فوف مظػػمير
خمرتن تفؿ عىني وتابػ عاػي ومكػف نتةػنف عىػ لمماكمػ فف تبػنف فػ اكممػم لمةام ػر لمتػ
لستخى ى مامم ثبوى يذل لال ترلؾ سول كمف بمالت مؽ فو لممسمعف. ،
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ونف فطى ى لمماكم فػ اكممػم و ػؼ إ ػترلؾ لمطمعاػ فػ إرتكػمس ترنمػ لمتزونػر
لمت فسافتمم مىمتمـ لةوؿ ف عبمرلى عمم ومرسى ال نستسمغ مامم لمونػوؼ عىػ مػم نئػ
بػػي لماك ػـ وال ت نػػف عى ػ سػػبنؿ لم طػػغ فف إرلف ،لمطمعا ػ نػػف ت نػػى مػػغ إرلف ،لممػػتمـ لممػػذكور
وتطمب ى إلرتكمس تىؾ لمترنم و خم

وفف إمممممم بمةمور لم ماوان وخم

مػم تةىػؽ مامػم

بتا نذ لةاكمـ وتسىنـ لةعنمف لمماكػوـ بتسػىنممم ػ مةػفوـ إذ ال خبػر ،ممػم فػ يػذل لممتػمؿ
ون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ ماممويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم بمبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ،يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذل لةمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور بتوكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم وبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرل لممائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
( لممػػتمـ لةوؿ ) انمب ػ عامػػم بموتػػس توكنػػؿ ب ت لروػػي ػ كمػػم تػػم اػػفنة لماكػػـ عػػف ثبػػوى
لمتولطػػت بنامػػم وبػػنف بػػمن لممتممػػنف ولممػػتمـ لةوؿ متا نػػؽ تىػػؾ لماتنتػ ماػػؿ لمتتػرنـ ولمة ػػمس
مرس كذمؾ ال ن نف عى سبنؿ لم طغ بػأف لمطمعاػ نممػى بػفور إنتػمب مػف تمابمػم فف إمػ

ونوع لمترنم لمت إرتكبمػم لممػتمـ لةوؿ و اولفترئػى لمماكمػ بػذمؾ يػذل لمتولطػت عىػ غنػر
فسػػمس ولنة ػ

ػػموس ويػػو مػػم ال نت ػػؽ وف ػػوؿ لإلسػػتفالؿ لمسػػفنف عاػػف لم ئػػم بمإلفلا ػ كمػػم

سػػىؼ لمبنػػمف ولمػػذ نسػػتىزـ فف تػػورف لمماكم ػ ف ػ اكممػػم لةفم ػ عى ػ ثبػػوى ذمػػؾ لمتا ػرنض
وتىؾ لممسمعف ،مف تماس لمطمعا مامؿ لممػتمـ لةوؿ عىػ إرتكػمس ترنمػ لمتزونػر لممػذكورل
مثبوى تىؾ لماتنت وامؿ نئػم لماكػـ لم ػمفر ب فلاتمػم مػغ بػمن لممتممػنف عىػ

ولمت تك

سػبنؿ لمتئػػممف فنمػم بنػػامـ ػ وممػم كػػمف لمتئػممف ال ن تػػرض وال نسػػأؿ لمتػما إال عػػف ففةممػػي
لم خ ػػن وال ماػػؿ ممةمنبتػػي عػػف فةػػؿ إرتكبػػي غنػرل ةف لممسػػوومن لمتامونػ
ولزر ،وزر فخر ػ ف ف لماكـ لممطةوف فني نكوف مةنبم م

خ ػػن وال تػػزر

ور بنماي إذ فمسكى لمماكم عػف

بنمف مظمير لإلت مؽ لممزعوـ وعام ر تىؾ لممسمعف ،لممػفع بمػم ولمتػ إعتسػؼ مامػم لماكػـ

ثبػػوى إ ػػترلؾ لمطمعا ػ مػػغ لممػػتمـ لةوؿ ف ػ إرتكػػمس ترنمتػػي وممػػذل كػػمف لماكػػـ ولتبػػم ا ئػػي
ولإلامم ٓ
وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ مػػم فورفتػػي لمماكم ػ ف ػ ختػػمـ اكممػػم بػػأف لمطمعا ػ سػػميمى مػػغ
خرنف ف إرتكمس ترنم لمتزونر لمت ونةػى مػف لممػتمـ لةوؿ فثاػم وبسػبس تأفنػ وظن تػي و

ةف تىؾ لماتنت نتةػنف فف تكػوف مامومػ عىػ فسػبمس ولنةنػ تبرريػم وتػتف إمنمػم فػ ماطػؽ
سػػموغ اولسػػتفالؿ م بػػوؿ وممػػم ف ػػىمم لمثمبػػى بػػمةورلؽ وبمػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ ذلتمػػم ويػػو مػػم
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خىػػى ماػػي تىػػؾ لةسػػبمس ػ وممػػذل تػػم ى تىػػؾ لماتنتػ لمتػ إاتمػػى إمنمػػم لمماكمػ مبتػػور ،عػػف

م فممتمم ومف ثـ كمف لماكـ مةنبم م

ورل ٓ

يذل إم فف مترف توننغ لمطمعا عى مائر لمتسػىنـ لمػذ نئػى لمماكمػ بتزونػرل
و ال ن نف اتمم ومزومم وع

فامم ئممة ف تىؾ لمترنم ومسميم فنمم و بؿ نتةنف فف تػورف

لمماكم ػ ف ػ اكممػػم مػػم نػػفؿ عى ػ فامػػم كماػػى ف ػ ذمػػؾ لمونػػى عممم ػ بمػػذل لمتزونػػر نم ػػف،
لإلسممـ فني ولمم مرك ف ونوعي ويو مم خ لماكـ كذمؾ مف ف فمنؿ فو نرنا عىنػي وعىػ

ثبوتي ف تماس لمطمعا ٓ
ةف ترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ لمتزون ػػر مػػف لمتػػرلوـ لمةمفنػػ ولمتػ ػ تسػػتىزـ ت ػولفر لم

ػػف

لمتاػػمو مػػف مرتكبمػػم ويػػو إا ػرلؼ انتػػي إم ػ لممسػػميم ف ػ ونوعمػػم وتفلخىػػي ف ػ إرتكمبمػػم
ولممسميم فنمم ويو عممـ بمػم وبانػ لمتػفخؿ مػغ بػمن لممسػميمنف فنمػم تػفلخ نتتػموس
مغ فةىي ػ ونتةػنف عىػ لمماكمػ فف ت ػنـ لمػفمنؿ عىػ يػذل لم

بأفمػ ػ س ػػمو

ػفلل

ػف مػف ولنػغ لمػفعو وظروفمػم

وم بومػ ػ و وي ػػو م ػػم ن ػػر لماك ػػـ فػ ػ بنما ػػي إذ فطى ػػى لمماكمػ ػ لم ػػوؿ بتةم ػػف

لمطمعاػ لإلسػػممـ فػ لمترنمػ لممػػذكور ،ولمم ػػمرك فػ ونوعمػػم فوف فف تئػػمف اكممػػم كن ن ػ
إسػتفالممم عىػ ثبػوى يػذل لمةىػـ وذمػؾ لم

ػف ػ وكػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػىـ نئػمتيم مػف

ػر
يذل لمةػولر فف تبػنف فػ مػفوامى لماكػـ لم ػرلوف ولمػفالوؿ عىػ ثبػوى انػ لمطمعاػ ونػى إت ل

ذمؾ لمتسىنـ اولا رلؼ ن ػفيم إمػ لممسػميم فػ تزونػر ذمػؾ لممائػر فػ ونػى متػزلمف مػغ
ذمؾ لم ةؿ ػ ممم يو م رر فف لم

ف لمتامو ال نتولفر إال إذل كمف فػ زمػف مةم ػر مىترنمػ

لمت ونةى ومنس بةف ونوعمم ػ ف ذل ن ر لماكـ ف إستظممر يذل لمانػ فػ ذمػؾ لمونػى كػمف

مةنبم م

ورل ويو لمةنس لمذ ترف فني لماكـ لمطةنف ٓ

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبََثأََْ:ـَ
"

متػػرف لمتمسػػؾ بممورنػ لممػػزور ،ال نك ػ ف ػ ثبػػوى عىػػـ لمطػػمعف بػػممتزونر فو

إ ػترلكي فنػػي مػم فلـ لماكػػـ مػػـ ن ػـ لمػػفمنؿ عىػ لف لممػتمـ يػػو لمػػذ نػمرؼ لمتزونػػر فو إ ػػترؾ

فني " ٓ



ا ض ٕٓ ٜٔٙٚ/ٔٔ/ػ س  ٔٛػ  ٕٖٙػ ٖٓٔٔ



ا ض  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٛػ س ٕٕ ػ ٖ٘ٔ ػ ٖٙٙ



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



َٚلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيـذَِـَٓأحىبِٙـبَثـأَْلمةىػـ و ولم

ػف لمتاػمو و ال

نتوز إفترلئممم و ونتةنف فف نكوف ثبوتممم ا ن نم فةىنم ومنس ظانم وال إفترلئنم .
* ا ض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ ٘ٛٙ
* ا ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ ٔٓ٘ٛ

* ا ػػض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةػػف رنػػـ ٖٗ٘ ٜ٘ /ٕٚؽ ػ ٘ٗ ػ  ٔ٘ٚػ
ٔٓٓٔ

*

ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ ٕٖٕ٘  ٙٔ /ؽ ػ ٗٗ ػ  ٔٚػ ٓٔٙ

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

ومػػـ ت طػػف ماكم ػ لمموئػػوع كػػذمؾ لم ػ لف ترنم ػ لمتزونػػر تسػػتىزـ لم ػ ذمػػؾ لم

ػػف

لمةمـ لمسمبؽ لال مر ،لمني ػ ن فل خم م ان لستةممؿ لممارر لممزور فنمم زور مف لتىي ويػو
لمر نتةنف ثبوتي ف تماس كؿ مف لم معؿ لال ى ولم رنؾ مةي ف لرتكمبمم ٓ
ومػػـ ت ػػفـ لمماكم ػ ف ػ اكممػػم لالفم ػ لمت ػ ت طػػغ بػػمف لمطمعا ػ لو فمعػػؿ لمترنمػػ

لال ػى ن ػػفل مػف تزونػػر لمماػرر لممػػذكور لسػػتةمممي فػ لم ػػرض لمػذ فا ػ مػف فتىػػي ومػػـ
تبنف لمماكم يذل لم ػرض ػ ةف لمئػرر فػ ترنمػ لمتزونػر ال نتا ػؽ لال بمسػتةممؿ لمماػرر
فنمم زور مف لتىي لو ان لستةمممي فػ يػذل لم ػرض لذ يػو لم منػ لمتػ نسػة لمنمػم لمتػما ػ
ولة ؿ كذمؾ ف تولفر يذل لمان يو بونى مبم ر ،سىوؾ لمتما لإلترلم كمػم سػىؼ لمبنػمف

وكمف عى لمماكم لف تبرز ف اكممم لالفمػ لمم بومػ عىػ تػولفر تىػؾ لمةام ػر فػ تماػس
لممػػتمـ لالوؿ ولمطمعاػ بمعتبػػمر لف لالخن ػر ،تسػػتمف مسػػوومنتمم مػػف فةىػػي لممكػػوف مىترنم ػ لمت ػ
ل تركى وسميمى ف ونوعمم ػ ف ذل كمف فةىي غنر متثـ وال ترنم فني ف مسوومن عىنمػم وال
ع مس ٓ
ومػػـ تػػفخؿ ماكم ػ لمموئػػوع ف ػ لعتبمريػػم فف إيمػػمؿ لممػػتمـ لالوؿ ف ػ لفل عمىػػي

ممم ػػم بى ػػى فراػ ػ تس ػػممتي ال تتػ ػولفر ب ػػي مس ػػوومنتي لمتامونػ ػ وبممت ػػمم فػ ػ ترنمػ ػ فػ ػ فةى ػػي
وناساس ذمؾ عى لمطمعا لمت تستمف مسوومنتمم مف يذل لم ةؿ كمم سبؽ لم وؿ ٓ
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كمػػم مػػـ ت طػػف لمماكمػ كػػذمؾ لمػ فف لمم ػػىا مممػػم كػػمف نػػفريم ال تك ػ ممسػػم م

لم رنؾ عف ترنم لممسميم ف لم ةؿ لممتثـ لمذ ونغ الف تىؾ لمم ىا مةنمر مرف وغنر
مائبط ومف لمتموز تا مم فوف مسػميم لو ل ػترلؾ مػف

ػمابمم فػ لمترنمػ لمتػ لرتكبػى

فوف عىمي وفوف لف نمفؼ لم لمم مرك فنمم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََْ:

" إيمػػمؿ لمموظػػؼ ف ػ تاػػر لما ن ػ مممػػم بى ػػى فرتتػػي ال نتا ػػؽ بػػي ركػػف لم

ػػف

لمتامو ف ترنم لمتزونر كمم ي مةرف بي ف لم ماوف ٓ "
 ا ض ٔ ٜٔٚٛ/ٔٓ/لمسا  ٕٜػ ٕٗٔ ػ ٔٗ ٙػ  ٗٛ / ٖٜٗؽ
 ا ض ٕٕ ٜٔٚٓ/ٔٔ/لمسا ٕٔ ػ ٓ ٕٚػ ٘ٔٔٔ ػ ٘ ٗٓ / ٔٔٛؽ
ف ثبمى لإل ترلؾ ف لمتزونر و

أاي أف ف إ ػت لرؾ و النتػر ب نػر ئػولبط و ػ وال

تك ػ فنػػي نرناػ لمم ػػىا و ونػػف تػولتر نئ ػم ماكمػ لمػػا ض و عى ػ فف نرنا ػ لمم ػػىا ػ ػ
ب ػ ػ ػػرض وتوفيػ ػ ػػم ػ ػ ػ ػ ال تك ػ ػ ػ إلثبػ ػ ػػمى لإل ػ ػ ػػترلؾ ف ػ ػ ػ لمتزونػ ػ ػػر ـــــــ وف ػ ػ ػ اكممػ ػ ػػم لم ػ ػ ػػمفر
٘ٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/برومس لةستمذ لممست مر وتف عبف لم مف ـ

مل لو و نئػى فػ لمطةػف

رنػػـ ٓ ٗٚٛمسػػا ٖ٘ نئػػمون ـ ـ ف ممػػى ب " ومػػف انػػة فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بةػػف فف بػػنف
ولنةػ لمػفعو خىػص لمػ ثبػوى ترنمتػ لال ػترلؾ فػ لمتزونػر ولالسػتةممؿ فػ اػؽ لمطػمعف
لمثما ب ومػي ب وانػة فف لمثمبػى مػف لةورلؽ فف لممػتمـ لمثػما (لمطػمعف لمثػما ) يػو لممسػت نف
و ػػماس لمم ػػىا فنمػػم فثبتػػي لممػػتمـ لةوؿ ف ػ مائػػر تىس ػ  ٜٔٚ٘/٘/ٔٛعى ػ غنػػر
لما ن ائور لممتا عىني ( لممفع بػمما وؽ لممفانػ ) وت رنػرل بممت ػممي وتةمػفل بممتاػمزؿ
عف فعو لمتةونض وتسىنـ

لمازلع مىمتمـ لمثما (لمطمعف لمثما ) " ـ ممم كمف ذمؾ وكمف

لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ نتسػػظمر لركػػمف ترنم ػ لال ػػترلؾ ف ػ لمتزونػػر ونػػورف لةفم ػ عىنمػػم و
وكمف مترف كوف لمطمعف يو

ػماس لمم ػىا فػ لمتزونػر ال نك ػ فػ ثبػوى ل ػترلكي فنػي

ولمةىـ بي فمف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور ـ وال نرف عى ذمؾ بمف لمماكم ونف فلاتي بترنم

لسػػتةممؿ لمماػػرر لممػػزور فػػمف لمة وبػ تكػػوف مبػػرر ،و ذمػػؾ ةامػػم لعتمػػفى فنمػػم لعتمػػفى عىنػػي
ف ثبوى ترنم لالستةممؿ ف اؽ لمطػمعف وفػ تػولفر لركمامػم عىػ ثبػوى ترنمػ لال ػترلؾ
ف لمتزونر ا لمذكر ويى ت ىي بذلتمم لسمسم

ممام النممػ لالفلاػ م

ػور لمػفمنؿ عىنمػم

كمم سىؼ لم وؿ و ممم نتةػؿ لماكػـ م ػوبم بمم سػمف فػ لالسػتفالؿ بمماسػب مترنمػ لالسػتةممؿ
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وممم كمف ذمؾ فماي نتةنف ا ض لماكـ لممطةوف فنػي ولالعػمف ،بمماسػب مىطػمعانف كىنممػم وذمػؾ
مواػػف ،لمولنةػ وماسػػف سػػنر لمةفلمػ فوف امتػ لمػ باػػة بػػمن مػػم نثن ػرل لمطػػمعف لمثػػما ف ػ

طةاي لو باة فوتي طةف لمطمعف لالوؿ ٓ
*ا ض ٘ٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ف لمطةف رنـ ٓ ٗٚٛمسا ٖ٘ نئموني
*ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ  ٕٚػ ٕٔٚ
*ا ض ٖٓ ٜٖٔٛ/ٖ/ػ س ٖٗ ػ ٗ ٜػ ٓٗٙ
*ا ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٔٔ/ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٚػ  ٜٚٛػ لمطةف ٘ٔ/ٕٔٓٚؽ
*ا ض  ٜٔٛٚ/ٔ/ٔٛػ س ٖٛػ ٖٔ ػ  ٔٓٚػ طةف ٕٕٔ٘ ٘ٙ/ؽ

وّبَلؼذَثأََْ:ـ

" نك ػوف لماكػػـ مةنبػػم إذل كػػمف نػػف نئ ػ ب فلا ػ لمطػػمعف بترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ تزونػػر

مارر رسم ولستةمممي مغ لمةىػـ بتزونػرل إسػتامفل إمػ فاػي

ػماس لمم ػىا فػ تزونػرل فوف

فف نورف ونستظمر فركمف ترنمػ لإل ػترلؾ فػ لمتزونػر ونبػنف لمػفمنؿ عىػ فاػي إرتكػس لمتزونػر
با سي فو بولسط غنرل كمم مـ نةف لماكـ بمستظممر عىـ لمطمعف بممتزونر ػ وكمف مترف كواػي
ماس لمم ىا فػ لمتزونػر النك ػ مثبػوى إ ػترلكي فنػي ولمةىػـ بػي فػ ف لماكػـ نكػوف متةػنف

لما ض ممم مبي مف ن ور ف لمتسبنس وفسمف ف لإلستفالؿ

" ٓ

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

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
"

ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم لة ترلؾ بطرنؽ لالت مؽ ولممسمعف ،و ف ػف كػمف

عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لة ػػترلؾ وطرن تػػي ولف نبػػنف لالفم ػ لمفلم ػ عى ػ ذمػػؾ بنماػػم
نوئػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم و وذمػػؾ مػػف ولنػػغ لمػػفعو وظروفمػم و بنػػف لف مػػم فورفل لماكػػـ
مف مترف تػرؾ لمطػمعف مكماػم خممنػم فػ ل ػوؿ لن ػمالى لمتورنػف ولت لروػي لئػمف بخػط نػفل
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بةف لمتورنف ٓ الن نػف فػ ذلتػي لالت ػمؽ كطرنػؽ مػف طػرؽ لال ػترلؾ و لذ ن ػترط فػ ذمػؾ لف
تتاػػف لمان ػ عىػ لرتكػػمس لم ةػػؿ لممت ػػؽ عىنػػي و ويػػو مػػممـ نػػفمؿ لماكػػـ عى ػ تػولفرل و كمػػم مػػـ

نثبى ف اؽ لمطمعف تولفر لال ترلؾ بم طرنؽ لخر اففل لم ماوف ٓ
ممم كمف ممت فـ فمف لماكـ لممطةوف فني نكوف نم لر ن و لر نةنبي بمم نستوتس ا ئػي
"ٓ

*ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ

ٚثزٌهَلؼذَزلىّخَإٌمغَٚلبٌذَثأََْ:ـَ

" لإل ػػترلؾ فػ لمتزونػػر اولف كػػمف نػػتـ غممبػػم فوف مظػػمير خمرتنػ فو فعمػػمؿ ممفنػ
ماسوس ػػي نمك ػػف لإلس ػػتفالؿ بم ػػم عىن ػػي إالّ لا ػػي نتة ػػنف مثبوت ػػي فف تك ػػوف لمماكمػ ػ ن ػػف إعت ػػفى
ا ومي مف ظروؼ لمفعو وم بسػمتمم طمممػم كػمف إعت مفيػم سػمو م تبػررل لمونػموغ لمتػ فثبتمػم
لماكػػـ ػ فػ ذل خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لمتػ
لمطػػمعف ف ػ لمتزونػػر ف ػ لةورلؽ لمرسػػمن
النبنف مامم ا ن ػ م

ػوف لماكػـ فػ

تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ

ولكت ػ ف ػ ذمػػؾ بةبػػمرلى عممػػي متمى ػ ومتمى ػ

ػأف لمولنػغ لممةػروض لمػذ يػو مػفلر لةاكػمـ و وال

نا ؽ بمم لم رض لمذ ن فل لم مرع مف تسبنبمم مف لموئوس ولمبنمف ف اي نكوف نم ػ لر بمػم
نوتس ا ئي " ٓ
* ا ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رنـ ٘ ٚػ ٔ ٖٚػ طةفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
* فاكمـ لما ض سمم لمذكر ب أف وتوس لمتفمنؿ عى إثبمى لإل ترلؾ
" ومػػف لمم ػػرر لف لمتسػػىنـ لماكمػ ن ػػوـ م ػػمـ لمتسػػىنـ لم ةىػ ونػػتـ ذمػػؾ لمتسػػىنـ متػػرف

ترلض لمطرفنف ويو بذمؾ ال نةفو مترف لت مؽ لو ت رؼ نماوا ومنس بةمؿ ممف

ٓ"

( لموسنط ػ لمتز لمرلبغ مىفكتور لمسامور ص ٘٘) ٚ
ومـ ت طف ماكم لمموئوع كذمؾ لم مم ذكر ....... ،مستأتر لمةػنف لممػذكور ،مػف
لمطمعا ص ٖٕ بممتا ن مى بأاي تمكف مف فخوؿ تىػؾ لمةػنف بةػف فف لسػتأتريم مامػم بموتػس

ع ػػف لنتػػمر مػػتر ٔ ٕٕٓٓ/ٖ/ووئػػغ نػػفل عىنمػػم السػػت ممم ا ػػمذل مة ػػف لالنتػػمر فوف ثمػػ

تةػػف فو نػػو ،وا ػ مػػم اسػػس لمنػػي مػػف لنتاػػمـ تىػػؾ لمةػػنف وسػػىس انمزتمػػم مػػف اموزنمػػم غ ػػبم
وفوف اػػؽ و ومػػـ تتخػػذ لمانمب ػ لمةمم ػ ئػػفل ثم ػ لت ػ لر لى نماوان ػ ت نػػف لسػػامف تىػػؾ لمترنم ػ
لمما وص عىنمم ف لمممف ٖٜٙ ،ع وبمى إمني ومـ تارؾ لمفعو لمتامونػ عػف تىػؾ لمترنمػ
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ئفل ويو مم ن نف اتمم بأف انمز ،لمةنف لممذكور ،كماى وال لزمػى مىطمعاػ ومػـ تكػف فػ انػمز،

فو وئػػغ نػػف فاػػف خػػر غنريػػم  .اولال عػػف فةػػؿ لممسػػتأتر فنمػػم غ ػػبم بػػمم و ،فػ لرتكػػمس تىػػؾ
لمترنم ويو مم مـ نافة و اولذ فمسكى لمانمب لمةمم عػف تارنػؾ لمػفعو لمتامونػ ئػف فاػف
عف تىؾ لمولنة ف ف يذل ن نػف فالمػ واتمػم بأامػم ف ػفرى نػ لر لر مامػم بػأالّ وتػي إلنممػ لمػفعو

لمتامون عف لمولنة لممذكور ،ةامم ال ت كؿ ترنم مم طمممم فف ع ف لإلنتػمر لمم ػمر إمنػي نػف
فر مف لمطمعا لماموز ،متىؾ لمةنف ونئا مستأتريم مامم ذ

ػ فػ فخوممػم ووئػغ

نفل عىنمم الست ممم .
ويػػذل لم ػرلر لمةنا ػ بػػأالّ وتػػي لمػػفعو لممػػذكور ،تسػػت نف ماػػي لمطمعا ػ وناسػػاس عىنمػػم

وعى بمن لممتممنف ةاي ناطو عىػ مػم ن نػف

ػا مائػر لمتسػىنـ لممػتر ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚ

وعفـ تزونرل و ويو مم تمسؾ بي لمففمع كذمؾ فػ مػرلفةتي فثام لممامكم

.

ورت ػػس لم ػػففمع عىػ ػ ذم ػػؾ ع ػػفـ تػ ػولز مامكمػ ػ لممتمم ػػنف وم ػػامـ لمطمعاػ ػ ع ػػف ولنةػ ػ

لمتزونػر ولإل ػػترلؾ فنمػػم لممػػفع بمػػم اػػزوال عىػ اتنػ ذمػػؾ لم ػرلر ولمتػ تممثػػؿ فاكػػمـ لمبػ لر ،
لماممونػ و وخىػػى مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػف تا ػػنؿ لمػػففمع لمتػػوير لمسػػممؼ
لمذكر وممذل مـ ترف عىني لمماكم بمم نسوغ إطرلاي ويو مم عمس اكممم ولستوتس ا ئي .
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََْ:

" لم ػرلر بػػأالّ وتػػي إلنممػ لمػػفعو لمتامونػ نػػف نسػػت مف لسػػتاتمتم مػػف ت ػػرؼ فو

إت لر نترتس عىني اتمم وبطرنؽ لمىزوـ لمة ى ػ ذمؾ لةمر " .
*ا ض  ٜٜٕٔ/ٚ/ٜـ س ٖٗ ـ ٕ ٜـ ٘ٔٙ

*ا ض ٖٓ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ـ س  ٖٙـ ٕٕٔ ـ ٔٔٛٛ
*ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ــ س ٖٓ ــ ٔ٘ٔ ـ ٕٔٚ
*ا ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*ا ض  ٜٕٔٚ/ٔٔ/ٜٔــ س ٖٕ ــ ٕ ٕٚــ ٕٔٓٚ
*ا ض٘ ٜٔٚٔ/ٗ/ــ س ٕٕ ــ م ٕ ـ ٘ ٛــ ٖ٘ٗ
*ا ض ٖ ٜٔٙٗ/ٕ/ـ س ٘ٔ ــ ٕٓ ـ ٜٚ
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" وفاي مت

فر لةمر بةفـ وتوف وتي إلنمم لمفعو لمتامون بام عىػ فسػبمس

عنان مثؿ فف لمترنم مـ ت ػغ ف ػ فو فامػم منسػى عػف ففةػمؿ نةمنػس عىنمػم لم ػماوف ف اػي

نكتسس ػ كأاكػمـ لمبػ لر  ،ػ اتنػ بمماسػب إمػ تمنػغ لممسػميمنف فنمػم ونتةػف اطمنػي إمػنمـ
بطرنؽ لمىزوـ وذمؾ بمماظر مواف ،لمولنة ولةثر لمةنا

مبمر وكذمؾ نو ،لةمر لم ػماوا

ميرتبمط بنف لممتممنف ف لمترنم فئ عف فف ةور لمةفلمػ نتػأذ اتمػم مػف لمم ػمنر،

بػنف م ػػمور لممتممػػنف لممسػميمنف فػ ترنمػ ولاػف ،ومػػف لمتاػػمنض لمػذ نت ػػور فف ن ػػغ
ػفر بػأالّ وتػػي بمماسػب ةاػػف لممتممػنف وبمإلاممػ بمماسػػب م نػرل مػػغ

فػ لةمػر لمولاػػف إذل
إتامف لمةى " .


ا ض  ٜٔٚ٘/٘/ٔٛػ س  ٕٙػ رنـ ٓٓٔ ػ ص ٖٔٗ



ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ رنـ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ

ٚفَٝحىّٙبَاٌظبدسََ،َ6494/69/65ـَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـ

"

فر لةمػر بأوالتػي باػم عىػ فسػبمس عنانػ مثػؿ فف لمترنمػ مػـ ت ػغ ف ػ و فو

مت

عىػ فامػم فػ ذلتمػم منسػى مػف لةفةػمؿ لمتػ نةمنػس عىنمػم لم ػماوف و ػ ف اػي ونكتسػس ػ كأاكػمـ

لمبػ لر  ،ػ اتنػ بمماسػػب متمنػػغ لممسػػميمنف فنمػػم و ونتةػػف اطمنػػي إمػػنمـ بطرنػػؽ لمىػػزوـ وذمػػؾ

ب ػػمماظر إمػ ػ وا ػػف ،لمولنةػ ػ ولةث ػػر لمةناػ ػ مبم ػػر وك ػػذمؾ ن ػػو ،لةث ػػر لم ػػماوا ميرتب ػػمط ب ػػنف
لممتممػػنف فػ لمترنمػ و فئػ عػػف فف ػػةور لمةفلمػ فػ لمتممعػ نتػػأذ اتمػػم مػػف لمم ػػمنر،
بػػنف م ػمور لممتممػػنف ف ػ ترنم ػ ولاػػف ،و ومػػف لمتاػػمنض لمػػذ نت ػػور فف ن ػػغ ف ػ لةمػػر
لمولاف و إذل

فر بأف ال وتي بمماسب ةاف لممتممنف و وبمإلامم م نرل إتامف لمةى " ٓ

*ا ضٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ سممؼ لإل مر ،ػ مج لممكتس لم ا ػ ٕٓ ػ  ٕٓٛػ ٔٓ٘ٙ

ومذمؾ ف ف يذل لةمر لمةنا بأال وتي نكتسس اتن بمماسب لم تمنغ لممسػميمنف فػ
تىؾ لمترلوـ ونتةػف اطمنػي لمػنمـ تمنةػم ولمػ كمفػ لمتػرلوـ لممرتبطػ بتىػؾ لمتػ

ػفر ب ػأامم

طمممم كماى ولاف ،وت كؿ ف متموعمم تىؾ لمواف ،وذمؾ بطرنؽ لمىزوـ لمة ى ٓ
خبِغبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَآخشَحبكَاٌذفبعَََ.

تمس ػػؾ لم ػػففمع ك ػػذمؾ فػ ػ مرلفةت ػػي بممتىسػ ػ فف لمتارن ػػمى لمتػ ػ فت لري ػػم ...../ .....

و ......مػػـ تكػػف عىػ ف نػػفر مػػف لمتفنػ إذ لنت ػػرى عىػ

متػػرف ترفنػػف فنػولؿ لم ػػمك

 .........و ويو خ ـ مىمتممػنف لمثػما ولمثممثػ ( لمطمعاػ ) فوف ف باػة مػف تمابممػم
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عف ا ن لمولنة ك ػمم فامم مـ تتو ؿ إم مةرفػ فف رك  .....مـ تتولتف بػممةنف ما ػؿ

لمتا نػ ػػذ إالّ مي ػ ػ ػرلؼ ومتػ ػ ػمبة لةعمػ ػػمؿ بممم ماػ ػ ػغ عاػ ػػف ت ػ ػػانغ لمخممػ ػػمى لمت ػ ػ كماػ ػػى

تسػػتورفيم بمسػػـ لممػػتمـ لمثػػما لممممػػؾ مىةػػنف لممػػذكور ،ولمػػذ نئػػغ نػػفل عىنمػػم فةػ وتاػػى
إفلرتي وسنطرتي .

كمػم تػػم ى يػػذل لمتارنػػمى لم م ػر ،متمومػ لمم ػػفر ومػػف ثػػـ ف امػػم ال تةبػػر إالّ

ع ػػف فر تممةم ػػمو ولم مئػ ػ لمتا ػػمو ن ئػ ػ فػ ػ لم ػػفعو با ػػم عىػ ػ ع نفت ػػي لمخم ػ ػ

ولطمواماػي لمخػمص وال نتػػوز مػي فف نػفخؿ فػ وتفلاػي فرنػػم خػر مسػولل و ورغػػـ فيمنػ يػػذل
لمػػففمع وتويرنتػػي فػػ ف ماكم ػ لمموئػػوع مػػـ ت طػػف إمنػػي ومػػـ بػػي وممػػذل خ ػ اكممػػم مػػف
تا ػنىي ولمػرف عىنػي بمػم نسػوغ إط لراػي ػ وممػذل كػمف اكممػم م ػوبم بمم

ػور لمػذ ن ػبي

ونستوتس ا ئي طمممم إتخذى مػف لمتارنػمى سػمم لمػذكر ولمماةػ عىنمػم بمم
مى ئم ب فلا لمطمعا ومو تسمافى إم ففم فخر ممم بنامم مف تسماف .

ػور سػافل

ٚإعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأََْ:ـَ

" لمففغ ببط ف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم توير ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففغ وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػمو

وال ن ػػىي إلط لراػػي

لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نئ ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف إذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ
كىمتمم ف ك منتمم متسونغ إ ػفلرل مػف سػىط لمتا نػؽ مػغ إامػم فنممػى نئػم يم بمإلفلاػ عىػ
لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم
ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ئي " ٓ

ػور ولم سػػمف

* ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ػ طةف ٓ ٗٚ / ٔٙٙؽ
و مس لماكـ لممطةوف فني ن ػور خػر ػ إذ نػفـ لمػففمع عػف لمطمعاػ عػف ،اػولفظ

مرفؽ بمم لممسػتافلى لمفلمػ عىػ فف مىكنػ لمم ػاغ ماػؿ لمتػفلع ال لزمػى مة ػوف ،مىمػتمـ
لمثما لمذ بمعي بنةم

انام مىمتمم لمثممث ( لمطمعا ) ػ ونفـ

ور ،يذل لمة ف لممتر

ٕٓ ٜٜٜٔ/ٜ/وورف بممة ف لممذكور فف لمبموػغ ( لممػتمـ لمثػما ) تمىػؾ لممبنػغ لمولنػغ عاػف
لمكنىػػو ٘ ٛطرنػػؽ م ػػر لإلسػػكافرن لمز لرعػ فمػػمـ نرنػ  ......بموتػػس ع ػػف بنػػغ إبتػػفلو
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مػػتر ٖٔ ٜٜٔٚ/ٕٔ/عػػف طرنػػؽ لم ػ لر مػػف لممماػػفس  .......و خ ػرنف و وتةمػػف لمبػػموغ
مىطمعا بتسىنممم لمة مر ومىا متي فور لمتوننغ عىػ لمة ػف اولالّ كػمف مػف ا مػم لمىتػو إمػ
لم ئػػم مػػغ إم لزمػػي بػػممتةونض فػ اممػ رفػػض لمتسػػىنـ و كمػػم نػػفـ ػػور ،ػػان فعػػو

تسػػىنـ لمة ػػمر مرفوع ػ مػػف لمم ػػترن ئػػف لمبػػموغ وم نػػف ،تاػػى رنػػـ ٕ٘ ٖٜمسػػا ٕٔٓٓ
مفا كى طاطم و وفثاػم لمتىسػ نػفـ لمطرفػمف
.

لمة مر لممبنغ مىطمعا

ػور ،ع ػف ت ػممي فنػر فنػي لمبػموغ بتسػىنـ

ونئى لمماكم بتىس ٖ ٕٓٓٔ/ٔٔ/ب مامؽ مائر لم ىي بمائػر لمتىس ػ
اولثبػمى ماتػولل فني وتةىي ف نو ،لمساف لمتا نذ و كمم نفـ لمففمع

ور ،مائر لمتسىنـ

لممػػتر  ٕٓٓٔ/ٕ/ٕٚمتئػػمام إات ػػمؿ لممػػتمـ وتا نػػذ لماكػػـ لممػػذكور بممتسػػىنـ ولمم ػػموؿ
بمم ن

لمتا نذن ئف لممتمـ لمثما م ممي لمطمعا .

وكػػذمؾ كمفػ لممسػػتافلى لمتػ تثبػػى فف لةعنػػمف مػػى مػػف لممػػتمـ لمثػػما مىطمعا ػ

ممىوك فة مػي ب ػ تي ممػث

الزمػى تاػى نػفل وسػنطرتي لمممفنػ
م ػرك  .......وفامػم ل

ولم ةىنػ وفف وتػػوف ػػرك  .....كػػمف ف ػػط مي ػرلؼ ولممتمبةػ عاػػف تئػػننغ لمخممػػمى لمت ػ
كماػػى تسػػتورفيم بمسػػـ لممػػتمـ لمثػػما وذمػػؾ كاػػوع مػػف لمئػػممف ف ػػط فوف فف نكػػوف مػػذمؾ

فخؿ ف مىكن لةعنمف لممذكور. ،

بمإلئػمف إمػ لمخطمبػمى ولإلن ػػمالى لمتػ ت نػػف سػفلف لستم ػ ؾ منػػمل لمم اػػغ
وي ػ بمسػػـ رك ػ  .......ونمثىمػػم لممػػتمـ لمثػػما ووثػػموؽ لمتػػأمنف عىػ لمةػػممىنف بمةعنػػمف
لممذكور ،وي بمسمي كذمؾ .

بمإلئ ػػمف إمػ ػ إن ػػمالى سػ ػػفلف لس ػػتم ؾ كمربػػػم لمم ػػػاغ ورخ ػ ػ ت ػ ػ نىي

و ممف ،لمتستنؿ بم ىا لمئرلوس اولن مالى سفلف رسوـ لمت تنش وسفلف لمرسوـ لماوعن
وكىمػػم بمسػػـ ػػرك  ......ونمثىمػػم لممػػتمـ لمثػػما فنئػػم و كمػػم نػػفـ لمػػففمع ػػور ،رخ ػ
فلومػ ػ ما ػ ػرف م ػػف لإلفلر ،لممافس ػػن بمامفظػ ػ لم ربنػ ػ ب ػػرنـ مسىس ػػؿ  ٖ٘ٙبمس ػػـ ػػرك
 ......مى امعمى لمافنفن ػ

ماس م اغ تسػىني  ......مركػز طاطػم و وتأ ػر عىنمػم

بمعتم ػػمف لمت ػػرخنص بمس ػػـ ػػرك  .....ب ػ ػرلر ينو ػ ػ لإلستثمػ ػػمر رن ػػـ ٔ ٚٚمس ػػا

ٜٜٔٚ

وكػػذمؾ لمتا ػػمزؿ لمموثػػؽ ف ػ لم ػػمر لمة ػػمر تاػػى رنػػـ ٓ ٜمسػػا  ٜٜٔٛمػ ػرونس متى ػػس
لإلفلر ،لممتمـ لمثما

.

319

ورغـ يذل لممستافلى لمرسمن

لمت تفؿ وت طغ بثبوى انػمز ،ووئػغ نػف لممػتمـ

مائػػر لمتسػػىنـ لممػػتر ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٚ

ػػانام ال مخمم ػ فنػػي مىا ن ػ ف ػ ف لمماكم ػ مػػـ

لمثػػما مةػػنف لماػزلع وننممػػي بتسػػىنممم مىطمعاػ و لمتػ وئػػةى نػػفيم عىنمػػم ػ وبػػذمؾ نكػػوف
ت طػػف إم ػ يػػذل لممسػػتافلى وفالمتمػػم لم مطة ػ وي ػ تمنةمػػم مسػػتافلى رسػػمن ممػػم اتنتمػػم
عىػ لمكمفػ

ػ ومػـ تىػػـ بمػػم وممػػذل مػػـ تا ػػىمم فػ مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لمطةػػنف وخىػػى

فسػػبمبمم مػػف لمػػرف عىنمػػم بمػػم نسػػوغ إطرلامػػم ػ ويػػو مػػم نابػ عػػف فف لمماكمػ مػػـ تماػػص
ففمع لمطمعف لمتمانص لمفننؽ ولمولف لمذ نمن ممم لم ر

ولم

ؿ ف لمفعو عف ب ر كممؿ وب نر ،ممى

مىتةرؼ عى وتي لما ن ػ

.

ونف نئى ماكم لما ض ف لمةفنف مف فاكمممم بأاي ب
"مػػف لمم ػػرر فف لمػػففمع لممكتػػوس ػ مػػذكرلى كػػمف فو اػولفظ مسػػتافلى ػ يػػو تتمػ

مىففمع لم و و ػ وتىتزـ لمماكم بأف تةرض مي إنرلفل ورفل اول كمف اكممم مةنبػم بمم
ولإلخ ؿ باؽ لمففمع " ٓ

ػور

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

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

*ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ ٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طةف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ
*ا ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طةف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ
كذمؾ لممستافلى فم بفوريم تز ال نتت فز مف لمففمع لممكتوس و بؿ ي عممفل وسػافل
وعمػػوفل لم ػػر و ػ ومػػغ فف ففػػمع لمطػػمعف كػػمف متنػػفل بة ػرلى لممسػػتافلى لمت ػ فاػػمؿ لمنمػػم
لمػففمع وتمسػؾ بمػم و لال فف لماكػـ مػـ نةػرض ممػم بتمتػم ال لنػرلفل والرفل ػ ػ ويػذل ن ػور ولخػ ؿ

تسنـ باؽ لمففمع ٓ
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َٚلذَحىّذَزلىّخَإٌمغَثأََََٔٗ:

" وفف كمف لمثمبى مف لممستافلى لمت نةتمف عىنمم لمطػمعف فػ لثبػمى ففمعػي نػف نػفمى
مىاكػػـ ومػػـ نكػػف مرخ ػم مػػي مػػف لمماكمػ ف ػ ت ػػفنممم و فػػذمؾ ممػػم

ماػػي بةػػف اتػػز لم ئػػن

نسوغ مىماكم لالمت مى عامػم و ومكػف لذل كػمف لمطػمعف نػف تمسػؾ بمػذل لمػففمع فمػمـ لمماكمػ

وكمف ففمعي تويرنم نف ترتس عىنػي مو ػي ت ننػر وتػي لمػ فر فػ لمػفعو وكماػى لمماكمػ مػـ
تةػػف بتا نػػؽ يػػذل لمػػففمع فو تػػرف عىنػػي فػػمف اكممػػم نكػػوف نم ػ لر ن ػػو لر نةنبػػي بمػػم نسػػتوتس
ا ئي "
* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
ٚحىّذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" تمسؾ لمطمعف بفالم مستافلى م فمي ماي ف ا

ركف لمخطأ عاي نةف ففمعم يممم فػ

لمػفعو ومػػتث لر فػ م ػنرل ولذل مػػـ تىػػؽ لمماكمػ بػػمال إمػ يػذل لمػػففمع فػ تػويرل ومػػـ تولتمػػي
عى ا ن تي ومػـ ت طػف لمػ فاػولل ومػـ ت سػطي ا ػي وتةاػ بتمان ػي بىوغػم لمػ غمنػ لةمػر

فني بؿ سكتى عاي لنرلفل مي ورفل عىني ومػـ تتاػفة عػف تىػؾ لممسػتافلى مػغ مػم نكػوف ممػم مػف
فالم فػ ا ػ عا ػر لمخطػأ ومػو فامػم عانػى بباثمػم متػمز فف نت نػر وتػي لمػ فر فػ لمػفعو
فمف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور " ٓ

*ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٚحىّذَزلىّخَإٌمغَثأََََٔٗ:
"

لمػففمع لممثبػى فػ

ػ امى امفظػ لممسػتافلى لمم فمػ مىماكمػ لالسػتاوامفن بةػفـ

لسػػتن م لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ ػرلوطي لم ماوان ػ سػػكوى لماكػػـ عاػػي لن ػرلفل ورفل عىنػػي ن ػػمي
بمم

ور لممبطؿ مػػي " ٓ

*ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

رمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـ

" ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف إعتاػؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذ

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،إم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مئػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم إثبمتػػم ممػػذل
لمففمع بمم نبنف ماي فف لمماكم ولتمى عام ػر لمػفعو وفممػى بمػم عىػ وتػي ون ِ ػي عػف
فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػرل وبةػػف فف
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نممػػى بمػػم ناب ػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػػة متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لةمػػر لمػػذ من ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون مة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف و
لم اني و ومف ثـ نتةنف ا ئي ولإلعمف ،فوف امت إم باة بمن فوتي لمطةف " ٓ
*ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـ

" وفاي ومػوف كػمف لة ػؿ فف لمماكمػ ال تىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ

إال فاي نتةنف عىنمم فف تورف ف اكممم مم نفؿ عى فامم ولتمى عام ر لمػفعو وفممػى بمػم
عى ااو ن

ي مف فامم فطاى إمنمم وولزاػى بنامػم ػ وعىنمػم فف تةػرض مػففمع لمطػمعف إنػرلفل

مػي ورفل عىنػي مػم فلـ مت ػ بولنةػ لمػفعو ومتةى ػم بموئػوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ فنمػم ػ فػ ذل
ن ػػرى ف ػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمت ػ إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم م من ػ لةمػػر فنػػي

وفس ػ طتي ف ػ تمىتػػي ومػػـ تػػورفل عى ػ ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم فامطػػى بػػي وفنسػػطتي ا ػػي ف ػ ف
اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي "

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

كمم كمف عىػ لمماكمػ فف تا ػؽ ففػمع لمطمعاػ لممتنػف بمممسػتافلى لمسػمب بىوغػم
م من لةمر فني إف مـ تكف تىػؾ لممسػتافلى كمفنػ متكػونف ع نفتػي ػ ومػو فوف طىػس

ػرني

مف ففمعمم ةف مػم نفمػي مػف لممسػتافلى لمسػمبؽ بنمامػم لمتػ تػفعـ ففمعػي وتسػمافل ناطػو
عى ػ

لممطممب ػ لمتمزم ػ ب ػ ت لر يػػذل لمتا نػػؽ إذ ال ن مػػـ مامػػم إال يػػذل لممةا ػ وال نسػػتفؿ

مامم إالّ تىؾ لمفالم

.

يذل إم مػم يػو م ػرر بػأف لمةبػر ،فػ لممامكمػمى لمتامونػ يػو بممتا ن ػمى لم ػ ون

لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ بممتىس ػ وتسػػمغ مػػف خ ممػػم لم ػػموف وت ػػفـ فنمػػم لممسػػتافلى س ػول
إلثبمى لمتمم ئف لممتممنف فو ا نمم عامـ ػ بمإلئمف إم مميو م رر بأف تا نػؽ لةفمػ
ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وال نتػػوز باػػمؿ فف نكػػوف ريػػف

م نو لممتمـ فولممفلفغ عاي .

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـ

" فف تا نؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لةوؿ وولتػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

312

ػػأف

يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفغ عاي "ٓ

لممػتمـ

*ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
*ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
*ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ
*ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ  ٕ/ـ ٕ

* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـ
" لة ػػؿ ف ػ لةاكػػمـ لمتامون ػ

بممتىس

فف تبا ػ عى ػ لمتا نػػؽ لم ػ و لمػػذ تترنػػي لمماكم ػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ َ
*ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
*ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

*ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
*ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـ

" لة ػؿ فػ لممامكمػمى لمتامونػ فامػم إامػم توباػ عىػ لمتا ن ػمى لمتػ تترنمػم لمماكمػ
فػ لمتىسػ وتوسػػمغ فػ خ ممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ لمخ ػػوـ
وعىنمػػم فف تةػػموف لمػػففمع ف ػ ففل مأمورنتػػي وفف تػػأمر بممباػػة عػػف لم ػػميف اولائػػمرل ومػػو

بػػمم و ،ةفل لم ػػممف ،مػػم فلـ نػػف متػػأ إمنمػػم فػ ذمػػؾ واسػػس إم ػ لم ػػميف تةمػػف تمربػػي فو تمرنبػػي
ومػػم فلمػػى لمماكمػ نػػف تبناػػى فا نػ لمػػففمع فػ

اتػ ال ونػػفم ب ػػممفتي فػ متىػػس لم ئػم
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػ طىبػػي مرلوغػػم فو نم ػػفل تةطنػػؿ لمسػػنر فػ لمػػفعو
ف ذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخ ممم باؽ لمففمع " ٓ

*ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٕٗٓ ػ ص  ٔٔٓٙػ طةف ٘٘/ ٜٔٔٙؽ
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*ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ مٗ ػ رنـ ٔٛٙػ ٔٚٙػ طةف ٘ٛ / ٕٜؽ

*ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ٘٘ / ٔٙؽ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تباػ عىنمػم لةاكػمـ و بػؿ لمولتػس فلومػم فف نتسػس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس

"ٓ

*ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ تػٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
"

سممع لم ميف النتةىؽ بمم فبفلل ف لمتا ن مى بمم نطمبؽ فو نخػممؼ غنػرل مػف لم ػموف

بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ

*ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٙٙ

*ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
"

ال ن ػفس فػ ولتػس لمماكمػ لم نػمـ بػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػكى لمػففمع عػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

والن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ

*ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
"
لم ػ فر

لذل كمف لمففمع نف ن ف بي تكذنس ميف لإلثبمى ومف أاي مو

ي فف نت نر بػي وتػي

ف ػ لمػػفعو ف ػػف كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ فف تما ػػي وت سػػطي ا ػػي بتا نػػؽ تترنػػي

بىوغم لم غمن لةمر فني فو ترف عىني بمم نفائي فف ي رفى إطرلاي فمم ونف فمسػكى عػف
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لةطمواػػمف لم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ
*ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـ
"

بأاػي ممػم كػمف لمػففمع لمػذ فبػفلل لمطػمعف نتتػي لمػ ا ػ لم ةػؿ لممكػوف مىترنمػ اولمػ

إثبػمى إسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نؽ لمفمنؿ ف لمفعو إلظممر وتي لماؽ فني  ...ممػم كػمف ن تئػ مػف لمماكمػ ويػ

تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني " ٓ

*ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
"عىػ لمماكمػ

فف تةػػموف لمػػففمع فػ ففل مأمورنتػػي وفف تػػأمر بممباػػة عػػف لم ػػميف

اولائمرل ومو بمم و ،ةفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ إمنمم " .
*ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛـ متموع لم ولعف لم ماوان

ػ ماموف عمر ػ م ٗ ػ  ٔٛٙـ ٔٚٙ

َ

وّبَلؼذَثأَََٔٗ:
"

نتػس عىػ لمماكمػ فف تئػمف اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعو

وفممى بمم إممممم ػمم

نمنػ ممػم لم ر ػ مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف ػ لمػذ نػفؿ عىػ فامػم

نممى بولتبمم وبمم ناب ػ عىنمػم مػف إمتػزلـ بتا نػؽ لمباػة مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ و ػ اولالّ
كمف اكممم مةنبم م ورل متةنف لما ض "
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ ػ طةف رنـ  ٙٓٗٚمسا ٕ٘ ؽ

* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ رنـ (ٔ) ػ ص ٔٔػ طةف ٘ ٕٖٙمسا ٔ٘ ؽ
وّبَلؼـذَثأََْ:

" تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وال ن ػػي فف

نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفغ عاي " ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ

" فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
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ػػأف

يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفغ عاي "ٓ

لممػتمـ

* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚـ  ٕ/ػ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ـ م  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػػفس فػ ولتػػس لمماكم ػ لم نػػمـ بػػممتا نؽ لمولتػػس عىنمػػم و فف نسػػكى لمػػففمع عػػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

والن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " .

* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
اولذ فمسػكى لمماكمػ عػػف إتػ لر ذمػػؾ لمتا نػػؽ مػػغ مزومػػي ورغػػـ فاػػي ظػػمير لمتةىػػؽ
بممػػفعو والزـ مى ػػؿ فنم ػػم وممكػػف وم ػػنس مسػػتان فػ ػ ف اكممػػم نك ػػوف مةنبػػم م ػػورل
فئ عف إخ مي باؽ لمففمع ولتبم ا ئي ولإلامم

.

وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػفلفغ عػػف لمطمعاػ طىػػس فػ ختػػمـ مرلفةتػػي لماكػػـ

بب لر تمػػم ممػػم فسػػاف إمنمػػم و ومػػـ نطىػػس إت ػ لر تا نػػؽ مةػػنف ةف طىبػػي يػػذل مسػػت مف فالم ػ
وئمام ومزومػم وع ػ مػف سػنمؽ عبػمرلى ففمعػي إذ ال ن مػـ مامػم إالّ يػذل لممةاػ عىػ فف
نكػػوف ذمػػؾ لمطىػػس إاتنمطنػػم إذل مػػـ تسػػتتس لمماكم ػ إم ػ لمطىػػس لة ػػى ويػػو لم ئػػم

بممب لر  ،و بانة نئا طىػس إتػ لر ذمػؾ لمتا نػؽ تويرنػم وتمزمػم طمممػم فف لمماكمػ مػـ
تستتس إم لمطىس لة نؿ .
 ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
 ا ض  ٜٜٔٔ/ٙ/ٙػ س ٕٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٖٜٔ
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 ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜػ ٔ٘ٗ

اولذ كػمف مػػم ت ػػفـ تمنةػي و فػ ف لماكػػـ لممطةػوف فنػػي نكػػوف ونػف رلف عىنػػي عػولر لمػػبط ف
بمم نستوتس ا ئي ولإلامم .
ومم ػػم ك ػػمف لماك ػػـ ن ػػف نئػ ػ ب ن ػػمؼ تا ن ػػذ ع وبػ ػ لما ػػبس لمم ئػ ػ
لمطمعا ومف ثـ ف ماؿ مطىس ونؼ تا نذيم ات ن

ؿ ف يذل لمطةف .

فٍٙزَٖاألعــــجبةَ

تىتمس لمطمعا مف ماكم لما ض احلىََُ:

أٚالََََََ :ب بوؿ لمطةف ك

.

صبٔيبََََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم

و

احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ
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بمم ػػم ئ ػػف

سلذسادَ
ــــــَ

اعزيمب َـَرفزيشَٚلبئَٝ
رفزيشَاٌغيبسادَاخلبطخَ
ــــــَ
َ

َ

اٌمؼيخََ2999/496جٕبيبدَلظشَإٌيًَـََ2999/942وٍَٚٝعطَاٌمب٘شحَ
اٌطؼَٓثبٌٕمغَسلَُ42َََ/ََ69692قَ
َ

ٚفيّبَيٍَ:َٝ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

( )6ادلزوشحَادلمذِخَثذفبعَادلزَُٙإىلَزلىّخَاجلٕبيبدََ.

َ

(ِ )2زوشحَاعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ

أٚالَََََََ:ادلزوشحَادلمذِخَثذفبعَادلزَُٙإىلَزلىّخَاحلٕبيبدَ
فَٝاٌمؼيخََ2999/496جٕبيبدَلظشَإٌيًَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ2999/942وٍَٚٝعطَاٌمب٘شحَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
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زلىّخَجٕبيبدَاٌمب٘شحَ
َ

بففمع ب ...........

ِزوـــــــشحَ

متمـ

فَٝاٌمؼيخَََََ2999/496َ:جٕبيبدَلظشَإٌيًَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ2999/942وٍَٚٝعطَاٌمب٘شح
جٍغـــخَََ2992/5/62ََ:
اٌٛلبئــــــغَ

تتاػػمف فورلؽ ي ػػذل لمػػفعو ب ئ ػػطرلس وتاػػمفر وتا ػػمنض نستة ػػ مة ػػي إس ػػتخ ص
ػور ،مسػت نم متولومػ مىونػموغ و ػ ولم ػ لموانػف لمثمبػى فنمػم فف لما نػس  ....... /ػ ئػمبط
لممبماػة ب رنػ وسػط لم ػمير ،و ػ ولم موػؿ بأاػي كػمف خفمػ ػ بم بسػي لممفانػ ! ػ مػغ خػرنف و ػ

مامـ فمام

رط و عى لمس مر ،لةمرنكن و ػ نف نمـ ب نر إذف مف لمانمب و ػ وف غنر اممػ

مف اػمالى لمتىػبس و ػ بػمم بض لمسػمفر عىػ لممػتمـ ....... /ػ مػفنر ػرك سػنما و وت تن ػي
ت تن م ذلتنم فسبغ عىني فاي ونمو ؟!! وال ع ن مي بممونمن و وت تنش سنمرتي لمخم

ت تن ػم

مػػـ ن ػػفـ مػػي مبػػر لر ؟!!! ثػػـ تػػورنط لمانمبػ لمةممػ الا ػػم فػ ت تػػنش مازمػػي ػ فو بػػمةار ماػػزؿ

ولمفل ػ ولمذ مـ ونس ر عف ف مماوعمى ؟!!!
ولم ػػبض ب ن ػػر إذف م ػػف س ػػىط لمتا ن ػػؽ و ولمت ت ػػنش لم ػػذلت ب ن ػػر إذف م ػػف سػػػىط
لمتا نؽ و ػ وت تنش لمسنمر ،ب نر إذف مف سىط لمتا نػؽ و ػ نئػغ عىػ عػمتؽ لمئػمبط يػما
لممرتػف مىم بػػس لممفانػ لم ػػموـ وسػط نػػو ،ػ عىػ اػف نومػػي ػ ئػػمى فماػم

ػػرط و ػ عىػ

ا لرس ػ ػ لمس ػ ػ مر ،لةمرنكن ػ ػ و ال ػ ػػأف مػ ػػي بممطرنػ ػػمى لمةمم ػ ػ و وال بمماػ ػػمالى لممرورن ػ ػ و وال
لممستسػمغ لمم بػوؿ ممػذل لإلاتمػمؾ
بممم ػمفلى لمزوتنػ و ػ  ..نئػغ عىػ عمت ػي ت ػفنـ لمت سػنر و
لممموػؿ لم ػمر مارمػ لم ػخص و ػ وارمػ ذلتػي وم بسػي و وارمػ سػنمرتي لمخم ػ  .ػ اولال

وتبى مسم متي نماوام عف يذل لمتةرض لم مر لمبمطؿ وعف يذل لمتةػف ولم ػبض ولإلاتتػمز
ب نر اؽ !!!
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فمػػمذل ن ػػفـ لما نػػس  ....... /و ومػػمذل امىػػى لةورلؽ تبرنػػ لر فو ت سػػن لر ممػػذل لإلاتمػػمؾ

متةفف لةئ ع فو متةفف لم اولى فو متةفف لم و ةس ؟!!
إاػػي ن ػػوؿ ف ػ مائػػرل لمماػػرر لمسػػمع ٔ ص  ٜٜٜٔ/ٕٔ/ٕٙو ػ مػػغ فف لمولنة ػ
ب ن لررل و ترتغ إم لمسمع ٔٔ ـ ٕ٘ ٜٜٜٔ/ٕٔ/و ػ فوف فف ن فـ تبرنػ لر ممػذل لم ػمرؽ لمزماػ
لمبػػممغ سػػمعتنف كػػممىتنف مػػغ فف لممسػػمف مػػف مونةػػي بت ػػمطغ ػػمرع الظػػوغى وفمرنكػػم لم تنان ػ

وبنف نسـ رط ن ر لمانؿ فو انمب ن ر لمانؿ ال تتتموز ث ة فنموؽ ؟!!!

ن ػػوؿ سػػنمفتي فػ مائػرل " لممت لرخػ " ترلخنػػم مرنبػػم (؟!!) و فاػػي فػػوت اػػمؿ تولتػػفل
بخفم تأمنف لمس مر ،لةمرنكن ب مرع الظوغى ( ويو لممو ؿ بنف لمكورانش و ػمرع لم
لمةنا ) بام ن

ػر

مرع فمرنكم لم تنان ( ويو لمممر بنف لمس مرتنف لةمرنكن نمنام ولمبرنطمانػ

نسم لر مى مفـ مف تمرفف سنت إم ا ؽ كوبر ن ر لمانؿ فو نبىي إم ظمر متمػغ لمتارنػر )
و

فوت سنمفتي ػ فنمم ن وؿ ػ ب اف لمسنمرلى تسنر بةكس إتتمل ػمرع فمرنكػم لم تنانػ
( ن اظ فف تمركز سنمفتي اسس نومي ب مرع الظوغى ) ػ نمفم مف مرع الظػوغى بسػرع
تاوان !!! تػون ى فتأ ،وا ػزمى ماػمم سنف....... ( ،ـ زوت لممتمـ ) !!!! ...

ومػػـ ن سػػر سػػنمفتي كنػػؼ تكػػوف لمسػػنمر ،بسػػرع تاوان ػ (؟!!!) ومػػغ يػػذل تتونػػؼ فتػػأ،

(؟!!) ويػػو فمػػر ناتػػمم إمػ ت سػػنر و ػ ةف مػػف نرنػػف لمتونػػؼ ال نسػػنر بسػػرع تاوانػ و وةف
لمسػػرع لمتاوانػ فػ يػػذل لمموئػػغ مسػػتانى و ثػػـ ةف لمزوت ػ " مػػرو " ،ـ ـ لمولئػػي تػػفل فامػػم
عى مةرف وع ن سمب بمما نس يما ؟!! ػ نف نممى برولنتمم ص / ٜتا نؽ و فف زوتمػم (

لممػػتمـ ) لمػػذ ف ػػبةتي فػ لمتا ن ػػمى سػػبم ونػػذفم اوليماػ وتةرنئػػم ورغبػ فػ لمطػ ؽ ةف ب "
عاػػفل ا ػػص ف ػ فف ن ػػوـ بممةمىن ػ لمزوتن ػ كممى ػ " وةاػػي ب " غنػػر

ػػممي كػػزوم مػػف لمامان ػ

لمتاسن ؟!
يذل لمزوت "  " ....ػ نػف نممػى برولنتمػم ص ٜ/تا نػؽ بػأف لممػتمـ كػمف " عىػ موعػف
مػػغ ولاػػف

ػػمابي ف ػ فاػػفؽ ػػبرف وكػػمف عػػمنز نػػركف ( ويػػذل فمػػر نتاػػمنض ب ػػف ،مػػغ اكمن ػ

لمسػػرع لمتاوان ػ ) بػػس مى ػػمش مكػػمف ف ئػػطر فاػػي نىػػؼ ا ػولمنف فاػػفؽ ػػبرف ( ويػػذل فنئػػم
نتامنض مغ اكمن لمسرع لمتاوان ) فم مفخؿ فوؿ مرع ػممؿ إمىػ يػو ػمرع فمرنكػم لم تنانػ
!!! ( ويذل يو إتتمل لمسنر لمطبنةػ ومػنس عكػس لإلتتػمل كمػم نػزعـ لمئػمبط  /يػما ) إمىػ
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فنػي لمسػ مر ،لةمرنكنػ و وممػم ونػؼ فػ لإل ػمر ،ػ يكػذل ت ػوؿ ػ فاػم ازمػى بسػرع !! اولتتمػى
امان لمتمركز إمى ن مف لمس مر ،لمبرنطمان ٓ " ...

يػػذل " لمتاػػمفر " و " لمتاػػمنض " لممموػػؿ مػػغ رولنػ لمئػػمبط  ...... /و مػػـ نتونػػؼ عاػػف
يذل لماف و ذمؾ فف لمئمبط  .......كمف نف نمؿ ف مائرل لممترلخ سمعتنف ب ت سنر و
فاي يو لمذ توتػي مىسػنمر ،ب " نماػم بممتوتػي إمػ م ػفر لم ػوى ف ػميفام نموػف لمسػنمر ،ناػزؿ

مامػم  " ...ػ وزلف لمئػمبط  .....يػذل " لمطػنف " بىػ و ػ ب ومػي فمػمـ لمانمبػ صٗ ػ فف " لمسػنمر،
نمفم مف ماط لمكورانش مف مرع الظوغى وفخىى عكس لإلتتمل فمػمـ لمسػ مر ،لمبرنطمانػ
ولةمرنكن ( مغ فامم مػو فخىػى عكػس لإلتتػمل فػ نوتػف فمػمـ لمسػ مر ،لمبرنطمانػ سػو عمػمور
وعمػػمرلى ومبا ػ ينو ػ ناػػم ،لمسػػونس ) وتسػػنر بسػػرع تاوان ػ ف ػ عكػػس لإلتتػػمل "  ...ومػػـ
نت ئؿ سنمف ،لمئمبط  /يما ببنػمف ممػمذل إذف تسػنر بسػرع تاوانػ فػ عكػس لإلتتػمل بنامػم
لمزوت ازمى فػ " لإل ػمر ،لمئػوون " بت ػمطغ الظػوغى  /فمرنكػم لم تنانػ و ػ وكنػؼ لمسػرع ػ

امينؾ بممتاوان ػ مغ لمتونؼ فتأ ،فو ف " لإل مر " ،لممرورن لمئوون بممت مطغ ؟!!!!
يػػذل " لمتاػػمفر " و " لمتمػػمتر " ال نمكػػف عبػػورل وال تتػػموزل فوف لمتونػػؼ عاػػف م اظ ػ
لممممف لمم بػوض عىنػي انػة ن ػمؿ ص٘ٔ بػممتا نؽ
يمم تفل و ط ر بمم مسمف لممتمـ لمظىنـ و
ب ػ " إمبػػمرس كػػمف عاػػف منةػػمف فػ ػػبرف وتوتمػػى فاػػم وزوتتػ مػػرو ،مىمنةػػمف و وفثاػػم سػػنرام
بممسنمر ،طىبى ما

لر بةض لممت ى مػف خىػؼ فاػفؽ ػبرف ف مػى بممػفورلف خىػؼ لم اػفؽ

وعاػػف ونػػوف فػ ػ لإل ػػمر ،و م نػػى "  ( " ....لمزوت ػ ) فتاػػى لمةربنػػ وبت ػػوؿ " نمي ػػما بنػػي
إما ا ػ " !!!  ..فأاػػم ترنػػى و لريػػم فوتوػػى فف لم ػػمرع عكػػس لإلتتػػمل فون ػػى و وفوتوػػى إف

ولاف بنئربا بمم م وبن وم " فل مف عمرو بني " وبفف نسبا وفت ا ت تنش ذلت وبةف كػفل
فخذا إم مكمف بةنف عف لمسنمر ،وبةف كف ،طىبى فا فروس فنئ امت ومةمنم إثانف فمام
رط وممم رتةى نرر لمئمبط إاػي نػوفنا نسػـ ن ػر لمانػؿ وفوتوػى إف لمئػمبط بنػولتما
بةىب ب ستنؾ اولف فنمم كوكمننف " ؟!!!!!!!!!!
إف " لمولنة ػ " ت ػػر بترتن ػػس وت ػػفبنر وبمةرفػ ػ س ػػمب مىزوتػػ و سػ ػول م ػػغ لمئ ػػمبط
 .....فو مغ لممفعو عمرو لمذ ف مر إمني  .......ويو نئرس لممتمـ عى ن مل نمو مي "
فل مف عمرو بني " !!!
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ػممفتي و كػذبم

نتكػف ذمػؾ فنئػم و ػ تزننػؼ لمئػمبط  .....و وكذبػي فػ مائػرل وفػ

فعػػمل إمػ لماػػرص عىػ " لإلا ػرلف " بمم ػػممف ،ػ ونومػػي ب " فاػػم كاػػى مواػػف "  ...بنامػػم ت ػػم

عامن لو ومط ي فف تاك ؼ لما ن عىػ مسػمف ذلى لمزوتػ لماػمفر ،لممتولطوػ مةػي و ػ فت ػوؿ
صٔٔ  /تا نػػؽ ب " فاػػم غػػمفرى لمسػػنمر ،عى ػ لمام ػػن فمػػمـ لمتمركػػز إمى ػ ف ػ

ػػمرع فمرنكػػم

لم تنان ػ ( ي ػ إذف عى ػ بنا ػ بمػػم ترنػػف ) ونىػػى إما ػػوا فاػػم عػػمنز ،ئػػمبط " الاػػظ مػػم ذك ػرل
لممػػتمـ مػػف نوممػػم " نػػم .....بنػػي إما ا ػ " !!!  ...فنػػي فماػػم

ػػرط ت ػوم لةوؿ وبةػػف كػػفل

تمم لما نس  .......اولمى كمف البس بىوفر ابنت !! "
اةػػوف إم ػ لمسػػنف لما نػػس  ....... /ذ لمبىػػوفر لمابنتػػ لمػػذ إسػػتبمس " ن ػػم " لممػػتمـ
ومطمي عىني وترلخ سمعتنف غنػر م مػومتنف فػ لمظمػور بػي وتارنػر مائػرل و ػ فاػرلل نػرو
رولنػ عتنب ػ ي ػ لةخػػر و ومتاػػمفر ،و ػ فن ػػوؿ فنمػػم ب " وبػػمإلنترلس ت اػػظ ماػػم بػػروز تسػػـ
مةفا

ىس ( الاظ مةفا ) ن بي نبئ لمس س و وعى لم ور ( الاظ عىػ لم ػور !!! )

نمام بئبط لم خص باذر (؟!) خ ن فف نكوف مم ميفتي بنف طنمى م بسي س ام ؟!!!
ي إذف رولن " عتنب "  ..و " متامفر " ،و ػ و " متةمرئ " و ػ
إف سنمفتي ونبني ما سي لم بض لمسمفر " وعى لم ور " عى اف تةبنػرل و ػ ةاػي ت اػظ
ىس ن بي نبئ لمس س  " ..وعى لم ور نمام " !!!
مي بروز تسـ مةفا
ومكػػف سػػنمفتي نةػػوف ونػػا ض بىسػػماي و وبػػذلى لمةبػػمر ،و مػػم بػػففيم بػػي اولرتكػػز عىنمػػم فػ

لم ػػبض لمسػػمفر لم ػػور و ب ومػػي ػ يػػذل لممتاػػمنض لممتاػػمفر ب " نماػػم بئػػبطي باػػذر خ ػػن فف
نكوف مم ميفتي بنف طنمى م بسي س ام ؟!!

يو إذف ال نتزـ ومترف نظف فف مم ميفل س س ؟!!!

ومكف مغ ذمؾ ػ إعتبرل س ام و ػ ونمـ بمم بض لم ور لمسمفر عى لممتمـ ؟!!
بنػف فف يػذل مػنس كػؿ مػم فػ يػذل لمرولنػ مػف فعمتنػس و ػ فممزوتػ لمةتنبػ " مػرو" ،
لمت ف بةى زوتمم سبم ونذفم ونفام طممب لإلا

مؿ وعفـ لمتةرض و  ..يػذل لمزوتػ سػمنى

رولن فخر صٓٔ /تا نؽ ف ممى ب ػ " فأام نىى مىئمبط يػما فل مةػمل طباتػ رلس لمئػمبط
فت ي وطىغ ماي لمطبات " ٓ

ومـ تاتي لةعمتنس !!!
فممئمبط يما ن وؿ بمائرل فاي ت اظ مي " بروز تسـ مةفا
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ػىس ن ػبي نبئػ

لمس س و ثـ نظمر ػ وعى ذلى مسماي فف م بض لمس س مف " لم بر " ػ وال يو مةػفف وال يػو
ىس !!!

ون ػػوؿ لمئػػمبط  ........فف مػػم الاظػػي كػػمف بطنػػمى م بػػس لممػػتمـ و ومػػغ ذمػػؾ ال
نت ئؿ ببنمف ف ف مىبس مف م بس لممتمـ وف ف طنمى ن

ف ؟!!

ولمئمبط  ......ن وؿ فاي " وعى لم ور نمام بئبط لم خص " و ثـ نةوف فن ؼ مػم

فترلل بأاي ت تنش ونمو و فن ىس لمماطؽ و ونئغ لمةرب فممـ لما مف ؟!!

ثـ تأت عتنب لةعمتنس و مـ نتف م ػ لر مػف لإلنػرلر بمػم وتسػتنىمم فػ ذلى مائػرل
 ..فف يذل " لمطبات " لمت إتخذيم ذرنة مكؿ لإلاتممكمى متةفف ،لم ػةس لمتػ فت لريػم يػ "
طبات " مرخ

وفف لممتمـ نامؿ رخ

امىمم اولارلزيم ...

ف مائر سنمف ،لمئمبط  .....و لممت لرخػ سػمعتنف غنػر م مػومتنف و ػ اػرلل نسػتؿ

بنرلع ب ػ

" وبستلمي عف تا نؽ خ ػنتي ـ تبػنف ( مػف بطمنتػي ) فاػي  .....و ونامػؿ رخ ػ امػؿ
اولارلز س س ـ مسفس ٜمـ ممرك برلوتاج

اػغ بىتنكم رنـ  ×٘٘ٔٛٛفٕ٘ٗ " ٓ

فىممذل إذف كؿ مم فترلل لمسنف لما نس  .....؟!!

فمنسى يذل ي مبػررلى لإلسػتن مؼ لمم ػروع ػ إف كػمف !! ػ بسػتلؿ لممسػتونؼ ولمتأكػف

مف خ نتي ػ ونف تأكف و مثىمم تأكف وب ن لررل مف فف لمس س لمذ نامىي مرخص !!! ونامؿ
رخ تي !!
مممذل إذف ممم كؿ مم إاتمكي بي عى تمنغ لم ةس ولم اولى ؟!!!

ومغ ذمؾ مـ تاتي لةعمتنس ؟!!!

إف لمسنف لما نس ......و لممرنس ف ع نتي بممزوت "  " .......و ن وؿ ف مائػرل
ب " وبس ػتلمي ػ ػ س ػتلؿ لممػػتمـ ػ عػػف لمسػػنف ،لمت ػ كماػػى ب ػػابتي و ولمت ػ إا ػػرفى مػػف مكػػمف
لمولنةػ ػ فف ػػمف بأام ػػم زوتت ػػي وفا ػػي عىػ ػ خ ف ػػمى زوتنػ ػ مةم ػػم وعىن ػػي نما ػػم ب

ػػطامس لمم ػػتمـ

ولمسنمر !! ،ولممئبوطمى ؟!! مفنولف نسـ رط ن ر لمانؿ " ٓ

يو إذف ن وؿ فف " لمزوت " إا رفى مف مكمف لمولنة !!!

بنام ػػم " لمزوتػ ػ " ت ػػوؿ بأنولمم ػػم صٓٔ/تا ن ػػؽ  " ..رلس لمئ ػػمبط فت ػػي وطى ػػغ ما ػػي
لمطبات وراى لم سـ بةف كفل وعرفى إف يمم طىةول مف مبسي مخفرلى ومرلنم .. " ..
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فمم اكمن لممخفرلى ؟!!!

إف لم بض ػ ب ض لماظر عف بط اي و ولمت تنش ػ وب ض لماظر فنئػم عػف بط اػي
و نف وئةم تاى نف لمئمبط  .....وف نبئتي ب ػ
أٚالََ :فمنؿ خ ن لممتمـ ممث ف بطمن تا نؽ خ نتي !

صبٔيبَ :فخذ لمس س لممرخص لمذ كمف مغ لممتمـ و ػ ومـ نةف يامؾ إذف مم نخ
فىممذل لإلستمرلر ف لم بض عىني ؟!!

خطرل !

وعى ف ات و فو ذرنة و نةوف فنستبناي ؟!!

أملَيظجحَادلزَُِٙؼٍََٛاٌشخظيخََ،ثًَصبثذَاٌشخظيخَثجطبلزَٗ؟!!َ
ٚأملَيجذَادلزَُِٕٙضٚعَاٌغسحَثأخزَطجٕ زَٗادلشخظخَ؟!!َ

فّبََ٘ٝاجلشميخَاٌىتَرربسَإعزّشاسَاٌمجغَػٍيَٗ؟!!َ

ِٚبََ٘ٛادلغٛؽَإلعزئٕب َإٔزٙبوَٗٚإ٘بٔزَٗٚرفزيشَٗ؟!!َ
م ػػف

ػػمر لمئػػمبط  .....ب ػ

ػػفنؽ لمزوتػ و ػ لممتػولط مةمػػم و ػ فػ مونػػؼ ال

وناسػف عىنػي و ػ  ..فكػؿ مػم فتػرلل بمطػؿ و ػ إاتمػؾ بػي لمارمػمى ولم ػماوف و وخػرم عىػ اػفوفل

 ..فس ػػنمفتي م ػػنس ئ ػػمبط م ػػرور وال ع نػ ػ م ػػي بممخفمػ ػ لممرورنػ ػ و وال ي ػػو ئ ػػمبط فاػ ػولؿ
خ ػن مسػووؿ عػف مةممتػ لمم ػمفلى فو لمم ػمكؿ لمزوتنػ و ثػـ يػو مػـ نئػبط ترنمػ فػ

اممػ تىػػبس توبػػني مػػي لإلسػػتمرلر فػ لم ػػبض عىػ لممػػتمـ اولاتتػػمزل سػػنمم ونػػف عػػرؼ وتػػن ف مػػف
خ نتي وساس س اي مغ فاي مرخص و ومػغ ذمػؾ كىػي نسػتمر فػ لم ػبض عىنػي اولاتتػمزل

ثـ نتموز ذمؾ إم ت تن ي ذلتنم وت تنش سنمرتي !!!
إف ن

لمت تنش لمذلت و تامؿ ي لةخػر مزنػفل مػف لةعمتنػس و ومػف " لمتاػمفر "

و " لمتامنض " مم نستة

عى ف مول م ؟!!

لمئ ػ ػػمبط  ......بة ػ ػػف س ػ ػػاس لمطباتػ ػ ػ لممرخ ػ ػ ػ و فئ ػ ػػمؼ فػ ػ ػ مائػ ػ ػرل ن ػ ػػوؿ ب
" وب سػ ػػتمرلر (؟!!) ت تن ػ ػػي لمونػ ػػمو (؟!!)( وال اةػ ػػرؼ وال نةػ ػػرؼ فاػ ػػف ممػ ػػمذل لإلسػ ػػتمرلر ف ػ ػ

لمت تنش لمونموػ بةف ساس لمطبات لممرخ ػ ) ػ اػموؿ إم ػم

ػ ممػم كػمف بػفلخؿ باطممػي "

ٓ
مػتف يػذل و إف سػمنرامل و ػ فف لمسػنف لمئػمبط  ...... /نػف الاػظ و ػميف اممػ إم ػم ..
وي ػ امم ػ ال نمكػػف و ػ مم وال لمتةػػرؼ عىنمػػم مػػممـ تػػفخؿ لمنػػف إم ػ لمتنػػس ثػػـ تخػػرم ب ػ
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تسة خ ن إم إم موي " ..

ال بف فف تكوف لمنف نف فخىى إم لمتنس ثـ خرتى وب

!!

بنػػف فف لمسػػنف لمئػػمبط يػػما و لمػػذ ال تاتم ػ فعمتنبػػي و ن ػػوؿ بمائ ػرل ب ػ " نماػػم
ب مسمؾ نفل فلخؿ تنس لمباطىوف ونمام ب خرلم ذمػؾ لم ػ مػف تنبػي فتبػنف ماػم فاػي عبػمر ،عػف
عىب ب ستنكن  ...وب تامم " ؟!!

ي لمئمبط  .....و منس إم م !!!

إف مم ن

وال يو ماموم إم م !!!
وال يو ماموم ػ ات ػ إخرلم
مم ن

مف لمتنس !!!

ي سنمفتي و يو فف لممتمـ وئغ نفل ف تنبي ؟!!

فمػػمذل ف ػ ذمػػؾ و ومػػم لمػػذ ونبػػني مىئػػمبط ػ وكمػػم ن ػػوؿ ػ إمسػػمؾ نػػفل فلخػػؿ تنػػس
لمباطىوف " !!
ومم لمذ ونبني مي فف نخرم نوم مف فلخؿ تنس لمباطىوف ؟!!!
ومم يو سافل ف فػتي عىبػ ب سػتنؾ ال نمكػف فف تاػو ػنوم نتخػوؼ ماػي فػ إطػمر
لمت تنش لمونمو لممتستر بي ممذل لإلاتممكمى ؟!!!
مر ،فخر !!!

منسى يذل اممن لةعمتنس ولمتامفرلى ؟!!
فىـ تاج لمسنمر ،ػ سنمر ،لممتمـ ػ مف فعمتنبي ؟!!!
سػػنمفتي و سػػنمف ،لمئػػمبط  ....ومسػػتبني لمارمػػمى بكػػؿ فاولعمػػم و نسػػتؿ ف ػ مائ ػرل
عف لمسنمر ،مم اا ىي با ر م ظي ب ػ
" وعاف ننممام ب

طامبي مفنولف لم سـ طىبام ماي تتانس لمسػنمر ،بتماػس لمطرنػؽ اظػ لر

ماسمسػ ػ ػػن لممكػ ػ ػػمف و ونماػ ػ ػػم

ػ يكػ ػ ػػذل عى ػ ػ ػ طػ ػ ػػوؿ !! ـــــــ ب

ػ ػ ػػطامبي فلخػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػنمرتي

( لمذ نمؿ متول فاي نمـ بتتانبمم بتماس لمطرنؽ مف إ طامبي مىمتمـ ) ؟!!!!!!
فكثر مف يذل ؟!!

ػ س ػ ػنمف ،لمئػ ػػمبط ومسػ ػػتبني لمارمػ ػػمى و ف ػ ػ رولنتػ ػػي فن ػ ػػوؿ ب ـــــ
نمئ ػ ػ سػ ػػنمفتي
" وبممتىوس بتمابي ( ف ف لممكمف لمذ كماى تتىس فني لمزوت !! )عثرام بفولس لمسنمر،

عى نطةتنف مستطنىتنف ف لم كؿ ولماتـ مف لممرل عىنمم ثمر " ...
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ف ف مكمف بممفولس ؟!!  ...ال تولس !!!

بأ

كؿ وعى ف وئغ كماتم بممفولس ؟!!  ...ال تولس !!!

ولةيـ ؟!!
ولةخطر ؟!!
كنػػؼ نتػػرؾ سػػنمفتي خفمتػػي عىػ لمسػ مر ،لةمرنكنػ و ويػػؿ تأكػػف فاػػف فو إيػػتـ لمتا نػػؽ

بػػممتا ؽ مػػف كػػؿ فنم ن ػػي اػػوؿ خفمتػػي عى ػ لمس ػ مر ،لةمرنكن ػ وموئػػةمم ومن متمػػم ولم ػػو،
لممرلف مي فنمم فئ عف ستلؿ ففرلفيم عف ا ن مم تر ؟!!!
إف يذل لمئمبط مـ نك ي يذل لمت وؿ عى كرلم لممتمـ لمذ إستبمس ئربي عىػ ن ػمل
(؟!) و وال عى ارممى خ ي وارممى سنمرتي و بػؿ ورط لمانمبػ لمةممػ فػ ت تػنش مازمػي ػ
ويو بمةار مازؿ ولمفل بممما ورن ؟!!

إف لمسنف لمئمبط  ....و ف إستخ مفي بكؿ ع ؿ و ستؿ فػ مائػرل و ثػـ ت نػأ فػ

فنولمػي و فف لممػتمـ إعتػرؼ مػي بكػؿ ػ  ...بكػؿ ػ و وفاػي تطػوع ػ يكػذل ؟! ػ فػ عترؼ مػي
ب نر موتس وال مبرر فاي توتف بمازمي بةزبتي بممما ورن مخفرلى ؟!!!
نم فمطمؼ لو ؟!!

يػػؿ نمكػػف مةمنػػؿ فو ات ػ مةبػػنط فيبػػؿ متاػػوف فف نبػػة ف ػػتماي وفس ػ لررل بػػؿ وترلومػػي

عى يػذل لمااػو إمػ لمسػنف لمئػمبط لة ػوس لمػذ ئػربي عىػ ن ػمل ونػبض عىنػي اول ػطابي
إم ػ لم سػػـ ػ فنةتػػرؼ مػػي طولعن ػ عػػف طنػػس خػػمطر وب ػ مبػػرر و بأاػػي توتػػف مفنػػي بمازمػػي
بممما ورن مخفرلى ؟!!!
ف ذل

ي يذل لمةبط ولممبؿ ولمخبؿ و فىممذل مـ نتفول بمممازؿ مخفرلى ؟!!

إف فعتوب مف لةعمتنس و ت سنر لمزوت لممتولطو مػغ لمئػمبط يػما بػأف لممػتمـ
ال بف نف إت ؿ تىن وانم مغ سمو ي " و مؿ " لممخفرلى ؟!!!
فىممذل إذف إعترؼ ؟!!!

ومممذل نت ؿ منخ

مم إعترؼ بي ؟!!!

يػػؿ ياػػمؾ مػػم نتبػرل ػ متطوعػػم ػ عىػ لإلفال بأاػػي بػػفلرل ( فلر فبنػػي ) بممما ػػورن
مخفرلى و ػ منةوف بةف ذمؾ فنت ؿ تىن وانم ػ وكنؼ ؟!! ػ إلخ مومم ؟!!
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م ػف باثاػم بمماسػخ لمم ػور ،عػف إذف لمانمبػ بت تػنش لمسػكف بممما ػورن و ويػو مولمػػف

لممػػتمـ و مػػـ اتػػف مػػي فثػ لر فػ لماسػػخ لمم ػػور ،و ومةىػػي بمماسػػخ لة ػػىن مػػـ ن ػػفر و ػ إامػػم
لمم طوع بي فاي إذف متسؼ مخ مرمم ػ و لر لمئمبط يما لممتولط مغ لمزوت ػ عىػ كػؿ نولعػف
لم ػػماوف ولم ػػرعن و ف ػ تارنػػمى و وال إسػػتنثمؽ و وال تةػػرؼ عى ػ مػػف مممػػؾ لمماػػزؿ لممػػأذوف
بت تن ػي بنامػم يػو مةبػف لمةزنػز لماتػمر ػ ولمػف لممػتمـ و وبممتػمم مػنس ماػزؿ لممػتمـ و وال نتػػوز

ت تن ي إال بةف إستوذلف لم مئ لمتزو طب م ممم فمرى بي لمممف ٕٓٙ / ،ف  .م ٓ
فت ػ ػػؿ !!

اةىـ فاام مسام بامت إم إثمر ،ذمؾ و ةف اتنت لمت تنش فخزى لمئمبط  ...و ومكااػم
ارو ذمؾ ممم مي مف فالم بمم

عى فالمتمم لممروع لمت افثى !!!

ػػةس عىناػػم إذف و و ػػةس عى ػ كػػؿ متتمػػف مممػػم إتتمػػف و فف نسػػتخرم مػػف يػػذل

لمم ػ لر لممى ػ بممتاػػمفر ولمتاػػمنض ولمتمػػمتر

مىةفلمػ و وكػػؿ مػػم نتسػػتطنغ لممتأمػػؿ إستخ

ػػور ،مسػػت نم متولوم ػ مأموا ػ مىولنة ػ

ػ وماتمط ػ

ػي يػػو فف يػػذل لممػ لر ن طػػغ بػػأف مىولنةػ

ػػور،

تختىؼ كؿ لإلخت ؼ عمم سطرل لمئمبط يما ف مائرل فو ت نأل ف فنولمي !!!!!!!!
اٌذفــبعَ

أٚالَََََ:اٌذفغَثجطسَْاٌمجغَػٍَٝادلزَُٚٙرفزيشٌَٗٛلٛػـَٗثغـريَإرَْٚفـَٝغـريَ
احلبالدَاٌىتَجييض٘بَاٌمبَٔٚ،َْٛثطسَِْبَرشرتَػٍَٝرٌــهََِٓآصبسَٚأدٌخَ
َ9

مػػف لمم طػػوع بػػي فف لممػػتمـ نػػف تةػػرض مى ػػبض عىنػػي وت تن ػػي فوف إذف مػػف سػػىط

لمتا نػؽ و وفػ غنػػر اممػ مػػف اػػمالى لمتىػبس و ومػػف ثػػـ فػ ف عػػس إثبػػمى مبػررلى مػػم فتػرلل

لمئػػمبط يػػما مػػف نػػبض وت تػػنش إامػػم ن ػػغ عى ػ عمت ػػي اولال وتبػػى مسػػم متي عمػػم إاتمػػؾ بػػي
لم ماوف ولم رعن ػ ونف مبسػؼ فةػؿ و نػ ذمػؾ مػم سػتىامل فػ بفلنػ يػذل لممػذكر ،واانػؿ إمنػي
ت فنػم مىتك لرر ػ إذ لمولئػػي ممػػم إستةرئػامل فاػػي مػػـ تكػػف ياػػمؾ فنػ مبػػررلى تػػفعو مى ػػبض عىػ
لممتمـ وت تن ي إلاةفلـ امم لمتىبس لمت تبني مىئمبط يما لتخمذ يػذل لإلتػ لر فوف إذف مػف

سىط لمتا نؽ وي لمانمب لمةمم

ٓ

إذ لمثمبػػى بمائ ػرل ومػػف فنولمػػي فف لمئػػمبط لممػػذكور بػػمفر إم ػ لم ػػبض لم ػػور عى ػ
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لممػتمـ مسػبس متمػػوؿ تاػمنض فنػي لمئػػمبط ولمزوتػ

ػ ولمما ػؽ فف ذمػؾ نػػف اػفة فوف وتػػوف

لممظمير ولةمػمرلى لمتػ تابػ عػف فف ياػمؾ ترنمػ نػف ونةػى بمم ةػؿ وتا ػؽ إسػامفيم مىمػتمـ

بمػػم ونتنػػز مػػي لم ػػبض عىنػػي وت تن ػػي فوف امتػ إمػ إست ػػفلر إذف مػػف لمانمبػ لمةممػ بمتخػػمذ
يذل لإلت لر ئفل ٓ
ػىس اولسػتبمف فاػي
وعى فرض لمتسىنـ بأف لمئمبط ميف تسمم و ي بأاػي مةػفا
" فبر " ػ نبػرز مػف بػنف طنػمى م بسػي ػ فنمػم زعػـ !! ػ فػ ف يػذل لمتػز ال نةاػ بممئػرور ،فاػي
مسػ س فو طباتػ ناوزيػم ب نػر تػرخنص وفػ غنػر لةاػولؿ لمم ػرس بمػم نماواػم و ػ يػذل إمػ
لستامم ظمور يذل لمتز مف لمس س والنست نـ يذل لم وؿ مغ نومي لم ميف ذلتي بأف لمس س
لممػذكور كػمف نخ نػي بػنف طنػمى م بسػي ػ ةف ذمػؾ لإلخ ػم نتاػمف كىنػ مػغ لإلفعػم بظمػور
تػػز ماػػي بانػػة نمكػػف رتنتػػي مػػف لم نػػر فوف لمباػػة عاػػي وت تن ػػي اولالّ مػػم عمػػف لممػػتمـ إم ػ

إخ موي ٓ

ثػػـ إف لما ػػفنة لممتونػػغ وفػػؽ لممتػػر لمةػػمف مبم ػػور يػػو فف ن ػػوـ لمئ ػػمبط بس ػتلؿ
لممتمـ عف ذمؾ لمس س ولمذ كماى تخ

ماي لمزوتي فػ ب غمػم ئػف زوتمػم عىػ انمتمػم

ومف لمطبنة فف نرف عىني لممتمـ بأاي س س مرخص بمسمي والزلؿ ترخن ي سػمرنم ومػف ا ػي
مػػذمؾ انمزتػػي اولا ػ لرزل مىػػففمع عػػف لمػػا س لسػػتةممال مىاػػؽ لمم ػػرر مػػي بم تئ ػ لم ػػماوف عم ػ

بممممف ٙٓ/ ،ع وبمى ومف ثـ ف وزر وال إثـ عىني والترنم وال ع مس ٓ
وولنةػ إا ػرلز لمس ػ س عى ػ ااػػو ػػرع

ويػػو مػػرخص مػػي بامىػػي مىػػففمع فمػػر ثمبػػى

وعى ػ ااػػو نػػمطغ وتػػمزـ ال ن ػػوبي مػػبس فو غمػػوض ونػػفـ لممػػتمـ مى ػػموـ بئػػبطي لمتػػرخنص
لم مفر مي ب ارلز لمس س وكمف والزلؿ سمرنم ونى لمئبط ومف ثـ فىـ نكف ياػمؾ ف مسػوغ

نػػماوا مى ػػبض عى ػ لممػػتمـ فو ت تن ػػي إلات ػػم مبػػررلى لتخػػمذ يػػذل لإلت ػ لر ئػػفل ةف إت ػ لر
لمت تنش فو لم بض مريوف بأسبمبي لمت تسوغي وتستفع إت لر ل ٓ
ف ذل لات ى يذل لةسبمس ومـ تتولفر تىؾ لممبررلى كمف لم بض ولمت تػنش إتػ لر تةسػ نم
وبمط متترفل مف لمم روعن و وتبطؿ بممتمم كمف لةفم لممترتب عىني ولمت مػـ تكػف متوتػف
مػوالل عمػ بمممػػمف ٖٖٙ/،إت ػ لر لى تامونػ ولمتػ تبطػػؿ تىػػؾ لةفم ػ ممفلمػػى مرتبط ػ بػػمإلت لر
لمبمطؿ إرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو ومت ىي بي

ى وثن ال لا

مـ فنمم بمم ف ذمػؾ لإلعتػرلؼ

لممزعػػوـ اسػػبتي مىمػػتمـ ف ػ لع ػػمس لم ػػبض لمبمطػػؿ وئػػبط لممػػمف ،لممخػػفر ،ذلتمػػم عى ػ
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فػػرض

لمتسىنـ تفال بئبطمم ف اوزتي ويو فرض تفم ماض ال فسمس مي مف لمولنغ ٓ

كمػػم ال نتػػوز باػػمؿ لإلسػػتامف إم ػ فن ػولؿ لمئػػمبط لمػػذ نػػمـ بمػػذل لإلت ػ لر لمػػذ

ػػمبي

عػولر لمػػبط ف ةاػػي إامػػم ن ػػمف ب ػػا مػػم نػػمـ بػػي مػػف عمػػؿ مخػػممؼ مى ػػماوف مةتػػفنم بػػي عىػ
مامرمػي ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممف ،والنسػمغ مػي نػوؿ  .ػ فمم معػف ،لممتػولتر ،فػ نئػم ماكمػ
لما ض فف " مف نمـ بمإلت لر لمبمطؿ ال ت بؿ ممفتي عىني " ٓ

ف ف ارص لم ماوف وارص لم ئم عى اممن لما ن مػف ف تزننػؼ نػفخؿ عىنمػم

و فتػ ػػرى فاكػ ػػمـ لم ئػ ػػم عى ػ ػ فف الزـ ليػ ػػفلر لالت ػ ػ لر مبط اػ ػػي و ليػ ػػفلر وعػ ػػفـ لالعتػ ػػفلف
ب ػػممف ،مػػف نػػمـ بػػي فو ػػمرؾ فنػػي و ةف لمئػػمما تامػػمر اػػنف نبطػػؿ لالت ػ لر مػػف امان ػ مػػم
فعت ػرلل ونب ػ فر مػػف لمػػبط ف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ بػػيٓٓ فػػذمؾ تمػػمتر نتا ػزل عاػػي لم ػػمرع ونتا ػزل
عاػػي لم ئػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ لر النسػػتطنغ مػػف فتػرلل فف نرفػػغ عاػػي يػػذل لمػػبط ف

بػػفعمو

نومنػ نسػػونمم و فو نىتػػؼ اػػوؿ لمػػبط ف ب ػػممف ،نبػػفنمم عػػف مئػػموف يػػذل لالت ػ لر

لمبمطؿ سول سطرى ف مائر فو فبفنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ
مػػذمؾ اكمػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر و " بةػػفـ ت ػولز لةعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو

مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى " وبأف " مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم "ٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
ٚفَٝحىَُحملىّخَإٌمغََرمٛيََََ:

" ممػم كػمف بطػ ف لمت تػنش م تئػمل نماواػم عػفـ لمتةونػؿ فػ لماكػـ بمالفلاػ عىػ ف

فمنؿ نكوف مستمفل ماي و وبممتمم ف نةتف ب ممف ،مف نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓ"
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لم بض لمبمطؿ ال ن ي مىمامكـ لإلعتممفعىني وال عى ل ثػمر لمتػ تترتػس عىنػي و

بؿ وال عى

ممف ،مف فترول و ةف مثؿ يػذل لم ػممف ،تتئػمف إخبػم لر مػامـ عىػ فمػر إرتكبػول

مخممؼ مى ماوف و ػ ويو فمر نةف ف ذلتي ترنم

"ٓ

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

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" متػ ػ ك ػػمف لمت ت ػػنش لم ػػذ ون ػػغ فػ ػ تن ػػس لمم ػػتمـ ن ػػف تت ػػموز بػ ػي م ػػأمور لمئ ػػبط

لم ئػمو اػػفوفل و وفنػػي لاتمػػمؾ مارمػ
ترتس عىني مف لعترلؼ

ػػخص لممػػتمـ وارنتػػي لم خ ػن فمػػو بمطػػؿ يػػو ومػػم

فر ف فع مبي مرتمؿ لمئبط " .

* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ رنـ ٗ ٔٛػ ص ٔٙٛ
وال نمك ػػف با ػػمؿ مس ػػمنر ،لمئ ػػمبط  .....فػ ػ زعم ػػي بأا ػػي تمك ػػف م ػػف م ػػميف ،لمتػ ػز
لممةفا متسـ فلؿ عىػ فاػي سػ س خ ػ لمخطػر ماػي وفف مػم فنػفـ عىنػي مػف إتػ لر مػـ نكػف

إال مف نبنػؿ لمت تػنش لمونػمو لمم ػروع ةف لمت تػنش لمونػمو لمم ػروع مػنس متػرف نػوؿ مرسػؿ
نتخػذل مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو مطنػ وسػػبن متسػخنرل إلسػػبمغ لم ػػرعن عىػ لإلتػ لر لمبمطػػؿ
لمذ نتخػذل ئػف لممػتمـ و بػؿ نتةػنف فف نكػوف مسػتمففم ئػبط ػ تةػف انمزتػي ترنمػ و فػ ذل
ممكػػمف لم ػػرض مػػف يػػذل لمت تػػنش يػػو لمتأكػػف مػػف فف ذمػػؾ لمتز لممةػػفا لممزعػػوـ بأاػػي وم م ػػميف

بمةرف ػ ذمػػؾ لمئػػمبط س ػ س وفاػػي مػػرخص فو غنػػر مػػرخص و ف ػ ف ثبػػوى ترخن ػػي كمػػم يػػو
لماػػمؿ فػ

ػػور ،لمولنةػ لمممثىػ و إامػػم نةاػ فف لممػػتمـ مػػـ ن ػػمرؼ ترمػػم وال خػػرم عػػف اػػفوف

لمم ػػروعن و ومػػف ثػػـ ف ػ ماػػؿ إذف ميسػػتمرلر ف ػ ذمػػؾ لمت تػػنش و وثػػـ نةػػف ذمػػؾ لإلسػػتمرلر
عم ػ غنػػر م ػػروع إذ نتةػػنف فف نتونػػؼ فػػو لر اولالّ عػػف عم ػ عػػفلوانم وبػػمط ونبطػػؿ لمػػفمنؿ
لممستمف مف لستم لررل غنر لمم روع ٓ
وعى ذمؾ فمم كمف مىئمبط  .....لإلستمرلر ف ت تنش لممػتمـ ػ عىػ لم ػرض لمتػفم

فف مػػف ا ػػي ت تن ػػي و عىمػػم بأاػػي مػػـ نكػػف ما ػػم ف ػ لتخػػمذ يػػذل لإلت ػ لر

ػ بةػػف فف تأكػػف مػػف

خ ػػنتي م ػػف ولن ػػغ تا ن ػػؽ لم خ ػػن وبة ػػف فف ثب ػػى مفن ػػي فف لمسػ ػ س لم ػػذ با ػػوز ،لمم ػػتمـ
مرخص بمسمي والزلؿ ترخن ي سمرنم ونفـ رخ ػتي ممػأمور لمئػبط لم ئػمو فػور طىبمػم ماػي
و وبذمؾ زلمى مبررلى لإلستن مؼ كمم زلؿ لمسبس لمذ مف فتىي نمـ لمئمبط ب ت لر لمت تنش
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لممزعوـ بأاػي ونػمو بةػف ثبػوى خ ػن لممػتمـ وثبػوى فف لمسػ س لمػذ مةػي مػرخص ب سػمي

وفف انمزتي مي انمز ،م روع ال ت كؿ فن ترنم ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لمت ت ػػنش لمون ػػمو ي ػػو لم ػػذ نس ػػتمفؼ لمبا ػػة ع ػػف ػ ػ خط ػػر نامى ػػي لمم ػػتمـ تونن ػػم

إلاتممؿ لستةمممي ف لإلعتفل عى غنرل فو لةئرلر با سي ويذل لمت تنش م روع طمممم ب

فىاطمؽ غرئي ف لنت ر عى تاػر وتػوف لم ػ لمخطػر فػ ذل تػموز ذمػؾ فمسػتمفؼ ئػبط
تةف انمزتي ترنم كمخفر فمو بمطؿ " ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٗٔ/ٙ/مج لم ولعف لم ماوان ـ ماموف عمر ـ م ٘ ـ ٖ ٕٚـ ٖ٘ٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" إذل ا ؽ يػذل لمت تػنش غرئػي فثبػى فف لممػتمـ ال نامػؿ ػنوم خطػ لر فػ ف لإلسػتمرلر

فني نكوف بفورل عم غنر م روع "ٓ
" متػ ػ ك ػػمف لمت ت ػػنش لم ػػذ ون ػػغ فػ ػ تن ػػس لمم ػػتمـ ن ػػف تت ػػموز ب ػػي م ػػأمور لمئ ػػبط

لم ئػػمو اػػفوفل و وفنػػي إاتمػػمؾ مارم ػ لم ػػخص لممػػتمـ وارنتػػي لم خ ػػن فمػػو بمطػػؿ يػػو
ومم ترتس عىني مف لعترلؼ

فر ف فع مبي مرتؿ لمئبط "

* ا ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ ٗ ٔٛػ ص ٔٙٛ
وممم كمف لمت تنش عم مف فعممؿ لمتا نؽ ومنس مف نبنؿ فعممؿ لمباة ولإلستفالؿ

ومف ثـ ف نتػوز إتػرلتل مىباػة عػف لمترنمػ وت

ػ ونوعمػم و بػؿ نتةػنف فف نكػوف ب ػفف

ترنم ونةى بمم ةؿ فو تولفرى لمفالوؿ ولإلممرلى لمت تاب عف ونوعمم ولممظمير لمت تثبى
ػػا إسػػامفيم مىمػػتمـ لمتػػمر ت تن ػػي اولال كػػمف لمت تػػنش بػػمط ممػػم ناطػػو عىنػػي مػػف مسػػمس
ػمامم لمفسػتور فػ لممػمف ٗٔ/ ،ماػي ػ ف نتػوز إتػ لر لمت تػنش
بارنػ لممػتمـ لم خ ػن لمتػ
إال بام عى فمر مف لمسىط لممخت

وبمم فر لمذ تسػتىزمي ئػرور ،لمتا نػؽ و ػنما فمػف

لممتتمغ ٓ
وعى ذمؾ ف نمكف بامؿ لعتبػمر فنػولؿ لمزوتػ  ....ئػف زوتمػم لممػتمـ بأاػي ناػرز
س ام ونرنف نتىمم مسوغم مت تن ي مئبط ذمؾ لمس س و ممفلمػى اممػ لمتىػبس مػـ تكػف متػولفر،
ف ذمؾ لمونى عاف ازوممم مف لمسنمر ،ولب غ تىؾ لمولنة مىا نس  ٓ .....ةف اممػ " لمتىػبس
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" البػػف فف تكػػوف مةمناػػي وم ػػميف ،بمةرف ػ مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو ا سػػي وال نتػػوز باػػمؿ فف
تكوف ما ومي مي عف لم نرو وعى ذمؾ فنتةنف فف نكوف ذمؾ لممأمور نف فب ر امم لمتىبس
بةناني وبامس لمب ر فو ففركمم بأن امس فخر كممسمغ فو لم ـ و ػ ف ذل مـ نكػف نػف عمنامػم
ب اػػف اولسػػي ف امػػم تكػػوف غنػػر متػولفر ،ػ ونةاػ ذمػػؾ فاػػي النك ػ فف تكػػوف لممةىومػػمى عػػف
لمتىبس وننممي ريف م نو لممبىغ وافل فو رولنتي ةف يذل لمػب غ ممػم ناتمػؿ لم ػفؽ ولمكػذس

ونف تخط اولس لم نر ونف نكوف لمفلفغ عى ب غي مترف لمرغب فػ لمت ػمنر بػمممبىغ ئػفل
ولمكنػػف مػػي ولإلات ػػمـ ماػػي ومتةىػػؽ لمت تػػنش بممارنػػمى لم خ ػػن لمت ػ

ػػمامم لمفسػػتور وامميػػم

لم ماوف ٓ
وممذل ف نمكف بامؿ فف تكوف يذل لمارنمى لمم فس مىمولطانف فػ نػف غنػر مػأمور
لمئبط لم ئمو عرئي مىت عس ولمةبة ٓ

وةاػػي ممػػم كػػمف ت ػػفنر مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بتػولفر اممػ لمتىػػبس بممترنمػ خمئػػةم

مرنمب ػ ماكم ػ لمموئ ػػوع وتاػػى مس ػػوومنتي لم خ ػػن بمعتبػػمرل موظ ػػم عممػػم ماوط ػػم بػػي ي ػػذل
لمت ػػفنر ولم ػػذ نتةػػنف فف نكػػوف سػػفنفل و ػػموبم خممنػػم مػػف ػػبم إس ػػم  ،لسػػتةممؿ لمس ػػىط فو
لمتةسػػؼ فػ لسػػتةممممم ػ ف ػػف فئػػا مػػف لممتةػػنف فف نتا ػػؽ لممػػأمور با سػػي مػػف تولف الراػػف

امالى لمتىبس بممترنم وفف نةمنامم ب اف اولسي خ ػنم و ونةاػ ذمػؾ فاػي النك ػ عىمػي

بمم وبتولفريم ا

مي مف فاف لة خمص ٓ

ونػف اػػرص لم ػػمرع عىػ يػػذل لمتأكنػػف مىئػبط ولمتافنػػف ونتا ػػؽ بػػذمؾ مػرلفل بػػأف نب ػ

لمتىبس ف اطمني لممافوف لمذ ت تئني لمم ىا لمةمم وافيم ٓ
ٚاعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأََٔٗ:ـَ

" نتس مك ونخوؿ ممأمور لمئبط لم ئمو بةض سىط لمتا نؽ فف نكػوف نػف ػميف
با سي لمترنم فو ففركمم ب اف اولسي وي ف امم مف امالى لمتىػبس ػ والنك ػ فف نتى ػ

ابأ لمتىبس عف طرنؽ لمرولن عمف ميفيم " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٗ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان

ػ ماموف عمر ػ م  ٙػ  ٕ٘ٚػ ٖٖٖ

* ا ض  ٜٔٗٗ/ٔٓ/ٔٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ػ م  ٙػ ٘ ٖٚػ ٘ٔ٘
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ٚلؼذَوزٌهَثأَََْ:

" امم ػ ػ لمتىػ ػػبس تسػ ػػتوتس فف نتا ػ ػػؽ مػ ػػأمور لمئػ ػػبط لم ئػ ػػمو م ػ ػف ننػ ػػمـ لمترنم ػ ػ

بم ػػميفتمم با سػػي فو إفرلكمػػم ب اػػف اولسػػي وال ن انػػي عػػف ذمػػؾ فف نتى ػ ابأيػػم عػػف طرنػػؽ
لمرولن فو لما ؿ عف لم موف "

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

اولذ كػمف لمثمبػػى بػػمةورلؽ فف اممػ لمتىػػبس مػػـ تكػػف نمومػ ونػػى اػػزوؿ  .....مػػف سػػنمر،
زوتمم كمم سىؼ لمبنمف ومف ثـ ف ف ب غمػم ئػف لمػزوم لممػتمـ بأاػي ناػوز سػ ام فػ غنػر
لةا ػولؿ لمم ػػرس بمػػم نماواػػم مػػـ نكػػف نسػػوغ مىئػػمبط  ......ت تن ػػي طمممػػم فاػػي مػػـ نػػفرؾ يػػذل
لمترنم ػ ب اػػف اولسػػي ومػػـ نةمنامػػم با سػػي ومػػـ توتػػف لممظػػمير لمخم ػ لمخمرتن ػ لمت ػ تػػفؿ

عىنمػػم وتاب ػ عػػف ونوعمػػم واسػػبتمم مىمػػتمـ لمممثػػؿ و يػػذل بمإلئػػمف إم ػ ثبػػوى تػػرخنص يػػذل
لمسػ س بمسػػـ لممػػتمـ وسػرنمف ترخن ػي ونػػى لمئػػبط ووتػػوف لمرخ ػ فػ اوزتػػي بمػػم تات ػ
مةي بم تولفر تىؾ لمامم ولاةفلـ كؿ لممظمير لمت تفؿ عى فف فػ لةمػر ثمػ ترنمػ و

ومت كمف ذمؾ ف ف ت تنش لممتمـ ونةف ا م وولنةم ب نر مبرر وف غنر لماػمالى لمما ػوص
عىنمم ف لم ماوف بمم ن مي بممبط ف ٓ
وال ماػؿ مى ػوؿ فػ يػذل لم ػػفف بػأف يػذل لمػ فر مػف ػػأاي تئػننؽ اػمالى لمتىػبس بمػػم
نتاػػمف مػػغ لمم ػػىا لمةمم ػ

ونخػػممؼ لم ػػماوف لمػػذ ناسػػس لمتىػػبس مىترنم ػ ال مىتػػما وفاػػي

ناوؿ فوف تطبنػؽ نولعػف لمتىػبس عىػ لمتػرلوـ لمتػ مػـ تخىػؼ ثػم لر نمكػف فف ن ػميفيم مػأمور

لمئػػبط لم ئػػمو كمم ػػروع ف ػ لمترنم ػ و وفاػػي نتةػػمرض مػػغ مػػمن ررل لم ػػماوف مػػف ت ػولز فف

نتةػرض ف

ػخص ػ ومػو مػـ نكػف مػف مػأمور لمئػبط لم ئػمو ػ ومىمػتمـ لممتىػبس بممترنمػ

ونسػىمي إمػ فنػرس رتػؿ مػف رتػمؿ لمسػىط لمةممػ طب ػم مىمػمف ٖٚ / ،إتػ لر لى تامونػ ػ ةف
لم ػػمرع فر وبا ػػؽ فف نك ػػوف إس ػػامف لمس ػػىطمى مم ػػأمور لمئ ػػبط لم ئ ػػمو فػ ػ اممػ ػ لمتى ػػبس

متسمافل إم فسمس ن نا م فرل مةمناتي لم خ ن متىؾ لمامم ويو لممسووؿ عف ت فنر يػذل
لمامم وا ريم ف لممتمؿ لمذ ت تئني لمم ىا لمةمم ٓ

وفف لم خص لمةمف إذل عمنف با سي امم لمتىبس با سي وافل فكؿ مممي مف اؽ يو
فف نتة ػػرض م ػػخص لمت ػػما لممتى ػػبس ون ػػوفل إمػ ػ رت ػػؿ لمس ػػىط لمةممػ ػ طب ػػم مىم ػػمفٖٔ / ،
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إت لر لى تامون وعى لةخنر فف نات ؿ فو لر إم مكػمف لمولنةػ فػ ف عػمنف با سػي اممػ لمتىػبس
كمف مي فف نتخػذ مػمنرلل مػف إتػ لر لى مامسػب خوممػم مػي لم ػماوف ومامػم لم ػبض ولمت تػنش و اولذل
مـ نةمنامم با سي كمف مي فف نبىغ لمانمب لمةمم متبم ر لمتا نؽ فو تاتفبي إلترلوي ٓ

يذل ونبنف مػف لسػت لر فاكػمـ ماكمػ لمػا ض فامػم تت ػفف فػ ت ػفنر ماكمػ لمموئػوع
مامالى لمتىبس ار م مامم عىػ ئػممف لمارنػمى لم خ ػن مىمػولطانف وارمػمى مسػمكامـ و
ونئى مذمؾ بأاي إذل كمف لممتمـ نف فخرم ورن مف تنبي عاف رتنتي مرتؿ لم رط ووئةمم

بسرع ف فمي ومـ نكف مماوتي تىػؾ لمورنػ ظػمي لر اتػ نسػتطنغ رتػؿ لمئػبط رتنتػي و فػ ف
يذل لمامم التةتبر مف امالى لمتىبس ب ارلز لممخفر ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/ػ لممامممل ػ س  ٕٛػ٘ ٖٙػ ٖٜٗ
" وفاػػي إذل كماػػى لمولنةػ فف لممػػتمـ ويػػو ممػػف ل ػػتمرول بمإلتتػػمر بمممخػػفرلى وتػػف بػػنف

ف خمص نفخاوف ف لمتوز ،ثـ ويف مطب م نفل عى ورن واموؿ لممرس عاف لم بض عىني
ف ف ذمؾ ال نك

مى وؿ ب نػمـ اممػ لمتىػبس ةف فاػفل مػف رتػمؿ لمئػبط مػـ ن ػميف مخػف لر بأنػ

امس مف اولس

" ٓ



نبؿ إت لر لم بض ولمت تنش

ا ض  ٜٜٔٗ/٘/ٔٙػ لممامممل ػ س ٖٓ ػ ٕٗٔػ ٕٔٛ

ٚلؼَٝثأََٔٗ:

" ال نتػوز ت تػنش لمسػنمرلى لمخم ػ بػممطرؽ لمةممػ ب نػر إذف مػف سػىط لمتا نػؽ وفى نػر

امم لمتىبس"

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

وفاػػي متػ كػػمف لم ػػبض بػػمط فػ ف ت تػػنش لممػػتمـ ومػػم فسػ ر عاػػي ذمػػؾ لمت تػػنش نكػػوف
بمط

كذمؾ كمم نبطؿ لإلعترلؼ لمماسػوس إمنػي فػ فع ػمس لم ػبض لمبمطػؿ إذ يػو فػ ولنػغ

لةمر اتنت يذل لإلت لر لمذ

مبي لمبط ف كمم النتوز لإلستامف ف إفلا لممتمـ إم ئػبط

لمممف ،لممخفر ،مةي اتنت مىت تنش ومو نمـ بي وكنؿ لمانمبػ ةف يػذل لمػفمنؿ مت ػرع عػف لم ػبض
لمذ ونغ بمط ومـ نكف منوتف موالل ٓ
كمػػم ال ت بػػؿ ػػممف ،مػػف فت ػرلل ةاػػي لامػػم ن ػػمف ب ػػا لإلت ػ لر لمػػذ تػػـ عى ػ ااػػو

335

مخػػممؼ إلاكػػمـ لم ػػماوف و ف ػػف اػرص لم ػػماوف واػػرص لم ئػػم عىػ اممنػ لما ن ػ مػػف ف

تزننػػؼ نػػفخؿ عىنمػػم و فتػػرى فاكػػمـ لم ئػػم عى ػ فف الزـ ليػػفلر لالت ػ لر مبط اػػي و ليػػفلر
وع ػػف ـ لالعت ػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ ب ػػي فو ػػمرؾ فنػػي و ةف لمئ ػػمما تام ػػمر اػػنف نبط ػػؿ
لالت لر مف امانػ

مػم فعتػرلل ونبػ فر مػف لمػبط ف ب ػممف ،مػف نػمـ بػيٓٓ فػذمؾ تمػمتر نتاػزل

عاي لم مرع ونتازل عاػي لم ئػم ٓٓ فاػنف نبطػؿ لالتػ لر النسػتطنغ مػف فتػرلل فف نرفػغ

عاػػي يػػذل لمػػبط ف بػػفعمو

نومن ػ نسػػونمم و فو نىتػػؼ اػػوؿ لمػػبط ف ب ػػممف ،نبػػفنمم عػػف

مئػػموف يػػذل لالت ػ لر لمبمطػػؿ س ػول سػػطرى ف ػ مائػػر فو فبػػفنى فم ػػمـ لمما ػػؽ فو فم ػػمـ
لمماكم ٓ
مػػذمؾ اكمػػى ماكمػ لمػػا ض مػ لر لر و " بةػػفـ تػولز لةعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو
مرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ " وبػأف " مػف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي

لم ممف ،عىنمم "ٓ

* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔػ ٖٕ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٔٓٙػ ٔٓٓٛ
ٚفَٝحىَُحملىّخَإٌمغَرمٛيََ:ـَ

" ممم كمف بط ف لمت تنش م تئمل نماوام عفـ لمتةونؿ ف لماكـ بمالفلا عىػ

ف فمنؿ نكوف مستمفل ماي و وبممتمم

ف نةتف ب ممف ،مف نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓ"

* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ

* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ طةف رنـ ٖٖ٘ٔ مسا  ٜ٘ؽ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙػ طةفٔ ٔٚمسا ٖٗ ؽ
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
مف كؿ يذل نبنف فف مم نفع بئبطي مف مخفر مغ لممتمـ ػ عى فرض ذمؾ تفال

ويػو فػرض غنػػر

ػاني ػ إامػػم كػمف باػػم عىػ إتػ لر لى ػمبمم عػولر لمػبط ف ومػػف ثػـ فػ

نةتػػف بمػػذل لمػػفمنؿ وال بػػمإلنرلر لممزعػػوـ

ػػفورل ماػػي ف ػ فع ػػمس ئػػبطي ةف كمف ػ يػػذل لةفم ػ

مابث ي عف لإلت لر لمذ ونغ بمط ممخمم تي لمئولبط ولة ػوؿ ولمسػمب كمػم ال ت بػؿ ػممف،
لمئػػمبط  ........ئػػفل بمعتبػػمرل لم ػػموـ بتىػػؾ لإلت ػ لر لى لمبمطى ػ ويػػو بط ػ ف متةىػػؽ بمماظػػمـ
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لمةمـ الت ممي وتةى ي بممارنػمى لمةممػ وت ئػ بػي لمماكمػ مػف تى ػم ا سػمم فوف امتػ إمػ
ففغ فو ففمع وف فن

امم تكوف عىنمم لمفعو كمم نتوز مىمتمـ لمتمسؾ بي ومو فممـ سىط

لمتا ن ػػؽ وعىنمػ ػم فف تأخ ػػذ ب ػػي م ػػم فلم ػػى ػػروطي متػ ػولفر ،و وت ػػأمر بة ػػفـ وت ػػوف وت ػػي إلنممػ ػ
لمفعو لمتامون ئف لممتمـ مت كماى لمفعو نف خىى مف ف فمنػؿ

ػاني خػر نمكػف فف

ن مـ عىني نئم بمإلفلا كمم يو لمامؿ ف لمفعو لمممثى ٓ
صبٔيبََََ:ػذََجٛاصَإعزيمب َادلزٌَُٙؼذََرٛافشَششٚطَٗادلششٚػخََ:

ومف تماس خر فماي مـ نكف ياػمؾ ف مبػرر م ػروع نسػتفع لسػتن مؼ لممػتمـ عىػ

فرض لمتسىنـ تفال بأاي كمف ن وف سنمرتي بسرع ( ونف ثبى كذس ذمؾ عى مم فسى ام ) وفاي

فخؿ بمم ػ تفال !! ػ ف طرنؽ ولتتمل غنر مسموس لإلتتمل فني ٓ

إذ كػػمف لةم ػػر ن تئػ ػ فػ ػ ي ػػذل لمظ ػػروؼ ب ػػرض ثبوتم ػػم مت ػػرف لمت ػػمط رن ػػـ لمس ػػنمر،
وتارنر لممخمم ئف نموػفيم فوف ثمػ مبػرر السػتن مفي و ػ ةف يػذل لإلتػ لر مػنس ا ػم مطى ػم
ممػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو

بػػؿ م ػػروط بػػأف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي موئػػغ لمرنب ػ ف ػ سػػبنؿ

ممنفعو إم لإلرتنمس ف

خ ن نموف لمسنمر ،لو لإل تبمل ف فمرلٓ

لمتةرؼ عىػ

خ ػنتي ػ ومػنس فػ متػرف لم نػمف ،لممسػرع لو لممػرور بطرنػؽ عكػس لإلتتػمل

ويامؾ ل الؼ مف لمسنمرلى لمخم

لمت تتتموز لمسرع نومنم ولمت تخممؼ نولعػف

لممرور ولتتميمى لمسنر ف لمطرؽ لمةمم والنتةرض ممػم مػأمور لمئػبط لم ئػمو والن ومػوف
بمس ػػتن مؼ نمو ػػفنمم ونكت ػ ػ فػ ػ ي ػػذل لما ػػمالى بتارن ػػر لممامئ ػػر لم زمػ ػ ولتخ ػػمذ لإلتػ ػ لر لى
لم زم ف

أامم  .ػ نئمؼ إم ذمؾ فف لمسنف لمئمبط منس مف ئبمط لممرور و ػ ومػـ نكػف

ف ػ خفمػ ػ مرورن ػ و وا لرس ػػتي كما ػػى عى ػ لمسػ ػ مر ،لةمرنكنػ ػ و وال ع نػػي م ػػي بممس ػػنمرلى وال
لمم مفلى لمزوتن !!!
وولنػػغ لةمػػر فف لمسػػنف لمئػػمبط نظػػف فاػػي بىتووػػي لم ػ بػػمس لالسػػتن مؼ نسػػتطنغ فف

نتخ ػؼ مػف فاكػمـ لم ػػماوف و وفف ناتمػؾ مػف لماػػمس ومػف ارمػمى لماػػمس ومػف ارنػمى لماػػمس
ممن ػػم ؟!! وذمػػؾ ويػػـ بمطػػؿ ٓ فمالسػػتن مؼ إت ػ لر ن ػػوـ بػػي رتػػؿ لمسػػىط لمةمم ػ ف ػ سػػبنؿ
لمتاػػر عػػف لمتػرلوـ وك ػػؼ مرتكبنمػػم ٓ ومػػذمؾ ن ػػترط م سػػتن مؼ فف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي
موئػػغ لإل ػػتبمل ولمرنػػس ولمظا ػػوف و ونػػف عرفتػػي ماكم ػ
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لم ػػا ض م رواػػم بمػػذل لم ػػروط فػ ػ

لمكثنػػر لمكثنػػر مػػف فاكمممػػم و ف ممػػى ب " مػػف لمم ػػرر فف لالسػػتن مؼ يػػو لت ػ لر ن ػػوـ بػػي رتػػؿ

لمسىط لمةمم ف سبنؿ لمتار عف لمت لروـ وك ؼ مرتكبنمم و نسوغي ل ػتبمل تبػررل لمظػروؼ
ويو فمر مبمس مرتؿ لمسىط لمةمم

لذل مم وئغ خص ا سي طولعن

لمرن ػػس ولمظا ػػوف وك ػػمف ي ػػذل لموئ ػػغ نابػ ػ
ولمك ؼ عف ا ن تي و ولم

ولختنم لر فػ موئػغ

ع ػػف ئ ػػرور ،تس ػػتىزـ ت ػػفخؿ لممس ػػتونؼ مىتا ػػر

ؿ ف ننمـ لممبرر م ستن مؼ فو تخى ػي مػف لةمػور لمتػ نسػت ؿ

بت فنريم نمئ لمموئوع ب نر مة س مػمفلـ الستاتمتي مػمنسوغي " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٙ/ٙ/ػ س  ٕٚػ ٗ ػ ٖٖ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٔٔ ػ ٗٛ
* ا ض ٕٓ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٕٕ ػ  ٜٔٛػ ٚٛٛ
* ا ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٕٔ ػ ٔٓٚٛ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٖ/ػ س  ٜٔػ ٔ ٚػ ٖٔٚ

* ا ض ٕ ٜٖٔٙ/ٕٔ/ػ س ٗٔ ػ  ٔ٘ٛػ ٖٛٚ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لالستن مؼ نماوام ال نةفو فف نكوف مترف لن مؼ لاسمف وئغ ا سي موئػغ لمرنبػ

ف سبنؿ لمتةرؼ عى

خ نتي و ويو م روط بأال تتئػمف لت لر تػي تةرئػم ممفنػم مىمتاػر

عاي نمكف فف نكوف فني مسمس بارنتي لم خ ن لو لعتفل عىنمم " .
* ا ض ٖٔ ٜٔٙٗ/ٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٔٔ ػ ٕ٘

مذمؾ فمف " لالستن مؼ " منس سىط عمنم تماي مرتؿ لمئبطن تبني مي إستبما لمامس
ولالفتومى عى ارنمتمـ ػ و وف ذمؾ نممى ماكم لما ض ف ولاف مف عنوف فاكمممم ب ػ
" نتس م ا لالستن مؼ فف تتولفر مي مظمير تبررل و فمو نتطىػس فف نكػوف لممػتمـ

نف وئغ ا سي مولئغ لم بممى ولمرنس بمم نستىزـ تػفخؿ لممسػتونؼ مىك ػؼ عػف ا ن ػ فمػرل
و ولذف فمت كمف لمثمبى مف لم ػرلر لممطةػوف فنػي فف لممػتمـ نػف لرتبػؾ عاػفمم فر لمئػمبطنف
ومف نفل لم

ػفنرني واػموؿ لمخػروم مػف لمم مػ ثػـ عػفؿ عػف ذمػؾ و فىػنس فػ يػذل كىػي مػم

نػػفعو لمػ لال ػػتبمل فػ فمػرل ولسػػتن مفي و ةف مػػم تػػمل ال نتاػػمف مػػغ طبنةػ لةمػػور و ومػػف ثػػـ
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فػػمف لسػػتن مؼ فاػػف لمئػػمبطنف مػػي ولمسػػمكي بنػػفل وفتامػػم لامػػميو لم ػػبض لمػػذ ال سػػاف مػػي مػػف

لم ماوف " .

* ا ض ٓٔ ٜٕٔٙ/ٗ/ػ س ٖٔ ػ ٘ ٛػ ٖٖٜ
ٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" لالس ػػتن مؼ لت ػ ػ لر ال نمكػ ػػف لتخػػػمذل فوف ت ػ ػولفر ػ ػػرطي و ويػػػو فف نئػ ػػغ لم ػ ػػخص ا سػ ػػي
طولعن ف موئػغ ػبم لو رنبػي ظػمير ،بمػم نسػتىزـ تػفخؿ رتػؿ لمسػىط مىك ػؼ عػف ا ن ػ

فمػرل و لمػػم ولممػػتمـ وزمػػن ل مػػـ ن ومػػم بمػػم نثنػػر ػػبم رتػػمؿ لمسػػىط لمػػذ لرتػػمس ممتػػرف سػػبؽ
ئػػبط ا نبػ تاتػػو عىػ ذخنػر ،مى ومػ فػ ا ػػس لمطرنػػؽ فسػػمي ما سػػي بمسػػتن مؼ لممتممػػنف
ولالمسمؾ بأاػفيـ ولنتػمفل ويػو ممسػؾ بػي لمػ مكػمف فئػم و فػذمؾ نػبض

نبررل وال ساف مي ف لم ماوف " .

ػرني مػنس مػي مػم

* ا ض ٖٓ ٜٔٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
ٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" لف م ػ ػػم نمرف ػ ػػي لممخبػ ػ ػرلف عىػ ػ ػ لم ػ ػػور ،لمتػ ػ ػ فورفي ػ ػػم لماك ػ ػػـ م ػ ػػف لس ػ ػػتن مؼ لمم ػ ػػتمـ

ع س ازومي مف لم طمر ولالمسمؾ بي ولنتنمفل عى يذل لمامؿ لم مركز لمبومنس عمؿ ناطػو
عى تةطنؿ مارنتي لم خ ن فمو لم بض بمةامل لم ماوا لمذ مػـ تتػزل لممػمف ٖٗ ،إتػ لر لى
تامون إال مرتمؿ لمئبط لم ئمو بمم روط لمما وص عىنمم فنمم و ولذ كمف رتػ لمبػومنس

لممىكػ لمىػػذلف نممػػم بػػمم بض عىػ لممػػتمـ منسػػم مػػف رتػػمؿ لمئػػبطن لم ئػػمون وكماػػى لم ػولانف

لمتامون ػ ال تةػػرؼ لال ػػتبمل م نػػر ذو لم ػػبم ولممت ػػرفنف ومػػـ نكػػف لممػػتمـ مػػامـ و فمػػم نممػػي
لماكػػـ بػػأف مػػم ونػػغ عىػ لممػػتمـ مػػنس نبئػػم ولامػػم يػػو متػػرف لسػػتن مؼ ال نكػػوف

ػػانام ف ػ

لم ماوف وال نتف لم تبرنر لم بض عى لممتمـ و ونكوف يذل لم بض نف ونغ بمطؿ " .
* ا ض ٕٓ ٜٜٔ٘/ٔ/ػ س ٓٔ ػ  ٔٙػ ٓٙ

َٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" م سػػتن مؼ ػػروط ناب ػ تولفريػػم نبػػؿ لتخػػمذ يػػذل لالت ػ لر وي ػ فف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي

طولعن ػ ما ػػي ولختن ػػم لر ف ػ موئ ػػغ لم ػػبممى ولمرنػػس و وفف نابػ ػ

ي ػػذل لموئػػغ ع ػػف

ػػور،

تستىزـ تفخؿ لممستونؼ مىك ػؼ عػف ا ن تػي و ومػف ثػـ فمتػ كػمف لممخبػر نػف ل ػتبي فػ فمػر
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لممتمـ ممترف تى تػي ويػو سػمور فػ لمطرنػؽ و ويػو عمػؿ النتاػمف مػغ طبػموغ لةمػور وال نػتف

لم ػ مػػم نتطىبػػي لالسػػتن مؼ مػػف مظػػمير تبػػررل ف ػ ف لإلسػػتن مؼ عى ػ يػػذل لم ػػور ،يػػو لم ػػبض

لمذ ال نستاف لم فسمس ف لم ماوف فمو بمطؿ " .
* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٚ/ٕٔ/ػ س  ٛػ ٖ ٕٚػ ٜٜٛ
نئػمؼ إمػ مػم ت ػفـ فف لإلسػتن مؼ ومػػو كػػمف م ػروعم ومبػػر لر مػف لمامانػ لم ماوانػ
فماػػي النسػػوغ لممسػػمس بممارن ػ م خ ػػن مىمػػتمـ فو لإلعتػػفل عىنمػػم ػ ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل
لم ػػفف فف لإلسػػتن مؼ اولف كػػمف فمػ لر مبماػػم مرتػػمؿ لمسػػىط لمةممػ ومػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو

إال إاي م روط بأف نئغ لم خص ا سي طولعن اولختنم لر ف موئغ لمرنس ولمظف وكػمف يػذل
لموئغ ناب عف ئرور ،تستىزـ تفخؿ لممستونؼ مىتار عاي ولمك ؼ ع ػف ا ن تي " ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ س ٖٓ ػ ٖٓ ػ ٜٔ٘

* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٚ/ٕٔ/ػ س  ٛػ ٖ ٕٚػ ٜٜٛ
ومػػتف ذمػػؾ فاػػي مت ػ إاتمػػى مبػػررلى لإلسػػتن مؼ لمم ػػروع اولسػػتبمف فاػػي ال نوتػػف مػػم

نرنػس ( ك ػأف م ػمف ،زوتنػ بػنف زوتػنف ) و ف اػػي نتةػنف عىػ رتػؿ لمسػىط لمةممػي فف نتػػرؾ
لم خص لممستونؼ مامؿ سػبنىي منول ػؿ سػنرل فوف لإلسػتمرلر فػ إن مفػي عػف مممرسػ ارنتػي

ف لمتا ؿ كن مم م ػ ف ذل إستمر يذل لإلن ػمؼ بةػف فف لزمػى مبر لرتػي كػمف عمػ غنػر م ػروع
ون ػػوبي لم ػػبط ف وم ػػو ك ػػمف ن ػػف ب ػػفف مب ػػر لر وم ػػروعم

ػ ةف ب ػػم ل اولس ػػتم لررل ري ػػف بمبر لرت ػػي

ومسوغمتي ػ ف ذل زلمى فىـ نةف يامؾ إذف مبرر مب موي اولستم لررل ٓ

ولمثمبى مف لمونموغ لممطروا فاػي مػـ تكػف ياػمؾ نػ مبػررلى إلسػتن مؼ سػنمر ،لممػتمـ

إذ مـ ن فر ماي مم نثنر لم بم فو نفعو إم لإلرتنمس فػ فمػرل ػ ومػنس متولتػفل ومػرورل فمػمـ
فو بتولر لمس مر ،لمبرنطمان بنامم كماى خفم لمئػمبط عىػ لمسػ مر ،لإلمرنكنػ

مػم نػفعو إمػ

لم ؾ فني ػ ةف لمطرؽ اوؿ تىؾ لمس مر ،لإلاتىنزن ػ وكذل لةمرنكنػ مطرونػ ومػـ نماػغ لمسػنر
فنمم من فو امم لر كمم فف ازوؿ زوتي لممتمـ مف لمسنمر ،وعى ااػو م ػمت فمػر عػمف كػذمؾ
ولمخػ ؼ فو لمم ػػمف ،بنامػػم وبػػنف زوتمػػم لممػػتمـ فمػػر مػػأموؼ فنئػػم وال ونةبػػر اتمػػم عػػف وتػػوف
ػػبم ترنمػ ػ مم ػػم نس ػػتفع ت ػػفخؿ رت ػػؿ لمئ ػػبط ولمتة ػػرض مى ػػزوم اولن ػػمؼ س ػػنمرتي لمخم ػ ػ
ولم بض عىني ثـ ت تن ي ٓ
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فةى فرض تولفر مبررلى لإلستن مؼ لمم ػروع ػ ويػو فػرض تػفم ماػض ػ فػ ف تىػؾ

لممبػػررلى تكػػوف نػػف إاتمػػى و لزمػػى بةػػف فف تبػػنف فاممػػم زوتػػمف وتبػػنف فف لممػػتمـ نامػػؿ تا نػػؽ
خ ن ومثبى م خ نتي وفاي نامػؿ فنئػم ترخن ػم بامىػي لمسػ س لمموتػوف مةػي ونػف ك ػؼ
عاي ف لمامؿ ونفـ ذمؾ لمترخنص لمذ ونبػني مػي امىػي كمػم تبػنف فاػي ال زلؿ سػمر لمم ةػوؿ

ومـ ناتي بةف ػ وممذل كمف إستن مفي ومو مىاظ ولاف ،ولإلنفلـ عى ت تن ػي ولمباػة فػ م بسػي
وتنوبػي عمػ غنػر م ػروع م ػوبم بممتةسػؼ اولسػم  ،إسػتةممؿ لمسػىط ػ ممػم ناطػو عىنػي مػف
لمتةرض مارنت لم خ ن وعى ااو مخممؼ مى ماوف كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ومـ ن فـ لمئػمبط  .......فنػ مبػررلى

ػمفن م اةػ سػمو

تػفعول إمػ لم ػبض عىػ

لممػػتمـ وت تن ػػي ومػػـ نتػػف إال عبػػمر ،لمت تػػنش لمونػػمو سػػافل متبرنػػر مػػم نػػمـ بػػي مػػف عػػفولف عى ػ
ارن لممتمـ وت تن ي فوف اؽ ٓ

ػػف ماػػي إال مامومػ إئػ م لم ػػرعن

ويػذل لم ػػوؿ ظػػمير لمػبط ف ولئػػي لمةػولر مػـ ون
عى ذمؾ لإلت لر لمبمطؿ والذ بي مأمور لمئبط لم ئمو لممذكور فر ل ممسوومنتي عػف لمةمػؿ
لممخػممؼ مى ػماوف ولمػذ نػمـ بػي ػ وفمتػي فف لمت تػنش لمونػمو مػي كػذمؾ ئػولبطي وفاكممػي لمتػ

تتةى ػػي بما ػػأ ع ػػف لف نك ػػوف سػ ػ ام ن ػػمرل رت ػػمؿ لمئ ػػبط فػ ػ وت ػػي م ػػف نةت ػػرض س ػػبنىمـ
وممامومػ ػ إئػ ػ م لم ػػرعن عىػ ػ فعم ػػمممـ لمبمطىػ ػ لمتػ ػ تاط ػػو عىػ ػ إعت ػػفل عىػ ػ ارن ػػمى

لممولطانف لم خ ن اولاتممكمم بت تن مـ فوف اؽ ٓ

ومػػـ نكتػػؼ ي ػتال لمئػػبمط بمػػم ممػػـ مػػف سػػىطمى ولسػػة طب ػػم م ػػماوف لمط ػولرا لمػػذ

الزلؿ سػػمرنم ات ػ ل ف بػػؿ فرلفول إسػػبمغ لم ػػرعن لم ماوان ػ عى ػ مػػم ن ومػػوف بػػي مػػف إعم ػػمؿ
مخمم ػ مى ػػماوف فػػأرلفول لمتوسػػغ ف ػ سػػىطمتمـ لمم ػػروع بانػػة نػػفخؿ مػػف بنامػػم لماػػؽ ف ػ

لمتةرض مىمولطف وت تن ي فوف اؽ وب نر مسوغ رع ٓ
وولئي فف لمةثور ( لممزعوـ (؟!!) ) عى لمةىب لممئبوط إف كػمف نػف عثػر عىنمػم
ػ تػفال ػ مػغ لممػتمـ ػ مػم كػمف منػتـ مػوال إسػتن مفي وت تن ػي غنػر لمم ػروع ولمبمطػؿ نماواػم وبػذمؾ
إت ػػؿ ذمػػؾ لمػػفمنؿ بػػمإلت لر لمػػذ

ػػمبي لمةػولر ولمػػبط ف إت ػػمؿ لمسػػبس بمممسػػبس وممػػذل كػػمف

بمط مبط ف سببي لمذ تومف ماي اولابثؽ عاي ٓ
كمم ناساس ذمؾ لمةولر إم لإلعترلؼ ( لممزعوـ ) لممةػزو ( كػذبم ) إمنػي فػ فع ػمس
ئػػبطي إلت ػػمؿ كمف ػ يػػذل لةفم ػ بػػمم بض ولمت تػػنش لمبػػمطىنف إذل مػػم كػػمف نمكػػف
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ػػفور يػػذل

لإلعت ػرلؼ لممزعػػوـ مػػو فف لممػػتمـ توػػرؾ ماػػمؿ سػػبنىي نمئ ػ ف ػ طرن ػػي بةػػف فف تأكػػف مػػأمور
لمئػػبط لم ئػػمو فف لم ػػبممى لمت ػ اممػػى اومػػي وتممػػى بخػػمطرل غنػػر ػػاناي وفاػػي ناػػوز
س ام مرخ م وبةف فف نفـ لمرخ

لمسمرن لمم ةوؿ لمت تتكف ففمعي وتتكف ف لمونى ذلتي

س م مون ي وعفـ وتوف لمترنم فو بمتمم ف سىوكي ٓ
وال نخ ػ كػػذمؾ فف ننػػمف ،لمسػػنمر ،بسػػرع ومخمم ػ نولعػػف لممػػرور ال نةمنػػس عىنمػػم إال

بة وب لم لرم طب م ةاكمـ لم ػماوف  ٜٖٔٚ/ٙٙوتةفن تػي وبممتػمم فػ نتػوز باػمؿ فف نػأمر
مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بػػمم بض عىػ ػ نموػػف لمسػػنمر ،لمخم ػػ لممخمم ػػ فو ت تن ػػي فػػ ي ػػذل
لمامالى ات ومو تولفرى لمفالوؿ لمكمفن ئفل عى إرتكمس يذل لممخمم مى ٓ
ةف لممػػمف ٖٗ ،إت ػ لر لى تامون ػ ال تتنػػز ذمػػؾ إال ف ػ فا ػولؿ لمتىػػبس بممتامنػػمى فو
لمتاي إذل كمف لم ػماوف نمنػس عىنمػم بػممابس ممػف ،تزنػف عىػ ث ثػ ف ػمر وب ػرط وتػوف فالوػؿ

كمفن عى إتمممي ٓ

وم ػػغ ثب ػػوى فف لمم ػػمف ،زوتنػ ػ و وثب ػػوى ام ػػؿ لمبطمنػ ػ لم خ ػػن و وثب ػػوى ام ػػؿ
ترخنص لمس س و ف ف ولنة لم بض ولمت تنش ت فو

مرخ لممخمم عف لم ماوف ب

*ََفسَوبَْادلزَُٙفَٝحبٌخَرٍجظََ9
*ََٚالَرٛجذَجٕبيخَِزٍجظَثٙبََ9

*ََٚالَرٛجذَجٕحخَرضيذَػمٛثزٙبَػٍَٝصسصخَأشٙشََ9

*ََ ٚالَيٛجذَػٍَٝاإلطسقَِبَيربسَاٌمجغَػٍَٝادلزَُٙاٌضٚطَٚرفزيشَٗٚاإلعـزّشاسَ
فَٝاٌمجغَػٍيَٗ!!!َ

وبػػذمؾ ونػػغ لم ػػبض بػػمط فػ تمنػػغ لةاػولؿ وطب ػػم مكمفػ لم ػػور لمتػ نػػتـ و ػػؼ

وتكننؼ لمولنة بام عىنمم ٓ

رمٛيَزلىّخإٌمغَفَٝحىََُِٓػيَْٛأحىبِٙبََ:ـََ

"ٔ ػ مػف لمم ػرر فف بطػ ف لم ػبض مةػفـ م ػروعنتي ناباػ

عىنػي عػفـ لمتةونػؿ فػ لالفلاػ

عى ف فمنػؿ نكػوف مترتبػم عىنػي و فو مسػتمفل ماػي ػ وت رنػر لم ػى

بػنف لم ػبض

لمبمط ػػؿ وب ػػنف لم ػػفمنؿ لم ػػذ تس ػػتاف لمن ػػي س ػػىط لالتم ػػمـ فن ػػم ك ػػمف اوع ػػي م ػػف لممس ػػموؿ
لمموئػػوعن لمت ػ

ن

ػػؿ فنمػػم نمئ ػ لمموئػػوع ب نػػر مة ػػس مػػمفلـ لمتػػفمنؿ عىنمػػم

سػػمو م وم ب ػوال و وممػػم كػػمف لبطػػمؿ لم ػػبض عى ػ لممطةػػوف ئػػفل الزمػػي بممئػػرور،
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ليفلر كؿ فمنؿ لاك ؼ اتنت لم بض لمبمطؿ وعفـ لالعتفلف بي ف لفلاتي و ومف ثػـ
ف نتػوز لالسػتامف لمػ وتػوف فتػمى فوف لمػوزف مػف مخػفر لما ػنش بتنػس

ػفنرل

لمػػذ فرسػػىي وكنػػؿ لمانمبػ لمػ لمتاىنػػؿ ةف يػػذل لالتػ لر ولمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي مت ػػرع
عف لم بض لمذ ونغ بمط

ومـ نكف منوتف موال لت لر لم بض لمبمطؿ ٓ

ٕ ػ لم معف ،ف لم ماوف فف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ و وممم كمف ال تفو

مف ت رني

لماك ػػـ ب ػػبط ف لم ػػفمنؿ لممس ػػتمف م ػػف لمةث ػػور عىػ ػ فت ػػمى ممخ ػػفر لما ػػنش بتن ػػس
ػػفنر لممطةػػوف ئػػفل بةػػف لبطػػمؿ مطىػػؽ لم ػػبض عىنػػي ولمت رنػػر بػػبط ف مػػم ت ػ ل

مت ػ

بػػي ومترتبػم عىنػػي و ةف مػػميو الزـ بمالنتئػػم لمة ىػ ولمماط ػ

الناتػػمم

لم ػ بنػػمف و ممػػم كػػمف مػػم ت ػػفـ و وكػػمف مػػم فورفل لماكػػـ سػػمو م ونسػػت نـ بػػي نئػػمتلو
ومف ثـ تااسر عاي فعو لم

ور ف لمتسبنس ٓ

ٖ ػ مف لمم رر لاي ال نئنر لمةفلمي لف ى مترـ مف لمة مس ب ػفر ممنئػنريم لالفتوػمى عىػ
ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بفوف وتي اؽ " .
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" مت ػ ت ػػرر بط ػ ف لمػػفمنؿ لم ػػموـ ئػػف لمطػػمعف وكماػػى فورلؽ لمػػفعو نػػف خىػػى مػػف

فمنؿ خر نمكف لمتةونؿ عىني ف إفلاتي ف اي نتةنف لماكـ بب لر تي ممم فوساف إمني " ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
* ا ض ٕ٘ ٜٖٔٙ/ٙ/ػ س ٗٔ ػ ٓٔٔ ػ ٔ٘ٚ

َِٓٚجبٔتَآخشََ:

ف ف تةمف لما نس  .....اتػس لم ػو ،لممرلف ػ مػي عاػف نبئػي عىػ لممػتمـ وت تن ػي فػ

غنػػر اممػ ػ لمتى ػػبس وفوف إذف م ػػف س ػػىط لمتا ن ػػؽ مػػفعنم فف لا ػػفل م ػػف ففػ ػرلف تى ػػؾ لم ػػو ،م ػػـ
ن ميفيم عى خ ؼ لمولنغ ات ال تاك ؼ لما ن عاف ستلممـ بممتا ن مى ون تئي بستلممـ

عفـ تولفر لممظمير لمكمذب لمت إفعميػم لمئػمبط و ون تئػي إفعػمتل لمكػمذس فف انػمز ،لممػتمـ
مىس ػ س كماػػى فوف ت ػػرخنص فو فا ػي ك ػػمف ناػػوز ن ػ مماوع ػػمى فخ ػػر و ومػ ػوال ذمػػؾ ةف ػػي
لمئػػمبط عػػف يػتال لةف ػرلف وفر ػػف عػػامـ اتػ نمكػػف س ػتلممـ و ومػػنس ففؿ عى ػ كذبػػي وتةمػػفل
لإلا ػرلف بمم ػممف ،مت طنػ كذبػي ػ ممػم ػمفى بػي لمزوتػ ص ٓٔ ٔٔ/بممتا ن ػمى مػف فف فوؿ
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مف تميم كمف فماػم

ػرط ائػرول نبػؿ ائػور لما نػس يػما لةمػر لمػذ نتكػف فف لمئػمبط

يػػما نتةمػػف يػػذل لإلا ػرلف بمم ػػممف ،إا ػرلفل مك ػػوؼ لم ػػرض ةف اسػػنمف فماػػم لم ػػرط لمػػذنف

كماول مةي بممخفم عى لمس مر ،غنر مة وؿ  .وزعمي فاي ذيس بم رفل كذبتي لمزوت ويو زعـ
غنػػر نمبػػؿ مىت ػػفنؽ بانػػة ال نب ػ إال فاػػي تةمػػف يػػذل لإلا ػرلف ات ػ ال ناك ػػؼ كػػذس رولنتػػي
لمت إاتمؾ بمم ارم لممتمـ وارم سنمرتي !!!

كمم لكفى لمزوت  ......بػأف لمئمبط لممذكور فتر ت تنش لممتمـ فور و ػومي ونػمـ

بئػػبط لمس ػ س ( لممػػرخص ) لممئػػبوط باوزتػػي ثػػـ إسػػتمر ف ػ ت تن ػػي ثػػـ عىمػػى ف ػ ونػػى
الاؽ مم فبفلل لمئمبط مف فاي عثر عى مخفر ٓ
وبام عى مم ت فـ ف اي نمكف لم ػوؿ بن ػنف لرسػخ بػأف ت تػنش لممػتمـ كػمف ب نػر مسػوغ
نػػماوا مةػػفـ تػولفر لممظػػمير لمخمرتنػ لمتػ تابػ عػػف فاػػي إرتكػػس ترنمػ مػػم نبػػؿ ت تن ػػي بمػػم

ن ػػـ ذمػػؾ لمت تػػنش بػػممبط ف وتبطػػؿ بممتػػمم كمف ػ لةفم ػ لم موم ػ ئػػفل ممػػم ػػمبمم مػػف ع ػولر
لمبط ف كمم سىؼ لمبنمف ٓ
صبٌضبَََََ:ػذََطحخَاٌٛالؼخَادلٕغٛثخٌٍَّزَ:َُٙ

ذمؾ فاي نبنف مف لورلؽ لمفعو ومم فتر فنمم مف تا ن مى فف مولنة لمػفعو

ػور،

فخر تخممؼ لم ور ،لممطروا وفف لممتمـ مـ نكف امو لز فو ماػر لز مىمئبوطمى ٓ
ونف فوئي لممتمـ مىويى لةوم فور ستلمي بممتا ن مى فممـ لمانمب لمةمم فاي كمف نػف
توتي م ئم ئرور ،ف فع مس لم بض عىني لمذ ونغ م نر سبس م بوؿ و وعاػف عوفتػي نػفـ
مي لمئمبط إاف لمةىس اولفع
و ويػػو إفعػػم غنػػر

عى خ ؼ لما ن فامم كماػى باوزتػي وبمػم بةػض لممخػفر

ػػاني وال نطػػمبؽ لمولنػػغ ػ ونػػف تةمػػف لمئػػمبط ( لمم ػػتبي فػ تولطوػػي مػػغ

لمزوت ) إتمممي بذمؾ لإلتممـ لمبمطؿ ميات مـ ماي إلعترلئي عىػ لم ػبض عىنػي وت تن ػي فوف
م تئ مف لم ماوف فو سبس م روع بمإلئمف إم تئررل مف لإلعتػفل عىنػي بممئػرس عىػ
ن ػػمل فػ فع ػػمس لم ػػبض عىنػػي و خم ػ بةػػف فف تبػػنف فف لمسػ س لممئػػبوط مةػػي مػػرخص

ب سمي ونفـ ترخن ي وتبنف فف رخ تي متفف ،ات

خر لمةمـ ػ وممذل مـ نتػف لمئػمبط فمممػي

إال إس ػػامف ان ػػمز ،لمةىبػ ػ لممزعومػ ػ زو لر وبمتما ػػم وعىػ ػ خػ ػ ؼ لما ن ػ ػ منس ػػتوتف س ػػببم مى ػػم
إلت لر لتػػي لمبمطى ػ بةػػف فف خمبػػى فرن ػ لمس ػ س لمػػذ ال نسػػتطنغ لممامزع ػ ف ػ فاػػي م ػػرخص
وميات مـ ماي ولم ئم عى مست بىي متممىػ مزوتتػي وخوفػم مػف إتمممػي ب سػتةممؿ لم سػو ،مةػي
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اولعتفلوػػي عىنػػي بممئػػرس ف ػ فع ػػمس لم ػػبض لمبمطػػؿ عىنػػي و وات ػ نبػػفو مىتمنػػغ وكػػأف يػػذل
لإلتمػػمـ مػػف تمابػػي مػػـ ن

ػػف ماػػي تت ػرني فنولمػػي ئػػفل ممػػم نػػفعو إم ػ إطرلامػػم تمابػػم وعػػفـ

لمتةونؿ عىنمم ػ ونف تأنف ظوىـ يذل لإلفعػم بمػم نررتػي زوتتػي مػرول مامػوف اسػا عاػف إعػمف،

ستلممم ص  ٜٔبممتا ن مى بأف لمةىبي لمم فم مف لمئمبط لم ميف مـ تكف ي لمةىب لمت تػـ
ئبطمم ونى لمامفة ٓ

ونف سوىى عف ذمؾ

رلا ( ص  ٜٔتا نؽ ) عى لمااو لمتمم ب

س ب يػػؿ لمةىبػ لممةروئػ عىنػػؾ ل ف يػ لمةىبػ لمتػ كماػػى باػػوز ،لممػػتمـ ( عرئػػاميم
عىنمم ) ؟
تػ ب ة ةف لمثمان كماى عىبي ف

ر مف كفل وفرفغ ٓ

س ب يػػؿ إسػػتبمف مػػؾ فف مػػم نتةمطػػمل لممػػتمـ كمػػم نػػررى سػػى م ف ػ بفلنػ لمتا ن ػػمى يػػو مػػف
لمتولير لممخفر ،؟

تػ ب فام مةرفش امت عف لممولف ف اولذل كماى مخفر ،فو ال ةا م تممش نػبؿ كفل ٓ

ويػػذل لةن ػولؿ لةخن ػر ،مىزوت ػ تتكػػف فف لمولنة ػ لممػػفع بمػػم مػػف لمئػػمبط  .......ال

فسمس ممم مف لمولنغ و اولاي إذل كماى يامؾ عىبػي نػف ئػبطى بمم ةػؿ مػغ لممػتمـ ف امػم تخػممؼ

لمةىب لمم فم مف لما نس  .......ولمت زعـ فامم كماى باوزتي اولفع فاػي لخرتمػم مػف تنػس

باطممي ويو إفعػم ظػمير لمتى نػؽ وولئػي لإلفتةػمؿ فخػذل بػأنولؿ لمزوتػ لةخنػر ،لمتػ ال لزمػى
تام ػػس زوتمػػم لممػػتمـ لمةػػفل و ػػمفى ئػػفل مىكنػػف مػػي ولإلات ػػمـ ماػػي وممػػذل ف ػ ف فنولممػػم سػػمم
لمذكر ولمت فورفتمم متخ لر بممتا ن مى ي لةفا مىا ن ولةنرس مىولنغ ٓ

يػػذل إمػ فاػػي مػػف غنػػر لمم بػػوؿ ع ػ فف ناػػت ظ لممػػتمـ بممةىبػ لمماتونػ مىمخػػفر بتنبػػي

وكػمف فػ إسػػتطمعتي لم ػرلر ولممػػرس إذل كػمف ناوزيػػم فةػ فو لمتخىػ عامػم ب م مومػػم بةنػفل عاػػي
ويػ ػ بة ػػف عىب ػػي

ػ ػ نر ،نمك ػػف فف تئ ػػنغ وال نةث ػػر عىنم ػػم وس ػػط مخى ػػمى لمطرن ػػؽ لمم ػػزفاـ

بممسنمرلى ف ذمؾ لمونى لممتأخر مف لمىنؿ وف ظ ـ فلمس ٓ
وال نت ور فو نة ؿ فف نظؿ لممتمـ مات ظم بمم ات نةثر عىنمم ػ فلخؿ تنبػي ػ ذمػؾ
لمئمبط لممذكور لم ػموـ بت ن ػي فوف اػؽ وعىػ وتػي نخػممؼ لم ػماوف ويػو نةىػـ تمػمـ لمةىػـ فاػي
سنةثر عىنمم اتمم  ...ممم كمف ن تئ وفؽ لممأموؼ ولممتػر لمةػمف مبمػور فف نةمػف إمػ
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لمػػتخىص مامػػم عى ػ
عىنمم ف تنبي ٓ

نػ

ػػور ،ال فف نظػػؿ مات ظػػم فوف فف ناػػرؾ سػػمكام ات ػ نػػتـ لمةثػػور

فمػػم نطةت ػ لممػػر ،لممزعػػوـ كػػذبم لمةثػػور عىنممػػم بفولس ػ لمسػػنمر ،كمػػم إفع ػ لمئػػمبط
لممػذكور فوف بنػمف مموئػةممم ػ لممزعػوـ ػ فػ لمفولسػ وال مىكن نػ لمتػ كماتػم عىنمػم وفػ ف
موئػػغ بممتافنػػف مػػف لمفولسػ و فػ ف لممػػتمـ ال نةػػرؼ عاممػػم ػػنوم ومػػـ نكواػػم فػ انمزتػػي ومػػـ
نابسط عىنممم سىطماي فو وئغ نفل لمممف و ومف لمتػموز تػفل فف نكػوف لمت ػوؿ بممػم ماػض
تى نؽ مف لمئػمبط لمػذ تػور تمنػغ لم ػوليف بأاػي عىػ مةرفػ بممزوتػ وفاممػم متولطوػمف يػو
ولمزوتػ لمتػ ف ػػبةى زوتمػػم لممػػتمـ سػػبم ونػػذفم ونػػفام وتةرنئػػم وطىبػػم ميا
ااػو ال نسػتبةف مةػي فف تكػوف يػ لمفلسػ ممػمتنف لم طةتػنف ػ إف

ػػمؿ عاػػي وعىػ

ػي تػفال وتوفيمػم ػ سػنمم

وفف لمموئغ لمذ تىس فني لمئمبط يما بممسنمر ،كمف ػ ك ومي ػ إمػ تماػس لممػتمـ ويػو يػو
ذلى لممكمف لمذ كماى تتىس فني لمزوت لمامفر ،لمام ر !!!

وغا ػ عػػف لمبنػػمف فف " ت تػػنش لمسػػنمرلى لمخم ػ ف ػ لمطػػرؽ لمةمم ػ ماظػػور ب نػػر
إذف مف سىط لمتا نؽ ف غنر فاولؿ لمتىبس لممابو عف ا سمم و ػ إالّ إذل كماى خممن وكمف

ظمير لمامؿ ن نر إم تخى

مابمم عامم " .

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

ومػػف كػػؿ مػػم ت ػػفـ و وبمإلامم ػ عى ػ مػػم سػػطرام وف ػ بفلن ػ يػػذل لممػػذكر ،ػ نتبػػنف فف
مىولنة

ور ،فخر خ ؼ مم زعمي لمئمبط و وفف ففم لمفعو نف ػمبمم لمػبط ف إذ تترتػس

تمنةمػػم باػػم عى ػ ففم ػ بمطى ػ ال تت ػػؽ وفاكػػمـ لم ػػماوف بػػؿ تػػم ى متمفن ػ ما و ػػي وفولم ػرل
ومخمم ػ م ولعػػفل لممتةى ػ باممن ػ لما ػػوؽ لم خ ػػن مىم ػولطانف وي ػ تمنةمػػم ا ػػوص فم ػرل
متةى بمماظمـ لمةمـ ٓ
إف انػ ػػمز ،لممخػ ػػفرلى فمػ ػػر نتةػ ػػنف ثبوتػ ػػي بمةفم ػ ػ لم مطة ػ ػ وال نتخػ ػػذ بػ ػػممظف ولإلاتمػ ػػمؿ
ولإلعتبمرلى ولإلفترلئمى لممترفٓ ،

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

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ
* ا ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
فمةاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لمتػػزـ ولمن ػػنف مػػف لمولنػػغ لمػػذ نثبتػػي لمػػفمنؿ
لممةتبػ ػػر و وال تتسػ ػػس عى ػ ػ لمظػ ػػف ولإلاتمػ ػػمؿ مػ ػػف لم ػ ػػروض ولالعتبػ ػػمرلى لممتػ ػػرف ،ولإلفم ػ ػ
لإلاتمممن ٓ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس ٕٛػ  ٖٜػ ٓٔٛ

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ
* ا ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغََ:

" بػأف لمماكمػ ال تباػ اكممػػم لال عىػ لمونػموغ لمثمبتػ فػ لمػفعو و ومػنس ممػػم فف

ت نـ نئم يم عى فمػور ال سػاف ممػم مػف لةورلؽ لممطرواػ عىنمػم " ٓ وفف لةاكػمـ نتػس فف
تباػ عىػ فسػػس

ػػانا مػػف فورلؽ لمػػفعو فػ ذل لسػػتاف لماكػػـ لمػ رولنػ فو ولنةػ ال ف ػػؿ

ممم ف لمتا ن مى ف اي نكوف مةنبم ال بتاموي عى فسمس فمسف " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘
* ا ض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ ٓ ٛػ ٖٜٚ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ ٕٗ ػ ٔٛٛ
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
* ا ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ػ ٔٚ
ومف لمم رر ف يذل لم ػفف فف لممسػوومن لمتامونػ ال ت ػمـ إال عىػ لةفمػ لم مطةػ
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لمم ْةتبػػر وال تتسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػ لم ػػروض ولإلاتمػػمالى
لمتمزمػ لمتػ نثبتمػػم لمػػفمنؿ و
ولإلعتبمرلى لممترفٓ ،
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/لمسا  ٕٛرنـ  ٕٛص ٕٖٔ ػ طةف  ٔٓٛٚمسا  ٗٙؽ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚلمسا  ٖٙرنـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطةف ٘ٔ ٙسا ٘٘ ؽ
فمػػم عػػف لم

ػػف لمتاػػمو فمػػو غنػػر مت ػولفر كىن ػ ف ػ تماػػس لممػػتمـ و إذ ال نوتػػف ف

فمنػػؿ تػػف بػػمةورلؽ نمكػػف فف نسػػتخىص ماػػي فاػػي عى ػ عىػػـ بوتػػوف مخػػفرلى بممسػػنمر ،لمت ػ
تسػػت ىمم مةػػي زوتتػػي لمتػ ونػػغ بنامػػم وبناػػي وخىػػؼ نمكػػف مةػػي فف تػػفس فو تكنػػف مػػي و ( يػػذل إف
كماػى تػفال موتػوف ) ،ػ ويػذل لمةىػـ ركػف تػوير مػف فركػمف لمترنمػ لممسػاف ،إمنػي وال نتػوز
لفت لرئػي ممتػرف وتػوفل ومةػي زوتتػي لماػمفر ،لممتم ػتر ،بممسػنمر ،لممػذكور ،ةف يػذل نةاػ وتػػوف
نرنا نماوان مباميم لإلفترلض و وي نرنا ال ساف ممم مف لم ماوف .
ومػمفلـ لم

ػف لمتاػمو مػف فركػمف ترنمػ انػمز ،لممخػفر فو إاػ لرزل ف اػي مػف لممتةػػنف

فف نكوف ثبوتي فةىنم ال إفترلئنم فو ظانم .
ٚلؼـذَزلىّـخَاٌــٕمغَفـَٝاٌؼذيـذَِــَٓأحىبِٙـبَثـأَْلم

ػف لمتاػػمو ال

( ا ػض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ػ ونئػى بأاػي ب ــ " لم

ػف لمتاػمو ؼ

ون تػػرض و كمػػم نئػػى لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم بةػػفـ فسػػتورن إفت لرئػػي و ػ ف ممػػى ماكم ػ
لمػػا ض ب ػ " لة ػػؿ فف لم ػػف لمتاػػمو مػػف فركػػمف لمترنمػ فنتػػس فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم "
ترنم إارلز لممخفر ال نتولفر بمترف تا ؽ لمانمز ،لمممفن بؿ نتػس فف ن ػوـ لمػفمنؿ عىػ

عىـ لمتما بأف مم نارزل مف لمتولير لممخفر ،لمماظور إارلزيم نماوام  .لإلستامف إم مترف
ئبط لممخفر مغ لممتمـ فني إا ػم م رناػ نماوانػ مباميػم إفتػرلض لمةىػـ بػممتوير لممخػفر مػف

ولنغ انمزتي ويو ممال نمكف إن لررل نماوام مم فلـ لم

ف لمتاػمو مػف فركػمف لمترنمػ ونتػس فف

نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم ال إفت لرئػػنم " ( ا ػػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو
ٚلؼذَثأَٔٗ :ػ " لة ؿ فف لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنمػ فنتػس فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم

"  ( .ا ض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةػف رنػـ ٖٗ٘ ٕٚمسػا  ٜ٘ؽ ػ لمموسػوع لم ػممى ةاكػمـ
لما ض ػ لم ربنا ػ م ٘ ػ فاكمـ ٗ ٜٜٔػ رنػـ لم معػف ٕ٘/ ،ػ ص ٔٗٗ ) و ٚلؼذَثأْ ب ػ

" لم

ف لمتامو ف ترنم إارلز لممخفر ال نتولفر بمترف تا ؽ لمانمز ،لمممفن و ػ بؿ نتس

فف ن وـ لمفمنؿ عى عىـ لمتما بأف مػم ناػرزل مػف لممػولف لممخػفر ،لمماظػور إارلزيػم نماواػم .
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لم وؿ ب نر ذمؾ مةامل إا م نرنا نماوان مباميم إفتػرلض لمةىػـ ويػو مػمال نمكػف إنػ لررل نماواػم ػ

فنتس فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو

فةىنم ال إفترلئنم " ( ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ

ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ لمموسوع لم ممى ةاكػمـ لمػا ض ػ لم ػربنا ػ م ٗ ػ نمعػف ،رنػـ  ٔٓ/ػ
ص ٘ٗ ) و ٚلؼذَثأَٔٗ :ػ " لمففغ بةفـ لمةىـ نوتس عى لمماكم فف تورف ف اكممم مػم

نثبػػى تػولفرل فةىنػػم ال إفت لرئػػنم وفف لم ػػوؿ ب نػػر ذمػػؾ فنػػي إا ػػم م رناػ نماوانػ ال سػػاف ممػػم مػػف
لم ػػماوف ػ مباميػػم إفتػرلض لمةىػػـ و يػػو مػػم ال نمكػػف إنػ لررل نماواػػم مػػم فلـ لم

فركمف لمترنم و نتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال إفترلئنم " ٓ

ػػف لمتاػػمو مػػف

* ا ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ
بػػؿ ونئػػى لمماكم ػ لمفسػػتورن بةػػفـ فسػػتورن لم ػرلوف لم ماوان ػ لمت ػ إفترئػػى لمةىػػـ
فػ لما ػػوص لمت ػرنةن ذلتمػػم و ػ ف ئػػى بةػػفـ فسػػتورن مػػم ورف بمممػػمف ٕٔٔ / ،مػػف نػػماوف
لمتمػػمرؾ مػػف " إفت ػرلض عى ػـ " لماػػموز مبئػػموغ فتابنػ بتمرنبمػػم إذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلم ػ
عى سػفلف لمئػرنب لمتمركنػ و وفف لة ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ئػو ت ػفنريم

مبفمػ مػػف عىػػـ لممػػتمـ با ن ػ لةمػػر فػ

ػػأف كػػؿ ولنةػ ت ػػوـ عىنمػػم لمترنمػ وفف نكػػوف يػػذل

لمةىػػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػم فو إفت لرئػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و
لمػػفعو رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن
ٕٓ) ٜٜٕٔ/ٕ/

ػ كمػػم نئػػى لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم بةػػفـ فسػػتورن

لم ػ ػر ٔ / ،م ػػف لمم ػػمف ٕٛ / ،م ػػف لم ػػماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗفػ ػ

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ فػ
مػػم ا ػػى عىنػػي

ػػأف ت ػػأتنر وبن ػػغ لةم ػػمكف فنم ػػم

تئماتي مف إفترلض عىـ لممتتر بممة ف لمسمبؽ لم مفر مىمكمف مف اموبي فو مف فاػف ػركموي
فو اموبنمـ و وفاي مف ثـ ال نتوز مىة مس ( عف كتمب فكثػر مػف ع ػف ) بم تئػ لممػمفتنف ٕٛ
و ٗ ٛمف نماوف لإلنتمرلى  " ٜٔٚٚ/ٜٗإفترلض عىـ " لممتتر بممة ف لمسمبؽ لممارر مػف
غنرل مف خ ؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع إعتسػمفم و وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم

ن نانم و ال ظانم وال إفترلئنم " ( لمماكم لمفستورن لمةىنم ػ تىس ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ ف لمػفعو

رنػػـ  ٕٜ /مسػػا  ٔٛؽ فسػػتورن عىنػػم ) ٓـ ـ كمػػم نئػػى لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ
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ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعو رنـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نئى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف ن ػػماوف نم ػػغ لم ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا

ٔ ٜٜٔفنمػػم تئػػماتي مػػف إفت ػرلض لمةىػػـ بػػمم ش فو لم سػػمف إذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػت ىنف
بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و
ال ظانػػم و ال إفت لرئػػنم ٓ ( اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف ػ
لمفعو ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم ) ٓ

ف ػ ذل خىػػى لمػػفعو مػػف ل فمنػػؿ

ػػاني بػػؿ وم طػػوع ب ػػاتي مػػف امان ػ لم ػػرعن

لإلترلون ػ نك ػ ػ متػػرتني لإلفلاػ ػ فػػ ف لم ئػػم فػ ػ سػػمول وع ػ ل ال نت ػػرفف فػػ إ ػػفلر لماك ػػـ
بممب لر  ،ةامم لة ؿ ف لإلاسمف ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَأَََٔٗ:

" إذل كمف لمونموغ فلم بذلتمم عى ونغ لمبط ف تمزى فثمرتي ةوؿ مر ،فممـ ماكم

لمػا ض ومػو مػـ نػففغ بػي لمػمـ ماكمػ لمموئػوع ػ وذمػؾ متةى ػي بم ػروعن لمػفمنؿ إذ نتةػنف فف

نكوف لمفمنؿ لمذ نةوؿ عىني لماكـ لم مفر بمإلفلا م روعم "

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

" لممنوػ لإلتتممعنػ ال نئػػنريم تبروػ مػػذاس ب ػػفر مػػم نتذنمػػم ونػػتذ لمةفلمػ مةػػم إفلاػ

برا " ٓ
* ا ض  ٜٜٔٛ/ٗ/ٙػ س ٓٗ ػ ٕٔٔ ػ ٔ ٙٙػ طةف ٗ٘ٔ ٜ٘/ؽ
ونئى ماكم لما ض كذمؾ بأف ب

" لمانمبػ ػ لمةممػ ػ خ ػػـ ع ػػمفؿ تخ ػػتص بمرك ػػز ن ػػماوا بمثمبتم ػػم تمث ػػؿ لم ػػممي لمة ػػمـ

وتسة إم تا نؽ موتبمى لم ماوف مف تم لمفعو لمتامون "
* ا ض ٗٔ ٜٔٚٚ/ٕ/ػ س  ٕٛػ  ٘ٚػ ٔ ٕٙػ طةف  ٗٙ/ٔٔٔٛؽ
* ا ض ٗٔ ٜٔٚٙ/ٙ/ػ س  ٕٚػ ٘ٗٔ ػ ٓ٘ ٙػ طةف  ٗٙ/ٖٔٚؽ
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ٚلؼذَوزٌهَثأََٔٗ:

" مت ثبى لف لممتمـ ال نامؿ س ام ب نر تػرخنص ػ ولف لممخػفر مػـ نةثػر عىنػي إال

بةف فف ثبى فف لممتمـ مـ نخممؼ لم ماوف ػ وكماى لةورلؽ نف خىى ممم ن ػنر إمػ فف لممخػفر
كمف ف مكمف ظمير نرلل مأمور لمئبط لم ئمو ات كمف ن ي مي لمت تنش بام عى امم

لمتىبس ومف ثـ نسوغ مىماكمػ فف تاةػى ت ػرفي بممتةسػؼ ولمسػة فػ لمباػة عػف لمترنمػ ػ

ممم نتةنف مةي بط ف لمت تنش اوليفلر لمفمنؿ لممستمف ماي " ٓ
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٔ/ٕٙػ س ٕٔ ػ ٔٗ ػ ٕ ٔٚػ طةف ٓ٘ ٖٜ/ٔٚؽ

وّبَلؼذَثأََْ:

" لمةثور عى لممخفر بةف إت لر لمت تنش لمم رس بي اولستا مف غرئػي ونةػف ومنػف إتػ لر
" ٓ
غنر م روع فنكوف بمط
* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ  ٔٙٛػ ٔ ٚٙػ طةف ٖٕ٘ٔ ٗ٘/ؽ
* ا ض ٜ٘ٔٔٚٔ/ٔٔ/ػ س ٕٕ ػ  ٜٔ٘ػ  ٙ٘ٙػ طةف ٔ ٗٔ/٘ٛؽ

ٚلؼَٝثأََٔٗ:

" ال نتػػوز ت تػػنش لمسػػنمرلى لمخم ػ بػػممطرؽ لمةمم ػ ب نػػر إذف مػػف سػػىط لمتا نػػؽ

وف غنر امم لمتىبس

" ٓ

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

اولذ لمولئي لمثمبى ممم ت فـ فف لممتمـ مـ ن مرؼ ترمػم و وفاػي تةػرض فػ ولنػغ لةمػر
إلفتوػػمى ولئػػي تػػورط فنػػي لمئػػمبط لمػػذ خػػرم خروتػػم ػػمرخم عػػف اػػفوف لم ػػرعن و فونةػػى
كمف ت رفمتي اولت لر لتي ف بط ف تسنـ نستانؿ فف نتخػذ ماػي ف فمنػؿ ن ػمـ عىنػي إتمػمـ فو
إسامف ٓ
وانػػة مىمػػتمـ مكما ػ مىاوظ ػ كولاػػف مػػف فبػػرز لمةػػممىنف ف ػ متػػمؿ لمسػػنما و ػ
ونئنرل يذل لإلتممـ لمظممـ بأبىغ لمئرر .
نىتمس لممتمـ

ماس يذل لمكىم ػ لماكـ بب لر تي ممم واسس إمني ٓ
احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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صبٔيبََِ:زوشحَأعجبةَاٌطؼَٓفَٝإٌمغَ
َسلََُ42/َ69692قَ

َ

ـــــــــــَ

فَٝاٌمؼيخَعبٌفخَاٌزوشَ

اٌشليّخََ2999/496جٕبيبدَلظشَإٌيًَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ2999/942وٍَٚٝعطَاٌمب٘شحَََ

َ
َ

ـــــــــــــــــــَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

ِزوــــــشحَ
َ

ادلمذَََََِٓ............... :

ثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ
( طمعف ) ماكوـ ئفل

وموطاي لممختمر مكتس لةستمذ /مامف رتمو عطني ػ و مرتي رتمو عطنػي
ػ

ػ ػ لمماػػمم بػػمما ض٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ بم ػػم
لم مير ،ػ ٓ

فَٝاحلىـَََُ :لم مفر ف ٕٔ ٕٕٓٓ/ٖ/مف ماكم تامنػمى ن ػر لمانػؿ فػ لم ئػن رنػـ
ٔٓ ٕٓٓٓ/ٚتامنػمى ن ػػر لمانػؿ( ٕ ٗٚمسػػاي ٕٓٓٓ كىػ وسػػط لم ػػمير) ،

ولم مئ ائورنم بمةمنبػ  .........بػممابس ممػف ،سػا مػغ لم ػ ؿ وت رنمػي
مبىغ ع ر ،الؼ تاني وبم مفر ،لممخفر لممئبوط ٓ
اٌٛلبئــــــــــغَ

فاػػمؿ لمماػػمم لمةػػمـ مانمب ػ وسػػط لم ػػمير ،لمطػػمعف  ........ /إم ػ ماكم ػ لمتامنػػمى
بو ؼ فاي بتػمرنخ ٕ٘ ٜٜٜٔ/ٕٔ/بػفلور ،نسػـ ن ػر لمانػؿ ػ مامفظػ لم ػمير ،ػ فاػرز ب

ػف

لمتةمط توير لممنرونف لممخفر ف غنر لةاولؿ لمم ػرس بمػم نماواػم ػ لةمػر لممةمنػس عىنػي
بم تئ ػ لمم ػولف ٔ و ٕ و  ٔ/ٖٚو ٕٗ ٔ/مػػف لم ػػماوف ٕ ٔٛمسػػا ٓ ٜٔٙلممةػػفؿ بمم ػػماوف
ٕٕٔ مسا  ٜٜٔٛولمباف (س) مف لم سـ لةوؿ مف لمتفوؿ رنـ  ٔ/لممىاؽ بمم ماوف لةوؿ ٓ

وبتىس ٕٔ ٕٕٓٓ/ٖ/نئى ماكم لمتامنمى ائػورنم بمةمنبػ لمطػمعف بػممابس مػغ
لم ؿ ممف ،سا ولاف ،مغ لم ؿ وم مفر ،لممئبوطمى وبت رنمػي ع ر ،الؼ تاني ٓ

وممم كمف يذل لماكػـ نػف

ػفر مةنبػم وبػمط ف ػف طةػف عىنػي لمماكػوـ ئػفل لممػذكور
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بطرنػػؽ لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرنخ

تتمبغ ٓ

/

 ٕٕٓٓ/وننػػف طةاػػي تاػػى رنػػـ

واورف فنمم نى فسبمس لمطةف بمما ض .
أعجبةَاٌطــــــؼَٓ

أٚالََََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَٚاٌفغبدَفَٝاإلعزذاليَََ:ـَ

ذمػػؾ فف لمػػففمع عػػف لمطػػمعف تمسػػؾ فمػػمـ ماكمػ لمموئػػوع بممػػففغ بػػبط ف إتػ لر لى

لم بض عىني وت تن ي مةفـ تولفر مبررلى إستن مفي وكذمؾ تخىؼ امم لمتىبس ومف ثـ فمم كمف
نتوز إتخػمذ تىػؾ لإلتػ لر لى ئػفل إال باػم عىػ

ػفور إذف مػف سػىط لمتا نػؽ ويػ لمانمبػ

لمةمم وبام عى تارنمى تتسـ بممتفن ولمك من عىػ فاػي إرتكػس ترنمػ مةمنػس عىنمػم نماواػم

ويو مممـ نافة ٓ
ورتس لمففمع عى ذمؾ بط ف كمف لةفم لممترتب عى ذمؾ لإلت لر لمبمطؿ ولمت مـ
تكف متوتف موالل و ومامم ئبط لمممف ،لممخفر ،لمت ننؿ بئبطمم ف اوزتي و وكذمؾ بطػ ف
ت تنش سنمرتي ومم ننؿ إاي ئػبط بمػم وعػفـ لإلعتػفلف بػمإلعترلؼ ( لممزعػوـ ) لممةػزو مىطػمعف

ف فع مس ئبطي ػ ةف تىؾ لةفم مرتبط بمإلت لر لى لمت

ػمبمم عػولر لمػبط ف إرتبمطػم ال

ن بػػؿ لمتتزوػ ومػػف ثػػـ ناسػػاس عىنمػػم يػػذل لمةػولر وال نةتػػف بمػػم وال نتػػوز باػػمؿ فف ن ػػمـ عىنمػػم
نئم بمإلفلا ػ ةف يذل لم ئم ال نتسماف وال نتوز فف نتسماف إال إم لةفم لم انا لمتػ
ال ت وبمم موب وتتر عى

رلط مست نـ فوف عوم ػ ات نكوف لماكـ لممباػ عىنمػم متػ

ف بي اممونم بمتم امو لز م و ،لةمر لمم ئ بي ػ تفن لر بػأف ن ػبي عاولاػم مىا ن ػ لممطى ػ ومػي
اتن نمطة عى لمكمف بمم تم بي وتئماي مف نئم ٓ
يذل إم مم يو م رر مف فف لإلت لر لمبمطؿ ال تسمغ ممف ،مف نمـ بي وفتػرلل ػ ةاػي
إامم ن مف ب ا لإلت لر لمذ نمـ بي عى ااو مخػممؼ مى ػماوف ػ مةتػفنم بػذمؾ عىػ فاكممػي

ومثىي ال تو ْمب ْؿ ماي ممف ،وال ون ْس مم ْغ مي نوؿ ٓ
ومـ نكف يذل لمففمع مرس مطى م عى عولياي بؿ سمؽ لممفلفغ عف لمطمعف بممتىس
عػػف ،ففم ػ ون ػرلوف تتنػػفل وتسػػمافل  .مسػػتمف ،مػػف فورلؽ لمػػفعو ومستخى ػ مػػف عنوامػػم ف ػ

ماط ػػؽ س ػػموغ اولس ػػتفالؿ م ب ػػوؿ ور ػػف ففمع ػػي لم ػ ػ و بممتىسػ ػ بم ػػذكر ،مكتوبػ ػ م ػػرس م ػػي
بت ػػفنممم ومرف ػ بمىػػؼ لمػػفعو فثاػػم لممامكم ػ ونبػػؿ ن ػػؿ بمبمػػم و وممػػذل تةتبػػر وباػػؽ مكمى ػ
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مػػذمؾ لمػػففمع غنػػر لممسػػطور وتػػز ال نتتػ فز ماػػي وتػػرى تىػػؾ لممػػذكر ،عىػ لمااػػو لمتػػمم وبمػػم

ا يبػ

" تتامف فورلؽ يذل لمفعو ب ئطرلس وتامفر وتامنض نستة

مةػي إسػتخ ص

ػور،

مسػت نم متولومػ مىونػموغ و ولم ػ لموانػف لمثمبػى فنمػم فف لما نػػس  ...... /ػ ئػمبط لممبماػػة
ب رنػ وسػط لم ػمير ،و ولم موػؿ بأاػي كػمف خفمػ ػ بم بسػي لممفانػ ! ػ مػغ خػرنف و مػامـ فماػم

رط و عى لمس مر ،لةمرنكنػ و نػف نػمـ ب نػر إذف مػف لمانمبػ و وفػ غنػر اممػ مػف اػمالى

لمتىػبس و بػمم بض لمسػمفر عىػ لممػتمـ ....... /ػ مػفنر ػرك سػنما و وت تن ػي ت تن ػم ذلتنػم
فسبغ عىني فاي ونمو ؟!! وال ع نػ مػي بممونمنػ و وت تػنش سػنمرتي لمخم ػ ت تن ػم مػـ ن ػفـ مػي
مبر لر ؟!!! ثـ تػورنط لمانمبػ لمةممػ الا ػم فػ ت تػنش مازمػي ػ فو بػمةار ماػزؿ ولمػفل ػ ولمػذ
مـ ونس ر عف ف مماوعمى ؟!!!
ولم بض ب نر إذف مف سىط لمتا نؽ و ولمت تنش لمذلت ب نر إذف مف سىط لمتا نؽ
و وت تػػنش لمسػػنمر ،ب نػػر إذف مػػف سػػىط لمتا نػػؽ و نئػػغ عى ػ عػػمتؽ لمئػػمبط ......لممرتػػف
مىم بس لممفان لم موـ وسط نو ،ػ عى اف نومي ػ ئمى فمام

رط و ػ عىػ ا لرسػ لمسػ مر،

لةمرنكن و ال أف مي بممطرنمى لمةمم و وال بممامالى لممرورن و ػ وال بممم مفلى لمزوتنػ و

لممستس ػػمغ لمم بػػوؿ مم ػػذل لإلاتم ػػمؾ لمممو ػػؿ لم ػػمر مارمػ ػ
نئػػغ عىػ ػ عمت ػػي ت ػػفنـ لمت س ػػنر و
لم خص و وارم ذلتي وم بسي و وارم سنمرتي لمخم

 .ػ اولال وتبى مسم متي نماواػم عػف

يذل لمتةرض لم مر لمبمطؿ وعف يذل لمتةف ولم بض ولإلاتتمز ب نر اؽ !!!

فمػػمذل ن ػفـ لما نػػس  ....... /و ومػػمذل امىػػى لةورلؽ تبرنػػ لر فو ت سػػن لر ممػػذل لإلاتمػػمؾ

متةفف لةئ ع فو متةفف لم اولى فو متةفف لم و ةس ؟!!

إا ػػي ن ػ ػوؿ فػ ػ مائػ ػرل لمما ػػرر لمس ػػمع ٔ ص  ٜٜٜٔ/ٕٔ/ٕٙو م ػػغ فف لمولنةػ ػ

بػ ن لررل و ترتػػغ إمػ لمسػػمع ٔٔ ـ ٕ٘ ٜٜٜٔ/ٕٔ/و فوف فف ن ػػفـ تبرنػ لر ممػػذل لم ػػمرؽ لمزماػ
لمبػػممغ سػػمعتنف كػػممىتنف مػػغ فف لممسػػمف مػػف مونةػػي بت ػػمطغ ػػمرع الظػػوغى وفمرنكػػم لم تنان ػ
وبنف نسـ رط ن ر لمانؿ فو انمب ن ر لمانؿ ال تتتموز ث ة فنموؽ ؟!!!

ن ػػوؿ سػػنمفتي فػ مائػرل " لممت لرخػ " ترلخنػػم مرنبػػم (؟!!) و فاػػي فػػوت اػػمؿ تولتػػفل

بخفم تأمنف لمس مر ،لةمرنكن ب مرع الظوغى ( ويو لممو ؿ بنف لمكورانش و ػمرع لم
لمةنا ) بام ن

ػر

مرع فمرنكم لم تنان ( ويو لمممر بنف لمس مرتنف لةمرنكن نمنام ولمبرنطمانػ
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نسم لر مى مفـ مف تمرفف سنت إم ا ؽ كوبر ن ر لمانؿ فو نبىي إم ظمر متمػغ لمتارنػر )
.

فوت سنمفتي ػ فنمم ن وؿ ػ ب اف لمسنمرلى تسنر بةكس إتتمل ػمرع فمرنكػم لم تنانػ
( ن اظ فف تمركز سنمفتي اسس نومي ب مرع الظوغى ) ػ نمفم مف مرع الظوغى بس ػرع
تاوان !!! تون ى فتأ ،وازمى مامػم س ػنف ...... ( ،ـ زوت لممتمـ ) !!!! ...

ومػػـ ن سػػر سػػنمفتي كنػػؼ تكػػوف لمسػػنمر ،بسػػرع تاوان ػ (؟!!!) ومػػغ يػػذل تتونػػؼ فتػػأ،

(؟!!) ويػػو فمػػر ناتػػمم إم ػ ت سػػنر و ةف مػػف نرنػػف لمتونػػؼ ال نسػػنر بسػػرع تاوان ػ و وةف
لمسرع لمتاوان ف يذل لمموئغ مستانى و ثـ ةف لمزوت "  " ....ػ لمولئي تفل فامم عى
مةرفػ وع نػ سػمب بمما نػس يػما ؟!! ػ نػف نممػى برولنتمػم ص / ٜتا نػػؽ و ػ فف زوتمػػم (
لممػػتمـ ) لمػػذ ف ػػبةتي فػ لمتا ن ػػمى سػػبم ونػػذفم اوليماػ وتةرنئػػم ورغبػ فػ لمطػ ؽ ةف ب "
عاػػفل ا ػػص ف ػ فف ن ػػوـ بممةمىن ػ لمزوتن ػ كممى ػ " وةاػػي ب " غنػػر

ػػممي كػػزوم مػػف لمامان ػ

لمتاسن ؟!
يذل لمزوت "  " .....ػ نف نممى برولنتمم ص ٜ/تا نؽ بػأف لممػتمـ كػمف " عىػ موعػف
مػػغ ولاػػف

ػػمابي ف ػ فاػػفؽ ػػبرف وكػػمف عػػمنز نػػركف ( ويػػذل فمػػر نتاػػمنض ب ػػف ،مػػغ اكمن ػ

لمسػػرع لمتاوان ػ ) بػػس مى ػػمش مكػػمف ف ئػػطر فاػػي نىػػؼ ا ػولمنف فاػػفؽ ػػبرف ( ويػػذل فنئػػم
نتامنض مغ اكمن لمسرع لمتاوان ) فم مفخؿ فوؿ مرع ػممؿ إمىػ يػو ػمرع فمرنكػم لم تنانػ
!!! ( ويذل يو إتتمل لمسنر لمطبنةػ ومػنس عكػس لإلتتػمل كمػم نػزعـ لمئػمبط  ) ..... /إمىػ

فنػي لمسػ مر ،لةمرنكنػ و ػ وممػم ونػؼ فػ لإل ػمر ،ػ يكػذل ت ػوؿ ػ فاػم ازمػى بسػرع !! اولتتمػى

امان لمتمركز إمى ن مف لمس مر ،لمبرنطمان ٓ " ...

يذل " لمتامفر " و " لمتامنض " لممموؿ مغ رولن لمئػمبط  .... /و مػـ نتونػؼ عاػف يػذل
لماف و ػ ذمؾ فف لمئمبط  ....كمف نف نمؿ ف مائرل لممترلخ سمعتنف ب ت سنر و فاي يو
لمذ توتي مىسنمر ،ب " نمام بممتوتي إم م فر لم وى ف ميفام نموػف لمسػنمر ،ناػزؿ مامػم ...
"

ػ وزلف لمئ ػ ػ ػػمبط  ......ي ػ ػ ػػذل " لمط ػ ػ ػػنف " بىػ ػ ػ ػ و ب وم ػ ػ ػػي فم ػ ػ ػػمـ لمانمبػ ػ ػ ػ صٗــــــــ فف

" لمسنمر ،نمفم مف ماط لمكورانش مف مرع الظوغى وفخىى عكػس لإلتتػمل فمػمـ لمسػ مر،

لمبرنطمان ػ ولةمرنكن ػ ( مػػغ فامػػم مػػو فخىػػى عكػػس لإلتتػػمل ف ػ نوتػػف فمػػمـ لمس ػ مر ،لمبرنطمان ػ
سو عممور وعممرلى ومبا ينو نام ،لمسونس ) وتسػنر بسػرع تاوانػ فػ عكػس لإلتتػمل "
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 ...وم ػػـ نت ئ ػػؿ س ػػنمف ،لمئ ػػمبط  /ي ػػما ببن ػػمف مم ػػمذل إذف تس ػػنر بس ػػرع تاوانػ ػ فػ ػ عك ػػس
لإلتتػمل بنامػم لمزوتػ ازمػى فػ " لإل ػمر ،لمئػوون " بت ػمطغ الظػوغى  /فمرنكػم لم تنانػ و ػ

وكنػػؼ لمسػػرع

ػ امينػػؾ بممتاوانػ

ػ مػػغ لمتونػػؼ فتػػأ ،فو فػ " لإل ػػمر " ،لممرورنػ لمئػػوون

بممت مطغ ؟!!!!
يػػذل " لمتاػػمفر " و " لمتمػػمتر " ال نمكػػف عبػػورل وال تتػػموزل فوف لمتونػػؼ عاػػف م اظ ػ

لمممػمف لمم بػوض عىنػي انػة نػمؿ ص٘ٔ بػممتا نؽ
يمم تفل و ط ر بمم مسمف لممتمـ لمظىنـ و
ب ػ " إمبػمرس كػػمف عاػف منةػػمف فػ ػػبرف وتوتمػى فاػػم وزوتتػ  .....مىمنةػػمف و وفثاػم سػػنرام
بممسنمر ،طىبى ما

لر بةض لممت ى مػف خىػؼ فاػفؽ ػبرف ف مػى بممػفورلف خىػؼ لم اػفؽ

وعا ػ ػ ػ ػػف ون ػ ػ ػ ػػوف فػ ػ ػ ػ ػ لإل ػ ػ ػ ػػمر ،و م ن ػ ػ ػ ػػى "  ( " .....لمزوتػ ػ ػ ػ ػ ) فتا ػ ػ ػ ػػى لمةربنػ ػ ػ ػ ػ وبت ػ ػ ػ ػػوؿ
" نم .......بني إما ا " !!!  ..فأام ترنى ورليم فوتوى فف لم ػمرع عكػس لإلتتػمل فون ػى و

وفوتوػى إف ولاػػف بنئػربا بمم ػػم وبن ػوم " فل مػػف  ......بنػي " وبػػفف نسػبا وفت ػػا ت تػػنش
ذلت وبةػف كػفل فخػذا إمػ مكػمف بةنػف عػف لمسػنمر ،وبةػف كػف ،طىبػى فاػ فروس فنئػ امتػ
ومةمنم إثانف فمام

رط وممم رتةى نرر لمئػمبط إاػي نػوفنا نسػـ ن ػر لمانػؿ وفوتوػى إف

لمئمبط بنولتما بةىب ب ستنؾ اولف فنمم كوكمننف " ؟!!!!!!!!!!

إف " لمولنة " ت ر بترتنس وتفبنر وبمةرف سمب مىزوت و سول مػغ لمئػمبط ....

فو مغ لممفعو  ....لمذ ف مر إمني  ......ويو نئرس لممػتمـ عىػ ن ػمل نػمو مػي " فل مػف
عمرو بني " !!!
نتكػػف ذمػػؾ فنئػػم و تزننػػؼ لمئػػمبط  ....و وكذبػػي ف ػ مائ ػرل وف ػ

ػػممفتي و كػػذبم

فعػػمل إمػ لماػػرص عىػ " لإلا ػرلف " بمم ػػممف ،ػ ونومػػي ب " فاػػم كاػػى مواػػف "  ...بنامػػم ت ػػم

عامن لو ومط ي فف تاك ؼ لما ن ػ عىػ مسػمف ذلى لمزوتػ لماػمفر ،لممتولطوػ مةػي و فت ػوؿ
صٔٔ  /تا نػػؽ ب " فاػػم غػػمفرى لمسػػنمر ،عى ػ لمام ػػن فمػػمـ لمتمركػػز إمى ػ ف ػ

ػػمرع فمرنكػػم

لم تنانػ ( يػ إذف عىػ بناػ بمػػم ترنػػف ) ونىػػى إما ػػوا فاػػم عػػمنز ،ئػػمبط " الاػػظ مػػم ذكػرل
لممػتمـ مػػف نوممػػم " نػػم ......بنػػي إما اػ " !!!  ...فنػي فماػػم

ػػرط تػػوم لةوؿ وبةػػف كػػفل

تمم لما نس  ......اولمى كمف البس بىوفر ابنت !! "
اةػػوف إم ػ لمسػػنف لما نػػس  ....... /ذ لمبىػػوفر لمابنتػػ لمػػذ إسػػتبمس " ن ػػم " لممػػتمـ
ومطمي عىني وترلخ سمعتنف غنػر م مػومتنف فػ لمظمػور بػي وتارنػر مائػرل و ػ فاػرلل نػرو
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رولن ػ عتنبػ ػ يػ ػ لةخ ػػر و ومتاػػمفر ،و فن ػػوؿ فنم ػػم ب " وب ػػمإلنترلس ت ا ػػظ ما ػػم ب ػػروز تس ػػـ
ىس ( الاظ مةفا ) ن بي نبئ لمس س و وعى لم ور ( الاظ عىػ لم ػور !!! )

مةفا

نمام بئبط لم خص باذر (؟!) خ ن فف نكوف مم ميفتي بنف طنمى مػ بسي س ام ؟!!!
ي إذف رولن " عتنب "  ..و " متامفر " ،و و " متةمرئ " .
إف سنمفتي ونبني ما سي لم بض لمسمفر " وعى لم ور " عى اف تةبنػرل و ػ ةاػي ت اػظ
ىس ن بي نبئ لمس س  " ..وعى لم ور نمام " !!!
مي بروز تسـ مةفا
ومكػػف سػػنمفتي نةػػوف ون ػا ض بىسػػماي و وب ػػذلى لمةبػػمر ،و مػػم بػػففيم بػػي اولرتكػػز عىنمػػم

ف لم بض لمسمفر لم ور و ب ومي ػ يذل لممتاػمنض لممتاػمفر ب " نماػم بئػبطي باػذر خ ػن فف
نكوف مم ميفتي بنف طنمى م بسي س ام ؟!!
يو إذف ال نتزـ ومترف نظف فف مم ميفل س س ؟!!!

ومكف مغ ذمؾ ػ إعتبرل س ام و ػ ونمـ بمم بض لم ور لمسمفر عى لممتمـ ؟!!
بنػف فف يػذل مػنس كػػؿ مػم فػ يػذل لمرولنػ مػف فعمتنػس و فممزوتػ لمةتنبػ " " ......

لمت ف بةى زوتمم سبم ونذفم ونفام طممب لإلا
رولنػ ػ فخ ػػر صٓٔ /تا ن ػػؽ ف مم ػػى ب
لمئمبط فت ي وطىغ ماي لمطبات " ٓ

مؿ وعفـ لمتةرض و  ..يػذل لمزوتػ سػمنى

ػ " فأا ػػم نى ػػى مىئ ػػمبط  ......فل مة ػػمل طباتػ ػ رلس

ومـ تاتي لةعمتنس !!!
فممئمبط  .....ن وؿ بمائرل فاي ت اظ مي " بروز تسـ مةفا

ىس ن ػبي نبئػ

لمس س و ثـ نظمر ػ وعى ذلى مسماي فف م بض لمس س مف " لم بر " ـ وال يو مةفف وال يو
ىس !!!

ون ػػوؿ لمئ ػػمبط  ......فف م ػػم الاظ ػػي ك ػػمف بطن ػػمى م ب ػػس لمم ػػتمـ و وم ػػغ ذم ػػؾ ال
نت ئؿ ببنمف ف ف مىبس مف م بس لممتمـ وف ف طنمى ن

ف ؟!!

ولمئمبط  .....ن وؿ فاي " وعى لم ور نمام بئبط لم ػخص " و ثػـ نةػوف فن ػؼ مػم
فترلل بأاي ت تنش ونمو و فن ىس لمماطؽ و ونئغ لمةرب فممـ لما مف ؟!!

ثـ تأت عتنب لةعمتنس و مـ نتف م ػ لر مػف لإلنػرلر بمػم وتسػتنىمم فػ ذلى مائػرل

..فف يذل " لمطبات " لمت إتخذيم ذرنةػ مكػؿ لإلاتممكػمى متةػفف ،لم ػةس لمتػ فت لريػم يػ "
طبات " مرخ

وفف لممتمـ نامؿ رخ

امىمم اولارلزيم ...

359

ف مائر سنمف ،لمئػمبط  ......و لممت لرخػ سػمعتنف غنػر م مػومتنف و اػرلل نسػتؿ

بنرلع ب ـ

" وبستلمي عف تا نؽ خ نتي ـ تبنف (مف بطمنتي) فاي نفع  ........و ونامؿ رخ
اغ بىتنكم رنـ  ×٘٘ٔٛٛفٕ٘ٗ " ٓ

امؿ اولارلز س س ـ مسفس ٜم ػـ ممرك ب ػرلوتاج
فىممذل إذف كؿ مم فترلل لمسنف لما نس  .....؟!!

فمنسى يذل ي مبػررلى لإلسػتن مؼ لمم ػروع ػ إف كػمف !! ػ بسػتلؿ لممسػتونؼ ولمتأكػف

مف خ نتي ػ ونف تأكف و مثىمم تأكف وب ن لررل مف فف لمس س لمذ نامىي مرخص !!! ونامؿ
رخ تي !!
مممذل إذف ممم كؿ مم إاتمكي بي عى تمنغ لم ةس ولم اولى ؟!!!
ومغ ذمؾ مـ تاتي لةعمتنس ؟!!!

إف لمسنف لما نس  ....و لممرنس فػ ع نتػي بممزوتػ "  " .....و ن ػوؿ فػ مائػرل ب

" وبستلمي ػ ستلؿ لممتمـ ػ عف لمسنف ،لمت كماى ب ابتي و ولمت إا ػرفى مػف مكػمف لمولنةػ
ػػطامس لممػػتمـ ولمسػػنمر!! ،

ففػػمف بأامػػم زوتتػػي وفاػػي عىػ خ فػػمى زوتنػ مةمػػم وعىنػػي نماػػم ب
ولممئبوطمى ؟!! مفنولف نسـ رط ن ر لمانؿ " ٓ

يو إذف ن وؿ فف " لمزوت " إا رفى مف مكمف لمولنة !!!

بنام ػػم " لمزوتػ ػ " ت ػػوؿ بأنولمم ػػم صٓٔ/تا ن ػػؽ  " ..رلس لمئ ػػمبط فت ػػي وطى ػػغ ما ػػي
لمطبات وراى لم سـ بةف كفل وعرفى إف يمم طىةول مف مبسي مخفرلى ومرلنم .. " ..
فمم اكمن لممخفرلى ؟!!!

إف لم بض ػ ب ض لماظر عف بط اي و ػ ولمت تنش ػ وب ض لماظر فنئم عػف بط اػي

و ػ نف وئةم تاى نف لمئمبط  ......وف نبئتي ب ػ
أٚالََ :فمنؿ خ ن لممتمـ ممث ف بطمن تا نؽ خ نتي !

صبٔيبَ :فخذ لمس س لممرخص لمذ كمف مغ لممتمـ و ػ ومـ نةف يامؾ إذف مم نخ
فىممذل لإلستمرلر ف لم بض عىني ؟!!

وعى ف ات و ػ فو ذرنة و ػ نةوف فنستبناي ؟!!
فمـ ن بي لممتمـ مةىوـ لم خ ن و ػ بؿ ثمبى لم خ ن ببطمنتي ؟!!

وفمـ نبى لممتمـ مازوع لمس س بأخذ طباتتي لممرخ
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؟!!

خطرل !

فمم ي لمترنم لمت تبرر إستمرلر لم بض عىني ؟!!

ومم يو لممسوغ إلستوامؼ إاتممكي اوليماتي وت تن ي ؟!!
م ف مر لمئمبط  ......ب ػ فنؽ لمزوت و لممتولط مةمػم و فػ مونػؼ ال وناسػف
عىنػي و ػ  ..فكػػؿ مػػم فتػرلل بمطػػؿ و ػ إاتمػؾ بػػي لمارمػػمى ولم ػػماوف و وخػػرم عىػ اػػفوفل ..
فسنمفتي مػنس ئػمبط مػرور وال ع نػ مػي بممخفمػ لممرورنػ و وال يػو ئػمبط فاػولؿ خ ػن

مسووؿ عف مةممت لمم مفلى فو لمم مكؿ لمزوتن و ثـ يو مـ نئبط ترنم فػ اممػ تىػبس
توبػػني مػػي لإلسػػتمرلر ف ػ لم ػػبض عى ػ لممػػتمـ اولاتتػػمزل سػػنمم ونػػف عػػرؼ وتػػن ف مػػف خ ػػنتي
وساس س اي مغ فاي مرخص و ومغ ذمػؾ كىػي نسػتمر فػ لم ػبض عىنػي اولاتتػمزل ثػـ نتػموز
ذمؾ إم ت تن ي ذلتنم وت تنش سنمرتي !!!
إف ن

لمت تنش لمذلت و تامؿ ي لةخػر مزنػفل مػف لةعمتنػس و ومػف " لمتاػمفر "

و " لمتامنض " مم نستة

عى ف مول م ؟!!

لمئ ػػمبط ي ػػما بة ػػف س ػػاس لمطباتػ ػ لممرخ ػ ػ و

ػ فئ ػػمؼ فػ ػ مائػ ػرل ن ػػوؿ ب

" وب س ػػتمرلر (؟!!) ت تن ػػي لمون ػػمو (؟!!)( وال اة ػػرؼ وال نة ػػرؼ فا ػػف مم ػػمذل لإلس ػػتمرلر فػ ػ
لمت تنش لمونمو بةف ساس لمطبات لممرخ

ٓ

) ـ اموؿ إم م

ػ ممػم كػ ػمف بػفلخؿ باطممػي "

مػػتف ي ػػذل و إف س ػػمنرامل و فف لمسػػنف لمئ ػػمبط  .... /ن ػػف الاػػظ و ػػميف اممػ ػ إم ػػم
..ويػ اممػ ال نمكػػف و ػ مم وال لمتةػػرؼ عىنمػػم مػػممـ تػػفخؿ لمنػػف إم ػ لمتنػػس ثػػـ تخػػرم ب ػ
تسة خ ن إم إم موي " ..

ال بف فف تكوف لمنف نف فخىى إم لمتنس ثـ خرتى وب

!!

بنػػف فف لمسػػنف لمئػػمبط  ......و لمػػذ ال تاتمػ فعمتنبػػي و ن ػػوؿ بمائػرل ب ــ " نماػػم
ب مسمؾ نفل فلخؿ تنس لمباطىوف ونمام ب خرلم ذمػؾ لم ػ مػف تنبػي فتبػنف ماػم فاػي عبػمر ،عػف
عىب ب ستنكن  ...وب تامم " ؟!!
إف مم ن

ي لمئمبط يما و منس إم م !!!

وال يو ماموم إم م !!!
وال يو ماموم ػ ات ػ إخرلم

مم ن

ي سنمفتي و يو فف لممتمـ وئغ نفل ف تنبي ؟!!
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مف لمتنس !!!

فمػػمذل ف ػ ذمػػؾ و ومػػم لمػػذ ونبػػني مىئػػمبط ػ وكمػػم ن ػػوؿ ػ إمسػػمؾ نػػفل فلخػػؿ تنػػس
لمباطىوف " !!
ومم لمذ ونبني مي فف نخرم نوم مف فلخؿ تنس لمباطىوف ؟!!!
ومم يو سافل ف فػتي عىبػ ب سػتنؾ ال نمكػف فف تاػو ػنوم نتخػوؼ ماػي فػ إطػمر
لمت تنش لمونمو لممتستر بي ممذل لإلاتممكمى ؟!!!
مر ،فخر !!!

منسى يذل اممن لةعمتنس ولمتامفرلى ؟!!
فىـ تاج لمسنمر ،ػ سنمر ،لممتمـ ػ مف فعمتنبي ؟!!!
سنمفتي و سنمف ،لمئمبط  .......ومستبني لمارممى بكؿ فاولعمم و نستؿ فػ مائػرل
عف لمسنمر ،مم اا ىي با ر م ظي ب ػ
" وعاف ننممام ب

ماسمسػ ػػن لممكػ ػػمف و

طامبي مفنولف لم سـ طىبام ماي تتانس لمسػنمر ،بتماػس لمطرنػؽ اظػ لر

ػ ونماػ ػػم

ػ يكػ ػػذل عى ػ ػ طػ ػػوؿ !! ــــــ ب

ػ ػػطامبي فلخػ ػػؿ سػ ػػنمرتي

( لمذ نمؿ متول فاي نمـ بتتانبمم بتماس لمطرنؽ مف إ طامبي مىمتمـ ) ؟!!!!!!
فكثر مف يذل ؟!!

ػ سػ ػػنمف ،لمئػ ػػمبط ومسػ ػػتبني لمارمػ ػػمى و ف ػ ػ رولنتػ ػػي فن ػ ػػوؿ ب ـــــ
نمئ ػ ػ سػ ػػنمفتي
" وبممتىوس بتمابي ( ف ف لممكمف لمذ كماى تتىس فنػي لمزوتػ !! )عثراػم بفولسػ لمسػنمر،
عى نطةتنف مستطنىتنف ف لم كؿ ولماتـ مف لممرل عىنمم ثمر " ...
ف ف مكمف بممفولس ؟!!  ...ال تولس !!!

بأ

كؿ وعى ف وئغ كماتم بممفولس ؟!!  ...ال تولس !!!

ولةيـ ؟!!
ولةخطر ؟!!
كنػػؼ نتػػرؾ سػػنمفتي خفمتػػي عىػ لمسػ مر ،لةمرنكنػ و ويػػؿ تأكػػف فاػػف فو إيػػتـ لمتا نػػؽ
بػػممتا ؽ مػػف كػػؿ فنم ن ػػي اػػوؿ خفمتػػي عى ػ لمس ػ مر ،لةمرنكن ػ وموئػػةمم ومن متمػػم ولم ػػو،
لممرلف مي فنمم فئ عف ستلؿ ففرلفيم عف ا ن مم تر ؟!!!

إف يذل لمئمبط مـ نك ي يذل لمت وؿ عى كرلم لممتمـ لمذ إستبمس ئربي عىػ ن ػمل
(؟!) و وال عى ارممى خ ي وارممى سنمرتي و بػؿ ورط لمانمبػ لمةممػ فػ ت تػنش مازمػي ػ
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ويو بمةار مازؿ ولمفل بممما ورن ؟!!

إف لمسنف لمئمبط  .....و ف إستخ مفي بكؿ ع ؿ و ستؿ ف مائرل و ثـ ت نأ فػ

فنولمػي و فف لممػتمـ إعتػػرؼ مػي بكػؿ ػ  ...بكػؿ ػ و وفاػػي تطػوع ػ يكػذل ؟! ــ فػ عترؼ مػػي
ب نر موتس وال مبرر فاي توتف بمازمي بةزبتي بممما ورن مخفرلى ؟!!!
نم فمطمؼ لو ؟!!

يػػؿ نمكػػف مةمنػػؿ فو ات ػ مةبػػنط فيبػػؿ متاػػوف فف نبػػة ف ػػتماي وفس ػ لررل بػػؿ وترلومػػي

عى يػذل لمااػو إمػ لمسػنف لمئػمبط لة ػوس لمػذ ئػربي عىػ ن ػمل ونػبض عىنػي اول ػطابي
إم ػ لم سػػـ ػ فنةتػػرؼ مػػي طولعن ػ ع ػف طنػػس خػػمطر وب ػ مبػػرر و بأاػػي توتػػف مفنػػي بمازمػػي
بممما ورن مخفرلى ؟!!!
ف ذل

ي يذل لمةبط ولممبؿ ولمخبؿ و فىممذل مـ نتفول بمممازؿ مخفرلى ؟!!

إف فعتوب مف لةعمتنس و ت سنر لمزوت لممتولطو مغ لمئمبط  ....بأف لممػتمـ ال

بف نف إت ؿ تىن وانم مغ سمو ي " و مؿ " لممخفرلى ؟!!!
فىممذل إذف إعترؼ ؟!!!
ومممذل نت ؿ منخ

مم إعترؼ بي ؟!!!

يػػؿ ياػػمؾ مػػم نتبػرل ػ متطوعػػم ػ عىػ لإلفال بأاػػي بػػفلرل ( فلر فبنػػي ) بممما ػػورن
مخفرلى و منةوف بةف ذمؾ فنت ؿ تىن وانم ػ وكنؼ ؟!! ػ إلخ مومم ؟!!
م ػف باثاػم بمماسػخ لمم ػور ،عػف إذف لمانمبػ بت تػنش لمسػكف بممما ػورن و ويػو مولمػػف
لممػػتمـ و مػػـ اتػػف مػػي فث ػ لر ف ػ لماسػػخ لمم ػػور ،و ومةىػػي بمماسػػخ لة ػػىن مػػـ ن ػػفر و إامػػم

لمم طوع بي فاي إذف متسؼ مخ مرمم ػ و لر لمئمبط  .....لممتولط مغ لمزوت ػ عى كػؿ نولعػف
لم ماوف ولم رعن و ف تارنمى و وال إسػتنثمؽ و وال تةػرؼ عىػ مػف مممػؾ لمماػزؿ لممػأذوف
بت تن ي بنامم يو  .....ـ ولمف لممتمـ و وبممتمم منس مازؿ لممتمـ و وال نتوز ت تن ػي إال بةػف
إستوذلف لم مئ لمتزو طب م ممم فمرى بي لمممف ٕٓٙ / ،ف .م ٓ
أجـــًَ!!َ

اةىػػـ فااػػم مسػػام بامت ػ إم ػ إثػػمر ،ذمػػؾ و ةف اتنت ػ لمت تػػنش فخػػزى لمئػػمبط  .....و
ومكاام ارو ذمؾ ممم مي مف فالم بمم

عى فالمتمم لممروع لمت افثى !!!

ةس عىنام إذف و و ةس عى كؿ متتمف مممم إتتمف و فف نستخرم مف يذل لمم لر
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لممى بممتاػمفر ولمتاػمنض ولمتمػمتر
وكؿ مم نتستطنغ لممتأمؿ إستخ

ػور ،مسػت نم متولومػ مأمواػ مىولنةػ ػ وماتمطػ مىةفلمػ و

ي يو فف يذل لممػ لر ن طػغ بػأف مىولنةػ

ػور ،تختىػؼ كػؿ

لإلخت ؼ عمم سطرل لمئمبط يما ف مائرل فو ت نأل ف فنولمي !!!!!!!!
اٌذفــــــــــــــبعَ

أٚالَََََ:اٌذفغَثجطسَْاٌمجغَػٍَٝادلزَُٚٙرفزيشٌَٗٛلٛػـَٗثغـريَإرَْٚفـَٝغـريَ
احلبالدَاٌىتَجييض٘بَاٌمبََٔٚ،َْٛثطسَِْبَرشرتَػٍَٝرٌـهََِٓآصبسَٚأدٌخَ
َ9

مػػف لمم طػػوع بػػي فف لممػػتمـ نػػف تةػػرض مى ػػبض عىنػػي وت تن ػػي فوف إذف مػػف

سىط لمتا نؽ و وفػ غنػر اممػ مػف اػمالى لمتىػبس و ومػف ثػـ فػ ف عػس إثبػمى مبػررلى مػم
فترلل لمئمبط  .....مف نػبض وت تػنش إامػم ن ػغ عىػ عمت ػي اولال وتبػى مسػم متي عمػم إاتمػؾ
بي لم ماوف ولم رعن ػ ونف مبسؼ فةؿ و ن ذمؾ مم ستىامل ف بفلن يذل لممذكر ،واانؿ إمني

ت فنم مىتكرلر ػ إذ لمولئي ممم إستةرئػامل فاػي مػـ تكػف ياػمؾ فنػ مبػررلى تػفعو مى ػبض عىػ
لممػػتمـ وت تن ػػي إلاةػػفلـ اممػ لمتىػػبس لمتػ
مف سىط لمتا نؽ وي لمانمب لمةمم

تبػػني مىئػػمبط  .....لتخػػمذ يػػذل لإلت ػ لر فوف إذف

ٓ

إذ لمثمبػػى بمائ ػرل ومػػف فنولمػػي فف لمئػػمبط لممػػذكور بػػمفر إم ػ لم ػػبض لم ػػور عى ػ

لممػتمـ مسػبس متمػػوؿ تاػمنض فنػي لمئػػمبط ولمزوتػ

ػ ولمما ػؽ فف ذمػؾ نػػف اػفة فوف وتػػوف

لممظمير ولةمػمرلى لمتػ تابػ عػف فف ياػمؾ ترنمػ نػف ونةػى بمم ةػؿ وتا ػؽ إسػامفيم مىمػتمـ
بمػػم ونتنػػز مػػي لم ػػبض عىنػػي وت تن ػػي فوف امتػ إمػ إست ػػفلر إذف مػػف لمانمبػ لمةممػ بمتخػػمذ
يذل لإلت لر ئفل ٓ
ػىس اولسػتبمف فاػي
وعى فرض لمتسىنـ بأف لمئمبط ميف تسمم و ي بأاػي مةػفا
" فبر " ػ نبرز مف بنف طنمى م بسي ػ فنمػم زعػـ !! ػ فػ ف يػذل لمتػز ال نةاػ بممئػرور ،فاػي
مس ػ س فو طبات ػ ناوزيػػم ب نػػر تػػرخنص وف ػ غن ػر لةا ػولؿ لمم ػػرس بمػػم نماواػػم و يػػذل إم ػ
لستامم ظمور يذل لمتز مف لمس س والنست نـ يذل لم وؿ مغ نومي لم ميف ذلتي بأف لمس س
لممػذكور كػمف نخ نػي بػنف طنػمى م بسػي ػ ةف ذمػؾ لإلخ ػم نتاػمف كىنػ مػغ لإلفعػم بظمػور

تػػز ماػػي بانػػة نمكػػف رتنتػػي مػػف لم نػػر فوف لمباػػة عاػػي وت تن ػػي اولالّ مػػم عمػػف لممػػتمـ إم ػ

إخ موي ٓ
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ثػػـ إف لما ػػفنة لممتونػػغ وفػػؽ لممتػػر لمةػػمف مبم ػػور يػػو فف ن ػػوـ لمئ ػػمبط بس ػتلؿ

لممتمـ عف ذمؾ لمس س ولمذ كماى تخ

ماي لمزوتي فػ ب غمػم ئػف زوتمػم عىػ انمتمػم

ومف لمطبنة فف نرف عىني لممتمـ بأاي س س مرخص بمسمي والزلؿ ترخن ي سػمرنم ومػف ا ػي
مػػذمؾ انمزتػػي اولا ػ لرزل مىػػففمع عػػف لمػػا س لسػػتةممال مىاػػؽ لمم ػػرر مػػي بم تئ ػ لم ػػماوف عم ػ

بممممف ٙٓ/ ،ع وبمى ومف ثـ ف وزر وال إثـ عىني والترنم وال ع مس ٓ
وولنةػ إا ػرلز لمس ػ س عى ػ ااػػو ػػرع

ويػػو مػػرخص مػػي بامىػػي مىػػففمع فمػػر ثمبػػى

وعى ػ ااػػو نػػمطغ وتػػمزـ ال ن ػػوبي مػػبس فو غمػػوض ونػػفـ لممػػتمـ مى ػػموـ بئػػبطي لمتػػرخنص
لم مفر مي ب ارلز لمس س وكمف والزلؿ سمرنم ونى لمئبط ومف ثـ فىـ نكف ياػمؾ ف مسػوغ
نػػماوا مى ػػبض عى ػ لممػػتمـ فو ت تن ػػي إلات ػػم مبػػررلى لتخػػمذ يػػذل لإلت ػ لر ئػػفل ةف إت ػ لر
لمت تنش فو لم بض مريوف بأسبمبي لمت تسوغي وتستفع إت لر ل ٓ

ف ذل لات ى يذل لةسبمس ومـ تتولفر تىؾ لممبررلى كمف لم بض ولمت تػنش إتػ لر تةسػ نم

وبمط متترفل مف لمم روعن و وتبطؿ بممتمم كمف لةفم لممترتب عىني ولمت مػـ تكػف متوتػف
مػوالل عمػ بمممػػمف ٖٖٙ/،إت ػ لر لى تامونػ ولمتػ تبطػػؿ تىػػؾ لةفم ػ ممفلمػػى مرتبط ػ بػػمإلت لر
لمبمطؿ إرتبمطم ال ن بؿ لمتتزو ومت ىي بي

ى وثن ال لا

مـ فنمم بمم ف ذمػؾ لإلعتػرلؼ

لممزعػػوـ اسػػبتي مىمػػتمـ ف ػ لع ػػمس لم ػػبض لمبمطػػؿ وئػػبط لممػػمف ،لممخػػفر ،ذلتمػػم عى ػ

فػػرض

لمتسىنـ تفال بئبطمم ف اوزتي ويو فرض تفم ماض ال فسمس مي مف لمولنغ ٓ
كمػػم ال نتػػوز باػػمؿ لإلسػػتامف إم ػ فن ػولؿ لمئػػمبط لمػػذ نػػمـ بمػػذل لإلت ػ لر لمػػذ

ػػمبي

عػولر لمػبط ف ةاػػي إامػػم ن ػػمف ب ػػا مػػم نػػمـ بػػي مػػف عمػػؿ مخػػممؼ مى ػػماوف مةتػػفنم بػػي عىػ

مامرمػي ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممف ،والنسػمغ مػي نػوؿ  .ػ فمم معػف ،لممتػولتر ،فػ نئػم ماكمػ
لما ض فف " مف نمـ بمإلت لر لمبمطؿ ال ت بؿ ممفتي عىني " ٓ
ف ف ارص لم ماوف وارص لم ئم عى اممن لما ن مػف ف تزننػؼ نػفخؿ عىنمػم
و فتػ ػػرى فاكػ ػػمـ لم ئػ ػػم عى ػ ػ فف الزـ ليػ ػػفلر لالت ػ ػ لر مبط اػ ػػي و ليػ ػػفلر وعػ ػػفـ لالعتػ ػػفلف

ب ػػممف ،مػػف نػػمـ بػػي فو ػػمرؾ فنػػي و ةف لمئػػمما تامػػمر اػػنف نبطػػؿ لالت ػ لر مػػف امان ػ مػػم
فعت ػرلل ونب ػ فر مػػف لمػػبط ف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ بػػيٓٓ فػػذمؾ تمػػمتر نتاػػزل عاػػي لم ػػمرع ونتا ػزل
عاػػي لم ئػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ لر النسػػتطنغ مػػف فتػرلل فف نرفػػغ عاػػي يػػذل لمػػبط ف
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نومنػ نسػػونمم و فو نىتػػؼ اػػوؿ لمػػبط ف ب ػػممف ،نبػػفنمم عػػف مئػػموف يػػذل لالت ػ لر

بػػفعمو

لمبمطؿ سول سطرى ف مائر فو فبفنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ

م ػذمؾ اكمػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر و " بةػػفـ ت ػولز لةعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو
مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى " وبأف " مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم "ٓ

* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ

ٚفَٝحىَُحملىّخَإٌمغََرمٛيََََ:

" ممػم كػمف بطػ ف لمت تػنش م تئػمل نماواػم عػفـ لمتةونػؿ فػ لماكػـ بمالفلاػ عىػ ف

فمنؿ نكوف مستمفل ماي و وبممتمم ف نةتف ب ممف ،مف نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓ"
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لم بض لمبمطؿ ال ن ي مىمامكـ لإلعتممفعىني وال عى ل ثػمر لمتػ تترتػس عىنػي و

بؿ وال عى

ممف ،مف فترول و ةف مثؿ يػذل لم ػممف ،تتئػمف إخبػم لر مػامـ عىػ فمػر إرتكبػول

مخممؼ مى ماوف و ويو فمر نةف ف ذلتي ترنم

"ٓ

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

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" متػ ػ ك ػػمف لمت ت ػػنش لم ػػذ ون ػػغ فػ ػ تن ػػس لمم ػػتمـ ن ػػف تت ػػموز ب ػػي م ػػأمور لمئ ػػبط

لم ئمو افوفل و وفني لاتممؾ مارمػ
ترتس عىني مف لعترلؼ

ػخص لممػتمـ وارنتػي لم خ ػن فمػو بمطػؿ يػو ومػم

فر ف فع مبي مرتمؿ لمئبط " .

* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ رنـ ٗ ٔٛػ ص ٔٙٛ
وال نمك ػػف با ػػمؿ مس ػػمنر ،لمئ ػػمبط  ......فػ ػ زعم ػػي بأا ػػي تمك ػػف م ػػف م ػػميف ،لمت ػػز

لممةفا متسـ فلؿ عىػ فاػي سػ س خ ػ لمخطػر ماػي وفف مػم فنػفـ عىنػي مػف إتػ لر مػـ نكػف
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إال مف نبنػؿ لمت تػنش لمونػمو لمم ػروع ةف لمت تػنش لمونػمو لمم ػروع مػنس متػرف نػوؿ مرسػؿ

نتخػذل مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو مطنػ وسػػبن متسػخنرل إلسػػبمغ لم ػػرعن عىػ لإلتػ لر لمبمطػػؿ
لمذ نتخػذل ئػف لممػتمـ و بػؿ نتةػنف فف نكػوف مسػتمففم ئػبط ػ تةػف انمزتػي ترنمػ و فػ ذل
ممكػػمف لم ػػرض مػػف يػػذل لمت تػػنش يػػو لمتأكػػف مػػف فف ذمػػؾ لمتز لممةػػفا لممزعػػوـ بأاػػي وم م ػػميف

بمةرف ػ ذمػػؾ لمئػػمبط س ػ س وفاػػي مػػرخص فو غنػػر مػػرخص و ف ػ ف ثبػػوى ترخن ػػي كمػػم يػػو
لماػػمؿ فػ

ػػور ،لمولنةػ لمممثىػ و إامػػم نةاػ فف لممػػتمـ مػػـ ن ػػمرؼ ترمػػم وال خػػرم عػػف اػػفوف

لمم ػػروعن و ومػػف ثػػـ ف ػ ماػػؿ إذف ميسػػتمرلر ف ػ ذمػػؾ لمت تػػنش و وثػػـ نةػػف ذمػػؾ لإلسػػتمرلر
عم ػ غنػػر م ػػروع إذ نتةػػنف فف نتونػػؼ فػػو لر اولالّ عػػف عم ػ عػػفلوانم وبػػمط ونبطػػؿ لمػػفمنؿ
لممستمف مف لستم لررل غنر لمم روع ٓ

وعى ذمؾ فمم كمف مىئمبط  ......لإلستمرلر ف ت تنش لممتمـ ػ عى لم رض لمتفم

فف مػػف ا ػػي ت تن ػػي و عىمػػم بأاػػي مػػـ نكػػف ما ػػم ف ػ لتخػػمذ يػػذل لإلت ػ لر

ػ بةػػف فف تأكػػف مػػف

خ ػػنتي م ػػف ولن ػػغ تا ن ػػؽ لم خ ػػن وبة ػػف فف ثب ػػى مفن ػػي فف لمسػ ػ س لم ػػذ با ػػوز ،لمم ػػتمـ
مرخص بمسمي والزلؿ ترخن ي سمرنم ونفـ رخ ػتي ممػأمور لمئػبط لم ئػمو فػور طىبمػم ماػي
و ػ وبػػذمؾ لزمػػى مبػػررلى لإلسػػتن مؼ كمػػم زلؿ لمسػػبس لمػػذ مػػف فتىػػي نػػمـ لمئػػمبط ب ػ ت لر

لمت تنش لممزعوـ بأاي ونمو بةف ثبوى خ ن لممػتمـ وثبػوى فف لمسػ س لمػذ مةػي مػرخص
ب سمي وفف انمزتي مي انمز ،م روع ال ت كؿ فن ترنم
ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لمت ت ػػنش لمون ػػمو ي ػػو لم ػػذ نس ػػتمفؼ لمبا ػػة ع ػػف ػ ػ خط ػػر نامى ػػي لمم ػػتمـ تونن ػػم

إلاتممؿ لستةمممي ف لإلعتفل عى غنرل فو لةئرلر با سي ويذل لمت تنش م روع طمممم ب
فىاطمؽ غرئي ف لنت ر عى تاػر وتػوف لم ػ لمخطػر فػ ذل تػموز ذمػؾ فمسػتمفؼ ئػبط
تةف انمزتي ترنم كمخفر فمو بمطؿ " ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٗٔ/ٙ/مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ػ م ٘ ػ رنـ ٖ ٕٚػ ٖ٘ٙ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" إذل ا ؽ يػذل لمت تػنش غرئػي فثبػى فف لممػتمـ ال نامػؿ ػنوم خطػ لر فػ ف لإلسػتمرلر

فني نكوف بفورل عم غنر م روع "ٓ
" متػ ػ ك ػػمف لمت ت ػػنش لم ػػذ ون ػػغ فػ ػ تن ػػس لمم ػػتمـ ن ػػف تت ػػموز ب ػػي م ػػأمور لمئ ػػبط

لم ئػػمو اػػفوفل و وفنػػي إاتمػػمؾ مارم ػ لم ػػخص لممػػتمـ وارنتػػي لم خ ػػن فمػػو بمطػػؿ يػػو
ومم ترتس عىني مف لعترلؼ

فر ف فع مبي مرتؿ لمئبط "

* ا ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ ٗ ٔٛػ ص ٔٙٛ
وممم كمف لمت تنش عم مف فعممؿ لمتا نؽ ومنس مف نبنؿ فعممؿ لمباة ولإلستفالؿ
ومف ثـ ف نتػوز إتػرلتل مىباػة عػف لمترنمػ وت

ػ ونوعمػم و بػؿ نتةػنف فف نكػوف ب ػفف

ترنم ونةى بمم ةؿ فو تولفرى لمفالوؿ ولإلممرلى لمت تاب عف ونوعمم ولممظمير لمت تثبى
ػػا إسػػامفيم مىمػػتمـ لمتػػمر ت تن ػػي اولال كػػمف لمت تػػنش بػػمط ممػػم ناطػػو عىنػػي مػػف مسػػمس
ػمامم لمفسػتور فػ لممػمف ٗٔ/ ،ماػي ػ ف نتػوز إتػ لر لمت تػنش
بارنػ لممػتمـ لم خ ػن لمتػ
إال بام عى فمر مف لمسىط لممخت
لممتتمغ ٓ

وبمم فر لمذ تسػتىزمي ئػرور ،لمتا نػؽ و ػنما فمػف

وعى ػ ذمػػؾ ف ػ نمكػػف باػػمؿ لعتبػػمر فن ػولؿ لمزوت ػ  .......ئػػف زوتمػػم لممػػتمـ بأاػػي
نارز س ام ونرنف نتىمم مسوغم مت تن ػي مئػبط ذمػؾ لمسػ س و ممفلمػى اممػ لمتىػبس مػـ تكػف
متولفر ،ف ذمؾ لمونى عاف ازوممم مف لمسنمر ،ولب غ تىؾ لمولنة مىا نس  ٓ .......ةف اممػ
" لمتىػػبس " البػػف فف تكػػوف مةمناػػي وم ػػميف ،بمةرف ػ مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو ا سػػي وال نتػػوز
باػمؿ فف تكػوف ما ومػػي مػي عػػف لم نػرو وعىػ ذمػؾ فنتةػنف فف نكػػوف ذمػؾ لممػػأمور نػف فب ػػر

اممػ لمتىػػبس بةنانػػي وبامسػ لمب ػػر فو ففركمػػم بأنػ امسػ فخػػر كممسػػمغ فو لم ػػـ و ف ػ ذل مػػـ
نكػػف نػػف عمنامػػم ب اػػف اولسػػي ف امػػم تكػػوف غنػػر متػولفر ،ػ ونةا ػ ذمػػؾ فاػػي النك ػ فف تكػػوف
لممةىوممى عف لمتىبس وننممي ريف م نو لممبىػغ واػفل فو رولنتػي ةف يػذل لمػب غ ممػم ناتمػؿ

لم ػػفؽ ولمكػػذس ونػػف تخط ػ ا ػولس لم نػػر ونػػف نكػػوف لمػػفلفغ عى ػ ب غػػي متػػرف لمرغب ػ ف ػ
لمت ػػمنر بػػمممبىغ ئ ػػفل ولمكن ػػف مػػي ولإلات ػػمـ ماػػي ومتةىػػؽ لمت تػػنش بممارنػػمى لم خ ػػن لمتػػ
مامم لمفستور وامميم لم ماوف ٓ

وممذل ف نمكف بامؿ فف تكوف يذل لمارنمى لمم فس مىمولطانف فػ نػف غنػر مػأمور
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لمئبط لم ئمو عرئي مىت عس ولمةبة ٓ

وةاػػي ممػػم كػػمف ت ػػفنر مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بتػولفر اممػ لمتىػػبس بممترنمػ خمئػػةم

مرنمب ػ ماكم ػ لمموئ ػػوع وتاػػى مس ػػوومنتي لم خ ػػن بمعتبػػمرل موظ ػػم عممػػم ماوط ػػم بػػي ي ػػذل
لمت ػػفنر ولم ػػذ نتةػػنف فف نكػػوف سػػفنفل و ػػموبم خممنػػم مػػف ػػبم إس ػػم  ،لسػػتةممؿ لمس ػػىط فو
لمتةسػػؼ فػ لسػػتةممممم ػ ف ػػف فئػػا مػػف لممتةػػنف فف نتا ػػؽ لممػػأمور با سػػي مػػف تولف الراػػف

امالى لمتىػبس بممترنمػ وفف نةمنامػم ب اػف اولسػي خ ػنم و ونةاػ ذمػؾ فاػي النك ػ عىمػي
بمم وبتولفريم ا

مي مف فاف لة خمص ٓ

ونػف اػػرص لم ػػمرع عىػ يػػذل لمتأكنػػف مىئػبط ولمتافنػػف ونتا ػػؽ بػػذمؾ مػرلفل بػػأف نب ػ
لمتىبس ف اطمني لممافوف لمذ ت تئني لمم ىا لمةمم وافيم ٓ
ٚاعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأََٔٗ:ـَ

" نتس مك ونخوؿ ممأمور لمئبط لم ئمو بةض سىط لمتا نؽ فف نكػوف نػف ػميف
با سي لمترنم فو ففركمم ب اف اولسي وي ف امم مف امالى لمتىػبس ػ والنك ػ فف نتى ػ

ابأ لمتىبس عف طرنؽ لمرولن عمف ميفيم " ٓ

* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٗ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان

ػ ماموف عمر ػ م  ٙػ  ٕ٘ٚػ ٖٖٖ

* ا ض  ٜٔٗٗ/ٔٓ/ٔٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ػ م  ٙػ ٘ ٖٚػ ٘ٔ٘

ٚلؼذَوزٌهَثأَََْ:

" امم ػ ػ لمتىػ ػػبس تسػ ػػتوتس فف نتا ػ ػػؽ مػ ػػأمور لمئػ ػػبط لم ئػ ػػمو م ػ ػف ننػ ػػمـ لمترنم ػ ػ

بم ػػميفتمم با سػػي فو إفرلكمػػم ب اػػف اولسػػي وال ن انػػي عػػف ذمػػؾ فف نتى ػ ابأيػػم عػػف طرنػػؽ
لمرولن فو لما ؿ عف لم موف "
* ا ض  ٜٜٔٚ / ٘/ ٔٚػ س ٖٓ ػ ٕٗٔ ػ ٗ٘ٛ
* ا ض ٔ ٜٔٙٙ/ٖ/ػ س  ٔٚػ ٕٗ ػ ٕٕٔ
اولذ كمف لمثمبى بمةورلؽ فف امم لمتىبس مـ تكف نموم ونػى اػزوؿ  .......مػف سػنمر،
زوتمم كمم سىؼ لمبنمف ومف ثـ ف ف ب غمػم ئػف لمػزوم لممػتمـ بأاػي ناػوز سػ ام فػ غنػر
لةا ػولؿ لمم ػػرس بمػػم نماواػػم مػػـ نكػػف نسػػوغ مىئػػمبط  .....ت تن ػػي طمممػػم فاػػي مػػـ نػػفرؾ يػػذل

369

لمترنم ػ ب اػػف اولسػػي وم ػـ نةمنامػػم با سػػي ومػػـ توتػػف لممظػػمير لمخم ػ لمخمرتن ػ لمت ػ تػػفؿ
عىنمػػم وتاب ػ عػػف ونوعمػػم واسػػبتمم مىمػػتمـ لمممثػػؿ و يػػذل بمإلئػػمف إم ػ ثبػػوى تػػرخنص يػػذل

لمسػ س بمسػػـ لممػػتمـ وسػرنمف ترخن ػي ونػػى لمئػػبط ووتػػوف لمرخ ػ فػ اوزتػػي بمػػم تات ػ
مةي بم تولفر تىؾ لمامم ولاةفلـ كؿ لممظمير لمت تفؿ عى فف فػ لةمػر ثمػ ترنمػ و
ومت كمف ذمؾ ف ف ت تنش لممتمـ ونةف ا م وولنةم ب نر مبرر وف غنر لماػمالى لمما ػوص
عىنمم ف لم ماوف بمم ن مي بممبط ف ٓ
وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لم ػػفف بػػأف يػػذل لم ػ فر مػػف ػػأاي تئػػننؽ اػػمالى لمتىػػبس بمػػم
نتاػػمف مػػغ لمم ػػىا لمةمم ػ

ونخػػممؼ لم ػػماوف لمػػذ ناسػػس لمتىػػبس مىترنم ػ ال مىتػػما وفاػػي

ناوؿ فوف تطبنػؽ نولعػف لمتىػبس عىػ لمتػرلوـ لمتػ مػـ تخىػؼ ثػم لر نمكػف فف ن ػميفيم مػأمور
لمئػػبط لم ئػػمو كمم ػػروع ف ػ لمترنم ػ و وفاػػي نتةػػمرض مػػغ مػػمن ررل لم ػػماوف مػػف ت ػولز فف

نتةػرض ف

ػخص ػ ومػو مػـ نكػف مػف مػأمور لمئػبط لم ئػمو ػ ومىمػتمـ لممتىػبس بممترنمػ

ونسػىمي إمػ فنػرس رتػؿ مػف رتػمؿ لمسػىط لمةممػ طب ػم مىمػمف ٖٚ / ،إتػ لر لى تامونػ ػ ةف
لم ػػمرع فر وبا ػػؽ فف نك ػػوف إس ػػامف لمس ػػىطمى مم ػػأمور لمئ ػػبط لم ئ ػػمو فػ ػ اممػ ػ لمتى ػػبس
متسمافل إم فسمس ن نا م فرل مةمناتي لم خ ن متىؾ لمامم ويو لممسووؿ عف ت فنر يػذل
لمامم وا ريم ف لممتمؿ لمذ ت تئني لمم ىا لمةمم ٓ

وفف لم خص لمةمف إذل عمنف با سي امم لمتىبس با سي وافل فكؿ مممي مف اؽ يو
فف نتة ػػرض م ػػخص لمت ػػما لممتى ػػبس ون ػػوفل إمػ ػ رت ػػؿ لمس ػػىط لمةممػ ػ طب ػػم مىم ػػمفٖٔ / ،
إت لر لى تامون وعى لةخنر فف نات ؿ فو لر إم مكػمف لمولنةػ فػ ف عػمنف با سػي اممػ لمتىػبس

كمف مي فف نتخػذ مػمنرلل مػف إتػ لر لى مامسػب خوممػم مػي لم ػماوف ومامػم لم ػبض ولمت تػنش و اولذل
مـ نةمنامم با سي كمف مي فف نبىغ لمانمب لمةمم متبم ر لمتا نؽ فو تاتفبي إلترلوي ٓ

يذل ونبنف مػف لسػت لر فاكػمـ ماكمػ لمػا ض فامػم تت ػفف فػ ت ػفنر ماكمػ لمموئػوع
مامالى لمتىبس ار م مامم عىػ ئػممف لمارنػمى لم خ ػن مىمػولطانف وارمػمى مسػمكامـ و
ونئى مذمؾ بأاي إذل كمف لممتمـ نف فخرم ورن مف تنبي عاف رتنتي مرتؿ لم رط ووئةمم

بسرع ف فمػي ومػـ نكػف مماوتػي تىػؾ لمورنػ ظػمي لر اتػ نسػتطنغ رتػؿ لمئػبط رتنتػي و فػ ف
يذل لمامم التةتبر مف امالى لمتىبس ب ارلز لممخفر ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/ػ لممامممل ػ س  ٕٛػ٘ ٖٙػ ٖٜٗ
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" وفاػػي إذل كماػػى لمولنةػ فف لممػػتمـ ويػػو ممػػف ل ػػتمرول بمإلتتػػمر بمممخػػفرلى وتػػف بػػنف

ف خمص نفخاوف ف لمتوز ،ثـ ويف مطب م نفل عى ورن واموؿ لممرس عاف لم بض عىني
ف ف ذمؾ ال نك

مى وؿ ب نػمـ اممػ لمتىػبس ةف فاػفل مػف رتػمؿ لمئػبط مػـ ن ػميف مخػف لر بأنػ

امس مف اولس

" ٓ

نبؿ إت لر لم بض ولمت تنش

* ا ض  ٜٜٔٗ/٘/ٔٙػ لممامممل ػ س ٖٓ ػ ٕٗٔػ ٕٔٛ
ٚلؼَٝثأََٔٗ:

" ال نتػوز ت تػنش لمسػنمرلى لمخم ػ بػممطرؽ لمةممػ ب نػر إذف مػف سػىط لمتا نػؽ وفى نػر

امم لمتىبس"

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

وفاػػي متػ كػػمف لم ػػبض بػػمط فػ ف ت تػػنش لممػػتمـ ومػػم فسػ ر عاػػي ذمػػؾ لمت تػػنش نكػػوف
بمط

كذمؾ كمم نبطؿ لإلعترلؼ لمماسػوس إمنػي فػ فع ػمس لم ػبض لمبمطػؿ إذ يػو فػ ولنػغ

لةمر اتنت يذل لإلت لر لمذ

مبي لمبط ف كمم النتوز لإلستامف ف إفلا لممتمـ إم ئػبط

لمممف ،لممخفر ،مةي اتنت مىت تنش ومو نمـ بي وكنؿ لمانمبػ ةف يػذل لمػفمنؿ مت ػرع عػف لم ػبض
لمذ ونغ بمط ومـ نكف منوتف موالل ٓ
كمػػم ال ت بػػؿ ػػممف ،مػػف فت ػرلل ةاػػي لامػػم ن ػػمف ب ػػا لإلت ػ لر لمػػذ تػػـ عى ػ ااػػو
مخػػممؼ إلاكػػمـ لم ػػماوف و ف ػػف اػػرص لم ػػماوف واػػرص لم ئػػم عىػ اممنػ لما ن ػ مػػف ف

تزننؼ نفخؿ عىنمم و فترى فاكمـ لم ئػم عىػ فف الزـ ليػفلر لالتػ لر مبط اػي و ليػفلر
وع ػػف ـ لالعت ػػفلف ب ػػممف ،م ػػف نػ ػمـ ب ػػي فو ػػمرؾ فن ػػي و ةف لمئ ػػمما تام ػػمر ا ػػنف نبط ػػؿ
لالتػ لر مػػف امانػ مػػم فعتػرلل ونبػ فر مػػف لمػػبط ف ب ػػممف ،مػػف نػمـ بػػيٓٓ فػػذمؾ تمػػمتر نتاػزل
ػر النسػػتطنغ مػػف فتػرلل فف نرفػػغ
عاػػي لم ػػمرع ونتاػزل عاػػي لم ئػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ ل
عاػػي يػػذل لمػػبط ف بػػفعمو

نومن ػ نسػػونمم و فو نىتػػؼ اػػوؿ لمػػبط ف ب ػػممف ،نبػػفنمم عػػف

مئػػموف يػػذل لالت ػ لر لمبمطػػؿ س ػول سػػطرى ف ػ مائػػر فو فبػػفنى فم ػػمـ لمما ػػؽ فو فم ػػمـ
لمماكم ٓ
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مػػذمؾ اكمػػى ماكمػ لمػػا ض مػ لر لر و " بةػػفـ تػولز لةعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو

مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى " وبأف " مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم "ٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
ٚفَٝحىَُحملىّخَإٌمغَرمٛيََ:ـَ

" ممم كمف بط ف لمت تنش م تئمل نماوام عفـ لمتةونؿ ف لماكـ بمالفلا عىػ

ف فمنؿ نكوف مستمفل ماي و وبممتمم

ف نةتف ب ممف ،مف نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿٓ"

* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ

* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ـ ٔٗ طةف رنـ ٖٖ٘ٔ مسا  ٜ٘ؽ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙػ طةفٔ ٔٚمسا ٖٗ ؽ
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ

مف كؿ يذل نبنف فف مم نفع بئبطي مف مخفر مغ لممتمـ ػ عى فرض ذمؾ تفال
ويػو فػرض غنػػر

ػاني ػ إامػػم كػمف باػػم عىػ إتػ لر لى ػمبمم عػولر لمػبط ف ومػػف ثػـ فػ

نةتػػف بمػػذل لمػػفمنؿ وال بػػمإلنرلر لممزعػػوـ

ػػفورل ماػػي ف ػ فع ػػمس ئػػبطي ةف كمف ػ يػػذل لةفم ػ

مابث ي عف لإلت لر لمذ ونغ بمط ممخمم تي لمئولبط ولة ػوؿ ولمسػمب كمػم ال ت بػؿ ػممف،
لمئمبط  ......ئفل بمعتبمرل لم موـ بتىؾ لإلت لر لى لمبمطى ويو بط ف متةىػؽ بمماظػمـ لمةػمـ
الت ممي وتةى ي بممارنمى لمةمم وت ئ بي لمماكم مف تى م ا سمم فوف امت إم ففػغ فو
ففػػمع وف ػ فن ػ

امم ػ تكػػوف عىنمػػم لمػػفعو كمػػم نتػػوز مىمػػتمـ لمتمسػػؾ بػػي ومػػو فمػػمـ سػػىط

لمتا نػػؽ وعىنمػػم فف تأخػػذ بػػي مػػم فلمػػى ػػروطي متػولفر ،و ػ وتػػأمر بةػػفـ وتػػوف وتػػي إلنمم ػ
لمفعو لمتامون ئف لممتمـ مت كماى لمفعو نف خىى مف ف فمنػؿ

ن مـ عىني نئم بمإلفلا كمم يو لمامؿ ف لمفعو لمممثى ٓ
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ػاني خػر نمكػف فف

صبٔيبََََ:ػذََجٛاصَإعزيمب َادلزٌَُٙؼذََرٛافشَششٚطَٗادلششٚػخََ:

ومف تماس خر فماي مـ نكف ياػمؾ ف مبػرر م ػروع نسػتفع لسػتن مؼ لممػتمـ عىػ

فرض لمتسىنـ تفال بأاي كمف ن وف سنمرتي بسرع ( ونف ثبى كذس ذمؾ عى مم فسى ام ) وفاي
فخؿ بمم ػ تفال !! ػ ف طرنؽ ولتتمل غنر مسموس لإلتتمل فني ٓ
إذ كػػمف لةم ػػر ن تئػ ػ فػ ػ ي ػػذل لمظ ػػروؼ ب ػػرض ثبوتم ػػم مت ػػرف لمت ػػمط رن ػػـ لمس ػػنمر،
وتارنر لممخمم ئف نموػفيم فوف ثمػ مبػرر السػتن مفي و ػ ةف يػذل لإلتػ لر مػنس ا ػم مطى ػم
ممػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بػػؿ م ػػروط بػػأف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي موئػػغ لمرنبػػ فػػ سػػبنؿ
لمتةرؼ عىػ

خ ػنتي ػ ومػنس فػ متػرف لم نػمف ،لممسػرع لو لممػرور بطرنػؽ عكػس لإلتتػمل

ممنفعو إم لإلرتنمس ف

خ ن نموف لمسنمر ،لو لإل تبمل ف فمرلٓ

ويامؾ ل الؼ مف لمسنمرلى لمخم

لمت تتتموز لمسرع نومنم ولمت تخممؼ نولعػف

لممرور ولتتميمى لمسنر ف لمطرؽ لمةمم والنتةرض ممػم مػأمور لمئػبط لم ئػمو والن ومػوف
بمس ػػتن مؼ نمو ػػفنمم ونكت ػ ػ فػ ػ ي ػػذل لما ػػمالى بتارن ػػر لممامئ ػػر لم زمػ ػ ولتخ ػػمذ لإلتػ ػ لر لى
لم زم ف

أامم  .ػ نئمؼ إم ذمؾ فف لمسنف لمئمبط منس مف ئبمط لممرور و ػ ومػـ نكػف

ف ػ خفمػ ػ مرورن ػ و وا لرس ػػتي كما ػػى عى ػ لمسػ ػ مر ،لةمرنكنػ ػ و وال ع نػػي م ػػي بممس ػػنمرلى وال
لمم مفلى لمزوتن !!!
وولنػػغ لةمػػر فف لمسػػنف لمئػػمبط نظػػف فاػػي بىتووػػي لم ػ بػػمس لالسػػتن مؼ نسػػتطنغ فف

نتخ ػؼ مػف فاكػمـ لم ػػماوف و وفف ناتمػؾ مػف لماػػمس ومػف ارمػمى لماػػمس ومػف ارنػمى لماػػمس
ممن ػػم ؟!! وذمػػؾ ويػػـ بمطػػؿ ٓ فمالسػػتن مؼ إت ػ لر ن ػػوـ بػػي رتػػؿ لمسػػىط لمةمم ػ ف ػ سػػبنؿ
لمتاػػر عػػف لمتػرلوـ وك ػػؼ مرتكبنمػػم ٓ ومػػذمؾ ن ػػترط م سػػتن مؼ فف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي
موئػػغ لإل ػػتبمل ولمرنػػس ولمظا ػػوف و ونػػف عرفتػػي ماكم ػ

لم ػػا ض م رواػػم بمػػذل لم ػػروط فػ ػ

لمكثن ػر لمكثنػػر مػػف فاكمممػػم و ف ممػػى ب " مػػف لمم ػػرر فف لالسػػتن مؼ يػػو لت ػ لر ن ػػوـ بػػي رتػػؿ
لمسىط لمةمم ف سبنؿ لمتار عف لمترلوـ وك ؼ مرتكبنمم و نسوغي ل ػتبمل تبػررل لمظػروؼ

ويو فمر مبمس مرتؿ لمسىط لمةمم

لذل مم وئغ خص ا سي طولعن

لمرنػػس ولمظاػػوف وكػػمف يػػذل لموئػػغ نابػ ػ

ولختنم لر فػ موئػغ

عػػف ئػػرور ،تسػػتىزـ تػػفخؿ لممسػػتونؼ مىتا ػػر
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ولمك ؼ عف ا ن تي و ولم

ؿ ف ننمـ لممبرر م ستن مؼ فو تخى ػي مػف لةمػور لمتػ نسػت ؿ

بت فنريم نمئ لمموئوع ب نر مة س مػمفلـ الستاتمتي مػمنسوغي " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٙ/ٙ/ػ س  ٕٚػ ٗ ػ ٖٖ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٔٔ ػ ٗٛ
* ا ض ٕٓ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٕٕ ػ  ٜٔٛػ ٚٛٛ

* ا ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٕٔ ػ ٔٓٚٛ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٖ/ػ س  ٜٔػ ٔ ٚػ ٖٔٚ
* ا ض ٕ ٜٖٔٙ/ٕٔ/ػ س ٗٔ ػ  ٔ٘ٛػ ٖٛٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لالستن مؼ نماوام ال نةفو فف نكوف مترف لن مؼ لاسمف وئغ ا سي موئػغ لمرنبػ

ف سبنؿ لمتةرؼ عى

خ نتي و ويو م روط بأال تتئػمف لت لر تػي تةرئػم ممفنػم مىمتاػر

عاي نمكف فف نكوف فني مسمس بارنتي لم خ ن لو لعتفل عىنمم " .
* ا ض ٖٔ ٜٔٙٗ/ٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٔٔ ػ ٕ٘

مذمؾ فػمف " لالسػتن مؼ " مػنس سػىط عمنػم تمػاي مرتػؿ لمئػبطن تبػني مػي إسػتبما
لمامس ولالفتومى عى ارنمتمـ ػ و وف ذمؾ نممى ماكم لما ض ف ولاف مف عنوف فاكمممم
بػ
" نتس م ا لالستن مؼ فف تتولفر مي مظمير تبررل و فمو نتطىػس فف نكػوف لممػتمـ

نف وئغ ا سي مولئغ لم بممى ولمرنس بمم نستىزـ تػفخؿ لممسػتونؼ مىك ػؼ عػف ا ن ػ فمػرل
و ولذف فمت كمف لمثمبى مف لم ػرلر لممطةػوف فنػي فف لممػتمـ نػف لرتبػؾ عاػفمم فر لمئػمبطنف
ومف نفل لم

ػفنرني واػموؿ لمخػروم مػف لمم مػ ثػـ عػفؿ عػف ذمػؾ و فىػنس فػ يػذل كىػي مػم

نػػفعو لمػ لال ػػتبمل فػ فمػرل ولسػػتن مفي و ةف مػػم تػػمل ال نتاػػمف مػػغ طبنةػ لةمػػور و ومػػف ثػػـ

فػػمف لسػػتن مؼ فاػػف لمئػػمبطنف مػػي ولمسػػمكي بنػػفل وفتامػػم لامػػميو لم ػػبض لمػػذ ال سػػاف مػػي مػػف
لم ماوف " .
* ا ض ٓٔ ٜٕٔٙ/ٗ/ػ س ٖٔ ػ ٘ ٛػ ٖٖٜ
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ٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" لالس ػػتن مؼ لت ػ ػ لر ال نمكػ ػػف لتخػػػمذل فوف ت ػ ػولفر ػ ػػرطي و ويػػػو فف نئػ ػػغ لم ػ ػػخص ا سػ ػػي

طولعن ف موئػغ ػبم لو رنبػي ظػمير ،بمػم نسػتىزـ تػفخؿ رتػؿ لمسػىط مىك ػؼ عػف ا ن ػ
فمػرل و لمػػم ولممػػتمـ وزمػػن ل مػػـ ن ومػػم بمػػم نثنػػر ػػبم رتػػمؿ لمسػػىط لمػػذ لرتػػمس ممتػػرف سػػبؽ
ئػػبط ا نبػ تاتػػو عىػ ذخنػر ،مى ومػ فػ ا ػػس لمطرنػػؽ فسػػمي ما سػػي بمسػػتن مؼ لممتممػػنف

ولالمسمؾ بأاػفيـ ولنتػمفل ويػو ممسػؾ بػي لمػ مكػمف فئػم و فػذمؾ نػبض

ػرني مػنس مػي مػم

نبررل وال ساف مي ف لم ماوف " .
* ا ض ٖٓ ٜٔٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
ٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" لف م ػ ػػم نمرف ػ ػػي لممخبػ ػ ػرلف عىػ ػ ػ لم ػ ػػور ،لمتػ ػ ػ فورفي ػ ػػم لماك ػ ػػـ م ػ ػػف لس ػ ػػتن مؼ لمم ػ ػػتمـ

ع س ازومي مف لم طمر ولالمسمؾ بي ولنتنمفل عى يذل لمامؿ لم مركز لمبومنس عمؿ ناطػو
عى تةطنؿ مارنتي لم خ ن فمو لم بض بمةامل لم ماوا لمذ مػـ تتػزل لممػمف ٖٗ ،إتػ لر لى

تامون إال مرتمؿ لمئبط لم ئمو بمم روط لمما وص عىنمم فنمم و ولذ كمف رتػ لمبػومنس

لممىكػ لمىػػذلف نممػػم بػػمم بض عىػ لممػػتمـ منسػػم مػػف رتػػمؿ لمئػػبطن لم ئػػمون وكماػػى لم ػولانف
لمتامون ػ ال تةػػرؼ لال ػػتبمل م نػػر ذو لم ػػبم ولممت ػػرفنف ومػػـ نكػػف لممػػتمـ م ػامـ و فمػػم نممػػي
لماكػػـ بػػأف مػػم ونػػغ عىػ لممػػتمـ مػػنس نبئػػم ولامػػم يػػو متػػرف لسػػتن مؼ ال نكػػوف

ػػانام ف ػ

لم ماوف وال نتف لم تبرنر لم بض عى لممتمـ و ونكوف يذل لم بض نف ونغ بمطؿ " .
* ا ض ٕٓ ٜٜٔ٘/ٔ/ػ س ٓٔ ػ  ٔٙػ ٓٙ

ٚفَٝحىَُآخشَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" م سػػتن مؼ ػػروط ناب ػ تولفريػػم نبػػؿ لتخػػمذ يػػذل لالت ػ لر وي ػ فف نئػػغ لم ػػخص ا سػػي

طولعن ػ ما ػػي ولختن ػػم لر ف ػ موئ ػػغ لم ػػبممى ولمرنػػس و وفف نابػ ػ

ي ػػذل لموئػػغ ع ػػف

ػػور،

تستىزـ تفخؿ لممستونؼ مىك ػؼ عػف ا ن تػي و ومػف ثػـ فمتػ كػمف لممخبػر نػف ل ػتبي فػ فمػر
لممتمـ ممترف تى تػي ويػو سػمور فػ لمطرنػؽ و ويػو عمػؿ النتاػمف مػغ طبػموغ لةمػور وال نػتف
لم ػ مػػم نتطىبػػي لالسػػتن مؼ مػػف مظػػمير تبػػررل ف ػ ف لإلسػػتن مؼ عى ػ يػػذل لم ػػور ،يػػو لم ػػبض
لمذ ال نستاف لم فسمس ف لم ماوف فمو بمطؿ " .

* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٚ/ٕٔ/ػ س  ٛػ ٖ ٕٚػ ٜٜٛ
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نئػمؼ إمػ مػم ت ػػفـ فف لإلسػتن مؼ ومػػو كػػمف م ػروعم ومبػػر لر مػف لمامانػ لم ماوانػ

فماػػي النسػػوغ لممسػػمس بممارن ػ م خ ػػن مىمػػتمـ فو لإلعتػػفل عىنمػػم ػ ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل
لم ػػفف فف لإلسػػتن مؼ اولف كػػمف فمػ لر مبماػػم مرتػػمؿ لمسػػىط لمةممػ ومػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو
إال إاي م روط بأف نئغ لم خص ا سي طولعن اولختنم لر ف موئغ لمرنس ولمظف وكػمف يػذل
لموئغ ناب عف ئرور ،تستىزـ تفخؿ لممستونؼ مىتار عػاي ولمك ؼ عػف ا ن ي " ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ س ٖٓ ػ ٖٓ ػ ٜٔ٘

* ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٚ/ٕٔ/ػ س  ٛػ ٖ ٕٚػ ٜٜٛ
ومػػتف ذمػػؾ فاػػي مت ػ إاتمػػى مبػػررلى لإلسػػتن مؼ لمم ػػروع اولسػػتبمف فاػػي ال نوتػػف مػػم

نرنػس ( ك ػأف م ػمف ،زوتنػ بػنف زوتػنف ) و ف اػػي نتةػنف عىػ رتػؿ لمسػىط لمةممػي فف نتػػرؾ
لم خص لممستونؼ مامؿ سػبنىي منول ػؿ سػنرل فوف لإلسػتمرلر فػ إن مفػي عػف مممرسػ ارنتػي

ف لمتا ؿ كن مم م ػ ف ذل إستمر يذل لإلن ػمؼ بةػف فف لزمػى مبر لرتػي كػمف عمػ غنػر م ػروع
ون ػػوبي لم ػػبط ف وم ػػو ك ػػمف ن ػػف ب ػػفف مب ػػر لر وم ػػروعم

ػ ةف ب ػػم ل اولس ػػتم لررل ري ػػف بمبر لرت ػػي

ومسوغمتي ػ ف ذل زلمى فىـ نةف يامؾ إذف مبرر مب موي اولستم لررل ٓ

ولمثمبى مف لمونموغ لممطروا فاػي مػـ تكػف ياػمؾ نػ مبػررلى إلسػتن مؼ سػنمر ،لممػتمـ

إذ مـ ن فر ماي مم نثنر لم بم فو نفعو إم لإلرتنمس فػ فمػرل ػ ومػنس متولتػفل ومػرورل فمػمـ
فو بتولر لمس مر ،لمبرنطمان بنامم كماى خفم لمئػمبط عىػ لمسػ مر ،لإلمرنكنػ

مػم نػفعو إمػ

لم ؾ فني ػ ةف لمطرؽ اوؿ تىؾ لمس مر ،لإلاتىنزن ػ وكذل لةمرنكنػ مطرونػ ومػـ نماػغ لمسػنر
فنمم من فو امم لر كمم فف ازوؿ زوتي لممتمـ مف لمسنمر ،وعى ااػو م ػمت فمػر عػمف كػذمؾ

ولمخػ ؼ فو لمم ػػمف ،بنامػػم وبػػنف زوتمػػم لممػػتمـ فمػػر مػػأموؼ فنئػػم وال ونةبػػر اتمػػم عػػف وتػػوف
ػػبم ترنمػ ػ ممػ ػم نس ػػتفع ت ػػفخؿ رت ػػؿ لمئ ػػبط ولمتة ػػرض مى ػػزوم اولن ػػمؼ س ػػنمرتي لمخم ػ ػ
ولم بض عىني ثـ ت تن ي ٓ

فةى فرض تولفر مبررلى لإلستن مؼ لمم ػروع ػ ويػو فػرض تػفم ماػض ػ فػ ف تىػؾ
لممبػػررلى تكػػوف نػػف إاتمػػى و لزمػػى بةػػف فف تبػػنف فاممػػم زوتػػمف وتبػػنف فف لممػػتمـ نامػػؿ تا نػػؽ

خ ن ومثبى م خ نتي وفاي نامػؿ فنئػم ترخن ػم بامىػي لمسػ س لمموتػوف مةػي ونػف ك ػؼ
عاي ف لمامؿ ونفـ ذمؾ لمترخنص لمذ ونبػني مػي امىػي كمػم تبػنف فاػي ال زلؿ سػمر لمم ةػوؿ

ومـ ناتي بةف ػ وممذل كمف إستن مفي ومو مىاظ ولاف ،ولإلنفلـ عى ت تن ي ولمباة ف م بسي
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وتنوبػي عمػ غنػر م ػروع م ػوبم بممتةسػؼ اولسػم  ،إسػتةممؿ لمسػىط ػ ممػم ناطػو عىنػي مػف
لمتةرض مارنت لم خ ن وعى ااو مخممؼ مى ماوف كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ومػػـ ن ػػفـ لمئػػمبط  ....فن ػ مبػػررلى

ػػمفن م اة ػ سػػمو

تػػفعول إم ػ لم ػػبض عى ػ

لممػػتمـ وت تن ػػي ومػػـ نتػػف إال عبػػمر ،لمت تػػنش لمونػػمو سػػافل متبرنػػر مػػم نػػمـ بػػي مػػف عػػفولف عى ػ
ارن لممتمـ وت تن ي فوف اؽ ٓ

ػػف ماػػي إال مامومػ إئػ م لم ػػرعن

ويػذل لم ػػوؿ ظػػمير لمػبط ف ولئػػي لمةػولر مػـ ون
عى ذمؾ لإلت لر لمبمطؿ والذ بي مأمور لمئبط لم ئمو لممذكور فر ل ممسوومنتي عػف لمةمػؿ
لممخػممؼ مى ػماوف ولمػذ نػمـ بػي ػ وفمتػي فف لمت تػنش لمونػمو مػي كػذمؾ ئػولبطي وفاكممػي لمتػ
تتةى ػػي بما ػػأ ع ػػف لف نك ػػوف سػ ػ ام ن ػػمرل رت ػػمؿ لمئ ػػبط فػ ػ وت ػػي م ػػف نةت ػػرض س ػػبنىمـ

وممامومػ ػ إئػ ػ م لم ػػرعن عىػ ػ فعم ػػمممـ لمبمطىػ ػ لمتػ ػ تاط ػػو عىػ ػ إعت ػػفل عىػ ػ ارن ػػمى

لممولطانف لم خ ن اولاتممكمم بت تن مـ فوف اؽ ٓ

ومػػـ نكتػػؼ ي ػتال لمئػػبمط بمػػم ممػػـ مػػف سػػىطمى ولسػػة طب ػػم م ػػماوف لمط ػولرا لمػػذ

الزلؿ سػػمرنم ات ػ ل ف بػػؿ فرلفول إسػػبمغ لم ػػرعن لم ماوان ػ عى ػ مػػم ن ومػػوف بػػي مػػف إعم ػػمؿ
مخمم ػ مى ػػماوف فػػأرلفول لمتوسػػغ ف ػ سػػىطمتمـ لمم ػػروع بانػػة نػػفخؿ مػػف بنامػػم لماػػؽ ف ػ

لمتةرض مىمولطف وت تن ي فوف اؽ وب نر مسوغ رع ٓ
وولئي فف لمةثور ( لممزعوـ (؟!!) ) عى لمةىب لممئبوط إف كمف نف عثر عىنمم ػ
تػفال ػ مػغ لممػتمـ ػ مػم كػمف منػتـ مػوال إسػتن مفي وت تن ػي غنػر لمم ػروع ولمبمطػؿ نماواػم وبػذمؾ
إت ػػؿ ذمػػؾ لمػػفمنؿ بػػمإلت لر لمػػذ

ػػمبي لمةػولر ولمػػبط ف إت ػػمؿ لمسػػبس بمممسػػبس وممػػذل كػػمف

بمط مبط ف سببي لمذ تومف ماي اولابثؽ عاي ٓ
كمم ناساس ذمؾ لمةولر إم لإلعترلؼ ( لممزعوـ ) لممةزو ( كذبم ) إمني ف فع مس
ئػػبطي إلت ػػمؿ كمف ػ يػػذل لةفم ػ بػػمم بض ولمت تػػنش لمبػػمطىنف إذل مػػم كػػمف نمكػػف

ػػفور يػػذل

لإلعت ػرلؼ لممزعػػوـ مػػو فف لممػػتمـ تو ػرؾ ماػػمؿ سػػبنىي نمئ ػ ف ػ طرن ػػي بةػػف فف تأكػػف مػػأمور
لمئػػبط لم ئػػمو فف لم ػػبممى لمت ػ اممػػى اومػػي وتممػػى بخػػمطرل غنػػر ػػاناي وفاػػي ناػػوز
س ام مرخ م وبةف فف نفـ لمرخ

لمسمرن لمم ةوؿ لمت تتكف ففمعي وتتكف ف لمونى ذلتي

س م مون ي وعفـ وتوف لمترنم فو بمتمم ف سىوكي ٓ
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وال نخ ػ كػػذمؾ فف ننػػمف ،لمسػػنمر ،بسػػرع ومخمم ػ نولعػػف لممػػرور ال نةمنػػس عىنمػػم إال

بة وب لم رلم طب م ةاكمـ لم ػماوف  ٜٖٔٚ/ٙٙوتةفن تػي وبممتػمم فػ نتػوز باػمؿ فف نػأمر
مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بػػمم بض عىػ ػ نموػػف لمسػػنمر ،لمخم ػػ لممخمم ػػ فو ت تن ػػي فػػ ي ػػذل
لمامالى ات ومو تولفرى لمفالوؿ لمكمفن ئفل عى إرتكمس يذل لممخمم مى ٓ
ةف لممػػمف ٖٗ ،إت ػ لر لى تامونػػ ال تتنػػز ذمػػؾ إال ف ػ فا ػولؿ لمتىػػبس بممتامنػػمى فو

لمتاي إذل كمف لم ػماوف نمنػس عىنمػم بػممابس ممػف ،تزنػف عىػ ث ثػ ف ػمر وب ػرط وتػوف فالوػؿ
كمفن عى إتمممي ٓ
وم ػغ ثبػػوى فف لمم ػػمف ،زوتن ػ و وثبػػوى امػػؿ لمبطمن ػ لم خ ػػن و ػ وثبػػوى امػػؿ
ترخنص لمس س و ػ ف ف ولنة لم بض ولمت تنش ت فو

مرخ لممخمم عف لم ماوف ب

* ف كمف لممتمـ ف امم تىبس ٓ

* وال توتف تامن متىبس بمم ٓ

* وال توتف تاا تزنف ع وبتمم عى ث ث ف مر ٓ
* وال نوتف عى لإلط ؽ مم نبرر لم بض عى لممتمـ لمزوم وت تن ي ولإلستمرلر ف لم بض
عىني !!!

وبػػذمؾ ونػػغ لم ػػبض بػػمط فػ تمنػػغ لةاػولؿ وطب ػػم مكمفػ لم ػػور لمتػ نػػتـ و ػػؼ

وتكننؼ لمولنة بام عىنمم ٓ
رمٛيَزلىّخإٌمغَفَٝحىََُِٓػيَْٛأحىبِٙبََ:ـََ

"ٔ ػ مػف لمم ػرر فف بطػ ف لم ػبض مةػفـ م ػروعنتي ناباػ

عىنػي عػفـ لمتةونػؿ فػ لالفلاػ

عى ف فمنػؿ نكػوف مترتبػم عىنػي و فو مسػتمفل ماػي ػ وت رنػر لم ػى

بػنف لم ػبض

لمبمط ػػؿ وب ػػنف لم ػػفمنؿ لم ػػذ تس ػػتاف لمن ػػي س ػػىط لالتم ػػمـ فن ػػم ك ػػمف اوع ػػي م ػػف لممس ػػموؿ
لمموئػػوعن لمت ػ

ن

ػػؿ فنمػػم نمئ ػ لمموئػػوع ب نػػر مة ػػس مػػمفلـ لمتػػفمنؿ عىنمػػم

سػػمو م وم ب ػوال و وممػػم كػػمف لبطػػمؿ لم ػػبض عى ػ لممطةػػوف ئػػفل الزمػػي بممئػػرور،

ليفلر كؿ فمنؿ لاك ؼ اتنتػ لم ػبض لمبمطػؿ وعػفـ لالعتػفلف بػي فػ لفلاتػي و ومػف
ث ػػـ فػ ػ نت ػػوز لالس ػػتامف لمػ ػ وت ػػوف فت ػػمى فوف لم ػػوزف م ػػف مخ ػػفر لما ػػنش بتن ػػس
فنرل لمذ فرسىي وكنػؿ لمانمبػ لمػ لمتاىنػؿ ةف يػذل لالتػ لر ولمػفمنؿ لممسػتمف ماػي
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مت رع عف لم بض لمذ ونغ بمط

ومـ نكف منوتف موال لت لر لم بض لمبمطؿ ٓ

ٕ ػ لم معف ،ف لم ماوف فف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ و وممم كمف ال تفو

مف ت رني

لماك ػػـ ب ػػبط ف لم ػػفمنؿ لممس ػػتمف م ػػف لمةث ػػور عىػ ػ فت ػػمى ممخ ػػفر لما ػػنش بتن ػػس
ػػفنر لممطةػػوف ئػػفل بةػػف لبطػػمؿ مطىػػؽ لم ػػبض عىنػػي ولمت رنػػر بػػبط ف مػػم ت ػ ل
مت ػ

بػػي ومترتبػػم عىنػػي و ةف مػػميو الزـ بمالنتئػػم لمة ىػ ولمماط ػ

الناتػػمم

لم ػ بنػػمف و ممػػم كػػمف مػػم ت ػػفـ و وكػػمف مػػم فورفل لماكػػـ سػػمو م ونسػػت نـ بػػي نئػػمتلو

ومف ثـ تااسر عاي فعو لم

ور ف لمتسبنس ٓ

ٖ ػ مف لمم رر لاي ال نئنر لمةفلمي لف ى مترـ مف لمة مس ب ػفر ممنئػنريم لالفتوػمى عىػ
ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بفوف وتي اؽ " .
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

" مت ػ ت ػػرر بط ػ ف لمػػفمنؿ لم ػػموـ ئػػف لمطػػمعف وكماػػى فورلؽ لمػػفعو نػػف خىػػى مػػف

فمنؿ خر نمكف لمتةونؿ عىني ف إفلاتي ف اي نتةنف لماكـ بب لر تي ممم فوساف إمني " ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
* ا ض ٕ٘ ٜٖٔٙ/ٙ/ػ س ٗٔ ػ ٓٔٔ ػ ٔ٘ٚ
َِٓٚجبٔتَآخشََ:

ف ف تةمف لما نس  ......اتس لم و ،لممرلف مي عاػف نبئػي عىػ لممػتمـ وت تن ػي فػ

غنػػر اممػ ػ لمتى ػػبس وفوف إذف م ػػف س ػػىط لمتا ن ػػؽ مػػفعنم فف لا ػػفل م ػػف ففػ ػرلف تى ػػؾ لم ػػو ،م ػػـ
ن ميفيم عى خ ؼ لمولنغ ات ال تاك ؼ لما ن عاف ستلممـ بممتا ن مى ون تئي بستلممـ
عفـ تولفر لممظمير لمكمذب لمت إفعميم لمئمبط و ػ ون تئي إفعمتل لمكمذس فف انػمز ،لممػتمـ

مىس ػ س كماػػى فوف ت ػػرخنص فو فاػػي ك ػػمف ناػػوز ن ػ مماوع ػػمى فخ ػػر و ومػ ػوال ذم ػػؾ ةف ػػي
لمئػػمبط عػػف يػتال لةف ػرلف وفر ػػف عػػامـ اتػ نمكػػف س ػتلممـ و ومػػنس ففؿ عى ػ كذبػػي وتةمػػفل
لإلا ػرلف بمم ػممف ،مت طنػ كذبػي ػ ممػم ػمفى بػي لمزوتػ ص ٓٔ ٔٔ/بممتا ن ػمى مػف فف فوؿ
مػف تميػػم كػػمف فماػػم

ػػرط ائػػرول نبػػؿ ائػػور لما نػػس  ....لةمػػر لمػػذ نتكػػف فف لمئػػمبط
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 .....نتةمػػف يػػذل لإلا ػرلف بمم ػػممف ،إا ػرلفل مك ػػوؼ لم ػػرض ةف اسػػنمف فماػػم لم ػػرط لمػػذنف

كماول مةي بممخفم عى لمس مر ،غنر مة وؿ  .وزعمي فاي ذيس بم رفل كذبتي لمزوت ويو زعـ

غنػػر نمبػػؿ مىت ػػفنؽ بانػػة ال نب ػ إال فاػػي تةمػػف يػػذل لإلا ػرلف ات ػ ال ناك ػػؼ كػػذس رولنتػػي
لمت إاتمؾ بمم ارم لممتمـ وارم سنمرتي !!!
كم ػػم لك ػػفى لمزوتػ ػ  .....بػ ػػأف لمئ ػػمبط لمم ػػذكور فت ػػر ت ت ػػنش لمم ػػتمـ ف ػػور و ػػومي
ونمـ بئبط لمس س ( لممرخص ) لممئبوط باوزتي ثـ إستمر ف ت تن ي ثـ عىمػى فػ ونػى
الاؽ مم فبفلل لمئمبط مف فاي عثر عى مخفر ٓ
وبام عى مم ت فـ ف اي نمكف لم ػوؿ بن ػنف لرسػخ بػأف ت تػنش لممػتمـ كػمف ب نػر مسػوغ
نػػماوا مةػػفـ تػولفر لممظػػمير لمخمرتنػ لمتػ تابػ عػػف فاػػي إرتكػػس ترنمػ مػػم نبػػؿ ت تن ػػي بمػػم

ن ػػـ ذمػػؾ لمت تػػنش بػػممبط ف وتبطػػؿ بممتػػمم كمف ػ لةفم ػ لم موم ػ ئػػفل ممػػم ػػمبمم مػػف ع ػولر
لمبط ف كمم سىؼ لمبنمف ٓ
صبٌضبَََََ:ػذََطحخَاٌٛالؼخَادلٕغٛثخٌٍَّزَ:َُٙ

ذمػػؾ فاػػي نبػػنف مػػف لورلؽ لمػػفعو ومػػم فتػػر فنمػػم مػػف تا ن ػػمى فف مولنة ػ لمػػفعو

ػػور،

فخر تخممؼ لم ور ،لممطروا وفف لممتمـ مـ نكف امو لز فو مار لز مىمئبوطمى ٓ
ونف فوئي لممتمـ مىويى لةوم فور ستلمي بممتا ن مى فممـ لمانمب لمةمم فاي كمف نػف
توتي م ئم ئرور ،ف فع مس لم بض عىني لمذ ونغ م نر سبس م بوؿ و وعاػف عوفتػي نػفـ

مي لمئمبط إاف لمةىس اولفع
و ويػػو إفعػػم غنػػر

عى خ ؼ لما ن فامم كماػى باوزتػي وبمػم بةػض لممخػفر

ػػاني وال نطػػمبؽ لمولنػػغ ػ ونػػف تةمػػف لمئػػمبط ( لمم ػػتبي فػ تولطوػػي مػػغ

لمزوت ) إتمممي بذمؾ لإلتممـ لمبمطؿ ميات مـ ماي إلعترلئي عىػ لم ػبض عىنػي وت تن ػي فوف
م تئ مف لم ماوف فو سبس م روع بمإلئمف إم تئررل مف لإلعتػفل عىنػي بممئػرس عىػ

ن ػػمل ف ػ فع ػػمس لم ػػبض عىنػػي و خم ػ بةػػف فف تبػػنف فف لمس ػ س لممئػػبوط مةػػي مػػرخص
ب سمي ونفـ ترخن ي وتبنف فف رخ تي متفف ،ات

خر لمةمـ ػ وممذل مـ نتػف لمئػمبط فمممػي

إال إس ػػامف ان ػػمز ،لمةىبػ ػ لممزعومػ ػ زو لر وبمتما ػػم وعىػ ػ خػ ػ ؼ لما ن ػ ػ منس ػػتوتف س ػػببم مى ػػم
إلت لر لتػػي لمبمطى ػ بةػػف فف خمبػػى فرن ػ لمس ػ س لمػػذ ال نسػػتطنغ لممامزع ػ ف ػ فاػػي م ػػرخص
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وميات مـ ماي ولم ئم عى مست بىي متممىػ مزوتتػي وخوفػم مػف إتمممػي ب سػتةممؿ لم سػو ،مةػي
اولعتفلوػي عىنػي بممئػرس فػ فع ػمس لم ػبض لمبمطػؿ عىنػي و ػ واتػ نبػفو مىتمنػغ وكػأف يػذل
لإلتمػػمـ مػػف تمابػػي مػػـ ن

ػػف ماػػي تت ػرني فنولمػػي ئػػفل ممػػم نػػفعو إم ػ إطرلامػػم تماب ػم وعػػفـ

لمتةونؿ عىنمم ػ ونف تأنف ظوىـ يذل لإلفعم بمم نررتي زوتتي  ......عاف إعمف ،ستلممم ص ٜٔ

بممتا ن مى بأف لمةىبي لمم فم مػف لمئػمبط لم ػميف مػـ تكػف يػ لمةىبػ لمتػ تػـ ئػبطمم ونػى

لمامفة ٓ

ونف سوىى عف ذمؾ

رلا ( ص  ٜٔتا نؽ ) عى لمااو لمتمم ب

س ب يػػؿ لمةىبػ لممةروئػ عىنػػؾ ل ف يػ لمةىبػ لمتػ كماػػى باػػوز ،لممػػتمـ ( عرئػػاميم
عىنمم ) ؟

تػ ب ة ةف لمثمان كماى عىبي ف

ر مف كفل وفرفغ ٓ

س ب يػػؿ إسػػتبمف مػػؾ فف مػػم نتةمطػػمل لممػػتمـ كمػػم نػػررى سػػى م فػ بفلنػ لمتا ن ػػمى يػػو مػػف
لمتولير لممخفر ،؟
تػ ب فام مةرفش امت عف لممولف ف اولذل كػماى مخفر ،فو ال ةا م تممش نبؿ كفل ٓ

وي ػػذل لةنػ ػولؿ لةخنػ ػر ،مىزوتػ ػ تتك ػػف فف لمولنةػ ػ لمم ػػفع بم ػػم م ػػف لمئ ػػمبط  .....ال

فسمس ممم مف لمولنغ و اولاي إذل كماى يامؾ عىبػي نػف ئػبطى بمم ةػؿ مػغ لممػتمـ ف امػم تخػممؼ
لمةىب لمم فم مف لما نس يما عبف لمرتوؼ ولمت زعـ فامم كماى باوزتي اولفع فاي لخرتمم

مف تنس باطممي ويو إفعم ظمير لمتى نؽ وولئي لإلفتةمؿ فخذل بػأنولؿ لمزوتػ لةخنػر ،لمتػ

ال زلمى تام س زوتمم لممػتمـ لمةػفل و ػمفى ئػفل مىكنػف مػي ولإلات ػمـ ماػي وممػذل فػ ف فنولممػم

سمم لمذكر ولمت فورفتمم متخ لر بممتا ن مى ي لةفا مىا ن ولةنرس مىولنغ ٓ
يػػذل إمػ فاػػي مػػف غنػػر لمم بػػوؿ ع ػ فف ناػػت ظ لممػػتمـ بممةىبػ لمماتونػ مىمخػػفر بتنبػػي
وكػمف فػ إسػػتطمعتي لم ػرلر ولممػػرس إذل كػمف ناوزيػػم فةػ فو لمتخىػ عامػم ب م مومػػم بةنػفل عاػػي
ويػ ػ بة ػػف عىب ػػي

ػ ػ نر ،نمك ػػف فف تئ ػػنغ وال نةث ػػر عىنم ػػم وس ػػط مخى ػػمى لمطرن ػػؽ لمم ػػزفاـ

بممسنمرلى ف ذمؾ لمونى لممتأخر مف لمىنؿ وف ظ ـ فلمس ٓ

وال نت ور فو نة ؿ فف نظؿ لممتمـ مات ظم بمم ات نةثر عىنمم ػ فلخؿ تنبػي ػ ذمػؾ
لمئمبط لممذكور لم ػموـ بت ن ػي فوف اػؽ وعىػ وتػي نخػممؼ لم ػماوف ويػو نةىػـ تمػمـ لمةىػـ فاػي
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سنةثر عىنمم اتمم  ...ممم كمف ن تئ وفؽ لممأموؼ ولممتػر لمةػمف مبمػور فف نةمػف إمػ
لمػػتخىص مامػػم عى ػ

نػ

ػػور ،ال فف نظػػؿ مات ظػػم فوف فف ناػػرؾ سػػمكام ات ػ نػػتـ لمةثػػور

عىنمم ف تنبي ٓ
فمػػم نطةت ػ لممػػر ،لممزعػػوـ كػػذبم لمةثػػور عىنممػػم بفولس ػ لمسػػنمر ،كمػػم إفع ػ لمئػػمبط

لممػذكور فوف بنػمف مموئػةممم ػ لممزعػوـ ػ فػ لمفولسػ وال مىكن نػ لمتػ كماتػم عىنمػم وفػ ف

موئػػغ بممتافنػػف مػػف لمفولسػ و فػ ف لممػػتمـ ال نةػػرؼ عاممػػم ػػنوم ومػػـ نكواػػم فػ انمزتػػي ومػػـ
نابسط عىنممم سىطماي فو وئغ نفل لمممف و ومف لمتػموز تػفل فف نكػوف لمت ػوؿ بممػم ماػض
تى نؽ مف لمئػمبط لمػذ تػور تمنػغ لم ػوليف بأاػي عىػ مةرفػ بممزوتػ وفاممػم متولطوػمف يػو
ولمزوتػ لمتػ ف ػػبةى زوتمػػم لممػػتمـ سػػبم ونػػذفم ونػػفام وتةرنئػػم وطىبػػم ميا
ااػو ال نسػتبةف مةػي فف تكػوف يػ لمفلسػ ممػمتنف لم طةتػنف ػ إف

ػػمؿ عاػػي وعىػ

ػي تػفال وتوفيمػم ػ سػنمم

وفف لمموئغ لمذ تىس فني لمئػمبط  ....بممسػنمر ،كػمف ػ ك ومػي ػ إمػ تماػس لممػتمـ ويػو يػو
ذلى لممكمف لمذ كماى تتىس فني لمزوت لمامفر ،لمام ر !!!
وغا ػ عػػف لمبنػػمف فف " ت تػػنش لمسػػنمرلى لمخم ػ ف ػ لمطػػرؽ لمةمم ػ ماظػػور ب نػػر

إذف مف سىط لمتا نؽ ف غنر فاولؿ لمتىبس لممابو عف ا سمم و ػ إالّ إذل كماى خممن وكمف
ظمير لمامؿ ن نر إم تخى

مابمم عامم " .

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

ومػػف كػػؿ مػػم ت ػػفـ و وبمإلامم ػ عى ػ مػػم سػػطرام وف ػ بفلن ػ ي ػذل لممػػذكر ،ػ نتبػػنف فف
مىولنة

ور ،فخر خ ؼ مم زعمي لمئمبط و وفف ففم لمفعو نف ػمبمم لمػبط ف إذ تترتػس

تمنةمػػم باػػم عى ػ ففم ػ بمطى ػ ال تت ػػؽ وفاكػػمـ لم ػػماوف بػػؿ تػػم ى متمفن ػ ما و ػػي وفولم ػرل
ومخمم ػ م ولعػػفل لممتةى ػ باممن ػ لما ػػوؽ لم خ ػػن مىم ػولطانف وي ػ تمنةمػػم ا ػػوص فم ػرل
متةى بمماظمـ لمةمـ ٓ
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إف ان ػػمز ،لممخ ػػفرلى فم ػػر نتة ػػنف ثبوت ػػي بمةفمػ ػ لم مطةػ ػ وال نتخ ػػذ ب ػػممظف ولإلاتم ػػمؿ

ولإلعتبمرلى ولإلفترلئمى لممترفٓ ،

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

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ
* ا ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
فمةاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لمتػػزـ ولمن ػػنف مػػف لمولنػػغ لمػػذ نثبتػػي لمػػفمنؿ

لممةتبػ ػػر و وال تتسػ ػػس عى ػ ػ لمظػ ػػف ولإلاتمػ ػػمؿ مػ ػػف لم ػ ػػروض ولالعتبػ ػػمرلى لممتػ ػػرف ،ولإلفم ػ ػ
لإلاتمممن ٓ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٕ/ٙس ٕٛػ  ٖٜػ ٓٔٛ

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٙٛػ ٗٔٔٛ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػ س  ٜٔػ ٕٕ ػ ٕٓٔ
* ا ض ٕ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٕٛػ ٕٔٔٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغََ:

" بػأف لمماكمػ ال تباػ اكممػػم لال عىػ لمونػموغ لمثمبتػ فػ لمػفعو و ومػنس ممػػم فف

ت نـ نئم يم عى فمػور ال سػاف ممػم مػف لةورلؽ لممطرواػ عىنمػم " ٓ وفف لةاكػمـ نتػس فف
تباػ عىػ فسػػس

ػػانا مػػف فورلؽ لمػػفعو فػ ذل لسػػتاف لماكػػـ لمػ رولنػ فو ولنةػ ال ف ػػؿ

ممم ف لمتا ن مى ف اي نكوف مةنبم ال بتاموي عى فسمس فمسف " ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛػ ٓ٘
* ا ض ٖٕ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ ٓ ٛػ ٖٜٚ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٕ/ػ س  ٕٙػ ٕٗ ػ ٔٛٛ
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* ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ س ٖٓ ػ  ٗٛػ ٕٓٗ
* ا ض ٖٔ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ ٘ ػ ٔٚ

ومف لمم رر ف يذل لم ػفف فف لممسػوومن لمتامونػ ال ت ػمـ إال عىػ لةفمػ لم مطةػ
لمم ْةتبػػر وال تتسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػ لم ػػروض ولإلاتمػػمالى
لمتمزمػ لمتػ نثبتمػػم لمػػفمنؿ و
ولإلعتبمرلى لممترفٓ ،
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/لمسا  ٕٛرنـ  ٕٛص ٕٖٔ ػ طةف  ٔٓٛٚمسا  ٗٙؽ

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٓ/ٔٚلمسا  ٖٙرنـ  ٔ٘ٛص  ٛٚٛطةف ٘ٔ ٙسا ٘٘ ؽ
فمػػم عػػف لم

ػػف لمتاػػمو فمػػو غنػػر مت ػولفر كىن ػ ف ػ تماػػس لممػػتمـ و إذ ال نوتػػف ف

فمنػػؿ تػػف بػػمةورلؽ نمكػػف فف نسػػتخىص ماػػي فاػػي عى ػ عىػػـ بوتػػوف مخػػفرلى بممسػػنمر ،لمت ػ

تسػػت ىمم مةػػي زوتتػػي لمتػ ونػػغ بنامػػم وبناػػي وخىػػؼ نمكػػف مةػػي فف تػػفس فو تكنػػف مػػي و ( يػػذل إف
كماػى تػفال موتػوف ) ،ػ ويػذل لمةىػـ ركػف تػوير مػف فركػمف لمترنمػ لممسػاف ،إمنػي وال نتػوز
لفت لرئػي ممتػرف وتػوفل ومةػي زوتتػي لماػمفر ،لممتم ػتر ،بممسػنمر ،لممػذكور ،ةف يػذل نةاػ وتػػوف
نرنا نماوان مباميم لإلفترلض و ػ وي نرنا ال ساف ممم مف لم ماوف .
ومػمفلـ لم

ػف لمتاػمو مػف فركػمف ترنمػ انػمز ،لممخػفر فو إاػ لرزل ف اػي مػف لممتةػػنف

فف نكوف ثبوتي فةىنم ال إفترلئنم فو ظانم .
ٚلؼذَزلىّـخَاٌـٕمغَفـَٝاٌؼذيـذَِـَٓأحىبِٙـبَثـأْ لم

ػف لمتاػمو ال

ون ت ػػرض و كم ػػم نئ ػػى لمماكمػ ػ لمفس ػػتورن لمةىن ػػم بة ػػفـ فس ػػتورن إفت لرئ ػػي ف مم ػػى ماكمػ ػ
لمػػا ض ب ػ " لة ػػؿ فف لم ػػف لمتاػػمو مػػف فركػػمف لمترنمػ فنتػػس فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم "
( ا ػض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ٚلؼذَثأَٔٗ :ــ " لم

ػف لمتاػمو فػ

ترنمػ إا ػرلز لممخػػفر ال نتػولفر بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز ،لمممفن ػ بػػؿ نتػػس فف ن ػػوـ لمػػفمنؿ عى ػ

عىـ لمتما بأف مم نارزل مف لمتولير لممخفر ،لمماظور إارلزيم نماوام  .لإلستامف إم مترف

ئبط لممخفر مغ لممتمـ فني إا ػم م رناػ نماوانػ مباميػم إفتػرلض لمةىػـ بػممتوير لممخػفر مػف
ولنغ انمزتي ويو ممال نمكف إن لررل نماوام مم فلـ لم

ف لمتاػمو مػف فركػمف لمترنمػ ونتػس فف

نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم ال إفت لرئػػنم " ( ا ػػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو
ٚلؼذَثأَٔٗ :ػ " لة ؿ فف لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنمػ فنتػس فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم
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"  ( .ا ض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةػف رنػـ ٖٗ٘ ٕٚمسػا  ٜ٘ؽ ػ لمموسػوع لم ػممى ةاكػمـ
لما ض ػ لم ربنا ػ م ٘ ػ فاكمـ ٗ ٜٜٔػ رنـ لم معف ٕ٘/ ،ػ ص ٔٗٗ ) و ٚلؼذَثـأَْ :ػ
" لم

ف لمتامو ف ترنم إارلز لممخفر ال نتولفر بمترف تا ػؽ لمانػمز ،لمممفنػ و بػؿ نتػس

فف ن وـ لمفمنؿ عى عىـ لمتما بأف مػم ناػرزل مػف لممػولف لممخػفر ،لمماظػور إارلزيػم نماواػم .
لم وؿ ب نر ذمؾ مةامل إا م نرنا نماوان مباميم إفتػرلض لمةىػـ ويػو مػمال نمكػف إنػ لررل نماواػم ػ
فنتس فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو

فةىنم ال إفترلئنم " ( ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ

ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ لمموسوع لم ممى ةاكػمـ لمػا ض ػ لم ػربنا ػ م ٗ ػ نمعػف ،رنػـ  ٔٓ/ػ

ص ٘ٗ ) و ٚلؼذَثأَٔٗ :ػ " لمففغ بةفـ لمةىـ نوتس عى لمماكم فف تورف ف اكممم مػم

نثبى تولفرل فةىنم ال إفترلئنم وفف لم وؿ ب نر ذمؾ فني إا م م رنا نماوان ال ساف ممم
لم ػػماوف ػ مباميػػم إفتػرلض لمةىػػـ و يػػو مػػم ال نمكػػف إنػ لررل نماواػػم مػػم فلـ لم

مف

ػػف لمتاػمو مػػف

فركمف لمترنم و نتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال إفترلئنم " ٓ
* ا ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ

* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ
بػػؿ ونئػػى لمماكم ػ لمفسػػتورن بةػػفـ فسػػتورن لم ػرلوف لم ماوان ػ لمت ػ إفترئػػى لمةىػػـ
ف ػ لما ػػوص لمت ػرنةن ذلتمػػم و ف ئػػى بةػػفـ فسػػتورن مػػم ورف بمممػػمف ٕٔٔ / ،مػػف نػػماوف
لمتمػػمرؾ مػػف " إفت ػرلض عىػػـ " لماػػموز مبئػػموغ فتابنػ بتمرنبمػػم إذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلم ػ

عى سػفلف لمئػرنب لمتمركنػ و وفف لة ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ئػو ت ػفنريم
مبفمػ مػف عىػػـ لممػػتمـ با ن ػ لةمػػر فػ

ػػأف كػػؿ ولنةػ ت ػػوـ عىنمػػم لمترنمػ وفف نكػػوف يػػذل

لمةىػػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػم فو إفت لرئػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و
لمػػفعو رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن

ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كمم نئى لمماكم لمفستورن لمةىنػم بةػفـ فسػتورن
 ٔ /مف لمممف ٕٛ / ،مف لم ماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗف

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ فػ

مػم ا ػى عىنػي لم ػر،

أف تأتنر وبنغ لةممكف فنمم تئماتي مػف

إفترلض عىـ لممتتر بممة ف لمسمبؽ لم مفر مىمكمف مف اموبي فو مف فاػف ػركموي فو اػموبنمـ و
وفاػي مػف ثػـ ال نتػوز مىة ػػمس ( عػف كتمبػ فكثػر مػػف ع ػف ) بم تئػ لممػمفتنف ٕ ٛو ٗ ٛمػػف
نماوف لإلنتمرلى  " ٜٔٚٚ/ٜٗإفترلض عىـ " لممػتتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػرل مػف
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خ ؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع إعتسػمفم و ػ وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

ال ظانم وال إفت لرئػنم " ( لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم ػ تىسػ ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػ لمػفعو رنػـ /
 ٕٜمسػ ػػا  ٔٛؽ فسػ ػػتورن عىنػ ػػم ) ٓػ ػ ػ كمػ ػػم نئػ ػػى لمماكم ػ ػ لمفسػ ػػتورن لمةىنػ ػػم

ػ تىس ػ ػ

ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعو رنـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نئى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف ن ػػماوف نم ػػغ لم ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا

ٔ ٜٜٔفنمػػم تئػػماتي مػػف إفت ػرلض لمةىػػـ بػػمم ش فو لم سػػمف إذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػت ىنف
بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و
ال ظانػػم و ال إفت لرئػػنم ٓ ( اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف ػ
لمفعو ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم ) ٓ
ف ػ ذل خىػػى لمػػفعو مػػف ل فمنػػؿ

ػػاني بػػؿ وم طػػوع ب ػػاتي مػػف امان ػ لم ػػرعن

لإلترلون ػ نك ػ ػ متػػرتني لإلفلاػ ػ فػػ ف لم ئػػم فػ ػ سػػمول وع ػ ل ال نت ػػرفف فػػ إ ػػفلر لماك ػػـ
بممب لر  ،ةامم لة ؿ ف لإلاسمف ٓ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَأَََٔٗ:

" إذل كمف لمونموغ فلم بذلتمم عى ونغ لمبط ف تمزى فثمرتي ةوؿ مر ،فممـ ماكم

لمػا ض ومػو مػـ نػففغ بػي لمػمـ ماكمػ لمموئػوع ػ وذمػؾ متةى ػي بم ػروعن لمػفمنؿ إذ نتةػنف فف
نكوف لمفمنؿ لمذ نةوؿ عىني لماكـ لم مفر بمإلفلا م روعم "
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ٚلؼذَوزٌهَثأََْ:

" لممنو لإلتتممعن ال نئنريم تبرو مذاس ب ػفر مػم نتذنمػم ونػتذ لمةفلمػ مةػم إفلاػ

برا " ٓ

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

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَوزٌهَثأََْ:

" لمانمبػ ػ لمةممػ ػ خ ػػـ ع ػػمفؿ تخ ػػتص بمرك ػػز ن ػػماوا بمثمبتم ػػم تمث ػػؿ لم ػػممي لمة ػػمـ

وتسة إم تا نؽ موتبمى لم ماوف مف تم لمفعو لمتامون "

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

ٚلؼذَوزٌهَثأََٔٗ:

" مت ثبى لف لممتمـ ال نامؿ س ام ب نر ترخنص ػ ولف لممخفر مـ نةثر عىني إال

بةف فف ثبى فف لممتمـ مـ نخممؼ لم ماوف ػ وكماى لةورلؽ نف خىى ممم ن ػنر إمػ فف لممخػفر
كمف ف مكمف ظمير نرلل مأمور لمئبط لم ئمو ات كمف ن ي مي لمت تنش بام عى امم

لمتىبس ومف ثـ نسوغ مىماكمػ فف تاةػى ت ػرفي بممتةسػؼ ولمسػة فػ لمباػة عػف لمترنمػ ػ
ممم نتةنف مةي بط ف لمت تنش اوليفلر لمفمنؿ لممستمف ماي " ٓ
* ا ض  ٜٔٚٓ/ٔ/ٕٙػ س ٕٔ ػ ٔٗ ػ ٕ ٔٚػ طةف ٓ٘ ٖٜ/ٔٚؽ
وّبَلؼذَثأََْ:

" لمةثور عى لممخفر بةف إت لر لمت تنش لمم رس بي اولستا مف غرئػي ونةػف ومنػف إتػ لر
" ٓ
غنر م روع فنكوف بمط
* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ  ٔٙٛػ ٔ ٚٙػ طةف ٖٕ٘ٔ ٗ٘/ؽ
* ا ض ٜ٘ٔٔٚٔ/ٔٔ/ػ س ٕٕ ػ  ٜٔ٘ػ  ٙ٘ٙػ طةف ٔ ٗٔ/٘ٛؽ
ٚلؼَٝثأََٔٗ:

" ال نتػػوز ت تػػنش لمسػػنمرلى لمخم ػ بػػممطرؽ لمةمم ػ ب نػػر إذف مػػف سػػىط لمتا نػػؽ

وف غنر امم لمتىبس

" ٓ

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

"

( إاتم مم ا ىامل با ي مف مذكر ،ففمع لمطمعف مماكم لمموئغ )
وم ػػـ تأخ ػػذ ماكمػ ػ لمموئ ػػوع ب ػػففمع لمط ػػمعف لمس ػػممؼ لم ػػذكر و وفطرات ػػي فػ ػ

ػػأف

مبررلى لإلستن مؼ وامم لمتىبس ب وممم ب " إف لممتمـ كػمف نسػنر بسػنمرتي بسػرع تاوانػ مػم لر
فمػػمـ لمسػ ػ مر ،لةمرنكنػ ػ لمما ػػوط بمم ػػميف لةوؿ ا لرسػػتمم وفػ ػ س ػػمع مت ػػأخر ،م ػػف لمىن ػػؿ اول لز

إست مث لم ميف ،لمثمان بي اولب غي فف لممتمـ نارز س ام امرنم نمػففيم بػي بمم تػؿ فئػ عػف
امم لممنمم لم فنف لمت كمف عىنمم اول لز م ميف ،لمئمبط بروز تز مف لمسػ س لماػمر كػمف
باوزتػػي كػػؿ يػػذل مبػػررلى وفسػػبمس نونػ تػػفعو تػػفخؿ لمئػػمبط إلسػػتن مفي ولمونػػوؼ عىػ ا ن ػ

فمػرل ػ كمػػم فف لممػػتمـ نكػػوف بػػذمؾ فػ اممػ تىػػبس بممترنمػ متػولفر ،ػرلوطمم وناػػؽ مىئػػمبط
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لم بض عىني وت تن ي وكذمؾ ت تنش سنمرتي لمخم

لممئبوط ف ف يذل لإلت لر نكوف

ف ذل مم عثر مةػي وبممسػنمر ،عىػ لممخػفر

انام ومي سافل مػف لم ػماوف ولمولنػغ ونكػوف يػذل لمػففغ فػ

غنر ماىي " ٓ
ويػػو إس ػػتفالؿ مةنػػس م

ػػورل وفسػػمف إس ػػتفالمي و ةف لمماكمػػ إستخى ػػى مب ػػررلى

إستن مؼ لمطمعف مف عام ر ال تاتتمم وال تتف إمنمم وفسرفى ف ت فنريم ووزامػم ممػم سػمنتي
ف اكممم مف م ػفممى متىػؾ لماتنتػ ػ ةف لمسػرع لمتػ كماػى عىنمػم لمسػنمر ،فػ ذمػؾ لمونػى

كماػػى طبنةنػ بػػؿ وبطنوػ ويػػذل مػػم ػػمفى بػػي لمزوتػ ا سػػمم فػ إ ػػمرتمم إمػ فاػػي كػػمف نةػػموف
لمػػفورلف مىباػػة عػػف مكػػمف إاتظػػمر و ي ػػذل إمػ ػ فف لمسػػرع لمتاوانػػ لممزعومػػ لمتػػ إفعمي ػػم
لمئمبط مستانى ػ كمم فوئي لمففمع ػ ةف لمماط لمت تـ فنمم لإلستن مؼ لمبمطؿ توتػف بمػم
عف ،إ مرلى مىمرور ال ن

ؿ لمولاف ،عف لةخر إال مسمفمى ن نر ،مى منػ ونكثػر بمػم ففػرلف

لم رط مارلس متىس لم ةس ولموز لر وعف ،و لزرلى طولؿ لمطرنؽ مف منفلف الظوغى ات

لمس ػ مر ،لةمرنكن ػ و ويػػو مػػم ت ػػبي مةػػي تىػػؾ لمسػػرع عى ػ يػػذل لمااػػو لم ػولرف بػػأنولؿ لم ػػميف
لةوؿ فمػ لر كمذبػم بػػؿ مسػتان  .نئػػمؼ إمػ مػم ت ػػفـ فف لمثمبػى بمائػػر لمئػبط فف لمسػ س
كمف بنف طنمى م بس لمطمعف وبذمؾ إستامؿ ظمورل ومـ تكف نفل مةفان كمم إفعػ لم ػميف

لممذكور اولامم

اةى مف " لم بر " وممذل إستاممى رتنتي كذمؾ ٓ

كمم فف رتن لمس س مػـ تكػف ممكاػ إال بةػف لإلسػتن مؼ لمم ػروع ػ و ػرط

لإلت لر فف نكوف مسبونم بمبررلى تبررل م بوم وسمو

ػا يػذل

و فمم مم نتك ؼ عاي لإلستن مؼ فػأمر

الاؽ عىني  .ولمةبر ،بمماممػ لمتػ كػمف عىنمػم مػف نػتـ إسػتن مفي نبػؿ إتخػمذ يػذل لإلتػ لر لمم نػف
مارنتي لم خ ن ال بمم نظمرل لإلستن مؼ بةف ذمؾ مف ثمر وففم ٓ

وبػػذمؾ نكػػوف إسػػتفالؿ لمماكمػ متىػػؾ لممبػػررلى ونػػف ػػمبي لمتةسػػؼ ممتمفمتػػي ة ػػوؿ
لإلستفالؿ لم اني ولمماط

بمم نبطىي  .ونسػتتبغ ذمػؾ بطػ ف كمفػ لةفمػ لمتػ فسػ ر عامػم

عم بممممف ٖٖٙ ،إت لر لى تامون ولمت تبطىمػم تمنةمػم كػأثر مبم ػر ميتػ لر لةوؿ لمبمطػؿ
ٓ

وعى لم رض لمتسىنـ تفال ب ا إستن مؼ لمطمعف وتا ؽ مبر لرتػي فػ تمابػي ػ ف اػي
مم كمف ممأمور لمئبط لم ئمو لممذكور فف نتممف ف إتخمذ فن إتػ لر لى فخػر ئػفل بةػف
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فف ونػػؼ عىػ ػ لما ن ػ لمت ػ ال تاطػػو عىػ ػ ترنم ػ مػػم و وي ػ فف لمط ػػمعف ومػػف ب ػػابتي

زوتمف وبناممم خ ؼ عمف ناػفة عػمف ،بػنف لةزولم وفف لمسػ س لمػذ ناػوزل مػرخص مػي
بامىي ونامؿ رخ تي لمسمرن لمم ةوؿ ويو مم كمف نتةنف عىني فف نتركي نول ؿ سنرل طمممم
فاي مـ نةمنف ترنم مم ف امم تىبس بةف إستن مفي ػ ومو كمف م روعم  .ذمؾ فف يذل لإلتػ لر
ال نمااي إال لماؽ فػ سػتلؿ لممػتمـ عػف لةمػور لمتػ تخ ػ عىػ لم ػموـ بػي ولمػذ يػ ماػؿ
ػػكي اولرتنمبػػي ف ػ ذل فوئػػامم لمطػػمعف عى ػ ااػػو كممػػؿ و ػػاني ومتنػػف بمػػم مةػػي مػػف فورلؽ

ومستافلى ف ف ت تن ي رغـ ذمؾ بةف لم بض عىنػي نكػوف عمػ عػفولانم ئػفل ممػم ناطػو عىنػي
مف م مفر ،مارنتي لم خ ن لمت ك ىمم لمفستور و مامم لم ماوف ٓ

وةف ا ػػؽ م ػػأمور لمئ ػػبط لم ئ ػػمو فػ ػ إس ػػتن مؼ لمم ػػمر ،فػ ػ لمطرن ػػؽ مري ػػوف بب ػػم
فسبمبي بانة إذل زلمى مبررلى وفسبمس يػذل لإلتػ لر ف اػي نتةػنف زولؿ يػذل لماػؽ ذلتػي اولاتمػمتل

ون ّة ْف لمتممف فني ولم ػبض لمولنػغ عىػ لممػتمـ وت تن ػي بةػف ذمػؾ مػف لةعمػمؿ لمبمطىػ
كذمؾ  .و
ةف ػػا لإلت ػ لر لى لمتامون ػ عمم ػ ولإلسػػتن مؼ عى ػ وتػػي خػػمص إامػػم تاكممػػم لمظػػروؼ
لممستىزم ممػم  .فػ ذل إسػتطمع مػأمور لمئػبط لم ئػمو بةػف إسػتن مؼ لممػتمـ لمونػوؼ عىػ مػم

نبػػفف ػػكوكي اولرتنمبػػي فنػػي ػ ف اػػي نتةػػنف عىنػػي فف نػػأذف مػػي بمول ػػى سػػنرل اولا ػرلفي بانػػة

نسػػتطنغ لماركػ ولمتا ػػؿ كن مػػم ػػم ووفػػؽ مػػم نرنػػفل فوف ثمػ ننػػوف ػ ف ػ ذل مػػم تتػػموز لممػػأمور
اػ ػػفوف ا ػ ػػي لمم ػ ػػروع ف ػ ػ لإلسػ ػػتن مؼ وعمػ ػػف إم ػ ػ لم ػ ػػبض عى ػ ػ لممػ ػػتمـ بةػ ػػف زولؿ مبػ ػػررلى

لإلسػػتن مؼ وتممانمػػم ثػػـ نػػمـ بت تن ػػي ف ػ ف كمف ػ يػػذل لإلت ػ لر لى تكػػوف بمطى ػ ونبطػػؿ لمػػفمنؿ
لممستمف مامم وكمف لةفم لةخر لممترتب عىنمم بمم فنمم ئبط لممػمف ،لممخػفر ،سػول باوزتػي
فو بسنمرتي .

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:

" لإلذف لم ػػمفر مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ ةاػػف مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو بت تػػنش ماػػزؿ

لممتمـ ال نمكف فف نا رؼ باسس ا ي ولم رض ماي إم غنر مم فذف بت تن ي ػ ف ذل مـ نتف
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فنػػي ػػنوم مػػف لممػولف لممخػػفر ،لمتػ

ػػفر لإلذف مئػػبطمم ػ ثػػـ نػػبض عىػ لممػػتمـ و فػ ف يػػذل

لإلتػ لر نكػػوف بػػمط مةػػفـ وتػػوف مػػم نسػػتاف إمنػػي سػػو لإلذف لم ػػمفر بت تػػنش لمماػػزؿ لمػػذ تػػـ

تا نذل " ٓ
* ا ض ٖٔ ٜٕٔ٘/٘/ػ س ٖ ػ رنـ ٖٓ٘ ػ ص ٜٖٚ
* ا ض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٘ ػ رنـ ٗ ٜٔػ ٖٙٛ

يػػذل إم ػ فف ماكم ػ لمموئػػوع نئػػى ب ػػا لم ػػبض عى ػ لمطػػمعف وت تن ػػي ع ػػس

إستن مفي ػ فوف فف تفمؿ عى تػولفر اممػ لمتىػبس فػ تمابػي بةػف إتخػمذ يػذل لإلتػ لر بمػم مػتفلل
فف اػػؽ مػػأمور لمئػػبط لم ئػػمو ال نا ػػرؼ فاسػػس إم ػ متػػرف إسػػتن مؼ لمم ػػتبي ف ػ فم ػرل
فثام سنرل بممطرنؽ لمةمـ مىتةرؼ عى ا ن تي ونبفف لم ػكوؾ ولمرنػس لمتػ اممػى اومػي ولمتػ
وئغ ا سي فنمم طولعني ولختنم لر  ..بؿ نمتف كذمؾ إمػ ئػبطي وت تن ػي ومػو فف اممػ لمتىػبس
مػػـ تكػػف مكتمى ػ لممظػػمير لمت ػ تاب ػ عامػػم وتػػفؿ عىنمػػم ويػػو لسػػتفالؿ نػػماوا خػػمط  .ةف
لإلستن مؼ لمم روع ناتم فور إاتمم فسػبمبي وزولممػم كمػم سػىؼ لمبنػمف ػ ونتةػنف مى ػبض عىػ
لممتمـ ( لمطمعف ) بةف ذمػؾ فف تكتمػؿ ػروط لمتىػبس ومظػميرل اتػ نسػوغ ئػبطي وت تن ػي
ويػو مػم ن ػر لماكػػـ فػ بنماػي ةاػػي مػـ نبػنف فػ مػفوامى فسػبمبي تىػػؾ لممظػمير ولمػفالوؿ لمتػ

تتولفر بمم امم لمتىبس كمم ي مةرف فػ لم ػماوف ومػـ نػرف بػأنولؿ لمئػمبط مػم ن نػف فاػي عػمنف

مخف لر مغ لمطمعف بأن امس مف اولسي وففرؾ إا لرزل مي فو وتوفل ف اوزتي و كمم مػـ ت ػفـ
لمماكم ػ ف ػ اكممػػم لممظػػمير لمت ػ نمكػػف لم ػػوؿ فامػػم بػػذلتمم تاب ػ عػػف يػػذل لمولنة ػ وتتكػػف
تولفريم ف تمابػي اتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف لمترنمػ كماػى متىبسػم بمػم بمػم نتنػز ممػأمور لمئػبط
لم ئمو ئبط لمطمعف وت تن ي ويو مم ن ػـ لماكػـ بمم

ػور فئػ عػف لمخطػأ فػ تطبنػؽ

لم ماوف .
إذ إعت ػفى ماكمػ لمموئػػوع خطػػأ فف إسػػتن مؼ لممػػتمـ لمم ػػروع نسػػوغ ئػػبطي وت تن ػػي
ويػ ػػو ت رنػ ػػر خػ ػػمط نماواػ ػػم ةف لم ػ ػػبض ياػ ػػم النكػ ػػوف م ػ ػػروعم إالّ إذل ظمػ ػػرى امم ػ ػ لمتىػ ػػبس

م ػػمفف بةػػف لإلسػػتن مؼ لمم ػػروع  .ف ػ ذل مػػـ نت ػولفر لمتىػػبس كػػمف لم ػػبض بػػمط ومػػو كػػمف ف ػ
افوف لمم روعن فوف خروم عامم  .ونبطؿ لمت تنش ومم نس ر عاي بةف ذمؾ مف ففم .

كمػػم تكػػوف لمماكمػ نػػف ن ػػرى فػ بنػػمف مظػػمير لمتىػػبس وفالوىػػي ولإلمػػمرلى لمخمرتنػػي
لمفلم عىني بمم نةتز ماكم لما ض عف بسػط رنمبتمػم عىػ لماكػـ لممطةػوف فنػي مبنػمف مػف
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ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنةػ كمػم

ػمر فثبمتمػم بمفوامتػي ػ وال ن ػفس فػ ذمػؾ مػم ا ػىتي

لمماكم ػ مػػف فن ػولؿ لم ػػميف لةوؿ ومػػم ورف بمػػم بػػأف لمطػػمعف وئػػغ نػػفل ف ػ فع ػػمس إسػػتن مفي
بتنس باطممي واموؿ إخرلم

ماػي ػ ةف يػذل لممامومػ ب ػرض اػفوثمم ال تسػوغ ئػبطي وال

تتولفر بمم امم لمتىبس لمت تةطني لماؽ ف ئبطي وت تن ػي طمممػم فاػي مػـ نةػمنف ذمػؾ لم ػ
ب اف اولسي وةف يذل لمةمؿ لمذ نمـ بي بوئػغ نػفل فػ تنبػي النػفؿ بذلتػي عىػ فاػي ناػوز

مػػمفل متػػرـ انمزتمػػم ونرنػػف لمػػتخىص مامػػم بػػؿ يػػو ت ػػرؼ عػػمف مػػنس فنػػي مػػم نتػػمف لممةتػػمف
ولممػػأموؼ ولممتػػر لمةػػمف مبمػػور ػ وممػػذل فػ ف ئػػبط لمطػػمعف عىػ يػػذل لمااػػو نةػػف بػػمط
وناساس بط اي إم مم ت ل مف إت لر لى .
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََٔٗ:

" إذل كػػمف لممػػتمـ نػػف فخػػرم ورنػ مػػف تنبػػي عاػػف رتنتػػي مرتػػمؿ لم ػػرط ووئػػةمم بسػػرع

ف فمي ومـ نكف مم اوتي تىؾ لمورن ظمي لر ات نستطنغ فاف مامـ رتنتي ف ف يػذل لماممػ ال
تةتبر امم تىبس ب ارلز مخفر " .
*

ا ض ٘ٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/لممامممل ػ س  ٕٛػ رنـ ٘ ٖٙػ ص ٖٗ ٜػ مج لم ولعف

لم ماوان ػ ماموف عمر ػ تػ  ٚػ رنـ  ٗ٘٘/ػ ص ٕٕٗ
ٚثأَََٔٗ:

" إذل كماى لمولنة فف لممػتمـ ممػف إ ػتمرول بمإلتتػمر فػ لممخػفرلى وتػف بػنف ف ػخمص

نػػفخاوف لمتػػوز ،ثػػـ ػػويف مطب ػػم نػػفل عىػ ورنػ واػػموؿ لممػػرس عاػػف لم ػػبض عىنػػي ػ فػ ف ذمػػؾ
النك

مى وؿ ب نمـ امم لمتىبس ةف فاػفل مػـ ن ػميف مخػف لر بأنػ امسػ مػف اولسػي نبػؿ إتػ لر

لم بض ولمت تنش " .
*

ا ػض  ٜٜٔٗ/٘/ٔٙػ لمماممػمل ػ س ٖٓ ػ رنػـ ٕٗٔ ػ ص  ٕٔٛػ مػج لم ولعػف
لم ماوا ػ ماموف عمر ػ تػ  ٚػ رنـ  ٜٓٛػ ٘ٛٛ

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف ػ كمم تم بمفوامى لماكـ لمطةنف ػ فف ماكمػ لمموئػوع
تمىػػؾ لمسػػىط لمت فنرن ػ ف ػ ت ػػفنر مبػػررلى لإلسػػتن مؼ ومظػػمير لمتىػػبس و ػػروطي  .ةف يػػذل
لمس ػػىط منس ػػى طىن ػػي م ػػف ك ػػؿ نن ػػف اتػ ػ ال ت ػػبي تس ػػىطم ولس ػػتبفلفل اولام ػػم تاكمم ػػم نولع ػػف
وئ ػولبط تسػػتاف فسمسػػم عى ػ م تئػػنمى لمماطػػؽ ولمة ػػؿ ولمت كنػػر لمسػػىنـ و ف ػ ذل مػػم إعت لريػػم
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لم

ػػور فو لم ػػطط ولمتةسػػؼ وتػػرى عى ػ ااػػو نخػػممؼ مػػم نت ػػؽ وطبػػموغ لةمػػور وس ػػنريم

لممأموؼ كماى م وب بمم ن سفيم ونبطىمم .

وتمػػمرس ماكم ػ لمػػا ض رنمبتمػػم عى ػ ماكم ػ لمموئػػوع مػػف يػػذل لمزلون ػ مػػف خ ػ ؿ
لةسبمس لمت اوفنمم رام ممبررلى لإلستن مؼ وتولفر اممػ لمتىػبس فػ اػؽ لممػتمـ بمػم فتػمز
ئػػبطي وت تن ػػي ف ػ ذل مػػم رفى فف تىػػؾ لةسػػبمس ولممبػػررلى نػػف إعت لريػػم نػػفر مػػف لمتةسػػؼ ف ػ

لإلستاتمم فو لم سمف ف لإلستفالؿ فو كماى لمم فممى لمت سمنمم لماكـ ال تتف إم مم رتبػي

عىنمػػم مػػف اتػػموج  .كمػػم يػػو لماػػمؿ فػ لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي فػ ف لمػػبط ف نكػػوف ت ػ لز يػػذل
لمةولر ونبطؿ بممتمم لماكـ بأكمىي طمممم فاي فنمـ نئم ل عى لةفمػ لمتػ فسػ رى عامػم تىػؾ
لإلت لر لى لممو ومي بمذل لمةنس بمم نستوتس ا ئي ولإلامم .
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََََْ:

" فس ػػبمس لماك ػػـ تة ػػف م ػػوبي بمم س ػػمف فػ ػ لإلس ػػتفالؿ إذل إاط ػػوى عىػ ػ عن ػػس نم ػػس

س م لإلستابمط ونتا ؽ ذمؾ إذل إستافى لمماكم ف إنامعمػم إمػ ففمػ غنػر

لمامان لمموئوعن بمإلنتامع بمم ػ فو ف امم عفـ لمىزوـ لمماط

ػمما مػف

مىاتنت لمتػ إاتمػى إمنمػم

لمماكم بام عى تىؾ لمم فممى لمت تثبى مفنمم " .
* ا ض مفا

ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ س ٗٗ ػ ٕٔٔ ػ  ٙٚٚػ طةف ٖٖٖٗ ٕٙ /ؽ

* ا ض ٔٔ ٜٔٛٔ/ٙ/ػ طةف ٘ ٗٗ/ ٕٗٚؽ
نئمؼ إم مم ت فـ مم مس لماكـ لممطةوف فني مػف غمػوض فػ

فف لمطمعف ػ ا

ػأف مػم فورفل عػف

عف فنولؿ لم ميف لةوؿ ػ وئغ نفل ف تنػس باطممػي ماػموال إم ػم

ػ ماػي

مىػػتخىص مػػف فوزلر إا ػ لرزل .إذ مػػـ تك ػػؼ لمماكم ػ عػػف مبػػررلى يػػذل لإلعت ػػمف لمػػذ ثػػمر ف ػ
ذيػف لم ػميف خم ػ وفف لمطػمعف مػـ نكػف نػف فخػرم مػف تنبػي ذمػؾ لم ػ لمػذ نرنػف لمػػتخىص
ماي .
وولئػػي فف يػػذل لإلعت ػػمف ال نكػػوف م ب ػوال وسػػمو م إالّ بةػػف إخ لرتػػي مػػف تنبػػي وماموم ػ

لمتخىص ماي و فمم نبؿ ذمؾ ف اي نكوف مترف ظف ال مبرر مي وال توتف مظمير تتنفل وتسػمافل
ػ اولذ لسػتخىص لم ػميف مػف يػذل لمت ػرؼ لمػػذ
لمتخىص ماي ومـ نكف نف فخرتي بةف ف ف لستخ
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ػفر مػف لمطػمعف فاػي ناػوز مخػف لر ناػػموؿ
ي نكػوف غنػر م بػوؿ اولذ إعتا تػي لمماكمػ

وفخذى بي وعومى عىني وفنممى عىني نئم يم ف ف اكممم نكوف م وبم ب موض اولبممـ وفسمف
نبطىي ونستوتس ا ئي كمم سىؼ لمبنمف .
صبٔيبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚإخسيَحبكَاٌذفبعََََ.

نف تمسؾ لمففمع عػف لمطػمعف فػ ففمعػي لم ػ م بممتىسػ ولممسػطور بمذكرتػي بػأف

ولنة لمفعو ممم

ور ،فخػر تخػممؼ لم ػور ،لمػولرف ،بػأنولؿ لمئػمبط ولم ػميف ،لمثمانػ و وفف

لمولنةػ ػ ال تة ػػفو م ػػمف ،ا ػػمف ،بنا ػػي وب ػػنف لمئ ػػمبط لممػ ػػذكور فع بم ػػم إعتػ ػػفل لمئ ػػمبط عىن ػػي
بممئ ػػرس ولإليماػ ػ ومم ػػذل اس ػػس إمن ػػي لمولنةػ ػ لممس ػػاف ،إمن ػػي عىػ ػ خػ ػ ؼ لما ن ػ ػ ولمولن ػػغ ب ػػؿ
ول ػ ػػطاةمم مػ ػػف خنممػ ػػي مىكنػ ػػف مػ ػػي ولإلات ػ ػػمـ ماػ ػػي بتػ ػػفبنر تورن ػ ػ لةورلؽ مػ ػػف لم ػ ػػميف ،لمثمان ػ ػ
( زوتتػػي ) ممػػم بناممػػم مػػف خ ػ ؼ عػػموى  .وممػػذل إا ػػرف لمئػػمبط بمم ػػممف ،رغػػـ تةػػفف ػػموف
لمولنة مف لمئمبط وفمام لم رط لمذنف نتوموف لمارلس مغ لمئمبط ف ذلى لمماط ػ ونف

تةمػػف اتػػبمـ عػػف لم ػػممف ،منا ػػرف بمػػم وات ػ النػػفم فاػػفيـ بأن ػ فن ػولؿ تخػػممؼ فنولمػػي فتظمػػر
لما ن وت تئي كذبي .
ومـ تأخػذ ماكمػ لمموئػوع بمػذل لمػففمع وفطراتػي بػفعو فاػي متمفمػ فػ

ػور ،لمولنةػ

لمتػ إطمأاػى إمنمػم ووث ػى بمػم وفامػم اػر ،فػ تكػونف ع نػفتمم فػ لمػفعو وفػؽ مػم نرتػمس إمنػي
وت ػػفلامم م ػػف ففمتم ػػم  .وفمتم ػػم فف مامزعػ ػ لم ػػففمع وعىػ ػ لماا ػػو لمس ػػممؼ بنما ػػي تاط ػػو عىػ ػ
لممطممب لمتمزم بمستفعم يتال لم ػموف لمػذنف عػمناول لمولنةػ و ػميفول فاػفلثمم مسػتلممـ فمػمـ
لمماكم ف ائور لمطػمعف ولممػفلفغ عاػي ػ إذ ال ن مػـ مػف تىػؾ لممامزعػ إالّ يػذل لمطىػس وال

نسػػتفؿ مامػػم إال تىػػؾ لمفالم ػ و ويػػو ممكػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ تا نػػؽ ففػػمع لمطػػمعف
لمسممؼ لمذكر و ويو وال ؾ ففمع توير نت نر بي اتمم وتي لم فر ف لمفعو

فئ عف فاي تا نؽ ممكف ومنس مستان ػ إذ نك

ػ مو

يػ

لإلط ع عى ففتر فاولؿ نسػـ ن ػر

لمانؿ ف نوـ لمولنة ممةرفػ ففػرلف لما لرسػ لممةناػنف فػ تىػؾ لمماط ػ وتكىنػؼ لمانمبػ لمةممػ
بػ ػ ع امـ بممائ ػػور ممامن ػػتمـ بممتىسػ ػ لمةىانػ ػ بائ ػػورلممتمـ ولمم ػػفلفغ عا ػػي مة ػػؿ فػ ػ ي ػػذل
لممامن ػ مػػم نك ػػؼ لما ن ػ ونمػػف مى ػولس ومػػم نػػتف بممماكمػ إمػ لإلاتمػػم مػ فر نخػػممؼ

لم فر لمذ إاتمى إمني نبؿ سممعمـ .
بنػػف فف لمماكم ػ نةػػفى عػػف إت ػ لر ذمػػؾ لمتا نػػؽ مػػغ مزومػػي فوف مبػػرر سػػموغ ولسػػتفالؿ
م بوؿ ومـ تسػغ مػف تمابمػم إمػ إتػ لر يػذل لمتا نػؽ عىػ ت ػفنر بػأف تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف
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لمتامون يو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ والنتػوز فف نكػوف ريػف م ػنو لمخ ػوـ فو لممػفلفةنف

عػػامـ  .وفف لممامكمػػمى لمتامونػ ت ػػوـ فسمسػػم عىػ لمتا ن ػػمى لم ػ ون لمتػ تترنمػػم لمماكمػ

فػ لمتىسػ ونتةػنف عىنمػم سػممع لم ػموف سػول ما ػ لمتممػ عػف لممػتمـ فو إثبمتمػم ئػفل ػ وال
نترخص لم مرع ف يذل لموتوس إالّ ف امم تامزؿ لممػتمـ عػف سػممعمـ

ػرلا فو ئػمام .

ويػو مػممـ نتا ػؽ فػ لماممػ لمممثىػ ػ كمػم سػىؼ لمبنػمف ػ يػذل إمػ فف لمماكمػ ال تت نػف فثاػم

لممامكم بأنولؿ موف لإلثبمى لمذنف ورفى فسػممتيـ ب مومػ ففمػ لمثبػوى لمم فمػ مػف لمانمبػ

لمةمم ػ ةامم خ ـ ف لمفعو وتةبر ف تىؾ لم موم عف رفنمم لم خ
 .وعىػ ػ لمماكمػ ػ فف ت س ػػي

ػػفريم مس ػػممع لم ػػموف ل خػ ػرنف لم ػػذنف نوت ػػس ا ػػفلف لما ن ػ ػ

سممعمـ ومو مـ نرف ممـ ذكر بمم موم لممذكور ،خم
فاػػفلثمم ويػػـ زم ػ

وع نفتمم لمخم

موف لمولنة لمذنف عم رويم و ػميفول

لم ػػميف لةوؿ مػػف لمئػػبمط وفماػػم لم ػػرط لمػػذنف توم ػول لما لرس ػ بماط ػ

ارلستي انة تـ ئبط لمولنة .

وةف لممامكم لمتامون لم انا ال تتا ؽ واؽ لمففمع ال نتت ثممرل إالّ بسممع يػتال

لم موف ك م مىا ن ويفلن مى ولس ػ ولم وؿ ب نر ذمؾ ن رغ لممامكم مف تويريػم لم ػاني
ونتةىمم مترف إت لر

كى

ويو مم تتأذ ماي لمةفلم ف ف لإلنذل  .فئ عف لمخروم عى

نولعػػف لمفسػػتور ومػػم ا ػػى عىنػػي لممػػمف ٙٚ ،ماػػي ولمت ػ ت ئ ػ بػػأف لممػػتمـ بػػرا ات ػ تثبػػى
إفلاتػػي ف ػ مامكم ػ نماوان ػ تك ػػؿ مػػي فنمػػم ئػػممامى لمػػففمع عػػف ا سػػي و اولذ خػػممؼ لماكػػـ
لممطةوف فني يذل لماظر ف اي نكوف مةنبم ولتس لما ض ولإلامم .

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَأَََْ:

" لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ ت ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػػمى لم ػ ػ ون لمتػ ػ تترنم ػػم لمماكمػ ػ بائ ػػور

لممتمـ ولممفلفغ عاي ونتةنف عى لمماكمػ إتمبػ لمػففمع عىػ طىبػي سػممع ػموف لمولنةػ ومػو

مـ نرف ممـ ذكر ف نموم

موف لإلثبمى فو ن ـ لممػتمـ بػ ع امـ ةامػـ ال نةتبػروف ػموف ا ػ

بمةا لمكىم ات نىػزـ بػ ع امـ ػ وةف لمماكمػ يػ لممػ ذ لةخنػر لمػذ نتةػنف فف نا سػي
متا نؽ لمولنة وت
تثبتػػي ف ػ نمومػ

نمم عى لموتي لم اني غنر م نف ،ف ذمػؾ بت ػرؼ لمانمبػ لمةممػ بمػم
ػػموف لإلثبػػمى فو تسػ طي مػػامـ ولمػػذنف عػػمناول لمولنة ػ فو نمكػػف فف نكواػول نػػف
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عمناوي ػ ػػم اولالّ فات ػ ػػى لمتفنػ ػ ػ فػ ػ ػ لممامكمػ ػ ػ ولا ى ػ ػػؽ ب ػ ػػمس لم ػ ػػففمع فػ ػ ػ وت ػ ػػي طمرن ػ ػػي وي ػ ػػو
مم تتأذ ماي لمةفلم ف ف لإلنذل " .
* ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٙ/ػ س  ٕٛػ  ٔ٘ٛػ ٖ٘ٚ
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٜٔٚػ ٜٜٚ
* ا ض  ٜٔٛ٘/ٔٔ/ٕٙػ س  ٖٙػ ٔ ٜٔػ ٘ٗٓٔ
* ا ض  ٜٔٛٛ/ٕ/ٜػ س  ٖٜػ ٖٖ ػ ٕٜ٘

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََْ:ـَ
"

فف تا نػػؽ لةفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لةوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ةف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػي فف نكػوف ريػف م ػنو
فو لممفلفغ عاي "ٓ
* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

* ا ض ٕٔ ٕٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘ ٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٖٛ/٘/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ا ض ٘ ٗ٘/ٔٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ م  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
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ػػأف

لممػتمـ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
لة ػؿ فػ لةاكػػمـ لمتامونػ

"

بممتىس

فف تباػ

عىػ لمتا نػػؽ لم ػ و لمػػذ تترنػػي لمماكمػ

وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام " ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
َٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لة ػػؿ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ فامػػم إامػػم توبا ػ عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتوسػػمغ فػ خ ممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ

لمخ وـ وعىنمم فف تةموف لمففمع ف ففل مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػة عػف لم ػميف اولائػمرل
ومو بمم و ،ةفل لم ممف ،مم فلـ نف متأ إمنمم ف ذمؾ واسس إم لم ميف تةمف تمربي فو تمرنبػي

ات ػ ال ونػػفم ب ػػممفتي ف ػ متىػػس لم ئػػم ومػػم فلمػػى لمماكم ػ نػػف تبناػػى فا ن ػ لمػػففمع ف ػ
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػ طىبػػي مرلوغػػم فو نم ػػفل تةطنػػؿ لمسػػنر فػ لمػػفعو
ف ذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخ ممم باؽ لمففمع " ٓ

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

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ تػٗ ػ ٔٛٙػ ٔٚٙػ طةف ٘ٛ / ٕٜؽ
* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ٘٘ / ٔٙؽ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" لمتا ن مى لةومن

ال ت ىي فسمسم تبا عىنمم لةاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف نتسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذ تترني لمماكم با سمم ف لمتىس

"ٓ

* ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ مٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" سممع لم ميف النتةىؽ بمم فبفلل ف لمتا ن مى بمم نطمبؽ فو نخممؼ غنرل مف لم موف

بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ

* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٙٙ

* ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ال ن ػفس فػ ولتػػس لمماكمػ لم نػمـ بػػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػػكى لمػففمع عػػف

طىبي و ونممى ب فف لمففمع لمذ ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ

لةطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
نااسـ فمرل بتا نؽ تترني لمماكم

والن فس ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ
* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَََ

" لذل كػػمف لمػػففمع نػػف ن ػػف بػػي تكػػذنس ػػميف لإلثبػػمى ومػػف ػػأاي مػػو

ػػي فف نت نػػر بػػي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لةمر فني فو ترف عىني بمم نفائي فف ي رفى إطرلاي فمم ونف فمسػكى عػف
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لةطمواػػمف لم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػو

عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم " ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذ فبػػفلل لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ اولمػ

إثبػمى إسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نػػؽ لمػػفمنؿ فػ لمػػفعو إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تئػ مػػف لمماكمػ
وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني " ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
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ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
" عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف تة ػػموف لم ػػففمع فػ ػ ففل مأمورنت ػػي وفف تػػػأمر بممباػػػة عػ ػػف

لم ميف اولائمرل ومو بمم و ،ةفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ إمنمم " .
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛـ متموع لم ولعف لم ماوان

ـ ماموف عمر ـ م ٗ ـ  ٔٛٙـ ٔٚٙ

وّبَلؼذَثأََََٔٗ:

" نتس عى لمماكم فف تئمف اكممم مم نفؿ عى فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعو

وفممى بمم إممممم ػمم

نمنػ ممػم لم ر ػ مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف ػ لمػذ نػفؿ عىػ فامػم

نممى بولتبمم وبمم ناب ػ عىنمػم مػف إمتػزلـ بتا نػؽ لمباػة مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ و ػ اولالّ
كمف اكممم مةنبم م ورل متةنف لما ض "
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ ػ طةف رنـ  ٕ٘ / ٙٓٗٚؽ

* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ رنـ (ٔ) ػ ص ٔٔػ طةف ٘ ٘ٔ / ٕٖٙؽ
ٚلؼذَثئَََٔٗ:ـََََ

" نتة ػػنف عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف ت ػػورف فػ ػ اكمم ػػم ممن ػػفؿ عىػ ػ فام ػػم ولتم ػػى عام ػػر

لمػفعو وفممػى بمػم عىػ وتػي ن

ػي عػف فامػم فطاػى إمنمػم وولزاػى بنامػم ػ فػ ذل يػ إمت تػى

كىن عف لمتةرض مففمع لمطمعف ومون ي مف لمتمم لمت وتمى إمني بمػم نك ػؼ عػف فامػم نػف
فطراى يذل لمففمع وي عى بنا مف فمرل ف ف اكممػم نكػوف نم ػر لمبنػمف مسػتوتبم ا ئػي
ٓ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٖ/ػ لمسا ٖ٘ ػ رنـ ٕ ٚػ ص  ٖٖٛػ طةف ٕ ٖ٘ / ٜٙٗؽ

ومـ ت طف ماكم لمموئوع كذمؾ إمػ م ػز ففػمع لمطػمعف بػأف إعتػفل ونػغ عىنػي مػف
لمئػػمبط لم ػػميف لةوؿ ف ػ فع ػػمس ئػػبطي ب نػػر مسػػوغ نػػماوا ولعت لرئػػي عى ػ يػػذل لإلت ػ لر
لمتمور ولمبمطؿ ومم نتف إمني يذل لمةفولف مػف فثػر فػ

ػفور لإلنػرلر لممزعػوـ لمػذ ناسػبي

إمني لمئػمبط بمائػر لمئػبط بأاػي ناػرز لممخػفر لممئػبوط ب

ػف لمتةػمط و ػ إذ م ػمف يػذل

لم ور ،فف لإلنرلر لمسممؼ لمذكر مبي لمبط ف ةاي مـ نكف ومنف إرلف ،اػرل ومختػمرل بػؿ خوفػم
مف بطش لم ميف لممذكور وخ ني مول ى لعتفلوػي عىنػي ػ وكػمف عىػ لمماكمػ تا نػؽ يػذل
لمػػففمع كػػذمؾ ةاػػي تػػوير نسػػمافل لمولنػػغ ونظػػميرل فوتػػرف عىنػػي بمػػم نسػػوغ إط لراػػي اولذ مػػـ ت ةػػؿ
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ف ف اكممم نكوف مةنبم م

ورل طمممم فامم ا ػىى ذمػؾ لإلنػرلر ئػمف مػم ا ػىتي مػف فنػولؿ

ذمػػؾ لم ػػميف فأ ػػبي عا ػ لر مػػف عام ػػريم لمتويرن ػ ذ فثػػر وال ػػؾ ف ػ تكػػونف ع نػػفتمم

ولطموامامم إم لم ور ،لمت فورفيم ولمت لتخذتمم سافل م ئمومم بمإلفلا

.

كمػػم فامػػم عومػػى عى ػ ذمػػؾ لإلن ػرلر عاػػفمم نئػػى ب فلا ػ لمطػػمعف عػػف ترنم ػ إا ػرلز
لممخفر لممئبوط ب

ف لمتةػمط

م ػػفورل تاػػى تػػأثنر لإلكػػرلل

ولعتبػرى يػذل لإلنػرلر لممػفع بػي ولمماةػ عىنػي بػممبط ف

ػ مػػف عام ػػر ثبػػوى يػػذل لم

ػػف م ػػفنمم ويػػو ممنبطػػؿ لماكػػـ

لممطةوف عىني ومو فف لمماكم تسمافى ف نئمومم بمإلفلا إم ففمػ فخػر ةامػم فػ لممػولف
لمتامونػ ػ متس ػػماف ،ومام ػػم متتمةػ ػ تتك ػػوف ع ن ػػفتمم بان ػػة إذل سػ ػ ط فا ػػفيم فو فس ػػتبةف تة ػػذر
لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مبمن لةفم لةخر .
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طةف ٘ ٘٘ / ٜٗٛؽ

* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طةف ٖ٘ٗ ٕ٘ / ٙؽ
صبٌضبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚأخسيَحبكَاٌذفبعَََ.

ف ف امزع لمطمعف كذمؾ ف ولنة ظمور لممسفس لممرخص لمذ كػمف نامىػي ولممػرخص

مػػي ب ػ ا لرزل مػػف لمسػػىط لممخت ػ وذيػػس لمػػففمع إم ػ فاػػي مػػـ نكػػف نظمػػر ماػػي ػ نػػفعو إم ػ

لإل تبمل فػ فمػرل خم ػ ونػف نػرر لم ػميف لةوؿ فاػي كػمف نخ نػي بػنف م بسػي ويػو ممالناػفة
إالّ إذل كمف لمس س ف وئغ بانة ت طني تىػؾ لمم بس بانة النظمر ماي

.

ويػػذل لمػػففمع كػػمف ن تئػ مػػف لمماكمػ تا ن ػػي بػ ت لر تترنػػي و ػ ي فػ يػػذل لموئػػغ

لمػػذ ف ػػمر إمنػػي لم ػػميف مبنػػمف مػػم إذل كػػمف مػػف لمممكػػف رتن ػ م بئػػي ػ كمػػم إفع ػ لم ػػميف
لممػػذكور ػ رغػػـ وئػػةي بػػنف لمم بػػس لمتػ كػػمف نرتػػفنمم لمطػػمعف مػػف عفمػػي خم ػ وفف يػػذل
لمتا نػ ػػؽ ممكػ ػػف ومػ ػػنس مسػ ػػتان وظػ ػػمير لمتةىػ ػػؽ بممػ ػػفعو والزـ مبنػ ػػمف ولسػ ػػتظممر مبػ ػػررلى
لإلستن مؼ فو تخى مم .

بنف فف لمماكم فمسكى عف إت لر ذمؾ لمتا نؽ مػغ مزومػي بمػم ن نػف فامػم مػـ تػر وتمػم

إلت لروػػي فنتامعػػم مامػػم بػػأنولؿ لم ػػميف لةوؿ مػػغ فامػػم بػػذلتمم ماػػؿ لماة ػ بةػػفـ لم ػػا ولمت ػ
رمميم لمففمع لمكذس ومخمم لما ن و وبممتمم ف نتوز لإلستامف إمنمم مغ ننمـ تىؾ لممامزع
ممػػم ناطػػو عىنػػي ذمػػؾ مػػف م ػػمفر ،عى ػ لممطىػػوس و وممػػم يػػو م ػػرر مػػف فاػػي ناب ػ عى ػ
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لمماكم تا نؽ ففمع لممتمـ بفل  ،اولنسمطي ا ي ثـ إبػفل لمػ فر فنػي بةػف ذمػؾ وال نتػوز باػمؿ
إبفل لم فر ف تا نؽ مـ نتـ إترلوي فو لمث بفمنؿ ولإلطمواػمف إمنػي نبػؿ طراػي بممتىسػ فثاػم
لممامكم ف ائور لممتمـ ولممفلفغ عاي و وبذمؾ تكوف لمماكم ونف فخىى بففمع لمطػمعف
فئ عمم مس اكممم مف ن ور .
نئػػمؼ إمػ مػػم ت ػػفـ فف ماكمػ لمموئػػوع فسػػافى انػػمز ،لم ػرلوي لمزتمتنػػي لمتػ

ن ػػوؿ

لمئػمبط فامػم وتػفى بفولسػ لمسػنمر ،إمنػي فوف فف تثبػى بػفمنؿ نػمطغ إسػامف تىػؾ لمانػمز ،إمنػي و
خم

وفف زوتتي لم ميف ،لمثمان كماى بممسنمر ،لممذكور ،ونى لمئبط والنمكػف بممتػمم إسػامف

لمانمز ،إمني عى سبنؿ لم طغ ولمتزـ ػ وكػمف ذمػؾ ن تئػ بفليػ مػف لمماكمػ رفػغ لمب ػممى
لمتىةى لم رلوي لمزتمتن لممذكور ،مبنمف مم إذل كماى مىطمعف فو مزوتتي و ويذل لإلت لر كمف
نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ لم نػػمـ بػػي ومػػو مػػف تى ػػم ا سػػمم مػػم فلـ الزمػػم مك ػػؼ لما ن ػ ولممفلن ػ

مى ػولس و وةف لمتا نػػؽ اولت لروػػي يػػو ولتبمػػم كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ةف لم مئػ لمتاػػمو ال ن ػػؼ
مف لمفعو مون م سىبنم بػؿ عىنػي تا ن مػم إظمػم لر موتػي لماػؽ فنمػم و وطمممػم فف لما ن ػ يػ

لروػػف ،لمت ػ نسػػة إمنمػػم مك ػ ناػػمؿ لممػػذاس ع مبػػي ونظ ػر لمبػػرا بب لر تػػي و وبمػػذل واػػفل ن ػػو
لممتتمغ ون تف عوفل ونفعـ بانماي .

كمػػم لفترئػػى لمماكمػ ثبػػوى ن ػػف تةػػمط لممخػػفر لممئػػبوط مػػف لمطػػمعف فوف فمنػػؿ
نمطغ عى إسامف يذل لم

ف إمني انة مـ نئبط ويو نتةمط تىؾ لمممف ،لممخفر ،ويو ممكمف

ن تئػ تاىنػػؿ فمموػػي بةػػف فخػػذ عناػػي مامػػم مبنػػمف مػػم إذل كماػػى تاتػػو عىػ مخػػفر مػػف عفمػػي
ويػػو إت ػ لر كػػمف نتةػػنف عى ػ سػػىط لمتا نػػؽ لم نػػمـ بػػي وعى ػ لمماكم ػ تفلركػػي ةف عىنمػػم فف

تستكمؿ فوتي لم

ور لمذ

مس لمتا نؽ لإلبتفلو ومو فوف طىس مػف لمػففمع مػم فلـ ك ػؼ

لما ن نستفع ونستىزـ يذل لم ف ػ ومم فلمى ترنم لمانمز ،ب

ف لمتةػمط عمفنػ ونتةػنف

ثبػػوى يػػذل لم ػػف باػػم عىػ لةفمػ لم مطةػ لمتػ التاتمػػؿ لمظػػف ولإلاتمػػمؿ و ػ اولذ مػػـ تتػػر
لمماكمػ يػػذل لمتا نػػؽ ف امػػم تكػػوف نػػف لفترئػػى يػػذل لم ػػف مػػف لمطػػمعف وعىمػػي بأاػػي ناػػوز
مخف لر مغ فف تىؾ لمترنم عمفن ونتةنف فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو نطةنم ال عى سبنؿ

لمظف ولإلفترلض و ونف نئى ماكم لما ض ف لمةفنػف مػف فاكمممػم بػأف لم
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ػف لمتاػمو ال

ون ت ػػرض و كم ػػم نئ ػػى لمماكمػ ػ لمفس ػػتورن لمةىن ػػم بة ػػفـ فس ػػتورن إفت لرئ ػػي و ف مم ػػى ماكمػ ػ
لمػػا ض ب ػ " لة ػػؿ فف لم ػػف لمتاػػمو مػػف فركػػمف لمترنم ػ فنتػػس فف نكػػوف ثبوتػػي فةىنػػم "
( ا ػض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ونئػى بأاػي ب ػ " لم

ػف لمتاػمو فػ

ترنمػ إا ػرلز لممخػػفر ال نتػولفر بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز ،لمممفن ػ بػػؿ نتػػس فف ن ػػوـ لمػػفمنؿ عى ػ
عىـ لمتما بأف مم نارزل مف لمتولير لممخفر ،لمماظور إارلزيم نماوام  .لإلستامف إم مترف
ئبط لممخفر مغ لممتمـ فني إا ػم م رناػ نماوانػ مباميػم إفتػرلض لمةىػـ بػممتوير لممخػفر مػف

ولنغ انمزتي ويو ممال نمكف إن لررل نماوام مم فلـ لم

ف لمتاػمو مػف فركػمف لمترنمػ ونتػس فف

نكػوف ثبوتػي فةىنػم ال إفت لرئػػنم " ( ا ػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو ػ
ونئػػى بأاػػي ب ػ

" لة ػػؿ فف لم

ػػف لمتاػػمو مػػف فركػػمف لمترنمػ فنتػػس فف نكػػوف ثبوتػػي

فةىنػم "  ( .ا ػض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةػف رنػػـ ٖٗ٘ ٕٚمسػا  ٜ٘ؽ ػ لمموسػوع لم ػػممى

ةاكمـ لمػا ض ػ لم ػربنا ػ م ٘ ػ فاكػمـ ٗ ٜٜٔػ رنػـ لم معػف ٕ٘/ ،ػ ص ٔٗٗ ) و ونئػى
ػف لمتاػمو فػ ترنمػ إاػرلز لممخػفر ال نتػولفر بمتػرف تا ػؽ لمانػمز ،لمممفنػ و

بأاػي ب ػ " لم

بؿ نتس فف ن وـ لمفمنؿ عى عىـ لمتما بأف مم نارزل مف لممولف لممخػفر ،لمماظػور إارلزيػم
نماواػػم  .لم ػػوؿ ب نػػر ذمػػؾ مةاػػمل إا ػػم نرنا ػ نماوان ػ مباميػػم إفت ػرلض لمةىػػـ ويػػو مػػمال نمكػػف
إنػ ػ لررل نماوا ػػم

ػ فنت ػػس فف نك ػػوف ثب ػػوى لم

ػػف لمتا ػػمو

فةىن ػػم ال إفت لرئ ػػنم " ( ا ػػض

ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ لمموسوع لم ممى ةاكمـ لمػا ض ػ لم ػربنا
ػ م ٗ ػ نمعػف ،رنػػـ  ٔٓ/ػ ص ٘ٗ ) و ونئػى بأاػي ب ػ " لمػػففغ بةػفـ لمةىػػـ نوتػس عىػ
لمماكمػ ػ فف ت ػػورف فػ ػ اكمم ػػم م ػػم نثب ػػى تػ ػولفرل فةىن ػػم ال إفت لرئ ػػنم و فف لم ػػوؿ ب ن ػػر ذم ػػؾ

فنػػي إا ػػم م رناػ نماوانػ ال سػػاف ممػػم مػػف لم ػػماوف ػ مباميػػم إفتػرلض لمةىػػـ و يػػو مػػم ال نمكػػف

إنػ ػ لررل نماوا ػػم م ػػم فلـ لم

ػػف لمتا ػػمو م ػػف فرك ػػمف لمترنمػ ػ و نت ػػس فف نك ػػوف ثبوت ػػي فةىن ػػم ال

إفترلئنم " ٓ
* ا ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ

بػؿ ونئػى لمماكمػ لمفسػتورن بةػػفـ فسػتورن لم ػ لروف لم ماوانػ لمتػ إفترئػى لمةىػػـ
ف ػ لما ػػوص لمت ػرنةن ذلتمػػم و ف ئػػى بةػػفـ فسػػتورن مػػم ورف بمممػػمف ٕٔٔ / ،مػػف نػػماوف
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لمتمػػمرؾ مػػف " إفت ػرلض عىػػـ " لماػػموز مبئػػموغ فتابنػ بتمرنبمػػم إذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلم ػ

عى سػفلف لمئػرنب لمتمركنػ و وفف لة ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ئػو ت ػفنريم

مبفم مف عىػـ لممػتمـ با ن ػ لةمػر فػ

ػأف كػؿ ولنةػ ت ػوـ عىنمػم لمترنمػ وفف نكػوف يػذل

لمةى ػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػم فو إفت لرئػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و
لمػػفعو رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن

ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كمم نئى لمماكم لمفستورن لمةىنم بةفـ فستورن
 ٔ /مف لمممف ٕٛ / ،مف لم ماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗف

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ ف ػ

مم ا ى عىنػي لم ػر،

أف تأتنر وبنغ لةممكف فنمم تئماتي مػف

إفترلض عىـ لممتتر بممة ف لمسمبؽ لم مفر مىمكمف مف اموبي فو مف فاػف ػركموي فو اػموبنمـ و
وفاي مف ثـ ال نتوز مىة مس ( عف كتمب فكثر مف ع ػف ) بم تئػ لممػمفتنف ٕ ٛو ٗ ٛمػف
نماوف لإلنتمرلى  " ٜٔٚٚ/ٜٗإفترلض عىـ " لممػتتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػرل مػف
خ ؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع إعتسػمفم و ػ وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

ال ظانم وال إفترلئنم " ( لمماكم لمفستورن لمةىنم ػ تىس ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػ لمػفعو رنػـ /
 ٕٜمسػ ػػا  ٔٛؽ فسػ ػػتورن عىنػ ػػم ) ٓ كمػ ػػم نئػ ػػى لمماكم ػ ػ لمفسػ ػػتورن لمةىنػ ػػم

ػ تىس ػ ػ

ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعو رن ػـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نئى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف ن ػػماوف نم ػػغ لم ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا

ٔ ٜٜٔفنمػػم تئػػماتي مػػف إفت ػرلض لمةىػػـ بػػمم ش فو لم سػػمف إذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػت ىنف
بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و
ال ظانم و ال إفترلئنم ٓ( اكـ لمماكم لمفستورن لمةىنم ػ تىسػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف لمػفعو
ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم ) ٓ

ومتػ كػػمف مػػم ت ػػفـ و وكػػمف لماكػػـ نػػف إفتػػرض ننػػمـ لم
لماكـ لممطةوف فني ولمامؿ كذمؾ مةنبم م
ا ئي ولإلامم

ػػف لمتاػػمو بػ تػػفمنؿ و فػ ف

ورل فئ عػف إخ مػي باػؽ لمػففمع بمػم نسػتوتس

.

ساثؼبََََ:اٌجطـسََََْ.

ذمؾ فف لماكػـ لممطةػوف فنػي خػ كىنػ مػف بنػمف اػص مػولف لم ػماوف رنػـ ٕٕٔ مسػا

 ٜٜٔٛلمخ ػػمص بتة ػػفنؿ ن ػػماوف لممخ ػػفرلى وي ػػو لم ػػماوف لم ػػذ طب ت ػػي لمماكمػ ػ عىػ ػ ولنةػ ػ
لمػفعو

ولكت ػى ببنػمف ا ػوص لم ػماوف ٕ ٔٛمسػا ٓ ٜٔٙو ػ مػغ فف تىػؾ لممػولف مػـ تطبػؽ
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ػػأامم لم ػػماوف رنػػـ ٕٕٔمسػػا  ٜٜٔٛلمػػذ

عى ػ لمولنة ػ لممطروا ػ اولامػػم طبػػؽ لماكػػـ ف ػ
فس طتي كىن مف مفوامى لماكـ ومـ تر ف مػولفل لمتػ طب تمػم ونئػى بممة وبػ ئػف لمطػمعف
بام عىنمم ػ ويو مم ن مي بممبط ف ممخمم تي لم معف ،لمفستورن ولمت ت ئ ب ػرعن لمتػرلوـ
ولمة وبمى وم تئميم فاي الترنم وال ع وب إالّ ب ماوف .

وممذل بمى فم لر م ئنم فف نتةنف لماكـ بمإلفلا وف م ماص لمممف ٖٔٓ ،إت لر لى تامون

ػ بنماػم مػاص مػمف ،لمة ػمس لمتػ

فازمػى لمماكمػ لمة وبػ ئػف لممػتمـ باػم عىنمػم ػ وممػم كماػى

ماكم ػ لمموئػػوع نػػف خمم ػػى يػػذل لموتػػوس وخ ػ اكممػػم مػػف لم ػػماوف ولتػػس لمتطبنػػؽ وم ػولف
لمة مس لمت تئػمامم ولمتػ فازمػى لمة وبػ بموتبمػم و ػ ف اػي نكػوف بػمط بمػم نسػتوتس ا ئػي
ولإلامم

.

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََْ:

" لممػػمف ٖٔٓ ،إت ػ لر لى تامون ػ ا ػػى عى ػ وتػػوس بنػػمف لماكػػـ إم ػ اػػص لم ػػماوف

لمػذ اكػػـ بموتبػي ػ ويػو بنػػمف تػػوير إنتئػتي نمعػػف ،ػرعن لمتػرلوـ ولمة وبػمى فػ ذل خػ
لماك ػػـ م ػػف ذك ػػر ا ػػص لم ػػماوف لم ػػذ فا ػػزؿ بموتب ػػي لمة ػػمس عىػ ػ لمم ػػتمـ ف ا ػػي نك ػػوف م ػػوبم
بممبط ف ػ ال نة ػـ لماكػـ مػف يػذل لمةنػس فاػي ف ػمر إمػ رنػـ لم ػماوف لممطبػؽ ومػم ما ػي مػف

تةفن ى مم فلـ مـ ن

ي عف مولف لم ماوف لمت فخػذ بػمم ولمخم

بممتتػرنػـ ولمة مس "

* ا ض ٕٔ ٜٔٙٓ/ٗ/ػ س ٔٔ ػ رنـ ٓ ٚػ ص ٖٔ٘
* ا ض  ٜٔٛٚ/ٔٓ/ٕٙػ س  ٕٜػ  ٔٗٚػ ٖ٘ٚ
* ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/٘/ػ س ٕ ػ ٘ ٖٜػ ٘ٔٓٛ
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.

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزَ

ف اي ممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني ئف لمطمعف مف ػأاي فف نرتػس
مي فئ لر لر تسنم ال نمكف تفلركمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذل متنتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ يػذل

لمطةف .
فٍٙــزَٖاألعـــــجبةَ

نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض لةمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي متنتػػم رنثمػػم
ن

ؿ ف يذل لمطةف  .ػ وئـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ

ٚاحلىــــَََُ:

ََََََََََأٚالَََ :ب بوؿ لمطةف ك

ََََََََََصبٔيبََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم

.

احملبَِ/ََٝسجبئَٝػطيخَ
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رضٚيشَـَرمٍيذَ

اعزؼّبيَـَاشرتانَ
َ

اٌمؼيخََ2995/9633جٕبيبدَاٌٛايٍَٝـََ2995/6356وٍَٝششقَاٌمب٘شحَ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغَسلََُ49/54646قَ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

َ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغَ
َ

اٌذائشحَاجلٕبئيخ
ِزوــــــشحَ
ثأعـــــجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغ
( ماكوـ ئفل ػ طمعف ػ مابوس )

لمم فـ مف لةستمذ ب  ......ػ لممامم

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لةسػػتمذ /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطني ػ لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع ػرنؼ بم ػم
ػ لم مير ،ػ ٓ
(ٔ) لمانمب لمةمم .

ػــــــــــــذَ
( مفع بمما وؽ لممفان )

(ٕ) .........

فــَٝاحلىـــــَُب لم ػػمفر مػػف ماكمػ تامنػػمى لم ػػمير ،فػ  ٕٓٓٗ/ٖ/ٕٜفػ لمتامنػ رنػػـ
٘٘ٔ ٕٖٓٓ/ٙلم ػ ػولنى (ٖٔ٘ٔ ٕٖٓٓ/كى ػ ػ

ػ ػػرؽ لم ػ ػػمير ) ،ولم مئػ ػ ػ

ائػػورنم بمةمنب ػ  ......بممسػػتف لمم ػػفف ممػػف ،خمػػس سػػاولى وم ػػمفر،
لممسػػتافلى لممػػزور ،لممئػػبوط وف ػ لمػػفعو لممفان ػ بػػأف نػػتف مىم ػػفع

بػ ػػمماؽ لممػ ػػفا  ........ /مبىػ ػػغ ٕٔٓٓ تانم ػ ػػم عى ػ ػ س ػ ػػبنؿ لمتةػ ػػونض
لممتنى وم مرنؼ لمفعو لممفان ومبىغ مموت تاني فتةمبم مىماممم. ،
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اٌٛلبئـــغ

فاممػػى لمانمب ػ لمةمم ػ لمطػػمعف  ......إم ػ لممامكم ػ بو ػػؼ فاػػي ف ػ غئػػوف عػػمـ
ٕٓٓٓ بفلور ،نسـ لمولنى ػ مامفظ لم مير. ،
أٚالََََ:

نىف و خر متموؿ خػمتـ لمفومػ وخػمتـ إاػف لمم ػممي لماكومنػ ويػو خػمتـ مكتػس

توثنؽ لمولنى .

صبٔيبََ :ويو منس مف فربمس لموظموؼ لمةمومن إ ترؾ بطرنؽ لإلت مؽ ولممسػمعف ،مػغ خػر
متم ػػوؿ فػ ػ تزون ػػر فا ػػف لمما ػػررلى لمرس ػػمن وي ػػو لمتوكن ػػؿ رن ػػـ  ٔٔٓٚس مس ػػا
ٖ ٜٜٔلم ػولنى

ػ وذمػػؾ بػػأف فمػػف ذمػػؾ لممتمػػوؿ ببنماػػمى لمماػػرر لممػػزور وممريػػم

لةخنر بتوننةمى اسبمم زو لر مىموظؼ بمكتػس توثنػؽ لمػولنى وب ػـ عىنمػم بمةختػمـ
لمم ىػ ػػف ،موئػ ػػوع لمتمم ػ ػ لةوم ػ ػ فتمػ ػػى لمترنم ػ ػ باػ ػػم عى ػ ػ ذمػ ػػؾ لإلت ػ ػػمؽ وتىػ ػػؾ
لممسمعف. ،
صبٌضبَََ :لستةمؿ و خر اسف لمان يو  .......لممامم لمتوكنؿ لممزور لمسممؼ لمذكر فممـ
ماكم تاي لمولنى بممتىس لمماة ف ،ف ٔٔ ٕٓٓٓ/ٖ/ويو عى عىـ بتزونرل .

ساثؼــــبَََ :إ ػػترؾ و خ ػػر متم ػػوؿ فػ ػ تزون ػػر فا ػػف لمما ػػررلى لمةرفنػ ػ وي ػػو لم ػػنؾ ما ػػؿ
لمػفعو  ٕٔٙٙمسػا ٕٓٓٓ تػاي لمػولنى

ػ وذمػؾ بػأف فمػف لةخنػر ببنماػمى لم ػنؾ

ف مـ بتارنريم .
لةمر لممةمنس عىني بمممولف ٓٗو ٔٗ و ٕٔٔ و ٕٕٔ و ٕٗٔ و ٕ٘ٔ ع وبمى .
وبتىس  ٕٜممرس سا ٕٗٓٓ نئػى لمماكمػ ائػورنم بمةمنبػ لمطػمعف .....

بممستف لمم فف ممف ،خمس ساولى وم ػمفر ،لممسػتافلى لممػزور ،لممئػبوط اولم لزمػي بتةػونض

متنى مىمفع لممفا نفرل ٕٔٓٓ تانمم وم روفمى لمفعو لممفان
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وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ بػػمط

ف ػػف طةػػف عىنػػي لمطػػمعف بطرنػػؽ لمػػا ض ب خ ػػي مػػف

لمستف وذمؾ بتمرنخ ٕٔ ٕٓٓٗ/٘/وننف طةاي تاى رنـ ٓ ٘ٙستف طرل لمةموم

.

واورف فنمم نى فسبمس لمطةف بمما ض ب
أعــــــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعَََََ.
ذمػػؾ فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي

ػ عى ػ مػػم يػػو ثمبػػى بمائػػر تىس ػ لممامكم ػ

ػ

لنت ػػر عىػ ػ مت ػػرف ننمم ػػي ب ػػض لما ػػرز لممات ػػو عىػ ػ لمما ػػررلى لمم ػػزور ،بة ػػف فف تأك ػػفى

ماكمػ لمموئػػوع مػػف سػ م فختممػػي وفطىةػػى لمػػففمع عىػ ماتونمتػػي وفمػػرى بةػػف ذمػػؾ ب عػػمف،
تارنزل .
ويذل لإلت لر لمذ نممى بي لمماكمػ ال تتا ػؽ بػي لم منػ لمتػ مػف فتىمػم لسػتوتبى
ف وؿ لممامكممى لمتامون ف تػرلوـ لمتزونػر ولسػتةممؿ لمماػررلى لممػزور ،مػغ لمةىػـ بتزونريػم
عمم ػ ئرور ،إط ع لمماكم با سمم عى تىؾ لمماررلى ف لمتىس لمةىان بائور لممتمـ

ولممػػفلفةنف عاػػي بةػػف طرامػػم عى ػ بسػػمط لمباػػة ولممامن ػ ف ػ ائػػوريـ مػػف اظػػر لمػػفعو
فممممم .
وال تتا ػػؽ تىػػؾ لم منػ ولمتػ ن ػػف مامػػم فف تتأكػػف لمماكمػ با سػػمم بةػػف إط عمػػم عىػ
لمماػررلى لممػػذكور ،بأامػم بػػذلتمم ماػؿ لممامكمػ

ػ إالّ إذل فثبتػػى لمماكمػ ماتونمتمػػم ولمبنماػػمى

لمتػ تئػػماتمم ولممخمم ػ مىا ن ػ وتىػػؾ لممخمم ػ مىا ن ػ يػ تػػوير لمتزونػػر ومامطػػي و وبػػذمؾ

نكػػوف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ونػػف ن ػػر فػ بنػػمف مػػم ن نػػف إط عػػي عىنمػػم و ومػػم فسػ ر عاػػي يػػذل
لإلط ع مف اتموج ػ ومـ نرف بمائػر تىػؾ لمتىسػ إالّ مػم ن نػف فف لمماكمػ فتػرى عمػ ممفنػم

فاسس ويو ننمممم ب ض لممظروؼ لمماتو عى تىؾ لمماررلى ػ ويذل لمةمؿ لممػمف لمباػى

ال ناػػتج لةثػػر لم ػػماوا لمػػذ مػػف فتىػػي فوتبػػى ف ػػوؿ لممامكم ػ عػػف ت ػرلوـ لمتزونػػر ت ػولفرل و

بمعتب ػػمر فف لمما ػػرر لمم ػػزور ن ػػكؿ تس ػػـ لمترنمػ ػ ونام ػػؿ لم ػػفمنؿ عىػ ػ ثب ػػوى ي ػػذل لمتزون ػػر
لمماسوس مىطمعف لممسميم ف لرتكمبي مغ خرنف متمومنف .
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وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػ ونػػف نممػػى بػ ت لر

ػػكى متػػرف عػػف مئػػمواي و ال ناػػتج فثػ لر

ويذل لإلت لر لم كى عى يذل لمااو نةتبر وكأاي ف لما ن ولمولنغ مػـ نػتـ و ةف لمةبػر ،فػ

لإلت ػ لر لمولتػػس لم نػػمـ بػػي مػػنس ب ػػكىي بػػؿ با ن ػ ولنةػػي ومئػػمواي و ونتةػػنف فف نكػػوف يػػذل
لمولن ػػغ ما ػػم مى منػ ػ ما ػػي وعىػ ػ وتوب ػػي و ولم ػػوؿ ب ن ػػر ذم ػػؾ ن ػػتف إمػ ػ فف تك ػػوف إتػ ػ لر لى
لممامكم خممن مف لمئممامى لمت فوتبمم لمم رع مئممف سػنريم عىػ

ػرلط مسػت نـ نا ػؽ

لمةفلم ػ ونئػػمف تمكػػنف لمماكم ػ مػػف بىػػوغ لم من ػ لمت ػ نسػػتمففمم مبىػػوغ لما ن ػ لمت ػ نسػػة

لم مرع تميفل إم تا ن مم مف خ ؿ تىؾ لإلت لر لى و ومف بنامم فف تكوف نػف فامطػى إامطػ
تمم ػ بمئػػموف تىػػؾ لمماػػررلى واممتمػػم ووتػػي لمتزونػػر فنمػػم و ػػورتي مػػف ولنػػغ مػػم فس ػ ر عاػػي
إط عمػػم عىنمػػم و وذمػػؾ كىػػي عىػ ااػػو ولئػػي ومت ػػؿ ال ن ػػوبي غمػػوض فو إبمػػمـ فو تةمػػنـ
وتتمنؿ .

وممم كماى لمماكم مػـ تبػنف بمائػر تىسػ لممامكمػ مػم فسػ ر عاػي ننمممػم ب ػض

ذمؾ لمارز ولمماررلى لمت لاتوليم ومئموامم وعبمرلتمم لمت كماى ماؿ لمتزونػر و واممتمػم
و وبنػػمف مػػف فنػ لمتزونػػر و اولمكمانػ خػػفلع اػػمف لماػػمس بػػي و ةيمنػ ذمػػؾ لمبمم ػ فػ تػولفر
ركػػف لمئػػرر فػ ت ػرلوـ لمت ىنػػف ولمتزونػػر عممػ

ػ فػ ف ذمػػؾ لإلتػ لر لمتػػوير نكػػوف نػػف ػػمبي

ن ػػور ولئػػي فػ بنماػػي ػ نةتػػز ماكمػ لمػػا ض عػػف بسػػط رنمبتمػػم عىػ

ػػا مػػم تػػرى بػػي

إت لر لى مامكم لمطمعف ومف مطمب تمم مى ماوف .
ويذل لم

ور مف أاي فف نبطػؿ تىػؾ لإلتػ لر لى و وناسػاس يػذل لمػبط ف إمػ لماكػـ

ذلتي لممطةوف فني ولمذ

ولإلامم

.

فر باػم عىػ إتػ لر لى ػمبمم عػولر لمػبط ف بمػم نسػتوتس ا ئػي

وك ػػمف عىػ ػ ماكمػ ػ لمموئ ػػوع اتػ ػ نس ػػىـ نئ ػػمتيم م ػػف ي ػػذل لمةػ ػولر فف تىت ػػزـ بم ػػم
ت رئػػي ف ػػوؿ لممامكمػػمى ف ػ

ت ػرلوـ تزونػػر لمماػػررلى وت ىنػػف لةختػػمـ مػػف إت ػ لر لى و وفف

تبم ػر إط عمػم عىػ لمماػررلى ماػؿ لمطةػػف بػممتزونر با سػمم و وال تكت ػ بػمط ع لممػػفلفةنف
عف لمطمعف عىنمم و ةامم يػ لمتػ تكػوف رفنمػم فػ لمػفعو و ونتةػنف عىنمػم فف تكػوف مىمػ

بممػفمنؿ لمرونسػ لمم ػفـ فنمػم ولمتػ تسػتاف إمنػي سػىط لإلتمػمـ فػ إثبػمى لإلتمػمـ ئػف لمطػمعف ػ
إممممم ػمم

نمػ ممػم لم ر ػ متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف و ولمػذ نػفؿ عىػ فامػم

نمم ػػى بم ػػم ناب ػ ػ عىنم ػػم م ػػف تا ن ػػؽ لمبا ػػة مىتة ػػرؼ عىػ ػ وت ػػي لما ن ػ ػ و وي ػػو مػ ػم ن ػػرى
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لمماكم ف إتبمعي فثاػم لممامكمػ إذ ون ػى مػف تىػؾ لمماػررلى مون ػم سػىبنم ػ وكػأف لط عمػم
عىػ لمماػػررلى لممػػذكور ،مػػنس ولتبػػم عىنمػػم و واتبػػى ا سػػمم عػػف باثمػػم باثػػم تػػفنم و اولثبػػمى
ذمػػؾ بمائػػر لمتىس ػ ف ػ ائػػور لممػػتمـ ولممػػفلفةنف عاػػي ات ػ نػػتمكف كػػؿ مػػامـ مػػف مةرف ػ

مف تا نىمم وباثمم متىؾ لمماررلى لمت تمثؿ تسـ لمترنم لممساف ،مىطمعف .
بمم

وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػفلفةوف عػػف لمطػػمعف نػػف نبىػول يػػذل لمت ػػرؼ لمم ػػوس

ػور مػف لمماكمػ ومػـ نطىػػس فاػفل مػػامـ إط عمػم با سػػمم عىػ لمماػػررلى لممػذكور ،عىػ

ااػػو تػػف وكممػػؿ و ةف لمػػففمع مػػنس مكى ػػم بػػأف نبػػنف مىماكم ػ مػػم نتةػػنف عىنمػػم إتبمعػػي مػػف
إت ػ لر لى لممامكمػ و وةامػػم يػ لمت ػ تمػػنمف عى ػ سػػنريم و وعىنمػػم فف ت ػػوـ بولتبمػػم ف ػ يػػذل
لم أف فوف فف نكوف ذمؾ ريف م نو لممتمـ فو لممفلفةنف عاػي و إذ فف ذمػؾ كىػي يػو مػم تىتػزـ
بػػي فػ لمم ػػمـ لةوؿ و خم ػ وفف تىػػؾ لإلتػ لر لى وئػػرور ،سػػنريم عىػ ااػػو تػػف ال ػػكى

مف لةمور لممتةى بمماظمـ لمةمـ و الت مممم بأ وؿ لممامكممى لمتامون واسف سػنر لمةفلمػ

ومئممف اؽ لممتمـ ف فف تتر مامكمتي بام عى إتػ لر لى

ػانا وتػمف ،وعمفمػ ػ ويػو

مم لخطأل لماكـ لمماكم وممذل كمف مةنبم م وبم بممبط ف بمم بوتس ا ئػي كمػم سػىؼ لمبنػمف
.

ٚإعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" إغ ػػمؿ لمماكم ػ لإلط ػ ع با سػػمم عى ػ لمورن ػ موئػػوع لإلفعػػم بػػممتزونر عاػػف اظ ػرل

نةن ػػس إتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ ةف إط عم ػػم با س ػػمم عىػ ػ لمورنػ ػ لممػػػزور ،إتػ ػ لر تػػػوير مػ ػػف
إت لر لى لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تئني ولتبمػم فػ تماػنص لمػفمنؿ لةسمسػ فػ
لمفعو عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمفمنؿ لمذ نامؿ ففم لمتزونر " ٓ



ا ػض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٔ ٜٗػ طةػف ٕ ٗٙمسػػا
ٗٗؽ







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

ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٚ/ػ س ٗٗ ػ  ٜٛػ ٖٙٙ

وّبَلؼذَوزٌهَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

إط ع لمماكم وافيم عى لممارر موئوع لمترنمػ بػؿ نتػس كػ ت لر

" ال نك

م ػػف إتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ عرئ ػػي ب عتب ػػمرل م ػػف ففمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمبا ػػة ولممامن ػ ػ
بممتىس ف ائور لمخ وـ منبف كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم فاي بذلتي موئوع لمفعو
لمذ فلرى لممرلفة عىني " ٓ













ا ػض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طةػف  ٜٜٜٔمسػا ٘ٛ
ؽ

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

ا ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ
ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ سٕ ػ ٗٗٗ ػ ٕٔٔٙ
ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/ػ س  ٗٚػ  ٜٜػ ٜٜٙ
ا ض ٓٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ س ٗٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٜٔٛ

ا ض ٖٔ ٜٜٕٔ/ٚ/ػ س ٖٗ ػ  ٜٚػ ٓ٘ٙ

وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إط ػ ع لمماكم ػ ولمخ ػػوـ عى ػ لمماػػرر ماػػؿ
ترنمػ لمتزونػػر مػػف تتػػف فػ لممامكمػ ومػػف تػػتثر عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ةف يػػذل لم ػػوؿ
ناطػو عىػ سػػبؽ لماكػـ عىػ ماػػرر مػـ تطىػػغ عىنػػي لمماكمػ ومػػـ تما ػػي مػغ مػػم نمكػػف فف

نكوف مي مف فثر ف ع نفتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي ٓ




ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ ٛػ
ا ػػض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طةػػف ٘ ٕٔٙمسػػا
ٜٗؽ
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ذمؾ فف إط ع لمماكم عى لمماررلى موئػوع لإلتمػمـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم
ن رئػػي لمتزلممػػم بتماػػنص لمػػفمنؿ لةسمس ػ ف ػ لمػػفعو و عى ػ لعتبػػمر فف تىػػؾ لةورلؽ ي ػ
لمفمنؿ لمذ نامؿ ففم لمتزونػر واتػ نمكػف لم ػوؿ بأامػم اػنف لستةرئػى لةفمػ فػ لمػفعو
كماى مىم بمذل لمفمنؿ لممممم مم

لمذ نفؿ عى فامم نممى بمم ناب

نمن

ممم لم ر

متمان ي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف

عىنمم مف تا نؽ لمباة مىتةرؼ عى وتي لما ن و وال

نرفػػغ عػولر عػػفـ لإلطػ ع عىػ لمماػػررلى لممػػزور ،عػػف لتػ لر لى لممامكمػ ولمػػذ نػػتف لمػ
بطػ ف لماكػـ فف تكػوف لمماكمػ نػف فورفى باكممػم مػم ن نػف فف لمػفلور ،لمسػمب نػف طممةتمػم ػ
ةف لط ػ ع ينو ػ فخػػر عى ػ لةورلؽ ولممسػػتافلى لممطةػػوف عىنمػػم بػػممتزونر ماػػؿ لإلتمػػمـ ال
ن ا ػ باػػمؿ عػػف ئػػرور ،لط ػ ع لمماكم ػ لمت ػ تومػػى بةػػف ذمػػؾ ماػػمكمتمـ با سػػمم عى ػ تىػػؾ

لةورلؽ ٓ









ا ض ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ ٖٕٛ
ا ػػض ٔ ٜٜٔٛ /ٕ/ػ س ٓٗ ػ رنػػـ  ٕٙػ ص ٓ٘ٔ ػ طةػػف
 ٘ٛ/ٜٜٜٔؽ

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

ةف لم رض مػف ذمػؾ لالطػ ع ولم منػ ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ لمتػ تتػر لممامكمػ
وتتػػوم ت ػػفنر لةفمػ بممػػفعو نبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم ػ فف لةورلؽ لمم ػػمر لمنمػػم ولممطةػػوف عىنمػػم

بممتزونر ي بذلتمم ماؿ لةتممـ بممتزونر وةامم يػ لمػفمنؿ لمػذ نامػؿ ففمػ لمتزونػر ػ ويػذل
لم من ػ التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكم ػ بمنو ػ فخػػر ي ػ لمت ػ تومػػى لةط ػ ع عى ػ تىػػؾ لةورلؽ

خم

لذل كماى مـ تثبى بمامئر لمتىسمى مم لس ر عاي لط عمم مف اتموج كمم يو لماػمؿ

ف لمفعو لممطروا ٓ
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صبٔيبََََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََََ:

إسػػتافى ماكمػ لمموئػػوع فػ نئػػمومم ب فلاػ لمطػػمعف إمػ لمػػفمنؿ لم اػ لممسػػتمف

مػف ت رنػػر نسػـ فباػػمة لمتزننػؼ ولمتزونػػر بم ػػىا لمطػس لم ػػرع و ولمػذ ورف بػػي فف عمىنػ
لممئػميم ،لمتػ فت لريػم لمخبنػػر لممخػتص فسػ رى عػػف إخػت ؼ لمخػػمتـ لمكػوف لمماسػػوبنف إمػ

مأمورنػ  ......ولمثػػمبتنف بممتوكنػػؿ رنػػـ ٜٔٓٚس ..... ٜٜٖٔ/موئػػوع لم اػػص عػػف لمخػػمتـ
لم ػػاني و وفامم ػػم ب ػػمتمف مزورت ػػمف بطرن ػػؽ لمت ىنػ ػػف وم ػػـ تتخػ ػػذل م ػػف لم ػػممبنف لم ػ ػػانانف
لممامظرنف ٓ
ويػػذل لمبنػػمف م ػػوس بمم

ػػور و ةف لمماكم ػ مػػـ تبػػنف ف ػ اكممػػم فوتػػي لم ػػبي بػػنف

لمب ػػمتنف لممػػزورتنف وبػػنف ب ػػم لمخػػمتـ لم ػػاني لمػػذ تػػـ ت ىنػػفل و خم ػ وفف لمةب ػر ،ف ػ

لمت ىنف يػو بأوتػي لم ػبي ال بأوتػي لمخػ ؼ بػنف لمخػمتـ لم ػاني ول خػر لمم ىػف و ومػف ك منػ

يذل لم بي مك نخفع بي لمتممور مف فامف لمامس و وعىػ ذمػؾ فمممػم تةػففى فوتػي لمخػ ؼ
بنف لمخمتمنف لممذكورنف ف ف يذل وافل ال نك
بناممم نك

مثبوى لمت ىنف ػ بؿ نتةػنف فف نكػوف ياػمؾ ػبي

مخفلع لمامس بي ونبومي ف لمتةممػؿ ب عتبػمر لاػي لمخػتـ لم ػاني ويػذل يػو تػوير

لمت ىنف فو لمةى ف تترنمي ٓ

وممػػذل بػػمى مػػف لم ػ زـ عى ػ ماكم ػ لمموئػػوع و س ػول عاػػف إط عمػػم عى ػ لمماػػرر
لمػػذ نامػػؿ خمتمػػم م ىػػفل فو ف ػ فسػػبمس اكممػػم و فف تبػػنف بمفوامتػػي مػػم نػػفؿ عى ػ وتػػوف يػػذل
لمت مبي لمفلؿ بذلتي عى نبومي ف لمتةممؿ عى فاػي لمخػتـ لم ػاني ػ بمإلئػمف إمػ فف نكػوف
رفنمم مفعمم ب فر لمخبنر لم ا لممختص ببنمف وتي يذل لمت مبي و ب عتبػمر فف يػذل لمبنػمف مػف
لةمور لم ان لمخمم

و لمت ال نتوز ةاف لمخوض فنمم إال ذمؾ لمخبنر لممتخ ص ولمذ

نتمتغ بممفرلن ولمخبر ،ف يذل لةمػر و ومفنػي مػف لإلمكمانػمى لمافنثػ ولمف لرنػ لم انػ مػم نمكاػي
مف لم نمـ بمذل لمةمؿ عى فكمؿ وتي وفتـ

ور،

ٓ

ويػػو مػػم مػػـ ت ػػـ بػػي لمماكمػ و وممػػذل كػػمف اكممػػم م ػػوبم بمم

ػػور لممبطػػؿ لمموتػػس

مىػا ض ولإلاممػ و ومػػو فامػػم تسػمافى فػ نئػػمومم ب فلاػ لمطػػمعف إمػ ففمػ فخػػر و ةامػػم فػ

لممولف لمتامون متسماف ،ومامم متتمة تتكوف ع نػفتمم بانػة إذل سػ ط فاػفيم فو فسػتبةف تةػذر
لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لةفم لةخر ٓ
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ومف لمم رر لممةروؼ فف لةفم ف لممولف لمتامون متسماف ،و ػ نكمؿ بةئمم بةئػم

و ػ ون ػف بةئػمم بةئػم و ػ بانػة ال نمكػف لمتةػرؼ عىػ م ػفلر لةثػر لمػذ كػمف ميسػتفالؿ
لم مسف عى ع نف ،لمماكم و ػ وممذل كمف سوؼ نكوف رفنمم إذل تابمى إم فسػمف مػم إعت فتػي
خطأ عى خ ؼ لمثمبى وعى خ ؼ لما ن .













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

ا ض  ٜٜٔٓ/ٚ/ٚػ سٔٗ ػ ٓٗٔ ػ ٛٓٙ
ا ض  ٜٔٛ٘/ٖ/ٕٛػ س ٖٙػ ٖ ٛػ ٓٓ٘

ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ

ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ سٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘
ا ض  ٜٜٔٙ /ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٜػ ٔٔ٘ٚ
ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ
ا ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘

ا ض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ

وممم يو م رر فف لم معف ،لم ماوان ف ترلوـ لمت ىنف ت ئ بأف لمةبر ،بأوتي لم بي ال
بأوت ػػي لمخػ ػ ؼ وفف لمترنمػ ػ تتا ػػؽ متػ ػ ك ػػمف لمت ىن ػػف م ػػف ػػأاي فف نخػ ػػفع لمتمم ػػور فػ ػ
لممةػمم ى و ةف لم ػػماوف ال ن ػػترط فف نكػػوف لمت ىنػػف مت اػم بانػػة نخػػفع لممػػفنؽ بػػؿ نك ػ فف

نكوف لمختمنف فو لمة متنف لمم ىف ،ولم انا مف لمت مبي مم تكوف ب ػي م بوم ف لمتةممؿ ٓ






ا ض ٘ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ ٖٕ ػ  ٔٓٚـ طةفٖ ٖٕ/ ٕٜٚؽ
ا ض  ٜٔ٘ٛ/ٗ/ٚػ س  ٜػ  ٜٚػ ٖٔ٘ ػ طةف ٗ٘ ٕٛ/ؽ

ا ض  ٜٔ٘ٛ/ٗ/ٛـ س  ٜـ  ٔٓٛـ ٖٓٗ ـ طةف ٖ٘  ٕٛ/ؽ

ا ض ٖ ٜٔ٘٘/ٔٓ/مج لمربغ نرف ـ لمطةف ٕ٘/ٕٜ٘ؽ ـ ٕ٘ٗ و ٕٗٙ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:

" لمةبػر ،فػ لمت ىنػػف بأوتػػي لم ػػبي ال بأوتػػي لمخػ ؼ اولمكػػمف إاخػػفلع لماػػمس ولم بػػوؿ فػ
لمتةممؿ " ٓ
ا ض  ٜٔٚٙ/ٙ/ٚػ س  ٕٚػ  ٖٜٔػ  ٕٙٛػ طةف ٗٙ/ٕٛٛؽ


 ا ض ٘ٔ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ  ٔٛٙػ  ٜٛ٘ػ طةف ٕٕ٘ٔ  ٗٗ/ؽ
 ا ض  ٜٔٙٛ/٘/ٙػ س  ٜٔػ ٘ٓٔ ػ ٖ٘ٙ
نئمؼ إم مم ت فـ فف ماكم لمموئوع إكت ى عاف بنمامم مػذمؾ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف
ت رنر نسـ فبامة لمتزننؼ ولمتزونر و لممتةىػؽ بثبػوى ت ىنػف لمخػمتـ لمكػوف لمماسػوس ممأمورنػ
توثنؽ  .....ولمولرف بممتوكنؿ رنػـ ٜٔٓٚس ...... ٜٜٖٔ/و إكت ػى بػ نرلف اتنتػ ذمػؾ لمت رنػر
فاسػػس و فوف بنػػمف م فممتػػي وفسػػبمبي لمتػ تامػػؿ تىػػؾ لماتنت ػ وتػػتف إمنمػػم ف ػ ماطػػؽ سػػموغ
اولستفالؿ م بوؿ و وذمؾ ببنمف و ؼ ب م لمخمتـ لمموئوع عى ذمؾ لمماػرر و وكن نػ مػم
اػػفة مػػف ت ىنػػف ومظػػميرل و ولموسػػموؿ لمت ػ إتبةػػى إلتمممػػي و ولةفم ػ لم ان ػ عى ػ ثبػػوى ذمػػؾ
لمت ىن ػػف و بمإلئ ػػمف إمػ ػ بن ػػمف فوت ػػي لم ػػبي ب ػػنف لمخ ػػمتـ لمم ى ػػف ول خ ػػر لم ػػاني و وذم ػػؾ م ػػم

تستىزمي لمممف ٖٔٓ ،إت لر لى تامون مف ئرور ،إ تممؿ كؿ اكـ
م

مفر بمإلفلاػ عىػ بنػمف

ػؿ وولئػػي ممئػػموف كػؿ فمنػػؿ مػػف ففمػ لمثبػوى لمتػ تتسػػماف إمنمػم لمماكمػ فػ نئػػمومم

عى ػ ااػػو نوئػػامم فوف إبمػػمـ فو غمػػوض
ماكم ػ لمػػا ض مرلنب ػ

فو إتمػػمؿ وتةمػػنـ ػ وذمػػؾ ات ػ تسػػتطنغ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف وس ػ م لممأخػػذ و

ويػػو مػػم نسػػتانؿ

عىنمم لم نمـ بػي إذل مػم تػم ى فسػبمس لماكػـ لمطةػنف خممنػ مػف بنػمف لمةام ػر لمتويرنػ لمتػ

إ ػػتمؿ عىنمػػم ت رنػػر لمخبنػػر لم ا ػ لمسػػممؼ لمػػذكر ولمت ػ مػػف خ ممػػم إاتم ػ إم ػ ثبػػوى ت ىنػػف
خمتم مكتس توثنؽ لمولنى عى لممارر لممئبوط ٓ
كمػػم نتةػػذر عى ػ لممطىػػغ عى ػ لماكػػـ لمتةػػرؼ عى ػ لةسػػمس لم ػولنة ولم ا ػ لمػػذ
فنممى عىني لمماكم نئم يم و ولماتنت لمت إاتمى إمنمم و وبذمؾ فئا لماكـ وكأاي خػ

كىن مف تا نؿ ذمؾ لمفمنؿ و فة ؼ بذمؾ بممئمما لمت

رعى مف فتىمم نمعػف ،ئػرور،

تسػػبنس لةاكػػمـ عمم ػ ولمتامون ػ ب ػ خم ػ و وذمػػؾ ات ػ نسػػتبةف مػػم نكػػوف نػػف رلف عى ػ
لةذيػػمف مػػف تسػػىط لم ئػػمل اولسػػتبفلفيـ ف ػ فاكػػمممـ لمت ػ تةػػف عاولاػػم مىا ن ػ وممػػم اتنتمػػم
لممطى ػ عى ػ لمكمف ػ  ..كمػػم ناب ػ يػػذل لم

ػػور عػػف فف لمماكم ػ مػػـ تماػػص لمػػفمنؿ لم ا ػ
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لمسممؼ لمذكر لمتمانص لمكممػؿ ولم ػممؿ لمػذ نمنػ ممػم لم ر ػ مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ

ٓ

ٚدلبََِ٘ٛمشسَثأَََْ:

" لماكـ نكوف مةنبػم م

ػورل إذل كػمف نػف إكت ػ بمإل ػمر ،إمػ اتنتػ لمت رنػر لم اػ لمػذ

إستاف إمني ف نئموي ب فلا لممتمـ ػ فوف بنمف مئػمواي وفسػبمبي لمتػ تامػؿ تىػؾ لماتنتػ ػ إذ
ال نبنف مف لماكـ فف لمماكم انف إستة لرئػمم مىػفمنؿ لممػذكور كماػى مىمػ بػي إممممػم ػمم
نمن ممم لم ر

متمان ي لمتمانص لم ممؿ ولمكػمف لمػذ نػفؿ عىػ فامػم نممػى بمػم ناب ػ

عىنمم مف ولتس تفننؽ لمباة مىتةرؼ عى وتي لما ن " ٓ



ت ػػض ٜٕٗٔٔٛ/ٕٔ/



ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػٔ ػ ٔٔ ػ طةف ٘٘ٔ/ٕٖٙؽ

ٕ٘/ٙٓٗٚؽ

ػ س ٖٖ

ػ ٕٓٚ

ػ ٓٓٓٔ

ػ طةػػف

ومف تماس خر ف ف لمخبنر لم ا لمماتػفس ممبم ػر ،لممأمورنػ لمتػ إاتػفس مػف فتىمػم
مػػـ نبم ػػريم عىػ لموتػػي لم ػػاني و ذمػػؾ فاػػي كىػػؼ مػػف سػػىط لمتا نػػؽ بػ ت لر لممئػػميم ،ب ػنف

نممس خمتـ مكتس توثنؽ  .....لماموذت لم اني وبنف ب م فختممي لمموتوف ،عى لمتوكنؿ
لممئبوط رنـ  ..... ٜٜٖٔ/ٔٔٓٚمبنمف مم إذل كماى لةختمـ لةخنر ،م ىفل مف عفمػي و فػ
انف فف لمثمبى مف ذمؾ لمت رنر وممم ورف بمفوامى لماكـ لممطةوف فني ( ص ٖٔ) فف خبنػر
نسػـ فباػمة لمتزننػؼ ولمتزونػر بم ػىا لمطػس لم ػرع لات ػؿ إمػ مكتػس توثنػؽ لمػولنى ةخػذ
ور ،مف فاف اممذم خمتـ ةمر لمتممورنػ لمخػمص بمممكتػس مػف لمتػوكن ى لمموفعػ مفنػي

ممطمب ػ ب ػػم امػػوذم لممكتػػس ف ػ يػػذل لمةػػمـ (ٖ )ٜٜٔمػػغ لمب ػػم لمثمبت ػ عى ػ لمتوكنػػؿ
موئػػوع لم اػػص مبنػػمف مػػم إذل كماػػى يػػذل لمب ػػممى

ػػانا مػػف عفمػػي ػ إالّ فف لمسػػنف/ ،

رونسػ لممكتػػس ففػػمفى لمخبنػػر بةػػفـ وتػػوف ماػػررلى ثمبػػى عىنمػػم ب ػػممى خػػمتـ لم ػػةمر لمػػذ

كمف مستخفمم ف عمـ ٖ ٜٜٔومم نبىي ػ وفاي واػمؿ وتػوف لمخبنػر بمممكتػس لممػذكور ت ػمفؼ
وتوف فاف ذو لم أف ف لمتوكنؿ لمرسػم لمةػمـ رنػـ  ٜٜٔٙمسػا ٓ ٜػ فمسػتأذاي لمخبنػر فػ
ت ونر لمب ممى لمثمبت بممتوكنؿ لممذكور وف رى لمسنف / ،رونس لممكتس عىنمم
لة ؿ مغ ختممم بخمتـ لممكتس ولمخمتـ لمكوف
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.

ػور ،طبػؽ

وبةف فف تبنف مىسنف لمخبنر فف لم ور ،لمت فخذى بمةرفتي مف ف ؿ لمتوكنؿ لمرسػم

رنػػـ  ٜٓ/ ٜٜٔٙلم ػولنى و وتػػفيم

ػػمما إلت ػ لر عمىن ػ لمم مرا ػ مػػف خ مػػي ػ وب اػػص

وم مراػ ػ ب ػػمت لم ػػةمر ولمك ػػوف لمماس ػػوبنف مىمكت ػػس لمم ػػذكور عىػ ػ لمب ػػممى لم ػػانا
لمماػػمظر ،لمم ػػور ،بمةرفتػػي و تبػػنف مػػي لخػػت ؼ يػػذل لمب ػػممى و عػػف تىػػؾ وفف ب ػػم
لمتممورن ػ

ػػةمر

ولمخػػمتـ لمكػػوف لمماسػػوبنف إم ػ مأمورن ػ لم ػولنى ولمثمبت ػ بممتوكنػػؿ رنػػـ ٜٔٓٚف

مسا ٖ ٜلمولنى موئوع لم اص يمم ب متمف مزورتمف بطرنؽ لمت ىنف ومـ تتخذ مف لم ػممبنف
لم انانف لممامظرنف .
وتمس ػػؾ لم ػػففمع ع ػػف لمط ػػمعف فػ ػ ففمع ػػي كم ػػم ي ػػو ثمب ػػى بمائ ػػر تىسػ ػ لممامكمػ ػ
بػبط ف لإلتػ لر لى لمتػ نػمـ بمػم لمخبنػر لممػذكور و ممػم فف إمػ بطػ ف لماتنتػ لمتػ إاتمػ
إمنمػػم ف ػ ت رنػػرل و وي ػ ثبػػوى ت ىن ػػف لةختػػمـ لمم ػػمر إمنمػػم عى ػ لمتوكنػػؿ لممئػػبوط و ةامػػم

فترنى عى توكنػؿ نامىػي

ػماس وكممػ ت ػمفؼ وتػوفل بمكتػس توثنػؽ  ....اػذلؾ و وعىػ

فختمـ تخص عػمـ ٓ ٜٜٔومػـ تتػر لممئػميم ،اولت لر لتمػم عىػ فختػمـ ذمػؾ لممكتػس لم ػانا

عػػمـ ٖ ٜٜٔويػػو لمةػػمـ لمػػذ نامىػػي لمتوكنػػؿ ماػػؿ لمطةػػف بػػممتزونر و وبػػذمؾ نكػػوف لمخبنػػر
لممػػذكور ونػػف خػػرم عػػف لممأمورن ػ

لمتػ كى تػػي لمماكمػ بمػػم و ةاػػي مكىػػؼ ب ػ ت لر لممئػػميم،

عى ػ ػ فختػ ػػمـ مكتػ ػػس لمتوثنػ ػػؽ لمموفع ػ ػ بػ ػػي ولمت ػ ػ تخػ ػػص عػ ػػمـ ٖ ٜٜٔو ومػ ػػـ نكىػ ػػؼ ب ػ ػ ت لر

لممئػػميم ،عى ػ ب ػػممى فختػػمـ لممكتػػس سػػا ٓ ٜٜٔلمموتػػوف ،عى ػ فاػػف ماػػررلى لممكتػػس
لممذكور لممختوم بتىؾ لمسا و وكمف عىني فف ونةنف لممأمورن إم لمانمب لمةمم مىت رؼ ف

ئػػو عػػفـ عثػػورل عىػ فختػػمـ لممكتػػس لممػػذكور مةػػمـ ٖ ٜٜٔو ومكاػػي مػػـ ن ةػػؿ و ونػػمـ ب ػ ت لر

تا نػػؽ مػػف تمابػػي لسػػتةمف فنػػي برونس ػ لممكتػػس وبتوكنػػؿ نامىػػي فاػػف لممتػػرففنف عى ػ لممكتػػس
متموؿ لم خ ن ونامؿ ذمؾ لمتوكنؿ لمػذ فناػـ عىػ لممأمورنػ لمب ػممى لمخم ػ بأختػمـ
لممكتس سا ٓ ٜٜٔو وفتر لمخبنر عمىن لممئميم ،عى
عىنمم مف تى م ا سي وفوف فف نكىؼ بذمؾ مف لمسىط لممخت
( لمطمعف ) وف غنر ائورل .
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ور ،ذمؾ لمتوكنؿ ولمذ ا ؿ
و وكؿ ذمؾ ف غنب لممتمـ

وممػػذل كػػمف لمت رنػػر لمم ػػفـ ف ػ لمػػفعو و ولمػػذ لسػػتافى إمنػػي لمماكم ػ ف ػ نئػػمومم

ب فلا لمطمعف م وبم بممبط ف و ونبطػؿ بممتػمم لماكػـ لم ػمفر باػم عىػ ذمػؾ لمػفمنؿ و ومػو
تسمافى لمماكم ف نئمومم ةفم فخر ممم بنامم مف تسماف كمم سىؼ لمبنمف .
ي ػػذل بمإلئ ػػمف إمػ ػ فف رونسػ ػ مكت ػػس لمتوثن ػػؽ م ػػـ تس ػػأؿ بمةرفػ ػ لمانمبػ ػ لمةممػ ػ ع ػػف
مةىوممتمم ف يذل لم أف و وعف م نر فختمـ لممكتس ف عمـ ٖ ٜٜٔو وعمػم إذل كماػى تىػؾ

لةختػػمـ كماػػى مسػػتةمى كػػذمؾ ف ػ عػػمـ ٓ ٜٜٔو وكىمػػم عام ػػر تويرن ػ كػػمف نتةػػنف بنمامػػم
بمةرف ػ سػػىط لمتا نػػؽ و ال بمةرف ػ لمخبنػػر لمػػذ نتةػػنف عىنػػي لإلمت ػزلـ بمممأمورن ػ لمت ػ اػػفس
مى نمـ بمػم مػف لمسػىط لممخت ػ و وال نتػوز مػي تتموزيػم فو لمخػروم عامػم و اولالّ كػمف ت ػرفي

بػػمط ويػػو لمةػػولر لمػػذ

ػػمس إت لر لتػػي لمسػػمبؽ لإل ػػمر ،إمنمػػم و بمػػم فبطىم ػػم وفبطػػؿ لمات ػػموج

لممسػتمف ،مامػم ػ ةف لماػفس لم ػمفر إمنػي مػف سػىط لمتا نػؽ يػو ت ػونض فػ لإلخت ػمص و

فمػػم مػػـ ون ػػوض فنػػي ال نتػػوز مػػي لم نػػمـ بػػي اولالّ كػػمف عمىػػي بػػمط و وممػػذل نئػ بػػأف مػػف اػػفس
ال نخػوؿ مىماػفوس ت تػنش مسػكاي ػ وكػذمؾ فػ ف لماػفس
مى ػبض عىػ ػخص فػ ف ذمػؾ
مت تنش لممسكف ال نخوؿ لممافوس ت تنش

مابي خ نم.

 ا ػض ٕٔ ٜٖٔٛ/ٜ/ػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ ػ ت ػ ٗ ػ رنػـ ٖٖٓ ص
ٖٜٔ

 ا ضٓٔ ٜٜٔٗ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان

ػ تػ  ٚػ رنػـ  ٚٛٚػ ص

ٓ٘ٚ
اولذ خممؼ لماكػـ لممطةػوف فنػي يػذل لماظػر ف اػي نكػوف مةنبػم ولتػس لمػا ض ولإلاممػ و

يذل إم فف لماكـ مـ ن طف مففمع لمطػمعف لمسػممؼ لمػذكر فػ يػذل لم ػأف و ومػـ ن سػطي ا ػي
إنرلفل مي ورفل عىني و بمم نفؿ عىػ فاػي غػمس عاػي تمممػم و رغػـ فاػي ففػمع تػوير ويػمـ وممػذل
كمف لماكـ فوؽ ن ورل مخ باؽ لمففمع كذمؾ .
وال ناػػمؿ مػػف تىػػؾ لماتنت ػ فف نكػػوف لماكػػـ نػػف خىػػص ف ػ مفوامتػػي إم ػ ثبػػوى تزونػػر
لمتوكنػ ػػؿ رنػ ػػـ ٔٔٓٚس ....... ٜٖ/و ولسػ ػػتةمممي بمةرف ػ ػ لمطػ ػػمعف مػ ػػغ لمةىػ ػػـ بتزون ػ ػرل وةف
لمت ػرنمتنف لممػػذكورتنف مرتبطتػػمف ببةئػػممم ومػػم ػػمس إسػػتفالؿ لماكػػـ مػػف ن ػػور ف ػ

ػػأف

ترنمػ لمت ىنػػف ولإل ػػترلؾ فنمػػم نا ػػس كػػذمؾ عىػ بػػمن تىػػؾ لمتػ لروـ و وةف ت ىنػػف خػػمتـ مكتػػس
توثنؽ  ......نةػف مػف لمةام ػر لمتويرنػ متػولفر لمػركف لممػمف فػ لمتػرلوـ لممػذكور ،و بانػة
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ال ننمـ ممم بفوف ثبوتي عى ااو سفنف وبأسبمس
وممذل كمف لمةنس لمذ

متث لر ف

موب خممن مػف عػولر لم

مس ماطؽ ولستفالؿ لماكـ ف

ػور ولمػبط ف و

أف إسامف ترنم لمت ىنف ا لمبنمف

ا لماكـ بأكمىي وف كمف لماتموج لمت لاتم إمنمم بمم نستوتس ا ئػي ولإلاممػ

.
صبٌضبََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََََ:

ذيبػػى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ف ػ نئػػموي ب فلا ػ لمطػػمعف إم ػ فف لمتوكنػػؿ رنػػـ  ٔٔٓٚس

 ٜٜٖٔ/توثنؽ  ........لممئبوط نامؿ توننةمى مزور ،ماسوب مموظؼ مكتس توثنػؽ .....
و وذمػػؾ فوف فف نبػػنف لماكػػـ كن ن ػ لسػػتفالمي عى ػ فف لمتوننةػػمى لم ػولرف ،عى ػ ذمػػؾ لمماػػرر
مزور ،عى لمموظؼ لممختص ولمماسوب إمني زو لر وعى خػ ؼ لما ن ػ و ويػو ن ػور ػمس

لستفالؿ لماكـ اظ لر ممم ت رئػي لممػمف ٖٔٓ/ ،إتػ لر لى تامونػ مػف ئػرور ،ل ػتممؿ كػؿ اكػـ
مفر بمإلفلا عى بنمف م

ؿ وولئي ممئموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى لمت لسػتاف إمنػي
ورل و ةف ف ذمؾ مم نةتز ماكمػ لمػا ض عػف

لماكـ ف نئم ل اولال كمف لماكـ مةنبم م
ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف و كمػػم مػػـ نةػػف ونةػػرؼ مػػف مفوامتػػي مػػم ن نػػف عى ػ سػػبنؿ لم طػػغ
مرلنب ػ
ولمت ػػزـ بػػأف لمتوننةػػمى لممػػذكور ،ولمت ػ عى ػ لمماػػرر لمم ػػمر إمنػػي منسػػى مىموظػػؼ لممخػػتص
بتارنريم بمكتس توثنؽ لمولنى .
ذمػػؾ فف ورن ػ لماكػػـ مػػف لةورلؽ لمرسػػمن لمت ػ نتةػػنف إ ػػتممممم عى ػ كمف ػ بنمامتمػػم
لمتويرن ومامم لمبنمف لمم

ؿ لمولئي مكؿ فمنؿ مف ففمػ لمثبػوى لمتػ لنتاةػى بمػم لمماكمػ

ووث ػػى ب ػػاتمم وفطمأاػػى إمنمػػم و وال نكمىػػي مائػػر لمتىس ػ إال ف ػ

ػػفف بنماػػمى لمفنبمت ػ

ولإلت ػ لر لى لمت ػ لتبةتمػػم لمماكم ػ فثاػػم اظػػر لمػػفعو و فمػػم بنػػمف مػػتف لمػػفمنؿ ومئػػمواي

فنتةنف ل تممؿ مفوامى فسبمس لماكـ مكؿ مم نت ؿ بي مف بنمف نوئاػ ػػي

وال نتػوز

بامؿ لإلستةما بمم تم بمائر لمتىس متوئني فو بنمف لمفمنؿ لمذ لتخذتي لمماكم سػافل
م ئمومم بمإلفلا ٓ

 ا ض ٘ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٕٔٓ ػ ٜٛٛ
 ا ض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ  ٜٛػ ٓٗٙ
 ا ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٛػ س  ٔٙػ ٓٓٔ ػ ٖٖٜ
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خم ػ وفف ثبػػوى يػػذل لمتزونػػر مػػف عفمػػي فمػػر فا ػ خػػممص و ومػػنس مىماكم ػ فف

تةرض مي فو تبف رفنم ف

أاي إال بةف إت لر لممئميم ،بمةرف لمخبنػر لممخػتص بػنف لمخػط

لممارر بي تىؾ لمتوننةمى عى ذمػؾ لمتوكنػؿ و وعىػ خػط لمموظػؼ لم ػاني بورنػ لسػتكتمبي
بةف إت لر ذمؾ لإلستكتمس مبنمف مم إذل كماى مزور ،وبخط لمطمعف مف عفمي .
ويػػذل لإلت ػ لر مػػـ نػػتـ و إذ خ ػ ت رنػػر نسػػـ فباػػمة لمتزونػػر لممرفػػؽ بػػمةورلؽ و ولمػػذ

لستاف إمني لماكـ ف نئموي و مف يػذل لمبنػمف و ةف سػىط لمتا نػؽ مػـ تتػر يػذل لإلسػتكتمس
وبممتمم مـ تكىؼ لمخبنػر لمماتػفس فنمػم بػ ت لر لممئػميم ،وةاػي مػنس مطممبػم بػ ت لر تا نػؽ مػـ
نطىس ماي بػؿ عىنػي لإلمتػزلـ باػفوف واطػمؽ لممأمورنػ لمتػ اػفس مى نػمـ بمػم ومػنس مػي لمخػروم
عامم اولال ونغ فترلتل بمط كمم سىؼ لمبنمف .

وعىػ ذمػؾ ف اػي ممكػػمف مىاكػـ فف ناتمػ فػ نئػموي إمػ ثبػػوى تزونػر توننػغ لمموظػػؼ

لممختص بمكتس توثنؽ لمولنى عى لمتوكنػؿ لممػذكور طمممػم فاػي النوتػف ثمػ فمنػؿ فاػ نػمطغ
عى ذمؾ ػ وال ت ىي تىؾ لةنولؿ لمت ترففى فػ لةورلؽ ا ػ عمػم ػمف بػي بةػض لم ػموف ػ
ةف ثبػػوى لمتزونػػر مػػف عفمػػي فمػػر فا ػ النمكػػف لم طػػغ بػػي وثبوتػػي إال بةػػف لممئػػميمل لم ان ػ
بولسػػط لمخبنػػر لم ا ػ لممخػػتص ويػػو مػػم ن ػػر لماكػػـ ف ػ بنماػػي و كمػػم كػػمف عى ػ لماكػػـ فف
نتر تا ن م ف يذل لم فف نستتى مف خ مي تولفر ذمؾ لمفمنؿ ومو فوف طىس
لمػػففمع و ةف مامزعتػػي فػ تػولفر

رني مف

ػػور ،لةفةػػمؿ لمممفنػ لممكواػ مىت ػرلوـ لممسػػاف ،إمنػػي ناطػػو

اتمم عى طىس إت لر ذمؾ لمتا نؽ و إذ ال ن مـ مامم إال يذل لممةا وال نستفؿ مامم إال تىؾ
لمفالم

.

وةف عى ماكم لمموئوع تفلرؾ كػؿ فوتػي لم

ػور فػ لمتا نػؽ لإلبتػفلو و وةف

تا نػػؽ لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػػو ولتػػس لمماكمػ فػ لمم ػػمـ لةوؿ و وال نتػػوز باػػمؿ فف
نكوف ريف م نو لممتمـ لةوؿ و وعىنمم تا نؽ لمفمنؿ بفل  ،ف ائػور لممػتمـ ولممػفلفغ عاػي
ثػػـ إبػػفل لم ػ فر ف ػ اتنتتػػي بةػػف طراػػي عى ػ بسػػمط لمباػػة فمػػمـ كمف ػ لمخ ػػوـ ف ػ لمػػفعو
لمتامون ػ

و ممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي ال نتػػوز مىماكم ػ إبػػفل لم ػ فر لممسػػبؽ ف ػ فمنػػؿ مػػـ نةػػرض

ن سػػي

ػػفرل متا نػػؽ ففػػمع لمطػػمعف بةػػفـ تػولفر فركػػمف ترنمػ لمتزونػػر لممسػػاف ،إمنػػي و خم ػ

وفف يذل لمتا نػؽ نػف ونسػ ر عػف وتمػ اظػر مخمم ػ نامىمػم عىػ لمةػفوؿ عػف
عىنمم و خم
لم فر لمذ كماى نف إنتاةى بػي نبػؿ إت لروػي و بنػف فف لماكػـ تةتػؿ لم ػؿ فػ لمػفعو و ومػـ
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ركامػػم لممػػمف و وفغىػػؽ بمبػػي فػ وتػػي طمرنػػي ويػػو مػػم تتػػأذ ماػػي لمةفلمػ ف ػػف لإلنػػذل و وممػػذل

كػػمف لماك ػػـ ف ػػوؽ ن ػػورل مخػ ػ با ػػؽ لم ػػففمع ةاػػي فمس ػػؾ ع ػػف إت ػ لر تا ن ػػؽ ظ ػػمير لمتةى ػػؽ
بممػفعو و والزـ مى

ػؿ فنمػم و وممكػف ومػنس مسػتان و ونمكػف فف نترتػس عىنػي ت ننػر وتػػي

لم فر ف لمفعو ٓ
ومػػـ تكىػػؼ لمماكمػ لمانمبػ لمةممػ بػ ع ف لمموظػػؼ لممخػػتص بمكتػػس توثنػػؽ لمػولنى

لمماسوس إمنػي لمتوننػغ عىػ لمتوكنػؿ لممػذكور ولممطةػوف عىنػي بػممتزونر و ثػـ تاػفس خبنػر نسػـ
فبا ػػمة لمتزون ػػر إلتػ ػ لر مئ ػػميم ،توننةمت ػػي لم ػػانا عىػ ػ تىػ ػػؾ لمتوننة ػػمى لمماس ػػوب إمن ػػي
بممتوكنؿ و مبنمف مم إذل كماى مزور ،عىني مف عفمي و خم

وفاي منس مف موف لما

اتػ

نكىػػؼ لممػػتمـ ب ع اػػي بػػؿ يػػو مػػف ػػموف لإلثبػػمى لمػػذنف نػػمـ لإلتمػػمـ مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ عى ػ
فسمسي إذ نطةى بأف توننةمتي عى لممارر لممذكور مخمم وماسوب إمني زو لر ٓ

ونف إاسمؽ لماكـ و لر يذل لإلتممـ وفخذ بي و فوف فف ن نـ لمفمنؿ لمم اغ ولمكمف عى

ثبوتي ئف لمطػمعف و ويػذل لإلاسػنمؽ غنػر لممتب ػر فمػر ماظػور عىػ لماكػـ كػذمؾ ػ ةف مػم
ورف ب ػػأمر لإلاممػ ػ م ػػف ون ػػموغ اولتممم ػػمى ال نةب ػػر إال ع ػػف س ػػىط لإلتم ػػمـ وا ػػفيم و ولم مئػ ػ

لمتاػػمو نكػػوف ع نفتػػي ف ػ لمػػفعو باػػم عى ػ فرنػػي لم خ ػ وع نفتػػي لمخم ػ ومػػنس ةاػػف

س ػولل فف ن ػػمركي ف ػ إطمواماػػي ومػػم نسػػت ر بوتفلاػػي و وممػػذل كػػمف لماكػػـ مةنبػػم ولتػػس لمػػا ض
ولإلامم م

ور تسبنبي اولخ مي باؽ ففمع لمطمعف ٓ

وال نامؿ مف ذمؾ فف نكوف لماكـ نف ا ؿ مف فنػولؿ لم ػميف........ ،لمةئػو لم اػ
بمم مر لمة مر بمكتس توثنؽ  .....ػ نوممم ب " بأف لمتوكنػؿ لممػتا ظ عىنػي ولممةػروض عىنمػم

موئوع لمباة ولمتا نؽ رنـ  ٜٜٖٔ/ٜٔٓٚتوثنؽ  .....غنر

مفر مف لممكتس لممذكور و

ولف لمتوننغ لمثمبى فس ؿ كىمػ لمموثػؽ اولف كػمف نامػؿ فسػممم إال فاػي غنػر توننةمػم و وفامػم مػـ
تونػػغ عى ػ يػػذل لمتوكنػػؿ وكػػذل مػػـ تكتػػس فنػػم مػػف بنمامتػػي وفئػػمفى فاػػي مػػف لمسػػمؿ عى ػ ف
م ػولطف لما ػػوؿ عى ػ ام ػػوذم ف ػػمرغ مػ ػف لمتوكنػػؿ ونت ػػوم كتمبػػ فرلغمت ػػي بمةرفتػػي ث ػػـ ن فم ػػي
مىموظؼ لممختص مت فنر لمرسوـ لمم رر ،ثـ نتـ توثن ي بةف لمتأكػف مػف فطػرلؼ لمتوكنػؿ بمةرفػ

لم ا ػ ثػػـ ن فمػػي مىموظػػؼ لممخػػتص ػ وا ػػى مةرفتمػػم فو ع نتمػػم بػػأ مػػف فط ػرلؼ لمتوكن ػػؿ
لممذكور " ٓ

421

ةف لماكـ ومف نبىي لمانمبػ لمةممػ مػـ ن ػـ فنممػم ب سػتكتمس لمموظ ػ  .......متوننةمػم و

ومػػـ تتػػر لممئػػميم ،بمةرفػ لمخبنػػر لممخػػتص بػػنف توننةمتمػػم لم ػػانا بورنػ إسػػتكتمبمم وتىػػؾ
لمػولرف ،عىػ لمتوكنػؿ ماػؿ لمتػػفلع

ػ كمػم مػـ ت ػـ لمماكمػ اتػ بماػمظر ،لمتوننةػمى لممػػذكور،

مبنمف مم إذل كماى مزور ،عىنمم مف عفمي و إذ ال نوتف مم ناػوؿ فوف ذمػؾ متػ كػمف لمتزونػر
ظ ػػمي لر وولئ ػػام ب ػػرط فف تب ػػنف لمماكمػ ػ ذم ػػؾ فػ ػ اكمم ػػم وت ػػورف مظ ػػمير ي ػػذل لإلخ ػػت ؼ

ولمتزونر وعام رل بماطؽ سموغ اولستفالؿ سىنـ ٓ
ويػػو مػػم ن ػػر لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فػ بنماػػي وبػػذمؾ نكػػوف لماكػػـ نػػف إفتػػرض تزونػػر
توننة ػػمى لم ػػميف ،لمم ػػذكور ،عىػ ػ لمتوكن ػػؿ لممئ ػػبوط ما ػػؿ لمت ػػفلع و وي ػػذل لإلفتػ ػرلض فم ػػر
ماظور عىنمم كذمؾ إذ نتةنف ثبوى تزونر توننةمى لم ميف ،لممذكور ،وعى ااو نمطغ وتمزـ
ال ناتمػػؿ ػػكم فو تػػأون س ػول بةػػف إت ػ لر لممئػػميم ،بمةرف ػ لمخبنػػر لممخػػتص ػ فو ب ػ ت لر

لممةمنا ػ بمتػػرف لماظػػر بمةرفػػ لمماكمػػ ف ػ ائػػور لمخ ػػوـ تمنةػػم وعى ػ فرسػػمـ لممػػتمـ

ولممفلفةنف عاي و اولذ مـ ت ةؿ ف ف لماكـ نكوف مةنبم متةنف لما ص ولإلامم ٓ

ومػػف تماػػس خػػر ف ػػف فمسػػكى ماكم ػ لمموئػػوع عػػف إت ػ لر لممئػػميم ،بػػنف توننػػغ

لمماػ ػػمم  ......و لمػ ػػذ سػ ػػوؿ بممتا ن ػ ػػمى و عػ ػػف لمتوننػ ػػغ لم ػ ػولرف ب ػ ػػان فعػ ػػو لمتاا ػ ػ

لممبم ػر ،رنػػـ  ....... ٕٓٓٓ/ٕٔٙٙولمت ػ ورف بػػمةورلؽ فف لمطػػمعف فنمممػػم بطرنػػؽ لمتزونػػر

ئف لم ميف لةوؿ  ......ػ متممم إنمل ب

فلرل نكم بفوف ر نف ممف نفع  .........ولمػذ

تبنف فاي خص ويم وال وتوف مي ٓ
وي ػػذل لإلتػ ػ لر بطرن ػػؽ لممئ ػػميم ،ب ػػنف لمت ػػوننةنف لمم ػػذكورنف فم ػػر ت ػػوير وال ػػؾ و

وبفواي ال نست نـ لم وؿ بأف تىػؾ لم ػان مػزور ،وماسػوب زو لر مىماػمم لممػذكور و ونػف خػ

ت رنػػر نسػػـ فباػػمة لمتزننػػؼ ولممرفػػؽ بػػمةورلؽ ولمػػذ إسػػتاف إمنػػي لماكػػـ ممػػم ن نػػف فف لمتوننػػغ
لممذكور (  ) .......مزور عى

مابي فو فاي مارر بخط لمطمعف ٓ

ويو ن ور خر مس إت لر لمتا نؽ لإلبتفلو و ومػـ تتفلركػي ماكمػ لمموئػوع فثاػم
لممامكم ػ فممممػػم و ومػػغ ذمػػؾ نئػػى بمةمنب ػ لمطػػمعف تأسنسػػم عى ػ فاػػي إرتكػػس تزون ػ لر ف ػ

ان لمفعو لممذكور ،ب ثبػمى بنماػمى مػزور ،فنمػم تخػممؼ لما ن ػ وال ف ػؿ ممػم فػ لمولنػغ

ب

ف لإلسم  ،مى ميف لةوؿ وإلست فلر اكـ ئفل إل فلرل نؾ مـ ن فرل فوف ر ػنف نػموـ

ونمبؿ مىساس ننمتي ٖ ٜفمؼ تاني ٓ
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وبػػذمؾ نكػػوف لماكػػـ ونػػف فسػػاف مىطػػمعف تزونػػر توننػػغ لمماػػمم لممػػذكور عىػ يػػممش
تىػػؾ لم ػػان عى ػ خ ػ ؼ لمولنػػغ و وبمػػم ال نسػػتاف كػػذمؾ إم ػ فمنػػؿ فا ػ ن ػمطغ نثبػػى ذمػػؾ
لمتزونر ومم إذل كمف بخط لمطمعف مف عفمػي ويػذل ن ػور خػر تػرف فنػي لماكػـ لمطةػنف بمػم
إستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

وال نخ ػ فف إتػ لر تىػؾ لممئػميم ،بػنف توننةػمى لمماػمم  ........لم ػانا وذمػػؾ

لمتوننغ لمماسػوس إمنػي عىػ يػممش
إلس ػػتكممؿ

ػان تىػؾ لمػفعو و كػمف فمػ لر ئػرورنم وتويرنػم والزمػم

ػػور ،لمولنةػ ػ وك ػػؼ مةمممم ػػم لم ػػانا و ةا ػػي م ػػو ثب ػػى فف لمتونن ػػغ لمم ػػذكور

مكتوس بخط لممامم

مابي (  ) ........مكماى مىفعو

ػور ،فخػر مختى ػ تمممػم وكىنػ

عف لم ور ،لمت إعتا مم لماكـ وفخذى بمم وفنمـ عىنمم نئم ل ب فلا لمطمعف وممذل كمف ذمؾ

لم

ور ماتتم ومتث لر ف س م ماطؽ لماكـ لم ئمو موتبم لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ساثؼبَََََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتََ:

ورف بأسبمس لماكـ لممطةوف فني فف لمطمعف عاف إستكتمبي بمةرف خبنر لمطس لم رع

متأ إم بةض ماموالى لمت عػس فػ خطػي ػ إال فف كثنػ لر مػف لمخػولص لمخطنػ ففىتػى مػف
ن ػػفل مةبػ ػر ،بوئ ػػوس ع ػػف ففمػ ػ
لممطىوب و خم

ت ػػرفل لمخطػ ػ بم ػػم نك ػ ػ إلتػ ػ لر عمىن ػػي لممئ ػػميم ،ولمم مراػ ػ

إذل فئن ى ػرنا لسػتكتمبي لممرسػؿ مػف نبػؿ لمانمبػ

لمةممػ وفاػي ممػم نػمـ

لمخبنػػر بممم مرا ػ عى ػ لمخطػػوط لم ػولرف ،بػػممماررلى ماػػؿ لم اػػص تبػػنف فف لمطػػمعف .......
لممامم يو لممارر بخط نفل مكؿ مف ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

ومػـ تئػمف لمماكمػ فػ اكممػػم بنماػم عػػف تىػؾ لمخػولص لمخطنػ لمتػ ففىتػػى مػف نػػف

لمطمعف عاف لستكتمبي بمةرف خبنر لمطس لم رع و ولمت عبرى بوئوس عف ففم فا ػرف بمػم
بم ػػم رل كمفن ػػم إلتػ ػ لر عمىنػ ػ لممئػ ػميم ،بة ػػف فف فثب ػػى لمخبن ػػر لمم ػػذكور فا ػػي الا ػػظ ت ع ػػس
لمطػػمعف ف ػ خطػػي عاػػف إت ػ لر يػػذل لإلسػػتكتمس فمممػػي و وبػػذمؾ نكػػوف لمخبنػػر ونػػف تمػػؿ تىػػؾ

لمخ ػولص لمخطن ػ لمت ػ مػػـ ن ػػبمم لمت عػػس مػػف تماػػس لمطػػمعف و ولمت ػ لسػػتطمع بولسػػطتمم
إتػ لر عمىنػ لممئػػميم ،باتػػمس ولسػػتظممر فاػػي لمكمتػػس مىبنماػػمى لمتػ فورفيػػم فػ ت رنػرل ولمػػذ
ا ىتي لمماكم ف اكممم ا

عاي .
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ونكوف لماكـ ونػف ػمبي تتمنػؿ تػمـ وغمػوض مطىػؽ فػ يػذل لم ػفف و ونابػ كػذمؾ عػف
فف لماكـ مـ نماص ذمؾ لمت رنر لمتمانص لمكممؿ ولمكمف مىتةرؼ عىػ فسػبمبي لمتػ تػتف
إم لماتموج لمت إاتم إمنمم و وال نك

ف يذل لمم ػمـ فف تكػوف لممظػمير لمخطنػ لمتػ لا ػرف

بمػػم لمطػػمعف رغػػـ ت عبػػي ف ػ خطػػي نػػف فورفيػػم لمخبنػػر لممػػذكور بت رن ػرل لمػػذ لسػػتافى إمنػػي
لمماكمػ ػ وا ػػىى اتنتت ػػي فػ ػ اكمم ػػم لممطة ػػوف عىن ػػي و ةف ورنػ ػ لماك ػػـ تة ػػف م ػػف لةورلؽ

لمرسمن لمت نتةنف ل ػتممممم عىػ كمفػ بنمامتمػم لمتويرنػ ومامػم فسػبمبي لمتػ

تامػؿ ماطونػي

ف ماطؽ سموغ ولستفالؿ سىنـ .
وةف ماكم ػ لمػػا ض ال تسػػتةنف ف ػ بسػػط رنمبتمػػم عى ػ لةاكػػمـ إالّ مػػف خ ػ ؿ مػػم ورف

بمػػفوامتمم مػػف فسػػبمس و وال تىتػػأ عاػػف ففل وظن تمػػم إمػ فنػ ورنػ خػػمرم اطػػمؽ ورنتػػي لمرسػػمن

وافيم ومو كماى مرف بػأورلؽ لمػفعو وئػمف مى مػم و وممػذل بػمى مػف لمػ زـ ل ػتممؿ لماكػـ
ذلتي عى كمف م وممتي ومامم بنمف لمخولص لمخطن لمت لا رف بمم لمطمعف عاف لستكتمبي ومـ

ن ىي ف لمت عس بمم ولمت لستطمع لمخبنر لممذكور إت لر لممئػميم ،باػم عىنمػم و اولذ ن ػر
لماكػػـ ف ػ ذمػػؾ ف اػػي نكػػوف مةنبػػم م

ػػورل متةػػنف لمػػا ض ولإلامم ػ و خم ػ وفف ت عػػس

لمطػػمعف فػ خطػػي ػ وفػػؽ مػػم ذكػرل لمخبنػػر بت رنػرل ػ فمػػر غنػػر مػػأموؼ وال نتػػر وفػػؽ طبػػموغ

لةمور وسنريم لممةتمف ػ اولال مكمف نف ت عس ف خطي عاف لستكتمبي فممـ لمانمب لمةمم

.

كمم فف لةمر كمف ن تئ بفلي لإلستةما بأورلؽ رسمن ارريم لمطمعف بخطي فػ

ظػػروؼ طبنةن ػ ف ػ ونػػى مةم ػػر مىولنة ػ و ومػػم فسػػمؿ لما ػػوؿ عىنمػػم ػ بمعتبػػمرل ماممنػػم
نمػػمرس عمىػػي لمكتػػمب ف ػ مةظػػـ ا ػػمطي و وممػػذل كػػمف لنت ػػمر لمخبنػػر لممػػذكور عى ػ بةػػض

لمخولص لمخطني عاف لستكتمبي بمةرفتي ورغـ ت عبي ف خطي فم لر نسػتىزـ مػف لمماكمػ بنػمف
تىػؾ لمخػولص وكن نػ لإلسػتةما بمػػم فػ اتػمس عمىنػ لممئػػميمل بانػة ففى إمػ لماتػموج لمتػ
لاتمػ إمنمػػم فػ ت رنػرل و ولمتػ فخػػذى بمػػم لمماكمػ عاػػف نئػػمومم ب فلاػ لمطػػمعف عػػف لمتػرلوـ
لممساف ،إمني و اولذ مـ ت ةػؿ فػ ف اكممػم نكػوف باػؽ ونػف ػمبي لمةػولر ولم
سىؼ لمبنمف .
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ػور بمػم نةنبػي كمػم

ومنس لمففمع بامت مى وؿ بأف ماكم لمموئوع تتمتغ بسىط ولسة ف ت فنر فر

لمخبنر و وي غنر م نف ،باسس لة ؿ بمماتموج لمت تاتم إمنمم و فىمم فف تأخذ بمم باسس
لنتامعمم ب ولس لةسبمس لمت با عىنمم فو تطراي بام عى لالعترلئمى لمت وتمى إمني
و ةف ذمؾ كىي ممم نفخؿ ف افوف سىطتمم لمت فنرن و وممذل كمف مف لممتةنف عى لمماكمػ
فف نكػػوف تا ػػنىمم مت رنػػر خبنػػر نسػػـ فباػػمة لمتزننػػؼ ولمتزونػػر بم ػػىا لمطػػس لم ػػرع

ػ

ولمخمص بمممئميم ،لمت فترليم بنف خط لمطػمعف بورنػ لسػتكتمبي فمممػي وبػنف لمخػط لمماػرر

بي لمبنمامى لممطىوس إت لر لممئميم ،عىنمم ب ان لمػفعو لممبم ػر .... ٕٓٓٓ/ٕٔٙٙ ،ػ
ولفنم مبنام تىؾ لمخولص لمخطن لمت

ونغ فنمم لمت عس بمةرفتي فثاػم لسػتكتمبي ػ وذمػؾ اتػ

تتمكف لمماكم مف وزف لمفمنؿ لممستمف مف ذمؾ لمت رنر وت فنرل لمت فنر لم موس ولمسفنف .
ومكػػف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي اتػػس ا سػػي عػػف يػػذل لمبنػػمف و ون ػػر فػ لسػػتظممرل اولنػرلفل

بمفوامى فسبمس لماكـ لمطةنف و وممذل كمف لستفالمي بذمؾ لمت رنر رغـ ن ػورل مةنبػم وفمسػفل
مةػػفـ ت ػولفر عام ػرل لمكممى ػ فمػػمـ لمماكم ػ

بمػػم نمكامػػم مػػف لةخػػذ بػػي فو إط لراػػي و وعطىػػى

بذمؾ سػىطتمم لمت فنرنػ ومػـ تاظػر إمػ لمت رنػر لممػذكور إال مػف زلونػ ولاػف ،يػ لماتنتػ لمتػ
لاتم إمنمم ماررل بأف لمطمعف يو مارر تىؾ لمبنماػمى بخطػي و ويػو مػم ال نةػف ت ػفن لر عىػ

لمااو لم اني ػ ةف لمت فنر لم ػموس ال نكػوف إال بةػف طػرس لمةام ػر ماػؿ لمباػة بأكمىمػم

فوف ابز فو مسخ فو ن ػور عىػ بسػمط لمباػة ػ ويػذل بأكمىمػم يػ لمم ػفممى لمتػ نمكػف فف
تستخىص مامم لمماكم اتموتمم وفؽ لمماطؽ لمم بوؿ ع
ف ذل مس تىؾ لمم فممى لم

ولمسموغ ماط م .

ور ػ كمم يو لمامؿ ف تا نؿ لمماكمػ ممئػموف

ت رنػر لمخبػر ،اػؼ لمبنػمف ػ فػ ف لماتنتػ لمتػ لاتمػى إمنمػم لمماكمػ وفخػذى بمػم وفنممػى عىنمػم
نئػػم يم ب فلاػ لمطػػمعف تكػػوف وال ػػؾ م ػػوب بمم

ػػور و كػػذمؾ ةامػػم منسػػى ا ػػنى ت ػػفنر

كممؿ ومستوؼ مكمف عام رل لمتويرن ػ بؿ ت فنر لعترلل لم

ور فتةىي لةنػرس إمػ لمتسػىط

و ولم ػػرؽ ولئػػي ب ػػنف لسػػتةممؿ لمسػػىط لمت فنرنػ ػ لممك وم ػ م مئػػ لمموئ ػػوع وتس ػػىطي فػ ػ
نئموي و ويػذل لم ػرؽ لم مسػغ بػنف لما نئػنف ال نسػمي بػممخىط بناممػم فو فمػج كػؿ ماممػم فػ

ل خر و اولال لختؿ لمماطؽ لم ئمو مىاكػـ و ويػو لمةنػس لمػذ تػرف فنػي لماكػـ لمطةػنف بمػم
عمبي ولستوتس ا ئي .
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ف كت ػم لمماكمػ ببنػمف لماتػموج لمتػ إاتمػ إمنمػم لمطػس لم ػرع بةػف ت ػرني لمتثػ ال

نػػفؿ عى ػ فامػػم ما ػػى لمولنة ػ تمان ػػم فنن ػػم وكن ن ػ اػػفوثمم وبنػػمف مػػف مول م ػ لمػػفمنؿ

لممسػػتمف مػػف لمت ػرني مبػػمن لةفم ػ لةخػػر ف ػ لمػػفعو وممػػذل بػػمى مػػف لممتكػػف فامػػم عاػػفمم
إستةرئى ذمؾ لمفمنؿ مـ تكف مىمػ بػي إممممػم ػمم نمنػ ممػم لم ر ػ متمان ػي لمتماػنص
لم ممؿ لمكمف لمذ نفؿ عى فامػم نممػى بمػم نتةػنف عىنمػم مػف ولتػس تا نػؽ لمباػة مىتةػرؼ

عى وتي لما ن بمم نةنس اكممم لممطةوف عىني بمم

ور لمموتس مىا ض ٓ

 ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٖ ػ ػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ ػ طةف  ٕ٘ /ٙٓٗٚؽ
 ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ ػ ٔ ػ ٔٔ ػ طةف ٘ ٘ٔ/ٕٖٙؽ
خبِغبََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَٚخطأَفَٝرطجيكَاٌمبَٔ:َْٛ
كمف لمففغ بةفـ تولز تارنؾ لمفعو لمتامون ئػف لمطػمعف مسػبؽ

إلنممتمم ئفل مف لممامم

ػفور نػرلر بػأال وتػي

لمةمـ لةوؿ مىانمب لمةمم و مػف بػنف فوتػي لمػففوع لمتويرنػ لمتػ

تمسؾ بمم لممفلفةوف عف لمطمعف و ونف تم يذل لم ػرلر ولئػام فػ فالمتػي عىػ ا ػ لالتمػمـ
ئف لمطمعف بتمنغ فو مفي بةف لستةرلض كمف لةفم ئفل وتم بمم رلر لممذكور مم ا ػي

ب

" إف فنولؿ لم مك تم ى مرسى ال نفعممم فمنػؿ مػمف فو فاػ ن نػف ننػمـ لمم ػكو فػ
ا ي ( لمطػمعف ) بتزونػر لم ػنؾ ماػؿ لمتػفلع  .وفف بػ لر  ،لم ػمك مػف لإلتمػمـ لمماسػوس إمنػي
ال نتف ف اسب لمتزونر إم لممامم لمم كو ف ا ي ( لمطمعف ) وفف مم نررل لمماممنمف
بأنولمممم بمائر لم رط ال نثبى ولنة لمتزونر ئف لمم كو ف ا ي " .

يذل بخ ؼ مم نفمي لمم كو ف ا ي ( لمطػمعف ) بممتا ن ػمى مػف إثبػمى تػوف خػ ؼ

سمبؽ بناي وبنف لم مك عى ت فنر لةتةمس و ػكو لم ػمك ئػفل سػى م ولمتػ تمػى ا ظمػم
فػ موئػوع خػػر ن ػكؾ فػ
إمنػػي ونػػرر ع ػػفـ

ػا لفعػػم لم ػمك كمػػم فف لمم ػكو فػ ا ػي فاكػػر مػم اسػػس

ػػىتي بممػػفعو لمم ػػذكور ،ولف لم ػػمك نػػرر بممتا ن ػػمى فف لمم ػػفع ب ػػمماؽ

لممفا ف فعو لم نؾ نفمتي لمانمب بتمم لمتزونر واكـ عىني بممابس ست ف مر " .

كم ػػم فف لم ػػمك ت ػػفـ ب ػػذلى لم ػػكو مىتاػ ػ لم ػػكمو با مبػ ػ لمما ػػممنف لمتػ ػ اظرتم ػػم
وتػػفلومى فنمػػم ات ػ تمرنخػػي لةمػػر لمػػذ نبػػنف ماػػي فف لالتمػػمـ لمموتػػي مػػف لم ػػمك ال نرن ػ
ممرتب لمن نف مةفـ ت فنمي لمفمنؿ لمذ نثبى مم لفعمل و ولةمر ال نةفو مترف ػكي فػ ننػمـ
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لمم ػػكو فػ ا ػػي بمرتكػػمس لم ةػػؿ و وممػػذل نػػررى لمانمبػ ا ػػظ لةورلؽ بػػففتر لم ػػكمو لإلفلرنػ

وولفؽ لممامم لمةمـ لةوؿ عىػ يػذل لمػ فر و وولئػي مػف ذمػؾ لم ػرلر ػ ويػو فػ ا ن تػي فمػر
بأال وتي إلنمم لمفعو ػ فاي تاموؿ كمفػ لةفمػ لم مومػ ئػف لمطػمعف وفتػر

ت انػفيم ولاتمػ

إم ػ عػػفـ تػػفوليم ف ػ إثبػػمى لمتمم ػ ئػػفل وبممتػػمم فمػػم كػػمف مىانمب ػ لمةمم ػ إم ػػم يػػذل لم ػرلر
ػرلا فو ئػػمام بةػػف فف ل ػػبي اممونػػم ولا ئ ػ عى ػ

ػػفورل مػػف ،فكثػػر مػػف ث ث ػ ف ػػمر

تا ػػف بةػػف فولتم ػػم وف ػػباى مػػي اتن ػ لةاك ػػمـ لم ػػمفر ،ب ػػممب لر  ،ممػػم نا ػػوؿ فوف إمكمانػػ
لمةػػوف ،مىػػفعو لمتامونػ وتارنكمػػم ئػػف لمطػػمعف مػػف تفنػػف بػػفعو ظمػػور ففمػ تفنػػف ،عم ػ

بمممػػمف ٕٖٔ ،إت ػ لر لى تامون ػ و ومػػـ تأخػػذ ماكم ػ لمموئػػوع بمػػذل لمػػففغ ولطراتػػي ب وممػػم فف
تفنػػف ،تسػػوغ لمةػػوف ،إم ػ لمتا نػػؽ بةػػف

لةفم ػ لمت ػ سػػبؽ وفورفتمػػم باكممػػم تةػػف ففم ػ

ػػفور

لم ػػرلر لمم ػػذكور و ف ػ ا ػػنف فف لمثمبػػى ب ػػمةورلؽ فف لةفم ػ لمتػ ػ ل ػػمرى إمنم ػػم لمماكمػػ فػ ػ

لسبمس اكممم مـ تكف تفنف ،بمممةا لم ماوا لم ػاني ةف لمما ػؽ فعػرض عػف تىػؾ لةفمػ
ومـ ن ـ ب ت لر لممئميم ،لمت فسػ رى عػف لت ػمؿ لمطػمعف بػبةض لمةبػمرلى لمػولرف ،ب ػان
لمتاا ػ ػ لممبم ػ ػر ،ماػ ػػؿ لمطةػ ػػف بػ ػػممتزونر كمػ ػػم فعػ ػػرض عػ ػػف تا نػ ػػؽ مػ ػػف
ٔٔٓٚمسا ٖ ٜٜٔتوثنؽ  ......و وبممتمم ف نمكف لم وؿ بأاي لمت

ػ ػػا لمتوكنػ ػػؿ

بتىؾ لةفمػ ةوؿ مػر،

بةف لم ػرلر بػأال وتػي إلنممػ لمػفعو لمتامونػ ئػف لمطػمعف و ومػف لمم ػرر فف ماكمػ لمػا ض

تبسػػط رنمبتمػػم عى ػ لةسػػبمس لمت ػ فورفتمػػم ماكم ػ لمموئػػوع ف ػ اكممػػم ولمت ػ باػػم عىنمػػم
لعتبرى تىؾ لةفم تفنف ،تسوغ إم م لةمر لممذكور .
ومػػف لمم ػػرر كػػذمؾ لاػػي ب ػػفور ذمػػؾ لةمػػر ف ػ نتػػوز إعػػمف ،لمتا نػػؽ ثمانػػم بػػفعو فف

تا نؽ لمانمب لةوؿ كمف امن م فو مبتو لر و ةف لعمف ،لمتا نؽ ال تكوف إال بام عى ظمػور
ففم ػ تفنػػف ،و وال نتػػوز لمرتػػوع إم ػ

لمػػفعو بتةنػػنف خبنػػر مػػـ نسػػب ي فمنػػؿ تفنػػف و وال كػػمف

ما ػتل وتػػوف ففمػ تفنػػف ،و بػػؿ كػمف لم ػػرض ماػي إنتػػمف يػػذل لمػفمنؿ و ةف لممػػتمـ ال نتػػوز فف
نب ػ ممػػففل فلومػػم بػػممرتوع إم ػ لمػػفعو بةػػف

ػػفور لم ػػرلر بػػأال وتػػي و

كىمػػم وتػػفى

لمانمب لمةمم تا ن مم امن م .
بمةاػ ػ فف لممػ ػػتمـ ( لمطػ ػػمعف ) ال نتامػ ػػؿ وزر ت

ػػنر لمانمب ػ ػ لمةمم ػ ػ و ومػ ػػم ػ ػػمس

تا ن مم لةوؿ مف ن ور و ف ذل كماى نف فيمىى ف لم نمـ بولتبمم فػ لمتا نػؽ لمػذ
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تترنػي

ومـ تبىغ غمن لةمر فني مك ؼ لما ن و

وال نتامؿ لممتمـ ( لمطمعف ) اتموج يذل لمت

فػأف وزر ذمػؾ ن ػغ عىػ لمانمبػ لمةممػ واػفيم و
نر و وولئي فاي ال نوتف ثمػ فمنػؿ مػف لةفمػ

لسػػتافى إمنمػػم لمماكمػ ف ػ اكممػػم نمكػػف لم ػػوؿ بأاػػي مػػـ نكػػف موتػػوفل ف ػ ذمػػؾ لمونػػى لمػػذ
بم رى فني سىط لمتا نؽ عمىمم .
ب ػػؿ كما ػػى تمنةم ػػم نمومػ ػ و وم ػػو فف لمانمبػ ػ لمةممػ ػ بم ػػرى تا ن م ػػم عىػ ػ اا ػػو ت ػػف

السػػتطمعى لمتو ػػؿ إمنمػػم ومةرفتمػػم و بمةاػ فف كمفػ عام ػػر تىػػؾ لةفمػ ومكوامتمػػم كماػػى
موتوف ،ونمكف بىوغمم وتمةمم و ومغ ذمؾ غئى سىط لمتا نؽ لماظػر عامػم و ورفى فامػم
غنػػر متفن ػ ف ػ لمتا نػػؽ ومػػنس مػػف ػػأامم فف نتسػػماف إمنمػػم لالتمػػمـ عى ػ ااػػو نك ػ إلامم ػ
لمطػػمعف إمػ لممامكمػ و كمػػم يػػو ثمبػػى ب ػػىس لم ػرلر بػػأال وتػػي لمسػػممؼ لمػػذكر و اولذ كػػمف

ذمػػؾ لم ػرلر نػػف باػ عى ػ تىػػؾ لةسػػبمس لمتويرنػ و ولمتػ نبػػنف مامػػم فف تىػػؾ لمسػػىط مػػـ ت ػػأ

لمتوسػػغ ف ػ لمتا نػػؽ ولمخػػوض ف ػ تىػػؾ لةفم ػ ولمتةػػرض ممػػم وتمةمػػم و فىػػنس ممػػم مػػف بةػػف
لمةوف ،إمنمم بفعو فامم ففم تفنف ،تسوغ إم م يػذل لةمػر باػم عىنمػم و ةف فػ ذمػؾ مػم نةػف

تامن عى فاكمـ لم ماوف و وماموم إليفلر يذل لةمر ولإلمت مؼ اوؿ نوتي و ولمتخ

تاى

س ػػتمر لمس ػػىط لممماواػ ػ مىانمبػ ػ لمةممػ ػ وف ػػؽ لمم ػػمفتنف  ٜٔٚو ٕٔٔ إتػ ػ لر لى تامونػ ػ

بة ػػف

لإلفعم بأف مم نممى بي مف لمتا نؽ لف يو إال اتنت لمك ؼ عف ففم تفنف ،مـ تكف نموم

ونػػى

ػػفور ذمػػؾ لةمػػر و ويػ منسػػى كػػذمؾ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف و اولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف

فني يذل لماظر فأاي نئا مةنبم م
.


ورل فئ عف خطوي فػ تطبنػؽ لم ػماوف ولتبػم ا ئػي

ػرس لإلتػ لر لى لمتامونػ مىػفكتور مامػوف اتنػس اسػا ػ طبةػ  ٜٔٛٚػ ص ٕٗ ٚومػم
بةفيم

428

ٚػَٓطٍتَٚلفَاٌزٕفيزََ

ف اي ممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني ئف لمطمعف مف ػأاي فف نرتػس
مػػي فئ ػ لر لر تسػػنم ال نمكػػف مػػفلركتمم و بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػس ونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممػػذكور متنتػػم
رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف .
فٍٙزَٖاألعـــــــــجبةَ

نىػتمس لمطػمعف مػف ماكمػ لمػا ض لةمػر بونػػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي متنتػم رنثمػػم
ن

ؿ ف يذل لمطةف .

ٚاحلىَُ .

أٚالَََ :ب بوؿ لمطةف ك
صبٔيبََ :وف

.

لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .
احملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ

رضٚيــــــــــــــشَ
َ

اٌمؼيخََ2992/69599جٕبيبدَاٌذلَٝـََ2995/5414وٍَٝمشبيَاجليضحَ
َ
َ

اٌطؼَٓثبٌٕمغَسلَََََُ43ََ/َََ95311قَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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زلىّخَإٌمغ

اٌذائشحَاجلٕبئيخ
ِزوــــــشح
َ

ثأعـــــــجبةَاٌطؼٓ ثبٌٕمغ
ادلمذََِٓ ب ...................

ماكوـ ئفل ػ طمعف

وموطاي لممختمر مكتس لةستمذ /مامف رتػمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو عطنػي ػ

لممامم بمما ض  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
ػـــذََ:

لمانمب لمةمم

فَٝاحلىــَُ :لم ػمفر فػ ٕٔ ٕٓٓ٘/ٙ/فػ لم ئػن رنػـٖٗٓٗٔ ٕٕٓٓ/تامنػمى لمػفن

ػ ػػممؿ لمتن ػ ػز ) ،ولم مئ ػ ػ ائػ ػػورنم بمةمنب ػ ػ ......

(  ٕٖٓٓ/ٖٜٜٛكى ػ ػ

بػػممابس مػػغ لم ػ ؿ ممػػف ،سػػا ولاػػف ،وفمػػرى بونػػؼ تا نػػذ لمة وب ػ ممػػف ،ث ػ ة
ساولى تبفف مف لمنوـ وم مفر ،لمماررلى لممئبوط ٓ
وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ بػػمط ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ئػػفل لممػػذكور بطرنػػؽ لمػػا ض
بموتس توكنؿ نبني مي اؽ لمطةػف بػمما ض ( مرفػؽ ) وذمػؾ بتػمرنخ
طةاي تاى رنـ

/

تتمبغ انمب

/

 ٕٓٓ٘/وننػف

ممؿ لمتنز ،لمكىن ٓ

ٛٔٚسدَفيّبَيٍَٝأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغََ:

أعــــــجبةَاٌطؼَٓ

أٚالََََ:اٌمظٛسَفَٝاٌزغجيتَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعََ:

نبػػنف مػػف مطممةػ فمػػر لإلاممػ لم ػػمفر مػػف سػػىط لإلتمػػمـ ولمتػ تػػرى عىػ فسمسػػي
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مامكم لمطػمعف فف تىػؾ لمسػىط فسػافى مىطػمعف تممػ إرتكمبػي تزونػ لر فػ ماػرر رسػم يػو

لمبطمن لمةموىن رنـ  ٕٜ٘ٗستؿ مفا لمفن لمخم
لم خ ن لمثمبت بمم ولمخم

ب ن ي ووئغ

ب ن ي  .......ػ بأف نمـ بازع لم ور،

ورتي لم خ ن بفال مامم خ فم مىا ن ٓ

ثػػـ إ ػػترؾ مػػغ متمػػوؿ ف ػ إسػػتةممؿ لمماػػرر لممػػزور لمسػػممؼ لمػػذكر بػػأف إت ػػؽ مةػػي
عى ت فنمي مىموثؽ لممخػتص بتزونػر لمتوكنػؿ لمةػمـ رنػـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛمكتػس توثنػؽ لةيػرلـ
لمامػػوذت وسػػمعفل بػػأف فمػػفل بػػمممارر لممػػزور لمسػػممؼ لمػػذكر فتمػػى لمترنم ػ باػػم عى ػ يػػذل

لإلت مؽ وتىؾ لممسمعفٓ ،
اول ترؾ و خر متموؿ مغ موظؼ عموم اسف لمان يو لمموظؼ لممختص بتارنػر
لمتوكنؿ لمرسم لمةمـ رنـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛلم مفر مػف مكتػس لمتوثنػؽ لممػذكور بوئػغ فسػمم
مزور ،وتةػؿ لمولنةػ لممػزور ،فػ

ػانا بػأف إاتاػؿ لممتمػوؿ خ ػن

ػور ،ولنةػ

ػني

لممتػػوف إلثبػػمى ننػػمـ لةخنػػر بتوكنىػػي عى ػ خ ػ ؼ لما ن ػ اول ػػترؾ مػػغ لممتمػػوؿ ف ػ تزونػػر
ففتػػر لمت ػػفنؽ عىػ لمتوننةػػمى لمخػػمص بمممكتػػس لممػػذكور بػػأف إت ػػؽ مةػػي عىػ لمتوننػػغ بمسػػـ
ػ ػ ن ي لمس ػػممؼ لم ػػذكر ب ػػذمؾ لم ػػففتر فونة ػػى لمترنمػ ػ لمس ػػمب با ػػم عىػ ػ ذم ػػؾ لإلت ػػمؽ وتى ػػؾ
لممسمعفٓ ،

بمإلئػػمف إم ػ إسػػتةمممي لمماػػرر لممػػزور لمم ػػمر إمنػػي مػػغ لمةىػػـ بتزون ػرل وتو ػػىي إم ػ

لإلسػػتن

عى ػ لممبػػممغ لممبنا ػ بممتا ن ػػمى ب اتاػػمؿ

ػ

ػػ ن ي غنػػر لم ػػانا بػػأف ت ػػفـ

مباكػ م ػػر فػػرع لم ػػمير ،و ولمػػوطا مىتامنػ بممتوكنػػؿ لممػػزور مػػفعنم
لممتوف خ فم مىا ن وتمكف بمذل لموسنى مف لإلستن

ػػفورل إمنػػي مػػف ػ ن ي

عى تىؾ لممبممغ ٓ

وولئػػي ممػػم ت ػػفـ فف تػػوير ت ػرلوـ لمتزونػػر ولإل ػػترلؾ فنمػػم لممسػػاف ،مىطػػمعف ولم ػولرف،
بأمر لإلامم ولمذ سةى بي لمفعو إمػ لمماكمػ لمتػ ف ػىى فػ موئػوعمم ػ ن ػوـ فسمسػم
عى ػ فف لمطػػمعف إرتكػػس تزونػػ لر ف ػ بطمن ػ

ػ ن ي لممتػػوف  ........بػػأف ن ػػمـ باػػزع لم ػػور،

لم ػػانا لممى ػ عى ػ تىػػؾ لمبطمن ػ لمةموىن ػ ووئػػغ بػػفال مامػػم

بذمؾ خ ن

ػػورتي لم خ ػػن ماػػتا

مابمم ػ وفف خ م متموال فخذ تىؾ لمبطمنػ ب ت ػمؽ مػغ لمطػمعف وت ػفـ إمػ

مكتس لمتوثنؽ لممختص ولست فر بموتبمم لمتوكنؿ لمرسم رنـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛمكتس توثنػؽ
لةي ػرلـ لمامػػوذت ثػػـ نػػمـ لممتمػػوؿ بػػممتوننغ عى ػ ففتػػر لمت ػػفنؽ لمخػػمص بممتوننة ػمى بػػذمؾ
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لممكتػس بتوننػػغ مػػزور اسػػبي زو لر مىمتاػ عىنػػي  .....وذمػػؾ باػػم عىػ طىػػس لمطػػمعف اولت منػػي
مةػػي ومسػػمعفتي و كػػؿ ذمػػؾ ات ػ نػػتمكف لةخنػػر مػػف لإلسػػتن

عى ػ فم ػولؿ ػ ن ي لممتػػوف

لمموفع بممباوؾ فوف اؽ و تىؾ ي لمتمـ ولةفةمؿ لمت اسبتمم سىط لإلتممـ مىطػمعف ولمتػ
تػػرى مامكمتػػي عامػػم وفلرى ب ػػأامم مرلفة ػ لمػػففمع ط ػولؿ تىسػػمى لممامكم ػ وات ػ
لماكـ ف لمفعو

ػػفور

.

وبممرتوع إم مفوامى فسبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي تبػنف فف ماكمػ لمموئػوع إعتا ػى

ور ،فخر مولنة لمفعو لمت ترى مامكم لمطمعف عامم ٓ
وم مف تىؾ لم ور ،فف لمطمعف نػمـ باػزع

ػور ،ػ ن ي مػف عىػ بطمنتػي لمةموىنػ ووئػغ

ػػور ،ػػخص خػػر متمػػوؿ عىنمػػم بػػفال مامػػم ومػػـ نئػػغ

ػػورتي لم خ ػػن مكمامػػم كمػػم ورف

بو ؼ لمتمم بأمر لإلاممػ وبػذمؾ ف ػني ذمػؾ لم ػخص لممتمػوؿ يػو

عى خ ؼ لما ن ماتا

خ ن

مابمم لة ى ويو لممتوف ......و لةمػر لممخػممؼ

تمممػػم ممػػم ورف بػػأمر لإلاممػ مػػف فف لمطػػمعف اػػزع
بطمنتي لم خ ن لمخم

بي ووئغ

ػماس تىػؾ لمبطمنػ

ػػور ،ػ ن ي لممػػذكور بةػػف وفمتػػي مػػف عىػ

ورتي لم خ ن بفال مامػم وبػذمؾ ف ػبي لمطػمعف يػو

ماس تىؾ لمبطمن لمةموىن عى خ ؼ لما ن ٓ

ونةػف ذمػؾ وال ػؾ ت ننػ لر فػ و ػػؼ لمتممػ لمػولرف ،بػأمر لإلاممػ و ةف ياػمؾ فمرنػػم

تويرنم بنف فف ناسس مىطمعف وئغ

ورتي لم خ ػن عىػ بطمنػ لممتػوف  ......بةػف اػزع

ػػور ،لةخنػػر مػػف عىنمػػم وبػػنف فف نئػػغ لمطػػمعف
لممػػذكور ،بةػػف اػػزع

ػػور،

ػػور ،ػػخص خػػر متمػػوؿ عىػ لمبطمن ػ

ػػمابمم ةف لماتنت ػ لماتمن ػ مى ػػور ،لمت ػ إعتا تمػػم لمماكم ػ ف ػ

اكمم ػػم بة ػػف فف إس ػػت رى فػ ػ ذيام ػػم اولطمأا ػػى إمنم ػػم و يػ ػ فف متمػ ػوال ت ػػفـ إمػ ػ لمموظ ػػؼ

لممخػػتص مكتػػس لمتوثنػػؽ ومةػػي لمبطمن ػ لم خ ػػن مىمتػػوف بةػػف إف إاتاػػؿ خ ػػنتي بوئػػغ
ورتي عىنمم ( لممتموؿ ) وبةف فف ازع لم ور ،لم انا مف عىنمم ٓ
وبممتػػمم نكػػوف لممتمػػوؿ يػػو لمػػذ نػػمـ بكمف ػ لةفةػػمؿ لمممفن ػ لممكوا ػ مترنم ػ لمتزونػػر
لممساف ،مىطمعف عى فسمس فاي مرؾ فنمم بمإلت ػمؽ ولممسػمعف ،فونةػى باػم عىػ ذمػؾ و بمػم

ف ذمؾ لمتوننغ عى ففتر لمت فنؽ بممتوننغ لممزور ٓ

ف اػنف فاػي وطب ػم مو ػؼ لمتممػ لمػولرف بػأمر لإلاممػ ويػو فف لمطػمعف وئػغ
لم خ ػػن عى ػ بطمن ػ

ػورتي

ػ ن ي لممتػػوف بةػػف اػػزع لم ػػور ،لم ػػانا مػػف عىنمػػم ػ ف ػ ف لةمػػر
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ن تئ اتمم وبطرنؽ لمىزوـ لمة ى فف نكوف لمطمعف بةػف فف وئػغ
بطمنػ

ػورتي لم خ ػن عىػ

ػ ن ي لممتػوف لمةموىنػ بػفال مػف لم ػور ،لم ػانا بةػف ازعمػم مػف عىنمػم ػ يػو لمػذ

ونغ عى ففتر لمت فنؽ بممتوننغ لممزور لمماسوس م ن ػػي  .........ولممخممؼ مىا ن ٓ
بمةا ػ فف

ػػور ،لمولنة ػ بػػأمر لإلامم ػ ولمت ػ اسػػبتمم سػػىط لإلتمػػمـ مىطػػمعف مختى ػ

إخت فم تويرنم عف تىؾ لم ور ،لمت إعتا تمػم لمماكمػ ونئػى ب فلاػ لمطػمعف باػم عىنمػم و

ةف لم ةؿ لمممف لمماسوس مىطمعف بأمر لإلامم يو فاي اػزع
مف بطمنتي لمةموىن ووئغ بفال مامم

ػور ،ػ ن ي لممتػوف لممػذكور

ورتي لم خ ن ٓ

بنامػػم ووف ػػم مى ػػور ،لمت ػ فورفتمػػم لمماكم ػ عػػف لمولنة ػ ف ػ
لمطػػمعف وئػػغ

ػػفر اكممػػم ي ػ فف

ػػور ،ػػخص خػػر متمػػوؿ عى ػ تىػػؾ لمبطمن ػ لمةموىن ػ مىمتػػوف بةػػف فف اػػزع

لم ور ،لم انا م مابمم مف عىنمم ٓ

ويذل لمخ ؼ توير وال ؾ و ةاي مت كػمف لمطػمعف نػف وئػغ

عىػ تىػػؾ لمبطمن ػ لمةموىنػ بػػفال مػػف

ػورتي لم خ ػن

ػػور ،ػ ن ي لممتػػوف ف اػػي ةبػػف فف نكػػوف كمتػػس لمتوننػػغ

لممزور لمماسوس مذمؾ لم نؽ عى ففتر لمت فنؽ لمموفع بمممكتس لممختص ٓ
فمػػم إذل كماػػى لم ػػور ،لمتػ وئػػةى عىػ تىػػؾ لمبطمنػ م ػػخص متمػػوؿ ف اػػي نئػػا

م ػػف لممتك ػػف فف لمتونن ػػغ لمم ػػزور لمثمب ػػى ب ػػففتر لمت ػػفنؽ لمم ػػذكور م ػػنس مىط ػػمعف اولام ػػم م ػػذمؾ
لم خص لممتموؿ و خم

ونف ذكرى لمسػنف ......../،لمموظ ػ لممخت ػ بمكتػس لمت ػفنؽ

بأامػم تأكػفى مػف مطمب ػ لم ػور ،لمموئػوع عىػ تىػؾ لمبطمنػ لمةموىنػ م ػخص م ػفممم نبػؿ
توننةي عى ففتر لمت فنؽ لمم مر إمني ٓ
وطمممػػم فف لةمػػر كػػذمؾ وثبػػى فف ياػػمؾ خ فػػم تويرنػػم بػػنف و ػػؼ لمتمم ػ لمموتم ػ
مىطػمعف بػأمر لإلاممػ وبػنف ذمػػؾ لمو ػؼ لمػػذ فخػذى بػي لمماكمػ فػ اكممػػم كمػم يػػو ولرف
بأسبمس ذمؾ لماكـ وعى لمااو لمسممؼ بنماي ف ف لةمر كمف ن تئػ مػف لمماكمػ فف تتػر
يذل لمتةفنؿ بممتىس فثام لممامكم ف مولتم لممتمـ وففمعي ػ وذمػؾ اتػ نةػف ففمعػي عىػ

فسمس لمو ؼ لمتفنف لمذ فسب تي لمماكم عى لمولنة لمت تتر مامكم لمطمعف عامم
ولممخمم ػ كىن ػ مػػذمؾ لمو ػػؼ لم ػولرف بػػأمر لإلامم ػ لم ػػمفر مػػف سػػىط لإلتمػػمـ ولمت ػ تػػرى
لممامكم عىػ فسمسػي عمػ بمممػمف ٖٛٓ ،إتػ لر لى تامونػ ػ ةف ماكمػ لمموئػوع اولف كػمف
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ممػم فف تةػفؿ و ػؼ لمتممػ لممسػاف ،مىمػتمـ بػأمر لإلاممػ ػ وفػؽ مػم تػرلل مطمب ػم مىا ن ػ لمتػ

إنتاةػػى بمػػم اولطمأاػػى إمنمػػم و إالّ فف مػػف ولتبمػػم فف تى ػػى اظػػر لمػػففمع مىتةػػفنؿ لمػػذ فترتػػي
فثام لممامكم ونبؿ ن ؿ بػمس لممرلفةػ اتػ نسػتطنغ لممػتمـ وففمعػي إعػفلف ذمػؾ لمػففمع عىػ

فسمس ذمؾ لمو ؼ لمتفنف لمذ فخذى بي لمماكم ونئى بمإلفلا بام عىني ٓ
اػػزع

إذ مػف لممتكػف فف ففػمع لمطػػمعف مػو كػمف نػػف عىػـ بػمف ماكمػ لمموئػوع نػف رفى فاػػي

ػػور ،ػ ن ي لممتػػوف  .....مػػف بطمنتػػي لمةموىنػ ووئػػغ

ػػور ،م ػػخص خػػر بػػفال مامػػم

ماػػتا بػػذمؾ خ ػػنتي ػ مكػػمف نػػف فعػػف ففمعػػي عىػ يػػذل لةسػػمس و ةف ففمعػػي ال نمكػػف فف
نكوف ولافل ف لماممتنف !
بنػف فف لمماكمػ فمسػػكى عػف إتػ لر ذمػػؾ لمتةػفنؿ فػ مولتمػ لمطػمعف وففمعػػي فثاػػم
لممامكمػ وفمتأتػػي بمػػذل لمتةػػفنؿ بةػػف لماطػػؽ بػػمماكـ وفوتػػى عىنػػي فر ػ إعػػفلف اولبػػفل ففمعػػي
عى ػ لمااػػو لمػػذ ن ػرلل مامسػػبم ف ػ ئػػو ذمػػؾ لمتةػػفنؿ لمػػذ ففخىتػػي لمماكم ػ عى ػ لمو ػػؼ
لم ػولرف بػػأمر لإلامم ػ ممػػم فخػػؿ بػػففمع لمطػػمعف إخ ػ ال تسػػنمم نةنػػس لماكػػـ ونسػػتوتس ا ئػػي
ولإلامم ٓ
ممػم يػو م ػرر بػأف اػؽ لمماكمػ فػ تةػفنؿ و ػؼ لمتممػ لمػولرف بػأمر لإلاممػ ػ ن مبىػي

ولتس عىنمم بأف تابي لممتمـ وففمعػي إمػ يػذل لمتةػفنؿ اتػ نةػف ففمعػي عىػ فسػمس لمو ػؼ
لممةػػفؿ عمػػ بممم ػػمف ٖٓٛ ،إتػػ لر لى تامونػ ػ و وال نتػػوز مم ػػم فف تأخػػذل عىػ ػ غػ ػرل وت متو ػػي
بممو ؼ لممةفؿ فوف فف تتمس مي فر

ت فنـ ففمعي كمم عى فسمس مةنف مف لمونموغ ٓ

ونف ا ى لمممف ٖٓٚ / ،ف و م عى فاي ب " ال تتوز مةمنب لممتمـ عف ولنةػ غنػر
لمتػ ورفى بػأمر لإلاممػ فو طىػس لمتكىنػؼ بممائػػور كمػم ال نتػوز لماكػػـ عىػ غنػر لممػػتمـ
لمم مم ػ ػ عىنػ ػػي لمػ ػػفعو " ٓ فممماكم ػ ػ م نػ ػػف ،بولنة ػ ػ لمػ ػػفعو كمػ ػػم فنممتمػ ػػم سػ ػػىط لإلتمػ ػػمـ
وبأ خمص لممتممنف فنمم و فىنس مىماكم فف تةمنس لممػتمـ عػف ولنةػ فو ونػموغ فخػر غنػر
لمت ورفى بأمر لإلامم فو لمتكىنؼ بممائور و كمم ال نتوز مىماكم لالسػتوامفن فف تخػرم

عف افوف لمولنة كمم طراى عى لمماكم لمتزون ٓ
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و نػػف نئػػى ماكم ػ لمػػا ض بأاػػي ب " مػػف لمم ػػرر فاػػي ال تتػػوز مةمنب ػ لممػػتمـ عػػف

ولنةػ فخػػر غنػػر لمتػ ورفى بػػأمر لإلاممػ فو طىػػس لمتكىنػػؼ بممائػػور و وفف ماكمػ ثػػما
فرت إامم تت ؿ بممفعو م نف ،بممونموغ لمت طراى عى لمماكم لمتزون "ٓ
* ا ض ٗ ٜٔٚٔ/ٔٓ/ػ س ٕٕ ػ  ٕٔٚػ ٕٗ٘
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٛػ س ٕٗ ػ ٕٗ ػ ٕٜ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔ/ٙػ س ٕٓ ػ ٗ ػ ٔٚ

فَٝحىَُِـَٓػيـَْٛأحىـبََزلىّـخَاٌـٕمغََ،ـَاٌظــبدسَجبٍـــغخََ6446/69/9ـَ

رمٛيََ:ـَََ

"ٔ

ػ مػػف لمم ػػرر طب ػػم مىمػػمف ٖٓٚ ،مػػف نػػماوف لإلت ػ لر لى لمتامون ػ فاػػي ال نتػػوز مةمنب ػ
لممتمـ عف ولنة فخر غنر لمت ورفى بأمر لإلامم فو طىس لمتكىنػؼ بممائػور و
وفف ماكمػ ػ ث ػػما فرتػ ػ إام ػػم تت ػػؿ بمم ػػفعو مت ن ػػف ،بممون ػػموغ لمتػ ػ طرا ػػى عىػ ػ
لمماكم لمتزون ٓ

ٕ ػ مف لمم رر فف لمماكم اولف

ػي ممػم فال تت نػف بممو ػؼ لم ػماوا لمػذ تسػب ي لمانمبػ

لمةمم عىػ لم ةػؿ لممسػاف إمػ لممػتمـ ةف يػذل لمو ػؼ مػنس اممونػم بطبنةتػي و ومػنس
مف أاي فف نماةمم مف تةفنىػي متػ رفى فف تػرف لمولنةػ بةػف تمان ػمم إمػ لمو ػؼ
لمذ ترلل فاي لمو ؼ لم ػماوا لمسػىنـ و فال فاػي مػنس ممػم فف تاػفة ت ننػ لر فػ فسػمس

لمفعو ا سي ب ئمف ونموغ تفنف ،مـ ترفغ بمم لمفعو ٓ
ٖ ػ مػوف كػمف مىانمبػ لمةممػ ػ بو ػ مم سػىط إتمػمـ ػ فف تطىػس مػف لمماكمػ إئػمف تممػ
تفنف ،بمم نابا عىنمم مف ت ننر ف لةسمس فو زنمف ،ف عفف لمتػرلوـ لمم ممػ عىنمػم
لمػػفعو نبػػؿ لممػػتمـ و إال فف ذمػػؾ م ػػروط بػػأف نكػػوف ذمػػؾ فػ مولتمػ لممػػتمـ فو مػػغ
إع اي بي إذل كمف غموبم وفف نكوف فممـ ماكم فوؿ فرت ات ال تارمػي فنمػم نتةىػؽ
بمةسمس لمتفنف فو لمترنم لمتفنف ،مف إاف فرتت لمت مئ ٓ
ٗ ػ

مت كماى لمتمم لمت وتمى إم لمطمعانف ولمت تمى لممرلفة عىػ فسمسػمم فمػمـ
ماكم فوؿ فرت نف اففى بمم ةؿ لمتامو لمماسوس إمنممم فرتكمبػي ويػو إتػ ؼ بػمس
مسكف عمفل و ومـ ت ؿ لمانمب فاممم فخ ماػزال ب
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ػف إرتكػمس ترنمػ فنػي و ومػـ ترفػغ

لم ػػفعو فم ػػمـ ماكمػ ػ فوؿ فرتػ ػ بم ػػذل لمتممػ ػ و وكما ػػى ي ػػذل لمترنمػ ػ تختى ػػؼ فػ ػ

عام ريم لممكوا ممم وفركمامم عف ترنم لإلت ؼ و ف اي مم كمف نتوز مىانمب لمةمم
فو مىماكم ػ فف توتػػي إم ػ لمطػػمعانف فمػػمـ ماكم ػ ثػػما فرت ػ يػػذل لمتمم ػ لمت ػ مػػـ
تةرض عى لمماكم لمتزون ولمت مـ ت

ؿ فنمػم ممػم ناطػو عىنػي يػذل لإلتػ لر مػف

ت ننػػر ف ػ فسػػمس لمػػفعو ا سػػي ب ئػػمف ونػػموغ تفنػػف ،ومػػم نترتػػس عىنػػي مػػف ارمػػمف

لممتممت ػػنف م ػػف فرتػ ػ م ػػف فرت ػػمى لمت مئػ ػ وم ػػو ك ػػمف مىولنةػ ػ لمتفن ػػف ،فس ػػمس م ػػف
لمتا ن ػػمى و فػ ف يػػذل متةى ػػي بمماظػػمـ لم ئػػمو وفرتمتػػي نةػػف مخمم ػػم مباكػػمـ لممتةى ػ
بمماظمـ لمةمـ ٓ
٘

ػ متػ كػػمف لماكػػـ نػػف فعمػػؿ اكػػـ لممػػمف ٖٕ ،مػػف نػػماوف لمة وبػػمى وفونػػغ عىػ لمطػػمعانف
لمة وب لة ف ويو لمة وب لمم رر ،مىترنم لمت مـ تت ؿ بمم لمماكم طب م مى ماوف و
ف اي نكوف نف فاطو عى خطأ ف تطبنؽ لم ماوف " ٓ

* ا ض ٗ ٜٔٚٔ/ٔٓ/ػ س ٕٕ ػ  ٕٔٚػ ٕٗ٘

ٚفَٝحىّٙبَاٌظبدسََ،َ6445/6/21ـَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـََ

" مػػف لمم ػػرر طب ػػم مىمػػمف ٖٓٚ ،مػػف نػػماوف لإلتػػ لر لى لمتامونػػ إاػػي ال نت ػػوز مةمنبػػ

لممتمـ عف ولنةػ غنػر لمتػ ورفى بػأمر لإلاممػ فو طىػس لمتكىنػؼ بممائػور اولذ كػمف ذمػؾ و
وكما ػػى لمتممػ ػ لمموتمػ ػ إمػ ػ لمم ػػتمـ فػ ػ طى ػػس لمتكىن ػػؼ بممائ ػػور وت ػػرى لممامكمػ ػ عىػ ػ

فسمسػمم فمػمـ ماكمػ فوؿ فرتػ يػ إاػػي ففلر ماػ ب نػػر تػرخنص ومػـ ت ػػؿ لمانمبػ فف لممػػتمـ
ممرس لمةمؿ بفوف ممف،
ذمؾ ػ ولمولنةتػمف ما

ان ػ وي لمولنة لمت تئماتمم لةورلؽ ػ ومـ ترفغ لمفعو عف

ػىتمف ومسػت ىتمف عػف بةئػممم ػ وال ناػؽ مىماكمػ لإلسػتوامفن فف توتػي

إمنػػي يػػذل لمتمم ػ فممممػػم ف اػػي نتةػػنف ا ػػض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي وتبرو ػ لممطةػػوف ئػػفل مػػف

لمتمم لمموتم إمني إعممال ماص لم ر ،لمثمان مف لمممف ٖ٘ ،مف لم ماوف  ٘ٚمسػا ٜٜٔ٘
"ٓ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٛػ س ٕٗ ػ ٕٗ ػ ٜٜ
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ٚفَٝحىّٙبَاٌظبدسََ،َ6494/6/9ـَرمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

مػػف لمم ػػرر فػ لم ػػماوف فف لة ػػؿ فػ لممامكمػػمى لمتامونػ فاػػي ال نتػػوز مامكم ػ

"ٔ ػ

لممػ ػػتمـ عػ ػػف ولنة ػ ػ غنػ ػػر لمولنة ػ ػ لمت ػ ػ ورفى بػ ػػأمر لإلامم ػ ػ فو طىػ ػػس لمتكىنػ ػػؼ
ٕ

ػ

بممائور عم بممممف ٖٓٚ ،مف نماوف لإلت لر لى لمتامون ٓ

نتػػوز ػ إسػػتثام

ػ مماكمػ لمتامنػػمى ( فوف ماكم ػ لمتػػاي ) إذل رفى ف ػ فعػػو

مرفوعػ ػ فمممم ػػم فف يا ػػمؾ ون ػػموغ فخ ػػر غن ػػر لممس ػػاف ،فنم ػػم إمػ ػ لمم ػػتمـ فف ت ػػنـ
لمػػفعو بمماسػػب ممػػذل لمونػػموغ وتانىمػػم إمػ لمانمبػ لمةممػ متا ن مػػم ولمت ػػرؼ فنمػػم
طب م مىبمس لمرلبغ مف لمكتمس لةوؿ مف نماوف لإلت لر لى لمتامون وال نترتػس عىػ
يذل لماؽ غنػر تارنػؾ لمػفعو فمػمـ سػىط لمتا نػؽ فوف لماكػـ فنمػم وذمػؾ عمػ

بممم ػػمف ٔٔ ،م ػػف ن ػػماوف لإلتػ ػ لر لى لمتامونػ ػ  .ومم ػػم كما ػػى لمماكمػ ػ ن ػػف خمم ػػى
رني اص يػذل لممػمف ،بمةمنبػ لمطػمعف عػف ترنمػ إطػ ؽ طباتػ فلخػؿ لم ػر
وي ترنمػ مػـ تكػف لمػفعو مرفوعػ عىنػي بولنةتمػم ف امػم تكػوف نػف فخطػأى ةامػم
عمنبتي عف ولنة مـ ترفغ بمم لمفعو عىني ممم نابا عىني بط ف لماكـ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔ/ٙػ س ٕٓ ػ ٗ ػ ٔٚ

"ٓ

وال نا ػػمؿ م ػػف ذمػ ػػؾ فف تك ػػوف لمة وبػ ػ لمم ئ ػ ػ بمػػػم ئ ػػف لمطػ ػػمعف مبػػػرر ،مترنمت ػ ػ
إسػػتةمممي ماػػر لر مػػزو لر مػػغ لمةىػػـ بتزون ػرل اولسػػتن وي عى ػ فمػػولؿ لم نػػر فوف اػػؽ ب س ػػتةممؿ
لمطرؽ لإلاتنممن لمما ػوص عىنمػم فػ لممػمفتنف ٕٗٔ و  ٖٖٙع وبػمى ػ ةف لمطػمعف ناػمزع
فػ

ػػور ،لمولنةػ برمتمػػم وفػ كمفػ فو ػػمفمم لم ماوانػ لممختى ػ

متطبنؽ اظرن لمة وب لممبرر ،مت نممى تىؾ لممامزع ٓ

ػ ومػػف لمم ػػرر فاػػي ال ماػػؿ



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



ا ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ


ا ض ٕٓ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٖٕٕ ػ ٖٖٔٔ

يػػذل فئ ػ عػػف لةمػػر نتةىػػؽ ف ػ اممتاػػم ب ػ ت لر لى مامكم ػ لمطػػمعف ولمت ػ ناب ػ فف
تسػػنر عىػ ااػػو مسػػت نـ ال ن ػػوبي لمةػػوم و كمػػم نتةىػػؽ كػػذمؾ باػػؽ لمػػففمع لمػػذ نةتبػػر وباػػؽ
مػػف لما ػػوؽ لمطبنةن ػ مىمػػتمـ ولمت ػ ف ػػباى تمثػػؿ تػػز ل تويرنػػم مػػف لمت ػرلة لإلاسػػما لمػػذ
تىتػزـ بػي كمفػ تمػمى لم ئػم ػ ويػذل لماػؽ نرتكػز كأ ػؿ عػمـ عىػ نرناػ لمبػ لر  ،لمما ػوص
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عىنمم ف كمف لمفسمتنر ولمت رنةمى بممفوؿ لممتمفنا ومامم لمفستور لمم ػر فػ لممػمفٙٚ ،

ما ػػي وم مفي ػػم فف لمم ػػتمـ ب ػػرا اتػ ػ تثب ػػى إفلات ػػي اولا ػػي وم ػػف مب ػػر ل ع ػػف لمترنمػ ػ ولم ػػفاس وفف
مامكمتي ةبف فف تتر عى ااو عمفؿ و كمم نتةػنف فف نكػوف ا ػي فػ لمػففمع مك ػوال وعىػ
ااو مطىؽ وال نتا ؽ ذمؾ إالّ إذل فانط لممػتمـ وففمعػي عىمػم بػأ تةػفنؿ تترنػي لمماكمػ فػ

و ؼ لمتمم لمولرف ،بأمر لإلامم ػ ات نستطنغ إعفلف ففمعي عى فسمس لمو ؼ لممةفؿ ػ

اولالّ كماى إت لر لى مامكمتي م وب بممبط ف ميخ ؿ باؽ لمففمع ٓ
وناةكس يذل لمةولر عى لماكـ لم مفر ف لمفعو ولمذ با عى إت لر لى بمطىػ و
لةمػػر لمػػذ نتا ػػؽ بػػي م ػػىا لمطػػمعف ف ػ لمتمسػػؾ بمػػذل لموتػػي مػػف فسػػبمس لمطةػػف لمممثػػؿ
اولتخمذل سافل مطىس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

ومف تماس خر ف ف ماكم لمموئوع كمف نتةنف عىنمم ونف ونػغ لماكػـ فػ لئػطرلس

وتاػػمفر وتاػػمنض عىػ ممسػػنت

فػ لمسػػبس لمثػػما

ػ كػػمف عىنمػػم إت ػ لر لممئػػميم ،بػػنف خػػط

لمطمعف بةف إستكتمبي متوننػغ لممراػوـ ػ ن ي لممتػوف عبػف لمػرلزؽ سػنف تػ ؿ لمموئػوع بػففتر
لمت ػػفنؽ لمخػػمص بممتوكنػػؿ رنػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛتوثنػػؽ لةي ػرلـ ولمػػذ نثبػػى تزون ػرل و إذ كػػمف
مابي متوفنم ف ذمػؾ لمونػى مبنػمف مػم إذل كػمف لمطػمعف يػو لمػذ اػررل بخطػي مػف عفمػي و

طمممم فف لمماكم

نف عمفى فامنئى لمو ػؼ لمػذ عػفمى إمنػي وخى ػى فػ ختػمـ اكممػم

إم فف لمطمعف نمـ بازع لم ور ،لمموتوف ،عى ف ؿ تىؾ لمبطمن لمةموىن لم ػانا ووئػغ
ػػورتي بػػفال مامػػم مينمػػمـ بأاػػي
لممخت ػ بمكتػػس لمت ػػفنؽ ماػػتا

ػػمابمم عى ػ خ ػ ؼ لما ن ػ و وبػػذمؾ ت ػػفـ إم ػ لمموظ ػػ
خ ػػن

ػ ن ي لممػػذكور وونػػغ بمسػػمي عى ػ ذمػػؾ لمػػففتر

وتةمػػؿ موث ػ بمكتػػس توثنػػؽ لةيػرلـ لمامػػوذت

ػ بأامػػم يػ لمتػ نممػػى بتوثنػػؽ لمتوكنػػؿ لمةػػمـ

مػفعنم فاػي

ػماس لم خ ػن لمماتاىػ

ػ خم ػ ونػف ػمفى لمسػنف ....... / ،بممتا ن ػمى ػ

لممػػذكور رنػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛوفامػػم تا ػػى مػػف خ ػػن لمموكػػؿ لمامئػػر فممممػػم مػػف ولنػػغ
لمبطمن لمةموىن لمت نفممم ٓ
بمم ن نف اتمم فف لمطمعف يػو لمتػما لمػذ كتػس ذمػؾ لمتوننػغ بممػففتر لمسػممؼ لمػذكر

مم فلـ فاي

ماس لم ور ،لمموئػوع عىػ لمبطمنػ لمةموىنػ لمتػ نػفممم مىموظ ػ لممػذكور ،و

وبممتمم ناب

فف نكوف لمطمعف يو لمكمتس بخطي مذمؾ لمتوننغ لممزور ويو فمػر كػمف نتةػنف

ثبوتػػي ب ػ ت لر تىػػؾ لممئػػميم ،ػ لمت ػ خىػػى مامػػم لمتا ن ػػمى ومػػـ ت ػػـ لمماكم ػ بتػػفلرؾ فوتػػي
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لم

ور ف لمتا نؽ لإلبتفلو ػ انة فمسػكى لمسػىط لممخت ػ عػف إتػ لر لممئػميم ،سػمم

مى

اولذ نةفى لمماكم عف إت لر لمتا نؽ لمم مر إمني مغ فاي ظمير لمتةىؽ بممػفعو والزـ
ؿ فنمػم ونػف نسػ ر عػف اتػموج تت نػر بمػم وتمػ اظريػم ولمتػ إاتمػى إمنمػم نبػؿ إت لروػي كمػم

لمبنمف ولمت كمف مف لم زـ إترلومم مك ؼ لما ن ولممفلن مى ولس ٓ

فاي ممكف ومنس مستان و ف ف اكممم نكوف مةنبم م

ورل متةنام ا ئي ولإلامم ٓ

وال ما ػػؿ مى ػػوؿ فػ ػ ي ػػذل لم ػػفف ب ػػأف لم ػػففمع م ػػـ نطى ػػس إتػ ػ لر ذم ػػؾ لمتا ن ػػؽ فثا ػػم

لممامكمػ

ػ ةف إت لروػػي يػػو ولتػػس لمماكمػ فػ لمم ػػمـ لةوؿ وال نتػػوز باػػمؿ فف نكػػوف ريػػف

م نو لممتمـ فو لممفلفغ عاي ٓ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" سػػنمؽ عبػػمرلى لممػػتمـ ولممػػفلفغ عاػػي مػػمفلـ يػػذل لم مػػـ ولئػػام ال ن ػػوبي غمػػوض فو

إبممـ كمم يو لمامؿ ف لمففمع لمسممؼ لمذكر ولمذ تمسؾ بػي لمطػمعف ومىويىػ لةومػ خػ ؿ
إسػػتتولبي بػػممتا نؽ وبأنولمػػي فمػػمـ لمانمب ػ لمةمم ػ فم ػػبي بػػذمؾ ولنةػػم مسػػطو لر بػػأورلؽ لمػػفعو

مطروام فلومم عى لمماكم وعىنمم تا ن ي ومو مف تى م ا سػمم ةف تا نػؽ لةفمػ فػ لممػولف
لمتامونػ ػ ي ػػو ولت ػػس لمماكمػ ػ فػ ػ لمم ػػمـ لةوؿ وال ن ػػي فف نك ػػوف ري ػػف م ػػنو لمم ػػتمـ فو
لممفلفغ عاي ٓ


ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ  ٕٚٛػ طةف ٕٕ ٕٛمسا  ٘ٙؽ

وةف لم ػػور ،لمت ػ فخػػذى بمػػم لمماكمػ عػػف ولنة ػ لمػػفعو وعى ػ لمااػػو لمسػػممؼ بنماػػي
كماػػى ت تئػ مامػػم لم نػػمـ بمػػذل لمتا نػػؽ اتػ نسػػتو ماطػػؽ لماكػػـ لم ئػػمو ونسػػىـ مػػف نممػ
لم

ور فو لإلخ ؿ با وؽ لمففمع مم فلمى لمماكم نف عػمفى فتامنئػى مػغ لمو ػؼ لمػذ

عفمى إمني اولاتمى إم فف لمطمعف ومنس لم خص لممتموؿ يو لمػذ نػمـ باػزع

مف بطمنتي لمةموىن ووئغ

ػور ،ػ ن ي

ورتي لم خ ػن بػفال مامػم وت ػفـ بممبطمنػ بةػف تزونريػم مىموظ ػ

لممخت ػ بمكتػػس لمتوثنػػؽ ولمت ػ تأكػػفى مػػف مطمب ػ لمبطمن ػ لممػػذكور ،ماممىمػػم فونػػغ فممممػػم
عى ففتر لمت فنؽ بمةسـ لممزور كمم سىؼ لمبنمف ٓ
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ػور ،لمولنةػ كمػم خى ػى إمنمػم لمماكمػ فػ

اولذ مـ تتر لمماكم ذمػؾ لمتا نػؽ فػ ف
اكممػػم تكػػوف ػ فئ ػ عػػف لمتمػػمتر ولمتاػػمنض ػ مبتػػور ،وغنػػر مت ػػى لماى ػػمى وال مترلبط ػ
لةت ػ لز بانػػة ال نسػػتطنغ لممطىػػغ عى ػ لماكػػـ لمتةػػرؼ عى ػ كن ن ػ ا ػػوممم ولمم لراػػؿ لمت ػ
تمى فنمم وفثمػرى عػف لمتػرلوـ لممسػاف ،مىطػمعف بمػم نةتػز ماكمػ لمػا ض كػذمؾ عػف مبم ػر،
سػػىطتمم ف ػ مرلنب ػ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ لمولنة ػ كمػػم

لماكـ لةمر لمذ نةنبي ونستوتس ا ئي ولإلامم ٓ

ػػمر إثبمتمػػم بمػػفوامى فسػػبمس

صبٔيبَََََ:اٌزٕبلغَفَٝاٌزغجيتََ

ورف بمفوامى فسبمس لماكـ لممطةوف فني عاف بنمف لمماكمػ مىولنةػ كمػم إستخى ػتمم

مػف فورلؽ لمػػفعو ولممسػػتافلى لمم فمػ بمػم ػ إمػ فف لمطػػمعف رغبػي ماػػي فػ لإلسػػتن

فمػولؿ ػ ن ي لممتػوف  ......فوف اػؽ وبطرنػؽ لإلاتنػمؿ ػ نػمـ و ػخص متمػوؿ باػزع
ػ ن ي لممػذكور مػف بطمنتػي لمةموىنػ ووئػغ

ػور،

عىػ

ػور،

ػخص خػر عىنمػم بػفال مامػم و وفف ذمػػؾ

لممتمػػوؿ توتػػي باػػم عىػػ إت منػػي مػػغ لمطػػمعف إم ػ مكتػػس لمتوثنػػؽ بمم ػػمر لمة ػػمر ماػػتا
خ ػػن ػ ن ي لممػػذكور ومةػػي تىػػؾ لمبطمن ػ لممػػزور ،اولست ػػفر بمػػم لمتوكنػػؿ ٕٜٜٓٔ٘/ٕٛ
توثنؽ لةيرلـ لماموذت وونغ عى لمففتر لممةف مىت فنؽ عى لمتوننةمى بمسػـ لممتػوف و ثػـ
إستةمؿ لمطمعف ذمؾ لمتوكنؿ لممزور مغ عىمي بتزونرل وتمكف مف لإلستن
لمممىوك مورث

عى تىؾ لممبممغ

ن ي فوف اؽ وبطرنؽ لما س ٓ

بنف فف بنمف لمماكم مىولنة ػ لمت نئى لمماكم ب فلاػ لمطػمعف عامػم ػ مػـ تسػت ر
بأسػػبمس اكممػػم عىػ يػػذل لمااػػو و بػػؿ خى ػػى ف ػ ختػػمـ لماكػػـ إم ػ لم ػػوؿ بػػأف لمطػػمعف يػػو

لمذ نمـ بازع

ور ،بطمن

ن ي لممتوف  .......ووئغ

ورتي لم خ ن بفال مامم عىنمم

عى ػ خ ػ ؼ لما ن ػ و ثػػـ سػػىـ لمطػػمعف تىػػؾ لمبطمن ػ لممػػزور ،بةػػف وئػػغ

ػػورتي عىنمػػم إم ػ

ػػخص متمػػوؿ وتمكػػف بولسػػطتمم مػػف إتخػػمذ إت ػ لر لى لمتوكنػػؿ رنػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛلمسػػممؼ
لمبنػػمف وونػػغ لممتمػػوؿ عى ػ ففتػػر لمت ػػفنؽ بمكتػػس لمتوثنػػؽ بتوننػػغ مػػزور اسػػبي زو لر م ػ ن ي

لممتوف ٓ

وب ػػذمؾ ون ػػغ لمتا ػػمنض ب ػػنف فتػ ػ لز لماك ػػـ لمطة ػػنف و إذ ورف فػ ػ ت ػػز مام ػػم فف خ ػػم
متمػوال وئػػغ

ػػورتي عىػ بطمنػ لة لممتػػوف بةػػف إت منػػي مػػغ لمطػػمعف منػػتمكف مػػف إ ػػفلر

توكنؿ ماسوس إمني زو لر ٓٓٓ ثـ إاتمػى لمماكمػ فػ اكممػم إمػ فف لمطػمعف وئػغ
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ػورتي

لم خ ن عى تىؾ لمبطمن لمخم

بمممتوف بةػف اػزع

ػور ،لةخنػر مامػم وتمكػف بػذمؾ مػف

تزونريم و وفف لمطمعف بةف ذمؾ ػ نمـ بتسىنـ لمبطمن لممزور ،م خص متمػوؿ إاتاػؿ خ ػن
لة لممتػػوف وونػػغ لممتمػػوؿ عىػ ففتػػر لمت ػػفنؽ لمخػػمص بممتوننةػػمى ب مئػػم مػػزور اسػػب
زو لر مذمؾ لممتوف ٓ

اول لز يػػذل لمتاػػمنض بػػنف فسػػبمس لماكػػـ ف اػػي مػػـ نةػػف نةػػرؼ مػػف مفوامتػػي مػػم إذل كماػػى
لم ور ،لمت وئةى عى لمبطمن لممذكور ،بةف اػزع ػور ،ػمابمم لما ن ػ تخػص ػخص
متموؿ فـ فامم

ور ،لمطمعف لم خ ن ٓ

ويذل لمتامنض ولمتئمرس بػنف فسػبمس لماكػـ تػوير وال ػؾ ػ ةاػي متػ كماػى لم ػور،
لمتػ وئػةى عىػ لمبطمنػ لممػذكور ،م ػخص متمػوؿ ػ فػ ف ذمػؾ لممتمػوؿ نكػوف يػو بػمم طغ
لمػػذ توتػػي ممكتػػس لمتوثنػػؽ اولاتاػػؿ خ ػػن لممتػػوف

ػػماس لمبطمنػ لم ػػانا اولست ػػفر

بمػػم ذمػػؾ لمتوكنػػؿ لممخػػممؼ مىا ن ػ ونكػػوف لممتمػػوؿ يػػو لمػػذ ونػػغ بػػففتر لمت ػػفن مى بمسػػـ
لممتوف لممزور بةف إاتامؿ خ نتي لممخمم مىا ن ٓ
فمم إذل كمف لمطمعف نف وئغ

ورتي لم خ ن عى لمبطمن لممذكور ،بةف ازع

ور،

ػمابمم مامػم ػ فنكػوف لمطػمعف بػمم طغ يػو لمػذ ت ػفـ ممكتػس لمتوثنػؽ اولست ػفر با سػي ذمػؾ

لمتوكنؿ لممزور و كمم نكوف لمطػمعف نػف ونػغ بخطػي بػففتر لمت ػفن مى بمسػـ مػزور اسػبي زو لر
مىمتػػوف  .......و خم ػ وفف لمموظ ػ لممخت ػ بمكتػػس لمت ػػفنؽ وتػػفع  ..........نػػف
فوئاى بممتا ن مى عاف ستلممم فامػم تا ػى مػف خ ػن لمموكػؿ لمامئػر فممممػم مػف ولنػغ
لمبطمن ػ لمتػ ػ ن ػػفممم إلثبػػمى خ ػػنتي وفام ػػم وتػػفى فف لم ػػور ،لمتػػ عىػ ػ لمبطمنػػ تخ ػػص

لمموكؿ اممؿ تىؾ لمبطمن وم فمػمم إمنمم ٓ
ونستتبغ ذمؾ بفلي فف نكوف لمطمعف يو مارر لمتوننغ لممزور لمماسوس زو لر مىمتػوف
 .........بػػففتر لمت ػػفنؽ عى ػ لمتوننةػػمى لمما ػػوظ بمكتػػس لمت ػػفنؽ و ويػػو فمػػر مػػـ نثبػػى
بػػفمنؿ فا ػ

إذ مػػـ نػػتـ إت ػ لر لممئػػميم ،بولسػػط فاػػف لمخب ػ لر بػػنف خػػط لمطػػمعف ولمخػػط لمػػذ

ارر بي ذمؾ لمتوننغ بممففتر لمم مر إمنمم مبنمف مم إذل كمف نخص لمطمعف مف عفمي .

ويكذل تم ى لم ور ،لمت فورفتمم لمماكم باكممم عف ولنة لمفعو م وب بتئمرس
ولئػػي وتاػػمنض ظػػمير تابػ عػػف لئػػطرلبمم فػ ذيػػف لمماكمػ وعػػفـ لسػػت رلريم فػ ع نػػفتمم
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لإلست رلر لمذ نتةىمم ف اكـ لمونموغ لمثمبتػ فئػ عمػم لعت لريػم مػف غمػوض اولنمػمـ نةتػز
ػا تطبنػؽ لم ػماوف لةمػر لمػذ نةنبػي
ماكم لما ض عف بسط رنمبتمم عى لماكػـ ممرلنبػ
بمم نستوتس ا ئي ولإلامم

.

وكػػمف عىػ ماكمػ لمموئػػوع فف تسػػت ر عىػ اػػمؿ ولاػػف فػ
لمػػفعو لمت ػ نئػػى ب فلا ػ لمطػػمعف باػػم عىنمػػم

ػػأف ت ػػونريم مولنةػ

ػ ات ػ نسػػت نـ لمماط ػػؽ لم ئػػمو مىاك ػػـ

وتئػػا م فممتػػي ماتت ػ مامػػؿ لماتػػموج لمت ػ لاتمػػى إمنمػػم لمماكم ػ ف ػ وئػػوس وت ػ
تئػػمرس فو تاػػمنض  .بانػػة نكػػوف لم ػػخص لممتمػػوؿ يػػو لمػػذ نػػمـ بوئػػغ

فوف

ػػورتي عى ػ

بطمن لممتػوف لممػذكور ػ ثػـ ت ػفـ إمنمػم بةػف لت منػي مػغ لمطػمعف إمػ مكتػس لمتوثنػؽ ولست ػفر
با ػػم عىنم ػػم لمتوكن ػػؿ لمرس ػػم لمة ػػمـ رن ػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘ /ٕٛتوثن ػػؽ لةيػ ػرلـ لمام ػػوذت ث ػػـ ون ػػغ
لممتموؿ عى ففتر لمت فنؽ بمممكتس لممذكور بتوننػغ مػزور اسػبي زو لر مىمتػوف  ........و

ػػور ،ػ ن ي

فو فف نكػػوف لمطػػمعف نػػف وئػػغ

ػػورتي لم خ ػػن عى ػ تىػػؾ لمبطمن ػ بةػػف اػػزع

لممتوف مامم ثـ ت فـ بمم ماتا

خ نتي ولست فر بمم ذمػؾ لمتوكنػؿ لممػزور وونػغ لمطػمعف

وبخطي بمسـ ذمؾ لم نؽ بممففتر لممةف ممذل لم رض .
بنػػف فف لمماكم ػ خىطػػى بػػنف لةم ػرنف ولم ػػورتنف مةػػم وتمةػػى بناممػػم رغػػـ فف ك ػ

ماممػػم تختىػػؼ عػػف لةخػػر و فاسػػبى مىطػػمعف فاػػي وئػػغ
لممذكور ،بةف ازع
تامؿ

ور،

ػػورتي لم خ ػػن عىػػ لمبطمنػػ

مابمم مامم ثـ خى ى إمػ فف خ ػم متمػوال لسػتةمىمم رغػـ فامػم

ور ،لمطمعف لم خ ن ولست فر بمػم لمتوكنػؿ لممػذكور ثػـ ونػغ لممتمػوؿ عىػ ففتػر

لمت فنؽ بتوننغ مزور اسبي زو لر مىمتوف

.

وتىؾ لم ور ،لةخنر ،تتةمرض وتتاػمنض مػغ لم ػور ،لةومػ مىولنةػ وال تسػت نـ كىنػ

مػػغ مػػم تػػم بػػأنولؿ لمموظ ػ لممخت ػ بمكتػػس لمتوثنػػؽ مػػف فامػػم تأكػػفى مػػف خ ػػن لمموكػػؿ
لمػذ ف ػػفر ذمػػؾ لمتوكنػػؿ وطمب ػى بػػنف

ػػورتي ولم ػػور ،لمموتػوف ،عىػ لمبطمنػ لمتػ نػػفممم

إلثبػػمى خ ػػنتي ومػػـ ت اػػظ فف بمػػم ثم ػ ثػػمر تػػفؿ عى ػ اػػزع لم ػػور ،لة ػػىن لمت ػ كماػػى
عىنمم ووئغ

ور ،فخر عىنمم بفال مامم و كمم مـ نةػرض عىنمػم لمطػمعف مبنػمف مػم إذل كػمف

يو لمذ نفـ لمبطمنػ لممػزور ،إمنمػم و ومػـ تتػر مئػميم ،بػنف خػط لمطػمعف ولمخػط لمػذ اػرر

بمم لسـ لممتوف بففتر لمت فنؽ .

443

كؿ ذمؾ نفؿ عى فف فسبمس لماكـ لمطةػنف تػم ى م ػوب بمئػطرلس وتمػمتر ن سػف

نئم ل ونبطىي بمم نستوتس ا ئي ولإلامم كمم سىؼ لمبنمف .
ٚلذَاعزمشَلؼبءَإٌمغَػٍَٝأَََََْ:

لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم و إذل كػػمف مػػم فورفتػػي لمماكم ػ ف ػ اكممػػم ناػػمنض بةئػػي لمػػبةض

ل خر وفني مف لمتةمرض مم نةنبػي بةػفـ لمتتػماس و وناطػو فػوؽ ذمػؾ عىػ غمػوض وتمػمتر
ناب

ع ف لخت ؿ فكرتي عف عام ر لمولنة لمت لستىخص مامم لإلفلاػ ممػم ال نمكػف مةػي

لسػػتخ ص م وممتػػي و س ػول مامػػم مػػم تةىػػؽ بولنة ػ لمػػفعو و فو بػػممتطبنؽ لم ػػماوا و ونةتػػز
بممتػػمم ماكمػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتممػػم عىػ لموتػػي لم ػػاني الئػػطرلس لمةام ػػر لمتػ
فورفيػم لماكػـ وعػفـ لسػت رلريم لإلسػت رلر لمػذ نتةىمػم فػ اكػـ لمونػموغ لمثمبتػ و ممػم نسػتانؿ
مةي فف نةرؼ عى ف فسمس كواى ماكم لمموئوع ع نفتمم ف لمفعو



" .

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

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ
" إذ فورفى لمماكمػ

فػ اكممػػم فمنىػػنف متةمرئػػنف فػ ظميريمػػم وفخػػذى بممػػم مةػػم

وتةىتممم عممفيم ف ثبوى إفلا
ويػ

لممػتمـ فوف فف تت ػف ممػذل لمتةػمرض وتبػنف مػم ن نػف فامػم

ت ئػ فػ لمػػفعو كماػػى ماتبمػ مػػي فما ػػتي اولنتاةػػى بةػػفـ وتػػوفل فػ لمونػػموغ ف امػػم

تكػػوف نػػف إعتمػػفى عى ػ فمنىػػنف متسػػمنطنف متةمرئػػممم و ويػػذل نتةػػؿ اكممػػم كأاػػي غنػػر
مسبس متةنام ا ئي "ٓ
* ا ض ٕ ٜٖٜٔ/ٔ/مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م ٗ ػ ٕٖٗ ػ ٕٕٗ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" نسػػتانؿ مػػغ ت ػػمنر اولخػػت ؼ وتبػػمنف وتاػػمنض وتئػػمرس وتمػػمتر كػػؿ

ػػور ،مىولنة ػ

ف ػ كػػؿ موئػػغ مػػف مػػفوامى لماكػػـ عاػػي ف ػ لمموئػػةنف ل خ ػرنف و ممػػم ن ػػكؿ ف ػ ذلتػػي
تممت لر وتامنئم تتمما بي لةسػبمس و فػ ف ذمػؾ كىػي نك ػؼ فنئػم عػف ن ػور اولخػت ؿ فكػر،
لماك ػػـ ع ػػف عام ػػر لمولنةػ ػ ولئ ػػطرلس ع نفت ػػي ب ػػأامم ب ػػكؿ نس ػػتانؿ مة ػػي لس ػػتخ ص
م ومػػمى لماكػػـ وال عى ػ ف فسػػمس فنػػمـ نئػػم ل ونةتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف فعمػػمؿ رنمبتمػػم
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ػور ،مىولنةػ

عى لموتي لم اني الئطرلس لمةام ػر لمتػ فورفيػم لماكػـ اولنػرلفل فكثػر مػف
فئ ػ عػػف لم ػػور ف ػ بنػػمف مػػتف كػػؿ فمنػػؿ عى ػ اػػف ،بنماػػم كمفنػػم و ممػػم نسػػتانؿ مةػػي
لمتةرؼ عى ف فسمس كواى لمماكم ع نفتمم واكمى ف لمفعو " ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛ٘/ٙ/ػ س  ٖٙػ  ٖٔٙػ ٜٚٙ
صبٌضبَََََ:إخسيَآخشَحبكَاٌذفبعَََََ.

نئػػى ماكم ػ لمموئػػوع ب فلا ػ لمطػػمعف عػػف ت ػرلوـ لإل ػػترلؾ ف ػ تزونػػر لمماػػررلى

لمرسػمن ولسػتةممممم مػػغ لمةىػـ بتزونريػػم فوف فف ت ػوـ لمماكمػ بػمإلط ع عىػ تىػؾ لمماػػررلى
با سػػمم فػ ػ ائػػور لمطػػمعف ولممػػفلفغ عاػػي وتثبػػى مػػم نسػػ ر عاػػي ذمػػؾ لإلط ػ ع مػػف ات ػػموج
عمناتمػػم وامظرتمػػم با سػػمم و إذ ت ئ ػ ف ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامون ػ عػػف ت ػرلوـ لمتزونػػر عمم ػ

ولإل ترلؾ فنمػم ئػرور ،إطػ ع لمماكمػ با سػمم عىػ لمماػررلى ماػؿ تىػؾ لمتػرلوـ ولمتػ تةػف
تسـ لمترنم و وتامػؿ ففمػ لمتزونػر ػ ونػف خىػى مامئػر تىسػمى لممامكمػ وكػذمؾ م ػفممى
فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػم ن نػػف ننػػمـ لمماكمػ بمػػذل لإلطػ ع بمػػم مػػتفلل فامػػم مػػـ ت ػػـ بمػػذل
لمولتػػس لممى ػ عىػ عمت مػػم فثاػػم لممرلفةػ ونبػػؿ لماكػػـ فػ لمػػفعو وممػػذل كػػمف لماكػػـ م ػػوبم
ور لممبطؿ .

بممبط ف إذ وبا عى إت لر لى مبمم عولر لم
ومف لمم رر ف يذل لم فف فف لط ع لمماكم عى لةورلؽ ولممستافلى ماؿ ترنم
لمتزون ػػر فم ػػر ت ػػوير ن رئ ػػي عىنم ػػم إمتزلمم ػػم بتما ػػنص لم ػػفمنؿ لةسمسػ ػ فػ ػ لم ػػفعو عىػ ػ

لعتبمر فف تىؾ لةورلؽ يػ لمػفمنؿ عىػ ونػوع لمتزونػر واتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف لمماكمػ اػنف
لستةرئ ػػى لةفمػ ػ فػ ػ لم ػػفعو كما ػػى مىمػ ػ بم ػػذل لم ػػفمنؿ إمممم ػػم ػػمم نمنػ ػ مم ػػم لم ر ػ ػ

متمان ػػي لمتماػػنص لم ػػممؿ ولمكػػمف ولمػػفلؿ عىػ فامػػم نممػػى بولتبمػػم ومػػم ناب ػ عىنمػػم مػػف

تا نؽ لمباة مىتةرؼ عى وتي لما ن

.

ٚإعزمشَػٍَٝرٌهَلؼبءَإٌمغَٚلؼَٝثأََْ:ـَ

" إغ ػػمؿ لمماكم ػ لإلط ػ ع عى ػ لمورن ػ موئػػوع لإلفعػػم بػػممتزونر عاػػف اظ ػرل نةنػػس

إت ػ لر لى لممامكم ػ ةف إط عمػػم با سػػمم عى ػ لمورن ػ لممػػزور ،إت ػ لر تػػوير مػػف إت ػ لر لى
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لممامكم ف تػرلوـ لمتزونػر عممػ ن تئػني ولتبمػم فػ تماػنص لمػفمنؿ لةسمسػ فػ لمػفعو
عى إعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمفمنؿ لمذ نامؿ ففم لمتزونر " ٓ

* ا ػض  ٜٔٚٗ/٘/ٜٔػ س ٕ٘ ػ ٘ٓٔ ػ ٔ ٜٗػ طةػف ٕ ٗٙمسػا
ٗٗؽ
* ا ض ٕٗ ٜٔٙٚ/ٗ/ػ س  ٔٛػ ٕٔٔ ػ ٘ٙٙ
* ا ض ٔ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س ٔٙػ ٔٗ ػ ٜٗٔ
* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٗ/ٜػ س ٛػ ٖٓٔ ػ ٖٔٛ
وّبَلؼذَوزٌهَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ
" ال نك

إط ع لمماكم وافيم عى لممارر موئوع لمترنمػ بػؿ نتػس كػ ت لر

م ػػف إتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ عرئ ػػي ب عتب ػػمرل م ػػف ففمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمبا ػػة ولممامن ػ ػ
بممتىس ف ائور لمخ وـ منبف كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم فاي بذلتي موئوع لمفعو
لمذ فلرى لممرلفة عىني " ٓ
* ا ػض ٔ ٜٜٔٛ/ٕ/ػ س ٓٗ ػ  ٕٙػ ٓ٘ٔ ػ طةػف  ٜٜٜٔمسػا
 ٘ٛؽ

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

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

وال نامؿ مف ذمؾ فف نكوف

ور ،لمتوكنؿ رنـ ٕٓ ٜٜٔ٘ /ٕٛتوثنؽ امػوذت لةيػرلـ

مرف ػ بػػأورلؽ لمػػفعو و فو فف ففتػػر لمتوثنػػؽ لممػػفرم بػػي توننػػغ لممتػػوف  ......مػػوفع بمكتػػس
لمتوثنؽ لممذكور و ةف لم رض مف ذمؾ لإلط ع ولم من ماي فف تتا ػؽ لمماكمػ لمتػ تتػر
مامكم لمطمعف وت فنر لمفمنؿ لممستمف مف تىؾ لممستافلى ولمماررلى نبؿ لم

ؿ فنمم ػ فامم

ي بػذلتمم ماػؿ لإلتمػمـ بػممتزونر وفامػم يػ لمػفمنؿ لمػذ نامػؿ لةفمػ عىنػي و ويػذل لم منػ ال
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تتا ؽ إالّ إذل نممى لمماكم بمإلط ع با سػمم عىػ تىػؾ لمماػررلى ػ كمػم ناب ػ عىنمػم كػذمؾ

فف تثب ػػى ذم ػػؾ لإلطػ ػ ع وم ػػم فسػ ػ ر عا ػػي م ػػف ات ػػموج سػ ػول بمامئ ػػر تىس ػػمى لممامكمػ ػ فو
بمفوامى فسبمس لماكـ ػ إذ ال نتوز مى مئ لمتامو فف نبػف فرنػم فػ فمنػؿ مػـ نةػرض عىنػي
با سي ومـ نتوؿ تمان ي ف ائور لممتمـ ولممفلفغ عاي ػ ف ذل فةؿ ف ف سبؽ مي لماكػـ عىػ
ورن مـ نطىغ عىنمم با سي ومـ نما مم مغ مم نمكف فف نكوف ممم مف فثر ف ع نفتي مػو فاػي
لطىغ عىنمم و وةف لمماكم تكػوف ع نػفتمم فػ لمػفعو باػم عىػ ع نػفتمم لم خ ػن ورفنمػم

لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف لطموامامم رفنم خر مسوليم .
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

"وةف لمماكم ػ لمتامون ػ تكػػوف ع ن ػفتمم ف ػ لمػػفعو باػػم عى ػ ع نػػفتمم لم خ ػػن ورفنمػػم

لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف لطموامامم رفنم خر مسوليم ومو كػماى ماػكم فخر " ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٔٔ ػ ٔ٘ٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ا ض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
ٚذلزاَلؼذَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" إذل كماى لمماكم نػف باػى اكممػم عىػ

ػممف ،ػميف فػ نئػن فخػر ومػـ تسػمغ

ممفتي ف تىػؾ لمػفعو وال فثػر مػي فػ فورلنمػم ومػـ تػأمر بئػـ نئػن لمتااػ لممػذكور ،ػ فػ ف
لمفمنؿ لمذ إستمفتي عى يذل لم ور ،مف ممف ،لم ميف لممذكور نكػوف بػمط ولإلسػتامف إمنػي

نتةؿ اكممم مةنبم بمم نبطىي "ٓ

* ا ض ٖ ٜٔ٘ٛ/ٕ/ػ س  ٜػ ٖٓ ػ صٜٔٓ
وّبَلؼذَثأََٔٗ:ـَ

" نتػػس فف نسػػتاف لم مئ ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ ف ػ ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوان ػ إمػػ

لمفمنؿ لمذ ن تاغ بي وافل وال نتوز مي فف نتسس اكمي عى فر غنرل " ٓ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ
وّبَلؼذََ:ـَ

" بأاػي نتػػس فف نكػوف لماكػػـ

تا نؽ مست

ػمف لر عػػف ع نػف ،لم مئػ نا ػىمم يػػو ممػم نترنػػي مػػف

ف تا نؿ يذل لمة نف ،با سي ال ن مركي فني غنرل ػ ف ن ي ف لم ػماوف فف
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نػػفخؿ ف ػ تكػػونف ع نفتػػي ف ػ

ػػا لمولنة ػ لمت ػ فنػػمـ نئػػم ل عىنمػػم فو عػػفـ

ػػاتمم اكمػػم

مسولل ػ اولذف ف ذل كماى لمماكم نف ا ىى مف عام ر إنتامعمم بثبوى لمب غ لمكمذس عى
لممػتمـ فر ئػػمبط لم ػرط فػ لف لم ػكو لمم فمػ ماػػي غنػر ػػانا وفامػم كنفنػ لم ػػف

مامم لماكمن بمممتا عىني ف ف اكممم نكوف مةنبم بمم نستوتس ا ئي "ٓ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٛػ مج فاكمـ لما ض ػ س ٔ ػ ٕٔ ػ ٜ٘

" وفف لمت ىنػػف فػ لمة مػػمى لمتتمرنػ ن ػػوـ عىػ لممامكػػم ،لمت ػ تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم بػػنف
لة ؿ ولمت ىنف ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمة م لم ػانا ولمة مػ لمم ىػف ،ومػف بػنف
لوتػػي لمت ػػمبي ولمتطػػمبؽ بناممػػم اولسػػتامفل ف ػ ثبػػوى تػػوفر لمت ىنػػف عى ػ كت ػمس إفلر ،لمة م ػػمى
لمتتمرن ػ فو رفنمػػم مػػف وتػػوف ت ػػمبي بػػنف لمة متػػنف نتةىػػي م ػػوبم بمم

ػػور ةف لم مئ ػ ف ػ

لمم ػولف لمتامون ػ إامػػم نسػػتاف ف ػ ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوان ػ إم ػ لمػػفمنؿ لمػػذ ن تاػػغ بػػي واػػفل وال

نتوز فف نتسس اكمي عى فر غنرل " ٓ

* ا ض ٖ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ مج فاكمـ لما ض ػ س  ٛػ  ٔ٘ٚػ ٖ٘ٚ
" وفف لةاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لةفم ػ لمت ػ تطػػرس عى ػ بسػػمط لمباػػة
بممتىس ون تاغ بمم لم مئ ب فلا لممتمـ فو بب لر تي ػ وال ن ػي باػمؿ فف ت ػمـ عىػ فر م نػر

مف ن فر لماكـ ومو كمف تم نئمون " ٓ

* ا ض  ٜٔٗ٘/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر م  ٙػ ٘ٔ٘ ػ ٗ٘ٙ
ومت ػ كػػمف ذم ػؾ و إسػػتبمف فف إت ػ لر لى لممامكم ػ نػػف ػػمبمم بط ػ ف مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ

نبطؿ لماكـ لم مفر فنمم بمم نستوتس ا ئي .

ومف تمػ فخػر ف ف ماكم ػ لمموئػػوع نئػػى ب فلا ػ لمطمعػػف عػػف ترنم ػ تزونػر
توننػ ػػغ لممتوفػ ػ ػ  .......ب ػ ػففتر لمت ػ ػػفنؽ عى ػ ػ لمتوننةػ ػػمى لممػ ػػوفع بمكتػ ػػس توثنػ ػػؽ لةي ػ ػرلـ
لماموذت ولمذ مػـ نئػـ إمػ فورلؽ لمػفعو وممػذل فىػـ تطىػغ عىنػي ػ وممػذل تػم اكممػم مةنبػم
ممم مس إت لر لى مامكم لمطمعف عف تىؾ لمترنم مف ن ور و وكمف عى لمماكمػ اتػ

نسػػىـ نئػػمتيم مػػف يػػذل لمةػولر فف تػػأمر بئػػـ ذمػػؾ لمػػففتر ماػػؿ ترنم ػ لمتزونػػر سػػمم لمػػذكر
وتثبى إط عمم عىني با سمم وذمؾ ف ائور لمطمعف ولممفلفغ عاي ويو إتػ لر تػوير كمػم
سػػىؼ لمبنػػمف ت رئػػي ئػػرور ،طػػرس لةفم ػ عى ػ بسػػمط لمباػػة فثاػػم لممامكم ػ لمتامون ػ ف ػ
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ائػػور تمنػػغ لمخ ػػوـ منبػػف كػػؿ مػػامـ فرنػػي ف ػ لمتوننػػغ لمم ػػمر إمنػػي ولمماسػػوس مىمتػػوف

لممذكور ومنطمػوف لمتمنػغ إمػ لف يػذل لمتوننػغ بذلتػي لمماةػ عىنػي بػممتزونر و ومنػتمكف لمػففمع

عف لمطمعف إبفل ففمعي عى فسمس مةرفتي بذمؾ لممارر ػ وات تتمكف لمماكم كذمؾ مػف
وت ػػي لما ػػؽ فػ ػ لم ػػفعو

لس ػػتت

وال نتنس ػػر ذم ػػؾ إالّ إذل كػػػمف ذم ػػؾ لمػػػففتر تا ػػى اظري ػػم

متمان ي مغ مم نمكف فف نكوف مذمؾ مف فثر ف ع نفتمم مو فامم لطىةى عىني .

اولذ خمم ػػى لمماكمػ لمتػ ف ػػفرى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فػ ف اكممػػم نكػػوف
م ػػوبم بػػمإلخ ؿ باػػؽ لمػػففمع و فئػ عػػف مخمم تػػي ة ػػؿ تػػوير مػػف ف ػػوؿ لممامكمػػمى

لمتامون عف ترلوـ لمتزونر ولإل ت لرؾ فنمم بمم نةنس لماكـ ونستوتس ا ئي .
وال نػػرف عى ػ ذمػػؾ فف نكػػوف ا ػػؿ لمػػففتر لمم ػػمر إمنػػي مػػف مكػػمف وتػػوفل بمكتػػس توثنػػؽ
لةيرلـ لماموذت ماظو لر نماوام ػ إذ كمف عى لمماكم فف ت رر لات مممػم بكممػؿ ينوتمػم مى نػمـ

بمإلط ع عىنػي فو اػفس فاػف فعئػمومم مى نػمـ بمػذل لإلتػ لر فػ ائػور لممػتمـ ولممػفلفغ عاػي
عمػ ػ بممم ػػمف ٕٜٗ / ،إتػ ػ لر لى تامونػ ػ ولمتػ ػ ت ػػاص عىػ ػ فا ػػي إذل تة ػػذر تا ن ػػؽ فمن ػػؿ فم ػػمـ
لمماكم تمز ممم فف تافس فاف فعئمومم فو نمئنم خر متا ن ي .
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََٔٗ:

" نتوز مىماكم بفال مف فف تات ػؿ بكممػؿ ينوتمػم ممةمناػ ماػؿ لماػمفة فف تػأمر بػذمؾ

فو تكىؼ ولافل مف نئمتمم ممف كمف امئ لر ونى لممرلفة ف لمفعو


" .

ا ض  ٜٔ٘ٔ /ٖ / ٕٚػ س ٕ ػ ٕٖ٘ ػ ٛٚٙ

وال نرفػػغ يػػذل لمة ػولر عػػف لماكػػـ كػػذمؾ فف نكػػوف لمػػففمع عػػف لمطػػمعف نػػف ت لرفػػغ ف ػ

لمفعو ومـ نتمسؾ بئرور ،لط عي عىػ لمتوكنػؿ لممػزور وففتػر لمت ػفنؽ لممػفوف بػي توننػغ
لممتوف  ........سممؼ لمبنمف ػ ةف يذل لإلط ع يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ وةاػي
ف ػػؿ مػػف لة ػػوؿ لمم ػػرر ،ف ػ إت ػ لر لى لممامكم ػ عػػف ت ػرلوـ لمتزونػػر عمم ػ ولمت ػ ت ئ ػ
بوتػػوس لطػ ع لمماكمػ عىػ لمماػػرر لممػػزور مػػم فلـ موتػػوفل وسػول كػػمف بمىػػؼ لمػػفعو فو
خمرتي وبمكمف خر و وطمممػم فف لإلطػ ع عىنػي ممكػف ومػنس مسػتان و ويػذل لة ػؿ لمةػمـ
لممتةىؽ ب ا إت لر لى لممامكم نةف وال ؾ متةى م بمماظمـ لمةمـ و وعى لمماكم فف ت وـ
بي ومو مف تى م ا سمم وفوف طىس مف لمففمع وال ن ا عاي تامزمي عف ذمؾ لإلط ع
فو ئػػمام

ػ وةف لم مئػ ػ لمتاػػمو نم ػػمرس فو لر ا ػػطم فثا ػػم لم
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رلا

ػػؿ فػػ لمػػفعو لمتامونػ ػ

لممطرواػ عى ػ بسػػمط لمباػػة فمممػػي وعىنػػي فف ن ػػوـ بػػأ إت ػ لر الزـ مك ػػؼ لما ن ػ ونمفنػػي
مى ولس فوف امت مطىس مف لمخ وـ و ف ذل ت معس عف لم نمـ بػفورل لإلنتػمب فػ لإلثبػمى

وونػػؼ ماػػي مون ػػم سػػىبنم مثػػؿ لم مئػ لممػػفا لاتظػػم لر ممػػم ن فمػػي إمنػػي لمخ ػػوـ مػػف ففم ػ ف اػػي
نكػػوف نػػف فخػػؿ بولتبمتػػي لمت ػ ت رئػػمم عىنػػي ف ػػوؿ وئ ػولبط لممامكمػػمى لمتامون ػ بمػػم نةنػػس
اكمي لم مفر بام عىنمم ونوتس ا ئي .

ومػػف كػػؿ مػػم ت ػػفـ نتبػػنف فف ماكم ػ لمموئػػوع ع ػ ى بكػػؿ تىػػؾ لة ػػوؿ ولمئ ػولبط

وفطماػى بمػم وفخىػى بولتػس تػوير مى ػ عىػ عمت مػم ػ ونئػى ثبػوى ل ػترلؾ لمطػمعف فػ
لرتكػػمس ت ػرلوـ تزونػػر فػ ماػػررلى رسػػمن فوف فف تطىػػغ با سػػمم عى ػ تىػػؾ لمماػػررلى وتثبػػى
بمائر تىس لممامكم لو بمفوامى اكممم مم فس ر عاي ذمؾ لإلط ع مػف اتػموج ولعتمػفى
ف نئمومم عى مم ا ىتي مف فنولؿ ػموف لإلثبػمى لمػذنف لطمأاػى إمػنمـ وففخىػى بػذمؾ فػ

ع نفتمم رفنم خر مسوليم و ويو فمر ماظور عىنمم كمم سىؼ لمبنمف طمممم فف ف لسػتطمعتمم

مةمنا لمفمنؿ وتا ن ي با سمم ػ وم ػمذل كمف اكممم مةنبم متةنف لما ض ولإلامم

.

ساثؼبَََ:لظٛسَآخشَفَٝاٌزغجيتَََ:

نئػ ػ لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي ب فلاػ ػ لمط ػػمعف ع ػػف ترنمػ ػ ل ػػترلكي م ػػغ ػػخص

متم ػػوؿ فػ ػ لرتك ػػمس تزون ػػر فػ ػ

ما ػػرر رس ػػم ي ػػو لمتوكن ػػؿ رن ػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘ /ٕٛتوثنػػػؽ

ام ػػوذت لةيػ ػرلـ وك ػػذمؾ ففت ػػر لمتوثن ػػؽ لمخ ػػمص ب ػػذمؾ لممكت ػػس بطرن ػ ػ لإلت ػػمؽ ولممس ػػمعف،

فونةى تىؾ لمترلوـ بام عى ذمؾ .

ومػػـ توئػػي لمماكم ػ ف ػ اكممػػم لم ػرلوف ولةفم ػ لمت ػ لستخى ػػى مامػػم ثبػػوى ذمػػؾ
لإلت مؽ مغ ذمؾ لم خص لممتموؿ و إذ تم لماكـ خممنم مف بنمف لمظروؼ ولمم بسمى لمتػ
لسػػتفمى مامػػم لمماكم ػ عى ػ فف إرلف ،لمطػػمعف نػػف ت نػػى ولتاػػفى مػػغ إرلف ،لممتمػػوؿ عى ػ

لرتكػػمس يػػذل لمتزونػػر و وبػػذمؾ تكػػوف ون ػف لفترئػػى وتػػوف لمتولطػػت بناممػػم عى ػ فسػػمس غنػػر
ولنةػ

ػػموس و ويػػو مػػمال نت ػػؽ وف ػػوؿ لإلسػػتفالؿ لمسػػفنف عاػػف لم ئػػم بمإلفلاػ ونتػػمف مػػم

ا ى عىنػي لممػمف ٖٔٓ / ،إتػ لر لى تامونػ مػف ئػرور ،ل ػتممؿ كػؿ اكػـ عىػ بنػمف م

ػؿ

وولئػػي مىولنة ػ لمت ػ نئ ػ لماكػػـ بمإلفلا ػ باػػم عىنمػػم و بمإلئػػمف إم ػ بنػػمف خػػر م

ػػؿ
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وولئي ممئموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى لمت تسمافى إمنمم لمماكم ف نئمومم بانة ال

ن ػوبي إتمػمؿ فو تةمػػنـ وغمػوض فو إبمػمـ و ومػػـ تئػغ لمماكمػ فػ لعتبمريػم فف لمطػمعف مػػـ
نكف متولتفل بمكتػس لمتوثنػؽ ونػى تارنػر ذمػؾ لمتوكنػؿ لمماسػوس زو لر م ػ ن ي لممتػوف ......
.
* ولثبػمى لال ػػترلؾ و مػنس رتمػػم بمم نػػس ولمظػف ولمتمػػونـ بػ ف ػوؿ وال ئػولبط و ػ ٚلــذَ

لؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" ممم كمف لماكـ نف فلف لمطمعف بترنم لإل ترلؾ بطرنػؽ لالت ػمؽ ولممسػمعف ،و ف ػف كػمف

عىنػػي فف نس ػػتظمر عام ػػر ي ػػذل لإل ػػترلؾ وطرن ت ػػي ولف نبػػنف لةفمػ ػ لمفلمػ ػ عىػ ػ ذم ػػؾ بنما ػػم
نوئامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنغ لمفعو وظروفمم "ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ
* ا ض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ

* ا ض ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ لمطةف ٖٓ ٙٚ/ٕٚٚؽ

ٚثزٌهَلؼذَزلىّخَإٌمغَٚلبٌذَثأََْ:ـََ

" لإل ػػترلؾ فػ ػ لمتزون ػػر اولف كػػػمف نػػػتـ غممب ػػم فوف مظػػػمير خمرتنػ ػ فو فعمػػػمؿ ممفنػ ػ

ماسوسػ ػ نمك ػػف لإلس ػػتفالؿ بم ػػم عىن ػػي إالّ لا ػػي نتة ػػنف مثبوت ػػي فف تك ػػوف لمماكمػ ػ ن ػػف إعت ػػفى
ا ومي مف ظروؼ لمفعو وم بسمتمم طمممم كمف إعت مفيم سمو م تبػررل لمونػموغ لمتػ فثبتمػم
لماكػػـ ػ فػ ذل خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لمتػ
لمطمعف فػ لمتزونػر فػ لةورلؽ لمرسػمن
نبػػنف مامػػم ا ن ػ م

ػػوف لماكػػـ ف ػ

تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ

ولكت ػ فػ ذمػؾ بةبػمرلى عممػي متمىػ ومتمىػ ال
ػػأف لمولنػػغ لممةػػروض لمػػذ يػػو مػػفلر لةاكػػمـ و وال

نا ؽ بمم لم رض لمذ ن فل لم مرع مف تسبنبمم مف لموئػوس ولمبنػمف ف اػي نكػوف نم ػ لر بمػم

نوتس ا ئي " ٓ

* ا ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رنـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طةفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
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ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

مف لمم رر فف متػرف تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي

ػماس لمم ػىا فػ

لمتزونر ال نك بذلتي ف ثبوى إنترلفي لمتزونر فو إ ترلكي فني ولمةىـ بي مم فلـ وناكر إرتكمبي
مي ونتاف عىمي بي ػ كممامؿ ف لمفعو ػ ف ف لماكـ إذ مـ نفمؿ عى ننمـ لمطمعاػ بمإل ػترلؾ

ف إرتكمس لمتزونر وعوؿ ف إفلاتمم عى تولفر لم
بمم

ف لمتامو مػف لمطػمعف و نكػوف م ػوبم

ور ف لمتسبنس ولم سمف ف لإلستفالؿ متةنام ا ئي ٓ
* ا ض ٘ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س  ٗٚػ ٗٓٔ ػ ٕٖٚ
* ا ض ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ لمطةف ٖٓ ٙٚ/ٕٚٚؽ
ٚلؼذَثأََْ:ـَ

" ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف فلف لمطػػمعف بترنم ػ تزونػػر لم ػػنؾ اولسػػتةمممي

إسػػتامفل إمػ متػػرف تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي

ػػماس لمم ػػىا لموانػػف فػ تزونػػر لمتوننػػغ

لمماسوس إم لممفع بمماؽ لممفا وفف لمت رنر لم ا نف نطغ بأف يذل لةخنر مػـ نونػغ عىػ

ذمػػؾ لم ػػنؾ فوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػ لمتزونػػر ونػػورف لمػػفمنؿ عىػ فف لمطػػمعف زور يػػذل
لمتوننغ با سي فو بولسط غنػرل مػم فلـ لاػي ناكػر إرتكمبػي مػي و كمػم مػـ نةػف لماكػـ ب سػتظممر

عىـ لمطمعف بممتزونر و ومف لمم رر فف مترف لمتمسؾ بممورن لممزور ،ال نك

ف ثبػوى يػذل

لمةىػػـ مػػم فلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػفمنؿ عى ػ فف لمطػػمعف يػػو لمػػذ نػػمرؼ لمتزونػػر فو إ ػػترؾ ف ػ
إرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ ػ ف ف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور " ٓ

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

ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:

مف لمم رر ػ ف نئم يذل لمماكم ػ فف مترف ئبط لمورن لممزور ،فو لمخمتـ لمم ىف

و فو لمتمسػػؾ بػػذمؾ و فو وتػػوف م ػػىا مىمػػتمـ ف ػ تزونريػػم فو ت ىنػػفل و ال نك ػ بمتػػرفل ف ػ

ثبػػوى إسػػمممي فػ تزونريػػم فو ت ىنػػفل ك معػػؿ فو ػرنؾ و فو عىمػػي بػػممتزونر فو لمت ىنػػف و مػػم مػػـ
ت ـ ففم عى فاي يو لمذ فتر لمتزونر فو لمت ىنف با سي فو بولسط غنرل و مم فلـ فاػي ناكػر
إرتكمس ذمؾ و وخ

ت رنر نسـ فبامة لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب لةمر إمني ٓ
* ا ض ٖ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ػ س  ٖٜػ ٕ٘ٔ ػ ٔٓٓٔ
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ٚلؼذََوزٌهَثأَََٔٗ:ـَ

" مػػف لمم ػػرر فف لماكػػـ مت ػ كػػمف نػػف نئ ػ ب فلا ػ لممػػتمـ فػ ػ ترنم ػ لإل ػػترلؾ فػػ

لمترنمػ بطرن ػ لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف ،ف ػ ف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وفف نبػػنف
لةفمػ لمفلمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوئػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػغ لمػػفعو وظروفمػػم

اولالّ كمف نم ر لمبنمف "ٓ




ا ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػٕٕٔ ػ  ٜٙٔػ طةف رنـ ٓ ٖٗ/ٗٛؽ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْجـٛاصَإصجـبدَاإلشـرتانَثـبٌمشائََٓ،شـشطَٗ

ٚسٚدَاٌمشيٕخَػٍَٚٝالؼخَاٌزحشيغَأَٚاإلرفبقَفَٝرارَِٗـغَطـحخَاإلعـزٕزبطَ

ٚعسِزََٗٚ،لبٌذَفَٚٝاحذََِٓػيَْٛأحىبِٙبَأََْ:

" ماػػمط تػولز إثبػػمى لإل ػػترلؾ بطرنػؽ لإلسػػتاتمم إسػػتامفل إمػ نػرلوف فف تكػػوف لم ػرلوف

ما ػػب عى ػ ولنة ػ لمتا ػرنض فو لإلت ػػمؽ ف ػ ذلتػػي وفف نكػػوف لسػػتخ ص لماكػػـ مىػػفمنؿ
لممسػتمف مامػػم سػػمو م النتتػػمف مػػغ لمماطػػؽ فو لم ػػماوف ػ فػ ذل كماػػى لةسػػبمس لمتػ لعتمػػف

عىنمم لماكـ ف إفلا لممتمـ ولمةام ر لمت لستخىص مامم وتوف لإل ترلؾ ال تػتف إمػ
مػم لاتمػ إمنػي فةافوػػذ نكػوف مماكمػ لمػا ض بمػػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ عىػ

ػػا تطبنػػؽ

لم ماوف فف تتفخؿ وت اي يذل لإلستخ ص بمم نت ؽ مغ لمماطؽ ولم ماوف "
 ا ض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ


ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ  ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:


" مامط تولز إثبمى لإل ترلؾ بطرنؽ لإلستاتمم لستامفل مى رلوف فف تكوف يػذل لم ػرلوف
ما ػب عىػ ولنةػ لمتاػرنض فو لإلت ػػمؽ فو لممسػمعف ،وفف نكػوف لسػتخ ص لماكػػـ
مىفمنؿ لممستمف مامم سمو م وال نتتمف مغ لمماطؽ ولم ماوف .



لمم رر فف لةاكمـ لمتامون نتس فف تبا عى لمتزـ ولمن نف مػغ لمولنػغ لمػذ نثبتػي

لمفمنؿ لممةتبر وال تتسس عى لمظف ولإلاتممؿ عىػ لم ػروض ولإلعتبػمرلى لممتػرف،
.


نرناػ لمم ػىا ال تك ػ إلثبػمى لمتزونػر وال نك ػ لإلسػتةممؿ مػممـ ن ػػـ لمػفمنؿ عىػ
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فف لممتمـ يو لمذ فترلل فو كمف عممـ بي انف لستةمؿ لممارر لممزور .


وتوس إثبمى لإلت مؽ بأفم م بوم


".

ا ض ٕٔ ( ٕٓٓٓ/ٗ/لمطةف ٖٓ) ٜٜٔٚ / ٕٚٚ

كم ػػم فا ػػي م ػػـ نا ػػرر بخط ػػي لمتونن ػػغ لمماس ػػوس مبخن ػػر ب ػػففتر لمت ػػفنؽ لممة ػػف متونن ػػغ
لممػػوكىنف عاػػف إ ػػفلر لمتػػوكن ى و وفاػػي مػػو كػػمف ا ن ػ نػػف وئػػغ

بطمن لممتوف بةف ازع

ػػورتي لم خ ػػن عى ػ

ورتي مامم ػ مكمف نف ونػغ بخطػي عىػ لمػففتر لممػذكور بتوننػغ مػزور

ماسػػوس م ػ ن ي لممتػػوف ومكػػف ذمػػؾ مػػـ ناػػفة و إذ خىػػى لةورلؽ ممػػم ن ن ػػف فاػػي ا ػػرر ذم ػػؾ
لمتوننغ بخطي .
وتم مم ا ىتي لمماكم مف فنولؿ

موف لإلثبمى نم لر عى فف لمطمعف ت فـ إم

باك ػ م ػػر فػػرع لم ػػمير ،ولمػػوطا مىتامن ػ بممتوكنػػؿ رنػػـ ٕٓ ٜٜٔ٘/ٕٛلم ػػمفر مػػف مكتػػس
توثنؽ لةيرلـ ولمذ ثبى تزونػرل اسػبتي زو لر مىمتػوف  ......بةػف وفمتػي وتمكػف مػف لما ػوؿ
عى ػ ا ػػتي ف ػ لةم ػولؿ لمموفع ػ بمػػم بمعتبػػمرل فاػػف ورث ػ لممراػػوـ  .....ػ ولمػػفل ػ ويػػذل
لإلسػػتةممؿ مػػف تماػػس لمطػػمعف النةتبػػر اتمػػم وبممئػػرور ،فاػػي كػػمف عى ػ عىػػـ بتزونػػر لمتوكنػػؿ
لممذكور فو فاي سميـ ف تزونرل بأ طرنؽ مف طرؽ لممسميم لمتامون وتػم ى فنػولؿ يػتال

لم موف خممنػ ممػم ن نػف فف لمطػمعف فسػمـ فػ لرتكػمس تىػؾ لمتػرلوـ فو ػمرؾ فػ ونوعمػم ػ بػؿ

إف كمفػ لمظػػروؼ ولمم بسػػمى لممانطػ بممولنة ػ ت ػػمف وتتكػػف فاػػي كػػمف اسػػف لمان ػ ومػػـ نكػػف
عىػ ػ عى ػػـ بتزون ػػر لمتوكن ػػؿ لمم ػػذكور ولم ػػذ تس ػػىمي م ػػغ ب ػػمن لمت ػػوكن ى لةخ ػػر لمما ػػرر،
م مماي مف بمن لمورث ويـ فخوتي وولمفتي و ومػـ نػرف عىػ خػمطرل فف يػذل لمتوكنػؿ لمماسػوس
فورل م ن ي لممتوف  ......مزور عىني ػ بؿ لستةمىي ويو اسف لمان مةت فل

اتي .

وم ػػف لمم ػػرر فػ ػ ي ػػذل لم ػػفف فف لممس ػػميم فػ ػ لمتػ ػرلوـ ال تتا ػػؽ إالّ إذل ثب ػػى فف

لممسػػميـ ن ػػف لإلسػػممـ فػ لمترنمػ ويػػو عػػممـ بمػػم و وبػػأف تكػػوف مفنػػي انػ لمتػػفخؿ مػػغ بػػمن
لممسػػميمنف ف ػ ونوعمػػم تػػفخ نتتػػموس

ػػفلل مػػغ فةىػػي و كمػػم ناب ػ فف نكػػوف يػػذل لم

ػػف

مةم لر مى ةؿ لمممف لممكوف مىترنم و فمم عىمي لم اؽ ف فثر مي وال نترتس عىني مسم م
لمتما عف فةىي لممػتثـ بمعتبػمرل ػرنكم فػ تىػؾ لمترنمػ و ويػذل لمةىػـ وذمػؾ لم

ناب

فف نكوف ثبوتي فةىنم وبأفم نمطة وتمزم ال نتطرؽ إمنمم ففاػ
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ػف لممتةمػف

ػؾ فو فنػؿ إاتمػمؿ و

وال نتػػوز لفت لرئػػي ػ ةف لةفمػ فػ لممػولف لمتامونػ نتةػػنف فف نكػػوف ثبوتمػػم نطةنػػم ون نانػػم وال
تبا عى لم روض ولإلعتبمرلى لممترف. ،
كمم ناب

كذمؾ عى لمماكم فف تبػنف فػ اكممػم عاػف مسػم م لمتػما عػف ترنمػ

لإل ػػترلؾ فػ لمترنمػ

ػ رلبطػ لمسػػببن بػػنف لةفةػػمؿ لمممفن ػ لمتػ نػػمـ بمػػم وبػػنف لماتػػموج لمت ػ

افثى ولمت ترتبى عىنمم تزونر لمماررلى سمم لمذكر واسػبتمم زو لر مىمتػوف  ......و وتىػؾ
لمة ن فمر توير وئرور ممسم م لم رنؾ فػ لمترنمػ ونترتػس عىػ عػفـ تولفريػم لات ػم

مسوومن لممسميـ ف لمترنم ػ ويو مم كػمف ن تئػ مػف لمماكمػ إثبػمى لم ػى لممبم ػر ،بػنف
ا ػػمط لمط ػػمعف وففةمم ػػي لمممفنػ ػ لممتثمػ ػ وب ػػنف تػ ػرلوـ لمتزون ػػر لمتػ ػ لرتكبم ػػم ذم ػػؾ لم ػػخص
لممتمػوؿ وفنػف عامػم لمطػمعف بمعتبػػمرل مسػميمم فػ ونوعمػم بانػة مػػم كػمف نمكػف ونوعمػم مػوال
سػػىوؾ لمطػػمعف وا ػػمطي ولةفولر لمت ػ نػػمـ بمػػم متا نػػذ ذمػػؾ لإلت ػػمؽ لممزعػػوـ بناػػي وبػػنف ذمػػؾ
لممتمػػوؿ وطب ػػم مىخط ػ لممرسػػوم بناممػػم  ..انػػة ن ػػترط ون ػػوع لمترنم ػ با ػػم عى ػ إسػػممـ
لممسػميـ فنمػم وكاتنتػ اتمنػ مم ػمركتي و ومػػف لمم ػرر فػ يػذل لم ػأف فف لماكػػـ نكػوف مةنبػػم
إذل كػػمف نػػف نئ ػ ب فلا ػ لممػػتمـ عػػف ترنم ػ لإل ػػترلؾ ف ػ تزونػػر فاػػف لمماػػررلى فوف بنػػمف
لمونػػموغ ولةفةػػمؿ لمتػ نمرفمػػم وعام ػػر لإل ػػترلؾ فػ لمترنمػ وطرن تػػي ولسػػتظممر لم

ػػف مػػف

لرتكمس تىؾ لةفةمؿ ورلبطػ لمسػببن بناممػم وبػنف لماتػموج لمتػ ونةػى وذمػؾ عىػ ااػو م

وولئي ال ن وبي تتمنػؿ فو إبمػمـو وذمػؾ اتػ تسػتطنغ ماكمػ لمػا ض مرلنبػ
لم ػػماوف عىػ لمولنةػ كمػػم

ػؿ

ػا تطبنػؽ

ػمر إثبمتمػػم بػػمماكـ لةمػػر لمػػذ خىػػى ماػػي مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ

لمطةنف وال نمكف لإلسػتفالؿ عىنػي مػف فنػولؿ ػموف لإلثبػمى لمػذنف لسػتافى إمنمػم لمماكمػ فػ

نئمومم عى اػاو مػم سىؼ بنماي .
وال نتب

بةف ذمؾ سو تارنمى لما نس  .........لمت تم ى متمى لمم فر وال تةبػر

بذمؾ إالّ عف فر تممةمم ػ ولم مئ لمتامو ن ئ ف لمفعو
ولطمواماي لم خ

بام عى ع نفتي لمخم

وال نفخؿ ف وتفلاي رفنم خر مسولل .

ونبػػنف مػػف مامئػػر تىسػػمى لممامكمػ فف ففػػمع لمطػػمعف تمسػػؾ فػ ففمعػػي بػػأف ػػكو

لمسػػنف ........ / ،ئػػف عممػػم لمطػػمعف بم ػػمركتي فػ تزونػػر لمتوكنػػؿ لمماسػػوس زو لر مولمػػفيم
لممتوف ميستن

عىػ ثروتػي وارمػمف ورثتػي مامػم ال تةػفو عػف كوامػم ػكو كنفنػ ميسػم ،

إمنػػي ولمكنػػف مػػي و خم ػ ونػػف فنػػر تمنػػغ لمورثػ بمسػػت ممـ كمف ػ مسػػتا متمـ ف ػ ترك ػ مػػورثمـ
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لممراػػوـ  ....... /كػػؿ وفػػؽ ا ػػنبي لم ػػرع

ػ ونػػف نممػػى ولمػػف ،لم ػػمكن لمسػػنف........ / ،

بمس ػػت ـ ا ػ ػ لباتم ػػم لم ػػمكن وونة ػػى بم ػػم ن ن ػػف ي ػػذل لإلس ػػت ـ و وفف كمفػ ػ لمورثػ ػ ا ػػررول

تػػوكن ى ةخػػنمـ لمطػػمعف لم ػػفكتور  ........بة ػػف لسػػتفعموي مػػف لموالنػػمى لممتا ػػف ،لةمرنكنػػ
انة ن نـ مث تمـ ف فمماتي فوف فف نةىـ نوم عف مئػموف تىػؾ لمتػوكن ى فو كن نػ تارنريػم
اول فلريم مي بمعتبمرل وكن عف فخوتي وولمفتي .
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـََ

" مػػف لمم ػػرر نماواػػم فف لةفةػػمؿ لممكواػ م

ػػترلؾ نتػػس فف تكػػوف سػػمب ي عىػ لنتػرلؼ

لمترنم فو مةم ر ،ممم و إذ لمممف ٗٓ ،مف نماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػ
لمتارنض ولالت مؽ فف ت غ لمترنم بام عىنممم ٓ "

 ا ض  ٜٔٗٚ/ٔٓ/ٚػ ف لمطةف ٖٖ ٔٛمسا ٔٚ /ؽ ٓ

 " لم رنؾ إامم نستمف

تي مف فةؿ لال ػترلؾ لمػذ لرتكبػي ومػف ن ػفل ماػي ومػف لمترنمػ

لمت ونةى بام عى ل ترلكي " ٓ

 ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٙ/ٕٙػ س  ٚػ ٕٓ٘ ػ ٓٔٓ ٜ

" لال ػػترلؾ ف ػ لمترنم ػ ال نتا ػػؽ إال إذل كػػمف لمتا ػرنض فو لالت ػػمؽ سػػمب م عى ػ ونوعمػػم فو
كماى لممسمعف ،سمب ي فو مةم رل ممم و وكمف ونوع لمترنم ثمػرل ممػذل لال ترلؾ " ٓ
 ا ض  ٜٜٔٙ/ٗ/ٕٛػ س ٕٓ ػ ٕٔٔ ػ ٔٓ ٜ٘
 " مف لمم رر فف لإلا مؽ نتطىس ت مبؿ لإلرلفلى ت مب

ػرنام عىػ فركػمف لمولنةػ لمتامونػ

لمتػ تكػػوف ماػ مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذ يػػو تػولرف خػولطر لمتاػػم ،عىػ لرتكػػمس فةػػؿ

مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػف مػػامـ ف ػ ا سػػي مسػػت

عػػف ل خ ػرنف فوف فف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ

سمبؽ ومو كمف كؿ مامـ عى افل نف ف ر عىػ مػم تػولرفى لمخػولطر عىنػي  .ويػو مػم ال
نسػتوتس مسػػم م سػمور مػف تولف ػول عىػ فةػؿ لرتكبػػي بةئػمـ إال فػ لةاػولؿ لممبناػ فػ

لم ماوف عى سبنؿ لما ر ػ كمم أف فنمػم ا ػى عىنػي لممػمف ٕٖٗ ،مػف نػماوف لمة وبػمى ػ
فمم ف غنر تىؾ لةاولؿ فماي نتس ممةمنب لممتمـ عف فةػؿ لرتكبػي غنػرل فف نكػوف فػمع

فني فو رنكم بمممةا لممافف ف لم ماوف " ٓ
 ا ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٜٔػ س ٖٓ ػ  ٚٙػ ٓ ٖٜٙ

456

 " ن ػػترط ف ػ لممسػػمعف ،كوسػػنى م

ػػترلؾ فف تكػػوف ب

ػػف لممةمواػػ عىػ ػ إتم ػػمـ لرتك ػػمس

لمترنم ف لةعممؿ لممتمز ،فو لممسمى فو لممتمم الرتكمبمم " ٓ

 ا ض ٖٓ ٜٔ٘ٓ/٘/ػ س ٔ ػ ٖٕٓ ػ ٓ ٜٚٓ
 ا ض ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ لمطةف ٖٓ ٙٚ/ٕٚٚؽ
 " فف لال ػػترلؾ بمممسػػمعف ،ال نتا ػػؽ إال إذل ثبػػى فف لم ػرنؾ ن ػػف لال ػػترلؾ ف ػ لمترنم ػ
ويو عممـ بمم ولاي سمعف ف لةعممؿ لممتمز ،فو لممسمى الرتكمبمم "ٓ
 ا ض ٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٗٗٔ ػ ٖٜٗ
 ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ ٕٗ ػ ٔٓٛ
 ا ض ٕٔ ٕٓٓٓ/ٗ/ػ لمطةف ٖٓ ٙٚ/ٕٚٚؽ
 " ال نك

ف إسامف لال ترلؾ بمممسمعف ،لممةمنس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ مػغ مػم

ونػػغ مػػف غن ػرل و بػػؿ البػػف فف نكػػوف مػػف لم ػرنؾ ان ػ لمتػػفخؿ مػػغ لم معػػؿ تػػفخ م

نتتػػموس

ػػوفل

ػػفلل مػػغ فةىػػي ونتا ػػؽ فنػػي مةا ػ تسػػمنؿ لرتكػػمس لمترنم ػ لمػػذ تةىػػي لم ػػمرع

مامطم مة مس لم رنؾ " ٓ
 ا ض  ٜٔ٘٘/ٕٔ/ٕٙػ س  ٙػ ٓ٘ٗ ػ ٖٔ٘ٔ ٓ

ونػػفـ لمػػففمع كػػذمؾ عػػف ،مسػػتافلى و ػػممفلى رسػػمن تثبػػى فف لمطػػمعف موسػػر مػػف فخػػؿ
عمىػػي وفاػػي نتبػػرع بػػأمولؿ ئػػخم مبعمػػمؿ لمخنرن ػ و وبممتػػمم فىػػنس يػػو ممػػف نسػػتوموف عى ػ
فمولؿ لم نر فوف اؽ خم

وفف لةمولؿ لممفع با ومي عىنمػم فوف اػؽ وبطرنػؽ لمتزونػر

ال تتةف بئغ ع رلى مف لمتانممى بمم ال نت ور مةي فف نكػوف مسػميمم فػ لمتػرلوـ لمتػ

ونةػػى إف كماػػى ياػػم ثمػ تػرلوـ و وفاػػي كػػمف اسػػف لمانػ و وال نسػػتبةف ولماػػمؿ كػػذمؾ فف نكػػوف
لمتوكنػػؿ ماػػؿ لإلتمػػمـ بػػممتزونر نػػف فس عىنػػي فوف عىمػػي ولسػػتةمىي ويػػو اسػػف لمانػ بمػػم نا ػ

عاي ركف لم

ف لمتامو لم زـ تولفرل ف كمف لمترلوـ لممساف ،إمني .

ون ػػفـ لمػػففمع تأننػػفل مففمعػػي عػػففل مػػف ا ػولفظ لممسػػتافلى لممتئػػما لةفمػػ لم مطةػػ
ولمتمزم ػ عى ػ

ػػا ففمعػػي ونرفػػؽ لمػػففمع تىػػؾ لما ػولفظ مػػغ مػػذكر ،فسػػبمس لمطةػػف بػػمما ض

لمممثى ػ متمسػػكم بمػػم ورف بمػػم مػػف ففػػمع وفوتػػي ففػػوع ولمت ػ غئػػى ماكم ػ لمموئػػوع ب ػػريم
عامم ومـ تىـ بمم ومـ تت طف إمنمم وممذل خ اكممم مػف لمػرف عىنمػم بمػم نسػوغ إطرلامػم لكت ػم
بمم وؿ بأامم ال تتئمف سو ففمعم موئوعنم نست مف لمرف عىني مػف ففمػ لمثبػوى لمتػ فورفتمػم
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لمماكمػ فػ اكممػػم (؟!) ػ ويػػذل رف غنػػر سػػموغ وم ػػوس بممتةسػػؼ ةف لمػػففغ بمات ػػم لم
لمتامو

مف لمطمعف نةف وال ؾ مف فوتي لمففمع لمتويرن و إذ نت نر بػي اتمػم ػ مػو

ػػف

ػي ػ

وتػػي لمػ فر فػ لمػػفعو ةاػػي مػػف فركػػمف كمفػ لمتػرلوـ لممسػػاف ،مىطػػمعف و ونترتػػس عىػ تخى ػػي
لاةفلممم كىن ف ترنم إذف وال ع مس .
وةف لمرف لمئػما عىػ لمػففمع لمموئػوع ولممسػت مف مػف بنػمف لمماكمػ ةفمػ لمثبػوى

لمت فنممى عىنمم لمماكم نئم يم ب فلا لمطمعف ت ترض بفلي فف تكوف لمماكم نف فممى
بمذل لمففمع وفامطى بي عف ب ػر كممػؿ وب ػنر ،ػممى ػ فػ ذل كػمف نػف غػمس عامػم تمممػم ومػـ
تفركي ومـ تاط عىمم بي ف ف لم وؿ بأامم رفى عىنػي رفل ئػمانم نكػوف عىػ غنػر فسػمس سػفنف
و ويو لمةنس لمذ ترف فني لماكـ لمطةنف بمم عػمبي وفوتس ا ػئي ولإلامم

.

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأَََٔٗ:

" مف لمم رر فف لمففمع لممكتوس ػ مذكرلى كمف فو اولفظ مستافلى ػ يو تتمػ مىػففمع

لم و و وتىتزـ لمماكم بأف تةرض مي إنرلفل ورفل اول كمف اكممم مةنبم بمم
باؽ لمففمع " ٓ

ور ولإلخ ؿ

 ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

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

 ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ
 ا ض ٖٓ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ سٕٗ ػ ٓ ٕٙػ ٓ ٕٔٛػ طةف ٖ٘ ٖٗ/ٚؽ


ا ض  ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔػ سٕٗ ػ ٕٗ ػ ٔ ٜٔػ طةف ٖٖٔ ٜ٘/ؽ

 رمٛيَزلىّخَإٌمغََ:ـَ

" ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذ

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،إم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مئػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم إثبمتػػم ممػػذل
لمففمع بمم نبنف ماي فف لمماكم ولتمى عام ػر لمػفعو وفممػى بمػم عىػ وتػي ون ِ ػي عػف
فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػرل وبةػػف فف
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نممػػى بمػػم ناب ػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػػة متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لةمػػر لمػػذ من ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون مة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف و
لم اني و ومف ثـ نتةنف ا ئي ولإلعمف ،فوف امت إم باة بمن فوتي لمطةف " ٓ
 ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
ٚلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" وفاػػي ومػػوف كػػمف لة ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما ففمعػػي

لممختى إال فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعو
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػي مػػف فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػففمع
بولنة لمفعو ومتةى م بموئوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ

لمطمعف إنرلفل مي ورفل عىني مم فلـ مت

فنمػػم ػ فػ ذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػ إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم م من ػ

لةمر فني وفس طتي ف تمىتي ومـ تورفل عى ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي
ف ف اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي "

 ا ػض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طةػف ٖ٘ٗ/ٗٙٛ
ؽ

ٚخسطخَِبَرمذََعيؼَِٗبَيأرَََ:ََٝ

ٔ

ػ

فف ماكمػ لمموئػػوع عػػفمى و ػػؼ لمتممػ لممسػػاف ،مىطػػمعف بػػأمر لإلاممػ فوف فف
تابػػي لمػػففمع إم ػ يػػذل لمتةػػفنؿ فثاػػم لممامكم ػ منةػػف ففمعػػي عى ػ فسمسػػي وفمتأتػػي

بممتةفنؿ لممذكور بةف

فور لماكـ بمممخمم ممم فوتبتػي لممػمف ٖٓٛ / ،إتػ لر لى

تامون بمم عمس لماكـ .
انة ورف بأمر لإلامم فف لمطمعف نػمـ باػزع
بطمنتي لمةموىن ثـ وئغ

ػور ،ػ ن ي لممتػوف  .....مػف

ورتي لم خ ن عىنمم بفال مامم .

ثـ فورفى لمماكمػ فػ بنمامػم م ػور ،لمولنةػ بػمماكـ فف لمطػمعف وئػغ

ػور،

ػػخص خػػر متمػػوؿ عى ػ تىػػؾ لمبطمن ػ بةػػف اػػزع لم ػػور ،لة ػػىن  .خ فػػم ممػػم ورف
بػػأمر لإلاممػ

ػ ممػػم كػػمف ن تئػ تةػػفنؿ يػػذل لمو ػػؼ بممتىس ػ منةػػف لمػػففمع مرلفةتػػي

عى فسمس لمو ؼ لمتفنف لممةفؿ .
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ٕ

فف لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي ػػمبي لمتاػػمنض ةاػػي فورف فػ

ػ

وئ ػػغ

ػ ػػور ،ػ ػػخص متمػ ػػوؿ عى ػ ػ بطمنػ ػ

ػػفر مفوامتػػي فف لمطػػمعف

ػ ػ ن ي لممتػ ػػوف بةػ ػػف اػ ػػزع لم ػ ػػور،

لم انا مف عىنمم .
ورتي لم خ ػن بػفال مػف لم ػور،

ثـ ورف ف ختمـ لماكـ فف لمطمعف وئغ
لم انا لممازوع .

فف لةمػػر كػػمف ن تئػ مػف لمماكمػ إتػ لر لممئػػميم ،بػػنف خػػط لمطػػمعف ولمخػػط

ٖ ػ

لمػػذ كتػػس بػػي لمتوننػػغ لممػػزور بػػففتر لمت ػػفنؽ مبنػػمف مػػم إذل كػػمف مىطػػمعف مػػف
عفمي ػ ويو مم مـ ت ـ بي لمماكم .
خم ػ ػ ون ػػف ن ػػررى موظ ػ ػ مكت ػػس لمتوثن ػػؽ فام ػػم تأك ػػفى م ػػف م ػػفـ
لمبطمن يو

ٗ ػ

ماس لم ور ،لمموئوع عىنمم .

فف لمماكمػ مػـ تثبػى إط عمػم عىػ لمتوكنػؿ لممػزور وكػذمؾ مػـ تطىػغ عىػ ففتػر
لمت فنؽ لمموتوف بي لمتوننغ لممػزور لمماسػوس زو لر مىمتػوف  ......ومػـ تثبػى
مم فس ر عاي يذل لإلط ع سول بمائر لمتىس فو بأسبمس لماكـ .

٘

ػ

فف ماكمػ ػ لمموئ ػػوع نئ ػػى ب فلا ػ لمط ػػمعف ع ػػف ترنمػ ػ ل ػػترلكي فػ ػ تزون ػػر
لمماررلى لمرسمن سمم لمذكر فوف فف تبنف ف اكممم مظػمير يػذل لإل ػترلؾ

وفركماػػي لمتويرنػ و كمػػم مػػـ تبػػنف لمةام ػػر لمت ػ

لستخى ػػى مامػػم ثبػػوى ركػػف

لإلت ػػمؽ فو لممسػػمعف ،فو لمةىػػـ بػػممتزونر  .وذيبػػى إم ػ فاػػي عػػممـ بػػي مػػمفلـ يػػو
لم ػػذ لس ػػتةمؿ ذمػ ػؾ لمتوكن ػػؿ م ػػغ فف ي ػػذل لإلس ػػتةممؿ فػ ػ ا ػػف ذلت ػػي ال نةا ػ ػ

بممئرور ،ذمؾ لمةىـ .
 ٙػ

فف ماكمػ لمموئػوع مػـ ت طػف مػففمع لمطػمعف لمتػوير لممثبػى بمائػر لمتىسػ
وباػولفظ مسػػتافلتي و مػػغ فاػػي ولنػػغ مطػػروس عىػ بسػػمط لمباػػة فممممػػم بمػػم نةػػف
إخ ال با ي ف لمففمع .
كؿ ذمؾ ممم عمس لماكـ ولستوتس ا ئي ولإلامم
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.

فٍٙزَٖاألعــــــــجبةَ

يٍزّظَاٌطبػََِٓٓزلىّخَإٌمغَاحلىََََُ:

أٚالَََََ :ب بوؿ لمطةف ك .

صبٔيبََََ :وف لمموئوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .
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َ
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زلىّخَإٌمغَ

اٌذائشحَاجلٕبئيخَ
َ

رمشيشَثأعجبةَاٌطؼَٓثبٌٕمغَ
ادلمـذََِـَََٓ :لمػفكتور ........ /

ػ ماكػوـ ئػفل ػ طػمعف ػ وموطاػػي

لممختػمر مكتػػس لةسػتمذ  /رتػػمو عطنػ لمماػػمم بػمما ض ٘ٗ ػػمرع طىةػػى

اػرس بمم ػمير ،ػ ولموكنػؿ عاػي بتوكنػؿ رسػم عػمـ رنػـ ٕ ٜٜٔٚ/ٖٜٚتوثنػؽ
لمسنف ،زناس موكؿ فني بممطةف بمما ض ٓ

فَٝاحلىـََََُ :لم ػمفر فػ  ٜٜٔٚ/ٚ/ٜمػف ماكمػ تػاي مسػتأاؼ لمموسػك فػ لم ئػن

رنػ ػ ػػـ ٖٖ ٔٙمسػ ػ ػػا  ٜٜٔٚمسػ ػ ػػتأاؼ وسػ ػ ػػط لم ػ ػ ػػمير ٖٕ٘ٓ ( ،و ٘/ ٚٓٛ
 ٜٜٔٙتاي ن ر لمانؿ ) ولم مئ ائورنم بتوكنؿ ب بوؿ لإلستوامؼ ك
وف لمموئوع برفض وتأننف لماكـ لممستأاؼ ولمم روفمى ٓ

وكماػى ماكمػ فوؿ فرتػ نػػف نئػى باكػػـ و ػ تي عىػ غنػػر لما ن ػ بأاػػي غنػػمب

ػ

نئػػى بتىس ػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/بت ػرنـ لممػػتمـ خمسػػنف تانمػػم مػػغ إامم ػ لمػػفعو لممفان ػ إم ػ
لمماكم لممفان لممخت
ولمم روفمى ٓ

اولمزلـ لممتمـ بممم روفمى لمتامون ورفض لمفعو لممفان لمم مبى
اٌٛلبئــــــــــــــــغَ

وكماػػى لمانمب ػ لمةمم ػ نػػف إتممػػى لمطػػمعف ف ػ لم ئػػن ٕٖٓ٘  ٜٜٔٙ /تػػاي ن ػػر
لمانؿ بأاي ب ػ
" ف ػ نػػوـ ٖٔ ٜٜٔٙ/٘/بػػفلور ،نسػػـ ن ػػر لمانػػؿ فاػػفة عمػػفل بػ ػ  ......... /لإل ػػمبمى

لممو ػػوف بػػممت رنر لمطب ػ لممرفػػؽ ولمت ػ فعتزتمػػم عػػف ف ػ مممم لم خ ػػن مػػف ،ال تزنػػف عػػف
ع رنف نومم عى لمااو لممبنف بمةورلؽ " ٓ
وطىبى ع مبي بممممف ٔ/ٕٕٗ ،مف نماوف لمة وبمى ٓ
يػػذل بنامػػم رفةػػى لممفعن ػ

عػػف ذلى لمماػػؿ ولمموئػػوع ولمسػػبس ػ ئػػف لمطػػمعف
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لمػػفعو لمرننم ػ  ٜٜٔٙ / ٚٓ٘ٛتػػاي ن ػػر لمانػػؿ و انػػة ئػػمى لمػػفعونمف من ػػفر فنممػػم

اكـ ولاف ٓ

ػػفر لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي سػػممؼ لمبنػػمف مةنبػػم بمم

اولذ

ػػور ولإلخػ ؿ باػػؽ لمػػففمع

وفسػػمف لإلسػػتفالؿ ف ػػف طةػػف عىنػػي لمطػػمعف بطرنػػؽ لمػػا ض بػػرنـ
/

بتمرنخ

ٜٜٔٚ/

 ٜٜٔٚ/تتػػمبغ

مبسبمس ل تن ب ػ
أعجبةَاٌطؼَٓ

أٚالَََََ:اٌمظٛسَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعََ

نفـ ففمع لمطمعف إم لمماكم لإلستوامفن مذكر ،مكتوب بففمعي ا مم ب ػ

" ولنة لمفعو لممرون مف لممفعن عىػ غنػر ا ن تمػم و كماػى با ػؿ ع ػم خػمص
بممبػ ػ ػػمخر " ..... " ،نم ػ ػ ػػر عى ػ ػ ػ لممػ ػ ػػفعونف و وف ػ ػ ػ
ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/ػ مف لمفلع لممئنؼ

ػ ػ ػػممفتي لممرف ػ ػ ػ بامفظ ػ ػ ػ لممسػ ػ ػػتأاؼ

ماس لم رك لممػفنر ،مىبػمخر " ..... " ،فف لمسػنف/ ،

 .....مػػـ تكػػف مػػفعو ،مائػػور يػػذل لما ػػؿ لمخػػمص و فمػ إذف متط ى ػ ذيبػػى بػ فعػػو ،إم ػ

لما ؿ لمخمص لممفعو مي لمفكتور  ......وولمفل لممراوـ لةستمذ  ..... /وفسرتميمم مغ م نػؼ

مف ف فنموممم وف فنم لمفلع لمذ مـ نوتػي فعػول إمػ لمسػنف ....... / ،ومػغ ذمػؾ تط ىػى
فف نكػوف
وذيبى ومـ ت فـ ت سن لر ولاف متط ىمم بممذيمس إم ا ؿ خمص مـ تو ْف م
ع إمني لمىمػـ إال ْ
مذيمبمم غرض يو لمتارش  ..ونف مبسؼ فةىى ؟!!
ومثىمم مـ تذكر لمسنف ..... / ،سببم متط ىمم بممذيمس ب نػر فعػول إمػ ا ػؿ خػمص مػـ

ع إمني و ف امم ف إفعمومم لمةتنس عى لمفكتور  ..... /مـ تذكر سببم ولاػفل نونػغ بمػم مػف
تو ْف م
فتىي يذل لإلعتفل لمم مت لمةتنس لمذ تفعني و ػ ولمامس ال تةتف عى لماػمس ب نػر سػبس
(؟!!!) و ػ ومػغ ذمػؾ مػـ تػذكر سػنمفتمم سػببم ممػذل لإلعتػفل لمةتنػس لمػذ تفعنػي و ػ مثىمػم مػـ
ع إمني ؟!!
تذكر سببم ممذل لمتط ؿ لمةتنس بممذيمس ب فعول إم ا ؿ خمص مـ تو ْف م
ػػرؼ و إبت ػػفعتمم رغبػ ػ فػ ػ لمكن ػػف
ف ػػكو لمس ػػنف ....... / ،ػػكو كنفنػ ػ
مىػػفكتور  ....... /ولمئ ػ ط عىنػػي إثػػر ت ػػفني ممػػم ػػمس ع ػػف لمبنػػغ لم ػػمفر مم ػم مػػف ولمػػفل
ب

تي لم خ ن عف نطة فرض ممىوك ف

 ...........ش  .ـ  .ـ وبثمف بخػس ن ػؿ

عػف ا ػػؼ ثمامػم لما ن ػ و ومػم فف إمنػػي ذمػؾ مػػف خىػؼ بناممػػم و ػؿ فنمػػم بةػف إمػ سػػما
لم ئم ٓ
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و كو لمسنف ....... / ،متممفت و مىنوػ بممتامنئػمى لمتػ ال تو اػغ فاػفل ب ػفنمم و
فم ت وؿ ف ب غمم فامم فثام تولتفيم لمسػمع ٖٓ ٕ.نبػؿ فتػر نػوـ ٖٔ ٜٜٔٙ/٘/فوتوػى
بأاف لة خمص (؟!) ن وـ بتذبمم مف ةريم ونى

بمم عى لةرض ثـ إستمر ف ذمؾ ات

خروتمػػم مى ػػمرع وفامػػم عىم ػػى بةػػف ذم ػػؾ فاػػي ن ػػفع ( ....... /؟!) و وبنامػػم ت ػػوؿ ذمػػؾ فػ ػ
ب غمػػم و تةػػوف فت ػوؿ فػ ت

ػػن ى يػػذل لمػػب غ ػػنوم خػػر و فت ػػوؿ فاػػي بةػػف سػ وطمم إمت تػػى

إمني فوتفتي لمسنف  ............. /إبف رنكمم (؟!!!) وفامم بةف ذمػؾ خرتػى وتركتػي إال فاػي

تبةمم مى مرع اولعتف عىنمم بمةرتؿ ولةنف ولمسس ولم تـ (؟!!!) ٓ
ومػـ ت ػي لمسػنف ....... / ،بتمتػم عػف سػبس ولاػف نػفعو لمػفكتور  ........ /مىتةػػف
عىنمػػم اػػذلؾ و ومػػـ نةػػتف ماػػرر لممائػػر بس ػتلممم عػػف سػػبس ذم ػػؾ لمتةػػف و وال نمكػػف فف
نافة لمتةف ب سػبس و إال مػف متاػوف فو بىطتػ و فػ ترنمػ ب نػر بمعػة و ولمػفكتور /
 ......رتػػؿ فعمػػمؿ اػػمتي إبػػف رتػػؿ فعمػػمؿ اػػمتي فنئػػم وم ػػمور و خػػفـ لإلنت ػػمف لمم ػػر
سػػانف طونى ػ و وال نة ػػؿ فف ن ػػفر ماػػي يػػذل لمت ػػرؼ وف ػ ا ػػؿ خػػمص فعػػمل إمنػػي

ػػماس

لممركس وفعم مةي فني لمكثنر مف لممةمرؼ ولة فنم ٓ
ولمةتنػػس فاػػي عاػػفمم سػػوىى لمسػػنف ..... / ،عمػػم إذل كػػمف ياػػمؾ خ فػػمى بنامػػم وبػػنف

لمم كو ف ا ي فاكرى وتوف خ فمى (؟!) و وف امفظتام ٜٜٔٙ/ٔ/ٔٛ
ػػور ،رسػػمن مػػف

ور ،ئوون مف

ػػان لمػػفعو لمم ممػ مػػف لمممثػػؿ لم ػػماوا م ػػرك متسسػػمم لممراػػوـ (

 ) ........ولمف ومورة لممستأاؼ لمذ اؿ ماؿ ولمفل وخى ي فنمم ػ ئف لممفعني يام ثمبػى
بمػم وتػػوف وخىػػؼ سػمبؽ عىػ لإلفعػػم موئػػوع لمػفعو لمممثىػ نتمثػػؿ فػ بنػػغ ولمػػف لممسػػتأاؼ

مىمفعنػ ػ يا ػػم ٕٗرٖٗٗ متػ ػ لر مربة ػػم م ػػف مس ػػما تمىكم ػػم ػػرك  ......اظن ػػر مبى ػػغ مىنػػػوف
وسػػتممو وث ثػػنف فمػػؼ تانػػي اػػمؿ كػػوف سػػةريم لما ن ػ نربػػو عى ػ ث ث ػ م نػػنف وا ػػؼ
مىنػػوف تانػػي ونػػف تػػـ يػػذل لمبنػػغ بةػػف إاػػفممم ػػرك  .......فػ  .......اولااسػػمر لم ػ عػػف
مورة لممستأاؼ ممم نتةؿ لمة ف غنر امفذ ف مولتم لم رك لمفلمت ولم ركم فنمم ٓ

ذ

و لممفعن يام ةامم تةىـ بمم إعتور لمة ف مف عنوس مف انة كواي

مف لر مف غنػر

و ور لمثمف و ف ف إفعى عى لممستأاؼ كذبم بأاي تةف عىنمم بممسػس ولمئػرس

طممب تةونئم نفرل خمس م ننف تاني (؟!!!)
كمػػم مػػـ ت

ػػي لمسػػنف ...... / ،عػػف سػػبس ترلخنمػػم ف ػ لمػػب غ نومػػم كػػمم

465

ومػػغ فف

لم ػػور ،لمت ػ إخترعتمػػم لمسػػنف/ ،لممػػذكور ،ميعتػػفل لممزعػػوـ تػػفعو لممتا ػ عىنم ػم عػػمف ،إم ػ

لمىتو فو لر م سـ لم رط و فو إستفعم لماتف ،مئبط لمولنةػ ولةاػفلة سػمخا ولةفمػ نمومػ
متمةمػم اولثبمتمػم فػ لممائػر و ػ وولئػي تػفل فف لمسػنف / ،لممػذكور ،ت لرخػى فػ لمػب غ اتػ

تتػػفبر فمػػر تى نػػؽ لمتمم ػ وتتمنػػز ففمتمػػم لمم ػػطاة مػػف إ ػػمبمى م تةى ػ فو ػػموف متػػممىنف

ميفتومى عى لمسنف  ....... /م رض ف ا سمم ؟!! .
ونف توتمى لمسنف ....... / ،إم ا ط

( امفظ لممستأاؼ ٕٕ) ٜٜٔٚ/ٕ/

رط ن ر لمانؿ

اب

ػميفتمم

ػفن تمم

لمسنف ...... / ،لمت نممى ف لممائر إامم سموا فمرنكن (؟!) وفثبى مارر لممائر فػ
مىاوظػ ػ فام ػػم تتا ػػفة لمةربنػ ػ بط نػ ػ (؟!) وتتن ػػفيم مامفثػ ػ وكتمبػ ػ (؟!) وفنئ ػػم ب ػػاب
لم ػميف لمثػػما

ػػفن مم لمسػػنف  ...... /و وبنامػػم ت ػوؿ لمسػػنف ...../ ،فػ فنولممػػم إامػػم فوتوػػى

بمممس ػػتأاؼ نت ػػذبمم م ػػف ػػةريم ب ػػفوف م ػػفممى ( ؟!) و إذ بمم ػػميف ........ / ،ت ػػوؿ إام ػػم "
فوتوى بولاف رلتؿ ن وـ ب ف  ...... /مف ةريم ون وؿ ممم مرتنف ب " إنػي لم ػةر لمتمنػؿ فل
(؟!) و ػ ومـ تذكر لمسنف ...... / ،بفوريم سببم ولافل (؟!) نفعو لمفكتور  ........ /ميعتفل
عى لم مكن ػ ويو مونؼ نابو عف لمماطؽ ولممة وؿ و وبنامم ت وؿ لمسنف ..... / ،لمتػ ت ػنـ

ب ػ فلومػ بم ػر اتػ فامػم تتاػفة لمةربنػ بط نػ

ػ ت ػوؿ إامػم

تاكػر مةرفتمػم مىم ػكو فػ ا ػي ؟!! و يػذل ولمسػنف  ...... /ػ
لمذ ذيس

ػفن مى ػمكن و إذ بمػم

ػفنؽ و ػميف لم ػمكن لمثػما

ابتمم (؟!) متستنؿ ب غمم لمكػمذس ــ مػـ ن ػأ يػو ل خػر فػ

ػ

ػممفتي فف نػفخؿ

ف ػ ت م ػػنؿ لمولنة ػ خ ػػن لمونػػوع ف ػ لمتاػػمنض بناػػي وبػػنف زمنىتػػي لمسػػنف ....... / ،ف ػػمؿ

ب ػػممارؼ لمولا ػػف رفل عىػ ػ سػ ػتلمي ع ػػف ت

ػػن ى ػػممفتي ب " ا ػػس كػ ػ ـ لم ػػمكن ولمس ػػنف/ ،

 ......وامومى تمفوتمـ إال فاي تةف عىنمم مػر ،فخػر بممسػس ولم ػتـ ولمئػرس " و ونػف سػ ط
ماػي لم ػوؿ رفل عىػ سػتلمي عػف مكػمف وتػوفل ونػى لمولنةػ ػ ف ػمؿ ب " كماػى فنػي ا ىػ خم ػ
وكام موتوفنف كىام " .
بنامػػم لمثمبػػى ف ػ لم ػػممف ( ،بامفظ ػ لممسػػتأاؼ ٕٕ ) ٜٚ/ٕ/لم ػػمفر ،مػػف

ػػماس

لم رك لممفنر ،مىبمخر ..... ،فف لمسنف ..... / ،متط ى مـ تكف مفعول مائػور لما ػؿ (؟!) .
و وم ػػغ فف لم ػػميف لم ػػفنؽ لممتمم ػػؿ ن ػػمؿ فف لم ػػمكن

ػػفن تي (؟!) إال فا ػػي فاك ػػر مةرفت ػػي

بممم كو ف ا ي (؟!) و وبستلمي عػف لةم ػمظ لمتػ تةػف بمػم لمم ػكو فػ ا ػي عىػ لم ػمكن
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نمؿ ب " ا س لةم مظ لمت ذكرتمم " ومـ نكىؼ خمطرل لم رنؼ ببنمامم (؟!) ٓ
اٌزٕبلغَثنيَاٌذٌيًََاٌمٛىلَٚاٌفىنَ

وبنام ػػم ت ػػفع لمس ػػنف ....... / ،ك ػػذبم فف لم ػػمك ت ػػذبمم م ػػف ػػةريم اتػ ػ سػ ػ طى
عىػ لةرض وئػربمم بمةرتػػؿ ولةنػػف وفػ موئػػغ خػػر نممػػى " بمم ػػىوى " وفامػػم ف ػػنبى

بكفممى (؟!) بممرفس اتنت

ف لم ةر وكفممى بممرتؿ (؟!) ومـ تاػفف فػ ف رتػؿ وفػ

ف مكمف مف لمرتؿ (؟!) وف لمتسـ فوف فف تافف ف مكمف مف لمتسـ و ػ إذل بممت رنر
لمطب ن وؿ إامم م مب بساتمى ف لمتماس لمفلخى مػف لم خػذ (؟!) وكفمػ بمػتخر ،لمػرفس
وسػاتمى خ ن ػ بػػممظمر و ولممةػػروؼ فف ػف لم ػػةر الناػػفة كػػفممى اولامػم نػػف ناػػزع لم ػػةر
ونافة إات مف ف مكمف لمازع و كمم فف لمئرس بمم ىوى ناػفة كػفممى بمػتخر ،لمتسػـ فو
لةم ػػمكف لمخمرتنػ ػ

و وال نة ػػؿ فف نا ػػفة ك ػػفممى بممتماػ ػس لم ػػفلخى م ػػف لم خ ػػذ و كمػػػم فف

لمئرس سول بممنف فو لمرتؿ نافة كفممى وال نافة ساتمى ٓ
وف متمؼ لمطس لم رع مىفكتور  /ناػ

ػرنؼ ط  ٜٜٔٙفف لمسػاتمى تاػفة

اتنت تكرلر لإلاتكمؾ بأتسمـ مرا رئن مثؿ لماؾ ف نممش خ ف ٓ
إخسيَزلىّخَأٚيَدسجخَحبكَاٌذفبعَ

فؼسََػَٓاٌجطسَْٚسلبٌفخَاٌمبَْٔٓٛ

بتىسػ ػ ػ  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛن ػ ػػررى ماكمػ ػ ػ فوؿ فرتػ ػ ػ لمتأتن ػ ػػؿ متىسػ ػ ػ ٕٕٜٜٔٚ/ٕ/
ميط ع مغ لمت رني مىمتمـ ب ع ف موف ا

و وف تىؾ لمتىس نفـ ففمع لممػتمـ امفظػ

مستافلى بمم ممف ،موث ػ فػ لم ػمر لمة ػمر

ػمفر ،عػف لمسػنف  ....... /و ػمف فنمػم فاػي

كػػمف ئػػمف لممػػفعوننف ف ػ ا ػػؿ لمة ػػم ف ػ مركػػس  ......مسػػم
بػفعو ،مػف لمسػنف ....... /

ن ػػوـ ٕٔ ٜٜٔٙ / ٘ /

ػػماس لممركػس و وفثاػم لمة ػم فػ بمػو لممطةػـ لمةػموـ و ػػميف

ا م ػػم بػػنف لمػػفكتور  ..... /ولمسػػنف...... / ،وفف كىنممػػم مةػػروؼ مػػي وال اػػظ فف ا م ػػم فلر
بناممػػم وبػػفف ناتػػف وفف لمسػػنف ..... / ،كماػػى ف ػ امم ػ غنػػر طبنةن ػ وفف كػػؿ مماػػفة و يػػو
تػػفلفغ بػػنف لمط ػرفنف و سػػمرع يػػو وبةػػض لممػػفعونف إم ػ فئػػي و و ػػمف بأاػػي مػػـ ناػػفة ثم ػ
إعتػػفل بممئػػرس مػػف لمػػفكتور ......... /وفف لمةبػػمرلى لمتػ بػػفرى ماممػػم اولف كماػػى غمئػػب
إ فامم مـ تخرم عف افوف لةفس ٓ
وفبف ففػمع لممػتمـ لمامئػر فػ لمتىسػ فف لم ػميف لممػذكور فئػطر متوثنػؽ ػممفتي
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بسس إئػط لررل إلرتبمطػي مسػب م بممسػ ر مىخػمرم

ففمع لممتمـ ف مائر لمتىس فف يامؾ ميف ا

ػبمس نػوـ لمتىسػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/و ػ وفثبػى
خػر موتػوف بمم معػ يػو لمسػنف ...... /

وطىس تمزمم سممع ممفتي و كمم طىس ففمع لممتمـ إاتنمطنم لمتأتنؿ مسػممع ػميف لما ػ
و ومػف نبنػؿ لإلاتنػمط لمكىػ

ػ إذل مػم رفى اتػز لمػفعو مىاكػـ فف نكػوف ذمػؾ مػغ لمت ػرني
لمػفعو

بمػذكرلى و واتػػزى لمماكمػ

خػػر لمتىسػ مى ػرلر و ػ ثػـ ف ػػفرى اكممػػم ػ لمػػذ

و ػ تي بأاػي غنػمب عىػ خػ ؼ لمولنػػغ ػ بت ػرنـ لممػػتمـ لممسػتأاؼ خمسػنف تانمػم مػغ إاممػ
لمػػفعو لممفان ػ

ففمع لممتمـ

إم ػ لمماكم ػ

لممفان ػ

لممخت ػ

و وذمػػؾ فوف سػػممع ػػميف لما ػػ فو

مي فو كتمب و وفوف ت رني بت فنـ مذكرلى بممففمع ٓ

ومػػغ فف لماكػػـ لممسػػتأاؼ فثبػػى ف ػ مفوامتػػي فف ففػػمع لممػػتمـ لممسػػتأاؼ نػػفـ بتىس ػ
 ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛامفظػ مسػػتافلى بمػػم

ػػور ،ئػػوون مػػف

ػػان فعػػو و

ػػور ،رسػػمن مػػف

كمػم نػفـ بتىسػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/امفظػ مسػتافلى فخػػر إامطػى لمماكمػ عىمػػم بمػم إ
خىص ف

فسبمبي إم فف لمتمم

فاػػي

ثمبت ف اؽ لممتمـ طب م ممم يو ثمبػى (؟!!) وفف لممػتمـ

مـ نففغ لمتمم لمماسوب إمني بثم ففمع م بوؿ تستخىص ماػي لمماكمػ ا ػ لمتممػ

ومػـ ن ػر

لماكػػـ بتمتػػم إم ػ مػػم فبػػفلل لممػػتمـ عى ػ وتػػي امفظتػػي  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛمػػف ففػػمع ن ػػف بػػي ا ػ
لمتممػ وتكػػذنس فنػولؿ ػػميف لإلثبػػمى و ومػػـ ن ػػر لماكػػـ فنئػػم إم ػ تمسػػؾ ففػػمع لممػػتمـ ف ػ

مائػػر تىسػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ /بسػػممع ػػممف ،لمسػػنف  ....... /لمػػذ كػػمف موتػػوفل بممتىسػ و
كمػم مػـ نبػػنف لماكػـ سػبس عػػفوؿ لمماكمػ عػف سػػممع ػممفتي ك ػميف ا ػ و بةػف فف
بسممع موف لما

ػػراى

وفتىى لمفعو متىس ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/مسممعمـ ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََََْ:

" لةاكمـ تبا ف لة ؿ عى لمتا ن مى لمةىان لمت تا ؿ

وف مولتم لمخ وـ و فىىففمع فف نتمسؾ فممـ لمماكم

بسممع موف لما

سوىول فػ لمتا نػؽ لإلبتػفلو و ممػم نػف نكػوف فػ مػون مـ وفػ كن نػ

ف ػ فر لم مئػ ػ ف ػ

ونم فممـ لممامكـ
ومو كػماول نػف

ففلومػـ مى ػممف ،مػف فثػر

ػػفف لم ػػو ،لمتفمنىن ػ مى ػػممف ،و إذل ف ػ نتػػوز مىماكمػػ فف ت ػػرؼ

لماظر عف سممع موف لما

لمذنف طىس إمنمم سممعمـ ٓ

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛمج لم ولعف لم ماوان ـ عمر ـ م ٗ ـ ؽ ٔٛٙـ ٔٚٙ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لة ؿ ف لممامكم لمتامون فف نكوف لمتةونؿ ف لماكـ عى مم تترني لمماكم

با سمم مف لمتا نؽ و وفذف فمم فلـ لم ميف نف ائر فأاي نتةنف عى لمماكم سممعي ومو مـ
نتمس ػػؾ لمم ػػتمـ ب ػػذمؾ و فػ ػ ذل م ػػـ تس ػػمةي ماكمػ ػ لمفرتػ ػ لةومػ ػ فأا ػػي نك ػػوف عىػ ػ لمماكمػ ػ

لإلستوامفن فف تسمةي اولال كمف اكممم مةنبم متةنام ا ئي " ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/مج لم ولعف لم ماوان ـ عمر ـ م  ٚـ ؽ ٔ٘ٗ ـ ٗٔٚ

" ونػػف لمت تػػى ماكم ػ لوؿ فرت ػ عػػف طىػػس لمتأتنػػؿ مسػػممع لم ػػميف ....... /
لمم فـ فنرلر موثؽ ب ممفتي و ومـ تورف ف لسبمس اكممم بنمف مئموف ممفتي لمموث ػ إنػرلفل
فو رفل و وف ػػماى عػػف طىػػس لمتأتنػػؿ مسػػممع ػػممفتي مػػغ فف سػ رل لمةػػمرض مىخػػمرم ال نتةػػؿ

ستلمي غنر ممكف "ٓ

* ا ض ٗٔ ٜٔٚٚ/ٕ/س  ٕٛػ  ٘ٛػ ٕٗٙ
وننمـ ففمع لممتمـ لممستأاؼ لمثمبى عىػ وتػي لمامفظػ لممترخػ  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛوفػ
ػػان فع ػولل لممفان ػ لمم مبى ػ عى ػ تكػػذنس لمولنة ػ وا ػ لم ةػػؿ لمماسػػوس إمنػػي و وتمسػػكي

بكػػذس ػػموف لإلثبػػمى و نوتػػس عىػ لمماكمػ مولتمػ يػػذل لمػػففمع وتا ن ػػي با سػػمم بىوغػػم إمػ
غمن لةمر فني وذمؾ ولتس عى لمماكم ال نتونؼ عى طىس لممتمـ فو ففػمعي ٓ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَِشاساَٚرىشاساَثأََْ:ـَ

" تا نؽ لةفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ وولتس عىػ
لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػم فلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
لمفمنؿ ةف تا نؽ لةفم

ػػأف يػػذل

ف لممولف لمتامون ال ن ي فف نكوف يام بم نو لممتمـ " *

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

ػ س ٖٕػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ

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

ػ ٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ

* ا ض ٘ ٜٔٗ٘/ٔٔ/ـ متموع لم ولعف لم ماوان ـ عمر ـ م  ٚـ  ٕ /ـ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٗٙ/ٖ/ـ متموع لم ولعف لم ماوان ـ عمر ـ م  ٚـ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" لة ػػؿ فػ ػ لةاكػػمـ لمتامون ػ فف تبا ػ عى ػ لمتا ن ػػؽ لم ػػ و لمػػذ تترنػػي لمماكمػػ

بممتىس وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف مم فلـ سممعمـ ممكام " ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓ ٜٔٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" سػػممع لم ػػميف ال نتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل ف ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نطػػمبؽ فو نخػػممؼ غن ػرل مػػف

فظممر موتي لما ن " ٓ
ل
لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم ونسغ لمففمع مامن تي
* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ال ن فس ف ولتس لمماكم لم نمـ بممتا نؽ لمولتس عىنمم و فف نسكى لمػففمع عػف

طىبػ ػػي و وفف لمػ ػػففمع لمػ ػػذ ن ػ ػػف بػ ػػي تكػ ػػذنس فن ػ ػولؿ لم ػ ػػميف ال نسػ ػػوغ لةع ػ ػرلض عاػ ػػي ب مم ػ ػ
لإلطمواػػمف إمػ مػػم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ لمرل بتا نؽ تترن لمماكم وال ن ػفس فػ يػذل فف نسػكى لمػففمع عػف طىػس إتػ لر يػذل
لمتا نؽ مم فلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" إذل كمف لمففمع نف ن ف بي تكذنس ميف لإلثبمى ػ ومف أاي مو

ي فف نت نر بي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم إم غمن لةمر فني فو ترف عىني بمم نفائي فف ي رفى إطرلاي لمم ونف فمسػكى عػف
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لإلطمواػػمف إم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ لف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم "

* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔ ٚػ لمطةف ٖٕٖٔٓ ٜ٘/ؽ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذ فبػػفلل لمطػػمعف نتتػػي إم ػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنم ػ اولم ػ

إثبػػمى إسػػتامم ا ػػوؿ لمولنة ػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي
بتا نؽ لمفمنؿ ف لمفعو إلظممر وتي لماؽ فني ٓٓٓ ممػم كػمف ن تئػ مػف لمماكمػ ويػ

تولتمي لف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني " ٓ

* ا ض ٔٔ سبتمبر ساي  ٜٔٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
اولذل ك ػػمف ذم ػػؾ و وكما ػػى لمماكمػ ػ م ػػـ تا ػػؽ فف ػػمع لمم ػػتمـ  /لممس ػػتأاؼ وم ػػـ تولتم ػػي
بتا نػػؽ تترنػػي با سػػمم تسػػمغ فنػػي لن ػولؿ ػػميف لممفعن ػ لمىػػذنف تمسػػؾ لممػػتمـ  /لممسػػتماؼ
بكذبممم بنامم و وفنممى لمماكم نئم يم بمإلفلا عىػ فنولمممػم فوف سػممعممم وف ػماى عػف
سػػممع لن ػولؿ ػػميف لما ػ لمػػذ ائػػر بممتىس ػ و ومػػـ ت ػػر إم ػ

ػػممف ،لمسػػنف  /اػػمت بػػفنغ

عرنػمف و ورفئػى لمتأتنػؿ مسػممع ػممفتي ػ فػمف لماكػـ نكػوف بػمط مى

ػور ولإلخػ ؿ باػؽ

لمففمع ٓ
وفوؽ ذمؾ مـ نبنف لماكـ ففم لمثبوى ف لمفعو اولكت ػ بػمم وؿ بػأف لمتممػ ثمبتػي فػ

اؽ لممتمـ طب م ممم يو ثمبى (؟!) و ومـ نورف لماكـ لةفم لمت فستاف إمنمم ومتفليم بتمتم ٓ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَِشاساَٚرىشاساَََ:

" مػف لمم ػػرر لاػػي نتػػس فف تكػػوف مػفوامى لماكػػـ كمفنػ بػػذلتمم إلنئػػمس لف لمماكمػ

اػػنف نئػػى ف ػ لمػػفعو بمإلفلا ػ نػػف لممػػى لممممػػم

ػػانام بمبا ػ لةفم ػ لم موم ػ فنمػػم وفامػػم

تبناى لةسمس لمذ ت وـ عىني ممف ،كؿ ميف و فمم وئغ لماكـ ب ػن

غممئػ ومبممػ

فأاػػي ال نا ػػؽ لم ػػرض لمػػذ ن ػػفل لم ػػمرع مػػف تسػػبنس لماكػػمـ ونةتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف
مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف " ٓ
* ا ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ

* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜس ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚس  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜس ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" نوتػػس لم ػػمرع ف ػ لممػػمف ٖٔٓ ،مػػف نػػماوف لإلت ػ لر لى لمتامون ػ فف ن ػػتمؿ لماكػػـ

عى ػ لةسػػبمس لمت ػ با ػ عىنمػػم وفال كػػمف بػػمط

ولمم ػرلف بممتسػػبنس لمم نػػف نماواػػم يػػو تافنػػف

لةسمانف ولماتج لممبا عىنمم لماكػـ ولمماتتػ فنمػم فاتمػ إمنػي سػول مػف انػة لمولنػغ فو مػف

انة لم ماوف " ٓ

* ا ض ٜٖٔٚ/ٔ/ٛس ٕٗ ػ  ٔٚػ ٕٚ
سلبٌفخَاحلىَُادلغزأٔفٌٍَمبَْٔٛ

ثؼذََاٌمؼبءَثؼذََلجٛيَاٌذػَٜٛادلجبششحَ

ادلشفٛػخَثؼذَاٌجسؽَػَٓاٌٛالؼخََٚإرظبٌَٗثبٌٕيبثخَ
َٚليبِٙبَثشفغَاٌذػَ6449َ/َ3952َٜٛ

ثمبػػى بػػمةورلؽ فف لممفعن ػ ت ػػفمى بب غمػػم ف ػ ٖٔ ٜٜٔٙ/٘/وفبػػفى فنولممػػم ي ػ
و ػ ػػميفليم فم ػ ػػمـ ا طػ ػ ػ

ػ ػػرط لمتزنػ ػ ػر ،و وعرئ ػ ػػى لةورلؽ عىػ ػ ػ انمبػ ػ ػ ن ػ ػػر لمان ػ ػػؿ فػ ػ ػ

 ٜٜٔٙ/٘/ٔٙو انة ننفتمم تاا برنـ ٕٖٓ٘  ٜٜٔٙ /تاي ن ر لمانؿ ٓ
بنػػف فف لممفعن ػ مػػـ تىت ػػى إم ػ ننػػمـ لمانمب ػ فةػػ برفػػغ لمػػفعو و ف ممػػى ي ػ برفػػغ

فعوليػػم لممبم ػر ،ب ػػان فعىاػػى فػ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٚ/مػػغ مػػأمور نسػػـ لمتنػز ،وننػػفى فعوليػػم
لممبم ػر ،ب ػرنـ ٘ ٜٜٔٙ / ٚٓٛبنامػػم كماػػى لمانمب ػ نػػف رفةػػى لمػػفعو فة ػ بػػرنـ ٕٖٓ٘ /
ٜٜٔٙو ف فامم فسبؽ ننفل ورفةم مف لمفعو لممبم رٓ ،
ومف لممت ػؽ عىنػي ف مػم ونئػم
و ويػػو لمانمبػ لمةممػ و إا ئػػى
برفغ لمفعو

و فاػي إذل اركػى لمفومػ لمػفعو عػف طرنػؽ ممثىمػم

ػ لممػػفع لممػػفا كوكنػػؿ عامػػم فػ مممرس ػ يػػذل لماػػؽ

بمإلفعم لممبم ر و إذ النكوف ميفعم لممبم ر ماؿ ف ف تا ؽ لم ػرض لمػذ

نمفؼ إمني ٓ
* ف ٓ ف ٓ ماموف اتنس اسا ٓ لإلت لر لى ـ ط ٕ ـ  ٜٔٛٛـ ام ن (ٖ) ٓٔٛ
* ف ٓ ر وؼ عبنف ٓ لإلت لر لى ط ٔٔ ػ ص ٔٔٙ

* ف ٓ مأموف س م ٓ لإلت لر لى مةى م عىني ٓ ط ٔ ـ ٓ ٜٔٛـ ٗ ٘ٛـ ٘ٛٚ
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ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" لة ػؿ فف لمػػفعو لمتامونػ موكػػوؿ فمريػػم إمػ لمانمبػ لمةممػ تاركمػػم كمػػم ت ػػم و فمػػم

اػػؽ لممػػفع بػػمما وؽ لممفانػ ف ػػف ورف عىػ سػػبنؿ لإلسػػتثام و فػ ذل كماػػى لمانمبػ نػػف إت ػػىى
بممولنة وبم ػرى لمتا نػؽ ومػـ تاتػي ماػي بةػف ( فو نممػى مػف بػمس فومػ برفػغ لمػفعو فةػ )
ف نتوز مىمفع بمماؽ لممفا فف ناتزعمم مامم بممىتو إم لإلفعم لممبم ر ٓ
* ا ض  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ س ٕٖ ػ ٕ ٔٚػ ٜٔٛ
ػتءَإصجبدَاٌزّٙخَ
يمغَػٍَٝادلذػيخَ

َٝ٘ٚملَرمذََدٌيسَِمجٛالَػٍَِٝبَرذػيَٗ
ٚشٙذَشب٘ذَاٌٛالؼخَفـــَٝألشاسَادلٛصكَ
ثأَٔٗملَحيذسَأَٜإػزذاءَثبٌؼشةَ

َِٓادلزَُٙػٍــَٝاٌشبويخَادلذػيخ

ثمبػ ػػى ممػ ػػم سػ ػػىؼ و فف

ػ ػػفن و ػ ػػفنؽ لممفعن ػ ػ لمىػ ػػذنف إست ػ ػػمفى بممػ ػػم وذيبػ ػػم

ب ابتمم بةف نوـ كممؿ ممتلزرتمػم عىػ سػبنؿ لممتممىػ فػ فعوليػم نػف تامنئػم مػغ إفعمومػم و
وفف لم ػػور ،لمت ػ تػػفعنمم لممفعن ػ مىولنة ػ

ػػور ،غنػػر مة وم ػ

نأبميػػم لمماطػػؽ وال تت ػػؽ مػػغ

خىؽ وسىوؾ ومكما لممتمـ وسط م نؼ مف لممفعوننف تط ىػى لممفعنػ عىػنمـ وعىػ لمػفلع
بممائور فوف فف تكوف مفعو ،و وذمؾ ف ذلتي إست زلز غنر ماموف ن

بأامػم ذيبػى ب نػر

فعػػو ،مىتاػػرش ولفتةػػمؿ لمم ػػمكؿ و ونػػف فةىػػى وتار ػػى ولفعػػى إفعػػم لى غنػػر

نك ػ بنماػػم مةػػفـ

ػػاتمم مػػم ورف بػػمإلنرلر لمموثػػؽ مى ػػميف  ......لمػػذ

ػػانا و

ػػمف بأاػػي الاػػظ فف

لمسنف ...... / ،كماى فػ اممػ غنػر طبنةنػ و وفف كػؿ مػم اػفة بنامػم وبػنف لمػفكتور ......
يػػو ا ػػمش بػػفف ف ػ لإلاتػػفلف وتػػفلفغ بػػنف لمط ػرفنف فسػػمرع ئػػمف بةػػض لممػػفعونف بػػممتاتنز

بناممم اولاتم لةمر عاف يذل لماف و وفكػف لم ػميف فػ إنػ لررل لمموثػؽ فاػي مػـ ناػفة ف إعتػفل
بممئػػرس مػػف ف ماممػػم عى ػ ل خػػر و وفف لمةبػػمرلى لمماتفمػ بناممػػم اولف كماػػى غمئػػب إال
فامم مـ تخرم عف افوف ل فس ٓ

وممم ت فـ نبنف فف إفعم لى لممفعن ال ظؿ ممم بتمتم مف لما ن

ٓ "

َََََََََََ(َإٔزَِٝٙبَٔمٍٕبَٖثٕظََِِٗٓزوشحَاٌذفبعٌٍَّحىّخَاالعزئٕبفيخَ)َ
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ومػػغ تويرن ػ يػػذل لمػػففمع لممكتػػوس لمػػذ ا ىاػػمل با ػػي و إال فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي

ف ػػمس كىنػ عىػ مػػم سػػىؼ بنماػػي ػ عػػف تا نػػؽ ففػػمع لمطػػمعف و فىػػـ نةػػرض بتمتػػم ممػػذل لمػػففمع
لممكتػػوس ال بػػمإلنرلف وال بػػممرف و اولكت ػ بػػمم وؿ بػػأف لممػػتمـ مػػـ نػػأى بتفنػػف نػػتثر ف ػ س ػ م

لماكػػـ لممسػػتأاؼ (؟!) وفف طةاػػي مػػف ثػػـ نئػػا نمومػػم عىػ غنػػر فسػػمس (؟!) و ػػمفر بػػذمؾ
م مفر ،تمم مطب عى ففمع لمطمعف ٓ

وفػ ػػمى لماك ػ ػػـ لممطةػ ػػوف فن ػ ػػي فف لمط ػ ػػمعف ئػ ػػمف مذكرت ػ ػػي لممترخػ ػ ػ ٕٜٜ٘ٔٚ/ٙ/

مىماكم لإلستوامفن فوتي ففمع تفنف ،مـ نسبؽ عرئمم عى ماكم فوؿ فرتػ بسػبس اتػز
لم ئن مىاكـ فوف إبفل ففمعي و ػ فىـ نولتي لماكـ لممطةوف فني مم تمسؾ بػي لمطػمعف ةوؿ
مػ ػر ،فم ػػمـ لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن ع ػػف وت ػػوف تا ػػمنض ب ػػنف لم ػػفمنىنف لم ػػوم ولم اػ ػ ( ص٘/
م ػػذكرتام ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٙ/مىماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن ) و كم ػػم م ػػـ نولت ػػي م ػػم تمس ػػؾ ب ػػي لمط ػػمعف م ػػف
إخػ ػ ؿ ماكمػ ػ فوؿ فرتػ ػ با ػػؽ لم ػػففمع ولمت متم ػػم ع ػػف س ػػممع ػػموف لما ػ ػ لم ػػذنف

ػػراى

بس ػػممعمـ و كم ػػم م ػػـ نولت ػػي م ػػم تمس ػػؾ ب ػػي لمط ػػمعف ةوؿ مػ ػر ،فم ػػمـ لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن م ػػف
مخمم اكـ فوؿ فرت مى ماوف بةفـ لم ئم بةفـ نبوؿ لمفعو لممبم ر ،لممرفوع بةػف لمػب غ
عف لمولنة اولت ممي بممانمبػ وننػمـ لةخنػر ،برفػغ لمػفعو ٕٖٓ٘ ٜٜٔٙ/تػاي ن ػر لمانػؿ و

كمػػم مػػـ نولتػػي مػػم تمسػػؾ بػػي لمطػػمعف ةوؿ م ػر ،فمػػمـ لمماكم ػ لإلسػػتوامفن مػػف إفت ػػمر ب ػ غ
لممفعن مفمنؿ م بوؿ عىػ مػم تفعنػي بنامػم ػمف ػميفل لمولنةػ فػ إنػرلر موثػؽ فاػي مػـ ناػفة

ف إعتفل بممئرس مف لممتمـ عى لم مكن و ويذل تمنةمم فوتي ففػمع تويرنػ ػ مػو

ػاى

ػ نت نر بمم وتي لم فر فػ لمػفعو و وكػمف ولتػس لمماكمػ لإلسػتوامفن تا ن مػم اولنرلفيػم ولمػرف
عىنمم إف مـ تر فنمم مم نوتس ذمؾ ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَفَٝاٌؼذيذََِٓأحىبِٙبَثأََٔٗ:ـَ

" مػػف لمم ػػرر فف لمػػففمع لممكتػػوس ػ مػػذكرلى كػػمف فو اػولفظ مسػػتافلى ػ يػو تتمػ

مىػ ػػففمع لم ػ ػ و و وتىتػ ػػزـ لمماكمم ػ ػ بػ ػػأف تةػ ػػرض مػ ػػي إن ػ ػرلفل ورفل اول كػ ػػمف اكممػ ػػم مةنبػ ػػم
بمم ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ
*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
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*

ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ ٖٔ ػ ٖٙ

*

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕٗ ػ  ٕٜٗػ ٕٕٔٛ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٛػ س ٕٓ ػ ٔ ٕٛػ ٖٔٚٛ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/ٔ/ٕٙػ س  ٕٚػ ٕٗ ػ ٖٔٔ

اولذ مػػـ نةػػرض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ممػػذل لمػػففمع لممكتػػوس ال إن ػرلفل وال رفل و
ف اي نكوف مةنبم بمم ور وبمإلخ ؿ باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ئي ٓ
صبٔيبَََََ:اٌمظٛسَٚاإلخسيَحبكَاٌذفبعَ

تمسؾ لمطمعف ماذ كمف فممـ ماكم فوؿ فرت و تمسؾ بب لر تي ممم اسس إمنػي وعػفـ

ا لمولنة كمم روتمم لممفعن بمماؽ لممفا و وبأاي مـ ن غ ماي ف إعتفل عىنمم و ػ ونػفـ

بامفظتػػي لممترخ ػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/ػػممف،

ػػمفر ،مػػف

ػػماس لم ػػرك لممػػفنر ،مىبػػمخر ،لمبم ػػم

ن مف فنمم بػأف لممفعنػ بػمماؽ لممػفا متط ىػ مػـ تكػف مػفعو ،مائػور لما ػؿ لمخػمص ةسػر،
لممتمـ و وطىػس بتىسػ  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛسػممع ػموف ا ػ و ونػررى لمماكمػ لمتأتنػؿ متىسػ
ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/ميط ع مغ لمت رني مىمتمـ ب ع ف موف ا

لممػػتمـ امفظػ مسػػتافلى بمػػم ػػممف ،موث ػ فػ لم ػػمر لمة ػػمر

و وف تىؾ لمتىسػ نػفـ ففػمع
ػػمفر ،عػػف لمسػػنف  ..... /و

مف فنمم فاي كمف ئمف لممفعوننف ف ا ؿ لمة م ف مركس لمبم م مسػم
 ٜٜٔٙبفعو ،مف لمسنف  /تنوفما زيرل
لمةػػموـ و

نػوـ ٕٔ / ٘ /

ماس لممركػس و وفثاػم لمة ػم فػ بمػو لممطةػـ

ػػميف ا م ػػم بػػنف لمػػفكتور  ....... /و  .......وفف كىنممػػم مةػػروؼ مػػي وال اػػظ فف

ا م م فلر بناممم وبفف ناتف وفف لمسنف .... / ،كماى ف امم غنر طبنةن وفف كػؿ مماػفة و
يو تفلفغ بنف لمطرفنف و سمرع يو وبةض لممفعونف إم فئي و و مف بأاػي مػـ ناػفة ثمػ
إعتػػفل بممئػػرس مػػف لمػػفكتور ..... /وفف لمةبػػمرلى لمتػ بػػفرى ماممػػم اولف كماػػى غمئػػب إ
فامم مـ تخرم عف افوف لةفس ٓ
وفبف ففػمع لممػتمـ لمامئػر فػ لمتىسػ فف لم ػميف لممػذكور فئػطر متوثنػؽ ػممفتي

بسػس إئػط لررل إلرتبمطػي مسػب م بممسػ ر مىخػمرم

ففمع لممتمـ ف مائر لمتىس فف يامؾ ميف ا

ػبمس نػوـ لمتىسػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/و وفثبػػى
خر موتوف بمم مع يو لمسنف ....... /

وطىس تمزمم سممع ممفتي و كمم طىس ففمع لممتمـ إاتنمطنم لمتأتنؿ مسػممع ػميف لما ػ
و ومػف نبنػؿ لإلاتنػمط لمكىػ

ػ إذل مػم رفى اتػز لمػفعو مىاكػـ فف نكػوف ذمػؾ مػغ لمت ػرني
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بمػػذكرلى و واتػػزى لمماكم ػ

لمػػفعو

خػػر لمتىس ػ مى ػرلر و ثػػـ ف ػػفرى اكممػػم ػ لمػػذ

و ػ تي بأاػي غنػمب عىػ خػ ؼ لمولنػػغ ػ بت ػرنـ لممػػتمـ لممسػتأاؼ خمسػنف تانمػم مػغ إاممػ

لمػػفعو لممفان ػ
ففمع لممتمـ

إم ػ لمماكم ػ

لممفان ػ

لممخت ػ

و وذمػػؾ فوف سػػممع ػػميف لما ػػ فو

مي فو كتمب و وفوف ت رني بت فنـ مذكرلى بممففمع ٓ

اولذ مـ نةرض اكـ فوؿ فرت ممػذل لمطىػس لمتػمزـ لمتػوير لممتنػف بامفظػ مسػتافلى
نػػفمى بتىسػ ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/إنػرلفل فو رفل و ونئػ ب فلاػ لممػػتمـ ػ لمطػػمعف ػ فوف تا نػػؽ
ففمعي ػ اولكت ػ بتسػبنس نئػموي بػأف لمتممػ ثمبتػ فػ اػؽ لممػتمـ طب ػم ممػم يػو ثمبػى ( ؟؟!!)
وفف لممتمـ مـ نففغ لمتمم لمماسوب إمني بثم ففمع م بوؿ تستخىص ماي لمماكم ا

لمتممػ

(؟!) فوف فف ن نر بتمتم إم مم فبفلل لممتمـ عى وتي امفظتي  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛمف ففمع ن ف
لمتمم وتكذنس فنولؿ ميف لإلثبمى و ومـ ن ر لماكـ فنئم إم تمسػؾ ففػمع لممػتمـ

بي ا

ف مائر تىس ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ /بسممع ممف ،لمسنف  ...... /لمذ كمف موتوفل بممتىس و
كمػم مػـ نبػػنف لماكػـ سػبس عػػفوؿ لمماكمػ عػف سػػممع ػممفتي ك ػميف ا ػ و بةػف فف
بسممع موف لما

ػػراى

وفتىى لمفعو متىس ٕٕ ٜٜٔٚ/ٕ/مسممعمـ ٓ

إذ مـ نةرض اكـ فوؿ فرت ممذل لمطىس لمتػوير لمتػمزـ سػممع ػموف لما ػ و ف ػف

عػموف لممػتمـ ػ لمطػمعف ػ إبػفل

يػذل لمػففمع لمتػوير فمػمـ لمماكمػ لإلسػتوامفن

فػ مذكرتػي

ٕ٘ ٜٜٔٚ/ٙ/إاتم فنمم ص ٗٔ لم طىس مم ا ي ب ػ
وبمإلامم عى امفظت مستافلى لممتمـ لممترختنف  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛو ٕٕٓ ٜٜٔٚ/ٕ/
موف ا

وعى مم طىبي ففمع لممػتمـ لمثمبػى بمامئػر لمتىسػمى ماكمػ فوؿ فرتػ مػف سػممع
ٓ

يطٍتَادلزَُٙادلغزأٔفَََ:ـَ

احلىَََُ:ب بوؿ لإلستوامؼ ك وف لمموئوع َٓ
أطٍيـبََ:

لماكـ ب م م لماكـ لممستأاؼ ولم ئم متففل ب ػ

ََََََََََََََََََََأٚالََ:

بة ػ ػػفـ نب ػ ػػوؿ لم ػ ػػفعو لممبم ػ ػ ػر ٜٜٔٙ / ٚٓٛ٘ ،اولمػ ػ ػزلـ لممفعنػ ػ ػ
م روفمتمم وم مبؿ فتةمس لممامممل ٓ

وفػ لمػػفعو ٕٖٓ٘ ٜٜٔٙ/بب ػ لر  ،لممػػتمـ لممسػػتأاؼ ممػػم اسػػس
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إمني مغ لمزلـ لممفعن بمماؽ لممفا بم ػروفمى فعوليػم لممفانػ

وبم مبؿ فتةمس لممامممل ٓ

صبٔيــبََ :ف ػ لإلفعػػم لممػػفا لمم مبػػؿ ػ ب ػ مزلـ لممػػفع عىنمػػم ( لممفعن ػ

لة ػىن ) بػأف تػتف مىمػفع ( لممػتمـ لممػفع عىنػي ف ػ ) ػ

مبى ػػغ ٔٓ٘ تانػ ػي عىػ ػ س ػػبنؿ لمتة ػػونض لممتن ػػى وبم ػػروفمى
لإلفعم لمم مبؿ وم مبؿ فتةمس لممامممل ٓ
ٚإحزيبطيبَجبصِبَََ:

سػممع ػميف لما ػ لمىػذنف تمسػؾ لممػتمـ بسػممع فنولمممػم فمػمـ

ماكم فوؿ فرت ٓ

( إاتم

)

إال فف لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي ف ػػمس بػػفورل (؟!) عػف يػػذل لمطىػػس لمتػػوير
لمتػمزـ ػ فىػـ نا ػؽ ففػمع لممػتمـ لمطػمعف و ونئػ بتأننػف نئػم لإلفلاػ فوف فف نةػرض ممػذل
لمطىس لمتوير لمتمزـ لممبف فممـ ماكم فوؿ فرت ال بمإلنرلف وال بممرف ػ لةمر لمذ نةنبي

بمم

ور و وبمإلخ ؿ باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ئي ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََْ:ـَ

" لةاكػمـ تباػ فػ لة ػػؿ عىػ لمتا ن ػػمى لمةىانػ لمتػ تا ػػؿ ػ ونم فمػػمـ لمماػػمكـ

وف مولتم لمخ وـ و فىىففمع فف نتمسؾ فممـ لمماكم

بسممع موف لما

سوىول فػ لمتا نػؽ لإلبتػفلو و ممػم نػف نكػوف فػ مػون مـ وفػ كن نػ
ف ػ فر لم مئػ ػ ف ػ

ومو كػماول نػف

ففلومػـ مى ػممف ،مػف فثػر

ػػفف لم ػػو ،لمتفمنىن ػ مى ػػممف ،و إذل فػ ػ نتػػوز مىماكمػػ فف ت ػػرؼ

لماظر عف سممع موف لما

لمذنف طىس إمنمم سممعمـ ٓ

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛمج لم ولعف لم ماوان م ٗ ػ ؽ ٔٛٙػ ص ٔٚٙ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأَََْ:

" لة ؿ ف لممامكم لمتامون فف نكوف لمتةونؿ ف لماكـ عى مم تترني لمماكم

با سمم مف لمتا نؽ و وفذف فمم فلـ لم ميف نف ائر فأاي نتةنف عى لمماكم سممعي ومو مـ

نتمس ػػؾ لمم ػػتمـ ب ػػذمؾ و فػ ػ ذل م ػػـ تس ػػمةي ماكمػ ػ لمفرتػ ػ لةومػ ػ فأا ػػي نك ػػوف عىػ ػ لمماكمػ ػ
لإلستوامفن فف تسمةي اولال كمف اكممم مةنبم متةنام ا ئي " ٓ

* ا ض ٔٔ ٜٔٗٚ/ٕٔ/مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ م  ٚػ ؽ ٔ٘ٗ ػ ٗٔٚ
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" ونف لمت تى ماكم لوؿ وثما فرت عف طىس سممع لم ميف  /امت بفنغ عرنمف

لمم ػػفـ فنػرلر موثػػؽ ب ػػممفتي و ومػػـ تػػورف ف ماممػػم ف ػ لسػػبمس اكممػػم بنػػمف مئػػموف ػػممفتي
لمموث ػ إن ػرلفل فو رفل و وف ػػماتم عػػف طىػػس سػػممع ػػممفتي مػػغ فف س ػ رل لمةػػمرض مىخػػمرم ال
نتةؿ ستلمي غنر ممكف "ٓ
* ا ض ٗٔ ٜٔٚٚ/ٕ/س  ٕٛػ  ٘ٛػ ٕٗٙ

وننػػمـ ففػػمع لممػػتمـ لمطػػمعف لمثمبػػى عىػ وتػػي لمامفظ ػ لممترخ ػ  ٜٜٔٚ/ٔ/ٔٛوف ػ
ػػان فع ػولل لممفان ػ لمم مبى ػ عى ػ تكػػذنس لمولنة ػ وا ػ لم ةػػؿ لمماسػػوس إمنػػي و وتمسػػكي
بكذس موف لإلثبمى و ػ نوتػس عىػ لمماكمػ مولتمػ يػذل لمػففمع وتا ن ػي با سػمم بىوغػم إمػ
غمن لةمر فني وذمؾ ولتس عى لمماكم

ال نتونؼ عى طىس لممتمـ فو ففمعي ٓ

ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَِشاساَٚرىشاساَثأََْ:ـَ

" تا نؽ لةفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لةوؿ وولتس عىػ

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػم فلـ تا ن ػػي ممكاػػم وب ػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

ػػأف يػػذل

لمفمنؿ ةف تا نؽ لةفم ف لممولف لمتامون ال ن ي فف نكوف يام بم نو لممتمـ " ٓ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
* ا ض ٕ٘  ٜٔٛٗ /ٔٔ /ػ س ٖ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٛ /٘/ػ ٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٕٔٙ
* ا ض ٘ ٜٔٗ٘/ٔٔ/ـ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ـ م  ٚـ رنـ  ٕ /ص ٕ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٗٙ/ٖ/ـ مج لم ولعف لم ماوان ـ عمرـ م  ٚـ ٕٓٔ ـ ٖٔٔ

وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" لة ػػؿ فػ ػ لةاكػػمـ لمتامون ػ فف تبا ػ عى ػ لمتا ن ػػؽ لم ػػ و لمػػذ تترنػػي لمماكمػػ

بممتىس وتسمغ فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف مم فلـ سممعمـ ممكام " ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓ ٜٔٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
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وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" سػػممع لم ػػميف ال نتةىػػؽ بمػػم فبػػفلل ف ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نطػػمبؽ فو نخػػممؼ غن ػرل مػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم ونسغ لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن " ٓ
* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ال ن فس ف ولتس لمماكم لم نمـ بممتا نؽ لمولتس عىنمم و فف نسكى لمػففمع عػف

طىبػ ػػي و وفف لمػ ػػففمع لمػ ػػذ ن ػ ػػف بػ ػػي تكػ ػػذنس فن ػ ػولؿ لم ػ ػػميف ال نسػ ػػوغ لةع ػ ػرلض عاػ ػػي ب مم ػ ػ

لإلطمواػػمف إمػ مػػم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ لمرل بتا نؽ تترن لمماكم وال ن ػفس فػ يػذل فف نسػكى لمػففمع عػف طىػس إتػ لر يػذل
لمتا نؽ مم فلـ فف ففمعي ناطو عى لممطممب ب ترلوي " ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" إذل كمف لمففمع نف ن ف بي تكذنس ميف لإلثبمى ػ ومف أاي مو

ي فف نت نر بي

وتي لم فر ف لمفعو ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم إم غمن لةمر فني فو ترف عىني بمم نفائي فف ي رفى إطرلاي لمم ونف فمسػكى عػف

تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لإلطمواػػمف إم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػو
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ لف نااسـ فمرل فأف اكممم نكوف مةنبم "
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ لمطةف ٖٕٖٔٓ ٜ٘/ؽ ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذ فبػػفلل لمطػػمعف نتتػػي إم ػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنم ػ اولم ػ

إثبػػمى إسػػتامم ا ػػوؿ لمولنة ػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي
بتا نؽ لمفمنؿ ف لمفعو إلظممر وتي لماؽ فني ٓٓٓ ممػم كػمف ن تئػ مػف لمماكمػ ويػ
تولتمي لف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم م من لةمر فني " ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر ساي  ٜٔٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ

اولذل كػػمف ذمػػؾ و وكماػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن مػػـ تا ػػؽ ففػػمع لممػػتمـ  /لمطػػمعف ومػػـ
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تولتمي بتا نؽ تترني با سمم تسمغ فني لنولؿ ميف لممفعن لمىذنف تمسؾ لممتمـ  /لمطػمعف

بكػػذبممم بنامػػم فنممػػى لمماكمػ

نئػػم يم بمإلفلاػ بتأننػػف اكػػـ ماكمػ فوؿ فرت ػ لمتػ لنممػػى

نئػم يم بمإلفلاػ عىػ فنولمممػػم فوف سػػممعممم وف ػػماى عػف سػػممع لنػولؿ ػػميف لما ػ لمػذ
ائر بممتىس و ومـ ت ر إم

ممف ،لمسنف  /امت بفنغ عرنػمف و ورفئػى لمتأتنػؿ مسػممع

ممفتي ػ فمف لماكـ لممطةوف فني نكوف بمط مى
وفػوؽ ذمػؾ مػـ نبػنف اكػـ فوؿ فرتػ

لمثبوى ف لمفعو اولكت

ور ولإلخ ؿ باؽ لمففمع ٓ

ػ لمػذ فبػفلل لماكػـ لممطةػوف فنػي ةسػبمبي ػ ففمػ

بمم وؿ بأف لمتمم ثمبتي ف اػؽ لممػتمـ طب ػم ممػم يػو ثمبػى (؟!) و

ومـ نورف لماكـ لةفم لمت فستاف إمنمم ومتفليم بتمتم ٓ
ٚلذَلؼذَزلىّخَإٌمغَِشاساَٚرىشاساَََ:

" مػف لمم ػػرر لاػػي نتػػس فف تكػػوف مػفوامى لماكػػـ كمفنػ بػػذلتمم إلنئػػمس لف لمماكمػ
ػػانام بمبا ػ لةفم ػ لم موم ػ فنمػػم وفامػػم

اػػنف نئػػى ف ػ لمػػفعو بمإلفلا ػ نػػف لممػػى لممممػػم

تبناى لةسمس لمذ ت وـ عىني ممف ،كؿ ػميف و فمػم وئػغ لماكػـ ب ػن
فأاي ال نا ؽ لم رض لمذ ن ػفل لم ػمرع

مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف " ٓ

غممئػ ومبممػ

مػف تسػبنس لماكػمـ ونةتػز ماكمػ لمػا ض عػف

* ا ض ٕٕ ٜٔٚٙ/ٖ/س  ٕٚػ ٔ ٚػ ٖٖٚ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜس ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٗ/ٕٚس  ٕٙػ ٖ ٛػ ٖ٘ٛ
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٔ/ٕٜس ٕٗ ػ  ٕٚػ ٗٔٔ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٛ/ٔ/س ٖٖ ػ ٗ ػ ٕٙ
وّبَلؼذَزلىّخَإٌمغَثأََٔٗ:ـَ

" نوتػػس لم ػػمرع ف ػ لممػػمف ٖٔٓ ،مػػف نػػماوف لإلت ػ لر لى لمتامون ػ فف ن ػػتمؿ لماكػػـ

عىػ لةسػػبمس لمت ػ باػ عىنمػػم وفال كػػمف بػػمط

ولممػرلف بممتسػػبنس لمم نػػف نماواػػم يػػو تافنػػف

لةسمانف ولماتج لممبا عىنمم لماكػـ ولمماتتػ فنمػم فاتمػ إمنػي سػول مػف انػة لمولنػغ فو مػف
انة لم ماوف "
* ا ض ٜٖٔٚ/ٔ/ٛس ٕٗ ػ  ٔٚػ ٕٚ
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يطٍتَاٌطبػََََٓ:

أٚالَََ:

صبٔيـبََ:

دلــــــبَرمــــــــــذََ

ئـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف
لماكػـ ب بػوؿ لمطةػف ػػك وفػ لمموئػوع بػا ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولم ئػػم

بب لر  ،لمطمعف ممم اسس إمني اولاتنمطنم ب إاممػ لم ئػن مىاكػـ فنمػم متػففل مػف
فلور ،فخر ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبَِ/َٝسجبئَٝػطيخََ
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ػجذَاٌؼضيضَفََّٝٙ
فبسطَاحملبِبحَٚاٌمؼبء َ
َ


ف تأبناي مىرلاؿ لمةظنـ عبػف لمةزنػز بم ػم فممػ و نطػس لمماممػم ،و ونطػس لم ئ ػم و

ونطس لمسنمس ولموطان و ونطس لم كػر ولةفس ولمث مفػ و ونطػس لإل ػ س و ونطػس متمػغ
لمى

لمةربن و ونؼ لةستمذ لمكبنر عبف لمرزلؽ لمسامور ن وؿ ب " إف لمرتؿ لمذ اتباي كمف

نمثؿ تن كمم و بمم ناطو عىني يذل لمتنؿ مف عىـ ووطان وففس وث مف وت ٍ
كنر ! .

يػػذل لالتسػػمع لمػػذ تةػػؿ عبػػف لمةزنػػز فممػ ممػػث متنػػؿ بأكمىػػي و مػػرفل إم ػ تةففن ػ

وموسػػوعن ف ػ اسنتػ ػي بوفتػػي لم ػػفلر ،ف ػ كػػؿ مػػم ت ػوالل فو لئ ػػطىغ بػػي و ت ىػػس انمتػػي بػػنف
لمماممػػم ،فةرفتػػي ماممنػػم تىػػن وثمانػػم مىا بػػم لمةظػػمـ ف ػ زمػػف لمةىػػـ ولمت ػ ؿ ولمونػػمر و وبػػنف
لم ئم ف مر فوؿ رونس مماكم لما ض مف إا مومم عمـ ٖٔ ٜٔو وبنف لمسنمسػ ولموطانػ
ف فرتػػي م ػػر فاػػف ث ث ػ ن ػػمبىوف لممةتمػػف لمبرنطػػما نطػػممبوف بمسػػت ؿ م ػػر ون تػػروف ثػػور،
 ٜٜٔٔو وف ػ لمػ ػو لزر ،ولمسػػىط لمت ػرنةن ومتمػػغ لمخممػػفنف و فةرفتػػي م ػػر ولمةػػممـ مامئ ػ

إلم م لالمتنمزلى لةتابن و وعئول بمر لز ف متا وئغ لمفستور و ونمئنم عظنمم مـ نتػمرل
فاػػف ف ػ

ػػنمغتي لمرلوة ػ مباكػػمـ ولممبػػمفا و وا ػػن لر مىارن ػ ف ػػفـ لسػػت ممتي كػػوزنر مىا مان ػ

لات ػػم لر ماػػؽ عى ػ عبػػف لم ػرلزؽ ف ػ لمتةبنػػر عمػػم ن ػرلل ف ػ كتمبػػي لإلس ػ ـ وف ػػوؿ لماكػػـ و
ومسػػميمم الفتػػم فػ متمػػغ لمى ػ لمةربنػ ال نثانػػي ػ
لمتتفنف مممػم لختىؼ مةي لمامس !

ع ػف إبػػفل مػػم نػرلل ك ػػن بممتاػػفنة فو

يػػذل لمتةففنػ مػػغ تواػػف لم خ ػػن و ومػػغ لمث مفػ لمةرنئ ػ و ولةفػػؽ لةعػػرض و ي ػ
لمتػ تاػػفة بمػػم عبػػف لمةزنػػز فممػ نػػوـ لفتتػػمس فعمػػمؿ ماكمػ لمػػا ض فػ اػػوفمبر ٖٔ ٜٔو
فتمغ فنمػم تمغ لمةمرؼ لمم فر مكؿ مف لمماممم ،ولمانمبػ ولم ئػم و فػ عمػؽ فكػر ولتسػمع
ففؽ ال لاانمز .

ال ناس يذل لمموسوع لمةػرنض و ويػو نبػف فخػرل بةظمػم لم ئػم و فف ن ػرف نومػي
بممتأكنف عى عظم لمماممم ،اولت مي ولات لرمػي لمةمنػؽ مىماػممنف و فن ػوؿ ب " اولف سػرور نػم

ائرلى لم ئم ،ولفتخمر بكـ منس نةفمػي إال إعتػمب ولفتخػمر بائػرلى إخػولا لمماػممنف
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لمػػذنف فعتبػػريـ كمػػم تةتبػػروامـ فاػػتـ عمػػمف لم ئػػم وسػػامفل  .فمػػنس عمىمػػـ يػػو غػػذل لم ئػػم
لمذ نانني ؟ وموف كمف عى لم ئم ،م

لمماممنف م

ف لمباة مىم مرا ولمم مئى ولمترتني ف ف عىػ

كبر فػ لمباػة ميبػفلع ولمتأسػنس و ومنػى ػةر فنػ لمم ػ تنف فبىػغ عاػم

وف ػػف ا ػػبم ؟ ال ػػؾ فف عاػػم لمماػػممنف ف ػ عمىمػػـ عاػػم بػػممغ تػػفل ال ن ػػؿ لمبت ػ عػػف عاػػم
لم ئػم ،ف عمىمـ  .بؿ لسماول م فف فنػوؿ إف عاػم لمماػمم ــ وال نابوػؾ مثػؿ خبنػر ػ ف ػف

ف فاولؿ كثنر ،مػف عام لم ػمئ و ةف لممبفع غػنر لممرتي " ! .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ

سعبٌخَاحملبِبحََ

عبر فكثر مػف ا ػؼ نػرف تػرى فاػفلة فػ امػر لمماممػم ،وا مبتمػم فكىػى مػف لمر ػنف لم لروػغ
لمذ كمف مىماممم ،ولمماممنف !
عز عى كثنرنف فف تب

لمماممم ،نون متثر ،ف لماركػ لموطانػ ولمانػم ،لمسنمسػن و

افليـ إم ذمؾ فف لممامم " طمن " " ار " ،و"متثر .. " ،تتأب عى لإلذعمف فو لمتطونغ و
فمممامم و ال ناتظر رلتبم مف فاف و اولامم رزني ف نػف لو ـ عػز وتػؿ ــ وعىػ مػف ك م تػي
ونف لرتػػي اولخ ػػي و ث ػػـ يػػو ػػماس مةرفػػ واتػػ وماط ػػؽ ونػػفر ،عىػ ػ لممامزمػػ ولمم مرعػ ػ
ولإلنامع و ف سبنؿ إذف إمني إال فف تئرس لمماممم ،بأسريم و ولمطرنؽ لم رنس إم ئربمم ب
ئرس ا مبتمم و مذمؾ لستمففى ا مب لمماممنف ماذ فكثر مف ا ؼ نػرف  ..ت نػرى لةسػممنس

ولمطػػرؽ ولممػػفؼ ولاػػف يػػو لات ػول لما مب ػ  ..نػػمفى م ػػميفيم لممأسػػمون إم ػ فػػرض لما لرس ػ

لم ئمون عى لما مب و ثـ لمت فـ متخ لر باص م بول غنر فستور لستبةف ف لمىاظ لةخنر،
مف لمم روع لمم فـ بمةزؿ عف لمماممنف ـ متةننف امرس فلوـ تاى ستمر لم ماوف و ومئػممف
فف ت غ لما مب

ف نبئ ينما مف اوع تفنػف و وتسػمؽ ب ػ مور عفنػف ،إمػ لمتىمػ عػف نػنـ

ومطمم ػػس لممامم ػػم ،و وبا ػػروس يمبطػ ػ وفالعن ػػس

ػ ػ نر ،تئ ػػمف ا ػ ػمر لما مبػ ػ وتطون م ػػم

ولمسنطر ،عىنمم و ونف مبسؼ كمف !..
ووسػط يػذل لمماػم لممةبػأ بممسػىبنمى تميػى لمماممػم ،ومطممبمػم ولا طػغ مػف سػاولى مػم
بػػنف لما مبػ وبػػنف لمماممػػم ،و ثػػـ يتمػػى لةغػرلض لالاتخمبنػ عىػ كػػؿ ػ

و فتةثػػر تأينػػؿ

بمس لمماممنف و وسميـ ف يذل لإلعمن عفـ ت ػفنـ اػؿ تػف ا ن ػ نمبػؿ مىتطبنػؽ متنسػنر

تمػ ػرنف كػ ػرنـ مىما ػػمم اولع ػػفلفل مىتأي ػػؿ مىمراىػ ػ لمتممنػ ػ فػ ػ لم ن ػػف فم ػػمـ لمما ػػمكـ لالبتفلونػ ػ و
وت فنمػػي إمػ متتمػػغ لمماممػػم ،مػػزوفل بػػممةىـ ولمتطبنػػؽ ولمت ممنػػف لمتػ تتةىػػي فيػ مامػػؿ رسػػمم
لمماممم! ،
ت كىػػى ثػػـ لاةػػفمى لممكتبػػمى لمتػ كماػػى ف ػ غػػرؼ لمماػػممنف عى ػ مسػػتو لمماػػمكـ

لالبتفلون بؿ ولمتزون و وعز لمكتمس مغ غىػو ثماػي عىػ لةتنػمؿ لمتفنػف ،لممتتممنػ مثىمػم عػز
لمتةىنـ وت كؿ لمتفرنس ولمتمرنف لمػذ مثػؿ نئػن بػ اػؿ و ومػف ثػـ

ػمرى لةتنػمؿ لمتفنػف،

م طوع عف ف م فر مف م مفر لمتةىنـ ولمفرب ولممرلف و مام ػر ،برغبػ وخطػ متةمػف،
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ـ ـ ةغ ػرلض لاتخمبن ػ

ػ نر ،ـ ـ مت طنػػغ ف فول ػػر مىتول ػػؿ بػػنف لةتنػػمؿ و ماتػػس لم ممػػمى

لمةممنػ ػ وخبرلتم ػػم ع ػػف لم ػػبمس و مخمفػ ػ لالس ػػتامر ،ولتس ػػمع لم م ػػـ وم ػػف ث ػػـ لمت ػػن ظ إمػ ػ لمىةبػ ػ

لم ػ ػ نر ،لمتمرنػ ػ ونولع ػػفيم لمتػ ػ تس ػػتمففمـ ةغ لرئ ػػمم وال ترع ػ ػميـ مم ػػىاتمـ لمبمننػ ػ و فو
ةيفلؼ لما مب لمت ظىى تىنى عبر نمممى عظنم رعتمم ف لمزمف لم موى !
يذل لمكتػمس تةرنػؼ بممماممػم ،و وفعػو ،مىت ػفـ إمنمػم و ب نممػم ومبمفومػم وعىممػم وم ػةرفتمم و

متةوف بممماممنف إم مم كماى وكماول عىني  .مةؿ يذل ي لم ر

لةخنر ،منستن ظ لمماػمموف

وناتبمػ ػول ونت طاػ ػول الس ػػتخ ص فا س ػػمـ وا ػػمبتمـ ولممامم ػػم ،و ولس ػػتةمف ،م ػػم ك ػػمف م ػػف عظمػ ػ
وت ؿ  ..فرفى ب نرلف بةض

ػ امتمم ــ فف تكػوف اػمف لز مىماػممنف مىتول ػؿ لما ن ػ ولمت ػفـ

بةزـ اولخ ص إم لمماممم! ،
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َ
وزتَٚإطذاسادَأَ.سجبئَٝػطيَٗ
(ٔ) أوراق ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط . ٜٜٔٚ

(ٕ) من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعـالم ـ ط ٜٜٔٚ
.

(ٖ) مــن ىــدى القـركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــو ـ المركــز المصــرى لألبحــاث واإلعــالم ـ ط
. ٜٜٔٛ

(ٗ) بشاير ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

(٘) باسمك الميم ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .
( )ٙبسم اهلل ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٓٓٓ .

( )ٚنواب القروض ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.
( )ٛيارب ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

( )ٜقضية النقابيين ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٔٓٓ.

(ٓٔ) أبو كر الغفارى ـ روز اليوسف  ،ىيئة الكتاب ـ ٕٕٓٓ .ٕٓٓ٘ ،
(ٔٔ) قضية الجمارك الكبرى ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعالم ـ ط ٕٕٓٓ.

(ٕٔ) مواقف ومشاىد إسالمية ـ دار اليالل ـ ط ٕٕٓٓ.
(ٖٔ) ماكا أقول لكم ـ دار الشروق ـ ط أولى ٖٕٓٓ.

(ٗٔ) عالمية اإلسالم ـ مركز األىرام لمترجمة والنشر ـ ط ٔ  ،ط ٕ ـ ٖٕٓٓ .
(٘ٔ) إبحار فى ىموم الوطن والحياة ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .
( )ٔٙاإلنسان العاقل وزاده الخيال ـ دار الشروق ـ ط ٕٗٓٓ .

( )ٔٚالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد األول ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .
( )ٔٛالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثانى ـ روز اليوسف ـ ط ٖٕٓٓ .

( )ٜٔالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الثالث ـ روز اليوسف ـ ط ٕٗٓٓ .
(ٕٓ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الرابع ـ روز اليوسف ـ ط ٕ٘ٓٓ .
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(ٕٔ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الخـامس ـ المكتـب المصـرى الحـديث ـ ط
. ٕٓٓٙ

(ٕٕ) اإلنسان والكون والحياة ـ كتاب اليالل ـ أكتوبر ٕ٘ٓٓ .
(ٖٕ) تأمالت غائرة ـ دار الشروق ـ ط . ٕٓٓٙ

(ٕٗ) األديان والزمن والناس ـ كتاب اليالل ـ سبتمبر ٕٓٓٙ
(ٕ٘) شجون وطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ . ٕٓٓٙ
( )ٕٙاليجرة إلى الوطن ـ كتاب اليالل ـ نوفمبر . ٕٓٓٚ
( )ٕٚرسالة المحاماة ـ دار الشروق ـ سبتمبر . ٕٓٓٛ

( )ٕٛفى الوحدة والجماعة الوطنية ـ المكتب المصرى الحديث ـ سبتمبر ٕٓٓٛ
( )ٕٜفى رياض الفكر ـ كتاب اليالل . ٕٓٓٛ

(ٖٓ) بين شجون الوطن وعطر األحباب ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ
(ٖٔ) من تراب الطريق ـ المكتب المصرى الحديث . ٕٓٓٛ

(ٕٖ) عبقرية إنكار الكات ـ أبو عبيدة بن الجراح ـ تحت الطبع .

(ٖٖ) من حصاد المحاماة ـ المجمد األول ـ المكتب المصرى الحديث .
(ٖٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثانى ـ المكتب المصرى الحديث
(ٖ٘) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثالث ـ المكتب المصرى الحديث
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فٙــــــشطَ
م

القضيـــــة

الصفحة

ٔ

أٚالَ :مسوومن طبن ــ لم ئػن  ٜٜٔٛ / ٜٕٔٓٙتػاي مفناػ ا ػر ــ ٗٛ٘ٚ

ٛ

 ٜٜٜٔ/مسػتأاؼ ػػممؿ لم ػػمير ،ــ لمطةػػف بػػمما ض ةوؿ مػر/ٖٜٜٗ٘ ،

 ٜٙؽ

صبٔيـــب :مس ػػوومن طبنػ ػ

ػ ذلى لم ئ ػػن  ٜٜٔٛ / ٜٕٔٓٙت ػػاي مفناػ ػ ا ػػر

ػ

 ٜٜٜٔ/ٗٛ٘ٚمسػتأاؼ ػممؿ لم ػمير ،ػ لمطةػف بػمما ض مىمػر ،لمثمانػ ٜٗ٘ٓٚ

 ٖٚ /ؽ
صبٌضـبَ :مسػوومن طبنػ ػ مػذكر ،لمموئػوع لممخت ػر ،لمم فمػ مماكمػ لمػا ض فتػر ،اتػز
لم ػػفعو مىاك ػػـ فػ ػ لمطة ػػف ب ػػمما ض مىمػ ػر ،لمثمانػ ػ س ػػممؼ لم ػػذكر ولمم ن ػػف بػ ػرنـ
ٗ ٖٚ/ٜ٘ٓٚؽ
ساثؼــب :مسػػوومن طبن ػ

ػ اكػػـ ماكم ػ لمػػا ض مىم ػر ،لمثمان ػ لم ػػمفر بػػمما ض ولمب ػ لر ،

بمماسػ ػ ػػب مىمػ ػ ػػتمـ لةوؿ ف ػ ػ ػ لمطةػ ػ ػػف بػ ػ ػػمما ض سػ ػ ػػممؼ لمػ ػ ػػذكر ولمم نػ ػ ػػف ب ػ ػ ػرنـ

ٗ ٖٚ/ٜ٘ٓٚؽ
خبِغــبَ :مسػػوومن طبن ػ

ػ لممػػذكرتمف لمم ػػفمتمف ػ لة ػػىن ولمتكمنىنػ مماكم ػ لمتػػاي

لممسػػتأا ف ػ مةمرئ ػ لممػػتمـ لمثػػما مىاكػػـ لالسػػتوامف لم نػػمب ف ػ لم ئػػن
سمم لمبنػمف ونػف

ػفر لماكػـ فػ لممةمرئػ لالسػتوامفن ب بوممػم ػك وببػ لر ،

لممتمـ لمثما ورفض لمفعو لممفان
ٕ

ٖ
ٗ
٘
ٙ

تزونر ػ لستن

ػ لم ئن ٕٖ٘٘ ٜٜٔ٘/تاي بػوالؽ ػ ٖ٘ٓٔ ٜٜٔٙ/كىػ وسػط لم ػمير،

ػ لمطةف بمما ض ٙٛ/ٜٔٔ٘ٗؽ
نتػؿ خطػأ ػ لم ئػن  ٜٜٜٔ/ٖٗٛتػاي م ػر لم فنمػ ػ ٖ٘ ٜٜٜٔ/ٔٔٙتػاي مسػتأاؼ
تاوس لم مير ،ػ لمطةف بمما ض ٓ ٚٓ/ٔٚٛٛؽ

ٔٗٛ

ٖٔٚ

لخت س ػ لم ئن ٓ ٛٙمسا  ٜٔٛٛتامنػمى لمةتػوز ،ػ ٖ٘ ٚمسػا  ٜٔٛٛكىػ لمتنػز ،ػ

ٜٔٙ

مخفرلى ػ لم ئن ٓ ٕٓٓٗ/ٖٗٛتامنمى ربنف ػ ٕٔٔ ٕٓٓٗ/كى لمما ػور ،ػ لمطةػف

ٕٔٛ

نتػػؿ و انػػمز ،و اولا ػرلز س ػ س بػػفوف تػػرخنص ػ لم ئػػن  ٕٓٓٗ/ٔٙٚٙٚتامنػػمى ببػػم ػ

ٕٕٗ

لمطةف بمما ض  ٚ٘/ٔٙٚٛؽ
بمما ض ٖٗ ٚ٘/ٖٛؽ
 ٕٓٓٗ/ٜٔٗ٘كى با سونؼ ػ لمطةف بمما ض رنـ  ٚٙ/ٕٕٗٗٚؽ
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ٚ
ٛ

تزونػر و ل ػترلؾ ػ لم ئػن ٔ ٕٕٓٓ/ٗ٘ٙتامنػمى مركػز طاطػم ػ  ٕٕٓٓ/ٔٔ٘ٚغػرس
كى طاطم ػ لمطةف بمما ض رنـ  ٚٗ/ٕٖٓٛؽ
أٚالََ:

مخػػفرلى و لسػػتن مؼ و ت تػػنش ونػػمو و ت تػػنش لمسػػنمرلى لمخم ػ

ٕٜٚ
ٖٔٛ

ػ لم ئػػن

ٔٓ ٕٓٓٓ/ٚتامنػمى ن ػر لمانػؿ ػ ٕ ٕٓٓٓ/ٗٚكىػ وسػط لم ػمير ،ػ لممػذكر،
لمم فم مماكم لمتامنمى .

صبٔيــبَ :مػػذكر ،فسػػبمس لمطةػػف فػ لم ئػػن سػػمم لمػػذكر لمرننمػ ٔٓ ٕٓٓٓ/ٚتامنػػمى
ػ ٕ ٕٓٓٓ/ٗٚكىػ ػ وس ػػط لم ػػمير،

ن ػػر لمان ػػؿ

ػ لمطة ػػف ب ػػمما ض رن ػػـ

ٕٕٗٔٚ/ٔٙؽ
ٜ

تزون ػػر و ت ىن ػػف و لس ػػتةممؿ و ل ػػترلؾ
ٖٔ٘ٔ ٕٖٓٓ/كى

ٓٔ

ػ لم ئ ػػن ٘٘ٔ ٕٖٓٓ/ٙتامن ػػمى لمػ ػولنى

ػ

٘ٓٗ

رؽ لم مير ،ػ لمطةف بمما ض رنـ ٔ ٚٗ/ٖٚٔٚؽ

تزونػر ػ لم ئػن ٖٗٓٗٔ ٕٕٓٓ/تامنػمى لمػفن

ػ  ٕٖٓٓ/ٖٜٜٛكىػ

ػممؿ لمتنػز ،ػ

ٖٓٗ

لمطةف بمما ض رنـ  ٚ٘/ٖٙ٘ٛٛؽ .
ٔٔ

ئػػرس ػ لم ئػػن ٕٖٓ٘ و ٘ ٜٜٔٙ / ٚٓٛتػػاي ن ػػر لمانػػؿ ػ ٖٖ ٜٜٔٚ/ٔٙتػػاي
مستأاؼ وسط لم مير ،ػ لمطةف بمما ض رنـ ٙٚ/ٕٕٙٓٚؽ

َ

َ
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ٕٗٙ

