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رمضيــــى َ
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 مزمبلوػ وفباػمو نبػؿ فف ففػمرؽ و مػبل 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 ولإلخبلص ولمونمر .
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضوََيٍ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ
( طمعا ) ماكوـ ضفيم

.......... :

وموطامم لممختمر مكتس لألستمذ  /مامف رتمو عطني ػ و ػمرتي رتػمو

عطنػي ػ لمماػمم بػمما ض٘ٗ ػمرع طىةػى اػرس و  ٕٙػمرع ػرنؼ

بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكـــىََ :لم مفر ف ٕٔ ٕٖٓٓ/ٔ/مف ماكم فمف لمفوم لمةىنم فػ لم ضػن رنػـ
ٖٖٖٔ مسػ ػػا ٕٕٓٓ تامنػ ػػمى عمبػ ػػفنف (  ٕٛٙمسػ ػػاي ٕٕٓٓ كى ػ ػ

وسػػط لم ػػمير ) ،ولم مض ػ اضػػورنم بمةمنب ػ لممتمم ػ  ......... /ممػػف،
سبع ساولى وتغرنممم مبىغ ع رنف فمؼ تاني .
انٕلبئـــــغَ

فاممػى لمانمبػ لمةممػ لمطمعاػ  .........حمػ ماكمػ فمػػف لمفومػ لمةىنػػم بو ػؼ فامػػم

ف غضوف لم تر ،مف مر ناػمنر ٕٕٓٓ واتػ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/بػفلور ،نسػـ عمبػفنف ػ مامفظػ

لم ػػمير ،ػ ب ػ تمم موظ ػ عمومن ػ روػػنس نطػػمع لمتخطػػنط ولممتمبة ػ ب ػػرك كمربػػم لم ػػمير،
مىتوزنػػع ػ طىبػػى وفخػػذى عطن ػ ألفل عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ وظن تمػػم ػ بػػأف طىبػػى وفخػػذى مػػف
 .........اموػس روػنس متىػس حفلر ،لم ػافوؽ لمتػأمنا لمتةػموا مىمػولطانف بممخػمرط ػ بولسػط

لممتمـ لمثما (  ).........مبىغ ممو فمػؼ تانػي عىػ سػبنؿ لمر ػو ،م مبػؿ حامػم حتػ لر لى مػف
بك لمكمربم مم روع سكا ممىػوؾ مى ػافوؽ سػممؼ لمػذكر وفوف ح ػترلط تخ ػنص نطةػ
فرض إلنمم ماط ماوالى عىنمم ولعتممف ذمؾ مف نبؿ متا لمبى لممخت
لم مير ،مىتوزنع بو

مم فاف فعضم تىؾ لمىتا ٓ

لألمر لممةمنس عىني بممممف ٖٔٓ / ،ع وبمى ٓ
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ب ػرك كمربػم

وبتىسػ ٕٔ ٕٖٓٓ/ٔ/نضػػى لمماكمػ بمةمنبػ لمطمعاػ اضػػورنم بمأل ػػغمؿ لم ػػمن

ممف ،سبع ساولى وبتغرنممم مبىغ ع رنف فمؼ تاني ٓ

فر مةنبم وبمطبل ف ف طةاى عىني لمماكوـ ضفيم لممذكور،

وممم كمف يذل لماكـ نف

بطرنؽ لما ض ب خ مم مف لمستف وذمؾ بتمرنخ ٓٔ ٕٖٓٓ/ٖ /وننػف طةامػم تاػى رنػـ ٜ٘
تتمبع ستف لم امطر ٓ
َََََََََٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغََ:ـَ

أؿـــــــــجبةَانـؼـــــٍَ

ً
أٔالََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتَٔانفـبصَفَٗاإلؿزضاللَ

ذمؾ فف ماكم لمموضوع خى ى ف ختمـ اكممم لممطةػوف فنػي حمػ و ػؼ لمتممػ

لممسػػاف ،حمػ لمطمعا ػ ولمتػ ثبتػػى ف ػ ا مػػم حم ػ فامػػم ب ػ تمم موظ ػ عمم ػ

ػ روػػنس نطػػمع

لمتخطػنط ولممتمبةػ ب ػرك كمربػم لم ػمير ،مىتوزنػع ػ طىبػى وفخػذى مػف  .........اموػس روػنس

متىس حفلر ،لم افوؽ لمتأمنا لمتةموا مىمولطانف بممخمرط ػ بولسط لممػتمـ لمثػما .........
مبىػػغ ممو ػ فمػػؼ تانػػي عى ػ سػػبنؿ لمر ػػو ،م مبػػؿ فامػػم حت ػ لر لى مػػف ػػبك لمكمربػػم مم ػػروع
سػػكا ممىػػوؾ مى ػػافوؽ سػػممؼ لمػػذكر وفوف ح ػػترلط تخ ػػنص نطة ػ فرض إلنمم ػ ماط ػ
ما ػوالى عىنمػػم ولعتمػػمف ذمػػؾ مػػف نبػػؿ متا ػ لمبػػى لممخت ػ ب ػػرك كمربػػم لم ػػمير ،مىتوزن ػع
بو

مم فاف فعضم تىؾ لمىتا ػ لألمر لممةمنس عىني بم تض لمممف ٖٔٓ ،ع وبمى ٓ

ومػػـ تبػػنف ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ اكممػػم رغػػـ تةػػفف ػػموف لإلثبػػمى لألفم ػ لمولضػػا

ولم مطة ولمت تتزـ بأف لمطمعا نممى بمألفةػمؿ لمممفنػ متىػؾ لمترنمػ وعػف عىػـ ن ػف مامػم
مىا وؿ عى ذمؾ لممبىػغ م مبػؿ لم نػمـ بممةمػؿ لمػذل نػفخؿ فػ حخت م ػمم وفوف اػؽ وفامػم
تةمفى طىبي وفخذتي مئلتتمر بوظن تمم وي لألركػمف لمتػ فوتبمػم لم ػماوف ممسػم متمم عػف تىػؾ

لمترنم ٓ

وتػػم ى لألنػولؿ لمتػ ا ػػىتمم لمماكمػ مػػف ػػممف ،لم ػػميف لألوؿ  .........وفػػؽ مػػم
نسػتخىص مامػم فاػي حمت ػ بممطمعاػ مىمػر ،لألومػ ببعتبمريػػم لممخت ػ بمىػؼ لمم ػروع لمم ػػمر
حمنػػي ويػػو مػػف ػػبك لمكمربػػم ممبػػما

ػػافوؽ لمتػػأمنف لإلتتمػػمع مىمػولطانف بممخػػمرط بماط ػ
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لممة ػػر ،ون ػػف حست س ػػر مامػػم عػػف س ػػبس تةطػػؿ حتػ ػ لر لى لمطىػػس لمم ػػفـ م ػػف لم ػػافوؽ حمػ ػ

لم رك ف يذل لم أف فأرتأتي حم ونى الاؽ ٓ

ثػـ حمت ػ بمػم بةػػف ػػمر فػ م ػػر عمىمػم انػ

ففمفتػػي بوتػوس حنتطػػمع مسػػما ٕٓٓٓ

متػػر مربػػع مػػف مسػػما لمم ػػروع إلنمم ػ ماط ػ كمربػػم عىنمػػم فأتمبمػػم بتةػػذر ذمػػؾ اظ ػ لر مبنػػع
كمف نطع لألرلض لمفلخى ف اطمؽ ت سنـ لمم روع مؤلعضم غنر فامم ف رى عى طىبمم

ممػػم حضػػطر فعضػػم متىػػس حفلر ،لم ػػافوؽ حرتػػم لماظػػر ف ػ حتػ ػ لر لى لمتةمنػػف مػػع ػػرك
لمكمربم مانف لإلاتمم مف حنمم لممرلفؽ لألخرل ٓ

ومػػـ تضػػع ماكمػ لمموضػػوع ف ػ حعتبمريػػم مػػمورف بػػاص فنػولؿ لم ػػميف لألوؿ لممػػذكور
بممتا ن ػػمى ص ٔ/مػػف ماضػػر عضػػو لمانمبػ  .........وا ػػي  :ػ ت راػػى نمبىػػى لمممافس ػ
 ( .........لمطمعاػ ػ ) وعرض ػػى عىنم ػػم م ػػم حاتم ػ ػ حمن ػػي متى ػػس لإلفلر ،م ػػف لممولف ػ ػ عى ػ ػ

حس ػػت طمع خمسػ ػػممو متػ ػػر إلنمم ػ ػ ماط ػ ػ تومن ػػف لمكمربػ ػػم مػ ػػف لممسػ ػػما لممخ

ػ ػ ألرض

لمم روع ف ممى لمكبلـ فه مم نػا ةش  ..وعرضػى عىنمػم فف ػرك لمكمربػم ت ػوـ بةمػؿ ف لرسػ
إلاممؿ لمم روع غنر لمفرلس لم فنم وكمف غرض مف يذل لمةرض فا فا زيم عى حاتػمز
عمىمم ف لممولف عى تو نؿ لمتنمر ولنمم لم بك وطبةم ممػم لم ػرك يػ لمتػ ت ػوـ بةمػؿ

لمفرلس ستت مض رسوـ عف ذمؾ ب

رسمن طبةػم و حال فاػ فوتوػى بممممافسػ .........

تثػػور ف ػ وتمػ وت ػػوم ت حااػػم مػػش بتػػوع لمكػػبلـ فه نىتىمػػم كػػبلـ حن ػ فاػػم ن ػػفل حاكػػـ تةمى ػول
لمف لرسػ ب ػ رسػمن وتأخػػذول رسػوممم ب ػ رسػمن كػػذمؾ زل مرفػؽ لممنػػمه مػم عمػػؿ مةمناػ
 .....ت

ونف فوضح لم ػميف لمسػممؼ لمػذكر يػذه لمتزونػ مػف فنولمػي ت

ػنبل ص ٖٕ بممتا ن ػمى

ب ومي مم ا ي :
ط  /بةف اولم

ػمر مػف م ػمبىت لمثمانػ ممػم راػى نمبىتمػم مىمػر ،لمثممثػ ونومتىمػم حااػم ممكػف

اػػفبر مسػػما ٕٓ٘ متػػر ف ػػط وبمماسػػب مىمماػػفس لإلست ػػمرل فمػػف لممتةػػذر حاضػػمره ممامن ػػتي
ومكف لم افوؽ نمكف نففع رسوـ فل فرلس تفنف ،تةمىمم رك لمكمربم با سمم .

س  /كنؼ كمف رف فةىمم انمؿ يذنف لمةرضنف ؟

ط  /فاػػم فوؿ مػػم نىػػى ممػػم عى ػ مسػػما لمػ ػ ٕٓ٘ متػػر رفى بسػػرع ونممػػى مػػم نػػا ةش ومػػـ
فستطع مامن تمم ألامم نممػى كىمتمػم ب ػكؿ نػمطع ػ وممػم نىتىمػم عىػ موضػوع لمف لرسػ وفاػي مػف
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لمممكف عمؿ ولاف ،تفنف ،بمةرف

مش بتوع لمكبلـ فه ٓ

رك لمكمربم بم مبػؿ رسػوـ ػ يمتػى وزع ػى ونػممتى حااػم

س  /ومم سبس ثورتمم ؟
ط  /فام مةرفش وفام فوضاى ممم ن فل بةمؿ لمفرلس ب

رسمن ٓ

ويذل لمتز مف فنولؿ لم ميف لممذكور مي خطورتي لمبممغ وفيمنتي لم

ول ألاػي نػمطع

فػ ػ لمفالمػ ػ عىػ ػ فف لمطمعاػ ػ رفض ػػى مت ػػرف لمتىم ػػنح مت مضػ ػ فنػ ػ مب ػػممغ فوف وت ػػي ا ػػؽ و
وبم متػػمم فىػػـ نكػػف مػػفنمم ن ػػف لإلرت ػػم فو لمرغبػ فػ لما ػػوؿ عىػ ثمػ فمػولؿ م مبػػؿ لم نػػمـ
بةمىمم فو لإلمتامع عاي ٓ
ونػػف كػػمف رفضػػمم نبػػوؿ يػػذل لممبػػفف ماػػذ لمبفلن ػ عى ػ ااػػو امسػػـ وامػػمو وولضػػح ال
ن وبي غموض فو حبممـ فو ثم مرلوغػ فو تظػمير وممػذل مػـ نتػرا لم ػميف مامن ػتمم فػ
بؿ ترلتع عى لم ور بةف فف فن ف فف مامومتي مةمم فم ى ومف تكىؿ بمماتمح ٓ

ػأاي

لألمر لمذل نستخىص ماي كذمؾ ػ وكمم نمؿ لمففمع باؽ ػ فف لممتمـ لمثػما .........
كػمف نةمػؿ ماسػمبي لم خ ػ واػػفه عاػفمم طىػس مبىػغ مموػ فمػػؼ تانػي م مبػؿ لما ػوؿ عىػ
لممولف ػ عىػ مػػف لم ػػبك مىم ػػروع لإلسػػكما لممػػذكور فوف حنتطػػمع تىػػؾ لممسػػما لمكبنػر ،مػػف

لألرض وفاػػي حسػػتغؿ

ػػىتي بممطمعا ػ ولسػػتةمف بمػػذه لم ػػى ف ػ حسػػتةممؿ لمطػػرؽ لإلاتنممن ػ

ولألسػػممنس لمكمذب ػ متا نػػؽ غمنتػػي لسثم ػ ولإلسػػتنبل عى ػ يػػذل لممبىػػغ ما سػػي مػػف و لر ظمريػػم
وفوف مولف فو حسممـ مف لمطمعا ٓ
وناكػػف ذمػػؾ فف لم ػػميف لألوؿ نػػف فكػػف ف ػ فنولمػػي بممتا ن ػػمى فاػػي مػػـ تكػػف ياػػمؾ ثم ػ
حت مالى فنمم بناي وبنف لمطمعاػ و وفف لممػتمـ لمثػما كػمف نتاػف

فلومػم عػف عبلنتػي لموثن ػ

بمممس ػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك وم ػػـ ن ػػرف فػ ػ افنث ػػي م ػػع لم ػػميف م ػػم ن ن ػػف

ػ ػرلا فو ض ػػمام فف

ل مطمعا ستا ؿ عىػ ذمػؾ لممبىػغ م مبػؿ لم نػمـ بممةمػؿ لمسػممؼ لمػذكر م ػممح لم ػافوؽ بػؿ
فف مػػم نسػػت مف مػػف فن ػولؿ ذم ػػؾ لم ػػميف فاػػي ن اػػـ حسػػـ لمطمعاػػ ف ػ افنثػػي مئلسػػممـ ولمخػػفلع

إلض ػ م لأليمن ػ عى ػ عبلنتػػي بمممسػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك منػػتمكف مػػف لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ
لمذل طىبي ما سي منستوم عىني فوف اؽ وبطرنؽ لما ػس ولإلاتنػمؿ ويػو مػم ن طػع بػي كػذمؾ
ثبوى عفـ افو فل حت مؿ مبم ر بناي وبنف لمطمعا ونف سوؿ عف ذمؾ
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رلا :

س  /يؿ كماى يامؾ حت مالى مبم ر ،بناي وبنف لممتمم ( لمطمعا ) ؟

ط  /ال

ورغـ فيمن يذه لألنولؿ لمت ففم لم ميف لألوؿ بممتا ن مى ولمت تا

عف لمطمعاػ

فل حت ػػمؿ مم ػػم بممولنة ػ لمت ػ حرتكبمػػم لممػػتمـ لمثػػما واػػفه فو فنػػ مس ػػميم مػػف تمابم ػػم فػ ػ
حرتكمبمم و فػبف ماكمػ لمموضػوع مػـ تا ػىمم ضػمف مػم ا ػىتي مػف فنولمػي بػؿ فسػ طتمم كىنػ

وعىػ ااػػو نػػفؿ عىػ فامػػم مػػـ تػػت طف حمنمػػم ومػػـ تاػػط بمػػم عىمػػم ومػػـ تُىػػـ بةام ػػر تىػػؾ لم ػػممف،
بأكمىمم وال بأتزلومم لمممم وعام ريم لمتويرن ٓ
ويو مم نػفؿ عىػ فامػم فتػرى بتػر ػممف ،لم ػميف لألوؿ بمػم غنػر مػف فاوليػم واوممػم
عف م موممم لم رنح حمػ مةاػ

خػر مػـ ن ىػي ومػـ ن

ػفه لم ػميف لممػذكور ومػـ نا ػرؼ حمنػي

ن ػػفه ومػػـ تتتػػي حمنػػي حرفلتػي فػ لمتةبنػػر عػػف وتمػ اظػره و كمػػم ُنةػػف مسػػخم مى ػػممف ،لممػػذكور،
ويو فمر ماظور ومام عاي طب م ممم ت تضني ف وؿ لإلستفالؿ لمسىنـ ولمتفم ػنؿ لم موس ٓ
لؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػػوف كػػمف مماكمػ لمموضػػوع تتزوػ لم ػػممف ،وتأخػػذ بػػبةض مامػػم فوف لمػػبةض لسخػػر

حال فف ذم ػػؾ مامط ػػي فال تمس ػػخمم فو تغن ػػر فاولي ػػم بم ػػم نانىم ػػم ع ػػف مةامي ػػم لمم م ػػوـ و ػ ػرنح
عبمرتمػػم وفف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذل ونةػػى فنػػي تىػػؾ لمتتزوػ فف لمماكمػ نػػف فامطػػى
بمم وممرسى سىطتمم ف تتزوتمم فوف بتر م اوليم تٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ

وال ن فح ف ذمؾ فف نكوف مماكم لمموضوع لماؽ ف تتزوػ لم ػممف ،فتأخػذ بػبةض
مامػػم فوف لمػػبةض لسخػػر لمػػذل ال تطمػػوف حمنػػي وال نرتػػمح ضػػمنريم حم ػ مػػافله ومضػػمواي ألف
اػػف ذمػػؾ ومامطػػي بفلي ػ فف ال تمسػػخ لمماكم ػ نػػوؿ لم ػػميف فو تبتػػر فا ػوله بمػػم نانىػػي عػػف
لمم مػػوـ مػػف

ػرنح عبم لرتػػي كمػػم نابغ ػ فف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذل ونةػػى فنػػي تىػػؾ

لمتتزو فف لمماكم نف فامطػى بمم ػممف ،كمػم اطػؽ بػي لم ػميف وممرسػى سػىطتمم فػ تتزوتمػم
فوف بتر م اوليم ألف ونوفمم عاف يذل لماف نفؿ عى فامم مـ ت طف حم مةا عبمرلى لم ػميف

لممبطػؿ مػع فامػم مػو تبناػى ولنػع لماػمؿ فػ
ف تمىتمم ويػو مػم ن ػـ حسػتفالممم بمم سػمف ُ
لممستمف مامم ٓ
مكمف مف لمماتمؿ فف نتغنر وتي رفنمم ف لمفمنؿ ُ
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ػأامم

وب ػػذمؾ فضػ ػػا لماكػ ػػـ لممطةػ ػػوف فنػ ػػي فػ ػػوؽ ن ػػػوره ف ػ ػ لمبنػ ػػمف مةنبػ ػػم بمم سػ ػػمف ف ػ ػ

لإلسػػتفالؿ بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ ومػػو فف لمماكم ػ تسػػمافى ف ػ نضػػمومم بمإلفلا ػ حم ػ
ففمػ فخػػرل ألامػػم مػػف لممػولف لمتامونػ متسػػماف ،ومامػػم متتمةػ تتكػػوف ع نػػفتمم بانػ

حذل سػ ط

فافيم فوفستبةف تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم ووزامم مسمور لألفم لألخرل ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ رنـ ٘ ٔٙػ ص ٘ ٚٙػ طةف ٔ ٜٛمسا ٗٗؽ
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ رنـ ٕ٘ ػ ص ٗٔٔػ طةف ٘ ٜٗٛمسا ٘٘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 س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ ٙٚٚ
* ا ض  ٜٜٔٚ/٘/ٙػ سٖٓ ػ ٗٗٔ ػ ٖٗ٘
* ا ض ٜٕٗٔٛ/ٔٔ/ػ سٖٖ ػ ٗ ٔٚػ ٛٗٚ
ومػػـ تا ػػؿ لمماكم ػ مػػف فن ػولؿ بػػمن

ػػموف لإلثبػػمى مػػم ن نػػف طىػػس لمطمعا ػ مبىػػغ

لمر ػ ػػو ،لممػ ػػذكور ألعضػ ػػم لمتمةن ػ ػ مػ ػػف حسػ ػػت طمع نطة ػ ػ لألرض لمبلزم ػ ػ مت ون ػ ػ ماط ػ ػ
لمماوالى إلمػفلفيم بممتنػمر لمكمربػمو وكػؿ مػم ذكػر فػ يػذل لم ػفف ما ػوؿ عػف لممػتمـ لمثػما

 .........ومـ نكف مف لمطمعا مبم ر ،ومم ترفف ببةض لألنولؿ مف فف تغذنػي م ػروع حسػكمف
لمتمةن بممكمربم مـ نكف ناتمط حم حست طمع نطة فرض ماي إلا م ماطػ لمماػوالى وفف
لمماط لم رنب ماػي ولمخم ػ بضػبمط لم ػؼ باػفلوؽ اىػولف بمػم مكػمف نتسػع إلمػفلف م ػروع
لمتمةن بممتنمر لمكمربمو لمبلزـ ولمكمف ٓ

ولا ػػبى ػػممف ،لم ػػميف  .........رو ػػنس متى ػػس حفلر ،لمتمةنػ ػ لمم ػػذكور ،عىػ ػ فف

لممماػػفس خممػػف لمتػػويرل لممكىػػؼ ببا ػػم

ػػبك خطػػوط لمكمربػػم مىتمةن ػ فام ػ حمنػػي م مبىتػػي

مىمتمـ لمثما  .........لمذل فخبره بأف مفني بةض لماىوؿ لمخم
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بم كى طىس لم رك مف

لم ػػافوؽ ت ػػوفنر نطةػ ػ فرض إلا ػػم ماطػ ػ لمماػ ػوالى عىنم ػػم م ػػف فرض لمتمةنػ ػ متغذنػ ػ

لمم روع بممتنمر لمكمربمو ثـ طىس ماي لممتمـ لمثما مبىغ ممو فمؼ تاني عىػ سػبنؿ لمر ػو،

سػػنتـ ت فنمػػي مىمسػػوومنف (؟ ) ب ػػرك لمكمربػػم اظنػػر حع ػػم لم ػػافوؽ مػػف تػػوفنر نطة ػ فرض
مسماتمم فربة الؼ متر إلا م ماط لمماوالى عىنمم وا ىى لمماكم مف فنولؿ لم ميف
خممف لمتويرل ممال نخرط عف مضموف ممف ،لم ميف لمسمبؽ ٓ

وفضمؼ لم ميف  .........مفنر عمـ لم افوؽ فف لممتمـ لمثما فكف ف افنثي فمممي

فف خطمبػػم بمممولف ػ عىػ حمػػفلف م ػػروع لمتمةنػ بممكمربػػم فوف حسػػت طمع نطةػ لألرض ماػػي
سنتـ ح فلره فور حسػتبلمي مبىػغ لمر ػو ،وفطىةػي عىػ رنػـ لممػمتؼ لمخػمص بممطمعاػ لممسػتؿ
عى يمت ي لمماموؿ ٓ
و ػػمف ك ػػؿ م ػػف  .........و  .........بأا ػػي عىم ػػم بتى ػػؾ لمون ػػموع م ػػف لم ػػميف خمم ػػف

لمتويرل و ويذه لألنػولؿ فػ متموعمػم ال ت نػف

ػرلا فو ضػمام فف لمطمعاػ ممػم ففاػ

ػى

بولنة طىس لمر و ،فو فخذيم لمت ممرسمم لممتمـ لمثما لسمم زنفلف واػفه فوف فل م ػمرك
مامػم ػ بػؿ تػفؿ فالمػ نمطةػ وتمزمػ عىػ فاػي كػمف نةمػؿ ماسػمبي لمخػمص ومػف و لر ظمريػم
مستغبل حسممم و ى لم فلن لمت تتمةممم فسوف حستغبلؿ ف سبنؿ تا نؽ مآربي لم خ ن
وفغ لرضػػي لمت ػػة ولمماارف ػ لمخم ػ

بممطمعاػ ومػػـ تتمةمػػـ بمػػم

ػ ونػػف فتمػػع ي ػاال لم ػػموف لألخن ػرنف فامػػـ مػػـ نىت ػول

ػى ومػػـ تطىػػس مػػامـ

ػ لرا فو ضػمام فنػ مبػػممغ ال عىػ سػػبنؿ

لمر و ،فو ألل سبس وغموض خر ٓ
ولامم ظمر عى مسرح لألافل

لممتمـ لمثما وافه ومف ثـ فبف لألفم لممسػتمف ،مػف

ػػممف ،لم ػػموف لممػػذكورنف ال ت ػػىح بػػذلتمم س ػول كماػػى عى ػ ااػػو مسػػت ؿ فو بمإلضػػمف حم ػ

لألفمػ لألخػػرل مئلسػػتفالؿ مامػػم عىػ ثبػػوى لمتممػ لمتػ فناػػى بمػػم لمطمعاػ حمنمػػم  .وال تر ػػح
مى وؿ بأامم حتترى بوظن تمم وفخىى بولتبمتمم وا ىى وطىبى مبىغم عى سبنؿ لمر ػو ،مى نػمـ
بأعممممم ٓ
وتكوف لمماكم بذمؾ حذ حستفمى بتىؾ لألفم عىػ ثبػوى لمتممػ لممػذكور ،ضػفيم ونػف

تةس ى ف حستاتمتمم كمم فسف حستفالممم بمم نةنس اكممم بمم نستوتس ا ضػي ولإلعمفٓ ،

كمم مـ تضع لمماكم ف حعتبمريم مم فتمػع عىنػي يػاال لم ػموف مػف فامػـ ال نةرفػوف
لمطمعاػ ب خ ػػمم و وفامػػم مػػـ تطىػػس مػػامـ ثمػ مبػػممغ عى ػ سػػبنؿ لمر ػػو ،إلاتػػمز اػػمتتمـ و
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وكؿ مم ننؿ مف يذل لم فف فامم ف رى عى طىس حست طمع لممسما لمبلزمػ إلنممػ ماطػ

لمت ون مىماوالى لمكمربمون و فوف فف تتـ فن م مببلى مػامـ مةمػم و كمػم فف لممػتمـ لمثػما مػـ

ن

ػػح

ػرلا عػػف فامػػم بػػذلتمم لمت ػ ستا ػػؿ عى ػ مبىػػغ لمر ػػو ،ما سػػمم ومػػم ذكػػر ف ػ يػػذل

لم ػػأف نا ػػس عى ػ لممسػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك فوف تافنػػف حسػػـ ػػخص فو ف ػػخمص خػ ػرنف
ماففنف بذولتمـ ٓ

وبذمؾ تكوف لمماكم ونف حستافى ف نضمومم بمإلفلا حم ففم ال ت ىح بذلتمم مك

ن ػمـ عىنمػػم حنتامعمػػم بثبػػوى لمتممػ ضػػف لمطمعاػ ومػـ نامم مػػم لمتوفنػػؽ فػ وزامػػم ألنػولؿ يػاال
لم ػػموف بة ػػف فف غمب ػػى عام ػػم فالمتم ػػم لمولض ػػا وم مومم ػػم لم ػ ػرنح وفري ػػى فنػ ػولؿ لم ػػموف
لممذكورنف ولستخى ػى مامػم مػم ال نت ػؽ ع ػبل وماط ػم مةمػم ولمت تػى عػف عام ػر ػممف ،كػؿ
مػػامـ لمتويرن ػ وفتزلومػػم لمممم ػ ممػػم ناب ػ عػػف فامػػم مػػـ تما ػػمم لمتماػػنص لمكممػػؿ ولم ػػممؿ
ولمذل نمنػ ممػم لم ر ػ مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ ولم

ػؿ فػ لمػفعول عػف ب ػر وب ػنر،

ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف و وكػػمف عى ػ لمماكم ػ
ات نسىـ نضمايم مف يذل لمةولر فف تماص لماظر ف فنولؿ لم موف لممػذكورنف وتػفخؿ فػ
حعتبمريم ووزامم مم فتمةول عىني مف ا موؽ وكىمم ت مف بػأف لممػتمـ لمثػما كػمف نةمػؿ ماسػمبي

لمخػػمص مسػػتمففم لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ لممػػذكور ما سػػي ما ػػرفل وفاػػي حسػػتةمؿ حسػػـ لممسػػوومنف

ولسـ لمطمعا و ػىتمم لمامنمػ بػي ولم ػفلن لمتػ تتمةمػم وسػخر كػؿ يػذه لمةام ػر متا نػؽ
فغ لرضػػي لم ػرنر ،ولسثم ػ ومػػـ نتػػورع ف ػ لماممن ػ عى ػ حم ػػم لمتمم ػ عى ػ لمطمعا ػ فوف اػػؽ
تخى م مف لممسوومن وبةف فف فس ط ف نفه وضبط متىبسم بترنمتػي فىػـ نتػف مػي مخرتػم مػف
مأزني حال بممػذيمس حمػ لمطمعاػ فػ مسػكامم ووضػع لمكػنس لمماتػول عىػ مبىػغ لمر ػو ،عىػ

ماضػػف ،بفلخىػػي و ونػػف تػػـ ضػػبطي عىػ تىػػؾ لماممػ فوف فف تمتػػف حمنػػي نػػفيم فو تاػػوزه كمػػم يػػو
ثمبى بمألورلؽ وبمفوامى لماكـ ذلتي و بؿ وفوف فف تاتبي فو تىت ى ف بل حم وتوفه ٓ
ويػػو مػػم ناكػػف مػػم سػػبؽ نومػػي بػػأف حسػػتفالؿ لمماكم ػ بػػأنولؿ لم ػػموف لممػػذكورنف عى ػ
ثبوى لمتمم ضف لمطمعا كمف م وبم بممتةسػؼ لمولضػح ولم سػمف لمظػمير ألف لمم ػفممى لمتػ

سمنتمم ال تت ؽ مع لماتموج لمت خى ى حمنمم بؿ نأبميم لمة ػؿ لمسػىنـ ولم مػـ لمماط ػ لمسػفنف ػ

ويو مم ن ـ لماكـ بمم نبطىي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
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وال ُنةف يذل تػفخبل مػف ففػمع لمطمعاػ فػ سػىط ماكمػ لمموضػوع فػ وزف عام ػر
لمفعول وففمتمم لممطروا عى بسمط لمبا فممممم ولمتػ نضػى بمإلفلاػ باػم عىنمػم ألاػي ال
ُنةػػف م ػف مػػفوامى لماكػػـ لمطةػػنف وال نظمػػر مػػف مفوامتػػي فف لمماكم ػ اػػنف فستةرضػػى تىػػؾ
لألفم كماى مىم بمم حممممم ممبل نمن ممم فف تما مم لمتمانص لمكػمف لمػذل نػفؿ عىػ
فامػػم نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ

مىتةػػرؼ عىػ لما ن ػ ويػػو ولتبمػػم فػ لمم ػػمـ

لألوؿ ػ ممم ال تتف فني ماكم لما ض متمال متبنف ا لماكـ مف فسمفه ويػو مم ُنبطىي ٓ
* ا ض  ٜٔٚٗ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕ٘ ػ  ٜٔٛػ ٖ ٛٚػ طةف ٗٗٗ / ٛٚؽ
ً
صبَيبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔفـبصَآسغَفَٗاإلؿزضاللَ

ف ػػف فسػػتافى لمماكم ػ ف ػ نضػػمومم ببفلا ػ لمطمعاػػ ك ػػذمؾ حمػػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف

حسػػتممع لمانمبػ لمةممػ مؤلامفنػ

لمممت نػ لممػػأذوف بتسػػتنىمم ػ بم ومػ ح ػػتممؿ تىػػؾ لألامفنػ

عى اولرلى ترى فنمم بنف لمطمعا ولممتمـ لمثما تأكف مف خبلممم طىس لمطمعا مبىغ ممو
فمؼ تاني عى سبنؿ لمر و ،بولسط لممػتمـ لمثػما مػف لم ػميف لألوؿ بو ػ ي عضػول بمتىػس
حفلر ،لم ػػافوؽ لمتػػأمنا لمتةػػموا مىم ػولطانف بممخػػمرط وخػػبلؿ تىػػؾ لألامفن ػ

فوضػػح لممػػتمـ

لمثػػما مىطمعا ػ حت منػػي وفعضػػم متى ػػس حفلر ،لم ػػافوؽ عىػ ػ حسػػتبلـ مبىػػغ لمر ػػو ،لمم ػػذكور،

بتمرنخ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٖ/وفاي طىس مامم طرح لمطىس لمخمص بممم روع عى متا لمبػى لمم ػرر
ع ػػفيم ن ػػوـ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٙوفف لمطمعاػ ػ ففمفت ػػي بباتم ػػمؿ تأتن ػػؿ ي ػػذل لإلتتمػػػمع  .وفف تىػ ػػؾ
لألامفن

ح تمىى عى اولر بناي وبنف لمطمعاػ ن نػف حسػتبلمي مبىػغ لمر ػو ،بمم ةػؿ وفاػي حت ػؽ

مةمم عى م مومم بتمرنخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/متسىنممم لممبىغ لمسممؼ لمذكر وفاي نف حت ؿ بمم فثام

لمتا نػػؽ مةػػي بممانمب ػ لمةمم ػ وطىبػػى ماػػي لمطمعا ػ حرتػػم لمموعػػف حم ػ موعػػف خػػر إل ػػمبتمم

ب ػفممم حال فف لممػػتمـ لمثػما ف ػػر عىػ ضػػرور ،م مبىتمػم م ػػر لر فف لممبىػغ لمػػذل مةػي كبنػػر وال
نستطنع فف نات ظ بي بمسكاي وعىني طىبى ماي مم مبىتمم بمسكامم لمػنوـ ٓ
وفض ػػمفى لمماكمػ ػ فػ ػ فس ػػبمس اكمم ػػم حمػ ػ فف لمانمبػ ػ لمةممػ ػ

ػ ػميفى لمتس ػػتنبلى

لممرون لممأذوف بمػم ول ػتمىى عىػ م ػم نػوـ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔبػنف لم ػميف لألوؿ ولممػتمـ لمثػما

ولم ػػميف لمثػػممف تةىػػؽ بولنة ػ لمر ػػو ،حسػػتةرض فنػػي لممػػتمـ لمثػػما لإلع ػػم لى لمت ػ سػػتماامم
لمطمعا مى افوؽ ولمت ت ؿ ف ننمتمم حم فكثر مف مىنوف تاني ٓ
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ولسػػتافى لمماكم ػ ف ػ نضػػمومم كػػذمؾ حم ػ مػػم تػػم بت رنػػر مضػػميم ،لم ػػوى وت رنػػغ

لم ػرلوط  .......ومػػم فسػ ر عاػػي لإلت ػػمؿ لممػػمت

بػػنف لممػػتمـ لمثػػما ولم ػػميف لألوؿ ولت ػػمؿ

خرنف لممتمـ لمثما ولمطمعا ومضمواي نتةىؽ ببت مؽ سمبؽ فنمم بنامـ عى فف نففع لم مك
بولسػط لممػتمـ لمثػما م مبػؿ حامػم حتػ لر لى مػف ػبك

مبىغ ممو فمؼ تاني حمػ لمطمعاػ

لمكمربم مم روع سكا ممىوؾ مى افوؽ فوف ح ترلط تخ نص نطة فرض إلنممتػي ونػف تػـ

تسىنـ لما وف حم لمطمعا بغرض حامم كمف لإلت لر لى لمم مر حمنمم ٓ

كمم حستافى لمماكم ف نضػمومم ببفلاػ لمطمعاػ حمػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف م ػميفتمم
م رنط لم نفنو لمخمص بولنة ضبط لممتمم لألوم ( لمطمعا ) بمسكامم نػوـ ٕٕٕ٘ٓٓ/ٖ/
وفسػ رى لمم ػػميف ،عػػف ت مضػػنمم (؟ ) مبىػغ لمر ػػو ،وتػػـ ضػػبطي فػوؽ لمماضػػف ،لمموتػػوف ،عىػ
نسمر لمفلخؿ بمسكامم ٓ

ويذه لألفم لمتػ سػمنتمم لمماكمػ وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي ال ف ػؿ ممػم بمأل ػرط

لممذكور ،سول لممسموع مامم فو لممرون ٓ
حذ ال نوتػػف بمػػم ثمػ اػػفن

مبم ػػر فو غنػػر مبم ػػر بػػنف لمطمعا ػ ولممػػتمـ لمثػػما ن نػػف

فامم حت ى مةي عى ت مضػ مبىػغ لمر ػو ،لممػذكور بولسػطتي مى نػمـ بأعمػمؿ وظن تمػم ولإلتتػمر

بمم و وكؿ مم ورف بتىؾ لمتستنبلى ال نك ؼ حال عف عبلنتمم لمامنم لموثن ولموطنف ،ولمتػ

تسمح مي بى مومػم سػول خػمرط مسػكاي فوبفلخىػي  .وتىػؾ لمى ػم لى ( لمامنمػ ) ال تػفؿ باػمؿ وال
ت طع بأامػم تتةىػؽ بترنمػ لمر ػو ،وال بأامػم حت ػى مػع لممػتمـ لمثػما عىػ ت مضػ لمم مبػؿ ممػم
ويو مبىغ لمر و ،بولسطتي ٓ

ومػػف تماػػس خػػر فػػبف حسػػتممع لمانمب ػ لمةمم ػ وم ػػميفتمم مىمرو ػ مامػػم وكػػذمؾ لماػػمؿ

بمماسػػب مخبنػػر لم ػػوى ومػػم ففػػرغ مامػػم ف ػ ماض ػره كػػؿ ذمػػؾ ال ن ػػىح ألف تتخػػذه لمماكم ػ
فمنبل ضف لمطمعا ٓ
ألف مػػم ا ػػىتي سػػىط لمتا نػػؽ فو ذمػػؾ لمخبنػػر ال نةػػفو فف نكػػوف متػػرف ا ػػنى ممػػم
فنػػي مػػف لمتسػػتنبلى لمم ػػمر حمنمػػم بطرنػػؽ لإلسػػتابمط ولإلسػػتاتمط وفػػؽ فرنػػي لم خ ػ ورانتػػي
لمخم

و وكؿ ماممم اػر فػ ع نفتػي و لروػي و بنػف فف لمماكمػ ػ وكمػم يػو م رر ػ حامػم تةتمػف

ف ػ نضػػمومم عى ػ رفنمػػم لم خ ػ ولسػػتاتمتمم لمخػػمص و وال نتػػوز ممػػم باػػمؿ فف تػػفخؿ ف ػ
ع نفتمم ولطموامامم رفنم خر مسوليم ٓ
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ألف لم ضم لمتامو م مـ فسمسػم عىػ مبػفف حنتاػمع لم مضػ بمألفمػ لممطرواػ عىنػي فو

عفـ حنتامعي بمم بةف فف نما مم با سي ونستةرضمم ب خ ػي ونكػوف ع نفتػي فنمػم باػم عىػ

مم نرتمح حمني وتفلاػي ونطمػوف حمنػي ضػمنره  .ومكػؿ ػميف فف نػفم ب ػممفتي و لروػي كن مػم ػم
ومكػػف لمماكم ػ ال تت نػػف بمػػم بػػؿ عىنمػػم فف ت

ػػح ف ػ اكممػػم عػػف فامػػم فخػػذى بوتم ػ اظ ػره

ولطمأاى حمنمم ووث ى بمم ٓ

ون تضػ ػ ذم ػػؾ بطبنةػ ػ لما ػػمؿ فف تس ػػتةرض لمماكمػ ػ لمةام ػػر لمتػ ػ باػ ػ لم ػػميف

ع نفت ػػي عىنم ػػم ولاتمػ ػ فنم ػػم حمػ ػ فرن ػػي اتػ ػ تس ػػتطنع لمماكمػ ػ فف ت تا ػػع بم ػػم فو تط ػػرح تى ػػؾ
لمةام ر حذل مـ تطموف حمنمم ٓ
ويػ ػػو مػ ػػم كػ ػػمف نتةػ ػػنف مةػ ػػي عى ػ ػ لمماكم ػ ػ فف تسػ ػػوؽ ف ػ ػ اكممػ ػػم اػ ػػص لمةبػ ػػمرلى
ولألامفن ػ

لمت ػ فلرى بػػنف لممػػتمـ لمثػػما ولمطمعا ػ ات ػ نمكػػف لمتأكػػف مػػف فف لم ػػميف ويػػو

خبنػػر لأل ػولى فو لمانمب ػ لمةمم ػ وي ػ سػػىط لمتا نػػؽ ن ػػف ف ػػمبى ف ػ حسػػتاتمتمم وامم مػػم
لمتوفن ػػؽ فػ ػ حس ػػتابمطمم م ػػف عفم ػػي  .وي ػػو فم ػػر نس ػػتانؿ عىنم ػػم بفليػ ػ حذل م ػػـ تة ػػرض م ػػذلى
لمةبػػمرلى لممتبمفم ػ بػػنف لممتاػػفثنف ولممسػػتى فاػػمفنثمـ ومػػـ تر ػػفيم ف ػ اكممػػم وكػػذمؾ ات ػ
تسػػتطنع ماكم ػ لمػػا ض فف ت ػػوـ بػػفوريم ف ػ مرلنب ػ ذمػػؾ لإلسػػتاتمط ولإلسػػتابمط لم ػذل فورفى
لمماكم اتانتي فاسس بمفوامى اكممم لممطةوف عىني ٓ

فتىػػؾ لماتػػموج لمتػ ػ فف ػػاى عامػػم لمماكم ػ س ػول فػػ

ػػأف لمتسػػتنبلى لممرونػػ فو

لممسػػموع لمت ػ نممػػى بمػػم سػػىط لمتا نػػؽ فو لمماكم ػ ذلتمػػم فو خبنػػر لأل ػولى ف ػ امت ػ
ممسػ مبنػػمف م ػػفممتمم ويػ ا ػػوص تىػػؾ لألامفنػ

ولمتسػػتنبلى مكػ تبم ػػر ماكمػ لمػػا ض

مممـ وظن تمم ف مرلنب سبلم حستفالؿ لمماكم و ػولس ماط مػم لم ضػمو ويػو مػم ن ػرى

لمماكم ف بنماي وممػذل كػمف اكممػم مةنبػم فػوؽ ن ػوره وفسػمف حسػتفالممم بممخطػأ فػ لإلسػامف
ومخمم لمثمبى بمألورلؽ ٓ
وممػػم يػػو م ػػرر كػػذمؾ مػػف فف لم ػػماوف فوتػػس ف ػ كػػؿ اكػػـ
ح تمممي عى مافل ومضموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى وعى ااو م

ػػمفر بمإلفلا ػ ضػػرور،
ؿ وولضػح بانػ

ن ػوبي لإلتمػمؿ فو لمتةمػنـ ولمتتمنػؿ وذمػؾ اتػ تسػتطنع ماكمػ لمػا ض مبم ػر ،سػىطتمم فػ
مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف ٓ
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ال

ويو مم نستانؿ عىنمم لم نمـ بي حذل مم فورفى باكممم لماتػموج ما

ػى عىػ م ػفممتمم

وفسبمبمم وألف لماكـ منس فػ ا ن تػي حال ما ػى مم ػفممى خى ػى مامػم لمماكمػ حمػ اتػموج
مةنا وممذل ال نك

نوممم فف لمانمب لمةمم فو خبنر لأل ولى نممػم بػمإلت لر لى سػمم لمػذكر

وفاممػػم خى ػػم حم ػ اتػػموج مةنا ػ فيممػػم فف لمطمعاػ طىبػػى وفخػػذى لممبىػػغ لممضػػبوط بمسػػكامم
عىػ سػػبنؿ لمر ػػو ،و بػػؿ نابغ ػ نبػػؿ ذمػػؾ فف تبػػنف لمماكم ػ كنػػؼ حستخى ػػى تىػػؾ لمم ػػمفر

ي ػػذه لمات ػػموج اتػ ػ نمك ػػف مرلنبػ ػ
ماكم لما ض

ػػا حس ػػتفالممم وس ػػبلمتي م ػػف لم س ػػمف فو لمتةس ػػؼ بمةرفػ ػ

ماب لموالن ولإلخت مص ف مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لألاكمـ ٓ

ولم وؿ بغنر ذمؾ نخرط عف لمضولبط لمسفنف ،لممطب ػ فػ يػذل لم ػفف ونتةػؿ لماكػـ
فنػػرس حم ػ لمػػتاكـ ولإلسػػتبفلف ن ػرنف عىنػػي لمتةسػػؼ ولم سػػمف لممبطػػؿ ويػػو مػػم تػػرفل فنػػي لماكػػـ
لممطةوف عىني وممذل كمف مةنبم ولتبم ا ضي ولإلامم ٓ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت لم مض ػ لمتاػػمو نكػػوف ع نفتػػي ف ػ لمػػفعول باػػم عى ػ فرنػػي لم خ ػ ولنتامعػػي

لمخمص ومنس مي فف نفخؿ ف حطمواماي رفنم خر مسوله ت

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ رنـ  ٜٚػ ص ٕٖٜ

ونػػف تػولتر نضػػم ماكمػ لمػػا ض عىػ فف لم مضػ لمتاػػمو ال نت نػػف بػرفل وال باكػػـ
نمضػ ػ تا ػػمو

خ ػػر حات لرم ػػم وتا ن ػػم مولتب ػػي فػ ػ لماك ػػـ عىػ ػ ا ن ػ ػ

لمولن ػػع لم ةىػ ػ

عىػ ػ

م تض ػ لمة نػػف ،لمت ػ تتكػػوف مفنػػي يػػو مممػػم تامنضػػى مػػع رفل فو اكػػـ س ػوله  .فمػػو ن ض ػ
مف لر ف نضموي عػف ع نػف ،نا ػىمم يػو مسػت بل فػ تا ػنىمم با سػي ال ن ػمركي فنمػم غنػره

ومممم تامنضى مع فل اكـ خر مسوله ٓ

* 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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وفف لم ماوف فوتس عى كػؿ اكػـ

ػمفر بمإلفلاػ ضػرور ،ح ػتمممي عىػ بنػمف م

وولض ػػح مك ػػؿ فمن ػػؿ م ػػف ففمػ ػ لمثب ػػوى ال ن ػػوبي حتم ػػمؿ فو غم ػػوض فو حتم ػػمؿ وتةم ػػنـ اتػ ػ
تستطنع ماكم لما ض مممرس سىطتمم ف مرلنب
*

ػؿ

ا تطبنؽ لم ماوف وسبلم لممأخذ ٓ

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

* ا ض ٗ ٜٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٖٔٔ ػ ٙٔٛ

وفف تسػػبنس لألاكػػمـ مػػف فعظػػـ لمضػػممامى لمتػ فرضػػمم لم ػػماوف عىػ لم ضػػمه حذ يػػو
مظمر ننمممـ بمم عىنمـ مػف ولتػس تػفننؽ لمباػ
نةىاوامم فنمم ن

ولمةػمف لماظػر مىتةػرؼ عىػ لما ن ػ لمتػ

ىوف فني مف لألنضن ػ وبػي واػفه نسػىموف مػف مظاػ لمػتاكـ ولإلسػتبفلف وبػي

نرفةوف كذمؾ مم نف نرنف عى لألذيمف مف لم كوف فنفعوف لمتمنع حم عفممـ مطموانف ػ وال
تا ع لألسبمس حذل كماى عبمرتمم متمى ال تا ع فافل وال تتف ماكم لما ض فنمػم متػمال متبػنف
ا لماكـ مف فسمفه ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٕٜٔ/ٕ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ طٔ ػ ٓ ٔٚػ ٔٚٛ
وفف لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ فسػػس
لألورلؽ ػ فبذل

ػػانا ممػػم م ػػفريم مػػف عنػػوف

فر لماكـ بام عى نوؿ ال ف ؿ مي بتىؾ لألورلؽ كػمف لماكػـ بػمطبل إلبتاموػي

عى فسمس فمسف ٓ

* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ رنـ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طةفٖٗ٘ٗ / ٕٚؽ
نضمؼ حم مم ت فـ فف لماولرلى ولألامفنػ

لمم ػوؿ بأامػم تمػى بػنف لمطمعاػ ولممػتمـ

لمثػػما ولمتػ تػػـ تسػػتنىمم ػ ال تك ػػؼ بوضػػوح عػػف فف فكػر ،لإلرت ػػم نػػف حسػػت رى ف ػ ا سػػمم

وضمنريم ولألفكمر مممم كمف أامم ال تفخؿ فػ فلوػر ،لمتػأثنـ ولمة ػمس ونػف عبػر لم ػمرع عػف
ذمؾ ب ومي ف لمممف ٗ٘ ،ع وبمى بأاي ال ُنةف ترنم فو ػروعم متػرف لمةػزـ عىػ حرتكمبمػم فو
اتػ مػم ُنتخػذ مػف فعمػمؿ تاضػنرن مػذمؾ ػ فمػم نػرف عىػ لمػذيف مػف ففكػمر ومػو كماػى ت ػكؿ
ترلوـ ال نمكف مةمم لم وؿ بأف يامؾ ترنم ونةى بمم ةؿ ٓ

ػ فل عبػػم لرى تُاب ػ عػػف فف لمطمعا ػ نػػف
وال نوتػػف ف ػ لمتسػػتنبلى عى ػ بطبلامػػم
حسػػت رى مػػفنمم فك ػر ،لمترنم ػ لإلسػػت رلر لمتػػمـ ولمامػػمو ولمم ػػمـ عىنػػي مػػف تمابمػػم و بػػؿ تػػفؿ
بوضوح فامم رفضى تىؾ لم كر ،وفبةفتمم عف ا سمم كىن ٓ
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ومػػـ تضػػع ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ لعتبمريػػم لم ػرلوف لمت ػ تا ػ لمترنم ػ لممػػذكور ،ف ػ

تماػػس لمطمعا ػ و ولستخى ػػى لألفم ػ لمفلم ػ عى ػ ثبوتمػػم ضػػفيم مػػف عام ػػر التاػػتج ي ػػذل
لإلسػػتخبلص والتػػافل حمنػػي فػ ماطػػؽ سػػموغ ولسػػتفالؿ م بػػوؿ و وممػػذل ػػمس حسػػتفالممم لم سػػمف
ولمتةسػؼ لمولضػح ػ يػذل ومػـ تكػف يػذه ػ لألفمػ غموبػي عػف ففػمع لمطمعاػي بػؿ تمسػؾ بمػم فػ
ففمعي فممـ ماكم لمموضوع ومكامم ف مى ذلامم عف سممعمم وفغمضى عنانمم عف رانتمم
وباثمػػم وتمان ػػمم وممػػذل فغ ىػػى لمػػرف عىنمػػم ويػػو مػػم ن ػػـ اكممػػم لممطةػػوف فنػػي فػػوؽ فسػػمف
حستفالمي بمإلخبلؿ با وؽ با وؽ لمففمع مم نةنبي ونستوتس ا ضي ولإلعمف. ،
صبنضبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔإساللَآسغَحبكَانضفبعََ.

ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعا ف مرلفةتي فممـ ماكم لمموضوع بأف لممتمـ لمثما

فسػػممي زنػػفلف كػػمف نةمػػؿ ماسػػمبي ما ػػرفل ونػػف زط بمسػػـ لمطمعا ػ ماتم ػ لز عبلنتػػي لمامنم ػ بمػػم
ولم ػػفلن لمتػ تتمةمػػم مئلسػػتةما بػػي فػ وسػػموىي لإلاتنممن ػ وفسػػممنس لمغػػش ولمخػػفلع مئلن ػػمع
بضامنمه وسىس فمولممـ بطرنؽ لما س ولإلاتنمؿ وذمؾ بطىس لممبػممغ لمضػخم مػامـ بػفعول
فاي سنففةمم ممم عى سبنؿ لمر و ،إلاتمز فعمػمممـ لممتةثػر ،مػفل ػرك توزنػع لمكمربػم لمتػ

تةمؿ بمم ف لمونى لمذل طىبمم ماسمبي لمخمص ومنستوم عىنمم ما سي .

ونػػف فاكػػـ يػػذه لموسػػموؿ وففلريػػم بممػػمر ،فمو ػ ووظػػؼ كػػؿ مممفنػػي مػػف مةىومػػمى عػػف
لمطمعا ػ ووظن تمػػم تو ػػبل مئلسػػتنبل عى ػ ذمػػؾ لممبىػػغ لمكبنػػر لمػػذل حفع ػ فاػػي سػػنففةي ممػػم
وممػػذل تظػػمير ب ػػفر كبنػػر مػػف لمت ػرف ،ولمثبػػمى عاػػف حناػػمع لممتا ػ عىػػنمـ بأويممػػي ػ ولاتػػمط
بمإلعػػفلف مئلفػػبلى مػػف لمة ػػمس اػػمؿ لفتضػػمح فمػره وك ػػؼ فةىتػػي وذمػػؾ بػػت مص فور لموسػػنط
بمماسػػب مىطمعا ػ وفاػػي ن ػػبض ذمػػؾ لممبىػػغ ماسػػمبمم ات ػ نتمتػػع بمإلع ػػم مػػف لممسػػوومن عاػػف

حتمممػي بممتوسػط فػ لمر ػو ،فو حرتكػمس ترنمػ لما ػس عاػفمم نك ػؼ فمػره ػ مسػت بل فػ ذمػؾ
ث تمم فني ولطموامامم حمني ػ ونف ا ذ مخططي بكؿ فن مئلفبلى مف ترلومي فور ضبطي متىبسػم
بمػم ومةػي لممبىػغ لمػذل ا ػؿ عىنػي ا ػبم ولاتنػمال ػ وياػم بػرز مظمػ لر لمرغبػ فػ حر ػمفه عػف
لمطمعاػ ػ ب ػػفعول فام ػػم عىػ ػ حس ػػتةفلف الس ػػت بممي فػ ػ مازمم ػػم الس ػػتبلـ لممبى ػػغ لمم ػػذكور حرض ػػم

مىضبمط لم مومنف بممضبط ولمذنف فماول عىني فػ ذمػؾ عىػ وعػف ببع موػي مػف لممسػوومن حذل مػم
حستطمع لإلن مع بممطمعا وضبطمم ووتف لم ر

سماا فمممي فةبلنتػي بمػم تسػمح مػي بػممترفف

عى مسكامم ويو لم فنؽ لم فوؽ لمذل نرفض مي طىس وال نة
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مي فمر .

وم ػػع ذم ػػؾ ف ػػف لعت ػػذرى لمطمعاػ ػ ع ػػف م مبىت ػػي و وطىب ػػى ما ػػي ع ػػفـ لمتوت ػػي ممس ػػكامم

ػح فػ طىبػي وف ػػر عىنػي وفوضػح لممػتمـ لمثػػما ذمػؾ فػ فنولمػػي
إل ػمبتمم فػ نػفممم و مكاػػي لم ّ
ص  ٖٔٛانػ نػػمؿ حف لمطمعا ػ كماػػى ترنػػف تأتنػػؿ لمموعػػف لمماػػفف مةمػػم حالّ فاا ػ فمااػػى
عىنم ػػم مت ػػمبىا ( ص ٕ ) ٔٚوي ػػو لإلما ػػمح وم ػػف و لرو ػػي س ػػىط لمض ػػبط لمتػ ػ تى ػػوح بوع ػػفيم

ببع موػػي مػػف لمة ػػمس حذ ممحسػػتطمع فخػػوؿ مازممػػم ووضػػع لما ػػوف بفلخىػػي يػػو مػػف نبنػػؿ لإلك ػرله

وال ؾ ألف لموعف كمموعنف وكىنممم نرنف لإلكرله ولمتمفنف و فضبل عمػم ناطػول عىنػي مػف مةاػ
لمتاػرنض عىػ حرتكػمس لمترنمػ بانػ

نػففع ضػػانتي ( لمطمعاػ ) ففةػم حمنمػم ونػف ظمػر ذمػػؾ

تىنػػم مػػف حن ػ لرره يػػو ا سػػي بأاػػي رفػػض حرتػػمع لألمما ػ و وذمػػؾ بفلي ػ مك ػ النسػػف عى ػ ا سػػي
طرنؽ لإلفبلى مف لمة مس ولإلع م مف لممسوومن بةف فف ضبط متىبسم بت مض مبىغ سػوؼ
نةمنػػس عاػػي عى ػ لألنػػؿ بة وبػ لما ػػس ػ ومػػف ثػػـ فخػػؿ ف ػ لت ػػمؽ ػػموف مةنػػس مػػع سػػىط

لمضػبط لمتػ م اتػػي لمسػنامرنو لممطىػػوس  .وخىػػص لمػففمع مػػف ذمػػؾ حمػ فف لممػػتمـ لمثػػما ومػػف

ورلوي سىطمى لمضبط عمىى عى خىؽ فكر ،لمترنم ف ذيف لمطمعا و بنامم نضػمر لممػتمـ
لمثػػما لمتغرنػػر بمػػم ب ػػت لمسػػبؿ اتػ نسػػت نـ مػػي مآربػػي مسػػتغبل لمةبلنػ لمامنمػ لمتػ تربطػػي
بممطمعا ولمولضػا تػفل مػف خػبلؿ عبػمرلى امط ػ ػ ويػ عبلنػ تتةىػي مطمواػم حمػ فامػم مػف

تطرف

فن مم مف مازممم ف ظػؿ لمظػروؼ ولممبلبسػمى لممانطػ بمػم وبممولنةػ ذلتمػم نضػمؼ

حمػ مػػم ت ػػفـ فف و ػػؼ لمى مفػ لمتػ لاتػػوى مبىػػغ لمر ػػو ،لمػػذل ضػػبط باممتػػي عى ػ لمماضػػف،
بسكف لمطمعا ن طػع بمسػتامم رانػ فو تبػنف مػم بػفلخىمم بػممةنف لممتػرف ،حذ كماػى عبػمر ،عػف
مظروؼ مف لمورؽ لأل

ر لمىوف ثـ وضع لممظػروؼ فػ ا نبػ مػف لمببلسػتنؾ لمىباػ لمىػوف

ثـ فغى ى تىؾ لما نب بفوريم ب رنط ال ؽ

مؼ ػ وظىى لمى مف مغى ي عى يذل لمااو حمػ

فف فثبتى لمما ؽ ضبطمم ون مم بمةرفتي( ص ٗٓٗ و ٘ٓٗ و ٖ٘ٗ بممتا ن مى ) .
ومف لممبلاظ ف يذل لم فف فف لممتمـ لمثما مـ ن ص تىؾ لمى مف فممـ لممتممػ لألومػ
( لمطمعا ػ ) ومػػـ نسػػىممم ماتونمتمػػم اسػػبمم فتبػػع ف ػ ضػػبط لممػػتمـ لممػػذكور فو فكػػف لم ػػميف
لألوؿ فاػػي سػػىمي لممبىػػغ ونػػمـ بةػ ّػفه فمممػػي وكػػرر ذمػػؾ لممضػػموف بأاػػي عػػف لمػػرزـ ( ص ٓ ٕٙو
. ) ٕٔٚ
ونف طىبى لمطمعا مف لم موـ بضبطمم وذمؾ ثمبى بممتستنؿ ػ رفع مضميمى لمب ػممى
لمت ػ عى ػ لمى ػ لمببلسػػتنؾ بب ػػممتمم وذمػػؾ متأكنػػف فامػػم مػػـ تىمػػس يػػذل لمكػػنس فو يػػذه لمى ػ
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ومكاػػي رفػػض حتمبتمػػم مطىبمػػم لمماط ػ لمةػػمفؿ و وكػػذمؾ فةىػػى لمانمب ػ و رغػػـ سػػموم لمػػتا ظ
عى ذمؾ لمغبلؼ ومف ثـ حستامؿ بةف ذمؾ تا نؽ يذل لمففمع وتـ وففه حم لألبف .

وفوضح لمففمع كذمؾ ف ففمعي فف لمى مف لمماتون عىػ ذمػؾ لممبىػغ ضػبطى باممتمػم
عى ػ لمماضػػف ،بمكػػمف حستضػػمف لممػػتمـ لمثػػما ب ػػمم مسػػكف لمطمعا ػ فل فامػػم مػػـ تا ػػؿ مػػف
ان ػ

وضػػةمم لممػػتمـ لمثػػما حم ػ فوالس فو مكتػػس فس ػ ؿ فن ػ نطة ػ مػػف نطػػع لألثػػم

بػػذلى

ػػف لمتاػػمو بممتػػمم

مػػفل

لم ػػمم مػػثبلُ ممػػم نمكػف مةػػي لم ػػوؿ بػػأف نػػفيم حابسػػطى عىنمػػم وفخىػػى فػ انمزتمػػم وخضػػةى
مسػػىطمامم  .وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ حمػ حاةػػفلـ لمةىػػـ ولاةػػفلـ لم

لمطمعا وعفـ انمزتمم مذمؾ لممبىغ وعفـ عىممم بػأمر تىػؾ لمى مفػ وممػذل فوضػاى عاػف سػالممم
عامم مفل فخوؿ لم و ،ػ فامػم التةىػـ مػف فمريػم ػنوم ب وممػم ت فل مػش بتػمعت ولع مػم فعػرؼ
فل حني  ..ت ( صٖ٘ٗ ) وفضمفى فامػم تخػص لممػتمـ لمثػما وفامػم مػـ ت ػميف تركػي مى مفػ

ان

كمف و لر يم عافمم يمى ب تح لمبمس .

ومػػـ تأخػػذ لمماكمػ بمػػذل لمػػففمع وفنممػػى نضػػم يم ببفلاػ لمطمعاػ عىػ سػػاف مػػف لم ػػوؿ
بأاي تـ ضػبطمم بمسػكامم بتػمرنخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/انػ

تػـ ضػبط لمولنةػ بمةرفػ لمانمبػ لمةممػ

مفل حستبلممم مبىغ لمر و ،مف لممتمـ لمثما ويذل لإلسػتبلـ لممػفع بػي السػاف مػي بػمألورلؽ بػؿ

تخممؼ لمثمبى بمم ػ ألامم مـ تسػنطر عىػ لمى ػ
كممى ومـ تبسط عىنمم سىطمامم بان

لمببلسػتنؾ لمػذل كػمف لممبىػغ بػفلخىمم سػنطر،

نمكف لم ػوؿ بأامػم نبىػى واػمزى تىػؾ لمى مفػ و نػ ذمػؾ

فامم وتفى بمكمامم عىػ لمماضػف ،ولممػتمـ لمثػما مػـ نػزؿ ن ػغىمم مػـ نغػمفر و فػبل يػ ا ىتمػم
حم ػ مكػػمف خػػر فو فتاتمػػم فوخبأتمػػم فو حتخػػذى فل ت ػػرؼ ات ػ نمكػػف مةػػي لم طػػع ولمتػػزـ

ولم طػػع بأامػػم نبىػػى لممبىػػغ وت مضػػتي ووضػػةى نػػفيم عىنػػي عىػ سػػبنؿ لمتمىػػؾ بانػ

تسػػتطنع

لمت رؼ فني بكمف لمت رفمى لمممفن لم مبؿ ممم .
ومػػـ تػػفمؿ لمماكمػ كػػذمؾ عىػ ثبػػوى عىػػـ لمطمعاػ بماتونػػمى لمى مف ػ لممػػذكور ،وبأامػػم
كماى تضـ مبىغ لمر و ،و ويذل لمةىـ ركف تويرل نتةنف ثبوتػي فػ تمابمػم عىػ وتػي لمتػزـ
ولم طع ولمن نف و ويو مم مـ نثبى بفمنؿ مم و خم ػ وفف لمى مفػ كماػى ماكمػ لمغىػؽ وغنػر
ػ مف

وبىػػوف نػػمتـ النسػػمح بران ػ مػػم بػػفلخىمم ػ وتكػػوف لمماكم ػ بػػذمؾ ونػػف لفترضػػى ثبػػوى

انمز ،لمطمعا مى مف لمماتون مىمبىغ مف مترف وتوفيم عى ماضػف ،فلخػؿ مسػكامم و مػع فف
ذمػػؾ النػػوفر ذمػػؾ لمةىػػـ حال مػػف نبنػػؿ لإلفتػرلض واػػفه وعىػ ت ػػفنر بػػأف ركػػف لمةىػػـ نتػولفر مػػف
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مترف ثبوى لمانمز ،لمممفن ولموتوف فلخؿ لممسكف بام عىػ نرناػي نماوانػ ػ فػ اػنف فف تىػؾ

لم رناػ الوتػػوف ممػػم ومػػـ نػػاص عىنمػػم لم ػػماوف وطمممػػم فف ترنمػ فخػػذ لمر ػػو ،وت مضػػنمم عمفنػػي

فمف لمبلزـ ولممتةنف فف نكوف ثبػوى ركػف لم

ػف لمتاػمو فػ تماػس لمطمعاػ فةىنػم وولنةنػم و

نطةن ػػم وتمزم ػػم والن ػػح فف ن ػػمـ عىػ ػ مت ػػرف لمظ ػػف ولإلفتػ ػرلض وك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ ماكمػ ػ
لمموضػػوع ونػػف تمسػػكى لمطمعا ػ بةػػفـ عىممػػم بماونػػمى لمى مف ػ وبأامػػم تاػػول مبىػػغ لمر ػػو ،فف

ت ػػنـ لمػػفمنؿ عى ػ ذمػػؾ لمةىػػـ وبت ػولفر لم
تويرل نمكف فف نتغنر بي مو

ػػف لمتاػػمو مػػفنمم بأسػػبمس سػػموغ وم بومػػي ألاػػي ففػػع

ح وتي لمرفل ف لمفعول .

ونػف نضػى ماكمػ لمػػا ض فػ لمةفنػف مػف فاكمممػػم بػأف لم

ػف لمتاػمو

ػ ونولمػي لمةىػـ ػ

ال ُن تػرض و ػ كمػم نضػى لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم بةػفـ فسػتورن حفت لرضػي و ف ممػى ماكمػ
لم ػػا ض :ت لأل ػػؿ فف لم ػػف لمتا ػػمو م ػػف فرك ػػمف لمترنمػ ػ فنت ػػس فف نك ػػوف ثبوت ػػي فةىن ػػم ت
( ا ػض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ػ ونضػى بأاػي  :ػ ت لم

ػف لمتاػمو فػ

ترنمػ حا ػرلز لممخػػفر ال نتػولفر بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز ،لمممفن ػ بػػؿ نتػػس فف ن ػػوـ لمػػفمنؿ عى ػ
عىـ لمتما بأف مم نارزه مف لمتولير لممخفر ،لمماظور حارلزيم نماوام  .لإلستامف حم مترف
ضػػبط لممخػػفر مػػع لممػػتمـ فنػػي حا ػػم م رنا ػ نماوان ػ مباميػػم حفت ػرلض لمةىػػـ بػػممتوير لممخػػفر

مف ولنع انمزتي ويو ممال نمكف حن لرره نماوام مم فلـ لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنمػ ونتػس

فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم ال حفت لرضػنم ت ( ا ػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو ػ
ونضى بأاي  :ػ ت لأل ؿ فف لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنم فنتس فف نكوف ثبوتي فةىنم

ت  ( .ا ض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةف رنـ ٖٗ٘ ٕٚمسا  ٜ٘ؽ ػ س٘ٗ ػ  ٔ٘ٚػ ٔٓٓٔ ) و
ونضػى بأاػػي  :ػ ت لم

ػػف لمتاػػمو فػ ترنمػ حاػرلز لممخػػفر ال نتػولفر بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز،

لمممفن ػ و ػ بػػؿ نتػػس فف ن ػػوـ لمػػفمنؿ عى ػ عىػػـ لمتػػما بػػأف مػػم ناػػرزه مػػف لمم ػولف لممخػػفر،
لمماظػػور حارلزيػػم نماواػػم  .لم ػػوؿ بغنػػر ذمػػؾ مةاػػمه حا ػػم نرناػ نماوانػ مباميػػم حفتػرلض لمةىػػـ
ويو ممال نمكف حن لرره نماوام ػ فنتس فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو

فةىنم ال حفترلضنم ت (

ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ سٗٗ ػ  ٔٚػ ٓ ) ٔٙو ػ ونضى بأاي
 :ػ ت لمػػففع بةػػفـ لمةىػػـ نوتػػس عى ػ لمماكم ػ فف تػػورف ف ػ اكممػػم مػػم نثبػػى ت ػولفره فةىنػػم ال

حفت لرضػػنم و فف لم ػػوؿ بغنػػر ذمػػؾ فنػػي حا ػػم م رناػ نماوانػ ال سػػاف ممػػم مػػف لم ػػماوف ػ مباميػػم
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حفتػرلض لمةىػـ و يػو مػم ال نمكػػف حنػ لرره نماواػم مػم فلـ لم

نتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال حفترلضنم ت ٓ

ػػف لمتاػمو

مػف فركػمف لمترنمػ و

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

بػؿ ونضػى لمماكمػ لمفسػتورن بةػػفـ فسػتورن لم ػرلوف لم ماوانػ لمتػ حفترضػى لمةىػػـ
فػ لما ػػوص لمت ػرنةن ذلتمػػم و ػ ف ضػػى بةػػفـ فسػػتورن مػػم ورف بمممػػمف ٕٔٔ / ،مػػف نػػماوف
لمتمػمرؾ مػػف ت حفتػرلض عىػػـ ت لماػػموز مبضػػموع فتابنػ بتمرنبمػم حذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلمػ
عى سػفلف لمضػرنب لمتمركنػ و وفف لأل ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ضػو ت ػفنريم
مؤلفم مف عىػـ لممػتمـ با ن ػ لألمػر فػ

ػأف كػؿ ولنةػ ت ػوـ عىنمػم لمترنمػ وفف نكػوف يػذل

لمةىػػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػمفو حفت لرضػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىن ػػم

ػ تىسػ ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و

لمػػفعول رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن
ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كمم نضى لمماكم لمفستورن لمةىنم بةفـ فستورن
 ٔ /مف لمممف ٕٛ / ،مف لم ماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗف

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ ف ػ
مم ا ى عىنػي لم ػر،

أف تأتنر وبنع لألممكف فنمم تضماتي مػف

حفترلض عىـ لمماتر 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 تضػ لممػمفتنف ٕ ٛو ٗ ٛمػف
نماوف لإلنتمرلى  ٜٔٚٚ/ٜٗت حفترلض عىـ ت لممػاتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػره مػف
خبلؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع حعتسػمفم و ػ وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

ال ظانم وال حفت لرضػنم ت ( لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم ػ تىسػ ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػ لمػفعول رنػـ /
 ٕٜمس ػػا  ٔٛؽ فسػ ػػتورن عىن ػػم ) ٓـ كم ػػم نضػ ػػى لمماكمػ ػ لمفسػ ػػتورن لمةىنػػػم

ػ تىس ػ ػ

ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعول رنـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نضى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف ن ػػماوف نم ػػع لمغ ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا
ٔ ٜٜٔفنمػػم تضػػماتي مػػف حفت ػرلض لمةىػػـ بػػممغش فو لم سػػمف حذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػتغىنف
بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

ال ظ ػ ػانم و ال حفت ػ ػرلضنم ٓ( اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف ػ
لمفعول ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم )
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وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػ يػػذل لم ػػفف بػػأف لمماكم ػ منسػػى مىزم ػ بػػممرف عى ػ لمػػففع لممػػذكور

بأسبمس مست ىي وفف لم

ف لمتامو نمكف حستخبل ي مف خػبلؿ لألفمػ لمتػ سػمنتمم لمماكمػ

ف اكممم ولمت حعتمفى عىنمم ف نضمومم بمإلفلاػ ػ ألاػي متػ تمسػكى لمطمعاػ بمػذل لمػففع
وفورفى لألفم عى

اتي وسمنى لم رلوف لمفلم عى تفنتي وسبلمتي ف ف فضا مػف لمػبلزـ

عى لمماكم فف تت فل متىؾ لألفم ولمتمانص ولمبا

ولمرف عىنمػم بػرف سػموغ وم بػوؿ ويػو

مم ن رى لمماكم ف بنماي وممذل كمف اكممم مةنبم ولتس لمػا ض حذ بابػ ذمػؾ عػف فاػي مػـ

تاػػط بػػففمع لمطمعاػ ومػػـ تىػػـ بػػي لإلممػػمـ لم ػػممؿ وتخىػػى بػػذمؾ عػػف ولتبمػػم فػ تا نػػؽ لمباػ
مىتةرؼ عى وتي لما ن .
وعرضى لمماكم مىففع ببكرله لممػتمـ لمثػما عىػ لإلعتػرلؼ ضػف لمطمعاػ بطرنػؽ لموعػف
لمػذل وعػػف بػػي ببع موػػي مػػف لمة ػػمس حذل مػػم

بأاي حعترؼ ت

ػفر ماػػي يػػذل لإلعتػرلؼ ضػػفيم و وفطراتػػي ب وممػػم

نبل بممولنة بممتا ن مى وبممتىس كمم فاػي مػـ نػفع ثمػ حكػرله ونػع عىنػي وممػذل

ف ف تم حعترلفي سىنمم خممنم ممم ن وبي وعف طولعن ولختنمر  .ويو لستفالؿ مةنس ألف تىػؾ
لإلعترلفمى سول كماػى فثاػم لمتا نػؽ فو بمتىػس لم ضػم يػ بػذلتمم لمماةػ عىنمػم بػممبطبلف
بسبس لإلكرله لألفب لمذل تةرض مي لممتمـ لمثما ومف ثـ فبل نتوز حتخمذيم سػببم ما ػ ذمػؾ

لمةنس لمذل مس لإلعترلؼ ممم ناطول عىني يذل لمػرف مػف م ػمفر ،عىػ لممطىػوس و كمػم فاػي
مف غنر لمم بوؿ فف نتمسؾ لممتمـ لمثما بمػذل لمػففع ويػو طػوؽ لماتػم ،لمػذل تةىػؽ بػي ووتػفه

سبنبل إلع موي مف لمة مس مف لمترنم لمت نمرفمم ولمثمبت ف ا ي و اتػ ومػو كػمف مػم نبفنػي
ونتػػذرع بػػي غنػػر

ػػانح وبممت ػمم فىػػـ نكػػف مػػف لممت ػػور ع ػػبل فو ماط ػػم فف نسػػتن ظ ضػػمنره

فتػػأ ،ونػػففع بمػػذل لمػػففع ويػػو لمػػذل بػػفف مخططػػي ماػػذ لمىاظػ لألوم ػ منظ ػػر ب نمتػػي مػػف لممػػمؿ

لمارلـ واسػج فػ سػبنؿ ذمػؾ خنوطػي و ػبمكي بػممطرؽ لإلاتنممنػ لمتػ نػمـ بمػم مسػتغبل عبلنتػي
لمامنم بممطمعا منتخذيم وسنى متا نؽ فغ لرضػي لم ػرنر ،فػ لما ػوؿ عىػ فمػولؿ ضػامنمه
بةػف لإلاتنػمؿ عىػنمـ ػ كمػم فف لمماكمػ مػـ ت ػفر لمظػروؼ لمفنن ػ لمتػ مػرى بػي فػور ضػبطي
متىبسم ولممبىغ ا نى لمما س لمذل ممرسي بػنف نفنػي ولمىاظػمى لمامسػم لمتػ ولتممػم ويػو

ف يذل لممونؼ لمبممغ لمخطور ،عى ا سي بةف فف ف بح ممففل بة وب لمسػتف و وال فكػمؾ مػي

مامم حال بمذل لإلعترلؼ لمكمذس ضف لمطمعا ولمذل حاففع حمنػي ففةػم حمتممسػم مىاتػم ،مػف يػبلؾ
ما ؽ نمػففه ونكػمف ن ضػ عىنػي وعىػ مسػت بىي وارنتػي و وممػذل كػمف ذمػؾ لإلعتػرلؼ لم ػمفر
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ماي ضف لمطمعا ولمػذل النطػمبؽ ا ن ػ فو ولنةػم ولمػذل مػـ ن ػفر حالّ باػم عىػ حرلف ،سػ نم

مرنض نتمففيم لإلخطمر وتانط بمم مف كؿ تماس ممم النمكػف مةػي لم ػوؿ بػأف حعت لرفػي كػمف
عػف حرلف ،اػر ،ومختػػمر ،كمػػم ذيبػػى حمػ ذمػػؾ لمماكمػ فػ اكممػػم عىػ ااػػو مػػم سػػبؽ بنماػػي و

وممذل كمف رفيم فوؽ ن وره م ػوبم بمم سػمف فػ لإلسػتفالؿ بمػم نبطػؿ لماكػـ بأكمىػي السػتامفيم
فػ ػ نض ػػمومم حمػ ػ فمن ػػؿ بمط ػػؿ ومم ػػم ب ػػنف لألفمػ ػ تمنةم ػػم م ػػف تس ػػماف كم ػػم س ػػىؼ لم ػػوؿ وي ػػو

ممنسػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ و وألف لمػػففع بػػبطبلف لإلعتػرلؼ مئلكػرله نمكػف فف نبػػفل لممػػتمـ فو
مف غنره ممف حعترؼ عىنمـ و ومـ تةرض لمماكمػ كػذمؾ مػففمع لمطػمعف بػأف لممػتمـ لمثػما
ك ػمف مػػففوعم عى ػ حعت لرفػػي بتا ػرنض مػػف رتػػمؿ لمسػػىط لمةمم ػ متأننػػف تارنػػمتمـ غنػػر لمتفن ػ
وتػػفعنممم ويػػذل لمتا ػرنض فػ اػػف ذلتػػي حت ػ لر غنػػر م ػػروع حذ النت ػػؽ مػػع ولتبػػمتمـ لموظن ن ػ
ولمت ػ ت ػػوـ فسمسػػم عى ػ م لرعػػم ،لما ػػوؽ لم خ ػػن ولمارنػػمى لم رفن ػ واسػػف تطبنػػؽ لم ػػماوف

وممذل فبف لإلت لر لى لممبناي عى فعممؿ غنرم روع تةتبر بمطى وال فثر ممم .

وغا عف لمبنمف فف اص لمممف ٖٕٓ/ ،فٓط ن نـ مىطمعا ا م ف لماة عى لعتػرلؼ
لممتمـ لمثما بػممبطبلف و طمممػم نػرلف لألخػذ بػي اتػ عىنمػم ػ ف ػف ا ػى لممػمف ٖٕٓ/ ،ف .ط
عىػ فاػػي  :ػ ت ناكػػـ لم مض ػ فػ لمػػفعول اسػػس لمة نػػف ،لمت ػ تكواػػى مفنػػي بكممػػؿ ارنتػػي و

ومع ذمؾ النتوز مػي فف نباػ اكمػي عىػ فل فمنػؿ مػـ نطػرح فمممػي فػ لمتىسػ و وكػؿ نػوؿ

نثبػػى فاػػي

ػػفر مػػف فاػػف لممتممػػنف فو لم ػػموف وتاػػى وطػػأ ،لالك ػرله فو لمتمفنػػف بػػي نمػػفر وال

نةوؿ عىني ت .
فمذل لماص وضع ولتبػم عىػ عػمتؽ لم مضػ مبم ػر ،فال نةػوؿ فػ نضػموي عىػ نػوؿ

ممػػتمـ فو ػػميف

ػػمفر تاػػى وطػػأ ،لكػرله فو تمفنػػف فو وعنػػف و ولموعػػف كمموعنػػف و وفعطػ مكػػؿ

متمـ لماؽ ف فف نففع ببطبلف وبةفـ لمتةونؿ عى فنولؿ فى ميف وعىػ فنػولؿ فل مػتمـ سػوله
طمممم نف عمبمم عنس مف يذه لمةنوس .
ونػػف نضػػى ماكمػ لمػػا ض بػػأف ت لمػػففع بػػبطبلف فنػولؿ لم ػػميف م ػػفوريم تاػػى تػػأثنر،

لالكػرله يػػو ففػػع تػػويرل نتةػػنف عىػ ماكم لمموضػػوع فف تةػػرض مػػي بمممامن ػ ولمت انػػف متبػػنف
مفل

اتي وال نة ـ لماكػـ نػوؿ لمماكمػ فامػم تطمػوف لمػ فنػولؿ لم ػميف مػم فلمػى فامػم مػـ
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ت ؿ كىمتمم فنمم فثمره لمففمع مف فف تىؾ لألنولؿ لامم ففمى بمم اتنت لالكرله لمذل ونع عىنمػم ػ
وفاي ال نك

مسبلم لماكـ فف نكوف لمفمنؿ

مفنم مت كمف ومنف لت لر غنر م روع ت .

* ا ض ٔٔ ٜٕٔٚ/ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٓ ػ ٜٓٙ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚ٘/٘/ػ س  ٕٙػ  ٜٛػ ٖٕٗ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔٔ/ٔٛػ س  ٜٔػ  ٜٔٙػ ٜٗٚ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـ ت مف لمم رر فف لمففع ببطبلف لألعترلؼ يو ففع

تويرل عى ماكم لمموضوع مامن تي ولمرف عىني رفل سموغم نستول ف ذمؾ فف نكوف لممػتمـ
لمم ػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي لألكػرله فو نكػػوف نػػف ونػع عىػ غنػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف
عػػوؿ ف ػ نضػػموي بمألفلا ػ عى ػ يػػذل لألعت ػرلؼ وفف لألعت ػرلؼ لمػػذل نةتػػف بػػي نتػػس فف نكػػوف
لختنمرنػػم وال نةتبػػر كػػذمؾ ػ ومػػو كػػمف

ػػمفنم ػ لذل ا ػػؿ تاػػى تػػأثنر لألك ػرله فو لمتمفنػػف فو

لمخوؼ لمام ونف عف فمر غنر م روع كموام مم كمف نفر يذل لمتمفنف فو ذمؾ لألكرله ت .
* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ

* ا ض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٙٙ
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ لمطةف ٖٕٓٓٓ ٚٔ/ؽ
وممػػم يػػو م ػػرر فف ممم ػ رتػػمؿ لمسػػىط لمةمم ػ لمك ػػؼ عػػف لمتػ ػرلوـ ولمتو ػػؿ حمػػ

مةمنب مرتكبنمم وممذل فكؿ حت لر ن وـ بي رتمممػم فػ يػذل لمسػبنؿ نةػف

ػانام طمممػم فامػـ مػـ

نتػفخىول فػ خىػؽ لمترنمػ بطرنػؽ لمغػػش ولمخػفلع فو لمتاػرنض عىػ م مرفتمػػم  .يػذل حمػ فف
ح ػرلر لممػػتمـ لمثػػما عى ػ زنػػمر ،لمطمعاػ فػ مسػػكامم ورفضػػي طىبمػػم عػػفـ اضػػوره ولماماػػي
وت ػمنمي عىػ زنمرتمػػم ػ كػػؿ ذمػػؾ ال نسػػتفؿ ماػػي حالّ فاػػي فرلف لإلن ػػمع بمػػم اػػمال ومبم ػر ،فػػور
ضػػبطي منػػتخىص مػػف وزر لمتممػ لمتػ فامطػى بػػي حامطػ تممػػي بةػػف ضػػبطي متىبسػػم بترنمتػػي
لم موا ونكوف بذمؾ نف ففىح بفس لمى مف عى لمطمعا بوضةمم عى ماضف ،ب ػمم مسػكامم
فػور فخومػي ويػو فػ اممػ رعػس ولضػطرلس ػ ونػف فسػرع لم ػموموف بممضػبط بمنتاػمـ لم ػ فػ
ماظمى مةفوف ،فوف فف ن فر مف لمطمعا ثم نوؿ فو ت رؼ نػفؿ عىػ فامػم نبىػى لممبىػغ
لممػػذكور وامزتػػي ويػ عىػ عىػػـ بماتػػول لمى مفػ لمتػ حاتوتػػي وفوف فف نظمػػر مامػػم مػػم نػػفؿ
عىنػػي

ػ ومػػف يػػذل نتبػػنف فف لمماكم ػ

لمتمانص ولمبا

مػػـ ت سػػط ففػػمع لمطمعا ػ لمسػػممؼ لمػػذكر ا ػػي ف ػ

ولمرف و مع فاػي ففػمع تػويرل نتغنػر بػي وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وت ػنر كػؿ
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لمػػفالوؿ ولم ػرلوف ولمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمت ػ فامطػػى بممولنة ػ عى ػ

عمس لماكـ لممطةوف فني بمم لستوتس ا ضي .

ػػاتي وتفنتػػي ويػػو مػػم

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت مف لمم رر لف لمففع ببطبلف لالعترلؼ يػو ففػع تػويرل نتػس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ لف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لالكػرله لو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمالفلاػػي
عىػ يػذل لالعتػرلؼ و ولف لالعتػرلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس لف نكػػوف لختنمرنػم والنةتبػر كػذمؾ ػ
ومو كمف

مفنم ػ لذل ا ؿ تاى تأثنر لالكرله لو لمتمفنػف لو لمخػوؼ لمام ػونف عػف لمػر غنػر

م روع كموام ممكمف نفر يذل لمتمفنف لو ذمؾ لالكرله ت ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
* نض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ /ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٚٙ
كًبَلؼذَثأَََّ:

ت مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ النةػوؿ عىنػي ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرله كمواػم

ممكمف نفره ت
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
كًبَلؼذَثأٌَََ:

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙػ س ٖٗ ػ  ٗٙػ ٕٗٗ

ت لموع ػػف لو لالغػ ػ لر نة ػػف نػ ػرنف لالكػ ػرله ولمتمفن ػػف ألف م ػػي ت ػػأثنر عىػ ػ ارنػ ػ لمم ػػتمـ فػ ػ

لالختنػػمر بػػنف لالاكػػمر ولالعت ػرلؼ و ونػػافل لمػ امىػػي عى ػ لالعت ػػمف بأاػػي نػػف نتا ػ مػػف و لر

لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ٓ ت

* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓٚ
ٔلؼذَثأََََّ:

ت مف لمم رر لف لالعترلؼ لمذل نةوؿ عىني كفمنؿ فػ لالثبػمى نتػس لف نكػوف لختنمرنػم

ػمف لر عػف لرلف ،اػره فػبل ن ػح لمتةونػؿ عىػ لالعتػرلؼ ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف

لكرله كموام ممكمف نفره ٓ وممم كمف لموعف لو لالغ لر نةف نرنف لالكرله لو لمتمفنف ألف مػي تػأثنر
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ف ارن لممتمـ ف لالختنمر بػنف لالاكػمر ولالعتػرلؼ ونػافل لمػ لالعت ػمف بأاػي نػف نتاػ مػف

و لر لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ت ٓ

* ا ض ٕ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ س ٖٕ ػ ٖٖٓ ػ ٕٔٗٚ
* ا ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٗ ػ ٜٔٓٗ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مف لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعترلؼ يو ففع تويرل نتس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لإلكػرله فو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمإلفلا ػ

عى يذل لإلعترلؼ  .وفف لإلعترلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس فف نكػوف حختنمرنػم
ار ،فبل ن ح لمتةونؿ عى لإلعترلؼ ػ ومو كمف

ػمف لر عػف حرلف،

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف حكػرله فو تمفنػف كمواػم

ممكمف نفره وكمف لموعنف فو لإلغ لر نةف نرنف لإلكرله ولمتمفنف ألاي مي تػأثنر عىػ ارنػ لممػتمـ
ف لإلختنمر بنف لإلاكمر فو لإلعترلؼ ونافل حم امىي عى لإلعت مف بأاي نف نتا مػف و لر

لإلعت ػرلؼ فموػػف ،فو نتتاػػس ضػػر لر ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ ونػػف ففػػع فممممػػم بػػأف
حعترلؼ لمطػمعف لمثممػ

اتنتػ حكػرله مػمفل وففبػ تمثػؿ فػ حاتتػمزه فكثػر مػف ثبلثػ فنػمـ نبػؿ

عرضي عى سىطمى لمتا نػؽ وتتانبػي لإلتمػمـ ولعتبػمره ػميفل فػ اممػ حفالوػي بػمإلعترلؼ فف
تتػػوم يػ تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع وتباػ

لم ػػى بػػنف لإلك ػرله وسػػببي وعبلنتػػي بأنولمػػي و فػػبف ي ػ

اكىػػى عػػف ذمػػؾ ومػػـ تةػػرض لمبت ػ مى ػػى بػػنف لموعػػف وبػػنف حعت لرفػػي لمػػذل عومػػى عىنػػي وت ػػوؿ

كىمتمػػم فنػػي فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بػػمإلخبلؿ باػػؽ لمػػففمع فضػػبل عػػف لم

ػػور بمػػم نةنبػػي

ونوتس ا ضي مف يذه لمامان فنضم  .ت
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ ف لمطةف ٖٕٓٓٓ  ٚٔ/ؽ .
ََ(َصائغحَادلـزشبعَعػٕاٌَػجضَانؼهيىََبئتَعئيؾَاحملكًخَ)َ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػػف لمم ػػررعمبل بم مػػوـ لممػػمف ٕٗ ،مػػف لمفسػػتور ولم ػر ،لألخنػر ،مػػف لممػػمف ٖٕٓ ،مػػف

نماوف لإلت لر لى لمتامون فف لإلعترلؼ لمذل نةوؿ عىني نتاتـ فف نكوف حختنمرنم ويو النةتبر
كذمؾ ػ ومو كمف

مفنم ػ حذل

فر تاى وطأ ،لإلكرله فو لمتمفنف كموام ممكمف نفره و وكمف مف
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لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعتػرلؼ م ػفوره تاػى تػأثنر لإلكػرله يػو ففػمع تػويرل نتػس عىػ

ماكم لمموضوع مامن تي ولمرف عىني و وكمف لأل ؿ فاي عىػ لمماكمػ حف يػ رفى لمتةونػؿ
عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لإلعتػرلؼ فف تباػ
تا

لم ػػى بناػػي وبػنف لإلكػرله لمم ػػوؿ با ػػومي وفف

يذل لإلكرله ف تفمنؿ سػموغ و ولذ كػمف مػم فورفه لماكػـ فػ لمسػنمؽ لممت ػفـ رفل عىػ ففػع

لمطمعانف ببطبلف حعترلؼ كؿ ماممم بتا ن مى لمانمب لمةممػ مػنس مػف ػأاي حيػفلر مػم تمسػكم

بي مف بطبلاي م ػفوره ومنػف حكػرله مػمفل ومةاػول و ذمػؾ بػأف مػم فورفه النولتػي ففةممػم حذ يػو
ػفؽ حعترلفمتممػم ولتسػمنمم

النا رؼ حم ا ا ػوؿ لإلكػرله لمم ّػوؿ بػي ولامػم مىتػفمنؿ عىػ
مػػع بػػمن لألفمػ لمتػ فنرتمػػم لمماكمػ و ونمثػػؿ م ػػمفر ،مػػففمعممم نبػػؿ فف نااسػػـ فمػره و ألاػػي
الن ح ف ماطؽ لمة ؿ ولمبفليػ فف نػرف لماكػـ عىػ لمػففع بػبطبلف لإلعتػرلؼ لمام ػؿ فمػمـ
تم مف تممى لمتا نؽ ألاي كمف ومنف حكرله بمطمواماي حم يػذل لإلعتػرلؼ ما ػومي فمػمـ تىػؾ
لمتمػ ومةػػفـ ذكػر مػػف اسػس حمنػػي لإلعتػرلؼ فممممػػم فاػي كػػمف مكريػم عىنػػي مػمفلـ فاػػي ناػمزع فػ

ا ذمؾ لإلعترلؼ فممـ تىػؾ لمتمػ وفف سػكوى لمطػمعانف عػف لإلفضػم بولنةػ لإلكػرله فػ
فنػ مراىػ مػػف م لراػػؿ لمتا نػؽ
لإلك ػرله ف ػ فن ػ

ػػور ،مػػف

لممففوع ببطبلاي مئلكرله ال نك
نكػػوف نػػف

ػ كمػػم ذيػػس لماكػػـ ػ مػػنس مػػف ػػأاي فف نا ػ اتمػػم ونػػوع

ػػوره  .ممػػم كػػمف ذمػػؾ وكػػمف مػػف لمم ػػرر فف

ػػفؽ لإلعت ػرلؼ

سػافل م ػاتي ومػف ثػـ لمتةونػؿ عىنػي بػؿ نتةػنف فػوؽ ذمػؾ فف

ػػفر عػػف حرلف ،ا ػر ،و ويػػو مػػم غ ػػؿ لماكػػـ ع ػف لمتػػفمنؿ عىنػػي و فباػػي نكػػوف مةنبػػم

بمم سمف ف لإلستفالؿ وال نغا ف ذمؾ مم نمـ عىني مف ففم فخرل و حذ فف لألفمػ فػ لممػولف
لمتامون ػ متسػػماف ،ن ػػف بةضػػمم بةضػػم ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف ع نػػف ،لمماكم ػ بان ػ

حذل س ػ ط

فافيم فو حستبةف تةذر لمتةرؼ عى مبىغ لألثر لمذل كمف ممذل لمفمنؿ لمبمطػؿ فػ لمػرفل لمػذل
حاتمػػى حمنػػي لمماكمػ فو لمونػػوؼ عىػ ممكماػػى تاتمػ حمنػػي مػػو فامػػم فطاػػى حمػ فف يػػذل لمػػفمنؿ
غنر نموـ  .ممم كمف مم ت فـ فباي نتةنف ا ض لماكـ لممطةػوف فنػي ولإلعػمف ،وذمػؾ فوف امتػ

حم با

بمن مم نثنره لمطمعامف .
* ا ض ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ػ لمطةف ٓ ٚٔ / ٕٜٔٗؽ

ومػف لم ولعػف لمم ػرر ،فػ يػذل لم ػفف فف لإلعتػرلؼ بمماسػب م ػمابي ػ سػنف لألفمػ ومكاػي
فمنػػؿ ماػػوط بممرنػػس ولمظاػػوف ن ػػفعو ألوؿ ويى ػ حم ػ لم ػػؾ ولإلرتنػػمس ألاػػي نخػػممؼ لمطبنةػػي
لمب رن لمت تاأل با سمم وبمم طر ،عف لمة مس بمم فني مف حنتمع ولنبلـ .
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ومف يذل تولتر لماظر لم ػانح ف مػم ونضػم عىػ ح ػترلط مػم نةػزز لإلعتػرلؼ ونسػافه

وناكفه مف ففم اتػ بػمى مسػت لر فف لإلعتػرلؼ واػفه ال نك ػ مئلفلاػ
ت ننمي عف لمبا

 .وفاػي الماػنص فػ

ضمف عام ره عػف لمػفلفع لمػذل فمتػأ لمم ػر حمنػي ثػـ م لرعػم ،لمت نػف مػف ننػمـ

لإلاسػتمـ بػػنف يػػذل لإلنػرلر وبػػنف لألفمػ وبػنف لألفمػ لألخػػرل فػ لمػػفعول بمػػم نةاػ فاػػي نتةػػنف
مػػف وتػػوف ففم ػ فخػػرل ف ػ لمػػفعول تولكػػس لإلعت ػرلؼ وتانػػفه ات ػ ناخػػذ بػػي

ػػمابي ػ فمػػم

بمماسػب مىغنػر فمػػو النةػفو لف نكػػوف بمماسػب مىغنػػر ماػض ػممف ،ا ن ػ مػـ تتػػوفر ممػم ػػروط
لم ممف ،لم انا لمكممى ولمم بوم كفمنؿ ف م مـ لإلسامف لمتامو .
ٔذلظاَإؿزمغَانفمَّٔانمؼبءَػهَٗأٌََ:

ت لإلعترلؼ مي اتنتي لم م ر ،عى لممتمـ لممةترؼ فػبذل تطػرؽ حمػ غنػره فباػي نكػوف فػ

مونؼ لم ممف ،عى لمغنر ال لإلعترلؼ ػ فبذل كػمف يػذل لمغنػر متممػم خػر فػبف مػم تضػماي مػف
حعتػرلؼ ب ػػأاي ال نةػػفو وفف نكػوف ػػممف ،مػػف مػتمـ عىػ مػػتمـ خػر ػ ونضػػا و ػ ي بغنػػر
ذمؾ خمطوم ػ فاي ماػض ػممف ،غنػر كممىػ فوف اىػؼ نمػنف وتةػف مػف نبنػؿ لإلسػتفالؿ نتةػنف
تةزنزيم بمم مفل لمماكم مف ففم فخرل ػ خى

مففوعم بفولفع خ ن بةنف ،عف لمرغب لمخمم
*

وفف لممتمـ لممةترؼ عى غنػره نكػوف عػمف،
ف خفم لما ن ومسمعف ،لمةفلم ت ٓ

رح لإلت لر لى لمتامون مىفكتور  /ماموف م ط

ط  ٜٔٚٙص ٗٔٗٚ

ويذه يو ولنع لماػمؿ فػ لمػفعول لمممثىػ حذ مػف لمولضػح كمػم نػمؿ لمػففمع فف حعتػرلؼ
لمم ػػتمـ لمث ػػما ض ػػف لألوؿ سػ ػول بممتا ن ػػمى فو فثا ػػم لممامكمػ ػ م ػػـ نك ػػف بمم ػػفؽ ولألمماػ ػ
ممسمعف ،لمةفلم وخفم إلظممر لما ن ػ بؿ كمف وسنى متمرس ذمؾ لممتمـ مف ع وب ترنمػ

لما س لمذل حرتكبمم متػولفر ،لألركػمف وبةػف فف حتضػح كذبػي وتػـ فضػح حاتنممػي و خم ػ فاػي

يػػو لمػػذل حت ػػؿ وت مبػػؿ مػػع ضػػانتي وطىػػس ونػػفر وفػػرض وفخػػذ لممبىػػغ عى ػ زعػػـ فاػػي ر ػػو،
مىطمعاػ و ويػو لمػػذل حا ػرف بػػبن لرره بتافنػف مػػم نطىبػي ويػو لمػػذل ضػبط متىبسػػم ب ػبض لممبىػػغ و
ومـ نكف فمممي مػف سػبنؿ مىاتػم ،مػف لمة ػمس لمػذل نسػتا ي حال لإلفتػ لر عىػ لمطمعاػ وتىطػنخ
سمةتمم فوف اؽ مستغبل

فلنتمم وبأامم مف ترفض حسػت بممي فػ مسػكامم رغػـ حمامامػم عىنػي

بةفـ حستةفلفيم إلست بممي ػ ومكاي فمح وف ر مىػتخىص مػف ترنػر ،وع وبػ مػم حرتكبػي مػف تػرلوـ
لما س ولإلاتنمؿ وبةف ضبطي متىبسم بأفةممي لسثمػ لممترمػ ومػـ نبػؽ حال فف نػفس ممػم مبىػغ
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لمر و ،ف مسكامم بوضػةي فػ غ ىػ مامػمعى لمماضػف ،لمتػ وتػف عىنمػم مى وفػم بى ػي ال تبػنف

مم بفلخىمم ٓ

ومػػـ تضػػع ماكم ػ لمموضػػوع كػػؿ يػػذه لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى ف ػ ا ػػس عنامػػم عاػػف
ت فنريم مففمع لمطمعاػ ووزاػي نبػؿ لماكػـ فػ لمػفعول ورفى عىنػي بػرف نم ػر وغنػر سػموغ بمػم
نةنس لماكـ بمم نستوتس ا ضػػي ولإلامم ٓ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت لمػػففع بػػبطبلف لإلعت ػرلؼ يػػو ففػػع تػػويرل نتػػس عى ػ ماكم ػ لمموضػػوع مامن ػػتي

ولمرف عىني رفل سموغم نستول ف ذمؾ فف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذل ونع عىنػي لإلكػرله فو فف
نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غنػره مػػف لممتممػػنف مػػم فلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمإلفلاػ عىػ يػػذل

لإلعترلؼ و ػ وفف لإلعترلؼ نتػس فف نكػوف حختنمرنػم
عى لإلعترلؼ ػ ومو كمف

ػمف لر عػف حرلف ،اػر ،فػبل ن ػح لمتةونػؿ

مفنم ػ مت كمف ومنف لإلكرله فو لمتمفنف كموام مم كمف نفره ػ ولموعػف

ولإلغ لر نةف نرنف لإلكرله ولمتمفنػف ألف مكػؿ ماممػم تػأثنره عىػ ارنػ لممػتمـ فػ لإلختنػمر بػنف
لإلاكمر ولإلعترلؼ ونافل حم امىي عى لإلعت مف بأاي نتا مػف و لر لإلعتػرلؼ فموػف ،ترتػ

فو تتاػػس ضػػرر مرت ػػس و ػ وعى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي عاػػف
حط لراػي بأسػػبمس سػػموغ وعىنمػػم فف تبػػنف لم ػػى بػػنف لموعػػف ولإلغػ لر فػ حعتػرلؼ لممػػتمـ سػول

عى ا سي فوعى غنره ػ ولال كمف اكممم مةنبم م

وره ت ٓ

* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓ ٚػ طةف ٖٔ٘٘/ٜؽ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طةفٖٕ٘ٗ٘/ٙؽ
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ لمطةف ٖٕٓٓٓ ٚٔ /ؽ
عاثؼبََََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيت .

ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعا ببطبلف لإلذف لم مفر مف سىط لمتا نؽ بتمرنخ

ٖ ٕٕٓٓٓ/ٖ/بت ػ ػػونر وتس ػ ػػتنؿ لألامفنػ ػ ػ

ولمى ػ ػػم لى لمتػ ػ ػ ت ػ ػػتـ ب ػ ػػنف لممتمم ػ ػػنف لألومػ ػ ػ

 .........ولمثما  .........وبنف لم ميف لألوؿ  .........ولممتةى بممولنة ماؿ ببلغي ويػو

طىس مبىغ لمر و ،بولسط لمثما مففةمم مؤلومػ م مبػؿ حتخػمذ حتػ لر لى تو ػؿ ػبك لمكمربػم

مىم روع لمسكا ألعضم لم افوؽ لمتأمنا لمتةموا مىمولطانف بممخمرط لمكموف بمممة ر. ،
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ولسػػتاف لمػػففمع ف ػ ففمعػػي بتىس ػ لممامكم ػ حم ػ

فف لمتارنػػمى لممػػفع بمػػم ولمت ػ

تمةى عف لمطمعا ال تامؿ فل طمبع تفل وتم ى فػ تمىتمػم مرسػى التةػفو متػرف ترفنػف
مببلغ لم ميف لألوؿ فوف فف ت ػمفؼ فرض لمولنػع بمماسػب مىطمعاػ ومػـ تتةمػؽ فػ ا ن ػ مػم
فسػػاف حمنمػػم مػػف حتمػػمـ ومػػم حذل ممكػػمف لممػػتمـ لمثػػما نةمػػؿ ماسػػمبي مئلسػػتنبل عىػ ذمػػؾ لممبىػػغ
ما س ػػي فو ماس ػػمبمم ولم ػ ػػفر لممخ ػػػص ما ػػتي ماػ ػػي وم ػػـ تتو ػػؿ لمتارنػػػمى ك ػػذمؾ ممػ ػػفل

حخت ػمص لمطمعاػ بممةمػؿ لمػػذل مػف فتىػػي نبػؿ بػػأف مبىػغ لمر ػػو ،م ػفـ إلاتػػمزه وال لممةونػػمى
لمت تةترض سبنىي عىمم بأاي مـ تكف يامؾ ثم مةونمى ف يذل لم أف تستفع ت فنـ لمر و،
إلاتمزه ومو تفى لمتارنمى ألفركى فف لمطمعا بةػف ترننتمػم التخػتص بمػذه لألعمػمؿ ومنسػى
ممم لم فر ،فو لم بلان مىبى فنمم سول

ما رف ،فو مع غنريم .

ومػ ػػو تػ ػػفى لمتارنػ ػػمى لممػ ػػذكور ،مت طا ػ ػػى حم ػ ػ فف لمم ػ ػػتمـ لمثػ ػػما نةم ػ ػػؿ ماس ػ ػػمبي

لم خ ػ ومتا نػػؽ غرضػػي لمخبن ػ
نستغؿ

وانتػػي لسثم ػ منا ػػؿ عى ػ لممبىػػغ لممػػذكور ما سػػي وفاػػي

ىتي بمممتمم لألوم ( لمطمعا ) فسوف حستغبلؿ ونسخريم خفم ألغرلضي لم ػرنر. ،

وممذل فناـ فسػممم فػ كػؿ ا ػمطي لممااػرؼ  .ولكت ػى لمتارنػمى لممزعومػ بػمم وؿ بػأف سػمة
لمطمعا منسى فوؽ مستول لم بممى وفامم تستغؿ وظن تمم مىا وؿ عى مامفع ممفن ومبممغ

ا فنػ ػ بولس ػػط لمغن ػػر فوف فف تك ػػوف طرف ػػم مبم ػ ػ لر فػ ػ لما ػػوؿ عىػ ػ مب ػػممغ لمر ػػو ،مى ن ػػمـ
بمإلت لر لى غنر لمم روع متو نؿ لمتنمر لمكمربمو مى ركمى لمخم

ولممولطانف وفف يامؾ

ونموع فخرل م مبم ممم ورف بببلغ لم ميف لألوم وي حتممممى غنر ماػفف ،نكت مػم لمغمػوض
لمتمـ ولإلنممـ لممطىؽ فضبل عف لمتةمنـ ولإلتممؿ نمكػف حطبلنمػم ضػف فل ػخص مممػم كػمف
مونةي برنوم مف ثم

بم تمس لمسمة فو تاط مف لمكرلم لموظن وي التةفو فػ تمىتمػم

متػرف ػموةمى فطى مػم خ ػوـ لمطمعاػ ومار ػمم لم لزوػف عىػ تطبنػؽ لمتةىنمػمى ولمىػولوح ويػػو
مم بفل مف فنولؿ لممبىػغ ذلتػي ولمػذل فوضػح فامػم امرتػي ب ػف ،عاػفمم فممػح ممػم بمسػتةفلفه مػففع
رسوـ فرلس تفنف ،ت وـ بمم لم رك لمت تةمؿ بمم لمطمعا عافمم لست ػ ى مػف افنثػي ػبم
لإلاارلؼ عف طرنؽ لألمما ولمذمػ لمػذل تىتػزـ بػي وتتخػذه نمعػف ،متةممىمػم مػع ذول لمم ػىا

مف لممولطانف .

كمم مـ تتو ؿ لمتارنمى حم مةرف لما ن لمثمبت ولمفلم عى فف لمطمعا التختص
بممةمػػؿ لمػػذل ننػػؿ بػػأف مبىػػغ لمر ػػو ،مطىػػوس ففةػػي مى نػػمـ بػي ػ وذيبػػى كػػذمؾ حمػ فف لممولتػػؼ
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لممفرت بماضر لمتارل مىطمعا مع فامم ال تخ مم حذ فف لمتىن وف رنـ ٘ ٖ٘ٚٙٓٙنخػص
لممست مر لممافس ف ب طمعمى لم ووف لم ان وتوتف و ى ماي عى لمتػولزل ممكتػس لمطمعاػ

و ولمتىن ػػوف لسخػػر لم ػولرف بػػذمؾ لمماضػػر نخػػص لمسػػنف  ......... /و وبػػذمؾ نكػػوف ونػػف ثبػػى
كػػذس لمتارنػػمى لمم ػػمر حمنمػػم كمػػم فوضػػح لم ػػففمع بأامػػم تتة ػػمرض مػػع م ػػم ورف ت رن ػػر لمرنمبػ ػ
لإلفلرن ػ عػػف سػػمة لمطمعا ػ

نبػػؿ ترننتمػػم بوظن ػ روػػنس نطػػمع لمتخطػػنط ولممتمبة ػ ب ػػرك

توزنع لمكمربم وفؽ ممتم بكتمبمم لممونع ف ٘ٔ ٕٓٓٔ/ٗ/ولمذل نفمػي لمػففمع بمػم النسػت نـ
مةػػي لم ػػوؿ بػػأف سػػمةتمم منسػػى فػػوؽ مسػػتول لم ػػبممى وفامػػم حعتػػمفى ت مض ػ لمر ػػمول مػػف
لممولطانف ولم ركمى لمخم

إلاتمز فعممممـ ومف بكمى لمكمربم مما آتمـ .

وعػػزز لمػػففمع ففمعػػي بمألفػػمفلى لم مطةػ ولمفلمػ عىػ فف لمتىن واػػمى لمػولرف ،بماضػػر
لمتاػػرل التخػػص لمطمعا ػ ولام ػم تخػػص عػػممىنف خ ػرنف بمم ػػرك وي ػ عام ػػر تويرن ػ كػػمف
نتةػػنف لمتو ػػؿ حمنمػػم بمػػم ناكػػف عػػفـ تفنػ لمتارنػػمى لممػػذكور ،و خم ػ ومػػـ نسػػبؽ فف نػػفمى
ضفه لمطمعا فن

كمول ف يذل لم أف تمػس سػمةتمم فو تػفؿ عىػ حخبلممػم بولتبػمى عمىمػم

واسػػف ففلوػػي و ولمت تػػى ماكمػ لمموضػػوع عػػف يػػذل لمػػففع ونضػػى برفضػػي حسػػتامفل حمػ ث تمػػم
بممتارنمى لمولرف ،بماضر لمتارل لمماػرر بمةرفػ  .........عضػو لمرنمبػ لإلفلرنػ ورففى
لمماكمػ ذلى عام ػػر لمتاػػرل لمػولرف ،بممماضػػر لممػػذكور رغػػـ فامػػم لمماة ػ عىنمػػم بمم

وعػػفـ لمتفنػ ولمتػ ثبػػى بمألفمػ لم مطةػ كػػذبمم وعػػفـ مطمب تمػػم مىا ن ػ

ػػور

ولمولنػػع خم ػ مػػم

فف اى عاػي ينوػ لمرنمبػ لإلفلرنػ ورففى لمماكمػ ذلى عام ػر لمتاػرل لمػولرف ،بممماضػر
لممػػذكور رغػػـ فامػػم لمماةػ عىنمػػم بمم

ػػور وعػػفـ لمتفنػ ولمتػ ثبػػى بمألفمػ لم مطةػ

كػػذبمم

وعػػفـ مطمب تمػػم مىا ن ػ ولمولنػػع خم ػ مػػم فف ػػاى عاػػي ينو ػ لمرنمب ػ لإلفلرن ػ لمت ػ نتبةمػػم
لم موـ بػممتارل بأامػم اسػا لمسػمة الن ػوس سػىوكمم لمػوظن

فنػ

ػموب تمػس كرلمتمػم وتاػط

مامػػم وممػػذل ولف ػػى عى ػ ترننتمػػم موظن ػ روػػنس نطػػمع لمتخطػػنط عػػف تػػفلر ،وباػػؽ ومك م تمػػم
وفمماتم ػػم فػ ػ عمىم ػػم  .وم ػػـ تض ػػمف اكمم ػػم مب ػػررلى س ػػموغ وم بومػ ػ تب ػػرر بم ػػم حطػ ػرلح فف ػػمع
لمطمعا وعفـ لمتةونؿ عىني و ويػو مػم ن ػـ لماكػـ بمم

ػور لممبطػؿ فضػبل عػف لم سػمف فػ

لإلستفالؿ حذ النتوز مىماكم بامؿ فف تستاف ف حثبمى تفن لمتارنمى حم مم ورف بماضػر

لمتارل ألف عام ر لمتارنمى لمولرف ،بذمؾ لمماضػر يػ بػذلتمم ماػؿ لماةػ بمم
لمتفن ويو مم ناطول عى م مفر ،مىمطىوس .
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ػور وعػفـ

وبم ػػم ي ػػو م ػػرر ب ػػأف لم ػػففع ب ػػبطبلف لإلذف ب ػػممت تنش فو لممرلنبػ ػ لمممت نػ ػ مة ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف عىػ لمماكمػ فف تةػرض ممػذل لمػففع وت ػوؿ كىمتمػم
فني بأسبمس سموغ و وال ن ىح إلطرلاي لمةبمرلى لم م ر ،لمت النسػتطمع مامػم لمونػوؼ عىػ
مسوغمى مم نض بي لماكـ ف يذل لم أف كمػم فف عىػ لمماكمػ فف تةػرض مىةام ػر لمتػ
سمنمم لمففمع مىتػفمنؿ عىػ عػفـ تفنػ لمتارنػمى بأسػبمس سػموغ ولال كػمف اكممػم مةنبػم ػ كمػم

النتوز لإلستامف ف حطرلح لمففع لممذكور بمإلسػتامف ولمػ مػم تػم بماضػر لمتاػرل طمممػم فف
فاػػول يػػذل لمماضػػر يػػو لمماةػ عىنػػي بمم

ػػور ورمػػمه لمػػففمع بةػػفـ لمتفنػ ممػػم ناطػػول عىنػػي

يذل لمرف مف م مفر ،عى لممطىوس .
* ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ طةف ٓ ٔٙٙمسا  ٗٚؽ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغ بتأننػف اكػـ ماكمػ لمموضػوع بػبطبلف لإلذف مةػفـ تفنػ لمتارنػمى
مخىويم مف بنمف ماؿ حنمم لممتمـ وعمىي لمذل نممرسي مع فاػي تػمتر فخ ػمس ونبم ػر ا ػمطي

ف ماؿ مرخص بي ومػي بطمنػ ضػرنبن و ػ ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ )
و ػ ونضػى ب ػا مػػم ذيبػى حمنػي ماكمػ لمموضػوع لمتػ فبطىػػى حذف لمت تػنش تأسنسػم عىػ

عػفـ تفنػ لمتارنػػمى ممػػم تبناتػػي مػػف فف لمضػػمبط لمػذل حست ػػفره مػػو كػػمف نػػف تػػف فػ تارنػػي
عف لممتمـ مةرؼ ا ن حسمي و ػ كمم نضى بذمؾ فنضم عى ساف فف لمضمبط مو كمف نف تف
ف تارني متو ؿ حم عاولف لممتمـ وسكاي و ػ فمػم ونػف تمىػي وخػبل ماضػره مػف لإل ػمر ،حمػ
عمىػي وتافنػػف سػػاي م

ػوره فػ لمتاػػرل ممػػم نبطػؿ لألمػػر لمػػذل حست ػفره ونمػػفر لمػػفمنؿ لمػػذل

ك ؼ عاي تا نذه ت ( ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
ً
أيؼبََََ:ـ
* 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 ٖٓ٘
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* ا ض  ٚٛ/ٔٔ/ٕٙػ س  ٕٜػ ٓ ٔٚػ ٖٓٛ

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

ٔإؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت لمففع ببطبلف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموغ وال ن ػػىح إلط لراػػي
لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف حذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ
كىمتمم ف ك منتمم متسونغ ح ػفلره مػف سػىط لمتا نػؽ مػع حامػم فنممػى نضػم يم بمإلفلاػ عىػ

لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم

ػور ولم سػػمف

ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ضي ت ٓ
*
*

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

و بط ػػبلف لإلذف لم ػػمفر بممض ػػبط فولمت ت ػػنش فو لمتس ػػتنؿ فو ب ػػأل عم ػػؿ م ػػف فعمػػػمؿ
لمتا نؽ و ػ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف مم فلمى وثن لم ػى بػي
مم كماى متوتف مواله ٓ
* 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 ٖٖٔ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت بأف بطبلف لإلذف لم مفر بممضػبط فو لمت تػنش فو لمتسػتنؿ فو فل عمػؿ مػف فعمػمؿ

لمتا نؽ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف ممفلمى وثن لم ػى بػي ومػم
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كماى متوتف مواله بمم ف ذمؾ ضبط تسـ لمترنم ولإلاارلؼ لممةزو مىمتمـ ف فع مبػي وفمػمـ

سىط لمتا نؽ .

كمػػم التسػػمع ػػممف ،مػػف نػػمـ بم ػذل لإلت ػ لر لمم ػػوس بػػممبطبلف ألاػػي حامػػم ن ػػمف ب ػػا
لإلت لر لمذل نمـ بي عى ااو مخممؼ مى ماوف ت .
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
ٔلؼذََحمكًخَانُمغَثأََََّ:ـَ
ت ممفلمى حفلا

لممتمـ نف لننمى عى لمفمنؿ لممسػتمف مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿ و

وعى ػ لالعتػػرلؼ لمماسػػوس حمنػػي ف ػ يػػذل لمماض ػرلمذل لاك ػره فنمػػم بةػػف و
انا العتممف لماكـ عى ماضر حت لر لى بمطى

ػ فبامػػم التكػػوف

ٓ

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

كمم لستافى لمماكم ف نضمومم بمالفلا لمػ

ػممف ،لم ػموـ بتا نػذ ذمػؾ لالذف ػ ويػو

ممف النتوز سممع ممفتي ألاي يو لم موـ بتا نذ لالت لر لمبمطؿ كمم سبؽ لم وؿ .
ٔلؼذَثظنكَحمكًخَانُمغَٔلبنذَأٌََ:ـَ

ت لمت تنش لمبمطؿ ال تُسمع ممف ،مػف فتػرله ألاػي ن ػمف ب ػا لمونػموع لمتػ نػمـ بمػم
عى ااو مخممؼ مى ماوف ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ف ف ارص لم ماوف وارص لم ضم عى اممن لما ن مػف فل تزننػؼ نػفخؿ عىنمػم
و فت ػػرى فاك ػػمـ لم ض ػػم عىػ ػ فف الزـ لي ػػفلر لالتػ ػ لر مبطبلا ػػي و ػ ػ ػ لي ػػفلر وع ػػفـ لالعت ػػفلف
ب ػػممف ،مػػف نػػمـ بػػي فو ػػمرؾ فنػػي و ػ ػ ألف لمضػػمما تامػػمر اػػنف نبطػػؿ لالتػ لر مػػف امانػ
مم فعترله ونب فر مف لمبطبلف ب ممف ،مف نػمـ بػيٓٓ فػذمؾ تمػمتر نتاػزه عاػي لم ػمرع ونتاػزه

عاػػي لم ضػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ لر النسػػتطنع مػػف فتػرله فف نرفػػع عاػػي يػػذل لمػػبطبلف
بفعمول نومن نسونمم و ػ فو نىتؼ اوؿ لمبطبلف ب ممف ،نبفنمم عف مضموف يػذل لالتػ لر
لمبمطؿ سول سطرى ف ماضر فو فبفنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ
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مػػذمؾ اكمػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر و ـ ـ ت بةػػفـ ت ػولز لألعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو

مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى ت وبأف ت مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم تٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ ػ طةف  ٖٚ / ٜٜٔٔؽ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ  ٔٓٓٛػ طةف ٕٓ ٗٚ/ ٚؽ

وف اكػـ مماكمػ لمػا ض ت ػوؿ  :ت ممػم كػمف بطػبلف لمت تػنش م تضػمه نماواػم عػفـ
لمتةونؿ ف لماكػـ بمالفلاػ عىػ فل فمنػؿ نكػوف مسػتمفل ماػي و وبممتػمم فػبل نةتػف ب ػممف ،مػف
نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓت
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ  ٕٗٛـ طةف  ٙٛ٘ٛمسا ٖ٘ ؽ
وبػػذمؾ نكػػوف لماكػػـ ببفلاػ لمطػػمعف نػػف فنػػنـ عى ػ ففم ػ بمطى ػ البتامومػػم عى ػ حت ػ لر لى

ػػمبمم ع ػولر لمػػبطبلف لمػػذل س ػػرل فػ ػ تمنػػع فت لزوػػي وفو ػػممي م س ػػمف بانماػػي وتػػفلع رك ػػموزه
وفعمومي فىـ نةف نب

مػم نامػؿ نضػم ه مػف ففمػ

ػانا وممػذل فضػا تػفن لر بػمما ض كمػم

سىؼ لمبنمف .
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََََ:

ت ت فنر تفن لمتارنمى وك منتمم متسونغ ح فلر لإلذف بممت تنش ولف كمف موكوال حم

سػىط لمتا نػؽ لمتػ ف ػفرتي تاػى رنمبػ ماكمػ لمموضػوع ػ حال فاػي حذل كػمف لممػتمـ نػف ففػع
ببطبلف يذل لإلت لر فباي نتةػنف عىػ لمماكمػ فف تةػرض ممػذل لمػففع لمتػويرل وفف تػرف عىنػي
بػمم بوؿ فو لمػرفض وذمػؾ بأسػبمس سػموغ ػ وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف عػوؿ فػ رفػض
لمففع ببطبلف لإلذف بػممت تنش مةػفـ تفنػ لمتارنػمى عىػ لم ػوؿ بػأف ضػبط لممخػفر فػ انػمز،

لمطػمعف فمنػؿ عىػ تفنػ لمتارنػمى ػ ويػو مػم ال ن ػىح رفل عىػ يػذل لمػففع ػ ذمػؾ فف ضػبط
لممخ ػػفر يػػو عا ػػر تفن ػػف ف ػ لمػػفعول الاػػؽ عىػ ػ تارن ػػمى لم ػػرط وعىػػ ح ػػفلر لإلذف
بممت تنش بؿ حاي يو لمم

وف بذلتي بػبت لر لمت تػنش فػبل ن ػح فف نتخػذ ماػي فمػنبل عىػ تفنػ

لمتارنػػمى لمسػػمب عىنػػي ػ ألف ػػرط

ػػا ح ػػفلر لإلذف فف نكػػوف مسػػبونم بتارنػػمى تفن ػ

ونػػرتح مةمػػم اسػػب لمترنمػ حمػ لممػػأذوف بت تن ػػي ػ ممػػم كػػمف ن تضػ مػػف لمماكم ػ

ػ ات ػ

نست نـ نضم يم ورفيم عى لمػففع ػ فف تبػفل رفنمػم فػ عام ػر لمتارنػمى لمسػمب عىػ لإلذف
فوف غنريػم مػػف لمةام ػر لمبلا ػ عىنػي وفف ت ػػوؿ كىمتمػم فػ ك منتمػم فو عػػفـ ك منتمػم متسػػونغ
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ح ػػفلر لإلذف فمػػم وي ػ مػػـ ت ةػػؿ فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بمم

ولتس لما ض ولإلامم

تٓ

ػػور ولم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ

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

وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػف فورفى ف ػ فسػػبمس اكممػػم عاػػف لمػػرف عى ػ
لمففع لمسػممؼ لمػذكر فف لمتارنػمى فسػ رى عػف فف لمطػمعف مػنس فػوؽ مسػتول لم ػبممى وفلوػـ

نبوؿ لممفلنم ولمماػمفع لمممفنػ مػف لمتمػمى لمتمبةػ مػفلور ،حخت م ػي و ػ ألامػم عبػمر ،مرسػى ال
نستسػػمغ مامػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػم نض ػ بػػي لماكػػـ مػػف تفن ػ لمتارنػػمى لمت ػ

ػػفر

لإلذف لممذكور بام عىنمم وال تتضمف ونػموع ماػفف ،نمكػف لم ػوؿ باػم عىنمػم بأامػم كماػى تػمف،
بمم نسوغ ح فلره و ػ وممذل فبامم تُ َة ْف ف ا ن تمم موةمى ولريم مى الكتمػم لألمسػف ور ػفيم
عضو لمرنمب لممذكور ف ماضره وال نستخىص مامم فل نفر مف لمتفن نبرر ح فلر لإلذف

بام عىنمم ٓ

كمػػم فف ثبػػوى ت ػولفر لم ػػبممى اػػوؿ سػػىوؾ لمطػػمعف ومسػػىكي ب ػػرض ثبوتػػي ال نسػػوغ
حست فلر لإلذف لمسممؼ لمذكر  .ألف لم بم ال تةا فف يامؾ ترنم ونةى بمم ةؿ ٓ
و بم لإلتممـ لمموتي مىطمعا ال ت نف فف يامؾ حتمممم تفنم نمومم ضفيم ٓ

فمم بم ال ترن حم مرتب لمفمنؿ و ػ ال عى ونوع لمترنم و ػ وال عى ثبوى لإلتممـ
ضف لمتما بؿ ت نف لم بم فف لمترنم فمر ماتمؿ ومنس ماكفل ٓ
وعى ػ ػ يػ ػػذل فمم ػ ػػبممى مممػ ػػم تةػ ػػففى وبىغػ ػػى نوتمػ ػػم ال ت ػ ػػىح سػ ػػافل ومبػ ػػر لر م ب ػ ػوال
إلست فلر لإلذف بمممرلنب ولمتستنؿ باػم عىنمػم و ػ ألف تىػؾ لإلتػ لر لى مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ
ومنسػى مػف نبنػؿ حتػ لر لمباػ

ولمتاػرل و ػ وممػذل ال نتػوز حست ػفلر لإلذف بمػم مىباػ

عػف

لمترنم ولمتاػرل عػف ونوعمػم و ػ وتكػوف لمتارنػمى لمتػ باػ عىنمػم لإلذف لمسػممؼ لمػذكر ونػف
فف اى عف عفـ تفنتمم ألامم فننمى بام عى

بممى و ػكمم ورف بماضر لمتارل

رلا

وعبػر عامػم تممةمػم بةبػمرلى ال تاتمػؿ ػػكم فو تػأونبل و ػ ونكػوف لماكػـ لمطةػنف ونػف حتخػػذيم
سافل ومسوغم إلست فلر ذمؾ لإلذف نف ػمبي لمػبطبلف ألاػي باػ عىػ متػرف ػبممى ال تسػوغ
حست فلره بمم نبطىي ونبطؿ كمف لألفم عى تا نذه كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ومػف لممبلاػػظ فػ يػػذل لم ػػفف فف ماكمػ لمػػا ض ال تتػػرخص وال تتسػػميؿ فػ ت ػػفنر
ماكمػ ػ لمموض ػػوع متفن ػ ػ لمتارن ػػمى لمت ػ ػ نس ػػوغ ح ػ ػػفلر لإلذف بمممرلنب ػ ػ لمممت نػ ػ وتسػ ػػتنؿ
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فامفنثمػػم وت ػػونر لمى ػػم لى لمت ػ تػػتـ بػػنف لممػػتمـ وغن ػره ػ عى ػ ت ػػفنر بػػأف يػػذه لإلت ػ لر لى
لمخطنر ،تت ػؿ بممارنػمى لم خ ػن لمتػ ك ىمػم لمفسػتور و ػمامم مػف عبػ

لمةػمبثنف ورلغبػ

لمكنػػف ولإلات ػػمـ ومػػم فكثػػريـ و ػ وممػػذل حسػػت رى فاكمممػػم عىػ فاػػي حذل كػػمف تػػممع لمتارنػػمى نػػف
فخ ؽ حم لمتو ؿ ممةرف فسـ لممتارل عاي بممكممؿ وساي فو طبنة عمىي وماؿ حنممتي فبف
يذل نك

مى وؿ بةفـ تفن تارنمتي و ػ فػبذل فبطىػى لمماكمػ لإلذف بػممت تنش باػم عىػ ذمػؾ ػ

فػػبف يػػذل مامػػم حسػػتفالؿ سػػموغ وم بػػوؿ وال ن ػػوبي فل نػػفر مػػف لمتةسػػؼ فو حسػػم  ،لمت ػػفنر فو

لم سمف ف لإلستفالؿ وتمىكي ماكم لمموضوع فوف مة س عىنمم ٓ

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

سبيـبَََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ.

ت ف ػػف فث ػػمر لم ػػففمع عػػػف لمطمعاػ ػ ففمع ػػم تويرن ػػم مػػػافل ،بط ػػبلف لإلذف لم ػػػمفر

بمممرلنب ػ لمممت ن ػ وتسػػتنؿ لمى ػػم لى مػػف سػػىط لمتا نػػؽ بتػػمرنخ ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/ألف لمتىن واػػمى
ػ بمػػم نتةػػنف مةػػي حسػػتوذلف لم مضػ ػ لمتزوػ ػ

لمم ػػأذوف بوضػػةمم تاػػى لممرلنب ػ مغنرلممتمم ػ

إل فلر ذمؾ لإلذف عمبل بممممف ٕٓٙ ،حت لر لى تامون ولمت ا ى عى فاي النتػوز مىانمبػ
لمةمم ػ ت تػػنش غنػػر لممػػتمـ فو ماػػزؿ غنػػر مازمػػي حالّ حذل حتضػػح مػػف فمػػمرلى نون ػ فاػػي اػػموز

أل ػنم تتةىػؽ بممترنمػ  ...فو فف ت لرنػػس لممامفثػمى لمممت نػ ولمبلسػػىكن نبػؿ لما ػوؿ م ػػفمم
عى فمر مسبس بذمؾ مف لم مض لمتزو بةف حطبلعي عى لألورلؽ ......
ومػػـ تأخػػذ ماكمػ لمموضػػوع بمػػذل لمػػففع وفطراتػػي ب وممػػم ت بػػأف لممػػمف ٕ/ٚ ،مػػف لم ػػماوف
٘ٓٔ مسا ٔ ٜٔٛببا م مامكـ فمف لمفومػ ا ػى عىػ فف نكػوف مىانمبػ لمةممػ

بمإلضػمف

حم ػ لإلخت م ػػمى لمم ػػرر ،ممػػم ػ سػػىطمى نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ لمتامنػػمى لمت ػ تخػػتص بمػػم

ماكم فمف لمفومػ لمةىنػم ويػو لمماػوط بػي ح ػفلر يػذل لألمػر عىػ م تضػ اػص لممػمفٜ٘ /،
حت لر لى ومف ثـ نكوف لإلذف لم مفر مػف لمانمبػ لمةممػ عىػ م تضػ لمػاص لمسػممؼ لمػذكر
بتستنؿ لألامفنػ

ولتػ لر لمضػبط ولمت تػنش فػ ولنةػ لمػفعول ويػ ترنمػ لمر ػو ،تػفخؿ فػ

حخت مص ماكم فمف لمفوم لمةىنم ونكوف مم فثمره لمففمع ف يػذل لم فف غنر

انح ت .

ومػػم فورفتػػي لمماكم ػ فنمػػم ت ػػفـ النت ػػؽ و ػػانح لم ػػماوف ػ ألف لممػػمف ٕٓٙ / ،مػػف

نماوف فط لممةػفؿ بمم ػماوف رنػـ  ٖٚسػا ٕ ٜٔٚلمػولرف فػ لمبػمس لم لربػع مػف لمكتػمس لألوؿ و
لمخمص بػممتا نؽ بمةرفػ لمانمبػ لمةممػ و تػاص عىػ فاػي النتػوز مىانمبػ لمةممػ
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ػ وكماػى

يام انمبػ فمػف لمفومػ لمةىنػم ػ ت تػنش غنػر لممػتمـ فو ماػزؿ غنػر مازمػي و لال فذل لتضػاى مػف

فمػمرلى نونػ فاػػي اػموز أل ػػنم تتةىػػؽ بممترنمػ و ونتػػوز ممػػم فف تضػػبط مػػفل مكمتػػس لمبرنػػف
تمن ػػع لمخطمب ػػمى ولمرس ػػموؿ ولمت لروػ ػػف ولممطبوع ػػمى ولمط ػػروف ومػ ػػفل مكمت ػػس لمبػػػرؽ تمنػ ػػع
لمبرننمى و ولف ترلنس لممامفثمى لمسىكن

ولمبلسىكن و ولف ت ػوـ بتسػتنبلى ممامفثػمى تػرى

فػ مكػػمف خػػمص و متػ كػػمف مػػذمؾ فموػفه فػ ظمػػور لما ن ػ و ف ػ تامن ػ فو تاا ػ مةمنػػس
عىنمم بممابس ممف ،تزنف عى

ثبلث

ف ػمر ـ ـ ون ػترط التخػمذ فل لتػ لر مػف لالتػ لر لى

لمسمب لما وؿ م فمم عى لذف مف لم مض لمتزو بةف لطبلعي عىػ لألورلؽ ت ( ن لرتػع
ا ػض ٔٔ ٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٖٔ ػ  ٖٔٛو ا ػض ٕٔ ٕٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ و
ا ػض ٗٔ ٙٚ /ٕ/ػ س  ٔٛػ ٕٗ ػ  ٕٜٔو ا ػض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ رنػـ ٓٓٔ ػ ص
ٗ ٜ٘ػ طةف ٕٗ ٘ٛ / ٜٔؽ) ٓ
فبم تض

مر اص لمممفه  ٕٓٙ /ل.ط ال نتوز مىانمب لمةمم فف تأذف بت تنش مازؿ

فو ماؿ مغنر لممتمـ وال لف تأذف بمت لر تستنبلى لو ت ونر م م لى ف لمػمكف خم ػي فوف
لما ػوؿ م ػػفمم عىػ فمػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم مضػ لمتزوػ طب ػػم مىمػػمف / ٕٓٙ ،ف  .ط و و
نضى ماكم لما ض بأف مم رع سول ف لممةممى بػنف مرلنبػ لممكمممػمى و ضػبط لمرسػموؿ

و لمتسػػتنبلى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف ػ مةىػ غنػػر خمفنػػي و ي ػ تةىػػؽ م ػػىا
لمغنػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ ف ػ لمتا نػػؽ لمػػذل تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي ضػػرور ،حسػػتوذلف لم مض ػ

لمتزو لمذل مي مطىؽ لمارني ف لالذف بمذل لالت لر فو رفضي اسبمم نرل و و يو ف يذل
نخضػع ال ػرلؼ ماكمػ لمموضػوع ( ا ػض ٕٔ ٕٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ ) و وال نة ػ

لمانمبػػي مػػف ذمػػؾ اػػص لم ػر ٕ / ،مػػف لممػػمف ٚ / ،مػػف نػػماوف ماػػمكـ فمػػف لمفوم ػ ٘ٓٔ ٛٓ/و
ألف يػػذل لمػػاص مػػـ نخوممػػم سػػول سػػىطمى نمضػ لمتا نػػؽ ف ػػط فوف لم مضػ لمتزوػ و وكػػمف

لمػاص لم ػفنـ مىمػػمف ٕٓٙ / ،ف  .ط نكت ػ بمما ػوؿ عىػ فمػر مسػبس مػػف نمضػ لمتا نػػؽ و
فىمػػم عػػفؿ لمػػاص بمم ػػماوف ٖٖ٘ ٜٔ٘ٗ /تػػم بممتةػػفنؿ  :ت تسػػتبفؿ عبػػمر ،لم مض ػ لمتزو ػ
بةبػػمر ،نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ لممػػمف ٕٓٙ / ،ت  .ثػػـ ار ػػى لمتةػػفنبلى لمتممن ػ وات ػ لمتةػػفنؿ
لالخنػر بمم ػػماوف  ٜٕٔٚ/ٖٚعىػ لسػػتىزلـ فمػػر لم مضػ لمتزوػ بػػفال مػف نمضػ لمتا نػػؽ ػ
ومةا ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف لماص بةف لمتةفنؿ فف ن فر لألمر مف ماكمػ ممثىػ فػ
لم مض لمتزو .
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فمم مض لمتزو نةا ت لمماكم ت و ػ ويو مذمؾ غنر نمض لمتا نػؽ و وسػىطمى

نمض لمتا نؽ لممماوا مىانمب ف لمممف ٕ/ٚ ،مف نػماوف ماػمكـ فمػف لمفومػ ٘ٓٔ ٜٔٛٓ/ػ
فو ف ػ نػػماوف لمط ػولرل

ػ ال تمتػػف لم ػ لم مض ػ لمتزو ػ ألف لم مض ػ لمتزو ػ غنػػر نمض ػ

لمتا نػػؽ و ف مض ػ لمتا نػػؽ نػػف نكػػوف نمضػػنم ونػػف نكػػوف روػػنس ماكم ػ لبتفلون ػ ونػػف نكػػوف
مست م لر مف مست مرل لالستوامؼ لمةػمم ( ـ ٙ٘/ف  .ط ) ػ ولم مضػ لمتزوػ يػو مػذمؾ غنػر
نمض ػ لمتا نػػؽ و ػ ولمتا ػػنص عى ػ وتػػوس لسػػتوذلاي نمثػػؿ ضػػمما فنػػول بمعتبػػمره نمض ػ

ماكم ػ بةن ػػفل ع ػػف لمتا ن ػػؽ وعػػف لمت ػػأثر بم ػػم فن ػػي .

ػ ومػػف لمم ػػرر لممةى ػػوـ طب ػػم م ػػماوف

لالتػ لر لى لمتامونػ وم ػماوف لمسػىط لم ضػمون ( لممػولف ٔ و  ) ٜو ػ فف نولعػف لالخت ػمص
بأكمىمػػم ف ػ لالت ػ لر لى لمتامون ػ مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ألامػػم تتةىػػؽ بسػػبلم لالت ػ لر
ف ػػفره وبممتػػمم

ووالن ػ مػػف

ػػاتي و ػػا اتنتػ مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف ثػػمر و ػ فػػمذل لاةػػفـ لخت ػػمص

لسمػػر و فو لسذف فو لم ػػموـ بػػمالت لر ف ػػبح لالت ػ لر وكأاػػي مػػـ نكػػف و نبطػػؿ كمف ػ مػػم نترتػػس
عىنػي مػف ثػمر  .ػ وال ماػؿ بتمتػم فػ مسػموؿ لالخت ػمص مىتوسػع فو لم نػمس و ػ لذ تػأب يػذه

لم ولعف بطبنةتمم يذل لمتوسع فو لم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ و ػ
لمتزو

فتتفنػػف لماػػبس لالاتنػػمط بةػػف لا ضػػم لممػػف ،لمم ػػرر ،مىانمب ػ لمةمم ػ نكػػوف مى مض ػ

( ـ  ٕٓٙ /ف  .ط ) فػمذل عػرض تتفنػف فمػر لماػبس عىػ فاػف مست ػمرل ماػمكـ

لالستوامؼ لمذل ت ع لمترنم ف فلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو فرتتػي لم ضػمون
لم مضػ لمتزوػ بم لراػؿ ػ لال فاػي ال نخػتص بمػذل لمتمفنػف ولذل ف ػفر فمػ لر بمػف ،كػمف بػمطبل
ماةفمم ال وتوف مي ونترتس عى ذمؾ لالفرلط اتمم عف لممتمـ لمذل فمر بمف ابسي .

ومست ػ ػػمر ماكم ػ ػ لالسػ ػػتوامؼ مػ ػػنس مػ ػػي فف نبم ػ ػػر فل تا نػ ػػؽ تاػ ػػمو ن ػ ػ فلو ػ ػر،

لخت م ي لال لذل افبتي ماكم لالستوامؼ بام عى طىس وزنر لمةفؿ متا نػؽ ترنمػ مةناػ
( ٘ ٙف  .ط ) فمذل توم لمتا نػؽ مػف تى ػم ا سػي فو افبتػي ماكمػ لالسػتوامؼ الت لروػي بغنػر
طىس مف وزنر لمةفؿ كمف تا ن ي بمطبل ماةفمم ال لثر مي .
ولذل ففرط وكنؿ لمانمب عف فاف لممتممنف فبل نستطنع لماموس لمةمـ ويو لمرونس لسعى

مىانمب لمةمم ونستمف ماي كمف فعضمومم والن لالخت مص ػ حمغػم يػذل لألمػر مػممـ نتػف فمنػؿ
تفنف ف لمفعول نستفع لست فلر فمر تفنف بممابس لإلاتنمط .
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ويكذل فمف كمف نولعف لالخت مص بممتا نؽ فو بممابس ولالفرلط فو لممامكمػ تتةىػؽ

كىمػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ نتةػػنف لالمت ػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػففتمم م ػولف لم ػػماوف فوف توسػػع فو ننػػمس
ألامم ا وص خم

تأب لمخضوع م ولعف لم نمس ان

ال نتوز مف اكـ لأل ؿ لم لم ػرع

لذل كمف مآل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتف لم سوله .
ومػػم نخػػتص بػػي لم مض ػ لمتزو ػ فو نمض ػ لمتا نػػؽ ال نخػػتص بػػي روػػنس لمماكم ػ

لالبتفلونػ مػع فاػي لألعىػ فرتػ و ػ ومػم تخػتص بػي ماػمكـ فمػف لمفومػ لمةىنػم ال تخػتص بػي
مام لمتامنػمى مػع فف ضػممامتمم فكثػر ونػف نكػوف ت ػكنىممم ولاػف و ػ ومػم تخػتص بػي ماكمػ
لمتاح ال تختص بي ماكم لما ض مػع فامػم لألعىػ لمموكػوؿ ممػم لمرنمبػ عىػ

ػا تطبنػؽ

لم ػػماوف ػ ومػػف امانػ فخػػرل فػػمف نػػماوف لمسػػىط لم ضػػمون نػػف اػػفف لالخت م ػػمى تافنػػفل ال
ماؿ ل لز ه مىتوسع فو لم نمس ٓ

ومذمؾ فمف عفـ لما وؿ م فمم عى فمر مسبس مف لم مض لمتزو بت تػنش مسػكف

فو ماؿ مغنر لممتمـ لو بتستؿ م م لى خم ي فو مكممممى تىن واني نبطؿ لالذف لم ػمفر مػف
لمانمبػ بػممت تنش فو لمتسػتنؿ  .ػ ويػو بطػبلف نمتػف لمػ لمتسػتنؿ ولمت تػنش ولمػ كػؿ مػم نترتػس
عىػ يػػذل لمتسػػتنؿ لو لمت تػػنش فو نسػػتمف ماػػي عمػػبل بمممػػمفتنف ٖٖٔ و  ٖٖٙف .ط ت وب معػػفه

فف مم باػ عىػ بمطػؿ فمػو بمطػؿ ت  ( .ا ػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙو ا ػض
 ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٙػ  ) ٘ٙٛػ وبمم لطرف عىني نضم ماكم لمػا ض مػف فف ت
الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ مم نترتػس عىنممػم ت ( ا ػض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ

س

 ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘ ػ و ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س
ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘ ) ويو بطػبلف نمتػف لمػ فنػولؿ مػف نػممول بػمالت لر لمبمطػؿ عمػبل ب معػف ،فف
مف نمـ فو مرؾ ف لالت لر لمبمطؿ ال نةتف ب ممفتي عىنػي ( ا ػض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛػ س ٖ٘
ػ  ٜٚػ  ٕٗٛو ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٜػ  ٕٓٙػ  ٔٓٓٛو ا ػض ٘ ٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔـ
ٖٕ ـ ٕٗٔ )
وغا عف لمبنمف فف لستوذلف لم مض لمتزو فػ لماػمالى لمولتػس لسػتوذلاي فنمػم و ػ

يو ولتس فنضم عى انمب فمف لمفومػ و ػ وفػ تػرلوـ فمػف لمفومػ و ػ فاكػـ ماكمػ لمػا ض
لم مفر بتىس ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ رنـ  ٔٓٓ /ػ صٗ ٜ٘ػ ولمسممؼ بنماي و ػ يػو اكػـ
ػػمفر فػ طةػػف عىػ اكػػـ

ػػمفر فػ نضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمفومػ وماممػ طب ػػم مى ػػماوف
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ممامكـ فمف لمفوم حمػ ماكمػ تامنػمى فمػف لمفومػ لمةىنػم و وتومػى تا ن مػم انمبػ فمػف لمفومػ

لمةىنػم عػف حتمممػمى ت حخػتبلس ت مػف فمػنف عىػ لموفلوػع و ور ػو ،و فضػبل عػف لمتزونػرو ػ
ولمتػربح ٓٓ حمػخ ( ص  ٜ٘ٛ / ٜ٘ٚػ مػف

ػ امى مػج لممكتػػس لم اػ لمتػ تضػماى اػػص

اكـ لما ض سممؼ لمذكر و ػ ومع ذمؾ تم نضم ماكم لما ض نمطةػم فػ وتػوس لسػتوذلف
لم مض ػ لمتزو ػ اتػ بػػرغـ فف لم ضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمفوم ػ وفاىنػػى طب ػػم م ػػماوف ماػػمكـ

فمف لمفوم حم ماكم تامنمى فمف لمفوم لمةىنم ٓ

ومت ػ كػػمف ذمػػؾو وكػػمف لمثمبػػى فف لإلذف نػػف

ػػفر مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ بػػفوف حسػػتوذلف

لم مض ػ لمتزو ػ و حسػػتبمف فاػػي حذف بمطػػؿ بطبلاػػم مطى ػػم مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ نبطػػؿ كػػؿ مػػميو
مستمف ماي فو مترتس عىني ٓ
ونترتػػس عى ػ مػػم ت ػػفـ بطػػبلف كػػؿ مػػم باػ ػ فو ترتػػس عىػ ػ لإلذف ولما ػػفس ولإلتػ ػ لر لى

لمبمطى بمم ف ذمؾ عفـ تولز لإلعتفلف ب ممف ،مف نمـ فو مرؾ فػ يػذه لإلتػ لر لى لمبمطىػ
ٓ
فبطبلف لالت لر

مبطبلف ممبا عىني نمعف ،لترلون عممي بم تض نػماوف لالتػ لر لى

لمتامونػ وألاكػػمـ ماكمػ لمػػا ض ٓ ػ فمممػػمف ٖٖٔ / ،فٓط تػػاص عىػ فف  :ػ ت لمػػبطبلف

نترتػػس عىػ عػػفـ م لرعػػم ،فاكػػمـ لم ػػماوف لممتةى ػ بػػأل لتػ لر تػػويرل ٓ ونضػػى لممػػمف/ ،
ٖٖٙفٓط عى فاػي  :ػ لذل ت ػرر بطػبلف لتػ لر فماػي نتاػموؿ تمنػع لسثػمر لمتػ تترتػس عىنػي
مبم ره و ومزـ لعمفتي مت فمكف ذمؾ ت ٓ ــ ونضى ماكم لما ض م لر لر بأف  :ت لم معف،
فف ممبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ت ( ا ػض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙو ا ػض

 ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙـ  ) ٘ٙٛو وتطبن مى يذه لم معػف ،عفنػف ،ال ت ػع تاػى
ا ر ف نضم ماكم لما ض و فاكمى مػ لر لر ػ عىػ سػبنؿ لممثػمؿ ػ بػأف الزـ لم ػبض
ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممػم ت ٓ ( ا ػض  ٙٙ /ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘
و ا ػض  ٙٔ /ٔٔ /ٕٛػ سٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو ا ػض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ
٘ٓ٘ ) ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغََثأَََّ:ـََ

ت ال نتوز لالستامف ف لفلا لممتمـ لم ضبط لممػمف ،لممخػفر ،مةػي اتنتػ مىت تػنش

لمػػذل نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمب ػ

ألف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف لم ػػبض لم ػذل ونػػع بػػمطبل ومػػـ نكػػف

منوتف موال يذل لالت لر لمبمطؿ وال ف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ ت
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ

ٔلؼذََحمكًخَانُمغَثأََََّ:ـََ
ت ممفلمى لفلا

لممتمـ نف لننمى عى لمفمنؿ لممستمف مف ماضر ت تنش بمطؿ و

وعى ػ لالعت ػرلؼ لمماسػػوس لمنػػي ف ػ يػػذل لمماضػػر لمػػذل لاك ػره فنمػػم بةػػف و ػ فمامػػم التكػػوف
انا العتممف لماكـ عى ماضر لت لر لى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ /ٔٔ / ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘
كًبَلؼذََحمكًخَانـُمغَيـغاعا و ػ ت بةػفـ تػولز لألعتػفلف ب ػممف ،مػف نػمـ

فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ ت وبػأف ت مػػف نػػمـ فو ػػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػػؿ
ماي لم ممف ،عىنمم تٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ

* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف مةنبم مخطوي ف تطبنػؽ لم ػماوف

فضبل عف ن وره بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ

ؿبصؿبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔسـأَفَٗرـجيكَانمبٌََََٕ.

ف ػػف تمسػػؾ لمػػففمع عػػف لمطمعاػ فػ مرلفةتػػي فمػػمـ ماكم ػ لمموضػػوع بسػػبس خػػر

مبطبلف حت لر لى لممرلنب ولمتستنؿ لم ػمفر ،بموتػس لإلذف لممػار ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/ولمػذل ترتػس
عىن ػػي كمفػ ػ لإلتػ ػ لر لى لمتممنػ ػ بم ػػم فنم ػػم لألم ػػر لم ػػمفر فػ ػ ٖٕ ٕٕٓٓ/ٖ/بض ػػبط وت ت ػػنش
لممتمم ػ لألوم ػ ( لمطمعا ػ ) ولمثػػما ألف لم ػػموـ بممتسػػتنؿ ولممرلنب ػ ولمت ػػونر غنػػر ماػػفوس
ومػػف غنػػر مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو ومػػـ نػػتـ لإلتػ لر تاػػى ح ػرلؼ مػػف تػػـ افبػػي مػػف لمسػػىط
لألمر ،ونمؿ لمففمع رام مففمعي مم مضمواي فاي فضبل عف بطػبلف فمػر لماػفس لألوؿ لممػار
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ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/بكػػؿ مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف ثػػمر ممػػم ت ػػفـ بنماػػي وامم ػ كػػوف لمانمب ػ لمةمم ػ غنػػر
مأذوف ممم مػف لم مضػ لمتزوػ بمماػفس مىمرلنبػ ولمتسػتنؿ ػ فباػي النتػوز ال مىانمبػ لمةممػ وال
ممأمور لمضبط لم ضمو فف نافس فاف لمامس وال فاف رتمؿ لمسىط لمةمـ مى نمـ بأل عمؿ مف
فعممؿ لمتا نؽ ومف ذمؾ لممرلنب ولمتستنؿ ولمت ونر .
ومػػف لم ولعػػف لمم ػػرر ،فىمػػذل لم ػػفف فاػػي النتػػوز فف نكػػوف لماػػفس حالّ ممػػأمور لمضػػبط

لم ضمو وفؽ اص لمممفتنف ٓ ٚو ٕٓٓ حت لر لى فنكوف لمافس بمطبل حذل
لمسىط لمةمم لمذل النامؿ

ػفر ألاػف رتػمؿ

لمضبطن لم ضمون  .ولمثمبى مف لإلذف لمسممؼ لمػذكر فاػي

حذف ألل م ػػف فعض ػػم ينوػ ػ لمرنمبػ ػ لإلفلرنػ ػ بمتخ ػػمذ لإلتػ ػ لر لى لمبلزمػ ػ مىمرلنبػ ػ ولمتس ػػتنؿ
ولمت ونر ومـ نأذف بمإلستةما بمم اننف حالّ تاى رنمب ول رلؼ لممأذوف مي .

ولمثمبػػى بػػمألورلؽ فف تىػػؾ لإلت ػ لر لى تمػػى بةنػػفل عػػف ح ػرلؼ ورنمب ػ فل عضػػو مػػف

فعض ػػم لإلفلرنػ ػ بمممخمم ػ ػ م ػػاص حذف لما ػػفس ا س ػػي ومم ػػذل ك ػػمف لمتس ػػتنؿ وب ػػمن لإلتػ ػ لر لى
لمم ػػذكور ،بمطىػ ػ  .ألف لمتس ػػتنؿ ولمت ػػونر عم ػػؿ م ػػف فعم ػػمؿ لمتا نػػؽ ولأل ػػؿ فف ت ػػوـ ب ػػي
لمانمب لمةمم با سمم ونستمف مأمور لمضبط لم ضمو ا ي ف حترلوي مف فمر لمافس .
ولسػػتةما لمم ػػأذوف بغنػػره مػػف رتػػمؿ لمضػػبطن فو لمس ػػىط لمةممػػ م ػػروط ب ػػأف نك ػػوف

لممسمعف مف رتمؿ لمسىط لمةمم عى لألنؿ وبأف نتـ لإلت لر تاى سمةي وب ره مةػم  .فمػم

امف لمامس فبل نتوز لإلستةما بمـ ف لم نمـ بمذل لمةمؿ لمػذل يػو مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ فن ػع
بػػمطبل كػػؿ تسػػتنؿ ُنترنػػي ولاػػف مػػف اػػمف لماػػمس بمةاػ فف ن ػػترط فػ م ػػفر لألمػػر بمماػػفس

مخت ػػم بب ػػفلره وفف نكػػوف لمماػػفوس مىتا نػػذ مػػف مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو لممخت ػػنف ولذل

كػػمف ف ػ امت ػ حم ػ لإلسػػتةما بأاػػف مػػف رتػػمؿ لمسػػىط لمةمم ػ فنتةػػنف فف نكػػوف ذمػػؾ تاػػى

ب ره ول رلفي لممبم ر .
ٔلؼذَثظنكَحمكًخَانُمغَٔلبنذَأَََّ:

حذل تػػمز ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو فف نسػػتةنف ف ػ لم ن ػػمـ بممةمػػؿ لم ػػذل اػػفس مػػي بأاػػف

مراسني مف ال نتمتةوف ب ػ مػأمور لمضػبط لم ضػمو ػ حال فاػي ن ػترط فف نكػوف لألخنػر نػف
نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ تاػػى لإل ػرلؼ لممبم ػػر ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو لمماتػػفس ولال كػػمف عمىػػي
بمطبل ت ٓ
* 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 ٜٓٛ
وف اكـ ماكم لما ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/و نضى با ر لمى ظ بأاػي نتػس ننػمـ مػأمور

لمضبط لم ضمو با سي بمبم ر ،لإلت لر لمذل افس متا نذه فو نكوف نػف تػـ عىػ مسػمع ومػرل
ماي ػ وفف ننمـ خص مف غنر مأمورل لمضبط لم ضػمو بػمإلت لر نبطىػي مػم فلـ مػـ نثبػى فف
مم نمـ بي كمف تاى ب ر ومسمع مأمور لمضبط لم ضمو لممأذوف مي ٓ
ٔلؼذَكظنكََ:

ت حذل كىػػؼ م ػػأمور لمض ػػبط لم ض ػػمو لممات ػػفس فا ػػف رت ػػمؿ لمس ػػىط لمةممػ ػ مى ن ػػمـ بممةم ػػؿ

لممافوس مي ػ ف مـ بي حست بلال ػ كمف يذل لمةمؿ بمطبل ت ٓ
* ا ػض ٔٔ ٜٔٗٓ/ٔٔ/ػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ مامػوف عمػر ػ ط ٘ ػ  ٖٜٔػ
ٕٗٙ

ويػػذل لإل ػرلؼ لممطىػػوس ولمولتػػس مػػـ ناػػف

بػػؿ كػػمف مسػػتانبل ألف لمونػػموع لمت ػ تػػـ

تسػتنىمم كماػى فػ فمػمكف مغى ػ نسػتانؿ فف تكػوف تاػى ح ػرلؼ ورنمبػ لممخػتص ببترلومػم ػ
وفضمؼ لمففمع لف لألورلؽ خىػى ممػم ن نػف كن نػ تمػمـ لمتسػتنؿ ولم ػموـ بػي ومتػ تػـ ولموسػنى
لممتبةػ فنػي ويػ عام ػر فسمسػن وتويرنػ مىتسػتنؿ لمم ػروع النتػوز فف ن ػوبمم لمتتمنػؿ ػ
كمػػم فاػػي نابغ ػ فف ػرلغ كػػؿ تسػػتنؿ ف ػ ماضػػر خػػمص موضػػام بػػي مرلاىػػي وونتػػي ولم ػػموـ بػػي

تطبن ػػم مؤل ػػوؿ لممتبة ػ ف ػ مبػػمفج لمتا نػػؽ لمتاػػمو ولمت ػ توتػػس كتمب ػ تمنػػع لإلت ػ لر لى
ولثبمتمم بماضر نةف مذمؾ ان

النتوز حثبمى ا وؿ لإلت لر بأن وسنى فخرل غنر لمكتمب

.
وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ حم ػ بطػػبلف لمتسػػتنؿ ولمت ػػفنر ولألفم ػ لممابث ػ عامػػم بطبلاػػم

مطى م ولف يػذل لمػبطبلف نرتػس فػ تماػس لممسػوومنف عاػي لممسػوومن عػف لمترنمػ لمما ػوص
عىنمم ف لمممف ٖٜٓ /،مكر لر ع وبمى بمعتبمر فامـ لسترنول لمسمع ولمتا ى عى لألامفنػ
لمخم

فوف اؽ وف غنر لألاولؿ لمم رح بمػم نماوام .
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ػنريم فػ ففل عمىمػم بةػفـ لمتوننػع عىػ ف ػوؿ

واة لمففمع عىػ سػىط لمتا نػؽ ت

لأل رط نبؿ لمتستنؿ وتفونف تمرنخ وسمع بف عمىن لمتستنؿ ات نمكػف لمرتػوع حمػ يػذه
لمبنماػػمى مبنػػمف مػػم حذل كػػمف لمتسػػتنؿ سػػمب م عى ػ
عرضػ مىتبلعػس ولمةبػ

ػػفور لإلذف فو الا ػػم عىنػػي وات ػ التكػػوف

بمماػذؼ ولإلضػمف ولما ػؿ ثػـ حعمفتػي مػف ػرنط سخػر ػ وألف لمػفمنؿ

لممستمف مف تىؾ لمتستنبلى مي ػأاي وخطػره خم ػ فػ لمػفعول لمممثىػ انػ

حتخذتػي سػىط

لإلتممـ مف بنف لألفم لمتويرن لمت لرتكزى عىنمم ف تفعنـ لمتمم ضف لمطمع

.

ٔملَرأسظَحمكًخَادلٕػٕعَثٓظاَانضفبعَاجلْٕغََٖٔأؿغدزَّثمٕذلبَََََ:

ت حاي ففمع مرسػؿ مػف تماػس لممػفلفع عػف لممتممػ وفف لمماكمػ تطمػوف حمػ سػبلم

مػم لتخذتػي لمانمبػ لمةممػ فػ يػػذل لمخ ػوص مػف حتػ لر لى و كمػم تطمػوف حمػ فف لمثمبػى مػػف
لممتممػػنف ولممبىػػغ ب ػرلوط لمتسػػتنؿ حامػػم تػػـ بتا نػػذ لإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ

فامفنػ

ونبػػؿ لم ػػبض عىػ لممتممػػنف ومػػف ثػػـ تضػػا لإلت ػ لر لى لمتػ حتبةػػى مت ػ مػػع لم ػػرعن وال
مطةف عىنمم ت .
ومم فورفه لماكـ فنمم ت فـ الن ىح رفل عى ففمع لمطمعف لمسممؼ لمذكر و والنولتػي

كمف عام ره والنولتػي مػم تضػماي مػف فوتػي ن ػور فػ لإلتػ لر لى وبطبلامػم ممػم ػمبمم مػف
عػولر خم ػ مػػم تمسػػؾ بػػي وفثػػمره بػػأف لم ػػموـ بممتسػػتنؿ ولممرلنبػ مػػـ نكػػف مػػف مػػأمورل لمضػػبط
لم ضمو ولممأذوف ممـ بمم نمـ بمذل لإلتػ لر لمػذل تػـ بةنػفل عػف ل ػرلفمـ و ػ كػذمؾ فضػبل عػف
ا ػوؿ عبػ

وتبلعػس تىػؾ لمتسػتنبلى و ػ ويومػم كػػمف ن تضػ مػف لمماكمػ تا نػؽ لمػػففمع

لمسممؼ لمذكر بىوغم مغمن لألمر فني و ػ ومػو فوف طىػس

ػرنح مػف لممػفلفع عػف لمطػمعف و ػ

ألف مامزعتي وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي تاطػول عىػ لممطممبػ لمتمزمػ ببت لروػي و حذ ال ن مػـ
مامػم حال يػذل لممةاػ وال نسػتفؿ مامػم لال تىػؾ لمفالمػ و يػذل لمػ فف تا نػؽ لألفمػ

فػ لممػولف

لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم ػمـ لألوؿ و وال نتػوز باػمؿ فف نكػوف ريػف م ػنو لممػتمـ
فو لممفلفع عاي .

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

رمٕلَحمكًخَانُمغَفَْٗظاَانظضصََ:ـََ
ت وانػ ػ

فف لمب ػػنف م ػػف مامض ػػر تىس ػػمى لممامكمػ ػ

وم ػػفوامى لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فف

لمطمعانف ففةم ببطبلف لمتستنبلى ولمفمنؿ لمممتف مامم لستامفل لم فف مػف بم ػر لمتسػتنبلى
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مترف مر ف مى رط ومنس مف بنف مأمورل لمضبط لم ضمو و فو فعػولامـ و وكماػى لممػمف،

 ٕٓٙ/مف نماوف لالت لر لى لمتامون

لممةفؿ بمم ماوف رنػـ  ٖٚسػا ٕ ٜٔٚلمػولرف فػ لمبػمس

لمرلبع مف لمكتمس لألوؿ و لمخمص بممتا نؽ بمةرف لمانمب لمةمم و تاص عىػ فاػي النتػوز
مىانمب لمةمم ت تنش غنر لممتمـ فو مازؿ غنػر مازمػي و لال حذل لتضػاى مػف فمػمرلى نونػ فاػي
اموز أل نم تتةىؽ بممترنم و ونتوز ممم فف تضبط مفل مكمتس لمبرنػف تمنػع لمخطمبػمى

ولمرسػػموؿ ولمت لروػػف ولممطبوعػػمى ولمطػػروف ومػػفل مكمتػػس لمبػػرؽ تمنػػع لمبرننػػمى و ولف ت لرنػػس
لممامفثػػمى لمسػػىكن

ولمبلسػػىكن و ولف ت ػػوـ بتسػػتنبلى ممامفثػػمى تػػرى فػ مكػػمف خػػمص و

متػ كػػمف مػػذمؾ فموػػفه فػ ظمػػور لما ن ػ و فػ تامنػ فو تااػ مةمنػػس عىنمػػم بػػممابس ممػػف،
تزنػػف عى ػ

ثبلث ػ

ف ػػمر ـ ـ ون ػػترط التخػػمذ فل لت ػ لر مػػف لالت ػ لر لى لمسػػمب لما ػػوؿ

م فمم عى لذف مف لم مض لمتزو بةف لطبلعي عى لألورلؽ و فمف لست فلر لمانمب لمةمم

بػمت لر تسػتنؿ لممامفثػمى لمتػ تتػرل فػ مكػػمف خػمص و لذاػم مػف لم مضػ لمتزوػ بةػػف فف

كماػػى نػػف لت ػػىى بماضػػر لمتارنػػمى ونػػفرى ك منتمػػم متسػػونغ لالت ػ لر ذمػػؾ يػػو عمػػؿ مػػف
فعممؿ لمتا نؽ و وتا نذ ذمؾ لالذف عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ بػفوره نتةػنف فف ت ػوـ بػي لمانمبػ
لمةمم با سمم فو بمف تافبػي مػذمؾ مػف مػأمورل لمضػبط لم ضػمو لممخت ػنف و ممػم كػمف ذمػؾ

وكػػمف مػػف لمم ػػرر ػ عىػ لمسػػنمؽ لممت ػػفـ ػ فف تسػػتنؿ لممامفثػػمى لمتػ تتػػرل فػ مكػػمف
خمص عمؿ مف فعممؿ لمتا نػؽ وكماػى لممػمف ٕٓٓ / ،مػف نػماوف لالتػ لر لى لمتامونػ
مكػػؿ مػػف فعضػػم لمانمبػ
لمضبط لم ضمو

لمةممػ فػ اممػ لتػ لر

ببةض لألعممؿ لمت

تتنػز

لمتا نػػؽ با سػػي فف نكىػػؼ فنػػم مػػف مػػأمورل

مف خ مو ػي و فػمف الزـ ذمػؾ فاػي نتةػنف فف ن ػوـ

مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو با سػػي ػ بمبم ػر ،لالت ػ لر ذمػػؾ لمػػذل اػػفس متا نػػذه فو فف نكػػوف
لالتػ لر فػ فنػػؿ لم ىنػػؿ نػػف تػـ عىػ مسػػمع ومػرفل ( مةػػم ) ماػػي ػ كنمػػم نكمػػؿ ممػػذل لالتػ لر
م ومػػمى

ػػاتيو ممػػم كػػمف ذمػػؾ و وكػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف عػػوؿ ف ػ نضػػموي بمفلا ػ

لمطػػمعانف ضػػمف مػػمعوؿ عىنػػي

ػ عى ػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لمتسػػتنبلى لم ػػوتن

لممػػففوع

ببطبلف لترلومم و ولطرح لماكـ لمففع لممبفل ف يذل لم فف ب ومي ت لاي لذف و مضبمط رط
لمم لرفػػؽ ف ػ تسػػتنؿ لألامفن ػ

لم ػ ون

ولالت ػػمالى لمتىن وان ػ وروػػنست انمب ػ فمػػف لمفوم ػ

لمةىنم مي يذل لماؽ ومي فف نأذف بػذمؾ طب ػم ممػم خومػي مػي ت لم ػماوف ولم ػوؿ بػأف ل ػترلؾ لامػف
توفنػػؽ فػ ذلؾ النغنػػر مػػف يػػذل لماظػػر وسػػبلم لالتػ لر لى و فػػمف مػػم فورفه لماكػػـ فنمػػم ت ػػفـ
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نخػػممؼ
لممةا

ػػانح لم ػػماوف والنسػػوغ بػػي لط ػرلح يػػذل لمػػففع مػػمفلـ لمثمبػػى مػػف مفوامتػػي فف لم ػػميف
ومـ نثبى لماكػـ فف ممنػمـ بػي مػف تسػتنؿ كػمف

منس مف مأمورل لمضبط لم ضمو

تاى سمع وب ر (مةم) لممأمور لممأذوف ت ٓ
ت ونكوف مف ثـ يذل لالت لر ػ بمم ور ،لمت

فورفيم لماكـ عاي ف مفوامتي عى لمسنمؽ

لممت فـ ػ نف ونػع بػمطبل وناسػاس يػذل لمػبطبلف عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف ماػي ولممةػوؿ عىنػي فػ

نضم لماكـو والنغا عف ذمؾ مم فورفه لماكـ مػف ففمػ فخػرل لذ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ

متسػمافه نكمػؿ بةضػمم بةضػػم و بانػ

لذل سػ ط فاػفيم فو لسػػتبةف تةػذر لمتةػرؼ عىػ مبىػػغ

لألثػػر لم ػػذل كػػمف مى ػػفمنؿ لمبمطػػؿ ف ػ لمػ ػرفل لمػػذل لاتمػػى لمن ػػي لمماكمػػ و فو لمتة ػػرؼ عىػ ػ
ممكماى تاتم

لمني مف اتنت مو فامم فطاى لم فف يذل لمفمنؿ غنر نموـ و ػ ممم كمف ممت فـ

فماػػي نتةػػنف ا ػػض لماكػػـ ػ لممطةػػوف فنػػي ولالع ػمفه بغنػػر امت ػ

لمطمعامف ف طةاممم ت

لم ػ با ػ

سػػمور مػػمنثنره

* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٜٗ٘
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني لماظر فباي نكوف مةنبم ولتس لما ض ولالامم .

ً
ؿبثؼبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:
َ

ف ػف ذيػس لمػففمع فػ ففمعػي لمػ فف ت تػنش مسػكف لمطمعاػ ونػع بػمطبل و ػ ألف لألذف

لم ػػمفر مػػف سػػىط

لمتا نػػؽ بتػػمرنخ ٖٕ ٕٕٓٓ/ٖ/لمسػػمع ٗ ـ لنت ػػر عى ػ متػػرف ضػػبط

وت ت ػػنش ػػخص ك ػػؿ م ػػف لممتمم ػػنف  .........و ........ع ػػس ت مض ػػنممم فو لنمم ػػم مبى ػػغ
لمر ػػو ،و ػ عى ػ فف نا ػػذ لمضػػبط ولمت تػػنش مم ػر ،ولاػػف ،خػػبلؿ لممػػف ،لمماػػفف ،سػػى م مىتسػػتنؿ

بمألذف لمسػمبؽ وناػرر ماضػر بػمإلت لر لى و ػ ومػـ نػرف بػذمؾ لالذف مػم ن نػف لمت ػرنح بت تػنش
مسػػكف لمطمعا ػ و ػ وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ مػػم فثبتػػي روػػنس لمانمب ػ لمما ػػؽ ف ػ ماض ػره لممػػار
ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/بةػػف ضػػبط لممػػتمـ لمثػػما اػػمؿ ت مضػػني مبىػػغ لمر ػػو ،ػ ب ػ لرره لالات ػػمؿ مضػػبط
لمطمعاػ بماػؿ لنممتمػػم لمكػػموف ٔ ػػمرع لمبسػػتمف لبػػف ن ػرنش اػػمؿ لسػػتبلممم مبىػػغ لمر ػػو ،مػػف
لممػتمـ لمثػما  .........و ػ ألف ذمػؾ لم ػرلر لألخنػر ولف

ػفر مػف سػىط لمتا نػؽ لال فاػي مػـ

نكف مسببم بمم ال نت ؽ ومم ا ى عىني لممػمف ٗٗ ،مػف لمفسػتور و ػ وت ضػ بػأف مىمسػمكف
ارم و ػ فبل نتوز فخوممم وال ت تن مم حال بأمر نضمو مسبس وف م ألاكمـ لم ماوف .
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واص لمممف ٜٔ /،لت لر لى تامونػ ولمتػ تػم بمػم لف ت تػنش لمماػمزؿ عمػؿ مػف لعمػمؿ

لمتا نؽ و ػ وال نتػوز لإلمتتػم حمنػي حال بم تضػ فمػر مػف نمضػ لمتا نػؽ باػم عىػ لتمػمـ
ػخص ن ػنـ فػ لمماػزؿ لممػرلف ت تن ػي ببرتكػمس تامنػ فو تااػ و ػ فو بب ػترلكي

موتػي فمػ

ف لرتكمبمم و ػ فو حذل وتفى نرلوف تفؿ عى فاي اػموز لأل ػنم تتةىػؽ بممترنمػ  ...وفػ كػؿ
لألاػولؿ نتػػس فف نكػػوف فمػػر لمت تػػنش مسػػببم و ػ ولذل نػػرر روػػنس لمانمبػ لالات ػػمؿ حمػ مسػػكف
لمطمعا و ػ وت تن ػي مضػبطمم بماػؿ لنممتمػم فوف فف نبػنف لسػبمبم م ػ لرره بػممت تنش نبػؿ لت لروػي
فػػأف ت تن ػػي ن ػػع بػػمطبل مةػػفـ تسػػبس يػػذل لم ػرلر و ػ وبنػػمف لألسػػبمس لمت ػ فعتػػي التخػػمذ يػػذل
لالت لر ات نمكف مرلنب سبلم و ولس ت فنره مػف عفمػي مػف ماكمػ لمموضػوع بػفل  ،عاػف
عػرض لمػفعول عىنمػم و ػ ومػف ماكمػ لمػا ض بةػف ذمػؾ عػف لمطةػف عىػ لماكػـ فممممػم و ػ
وي ػ

ػػماب لالخت ػػمص لأل ػػنؿ ولموالن ػ لمتمم ػ ف ػ مرلنب ػ

لمونموع لممطروا عى بسمط لمبا
ان

فممممم .

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ

نستانؿ عىنمػم بسػط يػذه لمرنمبػ ومبم ػرتمم فوف فف نكػوف م ػرلر لمت تػنش لمسػممؼ

لسػبمبي لمتػ تسػوغي وتبػرره وفػؽ مػم اػص عىنػي لم ػماوف لمفسػتورل كمػم سػىؼ لمبنػمف و ػ وممػذل
فػػأف خىػػو لم ػرلر بػػممت تنش لمم ػػمر حمنػػي ولمػػذل

ػػفر فوف بنػػمف ألسػػبمس ممػػف ف ػػفره نبطىػػي

ونافل بممتمم حم بطبلف كمف لألفم لممترتب عىػ تا نػذه و ػ بمػم فنمػم ضػبط لمطمعاػ ا سػمم

و ػ ولممبىغ لمذل ننؿ بضبطي عى ماضف ،بمازممم ألف يػذه لألفمػ مترتبػ عىػ لالتػ لر لمػذل
مبي عولر لمبطبلف ومـ تكف متوتف مواله .
ومػػـ تأخػػذ ماكم ػ لمموضػػوع بػػذمؾ لمػػففع لمتػػويرل كػػذمؾ و ػ ولمت تػػى عاػػي ب وممػػم لف

لم ماوف مـ ن ترط

كبل خم م ومةنام مئلذف بممت تنش و ػ وكؿ مم نتطىبػي فػ يػذل لم ػفف لف

نكػوف لألذف ولضػػام وماػػففل بمماسػػب حمػ تةنػػنف لأل ػػخمص ولألمػػمكف لممػرلف ت تن ػػمم و ػ وفف
نكوف مسببم وم فره مخت م مكمانم بب فلره ونونع عىني ببمضموي و ػ وفف لمثمبى بمم

اتنف

لمثممثػ ع ػػر ولمرلبةػ ع ػػر مػػف تا ن ػػمى لمانمبػ لمةممػ لمتػػز لمثػػما مامػػم لف روػػنس لمانمب ػ
لممخت

ف فر لذام كتمبنػم مسػتوفنم م ػرلوطي لم ماوانػ مضػبط لممتممػ بماػؿ حنممتمػم لمكػموف

بممة ػػمر رنػػـ ٔ ػػمرع بسػػتمف لبػػف ن ػرنش لمػػفور لألوؿ مضػػبطمم اػػمؿ فو ع ػػس لسػػتبلممم مبىػػغ
لمر و ،ونفره ممو لمؼ تاني مػف لممػتمـ  .........و ػ وكػذل ت تػنش مسػكامم مضػبط فنػ فورلؽ
فو مسػػتافلى تتةىػػؽ بموضػػوع لمتا نػػؽ و ػ ولف لمماكم ػ تةتبػػر (؟ ) حعت ػرلؼ لممػػتمـ لمثػػما
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بتوسػػطي فػ لر ػػمف لممتممػ لألومػ سػػببم لعتا تػػي لمانمبػ لمةممػ (؟ ) أل ػػفلر لألذف بت تػػنش
مسكف لممتمم ولالات مؿ متا نذه و ػ لألمر لمذل نضا مةي يذل لمففع ف غنر ماىي .

ويو حستفالؿ ن وبي لمخطأ ف تطبنؽ لم ماوف ألف لمماكمػ فاىػى ا سػمم ماػؿ لمانمبػ
لمةممػ وفورفى يػ سػػببم مػئلذف مػػـ نػرف فنػي و وألف لسػػبمس لألذف لم ػمفر مػػف سػىط لمتا نػػؽ
نبؿ ت تنش مسكف لمطمعاػ نتةػنف فف تكػوف

ػمفر ،مػف لسذف وفف تكػوف مكتوبػ موضػام بمػم

عى نرلر لمسىط لممذكور ،بت تنش ذمؾ لممسكف و ونابغ كذمؾ فف تكوف يذه لالسبمس وتىػؾ
لمةى ػ ولضػػا و ػرنا ال ن ػػوبمم لاتمػػمؿ فو ظػػف فوغمػػوض فو حبمػػمـ و ػ كمػػم فف فسػػبمس
لإلذف بت ت ػػنش لممس ػػكف ال نابغػ ػ فف تاخ ػػذ بطرن ػػؽ لالس ػػتاتمط فو لالس ػػتابمط كم ػػم ي ػػو لما ػػمؿ
بمماسػػب متسػػبنس لماكػػـ ذلتػػي فأسػػبمس لماكػػـ ال نتػػوز لسػػتابمطمم فو لسػػتاتمتمم مػػف م ػػفممى
منسى ثمبت كتمب وتافل اتمم وماط م لم مم لاتم لمني لماكـ فػ نضػموي سػول بػممب لر  ،فو

لإلفلا .

وعىػ ذمػػؾ فػػمالعترلؼ لم ػػمفر مػػف لممػػتمـ لمثػػما ضػػف لمطمعا ػ ال نتػػوز لتخػػمذه سػػببم
متسػػونغ لم لررلم ػػمفر مػػف لمانمبػ ػ لمةمم ػ بت ت ػػنش مس ػػكامم مضػػبطمم ب ػػي وضػػبط مبى ػػغ لمر ػػو،
بفلخىػي و ػ ولم ػوؿ بغنػر ذمػؾ وفخػذل بماطػؽ لماكػـ لممطةػوف فنػي ػ ناطػول عىػ خػروط ظػمير
عمم فوتبي لمفستور ولم ماوف مف فف نكوف لالذف بت تنش لممسكف نف

فر مف سىط لمتا نػؽ

مسػببم و ػ وذمػؾ اتػ تسػتطنع لمماكمػ مرلنبػ لمسػىط لمتػ ف ػفرتي فػ مػفل

ػا وتفنػ

لألسػبمس لمتػ تبػرر يػذل لمت تػنش و ػ عىػ ت ػفنر لف مىمسػمكف ارمػ خم ػ ألامػم مسػتوفع
سر اموزيم و ػ وال نتوز لنتامممم وت تن مم حال بام عى تػولفر لم ػروط لمتػ فوتبمػم لم ػماوف
و ػ ويػ

ػفور لالذف بػممت تنش و ػ وعىػ فف نكػوف مسػببم مونةػم عىنػي ممػف ف ػفره و ػ وال

نةتبػ ػر م ػػف ذم ػػؾ فف نك ػػوف لالذف لمم ػػذكور م ػػتمبل عىػ ػ نػ ػرلر ض ػػبط لمطمعاػ ػ ألام ػػم كما ػػى
بمسػكامم ونػى

ػفوره و ػ ونػف

ػفر لم ػرلر لممػذكور بضػبطمم بةػف فخػوؿ مسػكامم مضػبطمم

بفلخىي وضبط مبىغ لمر و ،امؿ تسىنمي ممم ف ذمؾ لممكمف كمم سىؼ لمبنمف .
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف ونػف فخطػأ فػ تطبنػؽ لم ػماوف و ػ

ألف لمماكم لعتبرى لستتولس لممتمـ لمثما ومم لس ر عاي لعترلفي ضف لمطمعا سػببم نك ػ

مامؿ لم رلر بممت تنش لمسممؼ لمػذكر و ػ وبػفعول لف لالذف بػممت تنش مػنس مػي ػكؿ خػمص و ػ
ومافل ذمؾ فف لمماكم لستخى ى مف لستتولس لممتمـ لمثما ومم تم بمذل لالستتولس مػم
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نك ػ العتبػػمره مسػػببم مػػذمؾ لم ػرلر بت تػػنش لممسػػكف و ػ ويػػو مػػم الن ػػىح تسػػبنبم مى ػرلر
لمم ػػمر حمنػػي و ػ ولمػػذل نةتبػػر ف ػ ا ن تػػي خممنػػم مػػف سػػبس ل ػػفلره بمػػم النت ػػؽ ومػػم فوتبػػي

لم ماوف ولمفستور ف لمممف ٗٗ ،ماي ولمسممؼ بنمامم .
كمم فف ماكم لما ض ال ترلنس لسبمس
ورنتػػي لمرسػػمن

فور لم رلر فو لالذف بػممت تنش حال مػف خػبلؿ

لم ػػمفر ،مػػف م ػػفره ولممونػػع ماػػي و وال تسػػتاف ف ػ ذمػػؾ وف ػ مبم ػر ،والنتمػػم

عى اسف تطبنؽ لم ماوف لال مف خبلؿ تىؾ لمورن ذلتمم و ومف ثـ تةنف ل تمممتمم عى كمف

بنمامتمم لمتويرن ولمممم وعىػ فرسػمم لسػبمبمم لمتػ ففةػى سػىط لمتا نػؽ حمػ ل ػفلر نرلريػم
ت تػػنش لممسػػكف و فػػبذل خىػػى تى ػػؾ لمورن ػ م ػػف يػػذه لألسػػبمس كما ػػى بمطىػػ م ػػفلامم م وممتم ػػم
لمتويرن وعام ريم لمممم

لمبلزم م اتمم ػ ومت بطؿ لم رلر لممذكور فأف لمػبطبلف نىاػؽ

بكمفػ لألفمػ لمتػ ظمػػرى باػػم عىػ تا نػػذه بمػػم فنمػػم ضػػبط لمطمعاػ ا سػػمم ولممبىػػغ لمػػذل ننػػؿ
بضبطي بفلخؿ مسكامم كمم سبؽ لم وؿ .

ونػػف لكػػفى ماكم ػ لمػػا ض يػػذل لممةا ػ ب وممػػم  :لف لمفسػػتور اػػص ف ػ لممػػمف ٗٗ ،ماػػي
عىػ لف مىمسػػمكف ارمػ فػػبل نتػػوز فخوممػػم فو ت تن ػػمم لال بػػأمر نضػػمو مسػػبس وف ػػم ألاكػػمـ
لم ػماوف و ػ ويػو اػص عػمـ مطىػؽ مػـ نػرف عىنػي مػم نخ

لماص لمفستورل نستىزـ ف تمنع لاولؿ ت تنش لممسمكف

ػي فو ن نػفه و ػ ممػم مػافله فف يػذل
فور لألمر لم ضمو لممسبس و ػ

وذمؾ

وام مارم لممسكف لمت تابثؽ مف لمارن لم خ ن لمت تتةىؽ بكنػمف لم ػرف وانمتػي

لمخم

ومسػكاي لمػذل نػأول حمنػي و ػ ويػو سػره وسػكناتي و ػ ومػذمؾ اظػر لمفسػتور عىػ تأكنػف

اظػػر لاتمػػمؾ ارمػ لممسػػكف سػول بفخومػػي فو ت تن ػػي و ػ مػػممـ ن ػػفر فمػػر نضػػمو مسػػبس

فوف لف تستثا مف ذمؾ امم لمتىبس .
*

ا ػض ٕٓ ٜٔٛ٘/ٔٔ/ػ س  ٖٙػ  ٔٛٛػ ص  ٕٔٓٚػ طةػػف ٕٗ٘ٛ
مسا ٘٘ ؽ

*

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

نضمؼ حم مم ت فـ فاي عى فرض تولفر اممػ لمتىػبس عاػف ضػبط لممػتمـ لمثػما اػمؿ

ا ومي عى لممبىغ لممضػبوط مػف لم ػميف لألوؿ و فػأف تىػؾ لماممػ ال تسػوغ ت تػنش مسػكف
لمطمعاػ وضػبطمم بفلخىػي بةػػف فف نضػى لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم بةػفـ فسػتورن لممػػمفٗٚ ،
لت لر لى تامونػ ولمتػ كماػى تتنػز ذمػؾ لمت تػنش فػ تىػؾ لماممػ ممخمم تمػم مػاص لممػمفٗٗ ،
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ػػأف ت تػػنش لممسػػمكف ول ػػترطى ف ػ

مػػف لمفسػػتور لمت ػ ورفى ف ػ

ػ عمم ػ

ػػفور فمػػر

نضػمو مسػبس ومػـ تسػتثف اممػ لمتىػبس ػ امينػؾ بتىػبس لمغنػر ػ بمػم مػافله بممضػرور ،ل ػترلط
فور لألمر لم ضمو لممسبس ف امم لمتىبس بممترنم
* اكـ لمماكم لمفسػتورن لمةىنػم فػ ٕ ٜٔٛٗ/ٙ/لم ضػن ٕٓ٘ لمسػا
لمرلبة ؽ فستورن

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتبم لما ض ولإلامم
ً
صبيُبََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََََ:
َ

.

ف ف ذيس لممفلفع عف لمطمعا ف ففمعي كذمؾ لم فف عمىمم ب رك توزنع لمكمربم ال

نسػمح ممػم بممتػفلخؿ متا نػؽ لمغػرض لمػذل مػف فتىػي نػفمى ممػم لمر ػو ،لممزعومػ حذ التخػػتص

بمػف ػبك لمكمربػػم مىمبػما لممةػف ،مسػػكا لمم ػمركنف فػ

م ػػروع

ػافوؽ سػكا لمةػػممىنف

بممخمرط ممة ر ،ونف تركى يذل لمةمؿ ولخت م متي بةف ترننتمم مفرت رونس نطمع لمتخطنط
لمبت ب

ولممتمبة ومـ تةف مخت

مف ذمؾ .

وفكف ذمؾ لمممافس  .........رونس متىس لفلر ،رك لمتوزنع بتىس لممامكم انػ

نرر مم ا ي بتىس

. ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٔٙ

ط  :ون ػػى لم ض ػػن كما ػػى لمطمعاػ ػ رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط ولممتمبةػ ػ ونب ػػؿ ك ػػفه
م ػػفنرعمـ لمت ػػمنممى ت تا ػػوس ت ولم ػػذل ا ػػؿ ماىم ػػم فػ ػ عمىم ػػم لمس ػػمبؽ
لمممافس . .........
س  :يػػؿ كماػػى  .........مخت ػ بم ػػروع لم ػػافوؽ عػػمـ  ٜٜٜٔومػػم وتػػي لخت م ػػمم
بمذل لممىؼ ؟

ط  :فنوه كماى مخت

.

س  :يؿ كماى وال زلمى مخت

بمذل لممىؼ ونى لمضبط عمـ ٕٕٓٓ ؟

ط  :أل ي ػ كما ػػى ون ػػى لم ض ػػن رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط ولممتمبةػ ػ وم ػػرر مىتاػ ػ

لمم روعمى ببعتبمر فف يػذل لمم ػروع كػمف مةمػم نبػؿ تغننػر لموظن ػ ومخبرتمػم

ف يذه لألعممؿ نست مف بخبرتمم ومكف لممفنر لمةمـ لمػذل مسػؾ لمم ػروع بةػف
كفه يو لمذل ناوؿ لمموضوع حمني ويو لمذل نةرض .
وسوىى لمممافس  .........ػ مفنرعمـ ت منممى لمتاوس بمم رك ف ممى :
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س  :يؿ  ( .........لمطمعا ) فل سىط رونسن فو ف رلؼ عىنك بةػف فف رننػى
لم وظن رونس نطمع لمتخطنط ولممتمبة بمم رك .

ط  :أل .
س  :ممي لالفلر ،لممخت

بمم رك مفرلس مىؼ م روع لم افوؽ ؟

ط  :لالفلر ،لمةمم مىت منممى تاوس .

ومف يذه لألنولؿ تبنف لف لمطمعا ال لخت مص ممم مف نرنس فو بةنف بتو نؿ لمتنمر

لمكمرب ػػمو مم ػػروع لم ػػافوؽ مىة ػػممىنف بممخ ػػمرط ولام ػػم ما طةػ ػ لم ػػى ما ػػذ ترننتم ػػم موظن ػ ػ
رو ػنس نطػػمع لمتخطػػنط ف ػ عػػمـ ٕٔٓٓ فل نبػػؿ لمولنة ػ لمممثى ػ بةػػف ،ػػمور و ومت ػ لاةػػفـ
لخت م ػمم عىػ يػذل لمااػػو فػػبف ترنمػ طىػػس لمر ػػو ،تكػوف غنػػر نمومػ انػ

ال تتػولفر تىػػؾ

لمترنم حال حذل كمف مىموظػؼ لممرت ػ لخت ػمص ومػو ضػونؿ بممةمػؿ لمػذل مػف فتىػي طىػس

لمر و ،فو نػزعـ بمخت م ػي بػي وكػبل لألمػرنف غنػر متػولفر فػ تمابمػم ألامػم ال تخػتص بمػذل
لمةمؿ ومـ نزعـ فاف فامم زعمى فخت م مم بي خم
فو افن

وفاي مـ ناػف

فل م ػم مبم ػر ،مةمػم

طىبى مف خبلمي مبىغ لمر و ،ألاتمز يػذل لمةمػؿ ت ػرنام فو تىمناػم وكػؿ مػم ذكػر

ف يػذل لم ػفف كػمف ن ػنر عىػ مسػمف لم ػميف لألوؿ بأامػم امرتػي ب ػف ،عاػفمم لبػفل لسػتةفلف
لمتمةن ػ مسػػفلف رسػػوـ ف لرس ػ تفنػػف ،تخ ػػنض مسػػما لألرض لممطىػػوس لسػػت طمعمم ألنمم ػ
لم بك عىنمم ولعتبرى فف عرضي ناطول عىػ مػم نمػس كرلمتمػم ولمماتمػم وكػمف ذمػؾ بة ػبن
وب س ػػو ،مم ػػذل م ػػـ نت ػػرا فف نةن ػػف عىنم ػػم ي ػػذل لالس ػػتةفلف ولض ػػطر مس ػػاس افنثػ ػي فػ ػ لما ػػمؿ
ولإلعتذلر عاي بفعول فاي مـ ن

ف لممةا لمذل تبمفر حم ذيامم .

وت ػفى لمماكمػ ممػذل لمػػففمع لمتػويرل بػممرف ب وممػم لف لمطمعاػ طىبػى وفخػذى مبىػػغ

لمر ػػو ،ب ػ تمم روػػنس نطػػمع لمتخطػػنط ولممتمبةػ ب ػػرك كمربػػم لم ػػمير ،ولاػػف لعضػػم
لمبى لممخت

بمممولف عى لامم لت لر لى مف لم بك

متاػ

مىم روع لمسكا لمممىوؾ مى افوؽ

لمخػػمص بػػمممولطانف ولمةػػممىنف بممخػػمرط ومػػـ تاػػمزع لمطمعا ػ ف ػ يػػذل لألخت ػػمص و ػػمف بػػي
رو ػػنس متىػػػس لفلر ،لم ػػرك وال ناػ ػػمؿ م ػػف ذمػػػؾ ك ػػوف لم ػ ػ لررلى ت ػ ػػفر م ػػف متاػ ػ لمبػ ػػى .حذ

ال ن ػػترط فػ ترنمػ لمر ػػو ،فف نكػػوف لمموظػػؼ لممرت ػ يػػو واػػفه لممخػػتص بتمنػػع لمةمػػؿ
لممت ؿ بممر و ،بؿ نك

لف نكوف مي ا نس مف لالخت مص تسمح مي بممتا نذ .
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ناخذ ف لالعتبػمر عاػف عػرض م ػروع مػف

ػبك لمكمربػم

مػذمؾ لمم ػروع ويػو مػم

لف ػػح عاػػي روػػنس متىػػس لفلر ،لم ػػرك ممػػم نتػػنح ممػػم تا نػػذ لمغػػرض مػػف لمر ػػو ،و وي ػو مػػم
عرضي لممتمـ لمثما لم موـ بمموسمط م مبؿ مبىغ لمر و ،لمذل فخذتي .
ومػم فورفتػي لمماكمػ فنمػم ت ػفـ ال نت ػؽ مػع مػم يػو ثمبػى بػمألورلؽ بػؿ نخػممؼ مػم ورف
بمػػم عىػ مسػػمف روػػنس متىػػس لفلر ،لم ػػرك ولمػػذل فكػػف فف لمطمعاػ ال لخت ػػمص ممػػم بممةمػػؿ

لمػػذل ننػػؿ بػػأف لمر ػػو ،ن ػفمى إلاتػػمزه و كمػػم فف تىػػؾ لمم ػزلعـ مػػف لخت م ػػمم س ػول كىنػػم فو
تزونم مػـ نكػف
وي ػ

ػمف لر مامػم بػؿ يػذل لمػزعـ كػمف

ػمف لر مػف لممػتمـ لمثػما  .........زنػفلف و

التسػػأؿ عػػف مزلعمػػي ألامػػم كماػػى مػػف بػػنف لمطػػرؽ لالاتنممن ػ لمت ػ ممرسػػمم با سػػي ضػػف

ضامنمه ومامـ لم ميف لألوؿ ولعضم متىس لفلر ،لم افوؽ .
لمتػ تػفؿ عىػ لما ػػس

ون ْسػأؿ لممػتمـ لمثػما واػفه عػف يػذه لموسػػموؿ غنػر لمم ػروع
ُ
ولالاتنػػمؿ و خم ػ وفاػػي مػػـ ن ػػذكر فف لمطمعاػ ػ طىبػػى ماػػي ي ػػذه لإلفع ػػم لى بمإلخت ػػمص
تزونػػم فو كىنػػم و ػ ومػػف ثػػـ نكػػوف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف لعت ػػف خطػػأ فف لمطمعا ػ حفعػػى
ببخت م مم بمف بك لمكمربم مؤلرض ولممبما لمخم

بمم افوؽ ف انف فامم ا ى ذمػؾ

كىنػ عاػػف لسػػتتولبمم بممتا ن ػػمى و ػ وتأكػػف نوممػػم مػػف خػػبلؿ لألنػولؿ لمتػ ففمػػى بمػػم.........
ماب لألخت مص بمذل لمةمؿ ورونس لم رك ا سي .

ويذل لالعت مف لمخمط مىاكـ ػ كمف مي فثػره وال ػؾ فػ ع نػف ،لمماكمػ عاػفمم كواػى
ع ػػنفتمم ببفلاػ ػ لمطمعاػ و ػ حذل كػمف رفنمػم فػ لمػفعول سػنتغنر اتػ مػو فامػم ففركػى
تىػػؾ لألن ػولؿ ولمم مػػوـ لم ػرنح ممػػم وفالمتمػػم لمولضػػا

ػا

ألف مةاميػػم لما ن ػ نػػفؿ ون طػػع فف

لممػػتمـ لمثػػما كػػمف ناتػػمؿ عى ػ لم ػػافوؽ ولممسػػوومنف بػػي ونرن ػف لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ لمػػذل
خطػػط مئلسػػتنبل عىنػػي فوف عىمػػي بػػأف لمطمعاػ ال فخت ػػمص ممػػم بممةمػػؿ لمػػذل طىػػس لممبىػػغ
مف فتىي متظمي لر ومفعنم بأاي مىطمعا وماسمبمم عى خبلؼ لما ن ولمولنع .
وكمف عى لمماكم ات نسىـ اكممػم مػف يػذل لمةػولر فف تىتػزـ بػاص مػم تػم بػأورلؽ
لمػػفعول عػػف عػػفـ لخت ػػمص لمطمعا ػ بممبػػى ف ػ طىبػػمى تػػوفنر فرض لم ػػافوؽ لممخػػتص
مىسكا بممكمربم و ػ ولف لمبى ف ذمؾ مف لخت مص غنريػم ويػ لمممافسػ  .........و ػ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف يذل لماظر ف ف فضا مةنبم ولتبم ا ضي ولإلامم .
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ومػػف لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػفف فف لخت ػػمص لمموظػػؼ بممةمػػؿ لممطىػػوس لفلاه ػ ركػػف

لسمس ف ترنم لمر و ،ػ ونتس لثبمتي بمم نااسـ بي فمره ونتةنف عى لماكـ بنمف فمنؿ يػذل
لإلخت مص .
ذمؾ فف لخت مص لمموظؼ بممةمؿ لممطىوس ففلاه ػ ركف فسمس
و

ف ترنمم لمر و،

ػ ب ػ ػػؿ وفػ ػ ػ ترنمػ ػ ػ ع ػ ػػرض ر ػ ػػو ،و ػ ػ ػ ونت ػ ػػس حثبمت ػ ػػي بم ػ ػػم نااس ػ ػػـ ب ػ ػػي فمػ ػ ػره و

ػ

( ا ػػض ٜٔٙٛ/ٔ/ٕٜػػ س ٜٔػ ػ ٕٕ ػ ٕٓٔ) و ػ ومػػذمؾ نتوتػػس عى ػ لماكػػـ بنػػمف فمنػػؿ

لخت مص لمموظؼ و ػ ( ا ض  ٜٔٗٙ / ٘ / ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوانػ ػ مامػوف عمػر ػ ت ػ
 ٚػ رنـ ٕ ٔٚػ ص ٕٓ ) ٔٙ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََََّ:

ت فبذل كمف لمموظؼ غنر مختص ببت لر عمػؿ مػف لألعمػمؿ و سػول فكػمف ذمػؾ بسػبس

فف يذل لمةمؿ النفخؿ ف بل ف وظن تي فـ بسبس فاي يو ػ بم تض اظمـ تةنناي و ومنس مػي
فف ن وـ بي ف لمتم لمت نبم ر فنمم و فبف ا ومي عى لمممؿ فو ت فنـ لمممؿ حمني مى نمـ بي
نةف ر و ،و ومو كمف لمموظؼ نةت ف فف مف ا ي حت لر ه ت
فو مئلمتامع عاي النمكف فف ّ
* ا ض٘ ٜٔٗ٘/ٕ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ متموع عمر ػ ط  ٙػ ٘ ٗٛػ ٕٙٛ
ثمَٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت لمزعـ بمإلخت مص ال فثر وال ننم مي مم مـ نكف يامؾ وتوف ا ن

مموظػؼ عػمـ

و ػ ووتػػوف ا ن ػ مةمػػؿ ا ن ػ فو مزعػػوـ و وبوتػػوف ا ن ػ م ػػمماس امتػ ممػػذل لمةمػػؿ و
وفاػػي نىػػزـ فػػوؽ ذمػػؾ فف تكػػوف حرلف ،لمتػػما نػػف لتتمػػى ف ػ لما ن ػ ومػػنس بمتػػرف لمػػزعـ حم ػ

حتنمف فةؿ لمر و ،ت
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜٔػ ٜٕٜ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٚػ ٜٔٔٗ
* ا ض ٔ ٜٜٔ٘/ٙ/ػ س ٓٔ ػ ٖٔٔ ػ ٜ٘ٛ
وان

لاي ممم ت فـ تمنةي فبف لماكـ لممطةوف فنػي نكػوف نػف رلف عىنػي عػولر لمػبطبلف

بمم نستوتس ا ضي ولإلامم .
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ٔػٍَؿهتَٔلفَانزُفيظَ

فباي ممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فنػي ضػف لمطمعاػ مػف ػأاي فف نرتػس
ممم فض لر لر تسنم ال نمكػف مػفلركتمم بمػم ناػؽ ممػم طىػس ونػؼ تا نػذه مانتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ

يذل لمطةف .
فهٓظَِاألؿـــــــــجبةَ

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مانتػم رنثمػم
ن

ؿ ف يذل لمطةف ولماكـ :

َأٔالََََ :ب بوؿ لمطةف كبل .

َصبيُبََََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم

.

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبيَََٗ/عجبئَٗػـيخَََََََََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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عشــــــــــــٕحَ
َ

َ

ـــــــــــــــــَ

انمؼيخَعلىََ2002َ/3333جُبيبدَػبثضيٍَ
َ2002/286كهَٗٔؿؾَانمبْغحَ
انـؼٍَثبنُمغََ75/9749قَ
(َنهًغحَانضبَيخََ)َ

َ

ــــــــــــــــــــــــــَ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغ
ادلمضوََيٍ ................ :

( طمعا ) ماكوـ ضفيم

وموطامم لممختمر مكتس لألستمذ  /مامف رتػمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو
عطني ػ لممامم بمما ض  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم ميرٓ ،

ػـــضََََََ:

لمانمبػ لمةمم ػ

فــَٗاحلكـــــىََ :لم ػػمفر بتػػمرنخ ٕٔ ٕٓٓٗ/ٜ/ف ػ لم ضػػن رنػػـ ٖٖٖٔ مسا ػ ػ ٕٕٓٓ
تامن ػ ػػمى عمبػػفنف (  ٕٛٙمسػػاي ٕٕٓٓ كى ػ وسػػط لم ػػمير ) ،ولم مض ػ
اضػػورنم بمةمنب ػ لممتمم ػ  ............... /بممسػػتف ممػػف ،ثػػبل
وغرلم ع رنف فمؼ تاني عمم فساف حمنمم .
انٕلبئــــــــــغَ

فاممى لمانمب لمةمم لممتمم  ...............حم لممامكم

سػػاولى

بو ؼ فامػم فػ خػبلؿ

لم تػر ،مػف ناػمنر واتػ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/بػفلور ،نسػـ عمبػفنف ػ مامفظػ لم ػمير ،ػ ب ػ تمم موظ ػ
عمومن ػ رونس نطمع لمتخطنط ولممتمبة ب رك كمربم لم مير ،مىتوزنع ػ طىبى وفخذى عطن

ألفل عمػؿ مػف فعمػمؿ وظن تمػم ػ بػأف طىبػى وفخػذى مػف ممػفل فامػف لمما ػمول اموػس روػنس
متىس حفلر ،لم افوؽ لمتأمنا لمتةموا مىمولطانف بممخمرط ػ بولسط لممتمـ لسخر مبىػغ مموػ

فمؼ تاني عى سبنؿ لمر و ،م مبؿ حامػم حتػ لر لى مػف ػبك لمكمربػم مم ػروع سػكا ممىػوؾ

مى ػافوؽ سػممؼ لمػذكر وفوف ح ػترلط تخ ػنص نطةػ فرض إلنممػ ماطػ ماػوالى عىنمػم ػ
ولعتم ػػمف ذم ػػؾ م ػػف نب ػػؿ متاػ ػ لمب ػػى لممخت ػ ػ ب ػػرك كمرب ػػم لم ػػمير ،مىتوزنػ ػع بو ػ ػ مم فا ػػف
فعضم تىؾ لمىتا ٓ
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لألمر لممةمنس عىني بممممف ٖٔٓ / ،ع وبمى ٓ

وبتىس ػ ٕٔ ٕٖٓٓ/ٔ/نضػػى لمماكم ػ اضػػورنم بمةمنب ػ لممتمم ػ بممسػػتف ممػػف،

سبع ساولى وتغرنممم مبىغ ع رنف فمؼ تانمم ٓ
وطةاػػى لممتمم ػ ف ػ يػػذل لماكػػـ بطرنػػؽ لمػػا ض ف ضػػى ماكم ػ لمػػا ض بػػا ض
لماكـ لممطةوف فنػي ولإلاممػ و وبتىسػ ٕٔ ٕٓٓٗ/ٜ/نضػى لمماكمػ اضػورنم بمةمنبتمػم

بممستف ممف ،ثبل

ساولى وتغرنممم مبىغ ع روف فمؼ تاني .

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ مةنبػػم وبػػمطبل ف ػػف طةاػػى عىنػػي لممتمم ػ مىم ػر ،لمثمان ػ بطرنػػؽ
لمػ ػ ػػا ض وذمػ ػ ػػؾ بتوكنػ ػ ػػؿ نبػ ػ ػػنح ذم ػ ػ ػؾ بتػ ػ ػػمرنخ /

 ٕٓٓٗ /وننػ ػ ػػف طةامػ ػ ػػم تاػ ػ ػػى رنػ ػ ػػـ

تتمبع ستف لماسم بمم امطر .
ََََََََٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَََ:

أؿــــــــجبةَانـؼٍَ

أٔالََََََ:انجـالٌَفَٗاإلجغاءادَادلؤصَٖنجـالٌَاحلكىَََ.

نضػػى ماكمػ لمػػا ض باكممػػم لم ػػمفر بتىس ػ  ٕٖٓٓ/ٜ/ٔٚو بػػا ض لماكػػـ

لمسمبؽ لم مفر ببفلا لمطمعا وفسسى نضم يم بأف لمماكم لمت ف فرى لماكـ لمما ػوض
مم كمف ممم فف تانؿ لمفعول عى سىط لمتا نؽ مافس فاػف خبػ لر لأل ػولى ألخػذ عناػ مػف
ػػوى لمطمعاػ وم مراتمػػم بمأل ػولى لمماسػػوس حمنمػػم بمأل ػػرط لمتػ تػػـ تسػػتنىمم

ػ بة ػف فف

فخىى لمػفعول فػ اوزتمػم ومػـ نةػف مىانمبػ لمةممػ والنػ إلتػ لر يػذل لمتا نػؽ لمتكمنىػ ػ وممػذل
كمف لإلت لر لممذكور بػمطبل ونبطػؿ بممتػمم لمػفمنؿ لممسػتمف ماػي ولمػذل لسػتافى حمنػي لمماكمػ

ف نضمومم لمسمبؽ بمإلفلا

.

ونف فرلفى ماكم لإلعمف ،فف تتفلرؾ يذل لمةولر وبتىسػ ٖٕ ٕٓٓٗ/ٕ/اػفبى
تىؾ لمماكم مف حعتبرتي خبنر لأل ولى بمتامف لإلذلعػ ولمتىن زنػوف ألخػذ عناػ مػف

ػوى

لمطمعاػ ػ  ...............ومض ػػميمتمم عىػ ػ عناػ ػ لم ػػوى لمماس ػػوب مم ػػم ب ػ ػرلوط لمتس ػػتنؿ

لممارز. ،
وفورف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فػ ػ

ػ ػ ا ص ٘ٔ م ػػف م ػػفوامى فس ػػبمبي فف ت لمخبن ػػر

لممػػذكور ت (؟ ) فخػػذ لمةنا ػ لم ػػوتن مىمتمم ػ بتػػمرنخ ٕٗ ٕٓٓٗ/ٖ/بمسػػتفنويمى لإلذلعػػ
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ونػػمـ بػػبت لر لممضػػميم ،لم ػػوتن بػػنف لمةنا ػ لممػػأخوذ ،مامػػم ولم ػػوى لممسػػتؿ عى ػ ف ػػرط
لمكمسػػنى وف ػػرط لم نػػفنو لمماػػرز وفسػ رى اتنتػ لممضػػميم ،عػػف فف

مطمبؽ مى وى ولم ور ،لممرون مىطمعا

ػػوى ...............

.

ولمثمبى بمألورلؽ وبمامضر لمماتفس ( ففل لمخبر ) ،مػف ينوػ لمماكمػ لمتػ ف ػفرى
لماكـ لممطةوف فني فف لممذكور نمـ بمتخمذ تىؾ لإلت لر لى لمت افبتػي لمماكمػ إلترلومػم فوف

اضػػور لممػػفلفةنف عػػف لمطمعاػ و وف ػ غنبتممػػم و ويػػو م ػم نةنػػس ذمػػؾ لإلت ػ لر لمػػذل نػػمـ بػػي
بممبطبلف  .ألف لمخبنرلمم مر حمني نمـ بػبت لر مػف حتػ لر لى مامكمػ لمطمعاػ بطرنػؽ لماػفس
بام عى نرلر لمماكم لمسػممؼ لمػذكرٓٓٓ ومػف لمم ػرر فػ يػذل لم ػفف فف كمفػ حتػ لر لى
لممامكمػ س ػول مػػم ت ػػوـ بػػي لمماكم ػ مػػف تى ػػم ا سػػمم فو باػػفس فاػػف لمخب ػ لر إلترلومػػم نتةػػنف
فف تػػتـ باضػػور لممػػتمـ لمػػذل تتػػرل مامكمتػػي وكػػذمؾ باضػػور لممػػفلفع عاػػي طمممػػم فاػػي مػػتمـ

بتامن

.

وذمؾ لإلتممـ ( بتامن ) فمر مي خطره ونف نافل حمػ مةمنبػ لممػتمـ بة وبػمى مغىظػ
ف لم ماوف و وممػذل فوتػس لم ػمرع اضػور ماػمـ مةػي نتػوم لمػففمع عاػي كمػم ل ػترط اضػوره
فػ

تمنػػع حت ػ لر لى لممامكم ػ ماػػذ بػػفلنتمم ات ػ اممنتمػػم كمػػم نابغ ػ فف نت لرفػػع عاػػي مفلفةػػي

تفنػ ػ ال ػػكىن ولال كما ػػى حتػ ػ لر لى مامكمت ػػي م ػػوب ب ػػممبطبلف بم ػػم نبط ػػؿ لماك ػػـ لم ػػمفر
ببفلاتي .

وا ى لمممف ٕٔٗ / ،حت لر لى تامونػ عىػ فف لمماػمم لمةػمـ ناػفس مػف تى ػم ا سػي
ماممنم مكؿ متمـ بتامن

مىففمع عاي .

فر فمر بباممتي حم ماكم لمتامنمى حذل مـ نكػف نػف وكػؿ ماممنػم

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََََ:

ت لم مرع فوتس اضور مفلفع عف كؿ متمـ بتامن فانىػى حمػ ماكمػ لمتامنػمى وال

نتا ػؽ يػذل لمغػرض حالّ حذل كػمف لممػػفلفع نػف اضػر حتػ لر لى مامكمػ لممػتمـ مػف فوممػم اتػ

اممنتمم فبل بف فف تتـ حتػ لر لى لممامكمػ فػ وتػوفه ب خ ػي فو ممػثبل عمػف ناػوس عاػي ولالّ

كمف لماكـ بمطبل بطبلام مطى م مف لماظمـ لمةمـ و فضبل عػف لإلخبلؿ باؽ لمففمع ت .
* ا ض ٖٔ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ رنـ ٗ ٔٚػ ص ٛٚٚ
* 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 مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ تػ  ٚػ رنـ  ٔٙٛػ
ص ٓٔٙ
* ف  .ف  .مامػوف اتنػس اسػا ػ لإلتػ لر لى لمتامونػ ػ طٕ ػ  ٜٔٛٛػ رنػـ
ٗٔ ٛػ ص ٖٚٔ/ٕٜٚ

وممػػم كػػمف لإلت ػ لر لمػػذل اػػفبى لمماكمػ لمخبنػػر لممػػذكور مى نػػمـ بػػي يػػو لخػػذ عنا ػ
وى لمطمعا ومضميمتي عىػ لأل ػولى لمماسػوب حمنمػم بمأل ػرط لممسػتى ػ مػف حتػ لر لى
لممامكم ػ لمت ػ نممػػى بمػػم لمماكم ػ بةػػف حامم ػ لمػػفعول حمنمػػم مى

ػػؿ فنمػػم فأ ػػباى واػػفيم

لممخت ػ بمػػم فوف غنريػػم ػ ومػػنس مىانمبػ لمةممػ لم نػػمـ بمػػذل لإلتػ لر ألامػػم طػػرؼ لمخ ػػوم

لمتامونػ وبممتػمم النتػوز اػفبمم مػف لمماكمػ بةػػف فف فخىػى لمػفعول لمتامونػ فػ والنتمػم كمػػم

ورف باكـ لما ض لمم مر حمني ا م ولم مفر بتىس . ٕٖٓٓ/ٜ/ٔٚ
وم ػػف ث ػػـ ف ػػبف لمخبن ػػر لممات ػػفس م ػػف لمماكمػ ػ ك ػػمف نتة ػػنف عىنػ ػي فع ػػو ،لمم ػػفلفةنف ع ػػف
لمطمعا ػ مىاضػػور فثاػػم ننممػػي بأخػػذ عنا ػ

ػػوتمم تا نػػذل مى ػرلر لم ػػمفر بافبػػي التخػػمذ يػػذل

لإلتػ لر مػػف ماكمػ لإلعػػمف ،و كمػػم كػػمف عىنػػي كػػذمؾ فعػػو ،يػاال لممػػفلفةنف وكػػذمؾ لممتمم ػ

عاف حتػ لر عمىنػ لممضػميم ،بػنف لم ػوى بممةناػ لمتػ فخػذيم وبػنف لأل ػولى لمماسػوب حمنمػم
بمأل رط لممسػتى و طمممػم فف لمةمػؿ لمػذل ن ػوـ بػي نةػف مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ فثاػم لممامكمػ
كمم كمف عىني كذمؾ فالّ نبم ر تىؾ لممأمورن حالّ فػ اضػور يػاال لممػفلفةنف بأ خم ػمـ فو
بمػػف ناػػوس عػػامـ

ػ فػػبذل مػػـ نكػػف مىمتمم ػ مػػفلفع طىػػس مػػف لمماكم ػ اػػفس فاػػف لمماػػممنف

لمم بومنف مىمرلفة فممـ لممامكـ لإلبتفلون عى لألنؿ ماضور لمتىس لمت ناففيم مى نمـ بمذه
لإلت لر لى .
ولذ مـ نتخذ لمخبنػر لمماتػفس يػذل لإلتػ لر ونػمـ بةمىػي لمػذل اػفس إلت لروػي فوف اضػور

مػػفلفع عػػف لمطمعاػ وفػ غنبػ يػػذل لممػػفلفع ػ فػػبف عمىػػي نكػػوف بػػمطبل بطبلاػػم مطى ػػم متةى ػػي
بمماظمـ لمةمـ ونتوز لمتمسؾ بي فػ فنػ اممػ تكػوف عىنمػم لمػفعول بػؿ ومىماكمػ فف ت ضػ
بي مف تى م ا سمم .
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وناسػػاس يػػذل لمػػبطبلف حم ػ لماكػػـ لم ػػمفر مػػف لمماكم ػ ماػػؿ يػػذل لمطةػػف حذ با ػ

عى حت لر لى مبمم عولر لمبطبلف و طمممػم فف لمماكمػ فنممػى اكممػم عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف
مػف ذمػؾ لإلتػ لر لمبمطػؿ ومػو تسػمافى لمماكمػ فػ نضػمومم ببفلاػ لمطمعاػ حمػ
ألامػػم ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ متسػػماف ،ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف ع نػػفتمم بان ػ

ففمػ فخػػرل

حذل س ػ ط فاػػفيم فو

لستبةف تةذر لمت رؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لألفم لألخرل .

* 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  ٖٚ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 ٛٗٚ
وال نامؿ مف ذمؾ فف تكوف لمطمعا نف نبىى يذل لإلت لر لمذل تـ ف غنبػ لممػفلفع
عامم ويػ متممػ فػ تامنػ و الت ػمؿ يػذل لمػبطبلف بأ ػؿ مػف ف ػوؿ لممامكمػمى لمتامونػ
ف تامن و ويو فمر متةىؽ بمماظمـ لمةمـ كمم سبؽ لمبنمف .

وال ماػؿ مى ػوؿ فػ يػذل لم ػفف بػػأف لمخبنػر لمماتػفس يػػو لمػذل نػمـ بتىػػؾ لإلتػ لر لى ػ
ومنسػػى لمماكم ػ ٓٓٓ ألاػػي نػػمـ بمػػم انمب ػ عامػػم و ولمماكمػػ يػػ لمتػػ ك ػػمف عىنمػػم لم ن ػػمـ
بػمإلت لر لى لممػػذكور ،مػوال فامػػم تاتػػمط حمػ خبػر ،فانػ منسػػى مػػفنمم وال تتمتػػع بمػػم بػػؿ وماظػػور
عىنمػػم لمخػػوض فنمػػم و وممػػذل اػػفبى ذمػػؾ لمخبنػػر (؟ ) مى نػػمـ بمػػم انمب ػ عامػػم

ػ وولضػػح فف

لمخبنر لمماتفس ويو ن وـ ببت لر مف حت لر لى تا نؽ لمفعول بةف حاممتمم مىماكم ػ حامم ن وـ
بةمؿ نةف مف حت لر لى لممامكم و وممم كماى تترل ممامكم لممتمم بتامن ومف ثـ نتةنف
اضور مامـ منتـ ذمؾ لإلت لر ف اضوره سول با سي فو بمف نافبي عاي .
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وت ػػع بمطى ػ تىػػؾ لإلت ػ لر لى لمت ػ نػػمـ بمػػم لمماتػػفس سفل لمخب ػر ،لم ػػوتن ف ػ غنبػػ

لمماػمم فو لممػفلفةنف عػف لمطمعاػ وال نتػوز لإلعتػفلف بمػم عاػف لم ضػم ببفلاتمػم ػ ولذ خػممؼ
لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لمت ػػرؼ فباػػي نكػػوف بػػمطبل ولتػػس لمػػا ض حذ با ػ عى ػ حت ػ لر لى
مبمم عولر لمبطبلف .
كم ػػم ػػمس حتػ ػ لر عمىنػ ػ فخ ػػذ عناػ ػ م ػػف ب ػػم

ػػوى لمطمعاػ ػ ومض ػػميمتمم عىػ ػ

لأل ولى لممستى ولمماسوب ممم بطبلف خر ػ ألف ماضر فخذ تىػؾ لمةناػ ومضػميمتمم تػم
خممنػػم كػػذمؾ ممػػم ن نػػف اضػػورممثؿ لمانمبػ لمةممػ ويػ سػػىط لإلتمػػمـ فثاػػم ننػػمـ لمخبنػػر بتىػػؾ
لإلت لر لى و ألف لمانمب لمةممػ خ ػـ ف ػنؿ فػ لمػفعول لمتامونػ ػ وتكػوف لممامكمػ بمطىػ
حذل مـ ناضر عضو لمانمبػ فػ فنػ تىسػ تاظػر فنمػم لمػفعول سػول كماػى مسػممع لم ػموف فو
مةمنا مكمف لمامف

ب م

فو حت لر خر مػف حت لر لتمػم و وممػم كػمف ا ػوؿ لمخبنػر لمماتػفس عىػ

وى لمطمعا ومضميمتمم تةف وال ؾ مف حت لر لى لممامكمػ ولمتػ فمػرى لمماكمػ

ببترلومم وافبتي مى نمـ بمم ومف ثـ ف ف كمف مف لممتةنف اضور ممثؿ لمانمبػ لمةممػ فثاػم ننػمـ
لمخبنػػر بمػػذه لممممػ بمإلضػػمف حم ػ ضػػرور ،اضػػور لمطمعا ػ ولممػػفلفةنف عامػػم كػػذمؾ طمممػػم
فامم متمم ف تامن .

وا ى عى ذمؾ لممػمف ٕٜٙ / ،حتػ لر لى تامونػ عىػ وتػوس اضػور فاػف فعضػم

لمانمب لمةمم تىسمى لممامكمػ لمتامونػ وعىػ لمماكمػ فف تسػمع فنولمػي وت

ػؿ ف ػ طىبمتػي

.
ولذ غمبى كؿ يذه لإلت لر لى لمولتس لتبمعمم عاػف حتػ لر لمخبنػر لممػذكور مىمأمورنػ

لمتػ افبتػي لمماكمػ

إلترلومػم ػ ونػف تمػى فػ غنبػ لمطمعاػ ولممػفلفةنف عامػم وممثػؿ سػىط

لإلتمػػمـ ويػ لمانمبػ لمةمم ػ فػػبف ذمػػؾ لمت رنػػر ومػػم ترتػػس عىنػػي مػػف اتػػموج تكػػوف بمطى ػ وتبطػػؿ
لألفم لممستمف ،مامم  ..ولذ لستافى حمني لمماكم فبف اكممم نكوف بمطبل ولتبم ا ضي .
(َشغحَاإلجغاءادَاجلُبئيخَنهضكزٕعَأمحضَفزذَٗؿغٔعَصََ)َ397

وتػػفنر بممػػذكر حف اضػػور لممػػتمـ وماػػمم عاػػي حذل كػػمف متممػػم بتامنػ نةػػف مػػف فيػػـ
لممبػػمفج لممتةى ػ بأ ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامونػ وذمػػؾ مكػ تػػتـ ف ػ مولتمتػػي وتتػػمح مػػي فر ػ
لممامن

ولمرف ولمتمانص ولمت انف إلظمػمر لما ن ػ وكػذمؾ لماػمؿ بمماسػب مسػىط لإلتمػمـ ويػ
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لمانمب لمةمم ػ واضوريم ولتس ف تمنع لألاولؿ فمم لممتمـ فبذل مـ نةىف ف بل ماضور فل

حت لر مف تتىؾ لإلت لر لى كماى بمطى ٓ

ومم ػػم كما ػػى لمطمعاػ ػ م ن ػػف ،لمارنػ ػ ف ػػف ك ػػمف م ػػف لممتة ػػنف حاض ػػمريم م ػػف مابس ػػمم
وتمكنامػػم وماممنمػػم مػػف لممثػػوؿ فمػػمـ لمماتػػفس مػػف لمماكم ػ سفل لمخب ػر ،لم ػػوتن فثاػػم ففل
لممأمورنػ لممكىػؼ بمػم ألاػي ن ػوـ بمػم انمبػ عػف لمماكمػ ذلتمػم ػ ومػم تىتػزـ بػي لمماكمػ فثاػػم

لممامكم نىتزـ بي كذمؾ مف ناوس عامم ٓ

ومخمم ػ ذمػػؾ نبطػػؿ عمػػؿ لمماتػػفس لممػػذكور و وناسػػاس يػػذل لمػػبطبلف ماتػػموج عمىػػي
وكذمؾ لماكـ لمذل نبا عى فسمسػي و ويػو لمةنػس لمػذل تػرفل فنػي لماكػـ لمطةػنف كمػم سػبؽ
لمبنمف ٓ
وبمةا ػ

خػػر فػػبف فل حتػػ لر مػػف حتػػ لر لى لممامكم ػ نتةػػنف فف نكػػوف فػ ػ اض ػػور

لممتمـ ولممفلفع عاي ػ حذل كمف ماممم بتامن ػ وكذمؾ ف اضور لمانمب لمةمم ٓ

وذمػؾ سػول نممػى لمماكمػ با سػمم بػبت لر لمتا نػؽ لممػذكور فو اػفبى غنريػم مى نػمـ بػي
فػػبذل مػػـ نتا ػػؽ ذمػػؾ كىػػي فو بةضػػي نكػػوف لإلتػ ػ لر بػػمطبل وتبط ػػؿ لألفم ػ ػ لممترتبػ عىنػػي وي ػ ػػذل
لمبطبلف متةىؽ بمماظمـ لمةمـ و ونمكف لمتمسؾ بي ألوؿ مر ،فممـ ماكم لما ض ػ بػؿ وت ضػ

بي مػف تى ػم ا سػمم خم ػ حذل كماػى عام ػره ظػمير ،وال تاتػمط حمػ تا نػؽ موضػوع نخػرط
عف والنتمم ٓ
ثمانم  :ن ور خر ف لمتسبنس ولخبلؿ باؽ لمففمع :
فثمر لمففػػمع ع ػػف لمطمعا ففمعػػم تويرنػػم خر مافله فف مف نممػى لمماكمػ بافبػي

كخبنػػر مؤل ػولى سخػػذ ب م ػػ

ػػوى لمطمعا ػ ولتػ ػػ لر مضػػميمتمم عىػ مػػم تػػـ تسػػتنىي مػػف

ف ولتمم بمأل ػرط لممسػتى ويػو لمسػنف  /امػفل تػمبر عبػف لماىػنـ ال نةػف مػف لمخبػ لر لمػذنف
نتوز افبمـ مى نمـ بمذه لمممم ٓ
وفوضح لمففمع ذمؾ ب ومي ص  ٚبمامضر لمتىسمى مم ا ي :
ت فعترض لمففمع بممتىسػ عىػ

ػخص لمخبنػر لمماتػفس ألفل لمخبػر ،ػ ونػمؿ فف ػرط

حختنمر لمخبنر فف نكوف لمماتفس خبن لر خبر ،م رر ،ومةتػرؼ بمػم ػ وفف لم ػخص لمماتػفس مػنس
خبن لر  ..ت ٓ
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ولستفعى لمماكم لمخبنر لمماتفس مامم ػ امفل تمبر عبف لماىنـ ػ وفوضح ب ػممفتي

لألمور لستن  :ػ

ت حاػػي نػػمـ بم ػػرفه بأخػػذ عنا ػ

ػػوى لمطمعا ػ واػػفه ػ وفاػػي نػػمـ بسػػممع لمتسػػتنبلى

لمولرف ،عى لأل رط لممستى بممكمسنى ولم ور ،لممرون عىػ

ػرنط لم نػفنو ػ وبةػف ذمػؾ نػمـ

( واػػفه ) بأخػػذ لمةناػ لم ػػوتن عىػ لألتمػز ،لمموتػػوف ،بمالسػػتوفنويمى لمخم ػ بمإلذلعػ ثػػـ
نمـ ( وافه ) ببت لر لممضميم ،مىةنا عى لمتستنبلى لمموتوف ،بمأل رط وتػـ سػممع لممػرلف

مضػػميمتي خمػػس فو سػػى م ػرلى ت ػ وفضػػمؼ مػػم ا ػػي  :ت فااػػم مػػف لمامان ػ لم ان ػ اسػػتطنع
تافنف مم حذل كمف لم وى لممستؿ ع ػى لأل رط مطمبؽ مىةنا مف عفمي ت ٓ
* ٔلضَؿئمَٔأجبةَمببََظََّ:
س  :يؿ تستطنع توضنح ذمؾ ؟

تػ  :فاام باترل اولرلى مةنا مع لم خص لممػرلف فخػذ عناػ

مضػػميم ،لمةنا ػ عى ػ لما ػولرلى لممسػػتى عى ػ لأل ػػرط
ػػخص مػػي مكا ػ وبا ػ

ػوتي وبةػف لماػولرلى اةمػؿ

ػ وفاػػم عػػموز فنػػوؿ فف كػػؿ

ػػوتني اس ػػتطنع عػػف طرن م ػػم فف اا ػػفف مػػم حذل ك ػػمف لم ػػوى

مطمبؽ مف عفمي ٓ ومف امان لم ور ،اطمبؽ لم ػور ،عىػ ف ػرط لم نػفنو ولمماػرز،
واطمبؽ لم ور ،لممرون مى خص عى لم ور ،لمموتوف ،عى

ػ فاي حستفع لممتمم مر ،ولاف ،ألخذ لمةنا ٓ

ػرنط لم نػفنو ػ وفضػمؼ

وسوؿ  :مم ي مايبلتؾ لمفرلسن لمت ا ىى عىنمم ؟
تػ  :فبىوـ

امع ػ نسـ حذلع ومةفلى كمربمون ٓ

س  :مم يو لممةمف لمةىم لمذل ا ىى ماي عى يذل لمفبىوـ ؟

تػ  :مفرس ف موف لمثماون لم امعن ٓ
س  :يؿ ا ىى عى فرلس متخ

ف عىـ لأل ولى وسىوكنمى لأل ػولى وتاىنىمػم

لمبنىوت ؟
تػ  :ال ومـ فر ح مذمؾ ٓ
س  :يؿ مفنؾ مةىوممى عف عىـ لمتاىنؿ ولمسىوؾ لم وت ؟

تػ  :ال ٓ
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س  :ذكػ ػػرى بممتىس ػ ػ فف مى ػ ػػخص با ػ ػ وعػ ػػف طرن مػ ػػم تسػ ػػتطنع تافنػ ػػف لم ػ ػػوى واسػ ػػبتي
م خص مةنف فكنؼ نتـ ذمؾ ؟

ت ػ  :نػػتـ ذمػػؾ بولسػػط لمةناػ لممػػأخوذ ،ولماػولرلى لممسػػتى وفسػػتطنع مػػف خبلممػػم لإلسػػتممع
بمألذف (؟ ) مةرف مم حذل كمف لم وى مطمبؽ مف عفمي ٓ
س  :يؿ مةا ذمؾ فف نتـ لمتةرؼ عى لمىكا ولمبا بولسط لألذف ف ط ؟

ت ػ  :فنػػوه بولسػػط لألذف  ..وفاػػم مػػـ فسػػمع عػػف لإلتسػػمع لمتػػرففل وفاػػم عمى ػ بمإلذلعػ نمػػى
بتوضناني بمألورلؽ وكؿ عمى تستنؿ ومواتمط لمبرلمج لإلذلعن ٓ
س  :وم ػػم مةىوممت ػػؾ ع ػػف حمكمانػ ػ لمتاىن ػػؿ لمم ػػوت ولمطن ػ ػ مىا ػػوؿ عىػ ػ لممول ػ ػ مى
لمزمان ولمترففن لمفنن مى وى ؟
ت ػ  :فاػػم ال فعىػػـ ػػنوم عػػف ذمػػؾ وفن ػ فسػػوى فان ػ متخ
لممخت وف ٓ

س  :مم لمذل ن

ػ بػػذمؾ نسػػأؿ عامػػم لمممافسػػوف

ف مف تاىنؿ لأل ولى بزمف مف افو لمارك لم وتن ؟

تػ  :فام مش فميـ لمسالؿ
وتن ف تاىنؿ لأل ولى ؟

س  :مم مةا لمابضمى لمموتب مكؿ ارك

تػ  :فام مش فميـ لمسالؿ

وخىػػص لمػػففمع مػػف تىػػؾ لألن ػولؿ حم ػ فف لمسػػنف  /امػػفل تػػمبر عبػػف لماىػػنـ مػػنس مػػف
ذول لمخب ػر ،ف ػ فخػػذ عناػػمى لأل ػولى ومضػػميمتمم و ألاػػي مػػـ نا ػػؿ عى ػ مايػػؿ عىم ػ
نايىي مى نمـ بمذه لممأمورن لم ان لمت ال نستطنع فاف لم نمـ بمػم حالّ ذول لمةىػـ ولمخبػر . ،ويػو

مم مـ نتػولفر فنػي و فضػبل عػف فاػي ػ وكمػم حسػتبمف مػف ػممف ،راسػموي  :سػىول لسػممعنؿ فمػنف
ونوسػؼ عبػف لع اممػف بمامضػر لمتىسػمى ػ فاػي مػـ ن ػفر فل نػرلر بتةنناػي خبنػ لر و بػؿ ومػـ
ن فر فل نرلر بتةننف رونسي نوسؼ عبف لع اممف خبن لر
عف لمةب

لألمر لمػذل فػتح بمبػم ال ناغىػؽ

لمذل نترل مف ساولى ف لإلاتفلبمى ممممـ لمخبػر ،لم ػوتن ألاػمس ال عبلنػ ممػـ

بمم و ويو مم فضاي ت رنر و ممف ،لألستمذ لمفكتور ا ر .

وفاي بمماسب متىؾ لوفوضح لمففمع فف لم خص لمماتفس ممممػ لمخبػر ،لم ػوتن ُن َة ْػف
مف امف لمامس وال نتوز بممتمم مىماكم فف تافبي مى نمـ بةمؿ ال نستطنع فانم لم نمـ بي عى
لمااو لممطىوس ٓ
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ػممف ،لألسػتمذ لمػفكتور  /ا ػر مامػوف رضػولف لألسػتمذ

ونف حسػتةمى لمماكمػ حمػ

بكىن لمةىوـ تممة لم مير ،ولممتخ ص ولمام ؿ عى لمفكتورله ف عىـ سىوكنمى لأل ولى
ووظموؼ لمتممز لمة ب ٓ
فأٔػخَفَٗشٓبصرَّكًبََْٕصبثذَمبذؼغَجهـخَاحملبكًخَاحلمبئكَانؼهًيخَاآلريخََ:
فف ياػمؾ ػروط عىمنػ نتػس تولفريػم فػ لمتسػتنؿ ويػ و فوممػم  :فف نكػوف لإلتسػمع

لمترففل مم بنف ٖٓٓٓ ػ ٓٓٓ ٙينرتز ػ وي واػف ،ننػمس لمتػرفف ػ وفف نكػوف لممسػتؿ مػزوفل
بمر امى فلخىن و ولمثما  :وفف نكوف لممفل لمترففل مم بنف ٖٓ ػ ٓ٘ فنسػنكؿ ويػ واػف،
ننػ ػػمس كثمف ػ ػ لم ػ ػػوى و ولمثمم ػ ػ

 :فف نكػ ػػوف لممنكرفػ ػػوف اسػ ػػمس ناػ ػػمفظ عى ػ ػ لممول ػ ػ مى

لمفلخىن لمفنن مى ػوى و ولم ػرط لم لربػع  :فال تزنػف لممسػمف بػنف م ػفر لمتسػتنؿ ولممتاػف
عف خمسنف سـ ٓ

وفوضػػح فف ياػػمؾ عام ػػر نتػػس تولفريػػم فػ لمةناػ فػ عمىنػ لمتسػػتنؿ ػ ولمةا ػػر
لألسمس لممبفو لمفننؽ بمةاػ فف ن ػوـ لمخبنػر ولمػذل نتمتػع ب ػفر ،سػمةن ال ت ػؿ عػف لم ػفر،
ػػوى بةػػف ذمػػؾ و

لمسػػمةن مئلاسػػمف لمةػػمفل ون ػػوـ بسػػممع كػػؿ

ػػوى عىػ اػػفه ونمنػػز كػػؿ

وتتـ يذه لمطرن بػممكمبنوتر و ولمةا ػر لمثممػ

 :حمكمانػ لمتاىنػؿ لمطن ػ ولممػوت و ولم لربػع

ولمةا ر لمثما  :حمكمان لمتطمنر لممغاط ػ وفه نةرؼ مم حذل كمف تػـ عمػؿ مواتػمط مى ػرنط
 :سموم لمتةممؿ مع ف رط لمتستنؿ ػ بمةا حمكمان ترتنةػي بسػموم وممسػمفمى ضػن وفنػي
منز ،لمسرع ولمبطػ لممتغنػر و ولمخػممس  :حمكمانػ لمونػؼ ولمت ػغنؿ ألف متػرف عمػؿ حسػتوس
نب ػ ػ فن ػػي ػػبم عم ػػؿ مواتػ ػمط و ولمةا ػػر لمس ػػمفس ولألخن ػػر  :تػ ػولفر لمتاىن ػػؿ لمطن ػ ػ فل
لألتمز ،ػ ونمكف حستخفلـ ذمؾ بولسط لمكمبنوتر ػ وفانماػم لإلسػتةما بممماىػؿ لمتػرففل و عىمػم

بػػأف لمةولوػػؽ ت ىػػؿ مػػف ننم ػ لمتسػػتنبلى كوثن ػ عىمن ػ مىت رنػػؽ بػػنف فف ػرلف متةػػففنف و ولمةػػموؽ
لألوؿ  :يػو وتػوف تػرففلى فلخىنػ ػ ولمةػموؽ لمثػما  :ضوضػم عػف تنػمرلى يولونػ فو رنػمح ػ
ولمةموؽ لمثمم

ٓ

 :ضوضم عى خى ن لمتستنبلى فو ضوضم مت رن مف فل م مفر فخػرل

* ونف سأمتي لمماكم و فأتمس  :ػ
س  :يؿ نستطنع لل خبنر ف ولى فو موظؼ ف ولى بمإلذلع فف نمنز لأل ولى فو فل
خص نةمؿ بمإلذلع ولمتىن زنوف ػ يؿ نستطنع اسب لم وى مى خص ؟
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تػ  :ال نستطنع ذمؾ حال مف نمـ بفرلس تممةن ف ماميج مافف ،ال ت ؿ عف ع ر ،ماػميج
فختص مامم مامج لأل ولى ػ عىـ لأل ولى لمطبنة ٓ

س  :مػػف مػػـ نػػفرس مػػم ذكػػرى ػ يػػؿ نسػػتطنع تمننػػز لم ػػوى ألل ػػخص فثاػػم لممضػػميم،
بمترف لألذف ؟
تػ ػ  :ال ف ػ لإلذلع ػ وال فػ لمتىن زنػػوف وال فاػػم اسػػتطنع فف ا ػػرؽ فو اضػػمي ف ػ لأل ػولى
كفمنؿ تامو بمترف لألذف

ٓ

ويكذل ظمر فمػمـ لمماكمػ فف عمىنػ لمتةػرؼ عىػ لأل ػولى وتمننزيػم ومػم حذل كماػى
م خص مةنف مف عفمي ػ ي عمىن عىمن بات تاكممػم ضػولبط فانػ ماػفف ،بولسػط لمةىػـ
ومنسػػى عمىن ػ ع ػولون تتػػرل بػػفوف فسػػس ونولعػػف حسػػت ر عىنمػػم لمةىػػـ ونتػػرل تفرنسػػمم ف ػ
لمتممةمى وممم مرلتةمم ولألسمتذ ،لمذنف ن وموف بتفرنسمم ف لمتممةمى ٓ

ومم ػػذل نات ػػمط خ ػػذ عناػ ػ لم ػػوى ومض ػػميمتي عىػ ػ لأل ػ ػولى لممس ػػتى حمػ ػ خبػ ػر،

متخ

ػ عىػ يػذل لممسػتول وال نغاػ عامػم متػرف لإلعتمػمف عىػ لألذف واػفيم ػ فو متػرف

ػػغؿ لم ػػموـ بمػػم موظن ػ بمإلذلع ػ ولمتىن زنػػوف و وال مػػم ن ػػمف بػػي راسػػماه مػػف خبرتػػي ف ػ يػػذل
لممتمؿ كمم يو لمامؿ بمماسػب مىسػنف  /امػفل تػمبر عبػف لماىػنـ لمػذل حاتفبتػي لمماكمػ مى نػمـ

بمذه لممأمورن رغـ حاي غنر مايؿ عىمنم مى نمـ بمم ولستبمف فممممم فاػي مػـ ن ػفر مػي فل نػرلر
بتةنناي فو ت ان ي خبن لر ف يذل لممتمؿ

ورتس لمففمع عى ذمؾ بطبلف فعمممي ولمت رنر لمذل حاتمػ حمنػي ولماتنتػ لمتػ خىػص
حمنمم بمم ال نتوز لإلستامف حمنمم عاف نضم لمماكم ببفلا لمطمعا خم

وفامم ظىػى طػولؿ

تىسمى لمتا نؽ ولممامكم تتمسؾ بأف لم وى لممستؿ بػمأل رط ال نخ مم ٓ

ومػ ػػـ تأخػ ػػذ لمماكم ػ ػ رغػ ػػـ كػ ػػؿ ذمػ ػػؾ بػ ػػففمعمم وفطراتػ ػػي ب وممػ ػػم  :ت فف لم ػ ػػماوف رنػ ػػـ
 ٜٔ٘٘/ٜٙبتاظػػنـ لمخبػر ،فمػػمـ لمماػػمكـ فعطػ تمػػمى لم ضػػم عاػػف لمضػػرور ،لإلسػػتةما بمػػـ
بممم ممح لألخرل خبلؼ خب لر لمتفوؿ لماممننف وخب لر و لزر ،لمةفؿ وم ىا لمطس لم رع
تٓ
ٔأػــبفذَاحملكًــخََ :تفامػػم نممػػى بمخمطب ػ لمتم ػ لممخت ػ وي ػ حتاػػمف لإلذلع ػ

ولمتىن زنػػوف ماػػفس فاػػف لممخت ػػنف بمػػم ألخػػذ ب ػػم
ب ػػم

ػػوى لممتمم ػ ولت ػ لر لممضػػميم ،عى ػ

ػػوتمم ولمماس ػػوس حمنم ػػم ب ػ ػرلوط لمتسػ ػتنؿ لمما ػػرز ،ف ػػمـ حتا ػػمف لإلذلعػ ػ ولمتىن زن ػػوف
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ببعتبػػمره لمتم ػ

ػػماب لإلخت ػػمص ف ػ تافنػػف لم ػػخص لمػػذل ن ػػوـ بػػأفل يػػذه لممأمورنػػ

بتكىنؼ امفل تػمبر عبػف لماىػنـ خبنػر لأل ػولى بمػم ألفل يػذه لممأمورنػ ونػمـ لألخنػر بأخػذ
عنا

ػوى لممتممػ وفتػرل لممضػميم ،لممطىوبػ ونػفـ ت رنػره لم اػ و لألمػر لمػذل نكػوف مةػي

حستةما لمماكم بممرفل لم ا مخبنر لأل ولى ببتامف لإلذلع ولمتىن زنػوف ال غبػمر عىنػي وف ػم
مى ماوف ت ٓ

ومػػم فورفتػػي لمماكمػ فنمػػم ت ػػفـ ال ن ػػىح رفل عىػ ففػػمع لمطمعاػ وال نسػػوغ حط لراػػي

ولإلمت ػػمى عاػػي و ألف لمماكم ػ مػػـ توضػػح تىػػؾ لمضػػرور ،لمت ػ فعتمػػم إلاتػػفلس فاػػف لمةػػممىنف
ببتاػمف لإلذلعػ ولمتىن زنػوف مى نػػمـ بمػػذه لممممػ لمةىمنػ لمباتػ رغػػـ عػػفـ تػولفر لمك ػػم  ،لمةىمنػ
لمت ػ تمكاػػي مػػف مممرسػػتمم عى ػ لموتػػي لألكمػػؿ و خم ػ بةػػف فف ثبػػى فف لمموظػػؼ لمماتػػفس
لممػػذكور ( امػػفل تػػمبر عبػػف لماىػػنـ ) ال نمكػػف بػػؿ نسػػتانؿ حعتب ػمره خبن ػ لر مؤل ػولى بان ػ

نستطنع فخذ عنا لم وى ولت لر لممضميم ،وف م مىضولبط ولم روط لمةىمن لم انا ػ ولامم
ي ػػو موظ ػػؼ فاػ ػ ن ػػػمرله عمىن ػػمى لمموات ػػمط ونمػػػمرس عمى ػػي بممتمػ ػ لماكومنػ ػ باػػػم عىػ ػ
مةىومػػمى بفلونػ وسػػطان تةتمػػف واػػفيم عىػ لألذف وامسػ لمسػػمع لممتػولفر ،مػػفل لمكمفػ فوف
حمممـ فو تطبنؽ لم ولعف ولأل وؿ لمةىمن لممةترؼ بمم عىمنم وفومنم ٓ

وولضػػح فف امم ػ لمض ػػرور ،لمت ػ ا ػػص عىنمػػم لم ػػماوف لمسػػممؼ لم ػػذكر ولمتػ ػ فبما ػػى

مىتمػػمى لم ضػػمون لإلسػػتةما بػػممموظ نف بممم ػػممح لألخػػرل خػػبلؼ خبػ لر و لزر ،لمةػػفؿ ولمطػػس
لم ػػرع

ػ مػػـ تكػػف تىػػؾ لمامم ػ متػولفر ،ف ػ اممتاػػم لممطروا ػ و حذ فخطػػمى لمماكم ػ لمطرنػػؽ

عافمم متأى حم حتامف لإلذلع ولمتىن زنوف متافنف ذمؾ لمخبنر ومـ تطرؽ بمس فاف لمتممةػمى

ولمكىنػػمى لممتخ
لممتخ

ػ ف ػ يػػذل لممتػػمؿ لمةىم ػ ولمبا ػ

ولمػػذل نوتػػف بػػي لمةفنػػف مػػف لمةىمػػم

ػػنف ف ػ يػػذل لم ػػرع مػػف فػػروع لمةىػػـ لمػػفننؽ و وعى ػ ذمػػؾ فػػبف لمماكم ػ تكػػوف نػػف

فخطػمى عاػفمم لاتػفبى ذمػؾ لمموظػؼ لمػذل ال نمكػف حطػبلؽ و ػؼ لمخبنػر عىنػي ػ ألاػي غنػر
مايؿ عىمنم مى نمـ بممةمؿ لم ا لمذل لاتفس ألفلوي ػ بؿ نةتمف ف عمىي لموظن
بفلون ع ولون متخى ال تتم ػ مػع لمةىػـ لماػفن
واػػفيم عػػف حت ػ لر لممضػػميم ،لم ػػوتن

عى وسموؿ

لمػذل تتػموز مراىػ لإلعتمػمف عىػ لإلذف

ػ وبىػػغ لمةىػػـ واظرنمتػػي لمافنث ػ ذروتػػي ف ػ لممتػػمؿ

لممذكور ومـ تةف امس لمسمع بولسط لألذف لمم فر لموانف لمذل نمكػف لإلعتمػمف عىنػي مكػ
تتولفر لمخبر ،لممطىوب ممضميم ،لأل ولى بةف فخذ عناتمم .
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لمت ػ

كمػم فخطػػأى لمماكمػ كػػذمؾ عاػػفمم تػػورف فػ مػػفوامى فسػػبمس اكممػػم لألسػػبمس لمتفنػ

تت ػولفر بمػػم امم ػ امم ػ لمضػػرور ،لمت ػ اػػص عىنمػػم لم ػػماوف ولسػػتىزممم مئلسػػتةما بغنػػر

خب ػ لر و لزر ،لمةػػفؿ فو لمطػػس لم ػػرع ومػػـ تسػػتةىـ مػػف لمم ػػىا لألخن ػر ،عمػػم حذل كػػمف مػػفنمم
خب لر ف يذل لمتخ ص مف عفمي .
ول لز خىو لماكـ لممطةوف عىني ف تىؾ لألسبمس لمم بومػ لمتػ ففى حمػ تػولفر اممػ

لمضرور ،لمت لستىزممم لمم رع ف لم ػماوف لمسػممؼ لمػذكرو فػبف لماكػـ نكػوف م ػوبم ب
نبطىي و بمإلضمف حم خطوي ف لإلعتممف عى
لممتخ
افن

ػور

خص عمفل مى نمـ بةمػؿ مػف فعمػمؿ لمخبػر،

ولمذل ال نتمتع سول بمةىوممى سطان وبفلون ال تاطول عىػ فل طػمبع عىمػ
.
ويػ ػػذه لألخطػ ػػم لمت ػ ػ تػ ػػرفى فنمػ ػػم لمماكم ػ ػ ولم

ػ ػػور لمػ ػػذل ػ ػػمس لماكػ ػػـ بمػ ػػم نةنبػ ػػي

ونستوتس ا ضي و وال ُنةف ذمؾ تفخبل ف سىط ماكمػ لمموضػوع فػ ت ػفنر ف لر لمخبػ لر فو
لختنػػمريـ ألف لمماكمػ عىنمػػم فف تىتػػزـ بمم ولعػػف ولم ػػروط لمتػ وضػػةمم لم ػػماوف عاػػف لختنػػمر
لمخب لر مف غنر خب لر و لزر ،لمةفؿ فو لمطس لم رع ػ كمم نابغ كػذمؾ فف ت

ػح عػف اممػ

لمضرور ،وفسبمبمم لمت ففةتمم حمػ ذمػؾ ػ وفف نكػوف لسػتفالممم سػموغم ػ وت لرنػس ماكمػ لمػا ض

تىػػؾ لألسػػبمس وتسػػتىزـ بطبنة ػ لماػػمؿ حالّ تكػػوف م ػػوب بممتةسػػؼ ف ػ لإلسػػتاتمط فولم سػػمف ف ػ

لإلستفالؿ وات نرت ع عف لماكػـ مظاػ لمػتاكـ ولإلسػتبفلف ػ وفضػبل عػف ذمػؾ نكػوف لسػتفالؿ
لمماكم مت م ولاكمـ لم ماوف وال نخممؼ مم فوتبي فو ام عاي باص

ػرنح ولضػح كمػم يػو

لماػػمؿ فػ لمػػاص لمػػذل فوتػػس تػولفر اممػ لمضػػرور ،عاػػف لاتػػفلس لمماكم ػ ألاػػف لمخب ػ لر مػػف
غنػػر مػػف اػػففتمـ فاكػػمـ لم ػػماوف لمسػػممؼ لمػػذكر عاػػف تا نػػؽ ففػػمع لمطمعاػ لمتػػويرل لمسػػممؼ

لمذكر ولم موـ عى فف لم ور ،وكذمؾ لم وى لممستؿ بمأل رط منسى ممم وال تخ مم ػ ومف
لمم ػرر فف فسػػبمس لماكػػـ نتةػػنف فف تكػػوف خممنػ مػػف لمخطػػأ فػ تطبنػػؽ لم ػػماوف و وفف لماكػػـ
نكوف م وبم بمم سمف ف لإلستفالؿ حذل كماػى لألسػبمس لمتػ فورفتمػم مىماكمػ بمفوامتػي التت ػؽ
مع لماتنت لمت خى ى حمنمم ف ماطؽ سموغ وم بوؿ .
صبنضبََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتَٔانفـبصَفَٗاإلؿزضاللََ.

ذمؾ فف ماكم لمموضوع خى ى ف ختمـ اكممم لممطةػوف فنػي حمػ و ػؼ لمتممػ

لممسػػاف ،حمػ لمطمعا ػ ولمتػ ثبتػػى ف ػ ا مػػم حم ػ فامػػم ب ػ تمم موظ ػ عمم ػ
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ػ روػػنس نطػػمع

لمتخطػنط ولممتمبةػ ب ػرك كمربػم لم ػمير ،مىتوزنػع ػ طىبػى وفخػذى مػف ممػفل فامػف لمما ػمول

اموػػس روػػنس متىػػس حفلر ،لم ػػافوؽ لمتػػأمنا لمتةػػموا مىم ػولطانف بممخػػمرط ػ بولسػػط لممػػتمـ
لمثما لسمم سنف فامف زنفلف مبىػغ مموػ فمػؼ تانػي عىػ سػبنؿ لمر ػو ،م مبػؿ فامػم حتػ لر لى
مػػف ػػبك لمكمربػػم مم ػػروع سػػكا ممىػػوؾ مى ػػافوؽ سػػممؼ لمػػذكر وفوف ح ػػترلط تخ ػػنص
نطة فرض إلنمم ماط ماوالى عىنمم ولعتمػمف ذمػؾ مػف نبػؿ متاػ لمبػى لممخت ػ ب ػرك

كمربم لم مير ،مىتوزنع بو

مم فاف فعضم تىؾ لمىتا ػ لألمر لممةمنس عىني بم تض لممػمف،

ٖٓٔ ع وبمى ٓ
ومػػـ تبػػنف ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ اكممػػم رغػػـ تةػػفف ػػموف لإلثبػػمى لألفم ػ لمولضػػا
ولم مطة ولمت تتزـ بأف لمطمعا نممى بمألفةػمؿ لمممفنػ متىػؾ لمترنمػ وعػف عىػـ ن ػف مامػم
م ىا وؿ عى ذمؾ لممبىػغ م مبػؿ لم نػمـ بممةمػؿ لمػذل نػفخؿ فػ حخت م ػمم وفوف اػؽ وفامػم
تةمفى طىبي وفخذتي مئلتتمر بوظن تمم وي لألركػمف لمتػ فوتبمػم لم ػماوف ممسػم متمم عػف تىػؾ

لمترنم ٓ
وتم ى لألنولؿ لمت ا ىتمم لمماكم مف ممف ،لم ميف لألوؿ ممفل فامف لم امول
وفؽ مم نسػتخىص مامػم فاػي حمت ػ بممطمعاػ مىمػر ،لألومػ ببعتبمريػم لممخت ػ بمىػؼ لمم ػروع
لمم ػػمر حمنػػي ويػػو مػػف ػػبك لمكمربػػم ممبػػما

ػػافوؽ لمتػػأمنف لإلتتمػػمع مىمػولطانف بممخػػمرط

بماط ػ لممة ػر ،ونػػف حست سػػر مامػػم عػػف سػػبس تةطػػؿ حتػ لر لى لمطىػػس لمم ػػفـ مػػف لم ػػافوؽ
حم لم رك ف يذل لم أف فأرتأتي حم ونى الاؽ ٓ
ثػـ حمت ػ بمػم بةػػف ػػمر فػ م ػػر عمىمػم انػ

ففمفتػػي بوتػوس حنتطػػمع مسػػما ٕٓٓٓ

متػػر مربػػع مػػف مسػػما لمم ػػروع إلنمم ػ ماط ػ كمربػػم عىنمػػم فأتمبمػػم بتةػػذر ذمػػؾ اظ ػ لر مبنػػع

كمف نطع لألرلض لمفلخى ف اطمؽ ت سنـ لمم روع مؤلعضم غنر فامم ف رى عى طىبمم
ممػػم حضػػطر فعضػػم متىػػس حفلر ،لم ػػافوؽ حرتػػم لماظػػر ف ػ حتػ ػ لر لى لمتةمنػػف مػػع ػػرك
لمكمربم مانف لإلاتمم مف حنمم لممرلفؽ لألخرل ٓ
ومػػـ تضػػع ماكمػ لمموضػػوع ف ػ حعتبمريػػم مػػمورف بػػاص فنػولؿ لم ػػميف لألوؿ لممػػذكور

بممتا ن ػ ػ ػػمى ص ٔ/مػ ػ ػػف ماضػ ػ ػػر عضػ ػ ػػو لمانمب ػ ػ ػ مامػ ػ ػػف لم ن ػ ػ ػػؿ نوسػ ػ ػػؼ وا ػ ػ ػػي  :ـ

ت راى نمبىػى لمممافسػ  ( ...............لمطمعاػ ) وعرضػى عىنمػم مػم حاتمػ حمنػي متىػس
لإلفلر ،مػف لممولف ػ عىػ حسػػت طمع خمسػممو متػػر إلنممػ ماطػ تومنػف لمكمربػػم مػػف لممسػػما
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لممخ

ألرض لمم روع ف ممى لمكبلـ فه مم نا ةش  ..وعرضى عىنمم فف رك لمكمربم

ت وـ بةمؿ فرلس إلاممؿ لمم روع غنػر لمف لرسػ لم فنمػ وكػمف غرضػ مػف يػذل لمةػرض فاػ

فا زيم عى حاتػمز عمىمػم فػ لممولف ػ عىػ تو ػنؿ لمتنػمر ولنممػ لم ػبك وطبةػم ممػم لم ػرك
ي لمت ت وـ بةمؿ لمفرلس ستت مض رسوـ عف ذمػؾ ب ػ رسػمن طبةػم و حال فاػ فوتوػى
بممممافس  ...............تثور ف وتم وت وم ت حاام مش بتوع لمكبلـ فه نىتىمم كػبلـ حنػ

فام ن فل حاكػـ تةمىػول لمف لرسػ ب ػ رسػمن وتأخػذول رسػوممم ب ػ رسػمن كػذمؾ زل مرفػؽ

لممنمه مم عمؿ مةمنا … ..ت
ونف فوضح لم ػميف لمسػممؼ لمػذكر يػذه لمتزونػ مػف فنولمػي ت

ػنبل ص ٖٕ بممتا ن ػمى

ب ومي مم ا ي :
تػ  :بةف اولم

مر مػف م ػمبىت لمثمانػ ممػم راػى نمبىتمػم مىمػر ،لمثممثػ ونومتىمػم حااػم ممكػف

اػػفبر مسػػما ٕٓ٘ متػػر ف ػػط وبمماسػػب مىمماػػفس لإلست ػػمرل فمػػف لممتةػػذر حاضػػمره
ممامن ػػتي ومكػػف لم ػػافوؽ نمكػػف نػػففع رسػػوـ فل ف لرس ػ تفنػػف ،تةمىمػػم ػػرك لمكمربػػم

با سمم .
س  :كنؼ كمف رف فةىمم انمؿ يذنف لمةرضنف ؟

تػ ػ  :فاػػم فوؿ مػػم نىػػى ممػػم عى ػ مسػػما لمػ ػ ٕٓ٘ متػػر رفى بسػػرع ونممػػى مػػم نػػا ةش ومػػـ
فسػتطع مامن ػتمم ألامػم نممػى كىمتمػم ب ػكؿ نػمطع ػ وممػم نىتىمػم عىػ موضػوع لمف لرسػ
وفاػػي مػػف لمممكػػف عمػػؿ ولاػػف ،تفنػػف ،بمةرفػ

ػػرك لمكمربػػم بم مبػػؿ رسػػوـ ػ يمتػػى

وزع ى ونممتى حاام مش بتوع لمكبلـ فه ٓ

س  :ومم سبس ثورتمم ؟

تػ  :فام مةرفش وفام فوضاى ممم ن فل بةمؿ لمفرلس ب

رسمن

ويذل لمتز مف فنولؿ لم ميف لممذكور مي خطورتي لمبممغ وفيمنتي لم

ول ألاػي نػمطع

فػ ػ لمفالمػ ػ عىػ ػ فف لمطمعاػ ػ رفض ػػى مت ػػرف لمتىم ػػنح مت مضػ ػ فنػ ػ مب ػػممغ فوف وت ػػي ا ػػؽ و
وبممتػػمم فىػػـ نكػػف مػػفنمم ن ػػف لإلرت ػػم فو لمرغبػ فػ لما ػػوؿ عىػ ثمػ فمػولؿ م مبػػؿ لم نػػمـ

بةمىمم فو لإلمتامع عاي ٓ
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ونػػف كػػمف رفضمػػم نبػػوؿ ي ػػذل لممبػػفف ماػػذ لمبفلنػ عىػ ااػػو امسػػـ وامػػمو وولضػػح ال

ن وبي غموض فو حبممـ فو ثم مرلوغػ فو تظػمير وممػذل مػـ نتػرا لم ػميف مامن ػتمم فػ

ػأاي

بؿ ترلتع عى لم ور بةف فف فن ف فف مامومتي مةمم فم ى ومف تكىؿ بمماتمح ٓ
لألمػر لمػذل نسػتخىص ماػي كػذمؾ ػ وكمػم نػمؿ لمػففمع باػؽ ػ فف لممػتمـ لمثػما لسػمم
سنف فامف زنفلف كمف نةمؿ ماسمبي لم خ

وافه عافمم طىػس مبىػغ مموػ فمػؼ تانػي م مبػؿ

لممسػما لمكبنػر ،مػػف لألرض وفاػي حسػػتغؿ

ػػىتي بممطمعاػ ولسػػتةمف بمػػذه لم ػى فػ حسػػتةممؿ

لما ػػوؿ عىػ ػ لممولف ػ ػ عىػ ػ م ػػف لم ػ ػػبك مىم ػػروع لإلس ػػكما لممػ ػػذكور فوف حنتطػػػمع تىػ ػػؾ

لمطػػرؽ لإلاتنممنػ ولألسػػممنس لمكمذبػ متا نػػؽ غمنتػػي لسثمػ ولإلسػػتنبل عىػ يػػذل لممبىػػغ ما سػػي
مف و لر ظمريم وفوف مولف فو حسممـ مف لمطمعا ٓ
وناكػػف ذمػػؾ فف لم ػػميف لألوؿ نػػف فكػػف ف ػ فنولمػػي بممتا ن ػػمى فاػػي مػػـ تكػػف ياػػمؾ ثم ػ

حت مالى فنمم بناي وبنف لمطمعاػ و وفف لممػتمـ لمثػما كػمف نتاػف

فلومػم عػف عبلنتػي لموثن ػ

بمممس ػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك وم ػػـ ن ػػرف فػ ػ افنث ػػي م ػػع لم ػػميف م ػػم ن ن ػػف

ػ ػرلا فو ض ػػمام فف

لمطمعا ستا ؿ عىػ ذمػؾ لممبىػغ م مبػؿ لم نػمـ بممةمػؿ لمسػممؼ لمػذكر م ػممح لم ػافوؽ بػؿ
فف مػػم نسػػت مف مػػف فن ػولؿ ذم ػػؾ لم ػػميف فاػػي ن اػػـ حسػػـ لمطمعاػػ ف ػ افنثػػي مئلسػػممـ ولمخػػفلع

إلض ػ م لأليمن ػ عى ػ عبلنتػػي بمممسػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك منػػتمكف مػػف لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ
لمذل طىبي ما سي منستوم عىني فوف اؽ وبطرنؽ لما ػس ولإلاتنػمؿ ويػو مػم ن طػع بػي كػذمؾ
ثبوى عفـ افو فل حت مؿ مبم ر بناي وبنف لمطمعا ونف سوؿ عف ذمؾ

رلا :

س  :يؿ كماى يامؾ حت مالى مبم ر ،بناي وبنف لممتمم ( لمطمعا ) ؟

تػ  :ال

ورغـ فيمن يذه لألنولؿ لمت ففم لم ميف لألوؿ بممتا ن مى ولمت تا

عف لمطمعاػ

فل حت ػػمؿ مم ػػم بممولنة ػ لمت ػ حرتكبمػػم لممػػتمـ لمثػػما واػػفه فو فنػػ مس ػػميم مػػف تمابم ػػم فػ ػ
حرتكمبمم و فػبف ماكمػ لمموضػوع مػـ تا ػىمم ضػمف مػم ا ػىتي مػف فنولمػي بػؿ فسػ طتمم كىنػ
وعىػ ااػػو نػػفؿ عىػ فامػػم مػػـ تػػت طف حمنمػػم ومػػـ تاػػط بمػػم عىمػػم ومػػـ تُىػػـ بةام ػػر تىػػؾ لم ػػممف،
بأكمىمم وال بأتزلومم لمممم وعام ريم لمتويرن ٓ
ويو مم نػفؿ عىػ فامػم فتػرى بتػر ػممف ،لم ػميف لألوؿ بمػم غنػر مػف فاوليػم واوممػم
عف م موممم لم رنح حمػ مةاػ

خػر مػـ ن ىػي ومػـ ن
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ػفه لم ػميف لممػذكور ومػـ نا ػرؼ حمنػي

ن ػػفه ومػػـ تتتػػي حمنػػي حرفلتػػي فػ لمتةبنػػر عػػف وتمػ اظػره و كمػػم ُنةػػف مسػػخم مى ػػممف ،لممػػذكور،
ويو فمر ماظػور ومامػ عاػي طب ػم ممػم ت تضػني ف ػوؿ لإلسػتفالؿ لمسػىنـ ولمتػفمنؿ لم ػموس ػ
ف ف زلف يذل لمبتر ففلا وخط لر و فف ماكم لإلعمف ،فس طى وبترى مم لبفله لم ػميف لممػذكور
فممممم ( ص ٕٙتىسمى ) مف فف لممفعو فسمم زنفلف كمف نرلوغ و وفاػي ال نةػرؼ وال نمكاػي
فف نةرؼ خص مف حفع مي فاي نخمطبي بممماموؿ و وفكف فاي ال نستطنع فف نتزـ ( مثىمم

فبفل بممتا نؽ ) مف كمف عى لمخط لسخر ومةؿ كمف فاث فو غنر فاث

ٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػػوف كػػمف مماكمػ لمموضػػوع تتزوػ لم ػػممف ،وتأخػػذ بػػبةض مامػػم فوف لمػػبةض لسخػػر

حال فف ذم ػػؾ مامط ػػي فال تمس ػػخمم فو تغن ػػر فاولي ػػم بم ػػم نانىم ػػم ع ػػف مةامي ػػم لمم م ػػوـ و ػ ػرنح

عبمرتمػػم وفف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذل ونةػػى فنػػي تىػػؾ لمتتزوػ فف لمماكمػ نػػف فامطػػى

بمم وممرسى سىطتمم ف تتزوتمم فوف بتر م اوليم تٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ
وال ن فح ف ذمؾ فف نكوف مماكم لمموضوع لماؽ ف تتزوػ لم ػممف ،فتأخػذ بػبةض

مامػػم فوف لمػػبةض لسخػػر لمػػذل ال تطمػػوف حمنػػي وال نرتػػمح ضػػمنريم حم ػ مػػافله ومضػػمواي ألف
اػػف ذمػػؾ ومامطػػي بفلي ػ فف ال تمسػػخ لمماكم ػ نػػوؿ لم ػػميف فو تبتػػر فا ػوله بمػػم نانىػػي عػػف
لمم مػػوـ مػػف

ػرنح عبم لرتػػي كمػػم نابغ ػ فف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذل ونةػػى فنػػي تىػػؾ

لمتتزو فف لمماكم نف فامطػى بمم ػممف ،كمػم اطػؽ بػي لم ػميف وممرسػى سػىطتمم فػ تتزوتمػم
فوف بتر م اوليم ألف ونوفمم عاف يذل لماف نفؿ عى فامم مـ ت طف حم مةا عبمرلى لم ػميف
ػأامم

لممبطػؿ مػع فامػم مػو تبناػى ولنػع لماػمؿ فػ
ف تمىتمم ويػو مػم ن ػـ حسػتفالممم بمم سػمف ُ
لممستمف مامم ٓ
مكمف مف لمماتمؿ فف نتغنر وتي رفنمم ف لمفمنؿ ُ

وبػ ػػذمؾ فضػ ػػا لماكػ ػػـ لممطةػ ػػوف فنػ ػػي فػ ػػوؽ ن ػ ػوره ف ػ ػ لمبنػ ػػمف مةنبػ ػػم بمم سػ ػػمف ف ػ ػ

لإلسػػتفالؿ بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ ومػػو فف لمماكم ػ تسػػمافى ف ػ نضػػمومم بمإلفلا ػ حم ػ

ففمػ فخػػرل ألامػػم مػػف لممػولف لمتامونػ متسػػماف ،ومامػػم متتمةػ تتكػػوف ع نػػفتمم بانػ

حذل سػ ط

فافيم فوفستبةف تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم ووزامم مسمور لألفم لألخرل ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ رنـ ٘ ٔٙػ ص ٘ ٚٙػ طةف ٔٗٗ/ ٜٛؽ
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔػ طةف ٘٘٘ / ٜٗٛؽ
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* 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 ٛٗٚ

ومػػـ تا ػػؿ لمماكم ػ مػػف فن ػولؿ بػػمن

ػػموف لإلثبػػمى مػػم ن نػػف طىػػس لمطمعا ػ مبىػػغ

لمر ػ ػػو ،لممػ ػػذكور ألعضػ ػػم لمتمةن ػ ػ مػ ػػف حسػ ػػت طمع نطة ػ ػ لألرض لمبلزم ػ ػ مت ون ػ ػ ماط ػ ػ
لمماوالى إلمػفلفيم بممتنػمر لمكمربػمو وكػؿ مػم ذكػر فػ يػذل لم ػفف ما ػوؿ عػف لممػتمـ لمثػما
لسمم سنف فامف زنفلف ومػـ نكػف مػف لمطمعاػ مبم ػر ،ومػم تػرفف بػبةض لألنػولؿ مػف فف تغذنػي

م روع حسكمف لمتمةن بممكمربم مـ نكف ناتمط حم حست طمع نطة فرض ماي إلا م ماط

لمماػوالى وفف لمماطػ لم رنبػ ماػي ولمخم ػ بضػػبمط لم ػؼ باػفلوؽ اىػولف بمػم مكػمف نتسػػع
إلمفلف م روع لمتمةن بممتنمر لمكمربمو لمبلزـ ولمكمف ٓ
ولا ػػبى ػػممف ،لم ػػميف عبػػف لع اسػػنس عبػػف لمػػرامف روػػنس متىػػس حفلر ،لمتمةن ػ

لممػػذكور ،عى ػ فف لممماػػفس خممػػف لمتػػويرل لممكىػػؼ ببا ػػم

ػػبك خطػػوط لمكمربػػم مىتمةن ػ

فام ػ حمنػػي م مبىتػػي مىمػػتمـ لمثػػما لسػػمم زنػػفلف لمػػذل فخب ػره بػػأف مفنػػي بةػػض لماىػػوؿ لمخم ػ
بم ػػكى طىػػس لم ػػرك مػػف لم ػػافوؽ تػػوفنر نطةػ فرض إلا ػػم ماطػ لمماػوالى عىنمػػم مػػف
فرض لمتمةن متغذنػ لمم ػروع بممتنػمر لمكمربػمو ثػـ طىػس ماػي لممػتمـ لمثػما مبىػغ مموػ فمػؼ
تاني عى سػبنؿ لمر ػو ،سػنتـ ت فنمػي مىمسػوومنف (؟ ) ب ػرك لمكمربػم اظنػر حع ػم لم ػافوؽ

مػػف تػػوفنر نطةػ فرض مسػػماتمم فربةػ الؼ متػػر إلا ػػم ماط ػ لمماػوالى عىنمػػم وا ػػىى
لمماكم مف فنولؿ لم ميف خممف لمتويرل ممال نخرط عف مضموف ممف ،لم ميف لمسمبؽ ٓ
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وفضػػمؼ لم ػػميف سػػةف فامػػف عطن ػ مػػفنر عػػمـ لم ػػافوؽ فف لممػػتمـ لمثػػما فكػػف ف ػ

افنثػي فمممػي فف خطمبػػم بمممولف ػ عىػ حمػفلف م ػػروع لمتمةنػ بممكمربػػم فوف حسػت طمع نطةػ
لألرض ما ػػي س ػػنتـ ح ػػفلره ف ػػور حس ػػتبلمي مبى ػػغ لمر ػػو ،وفطىة ػػي عىػ ػ رن ػػـ لمم ػػمتؼ لمخ ػػمص
بممطمعا لممستؿ عى يمت ي لمماموؿ ٓ
و مف كؿ مف عبف لمرلزؽ مامف

ممح ومامػف ابنػؿ ابنػي عبػف لمكػرنـ بأاػي عىمػم بتىػؾ

لمونموع مف لم ميف خممف لمتػويرل و ويػذه لألنػولؿ فػ متموعمػم ال ت نػف
لمطمعا ػ ممػػم ففا ػ

ػرلا فو ضػمام فف

ػػى بولنة ػ طىػػس لمر ػػو ،فو فخػػذيم لمت ػ ممرسػػمم لممػػتمـ لمثػػما لسػػمم

زنفلف وافه فوف فل م مرك مامم ػ بؿ تفؿ فالم نمطة وتمزم عى فاي كمف نةمػؿ ماسػمبي
لمخػػمص ومػػف و لر ظمريػػم مسػػتغبل حسػػممم و ػػى لم ػػفلن لمت ػ تتمةممػػم فسػوف حسػػتغبلؿ ف ػ
سبنؿ تا نؽ مآربي لم خ ن وفغرلضي لمت ة ولمماارف لمخم

لألخنرنف فامػػـ مـ نىت ول بممطمعا ومـ تتمةمـ بمم

ػ ونف فتمع يػاال لم ػموف

ى ومـ تطىس مامـ

رلا فو ضمام فنػ

مبممغ ال عى ػ سبنؿ لمر و ،فو ألل سبس وغموض خر ػ وفكف عبف لمرلزؽ مامف

ممح فممـ

ماكم ػ لإلعػػمف ( ،ص  ٕٜ/ٕٛتىسمى ) ػ فاي مـ نت ػؿ بمممتممػ  /لمطمعاػ عىػ لإلطػبلؽ
و ومـ تةرض فو تطىس ماي ر و ،عى لإلطبلؽ وفضمؼ فاي ال نةرفمم
ولامم ظمر عى مسرح لألافل

لممتمـ لمثما وافه ومف ثـ فبف لألفم لممسػتمف ،مػف

ػػممف ،لم ػػموف لممػػذكورنف ال ت ػػىح بػػذلتمم س ػول كماػػى عى ػ ااػػو مسػػت ؿ فو بمإلضػػمف حم ػ
لألفمػ لألخػػرل مئلسػػتفالؿ مامػػم عىػ ثبػػوى لمتممػ لمتػ فناػػى بمػػم لمطمعاػ حمنمػػم  .وال تر ػػح
مى وؿ بأامم حتترى بوظن تمم وفخىى بولتبمتمم وا ىى وطىبى مبىغم عى سبنؿ لمر ػو ،مى نػمـ

بأعممممم ٓ

وتكوف لمماكم بذمؾ حذ حستفمى بتىؾ لألفم عىػ ثبػوى لمتممػ لممػذكور ،ضػفيم ونػف
تةس ى فػ حستاتمتمم كمم فسف حستفالممم بمم نةنس اكممم بمم نستوتس ا ضي ولإلعمفٓ ،
كمم مـ تضع لمماكم ف حعتبمريم مم فتمػع عىنػي يػاال لم ػموف مػف فامػـ ال نةرفػوف
لمطمعاػ ب خ ػػمم و وفامػػم مػػـ تطىػػس مػامـ ثمػ مبػػممغ عى ػ سػػبنؿ لمر ػػو ،إلاتػػمز اػػمتتمـ و
وكؿ مم ننؿ مف يذل لم فف فامم ف رى عى طىس حست طمع لممسما لمبلزمػ إلنممػ ماطػ

لمت ون مىماوالى لمكمربمون و فوف فف تتـ فن م مببلى مػامـ مةمػم و كمػم فف لممػتمـ لمثػما مػـ
ن

ػػح

ػرلا عػػف فامػػم بػػذلتمم لمت ػ ستا ػػؿ عى ػ مبىػػغ لمر ػػو ،ما سػػمم ومػػم ذكػػر ف ػ يػػذل
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لم ػػأف نا ػػس عى ػ لممسػػوومنف (؟ ) بمم ػػرك فوف تافنػػف حسػػـ ػػخص فو ف ػػخمص خػ ػرنف

ماففنف بذولتمـ ٓ

وبذمؾ تكوف لمماكم ونف حستافى ف نضمومم بمإلفلا حم ففم ال ت ىح بذلتمم مك
ن ػمـ عىنمػػم حنتامعمػػم بثبػػوى لمتممػ ضػػف لمطمعاػ ومػـ نامم مػػم لمتوفنػػؽ فػ وزامػػم ألنػولؿ يػاال
لم ػػموف بة ػػف فف غمب ػػى عام ػػم فالمتم ػػم لمولض ػػا وم مومم ػػم لم ػ ػرنح وفري ػػى فنػ ػولؿ لم ػػموف

لممذكورنف ولستخى ػى مامػم مػم ال نت ػؽ ع ػبل وماط ػم مةمػم ولمت تػى عػف عام ػر ػممف ،كػؿ

مػػامـ لمتويرن ػ وفتزلومػػم لمممم ػ ممػػم ناب ػ عػػف فامػػم مػػـ تما ػػمم لمتماػػنص لمكممػػؿ ولم ػػممؿ
ولمذل نمنػ ممػم لم ر ػ مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ ولم

ػؿ فػ لمػفعول عػف ب ػر وب ػنر،

ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف و وكػػمف عى ػ لمماكم ػ
ات نسىـ نضمايم مف يذل لمةولر فف تماص لماظر ف فنولؿ لم موف لممػذكورنف وتػفخؿ فػ

حعتبمريم ووزامم مم فتمةول عىني مف ا موؽ وكىمم ت مف بػأف لممػتمـ لمثػما كػمف نةمػؿ ماسػمبي
لمخػػمص مسػػتمففم لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ لممػػذكور ما سػػي ما ػػرفل وفاػػي حسػػتةمؿ حسػػـ لممسػػوومنف
ولسـ لمطمعا و ػىتمم لمامنمػ بػي ولم ػفلن لمتػ تتمةمػم وسػخر كػؿ يػذه لمةام ػر متا نػؽ
فغ لرضػػي لم ػرنر ،ولسثم ػ ومػػـ نتػػورع ف ػ لماممن ػ عى ػ حم ػػم لمتمم ػ عى ػ لمطمعا ػ فوف اػػؽ

تخى م مف لممسوومن وبةف فف فس ط ف نفه وضبط متىبسم بترنمتػي فىػـ نتػف مػي مخرتػم مػف
مأزني حال بممػذيمس حمػ لمطمعاػ فػ مسػكامم ووضػع لمكػنس لمماتػول عىػ مبىػغ لمر ػو ،عىػ

ماضػػف ،بفلخىػػي و ونػػف تػػـ ضػػبطي عىػ تىػػؾ لماممػ فوف فف تمتػػف حمنػػي نػػفيم فو تاػػوزه كمػػم يػػو
ثمبى بمألورلؽ وبمفوامى لماكـ ذلتي و بؿ وفوف فف تاتبي فو تىت ى ف بل حم وتوفه ٓ

ويػػو مػػم ناكػػف مػػم سػػبؽ نومػػي بػػأف حسػػتفالؿ لمماكم ػ بػػأنولؿ لم ػػموف لممػػذكورنف عى ػ

ثبوى لمتمم ضف لمطمعا كمف م وبم بممتةسػؼ لمولضػح ولم سػمف لمظػمير ألف لمم ػفممى لمتػ
سمنتمم ال تت ؽ مع لماتموج لمت خى ى حمنمم بؿ نأبميم لمة ػؿ لمسػىنـ ولم مػـ لمماط ػ لمسػفنف ػ
ويو مم ن ـ لماكـ بمم نبطىي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
وال ُنةف يذل تػفخبل مػف ففػمع لمطمعاػ فػ سػىط ماكمػ لمموضػوع فػ وزف عام ػر
لمفعول وففمتمم لممطروا عى بسمط لمبا فممممم ولمتػ نضػى بمإلفلاػ باػم عىنمػم ألاػي ال
ُنةػػف مػػف مػػفوامى لماكػػـ لمطةػػنف وال نظمػػر مػػف مفوامتػػي فف لمماكم ػ اػػنف فستةرضػػى تىػػؾ
لألفم كماى مىم بمم حممممم ممبل نمن ممم فف تما مم لمتمانص لمكػمف لمػذل نػفؿ عىػ
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مىتةػػرؼ عىػ لما ن ػ ويػػو ولتبمػػم فػ لمم ػػمـ

فامػػم نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ

لألوؿ ػ ممم ال تتف فني ماكم لما ض متمال متبنف ا لماكـ مػف فسمفه ويو مم ُنبطىي ٓ
 ا ض  ٜٔٚٗ/ٕٔ/ٔٙػ س ٕ٘ ػ رنـ  ٜٔٛػ ٖ ٛٚػ طةف ٗٗٗ/ ٛٚؽ
عاثؼبََََََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔفـبصَآسغَفَٗاإلؿزضاللََ.

ف ػػف لس ػػتافى لمماكمػ ػ فػ ػ نض ػػمومم ببفلاػ ػ لمطمعاػ ػ ك ػػذمؾ حمػ ػ لم ػػفمنؿ لممس ػػتمف م ػػف

حسػػتممع لمانمبػ لمةممػ مؤلامفنػ

لمممت نػ لممػػأذوف بتسػػتنىمم ػ بم ومػ ح ػػتممؿ تىػػؾ لألامفنػ

عى اولرلى ترى فنمم بنف لمطمعا ولممتمـ لمثما تأكف مف خبلممم طىس لمطمعا مبىغ ممو
فمؼ تاني عى سبنؿ لمر و ،بولسط لممػتمـ لمثػما مػف لم ػميف لألوؿ بو ػ ي عضػول بمتىػس
حفلر ،لم ػػافوؽ لمتػػأمنا لمتةػػموا مىم ػولطانف بممخػػمرط وخػػبلؿ تىػػؾ لألامفن ػ

فوضػػح لممػػتمـ

لمثػػما مىطمعا ػ حت منػػي وفعضػػم متى ػػس حفلر ،لم ػػافوؽ عىػ ػ حسػػتبلـ مبىػػغ لمر ػػو ،لمم ػػذكور،
بتمرنخ ٕٗ ٕٕٓٓ/ٖ/وفاي طىس مامم طرح لمطىس لمخمص بممم روع عى متا لمبػى لمم ػرر
ع ػػفيم ن ػػوـ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٕٙوفف لمطمعاػ ػ ففمفت ػػي بباتم ػػمؿ تأتن ػػؿ ي ػػذل لإلتتمػػػمع  .وفف تىػ ػػؾ
لألامفن

ح تمىى عى اولر بناي وبنف لمطمعاػ ن نػف حسػتبلمي مبىػغ لمر ػو ،بمم ةػؿ وفاػي حت ػؽ

مةمم عى م مومم بتمرنخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/متسىنممم لممبىغ لمسممؼ لمذكر وفاي نف حت ؿ بمم فثام

لمتا نػػؽ مةػػي بممانمب ػ لمةمم ػ وطىبػػى ماػػي لمطمعا ػ حرتػػم لمموعػػف حم ػ موعػػف خػػر إل ػػمبتمم
ب ػفممم حال فف لممػػتمـ لمثػما ف ػػر عىػ ضػػرور ،م مبىتمػم م ػػر لر فف لممبىػغ لمػػذل مةػي كبنػػر وال
نستطنع فف نات ظ بي بمسكاي وعىني طىبى مػاي مم مبىتمم بمسكامم لمنوـ ٓ
وفض ػػمفى لمماكمػ ػ فػ ػ فس ػػبمس اكمم ػػم حمػ ػ فف لمانمبػ ػ لمةممػ ػ

ػػميفى لمتس ػػتنبلى

لممرون لممأذوف بمػم ول ػتمىى عىػ م ػم نػوـ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔبػنف لم ػميف لألوؿ ولممػتمـ لمثػما

ولم ػػميف لمثػػممف تةىػػؽ بولنة ػ لمر ػػو ،حسػػتةرض فنػػي لممػػتمـ لمثػػما لإلع ػػم لى لمت ػ سػػتماامم
لمطمعا مى افوؽ ولمت ت ؿ ف ننمتمم حم فكثر مف مىنوف تاني ٓ
ولسػػتافى لمماكم ػ ف ػ نضػػمومم كػػذمؾ حم ػ مػػم تػػم بت رنػػر مضػػميم ،لم ػػوى وت رنػػغ

لم ػرلوط  .......ومػػم فسػ ر عاػػي لإلت ػػمؿ لممػػمت

بػػنف لممػػتمـ لمثػػما ولم ػػميف لألوؿ ولت ػػمؿ

خرنف لممتمـ لمثما ولمطمعا ومضمواي نتةىؽ ببت مؽ سمبؽ فنمم بنامـ عى فف نففع لم مك
مبىػػغ ممو ػ فمػػؼ تانػػي حم ػ لمطمعا ػ بولسػػط لممػػتمـ لمثػػما م مبػػؿ حامػػم حت ػ لر لى مػػف ػػبك
لمكمربم مم روع سكا ممىوؾ مى افوؽ فوف ح ترلط تخ نص نطة فرض إلنممتي .
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كمم لستافى لمماكم ف نضػمومم ببفلاػ لمطمعاػ حمػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف م ػميفتمم

م رنط لم نفنو لمخمص بولنة ضبط لممتمم لألوم ( لمطمعا ) بمسكامم نػوـ ٕٕٕ٘ٓٓ/ٖ/

وفس ػ رى لمم ػػميف ،عػػف ظػػبط ػػاط ببلسػػتنؾ فػػوؽ لمماضػػف ،لمموت ػػوف ،عىػػ نس ػػمر لم ػػفلخؿ
بمسكامم وبمم مبىغ لما وف ٓ
ويذه لألفم لمتػ سػمنتمم لمماكمػ وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي ال ف ػؿ ممػم بمأل ػرط

لممذكور ،سول لممسموع مامم فو لممرون ػ وونموع م ميف ،رنط لمضبط ولمذل ففنر فكثر مف
مر ،فممـ ماكم لإلعمف ،ت مف عىػ ذمػؾ و وعىػ مػم تػرل تسػتنىي بمامضػر لمتىسػمى سػول
مبلاظمى لمففمع فو مبلاظمى لمماكم ذلتمم ( ص٘ٔ تىسمى ) ولمتػ ت طػع بأاػي ال نوتػف
بتمتػػم مػػم ن نػػف فو نثبػػى فف لممتمم ػ  /لمطمعاػ نػػف تسػػىمى مػػمال عى ػ سػػبنؿ لمر ػػو ،وال حسػػتبمف
فامم تفرل نوم عف لمى مف لمغنر

مف لمموضوع عىػ لمماضػف ،بتػولر فسػمم زنػفلف ولمػذل

حستبمف مف ػرنط لمم ػميف ،وكمػم يػو مسػتؿ بمامضػر لمتىسػمى ( ص٘ٔ ) فاػي مػـ نكػف نػف
غمفر لم

وفاي يو لمذل نمـ بمإلمسمؾ ب
حذ ال نوتػػف بمػػم ثمػ اػػفن

مف عى لمماضف،

مبم ػػر فو غنػػر مبم ػػر بػػنف لمطمعا ػ ولممػػتمـ لمثػػما ن نػػف

فامم حت ى مةي عى ت مضػ مبىػغ لمر ػو ،لممػذكور بولسػطتي مى نػمـ بأعمػمؿ وظن تمػم ولإلتتػمر

بمػػم و وكػػؿ مػم ورف بتىػػؾ لمتسػػتنبلى ال نك ػػؼ حال عػػف عبلنتػػي لمامنمػ لموثن ػ ولموطنػػف ،بمػػم

ولمت ػ ػ ػ ػ ػ تسػ ػ ػ ػ ػػمح مػ ػ ػ ػ ػػي بى موم ػ ػ ػ ػ ػػم س ػ ػ ػ ػ ػول خػ ػ ػ ػ ػػمرط مس ػ ػ ػ ػ ػػكامم فو بفلخى ػ ػ ػ ػ ػػي  .وتىػ ػ ػ ػ ػػؾ لمى ػ ػ ػ ػ ػػم لى
( لمامنم ػ ) ال تػػفؿ باػػمؿ وال ت طػػع بأامػػم تتةىػػؽ بترنم ػ لمر ػػو ،وال بأامػػم حت ػػى مػػع لممػػتمـ
لمثما عى ت مض لمم مبؿ ممم ويو مبىغ لمر و ،بولسطتي ٓ

ومػػف تماػػس خػػر فػػبف حسػػتممع لمانمب ػ لمةمم ػ وم ػػميفتمم مىمرو ػ مامػػم وكػػذمؾ لماػػمؿ

بمماسػػب مخبنػػر لم ػػوى ومػػم ففػػرغ مامػػم ف ػ ماض ػره كػػؿ ذمػػؾ ال ن ػػىح ألف تتخػػذه لمماكم ػ
فمنبل ضف لمطمعا ٓ
ألف مػػم ا ػػىتي سػػىط لمتا نػػؽ فو ذمػػؾ لمخبنػػر ال نةػػفو فف نكػػوف متػػرف ا ػػنى ممػػم
فنػػي مػػف لمتسػػتنبلى لمم ػػمر حمنمػػم بطرنػػؽ لإلسػػتابمط ولإلسػػتاتمط وفػػؽ فرنػػي لم خ ػ ورانتػػي
لمخم

و وكؿ ماممم اػر فػ ع نفتػي و لروػي و بنػف فف لمماكمػ ػ وكمػم يػو م رر ػ حامػم تةتمػف

ف ػ نضػػمومم عى ػ رفنمػػم لم خ ػ ولسػػتاتمتمم لمخػػمص و وال نتػػوز ممػػم باػػمؿ فف تػػفخؿ ف ػ
ع نفتمم ولطموامامم رفنم خر مسوليم ٓ
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ألف لم ضم لمتامو م مـ فسمسػم عىػ مبػفف حنتاػمع لم مضػ بمألفمػ لممطرواػ عىنػي فو

عفـ حنتامعي بمم بةف فف نما مم با سي ونستةرضمم ب خ ػي ونكػوف ع نفتػي فنمػم باػم عىػ

مم نرتمح حمني وتفلاػي ونطمػوف حمنػي ضػمنره  .ومكػؿ ػميف فف نػفم ب ػممفتي و لروػي كن مػم ػم
ومكػػف لمماكم ػ ال تت نػػف بمػػم بػػؿ عىنمػػم فف ت

ػػح ف ػ اكممػػم عػػف فامػػم فخػػذى بوتم ػ اظ ػره

ولطمأاى حمنمم ووث ى بمم ٓ

ون تضػ ػ ذم ػػؾ بطبنةػ ػ لما ػػمؿ فف تس ػػتةرض لمماكمػ ػ لمةام ػػر لمتػ ػ باػ ػ لم ػػميف

ع نفت ػػي عىنم ػػم ولاتمػ ػ فنم ػػم حمػ ػ فرن ػػي اتػ ػ تس ػػتطنع لمماكمػ ػ فف ت تا ػػع بم ػػم فو تط ػػرح تى ػػؾ
لمةام ر حذل مـ تطموف حمنمم ٓ
ويػ ػػو مػ ػػم كػ ػػمف نتةػ ػػنف مةػ ػػي عى ػ ػ لمماكم ػ ػ فف تسػ ػػوؽ ف ػ ػ اكممػ ػػم اػ ػػص لمةبػ ػػمرلى
ولألامفن ػ

لمت ػ فلرى بػػنف لممػػتمـ لمثػػما ولمطمعا ػ ات ػ نمكػػف لمتأكػػف مػػف فف لم ػػميف ويػػو

خبنػػر لأل ػولى فو لمانمب ػ لمةمم ػ وي ػ سػػىط لمتا نػػؽ نػػف ف ػػمبى ف ػ حسػػتاتمتمم وامم مػػم
لمتوفن ػػؽ فػ ػ حس ػػتابمطمم م ػػف عفم ػػي  .وي ػػو فم ػػر نس ػػتانؿ عىنم ػػم بفليػ ػ حذل م ػػـ تة ػػرض م ػػذلى
لمةبػػمرلى لممتبمفم ػ بػػنف لممتاػػفثنف ولممسػػتى فاػػمفنثمـ ومػػـ تر ػػفيم ف ػ اكممػػم وكػػذمؾ ات ػ
تسػػتطنع ماكم ػ لمػػا ض فف ت ػػوـ بػػفوريم ف ػ مرلنب ػ ذمػػؾ لإلسػػتاتمط ولإلسػػتابمط لمػػذل فورفى
لمماكم اتانتي فاسس بمفوامى اكممم لممطةوف عىني ٓ

فتىػػؾ لماتػػموج لمتػ ػ فف ػػاى عامػػم لمماكم ػ س ػول فػػ

ػػأف لمتسػػتنبلى لممرونػػ فو

لممسػػموع لمت ػ نممػػى بمػػم سػػىط لمتا نػػؽ فو لمماكم ػ ذلتمػػم فو خبنػػر لأل ػولى ف ػ امت ػ
ممسػ مبنػػمف م ػػفممتمم ويػ ا ػػوص تىػػؾ لألامفنػ

ولمتسػػتنبلى مكػ تبم ػػر ماكمػ لمػػا ض

مممـ وظن تمم ف مرلنب سبلم حستفالؿ لمماكم و ػولس ماط مػم لم ضػمو ويػو مػم ن ػرى

لمماكم ف بنماي وممػذل كػمف اكممػم مةنبػم فػوؽ ن ػوره وفسػمف حسػتفالممم بممخطػأ فػ لإلسػامف
ومخمم لمثمبى بمألورلؽ ٓ
وممػػم يػػو م ػػرر كػػذمؾ مػػف فف لم ػػماوف فوتػػس ف ػ كػػؿ اكػػـ
ح تمممي عى مافل ومضموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى وعى ااو م

ػػمفر بمإلفلا ػ ضػػرور،
ؿ وولضػح بانػ

ن ػوبي لإلتمػمؿ فو لمتةمػنـ ولمتتمنػؿ وذمػؾ اتػ تسػتطنع ماكمػ لمػا ض مبم ػر ،سػىطتمم فػ
مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف ٓ
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ال

ويو مم نستانؿ عىنمم لم نمـ بي حذل مم فورفى باكممم لماتػموج ما

ػى عىػ م ػفممتمم

وفسبمبمم وألف لماكـ منس فػ ا ن تػي حال ما ػى مم ػفممى خى ػى مامػم لمماكمػ حمػ اتػموج
مةنا وممذل ال نك

نوممم فف لمانمب لمةمم فو خبنر لأل ولى نممػم بػمإلت لر لى سػمم لمػذكر

وفاممػػم خى ػػم حم ػ اتػػموج مةنا ػ فيممػػم فف لمطمعاػ طىبػػى وفخػػذى لممبىػػغ لممضػػبوط بمسػػكامم
عىػ سػػبنؿ لمر ػػو ،و بػػؿ نابغ ػ نبػػؿ ذمػػؾ فف تبػػنف لمماكم ػ كنػػؼ حستخى ػػى تىػػؾ لمم ػػمفر

ي ػػذه لمات ػػموج اتػ ػ نمك ػػف مرلنبػ ػ
ماكم لما ض

ػػا حس ػػتفالممم وس ػػبلمتي م ػػف لم س ػػمف فو لمتةس ػػؼ بمةرفػ ػ

ماب لموالن ولإلخت مص ف مرلنب

ا تطبنؽ لم ماوف عى لألاكمـ ٓ

ولم وؿ بغنر ذمؾ نخرط عف لمضولبط لمسفنف ،لممطب ػ فػ يػذل لم ػفف ونتةػؿ لماكػـ
فنػػرس حم ػ لمػػتاكـ ولإلسػػتبفلف ن ػرنف عىنػػي لمتةسػػؼ ولم سػػمف لممبطػػؿ ويػػو مػػم تػػرفل فنػػي لماكػػـ
لممطةوف عىني وممذل كمف مةنبم ولتبم ا ضي ولإلامم ٓ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت لم مض ػ لمتاػػمو نكػػوف ع نفتػػي ف ػ لمػػفعول باػػم عى ػ فرنػػي لم خ ػ ولنتامعػػي

لمخمص ومنس مي فف نفخؿ ف حطمواماي رفنم خر مسوله ت

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ رنـ  ٜٚػ ص ٕٖٜ

ونػػف تػولتر نضػػم ماكمػ لمػػا ض عىػ فف لم مضػ لمتاػػمو ال نت نػػف بػرفل وال باكػػـ
نمضػ ػ تا ػػمو

خ ػػر حات لرم ػػم وتا ن ػػم مولتب ػػي فػ ػ لماك ػػـ عىػ ػ ا ن ػ ػ

لمولن ػػع لم ةىػ ػ

عىػ ػ

م تض ػ لمة نػػف ،لمت ػ تتكػػوف مفنػػي يػػو مممػػم تامنضػػى مػػع رفل فو اكػػـ س ػوله  .فمػػو ن ض ػ
مف لر ف نضموي عػف ع نػف ،نا ػىمم يػو مسػت بل فػ تا ػنىمم با سػي ال ن ػمركي فنمػم غنػره

ومممم تامنضى مع فل اكـ خر مسوله ٓ

* 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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وفف لم ماوف فوتس عى كػؿ اكػـ

ػمفر بمإلفلاػ ضػرور ،ح ػتمممي عىػ بنػمف م

وولض ػػح مك ػػؿ فمن ػػؿ م ػػف ففمػ ػ لمثب ػػوى ال ن ػػوبي حتم ػػمؿ فو غم ػػوض فو حتم ػػمؿ وتةم ػػنـ اتػ ػ
تستطنع ماكم لما ض مممرس سىطتمم ف مرلنب

ػؿ

ا تطبنؽ لم ماوف وسبلم لممأخذ ٓ

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

* ا ض ٗ ٜٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٖٔٔ ػ ٙٔٛ

وفف تسػػبنس لألاكػػمـ مػػف فعظػػـ لمضػػممامى لمتػ فرضػػمم لم ػػماوف عىػ لم ضػػمه حذ يػػو
مظمر ننمممـ بمم عىنمـ مػف ولتػس تػفننؽ لمباػ
نةىاوامم فنمم ن

ولمةػمف لماظػر مىتةػرؼ عىػ لما ن ػ لمتػ

ىوف فني مف لألنضن ػ وبػي واػفه نسػىموف مػف مظاػ لمػتاكـ ولإلسػتبفلف وبػي

نرفةوف كذمؾ مم نف نرنف عى لألذيمف مف لم كوف فنفعوف لمتمنع حم عفممـ مطموانف ػ وال
تا ع لألسبمس حذل كماى عبمرتمم متمى ال تا ع فافل وال تتف ماكم لما ض فنمػم متػمال متبػنف
ا لماكـ مف فسمفه ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٕٜٔ/ٕ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ طٔ ػ ٓ ٔٚػ ٔٚٛ

وفف لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ فسػػس
لألورلؽ ػ فبذل

ػػانا ممػػم م ػػفريم مػػف عنػػوف

فر لماكـ بام عى نوؿ ال ف ؿ مي بتىؾ لألورلؽ كػمف لماكػـ بػمطبل إلبتاموػي

عى فسمس فمسف ٓ

* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ٕٓٔ ػ  ٙٚٚػ طةفٖٗ٘ٗ / ٕٚؽ

نضمؼ حم مم ت فـ فف لماولرلى ولألامفنػ

لمم ػوؿ بأامػم تمػى بػنف لمطمعاػ ولممػتمـ

لمثػػما ولمتػ تػػـ تسػػتنىمم ػ ال تك ػػؼ بوضػػوح عػػف فف فكػر ،لإلرت ػػم نػػف حسػػت رى ف ػ ا سػػمم
وضمنريم ولألفكمر مممم كمف أامم ال تفخؿ فػ فلوػر ،لمتػأثنـ ولمة ػمس ونػف عبػر لم ػمرع عػف

ذمؾ ب ومي ف لمممف ٗ٘ ،ع وبمى بأاي ال ُنةف ترنم فو ػروعم متػرف لمةػزـ عىػ حرتكمبمػم فو
اتػ مػم ُنتخػذ مػف فعمػمؿ تاضػنرن مػذمؾ ػ فمػم نػرف عىػ لمػذيف مػف ففكػمر ومػو كماػى ت ػكؿ
ترلوـ ال نمكف مةمم لم وؿ بأف يامؾ ترنم ونةى بمم ةؿ ٓ

ػ فل عبػػمرلى تُاب ػ عػػف فف لمطمعا ػ نػػف
وال نوتػػف ف ػ لمتسػػتنبلى عى ػ بطبلامػػم
حسػػت رى مػػفنمم فك ػر ،لمترنم ػ لإلسػػت رلر لمتػػمـ ولمامػػمو ولمم ػػمـ عىنػػي مػػف تمابمػػم و بػػؿ تػػفؿ

بوضوح فامم رفضى تىؾ لم كر ،وفبةفتمم عف ا سمم كىن ٓ
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ومػػـ تضػػع ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ لعتبمريػػم لم ػرلوف لمت ػ تا ػ لمترنم ػ لممػػذكور ،ف ػ

تما ػس لمطمعا ػ و ولستخى ػػى لألفم ػ لمفلم ػ عى ػ ثبوتمػػم ضػػفيم مػػف عام ػػر التاػػتج ي ػػذل
لإلسػػتخبلص والتػػافل حمنػػي فػ ماطػػؽ سػػموغ ولسػػتفالؿ م بػػوؿ و وممػػذل ػػمس حسػػتفالممم لم سػػمف
ولمتةسػؼ لمولضػح ػ يػذل ومػـ تكػف يػذه ػ لألفمػ غموبػي عػف ففػمع لمطمعاػي بػؿ تمسػؾ بمػم فػ
ففمعي فممـ ماكم لمموضوع ومكامم ف مى ذلامم عف سممعمم وفغمضى عنانمم عف رانتمم
وباثمػػم وتمان ػػمم وممػػذل فغ ىػػى لمػػرف عىنمػػم ويػػو مػػم ن ػػـ اكممػػم لممطةػػوف فنػػي فػػوؽ فسػػمف
حستفالمي بمإلخبلؿ با وؽ با وؽ لمففمع مم نةنبي ونستوتس ا ضي ولإلعمف. ،
سبيـبَََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔإساللَحبكَانضفبعَََ.

ف ف تمسػؾ لمػففمع عػف لمطمعاػ فػ مرلفةتػي فمػمـ ماكمػ لمموضػوع بػأف لممػتمـ لمثػما

فسػػممي زنػػفلف كػػمف نةمػػؿ ماسػػمبي ما ػػرفل ونػػف زط بمسػػـ لمطمعا ػ ماتم ػ لز عبلنتػػي لمامنم ػ بمػػم
ولم ػػفلن لمتػ تتمةمػػم مئلسػػتةما بػػي فػ وسػػموىي لإلاتنممن ػ وفسػػممنس لمغػػش ولمخػػفلع مئلن ػػمع
بضامنمه وسىس فمولممـ بطرنؽ لما س ولإلاتنمؿ وذمؾ بطىس لممبػممغ لمضػخم مػامـ بػفعول
فاي سنففةمم ممم عى سبنؿ لمر و ،إلاتمز فعمػمممـ لممتةثػر ،مػفل ػرك توزنػع لمكمربػم لمتػ

تةمؿ بمم ف لمونى لمذل طىبمم ماسمبي لمخمص ومنستوم عىنمم ما سي .

ونػػف فاكػػـ يػػذه لموسػػموؿ وففلريػػم بممػػمر ،فمو ػ ووظػػؼ كػػؿ مممفنػػي مػػف مةىومػػمى عػػف
لمطمعا ػ ووظن تمػػم تو ػػبل مئلسػػتنبل عى ػ ذمػػؾ لممبىػػغ لمكبنػػر لمػػذل حفع ػ فاػػي سػػنففةي ممػػم
وممػػذل تظػػمير ب ػػفر كبنػػر مػػف لمت ػرف ،ولمثبػػمى عاػػف حناػػمع لممتا ػ عىػػنمـ بأويممػػي ػ ولاتػػمط
بمإلعػػفلف مئلفػػبلى مػػف لمة ػػمس اػػمؿ لفتضػػمح فمػره وك ػػؼ فةىتػػي وذمػػؾ بػػت مص فور لموسػػنط
بمماسػػب مىطمعا ػ وفاػػي ن ػػبض ذمػػؾ لممبىػػغ ماسػػمبمم ات ػ نتمتػػع بمإلع ػػم مػػف لممسػػوومن عاػػف

حتمممي بممتوسط ف لمر ػو ،فو حرتكػمس ترنمػ لما ػس عاػفمم نك ػؼ فمػره ػ مسػتغبل فػ ذمػؾ
ث تمم فني ولطموامامم حمني ػ ونف ا ذ مخططي بكؿ فن مئلفبلى مف ترلومي فور ضبطي متىبسػم
بمػم ومةػي لممبىػغ لمػذل ا ػؿ عىنػي ا ػبم ولاتنػمال ػ وياػم بػرز مظمػ لر لمرغبػ فػ حر ػمفه عػف
لمطمعاػ ػ ب ػػفعول فام ػػم عىػ ػ حس ػػتةفلف الس ػػت بممي فػ ػ مازمم ػػم الس ػػتبلـ لممبى ػػغ لمم ػػذكور حرض ػػم

مىضبمط لم مومنف بممضبط ولمذنف فماول عىني فػ ذمػؾ عىػ وعػف ببع موػي مػف لممسػوومن حذل مػم
حستطمع لإلن مع بممطمعا وضبطمم ووتف لم ر

سماا فمممي فةبلنتػي بمػم تسػمح مػي بػممترفف

عى مسكامم ويو لم فنؽ لم فوؽ لمذل نرفض مي طىس وال نة
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مي فمر .

وم ػػع ذم ػػؾ ف ػػف لعت ػػذرى لمطمعاػ ػ ع ػػف م مبىت ػػي و وطىب ػػى ما ػػي ع ػػفـ لمتوت ػػي ممس ػػكامم

ػح فػ طىبػي وف ػػر عىنػي وفوضػح لممػتمـ لمثػػما ذمػؾ فػ فنولمػػي
إل ػمبتمم فػ نػفممم و مكاػي لم ّ
ص  ٖٔٛانػ نػػمؿ حف لمطمعا ػ كماػػى ترنػػف تأتنػػؿ لمموعػػف لمماػػفف مةمػػم حالّ فاا ػ فمااػػى

عىنم ػػم مت ػػمبىا ( ص ٕ ) ٔٚوي ػػذل لإلما ػػمح وم ػػف و لرو ػػي س ػػىط لمض ػػبط لمتػ ػ تى ػػوح بوع ػػفيم

ببع موػػي مػػف لمة ػػمس حذ ممحسػػتطمع فخػػوؿ مازممػػم ووضػػع لما ػػوف بفلخىػػي يػػو مػػف نبنػػؿ لإلك ػرله

وال ؾ ألف لموعف كمموعنف وكىنممم نرنف لإلكرله ولمتمفنف و فضبل عمػم ناطػول عىنػي مػف مةاػ
لمتاػرنض عىػ حرتكػمس لمترنمػ بانػ

نػففع ضػػانتي ( لمطمعاػ ) ففةػم حمنمػم ونػف ظمػر ذمػػؾ

تىنػػم مػػف حن ػ لرره يػػو ا سػػي بأاػػي رفػػض حرتػػمع لألمما ػ و وذمػػؾ بفلي ػ مك ػ النسػػف عى ػ ا سػػي
طرنؽ لإلفبلى مف لمة مس ولإلع م مف لممسوومن بةف فف ضبط متىبسم بت مض مبىغ سػوؼ
نةمنػػس عاػػي عى ػ لألنػػؿ بة وبػ لما ػػس ػ ومػػف ثػػـ فخػػؿ ف ػ لت ػػمؽ ػػموف مةنػػس مػػع سػػىط

لمضػبط لمتػ م اتػػي لمسػنامرنو لممطىػػوس  .وخىػػص لمػففمع مػػف ذمػػؾ حمػ فف لممػػتمـ لمثػػما ومػف
ورلوي سىطمى لمضبط عمىى عى خىؽ فكر ،لمترنم ف ذيف لمطمعا و بنامم نضػمر لممػتمـ
لمثػػما لمتغرنػػر بمػػم ب ػػت لمسػػبؿ اتػ نسػػت نـ مػػي مآربػػي مسػػتغبل لمةبلنػ لمامنمػ لمتػ تربطػػي

بممطمعا ولمولضػا تػفل مػف خػبلؿ عبػمرلى امط ػ ػ ويػ عبلنػ تتةىػي مطمواػم حمػ فامػم مػف

تطرف

فن مم مف مازممم ف ظػؿ لمظػروؼ ولممبلبسػمى لممانطػ بمػم وبممولنةػ ذلتمػم نضػمؼ

حمػ مػػم ت ػػفـ فف و ػػؼ لمى مفػ لمتػ لاتػػوى مبىػػغ لمر ػػو ،لمػػذل ضػػبط باممتػػي عى ػ لمماضػػف،
بسكف لمطمعا ن طػع بمسػتامم رانػ فو تبػنف مػم بػفلخىمم بػممةنف لممتػرف ،حذ كماػى عبػمر ،عػف
مظروؼ مف لمورؽ لأل

ر لمىوف ثـ وضع لممظػروؼ فػ ا نبػ مػف لمببلسػتنؾ لمىباػ لمىػوف

ثـ فغى ى تىؾ لما نب بفوريم ب رنط ال ؽ

مؼ ػ وظىى لمى مف مغى ي عى يذل لمااو حمػ

فف فثبتى لمما ؽ ضبطمم ون مم بمةرفتي ( ص ٗٓٗ و ٘ٓٗ و ٖ٘ٗ بممتا ن مى ) .
ومف لممبلاظ ف يذل لم فف فف لممتمـ لمثما مـ ن ص تىؾ لمى مف فممـ لممتممػ لألومػ
( لمطمعا ػ ) ومػػـ نسػػىممم ماتونمتمػػم اسػػبمم فتبػػع ف ػ ضػػبط لممػػتمـ لممػػذكور فو فكػػف لم ػػميف
لألوؿ فاػػي سػػىمي لممبىػػغ ونػػمـ بةػ ّػفه فمممػػي وكػػرر ذمػػؾ لممضػػموف بأاػػي عػػف لمػػرزـ ( ص ٓ ٕٙو
. ) ٕٔٚ
ونف طىبى لمطمعا مف لم موـ بضبطمم وذمؾ ثمبى بممتستنؿ ػ رفع مضميمى لمب ػممى
لمت ػ عى ػ لمى ػ لمببلسػػتنؾ بب ػػممتمم وذمػػؾ متأكنػػف فامػػم مػػـ تىمػػس يػػذل لمكػػنس فو يػػذه لمى ػ
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ومكاػػي رفػػض حتمبتمػػم مطىبمػػم لمماط ػ لمةػػمفؿ و وكػػذمؾ فةىػػى لمانمب ػ و رغػػـ سػػموم لمػػتا ظ

عى ذمؾ لمغبلؼ ومف ثـ حستامؿ بةف ذمؾ تا نؽ يذل لمففمع وتـ وففه حم لألبف .

وفوضح لمففمع كذمؾ ف ففمعي فف لمى مف لمماتون عىػ ذمػؾ لممبىػغ ضػبطى باممتمػم
عى ػ لمماضػػف ،بمكػػمف حستضػػمف لممػػتمـ لمثػػما ب ػػمم مسػػكف لمطمعا ػ فل فامػػم مػػـ تا ػػؿ مػػف
ان ػ

وضػػةمم لممػػتمـ لمثػػما حم ػ فوالس فو مكتػػس فس ػ ؿ فن ػ نطة ػ مػػف نطػػع لألثػػم

بػػذلى

ػػف لمتاػػمو بممتػػمم

مػػفل

لم ػػمم مػػثبلُ ممػػم نمكػػف مةػػي لم ػػوؿ بػػأف نػػفيم حابسػػطى عىنمػػم وفخىػػى فػ انمزتمػػم وخضػػةى
مسػػىطمامم  .وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ حمػ حاةػػفلـ لمةىػػـ ولاةػػفلـ لم

لمطمعا وعفـ انمزتمم مذمؾ لممبىغ وعفـ عىممم بػأمر تىػؾ لمى مفػ وممػذل فوضػاى عاػف سػالممم
عامم مفل فخوؿ لم و ،ػ فامػم التةىػـ مػف فمريػم ػنوم ب وممػم ت فل مػش بتػمعت ولع مػم فعػرؼ
فل حني  ..ت ( صٖ٘ٗ ) وفضمفى فامػم تخػص لممػتمـ لمثػما وفامػم مػـ ت ػميف تركػي مى مفػ

ان

كمف و لر يم عافمم يمى ب تح لمبمس .

ومػػـ تأخػػذ لمماكمػ بمػػذل لمػػففمع وفنممػػى نضػػم يم ببفلاػ لمطمعاػ عىػ سػػاف مػػف لم ػػوؿ
بأاي تـ ضػبطمم بمسػكامم بتػمرنخ ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/انػ

تػـ ضػبط لمولنةػ بمةرفػ لمانمبػ لمةممػ

مفل حستبلممم مبىغ لمر و ،مف لممتمـ لمثما ويذل لإلسػتبلـ لممػفع بػي السػاف مػي بػمألورلؽ بػؿ

تخممؼ لمثمبى بمم ػ ألامم مـ تسػنطر عىػ لمى ػ
كممى ومـ تبسط عىنمم سىطمامم بان

لمببلسػتنؾ لمػذل كػمف لممبىػغ بػفلخىمم سػنطر،

نمكف لم ػوؿ بأامػم نبىػى واػمزى تىػؾ لمى مفػ و نػ ذمػؾ

فام ػػم وتػػفى بمكمامػػم عى ػ لمماض ػػف ،ولممػػتمـ لمثػػما مػػـ نػػزؿ ن ػػغىمم م ػػـ نغ ػػمفر وثمبػػى ذم ػػؾ
بم ميف ،لمماكم ذلتمم مى رنط وكمم فثبتى ص ٘ٔ بمامضر تىسمتمم و فػبل يػ ا ىتمػم حمػ

مكمف خر فو فتاتمػم فوخبأتمػم فو حتخػذى فل ت ػرؼ اتػ نمكػف مةػي لم طػع ولمتػزـ ولم طػع
بأامم نبىى لممبىغ وت مضتي ووضةى نفيم عىنػي عىػ سػبنؿ لمتمىػؾ بانػ

تسػتطنع لمت ػرؼ

فني بكمف لمت رفمى لمممفن لم مبؿ ممم .
ومػػـ تػػفمؿ لمماكمػ كػػذمؾ عىػ ثبػػوى عىػػـ لمطمعاػ بماتونػػمى لمى مف ػ لممػػذكور ،وبأامػػم
كماى تضـ مبىغ لمر و ،و ويذل لمةىـ ركف تويرل نتةنف ثبوتػي فػ تمابمػم عىػ وتػي لمتػزـ

ولم طع ولمن نف و ويو مػم مػـ نثبػى بػفمنؿ مػم و خم ػ وفف لمى مفػ كماػى ماكمػ لمغىػؽ وغنػر
ػ مف

وبىػػوف نػػمتـ النسػػمح بران ػ مػػم بػػفلخىمم ػ وتكػػوف لمماكم ػ بػػذمؾ ونػػف لفترض ػى ثبػػوى

انمز ،لمطمعا مى مف لمماتون مىمبىغ مف مترف وتوفيم عى ماضػف ،فلخػؿ مسػكامم و مػع فف
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ذمػػؾ النػػوفر ذمػػؾ لمةىػػـ حال مػػف نبنػػؿ لإلفتػرلض واػػفه وعىػ ت ػػفنر بػػأف ركػػف لمةىػػـ نتػولفر مػػف

مترف ثبوى لمانمز ،لمممفن ولموتوف فلخؿ لممسكف بام عىػ نرناػي نماوانػ ػ فػ اػنف فف تىػؾ

لم رناػ الوتػػوف ممػػم ومػػـ نػػاص عىنمػػم لم ػػماوف وطمممػػم فف ترنمػ فخػػذ لمر ػػو ،وت مضػػنمم عمفنػػي
فمف لمبلزـ ولممتةنف فف نكوف ثبػوى ركػف لم

ػف لمتاػمو فػ تماػس لمطمعاػ فةىنػم وولنةنػم و

نطةن ػػم وتمزم ػػم والن ػػح فف ن ػػمـ عىػ ػ مت ػػرف لمظ ػػف ولإلفتػ ػرلض وك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ ماكمػ ػ

لمموضػػوع ونػػف تمسػػكى لمطمعا ػ بةػػفـ عىممػػم بماونػػمى لمى مف ػ وبأامػػم تاػػول مبىػػغ لمر ػػو ،فف
ت ػػنـ لمػػفمنؿ عى ػ ذمػػؾ لمةىػػـ وبت ػولفر لم
تويرل نمكف فف نتغنر بي مو

ػػف لمتاػػمو مػػفنمم بأسػػبمس سػػموغ وم بومػػي ألاػػي ففػػع

ح وتي لمرفل ف لمفعول .

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌَانمظضَاجلُـبئٗ َـَٔلٕايـَّ
ُ
انؼهىَـَالَيفرتعَ،ـَكًبَلؼذَاحملكًخَانضؿزٕعيخَانؼهيبَثؼضوَصؿزٕعيخَإفرتاػَّ
َ،فمبنذَحمكًخَانُمغَ:ت لأل ؿ فف لم

ػف لمتاػمو مػف فركػمف لمترنمػ فنتػس فف نكػوف

ثبوتػي فةىنػم ت ( ا ػض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ػ ٔلؼـذَثأَـََّ:ــ ت
لم

ف لمتامو ف ترنم حارلز لممخفر ال نتػولفر بمتػرف تا ػؽ لمانػمز ،لمممفنػ بػؿ نتػس فف

ن وـ لمفمنؿ عى عىـ لمتما بأف مػم ناػرزه مػف لمتػولير لممخػفر ،لمماظػور حارلزيػم نماواػم .
لإلسػػتامف حمػ متػػرف ضػػبط لممخػػفر مػػع لممػػتمـ فنػػي حا ػػم م رناػ نماوانػ مباميػػم حفتػرلض لمةىػػـ

بػػممتوير لممخػػفر مػػف ولنػػع انمزتػػي ويػػو مػػمال نمكػػف حن ػ لرره نماواػػم مػػم فلـ لم

ػػف لمتاػػمو مػػف

فركمف لمترنم ونتس فف نكوف ثبوتي فةىنػم ال حفت لرضػنم ت ( ا ػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ
 ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو ػ ونضى بأاي  :ػ ت لأل ؿ فف لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنم فنتس

فف نكوف ثبوتي فةىنم ت  ( .ا ض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ لمطةف رنـ ٖٗ٘ ٕٚمسا  ٜ٘ؽ ػ س٘ٗ

ػ  ٔ٘ٚػ ٔٓٓٔ ) و ونضػى بأاػي  :ػ ت لم

ػف لمتاػمو فػ ترنمػ حاػرلز لممخػفر ال نتػولفر

بمترف تا ؽ لمانمز ،لمممفن و ػ بؿ نتس فف ن وـ لمػفمنؿ عىػ عىػـ لمتػما بػأف مػم ناػرزه مػف
لممولف لممخفر ،لمماظػور حارلزيػم نماواػم  .لم ػوؿ بغنػر ذمػؾ مةاػمه حا ػم نرناػ نماوانػ مباميػم
حفترلض لمةىـ ويو ممال نمكف حن لرره نماوام ػ فنتس فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو

فةىنػم ال

حفترلضنم ت ( ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ سٗٗ ػ  ٔٚػ ٓ ) ٔٙو ػ
ونضى بأاي  :ػ ت لمػففع بةػفـ لمةىػـ نوتػس عىػ لمماكمػ فف تػورف فػ اكممػم مػم نثبػى تػولفره
فةىنػم ال حفت لرضػػنم و فف لم ػوؿ بغنػػر ذمػػؾ فنػي حا ػػم م رناػ نماوانػ ال سػػاف ممػم مػػف لم ػػماوف ػ
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مباميػػم حفت ػرلض لمةىػػـ و يػػو مػػم ال نمكػػف حن ػ لرره نماواػػم مػػم فلـ لم
لمترنم و نتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال حفترلضنم ت ٓ

ػػف لمتاػػمو

مػػف فركػػمف

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

بػؿ ونضػى لمماكمػ لمفسػتورن بةػػفـ فسػتورن لم ػرلوف لم ماوانػ لمتػ حفترضػى لمةىػػـ
فػ لما ػػوص لمت ػرنةن ذلتمػػم و ػ ف ضػػى بةػػفـ فسػػتورن مػػم ورف بمممػػمف ٕٔٔ / ،مػػف نػػماوف
لمتمػمرؾ مػػف ت حفتػرلض عىػػـ ت لماػػموز مبضػػموع فتابنػ بتمرنبمػػم حذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلمػ
عى سػفلف لمضػرنب لمتمركنػ و وفف لأل ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ضػو ت ػفنريم
مؤلفم مف عىػـ لممػتمـ با ن ػ لألمػر فػ

ػأف كػؿ ولنةػ ت ػوـ عىنمػم لمترنمػ وفف نكػوف يػذل

لمةىػػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػمفو حفت لرضػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و
لمػػفعول رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن
ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كمم نضى لمماكم لمفستورن لمةىنم بةفـ فستورن
 ٔ /مف لمممف ٕٛ / ،مف لم ماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗف

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ ف ػ
مم ا ى عىنػي لم ػر،

أف تأتنر وبنع لألممكف فنمم تضماتي مػف

حفترلض عىـ لمماتر 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 تضػ لممػمفتنف ٕ ٛو ٗ ٛمػف
نماوف لإلنتمرلى  ٜٔٚٚ/ٜٗت حفترلض عىـ ت لممػاتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػره مػف
خبلؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع حعتسػمفم و ػ وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

ال ظانم وال حفت لرضػنم ت ( لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم ػ تىسػ ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػ لمػفعول رنػـ /
 ٕٜمس ػػا  ٔٛؽ فسػ ػػتورن عىنػ ػػم ) ٓـ كمػ ػػم نض ػػى لمماكم ػ ػ لمفسػ ػػتورن لمةىنػ ػػم

ػ تىس ػ ػ

ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعول رنـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نضى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف ن ػػماوف نم ػػع لمغ ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا
ٔ ٜٜٔفنمػػم تضػػماتي مػػف حفت ػرلض لمةىػػـ بػػممغش فو لم سػػمف حذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػتغىنف

بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و
ال ظانػػم و ال حفت لرضػػنم ٓ ( اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف ػ
لمفعول ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم )
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وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػ يػػذل لم ػػفف بػػأف لمماكم ػ منسػػى مىزم ػ بػػممرف عى ػ لمػػففع لممػػذكور

بأسبمس مست ىي وفف لم

ف لمتامو نمكف حستخبل ي مف خػبلؿ لألفمػ لمتػ سػمنتمم لمماكمػ

ف اكممم ولمت حعتمفى عىنمم ف نضمومم بمإلفلاػ ػ ألاػي متػ تمسػكى لمطمعاػ بمػذل لمػففع
وفورفى لألفم عى

اتي وسمنى لم رلوف لمفلم عى تفنتي وسبلمتي ف ف فضا مػف لمػبلزـ

عى لمماكم فف تت فل متىؾ لألفم ولمتمانص ولمبا

ولمرف عىنمػم بػرف سػموغ وم بػوؿ ويػو

مم ن رى لمماكم ف بنماي وممذل كمف اكممم مةنبم ولتس لمػا ض حذ بابػ ذمػؾ عػف فاػي مػـ

تاػػط بػػففمع لمطمعاػ ومػػـ تىػػـ بػػي لإلممػػمـ لم ػػممؿ وتخىػػى بػػذمؾ عػػف ولتبمػػم فػ تا نػػؽ لمباػ
مىتةرؼ عى وتي لما ن .
وعرضى لمماكم مىففع ببكرله لممػتمـ لمثػما عىػ لإلعتػرلؼ ضػف لمطمعاػ بطرنػؽ لموعػف
لمذل وعف بي ببع موي مف لمة مس حذل مم

فر ماي يذل لإلعترلؼ ضفيم و وفطراتي ب وممم حاي

مػػـ نػػفع ثم ػ حك ػرله ونػػع عىنػػي وممػػذل ف ػػف تػػم حعت لرفػػي سػػىنمم خممنػػم ممػػم ن ػػوبي وعػػف طولعن ػ

ولختنمر  .ويو لستفالؿ مةنس ألاي مف غنر لمم بوؿ فف نتمسؾ لممتمـ لمثما بمذل لمػففع ويػو
طوؽ لماتم ،لمذل تةىؽ بي ووتفه سبنبل إلع موي مف لمة ػمس مػف لمترنمػ لمتػ نمرفمػم ولمثمبتػ
فػ ا ػػي و اتػ ومػػو كػػمف مػػم نبفنػػي ونتػػذرع بػػي غنػػر

ػػانح وبممتػػمم فىػػـ نكػػف مػػف لممت ػػور

ع بل فو ماط م فف نستن ظ ضمنره فتأ ،ونففع بمذل لمففع ويػو لمػذل بػفف مخططػي ماػذ لمىاظػ

لألوم منظ ر ب نمتي مف لمممؿ لمارلـ واسج ف سبنؿ ذمؾ خنوطي و بمكي بممطرؽ لإلاتنممنػ
لمتػ نػػمـ بمػػم مسػػتغبل عبلنتػػي لمامنمػ بممطمعاػ منتخػػذيم وسػػنى متا نػػؽ فغ لرضػػي لم ػرنر ،فػ
لما وؿ عى فمولؿ ضامنمه بةف لإلاتنمؿ عىنمـ ػ كمم فف لمماكم مـ ت فر لمظروؼ لمفنن

لمت مرى بي فور ضبطي متىبسػم ولممبىػغ ا ػنى لمما ػس لمػذل ممرسػي بػنف نفنػي ولمىاظػمى
لمامسم لمتػ ولتممػم ويػو فػ يػذل لممونػؼ لمبػممغ لمخطػور ،عىػ ا سػي بةػف فف ف ػبح ممػففل
بة وب لمستف و وال فكمؾ مي مامم حال بمذل لإلعترلؼ لمكمذس ضػف لمطمعاػ ولمػذل حاػففع حمنػي
ففةم حمتممسم مىاتم ،مف يبلؾ ما ؽ نمففه ونكمف ن ض عىنػي وعىػ مسػت بىي وارنتػي و وممػذل
كمف ذمؾ لإلعترلؼ لم مفر ماي ضف لمطمعا ولمذل النطمبؽ ا ن فو ولنةم ولمذل مـ ن فر
حالّ باػػم عىػ حرلف ،سػ نم مرنضػ نتمػػففيم لإلخطػػمر وتاػػنط بمػػم مػػف كػػؿ تماػػس ممػػم النمكػػف

مةي لم وؿ بأف حعترلفي كمف عف حرلف ،اػر ،ومختػمر ،كمػم ذيبػى حمػ ذمػؾ لمماكمػ فػ اكممػم

عى ػ ااػػو مػػم سػػبؽ بنماػػي و وممػػذل كػػمف رفيػػم فػػوؽ ن ػػوره م ػػوبم بمم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ بمػػم
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نبطؿ لماكـ بأكمىي الستامفيم ف نضمومم حم فمنؿ بمطؿ وممػم بػنف لألفمػ تمنةمػم مػف تسػماف

كمم سىؼ لم وؿ ويو ممنستوتس ا ضي ولإلامم و وألف لمففع ببطبلف لإلعترلؼ مئلكرله نمكػف
فف نبفل لممتمـ فو مف غنره ممف حعترؼ عىنمـ و ومـ تةرض لمماكم كذمؾ مففمع لمطمعف
بأف لممتمـ لمثما كمف مففوعم عى حعترلفي بتارنض مف رتمؿ لمسىط لمةمم متأننف تارنمتمـ
غنر لمتفن وتفعنممم ويذل لمتارنض ف اف ذلتي حت لر غنر م ػروع حذ النت ػؽ مػع ولتبػمتمـ

لموظن نػ ولمتػ ت ػػوـ فسمسػػم عىػ م لرعػػم ،لما ػػوؽ لم خ ػػن ولمارنػػمى لم رفنػ واسػػف تطبنػػؽ
لم ماوف وممذل فبف لإلت لر لى لممبناي عى فعممؿ غنرم روع تةتبر بمطى وال فثر ممم .

وغا عف لمبنمف فف اص لمممف ٖٕٓ/ ،فٓط ن نـ مىطمعا ا م ف لماة عى لعتػرلؼ
لممتمـ لمثما بػممبطبلف و طمممػم نػرلف لألخػذ بػي اتػ عىنمػم ػ ف ػف ا ػى لممػمف ٖٕٓ/ ،ف .ط
عىػ فاػػي  :ػ ت ناكػػـ لم مض ػ فػ لمػػفعول اسػػس لمة نػػف ،لمت ػ تكواػػى مفنػػي بكممػػؿ ارنتػػي و

ومع ذمؾ النتوز مػي فف نباػ اكمػي عىػ فل فمنػؿ مػـ نطػرح فمممػي فػ لمتىسػ و وكػؿ نػوؿ

نثبػػى فاػػي

ػػفر مػػف فاػػف لممتممػػنف فو لم ػػموف وتاػػى وطػػأ ،لالك ػرله فو لمتمفنػػف بػػي نمػػفر وال

نةوؿ عىني ت .
فمذل لماص وضع ولتبػم عىػ عػمتؽ لم مضػ مبم ػر ،فال نةػوؿ فػ نضػموي عىػ نػوؿ

ممػػتمـ فو ػػميف

ػػمفر تاػػى وطػػأ ،لكػرله فو تمفنػػف فو وعنػػف و ولموعػػف كمموعنػػف و وفعطػ مكػػؿ

متمـ لماؽ ف فف نففع ببطبلف وبةفـ لمتةونؿ عى فنولؿ فى ميف وعىػ فنػولؿ فل مػتمـ سػوله
طمممم نف عمبمم عنس مف يذه لمةنوس .
ٔلـضَلؼـذَحمكًـخَانــُمغَثـأٌ  :ت لمػففع بػبطبلف فنػولؿ لم ػميف م ػفوريم تاػى تػػأثنر،
لالكػرله يػػو ففػػع تػػويرل نتةػػنف عىػ ماكم لمموضػػوع فف تةػػرض مػػي بمممامن ػ ولمت انػػف متبػػنف
مفل

اتي وال نة ـ لماكػـ نػوؿ لمماكمػ فامػم تطمػوف لمػ فنػولؿ لم ػميف مػم فلمػى فامػم مػـ

ت ؿ كىمتمم فنمم فثمره لمففمع مف فف تىؾ لألنولؿ لامم ففمى بمم اتنت لالكرله لمذل ونع عىنمػم ػ
وفاي ال نك

مسبلم لماكـ فف نكوف لمفمنؿ

مفنم مت كمف ومنف لت لر غنر م روع ت .

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

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٔٔ/ٔٛػ س  ٜٔػ  ٜٔٙػ ٜٗٚ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـ ت مف لمم رر فف لمففع ببطبلف لألعترلؼ يو ففع

تويرل عى ماكم لمموضوع مامن تي ولمرف عىني رفل سموغم نستول ف ذمؾ فف نكوف لممػتمـ
لمم ػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي لألكػرله فو نكػػوف نػػف ونػع عىػ غنػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف

عػػوؿ ف ػ نضػػموي بمألفلا ػ عى ػ يػػذل لألعت ػرلؼ وفف لألعت ػرلؼ لمػػذل نةتػػف بػػي نتػػس فف نكػػوف
لختنمرنػػم وال نةتبػػر كػػذمؾ ػ ومػػو كػػمف

ػػمفنم ػ لذل ا ػػؿ تاػػى تػػأثنر لألك ػرله فو لمتمفنػػف فو

لمخوؼ لمام ونف عف فمر غنر م روع كموام مم كمف نفر يذل لمتمفنف فو ذمؾ لألكرله ت .
* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
* ا ض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٙٙ
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ لمطةف ٖٕٓٓٓ ٚٔ/ؽ
وممػػم يػػو م ػػرر فف ممم ػ رتػػمؿ لمسػػىط لمةمم ػ لمك ػػؼ عػػف لمتػ ػرلوـ ولمتو ػػؿ حمػػ
مةمنب مرتكبنمم وممذل فكؿ حت لر ن وـ بي رتمممػم فػ يػذل لمسػبنؿ نةػف

ػانام طمممػم فامػـ مػـ

نتػفخىول فػ خىػؽ لمترنمػ بطرنػؽ لمغػػش ولمخػفلع فو لمتاػرنض عىػ م مرفتمػػم  .يػذل حمػ فف
ح ػرلر لممػػتمـ لمثػػما عى ػ زنػػمر ،لمطمعاػ فػ مسػػكامم ورفضػػي طىبمػػم عػػفـ اضػػوره ولماماػػي
وت ػمنمي عىػ زنمرتمػػم ػ كػػؿ ذمػػؾ ال نسػػتفؿ ماػػي حالّ فاػػي فرلف لإلن ػػمع بمػػم اػػمال ومبم ػر ،فػػور
ضػػبطي منػػتخىص مػػف وزر لمتممػ لمتػ فامطػػى بػػي حامطػ تممػػي بةػػف ضػػبطي متىبسػػم بترنمتػػي

لم موا ونكوف بذمؾ نف ففىح بفس لمى مف عى لمطمعا بوضةمم عى ماضف ،ب ػمم مسػكامم

فػور فخومػي ويػو فػ اممػ رعػس ولضػطرلس ػ ونػف فسػرع لم ػموموف بممضػبط بمنتاػمـ لم ػ فػ
ماظمى مةفوف ،فوف فف ن فر مف لمطمعا ثم نوؿ فو ت رؼ نػفؿ عىػ فامػم نبىػى لممبىػغ
لممػػذكور وامزتػػي ويػ عىػ عىػػـ بماتػػول لمى مفػ لمتػ حاتوتػػي وفوف فف نظمػػر مامػػم مػػم نػػفؿ
عىنػػي

ػ ومػػف يػػذل نتبػػنف فف لمماكم ػ

لمتمانص ولمبا

مػػـ ت سػػط ففػػمع لمطمعا ػ لمسػػممؼ لمػػذكر ا ػػي ف ػ

ولمرف و مع فاػي ففػمع تػويرل نتغنػر بػي وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وت ػنر كػؿ

لمػػفالوؿ ولم ػرلوف ولمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمت ػ فامطػػى بممولنة ػ عى ػ

ػػاتي وتفنتػػي ويػػو مػػم

عمس لماكـ لممطةوف فني بمم لستوتس ا ضي .
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت مف لمم رر لف لمففع ببطبلف لالعترلؼ يػو ففػع تػويرل نتػس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ لف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
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لالكػرله لو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمالفلاػػي

عىػ يػذل لالعتػرلؼ و ولف لالعتػرلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس لف نكػػوف لختنمرنػم والنةتبػر كػذمؾ ػ
ومو كمف

مفنم ػ لذل ا ؿ تاى تأثنر لالكرله لو لمتمفنػف لو لمخػوؼ لمام ػونف عػف لمػر غنػر

م روع كموام ممكمف نفر يذل لمتمفنف لو ذمؾ لالكرله ت ٓ
* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ

* نض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ /ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٚٙ

كًبَلؼذَثأَََّ:

ت مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ النةػوؿ عىنػي ػ ومػو كػمف

ممكمف نفره ت

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرله كمواػم

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

كًبَلؼذَثأٌَََ:

ت لموع ػػف لو لالغػ ػ لر نة ػػف نػ ػرنف لالكػ ػرله ولمتمفن ػػف ألف م ػػي ت ػػأثنر عىػ ػ ارنػ ػ لمم ػػتمـ فػ ػ

لالختنػػمر بػػنف لالاكػػمر ولالعت ػرلؼ و ونػػافل لمػ امىػػي عى ػ لالعت ػمف بأاػػي نػػف نتا ػ مػػف و لر
لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ٓ ت
* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓٚ
ٔلؼذَثأََََّ:

ت مف لمم رر لف لالعترلؼ لمذل نةوؿ عىني كفمنؿ فػ لالثبػمى نتػس لف نكػوف لختنمرنػم

ػمف لر عػف لرلف ،اػره فػبل ن ػح لمتةونػؿ عىػ لالعتػرلؼ ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف

لكرله كموام ممكمف نفره ٓ وممم كمف لموعف لو لالغ لر نةف نرنف لالكرله لو لمتمفنف ألف مػي تػأثنر
ف ارن لممتمـ ف لالختنمر بػنف لالاكػمر ولالعتػرلؼ ونػافل لمػ لالعت ػمف بأاػي نػف نتاػ مػف

و لر لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ت ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ س ٖٕ ػ ٖٖٓ ػ ٕٔٗٚ
* ا ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٗ ػ ٜٔٓٗ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مف لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعترلؼ يو ففع تويرل نتس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لإلكػرله فو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمإلفلا ػ
عى يذل لإلعترلؼ  .وفف لإلعترلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس فف نكػوف حختنمرنػم
ار ،فبل ن ح لمتةونؿ عى لإلعترلؼ ػ ومو كمف

ػمف لر عػف حرلف،

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف حكػرله فو تمفنػف كمواػم

ممكمف نفره وكمف لموعنف فو لإلغ لر نةف نرنف لإلكرله ولمتمفنف ألاي مي تػأثنر عىػ ارنػ لممػتمـ
ف لإلختنمر بنف لإلاكمر فو لإلعترلؼ ونافل حم امىي عى لإلعت مف بأاي نف نتا مػف و لر
لإلعت ػرلؼ فموػػف ،فو نتتاػػس ضػػر لر ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ ونػػف ففػػع فممممػػم بػػأف
حعترلؼ لمطػمعف لمثممػ

اتنتػ حكػرله مػمفل وففبػ تمثػؿ فػ حاتتػمزه فكثػر مػف ثبلثػ فنػمـ نبػؿ

عرضي عى سىطمى لمتا نػؽ وتتانبػي لإلتمػمـ ولعتبػمره ػميفل فػ اممػ حفالوػي بػمإلعترلؼ فف
تتػػوم يػ تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع وتباػ

لم ػػى بػػنف لإلك ػرله وسػػببي وعبلنتػػي بأنولمػػي و فػػبف ي ػ

اكىػػى عػػف ذمػػؾ ومػػـ تةػػرض لمبت ػ مى ػػى بػػنف لموع ػف وبػػنف حعت لرفػػي لمػػذل عومػػى عىنػػي وت ػػوؿ

كىمتمػػم فنػػي فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بػػمإلخبلؿ باػػؽ لمػػففمع فضػػبل عػػف لم

ػػور بمػػم نةنبػػي

ونوتس ا ضي مف يذه لمامان فنضم  .ت
َمغَََ2002/2/6ـََفَٗانـؼٍََ73/َ20300قَََ.

َََََََََ (َصائغحَادلـزشبعَعػٕاٌَػجضَانؼهيىََبئتَعئيؾَاحملكًخَ)َ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مف لمم رر عمبل بم موـ لمممف ٕٗ ،مف لمفسػتور ولم ػر ،لألخنػر ،مػف لممػمف ٖٕٓ ،مػف

نماوف لإلت لر لى لمتامون فف لإلعترلؼ لمذل نةوؿ عىني نتاتـ فف نكوف حختنمرنم ويو النةتبر
كذمؾ ػ ومو كمف

مفنم ػ حذل

فر تاى وطأ ،لإلكرله فو لمتمفنف كموام ممكمف نفره و وكمف مف

لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعتػرلؼ م ػفوره تاػى تػأثنر لإلكػرله يػو ففػمع تػويرل نتػس عىػ
ماكم لمموضوع مامن تي ولمرف عىني و وكمف لأل ؿ فاي عىػ لمماكمػ حف يػ رفى لمتةونػؿ
عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لإلعتػرلؼ فف تباػ

تا

لم ػػى بناػػي وبػنف لإلكػرله لمم ػػوؿ با ػػومي وفف

يذل لإلكرله ف تفمنؿ سػموغ و ولذ كػمف مػم فورفه لماكػـ فػ لمسػنمؽ لممت ػفـ رفل عىػ ففػع

لمطمعانف ببطبلف حعترلؼ كؿ ماممم بتا ن مى لمانمب لمةممػ مػنس مػف ػأاي حيػفلر مػم تمسػكم
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بي مف بطبلاي م ػفوره ومنػف حكػرله مػمفل ومةاػول و ذمػؾ بػأف مػم فورفه النولتػي ففةممػم حذ يػو
ػفؽ حعترلفمتممػم ولتسػمنمم

النا رؼ حم ا ا ػوؿ لإلكػرله لمم ّػوؿ بػي ولامػم مىتػفمنؿ عىػ
مػػع بػػمن لألفمػ لمتػ فنرتمػػم لمماكمػ و ونمثػػؿ م ػػمفر ،مػػففمعممم نبػػؿ فف نااسػػـ فمػره و ألاػػي
الن ح ف ماطؽ لمة ؿ ولمبفليػ فف نػرف لماكػـ عىػ لمػففع بػبطبلف لإلعتػرلؼ لمام ػؿ فمػمـ
تم مف تممى لمتا نؽ ألاي كمف ومنف حكرله بمطمواماي حم يػذل لإلعتػرلؼ ما ػومي فمػمـ تىػؾ

لمتمػ ومةػػفـ ذكػر مػػف اسػس حمنػػي لإلعتػرلؼ فممممػػم فاػي كػػمف مكريػم عىنػػي مػمفلـ فاػػي ناػمزع فػ

ا ذمؾ لإلعترلؼ فممـ تىػؾ لمتمػ وفف سػكوى لمطػمعانف عػف لإلفضػم بولنةػ لإلكػرله فػ
فنػ مراىػ مػف م لراػػؿ لمتا نػػؽ
لإلك ػرله ف ػ فن ػ

ػػور ،مػػف

لممففوع ببطبلاي مئلكرله ال نك

نكػػوف نػػف

ػ كمػػم ذيػػس لماكػػـ ػ مػػنس مػػف ػػأاي فف نا ػ اتمػػم ونػػوع

ػػوره  .ممػػم كػػمف ذمػػؾ وكػػمف مػػف لمم ػػرر فف

ػػفؽ لإلعت ػرلؼ

سػافل م ػاتي ومػف ثػـ لمتةونػؿ عىنػي بػؿ نتةػنف فػوؽ ذمػؾ فف

ػػفر عػػف حرلف ،ا ػر ،و ويػػو مػػم غ ػػؿ لماكػػـ عػػف لمتػػفمنؿ عىنػػي و فباػػي نكػػوف مةنبػػم

بمم سمف ف لإلستفالؿ وال نغا ف ذمؾ مم نمـ عىني مف ففم فخرل و حذ فف لألفمػ فػ لممػولف
لمتامون ػ متسػػماف ،ن ػػف بةضػػمم بةضػػم ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف ع نػػف ،لمماكم ػ بان ػ

حذل س ػ ط

فافيم فو حستبةف تةذر لمتةرؼ عى مبىغ لألثر لمذل كمف ممذل لمفمنؿ لمبمطػؿ فػ لمػرفل لمػذل
حاتمى حمني لمماكم فو لمونوؼ عى ممكماى تاتم حمني مو فامم فطاى حم

فف يػذل لمػفمنؿ

غنر نموـ  .ممم كمف مم ت فـ فباي نتةنف ا ض لماكـ لممطةػوف فنػي ولإلعػمف ،وذمػؾ فوف امتػ
حم با

بمن مم نثنره لمطمعامف .
* ا ض ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ػ لمطةف ٓ ٚٔ / ٕٜٔٗؽ

ومػف لم ولعػف لمم ػرر ،فػ يػذل لم ػفف فف لإلعتػرلؼ بمماسػب م ػمابي ػ سػنف لألفمػ ومكاػي
فمنػػؿ ماػػوط بممرنػػس ولمظاػػوف ن ػػفعو ألوؿ ويى ػ حم ػ لم ػػؾ ولإلرتنػػمس ألاػػي نخػػممؼ لمطبنةػػي
لمب رن لمت تاأل با سمم وبمم طر ،عف لمة مس بمم فني مف حنتمع ولنبلـ .
ومف يذل تولتر لماظر لم ػانح ف مػم ونضػم عىػ ح ػترلط مػم نةػزز لإلعتػرلؼ ونسػافه
وناكفه مف ففم اتػ بػمى مسػت لر فف لإلعتػرلؼ واػفه ال نك ػ مئلفلاػ
ت ننمي عف لمبا

 .وفاػي الماػنص فػ

ضمف عام ره عػف لمػفلفع لمػذل فمتػأ لمم ػر حمنػي ثػـ م لرعػم ،لمت نػف مػف ننػمـ

لإلاسػتمـ بػػنف يػػذل لإلنػرلر وبػػنف لألفمػ وبػنف لألفمػ لألخػػرل فػ لمػػفعول بمػػم نةاػ فاػػي نتةػػنف
مػػف وتػػوف ففم ػ فخػػرل ف ػ لمػػفعول تولكػػس لإلعت ػرلؼ وتانػػفه ات ػ ناخػػذ بػػي
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ػػمابي ػ فمػػم

بمماسػب مىغنػر فمػػو النةػفو لف نكػػوف بمماسػب مىغنػػر ماػض ػممف ،ا ن ػ مػـ تتػػوفر ممػم ػػروط

لم ممف ،لم انا لمكممى ولمم بوم كفمنؿ ف م مـ لإلسامف لمتامو .
ٔذلظاَإؿزمغَانفمَّٔانمؼبءَػهَٗأٌََ:

ت لإلعترلؼ مي اتنتي لم م ر ،عى لممتمـ لممةترؼ فػبذل تطػرؽ حمػ غنػره فباػي نكػوف فػ

مونؼ لم ممف ،عى لمغنر ال لإلعترلؼ ػ فبذل كػمف يػذل لمغنػر متممػم خػر فػبف مػم تضػماي مػف
حعتػرلؼ ب ػػأاي ال نةػػفو وفف نكػوف ػػممف ،مػػف مػتمـ عىػ مػػتمـ خػر ػ ونضػػا و ػ ي بغنػػر
ذمؾ خمطوم ػ فاي ماػض ػممف ،غنػر كممىػ فوف اىػؼ نمػنف وتةػف مػف نبنػؿ لإلسػتفالؿ نتةػنف
تةزنزيم بمم مفل لمماكم مف ففم فخرل ػ خى

وفف لممتمـ لممةترؼ عى غنػره نكػوف عػمف،

مففوعم بفولفع خ ن بةنف ،عف لمرغب لمخمم

ف خفم لما ن ومسمعف ،لمةفلم ت ٓ

*ََشغحَاإلجغاءادَاجلُبئيخَنهضكزٕعََ/حمًٕصَيظـفَٗؽََ3976صََ3474

ويذه يو ولنع لماػمؿ فػ لمػفعول لمممثىػ حذ مػف لمولضػح كمػم نػمؿ لمػففمع فف حعتػرلؼ
لمم ػػتمـ لمث ػػما ض ػػف لألوؿ سػ ػول بممتا ن ػػمى فو فثا ػػم لممامكمػ ػ م ػػـ نك ػػف بمم ػػفؽ ولألمماػ ػ
ممسمعف ،لمةفلم وخفم إلظممر لما ن ػ بؿ كمف وسنى متمرس ذمؾ لممتمـ مف ع وب ترنمػ
لما س لمذل حرتكبمم متػولفر ،لألركػمف وبةػف فف حتضػح كذبػي وتػـ فضػح حاتنممػي و خم ػ فاػي

يػػو لمػػذل حت ػػؿ وت مبػػؿ مػػع ضػػانتي وطىػػس ونػػفر وفػػرض وفخػػذ لممبىػػغ عى ػ زعػػـ فاػػي ر ػػو،
مىطمعاػ و ويػو لمػػذل حا ػرف بػػبن لرره بتافنػف مػػم نطىبػي ويػو لمػػذل ضػبط متىبسػػم ب ػبض لممبىػػغ و
ومـ نكف فمممي مػف سػبنؿ مىاتػم ،مػف لمة ػمس لمػذل نسػتا ي حال لإلفتػ لر عىػ لمطمعاػ وتىطػنخ
سمةتمم فوف اؽ مستغبل

فلنتمم وبأامم مف ترفض حسػت بممي فػ مسػكامم رغػـ حمامامػم عىنػي

بة فـ حستةفلفيم إلست بممي ػ ومكاي فمح وف ر مىػتخىص مػف ترنػر ،وع وبػ مػم حرتكبػي مػف تػرلوـ
لما س ولإلاتنمؿ وبةف ضبطي متىبسم بأفةممي لسثمػ لممترمػ ومػـ نبػؽ حال فف نػفس ممػم مبىػغ

لمر و ،ف مسكامم بوضػةي فػ غ ىػ مامػمعى لمماضػف ،لمتػ وتػف عىنمػم مى وفػم بى ػي ال تبػنف
مم بفلخىمم ٓ
ومػػـ تضػػع ماكم ػ لمموضػػوع كػػؿ يػػذه لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى ف ػ ا ػػس عنامػػم عاػػف

ت فنريم مففمع لمطمعاػ ووزاػي نبػؿ لماكػـ فػ لمػفعول ورفى عىنػي بػرف نم ػر وغنػر سػموغ بمػم
نةنس لماكـ بمم نستوتس ا ضػػي ولإلامم ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت لمػػففع بػػبطبلف لإلعت ػ لرؼ يػػو ففػػع تػػويرل نتػػس عى ػ ماكم ػ لمموضػػوع مامن ػػتي

ولمرف عىني رفل سموغم نستول ف ذمؾ فف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذل ونع عىنػي لإلكػرله فو فف
نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غنػره مػػف لممتممػػنف مػػم فلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمإلفلاػ عىػ يػػذل

لإلعترلؼ و ػ وفف لإلعترلؼ نتػس فف نكػوف حختنمرنػم
عى لإلعترلؼ ػ ومو كمف

ػمف لر عػف حرلف ،اػر ،فػبل ن ػح لمتةونػؿ

مفنم ػ مت كمف ومنف لإلكرله فو لمتمفنف كموام مم كمف نفره ػ ولموعػف

ولإلغ لر نةف نرنف لإلكرله ولمتمفنػف ألف مكػؿ ماممػم تػأثنره عىػ ارنػ لممػتمـ فػ لإلختنػمر بػنف
لإلاكمر ولإلعترلؼ ونافل حم امىي عى لإلعت مف بأاي نتا مػف و لر لإلعتػرلؼ فموػف ،ترتػ
فو تتاػػس ضػػرر مرت ػػس و ػ وعى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي عاػػف
حط لراػي بأسػػبمس سػػموغ وعىنمػػم فف تبػػنف لم ػػى بػػنف لموعػػف ولإلغػ لر فػ حعتػرلؼ لممػػتمـ سػول

عى ا سي فوعى غنره ػ ولال كمف اكممم مةنبم م

وره ت ٓ

* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓ ٚػ طةف ٖٔ٘٘/ٜؽ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ سٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚػ طةفٖٕ٘ٗ٘/ٙؽ
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ لمطةف ٖٕٓٓٓ ٚٔ /ؽ

ؿبصؿبََََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ.

ف ف تمسؾ لمػففمع عػف لمطمعاػ بةػفـ تفنػ لمتارنػمى لمتػ باػ عىنمػم لإلذف لم ػمفر

مف سىط لمتا نؽ بتمرنخ ٖ ٕٕٓٓٓ/ٖ/بت ونر وتستنؿ لألامفن

ولمى ػم لى لمتػ تػتـ بػنف

لممتمم ػػنف لألومػ ػ  ...............ولمث ػػما  ........وب ػػنف لم ػػميف لألوؿ  .........ولممتةى ػ ػ

بممولنةػ ػ ما ػػؿ ببلغ ػػي وي ػػو طى ػػس مبى ػػغ لمر ػػو ،بولس ػػط لمث ػػما م ػػففةمم مؤلومػ ػ م مب ػػؿ حتخ ػػمذ
حت ػ ػ لر لى تو ػ ػػؿ ػ ػػبك لمكمربػ ػػم مىم ػ ػػروع لمسػ ػػكا ألعضم لم ػ ػػافوؽ لمتػ ػػأمنا لمتةػ ػػموا
مىمولطانف بممخمرط لمكموف بمممة ر. ،

ولسػػتاف لمػػففمع ف ػ ففمعػػي بتىس ػ لممامكم ػ حم ػ

فف لمتارنػػمى لممػػفع بمػػم ولمت ػ

تمةى عف لمطمعا ال تامؿ فل طمبع تفل وتم ى فػ تمىتمػم مرسػى التةػفو متػرف ترفنػف
مببلغ لم ميف لألوؿ فوف فف ت ػمفؼ فرض لمولنػع بمماسػب مىطمعاػ ومػـ تتةمػؽ فػ ا ن ػ مػم
فسػػاف حمنمػػم مػػف حتمػػمـ ومػػم حذل ممكػػمف لممػػتمـ لمثػػما نةمػػؿ ماسػػمبي مئلسػػتنبل عىػ ذمػػؾ لممبىػػغ
ما س ػػي فو ماس ػػمبمم ولم ػ ػػفر لممخ ػػػص ما ػػتي ماػ ػػي وم ػػـ تتو ػػؿ لمتارنػػػمى ك ػػذمؾ ممػ ػػفل
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حخت ػمص لمطمعاػ بممةمػؿ لمػػذل مػف فتىػػي ننػؿ بػػأف مبىػغ لمر ػػو ،م ػفـ إلاتػػمزه وال لممةونػػمى

لمت تةترض سبنىي عىمم بأاي مـ تكف يامؾ ثم مةونمى ف يذل لم أف تستفع ت فنـ لمر و،

إلاتمزه ومو تفى لمتارنمى ألفركى فف لمطمعا بةػف ترننتمػم التخػتص بمػذه لألعمػمؿ ومنسػى
ممم لم فر ،فو لم بلان مىبى فنمم سول

ما رف ،فو مع غنريم .

ومػ ػػو تػ ػػفى لمتارنػ ػػمى لممػ ػػذكور ،مت طا ػ ػػى حم ػ ػ فف لمم ػ ػػتمـ لمثػ ػػما نةم ػ ػػؿ ماس ػ ػػمبي

لم خ ػ ومتا نػػؽ غرضػػي لمخبن ػ
نستغؿ

وانتػػي لسثم ػ منا ػػؿ عى ػ لممبىػػغ لممػػذكور ما سػػي وفاػػي

ىتي بمممتمم لألوم ( لمطمعا ) فسوف حستغبلؿ ونسخريم خفم ألغرلضي لم ػرنر. ،

وممذل فناـ فسػممم فػ كػؿ ا ػمطي لممااػرؼ  .ولكت ػى لمتارنػمى لممزعومػ بػمم وؿ بػأف سػمة
لمطمعا منسى فوؽ مستول لم بممى وفامم تستغؿ وظن تمم مىا وؿ عى مامفع ممفن ومبممغ
ا فنػ ػ بولس ػػط لمغن ػػر فوف فف تك ػػوف طرف ػػم مبم ػ ػ لر فػ ػ لما ػػوؿ عىػ ػ مب ػػممغ لمر ػػو ،مى ن ػػمـ
بمإلت لر لى غنر لمم روع متو نؿ لمتنمر لمكمربمو مى ركمى لمخم

ولممولطانف وفف يامؾ

ونموع فخرل م مبم ممم ورف بببلغ لم ميف لألوم وي حتممممى غنر ماػفف ،نكت مػم لمغمػوض
لمتمـ ولإلنممـ لممطىؽ فضبل عف لمتةمنـ ولإلتممؿ نمكػف حطبلنمػم ضػف فل ػخص مممػم كػمف
مونةي برنوم مف ثم

بم تمس لمسمة فو تاط مف لمكرلم لموظن وي التةفو فػ تمىتمػم

متػرف ػموةمى فطى مػم خ ػوـ لمطمعاػ ومار ػمم لم لزوػف عىػ تطبنػؽ لمتةىنمػمى ولمىػولوح ويػػو
مم بفل مف فنولؿ لممبىػغ ذلتػي ولمػذل فوضػح فامػم امرتػي ب ػف ،عاػفمم فممػح ممػم بمسػتةفلفه مػففع

رسوـ فرلس تفنف ،ت وـ بمم لم رك لمت تةمؿ بمم لمطمعا عافمم لست ػ ى مػف افنثػي ػبم
لإلاارلؼ عف طرنؽ لألمما ولمذمػ لمػذل تىتػزـ بػي وتتخػذه نمعػف ،متةممىمػم مػع ذول لمم ػىا

مف لممولطانف .

كمم مـ تتو ؿ لمتارنمى حم مةرف لما ن لمثمبت ولمفلم عى فف لمطمعا التختص
بممةمػػؿ لمػػذل ننػػؿ بػػأف مبىػػغ لمر ػػو ،مطىػػوس ففةػػي مى نػػمـ بػػي ػ وذيبػػى كػػذمؾ حمػ فف لممولتػػؼ
لممفرت بماضر لمتارل مىطمعا مع فامم ال تخ مم حذ فف لمتىن وف رنـ ٘ ٖ٘ٚٙٓٙنخػص
لممست مر لممافس ف ب طمعمى لم ووف لم ان وتوتف و ى ماي عى لمتػولزل ممكتػس لمطمعاػ

لمسنف  /ف ػرؼ اسػنف بمػم لمػفنف و وبػذمؾ

و ولمتىن وف لسخر لمولرف بذمؾ لمماضر نخص

نكػػوف ونػػف ثبػػى كػػذس لمتارنػػمى لمم ػػمر حمنمػػم كمػػم فوضػػح لمػػففمع بأامػػم تتةػػمرض مػػع مػػم ورف
ت رن ػػر لمرنمبػ ػ لإلفلرنػ ػ ع ػػف س ػػمة لمطمعاػ ػ

نب ػػؿ ترننتم ػػم بوظن ػ ػ رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط
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ولممتمبة ػ ب ػػرك توزنػػع لمكمربػػم وفػػؽ ممتػػم بكتمبمػػم لممونػػع ف ػ ٘ٔ ٕٓٓٔ/ٗ/ولمػػذل نفمػػي
لم ػػففمع بم ػػم النس ػػت نـ مة ػػي لم ػػوؿ ب ػػأف س ػػمةتمم منس ػػى ف ػػوؽ مس ػػتول لم ػػبممى وفام ػػم حعت ػػمفى

ت مض ػ لمر ػػمول مػػف لمم ػولطانف ولم ػػركمى لمخم ػ إلاتػػمز فعمػػمممـ ومػػف ػػبكمى لمكمربػػم
مما آتمـ .
وعػػزز لمػػففمع ففمعػػي بمألفػػمفلى لم مطةػ ولمفلمػ عىػ فف لمتىن واػػمى لمػولرف ،بماضػػر

لمتاػػرل التخػػص لمطمعا ػ ولامػػم تخػػص عػػممىنف خ ػرنف بمم ػػرك وي ػ عام ػػر تويرن ػ كػػمف

نتةػػنف لمتو ػػؿ حمنمػػم بمػػم ناكػػف عػػفـ تفنػ لمتارنػػمى لممػػذكور ،و خم ػ ومػػـ نسػػبؽ فف نػػفمى
ضفه لمطمعا فن

كمول ف يذل لم أف تمػس سػمةتمم فو تػفؿ عىػ حخبلممػم بولتبػمى عمىمػم

واسػػف ففلوػػي و ولمت تػػى ماكمػ لمموضػػوع عػػف يػػذل لمػػففع ونضػػى برفضػػي حسػػتامفل حمػ ث تمػػم
بممتارن ػػمى لمػ ػولرف ،بماض ػػر لمتا ػػرل لمما ػػرر بمةرفػ ػ ي ػػمـ عب ػػف لع فام ػػف عض ػػو لمرنمبػ ػ
لإلفلرنػ ورففى لمماكمػ ذلى عام ػػر لمتاػػرل لمػولرف ،بممماضػػر لممػػذكور رغػػـ فامػػم لمماة ػ

عىنمم بمم
خم

ور وعفـ لمتفن ولمت ثبى بمألفم لم مطة كذبمم وعفـ مطمب تمم مىا ن

ولمولنع

مم فف ػاى عاػي ينوػ لمرنمبػ لإلفلرنػ ورففى لمماكمػ ذلى عام ػر لمتاػرل لمػولرف،

بممماضر لممذكور رغـ فامم لمماة عىنمم بمم

ور وعفـ لمتفن ولمت ثبى بمألفم لم مطةػ

كػػذبمم وعػػفـ مطمب تمػػم مىا ن ػ ولمولنػػع خم ػ مػػم فف ػػاى عاػػي ينو ػ لمرنمب ػ لإلفلرن ػ لمت ػ
نتبةمم لم ػموـ بػممتارل بأامػم اسػا لمسػمة الن ػوس سػىوكمم لمػوظن

فنػ

ػموب تمػس كرلمتمػم

وتا ػػط مام ػػم ومم ػػذل ولف ػػى عىػ ػ ترننتم ػػم موظن ػ ػ رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط ع ػػف ت ػػفلر ،وبا ػػؽ
ومك م تمػػم وفمماتمػػم ف ػ عمىمػػم  .ومػػـ تضػػمف اكممػػم مبػػررلى سػػموغ وم بومػ تبػػرر بمػػم حط ػرلح
ففػػمع لمطمعا ػ وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي و ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ بمم

ػػور لممبطػػؿ فضػػبل عػػف

لم سػمف فػ لإلسػتفالؿ حذ النتػػوز مىماكمػ باػػمؿ فف تسػتاف فػ حثبػمى تفنػ لمتارنػمى حمػ مػػم
ورف بماضػػر لمتاػػرل ألف عام ػػر لمتارنػػمى لمػولرف ،بػػذمؾ لمماضػػر ي ػ بػػذلتمم ماػػؿ لماة ػ
بمم

ور وعفـ لمتفن ويو مم ناطول عى م مفر ،مىمطىوس .
وبم ػػم ي ػػو م ػػرر ب ػػأف لم ػػففع ب ػػبطبلف لإلذف ب ػػممت تنش فو لممرلنبػ ػ لمممت نػ ػ مة ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف عىػ لمماكمػ فف تةػرض ممػذل لمػففع وت ػوؿ كىمتمػم
فني بأسبمس سموغ و وال ن ىح إلطرلاي لمةبمرلى لم م ر ،لمت النسػتطمع مامػم لمونػوؼ عىػ
مسوغمى مم نض بي لماكـ ف يذل لم أف كمػم فف عىػ لمماكمػ فف تةػرض مىةام ػر لمتػ
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سمنمم لمففمع مىتفمنؿ عى عفـ تفن لمتارنمى بأسػبمس سػموغ ولال كػمف اكممػم مةنبػم ػ كمػم

النتوز لإلستامف ف حطرلح لمففع لممذكور بمإلسػتامف ولمػ مػم تػم بماضػر لمتاػرل طمممػم فف
فاول يذل لمماضػر يػو لمماةػ عىنػي بمم

ػور ورمػمه لمػففمع بةػفـ لمتفنػ

ممػم ناطػول عىنػي

يذل لمرف مف م مفر ،عى لممطىوس .
* ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ طةف ٓ ٔٙٙمسا  ٗٚؽ
ونضى ماكم لمػا ض بتأننػف اكػـ ماكمػ لمموضػوع بػبطبلف لإلذف مةػفـ تفنػ لمتارنػمى
مخىويم مف بنمف ماؿ حنمم لممتمـ وعمىي لمذل نممرسي مع فاػي تػمتر فخ ػمس ونبم ػر ا ػمطي
ف ماؿ مرخص بي ومػي بطمنػ ضػرنبن و ػ ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ )
و ػ ونضػى ب ػا مػػم ذيبػى حمنػي ماكمػ لمموضػوع لمتػ فبطىػػى حذف لمت تػنش تأسنسػم عىػ

عػفـ تفنػ لمتارنػػمى ممػػم تبناتػػي مػػف فف لمضػػمبط لمػذل حست ػػفره مػػو كػػمف نػػف تػػف فػ تارنػػي

عف لممتمـ مةرؼ ا ن حسمي و ػ كمم نضى بذمؾ فنضم عى ساف فف لمضمبط مو كمف نف تف
ف تارني متو ؿ حم عاولف لممتمـ وسكاي و ػ فمػم ونػف تمىػي وخػبل ماضػره مػف لإل ػمر ،حمػ
عمىػي وتافنػػف سػػاي م

ػوره فػ لمتاػػرل ممػػم نبطػؿ لألمػػر لمػػذل حست ػفره ونمػػفر لمػػفمنؿ لمػػذل

ك ؼ عاي تا نذه ت ( ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
ً
أيؼبََََ:ـ
َََ َ
* 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 ٖٓٛ

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
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ٔإؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت لمففع ببطبلف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموغ وال ن ػػىح إلط لراػػي
لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف حذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ

كىمتمم ف ك منتمم متسونغ ح ػفلره مػف سػىط لمتا نػؽ مػع حامػم فنممػى نضػم يم بمإلفلاػ عىػ
لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم

ػور ولم سػػمف

ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ضي ت ٓ
ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

*

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

و بط ػػبلف لإلذف لم ػػمفر بممض ػػبط فولمت ت ػػنش فو لمتس ػػتنؿ فو ب ػػأل عم ػػؿ م ػػف فعمػػػمؿ
لمتا نؽ و ػ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف مم فلمى وثن لم ػى بػي
مم كماى متوتف مواله ٓ
* 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 ٖٖٔ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت بأف بطبلف لإلذف لم مفر بممضػبط فو لمت تػنش فو لمتسػتنؿ فو فل عمػؿ مػف فعمػمؿ

لمتا نؽ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف ممفلمى وثن لم ػى بػي ومػم
كماى متوتف مواله بمم ف ذمؾ ضبط تسـ لمترنم ولإلاارلؼ لممةزو مىمتمـ ف فع مبػي وفمػمـ

سىط لمتا نؽ .

كمػػم التسػػمع ػػممف ،مػػف نػػمـ بمػػذل لإلت ػ لر لمم ػػوس بػػممبطبلف ألاػػي حامػػم ن ػػمف ب ػػا
لإلت لر لمذل نمـ بي عى ااو مخممؼ مى ماوف ت .
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:ـَ
ت ممفلمى حفلا

لممتمـ نف لننمى عى لمفمنؿ لممسػتمف مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿ و

وعى ػ لالعت ػرلؼ لمماسػػوس حمنػػي ف ػ يػػذل لمماض ػرلمذل لاك ػره فنمػػم بةػػف و
انا العتممف لماكـ عى ماضر حت لر لى بمطى

ػ فبامػػم التكػػوف

ٓ

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

كمم لستافى لمماكم ف نضمومم بمالفلا لمػ

ػممف ،لم ػموـ بتا نػذ ذمػؾ لالذف ػ ويػو

ممف النتوز سممع ممفتي ألاي يو لم موـ بتا نذ لالت لر لمبمطؿ كمم سبؽ لم وؿ .
ونضى بذمؾ ماكم لما ض ونممى فف  :ػ

ت لمت تنش لمبمطؿ ال تُسمع ممف ،مػف فتػرله ألاػي ن ػمف ب ػا لمونػموع لمتػ نػمـ بمػم
عى ااو مخممؼ مى ماوف ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ
ف ف ارص لم ماوف وارص لم ضم عى اممن لما ن مػف فل تزننػؼ نػفخؿ عىنمػم

و فت ػػرى فاك ػػمـ لم ض ػػم عىػ ػ فف الزـ لي ػػفلر لالتػ ػ لر مبطبلا ػػي و ػ ػ ػ لي ػػفلر وع ػػفـ لالعت ػػفلف
ب ممف ،مف نمـ بػي فو ػمرؾ فنػي و ـ ـ ألف لمضػمما تامػمر اػنف نبطػؿ لالتػ لر مػف امانػ
مم فعترله ونب فر مف لمبطبلف ب ممف ،مف نػمـ بػيٓٓ فػذمؾ تمػمتر نتاػزه عاػي لم ػمرع ونتاػزه
عاػػي لم ضػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ لر النسػػتطنع مػػف فتػرله فف نرفػػع عاػػي يػػذل لمػػبطبلف
بفعمول نومن نسونمم و ػ فو نىتؼ اوؿ لمبطبلف ب ممف ،نبفنمم عف مضموف يػذل لالتػ لر
لمبمطؿ سول سطرى ف ماضر فو فبفنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ

مػػذمؾ اكمػػى ماكم ػ لمػػا ض م ػ لر لر و ـ ـ ت بةػػفـ ت ػولز لألعتػػفلف ب ػػممف ،مػػف نػػمـ فو
مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى ت وبأف ت مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم تٓ

* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ ػ طةف  ٜٜٔٔمسا  ٖٚؽ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ  ٔٓٓٛػ طةف ٕٓ ٚمسا  ٗٚؽ
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وف اكػـ مماكمػ لمػا ض ت ػوؿ  :ت ممػم كػمف بطػبلف لمت تػنش م تضػمه نماواػم عػفـ

لمتةونؿ ف لماكػـ بمالفلاػ عىػ فل فمنػؿ نكػوف مسػتمفل ماػي و وبممتػمم فػبل نةتػف ب ػممف ،مػف
نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓت
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ  ٕٗٛػ طةف  ٙٛ٘ٛمسا ٖ٘ ؽ
وبػػذمؾ نكػػوف لماكػػـ ببفلاػ لمطػػمعف نػػف فنػػنـ عى ػ ففم ػ بمطى ػ البتامومػػم عى ػ حت ػ لر لى

ػػمبمم ع ػولر لمػػبطبلف لمػػذل س ػػرل فػ ػ تمنػػع فت لزوػػي وفو ػػممي م س ػػمف بانماػػي وتػػفلع رك ػػموزه
وفعمومي فىـ نةف نب

مػم نامػؿ نضػم ه مػف ففمػ

ػانا وممػذل فضػا تػفن لر بػمما ض كمػم

سىؼ لمبنمف .
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََََ:

ت ت فنر تفن لمتارنمى وك منتمم متسونغ ح فلر لإلذف بممت تنش ولف كمف موكوال حم

سػىط لمتا نػؽ لمتػ ف ػفرتي تاػى رنمبػ ماكمػ لمموضػوع ػ حال فاػي حذل كػمف لممػتمـ نػف ففػع
ببطبلف يذل لإلت لر فباي نتةػنف عىػ لمماكمػ فف تةػرض ممػذل لمػففع لمتػويرل وفف تػرف عىنػي
بػمم بوؿ فو لمػرفض وذمػؾ بأسػبمس سػموغ ػ وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف عػوؿ فػ رفػض
لمففع ببطبلف لإلذف بػممت تنش مةػفـ تفنػ لمتارنػمى عىػ لم ػوؿ بػأف ضػبط لممخػفر فػ انػمز،

لمطػمعف فمنػؿ عىػ تفنػ لمتارنػمى ػ ويػو مػم ال ن ػىح رفل عىػ يػذل لمػففع ػ ذمػؾ فف ضػبط
لممخ ػػفر يػػو عا ػػر تفن ػػف ف ػ لمػػفعول الاػػؽ عىػ ػ تارن ػػمى لم ػػرط وعىػػ ح ػػفلر لإلذف
بممت تنش بؿ حاي يو لمم

وف بذلتي بػبت لر لمت تػنش فػبل ن ػح فف نتخػذ ماػي فمػنبل عىػ تفنػ

لمتارنػػمى لمسػػمب عىنػػي ػ ألف ػػرط

ػػا ح ػػفلر لإلذف فف نكػػوف مسػػبونم بتارنػػمى تفن ػ

ونػػرتح مةمػػم اسػػب لمترنمػ حمػ لممػػأذوف بت تن ػػي ػ ممػػم كػػمف ن تضػ مػػف لمماكم ػ

ػ ات ػ

نست نـ نضم يم ورفيم عى لمػففع ػ فف تبػفل رفنمػم فػ عام ػر لمتارنػمى لمسػمب عىػ لإلذف
فوف غنريػم مػػف لمةام ػر لمبلا ػ عىنػي وفف ت ػػوؿ كىمتمػم فػ ك منتمػم فو عػػفـ ك منتمػم متسػػونغ
ح ػػفلر لإلذف فمػػم وي ػ مػػـ ت ةػػؿ فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بمم

ولتس لما ض ولإلامم

تٓ

ػػور ولم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ

* ا ض ٖٔ ٜٔٛٙ/ٖ/ػ س  ٖٚػ رنـ ٘ ٛػ ص ٕٔٗ ػ طةف  ٜٚٓٚمسا ٘٘ؽ
وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػف فورفى ف ػ فسػػبمس اكممػػم عاػػف لمػػرف عى ػ
لمػػففع لمسػػممؼ لمػػذكر فف لمتارنػػمى فس ػ رى عػػف فف لمطمعا ػ منسػػى فػػوؽ مسػػتول لم ػػبممى
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وفلومػ

نبػوؿ لممػفلنم ولمماػػمفع لمممفنػ مػف لمتمػػمى لمتمبةػ مػفلور ،حخت م ػػي و ػ ألامػم عبػػمر،

مرسى ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى مسوغمى مم نض بػي لماكػـ مػف تفنػ لمتارنػمى لمتػ

فر لإلذف لممذكور بام عىنمم وال تتضمف ونموع مافف ،نمكف لم وؿ باػم عىنمػم بأامػم كماػى
تػمف ،بمػػم نسػػوغ ح ػػفلره و ػ وممػػذل فبامػػم تُ َة ْػف فػ ا ن تمػػم ػػموةمى ولريم ػػمى الكتمػػم لألمسػػف
ور ػػفيم عضػػو لمرنمب ػ لممػػذكور ف ػ ماض ػره وال نسػػتخىص مامػػم فل نػػفر مػػف لمتفن ػ نبػػرر
ح فلر لإلذف بام عىنمم ٓ

كمػػم فف ثبػػوى ت ػولفر لم ػػبممى اػػوؿ سػػىوؾ لمطمعا ػ ومسػػىكمم ب ػػرض ثبوتػػي ال نسػػوغ
حست فلر لإلذف لمسممؼ لمذكر  .ألف لم بم ال تةا فف يامؾ ترنم ونةى بمم ةؿ ٓ
و بم لإلتممـ لمموتي مىطمعا ال ت نف فف يامؾ حتمممم تفنم نمومم ضفيم ٓ
فمم بم ال ترن حم مرتب لمفمنؿ و ػ ال عى ونوع لمترنم و ػ وال عى ثبوى لإلتممـ

ضف لمتما بؿ ت نف لم بم فف لمترنم فمر ماتمؿ ومنس ماكفل ٓ

وعى ػ ػ يػ ػػذل فمم ػ ػػبممى مممػ ػػم تةػ ػػففى وبىغػ ػػى نوتمػ ػػم ال ت ػ ػػىح سػ ػػافل ومبػ ػػر لر م ب ػ ػوال
إلست فلر لإلذف بمممرلنب ولمتستنؿ باػم عىنمػم و ػ ألف تىػؾ لإلتػ لر لى مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ
ومنسػى مػف نبنػؿ حتػ لر لمباػ

ولمتاػرل و ػ وممػذل ال نتػوز حست ػفلر لإلذف بمػم مىباػ

عػف

لمترنم ولمتاػرل عػف ونوعمػم و ػ وتكػوف لمتارنػمى لمتػ باػ عىنمػم لإلذف لمسػممؼ لمػذكر ونػف
فف اى عف عفـ تفنتمم ألامم فننمى بام عى

بممى و ػكمم ورف بماضر لمتارل

رلا

وعبػر عامػم تممةمػم بةبػمرلى ال تاتمػؿ ػػكم فو تػأونبل و ػ ونكػوف لماكػـ لمطةػنف ونػف حتخػػذيم
سافل ومسوغم إلست فلر ذمؾ لإلذف نف ػمبي لمػبطبلف ألاػي باػ عىػ متػرف ػبممى ال تسػوغ
حست فلره بمم نبطىي ونبطؿ كمف لألفم عى تا نذه كمم سىؼ لمبنمف ٓ

ومػف لممبلاػػظ فػ يػػذل لم ػػفف فف ماكمػ لمػػا ض ال تتػػرخص وال تتسػػميؿ فػ ت ػػفنر
ماكمػ ػ لمموض ػػوع متفن ػ ػ لمتارن ػػمى لمت ػ ػ نس ػػوغ ح ػ ػػفلر لإلذف بمممرلنب ػ ػ لمممت نػ ػ وتسػ ػػتنؿ
فامفنثمػػم وت ػػونر لمى ػػم لى لمت ػ تػػتـ بػػنف لممػػتمـ وغن ػره ػ عى ػ ت ػػفنر بػػأف يػػذه لإلت ػ لر لى
لمخطنر ،تت ػؿ بممارنػمى لم خ ػن لمتػ ك ىمػم لمفسػتور و ػمامم مػف عبػ

لمةػمبثنف ورلغبػ

لمكنػػف ولإلات ػػمـ ومػػم فكثػػريـ و ػ وممػػذل حسػػت رى فاكمممػػم عىػ فاػػي حذل كػػمف تػػممع لمتارنػػمى نػػف
فخ ؽ حم لمتو ؿ ممةرف فسـ لممتارل عاي بممكممؿ وساي فو طبنة عمىي وماؿ حنممتي فبف

يذل نك

مى وؿ بةفـ تفن تارنمتي و ػ فػبذل فبطىػى لمماكمػ لإلذف بػممت تنش باػم عىػ ذمػؾ ػ
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فػػبف يػػذل مامػػم حسػػتفالؿ سػػموغ وم بػػوؿ وال ن ػػوبي فل نػػفر مػػف لمتةسػػؼ فو حسػػم  ،لمت ػػفنر فو

لم سمف ف لإلستفالؿ وتمىكي ماكم لمموضوع فوف مة س عىنمم ٓ

* ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ رنـ  ٕٓٙػ ص  ٔٓٓٛػ طةف ٕٓ ٚمسا ٗٚؽ
ؿبثؼبَََََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ.

ت ف ف فثمر لمففمع عف لمطمعا ففمعم تويرنم مافل ،بطػبلف لإلذف لم ػمفر بمممرلنبػ

لمممت ن ػ وتسػػتنؿ لمى ػػم لى مػػف سػػىط لمتا نػػؽ بتػػمرنخ ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/ألف لمتىن واػػمى لممػػأذوف
بوضةمم تاى لممرلنب مغنر لممتمم ػ بمم نتةنف مةػي حسػتوذلف لم مضػ لمتزوػ إل ػفلر ذمػؾ
لإلذف عمبل بممممف ٕٓٙ ،حت لر لى تامون ولمت ا ى عى فاي النتوز مىانمب لمةممػ ت تػنش
غنػػر لممػػتمـ فو ماػػزؿ غنػػر مازمػػي حالّ حذل حتضػػح مػػف فمػػمرلى نونػػ فاػػي اػػموز أل ػػنم تتةىػػؽ

بممترنم  ..فو فف ترلنس لممامفثمى لمممت ن ولمبلسىكن نبؿ لما وؿ م فمم عى فمر مسبس
بذمؾ مف لم مض لمتزو بةف حطبلعي عى لألورلؽ ......
ومػػـ تأخػػذ ماكمػ لمموضػػوع بمػػذل لمػػففع وفطراتػػي ب وممػػم ت بػػأف لممػمف ٕ/ٚ ،مػػف لم ػػماوف
٘ٓٔ مسا ٔ ٜٔٛببا م مامكـ فمف لمفومػ ا ػى عىػ فف نكػوف مىانمبػ لمةممػ

بمإلضػمف

حم ػ لإلخت م ػػمى لمم ػػرر ،ممػػم ػ سػػىطمى نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ لمتامنػػمى لمت ػ تخػػتص بمػػم

ماكم فمف لمفومػ لمةىنػم ويػو لمماػوط بػي ح ػفلر يػذل لألمػر عىػ م تضػ اػص لممػمفٜ٘ /،
حت لر لى ومف ثـ نكوف لإلذف لم مفر مػف لمانمبػ لمةممػ عىػ م تضػ لمػاص لمسػممؼ لمػذكر
بتستنؿ لألامفنػ

ولتػ لر لمضػبط ولمت تػنش فػ ولنةػ لمػفعول ويػ ترنمػ لمر ػو ،تػفخؿ فػ

حخت مص ماكم فمف لمفوم لمةىنم ونكوف مم فثمره لمففمع فػ يذل لم فف غنر

انح ت .

ومػػم فورفتػػي لمماكم ػ فنمػػم ت ػػفـ النت ػػؽ و ػػانح لم ػػماوف ػ ألف لممػػمف ٕٓٙ / ،مػػف

نماوف فط لممةػفؿ بمم ػماوف رنػـ  ٖٚسػا ٕ ٜٔٚلمػولرف فػ لمبػمس لم لربػع مػف لمكتػمس لألوؿ و
لمخمص بػممتا نؽ بمةرفػ لمانمبػ لمةممػ و تػاص عىػ فاػي النتػوز مىانمبػ لمةممػ

ػ وكماػى

يام انمبػ فمػف لمفومػ لمةىنػم ػ ت تػنش غنػر لممػتمـ فو ماػزؿ غنػر مازمػي و لال فذل لتضػاى مػف
فمػمرلى نونػ فاػػي اػػموز أل ػػنم تتةىػػؽ بممترنمػ و ونتػػوز ممػػم فف تضػػبط مػػفل مكمتػػس لمبرنػػف

تمن ػػع لمخطمب ػػمى ولمرس ػػموؿ ولمت لروػ ػػف ولممطبوع ػػمى ولمط ػػروف ومػ ػػفل مكمت ػػس لمبػػػرؽ تمنػ ػػع
لمبرننمى و ولف ترلنس لممامفثمى لمسىكن

ولمبلسىكن و ولف ت ػوـ بتسػتنبلى ممامفثػمى تػرى

فػ مكػػمف خػػمص و متػ كػػمف مػػذمؾ فموػػفه فػ ظمػػور لما ن ػ و ف ػ تامن ػ فو تاا ػ مةمنػػس
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عىنمػم بػممابس ممػف ،تزنػف عىػ

ثبلثػ

ف ػمر ػ ون ػترط التخػمذ فل لتػ لر مػف لالتػ لر لى

لمسمب لما وؿ م فمم عى لذف مف لم مض لمتزو بةف لطبلعي عىػ لألورلؽ ت ( ن لرتػع
ا ػض ٔٔ ٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٖٔ ػ  ٖٔٛو ا ػض ٕٔ ٕٙ/ٕ/ػ س ٖٔـ  ٖٚػ ٖ٘ٔ و
ا ػض ٗٔ ٙٚ /ٕ/ػ س  ٔٛػ ٕٗ ػ  ٕٜٔو ا ػض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ رنػـ ٓٓٔ ػ ص
ٗ ٜ٘ػ طةف ٕٗ ٜٔمسا  ٘ٛؽ ) ٓ
فبم تض

مر اص لمممفه  ٕٓٙ /ل.ط ال نتوز مىانمب لمةمم فف تأذف بت تنش مازؿ

فو ماؿ مغنر لممتمـ وال لف تأذف بمت لر تستنبلى لو ت ونر م م لى ف لمػمكف خم ػي فوف
لما ػوؿ م ػػفمم عىػ فمػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم مضػ لمتزوػ طب ػػم مىمػػمف / ٕٓٙ ،ف  .ط و و
نضى ماكم لما ض بأف مم رع سول ف لممةممى بػنف مرلنبػ لممكمممػمى و ضػبط لمرسػموؿ
و لمتسػػتنبلى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف ػ مةىػ غنػػر خمفنػػي و ي ػ تةىػػؽ م ػػىا
لمغنػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ ف ػ لمتا نػػؽ لمػػذل تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي ضػػرور ،حسػػتوذلف لم مض ػ

لمتزو لمذل مي مطىؽ لمارني ف لالذف بمذل لالت لر فو رفضي اسبمم نرل و و يو ف يذل
نخضػع ال ػرلؼ ماكمػ لمموضػوع ( ا ػض ٕٔ ٕٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ ) و وال نة ػ
لمانمبػػي مػػف ذمػػؾ اػػص لم ػر ٕ / ،مػػف لممػػمف ٚ / ،مػػف نػػماوف ماػػمكـ فمػػف لمفوم ػ ٘ٓٔ ٛٓ/و

ألف يػػذل لمػػاص مػػـ نخوممػػم سػػول سػػىطمى نمضػ لمتا نػػؽ ف ػػط فوف لم مضػ لمتزوػ و وكػػمف

لمػاص لم ػفنـ مىمػػمف ٕٓٙ / ،ف  .ط نكت ػ بمما ػوؿ عىػ فمػر مسػبس مػػف نمضػ لمتا نػػؽ و
فىمػػم عػػفؿ لمػػاص بمم ػػماوف ٖٖ٘ ٜٔ٘ٗ /تػػم بممتةػػفنؿ  :ت تسػػتبفؿ عبػػمر ،لم مض ػ لمتزو ػ
بةبػػمر ،نمض ػ لمتا نػػؽ ف ػ لممػػمف ٕٓٙ / ،ت  .ثػػـ ار ػػى لمتةػػفنبلى لمتممن ػ وات ػ لمتةػػفنؿ
لالخنػر بمم ػػماوف  ٜٕٔٚ/ٖٚعىػ لسػػتىزلـ فمػػر لم مضػ لمتزوػ بػػفال مػف نمضػ لمتا نػؽ ػ
ومةا ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف لماص بةف لمتةفنؿ فف ن فر لألمر مف ماكمػ ممثىػ فػ
لم مض لمتزو .
فمم مض لمتزو نةا ت لمماكم ت و ػ ويو مذمؾ غنر نمض لمتا نػؽ و وسػىطمى
نمض لمتا نؽ لممماوا مىانمب ف لمممف ٕ/ٚ ،مف نػماوف ماػمكـ فمػف لمفومػ ٘ٓٔ ٜٔٛٓ/ػ
فو ف ػ نػػماوف لمط ػولرل

ػ ال تمتػػف لم ػ لم مض ػ لمتزو ػ ألف لم مض ػ لمتزو ػ غنػػر نمض ػ

لمتا نػػؽ و ف مض ػ لمتا نػػؽ نػػف نكػػوف نمضػػنم ونػػف نكػػوف روػػنس ماكم ػ لبتفلون ػ ونػػف نكػػوف
مست م لر مف مست مرل لالستوامؼ لمةػمم ( ـ ٙ٘/ف  .ط ) ػ ولم مضػ لمتزوػ يػو مػذمؾ غنػر
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نمض ػ لمتا نػػؽ و ػ ولمتا ػػنص عى ػ وتػػوس لسػػتوذلاي نمثػػؿ ضػػمما فنػػول بمعتبػػمره نمض ػ
ماكم ػ بةن ػػفل ع ػػف لمتا ن ػػؽ وعػػف لمت ػػأثر بم ػػم فن ػػي .

ػ ومػػف لمم ػػرر لممةى ػػوـ طب ػػم م ػػماوف

لالتػ لر لى لمتامونػ وم ػماوف لمسػىط لم ضػمون ( لممػولف ٔ و  ) ٜو ػ فف نولعػف لالخت ػمص
بأكمىمػػم ف ػ لالت ػ لر لى لمتامون ػ مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ ألامػػم تتةىػػؽ بسػػبلم لالت ػ لر
ف ػػفره وبممتػػمم

ووالن ػ مػػف

ػػاتي و ػػا اتنتػ مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف ثػػمر و ػ فػػمذل لاةػػفـ لخت ػػمص

لسمػػر و فو لسذف فو لم ػػموـ بػػمالت لر ف ػػبح لالت ػ لر وكأاػػي مػػـ نكػػف و نبطػػؿ كمف ػ مػػم نترتػػس
عىنػي مػف ثػمر  .ػ وال ماػؿ بتمتػم فػ مسػموؿ لالخت ػمص مىتوسػع فو لم نػمس و ػ لذ تػأب يػذه
لم ولعف بطبنةتمم يذل لمتوسع فو لم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ و ػ
فتتفنػػف لماػػبس لالاتنػػمط بةػػف لا ضػػم لممػػف ،لمم ػػرر ،مىانمب ػ لمةمم ػ نكػػوف مى مض ػ
لمتزو

( ـ  ٕٓٙ /ف  .ط ) فػمذل عػرض تتفنػف فمػر لماػبس عىػ فاػف مست ػمرل ماػمكـ

لالستوامؼ لمذل ت ع لمترنم ف فلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو فرتتػي لم ضػمون

لم مضػ لمتزوػ بم لراػؿ ػ لال فاػي ال نخػتص بمػذل لمتمفنػف ولذل ف ػفر فمػ لر بمػف ،كػمف بػمطبل
ماةفمم ال وتوف مي ونترتس عى ذمؾ لالفرلط اتمم عف لممتمـ لمذل فمر بمف ابسي .
ومست ػ ػػمر ماكم ػ ػ لالسػ ػػتوامؼ مػ ػػنس مػ ػػي فف نبم ػ ػػر فل تا نػ ػػؽ تاػ ػػمو ن ػ ػ فلو ػ ػر،
لخت م ي لال لذل افبتي ماكم لالستوامؼ بام عى طىس وزنر لمةفؿ متا نػؽ ترنمػ مةناػ
( ٘ ٙف  .ط ) فمذل توم لمتا نػؽ مػف تى ػم ا سػي فو افبتػي ماكمػ لالسػتوامؼ الت لروػي بغنػر
طىس مف وزنر لمةفؿ كمف تا ن ي بمطبل ماةفمم ال لثر مي .

ولذل ففرط وكنؿ لمانمب عف فاف لممتممنف فبل نستطنع لماموس لمةمـ ويو لمرونس لسعى

مىانمب لمةمم ونستمف ماي كمف فعضمومم والن لالخت مص ػ حمغػم يػذل لألمػر مػممـ نتػف فمنػؿ
تفنف ف لمفعول نستفع لست فلر فمر تفنف بممابس لإلاتنمط .
ويكذل فمف كمف نولعف لالخت مص بممتا نؽ فو بممابس ولالفرلط فو لممامكمػ تتةىػؽ
كىمػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ نتةػػنف لالمت ػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػففتمم م ػولف لم ػػماوف فوف توسػػع فو ننػػمس

ألامم ا وص خم

تأب لمخضوع م ولعف لم نمس ان

ال نتوز مف اكـ لأل ؿ لم لم ػرع

لذل كمف مآل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتف لم سوله .
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ومػػم نخػػتص بػػي لم مض ػ لمتزو ػ فو نمض ػ لمتا نػػؽ ال نخػػتص بػػي روػػنس لمماكم ػ

لالبتفلونػ مػع فاػي لألعىػ فرتػ و ػ ومػم تخػتص بػي ماػمكـ فمػف لمفومػ لمةىنػم ال تخػتص بػي
مام لمتامنػمى مػع فف ضػممامتمم فكثػر ونػف نكػوف ت ػكنىممم ولاػف و ػ ومػم تخػتص بػي ماكمػ
لمتاح ال تختص بي ماكم لما ض مػع فامػم لألعىػ لمموكػوؿ ممػم لمرنمبػ عىػ

ػا تطبنػؽ

لم ػػماوف ػ ومػػف امانػ فخػػرل فػػمف نػػماوف لمسػػىط لم ضػػمون نػػف اػػفف لالخت م ػػمى تافنػػفل ال

ماؿ ل لز ه مىتوسع فو لم نمس ٓ

ومذمؾ فمف عفـ لما وؿ م فمم عى فمر مسبس مف لم مض لمتزو بت تػنش مسػكف
فو ماؿ مغنر لممتمـ لو بتستؿ م م لى خم ي فو مكممممى تىن واني نبطؿ لالذف لم ػمفر مػف
لمانمبػ بػممت تنش فو لمتسػتنؿ  .ػ ويػو بطػبلف نمتػف لمػ لمتسػتنؿ ولمت تػنش ولمػ كػؿ مػم نترتػس
عىػ يػػذل لمتسػػتنؿ لو لمت تػػنش فو نسػػتمف ماػػي عمػػبل بمممػػمفتنف ٖٖٔ و  ٖٖٙف .ط ت وب معػػفه

فف مم باػ عىػ بمطػؿ فمػو بمطػؿ ت  ( .ا ػض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙو ا ػض
 ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٙػ  ) ٘ٙٛػ وبمم لطرف عىني نضم ماكم لمػا ض مػف فف ت
الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ مم نترتػس عىنممػم ت ( ا ػض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ

س

 ٔٚػ ٓ٘ ػ ٕ٘٘ ػ و ا ض  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س
ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘ ) ويو بطبلف نمتػف لمػ فنػولؿ مػف نػممول بػمالت لر لم ػبمطؿ عمػبل ب معػف ،فف
مف نمـ فو مرؾ ف لالت لر لمبمطؿ ال نةتف ب ممفتي عى ػني ( ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛػ س ٖ٘
ػ  ٜٚػ  ٕٗٛو ا ػض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٜػ  ٕٓٙػ  ٔٓٓٛو ا ػض ٘ ٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔػ
ٖٕ ػ ٕٗٔ )

وغا عف لمبنمف فف لستوذلف لم مض لمتزو فػ لماػمالى لمولتػس لسػتوذلاي فنمػم و ػ

يو ولتس فنضم عى انمب فمف لمفومػ و ػ وفػ تػرلوـ فمػف لمفومػ و ػ فاكػـ ماكمػ لمػا ض
لم مفر بتىس ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ رنـ  ٔٓٓ /ػ صٗ ٜ٘ػ ولمسممؼ بنماي و ػ يػو اكػـ
ػػمفر فػ طةػػف عىػ اكػػـ

ػػمفر فػ نضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمفومػ وماممػ طب ػػم مى ػػماوف

ممامكـ فمف لمفوم حمػ ماكمػ تامنػمى فمػف لمفومػ لمةىنػم و وتومػى تا ن مػم انمبػ فمػف لمفومػ

لمةىنػم عػف حتمممػمى ت حخػتبلس ت مػف فمػنف عىػ لموفلوػع و ور ػو ،و فضػبل عػف لمتزونػرو ػ
ولمتػربح ٓٓ حمػخ ( ص  ٜ٘ٛ / ٜ٘ٚػ مػف

ػ امى مػج لممكتػػس لم اػ لمتػ تضػماى اػػص

اكـ لما ض سممؼ لمذكر و ػ ومع ذمؾ تم نضم ماكم لما ض نمطةػم فػ وتػوس لسػتوذلف
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لم مض ػ لمتزو ػ اتػ بػػرغـ فف لم ضػػن مػػف نضػػمنم فمػػف لمفوم ػ وفاىنػػى طب ػػم م ػػماوف ماػػمكـ

فمف لمفوم حم ماكم تامنمى فمف لمفوم لمةىنم ٓ

ومت ػ كػػمف ذمػػؾو وكػػمف لمثمبػػى فف لإلذف نػػف

ػػفر مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ بػػفوف حسػػتوذلف

لم مض ػ لمتزو ػ و حسػػتبمف فاػػي حذف بمطػػؿ بطبلاػػم مطى ػػم مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ نبطػػؿ كػػؿ مػػميو
مستمف ماي فو مترتس عىني ٓ

ونترتػػس عى ػ مػػم ت ػػفـ بطػػبلف كػػؿ مػػم باػ ػ فو ترتػػس عىػ ػ لإلذف ولما ػػفس ولإلتػ ػ لر لى

لمبمطى بمم ف ذمؾ عفـ تولز لإلعتفلف ب ممف ،مف نمـ فو مرؾ فػ يػذه لإلتػ لر لى لمبمطىػ
ٓ
فبطبلف لالت لر

مبطبلف ممبا عىني نمعف ،لترلون عممي بم تض نػماوف لالتػ لر لى

لمتامونػ وألاكػػمـ ماكمػ لمػػا ض ٓ ػ فمممػػمف ٖٖٔ / ،فٓط تػػاص عىػ فف  :ػ ت لمػػبطبلف

نترتػػس عىػ عػػفـ م لرعػػم ،فاكػػمـ لم ػػماوف لممتةى ػ بػػأل لتػ لر تػػويرل ٓ ونضػػى لممػػمف/ ،
ٖٖٙفٓط عى فاػي  :ػ لذل ت ػرر بطػبلف لتػ لر فماػي نتاػموؿ تمنػع لسثػمر لمتػ تترتػس عىنػي
مبم ره و ومزـ لعمفتي مت فمكف ذمؾ ت ٓ ــ ٔلؼذََحمكًـخَانـُمغَيـغاعاَثـأٌَ :ت
لم معف ،فف ممبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ت ( ا ض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ  ٘ٓٙو

ا ض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ  ) ٘ٙٛو وتطبن مى يػذه لم معػف ،عفنػف ،ال ت ػع
تاػى ا ػر فػ نضػم ماكمػ لمػا ض و فاكمػى مػ لر لر ػ عىػ سػبنؿ لممثػمؿ ػ بػأف الزـ

لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممم ت ٓ ( ا ػض  ٙٙ /ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘
ػ ٕ٘٘ و ا ػض  ٙٔ /ٔٔ /ٕٛػ سٕٔ ػ ٖ ٜٔػ  ٜٖٛو ا ػض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ
 ٜٙػ ٘ٓ٘ ) ٓ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغََثأَََّ:ـََ

ت ال نتوز لالستامف ف لفلا لممتمـ لم ضبط لممػمف ،لممخػفر ،مةػي اتنتػ مىت تػنش

لمػػذل نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمب ػ

ألف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف لم ػػبض لمػػذل ونػػع بػػمطبل ومػػـ نكػػف

منوتف موال يذل لالت لر لمبمطؿ وال ف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ ت

* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
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ٔلؼذََحمكًخَانُمغَثأََََّ:ـََ
ت ممفلمى لفلا

لممتمـ نف لننمى عى لمفمنؿ لممستمف مف ماضر ت تنش بمطؿ و

ػ وعىػ لالعتػرلؼ لمماسػوس لمنػي فػ يػذل لمماضػر لمػذل لاكػره فنمػم بةػف و ػ فمامػم التكػوف
انا العتممف لماكـ عى ماضر لت لر لى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ /ٔٔ / ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘

كًبَلؼذََحمكًـخَانـُمغَيـغاعا و ـ ـ ت بةػفـ تػولز لألعتػفلف ب ػممف ،مػف نػمـ فو

مرؾ ف لالت لر لى لمبمطى ت وبأف ت مف نػمـ فو ػمرؾ فػ لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي
لم ممف ،عىنمم تٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ
* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ ٔٓٓٛ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ ٕٗٛ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف مةنبم مخطوي ف تطبنػؽ لم ػماوف
فضبل عف ن وره بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ

صبيُبََََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔسـأَفَٗرـجيكَانمبٌََََٕ.

ف ػػف تمسػػؾ لمػػففمع عػػف لمطمعا ػ ف ػ مرلفةتػػي فمػػمـ ماكم ػ لمموضػػوع بسػػبس خػػر

مبطبلف حت لر لى لممرلنب ولمتستنؿ لم ػمفر ،بموتػس لإلذف لممػار ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/ولمػذل ترتػس
عىن ػػي كمفػ ػ لإلتػ ػ لر لى لمتممنػ ػ بم ػػم فنم ػػم لألم ػػر لم ػػمفر فػ ػ ٖٕ ٕٕٓٓ/ٖ/بض ػػبط وت ت ػػنش
لممتمم ػ لألوم ػ ( لمطمعا ػ ) ولمثػػما ألف لم ػػموـ بممتسػػتنؿ ولممرلنب ػ ولمت ػػونر غنػػر ماػػفوس
ومػػف غنػػر مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو ومػػـ نػػتـ لإلتػ لر تاػػى ح ػرلؼ مػػف تػػـ افبػػي مػػف لمسػػىط

لألمر ،ونمؿ لمففمع رام مففمعي مم مضمواي فاي فضبل عف بطػبلف فمػر لماػفس لألوؿ لممػار
ٖ ٕٕٓٓ/ٖ/بكػػؿ مػػم نترتػػس عىنػػي مػػف ثػػمر ممػػم ت ػػفـ بنماػػي وامم ػ كػػوف لمانمب ػ لمةمم ػ غنػػر
مأذوف ممم مػف لم مضػ لمتزوػ بمماػفس مىمرلنبػ ولمتسػتنؿ ػ فباػي النتػوز ال مىانمبػ لمةممػ وال
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ممأمور لمضبط لم ضمو فف نافس فاف لمامس وال فاف رتمؿ لمسىط لمةمـ مى نمـ بأل عمؿ مف

فعممؿ لمتا نؽ ومف ذمؾ لممرلنب ولمتستنؿ ولمت ونر .

ومػػف لم ولعػػف لمم ػػرر ،فىمػػذل لم ػػفف فاػػي النتػػوز فف نكػػوف لماػػفس حالّ ممػػأمور لمضػػبط

لم ضمو وفؽ اص لمممفتنف ٓ ٚو ٕٓٓ حت لر لى فنكوف لمافس بمطبل حذل
لمسىط لمةمم لمذل النامؿ

ػفر ألاػف رتػمؿ

لمضبطن لم ضمون  .ولمثمبى مف لإلذف لمسممؼ لمػذكر فاػي

حذف ألل م ػػف فعض ػػم ينوػ ػ لمرنمبػ ػ لإلفلرنػ ػ بمتخ ػػمذ لإلتػ ػ لر لى لمبلزمػ ػ مىمرلنبػ ػ ولمتس ػػتنؿ
ولمت ونر ومـ نأذف بمإلستةما بمم اننف حالّ تاى رنمب ول رلؼ لممأذوف مي .

ولمثمبػػى بػػمألورلؽ فف تىػػؾ لإلت ػ لر لى تمػػى بةنػػفل عػػف ح ػرلؼ ورنمب ػ فل عضػػو مػػف

فعض ػػم لإلفلرنػ ػ بمممخمم ػ ػ م ػػاص حذف لما ػػفس ا س ػػي ومم ػػذل ك ػػمف لمتس ػػتنؿ وب ػػمن لإلتػ ػ لر لى
لمم ػػذكور ،بمطىػ ػ  .ألف لمتس ػػتنؿ ولمت ػػونر عم ػػؿ م ػػف فعم ػػمؿ لمتا نػػؽ ولأل ػػؿ فف ت ػػوـ ب ػػي
لمانمب لمةمم با سمم ونستمف مأمور لمضبط لم ضمو ا ي ف حترلوي مف فمر لمافس .

ولسػػتةما لمم ػػأذوف بغنػػره مػػف رتػػمؿ لمضػػبطن فو لمس ػػىط لمةممػػ م ػػروط ب ػػأف نك ػػوف
لممسمعف مف رتمؿ لمسىط لمةمم عى لألنؿ وبأف نتـ لإلت لر تاى سمةي وب ره مةػم  .فمػم
امف لمامس فبل نتوز لإلستةما بمـ ف لم نمـ بمذل لمةمؿ لمػذل يػو مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ فن ػع

بػػمطبل كػػؿ تسػػتنؿ ُنترنػػي ولاػػف مػػف اػػمف لماػػمس بمةاػ فف ن ػػترط فػ م ػػفر لألمػػر بمماػػفس

مخت ػػم بب ػػفلره وفف نكػػوف لمماػػفوس مىتا نػػذ مػػف مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو لممخت ػػنف ولذل
كػػمف ف ػ امت ػ حم ػ لإلسػػتةما بأاػػف مػػف رتػػمؿ لمسػػىط لمةمم ػ فنتةػػنف فف نكػػوف ذمػػؾ تاػػى
ب ره ول رلفي لممبم ر .
ٔلؼذَثظنكَحمكًخَانُمغَٔلبنذَأَََّ:

حذل تػػمز ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو فف نسػػتةنف ف ػ لم ن ػػمـ بممةم ػؿ لم ػػذل اػػفس مػػي بأاػػف

مراسني مف ال نتمتةوف ب ػ مػأمور لمضػبط لم ضػمو ػ حال فاػي ن ػترط فف نكػوف لألخنػر نػف
نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ تاػػى لإل ػرلؼ لممبم ػػر ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو لمماتػػفس ولال كػػمف عمىػػي

بمطبل ت ٓ

* 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 ٜٓٛ
وف اكـ ماكم لما ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/و نضى با ر لمى ظ بأاػي نتػس ننػمـ مػأمور
لمضبط لم ضمو با سي بمبم ر ،لإلت لر لمذل افس متا نذه فو نكوف نػف تػـ عىػ مسػمع ومػرل
ماي ػ وفف ننمـ خص مف غنر مأمورل لمضبط لم ضػمو بػمإلت لر نبطىػي مػم فلـ مػـ نثبػى فف

مم نمـ بي كمف تاى ب ر ومسمع مأمور لمضبط لم ضمو لممأذوف مي ٓ
ٔلؼذَكظنكََ:

ت حذل كىػػؼ م ػػأمور لمض ػػبط لم ض ػػمو لممات ػػفس فا ػػف رت ػػمؿ لمس ػػىط لمةممػ ػ مى ن ػػمـ بممةم ػػؿ

لممافوس مي ػ ف مـ بي حست بلال ػ كمف يذل لمةمؿ بمطبل ت ٓ

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

ويػػذل لإل ػرلؼ لممطىػػوس ولمولتػػس مػػـ ناػػف

بػػؿ كػػمف مسػػتانبل ألف لمونػػموع لمت ػ تػػـ

تسػتنىمم كماػى فػ فمػمكف مغى ػ نسػتانؿ فف تكػوف تاػى ح ػرلؼ ورنمبػ لممخػتص ببترلومػم ػ
وفضمؼ لمففمع لف لألورلؽ خىػى ممػم ن نػف كن نػ تمػمـ لمتسػتنؿ ولم ػموـ بػي ومتػ تػـ ولموسػنى

لممتبةػ فنػي ويػ عام ػر فسمسػن وتويرنػ مىتسػتنؿ لمم ػروع النتػوز فف ن ػوبمم لمتتمنػؿ ػ

كمػػم فاػػي نابغ ػ فف ػرلغ كػػؿ تسػػتنؿ ف ػ ماضػػر خػػمص موضػػام بػػي مرلاىػػي وونتػػي ولم ػػموـ بػػي
تطبن ػػم مؤل ػػوؿ لممتبة ػ ف ػ مبػػمفج لمتا نػػؽ لمتاػػمو ولمت ػ توتػػس كتمب ػ تمنػػع لإلت ػ لر لى
ولثبمتمم بماضر نةف مذمؾ ان
.

النتوز حثبمى ا وؿ لإلت لر بأن وسنى فخرل غنر لمكتمب

وخىػػص لمػػففمع مػػف ذمػػؾ حم ػ بطػػبلف لمتسػػتنؿ ولمت ػػفنر ولألفم ػ لممابث ػ عامػػم بطبلاػػم

مطى م ولف يػذل لمػبطبلف نرتػس فػ تماػس لممسػوومنف عاػي لممسػوومن عػف لمترنمػ لمما ػوص
عىنمم ف لمممف ٖٜٓ /،مكر لر ع وبمى بمعتبمر فامـ لسترنول لمسمع ولمتا ى عى لألامفنػ
لمخم

فوف اؽ وف غنر لألاولؿ لمم رح بمػم نماوام .

ػنريم فػ ففل عمىمػم بةػفـ لمتوننػع عىػ ف ػوؿ

واة لمففمع عىػ سػىط لمتا نػؽ ت

لأل رط نبؿ لمتستنؿ وتفونف تمرنخ وسمع بف عمىن لمتستنؿ ات نمكػف لمرتػوع حمػ يػذه
لمبنماػػمى مبنػػمف مػػم حذل كػػمف لمتسػػتنؿ سػػمب م عى ػ
عرضػ مىتبلعػس ولمةبػ

ػػفور لإلذف فو الا ػػم عىنػػي وات ػ التكػػوف

بمماػذؼ ولإلضػمف ولما ػؿ ثػـ حعمفتػي مػف ػرنط سخػر ػ وألف لمػفمنؿ
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لممستمف مف تىؾ لمتستنبلى مي ػأاي وخطػره خم ػ فػ لمػفعول لمممثىػ انػ

حتخذتػي سػىط

لإلتممـ مف بنف لألفم لمتويرن لمت لرتكزى عىنمم ف تفعنـ لمتمم ضف لمطمع

.

ٔملَرأسظَحمكًخَادلٕػٕعَثٓظاَانضفبعَاجلْٕغََٖٔأؿغدزَّثمٕذلبَََََ:

ت حاي ففمع مرسػؿ مػف تماػس لممػفلفع عػف لممتممػ وفف لمماكمػ تطمػوف حمػ سػبلم

مػم لتخذتػي لمانمبػ لمةممػ فػ يػػذل لمخ ػوص مػف حتػ لر لى و كمػم تطمػوف حمػ فف لمثمبػى مػػف
لممتممػػنف ولممبىػػغ ب ػرلوط لمتسػػتنؿ حامػػم تػػـ بتا نػػذ لإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ

فامفنػ

ونبػػؿ لم ػػبض عىػ لممتممػػنف ومػػف ثػػـ تضػػا لإلت ػ لر لى لمتػ حتبةػػى مت ػ مػػع لم ػػرعن وال
مطةف عىنمم ت .
ومم فورفه لماكـ فنمم ت فـ الن ىح رفل عى ففمع لمطمعف لمسممؼ لمذكر و والنولتػي

كمف عام ره وال نولتي مم تضماي مف فوتي ن ػور فػ لإلتػ لر لى وبطبلامػم ممػم ػمبمم مػف
عػولر خم ػ مػػم تمسػػؾ بػػي وفثػػمره بػػأف لم ػػموـ بممتسػػتنؿ ولممرلنبػ مػػـ نكػػف مػػف مػػأمورل لمضػػبط
لم ضمو ولممأذوف ممـ بمم نمـ بمذل لإلتػ لر لمػذل تػـ بةنػفل عػف ل ػرلفمـ و ػ كػذمؾ فضػبل عػف
ا ػوؿ عبػ

وتبلعػس تىػؾ لمتسػتنبلى و ػ ويومػم كػػمف ن تضػ مػف لمماكمػ تا نػؽ لمػػففمع

لمسممؼ لمذكر بىوغم مغمن لألمر فني و ػ ومػو فوف طىػس

ػرنح مػف لممػفلفع عػف لمطػمعف و ػ

ألف مامزعتي وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي تاطػول عىػ لممطممبػ لمتمزمػ ببت لروػي و حذ ال ن مػـ
مامم حال يذل لممةا وال نستفؿ مامم لال تىؾ لمفالمػ و ػ يػذل لمػ فف تا نػؽ لألفمػ

فػ لممػولف

لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لألوؿ و ػ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو لممػتمـ
فو لممفلفع عاي .

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

رمٕلَحمكًخَانُمغَفَْٗظاَانظضصََ:ـََ
ت وانػ ػ

فف لمب ػػنف م ػػف مامض ػػر تىس ػػمى لممامكمػ ػ

وم ػػفوامى لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فف

لمطمعانف ففةم ببطبلف لمتستنبلى ولمفمنؿ لمممتف مامم لستامفل لم فف مػف بم ػر لمتسػتنبلى
مترف مر ف مى رط ومنس مف بنف مأمورل لمضبط لم ضمو و فو فعػولامـ و وكماػى لممػمف،
 ٕٓٙ/مف نماوف لالت لر لى لمتامون

لممةفؿ بمم ماوف رنػـ  ٖٚسػا ٕ ٜٔٚلمػولرف فػ لمبػمس

لمرلبع مف لمكتمس لألوؿ و لمخمص بممتا نؽ بمةرف لمانمب لمةمم و تاص عىػ فاػي النتػوز
مىانمب لمةمم ت تنش غنر لممتمـ فو مازؿ غنػر مازمػي و لال حذل لتضػاى مػف فمػمرلى نونػ فاػي
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اموز أل نم تتةىؽ بممترنم و ونتوز ممم فف تضبط مفل مكمتس لمبرنػف تمنػع لمخطمبػمى

ولمرسػػموؿ ولمت لروػػف ولممطبوعػػمى ولمطػػروف ومػػفل مكمتػػس لمبػػرؽ تمنػػع لمبرننػػمى و ولف ت لرنػػس
لممامفثػػمى لمسػػىكن

ولمبلسػػىكن و ولف ت ػػوـ بتسػػتنبلى ممامفثػػمى تػػرى فػ مكػػمف خػػمص و

متػ كػػمف مػػذمؾ فموػػفه فػ ظمػػور لما ن ػ و فػ تامنػ فو تااػ مةمنػػس عىنمػػم بػػممابس ممػػف،
تزنػػف عى ػ

ثبلث ػ

ف ػػمر ـ ـ ون ػػترط التخػػمذ فل لت ػ لر مػػف لالت ػ لر لى لمسػػمب لما ػػوؿ

م فمم عى لذف مف لم مض لمتزو بةف لطبلعي عى لألورلؽ و فمف لست فلر لمانمب لمةمم

بػمت لر تسػتنؿ لممامفثػمى لمتػ تتػرل فػ مكػػمف خػمص و لذاػم مػف لم مضػ لمتزوػ بةػػف فف
كماػػى نػػف لت ػػىى بماضػػر لمتارنػػمى ونػػفرى ك منتمػػم متسػػونغ لالت ػ لر ذمػػؾ يػػو عمػػؿ مػػف
فعممؿ لمتا نؽ و وتا نذ ذمؾ لالذف عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ بػفوره نتةػنف فف ت ػوـ بػي لمانمبػ
لمةمم با سمم فو بمف تافبػي مػذمؾ مػف مػأمورل لمضػبط لم ضػمو لممخت ػنف و ممػم كػمف ذمػؾ

وكػػمف مػػف لمم ػػرر ػ عىػ لمسػػنمؽ لممت ػػفـ ػ فف تسػػتنؿ لممامفثػػمى لمتػ تتػػرل فػ مكػػمف
خمص عمؿ مف فعممؿ لمتا نػؽ وكماػى لممػمف ٕٓٓ / ،مػف نػماوف لالتػ لر لى لمتامونػ
مكػػؿ مػػف فعضػػم لمانمبػ
لمضبط لم ضمو

لمةممػ فػ اممػ لتػ لر

ببةض لألعممؿ لمت

تتنػز

لمتا نػػؽ با سػػي فف نكىػػؼ فنػػم مػػف مػػأمورل

مف خ مو ػي و فػمف الزـ ذمػؾ فاػي نتةػنف فف ن ػوـ

مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو با سػػي ػ بمبم ػر ،لالت ػ لر ذمػػؾ لمػػذل اػػفس متا نػػذه فو فف نكػػوف
لالتػ لر فػ فنػػؿ لم ىنػػؿ نػػف تػػـ عىػ مسػػمع ومػرفل ( مةػػم ) ماػػي ػ كنمػػم نكمػػؿ ممػػذل لالتػ لر
م ومػػمى

ػػاتيو ممػػم كػػمف ذمػػؾ و وكػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف عػػوؿ ف ػ نضػػموي بمفلا ػ

لمطػػمعانف ضػػمف مػػمعوؿ عىنػػي

ػ عى ػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لمتسػػتنبلى لم ػػوتن

لممػػففوع

ببطبلف لترلومم و ولطرح لماكـ لمففع لممبفل ف يذل لم فف ب ومي ت لاي لذف و مضبمط رط
لمم لرفػػؽ ف ػ تسػػتنؿ لألامفن ػ

لم ػ ون

ولالت ػػمالى لمتىن وان ػ وروػػنست انمب ػ فمػػف لمفوم ػ

لمةىنم مي يذل لماؽ ومي فف نأذف بػذمؾ طب ػم ممػم خومػي مػي ت لم ػماوف ولم ػوؿ بػأف ل ػترلؾ لامػف
توفنػػؽ فػ ذلؾ النغنػػر مػػف يػػذل لماظػػر وسػػبلم لالتػ لر لى و فػػمف مػػم فورفه لماكػػـ فنمػػم ت ػػفـ
نخػػممؼ
لممةا

ػػانح لم ػػماوف والنسػػوغ بػػي لط ػرلح يػػذل لمػػففع مػػمفلـ لمثمبػػى مػػف مفوامتػػي فف لم ػػميف
ومـ نثبى لماكػـ فف ممنػمـ بػي مػف تسػتنؿ كػمف

منس مف مأمورل لمضبط لم ضمو

تاى سمع وب ر (مةم) لممأمور لممأذوف ت ٓ
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ت ونكوف مف ثـ يذل لالت لر ػ بمم ور ،لمت

فورفيم لماكـ عاي ف مفوامتي عى لمسنمؽ

لممت فـ ػ نف ونػع بػمطبل وناسػاس يػذل لمػبطبلف عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف ماػي ولممةػوؿ عىنػي فػ

نضم لماكـو والنغا عف ذمؾ مم فورفه لماكـ مػف ففمػ فخػرل لذ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ
متسمافه نكمؿ بةضمم بةضم و بان

لذل س ط فافيم فو لستبةف تةذر لمتةػرؼ عىػ مبىػغ

لألثػػر لم ػػذل كػػمف مى ػػفمنؿ لمبمطػػؿ ف ػ لمػ ػرفل لمػػذل لاتمػػى لمن ػػي لمماكمػػ و فو لمتة ػػرؼ عىػ ػ

ممكماى تاتم

لمني مف اتنت مو فامم فطاى لم فف يذل لمفمنؿ غنر نموـ و ػ ممم كمف ممت فـ

فماػػي نتةػػنف ا ػػض لماكػػـ ػ لممطةػػوف فنػػي ولالعػػمفه بغنػػر امت ػ

لم ػ با ػ

سػػمور مػػمنثنره

لمطمعامف ف طةاممم ت
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٜٗ٘
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني لماظػر فباػي نكػوف مةنبػم ولتػس لمػا ض ولالاممػ

.
ً
ربؿؼبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:
َ

ف ػف ذيػس لمػففمع فػ ففمعػي لمػ فف ت تػنش مسػكف لمطمعاػ ونػع بػمطبل و ػ ألف لألذف

لم ػػمفر مػػف سػػىط

لمتا نػػؽ بتػػمرنخ ٖٕ ٕٕٓٓ/ٖ/لمسػػمع ٗ ـ لنت ػػر عى ػ متػػرف ضػػبط

وت ت ػػنش ػػخص ك ػػؿ م ػػف لممتمم ػػنف  ...............و .........ع ػػس ت مض ػػنممم فو لنمم ػػم
مبىغ لمر و ،و ػ عى فف نا ذ لمضبط ولمت تنش ممر ،ولاف ،خبلؿ لممف ،لممافف ،سى م مىتسػتنؿ
بػػمألذف لمسػػمبؽ وناػػرر ماضػػر بػػمإلت لر لى و ػ ومػػـ نػػرف بػػذمؾ لالذف مػػم ن نػػف لمت ػرنح بت تػػنش
مسػػكف لمطمعا ػ و ػ وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ مػػم فثبتػػي روػػنس لمانمب ػ لمما ػػؽ ف ػ ماض ػره لممػػار

ٕ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/بةػػف ضػػبط لممػػتمـ لمثػػما اػػمؿ ت مضػػني مبىػػغ لمر ػػو ،ػ ب ػ لرره لالات ػػمؿ مضػػبط
لمطمعاػ بماػػؿ لنممتمػػم لمكػػموف ٔ ػػمرع لمبسػػتمف لبػػف ن ػرنش اػػمؿ لسػػتبلممم مبىػػغ لمر ػػو ،مػػف
لممتمـ لمثما لسمم زنفلف و ػ ألف ذمؾ لم رلر لألخنر ولف

فر مف سىط لمتا نؽ لال فاي مـ

نكف مسببم بمم ال نت ؽ ومم ا ى عىني لممػمف ٗٗ ،مػف لمفسػتور و ػ وت ضػ بػأف مىمسػمكف
ارم و ػ فبل نتوز فخوممم وال ت تن مم حال بأمر نضمو مسبس وف م ألاكمـ لم ماوف .

واص لمممف ٜٔ /،لت لر لى تامونػ ولمتػ تػم بمػم لف ت تػنش لمماػمزؿ عمػؿ مػف لعمػمؿ
لمتا نؽ و ػ وال نتػوز لإلمتتػم حمنػي حال بم تضػ فمػر مػف نمضػ لمتا نػؽ باػم عىػ لتمػمـ
موتػي فمػ

ػخص ن ػنـ فػ لمماػزؿ لممػرلف ت تن ػي ببرتكػمس تامنػ فو تااػ و ػ فو بب ػترلكي
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ف لرتكمبمم و ػ فو حذل وتفى نرلوف تفؿ عى فاي اػموز لأل ػنم تتةىػؽ بممترنمػ  ...وفػ كػؿ

لألاػولؿ نتػػس فف نكػػوف فمػػر لمت تػػنش مسػػببم و ػ ولذل نػػرر روػػنس لمانمبػ لالات ػػمؿ حمػ مسػػكف
لمطمعا و ػ وت تن ػي مضػبطمم بماػؿ لنممتمػم فوف فف نبػنف لسػبمبم م ػ لرره بػممت تنش نبػؿ لت لروػي

فػػأف ت تن ػػي ن ػػع بػػمطبل مةػػفـ تسػػبس يػػذل لم ػرلر و ػ وبنػػمف لألسػػبمس لمت ػ فعتػػي التخػػمذ يػػذل
لالت لر ات نمكف مرلنب سبلم و ولس ت فنره مػف عفمػي مػف ماكمػ لمموضػوع بػفل  ،عاػف
عػرض لمػفعول عىنمػم و ػ ومػف ماكمػ لمػا ض بةػف ذمػؾ عػف لمطةػف عىػ لماكػـ فممممػم و ػ
ػػماب لالخت ػػمص لأل ػػنؿ ولموالن ػ لمتمم ػ ف ػ مرلنب ػ

وي ػ

لمونموع لممطروا عى بسمط لمبا
ان

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ

فممممم .

نستانؿ عىنمػم بسػط يػذه لمرنمبػ ومبم ػرتمم فوف فف نكػوف م ػرلر لمت تػنش لمسػممؼ

لسػبمبي لمتػ تسػوغي وتبػرره وفػؽ مػم اػص عىنػي لم ػماوف لمفسػتورل كمػم سػىؼ لمبنػمف و ػ وممػذل
فػػأف خىػػو لم ػرلر بػػممت تنش لمم ػػمر حمنػػي ولمػػذل

ػػفر فوف بنػػمف ألسػػبمس ممػػف ف ػػفره نبطىػػي

ونافل بممتمم حم بطبلف كمف لألفم لممترتب عىػ تا نػذه و ػ بمػم فنمػم ضػبط لمطمعاػ ا سػمم
و ػ ولممبىغ لمذل ننؿ بضبطي عى ماضف ،بمازممم ألف يػذه لألفمػ مترتبػ عىػ لالتػ لر لمػذل
مبي عولر لمبطبلف ومـ تكف متوتف مواله .

ومػػـ تأخػػذ ماكم ػ لمموضػػوع بػػذمؾ لمػػففع لمتػػويرل كػػذمؾ و ػ ولمت تػػى عاػػي ب وممػػم لف

لم ماوف مـ ن ترط

كبل خم م ومةنام مئلذف بممت تنش و ػ وكؿ مم نتطىبػي فػ يػذل لم ػفف لف

نكػػوف لألذف ولضػػام وماػػففل بمماسػػب حمػ تةنػػنف لأل ػػخمص ولألمػػمكف لممػرلف ت تن ػػمم و ػ وفف
نكوف مسببم وم فره مخت م مكمانم بب فلره ونونع عىني ببمضموي و ػ وفف لمثمبى بمم

اتنف

لمثممثػ ع ػػر ولمرلبةػ ع ػػر مػػف تا ن ػػمى لمانمبػ لمةممػ لمتػػز لمثػػما مامػػم لف روػػنس لمانمب ػ
لممخت

ف فر لذام كتمبنػم مسػتوفنم م ػرلوطي لم ماوانػ مضػبط لممتممػ بماػؿ حنممتمػم لمكػموف

بممة ػػمر رنػػـ ٔ ػػمرع بسػػتمف لبػػف ن ػرنش لمػػفور لألوؿ مضػػبطمم اػػمؿ فو ع ػػس لسػػتبلممم مبىػػغ
لمر ػػو ،ونػػفره مموػ لمػػؼ تانػػي مػػف لممػػتمـ لسػػمم

زنػػفلف و ػ وكػػذل ت تػػنش مسػػكامم مضػػبط فنػ

فورلؽ فو مسػػتافلى تػ ػتةىؽ بموضػػوع لمتا نػػؽ و ػ ولف لمماكم ػ تػ ػةتبر (؟ ) حعت ػرلؼ لممػػتمـ
لمثػػما بتوسػػطي ف ػ لر ػػمف لممتمم ػ لألوم ػ سػػببم لعتا تػػي لمانمب ػ لمةمم ػ (؟ ) أل ػػفلر لألذف

بت تػػنش مسػػكف لممتمم ػ ولالات ػػمؿ متا نػػذه و ػ لألمػػر لمػػذل نضػػا مةػػي يػػذل لمػػففع ف ػ غنػػر
ماىي .
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ويو حستفالؿ ن وبي لمخطأ ف تطبنؽ لم ماوف ألف لمماكمػ فاىػى ا سػمم ماػؿ لمانمبػ

لمةممػ وفورفى يػ سػػببم مػئلذف مػػـ نػرف فنػي و وألف لسػػبمس لألذف لم ػمفر مػػف سػىط لمتا نػػؽ
نبؿ ت تنش مسكف لمطمعاػ نتةػنف فف تكػوف

ػمفر ،مػف لسذف وفف تكػوف مكتوبػ موضػام بمػم

عى نرلر لمسىط لممذكور ،بت تنش ذمؾ لممسكف و ونابغ كذمؾ فف تكوف يذه لالسبمس وتىػؾ
لمةى ػ ولضػػا و ػرنا ال ن ػػوبمم لاتمػػمؿ فو ظػػف فوغمػػوض فو حبمػػمـ و ػ كمػػم فف فسػػبمس

لإلذف بت ت ػػنش لممس ػػكف ال نابغػ ػ فف تاخ ػػذ بطرن ػػؽ لالس ػػتاتمط فو لالس ػػتابمط كم ػػم ي ػػو لما ػػمؿ
بمماسػػب متسػػبنس لماكػػـ ذلتػػي فأسػػبمس لماكػػـ ال نتػػوز لسػػتابمطمم فو لسػػتاتمتمم مػػف م ػػفممى
منسى ثمبت كتمب وتافل اتمم وماط م لم مم لاتم لمني لماكـ فػ نضػموي سػول بػممب لر  ،فو
لإلفلا .
وعىػ ذمػػؾ فػػمالعترلؼ لم ػػمفر مػػف لممػػتمـ لمثػػما ضػػف لمطمعا ػ ال نتػػوز لتخػػمذه سػػببم

متسػػونغ لم لررلم ػػمفر مػػف لمانمبػ ػ لمةمم ػ بت ت ػػنش مس ػػكامم مضػػبطمم ب ػػي وضػػبط مبى ػػغ لمر ػػو،
بفلخىػي و ػ ولم ػوؿ بغنػر ذمػؾ وفخػذل بماطػؽ لماكػـ لممطةػوف فنػي ػ ناطػول عىػ خػروط ظػمير
عمم فوتبي لمفستور ولم ماوف مف فف نكوف لالذف بت تنش لممسكف نف

فر مف سىط لمتا نػؽ

مسػببم و ػ وذمػؾ اتػ تسػتطنع لمماكمػ مرلنبػ لمسػىط لمتػ ف ػفرتي فػ مػفل

ػا وتفنػ

لألسػبمس لمتػ تبػرر يػذل لمت تػنش و ػ عىػ ت ػفنر لف مىمسػمكف ارمػ خم ػ ألامػم مسػتوفع

سر اموزيم و ػ وال نتوز لنتامممم وت تن مم حال بام عى تػولفر لم ػروط لمتػ فوتبمػم لم ػماوف
و ػ وي

فور لالذف بممت تنش و ػ وعى فف نكوف مسببم مونةم عىنػي ممػف ف ػفره و ػ

وال

نةتب ػػر م ػػف ذم ػػؾ فف نك ػػوف لالذف لمم ػػذكور م ػػتمبل عىػ ػ نػ ػرلر ض ػػبط لمطمعاػ ػ ألام ػػم كما ػػى

بمسػكامم ونػى

ػفوره و ػ ونػف

ػفر لم ػرلر لممػذكور بضػبطمم بةػف فخػوؿ مسػكامم مضػبطمم

بفلخىي وضبط مبىغ لمر و ،امؿ تسىنمي ممم ف ذمؾ لممكمف كمم سىؼ لمبنمف .
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف ونػف فخطػأ فػ تطبنػؽ لم ػماوف و ػ
ألف لمماكم لعتبرى لستتولس لممتمـ لمثما ومم لس ر عاي لعترلفي ضف لمطمعا سػببم نك ػ
مامؿ لم رلر بممت تنش لمسممؼ لمػذكر و ػ وبػفعول لف لالذف بػممت تنش مػنس مػي ػكؿ خػمص و ػ
ومافل ذمؾ فف لمماكم لستخى ى مف لستتولس لممتمـ لمثما ومم تم بمذل لالستتولس مػم
نك ػ العتبػػمره مسػػببم مػػذمؾ لم ػرلر بت تػػنش لممسػػكف و ػ ويػػو مػػم الن ػػىح تسػػبنبم مى ػرلر
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لمم ػػمر حمنػػي و ػ ولمػػذل نةتبػػر ف ػ ا ن تػػي خممنػػم مػػف سػػبس ل ػػفلره بمػػم النت ػػؽ ومػػم فوتبػػي

لم ماوف ولمفستور ف لمممف ٗٗ ،ماي ولمسممؼ بنمامم .
كمم فف ماكم لما ض ال ترلنس لسبمس
ورنتػػي لمرسػػمن

فور لم رلر فو لالذف بػممت تنش حال مػف خػبلؿ

لم ػػمفر ،مػػف م ػػفره ولممونػػع ماػػي و وال تسػػتاف ف ػ ذمػػؾ وف ػ مبم ػر ،والنتمػػم

عى اسف تطبنؽ لم ماوف لال مف خبلؿ تىؾ لمورن ذلتمم و ومف ثـ تةنف ل تمممتمم عى كمف

بنمامتمم لمتويرن ولمممم وعىػ فرسػمم لسػبمبمم لمتػ ففةػى سػىط لمتا نػؽ حمػ ل ػفلر نرلريػم
ت تػػنش لممسػػكف و فػػبذل خىػػى تى ػػؾ لمورن ػ م ػػف يػػذه لألسػػبمس كما ػػى بمطىػػ م ػػفلامم م وممتم ػػم
لمتويرن وعام ريم لمممم

لمبلزم م اتمم ػ ومت بطؿ لم رلر لممذكور فأف لمػبطبلف نىاػؽ

بكمفػ لألفمػ لمتػ ظمػػرى باػػم عىػ تا نػػذه بمػػم فنمػػم ضػػبط لمطمعاػ ا سػػمم ولممبىػػغ لمػػذل ننػػؿ
بضبطي بفلخؿ مسكامم كمم سبؽ لم وؿ .

ونػػف لكػػفى ماكم ػ لمػػا ض يػػذل لممةا ػ ب وممػػم  :لف لمفسػػتور اػػص ف ػ لممػػمف ٗٗ ،ماػػي

عىػ لف مىمسػػمكف ارمػ فػػبل نتػػوز فخوممػػم فو ت تن ػػمم لال بػػأمر نضػػمو مسػػبس وف ػػم ألاكػػمـ
لم ػماوف و ػ ويػو اػص عػمـ مطىػؽ مػـ نػرف عىنػي مػم نخ
لماص لمفستورل نستىزـ ف تمنع لاولؿ ت تنش لممسمكف

ػي فو ن نػفه و ػ ممػم مػافله فف يػذل
فور لألمر لم ضمو لممسبس و ػ

وذمؾ

وام مارم لممسكف لمت تابثؽ مف لمارن لم خ ن لمت تتةىؽ بكنػمف لم ػرف وانمتػي

لمخم

ومسػكاي لمػذل نػأول حمنػي و ػ ويػو سػره وسػكناتي و ػ ومػذمؾ اظػر لمفسػتور عىػ تأكنػف

اظػػر لاتمػػمؾ ارمػ لممسػػكف سػول بفخومػػي فو ت تن ػػي و ػ مػػممـ ن ػػفر فمػػر نضػػمو مسػػبس
فوف لف تستثا مف ذمؾ امم لمتىبس .
*

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

*

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

نضمؼ حم مم ت فـ فاي عى فرض تولفر اممػ لمتىػبس عاػف ضػبط لممػتمـ لمثػما اػمؿ
ا ومي عى لممبىغ لممضػبوط مػف لم ػميف لألوؿ و فػأف تىػؾ لماممػ ال تسػوغ ت تػنش مسػكف
لمطمعاػ وضػبطمم بفلخىػي بةػػف فف نضػى لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػػم بةػفـ فسػتورن لممػػمفٗٚ ،
لت لر لى تامونػ ولمتػ كماػى تتنػز ذمػؾ لمت تػنش فػ تىػؾ لماممػ ممخمم تمػم مػاص لممػمفٗٗ ،

مػػف لمفسػػتور لمت ػ ورفى ف ػ

ػػأف ت تػػنش لممسػػمكف ول ػػترطى ف ػ
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ػ عمم ػ

ػػفور فمػػر

نضػمو مسػبس ومػـ تسػتثف اممػ لمتىػبس ػ امينػؾ بتىػبس لمغنػر ػ بمػم مػافله بممضػرور ،ل ػترلط
فور لألمر لم ضمو لممسبس ف امم لمتىبس بممترنم

* اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ف ػ ٕ ٜٔٛٗ/ٙ/لم ضػػن ٕٓ٘ لمسػػا لمرلبة ػ ؽ
فستورن
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتبم لما ض ولإلامم
ً
ػبشغاََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََََ:
َ

.

ف ف ذيس لممفلفع عف لمطمعا ف ففمعي كذمؾ لم فف عمىمم ب رك توزنع لمكمربم ال

نسػمح ممػم بممتػفلخؿ متا نػؽ لمغػرض لمػذل مػف فتىػي نػفمى ممػم لمر ػو ،لممزعومػ حذ التخػػتص
بمػف ػبك لمكمربػػم مىمبػما لممةػف ،مسػػكا لمم ػمركنف فػ

م ػػروع

ػافوؽ سػكا لمةػػممىنف

بممخمرط ممة ر ،ونف تركى يذل لمةمؿ ولخت م متي بةف ترننتمم مفرت رونس نطمع لمتخطنط

ولممتمبة ومـ تةف مخت

لمبت ب

مف ذمؾ .

وفك ػػف ذم ػػؾ لممما ػػفس ات ػػمزل عىػ ػ عن ػػمف رو ػػنس متى ػػس لفلر ،ػػرك لمتوزن ػػع بتىسػ ػ
لممامكم ان

نرر مم ا ي بتىس

. ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٔٙ

ط  :ون ػػى لم ض ػػن كما ػػى لمطمعاػ ػ رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط ولممتمبةػ ػ ونب ػػؿ ك ػػفه
مػ ػػفنرعمـ لمت ػ ػػمنممى ت تاػ ػػوس ت ولمػ ػػذل اػ ػػؿ ماىمػ ػػم ف ػ ػ عمىمػ ػػم لمسػ ػػمبؽ
لمممافس مم تنىفل امت .

س  :ي ػ ػػؿ كما ػ ػػى  ...............مخت ػ ػ ػ بم ػ ػػروع لم ػ ػػافوؽ ع ػ ػػمـ  ٜٜٜٔوم ػ ػػم وت ػ ػػي
لخت م مم بمذل لممىؼ ؟

ط  :فنوه كماى مخت

.

س  :يؿ كماى وال زلمى مخت

بمذل لممىؼ ونى لمضبط عمـ ٕٕٓٓ ؟

ط  :أل ي ػ كما ػػى ون ػػى لم ض ػػن رو ػػنس نط ػػمع لمتخط ػػنط ولممتمبةػ ػ وم ػػرر مىتاػ ػ
لمم روعمى ببعتبمر فف يػذل لمم ػروع كػمف مةمػم نبػؿ تغننػر لموظن ػ ومخبرتمػم
ف يذه لألعممؿ نست مف بخبرتمم ومكف لممفنر لمةمـ لمػذل مسػؾ لمم ػروع بةػف

كفه يو لمذل ناوؿ لمموضوع حمني ويو لمذل نةرض .
وسوىى لمممافس مم تنىفل امت اانف

ىنس ػ مفنر عػمـ ت ػمنممى لمتاػوس

بمم رك ف ممى :
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س  :ي ػػؿ  ( ..........لمطمعا ػ ػ ) فل سػ ػػىط رونسػ ػػن فو ف ػ ػرلؼ عىنك ػ ػ بةػ ػػف فف
رننى لم وظن رونس نطمع لمتخطنط ولممتمبة بمم رك .

ط  :أل .
س  :ممي لالفلر ،لممخت

بمم رك مفرلس مىؼ م روع لم افوؽ ؟

ط  :لالفلر ،لمةمم مىت منممى تاوس .

ونف سوؿ لم ميف لممذكور  :اتمزل عى عبمف و فممـ ماكم لإلعمف ،فأتمس  :ػ

س  :بأعتبػػمرؾ روػػنس لم ػػرك فػ يػػذل لمونػػى وروػػنس لمىتاػ

ػ يػػؿ ت ػػفمى حمنػػؾ لمممافس ػ

...............
( لمطمعا ) إلتخمذ حت لر مم فو ت رؼ مم فو مئل مر ،بأمر مم فػ يذل لمموضوع ؟
ط  :ال

ومف يذه لألنولؿ تبنف لف لمطمعا ال لخت مص ممم مف نرنس فو بةنف بتو نؿ لمتنمر

لمكمربمو مم روع لم افوؽ مىةممىنف بممخمرط ولامم ما طة لم ى ماػذ ترننتمػم موظن ػ روػنس
نطػ ػػمع لمتخطػ ػػنط فػ ػ ػ عػ ػػمـ ٕٔٓٓ فل نب ػ ػػؿ لمولنة ػ ػ لمممثىػ ػ ػ بةػ ػػف ،ػ ػػمور و ومتػػ ػ لاة ػ ػػفـ
لخت م ػمم عىػ يػذل لمااػػو فػػبف ترنمػ طىػػس لمر ػػو ،تكػوف غنػػر نمومػ انػ

ال تتػولفر تىػػؾ

لمترنم حال حذل كمف مىموظػؼ لممرت ػ لخت ػمص ومػو ضػونؿ بممةمػؿ لمػذل مػف فتىػي طىػس

لمر و ،فو نػزعـ بمخت م ػي بػي وكػبل لألمػرنف غنػر متػولفر فػ تمابمػم ألامػم ال تخػتص بمػذل
لمةمؿ ومـ نزعـ فاف فامم زعمى فخت م مم بي خم
فو افن

وفاي مـ ناػف

فل م ػم مبم ػر ،مةمػم

طىبى مف خبلمي مبىغ لمر و ،ألاتمز يػذل لمةمػؿ ت ػرنام فو تىمناػم وكػؿ مػم ذكػر

ف يػذل لم ػفف كػمف ن ػنر عىػ مسػمف لم ػميف لألوؿ بأامػم امرتػي ب ػف ،عاػفمم لبػفل لسػتةفلف

لمتمةن ػ مسػػفلف رسػػوـ ف لرس ػ تفنػػف ،تخ ػػنض مسػػما لألرض لممطىػػوس لسػػت طمعمم ألنمم ػ
لم بك عىنمم ولعتبرى فف عرضي ناطول عىػ مػم نمػس كرلمتمػم ولمماتمػم وكػمف ذمػؾ بة ػبن
وب س ػػو ،مم ػػذل م ػػـ نت ػػرا فف نةن ػػف عىنم ػػم ي ػػذل لالس ػػتةفلف ولض ػػطر مس ػػاس افنث ػػي فػ ػ لما ػػمؿ
ولإلعتذلر عاي بفعول فاي مـ ن

ف لممةا لمذل تبمفر حم ذيامم .

وت ػفى لمماكمػ ممػذل لمػػففمع لمتػويرل بػممرف ب وممػم لف لمطمعاػ طىبػى وفخػذى مبىػػغ

لمر ػػو ،ب ػ تمم روػػنس نطػػمع لمتخطػػنط ولممتمبةػ ب ػػرك كمربػػم لم ػػمير ،ولاػػف لعضػػم
لمبى لممخت

بمممولف عى لامم لت لر لى مف لم بك
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متاػ

مىم روع لمسكا لمممىوؾ مى افوؽ

لمخػػمص بػػمممولطانف ولمةػػممىنف بممخػػمرط ومػػـ تاػػمزع لمطمعا ػ ف ػ يػػذل لألخت ػػمص و ػػمف بػػي
روػػنس متىػػس لفلر ،لم ػػرك وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ كػػوف لم ػ لررلى ت ػػفر مػػف متا ػ لمبػػى ػ ػ حذ ال

ن ػػترط ف ػ ترنم ػ لمر ػػو ،فف نكػػوف لمموظػػؼ لممرت ػ يػػو واػػفه لممخػػتص بتمنػػع لمةمػػؿ
لممت ؿ بممر و ،بؿ نك

لف نكوف مي ا نس مف لالخت مص تسمح مي بممتا نذ

ناخػػذ فػ لالعتبػػمر عاػػف عػػرض م ػػروع مػػف

مػػذمؾ لمم ػػروع ويػػو مػػم لف ػػح

ػػبك لمكمربػػم

عاػػي روػػنس متىػػس لفلر ،لم ػػرك ممػػم نتػػنح ممػػم تا نػػذ لمغػػرض مػػف لمر ػػو ،و ويػػو مػػم عرضػػي

لممتمـ لمثما لم موـ بمموسمط م مبؿ مبىغ لمر و ،لمذل فخذتي .
ومػم فورفتػي لمماكمػ فنمػم ت ػفـ ال نت ػؽ مػع مػم يػو ثمبػى بػمألورلؽ بػؿ نخػممؼ مػم ورف
بمػػم عىػ مسػػمف روػػنس متىػػس لفلر ،لم ػػرك ولمػػذل فكػػف فف لمطمعاػ ال لخت ػػمص ممػػم بممةمػػؿ
لمػػذل ننػػؿ بػػأف لمر ػػو ،نػػفمى إلاتػػمزه و كمػػم فف تىػػؾ لمم ػزلعـ مػػف لخت م ػػمم س ػول كىنػػم فو

تزونم مـ نكف

مف لر مامم بؿ يذل لمزعـ كمف

مف لر مف لممػتمـ لمثػما لسػمم زنػفلف و ويػ

التسأؿ عف مزلعمي ألامم كماػى مػف بػنف لمطػرؽ لالاتنممنػ لمتػ ممرسػمم با سػي ضػف ضػامنمه
ومامـ لم ميف لألوؿ ولعضم متىس لفلر ،لم افوؽ .
لمتػ تػفؿ عىػ لما ػػس

ون ْسػأؿ لممػتمـ لمثػما واػفه عػف يػذه لموسػػموؿ غنػر لمم ػروع
ُ
ولالاتنػػمؿ و خم ػ وفا ػي مػػـ ن ػػذكر فف لمطمعاػ ػ طىبػػى ماػػي ي ػػذه لإلفع ػػم لى بمإلخت ػػمص
تزونػػم فو كىنػػم و ػ ومػػف ثػػـ نكػػوف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف لعت ػػف خطػػأ فف لمطمعا ػ حفعػػى
ببخت م مم بمف بك لمكمربم مؤلرض ولممبما لمخم

بمم افوؽ ف انف فامم ا ى ذمػؾ

كىنػ عاػػف لسػػتتولبمم بممتا ن ػػمى و ػ وتأكػػف نوممػػم مػػف خػػبلؿ لألنػولؿ لمتػ ففمػػى بمػػم مػػم تنىػػفل
امت

ماب لألخت مص بمذل لمةمؿ ورونس لم رك ا سي .

ويذل لالعت مف لمخمط مىاكـ ػ كمف مي فثػره وال ػؾ فػ ع نػف ،لمماكمػ عاػفمم كواػى
ع ػػنفتمم ببفلاػ ػ لمطمعاػ و ػ حذل كػمف رفنمػم فػ لمػفعول سػنتغنر اتػ مػو فامػم ففركػى
تىػػؾ لألن ػولؿ ولمم مػػوـ لم ػرنح ممػػم وفالمتمػػم لمولضػػا

ػا

ألف مةاميػػم لما ن ػ نػػفؿ ون طػػع فف

لممػػتمـ لمثػػما كػػمف ناتػػمؿ عى ػ لم ػػافوؽ ولممسػػوومنف بػػي ونرنػػف لما ػػوؿ عى ػ لممبىػػغ لمػػذل

خطػػط مئلسػػتنبل عىنػػي فوف عىمػػي بػػأف لمطمعاػ ال فخت ػػمص ممػػم بممةمػػؿ لمػػذل طىػػس لممبىػػغ
مف فتىي متظمي لر ومفعنم بأاي مىطمعا وماسمبمم عى خبلؼ لما ن ولمولنع .
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وكمف عى لمماكم ات نسىـ اكممػم مػف يػذل لمةػولر فف تىتػزـ بػاص مػم تػم بػأورلؽ

لمػػفعول عػػف عػػفـ لخت ػػمص لمطمعا ػ بممبػػى ف ػ طىبػػمى تػػوفنر فرض لم ػػافوؽ لممخػػتص
مىسكا بممكمربم و ػ ولف لمبى ف ذمؾ مف لخت مص غنريم وي لمممافس ممتنىفل امت
و ػ ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف يذل لماظر ف ف فضا مةنبم ولتبم ا ضي ولإلامم .
ومػػف لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػفف فف لخت ػػمص لمموظػػؼ بممةمػػؿ لممطىػػوس لفلاه ػ ركػػف

لسمسػ فػ ترنمػ لمر ػو ،ػ ونتػس لثبمتػي بمػم نااسػـ بػي فمػره ونتةػنف عىػ لماكػـ بنػمف فمنػؿ
يذل لإلخت مص .
ذمؾ فف لخت مص لمموظؼ بممةمؿ لممطىوس ففلاه ػ ركف فسمس
و

ف ترنمم لمر و،

ػ ب ػ ػػؿ وفػ ػ ػ ترنمػ ػ ػ ع ػ ػػرض ر ػ ػػو ،و ػ ػ ػ ونت ػ ػػس حثبمت ػ ػػي بم ػ ػػم نااس ػ ػػـ ب ػ ػػي فمػ ػ ػره و

ػ

( ا ػػض 8691/ٔ/ٕٜـ س 86ـ ٕٕ ػ ٕٓٔ) و ػ ومػػذمؾ نتوتػػس عىػ لماكػػـ بنػػمف فمنػػؿ

لخت مص لمموظؼ و ػ ( ا ض  ٜٔٗٙ / ٘ / ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوانػ ػ مامػوف عمػر ػ ت ػ
 ٚػ رنـ ٕ ٔٚػ ص ٕٓ ) ٔٙ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََََّ:

ت فبذل كمف لمموظؼ غنر مختص ببت لر عمػؿ مػف لألعمػمؿ و سػول فكػمف ذمػؾ بسػبس

فف يذل لمةمؿ النفخؿ ف بل ف وظن تي فـ بسبس فاي يو ػ بم تض اظمـ تةنناي و ومنس مػي
فف ن وـ بي ف لمتم لمت نبم ر فنمم و فبف ا ومي عى لمممؿ فو ت فنـ لمممؿ حمني مى نمـ بي
نةف ر و ،و ومو كمف لمموظؼ نةت ف فف مف ا ي حت لر ه ت
فو مئلمتامع عاي النمكف فف ّ
* ا ض ٘ ٜٔٗ٘/ٕ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ متموع عمر ػ تػ  ٙػ ٘ ٗٛػ ٕٙٛ

ثمَٔلؼذَحمكًخَانُمغََثأٌَََ:

ت لمزعـ بمإلخت مص ال فثر وال ننم مي مم مـ نكف يامؾ وتوف ا ن

مموظػؼ عػمـ

و ػ ووتػػوف ا ن ػ مةمػػؿ ا ن ػ فو مزعػػوـ و وبوتػػوف ا ن ػ م ػػمماس امتػ ممػػذل لمةمػػؿ و

وفاػػي نىػػزـ فػػوؽ ذمػػؾ فف تكػػوف حرلف ،لمتػػما نػػف لتتمػػى ف ػ لما ن ػ ومػػنس بمتػػرف لمػػزعـ حم ػ
حتنمف فةؿ لمر و ،ت
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ ٕ ٜٔػ ٜٕٜ
* ا ض  ٜٜٔٙ/ٔٓ/ٕٚػ س ٕٓ ػ  ٕٕٚػ ٜٔٔٗ
* ا ض ٔ ٜٜٔ٘/ٙ/ػ س ٓٔ ػ ٖٔٔ ػ ٜ٘ٛ
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وان

لاي ممم ت فـ تمنةي فبف لماكـ لممطةوف فنػي نكػوف نػف رلف عىنػي عػولر لمػبطبلف

بمم نستوتس ا ضي وممم كمف يذل لما ض مىمر ،لمثمان فباي نتةنف تافنف تىسػ فمػمـ ماكمػ
لما ض ماظر لمموضوع .
فهٓظَِاألؿـــــــــجبةَ

نىػػتمس لمطمعا ػ مػػف ماكم ػ لمػػا ض ضػػـ لمم ػػرفلى مىزوممػػم متا نػػؽ فوتػػي لمطةػػف ػ
ٔاحلكىََ:ـَ

َ
َ

َأٔالََََ :ب بوؿ لمطةف كبل .

َصبيُــبَََ :وف ػ لمموضػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي وتافنػػف تىس ػ فمػػمـ ماكم ػ لمػػا ض
ماظر لمموضوع . .

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبيََٗ/عجبئَٗػـيخََََََ
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ارفبقَجُبئَٗـَؿغلخَثبإلكغاَِنيالَ

لزمَػًضَـَاؿزؼًبلَانمٕحَٔانزٓضيضَٔانؼُفَ
يغَيٕظفنيَػًٕيينيَ
ـــــــــــــــــــَ
َ

انمؼيخَعلىََ3992/5323جُبيبدَجنغَمحبصَٖ
َ3992/984كهَٗلُبََ
َ
َ

انـؼٍَثبنُمغَعلىََ68/3256قََ
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيـــــخَ
َ

يظكـــغحَ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغ
ادلمضيخَيٍَََ......... :

ػ ماكوـ ضفه ػ طمعف

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ  /رتػػمو عطن ػ لمماػػمم

مرع

بػػمما ض ٘ٗ

طىةى ارس و  ٕٙمرع ػرنؼ بم ػم ػ عمػمر ،فنموبنىنػم ػ بمم ػمير،

ٓ
ػــضََ:

لمانمب لمةممػ
فَٗاجلُبيخَ ٜٜٕٔ/ ٕ٘ٔٔ :اتع اممفل
ٗ ٜٜٕٔ /ٜٛكى ناػػم

ولمماكػػوـ فنمػػم اضػػورنم مػػف ماكمػ ناػػم بتىسػ ٜٜٔٔٔٚ/ٔٔ/بمةمنب ػ  .........بمأل ػػغمؿ
لم من لممابف ،وم مفر ،لمسبلح ولمذخنر ،لممضبوط ٓ
انٕلبئـــــــــــــــغَ

فاػ ػػمؿ لمماػ ػػمم لمةػ ػػمـ مانمب ػ ػ ناػ ػػم لمكىن ػ ػ لمطػ ػػمعف  .........و خ ػ ػرنف حم ػ ػ ماكم ػ ػ
لمتامنمى بو ؼ فامـ ف منى ٖ ٜٜٕٔ/ٔٓ/بفلور ،مركز اتع اممفل مامفظ نام ....
أٔالَََ:

َ

لممتمموف تمنةم ح تركول ف حت مؽ تامو لمغرض ماي حرتكمس تامنػ سػرن بػمإلكرله
منبل مع امؿ لمسبلح بأف حت ى حرلفتمـ عىػ سػرن مخى ػمى لالمموانػوـ لمممىػوؾ

م رك لألمموانوـ ٓ

صبَيبََ :نتىول لمم فـ  .........عمفل بأف فطىؽ

وبي لممتمـ لألوؿ ( لمطمعف ) عػف ،فعنػر،

امرنػ مػػف بافننػ منػ اػػمؿ وتػػوف ب نػ لممتممػػنف عى ػ مسػػرح لماػػمف
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من ػػفول مػػف

فزره

نم ػػفنف مػػف ذمػػؾ نتىػػي فاػػفثى بػػي لإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رن ػر

لم ػ ػ لمت ػ ػرنان

ولمتػ ػ فوفى بانمت ػػي وت ػػفمى ي ػػذه لمتامنػ ػ تامنػ ػ

مخى ػمى لألمموانػوـ لممبناػ بممتا ن ػمى

فخرل ي فامػـ نبػؿ حرتكمبمػم سػرنول

ولمممىوك م رك م ػر  .........مػنبل اممػ كػوامـ

فكثػر مػف خ ػنف نامػؿ

فافيـ سبلام امرنم ػ لألمر لمماطبؽ عىني لمممف ٖٔٙ ،ع وبمى ٓ
صبنضــبََ :حسػػتةمىول لم ػػو ،ولمةاػػؼ ولمتمفنػػف مػػع مػػوظ نف عمػػومننف يػػـ رتػػمؿ لمضػػبط لم ضػػمو

بمركػػز ػػرط اتػػع امػػمفل لممبػػنف فسػػممومـ بممتا ن ػػمى وذمػػؾ بػػأف فطىػػؽ لممػػتمـ
لألوؿ ( لمطػػمعف ) عػػف ،فعن ػر ،امرن ػ تتػػميمـ منامىػػويـ بغنػػر اػػؽ عى ػ لإلمتاػػمع

عف ففل عمؿ مف فعممؿ وظن تمـ يو ضبطمـ ونف بىغول مف ذمؾ م
ادلـــزٓىَاألٔلَ(انــــبػٍ)َ :فاػػرز بغنػػر تػػرخنص سػػبلام امرنػػم ( م

فيـ ٓ

ػػخام بافنن ػ من ػ )

وذخػػمور تسػػتةمؿ ف ػ حطبلنػػي فوف فف نكػػوف مرخ ػػم مػػي بانػػمز،

ولارلز لمسبلح .....

لألمػ ػػر لممةمنػ ػػس عىنػ ػػي بػ ػػمممولف ٓٗ و ٔٗ و ٖٗ و  ٗٛو  ٖٔٚو ٖٕٗ و
ٖٕ٘ ولممولف ٔ ٔ/و  ٕٙو ٖٓ مف لم ماوف ٗ ٖٜمسا ٗ٘ ٜٔلممةفؿ ولمتفوؿ لممرفؽ ٓ
وا ؿ لماكـ لممطةوف فني ولنة لمفعول لمت نضى لمماكم ببفلا لمطمعف وبمن
لممتممػػنف عامػػم ب ومػػي حاػػي ف ػ نػػوـ ٕ ٜٜٕٔ/ٔٓ/حت ػػؽ لممػػتمـ لألوؿ ( لمطػػمعف ) مػػع بػػمن

لممتممػػنف مػػف لمثػػما حم ػ لألخنػػر و خ ػرنف اػػفثنف عى ػ سػػرن مخى ػػمى لألمموانػػوـ لمممىوك ػ

م ػػرك م ػػر  .........باتػػع امػػمفل وف ػ سػػمع متػػأخر ،مػػف لمىنػػؿ حسػػت ؿ لممتممػػوف سػػنمر،
ا ؼ ا ؿ مىمتمـ لألوؿ ( لمطمعف ) تامؿ رنـ  .........ا ؿ نام ونمـ ب نمفتمػم لممػتمـ لمثػما
وام ػػؿ لألوؿ س ػػبلام منػػػم ( بافننػ ػ ) ولتتمػ ػول حم ػ ػ مكػػػمف ت ػػػونف لممخى ػػمى ولس ػػتومول عى ػ ػ
٘ ٕٔٚ.كنىو ترلمم ف فتوم ووضةويم فوؽ

افوؽ لمسنمر ،وفعػف رتػمؿ لم ػرط كمناػم فػ

طرنػػؽ ف ػرلريـ ب نػػمف ،لمم ػػفـ  ......... /وب ػػابتي لما نػػس  .........وبةػػض رتػػمؿ لم ػػرط
لمسرننف ػ وعافمم حنتربى لمسنمر ،حعترض لمكمنف سنريم فػبلذ لممتممػوف بػمم رلر تػمركنف لمسػنمر،
ومم عىنمم وتة بمـ لمم ػفـ  /مامػف لامػف  .........بغنػ لم ػبض عىػنمـ غنػر فف لممػتمـ لألوؿ
( لمط ػػمعف ) فطى ػػؽ ع ػػف ،فعنػ ػر ،امرنػ ػ حتتمي ػػي نم ػػفل نتى ػػي (؟ ) مماة ػػي م ػػف ض ػػبطي ورفمن ػػي

فأ مبى لممتا عىني عنمرلف ف فخفه لألنسر ففنم حم تمتؾ لم رنمف ولمورنف لمخػفل لألنسػر
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ومػم

ػػاس ذمػػؾ مػف ازننػػؼ ففل حمػ لموفػػم ،وتمكػف لممتممػػوف مػػف لم ػرلر فػ ز لرعػ لم

لممتمورٓ ،

ػػس

وبتىس ػ ػ ٖٕ اػ ػػوفمنر ٖ ٜٜٔنضػ ػػى ماكم ػ ػ لمتامنػ ػػمى اضػ ػػورنم بمةمنب ػ ػ لمطػ ػػمعف
وببتمػػمع لس لر بمإلعػػفلـ ػػا م ومةمنب ػ بػػمن لممتممػػنف بمأل ػػغمؿ لم ػػمن ممػػف ،خمػػس سػػاولى
عف لمتممتنف لألوم ولمثمان وب لر تمـ عف لمتمم لمثممث وم مفر ،لمسبلح ولمذخنر ،لممضبوط

ٓ

وطةف لمماكوـ ضفيـ ومف بنػامـ لمطػمعف عىػ ذمػؾ لماكػـ بطرنػؽ لمػا ض وبتىسػ
ٖٕ فبرنػػؿ  ٜٜٔٙنضػػى ماكم ػ لم ػا ض ب بػػوؿ طةػػامـ ػػكبل وف ػ لمموضػػوع بػػا ض لماكػػـ
لممطةوف فني ولإلامم ٓ
وفعنفى مامكم لمطمعف وبمن لممتممػنف فمػمـ ماكمػ لمتامنػمى م ػكى بمنوػ فخػرل

وبتىس ػ ٔٔ ا ػػوفمبر  ٜٜٔٚنض ػػى ماكمػ ػ لمتامنػػمى اض ػػورنم بمةمنبػ ػ لمط ػػمعف بمأل ػػغمؿ
لم من لممابف ،ومةمنب بمن لممتممنف بمأل ػغمؿ لم ػمن ممػف ،خمػس سػاولى وم ػمفر ،لمسػبلح
ولمذخنر ،لممضبوط ٓ
وممػػم كػػمف لماكػػـ لألخنػػر بػػمطبل ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػفه لألوؿ ( لمطػػمعف )

بطرنؽ لما ض ب خ ي مف لمستف وذمؾ بتػمرنخٕٕ ٜٜٔٚ /ٔٔ/وننػف طةاػي تاػى رنػـٕٔٚ
ٜٜٔٚ /تتمبع ستف نام لمةموم ٓ
َٔطنكَنألؿجبةَاألريخََ:ـَ
َ

أٔالَََََ:انمظٕعَفَٗانجيبٌَ

أؿجــــــــبةَانـؼـــــــــٍَ

ذم ػػؾ فا ػػي وعىػ ػ م ػػم نب ػػنف م ػػف مطممةػ ػ م ػػفوامى فس ػػبمس لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فف

لمماكمػ تسػمافى فػ نضػمومم ببفلاػ لمطػمعف وبػمن لممتممػنف حمػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ت رنػر
فاػػص لممسػػرونمى ولتخػػذى مػػف يػػذل لمػػفمنؿ سػػافل مػػع بػػمن لألفم ػ مى ضػػم ببفلا ػ لمطػػمعف
ولممتممنف لسخرنف ٓ

بنػ ػػف فف لمماكمػ ػ م ػػـ تا ػػؿ فػ ػ اكمم ػػم لممطةػػػوف عىن ػػي مػػػافل يػ ػػذل لمػ ػػفمنؿ فو

مضػػمواي عى ػ ااػػو م

ػػؿ ولضػػح وعى ػ ااػػو مسػػت ؿ  .بان ػ
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نمكػػف مػػف خػػبلؿ مػػفوامى

لماكػػـ ذلتػػي مةرف ػ كن ن ػ حسػػتفالؿ لمماكم ػ بػػي عى ػ حفلا ػ لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف ووتػػي

حتخمذه سافل م ضم لماكـ ضفيـ بمإلفلا ٓ

وي ػػو ن ػػور ػػمس حس ػػتفالؿ لماك ػػـ نتا ػػمف م ػػع م ػػم فوتبت ػػي لمم ػػمف ٖٔٓ ،حتػ ػ لر لى
تامون مف ضرور ،ح تممؿ كؿ اكـ

مفر بمإلفلاػ عىػ بنػمف م

لمتػ نضػػى لمماكمػ ببفلاػ لممتممػػنف عامػػم بمإلضػػمف حمػ بنػػمف م

ػؿ ولضػح مولنةػ لمػفعول
ػػؿ كػػذمؾ ممضػػموف كػػؿ

فمن ػػؿ م ػػف لألفمػ ػ لمتػ ػ تس ػػمافى حمنم ػػم لمماكمػ ػ فػ ػ نض ػػمومم وضػػػرور ،ذك ػػر مػػػافله وكن نػ ػ
لإلسػػتفالؿ بػػي عى ػ لم ضػػم ببفلا ػ لممتممػػنف بان ػ
عىػ لماكػػـ مبنػػمف مػػفل

نمكػػف مماكم ػ لمػػا ض مممرس ػ سػػىطتمم

ػػاتي مػػف عػولره ولمتأكػػف مػػف سػػبلم مأخػػذه وم ػػفره ػ حذ نسػػتانؿ

عىنم ػػم مممرسػ ػ ي ػػذل لمةم ػػؿ حال م ػػف خ ػػبلؿ ي ػػذه لمبنما ػػمى لمم
ومضموف كؿ فمنؿ مف ففم لمثبوى وال نك

ب ػػؿ نتة ػػنف بن ػػمف م ػػافله وعىػ ػ اا ػػو م

ػػى لمولض ػػا مولنةػ ػ لم ػػفعول

ف يذل لمم مـ مترف بنمف لمماكمػ مىػفمنؿ واػفه

ػػؿ ال ن ػػوبي لإلتم ػػمؿ فو لمتتمنػ ػؿ فو لمغم ػػوض فو

لإلبممـ ٓ
ولذ فغ ىػػى لمماكم ػ بنػػمف مػػافل لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف ت رنػػر فاػػص لممسػػرونمى كىن ػ
رغػـ تسػػماف لمماكمػ حمػ ذمػػؾ لمت رنػػر فػ نضػػمومم ببفلاػ لمطػػمعف فػػبف لماكػػـ لممطةػػوف عىنػػي

نكوف نم لر ف بنماي بمم نوتس ا ضي ٓ

وكمف عى لمماكم ات نسىـ نضمايم مف يذل لمةولر فف تضمف لماكـ لمطةنف بنماػم
ممضػػموف لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف ت رنػػر فاػػص لممسػػرونمى عىػ ااػػو نوضػػاي ت

ػػنبل وبوضػػح

تمـ ات نمكف مىمطىع عى لماكـ مةرف كنؼ حتخذتي لمماكم سافل م ضمومم بمإلفلاػ ومػفل

حت منػػي وتامس ػ ي مػػع بػػمن ففم ػ لمػػفعول لمت ػ حتخػػذتمم لمماكم ػ ومػػف متموعمػػم فعػػموـ مىاكػػـ

وركموز م ضموي ٓ
كمػم فف حغ ػمؿ لمماكمػ مبنػمف مضػموف ومػافل ذمػؾ لمػفمنؿ نابػ وال ػؾ عػف فف
لمماكم انف حستةرضى لألفم فػ لمػفعول مػـ تكػف مىمػ بػي لإلممػمـ لمكممػؿ لمػذل نمنػ ممػم
لم ر ػ متمان ػػي لمتماػػنص لم ػػممؿ لمكػػمف بمػػم نػػفؿ عىػ فامػػم نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف

ولتػس تا نػػؽ لمباػ

مىتةػػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ  .ويػػو مػم نةنػػس لماكػػـ بمػم نسػػتوتس ا ضػػي

كمم سىؼ لمبنمفٓ
وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لم ػػماوف فوتػػس ح ػػتممؿ كػػؿ اكػػـ بمإلفلاػ عىػ بنػػمف ممضػػموف كػػؿ
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فمنػػؿ مػػف ففم ػ لمثبػػوى ونػػورف مػػافله ات ػ نتضػػح وتػػي لإلسػػتفالؿ بػػي وسػػبلم مأخػػذه تمكناػػم
ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم

مماكم ػ لمػػا ض مػػف مرلنب ػ

ػػمر

ػػانام عى ػ لمولنة ػ كمػػم

حثبمتمػػم بػػمماكـ واتػ نمكػػف لمتا ػػؽ مػػف مػػفل مول متػػي ألفمػ لمػػفعول لألخػػرل حذ ال نبػػنف مػػف
لماكـ عاف حغ مؿ بنمف مافل فاف لألفم ومضمواي فف لمماكم اػنف حستةرضػتي كماػى مىمػ
بمبممممػم ػػممبل سػػنم ممػم لم ر ػ متمان ػػي لمتماػنص لم ػػممؿ لمكػػمف لمػذل نػػفؿ عىػ فامػػم
نممى بمم نابغ عىنمم مػف ولتػس تا نػؽ لمباػ

مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ بمػم نةنػس لماكػـ

ونوتس ا ضي ٓ
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٛ/ٕٔ/ػ س ٖٚػ  ٕٓٚػ ٓٓٓٔ
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٕ/ٜػ سٖ٘ ػٕ٘ ػ ٕٔٚ
وال نرفع يذل لمةولر عف لماكـ فف تكوف لمماكم نف تسمافى فػ نضػمومم

ببفلا ػ لمطػػمعف حم ػ ففم ػ فخػػرل سػػىمى مػػف يػػذل لمة ػولر ألامػػم متسػػماف ،ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف
ع نف ،لمماكم
لمماكم

بان

حذل س ط فافيم فو حسػتبةف تةػذر لمت ػرؼ عىػ فثػر ذمػؾ فػ ت ػفنر

مبمن لألفم لألخرل ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ

صبَيبََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتَٔاإلساللَحبكَانضفبعَٔخمبنفخَانضبثذَثبألٔعاقََ
ثمبػػى بماضػػر تىسػ لممرلفةػ

( ٔٔ ) ٜٜٔٚ/ٔٔ/ػ فف ففػػمع لمطػػمعف نػػفـ

ػػور،

مػػف مػػذكر ،فسػػبمس لمطةػػف ف ػ لماكػػـ ( لمسػػمبؽ ) وتمسػػؾ بمػػم ورف بمػػم كػػففمع مىطػػمعف فمػػمـ
ماكم لمموضوع ف لإلعمفٓ ،

وتضػػماى ي ػػذه لمم ػػذكر ،لممكتوبػ ػ ف ػ  ٕٚورنػ ػ ففمع ػػم تويرنػػم يمم ػػم ن ػػمف م ػػي ولن ػػع

لمفعول و ػ ولورفى فنمم فورفى بنمام مػبطبلف لإلعتػرلؼ لمماسػوس حمػ لممتممػنف

وعىػ

فرسػمـ لمطػمعف و ػ ثمبػى فنػي فاػي باػم عىػ طىػس انمبػ اتػع امػمفل فػ لم ضػن ٕٔٔ٘ /
ٕ ٜتامنمى اتع اممفل ػ وعى لم ص لمطب لم رع مىمتممنف (ٔ)  ( .........لمطػمعف /

متمـ فوؿ ف بل ) (ٕ)  ( .........لممتمـ لمثممف ) (ٖ) ( .........متمـ اف
) (ٗ)  ( .........مػػتمـ ا ػػف
مىمتممنف لممذكورنف ممنى

فػ لم ضػن

فػ ػ لم ض ػػن ) فبا ػػي نػػف ثب ػػى م ػػف لم ا ػػص لمطبػ ػ لم ػػرع

:ػ

(ٔ) فف لممتمـ  ( ......... /لمطمعف ) ػ وتف م مبم بمست  :ػ
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ٔ ػ كفممى رضن طومن لم كؿ بىوف فمتح بأطولؿ ٘ٔ سـ و ٖ سـ و ٘ سـ
وتمنةمم بةرض ٔسـ بأعى نمنف ونسمر لمظمر ٓ

ٕ ػ كػفـ رضػ مثػؿ سػمب ٖ×ٗ سػـ و ٘×ٔ سػـ بممةضػف لألنمػف وكػفـ خػر
ٖ×ٗ سـ بممكتؼ لألنسر ٓ
ٖ ػ ح مبمى بممرفس زلمى مةممممم لأل ىن بمػرور لمونػى فوف تػرؾ فثػر ولضػح
ولرف لمت رنر و ت وعىني فبف ح مبمتي لممو ػوف رضػن اػفثى فػ ونػى

نػػف نت ػػؽ وتػػمرنخ لماػػمف

ف ػ ٗ ٜٕ/ٔٓ/ونتػػوز اػػفوثمم مػػف لمضػػرس

بكربمط وفؽ ت ونره ت ٓ
( ٕ)

فف لممتمـ  ( ......... /لممتمـ لمثممف ) ػ وتف م مبم بمست

:ػ

ٔػ

كفممى رضن مت لر ػ بسػمؾ ٔ سػـ وطػوؿ ٘ٔسػـ مموىػ لموضػع بػأعى

ٕ ػ

كفـ رض رطوؿ ٕ ×ٔ سـ بوا ن نمنف لموتي ٓ

ٖ ػ

كفـ رض بطوؿ  ٔ× ٚسـ بخى ن لمسمؽ لمنما ٓ

ٗ ػ

فثر حمتومـ ب طر ٔسػـ بتػولر فخػرل ب طػر ٕ×ٔ سػـ بوا ػن فسػ ؿ عاػنف

خى ن لمكتؼ لألنسر ٓ

لمتذع ٓ

ونف فورف لمت رنر ت وعىني فبف ح مبمتي لممو وف رضن وارننػ اػفثى فػ ونػى
نت ػػؽ وتػػمرنخ لماػػمف

فػ ٗ ٜٕ/ٔٓ/ونتػػوز اػػفوثمم مػػف لمضػػرس بكربػػمح واػػروؽ سػػتمور (

بنمنف لمتذع ) وفؽ ممتم بت ونره ٓ
(ٖ )

فف لممتمـ  ( ........./اف
ٔػ

) ػ وتف م مبم بمست  :ػ

كفـ رض ٖ×ٔ سـ بوا ن بنمنف لموتي ٓ

ٕ ػ كفـ رض ف لإلمتممس ٖ×ٔ سـ بخى ن لم خذ لألنمف و وفخرل مثىمم ٕ ×
ٔ سـ بممكوع لألنسر و وفخرل ٕ × ٔ سـ بممركب لمنسرل ٓ
وفورف لمت رنػ ػػر ت وعىنػ ػػي فػ ػػبف ح ػ ػػمبمتي لممو ػ ػػوفي عممنػ ػػي رضػ ػػن سػ ػػاتن

اػػفثى ف ػ ونػػى نػػف نت ػػؽ وتػػمرنخ لماػػمف

ف ػ ٗ ٜٕ/ٔٓ/ونتػػوز اػػفوثمم مػػف

لمضرس بكربمط وفؽ ت ونره ت ٓ
(ٗ) فف لممتمـ  ......... /ماموف لم غنر ( اف
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) ػ وتف م مبم بمست

:ػ

ٔ ػ فثر ،حمتومـ عى

كؿ طوم لم كؿ ٘ٔ×ٔ سـ بأعى لمكتؼ لألنسر وعىنمم

ن ر ،تمف خذ ،ف لمس وط ٓ

ٕ ػ ػ فثػ ػره حمتو ػػمـ مغطػ ػ ب ػ ػر ،تمفػ ػ

خ ػػذه فػ ػ لمسػ ػ وط ٖ ×ٔ س ػػـ بممةض ػػف

لألنسر ٓ
ٔأٔعصَانزمغيغَ :ت وعىني فبف ح مبمتي بممكتؼ لألنسر ولمةضف لألنسر رضن

نتوز افوثمم مف لمضرس بكربمط وفؽ ممتم بت ونره ف ونى نػف نت ػؽ وتػمرنخ لماػمف
ٗٓ ٜٜٕٔ/ٔٓ/

فػ

ويػػذل لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع لمموتػػوف بم ػػرفلى لمػػفعول و ولمػػذل مػػـ نةػػرض مػػي
لماكـ ومـ ن ر حمني بمفواممتػي و ػ ت رنػر نػمطع فف يػاال لممتممػنف

ومػامـ لمطػمعف نػف

تةرضػ ػول متة ػػذنس وا ػ ػ ت ػػرؾ ف ػػنمـ ي ػػذه لإل ػػمبمى لمكفمنػ ػ ولمرض ػػن ولمارننػ ػ ولمس ػػاتن
لممتةففٓ ،

وفضمفى لممذكر ،فف ماكم لما ض نف نضى بأف ت لإلكرله لممبطؿ مئلعترلؼ يػو

كؿ مم نستطنؿ بمألذل ممفنم فو مةاونم حم لممةتػرؼ فنػاثر عىػ حرلفتػي ونامىػي عىػ لإلفال
بمػم لفمػ بػي ت ( ا ػض  ٜٔٛٔ/ٔ/ٚػ س ٕٖ ػ ٔ ػ ٖٕ ) كمػم اكمػى بأاػي ت مػف لمم ػرر فف
لمػػففع بػػبطبلف لإلعت ػرلؼ يػػو ففػػع تػػويرل نتػػس عىػ ماكم ػ لمموضػػوع مامن ػػتي ولمػػرف عى ػ

عىني رفل سموغم نستول ف ذمؾ فف نكوف لممتمـ لمم ر يو لمذل ونع عىني لإلكرله لو نكػوف نػف
ونع عىػ غنػره مػف لممتممػنف مػم فلـ لماكػـ نػف عػوؿ فػ نضػموي بمإلفلاػ عىػ يػذل لإلعتػرلؼ
وفف لإلعتػرلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس فف نكػوف حختنمرنػم وال نةتبػر كػذمؾ ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ حذل

ا ػػؿ تاػػى تػػأثنر لإلكػرله فو لمتمفنػػف لو لمخػػوؼ لمام ػػونف عػػف فمػػر م ػػروع كمواػػم مػػم كػػمف نػػف

ريػػذل لمتمفنػػف فو ذمػػؾ لإلكػرله ت ( ا ػػض ٖٜٖٔٔٚ/ٔٔ/ػػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ  ٜٜٜو ا ػػض

ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ/ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ) ٕٙٙو ػ كمػم اكمػى بأاػي :ت مػف لمم ػرر لإلعتػرلؼ ال
نةوؿ عىني ػ ومو كمف

مفنم مت كمف ومنف حكرله كموام مم كمف نفره ت ( ا ض ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙ

ػ ػ س ٖٗ ػ  ٗٙػ ٕٗٗ و ا ػػض ٕ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ

س ٖٕ ػ ٖٖ ػ ٕ ٔٗٚو ا ػػض

٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٗ ػ ٕٗٗ ػ ٓ ) ٜٔٓٗ

وف مةرض بنمف مم ونػع فنػي لماكػـ لمما ػوض مػف خىػط بػنف مػفموؿ لإلعتػرلؼ وبػنف

ماض لإلنرلر بولنة ممفن و ػ فورفى لممذكر ،فف ت لإلعترلؼ ت لمذل نالخػذ بػي لممػتمـ فػ
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لممػولف لمتامونػ

بانػ

نتػػس فف نكػػوف ا ػػم فػ حنتػرلؼ لمترنمػ وفف نكػػوف مػػف لم ػرلا ولموضػػوح

ال ناتمػؿ تػأونبل ت ( ا ػض  ٜٖٔٔ/ٔ/ٛػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ ػ ط ٕ ػ  ٜٔٗػ

 ٔٛٙو ا ػض ٓٔ ٜٔٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ ٘ ٛػ ٔٗٗ و ا ػض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ
ٖٖٔ و ا ض ٖٔ ٜٔٚٗ/ٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٕ ػ  ) ٔٙـ ويذل لإلعترلؼ لمم روط فف نكػوف ا ػم
فػ حنت ػرلؼ لمترنمػ و مػػنس كػػؿ متػػرف حن ػرلر بولنةػ ممفنػ م ػػروف با ػ لممسػػوومن عامػػم و ػ
وتػولز تتزوػي لإلعتػرلؼ فػ لممػولف لمتامونػ ال نةاػ فسػبمغ و ػؼ لإلعتػرلؼ عىػ كػؿ فنػرلر

بولنة ػ ممفن ػ

بان ػ

نامػػؿ عى ػ فاػػي حعت ػرلؼ بممتمم ػ فىػػنس حعت لرفػػم بترنم ػ لم تػػؿ لمةمػػؿ

لإلن ػرلر بػػأف سػػبلح لمتػػما نػػف فاطىػػؽ فو فطى ػػي و ػ مػػم فلـ يػػذل لإلنػرلر م رواػػم بػػأف حاطػػبلؽ
لمسػػبلح كػػمف باػػوع لمسػػمو فو عى ػ سػػبنؿ لمخطػػأ فو فف فطبلنػػي كػػمف عى ػ ااػػو ع ػولو فو
مىتخونؼ ومـ نكف ب

ف ف ػمب لممتاػ عىنػي ػ وفف تػولز بمألخػذ بػمإلنرلر بممولنةػ لمممفنػ ال

نةا وال نبنح فف نامؿ لإلنرلر بممولنة لمممفن عى فاي فعترلؼ بأرتكمس لم تؿ عمفل فمم

ف

لمتاػمو فػ لم تػػؿ لمةمػف يػػو ن ػف مركػس و ػ ناطػػول عىػ حرلف ،لم ةػػؿ و وعىػ حرلف ،فاػػفل
لماتنتػ و ػ بانػ

نثبػػى فػ اممػ حسػػتةممؿ لمسػػبلح لماػػمرل فف لمتػػما فرلف فطبلنػػي و ػ وفرلف

ف ػمب لممتاػ عىنػي و ػ وفرلف فػوؽ ذمػؾ حاػفل

لماتنتػ ويػ فزيػمؽ لمػروح وال نكػوف حعت لرفػم

بترنم لم تؿ لمةمف وبمممسوومن عامم حال لإلعترلؼ لمولضح لم رنح بأف لمتما فرلف لإلطبلؽ
وفرلف ف ػػمب لممتا ػ عىنػػي وفرلف وفمتػػي ٓ و كمػػم فورفى لممػػذكر ،ف ػ مةػػرض لماة ػ عى ػ مػػم
ونػػع فنػػي لماكػػـ لمما ػػوض مػػف خىػػط وخطػػأ ف ػ لمتا ػػنؿ ف ػ
لمطمعف و ػ فف لمانمب لمةمم م

ػػأف لإلعت ػرلؼ لممسػػاف حم ػ

ور ولبتسمر مم ننؿ فممـ لم مض لمتزو ف تتفنف لمابس

و ػ نف حسػتفعى لممػتمـ لألوؿ و لمطػمعف ولفتتاػى ماضػ لر حثػر تىسػ تتفنػف لماػبس مبم ػر،
ف ػ لمس ػػمع ٖٓو ٕٔ ظم ػػر نػػوـ  ( ٜٜٕٔ/ٔٓ/ٚص ٘ٓٔ  ٜٗ /ب ػػمممىؼ لمماس ػػو )

ػ

مسالؿ لمطمعف ف مةا ومضموف مم ننؿ حتممال فممـ لم مض لمتزو و ػ ف رر لممتمـ ص
 ٜٜٔ٘/ٔٓٙعػػف ،م ػرلى فف خػػروط ثػػبل

طى ػػمى كػػمف

بػػبل حرلف ،وال ن ػػف ف ػػمؿ  :ت كػػماول

غ س عا ممم لاػم اىتػى مػف لمةربنػ ت ونػمؿ  :ت فاػم كاػى طػمنر مػف لمةربنػ ومػوم مباػر

امانػ لم

ػػس وممػم ونةػػى لمةنػػمرلى نممػػى مػػف لمبافننػ ألامػػم كماػػى مةمػره وفنػػفل تػػمى عىػ

لمزاػػمف غ ػػس عاػ ػ ت و فىم ػػم سػػوؿ

ب ػػذلى لم ػ ػ ا ع ػػف فتت ػػمه لمبافننػ ػ ماظػ ػ فاط ػػبلؽ

لألعنػر ،نػػمؿ ت فاػػم ممػػم ونةػػى بأعػػفؿ ا سػ ونةػػى عىػ و ػ وممسػػور ،لمبافنن ػ كماػػى متت ػ
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م وؽ م بؿ عى لمطرنؽ ت و ػ فسأمتي لمانمب بذلى لم
لمةنر ،لمامرن ؟ فتمس تػ  :ت لام م

ا  :ت س  :ومم ن فؾ مػف فطػبلؽ

فتش امتي ويمم خرتول غ س عاػ ممػم لاػم ونةػى ت و

س ػ وفنف كمف لمضمبط لممتا عىني ف تىؾ لمىاظ ؟ ط ػ لام مم ػ تموش كػمف فػنف ت ٓ ػ
وفضمفى لممذكر ،فف يذه لألنولؿ مىطمعف منسى حعت لرفػم ببرتكػمس لم تػؿ لمةمػف و ػ ونسػتانؿ فف
وال نتػوز

تامؿ عى فامم حعترلؼ بمم تؿ لمةمف و ػ كذمؾ ي منسى حعت لرفػم بمم تػؿ لمخطػأ

فف تامؿ عىػ حامػم حعتػرلؼ بمممسػوومن عػف لم تػؿ لمخطػأ ألف فػ لمرولنػ مػم نػف ن ػىح عػذ لر

ف ػ حاطػػبلؽ لمسػػبلح بغنػػر ن ػػف ػ فضػػبل عػػف

فف كػػؿ ذمػػؾ كػػمف فثػػر تةػػذنس ػػفنف ماػػؽ

بممطمعف وبػمن لممتممػنف تاػفثول فنػي ورووه بممتا ن ػمى بةػف ذمػؾ بػف ل مػف ص ٔٔٔ ٔٔٓ /
ومم بةفيم و ػ وا تي لمانمب لمةمم ولاتفبى متا ن ي لمطس لم رع لمػذل تػم ت رنػره سػممؼ
لمبنػػمف نمطةػػم تمزمػػم بتةػػذنس لمطػػمعف وتةػػذنس غن ػره مػػف لممتممػػنف تةػػذنبم وا ػػنم ػػانةم فعػػم

لمانمب متوتني تممت تةذنس لمطمعف وبمن لممتممنف مامىمـ عى لإلعترلؼ ولستةممؿ لم سػو،
مةمػػـ مكػػؿ مػػف ػػميف لإلثبػػمى لمثػػما لم لروػػف لامػػف عىػ امػػوف ،و ػػميف لإلثبػػمى لمثممػ
 .........و ػ حم

لما نػػس

خرمم ورف بمذه لممذكر ،مف ففمع ٓ

ومع فف لماكـ لممطةوف فني ف مر ص ٘ مف مفوامتي حم ننمـ ففمع لمطػمعف بت ػفنـ

يذه لممذكر ،وتمسكي بمم ورف بمػم مػف فسػبمس و ػ حس فف لماكػـ لممطةػوف فنػي مػـ نةػرض بتمتػم
ممضػػموف يػػذه لممػػذكر ،ومػػم تضػػماتي مػػف ففػػمع تػػويرل و ال بػػمإلنرلف وال بػػممرف و ػ وعػػوؿ ف ػ
نضموي ببفلا لمطػمعف عىػ لإلعتػرلؼ لمبمطػؿ لممسػاف حمنػي فوف فف نػت طف بتمتػم ممػم تضػماتي
لمم ػػذكر ،لممكتوب ػػي وس ػػىؼ بنما ػػي م ػػف فف ػػمع ت ػػويرل نغن ػػر وت ػػي لمػ ػرفل ن نا ػػم فػ ػ

وسبلم يذل لإلعترلؼ لمبمطؿ لممتومف عف تةذنس وا

ٓ

ػػأف

ػػا

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأَََّ:ــَ

ت مف لمم رر فف لمففمع لممكتوس ف مذكرلى فو اولفظ مستافلى ػ يو تتمػ مىػففمع

لم ػ ول و ػ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف تةػػرض مػػي حن ػرلفل ورفل ولس كػػمف اكممػػم مةنبػػم بمم
ولإلخبلؿ باؽ لمففمع

ت ٓ

*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ ٕ ٛػ ٖٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ
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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 ٖٔٔ

*

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:ــَ

ت وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم ال تىتزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ

مىػػرف عىػ كػػؿ ػػبم نثنريػػم عىػ حسػػت بلؿ ػ حس فاػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تػػورف فػ اكممػػم ممنػػفؿ
عى فامم ولتمى عام ر لمفعول وففمتمم وفممى بمم عى وتي ن

ح عػف فامػم فطاػى حمنمػم

وولزا ػػى بناممػ ػػم ع ػػف ب ػ ػػر وب ػػنر ،و وفامػ ػػم حذل حمت تػ ػػى ع ػػف ففػ ػػمع لممػ ػتمـ كىن ػ ػ

وفس ػ ػ طتي

تمىػ ومػػـ تػػورفه عىػ ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم حطىةػػى عىنػػي وفنسػػطتي ا ػػي فػػبف اكممػػم نكػػوف
نم لر ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ
* اض

ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛػ ٖٖٓٔ

*

ا ض ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٖ/ػ س ٕٖ ػ  ٗٚػ ٕ٘ٚ

*

ا ض ٘ ٜٜٔٚ/ٔٔ/ػ س ٖٓ ػ  ٔٙٚػ ٜٚٛ

*

ا ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٜى س ٖٓ ػ ٕ ٛػ ٖٜٙ

*

ا ض  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٙػ س ٖٓ ػ ٔ ٛػ ٖٜٗ

*

ا ض ٕٗ ٜٔٛٚ / ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

وبػ ػػرغـ ذمػ ػػؾ حسػ ػػتافى لمماكم ػ ػ ك ػ ػذمؾ ف ػ ػ نضػ ػػمومم ببفلا ػ ػ لمطػ ػػمعف وبػ ػػمن لممتممػ ػػنف
حم ػ ػ لإلعت ػ ػرلؼ لم ػ ػػمفر مػ ػػف لمطػ ػػمعف بممتا ن ػ ػػمى وا ػ ػػىى حعت لرفػ ػػي بمػ ػػم مػ ػػافله فاػ ػػي حت ػ ػػؽ
مػػع بػػمن لممتممػػنف ولممتممػػنف لماػػفثنف عى ػ س ػرن مخى ػػمى لألمموانػػوـ واػػمز لمبافنن ػ لسمن ػ

لممضبوط وبةف تمكامـ مف لمسرن فمتأيـ لمكمنف ف رول يمربنف وخرط مف سبلاي عف ،فعنػر،
امرن فافثى ح مب لممتا عىني ولكت ى لمماكمػ بمػذل لم ػفر مػف فنػولؿ لمطػمعف بممتا ن ػمى
 .ف انف فاي فوضح بأنولمي لممذكور ،و ص ٔٔٔ ومم بةفيم ) فاي مـ نطىؽ تىؾ لمم ػذوفمى
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عى لممتا عىني لممذكور ومـ نتةمف حطبلنمم بؿ خرتى مف سبلاي ع ول وفوف ن ف عافمم

س ط عى لألرض عى وتمي ول طفمى نفه بممزامف فخرتى لمطى ػمى لمتػ ف ػمبتي فوف فف
ن ميف لممتا عىني بسبس لمظبلـ واتػس لمرانػ تمممػم وموتػوفه فلخػؿ ز لرعػ لم

ػس لمبػممغ

حرت معمم مترنف و ا ؼ ٓ
ٔلــبلَانـــبػٍَيــبََظــََّ:ت فاػم ممن ػػفتش ولمطى ػمى طىةػػى وخرتػول غ ػػس عاػ

ممم فام ونةى وفام بأيرس عىػ

ػ وفنػفل تػمى عىػ لمزاػمف غ ػس عاػ وفاػم مػم ػ توش ت

ٓ وي عبمرلى فلم عى فف مىولنة

ور ،فخرل ػ وفؽ رولن لمطمعف ػ خػبلؼ لم ػور ،لمتػ

فورفتمػػم لمماكم ػ عاػػف تا ػػنىمم ألنولمػػي بممتا ن ػػمى ولكت ػػى ب وممػػم فاػػي فنػػر ولعتػػرؼ بخػػروط
لمطى ػػمى مػػف سػػبلاي ػ وفامػػم فاػػفثى ح ػػمب لممتا ػ عىنػػي  .ف ػ اػػنف فف لمثمبػػى مػػف تىػػؾ
فف ولنع خروط لمطى مى مف ذمؾ لمسبلح فامم كماػى فوف فةػؿ حرلفل ماػي وفوف فف

لألنولؿ

نا رؼ ن فه حم حطبلنمم ٓ

كمم مـ نذكر بأنولمي بممتا ن مى فف تىؾ لمطى ػمى بػذلتمم يػ لمتػ ف ػمبى لممتاػ

عىنػػي لممػػذكور ولمػػذل مػػـ ن ػػميفه بسػػبس لمظػػبلـ وز لرعػ لم

ػػس لمتػ اتبػػى لمرانػ تمممػػم و

وبػػذمؾ تكػػوف لمماكم ػ نػػف فتػػرى بتػػر فن ػولؿ لمطػػمعف وفخرتتمػػم بػػذمؾ عػػف م موممػػم لم ػرنح
وفالمتمػ ػػم لمولضػ ػػا حم ػ ػ مةا ػ ػ

خػ ػػر مػ ػػـ ن

ػ ػػفه ومػ ػػـ تا ػ ػػرؼ انتػ ػػي حم ػ ػ لمتةبنػ ػػر عاػ ػػي .

وكمف عى لمماكمػ فف تا ػؿ تىػؾ لإلنػ لررلى كمػم يػ موتػوف ،بػمألورلؽ فوف بتػر فو تتزوػ

عى ػ ااػػو نبػػنف ماػػي فامػػم كماػػى عى ػ عىػػـ كممػػؿ وفطا ػ تمم ػ بم موممػػم وفالمتمػػم وال تتػػرل
تتزوتمػم ألامػم غنػر نمبىػ ممػم والامػم تكػوف واػف ،ولاػف ،عػف لم ػور ،لمتػ اػفثى وونةػى مػػف
لمطػػمعف

وال تكت ػ بمتػػرف لم ػػوؿ بخػػروط لمطى ػػمى لمت ػ ف ػػمبى لممتا ػ عىنػػي ف ػ لمونػػى

لمػػذل فوضػػح فنػػي كن ن ػ خػػروط تىػػؾ لمطى ػػمى وف ػ اػػنف فاػػي مػػـ نػػذكر بأنولمػػي فامػػم ي ػ لمت ػ

ل مبى لممتا عىني وففى حم وفمتي ٓ
وال ما ػػؿ مى ػػوؿ فػ ػ ي ػػذل لم ػ ػػفف ب ػػأف مىماكمػ ػ فف تتػػػزج فنػػػولؿ لممػػػتمـ فو لم ػػػميف
وتأخػػذ بػػبةض فتزلومػػم لمت ػ تطمػػوف حمنمػػم وتىتػػوـ مػػع لم ػػور ،لمت ػ لعتا تمػػم عػػف لمولنة ػ وفف
تطرح بمن تىؾ لألنولؿ مم فلمى ال تست نـ مع تىػؾ لم ػور ،لمتػ عومػى عىنمػم وفخػذى بمػم ػ

ألف ي ػػذه لمس ػػىط م ػػروط بأا ػػي نت ػػس فف نك ػػوف ولض ػػام م ػػف م ػػفوامى لماك ػػـ فف لمماكمػ ػ

فامطى بأنولؿ لمطمعف بأكمىمم وممرسى سىطتمم ف تتزوتمم بغنر بتر م اوليػم وألف فػ ذمػؾ
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مم نفؿ عى فامم مـ ت طف حمنمم وال حم مافليم لم انح ومةاميم لمذل ن ػفه لمطػمعف عاػفمم

ففم بمم ومـ تىـ بمألسػمس لمػذل نممػى عىنػي فنولمػي كمػم فورفيػم بممتا ن ػمى ػ ولذ خػممؼ لماكػـ
لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف مةنبم ب

ور بنماي وفسمف حستفالمي بمم نستوتس ا ضي ٓ

وممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي حذل كػػمف م ػػرر فف مػػف اػػؽ ماكم ػ لمموضػػوع فف تتػػزج فن ػولؿ
لم ػميف فو لممػتمـ فتأخػذ مامػم ببةضػمم فوف لمػبةض لسخػر ػ فػبف اػف ذمػؾ ومامطػي فال تمسػخ
فو تبتػػر فاوليػػم بمػػم نانىمػػم عػػف لممةا ػ لمم مػػوـ مػػف

ػ ػرنح عبمرتم ػػم وفاػػي نت ػػس فف نك ػػوف

ولضػػام م ػػف لماكػػـ لم ػػذل ونةػػى فن ػػي تى ػػؾ لمتتزو ػ فف لمماكمػ ػ فامط ػػى بمم ػػممف ،وممرس ػػى
سػػىطتمم فػ تتزوتمػػم بغنػػر بتػػر م اوليػػم ألامػػم مػػو تبناتمػػم عىػ ولنةتمػػم وفممػػى حممممػػم
بمألسمس

ػػانام

لمذل فننمى عىني مكمف مف لمماتمؿ فف نتغنر وتي رفنمم ف لمفعول ٓ
* ا ض ٕ٘  ٜٔٚٗ/ٕ/ػ سٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ

كمػػم كػػمف عى ػ لمماكم ػ فف تا ػػؽ ففػػمع لمطػػمعف ف ػ يػػذل لم ػػفف وت سػػطي ا ػػي
حظمم لر مىا ن ويفلن مى ولس بولسط لمخبنر لم اػ ويػو لمطبنػس لم ػرع مبنػمف مػم حذل كػمف
مػف لمممكػػف فانػػم فف تاطىػػؽ لمطى ػػمى مػػف لمسػػبلح لممضػػبوط فثػػر سػ وطي عىػ لألرض فوف
تةمف فو ن ف ماػي مػف عفمػي  .خم ػ وفف ففمعػي لممبػفل بكمفػ تىسػمى لممرلفةػ نػمـ لسمسػم

عى ػ فف لممتا ػ عىنػػي ف ػػنس مػػف لمطى ػػمى لمت ػ فطى ػػى مػػف فسػػىا لم ػػرط وففرلفيػػم عاػػف

تة ػػس لمتا ػػمه ويػ ػ فس ػػىا تممثػ ػؿ فػ ػ فو ػػمفمم وفاولعم ػػم لمس ػػبلح لممض ػػبوط ك ػػذمؾ  .وي ػػذل
لمتا نؽ الزـ وضرورل مبنمف مفل تفن يذل لمػففمع لمػذل نمكػف فف نتغنػر بػي وتػي لمػرفل فػ
لمفعول ومو فوف طىس

رنح مف لمػفلع ألف مامزعتػي عىػ يػذل لمااػو تاطػول عىػ لممطممبػ

لمتمزم ببترلوي وألف تا نؽ لألفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لألوؿ وال
ن ح فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفع عاي ٓ
ٔلضَرٕارغَلؼبءَحمكًخَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت تا نؽ لألفم ف لممولف لمتامون يو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لألوؿ وولتػس عىػ

لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ ف ػ

ػػأف يػػذل

لمػػفمنؿ ألف تا نػػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػػح فف نكػػوف ريػػف م ػػنو

لممػػتمـ فو

لممفلفع عاي تٓ
* ا ض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ
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* 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 ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت لأل ػ ػػؿ ف ػ ػ لألاكػ ػػمـ لمتامون ػ ػ

لمماكم بممتىس

فف تبا ػ ػ

عى ػ ػ لمتا نػ ػػؽ لم ػ ػ ول لمػ ػػذل تترنػ ػػي

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
َكًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت لمتا ن ػػمى لألومن ػ

ال ت ػػىح فسمس ػػم تبا ػ عىنمػػم لألاك ػػمـ و بػػؿ لمولتػػس فلوم ػػم

فف ناسس لماكـ عى لمتا نؽ لمذل تترني لمماكم با سمم ف لمتىس
* ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان

تٓ

(عمر) ػ ط ػ ٖ٘ ػ ٕٖ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت سػػممع لم ػػميف النتةىػػؽ بمػػم فبػػفله فػ ػ لمتا ن ػػمى بمػػم نط ػػمبؽ فو نخ ػػممؼ غنػ ػره م ػػف

لم موف بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم ونسع لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ

* ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت الن فح ف ولتس لمماكم لم نمـ بػممتا نؽ لمولتػس عىنمػم و فف نسػكى لمػففمع عػف

طىبي و ٔلبنذَ :فف لمففمع لمذل ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ

لألطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ فمره بتا نؽ تترني لمماكم

والن فح ف يذل فف نسكى لمففمع عػف طىػس فتػ لر يػذل
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لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطول عى لممطممب ببترلوي ت ٓ

* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت لذل كمف لمففمع نف ن ف بي تكذنس ميف لإلثبمى ومػف ػأاي مػو

ػح فف نتغنػر بػي

وتي لمرفل ف لمفعول ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لألمر فني فو ترف عىني بمم نفاضي فف ي رفى حطرلاي فمم ونف فمسػكى عػف
تا ن ػػي وكػػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لألطمواػػمف لم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػول
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت بأا ػػي مم ػػم ك ػػمف لم ػػففمع لم ػػذل فب ػػفله لمط ػػمعف نتت ػػي لمػ ػ ا ػ ػ لم ة ػػؿ لممكػػػوف مىترنمػ ػ

ولم ػ حثبػػمى حسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنة ػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم

متةى ػػي بتا نػػؽ لمػػفمنؿ ف ػ لمػػفعول إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تض ػ مػػف
لمماكم

وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني ت ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
وألف طىػ ػ ػػس لمتا نػ ػ ػػؽ ال ن ػ ػ ػػترط لف نكػ ػ ػػوف م ػ ػ ػػمغم ف ػ ػ ػ عبػ ػ ػػمرلى وفم ػ ػ ػػمظ مةنا ػ ػ ػ

بػػؿ نك ػ

فف نكػػوف م مومػػم فالم ػ وضػػمام مػػم فلـ يػػذل لم مػػـ ولضػػام فوف مػػبس فو غمػػوض

كمم يو لمامؿ ف

ور ،فنولؿ لمطمعف لممطروا ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ص ٕٕٓٔ
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ولستافى لمماكمػ فػ حفلاػ لمطػمعف حمػ مػم

تػػم بأنولمػػي لمثمبت ػ بممتا ن ػػمى مػػع فامػػم ال تت ػػؽ ولممةا ػ لمػػذل ا ػػىتي مامػػم بةػػف فف فتػػرى
بتريم عى ااو نمسخ مةاميم لم انح لمذل ن فه وال نت ؽ ومرلفه لمذل حا رفى حمني حرلفتي
و كمػػم اسػػبى حمنػػي لمماكم ػ نومػػي بػػأف لمطى ػػمى لمت ػ خرتػػى مػػف سػػبلاي ي ػ لمت ػ ل ػػمبى
لممتاىةىني بمم ال نت ؽ ولمولنع ولما ن لمثمبت بمألورلؽ ولمت نطع فنمم بأاي مـ ن ميف لممتاػ
عىني ومم تم بففمعي بممتىس بأاي ف نس مف لمم ػذوفمى لمتػ فطى تمػم لسػىا لم ػرط ػ فػبف
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لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف فػػوؽ ن ػػور تسػػبنبي وفسػػمف حسػػتفالمي نػػف تػػرفل ف ػ عنػػس لم
ولمخطأ ف لإلسامف ومخمم لمثمبى بمألورلؽ بمم نستوتس ا ضي ٓ

ػػور

صبنضبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَ

ذمؾ فف لمففمع عف لمطمعف تمسؾ ف مرلفةتي ببطبلف لم بض عىني وعى بمن لممنو

مػػبطبلف لإلذف لم ػػمفر مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ مة ػػفـ تفن ػ لمتارن ػػمى لمتػػ فت لريػػم لمم ػػفـ بك ػػرل
لم فف لمسػةنف مػأمور نسػـ لم ػرط ألامػم تػم ى سػطان ال ت نػف فكثػر مػف فف لممتممػنف نػف
حرتكبول لمولنة وفف لمطػمعف لألوؿ نتػؿ لممتاػ عىنػي بسػبلاي لسمػ لمػذل كػمف نامىػي  .ويػ
تارنمى تتسـ بمإلتممؿ ولمغموض وال تسوغ ح فلر لألمر بممت تنش ولم بض ٓ
وممػػم كماػػى امم ػ لمتىػػبس نػػف حاتمػػى وتمماػػى بمػػرور لمونػػى حذ كػػمف نػػف مض ػ عى ػ

لمولنة فكثر مف نومنف مانف لمضبط ومف ثـ كمف لم بض بػمطبل ونبطػؿ بممتػمم مػم تػبله مػف
حتػ ػ لر لى وم ػػم تك ػ ػ ى عا ػػي لألفمػ ػ  .خم ػ ػ وفف لإلعت لرف ػػمى لممة ػػزوه حمػ ػ لمط ػػمعف وب ػػمن
لممتممنف إلت مممم بمم بض لمذل ونػع بػمطبل مػبطبلف لألذف لم ػمفر مػف سػىط لمتا نػؽ وألف
ضبط لمسػبلح وتىػؾ لإلعت لرفػمى مػم كػمف مناػف

مػوال يػذل لإلتػ لر لمػذل ػمبي عػولر لمػبطبلف

عمبل بممممف ٖٖٙ ،حت لر لى تامونػ  .ولمتػ تبطػؿ كمفػ لألفمػ لممترتبػ عىػ لإلتػ لر لمبمطػؿ
ولمت مم كماى متوتف مواله ٓ
ورغػـ فيمنػ يػػذل لمػػففع وتويرنتػػي فػػبف لمماكمػ مػػـ تا ػػىي فػ اكممػػم ومػػـ ت طػػف
حمني كمم خبل اكممم مف لمرف عىني بمم نسوغ حط لراػي مػع فامػم حتخػذى مػف لألفمػ لمتػ فسػ ر
عامم تا نذ لإلذف لمبمطػؿ لمسػممؼ لمػذكر سػافل م ضػمومم ببفلاتػي وكػذمؾ بػمن لممتممػنف ويػو مػم
نبطؿ لماكـ لممطةوف فني بمم نستوتس ا ضي ٓ

وكػمف عىػ لمماكمػ فف ت طػػف ممػذل لمػػففع لمتػويرل وت سػػطي ا ػي حنػرلفل مػي ورفل عىنػػي
بمم نسوغ حطرلاي ولذ فمتمم ذمؾ فبف اكممم نكوف مةنبم متةنف ا ضي كمم سىؼ لمبنمف ٓ
* ا ض ٜٔٛ٘/ٗ/ٙػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘

كمم تمسؾ لمففمع كذمؾ بأف لإلعترلفمى لمت ففمػ بمػم لممتممػوف ومػف بنػامـ لمطػمعف
ولمولرف ،بممتا ن مى نف

فرى باػم عىػ لإلكػرله ولمتةػذنس لمولنػع عىػنمـ  .ف ػف تةرضػول حمػ

ػػت ف ػػامؼ لمتمفنػػف ولإلكػرله فػ فع ػػمس ضػػبطمـ فبضػػطرول حمػ لإلعتػرلؼ مونػػؼ لإلعتػػفل
عىنمـ وكذمؾ لمتمفنفلى لمت وتمى حمنمـ كذمؾ مف سىطمى لألمف خم
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وفف لممتاػ عىنػي

ضػػمبط كبنػػر مػػف ضػػبمط لم ػػرط  .ونػػف ف ػػفى سػػىطمى لألمػػف

ػولبمم موفمتػػي ف ػ لماػػمف

ورلاى ت س عذلبمم وغضبمم عىػ لممتممػنف منظ ػرول ببعت لرفػمى نمكػف حتخمذيػم ففمػ ضػفيـ
خم

ونع منبل وف ظبلـ فلمس ومػـ ن ػميف فاػف لمتاػمه لمػذنف الذول بػمم رلر فػ

وفف لمامف

فع مبي وسط ز لرعػمى لم

ػس لمةممنػ ولممىت ػ ببةضػمم بمػم نسػتانؿ مةمػم لمرانػ امػم لر فمػم

بمؿ لمامؿ ف سمع متػأخر ،مػف لمىنػؿ ومػع حاةػفلـ وسػموؿ لإلضػم  ،كمفػ  .وممػذل ووسػط يػذه

لمةم ػ ػ لمةمتنػ ػ م ػػف لمغض ػػس مػ ػـ تت ػػرؾ س ػػىطمى لألم ػػف ػػنوم م ػػف وس ػػموؿ لإلكػ ػرله ولمتمفن ػػف
ولمتةذنس حال بم رتي ونمرفتي ضف لممتممنف مامىمـ عىػ لإلعتػرلؼ وسػرعمف مػم حامػمرى نػوليـ

وخػمرى و ػػفرى مػامـ تىػػؾ لألنػولؿ فمػػمـ سػػىط لمتا نػؽ مونػػؼ لمةػفولف لمػػذل تةرضػول مػػي يػػـ
وذونمـ وفنمربمـ  .ونف ترؾ لإلعتفل ح مبمى ظمير ،بةفف مامـ وعىػ فرسػمـ لمطػمعف لمػذل
ف نس بب مبمى تسػنم فػ فااػم مختى ػ مػف تسػمي فثبتمػم لمت رنػر لمطبػ لم ػرع لممرفػؽ

بمألورلؽ ولمذل فؿ عى ح ػمبتي بكػفممى رضػن طومنػ بىػوف فػمتح بطػوؿ ٘ٔ سػـ و ٖ سػـ و
٘ سـ وتمنةمم بةرض ٔ سـ بأعبل نمنف ونسمر لمظمر وكػفـ رضػ مثػؿ سػمب ٖ×ٗ سػـ و
٘×ٔ سػػـ بممةضػػف لألنمػػف ٓ وف ػػمبمى فخػػرل بػػممرفس وذيػػس لمت رنػػر لمطب ػ لمسػػممؼ لمػػذكر
بأف ح مبمتي تاف

ف تمرنخ نت ػؽ وونػى ضػبطي ونتػوز اػفوثمم مػف لمضػرس بكربػمط ( نػوـ

ٗٓ ) ٜٜٕٔ/ٔٓ/كمػػم ف ػػنس كػػذمؾ لممػػتمـ لمثػػممف  .........بكػػفممى رضػػن بػػأعى لمكتػػؼ
لألنسر ونمنف لموتي وخى ن لمسػمؽ لمنماػ ولمسػمؽ لمنماػ ولمتػذع ونػف اػفثى تىػؾ لإل ػمبمى
فػ ػ ون ػػى نت ػػؽ وت ػػمرنخ ٗ ٜٜٕٔ/ٔٓ/فل فػ ػ ت ػػمرنخ ض ػػبطي وتا ػػف

م ػػف لمض ػػرس بكرب ػػمط

واػػروؽ سػػتمور ( بػػنمف لمتػػزع ) وفػػؽ مػػم تػػم بت ػػونره ٓ كمػػم ف ػػنس لممتمم ػػمف لماػػفثمف
 .........و  .........بب مبمى متةفف ،تاف

مف لمضرس بممكربمط وفػ ونػى نت ػؽ وتػمرنخ

ضبطممم كذمؾ ٓ
وبذمؾ تسماف لمفمنؿ لم وم لممستمف مف فنولؿ ياال لممتممنف ولمفمنؿ لم ا لممستمف
مػػف لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع بمػػم ناكػػف ففػػمع لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف بػػأامـ ونةػول تاػػى تػػأثنر
لإلك ػرله لموا ػ ولمتمفنػػف لمتسػػنـ وي ػو مػػم امىمػػـ عى ػ لإلعت ػرلؼ ولإلفال بػػمألنولؿ لمت ػ تػػـ

ر ػػفيم بممتا ن ػػمى رغمػػم عػػامـ وتاػػى تػػأثنر يػػذه لمةولمػػؿ وتىػػؾ لم ػػور مػػف لإلكػرله ولمتمفنػػف

ويػػو مػػم نبطػػؿ تىػػؾ لألن ػولؿ ونبطػػؿ بممتػػمم لألفم ػ لممسػػتمف ،مامػػم ألف لإلعت ػرلؼ لمػػذل نةػػوؿ
عىني نتةنف فف نكوف

مف لر عف حرلف ،ار ،ومختمرٓ ،

139

ومو كمف

ف ػػبذل

ػػفر تا ػػى ت ػػأثنر لإلكػ ػرله فو لمتمفن ػػف فن ػػم ك ػػمف ن ػػفره ك ػػمف لإلعتػ ػرلؼ ب ػػمطبل

مفنم  ..وعى ذمؾ فبف لمةبر ،ف لإلعترلؼ لمذل نمكػف حتخػمذه فمػنبل ضػف لممػتمـ

ونمكػػف لم ضػػم ببفلاتػػي باػػم عىنػػي نتةػػنف فف نكػػوف
نك ػ فف نكػػوف

ػػمف لر عػػف ارنػ تممػ ولختنػػمر مطىػػؽ وال

ػػمفنم مطمب ػػم مىا ن ػ ولمولنػػع ٓ وال ن ػػترط ف ػ لإلك ػرله فف نكػػوف عى ػ نػػفر

مةػػنف مػػف لمتسػػمم مك ػ نبطػػؿ لإلعت ػرلؼ بػػؿ فف لمتمفنػػف واػػفه نبطػػؿ لإلعت ػرلؼ مت ػ عطػػؿ

لإلرلف ،وفعفـ ارن لإلختنمر ٓ

ٔلضَأؿغدـذَاحملكًـخَطنـكَانـضفغَثمٕذلـبََ :ـ ت حامػم تبػمفر لم ػوؿ بػأف حعت لرفػمى

لممتممػػنف كماػػى ومنػػف ،حرلف ،ا ػر ،وسػػىنم و ػػفرى طولعن ػ ولختنػػم لر ومػػـ تكػػف ومنػػف ،فل حك ػرله

ممفل فو ففب وفن ذمؾ فف لمانمب لمةمم عافمم امظرى لممتممنف نبؿ حسػتتولبمـ مػـ تتػف بمػـ
ثم ح مبمى ظمير ،ونمـ وكنؿ لمانمب بتةرن مـ فف لمانمب لمةمم ي لمت تبم ر لمتا نؽ كمػم
فف لممػػتمـ لمثػػما نػػرر مىما ػػؽ فف ح ػػمب س ػػمن لمنما ػ ا ػػفثى مػػف لم ػػأس فثاػػم عمىػػي فػػ

لمز لرعػ مػف فسػبوع سػمبؽ عىػ لماػػمف

 .ومػو كػمف ياػمؾ ثمػ حكػرله ممػم كػمف ياػمؾ مػم ناػػوؿ

فوف ذكره بممتا نؽ ٓ كمم فف لممتمـ لألوؿ نرر بتىس  ٜٜٕٔ/ٔٓ/ٚفممـ نمضػ لمماكمػ
فثاػػم اظػػر فمػػر تتفنػػف ابسػػي بػػأف لألعن ػر ،لمامرن ػ لمت ػ ف ػػمبى لممتا ػ عىنػػي وفوفى بانمتػػي
كماػػى مػػف لمبافننػ لسمنػ لمتػ كػػمف نامىمػػم وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ ح ػػمبمى لممتممػػنف ( .........

لمطػػمعف ) و ........و  .........و .......ألف ي ػػذه لإل ػػمبمى الا ػ ػ مئلعت لرف ػػمى لمس ػػمب
فممـ لمما ؽ فػور لم ػبض عىػنمـ ولمتػ

ػفرى مػامـ طولعنػ ولختنػم لر وممػذل تىت ػى لمماكمػ

عف يذل لمففع ت ٓ
ومم فورفتي فنمم ت فـ ال ن ىح رفل عى لمففع ببطبلف لإلعترلؼ م فوره تاى تأثنر

لإلك ػ ػرله ولمتمفنػ ػػف لمولنػ ػػع عى ػ ػ لممتممػ ػػنف ألف

ػ ػػفور لإلعت لرفػ ػػمى فمػ ػػمـ لمانمب ػ ػ لمةمم ػ ػ وبةػ ػػف

لمتةرنؼ بأامم سىط لمتا نؽ ال نةا اتمم بأامـ كػماول نسػتتوبوف بارنػ تممػ وبػبرلف ،مختػمر،
 .كمػػم فف حمسػػمكمـ عػػف لمتمسػػؾ باػػفو لإلك ػرله ضػػفيـ وكػػذمؾ وسػػموؿ لمتمفنػػف لممختى ػ ال
نافل اتمم حم تىؾ لماتنت لمت خى ى حمنمػم لمماكمػ وكػذمؾ لماػمؿ بمماسػب مثبػوى خىػويـ
مف لإل مبمى عاف مامظرتمـ بمةرف لمما ؽ ٓ

حذ ال نوتف مم ناوؿ فوف فف نكوف ياال لممتممنف ولنةنف ف ذمؾ لمونػى تاػى تػأثنر

لإلك ػرله لممةاػػول ولمتمفنػػف لمػػذل فعػػفـ حرلفتمػػـ وعطىمػػم وال ػػؾ فف ممػػذل لمتمفنػػف مػػف لسثػػمر مػػم
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ن ػػوؽ تىػػؾ لممترتب ػ عى ػ لإلك ػرله لممػػمفل  .وتػػم حسػػتفالؿ لمماكم ػ ولماتنت ػ لمت ػ خى ػػى
حمنمػػم بػػأف ح ػػمبتمـ لمت ػ ك ػػؼ عامػػم لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع الا ػ عى ػ لإلعت لرفػػمى لمت ػ

ففمػول بمػػم فػ لمتا ن ػػمى متسػػمم بمم سػػمف لمظػػمير فػ لإلسػػتفالؿ ولمتةسػػؼ فػ لإلسػػتاتمط حذ ال
ماػػؿ إلا ػزلؿ لمةػػذلس بمػػـ ولألذل بأتسػػمممـ مامىمػػـ عىػ لإلعت ػرلؼ بةػػف فف ففمػول ببعت لرفػػمتمـ
ور فول بأنولممـ مم طىس مامـ لإلفال بي مف ونموع ٓ

ومم ػػم ي ػػو م ػ ػػرر فػ ػ ي ػػذل لم ػ ػػفف بأا ػػي ال نت ػػوز مىماكم ػ ػ حطػ ػرلح لمػ ػػففع ب ػ ػػفور

لإلعترلؼ اتنت مئلكرله ولمتمفنف ب مم فاي

فر فممـ سىط لمتا نػؽ لممخت ػ فو فف لمما ػؽ

امظر لممتمـ فىـ نتف بي ثم ح مبمى ظمير ،فو فاي فمسؾ عف لإلف مح عف لمتمسؾ بػمإلكرله
لمولنع عىني رغـ حامطتي عىمم ب خ ن لمما ؽ وفف لمانمب لمةممػ ت ػوـ ببسػتتولبي  .ألف
يذل كىي ال ناوؿ فوف حعتبمر لممتمـ مكريم عى لإلعترلؼ مضط لر حم لإلنرلر بمم اسس حمني

اتنت ونوعي

تاى تأثنر لإلكرله لمممفل فو لممةاول فىأن

ور ،مف

وره ٓ

وممذل فبف لمماكم تكوف نف فطراى ذمؾ لمففع بمم ال نسػوغ حط لراػي ونكػوف اكممػم
فػػوؽ ن ػػور تسػػبنبي ونػػف ػػمبي لم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ فضػػبل عػػف لمتةسػػؼ ف ػ لإلسػػتاتمط بمػػم
نبطىػػي ونسػػتوتس ا ضػػي مػػم فلمػػى لمماكمػ نػػف حتخػػذى مػػف حعت لرفػػمى لممتممػػنف وعى ػ فرسػػمـ
لمطمعف سافل مى ضم ببفلاتمـ وركنز ،مذمؾ لم ضم ومو فامػم تسػمافى فػ نضػمومم لممطةػوف
عىني حم ففم فخرل ممم تبنف لألفم مف تسماف وترلبط بان

حذل س ط فاػفيم فو حسػتبةف تةػذر

لمت رؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنر لمماكم مبمن لألفم لألخرل ٓ
ٔإؿزمغَلؼبءَانُمغَََ:

ت عى ػ فاػػي ال ن ػػح ف ػ ماطػػؽ لمة ػػؿ ولمبفلي ػ فف نػػرف لماكػػـ عى ػ لمػػففع بػػبطبلف

لإلعترلؼ لمام ؿ فممـ تمػ مػف تمػمى لمتا نػؽ ألاػي كػمف ومنػف لإلكػرله بمإلطمواػمف حمػ يػذل
لإلعترلؼ ما ومي فممـ تىؾ لمتم ومةفـ ذكر مف اسس حمني لإلعترلؼ فممممم فاي كمف مكريم
عىني فو فامم بمامظرتي فىـ تىاظ ثمر ت نف لمتا نؽ مم فلـ فاي نامزع ف

ػا ذمػؾ لإلعتػرلؼ

فممـ تىؾ لمتم ت ٓ
كمم فف سكوى لممتمـ عف لإلفضم بولنة لإلكرله ف فن مراى مػف م لراػؿ لمتا نػؽ ػ
كمم نذيس لماكـ ػ منس مف أاي فف نا

اتمم ونوع لإلكرله فػ فنػ
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ػور ،مػف

ػوره ممفنػ

كماى فو ففبن ٓ

* ا ض ٖٕ  ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ

وكػػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نضػػمايم مػػف يػػذل لمةػولر فف تتػػرل تا نػػؽ يػػذل لمػػففع
لمت ػػويرل بىوغ ػػم مغمنػ ػ لألمػ ػػر فن ػػي خم ػ ػ وفف لمولنػػػع نسػ ػػمافه ونظ ػػميره لذ تػػػم ى ح ػ ػػمبمى
لممتممػػنف س ػمم

لمػػذكر فلم ػ عى ػ ونػػوع لإلك ػرله ضػػفيـ ببسػػتةممؿ لمكربػػمط ولألتسػػمـ لم ػػىب

لم لرضػ ولمسػػتمور لمم ػػتةى ف ػ فتسػػمممـ كمػػم فؿ عىػ ذمػػؾ لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع لممرفػػؽ

بمألورلؽ ػ كمم تم بممت رنر لم ا كذمؾ فف ح مبتمـ ترتع حم لمونى لمذل نبض عىػنمـ فنػي
فل نبػ ػػؿ حسػ ػػتتولبمـ بتا ن ػ ػػمى لمانمب ػ ػ بمػ ػػم ن طػ ػػع بػ ػػأف تىػ ػػؾ لإل ػ ػػمبمى كماػ ػػى سػ ػػمب عى ػ ػ
لإلستتولس ومنسػى الا ػ عىنػي كمػم تػم بمػفوامى فسػبمس لماكػـ ػ ولذ فمسػكى لمماكمػ عػف
حت لر ذمؾ لمتا نؽ مع مزومي وتم رفيم عىني عاف حطرلاي م وبم بمم نبطىي كمم سىؼ لمبنمف

ومف ثـ فضا لماكـ تفن لر بمما ض ٓ

عاثؼبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ:

ف ػ ػػف تمسػ ػػؾ لمطػ ػػمعف كػ ػػذمؾ ف ػ ػ ففمعػ ػػي لم ػ ػ ول ولممكتػ ػػوس بباةػ ػػفلـ ان ػ ػ لم تػ ػػؿ مفنػ ػػي

عىػ ػ ف ػػرض لمتس ػػىنـ ت ػػفال بأاػػػي مطىػػػؽ لمم ػػػذوفمى لمامرنػ ػ لمتػ ػ ل ػػػمبى لممتاػ ػ عىن ػػي ٓ
ػ ػػف ح ػ ػػمبتي وفف حطػ ػػبلؽ لمم ػ ػػذوفمى لمامرن ػ ػ كػ ػػمف ع ػ ػولونم ال حرلفنػ ػػم

م ػ ػػر لر فاػ ػػي مػ ػػـ نكػ ػػف ن

وفوف يفؼ مةنف وف ظبلـ فلمس وف حتتميػمى متةػفف . ،واظػ لر ألاػي مػـ نكػف ن ػميف فاػفل
ويػػو فػ ػ ز لرع ػ لم

ػػس لمكثن ػ ف ػػف حسػػتامؿ لم ػػوؿ بأاػػي حات ػػول لم تػػؿ فو فرلف حزي ػػمؽ لم ػػروح

سول كمف لممتا عىني يو لممفؼ فو غنره ٓ

وبذمؾ تكوف ان لم تؿ ماةفم كىن حذ مـ نكف نبغ مف حطبلؽ لمم ذوفمى لمم مر حمنمم

حال لم ػرلر ولممػػروس كمػػم فف تىػػؾ لمانػ مػػـ تكػػف مت ػػور ،فػ لمظػػروؼ لمتػ ونػػع فنمػػم لماػػمف
ومػػع لممبلبسػػمى لمت ػ فامطػػى بػػي كمػػم فف ركػػف لمةمػػف ولرلف ،حطػػبلؽ لمم ػػذوفمى إل ػػمب فاػػف
ففرلف لم رط سول كمف لممتا عىني فو غنره مـ تكف نموم كذمؾ و ومةػؿ لمطػمعف نػف فف ػح
عػػف ذمػػؾ

ػرلا بمػػم بػػمح بػػي مىمػػتمـ لألخنػػر مػػف فاػػي نخ ػ فف نكػػوف نػػف ل ػػمس فاػػف فف ػرلف

لم ػػرط م ػػف مطمرفن ػػي

وف ػػؽ م ػػم فورفت ػػي لمماكمػ ػ بم ػػفوامى فس ػػبمس اكمم ػػم عا ػػف تا ػػنؿ

حعترلؼ لممتمـ لألخنر  .........ونومي فف لمطمعف فوضح مػي ع ػس لماػمف
فاف رتمؿ لم و ،وسمؿ لع عز وتؿ فال نكوف نػف فػمرؽ لمانػمه ٓ ويػو مػم ن طػع
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فاػي ضػرس
بػأف انػ

لم تؿ مـ تكف متولفر ،ف تماس لمطمعف عاف حطبلني لمم ذوفمى لمامرنػ منػتمكف مػف لممػرس مػع

لمتسىنـ تفال بأاي مطى مم ٓ

وفف اى لمماكم عاف ثبوى تىؾ لمان ف تماس لمطمعف ب وممم ت فاي حسػتةمؿ سػبلام
نمتبل بطبنةتي ووتي سبلاي حم موضع نمتؿ مف تسـ لممتا عىنػي ولطبلنػي فكثػر مػف عنػمر
اػػمرل عىنػػي عاػػفمم اػػموؿ تتبةػػي وبػػمن لممتممػػنف ومػػو كػػمف ن
لمامرن حم فعبل ف لممول ب

ف لمتخونؼ ولإلريمس ت ٓ

ػػف غنػػر لم تػػؿ ألطىػػؽ لألعن ػر،

ومػ ػػم فورفتػ ػػي لمماكم ػ ػ فنمػ ػػم ت ػ ػػفـ ال ن ػ ػػىح بنماػ ػػم مان ػ ػ لم تػ ػػؿ وال نك ػ ػ ألسػ ػػتظممريم
عى ػ ااػػو تػػمزـ نػػمطع ألف ترنم ػ لم تػػؿ لمةمػػف تتمنػػز عػػف غنريػػم مػػف ت ػرلوـ لإلعتػػفل عى ػ
لمػػا س بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن
عىنػػي  .ويػػذل لم

ػػف لمتػػما مػػف حرتكػػمس لم ةػػؿ لمتاػػمو حزيػػمؽ روح لممتا ػ

ػػف فمػػر نبطاػػي فػ ا سػػي ونضػػمره فػ ضػػمنره ومػػف لممتةػػنف عىػ لمماكم ػ

فف تةا ببستظممر يذل لمركف ببنرلف لألفمػ ولممظػمير لمخمرتنػ لمتػ تػفؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي

 .وال نك ػ ف ػ يػػذل لمم ػػمـ مت ػػرف نػػوؿ لمماكمػػ بػػأف لمط ػػمعف حسػػتةمؿ سػػبلام امرنػػم ن ػػمتبل
بطبنةتػػي فو فاػػي فماػػؽ بػػي ح ػػمبمى متةػػفف ،بموضػػع نمتػػؿ مػػف تسػػمي ألف ذمػػؾ ال نةػػفو متػػرف
ترفنف مئلفةمؿ لمممفن لمت حرتكبمم وألف يذل لم وؿ ال ن نف اتمم فف لمطمعف ن ف نتؿ لممتاػ

عىني فو حزيمؽ رواي  .كمم فف حمسمؾ لمطمعف عف ت ونس فوي سبلاي حم فعػبل مؤلريػمس

ولمتخونؼ ال نةا اتمم كذمؾ فاػي ن ػف نتػؿ لممتاػ عىنػي ولزيػمؽ رواػي ٓ ألف ذمػؾ لم ػوؿ
ب رض

اتي ال نةا سول حرلف ،لم ةؿ لمممفل وافه لممكوف مىترنم وال نةا بممضرور ،فف

لمطمعف فرلف حافل

لماتنت وي ح ػمب لممتاػ عىنػي ون ػف حضػمف حمػ ذمػؾ حزيػمؽ روح

لممتا عىني ولتتمى انتي حم نتىي ٓ

وال نغنػ ػػر مػ ػػف ذمػ ػػؾ نػ ػػوؿ لمماكم ػ ػ بػ ػػأف لمطػ ػػمعف ن ػ ػػف حزيػ ػػمؽ روح لممتا ػ ػ عىنػ ػػي
ألف يذل لم

ف يو لماتنت لمت نضػمريم لمتػما فػ ا سػي ولممػرلف حسػتظممريم ولمك ػؼ عامػم

ببنمف لألفم ولممظمير لمت تفؿ عىنمػم وتك ػؼ عامػم وت طػع بثبوتمػم  .ويػو مػم ن ػر لماكػـ
ف بنماي بمم عمبي ولستوتس ا ضي ٓ

يذل حم فف لمماكم مـ توضح بمفوامى فسبمس اكممم كنؼ حستطمعى لمتزـ ولم طع

بثبػػوى ان ػ لم تػػؿ ف ػ تماػػس لمطػػمعف رغػػـ فاػػي مػػـ نكػػف ف ػ حسػػتطمعتي م ػػميف ،لممتا ػ عىنػػي
بسػػبس كثمف ػ ز لرع ػ لم

ػػس ولمظىم ػ لماممك ػ لمت ػ كػػمف عىنمػػم مكػػمف لماػػمف
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وكنػػؼ نسػػت نـ

لم وؿ بثوى تىؾ لمان مع مم فف ح عاي مىمتمـ لألخنر بأاي نخ

فف نكوف نف نتؿ فاف ففرلف

لم و ،فثام مطمرفتي وبمن لمتامه  .وكمف عىنمػم فف تةػرض ممػذه لمةام ػر بأكمىمػم وتمنةمػم
نمطةػ فػ ا ػ انػ لم تػػؿ عػػف لمطػػمعف ولذ مػػـ تةػػرض ممػػم كىنػ وتػػم اكممػػم م ػػوبم ب
ظػػمير

ػػور

عاػػف لإلسػػتفالؿ عى ػ ثبػػوى تىػػؾ لمان ػ فضػػبل عمػػم عمبػػي مػػف فسػػمف وتةسػػؼ فأاػػي

نكوف مةنبم متةنف لما ض ٓ

وال ن ػفح فػ ذمػػؾ فف تكػوف لمماكمػ نػػف نضػى ببفلاػ لمطػػمعف بة وبػ لأل ػغمؿ لم ػػمن

لممابف ،وي مبرر ،مترنم حارلز لمسبلح لسم لممضبوط فوف تػرخنص  .ألف لمطػمعف ناػمزع
فػ

ػور ،لمولنةػ برمتمػم و ومػف لمم ػرر فػ يػذل لم ػفف فاػي ال ماػؿ متطبنػؽ اظنػر ،لمة وبػ

لممبػػرر ،مت ػ كػػمف ناػػمزع فػ ػ

ػػور ،لمولنة ػ بكمف ػ كنوفم ػػم وفو ػػمفمم لم ماوانػػ لممختى ػػ ومػػم

ح تمىى عىنمم مف ترلوـ ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٜ٘ٛ
ولست ر نضم لما ض عىػ فف متػرف حسػتةممؿ لممػتمـ مسػبلح اػمرل بطبنةتػي ولماػمؽ

ح مبمى متةفف ،بمولضع نمتى مف تسـ لممتا عىني ال ن نف اتمم فاي ن ف حزيمؽ رواػي وال
نك

لإلستفالؿ بمذه لم ور ،ف حثبمى يذل لم

نمرفمم لممتمـ ال نك

ف ٓ وفف متػرف ترفنػف لألفةػمؿ لمممفنػ لمتػ

بذلتي مثبوى ان لم تؿ مم فلـ لماكـ مـ نك ؼ عف ننمـ يذه لمان با سػي

كمػػم ال نك ػ ف ػ ذمػػؾ متػػرف نػػوؿ لمماكم ػ فف لمطػػمعف ن ػػف مػػف ذمػػؾ لمػػتمكف وزمبلوػػي مػػف
لممػػرس ولم ػرلر حذ فف ن ػػف حزيػػمؽ لمػػروح حامػػم يػػو لم

ػػف لمخػػمص لممطىػػوس حسػػتظممره بػػبنرلف

لألفم ولممظمير لمخمرتن لمت رفى لمماكم فامم تػفؿ عىني وتك ؼ عاي ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ٔٙػ س ٖٖ ػ ٕ ٔٛػ ٛٛٚ
* ا ض ٓٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ ٕٔ ػ ٘ٚ
* ا ض ٖٕ ٜٜٔٙ/ٗ/لمطةف رنـ ٖٕٖٓ مسا ٗ ٙؽ
سبيـبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔإساللَحبكَانضفبعَ

ف ػػف ذي ػػس لم ػػففمع فػ ػ مرلفةت ػػي لمموت ػػوف ،بماض ػػر تىسػ ػ لممامكمػ ػ حمػ ػ فف مولنةػ ػ

لمفعول

ور ،فخػرل مختى ػ تمممػم عػف تىػؾ لم ػور ،لمتػ ورفى بػأنولؿ لممتممػنف فضػبل عػف

حعترلفمتمـ لمت

مبمم لمبطبلف بسبس لإلكرله لمولنع عىنمـ ولمت فمى عىنػي لإل ػمبمى لمةفنػف،

لمت وتفى بأتسمممـ وكذمؾ مىتمفنف لمولنع عىنمـ مامىمـ عى لإلعترلؼ بترلوـ مـ ت ع مػامـ
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اتػ نتونػػؼ لمتةػػذنس لمػػذل تةرضػول مػػي فػ فع ػػمس ضػػبطمـ وفثاػػم حفالومػػـ لإلعت لرفػػمى سػول

ف ػ ماضػػر لمضػػبط فو بممتا ن ػػمى فو فمػػمـ نمض ػ لممةمرضػػمى  .كمػػم فف لألورلؽ تػػم ى
خممن مف فل فمنؿ مستمف مف ػممف ،لل مػف لم ػموف  .حذ حسػتاممى لمرانػ ولمم ػميف ،بسػبس
ػػس  .ويػػو مػػم نةا ػ لممطممػػس لمتمزمػػ ولم مطةػػ ب ػػبت لر مةمناػػ

لمظػػبلـ وكثمف ػ ز لرع ػ لم

وف ذلى لمزممف ولممكمف لمذل ونػع فنػي

ت ونرن مىولنة ف لمظروؼ لمت ونع فنمم لمامف

 .ويذل لمطىس نست مف ضمام واتمم مػف مرلفةػ لمػففمع وفالمتمػم بمػم كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ

حتمبت ػػي خم ػ ػ وفف تى ػػؾ لممةمناػ ػ ممكاػ ػ ومنس ػػى مس ػػتانى وظ ػػمير ،لمتةى ػػؽ بمم ػػفعول والزمػ ػ
مى

ؿ فنمم ٓ وتم لإلفعػم بضػبط لمطػمعف وباوزتػي سػبلاي لممسػتةمؿ فػ لماػمف

ظػمير

لمك ػػذس ولض ػػح لإلفتػ ػ لر حذ ال نت ػػور فف نك ػػوف ما ػػر لز مىس ػػبلح لمم ػػذكور ا ػػمؿ ض ػػبطي بة ػػف
لماػػمف

ب ػػور ،ظػػمير ،وكػػمف طبنةنػػم فف نػػتخىص ماػػي ونةمػػف حمػ حخ موػػي ف ػ مكػػمف ال نمكػػف

لمو وؿ حمني حذل كمف نف حستةمىي ف لمترنم فةبل فو كمف خم م بي كمم فف وتوف لممتممنف
بممسنمر ،لما ؿ كمف نك

ما ىمـ ف فع مس لمترنم ٓ

نضػػمؼ حم ػ مػػم ت ػػفـ فف فف ػرلف ن ػولى لم ػػرط كػػماول مسػػىانف بممباػػمفؽ لسمن ػ لمت ػ
تممثؿ ف عنمريم وطى متمم لمسبلح لممضبوط ومف لمتموز تفل ولمامؿ كذمؾ فف نكوف لممتاػ

عىنػػي نػػف ف ػػنس بم ػػذوفمى امرن ػ مطى ػ مػػف فسػػىا لم ػػرك وكػػمف نتةػػنف تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع

لمتويرل حذ نترتس عىني مو

ح تغنر وتي لمرفل ف لمفعول وذمؾ بسالؿ لم ػموف ولسػتطبلع

رفل لمطبنس لم رع ف فمكمان ح مب لممتا عىني مامػم .وبػذمؾ ن ػبح لإلتمػمـ ػموةم بػنف
ف ػػخمص متة ػػففنف وال نمك ػػف ا ػ ػره فػ ػ لمط ػػمعف وا ػػفه .

لمامف

ي ػػذل حمػ ػ فف

مـ نس ر حال عف ح مب لممتا عىني وافه وف فخػفه ومػو فف لمانػ نػف لاة ػفى عىػ

نتىي أل نس غنره مف لممطمرفنف مف ففرلف لم رط  .ويو مم ن طع بأف حطبلؽ لمامر لممتبمفؿ
كمف ع ولونم مئلريمس ولمتخونؼ ومنس مئل مب ولم تؿ ٓ
واػػمزع لمػػففمع كػػذمؾ ف ػ مكػػمف لما ػػمف

ونػػرر فاػػي مػػـ ناػػف

فػػ لممك ػػمف لمما ػػفف

بمممةمناػ ػ وفف حتتمي ػػمى لإلط ػػبلؽ ومس ػػمره ال تت ػػؽ م ػػع م ػػم ت ػػم بت رن ػػر لمت ػ ػرنح حذ ف ػػنس

لممتا عىني مف لمخىؼ ومنس مف لألممـ ٓ

وت فى لمماكم مذمؾ لمففمع ب وممم فف مكمف لمامف

وفؽ مم اففه ػموف لإلثبػمى

وتػػفى بػػي ب ػػع فمونػ وفف لمت رنػػر لمطب ػ لم ػػرع مػػـ ناػػؼ حمكمان ػ اػػفو ح ػػمبمى لممتا ػ
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عىنػػي وفػػؽ فنػولؿ ػػموف لإلثبػػمى ويػػو رف نم ػػر ألف لممكػػمف لمماػػفف لممػػذكور مػػـ نةثػػر بػػي حال

عىػ ب ةػ فمونػ

ػػغنر ،مػػف لمػػفمم

ال تتامسػػس مػػع لمازنػػؼ لمغزنػػر لمػػذل اػػتج عػػف ح ػػمب

لممتاػ عىنػػي ولمت ػ ففى حمػ تمتػػؾ ػرنمف لمسػػمؽ لمنسػػرل وفورفتمػػم  .بمػػم كػػمف نسػػتىزـ وتػػوف
لمةفنف مف لمب ع لمفمون ف ذمؾ لممكمف مو فف لماػمف

ونػع بػي فةػبل  .كمػم مػـ تتػر لمماكمػ

لممةمنا ػ لممطىوب ػ مػػف لمػػففمع ومػػـ تةػػرض مبػػمن فوتػػي ففمعػػي لمسػػمب بممتا ػػنؿ ولمػػرف رغػػـ

تويرنتمم ويو مم عمس لماكـ لممطةوف فني ولستوتس ا ضي ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ
وان

فاي ممم ت فـ تمنةي فبف لماكـ لممطةوف فني نكوف ونف رلف عىني عولر لمبطبلف

بمم نستوتس ا ضي ٓ
وممم كمف يذل لما ض مىمػر ،لمثمانػ فباػي نتةػنف فف نكػوف مػع لمػا ض تافنػف تىسػ ماظػر

لمموضوع فممـ ماكم لما ض ٓ

وممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني نترتػس عىنػي فضػرلر تسػمن ال نمكػف
مفلركتمم بمم ناؽ مىطمعف طىس ونؼ تا نذ لماكـ مانتم رنثمػم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

َََفهٓـــــظََِاألؿجــــــــبةَََ
نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لمة وب ػ لمم ض ػ بمػػم ضػػفه
مانتم رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

ٔاحلــــــــــكىَََ:ـَ

أٔالَََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ

صبَيبَََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني وتافنف تىس فممـ ماكم لما ض مى
ف لمموضوع متففل ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبيَََٗ/عجبئَٗػـيخَََََََ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضوََيٍَََ:

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ
( ماكوـ ضفه )

.............

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطنػػي ػ لمماػػمم بػػمما ض٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ
بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
ػـــضََََ:

لمانمب لمةمم

فَٗاحلكـــىَََ :لم مفر اضورنم ف  ٕٕٓٓ / ٜ/ ٔٛمف ماكم
لمانػػؿ ف ػ لم ضػػن

تػاح مسػتأاؼ ن ػر

رنػػـ ٕٖٔٓٔ ( ٕٕٓٓ / ٗٔٙٙمسػػاي ٕٔٓٓ تػػاح

ن ػػر لمانػػؿ ) ولم مض ػ ب بػػوؿ لإلسػػتوامؼ ػػكبل وف ػ لمموضػػوع برفضػػي

وتأننف لماكـ لممستأاؼ ولن مؼ تا نذ ع وبت لمابس ولمغرلم ػ ولثبمى تػرؾ
لممفع لممفا مفعوله لممفان

ٓ

انٕلبئـــــــــــغَ

فاممػ ػ ػػى لمانمب ػ ػ ػ لمةمم ػ ػ ػ لمطػ ػ ػػمعف  .............حم ػ ػ ػ لممامكم ػ ػ ػ بو ػ ػ ػػؼ فاػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ
ٖٕ ٕٓٓٔ/٘/بفلور ،نسـ ن ر لمانؿ  :فاتمف عى ورن ممضمه عى بنػمض فخػمف لألمماػ
وكتس فػ لمبنػمف لمػذل فػوؽ لإلمضػم عىػ لمااػو لممبػنف بػمألورلؽ وترتػس عىػ ذمػؾ ا ػوؿ
ضرر مىمتا عىني ..............

لألمر لممةمنس عىني بممممف ٖٗٓ ،ع وبمى .

وبتىس ٕ٘ ٕٕٓٓ/٘/نضى ماكم فوؿ فرت اضورنم بابس لممػتمـ ............. /
س ػ ػػت ف ػ ػػمر م ػ ػػع لم ػ ػػغؿ وتغرنمػ ػ ػ خمس ػ ػػوف تانم ػ ػػم وفمزمت ػ ػػي ب ػ ػػأف ن ػ ػػافل مىم ػ ػػفع

لمم ػ ػػفا

(  ) .............مبىػ ػػغ ٕٔٓٓ تانمػ ػػم عى ػ ػ سػ ػػبنؿ لمتةػ ػػونض لممانػ ػػى ولمم ػ ػػروفمى .
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وطةػػف لمطػػمعف عى ػ يػػذل لماكػػـ بطرنػػؽ لإلسػػتوامؼ وبتىس ػ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛنضػػى لمماكم ػ

لإلسػػتوامفن اضػػورنم ب بػػوؿ لإلسػػتوامؼ ػػكبل وفػ لمموضػػوع برفضػػي وتأننػػف لماكػػـ لممسػػتأاؼ
وفمرى بونؼ تا نذ ع وبت لمابس ولمغرلم ولثبمى ت ػرؾ لممفع لممفا مفعوله لممفان

.

وممم كػمف لماكػـ لألخنػر م ػوبم بػممبطبلف و ػ ف ػف طةػف لمطػمعف عىنػي بطرنػؽ لمػا ض
بتوكنؿ مرفؽ بتمرنخ
لمكىن .

/

 ٕٕٓٓ /وننف طةاي تاى رنـ /

تتػمبع انمبػ وسػط لم ػمير،

َٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغََََ:

أؿجبةَانـؼٍَ

أٔالَََََ:اخلـأََفَٗرـجيكَانمبٌََٕٔانزُبلغَََ.

ذمػػؾ فاػػي وعىػ مػػم نبػػنف مػػف مطممةػ ماضػػر تىس ػ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛفمػػمـ لمماكم ػ

لإلستوامفن فف ففمع لمطمعف نفـ امفظ مستافلى ( برنـ  ) ٔ /طونى عى حت مننف

مفرنف

كىنممػػم بتػػمرنخ ٘ٔ ٕٕٓٓ/ٜ/مػػف لممػػفع لممػػفا فومممػػم موثػػؽ تاػػى رنػػـ ٓ٘ٛٙوٕٕٓٓ/

لألي ػرلـ لمامػػوذت فنػػر فنػػي لممػػفع بممت ػػممح ولمتاػػمزؿ عػػف فع ػوله لممفان ػ و وثمانممػػم عرف ػ
مكمػػؿ ( ألف لم ػػمر لمة ػػمرل نىتػػزـ بطبة ػ حتبمرن ػ ) ـ

فنػػر بػػي لممػػفع

رلا بماضر لمتىس و ػ ستؿ فني حن لرره بأف كوله ولفعم ه كمام اتنت مػبس وسػو فمػـ و
وزلف لممػػفع لممػػفا عىػ ذمػػؾ بػػأف فثبػػى

ػرلا وا ػػم بماضػػر لمتىسػ فاػػي نطىػػس لماكػػـ

ببػ لر  ،لممػتمـ  /لمطػمعف و ػ ذمػؾ فف لممػفع بػمماؽ لممػفا  .............اضػر ب خ ػػي
تىس ػ اظػػر لمػػفعول فمػػمـ لمماكم ػ ونػػرر فاػػي ت ػػممح مػػع لمطػػمعف و ػ وتاػػمزؿ عػػف فع ػوله

لممفان و مفؽ عى حنرلر ولت مؽ لم ػىح لمةرفػ لممػونةنف ماػي ولمم ػفمنف بامفظػ مسػتافلى
ففمع لممتمـ ػ ولمىػذنف سػتؿ فػ ثمانممػم فف حفعػم ه وفعػوله كماتػم اتنتػ مػبس وسػو ت ػميـ و ػ
وفاي تـ لمت ممح ولمت مف وزلؿ سو لمت ميـ وفاي نتامزؿ تامزال اممونم عف ببلغػي و ػكوله وعػف

فع ػوله لممفان ػ و وسػػتؿ ف ػ ماضػػر لمتىس ػ فاػػي نطىػػس لماكػػـ بب ػ لر  ،لممػػتمـ و ػ ومػػع ذمػػؾ

نض ػػى لمماكمػ ػ بػ ػرفض لإلس ػػتوامؼ موض ػػوعم وتأنن ػػف لماك ػػـ لممس ػػتأاؼ وفم ػػرى بون ػػؼ تا ن ػػذ
لمة وب لمم ض بمم ضفه بموتس لماكـ لإلبتفلو لممستأاؼ
ومػػم نضػػى بػػي لمماكم ػ لإلسػػتوامفن و ناطػػول عى ػ خطػػأ بػػممغ مػػزفوط و س ػول فنمػػم
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نت ػؿ بػػأثر لإلنػرلر لمموثػػؽ حذل فُخػػذ بم ػػرفه وبمةػػزؿ عػػف لإلنػرلر لمةرفػ وعػػف طىػػس لممػػفع

لممفا لماكـ بممب لر  ،و فـ فنمم نت ؿ بمإلنرلر لمةرف لمذل فنّر بػي لممػفع لممػفا بماضػر
لمتىس وزلف عىني مم فثبتي بماضر لمتىس مف فاي نطىس ػرلا وبػبل مولربػ ػ لماكػـ ببػ لر ،

لممتمـ و بنمف ذمؾ  :ػ
ً
أٔالَ)ََ:فَٗشأٌَاإللغاعَادلٕصكَمبكزتَاألْغاوَانًُٕطجَٗ
َ(َ َ
َََََََََََََنهشٓغَانؼمبعَٖثغلىََ:َ2002/ٔ8650

بػػأف مػػم نضػػى بػػي لمماكمػ لإلسػػتوامفن ن ػػكؿ خطػػأ فػ تطبنػػؽ لم ػػماوف و ػ حذ كػػمف

نتةنف عى لمماكمػ لإلسػتوامفن ونػف فنػر لممتاػ عىنػي بممت ػممح مػع لممػتمـ ولمتاػمزؿ ( اتػ

ومػػو مػػـ نأخػػذ بػػبن لرره لمةرفػ لمثػػما لمػػذل فنػػر فنػػي بػػأف حفعػػم ه كػػمف مسػػو ت ػػميـ وال بمػػم فثبتػػي
لممػفع بماضػر لمتىسػ مػف فاػػي نطىػس لماكػـ ببػ لر  ،لممػتمـ ) ػ  ..ا ػػوؿ لاػي اتػ ومػو مػػـ

تأخذ لمماكم بمالنرلر لمثما وال بمم فثبتي لممفع بماضر لمتىس مف طىس لماكـ بػممب لر  ،ػ
كمف نتةنف عىنمم وتوبم فف ت ض بأعمػمؿ اػص لممػمف ٔٛ ،حتػ لر لى تامونػ وتاكػـ بما ضػم
لمفعول لمتامون ضف لمطمعف بمم ىح  .ويو فثر نماوا

وتوب نترتػس اتمػم عىػ لمت ػممح

لم ػػذل فن ػػر ب ػػي لممتاػ ػ عىن ػػي خ ػػنم بممتىسػ ػ فم ػػمـ لمماكمػ ػ ونب ػػؿ لم

ػػؿ فػ ػ موض ػػوع

لإلستوامؼ لمم فـ مف لمطمعف .
وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػ يػػذل لم ػػفف بػػأف ترنمػ خنماػ لمتوننػػع لمما ػػوص عىنمػػم فػ لممػػمف،
ٖٓٗ ع وبػػمى مػػـ تػػرف ضػػمف لمت ػرلوـ لم ػولرف ،بمممػػمف ٔٛ ،مكػػر لر سػػمم لمػػذكر ولمت ػ تا ض ػ

لم ػػفعول لمتامونػ ػ فنم ػػم بممت ػػممح بمعتب ػػمر فف تى ػػؾ لمتػ ػرلوـ ا ػػص عىنم ػػم لم ػػماوف عىػ ػ س ػػبنؿ

لما ػػر ولذ مػػـ تكػػف مػػف بنامػػم لمترنمػ لممػػذكور ،ماػػؿ لإلتمػػمـ لممسػػاف مىطػػمعف فػػبل ماػػؿ حذف
مىاكػـ بما ضػم لمػفعول لمتامونػ ضػفه مةػفـ تػولفر ػروط يػذل لإلا ضػم و ػ ألف اػص تىػؾ
لمممفٔٛ( ،مكر لر ف .ط ) تضمف مف بنف لمترلوـ لمت تا ض فنمم لمفعول لمتامونػ بمم ػىح ػ
لمممف ٖٗٔ ،ع وبمى ويذه لمممف ،تةمنس وتاثـ ولنة حستنبل لألمنف عى لمما وؿ باوزتي ومـ
نسػىـ حمنػي حال باػم عىػ ع ػف مػف ع ػوف لألمماػ لمما ػوص عىنمػم فػ تىػؾ لممػمف ،عىػ سػػبنؿ
لما ػر و ػ فنخػػوف لمتػما لمث ػ لمتػ فوفعػػى فنػػي بم تضػ يػػذل لمة ػػف ونسػتوم عىػ ذمػػؾ
لمما وؿ ما سي ونابسي عف مممكي بطرنؽ لمغش .
وترنم خنما لمتوننع لمما وص عىنمم ف لمممف ٖٗٓ ،ع وبمى تاطػول كػذمؾ عىػ
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خنما ػ لمث ػ لمت ػ وضػػةمم

ػػماس لمتوننػػع عى ػ بنػػمض فػػنمف تسػػىـ لمورن ػ لمت ػ تامػػؿ ذمػػؾ

لمتوننػع و ػ ولمػذل وثػؽ فنػي كػ نمػؤل لم ػرلغ لمػذل نةىػو لمبنػمض ببنماػمى مةناػ ػ ومكاػي نخػوف

يذه لمث فنضع بنمامى مختى حضرلر بي .
ومػػف ثػػـ فػػبف لمترنم ػ لمت ػ فنػػف عامػػم لمطػػمعف تةػػف
لألمما إل ترلكمم مةمم ف

ػػور ،مػػف

ػػور ترنم ػ خنما ػ

كمف فركمامم لم ماوان و ػ حذ فامم ت ترض تسىنـ لممتا عىني نوم

( يػو لمورنػ لمممضػمه عىػ بنػمض ) مػف فتػؿ فف نتػرل حسػتةممممم حسػتةممال مةناػم و ػ ويػو

تفونف بنمامى حت ؽ عىنمم لمطرفمف و ػ ثـ خنما مستىـ لمورن لمممضمه عى بنمض بأف نمؤليم
لممستىـ ويو لألمنف عىنمم بغنر مم لت ؽ عىني مع

مابمم حض لر لر بي .

لر مػػف مػػم ورف بمممػػمف/ ،
ومػػف تطبن ػػمى ماكمػ لمػػا ض ممػػذل لماظػػر و مػػم نضػػى بػػي مػر ل
ٕٖٔ ع وبمى لمت ورفى ف لمسرن و حامم نابسػط فثػره عىػ ترنمػ لمتبفنػف ولما ػس وخنماػ
لألمما ولإلتبلؼ مونوعمم

ػ كممسرع ػ حض لر لر بمف ورف ذكريـ ف لماص و ومف ثـ نتةنف

فف نابسط ونسرل فثر لمتامزؿ عى يذه لمترلوـ .
* ا ض ٕٔ ٜٔٛٓ/٘/ػ س ٖٔ ػ  ٔٔٛػ ٘ٔٙ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٙ/ٔٙػ سٕ٘ ػ  ٕٔٚػ ٜ٘ٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٔ/ػ س ٜػ  ٕٜٔػ ٜٔٛ
* ا ض ٕٔ ٜٖٔٛ/ٕٔ/ػ سٖٗ ػ ٕٗٔ ػ ٓٔٓٚ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٗٔ/ٕٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ٕٕٖ ػ ٜ٘ٚ
* ا ض  ٜٜٕٔ/ٙ/ٛػ لمطةف ٖ ٜ٘ /ٜٜٛؽ

ومتػ كػػمف مػػم ت ػػفـ وكماػػى ترنمػ خنماػ لمتوننػػع عىػ بنػػمض تةػػف حاػػفل

ػػور ترنم ػ

خنماػ لألمماػ لمما ػوص عىنمػم فػ لممػمف ٖٗٔ ،ع وبػمى و ػ حذ نةػف لمتوننػع فػ يػذل لماممػ
بمثمبػ لمما ػػوؿ لمػػذل نسػػىـ حم ػ لألمػػنف باػػم ع ػػف مػػف ع ػػوف لألمما ػ  ..ومػػف ثػػـ فػػبف لم ػػىح
لم ػػذل ن ػػتـ فػ ػ لمترنمػ ػ لمما ػػوص عىنم ػػم بممم ػػمف ٖٗٓ ،مػ ػف ػػأاي فف تا ضػ ػ ب ػػي لم ػػفعول
لمتامونػ ضػػف لممػػتمـ عمػػبل بمممػػمف ٔٛ ،مكػػر لر حت ػ لر لى تامون ػ و ػ ومػػو مػػـ نػػرف اػػص لممػػمف،
لممذكور بتىؾ لمممف ،لإلترلون التامف لمترنمتنف ف لمةى ولمسبس لمذل مف فتىي رفل لم مرع

لماكـ بما ضم لمفعول و ػ حذل مم تػولفر ػرط لم ػىح و ػ وممػم بنامػم مػف مسػمول ،وتممثػؿ فػ
كمفػ عام ػريم لم ماوانػ ولألركػمف لمبلزمػ الكتمػمؿ و ػؼ لمتػأثنـ عىػ لم ةػؿ لممكػوف ممػم و ػ
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ويػػو مػػم نةاػ مػػف اكػػـ حا ضػػم لمػػفعول لمتامونػ لمػولرف بػػاص لممػػمف ٔٛ ،مكػػر لر ف .ط لمػولرف

بمماسػػب مىمػػمفٖٗٔ ،ع وبػػمى بتىػػؾ لممػػمف ،حم ػ ترنم ػ تامن ػ لمتوننػػع لمما ػػوص عىنمػػم فػػ

لمممف ٖٗٓ،ع وبمى ومـ نرف ممم اص بممف ،لإلا ضػم لممػذكور ،التامفيمػم فػ لمةىػ و ػ ومػف
نبن ػػؿ لم ن ػػمس مىوا ػػف ،لمتممةػ ػ ب ػػنف لمتػ ػرنمتنف وألا ػػي م ػػف غن ػػر لممت ػػور ع ػػبل وماط ػػم فف
تا ض لمفعول لمتامون بمماسب مترنم خنما لألمما بمم ىح ف كمفػ

ػوريم متػ تػولفرى

فركمامػم ػ وال تا ضػ ترنمػ خنماػ لمتوننػع عىػ بنػمض ويػ فػ ولنةمػم منسػى حالّ
ػػور خنما ػ لألمما ػ ولم ػولرف ،ب ػػور ،عمم ػ ف ػ لممػػمف ٖٗٔ ،ع وبػػمى ان ػ

لم ػػماوا فف مػػم نػػاص عىنػػي فػ لمكػػؿ ومػػم نتػػرل فػ

ػور ،مػف

ن ض ػ لمماطػػؽ

ػػأاي مػػف حتػ لر لى ناسػػاس كػػذمؾ عىػ

لمتز و ػ وتتبع فني ذمؾ لإلت لر و ػ بمم نتةنف مةي لم ضم كذمؾ بما ضم لمػفعول لمتامونػ
عاػػف لم ػػىح ف ػ لمترنمػ لمما ػػوص عىنمػػم فػ لممػػمف ٖٗٓ ،ع وبػػمى ننمسػػم عى ػ مػػم ا ػػى

عىنػ ػػي لممػ ػػمف ٔٛ ،حت ػ ػ لر لى تامون ػ ػ ف ػ ػ
لمما وص عىنمم ف

ػ ػػأف حا ضػ ػػم لمػ ػػفعول لمتامون ػ ػ بمماسػ ػػب مىترنم ػ ػ

لمممف ٖٗٔ ،ع وبمى وننمسم عىنمم.

فمم نػػمس بمعتبػػمره طرن ػػم مػػف طػػرؽ ت سػػنر لم ػػماوف عمم ػ

ػ مػػنس فخػػنبل عى ػ لم ػولانف

لمتامون لمموضوعن ولإلترلون ف ف فنر لم ي ولم ضم بمتخمذ لم نػمس وتطبن ػي فػ ت سػنر مػولف

نػػماوف لمة وبػػمى متػ كػػمف ال نا ػػس عىػ مػػميو متةىػػؽ بمبػػفف ػػرعن لمتا ػرنـ ولمة ػػمس و ػ
ولست ر عى فف اظر تطبنؽ لم نمس ف لمت سنر ال نكوف مي وتي ف ذمؾ لممتمؿ و ػ فمم حذل
كمف لماص لممػرلف ت سػنره ن ػرر سػببم مئلبماػ فو المتاػمع لممسػوومن فو المتاػمع لمة ػمس و ػ فػبل
ػأف مػذمؾ لماظػر و ػ وممػذل فػبف لإلمتتػم حمػ لم نػمس فػ لمت سػنر نكػوف فمػ لر تػمو لز و ػ وال

مسػمس فػ ذمػؾ با ػوؽ لممػتمـ و ػ ألف لم نػمس فػ لمت سػنر نخرتػي مػف فلوػر ،لمة ػمس و ػ وال
حضرلر بمممتتمع ألف لم نمس ن طع ف يذه لمامم بتطبنؽ ن ف لم مرع ومرلفه .
* ومىمنو

لمةمم مىمولف لمتزلون و مماكم لما ض ( لمفولور متتمة ) اكـ م مور

ف ٔ ٖٙ/ٔ/س ٗٔ رنـ ٔ ص ٔ ) و نػررى فني تمى

فر

مبػمفج بمماسب مى نكمى  :ػ

أٔذلــــبََ :فف حسػػتةممؿ لماػػؽ لمم ػػرر بمم ػػماوف و ويػػو كػػؿ اػػؽ نامنػػي لم ػػماوف فنامػػم ك ػػمف
موضةي مف لم ولانف لممةموؿ بمم و حامم نةف مف فسػبمس لإلبماػ وفوف امتػ حمػ

فعول ماممنتيٓ
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ٔصبَيٓبََٓٓٓٓٓٓٓٓ :

ٔصبنضٓــبََ :فف س ػرن لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي بطرنػػؽ لمتمفنػػف و نػػفخبلف ف ػ اكػػـ لمضػػنمع
لمذل بي تتخىػؼ لإلرلف ،وركػف لإلعطػم بممتبةنػ

لم نؾ ٓ

ويػو لمػركف لمماػورل فػ تػرلوـ

ٔعاثؼٓبَ :فف تبفنف لم نؾ و و لما وؿ عىني بطرنؽ لما س و مػف ا ػمالى فسػبمس لإلبماػ
ٓ

ٔسبيـٓبَ :فف لم نمس ف

فسبمس لإلبما فمر ن ره لم ماوف بغنر خبلؼ ٓ

ٔؿبصؿٓبَ :فف مخمم فل مف لم ولعف لممت فم و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم

ٓ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت مػف لممسػىـ بػي فاػي نػفخؿ فػ اكػـ لمضػنمع لمسػرن و ولما ػوؿ عىػ لمورنػ بطرنػؽ

لمتمفنف و واممت تبفنف لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س ت ٓ
* ا ض ٖٔ ٚٓ/ٕٔ /س ٕٔ رنـ ٔ ٕٜص ٖٕٓٔ

* بم موـ لممخمم ي ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٗػ ٓ٘ٛ
تمػػف لممسػػىـ بػػي فف نػػفخؿ ف ػ اك ػػـ لمضػػنمع لمس ػرن ولما ػػوؿ عى ػ لمورن ػ

لمتمفنف واممت تبفنف لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س ت ٓ

بطرن ػػؽ

* ا ض ٕٔ ٚٚ /ٖ /س  ٕٛرنـ ٔ ٛص ٖٚٛ
* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜػ لمطةف ٘ٔٗ ٙٔ / ٔٙؽ
* ا ض ٔ ٜٜٔٗ/ٕ/ػ لمطةف ٕٕٗ ٙٔ / ٚؽ
* نقض 8661/8/3ـ س 14ـ رقم  3ـ ص  45ـ الطعن  46 / 18113ق
وتطبن ػػم مػػذمؾ و ػ فػػبف كمف ػ ت ػرلوـ لإلعتػػفل عى ػ لمػػا س فو لممػػمؿ ػ ت ػػىح ماػػبل
مئلع م مف لمة مس وسببم مف فسبمس لإلبما عاف تولفر امم لمففمع لم رع مفل لمتػما و ػ
ومػو فف ا ػػوص لممػولف مػػف ٕ٘ٗ ػ ٕٔ٘ ع وبػػمى ن ػػرى اطمنػػي عىػ تػرلوـ لم تػػؿ ولمتػػرح
ولمضرس و ػ كمم نمتف اطمؽ لإلع ػم مػف لمة ػمس لمػولرف بػاص لممػمف ٖٕٔ ،ع وبػمى فػ اممػ
ننمـ عبلن لمزوتن و ػ فو كمف لمتػما ولممتاػ عىنػي تربطممػم

ػى لمباػو ،ولألبػو ،حمػ تػرلوـ

لمتبفنػػف ولما ػػس ولإلتػػبلؼ وخنماػ لألمماػ عى ػ لمػػرغـ مػػف لف لممػػمف ،لممػػذكور ،تػػم ى نم ػر،
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عى ترنم لمسرن كمم سبؽ لمبنمف ٓ

فػػبذل كػػمف يػػذل يػػو ػػأف ت ػولز لم نػػمس ف ػ ت سػػنر ا ػػوص نػػماوف لمة وبػػمى م ػػممح

لممتمـ ػ فبف يذل لمتولز فو بػممتطبنؽ فػ اطػمؽ ا ػوص نػماوف لإلتػ لر لى لمتامونػ و ػ وممػذل
فبف تطبنؽ لم نمس فػ ت سػنر مػولف لم ػماوف لممػذكور فمػر م بػوؿ بػؿ وولتػس و ػ عىػ ت ػونر
بأف ا وص نماوف لإلت لر لى تك ؿ لمارن لم رفن و ػ وألف لأل ؿ فػ لممػتمـ يػو لمبػ لر  ،و
وعى ػ ذمػػؾ فمػػم فلـ ت سػػنر لمػػاص لإلت لرو ػ نتسػػـ بمػػذل لممةا ػ فػػبف لمت سػػنر لأل ػػىح مىمػػتمـ

نكػػوف فم ػ لر ضػػرورنم و

ػ وال نػػفخؿ ف ػ اطػػمؽ لمخطػػر لمم ػػروض عى ػ لما ػػوص لمخم ػ

بػػممابس لإلاتنػػمط ومفتػػي ولمت ػ تمػػس لمارن ػ لم رفن ػ و

ػ وممػػذل نض ػ ب نػػمس ترنمتػػ

لما س وخنما لألمما عى ترنم لمسرن و ػ بمماسب حم تةىنؽ رفػع لمػفعول لمتامونػ عىػ
ت فنـ كول مف لممتا عىني فػ ترنمػ لمسػرن لمتػ ت ػع بػنف لأل ػوؿ ولم ػروع ولألزولط و ػ

وذمؾ طب م مىممف ٖٕٔ ،ع وبمى .

* ا ض ٓٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٔ/ػ س  ٜػ  ٕٜٔػٔ ٜٛػ لمطةف ٖٔ ٕٚ/ؽ
فاكػ ػػمـ لمػ ػػا ض سػ ػػمم لمػ ػػذكر عػ ػػف س ػ ػرنمف لممػ ػػمف ٖٕٔ / ،ع عى ػ ػ ت ػ ػرلوـ لمتبفنػ ػػف
ولما س ولإلتبلؼ وخنما لألمما .

ولذ كػػمف مػػم ت ػػفـ و

ػ فباػػي كػػمف نتةػػنف عى ػ لمماكم ػ لإلسػػتوامفن ونػػف ثبػػى ممػػم فف

لمطػمعف ت ػػممح مػع لممػػفع لممػفا وفػػؽ حنػرلر لألخنػػر لم خ ػ لمولضػػح ولمثمبػى بماضػػر
لمتىس فف ت ض بما ضم لمفعول لمتامون ضفه مىت ممح عمبل بممممف ٔٛ ،مكػر لر حتػ لر لى
و ػ بمعتبمر فف ترنم خنما لمتوننع عى بنمض تةف مممثى مترنم خنما لألمما لمما ػوص

عىنمم ف لمممف ٖٗٔ ،ع وبمى وألف اص لمممف ،لألخنر نتسع بان

ن مىمم وننمسػم عىنمػم و ػ

خم ػ وفاػػي م ػػممح لممػػتمـ فذ نترتػػس عى ػ يػػذل لمت سػػنر لم ػػانح لممطػػمبؽ مى ػػماوف حا ضػػم
لمػػفعول لمتامونػ كىنػ ضػػفه و ػ وبمػػذل لإلا ضػػم فباػػي ال وتػػي إلسػػتمرلريم ولماكػػـ فنمػػم ببفلاػ
لمطػمعف و ػ بمعتبػمر فف لمػفعول لمتامونػ و ػ يػ لموسػنى لمماركػ مىخ ػوم لمتامونػ وممػذل
فبف حا ضمومم بممت ممح نافل حم حا ضم لمخ وم لمتامون ب و ،لم ماوف .

ويػذل لإلا ضػم بمماسػب مىػفعول لمتامونػ فمػر وال ػؾ متةىػؽ بمماظػمـ لمةػمـ و ػ وعىػ

لمماكم فف ت ض بي مف تى م ا سمم و ػ وال ت بؿ مف لممتمـ لمتامزؿ عاي و ػ ونتػوز لمتمسػؾ
بي ف فن امم تكوف عىنمم لمػفعول ومػو ألوؿ مػر ،فمػمـ ماكمػ لمػا ض و ػ خم ػ حذل كماػى

154

مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ ظػػمير ،وولضػػا وتاطػػؽ بونػػوع يػػذل لإلا ضػػم كمػػم يػػو لماػػمؿ بمماسػػب
مىاكػػـ لممطةػػوف فنػػي و وال ناتػػمط لألمػػر حم ػ حت ػ لر تا نػػؽ موضػػوع إلثبمتػػي و ػ حذ حاتم ػ

لماكـ لمطةنف عى كمف لمةام ر لممكواػ م ػا يػذل لمػففع و ػ ولذ خػممؼ لماكػـ لممطةػوف
فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتس لمػا ض كمػم ت ضػ لمماكمػ لمةىنػم فػ ذلى لمونػى
بةف ا ضي ببا ضم لمفع ػول لمتامون ضف لمطمعف مىت ممح .
* رح لإلت لر لى لمتامون

ػ مىفكتور ماموفاتنس اسا صٖٖٔ ٖٔٗ/ػ ط ٕ

ػ ٜٔٛٛ
*

ػرح لإلتػ لر لى لمتامونػ

ػ مىػػفكتور فامػػف فتاػ سػػرور  .ص  . ٔٓٙطبةػ

ٜٓٔٛ
وال نغنػػر مػػف ذمػػؾ و ػ مػػم ورف بمػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لممسػػتأاؼ لممانػػف ألسػػبمبي

بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي و ػ ولمت ػ تػػم بمػػم فف لمطػػمعف حرتكػػس تزون ػ لر ف ػ لمماػػرر موضػػوع
لمتػفلع ولممونػع مػف لممتاػ عىنػي عىػ بنػمض و ػ ألف فػ ذمػؾ مػم نةػف خىطػم بػنف ترنمتػ

لمتزونر وخنما لمتوننػع لممسػىـ عىػ بنػمض و ػ ولمترنمػ لألخنػر ،ممػم فركمامػم لممسػت ى وكنمامػم
لمخػمص و ػ ويػ مػف

ػور خنماػ لألمماػ لمتػ ماىمػم لمما ػوؿ و ػ ولممبػممغ و ػ ولألمتةػ و ػ

ولما وف و ػ ولمت تسىـ حم لألمنف و ػ بمت ض ع ف مف ع وف لألمما لمولرف ،ف لمممفٖٗٔ ،
ع وبػػمى الس ػػتةممممم مم ػػىاتي فو ألم ػػر مة ػػنف مم ػػىا مممكم ػػم و

ػ ومكاػػي نخ ػػوف لألمماػ ػ

ونا ػػؿ عىنمػػم ما سػػي ونابسػػمم عػػف مممكمػػم بطرنػػؽ لمغػػش و ػ وكػػذمؾ لماػػمؿ بمماسػػب مترنمػ
خنما ػ لمتوننػػع عى ػ بنػػمض لمما ػػوص عىنمػػم ف ػ لممػػمف ٖٗٓ ،ع وبػػمى و
لمممفتمف ف لمبمس لمةم ر مف لمكتمس لمثمم

لألمما

ػ ومم ػػذل ورفى

مف نماوف لمة وبمى بمعتبمريمم مػف تػرلوـ خنماػ

.
بنامم ورفى ترلوـ لمتزونر ف لمبمس لمسمفس ع ر مف لمكتمس لمثما بذلى لم ماوف و

ػ ويو مم نػفؿ عىػ فف لم ػمرع ف ػؿ بػنف لمتػرنمتنف لممػذكورتنف ( خنماػ فمماػ لمتوننػع عىػ
بنمض و ػ وترنم لمتزونػر ) خم ػ ونػف اػص فػ لممػمف ٖٗٓ ،ع وبػمى عىػ مةمنبػ لمتػما

بػػذلى لمة وبػ لمما ػػوص عىنمػػم فػ لممػػمف ٖٗٔ ،ع وبػػمى و ػ ونػػف فف ػػح

ػرلا عػػف فف

ولنةػ خنماػ فمماػ لمتوننػػع عىػ بنػػمض ال تةػػف تزونػ لر حال حذل كػػمف لمتػما نػػف لستا ػػؿ عىػ
لمتوننع لمممض عى بنمض خىس و ػ فو بأن طرن كماى ومـ نكف مسىمم ف بل حمني ٓ
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وب ػػذمؾ نك ػػوف لم ػػمرع ن ػػف فف ػػح

ع وبمى تةف مف

ػ ػرلا ع ػػف فف لمترنمػ ػ لمػ ػولرف ،فػ ػ لمم ػػمفٖٗٓ ،

ور خنماػ لألمماػ لمػولرف ،فػ

لممػمف ٖٗٔ ،ع وبػمى و ػ وال تةػف مػف عػفلف

تػرلوـ لمتزونػػر و ػ حال فػ اممػ ولاػػف ،يػ فف ال تكػػوف لمورنػ لمممضػػمه عىػ بنػػمض مسػػىم
مىتما و ػ ولامم ا ؿ عىنمم سىبم فو غ بم فو خىس ولاتنمال مف

مابمم وفوف رضػمه و

ػ ػ ويػػذه لماػػمالى ال تاطبػػؽ عى ػ لمولنة ػ ماػػؿ لمتػػفلع وممػػذل فػػااف وال ػػؾ ب ػػفف لاػػفل
ور خنما لألمما و وال ماؿ مىخىط بنامم وبنف ترنمػ لمتزونػر و ومتػ كػمف لألمػر كػذمؾ و

فػػبف لمت ػػممح نةمػػؿ فث ػره ونوتػػس لماكػػـ ببا ضػػم لمػػفعول لمتامون ػ

طب ػػم مىمػػمف ٔٛ/ ،مكػػر لر

لت لر لى تامون و ونكوف لماكـ لممطةوف فني نف عمبي مم نستوتس ا ضي .
ً
صبَيبَ)َفَٗشبٌَاإلرفبقَغريَادلٕصكَٔادلؤعرَ
(َ َ

َََََََََََََفََٗٔ2002/9/35ادلٕلغَػهيَّيٍَانـغفنيَ

ولمذل فنر بي لممفع بماضر لمتىس و وزلف عىني طىبي لماكـ بب لر  ،لممتمـ لمطمعف .
فبف يذل لإلنرلر ولضح ف فالمتي وم ممومي لم رنح لمولضح فف لمولنة لممبىغ عامم ال

فسمس ممم مف لما ن فو لمولنع وفف مم اف

ال نةػفو متػرف سػو فمػـ ونػع فنػي لممػفع وممػم

زلؿ ولتضػػح مػػي لمولنػػع وظمػػرى لما ن ػ فىػػـ تةػػف ياػػمؾ خ ػػوم وممػػذل طىػػس لممػػفع لممػػفا
اسبمم يو ثمبى بماضر لمتىس لماكـ بب لر  ،لمطمعف ألاي مـ نرتكس ترنم مػم و فو ن ػفر
مف تمابي فل فةؿ ماثـ ٓ
ويذل لإلنرلر وفؽ م مومػي لم ػرنح لمسػممؼ لمبنػمف نا ػ لمتممػ عػف لمطػمعف كىنػ وال

نمكػف فف ناسػػس حمنػػي ترنمػ مػػم و ويػػو ولف مػـ نكػػف موث ػػم بمم ػػمر لمة ػػمرل حال فف لممػػفع نػػف
فنر بي ف ماضر لمتىس كمػم فنػر بمضػمواي وبكػؿ مػم تػم بػي وبتوننةػي عىنػي و وزلفه حثبمتػم
ولنضػػمام وبنماػػم وتأكنػػفل بػػبن لرره حنػ لر لر

ػرنام ونمطةػػم ال مولربػػي فنػػي بأاػػي نطىػػس لماكػػـ بب ػ لر ،

لممتمـ ٓ

ويذل لإلنرلر لم ضمو مي اتنتي لم مطة ونةف فنول مف لإلنػرلر لمموثػؽ و ألاػي مػفعـ

ومةزز ببنرلر مممثؿ بمتىس لم ضم ػ ووفؽ م مومػي لم ػرنح وفالمتػي لمولضػا فػبف لممػفع
لممػػفا نػػف فثبػػى ب ػي ،مػػم ن نػػف فاػػي لرتػػع تةممبلتػػي لممتةػػفف ،ف ػ لألورلؽ لممممن ػ مػػع لم ػػرك (
لممسميم ) فتبنف مي فاي ونع ف خطأ وسو فمـ مولنػع تىػؾ لممةػممبلى ففل بػي حمػ لإلبػبلغ
لمخػمط وغنػر لمم

ػػوف ضػف لم ػػرك و لألمػر لمػػذل فعػمه حمػ تػػفلرؾ يػذل لمخطػػأ ولإلنػرلر بػػي

156

وطىبي لماكـ بب لر  ،لمطمعف بةف فف تامزؿ عف كوله وعف فعوله لممفان ضفه ٓ

ماس لماؽ لأل نؿ لممزعوـ بمإلعتفل عىني

فبذل كمف يذل يو أف لممفع لممفا

ولمػػذل فيػػمس بممماكمػ لم ضػػم ببػ لر  ،لمطػػمعف بةػػف فف ففرؾ فف لمطػػمعف مػػـ نرتكػػس حثمػػم فػ
ا ي وفاي يو ( فل لممفع ) لمذل فخطأ ف اؽ لممتمـ عافمم حعت ف فاي خمف فمما توننةػي ػ
 ..متػ كػػمف ذمػػؾ و ف ػػف كػػمف عىػ لمماكمػ فف ت طػػف حمػ يػػذل لإلنػرلر لم ضػػمو

وتسػػتتنس

حم ػ طىبػػي بةػػف فف ك ػػؼ لما ػػمس عػػف لما ن ػ لمت ػ حعت ػػـ لمطػػمعف ف ػ كمف ػ م لراػػؿ ففمعػػي

ولممانف بمم حاتمػ حمنػي ت رنػر ينوػ سػوؽ لممػمؿ لمسػممؼ بنماػي ولمتػ ت نػف حمتػزلـ لم ػرك بػأولمر
لممػػفع لممػػفا ولإلسػػتتمب حم ػ طىبمتػػي و ومت ػ كػػمف ذمػػؾ فػػبل ماػػؿ حذف ممسػػم م لمطػػمعف
تامونم فو مفانم حذ مـ نرتكس فل خطأ ف فن

ور ،مف لم ور ٓ

ولذ كػػمف لألمػػر كػػذمؾ فباػػي كػػمف عىػ لمماكمػ لإلسػػتوامفن فف ت ضػ ببػ لر  ،لمطػػمعف

ممم فساف حمني بةف حمغم لماكـ لممستأاؼ بكممؿ فتزلوي ٓ

ومكف لمماكـ لممطةوف فني مـ نت طف حم لإلت ػمؽ غنػر لمموثػؽ لألخنػر ولمػذل فنػر بػي
لممفع لممفا بماضر لمتىس كمم مػـ تػت طف لمماكمػ حمػ طىبػي لماكػـ ببػ لر  ،لممػتمـ مةػفـ
حرتكمبػي حثمػم فو ترنمػ و ػ ويػو حنػرلر نضػػمو مىػزـ ونتةػنف بتا نػذه و بػػؿ غػمس عػف لمماكمػ

تمممم مع مم مي مف فثر نمطع ف ع نفتمم مو لامم فممى بي وففركى فاػوله ومضػمواي حذ كػمف
سنافل اتمم حم لماكـ بب لر  ،لمطمعف ممم حساف حمني كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ويذه لماتنت تستطنع ماكم لما ض فف تثبتمم مف ولنػع لألورلؽ ذلتمػم ومػم تابػ عاػي
مىويى لألوم فوف امت حم تا نػؽ موضػوع نخػرط عػف والنػ ماكمػ لمػا ض و وممػذل فػبل
تامح عى ماكمتام لمةىنم حذل مم نضى بةف ا ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ببػ لر  ،لمطػمعف ممػم

اسس حمني وذمؾ تطبن م ماكـ لم ماوف لم ػانح ولاػزلؿ فامكمػي عىػ وتػي

ػموس عىػ لمونػموع

لممطرواػ ولمثمبتػػي بػػمألورلؽ وبػػمماكـ حذ ال نوتػػف مػػم نػػفعو حمػ لم ضػػم بػػا ض لماكػػـ ولعػػمف،
لممامكم طمممم فف لماكـ بب لر  ،لمطمعف ظمير وال ن وبي مبس فو غموض ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

تحذل كمف لمثمبى بماضر لمتىس فف مامم لممتمـ نػفـ مماكمػ ثػما فرتػ ماضػر

ػػىح مونةػػم عىنػػي مػػف لممفعن ػ بػػمما وؽ لممفان ػ ت ػػرر فنػػي بأاػػي مػػـ نا ػػؿ عىنمػػم حعتػػفل
بممضػرس مػػف لممػػتمـ وفف لإلتمػػمض لمػ ا ػػؿ ممػػم حامػػم ا ػػأ عػف حا ةػػمؿ ا سػػما حاتمبمػػم مػػف
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،تػ لر لمم ػػمف ،لمتػ ونةػػى و وت ػػرر فنػػي كػػذمؾ تامزممػػم عػػف فعوليػػم لممفان ػ و ومكػػف لمماكم ػ

تاكبى تا نؽ مم حذل كمف يذل لممستاف

مفر ا ن مف لممفعن بمما وؽ لممفان و وفعرضى
ػػفوره مامػػم عى ػ م ػػنر لمػػفعوتنف

عػػف ت ػػفنر لألثػػر لممترتػػس عىنػػي نماواػػم ف ػ امم ػ ثبػػوى

لمتامونػ ولممفانػ و بػػؿ حكت ػػى ببسػػتبةمفه حعتمػػمفل عىػ تخىػػؼ لممفعنػ بػػمما وؽ لممفانػ ويػ
لممتا ػ عىنمػػم ف ػ تاا ػ لمضػػرس ولمماسػػوس حمنمػػم لمتوننػػع عىػػ يػػذل لممسػػتاف و فمػػذل مامػػم

حخبلؿ باؽ لممتمـ ف لمففمع ٓ

* ا ض ٔ ٜٔ٘ٓ/ٔ/ػ سٕ ػ ٘ ٔٙػ ٖٗٚ
ً
صبَيبََََ:انزُبلغَٔانزؼبعةَٔسـأَآسغَفَٗرـجيكَانمبٌَََٕ:
َ

نضػمؼ حمػ مػم ت ػفـ فف لماكػـ لممطةػوف فنػي ػ ونػف فنػف لماكػـ لممسػتأاؼ ألسػبمبي و ػ

نكوف ونف ػمبي عنػس خػر ف ػمس ماط ػي وسػبلم تفمنىػي و ػ حذ تػرفل فػ ذلى مػم تػرفل فنػي
لماكـ لممستأاؼ مف عنس لمتضمرس ولمتممتر حم تماس خطوي ف تطبنؽ لم ماوف و ػ ذمؾ فف
ماكم فوؿ فرت لمت فنف لماكـ لمطةنف اكممم ألسبمبمم ػ كماى نف تامنضى ولضطربى فػ

اكممم ألامم مـ تست ر عى امؿ ف تكننؼ لمولنة لممطروا عىنمم وف و
ػ فتػػمر ،و ػ ى لمولنةػ بأامػػم تزونػػر فػ ماػػرر عرفػ

مم لم ماوا و

ول ػػترلؾ مػػف لمطػػمعف مػػع متمػػوؿ فػ

حرتكمبي وتمر ،فخرل ت ػؼ ذلى لمولنةػ بأامػم ترنمػ خنماػ فمماػ لمورنػ لممونةػ عىػ بنػمض
مف لممتا عىني و ػ وتاكف ذمؾ بممفف اى عاي فػ ختػمـ لماكػـ بػأف فازمػى لمة ػمس بموتػس
لممػمف ٖٗٓ ،ع وبػمى و ػ ويػذل لإلضػطرلس ولمتضػمرس فػ فسػبمس لماكػـ نابػ عػف فف

ػور،

ولنة لمفعول لمت نضى لمماكم ببفلا لمطػمعف عامػم مػـ تسػت ر فػ ذيامػم لإلسػت رلر لمػذل

نتةىمػم فػ اكػـ لمونػموع لمثمبتػ و ػ حذ مػـ نةػف ُنةػرؼ مػف تىػؾ لألسػبمس لممتمػمتر ،ولممتسػمنط ػ
ػ لألسػػمس لم ػػماوا ولم ػولنة لمػػذل نضػػى لمماكم ػ ببفلا ػ
لممانػػف ،مػػف لماكػػـ لالسػػتوامف
لمطمعف بام عىني و ػ ويو مػم نةتػز بممتػمم ماكمػ لمػا ض عػف مبم ػر ،سػىطتمم عىػ لماكػـ

ممرلنبػ

ػا تطبنػؽ لم ػػماوف و ػ ويػو ممنسػػتوتس ا ضػي كػذمؾ ممػػذل لمسػبس و ػ ألف ف ػػوؿ

لألاكػػمـ لمسػػفنف ،ولم ػػانا ت ض ػ فف تتػػرل فسػػبمبمم واتموتمػػم عى ػ ماطػػؽ سػػول ال ن ػػوبي
لمةػوط فو لإلضػػطرلس ولمتاػػمنض و ػ وفف تكػػوف فػ ثػػوس متامسػػؽ وباػػم عىػ تكننػػؼ نػػماوا
ولاػػف ومسػػت ر ال ن ػػوبي غمػػوض فو حبمػػمـ فو حضػػطرلس وتضػػمرس و ػ ألف لإلضػػطرلس ف ػ
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و ػؼ لمتممػ وتكنن مػػم لم ػػماوا نػػافل اتمػػم حمػ فف تاسػػاس تىػػؾ لمةنػػوس وفوتػػي لمةػولر حمػ
فسبمس لماكـ ذلتمم فتتسمنط وتتممول بمم نافل حم بطبلاي ٓ

كمػػم كػػمف عى ػ ماكم ػ لمموضػػوع كػػذمؾ فف تابػػي لمطػػمعف وففمعػػي حم ػ ذمػػؾ لمتةػػفنؿ
لمػػذل ففخىتػػي فػ و ػػؼ لمتممػ و ػ رغػػـ حضػػطرلبي و ػ وتمااػػي فتػػبل متاضػػنر ففمعػػي عىػ
فسمسي و ػ حذل مم طىس ذمؾ و ػ وفؽ مم توتبي لممػمف ٖٓٛ ،حتػ لر لى تامونػ ػ ألاػي تةػفنؿ نةػف

مغػػمن لر مةام ػػر لمولنة ػ كمػػم ورفى بورن ػ لمتكىنػػؼ بمماضػػور ونمػػس كنمامػػم لممػػمفل وبانمامػػم

لم ػماوا و ػ ممػم كػمف ن تضػ مػف لمماكمػ لمتابنػ حمػ يػذل لمتةػفنؿ ػ فمػم ويػ مػـ ت ةػؿ فػبف
اكممم نكوف م وبم بخطأ خر ف ػ تطبنؽ لم ماوف نةنبي ونوتس ا ضي ٓ
ٔلضََظذَادلبصحََ308أ.طَـَفمغحََ3/ـَػهَٗأَََّ:

ت عى لمماكم ػ ف امم حستخفلمةم ما مػم فػ تغننػر لمو ػؼ لم ػماوا مى ةػؿ لممسػاف

مىمتمـ ػ فف تابمػي حمػ يػذل لمتغننػر و وفف تمااػي فتػبل متاضػنر ففمعػي باػم عىػ لمو ػؼ فو
لمتةفؿ لمتفنف حذل طىس ذمؾ تٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت تغننر لمماكم و ؼ لمتمم ػ لمت فلاى بمم لمطمعف ػ مف سػرن حمػ خنماػ فمماػ فو

مف يتؾ عرض حم فخوؿ سكف فو مف نتؿ عمف حم نتؿ خطأ ػ فوف تابني لممتمـ حم ذمؾ ػ

حخبلؿ باؽ لمففمع ت ٓ

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

ومػف يػذل نبػنف ػ وعىػ مػم سػوؼ نػرف ت

ػنبل بمماسػب متغننػر لمو ػؼ بغنػر تابنػي فػ

سبس الاؽ مف فسبمس يػذل لمطةػف ػ نبػنف فف لألخطػم لم ماوانػ وعنػوس لمتسػبنس نػف فامطػى
بمماكـ لممطةوف فني مف كؿ تماس حذ مـ تست ر لمماكمػ عىػ اػمؿ فػ

ػأف تكننػؼ لمولنةػ

لممطروا ػ عىنمػػم لمتكنن ػػؼ لم ػػماوا لم ػػانح ولمماطب ػػؽ عىنم ػػم وف ػػؽ م ػػم اػػص عىنػػي لم ػػماوف
وخىطى بنف ترنمت لمتزونر وخنما لمتوننع وفما ى لمثمان بمألوم عى غنػر فسػمس
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ػموس

و انح مع فف لألخنر ،تافرط ضمف ترلوـ خنما لألمىاػ عممػ لمما ػوص عىنمػم فػ لممػمف،

ٖٔٗ ع وبمى وتفخؿ تاى عبم تمم وممذل تسرل عىنمم فاكمـ لإلا ضم عاف لمت ممح بمممػمف،
 ٔٛمكر لر حت لر لى تامون ٓ
كمػم ففل يػػذل لمخػػمط بػػنف لمتػرنمتنف حمػ تضػػمرس وتمػػمتر بػنف فتػ لز لماكػػـ لممسػػتأاؼ
لمذل فعتا ى لمماكم لإلستوامفن فسبمبي وممذل كمف مةنبم ولتس لما ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
صبنضبََََ:سـأَآسغَفَٗرـجيكَانمبٌَََٕ:

ف ف تمسؾ لمطمعف ف ففمعي لم ػ ول بتىسػ لممامكمػ ولممسػطور فػ مذكرتػي لمم فمػ

فمػػمـ لمماكم ػ فثاػػم لممرلفة ػ

ػ بةػػفـ ت ػولز حثبػػمى مػػؤل لم ػرلغ فعػػبل توننػػع لممتا ػ عىنػػي حال

بممكتمب ببعتبمر فف ننم لمت رؼ تزنف عى خمسمموي تانمم وفؽ اص لممػمف ٕٓ ،مػف نػماوف
لإلثبمى ف لممولف لممفان ٓ
ٔلؼذَحمكًخَأٔلَصعجخ ػ لممانف اكممم بمماكـ لإلستوامف لممطةوف عىني ألسػبمبي ػ

بػ ػرفض يػ ػذل لم ػػففع ت ألام ػػم منس ػػى ب ػػفف حت ػػػمؽ مػ ػػفا ب ػػنف لمم ػػتمـ ( لمطػػػمعف ) و ػ ػػماس
لإلمضم (؟ ) ولامم ي تولتػي ولنةػ ممفنػ يػ متػرف تسػىنـ لمورنػ ولت ػمؿ لممػتمـ بمػم عػف

طىُػس
طرنػؽ تغننػر لما ن ػ فنمػم (؟ ) ولفتومتػم عىػ مػم حتتمػع حت منممػم عىنػي و ػ فػبل ن بػؿ فف َن ْ
ماس لإلمضم بأف نثبػى بممكتمبػ مػم نخػممؼ مػم فواػي يػو زو لر نػوال ماػي لف لمسػاف لممػفع

بتزونره تزنف ننمتي عى تىؾ لم نم ( ٓٓ٘ تـ ) وفف مم نت ؿ بي مف ففػمع ال نكػوف م بػوال ػ
حذ ألزمػػي فف نتػػرؾ لألمػػر ف ػ حإلثبػػمى مم ػػنو مرتكػػس لمتزونػػر ويػػو ال ن

ػػف حال ا ػ لمتمم ػ

عف ا سي لألمر لمممتاع نماوام ممم فني مف خروط ب ولعف لإلثبمى عف وضةمم ت ٓ

ويذه لألسػبمس تاطػول عىػ خىػط بػنف ركاػنف مػف فركػمف ترنمػ خنماػ لمتوننػع لممونػع
عىػ بنػػمض و ػ بمػػم نةػػف خطػػأ فػ تطبنػػؽ لم ػػماوف و ػ ذمػػؾ فف لمػػركف لألوؿ مػػف فركػػمف تىػػؾ
لمترنمػ يػو ولنةػ تسػىنـ لمورنػ لمممضػم ،عىػ بنػمض مؤلمػنف عىنمػػم ويػذه ولنةػ ممفنػ تثبػػى
بكمفػ طػرؽ لإلثبػمى و ػ بمػم فػ ذمػؾ لم ػرلوف و ػممف ،لم ػموف و ػ ولمػركف لمثػما و ػ يػو ذمػؾ
لإلت ػػمؽ لممة ػػوف بػػنف لمط ػرفنف ( للم ػػرك لممسػػميم ولممػػفع ) ولمػػذل بم تضػػمه نىتػػزـ مسػػتىـ
لمورن لمممضم ،عى بنمض فف نمؤل ذمػؾ لم ػرلغ بنماػمى مةناػ بػممبنع فو لم ػ لر فو لمسػةر و ػ
ويذل لإلت مؽ بنف لمطرفنف نخضع حثبمتي م ولعف لإلثبمى لمما وص عىنمم ف لم ماوف و ػ ألاػي
نتـ ببرلف ،لمطرفنف ووفؽ رغب وم نو كؿ ماممم ٓ
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ف ماس لمورن ن

ػح فػ ذمػؾ لإلت ػمؽ عػف حرلفتػي وكمفػ

ػروطي و ػ وعىػ مسػتىممم

تا نذ يذل لإلت مؽ و ػ بر فه ف لم رلغ فعبل لمتوننع لمخمص ب مابي و ػ مك نسػتةمؿ لمورنػ

بةػف ذمػؾ فمػمـ لمتمػمى لممخت ػ مثػؿ ينوػ سػوؽ لممػمؿ وغنريػم و ػ ما ػؿ مىكنػ لألسػمـ ماػؿ
لإلت مؽ و ػ ومم فلـ لألمر كذمؾ وكماى ولنة تسىنـ لمورن لمممضم ،عى بنمض ما

ى كىن

عػف ذمػؾ لإلت ػمؽ و ػ وطمممػم فف لإلت ػمؽ لممػذكور خمضػع فػ حثبمتػي مى ولعػف سػمم لمػذكر و ػ
فباي نتةنف فف نكوف كتمب و ػ ولم وؿ بغنػر ذمػؾ نكػوف فػ غنػر ماىػي و ػ ولذ مػـ ن ػفـ لممػفع
لممذكور يذل لمػفمنؿ لمكتػمب و ػ سػول فسػ ؿ لمورنػ ذلتمػم و ػ فو فػ ورنػ ما

ػى نونػع عىنمػم

لمطرفػمف و ػ فػبف حفعػم ه بػأف لإلت ػمؽ بناػي وبػنف لم ػرك لممسػميم كػمف عىػ وتػي مةػنف كمػم
نػػفع نكػػوف غنػػر تػػموز و ػ ألف مػػم نتػػس حثبمتػػي بممكتمبػ نتةػػنف فف نثبػػى بممكتمبػ و ػ وذمػػؾ
ضممام إلست رلر لممةممبلى ف لممتتمع و ػ وعى لألمنف مستىـ لمورن لممذكور ،فف نتبع اص

مػم حت ػؽ عىنػي لمطرفػمف كتمبػ و ػ ولالَ عػف خمواػم مؤلمماػ ووتبػى مةمنبتػي طب ػم مػاص لممػمف،

ٖٓٗ ع وبػمى و ػ وعىػ ذمػؾ فباػي حذل تػمز مىمػفع حثبػمى ولنةػ تسػىنـ توننةػي عىػ لألورلؽ
لممػذكور ،بكمفػ طػرؽ لإلثبػمى بمػم فنمػم ػممف ،لم ػموف ولم ػرلوف و ػ حال فاػي ال نسػتطنع وال ن بػؿ

ماي فف نثبى فف مم تم ب ػىس تىػؾ لألولمػر مخػممؼ ممػم حت ػؽ عىنػي مػع لم ػرك لممسػميم (

ال مع لمطمعف فمو ماض رونس متىس لفلر ) ،حال بفمنؿ كتمب و ػ ويػو م ػم مػـ ن فمػي وممػذل
كماى فعوله مرفوض ٓ
كمم فاي و ػ وعى لم رض تفال بأف لمطػرفنف ػ لممػفع و ولم ػرك ػ نػف حت ػم عىػ عػفـ
وت ػوف كتمب ػ بناممػػم و ػ فػػبف مػػافل ذمػػؾ اتمػػم فف

ػػماس تىػػؾ لألورلؽ لمممضػػمه ماػػي عى ػ

بنمض نف فوض لم رك ف مؤل لم رلغ بمم ووضػع لمبنماػمى لمتػ ن لريػم بمػم و ػ ويػو مػم حسػت ر
عىني نضػم لمػا ض حذ نضػ بػأف  :ت توننػع لمسػماس لم ػنؾ عىػ بنػمض فوف فف نػفرط فنػي

لم نم لمت ناؽ مىمست نف تسػىممم مػف لمباػؾ لممسػاوس عىنػي و ػ وكػذمؾ خىػوه مػف لمتػمرنخ فو
غنر ذمؾ مف لمبنمامى و ػ ال ناثر فف

ػا لم ػنؾ ػ حذ نةتبػر لف م ػفره نػف فػوض لممسػت نف

ف وضع تىؾ لمبنمامى ت ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ػ س  ٖٜػ  ٔ٘ٛػ  ٔٓٗٛػ لمطةف ٔ٘ٚ/ٖٖٜؽ
ويػػو مػػم تمسػػكى بػػي مػػذكر ،ففػػمع لمطػػمعف لمم فمػ مماكمػ فوؿ فرتػ و ػ ولذ خػػممؼ

لماكػـ لممطةػػوف فنػي يػػذل لماظػر و ػ ومػػـ نةػرض بمفوامتػػي ممػذل لمػػففع لمتػويرل حنػرلفل مػػي ورفل

161

عىني و ػ فباي نكوف فوؽ خطوي ف تطبنؽ لم ماوف مخبل باؽ لمطمعف ولتس لما ض ٓ
ومف لمم رر كذمؾ و ػ فف حثبمى ع ف لألمما نخضػع م ولعػف لإلثبػمى لمم ػرر فػ لممػولف
لممفان ػ ألاي مت كمف وتوف يذل لمة ف مسأم مفانػ فػبف لمماطػؽ ن ضػ خضػوع حثبمتػي متىػؾ
لم ولعف و ػ وألف لمترنم منسى ف وتػوف لمة ػف ذلتػي اتػ نخضػع حثبمتػي مى ولعػف لمتامونػ و ػ
ولامػػم لمترنم ػ ف ػ لإلخػػبلؿ بػػي ف ػ

ػ

ػػور ،لإلعتػػفل عى ػ لممػػمؿ لمػػذل سػػىـ باػػم عىنػػي و

فػػمممطروح عىػ لم ضػػم لمتاػػمو فػ اممتاػػم مػػم حذل كػػمف لمطػػمعف نػػف حمتػػزـ بمػػم حت ػػؽ عىنػػي مػػع
لممتا ػ عىنػػي مػػف عفمػػي و ػ فمػػم لمة ػػف ذلتػػي لممت ػػؽ عىنػػي بػػنف لمطػػرفنف فػػأمر ال نخػػتص بػػي

لم مض لمتامو وممػذل نتةػنف حخضػمعي م ولعػف لإلثبػمى لممفانػ و ػ ولمةىػ
كػػمف لم ػػمرع نػػف فعطػ لم ضػػم لمتاػػمو سػػىط لم

فػ ذمػؾ فاػي ومػوف

ػػؿ ف ػ ا ػػوؽ مفان ػ فػػبف ذمػػؾ ال نةط ػ

ػ ػػماس لماػ ػػؽ مكا ػ ػ لمو ػ ػػوؿ حم ػ ػ ا ػ ػػي بغنػ ػػر لمطرنػ ػػؽ لمػ ػػذل نسػ ػػىكي فمػ ػػمـ لم ضػ ػػم ذل

لإلخت مص لأل نؿ ػ ولال حستطمع لمتامنؿ بممتخىص ممم فوتبي لم ماوف بممىتو حم لم ضػم
لمتامو و ػ ويو فمر غنر م روع وال ن ره لم ماوف ٓ

ٔذلظاَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت ال نت ػػوز مى مضػ ػ لمتا ػػمو نب ػػوؿ لإلثب ػػمى بممبناػ ػ إلثب ػػمى ع ػػف لموفنةػ ػ لمتػ ػ

ػػػمر

حختبلسمم و ػ مت كماى ننمتمم فزنف مف لمم فلر لمم رر ف لم ماوف لممفا و ػ ألف تارنـ يػذل
لم ماوف ذمؾ لإلثبمى نكوف عفنـ لمتفول فنمػم مػو حكت ػ بمإلمتتػم حمػ لم ضػم لمتاػمو ألتػؿ
لمتخىص مف يذل لمتارنـ ت ٓ

* ا ػض ٕٗ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٓٗ ػ ٖ ٔٛػ لمطةػف ٗٗ/ٕٔٚؽ لمسػامورل ت ػٕ ػ
ص ٕ ٕٙػ ٜٓٔ
ٔلضََظذَادلبصحََ225َ/أَ0طَػهَٗأََََّ:ـَ

ت تتبػػع لمماػػمكـ لمتامون ػ ف ػ لممسػػموؿ غن ػر لمتامون ػ لمت ػ ت

ػػؿ فنمػػم تبةػػم مىػػفعول

لمتامون و ػ طرؽ لإلثبمى لمم رر ،ف لم ماوف لمخمص بتىؾ لممسموؿ ت ٓ

162

ٔرـجيمبَذلظاَانُضَجغَٖلؼبءَحمكًخَانُمغَـَانضٔائغَاجلُبئيخَـَػهَٗأٌََ:ـََ

ت لممامكـ لمتامون تت نف ب ولعف لإلثبمى لمولرف ،ف لم ماوف لممػفا لذل كػمف نضػمايم فػ

لمولنةػ لمتامون ػ

نتونػػؼ عى ػ وتػػوس لم

لمترنم لممطىوس لم

ػػؿ ف ػ مسػػأم مفان ػ

تكػػوف عا ػ لر مػػف عام ػػر

ؿ فنمم ت ٓ

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

* ا ض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوان
فمم معف ،لمةمم و فف كؿ مم تونؼ عىني لم
فو غنػػر تامون ػ و

ػ ماموف عمر ػ تػ ٘ ػ  ٜٜٔػ ٖٓٛ

ؿ ف لمفعول لمتامون ػ مف مسموؿ مفان

ػ تت نػػف لمماػػمكـ لمتامون ػ ف ػ حثبمتػػي ب ولعػػف لإلثبػػمى لمم ػػرر ،ف ػ لم ػػماوف

لمخمص بتىؾ لممسموؿ لممفان فو غنر لمتامون عمومم ٓ

ونػػف وضػػع نػػماوف لإلثبػػمى ننػػوفل ف ػ لإلثبػػمى و س ػول فنمػػم نت ػػؿ ببثبػػمى مػػم نتػػموز
ا مس لمبنا و فـ مم نت ؿ ببثبمى مم خممؼ فو تموز مم ح تمؿ عىني فمنؿ كتمب ٓ
فمــضََظــذَادلــبصحََ60/يــٍَلــبٌََٕاإلصجــبدَادلؼــضلَثبنمــبٌَََٕ3992/23انظــبصعَ

َ3992/30/3ػهَٗأَََّ:ـََ

ت ف غنر لممولف لمتتمرنػ حذل كػمف لمت ػرؼ لم ػماوا تزنػف ننمتػي عىػ ع ػرنف تانمػم (

مرى مموي تاني بممممف ٚ/ ،مف لم ماوف ٖٕ ) ٜٜٕٔ/فو كمف غنر مافف لم نم و فبل تتػوز

ممف ،لم موف ف حثبمى وتوفه فو حا ضموي مم مـ نوتف حت مؽ فو اص ن ض بغنر ذمؾ ت ٓ
كًبََظذَادلبصحََ/َ63إصجبدَػهَٗإَََّ:ـَ

ت ال نتوز لإلثبمى ب ممف ،لم موف فنمم نخممؼ فو نتموز مم ح تمؿ عىنػي فمنػؿ كتػمب

ت و ػ وبم تض يذل لماص لم رنح ال نتوز حثبمى عكس لمثمبى بممكتمب حال بممكتمب ٓ
* ا ض مفا ٕٔ ٜٔٙٚ/ٔٔ/ػ س  ٔٛػ ٔ ٕٙػ ٖٔٚٙ
* ا ض مفا ٕٗ ٜٕٔٙ/٘/ػ س ٖٔ ػ ٕٓٔ ػ ٙٚٙ
* ا ض مفا ٘ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ  ٙٙػ ٜٗٙ
وم ػػف لمم ػػرر لممتػ ػولتر فػ ػ نض ػػم لم ػػفولور لممفانػ ػ مماكمػ ػ لم ػػا ض و فف م ػػم ت ػػموز

ا ػػمس لمبنا ػ النتػػوز حثبمتػػي حال بممكتمب ػ و ػ وفف لمثمبػػى بممكتمب ػ النتػػوز حثبػػمى عكسػػي حال
بممكتمب ػ ويذه لم معف ،لأل ومن لممىزم لمما وص عىنمم ف لمممفتنف ٓ ٙو ٔ ٙمف نػماوف
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لألثبمى ٕ٘ ٜٔٙٛ/و ػ مىزم فنضم مى مض لمتامو و ػ فبل نتوز مى مض لمتاػمو ػ طب ػم
مىمػػمف ٕٕ٘ / ،ف ٓ ط ػ فف نثبػػى بممبنا ػ مػػم نتػػموز ا ػػمس لمبنا ػ و ػ وال نتػػوز مى مض ػ
لمتامو فف نثبى عكس لمثمبى بممكتمب حال بممكتمب

ٓ

ونػػف تػػرى فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض ػ لمػػفولور لمتامون ػ و عى ػ وتػػوس لإلمت ػزلـ ب ولعػػف
لإلثب ػػمى بممكتمبػ ػ و فػ ػ ك ػػؿ م ػػم ف ػػترطي لم ػػماوف لمم ػػفا فو ن ػػماوف لإلثب ػػمى فو غنريم ػػم م ػػف
لم ولانف ػ حثبمتي بممكتمب و طمممم كماى لممسأم لممفانػ فو غنػر لمتامونػ نتونػؼ عىنمػم لم

ػؿ

ف لمفعول لمتامون ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔ٘/ٕ/و ػ ا ض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٜو ا ض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚسمم لمذكر
* وتطبن مى يذه لم معف ،لأل ومن عفنف ،تفل و ومتولتر ،ف نضم لمفولور لمتامون بماكم
لما ض ٓ
ففَٗٔالؼبدَانزـهيىَفيًبَجيبٔػََظبةَانجيُخََ،لؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:
ت لموفلوػػع لمت ػ تزنػػف ننمتمػػم عػػف فمػػؼ نػػرش (

ػػمرى ع ػرنف تانمػػم ثػػـ ممو ػ تانػػي ف ػ

لمتةػػفنؿ لمػػذل فورفتػػي ـ ٚ/مػػف لم ػػماوف ٖٕ ) ٜٕ/الن بػػؿ لثبمتمػػم بممبناػ فػ فعػػول تبفنػػفيم فو
حختبلسمم فممـ ماكم لمتاح ألاي ال نتوز حثبمتمم بممبنا فممـ لممامكـ لممفان

ت

* ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔػ ٓ ٛػ ٕٕٗ
ٔفَٗإصجبدَانؼمٕصَػًٕيبََٔ،يُٓبَػمضَاأليبَخََ،لؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت حثبمى وتػوف ع ػف لألمماػ فػ ترنمػ خنماػ لألمماػ نتةػنف لإلمتػزلـ فنػي ب ولعػف لإلثبػمى

لممذكور ،ف لم ماوف لممفا ت

* ا ض  ٜٔٚ٘/ٔ/ٜٔػ س  ٕٙػ ٘ٔ ػ ٘ٙ
* ا ض  ٙٔ/ٔٓ/ٔٙػ س ٕٔ ػ ٘٘ٔ ػ ٜٚٚ
ٔرمٕلَحمكًخَانُمغَََ:

ت نتةنف لإلمتزلـ ب ولعف لإلثبمى لمم رر ،ف لم ماوف لممػفا إلثبػمى ع ػف لألمماػ ت ػ وت ػوؿ

 :ت فػػمذل ننػػف لم ػػماوف لم مض ػ بػػفمنؿ مةػػنف نػػاص عىنػػي كمػػم يػػو لم ػػأف بمماسػػب إلثبػػمى ع ػػف
لألمما ف ترنم خنما لألمما ػ فأاي نتةنف حمتزلـ نولعف لإلثبمى لمم رر ،فػ لم ػماوف لممػفا
ت

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

* ا ض ٗ ٗ٘/ٙ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ط  ٙػ ٓ ٜ٘ػ ٕٚٙ

كًبَدكًذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت ال ن بؿ لثبمى ع ف لموكمم لمذل تزنف ننمتي عف ا مس لمبنا ب ممف ،لم موف ت
* ا ض ٗ ٜٕٔ٘/ٕ/ػ سٖ ػ ٕٓ٘ ػ ٙٚٙ

* وف ػ

ػػأف لإلن ػ لررلى و وكػػؿ مػػم نسػػتوتس لما ػػوؿ عى ػ فمنػػؿ كتػػمب لؼــذَحمكًــخَ

انُمغَثأَََّ:

ت لمتسػػتنؿ لم ػػوت نةػػف وال رنػػس لن ػرلر غنػػر نضػػمو و وممػػم كماػػى لمطمعا ػ تسػػىـ ف ػ

فسػػبمس طةامػػم فف لممطةػػوف ضػػفه نػػف فاكػػر فف ي ػذل لمتسػػتنؿ خػػمص بػػي و فأاػػي نتػػس عى ػ
لمطمعا فف تثبى

فوره ماي طب م مى ولعف لمةمم ف لالثبمى ف لم ماوف لممفا و ولذ كماػى

يذه لم ولعف توتس لما وؿ عى فمنؿ كتػمب فػ يػذه لم ػفف و فػمف نضػم لماكػـ لممطةػوف
فني بةفـ تولز لالثبمى بممبنا ناساس ع ػى يذل لمتستنؿ ونتضمف لمػرف عىني ت ٓ
* ا ض ٕٕ ٜٔٚٓ/ٕ/ػ س ٕٔ ػ  ٙٚػ ٕٕٚ
ٔانضفغَثؼضوَجٕاػَاإلصجبدََثبنجيُخَٔثؼضوَجٕاػَاإلصجبدَإالَثبنكزبثـخَفيًـبَجـبٔػَ

َظبةَانجيُخَََ،أَٔسبنفَصنيالَكزبثيبَيٍَانضفٕعَاجلْٕغيخََ0
فمؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأَََّ:

تولف كػمف لمػػففع بةػػفـ تولزلالثبػػمى بممبناػ ال نتةىػػؽ بمماظػػمـ لمةػػمـ و ػ حال فاػػي مػػف لمػػففوع

لمتويرن ممفلـ ففمع لممتمـ نف تمسؾ بي ت
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٛػ س ٕٗ ػ ٖٓٔ ػ ٜٜٗ
* ا ض  ٜٔٙ٘/ٕٔ/ٙػ س ٔٙػ  ٔٚٙػ ٜٔٙ
* ا ض  ٜٔٙٗ/٘/ٜٔػ س٘ٔ ػ ٖ ٛػ ٕٗٙ

وفذ ت ففى فاكمـ ماكم لما ض و ػ فػ حسػتىزلـ لمػفمنؿ لمكتػمب فػ اػمالى مزومػي
و ػ وف عفـ تػولز لالثبػمى بممبناػ فػ اممػ عػفـ تػولز لالثبػمى بمػم و ػ حال فامػم ن ػرى يػذه
لم نوف عى فاكمـ لالفلا

فوف فاكمـ لمب لر ٓ ،
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فمؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت لمماكمػ ػ التك ػػوف فػ ػ ا ػػؿ م ػػف نولع ػػف لإلثب ػػمى لممفانػ ػ لس عا ػػف لم ض ػػم ب ػػممب لر ،

فنتػػوز ممػػم فف تا ػػف لمب ػ لر  ،ف ػ فل مػػوطف ت ػرله ألف لم ػػماوف ال ن نػػفيم بتىػػؾ لم ولعػػف لس عاػػف

لم ضم بمإلفلا

فوف لمب لر  ،ت ٓ

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

بػػؿ وار ػػى فاكػػمـ ماكمػ لمػػا ض عىػ لممزنػػف مػػف لالاتنػػمط م ػػممح لممػػتمـ و ػ حت ػػم ألل
حفلا ف غنر موضةمم و ػ فب ترطى ف فمنؿ لإلفلا لمكتمب ػ ات ومػو كػمف حعت لرفػم مىمػتمـ
ذلتػػي و سػول بىسػػماي فو بكتمبتػػي و ػ فف ن ػػمفؽ لمولنػػع و ػ فػػبذل خػػممؼ فمنػػؿ لإلفلا ػ لما ن ػ
ولمولنع ػ نمفر ذمؾ لمفمنؿ ومو كمف كتمبنم وال نةوؿ عىني ٓ
فمؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـََ

ت ترنم ػ خنما ػ لألمما ػ ال ت ػػوـ لال لذل كػػمف تسػػىـ لممػػمؿ بة ػػف مػػف ع ػػوف لإلوتمػػمف لم ػولرف،

عى سبنؿ لما ر ف لممػمف ٖٗٔ / ،ع وبػمى و ػ وفف لمةبػر ،فػ لم ػوؿ بثبػوى ع ػف مػف يػذه
لمة وف ي با ن لمولنع بان

مت كمف ذمؾ مخمم م مىا ن

ت

ال ن ح تأثنـ حاسمف ومو بام عى حعترلفي بىسماي فو بكتمبتي

* ا ض  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔػ س ٕٖ ػ ٘ٗ ػ ٕٛٙ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛػ س  ٕٙػ  ٔٔٙػ ٜٗٚ
ومػف تماػس خػر و ػ فباػي مػع لمتسػىنـ تػفال ػ ولمتػفؿ غنػر لمولنػع ػ فف لمولنةػ وفػؽ

تكنن مػػم لم ػػماوا ي ػ ح ػػترلؾ مػػف لمطػػمعف ف ػ حرتكػػمس تزونػػر بتىػػؾ لمماػػررلى لممونة ػ مػػف
لممتاػ عىنػي عىػ بنػمض و ػ فػبف يػذل لمو ػؼ لمػػذل فسػبغتي لمماكمػ عىنمػم كػمف ن تضػػنمم
حثبمى حطبلعمم با سمم عىنمػم ببعتبمريػم ماػؿ ترنمػ لمتزونػر لمماسػوس مىطػمعف لإل ػترلؾ فػ
حرتكمبمػػم و ػ ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكمػ فػ لم نػػمـ بػػي حذ مػػـ نػػرف بماضػػر تىسػ لممامكمػ وال
بمػفوامى فسػبمس لماكػـ مػم نػفؿ عىػ ننمممػم بمػذل لإلتػ لر لمتػويرل و ػ لمػذل ن تضػني ف ػوؿ
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لممامكمػ فػ تػرلوـ لمتزونػػر عممػ و ػ ويػػذل لمولتػػس ن رضػػي كػػذمؾ حمتزلممػػم بتماػػنص لمػػفمنؿ
لألسمس ف لمفعول عى حعتبمر فف تىػؾ لمماػررلى يػ لمتػ تامػؿ ففمػ لمتزونػر و ػ واتػ

نمكف لم وؿ بأف لمماكمػ اػنف حستةرضػى لألفمػ فػ لمػفعول كماػى مىمػ بمػذل لمػفمنؿ حممممػم
ػػممبل نمن ػ ممػػم فر ػ تمان ػػي لمتماػػنص لمكممػػؿ ولمكػػمف لمػػذل نمكامػػم مػػف لم

ػػؿ ف ػ

لمػفعول عػف ب ػر وب ػنر ،و ػ ولمتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ لمتػ نسػة حمػ بىوغمػم لم مضػ

لمتامو و ػ فم يففي وغمنتػي لمتػ نسػة تميػفل متا ن مػم بغػض لماظػر عػف مسػىؾ لمخ ػوـ
ف لمفعول و ػ وممذل كمف عى لمماكم فف تثبى حطبلعمم عى تىػؾ لمماػررلى ماػؿ ترنمػ
لمتزونػر ػ لممػفع بمػم ػ وتر ػف ذمػؾ بماضػر تىسػ لممامكمػ فو بػمماكـ و ػ ولذ فػمى عىنمػم
ذمػػؾ فػ مراىتػ لمت مض ػ و ػ فػػبف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف مةنبػػم مةػولر ػػمس حت ػ لر لى
لممامكم بمم نبطىي

ونستوتس ا ضي .

ذمػػؾ فف طبنة ػ ترنم ػ لمتزونػػر ت ض ػ بػػبمزلـ لمماكم ػ نبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم وف ػ ت ػرلوـ

حستةممؿ لمماررلى لممزور ،مع لمةىـ بتزونريم بضرور ،حطبلعمم با سػمم عىػ لمماػرر لممػزور
فػ لمتىس ػ لمةىانػ باضػػور لممػػتمـ ولممػػفلفع عاػػي وذمػػؾ ات ػ نكػػوف لمماػػرر مةروضػػم عى ػ
بسمط لمبا

ولممامن

ف اضوريـ مفل اظر لمفعول فممممم ٓ

ومنبػػفل كػػؿ مػػامـ مبلاظمتػػي عىنػػي وات ػ تتأكػػف لمماكم ػ با سػػمم بةػػف حطبلعمػػم عى ػ

لمماػػرر لممػػزور فاػػي بذلتػػي ماػػؿ لممامكم ػ وألف يػػذل لإلطػػبلع حت ػ لر تػػويرل مػػف حت ػ لر لى
لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تضػني ولتػس لمماكمػ مػف تماػنص لمػفمنؿ لألسمسػ فػ
لمفعول عى حعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمفمنؿ لمذل نامؿ ففم لمتزونر ٓ
ٔإؿزمغَػهَٗطنكَلؼبءَانُمغَٔلؼَٗثأٌََ:ـَ

ت حغ مؿ لمماكم لإلطبلع و با سمم عى لمورنػ موضػوع لإلفعػم بػممتزونر عاػف اظػره

نةن ػػس حتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ ألف حطبلعم ػػم با س ػػمم عىػ ػ لمورنػ ػ لممػػػزور ،حتػ ػ لر تػػػويرل مػ ػػف
حت لر لى لممامكم ف ترلوـ لمتزونر عمم ن تضني ولتبمػم فػ تماػنص لمػفمنؿ لألسمسػ فػ
لمفعول عى حعتبمر فف تىؾ لمورن ي لمفمنؿ لمذل نامؿ ففم لمتزونر ت ٓ

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

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/ػ س  ٗٚػ  ٜٜػ ٜٜٙ
* ا ض ٓٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ س ٗٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٜٔٛ
كًبَلؼذَكظنكَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت ال نك ػ حطػػبلع لمماكمػ واػػفيم عىػ لمماػػرر موضػػوع لمترنمػ بػػؿ نتػػس كػػبت لر

م ػػف حتػ ػ لر لى لممامكمػ ػ عرض ػػي ببعتب ػػمره م ػػف ففمػ ػ لمترنمػ ػ عىػ ػ بس ػػمط لمباػ ػ

ولممامن ػ ػ

بممتىس ف اضور لمخ وـ منبفل كؿ مامـ رفني فني ونطموف حم فاي بذلتي موضوع لمفعول
لمذل فلرى لممرلفة عىني ت ٓ

* 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 ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ
* ا ض ٗٔ ٜٔ٘ٔ/ٙ/ػ سٕ ػ ٗٗٗ ػ ٕٔٔٙ
* ا ض  ٜٜٔ٘/٘/ٔٛػ س  ٗٙػ ٖٔٔ ػ ٛٚٚ
* ا ض  ٜٜٖٔ/ٜ/ٛػ سٗٗ ػ  ٔٓٛػ ٖٜٙ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/ػ س  ٗٚػ  ٜٜػ ٜٜٙ
* ا ض ٓٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ س ٗٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٜٔٛ
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وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لمم ػػمـ بػػأف حطػػبلع لمماكم ػ ولمخ ػػوـ عى ػ لمماػػرر ماػػؿ

ترنمػ لمتزونػػر مػػف تتػػفل فػ لممامكمػ ومػػف تػػاثر عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ألف يػػذل لم ػػوؿ
ناطػول عىػ سػػبؽ لماكػـ عىػ ماػػرر مػـ تطىػػع عىنػػي لمماكمػ ومػػـ تما ػػي مػع مػػم نمكػػف فف
نكوف مي مف فثر ف ع نفتمم مو فامم حطىةى عىني وفترى مةمناتي ٓ
* ا ض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ س ٗٔ ػ  ٔٛػ ٘ ٛػ

* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٙػ س ٖٔ ػ ٕ ٙػ  ٖٕٛػ طةف ٜ٘ٗ /ٕٔٙؽ
ذمؾ فف حطبلع لمماكم عى لمماررلى موضػوع لإلتمػمـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم
ن رضي لمتزلممم بتمانص لمفمنؿ لألسمس ف لمفعول عى لعتبمر فف تىؾ لألورلؽ ي لمفمنؿ
لمذل نامؿ ففم لمتزونر وات نمكف لم وؿ بأامم انف لستةرضى لألفم فػ لمػفعول كماػى
مىم بمذل لمفمنؿ لممممم ممبل نمن

ممم لم ر ػ متمان ػي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف لمػذل

نفؿ عى فامم نممى بمػم نابغػ عىنمػم مػف تا نػؽ لمباػ

مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ وال نرفػع

عولر عفـ لإلطبلع عى لمماررلى لممزور ،عف لتػ لر لى لممامكمػ ولمػذل نػافل لمػ بطػبلف
لماكػػـ فف تكػػوف لمماكم ػ نػػف فورفى باكممػػم مػػم ن نػػف فف لمػػفلور ،لمسػػمب نػػف طممةتمػػم

ػ ألف

لطبلع ينوػ فخػرل عىػ لألورلؽ ولممسػتافلى لممطةػوف عىنمػم بػممتزونر ماػؿ لإلتمػمـ ال نغاػ

بامؿ عف ضرور ،لطبلع لمماكم لمت تومى بةف ذمؾ مامكمتمـ با سمم عى تىؾ لألورلؽ ٓ
* 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 ٘ٙٙ
* ا ض ٖٓ ٜٔٙٔ/ٔٓ/ػ س ٕٔ ػ  ٔٙٚػ ٛٗٚ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٕٛػ س  ٔٚػ ٕ ٚػ ٕٖٙ
* ا ض  ٜٜٔ٘/٘/ٔٛػ س  ٗٙػ ٖٔٔ ػ ٛٚٚ
* ا ض  ٜٜٖٔ/ٜ/ٛػ سٗٗ ػ  ٔٓٛػ ٖٜٙ

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/٘/ػ س  ٗٚػ  ٜٜػ ٜٜٙ
* ا ض ٓٔ ٜٜٖٔ/ٔٔ/ػ س ٗٗ ػ ٕ٘ٔ ػ ٜٔٛ
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ألف لمغرض مػف ذمػؾ لالطػبلع ولمغمنػ ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ لمتػ تتػرل لممامكمػ

وتتػػوم ت ػػفنر لألفمػ بممػػفعول نبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم ػ فف لألورلؽ لمم ػػمر لمنمػػم ولممطةػػوف عىنمػػم

بممتزونر ي بذلتمم ماؿ لألتممـ بممتزونر وألامم يػ لمػفمنؿ لمػذل نامػؿ ففمػ لمتزونػر ػ ويػذه
لمغمن ػ التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكم ػ بمنو ػ فخػػرل ي ػ لمت ػ تومػػى لألطػػبلع عى ػ تىػػؾ لألورلؽ
خم

لذل كماى مـ تثبى بمامضر لمتىسمى مم لس ر عاي لطبلعمم مف اتموج كمم يو لماػمؿ

ف لمفعول لممطروا ٓ

وألاي ال نتوز مى مض لمتامو لف نبفل رفنم ف فمنػؿ مػـ نةػرض عىنػي فػمذل فةػؿ ف ػف
سبؽ لماكػـ عىػ ورنػ مػـ نطىػع عىنمػم با سػي ومػـ نما ػمم مػع مػم نمكػف لف نكػوف ممػم مػف
فثر ف ع نفتي مو فاي لطىع عىنمم ٓ
وألف لمماكمػ ػ لمتامونػ ػ تك ػػوف ع ن ػػفتمم فػ ػ لم ػػفعول با ػػم عىػ ػ ع ن ػػفتمم لم خ ػػن

ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تفخؿ ف لطموامامم رفنم خر مسوليم ومو كماى ماكم فخرل
ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/٘/ٜػ س ٖٖ ػ ٖٔٔ ػ ٔ٘ٙ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛٗ/ٗ/ػ س ٖ٘ ػ  ٛٛػ ٗٓٗ
* ا ض  ٜٔٛٗ/٘/ٛػ س ٖ٘ ػ  ٔٓٛػ ٜٔٗ
ٔذلظاَلؼذَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت حذل كماى لمماكم نف باػى اكممػم عىػ

ػممف ،ػميف فػ نضػن خػرل ومػـ تسػمع

ممفتي ف تىػؾ لمػفعول وال فثػر مػي فػ فورلنمػم ومػـ تػأمر بضػـ نضػن لمتااػ لممػذكور ،ػ فػبف
لمفمنؿ لمذل حستمفتي عى يذه لم ور ،مف ممف ،لم ميف لممذكور نكػوف بػمطبل ولإلسػتامف حمنػي
نتةؿ اكممم مةنبم بمم نبطىي تٓ
* ا ض ٖ ٜٔ٘ٛ/ٕ/ػ س  ٜػ ٖٓ ػ صٜٔٓ
كًبَلؼذَثأَََّ:ـَ

ت نتس فف نستاف لم مض فػ لممػولف لمتامونػ فػ ثبػوى لما ػموؽ لم ماوانػ حمػ لمػفمنؿ

لمذل ن تاع بي وافه وال نتوز مي فف ناسس اكمي عى رفل غنره ت ٓ
* ا ض  ٜٔٙٙ/ٖ/ٚػ س  ٔٚػ ٘ٗ ػ ٖٖٕ
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كًبَلؼذََ:ـَ

ت بأاػي نتػػس لف نكػوف لماكػػـ

تا نػػؽ مسػػت بل

ػمف لر عػػف ع نػف ،لم مضػ نا ػىمم يػػو ممػم نترنػػي مػػف

ف ػ تا ػػنؿ يػػذه لمة نػػف ،با س ػي ال ن ػػمركي فنػػي غن ػره ػ فػػبل ن ػػح ف ػ

لم ػػماوف فف نػػفخؿ ف ػ تكػػونف ع نفتػػي

ػػا لمولنة ػ لمت ػ فنػػمـ نضػػم ه عىنمػػم فو عػػفـ

فػ

ػػاتمم اكمػػم مس ػوله ػ ولذف فػػبذل كماػػى لمماكمػ نػػف ا ػػىى مػػف عام ػػر حنتامعمػػم بثبػػوى

لمببلغ لمكمذس عى لممتمـ رفل ضمبط لم ػرط فػ لف لم ػكول لمم فمػ ماػي غنػر
وفامم كنفن لم

ػانا

ف مامم لماكمن بمممتا عىني فبف اكممم نكوف مةنبم بمم نستوتس ا ضي تٓ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٔٔ/ٛػ مج لاكمـ لما ض ػ س ٔ ػ ٕٔ ػ ٜ٘

ت وفف لمت ىنػػف فػ لمةبلمػػمى لمتتمرنػ ن ػػوـ عىػ لممامكػػمه لمت ػ تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم بػػنف

لأل ؿ ولمت ىنف ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمةبلم لم ػانا ولمةبلمػ لمم ىػف ،ومػف بػنف
لوتػػي لمت ػػمبي ولمتطػػمبؽ بناممػػم ولسػػتامفه ف ػ ثبػػوى تػػوفر لمت ىنػػف عىػػ كتػػمس حفلر ،لمةبلمػػمى
لمتتمرن ػ فو رفنمػػم مػػف وتػػوف ت ػػمبي بػػنف لمةبلمتػػنف نتةىػػي م ػػوبم بمم

ػػور ألف لم مض ػ ف ػ

لمم ػولف لمتامون ػ حامػػم نسػػتاف ف ػ ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوان ػ حم ػ لمػػفمنؿ لمػػذل ن تاػػع بػػي واػػفه وال

نتوز فف ناسس اكمي عى رلل غنره ت ٓ

* ا ض ٖ ٜٔ٘ٚ/ٙ/ػ مج لاكمـ لما ض ػ س  ٛػ  ٔ٘ٚػ ٖ٘ٚ
ت وفف لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس لف تبا ػ عى ػ لألفم ػ لمت ػ تطػػرح عى ػ بسػػمط لمبا ػ
بممتىس ون تاع بمم لم مض ببفلا لممتمـ فو بب لر تي ػ وال ن ػح باػمؿ فف ت ػمـ عىػ رفل مغنػر
مف ن فر لماكـ ومو كمف تم نضمون ت ٓ

* ا ض  ٜٔٗ٘/ٕ/ٕٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ط  ٙػ رنـ ٘ٔ٘ ػ ٗ٘ٙ

نضػػمؼ حم ػ مػػم ت ػػفـ و ػ فف لمثمبػػى بػػمألورلؽ فف لممػػفع ولم ػػرك لممسػػميم رومس ػ
لمطمعف ػ حت م ف ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/عىػ حتخػمذ لمكتمبػ وسػنى إلثبػمى مػم بناممػم مػف مةػممبلى
وطرن م إلثبمى تى

لم رك

ألولمره و ػ ومـ نت م عى حتخمذ فن وسنى فخرل مػذمؾ لإلثبػمى و

ػ وسول كماى لمممتؼ فو لم مكس و ػ ونف فنر لممفع بذمؾ ف لمباف لمسمبع مف لمة ف لممذكور
رلا ػ ومم فلـ لألمر كذمؾ فبل نتوز مي لإلاتتمط ف مولتم لم رك لمت نمثىمم لمطمعف

ببخطمريػم بةمىنمتػي عػف طرنػؽ خػر غنػر لمكتمبػ و ػ سػول كػمف لم ػمكس و ػ فو غنػره و ػ عىػ
ااػو مػم زعمػي ب ػكوله وبػفعوله و ػ ولمتػ تػم بمػم بأاػي فبىػغ لم ػرك عػف طرنػؽ لم ػمكس بةػفـ
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لمت ػػرؼ بػػممبنع فػ فسػػمـ لم ػػرك لمم ػرن مخػػفممى لمتىن ػػوف  .............و ػ ويػػذل لمػػزعـ
غنػػر م بػػوؿ مػػف تمابػػي و ػ ألاػػي ال نطػػمبؽ مػػم حت ػػؽ عىنػػي لمطرفػػمف مػػف وسػػنى مئلف ػػمح عػػف

فولمره و ػ وي لمكتمب وافيم وفوف غنريم مف لموسموؿ لألخرل مىتةبنػر عػف لإلرلف ،و ػ بنػف فف
لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ ن طػػف حم ػ يػػذل لماظػػر لمسػػفنف ولمػػففمع لم ػػموس لمػػذل تسػػمافه فورلؽ
لمػفعول ولممسػتافلى لمم فمػ فنمػم و ػ خم ػ ع ػف لإلت ػمؽ لمم ػمر حمنػي ا ػم و ػ وخىػص عىػ

ااػو ال نت ػػؽ وفاكػمـ لم ػػماوف حمػ رفػض يػػذل لمػػففع و ػ ويػػو مػم نوتػػس ا ضػػي ممػم ػػمبي مػػف

خطأ ف تطبنؽ لم ماوف فضبل عف ن ور تسبنبي ولخبلمي باؽ لمففمع .
ً
عاثؼبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔإساللَحبكَانضفبعََ:
َ

ف ػف ت ػػفـ لمػػففمع عػف لمطػػمعف بمػػذكر ،ولفنػي مماكمػ فوؿ فرتػ وتمثػؿ ففمعػػم مسػػطو لر

نمومم ومةروضم عى ماكم ثما فرت ػ ( ا ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ فثمر
فنمم متمؿ ففمعي لم ماوا ولمموضوع وفاف حفعم لممتا عىنػي بػأف لمطػمعف مػؤل لمبنماػمى
ن ػرنف لمخماػػمى لممطبوع ػ ولمت ػ كماػػى عى ػ بنػػمض فعػػبل توننةمتػػي بمػػم نخػػممؼ مػػم حت ػػم عىنػػي
وخىص مامم حمػ فف يػذل لمػزعـ فػوؽ كذبػي ال نتػوز حثبمتػي حال كتمبػ و ػ وفاػي عتػز عػف ت ػفنـ

يػذل لمػفمنؿ لمكتػمب و ػ سػول فسػ ؿ لإلن ػمالى و ػ فو بػأورلؽ مسػت ى مونةػ مػف لمطػمعف و ػ
ات نمكف فف نتخذ فمنبل عىني وناتج بمم ضفه حذل كمف نػف مػؤل تىػؾ لم لرغػمى عىػ غنػر مػم
تـ لإلت مؽ عىني بناممم و ػ وفاي فمر ممكف ومنس مستانبل كمم نزعـ لممتا عىني لممذكور .
وألف لإلستا ػمؿ عىػ لمػػفمنؿ لمكتػمب مػػف لمتػػما وفف كػػمف مسػتانبل فػ اممػ لمتزونػػر
سػول كػمف ممفنػم فو بتغننػر حنػ لررلى فومػ لم ػأف و ػ حال فف يػذه لإلسػتامم غنػر نمومػ بمماسػب

نمكػف و ػ فو نتػس و ػ حثبػمى ذمػؾ لإلت ػمؽ كتمبػ بػنف

مى رلغ لمذل ُنتػرؾ فعػبل لمتوننػع و ػ انػ
لمطرفنف سول عى لممارر لممونػع عىػ بنػمض فسػ ؿ لمتوننػع و ػ فو فػ ورنػ مسػت ى مونةػي
مف لمطمعف و ػ وممفلـ لألمر كذمؾ فباي ال نتوز مىمفع لإلاتتمط بتىؾ لإلسػتامم و ػ ننمسػم
عى حثبمى ترنمػ لمتزونػر ولمتػ تثبػى بكمفػ طػرؽ لإلثبػمى كمػم يػو م ػرر نماواػم و ػ بمعتبػمر

فف لمتزونػر فو تغننػر لما ن ػ مػف لمونػموع لمممفنػ لمتػ نتػوز حثبمتمػم بتىػؾ لمطػرؽ و ػ فمػم ع ػف
لألمما فباي نخضع ف حثبمتي مى ولعف لممفان وافيم ومت كماى ننمػ لمة ػف تتػموز خمسػممو

تانمػػم فو كػػمف غنػػر ماػػفف لم نم ػ فنتةػػنف فف نكػػوف ثبوتػػي كتمب ػ وال نتػػوز حثبمتػػي بغنريػػم س ػول
كماى لم رلوف فو ممف ،لم موف .
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ومػ ػػـ تةبػ ػػأ ماكم ػ ػ فوؿ فرت ػ ػ و وال ماكم ػ ػ ثػ ػػما فرت ػ ػ بػ ػػففمع لمطػ ػػمعف لممكتػ ػػوس

بمممذكرلى ولماػولفظ لمم فمػ مماكمػ فوؿ فرتػ ػ مػع فف لمػففمع مسػطور بػمألورلؽ ومةػروض
عىنمم ونةتبر فلومم مةروضم عى لمماكم ف فن مراى مف مرلاؿ لممامكم ونتس عىنمم
فف تبفل رفنمم فني وت وؿ كىمتمم ومو مـ نةػموف لمػففمع لمتمسػؾ بػي ( ا ػض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س
 ٕٜػ ٗ ٛػ ٗٗٗ ) ػ حال فف ماكمت فوؿ ثػـ ثػما فرتػ مػـ تةبػأ بمػذل لمػففمع لممكتػوس ولمػذل
ر فه لمطمعف ف مذكر ،ولفن ترل ا مم عى لمااو لمتمم حبظغَانهفظََ:

ت  .............ت ش .ـ .ـ .ػ حم ػ لممنو ػ

ت بةػػف ػػكول ت ػػفـ بمػػم لممػػفع ضػػف ػػرك

لمةممػ مسػػوؽ لممػمؿ و ػ حاتمػى حمػ ا ػػظ ػكوله مةػػفـ لممخمم ػ و نمػػـ لم ػػمك و ػ مػػف و لر
ظمر رك ت  .............ت حم لمانمب لمةمم و ػ ان

اتح ف حفلر ،مم نرنف ف لمتا نػؽ

ف غنب تمم م رك ت  .............ت ػ فىػـ نسػمع ممػم ففػمع وال فنػولؿ و ػ وتةتىػى لمانمبػ
لمةمم

فأاممى لمفعول حم لمماكم فوف سممع لمم ػكو فػ ا مػم ػرك ت  .............ت

و ػ ولات ػى لمانمبػ مػف ػرك

فوف غنره مف ممثى فو موظ

ت  .............ت ـ ويػ

ػرك مسػميم

ػ .............

لم رك لممسميم و ػ فاسبى حمنػي فاػي بتػمرنخ ٖٕٕٔٓٓ/٘/

بػفلور ،نسػػـ ن ػػر لمانػػؿ ػ فوػػتمف عىػ ورنػ ممضػػمه عىػ بنػػمض فمػػؤل لمبنػػمض وخػػمف لألمماػ
وكتس فعبل لمتوننع سافلى تسبس ضر لر م ماس لمتوننع ٓ
لألمر لممةمنس عىني بممممف ٖٗٓ / ،ع وبمى ٓ

وتم ب كول لممفع فاي نتةممؿ مع رك  .............متفلوؿ لألورلؽ لممممنػ وفف
لم رك لممذكور ،لمت نتػوم لممػتمـ رومسػ متىػس حفلرتمػم ولمةضػو لمماتػفس ػ فتػرى تةػممبلى
عى اسمبي مفنمم فوف عىمي ولض لر لر بي انػ

فػوت بتػمرنخ  ٕٓٓٓ/ٛ/ٛفاػي ف ػف فم ػ سػمـ

مف فسمـ لم رك لمم ػرن مخػفممى لمتىن ػوف  .............لمتػ نػمـ بتاونىمػم مى ػرك بتػمرنخ

ٕٗ ٕٓٓٓ/٘/وفاي مفنف مى رك لممذكور ،بمبىغ ضخـ ٓ
وك ػػمف لمم ػػفع ن ػػف ت ػػفـ ب ػػكوله حمػ ػ ينوػ ػ س ػػوؽ لمم ػػمؿ و انػ ػ
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/نػػمـ لم ػػمك بتارنػػر حت ػػمؽ فػػتح اسػػمس مػػع ػػرك

تب ػػنف فا ػػي بت ػػمرنخ

ت  .............ت متػػفلوؿ

لألورلؽ لممممنػ ػ وون ػػع عىن ػػي  .وفا ػػي ف ػ ػفر ع ػػف ،فولم ػػر مختى ػ ػ مى ػػرك م ػ ػ لر فس ػػمـ لم ػػرك

لمم ػرن مخػػفممى لمتىن ػػوف  .............و ان ػ

نػػمـ بتػػمرنخ ٕٗ ٕٓٓٓ/٘/ب ػ لر ٕٓٓٓ

سمـ ونبؿ فف نسفف ثمامم مى رك متسون عمىن لم لر ولعطم لمبموع ثمف لألسمـ ػ نمـ بػممبنع
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نػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٕٜو وا ػػؽ مكسػػبم نػػفره ٕٔٛٛٙ.ٜٗ /تانمػػم ػ وفرلف فف نكػػرر لألمػػر ثمان ػ

بمم ػ لر ولمبنػع نبػؿ فف نسػفف لمػثمف ػ ف ػمـ بمم ػ لر حال فف لألسػةمر مػـ ترت ػع فػأرلف فف ن ىػؿ مػف
خسػػمرتي بمم ػ لر بأسػػةمر فنػػؿ مػػنخ ض مػػف متوسػػط سػػةر لم ػ لر ومنا ػػؽ عموػػفل فعػػبل حذل مػػم
حرت ةى لألسةمر و ورغـ تكرلر لما ػح لمموتػي مػي مػف لم ػرك بػممبنع

مون ي ٓ

حال فاػي ف ػر عىػ

وكىمم طممبتي رك  .............بسفلف مم عىني ف فر فم لر ببنع تز مف فسممي و

وعاػفمم طممبػي لممسػػووموف بمم ػرك بسػفلف مػػم عىنػي ف ػػفر فمػ لر ببنػع لألسػػمـ لمموتػوف ،باسػػمبي
بممكممػػؿ فػ نػػوـ ٕٓ ٕٓٓٓ/ٛ/وعػػففيم ٓٓٓ٘ٔ سػػمـ مػػف فسػػمـ لم ػػرك لمم ػرن مخػػفممى
لمتىن ػوف  .............و ونػػمـ لم ػمك كػػذمؾ بتػػمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜبتاونػؿ ٓٓٓٓٔ سػػمـ مػػف
فسمـ لم رك لمم رن  .............حم

رك

ت  .............ت ٓ

ونممى لم رك لألخنر ،ػ رك  .............ش.ـ.ـ .ـ بتمرنخ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٛ/ببنع

ٓٓٓ٘ٔ سػػمـ مػػف فسػػمـ لم ػػرك لمم ػرن مخػػفممى لمتىن ػػوف  .............وي ػ كممػػؿ مػػم
نتب

مي مف ر نف بام عى فمره لممارر ف ٕٓ ٕٓٓٓ/ٛ/ومكف ننم لمبنع مػـ تػؼ بكممػؿ

لإلمتزلـ ولممفنوان وف بح مفنام بمبىغ ٗٓ ٜٕٕ٘ٚ.تانمم رفض سفلفيم مى رك لمفلوا

ٓ

ونػػفمى ػػرك  .............ش.ـ.ـ .مػػف بػػنف مسػػتافلتمم لمت ػ تػػفعـ مون مػػم فربة ػ

فولمر مكتوب بنمامتمم كمست  :ــ
ٔ ػ عمىن بنع ٕٓٓٓ

سمـ  .............بتىس  ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٛبموتس فمر بنع كتمب .

ٕ ػ عمىن بنع ٓٓٓٗ

سمـ  .............بتىس ٗ  ٕٓٓٓ/ ٚ/بموتس فمر بنع كتمب .

ٖ ػ عمىن بنع ٓٓٓٔ

سمـ  .............بتىس ٕ٘ ٕٓٓٓ/ٚ/بموتس فمر بنع كتمب .

ٖ ػ عمىن بنع ٓٓٓ٘ٔ سمـ  .............بتىس ٕٔ ٕٓٓٓ/ٛ/بموتس فمر بنع كتمب .
وبمولتم ػ لم ػػمك بتىػػؾ لألولمػػر و ػ نػػرر بػػأف لمتوننػػع لممػػذنؿ بػػي تىػػؾ لألولمػػر يػػو
توننةػي فةػبل وفاػي ونةمػم عىػ بنػمض بتػمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/وفف ذمػؾ ػ فنمػم نػمؿ ػ بغػرض بنػع
ٕٓٓٓ سمـ ف ط لمما ذ ،بتىس  ٕٓٓٓ/٘/ٕٜعى فت لز ٓ
وبةف لمبا

ولمتمانص و ػ حاتمى ينوػ سػوؽ لممػمؿ لمم ػكو حمنمػم حمػ ا ػظ لم ػكول

مةفـ لممخمم ٓ
(َدبفظزُبََ)َ3َ/
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لإلتمػػمـ موضػػوع لإلامم ػ نػػفوراوؿ حفتػػرلض فف لألولمػػر لألربةػػ بػػممبنع ولممونةػػ مػػف

لممفع كماى مونة عى بنمض

وبزعـ فف مؿ لمبنمامى نرنف لمخمامى لممطبوع ػ فػوؽ لمتوننع ػ نخ ػممؼ لممت ػؽ عىنػي
ْٔظاَػػىَكبطةَ!!!َ

ٔالَجيٕػَإصجبرَّإالَثبنكزبثخَ!!!َ

فأولمر لمبنع لألربة ػ مارر ،عى اممذط مطبوع ومةاوا ت فولمػر بنػع فورلؽ مممنػ ت

ويذل لمبنمف لممطبوع نىني مبم ر ،عبمر ،مطبوع فنضم تطىس مف لم رك بنع فسمـ ...

ولمتوننع عى بنمض عى ت فمر بنع فورلؽ مممني ت لممطبوع عىػ يػذل لمااػو و ػ ال

نكػػوف ف ػ ولنةػػي وا ن تػػي حالّ ت ونضػػم بػػممبنع و ػ ويػػذل ت لمت ػػونض ت ال ت ػػع عاػػي ترنم ػ
خنما ػ لألمما ػ لمماثم ػ بمممػػمف ٖٗٓ / ،ع وبػػمى و ػ حالّ حذل كػػمف مػػؿ لمبنماػػمى لممتروك ػ

مخط لمنف ف فمر لمبنع ػ نف ونع عى ااو نخممؼ لممت ؽ عىني بػنف لمطػرفنف و فػبذل ونةػى

يذه لممخمم مىمت ؽ عىني ػ ويو يام ع ف لألمما ػ ت ع لمترنم  .ذمؾ فف لمترنم لمما وص
عىنمػػم فػ لممػػمف ٖٗٓ / ،ع وبػػمى و ت تػػرض فف لممتاػ عىنػػي حت ػػؽ مػػع لألمػػنف لمػػذل سػػىمي
توننةػي عىػ بنػمض فف نمػػؤل يػذل لمبنػمض بػػأمور مةناػ

و ػ بانػ

نا ػرؼ حمنمػم لإلمضػػم

وت ػبح اتػ عىنػي و ػ وت تػرض فف لألمػنف لمػذل تسػىـ يػذل لمماػرر لممونػع عىػ بنػمض نػف
خمف لألمما ومؤل لم رلغ فعبل لمتوننع ببنمامى مخمم ممم حت ؽ عىنمم لمطرفمف ٓ

فػػبل ت ػػع لمترنمػ لممػػذكور ،حالّ حذل وضػػع لألمػػنف فػػوؽ لمتوننػػع مػػم نخػػممؼ لممت ػػؽ عىنػػي

ف ع ف لألمما بنف لمطرفنف امم كواي ػ حف كمف ػ نىزـ لألمػنف بػأمور وننػوف مةناػي ماػفف،
فخمم مم وكتس فعى لمتوننع مم نخممؼ لممت ؽ عىني بنف لمطرفنف .
ويػ ػػذل لإلت ػ ػػمؽ لمماسػ ػػوس مؤلمػ ػػنف عى ػ ػ لمتوننػ ػػع مخمم تػ ػػي و نةتبرع ػ ػػفل ولت منػ ػػم مػ ػػفانم

نخضػػع ف ػ حثبمتػػي مى ولعػػف لممفانػ لمتػ ت ضػ بػػأف نكػػوف كتمب ػ و ػ سػول بػػممتطبنؽ مى ولعػػف
لمةمم لمت توتس حفرلغ لمة ػوف لمتػ تتتػموز خمسػممو تانػي كتمبػ و ػ فـ فػ ع ػوف لألمماػ و
فـ بػ ػ ػػممتطبنؽ مئلت ػ ػ ػػمؽ لممبػ ػ ػػرـ بػ ػ ػػنف ػ ػ ػػرك ت  .............ت ش.ـ.ـ .وبػ ػ ػػنف لممػ ػ ػػفع ف ػ ػ ػ
ٕٓٔٓٓٓ/٘/

.

وعى ػ ذمػػؾ فػػبف عى ػ لألخنػػر فف ن ػػفـ فمػػنبل كتمبنػػم نثبػػى فاػػي حت ػػؽ مػػع لم ػػرك لمت ػ
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نمثىمػػم لممػػتمـ

عى ػ حت ػػمؽ مةػػنف ػ ألاػػي يػػو لممكىػػؼ ببثبمتػػي ببعتبػػمره مػػفعنم بػػأف مػػم ورف

ب ىس لألولمر لممذكور ،نخمم ي حض لر لر بي ٓ

ولذ مػػـ ن ػػفـ لم ػػمك يػػذل لمػػفمنؿ لمكتػػمب لممثبػػى مئلت ػػمؽ لممة ػػوف بناػػي وبػػنف ػػرك
 .............و وعىػ ااػػو نخػػممؼ مػػم نػػفع فاػػي تػػـ وضػػةي فػػوؽ لمتوننػػع و ػ فػػبف لإلتمػػمـ
لمذل نفعني نكوف عى غنر فسمس ونتةنف لماكـ ب سمفه وبممب لر  ،ماي ٓ

فمإلت ػمؽ لممة ػوف بػػنف لمطػرفنف و ولمػػذل تػـ باػم عىنػػي تسػىنـ لمتوننةػػمى مى ػرك عىػ

بنػمض عىػ ممنػفع لممػفع

ػ حف كماػى مسػىم عىػ بنػمض ػ يػو ع ػف لألمماػ لمما ػوص

عىني ف لمممف ٖٗٔ / ،ع وبمى ولمخم

بترنم خنما لألمما ٓ

ولمتوننةمى لممذكور ،ي بمثمب لما وف لمت نتسىممم لألمنف بام عى يذل لمة ف ٓ
وممم كمف حثبمى ع ف لألمما نخضع مى ولعف لممفان ومامم فاي ال نتوز حثبػمى لإلمتػزلـ

لمػػذل تزنػػف ننمتػػي عػػف خمسػػممو تانػػي فو غنػػر ماػػفف لم نم ػ بغنػػر لمكتمب ػ ف ػ لممسػػموؿ غنػػر
لمتتمرن طب م مىممف ٙٓ ،مف نماوف لإلثبمى ٓ
فػػبف لإلت ػػمؽ لممة ػػوف نبػػؿ تسػػىنـ لمتوننةػػمى عى ػ بنػػمض ( تػػفال ) فو عاػػف تسػػىنممم
مؤلمنف عىنمم تسرل عى حثبمتي ذلى لم ولعف لممفان ٓػ ويو مم نوتبي فنضم ػ فضبل عػف ذمػؾ

ػ لإلت مؽ لممبرـ بنف لمطرفنف ف ٓٔ ( ٕٓٓٓ/٘/بامفظتام . ) ٕ /

ولذ مػػـ ن ػػفـ لممػػفع يػػذه لمكتمبػ لممثبتػ مة ػػف لألمماػ مػػع مزوممػػم و فػػبف فعػوله تكػػوف
ببل ساف وبغنر فمنؿ تفنر ،بممرفض ٓ
أٔالَََََ:ػمضَاأليبَخَ(ََُْْٕٔبَيؼًٌَٕاإلرفبقَادلضػَٗثَّ)َ
جيتَأٌَيكٌَٕصجٕرَّثبنكزبثخَ
ٔالَجيٕػَإصجبرَّثبنجيُخََ.

َظذَادلبصحََ225َ/أَ0طَػهَٗأََََّ:ـَ

ت تتبػػع لمماػػمكـ لمتامون ػ ف ػ لممسػػموؿ غنػػر لمتامون ػ لمت ػ ت

ػػؿ فنمػػم تبةػػم مىػػفعول

لمتامون و ػ طرؽ لإلثبمى لمم رر ،ف لم ماوف لمخمص بتىؾ لممسموؿ ت ٓ
ٔرـجيمبَذلظاَانُضَجغَٖلؼبءَحمكًخَانُمغَـَانضٔائغَاجلُبئيخَـَػهَٗأٌََ:ـََ

ت لممامكـ لمتامون تت نف ب ولعف لإلثبمى لمولرف ،ف لم ماوف لممػفا لذل كػمف نضػمايم فػ
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لمولنةػ لمتامون ػ

نتونػػؼ عى ػ وتػػوس لم

لمترنم لممطىوس لم

ؿ فنمم ت ٓ

ػػؿ ف ػ مسػػأم مفان ػ

تكػػوف عا ػ لر مػػف عام ػػر

* ا ض ٖ ٜٜٔ٘ /ٕ /ػ س ٓٔ ػ ٖٔػ ٖٗٔ
* ا ػػض  ٜٔٙٛ /ٕٔ /ٜػ س  ٜٔػ  ٕٔٚػ ٕٔٓٙ
* ا ض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ػ تػ ٘ ػ  ٜٜٔػ ٖٓٛ
فمم معف ،لمةمم

و فف كؿ مم تونؼ عىني لم

ؿ ف لمػفعول لمتامونػ ػ مػف مسػموؿ

مفان فو غنر تامون و ػ تت نف لممامكـ لمتامونػ فػ حثبمتػي ب ولعػف لإلثبػمى لمم ػرر ،فػ لم ػماوف
لمخمص بتىؾ لممسموؿ لممفان فو غنر لمتامون عمومم ٓ
ونػػف وضػػع نػػماوف لإلثبػػمى ننػػوفل فػ لإلثبػػمى و سػول فنمػػم نت ػػؿ ببثبػػمى مػػم نتػػموز
ا مس لمبنا و فـ مم نت ؿ ببثبمى مم خممؼ فو تموز مم ح تمؿ عىني فمنؿ كتمب ٓ
َ

فمــضََظــذَادلــبصحََ60/يــٍَلــبٌََٕاإلصجــبدَادلؼــضلَثبنمــبٌَََٕ3992/23انظــبصعَ

َ3992/30/3ػهَٗأَََّ:ـََ

ت ف ػ غنػػر لمم ػولف لمتتمرن ػ حذل كػػمف لمت ػػرؼ لم ػػماوا تزنػػف ننمتػػي عى ػ ع ػرنف تانمػػم

(

ػػمرى مموػػي تانػػي بمممػػمف ٚ/ ،مػػف لم ػػماوف ٖٕ ) ٜٜٕٔ/فو كػػمف غنػػر ماػػفف لم نم ػ و فػػبل

تتػػوز ػػممف ،لم ػػموف ف ػ حثبػػمى وتػػوفه فو حا ضػػموي مػػم مػػـ نوتػػف حت ػػمؽ فو اػػص ن ض ػ بغنػػر

ذمؾ ت ٓ

كًبََظذَادلبصحََ/َ63إصجبدَػهَٗإَََّ:ـَ

ت ال نتوز لإلثبمى ب ممف ،لم موف فنمم نخممؼ فو نتموز مم ح تمؿ عىنػي فمنػؿ كتػمب

ت و ػ وبم تض يذل لماص لم رنح ال نتوز حثبمى عكس لمثمبى بممكتمب حال بممكتمب ٓ
* ا ض مفا ٕٔ ٜٔٙٚ/ٔٔ/ػ س  ٔٛػ ٔ ٕٙػ ٖٔٚٙ
* ا ض مفا ٕٗ ٜٕٔٙ/٘/ػ س ٖٔ ػ ٕٓٔ ػ ٙٚٙ
* ا ض مفا ٘ ٜٔ٘ٙ/ٗ/ػ س  ٚػ  ٙٙػ ٜٗٙ
وم ػػف لمم ػػرر لممتػ ػولتر فػ ػ نض ػػم لم ػػفولور لممفانػ ػ مماكمػ ػ لم ػػا ض و فف م ػػم ت ػػموز

ا ػػمس لمبناػ النتػػوز حثبمتػػي حال بممكتمبػ و ػ وفف لمثمبػػى بممكتمبػ النتػػوز حثبػػمى عكسػػي حال
بممكتمب ػ ويذه لم معف ،لأل ومن لممىزم لمما وص عىنمم ف لمممفتنف ٓ ٙو ٔ ٙمف نػماوف
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لألثبمى ٕ٘ ٜٔٙٛ/و ػ مىزم فنضم مى مض لمتامو و ػ فبل نتوز مى مض لمتاػمو ػ طب ػم
مىمػػمف ٕٕ٘ / ،ف ٓ ط ػ فف نثبػػى بممبنا ػ مػػم نتػػموز ا ػػمس لمبنا ػ و ػ وال نتػػوز مى مض ػ
لمتامو فف نثبى عكس لمثمبى بممكتمب حال بممكتمب

ٓ

ونػػف تػػرى فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض ػ لمػػفولور لمتامون ػ و عى ػ وتػػوس لإلمت ػزلـ ب ولعػػف
لإلثبمى بممكتمب و ف كؿ مم ف ترط لم ماوف لممفا فو نماوف لإلثبػمى فو غنريمػم مػف لم ػولانف
ػػؿ ف ػ

ػ ػ حثبمتػػي بممكتمب ػ و طمممػػم كماػػى لممسػػأم لممفان ػ فو غنػػر لمتامون ػ نتونػػؼ عىنمػػم لم

لمفعول لمتامون ٓ
* ا ػػض ٖ ٜٜٔ٘/ٕ/و

ػ ا ػػض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٜو ا ػػض  ٜٔٗٔ/ٔ/ٕٚس ػػمم

لمذكر
وتطبن ػػمى يػػذه لم معػػف ،لأل ػػومن عفنػػف ،تػػفل و ومتػولتر ،ف ػ نضػػم لمػػفولور لمتامونػ بماكم ػ
لما ض ٓ
ففَٗٔالؼبدَانزـهيىَفيًبَجيبٔػََظبةَانجيُخََ،لؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:
ت لموفلوػػع لمتػ تزنػػف ننمتمػػم عػػف فمػػؼ نػػرش (

ػػمرى ع ػرنف تانمػػم ثػػـ مموػ تانػػي

ف لمتةفنؿ لمذل فورفتػي ـ ٚ/مػف لم ػماوف ٖٕ ) ٜٕ/الن بػؿ لثبمتمػم بممبناػ فػ فعػول تبفنػفيم
فو حختبلسمم فممـ ماكم لمتاح ألاي ال نتوز حثبمتمم بممبنا فممـ لممامكـ لممفان

ت

* ا ض ٖٔ ٜٔٙٛ/ٕ/ػ س  ٜٔػ ٓ ٛػ ٕٕٗ
ٔفَٗإصجبدَانؼمٕصَػًٕيبََٔ،يُٓبَػمضَاأليبَخََ،لؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت حثبمى وتػوف ع ػف لألمماػ فػ ترنمػ خنماػ لألمماػ نتةػنف لإلمتػزلـ فنػي ب ولعػف لإلثبػمى

لممذكور ،ف لم ماوف لممفا ت

* ا ض  ٜٔٚ٘/ٔ/ٜٔػ س  ٕٙػ ٘ٔ ػ ٘ٙ
* ا ض  ٙٔ/ٔٓ/ٔٙػ س ٕٔ ػ ٘٘ٔ ػ ٜٚٚ
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ٔرمٕلَحمكًخَانُمغََ:

ت نتةنف لإلمتزلـ ب ولعف لإلثبمى لمم رر ،ف لم ماوف لممفا إلثبمى ع ف لألمما ت ػ وت وؿ

 :ت فمذل ننف لم ماوف لم مض بفمنؿ مةػنف نػاص عىنػي كمػم يػو لم ػأف بمماسػب إلثبػمى ع ػف
لألمما ف ترنم خنما لألمما ػ فأاي نتةنف حمتزلـ نولعف لإلثبمى لمم رر ،فػ لم ػماوف لممػفا

ت

* ا ض  ٜٔٚٓ/ٔ/ٔٛػ س ٕٔ ػ ٕ٘ ػ ٔٓٔ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٓٗ ػ ٖٔٛ
* ا ض ٗ ٗ٘/ٙ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ ماموف عمر ط ٙػ ٓ ٜ٘ػ ٕٚٙ

ولمففع بةفـ تولز لإلثبمى بممبنا وبةفـ تولز لإلثبػمى حال بممكتمبػ فنمػم تػموز ا ػمس

لمبنا و فو خممؼ فمنبل كتمبنم مف لمففوع لمتويرن ٓ

ت فمؼذََحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓـب و ػ بأاػي ولف كػمف لمػففع بةػفـ

تولز لالثبمى بممبنا النتةىؽ بمماظمـ لمةمـ و ػ حال فاي مػف لمػففوع لمتويرنػ مػمفلـ ففػمع لممػتمـ
نف تمسؾ بي ت
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٛػ س ٕٗ ػ ٖٓٔ ػ ٜٜٗ

* ا ض  ٜٔٙ٘/ٕٔ/ٙػ س ٔٙػ  ٔٚٙػ ٜٔٙ
* ا ض  ٜٔٙٗ/٘/ٜٔػ س٘ٔ ػ ٖ ٛػ ٕٗٙ
و حذ ت ففى فاكمـ ماكم لما ض و ػ ف حستىزلـ لمفمنؿ لمكتمب ف امالى مزومي و ػ
وف عفـ تولز لالثبمى بممبنا ف امم عفـ تولز لالثبمى بمم و ػ حال فامم ن رى يذه لم نوف
عى فاكمـ لإلفلا

فوف فاكمـ لمب لر ٓ ،

فمؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت لمماكم التكوف ف اؿ مف نولعف لإلثبمى لممفان لس عاف لم ضػم بػممب لر  ،فنتػوز

ممػػم فف تا ػػف لمب ػ لر  ،ف ػ فل مػػوطف ت ػرله ألف لم ػػماوف ال ن نػػفيم بتىػػؾ لم ولعػػف لس عاػػف لم ضػػم

بمإلفلا

فوف لمب لر  ،ت ٓ

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

بؿ وار ى فاكمـ ماكم لما ض عى لممزنف مف لالاتنمط م ممح لممتمـ و ػ حت م
ألل حفلاػ فػ غنػر موضػةمم و ػ فب ػترطى فػ فمنػؿ لإلفلاػ لمكتػمب ػ اتػ ومػو كػمف حعت لرفػم
مىمػػتمـ ذلتػػي و سػول بىسػػماي فو بكتمبتػػي و ػ فف ن ػػمفؽ لمولنػػع و ػ فػػبذل خػػممؼ فمنػػؿ لإلفلا ػ
لما ن ولمولنع ػ نمفر ذمؾ لمفمنؿ ومو كمف كتمبنم وال نةوؿ عىني ٓ
فمؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـََ

ت ترنم خنماػ لألمماػ ال ت ػوـ لال لذل كػمف تسػىـ لممػمؿ بة ػف مػف ع ػوف لإلوتمػمف لمػولرف،

عى سبنؿ لما ر ف لممػمف ٖٗٔ / ،ع وبػمى و ػ وفف لمةبػر ،فػ لم ػوؿ بثبػوى ع ػف مػف يػذه
لمة ػػوف ي ػ با ن ػ لمولنػػع بان ػ

بكتمبتي مت كمف ذمؾ مخمم م مىا ن

ال ن ػػح تػػأثنـ حاسػػمف وم ػو باػػم عى ػ حعت لرفػػي بىسػػماي فو
ت

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

صبَيبَََ:ػمضَاإلرفبقَادلربوََ2000/5/30
يٕجتَػهَٗادلضػََٗانكزبثخَ

فَٗشأٌَإصجبدَيؼًٌَٕأٔايغَِثبنجيغََ.

مـ نخممؼ لمطرفمف ػ لممفع و رك  .............ش.ـ.ـ .ـ عف لم ولعف لمةمم فػ
لمة وف ولإلت منمى و ػ فنمم تضماي لإلت مؽ لممبرـ بنف لمطرفنف فػ ٓٔ . ٕٓٓٓ/٘/ـ لممرفػؽ

بامفظتام .ٕ/

وثمب ػػى بممة ػػف فا ػػي ع ػػف ب ػػتح اس ػػمس ففػ ػرلف مب ػػرـ فنم ػػم ب ػػنف لمس ػػنف ............./
و ػرك  .............متػػفلوؿ لألورلؽ لممممنػ بتػػمرنخ ٓٔ  ٕٓٓٓ / ٘ /وثمبػػى (ص )ٔ/بمػػذل
ػبنرره وبماػػض حختنػػمره وسػػنى مئلثبػػمى ووسػػنى
لمة ػف فف لممػػفع فختػػمر لمكتمب ػ ولرتضػػميم بػ ل

متى ػ لم ػػرك ألولمػره ػ ومػػـ نختػػر مػػف بػػنف لألسػػممنس لألربةػ لممةروضػ عىنػػي ويػ لمتىن ػػوف

ولم مكس ولمكتمب ولإلاتراى حال لمكتمب فسىوبم متى

فولمره ٓ

ونف فنر لممفع ف لمباف لمسمبع (ص )٘/مف ذلى لمة ف سممؼ لمبنمف ػ بػأف لإلخطػمر

181

ػ ػ ػػور ،ػ ػ ػ ػ ون فو تىن وانػ ػ ػ ػ

فو لل حت ػ ػ ػػمؿ بغ ػ ػ ػػرض تا ن ػ ػ ػػذ طى ػ ػ ػػس نمك ػ ػ ػػف فف نك ػ ػ ػػوف فػ ػ ػ ػ

فوعػػف طرنػػؽ لم ػػمكس فو عػػف طرنػػؽ لإلاتراػػى فو كتمبنػػم طب ػػم مئلت ػػمؽ حال حذل اػػص بػػمماموذط
عى غنر ذمؾ ٓ
وان ػ

فف لمثمبػػى (ص )ٔ/بػػذلى لمة ػػف فف لممػػفع نػػف حختػػمر لمكتمب ػ وس ػنى متا نػػذ

طىبمتي فوف بمن لموسػموؿ ولألسػممنس لممتماػ ػ فباػي ال نتػوز مػي لإلاتتػمط نبػؿ لم ػرك بأاػي
ػػكوله

فخطريػػم بتةىنممتػػي عػػف طرنػػؽ خػػر غنػػر لمكتمبػ ويػػو لم ػػمكس عىػ ااػػو مػػم زعمػػي فػ

وبفعوله مف فاي فبىغ لم رك عف طرنؽ لم مكس بةفـ لمت رؼ بممبنع ف لألسمـ ٓ
وألاي ال ناؽ مي لمتةممؿ مع لم رك حال بمموسنى لمت حختمريم ويو فسىوس لمكتمب ٓ
وألف لمكتمب ي لموسنى لمت حرتضميم لممفع فسػىوبم مئلثبػمى ػ فػبف ذمػؾ نةاػ فاػي ال
نتوز مي حثبمى عكس لمثمبى ببن لررلتي ػ ب رض فاي ونةمم عى بنمض حال بممكتمب فنضم ٓ

*

*
وممم ت فـ نتضح فف يامؾ ثبل

*

مرلاؿ ال تتـ لمترنم لمما وص عىنمم ف لمممف،

ٖٓٗ ع وبمى حالّ بمم  :ػ

األٔىلََ:

لإلت ػػمؽ بػػنف لمط ػرفنف عى ػ فف نمػػؤل لم ػرلغ فعى ػ لمتوننػػع لمػػذل وضػػةي

ػػمابي

عى ػ بنػػمض بػػمممارر عى ػ ااػػو مةػػنف ػ وي ػذل لإلت ػػمؽ مػػفا نخضػػع م ولعػػف
لإلثبػػمى لممفانػ ومامػػم مػػم ا ػػى عىنػػي لممػػمف ٙٓ / ،مػػف نػػماوف لإلثبػػمى ولمتػ

تاص عى فاي ت ال نتػوز حثبػمى لمت ػرؼ لم ػماوا ب ػممف ،لم ػموف ػ فػ غنػر
لممػولف لمتتمرنػ حذل كماػػى ننمتػػي تزنػػف عى ػ خمسػػمموي تانػػي فو كػػمف غنػػر ماػػفف
لم نم ػ ولإلت مؽ لممفع بي بنف لم مك ولم رك لمتػ نمثىمػم لممػتمـ مػفا كمػم
سػػىؼ لمبنػػمف وننمتػػي تتػػموز خمسػػمموي تانػػي فو غنػػر ماػػفف لم نم ػ وبممتػػمم ال

نتوز حثبمتي بغنر لمكتمب ٓ
انضبَيــخَ:

ولنة ػ تسػػىنـ

ػػماس لمتوننػػع لمورن ػ لمت ػ تامػػؿ توننةػػي عى ػ بنػػمض مؤلمػػنف

عىنمػم ويػ لم ػرك لمتػ نمثىمػم لممػتمـ ػ ويػذه ولنةػ ممفنػ نتػوز حثبمتمػم بكمفػ
طرؽ لإلثبمى ٓ
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انضبنضخَََ :حت لر لمم مرا بنف مم كتس ب ىس لممارر بةف مػؤل بنمامتػي وف ػؿ لإلت ػمؽ بػنف
لمطرفنف و فبذل كمف مخمم م ممم تػـ لإلت ػمؽ عىنػي بػنف لمطػرفنف ػ

ػماس لمتوننػع

ومستىـ لمورن عى بنمض ػ ُعف لألخنر خموام ألمما لمتوننػع وناػفرط فةىػي تاػى
اص لمتاا لمما وص عىنمم ف لمممف ٖٗٓ ،ع وبمى ٓ
وعى ػ ذمػػؾ فباػػي ولف تػػمز مىمػػفع حثبػػمى ولنة ػ تسػػىنـ توننةػػي عى ػ لألولمػػر لممػػذكور،
بكمف طرؽ لإلثبمى بمم فنمم ممف ،لم موف ولم رلوف ػ حال فاي ال نستطنع وال ن بؿ ماي فف نثبػى
فف مم تم ب ىس تىؾ لألولمر مخممؼ ممم تـ لإلت مؽ عىني بناممم حال بفمنؿ كتمب ػ ويو مم
مـ ن فمي ػ وممذل كماى حفعم لتي ببل فمنؿ ولتب لمرفض ػ وذمؾ عى لم رض تفال ػ بأاػي سػىـ
لم رك توننةمتي لممذكور ،عى بنمض ويو فمر مـ ناف

ٓ

فمامط حستىزلـ لمفمنؿ لمكتمب منسى ولنة لمتسىنـ لمت حا بى عى ت امػمذط فولمػر
بنع فورلؽ مممني ت ػ لمت ن وؿ لممفع فامم مونةي ماي عى بنػمض ػ ألامػم ولنةػ ممفنػ تثبػى

بكمف لمطرؽ ػ ولامم نىزـ ت فنـ يذل لمفمنؿ إلثبػمى لإلت ػمؽ لمسػمبؽ لممة ػوف بػنف لمطػرفنف ولمػذل
تـ مؿ لمبنمض نرنف لمخمامى لممطبوع فعبل لمتوننةمى بمم نخمم فض لر لر بمم ػمك

ػماس

لمتوننةػمى ػ ألف لإلت ػػمؽ لمسػػمبؽ لممػػذكور ت ػرؼ مػػفا نخضػػع م ولعػػف لإلثبػػمى لممفانػ كمػػم
سىؼ لمبنمف ويو مم عتز لممفع لم مك عف ت فنمي ٓ

فمم مم نكتس زو لر فوؽ لمتوننةمى فمو لمةمؿ لمماثـ لمذل نسأؿ مرتػكبي تامونم عاي ٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت تس ػػىنـ لمورن ػ لمممض ػػم ،عى ػ بن ػػمض

ػ يػػو ولنةػ ػ ممفنػػ ال ت تضػ ػ مػػف

لإلمضػػم حال فعطػػم حمضػػموي لممكتػػوس عىػ تىػػؾ لمورنػ حمػ
لمممفن

ما طة لم ى

ػػماس

ػػخص نختػػمره ػ ويػػذه لمولنةػ

بمإلت مؽ لم انح لممة وف بنف لممسىـ مىورن وفمناي ػ عى مػم

نكتس فنمم بةف ف تىؾ لمورن ػ بان

نا رؼ حمني لإلمضم ػ ويذل لإلت مؽ نتػوز فف نخضػع

م ولعػػف لإلثبػػمى لممفانػ ك ػ م عػػف ا ن تػػي فمػػم مػػم نكتػػس زو لر فػػوؽ لإلمضػػم فمػػو عمػػؿ متػػرـ
نسأؿ مرتكبي تامونم مت ثبى مىماكم فاي نمرفي ت

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

182

*

رح لمة وبمى لم سـ لمخمص مىفكتور اتنس اسا ط  ٜٔٛٚصٕٔ٘ٙ .
صبنضبََ:ػٍَإصػبءَانشبكَٗثأََّؿهىَانشغكخَ
"َأٔايغَثيغَأٔعاقَيبنيخَ"َ
يٕلؼخَيَُّػهَٗثيبعََ.

ػػمعى فػ لسواػ لألخنػر ،ظػػمير ،ماسػ يػ فاػػي مػػم نكػػمف لممػػفنف نونػػع سػػافل فو ػػنكم
ن نػػف مفنوانتػػي وم ػػفلريم ومنةػػمف حسػػتا منمم ػ ومػػم كػػمف ناػػؿ يػػذل لألتػػؿ (؟ ) اتػ نتاكػػر(؟ )

متىػػؾ لممفنوانػ (؟ ) وناػػموؿ لمتا ػػؿ (؟ ) مػػف سػػفلفيم (؟ ) فو مضػػموف لمماػػرر (؟ ) لمػػذل

ونةي (؟ ) وتا نذ حمت لزمػي لمثمبػى بػي مػفعنم فاػي ونػع ذمػؾ لمماػرر عىػ بنػمض وفف لمػفلوف مػؤل
لمبنمض ولم رلغ فعبل لمتوننع ببنمامى وونموع ال تت ؽ مع مم تـ لإلت مؽ عىني .

ويذه لمظمير ،تف خطنر ،حذ تمفف لممتتمع بةولنس وخنم ونترتس عىنمػم متػ حات ػرى
تونؼ لممةممبلى ف لألسولؽ ول مبتمم بمم ىؿ لمتمـ ويو مم نضر بمممتتمع ونةرضي ألففح
لألضرلر وف فيم خطور ،ف امضره ومست بىي .
#

ونف ولتي لم ضم يذه لمظمير ،لمماس

ػ ف لم ػنكمى و ػ ف ضػى ماكمػ لمػا ض فػ

لمكثر ،لمكثنر ،مف عنػوف فاكمممػم و ػ بػأف توننػع سػماس لم ػنؾ عىػ بنػمض فوف فف نػفرط فنػي
لم نم لمت ناػؽ مىمسػت نف تسػىممم مػف لممسػاوس عىنػي ػ ال نػاثر عىػ

ػا لم ػنؾ ػ وفف

حعطػم لم ػنؾ بغنػر حثبػمى لم نمػ فو لمتػمرنخ فو غنػػر ذمػؾ مػف بنماػمى نةتبػر فف م ػفره نػػف
فػػوض لممسػػت نف فػ وضػػع يػػذه لمبنماػػمى و ونااسػػر عاػػي بممضػػرور ،ػ عػػف لممسػػت نف ػ عػػس

حثبمى وتوف يذل لمت ونض وطبنةتي ومفله و ونات ػؿ يػذل لمةػس حمػ لمسػماس
لمذل نفع خبلؼ يذل لمظمير .
* ا ض  ٜٔٛٔ/٘/ٕٚػ س ٕٖ ػ ٓٓٔ ػ ٘ٙٚ
* ا ض ٖٔ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ػ س  ٖٜػ  ٔ٘ٛػ ٔٓٗٛ
* ا ض ٕ ٜٔٚٛ/ٔٓ/ػ س ٕٜػ  ٕٔٛػ ٔٙٙ
* ا ض ٔ ٜٔٛٙ/ٔٓ/ػ س  ٖٚػ ٕٔٚ
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ػ ٓٙٚ

ػماس لمتوننػع

ػ ٕٕٗ

* ا ض ٓٔ ٜٔٚٗ/ٖ/ػ س ٕ٘ ػ ٘٘
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٔ/ٗ/ػ س ٕٕ ػ ٜٓ
وي ػػذل لم ض ػػم مماكمػ ػ لم ػػا ض و
لممطروا ػ

ػ ٖٙٙ

ػ فومػ ػ فػ ػ خنماػ ػ لألمماػ ػ فػ ػ لم ػػور ،لممزعومػ ػ

ػ ألف ت لمت ػػونض ت ف ػ امم ػ لم ػػنؾ نكػػوف ممسػػت نف نةػػوف حمنػػي لمغػػاـ فو لمػػربح فو

لم نمػ موضػػوع فو ماػػؿ لم ػػرؼ فػ لم ػػنؾ و ػ ومػػع ذمػػؾ لفترضػػى ماكمػ لمػػا ض وتػػوف
لمت ونض مف متػرف لمتوننػع عىػ بنػمض وتةىػى عػس حثبػمى عكسػي عىػ لمسػماس ػ فمػم فػ

مسػأم لممػمف ٖٗٓ / ،و ػ وبممػذلى فػ لماممػ لممزعومػ لممطرواػ و ػ فػبل نوتػف مسػت نف ػ
ف ػرك  .............ش.ـ.ـ .ػ منسػى مسػػت نف ،فػ بنػػع فسػمـ مىمػػفع و وال نا ػرؼ حمنمػػم
لم نم ػ و ال غامػػم وال غرمػػم و فم ػ خػػمرط فلو ػر ،لإل ػػتبمه و
مىمسػػت نف فػ لم ػػنؾ بمعتبػػمره

ػ ويػػو ح ػػتبمه نػػف ن ػػوـ بمماسػػب

ػػماس م ػػىا ف ػ حسػػتوفل لم نمػ لمت ػ نسػػتىمم فػػوؽ لمتوننػػع

عىػ بنػػمض و ػ ومػػع ذمػػؾ ف ضػػم لمػػا ض حفتػػرض ت ونضػػي مػػف متػػرف لمتوننػػع عى ػ بنػػمض

تمعبل عس حثبمى عكس لمظمير عى مف نفعني و فمم رك  .............و ػ وكمم سىؼ
و فم ػ منسػػى مسػػت نف ،فػ لمبنػػع و ػ وي ػ ماػػض اموػػس باكػػـ طبنة ػ لم ػػرك ومةممبلتمػػم
وعمبلومم و ػ تستخفـ خبرلتمم م ممح عمبلومم ومامـ لممفع و فبل امنػ ممػم وال تمػؿ و ػ ال

ماػػؿ مػػف ثػػـ مئل ػػتبمه فػ اولنميػػم فو فمماتمػػم ػ ونغػػفو لمتوننػػع عىػ بنػػمض ػ ب ػػرض مسػػمنر،
لممػػفع

ػ ت ونضػػم م طوعػػم ب ػػفوره مػػف لممػػفع حمػ

ػػرك  .............و وال ن ػػح فػ

ا مم خنماػ لألمماػ مػممـ نثبػى لمسػنف لممػفع فامػم خمم ػى فػ لممسػطور بػأعى لمتوننػع لمػذل
ن وؿ لممفع فاػي كػمف عىػ بنػمض و تةىنمػمى فو حت منػم ماػففل فو فولمػر ماػفف،

ػمفر ،حمنمػم

مػػف لممػػفع تىزممػػم بممت ػػرؼ عىػ ااػػو مةػػنف فخمم تػػي و ػ ويػػو لألمػػر لمػػذل نىػػزـ لم ػػماوف

لممػفع ببثبمتػي وكتمبػ عىػ ااػو مػم سػىؼ و ػ فػبل يػو فثبتػي بممكتمبػ لمتػ تتمسػؾ بمػم ػرك
 .............وتػػففع بةػػفـ ت ػولز لإلثبػػمى بممبنا ػ و وال يػػو ات ػ فثبتمػػم بممبنا ػ لمت ػ الماػػؿ
مئلثبمى بمم و واتمسؾ بةفـ تولز لإلثبمى بمم .
نضػمؼ حلمػ ذمػػؾ و ػ فف ت فولمػػر لمبنػع ت لألربةػ

ػ ماػؿ حفعػػم لممػفع بتوننةمػػم

عى بنمض و منسى ورن مى بنضم و ػ ولامم ي ت اممذط فولمر بنع فورلؽ مممن مطبوعػ
ػ بطبمع ولضا ظمير ،تاكف مىمونع عىنمم فاي نونع عى
عىػ فل ػ

ت فولمر بنع فورلؽ مممن ت ومنس

خػػر و ػ فممورنػ لمبنضػػم بنمضػػم كػػممبل نػػف تاتمػػؿ لمتأونػػؿ ولإلفعػػم فػ مػػؿ
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ت

بنمامتمم بأعى لمتوننع و ػ فمم لممارر ت لممةاوف ت بةاولف مطبوع بأاي ت فمر بنع فورلؽ مممن

ت وم فر بةبمر ،مطبوع تطىس مف رك سػتمم بنػع فورلؽ مممنػ مىطممػس لممونػع و ػ وتامػؿ

خمامى بنمامى لألورلؽ لممممػن لممطىوس بنةمم .
ت فولمػر بنػع فورلؽ مممنػ

فىسػام ح لز ورنػمى بنضػم و ػ ولامػم ح لز

ت ال تاتمػؿ مبسػم

وال ت سن لر وال تأونبل خر  .فممورنمى لألربةػ لمتػ نػفع لممػفع فاػي ونةمػم عىػ بنػمض و ػ
منسى ورنمى بنضم و ػ فم ت اممذط ت مطبوع م رك  .............ػ ومونة ومةاواي ف
فريم بةاولف ن رع لألب مر ولمب مور ويو  :ػ
"َأيغَثيغَأٔعاقَيبنيخَ"َ

ثـ تاى يذل لمةاولف و ػ عبمر ،مطبوع و عى لماموذط ت وؿ با ر لمى ظ  :ػ

ت لمسمف / ،رك  .............متفلوؿ لألورلؽ لممممن ولمسمؾ لمستبلى ت
م فمي  :ػ
ب

ت :ػ

سمـ مف فسمـ رك :

برتم بنع عفف  :ػ

وتم لما ظ ي :

باف ففا مىسةر :
ونةتبر يذل لألمر سمرنم ات تمرنخ

/

/
لمتمرنخ

لمتوننع

حذف فػبل نوتػف بنػمض مطىػؽ و ػ وال نسػتطنع لممػفع مممػم زعػـ و ػ فف نػزعـ فاػي ونػع

عىػ فربةػ فورلؽ بنضػم بنمضػم كػممبل و ولامػم يػو نػف ونػع ػ وطب ػم مرولنتػي عىػ عبلتمػم
عى فربة فولمر بنع ت ر وت رح عبمرلتمم لممطبوع بأامم ت فولمر بنع ت ػ ت
حم

ػ

ػمفر ،ماػي ت

رك  .............متفلوؿ لألورلؽ لممممن ػ تأمريم فم لر ببنع عفف مف لألسمـ ٓ
ومػـ ن ػفـ لممػفع

ػ ومػف ن ػفـ و بفليػ و ػ فل ت سػنر متوننةػي يػذه لألولمػر لم ػرنا

بممبنع ػ فأولمر لمبنع عى يذل لم كؿ ال تونع عبثم و ػ ومترف لمتوننع عىنمم ومو عى بنمض و
نةا فف لمةمنؿ لممونع نأمر لم رك فم لر كتمبنم ببنع فسمـ ون وضمم ػ بمذل لمبنع ٓ
فىمػػمذل وعى ػ فل فسػػمس ونػػع لمم ػفع فولمػػر لمبنػػع لألربة ػ و ي ػ فولمػػر بنػػع با ػػمم
لممكتوس لممطبوع ؟
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و ػ وناكػف فاػي اتػ مػع حفعموػي

ويذل ف ذلتي ن ضػح تممفػى حفعػم لى لممػفع ؟

عى عولياي و ػ حامم ونع وببل ؾ عى ت فولمر بنػع فورلؽ مممنػي ت ونطىػس فنمػم لمبنػع طب ػم
مىةبػمرلى لمولضػػا لم ػرنا لممطبوعػ و ػ ولمتػ ت طػع بأامػػم ت فولمػػر بنػػع فورلؽ مممنػ

ت

وال تاتمؿ فل ت سنر فو تأونؿ خر .
فأمػ ػػمـ حن ػ ػرلر لممػ ػػفع بتوننةػ ػػي عى ػ ػ يػ ػػذه ت لمامػ ػػمذط ت لألربة ػ ػ لممطبوع ػ ػ لممةاوا ػ ػ

ت فولمر بنع فورلؽ مممن

ت و ػ فبف عى لممفع لإلتمب عى سالؿ يمـ  :ػ

ػ

مممذل ونةمم

ػػ

فػػبف كػػمف ػ اسػػبمم نػػفع

ػ نػػف ونةمػػم عىػ بنػػمض و ػ فػػؤلل غػػرض ونةمػػم و ػ

فبف مـ نكف ذمؾ ت ونضم ماي مى رك و ػ فىممذل مـ نأخذ عىنمم فمنبل كتمبنم فو ناػففيم فػ ذنػؿ
ذلى ت لألولم ػػرت لألربةػ ػ بمما ػػفوف لمتػ ػ ن لري ػػم فو اتػ ػ عىػ ػ ورنػ ػ ما

ػػى

س ػػنمم ولإلت ػػمؽ

لممكتوس بناممم ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/نف حستبةف لم مكس ولمتىن وف ولإلاتراػى وفل وسػموؿ فخػرل غنػر
لمكتمب  .؟
وال ماػؿ مىت ػوؿ ػ متػرف ت ػوؿ ػ با ػوؿ خنماػ فمماػ و ػ مػممـ نثبػى لممػفع

ػ وعىنػي

عس لإلثبمى وبممكتمب ػ فف لممػفوف نػرنف ت لمخماػمى ت لممطبوعػ بامػمذط ت فولمػر بنػع لألورلؽ
لممممن ت نخممؼ مم فت ؽ عىني لمطرفمف و ويو مممـ ناف

عى لإلطبلؽ .

وممػػذل كػػمف عتبػػم فف نػػفع لم ػػمك فاػػي سػػىـ لم ػػرك توننةػػي عى ػ بنػػمض خم ػ وفاػػي
ارر ع فل مكتوبم ناظـ لمةبلن بنف لمطرفنف و ػ وخىى باوف يذل لمة ػف مػف اػص ن نػف فاػي سػىـ
تىؾ لم رك فولمر مونةي ماي عى بنمض متمؤليم فنمم بةف .

يػػذل بمإلضػػمف حمػ فف ت فولمػػر لمبنػػع ت منسػػى عىػ ورن ػػمى بنضػػم ولامػػم عىػ امػػمذط

مطبوعػ مةاواػ بةاػولف مطبػوع ت فمػر بنػع فورلؽ مممنػي ت و ػ ومطبػوع فنمػم طىػس بنػع فسػمـ
ممم نستانؿ مةي فف تستخفـ ألل غرض خر غنر بنع فورلؽ مممن
ومػو

ػفؽ لممػفع و ػ ألخػذ عىػ لم ػػرك و حمػم عىػ ذنػػؿ ت فولمػر بنػع لألورلؽ لممممنػ ت

ذلتمػػم و فو عى ػ ورن ػ فخػػرل فمػػنبل كتمبنػػم بمماػػفوف لمت ػ رسػػممم فو اػػففيم ممػػم و ػ ولالّ كػػمف

توننةي عى يذه لمةبمر ،لممطبوع نبؿ مؿ فرغمتمم و ػ ت ونضم كممبل ماي مى رك بممت رؼ

.
وممػػم نثنػػر لمةتػػس فف نا ػػرف لم ػػمك واػػفه ببفعموػ بتسػػىنـ لم ػػرك توننةمتػػي عىػ بنػػمض
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رغـ كثر ،عمبلومم ونف تموزول لألمؼ عمنؿ و ػ ومػو كماػى ػكوله
كول مممثى ممم ن طع بةفـ

ا حفعم لتي وكذبمم .

ػانا ألبىػغ غنػره عػف

نضمؼ حم مم ت فـ فف لم مك حعتمف لمتةممؿ مع ركمى فخرل مؤلورلؽ لممممن تتةممؿ
ف لمبور

ومي سمب مةػممبلى مػع لممتموعػ لألوروبنػ ومػف ثػـ فمػو مػنس فخػنبل وال ولفػفل

تفنػػفلعى يػػذل لما ػػمط ات ػ

ن بػػؿ تسػػىنـ لم ػػرك توننةمتػػي عى ػ بنػػمض ويػػو نتةممػػؿ مةمػػم

مىم ػر ،لألوم ػ ومػػـ نس ػػبؽ مػػي فف تةممػػؿ مةمػػم مػػف نبػػؿ وي ػ تم ػػمرس عم ػػىمم ماػػذ عمم ػػنف

ػ

ممرسػػى فنمػػم ع ػرلى لألمػػوؼ مػػف لمةمىنػػمى تبىػػغ ننمتمػػم لممىنػػمرلى مػػف لمتانمػػمى خػػبلؿ فتػر،
مزلومتمم لمةمؿ  .فوف ثم

كول مممثى ات مف عمنؿ ولاف .

مع مبلاظ فف ينو سوؽ لممػمؿ ت ػرض رنمبػ

ػمرم عىػ

ػركمى لألورلؽ لممممنػ

وتةممبلتمم و ػ ومامم لم رك لمم كو ف ا مم مىتأكف مف تفن وسػبلم لم ػ مى ممػم ممػم مػف
فثمر مبم ر ،عى لإلنت مف لم وم برمتي ومرلكز لم ركمى لممتفلوؿ حسممم بممبور

.

ومف تماػس خػر فباػي مػنس مػف لمم بػوؿ ع ػبل فف نكػوف فسػىوس لم ػرك فػ لمتةممػؿ مػع
عمبلومم عػف طرنػؽ لما ػوؿ عىػ توننةػمتمـ عىػ بنػمض ألف يػذل مػف ػأاي فف ن ػتح لمبػمس
عىػ م ػرلعني مىخبلفػػمى بنامػػم وبػػنف عمبلومػػم و ػ حذ مػػف لمسػػموم بمكػػمف فف نػػفع لمةمنػػؿ

لمذل نا ؽ خسمر ،ف

خماى توننةػي ومػؤلى لم ػرلغ بمػم مػـ نػتـ لإلت ػمؽ

مم بأف لم رك

عىني بناممم .
وممم ناكف فف لم مك مـ ُنسىّـ توننةمتي لممذكور ،مى رك عى بنمض فف فافل مـ نسػمافه

فو نانفه فػ

ػكوله و ػ ومػف لمم ػرر فف ولنةػ تسػىنـ لألولمػر لممػذكور ،عىػ بنػمض يػ ونػموع

ممفن نتوز حثبمتمم بكمف لمطرؽ ومامم ممف ،لم موف و ػ ومو كماى ولنة لمتسىنـ لممػفع بمػم
انا متةفف موفيم و ػ ويو مممـ ناف
ومػنس

.

ػانام فف لم ػمك منسػى مػي حنممػ بمم ػمير ،و ػ وفف لم ػرك لسػتغىى عػفـ حنممتػي

بمػػم وتبلعبػػى بػػأولمر لمبنػػع لممونة ػ ماػػي عى ػ بنػػمض و ػ ولامػػم لم ػػانح فف عاولاػػي لمثمبػػى
بمم رك وف تمنع وثمو مم ومستافلتي بمم مير ،بمممةمفل مرع  ٔ٘ٛعمػمرٗ ،
ولثبمتم مىا ن سمم لمبنمف نفـ لمففمع بامفظ مستافلتي رنـ ٖ /

. ٜٔ

ور ،لم ػ ا لألومػ

الت مؽ فتح لماسمس بناي وبنف لم رك ثمبى بمم وبخطي عاولاي وماؿ حنممتي بمم مير. ،
كمػػم نػػفـ كػػذمؾ بممامفظ ػ سػػمم لمبنػػمف

ػػور ،لم ػ ا لألوم ػ مػػف ع ػػف حفلر ،سػػتبلى
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فورلؽ مممنػي ماػرربنف لم ػػرك لممػذكور ،ولم ػمك و ػ ثمبػى بػي ذلى لمةاػولف وبػمن لممسػػتافلى

لألخرل لمم فم ضمف لمامفظ رنـ  ٖ /ولمت ت طع بةفـ

ا حفعم لتي .

كمػػم فف لمثمبػػى بة ػػف لإلت ػػمؽ لممبػػرـ بناممػػم ولممػػار ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/فف لم ػػمك لختػػمر
لمكتمبػػي ولرتضػػميم بمختنػػمره وبماػػض حرلفتػػي وسػػنى مئلثبػػمى ووسػػنى متى ػ فولمػره و ػ ومػػـ ن ػػع
لختنػػمره عى ػ فنػ فسػػممنس فخػػرل مػػف لممةروضػ عىنػػي ويػ لمتىن ػػوف ولم ػػمكس ولإلاتراػػى و ػ
وممذل النتوز مي لإلاتتػمط نبػؿ لم ػرك بأاػي فخطريػم بتةىنمػمى عػف طرنػؽ خػر غنػر لمكتمبػي

ويو لم مكس عى ااو مم زعمي فػ

ػكوله وبػفعوله و ػ وممػذل فػبف حفعػماه بػبببلغ لم ػرك عػف

طرنػػؽ لم ػػمكس بةػػفـ لمت ػػرؼ بػػممبنع ف ػ لألسػػمـ نكػػوف عى ػ غنػػر لسػػمس و ػ ألف لموسػػنى
لموانف ،لمت لختمريم مىتةممؿ مةمم ي لمكتمبي وافيم .
ون ػػف ن ػػفمى لم ػػرك ممن ن ػػف فام ػػم كما ػػى عىػ ػ حت ػػمؿ فلو ػػـ بمم ػػمك سػ ػول عىىةاولا ػػي

بمممةمفل لو تىن وف لممةمفل لو لم مكس بمم مير ،ولمػذل نثبػى و ػومي حمنػي وتػـ حخطػمره باركػ
لألورلؽ لممممن بممبور

خم

فولمره لمكتمبني بممبنع فو لم لر

سمـ  .............ات نسػتطنع تتبػع تىػؾ لماركػ ون ػفر
.

ومو فف لم رك تبلعبى ف توننةمتي لمت سىممم لمنمم عى بنػمض كمػم نػفع

لم ػمك

مكػػمف طبنةنػػم فف تغط ػ كػػذمؾ لممبىػػغ لممتب ػ ممػػم ف ػ ذمتػػي ونػػفره ٗٓو ٕ ٜٕ٘ٚتانمػػم ويػػو
ممن طع بكذس حفعم لتي وعفـ

اتمم .

ولفع ػ لم ػػمك فاػػي فرسػػؿ مى ػػرك ف ػ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٛ/فم ػ لر بةػػفـ بنػػع ٓٓٓ٘ٔ سػػمـ
 .............كماػى لم ػػرك نػف فو ػػى ببنةمػم ويػػو حفعػم غنػػر

ػانح و ػ حذ ال نوتػػف مػػم

ن نػف حرسػمؿ ذمػؾ لم ػمكس حمنمػم و ػ ونػفاض ذمػؾ فمػر لمبنػع لم ػمفر ماػي ببنةمػم ولممونػع ماػػي

عى لألمر رنـ (ٖٓٔ ) .
يذل ونبلاظ فف مف اؽ لم رك فف تبنع لألسمـ رغـ عفـ مولف لمةمنؿ مم فلمى ممػم
ف ذمتي مفنوان طب م مئلت مؽ لممبرـ بناممم وطب م ماص

رنح ف ذمؾ لمة ػف و ػ ونػف نبىػى

لم رك يذه لممفنوان ومااتي حوتممامم بةػف فف نممػى لألفمػ فممممػم عىػ مبل تػي ونسػمره انػ

نػػمـ بتاونػػؿ فسػػمـ ننمتمػػم ٓٓ ٙفمػػؼ تانػػي ( فسػػمـ لم ػػرك لمم ػرن  ) .............و ػ
وبممتمم فىـ تكف لم رك بامت حم خنما توننةي لممفع بي وفؽ حفعموي ٓ
كم ػ ػػم ن ػ ػػفع لم ػ ػػمك فا ػ ػػي ف ػ ػػفر فربةػ ػ ػ فولم ػ ػػر عىػ ػ ػ بن ػ ػػمض مبن ػ ػػع ٕٓٓٓ س ػ ػػمـ
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 .............متػزف ،و ػ ويػذل لإلفعػم نفاضػي لمماطػؽ ولممػأموؼ لمػذل ن ضػ بػأف ن ػفر
فمػػر بنػػع ولاػػف مونةػػم ماػػي عىػ بنػػمض بػػفال مػػف فربةػ فولمػػر و ػ وكػػمف نسػػتطنع ف ػ لألمػػر
لمولاف فف نوضح سةر لمبنع ومولعنفه بان

تىتزـ بي لم رك ويذل مـ ناف

ٓ

(َيغفكَثبحلبفظخَطٕعحَأٔايغَثيغَػٍَكًيخَحمضصحَٔثزبعيزَؿبعَٔحمضصَ)َ

لمثمبػ ػػى بمممسػ ػػتافلى فف لألم ػ ػ سػ ػػمـ  .............ما ػ ػػؿ لمتػ ػػفلع ت ػ ػػـ بنةمػ ػػم فػػ ػ

 ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٛوتػػـ لإلخطػػمر عامػػم عػػف طرنػػؽ ينوػ سػػوؽ لممػػمؿ بولسػػط لمكمبنػػوتر لممركػػزل
لمػذل ال فخػؿ مى ػرك بػي وال باركتػي ػ وطب ػم ألنػولؿ لم ػمك ف ػف حكت ػؼ فف لم ػرك تامنىػى
عىني ونممى ب لر فسمـ بفوف عىمي ومولف تي وفف ر نفه ف ػبح مػفنام ممػم ففةػي حمػ تاونػؿ
ع ػػفف ٓٔ لسؼ س ػػمـ م ػػف لم ػػرك لمم ػ ػرن  ...........مى ػػرك لمم ػػكو فػ ػ ا م ػػم متس ػػون
مفنوناتػػي عػػف طرنػػؽ بنػػع ٘ٔ فمػػؼ سػػمـ مامػػم ػ ثػػـ نػػمـ بتاونػػؿ لمبػػمن ونػػفره

٘ لسؼ

سمـ م رك فخرل ػ ثـ ت ممح مع لم رك وفمريم بةفـ لر فسمـ فوف مولف تي كتمبنػم ػ ثػـ نػمـ

بتاونػػؿ ٕٓٓٓ سػػمـ  .............ماػػؿ لمتػػفلع و ػ ويػػو فمػػر غنػػر م بػػوؿ ان ػ

كػػمف

طبنةنػػم فف نمتاػػع عػػف حعطػػم لم ػػرك توننةمتػػي عى ػ بنػػمض بةػػف فف ف ػػف لمث ػ فنمػػم وات ػ ال
تتكرر لممخمم لمولنة مامم ٓ
تم حفعم لم مك ف

كوله متأخ لر ومترلخنم وفوف سبس م بوؿ و ػ وكمف طبنةنم فف

نبػمفر بػمإلببلغ بأاػي ونػع عىػ بنػمض وفاػي سػىـ لألولمػر لممونةػ ماػي مى ػرك و ػ وفامػم خماػى
لألمما ومؤلى لمبنمض فعبله بغنر مم حت ػؽ عىنػي للمطرفػمف فػ اناػي وفػور عىمػي بممولنةػ و ػ
ومكف ذمؾ مـ ناف

ٓ

ونتةنف فف ترلع لمظروؼ ولممبلبسمى لممانط بونموع لمبنع لمت تمى ولمتػ ناكريػم

لم ػػمك ولمثمبػػى فف يبػػوط سػػةر سػػمـ  .............كػػمف مسػػتم لر ومتبلا ػػم ممػػم سػػبس ذع ػ لر
مػفل اػػممى تىػػؾ لألسػػمـ ففةمػـ حمػ لمبنػػع بسػػرع فمو ػ

ػ ويػػو مػم فعػػم لم ػػمك مىتوننػػع عىػ

فولمر لمبنع لمت ناكريم اممنم ٓ
وتورل لألورلؽ ولمظروؼ ولممبلبسمى بػأف لم ػمك تةممػؿ فػ ذلى لم تػر ،مػع ػركمى

سمسر ،فخرل عف طرنؽ ينو سػوؽ لممػمؿ و ػ ويػذل نػفؿ عىػ فاػي كػمف عىػ حت ػمؿ بمم ػرك
لمم كو ف ا مم ف لم تر ،مف ممنو ٕٓٓٓ حم فغسطس ٕٓٓٓ
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.

ونف ترففى فنولؿ لم مك ف ينو سوؽ لمممؿ بنف لممطممبػ ب نمػ عػفف ٕٓٓٓ سػمـ

 .............حم لممطممب بتىػؾ لألسػمـ عناػم و ػ ويػو مػم ن نػف لاػي ولفػؽ بػفل  ،عىػ بنػع تىػؾ
لألسػػمـ ونطممػػس ب نمتمػػم ػ ثػػـ فاكػػر بةػػف ذمػػؾ تىػػؾ لممولف ػ ولفع ػ فف مػػـ ن ػػر لمبنػػع وطممػػس
بتسىنمي لألسمـ ٓ

ومف يذه لألفم لم مطة ولم رلوف لمفلمغ نبػنف مىماكمػ فف حفعػم لى لم ػمك ال سػاف
ممػم مػف لمولنػع وال فسػمس ممػم مػف لم ػا و ػ ونػف حفعػ مرضػي وعػفـ حسػتطمعتي لمسػ ر مػف
فس ػولف مى ػػمير ،و

ػ وي ػ فسػػبمس م تةى ػ ولين ػ وال نخ ػ فاػػي طبنػػس ونسػػتطنع حت ػػمف يػػذه

لإلفعم لى بوسنى فو بأخرل ٓ

يػذل وعىػ فػرض لمتسػىنـ تػفال ػ ولمتػفؿ خػبلؼ لمولنػع ػ فف لم ػمك سػىـ لم ػرك

لألولمػػر لممػػذكور ،مونةػ عىػ بنػػمض كمػػم نػػفع فباػػي بػػذمؾ نكػػوف نػػف فوضػػمم ف ػ مػػؿ ف ػرلغ
لمخمامى

لممطبوع فعبل تىؾ لمتوننةػمى وكتمبػ بنمامتمػم و ػ وعىنػي حثبػمى فف مػم حت ػؽ عىنػي

لمطرفمف نخممؼ مم تـ حثبمتي بتىؾ لألولمر ونف عتػز عػف ت ػفنـ فل فمنػؿ فو نرناػ عىػ حثبػمى

مم نخممؼ لمثمبى بمم ومف ثـ نابغ لم طع ب اتمم وفف لم رك مـ تخرط عف افوف لمت ونض
لم ػػمفر ماػػي حمنمػػم خبلفػػم ممػػم نػػفع

و

ػ ويػػو مػػم تات ػ مةػػي لمترنم ػ لممسػػاف ،حمنػػي و ػ

ونتةنف مذمؾ ب لر  ،لممتمـ ممم فساف حمػني ورفض لمػفعول لممفان ضفه ٓ
وال ماػػؿ مى ػػوؿ كػػذمؾ بػػأف لممػػفلف لمػػذل اػػرر بػػي لمتوننػػع نخػػممؼ ذمػػؾ لمػػذل تاػػرر بػػي

ىس لألولمػر لممػذكور ،فو فف ماػرر

ػىس فولمػر لمبنػع ػخص خػر غنػر لممػفع و ػ ألاػي

ال ن ػػترط م ػػا لمماػػرر فف نكػػوف ماػػر لر بأكمىػػي بخػػط

ػػمابي و

ػ كمػػم الن ػػترط كػػذمؾ

م ا لممارر فف نكوف مار لر كىي بمفلف ولاف وػ ولامم لمةبػر ،بػممتوننع عىنػي ألاػي يػو لمػذل
نكسس لمورن اتنتمم ف لإلثبمى ومم فلـ لممفع نف فنر ب ػا توننةػي عىػ لألولمػر سػمم
لمذكر وفنر كذمؾ بأاي ونػع كػبل مامػم بتوننةػي وبنػفه ف ػف ف ػباى ػ مػف ثػـ ػ اتػ عىنػي بغػض

لماظر عمم حذل كمف يو كمتس فم مظمم وعبمرلتمم مف عفمػي و ػ وبغػض لماظػر كػذمؾ عػف واػف،
لممفلف ٓ
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* انزؼهيكَػهََٗلـبٌََٕاإلصجـبدَـَانضَبطـٕعَٖٔػكـبػَـَؽََ 3ـََ 3984ـَانزؼهيـكَ
ػهَٗادلبصحََ34/إصجبدَـَصَ56

وف ػ ذلى لممرتػػع لمسػػمبؽ و ػ ن ػػوؿ لألسػػتمذلف لمفام ػػورل وعكػػمز ( ص : ) ٘ٙحف

لمتوننع يو لم رط لمتويرل ف لمورن لمةرفن لممةف ،مئلثبػمى ألاػي يولمػذل ناسػس لمورنػ حمػ
مونةمم ػ ومو مـ تكف مكتوب بخطي ػ ونفؿ عى

حعتممفه حنميم ولرلفتي لإلمتزلـ بمضموامم ت .

ٔلؼذَحمكًخَانُمضَثأٌََ:

ت لمتونن ػػع بمإلمض ػػم فو ب ػػم فو لمخ ػػتـ فو ب ػػم لأل ػػبع ي ػػو لمم ػػفر لم ػػماوا

لموانف إلض م لماتن عى لألورلؽ لمةرفن ت ٓ
* ا ض مفا ٖٔ ٜٔٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ رنـٔ ٚػ ص ٖ٘
* ا ض مفا ٖٔ ٜٔٚٔ/٘/ػ س ٕٕ ػ ٕٓٔ ػ ٖٓٙ

* ضمام ا ض مفا  ٜٔٚٚ/ٖ/ٖٛػ س  ٕٛػ رنـٕٗٔ ػ نمعف ٖ/ ،ػ ٔٓٛ
ٔلؼذَكظنكَثأٌََ:
ت ثب ػػوى

ػػا لمتونن ػػع عىػ ػ لمورنػ ػ لمةرفنػ ػ نك ػ ػ إلعطموم ػػم اتنتم ػػم فػ ػ فف

لمتوننع نف حرتض مضموف لمورن ولمتزـ بي ت ٓ

ػػماس

* ا ض مػفا  ٜٕٔٛ/ٔ/ٕٛػ طةػف ٗٗٚ/ٙٙؽ ػ ما ػور فػ مامػؼ لمتةىنػؽ عىػ
نماوف لإلثبمى ػ لمفام ورل وعكمز ػ ط ٖ ػ ٗ ٜٔٛػ ابذه  ٖٛ/ػ ص  ٙٚ/ٙٙفػ
لمتةىنؽ عى لمممف ٔٗ/ ،حثبمى .
ٔلؼذَكظنكَثأٌََ:

ت اتن لمورن لمةرفن عى فطرلفمم تا رؼ حمػ كمفػ بنمامتمػم بمػم فػ ذمػؾ لمتػمرنخ ػ

فبل نتوز حثبمى مم نخمم ي حالّ بممكتمب تطبن م مى ولعف لمةمم ف لإلثبمى ت
* ا ػض مػفا  ٚٗ/٘/ٕٙػ مػج لممكتػس لم اػ

ػ س ٕ٘ ػ ص ٘ ٘ٚػ لمفام ػورل

وعكمز سممؼ لمذكر ػ ابذه  ٕ٘ /ػ ص ٗ ٙو٘ٙ

ومػػف ي ػػذل كى ػػي نبػػنف فف حفع ػػم لى لمم ػػفع وفكمذنبػػي ن ػػف ػػمبمم لمةػ ػولر بمػػم ن ض ػػامم
ونك ؼ عف عفـ

اتمم ٓ

ف ػػف عتػػز عػػف حثبػػمى ولنةػ تسػػىنـ توننةمتػػي عىػ لألولمػػر ماػػؿ لمتػػفلع مى ػػرك عىػ

بنمض رغـ فامم ولنة ممفن نمكف حثبمتمم بكمف طرؽ لإلثبمى ٓ

191

كمػم عتػػز عػػف حثبػػمى وتػػوف حت ػػمؽ نخػممؼ لممػػفرط بػػأولمر لمبنػػع لمكتمبنػ

ولممطبوعػ

لألربة ػ ولممونة ػ ماػػي و ومػػـ ن ػػفـ لمػػفمنؿ لمكتػػمب لممثبػػى مئلت ػػمؽ للممزعػػوـ لمػػذل نفعنػػي و ػ
ويوت ػػرؼ مػػفا

نخضػػع م ولع ػػف لإلثبػػمى لممفان ػ لمما ػػوص عىنم ػػم ف ػ لممػػمف ٙٓ/ ،مػػف

نماوف لإلثبمى و ػ ألف ننمتي تزنف وتتموز خمسمموي تاني وغنر مافف لم نم ٓ
ونكػػوف لمثمبػػى عىػ وتػػي لم طػػع ولمن ػػنف فف لم ػػرك ا ػػذى فولمػػر عمنىمػػم لمكتمبنػ

وفػػؽ لإلت ػػمؽ لمماػػرر بناممػػم ولممػػار ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/ولمػػذل اػػص
بناممم ومرلسبلتممم نابغ فف تكوف كتمب ومنسى

ػرلا عى ػ فف لمتةممػػؿ

مي .

ونػف حمتزمػػى لم ػػرك نولعػػف لم ػرؼ ولألمماػ فػ تةممىمػػم مةػي ويػػذل يػػو ففبمػػم ومامتمػػم
ماػػذ بػػففى عمىمػػم ماػػذ فكثػػر مػػف عػػممنف و ػ ومػػـ نسػػبؽ ألاػػف فف اسػػس حمنمػػم فل حاا ػرلؼ فو
تبلعس رغـ تةممىمم مع لسؼ لمةمبل وبمم نبىػغ ننمتػي عػف ،مىنػمرلى مػف لمتانمػمى و ػ وممػذل

ح تمرى بنف لم ركمى لسخرل لمت تممرس ذلى لما مط بممث لمتمم ولألفل لممتمنػز وتربةػى
وباؽ عى نم لماتمح تطموؿ بمممتمم فعبل لمتبمؿ ونف كمف ف حستطمعتمم و ػ وفف لم كول
لممطرواػ فػ ممػفيم بغػض لماظػر عػف مػم نػف تتكى ػي مػف مػمؿ و ػ ومكامػم مػـ ت ػأ فف تكػوف
فرنسػ إلفعػػم لى كمذبػ فرلف

ػػمابمم فف نثػػرل عىػ اسػػمبمم بمإلفعػػم لى لمكمذبػ ولألسػػمطنر

لممضػػىى لمت ػ فضػػرى بمػػم ففػػفح لمضػػرر و ػ وممػػذل تاػػت ظ لم ػػرك با مػػم ف ػ لمرتػػوع عى ػ

لم ػػمك بممتةونضػػمى لممامسػػب فضػػبل عػػف مسػػموىتي تامونػػم مببلغػػي لمكػػمذس ضػػفيم بػػفلفع لمكنػػف
ولإلسم  ،حمنمم مىت منر بسمةتمم ٓ

*

*

*

كهًخَإػبفيخَ

الَنُفَٗيـئٕنيخَ

ٔالَنهزًهضَيٍَيـئٕنيخَ

ٔإمنبَثيبَبَفمؾَإلػـغاةَانزذميكَٔاإلدبنخَ
ٔلؼٕصَِػٍَرجنيَانٕالغَ
ٔجتضيفَّػهىغريَْضَٖ

دىتَألبوَانضػَٕٖػضَيٍَالَطفخَٔالَػاللخَنَّثبنٕالؼخَ
ً
أيبَكبَذَكيٕفٓبَٔأٔطبفٓبََ.
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مػػف لممبػػمفل لمفسػػتورن لم ػػرعن و ػ فف لممسػػوومن لمتامونػ

خ ػػن و ػ فػػبل نسػػأؿ

لإلاسػمف عػف فةػؿ غنػره و ػ وال نسػأؿ حالّ عػف فةىػي لم خ ػ  .و ػرك  .............منسػى

ماؿ ب مم نتىس فني لممتمـ منبنع ونغىؼ ون بض و ػ ولامػم يػ

ػرك مسػميم و ممػم كنػمف و

ومتىػس حفلر ،و ػ ونةمػؿ بمػم موظ ػوف فانػوف خبػ لر و وموظ ػوف حفلرنػوف و ػ وعمػمؿ وسػةمه
 ..ولممتمـ مميو حالّ رونس ممتىس حفلر ،يذه لم رك وعضو متىس حفلرتمم لمماتفس و ػ نمثؿ

لم ػػرك نماواػػم و ونسػػمـ مػػع متىػػس لإلفلر ،فػ وضػػع لمخطػػوط لمةرنضػ مسنمسػ لم ػػرك و ػ
ونتػمبع لإلاتػمزلى و ػ ومكاػي ال نتػوم فعممممػم لمتا نذنػ با سػي و ػ بػؿ ن ػوـ بمػم لمةػممىوف فػ
لم ػرك كػػؿ فػ اػػفوف حخت م ػػي و وال ن ػوـ لممػػتمـ حال بأعمػػمؿ لإلفلر ،لمةىنػػم لممتةى ػ با ػػمط
لم رك لمةمـ فوف لمتفلخؿ مبم ػر ،فػ لألعمػمؿ لمنومنػ ولمتػ ت ػؿ حمػ

الؼ لمةمىنػمى بنةػم

و لر ٓ

ونف خىى فنولؿ لم مك مف فل حتممـ مبم ر فو غنر مبم ر مىمتمـ لمممثؿ ب خ ي و

ولامػػم وتػػي

ػػكوله ضػػف لم ػػرك لمت ػ نمثىمػػم لممػػتمـ ونتػػوم تسػػننريم عػػفف مػػف لمةػػممىنف بمػػم

ن وموف كؿ ف حخت م ي بمألعممؿ لمتا نذن لمنومن لمت ال نتفلخؿ فنمػم لممػتمـ وال نبم ػريم
با سي ٓ

ومػف لمم ػػرر فػ يػػذل لم ػػفف فف لم ػػماوف كأ ػػؿ عػػمـ ال ن ػػر مبػػفف لممسػػوومن لمتامونػ

مى ػػخص لممةا ػػول حكت ػػم بتونن ػػع لمة ػػمس عىػ ػ مثى ػػي م ػػف لمترنمػ ػ لمتػ ػ م ػػـ نرتكبم ػػم ببس ػػمي
وماسمبي ٓ
ومػ ػػافل لإلتمػ ػػمـ لمماسػ ػػوس مىمػ ػػتمـ يػ ػػو ت رنػ ػػر لممسػ ػػوومن لمتامون ػ ػ مىممثػ ػػؿ لم ػ ػػماوا

مى خص لممةاول ( رك  ) .............عمم ن ػع مػف تػرلوـ ماسػمبي فو ببسػمي  .ويػو فمػر
غنػر تػػموز نماواػػم كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف وبػػذمؾ تكػوف لمػػفعول لمتامونػ لمم ممػ ضػػف لممػػتمـ لمممثػػؿ
غنر م بوم مرفةمم عى غنر ذل

ٓ

ألاػػي ال نتػػوز توتنػػي لإلتػ لر لى لمتامونػ ضػػف مػػف مػػـ نرتكػػس لم ةػػؿ لإلت لرمػ لممػػاثـ
فو ن ػػترؾ فنػػي ومػػو كػػمف ذل

ػػى وثن ػ ب معىػػي فو لم ػرنؾ فنػػي ومػػو عػػمفى عىنػػي م ػػىا فو

فموف ،كذمؾ ف خ ن لمة ػوب ولمتفلبنر لإلات لرزن تستتبع كذمؾ خ ن لمػفعول لمتامون ٓ

وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لم ػػفف فف لممػػتمـ ن تػػرض ويػػو روػػنس متىػػس حفلر ،لم ػػرك
وعضو متىس حفلرتمم لمماتفس ػ حاي مسووؿ عػف كػؿ مػم ناػف
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بمػم مػف

ػ مى وماػررلى و

ألف لممسوومن لمتامونػ ال ت تػرض وال نسػأؿ لمتػما حال عػف ففةممػي لم خ ػن واػفيم والماػؿ
ممةمنبتػػي عػػف فةػػؿ مػػاثـ حرتكبػػي غنػره ػ حف كػػمف ياػػمؾ ثمػ ترنمػ

ػ وألف لممسػػوومن لمتامونػ

خ ن وال تزر ولزر ،وزر فخرل ٓ
حف مبفف خ ن لممسوومن لمتامون و مف لممبمفج لمفستورن با ػص ( ـ  ٙٙفسػتور )
و ويػػو م ػػاف ف ػ

ػرلوع لمسػػمم نبػػؿ فسػػمتنر لماػػمس ٓٓ ف ػ لم ػػرف لمك ػرنـ  :ت وكػػؿ لاسػػمف

لمزمامه طموره ف عا ي ت وفني ت كػؿ فمػرج بمػم كسػس ريػنف ت ( لمطػور ٕٔ ) ٓٓ وفنػي فنضػم

 :ت وال تزر ولزر ،وزر لخرل ت ( لالاةمـ ٗ ٔٙو وفمطر  ٓٓ ) ٔٛوبػاص لمفسػتور لمم ػرل
و ػػأف ك ػػؿ لممولثن ػػؽ وفس ػػمتنر لمة ػػممـ لممتاض ػػر ن ػػاص فػ ػ ممفت ػػي  ٙٙ /عىػ ػ فف ت لمة وبػ ػ
خ ػػن ت ٓٓ م ػػذمؾ و فم ػػف لممس ػػىـ ب ػػي ف م ػػم ونض ػػم وبمتم ػػمع و فف لممس ػػوومن لمتامونػ ػ
خ ن و فبل تونع ع وبػ ترنمػ لال عىػ مػف لرتكبمػم با سػي فو ل ػترؾ فنمػم ح ػترلكم عمػفنم

بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لال ػػترلؾ و فل عى ػ مػػف ت ػولفر ف ػ ا ػػي لمركاػػمف لممػػمفل ولممةاػػول ممػػذه
لمترنمػ  .وال نسػػأؿ ػػخص عػػف ترنمػ نرتكبمػػم فو نتسػػبس فنمػػم غنػره و لال لذل فاػػمط عىمػػي
بةام ػػريم ولتتم ػػى لرلفت ػػي فػ ػ لمون ػػى ا س ػػي لمػ ػ لممس ػػميم فنم ػػم بما ػػفل

ػػور لممس ػػميم

لمتامون لمتبةن لممةروف ف لم ماوف ٓ
* ف  .ماموف م ط

 .لم سـ لمةمـ  .ط ٓٔ ػ ٖ ٜٔٛػ ص ٘ ٗٛو ٗٛٙ

* ف  .لامف فتا سرور  .لموسنط ػ عمـ ػ ط ٔ ػ ط ٔ ٜٔٛػ ص  ٘ٚٚو ٘ٚٛ
* ف  .مامف م ط

لم ىى  .ف لممسوومن لمتامون  ٜٔٗٛػ ص ٓ ٚو ٔٚ

* لالستمذ عى بفول  .لممسوومن لمتامون ص  ٖٕٜو ٖٖٓ

* ف  .ماموف اتنس اسػا ػ لم سػـ لمةػمـ ػ ط ٘ ػ ٕ ٜٔٛػ ابػذه ٖٗ ٚػ ص ٘٘ ٙومػم
بةفيم
* لممست ػػمر مامػػف سػػةف لمػػفنف  .مرتػػع لم مضػ ف ػ لممسػػوومن لمتامونػ ط ٘ ٜٔٛػ
ص ٔ ٚومم بةفيم
ولممسػػوومن لمتامون ػ نولممػػم ت لمولنػػع ت و ػ فم ػ ال تةا ػ

عىػ ت لمولنػػع ت لم ةىػ

وفف خمم تػػي كتمبػ

فو ػػممف ،فو حنػرلر فو اتػ

وال تتونػػؼ وال ت ػػوـ لال
حعتػرلؼ مػػف لممػػتمـ

ذلتي طمممم ثبى فف لمولنع نخممؼ يذه لمكتمب فو لم ممف ،فو لإلنػرلر فو لإلعػترلؼ ٓ
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َيمٕلَاألؿزبطَانؼًيضََ/ػهَٗثضَََٖٔ:ـََ
ت ال تتا ػػؽ لممس ػػوومن

ػػح فف ناس ػػس

لمتامونػ ػ ع ػػف فة ػػؿ لس لذل

ػػفوره

مى ػػخص و ػ فل لذل ثبػػى اسػػب يػػذل لألمػػر لمنػػي و و مةا ػ ت لماسػػب ت فف نكػػوف مماػػف
رلتةم ف

افوثي لم

ٓ فمف لموتم

ا مطي لم خ

مف لموتم

لمممفن نتس لف نتا ؽ ننمـ

ى

لمممفنػ ومػف لموتمػ لما سػن

لمسببن

لمترنمػ

لمتػ ونةػػى و ػ بانػ

لما س ػػن

نت ػػس فف نت ػػوفر وت ػػوف ي ػػذه لم ػػى ك ػػذمؾ و

لممبم ػر ،بػنف سػىوكي وبػنف

نمكػػف لعتبػػمره لمةممػػؿ لممػػمفل فػ فاػػفلثمم و ومػػف لموتمػ

ا ػػمطي لمػػذيا فو اممتػػي لمذيان ػ
لستةممؿ مىكمتي لمة ىن

مةػم

ػػى

وبػػنف لمترنم ػ و بان ػ

و حفرلكي و حرلفتي ٓ

عافه مف لموتم

ت وال تتوفر يذه لماسب

و وذمػػؾ بػػأف تكػػوف اممتػػي لمذيان ػ

نمكػػف لعتبمريػػم ام ػػو

لما سن

فو ا ػػمطي لمػػذيا

لمس ػػبس بمماتنتػ ػ و ب ػػنف
عػػف

لس لذل تبنف فاي مخط
ػمفر عػػف خطنو ػ ٓ ومةا ػ ت
ػ ل

لمخطنو ػ ت فسػػم  ،لسػػتةممؿ مىكمتػػي لمة ىن ػ فو توتنممػػم توتنمػػم خمطوػػم وبغنػػر اػػؽ و وي ػ
تظمر ف تةمف لماتنت لمت ونةى فو ف عفـ لممبػمال ،فػ

تتا ؽ يذه لمخطنو بمم

ف و ػ وف لمثمان بمإليممؿ ٓ

ت تىؾ ي لممةما لمثبلث
ولف لختى ػػى فم ػ مت ػػى متفلخى ػ
مسووال عف ترنم

سػىوكي بونوعمػم و ف ػ لألومػ

لمتػ نتكػوف مامػم لمػركف لألفبػ

فػ لمترنمػ و ويػ

نتونػػؼ بةضػػمم عى ػ بةػػض و فػػبل نكػػوف لم ػػخص

لس لذل كماى ماسوب لمني و وال ن ح اسبتممم لمنػي لس لذل كػمف مخطوػم و

لممسوومن ت ترض ننمـ لماسب ولماسب

تتضمف لمخطنو

تٓ

* لألستمذ لمةمنف  /عى بفول ػ لممسوومن لمتامون

ػ ص ٖٖٓ /ٖٕٜ

َٔيمٕلَاألؿزبطَانضكزٕعَامحضَفزذَٗؿغٔعََ:ـَََ

ت مف لمم رر نماوام لممسوومن لم خ ن مىتما عمم نرتكبي مف ترلوـ ٓ ونتضػح ذمػؾ

تىنم مف ل ترلط تولفر فيىنػ لمتػما و حثمػي لمتاػمو ٓ وباػم عىػ ذمػؾ و فػبل نتػوز مسػم م
ػخص عػػف ترنمػ غنػره مػػم مػػـ نكػػف فيػػبل إلرتكػػمس يػػذه لمترنمػ وتػولفر مفنػػي لالثػػـ لمتاػػمو
ب أامم ٓ ومف يام و فبل نمكف لمتسىنـ بوتوف مسوومن عف ترنم لمغنر ت ٓ

* ف  .لامػف فتاػ سػرور ػ لموسػنط فػ لم سػـ لمةػمـ ػ ط ٔ ٜٔٛػ رنػـ  ٖٖ٘ /ػ ص
٘ٚٛ/٘ٚٚ
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* فنضم لمفكتور ماموف اتنس اسا ػ لم سـ لمةػمـ ػ ط ٘ ػ ٕ ٜٔٛػ رنػـ ٖٚٗ /
ػ ص٘٘ٙ

َٔيمٕلَاألؿزبطَانضكزٕعَانؼًيضََ/حمًضَيظـفَٗانمههََٗ:ـَ
ت رفناػػم فػ فوؿ لمباػ

فف لمة وبػػمى خ ػػن ولذف فمممسػػوومن لمتامونػ

خ ػػن و

ال نسػػأ ؿ عػػف لم ةػػؿ لمػػذل ونػػع حال فمعىػػي فو مػػف كػػمف ػرنكم مى معػػؿ طب ػػم م ولعػػف لأل ػػترلؾ .
فمم ةؿ لمممفل لمذل تتكوف بي لمترنم ال نساف تامونم حال ممف لرتكبي ت ٓ
* لألسػتمذ لمػفكتور لمةمنػف /مامػف م ػط

لم ىىػ

ػ فػ لممسػوومن لمتامونػ ػ ط

 ٜٔٗٛػ ص ٓٚ
َٔلؼذَحمكًخَانُمغَثئَََّ:ـَ

ت مػف لممبػمفج لألسمسػن فػ لمةىػـ لمتاػمو فال تػزر ولزر ،وزر فخػرل ػ فػممترلوـ

ال ناخذ بترنرتمػم غنػر تمانمػم ػ ولمة وبػمى خ ػن ماضػ ػ واكػـ يػذل لممبػفف فف لإلتػرلـ ال
نتامػؿ لإلسػتامبي فػ لممامكمػ ػ ولف لمة ػمس ال نتامػؿ لإلسػتامبي فػ لمتا نػذ ت و ػ وفف لمخطػأ
لم خ

يو فسمس لممسوومن و ػ فبل ُنسأؿ لإلاسمف حال عف خطوي لم خ
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ  ٔ٘ٙػ ٜٙٙ

؟ ت

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜػ لمطةف ٕ ٖٜ/ٜٔٓؽ

* ا ض ٘ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط ٕ ػ  ٜٔٙػ ٕ٘٘
* ا ض ٕٓ ٜٖٔٓ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ طٕ ػ ٗٓٔ ػ ٔٓٙ
ً
َٔلؼذَحمكًخَانُمغَأيؼبََ:
َ

ت لأل ؿ لمم رر ف لم ماوف فف لألاسمف ال نسأؿ حالّ عف خطوي لم خ

 .ت

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜػ لمطةف ٕ ٖٜ/ٜٔٓؽ
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دلــبَرمـضوَ

وبمإلامم عى اولفظ مستافلتام لمخمس و ػ
وعى مرلفةتام لم ون و ػ
وعى مم ورف بمذه لممذكر. ،

يـهتَادلزٓىََ"َادلضػَٗػهيَّ"ََٔادلضػَٗثبإلصػبءَادلمبثمََََ:ـََ

أٔالَََ:

صبَيبََ:

ف ػ لمػػفعول لأل ػػىن بب لر تػػي ممػػم اسػػس حمنػػي ػ مػػع حم ػزلـ لممػػفع بممم ػػروفمى
وم مبؿ فتةمس لممامممه .

وف لإل فعم لمم مبؿ و ػ ببمزلـ لممػفع فػ لمػفعول لأل ػىن

ػ لممػفع عىنػي فػ

لإلفعػم لمم مبػؿ ػ بػأف نػافل مىمػتمـ فػ لمػفعول لأل ػىن ػ لممػفع فػ لإلفعػم
لمم مبػؿ مبىػػغ ٕٔٓٓ تػـ عىػ سػػبنؿ لمتةػونض لممانػػى عمػػم ف ػمبي مػػف فضػرلر
ففبنػ وممفنػ

مػػف تػ لر لإلتمػػمـ لمتػػمور لمػػذل فسػػاف حمنػي ػ ولمم ػػروفمى وم مبػػؿ

فتةمس لممامممه عف لإلفعم لمم مبؿ  .ت
(َإَزَٓٗيبََمهُبَِثُظَّيٍَيظكغحَصفبعََ

*

*

ََانـبػٍَإىلَحمكًخَأٔلَصعجخَ)َ

*

وولضػح مػف يػذه لممػذكر ،و ػ ولممسػتافلى لممرف ػ بمػم و ػ فامػم تامومػى كمفػ لمتولاػس
لم ماوانػ ولمولنةنػ مىولنةػ لممطرواػ و ػ وسػػمنى لألفمػ ولم ػرلوف ولمػػففوع لم ماوانػ لمتػ تػػففع
لممسوومن عف لمطمعف و ػ وبناى فا نتي ف لمتةونض لمذل طممس بػي لم ػمك ممػم فسػافه حمنػي

مف ونموع لم ذؼ ف ا ي بأف فساف حمني فمو لر نةمنس عىنمم مو

اى و ػ وي غنػر

ػانا

و ػ بنػف فف ماكمػ فوؿ فرتػ لممانػف اكممػم ألسػبمبي ػ ف ػمى ذلامػم عػف سػممع يػذل لمػففمع
وفغمضى فعنامػم عػف اظػره ولمػتمةف فػ مضػمواي ومػافله و ػ ولكت ػى ب وممػم حف لمطػمعف نػفـ
مػػذكر ،بففمعػػي و بنامػػم مػػـ ت ػػر لمنمػػم لمماكم ػ لالسػػتوامفن عى ػ لالطػػبلؽ و مثىمػػم مػػـ تةػػرض
حنرلفل ورفل ماولفظ لممستافلى لالثات ع ر ،لمم فم لمنمم ػ فمم ف

أف لممذكر ،فىـ ت ر حمنمػم

و ولكت ػػى ماكم ػ فوؿ فرتػ بمػػذه لال ػػمر ،لممبتس ػر ،و ػ ظاػػم فف ف ػ ذمػػؾ مػػم نػػفؿ عى ػ فامػػم

فامطػػى بمػػم وفممػػى بمػػم تػػم بمػػم مػػف فوتػػي ففػػمع تويرنػ و ػ وفمتمػػم فف يػػذل لمبنػػمف لم م ػػر
ولممتمػؿ ولمغػممض النػفؿ باػمؿ عىػ فامػم فطاػى حمنػي و ػ وفامػم كماػى عىػ بناػ مػف فمػره و ػ
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وألف لمةب ػر ،منسػػى بمػػذه لإل ػػمر ،لمةػػمبر ،لمت ػ ال نستسػػمغ مامػػم لمون ػػوؼ عى ػ مضػػموف ذم ػػؾ

لمػػففمع وعام ػره لمممم ػ و ػ ولامػػم لمةب ػر ،بػػأف تػػفرؾ لمماكم ػ فوتػػي ففػػمع لمطػػمعف ومافليػػم

ومضػموامم و ػ اتػ نمكػف لم ػوؿ بأامػم كماػى عىػ بناػ مػف فمريػم وففخىتمػم فػ لعتبمريػم نبػؿ
تكونف ع نفتمم فنمم ول فلر لماكـ لمذل حاتمى حمني ف نضمومم لممطةوف عىني و ػ وال نتا ؽ
ذمؾ حال مف خبلؿ فسبمس لماكـ ومفوامتي ولمت نابغ فف تكوف عى ااو م

ػؿ وولضػح ال

ن ػوبي لإلتمػمؿ فو لمتةمػنـ فو لمتتمنػؿ و ػ ومػمفلـ لماكػـ لمتاػمو يػو عاػولف لما ن ػ لممطى ػ

ومي اتنتي فػ مولتمػ لمكمفػ و ػ فباػي نابغػ عىػ لمماكمػ فف تضػمف فسػبمبي مػم ن نػف فامػم
ولتمػػى كػػؿ فوتػػي ففػػمع لممػػتمـ لم ماوان ػ ولمموضػػوعن و ػ ولألفم ػ لمت ػ سػػمنتمم متأننػػف وتم ػ
اظريػم فو مػفاض حفعػم لى لمخ ػوـ و ػ كمػم نتةػنف عىػ لمماكمػ كػذمؾ لمػرف عىػ كػؿ ففػع
تويرل سول كمف مف لمففوع لمموضوعن فو لم ماوان لممت ى بممفعول ولمبلزم مى

ولمت مت كماى

انا حاممرى لمتمم كىن فو حات

حسامفيم حم لممتمـ .

ؿ فنمػم

ولممبلاػػظ فف تمنػػع لممطػػمعف لمت ػ سػػمنمم لمػػففمع ف ػ مذكرتػػي وعى ػ لمااػػو لمسػػممؼ
بنماي و ػ ي مف فوتي لمففمع ولمففوع لمتويرن و ػ وممذل كمف نتةنف عىػ ماكمػ فوؿ فرتػ
فف تت ػػفل مم ػػم وت ا ػػفيم بأس ػػبمس س ػػموغ وم بومػ ػ ومس ػػتمف ،م ػػف ون ػػموع لم ػػفعول ولممس ػػتافلى
لمم فمػ فنمػػم و ػ ومكػػف ماكم ػ فوؿ فرتػ لممانػػف اكممػػم ألسػػبمبي مػػـ تىتػػزـ ف ػ اكممػػم بمػػذه

لممبمفج لم موب ف لمتسبنس و ػ وسكى اكممم عف ففمع لمطمعف لمم مر حمنػي حنػرلفل مػي ورفل
عىني و ػ مع فاي تويرل وظمير لمتةىؽ بممفعول و ػ والزـ مى

ؿ فنمم و ػ ومـ تكتػؼ لمماكمػ

بػػذمؾ و ػ بػػؿ لراػػى تتخػػبط ف ػ فسػػبمس لماكػػـ لممسػػتأاؼ وبمػػم ال نت ػػؽ وفاكػػمـ لم ػػماوف كمػػم

سىؼ بنماي و ػ ويذه فخطم تويرنػ ف ػمبى ماط ػ بخىػؿ ون ػور نابػ عػف فف ماكمػ فوؿ
فرت مـ تُةف بتة س ففمع لمطمعف لمتويرل ولمت فل مي و ػ مع مػم نمكػف فف نكػوف مػف فثػر
ف ع نفتمم عاف وزف عام ر لمفعول ونبؿ تكونف ع نفتمم فنمم و ػ سول كماى مافن إلثبمى
لمتمم ػ ضػػفه فو ا نمػػم عاػػي ػ ومت ػ كػػمف ذم ػؾ و وكماػػى لمماكم ػ لالسػػتوامفن لممطةػػوف ف ػ
اكممػػم نػػف سػػمنرى نضػػم فوؿ فرت ػ و وفنػػفى لماكػػـ لممسػػتأاؼ ألسػػبمبي فوف فف تتػػفلرؾ يػػذل
لم

ػػور لممةن ػػس و ف ػػبف اكمم ػػم نك ػػوف مةنب ػػم

نستوتس ا ضي .
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بم ػػم ع ػػمس اك ػػـ فوؿ فرتػ ػ و لألم ػػر لم ػػذل

ً
سبيـبََََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعََ:
َ

حضمف ماولفظ لممستافلى لمخمس و وممذكر ،لمففمع و لمم فمنف ممامك لوؿ فرتػ و

ف ف نفـ ففمع لمطمعف تأكنفل ولثبمتم مب لر تي لمت تمسؾ بمم وفنر بمم لممفع ا سي و سػول فػ
حت ػػمؽ لم ػػىح ولمتا ػػمزؿ لممون ػػع وما ػػي ولمم ػػر ب ػػي ولممرف ػػؽ تا ػػى رن ػػـ  ٕ/بممامفظػ ػ رن ػػـ ٔ/

حسػتوامفنم و فـ فنمػم سػتىي بماضػر لمتىسػ (  ) ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛػ مػف فاػي نطىػس لماكػـ ببػ لر ،
لممتمـ لمطمعف ٓ
نفـ ففػمع لمطػمعف حمػ لمماكمػ لإلسػتوامفن حثبمتػم ممػذه لمبػ لر  ،ولمتػ فنػر بمػم وطىبمػم
لممفع ا سي و ػ نفـ حثات ع ر ،امفظ مستافلى مـ تكف فممـ ماكم فوؿ فرا و تضػماى
ػ بمإلضػمف ألت ػمن لم ػىح بممامفظػ رنػـ  ٔ/ػ فنمػم تضػماتي ػ لممسػتافلى لستنػ مةى ػم عىنمػم

بففمع مكتوس عى وتي تىؾ لماولفظ :
ً
أٔالََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ3/
ٔ ػ

ف ػػؿ حن ػرلر

ػػىح موثػػؽ بم ػػىا لم ػػمر لمة ػػمرل ولمتوثنػػؽ ػ مكتػػس توثنػػؽ لألي ػرلـ

لماموذت بماضر ت ػفنؽ رنػـ ٓ٘ٛٙو ٕٕٓٓ/بتػمرنخ ٕٕ٘ٔٓٓ/ٜ/

ػمفر مػف

لممػػفع  /وتنػػف نوسػػؼ  .............بتامزمػػي عػػف لإلفعػػم لممػػفا وبت ػػمماي ف ػ
لمتاا ػ ػ ػ لمممثى ػ ػ ػ لمرننم ػ ػ ػ

ٖٕٔٓٔ ٕٓٓٔ/تػ ػ ػػاح ن ػ ػ ػػر لمانػ ػ ػػؿ لممسػ ػ ػػتأا بػ ػ ػػرنـ

 ٕٕٓٓ/ٗٔٙٙس  .وسط لم ميرٓ ،
ٕ ػ

ف ػؿ حت ػمؽ ت ػممح وتاػمزؿ بػذلى لمتػمرنخ لمسػمبؽ ٘ٔ ٕٕٓٓ/ٜ/بػنف كػؿ مػف لمسػنف
 ( ............./طػػرؼ فوؿ ) ولمسػػنف  ( ............./طػػرؼ ثػػمف ) م ػػموف عىنػػي
مػػف ػػميفنف و ومةتمػػف با ػػوؿ لمتوننةػػمى فمممػػي مػػف رتػػمو عطنػػي لمما ػػمم و
ومختػوـ بخػمتـ مكتبػي وثمبػى فنػي حنػرلر لمطػرؼ لألوؿ ( .............لممػفع ) بػػأف
ػػكوله ولفعػػم ه ف ػ لم ػفعول لمممثى ػ كماتػػم اتنت ػ مػػبس وسػػو ت ػػميـ و وفف لمطػػرفنف

ت ػػممام وت ػػمفنم وزلؿ سػػو لمت ػػميـ و وتػػـ تسػػون لممونػػؼ تسػػون اممون ػ حرتضػػميم
لمطرفمف نولممم ب لر  ،ذم كؿ ماممم نبؿ لسخر ولت م وت ممام عىنمػم و وفف لمطػرؼ
لألوؿ ( لممػفع ) نتاػمزؿ بػذمؾ تاػمزال اممونػم عػف ببلغػي و ػكوله وعػف فعػوله لممفانػ
ف ػ لم ض ػػن سػػمم لمبن ػػمف ونتةمػػف بمماض ػػور بتىسػػ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛفم ػػمـ لمماكمػ ػ
لإلستوامفن مئلنرلر بممتامزؿ ولمت ممح ٓ
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وتا نذل مذمؾ لإلت مؽ ولمت ممح ولمتامزؿ لمذل اضره و مف عىني ميفلف وتـ لمتوننػع

عىني مف لمطػرفنف ولم ػميفنف فمػمـ رتػمو عطنػي ماػمم ووكنػؿ لمطػرؼ

لمثػما و كمػم نػمـ

لمطػػرؼ لألوؿ ( لممػػفع ) بتوثنػػؽ حن ػرلر لمت ػػممح ولمتاػػمزؿ لممرفػػؽ ( موضػػوع لممسػػتاف لألوؿ
مف يذه لمامفظ ) ٓ
ونف زلف لممفع عى ذمؾ مم فثبتي

لماكـ بب لر  ،لممتمـ ٓ
ً
صبَيبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ2/
ٔػ

ف ػػؿ ت رنػػر

(َدبفظخََ3/إؿزئُبفيبَ)َ

ػرلا ونطةنػم بماضػر لمتىسػ مػف فاػي نطىػس

ػػمفر بتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٙمػػف مركػػز لممةىومػػمى بمممنوػ لمةمم ػ مسػػوؽ

لممػػمؿ ومةتمػػف مػػف لإلفلر ،لممركزن ػ مى ػػووف لم ماوان ػ بمممنو ػ ومختػػوـ بخػػمتـ ػػةمر

لمتممورن و ػ بارك تةممبلى لممفع مفل كمف لم ػركمى عىػ كمفػ فاػولع لألسػمـ
ماػػذ عػػمـ  ٜٜٔٙوات ػ ٗٔ ٕٕٓٓ/ٛ/ػ و ونبػػنف مػػف يػػذل لمت رنػػر مػػفل ضػػخمم
ات ػػـ تة ػػممبلى لمم ػػفع ولمتػ ػ بىغ ػػى فػ ػ ٗٔ ٕٔٚ.ٖٕٗ.ٔٛ٘ ٕٕٓٓ/ٛ/ط (
ممو وسبة وع روف مىنػوف وثبلثمموػ وفربةػ وع ػرنف فمػؼ ومموػ وخمسػ وثمػماوف

تانػي ) و ػ ويػو اتػـ تةػممبلى يموػؿ ضػخـ ورنػـ فىكػ ال نت ػور مةػي ت ػفنؽ مػم
ناػػموؿ لممػػفع لإلناػػم بػػي مػػف سػػذلت وتمػػؿ و
لممػػفع تاكػػف مػػفل مػػم نتمتػػع بػػي

ػ إلف ضػػخمم اتػػـ تةػػممبلى

مػػف حات ػرلؼ ف ػ سػػوؽ لممضػػمرب ف ػ بور ػ

لألس ػػمـ ولألورلؽ لممممنػ ػ س ػػبؽ ا ػػمط ػػرك  .............فػ ػ ذم ػػؾ لممت ػػمؿ ب ػػأربع
ٕ ػ

ساولى ٓ

بنػػمف بتةػػممبلى لممػػفع ماػػذ بفلن ػ تةممىػػي ف ػ لمبور ػ عػػمـ  ٜٜٔٙات ػ ػ تمرنخػ ػػي
ػػمفر م ػػف لمبور ػ ػ و و خ ػػر

ػػمفر مػ ػ ػػف ػػرك م ػػر  .............و وك ػػؼ

بأر ػػفتي فػ ػ حفلرلى لمس ػػتبلى لممختى ػ ػ ن ػػوـٕٓٔٓٓٓ/٘/

ػػمفر م ػ ػػف م ػ ػ ػػر

 .............وولضح مف يذل لمبنمف لف لممفع مػػف لمةمػبل لمماتػرفنف بػؿ مػ ػػةىي
مفني مف لمخبر ،ف بفلن تةممىي مع رك  .............مم ن ػوؽ لم ػرك ا سم ػػم و

ان

بففى لمػ رك ا ػػمطمم نوـ ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔبنامم بفف يو تةممىي ف لمبور

كمم

ي ػػو ولض ػػح م ػػف لمك ػػؼ فػ ػ ٖ ٜٜٔٙ/ٔٔ/نب ػػؿ فف تب ػػفف لم ػػرك ا ػػمطمم ب ػػأربع
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س ػػاولى ت رنب ػػم وتةمم ػػؿ فىممبور ػ ػ ع ػػف طرن ػػؽ (ٓٔ) ػػركمى سمسػ ػر ،ون ػػمـ بتا ن ػػذ
 ٕٜٗٙعمىنػ ػ بىغ ػػى ننمػ ػ لمتة ػػممبلى لمامتتػ ػ عام ػػم م ػػم نزن ػػف عىػ ػ  ٕٔٚمىن ػػوف
وا ؼ لممىنوف مف لمتانممى  .فمػف لمػذل خػفع مػف (؟ ) ومػف لمػذل تامنػؿ عىػ
مػف (؟ ) ومػف لمػذل النمىػؾ سػول ٕٓٓٓ سػمـ ( .............؟ ) نػمـ بتاونىمػم
رك  .............بتمرنخ ٖٕٓ ٕٓٓٓ/٘/

حم

م ف كمف لممػفع نمتىػؾ فػ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/نػوـ لفعموػي تسػىنـ لم ػرك لألولمػر

لمت عى بنمض عفف(ٖٗٔ )ٙسمـ مف فسمـ ػرك مفناػ لالاتػمط  .............و
ونمتىػػؾ (ٕٓٓٓ) سػػمـ مػػف لسػػمـ ػػرك لم ػػمير ،مبلسػػكمف و و(ٓٓ٘ٓٔ) سػػمـ مػػف
فسمـ رك  .............و و(ٓٓ )ٕٜسمـ مف فسمـ رك لولرسكوـ مئلا م و و
(ٓٓ٘ٔ) سمـ مػف لسػمـ لم ػرك  ............. .............و و(ٓٔ) فسػمـ مػف
فسمـ رك لمماموفن مىم موالى و ويذل بخبلؼ مم ح ػػترله ومم اومػي مػف فسػمـ حمػ

حفلر ،ستبلى رك . .............
ٖ ػ
ٗ

ػممف،
ػ

ػمفر ،بتػمرنخ ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/مػف لممنوػ لمةممػ مسػوؽ لممػمؿ بػممترخنص م ػرك

 .............بمػزلوم ا ػمط لمسمسػ ػر ،ف لألورلؽ لممممػن .
ػػممف،

ػػمفر ،بتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٚمػػف لممنو ػ لمةمم ػ مسػػوؽ لممػػمؿ ت نػػف فف بفلن ػ

مبم ر ،لم رك ما مطمم بتا نذ عمىنمى لمبنع ولم ػ لر فػ بور ػ لألورلؽ لممممنػ يػو
نػوـ  ٕٓٓٓ/ٖ/ٜٔو فػػبذل

مػػم لضػ ام مػػذمؾ فف تةمنػف لممػػفع مػػع لم ػػرك بػػفف نػػوـ

ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/فل بةف ااو مر وا ؼ

مف بفلنػ لم ػرك ما ػمطمم بنامػم كػمف

لمم ػػفع نم ػػمرس ونبم ػػر ا ػػمط لممض ػػمرب فػ ػ بور ػ ػ لألورلؽ لممممنػ ػ م ػػع ع ػػر
ػ ػػركمى سمسػ ػ ػر ،وفرع حفلرلى س ػ ػػتبلى ما ػ ػػذ ع ػ ػػمـ  ٜٜٔٙو ونب ػ ػػؿ مبم ػ ػ ػر ،ػ ػػرك

 .............ما مطمم بػمربع سػاولى لسػتامؿ ت ػفنؽ ممزعمػي لممػفع بػأف لم ػرك
خفعتػػي ولاتممػػى عىنػػي مىا ػػوؿ عىػ فربػػع لولمػػر فو فكثػػر مونةػػي ماػػي عى ػ بنػػمض
مبنع ٕٓٓٓ سمـ  .............ف ط و بنامم يو نتةممؿ بمممبلننف ( فكثػر مػف ٕٔٚ
مىنوف تاني ) عى مفلر لكثر مف لربع ساولى ومع لمةفنػف مػف لم ػركمى لممممثىػ

كمم لسى ام .
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(َدبفظخََ2/إؿزئُبفيبَ)ََ
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ً
صبنضبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ3/
َ
ٔ

ػ

بنػػمف

ػػمفر مػػف لمبور ػ موضػػح بػػي كمف ػ تة ػػممبلى لمم ػػفع خػػبلؿ لم تػ ػر ،م ػػف

ٕٓٓٓ/٘/ٕٛات ٖ ٕٓٓٓ/ٙ/ولم تر ،مف ٓٔ ٕٓٓٓ/ٙ/ات ٕٔ ٕٓٓٓ/ٙ/مػف
خػبلؿ ػركمى فخػرل غنػر ػرك  .............و ػ لألمػر لمػذل نثبػى ون طػع وناكػف
فف تةممبلى لممفع بسوؽ لمممؿ بممبنع ولم لر ولممضػمرب وبكمنػمى كبنػر ،مػـ تا طػع

ات خبلؿ لم ترلى لمت نزعـ فنمم مرضي .
ٕ ػ

لمخطػػمس لمػػذل فرسػػىتي ػػرك  .............لم ػ لممنو ػ لمةمم ػ

مسػػوؽ لممػػمؿ بتػػمرنخ

 ٕٓٓٓ/ٗ/ٜو ومرفػػؽ مةػػي اسػػخ امػػوذط لت ػػمؽ فػػتح لماسػػمس مػػع عمػػبل لم ػػرك
ٖ

وف م مىممفتنف  ٕٕٜو  ٕ٘ٙمف لمبلوا لمتا نذن مى ماوف رنـ ٘. ٜٜٕٔ /ٜ

ػ رف لممنو ػ ػ لمةمم ػ ػ مسػ ػػوؽ لممػ ػػمؿ ولمػ ػػذل لرسػ ػػىتي لم ػ ػ

ػ ػػرك  .............بتػ ػػمرنخ

ٕٔ ٕٓٓٓ/٘/رفل عى خطمس رك  .............لمذل فرسىتي لم لممنوػ بتػمرنخ
 ٕٓٓٓ/ٗ/ٜو

ػ ونبلا ػػظ فف رف لممنوػ ػ عىػ ػ

ػػرك  .............م ػػـ ن ػػر حمػ ػ

حعت لرضػػمم فو رفضػػمم ألل باػػف مػػف لمباػػوف لمتػ تضػػمامم امػػوذط فػػتح لماسػػمس لمػػذل

لنتراتي رك  .............وفرسىتي حم لممنو عى مم فسى ام نبؿ توننع لممفع
عىػ تحت ػػمؽ فػػتح لماسػػمس بػػأكثر مػػف ػػمر  ...وكػػؿ مػػمورف بػػرف لممنوػ تة نبػػم عىػ

بةػ ػ ػػض لمباػ ػ ػػوف لمت ػ ػ ػ ورفى بامػ ػ ػػوذط فػ ػ ػػتح لماسػ ػ ػػمس يػ ػ ػػو وتػ ػ ػػوس م لرعػ ػ ػػم ،ػ ػ ػػرك
 .............بةض مولف لمبلوا لمتا نذن مى ماوف ٘. ٜٕ/ٜ
وبمماسب مىباف ٔ ٔٓ/باموذط حت مؽ فتح لماسمس ولمذل زعـ لممفع بببلغي

و كوله فف لممنو حعترضى عىني و فػبف كػؿ مػمورف بػرف لممنوػ تة نبػم عىػ ذمػؾ لمباػف يػو فامػم

طىبػػى م لرعػػم ،اكػػـ لم ػر ،لمثمانػ مػػف لممػػمف ٕٖٗ/،مػػف لمبلواػ لمتا نذنػ مى ػػماوف رنػػـ ٜٕ٘/ٜ
لمت اظػرى عىػ لم ػرك حتػ لر عمىنػمى ببسػـ لمةمنػؿ فوف لذاػي و فوف حعتػرلض مػف لممنوػ
عى بمن لمباف ولمذل ناص عى :

ت  ..............ونةتبػػر يػػذل ت ػػونض مػػف لمةمنػػؿ ف ػ لمبنػػع وتاػػمزال ماػػي عػػف ننم ػ

لألسػمـ لممبنةػ بمػم ن ػ ب نمػ لممفنوانػ لمتػ عىنػػي م ػرك  .............ون ػ ر بتامىػي مكمفػ
لمم روفمى ولمغرلممى لمت نف تتامىمم رك  .............ف سبنؿ حستن م ا مم ت .
ولس ػػتب م ب ػػمن لمبا ػػف ٔ ٔٓ/لم ػػذل فس ػػى ام بنما ػػي فوف حعتػ ػرلض م ػػف لممنوػ ػ ُنة ػػف مولف ػ ػ
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ونةػػف كػػذمؾ حذاػػم مػػف لمةمنػػؿ ( لممػػفع ) مى ػػرك فػ بنػػع فسػػممي حسػػتن م
ضػػمان مامػػم عىنػػي ُ
ألن مفنوانمى مستا عىني مى رك .
وم ػػافل ك ػػؿ ممت ػػفـ فف ػػرك  .............م ػػـ تتامن ػػؿ عىػ ػ لمم ػػفع فو تتبلع ػػس
بأسػممي كمػم زعػـ و كمػم مػـ ترتكػس فل مخمم ػ ألاكػمـ لمبلواػ لمتا نذنػ مى ػماوف ٘ ٜٕ/ ٜو ػ
بػػؿ حف لممنو ػ لمةمم ػ مسػػوؽ لممػػمؿ لنػػرى وعى ػ مػػميو ثمبػػى بخطمبم ػػم م ػػرك .............

امػػوذط حت ػػمؽ فػػتح اسػػمس ومػػم تضػػماي مػػف باػػوف توضػػح لمةبلن ػ بػػنف لم ػػرك ولمةمنػػؿ و وكػػؿ

م ػػمورف بخط ػػمس لممنوػ ػ وفس ػػى ام بنما ػػي مت ػػرف تابن ػػي مى ػػرك بم لرع ػػم ،اك ػػـ لمم ػػمف ٕ/ٕٖٗ ،م ػػف
لمبلوا لمم مر لمنمم و ويو مم نممػى لم ػرك بمرلعمتػي بتةػؿ لمةمنػؿ ن ػوض لم ػرك م ػفمم و
ولمت ػػونض فػ مةاػػمه وم مومػػي حذف مػػف لمةمنػػؿ مى ػػرك فػ لمبنػػع و وال نةاػ يػػذل لمتابنػػي بػػأل
امؿ مف لألاولؿ عفـ نماوان لمبافٔٔٓ/فو عفـ رعن لالت ػمؽ و ولالّ كماػى لممنوػ نػف فثبتػى
ذمؾ ف رفيم عى لم رك  ....ويو مم مـ ناف

(َدبفظخََ3/إؿزئُبفيبَ)ََ

ً
عاثؼبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ4/
َ
طونػػى عى ػ ثػػبل

ٓ

مسػػتافلى عبػػمر ،عػػف بنػػمف بارك ػ اسػػمس لممػػفع عى ػ فسػػمـ

مفناػ ػ ػ  .............و وفم ػ ػػر تاون ػ ػػؿ حس ػ ػػتبلـ ٓٓٓ ٓٔ س ػ ػػمـ م ػ ػػف فس ػ ػػمـ مفناػ ػ ػ لإلات ػ ػػمط
 .............بت ػ ػػمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜو وخط ػ ػػمس م ػ ػػف ػ ػػرك م ػ ػػر  .............ولمتس ػ ػػون
ولما ػػظ لممركػػزل نوضػػح اركػ اسػػمس لممػػفع لمػػذل نػػمـ بتاونػػؿ ٓٓٓ ٓٔ سػػمـ مػػف فسػػمـ
مفنا لإلاتمط  .............مف اسمبي مفل رك لممتموع  .............حمػ اسػمبي مػفل
رك  .............نوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜلمنوـ لمسمبؽ عى نػوـ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/لمػذل نػفع فنػي

لممػفع فاػي سػىـ ػرك  .............فولمػر بنػع عىػ بنػمض ػ وفوف لمػففمع عىػ وتػي يػػذه
لمامفظ ػَٔحبظغَانهفظَأَََّ:ـََ
ت مو

ح تفال مم زعمي لممفع وتباػمه ولماكػـ لممسػتأاؼ مػف فف لممػفع سػىـ ػرك

 .............فػ ػ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/فولمػػر عى ػ بنػػمض مبنػػع ٕٓٓٓ سػػمـ مػػف فسػػمـ لمم ػ ػرن
مخػػفممى لمتىن ػػوف  .............لمماومػ مػػف لممتموعػ  .............بتػػمرنخ ٖٕٕٓٓٓ/٘/

مكػػمف لألومػ فف نتػػرل لإلت ػػمؽ بػػنف ػػرك  .............ولممػػفع عىػ بنػػع ٓٓٓ ٓٔ سػػمـ

مف فسمـ مفنا لإلاتمط  .............لمماوم ولمموتوف ،فةبل ف لماسػمس نػوـ ٕٓٓٓ/٘/ٜ
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ونبػ ػ ػػؿ لمتسػ ػ ػػىنـ لممزع ػ ػ ػػوـ مؤلولمػ ػ ػػر لممونةػ ػ ػ ػ زعمػ ػ ػػم عىػ ػ ػ ػ بنػ ػ ػػمض بت ػ ػ ػػمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/و

بػػفال مػػف فف نكػػوف لإلت ػػمؽ عى ػ بنػػع ٕٓٓٓ سػػمـ  .............كماػػى ف ػ  ٕٓٓٓ/٘/ٜمػػـ
تزؿ ف عىـ لمغنس ومـ نكف نف تـ تاونىمم بةػف ممػم يػو ثمبػى بػمألورلؽ فامػم اومػى حمػ

ػرك

 .............بتمرنخ ٖٕ ٕٓٓٓ/٘/فل بةف تاونؿ ٓٓٓ ٓٔ سمـ مف فسػمـ مفناػ لإلاتػمط
 .............حم

رك  .............بتمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜبأربة ع ر نومم تٓ

ً
سبيـبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ5/
َ
تض ػػماى

(َدبفظخََ4/إؿزئُبفيبَ)َ

ػػور ،رس ػػمن طب ػػؽ لأل ػػؿ مماض ػػر لمتا ن ػػؽ لم ػػذل فترت ػػي حفلر ،لم ػػووف

لم ماوان بمممنو لمةمم مسوؽ لمممؿ بتمرنخ ٕٕٕٓٓٓ/ٛ/ولستمةى فني لم

كمن لممفع و

ػ ولمماضػر ػ واسػبمم يػو ثمبػى بتأ ػنر ،لإلفلر ،لم ماوانػ بظمػر لم ػ ا لألخنػر ،ػ مكػوف مػف

ست ورنمى تبفف مف ص ٕ/ات ص ٚ/ػ و ولمت تاففى فنمم فنػولؿ لممػفع ــَٔلـبلَفيـَّ
يبََظََّ:ـَََ

ت ص  ٖ/ب ػ ػ ػ ػػفف تةممى ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػػع لم ػ ػ ػ ػػرك بت ػ ػ ػ ػػمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜولاتمػ ػ ػ ػ ػ ن ػ ػ ػ ػػوـ

 ٕٓٓٓ/٘/ٔٚاتنت م لر فسمـ بفوف عىم وكمف لمر نف مفنف نبؿ تاونػؿ لألسػمـ ونػفريم

ٓٓٓٓٔ سػػمـ لعبلم ػ مػػف لم ػػرك  .............ونػػف س ػػونى لممفنوان ػ ببنػػع ٓٓٓ٘ سػػمـ
لعبلم ف ٔٔ ٕٓٓٓ/٘/وفعفى ٓٓٓ٘ سمـ لعبلم لم لم رك  .............مر ،ثمان
ثػػـ ا ػػؿ ت ػػممح مػػع لم ػػرك ووعػػفتا بةػػفـ تك ػرلر لم ػ لر بػػفوف حذف ما ػ وبمم ةػػؿ اومػػى
ٕٓٓٓ سمـ  .............مف لم رك  .............لم

رك  ..............ت .

وف ػ ص ٗ/وبةػػف فف فنػػر بػػأف لمتوننةػػمى لمموتػػوف ،عى ػ فولمػػر لمبنػػع ي ػ توننةمتػػي

فبفل مبلاظ ت فف يػذه لألولمػر تػـ توننةمػم فػ ونػى ولاػف بتػمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/ومػف ففتػر
ولاف وعى بنمض وذمؾ مبنع ٕٓٓٓ سمـ  .............لمماومػ م ػف ػرك  .............ت
.
ومم نممي لممفع غنر
لممتمـ لممستأاؼ  ...آيخَطنكََ:ـََ

انح عى لالطبلؽ بػؿ فاػي نثبػى ون طػع وناكػف بػ لر ،

نػزعـ لممػػفع فاػػي بػػفف لمتةممػػؿ مػػع ػػرك  .............نػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜوفف لم ػػرك

نممػػى بمم ػ لر نػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜبػػفوف عىمػػي و وفاػػي عىػػـ بمػػذل لم ػ لر نػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜان ػ

214

ن ػػمـ بتاون ػػؿ ع ػػفف ٓٓٓ ٓٔ س ػػمـ م ػػف فس ػػمـ مفناػ ػ  .............فػ ػ ا ػػس لمن ػػوـ متس ػػون
لممفنوانػ لممسػتا عىنػي م ػرك  .............و ػ انػ

نب ػػؿ لمتاون ػػؿ

فف لماسػمس ػ وبػبن لرره ػ كػمف مػفنام

ػ فل ن ػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜبمبى ػػغ ٜٙ.ٕٜ٘.ٔٙط انػ ػ

ت ػػـ ػ ػ لر ٓٓ٘ س ػػمـ

 .............بفوف عىمي كمم نزعـ ونفع
فبذل كمف لألمر كمم نزعـ لممفع ونفع فىممذل ن وـ بتاونؿ ٓٓٓ ٓٔ سمـ مف

لسمـ  .............ننمتمم ف ذمؾ لمونى تزنػف عىػ ٓٓٓ ٓ ٙط بنامػم كػمف فػ لمكماػي لال
ن فـ عى تسون لممفنوان ف بل و فو ف فنػؿ لم ىنػؿ فف ن ػوـ بتاونػؿ لسػمـ تةػمفؿ ف ػط ننمػ
لممفنوان ػ ػ لممسػ ػػتا عىنػ ػػي ال فف ن ػ ػػوـ بتاونػ ػػؿ لسػ ػػمـ تةػ ػػمفؿ ننمتمػ ػػم ع ػ ػر ،فضػ ػػةمؼ ننم ػ ػ
لممفنوان لممستا عىني مى رك .
حذل كػػمف لممػػفع نػػزعـ ونػػفع فف لم ػػرك

عىم ػ ػػي

تخػػممؼ تةىنممتػػي بػػممبنع ولم ػ لر بػػفوف

فو فمػ ػ ػره فو حذا ػ ػػي وض ػ ػػرس م ػ ػػثبل م ػ ػػذمؾ بأام ػ ػػم ح ػ ػػترى ٓٓ٘ س ػ ػػمـ م ػ ػػف لسػػ ػػمـ

 .............بتػمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜػ فىمػػمذل ولفػػؽ عىػ فف نونػػع مى ػػرك ( عىػ ػ اػػف زعمػػي )
عى ػ فربة ػ فولمػػر فو فكثػػر عى ػ بنػػمض  ...فـ تػػرل لاػػي فرلف مكمفػػأ ،لم ػػرك عى ػ مخمم تمػػم
متةىنممتي وفولمره بممت رؼ ػ كمم نزعـ ونفع ػ ف فسممي بغنر حذاي فو عىمي فو فمره ؟

نػ ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػ ػػفع فف لم ػ ػ ػ ػػرك ح ػ ػ ػ ػػترى بةىمػ ػ ػ ػػي ٓٓ٘ٔ س ػ ػ ػ ػػمـ  .............بت ػ ػ ػ ػػمرنخ

ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/بنامم فاكر عىمي لر لم رك ٓٓ٘ سمـ ف لمنوـ لمسمبؽ نوـ ٕٓٓٓ/٘/ٜ
و ػ فػبذل مػػـ نكػف نةىػـ بمػػم تػـ فػ نػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜفىمػػمذل ولفػؽ عىػ لم ػ لر فػ لمنػوـ لمتػػمم
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/؟

نػػزعـ لممػػفع فف ػػرك  .............ح ػػترى فسػػممم م ػػمماي بتػػمرنخ  ٕٓٓٓ/٘/ٜو

وفاػػي انامػػم عىػػـ بػػذمؾ نػػمـ بتاونػػؿ ٓٓٓ ٓٔ سػػمـ مػػف فسػػمـ  .............ف ػ ذلى لمنػػوـ
 ٕٓٓٓ/٘/ٜمتسػػون لممفنوان ػ لممسػػتا عىنػػي م ػػرك  .............ولمت ػ العىػػـ مػػي بمػػم و
ولضػمؼ فاػػي طىػس تاونػػؿ لألسػمـ لممتب نػ بةػػف تسػون لممفنوانػ منػتـ بػػذمؾ ن ػؿ لماسػػمس مػػع
لم رك ...

حال فاي نامنض ا سي بمم ستىي ف فنولمي مػف فاػي وفػ ذلى لمتػمرنخ ٕٓٓٓ/٘/ٜ

لمذل حتخذ فني ن لرره بتسون لممفنوان ون ؿ لماسػمس مػع لم ػرك ونػع مػع لم ػرك ع ػفل بتػمرنخ
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/وارر فولمر بنع نزعـ فامم كماى عى بنمض مبنع ٕٓٓٓ سػمـ .............
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لمماوم ػ ب ومي ػ مف لم رك  .............بتمرنخ ٖٕٓ ٕٓٓٓ/٘/

ف ػػبذل ك ػػمف لمثمب ػػى مم ػػم ت ػػفـ فف لمم ػػفع ك ػػمف ن ػػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜنا ػػمزع لم ػػرك فػ ػ

لمتسون ولماسمس ونرتممم بممتبلعس ف فر ػفتي بمم ػ لر ولمبنػع مػف و لر ظمػره وبػفوف عىمػي
فكنؼ نػفعـ لممػفع ون ػول عبلنتػي بمم ػرك ونبػرـ مةمػم ع ػفل بػؿ ونونػع ممػم عىػ لولمػر بنػع
عى بنمض  ...فمؿ نمكف مماترؼ ضممع ف بور

ا مطي ف بور ػ لألورلؽ لممممنػ

لألورلؽ لممممنػ مثػؿ لممػفع ونبم ػر

نبػؿ لف تبم ػر ػرك  .............ا سػمم ا ػمطمم بػأربع

سػاولى يػػؿ نة ػػؿ ممثىػػي لف ن بػػؿ لمتوننػػع عىػ فولمػػر بنػػع عىػ بنػػمض ويػػو بزعمػػي ػ فػ عػػز
لمخػػبلؼ مػػع لم ػػرك ونرمنمػػم بممتبلعػػس بأو لرنػػي وفسػػممي بػػممبنع ولم ػ لر مػػف و لر ظمػره وبػػفوف
عىمي ؟
ولذل سػػمنرام تػػفال مػػم نزعمػػي لممػػفع مػػف فاػػي رغػػـ خبلفمتػػي مػػع لم ػػرك

نػػوـ

 ٕٓٓٓ/٘/ٜوت كنكي ف ذمتمم وفمماتمم حال فاي حستأمامم وونػع ممػم فنمػم نػزعـ ونػفع فولمػر
بنػ ػػع عى ػ ػ بنػ ػػمض بتػ ػػمرنخ ٓٔ ... ٕٓٓٓ/٘/حذل سػ ػػمنرام تػ ػػفال ممزعمػ ػػي لممػ ػػفع فػ ػػبل نمكػ ػػف
ت ػػفنؽ فو مسػػمنر ،مػػم زعمػػي يػػو ولماكػػـ لممسػػتأاؼ مػػف فف لمتوننػػع عى ػ يػػذه لألولمػػر عى ػ
بنمض بتمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/حامم كمف مبنع ٕٓٓٓ سػمـ  .............إلف يػذه لألسػمـ فػ

تمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/ػ تمرنخ لمتوننع لممزعوـ عى فولمر بنػع عىػ بنػمض ػ مػـ تكػف نػف اومػى
بة ػػف م ػػف لم ػػرك  .............و ألام ػػم

ػ وب ػػبنرلر لمم ػػفع ذلت ػػي

ػ ت ػػـ تاونىم ػػم بت ػػمرنخ

ٖٕ ٕٓٓٓ/٘/و فكنػػؼ نػػتـ لمتوننػػع عىػ فولمػػر بنػػع عىػ بنػػمض مبنػػع فسػػمـ كماػػى فػ تػػمرنخ
لمتوننع لممزعوـ عى بنمض ف عىـ لمغنس .

ومافل مػم ت ػفـ فف لألولمػر لمتػ نػزعـ لممػفع فاػي ونػع عىنمػم عىػ بنػمض مػـ

تكف كذمؾ و كمم فامم مـ تونع كىمم ف نوـ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/كمػم نػزعـ ونػفع فنضػم و كمػم فاػي
مـ نكف لمغرض مامم بنػع ٕٓٓٓ سػمـ  .............لمماومػ مػف لم ػرك  .............نػوـ
ٖٕ ٕٓٓٓ/٘/ولامم عكس كؿ ممت فـ يو لم انح .
ذمػػؾ فف لمبلواػ لمتا نذنػ مى ػػمتوف ٘ ٜٕ/ٜمػػـ تىػػزـ ػػركمى لمسمسػر ،ببسػػتوفل

ا ونمم كممى م فمم نبؿ لم لر مىةمبل و ولامم تركى ممم لمارن لممطى ػ بممتأكػف ػ ف ػط متػرف
لمتأكف ػ مف لممبل  ،لممممن
وإلف لممػفع

.
ػ وكمػم يػو ثمبػى بػمألورلؽ ولممسػتافلى ػ ضػممع فػ لممضػمرب
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ف ػ لمبور ػ ومغػػرؽ ف ػ خبمنميػػم وفس ػرلريم وماتػػرؼ مػػف نبػػؿ حات ػرلؼ ػػرك .............

ومبم رتمم ما مطمم ف ذمؾ لممتمؿ بأربع ساولى و ف ف لستطمع فنامع لم رك بمبل تي لممممنػ

بتاونػػؿ ٓٓٓ ٓٔ سػػمـ مػػف فسػػمـ  .............ونممػػى بػػأولمره ولذاػػي بمم ػ لر ونػػمـ يػػو
بممسػػفلف عػػف طرنػػؽ بنػػع ٓٓٓ٘ سػػمـ مػػف لسػػمـ مفناػ لالاتػػمط  .............ثػػـ نػػمـ بتاونػػؿ
فسػػممي لمم ػػترله وتاونػػؿ ٓٓٓ٘ سػػمـ مػػف فسػػمـ مفنا ػ لألاتػػمط  .............لممتب ن ػ حم ػ
لم رك  .............ونمـ بساس ر نفه .

وعا ػ ػػفمم ع ػ ػػمف مى ػ ػ ػ لر ن ػ ػػمـ ب ػ ػػا س لمطرن ػ ػ ػ بتاون ػ ػػؿ ٕٓٓٓس ػ ػػمـ  .............ن ػ ػػوـ
ٖٕ ٕٓٓٓ/٘/ونبػػؿ لم ػ لر نػػوـ ٕٗ ٕٓٓٓ/٘/وبةػػف لف تمكػػف مػػف خػػفلع لم ػػرك وتةىمػػم
تطمػوف م فرتػي عىػ لموفػم بػفف لمبنػػع ولم ػ لر ولممضػمرب

بػػأمولؿ لم ػرك اتػ زلفى مفنوانتػػي

وتبنف مى رك خفلعي فمون ى لم لر مي من وـ بممسفلف كمم كمف ن ةؿ ومكاي حمتاع طمةم ف فف

ترت ػع لسػةمر لألسػمـ ومكػف مػـ ناػف

ف ممػى بػممبنع متا ػنؿ لمولممػم لمتػ حسػتأماى لممػفع

عىنمم وي مم تزنف عى ٘ ٔ.مىنوف تاني م رل ٓ
ولممستافلى تثبى وت طع وتاكف كؿ يذه لما موؽ ٓ
(َدبفظخََ5/إؿزئُبفيبَ)َ

ً
ؿبصؿبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ6/
طونى عى ت رنر

مفر بتػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٔٚمػف بور ػ لالورلؽ لممممنػ نوضػح

فسةمر لم تح ولإلغبلؽ مسمـ  .............خبلؿ لم تر ،مف ٔ ٕٓٓٓ/٘/ات ٖٕٕٔٓٓ/٘/
وثمبػػى ب ػػي فف سػػةر لمس ػػمـ بة ػػف نػػوـ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٛ/م ػػـ نرت ػػع فب ػػفل وم ػػـ نػػتـ لمتةمم ػػؿ بأس ػػةمر
نػ ػػوـ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٛ/نػ ػػوـ بنةػ ػػى لألسػ ػػمـ لممتب ن ػ ػ ف ػ ػ اسػ ػػمس لممػ ػػفع عػ ػػف طرنػ ػػؽ ػ ػػرك
. .............

ً
ؿبثؼبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ7/
ٔػ

َََََََََََََََََََََََََََََََ(َدبفظخََ6/إؿزئُبفيبَ)َ

ك ؼ اسمس لممفع ب رك  .............ات نوـ ٖٔ ٕٓٓٓ/٘/ومرفؽ بي ك ؼ
تسػػىنـ مىبرنػػف مختػػوـ بخػػمتـ مكتػػس برنػػف لمتزنػر ،إلرسػػممي حمػ لممػػفع عىػ عاولاػػي
لممفوف بمم رك ولمم مر حمني نرنف حسـ لممػفع بممك ػؼ و ويػو مػم تتبةػي لم ػرك
مع كؿ عمبلومم لمموضا فسممايـ بك ؼ لمبرنف .
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ولذل كػػمف لممػػفع نػػف طىػػس مػػف لم ػػرك عػػفـ لرسػػمؿ ك ػػؼ اسػػمبي عىػ ػ

عا ػولف مازمػػي اسػػبمم يػػو ثمبػػى بمم ػ ا لألوم ػ ببت ػػمؽ فػػتح لماسػػمس وعى ػ مػػم
فس ػػى ام بممامفظػ ػ رن ػػـ  ٜ/فبا ػػي م ػػـ نت ػػرؾ مى ػػرك خن ػػم لر إلعبلم ػػي ولامطت ػػي عىم ػػم
بمونؼ اسمبي حال مرلسىتي عى عاولاي لممةىػوـ مى ػرك ولمم ػمر لمنػي فػ

ػان

فع ػ ػوله لممفان ػ ػ ولمثمبػ ػػى كػ ػػذمؾ ب ػ ػػكمنمتي عى ػ ػ مػ ػػم فوضػ ػػاام بامفظ ػ ػ مسػ ػػتافلتام

لمم فم ماكم فوؿ فرت .

ولذل كمف لممفع نف طىس ونبن لرره ػ عفـ مرلسىتي عى عاولف مازمػي وبمممخمم ػ
ألل ماطػػؽ و

ػ ألف عػػفـ م لرسػػىتي عى ػ فل عا ػولف نةا ػ حا طػػمع

ػػىتي تمممػػم

بمم ػػرك و ػ وذمػػؾ ممػػم نثبػػى ون طػػع وناكػػف تػػوفر وسػػنى فو وسػػموؿ فخػػرل نمكػػف
مىمػػفع مػػف خبلممػػم لمةىػػـ ماظػ بىاظػ وفنن ػ بفنن ػ بكمفػ لمةمىنػػمى لمتػ تا ػػذ

ماسػمبي و ػ ولاػي باكػـ حات لرفػي لممضػمرب فػ سػوؽ وبور ػ لألورلؽ لممممنػ نبػػؿ
لم ػػرك

لمم ػفع عىنمػػم بػػأربع سػػاولى فباػػي كػػمف نتخػػذ ن ػ لررلى لمبنػػع ولم ػ لر مػػف

خبلؿ مرلنبتي ومتمبةتي ألاولؿ لمسوؽ ولمبور
ٕ

ػ لمت رنر لممرسؿ مف ػرك  .............حمػ لممػفع بطرنػؽ لم ػمكس بك ػؼ اسػمبي
وك ؼ ر ػنفه مػف لألسػمـ اتػ نػوـ ٔٔ ٕٓٓٓ/ٚ/ويػو ذلى رنػـ لم ػمكس لمػذل

ترلسؿ بي لممفع مع لممنو لمةمم مسوؽ لمممؿ ممم نثبى ون طع وناكف عىمي بمم
تـ عى اسمبي .
ٖ ػ

عػفف ٕ ت رنر بك ؼ اسمس لممفع اػت نػوـ فرسىتممم لم رك حم لممػفع بطرنػؽ
لم مكس و ػ وثمبى بممت رنر لألوؿ اػفو عطػؿ عاػف لم ػ ا لمةم ػر ،مػف لم ػمكس

ممػػم ترتػػس عىنػػي عػػفـ و ػػوؿ لم ػػمكس وتػػـ حعػػمف ،حرسػػمؿ عػػفف ٜٔ

ػ ا بتػػمرنخ

ٖٔ ٕٓٓٓ/ٚ/اس ػػبمم ي ػػو ثمب ػػى ب ػػممت رنر لمث ػػما ولم ػػذل يوعب ػػمر ،ع ػػف ع ػػفف ٔٚ
فػمتور ،بةمىنػمى لمبنػع ولم ػ لر لمما ػذ ،ماسػػمس لممػفع فمػم لمػورنتنف لمبػمننتنف فممػػم
عبػػمر ،عػػف ك ػػؼ اسػػمس مػػفل لم ػػرك ات ػ نػػوـ ٖٓ ٕٓٓٓ/ٚ/و ػ ممػػم نثبػػى

ون طع وناكف عىمي ومتمبةتي فوال بأوؿ وماظ بىاظ وفنن بفنن مكؿ مم نتػرل
ونتـ مف تةممبلى عى ػ اسمبي ف لم رك ٓ

(َدبفظخََ7/ـََإؿزئُبفيبَ)َ
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ً
صبيُبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ8/
طونى عى

ور ،ضوون ػ ولأل ؿ م فـ بممامفظ رنـ  ٘ /ػ مماضر لمتا نػؽ لمػذل

فترتي لممنو لمةمم مسوؽ لمممؿ مع لممفع بام عى
ن ػػمؿ لمم ػػفع ص ٙ/فا ػػي ذي ػػس حمػ ػ

*

كمنتي وببلغي و ػ وثمبى فني :

ػػرك  .............بة ػػف تىسػ ػ لمت ػػفلوؿ ن ػػوـ

ٕٓ ... ٕٓٓٓ/ٛ/وذمػػؾ نةاػ فاػػي نػػذيس حمػ لم ػػرك وبةػػف مولعنػػف لمةمػػؿ و وذمػػؾ ممػػم ن نػػف
عىمي ومتمبةتي ٓ
نػ ػػمؿ لممػ ػػفع ص ٙ/فنضػ ػػم فاػ ػػي اػ ػػموؿ يػ ػػو و ػ ػػفن ي  .............حثاػ ػػم لمسػ ػػنف /

*

 .............فاف لمموظ نف ب رك  .............عف بنع حؿ ٓٓٓ٘ٔ سمـ .............
لمت كماى ف اسمس لممفع فو بنةمم تفرنتنم .
ٔيؤصَٖطنكََ:

حذل ك ػ ػػمف لمم ػ ػػفع ن ػ ػػزعـ ع ػ ػػفـ عىم ػ ػػي ب ػ ػػبعتزلـ لم ػ ػػرك بن ػ ػػع حم ػ ػ ػ ٓٓٓ٘ٔ س ػ ػػمـ

ػػػ

 .............وفاػػي العبلنػػي مػػي بمػػم وال بمممفنوان ػ لممترتب ػ عىنمػػم فىمػػمذل اػػموؿ يػػو و ػػفن ي
حثام لمسنف ............. /لمموظؼ بمم رك عف بنةمم فو عىىمألنؿ بنةمم تفرنتنم .
*

مم زعمي لممفع بتا نؽ كوله ف لممنو لمةمم مسوؽ لمممؿ مف لاي اموؿ و ػفن ي

حثاػ ػػم لمس ػ ػػنف ............. /لمموظػ ػػؼ ب ػ ػػرك  .............ع ػ ػػف بنػ ػػع حم ػ ػ ػ ٓٓٓ٘ٔ س ػ ػػمـ
 .............فو عى لألنؿ بنةمم بممتفرنج نةا مولف تي عى لمبنع ات ولف كمف يذل لمبنع
تفرنتنم و كمػم نةاػ مولف تػي وم ػمفنتي عىػ لممفنوانػ لممسػتا عىنػي عػف بنػع حؿ ٓٓٓ٘ٔ

سمـ . .............

ولذل كمف لألمر كذمؾ فبنف خنما لإلوتممف لممزعوم ؟
*

ثمبى بأنولؿ لممفع فف لمسػنف  ............. /لمموظػؼ ب ػرك  .............ومػنس

فاػػفل خػػر سػوله يػػو لمػػذل فرلف بنػػع فمػ ػ ٓٓٓ٘ٔ سػػمـ  .............حال فاممػػم ػ فل لممػػفع

و فن ي  ............. /ػ اموال حثام ه ػ فل حثام لمسنف ............. /ػ عف لمبنع فو لمبنػع
تفرنتنم .
*** ف ػػبذل ك ػػمف لمس ػػنف ............. /ي ػػو لم ػػذل ن ػػوـ ببن ػػع لألس ػػمـ فم ػػم عبلنػ ػ لمس ػػنف/
 .............بذمؾ ؟
*** ولذل كػػمف لمسػػنف ............. /يػػو لمػػذل تسػػىـ مػػف لممػػفع
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لألولمػػر لممونة ػ زعمػػم

عى بنمض فىممذل مـ نتممي لممفع ؟

*** ولذل ك ػػمف لمس ػػنف ............. /نرن ػػف بن ػػع ع ػػفف ٓٓٓ٘ٔ س ػػمـ  .............ب ػػأمر
لمبنػػع لممونػػع زعمػػم عى ػ بنػػمض وولفػػؽ لممػػفع عى ػ ذمػػؾ لمبنػػع تػػفرنتنم وبمػػم نةا ػ مولف تػػي
كذمؾ عى لممفنوان لممستا فمم يو لمضرر لمذل ف مبي ؟ سنمم وفف لمسةر لمػذل تػـ بػي
بنػػع فمػ ػ ٓٓٓ٘ٔ سػػمـ  .............مػػـ نتكػػرر ات ػ لسف ان ػ
ٓٓٔ ط و  ٜٜط بنامػم لمسػةر لسف ٕٚط

تػػـ لمبنػػع بأسػػةمر تت ػرلوح بػػنف

و ػ وذمػؾ ممػم نثبػى ون طػع وناكػف فف لم ػرك

حامم ت رفى م ممح لمةمنؿ وف افوف تةىنممتػيو وفف لمةمنػؿ ا ػؽ فموػف ،كبنػر ،وفربماػم طموىػ
خبلفم ألكمذنبي ومزلعمي

.

ً
ربؿؼبََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ9/

َ(َدبفظخََ8/ـََإؿزئُبفيبَ)َ

حت ػمؽ فػتح لماسػػمس لمػذل ونةػػي لممػفع نػػوـ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/رغػـ زعمػػي ولفعموػي وتػػوف

خبلفػمى بناػي وبػنف لم ػرك نػوـ  ٕٓٓٓ/٘/ٜاتنتػ ننمممػم ػ فنمػم نػزعـ ونػفع

ػ بممت ػرؼ

بػممبنع ولم ػ لر فوف حذاػي فو فمػره فو عىمػي و اتػ فاػي ػ وفنمػم ن ػوؿ فػ ببلغػي و ػكوله ػ فنػفـ
عىػ تسػػون لممفنوانػ لممسػػتا عىنػػي مى ػػرك ون ػػؿ لماسػػمس مةمػػم  ....حال فاػػي رغػػـ كػػؿ مػػم

زعم ػػي فػ ػ ا ػػؽ لم ػػرك ورغ ػػـ ك ػػؿ مماةتم ػػم ورممي ػػم ب ػػي ون ػػع مةم ػػم فػ ػ لمن ػػوـ لمت ػػمم مبم ػ ػر،
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/حت منم ب تح اسمس  ....ونبنف مف يذل لإلا مؽ ممنى :
*

فف لممفع رفض ف لم

فف نافف فل عاولف خر متى

ا لألوم مف لالت مؽ حرسػمؿ لمخطمبػمى عىػ لمماػزؿ فوف
لممرلسبلى  ...وف اممن لم

ا لمثمان مف لإلت مؽ مـ نافف

لممفع مكمام فو زممام مةنام إلرسمؿ لمت مرنر حمني ومامم بطبنة لمامؿ ك ؼ لماسمس .
*

وفػ لم ػ اتنف لألخنػرتنف مػف لإلت ػمؽ فػوض لممػفع لم ػرك فػ تا ػنؿ كوبواػمى

لألسمـ وتوزنةمتمم وفوضمم كذمؾ ف لمتةممؿ مع حفلرلى لمستبلى لسخرل وف لمتوننػع انمبػ
عاي عى ع ف حفلر ،لمستبلى لمخمص بي .
فمػػؿ نةا ػ كػػؿ مػػم ت ػػفـ فف لمةمنػػؿ لممػػفع كػػمف نرنػػف نػػوـ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/حامػػم

اسمبي ون ىي كمم نزعـ فـ فف مامتي ومسىكي نةا فاي نرنف لإلستمرلر ف لمتةممؿ مع لم ػرك
؟
ولذل كمف لإلت مؽ بتمرنخ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/نةا رغبػ لممػفع فػ لسػتم لرر لمتةممػؿ
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مع لم رك رغـ ت كنكي ف ازليتمم وفمماتمم ببفعموي لمت رؼ ف فسممي بػفوف حذاػي فو عىمػي

ف لمنوـ لمسمبؽ مبم ر ٕٓٓٓ/٘/ٜ ،حال فاي ورغـ كؿ ذمؾ ٓ
*

ال نرغس ف تى

فن مةىوممى مف لم رك عف اسمبي لمذل فوضمم ف لمتةممؿ عىني

ف لمة ف وونع ممم ػ كمم نزعـ ونفع ػ عى فربة فولمر بنع فو فكثػر عىػ بنػمض فػ لمونػى
وبممسةر لمذل ترله لم رك مامسبم ؟
*

كمػػم مػػـ نةػػط لم ػػرك نػ وسػػنى إلخطػػمره بمػػم تػػـ وتػػرؾ لم ػػرك فوف متمبةػ اتػ نػػوـ

 ٕٓٓٓ/ٛ/ٛكمم زعـ ف لنولمي بماضر لمتا نؽ لمذل فترتي مةي لممنو لمةمم مسوؽ لممػمؿ
بتمرنخ ٕٕ ٕٓٓٓ/ٛ/متا نؽ ببلغي و كمنتي .
*

وفف ذمؾ لمماترؼ لمضممع ف لممضمرب ف سوؽ وبور

لألورلؽ لممممن ماذ فربع

سػػاولى سػػمب عى ػ تػػمرنخ بػػف لم ػػرك ما ػػمطمم نػػزعـ فاػػي تػػرؾ لم ػػرك لممػػفع عىنمػػم بػػبل

متمبة فو مرلنب فو حست سمر فو حستةبلـ ماػذ ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/اتػ  ٕٓٓٓ/ٛ/ٛو ػ ويػ مػف،
طونى تفل تفل النت ور ع بل وماط م فف نظؿ لمةمنؿ لممفع لمماتػرؼ لمضػممع فػ سػوؽ
وبور

لألورلؽ لممممن بةنفل طولؿ تىػؾ لم تػر ،لمطونىػ بنامػم ت ػرض فاػولؿ لمسػوؽ ولمبور ػ

لممتمبةػ لمنومنػ فنن ػ بفنن ػ امينػػؾ بػػأف نػػزعـ لممػػفع لمماتػػرؼ لمضػػممع فػ لممضػػمرب فػ

سوؽ وبور

لألورلؽ لممممنػ بأاػي ظػؿ مبتةػفل عػف لممرلنبػ ولممتمبةػ ولإلست سػمر ولإلسػتةبلـ

منس منوـ فو نومنف فو ثبلث ولامم مااو ثبلث ل مر فوف فل مبرر و ػ بنامم فكفى لممسػتافلى
وبنمامى لمبور

وينو سوؽ لممػمؿ فاػي نػمـ بمضػمربمى بممبور ػ عىػ لمولسػع وبأرنػمـ فىكنػ

ومع ركمى فخرل بىغى ع ػر ػركمى وفاػي كػمف متمبةػم ألاػولؿ لمسػوؽ ولمبور ػ عػف كثػس

وب

مستمر ،وفاي كمف نةىـ عىمم تنفل بتاركمى فورلني وفسممي ف لمسوؽ ولمبور

و وفاي

مػـ نكػف خمفنػم عىنػي فل اركػ مػف اركػمى لألورلؽ ولألسػمـ عىػ لمااػو لمػذل ناػموؿ لإلناػػم
بي ٓ
َ(َدبفظخََ9/ـََإؿزئُبفيبَ)َ

ً
ػبشغاََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ30/
َ

ٔ

ػ فم ػػر فرس ػػىي لمم ػػفع حمػ ػ

ػػرك  .............بت ػػمرنخ ٔٔ ٕٓٓٓ/٘/نطى ػػس فن ػػي

وبطرنؽ لم مكس ومنس كتمب كمم فختمر ف حت مؽ فػتح لماسػمس  ...نطىػس فنػي مػف
لم ػػرك تاون ػػؿ فس ػػممي لمما وظػ ػ

ط ػػرؼ لم ػػرك ويػ ػ عب ػػمر ،ع ػػف ٕٓٓٓ س ػػمـ
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 .............و ٓٓٓ٘ سػػمـ مػػف فسػػمـ  .............حم ػ لم ػػرك .............
مىسمسر ،ولما ظ لممركزل ....

ٕ ػ

فػػمكس مرسػػؿ مػػف ػػرك  .............حم ػ لممػػفع تىبن ػ مطىبػػي ن نػػف تمػػمـ تاونػػؿ
ٓٓٓ٘ سػػمـ مػػف فسػػمـ  .............وتةػػفه بتاونػػؿ ٕٓٓٓ لس ػمـ .............
فور تممـ تسونتمـ اسس لم ولعف لممةموؿ بمم ولممتبة ف لمبور

.

مػافل ذمػؾ فف لممػفع لمػذل ناكػر عىمػي وعػفـ مةرفتػي بممتةػممبلى لمتػ فترتمػم

ػػرك .............عى ػ اسػػمبي كػػمف نةىػػـ ببنػػع ػػرك  .............عػػفف ٓٓٓ٘
سمـ مف فسمـ  .............بتمرنخ ٔٔ ٕٓٓٓ/٘/و ػ وفاي عىػـ بػذمؾ لمبنػع لمسػمع
٘ٔ ٔ.ظ ونبؿ حاتمم تىسػ

لمتػفلوؿ بممبور ػ لمتػ تاتمػ لمسػمع ٖٓرٖ ع ػر

كؿ نوـ  ........وبمم نةا فاي نتمبع ماظ بىاظ وفنن ػ بفنن ػ كػؿ مػم نتػرل فػ

بور

وسوؽ لألورلؽ لممممن .

كمػػم فف مػػافل مػػم ت ػفـ فف لممػػفع نتضػػمرس ونتمػػمتر فم ػر ،نتمسػػؾ بممكتمب ػ
وسػػنى وطرن ػ وانػػف ،متى ػ فولم ػره بػػممبنع ولم ػ لر و وم ػر ،بػػؿ وم ػرلى نختػػمر وسػػموؿ
فخػػرل ببختنػػمره لم ػػمكس بػػفال مػػف لمكتمبػ و ويػػو ن ةػػؿ يػػذه وتىػػؾ منػػفع

عى لم رك زو لر وبمتمام بمم نرنف
ٖ

بةػػف ذمػػؾ

ػ فولمػػر تاونػػؿ عػػفف ٕٓٓٓ سػػمـ  .............لمم ػ ػػترله م ػػممح لممػػفع ن ػػوم ٜو
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/و ولمت ػ ػ ػ ػ ػ ػ نممػ ػ ػ ػ ػ ػػى لم ػ ػ ػ ػ ػ ػػرك بتاونىمػ ػ ػ ػ ػ ػػم بتػ ػ ػ ػ ػ ػػمرنخ ٘ٔ ٕٓٓٓ/٘/و

 ٕٓٓٓ/٘/ٔٙف ػػور تم ػػمـ تس ػػون لألس ػػمـ كوع ػػفيم لمثمب ػػى بمممس ػػتاف لمس ػػمبؽ ولم ػػذل
حلمتزمى بي وا ذتي طب م متةىنممى لمةمنؿ لممفع .
دبصَٖػشغََََ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىَََ:َ33/

ٔ

ػ ف ػػؿ ت رنػػر

َََ(َدبفظخََ30/ـََإؿزئُبفيبَ)َ

ػػمفر بتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٙمػػف مركػػز لممةىومػػمى بمممنوػ لمةممػ مسػػوؽ

لممػػمؿ ومةتمػػف مػػف لإلفلر ،لممركزن ػ مى ػػووف لم ماوان ػ بمممنو ػ ومختػػوـ بخػػمتـ ػػةمر

لمتممورن و ػ بارك تةممبلى لممفع مفل كمف لم ركمى عى كمف فاولع لألسػمـ
ماذ عمـ  ٜٜٔٙوات ٗٔ ٕٕٓٓ/ٛ/و ونبنف مػف يػذل لمت رنػر مػفل ضػخمم اتػـ
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تة ػ ػ ػ ػ ػػممبلى لمم ػ ػ ػ ػ ػػفع ولمتػ ػ ػ ػ ػ ػ بىغ ػ ػ ػ ػ ػػى فػ ػ ػ ػ ػ ػ ٗٔ ٕٔٚ.ٖٕٗ.ٔٛ٘ ٕٕٓٓ/ٛ/ط
( ممو ػ ػ وسػ ػػبة وع ػ ػػروف مىنػ ػػوف وثبلثممو ػ ػ وفربة ػ ػ وع ػ ػرنف فمػ ػػؼ وممو ػ ػ وخمس ػ ػ

وثمػػماوف تانػػي ) و ػ ويػػو اتػػـ تةػػممبلى يموػػؿ ضػػخـ ورنػػـ فىك ػ ال نت ػػور مةػػي
ت ػػفنؽ مػػم ناػػموؿ لممػػفع لإلناػػم بػػي مػػف سػػذلت وتمػػؿ و ػ إلف ضػػخمم اتػػـ
تةػػممبلى لمم ػػفع تاكػػف م ػػفل مػػم نتمتػػع بػػي مػػف حاتػ ػرلؼ فػػ سػػوؽ لممض ػػمرب فػػ

بور ػ لألسػػمـ ولألورلؽ لممممن ػ سػػبؽ ا ػػمط ػػرك  .............ف ػ ذمػػؾ لممتػػمؿ
بأربع ساولى ٓ
ٕ

ػ بنػػمف بتةػػممبلى لممػػفع ماػػذ بفلن ػ تةممىػػي ف ػ لمبور ػ عػػمـ  ٜٜٔٙات ػ ػ تمرنخػ ػػي
ػػمفر م ػػف لمبور ػ ػ و و خ ػػر

ػػمفر مػ ػ ػػف ػػرك م ػػر  .............و وك ػػؼ

بأر ػػفتي فػ ػ حفلرلى لمس ػػتبلى لممختى ػ ػ ن ػػوـٕٓٔٓٓٓ/٘/

ػػمفر م ػ ػػف م ػ ػ ػػر

 .............وولضح مف يذل لمبنمف لف لممفع مػػف لمةمػبل لمماتػرفنف بػؿ مػ ػػةىي
مفني مف لمخبر ،ف بفلن تةممىي مع رك  .............مم ن ػوؽ لم ػرك ا سم ػػم و
ان

بففى لم رك ا ػمطمم نوـ ٕٕٓٓ/ٖ/ٜٔبنامم بفف يو تةممىي ف لمبور

كمػم

ي ػػو ولض ػػح م ػػف لمك ػػؼ فػ ػ ٖ ٜٜٔٙ/ٔٔ/نب ػػؿ فف تب ػػفف لم ػػرك ا ػػمطمم ب ػػأربع

س ػػاولى ت رنب ػػم وتةمم ػػؿ فىممبور ػ ػ ع ػػف طرن ػػؽ (ٓٔ) ػػركمى سمسػ ػر ،ون ػػمـ بتا ن ػػذ
 ٕٜٗٙعمىنػ ػ بىغ ػػى ننمػ ػ لمتة ػػممبلى لمامتتػ ػ عام ػػم م ػػم نزن ػػف عىػ ػ  ٕٔٚمىن ػػوف
وا ؼ لممىنوف مف لمتانممى  .فمػف لمػذل خػفع مػف (؟ ) ومػف لمػذل تامنػؿ عىػ
مػف (؟ ) ومػف لمػذل النمىػؾ سػول ٕٓٓٓ سػمـ ( .............؟ ) نػمـ بتاونىمػم
حم

رك  .............بتمرنخ ٖٕ. ٕٓٓٓ/٘/

م ف كمف لممفع نمتىؾ ف ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/نوـ لفعموي تسىنـ لم ػرك لألولمػر
لمت عى بنمض عفف(ٖٗٔ )ٙسمـ مف فسمـ ػرك مفناػ لالاتػمط  .............و
ونمتىػػؾ (ٕٓٓٓ) سػػمـ مػػف لسػػمـ ػػرك لم ػػمير ،مبلسػػكمف و و(ٓٓ٘ٓٔ) سػػمـ مػػف
فسمـ رك  .............و و(ٓٓ )ٕٜسمـ مف فسمـ رك لولرسكوـ مئلا م و و

(ٓٓ٘ٔ) سمـ مػف لسػمـ لم ػرك  ............. .............و و(ٓٔ) فسػمـ مػف
فسمـ رك لمماموفن مىم موالى و ويذل بخبلؼ مم ح ػػترله ومم اومػي مػف فسػمـ حمػ
حفلر ،ستبلى رك . .............
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ٖ ػ
ٗ ػ

ممف،

مفر ،بتػمرنخ ٕ ٕٕٓٓ/ٖ/مػف لممنوػ لمةممػ مسػوؽ لممػمؿ بػممترخنص م ػرك

 .............بمزلوم ا ػمط لمسمسػر ،ف لألورلؽ لممممن .
ػػممف،

ػػمفر ،بتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٚمػػف لممنو ػ لمةمم ػ مسػػوؽ لممػػمؿ ت نػػف فف بفلن ػ

مبم ر ،لم رك ما مطمم بتا نذ عمىنمى لمبنع ولم ػ لر فػ بور ػ لألورلؽ لممممنػ يػو
نػػوـ  ٕٓٓٓ/ٖ/ٜٔو فػػبذل مػػم لض ػ ام مػػذمؾ فف تةمنػػف لممػػفع مػػع لم ػػرك ب ػػفف ن ػػوـ
ٓٔ ٕٓٓٓ/٘/فل بةػػف ااػػو ػػمر وا ػػؼ مػػف بفلنػػ لم ػػرك ما ػػمطمم بنامػػم ك ػػمف
لمم ػػفع نم ػػمرس ونبم ػػر ا ػػمط لممض ػػمرب فػ ػ بور ػ ػ لألورلؽ لممممنػ ػ م ػػع ع ػػر
ػ ػػركمى سمسػ ػ ػر ،وفرع حفلرلى س ػ ػػتبلى ما ػ ػػذ ع ػ ػػمـ  ٜٜٔٙو ونب ػ ػػؿ مبم ػ ػ ػر ،ػ ػػرك
 .............ما مطمم بػمربع سػاولى لسػتامؿ ت ػفنؽ ممزعمػي لممػفع بػأف لم ػرك
خفعتػػي ولاتممػػى عىنػػي مىا ػػوؿ عىػ فربػػع لولمػػر فو فكثػػر مونةػػي ماػػي عى ػ بنػػمض

مبن ػػع ٕٓٓٓ س ػػمـ  .............ف ػػط و بنام ػػم ي ػػو نتةمم ػػؿ ب ػػمممبلننف ( فكث ػػر م ػػف
 ٕٔٚمىنػػوف تانػػي ) عى ػ مػػفلر لكثػػر مػػف لربػػع سػػاولى ومػػع لمةفنػػف مػػف لم ػػركمى
لممممثى كمم لسى ام

صبَيَػشغَ َ:يـزُضادَاحلبفظخَعلىََ:َ32َ/
نفـ لمففمع بت فنـ نمؿ فني فف لممفع (لمذل تامزؿ لسف) ػ فنمـ كوله وببلغي ولفعم ه
لمذل نػمـ عىنػي لالتمػمـ فػد لمػفعول لمممثىػ ضػف ػرك  ..........عىػ مػزلعـ كمذبػ ا ػر

فنمػػم ت ػولرنخ اػػففيم ف ػ مذكرتػػي و ػػكوله وببلغػػي مكػػؿ مػػف ينو ػ سػػوؽ لممػػمؿ ولمسػػنف لألسػػتمذ
لممست ػمر لمماػممد لمةػػمـ وزعػـ لممػفع فف ػػرك  ..........نممػى فػد يػػذه لمتػولرنخ بػػبت لر
عمىنمى بنع و لر فسمـ ممىوك مي فوف لمرتوع حمني فو لستوذلاي فو لما ػوؿ ماػي عىػ فمػر
بممبنع فو لم لر و ػ فضبل عف مرضي لمذل زعـ فاي فعتزه عف متمبة فو لرنػي وفسػممي ب ػرك
 ..........خبلؿ بةض لم ترلى.

ولممسػػتافلى لمتممنػ تك ػػؼ زنػػؼ وبمتػػمف يػػذه لممػزلعـ لمكمذبػ

ػ ويػػد عبػػمر ،عػػف بنػػمف

وفولتنر بمممكممممى لمتىن وان لمت تمى فنمم بػنف ػرك  ..........ولممػفع خػبلؿ لم تػر ،مػف
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ٔ ٕٓٓٓ/٘/ات ٖٓ ٕٓٓٓ/ٜ/و ولمبنمف ولم ػولتنر لممرف ػ بمػم مةتمػف ،تمنةمػم مػف لم ػرك
 ..........و

ػ وتثب ػػى ا ػػفو لت ػػمالى مكث ػ ػ ب ػػنف لمم ػػفع عىػ ػ يمت ػػي لممام ػػوؿ رن ػػـ

 ..........وبػػنف ػػرك  ..........عى ػ خطوطمػػم لألربة ػ فرنػػمـ  ..........و  ..........و
 ..........و  ..........و خبلؿ لم ترلى لمت كمف نتـ خبلممم لمتةممػؿ بػممبنع فو لم ػ لر عىػ
لألسػػمـ لمممىوك ػ مىمػػفع و وخػػبلؿ لم ت ػرلى لمت ػ نػػزعـ فنمػػم لممػػفع فاػػي كػػمف مرنضػػم مرضػػم

فعت ػزه عػػف اػػفو فل لت ػػمؿ بناػػي وبػػنف ػػرك  ..........نمكاػػي مػػف لمتةػػرؼ عى ػ مون ػػي

لممػػممد وعى ػ ااػػو تمكاػػى بػػي ػػرك ..........ػ ػ فنمػػم نػػزعـ لممػػفع

ػ مػػف لمتبلعػػس بأو لرنػػي

وفسممي لستغبلال ممرضي.

ٔ -وتضماى يذه لمامفظ بنمام ف  ٕ٘ٛورن ف ٔ ٕٓٓٓ/٘/ات ٖٕٓٓٓٓ/ٜ/
ػمفر مػف ػرك

لمم ػمر حمنمػم بممت ػفنـ ػ
مرف ػم بػي لم ػولتنر ػ بمممكمممػمى لمتىن وانػ ُ
 ..........بمممكمممػمى لمتىن وانػ بػػنف لممػفع (لممتاػمزؿ لسف) و ػػرك ..........
لمم مر حمنمم عممني وتثبى كذس وبمتمف كمف مزلعمي :
خبلؿ لم ترُ ،

ديشَيزؼخَيُٓبَاآلريََ:



ٔ -فاي نتـ لإلت مؿ بمممفع بمماؽ لممفا ب كؿ بي نومد.
ٕ -مفف لإلت مؿ تترلوح بنف فنن ولاف ،حمد تسع فنموؽ حمد  ٔٙفنن .
ٖ -عفف مرلى لالت مؿ ف لمنوـ لمولاف ت ؿ فانمام حمد  ٚمرلى.

ٗ -حتمػػممد مػػفف لممكمممػػمى خػػبلؿ لم ت ػر ،مػػف  ٕٓٓٓ/٘/ٛحمػػد  ٕٓٓٓ/ٛ/ٔٙفكثػػر
مف ٓٓٗ فنن .
٘ -افو حت مالى مع رك  ..........ف لمتولرنخ لمت حفع فنمم لممرض.

كمػػم نتضػػح مػػف تلمتػػفوؿت لمتػػممد لم ػذل وضػػةامه عىػػ وتػػي لمبن ػػمف ولم ػولتنر

ت
اف

ػػنبلى حنضػػمح يػػذه لما ن ػ لمثمبتػ مػػف ولنػػع بنػػمف تلمتػػمرنخت و تمػػم زعمػػي فنػػيت ومػػم
مف مكممممى ولت مالى تىن وان ت ضح وتثبى كذبي.
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وفنمم نى يذل لمتفوؿ لممانف بممبنمف ولم ولتنر لممرف بمذه لمامفظ .
انزبعيزَانظَٖدضصَِ

ادلضػَٗثجالغَّٔشكٕاَِ

ٕٓٔٓٓٓ/٘/

يبَيؼػًَّادلضػَٗفَٗدكَ
انشغكخَفَٗطنكَانزبعيزَ

ادلكبدلبدَٔاإلرظبالدَانزهيفَٕيخَ
انىتَمتذَثنيَادلضػَٗٔشغكخَ

َ..........فَٗطنكَانزبعيزَ

تػ ػػمرنخ لمتةمنػ ػػف وفػ ػػتح لماسػ ػػمس عػ ػ ػػفف ٘/لت ػ ػ ػػمالى ممػ ػ ػػف ،فربػ ػ ػػع
فنم ػ ػ ػػم ب ػ ػ ػػنف لمم ػ ػ ػػفع و ػ ػ ػػرك

فنموؽ (مسىسؿ ٗ)ٛ-

..........
ٖٕٕٓٓٓ/٘/

نػػزعـ لممػػفع فاػػي ف ػػفر فم ػ لر مكمممػ ػ ػ ػ ولا ػ ػ ػػف ،مم ػ ػ ػػف ،فنن ت ػ ػ ػػمف
حم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد  ..........بتاون ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ (مسىسؿ )ٜ
ٕٓٓٓ س ػ ػ ػ ػ ػػمـ حم ػ ػ ػ ػ ػػد ػ ػ ػ ػ ػػرك

..........
ٕٕٗٓٓٓ/٘/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مكػػمممو ولاػػف ،ممػػف ،ثػػبل

 .......ب ػ ػ ػ ػ لر ٕٓٓٓ سػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسؿ ٓٔ )

فنػػموؽ

 .....بفوف عىمي فو فمره .
ٕٓٓٓ/٘/ٕٛ

ن ػ ػػزعـ لمم ػ ػػفع فا ػ ػػي ا ػ ػػؿ حمػ ػ ػ

عػػفف ٗ مكمممػػمى ممػػف ٛ ،فنػػموؽ

ٕٓٓٓ/ٜ/ٕٜ

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مكممم ػ ػ ػ ولاػ ػ ػػف ،ممػ ػ ػػف ،فن ػ ػ ػ ػػن (

مست

لمسبلـ ممرضي .

( مسىسؿ ٔٔ ػ ٗٔ

 ......ببن ػ ػػع لألس ػ ػػمـ لمم ػ ػػترل ،مسىسؿ ٘ٔ )

بتػػمرنخ ٕٗ ٘/بػػفوف فمػره ولذاػػي
وعىمي .
ٕٗٓٓٓ/ٙ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػ ػرك

مكمممػ ػ ولا ػ ػػف ،مم ػػف ٗ ،فن ػػموؽ (

 .........ب ػ ػ لر ٓٓٓٗ سػ ػػمـ مسىسؿ ) ٔٚ
 ......بػ ػػفوف حذاػ ػػي فو فم ػ ػره فو

عىمي
ٕٓٔٓٓٓ/ٙ/

ن ػ ػػزعـ لمم ػ ػػفع فا ػ ػػي ا ػ ػػؿ حمػ ػ ػ
مست

 .........ممرضي .
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مػػـ تاػػف

مكمممػػمى مةػػفـ حتػ ػ لر

فل تة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػممبلى عىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لألورلؽ

ولمسمـ ف ذمؾ لمتمرنخ .
ٕٔٔٓٓٓ/ٙ/

ن ػ ػ ػػزعـ لممػ ػ ػ ػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مكمممتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ٘ ،فنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموؽ

 .......ب ػ ػ ػ ػ لر ٕٓٓٓ سػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسػػؿ ٕ٘ و  )ٕٙتمػػى فنمػػم
 .......بػػفوف حذاػػي فو فم ػره فو ب ػ ػػنف لمم ػ ػػفع و ػ ػػرك ........

ٕٗٔٓٓٓ/ٙ/

عىمي .

عىػ ػ ف ػػرض وت ػػوفه بمممست ػ ػ

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

فربػ ػػع مكمممػ ػػمى ممػ ػػف ٔٔ ،فنن ػ ػ

ف ذمؾ لمتمرنخ .

 .......ب ػ ػ ػ ػ لر ٕٓٓٓ سػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسؿ ٖٓ ػ ٖٖ ) تمػى فنمػم

 .......بفوف حذاي وفمره وعىمي بػ ػ ػػنف ػ ػ ػػرك  ........ولممػ ػ ػػفع
عىػ ػ ف ػػرض وت ػػوفه بمممست ػ ػ

.

ف ذمؾ لمتمرنخ .
ٕٓٓٓ/ٙ/ٔٛ

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مكمممتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ٙ ،فنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموؽ
( مسىسؿ ٖٗ ػ ٖ٘ )

 .......ب ػ ػ ػ ػ لر ٕٓٓٓ سػ ػ ػ ػػمـ
 .......بفوف حذاي وفمره وعىمي

.
ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٛ

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مكمممتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف ممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ٙ ،فنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػموؽ

 ......ببنع ٕٓٓٓ سمـ  ( .....مسىسػ ػػؿٜٗػ ػ ػ ٓ٘) عىمػ ػػم بأاػ ػػي
لمم ترله بتػمرنخ ٕٗ ٘/بموتػس ت ػ ػ ػ ػػرى فنم ػ ػ ػ ػػم بنامم ػ ػ ػ ػػم ع ػ ػ ػ ػػفف ٜ
فمر لمبنع رنـ  ٔٓٙبػفوف فمػره مكممممى ف لألنمـ لمسمب لم تػر،
مػ ػ ػػف ٕ٘ ٙ/ات ػ ػ ػ  ٙ/ٕٚممػ ػ ػػف،

فو حذاي فو عىمي

 ٕٚفنن ( مسىسػؿ ٓٗ ػ ) ٗٛ
و

ػ كم ػػم ت ػػرى بنامم ػػم ع ػػفف ٘

مكممممى ف لمنػوـ لمتػمم مبم ػر،
.
ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜ

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

عفف ٘ مكممممى ممف ٔٓ ،فنموؽ

 .......ب ػ ػ ػ ػ لر ٕٓٓٓ سػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسػؿ ٔ٘ ػ ٘٘) عىمػم بأاػي
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 .......ب ػ ػ ػ ػػفوف حذا ػ ػ ػ ػػي فوفمػ ػ ػ ػ ػره تم ػ ػػى فنم ػ ػػم بنامم ػ ػػم ٔٔ مكمممػ ػ ػ
م ػ ػ ػػفتمم ٖٖ فنن ػ ػ ػ ػ فػ ػ ػ ػ لألن ػ ػ ػػمـ

ػوعىمي .

لمس ػػمب لم تػ ػر ،م ػػف ٕ٘ ٙ/اتػ ػ

 ( ٙ/ٕٛمسىسؿٓٗ ػ ٓ٘) .
ٕ٘ٓٓٓ/ٚ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

عفف ٘ مكمممػمى ممػف ٕٔ ،فنن ػ

 ......ببنع ٓٓٓٗ سمـ  ( .....مسىسػؿ ٘ ٙػ  )ٜٙعىمػم بأاػي
لمم ػػترله بتػػػمرنخ ٗ ٙ/بموت ػػس تم ػػى بنامم ػػم  ٜمكممم ػػمى م ػػفتمم
فمػػر لمبنػػع رنػػـ  ٗٙبػػفوف فم ػره ٕ٘ فنن ػ خػػبلؿ لم تػر ،مػػف ٕٚ/
اتػ ٗ ( ٚ/مسىسػػؿ  ٘ٙػ ٘ٙ

فو حذاي فو عىمي

) كمػػم تػػرى بناممػػم ٗ مكمممػػمى

ف ػ ػ لمن ػ ػػوـ لمت ػ ػػمم  ٚ/ٙمم ػ ػػفٚ ،
فنموؽ ( مسىسؿ ٓ ٚػ ٘) ٚ
ٕ٘ٓٓٓ/ٚ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك
 .......ببن ػ ػ ػ ػ ػػع ٓٓٓٔ سػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ كسمبػ ػ ي
 .......ب ػ ػ ػ ػػفوف حذا ػ ػ ػ ػػي فوفمػ ػ ػ ػ ػره
فوعىمي .

ٖٕٔٓٓٓ/ٚ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

عػػفف ٘ مكمممػػمى ممػػف ٛ ،فنػػموؽ

 ......ببنع ٓٓٓٔ سمـ  ( .....مسىسؿ ٖ ٛػ  ) ٛٚعىمػم بأاػي

بموت ػػس فم ػػر لمبن ػػع رن ػػـ ٘ٓٔ ت ػ ػ ػ ػػرى فنم ػ ػ ػ ػػم بنامم ػ ػ ػ ػػم ع ػ ػ ػ ػػفف ٜ
بفوف فمره فو حذاي فو عىمي

مكمممػ ػػمى خػ ػػبلؿ لألنػ ػػمـ لمسػ ػػمب
لم ت ػ ػ ػ ػر ،مػ ػ ػ ػػف  ٚ/ٜات ػ ػ ػ ػ ٕٔٚ/
بىغى مفتمم ٕٓ فنن ( مسىسػؿ
ٗ ٚػ ٕ. ) ٛ

ٕٕ٘ٓٓٓ/ٚ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

عػػفف  ٚمكمممػػمى ممػػف ٛ ،فنػػموؽ

 .......ببن ػ ػ ػ ػ ػػع ٓٓٓٔ سػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسػػؿ ٗٓٔ ػ ٓٔٔ ) عىمػػم
 .......بفوف حذاي وفمره وعىمي بأا ػ ػػي تػ ػػرى فنم ػ ػػم بنامم ػ ػػم ث ػ ػػبل
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مكمممػ ػ ػ ػػمى ف ػ ػ ػ ػ لمنػ ػ ػ ػػوـ لمسػ ػ ػ ػػمبؽ

.

مبم ػ ػ ػر ،لممولف ػ ػ ػػؽ ٕٗ م ػ ػ ػػفتمم ٚ
فنػ ػػموؽ ( مسىسػ ػػؿ ٔٓٔػ ػ ػٖٓٔ )

كم ػػم ت ػػرى فنم ػػم بنامم ػػم ع ػػفف ٚ
مكممممى ف لألنمـ لمتممن مبم ر،
لم تػ ػ ػر ،م ػ ػػف  ٚ/ٕٙاتػ ػ ػ ٚ/ٕٚ
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفتمم ٘ٔ فنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( مسىسؿ ٔٔٔ ػ ) ٔٔٚ

ٕٔٓٓٓ/ٛ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

عػػفف ٗ مكمممػػمى ممػػف ٙ ،فنػػموؽ

 .......ببن ػ ػ ػ ػ ػػع ٓٓٓ ٛسػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ ( مسىسػػؿ ٕ٘ٔ ػ  ) ٕٔٛعىمػػم
 .......بفوف حذاي وفمره وعىمي بأاػ ػػي تمػ ػػى فمػ ػػم بناممػ ػػم ع ػ ػػفف ٚ

مكممم ػػمى فػ ػ لمن ػػومنف لمس ػػمب نف

.

مبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ،مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفتمم ٖٔ فنن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
( مسىس ػػؿ ٔٔٛ

ػ ٕٗٔ) كم ػػم

ت ػ ػ ػ ػػرى فنم ػ ػ ػ ػػم بنامم ػ ػ ػ ػػم ع ػ ػ ػ ػػفف ٘

مكمممػ ػػمى ف ػ ػ لمنػ ػػومنف لمت ػ ػػممننف
مفتمم ٗٔ فنن ( مسىسػؿ ٕٜٔ
ػ ٖٖٔ )
ٕٕٔٓٓٓ/ٛ/

ن ػ ػ ػػزعـ لمم ػ ػ ػػفع نن ػ ػ ػػمـ ػ ػ ػػرك

مـ تاف

مكممممى ف ذمؾ لمنوـ

 .......ببن ػ ػ ػ ػ ػػع ٓٓ٘ٔ سػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ ممػ ػػم يػ ػػو ثمبػ ػػى بػ ػػأنولؿ لممػ ػػفع
 .......فمػػر لمبنػػع ٖٓٔ بػػفوف بتا ن ػػمى ببلغ ػػي بمممنوػ ػ لمةممػ ػ
حذاي وفمره وعىمي .

مسػػػوؽ لممػػػمؿ فا ػػي كػػػمف متولتػ ػػفل

بم ػ ػػر ػ ػػرك  .......ف ػ ػ لمنػ ػػوـ
لمسمبؽ ٕٓ. ٕٓٓٓ/ٛ/
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مػ ػ ػػـ تكػ ػ ػػف يػ ػ ػػذه لممكمممػ ػ ػػمى لمةفنػ ػ ػػف ،لممموى ػ ػ ػ لممت ػ ػ ػػى لممتول ػ ػ ػػى متبػ ػ ػػمفؿ لمماب ػ ػ ػػمى

ولمةولطػػؼ(؟

)

ػ ولام ػػم يػػ م ػػف لمسػػنف لممػػفع ( لممتا ػػمزؿ ) إلفلر ،ت ما ظ ػ ت فس ػػممي

ومتمبة مم نترل ألولمره لم ون لممكتوب .
(َدبفظخَ32/اؿزئُبفيبَ)َ

يذه لممستافلى بممغ لماسـ ولأليمنػ لمم فمػ مىماكمػ لإلسػتوامفن و ولمماكػف ،مبػ لر ،
لمطمعف ولمت فنّر بمم وطىبمػم لممػفع ا سػي اسػبمم فثبػى بماضػر لمتىسػ و تتميىمػم لماكػـ
لإلستوامف لمطةنف تتميبل تممم و فىـ نةرض ممم بتمتم وال ممم امىتي مف بنمف وففمع مكتوس و
ال حنرلفل وال رفل و ومـ ن ر حم مضموامم بكىم ولاف ،و ثـ حاتم حمػ لم ضػم بمإلفلاػ ( مػع
لإلن مؼ ) و خبلفم مىثمبى ن نام بتىؾ لممستافلى وخبلفم ومامنضي ممم وممم طىبي لممفع ا سػي
وسػتىي بماضػر لمتىسػ (  ) ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛمػف فاػي نطىػس ػ حنػ لر لر بػممولنع ولما ن ػ

ػ لماكػـ

بب لر  ،لممتمـ  /لمطمعف ٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأََََّ:

ت مػػف لمم ػػرر فف لمػػففمع لممكتػػوس ػ مػػذكرلى كػػمف فو اػولفظ مسػػتافلى ػ يػػو تتم ػ

مىػػففمع لم ػ ول و

بمم

ػ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف تةػػرض مػػي حن ػرلفل ورفل ولس كػػمف اكممػػم مةنبػػم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ت ٓ

* 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
كػػذمؾ لممسػػتافلى فم ػ

بػػفوريم تػػز النتت ػ فز مػػف لمػػففمع لممكتػػوس و بػػؿ ي ػ عمػػمفه

وسافه وعموفه لم رل و ػ ومع فف ففمع لمطمعف كمف مانفل بة ػرلى لممسػتافلى لمتػ
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فاػمؿ

لمنمملمػػففمع وتمسػػؾ بمػػم و ػ لال فف لماكػػـ مػػـ نةػػرض ممػػم بتمتػػم اللنػرلفل والرفل ـ ـ ويػػذل

ن ور ولخبلؿ تسنـ باؽ لمففمع ٓ

ٔلضَدكًذَحمكًخََانُمغَثأََََََّ:

ت وفف كػػمف لمثمبػػى مػػف لممسػػتافلى لمت ػ

نفمى ماي بةف اتز لم ضن

نةتمػػف عىنمػػم لمطػػمعف ف ػ لثبػػمى ففمعػػي نػػف

مىاكـ ومـ نكف مرخ م مػي مػف لمماكمػ

فػ ت ػفنممم و فػذمؾ

مممنسػػوغ مىماكم ػ لالمت ػػمى عامػػم و ومكػػف لذل كػػمف لمطػػمعف نػػف تمسػػؾ بمػػذل لمػػففمع فمػػمـ
لمماكم وكمف ففمعي تويرنم نف ترتػس عىنػي مو ػح تغننػر وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وكماػى
لمماكم

مـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػففمع فو تػرف عىنػي فػمف اكممػم نكػوف نم ػ لر ن ػو لر نةنبػي

بممنستوتس ا ضي ت

* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ

ٔدكًذَحمكًخََانُمغََثأَََََّ:

مستافلى م فمي ماػي فػ ا ػ ركػف لمخطػأ عاػي نةػف ففمعػم

ت تمسؾ لمطمعف بفالم

يممم ف لمفعول وماث لر ف م نره ولذل مـ تىػؽ لمماكمػ بػمال لمػ يػذل لمػففمع فػ تػويره ومػـ
تولتمي عى ا ن تي ومـ ت طف لم فاوله ومـ ت سػطي ا ػي وتةاػ بتمان ػي بىوغػم لمػ غمنػ
لألمر فني بؿ سكتى عاي لنرلفل مي ورفل عىني ومـ تتاف

عف تىؾ لممسػتافلى مػع مػمنكوف ممػم

مػػف فالم ػ ف ػ ا ػ عا ػػر لمخطػػأ ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتغنػػر وتػػي لم ػرفل ف ػ
لمفعول فمف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور ت ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٔدكًذَحمكًخَانُمغَثأََََََّ:
ت لمففمع لممثبى ف

امى امفظ

لممستافلى لمم فم مىماكم لالستاوامفن بةفـ

لسػػتن م لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ ػرلوطي لم ماوان ػ سػػكوى لماكػػـ عاػػي لن ػرلفل ورفل عىنػػي ن ػػمي
بمم

ور لممبطؿ مػػي ت ٓ
* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

رمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف حعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذل

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،حم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مضػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم حثبمتػػم ممػػذل
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لمففمع بمم نبػنف ماػي فف لمماكمػ ولتمػى عام ػر لمػفعول وفممػى بمػم عىػ وتػي ُن ِ ػح عػف
فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػف فف
نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذل َن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون َة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف حعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمف ،فوف امت حم با
* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ

بمن فوتي لمطةف ت ٓ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت وفاػػي ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما ففمعػػي

لممختى حال فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػح مػػف فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػففمع

لمطمعف حنرلفل مي ورفل عىني مم فلـ مت بل بولنة لمفعول ومتةى م بموضوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ
فنمػػم ػ فػػبذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػ حرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مغمن ػ
لألمر فني وفس طتي ف تمىتي ومـ تورفه عى ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي

فبف اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي ت

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طةف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ
رمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف حعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذل

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،حم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مضػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم حثبمتػػم ممػػذل
لمففمع بمم نبنف ماي فف لمماكم ولتمى عام ر لمفعول وفممى بمم عى وتػي ُن ِ ػح عػف
فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػف فف
نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذل َن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون َة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف حعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمف ،فوف امت حمػ با
* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
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بمن فوتػي لمطةف ت ٓ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت وفاػػي ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما ففمعػػي

لممختى حال فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػح مػػف فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػففمع

لمطمعف حنرلفل مي ورفل عىني مم فلـ مت بل بولنة لمفعول ومتةى م بموضوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ
فنمػػم ػ فػػبذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمت ػ حرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مغمن ػ

لألمر فني وفس طتي ف تمىتي ومـ تورفه عى ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي
فبف اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي ت

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طةف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ
كًبََلؼذََحمكًخَانُمغََثأََََّ:ـََ

ت وموف كػمف لأل ػؿ فف لمماكمػ التىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ

مىػرف عىػ كػؿ ػػبمي نثنريػم عىػ لسػت بلؿ ػ لال فاػي نتةػنف عىنمػم فف تػػورف فػ اكممػم ممنػػفؿ

عى ػ فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعول وففمتمػػم وفممػػى بمػػم عى ػ وتػػي ن

ػػح عػػف فامػػم فطاػػى

لمنمم وولزاى بناممم عف ب ر وب نر ،و وفامم لذل لمت تى عػف ففػمع لممػتمـ كىنػ
تمىػ ومػـ تػورفه عىػ

وفسػ طتي

ااػو نك ػؼ عػف فامػػم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي ا ػي فػمف اكممػم نكػػوف

نم ػ لر ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ا ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛ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 ٕٗٗ
ومت كمف مم ت فـ و وكمف لماكـ لمطةنف مـ نةرض بتمتم ممذل لمففمع ال حنػرلفل وال رفل
و ومـ ن سطي ا ي و ولعتسؼ لم ضم بمإلفلا عى غنر ت طف ممذل لمففمع لمتويرل لممكتوس
و ػ فباي نكوف مةنبم بمم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمففمع لمموتبنف ما ضي ٓ
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ً
ؿبصؿبََََ:انمظٕعَٔخمبنفخَانمبٌََٕٔاإلساللَحبكَانضفبعََ:

كماػ ػػى بػ ػ ػ لر  ،لمم ػ ػػتمـ لمط ػ ػػمعف و ثمبتػ ػ ػ فم ػ ػػمـ ماكمػ ػ ػ فوؿ فرتػ ػ ػ و تاك ػ ػػفيم اػ ػ ػولفظ

لممستافلى لمخمس لمم فم حمنمم و ومذكر ،لمففمع ػ حال فف لماكـ لممستأاؼ لممانف ألسبمبي مف
لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي و حاتم ػ حم ػ لم ضػػم بمإلفلا ػ و ومكاػػي يروبػػم مػػف مولتم ػ
حاةػفلـ لمػػفمنؿ نبػػؿ لمطػمعف عىػ فل مسػػميم ف ػىن فو تبةنػ

وتتانػم مىمبػػفف لمفسػػتورل لم ػػرع فػ
لمطمعف مماكم فوؿ فرت وعرض ت

ػػاى لمولنةػ فـ مػػـ ت ػػىح و

خ ػػن لممسػػوومن وعىػ ااػو مػػم تضػػماتي مػػذكر ،ففػػمع
نبل با ي بما ر لمى ظ ا بل عامػم فػ سػبس سػمبؽ

مف فسمس يذل لمطةف ٓ
ا ػػوؿ فف لماكػػـ لممسػػتأاؼ لممانػػف ألسػػبمبي مػػف لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي و مػػع
فثاتػػم ع ػر ،امفظػ مسػػتافلى ولنػرلرل ت ػػممح وتاػػمزؿ حمتػػف ثمانممػػم ما ػ فل

فاػػي زلف فمممػػي

خطػػأ ف ػ تماػػس لمطػػمعف وزلف عىنػػي لممػػفع بمػػم فثبتػػي فػ ماضػػر لمتىس ػ مػػف طىػػس لماكػػـ
ببػ لر  ،لممػتمـ لمطػمعف و ػ ا ػوؿ فف لماكػـ لممسػتأاؼ لممانػف ألسػبمبي ػ نػف ااػ

ػ حفبلتػم وتمربػم

مػػف ذمػػؾ كىػػي و حم ػ مػػم فسػػممه ف ػ مفوامتػػي ت تغنن ػ لر ت (؟ ) مو ػػؼ لمتمم ػ و حم ػ مسػػميم
تامون ػ تبةن ػ (؟ ) بمإل ػػترلؾ (؟ ) مػػع فمعػػؿ متمػػوؿ (؟ ) و وذمػػؾ تةػػفنؿ

ػػمر مىتمم ػ

ومممفنمتمػػم وعام ػػريم و مػػـ تابػػي لمماكمػ لممػػتمـ فو ففمعػػي حمنػػي و ب مم ػ فف ذمػػؾ متػػرف تغننػػر
مىو ؼ ورف لمولنة حم

ورتمم لم انا و وب مم فف مم فةىتي وفترتي ال نخػرط عػف اطػمؽ

ت لمولنةػ ت ذلتمػم لمتػ تضػمامم فمػر لإلاممػ ولمتػ كماػى مطرواػ ػ فنمػم سػمؽ لماكػـ ػ عىػ
بسمط لمبا

ٓ

ومػػم تضػػماي لماكػػـ مغػػو ف ػ مغػػو و وبطػػبلف ف ػ بطػػبلف و وتمػػرس مػػف مولتم ػ ولنػػع

لمفعول ولاةفلـ فل فمنؿ فنمػم نبػؿ لمطػمعف و ومػم كػمف عىنػي ػ ويػذل يػو ولتػس لماػؽ ولمةػفؿ ػ
فف نترل مم فترله ف لمتىس و ونابي لمففمع حمنػي و ونةطنػي فر ػتي وا ػي لمم ػروع فػ حنػرلف
ففمعػػي عى ػ يػػذل لمتةػػفؿ لمػػذل غنػػر ت ولنة ػ ت لمػػفعول تغنن ػ لر فسمسػػنم و وعػػفؿ لإلتمػػمـ تةػػفنبل

تذرنم و فبةف فف كمف ناسس حم لممتمـ  /لمطمعف فاي خ ػنم نػف حرتكػس با سػي وفةػؿ با سػي
و بنامم ن وؿ تةفنؿ ت لمتمم ت و ت لمولنة ت لمذل عفمى حمني ماكمػ فوؿ فروتػ بغنػر تابنػي ػ
فاػػي ػرنؾ م معػػؿ متمػػوؿ (؟ ) م ػف فاػػف لممػػوظ نف مفنػػي ( الاػػظ اكمنػ مفنػػي ػ ألف لم ػػرك
رك مسميم ومنسى رك ف خمص ؟ ) فوف فف نكىؼ لماكـ خمطره لم ػرنؼ و بةػف تغننػره
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فسمس لمفعول و ببنمف ت ولنة ت لإلت مؽ فو لمتارنض لممزعوم وال ففمتمم لممثبت ممم ف ا ػي

و منخػػرط لماكػػـ ػ ولمػػذل خىػػط وتػػرفف بػػنف خنماػ لإلوتمػػمف ولمتزونػػر ػ بػػذمؾ عػػف كػػؿ ف ػػوؿ
لممامكممى وعف كؿ رلوع لماؽ ولمةفؿ ولإلا مؼ ٓ
فولنة لمتمم لمولرف ،ف

مر لإلامم و ػ تةبنر نماوا ح ػطبلا ماكػـ و ػ م

بػػي عام ػػر لمولنةػ لإلترلمنػ مىتممػ اسػػبمم ورفى فػ

ػوف

مػػر لإلاممػ و ػ ومػػذمؾ فػػبف تةبنػػر ت

ولنةػ لمتممػ ت فػ فمػػر لإلاممػ نختىػػؼ حختبلفػػم تػػذرنم وفسمسػػنم عػػف تةبنػػر ت ولنة ػ فو ونػػموع
لمفعولت و ػ ف ف تاطول لمفعول عى ونموع عفنف ،غنر لمت فننمى بمػم لمتممػ و ػ ونػف نكػوف
فػ يػذه لمونػػموع لمةفنػف ،ممػم نسػػتوتس فةػبل حنممػ حتمػمـ عامػم و ػ ومكػف ال ن ػػفؽ عىػ يػػذه
لمونػػموع فامػػم ت ولنةػ لمتممػ لمػولرف ،فػ فمػػر لإلاممػ ت و طمممػػم مػػـ ترفػػع بمػػم لمػػفعول ومػػـ تكػػف
ي ف ونموع لإلتممـ ف فمر لإلامم ٓ

ت وولنة ػ لمتممػ ػ ت عػػف م مرفػ ػ لم ةػػؿ لأل ػػى فػ ػ ترنمػ ػ خنماػػ لألوتم ػػمف فو ورنػ ػ

مسىم ألمنف عى بنمض ػ غنر وتختىؼ عف ولنة لإل ترلؾ مع فمعؿ متمػوؿ بمإلت ػمؽ فنمػم
نمـ يو بي مف حستبلـ عى سبنؿ لألمما وخنما ممذل لإلوتممف و ػ فو ف تزونر ؟

وبػػفنم فف لمماكم ػ تمىػػؾ تغننػػر و ػػؼ لمتمم ػ و حال فف تغننػػر و ػػؼ لمتمم ػ و ال
نبػػنح تغننػػر ولنة ػ لمتمم ػ و ػ ات ػ ومػػو كماػػى ولنة ػ لمتمم ػ لمتفنػػف ،موتػػوف ،وثمبت ػ بػػأورلؽ
لمػػفعول و ػ ألف لمةبػر ،فػ تػولز تغننػػر لمو ػػؼ يػػو ببا ػرلفي حمػ ذلى ولنةػ لمتممػ لمت ػ

رفةى بمم لمفعول ٓ

فتغننػر ت ولنةػ لمتممػ ت ماظػػور بػاص لممػػمف ٖٓٚ / ،ف ٓ ط و ػ وكػؿ مػػم مماكمػ
لمتامنمى فوف ماكم لمتاح لمتػ مػنس ممػم ف ػبل سػىط لمت ػفل ػ حذل مػم رفى وتػوف ونػموع
فخرل غنر لمػولرف ،بػأمر لإلاممػ ػ يػو فف تت ػفل بمممػمف ٔٔ/ ،ف  .ط و ػ وال نكػوف ألاػف مػف
ينوتمم فف ناظر لمفعول حذل مم رفةى عف يذه لمونموع لسخرل ٓ

فمػم لمتػموز ػ فمػو تغننػػر و ػؼ لمتممػ و فوف مسػمس فو تغننػر فػ لمولنةػ ذلتمػػم ٓ

فىىماكم ػ بؿ مف ولتبمم ػ فف ترف ت لمولنةػ لإلترلمنػ ت لمتػ رفةػى بمػم لمػفعول حمػ و ػ مم
لم ػػانح فػ لم ػػماوف و ػ بػػؿ حف ولتبمػػم فف تماػػص ت ولنةػ لمتممػ ت لممطرواػ عىنمػػم عىػ
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تمنع كنوفمم وفو مفمم لمماتمى وفف ت ؼ يذه ت لمولنة ت بو
* ا ض ٕٓ ٜٕٔٛ/ٕ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٗػ ٕٗٗ

مم لم انح ف لم ماوف ٓ

* ا ص ٘ٔ ٜٔٚٛ/٘/ػ س  ٕٜػ ٘ ٜػ ٘ٔٙ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٖ/ػ س  ٕٛػ  ٜٚػ ٖٙٙ
كػػؿ ذمػػؾ ف ػ سػػىط لمماكم ػ و ومػػف ولتبمػػم و و مكاػػي نم ػػر عى ػ تغننػػر و ػػؼ ت

لمولنة ػ لإلترلمن ػ ت كمػػم ي ػ و لم ػولرف ،بػػأمر لإلامم ػ و ػ ألف لممةمنب ػ عػػف ت ولنة ػ ت فخػػرل
ماظور بآمر اص لمممف ٖٓٚ / ،فٓط ٓ
و تمنع لألاكػمـ لمتػ فبماػى تغننػر لمو ػؼ و ػ ا ػى فػ وضػوح وتػبل عىػ فاػي
م نف ت بممولنة لإلترلمن ت مىتمم لمت ورفى بأمر لإلامم ٓ
َففَٗدكىََمغََ،ََ3982/3/33ـَرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت تغننػر حمػ لمو ػػؼ لمػػذل تػػرل فاػػي لمو ػؼ لم ػػماوا لمسػػىنـ مػػم فلـ ال نتةػػفل ت ػػرفمم

ف ذمؾ مترف تةفنؿ لمو ؼ وال نا رؼ حم تغننر لمتمم ذلتمم ت
* ا ض ٔٔ ٜٕٔٛ/ٖ/ػ س ٖٖ ػ  ٙٚػ ٖٖ٘
ٔفَٗدكىََمغََ،َ3982/2/20ـَرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ
ت بػػؿ فامػػم مطممب ػ

ػ فل لمماكم ػ

ػ بػػمماظر ف ػ ت لمولنة ػ لمتامون ػ ت لمت ػ رفةػػى بمػػم

لمػفعول و ػ وفف مػم تىتػػزـ بػي فػ يػذل لماطػمؽ يػػو فال نةمنػس لممػػتمـ عػف ت ولنةػ ت غنػر لمتػ
ورفى بأمر لإلامم فو طىس لمتكىنؼ بمماضور ت

* ا ض ٕٓ ٜٕٔٛ/ٕ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٗػ ٕٗٗ

ٔفَٗدكىََمغََ،َ3977/5/36ـَرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ
ت

مم فلـ فف ت لمولنة لمممفن ت لممبنا بأمر لإلامم ولمت كماػى مطرواػ بممتىسػ يػ

بذلتمم لمولنة لمت حتخذيم لماكـ فسمسم مىو ؼ لمتفنف لمػذل فلف لممػتمـ بػي فوف فف تضػنؼ
حمنمم لمماكم

نوم ت ٓ
* ا ض  ٜٔٚٚ/٘/ٔٙػ س  ٕٛػ  ٕٔٛػ ٗٓٙ

ٔفَٗدكىََمغََ،َ3982/4/6ـَرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ
ت مم فلمى ت لمولنة

ت لممرفوع بمم لمفعول مـ تتغنر

* ا ض  ٜٕٔٛ/ٗ/ٙػ س ٖٖ ػ ٖ ٜػ ٔٗٙ
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تٓ

ٔرمٕلَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبََ:ـَ

مػػم تىتػػزـ بػػي لمماكمػ يػػو فال تةمنػػس لممػػتمـ عػػف ت ولنةػ ت غنػػر لمتػ ورفى فػ فمػػر

ت

لإلامم فو طىس لمتكىنؼ بمماضور ت ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٖٔٚ/ٖ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٛػ ٖٖٜ
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٕ/ٙػ س ٖٕ ػ ٕٖ ػ ٔٔٚ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٙ/ٔٚػ س  ٜٔػ  ٔٗٙػ ٕٔٚ
ٔفَٗدكىََمغََ،َ3972/3/3ـَرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـََ

ت حاي ولف كماى لمماكم باسس لأل ؿ ال تت نف بو ؼ لمانمب لمةمم ت مىولنةػ

ت ػ حال

فف ػرط ذمػؾ ػ عىػ مػم حسػت ر عىنػي نضػم يػذه لمماكمػ ػ ت واػف ،لم ةػؿ لممػمفل ت لممكػوف
مىترنمتنف وعفـ حضمف عام ر تفنف ،ت ٓ


ا ض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٙػ ٕٓ

 #ونض ػػم ماكمػ ػ لم ػػا ض متػ ػولتر عىػ ػ وت ػػوس لمتابن ػػي ولعط ػػم فت ػػؿ مىم ػػتمـ وففمع ػػي
حذل طىس و حذل كمف ف تغننر لمو ؼ مم ن تض تةفنؿ ففمعي ٓ
فمؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت نتس عى لمماكمػ فف تى ػى اظػر لمػففمع حمػ تغننػر لمتممػ مػف ترنمػ ا ػس حمػ

ترنم ػ لم ػػروع فنػػي و ومت ػ كماػػى لمولنة ػ لمممفن ػ مىا ػػس ويػػو لإلسػػتنبل بطرنػػؽ لإلاتنػػمؿ
مختى عف ولنة لم روع ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٕٔٚ/ٔ/ػ س ٖٕ ػ  ٙػ ٕٓ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت حذل تةػػفل لألمػػر متػػرف تةػػفنؿ لمو ػػؼ حم ػ تغننػػر لمتمم ػ ذلتمػػم بتافنػػف كنػػمف لمولنة ػ

لمممفنػ لمتػ فننمػى عىنمػم وبانمامػم ػ كتةػفنؿ لمتممػ مػف فمعػؿ ف ػى فػ لمتزونػر حمػ

ػرنؾ

فنػػي و فػػبف يػػذل لمتغننػػر ن تضػ مػػف لمماكمػ تابنػ لممػػتمـ ومااػػي فتػػبل متاضػػنر ففمعػػي ولال
عمس لماكـ لإلخبلؿ باؽ لمففمع تٓ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٕٔ/ٔٙػ س  ٜٔػ ٕٕٔ ػ ٓٔٓٛ

* وبمثؿ ذمؾ نضى ماكم لما ض عاػف تةػفنؿ لمتممػ مػف يتػؾ عػرض بػمم و ،حمػ ترنمػ
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فخوؿ بنى مسكوف ب

ف حرتكمس ترنمػ ( ا ػض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٔٔ/ػ س  ٜٔػ  ٕٓٛػ )ٕٔٓٚ

و وكذل عاف تةفنؿ لمتمم مف سرن حم خنما فمماػ ( ا ػض ٖٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س ٔٛػ  ٖٔٛػ

٘ٓ ) ٚو وكذل عاف تةفنؿ و ؼ لمتمم مف نتؿ عمف حم ػ نتؿ خطأ ( ا ض ٕٕٜٔ٘ٚ/ٔ/
ػ س  ٛػ  ٔٙػ  ) ٘ٚوكذل عف تغننر و ؼ لمتمم مف روع ف نتؿ حم ضرس ا أى عاي
عمي مستفنم ( ا ض ٖٕ ٜٔ٘ٓ/ٔٓ/ػ سٕ ػ  ٖٙػ ٓ) ٜ
ً
ََََََََََََََأيؼبَََ:
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٕٔ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٕٓٙػ ٛ٘ٚ
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٗ/ٔ/ػ س ٘ ػ ٘ ٛػ ٕ٘ٙ
* ا ض ٕٔ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط ٕ ػ ٕٓٔ ػ ٕٙٛ
* ا ض  ٜٕٜٔ/ٙ/ٙػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ تػٔ ػ  ٕٙٚػ ٕٕٖ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغ بأف مثؿ يذل لمخطأ و لممتمثؿ ف عفـ تابن لممػتمـ  /لمطػمعف حمػ

ممفترتي لمماكم مف تغننر و ؼ لمتمم لمت فلاتػي بمػم اتػ نتسػا مػي ت ػفنـ ففمعػي و فػبف
ماكم لما ض ال تستطنع ت انح يذل لمخطػأ ممػم نتةػنف مةػي فف نكػوف لما ػ ض مػع لإلا ػمم

ٓ

* ا ض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٔٔ/ػ س  ٜٔػ ٕٔٓ ػ ٜٜٓ
وممم ت فـ نبنف فف لماكـ لمطةوف فني حذ فنف لماكـ لممستأاؼ ألسبمبي و نػف عػمس مػم
عمس اكـ فوؿ فرت مف ن ور ولخبلؿ بممغ لمتسمم باؽ لمففمع فضبل عف مخمم لم ماوف
ٓ

نض ػػمؼ حمػ ػ م ػػم ت ػػفـ لف لماك ػػـ لممس ػػتأاؼ لممان ػػف ألس ػػبمبي م ػػف لماك ػػـ لإلس ػػتوامف

لممطةوف فني و نف نةف نةوفل تممم عف حنػرلف لل ففمػ تثبػى لمتممػ ت لممةفمػ ت لممغنػر ،ألسػمس
لمفعول و ف اؽ لممتمـ  /لمطمعف و تاػى ت ػور ػ ربمػم

فف لإلفلاػ بمإل ػترلؾ تة نػي مػف

يذل لإلثبمى لمولتس ٓ

وغاػ ػ ع ػػف لمبن ػػمف و فف حثب ػػمى لال ػػترلؾ و م ػػنس رتم ػػم بممغن ػػس ولمظ ػػف ولمتم ػػونـ ب ػػبل

ف وؿ وال ضولبط و ػ ونف نضى ماكم لما ض بأاي  :ػ
ت ممػػم كػػمف لماكػػـ نػػف فلف لمطػػمعف بترنمػ لأل ػػترلؾ بطرنػػؽ لالت ػػمؽ ولممسػػمعف ،و ف ػػف
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كمف عىني لف نستظمر عام ر يػذل لأل ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالفمػ لمفلمػ عىػ ذمػؾ بنماػم

نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنع لمفعول وظروفمم و بنف لف مم فورفه لماكػـ مػف
متػػرف تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػ ل ػػوؿ لن ػػمالى لمتورنػػف ولت لروػػي لضػػمف بخػػط نػػفه بةػػف
لمتورنف ٓ ال ن نف فػ ذلتػي لالت ػمؽ كطرنػؽ مػف طػرؽ لال ػترلؾ و لذ ن ػترط فػ ذمػؾ لف تتاػف
لمان عى لرتكمس لم ةؿ لممت ؽ عىني و ويو مػممـ نػفمؿ لماكػـ عىػ تػولفره و كمػم مػـ نثبػى فػ

اػػؽ لمطػػمعف تػولفر لال ػػترلؾ بػػمل طرنػػؽ لخػػر اػػففه لم ػػماوف ٓ ممػػم ك ػمف مػػم ت ػػفـ فػػمف لماكػػـ
لممطةوف فني نكوف نم لر ن و لر نةنبي بمم نستوتس ا ضي تٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ٔ ػ ٚٚٛ
* ا ض ٜٖٔٔٔٛ/٘/ػ سٖٗ ػٕ٘ٔ ػٕٗٙ
ٔثظنكَلؼذَحمكًخَانُمغَٔلبنذَثأٌََ:ـََ

ت لإل ػػترلؾ فػ ػ لمتزون ػػر ولف ك ػػمف ن ػػتـ غممب ػػم فوف مظػػػمير خمرتنػ ػ فو فعم ػػمؿ ممفنػ ػ

ماسوس ػػي نمك ػػف لإلس ػػتفالؿ بم ػػم عىن ػػي حالّ لا ػػي نتة ػػنف مثبوت ػػي فف تك ػػوف لمماكمػ ػ ن ػػف حعت ػػفى
ا ومي مف ظروؼ لمفعول ومبلبسمتمم طمممم كمف حعت مفيم سموغم تبػرره لمونػموع لمتػ فثبتمػم
لماكػػـ ػ فػػبذل خىػػى مفوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمتػ
لمطػػمعف ف ػ لمتزونػػر ف ػ لألورلؽ لمرسػػمن
النبػػنف مامػػم ا ن ػ م

ػػوف لماكػػـ فػ

تظػػمير لإلعت ػػمف بم ػػترلؾ

ولكت ػ ف ػ ذمػػؾ بةبػػمرلى عممػػي متمى ػ ومتمى ػ

ػػأف لمولنػػع لممةػػروض لمػػذل يػػو مػػفلر لألاكػػمـ و وال

نا ؽ بمم لمغرض لمذل ن فه لم مرع مف تسبنبمم مف لموضػوح ولمبنػمف فباػي نكػوف نم ػ لر بمػم

نوتس ا ضي ت ٓ

* ا ضٜٖٔٛ/ٖ/ٔٙػ س ٖٗ ػ رنـ ٘ ٚػ ص ٔ ٖٚػ طةفٕٓ ٕ٘/٘ٛؽ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

مف لمم رر فف متػرف تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي

ػماس لمم ػىا فػ

لمتزونر ال نك بذلتي ف ثبوى حنترلفي لمتزونر فو ح ترلكي فني ولمةىػـ بػي مػم فلـ ُناكػر حرتكمبػي
مي ونتاف عىمي بي ػ كممامؿ ف لمفعول ػ فبف لماكـ حذ مـ نفمؿ عى ننمـ لمطمعاػ بمإل ػترلؾ
ف حرتكمس لمتزونر وعوؿ ف حفلاتمم عى تولفر لم
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ف لمتامو مػفل لمطػمعف و نكػوف م ػوبم

بمم

ور ف لمتسبنس ولم سمف ف لإلستفالؿ متةنام ا ضي ٓ
* ا ض ٘ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ س  ٗٚػ ٗٓٔ ػ ٕٖٚ

ٔلؼذَثأٌََ:ـَ

ت ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف فلف لمطػػمعف بترنم ػ تزونػػر لم ػػنؾ ولسػػتةمممي

حسػػتامفل حمػ متػػرف تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي

ػػماس لمم ػػىا لموانػػف فػ تزونػػر لمتوننػػع

لمماسوس حم لممفع بمماؽ لممفا وفف لمت رنر لم ا نف نطع بأف يذل لألخنر مػـ نونػع عىػ
ذمػػؾ لم ػػنؾ فوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػ لمتزونػػر ونػػورف لمػػفمنؿ عىػ فف لمطػػمعف زور يػػذل
لمتونن ػػع با س ػػي فو بولس ػػط غنػ ػره م ػػم فلـ لا ػػي ناك ػػر حرتكمب ػػي م ػػي و

كمػػػم م ػػـ نة ػػف لماكػ ػػـ

ببسػػتظممر عىػػـ لمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػػرر فف متػػرف لمتمسػػؾ بممورن ػ لممػػزور،

نك

ال

ف ثبوى يذل لمةىـ مم فلـ لماكـ مـ ن ـ لمفمنؿ عى فف لمطمعف يو لمذل نمرؼ لمتزونر

فو ح ترؾ ف حرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ ػ فبف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور ت ٓ

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

مف لمم رر ػ ف نضم يذه لمماكم ػ فف مترف ضبط لمورن لممزور ،فو لمخمتـ لمم ىف

و فو لمتمسػػؾ بػػذمؾ و فو وتػػوف م ػػىا مىمػػتمـ ف ػ تزونريػػم فو ت ىنػػفه و ال نك ػ بمتػػرفه ف ػ
ثبوى حسمممي ف تزونريم فو ت ىنفه ك معؿ فو رنؾ و فو عىمي بممتزونر فو لمت ىنف و مػممـ ت ػـ
ففمػ عى ػ فاػػي يػػو لمػػذل فتػػرل لمتزونػػر فو لمت ىنػػف با سػػي فو بولسػػط غن ػره و مػػم فلـ فاػػي ناكػػر
حرتكمس ذمؾ و وخبل ت رنر نسـ فبام

لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب لألمر حمني ٓ

* ا ض ٖ ٜٔٛٛ/ٔٔ/ػ س  ٖٜػ ٕ٘ٔ ػ ٔٓٓٔ
ٔلؼذََكظنكَثأََََّ:ـَ

ت مػػف لمم ػػرر فف لماكػػـ مت ػ كػػمف نػػف نض ػ ببفلا ػ لممػػتمـ فػ ػ ترنم ػ لإل ػػترلؾ فػػ

لمترنمػ بطرن ػ لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف ،فػػبف عىنػػي فف نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػترلؾ وفف نبػػنف
لألفمػ لمفلمػ عىػ ذمػػؾ بنماػػم نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػع لمػػفعول وظروفمػػم
ولالّ كمف نم ر لمبنمف تٓ

ا ض ٜٔٙٗ/ٔٓ/ٕٙػ س٘ٔ ػ ٕٕٔ ػ  ٜٙٔػ طةف رنـ ٓ ٖٗ/ ٗٛؽ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت متػ فلف لماكػػـ لمطػػمعف فػ ترنمػ لإل ػػترلؾ فػ لمتػربح بطرن ػ لإلت ػػمؽ ولممسػػمعف،

فبف عىني فف نسػتظمر عام ػر يػذل لإل ػترلؾ وطرن تػي وفف نبػنف لألفمػ لمفلمػ عىػ ذمػؾ بنماػم
نوضامم ونك ؼ عف ننمممم وذمؾ مف ولنع لمفعول وظروفمم ت

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

ََٔلؼذَحمكًخَانُمغَكظنكَثأٌََ:ـَ

ت لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم حذل كػػمف نػػف نض ػ ببفلا ػ لمطػػمعف بترنم ػ تسػػمنؿ لإلسػػتنبل بغنػػر

ا ػػؽ عىػ ػ فمػ ػولؿ عممػ ػ ولإل ػػترلؾ فنم ػػم فوف بن ػػمف لمون ػػموع ولألفة ػػمؿ لمتػ ػ نمرفم ػػم ك ػػؿ م ػػتمـ

وعام ر لإل ترلؾ وطرن تي ولستظممر ن ف حرتكمس لم ةؿ ف يذل لم أف ت

* ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٕٔ/ػ س  ٖٜػ  ٜٔٛػ ٖٖٓٔ ػ طةف ٘ٛ / ٜ٘ٚٙؽ
* كمم نضى ماكم لما ض بأف تولز حثبمى لإل ترلؾ بمم رلوف و ػ رطي وروف لم رنا عى
ولنة لمتارنض فو لإلت مؽ ف ذلتي مع
ػيٌَٕأدكبيٓبَأٌَََ:

ا لإلستاتمط وسبلمتي و ػ ٔلبنذَفَٗٔادضَيٍَ

ت ماػمط تػولز حثبػػمى لإل ػترلؾ بطرنػؽ لإلسػػتاتمط حسػتامفل حمػ نػرلوف فف تكػوف لم ػرلوف

ما ب عى ولنة لمتارنض فو لالت مؽ ف ذلتي وفف نكوف حستخبلص لماكـ مىػفمنؿ لممسػتمف
مامم سػموغم ال نتتػمف مػع لمماطػؽ فو لم ػماوف ػ فػبذل كماػى لألسػبمس لمتػ حعتمػف عىنمػم لماكػـ
فػ حفلاػ لممػػتمـ ولمةام ػر لمتػ حسػتخىص مامػػم وتػوف لإل ػترلؾ ال تػػافل حمػ مػػم حاتمػ حمنػػي
فةافوػذ نكػوف مماكمػ لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ عىػ

ػػا تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػفخؿ

وت اح يذل لإلستخبلص بمم نت ؽ مع لمماطؽ ولم ماوف ت
* ا ض  ٜٔٙٓ/٘/ٔٚػ س ٔٔ ػ ٓ ٜػ ٗٙٚ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/٘/ػ  ٖٜػ ٗٓٔ ػ ٜٙٛ

بػؿ حف متػرف لمتمسػؾ بورنػ مػزور ،و ػ النك ػ بذلتػي إلثبػمى لإل ػترلؾ فػ تزونريػم و
بؿ حف لمةىـ بتزونر لممارر الن وـ بذلتي فمنبل عى لإل ترلؾ ف تزونره ٓ
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فمضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت متػػرف لمةىػػـ ببرتكػػمس لمتزونػػر و ػ ال نك ػ بذلتػػي مثبػػوى لإلت ػػمؽ فو لمتاػرنض فو

لممسمعف ،عى حرتكمس لمترنم ت ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٚػ س ٕ ػ  ٛٛػ ٕٕٜ
َٔلؼذَثأٌََ:ـَ

ت ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػف فلف لمطػػمعف بترنم ػ تزونػػر لم ػػنؾ ولسػػتةمممي

حسػػتامفل حمػ متػػرف تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي

ػػماس لمم ػػىا لموانػػف فػ تزونػػر لمتوننػػع

لمماسوس حم لممفع بمماؽ لممفا وفف لمت رنر لم ا نف نطع بأف يذل لألخنر مػـ نونػع عىػ

ذمػػؾ لم ػػنؾ فوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػ لمتزونػػر ونػػورف لمػػفمنؿ عىػ فف لمطػػمعف زور يػػذل
لمتونن ػػع با س ػػي فو بولس ػػط غنػ ػره م ػػم فلـ لا ػػي ناك ػػر حرتكمب ػػي م ػػي و

كمػػػم م ػػـ نة ػػف لماكػ ػػـ

ببسػػتظممر عىػػـ لمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػػرر فف متػػرف لمتمسػػؾ بممورن ػ لممػػزور،
نك

ال

ف ثبوى يذل لمةىـ مم فلـ لماكـ مـ ن ـ لمفمنؿ عى فف لمطمعف يو لمذل نمرؼ لمتزونر

فو ح ترؾ ف حرتكمبي و ممم كمف مم ت فـ ػ فبف لماكـ نكوف م وبم بمم

ور ت ٓ

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

ت متػػرف لمتمسػػؾ بممورن ػ لممػػزور ،النك ػ ف ػ ثبػػوى لمةىػػـ بتزونريػػم مػػمفلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ

لمفمنؿ عى م مرف لممتمـ مىتزونر فو ح ترلكي فني ت ٓ

* ا ض ٔ ٜٔٛٙ/ٗ/ػ س ٖٚػ ٔ ٜػ ٘ٗٗ ػ طةف ٕٗ ٘ٙ/ٔٚؽ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبََثأٌََ:ـَ

ت مت ػػرف لمتمس ػػؾ بممورنػ ػ لمم ػػزور ،ال نك ػ ػ فػ ػ ثبػػػوى عى ػػـ لمطػػػمعف بػػػممتزونر فو

ح ترلكي فني مم فلـ لماكـ مـ ن ـ لمفمنؿ عى لف لممتمـ يو لمذل نمرؼ لمتزونر فو ح ػترؾ فنػي
تٓ
* 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 ٘ٗٗ

ومم كمف مم ت فـ و وكمف لماكـ لممستأاؼ لممانف ألسبمبي مػـ ن ػـ فمػنبل عىػ مػم فسػافه
مىطػػمعف وفوف تابنػػي و ومػػـ نػػورف فسػػبمبم سػػموغ ممػػم نضػ بػػي مػػف حفلاػ و ػ فػػبف لماكػػـ نكػػوف
مةنبػم ػ فضػبل عػف لم
تابني و ػ ب

ػور ولإلخػػبلؿ بػممغ لمتسػمم باػؽ لمػففمع فنمػم فتػرله مػف تةػػفنؿ فوف

ور خر وفسمف ف لإلستفالؿ ولخبلؿ باؽ لمففمع و ػ وفاي حذل كػمف ذمػؾ و وكػمف

لماكـ لإلستوامف لممطةوف فني نف حعتاؽ يذل لم ضم فوف فف نتفلرؾ ذمؾ و فباي نكوف مةنبػم
بذلى مم عمس لماكـ لممستأاؼ لمذل نض بتأننفه لألمر لمموتس ما ضي ٓ
فهٓظَِاألؿجبةَ
* نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض ضـ لمم رفلى مىزوممم مباػ

ََ:
ً
أٔالََ:
ً
صبَيبََ:

ب بوؿ لمطةف

فوتػي لمطةػف ػ ٔاحلكىََ

كبل ٓ

وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولم ضم بب لر  ،لممتمـ  /لمطمعف ٓ
ولاتنمطنم ببا ضم لمفعول مى ىح
وفاتنمطنم كىنم بمما ض ولإلامم

ٓ
َََََاحملبيََٗ/عجبئَٗػـيخَ

َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

ػغةَػًــضَـَآنخَدبصحَ
ـــــــــــــَ
َ

فَٗانمؼيخََ95/8945جُخَيضيُخََظغََ
َ96/2285ؽَشغقَ
َ

انـؼٍَثبنُمغََعلىَََ66/38033
َ

ــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ
انضائغحَاجلُبئيخَ
رمغيغَثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغ
ادلمضوَيٍَ................ :

متمـ

.

مستأاؼ

 .طمعف

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ رتػػمو عطن ػ لمماػػمم بػػمما ض ٘ٗ ػػمرع

طىةى ارس بمم مير ،و ػ ولموكنؿ عاػي بممتوكنػؿ ٖٓٗٔ س  ٜٜٔٙ /رسػم

عمـ توثنؽ لممةمفل لماموذت ٓ
ػـــضََ:

ٔ ػ لمانمب لمةمم ٓ

ٕ ػ .................

مفع

فَٗاحلكـىََََ:

لم ػمفر  ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙمػف ماكمػ

ػممؿ لم ػمير ،لإلبتفلونػ ( فلوػر ،تػاح

مس ػ ػػتأاؼ مفنا ػ ػ ػ ا ػ ػ ػػر ) ـ

ف ػ ػ ػ لم ضػ ػ ػػن ٘ ٜٜٔٙ / ٕٕٛس ػ ػ ػػرؽ

( ٘ٗ ٜ٘ / ٜٛتاح مفناػ ا ػر ) ـ ولم مضػ اضػورنم ب بػوؿ حسػتوامؼ
لمم ػ ػػتمـ ( لمط ػ ػػمعف ) ػ ػػكبل وفػ ػ ػ لمموض ػ ػػوع بتة ػ ػػفنؿ لماك ػ ػػـ لممس ػ ػػتأاؼ

ولإلكت م بابس لممتمـ ( لمطمعف) فربة وع ػرنف سػمع وتأننػفه فنمػم عػفل
ذمػػؾ ولمم ػػمرنؼ  .وكماػػى ماكمػ فوؿ فرت ػ

ػ تػػاح مفناػ ا ػػر و نػػف

نضػػى اضػػورنم ف ػ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/باػػبس لممػػتمـ ( لمطػػمعف ) ػػم لر مػػع
لم ػػغؿ وك مم ػ خمسػػنف تانمػػم ألن ػػمؼ لمتا نػػذ وفمزمتػػي بػػأف نػػافل مىمػػفع

بػػمماؽ لممػػفا مبىػػغ ٔٓ٘ تػػـ عىػ سػػبنؿ لمتةػػونض لممانػػى ولمم ػػمرنؼ
وخمس تانممى فتةمس مامممه ٓ
انٕلبئـــــــــــغَ

إرًٓذَانُيبثخَانؼبيخَانـبػٍَثأَََّ:ـَ

بتمرنخ ٖٔ ٜٜٔ٘/٘/ػ بفلور ،نسـ مفنا ا ر
ضػػػرس عمػ ػػفل  ................وفا ػػف
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بػ ػػي لإل ػػمبمى لممو ػ ػػوف ب ػػممت رنر لمطب ػ ػ

لممرفؽ ولمت فعتزتي عف ف غممي لم خ ن م ػف ،ال تزنف عف ٕٓ نومم ببستةممؿ م امفٓ ،
وطىبى ع مبي بممممف ٔ /ٕٕٗ ،و ٖ ع وبمى ٓ

وبتػمرنخ ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/ف ػفرى ماكمػ فوؿ فرتػ اكممػم لممت ػفـ و ػ فطةػف عىنػي
لممػتمـ بطرنػؽ لإلسػتوامؼ و ػ ف ضػى لمماكمػ لإلسػتوامفن فػ  ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙػ فوف تا نػؽ
ففمع لمطمعف ػ باكممم سممؼ لمبنمف ٓ

وممػم كػمف يػذل لماكػـ نػف ػمبتي تمىػ عنػوس و ػ وفضػر بممطػمعف و ػ مػذمؾ ف ػف طةػف

عىني بطرنؽ لما ض مؤلسبمس لستن  :ػ
أؿجـــبةَانـؼــــــــٍَ

أٔالََََََََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعََ

ف مذكر ،ففمعي لممكتوب لمم فم بتىس ٗٔ ٜٜٔٙ/ٕ/ػ طىػس لمطػمعف مػف ماكمػ

فوؿ فرت طىبم حاتنمطنم تمزمم ببستفعم لممفع ومامن تي و ػ وا

ف يذه لممذكر ،لمولنة

لممفعم ،ا نم تممػم و وففػع بكػذس لممػفع و وفورف ففمتػي عىػ كذبػي ولختبلنػي و ػ وتمسػؾ حذل مػـ
تتبي لمماكم حم لمطىس لأل ى بممب لر  ،و بطىػس تػمزـ ببسػتفعم لممػفع ومامن ػتي  .حال
فف ماكم فوؿ فرت نضى بمإلفلا فوف فف تا ؽ لمولنة وفوف فف تتنس لممتمـ  /لمطػمعف
حم طىبي لمتمزـ ببستفعم لممفع ػ يػو ػميف لإلثبػمى لموانػف ػ لمػذل تمسػؾ لممػتمـ بتكذنبػي ػ
ومامن تي ٓ

وفمػػمـ لمماكمػ لإلسػػتوامفن و ػ عػػموف لممػػتمـ  /لمطػػمعف ػ حبػػفل يػػذل لمطىػػس لمتػػويرل

لمتمزـ ف مذكر ،بففمعي نفممم مىماكم لإلستوامفن بتىس ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/ػ ا مم  :ػ
ت لمتممي موضوع لمفعول لمممثى و ػ تمم مختى مموي ف لممموي و ػ ي ماػض لختػرلع مػف
وا خنمؿ لممفعو  ................ب

ف لالبتزلزٓ

فمممتمـ ال نةرؼ بتمتم لممفعو ................

ولممتمـ مـ نسبؽ مي بتمتم ران لممفعو ................
ولمولنة لمم ترله ماؿ ببلغ لممػفعو  ................و ػ يػ ولنةػ مختى ػ مػف اسػج
خنممي ولخترلعي وتأمن ي و ػ فىـ نىتؽ بي لممتمـ لطبلنم ال ف نوـ ٖٔ ٜٜٔ٘/٘/وال ف فل نوـ
خر ٓ
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وفبىغ فمنؿ عى كذس حفعم لممذكور فاي عتز عف ذكر رنـ واوع لمسػنمر ،لمتػ نػزعـ
ماس لمسنمر ،وعاولاي و ويذه م مرنػ غرنبػي تػفل

كذبم فامم ل طفمى بي و ػ بنامم نذكر فسـ

الفتي تفل مىاظر و ػ فػمألنرس مىماطػؽ فف نػذكر اػوع ورنػـ لمسػنمره لمتػ نػفع فامػم
فػػذمؾ فػ متامومػػي وفمػػمـ عنانػػي و ػ فمػػم مةرفػ لسػػـ وعاػولف

ػفمتي و ػ

ػػمابمم فمػ مسػػأم تاتػػمط لم ػ

تارل ولستطبلع ولستخبمر فنرس وفنسر مامم بنمف اوع ورنـ لمسنمره لمت فممـ امظرني ؟
وفنولؿ لممفعو  ................تك ي وتةرني ٓ

فمو ن وؿ  :ػ
ت

لمىػ ا ػػؿ فاػػي لمنػػوـ اػػمؿ سػػنرل ب ػػمرع عبػػمس لمة ػػمف فوتوػػى ب موػػف سػػنمر ،مػػـ فتػػذكر

رنممػػم (؟ ) ن ػػطفـ بػ وبممسػالؿ ولالسػػتةبلـ ماػػي (؟ ) عػػف سػػبس سػػنره بمػػذه لمطرن ػ (؟ )
تةفل عى بممسس (؟ ) ولم تـ (؟ ) ولمضرس (؟ ) وبمالستةبلـ عاي (؟ ) عرفى لاي نفع

( ................؟ ) ون نـ ف عممر ،لما ر مرع عبمس لمة مف ت ٓ

و فممـ كثمف لممتمينؿ (؟ ) ولمم مرنمى (؟ ) لمةتنب ف رولنتي سوؿ فأتمس :
س ػ مميو اوع لمضرس (؟ ) لمذل ونع عىنؾ ؟
ط ػ يو لمسس (؟ ) ولم تـ (؟ ) ولمضرس (؟ ) وفاف
ٔملَيممَؿيبصرَّيبَْٕانـتَ؟!!!َ

ل مبت ٓ

ٔالَلبلَؿيبصرَّيبَْٕانشزىَ؟!!!َ

ٔالَلبلَؿيبصرَّيبَْٕانؼغةَ؟!!!َ

ٔالَلبلَؿيبصرَّيبََْٗاإلطبثخَ؟!!!

َٔؿئمََ:ـََ

س ػ يؿ بؾ ل مبمى ؟
طػ

فنوه ٓ

س ػ ممي لال مبمى لمت لافثمم بؾ (؟ ) ولسمي لممستخفمي (؟ )
طػ

( مع فف لم موؿ مـ ن ر ف نممتي لم

نوتف ترح بممنف لمنسرل ويو ضربا بآمي امفه ؟

مي ؟

)

ومـ ن ؿ سنمفتي ممي لسمي لمامفه لمت نزعـ لاي ضربي بمم
س ػ ممسبس ننممي بةمؿ ذمؾ ؟
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ط ػ الاي كمف نسنر بطرن ي غنػر الو ػي (؟ ) بمم ػمرع وكػمف سػوؼ ن ػطفـ بػ ( فل فاػي مػـ
)

ن طفـ عى عكس ممنمؿ ف بفلن فنولمي ؟

فت رؼ وكبلـ لممفعو  ................عتنس غرنس (؟ ) نػفعو مبل ػتبمه (؟ ) و ػ
ونف افل ذمؾ بمممتمـ مىتارل عاي و ػ ففمى لمتارنمى عى فاي  :ػ
* ضمبط رطي سمبؽ و ػ ولالستغام عاي مع افلث ساي نمثؿ عبلم لست ممـ ؟

* فعت ؿ ف  ٜٜٔٙ/ٔ/ٜٔبىنممف طره و وال نزلؿ مةت بل ات لسف
* سبؽ لتمممي فو لماكـ عىني ف لم ضمنم لستني  :ػ
(ٔ) ٔ ٜٜٔٛ/ٖٖٛتاح نسـ لمسونس  .لمتمم سرني ٓ

ضمبط رطي ٓ

(ٕ)  ٜٜٔٛ/ٖٖٛٚتاح نسـ لمسونس  .لمتممي ا س ولاتامؿ
(ٖ) ٗ ٜٜٔٔ/ٙط ن ر لمانؿ  .مخفرلى ٓ

(ٗ) ٔ ٜٜٖٔ/ٔٛٚتاح م ر لمتفنفه  .ضرس ٓ
(٘)  ٜٜٔٗ/ٖٚ٘ٚتاح م ر لمتفنفه  .سرن ٓ
مور وا ذ لمة وب ٓ

واكـ بابسي ست

( ٜٜٔ٘/ٕٜٔٗ )ٙتاح م ر لمتفنفه  .حافل

ح مب با سي ٓ واكـ عىني بممابس ٓ

( ٜٜٔ٘/ٕٔٔٗ٘ )ٚتػػاح م ػػر لمتفنػػفه  .ا ػػس  .ماكػػوـ فنمػػم غنمبنػػم وعػػمرض بتىس ػ
ٕٗٓ ٜٜٔٙ/ٖ/

*

*

*

*

وولضػح مػف غ لربػ لمػببلغ وغ لربػ لالنػولؿ وممفنمػم مػف تممفػى وم مرنػمى و ػ
ومف ستؿ لممذكور و ػ فف مي غرضم مم مف يذل لالتممـ لمبمطؿ لممختىؽ م ػف فسمسي
َ
َ

َيـهتَادلزٓىَادلـزأَفََ:ـََ
أٔالَ:

نظنــــكَ

لالس ػػتةبلـ م ػػف و لزر ،لمفلخىن ػػي عم ػػم لذل ك ػػمف لمم ػػفعو ) ............ ( ..........

سػبؽ فف كػمف ضػمبطم بمم ػرطي مػف عفمػي و ػ ومتػ فاتمػى خفمتػي و ػ وممسػػبس

فاتممومم ٓ
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صبَيبَ:

ضـ

صبنضــــــبَ:

ان سولبؽ لممفعو ٓ ) ................ ( ................
لمت ػ ػ ػرنح ماػ ػ ػػم ببسػ ػ ػػتخرلط ػ ػ ػػممفلى بنماػ ػ ػػمى عػ ػ ػػف لم ضػ ػ ػػمنم لمم نػ ػ ػػفه ضػ ػ ػػف

 ) ................ ( ................فرنمـ  :ػ

ٔ ػ ٜٜٔٔٛ / ٖٖٛ

تاح نسـ لمسونس ٓ

ٕ ػ ٜٜٔٛ / ٖٖٛٚ

تاح نسـ لمسونس ٓ

ٖ ػ ٜٜٗٔٔ / ٙ

ط ن ر لمانؿ ٓ

ٗ ػ ٜٜٖٔٔ / ٔٛٚ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

 ٙػ ٜٜٗٔٔ٘ / ٕٜ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

٘ ػ ٜٜٔٗ / ٖٚ٘ٚ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

 ٚػ ٕ٘ٗٔٔ  ٜٜٔ٘ /تاح م ر لمتفنفه ٓ
عاثؼــــــــــبَ:

لالس ػ ػ ػ ػػتةبلـ م ػ ػ ػ ػػف و لزر ،لمفلخىن ػ ػ ػ ػػي عػ ػ ػ ػ ػف فس ػ ػ ػ ػػبمس لعت ػ ػ ػ ػػمؿ ............

(  ) ................بتمرنخ ٓ ٜٜٔٙ/ٔ/ٜٔ

سبيـــبَ :لسػػتفعم  ..............لممةت ػػؿ بىنمػػمف ط ػره ممامن ػػتي بمتىػػس لم ضػػم و يػػو
طىس سبؽ فف فبفله ففمع لممستأاؼ بمذكرتي مماكم فوؿ فرتي ٓ ت

*

*

*

ومػػع فف ففػػمع لمطػػمعف نػػرع سػػمع لمماكم ػ لإلسػػتوامفن

(َإَزَٓٗ)َ

ػ مي وكتمب ػ بمػػذل لمػػففمع

وبمػػذه لمطىبػػمى لمتويرن ػ متا نػػؽ ففمعػػي ولثبػػمى مػػم نتمسػػؾ بػػي مػػف كػػذس لممػػفع كػػذبم تممػػم
ولختبلنػي ولنةػ مختى ػ وماػض حختػرلع مػػف واػ خنممػػي ومػػـ تاػف

وال وتػػوف ممػػم و ػ وفمػػى

لممةىوممى لمت توفرى عاي عف سولبؽ عفنف ،تورل بػأف مػي غرضػم ( ي ػو لإلبتػزلز ) مػف يػذل
لإلفعم لمبمطؿ لممختىؽ مف فسمسي ٓ

حال فف لمماكم ػ لإلسػػتوامفن ف ػػفرى نرلريػػم بػػآخر لمتىس ػ خممنػػم مػػف حتمب ػ لممػػتمـ /

لمطػػمعف حم ػ يػػذه لمطىبػػمى لمتويرن ػ لألسمسػػن لألومن ػ لمبلزم ػ متا نػػؽ ففمعػػي و ػ ولكت ػػى
بممتأتنػػؿ ف ػ اضػػور ومولتم ػ لمامضػػر عػػف لممػػفع لممػػفا
ماضور لممفع لممفا كطىس لمامضر مع لممتمـ ٓ

ػ حم ػ تىس ػ ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙ

وممم كمف حستفعم لممفع لممفا غنر كمؼ متا نؽ ففمع وطىبمى لممتمـ  /لمطمعف
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ً
ٔعصَفيََّظـبََ:
َ
و ػ مذمؾ ت فـ لمففمع بطىس مكتوس حم لمماكم لإلستوامفن متا نؽ ففمعي ػ

ـَ

ت بتىس

ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/و ف لم ضن

٘ ٜٜٔٙ/ٕٕٛس رؽ ( ٘ٗ ٜ٘/ٜٛتاح

مفنا ػ ا ػػر ) و ػ لممػػتمـ فنمػػم موكىاػػم لممسػػتأاؼ  ................ /و ػ ت ػػفمام بػػنف نػػفل
لمماكمػ لممػونر ،ػ مي وكتمبػ بطىبػمى فسمسػن فومنػ لمتمسػام ػ مؤلسػبمس لممبػفله فػ لممػذكر،
ولممرلفة  :ػ
أٔالَ:

لالس ػ ػ ػ ػ ػػتةبلـ مػ ػ ػ ػ ػ ػػف و لزر ،لمفلخىن ػ ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػ ػػم لذل ك ػ ػ ػ ػ ػػمف لممػ ػ ػ ػ ػ ػػفعو ................

(  ) ................سػبؽ فف كػمف ضػمبطم بمم ػرطي مػف عفمػي و ػ ومتػ فاتمػى
خفمتي و ػ وممسبس فاتممومم ٓ

صبَيبَ:

ضـ

صبنضــــــبَ:

ان سولبؽ لممفعو ٓ ) ................ ( ................
لمت ػ ػ ػرنح ماػ ػ ػػم ببسػ ػ ػػتخرلط ػ ػ ػػممفلى بنماػ ػ ػػمى عػ ػ ػػف لم ضػ ػ ػػمنم لمم نػ ػ ػػفه ضػ ػ ػػف

 ) ................ ( ................فرنمـ  :ػ
ٔ ػ ٜٜٔٔٛ / ٖٖٛ

تاح نسـ لمسونس ٓ

ٖ ػ ٜٜٗٔٔ / ٙ

ط ن ر لمانؿ ٓ

ٗ ػ ٜٜٖٔٔ / ٔٛٚ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

٘ ػ ٜٜٔٗ / ٖٚ٘ٚ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

 ٙػ ٜٜٗٔٔ٘ / ٕٜ

تاح م ر لمتفنفه ٓ

ٕ ػ ٜٜٔٛ / ٖٖٛٚ

تاح نسـ لمسونس ٓ

 ٚػ ٕ٘ٗٔٔ  ٜٜٔ٘ /تاح م ر لمتفنفه ٓ
عاثؼـــــــبَ:

لالس ػ ػ ػػتةبلـ م ػ ػ ػػف و لزر ،لمفلخىن ػ ػ ػػي ع ػ ػ ػػف فس ػ ػ ػػبمس لعت ػ ػ ػػمؿ ................

(  ) ................بتمرنخ ٓ ٜٜٔٙ/ٔ/ٜٔ

سبيـبَ :لسػتفعم  ................لممةت ػؿ بىنمػمف طػره ممامن ػتي بمتىػس لم ضػم و يػو
طىس سبؽ فف فبفله ففمع لممستأاؼ بمذكرتي مماكم فوؿ فرتي ٓ

ونف ت ضىى لممنو لممونر ،ببتمبتام حم لمطىػس لمخػممس ببسػتفعم لممػفع ممامن ػتي

و ػ لألمر لمػذل ناػفوام ػ إلسػتكممؿ عام ػر ففمعاػم ػ فف اىػتمس مػف لمماكمػ لممػونر ،حعطمواػم
خطمبػػمى حمػ كػػؿ مػػف  ٔ :ػ و لزر ،لمفلخىنػ

ٕ ػ وم ػػىا لألاػولؿ لممفانػ
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ٖ ػ انمبػ

ٗ ػ وانمبػ ن ػر لمانػؿ ٘ ػ وانمبػ م ػر لمتفنػف ٙ ،ػ ومكتػس لإلعت ػمؿ

لمسونس لمكىن

بفلر لم ضم لمةمم  .ػ إلستخرلط لممطىوس ف طىبمتام لألربة لألوم

ا لمبنمف  .مىزوـ مؾ

وتويرنتي إلستةممؿ لممتمـ لممستأاؼ ا ي ف لمففمع عف ا سيٓ ت
(َإَزَٓٗ)َ

حال فف لمماكمػ لإلسػػتوامفن فعرضػػى وف ػػماى عػػف حتمبػ لممػػتمـ  /لمطػػمعف حمػ يػػذه
رى عى لمطىس بمالرفمؽ ؟
لمطىبمى لمتويرن وفَ ُ

*

*

*

و ح لز يذه لمم مفر ،لمغرنب تفل عى ففمع لمطمعف و ػ بذؿ تموفل مضان مىو وؿ
فر ضف لممفع لممفا مف فاكمـ تك ؼ حاارلفي وتاكف

حم بةض مم

مف فف لممذكور حختىؽ ولنة كمذب مـ تاف
و بتىس ػ

بتمتم ومف ماض خنممي إلبتزلز لمطمعف

ٓ

 ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙو ػ نػػفـ ففػػمع لمطػػمعف ا ػػنى يػػذه لمتمػػوف لممموى ػ حم ػ

لمماكم لإلستوامفن ف امفظ مستافلى طونى عى
ٔػت

فؽ ففمع لممػتمـ

:

ػوره رسػمني مػف لماكػـ لم ػمفر ٔٔ ٜٜٔٗ/ٗ/مػف ماكمػ تػاح م ػر لمتفنػفه فػ
لم ضػػني  ٜٜٔٗ/ ٖٚ٘ٚتػػاح م ػػر لمتفنػػفه ػ ولم مض ػ اضػػورنم بمةمنب ػ لممػػتمـ
 ( ................لمم ػػفع بػػمماؽ لممػػفا ياػػم ) ب ػػممابس سػػت ف ػػمر مػػع لم ػػغؿ
ولما مذ عف ترنمت لمسرن

ٕ

ػ

ولألتبلؼ ٓ

ػ ػػوره رسػ ػػمني مػ ػػف لماكػ ػػـ لم ػ ػػمفر  ٜٜٔٗ/٘/ٜمػ ػػف ماكم ػ ػ تػ ػػاح مسػ ػػتأاؼ
م رلمتفنفه فػ لالسػتوامؼ رنػـ ٕٓٓ٘ مسػا ٗ ٜٜٔلم مضػ اضػورنم بتأننػف اكػـ
فوؿ فرت ػ ػ ػ ػ ػػي موض ػ ػ ػ ػ ػػوع لممس ػ ػ ػ ػ ػػتاف لمس ػ ػ ػ ػ ػػمبؽ لم مضػ ػ ػ ػ ػ ػ بمةمنبػ ػ ػ ػ ػ ػ ................
( لممفع يام ) بممابس ست ف مر عف ترنمت لمسرني ولألتبلؼ ٓ

ٖ ػ

ػػوره رسػػمني مػػف اكػػـ ماكم ػ تػػاح م ػػر لمتفنػػفه لم ػػمفر  ٜٜٔ٘/ٔٔ/ٜٔف ػ
لم ضػػني ٕ٘ٗٔٔ ٜٜٔ٘/تػػاح م ػػر لمتفنػػفه ولم مض ػ بمةمنب ػ لممػػتمـ ( لممػػفع
ياػػم )  ................بػػممابس ممػػف ،سػػاي عػػف ترنم ػ ا ػػس ولسػػتنبل عى ػ مػػمؿ
لمغنر بغنر وتي اؽ ٓ ت

*

*

*
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*

و بتىػػؾ لمتىسػ لمت ػ نػػفمى فنمػػم يػػذه لمامفظ ػ و ػ تىس ػ  ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙفمػػمـ لمماكم ػ

لإلستوامفن و ػ تخىؼ لممفع عف لماضور مع فف نرلر حسػتفعموي

ػمفر فػ مولتمػ ففمعػي

و و مع فاي كمف نف ففرط عاي مف لإلعت مؿ ومـ ن فـ ففمعي فل فمنؿ عذر نبػرر حمتامعػي عػف
لماضور ٓ
ومػػع ذمػػؾ فعرضػػى لمماكم ػ لإلسػػتوامفن حع لرضػػم تممػػم عػػف تا نػػؽ ففػػمع لمطػػمعف فو

حتمبتي حم طىبمتي و وعفمى عف تا نذ نرلريم باضور لممػفع لممػفا ػ ػميف لمػفعول لموانػف
ػ ممامن تي و ػ وف فرى اكممم لممطةوف عىنػي بةػف فف

ػمفرى ففػمع لمطػمعف م ػمفر،

تمم ٓ
*

فممماكم ػ مػػـ تتػػس لمطػػمعف حم ػ طىبمتػػي لمتويرن ػ لمبلزم ػ متا نػػؽ ففمعػػي ولممبػػفله
مي وكتمب بتىسػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/و ػ ثػـ بطىػس مسػت ؿ نػفـ فػ فتػر ،لمتأتنػؿ حمػ لمماكمػ

لمت فنفى لماكـ لممسػتأاؼ ألسػبمبي فوف فف تةػرض مػفوامى اكممػم ممػذه لمطىبػمى لمتويرنػ
ال بػمإلنرلف وال بػممرف وال بػأل بنػمف مسػبس حطرلامػم ممػػم مػع مزوممػم متا نػؽ ففػمع لمطػمعف لمػػذل
تمسػػؾ بمػػذه لمطىبػػمى لمتويرن ػ

متا نػػؽ ففمعػػي ولثبػػمى ا ن ػ مػػأرس وغػػرض لممػػفع لمػػذل

لختىػػؽ ولنةػ كمذبػ مػػف وا ػ خنممػػي البت ػزلز لمطػػمعف

ػ ويػ طىبػػمى ال ن ػػفر لمطػػمعف وال

نسػتطنع لمو ػػوؿ حمػ تا ن مػػم با سػي ألامػػم تسػػتىزـ نػ لر لر مػػف لمماكمػ بضػػممم فو ت ػرنام
مىمػػتمـ بمما ػػوؿ عىػ

ػػور ،رسػػمن مامػػم ػ وم ػػمفر ،لمماكم ػ

عى ػ ذمػػؾ كىػػي تاطػػول
ونػف نضػى

عى ن ور ولخػبلؿ باػؽ لمػففمع

بم ػمفر ،ففػمع لمطػمعف م ػمفر ،تممػ

ماكم لما ض بأاي ت عىػ لمماكمػ

فف تةػموف لمػففمع فػ ففل مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػ

عف لم ميف ولاضمره ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ حمنمم ت .
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوانػ

ػ مامػوف عمػر ػ ط ٗ ػ  ٔٛٙػ

ٔٚٙ
صبَيبَََََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعَ
ك ػػذمؾ ف ػػبف لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن

لممفا ػ ويو ميف لإلثبمى لموانف

م ػػـ تت ػػس لمط ػػمعف حمػ ػ طىب ػػي س ػػممع لمم ػػفع

ػ ومامن تي و ػ وعفمى عف نرلريم بمسػتفعموي و فوف

فف تورف سبس عفوممم عف نرلريم ٓ
وفضبل عمػم طػول عىنػي يػذل لممونػؼ مػف م ػمفر ،كممىػ
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عىػ ففػمع لمطػمعف و ػ

فباي ناطػول عىػ ن ػور مػزفوط و ػ وعىػ حخػبلؿ مػزفوط فنضػم باػؽ لمػففمع و ػ نتمثػؿ فػ

عفـ تا نؽ ففمع لمطمعف بةفـ سممع ميف لإلثبمى لموانف ولمذل تمسؾ لمطمعف بتكذنبي و ػ

ونتثم ػػؿ ثمان ػػم فػ ػ لمة ػػفوؿ ع ػػف نػ ػرلر لمماكمػ ػ

بمس ػػتفعموي وس ػػممعي فوف بن ػػمف مس ػػبس ي ػػذل

لمةفوؿ ٓ
فثمبػػى ممػػم عرضػػامه بممسػػبس لألوؿ ممػػذل لمطةػػف و ػ فف ففػػمع لمطػػمعف نػػف نػػمـ عىػ

تكػذنس فنػولؿ لممػفع لممػفا
ماكم

فوؿ فرت

خنممي ومـ تاف

ػميف لإلثبػمى لموانػف فػ لمػفعول و ػ وتمسػؾ لمطػمعف فمػمـ
بأاػي كػمذس حختىػؽ ولنةػ كمذبػ مػف ماػض

وفممـ لمماكم لإلستوامفن

بتمتم و وذمػؾ فػ ذلتػي نوتػس عىػ لمماكمػ ػ اتػ ولف مػـ نطىػس لممػتمـ
لألمر فني ػ وفوف فف نتةىؽ ذمؾ بم نو

سممعي ػ فف تماص يذل لمففمع بىوغم حم غمن
لممتمـ ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:ـَ

ت

فف تا نػػؽ لألفم ػ ف ػ لممػػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ألف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفع عاي

ػػأف

لممػتمـ

تٓ

* 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 ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

بممتىس

لأل ػؿ فػ لألاكػػمـ لمتامونػ

فف تباػ

عىػ لمتا نػػؽ لم ػ ول لمػػذل تترنػػي لمماكمػ

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* 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 ٗ٘ٙ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ
ت

سممع لم ميف النتةىؽ بمم فبفله ف لمتا ن مى بمم نطمبؽ فو نخممؼ غنره مف لم موف

بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسع لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن ت ٓ

* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٜٙ
* ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت ال ن ػػفح فػ ولتػػس لمماكمػ لم نػػمـ بػػممتا نؽ لمولتػػس عىنمػػم و فف نسػػكى لمػػففمع

عػػف طىبػػي و ونممػػى  :فف لمػػففمع لمػػذل ن ػػف بػػي تكػػذنس فنػولؿ لم ػػميف النسػػوغ لإلعػرلض عاػػي
ب مم

لألطموامف لمػ مم ػمف بػي لم ػميف لممػذكور ممػم نمثىػي يػذل لمػرف مػف م ػمفر ،مىػففمع نبػؿ

فف نااسـ فمره بتا نؽ تترني لمماكم

والن ػفح فػ يػذل فف نسػكى لمػففمع عػف طىػس فتػ لر

يذل لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطول عى لممطممب ببترلوي ت ٓ
* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ
ت

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

ػػح فف نتغنػػر بػػي

وتي لمرفل ف لمفعول ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لألمر فني فو ترف عىني بمم نفاضي فف ي رفى حطرلاي فمم ونف فمسػكى عػف
تا ن ػػي وك ػمف مػػم فورفتػػي رفل عىنػػي ب مم ػ لألطمواػػمف لم ػ فن ػولؿ لم ػػميف غنػػر سػػموغ ممػػم ناطػػول
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ طةف رنـ ٖٕٖٔٓ مسا  ٜ٘ؽ
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كمم نضى ماكم لما ض بأاي  :ػ
ت

بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذل فبػػفله لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ ولمػ

حثبػػمى حسػػتامم ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي
بتا نػػؽ لمػػفمنؿ فػ لمػػفعول إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تضػ مػػف لمماكمػ
وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني ت ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ

ثمَٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:ـََ

ت لمتمسؾ بطىػس سػممع ػموف ( امينػؾ ب ػميف لإلثبػمى لموانػف ) ػ فػبف لماكػـ فػ

لمػػفعول فوف حتمبتػػي ولضػػطرلر لمػػففمع م بػػوؿ مػػم حرتأتػػي لمماكم ػ

مػػف اظػػر لمػػفعول بغنػػر

سػممع ػػموف فنػػي فخػػبلؿ باػؽ لمػػففمع وال نغنػػر مػػف ذمػػؾ تػولز لإلسػػتغام عػػف سػػممع لم ػػموف
ف امم تةذره فو نبوؿ لممتمـ فو لممفلفع عاي عفـ سممعمـ ت ٓ
* ا ض ٘ ٜٔٛٓ/ٔٔ/ػ س ٖٔ ػ ٘ ٔٛػ ٜ٘ٚ

ولذ كمف ذمػؾ و وكماػى لمماكمػ مػـ تا ػؽ ففػمع لممػتمـ لمطػمعف ومػـ تولتمػي بتا نػؽ
تترني با سمم تسمع فني ػميف لإلثبػمى لموانػف لمػذل تمسػؾ لمطػمعف بكذبػي و بنامػم فنػمـ لماكػـ
نضػم ه بتأننػف نضػم فوؿ فرتػ بمإلفلاػ عىػ فنػولؿ يػذل لم ػميف لموانػف فوف سػممعي ػ فػبف

لماكـ نكوف بمطبل مى

ور ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ٓ

كػػذمؾ فػػبف عػػفوؿ لمماكمػ لالسػػتوامفني عػػف نرلريػػم بتىس ػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/ببسػػتفعم
ميف لإلثبػمى لموانػف لممػذكور ػ نوتػس عىنمػم فف تبػنف بمػفوامى اكممػم سػبس عػفوممم عػف
يػػذل لم ػرلر و و ي ػ مػػـ ت ةػػؿ ذمػػؾ و حامػػم فنػػفى لماكػػـ لممسػػتأاؼ ألسػػبمبي فوف سػػممع ػػميف
لالثبمى لموانف و فوف بنمف سبس عفـ سممعي و فوف بنػمف سػبس عػفوممم عػف نػرلر حسػتفعموي

مسممعي .

َ
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ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:ـََ

ت مف لمم رر فاي مت نفرى لمماكم تفن طىس مف طىبمى لمففمع فبستتمبى مػي

فباي ال نتوز فف تةفؿ عاي لس ألسبمس تبرر يذل لمةفوؿ و وفاي حذل خىى مفوامى لماكـ
ممم نبرر عفوؿ لمماكم
لمففمع مىطمعف ت

عف يذل لمطىس فبف لماكـ لممطةوف فني نكػوف نػف فخػؿ باػؽ

* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ  ٖٜػ ٔٚٙ
صبنضبََََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعََ:ـََََََ
فنػف لماكػـ لإلسػتوامف

ػ اكػـ فوؿ فرتػ و ػ ألسػبمبي و ػ مػع فف ذمػؾ لماكػـ حمت ػى

عف طىس تػمزـ مىمػتمـ لمطػمعف بمسػتفعم لممػفع لممػفا

ػ ويػو ػميف لإلثبػمى لموانػف فػ

لمػفعول ػ ممامن ػتي و فوف فف نةػرض ذمػؾ لماكػـ ممػذل لمطىػس لمتػويرل لمتػمزـ ال بػمإلنرلف وال
بػممرف ٓ ٔلؼذَحمكًخَانُمغَ :ت بػأف طىػس لمػففمع ف ػىنم لمبػ لر  ،ولاتنمطنػم حسػتفعم
لم ػػميف ممامن ػػتي نةػػف طىبػػم تمزمػػم تىتػػزـ لمماكم ػ ببتمبتػػي مت ػ كماػػى مػػـ تاتػػي حم ػ

لم ضػػم

بػممب لر  ،ولس كػمف لماكػـ م ػ ػوبم بمإلخػ ػبلؿ با ػؽ لمػففمع ت ( ا ػض  ٜٖٔٛ /٘ /ٔٛػ س
ٖٗ ػ ٖٔٔ ػ ٓ٘ ٙو ا ػػض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٖٕٓ ػ ٓ ٜٛو ا ػػض
 ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ و ا ض ٖٕ ٜٔٚٚ/٘/ػ س  ٕٛػ  ٖٔٙػ ٗٙٚ
و ا ض ٔ ٜٖٔٚ /ٗ/ػ س ٕٗػ ٖ ٜػ  ) ٗ٘ٙػ ولذ عمس لماكػـ لإلسػتوامف مػم ت ػفـ بتأننػفه
اكمػم بػمطبل نم ػ لر ألسػبمبي و ػ فػبف لمماكمػ

لإلسػتوامفن

نػف نةػفى بػفوريم عػف سػممع

ػػميف لإلثب ػػمى لموان ػػف فػ ػ لم ػػفعول رغ ػػـ تمس ػػؾ لمط ػػمعف بتكذنب ػػي عىػ ػ اا ػػو ممس ػػىؼ بنما ػػي

بممسببنف لمسمب نف و فنفى لماكـ لممستأاؼ ألسبمبي فوف بنمف سبس عفـ سممع ميف لالثبػمى
لموانػػف رغػػـ طىػػس سػػممعي و مػػزوـ سػػممعي و ػ وذمػػؾ نةنػػس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بمم

ػػور

ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ٓ
ً
عاثؼبَََ:انمظٕعََٔاإلساللَحبكَانضفبعََ

ثمبػػى بممسػػبس لألوؿ ممػػذل لمطةػػف و ػ اػػص لممػػذكر ،لممكتوب ػ بػػففمع لمطػػمعف لمم فم ػ

بتىس ػ ٕٔ ٜٜٔٙ/ٖ/مىماكم ػ لإلسػػتوامفن و ػ ولمطىػػس لممسػػت ؿ لمم ػػفـ فت ػر ،لمتمتنػػؿ حم ػ
لمماكمػ ػ لإلس ػػتوامفن و
لإلستوامفن

ػ وامفظ ػ ػ لممس ػػتافلى لمم فم ػ ػ بتىسػ ػ  ٜٜٔٙ/ٗ/ٔٙمىماكم ػ ػ

و ػ ونف طونى مذكر ،لمففمع ولمطىس وامفظػ لممسػتافلى لمم ػفمنف حمػ لمماكمػ
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لإلسػتوامفن ػ عىػ طىبػمى وعىػ ففػمع تػويرل تػفل ن ػمف مػي لممسػتافلى لمرسػمن لمم فمػ

بممامفظ

و ػ ومـ نكف ذمؾ فممـ ماكم فوؿ فرت و ػ لس فف لماكـ لإلسػتوامف لممطةػوف

فنػػي فنػػف اكػػـ فوؿ فرتػػ فوف فف نةػػرض ال حن ػرلفل وال رفل مم ػػذه لمطىبػػمى ولمػػففمع بممم ػػذكر،
ولمطىس وامفظ

لممستافلى و ومـ ن ر ات حم

ت فنممم

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأََََّ:

مػػف لمم ػػرر فف لمػػففمع لممكتػػوس ػ ػ مػػذكرلى كػػمف فو ا ػولفظ مسػػتافلى ػ ػ يػػو تتم ػ
ت
مىػػففمع لم ػ ول و ػ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف تةػػرض مػػي لن ػرلفل ورفل و هلال كػػمف اكممػػم مةنبػػم
بمم

ور و لألخبلؿ باؽ لمففمع ت ٓ
*

ا ض ٖ ٜٔٛٗ/ ٗ /ــ س ٖ٘ ــ ٕ ٛــ ٖٚٛ

*

ا ض ٔٔ ٜٔٚٛ/ ٙ /ــ س  ٕٜــ ٓٔٔ ػ ٜ٘ٚ

*

ا ض  ٜٔٚٚ/ ٔ /ٔٙــ س  ٕٛــ ٖٔ ــ ٖٙ

*

ا ض  ٜٔٚٙ/ ٔ /ٕٙــ س  ٕٚــ ٕٗ ــ ٖٔٔ

*

ا ض  ٜٜٔٙ/ٕٔ /ٛــ س ٕٓ ــ ٔ ٕٛــ ٖٔٚٛ

*
كذمؾ لممستافلى فم

ا ض  ٜٖٔٚ/ٕٔ /ٔٙــ س ٕٗ ــ  ٕٜٗــ ٕٕٔٛ
بفوريم تػز النتتػ فز مػف لمػففمع لممكتػوس و بػؿ يػ

عمػمفه

وسػػافه وعمػػوفه لم ػػرل و ػ ومػػع فف ففػػمع لمطػػمعف كػػمف مانػػفل بامفظ ػ مسػػتافلى بأاكػػمـ
نضػػمون

ػػمفر ،ضػػف لممػػفع

لمم ػػاثر ،عىػ ػ ننمػ ػ

لممػػفا

ػػميف لإلثبػػمى لموانػػف ف ػ لمػػفعول و وممػػم فالمتمػػم

ػػممفتي لموان ػػفه فػ ػ لإلثب ػػمى وتمس ػػؾ بم ػػم لمط ػػمعف و لال فف لماك ػػـ

لإلسػتوامف لممطةػػوف فنػػي مػػـ نةػرض ممػػم بتمتػػم اللنػرلفل والرفل ػ ويػػذل ن ػػور ولخػػبلؿ تسػػنـ
باؽ لمففمع ٓ
َٔلضَدكًذَحمكًخََانُمغََثأََََََّ:

ت وفف كمف لمثمبى مف لممستافلى لمت

نفمى ماي بةف اتز لم ضن
مممنسوغ مىماكم

نةتمف عىنمم لمطمعف ف لثبمى ففمعػي نػف

مىاكـ ومـ نكف مرخ م مي مف لمماكم

ف ت فنممم و فػذمؾ

لالمت مى عامم و ومكػف لذل كػمف لمطػمعف نػف تمسػؾ بمػذل لمػففمع فمػمـ
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لمماكم وكمف ففمعي تويرنم نف ترتػس عىنػي مو ػح تغننػر وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وكماػى
مـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػففمع فو تػرف عىنػي فػمف اكممػم نكػوف نم ػ لر ن ػو لر نةنبػي

لمماكم

بممنستوتس ا ضي ت
* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
ٔدكًذَحمكًخََانُمغََثأَََََََّ:
ت تمسػػؾ لمطػػمعف بفالم ػ

مسػػتافلى م فمػػي ماػػي ف ػ ا ػ

ففمعم يممم ف لمفعول ومػاث لر فػ م ػنره ولذل مػـ تىػؽ لمماكمػ

ركػػف لمخطػػأ عاػػي نةػػف
بػمال لمػ يػذل لمػففمع فػ

تويره ومـ تولتمي عى ا ن تي ومـ ت طف لم فاػوله ومػـ ت سػطي ا ػي وتةاػ
بىوغم لم غمن لألمر فني بؿ سكتى عاي لنرلفل مي ورفل عىني ومـ تتاف

مػػع مػػمنكوف ممػػم مػػف فالمػ

بتمان ػي

عػف تىػؾ لممسػتافلى

فػ ا ػ عا ػػر لمخطػػأ ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتغنػػر

وتي لمرفل ف لمفعول فمف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور ت ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٔدكًذََحمكًخََانُمغََثأََََََّ:

ت

لمػػففمع لممثبػػى ف ػ

بةػػفـ لسػػتن م

ن مي بمم

ػ امى امفظ ػ

لممسػػتافلى لمم فم ػ

لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ ػرلوطي لم ماوانػ

ور لممبطؿ مػػي ت ٓ

مىماكم ػ

لالسػػتاوامفن

سػػكوى لماكػػـ عاػػي لن ػرلفل ورفل عىنػػي

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ
كًبََلؼذََحمكًخَانُمغََثأََََّ:ـــَََ

ت وم ػػوف ك ػػمف لأل ػػؿ فف لمماكمػ ػ التىت ػػزـ بمتمبةػ ػ

لممختى ػ

مىػػرف عىػ ػ

كػػؿ ػػبمي نثنريػػم عىػ ػ لسػػت بلؿ

لمم ػػتمـ فػ ػ ما ػػما

ففمع ػػي

ػ لال فاػػي نتةػػنف عىنم ػػم فف ت ػػورف

فىاكممم ممنفؿ عى فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول وففمتمػم وفممػى بمػم عىػ وتػي ن

ػح

عػػف فامػػم فطاػػى لمنمػػم وولزاػػى بناممػػم عػػف ب ػػر وب ػػنر ،و وفامػػم لذل لمت تػػى عػػف ففػػمع
لممتمـ كىن

وفس طتي تمى

ومـ تورفه عىػ

ااػو نك ػؼ عػف فامػم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي
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ا ي فمف اكممم نكوف نم ػ ػ لر ت ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ا ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛ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 ٕٗٗ
َسبيـبََ:انمظٕعَٔفـبصَاإلؿزضاللَََََََََ

فنػػف لماكػػـ لإلسػػتوامف لممطةػػوف فنػػي و اكػػـ فوؿ فرت ػ ألسػػبمبي بػػرغـ مػػم عػػمس ذمػػؾ

لماكـ مف ن ور وفسمف حستفالؿ مـ نتػفلركممم لماكػـ لإلسػتوامف فةمبػي بػذمؾ مػم عػمس اكػـ
فوؿ فرتػ و ػ ونػف سػبؽ بنػمف فاػف فوتػي ذمػػؾ بممسػبس لمثممػ

مػف فسػبمس يػذل لمطةػػف و ػ

نضمؼ حم ذمؾ فف اكـ فوؿ فرت لممانف حستوامفنم ألسبمبي ػ مةنس بمست :
(ٔ )

مـ نورف اكـ فوؿ فرت لممانف ألسبمبي (؟ ) ومـ نا ؿ مم ورف بمذكر ،ففمع لمطمعف
لممكتوبي ػ ولكت

ب ومي فاي طىػس فنمػم لمبػ لر  ،و وذمػؾ ن ػور ولخػبلؿ باػؽ لمػففمع

ٓ
(ٕ )

نمؿ اكـ فوؿ فرت لممانف ألسبمبي (؟ ) فف ت لمتمم ثمبت نبؿ لممتمـ بام

عى مم

تػػم بػػأنولؿ لممتا ػ عىنػػي ولممانػػف ،بمػػم تػػم بػػممت رنر لمطب ػ ولمت ػ تطمػػوف حمنمػػم
لمماكمػ

ت فوف فف نػػورف لماكػػـ مػػافل فن ػولؿ لممتا ػ عىنػػي لمت ػ حسػػتاف حمنمػػم

وذمؾ نةنس لماكـ بمم

ػ

ور ولمبطبلف ٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانكضغحَانكضريحََيٍَأدكبيٓبَثأَََََّ:ـََََََ

* ت نتػػس فف نبػػنف كػػؿ اكػػـ بمإلفلا ػ مضػػموف كػػؿ فمنػػؿ مػػف حفلم ػ لمثبػػوى ونػػذكر

مافله ات نتضح وتي حستفالمي بي وسبلم ممخذه تمكناػم مماكمػ لمػا ض مػف مرلنبػ تطبنػؽ
لم ماوف تطبن م
*

انام عى لمولنة كمم

مر فثبمتمم فػ لماكػـ ولس كػمف بمطبل ت ٓ

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

*

ا ض ٓٔ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٗٙػ ٕٕٜٔ

*

ت نتةنف مسبلم لماكػـ فف نػورف مػافل لألفمػ لمتػ فسػتاف حمنمػم اتػ نتضػح بػي
وتػػي فسػػتفالمي بمػػم و ولذل حسػػتاف حم ػ اتنت ػ تاىنػػؿ فنىػػزـ فف نةػػنف مػػميو ذمػػؾ لمتاىنػػؿ ومػػم
اتنتتي ومم وتي لإلستفالؿ بمذه لماتنت
*

تٓ

عى لمتمم

ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ  ٖٛػ ٖٔٚ

ت حذل كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػػي اػنف فورف لألفمػ عىػ لمطػػمعف لسػتاف فػ لفلاتػػي
ضمف مم لستاف حمني مف فنولؿ ميف فوف فف نػورف فاػول فنػولؿ يػذل لم ػميف فكت ػم ب ومػي فاػي
نف فنف لممتا عىني فنمم ذيس حمني فباي نكوف نف خبل مػف بنػمف مػافل لمػفمنؿ لممسػتمف مػف

فنػولؿ لم ػػميف لممػػذكور ممػػم النةػػرؼ مةػػي كنػػؼ فاػػي نانػػف ػػممف ،لممتا ػ عىنػػي ومػػف ثػػـ نكػػوف
نم لر ت
*

ا ض  ٜٕٔٚ /ٖ/ٕٙػ س ٖٕ ػ ٔٓٔ ػ ٜٗ٘
ت نتس مسبلم لماكـ فف نبنف لألفم

لمت فستافى حمنمػم لمماكػ وفف نبػنف مافليػم

ف لماكـ بنمام كمفنم نتضح ماي مفل تأننفه مىولنة
*

كمم لنتاةى بمم لمماكم

تٓ

ا ض  ٜٕٔٚ/ٕ/ٕٚػ س ٖٕ ػ  ٘ٙػ ٖٕٗ
ف بنمف لمفمنؿ بمإلامم حم ماضر

ت حذل كمف لماكـ لممطةوف فني نف حكت
ضػػبط لمولنة ػ

ومػػـ نػػورف مضػػمواي ومػػـ نبػػنف وتػػي لسػػتفالمي بػػي عى ػ ثبػػوى لمػػتمـ بةام ػػريم

كمم

مر فثبمتمم بمماكـ ولمت رنر برفل فنمم نتفبره لمطمعف بوتي لمطةف فباي نكوف

لم ماوان ػ

لمولنة

كمف ػ لألمػػر لمػػذل نةتػػز يػػذه لمماكم ػ

عػػف مرلنب ػ

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ

نم لر ت ٓ
* ا ض ٗ ٜٜٔٚ /ٖ/ػ س ٖٓ ػ ٘ ٙػ ٖٔٚ
*

ت ن ػػترط فػ لماكػػـ لم ػػمفر بمإلفلاػ

لمت ػ لستخى ػػى لمماكم ػ

فف تبػػنف فنػػي ولنةػ لمػػفعول ولألفمػ

مامػػم ثبػػوى ونوعمػػم مػػف لممػػتمـ ٓ وال نك ػ ف ػ ذمػػؾ فف ن ػػنر

لماكـ فم لألفم لمتػ لعتمػف عىنمػم فوف فف نػذكر مافليػم اتػ نتبػنف وتػي لست ػممفه عىػ
حفلا ػ

لممػػتمـ ٓ ولذف فػػمماكـ لمػػذل لنت ػػر عى ػ لم ػػوؿ بثبػػوى لمتمم ػ مػػف ػػممف ،ػػميفل
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لإلثبػػمى لمت ػ نسػػت مف مامػػم تسػػىنـ لممبىػػغ ( لممػػتمـ بتبفنػػفه ) فوف فف نػػذكر مػػافل ػػممفتمـ

نكوف نم لر متةنام ا ضي ت ٓ
*
(ٖ )

ا ض ٕٔ  ٜٕٔ٘ /ٔ /ػ س ٖ ػ  ٔٙٛػ ٕٗٗ

فلف اكـ فوؿ فرت لممانف ألسبمبي (؟ ) ـ فلف لمطمعػف بممظرؼ لمم ػفف بػمم ر/ ،
ٖ مػػف لممػػمف ٕٕٗ / ،ع وبػػمى لمتػ توتػػس لماػػبس و ػ فوف فف نبػػنف مػػمي لسمػ (
لماػمف ) ،لمتػ تػم ى متمىػ بممتممػ

وبػأنولؿ لممتاػ عىنػي ا سػي و ػ بػؿ حف اكػـ

فوؿ فرت مـ نورف مف فنولؿ لممتا عىني لمذل عوؿ عى فنولمي فف لممتمـ ضربي بآم
( اػػمف ) ،فو ات ػ بػػأل م ػ و
حسػػتةممؿ مػ

ػ ومػػـ نػػورف بمفوامتػػي بتمتػػم فاػػي ثبػػى مػػفل لمماكم ػ

ػ فل مػ و ػ اػػمف ،فو غنػػر اػػمف ،و مػػع فف لسػػتةممؿ ت لسمػ ت نوتػػس

لمابس وناوؿ بنف لم مض وبػنف خنػمر لماػبس فو لمغ لرمػ

بغنػػر مػ ٓ ومػػف لمم ػػرر ف مػػم ونضػػم

لف لم

فذل كػمف لمضػرس بسػنطم

ػػور فػ بنػػمف لمظػػرؼ لمم ػػفف نةنػػس

لماكـ بمم نبطىي حذل كمف نف فونع عى لمطمعف ع وب

النمكف لماكـ بمم لمػ

لماػف

لمذل ره مامسبم مىولنة بغنر تولفر يذل لمظرؼ لمم فف ( ف ٓ راوؼ عبنػف ػ ضػولبط
تسبنس لألاكمـ ػ

ط  ٜٔٚٚػ ص ٓٗ ) ٗٔ /ػ بؿ حف اؽ لمماكم

ف ت فنر

لمة وب ف حطمر مم ممم مف حطبلنمى لمخنمر م روط بأف تكوف لمماكم ويػ تمػمرس

ا مم ف يذل لمت فنر نف فممى بظروؼ لمفعول ومم تػـ فنمػم ( ا ػض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ٔٛػ
س ٖٖ ػ  ٔٛٚػ  ٜٓٙو ا ػض ٗ ٜٖٔٚ/ٕٔ/ػ س ٕٗ ػ ٖٕٗ ػ  ) ٖٜٔٔلمػػم
فاكمـ لما ض لمت مـ تأخذ عى فاكمـ عفـ بنمف لألفله لممستةمى ػ فم عف ونموع مػـ

نكػػف لسػػتخفلـ لسمػ ركاػػم مػػف لركػػمف لمترنم ػ فو ظرفػػم مت ػػفنفيم فمػػم لذل كػػمف حسػػتةممؿ
لسم ركام مىترنمػ فو ظرفػم م ػففل فماػي نتةػنف بنػمف ذمػؾ بػمماكـ ٓ فػممظرؼ لمم ػفف
نأخذ اكـ لمولنة ف ضػرور ،بنماػي فػ لماكػـ لم مضػ بمإلفلاػ ب ػرنح اػص لممػمف/ ،
ٖٓٔ ف  .ط ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت نتس متطبنؽ لمممف ٕٓٚ / ،ع وبمى ( ف نػماوف ٗٓ ٜٔػ لمتػ ت مبػؿ لممػمف/ ،

ٖٕٗ لماممن ػ ولم ػر ٖ/،مػػف ـ ٕٕٗ /لماممن ػ وكػػمف اػػص ـ  ٕٓٚ /ع وبػػمى ٗٓ ٜٔنةمنػػس
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عىػ لمضػػرس بآمػ فو لسػػىا لو ع ػ مػػف ػػخص فو فكثػػر )

ػ نتػػس متطبنػػؽ لممػػمف ،فف

نثبى فىمماكـ لف لإلعتفل لمذل ونع كمف بولسط حستةممؿ لسىا لو ع

فو الى فخرل ت

ٓ
* ا ض  ٜٖٔٔ/٘/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوانػ ػ مامػوف عمػر ػ ط ٕ ػ ٓ ٕٚػ
ٖٖٖ .

* فػ ا ػػس لممةاػ ا ػػض  ٜٖٔٗ/ٗ/ٔٙػ متموعػ لم ولعػػف لم ماوانػ

ػ مامػػوف

عمر ػ ط ٖ ػ ٖٕٔ ػ . ٖٓٛ
و مف لمغرنػس فف لماكػـ لإلسػتوامف لممطةػوف فنػي و ػ مػع متووػي حمػ تخ نػؼ لمة وبػ
اسػػبمم فورف ف ػ مفوامتػػي مػػف فف لمماكم ػ

ت تػػرل اظ ػ لر مظػػروؼ لمتمم ػ ومبلبسػػمتمم لماػػزوؿ

بممة وبػ لمػ لماػف لمػولرف بػممماطوؽ ت ويػو ٕٗ سػمع ػ لماػف لألفاػ مة وبػ لماػبس و ػ مػـ
تت طف ومـ تىت ى حم فف مػرف يػذل لم نػف لمػذل فمزممػم بػممابس فػ
؟

اػفه لألفاػ ػ فوف لمغ لرمػ

مػػرفه حم ػ لسفلا ػ بػػممظرؼ لمم ػػفف ب مم ػ فف لممػػتمـ حسػػتخفـ ت فم ػ

ت و ومػػع ذمػػؾ مػػـ

نتػفلرؾ لماكػػـ لإلسػػتوامف ن ػور لماكػػـ لممسػػتأاؼ فػ خىػػوه خىػول تممػم مػػف فل بنػػمف فو تػػفمنؿ
عى حستخفلـ م ػ فل مي و ػ ومف ثـ عمس لماكػـ لإلسػتوامف مػم عػمس اكػـ فوؿ فرتػ مػف

ن ػػور بةػػفـ حثبػػمى لمظػػرؼ لمم ػػفف لمػػذل ا ػػر لمة وبػ فػ لماػػبس وتوبػػم فوف لمخنػػمر بػػنف
لمابس و لمغرلم ٓ
يـهتَانـبػٍَََ:ـَ

أٔالََََ:

دلـــــــبَرمـــــــضوَ

ضـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ

صبَيــبََََ :لماكػػـ ب بػػوؿ لمطةػػف ػػكبل وفػ لمموضػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولم ضػػم

بب لر  ،لمطمعف ممم اسس حمني ولاتنمطنم حامم لم ضن مىاكـ فنمم متففل مف فلوػر،
فخرل ٓ
احملبيَٗ/عجبئَٗػـيخَ

252

خمــضعادَـَثـالٌَاجغاءادَـَثـالٌَاإلطٌَ
رُظذَػهَٗيكبدلبدَرهيفَٕيخَ
ـــــــــــــــــــــــــَ
َ

انمؼيخَعلىََ2002/2226جُبيبدَاذلغوَ
َ
َ

َ2002/3377كهَٗجُٕةَاجليؼحَ

انـؼٍَثبنُمغَعلىَََ72/37227قَ
َ

َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضوََيٍ ........... :

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغ
( طمعف ػ ماكوـ ضفه )

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطنػػي ػ لمماػػمم بػػمما ض٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ
بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكـــىَََ :لم مفر ف ٗ ٕٖٓٓ /٘/مف ماكم لمتنػز ،فػ لمتامنػ رنػـ / ٕٕٕٙ
ٕٕٓٓ لممرـ (  ٕٕٓٓ/ ٖٖٚٚكى تاػوس لمتنػز ) ،ولم مضػ اضػورنم

بمةمنب ػ  ...........بمأل ػػغمؿ لم ػػمن ممػػف ،سػػبع سػػاولى وبتغرنمػػي مػػموت
فمؼ تاني وم مفر ،لممخفر لممضبوط ٓ
انٕلبئــــغَ

فاممى لمانمب لمةمم كبل مف لممتممنف :
ٔ ػ ..................

ٕ ػ  ( ...........لمطمعف )
ماكمػ ػ لمتامن ػػمى بو ػػؼ فامم ػػم بت ػػمرنخ  ٔٚو  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛب ػػفلور ،نس ػػـ

حمػ ػ

لأليرلـ ػ مامفظ لمتنز. ،
األٔلَََ :امز ب

ف لإلتتمر توير لما نش لممخفر فػ غنػر لألاػولؿ لمم ػرح ب ػمم نماواػم

انضبَََٗ :فارز ب

ف لإلتتمر ابمى لما نش لممخفر ف غنػر لألاػولؿ لمم ػرح بمػم نماواػم

ٓ
ٓ

لألمر لممةمنػس عىنػي بػمممولف ٕؤ و  ٚو ٖٗ/ف و ٕٗ مػف لم ػماوف ٕ ٔٛمسػا ٜٓٔٙ
لممةفؿ بمم ماوف ٕٕٔ مسا  ٜٜٔٛولمتفوؿ لمخممس لممىاؽ ٓ
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وبتىس ػ ٗ مػػمنو سػػا ٖٕٓٓ نضػػى لمماكم ػ اضػػورنم بمةمنب ػ كػػؿ مػػف لممتممػػنف

بمأل ػػغمؿ لم ػػمن ممػػف ،سػػبع سػػاولى وبتغ ػرنـ كػػؿ ماممػػم مػػموت فمػػؼ تانػػي وم ػػمفر ،لممخػػفر
لممضبوط ٓ
وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػف

ػػفر مةنبػػم وبػػمطبل ف ػػف طةػػف عىنػػي لمطػػمعف ...........

بطرنؽ لما ض ب خ ي مف لمستف وذمػؾ بتػمرنخ  ٕٖٓٓ/٘/ٕٚوننػف طةاػي تاػى رنػـ ٜٔ /

تتمبع ستف طره لمةموم ٓ
َ

َٕٔعصَيبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغََ:

أؿـجبةَانـؼٍَ

أٔالََََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتَٔانجـالٌَفَٗاإلجغاءادََ:

ذمؾ فاي وعى ممنبنف مف مطممة مػفوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف ماكمػ

لمموضوع

ورى ولنة لمفعول بمم مافله مم نأت

 :ػ

ٔ ػ حف لمتارنػػمى لمس ػرن لمت ػ فت لريػػم لما نػػس ػػرط فامػػف عى ػ عبػػف لمامنػػف فػػرط مةػػموف
مبما

نسـ رط لممرـ لمت فست ميم مف م مفر سرن موثوؽ بمم فس رى عػف فف

لممتمـ لألوؿ فامف نسرل رنمض عبف لممطىس ناوز ونارز لممولف لممخػفر ،فػ غنػر

لألاولؿ لمم رح بمم نماوام ٓ
ٕ ػ حف لمضػػمبط لممػػذكور حست ػػفر حذاػػم مػػف لمانمبػ لمةمم ػ مضػػبط لممتاػػرل عاػػي لممػػذكور
وت تنش خ ي ومسكاي مضبط مم ناوزه مف مولف مخفرٓ ،
ٖ ػ

وبػػبت لر لمت تػػنش ضػػبط بمسػػكاي عػػففل مػػف م مفػػمى لما ػػنش ب ػػنولف مىمبلبػػس باتػر،

ٗ ػ

ونػمـ لمضػمبط فثػر ذمػؾ بمولتمتػي بمممضػبوطمى فػبعترؼ بانمزتمػم وفوضػح فاػي ا ػؿ

اومي بمإلضمف حم كنس مف لمببلستنؾ ناتول عى ػ ابمى لما نش فس ؿ سرنره ٓ

عىنمػػم مػػف ػػخص نػػفع  ( ...........لمطػػمعف ) ويػػو ضػػمبط برتب ػ لروػػف و وفاػػي
عى موعف مةي منتسىـ ماي كمن مف لممولف لممخػفر ،و وفبػفل حسػتةفلفه مىتاػف

عى تىن وف لمطمعف لمماموؿ ٓ
٘ ػ

ثػػـ فبىػغ رومسػػتي وورفى حمنػػي مةىومػػمى ت نػف
ترنر م ط

حسممعنؿ لمم تش ببفلر ،لمبا
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مةػي

ػػا مػم اسػػس حمػ لمطػػمعف وفبىػػغ لمم ػػفـ
لمتاػمو بمفنرنػ فمػف لمتنػز ،بممولنةػ

ف مـ لألخنر بمامن
فاي عى عبلن

لممػتمـ لألوؿ وولتمػي بمػم مفنػي مػف مةىومػمى عػف لمطػمعف ت نػف

ػفلن بػي فػأنر بتىػؾ لمةبلنػ وبأاػي نتةممػؿ مةػي فػ لممػولف لممخػفر،

وعى موعف مةي متسىنمي كمن مف ابمى لمبماتو لممخفر ٓ
 ٙػ

حف لممػتمـ لألوؿ عػػرض عىػ لمضػػمبط لممػػذكور تمكناػػي مػػف لمتاػػف

بولسػػط لمتىن ػػوف

لما مؿ مػع لمطػمعف فمكاػي لمضػمبط لألخنػر مػف ذمػؾ ولت ػم عىػ تافنػف مكػمف وموعػف

لمى م ٓ
 ٚػ

ثػػـ اػرر لمضػػمبط لممػذكور ماضػ لر بتارنمتػي حست ػفر باػػم عىنمػم حذاػػم مػف انمبػ نسػػـ
لممرـ لممخت

بضبط وت تنش لممتمـ لمثما ( لمطمعف ) امم تىبسي ببستبلـ لممػولف

لممخفر ،مف لممتمـ لألوؿ بفلور ،نسـ لممرـ ٓ
 ٛػ

فمات ػػؿ مػػع عػػفف مػػف لمضػػبمط حمػ لممكػػمف لممػػذكور ومكػػف لمى ػػم مػػـ نػػتـ بػػي انػ
لمطػمعف واػفف مكػمف م موػي ب ػمرع لمسػوفلف لمتػمبع م سػـ لمػفن

اضػ ػ ػ ػ ػػر لمطػ ػ ػ ػ ػػمعف ولمت ػ ػ ػ ػ ػ

عػػمف

ػ وفػ لمموعػف لمماػفف

بػ ػ ػ ػ ػػمممتمـ لألوؿ وتوتمػ ػ ػ ػ ػػم مةػ ػ ػ ػ ػػم حم ػ ػ ػ ػ ػ سػ ػ ػ ػ ػػنمر ،لألوؿ

( لمطػػمعف ) ونػػمـ ب ػػتح ا نبتمػػم وفخػػرط مامػػم ا نبػ سػػىممم مىمػػتمـ لألوؿ لمػػذل بػػمفر
ب تامػم وتأكػف ممػم بػفلخىمم ػ وبةػف فف تخىػ عامػم لمطػػمعف حرلفنػم تػـ ضػبطي وضػػبط
لما نب لممذكور ،وب تامم تبنف فف بفلخىمم ٘٘و  ٚكنىو مابمى لم اس لممخفر ٓ

ومف يذل تبنف فف لمضمبطنف فامف عى عبػف لمامنػف فػرط وترنػر م ػط

حسػممعنؿ

نمم ػػم ببتخ ػػمذ كمفػ ػ لإلتػ ػ لر لى لمتػ ػ ففى حمػ ػ ض ػػبط لمم ػػتمـ  ..........ولمط ػػمعف ب ػػف ل م ػػف
حت ػ لر لى لمتاػػرل عػػف لألوؿ ولست ػػفلر لإلذف بت تن ػػي وت تػػنش مسػػكاي تػػـ تا نػػذ يػػذه لإلذف

ومولتمتػػي بمػػم فس ػ ر عاػػي لمضػػبط ولمت تػػنش مػػف وتػػوف كمن ػ مػػف لمم ػولف لممخػػفر ،ف ػ مازمػػي

ولعت لرف ػػي بانمزتم ػػم وبأا ػػي عىػ ػ موع ػػف مى ػػم م ػػع لمط ػػمعف ث ػػـ حتػ ػ لر لمتارن ػػمى ع ػػف لألخن ػػر
ولست فلر حذف بضبطي وت تن ي وترنمتي ف امم لمتىبس بةف حت لر حت مؿ بناي وبنف لممتمـ
لألوؿ وتافنػف موعػف ومكػمف لمى ػم ثػـ ضػبطي ويػو ن ػوـ بتسػىنـ ا نبػ ماتونػ عىػ كمنػ مػػف
ذمؾ لممخفر مىمتمـ لألوؿ ٓ
ونػػف اة ػ لمػػففمع عػػف لمطػػمعف بػػبطبلف كمف ػ يػػذه لإلت ػ لر لى لمت ػ ال سػػاف ممػػم مػػف
لم ػماوف خم ػ بمماسػب مىمػػتمـ لمثػما ( لمطػػمعف ) انػ
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كػمف نتةػػنف فف ت ػؼ تىػػؾ لإلتػ لر لى

لمت ػ بم ػػريم مػػممور لمضػػبط لم ضػػمو عا ػػف ضػػبط لممػػتمـ  ..........تا نػػذل مػػئلذف لم ػػمفر

بضبطي وت تن ي وت تنش مسكاي مضبط مم باوزتي مف مولف مخفر ،و ػ ومكف لم ميف لألوؿ نػمـ

ببسػتتولس لممػػتمـ لممػذكور وولتمػ بممترنمػ لممسػػاف ،حمنػػي فػبعترؼ بمػػم و وبػفال مػػف فف نبػػمفر
بةرض ػػي عىػ ػ لمانمبػ ػ لمةممػ ػ ويػ ػ لمس ػػىط لممخت ػ ػ ب ػػممتا نؽ بة ػػف تا ن ػػذ فمري ػػم بممض ػػبط
ولمت تػػنش وباػػم عىػ ػ طىبمػػم ف ػ ذمػػؾ لإلذف عػػرض لألمػػر عىنمػػم ف ػ فع ػػمس تا نػػذه متت ػػرل
ػػووامم فنػػي و حسػػتمر فػ حتػ لر لى يػ مػػف

حت ػػمؿ يػػمت
فف يامؾ

ػػمنـ حخت ػػمص سػػىط لمتا نػػؽ وسػػمح بػػبت لر

بػػنف لممتممػػنف ت ػػاى عىنمػػم لم ػػميف لمثػػما فوف حذف سػػمبؽ وعػػرؼ مػػف خبلمػػي
فلن تتمةممم وطىس مػف لممػتمـ لألوؿ تافنػف موعػف مى ػم بناممػم وفةػبل تػـ تافنػف

ذمؾ لمموعف ولمى م ومكما ثػـ فع ػس ذمػؾ حتػ لر لمتارنػمى لمتػ
لمةمم مضبط لمطمعف وت تن ي ولمترنم متىبس بمم ٓ

ويػػذه لإلتػ لر لى لمتػ لت لريػػم لمضػػمبط ترنػػر م ػػط

ػفر باػم عىنمػم حذف لمانمبػ
حسػػممعنؿ ضػػف لمطػػمعف تمػػى

وت ػػرى عىػ ػ اا ػػو ال نت ػػؽ ولم ػػماوف وتاط ػػول عىػ ػ تة ػػف عىػ ػ ا ون ػػي لم ماوانػ ػ لمتػ ػ ك ىم ػػم
لمفسػتور حذ نػمـ بػػبت لر تا ن ػمى ال تػػفخؿ فػ حخت م ػي وال تمتػػف حمنمػم والنتػػي و ػ حذ كػؿ مػػم
مااي لم ماوف مف حخت مص ف يذل لم ػفف فف ناػرر ماضػر بػمإلت لر لى لمتػ نػمـ بمػم فػ

فع ػػمس تا نػػذ لإلذف لم ػػمفر بضػػبط لممػػتمـ لألوؿ ومػػم فس ػ ر عاػػي ت تػػنش مسػػكاي مػػف ضػػبط
لمم ػولف لممخػػفر ،بفلخىػػي و ولعت لرفػػي لم ػ ول بانمزتمػػم وبػػأف ياػػمؾ مػػف نمػػفه بتىػػؾ لمم ػولف ويػػو
لمطمعف ثـ عرض ذمؾ لمماضر عى سػىط لمتا نػؽ متتخػذ حت لر لتمػم فػ
تىؾ لمسىط ف باى ي لمتم لممخت

ػأاي و وذمػؾ ألف

ببت لر لمتا نؽ فور ح فلريم لإلذف بت تنش لممتمـ

لألوؿ ويػػذل لإلذف نة ػػف وال ػػؾ مػػف تى ػػؾ لإلتػ ػ لر لى و و ن ػػفؿ بذلتػػي عىػ ػ فف لمانمبػ ػ لمةممػ ػ

بم رى سىط لمتا نؽ ماذ ماظ ح فلره ٓ
ومػػف لمم ػػرر فاػػي مت ػ تومػػى لمانمب ػ لمةمم ػ لمتا نػػؽ فػػبل نتػػوز ألن ػ تم ػ فخػػرل فف
تبم ر فل حت لر نتةىؽ بػي حال باػم عىػ طىبمػم وبطرنػؽ لماػفس لم ػرنح لممكتػوس ممػف تختػمره
مى نػػمـ بػػي فنمػػم عػػفل حسػػتتولس لممتممػػنف فباػػي عمػػؿ نم ػػر عى ػ تىػػؾ لمسػػىط وماظػػور عى ػ

غنريم لم نمـ بػي ومبم ػرتي عمػبل بمممػمف ٚٓ/ ،ف.ط اظػ لر ألف يػذل لإلتػ لر مػي خطػره و ػأاي ممػم
نف نس ر عاي مف حعترلؼ لممتمـ ويو فمنؿ نول ضفه وضف غنػره مػف لممتممػنف لمػذنف نةتػرؼ
عىنمـ بؿ فاػي ماظػور كػذمؾ عىػ لمماكمػ ذلتمػم فثاػم لممامكمػ حال بمولف ػ لممػتمـ ولممػفلفع

257

عاػػي ( لممػػمف ٕٚٗ/ ،ف.ط ) ومم ػػذل تمسػػؾ لمػػففمع بػػبطبلف لإلتػ ػ لر لى لمت ػ ن ػػمـ بمػػم لمض ػػمبط

ترنر م ط

حسممعنؿ ولمذل نمـ ببستتولس لممػتمـ لألوؿ حسػتتولبم ماظػو لر عىنػي لم نػمـ بػي

ومـ ن ت ر لألمر عى ذمؾ بؿ تةىي نت ؿ حت مال يمت نم بممطمعف ونتتػمذس مةػي ونتا ػى
مافنثػي ويػو حتػ لر غنػر م ػروع و كػذمؾ نتةػنف فف ن ػفر حذف بمػم مػف لم مضػ لمتزوػ باػػم
عى طىس مف لمانمب لمةمم وبةػف حتػ لر لمتارنػمى لمبلزمػ لمتػ تسػوغ ح ػفلره و كمػم ن ػفر

ذمػػؾ لإلذف مسػػىط لمتا نػػؽ واػػفيم ببعتبمريػػم

ػػماب لمسػػىط لأل ػػىن ف ػ لمتا نػػؽ وممػػم فف

ت ػػوـ بمإلس ػػتممع مىمامفث ػػمى لمممت نػ ػ لمتػ ػ تت ػػرل م ػػع لمم ػػتمـ لألوؿ ومم ػػم فف ت ػػأمر بتس ػػتنىمم
وتاػػفس فاػػف مػػأمور لمضػػبط إلت ػ لر يػػذل لمتسػػتنؿ وفػػؽ مػػم ت ػرله مامسػػبم والزمػػم مك ػػؼ لما ن ػ
وضػػبط لمترنمػ لمتػ ونةػػى وترتػػع حسػػامفيم مىطػػمعف و ومكػػف لمضػػمبط لممػػذكور ع ػػؼ بكػػؿ
يذه لمضولبط لم انا وبم ر حت لر لى مم كػمف مػي فف ن ػوـ بمػم مةتػفنم عىػ سػىط لمتا نػؽ

ولم مض لمتزو وممذل كماى تمنةمم بمطى و ألف مأمور لمضبط لم ضمو ولف كمف مي حتخمذ
لإلتػ ػ لر لى لمبلزمػ ػ متس ػػمنؿ تا ن ػػؽ لمون ػػموع لمتػ ػ تبى ػػغ حمن ػػي فو نك ػ ػ مم وم ػػي حتػ ػ لر لموس ػػموؿ
لمتا ظني لمبلزم مىمامفظ عى ففم لمترنم حال فاي ال نخػتص مطى ػم بممت ػفل مىتا نػؽ فو
لم نػػمـ بػػأل مػػف فعمممػػي خم ػ لم ػػبض فو لمت تػػنش فو لمتا ػػى عىػػ لممامفث ػػمى لمممت نػػ (

لمم ػػمف ٕٓٙ/ ،ف.ط ) ولمتػ ػ نخ ػػتص بب ػػفلر لألم ػػر بمرلنبػ ػ لممامفث ػػمى لمممت نػ ػ وا ػػفه يػػػو
لم مض ػ لمتزو ػ فوف فف تكػػوف مػػي والن ػ لم نػػمـ بمػػذل لإلت ػ لر فو اػػفس فاػػف مػػأمورل لمضػػبط
إلت لروػػي بػػؿ فاػػي نػػأذف بػػي مسػػىط لمتا نػػؽ وممػػم فف ت ػػوـ بػػي فو تاػػفس مػػأمور لمضػػبط مى نػػمـ بػػي
وفؽ مم ترله ػ ونف تمسؾ لمففمع ممذل ببطبلف لإلت لر لى لممػذكور ،ولمسػمب عىػ

ػفور لإلذف

بضػػبط لمطػػمعف مخروتمػػم عىػ ػ نولعػػف لم ػػرعن لم ماوان ػ وإلفتومتم ػػم عىػ ػ حخت ػػمص س ػػىط
لمتا نؽ ولم ضم و ويو مم نبطؿ بممتمم سمور لإلت لر لى لمتممن ولألفم لممترتبػ عىنمػم ولمتػ
مػػـ تكػػف متظمػػر مواليػػم ومامػػم

ػػفور لإلذف بضػػبط لمطػػمعف ولمػػذل فس ػ ر عػػف ضػػبط لما نب ػ

لمماتونػ عىػ لممخػػفر عىػ اػػف نػػوؿ ػػميف لإلثبػػمى لمضػػمبط ترنػػر م ػػط

ونااسػػس يػػذل

لمػػبطبلف حم ػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف حعت ػرلؼ لممػػتمـ لألوؿ ضػػفه إلرتبػػمط كمف ػ لألفم ػ لممػػذكور،

بمإلت لر لى لمتػ حابث ػى عامػم ولمتػ

ػمبمم عػولر لمػبطبلف كمػم سػىؼ لمبنػمف ػ حرتبمطػم ال ن بػؿ

لمتتزو ٓ
ومػػف لمم ػػرر ف ػ يػػذل لم ػػفف فف مىمامفث ػ لمممت نػػ طػػرفنف
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ػ وفػ ػ

ػػور ،لمولنةػػ

لممطروا ػ كمف فافيمم يو لممتمـ لألوؿ ولمثما يو لمطمعف ومؤلخنر ا ي فػ لما ػمظ عىػ

سرن مامفثمتي وفامفنثي وال نتوز ألاف لمتا ى عىنمم فو لإلسػتممع حمػ مػم نتػرل بناػي وبػنف

مافثي حال مف خبلؿ لم اولى لم رعن ولإلت لر لى لم ماوان لمت فوتبمػم لمفسػتور واػص عىنمػم
لم ماوف و ومخمم تمم تاطول وال ػؾ عىػ حعتػفل عىػ تىػؾ لمارنػ وم ػمفر ،ممػم ػ وممػذل كػمف
مم نمـ بي لمضمبط ترنر م ػط

مػف تا ػى عىػ مامفثػ لمطػمعف مػع لممػتمـ لألوؿ بمطىػ

ونبطػؿ لمػفمنؿ لممسػتمف مامػم ػ وال ػؾ فف تىػؾ لممامفثػ لمتػ سػمةمم لمضػمبط لممػذكور وعىػ

ااو غنر رع كمف ممم فثريم ف تارنمتي لمت سطريم بماضره عف مةىوممتػي عػف لمطػمعف
ولمتػ

ػػفر باػػم عىنمػػم لإلذف بضػػبطي وت تن ػػي ػ بػػؿ كماػػى ماػػور تىػػؾ لممامفثػػمى وتويريػػم

ألامم فض ى لمث لمبمطى عىنمم ومواليم مم ف فر وكنؿ لمانمب لإلذف بضبط وت تن ي ٓ
وطمممم فف خطأ لمضمبط ترنر م ط

تسنمم وعمىػي بػمطبل عىػ يػذل لمااػو ومػاث لر

ف تارنمتي فبامم بفوريم تضا بمطى ونبطؿ لإلذف بضبط لمطمعف لم مفر بام عىنمم ٓ

ويػػو مػػم تمسػػؾ بػػي لمػػففمع عاػػي ف ػ اناػػي ويػػو وال ػػؾ ففػػمع تػػويرل متةى ػػي ب ػػا
لإلتػ لر لألسمسػ فػ لإلتمػمـ لممسػاف مىطػمعف ولمػذل تػفور مةػي اتموتػي وتػوفل وعػفمم ػ
وبطبلام ٓ

وخبل

مم ت ػفـ تمنةػي فف لمضػمبط ترنػر م ػط

ػا

بت ػرفمتي لمسػمبؽ بنمامػم ولمتػ

فورفيم لماكـ لممطةوف فني بمفوامتػي ػ تمػع فػ نبضػ نػفه كمفػ لمسػىطمى لألخػرل لمتػ فاػمط
بمػم لم ػماوف مىانمبػ لمةممػ ولم مضػ لمتزوػ

ػ ولا ػرف بػػمممتمـ لألوؿ وفخػذ نسػتتوبي ونسػػتفرتي

بةنفل عف سىط لمتا نؽ ات حستطمع فف نا ؿ ماي عى حعترلفي لممكذوس ضف لمطمعف و

ومـ ن ت ر لألمػر عىػ ذمػؾ بػؿ مػمرس سػىط لم مضػ لمتزوػ عاػفمم سػمح ما سػي بممتا ػى

ولمتس ػ ػػمع عىػ ػ ػ مامفثػ ػ ػ لمط ػ ػػمعف لمممت نػ ػ ػ م ػ ػػع لمم ػ ػػتمـ لألوؿ متت ػ ػػمو لز ب ػ ػػذمؾ ا ػ ػػفوف س ػ ػػىط
حخت م ػػي ػ فأ ػػبح واػػفه سػػنف لمػػفعول ومممػػؾ ففمتمػػم ناػػرؾ حت لر لتمػػم كن مػػم ن ػػم وف ػ
لمطرنؽ لمذل نرنف تسننريم فني ويذل لمتمع بنف حخت م مى لمسىطمى لممخت ػ بػؿ ولمتةػفل
عىنمػم ناطػول عىػ حفتوػمى عىػ لمارنػمى لمةممػ وفاكػمـ لمفسػتور ولم ػماوف ػ ون ػوبي لمػبطبلف

لمتويرل ٓ

ألف حسػػتتولس لممػػتمـ بولسػػط فاػػف مػػأمورل لمضػػبط لم ضػػمو فمػػر غنػػر تػػموز ورفل
لم مرع فال ن وـ بمذل لإلستتولس فل خص بخبلؼ عضػو لمانمبػ لممخػتص اتػ نػوفر كمفػ
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لمضممامى لمت ن وف بمػم يػذل لإلتػ لر ممػم نػف نترتػس عىنػي مػف اتػموج خطنػر ،ومامػم حعتػرلؼ

لممػػتمـ سػول عىػ ا سػػي فو ضػػف غنػره و كمػػم نسػتوتس لم ػػماوف كػػذمؾ نبػػؿ لإلسػػتتولس تةرنػػؼ
لممػػتمـ بممترنم ػ لممسػػاف ،حمنػػي وع وبتمػػم ػ وف ػ اممتػػم نػػف ت ػػؿ تىػػؾ لمة وب ػ حم ػ لإلعػػفلـ ػ
ولامطتػػي عىمػػم كػػذمؾ بػػأف مػػف ا ػػي لإلمتاػػمع عػػف لإلتمبػ عىػ مػػم نوتػػي حمنػػي مػػف فسػػوى ألف
لأل ػػؿ فنػػي لمب ػ لر  ،اتػ نثبػػى ففلاتػػي ويػػذه لم رناػ ت ػػمابي طػولؿ انمتػػي ف ػػف ومػػف مبػػر ل عػػف

لألثػػـ ولمةػػفولف وعىػ سػػىط لإلتمػػمـ حنممػ لمػػفمنؿ ضػػفه عىػ فاػػي حرتكػػس ترمػػم وخػػممؼ فاكػػمـ
لم ػماوف لمولتػس لإلتبػمع ػ ومػنس يػو مكى ػم ببثبػمى ب لر تػي ممػم فسػاف حمنػي ألف تىػؾ لمبػ لر  ،ثمبتػ
ف بل ػ ومم يو ثمبى ف بل ال نتوز طىس حثبمتي ٓ
وولضػػح مػػف مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لمطةػػنف وبمامضػػر لمضػػمبط لممػػذكور فامػػم خىػػى
كىن مف تىؾ لمضممامى عافمم نمـ ببسػتتولس لممػتمـ لألوؿ وفاط ػي حعت لرفػي ضػف لمطػمعف ومػـ

نكتػػؼ بػػذمؾ بػػؿ تا ػػى وتسػػمع عى ػ ااػػو غنػػر م ػػروع عى ػ مامفثتػػي لمممت ن ػ مػػع لمطػػمعف
عىػ ااػو مخمم ػم مى ػماوف ػ ونػف كػمف متىػؾ لممامفثػ ومػم فسػ ر عاػي لإلسػتتولس لمبمطػؿ فثريػم
لممبم ػػر ف ػ لمتارنػػمى لمت ػ نػػمـ بمػػم لمضػػمبط لمسػػممؼ لمبنػػمف ولمت ػ

ػػفر باػػم عىنمػػم لألذف

بت تػػنش لمطػػمعف بةػػف ضػػبطي ػ لمػػذل ػػمبي ع ػولر لمػػبطبلف ألاػػي با ػ عى ػ م ػػفممى بمطى ػ

وناساس يذل لمةنس لمتويرل لم سمور لألفم لألخرل لمت ترتس عىنػي ومامػم ضػبط لممخػفر
لممفع ضبطي ف ا نب كمف ناوزيم لمطمعف وال تسمع ممف ،لمضمبط ترنر م ط

ألاي

حرتكس حعممال مخمم مى ػماوف وتاطػول عىػ حعتػفل عىػ اولينػي ومامرمػي وت ػكؿ فػ لمونػى
ذلتػػي ت ػرلوـ نةمنػػس عىنمػػم لم ػػماوف ومثىػػي ال نسػػمع مػػي نػػوؿ وال ت بػػؿ ماػػي ػػممف ،ػ ألف لم ػػميف

نتةػػنف فف نكػػوف ف ػ

ػػممفتي متبةػػم فاكػػمـ لم ػػماوف مرلعنػػم مػػم فوتبػػي وفمزمػػي بػػي ممتػػفنم بمممثػػؿ

لمةىنم بتأ نؿ لم ماوف وفاكمـ لمفستور ف ا سي ال ن تمى عىنمم وال ن
وع ػػؼ با و ػػمم ف ػػبح غنػػر تػػفنر بػػأف تسػػبغ عىنػػي

ؼ بمم فبذل فطمح بمم

ػ لم ػػميف ونضػػا مػػف لسثمػػنف

لممةتفنف لمذل ناؽ ع مبمـ عف ترلوممـ و ثمممـ ٓ
ونػف تمسػػؾ لمػففمع فػ ففمعػي فمػػمـ ماكمػ لمموضػػوع بممػففمع لمسػػممؼ لمػذكر و ػػرامم

ػػرام مست نضػػم مػػفعمم بأاكػػمـ لم ضػػم وف لر لم مػػم ولم ػرلع وماكم ػ لمػػا ض و وتبػػنف مػػف
مطممة لماكـ لممطةوف فني ومفوامى فسبمبي فف لمماكم مـ تأخذ بمذل لمففمع وفطراتػي تمابػم
بمػ ػػم مػ ػػافله فف لمض ػ ػػمبط ترنػ ػػر م ػ ػػط

نػ ػػمـ بمػ ػػم ن رض ػ ػػي عىن ػ ػػي ولتب ػ ػػي بم تض ػ ػ لمم ػ ػػمف،
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( ٕٔ ف.ط ) مىك ؼ عف لمترلوـ ولمتو ؿ حم مرتكبنمم ومػف ثػـ كػمف كػؿ حتػ لر ن ػوـ بػي فػ
يػػذل لمسػػبنؿ نكػػوف
لأل ؿ ببلغ

ػػانام وفف مػػم ا ػػؿ عىنػػي مػػف مةىومػػمى عػػف لمطػػمعف كػػمف مػػرفه ف ػ

ول ففم بي لممتمـ لألوؿ ومػـ نكػف م ػفره لماػفن

لمتىن ػوا لمػذل فتػرله مػع

لمطػػمعف وفف لممػػتمـ مػػـ نػػتـ حسػػتتولبي بمةرف ػ مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو بػػؿ لفم ػ بأنولمػػي بةػػف
سالمي وفف حعترلفي ضف لمطمعف نةف كمفنم بذلتي إل فلر لألذف بت تن ي بغض لماظر عف ذمؾ
لمافن

لمذل حستمع حمني لمضمبط ٓ

ومم لورفتي لمماكم ف مفوامى لماكـ وعى لمااو لمسممؼ بنماي ال ن ػىح رفل عىػ
لمففمع لمتويرل لمم مر حمني ألاي حذل تمز ممػأمور لمضػبط لم ضػمو فف نتخػذ مػف لموسػموؿ مػم
نػرله مامسػػبم مىك ػػؼ عػػف لمتػرلوـ وضػػبط مرتكبنمػػم ػ حال فاػػي ماظػػور عىنػػي فف نتتػػموز اػػفوف
حخت م ػػي لمػػوظن

ونتطػػموؿ عى ػ سػػىطمى لمتا نػػؽ ولم ضػػم فو نة ػػؼ بممضػػممامى لمت ػ

وضػػةمم لمفسػػتور وك ىمػػم لم ػػماوف عاػػف حسػػتتولس لممػػتمـ لمػػذل فاػػمط بػػي لم ػػماوف سػػىط لمتا نػػؽ
وافيم وبضولبط مافف ،ػ كمم ال نتوز مي لمتا ى عى فامفن

لمامس لمممت ن فو غنريم فػ

لألمكػػمف لمةمم ػ لو لمخم ػ حال باػػم عى ػ حذف لم مض ػ لمتزو ػ ولاتػػفلس مػػف سػػىط لمتا نػػؽ
لمذل تاتفبي مى نمـ بمذل لإلت لر ٓ

ومػػـ ت طػػف لمماكمػ حم ػ فف لمضػػمبط لممػػذكور نػػف نػػمـ بػػبت لر حسػػتتولس لممػػتمـ لألوؿ

عىػ ااػػو غنػػر م ػػروع حذ ناظػػر عىنػػي يػػذل لإلسػػتتولس ويػػو مػػف حخت ػػمص سػػىط لمتا نػػؽ
وافيم كمم سىؼ لمبنمف وفاي تخ

عاف حستتولبي تاى عبم  ،ا ي ف سالمي عمم اسػس حمنػي ػ

ولمةبر ،ف تافنف لإلسػتتولس ومػم حذل كػمف متػرف سػالؿ عػف لمتممػ ػ يػو با ن ػ لمولنػع ال بمػم

نطى ػػي مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو عىػ ػ لإلت ػ لر لم ػػذل ن ػػوـ بػػي مػػف فو ػػمؼ خم ػ ولمثمبػػى
بػمألورلؽ فاػي نػػمـ بمولتمػ لممػػتمـ لألوؿ بمإلتمػمـ لممسػػاف حمنػي بػػؿ نػمـ لمضػػمبط ترنػر م ػػط
ببستكممؿ حستتولبي ات ففم مػي بمػم ن نػف فف لمطػمعف يػو م ػفر مػم ضػبط مةػي مػف مخػفر
ومـ نىؽ يذل لم وؿ نبوال ماي وتممفل ف تا نؽ ذمؾ لإلتممـ لمموتي مىطمعف فطىس مف لممتمـ
لألوؿ لإلت مؿ بي يمت نم فمممي وتـ يذل لإلت ػمؿ لمػذل تسػمع لمضػمبط وتا ػى عىػ مػم فلر
فني مف افن

تأكف مف خبلمي فف لإلعتػرلؼ تػفل ػ عىػ اػف نومػي فبػمفر بةػرض لألمػر عىػ

سىط لمتا نػؽ ويػ لمانمبػ لمةممػ بةػف فف نطػع تا ن ػي ػوطم بةنػفل مػـ ن ت ػر فاسػس عىػ
متػػرف س ػالؿ لممػػتمـ لألوؿ كمػػم نػػفع بػػؿ حسػػتةمؿ سػػىط لمانمب ػ لمةمم ػ ف ػ لمتا نػػؽ بةػػف فف
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وي ػػو نب ػػوؿ لمم ػػتمـ لألوؿ

ترفي ػػم مام ػػم ولغت ػػبمم عا ػػو ،وفوف ا ػػؽ ماتمػ ػ لز لم ر ػ ػ لممولتنػ ػ

تا ػػتي مافنث ػػي م ػػع لمط ػػمعف وفمت ػػي فف لألخن ػػر ط ػػرؼ فػ ػ ي ػػذل لممامفثػ ػ وم ػػي ا ػػؽ فس ػػتورل

ونػػماوا ف ػ اتبمػػم عػػف غنػػر لممتاػػمف

مةػػي ويػػو لممػػتمـ لألوؿ و وال نتػػوز ألاػػف لمتا ػػى

عى افنثي حالّ مف خبلؿ لم اولى لم رعن ولإلت لر لى لم ماوان

لمفستور ومخمم تمم تاطول حعتفل عى تىؾ لمارن وم مفر ،وع

لمت رسػممم لم ػماوف وفوتبمػم
م ممم ٓ

ونف امومى لمماكم وعى ااو غنر سموغ وال م بوؿ لمت ىنؿ مف ػأف لممامفثػ لمتػ

سمةمم لم ميف ترنر م ط

بطرنؽ غنر م روع وعىػ ااػو مخػممؼ مى ػماوف وناطػول عىػ

ترنم ( لمممف ٖٜٓ/ ،مكر لر ع وبمى ) ولمت تةمنػس كػؿ مػف حسػترؽ لمسػمع ممامفثػمى تػرى
بطرنؽ لمتىن وف ولعتبرتمم فمنف ،لألثر عفنم لم نم عى غنر فسمس

موس وسفنف بؿ ػمس

حسػ ػػتفالممم عى ػ ػ ي ػ ػذل لمااػ ػػو لم سػ ػػمف لمولضػ ػػح ولمتةسػ ػػؼ لمظػ ػػمير  .حذ لمولضػ ػػح فف لممامفث ػ ػ

لممذكور ،كمف ممم فثريم لم ةمؿ ولمماتج ولمذل تـ بام عىني حست فلر لإلذف مف سىط لمتا نؽ
بضبط لمطمعف وت تن ػي انػ

كماػى لممامفثػ لمم ػمر حمنمػم ماػور تارنػمى لمضػمبط لممػذكور

وتويريم ألامم فض ى لمث عىنمػم وبةثػى لإلنتاػمع ولإلطمواػمف فػ ا ػس عضػو لمانمبػ لمةممػ
لمػػذل ف ػػفر لإلذف لممػػذكور انػ

كماػػى مػػف فيػػـ لمةام ػػر لمت ػ امىتمػػم لألورلؽ لممةروض ػ

عىنػػي ومػػف بنامػػم ماضػػر لمتارنػػمى لممتضػػمف لمتسػػمع ولمتا ػػى عىػ لممامفثػ لمم ػػمر حمنمػػم
ومضموامم ٓ
وت ػػفنر بمم ػػذكر فا ػػي وم ػػوف ك ػػمف مماكمػ ػ لمموض ػػوع لمس ػػىط لمكممىػ ػ فػ ػ ت ػػفنر ووزف
عام ر لمتارنمى لممطروا عىنمم ووزامم لموزف لمػذل تػرله وفػؽ حطموامامػم ولعت مفيػم ػ حال فف

ذم ػػؾ م ػػروط بفليػ ػ ب ػػأف نك ػػوف ذم ػػؾ لمت ػػفنر س ػػموغم وم بػ ػوال فػ ػ لمة ػػؿ ولمماط ػػؽ وال نت ػػمف
لممػػأموؼ وال طبػػموع لألمػػور فػػبذل ػػمبي لمتةسػػؼ فو لم سػػمف كػػمف لمت ػػفنر بػػمطبل وتبطػػؿ بممتػػمم

كمف لماتموج لممترتب عىني حذ مـ نةف ُنةرؼ وتي لمػرفل فنمػم مػو كػمف ت ػفنر لمماكمػ مىتارنػمى
لممذكور ،موبم وف ماىي مف عفمي ٓ
وكمف نتةنف عى لمماكم ات نسىـ نضمايم مػف يػذل لمةػولر فف تسػبغ عىػ لمونػموع

لممطروا عىنمم فو مفمم لم ماوان لم انا وال تترف مم فترله لمضمبط ترنػر م ػط
و

مػف

ي لم انح ويو فاي نمـ بمستتولس لممتمـ لألوؿ عى ااو غنر م روع ومخػممؼ مى ػماوف

حذ م ػػـ نكت ػػؼ بمإلس ػػتممع حمػ ػ حعت لرف ػػي ض ػػف ا س ػػي وض ػػف لمط ػػمعف وتس ػػتنؿ حعت لرف ػػي بماضػ ػره
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وعرضي عى لمانمب لمةممػ فػو لر متػآمر بمػم تػرله فػ

ػأاي ػ بػؿ تتػموز اػفوف حخت م ػي ونػمـ

ببت لر تا نؽ ال نمىؾ حت لر ه وال نختص بي ويو لمتا ى عىػ لممامفثػ لمممت نػ لمتػ تػرى

بػػنف لممػػتمـ لألوؿ ولمطػػمعف ولمتػ تمػػى تاػػى ح ػرلفي وباػػم عىػ طىبػػي ٓ وممػػذل كػػمف ت ػػرفي
بمطبل ٓ
وتخضع ماكم لمموضوع ف تكنن مم مىونموع لممطروا عىنمم مرنمب ماكم لمػا ض

ألف يػذل لمتكننػؼ عمػػؿ نػماوا

ونتةػنف فف نكػػوف تطبنػؽ لم ػماوف

ػػانام مت ػم مػع فاكممػػي

ولال كػػمف بػػمطبل وتبطػػؿ سػػمور لألفم ػ لممترتب ػ عىنػػي ولمت ػ مػػـ تكػػف متوتػػف م ػواله عمػػبل بمممػػمف،
 ٖٖٙ/حتػ لر لى ولمتػ تبطػػؿ كػػؿ فمنػػؿ مترتػػس عىػ حتػ لر بمطػػؿ ومػرتبط بػػي حرتبمطػػم ال ن بػػؿ
لمتتزو

ٓ
كم ػػم فخط ػػأى ماكمػ ػ لمموض ػػوع فػ ػ ت ػػفنريم مىمكمممػ ػ لمممت نػ ػ لمتػ ػ تا ػػى عىنم ػػم

لمضػػمبط ترنػػر م ػػط

بغنػػر اػػؽ وبػػبل سػػاف ػػرع وعى ػ ااػػو مخػػممؼ مى ػػماوف ولعتبرتمػػم

عفنم لم نم فمنف ،لألثر ويو ت فنر مةوط ف مبي لم طط ال نت ؽ ونولعػف لمةػفؿ ولمماطػؽ ٓ
ولال فمم كماى بممضمبط لممذكور امت حم حرتكمبي مم نخممؼ لم ماوف موال فاي نفر فيمن يػذه
لممامفث وتفوليم ف تارنمتي ونف تركى ذلى لإلاطبمع كذمؾ فػ ذيػف سػىط لمتا نػؽ عاػفمم

عرضى عىنمم لممامفث لممذكور ،وفاوليم نبؿ ح فلر لإلذف بضبط لمطمعف وت تن ي ٓ وممذل
كمف لماكـ لممطةوف فني فوؽ ن وره م وبم بمم سمف ف لإلستفالؿ ولتس لما ض ٓ
وال نامؿ مف ذمؾ مم ذكرتي لمماكم ف اكممم بػأف حعتػرلؼ لممػتمـ لألوؿ ضػف لممػتمـ
لمطمعف وفف لألخنر كمف ب فف تسىنمي كمن مف لممولف لممخفر ،ػ نةف ببلغم

ػمف لر ماػي عػف

حرلف ،ار ،ومختمره تطػوع بػي لممػتمـ لممػذكور ونك ػ متكػوف مةػي لمتارنػمى تػمف ،تسػوغ ح ػفلر
لإلذف بضبط لمطمعف وت تن ي  .ألف لمببلغ ػ مممم كماى خ ن لممبىغ ػ ال ن ىح بم ػرفه

فف نكػػوف سػػافل إلست ػػفلر لإلذف بػػمم بض ولمت تػػنش بػػؿ البػػف فف نة بػػي تارنػػمى تػػمف ،تك ػػؼ
عػػف تفن ػ لم ػببلغ و ػػاتي  .ولال ممماػػى لمارنػػمى لمةمم ػ وارمػػمى لممسػػمكف وف ػػباى ريػػف
م نو لممبىغػنف ولرلفتمػـ ونػف تكػوف ومنػف ،لمكنػف ولمرغبػ فػ لإلات ػمـ ػ كمػم فف لمػببلغ ال نةػفو

فػ تمىتػػي متػػرف حخبػػمر عػػف ولنةػ وممػػذل فباػػي بطبنةتػػي ناتمػػؿ لم ػػفؽ ولمكػػذس  .وعىػ ذمػػؾ

ومم فلمى يػذه يػ طبنةتػي فباػي ال ن ػىح فف نكػوف مسػوغم مىة ػؼ بارنػمى لماػمس ولنتاػمـ
مامزممـ مت تن مم مممـ نكف لإلببلغ مفعمم ومةز لز بتارنمى تتسـ بممتفن مػنس يػذل فاسػس بػؿ
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بممك من كذمؾ متكوف سافل إلتخمذ يذل لإلت لر لمممس بممارنمى لمةمم وارممى لممسمكف ٓ

ومػػـ نخػػوؿ لم ػػماوف مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو سػػىط حسػػتتولس لممػػتمـ لمػػذل يػػو مػػف

فعمػػمؿ سػػىط لمتا نػػؽ فوف سػػىط لإلسػػتفالؿ و ونبطػػؿ مزومػػم كػػؿ مػػم نترتػػس عىنػػي مػػم نترنػػي
مأمور لمضبط لم ضمو مف حستتولس مىمتمـ ٓ
* 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 ٘

وكمم خرط مأمور لمضبط لم ضمو عػف اػفوف لم ػماوف ببسػتتولس لممػتمـ و فػبف خػرؽ
لم ماوف فنضم ب نممي بممتا ػى وفوف حذف مػف سػىط لمتا نػؽ لممخت ػ مرتكبػم بمػذه لإلاتمػمؾ
لمترنم لمماثم باص لمممفٖٜٓ ،مكر لر مف نماوف لمة وبمى ٓ
ف ػػف اػػرص لمم ػػرع عى ػ

ػػنما ارم ػ لمانػػم ،لمخم ػ مىم ػولطف مػػف فل فاتمػػمؾ و

سػ ػول ك ػػمف ذم ػػؾ بممتس ػػتنؿ و فو لمت ػػونر و فولمت ػػاى و فو لإلس ػػترلؽ و فو غن ػػر ذم ػػؾ م ػػف
لموسموؿ لمت فتماتمم لممفان لمافنث ٓٓ ومف ارص لمم رع عى تا نؽ يذه لمغمن و عاػ
بممتا ػػنص عى ػ تت ػرنـ كػػؿ

ػػور ،مػػف

ػػور يػػذل لالاتمػػمؾ عى ػ لسػػت بلؿٓٓ فولضػػح ف ػ

ػنمغتي مىمػػمف ٖٜٓ / ،مكػػر لر و فف لمم ػػرع اػػرص عىػ لمتمننػز بػػنف كػػؿ

وسموؿ فاتممؾ لمانم ،لمخم

ػػور ،وفخػػرل مػػف

و وعى بنمف فف كػبل مامػم ن ػكؿ ػ بذلتػي ػ ترنمػ مسػت ى و

وفسػ ػػتخفـ مػ ػػذمؾ ففل ،لمةطػ ػػؼ ت فو ت لمت ػ ػ ت نػ ػػف لممغػ ػػمنر ،و ان ػ ػ

تػ ػػرل لمػ ػػاص عى ػ ػ فاػ ػػي :

( ت ٓٓٓٓٓ وذمؾ بأف لرتكس لاف لالفةمؿ لستن ف غنر لالاولؿ لمم ػرح بمػم نماواػم و فو
بغنر رضم لممتا

عىني (ف) لسترؽ لمسمع ت فو ت ستؿ ت فو ت ا ؿ عف طرنػؽ تمػمز ٓٓ

مامفثمى تػرى فػ مػمف خػمص ت فو ت عػف طرنػؽ لمتىن ػوف ٓٓٓ لمػخ وا ػى لم ػر ،لالخنػر،
مىػػاص عى ػ فاػػي ت نةمنػػس لمموظػػؼ لمةػػمـ لمػػذل نرتكػػس فاػػف لالفةػػمؿ لممبنا ػ لعتمػػمفل عى ػ

سىطمى وظن تي ت ػ ت وعى م مفر ،لألتمز ،وماو لمتستنبلى و فعفلممم ت .
وفوض ػ ح لمػػففمع عػػف لمطػػمعف ف ػ ففمعػػي فف حسػػتتولس لمطػػمعف بمةرف ػ لمضػػمبط ترنػػر
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م ػػط

مس ػػت مف مم ػػم ي ػػو ثمب ػػى بماض ػػر لم ػػميف لألوؿ لما ن ػػس فام ػػف عىػ ػ ف ػػرط لممػػػار

 ٕٕٓٓ /ٜ/ٔٚلمسمع  ٜمسم ان

حختتـ ماضره بمم حاطول عىني مف حت لر لى بمم ن نػف

فاػي نػػرر عرضػػي عىػ مػػفنر انمبػ نسػػـ لأليػرلـ مىت ػػرؼ ولاتمػ بػػذمؾ فوره وفػػؽ مػػميو م ػػرر
نماوام ػ ومكاي فضمؼ بأاي تػمرل حخطػمر ننػمفلى لم ػرط بػمإلفلر ،لمةممػ مىمبماػ
مامن ػ لممػػتمـ لألوؿ ويػػو لمػػفور لمػػذل نػػمـ بػػي لمضػػمبط ترنػػر م ػػط

السػتكممؿ

لمم ػػتش بتىػػؾ لإلفلر،

لمػػذل كػػمف عىنػػي فف نبػػمفر ببرسػػمؿ ذمػػؾ لمماضػػر حم ػ لمانمب ػ لمةمم ػ مػػع لممضػػبوطمى طب ػػم

مىممف ٕٗ / ،حت لر لى تامون و كمم توتس لمممف ٖٙ ،ف.ط عى مأمور لمضبط لم ضمو فف
نسمع فو لر فنولؿ لممتمـ لممضبوط فبذل مـ نأى بمم نبروي نرسىي ف مفل ٕٗ سمع حم لمانمب
لمةمم ػ لممخت ػ مىت ػػرؼ ف ػ

ػػأاي ػ ال فف تانىػػي تم ػ لم ػػرط لم ػ تمػػمى رومسػػن ممػػم

متسػػتكمؿ مامن ػ لممػػتمـ وس ػالمي عمػػم اسػػس حمنػػي  .وممػػذل ك ػػمف مػػم نػػمـ بػػي لمضػػمبط ترنػػر

م ػػط
لماػػفن

مػػف حعػػمف ،مامن ػ لممػػتمـ لألوؿ وامىػػي عى ػ لماػػفن

مػػع لمطػػمعف وت ػػاتي مػػذمؾ

وعى ػ ااػػو غنػػر م ػػروع يػػو لإلسػػتتولس بةناػػي لمماظػػور نماواػػم عى ػ غنػػر سػػىط

لمتا نؽ وي لمانمب لمةمم

ٓ

ويذل لمففمع مي ف ىي لمثمبػى بػمألورلؽ لمػذل تاطػؽ بػي مىويىػ لألومػ ورغػـ لمتمسػؾ فػبف

ماكم لمموضوع مـ ت طف ممذل لمففمع لمتويرل لممستمف مف ولنع لمفعول وفورلنمم ومـ تىػـ بػي
عى ػ لموتػػي لم ػػانح ولمػػذل نت ػػؽ مػػع لمولنػػع وفاكػػمـ لم ػػماوف وممػػذل كػػمف رفيػػم عىنػػي م ػػوبم
بمم

ور ولم سمف لممبطؿ لمموتس مىا ض كمم سىؼ لمبنمف ٓ
ومػػـ ن ت ػػر ففػػمع لمطػػمعف عىػ لمػػففع بػػبطبلف لمتارنػػمى ولإلتػ لر لى لمتػ باػ عىنمػػم

لإلذف بضػبطي بػؿ تاػػموؿ كػذمؾ لإلذف لمسػػمبؽ عىنػي ولمػػذل حا ػس عىػ لممػتمـ لألوؿ كػػذمؾ

مةفـ تفن لمتارنمى لمت فترنى ف

تتاػػموؿ فكثػػر مػػف فاػػي ناػػوز لممخػػفر ب

أاي  .وف مر لمففمع حم فامم كماى سػطان مىغمنػ ومػـ
ػػف لإلتتػػمر بػػي وتوزنةػػي عى ػ عمبلوػػي ومػػـ ت ػػر حم ػ

لممتمـ لمثما ( لمطمعف ) مػف نرنػس فو بةنػف كمػم مػـ تػذكر ػنوم عػف لممػفعو ولوػؿ لمػذل ذكػر
لممػتمـ لألوؿ فاػي م ػػفر مػف م ػمفر ا ػػومي عىػ لممخػػفر  .وفػ لمونػى لمػػذل عػرؼ فنػػي
لممتمـ لألوؿ حسـ لمطمعف بممكممؿ حالّ فاي حفع عفـ عىمػي ببسػـ لممػفعو ولوػؿ كػممبل ويػو مػم

نػػفؿ عى ػ فاػػي فناػػـ حسػػـ لمطػػمعف فوف اػػؽ وعى ػ غنػػر فسػػمس باػػم عى ػ حناػػم طىػػس مػػف

متموؿ مـ تك ؼ عاي لألورلؽ ٓ
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وخىص لمففمع مف ذمؾ حم لف لمتارنمى لمت باػ عىنمػم لإلذف بضػبط وت تػنش لممػتمـ

لألوؿ مـ تكف عى فل نفر مف لمتفني كذمؾ وفامم كماػى نم ػر ،التسػوغ ح ػفلره ٓ ومػـ تأخػذ
لمماكم كذمؾ بمذل لمففع ولمت تى عاي ب وممم فف لمطمعف ال

مي ف لمتمسؾ بي ومو كماى

مي م ىا فني ػ ويو نوؿ غنر سفنف ألف لمولنة لممطروا ممم طبنة خم
لماى مى متةمنب لألافل

كؿ حت لر مترتس عى لسخر كممة ػف ال لا

حذ فامم مت ى

ػمـ بػنف ابمتػي  .وممػذل

فبذل مس حت لر مامم ثم عولر فو بطبلف حاساس عى غنره ومم تبله مف حت لر لى وففم بمم
ن ممم بذلى لمةنس ولمةولر .ويو مم نتا ؽ بي م ىا لمطػمعف فػ لمتمسػؾ بمػذل لموتػي مػف
وتػػوه لمػػففمع ولتخػػمذه سػػببم مػػبطبلف لإلذف بضػػبط لمطػػمعف ومػػم فس ػ ر عاػػي تا نػػذه مػػف ففم ػ .
وتكوف لمماكم بذمؾ ونف اتبى ا سمم فوف مسوغ نماوا عف با

ففػمع لمطػمعف لمسػممؼ

لمذكر ومـ ت ؿ كىمتمم فني فوف مبرر م بوؿ ويو ممعمس لماكـ بمم لستوتس ا ضي .

ممم يو م رر بأف لمففع ببطبلف لإلذف بػممت تنش مةػفـ تفنػ لمتارنػمى لمتػ باػ عىنمػم

مػف فوتػي لمػففمع لمتويرنػ لمتػ نترتػس عىنمػم مو ػاى ػ تغنػر وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وعىػ
لمماكمػ فف ت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بمػػم نسػػوغ حط لراػػي حف ػػم ى لإلمت ػػمى عاػػي ػ ولال كػػمف اكممػػم
مةنبػػم م

عىني .

ػػوره طمممػػم لتخػػذى ممػػم فسػ ر عاػػي تا نػػذه فمػػنبل ضػػف لمطػػمعف ونضػػى بمإلفلاػ باػػم
* ا ض ٖٔ ٜٔٛٙ/ٖ/ػ س  ٖٚػ ص ٘ ٛػ طةف  ٘٘/ ٚٓٚؽ

ونف ترل نضم ماكم لما ض و ػ عىػ فاػي ن ػترط م ػا لإلذف لم ػمفر بةمػؿ مػف
فعممؿ لمتا نؽ و فف نسب ي تارنمى تفن سمب عى لإلذف ال الا عىني و ولال كمف لإلذف

بمطبل ٓ

وتولتر نضم ماكم لمػا ض عىػ فف لمةبػر ،فػ لإلتػ لر يػو بم فممتػي ال باتموتػي و ػ
وفاي ال نتوز لإلسػتفالؿ بممةمػؿ لمبلاػؽ وال بممضػبط لمبلاػؽ مى ػوؿ بتفنػ لمتارنػمى ذمػؾ فاػي
حذل مـ تر ػف لمتارنػمى لمولنػع لمسػمبؽ لمولتػس ر ػفه و ػ فػبف ذمػؾ ناكػف عػفـ تػفنتمم ومػف ثػـ
بطبلف فل حذف ن فر بام عىنمم ٓ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ػ س  ٖٛػ ٖ ٔٚػ ٖٜٗ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
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ونضػػى ماكمػ ػ لمػػا ض بتأنن ػػف اك ػػـ ماكم ػ لمموض ػػوع بػػبطبلف لإلذف مة ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنػػمى مخىويػػم مػػف بنػػمف ماػػؿ حنمم ػ لممػػتمـ وعمىػػي لمػػذل نممرسػػي مػػع فاػػي تػػمتر فخ ػػمس
ونبم ر ا مطي ف ماؿ مرخص بي ومػي بطمنػ ضػرنبن و ػ ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س ٕٜ
ػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ) و ػ ونضى ب ا مم ذيبى حمنػي ماكمػ لمموضػوع لمتػ فبطىػى حذف لمت تػنش
تأسنسم عى عفـ تفن لمتارنمى ممم تبناتي مف فف لمضمبط لمذل حست ػفره مػو كػمف نػف تػف
ف تارني عف لممتمـ مةرؼ ا ن حسمي و ػ كمم نضى بذمؾ فنضم

عى ساف فف لمضمبط

مو كمف نف تف ف تارني متو ؿ حم عاولف لممتمـ وسكاي و ػ فمم ونف تمىي
مػػف لإل ػػمر ،حم ػ عمىػػي وتافنػػف سػػاي م

وخبل ماضره

ػػوره ف ػ لمتاػػرل ممػػم نبطػػؿ لألمػػر لمػػذل حست ػػفره

ونمفر لمفمنؿ لمذل ك ؼ عاي تا نذه ت ( ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س ٕٛػ  ٕٓٙػ ) ٔٓٓٛ
ً
أيؼبََََ:ـَََََََََََََ
َََ َ
* 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 ٖٓٛ

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٕٗٔ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٔ ٙػ ٖٖٔ
ٔإؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت لمففع ببطبلف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموغ وال ن ػػىح إلط لراػػي
لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف حذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ
كىمتمم ف ك منتمم متسونغ ح ػفلره مػف سػىط لمتا نػؽ مػع حامػم فنممػى نضػم يم بمإلفلاػ عىػ
لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم
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ػور ولم سػػمف

ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ضي ت ٓ
*

ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ػ طةف ٓ ٗٚ / ٔٙٙؽ
و بطػػبلف لإلذف لم ػػمفر بممضػػبط فولمت تػػنش فو لمتسػػتنؿ فو ب ػػأل عمػػؿ مػػف فعم ػػمؿ
لمتا نؽ و ػ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف مم فلمى وثن لم ػى بػي

مم كماى متوتف مواله ٓ

* 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 ٖٖٔ
فبطبلف لالت لر

مبطبلف ممبا عىني نمعف ،لترلون عممي بم تض نػماوف لالتػ لر لى

لمتامون ػ ػ ػ وفاكػ ػ ػػمـ ماكم ػ ػ ػ لمػ ػ ػػا ض ٓ

ػ فمممػ ػ ػػمف ٖٖٔ / ،فٓط تػ ػ ػػاص عى ػ ػ ػ فف  :ـ

ت لمبطبلف نترتس عى عفـ مرلعم ،فاكػمـ لم ػماوف لممتةى ػ بػأل لتػ لر تػويرل ٓ ونضػى

لمممفٖٖٙ / ،فٓط ػهَٗأَََّ:ـ لذل ت رر بطبلف لت لر فماي نتاموؿ تمنع لسثمر لمتػ تترتػس
عىني مبم ره و ومزـ لعمفتي مت فمكف ذمؾ ت ٓ
ٔلؼذََحمكًخَانُمغَيغاعاَثأٌََ:ـَ

ت لم معف ،فف مم ُبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ت
* ا ض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ

* ا ض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ ٘ٙٛ

ت وتطبن مى ػ يػذه لم معػف ،عفنػف ،ال ت ػع تاػى ا ػر فػ نضػم ماكمػ لمػا ض و
فاكمى م لر لر بأف الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممم ت ٓ
* ا ض  ٙٙ/ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ػ ٕ٘٘

* ا ض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔػ ٖ ٜٔػ ٜٖٛ
* ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغََثأَََّ:ـَ

ت النتػػوز لالسػػتامف ف ػ لفلا ػ لممػػتمـ لم ػ ضػػبط لممػػمف ،لممخػػفر ،مةػػي اتنت ػ مىت تػػنش
ألف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف لم ػػبض لمػػذل ونػػع بػػمطبل ومػػـ نكػػف

لمػػذل نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمب ػ

منوتف موال يذل لالت لر لمبمطؿ وال ف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ ت
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ

ٔلؼذََحمكًخَانُمغَََ:ـَ
ت ممفلمى لفلا

لممتمـ نػف لننمػى عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿو

وعى ػ لالعت ػرلؼ لمماسػػوس لمنػػي ف ػ يػػذل لمماضػػر لمػػذل لاك ػره فنمػػم بةػػف و ػ فمامػػم التكػػوف
انا العتممف لماكـ عى ماضر لت لر لى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘
كمػػم ال تسػػمع ػػممف ،مػػف نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ لمتةسػ
ب ا لإلت لر لمبمطؿ لمذل نمـ بي عىػ

نسمع مي نوؿ ٓ

لمم ػػوس بػػممبطبلف ألاػػي حف ن ػػمف

ااػو مخػممؼ مى ػماوف ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممف ،وال

* ا ضٖٜٜٔٓ/ٔ/ػ سٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ً
صبَيبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:
َ

ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعف كذمؾ ببطبلف ضبطي وت تن ي ألف لإلت لر لى لمتػ

نمـ بمم لمضمبط ترنر م ط

ف يذل لم فف تم ى م وب ببطبلف خر ألاػي تػموز اػفوف

لإلذف لم ػػمفر مػػي مػػف لمانمب ػ لمةمم ػ بمػػم نبطػػؿ مػػم نػػمـ بػػي مػػف فعمػػمؿ فس ػ رى عػػف ضػػبط
لمطػػمعف ولممخػػفر لمماسػػوس حمنػػي انمزتػػي ولاػ لرزه  .ونػػمؿ ػػرام مففمعػػي فف وكنػػؿ لمانمبػ لمػػذل
ف فر ذمؾ لإلذف بتمرنخ  ٕٕٓٓ/ٜ/ٔٛلمسمع ٘ٗ و ٔ بمام افف لممممـ لمت عمف بمم نمـ

بمػػم مىضػػمبط ترنػػر م ػػط

م ػػتش لممبماػ

تافنػػفل فنن ػػم وفورف بػػمإلذف لممػػذكور

عمىػي نم ػر عىػ ضػبط لمطػمعف ويػو فػ اممػ تىػبس فػ

ػ

ػرلا لف

بنػع لممػولف لممخػفر ،لممت ػػؽ

عىنمػػم عىػ ااػػو مػػمورف بماضػػر لمتارنػػمى كمػػم ح ػػترط م ػػفر لإلذف فف نكػػوف تا نػػذه بػػفلور،
نسػـ لأليػرلـ  .وبػذمؾ تػػـ تافنػف لإلتػ لر لممػػأذوف مىضػمبط لممػذكور لم نػػمـ بػي ومكماػي تافنػػفل
فنن م امفنم مكؿ تممم وعى ااو ال ن وبي غموض فو فبممـ .

ومت كمف لألمر كذمؾ فبف مم ن وـ بي مأمور لمضبط لم ضمو لمماتفس مف سػىط
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لمتا نػػؽ الن ػػح فف نتػػموز مػػم فمػػرى بػػي تىػػؾ لمسػػىط وال نخػػرط عػػف اطمنمػػم ومكمامػػم  .ألف
ػػماب لمسػػىط لأل ػنى ومػػم

لمانمبػ لمةممػ يػ

ػػراى بػي مغنريػػم نتةػػنف فف نػتـ تا نػػذه فػ

افوف يذل لمت ونض بمإلخت مص ولالّ كمف لإلت لر بمطبل وال نرتس فث لر ٓ
وطمممم فامم مـ ت وض لمضمبط ترنر م ط

حال بضػبط لمطػمعف وترنمػ بنةػي مىمػولف

لممخػػفر ،مىمػػتمـ لألوؿ ف ػ امم ػ تىػػبس فباػػي نتةػػنف فف نكػػوف لمضػػبط نم ػ لر عى ػ يػػذه لمامم ػ

مت تػولفرى ػروطمم كمػم نابغػ فف نكػوف لمضػبط فػ اطػمؽ فلوػر ،نسػـ لأليػرلـ ومػنس خػمرط
تىؾ لمفلورٓ ،
ومع وضوح يذه لألمور تمنةمم عى يذل لمااو فباي نتةنف فف نكوف تا نذ لإلذف فػ
اػػفوفيم فوف ثمػ

تتػػموز ولالّ كػػمف لإلتػ لر لممخػػممؼ بػػمطبل ونبطػػؿ بممتػػمم لمػػفمنؿ لممترتػػس

عىني ولممابثؽ عاي ٓ

وفضػػمؼ لمػػففمع فف امم ػ لمتىػػبس لمت ػ اػػففيم لإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط لمتا نػػؽ مػػـ

تكف متولفر ،نبؿ ضبط لمطمعف حذ مـ ن ميف فاف ماتونمى تىؾ لما نب لمت كمف لمطمعف فػ
سػػبنؿ تسػػىنممم مىمػػتمـ لألوؿ عاػػف ضػػبطمم و بػػؿ كماػػى لما نب ػ لممػػذكور ،مغى ػ وال نةىػػـ فاػػف
ماتونمتمػػم ونسػػتانؿ لمتةػػرؼ عى ػ مػػم بمػػم فو مةمناتمػػم بأاػػف اولسػػي كمػػم مػػـ تت ػولفر لمظػػروؼ
عف حاتولومم ممخفر ومػـ ن ػفر مػف لل مػف لممتممػنف نػوؿ فو فةػؿ

ولممبلبسمى لمت تُاب
نفؿ عى ذمؾ فو نوفر لممظمير لمخمرتن لمت نمكف لإلستفالؿ بممم عى فف فػ لألمػر ثمػ
ترنم ومـ نػذكر فاػف فف ثمػ

مبػممغ نػف ففةػى مىطػمعف مػف لممػتمـ لألوؿ م مبػؿ تىػؾ لم ػ

لمت ػػمرل تا نػػذيم مػػف خػػبلؿ عمىن ػ لمتس ػػىنـ ولمتس ػػىـ لمت ػ

لممأذوف مي بضبط لمطمعف ولمترنم متىبس بمم ٓ

ػػميفيم لمض ػػمبط ترن ػػر م ػػط

وألف امم لمتىبس البف فف تكوف مةمنا بمةرف مأمور لمضبط لم ضمو
اولسػػي

با سي وببافل

وال نك ػ فف تكػػوف ما وم ػ حمنػػي مػػف لمغنػػر وذمػػؾ ار ػػم مػػف لم ػػمرع عى ػ لمضػػبط

ولمتافنػػف حذ ناتمػػؿ فف تكػػوف لمران ػ لمما وم ػ كمذب ػ فت ػػنر لإلت ػ لر لى لمت ػ نتخػػذيم مػػأمور
لمضػػبط لم ضػػمو غنػػر مسػػتافه حم ػ فسػػمس مػػف لم ػػماوف وألف لمم ػػىا لمةمم ػ ت تض ػ فف

نكوف لمتىبس ف افوف اطمني فوف تتموز ػ ويو فمر مـ نتولفر ف

ػور ،لمولنةػ لمممثىػ ومػف

ثـ فمم كمف مىضمبط لمسممؼ لمذكر فف نبمفر بضبط لمطمعف مم فلمػى لممظػمير لمتػ
ال تاب

ػميفيم

عف ترنم حا لرزه لممخفر متىبسم بمم وفاي م مرفمػم حمت لزمػم ماػي باػفوف لإلذف لم ػمفر
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مي مف سىط لمتا نؽ ولمذل ن ر افبي عى ضبط لمطمعف وتىؾ لمترنم ف امم لمتىػبس و
وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف فػػض لما نب ػ لممػػذكور ،بةػػف لمضػػبط فس ػ ر عػػف وتػػوف كمن ػ مػػف
لممخفر بفلخىمم ألف لمةبر ،ف
بمطى ػ ن ػػوبمم لمة ػولر ولم
لممخفر لمم

ا لإلت لر لى بم فممتمم ال باتموتمم و فػبذل كماػى لمم ػفممى

ػػور ػ كماػػى لماتنت ػ اتمػػم بمطى ػ كػػذمؾ ومػػو فس ػ رى عػػف ضػػبط

وف ضبطي مف لإلت لر لمذل نمـ بي مأمور لمضبط لم ضمو و ألف تىؾ لماتنتػ

وثن لم ى بمإلت لر لمبمطؿ لمػذل نػمـ بػي ذمػؾ لممػأمور ومػـ تكػف متوتػف مػواله ومػف حمتػف حمنمػم
عولر لمبطبلف وف باى غنر

مما ألف ن مـ عىنمم فمنؿ لإلفلاي ٓ

وفوض ػػح لم ػػففمع فػ ػ لس ػػتفالؿ س ػػموغ فف فا ػػفل م ػػـ نك ػػف ن ػػف ػػميف ماتون ػػمى لما نبػ ػ
لممذكور ،عاف لمضبط ولستفؿ عى ذمػؾ بمػم نػرره لممػتمـ لألوؿ ص ٗٔ بػممتا نؽ عاػفمم سػوؿ
:

س  :يؿ نمى بمستبلـ تىؾ لما نب ومم بفلخىمم مف لممتمـ  ( ...........لمطمعف ) ؟

تػ ػ  :ال عى ػػمف لم ػػرط تػػى ويػػو بنطىةمػػم مػػف لمةربن ػ بتمعتػػي ومىا ػػتش ففػػتح لم ػػاط
وف وؼ فنمم حني .
وبػػذمؾ نممػػى لألفمػ لم مطةػ ولم ػرلوف لمسػػموغ عىػ فف اممػ لمتىػػبس مػػـ تكػػف متػولفر ،بمػػم

نسػػوغ مىضػػمبط ترنػػر م ػػط
لمتا نػؽ ػ ولمػذل اػص

ضػػبط لمطػػمعف اػػزوال عىػ ممتػػم بػػمإلذف لم ػػمفر مػػف سػػىط

ػرلا عىػ فف لإلذف بضػبط لمطػمعف نم ػر عىػ ثبػوى تىػؾ لماممػ

وافيم وفوف غنريم مف لمامالى لألخرل لمت نمكف فف نتولتف فنمم لمطمعف مع لممػتمـ لألوؿ
ٓ

ومػػـ تأخػػذ ماكمػ لمموضػػوع بػػذمؾ لمػػففمع وفطراتػػي ب وممػػم بمػػم مػػافله فف لمطػػمعف تخىػ

طولعنػ عػػف لما نبػ لمتػ ك ػمف ناػػت ظ بمػػم فػ سػػنمرتي وسػػىممم مىمػػتمـ لألوؿ تا نػػذل إلت منممػػم
وكػػمف ذمػػؾ تاػػى مرلنب ػ لمضػػمبط لم ػػموـ بممضػػبط فوف فل تػػفخؿ مػػف تمابػػي مػػف ػػأاي لمتػػأثنر
عىػ حرلف ،لممػػتمـ لمثػػما بففةػػي حمػ لمتخىػ عامػػم ونػػف كػػمف ضػػبط لممخػػفر مترتبػػم عىػ تخىػ
لمطػػمعف تخىنػػم عػػف لما نب ػ لمت ػ كػػمف بػػفلخىمم و وفف لمماكم ػ تثػػؽ بػػأنولؿ ذمػػؾ لمضػػمبط ف ػ
أف ت ونره مىولنة عى لمااو لمذل روله ٓ

ومػػم ذيبػػى حمنػػي فنمػػم ت ػػفـ نةا ػ فف لمماكم ػ سػػوغى ننػػمـ لمضػػمبط ترنػػر م ػػط
بضبط لمطمعف وا نبتي اظ لر متخىني عامم تخىنم حرلفنم وعف طولعن عافمم سػىممم حمػ لممػتمـ
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لألوؿ بمم نتنز مي ضبطمم وت تن مم ويػو حسػتفالؿ مةنػس كػذمؾ ألف ذمػؾ لمتخىػ لممػفع بػي
ب رض ثبوتي مـ نكف اممونم بان

نمكف فف ن مؿ مةػي فاػي ا ػؿ انػمز ،لما نبػ لممػذكور ،وسػىممم

مىمػػتمـ لألوؿ تسػػىنمم كػػممبل بةا ػرن لممػػمفل ولممةاػػول وكػػؿ مػػم نمكػػف فف نامػػؿ عىنػػي يػػذل
لمتسػػىنـ فاػػي كػػمف تسػػىنمم مانتػػم اػػمنبل مىانػػمز ،لمامن ػ ومػػنس لمانػػمز ،لمكممىػ بةا ػرنمم سػػمم
لمذكر و حذ النمكف لمتسىنـ بذمؾ مع ثبػوى فف لممػتمـ لألوؿ مػـ نػففع ثماػم م مبػؿ تىػؾ لم ػ

ات ػ نمكػػف لم ػػوؿ بػػأف لما نب ػ سػػمم لمبنػػمف ف ػػباى ف ػ انػػمز ،لممػػتمـ لألوؿ واػػفه ولابسػػط
عىنمػػم سػػىطماي ولا طػػى

ػى لمطػػمعف بمػػم وطمممػػم فامػػم كماػػى وال لزمػػى فػ اػػوز ،لمطػػمعف ومػػـ

تكػػف نػػف لممػػتمـ لألوؿ عىنمػػم حال نػػف عمرضػ

ػ ومػػف ثػػـ فمػػم كػػمف مىضػػمبط لممػػذكور فف نبػػمفر

بضػػبطمم وضػػبط لمطػػمعف حالّ بةػػف فف تسػػت ر اممونػػم ف ػ نػػف لممػػتمـ لألوؿ عى ػ سػػبنؿ لممىػػؾ
ولإلخت مص ومـ نةف مىطمعف سىطمف عىنمػم  .ولذ خػممؼ لماكػـ يػذل لماظػر فباػي نكػوف مةنبػم

مخطو ف تطبنؽ لم ماوف فضبل عف فسمف ون ور تسبنبي و خم ػ وفف لمطػمعف مػـ ن ػـ بػأل
عمؿ ناب عف فاي تخىػ عػف لما نبػ سػمم لمػذكر تخىنػم تممػم واممونػم حذ مػـ نا ػرؼ ونتركمػم
مػع لممػػتمـ لألوؿ ومػـ نى مػػم تخى ػػم مػف وزر مػػم بمػػم مػف مػػمف ،ماظػػور انمزتمػم و ومكاػػي ظػػؿ
فػ مكماػي نتاػمف

مػع لممػتمـ لألوؿ ػ عىػ ااػو مػم ذكػره ػ لم ػميف لمثػما بمػم ال نمكػف مةػي

لم وؿ بأاي تخى عف ا نبتي وسػىممم مىمػتمـ لألوؿ تسػىنمم تممػم نبػنح ممػأمور لمضػبط لم ضػمو

لممذكور ضبطمم فوف فف ناطول ذمؾ عى حعتفل عىػ ا ػي لمثمبػى عىنمػم بمعتبمريػم ممىوكػ
مي وف انمزتي و فمم ظمػور لممخػفر بةػف فػض لما نبػ وفتامػم وضػبط لممخػفر بمػم فمػو فمنػؿ
الاؽ عى لمضػبط غنػر لمم ػروع ويػو ثمػر ،مػف ثمػمره ألاػي تػـ بغنػر مسػوغ نػماوا وممػذل فػبل
نت ػػوز لإلست ػػممف بم ػػذل لم ػػفمنؿ عىػ ػ

ػػا لإلتػ ػ لر لمبمط ػػؿ لم ػػذل ن ػػمـ ب ػػي م ػػأمور لمض ػػبط

لم ضمو عى ااو غنر م روع .
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:

ت م ػميف ،لمترنمػ ويػ فػ اممػ تىػػبس نتػػس فف تسػػبؽ لمت تػنش فػػبل نتػػوز خىػػؽ اممػ

لمتىبس ببت لر ت تنش غنر نماوا و واكـ لمترنم لممستمر ،ف ذمؾ يػو اكػـ بػمن لمتػرلوـ و
فترنم ػ ػ حا ػ ػرلز لمم ػ ػولف لممخػ ػػفر ،وي ػ ػ ترنم ػ ػ مسػ ػػتمر ،ال تبػ ػػنح لمت تػ ػػنش ف ػ ػ غنػ ػػر لألا ػ ػولؿ
لمما وص عىنمم ف لم ماوف ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٖٔٛ/ٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ طٗ ػ  ٜٔٗػ ٕٗٔ
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وات ػ عى ػ لم ػػرض تػػفال بػػأف لمطػػمعف كػػمف ف ػ سػػبنىي متسػػىنـ لممػػتمـ لألوؿ تىػػؾ

لما نب فباي ال نمكف لم وؿ بأاي تخىػ عػف انمزتمػم مىمػتمـ لممػذكور و ػ حذ ال توتػف ثمػ نػرلوف
تػػفؿ عى ػ ذمػػؾ لمتخى ػ عػػف لمانػػمز ،و ألف لمانػػمز ،كمػػم ي ػ مةرف ػ ف ػ لم ػػماوف تسػػتىزـ ت ػولفر
عا ػرنف لألوؿ مػػمفل ون ػػوـ عى ػ رلبطػ فةىنػ ت ػربط لماػػموز بمم ػ ماػػؿ لمانػػمز ،وفف تكػػوف
يػذه لمرلبطػ نمطةػ فػ لمفالمػ عىػ فف لماػموز مػي سػػىط فةىنػ عىػ لم ػ وفاػي نبسػط عىنػػي

سنطر ،تمم .

ولمػػركف لممةاػػول يػػو انػ حسػػتةممؿ اػػؽ مػػف لما ػػوؽ عىػ لم ػ لممػػذكور سػول ب
تمىكي فو ب

ػػف

ف حستةممؿ فل اؽ عنا عىني ٓ

وعى ذمؾ فبل نمكف لم وؿ مف خبلؿ ظروؼ لمفعول لممطروا فف لمطػمعف كػمف نػف
تخى عػف انػمز ،لما نبػ لمماسػوس حمنػي وففخىمػم فػ انػمز ،لممػتمـ لألوؿ ألف لألخنػر مػـ نكػف
نف بسط عىنمم سىطماي لمكممؿ ووضع نفه عىنمم منتمىكمم ٓ

وتكوف لمماكم بذمؾ ونف حفترضى ولنة لمتخى لمت فنممى عىنمم نضم يم بأا ن لم ميف
لمثما ف ضبطمم وت تن مم وضبط لممخفر بفلخىمم ولسامفه مىطمعف ببعتبمره
يػػذل ونػػف فف ػػح لمضػػمبط ترنػػر م ػػط

لما نب لممذكور،

ذلتػػي عػػف

رلا ب ومي ص ٖٓ بممتا ن مى  :ػ

مابي ٓ

ػػا عػػفـ تػولفر تخىػ لمطػػمعف عػػف

تػ ػ  ... :نػػمـ لممػػتمـ  ( ...........لمطػػمعف ) ب ػػتح ا نبػػ سػػنمرتي لألمممنػػ وفخػػرط مامػػم
ا نبػ كبنػر ،بػػنج لمىػػوف بمػم نطةػ

ػ لر وامػ لر وسػػىممم مىمػػتمـ فامػػف نسػػرل

مئلطبلع عى مم بفلخىمم  ..ورفف لم ميف لممذكور ذلى لم وؿ ص . ٖٚ

ويو مم ن طع بأف لمتخى لممفع بػي مػـ نكػف اممونػم ولامػم كػمف عمػبل عرضػنم من ػميف
لممتمـ لألوؿ مم بفلخؿ لما ن ػ فوف فف تػفخؿ فػ انمزتػي وتخػرط مػف انػمز ،لمطػمعف اممونػم .
ويػػذل لمتخى ػ لمةرض ػ ال نبػػنح مى ػػميف لمثػػما ضػػبط لما نب ػ طمممػػم فامػػم ال لزمػػى ف ػ انػػمز،
لمطػػمعف وممػػذل كػػمف حسػػتفالؿ لمماكم ػ عى ػ ثبػػوى تخىنػػي عامػػم فػػوؽ ن ػػوره وفسػػمف حسػػتفالمي
م وبم كذمؾ بةنس لمخطأ ف لإلسامف ومخمم لمثمبى بمألورلؽ بمم نةػنبي ونستوتس ا ضي ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لماكـ نكوف م وبم بمم سمف ف لإلستفالؿ حذل حاطػوى فسػبمبي عىػ عنػس نمػس سػبلم

لإلستابمط ونتا ؽ ذمؾ حذل حسػتافى لمماكمػ فػ حنتامعمػم حمػ ففمػ غنػر
لمموضوعن مئلنتامع

ػمما مػف لمامانػ

بمم فو ف امم عفـ لمىػزوـ لمماط ػ مىاتنتػ لمتػ حاتمػى حمنمػم باػم

عى لمةام ر لمت ثبتى مفنمم ت ٓ

* ا ض مفا ٕ٘ ٜٔٛٔ/ٙ/ػ طةف ٘ٓ ٗٗ/ٚؽ
* ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ ٗ ٔٚػ  ٛٗٚػ طةف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػػف لمػػبلزـ فػ ف ػػوؿ لإلسػػتفالؿ فف نكػػوف لمػػفمنؿ لمػػذل نةػػوؿ عىنػػي لماكػػـ مافنػػم

حم مم رتبي عىني مف اتموج مف غنر تةسؼ ف لإلسػتاتمط وال تاػمفر فػ اكػـ لمة ػؿ ولمماطػؽ
تٓ
* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٚػ س  ٖٙػ  ٔ٘ٛػ ٚٚٛ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٛػ ٕٖٔ
ً
صبنضبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:
َ

ف ف ذيس لمطمعف ف ففمعي كذمؾ حم فف ضبطي ونع بمطبل ان

ضبط بفلور ،نسػـ

لمفن ومـ نتـ ضبطي بػفلور ،نسػـ لأليػرلـ كمػم تػم بػمإلذف لم ػمفر مػف سػىط لمتا نػؽ ولمػذل
اػػفف اطمنػػي بػػفلور ،لم سػػـ لممػػذكور ػ بان ػ

ال نمتػػف حم ػ خػػمرط يػػذل لماطػػمؽ ويػػو فمػػر نمىكػػي

م ػػفر لإلذف ون ػػفخؿ فػ ػ والنت ػػي  .وال مة ػػس عىن ػػي فنم ػػم نػ ػرله  .ألا ػػي

ػػماس لإلخت ػػمص

بب ػفلره ونمىػػؾ ت ننػػفه بمم ػػروط لمتػ ن لريػػم وفػػؽ ت ػػفنره سػول مػػف انػ

لم ػػموـ عىػ تا نػػذه فو

مفتي فو موضػوعي فو لم ػخص فو لأل ػخمص لمػذنف ن ػمىمـ حتػ لر لم ػبض ولمت تػنش لممػأذوف

بممم فو مكمف تطبن ي وتا نذه ٓ
وممػم كػػمف ضػػبط لمطػمعف نػػف تػػـ بػفلور ،نسػػـ لمػػفن ومػـ نكػػف بػػفلور ،نسػـ لأليػرلـ لمػولرف
تافنفل بمإلذف لم مفر مف سىط لمتا نؽ ومف ثـ كمف تا نذه بمطبل ومو كمف لم موـ بتا نػذه مػي
حخت مص ػ تفال ػ ن مؿ نسـ لمػفن عىمػم بػأف حخت ػمص لمضػمبط ترنػر م ػط

ناا ػر

فػ ػ فلورتػ ػ نس ػػم لمم ػػرـ وبػ ػوالؽ لم ػػفكرور و ورفض ػػى لمماكمػ ػ ي ػػذل لم ػػففع ب ومم ػػم فف اممػ ػ
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لمضرور ،ال تسوغ فف ن ؼ مأمور لمضبط مغىوؿ لمنف ح لز لممتمـ لمماوط بي ت تن ي ممتػرف فاػي
خرط حم خمرط افوف حخت م ي لممكما وفف لمماكم تستظمر تولفر امم لمضرور ،لمم مر
حمنمػػم بةػػف فف عمػػف لممػػتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) فتػػأ ،حم ػ تغننػػر مكػػمف م موػػي مػػع لممػػتمـ لألوؿ
بان

ن بح بم م لألبنض لمتمبع م سـ لمفن واظ لر مضنؽ لمونى فػبف ذمػؾ كىػي ممػم ن ػكؿ

ظروفم طمرو تخوؿ لمتتموز عف ذمؾ لإلخت مص ٓ
ويػػو حسػػتفالؿ غنػػر سػػفنف ألاػػي حذل كػػمف

ػػانام فف ممػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو تتػػموز

حخت م ػي لممكػما عاػػف تػولفر اممػ لمضػرور ،ػ حال فاػي ال ماػػؿ مىتمسػؾ بتىػػؾ لماممػ عاػػفمم
نػػاص

ػرلا ف ػ

ػػىس لإلذف بممضػػبط ولمت تػػنش فف نكػػوف تا نػػذه نم ػ لر عى ػ اطػػمؽ نسػػـ

لممػػرـ واػػفه وفوف غن ػره مػػف لألنسػػمـ لألخػػرل  .وال نمكػػف لمتاىػػؿ مػػف يػػذل لم نػػف بػػفعول ت ػولفر
اممػ لمضػػرور ،عىػ ااػػو مػػم ااػ حمنػػي لماكػػـ لمطةػػنف طمممػػم فف تا نػػذ لإلذف نتةػػنف فف نكػوف

فػ اػفوف واطػمؽ مػم تضػماي مامػم ولال كػمف لإلتػ لر بػمطبل كمػم سػىؼ لمبنػمف ػ وألف م ػفره

البػػف وفف نكػػوف نػػف وضػػع ف ػ حعتبػػمره تىػػؾ لمامم ػ ومػػع ذمػػؾ ف ػػر عى ػ فف نكػػوف تا نػػذ حذاػػي
نم لر عى افوف نسـ لأليرلـ فبل ماؿ حذف إلستةممؿ فن سىط ت فنرن فخػرل تتةػمرض مػع
ت فنر لأل ػنؿ لمػذل ف ػفر لألمػر بمماػفس ممػأمور لمضػبط لم ضػمو من ػوـ بػبت لر كػمف نتةػنف
عىنػي فف ن ػػوـ بػػي لماػػمفس با سػػي ونػف فتػػمز مػػي لم ػػماوف اػػفس غنػره مػػف يػاال لممػػأمورنف فةىػػنمـ

تا نذ ذمؾ لألمر فوف لمخروط عمم فوتبي مف روط واطمؽ
ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فباػػي نكػوف مةنبػػم ولتػػس لمػػا ض ولإلاممػ
طمممػػم فف حتاػػفى مػػف لألفم ػ لمت ػ فس ػ ر عامػػم تا نػػذ ذمػػؾ لإلذف فمػػنبل ضػػف لمطػػمعف ونضػػى

ببفلاتي بام عىنمم ٓ

وذيػػس لممػػفلفع عػػف لمطػػمعف حم ػ تةننػػس لإلت ػ لر لى لمتػ ػ نػػمـ بمػػم لم ػػميفلف لألوؿ
ولمثػػما بمماسػػب مىطػػمعف حذ نػػمـ مػػع غنريمػػم مػػف ضػػبمط لم ػػرط عى ػ تا ػرنض لممػػتمـ لألوؿ
مئلن مع بممطػمعف وففةػوه ففةػم حمػ لإلت ػمؿ لممػمت

مةػي ولمى ػم بػي ويػذه لألفةػمؿ مػف تماػس

ياال لمضبمط مام عامػم كػذمؾ ألف مػأمورل لمضػبط لم ضػمو ولف كػمف ممػـ لماػؽ ولمسػىط

بم تض لمممف ٕٔ ،حت لر لى تامون ف لمك ؼ عف لمتػرلوـ ولمتو ػؿ حمػ مةمنبػ مرتكبنمػم ػ
حال فاي منس ممـ لمتفخؿ بأفةمممـ ف خىؽ لمترنم ولمتارنض عى م مرفتمم ٓ
كمػم ال نتػػوز ممػـ حختبػػمر لألفػرلف عػػف منػوممـ ومػػفل حسػتةفلفيـ مىتػػرفل فػ لمترنمػ
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وعى ػػنمـ حتػ ػ لر لممرلنبػ ػ لمفنن ػ ػ ولمتارن ػػمى لمت ػػمف ،اتػ ػ حذل م ػػم تػ ػولفرى ت ػػفمول حمػ ػ لمس ػػىط

لممخت

ولست فلر لإلذف بممضبط ولمت تنش حذل مم تولفرى روط ح فلره ٓ

وفوض ػػح لم ػػففمع فف لم ػػميف لمث ػػما تةم ػػؽ فػ ػ حس ػػتتولس لمم ػػتمـ لألوؿ وفخ ػػذ نبلا ػػي
بأسوىتي منك ؼ عف لمطػمعف وامىػي نسػ لر عىػ لإلت ػمؿ بػي وتافنػف موعػف مى موػي مةػي فبمتثػؿ
ألولم ػره حذ مػػـ نكػػف ف ػ م ػػفوره رفػػض فولم ػره مػػع م لرعػػم ،لمظػػروؼ لمارت ػ لمت ػ فاطػػمى بػػي
ولممأزؽ لمفننؽ لمذل كمف فني ٓ

ويػػذل لمضػػغط ولإلماػػمح مػػف تماػػس لم ػػميف لممػػذكور وزمبلوػػي لمضػػبمط نتػػف

ػػفله فػ

نوؿ لممتمـ لألوؿ ص  ٖٜبممتا ن مى :
تػ :

 ....مم ا ىش حف كمف فني موعف بنا وبنف  (...........لمطمعف ) ولمضبمط يمػ
حمى نممول م حت ؿ بي وفام حت ىى بام عى كبلممـ ٓ

ويذل يػو لمتاػرنض عىػ لإلن ػمع بممطػمعف بةناػي ػ حذ ال ن مػـ مػف يػذل لم ػوؿ حالّ ذمػؾ

لممةا وال ُنستفؿ ماي حالّ تىؾ لمفالم ٓ
ومم يو ثمبى كذمؾ بأنولؿ لممتمـ لألوؿ ص ٗٚ
تػ :

ضبمط لممبما

نممو م فامـ عػمرفنف فف لمضػمبط  ...........بنتػمتر فػ لممخػفرلى

وطىبػول ماػ فت ػػؽ مةػػمه بػػممتىن وف فاػػي نتنػػس بػػماتو مةػػمه م مبػػؿ سػػتممو تانػػي مىكنىػػو

وفام كىمتي ف لمماموؿ وسأمتي ونػمم عاػفل سػبة كنىػول ولت اػم حف حااػم ات مبػؿ عاػف
ترعػ ػ لمما ػػورن ب ػػمممرـ وبة ػػفنف حتغن ػػر لممنة ػػمف عا ػػف كمفتنرن ػػم لألب ػػنض فػ ػ

ػػمرع

لمسوفلف وتي زل مم حت ؽ مةمنم ٓ

ومػػف يػػذل نتبػػنف فف لم ػػميف لمثػػما ومػػف مةػػي مػػف لمضػػبمط كػػماول و لر لمتخطػػنط لمػػذل
رسـ مئلن مع بممطمعف وففل حم خىؽ لمترنم ولتخذول مف لممتمـ لألوؿ وسنى وففله مئلستةما
بػػي فػ يػػذل لمغػػرض بمػػم نمكػػف لم ػػوؿ مةػػي بػػأف لمترنم ػ لممسػػاف ،مىطػػمعف مػػم كماػػى مت ػػع م ػوال
فةىمػػـ وتػػفخىمـ وتػػفبنريـ غنػػر لمم ػػروع بمػػم ُنبطػػؿ كمف ػ لإلت ػ لر لى لمت ػ حتبةػػى وففى حم ػ
لممساف ،حمني ٓ
ضبط لمطمعف ولمترنم ُ

ومػـ تأخػذ لمماكمػ بػذمؾ لمػففمع وفورفى باكممػم مػم ن نػف فف لإلتػ لر لى لمتػ نػمـ بمػػم

م ػػأمور لمض ػػبط لم ض ػػمو لمم ػػذكور ال تخ ػػرط ع ػػف لم ػػبلانمى لممماواػ ػ م ػػي باك ػػـ لم ػػماوف
مىك ؼ عف لمترلوـ ولمتو ؿ حمػ مةمنبػ مرتكبنمػم ػ ويػو رف ال نسػت نـ مػع لمونػموع لممطرواػ
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ولممسػػتمف ،مػػف فن ػولؿ لممػػتمـ لألوؿ لمسػػممؼ بنمامػػم ولمت ػ ك ػػؼ مػػف خبلممػػم فف ففةػػمؿ ي ػاال

لمضبمط ومامـ لم ميف لمثما ففى حم خىؽ لمترنم ف ذيف لمطمعف وارضى لممتمـ لألوؿ
عى لإلن مع بي وك ؼ فمره ف ونى كماى حرلفتي مةفومػ ال تتمتػع بػأل نػفر مػف لمارنػ بػؿ
كمف مترف ففله ف نف غنره متارؾ وفؽ فيولومـ وفغرلضمـ ٓ
وممػذل كػمف حسػتفالؿ لمماكمػ وعىػ لمااػو لمسػممؼ بنماػي م ػوبم بمم

لم سمف ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

ػور فضػبل عػف

* ػرح لمة وبػمى ػ لم سػػـ لمخػمص ػ مىػفكتور فتاػ سػرور ػ طبةػ ٓ ٜٔٛػ
ٕٖٔ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٙٛ/ٗ/ػ س  ٜٔػ ٖ ٛػ  ٖٗٛػ طةف ٖٖٓٔٛ/ؽ
يٍَادلزفكَػهيَّفمٓبَٔلؼبءَأٌ ت تاػرنض رتػمؿ لمسػىط لمةممػ مؤلفػرلف عىػ

لرتكمس لمترنم

مف فتؿ ضبطمـ فثام فو بةف لرتكمبمم نةتبر فم لر غنر م روع النت ؽ مػع

ولتبمـ ف لمارص عى اسف تطبنػؽ لم ػماوف و ومػف ثػـ فػمف حتػ لر لى لالسػتفالؿ ولمتا نػؽ
لممبان عى يذل لمةمؿ غنػر لمم ػروع تةتبػر بمطىػ ال لثػر ممػم ٓ ف ٓ فامػف فتاػ سػرور ػ
لموسنط ف لم سـ لمةمـ ػ ط ٔ ػ ط ٔ ٜٔٛػ رنـ ٗ ٖٜػ س ٖٗ ) ٙو ػ م مؿ لمفكتور سرور
ف ػ لممتى ػ لمتامون ػ لم ومن ػ س  ) ٜٖٔٙ ( ٙـ ٔأيؼــب فٓ فامػػف فتا ػ سػػرور ػ لم سػػـ

لمخػمص ط  ٜٜٔٚػ ص ٖٓٔ )ٖٖٔ/و ػ وذمػؾ مسػت مف بم مػوـ لممخمم ػ مػف اكػـ ماكمػ
لما ض ف  ٜٜٔ٘/ٗ/ٕٚػ س ٓٔ ػ  ٔٓٙػ  ٗٛٚوفني نممى ماكم لما ض  :ػ ت مف ممم
لمبومنس لمك ؼ عف لمترلوـ ولمتو ؿ لم مةمنب
يذل لمسبنؿ نةف

مرتكبنمم و فكؿ لت لر ن وـ بي رتممي ف

ػانام طمممػم لامػـ مػـ نتػفخىول فػ خىػؽ لمترنمػ بطرنػؽ لمغػش ولمخػفلع فو

لمتارنض عى م مرفتمم ٓ ت
* ا ض ٗٔ ٜٔٙٚ/ٕ/ػ س  ٔٛػ ٔٗ ػ ٕٜٓ

* ا ض ٔ ٜٜٔ٘/ٕٔ/ػ سٓٔ ػ  ٜٜٔػ ٜٓٚ

ً
عاثؼبَََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:

ف ػػف كػػمف لمػػففع بضػػبط لممتممػػنف نبػػؿ

ػػفور لإلذف بػػي مػػف سػػىط لمتا نػػؽ مػػف بػػنف

لمػػففوع لمتويرنػ لمتػ تمسػػؾ بمػػم لممػػفلفةنف عاممػػم ورتػػس لمػػففمع عىػ ذمػػؾ بطػػبلف ضػػبطممم
وبطػػبلف لإلعتػرلؼ لم ػػمفر مػػف لممػػتمـ لألوؿ ضػػف لمطػػمعف ببعتبػػمره مت ػػبل بػػمإلت لر لمبمطػػؿ

277

لمػػذل حتخػػذ فوف تػولفر اممػ لمتىػػبس ونبػػؿ

ػػفور لإلذف مػػف لمسػػىط لممخت ػ بب ػػفلره كمػػم

تُبطػػؿ سػػمور لألفم ػ لألخػػرل ومامػػم ضػػبط لممخػػفر ذلتػػي س ػول مػػم كػػمف باػػوز ،لممػػتمـ لألوؿ فو
باوز ،لمطمعف ٓ
ومػػـ تأخػػذ لمماكم ػ بػػذمؾ حسػػتامفل حم ػ ث تمػػم ف ػ فن ػولؿ ػػميفل لإلثبػػمى لألوؿ ولمثػػما
ولمىذلف فورفل بأنولمممم مم ن نف فف لمضبط كمف الا م م فور لإلذف بي مػف لمانمبػ لمةممػ ويػو

حس ػػتفالؿ مةن ػػس م س ػػمفه ألف تى ػػؾ لألنػ ػولؿ يػ ػ ب ػػذلتمم ما ػػؿ لماةػ ػ بمخمم ػ ػ لما ن ػ ػ ورممي ػػم

ثـ فبل ت ىح إلطرلح ذمؾ لمففمع ولإلمت مى عاي ٓ
لممفلفةنف بممكذس ومف ّ
وكمف لألمر ن تض مف لمماكم تا نؽ يذل لمففمع بىوغم مغمن لألمر فني ألاي مو
ح متغنر بي وتي لمرفل ف لمفعول ػ وكمف نتةػنف حتػ لر لمتا نػؽ لمسػممؼ لمػذكر بضػـ ففتػر
فاولؿ نسم لمفن ولأليرلـ مبنمف مم تـ ر فه بمػم فػ تػمرنخ لمولنةػ عػف لمونػى لمػذل نممػى
فنػػي لم ػػو ،مضػػبط لمطػػمعانف ومػػم حذل كػػمف سػػمب م فو الا ػػم م ػػفور لإلذف لممػػذكور مػػف لمانمب ػ

لمةممػ بمماسػػب مكػػؿ مػػف لممتممػػنف وكػػذؾ سػالؿ تمنػػع ففػرلف لم ػػو ،لمتػ نممػػى بمػػذه لإلتػ لر لى
عػػف مةىومػػمتمـ بةػػف تكىنػػؼ لمانمبػ لمةممػ بػػبعبلامـ ألامػػـ منسػول مػػف ػػموف لما ػ اتػ نكىػػؼ
لممتمممف ببعبلامـ بؿ مف موف لمولنة لمذنف عم رول فافلثمم و ميفول ونموةمم ٓ
وألف لمةب ػر ،ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ ي ػ بممتا ن ػػمى لم ػ ون لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ
بممتىس وتسمع مف خبلممم لم موف سول إلثبمى ضف لممتممنف فو ا نمم عامـ ٓ
وممػػم يػػو م ػػرر كػػذمؾ بػػأف لمماكم ػ ال تت نػػف فثاػػم لممامكم ػ بمألفم ػ لمت ػ تضػػمامم

سػػىط لإلتمػػمـ نمومػ ففمػ لمثبػػوى لمم فمػ مامػػم ألف تىػػؾ لمسػػىط خ ػػـ فػ لمػػفعول وال تُةبػػر

تىػػؾ لم مومػ حالّ عػػف رفنمػػم لمخػػمص وع نػػفتمم لمخم ػ
لمونػموع لممطرواػ عىػ بسػمط لمباػ

ػ ولم مض ػ لمتاػػمو نكػػوف ع نفتػػي ف ػ

فمممػػي باػم عىػ فرنػي لم خ ػ ولطمواماػي لمخػػمص وال

نفخؿ ف حنتامعي رفنم خر مسوله ٓ
وألف ياال لم ػموف نػف نػفموف بػأنولؿ نتغنػر بمػم وتمػ اظػر لمماكمػ لمتػ كواتمػم فػ

لمفعول نبؿ سممعمـ وألاي نتةنف سممع فنػولؿ لم ػميف بػفل  ،ثػـ حبػفل لمػرفل فنمػم بةػف ذمػؾ فمػم
حبفل لمرفل لممسبؽ ف لمفمنؿ نبؿ طراي بممتىس فأمر غنر تموز ٓ
ويػذل لمتا نػؽ كػمف نتةػػنف عىػ لمماكمػ لم نػػمـ بػي ومػو فوف طىػػس
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ػرنح مػف لمػػففمع

ألف مامزعتػػي وعى ػ لمااػػو لمسػػممؼ بنماػػي ف ػ ونػػى ضػػبطي وبأاػػي سػػمبؽ عى ػ

ػػفور لإلذف

بضػػبط وت تػػنش لممتممػػنف ن نػػف فالم ػ وضػػمام يػػذل لمطىػػس حذ ال ن مػػـ مامػػم حالّ يػػذل لممةا ػ وال

نستفؿ مامم حالّ تىؾ لمفالم ٓ

يذل حم مػم يػو م ػرر بػأف تا نػؽ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ

لمم مـ لألوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفع عاي ٓ

بنػػف فف ماكمػ لمموضػػوع مػػـ تُتػػر يػػذل لمتا نػػؽ رغػػـ مزومػػي ورغػػـ فاػػي ظػػمير لمتةىػػؽ
بممػػفعول والزـ مى ػػؿ فنمػػم وممكػػف ومػػنس مسػػتانبل وفغى ػػى بمبمػػم ف ػ وتػػي طمرنػػي وف ػػمى
فذلامػػم عػػف لإلسػػتتمب حمنػػي ولت لروػػي ويػػو مػػم تتػػأذل ماػػي لمةفلمػ ف ػػف لإلنػػذل وممػػذل كػػمف لماكػػـ
مةنبم م

وره فضبل عف حخبلمي باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
ممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لمػػففع با ػػوؿ ضػػبط لممػػتمـ نبػػؿ

ػػفور لإلذف بػػي مػػف سػػىط

لمتا نػػؽ تػػويرل ن ػػف بػػي لمػػففمع تكػػذنس ػػموف لإلثبػػمى ونترتػػس عىنػػي مو ػػح فف تتغنػػر وتػػي
لمرفل ف لمفعول وممذل ف ف كمف الزمم عى لمماكم لف تما ي وت سطي ا ي بتا نؽ تترني
بىوغػػم حم ػ غمن ػ لألمػػر فنػػي فو لف تػػرف عىنػػي بمػػم نفاضػػي فف ي ػ رفى حط لراػػي ػ فمػػم ونػػف
لمسكى عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لإلطموامف ألنولؿ ياال لم موف غنر سموغ
ممم ناطول عىني مف م مفر ،مىففمع نبؿ لف نااسػـ لمػره فػبف لماكػـ نكػوف فضػبل عػف ن ػوره

مخبل باؽ لمففمع م وبم بمم سمف لممبطؿ لمموتس مىا ض ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ رنـ ٕٗٔ ػ ٗٔ ٚػ طةف رنـ ٖٕٖٓ ٜ٘/ؽ
* ا ض ٗٔ ٜٜٔٔ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗ ػ ٕٖٖ ػ طةف ٓ ٙٓ/ٔٙؽ
كًبَلؼذَََ:

ت بأف لمت تنش لمبمطؿ ال ت بؿ ممف ،مف فترله ألاي حامم ن مف ب ا فت لر نمـ بػي مػف

فترله عى ااو مخممؼ مى ماوف ونةف ف اف ذلتي ترنم ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ ٗ ٔٛػ ٔ ٙٛػ طةف  ٕٚ/ٖٗٛؽ
كمم تمسؾ لمففمع كذمؾ ببطبلف كمف لإلت لر لى لمت حتخذى ضف لمطػمعف حذل نممػى
فسمسم بام عى حعترلؼ لممتمـ لألوؿ ضفه ويذل لإلعترلؼ مـ ن فر مػف لممػتمـ لممػذكور حال
بام عى لإلكرله ولمتمفنف لمذل تةرض مممػم مػف ضػمبط لم ػرط ومػف بناممػم لم ػميفلف لألوؿ
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ولمثما بمإلضمف حم لموعف لمذل تى مه بأف نظ ر بمإلع م مػف لمة ػمس فػ اممػ حعت لرفػي ضػف

لمطمعف عمبل بممممف ٔٓٚ ،ع وبمى ٓ

ويػػذل لموعػػف نػرنف لإلكػرله ولمتمفنػػف حذ فاػػي ن سػػف كػػذمؾ ونةػػفـ ارنػ لإلختنػػمر مػػفل لممػػتمـ
ونففةي حم لإلعترلؼ ضف غنره ومو كمف حعترلؼ كمذبم ومخمم م مىا ن ٓ
ومـ تأخذ لمماكم بمذل لمففمع نوال مامم فاي تم مرسبل خممنم مف فمنؿ وث مامػم فػ

فن ػولؿ ػػميفل لإلثبػػمى سػػمم لمػػذكر وخى ػػى لمماكم ػ حم ػ عػػفـ م ػػفلنن لمػػففمع لممػػذكور
وممذل نضى برفضي ٓ
ويو حستفالؿ مةنس كذمؾ ألف لم ميفنف سػمم

لمػذكر لممتممػمف وغنريمػم بمػذل لموعػف

وبػػبكرله لممػػتمـ لألوؿ عىػ ػ لإلعتػػرلؼ ضػػف لمطػػمعف ولمةمػػؿ عىػ ػ لإلن ػػمع بػػي إلن ػػموي عػػف
وظن ت ػػي حس ػػتتمب م ػػموةمى مغرض ػػي فطى م ػػم ض ػػفه خ ػػومي فػ ػ لمةم ػػؿ وم ػػف ث ػػـ ف ػػبل نت ػػوز
لإلسػػتامف حمػ فن ػولممـ عاػػف لإلمت ػػمى عػػف لمػػففمع لممػػذكور كمػػم ناطػػول عىنػػي ذمػػؾ مػػف م ػػمفر،

عى لممطىوس كمم سىؼ لمبنمف ٓ
وممذل كمف عى لمماكم تا نؽ ذمؾ لمففمع بىوغم مغمن لألمر فني ممػم يػو م ػرر بػأف
لإلعترلؼ لم مفر مف لممتمـ نكوف بمطبل حذل
مفنم ٓ

فر عف حكرله فو تمفنف فنم كمف نفره ومو كػمف

ويذه لمةنوس لمت تبطؿ لإلرلف ،وتةفـ ارن لإلختنمر تبطؿ لإلعترلؼ سول كمف ضػف
لممتمـ لممةترؼ اغسي فو غنره مف لممتممنف ػ وممذل نتوز مكؿ مامـ لمتمسػؾ بمػذل لمػبطبلف حذ
نترتس عىني مو

حستبةمفه ٓ

ح بطبلف لمفمنؿ لممستاف حمني ولم موـ ضػفه و بمػم نابغػ عىػ لمماكمػ مةػي

وممػػم يػػو م ػػرر كػػذمؾ بػػأف لموعػػف كمموعنػػف ولإلكػرله كػػؿ مامػػم نبطػػؿ لإلرلف ،ونةػػفـ ارنػ
لإلختنمر ونةف مف لمةنوس لمت تافل حم بطبلف لإلعترلؼ ومو كمف

مفنم ٓ

ونف ترل نضم ماكم لما ض عى بطػبلف لالسػتتولس وبطػبلف لالعتػرلؼ لممترتػس
عى ػ ت تػػنش فو نػػبض بمطػػؿ وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي طمممػػم لاػػي لثػػر مػػف لالث ػػمر لممترتبػػي عىػػ

لالتػ لر لمبمطػؿ ٓ( ا ػض ٘ ٗٔ/٘/ػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػي ػ ط٘ ػ ٕٔ٘ ػ ٘٘ٗ و ا ػض
ٖ ٜٕٔٗ/ٖ/ػ متموع لم ولعف ػ ٖ ٘ٚػ  ٖٜٙو ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٛـ س ٕ ػ  ٔٚػ ٕ٘٘
و ا ػض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ ٗ ٔٛػ ٔ ٙٛو
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ا ػض  ٜٕٔٙ/ٔٔ/ٕٚػ س ٖٔ ػ

ٔ ٜٔػ ٘ ) ٚٛػ ٔفـَٗدكـىَحملكًـخَانـُمغَرمـٕلَ ٓٓٓ :ت ومػف ثػـ فمػو نػبض بمطػؿ
نماواػػم ما ػػومي فػ غنػػر لالاػولؿ لمتػ نتنزيػػم لم ػػماوف وكػػذمؾ لالعتػرلؼ لمماسػػوس مىمػػتمـ لذ
يو ف ولنع لالمر اتنتي ممذل لم بض لمبمطؿ ٓ كمم لاي النتوز لالستامف ف لفلا لممتمـ لم

ضبط لمممفه لممخفره مةي اتنتي مىت تنش لمذل نمـ بي وكنؿ لمانمبػي الف يػذل لمػفمنؿ مت ػرع عػف
لم بض لمذل ونع بمطبل ومـ نكػف منوتػف مػوال يػذل لالتػ لر لمبمطػؿ والف لم معػفه فػ لم ػماوف حف
ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ ت ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ/ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
ف ػػمم بض ولمت تػ ػػنش لمب ػػمطبلف ن ػ ػػكبلف فػ ػ ذلتممػ ػػم لك لري ػػم مةاونػ ػػم نبط ػػؿ لالسػ ػػتتولس

ولالعت ػرلؼ لممترتػػس عىنممػػم ػ ونػػف نضػػى ماكم ػ لمػػا ض ت لالك ػرله لممبطػػؿ مبلعت ػرلؼ يػػو
ممنسػػتطنؿ بػػمالذل ممفنػػم فـ مةاونػػم لم ػ لممةتػػرؼ فنػػاثر ف ػ لرلفتػػي ونامىػػي عى ػ لالفال بمػػم
لفمػ بػي ت و ػ ( ا ػض  ٛٔ/ٔ/ٚػ س ٕٖ ػ ٔ ػ ٖٕ) و ػ كمػم اكمػى ماكمػ لمػا ض بػأف ت
اضور لممامم لمتا نؽ لمذل تترني لمانمبي لمةممي ال نا

ا وؿ لمتةذنس ت

* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٓ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ ٕ ٔٚػ ٜٓٛ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت مف لمم رر لف لمففع ببطبلف لالعترلؼ يػو ففػع تػويرل نتػس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ لف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لالكػرله لو نكػػوف نػػف ونػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمالفلاػػي
عىػ يػذل لالعتػرلؼ و ولف لالعتػرلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس لف نكػػوف لختنمرنػم والنةتبػر كػذمؾ ػ
ومو كمف

مفنم ػ لذل ا ؿ تاى تأثنر لالكرله لو لمتمفنػف لو لمخػوؼ لمام ػونف عػف لمػر غنػر

م روع كموام ممكمف نفر يذل لمتمفنف لو ذمؾ لالكرله ت ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ  ٕٓٛػ ٜٜٜ
* نض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ /ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ ٕٚٙ
كًبَلؼذَثأَََّ:

ت مف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ النةػوؿ عىنػي ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرله كمواػم

ممكمف نفره ت
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٚ
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* ا ض  ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙػ س ٖٗ ػ  ٗٙػ ٕٗٗ

كًبَلؼذَثأٌَََ:

ت لموع ػػف لو لالغػ ػ لر نة ػػف نػ ػرنف لالكػ ػرله ولمتمفن ػػف ألف م ػػي ت ػػأثنر عىػ ػ ارنػ ػ لمم ػػتمـ فػ ػ

لالختنػػمر بػػنف لالاكػػمر ولالعت ػرلؼ و ونػػافل لمػ امىػػي عى ػ لالعت ػػمف بأاػػي نػػف نتا ػ مػػف و لر

لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ٓ ت

* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓٚ
ٔلؼذَثأََََّ:

ت مػػف لمم ػػرر لف لالعتػرلؼ لمػػذل نةػػوؿ عىنػػي كػػفمنؿ فػ لالثبػػمى نتػػس لف نكػػوف لختنمرنػػم

ػمف لر عػف لرلف ،اػره فػبل ن ػح لمتةونػؿ عىػ لالعتػرلؼ ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف

لكرله كموام ممكمف نفره ٓ وممم كمف لموعف لو لالغ لر نةف نرنف لالكرله لو لمتمفنف ألف مػي تػأثنر
ف ارن لممتمـ ف لالختنمر بػنف لالاكػمر ولالعتػرلؼ ونػافل لمػ لالعت ػمف بأاػي نػف نتاػ مػف
و لر لالعترلؼ فموفه لو نتتاس ضر لر ت ٓ

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

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مف لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعترلؼ يو ففع تويرل نتس عىػ ماكمػ لمموضػوع

مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول ف ػ ذمػػؾ فف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لإلكػرله فو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمإلفلا ػ
عى يذل لإلعترلؼ  .وفف لإلعترلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس فف نكػوف حختنمرنػم
ار ،فبل ن ح لمتةونؿ عى لإلعترلؼ ػ ومو كمف

ػمف لر عػف حرلف،

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف حكػرله فو تمفنػف كمواػم

ممكمف نفره وكمف لموعنف فو لإلغ لر نةف نرنف لإلكرله ولمتمفنف ألاي مي تػأثنر عىػ ارنػ لممػتمـ
ف لإلختنمر بنف لإلاكمر فو لإلعترلؼ ونافل حم امىي عى لإلعت مف بأاي نف نتا مػف و لر
لإلعت ػرلؼ فموػػف ،فو نتتاػػس ضػػر لر ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ ونػػف ففػػع فممممػػم بػػأف
حعترلؼ لمطػمعف لمثممػ

اتنتػ حكػرله مػمفل وففبػ تمثػؿ فػ حاتتػمزه فكثػر مػف ثبلثػ فنػمـ نبػؿ

عرضي عى سىطمى لمتا نػؽ وتتانبػي لإلتمػمـ ولعتبػمره ػميفل فػ اممػ حفالوػي بػمإلعترلؼ فف
تتػػوم يػ تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع وتباػ

لم ػػى بػػنف لإلك ػرله وسػػببي وعبلنتػػي بأنولمػػي و فػػبف ي ػ
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اكىػػى عػػف ذمػػؾ ومػػـ تةػػرض لمبت ػ مى ػػى بػػنف لموعػػف وبػػنف حعت لرفػػي لمػػذل عومػػى عىنػػي وت ػػوؿ

كىمتمػػم فنػػي فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بػػمإلخبلؿ باػػؽ لمػػففمع فضػػبل عػػف لم

ػػور بمػػم نةنبػػي

ونوتس ا ضي مف يذه لمامان فنضم  .ت
* ا ض  ٕٕٓٓ/ٕ/ٙػ ف لمطةف ٖٕٓٓٓ  ٚٔ/ؽ .
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػػف لمم ػػررعمبل بم مػػوـ لممػػمف ٕٗ ،مػػف لمفسػػتور ولم ػر ،لألخنػر ،مػػف لممػػمف ٖٕٓ ،مػػف

نماوف لإلت لر لى لمتامون فف لإلعترلؼ لمذل نةوؿ عىني نتاتـ فف نكوف حختنمرنم ويو النةتبر
كذمؾ ػ ومو كمف

فر تاى وطأ ،لإلكرله فو لمتمفنف كموام ممكمف نفره و وكمف مف

مفنم ػ حذل

لمم رر فف لمففع ببطبلف لإلعتػرلؼ م ػفوره تاػى تػأثنر لإلكػرله يػو ففػمع تػويرل نتػس عىػ

ماكم لمموضوع مامن تي ولمرف عىني و وكمف لأل ؿ فاي عىػ لمماكمػ حف يػ رفى لمتةونػؿ
عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف لإلعتػرلؼ فف تباػ
تا

لم ػػى بناػػي وبػنف لإلكػرله لمم ػػوؿ با ػػومي وفف

يذل لإلكرله ف تفمنؿ سػموغ و ولذ كػمف مػم فورفه لماكػـ فػ لمسػنمؽ لممت ػفـ رفل عىػ ففػع

لمطمعانف ببطبلف حعترلؼ كؿ ماممم بتا ن مى لمانمب لمةممػ مػنس مػف ػأاي حيػفلر مػم تمسػكم
بي مف بطبلاي م ػفوره ومنػف حكػرله مػمفل ومةاػول و ذمػؾ بػأف مػم فورفه النولتػي ففةممػم حذ يػو
ػفؽ حعترلفمتممػم ولتسػمنمم

النا رؼ حم ا ا ػوؿ لإلكػرله لمم ّػوؿ بػي ولامػم مىتػفمنؿ عىػ
مػػع بػػمن لألفمػ لمتػ فنرتمػػم لمماكمػ و ونمثػػؿ م ػػمفر ،مػففمعممم نبػػؿ فف نااسػػـ فمػره و ألاػػي
الن ح ف ماطؽ لمة ؿ ولمبفليػ فف نػرف لماكػـ عىػ لمػففع بػبطبلف لإلعتػرلؼ لمام ػؿ فمػمـ
تم مف تممى لمتا نؽ ألاي كمف ومنف حكرله بمطمواماي حم يػذل لإلعتػرلؼ ما ػومي فمػمـ تىػؾ

لمتمػ ومةػػفـ ذكػر مػػف اسػس حمنػػي لإلعتػرلؼ فممممػػم فاػي كػػمف مكريػم عىنػػي مػمفلـ فاػػي ناػمزع فػ
ا ذمؾ لإلعترلؼ فممـ تىػؾ لمتمػ وفف سػكوى لمطػمعانف عػف لإلفضػم بولنةػ لإلكػرله فػ
فنػ مراىػ مػػف م لراػػؿ لمتا نػػؽ
لإلكرله ف فن

ور ،مف

ببطبلاي مئلكرله ال نك

ػ كمػػم ذيػػس لماكػػـ ػ مػػنس مػػف ػػأاي فف نا ػ اتمػػم ونػػوع

وره  .ممم كمف ذمؾ وكمف مف لمم رر فف

فؽ لإلعترلؼ لممففوع

سافل م اتي ومف ثـ لمتةونؿ عىني بػؿ نتةػنف فػوؽ ذمػؾ فف نكػوف نػف

فر عػف حرلف ،اػر ،و ويػو مػم غ ػؿ لماكػـ عػف لمتػفمنؿ عىنػي و فباػي نكػوف مةنبػم بمم سػمف فػ
لإلسػػتفالؿ وال نغاػ فػ ذمػػؾ مػػم نػػمـ عىنػػي مػػف ففمػ فخػػرل و حذ فف لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ
متسػماف ،ن ػػف بةضػػمم بةضػم ومامػػم متتمةػ تتكػوف ع نػػف ،لمماكمػ بانػ
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حذل سػ ط فاػػفيم فو

حسػػتبةف تةػػذر لمتةػػرؼ عىػ مبىػػغ لألثػػر لمػػذل كػػمف ممػػذل لمػػفمنؿ لمبمطػػؿ فػ لمػرفل لمػػذل حاتمػػى
حمني لمماكم فو لمونوؼ عى ممكماى تاتمػ حمنػي مػو فامػم فطاػى حمػ

فف يػذل لمػفمنؿ غنػر

نموـ  .ممم كمف مم ت فـ فباي نتةنف ا ػض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلعػمف ،وذمػؾ فوف امتػ حمػ
با

بمن مم نثنره لمطمعامف .
* ا ض ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕٔ/ػ لمطةف ٓ ٚٔ / ٕٜٔٗؽ

كًبَلؼذَثأََََّ:

ت الن ػػح تػػأثنـ لاسػػمف ومػػو باػػم عىػ لعت لرفػػي بىسػػماي لو بكتمبتػػي متػ كػػمف ذمػػؾ مخمم ػػم

ما ن لمولنع ت ( ا ض ٕٓ ٜٔٙٛ/٘/ػ س  ٜٔػ ٔٔٔ ػ ٕ ٘ٙو ا ػض ٕٓ ٜٔٙ٘/ٕٔ/ػ
س  ٔٙػ ٓ ٔٛػ ٘ٗ ) ٜونضى بأاي  :ممفلمى لفلاػ لممػتمـ نػف لننمػى عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف
مف ماضر ت تنش بمطؿ و وعى لالعترلؼ لمماسوس لمني فػ يػذل لمماضػر لمػذل لاكػره فنمػم

بةػ ػػف و

ػ فأام ػ ػػم ال تك ػ ػػوف

ػ ػػاناي العتم ػ ػػمفه عىػ ػ ػ ماض ػ ػػر لتػ ػ ػ لر لى بمطى ػ ػػي ( ا ػ ػػض

 ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘ ) ٓ ػ كمػم نضػى بػأف ت لمػففع بػبطبلف لنػولؿ لم ػميف
م ػػفوريم تاػػى تػػأثنر لالكػرله تػػويرل نتةػػنف عىػ لمماكمػػي لف تةػػرض مػػي بمممامن ػػي مىونػػوؼ
عى وتي لماؽ فني فمذل لطراى تةنف لف ت نـ ذمؾ عى لسبمس سموغي ت ( ا ض ٕ٘ٚٙ/ٔ/

ػ

س  ٕٚػ  ٜٔػ ٓ ٜو ا ض ٔٔ ٜٕٔٚ /ٙ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٓ ػ . ) ٜٓٙ
ولذ كمف مم ت فـ تمنةي فبف لماكـ لممطةوف فني نكوف ونف رلف عىني عولر لمبطبلف بمم

نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
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ٔػٍَؿهتَٔلفَانزُفيظَ
فباي ممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني مف أاي فف نرتػس مػي فضػ لر لر ال
نمكف مفلركتمم بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذه مانتم رنثمم ُن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

َ

فهٓظَِاألؿجبةَ

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مانتػم رنثمػم
ؿ ف يذل لمطةف وضـ لمم رفلى مىزوممم مبا

وتا نؽ فوتي لمطةف ولماكـ :

ن
ً
أٔالََََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
ً
صبَيبَََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبيََٗ/عجبئَٗػـيخََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َ
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َ

لزمَػًضَـَؿجكَٔإطغاعَـَرغطضََ
إدغاػَؿالحََبعََٖ

ــــــــــــــــــــــَ
َ

انمؼيخََ2003/30394جُبيبدَلُبََ
َ2003/3798كهَٗلُبَ
َ

انـؼٍَعلىََ73/30809قَ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ

ادلمضوََيٍَََ ............ :متمـ ػ ماكوـ ضفه ( طمعف )

وموطاػي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ /مامػف رتػمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو

عطني ػ لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةى ارس و  ٕٙمرع رنؼ بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكــــىَََ :لم ػمفر اضػورنم فػ

لمتامن ػ ػ ػ رنػ ػ ػػـ
ولم مض

ٗٔ  ٕٕٓٓ /ٕٔ /مػف ماكمػ تامنػمى ناػم فػ

ٗ ٕٓٓٔ / ٜٔٓٔتامنػ ػ ػػمى ناػ ػ ػػم(  ٜٔٚٛمسػ ػ ػػاي ٕٔٓٓ ؾ .ناػ ػ ػػم )

بمةمنب  ............عبف لع تمف لمكرنـ بمأل ػغمؿ لم ػمن ممػف ،ع ػر سػاولى عمػم

فساف حمني وم مفر ،لمسبلح لمامرل لممضبوط ٓ
انٕلـــــبئغَ

فاممػػى لمانمب ػ لمةمم ػ لممػػتمـ  ............حم ػ ماكم ػ لمتامنػػمى بو ػػؼ فاػػي بتػػمرنخ
ٕٗ ٕٓٓٔ/٘/بفلور ،مركز ف تم ػ مامفظ نام .
ٔػ

نتؿ  ............عمػفل مػع سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػف بػأف بنػى لمانػ وع ػف لمةػزـ عىػ

نتىي وفعف ممذل لمغرض سبلام امرنم م

خام ( بافنن ) ومم فف ظ ر بي ات فطىؽ عىني عف،

فعنػر ،امرنػ نم ػػفل مػػف ذمػػؾ نتىػػي فاػػفثى بػػي لإل ػػمبمى لممو ػػوف بت رنػػر لم ػ لمت ػرنان
ولمت فوفى بانمتي .
ٕػ

فارز سبلام امرنم م

خام ( بافنن ) وطى متمم فوف ترخنص .

لألمػػر لممةمنػػس عىنػػي بػػمممولف ٖٕٓو ٖٕٔ و ٕٖٕ ع وبػػمى ولمم ػولف ٕٗوٕؤ و ٖٓ مػػف
لم ماوف ٗ ٖٜمسا ٗ٘ ٜٔلممةفؿ ولمتفوؿ رنـ (ٖ) لممرفؽ .
وبتىسػ ػ ٗٔ ٕٕٓٓ/ٕٔ/نض ػػى ماكمػ ػ لمتامن ػػمى اض ػػورنم بمةمنبػ ػ لمط ػػمعف بة وبػ ػ
لأل غمؿ لم من ممف ،ع ر ساولى وم مفر ،لمسبلح لممضبوط .
وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػف

ػػفر مةنبػػم وبػػمطبل ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػفه لممػػذكور
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بطرنػػؽ لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرنخ ٕٕٓٓ /ٕٔ /ٔٚوننػػف طةاػػي تاػػى رنػػـ
 ٖٖٙتتمبع ستف نام لمةموم .

واورف فنمم نى فسبمس لمطةف بمما ض  :ػ

أٔالََََ:انمظٕعَفَٗانجيبٌََََ.

أؿـــــــــجبةَانـؼٍَ

ذمؾ فاي وعى مم نبنف مف مطممةػ مػفوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فباػي تسػماف

ف نضموي ببفلا لمطمعف ػ ضمف مم تسماف ػ حم لمفمنؿ لممستمف مػف ت رنػر لم ػ لمت ػرنان

متثػ لممتاػ عىنػػي  ............و ػ ولكت ػى لمماكمػ فػ تا ػنىمم ممضػػموف ذمػؾ لمت رنػػر
ومافله عى مترف بنمف اتنت ذمؾ لمت رنر وافيم فوف م فممتي وفسبمبي  .وخبل يذل لمتا نؿ

كىنػ مػف و ػؼ ح ػمبمى لممتاػ عىنػي و ػ م كػممبل و ػ وكنػؼ ففى وفسػممى فػ وفمتػػي و
بان ػ

النسػػتطنع لممطىػػع عى ػ لماكػػـ لمتةػػرؼ عى ػ ممين ػ لإل ػػمبمى لممػػذكور ،و ػ وكن ن ػ

اػفوثمم ومسػمف لإلطػبلؽ ومونػؼ لمضػمرس مػف لممضػروس و ػ ويػ عام ػر تويرنػ والزمػ
مبنمف ذمؾ لمفمنؿ و ػ خم

بمماسب مىولنة لممطروا ولمتػ فتمػع ػموف لإلثبػمى فنمػم عىػ

فف لمط ػػمعف فطى ػػؽ عىػ ػ لممتاػ ػ عىن ػػي لمم ػػذكور م ػػذوفم ولا ػػفل م ػػف س ػػبلح ا ػػمرل م
لمممسور ،فأ مبي بثبل

ح مبمى ف فتػ لز مت رنػ مػف تسػمي و ػ بةضػمم فػ نمناػي ولمػبةض

لسخػػر ف ػ نسػػمره و ويػػو فمػػر غنػػر طبنة ػ ألف لممػػأموؼ فف ناػػف

ولاػػف ،و ولذل فاػػف

ػػخف

لمم ػػذوؼ لمولاػػف ح ػػمب

فكثػػر مػػف ح ػػمب فنابغػ فف تكػػوف فػ حتتػػمه ولاػػف نتمةمػػم خػػط مسػػت نـ

سػول كماػػى بنمػػنف لمتسػػـ فو نسػػمره فمػػم فف نتةػفف موضػػوع لإل ػػمبمى عىػ يػػذل لمااػػو فتكػػوف
نسم لر فو نمنام فأمر مذ ن تض مف لمخبنػر لممخػتص و ػ ويػو لمطبنػس لم ػرع لمػذل فتػرل
لمت ػرنح و ػ بنػػمف مولنػع لأل ػػمبمى لمتػ بممتثػ بنماػػم فنن ػم وتافنػػفل ولفنػم وو ػ م ػػممبل و ػ

وخم ػ فنمػػم نتةىػػؽ بمسػػمر لمم ػػذوؼ لممطىػػؽ و ػ ومػػم حذل كماػػى تىػػؾ لإل ػػمبمى مػػف مسػػمره
لممسػت نـ فوف عػوط فو حااػرلؼ و ػ اتػ نمكػػف لم طػع ولمتػزـ بأامػػم اػفثى مػػف م ػذوؼ اػػمرل

ولاف ومنس مف م ذوفنف امرننف فو فكثر .
كمم كمف عى لمماكم و ػ فف تا ؿ ف اكممم مم ن نف يػذه لمةام ػر وتولفريػم و ػ
ا بل عف ذمؾ لمت رنر و ػ حذل كمف نف تضمامم و ػ ولالّ كمف اكممػم مةنبػم م
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ػور بنماػي و ػ ويػو

لمةنس لمذل ترفل فني لماكـ لممطةوف عىني ولمذل خبل ػ كمم سػىؼ لمبنػمف ػ مػف تافنػف مونػع

لإل ػػمبمى سػػمم لم ػػذكر مػػف تس ػػـ لممتا ػ عىن ػػي ولممس ػػمف ب ػػنف كػػؿ مام ػػم ولسخ ػػر ومس ػػتول
لإلطبلؽ و ػ ولمخط لممست نـ لمذل نتةنف فف نتمةمم و ػ ولذل كمف ياػمؾ ثمػ حاا لرفػم عػف يػذل
لممسػمر لمطبنةػ فنتةػػنف بنػػمف سػػببي لم اػ مػػف ولنػع مػػمورف بػػممت رنر ذلتػػي و ػ وذمػػؾ طب ػػم ممػػم
فوتبتي لمممف ٖٔٓ / ،حت لر لى تامون مف ضرور ،ح تممؿ كؿ اكـ
م

مفر بمإلفلا عى بنمف

ػؿ وولضػح مكػؿ فمنػؿ مػف ففمػ لمثبػوى لمتػ تتسػماف حمنمػم لمماكمػ فػ نضػمومم بمإلفلاػ ػ

وذمػػؾ ات ػ تػػتمكف ماكم ػ لمػػا ض مػػف مبم ػر ،سػػىطتمم عى ػ لماكػػـ ومرلنب ػ

ػػا تطبنػػؽ

لم ماوف وسبلم لممأخذ .
ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي حذل ممتػػم بنػػمف لمماكم ػ ممضػػموف لمػػفمنؿ لم ا ػ
لممستمف مف ت رنر لم

لمت رنان م وبم بمذل لم

ور لمسػممؼ بنماػي و ػ ولمػذل تػم نم ػ لر

عى مترف حنرلف لماتنت لمت خىص حمنمم لمخبنر لممذكور فػ ت رنػره فوف بنػمف لألسػبمس لمتػ

تامػػؿ تىػػؾ لماتنتػ وتػػافل حمنمػػم ف ػ ماطػػؽ سػػموغ ولسػػتفالؿ سػػىنـ و ػ ونةػػف يػػذل وال ػػؾ بت ػ لر
مىاتموج عف فسبمبمم ومسببمتمم ويو فمر غنػر ماط ػ و ػ ألف لماتنتػ مرتبطػ بممسػبس لممػافل
حمنمم حرتبمطم وثن م و ػ ولم

ؿ بنامم نافل اتمم حم خىؿ ف ماطؽ لماكـ لم ضمو ولعوتمط

فسػبمبي بةػف فف رلف عىنػػي لمػتاكـ ولمتةسػػؼ و ػ انػ

نبػفو نضػػم لماكػـ غنػػر مبػرر وال سػػموغ

نىزمي لإلف مح عف فسبمس لماتموج لمت فورفيم عف لمت رنر لم ا لمم مر حمني و ػ ويو ممنةنبي
والنرفػػع يػػذل لمةػولر عػػف لماكػػـ فف نكػػوف ت رنػػر لمطبنػػس لم ػػرع لمػػذل اػػرره بةػػف ت ػرنح تثػ
لممتا عىنػي مرف ػم بػأورلؽ لمػفعول وثمبتػم ضػمف م رفلتمػم و ػ ألف ماكمػ لمػا ض تةتمػف فػ
مممرسػ سػػىطتمم لمرنمبنػ عىػ لماكػـ مػػف انػ

سػػبلم لمتطبنػؽ لم ػػماوا

ػ عىػ ورنػ لماكػػـ

لمرسمن وافيم فوف فف تستةنف ف ففل مممتمم بأن ورن فخرل خمرط اطمنمػم و ػ وممػذل بػمى
مف لممتةنف عى لمماكم فف تضػمامم كمفػ فسػبمبي عىػ ااػو تىػ وم

ػؿ الن ػوبي حتمػمؿ

فو غمػػوض فو تتمنػػؿ وتةمػػنـ و ػ كمػػم النتػػوز كػػذمؾ فف تانػػؿ ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ بنػػمف
مضموف يذل لمفمنؿ لم ا حم مم ورف بت رنر لم

لمت رنان لممرفؽ بػمألورلؽ و ػ عىػ ااػو

مم ورف بمفوامى فسبمس لماكـ ( ص ) ٚألف تىؾ لإلامم غنر تموز ،و ػ ومنسى ف موضةمم
و ػ بؿ ومام عامم كىنػ كمػم سػىؼ لمبنػمف و ػ ممفلمػى ورنػ لماكػـ مػف لألورلؽ لمرسػمن لمتػ
نابغ ح تممممم عىػ كمفػ بنمامتمػم و ػ ومامػم فسػبمبي واتموتػي و ػ كمػم ُنابػ ذمػؾ لم
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ػور لمػذل

ت ػػرفل فن ػػي لماك ػػـ وال ػػؾ ع ػػف فف لمماكمػ ػ مػ ػـ تما ػػص ولنةػ ػ لم ػػفعول وففمتم ػػم لمتما ػػنص
لم ػممؿ ولمكػػمف لمػػذل نمنػ ممػػم لم ر ػ مىتةػػرؼ عىػ وتػػي لما ن ػ ولم

ػػؿ فنمػػم عػػف ب ػػر

كممؿ وب نر ،ممى ويو مم نةنس لماكـ لممطةوف فني ونستوتس ا ضي .
ات ومو كماى لمماكم تسمافى ف نضمومم ببفلا لمطػمعف حمػ ففمػ فخػرل ألامػم فػ
لممػولف لمتامونػ متسػماف ،ومامػم متتمةػ تتكػوف ع نػفتمم و ػ بانػ

تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لألفم لألخرل .

حذل سػ ط حاػفليم لو حسػتبةف

ونضى ماكم لما ض بأف :
ت لم ماوف ف لمممف ٖٔٓ / ،حت لر لى تامون نوتس ح تممؿ كؿ اكـ بمإلفلا عى بنمف
ممضػػموف كػػؿ فمنػػؿ مػػف ففم ػ لمثبػػوى ونػػورف مػػافله ات ػ ن ػػح وتػػي لإلسػػتفالؿ بػػي وسػػبلم
لممأخذ تمكنام مماكم لمػا ض مػف مرلنبػ

كمم

مر حثبمتمم بمماكـ  .ت

ػا تطبنػؽ لم ػماوف تطبن ػم

فبذل كمف لماكـ لممطةوف فني نف عوؿ عى ت رنر لم

ػانام عىػ لمولنةػ

لمت رنان مكت نم بمإل مر ،حم

اتنتتػي فوف فف نبػنف مضػمواي وو ػؼ لإل ػػمبمى لمماسػوس مىطػمعف حاػفلثمم وكن نػ اػػفوثمم
اتػ نمكػف لمتا ػؽ مػف مػفل مول متمػم ألفمػ لمػفعول لألخػرل ػ وكػمف ال نبػنف مػف لماكػـ فف

لمماكم انف حستةرضػى لألفمػ فػ لمػفعول كماػى مىمػ بمػذل لمػفمنؿ حممممػم ػممبل نمنػ ممػم
لم ر

متما ي لمتمانص لم ممؿ ولمكمف لمذل نػفؿ عىػ فامػم نممػى بمػم نابغػ عىنمػم مػف

ولتػس تا نػؽ لمباػ

مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ فػبف لماكػـ نكػػوف مةنبػم بمم

ػػور فػ لمبنػػمف

بمم نستوتس ا ضي .

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

َ

*

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

كًبَلؼذَثأٌََََ:

ت لألفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ متسػػماف ،ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف ع نػػف ،لمماكم ػ بان ػ

حذل

س ط فافيم فو فستبةف تةذر لمتةرؼ عى مبىغ لألثر لمذل كمف مىفمنؿ لمبمطؿ ف لمرفل لمذل
لاتمى حمني  .ت
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٕ/ػ س ٖٚػ رنـ ٕ٘ ػ ص ٗٔٔ ػ طةف ٘ ٜٗٛمسا ٘٘ ؽ
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صبَيبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ.

ف ػػف تمس ػػؾ لم ػػففمع ع ػػف لمط ػػمعف ب ػػففمع ت ػػويرل م ػػافله فف ت ػػونر ػػموف لإلثب ػػمى

مولنة ػ ػ لمػ ػػفعول كمػ ػػم اػ ػػفثى ن ػ ػػوـ فسمسػ ػػم عى ػ ػ فف لمطػ ػػمعف فطىػ ػػؽ

ػ ػػوس لممتا ػ ػ عىنػ ػػي

 ............طى ولاف ،مف سبلاي لماػمرل لمػذل فاضػره مػف ماػزؿ ولمػفه فػأرفله نتػنبل و ػ ثػـ

فطىؽ م ذوفم خر مف ذلى لمسبلح بةف فف ثبى نمعفتي عى لألرض ووضع نفه لمنسرل فوؽ

فوي ممسور ،ذمؾ لمسبلح وفطىؽ م ذوؼ خر ف مبي بتىؾ لمنف .
ولضمؼ لمففمع فف يذل لمت ونر لمذل ذكره ياال لم ػموف النسػت نـ مػع ولنػع لماػمؿ فػ
لمفعول و ػ ان

تبػنف فف لممتاػ عىنػي م ػمس بػثبل

ح ػمبمى امرنػ حاػفليم بنمػنف لم ػفر

ولألخػػرل بنسػػمر لمػػبطف ولمثممث ػ بسػػمعف ،لألنسػػر ػ واظ ػ لر الخػػتبلؼ يػػذه لممولنػػع ف ػ لمتسػػـ

حختبلفم كبن لر نمناػم ونسػم لر ف ػف حسػتامؿ اػفوثمم مػف طىػؽ اػمرل ولاػف البػف فف تكػوف نػف اػفثى
مف طى مى ثبل

فو حثاتنف عى لألنؿ .

حذ النمكػػف ت ػػور حمكمان ػ اػػفوثمم مػػف م ػػذوؼ ما ػػرف ف ػ تىػػؾ لألمػػمكف لممتةػػفف ،ف ػ
ونػػى ولاػػف و ونػػف وتػػف بمكػػمف لماػػمف

طى ػػمف فمرغػػمف فاػػفيمم وعى ػ مػػم تػػم بػػأنولؿ ػػموف

لإلثبمى فخؿ مف نمنف لم فر وخرط مف نسػمره وفخػؿ فػ لمسػمعف لألنسػر (؟ ) ولمثػما فخػذل
بأنولممـ كذمؾ فطى ي لمطمعف ولمبافنن فػ وضػع فرسػ عىػ لألرض فطى ػي عىػ ا سػي ػ ويػو
مم نةا فف ذمؾ لمم ذوؼ نف ا ذ مف نف لمطمعف لمنسرل لمموضوع فعػبله و ػةف فػ لممػول
حم لمسمم

.

وتػم بت رنػػر لم ػ لمت ػرنان فف لمم ػذوؼ لألوؿ لمػػذل فطى ػي لمطػػمعف عىػ لممتاػ

عىني نف حست ر بسمعفه لألنسر وفاف

ترام م تتم بي و ػ ووتػف لمم ػذوؼ لمسػممؼ لمػذكر م تتػم

كذمؾ  .ونف كذبى لممةمنا لمت فترنػى ممكػمف لماػمف

يػذل لمت ػونر حذ ثبػى مامػم فف اػموط

زرنبػ لممول ػ لمتػ ت ػع فػ ذمػؾ لممكػمف وتػفى بػي ثػمر مم ػذوؼ اػمرل حسػت ر بمػم و ػ ويػو
مػػمنةا فف ياػػمؾ م ػػذوفنف مطى ػػنف عى ػ لممتا ػ عىنػػي فاػػفيمم حسػػت ر فػػ س ػػمعفه لألنسػػر

وت تى و ػ ولسخر حست ر باموط لمزرنب لمموتوف ،بمكمف لمامف
وذمؾ بخػبلؼ لمم ػذوؼ لمثممػ
عى اف نوؿ موف لإلثبمى سمم

كمػم تػم بمةمناػ لمانمبػ

وػ

لمم ػوؿ بػأف لمطػمعف فطى ػي عىػ ا سػي فأ ػمس نػفه لمنسػرل ػ
لمذكر و ػ ونكوف لمولنع لمممفل لممسػتمف مػف ت رنػر لم ػ

لمت رنان وتىؾ لممةمنا ونف خرط عىنام بت ونر مخممؼ تمممم وكىن عف ذمؾ لمت ونر لمذل
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فورفه لم موف سمم و لمبنمف  .ويو ممناكف نطةم وتزمم فف مولنة لمػفعول

ػور ،فخػرل تخػممؼ

ذم ػػؾ لمت ػػونر لم ػػذل ورف ب ػػأنولممـ ون ػػمـ عىػ ػ فسمس ػػي لإلتم ػػمـ لمموت ػػي مىط ػػمعف ولمػ ػولرف ب ػػأمر

لإلامم

.

واةػ لمػػففمع عىػ ت رنػػر لم ػ لمت ػرنان متثػ لممتا ػ عىنػػي فسػػمف لسػػتفالمي وتةسػػؼ
لسػتاتمتي فضػبل عػف تامنضػي وخطوػي مػف لمامانػ لم انػ و ػ حذ تػم بػي فف ح ػمبمى لممتاػ
عىنػػي نػػف تاػػف

مػػف م ػػذوؼ اػػمرل ولاػػف وفػػؽ مػػم ػػمف بػػي ػػموف لإلثبػػمى و

ػ وفف يػػذل

لمم ذوؼ يو لمذل تـ حستخرلط فتمتي بممسمعف لألنسر مىتث بةف حست لرره بي .
كمم فضمؼ لمت رنر بأف ح مبمى لممتا عىني نف تاف
ػ فاػػفيمم فاػػف

مف م ػذوفنف اػمرننف م ػرفنف و

ف ػػمبت لم ػػفر ولمػػبطف و ػ ولسخػػر لسػػت ر بممسػػمعف لألنسػػر مىمتا ػ عىنػػي

ولممسػػتخرط فتمتػػي ماػػي  .ويػػو فمػػر غنػػر م بػػوؿ ع ػػبل ومرفػػوض ماط ػػم ألف لمم ػػذوفنف طمممػػم

فطى ػػم مػػف مسػػمف ولاػػف ،ف ػ لم ػػص لم ػػفرل فمػػف غنػػر لممت ػػور فف نا ػػذ فاػػفيمم ونسػػت ر

لسخػر ف ػ لمسػػمعف لألنسػػر ويػػو ف ػ امم ػ ت تػػى و ػ يػػذل حم ػ فف لمم ػػذوؼ لماػػمرل النسػػت ر
بممتسـ وال نت تى حالّ حذل كمف نف فطىؽ مف مسمف بةنف ،مىغمن تتػموز موػمى لألم ػػتمر ػ ال متػ لر
فو مترنف عى لألكثر كمم ورف بأنولؿ لم موف .

ويػ ػػذل لمػ ػػففمع وال ػ ػػؾ تػ ػػفل حذ نظػ ػػميره لمولن ػػع لممسػ ػػتمف مػ ػػف مةمنا ػ ػ مكػ ػػمف لماػ ػػمف

بممم مراػ ألنػولؿ يػاال لم ػموف و ػ ولمػذنف رمػػميـ لمػففمع بممكػػذس ومخمم ػ لما ن ػ و ػ ألامػػم
تت مفـ وتتةمرض مع ذمؾ لمولنع لمممفل لمذل النكذس ونخممؼ لما موؽ و ػ وف لمونى لمػذل
تخضػػع فن ػػي لم ػػممف ،وي ػ تةبن ػػر عم ػػم تفركػػي لماػ ػولس مىتغنن ػػر ولمتبػػفمنؿ با ػػم عىػ ػ لأليػ ػول

لم خ ػ ػػن ورغبػ ػػمى لمكنػ ػػف ولإلات ػ ػػمـ .ومػ ػػـ تأخػ ػػذ ماكم ػ ػ لمموضػ ػػوع بمػ ػػذل لمػ ػػففمع وفطراتػ ػػي

( ص ٖٔ ) مف لماكـ ب وممم :
ت حف يػػذل لمػػففمع مػػرفوف بمػػم يػػو ثمبػػى مػػف لمت رنػػر لمطبػ لم ػػرع لممونػػع عىػ تث ػ
لممتا عىني ولمػذل تضػمف فػ اتنتتػي لماممونػ فف لإل ػمبمى لممو ػوف بتثػ لممتاػ عىنػي
بنمنف لم فر ونسمر لمبطف ولمسمعف لألنسر ي ح مبمى انونػ افنثػ ذلى طبنةػ امرنػ نػف

تاف

مف م ذوؼ اػمرل ولاػف (؟ ) م ػرف لممسػتخرط فتمتػي مػف لمسػمعف لألنسػر اظػ لر ممولتمػ

فتا لمخػروط بنسػمر لمػبطف م تاػ لمػفخوؿ بممسػمعف لألنسػر يػذل ونػف فكػف ذمػؾ لمت ػونر لمػذل
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فورفه لمطبنػػس لم ػػرع لمم ػػرح لمػػفكتور اػػمتـ ابنػػؿ عبػػمس عاػػف مامن ػػتي فمػػمـ لمماكم ػ نػػوـ

 ٕٕٓٓ/ٗ/ٔٚان

نرر بأاي نمكف افو ح مبمى لممتا عىني فس ؿ لمثفل بنمنف لم فر

ونسمر لمبطف حم لمذرلع لألنسر مف م ذوؼ امرل ولاػف (؟ ) ويػو مػم نت ػؽ مػع لمػفمنؿ لم ػوم
لممتمثؿ ف

موف لإلثبػمى ػ ومػف ثػـ النكػوف ياػمؾ تةػمرض بػنف لمػفمنؿ لم ػوم ولمػفمنؿ لم اػ

(؟ ) ػ وال نامؿ مف ذمؾ وتوف م ذوؼ امرل مست ر بذرلع لممتا عىني لألنسر وم ػذوؼ اػمرل
خػر بتػفلر اػوش ماػزؿ لممػتمـ اسػبمم فورى بػذمؾ مةمناػ لمانمبػ لمةممػ ػ فػبف ذمػؾ مػرفوف

بممتم بأنولؿ موف لإلثبمى بأف لممتمـ (؟ ) فطىؽ عنم لر امرنم

وس لممتا عىني ثـ فطىؽ

عنػػم لر امرنػػم خػػر عى ػ ا سػػي بنػػفه لمنسػػرل وبػػذمؾ نكػػوف مػػم فثػػمره لمػػففمع ف ػ يػػذل لم ػػفف غنػػر
سفنف ت (؟ )
ومم فورفتػي لمماكمػ فنمػم ت ػفـ الن ػىح رفل عىػ ففػمع لمطػمعف لمسػممؼ لمػذكر ولم ػموـ

عىػ ػ وت ػػوف لمتة ػػمرض ب ػػنف لم ػػفمنؿ لم ػػوم لممس ػػتمف م ػػف فنػ ػولؿ ػػموف لإلثب ػػمى ولم ػػفمنؿ لم اػ ػ
لممسػػتمف مػػف ت رنػػر لمطبنػػس لم ػػرع

متث ػ لممتا ػ عىنػػي ولمػػفمنؿ لممػػمفل لمثمبػػى بػػي وتػػوف

م ػػذوؼ اػػمرل مسػػت ر باػػموط زرنب ػ بمكػػمف لماػػمف
لمم ذوؼ لموانف لممطىؽ عى لممتا عىني نػف فاػف

و ػ حذ نسػػتانؿ ع ػػبل وماط ػػم فف نكػػوف
ح ػمبمتي تمنةمػم بنمػنف لم ػفر ونسػمر

لمػػبطف ولمسػػمعف لألنسػػر مىمتا ػ عىنػػي و ثػػـ حسػػت ر ف ػ ذمػػؾ لمسػػمعف بةػػف ت تتػػي ثػػـ نوتػػف ذلى

لمم ذوؼ مست لر كػذمؾ فػ اػموط تىػؾ لمزرنبػ كمػم تػم بمةمناػ لمانمبػ لمةممػ ممكػمف لماػمف
(؟ ) ونكوف لمثمبى عى سبنؿ لم طع ولستامفل حم تىؾ لألفم فف م ذوفنف فطى م عى لممتاػ
عىنػػي لممػػذكور و فأاػػف

وتػػفى ثػػمره بمممةمنا ػ

فومممػػم ح ػػمبمتي سػػمم لمػػذكر و ػ ولسػػت ر لسخػػر ف ػ لماػػموط لمػػذل

ػ ويػػذل كىػػي نتةػػمرض تمممػػم وكىن ػ مػػع ممتػػم بػػأنولؿ لم ػػموف مػػف فف

لمطمعف مـ نطىؽ عى لممتا عىني سول طى ي ولاف ،و ومـ نرف بمفوامى لماكـ تةىنبل م بػوال
موتػػوف ثػػمر مىم ػػذوؼ لمػػذل حسػػت ر فػ لماػػموط لمسػػممؼ لمبنػػمف انػ
عف حطبلؽ لمطمعف م ذوفم عىػ نػفه انػ

نسػػتانؿ فف نكػػوف امتمػػم

فورل مػف حفعػ بػذمؾ فف لمسػبلح كػمف فػ وضػع

رفس نمعفتي عى لألرض وفويتي حم فعىػ فػ حتتػمه لمسػمم

وممػذل ظػؿ لمتةػمرض نمومػم

بنف لألفم لمسمبؽ ذكريم بممنستة ػ عىػ لممول مػ ولمتوفنػؽ و وتكػوف لمماكمػ ونػف فخ ػى
ف رفع يذل لمتةمرض .
ولذ حسػتاف لماكػـ لممطةػوف فنػي حمػ تىػؾ لألفمػ لممتتمةػ ولممتاػمفر ،ورغػـ مػم ػمبمم مػػف
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تاػػمنض وتضػػمرس فػػبف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ممػػم يػػو م ػػرر مػػف فف لماكػػـ
منس حالّ ا نى اتموج خى ى حمنمم لمماكم ونابغػ مسػبلم ماط ػي لم ضػمو فف تكػوف تىػؾ
لماتموج ماموم عى فسبمس تاتتمم وتافل حمنمم ف ماطؽ سموغ ولستفالؿ م بوؿ .

كمم فف حستةما لمماكم بػأنولؿ ػموف لإلثبػمى مػفاض ففػمع لمطػمعف لمسػممؼ لمػذكر
ولط لراػػي تمابػػم فمػػر غنػػر تػػموز و مػػم فلمػػى تىػػؾ لم ػػممف ،ي ػ بػػذلتمم ماػػؿ لماة ػ بمخمم ػ
لما ن ػ ورمميػػم لمػػففمع بممكػػذس و ػ وممػػذل نةػػف لإلعتمػػمف عىنمػػم ف ػ يػػذل لمم ػػمـ م ػػمفر ،عى ػ

لممطىػوس وعىػ ذمػؾ لمػػففمع و ويػو مػم ن ػـ لماكػػـ بػممبطبلف م سػمف حسػػتفالمي و ػ فضػبل عػػف
ن ور تسبنبي و ػ بمم نوتػس ا ضػي ممػم ف ػمس ماط ػي لم ضػمو مػف عػوط وخىػؿ و ػ وممػم يػو
م ػرر مػف فف لماكػـ نكػوف مةنبػم حذل مػم تسػماف فػ نضػموي حمػ لمػفمنؿ لم ػوم ولم اػ مةػم رغػـ
ممبناممم مف تامنض وتامفر نستة

عى لممول م ولمتوفنؽ .

* ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٕٛػ س ٖٕ ػ رنـ ٓ ٔٛػ ص  ٜٚٙػ طةف ٕٖٔ مسا ٕٗ ؽ
* ا ض ٕ ٜٔٙٗ/ٖ/ػ س ٘ٔ ػ رنـ ٖ٘ ػ ص ٖ ٔٚػ طةف ٕٓٗٙمسا ٖٖؽ
كم ػػم فخط ػػأى ماكمػ ػ لمموض ػػوع حذ م ػػـ تس ػػتتس حمػ ػ طى ػػس لم ػػففمع فع ػػو ،كبنرلألطب ػػم
لم ػػرعننف إلسػػتطبلع فرنػػي فنمػػم ثػػمر ب ػػأاي لمتػػفؿ اػػوؿ مػػم حذل كػػمف لممتا ػ عىنػػي نػػف ف ػػنس

بطىػػؽ ولاػػف فو مػػف طى ػػنف و ػ وكػػذمؾ مػػفل
وفاػػف

ػػا ففػػمع لمطػػمعف بػػأف لم ػػميف لمثػػما يمتمػػي

ح ػػمبتي ويػػو طىػػس تػػويرل ظػػمير لمتةىػػؽ بممػػفعول والزـ مى

ػػؿ فنمػػم و ػ حذ نترتػػس

عىني تغننر وتي لمرفل ف مسوومن لمطمعف ولمذل تمسػؾ بػي لممػفلفةوف عػف لمطػمعف وف ػرول
عىني ف لممفلفة و ػ ونف حسػتتمبى لمماكمػ ممػذل لمطىػس وفمػرى لمانمبػ لمةممػ بػبعبلف كبنػر
لألطبػػم وتكىن ػػي بمماضػػور فممممػػم ممامن ػػتي فػ يػػذل لم ػػأف وكمػػم يػػو ثمبػػى بماضػػر تىس ػ

ٔٚفبرنؿ سا ٕٕٓٓ و ػ بنف فف لمماكم مضى ف اظر لمفعول وف ىى ف موضوعمم و
بةف ح رلريم عى ضرور ،اضوره وتأتنؿ لمفعول مةف ،مرلى متا نذ نرلريػم بمسػتفعموي مسػممع
ػػممفتي ػ يػػو مػػم نةػػف عػػفوال مامػػم عػػف حت ػ لر تا نػػؽ رفى ي ػ فاػػي الزـ مى

ػػؿ فنمػػم و ػ

وضرورل متكونف ع نػفتمم نبػؿ لف ت ػوؿ كىمتمػم لألخنػر ،فػ لمػففمع لمسػممؼ لمػذكر ولممطػروح
عىنمػم مى

ػؿ فنػي و ػ كمػم خىػى مػفوامى لماكػـ لمطةػنف مػف بنػمف لألسػبمس لمسػموغ ولمم بومػ

لمت تبرر عفوممم عف ذمؾ لمتا نؽ لمذل كماى نف فمرى ببترلوي وعى ػى لم

ػؿ فػ لمػفعول

عىػ ضػرور ،لم نػمـ بػي ػ ويػو مػم نةػف ن ػو لر فػ فسػبمس لماكػـ فضػبل عمػم حاطػول عىنػي يػذل
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لمت رؼ مف حخبلؿ لمماكم با وؽ ففمع لمطمعف ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي .

وتولتر نضػم ماكمػ لمػا ض و ػ عىػ فاػي متػ كماػى لمماكمػ نػف نػفرى تفنػ طىػس

مف طىبمى لمففمع ولستتمبى مي فىنس ممػم فف تةػفؿ عاػي حال مسػبس سػموغ نبػرر يػذل لمةػفوؿ و
وفامم حذل رفى فف لم

ؿ ف لمفعول نتطىس تا نػؽ فمنػؿ بةناػي فو عمػفى حمػ خبنػر بتا ن ػي

و ػ فباي نتس عىنمم تا ن ي و ػ فبذل ي عفمى عمم نفرتػي ونررتػي و ػ فو حسػتغاى عػف لمػفمنؿ
فو عف تا نؽ يذل لمفمنؿ و ػ وتس عىنمم فف تبنف عى ذمؾ بأسبمس سموغ ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ  ٖٜػ ٔٚٙ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ــ س ٕٜــ ٗ ٛــ ٕٗٗ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ــ س ٖ٘ ــ ٘ ٔٛــ ٕٔٛ
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٛ/٘/ــ سٖٗ ــ ٕٗٔ8/ــ918
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ

* ا ض ٘ ٜٔٗ٘/ٔٔ/ــ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ــ ط  ٚػ ٕ ػ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٗٙ/ٖ/ــ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ط 7ــ ٕٓٔ ــ ٖٔٔ
ٔفَٗدكًٓبَجبهـخََ،َ3945/33/5ـََرمٕلَحمكًخَانُمغََ:ــَ

ت تا نؽ لألفم منس ريام بم نو لممتممنف ٓ فبذل كماى لمماكم نف رفى فف لم

ؿ

فػ لمػػفعول نتطىػػس تا نػػؽ فمنػػؿ وعمػػفى حمػ لمخبنػػر لممةػػنف فنمػػم بتا ن ػػي فباػػي نكػػوف ولتبػػم
عىنمم فف تةمؿ عى تا نؽ يػذل لمػفمنؿ فو تضػمف اكممػم لألسػبمس لمتػ فعتمػم حمػ فف تةػوف

فت رر عفـ امت لمفعول حم يػذل لمتا نػؽ ذلتػي و وذمػؾ بغػض لماظػر عػف مسػىؾ لممتممػنف
فػ

ػػفف يػػذل لمػػفمنؿ ٓ فػػبذل ي ػ حسػػتغاى عػػف لمػػفمنؿ بات ػ فف لممتممػػنف مػػـ ن ػػرول عى ػ

تا ن ي فوف فف تبنف لألسبمس لمت تفؿ عىػ فف لمػفعول فػ ذلتمػم ف ػباى غنػر م ت ػر ،حمػ
ذمؾ و فبف اكممم نكوف بمطبل متةنام ا ضي ت ٓ

* ا ض ٘ ٜٔٗ٘/ٔٔ/ــ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ــ ط  ٚػ ٕ ػ ٕ

ال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ فف نكػػوف لمػػففمع نػػف ت لرفػػع ف ػ لمتىس ػ لألخن ػر ،ف ػ موضػػوع لمػػفعول
طممبػػم لماكػػـ ببػ لر  ،لمطػػمعف و ػ ألف مػػافل ذمػػؾ فاػػي متمسػػؾ بطىػػس حتػ لر لمتا نػػؽ لمسػػممؼ
لمػػذكر كطىػػس حاتنػػمط ف ػ امم ػ عػػفـ حسػػتتمب لمماكم ػ حم ػ لمطىػػس لأل ػػى ويػػو لماكػػـ
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لمب ػ لر  ،بان ػ

نضػػا طىػػس لمتا نػػؽ ولتبػػم وضػػرورنم مػػم فلمػػى لمماكمػػ مػػـ تسػػتتس حم ػ

لمطىس لأل ى لمسممؼ لمذكر و ػ حذ نةف طىبم تمزمم وامسمم نرع بي لمففمع سمةمم بمم نتةػنف
مةػػي حت ػ لر ذمػػؾ لمتا نػػؽ خم ػ و ػ وفاػػي ممكػػف ومػػنس مسػػتانبل و ػ بةػػف فف ف ػػؿ لمطبنػػس
لم رع لمذل فترل ت رنح تث لممتا عىني ولمذل سمةى فنولمي بممتىس ف رفع لمتةػمرض
بػػنف لألفم ػ لم ومن ػ ولمممفن ػ ولممطروا ػ عى ػ بسػػمط لمبا ػ

ف ػ لمػػفعول وبػػنف لمػػفمنؿ لم ا ػ

لممس ػػتمف م ػػف ت رنػ ػره و ي ػػذل حمػ ػ م ػػميو م ػػرر م ػػف فف لمةبػ ػر ،فػ ػ لممامكم ػػمى لمتامونػ ػ يػ ػ
بممتا ن مى لمت تترنمم لمماكم بممتىس وتسمع مف خبلممم لم موف سول إلثبمى لمتمم ضف
لممتمـ فو ا نمم عاي .
وألاػػي النضػػنر لمماكم ػ
لم رعننف و ػ مةؿ ف لألنولؿ لمتػ

ػػنوم مػػو فامػػم ففسػػاى
نبػفنمم فػ

ػػفريم مسػػممع ػػممف ،كبنػػر لألطبػػم

ػأف مامزعػ لمػففمع لمتويرنػ سػمم لمػذكر مػم

ُنةنف عى ك ؼ لما ن ولممفلن مى ولس و ػ وألف رفني ػ ويو ن وؽ ف عمىي وخبرتي لمطبنس
لمذل فترل لمت رنح وسمةتي لمماكم بممتىس ػ نف نكوف بي مم نامىمم عى تغننر رفنمم لمذل
كواتي ف لمفعول نبؿ سممعي و ػ حذ النمكػف لمتابػا بمػم سػنكوف عىنػي حطموامامػم ووتػفلامم نبػؿ
طرح فنولمي بممتىس ومامن تي بمةرف لمطمعف ولممفلفةنف عاي و ػ ولذ خممؼ لماكـ لممطةػوف
فنػي يػذل لماظػر فباػي نكػوف مةنبػم ولتػس لمػا ض ولإلاممػ و ػ ولسػت ر نضػم لمػا ض عىػ ذمػؾ
ونض ػ بػػأف طىػػس سػػممع ػػميف عى ػ سػػبنؿ لإلاتنػػمط حذل مػػـ تسػػتتس لمماكم ػ حم ػ لمطىػػس
لأل ى ويو لم ضم بممب لر  ،نةتبر طىبم تمزمم نتةنف عى لمماكم حتمبتي ممفلمى ػممفتي
ظػػمير ،لمتةىػػؽ بممػػفعول والزم ػ مى
حخبلمي باؽ لمففمع .

ػػؿ فنمػػم ػ ولالّ كػػمف لماكػػـ مةنبػػم م

ػػوره فضػػبل عػػف

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

ت عى ػ لمماكم ػ تا نػػؽ لمػػففمع لمػػذل طىبػػي لممػػتمـ ولمػػذل فمػػرى بتا ن ػػي ػ فػػبذل رفى

لمةفوؿ عاي فةىنمػم فف تضػمف اكممػم لألسػبمس لمم بومػ لمتػ ففةتمػم حمػ يػذل لمةػفوؿ  .ولالّ

كمف اكممم نم لر  .ت

* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ رنـ  ٖٔٛػ ص  ٕٚٛػ طةف ٕٕ ٕٛمسا  ٘ٙؽ
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ً
صبنضبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:

ف ػػف تمسػػؾ لمطػػمعف ف ػ ففمعػػي عاػػف حسػػتتولبي و مىويى ػ لألومػ بأاػػي كػػمف متانػػم عىنػػي

ان

تةرض مةفولف مف لممتا عىني وذوني عافمم طىبول ماي تةطنؿ ممكنا لمرل لمت كماى

تةمػؿ مػرل فرضػي ومػـ ن ت ػر لألمػر عاػف يػذل لماػف بػؿ ازمػول فرضػي عاػو ،وبػمم و ،وعمػفول حمػ

تغننػر متػرل لممنػم ،و ػ وممػم ت ػفل ممػـ فس ػرع لم ػميف لمثػما عبػف لمامنػف  ............اتػؿ
لممتاػ عىنػػي حمػ مازمػػي وفاضػػر بافننػ مولمػػفه و ػػوبمم ااػػوه و ػ ومكاػػي تمكػػف مػػف لإلمسػػمؾ
بذمؾ لمسبلح و ػ ووضع نفه لمنسرل عى فويتي مىانىوم فوف حطبلنمم و ػ ومكاي فطىػؽ لمطى ػ
لمت ف مبى نفه لمنسرل وفسرعى ولمفتي ماتفتي وما ىي حم لممست

مىةبلط ٓ

وتمسؾ لمففمع عاي بتولفر اممػ لمػففمع لم ػرع فػ تمابػي وذمػؾ عىػ فػرض لمتسػىنـ

تػػفال بأاػػي ماػػف

ح ػػمبمى لممتاػ عىنػػي ولمتػ فوفى بانمتػػي و حذ نػػمـ لمخطػػر لمتسػػنـ لمػػذل

يففه بػممموى لماػمؿ ولمماكػف فو بمم ىنػؿ لإل ػمب بمإل ػمبمى لمبممغػ و ػ ومػـ نكػف يػذل لمخطػر
ويمنم فو ظانم بػؿ مػمثبل وما ػم ونت ػمنـ فمػره ونتضػمعؼ ماظػ بةػف فخػرل و ػ فممتػما نامػؿ
لمسبلح لممةمر بممطى ػمى ون ػوبي ااػوه نم ػفل ح ػمبتي ونتىػي و ومػـ تكػف ياػمؾ وسػنى فمممػي
مونػػؼ عفولاػػي فو لمت ىنػػؿ مػػف خطورتػػي و ػ حذ كػػمف لإلسػػتةما بممسػػىطمى لمةمم ػ

ف ػ تىػػؾ

لمظػػروؼ لمفنن ػ ولمارتػ متةػػذ لر حف مػػـ نكػػف مسػػتانبل و ػ كمػػم تا ػػؽ لمخطػػر بمم ةػػؿ عاػػفمم
فطىؽ لم ميف م ػذوفم مػف ذمػؾ لمسػبلح فأ ػمبي فػ نػفه لمنسػرل ماػفثم بمػم ح ػمب خطنػر ،مػف
م سمف نرنب مىغمن و ويو مم ن طع بأف حعت مفه بتطور لمخطػر لممػافل حمػ يبلكػي ونتىػي فمػر
ماكػػف ال نتامػػؿ تػػفال فو ػػكم فو مامن ػ و وممػػذل كػػمف حسػػتةمممي لم ػػو ،ومػػو ف ػ

ػػور ،لم تػػؿ

لمةمػف م ػروعم ومبػر لر عمػبل بمممػمف ٕٗ٘ ،ع وبػمى و ػ ولمتػ تػاص عىػ عػفـ مةمنبػ لممػتمـ
لمذل نستةمؿ لم و ،ضف غرنمي و ػ ويو ف امم ففمع رع عف ا سي فو عف مممي ػ كمم فف
حسػتةممؿ لممػػفلفع لم ػػو ،ومػػو فػ

ػور ،لم تػػؿ لمةمػػف نكػػوف م ػػروعم متػ كػػمف لممةتػػفل نػػف لتػ

فةػبل نتخػوؼ ماػي لممػوى فو لمتػروح لمبممغػ و ػ ويػو مػم تػولفر فػ اػؽ لمطػمعف و ػ بمػم نرفػع
عاي لممسوومن لمتامون ولممفنا مةم ألاي حستةمؿ ا م م ر لر مي بم تض لم رنة ولم ماوف ٓ

ومـ تأخذ لمماكم بمذل لمففع لمتويرل و ػ وفطراتي ب وممم فف ظروؼ لمولنة ال تػفعو
متولفر يذل لماؽ ف تماس لمطمعف و ػ ألاي يو لمذل يفف لممتا عىني ببستةممؿ لم ػو ،ضػفه
مخبلفممػم اػػوؿ فسػػب ن لمػرل و وفػػور رفػػض لإلمتثػمؿ مطىبػػي فسػػرع حمػ مازمػػي وفاضػػر لمبافننػ
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لممػػرخص بامىمػػم مولمػػفه وفطىػػؽ مامػػم عنػػم لر امرنػػم

ػػوس لممتاػ عىنػػي فػػأرلفه نتػػنبل و فوف فف

نةتفل لممتا عىني ون نبي بأذل (؟ ) وألف م وم لمطمعف عىػ خػبلؼ ذمػؾ ال فمنػؿ عىنمػم

بػػمألورلؽ (؟ ) وفاضػػتمم فن ػولؿ ػػموف لإلثبػػمى ولمت ػ نطةػػى بػػأف لمطػػمعف يػػو لمػػذل فاػػف
ح مبتي بنفه لمنسرل(؟ ) با س وبذلى لمبافنن لمت حستخفممم ف نتؿ لممػتا عىني ٓ
ويػػو رف مةنػػس م

ػػوره وفسػػمف ماط ػػي ػ حذ مػػـ تكػػف لم ر ػ مولتنػ مىطػػمعف وتسػػمح مػػي

بتثبنػى لمسػبلح فػ وضػع فرسػ بانػ

تكػوف فويتػي حمػ فعػبل ونمعفتػي عىػ لألرض و ػ كمػم

نسػػتانؿ عىنػػي فف نػػتمكف مػػف حطبلنػػي ولمسػػبلح عى ػ يػػذل لموضػػح بان ػ

ن ػػنس نػػفه لمنسػػرل

لمموضوع عى فويتي كمم نمؿ لم ػميفلف و يػذل حمػ فف لمطبنػس لم ػرع فوضػح بت رنػره فف
ح مب لمطمعف بتىؾ لمنف تاف

مف حنترلس نػفه م ويػ لمسػبلح وال تاػف

اتنتػ لمت ػمنمم بمػم

و ويو مم نكػذس ونػفاض رولنػ لم ػميف وناكػف ت ػونر لمطػمعف مىولنةػ و كمػم فوضػح لمػففمع
فف لمبافنن ػ لممضػػبوط مػػـ ترسػػؿ مى اػػص لم ا ػ بمةرف ػ لمتم ػ لممخت ػ مبنػػمف مػػم حذل كػػمف

مى ميف لمثما ب ممى عى فتزلومم مف عفمي و ويو مم نةا بفلي طىس تا نؽ يػذل لمػففمع
بمةرف خب لر لمب ممى حذ مـ ن مـ ماي حال يذل لممةا وال نستفؿ ماي حال تىؾ لمفالم و ولذ مـ
ت ػـ لمماكمػ بػػبت لر ذمػؾ لمتا نػػؽ مػع مزومػػي فػبف اكممػػم نكػوف نم ػ لر خم ػ ممػػم يػو م ػػرر
بأف لمماكم عىنمم فف تتفلرؾ فوتي لم

ومو فوف طىس

ور ف لمتا نؽ لإلبتفلو لمذل تترني لمانمبػ لمةممػ

رنح مف لممتمـ فو لممفلفع ػ ألف تا نؽ لألفم ف لممولف لمتامون يو ولتس

لمماكم ف لمم مـ لألوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لمففمع ٓ
كمم فف ماكم لمموضػوع مػـ ت طػف كىنػ متىػؾ لألثػمر باػموط لمزرنبػ و ػ ولمام ػو عػف

حطبلؽ م ذوؼ اػمرل عىنمػم و ػ ومػـ تػورف سػببم م بػوال نسػوغ وتػوف ذمػؾ لألثػر وعبلنتػي بب ػمب

لممتا عىني و ػ ومـ ترلع ظروؼ لمطمعف لم خ ن ولمامم لمفنن ولمارت لمت كمف عىنمم
عاػفمم ولتػػي خطػػر لم ػػميف لمثػػما ويػػو ممسػػؾ بممسػػبلح لمػػذل فاػػف

بػػي ح ػمبتي و ػ وعممىتػػي

بام عى لمت كنػر لممػمفج لممتػزف لمبةنػف عػف اممػ لإلضػطرلس ولم ػزع لمػذل تمىكػي ويػو نولتػي
ذمؾ لمخطر لم متػؿ و ػ كػؿ ذمػؾ ممػم نةنػس اكممػم بمػم نسػتوتس ا ضػي م

لمففمع .
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ػوره ولخبلمػي باػؽ

ٓٔلضَدكًذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأَََّ:ـَ

ت 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 ة ػػؿ لعت ػػفل عى ػ لم ػػا س ت

ػ وفف ت ػػفنر ظ ػػروؼ لم ػػففمع لم ػػرع

وم تضنمتي فمر حعتبمرل و ػ وال نىزـ فف نكػوف لم ةػؿ لممتخػوؼ ماػي خطػ لر ا ن نػم فػ ذلتػي بػؿ
نك ػ فف نبػفو كػذمؾ فػ حعت ػمف لممػتمـ وت ػوره و ػ وت ػفنر ذمػؾ نتتػي وتمػ

خ ػن ت لرعػ

فني لمظروؼ لمفنن لمت فامطى بمممفلفع ممم ال ن ح مةػي مامسػبتي عىػ م تضػ لمت كنػر

لمممفج لمبةنف عف تىؾ لممبلبسمى ت ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  ٜٔػ ٕ٘ٔ ػ ٘ٚٙ
* ا ض ٗ ٜٖٔٛ/ٔ/ػ س ٖٗ ػ  ٚػ ٜ٘
ً
كًبَدكًذَأيؼبََ:ـَ
َ

ت اؽ لمففمع لم رع نف نا أ ومو مـ نس ر لمتةفل عف فل ل مبمى كمم ال ن ترط فف

ن ع لإلعتفل بمم ةؿ و ػ بؿ نك ػ ننػمـ اممػ لمػففمع لم ػرع لف ن ػع فةػؿ نخ ػ ماػي ا ػوؿ
يذل لإلعتفل و

لذل كمف ممذل لمتخوؼ فسبمس مة وم ت

* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٗ/ٕٔ/ػ س  ٙػ ٔٔٔ ػ ٕٖٗ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٖ/ٙػ س ٔ ػ  ٕٔٛػ ٖٓٛ
ً
كًبَدكًذَأيؼبََ:ـَ
َ

ت تةػذر مةرفػ مػػف لمػذل بػػفف بممةػػفولف بسػبس لاكػػمر لممػػتمـ لمتممػ ال ن ػػح فف نباػ

عىني اكمم لم وؿ بأاي ال بف فف نكوف يو لممةتفل وال نبرر وافه لألخذ بأنولؿ فرنػؽ لممتاػ

ألف لمةبر ،ف لممولف لمتامون يػ بمما ػموؽ لم ػرؼ ال بمالاتمػمالى ولم ػروض لممتػرف،
عىني ٌ
ت.
* ا ض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٔ ٛٙػ ٕٗٛ
ً
كًبَدكًذَأيؼبََ:ـَ
َ

ت لالعتػػفل مممػػم كماػػى فرتتػػي نبػػرر لمػػففمع لم ػػرع و ولمػػرف عى ػ لمػػففع بامم ػ لمػػففمع

لم رع

بأف لالعتفل بسنط وبأف لممتممنف كمف ف وسةممم لالبتةمف عػف لالعتػفل لمػذل بػفف

عىنممم ػ غنر كمؼ ونةنس لماكـ بمم نستوتس ا ضي ت
* ا ض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ  ٛ٘ٛػ ٕٔٛ
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ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لمت متر لذل كمف مبمفف ،بةفولف مف فاف ورفل مي مف لسخر ت فؽ ف ا ي امم لمففمع

لم رع عف لما س ت
* ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٕٕٓ ػ ٜٚٙ

ذمؾ فف لمم متره منسى

ور ،ولاف ،تبفف مف طػرفنف فػ تمنػع لالاػولؿ و ػ وال نتػوز

حفتػرلض ذمػػؾ اػمؿ كػػوف لمةبػره بػػممولنع لم ةىػ لمػذل عىػ لمماكمػي فف تباثػػي بىوغػم لمػ غمنػ
لالمر فني متتةرؼ وتافف مف لمذل بفف بمالعتفل ومف بممتمم كمف فػ مونػؼ لمػففمع لم ػرع
و ػ ونػػف نضػػى ماكم ػ لمػػا ض بػػأف ت لمت ػػمتر لذل كػػمف مبػػمففه بةػػفولف ورفل مػػي مػػف لسخػػر
ت فؽ ف ا ي امم لمففمع لم رع عف لما س ت ( ا ض  ٜٔٚٛ/ٕٔ/ٕٛػ س  ٕٜػ ٕٕٓ ػ

 ) ٜٚٙو وف اكـ خػر ت ػوؿ ماكمػ لمػا ض  :ػ ت مػف لمم ػرر فف لمت ػمتر بػنف فػرن نف حمػم
فف نكػوف حعتػفل مػف كىنممػم مػنس فنػي مػفلفع انػ

تات ػ مظاػ لمػففمع لم ػرع عػف لمػا س ػ

وفمػػم فف نكػػوف مبػػمفف ،بةػػفولف فرنػػؽ ورف مػػي مػػف لم رنػػؽ لسخػػر فت ػػفؽ ف ػ ا ػػي امم ػ لمػػففمع
لم رع عػف لمػا س ( ا ػض ٕٔ ٜٔٛ/٘/ػ س  ٖٜػ ٘ٓٔ ػ  ) ٚٓٚو بػؿ ونضػى ماكمػ

لما ض بأاي ت ممم كمف لماكـ نف حسػتخىص مػف ولنةػ لمػفعول فاػي اػفثى م ػمتر ،طةػف فنمػم
لممتمـ لممتا عىني و ممم نر ح م نمـ امم لمففمع لم ػرع و فباػي كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ
فف تةرض ممذه لمامم وت وؿ كىمتمم فنمم و ات ومو مـ نففع لمطمعف ب نمممم ت

* ا ض ٗٔ ٜٔٛٗ/ٔٔ/ػ سٖ٘ ػ ٓ ٔٚػ ٚٙٚ
ً
كًبَدكًذَأيؼبََ:ـَ
َ
َ

ت اؽ لمففمع لم ػرع عػف لمػا س نػف ػرع مػرف فل لعتػفل عىػ ا ػس لممػفلفع فو عىػ

ا س غنره ت

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

ور لمففمع لم رع و ػ لمففمع عػف لممػمؿ ولألرض و ػ فمضََظذَادلـبصحَ

َ245/ػمٕثبدَػهَٗأَََّ:ـََ

ت ال ع وب ػ مطى ػػم عى ػ مػػف نتػػؿ غن ػره فو ف ػػمبي بت ػرلح حثاػػم حسػػتةمممي اػػؽ لمػػففمع
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لم ػرع عػػف ا سػي فو عػػف مممػػي فو ا ػس غنػره ومممػػي ت ػ ويػذل لماػػؽ ن ػػوـ فػ تماػػس لممػػفلفع

نبؿ مف نفخؿ ف فرضي عاو ،مماع لإلات مع بمم و وفف اؽ لمففمع م ػرر مىمػفلفع ومػو مػـ نكػف
نف ا ؿ مف لممةتفل حعتفل بمم ةؿ عى لما س فو لمممؿ بؿ نك
لممممتمنف ففةمؿ نخ

فف نكوف نف

فرى مػف

مامػم لممػوى فو لمتػروح لمبممغػ وفغت ػمس مػمؿ لمغنػر ولمارمػمف ماػي

فوف اؽ ت ػ ويو مم نضى بي ماكم لما ض ف لمةفنف مف فاكمممم.
* ا ض ٕٗ ٜٔٙٛ/ٙ/ػ س  ٜٔػ ٖ٘ٔ ػ ٘ٚٙ
* ا ض  ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٕٚػ س ٕ ػ ٓ ٕٙػ ٖٙٛ
* ا ض ٕٗ ٜٔٗٗ/ٔ/ػ متموع عمر ػ تػ  ٙػ ٔ ٕٜػ ٖٛٛ
* ا ض  ٜٔٙ٘/٘/ٔٚػ س  ٔٙػ ٖ ٜػ ٖٗٙ
* ا ض ٕٗ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ  ٖٔٙػ ٙٓٙ
* ا ض ٕ ٜٔٛٙ/ٔٓ/ػ س  ٖٚػ  ٕٜٔػ ٗٙٛ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٗٗ/ٕٔ/ػ متموع عمر ػ تػ  ٙػ  ٖٗٚػ ٕ٘ٚ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغََ،ـََفَٗأدكبوَػضيضحََثأٌََََََََ:

ت ثبػػوى لمانػػمز ،مىطػػمعف و وفخػػوؿ لممتا ػ عىنػػي فرض لمطػػمعف ب

ػػف ماػػع انمزتػػي

بػػمم و ،و فػػبف لممتا ػ عىنػػي نكػػوف نػػف حرتكػػس لمترنم ػ لمما ػػوص عىنمػػم ف ػ لممػػمفٖٜٙ / ،
ع وبمى و ونكػوف مىطػمعف لماػؽ فػ حسػتةممؿ لم ػو ،لمبلزمػ مػرفه طب ػم مىمػمف ٕٗٙ / ،ع  .ت
( ا ػض ٕٗ ٜٔٗٗ/ٔ/ػ متموعػ عمػر ػ ٔ ٕٜػ  ٖٛٛو ا ػض ٕ ٜٔٛٙ/ٔٓ/ػ س  ٖٚػ

 ٕٜٔػ ٗٓ ) ٙٛ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـََ

ت تارنـ اؽ لمففمع عف لمممؿ عاػف حمكػمف لمرتػوع حمػ لمسػىط لمةممػ و ػ ماىػي فف

نكػوف ياػػمؾ مػػف ظػػروؼ لمػػزمف وغنػره ممنسػػمح بػػممرتوع حمػ يػػذه لمسػػىط نبػػؿ ونػػوع لإلعتػػفل

بمم ةؿ و ولم وؿ بغنػر ذمػؾ مػاف حمػ تةطنػؿ لمػاص لم ػماوا لم ػرنح لمػذل نخػوؿ اػؽ لمػففمع
مػرف لفةػمؿ لمتةػفل تةطػنبل تممػم ت ( ا ػض  ٜٔٗٙ/٘/ٕٚػ مػج عمػر ػ ت ػ  ٚػ ٔ ٔٚػ ٕ) ٔٙ
وفف يػػذل النتةػػؿ أل ػػامس لمة ػػمرلى فف نتمتةػول با مػػـ لم ػػرع ف ػ لممفلفة ػ عػػف مػػمممـ ػ
وذمؾ نخممؼ لم ماوف ت ( ا ض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموع عمر ػ ط  ٚػ ٔ ٛٙػ ٕٗٓ ) ٛ
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ً
كًبَدكًذَأيؼبَيٍَأَََّ:ـَ

ت لذل كمف لممتمـ نف تمسػؾ بأاػي كػمف فػ اممػ ففػمع ػرع وكماػى لمماكمػ فػ

ػفف

رفيم عىني مـ تاؼ ونوع لالعتفل عى ولمفه بؿ نممى فف يذل لالعتفل مـ نكف ممػم ن ػح رفه
بمم تؿ فوف تةرض حم مسم م لممفلفع عف تتموز افوف ا ي ف لمففمع و فػبف اكممػم نكػوف

نم لر ن و لر نةنبي ت

* ا ض ٗ ٜٔٗٛ/ٔٓ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ  ٔٗٙػ ٙٔٚ
ً
كًبَدكًذَأيؼبَيٍَأَََّ:ـََََ

ت لذل كػمف لممػتمـ نػف تمسػؾ بأاػي اػنف فونػػع فةػؿ لمضػرس بػمممتا عىنػي لامػم كػمف فػ

امم مف امالى لمففمع لم رع عف لمػا س و فػمف رف لمماكمػ عىنػي ب وممػم لف لممتاػ عىنػي
مـ نكف ن

فه يو ب ةؿ لمضرس لمذل كمف ناول لن معي بؿ كمف ن

ف لخمه و ال نكوف سفنفل

و الف اؽ لمففمع مبمح نماوام عف ا س لالاسمف فو عف ا س غنره لطبلنم ت .
* ا ض ٓٔ ٜٔٗٙ/ٙ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٓ ٜٔػ ٗٔٚ
ومػػف فاػػي بمماسػػب مت ػػفنر امم ػ

لما ض نف ترل عى فاي  :ت نك

لالعتػػفل لمت ػ تسػػتوتس لمػػففمع فػػبف نضػػم ماكم ػ

ف لمػففمع لم ػرع فف نكػوف ت ػفنر لممػتمـ م ةػؿ لالعتػفل

لمذل لستوتس عافه لمففمع مبانػم عىػ فسػبمس تػموز ،وم بومػ مػف ػأامم فف تبػرر مػم ونػع مػف
لسفةمؿ لمت رفل يو ػ ونى لمةفولف لمذل نفره ػ لامم ي لمبلزم مرفه و لذ ال نت ور لمت ػفنر
ف ػ يػػذل لممت ػػمؿ لالٌ فف نكػػوف لعتبمرن ػػم بمماسػػب مى ػػخص لم ػػذل فػػوت

ب ةػ ػؿ لالعت ػػفل فػ ػ

ظروفي لمارت ومبلبسػمتي لمفنن ػ لمتػ كػمف يػو واػفه فوف غنػره لمماػوط بمػم ولممطىػوس ماػي

ت فنريم ولمت كنر عى لم ور ف كن ن لمخروط مف مأزنمم ممػم الن ػح مامسػبتي عىػ م تضػ
لمت كنر لمممفل لممطموف لمذل كمف نستانؿ عىني ونتوذ ويو ف اممتي لمت كمف فنمم ت .
* ا ض ٕ ٜٔٚٛ/ٖ/ػ س  ٕٜػ  ٘ٚػ ٖ٘ٓ

* ا ض ٖٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ  ٖٛػ ٔٚٙ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغََََ:
ت بأاي نك

ف لمففمع لم رع فف نكوف ت ػفنر لممػتمـ م ةػؿ لالعتػفل لمػذل نسػتوتس

عافه لمففمع مبانم عى لسبمس تموز ،وم بوم مف أامم فف تبرر مم ونع ماي مف لالفةمؿ لمت

رفل لممفلفع ونى لمةفولف لمػذل نػفره لامػم يػ لمبلزمػ مػرفه فػمذل تػم ت ػفنر لمماكمػ مخمم ػم
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مت ػػفنره ف ػػمف ذم ػػؾ ال نس ػػوغ لمة ػػمس ػ ػ لذ فف ت ػػفنر ظ ػػروؼ لم ػػففمع لم ػػرع وم تض ػػنمتي فم ػػر
لعتبػػمرل نتػػس لف نتتػػي وتم ػ

خ ػػن ت لرع ػ فنػػي مختىػػؼ لمظػػروؼ لمفنن ػ لمت ػ فامطػػى

بمممػفلفع ونػػى رف لمةػػفولف ممػػم الن ػػح مةػػي مامسػػبتي عىػ م تضػ لمت كنرلممػػمفج لمبةنػػف عػػف
تىؾ لممبلبسمى كمم فف حمكمف لمرتوع حمػ لمسػىط لمةممػ
لماؽ ال ن ىح عى حطبلني سببم ما

مئلسػتةما بمػم فػ لممامفظػ عىػ

ننمـ اؽ لمففمع لم رع بؿ حف لألمر فػ يػذه لماممػ

نتطىس فف نكوف يامؾ مػف لمظػروؼ لمزمانػ وغنريػم ممنسػاح بػممرتوع حمػ يػذه لمسػىط نبػؿ
ونوع لإلعتفل بمم ةؿ ت ٓ
*

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

*

ٔلؼَٗكظنكَََ:ـََ

ت بأف عى لمماكمػ

مامن ػ لإل ػمب لمتػ ف ػنس بمػم لممػتمـ و ػىتمم بمإلعتػفل لمػذل

فثبػػى ونوعػػي ماػػي نبػػؿ ا ػ امم ػ لمػػففمع لم ػػرع لمت ػ تمسػػؾ بتولفريػػم ف ػ تمابػػي ولالّ كػػمف

لماكـ مةنبم م

وره تٓ

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

امم لمففمع لم رع ت وـ ولنةم ونماواػم ت اتػ ومػو مػـ نسػ ر لمتةػفل عػف ف ػمبمى ت
( ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٗ/ٕٔ/ػ س  ٙػ ٔٔٔ ػ ٖٕٗ ) و ت ومممم كماػى فرتػ لالعتػفل ومػو كػمف
بسػنطم ت ( ا ػض ٗ ٜٜٔٗ/ٗ/ػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ ػ ط  ٚػ  ٛ٘ٛػ ٕٔ ) ٛو ػ ت
ولم ماوف لذ نرر اؽ لمففمع لم رع وتةىي ا ػم نبػنح ففػع كػؿ لعتػفل عىػ ا ػس لممػفلفع فو
عى غنره و فماي مـ ن ترط

ف لالعتفل لمذل نبنح لمففمع نف لر مةنام مف لمتسمم ٓت (

ا ػضٔٔ ٜٔ٘٘/ٔ/ػ س  ٙػ ٕٗٔ ػ ٖٔٗ) و ػ بػؿ لف متػرف لاةػفلـ لمتامسػس بػنف لالعتػفل
مبس ػػمطتي وب ػػنف م ػػمونع م ػػف لممتمم ػػنف متس ػػممتي النات ػ ػ

ب ػػي ا ػػؽ لم ػػففمع لم ػػرع

كم ػػم ي ػػو

مةػروؼ بػي فػ لم ػماوف ت ( ا ػض ٕ ٜٔ٘ٚ/ٗ/ػ س  ٛػ ٘ ٜػ  ) ٖ٘ٛػ كمػم نضػى ماكمػ
لما ض بأف  :ت لم ػماوف ال نمكػف فف نطممػس لإلاسػمف بػمممرس عاػف تخػوؼ لإلعتػفل عىنػي ممػم

ف ذمؾ مف لمتبف لمذل ال ت ػره لمك لرمػ لإلاسػمان ت ( ا ػض  ٜٕٔ٘/ٔٓ/ٙػ س ٗ ػ ٔ ػ ص
ٔ و ا ػض  ٜٔٗٙ/٘/ٕٚػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ مامػوف عمػر ػ ط  ٚػ رنػـ ٔ ٔٚػ ص
ٕٓ ) ٔٙ
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ومػػـ تتاػػف

لمماكمػ فػ اكممػػم عػػف اػػؽ لمطػػمعف فػ لمػػففمع عػػف فرضػػي و ػ ولمتػ

ماةػػي لم ػػميف لمثػػما مػػف رنمػػم بػػمم و ،و

ػ ومػػـ نكتػػؼ بػػذمؾ بػػؿ فاضػػر لمسػػبلح لممضػػبوط

ولستةمىي ضفه تا ن م مغرضي لسثـ ولستم لر لر مةفولاي لمػذل كػمف نػف بػففه ضػفه ماػذ فتػر ،وتنػز،
و ػ ومػػـ تضػػع لمماكم ػ ف ػ حعتبمريػػم لمامم ػ لما سػػن لمت ػ كػػمف لمطػػمعف عىنمػػم عاػػفمم فمتػػأه
لم ميف لمثما بممةفولف و ػ ومـ ترلع لمظروؼ لمفنن ولمبممغ لمارط لمت تطىػس ماػي لمت ػرؼ

بسرع مىخروط مف مأزني ويو ما وؼ بتىؾ لمظروؼ ولممبلبسمى لمت ولتمتي فتأٓ ،

ومف لمم رر ف يذل لم فف فف لمممف ٕٗٙ ،ع وبمى فبماػى اػؽ لمػففمع لم ػرع عػف
لمممؿ مرف كؿ فةؿ نةتبر ترنم مف لمترلوـ لمولرف ،فػ بػمس حاتمػمؾ ارمػ مىػؾ لمغنػر ػ وعىػ
ذمؾ فبف لممتمـ نكوف ف امم ففمع رع عف مممي حذل مم حسػتةمؿ لم ػو ،مػرف لممتاػ عىنػي
عف فرضي لمت ف انمزتي بةف فف فخىمم عاو ،مماةي مػف لإلات مع بمم ورنمم ٓ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نكوف مةنبم ولتس لما ض ولإلامم ٓ

* ا ض ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٕٚػ س ٕٕ ػ رنـٜٔٚػ ٖٕ ٛػ طةف ٓ ٗٔ / ٔٓٚؽ
* ا ص ٕٗ ٜٕٔٚ/ٗ/ػ س ٖٕ ػ ٖٔٙػ  ٙٓٙػ طةف ٕٓ٘ٗ  ٕٗ /ؽ
َ
ً
عاثؼبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ:
َ

ف ف حستفمى ماكم لمموضوع عى تولفر ان لم تؿ مػفل لمطػمعف ونضػى بمةمنبتػي عػف

ترنمػ لم تػػؿ لمةمػػف لممسػػاف ،حمنػػي ب وممػػم فف لمطػػمعف يػػفف لممتاػ عىنػػي بمم تػػؿ حذل مػػـ نسػػتتس

مطىبي حن مؼ ممكنا لمرل بسبس لمخبلؼ اوؿ فسب ن حسػتةممممم وفف لمطػمعف فػ فع ػمس يػذل
لمرفض فسرع عفول حم مازؿ ولمفه لممتمور مىزرلع وفاضر لمسبلح لمامرل لممرخص مولمفه (
لمبافنن ) وفطىؽ ماي م ذوفم امرنم

وس لممتا عىني مف مسمف نرنب ال تةػفو متػ لر وا ػؼ

ف موضع نمتؿ مف تسمي ويو فس ؿ نمنف لم فر فأرفله نتنبل ومػـ نغػمفر مكػمف لماػمف

حال

بةػػف فف حسػػتوثؽ بػػأف لممتا ػ عىنػػي ف ػػبح تث ػ يممػػف ،ػ وتػػم بت رنػػر لم ػ لمت ػرنان فف
لمةنمر لمذل فطى ي عى لممتا عىني فاف

تمتكمى وفازفي بمألا ػم لم ػفرن ولمبطانػ ففى

حم لموفمٓ ،
ويػػذه لألسػػبمس ال تةػػفو متػػرف ترفنػػف مؤلفةػػمؿ لمتػ نػػمـ بمػػم لمطػػمعف ضػػف لممتا ػ عىنػػي
عى ػ فػػرض لمتسػػىنـ تػػفال بأاػػي نػػمـ بمػػم ػ وي ػ مممػػم تةػػففى وكماػػى ف ػ م تػػؿ مػػف تسػػمي
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وببستةممؿ فم نمتى ( لمبافنن ) ال تك

بنمام مان لم تؿ و ػ ألامػم فمػر فلخىػ نضػمره لمتػما

فػ ا سػي و ػ وال نػفرؾ بػمماس لمظػمير ولامػم نػفرؾ بػممظروؼ ولممبلبسػمى لممانطػ بممػفعول
ولألممرلى ولممظػمير لمخمرتنػ لمتػ نأتنمػم لمتػما وتك ػؼ عمػم نضػمره فػ ا سػي و وولضػح
فف ظػػروؼ لمولنةػ لممطرواػ ال تػػفؿ عىػ فف لمطػػمعف ن ػػف نتػػؿ لممتاػ عىنػػي حذ تتمةممػػم
ن لربػ وثن ػ ويمػػم فوالف عػػـ و ػ ومػػـ تكػػف ياػػمؾ ثمػ فسػػبمس فو فولفػػع تػػمف ،وانونػ تػػفعو حمػ

لم تؿ ولزيمؽ لمروح و كمم فف لمتمفنف لمسمبؽ ولم مفر ف فع ػمس لممامن ػ لماػمف ،لمتػ فلرى
بػػنف لمطػرفنف اػػوؿ فسػػب ن لمػػرل ال تةاػ فةػػبل فف لمطػػمعف ن ػػف نتػػؿ فبػػف عمػػي و ولمةبػر ،فػ
تافنف ان لم تؿ منسػى بمألم ػمظ لمتػ ناطػؽ بمػم لمتػما ونتوعػف بمػم لممتاػ عىنػي ولامػم نةػوؿ
فاسػػس عى ػ انتػػي ومػػم حسػػت ر ف ػ ن ناػػي وضػػمنره و فماػػمؾ لمةفنػػف مػػف لمةبػػمرلى لمت ػ تطىػػؽ
ولمتمفنفلى لمتػ نتبمفممػم لممتامن ػوف فثاػم لمت ػمتر ولما ػمش تامػؿ فػ ظميريػم لموعنػف بمم تػؿ

ولمتمفنػف ببزيػػمؽ لمػروح ومػػع ذمػؾ فػػبل ت ػػمفؼ ولنةػم ا ن نػػم فو تمفنػفل تػػفنم و فػبذل مػػم فخػذى
ماكم ػ لمموضػػوع بمػػذل لمتمفنػػف لم ػػوم لمػػذل فطى ػػي لمتػػما ف ػ ثػػور ،لمغضػػس ونم ػ لإلا ةػػمؿ
ولتخذتي فمنبل عى ان لم تؿ ولست رلريم فػ ا ػس لمتػما ػ كمػم يػو لماػمؿ فػ لمػفعول لمممثىػ
ومم فف اى عاي لمماكم بمماسب مىطمعف باكممػم لمطةػنف ػ فػبف حسػتفالممم عىػ يػذل لمااػو

نكوف مةنبم م سمف حستفالمي وتةسؼ حستاتمتي ممم يو م رر فف لمةبر ،فػ تافنػف ن ػف لمتػما
بمما ن ال بمألم مظ ولم ةمرلى لمت نطى مم فوف حفرلؾ فو ن ف

انح ممةمانمم ٓ

وممػػذل كػػمف حسػػتفالؿ لمماكم ػ عى ػ ت ػولفر ان ػ لم تػػؿ مػػفل لمطػػمعف مةنبػػم ألف ظػػروؼ
لمولنة ولممبلبسػمى لمتػ فامطػى بمػم ال تر ػح مثبػوى تىػؾ لمانػ فػ ا سػي و ػ خم ػ وفاػي مػـ

ناسػػس مىطػػمعف فاػػي فطىػػؽ

ػػوس لممتا ػ عىنػػي حال م ػػذوفم امرنػػم ولاػػفل وكػػمف ف ػ حسػػتطمعتي

حطبلؽ لممزنف مف لمطى مى مف ذمؾ لمسبلح عىني مو فاػي ن ػف نتىػي وتةمػف حزيػمؽ رواػي ػ يػذل
حم فف مم ذكرتي لمماكم مف فاػي مػـ نتونػؼ عػف حطػبلؽ لمم ػذوفمى لألخػرل عىػ غرنمػي حال
بةػػف فف تأكػػف مػػف وفمتػػي

ػ نػػوؿ ال سػػاف مػػي بػػمألورلؽ وال ف ػػؿ مػػي فنم ػػم و

حستخبل ي مػف لمظػروؼ لمتػ فامطػى بممطػمعف ولممبلبسػمى لمتػ ونػع لماػمف

كمم فف مترف حستةمممي مسبلح نمتؿ بطبنةتي ولطبلني

وس لممتا عىني ف

ػ كمػػم ال نمكػػف
فػ خبلممػم ػ
فره ال ن طع

بتػولفر تىػؾ لمانػ فػ ا سػي و ػ ممػم يػو م ػرر بػأف طبنةػ لسمػ لممسػتةمى فػ لإلعتػفل وفامػم
نمتىػػي بطبنةتمػػم وكػػذمؾ تةػػفف ح ػػمبمى لممتاػ عىنػػي وموضػػةمم وفامػػم بػػأت لز نمتىػ مػػف تسػػمي
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كػػؿ ذمػػؾ ال نك ػ مثبػػوى انػ لم تػػؿ مػػفل لمتػػما و ػ خم ػ حذل كػػمف فػ نمػ غضػػبي وثورتػػي
لمتمما ػ بان ػ

ال نسػػتطنع فف نتخنػػر لألفل ،لمت ػ نسػػتةمىمم ف ػ لإلعتػػفل فو تافنػػف لألمػػمكف

لمت ن نس فنمم غرنمي ٓ
َٔذلظاَإؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:

ت حستةممؿ لممتمـ مسبلح امرل نمتؿ ولماػمؽ ح ػمبمى متةػفف ،وبمولضػع نمتىػ وخطنػر ،فػ

تسـ

لممتا عىني ػ ال ن نف اتمم فاي ن ف نتىػي ولزيػمؽ رواػي ػ وال نك ػ لالسػتفالؿ بمػذه

لم ور ،ف لثبمى ننمـ يذل لم

ف.

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ رنـ  ٖٜػ ص  ٛٚػ طةف ٕٖٓٔ مسا  ٗٙؽ
وال ن ػفح فػ ذمػػؾ مػم ذكرتػي لمماكمػ فػ مػػفوامى لسػبمس اكممػم بػػأف لمطػمعف ن ػػف

نتػػؿ لممتا ػ عىنػػي مىخػػبلؼ بناممػػم اػػوؿ لسػػب ن لمػػرل
ولمك ػػؼ عاػػي ولممطىػػوس لسػػتظممره بببػػفل

ػ الف يػػذل لم

ػػف يػػو لمم ػرلف لثبمتػػي

لألفم ػ ولممظػػمير لمخمرتن ػ لمت ػ رفى فامػػم تػػفؿ

عىنػي وت طػع بثبوتػي و ػ ويػو مػم ن ػر لماكػـ فػ بنماػي وممػذل تػم مةنبػم ولتبػم ا ضػي و ػ وال
ن ػػفح ف ػ ذم ػػؾ لف تكػػوف لمة وب ػ لمم ضػ ػ بمػػم ض ػػف لمطػػمعف مب ػػرره مولنةػ ػ انمزتػػي مىس ػػبلح
لمم

ػخف لممضػبوط وطى متػي فوف تػرخنص و ػ ألف لمطػمعف ناػمزع فػ

ػور ،لمولنةػ برمتمػم

وكمف مم ل تمىى عىني مف ونػموع ػ ومػف لمم ػرر فػ يػذل لم ػفف فاػي ال ماػؿ متطبنػؽ اظرنػ
لمة وب لممبرر ،لذل مم نممى تىؾ لممامزع .
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ رنـ  ٔٛٛػ ص ٘ ٜٛػ طةف ٖٓ ٘٘ / ٖٙؽ
وتتمنز ترنم لم تػؿ عػف سػمور تػرلوـ لإلعتػفل عىػ لمػا س بأاػي نىػزـ م نمممػم انػ لم تػؿ

فون ف حزيمؽ لمروح ويو لم
لألذل بتسـ

ف لمخمص لمبلزـ تولفره ف ترنمػ لم تػؿ لمةمػف ال متػرف حماػمؽ

لممتا عىنمـ ٓ

ٔاؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت متػػرف حسػػتةممؿ لممػػتمـ مسػػبلح اػػمرل نمتػػؿ بطبنةتػػي ول ػػمب لممتاػ عىنػػي فػ م تػػؿ

وعىػ مسػػمف نرنبػ وتةػػفف ح ػػمبمتي لم متىػ النك ػ بذلتػػي إلثبػػمى انػ لم تػػؿ ف ػ ا ػػي وال نغا ػ
عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي لماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػف نتػؿ لممتاػ عىنػػي ألف ن ػػف حزيػػمؽ لمػػروح يػػو لم
لمخمص لممرلف حستظممره وثبوى تولفره ت ٓ
* ا ض  ٜٕٔٛ/ٔٔ/ ٔٙػ س ٖٖ ػ ٖ ٔٛػ  ٛٛٚػ طةف ٔ ٕ٘ / ٕٕٚؽ
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ػػف

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

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٔٙػ س  ٕٛػ  ٜٔػ ٛٚ

* ا ض  ٜٔ٘ٙ/ٔٓ/ٔٙػ س  ٚػ ٘ ٕٛػ ٕٗٓٔ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت متػػرف حسػػتةممؿ سػػبلح اػػمرل ولماػػمؽ ح ػػمبمى متةػػفف ،بمولضػػع خط ػره مػػف تسػػـ

لممتا عىني الن نف اتمم فف لممتمـ ن ف حزيمؽ رواي و والنك
حثبمى ننمـ يذل لم
*

لإلستفالؿ بمذه لم ور ،ف

ف ت
ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔ/ػ س  ٜػ ٕٓ ػ ٜٚ

ٔلؼذَكظنكَثأَََََّ:

ت ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي تاػػف

عػػف ان ػ لم تػػؿ ف ػ نومػػي  :ت فف ان ػ لم تػػؿ

ثمبت ف اؽ لممتمـ لألوؿ مف تةمفه حطبلؽ عف ،فعنر ،عى لممتا عىني ول مبتي بباػفليم

ف م تؿ لألمر لمذل ن طع ف تولفر انػ يػذل لممػتمـ فػ حزيػمؽ روح لممتاػ عىنػي ت ٓ ممػم

كػػمف ذم ػؾ و وكماػػى تامنػ ػ لم تػػؿ تتمنػػز نماوا ػػم عػػف غنريػػم مػػف تػ ػرلوـ لمتة ػػفل عىػػ لم ػػا س
بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػف لمتػػما

مػػف حرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو حزيػػمؽ روح لممتا ػ عىنػػي

ويػػذل لمةا ػػر ذو طػػمبع خػػمص نختىػػؼ عػػف لم

ػػف لمتاػػمو لمةػػمـ لمػػذل نتطىبػػي لم ػػماوف ف ػ

سمور لمتػرلوـ ٓ ممػم كػمف مػم فورفه لماكػـ الن نػف سػول لماػفن
لمطمعف ذمؾ فف حطبلؽ لمامر

عػف لم ةػؿ لممػمفل لمػذل نمرفػي

وس لممتا عىني الن نف اتمم فف لمتما حاتول حزيػمؽ رواػي

إلاتممؿ فف التتتموز انتي ف يذه لمامم مترف لإلريمس فو لمتةفل و كمم فف ح ػمب لممتاػ
عىني ف م تؿ النك

بذلتي مثبػوى انػ لم تػؿ فػ اػؽ لمطػمعف حذل مػـ نك ػؼ لماكػـ عػف ننػمـ

يذه لمان با سي ألف تىؾ لإل مب نف تتا ؽ فوف فف تتولفر ان لم تؿ لمةمف تٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/٘/ٕٙػ س ٖٔ ػ ٖٔٔ ػ ٙٚٙ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:ـََ

ت تمنػػز لم تػػؿ لمةمػػف ولم ػػروع فنػػي ٓ بانػ خم ػ

ٓ يػ ن ػػف حزيػػمؽ لمػػروحٓ وتػػوس

حسػػتظممر لماكػػـ مػػي ولنرلفيػػم مػػم نػػفؿ عىػ تػولفره ٓ لماػػفن

عػػف لألفةػػمؿ لمممفنػ ٓ النابػ

بذلتي عف تولفره ٓ

ةوف لممتمـ بممسنمر ،عى ففرنز لمطرنؽ ومفليم لممتا عىني ومةموف ،ذمؾ ٓ

التاب بذلتمم عى تولفر ن ف حزيمؽ لمروح ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٛ/ٙ/ػ س  ٕٜػ ٘ٔٔ ػ ٜ٘ٛ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:ـَ

ف لمتامو فػ ترنمػ لم تػؿ لمةمػف عػف لم

ت نتمنز لم

ترلوـ لمتةفل عى لما س بةا ر خمص يو فف ن

ػف لمتاػمو لمةػمـ فػ سػمور

ف لمتما مػف حرتكػمس لم ةػؿ حزيػمؽ روح

لممتا عىني ػ وممم كمف يذل لمةا ر بطبنةتي فم لر فلخىنم ف ا س لمتػما فباػي نتػس م ػا
لماكـ ببفلا متمـ ف يذه لمترنم فو بمم روع فنمم فف تةا لمماكم بممتاف

عاي حسػت بلال

وفف تورف لألفم لمت تكوف نف حستخ ىى مامم فف لمتما انف حرتكس لم ةػؿ لممػمفل لممسػاف
حمني كمف ف لمولنع ن

ػف حزيػمؽ روح لممتاػ عىنػي حذ كػمف ذمػؾ ػ وكػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي

نػف حسػتفؿ عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػػفل لمطػمعف مػف حطبلنػػي عنػم لر امرنػػم مػف بافننػ ويػ سػػبلح
نمتؿ بطبنةتػي نم ػفل ح ػمب فل مػف ففػرلف عموىػ لممتاػ عىنمػم ويػو الن نػف سػول متػرف تةمػف
لمطمعف حرتكمس لم ةؿ لمممفل مف حستةممؿ سبلح مف أاي حافل

ماي عى لممتا عىنمم ولافل

ح مبتمم ال نك

لم تؿ ولطػبلؽ عنػمر اػمرل

بذلتي مثبوى ان لم تؿ ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ  ٖٜػ ٓٔٛ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت ممم كمف مػم حسػتفؿ بػي لماكػـ لممطةػوف فنػي عىػ تػولفر انػ لم تػؿ مػفل لمطػمعف مػف

اضوره حم مكمف لمامف

اممبل سبلام مػف ػأاي حاػفل
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لم تػؿ ولطبلنػي عىػ لممتاػ عىنػي

ف م تؿ ػ ال ن نػف سػول متػرف تةمػف لمطػمعف حرتكػمس لم ةػؿ لممػمفل مػف حسػتةممؿ سػبلح نمتػؿ

بطبنةتي ول مب لممتا عىني ف م تؿ ويوممالنك

بذلتي مثبوى ان لم تؿ ت ٓ

* ا ض ٕ ٜٔٙ٘/ٖ/ػ س  ٔٙػ ٗٗ ػ ٕٓٙ
َكًبَلؼذَثأٌَََ:

ت مترف حثبمى لماكـ تةمف لمتما حتنمف لم ةؿ لممػمفل لمػذل ففل حمػ لموفػم ،ػ ويػو

لم ةؽ بممتنمر لمكمربمو ػ ٓ عفـ ك منتي تفمنبل عى تػولفر ن ف حزيمؽ لمروح مفني ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٗ/ٗ/ػ س ٕ٘ ػ  ٜٛػ ٜٗٔ
كًبَلؼذَثأٌََََ:ـََ

ت وممػػم كػػمف حطػػبلؽ لمةنػػمر لماػػمرل

ػػوس لممتا ػ عىنػػي الن نػػف اتمػػم فف لمتػػما حاتػػول

حزيػمؽ رواػي و وكماػى لإل ػمب فػ م تػؿ الن ػح فف نسػتاتج مامػم ن ػف لم تػؿ حالّ حذل ثبػى

فف لمتما

وس لمةنمر حم لممتا عىنػي متةمػفل ح ػمبتي فػ لمموضػع لمػذل نةػف م ػتبل مػف

تسمي ويو مممـ ن ػفمؿ عىني لماكـ و فباي نك ػوف مةنبم بمم

ور ف لمبنمف ت ٓ

* ا ض ٕٔ ٜٔٙٗ/ٕٔ/ػ س ٘ٔ ػ ٘ ٔٙػ ٓٗٛ
كًبَلؼذَثأٌََ:

ت مػػم ذك ػره لماكػػـ مػػف فف ( ان ػ لم تػػؿ ثمبت ػ ف ػ اػػؽ لممتممػػنف مػػف لما ػػف لمػػذل مػػؤل

نىػػوبمـ ومػػف حسػػتةممؿ فسػػىا امرن ػ نمتى ػ

) النػػوفر واػػف ،لمػػفمنؿ عى ػ ثبوتمػػم و ومػػو ك ػػمف

لمم ذوؼ نف فطىؽ عف ن ف ت

* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔ/ٜػ س ٖٔ ػ  ٜػ ٖ٘

َ

ٔلؼذَكظنكَثأٌَََ:

ت تػرلوـ لم تػػؿ ولم ػػروع فنػػي تتمنػز نماواػػم بانػ خم ػ يػ حاتػول لم تػػؿ ولزيػػمؽ لمػػروح ٓ

النك

بذلتي لستةممؿ سبلح نمتؿ بطبنةتي وتةفف لمضربمى مثبوى ان لم تؿ ت ٓ
* ا ض  ٜٔ٘ٛ/ٔٔ/ٔٚػ س  ٜػ  ٕٕٚػ ٖٜٓ
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ٔلؼذَكظنكَثأََََّ:

ت مف لمم رر فف ترنم لم تؿ لمةمػف تتمنػز عػف غنريػم مػف تػرلوـ لمتةػفل عىػ لمػا س

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن

ػػف لمتػػما مػػف حرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو حزيػػمؽ روح لممتاػ عىنػػي و

ويذل لمةا رذو طمبع خمص نختىؼ عف لم

ف لمتامو لمةمـ لمذل نتطىبػي لم ػماوف فػ سػمور

لمتػرلوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي لمتػػما ونضػػمره فػ ا سػػي ونتةػػنف عىػ لم مضػ فف نةاػ

عاي لست مالال ولستظممره ببنرلف لألفمػ لمتػ تػفؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي ٓ فػبذل كػمف مػم

بممتاف

ذكره لماكـ م
ب

و لر عى لإلستفالؿ عى يػذه لمانػ

مػف امػؿ لمطػمعانف فسػىا امرنػ مةمػر،

ف حطبلنمػم عىػ لممتاػ عىنػي ول ػمب يػذل لألخنػر بةنػمرنف فػ فرسػي فوفنػم بانمتػي ػ ويػو
ف لستخبلص ان لم تؿ ت ٓ

ممالنك

* ا ض  ٜٔٙٗ/ٔٔ/ٔٙػ س٘ٔ ػ ٖٖٔ ػ ٘ٙٚ

كًبَلؼذَكظنكَثأٌََ:

ت تةمف حزيمؽ لمروح يو لمةا ر لمذل تتمنػز بػي نماواػم تامنػ لم تػؿ لمةمػف عػف غنريػم

مف ترلوـ لمتةفل عى لما س ٓ ويذل لمةا ر نختىؼ عف لم

ف لمتامو لمةمـ لمػذل نتطىبػي

لم ػػماوف ف ػ لمت ػرلوـ لألخػػرل ٓ مػػذمؾ كػػمف م لزمػػم عى ػ لمماكم ػ لمت ػ ت ض ػ ببفلا 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 حذل كػمف

لماكػػـ مػػـ نبػػنف فف لمتػػما تةمػػف ح ػػمب لممتاػ عىنػػي فػ يػػذل

بذمؾ حزيمؽ رواي ت ٓ

* ا ض  ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚػ مج لم ولعف لم ماوان

لمم تػػؿ و وفاػػي كػػمف ن

ػػف

طٗ ػ عمر ػ ٕٖ٘ ػ ٗٚٙ

ٔلؼذَكظنكَثأٌَََ:

ت ت ػػونس لمسػػبلح لماػػمرل ااػػو لممتا ػ عىنػػي الن نػػف اتمػػم فف مطى ػػي حاتػػول حزيػػمؽ

رواي و كمم فف ح مب حاسمف ف م تؿ الن ح فف نستاتج مامم ان لم تؿ ت
* ا ض ٘ٔ ٜٔ٘ٚ/ٗ/ػ س  ٛػ ٔٔٔ ػ ٔٔٗ
كًبَلؼذَثأََََّ:
ت

م ػػوف ك ػػمف م ػػف ا ػػؽ ماكمػ ػ لمموض ػػوع فف تس ػػتخىص ن ػػف لم ت ػػؿ وظ ػػرؼ س ػػبؽ

لإل رلر مف ونموع لمفعول ولمظروؼ لممانط بمم ولألممرلى ولممظػمير لمخمرتنػ لمتػ نأتنمػم
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لمتما وتاـ عمم نضمره ف ا سي و حالّ فف ذمؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذل لإلسػتخبلص سػموغم
و وفف نكوف فمنىمم فنمم لاتمى حمني نمومم ف فورلؽ لمفعول ت ٓ

* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٗ/ٕٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٛػ ٘٘ٛ
كظنكَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػمذكره لماكػػـ حسػػتفالال عىػ تػولفر انػ لم تػػؿ مػػف فف لمطػمعف تػػثـ فػػوؽ لممتاػ

عىنمػػم فُاػػم اوممػػم وممػػم امومػػى لإلسػػتغمث فطبػػؽ عى ػ عا مػػم منكػػتـ ا سػػمم وظػػؿ كػػذمؾ كمتمػػم
ا سمم ات فمضى روامم ػ الن نف سول مترف ن ف لمطمعف حرتكمس لم ةؿ لمممفل و ويو مم
النك

بذلى مثبوى ان لم تؿ ممفلـ لماكـ مـ نك ؼ عف ننمـ يذه لمان با س لمطمعف ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٚٚ/ٔ/ػ س  ٕٛػ ٕٔ ػ ٘ٚ

سبيـبَََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔسـأَفَٗرـجيكَانمبٌَََٕ.

ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعف بتىس لممامكم لثام لممرلفة بأف ضبطي تـ عى ااو

مخممػػؼ مى ػماوف و ػ وممػذل كػمف بػمطبل وتبطػؿ بممتػمم كمفػ لألفمػ لممسػتمف ،ماػي و ػ بمػم فػ
ذمػػؾ لنػ لرره لممزعػػوـ بمرتكمبػػي لمولنةػ فػ لع ػػمس ضػػبطي ولر ػػمفه عػػف لمسػػبلح لممسػػتةمؿ فػ
لمامف

و ػ عى اف نوؿ لما نس مامف عبف لمولاف ( لم ميف لمثمم

) و ػ وسمؽ لمففمع عى

ا يذل لمففمع لمةفنف مف لم رلوف مامم لف لمضبط تـ بةف زولؿ اىػ لمتىػبس وتمػما
و ػ وسمب م عى

فور لالذف بي مف سىط لمتا نؽ وي لمانمب لمةمم .

وطىػػس لمػػففمع ت ػػفعنمم مففمعػػي تا ن ػػؽ ي ػػذل لم ػػففع لمت ػػويرل و

ثمريػم

ػ وم ػػـ تأخػػذ ماكمػ ػ

لمموضػوع ب ػػذمؾ لم ػػففع و ػ ولطراتػي ب وممػم حامػم تطمػوف لمػ مػم سػطر بماضػر لمضػبط ولمػ
ػػممف ،ػػميف لمولنة ػ لما نػػس ػػرط مامػػف عبػػف لمولاػػف مةػػموف مبما ػ
لم ػػبض عىػ لممػػتمـ كػػمف ا ػػمذل ألمػػر بممضػػبط ولالاضػػمر لم ػػمفر

نػػوـ ٕٗ ٕٓٓٔ/٘/ولمػػذل بم ػػر لمتا نػػؽ ع ػػس لإلبػػبلغ عػػف لماػػمف

مركػػز ف ػػام مػػف فف

ػػانام مػػف وكنػػؿ لمانمبػ

ولات ممػػي ومةمناتػ مكماػػي

ومامظرتي تث لممتا عىني وكذل سممع لنولؿ لم ميف لألوؿ (.؟ )
ويػػو رف مةنػػس م

ػػوره وفسػػمف لسػػتفالمي و ػ ألف فن ػولؿ لمضػػمبط لمت ػ فطمأاػػى لمنمػػم

لمماكم ووث ى بمم ولتخذتمم فمػنبل عىػ عػفـ تفنػ ذمػؾ لمػففع و ػ يػ بػذلتمم لمماةػ عىنمػم
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مػػف لمػػففمع بمخمم ػ لما ن ػ و ػ ورمميػػم بممكػػذس ومػػف ثػػـ فػػبف لالسػػتةما بمػػم إلط ػرلح لمػػففع
لمتويرل لمسممؼ لمذكر نتسـ بمم سمف ف لالستفالؿ فضبل عف لمتةسؼ فػ لالسػتاتمط و ػ ممػم

ناطول عىني ذمؾ مف م مفر ،عى لممطىوس .
وكػػمف عىػ ماكمػ لمموضػػوع فف تسػػتتنس مطىػػس تا نػػؽ لمػػففمع لمسػػممؼ لمػػذكر بىوغػػم
مغمنػ لألمػػر فػػني و ػ خم ػ ولاػي ظػمير لمتةىػؽ بممػفعول والزـ مى

ػؿ فنمػم وممكػف ومػنس

مستانبل ػ وذمؾ بضـ ففتر فاولؿ مركز ف ػام نػوـ ٕٗ ٕٓٓٔ/٘/مبنػمف مػم تػـ ر ػفه بػي عػف
تاركمى لم ميف لمثمم
لم لممست

ف ذمؾ لمنوـ مف مركز لم رط لم لماتع ان

ونع لماػمف

و ػ ثػـ

ب اػمو ػ ومامػم لمػ لممركػز و ػ وتافنػف سػمع لات ممػي مضػبط لمطػمعف و ػ مبنػمف

مم لذل كمف سمب م عى

فور لالذف بي مف سىط لمتا نؽ مف عػفمي .

ويذل لمتا نؽ كمف نتةنف عى لمماكم لم نمـ بي ومو فوف طىس

فف مامزعتي ف ونى ضبط لمطمعف وبأاي كمف سمب م عى

رنح مف لمػففمع لذ

فور لالذف بي مػف لمانمبػ لمةممػ

و ػ تاطػول عىػ لممطممبػ لمتمزمػ ببت لروػي و ػ لذ ال ن مػـ مامػم لال يػذل لممةاػ و ػ وال نسػتفؿ
مامم لال تىؾ لمفالم و ػ يذل لم تماس مم يو م ػرر مػف فف تا نػؽ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ
يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لألوؿ وال نتوز بامؿ فف نكػوف ريػف م ػنو لممػتمـ فو لممػفلفع

عاي .

ولذ فمسكى لمماكم عف لت لر ذمؾ لمتا نؽ مع مزومي وتم رفيم عىػ لمػففع لمسػممؼ
لمذكر عى

ااو ممسىؼ بنماي م وبم بمم

ور ولم سمف فأف لماكـ لممطةوف فني نكػوف مةنبػم

وبػػمطبل طمممػػم لف لمماكمػ لسػػتافى فػ نضػػمومم ببفلاػ لمطػػمعف لم ػ لألفمػ لمتػ لسػ ر عامػػم
ذمػؾ لمضػػبط لمػذل ونػػع م ػػوبم بةػولر لمبػػطبلف و ػ كمػػم فامػم لسػػتافى فػ لفلاػ لمطػػمعف لمػ

فنولؿ لمضمبط مامف عبف لمولاف لمذل فترل ضبطي ولفع لعترلفي فمممػي ببرتكمبػي مىولنةػ و
ػ وي

ممف ،نتةنف لستبةمفيم ألاي يو لمذل نمـ بمم بض لمبمطؿ وعىػ ااػو مخػممؼ مى ػماوف

ومثىي الت بؿ ماي ممف ،وال نسمع مي نوؿ ألاػي لامػم ن ػمف ب ػا حتػ لر نػمـ بػي نمثػؿ فػ اػف
ذلتي ترنم ػ ويو مم نستوتس ا ض لماكـ ولإلامم .
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:
ت لمففع بضبط لممتمـ نبػؿ

ػفور لالذف بػي مػف سػىط لمتا نػؽ ػ تػويرل و ػ ون ػف بػي

تكذنس ميف لالثبمى و ػ ومف أاي مو

ح ػ فف نتغنر بي وتي لمرفل فػ لمػفعول ػ وممػذل ف ػف

كمف مزلمم عىػ لمماكمػ فـ تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي بىوغػم مغمنػ لألمػر فنػي ػ فو
فف ترف عىني بمم نفاضي لف ي رفى لطرلاي ػ فمم ونف لمسكى عف تا ن ي ػ وكمف مػم فورفتػي

رفل عىني ب مم لالطمواػمف النػولؿ لم ػميف غنػر سػموغ و ػ ممػم ناطػول عىنػي مػف م ػمفر ،مػففمع
لمطمعف نبؿ فف نااسـ فمره فأف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف فضػبل عػف ن ػوره ولخبلمػي باػؽ
لمففمع م وبم بمم سمف ف لالستفالؿ بمم نوتس ا ضي  .ت
* ا ض ٗٔ ٜٜٔٔ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ رنـ ٗٗ ػ ص ٕٖٖ طةف ٓ ٙٓ /ٔٙؽ
ٔلؼذَكظنكَثأٌََ:

ت لم بض لمبمطؿ نافل لم بطبلف كمف لالفم لممترتب عىنػي بمػم فػ ذمػؾ لالعتػرلؼ

لممةزو حم لممتمـ ف لع مبي وضبط لممخفر ف اوزتي .

وال تسػػمع ػػممف ،مػػف فت ػرله ألاػػي لامػػم ن ػػمف ب ػػا لالت ػ لر لمػػذل نػػمـ بػػي عى ػ ااػػو

مخممؼ مى ماوف  .ت
* ا ض  ٜٔ٘ٚ/ٙ/ٜٔػ س  ٛػ رنـ ٗ ٔٛػ ص ٜٙٛ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘ /ؽ
ٔلضَلؼذَثظنكَحمكًخَانُمغَٔلبنذَإٌََ:ـَ

ت لمت تنش لمبمطؿ ال تُسمع ممف ،مػف فتػرله ألاػي ن ػمف ب ػا لمونػموع لمتػ نػمـ بمػم
عى ااو مخممؼ مى ماوف ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

ف ف ارص لم ماوف وارص لم ضم عى اممن لما ن مػف فل تزننػؼ نػفخؿ عىنمػم

و فت ػػرى فاك ػػمـ لم ض ػػم عىػ ػ فف الزـ لي ػػفلر لالتػ ػ لر مبطبلا ػػي و لي ػػفلر وع ػػفـ لالعت ػػفلف
ب ممف ،مػف نػمـ بػي فو ػمرؾ فنػي و ػ ألف لمضػمما تامػمر اػنف نبطػؿ لالتػ لر مػف امانػ
مم فعترله ونب فر مف لمبطبلف ب ممف ،مف نػمـ بػيٓٓ فػذمؾ تمػمتر نتاػزه عاػي لم ػمرع ونتاػزه
عاػػي لم ضػػم ٓٓ فاػػنف نبطػػؿ لالتػ لر النسػػتطنع مػػف فتػرله فف نرفػػع عاػػي يػػذل لمػػبطبلف
بػػفعمول نومنػ نسػػونمم و فو نىتػػؼ اػػوؿ لمػػبطبلف ب ػػممف ،نبػػفنمم عػػف مضػػموف يػػذل لالت ػ لر
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لمبمطؿ سول سطرى ف ماضر فو فبفنى فممـ لمما ؽ فو فممـ لمماكم ٓ

مذمؾ اكمى ماكم لما ض م لر لر و ت بةفـ تولز لألعتفلف ب ممف ،مف نمـ فو مرؾ

ف لالت لر لى لمبمطى ت وبأف ت مف نمـ فو مرؾ ف لالتػ لر لى لمبمطىػ الت بػؿ ماػي لم ػممف،
عىنمم تٓ
* ا ض ٘ ٙٛ/ٕ/ــ س  ٜٔــ ٖٕ ــ ٕٗٔ ـ طةف  ٜٜٔٔمسا  ٖٚؽ

* ا ض ٗ ٚٚ/ٕٔ/ــ س  ٕٛــ  ٔٓٙــ  ٔٓٓٛػ طةف ٕٓ ٚمسا  ٗٚؽ
ٔفــَٗدكــىََحملكًــخَانــُمغَرمــٕلَ :ت ممػم كػػمف بطػبلف لمت تػػنش م تضػمه نماواػػم عػػفـ
لمتةونؿ ف لماكػـ بمالفلاػ عىػ فل فمنػؿ نكػوف مسػتمفل ماػي و وبممتػمم فػبل نةتػف ب ػممف ،مػف

نمـ بمذل لالت لر لمبمطؿ ٓت
* ا ض  ٜٔٛٗ/ٗ/ٔٛــ س ٖ٘ ــ  ٜٚــ  ٕٗٛػ طةف  ٙٛ٘ٛمسا ٖ٘ ؽ
ٔلضَلؼذَثظنكَحمكًخَانُمغَٔلبنذَأٌََ:ـَ

ت لمت تػنش لمبمطػػؿ ال تُسػمع ػػممف ،مػف فتػرله ألاػي ن ػػمف ب ػا لمونػػموع لمتػ نػػمـ بمػػم
عى ااو مخممؼ مى ماوف ت ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ س ٔٗ ػ ٗ ػ ٔٗ ػ طةف رنـ ٖٖٓ٘ٔ ٜ٘/ؽ

فمػػم عػػف لمخطػػأ ف ػ تطبنػػؽ لم ػػماوف فػػؤلف ماكم ػ لمموض ػػوع نضػػى بم ػػمفر ،لمسػػبلح
لممضػػبوط وذخنرتػػي بمعتبػػمر لاممػػم مسػػتةمبلف فػ لرتكػػمس لماػػمف

ونػػف امزيمػػم لمطػػمعف فوف

ترخنص وعى ااو مخمم مى ماوف (؟ )
ونػ ػػف ف ػػمى لمماكم ػ ػ لف لمس ػػبلح لممضػ ػػبوط وذخنرت ػػي منسػػػم ممىػ ػػوكنف مىطػػػمعف ولامػ ػػم
نمتىكممم ولمفه لممرخص مي بمارلزيمم و كمم يو ثمبى بمألورلؽ و ػ وممم كمف ذمؾ لممممؾ اسف
لمان ػ و ػ ومػػف ثػػـ فػػبل ماػػؿ لذف مىم ػػمفر ،عمػػبل بمممػػمف ٖٓ ،ع وبػػمى ولمت ػ تػػاص ف رتمػػم
لألخنر ،عى ضرور ،عفـ لالخبلؿ با وؽ لمغنر لماسف لمان عاف لماكـ بممم مفر. ،
وممػم يػػو م ػػرر نماواػػم بػػأف لمغنػػر اسػػف لمانػ يػػو لم ػػخص لالتابػ عػػف لمترنمػ فل
لمذل ال فخؿ مػي فنمػم و ػ فىػـ نسػميـ فنمػم ب ةػؿ ف ػى فو ف ػترلؾ فػبذل كػمف ممػذل لمغنػر ا ونػم
عى لم
*

فبل نتوز م مفرتي .

رح لمة وبمى لم سـ لمةمـ مىفكتور ماموف م ط
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ص ٕٗٙ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت مػف لمم ػرر فف لمم ػمفر ،وتوبػم تسػتىزـ فف نكػوف لم ػ مارمػم تفلومػي بمماسػب مىكمفػ ػ

بمم ف ذمؾ لممممؾ ولماموز ولممارز عى لمسػول ػ ويػو مػمال ناطبػؽ عىػ لألسػىا لممػرخص
نماوام فػ حارلزيػم و فػبذل كػمف لم ػ مبماػم م ػمابي لمػذل مػـ نسػمـ فػ لمترنمػ ومرخ ػم مػي

نماوام ف انمزتي فباي ال ن ح نماوام لماكـ بم مفر ،مم نمىكي ت ٓ

* ا ض  ٜٔٚ٘/٘/ٜٔػ س  ٕٙػ ٖٓٔ ػ ٗٗٗ
* ا ض ٔٔ ٜٔٙٚ/ٕ/ػ س  ٔٛػ ٓ ٕٙػ ٖٖٕٔ
* ا ػض ٘ٔ ٜٖٔٓ/٘/ػ مػج لم ولعػف لم ماوانػ ػ عمػر ػ ط ٕ ػ رنػـ ٓٗ ػ
ص ٕٖ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتبم ا ضي .
ٔػٍَؿهتَٔلفَانزُفيظَ

فباي ممم كمف لالستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني ضف لمطمعف مف أاي فف نرتس مي
فض لر لر تسنم النمكف مػفلركتمم ػ بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذه مانتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ يػذل

لمطةف .
فهٓظَِاألؿجبةَ

نىػػتمس لمطػػمعف لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مانتػػم رنثمػػم ن

ػػؿ ف ػ يػػذل

لمطةف .
ٔاحلكىَ :أٔالَََََ :ب بوؿ لمطةف كبل

صبَيبَََََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .

احملبيََٗ/عجبئَٗػـيخَََََ

َ
َ
َ
َ
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َ

رٓغةَػغيجـَٗـَإسفبءَانُشبؽَ

ػضوَرمضيىَاإللغاعَـَػضوَاحلظٕلَػهَٗانجـبلخَانؼغيجيخَ
ــــــــــــــــــَ
َ

انمؼيخََ2000/33768جُبيبدَثىنَؿٕيفَ
َ2000/603كهَٗثىنَؿٕيفَ
َ
َ

انـؼٍَثبنُمغََ39035نـُخََ72قَ
َ

ــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ

ادلمضوَيٍَََ.ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :

( طمعف ) ماكوـ ضفه

وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ /مامػػف رتػػمو عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو

عطني ػ لممامم بمما ض٘ٗ مرع طىةػى اػرس و  ٕٙػمرع ػرنؼ بم ػم ػ
لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكىََ :لم مفر ف  ٕٕٓٓ /٘/ ٜمػف ماكمػ تامنػمى باػ سػونؼ فػ لم ضػن رنػـ
ٕٓٓٓ/ٖٔٚٙٛتامنمى با سونؼ ( ٖٓ ٙمسايٕٓٓٓ كىػ باػ سػونؼ )

ولم مضػ اضػػورنم بمةمنبػ لممػػتمـ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓبػػممابس مػػع لم ػػغؿ ممػػف،
سا ولاف ،عمم فساف حمنػي ولم لزمػي مػع لممتممػنف لألوؿ ولمثممػ

بػأف نػافول حمػ

م ػػىا لمض ػرلوس مبىػػغ  ٔٛٙ.ٙٔ٘.ٖٙتانمػػم ( ف ػػط ممو ػ وسػػتي وثمػػماوف
فم م وسػتممو وخمسػ ع ػر تانمػم وسػت وثبلثػوف نر ػم ) وفمػرى بونػؼ تا نػذ
ع وب لمابس لمم ض بمم ممف ،ثبل

ساولى تبفف مف تمرنخ لماكـ ٓ

انٕلبئــــغَ

فامؿ لممامم لمةمـ مانمب مكمفا لمتمرس مف لمضرلوس لممتممنف  :ػ
(ٔ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ.
(ٕ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ( لمطمعف ) .
(ٖ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ

حم ماكم لمتامنمى بو ؼ فامـ خبلؿ عمـ  ٜٜٔٙبفلور ،نسـ با سػونؼ ػ مامفظػ
با سونؼ  :ػ
(ٔ)

ب ػ ػ تمـ ممػ ػػف نزلومػ ػػوف ا ػ ػػمطم تتمرنػ ػػم وخمضػ ػػةم مىضػ ػ ػرنب لممواػ ػػف ،عى ػ ػ ا ػ ػػمط
لأل خمص لمطبنةػنف مػـ ن ػفمول مم ػىا لمضػرلوس حخطػم لر عػف بػف مػزلومتمـ ما ػمط

تتمر ،تورنف ابوس لم مح ٓ
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ب ػ تمـ سػػمم لمػػذكر تمرب ػول مػػف ففل تىػػؾ لمض ػرنب لمم ػػرر ،نماواػػم ولممسػػتا عى ػ

(ٕ)

فربػػمامـ لممبنا ػ نػػف لر بػػمألورلؽ عػػف ا ػػمطمـ سػػممؼ لمػػذكر ولمخمضػػع متىػػؾ لمض ػرنب

خػػبلؿ عػػمـ  ٜٜٔٙببسػػتةممؿ حاػػفل لمطػػرؽ لإلاتنممنػ بػػأف فخ ػول ا ػػمطمـ عػػف عىػػـ
م ىا لمضرلوس ٓ
ب ػ تمـ سػػمم لمػػذكر مػػـ ن ػػفمول ممأمورن ػ لمض ػرلوس لممخت ػ حن ػ لر لر

(ٖ)

ػػانام كػػممبل

مبنام بي لإلنرلفلى ولمتكممنؼ و ػمف لألربػمح ولمخسػمور مػف مختىػؼ م ػمفر لمػفخؿ
ولمخمضع متىؾ لمضرنب خبلؿ عمـ  ٜٜٔٙف لممنةمف لممافف نماوام ٓ

ب ػ ػ تمـ س ػػمم لم ػػذكر م ػػـ نا ػػىول عىػ ػ لمبطمنػ ػ لمضػ ػرنبن م ػػف مأمورنػ ػ لمضػ ػرلوس

(ٗ )

لممخت

ٓ

لألمر لممةمنس عىني بػمممولف ٘ و ٘ٔ و  ٔٙو ٔ ٙو  ٕٔٛو ٖٖٔ و  ٔٚٛو ٔٔٛ

و  ٔٛٚمف لم ماوف  ٔ٘ٚمسا ٔ ٜٔٛلممةفؿ بمم ماوف  ٔٛٚمسا ٖ ٜٜٔوالواتػي لمتا نذنػ
ٓ

وبتىسػ ػ  ٕٕٓٓ/٘/ٜنض ػػى ماكمػ ػ لمتامن ػػمى اض ػػورنم بمةمنبػ ػ ك ػػؿ م ػػف لممتمم ػػنف
بػ ػػممابس مػ ػػع لم ػ ػػغؿ ممػ ػػف ،سػ ػػا ولاػ ػػف ،ولم ػ ػزلممـ بػ ػػأف نػ ػػافول حم ػ ػ م ػ ػػىا لمض ػ ػرلوس مبىػ ػػغ
 ٔٛٙ.ٙٔ٘.ٖٙتانمػم وفمػػرى بونػؼ تا نػػذ ع وبػ لماػػبس ممػػف ،ثػبل

سػػاولى تبػفف مػػف تػػمرنخ

لماكـ ٓ
وممم كمف يذل لماكػـ نػف

ػفر مةنبػم وبػمطبل ف ػف طةػف عىنػي لمماكػوـ ضػفه لممػذكور

بطرنػػؽ لمػػا ض بتػػمر ٕٔ ٕٕٓٓ/ٙ/وننػػف لمطةػػف تاػػى رنػػـ ٓ ٗٙتت ػػمبع انمب ػ باػػ س ػػونؼ
لمكىن ٓ

َٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍََ:ـَ

َ
َ

أؿجبةَانـؼـــــــٍَ

ً
أٔالَََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتَٔاإلساللَحبكَانضفبعَٔانفـبصَفَٗاإلؿزضاللَ

ذمػػؾ فاػػي نبػػنف مػػف مطممة ػ م ػفوامى فسػػبمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فف ماكم ػ لمموضػػوع

ا ػػىى ولنة ػ لمػػفعول لمت ػ نضػػى ببفلا ػ لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف عامػػم ب وممػػم  :ػ ت حف
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نطػ ػػمع لإلفلر ،لممركزن ػ ػ ممكمفا ػ ػ لمتمػ ػػرس لمض ػ ػرنب ببا ػ ػ سػ ػػونؼ ففػ ػػمف ب نػ ػػمـ لممػ ػػتمـ لألوؿ
( ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ) خػػبلؿ عػػمـ  ٜٜٔٙبتورنػػف نمػػح ماى ػ م ػػرك مط ػماف م ػػر لموسػػط

بكمن نفريم  ٖٔٔ٘ٚ.ٓٙفرفس وتـ ت كنؿ متا مف لإلفلر ،لممذكور ،باػم عىػ طىػس لمانمبػ
لمةمم ػ م اػػص امم ػ لممػػتمـ لممػػذكور ان ػ
لمةربنػ لألسػنون ػ وفف لممػتمـ لألوؿ

تبػػنف فف لإلسػػـ لمتتػػمرل مى ػػرك ي ػ لممتموع ػ

ػماس ومػفنر لم ػرك ولم ػرنؾ لممتضػممف ػ وفف لمكنػمف

لم ػػماوا ممػػم فامػػم ػػرك تو ػػن بسػػنط وا ػػمطمم لمتتػػمرل حسػػتنرلف وت ػػفنر وتمثنػػؿ ػػركمى
وتػ ػػوكنبلى تتمرنػ ػ ػ وتتػ ػػمر ،لألنط ػ ػػمف وفف ب ػ ػػمن لم ػ ػػركم لممو ػ ػػننف يم ػ ػػم ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ(
لمط ػػمعف ) وٓٓٓٓٓٓٓٓٓ( لمم ػػتمـ لمثممػ ػ

) وفام ػػـ ن ػػممول خ ػػبلؿ ع ػػمـ  ٜٜٔٙبتورن ػػف نم ػػح

مى ػػرك طب ػػم ممػػم ت ػػم بكتمبمػػم فض ػػبل عػػف ننممم ػػم بتورنػػف كمنػ ػ نػػفريم  ٗٓٚٓٗ.ٖٓٙفرفب ػػم
ممطماف لم نوـ خبلؿ

ذلى لمةمـ ػ ونممول ببخ م لما مط عف لمم ىا

ػ ومـ نتـ لإلخطمر

عف ا مط تورنف لم مح فضبل عف فخ مومـ اتـ لألعممؿ لمت نممى بمم لم رك عػف م ػىا

لمضػرلوس ػ ولإلنػ لررلى لمضػرنب لمتػ تػـ ت ػفنممم مػف لم ػػركم وذمػؾ ببسػتةممؿ طػرؽ حاتنممنػ
وي حثبمى بنمامى تخممؼ لما ن ومم يو ثمبى مفنمـ فةبل

مف مستافلى وبنماػمى ػ انػ

فسػ ر لم اػػص مىمػػتمـ لألوؿ خػػبلؿ عػػمـ  ٜٜٔٙوكػػذمؾ مكػػؿ مػػامـ ( بػػمن لممتممػػنف )

ػػمف

فرب ػػمح لم ا ػػص  ٖٜٗٓٔٛتان ػػي ولمضػ ػرنب لممس ػػتا ٗٓ ٕٖٓٚ٘.تان ػػي مىمتمم ػػنف لمثبلثػ ػ
و ػ ػ ػ ػ ػػمف فرب ػ ػ ػ ػ ػػمح لم ا ػ ػ ػ ػ ػػص ٗ ٕٜٜٔ٘تان ػ ػ ػ ػ ػػي ولمضػ ػ ػ ػ ػ ػرنب لممس ػ ػ ػ ػ ػػتا عى ػ ػ ػ ػ ػػنمـ تمنة ػ ػ ػ ػ ػػم
ٕٔ ٕٙٙٓ٘.تاني ٓ

وفف لمس ػػنف وزن ػػر لممممنػ ػ ولف ػػؽ بت ػػمرنخ  ٕٓٓٓ/ٕٔ/ٜعىػ ػ رف ػػع لم ػػفعول لمتامونػ ػ ِنَب ػػؿ

لممتممنف بةف فف كمف نف ولفؽ مف نبؿ عى حامم لمموضوع مىانمب لمةمم ٓ

ونبػػنف مػػف مطممة ػ ماضػػر تىس ػ لممامكم ػ فف ففػػمع لمطػػمعف تمسػػؾ ف ػ ففمعػػي فمػػمـ
ا ػػؿ عىػ

لممسػػاف ،حمنػػي بػػأمر لإلاممػ و ػ انػ
ماكمػ لمموضػػوع بأاػػي مػػـ نرتكػػس لمتػرلوـ ُ
لمبطمن لمضرنبن لمػبلزـ مػف مأمورنػ لمضػرلوس لممخت ػ نبػؿ مزلومتػي ما ػمطي لمتتػمرل طب ػم
مى ػػماوف  .وفخطػػر لممأمورن ػ لمت ػ نتبةمػػم ا ػػمطي عاػػف بفوػػي ومػػـ نتمػػرس مػػف سػػفلف مسػػتا مى

م ىا لمضرلوس لمم رر ،نماوام و ػ حذ تخمرط مف رك لممتموع لمةربنػ لألسػنون مئلسػتنرلف
ولمت ػػفنر بموتػػس ع ػػف حت ػػمؽ مػػار ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/موثػػؽ بمم ػػمر لمة ػػمرل وممػػم كماػػى

ػ

تورن ػػف لألنمػػمح مى ػػركتنف سػػمم ت لم ػػذكر ن ػف تمػػى فػ ػ غض ػػوف ػػمر م ػػمنو  ٜٜٔٙفل بة ػػف
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تخمرتي مف لم رك ومف ثـ فبف مسوومنتي تكوف مات ن ٓ
وتمسؾ لممتممػمف لألوؿ ولمثممػ

لمخم ػ

بػففمع مممثػؿ مػافله فاممػم حسػتخرتم لمبطمنػ لمضػرنبن

بكػؿ ماممػم و ػ وفػتح مممػم مىػؼ ضػرنب مأمورنػ ضػرلوس باػ سػونؼ نسػـ ثػمف و ػ

ومـ ناف

فف فخ

فنممم ا مطي عف لمم ىا ومـ نتمربم مف لمضرلس لممستا عىنممم ٓ

ون ػػفرى ماكمػ ػ لمموض ػػوع فيمنػ ػ فوت ػػي لم ػػففمع س ػػمم لم ػػذكر ولممان ػػف ،بمممس ػػتافلى

لمم فمػ ػ م ػػف لممتمم ػػنف ومم ػػذل نض ػػى بتىسػ ػ ٕٓ ٕٕٓٓ/ٔ/ونب ػػؿ لم

ػػؿ فػ ػ لمموض ػػوع :

ت باػفس مكتػػس خبػ لر و لزر ،لمةػفؿ بباػ سػػونؼ مناػفس خبنػ لر مػػف لمخبػ لر لممخت ػػنف مئلطػػبلع
عى ػ مىػػؼ لمػػفعول ومػػم طونػػى عىنػػي مػػف مسػػتافلى مبنػػمف عمػػم حذل كػػمف لممتممػػوف نػػف نػػممول
ببسػػتخرلط مىػػؼ ض ػرنب ممػػـ مػػف عفمػػي و وتػػمرنخ

ػػفور يػػذل لممىػػؼ حف وتػػف ومػػم حذل كػػمف

متػففل فو فونػؼ لما ػمط وتػمرنخ حن مفػي و ػ ومػم حذل كػمف لممتممػوف نػف زلومػول ا ػمطم

عػف

عػػمـ  ٜٜٔٙو ػ وف ػ امم ػ ثبػػوى ذمػػؾ بنػػمف ممين ػ لألا ػػط لمتتمرن ػ لمت ػ تمػػى مزلومتمػػم
ولألربمح لمت حستا ى عف لممزلوم و ػ وعمم حذل كمف لممتمموف نف نفمول حن لررلى ضػرنبن عػف
مزلومػ لما ػػمط عػػف لممػف ،ماػػؿ لإلتمػػمـ وبنػمف ممينػ لألا ػػط لمتػ تػػـ ذكريػػم ويػؿ تػػـ حخ ػػم
ثمػ ا ػػمط ممػػم تػػـ مزلومتػػي ومػػم حذل كػػماول نػػف تةمػػفول حخ ػػم ت ػىؾ لألا ػػط ت و ػ وبم ػػر لمخبنػػر
لمماتفس لممأمورن لممذكور ،ونفـ ت رنره عامم مىماكم خىص فني حم مم نأت  :ػ

(ٔ )

نوتػف مىػػؼ ضػرنب مىمتممػػنف ورنمػػي  ٘/ٙٔ/ٕ/ٚويػذل لممىػػؼ بمأمورنػ ضػرلوس باػ
سونؼ ثمف ( صٗ بممت رنر ) ٓ
ون ػػف حات ػػؿ لمخبنػػر حمػ ػ تى ػػؾ لممأمورنػ ػ وطىػػس م ػػف لممخػػتص لإلط ػػبلع عىن ػػي

وفثبى بنمامتي وتبنف فامم كمست  :ػ

رنـ لممىؼ  ٘/ٙٔ/ٕ/ٚو فسـ لممموؿ  (ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ :لممتمـ لألوؿ )
وتمرنخ فتح لممىؼ  ٜٔٛٗ/ٕ/ٚو ولمكنمف لم ماوا  :فرفل
وفضػػنؼ حم ػ لممىػػؼ ا ػػمط  :ػػرك تو ػػن بسػػنط وطب ػػم مة ػػف لم ػػرك فػػبف كنمامػػم

لم ماوا كمست  :ػ

رك تو ن بسنط ولم ركم يـ  :ػ
ٔ ػ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ( لممتمـ لألوؿ ) رنؾ متضممف ٓ
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ٕ ػ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ( لممتمـ لمثما ) رنؾ مو
ٖ ػ  ( ..............لممتمـ لمثمم

) رنؾ مو

وتمرنخ لمة ف ٕ ٜٜٔ٘/ٔٓ/وعاولف لم رك  :رك ٓٓٓٓٓٓٓٓٓو ركمه ٓ
ولمسػ ػػم لمتتمرن ػ ػ  :لممتموع ػ ػ لمةربن ػ ػ لألسػ ػػنون مئلسػ ػػتنرلف ولمت ػ ػػفنر ولمتػ ػػوكنبلى
لمتتمرن ٓ

وفغ ػرلض لم ػػرك

 :تػػوكنبلى تتمرن ػ ولسػػتنرلف وت ػػفنر لمسػػىع لمم ػػرح بمػػم مػػف

لماكوم ولمتوكنبلى لمتتمرن ٓ
لممركز لمةمـ مى رك  :با سىنممف ػ با سونؼ ٓ
وي ػػذل لممى ػػؼ موت ػػوف بمأمورنػ ػ ضػ ػرلوس باػ ػ س ػػونؼ ث ػػمف وم ػػـ نتون ػػؼ ما ػػذ ت ػػمرنخ
فوره فو تفف ولامم حستمر ات تمرنخ لإلطبلع عىني ٓ

(ٕ )

زلوؿ لممتممػػوف لما ػػمط سػػا  ٜٜٔٙطب ػػم مئلطػػبلع عىػ لممىػػؼ لمضػرنب وذمػػؾ مػػف
ػ

لممسػػممه لممتموع ػ لمةربن ػ لألسػػنون وتػػـ مبم ػر ،ا ػػمط حسػػتنرلف
خػػبلؿ لم ػػرك ُ
ت ػػمح وا ػػمط تورنػػف فنمػػمح وتػػـ حخطػػمر لممتممػػنف بممامػػمذط لمض ػرنبن وي ػ امػػمذط ٔٛ
ض ػرنب و  ٜٔض ػرنب بمماسػػب م ػ

لمت ػػمح ومػػـ نػػتـ لم ػربط ات ػ تػػمرنخ لإلطػػبلع ٓ

وبمماسب ما ػمط تورنػف لم مػح ويػو موضػوع لمتمػرس ػ ف ػف تػـ لإلخطػمر مىمتممػنف بامػمذط

 ٔٛضرنب ػ وتـ لإلعترلض عى لماممذط مػف نبػؿ لممتممػنف ومػـ نػتـ لإلخطػمر بامػمذط
 ٜٔضرنب ات تمرنخ لإلطبلع وبممتمم مـ تتافف لألربمح لمما
زلوممم لممتمموف انػ

عػف لألا ػط لمتػ

مػـ نػتـ لمػربط لمامػمو بمةرفػ مأمورنػ لمضػرلوس لممخت ػ ويػ

مأمورن ضرلوس با سونؼ ثمف ٓ

(ٖ) نفـ لممتمـ لألوؿ ( ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ) حن لر لر ضرنبنم عف سا  ٜٜٔٙب ػ تي مػفنر عػمـ
ػػرك لممتموعػ لمةربنػ لألسػػنون وكػػمف حنػ لرره حتمممنػػم مػػـ نػػذكر فنػػي لألا ػػط لمتػ تػػـ
مزلومتمم ٓ

كمم نفـ لممتمـ لمثمم

(  ) ..........ويو رنؾ مو

حن لر لر حتمممنم مـ نػذكر

فني لألا ط لمت تـ مزلومتمم ٓ
ومػػـ ن ػػفـ لم ػرنؾ لممو ػ لمثػػما ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ( لمطػػمعف ) حن ػ لر لر ض ػرنبنم
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عػػف سػػا  ٜٜٔٙان ػ
لمة مرل ػ ونف تمى

فاػػي تخ ػػمرط مػػف لم ػػرك بت ػػمرنخ ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/وموثػػؽ بمم ػػمر
تورنف لألنممح ف غضوف مر ممنو  ٜٜٔٙفل بةػف تخػمرط

لممػػتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓوبممتػػمم تات ػ مسػػوومن لممتممػػنف (ص)ٜ
ٓ
(ٗ) ال نوتف بأورلؽ لمفعول ػ كمم فاي طب م مئلطبلع لمام ؿ بمأمورن ضرلوس با سونؼ

ثمف وكذل لممستافلى لمم فم مف لممتممنف ػ فل فمنؿ عىػ حخ ػم لممتممػنف مثمػ ا ػمط

ممػم تػـ مزلومتػي ويػو ا ػمط تورنػف لألنمػمح ػ كمػم ال نوتػف فل فمنػؿ عىػ تةمػف لممتممػنف
حخ م يذل لما مط ٓ
وتػػم ب ػػىس لمت رنػػر لممػػذكور ( ص ٓٔ ) مػػم ا ػػي فف لم ػػرك لمتػ تػػـ تورنػػف
لألنممح ممم ي حافل ركمى نطمع لألعممؿ لمةػمـ ويػ لمماػوط بمػم حخطػمر م ػىا

لمضرلوس ممذه لمتةمنفلى ( رك مطماػف م ر لموسط و ػرك مطماػف لم نوـ ) ٓ
(٘) فاي طب م مىمستافلى لمم فمػ مػف لممػتمـ لمثػما ( لمطػمعف ) ٓٓٓٓٓٓٓٓٓف ػف تخػمرط
مػ ػػف لم ػ ػػرك ف ػ ػ ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/طب ػ ػػم مئلت ػ ػػمؽ لمخػ ػػمص بممتخػ ػػمرط وكػ ػػذل حن ػ ػرلر لممػ ػػفنر
لممسػػووؿ عػػف لم ػػرك

ػ لممػػتمـ لألوؿ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓػ ػ ب ػػا يػػذه لإلت ػػمؽ ولإلن ػرلر

موثػػؽ بمم ػػمر لمة ػػمرل وكػػذل حنػرلر لممػػتمـ لألوؿ بمامضػػر فعمػػمؿ لمخبنػػر بػػأف لمتخػػمرط
لم ةى ػ مىمػػتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) تػػـ ف ػ ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/وفف ع ػػفل تورنػػف لألنمػػمح مػػف
ػرك لممتموعػ لمةربنػ لألسػنون ػ نػف تمػم فػ ٕ ٜٜٔٙ/٘/و ٖٕ ٜٜٔٙ/٘/فل بةػف
لمتخػػمرط لمخػػمص بػػمممتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) لم ػرنؾ لممو ػ بمم ػػرك

إلت مؽ لمتخمرط لمام ؿ ف ٕٓ ٜٜٔٙ/ٗ/

طب ػػم

وخىػػص لمخبنػػر م ػف ذمػػؾ كىػػي حم ػ فاػػي ال توتػػف ثم ػ مخمم ػػمى نمكػػف اسػػبتمم ألل مػػف
لممتممنف وال مسوومن عىنمـ
وممػػم ت ػػفـ نبػػنف فف ماكمػ لمموضػػوع رفى وباػػؽ فف ففػػمع لمطػػمعف وبػػمن لممتممػػنف مانػػفل
بمممسػتافلى ػ عىػ نػفر مػف لمتفنػ ولم ػولس وممػذل نػررى اػفس خبنػر خػر فػ لمػفعول مػف

مكتس خب لر وزلر ،لمةفؿ ألفل لممأمورن لمت كىؼ بمم مةؿ ف ت رنػره مػم نسػمعف عىػ ك ػؼ
لما ن ولممفلن مى ولس ٓ
ونػػف نػػمـ لمخبنػػر لمماتػػفس بػػأفل عمىػػي تا نػػذل ممػػم فمػػرى بػػي لمماكم ػ وخىػػص حم ػ اتػػموج
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مستمف ،مف لمولنع لمذل حستفؿ عىني مف مطممةتي مىمىؼ لمضرنب مكؿ مف لممتممنف ولممػوفع

بمأمورن ضرلوس با سونؼ نسـ ثما ػ كمم تبنف مي فف لإلن لررلى لمضػرنبن نػفمى مػامـ ومػـ
نػتـ لمػربط لمامػمو مىضػرنب عىػ لألربػمح لمما ػ بةػف ػ كمػم تػـ حخطػمر لمم ػىا عػف

ػ

تورن ػػف لألنم ػػمح م ػػف لم ػػركتنف لمم ػػذكورتنف وم ػػـ تا ػػؿ لمضػ ػرنب مة ػػفـ تم ػػمـ حتػ ػ لر لى لمػ ػربط
لماممو ولمت ال تستاؽ حال بةف لم رلغ مامم ٓ

ورغـ وضوح يذه لماتموج وثبوتمم عى ااو لمتزـ ولمن نف مف لمولنػع لممسػتمف مػف ت رنػر

لمخبنر لألخنر ولما ػموؽ لمممفنػ لمتػ فُنػنـ عىنمػم ػ فػبف ماكمػ لمموضػوع مػـ تأخػذ بػي ولمت تػى
عا ػػي ب ػػفعول فف

ٓٓ٘ تان ػػي وألف

ػػمف لم ػػفخؿ لمم ػػفر مىم ػػتمـ لألوؿ ٓٓ ٚتانػ ػي ولمثممػ ػ

حتممم اتـ لمتةممبلى فكثر مف يذل بكثنر وف م ممم يو ثمبى بمألورلؽ كمم سىؼ ذكره (؟ )
وي عبمر ،مرسى ن وبمم لمغموض ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى مم نضػ بػي لماكػـ وال

تفعو حم حستبةمف ت رنر لمخبنػر لمماتػفس مػف لمماكمػ ػ ألف لمخبنػر لممػذكور مػـ ن ػفر
فخػػؿ لممػػتمـ لألوؿ بػػذمؾ لممبىػػغ وكػػذمؾ لممػػتمـ لمثمم ػ

ػمف

ػ ولامػػم ورف يػػذل لمت ػػفنر ف ػ لإلن ػرلر

لمضرنب لمم فـ ف  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٜبرنـ ٖ ٔ٘ٙعف سا  ٜٜٔٙببسـ ٓٓٓٓٓٓٓٓب
م ػػفنر ع ػػمـ لم ػػرك لمم ػ ػرن لألس ػػنون وفف حتم ػػمم

مؤلا ط لمت ممرسمم ٓ

تي

ػػمف فخى ػػي ٓٓ ٚتان ػػي فوف تافن ػػف

كمم ورف بمإلنرلر لمضرنب لمم فـ مف لم رنؾ لممو

( لممتمـ لمثمم

بػرنـ ٗ ٔ٘ٙفػ  ٜٜٔٚ/ٖ/ٕٜعػف ا ػمط سػػا  ٜٜٔٙببتمػمم

) ٓٓٓٓٓٓ

ػمف فخػؿ ٓٓ٘ تانػي ػ

كمم يو ولرف بذمؾ لمت رنر ( ص ٘ ) ٓ

وعىػ ذمػػؾ فػػبف مػػم تػػم بػػممت رنر لمسػػممؼ لمػػذكر وعىػ ااػػو مػػم سػىؼ بنماػػي مػػـ نكػػف حال

ا بل عف حنرلرل لممتممنف لألوؿ ولمثممػ

عػف

ػمف فخػؿ كػؿ ماممػم عػف عػمـ  ٜٜٔٙػ ويػذل

لإلنرلر لمضرنب عى فرض عػفـ تفنتػي فباػي ال نػفعو حمػ لمت ػكؾ فػ ذمػؾ لمت رنػر وال فنمػم
تم بي مف با

واتموج طمممم فاي حاتم

موبم حم لما موؽ لمت حاتم حمنمم ويػ فاػي نوتػف

مىؼ ضػرنب مكػؿ مػف لممتممػنف وفف لألوؿ ولمثممػ
لموسط ولم نوـ وتورنػف

ػ

لزوالَ ا ػمط تورنػف لألنمػمح م ػركت م ػر

ت ػمح عػمـ  ٜٜٔٙومػـ نوتػف فل فمنػؿ عىػ فاممػم فخ نػم ا ػمطم

تتمرنػػم عػػف م ػػىا لمض ػرلوس وفف لممػػتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) نػػف تخػػمرط
لممذكور ،فػ ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/بػبت لر لى رسػمن فل فػ تػمرنخ سػمبؽ عىػ
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مػػف لم ػػرك

ػ مى لمتورنػف سػمم

لمذكر وبممتمم فبل نستاؽ ضػرنب عىػ ا ػمط مػـ نممرسػي و ػ فمػم لممتممػنف لألوؿ ولمثممػ

فىػـ

نتـ لمربط لماممو مىضرنب لممستا عىنممم وممػذل فػبل ماػؿ إلعتبمريمػم متمػربنف مػف سػفلفيم
ٓ
وتكػػوف لألسػػبمس لمت ػ سػػمنتمم لمماكم ػ إلسػػتبةمف ت رنػػر مكتػػس خب ػ لر و لزر ،لمةػػفؿ غنػػر
سموغ وال م بوم حذ مبمم لمتةسؼ لمولضح ولم سمف لمظمير ٓ

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف ماكم لمموضوع ممم مطىؽ لمارن ف ت فنر لمت ػمرنر

لمم فم مف لمخبػ لر فػ لمػفعول وفف مػف ا مػم فف تأخػذ بمػم تطمػوف حمنػي مامػم وتسػتبةف مػم مػـ
ن مفؼ نبوال ولطموامام مف وتفلامم وضمنريم ٓ
ألاػػي مت ػ فبػػفى لمماكم ػ فسػػبمبم فعتمػػم حم ػ لألخػػذ بػػممت رنر لمػػذل ونػػع عىنػػي حختنمريػػم فو
ففةتمػػم حمػ حسػػتبةمفه فػػبف يػػذه لألسػػبمس تخضػػع مرنمبػ ماكمػ لمػػا ض و ػ ونابغػ فف تكػػوف

سػػموغ ف ػ لمة ػػؿ وم بوم ػ ف ػ لمماطػػؽ ولال كػػمف حسػػتفالؿ لمماكم ػ بمػػم ونضػػمايم باػػم عىنػػي
مةنبػػم مى سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ ولمتةسػػؼ ف ػ لإلسػػتابمط و ويػػو لمةنػػس لمػػذل تػػرفل فنػػي لماكػػـ
لمطةنف عى ااو مم سىؼ بنماي ٓ
ومػػف تماػػس خػػر فػػبف لما ػػموؽ لمت ػ تو ػػؿ حمنمػػم لمخبنػػر لألخنػػر لمماتػػفس مػػف لمماكم ػ

تمنةمػػم فمػػور ممفنػ ثمبتػ ثبوتػػم لرسػػخم ال ناتمػػؿ ػػكم فو نتطػػرؽ حمنػػي فل حاتمػػمؿ و ػ ألامػػم
مستمف ،مف لمولنػع لمػذل ك ػؼ عاػي ذمػؾ لمخبنػر عاػفمم حات ػؿ حمػ مأمورنػ ضػرلوس نسػـ ثػمف
با سونؼ ونمـ بمإلطبلع عى لممىؼ لمضرنب مكؿ مف لممتممنف ولمموفع بتىػؾ لممأمورنػ و
ػ ػ وكػػذمؾ لإلن ػرلر لمض ػرنب مكػػؿ مػػف لممتممػػنف لألوؿ ولمثممػ

ومػػم فثبتػػي مػػف فف لم ػربط لمامػػمو

مىضػرنب مػػـ نػػتـ بةػػف و ػ بمإلضػػمف حمػ ثبػػوى تخػػمرط لممػػتمـ لمثػػما ( لمطػػمعف ) مػػف لم ػػرك

سمم لمذكر ف تمرنخ سمبؽ عى مبم ر ،تورنف

مى لم مح ولمت مح لمماوه عامم ا م ٓ

ورغ ػػـ ي ػػذه لما ػػموؽ لمممفنػ ػ لممس ػػتمف ،م ػػف لمولن ػػع ف ػػبف ماكمػ ػ لمموض ػػوع م ػػـ تأخ ػػذ بم ػػم
مؤلسبمس لمم وب بمم سمف لمسمبؽ بنمامم و ػ وفخذى بت رنر متا مكمفاػ لمتمػرس لمضػرنب مػع
مم مبي مف خطأ فمفح ون ور ولضح ٓ

ف ف اسس لمت رنر لممذكور مىمتممنف ومػامـ لمطػمعف حرتكػمس لمتػرلوـ لمػولرف ،بػأمر لإلاممػ

بام عى مػم ثبػى مى ػمومنف بػي مػف اتنتػ لإلسػتةبلـ عػف ا ػمطمـ بمأمورنػ ضػرلوس نسػـ فوؿ
با سونؼ (؟ )
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وتبػػنف ممػػـ عػػفـ وتػػوف مىػػؼ ض ػرنب مىمتممػػنف بتىػػؾ لممأمورن ػ (؟ ) ػ ولكت ػ لمخب ػ لر

لممػػذكورنف (؟ ) بػػذمؾ وفػػمتمـ مخمطب ػ مأمورن ػ با ػ سػػونؼ ( ثػػمف ) ان ػ
ضرلوس لممتممنف ٓ

نوتػػف بمػػم مى ػػمى

ً

ٔلضَٔعصَطنكَطغادخَثزمغيغَاخلجريَادلُزضةَيٍَاحملكًخَصَ34ديـشَجـبءَ

ثَّيبََظََّ:ـَ

ت وعىػ ذمػػؾ فػػبف مػػم ورف بمػػذكر ،طىػػس لإلاممػ لم ػػمفر مػػف حفلر ،مكمفا ػ لمتمػػرس

لمض ػرنب بةػػفـ وتػػوف مىػػؼ تػػم غنػػر

ػػانح ػ وسػػببي فف حفلر ،مكمفا ػ لمتمػػرس لمض ػرنب

خمطبػػى مأمورن ػ ض ػرلوس با ػ سػػونؼ فوؿ ف ػػط لمػػذل ورف بكتمبمػػم مػػئلفلر ،لممػػذكور ،فاػػي ال

نوت ػػف مى ػػؼ ضػ ػرنب ببس ػػـ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ( لمم ػػتمـ لألوؿ ) فػ ػ ا ػػنف فف لممى ػػؼ لمخ ػػمص
بمممتممنف بمأمورن ضرلوس با سونؼ ثمف ٓ
وك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ حفلر ،مكمفاػ ػ لمتم ػػرس لمضػ ػرنب مخمطبػ ػ مأمورنػ ػ ضػ ػرلوس باػ ػ
سػونؼ فوؿ وثػمف مىتأكػف مػف وتػوف مىػؼ ضػرنب مػف عفمػي و ػ ويػذل مػف امانػ ػ ومػف امانػ

فخرل فبف لإلطبلع عىػ لممىػؼ لمضػرنب ولممسػتافلى لمم فمػ فنػي ثبػى فاػي ال نوتػف مػم نػفؿ

عىػ ػ حخ ػػم لممتمم ػػنف ما ػػمط تورن ػػف لألنم ػػمح مس ػػا  ٜٜٔٙو وفا ػػي بمماس ػػب مىم ػػتمـ لمث ػػما
( لمطػمعف ) فباػي طب ػم إلت ػػمؽ لمتخػمرط لمسػممؼ ذكػره ف ػف تػـ تخمرتػي لم ةىػ مػف لم ػرك فػ
ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/ويو موثؽ بمم مر لمة ػمرل وفاػي ممػم كػمف تورنػف لم مػح نػف تػـ فػ ٕ ٜٜٔٙ/٘/و
ٖٕ ٜٜٔٙ/٘/وم ػػف ث ػػـ ف ػػبف ي ػػذل لما ػػمط نك ػػوف الا ػػم عىػ ػ تخ ػػمرط لمط ػػمعف وي ػػو ػ ػرنؾ

مو

ٓ

وبممتمم فبل نكوف ف لألمر ثم ترنم نمكف اسبتمم حمني فو مغنره مف لممتممنف ٓ
وتبنف مف كؿ مم ت فـ فف ت رنر متا مكمفا لمتمرس لمضرنب نف ونع ف خطأ فمفح و حذ
فنمـ كمف لمتمـ لممساف ،مىمتممػنف ومػامـ لمطػمعف عىػ سػاف مزعػوـ بػأف مأمورنػ ضػرلوس باػ

سػونؼ ( فوؿ ) ال نوتػف بمػم مىػػؼ ضػرنب مىمتممػنف لممػػذكورنف و ػ فػ اػنف فف يػذل لممىػػؼ
موت ػػوف وم ت ػػوح بتى ػػؾ لممأمورنػ ػ ( نس ػػـ ث ػػمف ) ون ػػف حس ػػتوف لممى ػػؼ لمم ػػذكور كمفػ ػ لمبنما ػػمى
لممطىوب ومامم لإلخطمر عف لم

مى لمت تمػى مػع ػرك لممتموعػ لمةربنػ لألسػنون بةػف

تخػػمرط لمطػػمعف مامػػم ف ػ ٕ ٜٜٔٙ/ٗ/ولمبطمن ػ لمض ػرنبن مكػػؿ مػػف لممتممػػنف كمػػم تبػػنف فف
لمػربط لمامػػمو مىضػرنب مػػـ نػػتـ بةػػف عىػ لألربػػمح لمما ػ و ػ ومػػف ثػػـ فػػبل ترنمػ فػ لألمػػر
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نمكف حسامفيم مىطمعف فو مبمن لممتممنف ٓ

ومف لمم رر ف يذل لم فف فف ت فنر لمضرنب لممستا عىػ لألربػمح لمما ػ نتةػنف فف

نكوف اممونم متولفر ترنم حستةممؿ لمطرؽ لإلاتنممن مىتخىص مف لمضرنب لممستا ٓ
ةف ففمع لمطمعف بأاي فنمـ طةام ف يذل لمت ػفنر فمػمـ لم ضػم ومػـ ن ػبح اممونػم ففمعػم
ون ْ
ُ
تويرنم متةى ي بممولنة ػ وكواي ػ حذل ح ػ ماتتم فنمم و ػ ف ف كػمف مػف لممتةػنف عىػ لمماكمػ
فف تا ي بىوغم مغمن لألمر فنػي ػ فمػم ويػ مػـ ت ةػؿ وباػى نضػم يم بػبمزلـ لمطػمعف بػممتةونض
لمػػذل فرضػػي لم ػػماوف عىػ فسػػمس ت ػػفنر م ػػىا لمضػرلوس مىض ػرنب لمت ػ مػػـ تػػففع (؟ ) و ػ
ورفى عى لمففمع لممثمر ب أاي بأف لمطةف لممرفوع مف لمطمعف ال نونؼ لم

ؿ ف لمػفعول

لمتامونػ (؟ ) فوف فف تسػػتظمر ف ػ اكممػػم فف ت ػػفنر لمضػرنب لمت ػ مػػـ تػػففع ػ ولمت ػ ناسػػس
حمنمم لمتةونض لمماكوـ بي ػ نػف ف ػبح اممونػم مػف عفمػي فػبف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف فػوؽ
ن وره نف فخطأ ف تطبنؽ لم ماوف بمم نوتس ا ضي ٓ

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

وعى ذمؾ فبف ماكم لمموضوع وفؽ ماطؽ اكممم لممطةوف فني تكػوف نػف فيػفرى نولعػف
لمت كنر لمسىنـ ولمماطؽ لمسفنف و ػ وفخذى بت رنر متا مكمفا لمتمرس لمضرنب رغـ مم مبي
مػف فخطػػم تااػػفر بػػي حمػ اػف لإلاةػػفلـ حذ ُباػ عىػ فويػػمـ ال سػاف ممػػم مػػف لمولنػػع وفُنػػنـ عىػ
فُسس ولين تت مفـ مع لما موؽ لمممفن لمثمبت بسبس لمخطأ لمذل ترفل فني لم موموف ببعفلفه
ولغ مممـ لإلستةبلـ مف مأمورن ضرلوس با سونؼ نسـ ثمف عف لمونموع لمماسوب مىمتممػنف
ولكت مومـ بممرتوع حمػ مأمورنػ ضػرلوس نسػـ فوؿ لمتػ ال نوتػف بمػم لممىػؼ لمضػرنب لمخػمص
بمـ و ػ ويو مم ففل حم لماتموج لمخمطو لمت حاتم حمنمػم

ذمػؾ لمت رنػر و ػ ولمتػ فسػ رى

لممسػاف ،مىمتممػنف ومػامـ لمطػمعف ولمػولرف ،بػأمر لإلاممػ فوف اػؽ وعىػ ااػػو
عػف كمفػ لمػتمـ ُ
تمابي لم ولس مةفـ فن لم مومنف بممبا وخطومـ ف عمىمـ خطأ تسنمم فمفام ٓ
ف

لمونى لمذل فطراى فني ت رنر خبنر و لزر ،لمةفؿ لمماتفس مف لمماكم و ػ ولمذل فُنػنـ

عىػ ػ فس ػػس ولنةنػ ػ وا ػػموؽ ممفنػ ػ مس ػػتمف ،مم ػػم ي ػػو ثمب ػػى م ػػف مس ػػتافلى موفعػ ػ بمأمورنػ ػ
لممسػػاف ،مىمتممػػنف ومػػامـ لمطػػمعف ػ
ضػرلوس باػ سػػونؼ نسػػـ ثػػمف وتمنةمػػم تا ػ كمفػ لمػػتمـ ُ
ويو مم ن ـ حستفالؿ لماكـ بمم سمف لم ُمبطؿ لمموتس مىا ض ٓ
وغا عف لمبنمف فف لما موؽ لمممفنػ لمثمبتػ ثبوتػم ولنةنػم ال نمكػف حغ مممػم وال غػض لماظػر
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عامػم و ػ ألف لمولنػع لممػمفل ال نمكػف فف نكػوف خمضػةم مىت ػفنر مػف انػ

وتػوفه فو عفمػي و

فمو حمم فف نكوف موتػوفل ونمومػم ػ لو مةػفومم وال وتػوف مػي  .وممػذل فػبف يػذل لمولنػع ال نخضػع
مىت فنر ٓ
ولذ خىػػص لمخبن ػػر لممات ػػفس مػػف لمماكمػ ػ حمػ ػ فف لممتمم ػػنف ومػػامـ لمط ػػمعف مم ػػـ بطمن ػػمى
ض ػرنبن بمأمورن ػ ض ػرلوس با ػ سػػونؼ نسػػـ ثػػمف تامػػؿ رنػػـ  ٘/ٙ/ٕ/ٚو ػ ومسػػتوفمه مكمف ػ

بنمامتمم وذمػؾ ماػذ بػف لما ػمط فباػي ال نمكػف حاكػمر يػذل لمولنػع فو تتميىػي و ػ خم ػ بةػف فف
حطىػػع لمخبنػػر لمماتػػفس عى ػ تىػػؾ لمبطمن ػ لمضػػرنبن وفثبتمػػم ف ػ ماض ػره ور ػػف بػػي بنمامتمػػم
لمتويرن ػ وال ن بؿ بةػف ذمػؾ مػف لمماكمػ فف تاكػر يػذل لمولنػع فو تػذيس فػ نضػمومم حمػ مػم

نامنضي و ػ فوف فسبمس م بوم وسموغ ٓ
ألف ف ػ ذمػػؾ مػػم نتػػمف فم ػ لر ثمبتػػم ثبوت ػم ممفنػػم ونطةنػػم و ػ فمما ن ػ لمثمبت ػ ال تاتػػمط

إلثبػمى و ػ وال نمكػف تتميىمػم ويػ بممتػمم تخػرط عػف اطػمؽ سػىط لم مضػ فػ لمت ػفنر و ػ
وألف لمسىط لمت فنرن لمت نتمتع بمم نمض لمموضوع ت ترض بفل  ،وبفلي فف نكوف متمممػم
ووعمايم فم لر نمببل مىت فنر ٓ
فمػػم حذل كػػمف لألمػػر ثمبتػػم ثبوتػػم تممػػم ونمطةػػم و ػ وال نوتػػف مػػم نػػفعول حمػ حاتمػػمؿ لم ػػؾ فو

لمظف فني فو اومي ف ػف خػرط بطبنةتػي عػف متػمؿ تىػؾ لمسػىط لمت فنرنػ واطمنمػم ػ وفلورتمػم و ػ
م فلاػي لمةام ػػر لمبلزمػ مكػ نكػػوف فػ اطمنمػم ػ ولذل حسػػتةمىمم لم مضػ رغػػـ ذمػػؾ و ػ فػػبف
نضم ه نكوف ضربم ف غنر مضرس وت فن لر ممم ال نتوز ت فنره ويذه كىمم فمور ت سف نضم ه
وتُبطىي ٓ
ومافل يذل تمنةي فف ماكم لمموضوع مػم كػمف ممػم فف تتتميػؿ ت رنػر مكتػس خبػ لر و لزر،
لمةػػفؿ لمماتػػفس مامػػم وت ضػ ببفلاػ لمطػػمعف عػػف تػرلوـ عػػفـ حخطػػمر م ػػىا لمضػرلوس عػػف
بف مزلومتي ما مطي ف تتمر ،لم مح وعفـ ت فنمي حن لر لر

انام مبنام بي فربماػي وخسػموره عػف

ا ػػمطي لمخمضػػع مىض ػرنب عػػف عػػمـ  ٜٜٔٙوتمربػػي عػػف سػػفلف لمض ػرنب لممسػػتا عػػف ذمػػؾ
لما ػػمط وعػػفـ ا ػػومي عىػ لمبطمنػ لمضػرنبن  .ألف يػػذه لمتػرلوـ ال سػػاف ممػػم مػػف لمولنػػع كمػػم

تػػم بت رنػػر خبنػػر مكتػػس خبػ لر و لزر ،لمةػػفؿ لمماتػػفس مػػف لمماكمػ ولمػػذل حسػػتبةفتي لمماكم ػ
بأسبمس غنر سموغ ٓ
ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتس لما ض ولإلامم ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت مػػوف كػػمف مػػف لمم ػػرر فف مماكمػ لمموضػػوع فف تػػزف لمػػفمنؿ لممطػػروح عىػ بسػمط

لمبا

فممممم وت فره لمت فنر لمذل تطمػوف حمنػي فوف فف تكػوف مىزمػ ببنػمف سػبس حط لراػي ػ حال

فاي مت فف اى عف لألسبمس لمت مف فتىمم مـ تةوؿ عى ذمؾ لمفمنؿ ػ فباي نىػزـ فف تكػوف

مم فورفتي ولستفمى بي مافنم حم مم ترتػس عىنػي مػف اتػموج مػف غنػر تةسػؼ فػ لإلسػتاتمط وال

تتامف مػع اكػـ لمة ػؿ ولمماطػؽ ػ ومماكمػ لمػا ض فػ يػذه لماممػ فف ت لرنػس مػم حذل كػمف مػف
أف يذه لألسبمس فف تافل حم لماتنت لمت خى ى حمنمم ت
* ا ض  ٜٖٔٚ/ٗ/ٕٜػ س ٕٗ ػ  ٔٔٚػ ٔ ٘ٚػ طةف ٖٗ / ٕٕٛؽ
وتفنر بممذكر فاي فخذل بماطؽ لماكـ لممطةوف فني فػبف ماكمػ لمموضػوع نػف امىػى

لمطػػمعف لألخطػػم لمت ػ تػػرفى فنمػػم متا ػ مكمفا ػ لمتمػػرس لمض ػرنب و ػ ورتبػػى عى ػ يػػذه
لألخطػػم مسػػوومنتي عػػف ت ػرلوـ مػػـ نرتكبمػػم  .كمػػم فغمضػػى عنامػػم وف ػػمى فذلامػػم عػػف ران ػ
وسػػممع ففػػمع لمطػػمعف لممانػػف بمما ػػموؽ لمممفن ػ لمت ػ ك ػػؼ عامػػم ت رنػػر لمخبنػػر لمماتػػفس مػػف
لمماكم حاسنمنم مامم و لر تىؾ لألخطم لمت امىتي وزريم فوف اؽ وبغنر فسػبمس م بومػ و ػ

ممػػم ففسػػف لماتنت ػ لمت ػ خى ػػى حمنمػػم وتةىمػػم مو ػػوم بمم ػػطط ولإلعوتػػمط ويػػو مػػم عػػمس

اكممم ولستوتس ا ضي ٓ
وكػػمف عى ػ لمماكم ػ ات ػ نسػػىـ نضػػمايم مػػف يػػذل لمة ػولر فف تػػت طف حم ػ مػػافل ت رنػػر
لمخبنر لمماتفس مامم واتموتي لمماموم عى فسػبمبي لمسػموغ ولمم بومػ ولممسػتمف ،مػف لما ػموؽ
لمممفنػ لمتػ ثبػػى وتوفيػػم مػػف ولنػػع لإلطػػبلع عىػ لممىػػؼ لمضػرنب لممػػوفع بمػػم و ػ ولمم ػػفـ

ماتونمتػػي مػػف لممتممػػنف و ػ ولممتضػػمف كمف ػ لمبنماػػمى عػػف لما ػػمط لمتتػػمرل وبفوػػي ولمبطمن ػ

لمضرنبن ومم ن نف تخمرط لمطمعف مف لم رك لممذكور ،فػ تػمرنخ سػمبؽ عىػ ع ػف لم ػ مى
لمماوه عامم ٓ
وبممتمم عػفـ حسػتا مؽ ثمػ ضػرلوس عىػ فربػمح مػـ نا مػم و ػ وعػف ا ػمط مػـ نممرسػي و ػ

لممساف ،حمني و ػ مةػفـ تػولفر كمفػ فركمامػم لم ماوانػ وفعموممػم
ولاةفلـ ترنم لمتمرس لمضرنب ُ
لمولنةن ػ بنف فف لمماكم فخطأى ف ففل عمىمػم ومػـ تُاػط عىمػم بكمفػ عام ػر ذمػؾ لمت رنػر

لألخنػر و ػ وتتميىػى فسسػي لمولنةنػ وفسػمانفه لم مطةػ و ػ و لراػى ت ػكؾ مػف فمػره مغنػر سػبس

تفل و ػ وبام عى نرلوف وففم ال فسمس ممم و ػ وفمتمم فف لمربط لماممو مىضرنب مـ نػتـ بةػف
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و ػ ومػف ثػـ فػبل وتػي إلسػتا منمم و ػ ونكػوف لم ضػم ببفلاػ لمطػمعف رغػـ ثبػوى تخمرتػي مػف
لم ػػرك لمت ػ ممرسػػى ذمػػؾ لما ػػمط ف ػ ونػػى سػػمبؽ عى ػ ا ػػمطمم ف ػ ع ػػف

ػ مى لألنمػػمح

سمم لمذكر ولمت تمثؿ وعم تىؾ لمضرنب ف غنر ماىي و ػ ولذ خممؼ لماكػـ لممطةػوف فنػي
يػػذل لماظػػر فباػػي نكػػوف مةنبػػم ولتػػس لمػػا ض م

ػػور تسػػبنبي وفسػػمف حسػػتفالمي ولخبلمػػي با ػػوؽ

لمػػففمع كم ػػم س ػػىؼ لمبن ػػمف  .ألف لمماكمػ ػ ب ػػذمؾ تك ػػوف ون ػػف فمس ػػكى ع ػػف لم ن ػػمـ بولتبم ػػم فػ ػ

تماػنص لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ت رنػر لمخبنػر لمماتػفس مامػم وباثػي عىػ ااػو كممػؿ و ػممؿ بمػػم
مىتةرؼ عى وتي لما ن  .كمم مـ ت سط ففمع لمطمعف ا ي ف لإلممػمـ بػي

ُنمن ممم لم ر
ولإلامطػ بكمف ػ عام ػره لمتويرن ػ ويػػو مػػم حاةكػػس عى ػ نضػػمومم فتػػم مةنبػػم ممػػم ػػمبي مػػف
ن ور وفسمف ُمبطؿ ٓ
ً
صبَيبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔإساللَآسغَحبكَانضفبعََ
َ

ف ف تمسؾ لمففمع عف لمطمعف فممـ لمخبنر لمماتفس مف لمماكم بففمع تويرل مافله

فف لإلذف لم مفر مف وزنر لممممن ببامم لألورلؽ مىانمب لمةمم مىتا نؽ تم نم ػ لر عىػ مػم
ُاسس مىمتمـ لألوؿ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓوافه و ػ حذ تم ى مذكر ،لإلفلر ،لممركزن ممكمفاػ لمتمػرس
ػػفر لمطىػػس باػػم عىنمػػم متضػػما مػػم ُاسػػس مىممػػوؿ لممػػذكور مةػػفـ حخطػػمره
لمض ػرنب ولمت ػ
م ىا لمضرلوس بفلن مزلومتي ما مطي ولستةمؿ طرنم حاتنممن مىتمرس مف سفلف لمضرنب ٓ
ومـ نا س ذمؾ لمطىس ببت لر لمتا نؽ عى لمطمعف فو لممتمـ لمثمم

 .ومػف ثػـ فمػم

كمف مسىط لمتا نؽ فف تُبم ر لمتا نؽ مػع لمطػمعف و ػ وال فف تُ ػنـ لمػفعول لمتامونػ ضػفه و ػ
ألف لمطىس ُنةف ننفل ولرفل عىػ سػىط لمانمبػ لمةممػ فػ تارنػؾ لمػفعول لمتامونػ و ػ ويػو ذو
طمبع حستثامو و ػ وعى ذمؾ فػبل نتػوز لمتوسػع فػ ت سػنره فو تافنػف اطمنػي و ػ بػؿ نابغػ فف
نكوف ذمؾ ف فضنؽ اطمؽ و ػ وال نتوز لم نمس عىني و ػ وبممتػمم فػبذل حا ػس عىػ مػتمـ
مةنف فبل ناساس حم متمـ خر ٓ
ولذل كمف لمطىس ن مؿ لمولنة لمت حا س عىنمم بتمنع فو مفمم وكنوفمم لم ماوان و

ػ وناسػػاس كػػذمؾ من ػػمؿ كمفػ لمونػػموع لمتػ مػػـ تكػػف مةىومػ ونػػى

ػػفوره و ػ متػ تك ػ ى

عرضم فثام لمتا نؽ ب و ،لألثر لمةنا مىطىس ونو ،لألثر لم ماوا مئلرتبمط مم فلـ لمتا نػؽ نػف
تػػرل فػ مضػػموف ذمػػؾ لمطىػػس و ػ حال فاػػي ال ناسػػاس حال مىمػػتمـ لمػػذل حا ػػس عىنػػي لمطىػػس
وافه طمممم فاي كمف ماففل بذلتي ونى

فوره ممف نمىكي ٓ
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ومػػـ ت طػػف لمماكمػ مىػػففع لمتػػويرل لمسػػممؼ لمػػذكر و ػ ولمػػذل نترتػػس عىنػػي مػػو

ػػح

لماكـ بةفـ نبوؿ لمفعول ضف لمطمعف ػ كمم تبطؿ كذمؾ كمف حتػ لر لى لمتا نػؽ لمتػ حتخػذى
مػػع لمطػػمعف بطبلاػػم مطى ػػم متةى ػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ إلت ػػممي ب ػػرط ف ػػنؿ الزـ متارنػػؾ لمػػفعول
لمتامون وم ا حت مؿ لمماكم بممولنة ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٔ/ٔ/ػ س ٕٖ ػ رنـ ٗ ػ ص ٘ٗ

* ا ض ٕٕ ٜٔٙ٘/ٕ/ػ س  ٔٙػ رنـ ٕٗ ػ ص ٗ٘ٔ
ويو مم نةنس لماكـ لممطةوف فني بمم نستوتس ا ضي ٓ
يذل حم فف لمففمع لمسممؼ لمذكر ولف كمف نف فبفل فممـ لمخبنر لمماتػفس فػ لمػفعول
و حال فاػػي ونػػف فثبػػى ف ػ مامضػػر فعمممػػي وطػػرح عى ػ بسػػمط لمباػػ فمممػػي فباػػي ُن َةػ ْػف ولنةػػم
مسطو لر ومطروام فلومم عىػ لمماكمػ و ػ وعىنمػم فف تةػرض مػي بػممتمانص ولمباػ وفف تػرف
عىنػي حف رفى لإلمت ػمى عاػي بػرف سػموغ وم بػوؿ و ػ ولذ فػمى لمماكمػ ذمػؾ وخػبل اكممػم اتػ

مف تا نىي ولمرف عىني فبف اكممم نكوف مةنبم م

وره فضبل عػف حخبلمػي باػؽ لمطػمعف فػ

لمففمع بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
َ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَـَانضائغحَادلضَيخَـَثأٌََ:ـَ

ت ففػػمع لمخ ػػوـ بماضػػر فعمػػمؿ لمخبنػػر نةتبػػر مطرواػػم فلومػػم عى ػ لمماكم ػ فػػبذل

فغ ؿ لماكـ لمرف عىني فباي نكوف نم لر ت ٓ

* ا ض ٓٔ ٜٜٔٚ/ٔ/ػ طةف  ٛٙٙمسا ٗٙؽ

ً
صبنضبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَٔسـأَآسغَفَٗانمبٌََٕ
َ

ذمؾ فاي وات عى لم رض تفال ػ ولمتفؿ خبلؼ لمولنع ػ بأف لمطمعف مـ نتخمرط مف

رك لممتموع لمةربنػ لألسػنون مئلسػتنرلف ولمت ػفنر ػ مػع فاػي متخػمرط مامػم فةػبل بػبت لر لى
رسػػمن

ػ فباػػي ال نمكػػف حعتبػػمره متمربػػم مػػف سػػفلف لمضػرنب عػػف فربػػمح لم ػ مى لمتػ ع ػػفتمم

لم ػػرك لممػػذكور ،مػػع ػػركت لممطػػماف م ػػر لموسػػط ولم نػػوـ ػ ألف لمضػرنب عىػ لألربػػمح
لمتتمرن ال تتا ؽ حال بةف لمربط لماممو ممم ػ وال نكوف ذمؾ حال بةف لم
لمم فم مف لممموؿ فو ب ولى منةمفيم ٓ
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ؿ اممونم ف لمطةوف

وي ػػو م ػػم م ػػـ نتا ػػؽ بمماس ػػب مىط ػػمعف  .حذ م ػػـ ت ػػبح لمضػ ػرلوس لمم ػػذكور ،ع ػػف ا ػػمطي

وفربماػػي سػػمم لمػػذكر ما ػ بةػػف و ػ ومػػـ نسػػت ر و ػ ي لمضػرنب عىػ ااػػو امػػمو كمػػم يػػو
ثمبػػى بػػمألورلؽ وبت رن ػػر لمخبنػػر لممات ػػفس مػػف لمماكمػ ػ حذ ورف بػػي (ص ) ٛ/بأا ػػي باػػم عىػ ػ
لإلخطمر عى اموذط ٖٗ لمولرف مف تمرؾ اونبع حمػ مأمورنػ لمضػرلوس ولمػذل ن نػف ببسػتنرلف
ػػرك لممتموع ػ لمةربن ػ لألسػػنون م ػ

ت ػػمح مبػػنف بنمامتمػػم بػػمماموذط ػ نممػػى لممأمورن ػ

بمػػذكر ،تافنػػف فربػػمح وتػػـ فخطػػمر لم ػػركم لمثبلثػ
ضرنب عف يػذه لم ػ
لمثى ػ

مك ػػؿ مػػامـ

ػ لممتممػػنف لمثبلث ػ

ػ

بامػػمذط ٔٛ

ب ػمف ربػح  ٕٔٓٓٙتانمػم مسػا  ٜٜٔٙفػ ٖٕ ٕٓٓٔ/ٛ/باػؽ

ػ ون ػػف حعت ػػرض لم ػػركم لمثبلث ػ عىػ ػ ام ػػمذط  ٔٛفػ ػ  ٕٓٓٔ/ٜ/ٛوت ػػـ

حخطػمريـ بامػمذط  ٜٔضػرنب ومػـ نػتـ لمػربط اتػ تػمرنخ لإلطػبلع وذمػؾ إلرتػفلف امػمذط  ٜٔػ
ومـ نتـ حعمف ،لإلخطمر فو لإلامم مىتا لمطةف ٓ

وبام عى حخطمر حفلر ،مكمفا لمتمػرس لمضػرنب با ػمط لممتممػنف فػ تورنػف لألنمػمح

ف ػػف تػػـ حخطػػمريـ بامػػمذط  ٔٛض ػرنب ب ػػمف ربػػح عػػف ا ػػمط تورنػػف نمػػح بمبىػػغ ٕٜٜ٘ٔ٘
تانمػم باػؽ لمثىػ

مكػؿ مػامـ و ونػف حعتػرض لم ػركم لمثبلثػ ػ لممتممػوف لمثبلثػ عىػ امػمذط

 ٔٛفػ ٔٔ ٕٓٓٓ/ٙ/ػ ومػػـ نػػتـ لإلخطػػمر بامػػوذط  ٜٔات ػ تػػمرنخ لإلطػػبلع ػ وتبػػنف مػػف
لمةرض لمسمبؽ مم نأت  :ػ

فف لإلطبلع عى لممىؼ لمضرنب رنـ  ٘/ٙ/ٕ/ٚنخىص مم نػأت عػف فا ػط

ػرك

لممتموع لمةربن لألسنون مسا  ٜٜٔٙي  :ػ
ػ ػ حسػػتنرلف

ػ

ت ػػمح وتػػـ حخطػػمر لممتممػػنف بامػػمذط  ٔٛض ػرنب وتػػـ لإلعت ػرلض مػػامـ عى ػ

اموذط  ٔٛثـ تـ لإلخطمر باممذط  ٜٔومـ نتـ لمربط فو لإلامم مىتا لم اص إلرتفلف امػمذط
 ٜٔومـ تتـ حعمف ،لإلخطمر ات تمرنخ لإلطبلع ٓ
ػ ػ ا ػػمط تورن ػػف نم ػػح وت ػػـ حخط ػػمر لم ػػركم لممتمم ػػنف عىػ ػ ام ػػمذط  ٔٛولعت ػػرض لممتمم ػػوف
لم ركم عىنمم ومـ نتـ لإلخطمر باممذط  ٜٔبةف ٓ
وبممتمم فبف لمربط لماممو مـ نتـ بمةرف مأمورن لمضػرلوس لممخت ػ مؤلربػمح لمما ػ

حذ مػػم لزمػػى لإلت ػ لر لى مسػػتمر ،وبممتػػمم ال نمكػػف تافنػػف لألربػػمح لمما ػ ان ػ
باممذط  ٔٛعف ا مط

تػػـ لإلخطػػمر

لمت مح و وكذل رنػـ  ٜٔومػـ نػتـ لمػربط لمامػمو ػ وكػذل امػمذط ٔٛ

عف ا مط تورنف لألنممح ومـ نتـ لإلخطمر باممذط  ٜٔات لسف ٓ
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وان ػ

فف ماػػمط ترنم ػ لمتمػػرس لمض ػرنب فف تكػػوف ض ػرنب لألربػػمح ما ػ وال تكػػوف

كذمؾ حال بةف لمربط لماممو و ػ ويو مم مـ نتا ؽ ف

ور ،لمولنةػ لمممثىػ بمماسػب مىطػمعف و

وبمن لممتممنف و ػ وذمؾ عى لم رض تفال بأف لمطمعف بم ر ا ػمطي تتمرنػم ببعتبػمره ػرنكم
مو نم ف لم رك سمم لمذكر ان

ثبى بمألفم لمرسمن لم مطة فاػي تخػمرط مامػم فػ ونػى

سمبؽ ممبم ر ،يذل لما مط ٓ

ومػػـ ت طػػف ماكم ػ لمموضػػوع ممػػذل لمػػففمع لمتػػويرل ولممانػػف بمممسػػتافلى لممسػػتمف ،مػػف

ت رنػر لمخبنػر لمماتػفس بمةرفتمػم و ػ كمػم تػم اكممػم خممنػم ممػم ن نػف فف لمضػرلوس لممسػتا
عى ػ لمطػػمعف ولمت ػ نضػػى ببفلاتػػي عػػف ترنم ػ لمتمػػرس مػػف سػػفلف مم ػػىا لمض ػرلوس ػ نػػف
ف ػباى ما ػ واممونػ

و ػ ويػو بنػمف تػويرل فػ فسػبمس لماكػـ طمممػم فف تىػؾ لمترنمػ مػـ

ت ـ حال بةف لمػربط لمامػمو مىضػرنب اتػ نمكػف لم ػوؿ بػأف لمممػوؿ ( لمطػمعف ) نػف تمػرس مػف
ففلومم مىم ىا لممخت

ويو مم ن ـ لماكـ بممخطػأ فػ تطبنػؽ لم ػماوف فضػبل عػف ن ػور

فسبمبي ويو مم نوتس ا ضي ولإلامم ٓ
وال نغنر مف ذمؾ فف تكوف لمة وب لمم ض بمم ضف لمطمعف مبرر ،مبػمن لمػتمـ لممسػاف،
حمنمؤلاي نامزع ف

ور ،لمولنة برمتمم وبكمفػ كنوفمػم وفو ػمفمم لممختى ػ ومػف لمم ػرر فاػي ال

نتػوز تطبنػؽ اظرنػ لمة وبػ لممبػرر ،متػ نممػى تىػؾ لممامزعػ ػ يػذل حمػ فف لمطػمعف م ضػ

ضفه ببمزلمي مع بمن لممتممنف بػأفل مبىػغ نةػمفؿ ثبلثػ فمثػمؿ لمضػرلوس لمتػ تػـ لمتمػرس مػف
سفلفيم ويو مم تتا ؽ مةي م ىا ف لمتمسؾ بمػذل لموتػي مػف فسػبمس لمطةػف ولتخػمذه سػافل
مطىس لما ض ولإلامم ٓ

* ا ض ٖٓ ٜٔٛٙ/ٔٔ/ػ س  ٖٚػ  ٔٛٛػ ٘ ٜٛػ طةف ٖٓ٘٘/ٖٙؽ
يػػذل حم ػ مػػم يػػو م ػػرر بػػأف

ػػمف لألربػػمح لمت ػ تخضػػع مض ػرنب لألرب ػػمح لمتتمرنػػ

ولم امعن نتـ تافنفه عى فسمس امتج لمةمىنمى عى حختبلؼ حاولعمم لمتػ بم ػرتمم لمما ػأ،
بةف خ ـ تمنػع لمتكػممنؼ لم ةىنػ فوف لمت نػف باسػبي مةناػ ممػم نػتـ خ ػمي مامػم كاػف فن ػ
سول كماى لماسمبمى ماتظم

فو مـ نكف كذمؾ ٓ

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

ومػـ تسػتظمر ماكمػ لمموضػوع كػػذمؾ فػ مػفوامى فسػػبمس اكممػم لممطةػػوف عىنػي ركػػف
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لم

ػف لمتاػمو لمػبلزـ تػولفره فػ كمفػ لمتػرلوـ لمتػ نضػى ببفلاتػي عامػم وكىمػم عمفنػ ػ حذ مػـ

تب ػػنف فا ػػي ن ػػف حرتكمبم ػػم ولتتم ػػى انت ػػي حمػ ػ مخمم ػ ػ فاك ػػمـ لم ػػماوف وع ػػفـ س ػػفلف لمضػ ػرلوس
لممسػتا عىػ فربماػي عػف عىػـ ولرف ،ػ وبػذمؾ تكػوف ونػف حفترضػى يػذل لم
ويو فمر ماظور عىنمم و ػ ألف لم

ػف فػ تمابػي و ػ

ف لمتامو نتةنف فف نكوف ثبوتم فةىنم ال حفترلضنم مم فلـ

مف فركمف لمترنم لمماسوب مىمتمـ و ػ ولمتػ نضػ ببفلاتػي عامػم و ػ ولم ػوؿ بغنػر ذمػؾ نةاػ

فف يامؾ نرنا نماوان مافليم حفترلض عىـ لممموؿ بمخمم تي مى ماوف مف مترف ثبوى لممخمم ػ

وولنةمم لمممفل ويو فمر ال ساف مي مف لم ماوف ونض بةفـ فستورن لفترلض لمةممـ ٓ
* ا ض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ ٘ٛٙ
* ا ض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ ٔٓ٘ٛ
* ا ػض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ س ٘ٗ ػ رنػـ ٔ٘ٚػ ٔٓٓٔ ػ لمطةػف رنػـ ٖٕٗ٘ٚ
مسا  ٜ٘ؽ

* ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ
* ا ض  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔػ س ٕٗ ػ ٔ٘ ػ ٖٜٚ
* ا ض  ٜٕٔٙ/ٔٓ/ٕٜػ س ٖٔ ػ  ٔٙٚػ ٙٚٚ
* ا ض ٕٕ ٜٔٙٚ/٘/ػ س  ٔٛػ  ٖٔٙػ ٜٜٙ

يذل حمػ لف لمولنػع لممػمفل نػف ك ػؼ فةػبل وولنةػم عػف فف لمطػمعف مػـ نمػمرس فل ا ػمط
ناطػػول عى ػ ثم ػ ترنم ػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ويػػو مػػم عػػمس لماكػػـ م
ولإلامم ٓ

ػػوره بمػػم فوتػػس ا ضػػي

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

كمم تمسؾ لمففمع عف لمطمعف كػذمؾ بأاػي مػنس مسػووال عػف لمتػرلوـ لممسػاف ،حمنػي ببعتبػمر
فاػػي ك ػػمف ػرنكم مو ػػنم بمم ػػرك لمم ػػذكور ،ولمت ػ نت ػػوم حفلرتم ػػم ومس ػػوومن ت ػ ػرنؼ ػػووامم
لمم ػػتمـ لألوؿ ببعتب ػػمره لم ػ ػرنؾ لممتض ػػممف وعىن ػػي فم ػػو لممس ػػووؿ ع ػػف ك ػػؿ م ػػم نتةى ػػؽ ب ػػووف

م ىا لمضرلوس وال نتامؿ لمطمعف وزر حخطموي ألف لممسوومن لمتامون

خ ن ٓ

حف مبفف خ ن لممسوومن لمتامون و مف لممبمفج لمفسػتورن بػاص ( ـ  ٙٙفسػتور ) و
ويو م اف ف

رلوع لمسمم نبؿ فسمتنر لمامس ٓٓ ف
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لم رف لمكرنـ  :ت وكؿ لاسمف لمزمامه

ُّ
لم ِػر ه
ػنف ت ( لمطػور ٕٔ ) ٓٓ وفنػي فنضػم  :ت َوالَ
ػس َرِي ٌ
ج بِ َمػم َك َس َ
طموره ف عا ي ت وفني ت ُكؿ ْ
ُخ َرل ت ( لالاةمـ ٗ ٔٙو وفمطر  ٓٓ ) ٔٛوباص لمفسػتور لمم ػرل و ػأف
تَ ِزُر َو ِلزَرِ ٌ،وْزَر ف ْ
كػؿ لممولثنػػؽ وفسػػمتنر لمةػممـ لممتاضػػر نػػاص فػ ممفتػي  ٙٙ /عىػ فف ت لمة وبػ

ٓٓ مذمؾ و فمف لممسىـ بي ف مػم ونضػم وبمتمػمع و فف لممسػوومن لمتامونػ

خ ػػن ت

خ ػن و فػبل

تونع ع وب ترنم لال عى مف لرتكبمم با سي فو ل ترؾ فنمم ح ترلكم عمفنم بةمؿ مف فعمػمؿ

لال ػترلؾ و فل عىػ مػػف تػولفر فػ ا ػػي لمركاػمف لممػمفل ولممةاػػول ممػذه لمترنمػ  .وال نسػػأؿ
ػػخص عػػف ترنم ػ نرتكبمػػم فو نتسػػبس فنمػػم غن ػره و لال لذل فاػػمط عىمػػي بةام ػػريم ولتتمػػى
ػور لممسػميم لمتامونػ لمتبةنػ لممةروفػ

لرلفتي ف لمونى ا سي لمػ لممسػميم فنمػم بماػفل
ف لم ماوف ٓ
* ف  .ماموف م ط

 .لم سـ لمةمـ  .ط ٓٔ ػ ٖ ٜٔٛػ ص ٘ ٗٛو ٗٛٙ

* ف  .مامف م ط

لم ىى  .ف لممسوومن لمتامون  ٜٔٗٛػ ص ٓ ٚو ٔٚ

* ف  .لامف فتا سرور  .لموسنط ػ عمـ ػ ط ٔ ػ ط ٔ ٜٔٛػ  ٘ٚٚو ٘ٚٛ
* لالستمذ عى بفول  .لممسوومن لمتامون ص  ٖٕٜو ٖٖٓ

* ف  .مامػوف اتنػس اسػا ػ لم سػـ لمةػمـ ػ ط ٘ ػ ٕ ٜٔٛػ ابػذه ٖٗٚـ ٘٘ ٙومػم
بةفيم

* لممست مر مامف سػةف لمػفنف  .مرتػع لم مضػ فػ لممسػوومن لمتامونػ ط ٘ ٜٔٛػ
ص ٔ ٚومم بةفيم
ٔادلـئٕنيخَاجلُبئيخَلٕايٓب ت لمولنع ت و ػ فم ال تةا

عىػ ت لمولنػػع ت لم ةىػ

وفف خمم تػػي كتمبػ

فو ػػممف ،فو حنػرلر فو اتػ

وال تتونؼ وال ت وـ لال
حعتػرلؼ مػػف لممػػتمـ

ذلتي طمممم ثبى فف لمولنع نخممؼ يذه لمكتمب فو لم ممف ،فو لإلنرلر فو لإلعترلؼ ٓ
يمٕلَاألؿزبطَانؼًيضََ/ػهَٗثضَََٖٔ:ـََ

لمتامون عف فةؿ لس لذل

ت ال تتا ؽ لممسوومن

ح فف ناسػس

ػفوره

مى ػػخص و ػ فل لذل ثبػػى اسػػب يػػذل لألمػػر لمنػػي و و مةا ػ ت لماسػػب ت فف نكػػوف مماػػف
رلتةم ف

افوثي لم

فمػػف لموتمػ
لمترنمػ

ا مطي لم خ

مف لموتم

لمممفنػ نتػػس لف نتا ػػؽ ننػػمـ

لمتػ ونةػػى و ػ بانػ

ػػى

لمممفن ومف لموتم لما سػن

لمس ػببن

مةػم ٓ

لممبم ػر ،بػػنف سػػىوكي وبػػنف

نمكػػف لعتبػػمره لمةممػػؿ لممػػمفل فػ فاػػفلثمم و ومػػف لموتمػ
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لما سن

نتػس فف نتػوفر وتػوف يػذه لم ػى كػذمؾ و

لمة ىن

و حفرلكي ولرلفتي ٓ

لمذيا فو اممتي لمذيان

وبنف لمترنم و بانػ

لمسػبس بمماتنتػ و بػنف ا ػمطي

ػى

نمكػف لعتبمريػم ام ػو عػف لسػتةممؿ مىكمتػي

ت وال تتوفر يذه لماسب

عافه مف لموتم

وذمؾ بأف تكوف اممتي لمذيان

فو ا مطي لمذيا

لما سن

لس لذل تبػنف فاػي مخطػ

و

مف لر عف خطنوػ ٓ ومةاػ ت لمخطنوػ

ت فسػػم  ،لسػػتةممؿ مىكمتػػي لمة ىن ػ فو توتنممػػم توتنمػػم خمطوػػم وبغنػػر اػػؽ و وي ػ تظمػػر ف ػ
تةمف لماتنت لمت ونةى فو ف عفـ لممبمال ،ف
لمخطنو بمم

ف و ػ وف لمثمان بمإليممؿ ٓ

ت تىؾ ي لممةما لمثبلث
لختى ػى فمػ مت ػػى متفلخىػ
ع ػػف ترنم ػ ػ

سىوكي بونوعمم و ف

لألوم تتا ؽ يػذه

لمتػ نتكػوف مامػم لمػركف لألفبػ

فػ لمترنمػ و ويػ ولف

نتونػؼ بةضػػمم عىػ بةػض و فػػبل نكػوف لم ػخص مسػػووال

لس لذل كماػ ػػى ماسػ ػػوب لمنػ ػػي و وال ن ػػح اسػ ػػبتممم لمنػ ػػي لس لذل كػ ػػمف مخطوػ ػػم و

لممسوومن ت ترض ننمـ لماسب ولماسب

تتضمف لمخطنو

تٓ

* لألستمذ لمةمنف  /عى بفول ػ لممسوومن لمتامون

ػ ص ٖٖٓ /ٖٕٜ

َٔيمٕلَاألؿزبطَانضكزٕعَامحضَفزذَٗؿغٔعََ:ـَََ

ت مػػف لمم ػػرر نماواػػم لممسػػوومن لم خ ػػن مىتػػما عمػػم نرتكبػػي مػػف ت ػرلوـ ٓ ونتضػػح

ذمػػؾ تىنػػم مػػف ل ػػترلط ت ػولفر فيىن ػ لمتػػما و حثمػػي لمتاػػمو ٓ وباػػم عى ػ ذمػػؾ و فػػبل نتػػوز
مسػػم م

ػػخص عػػف ترنمػ غنػػره مػػم مػػـ نكػػف فيػػبل إلرتكػػمس يػػذه لمترنمػ وتػولفر مفنػػي لالثػػـ

لمتامو ب أامم ٓ ومف يام و فبل نمكف لمتسىنـ بوتوف مسوومن عف ترنم لمغنر ت ٓ

* ف  .لامػف فتاػ سػرور ػ لموسػنط فػ لم سػـ لمةػمـ ػ ط ٔ ٜٔٛػ رنػـ  ٖٖ٘ /ػ ص
٘ٚٛ/٘ٚٚ
* فنضػم لمػفكتور مامػوف اتنػس اسػا
ص٘٘ٙ

ػ لم سػـ لمةػمـ ػ ط ٘ ػ ٕ ٜٔٛػ رنػـ  ٖٚٗ /ػ
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ََٔيمٕلَاألؿزبطَانضكزٕعَانؼًيضََ/حمًضَيظـفَٗانمههََٗ:ـَ
ت رفناػػم فػ فوؿ لمباػ

خ ػػن و ال

فف لمة وبػػمى خ ػػن ولذف فمممسػػوومن لمتامونػ

نسأؿ عف لم ةؿ لمذل ونع حال فمعىي فو مف كمف رنكم مى معؿ طب م م ولعف لأل ترلؾ  .فمم ةؿ
لمممفل لمذل تتكوف بي لمترنم ال نساف تامونم حال ممف لرتكبي ت ٓ
* لألسػػتمذ لمػػفكتور لمةمنػػف /مامػػف م ػػط

لم ىى ػ

ػ ف ػ لممسػػوومن لمتامون ػ

ػط

 ٜٔٗٛػ ص ٓٚ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثئَََّ:ـَ

ت مػف لممبػمفج لألسمسػن فػ لمةىػـ لمتاػمو فال تػزر ولزر ،وزر فخػرل ػ فػممترلوـ

ال ناخذ بترنرتمػم غنػر تمانمػم ػ ولمة وبػمى خ ػن ماضػ ػ واكػـ يػذل لممبػفف فف لإلتػرلـ ال
نتامػؿ لإلسػتامبي فػ لممامكمػ ػ ولف لمة ػمس ال نتامػؿ لإلسػتامبي فػ لمتا نػذ ت و ػ وفف لمخطػأ
لم خ

يو فسمس لممسوومن و ػ فبل ُنسأؿ لإلاسمف حال عف خطوي لم خ
* ا ض ٗٔ ٜٕٔٚ/٘/ػ س ٖٕ ػ  ٔ٘ٙػ ٜٙٙ

؟ ت

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜػ لمطةف ٕ ٖٜ/ٜٔٓؽ
* ا ض ٘ ٜٖٔٔ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط ٕ ػ  ٜٔٙػ ٕ٘٘
* ا ض ٕٓ ٜٖٔٓ/ٔٔ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ طٕ ػ ٗٓٔ ػ ٔٓٙ

ً
َٔلؼذَحمكًخَانُمغَأيؼبََ:
َ
َ

ت لأل ؿ لمم رر ف لم ماوف فف لألاسمف ال نسأؿ حال عف خطوي لم خ

 .ت

* ا ض ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/ػ سٕٓ ػ ٗ ٜٔػ ٖٜٜػ لمطةف ٕ ٖٜ/ٜٔٓؽ

لضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لأل ؿ فف مف ن ترؾ ف لعممؿ لما ر ال نسأؿ حال عػف اتػموج خطوػي لم خ ػ و

ف ػػماس لمةمػػؿ ال نةتبػػر مسػػووال تامونػػم عمػػم ن ػػنس لماػػمس مػػف لألضػرلر بسػػبس عػػفـ حتخػػمذ
لإلاتنمطمى لممة وم لمت ت

لألا س ممم نف ن نبمم مف لألضػرلر حال حذل كػمف لمةمػؿ تمرنػم

تاى مبلاظتي ول رلفي لمخمص و فبف عمف بي كىي فو بةضي حم م ػموؿ مخػتص ن ػوـ بمثػؿ
يذل لمةمؿ عمف ،تاى مسوومنتي فمو لمذل نسأؿ عف اتموج خطوي ت ٓ
*
*

ا ض ٓٔ ٜٜٔٙ/ٕ/ػ س ٕٓ ػ  ٜٗػ ٖٔٔ ٓ
ا ض ٗ ٜٔٙٛ/ٔٔ/ػ س  ٜٔػ  ٜٔٚػ ٜٗٓ
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ٔيٍَرـجيمبدَحمكًخَانُمغَفَٗششظيخَادلـئٕنيخَيبَلؼذَثَّيٍَأٌََََ:ـََ

ت لال ؿ فف مف ن ترؾ ف فعمػمؿ لممػفـ ولمباػم ( و مػف بػمس فومػ فعمػمؿ لما ػر )

ال نسأؿ حال عف اتموج خطوي لم خ

و ف ماس لمبام ال نةتبر مسووال تامونم عمػم ن ػنس

لمامس مػف لألضػرلر عاػف حنممػ لمباػم ػ بسػبس عػفـ حتخػمذ لالاتنمطػمى لممة ومػ و حال حذل كػمف
لمةمؿ تمرنم تاى مبلاظتي ول رلفي لمخمص و فبف عمف بي كىي فو بةضي حم م موؿ مختص
ن ػػوـ بمثػػؿ يػػذل لمةمػػؿ عػػمف ،تاػػى مسػػوومنتي فمػػو لمػػذل نسػػأؿ عػػف اتػػموج خطوػػي  .وممػػم كػػمف
ففمع لمطمعف ن وـ عى فف مسوومنتي نف فات ىى ببنممتي م موال ألعممؿ لمافنف فنػر ب نممػي بمػذه
لمةمىن و فمو لمذل نسأؿ عمم ن ع مف ت

نر ف حتخمذ لالاتنمطػمى لمبلزمػ مونمنػ لماػمس و

ونػػف فلاػػي لماك ػػـ لممطةػػوف فن ػػي بو ػػؼ فا ػػي لمم ػػموؿ لممةم ػػوف حمنػػي ببا ػػم لى لمافنػػف ورت ػػس
مسوومنتي عى فف ا ؿ لمافنف تـ عى ااو تسبس عاي نتؿ لممتا عىنمم و وكمف لماكـ اػنف
ف رؾ لمطمعف ف لممسػوومن خبلفػم مؤل ػؿ لمم ػرر فػ لم ػماوف وفمزمػي ببتخػمذ لاتنمطػمى مػف
تمابي و بةف فف سىـ بأاي نف عمف بأعممؿ لمافنف لم م موؿ مخػتص ن ػوـ بمػذل لمةمػؿ عػمف ،و
مـ نبنف سافه فنمم فاتم حمني و فباي نكوف م وبم بمم

ور لمموتس ما ضي ٓ ت

* ا ض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ػ س ٗٔ ػ ٖ ٚػ ٖٙٙ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لأل ػػؿ لمم ػػرر ف ػ لم ػػماوف فف مػػف ن ػػترؾ ف ػ فعمػػمؿ لممػػفـ ولمباػػم ( و مػػف بػػمس

فومػ ػ فعم ػػمؿ لما ػػر) ال نس ػػأؿ حال ع ػػف ات ػػموج خطو ػػي لم خ ػ ػ و ف ػػماس لمبا ػػم ال نةتب ػػر

مسػػووال تامونػػم فو مػػفانم عمػػم ن ػػنس لماػػمس مػػف لألض ػرلر عػػف يػػفـ لمباػػم بسػػبس عػػفـ حتخػػمذ

لإلاتنمطمى لممة وم حال حذل كمف لمةمػؿ تمرنػم تاػى مبلاظتػي و ح ػرلفي لمخػمص و فػبذل عمػف
بي كىي فو بةضي حم م موؿ مختص ن وـ بمثؿ يػذل لمةمػؿ عػمف ،تاػى مسػوومنتي و فمػو لمػذل
نسأؿ عف اتموج خطوي  .ت

* ا ض ٗ اوفمبر سا  ٜٔٙٛػ س  ٜٔػ  ٜٔٚػ ٜٗٓ

لؼذَحمكًخَانُمغَأيؼبَثأٌَََ:ـَ

ت لأل ؿ فف مف ن ترؾ ف لعممؿ لمبام ولممفـ ( و مف بمس فوم فعممؿ لما ر ) ال

نسػػأؿ حال عػػف اتػػموج خطوػػي لم خ ػ ف ػػماس لمباػػم ال نةتبػػر مسػػووال تامونػػم فو مػػفانم عمػػم
ن نس لمامس مف لألضرلر لمامتت مف تىػؾ لألعمػمؿ حال حذل كماػى تمرنػ تاػى مبلاظتػي و
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ح رلفي لمخػمص و ننػمـ م ػموؿ مخػتص بمثػؿ يػذل لمةمػؿ عػمف ،تاػى مسػوومنتي مػافله فاػي لمػذل

نسأؿ وافه عف اتموج خطوي ٓ ت

* ا ض ٖ فبرلنر ٗ ٜٔٚػ س ٕ٘ ػ  ٜٔػ ٓٛ
ومـ تأخذ لمماكمػ بمػذل لمػففمع وفمتمػم لف لمطػمعف نةػف مةػذو لر فػ يػذه لماممػ بتمىػي
م ػػماوف لمض ػرلوس ويػػذل لمتمػػؿ ممػػم نةتػػف بػػي ونةػػذر لممػػتمـ عاػػف ننممػػي ألاػػي تمػػؿ بغنػػر نػػماوف

لمة ػػمس ػ خم ػ ف ػ ظػػؿ لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لممانط ػ بػػي وثبػػوى تخمرتػػي مػػف لم ػػرك
لممذكور ،لمت ا ى تىؾ لألربمح لممستاؽ عامم لمضرلوس لمسممؼ بنمامم ف ونى سمبؽ عى
ع ػػف

ػ ػ مى لألنم ػػمح ولمت ػػمح لمم ػػمر حمنم ػػم وثب ػػوى وت ػػوف لممى ػػؼ لمضػ ػرنب متى ػػؾ لم ػػرك

ولمبطمن ػ لمض ػرنبن مىطػػمعف ولخطػػمرلى لم ػ مى مم ػػىا لمض ػرلوس بمأمورن ػ ض ػرلوس با ػ
سونؼ نسـ ثمف كمم سبؽ لمبنمف

ويذل لمتمؿ لمذل ف مس لمطمعف وونع فني ولمذل حا س عى اكػـ مػنس مػف لاكػمـ

نػماوف لمة وبػمى نةػف فػ تمىتػي تمػبل بػػممولنع ونتةػنف مةممىتػي بم تضػمه بمػػم نا ػ عاػي لم

ػػف

لمتاػػمو لمػػبلزـ متػولفر فركػػمف لمتػرلوـ لممسػػاف ،حمنػػي ػ ومػػف ثػػـ فػػبل ترنمػ حذف وال ع ػػمس ػ ولذ
خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مػةنبم ولتبم ا ضي ولإلامم ٓ
* 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 ض ٓٔ ٜٖٔٗ/٘/ػ متموع لم ولعف لم ماواني ػ ماموف عمر ػ ط ٙػ ٔ ٔٛػ ٕٗٚ

* ف  .ماموف اتنس اسا  .لم سـ لمةمـ ػ ط ٕ ٜٔٛػ ابذه  ٙ٘ٗ/ص ٔ ٘ٚوممبةفيم
ابذه  ٕٙٙ/ص  ٜ٘ٚوممبةفيم ٓ
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فهٓــــظَِاألؿجـــــبةَ

نىتمس لمطمعف مف ماكم لما ض احلكىََ:
ً
أٔالََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
ً
وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمفٓ ،
صبَيبََ:
َ
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاحملبيََٗ/عجبئَٗػـيخََ
َ
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َ
َ
َ

ػغةَػًضَـَػبْخَيـزضميخَ
ـــــــــــــــــــــــَ
َ

انمؼيخََ2002/3096جُبيبدَكفغَانضٔاعَ
َ2002/45كهَٗصيُٕٓعَ
َ

انـؼٍَعلىََ72/24875قَ
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضوََيٍََ............... :

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ
( طمعف ) ػ ماكوـ ضفه

وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ /مامف رتمو عطني ػ و مرتي رتمو عطنػي

ػ ػ لمماػػمم بػػمما ض٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ بم ػػم

ػ

لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكـــىَََ :لم ػمفر فػ  ٕٕٓٓ /ٗ/ ٚمػف ماكمػ تامنػمى ك ػر لمػفولر فػ لم ضػن

رنـ  ٕٕٓٓ/ٜٔٓٙتامنمى ك ر لمفولر ( ٘ٗ مساي ٕٓٓٓ كىػ فمامػور
) ولم مض ػ اضػػورنم بمةمنب ػ لممػػتمـ ..............بػػممابس مػػع لم ػػغؿ

ممف ،ساتنف ٓ

انٕلبئـــــــغَ

فامؿ لممامم لمةمـ مانمب فمامػور لمكىنػ لممػتمـ ..............لمػ ماكمػ لمتامنػمى

بو ؼ فاي بتمرنخ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٙبفلور ،مركز رط ك ر لمفولر ػ مامفظ لمبانر. ،
ضػػرس ..............عمػػفل بػػأف ركىػػي فػ خ ػػنتي فأاػػف

بػػي لإل ػػمب لممو ػػوف بت رنػػر

لمطػػس لم ػػرع ولمتػ تخىػػؼ مفنػػي مػػف ترلومػػم عميػ مسػػتفنم نسػػتانؿ برايػػم يػ حستو ػػمؿ
لمخ ن لمنسرل وت فر اسبتمم ٕٓ ( %ع روف ف لمممو ) ٓ
لألمر لممةمنس عىني بممممف ٔ/ ٕٗٓ ،ع وبمى ٓ

وبتىس ػ ػ ػ  ٚفبرنػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػا ٕٕٓٓ نضػ ػ ػػى ماكم ػ ػ ػ لمتامن ػ ػ ػػمى اضػ ػ ػػورنم بمةمنب ػ ػ ػ لممػ ػ ػػتمـ
 ..............بممابس مع لم غؿ ممف ،ساتنف ٓ
ػػفر مةنبػػم وبػػمطبل ف ػػف طةػػف عىنػػي لمماكػػوـ ضػػفه لممػػذكور

وممػػم كػػمف يػػذل لماكػػـ نػػف

بطرنػػؽ لمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٚوننػػف طةاػػي تاػػى رنػػـ ٕ٘ٔ

تتمبع ستف فمامور لمةموم

.
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َٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغََ:ـَ

أؿجبةَانـؼــــــٍَ

ً
أٔالََََََ:اخلـأَفَٗاالؿُبصَٔخمبنفخَانضبثذَثبألٔعاقَََ

ف ف تسماف لماكـ لممطةوف فني عاف نضموي بمفلا لمطمعف عف لمولنة لممساف ،لمني لم

لمفمنؿ لممستمف مف فنولؿ لممتا عىني ..............ولم ميفنف مامػوف سػمنر مامػف ولامػف
لبرلينـ لامف .
ٔدظهذَاحملكًخَيؤصَٖانضنيمَادلـزًضَيٍَألٕالَاجملىنَػهيَّثمٕذلبََ:

ت حاػػي ػػمف بأاػػي اػػمؿ سػػنره بػػممطرنؽ لمةػػمـ فمػػمـ ا ط ػ فسػػنس رف ػ مامػػوف سػػمنر مامػػف
ولامػف لبػرلينـ لامػف و لراػفل لسػممعنؿ اممػف

ػبمح نػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٙػ فػوت

بػمممتمـ لمػذل

لستون مـ وسأممـ عف يونتمـ ومػـ نكػف اػممبل مبطمنتػي لم خ ػن ف ػ ةي لممػتمـ عىػ وتمػي
وركىي ف فخػذه ب فمنػي مػرتنف وفمػريـ بركػوس سػنمر ،ا ػؼ ا ػؿ ومػفل
سػ ط اػػذل ه مػػف لاػػفل نفمنػػي فػػمااا

ػةوفه لمػ

ػافونمم

منضػػع نفمػػي فػ لماػػذل ومػػـ نكػػف فػ لسػػتطمعتي ن ػػؿ

فخذني مف ركؿ لممتمـ فكمام م وسنف ويام نمـ لممتمـ بركىػي مػر ،فخػرل ب فمػي وف ػمس خ ػنتي
و ةر بةفيم بأمـ فنف وس ط فرضم واناوذ لامػمؿ مسػمعفو لممػتمـ عىنػي بممضػرس ثػـ لم ػول بػي
فػ

ػافوؽ لمسػنمر ،وتوتمػول تمنةػم لمػ ا طػ فسػنس وياػمؾ ول ػؿ لممػتمـ ضػربي بخنز لراػ

عى نفمني وضرس زمنىني وارر مكػؿ مػامـ ماضػر تاػرل

لمػ مركػػز ػػرط ك ػػر لمػػفولر وظىػول ياػػمؾ اتػ لمتمسػػة

مسػػم

ثػـ فرسػىمـ مػع فاػف مسػمعفني
ػ وممػػم فخى ػ سػػبنىمـ رلف ػػي

زمنبله مىو وؿ لم مازمي وبفف ف عبلط ل مبتي لمم ػمر لمنمػم وممػم زلف لألمػـ ا ػاي فاػف
لالطبم بفخوؿ لممست

فتوتي لم مركز لمسبلـ لمطبػ

بف مف لت لر ترلا وتـ لستو مؿ خ نتي لمنسرل  .ت

نػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٛوياػمؾ مػـ نكػف

ولذ بففى اممتي ف لمتاسف نوـ ٔٔ ٜٜٜٔ/ٖ/توتي لم مفنرن

فمف لمبانػر ،ولبىػغ بمػم

كمف ػ وعىؿ لعتفل لممتمـ عىني بممركؿ مظاي فاي ترلخ ف ركوس لمسنمر. ،
وفضمؼ فف سبس ترلخني ف لم كول نرتع لمػ خروتػي مػف مركػز ػرط ك ػر لمػفولر
ف ونى متأخر مف لمىنؿ واممتي لال مبن لمت كماى تسبس مي لممػم ومكاػي مػـ نكػف نةت ػف فػ
خطورتمػػم واػػموؿ عبلتمػػم ف ػ لمنػػوـ لمتػػمم وممػػم زلف فممػػي فخػػؿ مركػػز لمسػػبلـ لمطب ػ وكماػػى
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لمترلا لمةمتى يػ لستو ػمؿ خ ػنتي لمنسػرل نػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٛوممػم بػفف فػ لمتاسػف نػوـ

ٔٔ ٜٜٜٔ/ٖ/نمـ بمم كول .

ومػػافل ػػممف ،لممتاػ عىنػػي سػػمم لمبنػػمف فاػػي اػػفف خ ػػن لمتػػما بأاػػي روػػنس ا طػ
فبنس كمم افف لسمي كذمؾ ويو لمرلوف ..............ونف ذكر ذمؾ

رلا فػ عػف ،مولضػع

م ػػف ػػممفتي لذ ن ػػرر ص  ٔ/عا ػػف سػ ػالمي بماض ػػر لمة ن ػػف مام ػػوف نط ػػرل ض ػػمبط لممفنرنػ ػ
لممار ٔٔ ٜٜٜٔ/ٖ/مم ا ي :

لمض ػػمبط ..............ون اػ ػ وس ػػأماىةف بط ػػمنت وم ػػمكاش مة ػػمل  ....وضػ ػربا

ط :

بمم ىوى برتىي مف لمخىؼ ف مام م  ...ولمى ل مبا لمرلوف  . .......... /ممم ضػربا
بمم ىوى برتىي ف خ نت .
ط

ونف نرر كذمؾ بتا ن مى لمانمب

:

لمةمم ص  ٗ/مم ا ي :

 ........ون ا ضمبط لسمي ..............وطىس ما لمبطمنػ ف ىػى مػي لامػم فػ

مطػػروح عى ػػمف بخىػػص لت ػ لر لى لمتػػنش ولمتتانػػف  .....وض ػربا بػػمم ىـ وممػػم ونةػػى ما ػ
لمتزم  ...ولام بوط رلح لمرلوف ..............ضربا بمم ىوى ف مام م واسنى بوتع
تممف رلح لم والى امزمنف فني ضرس

س

:

ومف فنف تبنف لسمي ؟

ط

:

فا ػ ػػم عرف ػ ػػى لس ػ ػػمي ولا ػ ػػم فػ ػ ػ لمات ػ ػػز وس ػ ػػأمى لمةس ػ ػػمكر ن ػ ػػممول لف لس ػ ػػمي لم لرو ػ ػػف

...............
وبػػذمؾ نكػػوف لم ػػميف لممػػذكور نػػف فف ػػح عػػف م ػػفر عىمػػي ب خ ػػن لمػػذل حعتػػفل

عىني وكن ن عىمػي بمسػمي ويػـ ل ػخمص متمومػوف مػف عسػمكر لم ػرط لمػذنف مػـ نػذكريـ ومػـ
نػػذكر لسػػمم يـ و وبػػذمؾ نكػػوف لسػػتفالؿ لمطػػمعف عػػف ػػخص لمتػػما ولسػػمي مػػف متمػػوؿ مػػـ
تك ؼ عاي لمتا ن مى .
وممم كمف لمطمعف مـ ُنةرض عى لممتا عىني لممذكور ومػـ نتةػرؼ عىنػي ومػـ نولتػي
بي ات ن طػع بأاػي لمتػما و ومػف ثػـ فػمف لسػامف لالتمػمـ مىطػمعف بأاػي لممةتػفل عىػ لممتاػ

عىني لممذكور وماف

ل مبتي نكوف مةنبم  .ألاي مستمف مف متموؿ مـ نستفؿ عىني وبذمؾ

لستامؿ عى لمماكم مامن

يذل لمم فر بمماظر متتمنىي وممفلـ لألمر كػذمؾ فػأف م ػفر

ػممف ،لم ػػميف لممػػذكور نكػوف غنػػر مت ػػؿ وال مسػتمف مػػف ػػخص مةىػوـ نمكػػف لمتا ػػؽ ماػػي
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عف مةىوممتي ومامن ػتي فنمػم ولسػتظممر ا ن ػ لألمػر ب ػأامم  .ويػذه لم ػممف ،تةػف فػ ا ن تمػم
مف نبنؿ لمتسػممع باػم عىػ مػم ػمع بػنف ل ػخمص متمػومنف يػـ لمػذنف سػأممـ لممتاػ عىنػي

عف لسـ لممةتفل عىني .
وي ػػذه لم ػػممف ،وتى ػػؾ لالنػ ػولؿ لمتػ ػ ي ػػذل ػػأامم ال تةتب ػػر فم ػػنبل فػ ػ ا ن تم ػػم وال نت ػػوز
مى مض فف نستاف حمنمػم فػ نضػموي فو ن ػنـ عىنمػم لنتامعػي و ألف تافنػف ػخص ولسػـ لمتػما

لممةتػػفل عىػ ذمػػؾ لم ػػميف نتةػػنف فف نكػػوف مةىػػوـ لمم ػػفر وذمػػؾ بطرنػػؽ مبم ػػر  .فػػبذل كػػمف

تافنػػفه مسػػتمفل مػػف فن ػولؿ ػػخص خػػر فأاػػي نتةػػنف فف نكػػوف لألخنػػر خ ػػم مةىومػػم بذلتػػي
وماػػففل كػػذمؾ ات ػ نمكػػف لمتأكػػف ماػػي بةػػف مامن ػػتي فنمػػم ػػمف بػػي ومػػنس يػػذل ػػأف لم ػػممف،
لممسػػتمف ،مػػف ػػخص متمػػوؿ مػػـ نر ػػف عاػػي لممتا ػ عىنػػي و ومػػـ تتو ػػؿ لمتا ن ػػمى لم ػ
مةرفتي .

ومف ثـ فبف لستفالؿ ماكم لمموضوع ب ػممف ،لممتاػ عىنػي عىػ ااػو مػم سػىؼ بنماػي

لممبطػؿ ألامػم
ولتخمذيم فمنبل ضف لمطمعف لنممى عىنمم نضم يم بمالفلا نكوف م وبم بمم سػمف ُ
لسػػتافى ف ػ اكممػػم لم ػ فمنػػؿ ال ن ػػىح بذلتػػي فف نكػػوف سػػافل ممػػذل لم ضػػم وال ركن ػز ،مػػف
ركػػموزه فو فعمم ػ مػػف فعمومػػي وكػػمف عى ػ سػػىط لمتا نػػؽ فف تةػػرض لمطػػمعف عى ػ لممتا ػ

عىني بنف خرنف مبنمف مفل لمكمان تةرفي عىني مف عفمي ممفلـ لمتا نؽ مـ نك ؼ عف لسػـ
ياال لمتاوف لمذنف ففمول مىمتا عىني بمسـ لمطمعف بمعتبمره لمتما ماف
عىػ ماكم ػ لمموضػػوع تػػفلرؾ مػػم فػػمى عى ػ سػػىط لمتا نػػؽ مػػف لت ػ لر

ل ػمبتي كمػم كػمف
مك ػ تكػػوف

ػػممف،

لممتا عىني تفنر ،بمالعتبمر وبمتخمذيم فمنبل ُنةوؿ عىني عاف لم ضم بمالفلا .
ولذ فمسكى عف ذمؾ فبف اكممم نكوف مةنبم البتاموي عى فمنؿ فمسف .
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت ال ن ػػح مىماكم ػ فف تاسػػس اكممػػم عى ػ

تسمع فنولمي  .ت

ػػممف ،ما وم ػ

مػػف ػػخص متمػػوؿ مػػـ

* ا ض ٕٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ متموع عمر ػ ط ٖ ػ ٗٗٗ ػ ٓ٘٘
ولممةرفػ فػ عػرؼ لم ػموف اتػ مػو كماػى م ػوال بمػم مػف لم ػميف ػ نختىػؼ وزامػم فػ
لالثبػػمى بػػماتبلؼ سػػبنىمم فمػ لذل كماػػى سػػبنىمم لال ػػمع
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فو لمتسػػممع فو لما ػػؿ عػػف لمغنػػر ال

ن ح فف ن مـ ممم وزف ف لالفلا ػ ألامم ال تكوف مةرف كممىػ بػؿ مةرفػ م ػوب بممت ػكنؾ
بخبلؼ مم لذل كماى يذه لمسبنؿ يػ لمرانػ ولمبنػمف فبامػم نكػوف ممػم فثريػم الامػم اناوػذ تكػوف
لممةرف لمت ن ح لالطموامف لم مم نترتس عىنمم مف لماتموج .
* ا ض  ٜٔٗ٘/ٔٔ/ٕٙلممتموع لمرسمن  ٗٚرنـ  ٔٚػ ٕٙ
وخبل

مم ت فـ فاي مم كمف مماكم لمموضوع فف تأخػذ ب ػممف ،لممتاػ عىنػي ولنولمػي

بممتا ن مى كفمنؿ ضف لمطػمعف طمممػم لاػي فف ػح فػ فنولمػي فاػي عىػـ بمسػـ لمتػما مػف بةػض
تاوف لم رط لممتمومنف لمذنف مـ نر ف عامـ فمسػتامؿ تة ػس لمػفمنؿ ولسػتظممر مػفل تفنتػي
و ػػاتي مػػف م ػػفر مةىػػوـ كمػػم مػػـ نةػػرض لمطػػمعف عى ػ لممتا ػ عىنػػي بػػنف خ ػرنف مػػنمكف
لم طػػع بأاػػي لمتػػما لممةتػػفل عىنػػي وماػػف

ل ػػمبتي  .وب ػػذمؾ نكػػوف لماكػػـ ون ػػف لسػػتاف فػػ

نضػػموي بمالفلا ػ لم ػ فمنػػؿ ال نتػػوز لإلنتاػػمع بػػي فو لالعتمػػمف عىنػػي وممػػذل كػػمف بػػمطبل م سػػمف
لستفالمي بمم فوتس ا ضي ٓ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت فسػػبمس لماكػػـ تكػػوف م ػوب بمم سػػمف ف ػ لإلسػػتفالؿ لذل حاطػػوى عى ػ عنػػس نم ػػس

سػػبلم لالسػػتبمط ونتا ػػؽ ذمػػؾ مػػم لذل لسػػتافى لمماكمػ فػ حنتامعمػػم لمػ ففمػ غنػػر

ػػمما

مف لمامان لمموضوعن مبلنتامع بمم ت ٓ

* ا ض مفا ٕٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ سٗٗ ػ ٕٔٔ ػ  ٙٚٚػ طةف ػ ٖٖٖٗ ٕٙ /ؽ

وتكوف ماكم لمموضوع نف لخطأى كػذمؾ لذ ذكػرى فف لم ػميف لألوؿ فوضػح بأنولمػي
بممتا ن مى فف لمتما لممةتفل عىني وماف

ل مبتي لمت ا أى عامم لمةمي لممستفنم يو

لمم ػػتمـ  (..............لمط ػػمعف ) ألف ذم ػػؾ لم ػػميف م ػػـ ن ػػذكر لس ػػـ لمط ػػمعف لال ا ػػبل ع ػػف

ل ػػخمص متمػػومنف لذ مػػـ نكػػف عىػ بناػ مػػف فمػػر حسػػـ لمتػػما ماػػف
لسػػت

ل ػػمبتي لممػػذكور ،ونػػف

لسػػمي مػػف ذمػػؾ لمم ػػفر لممتمػػوؿ لمػػذل مػػـ ناػػففه ومػػـ نسػػأؿ مػػذمؾ بممتا ن ػػمى ومػػـ

نةرض لمطمعف عىني مبنمف مم لذل كمف ف لستطمعتي لمتةرؼ عىني مف بنف خرنف مػف عفمػي
وتكػػوف لمماكمػ ػ بػػذمؾ ن ػػف لعت ػػفى خط ػػأ فف لممتاػ ػ عىنػػي لس ػػتطمع لمتة ػػرؼ عىػ ػ لمط ػػمعف

ومةرفػ لسػػمي و خ ػػنتي مػػف تى ػػم ا سػػي و فػ اػػنف فاػػي مػػـ نكػػف نةػػرؼ لسػػمي ولامػػم نػػمؿ مػػي
متمومػػوف فاػػي لمطػػمعف و ومػػـ ن
ممةرف كن ن لستفالممـ عى

ػػح فو نر ػػف عػػف يػاال لممتمػػومنف ومػػـ نمكػػف مػػذمؾ سػالممـ
خص لمطمعف ونكػوف لماكػـ بػذمؾ ونػف تػرفل فػ عنػس لمخطػأ
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ف لالسامف وخممؼ لمثمبى بمالورلؽ بمالضمف لم فسمف لستفالمي بمم فوتس ا ضي ولالعمف. ،

ومػػف تماػػس خػػر فػػمف لمماكم ػ مػػـ ت ػػأ تا ػػنؿ ػػممف ،كػػؿ مػػف لم ػػميفنف مامػػوف سػػمنر

مامػػف ولامػػف لب ػرلينـ لامػػف ولكت ػػى ب وممػػم لف كػػبل ماممػػم ػػمف بمضػػموف مػػم ػػمف بػػي لم ػػميف
لألوؿ ( نمسػػر مامػػف مامػػوف عبػػف لمىطنػػؼ بمػػم مػػافله فف كػػبل ماممػػم نػػف ػػمف بممتا ن ػػمى بأاػػي
ميف لمتما ماف

...............

ل مب لممتاػ عىنػي ولمتػ ا ػأى عامػم لمةميػ لممسػتفنم ويػو لمطػمعف

* ف ػ اػػنف فف لم ػػميف مامػػوف سػػمنر مامػػف فوضػػح بأنولمػػي بممتا ن ػػمى ص ٛ/مػػم
ا ي:
س

 :ومم يو لسـ ذمؾ لمضمبط ومف كماول برف تي .

ط

 :فاػػم مػػم لعػرفش لسػػمي بػػس يػػو روػػنس لما طػ ( فبػػنس ) وكػػمف مةػػمه فربػػع
فعرفش فل اف مامـ

ػوالى ومػػم

س  :ومم ي فو مؼ ذمؾ لمضمبط تافنفل ؟
ط  :يو كمف البس مبس منرل واظمر ،ومتوسط لمطوؿ ومش تخنف فول ويو فبنض .
وم ػػافل تى ػػؾ لم ػػممف ،فف لم ػػميف لمم ػػذكور م ػػـ نا ػػفف لس ػػـ لمت ػػما ما ػػف

لممتا عىني ولف ذكر بةض فو مفي وافف وظن تي وفاي رونس ا ط فبنس .

ل ػػمب

وممم كمف لممتمـ لمممثؿ ( لمطمعف ) مـ نةرض ب خ ػي عىػ لم ػميف مامػوف سػمنر
مامف بنف خرنف ات نمكف لم طػع عاػف تةرفػي عىنػي بأاػي لمتػما ػ وكػمف لم ػميف لممػذكور مػـ
ناػػفف لسػػمي بأنولمػػي بممتا ن ػػمى عى ػ خػػبلؼ مػػم ذك ػره لم ػػميف لألوؿ ( لممتا ػ عىنػػي ) لمػػذل

افف لسمي كممبل ا بل عف متمومنف .

ومف ثـ فمف لالامم ف بنمف مضموف ممف ،لم ميف لمثما لم مم ا ػىتي لمماكمػ
مػػف فن ػولؿ لممتا ػ عىنػػي ( لم ػػميف لألوؿ ) تكػػوف ف ػ غنػػر ماىمػػم  .ألف لألوؿ فسػػـ لمتػػما
ويػػو لمطػػمعف كػػممبل مػػـ ناػػفف لم ػػميف لمثػػما لسػػمي وفف ذكػػر وظن تػػي وفو ػػمفي ويػػذل خػػبلؼ
تػػويرل بػػنف مضػػموف كػػؿ مػػف لم ػػممفتنف كػػمف ن تض ػ ونسػػتىزـ تا ػػنؿ مػػافل كػػؿ ػػممف،

عى افه طمممم فف يامؾ خبلفم تويرنم بنف لم ممفتنف لممذكورتنف كمم سىؼ لمبنػمف  .وألاػي
حذل تػمز مىماكمػ فف تانػؿ فػ بنػمف مضػموف ػػممف ،فاػف لم ػموف حمػ مػػم ا ػىتي مػف فنػولؿ
ػػميف خػػر ػ حالّ فف ػػرط ذمػػؾ بفلي ػ فف تكػػوف كػػؿ مػػف لم ػػممفتنف مت ػ مػػع لألخػػرل ف ػ
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عام ريم لمتويرنػ وفتزلومػم لممممػ و فػبذل كػمف بناممػم خػبلؼ فسمسػ فػبف لإلاممػ تكػوف فػ

غنر ماىمم ونتةنف تا نؿ مضموف كؿ ممف ،عى اف . ،ولذ خػممؼ لماكػـ لممطةػوف فنػي
يذل لماظر فباي نكوف مةنبم بةنس لمخطأ فػ لإلسامف وخممؼ لمثمبى بمألورلؽ ٓ
وكػػذمؾ لماػػمؿ بمماسػػب متا ػػنؿ ماكم ػ لمموضػػوع ممضػػموف ػػممف ،لم ػػميف لمثمم ػ
حبرلينـ لامف و ػ حذ مـ ت أ كذمؾ تا نىمم عى ااو مست ؿ و ػ بؿ فاممى ف بنمامػم حمػ مػم
ا ىتي مف فنولؿ لم ميف لألوؿ ( لممتا عىني ) بمم نةا فاي افف لسـ لمتما بأاي لمطمعف

..............رونس ا ط فبنس  .ف انف فف لمثمبى بمألورلؽ ص ٔٔ ومم بةفيم  :ػ
تػ ػ نمبىام رونس لما ط

( فبنس ) ومم فعرفش حسمي وكمف مةمه فربع

والى وسأمام عف

لمبطمنؽ  ......ورلح ضمرس نمسر مامف ماموف ىوى وكمف ولنؼ ورله ولمخبطي
تمى ف مام مي .

س

ػ مم لسـ ذمؾ لمضمبط ؟

تػ ػ

ػ فاػػم مػػم فع ػرفش حسػػمي ومكاػػي روػػنس لما ط ػ ويػػو فبػػنض والبػػس اظػػمره ومىنػػمف ػػون
ومتوسط لمطوؿ ٓ
وبػػذمؾ نكػػوف لم ػػميف لمثمم ػ

فو مفي ووظن تي ٓ

ونػػف فوضػػح بأنولمػػي فاػػي ال نةػػرؼ حسػػـ لمتػػما ولف اػػفف

وممػػم كػػمف لمطػػمعف روػػنس ا ط ػ فبػػنس مػػـ نةػػرض عى ػ لم ػػميف لمثمم ػ

فنضػػم ات ػ

نمكف لم طع عاف تةرفي عىني بأاي لمتػما و ومػف ثػـ فػبف لمثمبػى مػف فنولمػي بممتا ن ػمى فاػي مػـ

نافف لسػـ لممةتػفل عىػ لمم ػمس لممتاػ عىنػي خبلفػم ممػم ا ػىي لماكػـ مػف فنػولؿ لم ػميف
لألوؿ لمذل افف لسـ لمتما بأاي لمطمعف ..............رونس ا ط فبنس ٓ
وتكوف لمماكم نف لعت فى خطأ فف لم ميف لمثمم

نف افف لسػمي بمإلضػمف حمػ وظن تػي

ك ػرونس ا ط ػ فبػػنس  .وممػػذل فمػػم كػػمف ممػػم فف تا ػػؿ ف ػ بنػػمف فن ػولؿ ذمػػؾ لم ػػميف حم ػ مػػم
ا ىتي مف فنولؿ لم ميف لألوؿ طمممم فف يامؾ خبلفم تويرنم بػنف مضػموف لم ػممفتنف نتةىػؽ
بتافنف لسـ لمتما ماف

ألف لم ػػميف لمثمم ػ

ف مب لممتا عىني لمت ا أى عامم لمةمي لممستفنم .

مػػـ ناػػفف لسػػـ لمتػػما ومػػـ نةػػرض عىنػػي بػػنف خ ػرنف ات ػ نمكاػػي

تافنػػفه بةػػف لمتةػػرؼ عىنػػي و وتكػػوف لمماكم ػ نػػف فخطػػأى عاػػفمم فاممػػى ف ػ بنمامػػم ممضػػموف
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فنػولؿ لم ػػميف لممػػذكور ،حمػ مػػم ا ػػىتي مػػف فنػولؿ لممتاػ عىنػػي اظػ لر مىخػػبلؼ لمتػػويرل بػػنف
لم ػػممفتنف لممتةىػػؽ بتافنػػف لسػػـ لمتػػما

 .ويػػو ممكػػمف ن تضػ ماممػػم تا ػػنؿ مضػػموف كػػؿ

مف لم ممفتنف عى اف ،وعى ااو مست ؿ .
ولذ خمم ػػى يػػذل لماظػػر فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم مخطوػػي فػ لإلسػػامف ومخمم تػػي مىثمبػػى
بمألورلؽ بمم نستوتس ا ضي ولإلعمف ،ػ ومو فف لمماكم تسػمافى فػ نضػمومم حمػ ففمػ فخػرل

ألام ػم ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ متسػػماف ،ومامػػم متتمة ػ تتكػػوف ع نػػفتمم بان ػ

حذل س ػ ط فاػػفيم فو

حستبةف تةذر لمتةرؼ عى فثر ذمؾ ف ت فنريم مسمور لألفم لألخرل .
* ا ض ٕٕ ٜٔٛٙ/ٔ/ػ س  ٖٚػ ٕ٘ ػ ٗٔٔ ػ طةف ٘٘٘/ٜٗٛؽ
* ا ض  ٜٜٔٓ/٘/ٔٚػ سٔٗ 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 ٖٗ٘
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت مف لمم رر فاي حذل كماى ممف ،لم موف تا ػس عىػ ولنةػ ولاػف ،وال نوتػف فنمػم

خػػبلؼ ب ػػأف تىػػؾ لمولنةػ فػػبل بػػأس عىػ لماكػػـ حف يػػو فاػػمؿ فػ بنػػمف ػػممف ،ػػميف حمػ مػػم
فورفه مف فنولؿ ػميف خػر ت مفنػم مػف لمتكػرلر لمػذل الموتػس مػي ػ فمػم حذل كماػى ياػمؾ خػبلؼ
ف فنولؿ لم موف عف لمولنة لمولاف ،فو كػم ف كػؿ مػامـ نػف ػمف عىىولنةػ غنرتىػؾ لمتػ

ػمف

عىنمم غنره ػ فباػي نتػس مسػبلم لماكػـ بمإلفلاػ حنػرلف ػممف ،كػؿ ػميف عىػ اػفه  .ولال كػمف
لماكـ فوؽ ن وره ماطونم عى لمخطأ ف لإلسامف بمم نبطىي ونوتس ا ضي ت
* ا ض ٗ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٖٔٔ ػ  ٙٔٛػ طةف ٖ ٗٛ/ ٔ٘ٚؽ
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ٔلؼذَكظنكَثأٌََََ:

ت لألاكمـ لمتامون حامم ت مـ عىػ فسػس ممػم سػافيم مػف فورلؽ لمػفعول ػ فػبذل لسػتاف

لماكـ حم نوؿ ال ف ؿ مي بمألورلؽ كمف بمطبل الستامفه حم فسمس فمسف  .ت
* ا ض  ٜٔٛ٘/٘/ٔٙػ س  ٖٙػ ؽ ٕٓٔ ػ ص ٙٚٚ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٛٗ/ٔ/ػ س ٖ٘ ػ رنـ  ٛػ ص ٓ٘

ً
صبَيبََََ:انزُبلغَفَٗانزـجيتَََ

ف ػف تسػماف لماكػـ لممطةػوف فنػي كػذمؾ فػ نضػموي ببفلاػي لمطػمعف حمػ لمػفمنؿ لممسػتمف

مم ػػم ػػمف ب ػػي م ػػبمح ماتػػوس حبػ ػرلينـ بىوكػػممنف ا ط ػ
مضموف ممفتي بمم مافله فاي

ػػرط فبػػنس و وا ػػىى لمماكمػ ػ

اس لمطمعف ورفمنػي عاػف لم ػبض عىػ لممتاػ عىنػي ومػف

مةػػي وكى ػػي لممػػتمـ بتارنػػر مامضػػر تاػػرل مةػػفـ امىمػػـ بطمنػػمتمـ ثػػـ سػػىممـ ممركػػز ػػرط
ك ر لمػفولر ف ةػؿ و وفرفؼ فف لممتاػ عىنػي ورفمنػي كػماول ن ػوف بمكػمف لم ػبض عىػنمـ باممػ
طبنةن

و وا

فف نكوف لممتمـ نف تةفل عى فل مامـ ٓ

ومػػافل مػػم ت ػػفـ فف لمماكم ػ نػػف لطمأاػػى ووث ػػى بمػػم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور بػػأف

لمطػػمعف مػػـ نةتػػف عىػ لممتاػ عىنػػي فو فل مػػف رفمنػػي لمػػذنف تػػـ لم ػػبض عىػػنمـ مةػػفـ امىمػػـ
مبطمنمتمـ لم خ ن .
ويذل لمتز مف ممف ،لم ميف لمسػممؼ لمػذكر نتاػمف ونتةػمرض كىنػ مػع

ػور ،ولنةػ

لمفعول ولمت نضى ببفلا لمطػمعف باػم عىنمػم ويػ فف لمطػمعف ركػؿ لممتاػ عىنػي فأ ػمبي
بخ نتي لمنسرل ممم ففل حمػ فستو ػمممم وسػبس مػي عميػ مسػتفنم ت ػفر بااػو ع ػروف فػ
لمممو .
وبذمؾ نمـ لمتةمرض ولمتامنض بنف ممتم ب ممف ،لم ميف لممػذكور ولمػذل ا ػ اػفو

حعتفل مف لمطمعف عى لممتا عىني وبنف

ور ،ولنة لمػفعول لمتػ لنتاةػى بمػم لمماكمػ

ونضى ببفلا لمطمعف بام عىنمم ٓ
انػ

ال تسػػت نـ تىػػؾ لم ػػور ،مػػع مػػم ا ػػىتي لمماكمػ مػػف فنػولؿ لمبىوكػػممنف م ػػبمح

ماتوس حبرلينـ وعى لمااو لمسممؼ بنماي ٓ
حذ فف ممف ،لم ميف لممذكور ورفى بمماكـ عى وضع ُنامنض
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ور ،ولنة لمفعول

لمت فورفتمم ومم ا ىتي لمماكم مف فنػولؿ لم ػميف لألوؿ كػذمؾ ولمػذل فكػف فنمػم فف لمطػمعف

حعتفل عىني بأف ركىي ب فمي فأ مس خ نتي لمنسرل ممم ففل حم ػ حستو مممم ٓ

ويػػذل لمتضػػمرس بػػنف فت ػ لز لماكػػـ لمطةػػنف نتاػػمف مػػع ممنتػػس فف تكػػوف عىنػػي ففم ػ
لمػػفعول مػػف تامسػػؽ وتولفػػؽ بان ػ
تمنةمػػم ف ػ حتتػػمه ولاػػف وعى ػ

ن ػػف كػػؿ فمنػػؿ فزر لمػػفمنؿ لالخػػر ونفعمػػي وتتتػػي لألفم ػ
ػرلط مسػػت نـ ال ن ػػوبي لمةػػوط بمػػم نػػافل حم ػ اتنت ػ ماط ن ػ

مسػػتمف ،مػػف فسػػبمس سػػموغ وم ػػفممى م بوم ػ ع ػػبل وماط ػػم و ػ حذ ال نسػػتول وال نسػػت نـ نػػوؿ
لمماكم بأف لمطمعف فاف

بمممتا عىني تىؾ لإل ػمب لمتػ ا ػأى عامػم لمةميػ لممسػتفنم

و مػػع مػػم ا ػػىتي مػػف فنػولؿ لم ػػميف م ػػبمح ماتػػوس مػػف فف لمطػػمعف مػػـ نةتػػف عىػ لممتاػ
عىني ومـ ناف

بي تىؾ لإل مب و ألف لألنولؿ لممػذكور ،ولم ػمفر ،مػف لم ػميف لمسػممؼ لمػذكر

تتتػػي ف ػ حتتػػمه خػػر مضػػمف م ػػور ،لمولنة ػ لمت ػ نضػػى لمماكم ػ ببفلا ػ لمطػػمعف عامػػم ومػػم

ا ىتي مف فنولؿ لم ميف لألوؿ  .ويو مم ن ـ لماكـ لمطةنف بممتامنض ولمتممتر فضبل عػف

لمغمػػوض ولإلبمػػمـ و ويػػو مػػم ناب ػ عػػف حضػػطرلس لمولنةػ ف ػ ذيػػف لمماكم ػ وعػػفـ لسػػت رلريم
لإلسػػت رلر لمػػذل نتةىمػػم فػ اكػػـ لمونػػموع لمثمبتػ ممػػم نةتػػز ماكمػ لمػػا ض عػػف بسػػط رنمبتمػػم
عى لماكـ مبنمف مفل

ا تطبنؽ لم ماوف عى لمولنة كمم

مر حثبمتمم بمفوامتي ٓ

حذ مـ نةف نةرؼ مف تىؾ لممفوامى مػمحذل كػمف لمطػمعف يػو لمػذل حعتػفل عىػ لممتاػ

عىني ولمت تسبس ف لمةمي لممستفنم لمت ما ى بي مف عفمي ٓ
ٔػهَٗطنكَإؿزمغَلؼبءَانُمغَإطَلؼَٗثأٌََ:ـَ

ت لماكـ نكوف مةنبم حذل كػمف مػم لورفتػي لمماكمػ بأسػبمبي نػف ورف عىػ

ػور ،ناػمنض

بةضػػي لمػػبةض لسخػػر وفنػػي مػػف لمتةػػمرض مػػم ن ػػمي بةػػفـ لمتتػػماس وناطػػول فػػوؽ ذمػػؾ عىػ

غمػػوض ولبمػػمـ وتمػػمتر ناب ػ عػػف حخػػتبلؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنة ػ لمت ػ حسػػتخىص مامػػم
لإلفلا ممم ال نمكف مةي حستخبلص م وممتي سول مم تةىؽ مامػم بولنةػ لمػفعول فو بػممتطبنؽ
لم ػ ػػماوا ونةتػ ػػز بممتػ ػػمم ماكم ػ ػ لمػ ػػا ض عػ ػػف حعمػ ػػمؿ رنمبتمػ ػػم

عى ػ ػ لموتػ ػػي لم ػ ػػانح

إلضػػطرلس لمةام ػػر لمت ػ لورفيػػم لماكػػـ وعػػفـ حسػػت رلريم لإلسػػت رلر لمػػذل نتةىمػػم ف ػ اكػػـ
لمونموع لمثمبتي ممم نستانؿ مةي فف تا رؼ عى فل فسمس كواى ماكم لمموضوع ع نػفتمم
واكمى ف لمفعول ت ٓ
* ا ض ٗ ٜٕٔٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ رنـ ٔٗٚػ ص ٛٗٚػ طةف ٖٕٕٗ ٕ٘/ؽ
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* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ رنـ ٜػ صٗٗ ػ طةف ٓٗ ٗٙ/ٜؽ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت بأف لماكـ نكوف مةنبم حذل كمف مم فورفتي لمماكم ف فسبمس اكممم ناػمنض بةضػي

لمػػبةض لسخػػر وفنػػي مػػف لمتةػػمرض مػػم ن ػػوبي بةػػفـ لمتتػػماس وناطػػول فػػوؽ ذمػػؾ عى ػ حبمػػمـ

وغمػػوض وتمػػمتر نابػ عػػف حخػػتبلؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنةػ لمت ػ فسػػتخىص مامػػم لإلفلا ػ

ممم ال نمكف مةي حستخبلص م وممتي ونةتز ماكمػ لمػا ض عػف حعمػمؿ رنمبتمػم عىػ لموتػي
لم انح إلضطرلس لمةام ر لمت فورفيػم لماكػـ وعػفـ حسػت رلريم لإلسػت رلر لمػذل نتةىمػم فػ
اكـ لمونموع لمثمبت ممم نستانؿ عىنمم مةي لمتةػرؼ عىػ فل فسػمس كواػى ماكمػ لمموضػوع
ع نفتمم ف لمفعول ت ٓ

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

وي ػػذل لمتا ػػمنض ب ػػنف فتػ ػ لز لماك ػػـ لمطة ػػنف نس ػػتوتس ا ض ػػي ولإلاممػ ػ وم ػػو تس ػػمافى
لمماكمػ ػ حمػ ػ ففمػ ػ فخ ػػرل ألام ػػم متس ػػماف ،كم ػػم س ػػىؼ لمبن ػػمف  .وك ػػمف نتة ػػنف عىػ ػ ماكمػ ػ

لمموضوع حستةممال ما مم فػ تتزوػ

ػممف ،لم ػميف فف تأخػذ مامػم مػم تطمػوف حمنػي ونرتػمط مػي

وتفلامم وتطرح مامم ممال ن مفؼ يذل لم بوؿ وذمؾ لإلنتامع ٓ
فمػػم فف تػػورف بمػػفوامى لماكػػـ لم ػػمفر بمإلفلا ػ

ػػورتنف متةمرضػػتنف حاػػفليمم تثبػػى

ػفور لإلعتػفل مػف لمطػمعف ضػف لممتاػ عىنػي و ػ ولألخػرل تا ػ عاػي يػذل لمةػفولف حسػتامفل
حم ػ مػػم ا ػػىتي مػػف فن ػولؿ لمبىوكػػممنف م ػػبمح ماتػػوس فػػبف يػػذل يػػو لمتةػػمرض بةناػػي لمػػذل

ترفل فني لماكـ وف مبي بممةولر لمسمبؽ بنماي ٓ

كمم كمف عىنمػم كػذمؾ ونػف فورفى اػص ػممف ،لم ػميف لممػذكور كمػم امىتمػم وفابػأى
بمم فف ت

ح ف اكممم عف فامم مـ تأخذ مف فنولؿ لم ميف لمسممؼ لمذكر تز مامم ألاي مـ

ن ػػمفؼ نب ػوال ولرتنماػػم ولطمواماػػم مػػف ضػػمنريم و ولذ خىػػى مػػفوامى لماكػػـ لمطةػػنف ممػػم ن نػػف
ذمؾ بؿ فب ى عى مضموف ممف ،لم ميف لمم مر حمني ا م ولممتضما ا نػي ماػفو لإلعتػفل

لممزعػػوـ مػػف لمطػػمعف ضػػف لممتا ػ عىنػػي ولاػػفل

بػػي تىػػؾ لإل ػػمب و فػػبف لماكػػـ نكػػوف ونػػف

ف مبي لمتامنض لممبطؿ كمم سىؼ لمبنمف .
ألف لمماط ػػؽ لم ض ػػمو مىاك ػػـ ولم ػػذل نتة ػػنف فف نك ػػوف س ػػونم خممن ػػم مم ػػم ن ػػوبي م ػػف
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تامنض وتضمرس ا نض فف تسوؽ لمماكم ف اكممم مف لألفم

مم نتسماف وال نتةمرض مع

ػور ،لمولنةػ لمتػ حطمأاػى حمنمػػم  .وال مػػع مػػم فورفتػي مػػف ففمػ تػفعـ تىػػؾ لم ػػور ،وتانػػفيم .

وعىنمم فف تس ط مف فتػ لز

ػممف ،لم ػميف مػم ال نت ػؽ مػع مػم حنتاةػى بػي ولطمأاػى حمنػي ب ػأف

ػػور ،لمولنة ػ ولألفم ػ لمت ػ سػػمنتمم ضػػف لممػػتمـ ( لمطػػمعف ) ونضػػى بمإلفلا ػ باػػم عىنمػػم .
ػػممف ،لم ػػميف فسمس ػػي وس ػػافه فف لم ػػممف،

خم ػ ػ وفف ا ػػؽ ماكمػ ػ لمموض ػػوع فػ ػ تتزوػ ػ

مسػػتمف ،فسمسػػم مػػف ا ػولس لم ػػميف ولمت ػ نػػف تخط ػ ف ػ بةػػض فت ػ لز لم ػػممف ،ونػػف ت ػػنس
.وممذل كػمف ماط نػم فف تأخػذ لمماكمػ بكػؿ لم ػممف ،وعام ػريم لممتةػفف ،حذل مػم حطمأاػى حمػ

ػػاتمم فو فف تأخ ػػذ بت ػػز مام ػػم وتط ػػرح ت ػػز فو فتػػ لز فخ ػػرل مام ػػم حذل م ػػـ ت ػػمفؼ نبومم ػػم
ولطموامامم حمنمم .
ك ػػؿ ذم ػػؾ ن ػػترط ونس ػػتوتس فف نك ػػوف م ػػم تأخ ػػذه لمماكمػ ػ م ػػف فتػ ػ لز لم ػػممف ،متسػ ػ م

ومتم ػنم مػع بػمن لألفمػ لمتػ فخػذى بمػػم ووث ػى فنمػم ػ فمػم فف تأخػذ ب ػممف ،لم ػميف بأكمىمػػم
رغـ تةمرض بةض فتزلومم مػع

ػور ،لمولنةػ لمتػ لطمأاػى حمنمػم وبػمن لألفمػ لمتػ حرتماػى

حمنمم فبف يذل فمػر مامػ عاػي إلخبلمػي بماطػؽ لماكػـ لم ضػمو وسػبلم لسػتفالمي ويػو لمةنػس
لمػػذل تػػرفل فنػػي لماكػػـ لمطةػػنف عاػػفمم فخػػذ فػ

عىنػػي ولم ػػميف لمثػػما بػػأف لمطػػمعف يػػو ماػػف
لمت ػ ما ػػى بمم ػػمك

ػػور ،لمولنةػ ماػػؿ لمتػػفلع وبػػأنولؿ لممتاػ

لإل ػػمب لمت ػ اتتػػى عامػػم لمةمي ػ لممسػػتفنم

ػ ثػػـ عػػمفى وفخػػذى ب ػػوؿ بىوكػػممنف لممبما ػ

لمطمعف مـ نةتفل عى لممتا عىني ومـ ناف

م ػػبمح ماتػػوس بػػأف

بي فو نضنره فن ح مبمى .

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فباي نضا مةنبم ولتس لما ض كمم سىؼ

لمبنمف متامنض فسبمبي وتضمربمم و ػ

ٔفَٗطنكَلؼذَحمكًخَانُمغَََ:

ت بأف لماكـ نكوف مةنبم حذل كمف مم فورفتػي لمماكمػ فػ فسػبمبي نػف تػم عىػ ااػو

نامنض بةضي لمبةض لالخر وفني مف لمتةمرض مػم ن ػمي بةػفـ لمتتػماس وناطػول فػوؽ ذمػؾ

عى ػ غمػػوض ولبمػػمـ وبتمػػمتر ناب ػ عػػف حخػػتبلؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنة ػ لمت ػ لسػػتخىص
مامػػم لإلفلا ػ ممػػم النمكػػف مةػػي لسػػتخبلص م وممتػػي س ػول مػػم تةىػػؽ مامػػم بولنة ػ لمػػفعول فو
بممتطبنؽ لم ماوا

 .ونةتز بممتمم ماكم لمػا ض عػف حعمػمؿ رنمبتمػم عىػ لموتػي لم ػانح

إلضػػطرلس لمةام ػػر لمت ػ فورفيػػم لماكػػـ وعػػفـ لسػػت رلريم لإلسػػت رلر لمػػذل نتةىمػػم ف ػ اكػػـ

352

لمونموع لمثمبت ممم نستانؿ مةي فف تتةرؼ عى فل فسمس كواى ماكمػ لمموضػوع ع نػفتمم

ف لمفعول  .ت

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

* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔ/ٜػ س  ٕٛػ  ٜػ ٗٗ ػ طةف ٓٗ ٗٙ / ٜؽ
وناساس يذل لمةولر كذمؾ ف
عبػػف لممطىػػس غ ػزالف ان ػ

أف مم ا ىتي لمماكم مف فنولؿ لم ميف عبػف لمسػبلـ

فورفى ف ػ تا ػػنىمم متىػػؾ لم ػػممف ،مػػم نةتبػػر فاػػي ا ػ فف نكػػوف

لمطمعف نف حعتػفل عىػ لممتاػ عىنػي فو فاػف رفمنػي ػ ويػذل لمتػز مػف لم ػممف ،نتاػمف مػع مػم

خى ػػى حمنػػي لمماكمػ بػػأف لمطػػمعف يػػو لممةتػػفل عىػ لممتاػ عىنػػي وماػػف
اتمى عامم لمةمي لممستفنم

لإل ػػمب لمت ػ

.

رغػػـ فف لم ػػميف لممػػذكور يػػو مػػف ػػموف لإلثبػػمى لمػػذنف حتخػػفى لمماكم ػ مػػف فن ػولممـ

ففم ضف لمطمعف ونضى بمسم متي عف لإل مب سمم لمذكر وفازمػى ضػفه لمة وبػ لمم ضػ

بمم  .وبذمؾ نكوف لمتةمرض نف نمـ بنف مضموف ممف ،لم ػميف لمسػممؼ لمػذكر كمػم ا ػىتمم
لمماكم و ور ،لمولنة لمتػ نضػى ببفلاػ لمطػمعف عامػم  .ويػذل لمتاػمنض نةنػس لماكػـ بمػم
نستوتس ا ضي حذ مـ نةف نةرؼ مف مفوامتي مم حذل كمف لمطمعف يو ماف

تىػؾ لإل ػمب فو

مػػـ ناػػفثمم فخػػذل بػػأنولؿ ػػميف لإلثبػػمى عبػػف لمسػبلـ غػزالف كمػػم ا ػػىتمم لمماكمػ عىػ لمااػػو
لمسممؼ بنماي .

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت ممم كمف نبنف ممم فورفه لماكـ مػف فنػولؿ ضػمبط لمولنةػ فف تارنمتػي فمػى عىػ فف

لمطػمعف نتتػػر فػ لممػولف لممخػػفر ،ويػػذل عىػ خػبلؼ مػػم لاتمػ حمنػػي لماكػػـ مػػف فف لألورلؽ نػػف
خىى مػف فمنػؿ ن ناػ عىػ تػولفر ن ػف لإلتتػمر ػ فػبف مػم فورفتػي لمماكمػ فػ فسػبمس اكممػم
عى ػ لم ػػور ،لممت فم ػ ناػػمنض بةضػػي لمػػبةض لسخػػر بان ػ
ت لرنػػس

ال تسػػتطنع ماكم ػ لمػػا ض فف

ػػا تطبنػػؽ لم ػػماوف عى ػ ا ن ػ لمولنة ػ الضػػطرلس لمةام ػػر لمت ػ فورفتمػػم وع ػػفـ

حست رلريم لإلست رلر لمػذل نتةىمػم فػ اكػـ لمونػموع لمثمبتػ ممػم نسػتانؿ عىنمػم مةػي فف ُنتةػرؼ
عى فل فسمس كواى ماكم لمموضوع ع نفتمم ف لمفعول ت ٓ

* ا ض ٜٜٔٔٔٗ/٘/ػ س ٘ٗ ػ  ٜٛػ  ٖٜٙطةف  ٕٙ /ٔٔٙٚٙؽ
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صبنضبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَََ

كمم فخطأى ماكم لمموضوع كذمؾ عافمم حستافى حم فنولؿ لم ميف ،رلافل حسممعنؿ

اممػػف عاػػف نضػػمومم بمإلفلا ػ ضػػف لمطػػمعف ولتخػػفى مػػف تىػػؾ لألن ػولؿ سػػافل وفعمم ػ ماكممػػم
لمطةنف ألامم فوضاى بأنولممم

رلا ص  ٕٚومم بةفيم فف لمطمعف مـ نةتػف عىػ لممتاػ

عىني فو فاف مف رفمني ونممى رفل عى لمسالؿ لست :

ػ ويػػؿ تةػػفل لمضػػمبط فو فل مػػف رتػػمؿ لم ػرط لمم ػرلف نف مػػي عى ػ نمسػػر ( لممتا ػ

س

عىني ) فو فل ممف كماول برف تي اذلؾ .
لمضمبط ولم رط لمى مةمه مافش ضرس اف ماام خممص .

ط ػ

عىمم بػأف لم ػميف ،لممػذكور ،عم ػرى لمولنةػ ماػذ بػفلنتمم وكماػى مػف ػموفيم و وممػذل

فػبف ػػممفتمم لمثمبتػ بػمألورلؽ تةػػف فمنػػؿ ا ػ مىطػمعف ومنسػػى مػػف عػفلف لألفمػ لمتػ نمكػػف فف
نتسػػماف حممػػم لماكػػـ فػ نضػػموي ببفلاتػػي و ومكػػف لمماكمػ فسػ طى يػػذل لمتػػز لممػػمـ ولمتػػويرل
مف ممف ،لم ػميف ،لممػذكور ،ولكت ػى بتا ػنؿ فتػ لز فخػرل ثماونػ مامػم وغنػر تويرنػ ػ ويػ
ولنة لم بض لمولنع عىنمم وعى مف كماول ب ابتمم ف ذمؾ لمونى ومامـ لممتا عىنػي مةػفـ
وتػػوف بطمنػػمى خ ػػن مةمػػـ وفم ػره ممػػـ بػػأف نسػػت ىول سػػنمر ،ا ػػؼ ا ػػؿ وكػػمف لممتا ػ عىنػػي

نضػػع نػػفه عى ػ بطاػػي متأممػػم وممػػم و ػػىول مىا ط ػ وضػػةمم ف ػ مكػػمف مسػػت ؿ ات ػ اضػػرى
ولمػػفتمم وخمممػػم ونممػػم بمسػػتبلممم و ػ ونػػف عػػمفى لم ػػميف ،وفكػػفى ولنةػ عػػفـ حعتػفل لمطػػمعف
عىني بركىي ب فمي مف لمخىؼ عافمم سوىى :
س
ط

ػ يؿ مو اػف

تةػفل عىػ لممػفعو نمسػر فو فل مػف لسخػرنف لمػذنف كػماول مةكػـ كاػى

ميفتني ؟

ػ

فنوه كاى

ى مو ا ؿ ضرس و مكف فام م نى نمسر مسؾ بطاي ف لمةربنػ ونػمؿ

عموز ف رس وتمبول مي مني .
ويػػذه لألنػولؿ لمتػ ا ػػى فنمػػم لم ػػميف ،ولنةػ لإلعتػػفل لممػػفع بمػػم مػػف لمطػػمعف عىػ
لممتا عىني ولافل

ح مبتي لمت ا أى عامم لمةمي لممستفنم مـ تا ىمم لمماكم ضػمف

ممفتمم وال ف فت لز لماكـ لألخرل بمم نمكف مةي لم وؿ بأامم غمبى عف لمماكمػ كىنػ ومػـ
ت طف حمنمم وال حم مافليم ومةاميػم ونابػ ذمػؾ عػف فامػم مػـ تماػص ػممف ،لم ػميف ،لممػذكور،
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لمتماػنص لمكػمف لمػذل نمنػ ممػم لم ر ػ مىتةػرؼ عىػ ا ن ػ تىػؾ لألنػولؿ ومغ لزيػم و وبأامػػم

ت كؿ فمنؿ ا

مىطمعف و وال ت ىح بذلتمم فمنبل مئلثبمى ضفه و ػ ويو مم نفؿ كذمؾ عف فف

تةسػػؼ لمماكم ػ ف ػ لسػػتفالممم وفسػػمف ماطػػؽ لماكػػـ لمػػذل فنػػمـ نضػػم ه بمإلفلا ػ مسػػتافل حم ػ
لألنولؿ سمم لمذكر مع فف لمماكم مو تبناتمم عى ا ن تمم مكمف مف لمماكف فف وتم اظريم
ستتغنر فػ وزامػم ونبوممػم كػفمنؿ مػف ففمػ لمثبػوى ومنسػى مػف لألفمػ لمتػ تا ػ عػف لمطػمعف

لمتممػ لممسػاف ،حمنػػي ولمتػ نضػ لماكػـ بمإلفلاػ باػػم عىػ ثبوتمػػم ضػفه مسػتافل فػ ذمػؾ حمػ

فن ػولؿ لم ػػميف ،لراػػفل حسػػممعنؿ اممػػف بمإلضػػمف حم ػ بػػمن لألفم ػ لألخػػرل ولمت ػ كواػػى مامػػم
تمنةمم وعى وتي لمتسماف ولمتكمفؿ فنمم بنامم ع نفتمم ف لمفعول ولذ كمف لمفمنؿ لممذكور نػف
لعترله و مبي لم سمف لممبطؿ لمسممؼ بنماي وفف لماكػـ برمتػي نكػوف مةنبػم ولتبػم ا ضػي ممػم بػنف
لألفم مف تسماف كمم سىؼ لمبنمف
وال ماػػؿ مى ػػوؿ ف ػ يػػذل لم ػػفف بػػأف لمماكم ػ حسػػتةمىى ف ػ يػػذل لم ػػفف وعاػػف بنمامػػم
مىفمنؿ لممسػتمف مػف فنػولؿ لم ػميفه لممػذكور ،ا مػم فػ تتزوػ لمػفمنؿ بانػ

نكػوف ممػم فف تأخػذ

بتز مف تىؾ لم ممف ،وتةوؿ عىني ف نضمومم بمإلفلا وتس ط مامم ممال تطموف حمني مف تىػؾ
لألنولؿ وف م مسىطتمم لمت فنرن

 ....ألف رط ذمؾ لماؽ وتىؾ لمسػىط فف نكػوف ولضػام مػف

لماكػػـ ذلتػػي ومفوامتػػي لمػػذل ونةػػى فنػػي تىػػؾ لمتتزو ػ فف لمماكم ػ فامطػػى بمم ػػممف ،وممرسػػى
سىطتمم ف تتزوتمم بغنر بتر م اوليم ٓ
بمةا فف نكوف ولضػام مػف فسػبمس لماكػـ فف لمماكمػ فطاػى حمػ نػوؿ لم ػميف ،بػأف
لمطمعف مـ نةتف عىػ لممتاػ عىنػي وفاػف

ح ػمبتي لمتػ اتمػى عامػم لمةميػ لممسػتفنم

وػ

ثـ لستبةفى يذل لمتز مف فنولممم وي عى بناي مف فمره وفالمتي ٓ
وعاف ذمؾ نمكف لم وؿ بأف لمماكم لستةمىى ا مم ف تتزو

فنولؿ لم ميف ،لممذكور،

ويػ عىػ فطاػػي وبناػي مػػف مضػػموامم وفالمتمػػم بأكمىمػم ومػػـ نغػػس عامػػم ػ مامػػم وفامػػم نممػػى
بولتبمػم فػ تمان ػمم لمتماػنص لم ػممؿ لمم ػروض عىنمػم ػ ثػـ لسػتةمىى بةػف ذمػؾ سػػىطتمم

لمت فنرنػ ف ػ تتزوتمػػم فأخػػذى مامػػم مػػم فرتماػػى حمنػػي وفطراػػى مػػممـ ن ػػمفؼ نبػوال ولطمواماػػم
مامم و ػ ويام تكػوف لمسػىط لمت فنرنػ لمتػ لسػتةمىتمم لمماكمػ فػ ماىمػم فوف ثمػ تتػموز فو
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حسم  ،الستةممممم وال نمكف ولمامؿ كذمؾ لماة عىنمم بثم مطمعف .

ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر ومػػـ تا ػػؿ لمماكم ػ لمت ػ

فيفرتػػي بػػمن

ػػممف ،لم ػػميف ،لممػػذكور ،ولمفلمػ عىػ فف لمطػػمعف مػػـ نةتػػف عىػ لممتاػ عىنػػي بممركػػؿ ب فمػػي
مف لمخىؼ فأ مبي بتىؾ لإل ػمب لمتػ اتمػى عامػم لمةميػ لممسػتفنم وبػأف لمولنةػ لممػذكور،
مػو اػفثى مكماػى مػف بػنف ػموفيم ػ ومػـ ت ػؿ كىمتمػم فػ يػذل لمتػز مػف فنػولؿ لم ػميف ،وعىػ

ااػو نػفؿ عىػ فامػم فطاػى حمنػي وفممػى بػي فبامػم تكػوف بػذمؾ نػف فتػرى وعىىغنػر بناػ والت طػف
بتػ ػػر لم ػ ػػممف ،ومسػ ػػخى فاوليػ ػػم بمػ ػػم فامممػ ػػمحم مةاىػ ػػآخر غنػ ػػر م موممػ ػػم لم ػ ػرنح وفالمتمػ ػػم
لمولضا و ػ وخى ى مامم حم فامم فمنؿ ثبوى ضف لمطمعف وي ف ا ن تمم مف ففم لما
لمت تا

لمتمم عاي بكمف عام ريم لمممفن ولممةاون و ػ ويذل كىي ممم ن ـ لماكـ لمطةنف

بمم سمف ف لإلستفالؿ ولمتةسؼ ف لإلسػتاتمط فضػبل عػف لم

ا ضي ولإلامم ٓ

ػور فػ لمتسػبنس بمػم نسػتوتس

ٔفَٗطنكَرمٕلَحمكًخَانُمغَََََ:

ت مػػف لمم ػػرر فاػػي حذل كػػمف مػػف اػػؽ ماكمػ لمموضػػوع فف تتػػزج نػػوؿ لم ػػميف فتأخػػذ

بةػػض ماػػي فوف بةػػض ػ فػػبف اػػف ذمػػؾ ومامطػػي فف التمسػػخي فو تبتػػر فا ػوله بمػػم نانىػػي عػػف
لممةاػ لمم مػػوـ مػػف

ػرنح عبمرتػػي وفاػػي نتػػس فف نكػػوف ولضػػام مػػف لماكػػـ لمػػذل ونةػػى فنػػي

لمتتزو فف لمماكم فامطى بمم ممف ،وممرسى سىطتمم ف تتزوتمم بغنر بتػر م اوليػم ػ حذ فف
ونػوؼ لمماكمػ عاػف يػػذل لماػػف نا ػرؼ حمػ فامػػم مػـ ت طػػف حمػ مػػم نةنػػس ػممف ،لم ػػميف ممػػم
ن ػـ حسػتفالممم بمم سػمف ػ فػبذل كماػػى لمماكمػ نػف بتػرى فاػول ػممف ،لم ػميف فػأفل ذمػؾ حمػ

عفـ حمممممم حممممم

انام با ن لألسمس لمذل نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممف ،مػع فامػم مػو تبناتػي

عىػ ولنةػ مكػػمف مػػف لمماتمػػؿ فف نتغنػػر وتػػي رفنمػػم فػ لمػػفعول ػ فػػبف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم
م

ور ف لمبنمف ففل بي حم فسمف ف لإلستفالؿ بمم نتةنف مةي ا ضي ولإلعمف ،ت ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ سٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙطةف رنـ ٔ ٗٗ / ٜٛؽ
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ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت ال نتػػوز مىماكمػ فف تتػػفخؿ فػ رولنػ لم ػػميف ذلتمػػم وتأخػػذيم عىػ وتػػي خػػمص

نخممؼ

رنح عبمرتمم ٓ فو فف ت نـ نضم يم عى

فروض تامنض

رنح رولنتي و بػؿ كػؿ

مم ممم فف تأخذ بمم حذل ي حطمأاى حمنمم فو فف تطرامم حف مـ تثؽ بمم تٓ
* ا ض ٕٔ ٜٜٔٚ/ٙ/ػ س ٖٓ ػ ٕ٘ٔ ػ ٚٔٚ

* ا ض  ٜٕٔٚ/٘/ٚػ س ٖٕ ػ ٔٗٔ ػ ٜٙٗ
* ا ض ٖٓ ٜٖٔٙ/ٗ/ػ س ٗٔ ػ  ٚٙػ ٖ٘ٛ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغََثأٌَََ:ـََ
ت حذل كماػػى لمماكمػ

عىػ مػػميو ظػػمير مػػف اكممػػم نػػف فممػػى ػػممف ،لم ػػميف عىػ

غنػػر مػػم نػػافل حمنمػػم ما ػػىمم لمػػذل فثبتتػػي ف ػ لماكػػـ ولستخى ػػى مامػػم مػػمال تػػافل حمنػػي
ولعتبرتي فمنبل عى لإلفلا

فمذل فسمف ف لإلستفالؿ نستوتس ا ض لماكـ تٓ

* ا ض ٗٔ ٜٖٔ٘ /ٗ /ػ س ٗ ػ ٓ ٕٙػ ٕٓٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:
ت حذل كمف مف اؽ لمماكم

فف تأخذ ببةض فنولؿ لم ميف فػبف اػف ذمػؾ ومامطػي

فف ال تانػػف عػػف لممةا ػ لمم مػػوـ ممػػم و وفا ػػي حذل مػػـ تكػػف لمماكمػػ

مىمػػ حممممػػم

ػػانام

با ن ػ لألسػػمس لمػػذل نممػػى عىنػػي لم ػػممف ،مػػع فامػػم مػػو تبناتػػي عىػ ولنةػػي مكػػمف مػػف لمماتمػػؿ

فف نتغنر وتي رفنمم ف لمفعول فبف لماكـ نكوف مةنبم ب

ور ف لمبنمف ففل حم فسمف فػ

لسستفالؿ بمم نستوتس ا ضي ٓ ت
* ا ض ٕ٘ ٜٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ٚٙ
لضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت حذل ك ػػمف لماك ػػـ لممطة ػػوف فن ػػي فػ ػ مت ػػمؿ لمتوفن ػػؽ ب ػػنف لم ػػفمنىنف لم ػػوم

حفت ػػرض م ػػف عا ػػفه حفت لرض ػػمى منس ػػت نـ م ػػي ت ػػانح رولنػ ػ

لممول م ػ ولممبل م ػ

ػػميفل لما ػػمف

ولم اػ ػ

ن ػػف

و وتم ػػف فػ ػ

بػػنف لم ػػورتنف لممختى تػػنف بةبػػمرلى عمم ػ متػػرف ،الت ػػفؽ ف ػ كػػؿ

لألاولؿ و وكمف حفت لرضػي فػ يػذل لم ػفف ال سػاف مػي وال ػميف عىنػي اسػبمم فثبتػي لماكػـ
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وبناػػي ف ػ مفوامتػػي و وكماػػى لألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ

عى ػ لمتػػزـ ولمن ػػنف عى ػ

لمولنػػع لم ػػذل نثبتػػي لمػػفمنؿ لممةتب ػػر وال تاسػػس ب ػػممظف ولإلاتم ػػمؿ عىػػ لم ػػروض ولإلعتب ػػمرلى
لممترف ،و فبف لماكـ لممطةوف فني نكوف فمسف لإلستفالؿ مةنبم ت ٓ
* ا ض ٖٔ ٜٜٔٙ/ٔ/ػ س ٕٓ ػ  ٕٙػ ٕٗٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت ال نتوز مىماكم فف تتػفخؿ فػ

نخػػممؼ

رولنػ

لم ػميف ذلتمػم وتأخػذيم عىػ وتػي خػمص

ػرنح عبمرتمػػم و فو ت ػػنـ نضػػم يم عى ػ فػػروض تاػػمنض

ػرنح رولنتػػي و بػػؿ كػػؿ

ممممم فف تأخذ بمم حذل ي حطمأاى حمنمم فو تطرامم حف مـ تثػؽ بمػم و وممػم كػمف لماكػـ

نػػف فنػػمـ نضػػم ه بػػبفل ،لمطػػمعف عى ػ حفت ػرلض
عىنػػي ويػػو ف ػ ماط ػ

لمػػبل ػػةورن

ػػفور اركػػمى ال حرلفن ػ

ويػػو مػػمال سػػاف مػػي مػػف فن ػولؿ

بسػػطمم لماكػػـ و فباػػي نكػػوف نػػف تػػفخؿ ف ػ رولنتممػػم وفخػػذيم عى ػ
عبمرتمم ويو ممال نتوز مي ونب

ببسػػتفلر ،لممتا ػ

ػػميفل لإلثبػػمى كمػػم
وتػػي نخػػممؼ

لمتةػمرض بةػف ذمػؾ نمومػم بػنف لمػفمنىنف لم ػوم ولم اػ

ػرنح
ممػم

نرفػع و وال ناػػمؿ مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف فاػػف لم ػميفنف نػػف نػرر بتىسػ لممامكمػ فف لممتاػ
عىنػي كػمف نػػف عمػف حمػ لإلسػػتفلر ،سػمع حطػبلؽ لمةنػػمر مػمفلـ فف لماكػـ مػػـ نتةػؿ سػافه فػ

رفع لمتامنض يذه لألنولؿ بةف تمان مم ولإلطموامف حمنمم ٓ ومف ثـ فبف لماكـ نكوف مةنبػم
بمم نوتس ا ضي ٓ ت ٓ
* ا ض ٘ٔ ٜٔٚٓ/ٙ/ػ س ٕٔ ػ  ٕٓٛػ ٓٓ ٛٛ
إؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأََََّ:

حذل كمف مف اػؽ ماكمػ لمموضػوع فف تتػزج نػوؿ لم ػميف فو لممػتمـ فتأخػذ بػبةض

ماي فوف بةض و ػ فبف اف ذمؾ ومامطي فف ال تمسخي فو تبتر فاوله و ػ فبذل فمتمم ذمؾ ممم
ففل حم عفـ حمممممم حممممم

انام با ن لألسػمس لمػذل نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممف ،مػع فامػم

لمماتمػؿ فف نتغنػر وتػي رفنمػم فػ لمػفعول و ػ فػبف لماكػـ نكػوف
مو تبتتي عى ولنة مكمف مػف ُ

مةنبم ب

ور بنماي ففل حم فسمف ف حستفالمي بمم نتةنف مةي ا ضي ت ٓ

* ا ض ٕٜ٘ٔٚٗ/ٔٔ/ػ س ٕ٘ ػ ٘ ٔٙػ ٘ ٚٙػ طةف ٔٗٗ / ٜٛؽ
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وولضػػح مػػف سػػنمؽ لألت ػ لز لممبتػور ،لمت ػ ا ػػىتمم لمماكم ػ مػػف فنػولؿ لم ػػميف ،لراػػفل

حسممعنؿ اممف فامم مـ ت طف كىن حم بمن فت لز

ممفتمم لمممم ولمتويرن ولمفلم عى فامم

مـ ت ميف حعتفل ل ونع مف لمطمعف عى لممتا عىني بممركؿ ب فمي ممم ف مبي لإل مب لمتػ
اتم ػػى عام ػػم لمةميػ ػ لممس ػػتفنم وبأام ػػم ك ػػمف الب ػػف وفف ت ػػميف تى ػػؾ لمولنةػ ػ م ػػو ا ػػفثى ما ػػي
ممةم رتمم لمولنة ماذ بفلنتمم ات اممنتمم ػ ومػو فطاػى لمماكمػ حمػ ذمػؾ لمتػز مػف فنولممػم
مكمف مف لمماكف فف وتم اظريم ف ت فنريم مى ممف ،سمم لمػذكر وممػم كماػى نػف لتخػذتمم مػف

ففم لمثبوى ضف لمطػمعف بػؿ فمنػؿ ا ػ ن ػمف مػي ببػ لر  ،سػماتي ممػم اسػس حمنػي و ػ ويػذل لمبتػر
لمػذل فترتػي لمماكمػ نةػف مسػخم م اػػول لم ػممف ،لممػذكور حاممتمػػم حمػ مةاػ

خػػر خػبلؼ مػػم

ن فتي لم ميف ،لمت ففمى بمم ويو ممعمس لماكـ ولستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف .
ً
عاثؼبَََََ:رُبلغَآسغَفَٗانزـجيتَٔاإلساللَحبكَانضفبعََََ
َ

ف ػػف ف ػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي تةػػمرض خػػر عاػػفمم ا ػػىى لمماكم ػ مػػف فن ػولؿ

ميف لإلثبمى حبرلينـ عبف لمغا لمسنف نومي حف لمطمعف مـ نةتف عى لممتا عىني كمم حفع

لألخنر بأنولمي حستامفل حم ممذكره بممتا ن مى ص  ٕٙرفل عى سالمي :
س ػ

ويؿ تةفل لمرلوف  (..............لمطمعف ) فو فل مف ففرلف لم و ،لممرلف مي عى
لممتا عىني اؼ لمذكر فو مف كماول برف تي بممضرس ؟

ط ػ

مم

س ػ

ويؿ كاى متولتفل طولؿ لمولنة

ط ػ

توش بنضرس اف ٓ
؟

فام كاى موتوف طوؿ لمونى ومم تاركتش ولام كاى ولنؼ تاس لألربع عنػمؿ لمىػ
لتمسكول عى طوؿ وكاى ػمنؼ كػؿ امتػ  .ومػو ا ػؿ ضػرس كاػى ػ تي .
ومافش ضرس نمسر مامف ماموف خممص ماف مم فام سبتمـ عاف لما ط .
ويػػذه لألنػولؿ لمتػ فخػػذى بمػػم لمماكمػ وممػػذل ا ػػىتمم ضػػمف فنػولؿ لم ػػميف لممػػذكور ػ

تتةمرض وال ؾ مع

ور ،لمولنة وفنولؿ لممتا عىني و موفه لمفلم عىػ فف لمطػمعف ركػؿ

لممتا ػ عىنػػي ب فمػػي وف ػػمس خ ػػنتي لمنسػػرل ممػػم ففل حم ػ حستو ػػمممم و ػ ويػػذل لمتةػػمرض
نةنػػس لماكػػـ عى ػ ااػػو مػػم عمبػػي عاػػف تا ػػنؿ لمماكم ػ م ػػممف ،لم ػػميف م ػػبمح ماتػػوس
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حبرلينـ عى ااومم سىؼ بنماي و لألمر لمذل نةنس لماكـ بمم نستوتس ا ضي ولإلامم

.

وكػمف عىػ لمماكمػ اتػ نسػػىـ نضػمايم مػػف يػذل لمةػولر فف تمسػؾ عػػف تا ػنؿ يػػذل

لمتز مف فنولؿ لم ميف حبرلينـ عبف لمغا لمسنف ولمت فنممى عىنمم نضم يم بمإلفلا
يذل لمتز مف تىؾ لألنولؿ نا

و ػ ألف

عف لمطمعف حرتكمبي لمولنةػ لممسػاف ،حمنػي ولمتػ نضػ لماكػـ

ببفلاتي عامم و ػ وممذل نمـ لمتةمرض لمولضح ولمتامنض لمظمير بنف فت لز لماكـ بان

بةض فسبمبي امفن ممم فثبتي لمبةض لسخر بان

تم ى

مـ نةف نةرؼ مف مفوامى فسبمس لماكػـ مػم

حذل كماى لمماكم نف لنتاةى بثبوى حفلا لمطمعف بمرتكمس لم ةؿ لممساف حمني فو بةفـ لرتكمبي
لستامفل حم ذلى لألفمػ لمتػ فنممػى عىنمػم نضػم يم بمإلفلاػ و ػ ويػذل لإلضػطرلس لمػذل ػمس
عام ر لماكـ لمولنةن نةنبي بمم نستوتس ا ضي كمم سىؼ لم وؿ .
ومػػـ ن ت ػػر ع ػولر لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عى ػ ممسػػبؽ بنماػػي و بػػؿ حف لمطػػمعف وففمعػػي

تمسػػكم فمػػمـ ماكم ػ لمموضػػوع بػػأف ولنة ػ لمػػفعول مػػـ تاػػف
عىنػ ػػي و ػ ػػميفله لمثػ ػػما ولمثمم ػ ػ

عى ػ لمااػػو لمػػذل روله لممتا ػ

وفاػ ػػي مػ ػػـ ن ػ ػػس بمإل ػ ػػمب لمت ػ ػ اتمػ ػػى عامػ ػػم لمةمي ػ ػ نػ ػػوـ

 ٜٜٜٔ/ٖ/ٙبؿ ف نس بمم ف لمنوـ لمتمم  ٜٜٜٔ/ٖ/ٚبفمنؿ فاػي مػـ نتوتػي حمػ لممست ػ
حالّ فػ نػػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٛوكماػػى ح ػػمبتي فػ خػػبلؿ م ػػمتر ،ا ػػبى بناػي وبػػنف خػرنف فسػ رى
ع ػػف ح ػػمبتي بتى ػػؾ لإل ػػمب ون ػػف لتم ػػـ لمط ػػمعف زو لر ببا ػػفلثمم مكػ ػ نا ػػؿ عىػ ػ تة ػػونض
النسػػتا ي مػػف و لزر ،لمفلخىنػ لمتػ نتبةمػػم فػ عمىػػي  .ويػ مامزعػ تفنػ فػ زمػػمف لماػػمف
نظميريم لمولنع ونسمافيم خم

وفف لمت رنر لمطب لم رع لممرفؽ بمألورلؽ فورف بػأف ح ػمب

لممتاػ عىنػػي لممػػذكور مةم ػر ،مفخومػػي لممست ػ

نػػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٛو ػ يػػذل بمإلضػػمف حم ػ

ترلخنػػي ف ػ لإلبػػبلغ عػػف لمولنة ػ حم ػ نػػوـ ٔٔ ٜٜٜٔ/ٖ/فوف مبػػرر سػػموغ فو م بػػوؿ  .ومػػـ

تةرض لمماكم ف اكممم ممذل لمففمع لمتويرل بػممرف عىنػي بػرف سػموغ مبػر لر حط لراػي ولكت ػى
ب وممػػم فاػػي ح لز لنتامعمػػم بأفمػ لمثبػػوى لمتػ سػػمنتمم فبامػػم ال تةبػػأ بففمعػػي لمسػػممؼ لمػػذكر وممػػذل
تطراي تمابم وال تةوؿ عىني .
لمامف

وي ػػو رف مةن ػػس ألف فف ػػمع لمط ػػمعف لمس ػػممؼ لم ػػذكر ولم ػػموـ عىػ ػ لممامزعػ ػ فػ ػ ون ػػى

نةف ففمعم تويرنم حذ مو

ح مكػمف مػف لمممكػف فف نتغنػر بػي وتػي لمػرفل فػ لمػفعول

 .وممػػذل ف ػػف كػػمف عى ػ لمماكم ػ تا نػػؽ يػػذل لمػػففمع لممػػمـ بىوغػػم مغمن ػ لألمػػر فنػػي بولسػػط
لمطبنس لم رع بمعتبمره لمخبنر لم ا لممختص بببفل لمرفل فػ يػذه لألمػور لم انػ لمخمم ػ
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ولب ػػفل لمػ ػرفل ب ػػؿ حف لمماكمػ ػ ماظ ػػور عىنم ػػم

ولمتػ ػ ال نت ػػوز مغنػ ػره لمت ػػفل مم ػػم بممباػ ػ

لمخػوض فػ يػذه لممسػموؿ لم انػ لمتػ ت ػػوؽ اػفوف لمةىػـ لمةػمـ لممك ػوؿ مىكمفػ ولمػذل تسػػتطنع
لمماكم لماكـ ف اطمني فوف امت حم فمنؿ .
وال نتػػوز باػػمؿ حط ػرلح يػػذه لممامزع ػ لم ان ػ ف ػ ونػػى اػػفو لمولنة ػ بمإلسػػتامف حم ػ
فن ػولؿ ػػموف لإلثبػػمى لمػػذنف سػػمنتمـ لمماكم ػ ف ػ اكممػػم ألف تىػػؾ لألن ػولؿ ي ػ بػػذلتمم ماػػؿ
لماةػ بةػػفـ لم ػػا ورمميػػم لمطػػمعف بممكػػذس ومخمم ػ لما ن ػ  .ومػػف ثػػـ فػػبف لإلسػػتةما بمػػم

مئلمت ػػمى عػػف لمػػففمع لمسػػممؼ لمػػذكر نةػػف م ػػمفر ،عى ػ لممطىػػوس بمػػم نةنػػس لماكػػـ ب سػػمف
لستفالمي بمم نستوتس ا ضي ٓ
ونػػف لسػػت ر عى ػ ذم ػػؾ نضػػم لمػػا ض ونض ػ بػػأف مامزعػػ لمػػففمع فػػ تافنػػف ونػػى
لمامف

وعفـ افوثي ف لمونػى لمػذل اػففه لم ػميف نةػف ففمعػم تويرنػم متةى ػي بممػفمنؿ لمم ػفـ

ف لمفعول ولممستمف مف فنولؿ لم ميف لموانف ػ ونابا عىني مو

ح ػ تغنر وتي لمرفل فنمم ػ

ممم كمف ن تض مف لمماكم وي تولتي مسأم تافنف ونى لموفمه ػ وي مسػأم فانػي

ػرؼ

ػ فف تتخذ ممترله مف لموسموؿ متا ن مم بىوغم مغمن لألمػر فنمػم عػف طرنػؽ لممخػتص فانػم ػ ويػو
لمطبنػس لم ػرع

ػ فمػم ويػ مػـ ت ةػؿ فػبف اكممػم نكػوف مةنبػم بمم

ػور فضػبل عػف لإلخػبلؿ

باػؽ لمػففمع والن ػفح فػ يػذل لف نسػكى لمػففمع عػف طىػس فعػو ،فيػؿ لم ػف
مامزعتي ف تافنف لمونى لمذل ونع فني لمامف

نتضمف ف ذلتي لممطممب

ػرلا ػ ذمػؾ فف

لمتمزمػ بػممتا نؽ

ولمرف بمم ن افه بأسبمس سموغ وال نسوغ لإلعرلض عاي ب مم لإلطموامف حم مم مف بي لم ميف
لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفره عىػ لممطىػػوس نبػػؿ فف نااسػػـ فمػره بتا نػػؽ تترنػػي

لمماكم ونكوف لماكـ مذمؾ مةنبم م

وره عف مولتم ففمع لمطمعف بمم نستوتس ا ضي ٓ

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

ٔلضَاؿزمغَػهَٗطنكَلؼبءَانُمغَٔلؼَٗثأٌَََ:
ت مامزع لممتمـ ف زممف ونوع لمامف

لستامفل حم مظمير لمتنػبس لمرمػ لمتػ وتػفى

عىنمػػم لمتثػ وفػ اممػ ال تت ػػؽ مػػع لمونػػى لمماػػفف مونػػوع لماػػمف

وفػػؽ لنػولؿ ػػموف لإلثبػػمى

ففمع تويرل نتةنف عى لمماكم تا ن ي بىوغم مغمن لألمر فني حذ نترتس عىني مو

ح تغنػر

وتػي لمػرفل فػ لمػفعول ػ وذمػؾ باػفس لمطبنػس لم ػرع إلبػفل فرنػي لم اػ فػ تىػؾ لممامزعػ
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والنتوز حطرلامم ب مم لإلطموامف حم فنولؿ ػموف لإلثبػمى مػم فلمػى بػذلتمم ماػؿ لماةػ بةػفـ

لم ػػا ولمتػ رمميػػم لمطػػمعف بممكػػذس ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فباػػي نكػػوف
مةنبم م

وره ولخبلمي باؽ لمففمع متةنام ا ضي ت ٓ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ ٕٜٔػ ٕٕٓٔ ػ طةف ٓ٘ٔ/ ٕٕٜؽ
* ا ض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ  ٔٗٙػ ٖٓٚ

وال ن فح ف ذمؾ فف نمسؾ لمففمع عف طىس حتػ لر ذمػؾ لمتا نػؽ

ػرلا ألف مامزعتػي

وعى لمااو لمسممؼ بنماي تاطول عى لممطممب لمتمزم ببت لر ذمؾ لمتا نػؽ حذ ال ن مػـ مامػم
حالّ يذل لممةا وال نستفؿ مامم حالّ تىؾ لمفالم وألاي ال ن ػترط فػ طىػس حتػ لر لمتا نػؽ لمػذل

تىتػػزـ بػػي لمماكمػ فف نكػػوف م ػػمغم فػ فم ػػمظ خم ػ فو عبػػمرلى مةناػ بػػؿ نك ػ فف نكػػوف
م مومم فالم وضمام ممفلـ يذل لم مـ ولضام فوف مػبس فو غمػوض كمػم يػو لماػمؿ فػ طىػس
لمتا نؽ لمسممؼ لمذكر ٓ

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

وألف لمماكمػ ػ ال تت ن ػػف فثا ػػم لممامكمػ ػ بممتا ن ػػمى لمتػ ػ فترتم ػػم س ػػىط لمتا ن ػػؽ وال

بمألفمػ لمتػ تسػونمم فػ نمومػ ففمػ لمثبػوى لمم فمػ مامػم ألف لمةبػر ،فػ لممامكمػػمى لمتامونػ
بممتا ن ػػمى لماممون ػ لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ بممتىس ػ وتسػػمع ف ػ خبلممػػم لم ػػموف س ػول ما ػػ
لمتمم عف لممتمـ فو الثبمتمم ضفه .

وعى لمماكم تمانص لمولنة لممةروض عىنمم وتفلرؾ فوتي لم

لإلبتفلو لمذل فترتي لمانمب لمةمم ولسػتكممؿ فوتػي لم

ػور فػ لمتا نػؽ

ػور فنػي فػ اضػور لممػتمـ ولممػفلفع

عاػػي و ػ وألف يػػذل لمتا نػػؽ نػػف نسػ ر عػػف ففمػ لخػػرل نتغنػػر بمػػم وتم ػ اظػػر لمماكمػ لمت ػ
كواتمم عف لمولنة و ا حسامفيم مىطمعف نبؿ حترلوي
يذل حم فف تا نؽ لألفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لألوؿ وال

نتػوز باػمؿ فف نكػوف ريػف م ػنو لممػتمـ فو لممػفلفع عاػي  .بمإلضػمف حمػ لف لألفمػ لمػولرف،
ب مومػ ففمػ لمثبػػوى لمم فمػ مػػف سػػىط لإلتمػػمـ حامػػم تةبػػر عػػف وتم ػ اظريػػم وي ػ خ ػػـ ف ػ
لمػػفعول لمتامونػ

ػ ولم مضػ لمتاػػمو عاػػف لم

ػػؿ فػ لمػػفعول لممطروا ػ عىنمػػم ال نةتػػف حال

362

برفني لمخمص وع نفتي لم خ ن وال نتوز مي فف نفخؿ ف ع نفتي رفنم خر مسوله .
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـَ
ت

فف تا نػػؽ لألفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ألف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو

ػػأف

لممػتمـ

فو لممفلفع عاي تٓ
* 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 ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

بممتىس

لأل ػؿ فػ لألاكػػمـ لمتامونػ

فف تباػ

عىػ لمتا نػػؽ لم ػ ول لمػػذل تترنػػي لمماكمػ

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* 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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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لأل ػػؿ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ فامػػم حامػػم تُبا ػ عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتُسػػمع فػ خبلممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ
لمخ وـ وعىنمم فف تةموف لمففمع ف ففل مأمورنتي وفف تأمر بممبا

عف لم ميف ولاضػمره

ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،مم فلـ نف متأ حمنمم ف ذمؾ واسس حم لم ميف تةمف تمربي فو تمرنبػي

ات ػ ال ُنػػفم ب ػػممفتي ف ػ متىػػس لم ضػػم ومػػم فلمػػى لمماكم ػ نػػف تبناػػى فا ن ػ لمػػففمع ف ػ
فو نم ػػفل تةطنػػؿ لمسػػنر ف ػ
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف ف ػ طىبػػي مرلوغػػم
لمفعول فبذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخبلممم باؽ لمففمع ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف ٘٘ / ٜٔٔٙؽ

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ تػٗ ػ رنـ ٔٛٙـٔٚٙـ طةف ٘ٛ / ٕٜؽ
* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٔٗٔ ػ ص ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ٘٘ / ٔٙؽ
َكًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت لمتا ن مى لألومن

ال ت ىح فسمسم تبا عىنمم لألاكمـ و بؿ لمولتس فلومم فف ناسس

لماكـ عى لمتا نؽ لمذل تترني لمماكم با سمم ف لمتىس

تٓ

* ا ض ٔ ٜٖٖٔ/ٔ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان (عمر) ػ تػٗ ػ ٖ٘ ػ ٕٖ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت سممع لم ميف النتةىؽ بمم فبفله ف لمتا ن مى بمم نطمبؽ فو نخممؼ غنره مف لم موف

بؿ بمم نبفني ف تىس لممامكم

ونسع لمففمع مامن تي فظمم لر موتي لما ن ت ٓ

* ا ض ٖ ٜٖٔٚ/ٙ/ػ سٕٗ ػ ٗٗٔ ػ ٜٙٙ

* ا ض ٖٔ ٜٙ/ٔٓ/ػ س ٕٓ ػ ٕٓٔ ػ ٜٔٓٙ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

ت ال ن ػػفح فػ ولتػػس لمماكم ػ لم نػػمـ بػػممتا نؽ لمولتػػس عىنمػػم و فف نسػػكى لمػػففمع عػػف

طىبي و ٔلبنذَ :فف لمففمع لمذل ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
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لألطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف

نااسـ فمره بتا نؽ تترني لمماكم

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

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطول عى لممطممب ببترلوي ت ٓ
* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَََ

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

ػػح فف نتغنػػر بػػي

وتي لمرفل ف لمفعول ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لألمر فني فو ترف عىنػي بمػم نفاضػي فف يػ رفى حط لراػي فمػم ونػف فمسػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لألطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػول

عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم تٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذل فبػػفله لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ ولمػ

حثبػمى حسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نػػؽ لمػػفمنؿ فػ لمػػفعول إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تضػ مػػف لمماكمػ
وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني ت ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ
ت عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف تة ػػموف لم ػػففمع فػ ػ ففل مأمورنت ػػي وفف تػػػأمر بممباػ ػ

لم ميف ولاضمره ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ حمنمم ت .

* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوان

ػ ماموف عمر ػ ط ٗ ػ  ٔٛٙػ ٔٚٙ
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عػ ػػف

* كًبَلؼذَثأَّ :

ت نتس عى لمماكم فف تضمف اكممم مم نفؿ عى فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول

وفممى بمم حممممم ػممبل نمنػ ممػم لم ر ػ مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف ػ لمػذل نػفؿ عىػ فامػم
نممى بولتبمم وبمم نابغػ عىنمػم مػف حمتػزلـ بتا نػؽ لمباػ
كمف اكممم مةنبم م

وره متةنف لما ض ت

مىتةػرؼ عىػ وتػي لما ن ػ و ػ ولالّ

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

* ا ض ٖ ٜٕٔٛ/ٔ/ػ س ٖٖ رنـ (ٔ) ػ ص ٔٔػ طةف ٘ ٘ٔ / ٕٖٙؽ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت لمػػففع بػػأف مػػف مػػم تػػـ تاىنىػػي مػػـ نكػػف يػػو مػػم تػػـ ضػػبطي يػػو ففػػمع تػػويرل مت ػ كػػمف

لمولنػع ن ػمف مػي ونسػمافه ومػف ثػـ كػمف نتةػنف عىػ لمماكمػ تا ن ػي بىوغػم حمػ غمنػ لألمػػر فو
ترف عىني بمم نا ني برف

سموغ ت ٓ

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

كًبَلؼـذَثأٌََ:
ت

تا نػؽ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػو ولتػس لمماكمػ فػ لمم ػمـ لألوؿ وال ن ػح فف

نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفع عاي ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
ولذ فمس ػػكى لمماكمػ ػ ع ػػف حتػ ػ لر ذم ػػؾ لمتا ن ػػؽ م ػػع مزوم ػػي وخى ػػى م ػػفوامى لماك ػػـ
لمطةػنف مػػف ثمػ فسػػبمس تبػػرر وتسػػوغ حطػرلح لمػػففمع لمتػػويرل لمسػػممؼ لمػػذكر ولمما ػػس عىػ

مامزعػ لمطػػمعف فػ ونػػى اػػفو لمولنةػ لمماسػػوب حمنػػي وفاػػي ف ػػنس فػ م ػػمتر ،مػػع خ ػرنف
متمومنف ومـ تكف ح مبتي اتنت ركى ب فمي كمم حفع وكمف ذمؾ نػوـ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٚومػـ تكػف

ف  ٜٜٜٔ/ٖ/ٙكمم حفع

و فبف لماكـ لممطةوف فني نكوف فوؽ ن وره ف لمتسبنس مخػبل

باؽ لمطمعف ف لمففمع بمم نةنبي ونستوتس ا ضي ولإلامم .
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََََ:

ت مامزعػ لمطػػمعف لم مومػ عىػ ا ػ

ونػػوع لماػػمف

فػ لمونػػى لمػػذل اػػففه

ػػموف

لإلثبػػمى ولممكػػمف لمماػػفف بػػأنولممـ باػػم عى ػ لم ػوليف لمت ػ فورفيػػم لمػػففمع نةػػف ففمعػػم تويرنػػم
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متةى ػي بممػفمنؿ لمم ػفـ فػ لمػػفعول ولممسػتمف مػف فنػولؿ يػاال لم ػػموف ونباػ عىنػي مػو

ػػح ػ

تغنر وتي لمػرفل فنمػم ػ ممػم كػمف ن تضػ ويػ تولتمػي فف تتخػذ مػم تػرله مػف لموسػموؿ متا ن مػم

بىوغم حم غمن لألمر فنمم عف طرنؽ لممخػتص فنمػم ويػو لمطػس لم ػرع لمػم ويػ مػـ ت ةػؿ
فػػبف اكممػػم نكػػوف مةنبػػم بمم

ػػور فضػػبل عػػف لإلخػػبلؿ باػػؽ لمػػففمع  .وال ن ػػفح فػ ذمػػؾ فف

نسػكى لمػففمع عػف طىػس فعػو ،فيػؿ لم ػف

ػرلا ػ ذمػؾ فف مامزعػ لمطػمعف فػ تافنػف ونػى

ح ػػمب لممتا ػ عىنػػي نتةػػنف ف ػ ذلتػػي لممطممب ػ لمتمزم ػ بػػممتا نؽ فو لمػػرف عىنػػي بمػػم ت نػػفه وال

نسػػوغ لإلع ػرلض عاػػي ب مم ػ لإلطمواػػمف حم ػ فن ػولؿ لم ػػموف لممػػذكورنف ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف
م مفر ،مىففمع نبؿ فف نااسـ فمره  .ت
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ رنـ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ طةف ٓ ٘ٔ / ٕٕٜؽ
كم ػػم ا ػػمزع ففمع ػػي ك ػػذمؾ فػ ػ حمكمانػ ػ ا ػػفو ح ػػمب لممتاػ ػ عىن ػػي بخ ػػنتي لمنس ػػرل

بولسػػط لمركػػؿ بمم ػػفـ مػػف خى ػػي كمػػم

ػػور لمولنة ػ بأنولمػػي  .وي ػ مامزع ػ تفن ػ كػػذمؾ كػػمف

ن تض اسممم بولسػط لمطبنػس لم ػرع بمعتبػمره لم اػ لممخػتص بببػفل لمػرفل فػ مثػؿ يػذه
لألمػػور لم ان ػ ومػػو فوف طىػػس
مامم حالّ يذل لممةا وتىؾ لمفالم

ػرنح مػػف لمػػففمع ألف مامزعتػػي تةا ػ يػػذل لمطىػػس وال نسػػت مف
.

بنػػف فف لمماكم ػ مػػـ تتػػر يػػذل لمتا نػػؽ و ومػػـ تػػرف عىنػػي بمػػم نسػػوغ حط لراػػي ن ػوال مامػػم

ببنتامعمػػم بأفم ػ لمثبػػوى لممسػػتمف ،مػػف فن ػولؿ لم ػػموف مػػع فف فن ػولممـ ماػػؿ مامزع ػ

لمط ػػمعف

ورمنمم بممكذس ومخمم لما ن بمم النتوز مةػي لتخمذيػم سػافل إلطػرلح لمػففمع لمسػممؼ لمػذكر
ويو مم نةنس لماكـ ب ور خر نوتس ا ضي ولإلامم

.

وفوضػػح لمػػففمع كػػذمؾ ف ػ مرلفةتػػي فمػػمـ ماكم ػ لمموض ػػوع فف لممتا ػ عىنػػي مػػم ك ػػمف

منسػػتطنع رانػ لممةتػػفل عىنػػي بركىػػي ب فمػػي مػػف خى ػػي ويػػو ماااػ منا ػػؿ عىػ اذلوػػي لمػػذل
س ػ ط ماػػي فثاػػم

ػػةوفه مىسػػنمر ،لما ػػؿ  .خم ػ مػػع عػػفف مػػف لمتاػػوف ولممسػػمعفنف مىمػػتمـ (

لمطػػمعف ) ونن ػػمـ لمتمن ػػع بمإلعت ػػفل عىن ػػي فػ ػ ذم ػػؾ لمون ػػى وي ػػذه لإلس ػػتامم مطى ػ ػ بس ػػبس
وضةي فثام تىؾ لمركى وعفـ مظمير فو فالوؿ تفؿ عى فف لمطمعف يو بذلتي لممةتفل عىني

ماف

تىؾ لإل مب لمت فس رى عػف لمةميػ لممسػتفنم ب ػف خ ػنتي لمنسػرل  .ويػو ممكػمف

ن تض مف لمماكم حت لر تا نؽ ف يذل لم ػفف السػتتبل وتػي لماػؽ فػ لمػففمع لمسػممؼ
لمذكر بمستفعم لممتا عىني ومامن تي بممتىس ولت لر لمتتربي لمت مف خبلممم نمكػف لم طػع
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ببمكمان لمران وتافنف لمتما عى وتي لمفن مف عفمي و ػ ويذل لمتا نؽ كػمف مػف لممتةػنف

عى ػ لمماكم ػ حت ػ لر ه وم ػو فوف طىػػس

ػرنح مػػف لمػػففمع ألف مامزعتػػي وعى ػ لمااػػو لمسػػممؼ

بنماي تاطول عى لممطممب ببترلوي  .ويذل لمففمع نةف تويرنم وال ؾ ػ فػ خ و ػن يػذه
لمػػفعول

ػ  .حذ نترتػػس عىنػػي مو ػػح ػ تغننػػر وتػػي لم ػرفل ف ػ

وتافنفه بذلتي بمعتبمره ماف

ػػا حسػػامف لمتمم ػ مىطػػمعف

ح مب لممتا عىني لممذكور ،ػ فوف غنره مف لممةتفنف .

بنف فف لمماكم مـ ت طف ممذل لمففمع كىن ّ ومـ ت سطي ا ي بممتا نؽ فو لمتا ػنؿ ولمػرف

وممذل كمف لماكـ مةنبم م

وره فضبل عف حخبلمي باؽ لمففمع متةنف لما ض ولإلامم

.

وال ماؿ مى وؿ ف يذل لم فف بأف لمماكم منسى مىزم بتة س لمففمع عف لممػتمـ فػ
كمفػ مامانػػي لمموضػػوعن لممختى ػ ولمػػرف عىػ كػػؿ تزونػ مامػػم بأسػػبمس مسػػت ى
لمسممؼ لمذكر تويرل كمم فف يذل لم وؿ ب ػرض

ػ ألف لمػػففمع

ػاتي ن تػرض بفليػ فف تكػوف لمماكمػ نػف

فامطػى بأوتػػي ففػمع لممػػتمـ حامطػ تممػي وفطاػػى حمنمػػم وففخىتمػم فػ ت ػػفنريم عاػف وزامػػم ففمػ
لمػػفعول ونبػػؿ لم

ػػؿ فنمػػم  .فػػبذل غػػمس يػػذل لمػػففمع عػػف لمماكم ػ ومػػـ تىػػـ بػػي ومػػـ تةػػف ات ػ

بػػبنرلفه ضػػمف مػػفوامى فسػػبمس لماكػػـ فػػبف يػػذل ممػػم ناب ػ عػػف فامػػم مػػـ تاػػط بففمعػػي لمطػػمعف
حامط ػ تممػػي ومػػـ تب ػػذؿ مػػف تمابمػػم فل تمػػف متماػػنص لمػػفعول ولإلامط ػ بكمف ػ عام ػػريم

ولظمػمر وتػي لماػؽ فنمػم سػول إلفلاػ لممػتمـ فو لم ضػم بب لر تػػي ويػو ولتبمػم فػ لمم ػػمـ لألوؿ
ويذل لم

ور ممم نةنس لماكـ ونستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف .
* ا ض ٜٓٔٔٛ٘/ٔٓ/ـ س  ٖٙػ  ٜٔٗـ ٓٗ ٛطةف ٘٘٘ /ٕٔٚ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـَ
ت

فف تا نػػؽ لألفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ألف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفع عاي تٓ

* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س  ٖٚػ  ٖٔٛػ ٕٚٛ
* ا ض ٖٓ ٜٔٛٔ/ٕٔ/ػ سٕٖ ػ  ٕٜٛػ ٕٕٓٔ
* 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 ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

بممتىس

لأل ػػؿ ف ػ لألاكػػمـ لمتامون ػ

فف تبا ػ عىػ لمتا نػػؽ لم ػ ول لمػػذل تترنػػي لمماكم ػ

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
* بػػمن لألاكػػمـ سػػمم لمػػذكر فػ

ػ ون لممرلفةػ وولتػػس لمماكمػ فػ

تا نؽ لألفم
ومػػـ تضػػع ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ لعتبمريػػم كػػذمؾ لممسػػتافلى لمم فم ػ ف ػ لمػػفعول
ولمفلم عى فف لممتاػ عىنػي سػن لمسػىوؾ وسػبؽ حتمممػي ولماكػـ ضػفه فػ لمةفنػف مػف تػرلوـ
لمسػرنمى وتةػػمط لممخػػفرلى ولمم ػػمترلى وعىػ ذمػػؾ فباػي مػػنس بػػمممولطف لمسػػول لمػػذل نمكػػف
لمث بأنولمي ولإلطموامف حمنمم وال ؾ فف سمة لم ميف وسىوكي ف لممتتمػع مػف لألمػور لمتػ

نتةػػنف فف توضػػع ف ػ لإلعتبػػمر عاػػف وزف لمماكم ػ م ػػممفتي ونبػػؿ لإلطمواػػمف حمنمػػم ولمث ػػي بمػػم
خم ػ وفف ففػػمع لمطػػمعف نػػمـ عى ػ فاػػي ف ػػنس ف ػ حاػػفل لمم ػػمترلى لمت ػ سػػميـ فنمػػم ف ػ
لمنػػوـ لمسػػمبؽ مبم ػر ،متوتمػػي مىمست ػ

ف ػ  ٜٜٜٔ/ٖ/ٛوبػػذمؾ ت ػولفرى لألفم ػ لم ون ػ عى ػ

ا يذل لمففمع ممم كمف ن تض مف لمماكم تا ن ي بىوغم مغمن لألمر فني ولسػتطبلع رفل

لمطبنػػس لم ػػرع فػ تػػمرنخ وونػػى تىػػؾ لإل ػػمب لمتػ ا ػػأى عامػػم لمةميػ لممسػػتفنم ومػػم حذل
كماػػى ف ػ نػػوـ  ٖ/ٙفو  ٜٜٜٔ/ٖ/ٚويومػػم ن ػػرى فنػػي لمماكم ػ وممػػذل كػػمف اكممػػم مةنبػػم
ولتس لما ض م

ور تسبنبي ولخبلمي با وؽ لمففمع .
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ومـ تتاف

لمماكم ف اكممم عف ركف لم

ػف لمتاػمو مػفل لمطػمعف ولألفمػ عىػ

ثبػػوى تػولفره فػ تمابػػي ويػػذل لمػػركف نسػػتىزـ ثبػػوى ن ػػف لمتةػػفل عىػ لممتاػ عىنػػي ولممسػػمس
بسػػبلم تسػػمي ولتتػػمه حرلفتػػي حم ػ حاػػفل

ح ػػمب بخ ػػنتي لمنسػػرل ويػػذل لم

ػػف نتةػػنف ثبوتػػي

وعى ػ س ػػبنؿ لم ط ػػع م ػػفل لمط ػػمعف وال نت ػػوز لفت لرض ػػي ألف ترنمػػ لمض ػػرس لمما ػػف
عمفن ػ ونىػػزـ متولفريػػم ثبػػوى حتتػػمه حرلف ،لمتػػما حم ػ حاػػفل

مىةميػ ػ

ح ػػمب لممتا ػ عىنػػي ولإلعتػػفل

عىػ سػػبلم تسػػمي ونتةػػنف عىػ لمماكمػ بنػػمف لألفمػ عىػ ثبػػوى يػػذل لم

ػػف وال نك ػ فػ

بنماي مترف ثبوى لم ةؿ لمممفل ألف م مف ذمؾ يو وتوف نرناػي نماوانػ مافليػم حفتػرلض لم

ػف

لمتاػػمو مػػفل لمطػػمعف مػػف ثبػػوى لم ةػػؿ لممػػمفل و ػػفوره ماػػي ويػػذه لم رنا ػ ال سػػاف ممػػم مػػف
لم ػػماوف ونػػف لسػػت رى فاكػػمـ لمماكمػ لمفسػػتورن لمةىنػػم عىػ فف لم ػرلوف لم ماوانػ لمم ترضػػي ال
متمؿ متطبن مػم فػ اطػمؽ لممسػوومن لمتامونػ عػف لمتػرلوـ لمةمفنػ و ػ وممػذل بػمى مػف لممتةػنف
عى ػ لمماكم ػ ون ػػف ففلاػػى لمطػػمعف عػػف ترنم ػ لمضػػرس لمةم ػػفل لمػػذل ا ػػمى عاػػي لمةميػػ

لممستفنم فف تتاف

ف اكممم عػف ذمػؾ لم

نسػتخىص مامػم ثبػوى يػذل لم
ولتس لما ض ولإلامم

ػف بأسػبمس مسػت ى وتػورف لألفمػ ولم ػرلوف لمتػ

ػػف ويػو مػم خػبل ماػي لماكػػـ لمطةػنف وممػذل تػم نم ػر لمبنػػمف

.

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

ونضى ماكم لما ض ف لمةفنف مف فاكمممم بأفَلم

ػف لمتاػمو ال ُن تػرض و ػ كمػم نضػى

لمماكم لمفستورن لمةىنم بةفـ فستورن حفترلضػ ػي و فمبنذَحمكًخَانُمغََ:ـ ت لأل ػؿ فف

لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنم فنتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ت ( ا ض ٖٔ ٜٔٚٓ/ٗ/ػ س

ٕٔ ػ ٓٗٔ ػ  ) ٘ٛٙو ػ ونضى بأاي  :ػ ت لم

ف لمتامو ف ترنم حارلز لممخفر ال نتولفر

بمتػػرف تا ػػؽ لمانػػمز ،لمممفنػ بػػؿ نتػػس فف ن ػػوـ لمػػفمنؿ عى ػ عىػػـ لمتػػما بػػأف مػػم ناػػرزه مػػف
لمتولير لممخفر ،لمماظور حارلزيم نماوام  .لإلستامف حم مترف ضبط لممخفر مػع لممػتمـ فنػي
حا ػم م رناػ نماوانػ مباميػم حفتػرلض لمةىػـ بػممتوير لممخػفر مػف ولنػع انمزتػي ويػو مػمال نمكػػف
حن لرره نماوام مم فلـ لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنم ونتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال حفترلضنم

ت ( ا ػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ  ٕٖٙػ  ) ٔٓ٘ٛو ػ ونضػى بأاػي  :ػ ت لأل ػؿ فف
لم

ف لمتامو مف فركمف لمترنم فنتس فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم ت  ( .ا ػض ٘ٔ ٜٜٔٗ/ٔٔ/ػ
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س ٘ٗ ػ رنػـ ٔ٘ٚػ ٔٓٓٔ لمطةػف رنػـ ٖٗ٘ ٕٚمسػا  ٜ٘ؽ ػ لمموسػوع لم ػممى ألاكػمـ
لما ض ػ لم ربنا ػ ط ٘ ػ فاكمـ ٗ ٜٜٔػ رنـ لم معف ٕ٘/ ،ػ ص ٔٗٗ ) و ٔلؼذَثأَََّ:ـ
ت لم

ف لمتامو ف ترنم حارلز لممخفر ال نتولفر بمترف تا ؽ لمانمز ،لمممفن و ػ بؿ نتس

فف ن وـ لمفمنؿ عى عىـ لمتما بأف مػم ناػرزه مػف لممػولف لممخػفر ،لمماظػور حارلزيػم نماواػم .
لم وؿ بغنر ذمؾ مةامه حا م نرنا نماوان مباميم حفترلض لمةىػـ ويػو مػمال نمكػف حنػ لرره نماواػم ػ
فنتس فف نكوف ثبوى لم

ف لمتامو

فةىنم ال حفترلضنم ت ( ا ض ٔ ٜٜٖٔ/ٕ/ػ لمطةف رنـ

ٕٖٕ٘ مسا ٔ ٙؽ ػ لمموسوع لم ممى ألاكػمـ لمػا ض ػ لم ػربنا ػ ط ٗ ػ نمعػف ،رنػـ  ٔٓ/ػ

ص ٘ٗ ) و ػ ونضى بأاي  :ػ ت لمففع بةفـ لمةىـ نوتس عى لمماكم فف تورف

ف اكممم

مم نثبى تولفره فةىنػم ال حفت لرضػنم و فف لم ػوؿ بغنػر ذمػؾ فنػي حا ػم م رناػ نماوانػ ال سػاف ممػم
مف لم ماوف ػ مباميم حفتػرلض لمةىػـ و يػو مػم ال نمكػف حنػ لرره نماواػم مػم فلـ لم

ػف لمتاػمو مػف

فركمف لمترنم و نتس فف نكوف ثبوتي فةىنم ال حفترلضنم ت ٓ

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

بؿ ونضى لمماكم لمفستورن بةػفـ فسػتورن لم ػرلوف لم ماوانػ لمتػ حفترضػى لمةىػـ فػ

لما ػػوص لمت ػػرنةن ذلتم ػػم و

ػ ف ض ػػى بةػػفـ فس ػػتورن م ػػم ورف بممم ػػمف ٕٔٔ / ،مػػف ن ػػماوف

لمتمػػمرؾ مػػف ت حفت ػرلض عىػػـ ت لماػػموز مبضػػموع فتابنػ بتمرنبمػػم حذل مػػـ ن ػػفـ لممسػػتافلى لمفلم ػ
عى سػفلف لمضػرنب لمتمركنػ و وفف لأل ػؿ فف تتا ػؽ لمماكمػ با سػمم وعىػ ضػو ت ػفنريم
مؤلفم مف عىػـ لممػتمـ با ن ػ لألمػر فػ

ػأف كػؿ ولنةػ ت ػوـ عىنمػم لمترنمػ وفف نكػوف يػذل

لمةىػػـ ن ناػػم فةىنػػم ال ظانػػم فو حفت لرضػػنم ( لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕ ٜٜٕٔ/ٕ/و
لمػػفعول رنػػـ ٖٔ مسػػا ٕٔ ؽ فسػػتورن عىنػػم ػ ما ػػور بممترنػػف ،لمرسػػمن
ٕٓ ) ٜٜٕٔ/ٕ/ػ كمم نضى لمماكم لمفستورن لمةىنم بةفـ فستورن
 ٔ /مف لمممف ٕٛ / ،مف لم ماوف  ٜٔٚٚ/ٜٗف

ػ لمةػػفف  ٛ/ػ ف ػ
مم ا ى عىنػي لم ػر،

أف تأتنر وبنع لألممكف فنمم تضماتي مػف

حفترلض عىـ لمماتر 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 تضػ لممػمفتنف ٕ ٛو ٗ ٛمػف
نماوف لإلنتمرلى  ٜٔٚٚ/ٜٗت حفترلض عىـ ت لممػاتر بممة ػف لمسػمبؽ لمماػرر مػف غنػره مػف
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خبلؿ نرنا نماوان نا ػومم لمم ػرع حعتسػمفم و ػ وفاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و

حفترضػنم ت ( لمماكمػ لمفسػتورن لمةىنػم ػ تىسػ ٖ ٜٜٔٛ/ٔ/ػ فػ لمػفعول رنػـ /
ال ظانم وال ل
 ٕٜمس ػػا  ٔٛؽ فسػ ػػتورن عىنػ ػػم ) ٓـ كمػ ػػم نض ػػى لمماكم ػ ػ لمفسػ ػػتورن لمةىنػ ػػم

ػ تىس ػ ػ

ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ف لمفعول رنـ  ٖٔ /مسا  ٔٙؽ فستورن عىنم و نضى بةفـ فستورن اص
لم ػ ػر ٕ / ،م ػػف لمبا ػػف  ٔ /م ػػف لمم ػػمف ٕ / ،م ػػف نػ ػماوف نم ػػع لمغ ػػش و لمت ػػفمنس رن ػػـ  ٗٛمس ػػا

ٔ ٜٜٔفنمػػم تضػػماتي مػػف حفت ػرلض لمةىػػـ بػػممغش فو لم سػػمف حذل كػػمف لممخػػممؼ مػػف لمم ػػتغىنف
بممتتمر ،فو لمبمع لمتموىنف و ػ و ذمؾ عى ساف فاػي نتةػنف فف نكػوف لمةىػـ عىمػم فةىنػم ن نانػم و
ال ظانػػم و ال حفت لرضػػنم ٓ ( اكػػـ لمماكم ػ لمفسػػتورن لمةىنػػم ػ تىس ػ ٕٓ ٜٜٔ٘/٘/ػ ف ػ
لمفعول ٖٔ ٔٙ/ؽ فستورن عىنم )
وان

فاي ممم ت فـ تمنةي و ػ فبف لماكـ لممطةوف فني نكوف ونػف رلف عىنػي لمػبطبلف

بمم نستوتس ا ضي ولإلعمف. ،

ٔػٍَؿهتَٔلفَانزُفيظَ

ولاي ممم كمف لإلستمرلر ف تا نذ لماكـ لممطةوف فني ضف لمطمعف مػف ػأاي فف نرتػس
مي فضػ لر لر تسػنم النمكػف مػفلركتمم  .بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذه مانتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ

يذل لمطةف .
فهٓظَِاألؿــــــجبةَ

نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكم ػ لمػػا ض  :لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مانتػػم رنثمػػم
ن
ٔاحلكىََََ:ـ

ؿ ف يذل لمطةف .

َأٔال  :ب بوؿ لمطةف كبل .

ََََََََََََََََََََََََََََََََََصبَيبَََ :وف لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم .
احملبيََٗ/عجبئَٗػـيخَ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضيخَيـٍ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ
 :لمفكتور ........... /

متمـ ػ مستأاؼ ػ طمعف

وموطاػي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ ........... /رتػمو عطنػي ػ و ػمرتي

رتػمو عطنػي ػ لمماػمم بػمما ض٘ٗ ػمرع طىةػى اػرس و  ٕٙػمرع
رنؼ بم م ػ لم ميرٓ ،

ػــــــــــــضَََََ ٔ :ػ ............
ٕ ػ لمانمب لمةمم

مفع بمماؽ لممفا .

( رلفع لمفعول لممبم ر) ،
.

فــَٗاحلكـــــىَََََ :لم ػػمفر فػ  ٕٓٓٔ/ٙ/ٕٛمػػف ماكم ػ تػػاح مسػػتأاؼ ػػممؿ لم ػػمير،
ػ ولم مضػػ ػ اضػ ػػورنم بتوكنػ ػػؿ ف ػ ػ لمػ ػػفعول

(فلو ػ ػر ،مفنا ػ ػ ا ػ ػػر)

ٖ٘٘ ٕٓٓٓ/س  .ممؿ لم مير ٜٜٜٔ/ٕٖٔٓ ( ،تاح مفناػ ا ػر )

بتوكن ػػؿ ب ب ػػوؿ لإلس ػػتوامؼ ػػكبل وفػ ػ لمموض ػػوع برفض ػػي وتأنن ػػف لماك ػػـ
لممسػػتأاؼ ولم ػزلـ لممسػػتأاؼ بممم ػػمرنؼ

ػ وكماػػى ماكم ػ فوؿ فرت ػ

( تػػاح مفنا ػ ا ػػر ) ػ نػػف نضػػى ف ػ ٕٔ ٜٜٜٔ/ٕٔ/ػ اضػػورنم
بتوكنػػؿ باػػبس لممػػتمـ  /لمطػػمعف ثػػبل

سػػاولى مػػع لم ػػغؿ وك مم ػ فمػػؼ

تاني إلن مؼ لمتا نػذ ولمم ػمرنؼ ولم لزمػي بػأف نػافل مىمػفع مبىػغ ٔٓ٘

تـ عى سػبنؿ لمتةػونض لممانػى ولمم ػمرنؼ لممفانػ وخمسػ تانمػمى
م مبؿ فتةمس لممامممه ٓ
انـؼٍَثبنُمغَ :ولذ

فر يذل لماكـ مةنبم بممبطبلف ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ولم

ور فػ

لمتس ػػبنس ولم س ػػمف فػ ػ لإلس ػػتفالؿ ومخمم ػ ػ لم ػػماوف ولمخط ػػأ فػ ػ تطبن ػػي

وفضر با وؽ لمطمعف و ػ مذل ف ف طةف عىني ف  ٕٓٓٔ/ٚ/ٔٚبتوكنؿ

نبنح ذمؾ وننف لمطةف برنـ ٕٓٓٔ/ٗ٘ٚتتمبع ممؿ لم ميرٓ ،
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أؿجبةَانـؼـــــٍَ

ً
أٔالَََََََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعَ
لماكػـ لممطةػوف فنػي و ػ اكػـ

ػمفر فػ فعػول مبم ػر ،و ػ رفةمػم بمإلفعػم لممبم ػر

مػػف نػػفع  ...........عى ػ لب ػرلينـ و وال تربطػػي بممطػػمعف فن ػ مةممى ػ مػػف فل اػػوع و ػ ومػػـ
نةطي لم نؾ موضوع لمفعول ولإلتممـ و ػ ولامم مسػروؽ مػع ػنكمى فخػرل مػف

ػنفمن كػمف

لمطػػمعف ػرنكم فنمػػم وتركمػػم مػػفل ػرنكي  ........... ........... /فمم ػ مونة ػ ماػػي عى ػ
بنمض ػ إلستخفلممم حذل مم طرفى لمامت ف فغرلض مافف ،ي تغطن وسفلف فثممف لألفون
لمتػ تسػابمم لم ػنفمن مػف لم ػركمى و ػ وعىػ ذمػؾ نػمـ ففػمع لمطػمعف مػف بفلنػ لمػفعول و ػ

ومع ذمؾ

ػفر اكػـ فوؿ فرتػ بامػوذط مطبػوع مػـ نةػرض مػففمع لمطػمعف و وفورف فف لم ػنؾ

موضوع لمتممػ

ػنؾ بمبىػغ ٓٓٓ ٜ٘تػـ و ػ بنامػم فورف لماكػـ لإلسػتوامف فف لم ػنؾ موضػوع

لمتممػ بمبىػػغ ٓٓٓ٘ ٜتػػـ و ػ ومكاػػي اػػذل يػػو لسخػػر اػػذو اكػػـ فوؿ فرت ػ و ػ فتػػم عى ػ
اموذط مطبوع فني موتز ألركمف ترنم لم نؾ و ػ ومكاي مـ نةرض يػو لسخػر مػففمع لمطػمعف
لم ول فو لممكتوس و ولم موـ عى ا

فور فو حعطم يذل لم نؾ ماػي حمػ لممػفع بػمماؽ

لممفا ٓ
وكمف لمطمعف نف ففع بتىس ٗٔ ٜٜٜٔ/ٕ/فممـ ماكمػ فوؿ فرتػ ػ تأكنػفل مففمعػي ػ
بممطةف بممتزونر عى

ىس لم نؾ و ػ وبةفـ لمتةم ر لمزما بنف لم ػىس ولمتوننػع و ولمػذل

كػػمف عى ػ بنػػمض ف ػ ظػػرؼ كتػػمب سػػمبؽ ومتا ػػؿ عى ػ لم ػػنؾ مػػف ترنم ػ خنما ػ فمما ػ .

ف ررى ماكم فوؿ فرت بتىس ٕٔ ٜٜٜٔ/ٖ/ونؼ لمسػنر فػ لمتااػ ولاممتمػم حمػ لمانمبػ

لمةمم إلتخمذ لمبلزـ ح لز لمطةف بممتزونر  .ولذ عتىى لمفعول مف لمونؼ بةف وروف لمت رنر و
ػ ػ ف ػػبف لمامض ػػر ع ػػف لمم ػػتمـ  /لمطػػمعف طى ػػس بتىسػ ػ ٕٔ ٜٜٜٔ/ٕٔ/فت ػػبل مئلط ػػبلع عىػ ػ
لمت رنر و ػ حالَ فف ماكم فوؿ فرت ف ػماى عػف طىبػي ونضػى فػ لمػفعول بمإلفلاػ ولماػبس
ثػبل

سػاولى و ػ وتػم لماكػـ عىػ امػوذط مطبػوع عىػ ااػو مػم سػىؼ و ػ ومػـ نةػرض مػففمع

لمطػ ػػمعف عى ػ ػ لإلطػ ػػبلؽ و

ػ وال ما ػ ػولفظ مسػ ػػتافلتي لمسػ ػػبة ومذكرتػ ػػي لمم ػ ػػفمنف بتىس ػ ػ

ٗٔ ٜٜٜٔ/ٕ/و ػ ومػػـ نػػورف بػػمماموذط لممطبػػوع حمػ
وفخػؿ حخػبلال

ػ نتةىػػؽ بولنػػع يػػذه لمػػفعول و ػ بػػؿ

ػمرخم بتا ػنؿ ت رنػر لمطػس لم ػرع فػ

ػأف لمطةػف بػممتزونر و ػ فىػـ نػورف

ب أاي حال سط لر ولافل حعتسؼ فني لألخذ بأف لمطمعف يو لممونع عى لم نؾ و ػ بنامم ذمؾ مـ
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نكف ماؿ وال موضوع لمطةػف و ػ ولامػم حا ػرؼ لمطةػف حمػ

ػىس لم ػنؾ ومػنس لمتوننػع و ػ

ولم عفـ لمتةم ر لمزما ولختبلؼ لمظرؼ لمكتػمب بػنف ت لم ػىس ت وبػنف ت لمتوننػع ت ولمػذل
م ػػـ ناكػ ػره لمط ػػمعف ولام ػػم فورل فا ػػي ك ػػمف عىػ ػ بن ػػمض فػ ػ ظ ػػرؼ كت ػػمب س ػػمبؽ مغ ػػرض خ ػػر
م ػخص خػػر ومتا ػػؿ عىػ لم ػػنؾ بخنماػ فمماػ

و ػ وورف ت رنػػر لمطػػس لم ػػرع لمػػذل

حتتزفه لماكـ فارفي عف مةامه ومافله و ػ تم مانػفل بوتػي مػم مػففمع لمطػمعف و ػ فمػو ػ فل

لمت رنػر ػ ولف فورف فاػي نتةػػذر فانػػم تافنػػف مػػم حذل كػػمف لمتوننػػع نػػف اػػرر فػ ذلى تػػمرنخ تارنػػر
ػىس لم ػنؾ مػف عفمػي و ػ حال فاػي فورف فف لمطػمعف بمم ةػؿ مػػـ ناػرر فنػم مػف بنماػمى

ػػىس

لم نؾ موضوع لمطةف وفاي مارر بنف خص خر غنره
وفمػػمـ لمماكمػ لإلسػػتوامفن و ػ حسػػتبلذ لمطػػمعف بمػػم متا نػػؽ ففمعػػي و ػ ونػػفـ مػػذكر،
مطوم بففمعي ساةوف حمنمم و ػ ونفـ ثبل
مماكم فوؿ فرت و

اولفظ مستافلى زنمف ،عف لماولفظ لمسبة لمم فمػ

ساةوف حمنمم و ػ وطىػس حاممػ لمػفعول حمػ متاػ خبػ لر ثبلثنػ متافنػف

لمتةم ػػر لمزماػ فػ لم ػػنؾ بػػنف لم ػػىس ولمتوننػػع ومتافنػػف لمنػػف لمكمتبػ م ػػىس لم ػػنؾ ولاممػ
لمفعول مىتا نؽ حست

م مىنف لمكمتب ومظروؼ تارنر لم ػنؾ ولطبلنػي فػ لمتػفلوؿ ولسػتفعم

لممفع لممفا ممامن تي ٓ

يػػذل ولذ حس ػػتتمبى لمماكمػػ لإلس ػػتوامفن واكمػػى بتىسػ ػ ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/فػ ػ اكمم ػػم

لمتممنفل بمإلامم حم لمىتا لمثبلثن كطىس لمطػمعف و ػ فػبف ت رنػر لمىتاػ لمثبلثػ ورف بػي فف
لمىتاػ ػ ػ نمم ػ ػػى ببس ػ ػػتفعم لمطػ ػ ػرفنف ( لمط ػ ػػمعف ولمم ػ ػػفع )

ػ ف ػ ػػرر لممطة ػ ػػوف ض ػ ػػفه

( لممفع )  ...........ت فاي يو لممارر بخػط نػفه مبنماػمى

ػىس لم ػنؾ موضػوع لمطةػف

وفف لمطػػمعف نػػمـ بػػممتوننع بػػا س لمتىس ػ

ت ( ومػػـ ن ػػؿ ممػػمذل مػػـ ناػػرر لمطػػمعف بنػػفه

ػػىس

لم ػػنؾ مػػم فلـ طبنبػػم ونةػػرؼ لم ػ لر  ،ولمكتمب ػ وونػػع لم ػػنؾ ؟ )  ..بنامػػم نػػرر لمطػػمعف فاػػي
ت ال توتف ثمػ عبلنػ بناػي وبػنف لممطةػوف ضػفه وفاػي ونػع عىػ يػذل لم ػنؾ عىػ بنػمض مػع
نكمى فخرل حم

رنكي بمم نفمن  ...........ف لم تر ،مم بنف ( ٕ ٜٜٔػ ٗ ) ٜٜٔت

وفورف ت رنػر لمىتاػ لمثبلثنػ فػ لمباػف ت ثمانػم ت مػف لم اػص و ػ تاػى عاػولف ت لمظػرؼ

لمكتمب لممارر فني لم نؾ موضوع لمطةف مم ا ي با ر لمى ظ  :ػ

ػ ت ب اػػص لم ػػنؾ موضػػوع لمطةػػف بػػممةنف لممتػػرف ،وبممةفسػػمى لممكبػر ،وبػػمممتمر وبمأل ػػة
لمماظور ،وغنر لمماظور ،بزولنم لمس وط لممختى وتفام مم نى  :ػ
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ػ فف لم ىػػـ لمما ػػرر بػػي بنما ػػمى

ٔ

مف ان

ٕ ػ

ػػىس لم ػػنؾ نختىػػؼ ع ػػف لم ىػػـ لمما ػػرر بػػي لمتونن ػػع

لمخولص لمىوان ولمخولص لممنكمانكن ٓ

فف لمكمتس مبنمامى

ىس لم نؾ موضوع لمطةف نختىؼ عف لمكمتس مىتوننع ٓ

ٖ ػ فف لمضغط لمكتمب لمام

امؿ كتمب بنمامى

امؿ كتمب لمتوننع ٓ

ػ لألمر لمذل اسػتفؿ ماػي عىػ فف بنماػمى

ىس لم نؾ نختىػؼ عػف اظنػره لمام ػ

ػىس لم ػنؾ نػف اػررى فػ ظػرؼ كتػمب مغػمنر

مىظرؼ لمكتمب لممارر فني لمتوننع لممذنؿ مى نؾ ٓ
ولاتمػ لمت رنػػر و مػػف با ػ

عام ػػر لممةم ػر ( ،لمتػزلمف ) و ػ حم ػ فاػػي نتةػػذر فانػػم

لمو وؿ حم اتنت نمطة ألف ت لم ىس ت و ت لمتوننع ت ماررنف بمممفلف لمتمؼ لمخمم مػف
لممولف لم ةمم لمت نةتمف عىنمػم فػ حتػ لر لمتتػمرس لمكنمنمونػ وألف لم تػر ،ماػؿ لمف لرسػ ( مػف

عمـ ٕ ٜحم عمـ ... ) ٜٙ

ولاتم ت رنر لمىتا لمثبلثن حم فاي ممم ت فـ ا رر  :ػ
ٔ
ٕ

ػ فف بنماػػمى

ػػىس لم ػػنؾ حسػػتا مؽ ٖٔ/

 ٜٜٔٙ/موضػػوع لمطةػػف نػػف اػػررى ف ػ

ظرؼ كتمب مغمنر مىظرؼ لمكتمب لممارر فني لمتوننع لممذنؿ مى نؾ ٓ

ػ فاػػي نتةػػذر فانػػم تافنػػف مػػم حذل كماػػى بنماػػمى لم ػػنؾ نػػف تػػـ تارنريػػم ف ػ ونػػى مةم ػػر
متمرنخ حستا مؽ لم نؾ مف عفمي مؤلسبمس لممذكور ،بممباف ثممثم فعبله ٓ
وبػػأوؿ تىس ػ بةػػف وروف يػػذل لمت رنػػر

لمتىسػػمى ترب ػػم مو ػػومي ماػػذ
لمىتا لمثبلثن و ػ اضر لممفع

ػ وي ػ تىس ػ ٕٕٔٓٓٔ/ٗ/

ػ بةػػف حا طػػمع

ػػفور لماكػػـ لمتممنػػفل فػػ ٓٔ ٕٓٓٔ/ٛ/و بمإلاممػػ حمػ ػ

ومـ ناضر لمطمعف فو مف نمثىػي و ػ ومػع فاػي مػـ نكػف نػف

فعى ػػف ب ػػوروف لمت رن ػػر وال بتىسػ ػ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٗ/ماظ ػػر لم ػػفعول بة ػػف حا ط ػػمع لمتىس ػػمى ما ػػذ
ػػفور لماكػػـ لمتممنػػفل فػ ٓٔ ٕٓٓٔ/ٛ/و ػ حال فف لمماكمػ

بتىسػ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٗ/مػػـ

تاتػػؿ إلعػػبلف لممػػتمـ  /لمطػػمعف بممتىسػ وبػػوروف لمت رنػػر و ػ وذمػػؾ ولتػػس بةػػف حا طػػمع سػػنر
لمتىسػمى ترب ػم مػوروف لمت رنػر و ( ا ػض  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٙػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٚػ  ٚٔٚو ا ػض

ٕ٘ ٛٓ/ٙ/ػ س ٖٔ ػ  ٔ٘ٙػ ٓٔ ٛو ا ػض  ٜٜٔٙ/ٕٔ/ٕٜػ س ٕٓ ػ ٖٗٓ ػ ) ٔٗٚٚ
ولامػم اتػزى لمػفعول ػ بغنػر حعػبلف ػ مىاكػـ متىسػ ٖٔ ٕٓٓٔ/٘/و ػ وفنمػم مػفى لمماكمػ
فتؿ لماطؽ بمماكـ متىس  ٕٓٓٔ/ٙ/ٕٛوفنمم ف فرى لماكـ لممطةوف فني ٓ
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وف اموذط لماكـ لإلستوامف لممطبوع و ػ مـ نةػرض لماكػـ لإلسػتوامف لممطةػوف فنػي

م مف ذمؾ و ػ فىـ ُن ر حم اكـ لمماكم لمتممنفل لم مفر ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و ػ ومـ ن ر ػ
ومػػو متػػرف ح ػػمر ،ػ حمػ ت رنػػر لمىتاػ لمثبلثنػ سػػممؼ لمبنػػمف ولمماػػرر ولمػولرف باػػم عىػ اكػػـ

لمماكمػ لإلسػػتوامفن لمتممنػػفل لم ػػمفر ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و ػ ومػػـ ن ػػر حم ػ اػولفظ لممسػػتافلى
لمسبة وال حم مذكر ،ففمع لمطمعف لمم فم حم ماكم فوؿ فرت ولمتػ مػـ نةػرض ممػم اكػـ

فوؿ فرتػ ال حن ػرلفل وال رفل و ػ فتػػمرله لماكػػـ لإلسػػتوامف

رغػػـ فامػػم ولنػػع مسػػطور ف ػ

لمفعول و ونف نضى ماكم لما ض بأف ت لمػففمع لممسػطور فػ فورلؽ لمػفعول ػ نكػوف ولنةػم
نمومم ومطروام فلومم عى لمماكم ف فن مراىػ

تممنػ ت ( ا ػض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ سٕٜ

ػٗ ٛػٕٗٗ ) و ػ كمم مـ نةرض لماكـ لإلستوامف لممطةوف فني حم اػولفظ مسػتافلى لمطػمعف
لمثبلثػ لمم فمػ مىماكمػ لإلسػتوامفن و ػ ال حنػرلفل وال رفل و ػ بػؿ ومػـ ن ػر حمنمػم مػع فامػم ولنػع
مس ػػطور ون ػػموـ وموت ػػوف فػ ػ لم ػػفعول و

ػ وال حمػ ػ م ػػذكر ،فف ػػمع لمط ػػمعف لمم فمػ ػ مىماكمػ ػ

لإلسػتوامفن فتػر ،اتػػز لمػفعول مىاكػػـ متىسػ  ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜو ػ ال حنػرلفل وال رفل و ػ بػػؿ ومػػـ
ن ػػر حمنمػػم ومػػو متػػرف ح ػػمر ،و لألمػػر لمػػذل نػػورل بأاػػي مػػـ نػػت طف بتمتػػم حمػ وتوفيػػم ال يػ وال
اولفظ لممستافلى لمم فم ف لمفرتتنف  .ػ كذمؾ مذكر ،لمػففمع لمتػ كماػى نػف نػفمى مماكمػ

فوؿ فرتػ ػ ؟

مةرض ػػم ب ػػذمؾ ع ػػف ك ػػؿ فف ػػمع لمط ػػمعف لممكت ػػوس

ػ بممم ػػذكرلى وباػ ػولفظ

لممستافلى ػ لمم فـ مكؿ مف ماكم فوؿ فرت وماكم ثما فرت لممطةوف ف اكممم ٓ
وكػػمف نػػف ورف ممػػم ورف بمػػذكر ،ففػػمع لمطػػمعف لمم فم ػ مىماكم ػ لإلسػػتوامفن فت ػر ،اتػػز
لمفعول مىاكػـ متىسػ  ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜػ ويػ ولنػع مسػطور فػ لمػفعول ومػـ تكػف فمػمـ ماكمػ

فوؿ فرت ػ و ػ ت فف ماػػرؾ يػػذه لمػػفعول وفعػػمول غنريػػم و ػ يػػو  ...........عى ػ لب ػرلينـ
( لممفع )  ..ويو يو لممتمـ

ماس لمبمع لمطونؿ ولممتمـ ف عف ،نضػمنم ولمػذل ففس

لمماػػمؿ مىمامكم ػ
عىػ رف كػػؿ ينوػ نضػػمون ال نةتبػػي حمتزلممػػم بػػمماؽ ولمةػػفؿ و ػ ويػػو يػػو ُ
لمتأفنبن ػ فمػػمـ لممنو ػ لمتأفنبن ػ ما مب ػ فطبػػم لم ػػمير ،و ػ و ػػماس لم ػ ا لممىنو ػ بمألاكػػمـ
لم ضمون لمتامون لم مفر ،ضفه ولمم فم بمماولفظ برسـ لألستمذ ........لمماػمم و ػ ويػو ػ

فل لممػفع  ........... /ػ

رف ػػع غنري ػػم م ػػف لم ػػفعمول فػ ػ

ػماس لالفعػم لمكػمذس فػد يػذه لمػفعول و ػ مثىمػم تسػتر و لر
ػػنكمى ثبلثػ ػ مس ػػرون م ػػف

ػػنفمن ك ػػمف لمم ػػتمـ لممس ػػتأاؼ

/لمطػػمعف ػرنكم فنمػػم وتركمػػم مػػفل ػرنكي  ........... ........... /و ػ مونةػ ماػػي ػ عىػ
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بنمض ػ إلستخفلممم حذل مم طرفى لمامت ػ فػ فغػرلض ماػفف ،يػ تغطنػ وسػفلف مػففوعمى
ركمى لألفون لمت تسابمم لم نفمن ٓ

ػػور ،لم ػػنؾ موض ػػوع لم ػػفعول و ولم ػػذل

ت ولإلنػ ػرلر لم ػػمفر م ػػف  ...........عىػ ػ

نفمام ف ىي فد امفظ برسـ لألستمذ  ........... /لمماػممد ولمم فمػ بتىسػ ٜٜٜٗٔٔ/ٕ/
ػػفؽ ففػػمع لممػػتمـ و ػ ف ػػف سػػتؿ ...........

فمػػمـ ماكمػ تػػاح مفناػ ا ػػر و نػػمطع فػ

 ...........بمذل لإلنرلر فف لم نؾ لممػذكور موضػوع لمػفعول لمممثىػ كػمف مونةػم عىػ بنػمض
ضمف ػنكمى فخػرل بمم ػنفمن لمم ػترك بناممػم ممىوػي طب ػم مظػروؼ كػؿ طىبنػ مػف طىبنػمى
لم ػنفمن و ػ وفف يػذل لم ػنؾ نػف سػرؽ مػف عىػ مكتػس ت لمم ػر ت بمم ػنفمن ضػمف متموعػ
لم نكمى لمت كمف مف ضمامم يذل لم نؾ ٓ
ط لم نؾ موضوع يذه لمفعول مرلفع يػذه لمػفعول لممبم ػر ،و ػ وال ممػف
ت فمممتمـ مـ ُنة ْ
نػػمـ بممتسػػتر و لر ه ف ػ حنمم ػ فعػػمول فخػػرل و ػ ولامػػم فوفعمػػم بمم ػػنفمن مغػػرض ماػػفف و ػ

ط ألا ػػف ي ػػذه لم ػنكمى لمتػ كماػى موفعػ ػ عىػ
فس ِػرنى وتػـ تزونػر ػىبمم ػ فػمممتمـ مػـ ٌنةػ ْ
ُ
بنمض ( مفل رنكي بمم نفمن ) ػ مغرض مافف و ػ ومـ نطى مم بتمتم ف لمتػفلوؿ
ت ذمؾ فف ا ن ػ ت لمولنػع ت و ػ فنمػم حستةرضػتي مػذكر ،لممكتػس لم اػ مىاموػس لمةػمـ فػ

لم ضػػن ٕٖٓ ٜٜٔٛ/ٛتػػاح لمػػفن لمم نػػف ،بػرنـ ٕٖٖ٘ ٜٜٔٚ/فاػػص لممكتػػس لم اػ ولمتػ
نػػفمام

ػػورتمم لمضػػوون بتىس ػ لممرلفة ػ تٜٜٜٗٔٔ/ٕ/ت فمػػمـ ماكم ػ تػػاح مفنا ػ ا ػػرٓ

ا ن لمولنع ت لمذل حستةرضتي ذلى لممذكر ،و ػ فف لمطبنس  ( ...........لممتمـ يام ) ػ كػمف
نػػف فبىػػغ ف ػ م ػػمرس  ٜٜٔٙبت ػػفـ ػػخص متمػػوؿ مػػي وال نةرفػػي بثبلثػػ

ػػنكمى مونة ػ ماػػي

ومسػػاوب عى ػ باػػؾ م ػػر فػػرع فغػػم خػػمف و ػ ثػػـ عىػػـ مػػف ولمػػفه لألسػػتمذ سػػةنف ...........
لممامم فف لممست نف ف تىؾ لم نكمى نفع  ...........و ػ وفف لممذكور كمف عمنبل موكبل

مولمفه ف نضمنم وونع بناممم خىؼ بسػبس عػفـ وفموػي بمألتةػمس لممسػتا عىنػي مولمػفه لألسػتمذ
لمم ِبى ْغ ( لممتمـ يام ) يذه لم نكمى لمثبلث ت لممزور ىبمم ت حم
ل
سةنف  ...........و ػ
وعز ُ
ػػنفمن مػػع لممػػفعو  ...........و وفاػػي كػػمف ػ مظػػروؼ لمةمػػؿ ػ نتػػرؾ
فاػػي كػػمف ػرنكم ف ػ
بمم ػػنفمن م ػػع يػػذل لمم ػػفعو  ...........ػػنكمى مونة ػ عىػػ بن ػػمض ألغ ػرلض ما ػػفف ،يػػ

تغطنػ مػففوعمى ػركمى لألفونػ لمتػ تسػابمم لم ػنفمن و ػ ثػـ تػـ فػض لم ػرك بناممػم عػمـ
ٗ ٜٜٔبة ػ ػػف مػ ػػار ٓٔ ٜٜٔٗ/ٕٔ/ورفى بػ ػػي ح ػ ػػمر ،حم ػ ػ لم ػ ػػنكمى لمت ػ ػ كماػ ػػى متروك ػ ػ
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بمم ػػنفمن عىػ ػ بن ػػمض مؤلغػ ػرلض س ػػمم لإل ػػمر ،و

ػ ومس ػػوومن لمط ػػرؼ لألوؿ لمػ ػػفكتور

 ...........عػف كمفػ يػذه لم ػنكمى ػ لمباػف خممسػم  :حال فف يػذل لألخنػر خػمف لألمماػ وسػىـ
لم نكمى لمموفع مفني عى بنمض عى سبنؿ لموفنة ب
حسػتغىمم فػ م ػػروع حت لرمػ

فمما مىمفعو  ...........لمذل

ػ مىخػبلؼ لمػػذل مػع ولمػفه لألسػػتمذ ...........لمماػمم

ػ وذمػػؾ

بتزونػر ػىس يػذل لم ػنكمى بمإلضػمف و ػ بػأف تةػؿ فاػفيم بمبىػغ ٓٓٓٓ٘ ٜتػـ و ػ ولمثػما
ػغ ( لممػتمـ ياػم )
مىمبىِ ْ
بمبىغ ٓٓٓٓ٘ٛتـ و ػ ولمثمم بمبىػغ ٓٓٓٓ٘ ٚتػـ و ػ بنامػم ال توتػف ُ
فل عبلن ػ بمممػػذكور لمػػذل حسػػتغؿ خنما ػ  ...........مؤلمما ػ ون ػػمـ بتزونػػر ػػىس لم ػػنكمى
ولستةممممم بمإلاتتمط بمم رغـ تزونريم ػ بت فنممم مى رؼ و ػ لألمر لمذل افله مئلببلغ ٓ
ت يػذل ولذ سػوؿ لألسػتمذ  ...........لمماػمم ولمػف لم ػمك ػ لممػتمـ ياػم ػ فنػف لم ػمك
فنمػػم نػػرره وفضػػمؼ فف لممسػػت نف ف ػ تىػػؾ لم ػػنكمى لمػػفكتور  ...........كػػمف مػػوكبل مػػي ف ػ

بي وزوتتي و ومـ نتمكف مف سفلف لألتةمس فتامزؿ عف لموكممػ واػفثى خبلفػمى

نضمنم خم

بناممم وت فـ ضفه ب كول با مب لمماممنف وا ظى ٓ
ت ولذ س ػػوؿ  ...........ن ػػرر بأا ػػي ك ػػمف ػ ػرنكم مى ػػمك فػ ػ لم ػػنفمن فػ ػ لم تػ ػر ،م ػػف
 ٜٜٕٔ/ٜاتػ ػ ٕٔ ٜٜٔٗ/وفف ...........

مست ػ

وطىػػس ماػػي تتمنػػز لممست ػ

ػ

ػػماس لممػ ػزلعـ ف ػػد ي ػػذه لم ػػفعول نمتى ػػؾ

طبنػػم وف ػػؿ لمم ػػروع مةػػفـ لمتمونػػؿ و وفف لم ػمك

ػ

لممػتمـ ياػم ػ كػمف نتػرؾ ػنكمى مونةػ عىػ بنػمض فػ لم ػنفمن وفف بةػض لم ػنكمى ف ػفى
فثام وتوف  ...........ف لم نفمن ومـ نبىغ رسمنم ب فيم ػ يذل فضبل عمم كػمف نػف اػرره
مف حن لررلى تورل بأف نف  ........... /حمتفى حم يذه لم نكمى ٓ

ت ولذ سػػوىى سػػىول يػػمروف سػػنف نػػررى بأامػػم لممػػفنر لممسػػووم عػػف لم ػػنفمن لمممىوك ػ

مى مك و  ...........وفف لألوؿ ػ لممتمـ يام ػ كمف نارر ػنكمى عىػ بنػمض متسػمنؿ سػفلف
ثمف لألفون مى ركمى وفاي منس مفنمم فل مةىوممى عف لم نكمى لمم وفٓ ،
ت يذل وببعػمف ،سػالؿ  ...........فنػر بأاػي نػمـ بتسػىنـ لم ػنكمى مىمػفعو  ...........و
وفاػي مػـ نكػف نةىػـ بػأف لألخنػر ػ  ...........ػ سػوؼ ن ػوـ ببسػتغبلممم فػ حنممػ فعػمول ضػف
لم مك ٓ

ت ي ػ ػػذل ولذ حستةرض ػ ػػى م ػ ػػذكر ،لممكت ػ ػػس لم اػ ػ ػ مىامو ػ ػػس لمة ػ ػػمـ كمفػ ػ ػ لألنػ ػ ػولؿ لممب ػ ػػفله
بممتا ن مى و ػ ومامم عػوف ،لممػفعو  ...........إلاكػمر مػم سػبؽ فف حعتػرؼ بػي بةػف فف فاػس
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بسػنؼ لإلتمػمـ لممسػىط عىنػي و ػ فػػبف لممػذكر ،نػف حاتمػى مسػػفنف مػم حستةرضػتي حمػ فف لمولنةػ

ت ػػكؿ تاا ػ خنما ػ لألمما ػ ولمتزونػػر ولإلسػػتةممؿ ػ و ػ ولم ػ فف ت يػػذل لإلتمػػمـ ثمبػػى ف ػ

لمتا ن ػػمى فػ اػػؽ لممتممػػنف  ...........و  ...........وكػػمف نتةػنف ت ػػفنممـ حمػ لممامكمػ
لمتامون موال لماموؿ لم ماوا ت ٓ
ت ونػف نىاػم و ػ واةػموف لم ػوؿ و ػ فف يػذل لماموػؿ مػو سػىمام بػي تػفال و ػ حف اػمؿ فوف

مامكمػ م ػمرف تػرلوـ خنماػ لألمماػ ولمتزونػر ولإلسػتةممؿ و ػ حال فاػي ال ناػوؿ فوف حا ػمؼ
لممػػتمـ ياػػم مػػف حتمػػمـ لم ػػنؾ لمماسػػوس حمنػػي ظىمػػم ولتامفػػم ولفت ػ لر َ ولم ضػػم ب ػػأاي يػػو عى ػ
م تض يذل لمولنع لمثمبى ويػو حات ػم ركػف لإلعطػم فػ اػؽ لممػتمـ ياػم ألاػي مػـ ن ػفر يػذه
لم نكمى ومـ نةطمم ألاف لإلعطم لمذل تاطىػؽ بػي فػ لمتػفلوؿ و ػ ولامػم كماػى موفعػ

عىػ

بنػػمض عى ػ سػػبنؿ لموفنة ػ ب ػ فمما ػ مػػفل  ...........ألغ ػرلض ماػػفف ،فمىوػػى ببنماػػمى
مزور ،عى خبلؼ لما ن وترل حستةممممم فنمم زورى مف فتىي خنما مؤلمما وعى ااو مم

يو ثمبى بذلى مذكر ،لممكتس لم ا مىاموس لمةمـ ٓ
(ََثُظَّيٍَيظكغحَصفبعَانـبػٍَادلمضيخَنهًذكًخَاإلؿزئُبفيخَفرتحَدجؼَانـضػَٕٖنهذكـىَجلهــخَ

َ)َ200/6/29

*

*

*

وفضمفى مذكر ،ففػمع لمطػمعف سػمم لمػذكر ػ لمم فمػ مىماكمػ لإلسػتوامفن فتػر ،اتػز
لمػفعول مىاكػـ تىسػ  ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜػ فضػمفى و ػ فاػي ت نك ػؼ يػذه لمسػرن ويػذل لمتزونػر و ػ
لممبػػممغ لمضػػخم تػػفل و ػ لممػػزور بمػػم

ػػىس لم ػػنؾ موضػػوع لمػػفعول لممطروا ػ ياػػم و ػ

ولم نكمف لسخرلف لممزورلف فنضم و ػ فمف ت ع لممػزور مػـ نػرلع لممة ػوؿ فػ تزونػر لم ػنكمى
و ػ فزور

ىس كؿ نؾ بمبىغ ن ؿ حم ن لربػ لممىنػوف تانػي فوف فف نكىػؼ خػمطره لم ػرنؼ

بتوضنس حتمب مة وم ن ػفنمم عمنػؿ عػف يػذه لممبػممغ لمضػخم لمتػ ت ػؿ حمػ ن لربػ ثبلثػ
لمتخػػرط لمطبنػػس ...........

مبلنػػنف تانػػي نسػػتانؿ فف تكػػوف فػ ُمكاػ وم ػػفر ،لم ػػمس اػػفن
سػػةنف  ...........و ػ وال نوتػػف بتمتػػم مػػم ن سػػريم فو نبرريػػم مػػف مةػػممبلى فو
ممم تارر عاي نكمى بم ػذه لممبممغ لمضخم ٓ
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ػ مى فو فل

َََََََ"َنمضَكشفَّؿًؼـَّ"َ!!!َ

فػورف فػػد ت رنػر لمطػػس لم ػرع

نتةػذر فنمػم لم طػع بترتنػس لألاػفل

ػ فباػػم

لمتزننػؼ ولمتزونػػر فف لماممػ ماػػؿ لمف لرسػ

لمكتمبنػ عىػ ااػو مػم نتطىبػي كتػمس لمانمبػ ٓ ػ كمػم ورف

بممت رنر فف لمطمعف ( لممتمـ ) مـ نارر فنػم مػف بنماػمى لم ػنؾ موضػوع لمطةػف ولامػم ارريػم
خص خر غنره و وفاي نتةذر حنتمف

ػ ويو ممناكف ب ور ،مم

ى بنف تمرنخ لمتوننع وتمرنخ تارنر بنمامى لم ػنؾ و

ا طةف لمطػمعف و ػ حذ النت ػور ع ػبل فف ن بػؿ لممسػت نف ػنكم

بمذه لم نم فوف فف تارر بنمامتي فمممي بخط لمسماس تبلفنم ألل طةف مست ببل بممتزونر ٓ
ت ويذل لمذل نطع بي لمت رنر لم ا ( ونف زلفه ت رنر لمىتا لمثبلثنػ حنضػمام ووك ػمف) ،
و ػ ناكف حختبلؼ لمظرؼ لمػذل كتبػى فنػي بنماػمى
ويذل مم فكفه ت رنر لمىتا لمثبلثن ) و ػ ممم ناكف

ػع فنػي (
ػىس لم ػنؾ عػف لمظػرؼ لمػذل َون َ
ػفؽ مػم ذكػره لممػتمـ فف لم ػنؾ كػمف عىػ

بنمض وزور بةف س ػرنتي تػزون لر ك ؼ عػاي يػذل لإلختػبلؼ لمػػبنف و ػ وال ُنفاػػض ذمػؾ تةػػذر
حنتػػمف لمةبلن لمزمان ػ فل لممسمف لمزمان بنف كتمب لمتوننع وكتمب بنمامى ػىس لم ػنؾ و ػ
بؿ فف ذمؾ ف ذلتي نمطع ف حثبمى لمتزونر ألاي ال نة ؿ فف ن بؿ لممست نف ػنكم بمػذل لممبىػغ

لمضخـ فوف فف ن ترط عى مارره كتمب بنمامى لم ىس بخط نفه فمممي  .ػ وذمػؾ كىػي نػمطع

ب ا طةف
لمطػػمعف لممػػتمـ وبػػأف لمونػػموع عى ػ مم ػ ّػوريم بػػي مػػف ونوعػػي ضػػان خنما ػ لألمما ػ وتزونػػر
لم نؾ ت ٓ
(ََثُظَّػٍَيـظكغحَصفـبعَانــبػٍَادلمضيـخَنهًذكًـخَ

اإلؿـــزئُبفيخَفـــرتحَدجـــؼَانـــضػَٕٖنهذكـــىَجلهــــخَ

َ)َ200/6/29

*

*

*

و لر

وكمم فف يػذه لمػفعول لممبم ػر ،لمتػ رفةمػم مػف ُنػفع  ...........و ػ ونسػتخ
غنري ػ ػػم م ػ ػػف لم ػ ػػفعمول ػ ػػماس لمب ػ ػػمع ولمسػ ػ ػولبؽ لممرف ػ ػ ػ ب ػ ػػمماولفظ لمم فمػ ػ ػ برس ػ ػػـ لألس ػ ػػتمذ

 ...........لممامم

و ػ ي فعول ضمم

وظممم و ػ فبامم نف ضىى طرن مم ف لم ػماوف

لمةتممػ ٓ وفورفى لممػذكر ،سػمم
عى مم عرضامه بمممرلفة لم ػ ون ُ
واسػتىي مػوت لز فػ يػذه ُ
لمبنػػمف ص ٙ/ومػػم بةػػفيم و ػ فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض لمت ػ تاكػػف فف مػػم فلـ موضػػوع لمػػفعول
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لمممثى وففمع لممتمـ فنمم و ػ يػو عػف حتمػمـ ببعطػم

ػنؾ بغنػر ر ػنف و ػ فػبف ماكمػ لمتػاح

لمت ػ تاظػػر فعػػول لم ػػنؾ ي ػ سػػنف ،يػػذه لمػػفعول و وولتبمػػم ي ػػو لمبا ػ

فػػ ت ػولفر ركػػف ت

لإلعطم ت مف عفمي و ػ وفامم ػ فل ماكم تاا لم نؾ ػ ال تت نف

ف تافنف عام ر

ترنم لم نؾ لممةروض عىنمػم بػأل اكػـ خػر وال بػأل نضػم خػر مسػوليم و ال مػفانم

وال

تامونم و ػ وفف ولتبمم ػ ولتس ماكم لم نؾ ػ فف تا ؽ ففمع لممتمـ/لمطمعف ػ مترل ي و مف

ولنػع باثمػم يػ ولنتامعمػم يػ

ػ يػؿ لممتمـ/لمطػمعف ػ ولنةػم وفةػبل ػ مػذاس فـ بػرج ممػم اسػس

حمني و ػ ذمؾ فف ولنة لمتمم لممةروضػ ياػم و ػ يػ ولنةػ ت حعطػم ت ػنؾ بغنػر ر ػنف و ػ
ويػ ولنةػ تختىػػؼ عػػف حتمػػمـ خػرنف بسػرن فو تزونػرفو خنماػ لألمماػ فػ يػػذل لم ػػنؾ ػ ف ػػف
تات

لمسرن ػ ونف تات

إلات ػم ركػف لإلعطػم

خنما لألمما و ػ مسبس فو سخر و ػ ومع ذمؾ ال ت وـ ترنم لم ػنؾ
لمػذل ال ننػمـ مترنمػ لم ػنؾ بفواػي ٓ مػذمؾ فػأمر لما ػظ و ػ فو اتػ

اكـ لمب لر  ،و ػ ف ولنة تزونر فو سرن فو تبفنف نؾ و ػ ال نستوتس بممضرور ،ننمـ ركف ت
حعطم ت يذل لم نؾ و ػ ومذمؾ فبف لمر لما ظ فو ات اكـ لمبػ لر  ،فػ لمتزونػر فو لمسػرن فو
لمتبفنػػف ال ن نػػف لمماكمػ ياػػم ػ ماكمػ لمتػػاح لمتػ تاظػػر فعػػول لم ػػنؾ ػ فػ ولنةػ تمم ػ ت
حعطم ت لم نؾ لممةروض عىنمم و ػ وممم مطىؽ لمارن ف تكونف ع نفتمم عى مم ترله يػ

اتػ ولف امنضػى اكمػم مسػوليم ٓ فمػف لمم ػرر فف ترنمػ لم ػنؾ ترنمػ ت حعطػم ت نولممػم ت
لإلعطػػم ت لإلرلفل لماػػر لم ػػذل ناطىػػؽ ب ػػي لم ػػنؾ فاطبلن ػػم ا ػ لر غن ػػر مةىػػؽ وغن ػػر م نػػف فػ ػ
لمتػػفلوؿ و فػػبل ت ػػوـ ترنمػ لم ػػنؾ بمتػػرف ت تارنػػر ت فو ت حا ػػم ت فو ت ح ػػفلر ت فو ت توننػػع ت
فو ت مامومػ ت لم ػػنؾ و ولامػػم البػػف مػػف ت لإلعطػػم ت بم مومػػي لإل ػػطبلا ف ػ لم ػػماوف وف ػ

ذلى اص لمتترنـ لمذل ن وؿ  :ت كؿ مف فعط بسو ان

نكم ت ـ ولمػذل نسػتىزـ حطػبلؽ

لم ػػنؾ فػ لمتػػفلوؿ حطبلنػػم اػ لر غنػػر مةىػػؽ وغنػػر م نػػف من ػػوـ فػػو لر وفػػور لإلطػػبلع عىنػػي بػػفوره
كأفل ،وفم ت وـ م مـ لما وف وتترل مترليم ٓ واؽ ػ بؿ ولتس ػ لمماكم لممونر ،يام و ػ فف
تباػ

فػ تػولفر عام ػػر وفركػػمف ترنمػ لم ػػنؾ لممةروضػ عىنمػػم باثػػم متتػػرفل ومسػػت بل ال

تت نف فني بأل ننف وال بأل نرلر وال اكـ مسوليم ٓ ويذل لمولتس تػز مػف نمعػف ،ف ػومن

فعػـ

و ي فف لمةبر ،ف لم ضم لمتامو ي با ن لمولنع ال سوله و ػ مممم خمم ي مف حعترلؼ
فو كتمبػ

فو نػػوؿ فو اتػ فاكػػمـ نضػػمون فخػػرل و ػ فػػبل تباػ لألاكػػمـ لمتامونػ

لس عىػ

لمولنع لم ةى و ػ فبل نت نف لم مض لمتامو بمم نت نف بي لم مض لممػفا مػف ننػوف ممػم نترتػس
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عىػ لألاكػمـ لمتامونػ مػف ثػمر خطنػر ،تتةىػؽ بممارنػ

ولمانػم ( ،وسػنط لمسػامورل ػ تػػ ٕ /ػ

طٗ ٜٔٙػ ص ٘ٔ ) ٕٜ/و ػ مذمؾ فبل نت نف لم مضػ لمتاػمو بػأل اكػـ
لممفان ػ ( ـ ٗ٘ٚ /ف.ط ) وال بػػأل اكػػـ

ػمفر مػف لمماػمكـ

ػػمفر مػػف فل تم ػ نضػػمون فخػػرل وال مػػف ماكم ػ

تامونػ فخػػرل و ألف ت وظن ػ لمماػػمكـ لمتامونػ

ػ عىػ اػػف تةبنػػر ماكم ػ لمػػا ض ف ػ لمكث ػر،

لمكثنر ،مػف فاكمممػم ػ حكت ػمؼ لمولنةػ عىػ ا ن تمػم كػ ال نةمنػس بػرج فو ن ىػى متػرـ وذمػؾ

ن تض فال تكوف م نفه ف ففل وظن تمم بأل ننف مـ نرف بي اص ف لم ماوف ت ٓ
* 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 ٕٗٛ
بػؿ وال نت نػف لم مضػ لمتاػمو بػرفل وال باكػػـ نمضػ تاػمو

خػر حات لرمػم وتا ن ػػم

مولتبي ف لم ضم عى ا ن لمولنع لم ةى عى م تض لمة نػف ،لمتػ تتكػوف مفنػي يػو مممػم
تامنضى مع رفل فو اكـ سوله .

* 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 ٖٖٕ
كذل مف تطبن مى وتوس حمتزلـ لم ضم لمتامو با ن لمولنع و ػ مم ترى عىني فاكمـ
لم ضم ف فاكمـ لما ض مف فف ت لمةبر ،ي با ن لمولنع و فبل ن ح تأثنـ حاسمف ومػو باػم
عى حعترلفي بىسماي فو بكتمبتي مت كمف ذمؾ مخمم م مىولنع ت

* ا ض  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔػ س ٕٖ ػ ٘ٗ ػ ٕٙٛ
* ا ض  ٜٔٚ٘/ٙ/ٛػ س  ٕٙػ  ٔٙٙػ ٜٗٚ
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وفضػػمفى مػػذكر ،ففػػمع لمطػػمعف سػػمم لمبنػػمف و ػ لضػػمفى ص ٕٔ/ومػػم بةػػفيم تاػػى

عاولف ت فف ترنم لم نؾ ترنمػ حعطػم

و وفف لإلعطػم

يػو نػولـ ترنمػ لم ػنؾ و وفاػي ال

ننمـ مترنم لم نؾ بغنر ت حعطم ت ناطىؽ بي لم نؾ حاطبلنػم اػ لر فػ لمتػفلوؿ ػ أػـبفذَيـبَ
َظَّحبظغَانهفظََ:ـَ

ت ترنم ػ لم ػػنؾ و ترنم ػ نولممػػم لإلعطػػم

لإلرلفل لماػػر ومػػنس متػػرف ت لإلا ػػم ت

فو ت لمتارنػ ػػر ت فو ت لإل ػ ػػفلر ت فو ت لمتوننػ ػػع ت فو ت لمماموم ػ ػ ت و ولامػ ػػم البػ ػػف مػ ػػف لإلعطػ ػػم

بم مومػػي لإل ػػطبلا ف ػ لم ػػماوف و ولإلعطػػم نختىػػؼ كػػؿ لإلخػػتبلؼ عػػف ت لإلا ػػم ت فو
ت لمتارنػػر ت فو ت لإل ػػفلر ت فو ت لمتوننػػع ت فو ت لمماموم ػ ت ٓٓٓوال ماػػؿ مىخىػػط بناممػػم ٓ

فبا م

فو تارنرفو توننع فو ماموم لم نؾ ال نطىؽ لم نؾ ف لمتفلوؿ و وال ت وـ بي ترنمػ

و ات ػ وفف كػػمف لم ػػنؾ ماػػؿ لإلا ػػم بػػبل ر ػػنف و ألف لم ػػماوف النةمنػػس عىػػ مت ػػرف ت

حا ػػم ت فو ت تارنػػر ت لم ػػنؾ بػػفوف ر ػػنف و ولامػػم نةمنػػس عىػ ت حعطموػػي ت ٓٓ فل ببطبلنػػي
ف ػ لمتػػفلوؿ عػػف طرنػػؽ تسػػىنمي مىمسػػت نف تسػػىنمم ا ػ لر غنػػر م نػػف و مػػذمؾ تسػػم لمترنم ػ ف ػ
لمم طىح لم م ولم ضمو

و وببتممع بترنم

ت حعطم

نؾ ت و بذمؾ ت لمتةبنر ت ترل

اص لمممف ٖٖٙ ،ع وبمى لمذل ن وؿ ت عى كؿ مف فعط بسو ان

نكم ت ٓ

ت فمإلعطم يػو لمػركف لممػمفل مترنمػ لم ػنؾ الننػمـ ممػم بفواػي ويػو ال نتا ػؽ بمتػرف

كتمب فو تارنر فو حا م لم نؾ و بؿ البف متا ي و مف حطبلؽ لم نؾ ػ بةف حا موي ػ فػ
لمتفلوؿ و وال نكوف ذمؾ حس بتسىنمي مىمست نف تسىنمم ا لر غنر م نف ٓ
ت فممممف ٖٖٚ / ،ع وبمى تاص عى فاي  :ػ ت ناكـ بمذه لمة وبمى عى كؿ مػف
فعط ػ بسػػو ان ػ

ػػنكم ال ن مبىػػي ر ػػنف نػػموـ ونمبػػؿ مىسػػاس ٓٓٓٓٓ ت وفاكػػمـ ماكم ػ

لمػا ض متػولتر ،عىػ فف ترنمػ

لم ػػنؾ نولممػػم لإلعطػػم

ػ ويػػو غنػػر لمتسػػىنـ فو لممامومػ

ػ

ولإلعطػػم ال نتا ػػؽ لس بػػبطبلؽ لم ػػنؾ ف ػ لمتػػفلوؿ بتسػػىنمي مىمسػػت نف تسػػىنمم مطى ػػم غنػػر
م نف بأل ننف وال رط و بػأف نكػوف لمتسػىنـ وكمػم نممػى ماكمػ لمػا ض مػ لر لر ػ بانػ لمتخىػ
اممونػػم عػػف انػػمز ،لم ػػنؾ وطراػػي فػ لمتػػفلوؿ و ػ ولمتسػػىنـ غنػػر متػػرف لمماموم ػ ٓ فػػبل نةػػف
حعطػػم متػػرف ماموم ػ لم ػػنؾ حم ػ وكنػػؿ فو فمػػنف و ألف لمسػػماس النكػػوف عافوػػذ نػػف تخى ػ

اممونػم عػف لم ػنؾ ٓ( ف ٓ مامػوف مامػوف م ػط
٘ ٗٛػ ص ٖ ) ٘ٚو ذمػػؾ فاػػي ن ػػترط فػ
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ػ لم سػـ لمخػمص ػ ط  ٛػ ٗ ٜٔٛػ رنػـ
ت لإلعطػػم ت فف نكػػوف تسػػىنمم بانػ لمتخىػ

اممونم عف انمز ،لم نؾ كممى

ولطبلني ف لمتفلوؿ و ػ فبذل ترل لمتسىنـ عىػ سػبنؿ لموفنةػ

فو لألمما فبف ركف لإلعطم ال نتا ؽ وال ت وـ لمترنم ٓ

ٔفَٗلؼبءَحمكًخَانُمغَََ:ـَ

ٔػ ػ

ت لأل ػػؿ فف حعطػػم لم ػػنؾ بتسػػىنمي مىمسػػت نف و حامػػم نكػػوف عى ػ وتػػي نتخى ػ فنػػي
لمسػػماس اممونػػم عػػف انمزتػػي و بانػ

تا ػػرؼ حرلف ،لمسػػماس حمػ لمتخىػ

عػػف

انػػمز ،لم ػػنؾ و فػػبذل حات ػػى لإلرلف ،مسػرن لم ػػنؾ مػػف لمسػػماس ( فو متبفنػػفه عىػ
) فو ف فه مي فو تزونػره عىنػي و حامػمر لمػركف لممػمفل مىترنمػ

مم سنت

ويػو فةػؿ

لإلعطم ت
ٕػ ػ ومىمنوػ ػ

* ا ض ٔ ٚٔ/ٖ/ػ س ٕٕ ػ رنـ ٗٗ ػ ص ٖٔٛ

لمةممػ ػ مىمػ ػولف لمتزلون ػ و مماكمػ ػ لمػػا ض ( لم ػػفولور متتمةػ ػ ) اكػػـ م ػػمور

ػػفر فػ ػ

ٔ ٖٙ/ٔ/س ٗٔ رنػ ػـ ٔ ص ٔ ) و ن ػػررى فن ػػي تمىػ ػ

مب ػػمفج بمماس ػػب

مى نكمى  :ػ
َ

أٔذلـبََ:

فف حسػتةممؿ لماػؽ لمم ػرر بمم ػماوف و ويػو كػؿ اػؽ نامنػي لم ػماوف
فنامم كمف موضةي مف لم ولانف لممةموؿ بمم و حامم نةف مف فسبمس

لإلبما وفوف امت حم فعول ماممنتي ٓ
ٔصبَيٓبََ:

ٔصبنضٓــبََ:

ٔعاثؼٓبَ:
ٔسبيـٓبَ:

ٓٓٓٓٓٓٓٓ
فف س ػرن لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي بطرنػػؽ لمتمفنػػف و نػػفخبلف ف ػ

اكػػـ لمضػػنمع لمػػذل بػػي تتخىػػؼ لإلرلف ،وركػػف لإلعطػػم بممتبةن ػ

ويػػو

لمركف لمماورل ف ترلوـ لم نؾ ٓ
فف تبفنػف لم ػنؾ و و لما ػوؿ عىنػي بطرنػؽ لما ػس و مػف ا ػمالى

فسبمس لإلبما

ٓ

فف لم نمس ف

فسبمس لإلبما فمر ن ره لم ماوف بغنر خبلؼ ٓ

ٔؿبصؿٓبَ :فف مخمم ػ فل مػف لم ولعػف لممت فمػ و خ ػطأ نسػتوتس لمػا ض ولإلاممػ
ٓ

386

ومم فورفه يذل لماكـ لمضػمف و بمماسػب

مسػرن فو تبفنػف لم ػنؾ

متولتر ف لم ي و متولتر ف نضم ماكم لما ض ٓ
ٖ ػ

حذل حات ى ت حرلف ،لإلعطم ت بسرن لم نؾ مف لمسماس ( ومثىمم لمتبفنف ) فو ف ػفه مػي
فو تزونره ػ حاممر لمركف لمممفل مىترنم

ويو فةؿ لإلعطم ٓ

ت لأل ػػؿ فف حعط ػػم لم ػػنؾ بتس ػػىنمي مىمس ػػت نف و حام ػػم نك ػػوف عىػ ػ وت ػػي نتخىػ ػ فنػ ػي
لمسػػماس اممونػػم عػػف انمزتػػي بان ػ

تا ػػرؼ حرلف ،لمسػػماس حم ػ لمتخى ػ عػػف انػػمز ،لم ػػنؾ و

فبذل حات ى لإلرلف ،مسرن لم نؾ مف لمسػماس ٓ ( ومثىمػم لمتبفنػف ) فو ف ػفه مػي فو تزونػره عىنػي
و حاممر لمركف لمممفل مىترنم ويو فةؿ لإلعطم
ٗػ

ت ٓ

* ا ض ٔ ٚٔ/ٖ/س ٕٕ رنـ ٗٗ ص ٖٔٛ

ت بم موـ لممخمم ت مت كماى لمماكم

نف فستظمرى لف تسىنـ لم نؾ مـ نكػف عىػ

وتػػي لموفنة ػ ولامػػم كػػمف موكنػػؿ لممسػػت نف وفاػػي تػػـ عى ػ وتػػي تخى ػ فنػػي لمسػػماس
اممونم عمم سىمي ممػذل لموكنػؿ و فػبف لمػركف لممػمفل مىترنمػ
وم مػػوـ لممخمم ػ

نكػوف نػف تا ػؽ (

مػػف ذمػػؾ فاػػي حف ثبػػى فف لمتسػػىنـ مػػـ نكػػف اممونػػم و ولامػػم كػػمف

عى سبنؿ لموفنة فبل حعطم وال ركف ممفل و

وال ترنم

)

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

ت مف لممسىـ بي فاي نفخؿ فػ اكػـ لمضػنمع لمسػرن و ولما ػوؿ عىػ لمورنػ بطرنػؽ
لمتمفنف و واممت تبفنف لم نؾ ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س ت ٓ
* ا ض ٖٔ ٚٓ/ٕٔ /س ٕٔ رنـ ٔ ٕٜص ٖٕٓٔ

* بم موـ لممخمم ي ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ
 ٙػ

ت مػف لممسػىـ بػي فف نػفخؿ فػ اكػـ لمضػنمع لمسػرن ولما ػوؿ عىػ لمورنػ

بطرنػؽ

لمتمفنػف واػممت تبفنػف لم ػنؾ ولما ػوؿ عىنػي بطرنػؽ لما ػس ػ وكػذل تزونػره و ػ
فببات ػػم حرلف ،لمتخىػ لمامػػمو

عػػف لم ػػنؾ مسػػرنتي فو ف ػػفه فو تزونػره فو تبفنػػفه

ناممر لمركف لمممفل مىترنم ويو فةؿ لإلعطم ت ٓ

* ا ض ٕٔ ٚٚ /ٖ /س  ٕٛرنـ ٔ ٛص ٖٚٛ
* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
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* ا ض ٖ ٜٜٔٗ/ٔ/ػ س ٘ٗ ػ ٖ ػ ٓ٘ ػ لمطةف ٖٕٕٕٔ  ٜ٘ /ؽ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜػ لمطةف ٘ٔٗ ٙٔ / ٔٙؽ
* ا ض ٔ ٜٜٔٗ/ٕ/ػ لمطةف ٕٕٗ ٙٔ / ٚؽ
(ََيغاجـــغَفـــَٗاحلكًـــنيَاألســـرييٍََ"َ

ادلـزذضسَ"َيـٍَادلجـبصٖءَانـىتَلغعرٓـبَانـضٔائغَ
اجلُبئيــخَحملكًــخَانــُمغَػــٍَانؼــبوَانمؼــبئَٗ

َ94/93أػــضاصَادلكزــتَانفــىنَحملكًــخَانــُمغَصَ
َ369ـَََََ)َ372

ت لم معف ،حذف و فف ت لإلعطم ت يو نولـ ترنم

حعطم

ػنؾ و وركامػم لممػمفل

لمػػذل ال ننػػمـ ممػػم بفواػػي و ويػػو ال نتا ػػؽ بمتػػرف كتمب ػ فو تارنػػر فو حا ػػم لو ح ػػفلر فو

توننػػع فو ماموم ػ لم ػػنؾ و بػػؿ الب ػػف متا ػػي م ػػف حطػػبلؽ لم ػػنؾ حطبلن ػػم اػػ لر غن ػػر م نػػف فػ ػ

لمتػػفلوؿ و وال نكػػوف ذمػػؾ لس بتسػػىنمي فل ببعطموػػي اممونػػم مىمسػػت نف و بػػأف نتخى ػ لمس ػػماس
تخىنم اممونم ولرلفنم عف انمز ،لم نؾ و ونطى ي حطبلنم ا لر غنر م نف ف لمتفلوؿ و ٓٓٓ وفاي
حذل كمف ت لإلعطم فو لمتخىػ ت عمػبل حرلفنػم و البػف فف ن ػفر عػف حرلف ،اػر ،و فػبف حات ػم

يذه لإلرلف ،لمار ،بسبس ف ػف لم ػنؾ فو ضػنمعي فو سػرنتي فو تبفنػف ،فو مغنػر ذمػؾ و نػافل
حمػ حات ػػم لإلعطػػم و ونامػػمر بممتػػمم لمػػركف لممػػمفل مىترنم ػ

مف ثـ لممسوومن

ويػػو فةػػؿ لإلعطػػم وتات ػ

ٓ

* ن ػوؿ لألسػتمذ لمةمنػػف لمػفكتور مامػوف اتنػػس اسػا و فػ كتمبػػي لم سػـ لمخػػمص
( ط  ) ٜٔٛٙص  ٔٓٚٚ / ٔٓٚٙو ن وؿ مم ا ي  :ػ

ت ن ػػوـ ت لإلعط ػػم ت عىػ ػ عا ػ ػرنف  :عا ػػر م ػػمفل و يػػػو لممامومػ ػ لمممفنػ ػ
وعا ر مةاول و يو حرلف ،لمتخى عف لمانمز ،مفل لمسماس ولرلف ،حكتسمبمم مػفل لممسػت نف
ٓ
ت فبذل مـ تكف ثم ماموم ممفن و حذ حنت ر لمسػماس عىػ تارنػر لم ػنؾ لمػذل ال

ن مبىي ر نف ولمتوننع عىني ومكاي حاػت ظ بػي فػ انمزتػي فمػو ال نرتكػس ترنمػ حعطػم لم ػنؾ
بػػفوف ر ػػنف  .بػػؿ حاػػي ال نرتكػػس لمترنم ػ

حذل عػػرض يػػذل لم ػػنؾ عى ػ لممسػػت نف فوف فف

نامومي مي ٓ ولذل فرسؿ لمسماس لم ػنؾ بممبرنػف حمػ لممسػت نف فمػو النرتكػس لمترنمػ طمممػم مػـ
نتسىـ لممست نف لم نؾ و فبذل تسىمي حعتبر ونى لمتسىـ يو ماظػ حرتكػمس لمترنمػ و ولذل
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اػػموؿ لمسػػماس لم ػػنؾ لمػػذل ال ن مبىػػي ر ػػنف حمػ مػػوفع مفنػػي فمػػو النرتكػػس بػػذمؾ لمترنم ػ

و

فممموفع مفني ناوز لم نؾ ماسمس لمسماس فمو بذمؾ مـ نخرط مف انمزتي ( لمػفكتور رااؼ

عبنػػف ص ٗٔ٘ و لمػػفكتور عمػػر لمسػػةنف رمضػػمف رنػػـ ٘ٔ٘ ص ٖٔ ٙلمػػفكتور ،فوزن ػ عبػػف
لمستمر رنـ  ٜٛٙص  ) ٜٛٙولذ اموؿ لمسماس لم نؾ حم وكنؿ عاي ك نسىمي فنمم بةف
حمػ لممسػػت نف فػػبل نرتكػػس بػػذمؾ فةػػؿ لإلعطػػم و حذ مػػـ نخػػرط لم ػػنؾ مػػف انمزتػػي و فانػػمز،

وكنىػي يػ حمتػػفلف مانمزتػي ولامػػم نرتكػػس لإلعطػم اػػنف نسػػىـ لموكنػؿ لم ػػنؾ حمػ لممسػػت نف ٓ
ولذل حات

لمةا ر لممةاول مىتسىنـ فبل نرتكػس فةػؿ لإلعطػم ون تػرض ذمػؾ فف خػروط لم ػنؾ

مف سنطر ،لمسماس مـ نكف حرلفنم فبذل ارر لمسماس لم نؾ لمػذل الن مبىػي ر ػنف وونػع عىنػي
ثـ حات ظ بي ومكاي سرؽ ماي فو ف ف و ثـ ففع بػي سػمرني فو مىت طػي حمػ لمتػفلوؿ فػبل نرتكػس
بذمؾ فةؿ لإلعطم ومو ثبى فف مرتع لمسرن

فو لم ف حم حيمممي ذمؾ فف لإليمػمؿ النخىػؽ

حرلف ،لمتخىػ ػ ع ػػف لمان ػػمز ،و ب ػػؿ حا ػػي ناك ػػف حات ػػم ي ػػذه لإلرلف ،و وبمإلض ػػمف حمػ ػ ذم ػػؾ و

فممترنمػ عمفنػ ومػػف ثػػـ النك ػ لإليمػػمؿ م نمممػػم ( ا ػػض فوؿ مػػمرس سػػا ٔ ٜٔٚمتموع ػ
فاكمـ ماكم

لما ض س ٕٕ رنـ ٗٗ ص ٖٓ ) ٔٛ

ن ػػوؿ لألس ػػتمذ لمةمن ػػف لم ػػفكتور مام ػػوف مام ػػوف م ػػط

( ط ٗ ) ٜٔٛرنـ ٘ ٗٛػ ص ٖ : ٘ٚــ

و فػ ػ كتمب ػػي لم س ػػـ لمخ ػػمص

ت لألفةمؿ لمسمب عى لإلعطم ت مثؿ تارنر لم نؾ وتوننةي ال تةػف حعطػم ػ و ػ وال
نةف حعطم ماموم لم نؾ موكنؿ و ألف لمسماس ال نكوف عافوذ نف تخى اممونم عف لم نؾ ت
نات

ت لإلعطػػم

ت يػػو حذف ن ػولـ ترنم ػ لم ػػنؾ و وببات ػػم ت لإلعطػػم ت لإلرلفل لماػػر

لمركف لمممفل وتات

لمترنم

ٓ

(ََثُظـــَّػـــٍَيـــظكغحَصفـــبعَانــــبػٍَادلمضيـــخَنهًذكًـــخَ
اإلؿزئُبفيخَفرتحَدجؼَانضػَٕٖنهذكىَجلهـخََ)َ200/6/29

وفض ػػمفى م ػػذكر ،فف ػػمع لمط ػػمعف س ػػمم لمبن ػػمف ص ٔٚ/وم ػػم بة ػػفيم و

ػ فف لمم ػػتمـ

لممستأاؼ/لمطمعف مـ نةط لم نؾ حعطم ناطىػؽ بػي فػ لمتػفلوؿ و ػ وفػ بنػمف ذمػؾ فورفى فف
ففمع لمطمعف نمـ ون وـ عى فاي ت مـ نةط لم نؾ حعطم اػ لر ناطىػؽ بػي لم ػنؾ فػ لمتػفلوؿ
 ..وفاػي مػػف ثػػـ مػػـ نتا ػػؽ ركػف لإلعطػػم نػػط و ػ ولات ػم ركػػف لإلعطػػم ال نسػػتىزـ فػ تمنػػع
لألاػولؿ فف تكػػوف ياػػمؾ ترنمػ خنماػ فمما ػ مػػف مسػػتىـ لم ػػنؾ و ػ ف ػػف تات ػ ترنم ػ خنما ػ
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لألمما ػ مسػػبس فو سخػػر ومػػع ذمػػؾ ال نتا ػػؽ ركػػف لإلعطػػم بمةاػػمه لمم ػػرر ف ػ لم ػػماوف ٓ

ولثبمى حات م ركف لإلعطم ال ناتمط حم فعول مت رنػره و ػ وبػذمؾ نضػى ماكمػ لمػا ض فػ

اكمم ػ ػػم لم ػ ػػمفر م ػ ػػف لممنوػ ػ ػ لمةممػ ػ ػ مى ػ ػػفولور لممتتمةػ ػ ػ لمس ػ ػػمبؽ بنما ػ ػػي ولم ػ ػػمفر بتىسػ ػ ػ
ٔ ( ٜٖٔٙ/ٔ/س ٗٔ رنػػـ  ٔ/ص ٔ ) وفن ػي نممػػى ماكم ػ لمػػا ض  :ـ ت حسػػتةممؿ لماػػؽ
لمم رر بمم ماوف مف فسبمس لإلبما  :حذل مم حرتكس بان سىنم و وف غنػر امتػ حمػ فعػول

ماممنتػػي ت ٓ ومػػذمؾ فػػبف اكػػـ لمب ػ لر  ،لم ػػمفر ف ػ فعػػول خنما ػ فمما ػ عػػف لم ػػنؾ موضػػوع
فعول فخرل نستتر و لر يم لممػفع و ػ ال ُن نػف لمماكمػ ياػم عىػ مػم سػىؼ بنماػي فػ مسػتمؿ
يػذه لمكىمػ و ػ وممػم مطىػؽ لمارنػ فػ تكػونف ع نػفتمم عىػ مػم تػرله اتػ ولف امنضػى ذمػؾ
لماكػػـ ٓ كمػػم فف لمب ػ لر  ،مػػف خنماػ لألمماػ ال تسػػتوتس بممضػػرور ،ننػػمـ ركػػف لإلعطػػم وػػ ف ػػف
نات ػ ػ رك ػػف لإلعط ػػم رغ ػػـ لمبػ ػ لر  ،م ػػف خنماػ ػ لألمماػ ػ مس ػػبس فو سخ ػػر و وم ػػذمؾ ف ػػبف لم ػ ػرلر

لم ػػمفر حا ضػػم لمػػفعول لمتامون ػ ٕٖٓ ٜٜٔٚ/ٛتػػاح لمػػفن بػػمماكـ لم ػػمفر ف ػ لمتاا ػ
ٗ ٜٜٔٛ/ٗٙمفنا ا ر ػ يو بذلتي
ا

ؾ بب لر  ،لممتمـ ( لمطمعف ) ف لمفعول لمممثى ألاػي

عاي ركف لإلعطم ا نم ماكفل ٓ ف ف ورف ا م فػ مػذكر ،لممكتػس لم اػ مىاموػس لمةػمـ و ػ

لمت حاتمى حم يذل لم رلر و مم ا ي  :ػ

ت وممػػم كػػمف ذمػػؾ ولف كػػمف لإلتمػػمـ ف ػ لمتا ن ػػمى ( ويػػو لإلتمػػمـ بخنما ػ لألمماػػ

وتزونػػر لم ػػنؾ ولسػػتةمممي ) ثمبػػى ف ػ اػػؽ لممتممػػنف  ...........و  ...........و وكػػمف
نتةنف ت فنممـ مىمامكم لمتامون حالّ فاي ب فور لماكػـ لمامػمو فػ لمػفعول ٜٜٗٔٛ / ٗٙ

تاح مفنا ا ر النتوز نماوام حعمف ،لماظػر فػ لمػفعول طب ػم مىمػمف ٗ٘ٗ ،ػ ط ألاػي النتػوز
مامكم لم خص لمولاف عف فةؿ ولاف مرتنف ٓ ت فمممػماع لم ػماوا لمػذل حرتػآه لممكتػس لم اػ

مىاموس لمةمـ و يػو مػماع نػماوا ناػوؿ فوف مامكمػ ف ػخمص لممتممػنف ببرتكػمس يػذه لمتػرلوـ
( خنماػ لألمماػ ولمتزونػر ولإلسػتةممؿ ) و ػ ومكاػي مػنس مماةػم ناػوؿ فوف حسػتخبلص لما ن ػ
لمولنةنػ ويػ فف لمػركف لممػمفل مترنمػ لم ػنؾ ياػم و ػ ويػو ت فةػؿ لإلعطػم ت و ػ غنػر نػموـ
بمماسب مىمتمـ يامٓ

فمممماع مماع مف مامكم وع مس لممتممػنف لممػذكورنف (  )...........عىػ لمتػرلوـ

لمثمبت ف ا مـ وي خنما لألمما وتزونر حستةممؿ لم نؾ لممزور ٓ
ومكاي منس مماةم ن مفر عى لما ن لم ةىنػ لمولنةنػ لمثمبتػ ويػ فف لممػتمـ ياػم
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(  ) ...........برج مف ترنم لم نؾ ولمذل ثبى تزونره عىني ولستةمممي بام عىػ ترنمػ
خنما فمما و ػ ولمةبر ،ف لم ضم لمتاػمو حامػم يػ با ن ػ

يػذل لمولنػع لمثمبػى ولمػذل نك ػ

ثبوتي بغض لماظر عف مةمنب م مرفني مىاكـ بب لر  ،لممتمـ يام إلات م ركف لإلعطم ٓ
ت ف ػ فعػػول لم ػػنؾ لممطرواػ عىػ ماكمػ لم ػػنؾ و ػ ال نوتػػف ننػف وال اموػػؿ ن نػػف
لمماكم فو ناوؿ بنامم وبنف فف تَْا ُ ف لما ن فنمم يو ماسوس حم لممتمـ ( لمطمعف ) يام و
ػ مممم خمم ى يذه لما ن ن لررلى سػمب فو فاكػمـ سػمب  ..فػبل نت نػف لم مضػ لمتاػمو فنمػم
ن

ػػؿ فنػػي حال بػػممولنع لم ةىػ و ػ وال نت نػػف فػ سػػةني مر ػػف لمولنػػع ولماكػػـ عىػ فسمسػػي بػػأل
ػػمفر مػػف نمض ػ

اكػػـ

ػػمفر مػػف لمماػػمكـ لممفان ػ ( ـ ٗ٘ٚ/ف  .ط ) و ػ وال بػػأل اكػػـ

تاػمو

خػر و ػ ألف وظن ػ لمماكمػ لمتامونػ ػ وكمػم نممػى ماكمػ لمػا ض فنمػم حستةرضػامه

سى م مف فاكمممم ػ ي حكت مؼ لمولنة عى ا ن تمم و ػ مذمؾ فػبف لم مضػ لمتاػمو ال ناكػـ
حال با ن ػ ت لمولنػػع ت عى ػ م تض ػ لمة نػػف ،لمت ػ تتكػػوف مفنػػي يػػو مممػػم تامنضػػى مػػع رفل فو
اكـ مسوله و ػ بؿ ويو غنر م نف بمم تضماي اكـ

مفر ف ذلى لمولنة عى متمـ خر ٓ

* ا ض ٖٕ ٜٕٔٙ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ  ٔٙٙػ ٕٙٚ
* فاكمـ لما ض سمم لمبنمف

ت بػؿ حف حاتػرلـ ت لمولنػع ت ووتػػوس لماكػـ عىػ م تضػػمه و ػ فعػػم ماكمػ لمػا ض فػ
لمكثر ،لمكثنر ،مف فاكمممم حم تبنمف ولتس لمماكم لإلستوامفن ف لماكـ عى م تض يػذل
ت لمولنػػع ت فػ ػ لم ػػؽ لمم ػػفا اتػ ػ ومػػو م ػػـ تسػػتأاؼ لمانمبػ ػ لم ػػؽ لمتا ػػمو لم مضػ ػ ب ػػممب لر ،
كبا ضػػم ف ػ خنما ػ لالمما ػ ياػػم و ػ فبػػرغـ

ػػنرور ،لماكػػـ لم مض ػ بػػممب لر  ،ف ػ لمػػفعول

لمتامون ػ اممونػػم و حال فف ذمػػؾ ال ن ةػػف بممماكم ػ لإلسػػتوامفن عػػف لماكػػـ ف ػ حسػػتوامؼ لم ػػؽ
لممفا عى م تض ت لمولنع ت ات ولف حختىؼ مػم ت ضػ بػي فنػي فو تاػمنض مػع لماكػـ
لماممو لم مض بممب لر ٓ ،
* 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 ٘ ٔٛػ ٕٜٔ
* ا ض ٕٗ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٘ ٙػ ٕٓٛ
* ا ض ٕٕ ٜٔ٘ٔ/ٔٓ/ػ س ٖ ػ ٓٗ ػ ٜٚ
* ا ض ٔ ٜٔ٘ٔ/ٔ/ػ س ٕ ػ ٓ ٔٚػ ٕ٘ٗ
* ا ض ٕ ٜٜٔٗ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط ٚػ  ٕٜٛػ ٖٚٛ

ت وا ن لمولنع لمذل حاتمى حمني ذلى مذكر ،لممكتػس لم اػ مىاموػس لمةػمـ فػ لم ضػن
ٕٖٓ ٜٚ/ٛتاح لمفن و ػ فف لم نؾ موضوع لإلتممـ يام نف ما ي لمتزونر ولإلستةممؿ فضػبل
عف خنما لألمما بةف فف كمف موفعم مف لممتمـ وعى سبنؿ لموفنة ب

فمما مفل رنكي

ف ػ لم ػػنفمن  ...........ولمػػذل رفل لممكتػػس لم ا ػ فف ترنم ػ خنما ػ لألمما ػ ثمبت ػ ف ػ ا ػػي
يو وبمن لممتممنف ف تىؾ لم ضن فضبل عف تزونريـ لم نؾ ولستةمممي بةػف تزونػره و لألمػر
لمذل نات

مةي بػأن ف لمن ػنف ت ركػف لإلعطػم ت فػ تممػ لم ػنؾ لمممثىػ ياػم ػ ( موضػوع يػذل

لمطةف ) ٓ
ت ذمؾ فف ا ن ت لمولنع ت و ػ اسبمم حستةرضتي مذكر ،لممكتس لم ا مىاموس لمةػمـ و ػ
فف لمطبنػػس  ( ...........لممػػتمـ ياػػم ػ لمطػػمعف ) ػ كػػمف نػػف فبى ػغ ف ػ مػػمرس  ٜٜٔٙبت ػػفـ
ػخص متمػػوؿ مػػي وال نةرفػي بثبلثػ

ػػنكمى مونةػ ماػي ومسػػاوب عىػ باػؾ م ػػر فػػرع فغػػم

خمف و ػ ثـ عىـ مف ولمفه لألسػتمذ  ...........لمماػمم فف لممسػت نف فػ تىػؾ لم ػنكمى نػفع
 ...........و ػ وفف لممػذكور كػمف عمػنبل مػوكبل مولمػفه فػ نضػمنم وونػع بناممػم خىػؼ بسػبس
ػغ ( لممػػتمـ ياػػم ) يػػذه لم ػػنكمى
لممبىِػ ْ
عػػفـ وفموػػي بمألتةػػمس لممسػػتا عىنػػي مولمػػفه و ػ وع ػ لز ُ
نفمن مع لممفعو  ...........و وفاي كمف
لمثبلث ت لممزور ىبمم ت حم فاي كمف رنكم ف
ػ مظػػروؼ لمةمػػؿ ػ نتػػرؾ بمم ػػنفمن مػػع يػػذل لممػػفعو  ...........فممػ

ػػنكمى مونةػ عىػ

بنمض ألغرلض مافف ،ي تغطن مففوعمى ركمى لألفون لمت تسابمم لم نفمن و ػ ثـ تـ
فػػض لم ػػرك بناممػػم عػػمـ ٗ ٜٜٔبة ػػف مػػار ٓٔ ٜٜٔٗ/ٕٔ/ورفى بػػي ح ػػمر ،حم ػ لم ػػنكمى
لمت كماى متروك بمم نفمن عى بنمض مؤلغرلض سمم لإل ػمر ،ت لمباػف رلبةػم ت و ػ حذ اػص

عىػ فف مسػوومن لمطػرؼ لألوؿ لمػفكتور  ...........عػف كمفػ يػذه لم ػنكمى و ػ حال فف يػذل

لألخنر خمف لألمما وسػىـ لم ػنكمى لمموفعػ مفنػي عىػ بنػمض ( مغػرض ماػفف ) عىػ سػبنؿ
لموفنة ب

فمما حم لممفعو  ...........عى حبرلينـ لمذل حستغىمم ف م ػروع حت لرمػ ػ
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مىخػػبلؼ لمػػذل مػػع ولمػػفه لألسػػتمذ  ...........لمماػػمم

ػ وذمػػؾ بتزونػػر

ػػىس يػػذل لم ػػنكمى

بمإلضػػمف و ػ بػػأف تةػػؿ فاػػفيم بمبىػػغ ٓٓٓٓ٘ ٜتػػـ و ػ ولمثػػما بمبىػػغ ٓٓٓٓ٘ٛتػػـ و ػ
ػغ ( لممػػتمـ ياػػم ) فل عبلن ػ بمممػػذكور
مىمبىِػ ْ
ولمثممػ بمبىػػغ ٓٓٓٓ٘ ٚتػػـ و ػ بنامػػم ال توتػػف ُ
لم ػػذل حس ػػتغؿ خنماػ ػ  ........... ...........فممػ ػ مؤلمماػ ػ ون ػػمـ بتزون ػػر ػػىس لم ػػنكمى
ولستةممممم بمإلاتتمط بمم رغـ تزونريم ػ بت فنممم مى رؼ و ػ لألمر لمذل افله مئلببلغ ٓ
ت ولإلنػ ػرلر لم ػػمفر م ػػف  ...........عىػ ػ

ػػور ،لم ػػنؾ موض ػػوع لم ػػفعول و ولم ػػذل

نػفمام ف ػىي بتىسػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٕ/فمػمـ ماكمػ تػاح مفناػ ا ػر و ػ نػمطع فػ

ػفؽ ففػمع

لممتمـ و ػ ف ف ستؿ  ...........بمذل لإلنرلر فف لم نؾ لممذكور موضوع لمفعول لمممثى كػمف
مونةم عىػ بنػمض ضػمف ػنكمى فخػرل بمم ػنفمن لمم ػترك بناممػم ممىوػي طب ػم مظػروؼ كػؿ
طىبن مف طىبنمى لم نفمن و ػ وفف يذل لم نؾ نف سرؽ مف عى مكتػس ت لمم ػر ت بمم ػنفمن

ضمف متموع لم نكمى لمت كمف مف ضمامم يذل لم نؾ ٓ

ت يػػذل ولذ سػػوؿ لألسػػتمذ ف  ...........لمماػػمم ولمػػف لم ػػمك فنػػف لم ػػمك فنمػػم نػػرره
وفضػػمؼ فف لممسػػت نف فػ تىػػؾ لم ػػنكمى لمػػفكتور  ...........عىػ كػػمف مػػوكبل مػػي فػ نضػػمنم
خم

بي وزوتتي و ومـ نتمكف مف سفلف لألتةمس فتامزؿ عف لموكممػ واػفثى خبلفػمى بناممػم

وت فـ ضفه ب كول با مب لمماممنف وا ظى ٓ

ت ولذ سػػوؿ  ...........نػػرر بأاػػي كػػمف ػرنكم مى ػػمك فػ لم ػػنفمن فػ لم تػر ،مػػف
 ٜٜٕٔ/ٜاتػ ٕٔ ٜٜٔٗ/وفف  ...........نمتىػؾ مست ػ

وطىػػس ماػي تتمنػز لممست ػ

طبنػػم وف ػػؿ لمم ػػروع مةػػفـ لمتمونػػؿ و وفف لم ػػمك كػػمف نتػػرؾ ػػنكمى مونةػ عىػ بنػػمض فػ

لم ػػنفمن وفف بةػػض لم ػػنكمى ف ػػفى فثاػػم وتػػوف  ...........ف ػ لم ػػنفمن ومػػـ نبىػػغ رسػػمنم

ب فيم ػ يذل فضبل عمم كمف نف ارره مف حن لررلى تورل بأف نف  ........... /حمتفى حم يذه
لم نكمى ٓ
ت ولذ سػوىى سػىول يػمروف سػنف نػررى بأامػم لممػفنر لممسػووم عػف لم ػنفمن لمممىوكػ
مى ػػمك و  ...........عى ػ وفف لألوؿ كػػمف ناػػرر ػػنكمى عى ػ بنػػمض متسػػمنؿ سػػفلف ثمػػف
لألفون مى ركمى وفاي منس مفنمم فل مةىوممى عف لم نكمى لمم وفٓ ،

ت يذل وببعػمف ،سػالؿ  ...........فنػر بأاػي نػمـ بتسػىنـ لم ػنكمى مىمػفعو  ...........و
وفاي مـ نكف نةىـ بأف لألخنر سوؼ ن وـ ببستغبلممم ف حنمم فعمول ضف لم مك ٓ
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ت يذل ولذ حستةرضى مذكر ،لممكتس لم ا مىاموس لمةمـ كمف لألنولؿ لممبفله بممتا ن ػمى

و ػ ومامػػم عػػوف ،لممػػفعو  ...........إلاكػػمر مػػم سػػبؽ فف حعتػػرؼ بػػي بةػػف فف فاػػس بسػػنؼ
لإلتمػمـ لممسػػىط عىنػػي و ػ فػػبف لممػػذكر ،نػػف حاتمػػى مسػػفنف مػػم حستةرضػػتي حمػ فف لمولنةػ ت ػػكؿ
تاا خنما لألمما ولمتزونر ولإلستةممؿ ػ و ػ ولم فف ت يػذل لإلتمػمـ ثمبػى فػ لمتا ن ػمى فػ
اػػؽ لممتممػػنف  ...........و  ...........وكػػمف نتةػػنف ت ػػفنممـ حم ػ لممامكم ػ لمتامون ػ م ػوال
لماموؿ لم ماوا ت ٓ

ت ونف نىام و ػ واةموف لم وؿ و ػ فف يذل لماموؿ مو سىمام بي تفال و ػ حف امؿ فوف مامكم
م ػػمرف تػرلوـ خنماػ لألمماػ ولمتزونػػر ولإلسػػتةممؿ عػػف تػرلوممـ ػ و ػ حال فاػػي ال ناػػوؿ فوف
حا مؼ لممتمـ يام مػف حتمػمـ لم ػنؾ لمماسػوس حمنػي ظىمػم ولتامفػم ولفتػ لر َ ولم ضػم ب ػأاي يػو
عى م تض يذل لمولنع لمثمبى ويو حات م ركف لإلعطػم فػ اػؽ لممػتمـ ياػم ألاػي مػـ ن ػفر
يػذه لم ػنكمى ومػـ نةطمػم ألاػف لإلعطػم لمػذل تاطىػؽ بػي فػ لمتػفلوؿ و ػ ولامػم كماػى موفعػ
فمِىوى ببنمامى
عى بنمض عى سبنؿ لموفنة ب
فمما مفل  ...........ألغرلض ماففُ ،
مزور ،عى خبلؼ لما ن وترل حستةممممم فنمم زورى مف فتىي خنما مؤلمما وعى ااو مم
يو ثمبى بذلى مذكر ،لممكتس لم ا مىاموس لمةمـ لمت ففلاتمـ
يذل وببات م ت ركف لإلعطم ت تات

عى فامم تات

رلا بمذه لمترلوـ ٓ

ترنم لم ػنؾ لمتػ تػولتر نضػم ماكمػ لمػا ض

ببات م حرلف ،لإلعطم سول مسرن لم نؾ فو تبفنفه فو ف فه فو تزونره ٓ

* فاكمـ لما ض ف ت رلبةم ت مف يذه لممذكر ،ص  ٔٚػ ٕٕ وي :
* ا ض ٔ ٜٔٚٔ/ٖ/ػ س ٕٕ ػ ٗٗ ػ ٖٔٛ
* ا ض ٔ ٜٖٔٙ/ٔ/ػ ( لمفولور متتمة ) ػ س ٗٔ ػ رنـ  ٔ/ػ ص ٔ
* ا ض  ٜٔ٘ٛ/٘/ٕٚػ س  ٜػ  ٜٔٗػ ٕ٘ٛ
* ا ض ٕٔ ٜٔٚٚ/ٖ/ػ س  ٕٛػ ٔ ٛػ ٖٚٛ
* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
* ا ض ٖ ٜٜٔٗ/ٔ/ػ س ٘ٗ ػ ٖ ػ ٓ٘ ػ لمطةف ٖٕٕٕٔ ٜ٘ /ؽ
* ا ض  ٜٜٔٗ/ٖ/ٜػ لمطةف ٘ٔٗ ٙٔ/ٔٙؽ
* ا ض ٔ ٜٜٔٗ/ٕ/ػ لمطةف ٕٕٗ ٙٔ/ٚؽ

394

(ََاحلكًبٌَاألسرياٌَيُشٕعاٌَفَٗ"َادلـزذضسَ"َيٍَادلجبصٖءَانىتَلغعرٓـبَانـضٔائغَ
اجلُبئيخَحملكًخَانُمغَػٍَانؼـبوَانمؼـبئََٗ94َ،َ93إػـضاصَادلكزـتَانفـىنَحملكًـخَ

انُمغَصََ369ـَََ)َ372

(َإَزَٓٗيبََمهُبَِػٍَيظكغحَصفبعَانـبػٍَإىلَاحملكًخَاإلؿـزئُبفيخَادلمضيـخَفـرتحَ

دجؼَانضػَٕٖنهذكىَجلهـخََ)َ2000/6/29

ولذ فورفى مػػذكر ،ففػػمع لمطػػمعف مػػم ت ػػفـ بنماػػي و ػ فبامػػم نػػف حاتمػػى حمػ طىبػػمى تمزمػ
مافف : ،ػ
ً
أطهيــبَ

 :لماكـ بب لر  ،لممتمـ  /لمطمعف ػ ممم اسس حمني ٓ

ً
ً
إدزيبؿيبَجبػيبَ  :حامم مأمورن لمطةف بممتزونر حم متا ثبلثن ٓ
ً
دزيبؿيـبََََََََََََ :حامم لمفعول مىتا نؽ ٓ
َ
إ

ويػػذه لممػػذكر ،لممطومػ و ػ بمػػم اوتػػي مػػف ففػػمع وففػػوع وطىبػػمى و ػ ولمتػ يػ ولنػػع

مسطور ف لمفعول و ػ ومـ تكف فممـ ماكم فوؿ فرت و مـ نةرض ممم لماكـ لممطةػوف فنػي

و ػ ال حنػرلفل ممػم و ػ وال رفل عىنمػم و ػ بػؿ ومػـ ن ػر حمنمػم ومػو متػرف ح ػمر ،و ػ مثىمػم مػـ ن ػر
حم اكـ لمماكم لإلستوامفن لمتممنفل و ػ وال حم مذكر ،لمىتا لمثبلثن لمماتفبػ باػم عىنػي و
ػ وال حم مذكر ،واولفظ مسػتافلى لمسػبة حمػ ماكمػ فوؿ فرتػ و ػ وال حمػ اػولفظ مسػتافلى
لممستتف ،لمثبلث لمم فم مىماكم لإلستوامفن و ػ ال حنرلفل وال رفل  .ػ وال ف مر ات حمنمم ومو
بمترف ح مر ،ممم نورل بأاي مـ نت طف بتمتم حمنمم ٓ

ونف طونى اولفظ لممستافلى لمتويرنػ لمتػ نػفمى مماكمتػ فوؿ وثػما فرتػ عىػ

لممستافلى لمممم لستنػ لمتػ ت ػكؿ ولنػع لمػفعول والزمػي مزومػم تويرنػم وفسمسػنم متكػونف وتػي
لمرفل فنمم  :ػ
(ََ)3دبفظخََ3/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ

* لمػػببلغ لمم ػػفـ ٖٓ ٜٜٔٙ/ٙ/مىاموػػس لمةػػمـ وتا ن ػػمى لمانمبػ فنػػي و تاػػى رنػػـ ٕٖٜٓٚ/ٛ
تاح لمفن  .وتثبى عبلن لممتمـ بمممفعو  ...........رنكي ف لم نفمن وتسىنمي حنمه
ػػنكمى عىػ ػ بن ػػمض عىػ ػ س ػػبنؿ لألمماػ ػ ألغػ ػرلض ما ػػفف ،مس ػػفلف لممطممب ػػمى لمموتمػ ػ
مى نفمن عف مستا مى لمغنر عىنمم ٓ
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َ(ََ)2دبفظخََ2/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ

ٔ ػ مذكر ،انمب لمفن ف لم ضن ٕٖٓ ٜٚ/ٛتاح لمفن  .ػ ولمت حاتمى حم طىس
حامم  ...........عى لبرلينـ ( لممفع يام ) وطمرؽ  ( ...........رنؾ
لمطمعف ف لم نفمن ) حم لممامكم لمتامون ( عف لمتزونر وخنما لألمماػ

ولمػسرن ) ٓ
ٕ

ػ مػػذكر ،انمبػ حسػػتوامؼ لم ػػمير ،ػ فػ لم ضػػن عممنػػي ٕٖٓ ٜٜٔٚ/ٛتػػاح لمػػفن
ولمت ػ حاتمػػى ي ػ لألخػػرل حم ػ طىػػس لممولف ػ عى ػ ت ػػفنـ لممتممػػنف سػػمم
لمذكر  ...........و  ...........مىمامكم لمتامون ٓ

ٖ ػ مذكر ،لممكتس لم ا مىاموس لمةمـ ولمت ولف حاتمى حمػ حا ضػم لمػفعول لمتامونػ

نبؿ لممذكورنف بمماكـ لمرننـ ػ حال فامػم تضػماى فف لإلتمػمـ ثمبػى فػ ا ممػم
( مػوال حا ضػم لمػفعول ) و ػ وبمػم نانػف

ػفؽ ففػمع لممػتمـ و ػ وفاػي كػمف

نتةػنف ػ مػوال لإلا ضػم ػ ت ػفنمممم حمػ لممامكمػ لمتامونػ  .وذمػؾ نػمطع فػ
حات م ركف لإلعطم نبؿ لممتمـ  /لمطمعف ٓ
(ََ)3دبفظخََ3/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ
ٔ

ػ ع ػػف لمتخػػمرط مػػف لم ػػنفمن لممػػار ٜٜٓٔٔٗ/ٕٔ/

ػ بػػنف  ...........وف

 ( ............لممتمـ/لمطػػمعف) ػ وثمبػػى بػػي فف لمطػػمعف ( ف )............
ٕ

ػ

ونع نكمى عى بنمض مفل لمطرؼ لسخر مظروؼ طىبنمى لم نفمن ٓ
ػػور ،اك ػػـ مماكمػ ػ

ػػب لر لمتزونػ ػ ف ٖ/م ػػفا ب ػػا تونن ػػع لمم ػػفع عىن ػػي

 ........... ...........ع ف لمتخمرط ٓٔٓ ٜٜٔٗ/ٕٔ/
(ََ)4دبفظخََ4/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ
ٔ

ػ ل ػ ػػؿ لإلن ػ ػرلر لمماػ ػػرر مػ ػػف ...........عى ػ ػ

ػ ػػور ،ضػ ػػوون مى ػ ػػنؾ رنػ ػػـ

ٓٔ ٕٔٓٙٚموضػػوع لإلتم ػػمـ نبػػؿ مىو ػػي ون ػػر فن ػػي فف ي ػػذل لم ػػنؾ و ػػنكمى
فخػػرل تػػـ س ػرنتمم مػػف لم ػػنفمن لمت ػ كػػمف يػػو ولممػػتمـ  /لمطػػمعف ػرنكنف
فنمم ٓ
ٕ

ػ ف ػػؿ ورن ػ بخػػط نػػف لممػػفع ن ػػر فنمػػم بأاػػي غنػػر نػػمفر عى ػ سػػفلف لألتةػػمس
لمخم

بمألستمذ  ........... /لممامم ( ولمف لممتمـ/لمطمعف ) ٓ
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ٖ

ػ ف ػػؿ ػػممف،

ػػمفر ،مػػف ا مب ػ لمماػػممنف لم رعن ػ بمم ػػمير ،ػ ثمبػػى فنمػػم ا ػػظ

لم كول  ٜٜٔٗ/ٔٛٙلمم فم مف  ( ...........لممفع يام ) ضف لألستمذ

 ........... /لممامم ( ولمف لممتمـ/لمطمعف )
َ
َ

َ(ََ)5دبفظخََ5/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ

ور ،ضوون طبؽ لأل ؿ مى رلر لم مفر ف لمفعول لمتأفنبن رنـ ٗٔ ٜٜٔٛ/مف

متىػػس ا مبػ لألطبػػم لم رعنػ بمم ػػمير ،ضػػف ف ( ........... /.لممػػفع ياػػم ) و ػ بون ػػي عػػف
مزلوم لممما إلستنبلوي عف مبىغ ا فل مف فاف تىمنذلتي ومامومتي حغت مبمم
(ََ)6دبفظخََ6/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ
ػػممف ،مػػف انمب ػ

ػػممؿ لمتن ػز ،لمكىن ػ ثمبػػى فنمػػم فف لمتاا ػ رنػػـ ٜٜٔٛ/ٔٓٓٛٙ

س  .ػػممؿ لمم نػػف ،ب ػرنـ ٕٖٓ ٜٜٔٚ/ٛتػػاح لمػػفن  .م نػػف ،ضػػف  ( ........... .لممػػفع
ياػ ػػم ) و ف  ( ........... .ػ ػرنؾ لممتمـ/لمط ػ ػػمعف ف ػ ػ لم ػ ػػنفمن )

ػ وماتى ػ ػ متىسػ ػ ػ

ٖٕٓ ٜٜٜٔ/ٖ/
(ََ)7دبفظخََ7/إىلَحمكًخَأٔلَصعجخَفََٗٔ3999/2/34ؿٕيذَػهََٗ:ـَ

ػػور ،ضػػوون طبػػؽ لأل ػػؿ مػػف ت رنػػر طةػػف بػػممتزونر رنػػـ  ٕٔ٘ٙٚمسػػا ٜٜٔٚ

تاح مفنا ا ر ولممستأا بػرنـ ٔ ٜٛ/ٕٔٔٛس  .ػ ػرؽ ػ ولممػتمـ فن ػمم ف  ........... .ػ
عف نؾ مف لم نكمى لمثبلث لمم فم عامـ ببلغ حم لماموس لمةمـ ٓ
(ََ)8دبفظخََ3/فََٗ2000/5/4إىلَحمكًخَاإلؿزئُبفيخَٔؿٕيذَػهََٗ:ـَ
ٔ ػ

ور ،رسمن مف لإلنرلر ولم ػممف ،لم ػمفرنف مػف لألسػتمذ /امػمف ،فامػف لألمنػر

لمماػػمم ولموكنػػؿ لمرسػػم مىسػػنف لمػػفكتور  ........... /ولمموثػػؽ عىنمػػم فمػػمـ
م ػػىا لم ػػمر لمة ػػمرل ولمتوثنػػؽ مأمورن ػ م ػػر لمتفنػػف ،بموتػػس ماضػػر

ت ػػفنؽ رن ػػـ  ٘ٓٓٚمس ػػا  ٜٜٜٔـ بت ػػمرنخ ٕٗ ٜٜٜٔ/ٔٔ/ولممةىاػ ػ حمن ػػي
نماوام بتمرنخ ٖ ٕٓٓٓ/ٗ/ـ عىػ حعتبػمر فاػي يػو لمماػرر ممػذه لمولنةػ لمتػ
نتض ػػمامم لإلنػ ػرلر وفا ػػي فػ ػ اممػ ػ ع ػػفـ لإلعتػ ػرلض م ػػف تماب ػػي خ ػػبلؿ لمم ػػف،
لم ماوان لمماػفف ،نةتبػر يػو لمماػرر ممػذه لمولنةػ ولنػ لرره ب ػا مػم تػم بمػم
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ٓ ونف تضمف ذمؾ لإلنرلر فف لم نؾ ماؿ لمفعول و نكمى فخرل ولممونة

عى بنمض مف لمفكتور  ........... /ولممسىـ مىػفكتور  ........... /وذمػؾ
بغرض تسفنف طىبنمى لم رك لممتةمنػف ،بناممػم وفف لألخنػر ( ف)............
نف حستةمؿ يذه لم نكمى ومف ضػمامم لم ػنؾ موضػوع لمػفعول ياػم فػ غنػر
غػػرض لم ػػرك انػ

فمػػف بمػػم لممػػفعو  ...........باممتمػػم عىػ بنػمض كمػػم

ي ف غضوف عمـ ٗ ٜٜٔوفف لمسماس مـ نطرح يذه لم نكمى مىتفلوؿ ٓ
ٕ ػ

ػور ،رسػػمن مػف لمماضػر لمػرننـ ٔٔ ٔٙمسػا ٕٓٓٓـ حفلرل م ػر لمتفنػػف،
ولمماػ ػػرر مػ ػػف لألسػ ػػتمذ  ......... /لمماػ ػػمم ولموكنػ ػػؿ لمرسػ ػػم مى ػ ػػفكتور /
 ...........ػ ولممةىػػف حمنػػي نماواػػم بتػػمرنخ ٖ ٕٓٓٓ/ٗ/ـ عى ػ حعتبػػمر فاػػي
لممارر ممذه لمولنة ت لمثمبت بممماضر ت وفاي ف اممػ عػفـ لإلعتػرلض مػف

تمابي خبلؿ لممف ،لم ماوان نةتبػر يػو لمماػرر ممػذه لمولنةػ ولنػ لر لر ماػي بكمفػ

مم ورف ف لمماضر ٓ ونف تضمف يذل لمماضر فف لم نؾ موضوع لمفعول
ياػػم و ػػنكمى فخػػرل كػػمف مونةػػم عى ػ بنػػمض مػػف لممػػتمـ ت لمسػػماس ت وفاػػي
سىممم مىفكتور  ........... /بغرض تسفنف طىبنمى لم ػرك لممتةمنػف ،بناممػم
وفف لألخنػػر فمػػف بمػػم لممػػفعو ........... /باممتمػػم عىػ بنػػمض ونػػمـ لألخنػػر
بمى لمبنمامى لمخممن بمم نكمى ولنمـ بمم عف ،تاح مامم لمتاا لمممثى ٓ
مم ػػم سػػبؽ نتبػػنف وبت ػػبل

ػ وعى ػ م ػػم ورف بوت ػػي لمامفظػػ

ػ فف لمم ػػتمـ

( لمطػػمعف ) مػػـ نطػػرح لم ػػنؾ مىتػػفلوؿ وفاػػي نترتػػس عى ػ ذمػػؾ حامنػػمر فيػػـ

فركمف لمترنم فالَ ويو لمركف لمممفل مترنم لم نؾ فةؿ لإلعطم ممم نتةنف
مةي لم ضػم ببػ لر  ،لممػتمـ مػف لمتممػ لمماسػوب حمنػي ورفػض لمػفعول لممفانػ

م نمممم عى غنر ساف

انح مف لمولنع ولم ماوف ٓ

َ(ََ)9دبفظخََ2/فََٗ2000/5/38نهًذكًخَاإلؿزئُبفيخَٔؿٕيذَػهََٗ:ـَ

ػػور ،رس ػػمن م ػػف مى ػػؼ لمتااػ ػ لمرننمػ ػ ٕٖٔ ٙمس ػػا  / ٜٜٔٙت ػػاح لممة ػػمفل

ولمم ممػ مػػف لمسػػنف لمػػفكتور  ........... /ضػػف لممػػفع بػػمماؽ لممػػفا ولمػػفكتور ...........
ولمػػفكتور ........... ،ػ وموضػػوعمم فف كػػبل مػػف لمػػفكتور  ...........ولمػػفكتور ....... ،فػ
لم ت ػر ،مػػف  ٜٜٕٔ/ٜ/ٔٚوات ػ ٓٔ ٜٜٔٗ/ٕٔ/حسػػتىمم مػػف لمػػفكتور  ........... /ػػنكمى
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عىػ بنػػمض بغػػرض تسػػننر لمةمػػؿ فػ

ػػنفمن لمزيػػور لمفومنػ لمتفنػػف ،بمممةػػمفل وفاممػػم نممػػم

بتسىنـ يػذه لم نكمى حم لمفكتور  ........... /ولمذل نمـ بمى بنمامى لم ىس وت ػفنممم حمػ
باؾ م ر فرع فغم خمف حض لر لر بمممستأاؼ ٓ
وان ػ

فف لمثمبػػى بماضػػر تىس ػ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٔٔ/ف ػ لمتاا ػ سػػمم لمػػذكر فف

لمفكتور  ( ........... /رنؾ لممتمـ لمطمعف ) اضر بممتىس

خ نم ومةي وكنىي لألستمذ

 /اممف ،لألمنر ونرر بأف لم نكمى و سرنى خىس وارر عامم لمماضر ٕٕ لاولؿ لممةمفل

بتممػ س ػرن يػػذه لم ػػنكمى ونػػفـ ثػػبل

حن ػ لررلى ت نػػف س ػرن يػػذه لم ػػنكمى ومامػػم لم ػػنؾ ماػػؿ

لمػفعول ولفعػ مػػفانم ضػػف لمػػفكتور  ........... /ونػػمـ بسػػفلف لمرسػػـ ولعػػبلف لمػػفعول لممفانػ
ضف لممذكور ٓ
وتػ ػػفنر بممػ ػػذكر فف لمػ ػػفكتور  ........... /ن ػػفـ حنػ ػ لر لر بتىسػ ػ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٔٔ/فمػػػمـ

ماكم تاح لممةمفل ن ر فني بمما ن لمماكف ،فف لمفكتور ........... /نف تا ؿ عى يذه
ب ػػأف حفعػ ػ مػػفانم نب ػػؿ لم ػػفكتور /

لم ػػنكمى بطرن ػػؽ غنػػر ػػرع ون ػػف فعػػـ ذم ػػؾ لإلنػػرلر

 ...........بتىسػ ػ ٖٕ ٜٜٔٙ/ٔٔ/وذم ػػؾ بمبى ػػغ ٔٓ٘ ت ػػـ عىػ ػ س ػػبنؿ لمتة ػػونض لممان ػػى
مات ظم با ي ف زنمفتمم تب لر مىضرر لمذل ف مبي مف ت لر فةػؿ لمفكتور ........... /

ولمطممػس لممػتمـ ػ وعىػ مػم ورف بوتػي لمامفظػ ػ حذ ن ػفـ يػذل لممسػتاف فمػنبل عىػ

فاػػي مػػـ نطػػرح ي ػذه لم ػػنكمى مىتػػفلوؿ ومامػػم لم ػػنؾ سػػاف لمتاا ػ ممػػم ناكػػف حات ػػم فيػػـ فركػػمف
ترنمػ لم ػػنؾ فةػػؿ لإلعطػػم ممػػم نتةػػنف مةػػي لم ضػػم ببػ لر  ،لممػػتمـ مػػف لمتممػ لمماسػػوب حمنػػي
ورفض لمفعول لممفان ٓ

*

*

*

ومػـ نةػرض لماكػـ لممطةػوف فنػي و ػ ال حنػرلفل وال رفل و ػ ألل ممػم ت ػفـ بنماػي و ػ فىػـ

نةرض مت رنر لمطس لم رع لمذل نةػف اكػـ فوؿ فرتػ عػف تا ػنىي تا ػنبل نػوف بتػويره
بغنػػر حتتػػ لز وال بتػػر وال تارنػػؼ و

ػ وم ػػـ ن ػػر حمػ ػ اكػػـ لمماكمػػ لإلسػػتوامفن لمتممن ػػفل

ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/ومـ نةرض مت رنر لمىتاػ لمثبلثنػ لمماتفبػ بػذمؾ لماكػـ ومػم خىػص حمنػي ماكػفل
م ػػففمع لمط ػػمعف و وم ػػـ نة ػػرض ممػ ػػذكر ،واػ ػولفظ مس ػػتافلى لمطػػػمعف لمس ػػبة لمم فمػ ػ بتىسػ ػ

ٗٔ ٜٜٜٔ/ٕ/مماكمػ فوؿ فرتػ ال حنػرلفل وال رفل و ػ ال ممػم وال ممػذكر ،ففمعػي لمم فمػ بػذلى
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تىسػ ٗٔ ٜٜٜٔ/ٕ/حمػ ماكمػ فوؿ فرتػ و ػ مػع فف ذمػػؾ كىػي ولنػع مسػػطور فػ لمػػفعول
( ا ػض ٕٗ ٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػٗ ٛػ ٕٗٗ ) ومػـ نةػرض ال حنػرلفل وال رفل و ػ وال ف ػمر ومػو

بمترف ح مر ،و ػ ال حم اولفظ مستافلى لمطمعف سمم لمبنمف لمم فم مىماكم لإلستوامفن و ػ
وال حم ػ مػػذكر ،ففػػمع لمطػػمعف سػػمم لمبنػػمف لمم فم ػ مىماكم ػ لإلسػػتوامفن فت ػر ،اتػػز لمػػفعول
مىاكـ متىس  ٕٓٓٔ/ٙ/ٕٜو ػ فأيفر بذمؾ ػ يو واكـ فوؿ رت ػ كؿ ففمع وطىبمى لمطمعف
لم ػ ول ولممكتػوس و ػ بمممػذكرلى وباػولفظ لممسػتافلى و ػ فىػـ نةػرض مػي لمبتػ و ػ ال حنػرلفل وال

رفل و ػ وال ف مر حمني

ومو بمترف ح مر ،لألمر لمذل ناب بأاي مـ نت طف حمني عى لإلطػبلؽ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأََََّ:
ت

مػف لمم ػرر فف لمػففمع لممكتػوس ػ مػذكرلى كػمف فو اػولفظ مسػتافلى ػ يػو تتمػ

مىػػففمع لم ػ ول و
بمم

ػ وتىتػػزـ لمماكم ػ بػػأف تةػػرض مػػي حن ػرلفل ورفل ولس كػػمف اكممػػم مةنبػػم

ور ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ت

ٓ

* 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
كػػذمؾ لممسػػتافلى فم ػ

بػػفوريم تػػز النتت ػ فز مػػف لمػػففمع لممكتػػوس و بػػؿ ي ػ عمػػمفه

وسافه وعموفه لم رل و ػ ومع فف ففمع لمطمعف كمف مانفل بة ػرلى لممسػتافلى لمتػ

فاػمؿ

لمنمملمػػففمع وتمسػػؾ بمػػم و ػ لال فف لماكػػـ مػػـ نةػػرض ممػػم بتمتػػم اللنػرلفل والرفل ـ ـ ويػػذل
ن ور ولخبلؿ تسنـ باؽ لمففمع .
َ
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ٔلضَدكًذَحمكًخََانُمغََثأََََََّ:

ت وفف كػػمف لمثمبػػى مػػف لممسػػتافلى لمت ػ

نفمى ماي بةف اتز لم ضن

نةتمػػف عىنمػػم لمطػػمعف ف ػ لثبػػمى ففمعػػي نػػف

مىاكػـ ومػـ نكػف مرخ ػم مػي مػف لمماكمػ

فػ ت ػفنممم و فػذمؾ

مممنسػػوغ مىماكم ػ لالمت ػػمى عامػػم و ومكػػف لذل كػػمف لمطػػمعف نػػف تمسػػؾ بمػػذل لمػػففمع فمػػمـ

لمماكم وكمف ففمعي تويرنم نف ترتػس عىنػي مو ػح تغننػر وتػي لمػرفل فػ لمػفعول وكماػى
مـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػففمع فو تػرف عىنػي فػمف اكممػم نكػوف نم ػ لر ن ػو لر نةنبػي

لمماكم

بممنستوتس ا ضي ت
* ا ض ٕٓ  ٕ٘ /٘ /ػ س ٖ ػ ٗ ٖٙػ ٜٚٚ
ٔدكًذَحمكًخََانُمغََثأَََََّ:

مستافلى م فمي ماي ف ا

ت تمسؾ لمطمعف بفالم

ركف لمخطأ عاػي نةػف ففمعػم

يممم ف لمفعول وماث لر ف م نره ولذل مـ تىػؽ لمماكمػ بػمال لمػ يػذل لمػففمع فػ تػويره ومػـ
تولتمي عى ا ن تي ومـ ت طف لم فاوله ومـ ت سػطي ا ػي وتةاػ بتمان ػي بىوغػم لمػ غمنػ
لألمر فني بؿ سكتى عاي لنرلفل مي ورفل عىني ومـ تتاف

عف تىؾ لممسػتافلى مػع مػمنكوف ممػم

مػػف فالم ػ ف ػ ا ػ عا ػػر لمخطػػأ ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتغنػػر وتػػي لم ػرفل ف ػ
لمفعول فمف اكممم نكوف مةنبم بمم

ور ت ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٖٓ ػ ٔٗٙ
ٔدكًذََحمكًخََانُمغََثأََََََّ:
ت لمػػففمع لممثبػػى ف ػ

بةػػفـ لسػػتن م
ن مي بمم

ػ امى امفظ ػ

لممسػػتافلى لمم فم ػ

لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ ػرلوطي لم ماوانػ

مىماكم ػ لالسػػتاوامفن

سػػكوى لماكػػـ عاػػي لن ػرلفل ورفل عىنػػي

ور لممبطؿ مػػي ت ٓ

* ا ض ٔٔ ٖٚ /ٕ /ػ س ٕٗ ػ ٕٖ ػ ٔ٘ٔ

رمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف حعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذل

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،حم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مضػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم حثبمتػػم ممػػذل
لمففمع بمم نبػنف ماػي فف لمماكمػ ولتمػى عام ػر لمػفعول وفممػى بمػم عىػ وتػي ُن ِ ػح عػف
فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػف فف
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نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذل َن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون َة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف حعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
فوف امت حم با

لم انح و ومف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعمف،

بمن فوتي لمطةف ت ٓ

* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت وفاػػي ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما ففمعػػي

لممختى حال فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػح مػػف فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػففمع

لمطمعف حنرلفل مي ورفل عىني مم فلـ مت بل بولنة لمفعول ومتةى م بموضوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ
فنمػػم ػ فػػبذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػ حرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مغمن ػ

لألمر فني وفس طتي ف تمىتي ومـ تورفه عى ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي
فبف اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي ت

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

رمٕلَحمكًخَانُمغََ:ـَ

ت ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني نف حعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذل

فغ ػػؿ لإل ػػمر ،حم ػ ففػػمع لمطمعا ػ و ومػػـ نػػورف مضػػموف لممسػػتافلى لمم فم ػ مامػػم حثبمتػػم ممػػذل
لمففمع بمم نبنف ماي فف لمماكم ولتمى عام ر لمفعول وفممى بمم عى وتػي ُن ِ ػح عػف
فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػففمع وي ػ عى ػ بنا ػ مػػف فم ػره وبةػػف فف
نممػػى بمػػم نابغػ عىنمػػم مػػف تػػفننؽ لمباػ متةػػرؼ وتػػي لما ن ػ  .ػ لألمػػر لمػػذل َن ِ ػ ْػـ لماكػػـ
ون َة ِتػػز ماكم ػ لمػػا ض عػػف حعمػػمؿ رنمبتمػػم عى ػ لموتػػي
لممطةػػوف فنػػي بمم ػػور ف ػ لمبنػػمف ُ
لم انح و ومػف ثـ نتةنف ا ضي ولإلعػمف ،فوف امت حم با
* ا ض ٗ ٜٔٛٛ/ٔ/ػ س  ٖٜػ ٖ ػ ٙٙ
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بمن فوتي لمطةف ت ٓ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت وفاػػي ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ فف لمماكم ػ ال تىتػػزـ بمتمبة ػ لممػػتمـ ف ػ ماػػما ففمعػػي

لممختى حال فاي نتةنف عىنمم فف تػورف فػ اكممػم مػم نػفؿ عىػ فامػم ولتمػى عام ػر لمػفعول
وفممػػى بمػػم عىػ ااػػو ن

ػػح مػػف فامػػم فطاػػى حمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػففمع

لمطمعف حنرلفل مي ورفل عىني مم فلـ مت بل بولنة لمفعول ومتةى م بموضوعمم وبتا نػؽ لمػفمنؿ
فنمػػم ػ فػػبذل ن ػػرى فػ باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتافلى لمتػ حرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم مغمن ػ

لألمر فني وفس طتي ف تمىتي ومـ تورفه عى ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي
فبف اكممم نكوف م وبم بمم

ور بمم نبطىي ت

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٙ/ٙػ س  ٖٙػ ٖٗٔ ػ ٕ ٚٙػ طةف ٖ ٘ٗ/ٗٙٛؽ
كًبََلؼذََحمكًخَانُمغََثأََََّ:ــََ

ت وموف كػمف لأل ػؿ فف لمماكمػ التىتػزـ بمتمبةػ لممػتمـ فػ ماػما ففمعػي لممختى ػ

مىػرف عىػ كػؿ ػػبمي نثنريػم عىػ لسػت بلؿ ػ لال فاػي نتةػنف عىنمػم فف تػػورف فػ اكممػم ممنػػفؿ

عى ػ فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػفعول وففمتمػػم وفممػػى بمػػم عى ػ وتػػي ن

ػػح عػػف فامػػم فطا ػى

لمنمم وولزاى بناممم عػف ب ػر وب ػنر ،و وفامػم لذل لمت تػى عػف ففػمع لممػتمـ كىنػ
تمىػ ومػـ تػورفه عىػ

وفسػ طتي

ااػو نك ػؼ عػف فامػػم فطىةػى عىنػي وفنسػطتي ا ػي فػمف اكممػم نكػػوف

نم لر ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٔٛ٘/ٔٓ /ػ س  ٖٙػ  ٜٔٗػ ٓٗٛ

* ا ض ٖ ٜٔٛٔ/ٕٔ /ػ س ٕٖ ػ ٔ ٔٛ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 ٕٗٗ
ومت كمف مم ت فـ و ػ وكمف لمثمبى فف لماكـ لممطةوف فني مـ نولتي ولنع لمػفعول و ػ
وفعػػرض عى ػ كػػؿ ففػػمع لمطػػمعف لممكتػػوس و ػ س ػول بمممػػذكرلى فـ با ػولفظ لممسػػتافلى و ػ
فأعرض عاي تمى وت

نبل و ػ ومـ نت ف مي ال حنرلفل مي وال رفل عىنػي و ػ ومػـ نػت طف حمنػي و
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وفعرض فنمم فعرض عف ت رنر لمطس لم رع لمولرف مماكم فوؿ فرت و ػ كمم فعرض عف
اكػػـ لمماكمػ لإلسػػتوامفن لمتممنػػفل لم ػػمفر ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و ػ مثىمػػم فعػػرض حع لرضػػم تممػػم

عف ت رنر لمىتا لمثبلثن لمماتفب مف لمطس لم ػرع تا نػذل مػذمؾ لماكػـ و ػ فىػـ نةػرض مػي ال
تا ػنبل وال حنػرلفل وال رفل و ػ ممػم ما ػىتي فف لماكػـ فػ ولنػع لألمػر مػـ ن

ػؿ ف ػبل تػمفل

ا ن نم ف لمفعول و ػ وفطرح كؿ ففمع لمطمعف و ػ وف مح عف ولنع لمفعول فبف لماكـ ولألمر

كذمؾ نكوف مةنبم بمم

ور ولإلخبلؿ لمتسنـ باؽ لمففمع ٓ

صبَيبَََ:انمظٕعَٔاإلساللَاجلـيىَحبكَانضفبعََ:

نػمـ ففػمع لمطػمعف و ػ وعىػ مػميو ثمبػى بممسػبس لمسػمبؽ مػف فسػبمس يػذل لمطةػف و ػ

واانؿ حمني و ػ عى فاي مـ نةط لم نؾ موضوع لإلتممـ مىمفع و ػ ولامم كمف موفعم ماي مػع

نكمى فخرل ػ كىمػم عىػ بنػمض ػ مػفل ػرنكي بمم ػنفمن  ...........و ألغػرلض ماػفف ،و ػ
يػ سػػفلف ثمػػف مسػػاوبمى لم ػػنفمن مػػف لألفونػ حمػ لم ػػركمى لممػػورف ،و ػ وفاػػي مػػف ثػػـ مػػـ
نطىػؽ يػذل لم ػنؾ فػ لمتػفلوؿ و ػ ومػػـ نةطػي مىمػفع ولمػذل التربطػػي بػي فل مةممىػ فو اتػ
ػى و ػ ويػو مػم تانػفه ع ػرلى لممسػتافلى لمم فمػ باػولفظ لممسػتافلى مماكمتػ فوؿ وثػما

فرتػ و ػ وتأكػف يػذل لمػففمع بػبنرلر  ...........ػرنؾ لممػتمـ فػ لم ػنفمن و ػ ويػو حنػرلر
ػرنح المػبس فنػي و ػ وتأنػف فنضػم بػبنرلر ماػمم ووكنػؿ لممػفع ا سػي عىػ ااػو مػم سػىؼ
واانؿ حمني و ػ وتسػماف مػع ذمػؾ ت رنػر لمطػس لم ػرع لألوؿ ثػـ ت رنػر لمىتاػ لمثبلثنػ لمماتفبػي
مف لمطس لم رع تا نذل ماكـ لمماكم لإلستوامفن لمتممنفل لم مفر ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و ػ ويو

ت رنػػر ولضػػح ػرنح نػػمطع َتػ َػزَـ بػػمختبلؼ لمظػػرؼ لمكتػػمب م ػػىس لم ػػنؾ عػػف لمتوننػػع و ػ
ان ػ تػػزـ كم ػػم ورف فنػػي ا ػػمّ با ػػر لمى ػػظ ت فف لم ى ػػـ لمماػػرر بػػي بنما ػػمى ػػىس لم ػػنؾ
نختىػػؼ عػػف لم ىػػـ لمماػػرر

ت و ػ ت وفف لمكمتػػس مبنماػػمى
لمضغط لمكتمب لمام

بػػي لمتوننػػع مػػف انػ

لمخػولص لمىوانػ ولمخػولص لممنكمانكنػ

ػػىس لم ػػنؾ نختىػػؼ عػػف لمكمتػػس مىتوننػػع ت و ػ ت وفف

امؿ كتمب بنمامى

ىس لم نؾ نختىؼ عف تظنره لمام

اػمؿ كتمبػ

لمتوننع ت و ػ ت لألمر لمذل لستفمى ماي لمىتا لمثبلثن ػ وكمم فورفى ا م ف ت رنريم ػ عى
فف بنماػػمى

ػػىس لم ػػنؾ نػػف اػػررى ف ػ ظػػرؼ كتػػمب مغػػمنر مىظػػرؼ لمكتػػمب لمماػػرر فنػػي

لمتوننع لممذنؿ مى نؾ ت ػ لألمػر لمػذل ن طػع ب ػا و ػفؽ ففػمع لممػتمـ  /لمطػمعف و ويػو
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يػػو مػػم لاتمػػى حمنػػي مػػذكر ،لممكتػػس لم ا ػ مىاموػػس لمةػػمـ ف ػ فمػػر لم ضػػن

ٕٖٓ ٜٛ / ٛتػػاح

لمفن لمم نف ،برنـ ٕٖٖ٘ ٜٚ /فاػص لممكتػس لم اػ وعىػ مػم سػىؼ بنماػي و ػ ولمتػ حاتمػى
ا م بةف مم لستةرضى كمف لألنولؿ لممبفله بممتا ن مى ػ فاتمى مسػفنف مػم حستةرضػتي حمػ فف
لمولنة ت كؿ تاا خنما لألمماػ ولمتزونػر ولإلسػتةممؿ ػ و ػ ولمػ فف ت يػذل لإلتمػمـ ثمبػى فػ
لمتا ن ػػمى فػ اػػؽ لممتممػػنف  ...........و  ...........وكػػمف نتةػػنف ت ػػفنممـ حمػ لممامكمػ
لمتامون موال لماموؿ لم ماوا ت ٓ

ويػػذل لمولنػػع لمػػذل تسػػمافى كػػؿ يػػذه لألفمػ فػ حثبمتػػي و ػ يػػو ت لمولنػػع ت لمولتػػس لماكػػـ
عىػ م تضػمه فػ ترنمػ لم ػنؾ و ػ بغػض لماظػر عػف حمكػمف مامسػب مػف خماػم فنػي لألمماػ
وزورله ولستةمبله مف عفمي و ػ فمماموؿ لم ماوا لمذل امؿ فوف مامكمتممم عى يذه لمتػرلوـ
لمثبلثػ  :خنماػ لألمماػ وتزونػر ولسػتةممؿ لم ػنؾ لممػزور ماػؿ لإلتمػمـ لمماسػوس مىطػمعف و ػ

ولممتمثؿ ف لإلا ضم و ػ النغنػر ػنوم مػف ولنػع لمةام ػر لمممفنػ ولم ةىنػ ولم ماوانػ فػ فمػر
تمم ترنم لم نؾ و ػ ذمؾ فف ثبوى خنماػ لألمماػ وتزونػر لم ػنؾ ولسػتةمممي بةػف تزونػره و ػ
نةاػ بم مػػوـ لممخمم ػ لم ػػمطع لمتػػمزـ فف لممػػتمـ  /لمطػػمعف

ػ مػػـ ناػػرر يػػذل لم ػػنؾ و ػ ومػػـ

ن فر يذل لم نؾ و ػ ومـ نةطي مىمفع فو مسوله حعطم ا لر ناطىؽ بي ف لمتػفلوؿ و ػ بنامػم
ت لإلعطم ت يو لمركف لمركنف مترنمػ لم ػنؾ و ػ ال ت ػع بفواػي و ػ ولامػم كػمف حطػبلؽ لم ػنؾ
ف لمتفلوؿ ت ثمر ،ت ترنم خرنف يمػم  ...........ولممػفع ..........و ػ ولمىػذلف نممػم مةػم
بخنماػ لألمماػ لمموكومػ حمػ فومممػػم فنػػي و ػ وزورله ولسػػتةمبله عىػ غنػػر اممتػػي وغنػػر وتمػػي
وغنػػر لمغػػرض لمماػػفف لمػػذل ك ػمف موفعػػم مػػف فتىػػي مػػفل فومممػػم  ...........ولمػػذل خػػمف
لألمماػ ومكػف ماػي لممػفع  ...........انػ

ونػع تزونػره ولسػتةمممي بةػف تزونػره عىػ لمااػو

سػممؼ لمبنػمف و ػ وعىػ ااػو مػم تامومػي ففػمع لمطػمعف ومسػتافلتي ومذك لرتػي لمػذل سػىؼ بنمامػم
بممسبس لمسمبؽ مف فسبمس يذل لمطةف واانؿ حمني ٓ
ويذل لمولنع لمثمبى و لمذل نا ػ ركػف لإلعطػم و ػ ونثبػى فف لم ػنؾ متا ػؿ عىنػي مػف
خنما فمما وتزونر و ػ وفف حطبلنػي فػ لمتػفلوؿ كػمف بترنمػ لسػتةممؿ ػنؾ مػزور ومتا ػؿ
عىنػػي مػػف ترنم ػ خنما ػ فمما ػ

ػ اكمػػي ف ػ لم ػػماوف وف ػ نض ػػم ماكم ػ

لمػػا ض لم ػػذل

لستةرضي ففمع لمطمعف فممـ نضم لمموضوع وعى ااو مػم سػىؼ بنماػي فػ لمسػبس لمسػمبؽ ػ
وتػوس لم ضػم ببػ لر  ،لممػتمـ  /لمطػمعف ممػم اسػس حمنػي و ػ فو لمت ػفل ػ عىػ لألنػؿ ػ ممػذل
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لمففمع لمتويرل لمثمبى بمم نزعزعي ونمفمي و ػ حالّ فف لماكػـ لمطةػنف

مػـ ن ةػؿ ػنوم مػف

ذمػؾ و فػبل يػو فخػذ بػففمع لمطػمعف ولمثمبػى ونضػ بب لر تػػي و ػ واليػو فورفه ورف عىنػي بمػػم

نزعزعي ونمفمي و ػ ولامم نض ف لمفعول عى غنر بناػي وعىػ غنػر ت طػف حمنػي و فػبل يػو
يو نبىي و واليو رفضي و ػ ولامم فعرض عاي بكىي ػ حعرلضم كممبل ػ فوف فف نةرض مي بتمتػم
ال حنرلفل مي وال رفل عىني ؟
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغََََ:

ت فف لمماكم ي لممبلذ لألخنر لمػذل نتةػنف فف نا سػح متا نػؽ لمولنةػ وت

لموتػػي لم ػػانح

ػنمم عىػ

ػ غنػػر م نػػف ،ف ػ ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمب ػ لمةمم ػ فنمػػم تثبتػػي ف ػ نموم ػ

ػػموف

لإلثبػػمى فو تس ػ طي مػػف فسػػمم لم ػػموف لمػػذنف عػػمناول لمولنة ػ فو نمكػػف فف نكوا ػول عمناويػػم و
ولس حات ػػى لمتفن ػ ف ػ لممامكم ػ

ولاغىػػؽ بػػمس لمػػففمع ف ػ وتػػي طمرننػػي و ويػػو مػػم تأبػػمه

لمةفلم ف ف لإلبم ت ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚٓ/ٖ/ػ س ٕٔ ػ ٘ ٛػ ٖٔٗ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

متػ كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػرفلى لممضػػموم لمتػ فمػػرى لمماكمػ بضػممم تا ن ػػم موتػػي

لمطةف فف لمطمعف نفـ حم ماكم ثما فرتػ مػذكر ،بففمعػي ضػمامم ظػروؼ ح ػفلره لم ػنؾ

موضوع لمفعول ولألفم عى فف ا وؿ لممفع بمما وؽ لممفان عى يذل لم نؾ حامم كمف
بطرنػػؽ لمغػػش ولمتػػفمنس و ذمػػؾ بأاػػي اػػرر لم ػػنؾ ثماػػم مبضػػمع مػػف لألنم ػ وعاػػف حسػػتبلممم
تبن ف فامم عبمر ،عف خرؽ ممزن مى وف ف بمالى مغى ػ و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػف
حاتم حم تأننف لماكـ لم مفر مف ماكم فوؿ فرت ػ لمذل فلف لمطمعف ػ فخذل بأسػبمبي فوف
فف نةػرض ممػػم فبػفله لمطػػمعف فػ مذكرتػي و وكػػمف ففػمع لمطػػمعف لمػػذل ضػماي لممػػذكر ،سػػمم

لمػذكر نةػف ػ فػ خ ػوص لمػفعول لممطرواػ ػ يممػم وتويرنػم ممػم نترتػس عىنػي مػف فثػر فػ
تافنػػف مسػػوومنتي لمتامون ػ و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عى ػ لمماكم ػ فف تةػػرض مػػي حسػػت بلال وفف
تسػػتظمر يػػذل لمػػففمع و وفف تماػػص عام ػره ك ػ م ممػػفل

ػػفني ولف تػػرف عىنػػي بمػػم نففةػػي حف

حرتأى حطرلاي و فمم ونف فمسكى عف ذمؾ و فبف اكممم نكوف م وبم بمم
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ور ف لمتسبنس و

فضػبل عػف لإلخػبلؿ باػؽ لمػػففمع ويػو مػم نةنػس لماكػـ و وال نةتػػرض عىػ يػذل بػأف لمماكمػ

لإلس ػػتوامفن ال تت ػػرل تا ن ػػم بممتىسػ ػ ولام ػػم تباػ ػ نض ػػم يم عىػ ػ م ػػم تس ػػمةي م ػػف لمخ ػػوـ
وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروض ػ عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم ف ػ يػػذل لماطػػمؽ م نػػف بوتػػوس

مرلعمتمم م تضنمى اؽ لمففمع و بؿ حف لم ماوف نوتػس عىنمػم طب ػم مػاص لممػمف ٔ/ٖٗٔ ،مػف
نماوف لإلت لر لى لمتامون فف تسمع با سمم فو بولسط فاف لم ضمه تافب مذمؾ و لم موف لمذنف

كمف نتس سممعمـ فممـ ماكم فوؿ فرت وتستوف كؿ ا ػص خػر فػ حتػ لر لى لمتا نػؽ ت
ٓ
* ا ض ٕ ٜٔٚ٘/ٖ/ػ س  ٕٙػ ٖٗ ػ ٜٔٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت سػػكوى لماكػػـ عػػف ففػػمع تػػويرل حن ػرلفل مػػي ورفل عىنػػي ن ػػمي بمم

ػػور لممبطػػؿ بمػػم

نوتس ا ضي تٓ
* ا ض ٔٔ ٜٖٔٚ/ٕ/ػ سٕٗ ػ ٕٖ ػٔ٘ٔ
صبنضبََ:انمظٕعَٔاإلساللَحبكَانضفبعََ0

ختمػى مػذكر ،ففػػمع لمطػمعف لمم فمػ مىماكمػ لإلسػػتوامفن فتػر ،اتػػز لمػفعول مىاكػػـ

متىس ػ ػ ػ  ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜوي ػ ػ ػ ولنػ ػ ػػع مسػ ػ ػػطور نػ ػ ػػموـ وموتػ ػ ػػوف ف ػ ػ ػ لورلؽ لمػ ػ ػػفعول ( ا ػ ػ ػػض
ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ سٕٜػ ػٗ ٛػ ٕٗٗ ) ختمػػى بطىػػس لاتنػػمط تػػمزـ حذل مػػـ تتػػس لمماكم ػ

لمطػمعف لمػ طىببػي لأل ػى لم ضػم بػممب لر  ،و ػ بباممػ لمػفعول مىتا نػؽ متا نػؽ ففمعػي و ػ

ويو طىس لاتنمط تمزـ ولتس لالتمب ممفلمػى لمماكمػ مـ تتػس لممػتمـ لمػ طىبػي لأل ػى
ويو لمب لر ٓ ،
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت مت ػ كػػمف م ػػم حختػػتـ ب ػػي لمم ػػفلفع ع ػػف لمطػػمعانف مرلفةت ػػي مػػف طىب ػػي ف ػػىنم لم ض ػػم

بب لر تممم ولاتنمطنم حستفعم ضمبط لممبما

ممامن تي نةف ػ عى يذه لم ور ،ػ بمثمبػ طىػس

تمزـ تىتزـ لمماكم ببتمبتػي عاػف لإلمتتػم حمػ لم ضػم بغنػر لمبػ لر  ،و فػبف لماكػـ حذ نضػ
ببفلا لمطمعانف و نكوف م وبم بمإلخبلؿ باؽ لمففمع ت ٓ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٖ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٚٙػ ٕٓٗ
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َكًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت طىػػس لمػػففمع فػ ختػػمـ مرلفةتػػي لمبػ لر  ،ف ػػىنم ولاتنمطنػػم سػػممع ػػميف حثبػػمى فو حتػ لر

تا نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػم تمزمػػم تىتػػزـ لمماكم ػ

ببتمبتػػي مت ػ

كماػػى مػػـ تاتػػي حم ػ لم ضػػم

بممب لر  ،ت ٓ

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

* ا ض  ٜٔ٘ٔ/ٕٔ/ٔٚػ سٖ ػٓٔٔ ػ ٕٛٚ
فطىس لت لر لمتا نؽ ػ متا نػؽ ففمعػي و طىػس تػمزـ وموتػوف ونػموـ بػمألورلؽ مػـ نةػفؿ
عا ػػي لمم ػػتمـ لمط ػػمعف ما ػػذ فب ػػفله بم ػػذكر ،ففمع ػػي لمم فمػ ػ فتػ ػر ،ات ػػز لم ػػفعول مىاك ػػـ متىسػ ػ
ٓ ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜ
ٔلضَجغَٖلؼبءَحمكًخَانُمغَػهَٗأٌََ:

ت لمػػففمع لممسػػطور ف ػ لورلؽ لمػػفعول و ػ نكػػوف ولنةػػم نمومػػم ومطرواػػم فلومػػم عى ػ

لمماكمػ فػ فل مراىػ تممنػ و ػ ويػو مػم نوتػس عىنمػم حبػفل لمػرفل ب ػأاي اتػ ولف مػـ ُنةػموف
لممتمـ حثمرتي ت ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ ٗ ٛػ ٕٗٗ

حال لف لمماكم ػ لإلسػػتوامفن حذ مػػـ تتػػس لمطػػمعف حم ػ طىبػػي لأل ػػى لم ضػػم بب لر تػػي
ممم اسس حمني و ػ فبامم مـ تتبي حمػ طىبػي لإلاتنػمط لمتػمزـ بباممػ لمػفعول مىتا نػؽ متا نػؽ
ففمعي و ػ ومـ تةرض ممذل لمطىس لمتويرل ال حنرلف مي وال رفل عىنػي بمػم نػرر حط لراػي و لألكػر
لمذل ناطول عى ن ور وعى لخبلؿ باؽ لمففمع ٓ
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ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:

ت طىس لمففمع ف ختمـ مرلفةتي بممب لر  ،ف ىنم ولاتنمطنم سممع ميف حثبمى فو حت لر

تا نؽ مةنف نةتبر طىبم تمزمم تىتزـ لمماكم ببتمبتي مت كماى مػـ تاتي حم لمب لر  ،ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س ٖٙػ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف  ٘٘/ٜٔٔٙؽ

* فاكمـ لما ض سمم لمذكر ٓ

وفضبل عمم ف ليفلر لمطىس لالاتنمط لمتمزـ مف ن ػور ولخػبلؿ نػبطبلف لماكػـ و ػ
فبف لمولضح حضمف حمني حف لمماكم لالستوامفن نف ف ماى ػ مثىمم ف ماى ماكم فوؿ فرت
ػ عف تا نؽ ولنع لمفعول ومامن
بمبفف

موفيم وفطرلفمم بمم فػنمـ لممػفع بػمماؽ لممػفا و مخىػ

ون لممرلفة وبولتبمم ف تا ن أفم لمفعول ومػو بغنػر طىػس مػف لممػتمـ و امينػؾ ونػف

طىس ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:
ت

ممم كمف لمففمع لممسوؽ مف لمطػمعف نةػف ففمعػم تويرنػم متةى ػي بتا نػؽ لمػفمنؿ لمم ػفـ

ف ػ لمػػفعول ونترتػػس عىنػػي مػػو

ػػح تغننػػر وتػػي لم ػرفل فنمػػم و ولذ مػػـ ت سػػطي لمماكم ػ ا ػػي

وتةاػ بتا ن ػػي بىوغػػم حمػ غمنػ لألمػػر فنػػي و ولنت ػرى فػ يػػذل لم ػػأف مػم فورفتػػي فػ اكممػػم
إلطػرلح ذمػػؾ لمػػففمع مػػف فسػػبمس ال تػػافل حألل لماتنتػ لمتػ رتبػػى عىنمػػم و فػػبف لماكػػـ نكػػوف
مةنبم بمم نستوتس ا ضي ولإلامم

ت ٓ

* ا ض ٕٕ ٜٖٔٚ/ٔ/ػ س ٕٗ ػ ؽٖٕ ػ صٜ٘
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت لمػففمع لمتػويرل يػو لمػذل نترتػس عىنػي ػ مػو

فتىتػػزـ لمماكمػ

ػح ػ تغننػر وتػي لمػرفل فػ لمػفعول

فف تا ػػي بىوغػػم حمػ غمنػ لألمػػر فنػػي فوف تةىػػؽ ذمػػؾ عىػ مػػم نبفنػػي لممػػتمـ

تأننفل مففمعي فو ترف عىني بأسبمس سموغ تافل حم حطرلاي ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٕ/ػ س ٖٕ ػ ٖ٘ ػ ٕٗٔ
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َكًبَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـَ

ت فف تا نػػؽ لألفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ
يذل لمػفمنؿ ألف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو

فو لممفلفع عاي تٓ

ػػأف
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 مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ مج لم ولعف لم ماوان ػ عمر ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

بممتىس

لأل ؿ ف لألاكمـ لمتامون

فف تباػ

عىػ لمتا نػؽ لم ػ ول لمػذل تترنػي لمماكمػ

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ

* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ
عاثؼبََ:ـََانجـالٌَٔاإلساللَحبكَانضفبعَََ:
بتىسػ ػ ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و

م ػػىا لمطػػس لم ػػرع نسػػـ فباػػم

ػ اكم ػػى لمماكمػ ػ لإلسػ ػػتوامفن اكم ػػم تممن ػػفنم بباتػ ػػفلس

لمتزننػػؼ ولمتزونػػر مناػػفس بػػفوره متا ػ ثبلثن ػ مػػف خب لروػػي

لممخت نف نماوام وذمؾ مبنمف  ...........و ػ ونفرى لمماكم مبىغ خمسممو تانػي عىػ ذمػ
م ػػمرنؼ لمم ػػىا وفمزمػػى لممػػتمـ سػػفلفيم واػػففى تىسػ ٕٔ ٕٓٓٓ/ٜ/ػ ماظػػر لمػػفعول
باممتم ػػم فػ ػ اممػ ػ ع ػػفـ س ػػفلف لألمماػ ػ و وتىسػ ػ  ٕٓٓٓ/ٔٓ/ٕٙفػ ػ اممػ ػ س ػػفلفيم ولن ػػفلع
لمت رنر.

411

ولذ سفف لممتمـ  /لمطمعف لألمما و ػ ومـ نكف لمت رنر ػ ت رنر لمىتا لمثبلثن لمماتفب

نف فوفع ات  ٕٓٓٓ/ٔٓ/ٕٙو حا طع مف ثـ سػنر لمتىسػمى و ػ ترب ػم مػوروف ذمػؾ لمت رنػر
لمذل ح ػترطى لمماكمػ حنفلعػي و ػ يػذل وألف يػذل لمت رنػر مػـ ناػرر حال فػ  ٕٓٓٔ/ٔ/ٕٜو ػ
وونةي اموس كبنر لألطبم لم رعننف ػ اسبمم يػو ثمبػى عىنػي ػ فػ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٕ/و ػ فباػي مػـ
ن ػػرف م ى ػػـ لمكت ػػمس حال فػ ػ

ػػمر لبرن ػػؿ ٕٔٓٓ و وب ػػأوؿ تىسػ ػ بة ػػف وروفه

ٕٔ ٕٓٓٔ/ٗ/و اض ػػر لمم ػػفع وم ػػـ ناض ػػر لمط ػػمعف

ػ ويػ ػ تىسػ ػ

( لمم ػػتمـ ) فو م ػػف

نمثىي و ػ ومع فف لممتمـ  /لمطمعف مـ نكف نف فعىف بوروف لمت رنر وال بتىس ٕٔ ٕٓٓٔ/ٗ/و
ػ حال فف لمماكم لإلستوامفن مـ تاتؿ ػ بمذه لمتىس ػ ألعبلف لممتمـ لمطمعف بممتىس وبػوروف
لمت رنر و ػ وذمؾ ولتس بةف لا طمع سنر لمتىسمى ترب م موروف ذمؾ لمت رنػر و ػ ولامػم اتػزى
لمفعول ػ بغنر حعبلف ػ مىاكـ بتىس ٖٕٔٓٓٔ/٘/ان

ٓ ٕٓٓٔ/ٙ/

مفى لألتػؿ واط ػى بػمماكـ بتىسػ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََََ:

ت لسػػتوامؼ لمسػػنر فػ لمػػفعول و ناػػتـ فعػػو ،لمخ ػػوـ مئلت ػػمؿ بممػػفعول و والتػػتـ

يػػذه لمػػفعو ،حالّ بػػبعبلامـ عى ػ لموتػػي لمما ػػوص عىنػػي ف ػ لم ػػماوف وثبػػوى اضػػوريـ ونػػى

لماطػػؽ ب ػػمم رلر  .ومم ػػم كػػمف حعػػبلف لممة ػػمرض بمماضػػور بتىسػػ لممةمرضػ ػ نت ػػس فف نك ػػوف
م خ ػػي فو فػ ػ ما ػػؿ حنممت ػػي وال ن ػػح فف ناباػ ػ عىػ ػ حع ػػبلف مىانمبػ ػ لمةممػ ػ لماك ػػـ فػ ػ
مةمرضػػتي و وكػػمف لمثمبػػى فف لمطػػمعف فعىػػف مىانمب ػ لمةمم ػ بممتىس ػ لمت ػ اػػففى لإلسػػتوامؼ

لمس ػ ػ ػػنر فػ ػ ػ ػ مةمرضػ ػ ػ ػ بة ػ ػ ػػف حعمفتم ػ ػ ػػم مىمرلفة ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػػبف لماكػػ ػ ػػـ لممطةػػ ػ ػػوف فنػػ ػ ػػي حذ نض ػ ػ ػ ػ
ف موضوع لممةمرض برفضمم وتأننف لماكـ لممةمرض فني نكوف بمطبل ت ٓ
* ا ض ٕٓ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ  ٜٙػ ٗٙٛ

وتطبن ػػم ممػػذل لم ػػطر نضػػى ماكم ػ لمػػا ض ف ػ فاكػػمـ عفنػػف ،بػػأف لا طػػمع لت ػػمؿ

لممػتمـ بممػػفعول ألل سػػبس و ػ واتػ مواضػػر ماممنػػي و ػ نوتػػس فعوتػػي مىاضػػور ببعبلاػػي
عى لموتي لمما وص عىني ف لم ماوف ٓ
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ٔيٍَطنكَانمؼبءََ،ـَيبَلؼذَثَّحمكًخَانُمغَيٍَأَََّ:ـََ

ت حذل تخىؼ لممةمرض عف لماضور ف لمتىس لممافف ،ماظر لممةمرض وتأتىى

لمػػفعول بتىس ػ فخػػر ل فباػػي نتػػس حعبلاػػي م خ ػػي فو ف ػ ماػػؿ حنممتػػي بمماضػػور بممتىس ػ
لمت فتؿ حمنمم اظر لممةمرض ولالّ كمف لماكـ لم مفر فنمم مةنبم بمطبل ت ٓ
* ا ض  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٙػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٚػ ٚٔٚ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:

ت تأتنػػؿ اظػػر لممةمرض ػ

ػ ف ػ غنػػمس لممةػػمرض ػ باػػم عى ػ طىػػس لمماػػمم

نوتس حعبلف لممةمرض حعبلام نماوانم م خ ي فو ف ماؿ حنممتي ت ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٛٓ/ٙ/ػ س ٖٔ ػ  ٔ٘ٙػ ٓٔٛ
كًبَلؼذَثأََََّ:

ت حع ػػبلف لممة ػػمرض بولس ػػط نى ػػـ لمكت ػػمس ون ػػى لمت رن ػػر بمممةمرضػ ػ بممتىسػ ػ لمتػ ػ

اػػففى ماظػػر مةمرضػػتي ناتم ػ فث ػره بةػػفـ اضػػوره تىػػؾ لمتىس ػ وعػػفـ

ػػفور لماكػػـ فنمػػم ف ػ

غنبتػػي و ومػػف ثػػـ ال ن ػػح مػػف بةػػف لماكػػـ ف ػ مةمرضػػتي باػػم عى ػ حعبلاػػي حم ػ تم ػ لإلفلر،
متىس تممن

ت ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٙٙ/٘/ػ س  ٔٚػ  ٕٜٔػ ٕٓٚ

وغا ػ ع ػػف لمبن ػػمف فف عىػػـ لموكن ػػؿ فو لمما ػػمم النغاػػ ع ػػف حع ػػبلف لأل ػػنؿ
سول بممتكىنؼ بمماضور و فـ ببستوامؼ لمسنر ف لمفعول بةف فل لا طمع ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت مػ ػػف لمم ػ ػػرر فف حعػ ػػبلف لممةػ ػػمرض مىاضػ ػػور بتىس ػ ػ لممةمرض ػ ػ نتػ ػػس فف نكػ ػػوف

م خ ػ ػػي فو ف ػ ػ ماػ ػػؿ حنممتػ ػػي و والنغا ػ ػ عػ ػػف حعػ ػػبلف لممةػ ػػمرض بممتىس ػ ػ لمماػ ػػفف ،ماظػ ػػر
لممةمرض عىـ وكنىي بمم طمممم فف لأل نؿ مـ ن ػكف امض لر ون ػى لمت رنر بمممةمرض
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٖ/ػ س ٖٗ ػ ٕ ٛػ ٖٓٗ
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ت ٓ

َٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:

ت م ػػف لمم ػػرر فا ػػي حذل ب ػػفل مىماكمػ ػ بة ػػف ات ػػز لم ػػفعول مىاك ػػـ فف تةن ػػفيم مىمرلفةػ ػ

لستوامفم مىسنر فنمم تاتـ فعو ،لمخ وـ مئلت مؿ بممػفعول و وال تػتـ يػذه لمػفعو ،حال بػبعبلامـ
عى لموتي لمما وص عىني ف لم ػماوف وثبػوى اضػوريـ ونػى لماطػؽ بػمم رلر  .وممػم كػمف

حعػػبلف لممةػػمرض بمماضػػور متىس ػ لممةمرضػ نتػػس فف نكػػوف م خ ػػي فو ف ػ ماػػؿ حنممتػػي
والن ح لف نابا عى حعبلف مىانمب لمةمم لماكـ فػ مةمرضػتي و وكػمف لمثمبػى فف لمطػمعف
فعىف مىانمب لمةمم بممتىس لمت اففى إلستوامؼ لمسنر فػ مةمرضػتي بةػف حعمفتمػم مىمرلفةػ
فبف لماكـ لممطةوف فني حذ نض ف موضوع لممةمرض برفضمم وتأننف لماكـ لممةمرض فنػي
نكوف بمطبل

ت ٓ

* ا ض ٕٓ ٜٖٔٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ  ٜٙػ ٗٙٛ

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت مػػف لمم ػػرر فا ػي حذل مػػـ ناضػػر لمماكػػوـ عىنػػي غنمبنػػم بػػممابس لمتىس ػ لمماػػفف ،ماظػػر

مةمرضػػتي واضػػر عا ػػي ما ػػمـ ف ػ ي ػػذه لمتىس ػ وطىػػس لمتأتن ػػؿ ممرضػػي فأتمبتػػي لمماكمػ ػ
وفتىى لم ضن متىس فخرل وتس حعبلف لممةمرض حعػبلام نماػوانم مىتىس ػ لممذكور ،ت ٓ
* ا ض ٕٓ ٜٔٚٙ/ٙ/ػ س  ٕٚػ  ٜٔٗػ ٘ٙٙ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََََّ:
ت

حذل تخىؼ لممةػمرض عػف لماضػور فػ لمتىسػ لمماػفف ،ماظػر لممةمرضػ وتأتىػى

لمفعول بتىس فخرل فباي نتس فعبلاي م خ ي فو ف ماؿ حنممتي بمماضور بممتىس لمت
فتؿ حمنمم اظر مةمرضتي ولالّ كمف لماكـ لم مفر فنمم مةنبم بمطبل ت ٓ
* ا ض  ٜٔٚٔ/ٕٔ/ٙػ س ٕٕ ػ ٗ ٔٚػ ٚٔٚ

ثمَٔلؼذَحمكًخَانُمغََ:

ت بوتػػوس حعػػمف ،حعػػبلف لممةػػمرض لعبلاػػم نماوانػػم م خ ػػي لو ف ػ ماػػؿ حنممتػػي كىمػػم

حاتمػ فثػػر لإلعػػبلف لمسػػمبؽ بتأتنػػؿ لمػػفعول فػ غنبتػػي وذمػػؾ عمػػبل ب معػػف ،نولممػػم لاتمػػم لثػػر
حعبلف لممةمرض بتػمرنخ لمتىسػ لمماػفف ،ماظػر مةمرضػتي و بةػفـ اضػوره فنمػم وعػفـ

اكـ بمعتبمر مةمرضتي كأف مـ تكف تٓ
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ػفور

فمؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:
ت

تخىؼ لممةمرض عف لماضور ب خ ي ف لمتىس لممافف ،ماظر مةمرضػتي وعػفـ

لماكـ بمعتبمريم كأف مـ تكف وتأتنؿ لمفعول حم تىس فخرل ن تض لعبلاي لعبلام نماوانم
مىاض ػػور بممتسػ ػ لمتػ ػ فت ػػؿ لمنم ػػم اظ ػػر مةمرض ػػتي و عىػ ػ لعتب ػػمر لف لعبلا ػػي بولس ػػط نى ػػـ

لمكتػػمس ونػػى لمت رنربمممةمرضػ بتػػمرنخ لمتىسػ لمتػ اػػففى ماظػػر مةمرضػػتي ناتمػ فثػره بةػػفـ
اضوره ف تىؾ لمتىس وعفـ

فور اكـ فنمم ف غنبتي بمعتبػمر مةمرضػتي كأامػم مػـ تكػف .

فبذل اضر عاي مامـ ف يذه لمتىس ونرر بأاي مـ ناضر ممرضي فأتىػى لمماكمػ لم ضػن
متىس فخرل وتس لعبلف لممةمرض بمماضور ت ٓ
* ا ض ٕ٘ ٜٔٙٛ/ٖ/ػ س  ٜٔػ  ٙٛػ ٖٖٙ

* ا ض ٕ ٜٔٙٛ/ٕٔ/ػ س  ٜٔػ ٕ٘ٔ ػ ٔٓ٘ٙ
* ا ض  ٜٕٔٚ/ٖ/ٕٙػ س ٖٕ ػ ٖٓٔ ػ ٘ٗٙ
* ا ض  ٜٔٛٓ/ٔ/ٔٚػ س ٖٔ ػ  ٜٔػ ٕٓٔ
كًبَلؼذَثأَََََّ:

ت فعبلف لممةمرض بولسط نىـ لمكتػمس ونػى لمت رنػر بمممةمرضػ بممتىسػ لمتػ اػففى

ماظر مةمرضتي ناتم فثره بةفـ اضوره تىؾ لمتىس وعفـ

ػفور لماكػـ فنمػم فػ غنبتػي و

ومف ثـ الن ح مف بةف لماكـ ف مةمرضتي بام عى لعبلاي لم تمػ لإلفلر ،متىسػ تممنػي
ت ٓ

* ا ض ٕٗ ٜٔٙٙ/٘/ػ س  ٔٚػ  ٕٜٔػ ٕٓٚ

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌَََ:
ت تأتنػؿ اظػر لممةمرضػ

ػ فػ غنػمس لممةػػمرض ػ باػػم عىػ طىػػس لمماػمم نوتػػس

حعبلف لممةمرض لعبلام نماوانم م خ ي فو ف ماؿ حنممتي ت ٓ
*

ا ض ٕ٘ ٜٔٛٓ/ٙ/ػ س ٖٔ ػ  ٔ٘ٙػ ٓٔٛ

ومػف لمثمبػػى و ػ فف لممػػتمـ  /لممسػػتأاؼ  /لمطػػمعف و ػ مػػـ نكػػف امضػ لر ب خ ػػي اػػنف
اتزى لمفعول مىاكـ متىسػ ٕٓٓٓ/ٙ/ٕٜو ػ ومػـ ناضػر ب خ ػي فل تىسػ ت تممنػ ت ماػذ
فعنػػفى مىمرلفة ػ و ػػفور لماكػػـ لمتممنػػفل فػ ٓٔ ٕٓٓٓ/ٛ/و ػ ومػػـ ناضػػر ب خ ػػي فل

تىس تممن ماذ نمـ وكنىي بسفلف لألمما و ػ ممم كمف الزمي وم تضمه فعوتي مىاضور ولعبلاي
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بػوروف لمت رنػر وبممتىسػ طب ػم مى ولعػف لمما ػوص عىنمػم فػ لم ػماوف و ػ ويػ نولعػف ال نغاػ
فنمم عى لموكنؿ عف وتوس حعبلف لأل نؿ ( لممتمـ ) ٓ

ٔلضََظذَادلبصحََ233َ/أََ.طَػهَٗأَََّ:ـَََََََََََََ

ت نكوف تكىنؼ لمخ ـ فممـ لمماكمػ نبػؿ حاة ػمف لمتىسػ بنػوـ كممػؿ فػ لممخمم ػمى

وبثبلث ػ فنػػمـ عى ػ لألنػػؿ ف ػ لمتػػاح و غنػػر مولعنػػف مسػػمف لمطرنػػؽ و وذمػػؾ باػػم عى ػ طىػػس
لمانمب لمةمم فو لممفع بمما وؽ لممفان ت ٓ

كًبََظذَادلبصحََ234َ/أََ.طَػهَٗأَََّ:ـََ

لممةىػػف حمنػػي فو ف ػ ماػػؿ حنممتػػي بػػممطرؽ
ت تُةىػػف ورن ػ لمتكىنػػؼ بمماضػػور م ػػخص ُ
لمم رر ،ف نماوف لممرلفةمى ف لممولف لممفان ولمتتمرن ت ٓ ت ولذل مـ ناف لمباػ حمػ مةرفػ

ماػؿ حنممػ لممػتمـ ُنسػىـ لإلعػبلف مىسػىط لإلفلرنػ لمتمبةػ ممػم خػر ماػؿ حنممػ كػمف ُن ػنـ فنػي
ونةتبر لممكمف لمذل ونةى فني لمترنم ماؿ حنمم مىمتمـ مممـ نثبى خبلؼ ذمؾ
ف م رو ُ

تٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت توتػػس لممػػمف /ٖٔ ،مرلفةػػمى عاػػف تسػػىنـ لإلعػػبلف ممػػأمور لم سػػـ فف ُنخطػػر لممةىػػف

حمنػػي بخطػػمس مو ػ عىنػػي ُنخبػره فنػػي فف لم ػػورُ ،سػػىمى حمػ تمػ لإلفلر ،و وترتػػس لممػػمف/ ،
ٕٗ مف يذل لم ماوف لمبطبلف عى مخمم ذمؾ ػ وفاي نتوز ػ ممػذل لمخطػأ فػ تطبنػؽ لم ػماوف ػ
حستوامؼ لماكـ بغض لماظر عف م فلر لمة وب لمماكوـ بمم ت ٓ
* ا ض  ٜٔٙٔ/ٕٔ/ٕٙػ مج فاكمـ لما ض ػ س ٕٔ ػ ؽ ٕٕٔ ػ ٔٓٓٚ
كًبَلؼذَثأَََّ:ـَ

لمماضػرنف ُمثبتػ ما ػومي و ألاػي متػ رسػـ
ت لإلعبلف ال نثبػى حال بورنػ مػف فورلؽ ُ
لم ػػماوف ػػكبل خم ػػم إلتػ ػ لر لى لم ػػفعول ك ػػمف ي ػػذل لم ػػكؿ ي ػػو وا ػػفه لم ػػفمنؿ لم ػػماوا عىػ ػ

فبل نتوز لإلسػتفالؿ عىنػي بػأل فمنػؿ خػر ُمسػتمف مػف غنػر ورنػ
ا وؿ يذل لإلت لر و ػ
لإلعبلف ذلتمم مممم بىغى نو ،يذل لمفمنؿ ت ٓ
* ا ض  ٜٔٙٗ/٘/ٔٛػ مج فاكمـ لما ض ػ س ٘ٔ ػ ؽ ٘ ٚػ س ٖٗٛ
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كًبَلؼذَكظنكَثأَََّ:ـَ

ت توتس لمممفتمف ٓٔ و ٕٔ مرلفةمى حنضػمح بنماػمى مػوطف لمطػمعف لمػذل مػـ نتػفه

لمماضػػر فنػػي ولسػػـ مػػف وتػػفه عاػػف لإلعػػبلف وسػػبس حمتامعػػي بورن ػ لإلعػػبلف ات ػ تسػػتوثؽ
لمماكمػ ػ م ػػف تفنػ ػ لمخطػ ػولى لمتػ ػ س ػػب ى تس ػػىنـ لم ػػور ،حمػ ػ تمػ ػ لإلفلر ،و ولغ ػػمؿ ي ػػذه

لمبنمامى ف ورن لإلعبلف نترتس عىني بطبلف لإلعبلف عمػبل بمممػمف ٕٗ ،مرلنةػمى و ومػف ثػـ
فبف لماكـ لممطةػوف فنػي حذ نضػ ببعتبػمر لممةمرضػ كػأف مػـ تكػف حسػتامفل حمػ يػذل لإلعػبلف
لمبمطؿ نكوف مةنبم ممم نستوتس ا ضي ت ٓ
* ا ض  ٜٜٔ٘/ٖ/ٜػ س ٓٔ ػ  ٙٛػ ٖٓٛ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََََّ:

ت تتـ حت لر لى لإلعبلف وف م مىممف ٕٖٗ ،ف  .ط بممطرؽ لمم رر ،ف نماوف لممرلفةمى و

وتوتس لمممف ٖٔ / ،مف لم ماوف لألخنر عى لمماضر عاف تسىنـ لإلعبلف حم مػأمور لم سػـ
لممةىػػف حمنػػي كتمبػػم مو ػ عىنػػي ُنخبػره فنػػي فف لم ػػورُ ،سػػىمى حمػ تمػ لإلفلر،
فف نوتػػي حمػ ُ
وفف ُنبنف ذمؾ ف اناي بممت نؿ ف ف ؿ لإلعبلف و ػورتي و وترتػس لممػمف ٕٗ/ ،مػف ذلى
لم ػػماوف لمػػبطبلف عىػ مخمم ػ اكػػـ لممػػمف ٖٔ/ ،لممػػذكور ،و وممػػم كماػػى ورنػ حعػػبلف لمطمعا ػ
مىتىسػ لمتػ اػػفى ماظػػر مةمرضػػتمم نػػف حكت ػ فنمػػم لمماضػػر ببثبػػمى حعبلامػػم مػػع كمتػػس فوؿ
لم سػػـ فوف توتنػػي خطػػمس مو ػ عىنػػي ُنخبريػػم فنػػي فف لم ػػورُ ،سػػىمى حمػ تمػ لإلفلر ،فػػبف
لإلعبلف نكوف بمطبل و ونكوف لماكـ لممطةوف فني حذ نض ب ا حعبلف تىؾ لمطمعا متىؾ
لمتىس ونض ف موضوع لممةمرض بمطبل ممم نتةنف ا ضي ت ٓ
* ا ض  ٜٜٔٙ/٘/ٜٔػ س ٕٓ ػ  ٜٔٗػ ٖٚٛ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثبَََّ:ـَ

ت مف لمم رر فف حعػبلف لممةػمرض مىاضػور بتىسػ لممةمرضػ نتػس لف نكػوف ن خ ػي

فو ف ماؿ لنممتي و والنغا عف حعبلف لممةمرض بممتىس عىـ وكنىي بمم طمممم فف لأل نؿ
مـ نكف امض لر ونى لمت رنر ت ( ومثىي حستوامؼ لمسنر ف لمفعول بةف لا طمع )
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٖ/ػ سٖٗ ػ ٕ ٛػ ٖٓٗ
* فاكمـ لما ض سمم لمذكر ولمبنمف
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ومتػ كػمف مػم ت ػػفـ و ػ وكػمف لمثمبػى فف لمماكمػ لإلسػػتوامفن وفوف مػم حعػبلف مىمػػتمـ /

لمطػ ػػمعف بػ ػػوروف لمت رنػ ػػر وال بتىس ػ ػ ٕٔ ٕٓٓٔ/ٗ/لمت ػ ػ حسػ ػػتااؼ فنمػ ػػم سػ ػػنر لمػ ػػفعول بةػ ػػف
لالا طػػمع ترب ػػم مػػوروف ت رنػػر لمىتاػ لمثبلثنػ

ػ نػػف نػػررى اتػػز لمػػفعول مىاكػػـ ونضػػى فنمػػم

فوف حعبلف لممتمـ و ػ فبف ذمؾ نةنس لماكـ بممبطبلف ولإلخبلؿ باؽ لمففمع ٓ

دلبَرمــــــــــضوَ

ولذ نترتػػس عىػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ػ ويػػو ظػػمير لمػػبطبلف مػػرتح لمػػا ض ػ

فضرلر نستانؿ تفلركمم و ػ ممم ن وـ سافل إلمتممسي طىػس ونػؼ تا نػذه مانتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ

يذل لمطةف ٓ
يـهتَادلزٓىََ/انـبػٍََ:

ونؼ تا نذ لماكـ لممطةوف فني مانتم رنثمم ن

ؿ ف يذل لمطةف ٓ

وضـ لمم رفلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ٓ
ً
أطهيــــبََ :با ض لماكـ لممطةوف فني ولم ضم بب لر  ،لممتمـ  /لمطمعف ممم اسس حمني
ً
إدزيبؿيبََ :با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمفه ٓ
احملبيََٗ/عجبئَٗػـيخََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

خمضعادَـَاجتـــبعَ
ـــــــــــــــــََ
َ

انمؼيخَعلىََ2003/3904جُبيبدَاخلهيفخَ
َ2003/َ369كهَٗجُٕةَانفبْغحََ
َ

انـؼٍَثبنُمغَعلىََ72/26868قَ
َ

ــــــــــــــــــــــــــَ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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حمكًخَانُمغَ

انضائغحَاجلُبئيخَ
َ

يظكــــــغحَ

ادلمضوََيٍ

ثأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغَ
 ٔ :ػ .............
ٕ ػ .............

)

متمممف ػ ماكوـ ضفيمم ػ طمعامف

)

وموطاممم لممختمر مكتس لألستمذ /مامف رتمو عطنػي ػ و ػمرتي رتػمو
عطنػػي ػ لمماػػمم بػػمما ض٘ٗ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٕٙػػمرع ػرنؼ
بم م ػ لم مير ،ػ ٓ
فَٗاحلكـــىَََ :لم ػمفر فػ ٘  ٕٕٓٓ /ٕ/مػف ماكمػ تامنػمى لم ػمير ،فػ لم ضػن رنػـ
ٗٓ ٕٓٓٔ/ٖٜتامن ػ ػػمى لمخىن ػ ػ ػ

(  ٖٜٙمس ػ ػػاي ٕٔٓٓ كىػ ػ ػ ػ تا ػ ػػوس

لم ػػمير ) ،ولم مضػ اضػػورنم بمةمنبػ كػػؿ مػػف )ٕ( ............. )ٔ( :
............بمأل ػغمؿ لم ػمن لممابػػف ،مكػؿ ماممػػم وغ لرمػ مموػ فمػؼ تانػػي
عم ػػم اس ػػس حمنممػ ػػم وبم ػػمفر ،لمم ػ ػولف لممخ ػػفر ،لممضػ ػػبوط ولمس ػػنمر ،رنػ ػػـ
 ٜٗ٘ٙٚمبلك لم ميرٓ ،

َ

انٕلبئـــــــــغَ

فامم ػ ػ ػػى لمانمبػ ػ ػ ػ لمةممػ ػ ػ ػ لمط ػ ػ ػػمعانف (ٔ) ............ )ٕ( .............و ػ ػ ػػمرتمم
............حمػ ماكمػ لمتامنػمى بو ػؼ فاممػم بتػمرنخ  ٕٓٓٔ/ٕ/ٕٚبػفلور ،نسػـ لمخىن ػ

ػ

مامفظ لم مير... ،
ً
أٔالَََ :اػػم لز ب ػػف لإلتتػػمر تػػوي لر مخػػف لر ( ففىوتن لززناػػمـ ) فػ غنػػر لألاػولؿ لمم ػػرح فنمػػم
نماوام ٓ

ً
صبَيــبَََ :اػػم لز ب
َ

ػػف لإلتتػػمر ابمتػػم مماوع ػم زرلعتػػي ( ابػػمى لما ػػنش ) ف ػ غنػػر لألا ػولؿ
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لمم رح بمم نماوام لألمر لممةمنس عىني بم تض لممولف ٔ و ٕ و  ٚو ٖٗ/ف و ٕٗ

مف لم ماوف ٕ ٔٛمسػا ٓ ٜٔٙلممةػفؿ بمم ػماوف رنػـ ٕٕٔ مسػا  ٜٜٔٛولمباػف رنػـ
(ٖ) مف لمتػفوؿ رنػـ (ٔ) لممىاػؽ ونػرلر وزنػر لم ػا رنػـ ٕٔ مسػا  ٜٜٜٔورنػـ
 ٗٙمسا ٓ ٜٜٔٚ
وبتىسػ ػ ٘ ٕٓٓٔ/ٕ/نض ػػى ماكمػ ػ لمتامن ػػمى اض ػػورنم بمةمنبػ ػ ك ػػؿ م ػػف لمط ػػمعانف

بمأل ػػغمؿ لم ػػمن لممابػػف ،وغ لرمػ نػػفريم مموػ فمػػؼ تانػػي وم ػػمفر ،لممػولف لممخػػفر ،لممضػػبوط
ولمسنمر ،رنـ  ٜٗ٘ٙٚمبلك لم ميرٓ ،
وممم كمف يذل لماكـ نف

فر مةنبم وبمطبل ف ف طةف عىني كؿ مػف لمماكػوـ ضػفيمم

لممذكورنف بطرنؽ لمػا ض ب خ ػي مػف لمسػتف وذمػؾ بتػمرنخ ٘ ٕٕٓٓ/ٖ/وننػف لمطةػف تاػى
رنػػـ ٕ٘ٔ تتػػمبع سػػتف ط ػر ،لمةمػػوم بمماسػػب مػػؤلوؿ وبتػػمرنخ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٚبػػرنـ تتػػمبع (ٖٗ)
ستف لم امطر بمماسب مىثمان ٓ

َََََََََٕٔعصَفيًبَيهَٗأؿجبةَانـؼٍَثبنُمغََ:

ً
أٔالََََ:انمظٕعَفَٗانزـجيتََ

َ

أؿجبةَانـؼـــــٍَ

ذمػؾ فف لمػففمع عػف لمطػمعانف تمسػؾ فػ مرلفةتػي فمػمـ ماكمػ لمموضػوع بةػفـ تفنػ

لمتارن ػػمى لمتػ ػ

ػػفر با ػػم عىن ػػي لألم ػػر ب ػػمم بض عىنمم ػػم وت تن ػػممم ولمس ػػنمر ،رن ػػـ ٜٗ٘ٙٚ

مبلك لم مير ،ومسكف كؿ ماممم وبممتمم بطبلف يذل لإلذف ومم نف ترتس عىني مف ففم ٓ

وسػػمؽ لمػػففمع لمةفنػػف مػػف لم ػرلوف لمت ػ تسػػماف حمنمػػم ف ػ يػػذل لمػػففع مامػػم فامػػم تػػم ى
متموم لمم فر ونػف فمسػؾ تممةمػم عػف لإلف ػمح عاػي فوف مبػرر سػموغ فو حسػتفالؿ م بػوؿ
ب ػػفعول فف م ػػفريم ولف ك ػػمف مةىوم ػػم مىم ػػفـ  /زكرن ػػم فب ػػو يم ػػػـ لمةم ػػرل ما ػػرر ماضػ ػر
لمتارنمى حال فف لمم ىا لمةمم وم تضنمى لألمف ت تض عفـ لمبػوح عػف خ ػنتي و ويػو
فمر ال مبرر مي بةف فف تـ ضبط لمولنة ولم بض عى لممتارل عاممم ولممخفرلى لممضبوط
ٓ
وألاي ال نتوز متم لإلسػتفالؿ ولمتاػرل اتػس ذمػؾ لمم ػفر ولمانىومػ فوف لإلر ػمف
عاػػي ات ػ نمثػػؿ فمػػمـ لم ضػػم ونمكػػف سػػممع ػػممفتي بممتىس ػ لمةىان ػ ف ػ اضػػور لممتممػػنف

421

ولمم ػػفلفةنف عاممػ ػػم  .خم ػ ػ وفف لممامكمػ ػػمى لمتامونػ ػ ت ػ ػػوـ عىػ ػ لمتا ن ػ ػػمى لمتػ ػ تترنمػ ػػم

لمماكم بممتىس ف اضػور تمنػع فطػرلؼ لمخ ػوم واتػ تتضػح لما ن ػ مػف خػبلؿ يػذه

لم ػػممف ،ومامن ػػتمم بمةرف ػ لممتممػػنف ولمػػففمع ومةػػؿ ف ػ ذمػػؾ مػػم نةػػنف نضػػم ،لمموضػػوع عى ػ
ك ؼ لما ن ولممفلن مى ولس ٓ
فف نى

ويػذه لما ػموؽ يػ لمتػ نسػػة لم ضػم لمتاػػمو حمػ بىوغمػػم ولمو ػوؿ حمنمػػم اتػ نمكػػف
لممذاس لمذل خممؼ لم ماوف ولعتفل عى مامرمي ت لز ه لممامسس ونظ ر لمبرج لمذل

مػػـ نرتكػػس ذابػػم فو ترنم ػ بب لر تػػي وي ػ لأل ػػؿ ف ػ لإلاسػػمف لمػػذل ومػػف مبػػر ل مػػف نمم ػ لإلثػػـ
ولمةفولف  .ومم سىوكي لمماارؼ لمماثـ حال خروتم عى يذل لأل ؿ ٓ
ثـ كمف فم لر م ضنم فف تسة لمماكم لمتامون حم فرلس وفاص وت ننـ لألفم
ومف ّ
لمت تسػونمم سػىط لإلتمػمـ ضػف لممتممػنف وتمان ػمم لمتماػنص لمكممػؿ ولم ػممؿ لمػذل نمنػ
ممم لم ر

مى

ؿ ف لمتمم لممطروا عىنمم عف ب ر كممؿ وب نر ،ممى ٓ

وي ػػو فم ػػر نس ػػتانؿ عىػ ػ لمماكمػ ػ تا ن ػػي حذل م ػػم فعطن ػػى س ػػىط تم ػػع لإلس ػػتفالالى
ولمتارنمى اؽ لإلمسػمؾ عػف خ ػن لممر ػف لمػذل فبىػغ عػف لمولنةػ وتاػرل عامػم ويػو فوؿ
مػػف فمػػمط لمىث ػػمـ عػػف خ ػػن لمطػػمعانف واس ػػس حمنممػػم م ػػم تضػػماي ماض ػػر لمتارن ػػمى م ػػف
حتممممى خطنر ،ت ؿ ع وبتمم حم اف لإلعفلـ فو بمم ىنؿ لأل غمؿ لم من لممابفٓ ،

ويو مم كمف ن تض مف تممع لمتارنػمى لإلف ػمح عػف م ػفر تارنمتػي ولمك ػؼ عػف
خ نتي ات نمكف سالمي بممتا ن مى وفممـ لمماكم عاف لم
لمولنة لمت فبىغ عامػم ومػفل تػفنتمم ولمتػ ترتػس عىنمػم

ؿ ف لمػفعول ومامن ػتي عػف

ػفور لإلذف بػمم بض ولمت تػنش ومػم

ترتس عى كؿ ذمؾ مف ثمر ي توير لإلتممـ وركنزتػي لألسمسػن وفعممتػي لمتػ فنػنـ وتسػماف
عىنمم ٓ
وال ؾ فف خىػو ماضػر لمتاػرل عػف تافنػف ػخص م ػفر لمتارنػمى لممزعومػ تابػ
عف فامم مستمف ،مف متموؿ و وال تةف ومترف موةمى الكتمم لألمسػف فتى مػم لمم ػفـ  /زكرنػم
فبػػو يم ػػـ لمةمػػرل بماضػره وسػػمرع حمػ لمانمبػ لمةممػ ولست ػػفر مامػػم ذمػػؾ لإلذف وبػػمفر حمػ

ونبطؿ كمف لألفمػ لمتػ ترتبػى عىػ ذمػؾ لمت انػف ومػـ تكػف متوتػف مػواله ومامػم
تا نذه بمم نبطىي ُ
ضػػبط لمم ػولف لممخػػفر ،ذلتمػػم ولإلعت ػرلؼ لممةػػزو مكػػؿ مػػف لممتممػػنف ف ػ فع ػػمس لم ػػبض لمػػذل
مبي لمبطبلف ٓ
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كمم ال تسمع ػممف ،ػميفل لإلثبػمى ألاممػم حامػم ن ػمفلف ب ػا لإلتػ لر لى لمتػ نممػم

بمم وعى ااو مخممؼ مى ماوف ومثىممم ال تُ بؿ ماممم ممف ،وال ُنسمع مممم نوؿ ٓ
ولمتةونػػؿ عى ػ لمتارنػػمى مت ػػانح لإلذف و ػ فوف حسػػتبما ت لمم ػػفرت ولمتة ػػرؼ عىنػػي
ومامن تي ف متىس لم ضم و يو ف ا ن تػي وكامػي واتنتتػي ػ حعتمػمف عىػ فمنػؿ متمػوؿ مػـ
نةرض عى لمماكم و ػ ٔلضَلؼذَحمكًخَانـُمغَثـأٌَ :ت لممامكمػمى لمتامونػ ت ػوـ
بممتىسػ باضػور لممػتمـ ولممػفلفع عاػي ولاػي ال

فسمسم عىػ لمتا ن ػمى لمتػ تترنمػم لمماكمػ

ن ػػح ف ػ ف ػػوؿ لإلسػػتفالؿ فف تبػػفل لمماكم ػ فرنػػم ف ػ فمنػػؿ مػػـ نةػػرض عىنمػػم إلاتمػػمؿ فف
نس ػ ر حطبلعمػػم عىنػػي ومامن ػ لمػػففمع فنػػي عػػف ا ن ػ نتغنػػر بمػػم حنتامعمػػم ووتػػي لم ػرفل ف ػ
لمػػفعول وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ فف نسػػكى لمػػففمع عػػف طىػػس حتػ ػ لر لمتا ن ػػؽ
مامزعتي تتضمف لممطممب

ػ ػرلا مػػم فلمػػى

ببترلوي ت ٓ

* ا ض ٔٔ ٜٔٛٛ/ٜ/ػ طةف  ٘ٛ/ٕٔ٘ٙؽ

* ا ض ٕٜٜٔٔ٘/ٜ/ػ س  ٗٙػ  ٔٗٙػ ٗ٘ ٜػ طةف ٕٗ ٖٙ/ٔٚٙؽ
وناضرام ف يذل لمم مـ مم فست ر عىني نضماام لمرلوع ماذ زمػف بأاػي  :ػ ت ال ن ػح
مىماكم فف تاسس نضم يم بمإلفلا عى
تٓ

ممف ،ما وم عف خص متمػوؿ مػـ تسػمع فنولمػي

* ا ض ٕٗ ٜٖٔٙ/ٕ/متموع لم ولعف لم ماوان ػ عمر ط ٖ ػ ٗٗٗ ػ ٓ٘٘

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت ال نتػػوز مىماكمػ فف تبػػفل فرنػػم فػ فمنػػؿ مػػـ نةػػرض عىنمػػم ومػػـ نطػػرح عىػ بسػػمط

لمبا

فممممم ت ٓ
*

ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔ/ٔٚمتموع فاكمـ لما ض لمسػاي ٔ رنػـ  ٛٚص ٕٙٛ
ػ طةف  ٜٔٓٙمسا  ٜٔؽ

*

ا ػض ٗ ٜٖٔٙ/ٕ/ػ كمػج فاكػمـ لمػا ض لمسػاي ٗٔ ػ  ٔٛـ ٘ ٛػ طةػف
٘ ٖٕ / ٖٓٙؽ
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كًبَلؼذَثأٌَََ:ـَ

ت لمماكمػ يػ لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذل نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنةػ وت

ػػنمم عىػ

لموتي لم انح غنر م نف ،ف ذمؾ بأل ننف ت ٓ
* ا ض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٔٔ/لمساي ٖٗ رنـ  ٜٔٚص  ٜٜٚطةف  ٖ٘ / ٔ٘ٔٚؽ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأََّيٍَانالػوََ:ـَ

ت لمت رس ف وتي لم ميف واممتي لما سن ونى حفل لم ممف ،ومرلوغمتي فو فضط لربي

وغنر ذمؾ ممم نةنف لم مض عى ت فنر فنولمي اؽ نفريم ت ٓ
ت وإلاتممؿ فف تت لم ػممف ،لمتػ تسػمةمم لمماكمػ ونبػمح مىػففمع مامن ػتمم بمػم ن اةمػم

بغنر مم فنتاةى بي مف لألفم لألخرل لمت عومى عىنمم ت ٓ

* ا ض ٕ فكتوبر ٘ ٜٔٛلمساي  ٖٙرنـ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛطةف ٘ٓ ٘٘ / ٔٙؽ ٓ

وذيس لمففمع كذمؾ حم فف لمطػمعف لألوؿ مػنس عػمطبل كمػم تػم بماضػر لمتارنػمى
و ولامػػم نمتىػػؾ ور ػ مضػػبط زولنػػم لمسػػنمرلى ػ ومرخ ػ ببسػػمي و وخىػػص مػػف ذمػػؾ حم ػ فف
حخ ػػمؽ تػػممع لمتارنػػمى ف ػ لمتو ػػؿ حم ػ طبنة عمىػػي وم ػ ػره ن ػػفؿ بوض ػػوح حمػػ ع ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنمى لمت تمةمم عاي و ألف يذل لمةمؿ ذوع ومةػروؼ ومةىػوـ مىكمفػ وال ناتػمط لمةىػـ بػي
حمػ تمػػف وت

ػ و يػػذل حمػ فف لمضػػمبط لممػػذكور نةمػػؿ بػػمإلفلر ،لمةمم ػ ممكمفا ػ لممخػػفرلى

ومفنمم مػف لألتمػز ،ووسػموؿ لمباػ

ولمتاػرل مػم نك ػ ممةرفػ عمػؿ لمطػمعف وطبنةػ مماتػي و

لألمرلمذل نستفؿ ماي فف لمتارنمى لممزعوم مـ تكف ومنػف ،لممرلنبػ لم خ ػن ولمباػ

لمتػمف

لممثمر ولامم تمى ف ُعتمم وعى وتي لمسرع وممذل تم ى سطان مىغمن ويو مم ال نك ػ
إلست فلر لإلذف بمم بض ولمت تنش بام عىنمم ٓ

وتولتر نضم ماكم لما ض عى فاي لمةبػر ،فػ لإلتػ لر يػو بم فممتػي ال باتموتػي و ػ
وفاي ال نتوز لإلستفالؿ بممةمؿ لمبلاؽ وال بممضبط لمبلاػؽ مى ػوؿ بتفنػ لمتارنػمى ذمػؾ فاػي

حذل مـ تر ف لمتارنمى لمولنع لمسمبؽ لمولتػس ر ػفه و ػ فػبف ذمػؾ ناكػف عػفـ تػفنتمم ومػف ثػـ
بطبلف فل حذف ن فر بام عىنمم ٓ
* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ
* ا ض ٔٔ ٜٔٛٚ/ٔٔ/ػ س  ٖٛػ ٖ ٔٚػ ٖٜٗ
* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
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ونض ػػى ماكمػ ػ لم ػػا ض بتأنن ػػف اك ػػـ ماكمػ ػ لمموض ػػوع ب ػػبطبلف لإلذف مة ػػفـ تفنػ ػ

لمتارنػػمى مخىويػػم مػػف بنػػمف ماػػؿ حنمم ػ لممػػتمـ وعمىػػي لمػػذل نممرسػػي مػػع فاػػي تػػمتر فخ ػػمس
ونبم ػر ا ػمطي فػ ماػؿ مػرخص بػي ومػي بطمنػ ضػرنبن

و ػ ( ا ػض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س

 ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘ ) و ػ ونضػى ب ػا مػم ذيبػى حمنػي ماكمػ لمموضػوع لمتػ فبطىػى حذف
لمت تنش تأسنسم عى عفـ تفن لمتارنمى ممم تبناتي مف فف لمضمبط لمػذل حست ػفره مػو كػمف

نػػف تػػف فػ تارنػػي عػػف لممػػتمـ مةػػرؼ ا ن ػ حسػػمي و ػ كمػػم نضػػى بػػذمؾ فنضػػم عىػ سػػاف فف
لمضمبط مو كمف نف تف ف تارني متو ؿ حم عاولف لممتمـ وسكاي و ػ فمم ونف تمىي
ماض ػره مػػف لإل ػػمر ،حم ػ عمىػػي وتافنػػف سػػاي م

وخبل

ػػوره ف ػ لمتاػػرل ممػػم نبطػػؿ لألمػػر لمػػذل

حست فره ونمػفر لمػفمنؿ لمػذل ك ػؼ عاػي تا نػذه ت (ا ػض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ
) ٔٓٓٛ
ً
أيؼبََََ:ـََََََََََََ
َ َ

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

ألف لم ماوف عافمم ماح سىط لمتا نؽ لماؽ ف ح فلر ذمؾ لإلذف ببتخمذ يذه لإلت لر لى
غنػػر اممػ لمتىػػبس ننػػفه ب نػػف تػػويرل يػػو فف نسػػبؽ

ػػفور ذمػػؾ لإلذف تارنػػمى تتسػػـ بممتفنػ

ولمك منػ اتػ ال تكػػوف ارنػػمى لممػولطانف وارمػػمى مسػػمكامـ فػ فنػػفل عمبثػ نمكػػف لمتبلعػػس

بمػم وليػػفلريم ويػػو مػػم ن ػػكؿ خطػ لر فليمػػم عىػ لممتتمػػع بأسػره فنة ػػؼ بكنماػػي وناطػػـ بانماػػي
ومم نترتس عى ذمؾ مف لمةولنس لموخنم لمضمر ،بمممتتمع بأسره وا ػرنمى لممولطانف ٓ

وف ػ ػػمر لمػ ػػففمع ف ػ ػ مرلفةتػ ػػي فمػ ػػمـ لمماكم ػ ػ فف ُم ْتػ ػ ِػرل لمتارنػ ػػمى زعػ ػػـ فف مرلنبتػ ػػي
لم خ ػن فسػ رى عػػف فف لمطػمعانف نممرسػمف تتػػمر ،لممػولف لممخػفر ،وتوزنةمػػم عىػ عمبلوممػػم
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م مبػؿ لمػثمف و ػ وولضػح فاػػي ػ مػػو

ػفؽ ػ مكػمف فػ حمكماػي ضػبطممم ويمػػم نػ لزوالف تىػػؾ

لمتتػػمر ،ولمترنمػ ف ػ اممػ تىػػبس و ومػػفل مكتػػس لممخػػفرلى مػػف لإلمكمانػػمى لممموى ػ مػػم نمكػػف
مةي تممـ يذه لإلت لر لى باتمح مو فف تىؾ لممزلعـ كماى

انا ومطمب مىولنع  .ولضػمؼ

لمػػففمع فف لمم ػػفـ  /زكرنػػم لمةمػػرل مػػـ ن ػػـ بأن ػ تارنػػمى نبػػؿ حست ػػفلر لإلذف بػػممت تنش ولامػػم
نبض عى لممتممنف فوف حذف مف لمانمب لمةمم ٓ

ولامم سطر تارنمتي مف ولنع مم يو ثمبى بممبطمن لم خ ن مكؿ مف لممتممنف ان

تم ى لمبنمامى لمولرف ،بذمؾ لمماضر ما وم ارفنم مف ولنع مػم يػو ثمبػى بكػؿ مػف لمبطػمنتنف
لممذكورتنف ٓ
ويذل لمتطمبؽ لمارف ال نمكف فف ناف

حال مف لما ؿ لممبم ر  .كمم ثبى فف لمطمعف

لألوؿ مي بطمنػ ضػرنبن عػف ا ػمطي ويػو مػم نػفؿ عىػ فاػي مػـ نكػف عػمطبل كمػم حفعػ تػممع
لمتارن ػػمى لممزعومػ ػ  .ون ػػرى لمتارن ػػمى ع ػػف مةرفػ ػ لمةبلنػ ػ ب ػػنف لمط ػػمعف لألوؿ ولمثمانػ ػ

وكن نػ ػ لإلس ػػتفالؿ عىػ ػ فامم ػػم نتتػ ػرلف ب ػػمممولف لممخ ػػفر ،مة ػػم  .وسػ ػولبؽ ك ػػؿ مامم ػػم ولتممممت ػػي
وخىص لمففمع مف ذمؾ حم عفـ تفن لمتارنمى لمت

فر لإلذف بممت تنش بام عىنمم ٓ

ورفى لمماكم ػ عى ػ يػػذل لمػػففع وفطراتػػي ب وممػػم فامػػم تثػػؽ (؟ ) بمػػم ورف بماضػػر

لمتا ػػرل (؟ ) ولطمأا ػػى حمن ػػي ولكت ػػى بترفن ػػف م ػػم تض ػػماي م ػػف بنما ػػمى و وفض ػػمفى فام ػػم تتمت ػػع
بسىط مطى (؟ ) فػ ت ػفنريم متفنػ لمتارنػمى لمتػ

ػفر لإلذف بػممت تنش باػم عىنمػم وفامػم

ت ر سىط لمتا نؽ عى ت رفمم لم انح وخى ى حم رفض ذمؾ لمففع ٓ
ومم فورفتي لمماكم ف يذل لم ػفف ال ن ػىح تػفمنبل سػموغم عىػ حطػرلح لمػففع بةػفـ

تفنػ لمتارنػػمى ألف مػػم ورف بماضػػر لمتاػػرل مػػف بنماػػمى يػ بػذلتمم لمماةػ عىنمػػم بمم

ػػور

ومف ثـ فبل نتوز حتخمذيم سافل مئلمت مى عف لمففع بةفـ تفنتمم ألف ف ذمؾ مم ُنةف م مفر،
عى لممطىوس ٓ
ٔإؿزمغَلؼبءَانُمغَػهَٗأٌََ:ـَ

ت لمففع ببطبلف لإلذف بممت تنش مةفـ تفن لمتارنمى لمت با عىنمم تويرل ونتةػنف

عى ػ لمماكم ػ لف تةػػرض ممػػذل لمػػففع وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموغ وال ن ػػىح إلط لراػػي
لمةبػػمر ،لم م ػر ،لمت ػ ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عى ػ مسػػوغمى مػػم نض ػ بػػي لماكػػـ ف ػ يػػذل
لم ػػأف حذ مػػـ تبػػف لمماكم ػ رفنمػػم ف ػ عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب عى ػ لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ
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كىمتمم ف ك منتمم متسونغ ح ػفلره مػف سػىط لمتا نػؽ مػع حامػم فنممػى نضػم يم بمإلفلاػ عىػ
لمػفمنؿ لممسػتمف ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم بمم

ػور ولم سػػمف

ف لإلستفالؿ بمم نستوتس ا ضي ت ٓ
*

ا ض ٗ ٜٔٛٓ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٕٔٛ

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

يػػذل حم ػ فف لمماكم ػ مػػـ ت ػػؿ كىمتمػػم ف ػ لألسػػبمس لمت ػ سػػمنمم لمػػففمع مىتػػفمنؿ عى ػ
ػػا ففمعػػي ػ ػ وكػػمف عىنمػػم فف تُتػػرل تا ن ػػم ف ػ يػػذل لم ػػفف وتتػػرل لممطمب ػ بػػنف بنماػػمى
بطمن كؿ مف لمطمعانف ومػم ورف بماضػر لمتاػرل مػف مةىومػمى عػف ماػؿ لإلنممػ ونػف تػم
يذل لمتطمبؽ لمارف كمست  :ػ
انـــبػٍَاألٔلََ :ن ػػنـ بمم ػ رنػػـ ٔٔ بةمػػمر ،لمنمسػػمنف لمطػػمبؽ لألوؿ فعػػبل لألرض ػ ف ػ
ماط ( س ) نطة رنـ ٖ ٜٚٙلمم طـ فلور ،نسـ لمخىن ٓ

ٔانضبَيـــخََ :ت نـ بمم

بنسمر لم معف بممطػمبؽ لمثممػ

فعػبل لألرضػ عمػمر ،ضػنم عبػف

لممػمفل ػ فمػمـ ػرك فبنػؾ مىم ػموالى خىػؼ مباػ لمتى زنػوف ػ لمم طػـ ػ فلوػر،

نسـ لمخىن ٓ
ويذل لمتطمبؽ ال نتأت حال حذل كماى بنمامى ماضػر لمتاػرل مسػتمف ،مبم ػر ،مػف ولنػع
مم يو ثمبػى بممبطػمنتنف لم خ ػن ػ ويػذل لمتا نػؽ فمػر ممكػف ومػنس مسػتانبل وظػمير لمتةىػؽ
بممػػفعول والزـ مى
طى ػػس

ػػؿ فػ لمػػففع لمسػػممؼ لمػػذكر  .وكػػمف عىػ لمماكمػ فف ت ػػوـ بػػي ومػػو فوف

ػ ػرنح م ػػف لم ػػففمع ألف مامزعت ػػي وعىػ ػ لماا ػػو لمس ػػممؼ لمبن ػػمف ناط ػػول عىػ ػ لممطممبػ ػ

لمتمزم ببترلوي حذ ال ن مـ مامم حال يذل لممةاػ وال نسػتفؿ مامػم حال تىػؾ لمفالمػ ػ يػذل حمػ فف
تا نؽ لألفم ف لممولف لمتامون يو ولتس لمماكم ف لمم مـ لألوؿ وال ن ح فف نكػوف ريػف
م نو لممتمـ فو لممفلفع عاي

ونف حعت مى لمماكم بسػىطتمم لمت فنرنػ (؟ ) فػ ت ػفنر لمتارنػمى حعت ػمفل مامػم فف

تىؾ لمسىط مطى تترل فوف رننس فو اسنس و ػ ويػو حسػتفالؿ مةنػس ألف يػذه لمسػىط ال
تبم ػػر مممممػػم حال مػػف خػػبلؿ عام ػػر ت ػػىح وتك ػ مىاتػػموج لمتػ تترتػػس عىنمػػم فػػبذل حا طةػػى
لم ى بنف لمم فممى واتموتمم كػمف لإلسػتفالؿ مةنبػم وفمسػفل و وتبسػط لمماكمػ رنمبتمػم عىنػي

ونسػػتىزـ فف نكػػوف سػػموغم ف ػ لمة ػػؿ وم ب ػوال ف ػ لمماطػػؽ ولذ مػػـ ت ػػفـ ماكم ػ لمموضػػوع ف ػ
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مػػفوامى اكممػػم لألسػػبمس لمم بومػ لمتػ ففى بمػػم مث تمػػم بممتارنػػمى ماػػؿ لممامزعػ ولطموامامػػم
حمنمػػم فػػبف حسػػتفالممم نكػػوف نم ػ لر ان ػ

ال

ال نك ػ متػػرف لمةبػػمرلى ولألم ػػمظ لممرسػػى لمت ػ

نستسػػمغ لمونػػوؼ مػػف خبلممػػم عى ػ لمم ػرلف مامػػم سػػافل إلط ػرلح لمػػففمع لمتػػويرل بةػػفـ تفن ػ
ػػفر لإلذف بػػممت تنش باػػم عىنمػػم  .ولذ مػػـ تةػػرض لمماكم ػ مةام ػػر ففػػمع

لمتارنػػمى لمت ػ

لمطػػمعانف ف ػ يػػذل لم ػػفف وفمسػػكى عػػف تا نػػؽ مػػم نىػػزـ تا ن ػػي نبػػؿ تكػػونف ع نػػفتمم بتفن ػ

لمتارنمى لممذكور ،فبامم تكوف نف ن رى ف ولتبمػم فػ تماػنص ونػموع لمػفعول وباػ

كمفػ

عام ػػريم مىتةػػرؼ عىػ لما ن ػ ويػػو مػػم نةنػػس اكممػػم لمطةػػنف بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلاممػ
طمممػػم فامػػم فنممػػى نضػػم يم بمإلفلاػ باػػم عىػ ذمػػؾ لإلذف لم ػػمفر بػػمم بض ولمت تػػنش ولألفمػ
لمت فس ر عامم بتا نذه ٓ
خم ػ ػ وفف لمولض ػػح م ػػف م ػػفوامى فس ػػبمس لماك ػػـ فف لمماكمػ ػ كوا ػػى ع ن ػػفتمم فػ ػ

لمػػفعول باػػم عىػ ضػػبط كمنػ مػػف لممػولف لممخػػفر ،مػػفل لمطػمعانف وفػ اوزتممػػم ػ كمػػم ورف
بماضػر لمضػبط ػ ويػو فـ غنػر تػموز ػ ألف ضػبط لممخػفر عا ػر تفنػف فػ لمػفعول الاػؽ
عى ػ تارنػػمى لم ػػرط وعى ػ ح ػػفلر لإلذف بػػممت تنش ومػػف ثػػـ فػػبل نتػػوز حتخػػمذه فمػػنبل عى ػ
تفن لمتارنمى لمت نابغ فف تكوف سمب عىني ٓ
وألف رط

ا لإلذف بممت تنش فف نكوف مسبونم بتارنمى تمف ،تسوغي وتبرر حتخمذ

يذل لإلت لر ضف لممتمـ ولال كمف بمطبل وتبطؿ لألفم لممستمف ،ماي ولممترتب عىػ تا نػذه كمػم
سىؼ لمبنمف ٓ
فبطبلف لإلذف لم مفر بممضبط فولمت تنش فو لمتستنؿ فو بأل عمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ

و ػ نبطؿ بممتمم كمف لألفم لممترتب عى تا نذ ذمؾ لإلذف مم فلمى وثن لم ى بي مم كماى
متوتف مواله ٓ
* 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 ٖٖٔ

فػبطبلف لالتػ لر

مػػبطبلف مػمبا عىنػي نمعػػف ،لترلونػ عممػي بم تضػ نػماوف لالتػ لر لى
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لمتامون ػ ػ ػ ػ وفاكػ ػ ػ ػػمـ ماكم ػ ػ ػ ػ لمػ ػ ػ ػػا ض ٓ ػ ػ ػ ػ ػ فمممػ ػ ػ ػػمف ٖٖٔ / ،فٓط تػ ػ ػ ػػاص عى ػ ػ ػ ػ فف  :ـ

ت لمبطبلف نترتس عى عفـ مرلعم ،فاكمـ لم ماوف لممتةى بأل لت لر تػويرل ٓ ونضػى

لمممفٖٖٙ / ،فٓط عى فاي  :ػ ت لذل ت رر بطبلف لت لر فماي نتاموؿ تمنع لسثمر لمت تترتس
عىني مبم ره و ومزـ لعمفتي مت فمكف ذمؾ ت ٓ
ٔلؼذََحمكًخَانُمغَيغاعاَثأٌََ:ـَ

ت لم معف ،فف مم ُبا عى بمطؿ فمو بمطؿ ت
* ا ض  ٜٖٔٚ /ٗ /ٜػ س ٕٗ ػ ٘ٓٔ ػ ٘ٓٙ
* ا ض  ٖٚ / ٗ / ٕٜػ س ٕٗ ػ ٔٔٙػ ٘ٙٛ

ت وتطبن مى ػ يػذه لم معػف ،عفنػف ،ال ت ػع تاػى ا ػر فػ نضػم ماكمػ لمػا ض و

فاكمى م لر لر بأف الزـ لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليفلر كؿ ممنترتس عىنممم ت ٓ
* ا ض  ٙٙ/ٖ /ٚػ س  ٔٚػ ٓ٘ػ ٕ٘٘
* ا ض  ٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ سٕٔػ ٖ ٜٔػ ٜٖٛ
* ا ض ٖٓ ٙٓ/٘/ػ س ٔٔ ػ  ٜٙػ ٘ٓ٘
ٔلؼذَحمكًخَانُمغََثأَََّ:ـَ

ت النتػػوز لالسػػتامف ف ػ لفلا ػ لممػػتمـ لم ػ ضػػبط لممػػمف ،لممخػػفر ،مةػػي اتنت ػ مىت تػػنش

لمػػذل نػػمـ بػػي وكنػػؿ لمانمب ػ

ألف يػػذل لمػػفمنؿ مت ػػرع عػػف لم ػػبض لمػػذل ونػػع بػػمطبل ومػػـ نكػػف

منوتف موال يذل لالت لر لمبمطؿ وال ف ممبا عى لمبمطؿ فمو بمطؿ ت
* ا ض ٕٔ ٜٔ٘ٛ/ٔٓ /ػ س  ٜػ  ٕٓٙػ ٖٜٛ
ٔلؼذََحمكًخَانُمغَََ:ـَ
ت ممفلمى لفلا

لممتمـ نػف لننمػى عىػ لمػفمنؿ لممسػتمف مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿو

وعى ػ لالعت ػرلؼ لمماسػػوس لمنػػي ف ػ يػػذل لمماضػػر لمػػذل لاك ػره فنمػػم بةػػف و ػ فمام ػم التكػػوف
انا العتممف لماكـ عى ماضر لت لر لى بمطى

ٓ

* ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘
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كمم ال تسمع ممف ،مف نمـ بمػذل لمةمػؿ لمتةسػ

ب ا لإلت لر لمبمطؿ لمذل نمـ بي عىػ

لمم ػوس بػممبطبلف ألاػي حف ن ػمف

ااػو مخػممؼ مى ػماوف ومثىػي ال ت بػؿ ماػي ػممف ،وال

نسمع مي نوؿ ٓ
* ا ض ٖ ٜٜٔٓ/ٔ/ػ رنـ ٔٗ ص ٔٗ ػ طةف ٖٖٓ٘ٔمسا  ٜ٘ؽ
ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت مػػوف كػػمف ت ػػفنر لمظػػروؼ لمتػ تبػػرر لمت تػػنش ماػػي لألمػػور لمموضػػوعن لمت ػ نتػػرؾ

ت ػفنريم مسػىط لمتا نػؽ لسمػر ،بػي ػ تاػى رنمبػ ول ػرلؼ ماكمػ لمموضػوع لمتػ ممػم فف تةػوؿ
عىنمم فو تطرامم تمابػم حال فف ػرط ذمػؾ فف تكػوف لألسػبمس لمتػ تسػتاف حمنمػم مػف ػأامم فف
تافل حم مم رتبتي عىنمم ت

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٚ/ٖ/ػ س ٖٕ ػ رنـ ٓ ٛػ ص ٖٜٗ

يػػذل ونبػػنف مػػف حسػػت لر فاكػػمـ ماكم ػ لمػػا ض لممسػػت ر ،فامػػم ت ػػفف ف ػ بسػػط رنمبتمػػم
عى ػ حسػػتفالالى ماكمػ لمموضػػوع مت ػػفنريم متفنػ لمتارنػػمى لمت ػ با ػ عىنمػػم لإلذف بػػمم بض
ولمت تػػنش وت ػػفن لر مام ػػم أليمن ػ ي ػػذل لإلتػػ لر لم ػػذل مػػي خطػ ػره لمبػػممغ عىػ ػ ارنػػمى لممػ ػولطانف

وارممى مسمكامـ وي مف لما وؽ لمفستورن لألسمسن ألفرلف لممتتمػع وممػذل نضػى بأاػي  :ت

حذل كماى ماكمػ لمموضػوع نػف فبطىػى لإلذف بػممت تنش تأسنسػم عىػ عػفـ تفنػ لمتارنػمى ممػم
ثبى مفنمم مف فف لمضمبط لمذل حست فره مو كػمف نػف تػف فػ تارنػي عػف لممػتمـ متو ػؿ حمػ
طبنة عمىي م وره ف لمتاػرل ممػم ُنبطػؿ لألمػر لمػذل حست ػفره ونمػفر لمػفمنؿ لمػذل ك ػؼ
عاي تا نذه ػ فبف يذل حستاتمط سموع وم بوؿ ػ تمىكي ماكم لمموضوع ت ٓ
* ا ض ٗ ٜٔٚٚ/ٕٔ/ػ س  ٕٛػ  ٕٓٙػ ٔٓٓٚ

سممؼ لمبنمف

* ا ض  ٜٔٛ٘/ٗ/ٜػ س  ٖٙػ ٘ ٜػ ٘٘٘ سممؼ لمبنمف
* ا ض  ٜٔٚٚ/ٔٔ/ٙػ س  ٕٛػ ٓ ٜٔػ ٗٔ ٜسممؼ لمبنمف
* فاكمـ لما ض سمم لمبنمف .
ٔلؼَٗكظنكَثأٌََ:ـَ

ت ضبط لممخفر عا ػر الاػؽ عىػ لمتارنػمى لمتػ تترنمػم لم ػرط وعىػ ح ػفلر

لإلذف بػػممت تنش بػػؿ فاػػي يػػو لمم

ػػوف بذلتػػي بػػبت لر لمت تػػنش ػ فػػبل ن ػػح فف نتخػػذ ماػػي فمػػنبل

عى تفن لمتارنػمى لمسػمب عىنػي ػ ألف ػرط
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ػا لإلذف فف نكػوف مسػبونم بتارنػمى تفنػ

ونرتح مةمم اسب لمترنم حم لممأذوف بت تن ي ممم كمف ن تضػ مػف لمماكمػ ػ اتػ نسػت نـ

رفيػم عىػ لمػففع ػ فف تُبػفل رفنمػم فػ عام ػر لمتارنػمى لمسػمب عىػ لإلذف فوف غنريػم مػف
لمةام ػر لمبلا ػ عىنػي وفف ت ػوؿ كىمتمػم فػ ك منتمػم فو عػفـ ك منتمػم متسػونغ ح ػفلر لإلذف ػ
فمػػم ويػػ م ػػـ ت ةػػؿ ف ػػبف اكممػػم نك ػػوف مةنبػػم بمم

ػػور ولم س ػػمف فػػ لإلس ػػتفالؿ ولتبػػم ا ض ػػي

ولإلامم ت ٓ

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

* ا ض ٖ ٜٔٚٛ/ٗ/ػ س  ٕٜػ  ٙٙػ ٖٓ٘
ً
ٔلؼذَأيؼبَثأٌََ:ـَ

ت لمت تػػنش لمبمطػػؿ نترتػػس عىنػػي بطػػبلف كمفػ لألفمػ لممترتبػ عىػ تا نػػذه ومامػػم ضػػبط

لممخفر ذلتي ولإلعترلؼ لم مفر مف لممتمـ ومو فممـ سػىط لمتا نػؽ كمػم ال تسػمع ػممف ،مػف
فترله ت ٓ

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

ً
صبَيبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتََ
َ

ف ػػف تمسػػؾ لمػػففمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ فػ ففمعػػي فمػػمـ ماكمػ لمموضػػوع بػػأف مولنة ػ

لمفعول

ور ،فخرل مخمم مى ور ،لممطروا ولمولرف ،بأنولؿ ميفل لإلثبمى وفاي مـ نضبط

بمممسػػكف لم ػولرف بماضػػر لمضػػبط ولمتػػمبع م سػػـ لمخىن ػ بػػممم طـ ولامػػم ضػػبط بمسػػكف خممتػػي
بمماىمن لمتفنف ،و ػ وف مف عى تىؾ لمولنة كبل مف  :امفن اسف سىنممف و مفن لسممعنؿ
لامػػف مامػػف وتػػم ى فنولمممػػم مانػػف ،مففمعػػي  .وفف لمامىػ لمبومنسػػن توتمػػى حمػ لمم طػػـ بةػػف
لمضبط وفضمفى لألوم فف لمطمعف لألوؿ مـ ناضر مى

لمكموا بممم طـ ماذ فتر ،بةنفٓ ،

ونػفـ لمػففمع مػم نػفؿ عىػ فف لمطػمعف لممػػذكور ت ػرؼ فػ لم ػ لمتػ كػمف نمتىكمػػم
بػ ػػممم طـ بػ ػػممبنع ممػ ػػف تػ ػػفع  /رضػ ػػم تػ ػػمبر عبػ ػػف لمسػ ػػبلـ مامػ ػػف بموتػ ػػس ع ػ ػػف بنػ ػػع مػ ػػار
٘ٔ ٜٜٜٔ/ٕٔ/وثمبػ ػػى لمتػ ػػمرنخ مت فنمػ ػػي ف ػ ػ لمػ ػػفعول ٖ ٜٜٜٔ/ٖٜٔٓمػ ػػفا كى ػ ػ تاػ ػػوس
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لم ػػمير ،ون ػػفـ

ػػور ،م ػػف ذمػ ػؾ لمة ػػف بممتىسػ ػ ون ػػف تس ػػىمتمم لمم ػػترن ما ػػذ ت ػػمرنخ ذم ػػؾ لمة ػػف

ووضػػةى نػػفيم عىنمػػم اظ ػ لر مسػػفلفيم كممػػؿ لمػػثمف ونػػفره ٓ ٛفمػػؼ تانػػي  .ويػػو مػػم ن طػػع بػػأف
لمطػػمعف لممػػذكور مػػـ نضػػبط بمم ػ لمتػ ت ػػرؼ فنمػػم بػػممبنع ماػػذ فكثػػر مػػف عػػمـ مضػ عىػ
لمولنة ٓ
وبػػذمؾ نكػػوف نػػف نػػمـ لما ػزلع لمتػػفل اػػوؿ مكػػمف اػػفو لمولنة ػ برمتمػػم ويػػو مػػم كػػمف

ن تضػ مػف ماكمػ لمموضػوع تا نػؽ تىػؾ لممامزعػ بىوغػم مغمنػ لألمػر فنمػم طمممػم فامػم تفنػ
ونمكف ػ مو

اى ػ فف نتغنر بمم وتي لمرفل ف لمفعول ػ بنف فف لمماكم مـ ت طف حمػ يػذل

لمففمع ومـ ت سطي ا ي تا ن م مي فو رفل عىني بؿ فس طتي ف تمىتي وغمس عامم تمممم ٓ
وكمف لمففمع نف طىس ضـ ففتر فاولؿ نسـ مكمفا لممخفرلى إلثبػمى لإلطػبلع عىنػي
بممتىس ػ ممةرف ػ مػػم فوف بػػي مػػف بنماػػمى خم ػ ببات ػػمؿ لم ػػو ،لم موم ػ عى ػ لمضػػبط ولمت تػػنش

ومكػػمف حتخػػمذ يػػذه لإلت ػ لر لى وسػالؿ ففرلفيػػم مى
خم

ػػؿ فػ مامزع ػ لم ػففمع اػػوؿ مكػػمف لمضػػبط

وفف لمطمعف فوضح فور حستتولبي بممتا ن مى بأاي ضبط بمازؿ خممػ زوتتػي بمماىمنػ

لمتفنف ،وكمف ازنبل بي ماذ ثبلث فنػمـ سػمب عىػ لمولنةػ وكػمف نومػي يػذل نبػؿ فف ُناػمط عىمػم
بمضموف ممف ،ميفل لإلثبمى ونبؿ تافنفيمم مكمف ضبطي ٓ

ومـ تا ؽ لمماكم لمففمع لمسممؼ لمذكر رغـ فف لمظػمير نسػمافه ونفعمػي و كمػم خػبل

اكممػػم ات ػ مػػف تا ػػنىي ولمػػرف عىنػػي بمػػم نسػػوغ حط لراػػي ويػػو مػػم ناب ػ عػػف فف لمماكم ػ مػػـ
ت طػػف حمنػػي ومػػـ تُىػػـ بػػي وفامػػم مػػـ تماػػص لمػػفعول وونموةمػػم وففػػمع لمطػػمعف لمتماػػنص لم ػػممؿ
ولمكمف لمذل نمن ممم لم ر

ٓ

مىت رؼ عى وتي لما ن بمم نةنس لماكـ ونستوتس ا ضي

وال ُنةت ػػف ب ػػوؿ لمماكمػ ػ بأام ػػم غن ػػر مىزمػ ػ بتة ػػس لم ػػففمع فػ ػ كمفػ ػ ما ػػما ففمع ػػي
لممختى ولمرف عى كؿ تزون مامم عى حست بلؿ بأسبمس ما رف ،ومست ى ٓ
ألف يذل لم وؿ ولف كمف ن فؽ بمماسب ألوتي لمػففمع لمموضػوعن و حال فاػي ال نسػرل
عى عام ر ففمع لمطػمعف لمتويرنػ وعىػ فرسػمم مامزعتػي فػ مكػمف اػفو لمولنةػ لممانػف،

بمممسػػتافلى و ػػممف ،ػػموف لمولنة ػ لمػػذنف عم ػػرول فاػػفلثمم و ػػميفول
ٓٔ  ٜٔٛ٘ /ٔٓ/ػ  ٘٘ / ٖٖٜٙؽ و ا ػػض ٖٓ ٜٔٛٔ /ٕٔ/

ونموةمػػم ( ا ػػض

ػ س ٕٖ ـ  ٕٜٔػ

ٕٕٓٔ و ا ػػض  ٜٜٔٚ/ٔ/ٕٜػ س ٖٓ ػ  ٖٙػ  . ) ٔٛٙخم ػ وفف لممامكمػػمى
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لمتامون ػ ت ػػوـ عى ػ لمتا ن ػػمى لم ػ ون لمت ػ تترنمػػم لمماكم ػ بممتىس ػ لمةىان ػ وتسػػمع فنمػػم

لم موف ف اضور لممتممنف ولممفلفةنف عامـ ٓ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَأدكبيٓبَثأٌََ:ـَ
ت

فف تا نػػؽ لألفم ػ ف ػ لمم ػولف لمتامون ػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس

عىػ لمماكمػ تا نػػؽ لمػػفمنؿ مػػمفلـ تا ن ػػي ممكاػػم وبغػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػ

ػػأف

يذل لمفمنؿ ألف تا نػؽ ففمػ لإلفلاػ فػ لممػولف لمتامونػ ال ن ػح فف نكػوف ريػػف م ػنو لممػتمـ
فو لممفلفع عاي تٓ
* 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 ط  ٚػ رنـ  ٕ/ػ ص ٕ
* ا ض ٕ٘ ٗٙ/ٖ/ػ متموع لم ولعف لم ماوان ػ ط  ٚػ ٕٓٔ ػ ٖٔٔ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ
ت

بممتىس

لأل ػؿ فػ لألاكػػمـ لمتامونػ

فف تباػ

عىػ لمتا نػػؽ لم ػ ول لمػػذل تترنػػي لمماكمػ

وتسمع فني ف مولتم لممتمـ ممفلى لم موف ممفلـ سممعمـ ممكام ت ٓ
* ا ض ٔٔ ٕٛ/ٔٔ/ػ س ٖٖ ػ  ٜٔٚػ ٓٛٚ
* ا ض ٖٓٚٛ/ٔ/ػ س  ٕٜػ ٕٔ ػ ٕٓٔ
* ا ض  ٖٚ/ٖ/ٕٙػ س ٕٗ ػ  ٛٙػ ٕٔٗ
* ا ض ٔ ٖٚ/ٗ/ػ س ٕٗ ػ ٖ ٜػ ٗ٘ٙ

َٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لأل ػػؿ ف ػ لممامكمػػمى لمتامون ػ فامػػم حامػػم تُبا ػ عى ػ لمتا ن ػػمى لمت ػ تترنمػػم
لمماكمػ فػ لمتىسػ وتُسػػمع فػ خبلممػػم لم ػػموف مػػم فلـ سػػممعمـ ممكاػػم ػ وذمػػؾ فػ مولتمػ
لمخ وـ وعىنمم فف تةموف لمففمع ف ففل مأمورنتي وفف تأمر بممبا
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عف لم ميف ولاضػمره

ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،مم فلـ نف متأ حمنمم ف ذمؾ واسس حم لم ميف تةمف تمربي فو تمرنبػي

ات ػ ال ُنػػفم ب ػػممفتي ف ػ متىػػس لم ضػػم 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 لمػػفعول
فبذل ن رى ف ذمؾ كمف اكممم مةنبم إلخبلممم باؽ لمففمع ت ٓ
* ا ض ٕٔ ٜٔٛ٘/ٕٔ/ػ س  ٖٙػ رنـ ٕٗٓ ػ  ٔٔٓٙػ طةف  ٘٘ / ٜٔٔٙؽ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع عمر ػ طٗ ػ ٔٛٙػ ٔٚٙػ طةف ٘ٛ / ٕٜؽ

* ا ض ٕ ٜٔٛ٘/ٔٓ/ػ س  ٖٙػ ٔٗٔ ػ ٔٓ ٛػ طةف ٘ٓ ٘٘ / ٔٙؽ
وألف لممامكمػ يػ لمونػػى لممامسػػس إلبػػفل لمػػففمع وتا ن ػػي وال نتػػوز باػػمؿ فف تغىػػؽ
لمماكم بمبمم ف وتي طمرني ألامم لممػبلذ لألخنػر لمػذل نتةػنف فف نا سػح فلومػم منبػفل لممػتمـ
ففمعػػي كػػممبل وعىنمػػم تا ن ػػي بىوغػػم مغمنػ لألمػػر فنػػي ولال كماػػى لممامكمػ متػػرف حتػ لر

ػػكى

خمونػػم مػػف مضػػمواي وغمنتػػي لمم ػػروع لمت ػ اػػرص لمفسػػتور عى ػ تا ن مػػم وي ػ فال ت ض ػ
ببفلا متمـ حال بةف مامكم عمفم فممـ نضمتي لمطبنةنف ولم ضم لمةمفل ٓ
وألف مخمم ػ يػػذه لم ولعػػف لألسمسػػن فػ ف ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامون ػ ممػػم تتػػأذل ماػػي
لمةفلم ف ف لإلنذل ٓ

وال ن ػػفح ف ػ ذمػػؾ فف نكػػوف لمػػففمع عػػف لمطػػمعانف نػػف فمسػػؾ عػػف طىػػس حت ػ لر ذمػػؾ

لمتا ن ػػؽ

ػ ػرلا ألف مامزعػ ػ لمط ػػمعف لألوؿ فػ ػ مك ػػمف ض ػػبطي ن ن ػػف اتم ػػم ومزوم ػػم وع ػػبل

مطممبتي بتا نؽ ففمعي ػ حذ ال ن مـ مامم حال يذل لممةا وال نستفؿ مامم حال تىؾ لمفالم ٓ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ

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

طىبي و ونممى  :فف لمففمع لمذل ن ف بي تكذنس فنولؿ لم ميف النسػوغ لإلعػرلض عاػي ب ممػ
لألطمواػػمف لم ػ مم ػػمف بػػي لم ػػميف لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل لمػػرف مػػف م ػػمفر ،مىػػففمع نبػػؿ فف
نااسـ فمره بتا نؽ تترني لمماكم

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

لمتا نؽ ممفلـ فف ففمعي ناطول عى لممطممب ببترلوي ت ٓ

* ا ض ٖٓ ٛٔ/ٕٔ/ػ س ٕٖ ػ  ٕٜٔػ ٕٕٓٔ
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كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَََ

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

ػػح فف نتغنػػر بػػي

وتي لمرفل ف لمفعول ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغػػم لمػ غمنػ لألمػػر فنػػي فو تػػرف عىنػػي بمػػم نفاضػػي فف يػ رفى حط لراػػي فمػػم ونػػف فمسػػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لألطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػول

عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذل فبػػفله لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ ولمػ

حثبػمى حسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نؽ لمفمنؿ ف لمفعول إلظممر وتي لماؽ فني ٓٓٓ ممم كمف ن تض مف لمماكمػ ويػ
تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني

* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ
ت عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف تة ػػموف لم ػػففمع فػ ػ ففل مأمورنت ػػي وفف تػػػأمر بممباػ ػ

عػ ػػف

لم ميف ولاضمره ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ حمنمم ت .
* ا ػض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموعػ لم ولعػف لم ماوانػ

ػ مامػوف عمػر ػ ط ٗ ػ

 ٔٛٙػ ٔٚٙ
وألاػػي ال ن ػػترط فػ طىػػس لمتا نػػؽ لمػػذل تىتػػزـ بػػي لمماكم ػ ونتةػػنف عىنمػػم حتمبتػػي فف
نكوف م مغم ف عبػمرلى وفم ػمظ مةناػ بػؿ نك ػ فف نكػوف م مومػم فالمػ وضػمام مػم فلـ يػذل
لم مـ ولضام فوف مبس فو غموض كمم يو لمامؿ ف مامزع لمطمعف وففمعي لمسػممؼ لمػذكر

يػػذل حمػ مػػم يػػو م ػػرر بػػأف تا نػػؽ لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ يػػو ولتػػس لمماكم ػ ف ػ لمم ػػمـ
لألوؿ وال نتوز بامؿ فف نكوف ريف م نو لممتمـ فو لممفلفع عاي
* ا ض  ٜٔٛٙ/ٔٓ/ٜػ س ٖٚػ  ٖٔٛػ  ٕٚٛػ لمطةف ٕٕ ٘ٙ / ٕٛؽ

434

وألف لمػػففمع وفوتمػػي ومػػو كماػػى موضػػوعن ومنسػػى تويرنػ نتةػػنف فف تكػػوف لمماكمػ

عىػ بناػ مػػف فمريػم وعىػ حممػمـ بمػػم وفف تاػنط بةام ػريم وتػػفخىمم فػ حعتبمريػػم نبػؿ لم

ػػؿ

ف لمفعول وتكونف ع نفتمم فنمم ٓ
ونتةػػنف حثبػػمى ذمػػؾ لمػػففمع بمػػفوامى لماكػػـ وفسػػبمبي

ػ وألف حممػػمـ لمماكمػػ بكممػػؿ

عام ر ففمع لمطمعف وت طامم حمني عف ب ر كممؿ وب نر ،ممى نف نافل حم تغننر وتم

اظريم ف لمفعول ولمت كواتمم عامم نبؿ لإلمممـ بي ولإلامط بت م نىي ٓ

ولذ فمسكى لمماكم عف تا نؽ ذمؾ لمففمع ومـ ت سطي ا ي حنػرلفل مػي ورفل عىنػي مػع
مم نمكف فف نكوف مي مػف فثػر فػ تكػونف ع نػفتمم فػبف اكممػم نكػوف م ػوبم بمم

ػور لممبطػؿ

فضبل عف لإلخبلؿ باؽ لمطمعف لألوؿ ف لمففمع ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي ٓ
وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػ يػػذل لم ػػفف بػػأف حطمواػػمف لمماكمػ ألنػولؿ ػػميفل لإلثبػػمى ومػػم

ورف بمػػم بػػأف لمطػػمعف ضػػبط بمسػػكاي بمفنا ػ لمم طػػـ نتضػػمف لمػػرف عى ػ ذمػػؾ لمػػففمع بمػػم ن نػػف
حط لراػػي وعػػفـ لمتةونػػؿ عىنػػي ألاػػي ناػػمزع ف ػ

ػػا تىػػؾ لألن ػولؿ ورم ػ لم ػػميفنف لممػػذكورنف

بممكػػذس وبممتػػمم فػػبل نتػػوز حتخػػمذ ػػممف ،كػػؿ ماممػػم سػػافل إلط ػرلح لمػػففمع لمتػػويرل لمسػػممؼ
لمذكر ممم ناطول عىني ذمؾ مف م مفر ،عى لممطىوس ٓ

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

كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَََ

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

ػػح فف نتغنػػر بػػي

وتي لمرفل ف لمفعول ف ف كمف مزلمم عى لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتا نػؽ تترنػي
بىوغم لم غمن لألمر فني فو ترف عىنػي بمػم نفاضػي فف يػ رفى حط لراػي فمػم ونػف فمسػكى
عف تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لألطموامف لم فنولؿ لم ميف غنر سموغ ممػم ناطػول
عىني مف م مفر ،لمففمع نبؿ فف نااسـ فمره فأف اكممم نكوف مةنبم ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ س ٔٗ ػ ٕٗٔ ػ ٗٔٚ
كًبَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت بأاػػي ممػػم كػػمف لمػػففمع لمػػذل فبػػفله لمطػػمعف نتتػػي لمػ ا ػ لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػ ولمػ

حثبػمى حسػػتامم

ا ػػوؿ لمولنةػ كمػػم روليػػم ػػموف لإلثبػػمى فأاػػي نكػػوف ففمعػػم تويرنػػم متةى ػػي

بتا نػػؽ لمػػفمنؿ فػ لمػػفعول إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ فنػػي ٓٓٓ ممػػم كػػمف ن تضػ مػػف لمماكمػ
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وي تولتمي فف تتخذ مف لموسموؿ متا ن ي وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني ت ٓ
* ا ض ٔٔ سبتمبر سا  ٛٛطةف  ٕٔ٘ٙمسا  ٘ٛؽ

ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـََ
ت عىػ ػ لمماكمػ ػ

فف تة ػػموف لم ػػففمع فػ ػ ففل مأمورنت ػػي وفف تػػػأمر بممباػ ػ

لم ميف ولاضمره ومو بمم و ،ألفل لم ممف ،ممفلـ لمففمع نف متأ حمنمم ت .
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٕٛػ متموع لم ولعف لم ماوان

عػ ػػف

ـ ماموف عمر ـ ط ٗ ـ ٔٛٙ

ـ ٔٚٙ
ومف تماس خر فباي مت كمف لمطمعف م نمم ف مسكف منس خم م بي ونمىكي غنره
فػ ػبف لإلذف بت ت ػػنش ذم ػػؾ لممس ػػكف ال ن ػػفره وال نخ ػػتص بب ػػفلره حال لم مضػ ػ لمتزوػ ػ طب ػػم
مىمػػمف ٕٓٙ / ،حتػ لر لى تامونػ و ولمتػ ا ػػى

ػرلا عىػ فاػػي ال نتػػوز مىانمبػ لمةمم ػ فف

تأذف بت تنش مازؿ فو ماؿ مغنر لممتمـ فوف لما وؿ عى فمر مسبس مػف لم مضػ لمتزوػ
و ػ ولال كػمف لإلتػ لر بػمطبل وتبطػؿ بممتػمم كمنػ مػم ترتػس عىنػي مػف ثػمر وففمػ عمػبل بمممػمف،
 ٖٖٙ/حت لر لى تامون لمت تبطؿ كمف لألفم لممت ى بمإلت لر لمبمطؿ ولممرتبط بي حرتبمطم

ال ن بؿ لمتتزو ولمتػ مػـ تكػف متوتػف مػواله وممػذل كماػى مامزعػ لمػففمع سػمم لمػذكر فػ مكػمف

ض ػػبطي تويرنػ ػ حذ نترت ػػس عىنم ػػم م ػػو

ػػاى بط ػػبلف كمفػ ػ لإلتػ ػ لر لى لمتػ ػ فتخ ػػذى ض ػػف

لمطمعف لألوؿ وبممتمم ك ػمف لألفم لم موم ضفه ٓ
* ا ض ٔٔ ٜٔٚٗ/ٕ/ػ س ٕ٘ ػ ٖٔ ػ ٖٔٛ
* ا ض ٕٔ ٜٕٔٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ  ٖٚػ ٖ٘ٔ
* ا ض ٗٔ ٜٔٙٚ/ٕ/ػ س  ٔٛػ ٕٗ ػ ٕٜٔ
* ا ض ٔ ٜٜٔٛ/ٙ/ػ س ٓٗ ػ ٓٓٔ ػ ٜٗ٘
ومكف ماكم لمموضوع نةفى عف تا نؽ لمففمع لمسممؼ لمذكر وننفى ا سػمم بمألفمػ
لمػولرف ،فػ نمومػ ففمػ لمثبػػوى لمم فمػ مػػف لمانمبػ لمةممػ

ػ مػع فامػػم كسػػىط حتمػمـ خ ػػـ فػ

لمفعول لمتامون ػ ولم مض لمتامو عىني تا نػؽ لمػفعول لممطرواػ فمممػي طىن ػم مػف كػؿ ننػف
وعىنػػي فف نسػػمع مػػف لم ػػموف مػػف ن ػرله الزمػػم مك ػػؼ لما ن ػ ولممفلن ػ مى ػولس س ػول
نموم ففم لمثبوى فو مـ ت مىمـ وسول إلثبمى لمتمم

ػػمىتمـ

ضػف لممػتمـ فو ما نمػم عاػي ػ وممػذل فػبف

حمسػػمؾ لمماكم ػ عػػف تا نػػؽ لمػػففمع لمسػػممؼ لمبنػػمف ُنةػػف حخػػبلال خطن ػ لر باػػؽ ففػػمع لمطػػمعف
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فضبل عف متمفمتػي أل ػوؿ لممامكمػمى لمتامونػ بمػم نةنػس لماكػـ ونسػتوتس ا ضػي ولإلامػػى

كمم سىؼ لمبنمف ت

* ا ض ٕٔ ٜٕٔٙ/ٕ/ػ س ٖٔ ػ رنـ  ٖٚػ ص ٖ٘ٔ
َ

َ
ً
صبنضبَََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَ

كمػػم تمسػػؾ لمػػففمع عػػف لمطػػمعف بػػأف ضػػبطي كػػمف سػػمب م عى ػ

سػػىط لمتا نػػؽ وفف لإلذف لممػػذكور فامػػم

ػػفور لإلذف بػػي مػػف

ػػفر مضػػبط ترنمػ مسػػت بى مػػـ تكػػف نػػف ونةػػى بةػػف

عاف ح فلره مف لمسػىط لممخت ػ ألف ػرط

ػا لإلذف بػممت تنش فف نكػوف

ػفوره ب ػفف

ترنمػ ونةػػى بمم ةػػؿ ومنسػػى مسػػت بى وفف نكػػوف نػػف تػػرتح حسػػامفيم حمػ لممػػتمـ لممػرلف ت تن ػػي
باػػم عىػ تارنػػمى تتسػػـ بممتفن ػ ولمك منػ ويػػو مػػم مػػـ نتا ػػؽ ف ػ

ػػور ،لمػػفعول لمممثى ػ و ػ

وفطرا ػػى لمماكمػ ػ لم ػػففمع لمم ػػذكور ب ومم ػػم فام ػػم حطمأا ػػى حمػ ػ فنػ ػولؿ ػػميفل لإلثب ػػمى ويػ ػ

ػػفر مضػػبط ترنم ػ ونةػػى بمم ةػػؿ مػػف

لمضػػمبطمف لألوؿ ولمثػػما ولمت ػ تػػم بمػػم فف لإلذف

لمطمعانف وفف لإلذف بضبطممم وت تن ممم سمبؽ عى حتخمذ تىؾ لإلت لر لى ضفيمم ٓ
ويو حستفالؿ مةنس ألف فنػولؿ لم ػميفنف لممػذكورنف يػ لمتػ اػمزع فػ

ػاتمم لمػففمع

ورمميػػم بممكػػذس ومخمم ػ لمولنػػع ولما ن ػ وبممتػػمم ال نتػػوز حتخمذيػػم بػػذلتمم سػػافل مةػػفـ لمتةونػػؿ

عى لمففمع لمسممؼ لمذكر وفعمم إلطرلاي ممم ناطول عىني ذمؾ مف م مفر ،عى لممطىوس

وعى وتي لمػففمع لمتػويرل لمسػممؼ لمػذكر ولمػذل نمكػف فف نتغنػر بػي وتػي لمػرفل فػ لمػفعول
مو

ح ػ وممذل كمف عى لمماكم تا ن ي بىوغم مغمن لألمر فني ثػـ تةػوؿ كىمتمػم فنمػم نسػ ر

عاي مف ففم ان

ال نتوز حبفل لمرفل م فمم ف فمنؿ مـ نطػرح بممتىسػ عىػ بسػمط لمباػ

وتامومي ففمع لمطمعانف بممتمانص ولم اص لمفننؽ ٓ

* فاكمـ لما ض ف لم ون ػ سمم لمبنمف ف لمسبس لمسمبؽ
خم

وفف لمففمع لمم مر حمني ظمير لإلت مؿ بممفعول لممطروا والزـ مى

ونسػػمافه لمولنػػع ونانػػفه و ػ ومػػف نضػػنر لمماكمػ

ؿ فنمم

ػػنوم مػػو فامػػم ا تػػي بكمفػ لمطػػرؽ ولموسػػموؿ

لمممكا ػ ومامػػم لإلطػػبلع عى ػ ففتػػر فا ػولؿ لإلفلر ،لمةمم ػ ممكمفا ػ لممخػػفرلى ونسػػـ لمخىن ػ

ك ػػذمؾ مبن ػػمف ت ػػمرنخ وس ػػمع تا ػػرؾ لم ػ ػولى برومسػ ػ لمض ػػمبطنف ػػميفل لإلثب ػػمى متا ن ػػذ لإلذف
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لم مفر مف سىط لمتا نؽ وتمرنخ لمةوف ،وفسمم ففػرلف تىػؾ لم ػو ،ولسػتفعمومـ مى ػممف ،ممةرفػ
مةىوممتمـ ف يذه لمونػموع خم ػ وفف لم ػميفنف لممػذكورنف تةمػفل عػفـ لإلف ػمح عػامـ اتػ

نا ػػرفل بمم ػػممف ،وال نػػفم فنمػػـ بمةىومػػمى تتاػػمنض مػػع فنولمممػػم وب ػػممف ،كػػؿ ماممػػم فتتضػػح
لما ن ػ ونظمػػر كػػذبممم وتةمػػفيمم مخمم ػ لمولنػػع ػ ومكػػف ماكم ػ لمموضػػوع ف ػػمى ذلامػػم
واتبػى ا سػمم عػف حتػ لر ذمػؾ لمتا نػؽ ولكت ػى ب وممػم فامػم وث ػى بمػم ممػم مػف سػىط ت فنرنػ

بػػأنولؿ لم ػػميفنف لممػػذكورنف مػػع فف يػػذه لمسػػىط ال ن ػػح فف تة ػػؼ بأ ػػوؿ لممامكم ػػمى

لمتامون وال با وؽ لممتمـ ف لمففمع ٓ
وألف لمسىط لممذكور ،ت ترض عاف مممرستمم فف تكػوف لمولنةػ ولضػا تىنػ مسػتوفمه
كمفػ عام ػػريم وففمتمػػم سػول إلثبػػمى لمتممػ فو ا نمػػم ػ فػػبذل ػػمبمم ن ػػور فو حخػػبلؿ با ػػوؽ
لمػففمع كػمف حسػتةممؿ تىػؾ لمسػىط مةنبػم ػ الألف لم مضػ ال نمتىكمػم وال نتمتػع بمػم ػ بػؿ ألف
عام ر لمولنة برمتمم مـ تستكمؿ بةف فمممي ٓ

وممذل ف ف حستامؿ عىني حعممؿ سىطتي عى لموتي لألكمؿ ولم ػانح  .وعىنػي حذف فف
نتمػػع عام ػػر لمولنة ػ برمتمػػم بػػفل  ،ونمكػػف لممػػتمـ مػػف حبػػفل ففمعػػي وتا ن ػػي مػػم فلـ ممكاػػم
وظػمي لر متةى ػي بممػفعول والزـ مى

ػؿ فنمػم ػ ثػـ ن ػوؿ كىمتػػي بةػف ذمػؾ بمػم نمىنػي عىنػي ضػػمنره

ونرتمح حمني وتفلاي ونممرس سىطتي لمت فنرن لمت ماامم مي لم مرع بارن تمم طىن ػم مػف كػؿ

ننف ٓ
فمم فف ت

ػر لمماكمػ فػ تا نػؽ ففػمع لمطػمعانف وتاتػس ا سػمم عػف سػممعي وت ػمفر

ففمعممم وال ت سطي ا ي بىوغم مغمن لألمر فني فبف حستةممؿ لمسػىط لمت فنرنػ نكػوف فػ غنػر

ال تكػػوف بػػبل ضػػمبط فو لربػػط ومػػو كماػػى كػػذمؾ

ماىػػي ألامػػم مػػـ تُ ػػرع وتُمػػاح مى مض ػ بان ػ
مكماػػى فنػػرس حمػ لمتسػػىط ولإلسػػتبفلف ويػػو مػػم ال نت ػػؽ ونولعػػف لمةفلم ػ لمت ػ تأبميػػم ف ػػف لإلبػػم
وتتأذل مف مخمم تمم ف ف لإلنذل ٓ

ولذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر ولعت مى لمماكم لمت ف فرتي بسىطتمم
لمت فنرنػ وتخ ػػى و لر يػػم عاػػف مخمم تمػػم ف ػػوؿ ونولعػػف لممامكمػػمى لمتامون ػ وع ػ ى با ػػوؽ

لممتمـ ف لمففمع فبف اكممم نكوف مةنبم تفن لر بمما ض ولإلامم ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأَََّ:ـَ

ت مم ػػم ك ػػمف م ػػم فث ػػمره لمط ػػمعف م ػػف ا ػػوؿ ض ػػبطي نب ػػؿ

ػػفور لإلذف م ػػف س ػػىط

لمتا نؽ ػ ففمعم تويرنم ػ حذ ن ف بي تكذنس ميفل لإلثبػمى ومػف ػأاي ػ مػو

ػح ػ فف نتغنػر

بػي وتػي لمػرفل فػ لمػفعول ػ ف ػف كػمف م لزمػػم عىػ لمماكمػ فف تما ػي وت سػطي ا ػي بتارنػػي

بىوغم مغمن لألمر فني فو فف ترف عىني بمم نفاضي حف ي رفى حطرلاي ػ فمم ونف فمسكى عف
تا ن ي وكمف مم فورفتي رفل عىني ب مم لإلطموامف ألنولؿ لم ميفنف غنر سموغ ممم ناطول عىنػي
مػف م ػمفر ،مػففمع لمطػمعف نبػؿ فف نااسػـ فمػره ػ فػبف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف فضػبل عػف
حخبلمي باؽ لمطمعف ف لمففمع م وبم بمم سمف ف لإلستفالؿ بمم نوتس ا ضي ت ٓ
* ا ض ٓٔ ٜٜٔٓ/٘/ػ طةف رنـ ٖٕٖٔٓ مسا ٜ٘ؽ

* ا ض ٗٔ ٜٜٔٔ/ٕ/ػ س ٕٗ ػ ٗٗ ػ ٕٖٖ ػ طةف ٓٙٓ/ ٔٙؽ
* حاكمـ لما ض سمم لمبنمف بممسبس لمسمبؽ .
ٔلؼذَكظنكَثأَََّ:ـَ

ت ن ترط م ا لمت تنش فف نكوف لألمر بي نػف

ػفر مضػبط ترنمػ تا ػؽ ونوعمػم

بمم ةؿ مف م مرفتمم ال نضبط ترنم مست بى فو ماتمى ت ٓ
* ا ض  ٜٔٚٗ/ٖ/ٔٚػ س ٕ٘ ػ ٗ ٙػ ٕ ٕٜػ طةف ٖ٘ٓ ٗٗ /ؽ
* ا ض  ٜٔٙٚ/ٕ/ٚػ س  ٔٛػ ٕٗ ػ ٗ ٔٚػ طةف  ٔٗٚٙػ س ٖٙؽ

ً
عاثؼبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَ
َ

وذيػػس لمػػففمع عػػف لمطػػمعف لألوؿ ف ػ ففمعػػي كػػذمؾ حم ػ فف لم ػ لمت ػ ننػػؿ بضػػبط

لممخفر ببافل اترلتمم ال تخضع مسنطرتي وال نضع نفه عىنمم ولامم ي ف انمز ،غنره بةػف
فف ت رؼ فنمػم بػممبنع ماػذ فتػر ،بةنػف ،عىػ لمولنةػ وفنػمـ مػفل حاػفل فنمربػي بمماىمنػ لمتفنػف،

كمم فف لمسنمر ،لمت ننؿ بضبط لممخفر بمم مـ تكف تاى سنطرتي ووضع نفه كذمؾ بؿ كماػى
فػ ػ ان ػػمز ،ػ ػ ن ي لم ػػذل س ػػابى ما ػػي رخ ػػتمم اظػ ػ لر مم ػػم حرتكب ػػي م ػػف مخمم ػ ػ ون ػػفـ لمطػ ػمعف
لإلن مؿ لمفلؿ عى ساس لمرخ

مػف ػ ن ي بمػم ن طػع بأامػم مػـ تكػف فػ انمزتػي ماػذ ونػى

سمبؽ بكثنر عى لمولنة ٓ
يػػذل حمػ ػ فف لمات ػر ،لمتػ ػ زعػػـ لم ػػميفلف بضػػبط لممخػػفر بمػػم ال تتسػػع متىػػؾ لألتومػػ

لمماتون عى مخفر لمبػماتو ولمتػ بىغػى سػت ع ػر تػولال ويػ حسػتامم مطى ػ وممفنػ فػ
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لمونػػى ذلتػػي وطممػػس لمػػففمع ضػػـ مىػػؼ لمسػػنمر ،رنػػـ  ٜٗ٘ٙٚمبلك ػ لم ػػمير ،مػػف حفلر ،مػػرور
لم مير ،ألف لمثمبى بي ن نف ساس لمرخ

وفامم كماى ف اػوز ،ػ ن ي ومػـ تكػف فػ انمزتػي .

ات نسأؿ عمم وتف بمم ٓ
وفطراى ماكم لمموضوع ففمع لمطػمعف لمسػممؼ لمػذكر وطىبمتػي لمم ػمر حمنمػم بأامػم ال
تتتي حم اص لم ةؿ لمماسوس حمني ولممكوف مىترنم لمولرف ،بو ػؼ لإلتمػمـ بػأمر لإلاممػ وال
إلستامم ونوعمم كمم روليػم لم ػموف بػؿ ن ػف بمػم حثػمر ،لم ػبم فػ لمػفمنؿ لمػذل حطمأاػى حمنػي
ف بي حال حطمم فمػف لمت مضػ وفوف لم

لمماكم وفف يذل لمففمع مـ ن

ػؿ فػ لمػفعول بغنػر

مسوغ ٓ
ويو رف مةنس كذمؾ ممم ناطول عىني مف م مفر ،ماػؽ لمػففمع ػ ألف مػف اػؽ لمطػمعانف
حثمر ،لم بم ف كمف لألفم لممطروا عى لمماكم وعىنمم فف تا ى ممذل لمففمع وتما ي
ف ماي حال حثمر ،لم بم ف لألفم لمت حطمأاى حمنمم ٓ

وال ت مفره بفعول فاي مـ ُن
ألف يذل لإلطموامف ال نتكوف وال نرسخ ف ضمنر لم مض حال بةػف تا نػؽ ففػمع لممػتمـ
وبىػػوغ غمنتػػي ونبػػؿ ذمػػؾ فػػبف لإلطمواػػمف ال نكػػوف عىػ فسػػمس سػػفنف و ومػػف تضػػمر لمةفلمػ فػ
فف نا ؽ ففمع لممتمـ ولأل ؿ فني لمب لر  ،لمت ومف عىنمم مطم لر مف كؿ ذاػس فو خطنوػ

ومم لمترنم حال عمرض عى يذل لأل ؿ ويو برج ات تثبى حفلاتي حستامفل حم يذل لأل ػؿ
ٓ
ومكػػف ماكمػ لمموضػػوع تاكػػرى ممػػذل لممبػػفف وفطماػػى بػػي ونضػػى ببفلاػ لممتممػػنف نبػػؿ
تا نػػؽ ذمػػؾ لمػػففمع لمتػػويرل ولم

لإلفلا نبؿ ك ؼ لما ن ف مفل

ػػؿ فنػػي ف ػ ضػػو مػػم نس ػ ر عاػػي تا ن ػػي  .ولفترضػػى فنػػي

ا ففمعي لمذل كمف ن تض مةمنا لممسكف لمذل ننػؿ

بض ػػبط لممخػ ػػفر ب ػػي ولمماس ػػوس حمن ػػي حنممت ػػي فن ػػي مبن ػػمف م ػػم حذل كػػػمف نتس ػػع مكمنػػػمى لممخػ ػػفر
لممضبوط مف عفمي ٓ
فمألاكػػمـ لمتامون ػ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لمتػػزـ ولمن ػػنف مػػف لمولنػػع لمػػذل نثبتػػي لمػػفمنؿ
لممةتب ػػر و وال تاسػػػس عىػ ػ لمظ ػػف ولإلاتم ػػمؿ م ػػف لم ػػروض ولالعتبػ ػػمرلى لممتػػػرف ،ولإلفمػ ػ

لإلاتمممن ٓ

* 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 ٕٔٔٔ
وكذمؾ ضػـ لمػففتر لمخػمص بممسػنمر ،لممػذكور ،مػف حفلر ،لممػرور مبنػمف ػخص اموزيػم

عاف ساس لمرخص ماي ممم اسس حمني مف مخمم مى ػ وذمؾ تا ن م مففمع لمطمعف بأاي مـ نكػف
ناػػوز تىػػؾ لمسػػنمر ،ونػػى ضػػبطمم ومػػـ تكػػف خمضػػة مسػػنطرتي ووضػػع نػػفه وبممت ػمم فباػػي غنػػر
مسووؿ عمم وتف بمم  .وذيبى لمماكمػ حمػ فف لمػففمع عػف لمطػمعف مػـ ن
لمت مضػ (؟ ) وتػػأخنر لم

ػف حال حطممػ فمػف
ػػموس بػػؿ اسػػبى

ػػؿ فػ لمػفعول و وذمػػؾ عىػ غنػػر سػاف ولنةػ

حمني فم لر نخممؼ لمولنع ٓ

ذمػػؾ فف سػػما لم ضػػم ولممامكمػ يػ لمونػػى لممامسػػس إلبػػفل فوتػػي ففػػمع لمطػػمعانف

وعىػ لمماكمػ فف تسػػمع ففمعممػػم ب ػػفر راػػس اتػ نتا ػػؽ لمغػػرض لمػػذل حسػػتوتبي لم ػػمرع
مػػف ضػػرور ،اضػػور ماػػمـ مكػػؿ مػػتمـ ف ػ تامن ػ اظ ػ لر مخطػػور ،يػػذل لإلتمػػمـ ومػػم نامىػػي مػػف
حاتممالى لم ضم ضفه بممة وبمى لممغىظ لمما وص عىنمم ف لم ماوف ولمت نف ت ػؿ حمػ

لإلعػػفلـ فو لأل ػػغمؿ لم ػػمن فو لمسػػتف وال نتا ػػؽ يػػذل لمغػػرض حال حذل حتسػػع

ػػفر لمماكم ػ

مسممع ففمعي ووزاي وت فنره وتا ن ي ممم نف نس ر عاي يذل لمتا نؽ مف ففم وونػموع تتغنػر بمػم
لمة نف ،لمت كواتمم ف لمولنة لممطروا نبؿ حترلوي ٓ
فمم حبفل لمرفل لممسبؽ ف لمفمنؿ نبؿ تا نؽ لمففمع لممثمر ف

ونػػفعو حم ػ لإلمت ػػمى عاػػي مػػو

أاي ولمذل ناػمؿ ماػي

ػػح ػ فباػػي فمػػر غنػػر م بػػوؿ ونتػػمف لمة ػػؿ ولمماطػػؽ ولم كػػر

لم انح ٓ
وألف لممامكم نتةنف فف تترل عى

رلط مست نـ تتا ؽ فني لمةفلم بنف سىط لإلتممـ

وا وؽ ففمع لممتممنف عىمم بأامم ف لمتماس لمضػةنؼ ولأل ػؿ فنمػم لمبػ لر  ،وكػؿ ػؾ ُن سػر
م ممامم ٓ

ونػػف فطماػػى ماكم ػ لمموضػػوع بكػػؿ يػػذه لألمػػور ولأل ػػوؿ لممتبة ػ ف ػ لممامكمػػمى

لمتامون وع

ى بمم وممذل كػمف اكممػم مةنبػم م

ولإلامم ٓ
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ػوره ولخبلمػي با ػوؽ لمػففمع متةػنف لمػا ض

ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت مامزع لمطمعف ف حمكمان حستنةمس مكمف لمضبط مىمضبوطمى تُةف ففمعػم تويرنػم
متةى ي بتا نؽ لمفمنؿ ف لمػفعول إلظمػمر وتػي لماػؽ فنمػم ونابػ عىنػي ػ مػو ػح ػ نغنػر وتػي
لمرفل ف لمفعول ممم كػمف ن تضػ مػف لمماكمػ ويػ تولتمػي فف تتخػذ مػف لموسػموؿ متا ن ػي

وتمان ي بىوغم مغمن لألمر فني ػ لمم وي مـ ت ةػؿ ولسػتافى فػ حط لراػي حمػ فنػولؿ لمضػمبط
لم موـ بممضبط مع فامم لمت نرلف بمإلت لر لمتا ؽ مف فسمفيم ػ فػبف ذمػؾ مامػم نكػوف م ػمفر،
عىػ لممطىػوس نبػؿ فف نااسػـ فمػره ػ ونضػم مسػبؽ عىػ فمنػؿ مػـ نطػرح ػ ويػو ال ن ػح فػ
ف وؿ لإلستفالؿ ػ حذ مف لمم ػرر فاػي مػنس مىماكمػ فف تبػفل فرنػم فػ فمنػؿ مػـ ُنةػرض عىنمػم
إلاتممؿ فف نس ر بةف حطبلعمم عىني ومامن لمففمع فني عف ا ن نتغنر بمم حنتامعمم ووتػي

لمرفل ف لمفعول ػ ومف ثػـ فػبف لماكػـ نكػوف نػف تةنػس بمم سػمف فػ لإلسػتفالؿ ولإلخػبلؿ باػؽ
لمففمع ػ وال ن فح ف ذمؾ فف نسكى لمففمع عف طىس حت لر لممةمنا

رلا ذمؾ بأف مامزع

لمطمعف سممؼ لمذكر ناطول ف ذلتمم لممطممب لمتمزم بممتا نؽ فو لمرف عىنػي بمػم ن اػفه فػبذل
حمت تى عاي كىن كمف لماكـ مةنبم ولتس لما ض ت ٓ

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

ً
سبيـبََََ:لظٕعَآسغَفَٗانزـجيتَ
َ

ف ػػف تمس ػػؾ لم ػػففمع ع ػػف لمط ػػمعانف ك ػػذمؾ ب ػػأف لإلعتػ ػرلؼ لممة ػػزو حمنمم ػػم فػ ػ فع ػػمس

ضبطممم مـ ن فر مف فنممم و وفاي عى فرض

لمولنػع عىنممػم ف ػف النػ كػؿ ماممػم مػف

فوره ف ف كمف تاى تأثنر لإلكرله ولمتمفنػف

ػاوؼ لمضػرس ولإليماػ بمػم ال نمكػف حاتمممػي وممػػذل

كػػمف حعترلفممػػم بػػمطبل ونبطػػؿ لمػػفمنؿ لممس ػػتمف ماػػي ألف ػػرط لإلن ػرلر لمػػذل نةػػوؿ فف نك ػػوف
ػػمف لر عػػف حرلف ،ا ػر ،ومختػػمر ،و ػ فػػبذل كػػمف

ػػمف لر تاػػى تػػأثنر لإلك ػرله فنػػم كػػمف نػػفره فػػبف

لمػػبطبلف نكػػوف نػػف ػػمبي بمػػم نبطىػػي ونبطػػؿ لمػػفمنؿ لممسػػتمف ماػػي ومػػو كػػمف لإلعت ػرلؼ

مطمب م مىا ن ٓ

ػػمفنم

ويذل لمففع ن مفؼ لمولنع ولم ماوف و فمم بض ولمت تنش لمبمطبلف ن كبلف ف ذلتممػم
لك لريػػم مةاونػػم نبطػػؿ لالسػػتتولس ولالعت ػرلؼ لممترتػػس عىنممػػم ػ ونػػف نضػػى ماكم ػ لمػػا ض ت
لالكرله لممبطؿ مبلعترلؼ يو ممنستطنؿ بمالذل ممفنم لـ مةاونم لم لممةترؼ فناثر ف لرلفتي
ونامىي عى لالفال بمم لفم بي ت و ػ ( ا ض  ٛٔ/ٔ/ٚػ س ٕٖ ػ ٔ ػ ٖٕ ) و ػ كمم اكمى
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ماكم ػ لمػػا ض بػػأف ت اضػػور لمماػػمم لمتا نػػؽ لمػػذل تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي النا ػ ا ػػوؿ

لمتةػذنس ت ( ا ػض ٘ٔ ٜٔٛٓ/ٔٓ/ػ س ٖٔ ػ ٕ ٔٚػ ٓ ) ٜٛو ػ واكمػى ماكمػ لمػا ض
بأاي  :ت مف لمم رر لف لمففع ببطبلف لالعترلؼ يو ففع تويرل نتس عى ماكم لمموضػوع
مامن ػػتي ولمػػرف عىنػػي رفل سػػموغم نسػػتول فػ ذمػػؾ لف نكػػوف لممػػتمـ لمم ػػر يػػو لمػػذل ونػػع عىنػػي
لالكػرله لو نكػػوف نػػف ونػػع عىػ غن ػره مػػف لممتممػػنف مػػمفلـ لماكػػـ نػػف عػػوؿ فػ نضػػموي بمالفلاػػي

عىػ يػذل لالعتػرلؼ و ولف لالعتػرلؼ لمػذل نةتػف بػي نتػس لف نكػػوف لختنمرنػم والنةتبػر كػذمؾ ػ
ومو كمف

مفنم ػ لذل ا ؿ تاى تأثنر لالكرله لو لمتمفنػف لو لمخػوؼ لمام ػونف عػف لمػر غنػر

م روع كموام ممكمف نػفر يػذل لمتمفنػف لو ذمػؾ لالكػرله ت ٓ ( ا ػض ٖٔ ٜٖٔٚ/ٔٔ/ػ س ٕٗ ػ
 ٕٓٛػ  ٜٜٜو ا ػض ٖٕ ٜٔٚ٘/ٔٔ /ػ س  ٕٙػ ٓ ٔٙػ  ) ٕٚٙو ػ كمػم اكمػى بأاػي ت
مػف لمم ػرر لف لالعتػرلؼ النةػوؿ عىنػي ػ ومػو كػمف

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرله كمواػم ممكػمف

نػفره ت ٓ ( ا ػض ٖٕ ٜٖٔٛ/ٕ/ػ س ٖٗ ػ ٖ٘ ػ ٗ ٕٚو ا ػض  ٜٖٔٛ/ٕ/ٔٙػ س ٖٗ ػ

 ٗٙػ ٕٗٗ ) و ػ كمم اكمى بأف ت لموعف فو لالغ لر نةف نرنف لالكػرله ولمتمفنػف ألف مػي تػأثنر
عى ارن لممتمـ ف لالختنمر بنف لالاكمر ولالعترلؼ و ونافل لم امىي عىػ لالعت ػمف بأاػي
نػف نتاػ مػف و لر لالعتػرلؼ فموػفه لو نتتاػػس ضػر لر ٓ ت ( ا ػػض ٕ ٜٖٔٛ/ٙ/ػ س ٖٗ ػ

 ٔٗٙػ ٖٓ ) ٚو ػ واكمػػى بأاػػي ت مػػف لمم ػػرر لف لالعت ػرلؼ لمػػذل نةػػوؿ عىنػػي كػػفمنؿ ف ػ
لالثبمى نتس لف نكوف لختنمرنم
كػمف

مف لر عف لرلف ،اره فبل ن ح لمتةونؿ عىػ لالعتػرلؼ ػ ومػو

ػمفنم ػ متػ كػمف ومنػف لكػرله كمواػم ممكػمف نػفره ٓ وممػم كػمف لموعػف لو لالغػ لر نةػف نػرنف

لالكرله لو لمتمفنف ألف مي تػأثنر فػ ارنػ لممػتمـ فػ لالختنػمر بػنف لالاكػمر ولالعتػرلؼ ونػافل

لم ػ ػ ػ لالعت ػ ػ ػػمف بأا ػ ػ ػػي نػ ػ ػػف نتاػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػف و لر لالعتػ ػ ػ ػرلؼ فموػ ػ ػػفه لو نتتا ػ ػ ػػس ض ػ ػ ػػر لر ( ا ػ ػ ػػض
ٕ٘ ٜٕٔٚ/ٕٔ/ػ س ٖٕ ػ ٖٖٓ ػ ٕ ٔٗٚو ا ػض ٘ٔ ٜٕٔٚ/ٔٓ/ػ س ٖٕ ػ ٖٕٗ ػ
 ) ٜٔٓٗػ كمم نضى بأاي ت الن ح تأثنـ لاسمف

ومو بام عى لعترلفي بىسماي لو بكتمبتػي

متػ كػمف ذمػؾ مخمم ػم ما ن ػ لمولنػع ت ( ا ػض ٕٓ ٜٔٙٛ/٘/ػ س  ٜٔػ ٔٔٔ ػ ٕ ٘ٙو
ا ػض ٕٓ ٜٔٙ٘/ٕٔ/ػ س  ٔٙػ ٓ ٔٛػ ٘ٗ ) ٜونضػى بأاػي  :ممفلمػػى لفلاػ لممػتمـ نػػف
لننمػػى عىػ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف ماضػػر ت تػػنش بمطػػؿ و وعىػ لالعت ػرلؼ لمماسػػوس لمنػػي ف ػ

يذل لمماضر لمذل لاكره فنمم بةف و ػ فأامم ال تكوف

اناي العتممفه عى ماضر لت لر لى

بمطىي ( ا ض  ٜٔ٘ٓ/ٔٔ/ٕٛػ س ٕ ػ  ٜٚػ ٕ٘٘ ) ٓ ػ كمم نضػى بػأف ت لمػففع بػبطبلف
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لنػ ػولؿ لم ػػميف م ػػفوريم تا ػػى ت ػػأثنر لإلكػ ػرله ت ػػويرل نتة ػػنف عىػ ػ لمماكم ػػي لف تة ػػرض م ػػي

بمممامن ي مىونوؼ عى وتي لماؽ فني فػمذل لطراػى تةػنف فف ت ػنـ ذمػؾ عىػ فسػبمس سػموغي
ت ( ا ػض ٕ٘  ٜٔٚٙ /ٔ /ػ س  ٕٚػ  ٜٔػ ٓ ٜو ا ػض ٔٔ ٜٕٔٚ /ٙ/ػ س ٖٕ ػ
ٖٕٓ ػ ٓ ) ٜٓٙ
ومػػـ ت طػػف لمماكمػ ممػػذل لمػػففمع لمتػػويرل وغػػمس عامػػم اممونػػم وممػػذل خػػبل اكممػػم مػػف

تا ػػنىي ولمػػرف عىنػػي بػػرف سػػموغ م بػػوؿ نبػػرر حط لراػػي وممػػذل كػػمف اكممػػم مةنبػػم مبطبلاػػي مػػم
فلم ػػى نػػػف حتخػػػذى م ػػف حعتػ ػرلؼ لمطػػػمعنف س ػػافل م ضػػػمومم ببفلاتممػ ػػم وا ػػىتي ض ػػمف فنػ ػولؿ
لم ػػميفنف لمىػػذنف فوضػػام ب ػػممف ،كػػؿ ماممػػم فف لمطػػمعانف فنػ لر بػػأف لممضػػبوطمى مممػػم وفاممػػم
ناوزلامػػم ب

ػػف لإلتتػػمر وفف لممبػػممغ لممضػػبوط مػػفل كػػؿ ماممػػم ي ػ ا ػػنى ذمػػؾ لإلتتػػمر

لمماثـ ٓ

وبػ ػػذمؾ نكػ ػػوف لإلعت ػ ػرلؼ لمبمطػ ػػؿ مػ ػػف بػ ػػنف لمةام ػ ػػر لمت ػ ػ حعتمػ ػػفى عىنمػ ػػم ماكم ػ ػ

لمموض ػػوع فػ ػ نض ػػمومم ببفلاػ ػ لمط ػػمعانف بانػ ػ م ػػم ك ػػمف ُنة ػػرؼ وت ػػي رفنم ػػم وت ػػفنريم مؤلفمػ ػ
لممطروا عىنمم مػو فامػم ففركػى وفطاػى حمػ فف تىػؾ لإلنػ لررلى لمماسػوس ػفوريم مىطػمعانف
بماضر لمضبط بمطى ممم مبمم مف حكرله وتمفنف وبمماظر ممم بػنف لألفمػ فػ لممػولف لمتامونػ

مػف تسػػماف بانػ

حذل سػ ط فاػػفيم فو فسػتبةف تةػػذر لمتةػػرؼ عىػ فثػػر ذمػػؾ فػ ت ػػفنريم ووزامػػم

مسمور لألفم لألخرل ٓ
وكػمف عىػ ماكمػ لمموضػػوع منبػ فر اكممػػم مػف يػػذل لمةػولر فف تةاػ بتا نػػؽ يػػذل لمػػففع
لمتويرل بىوغم مغمن لألمر فنػي فو ت سػطي ا ػي فػ لمتا ػنؿ ولمػرف عىنػي بمػم نسػوغ حط لراػي ػ

ومكامم مـ تىت ى حمني كىن وغمس عامم تمممم بمػم نابػ عػف فف فامػم مػـ تماػص لمػفعول وفوتػي

ففمع لمطمعانف لمتمانص لمكممؿ ولمولنع ولمػذل نمنػ لم ر ػ فممممػم مى ضػم فنمػم عػف حممػمـ
كممؿ ولامط تمم ويو مم نةنس اكممم لمطةنف ونستوتس ا ضي ٓ
يػػذل حمػ فف ماكمػ لمموضػػوع تمىػػى لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف حعتػرلؼ لمطػػمعانف لممزعػػوـ
ولماةػ عىنػػي بػػممبطبلف

ػ عىػ فػػرض لمتسػػىنـ لمتػػفم ب ػػفوره ماممػػم ػ ومػػـ توضػػح ا ػػي

ومةاػػمه اتػ نمكػػف لم ػػوؿ بأاػػي حعتػرلؼ بػػمممةا لم ػػماوا ألف ذمػػؾ لإلعتػرلؼ نتةػػنف فف نكػػوف

ا م ف حرتكمس لمترنم لمت حا س عىنمم بكمف عام ريم وفركمامم لم ماوان لممختى ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت لإلعترلؼ لممةتبر ف لممولف لمتامون ولمذل نالخذ بي لممػتمـ نتػس فف نكػوف ا ػم

ف ػ حنت ػرلؼ لمترنم ػ بكمف ػ فركمامػػم لم ماوان ػ

ػ وفف نكػػوف مػػف لم ػرلا ولموضػػوح بان ػ

ال

ناتمؿ تأونبل ت ٓ

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

كمم نتامف يذل لإلتممؿ ولمتةمنـ لمذل مس تا نؿ لمماكم إلعترلؼ لمطمعانف فػ
فع مس ضبطممم مع مم فوتبتي لممػمف ٖٔٓ / ،حتػ لر لى تامونػ مػف ضػرور ،ح ػتممؿ كػؿ اكػـ
مفر بمإلفلا عى بنمف م

لماكػػـ ف ػ نضػػموي بان ػ

ؿ وولضح ممػافل كػؿ فمنػؿ مػف ففمػ لمثبػوى لمتػ تسػماف حمنمػم

ال نكػػوف م ػػمبم بػػممغموض فو لإلنمػػمـ فو لمتةمػػنـ ولمتتمنػػؿ  .ويػػو

لمةنػػس لمػػذل ػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عاػػف تا ػػنؿ لمػػفمنؿ لممسػػتمف مػػف حعتػرلؼ لمطػػمعانف
وتةىػػي عا ػ لر مػػف عام ػػر لألفم ػ لمت ػ نض ػ ببفلا ػ لمط ػػمعانف عام ػػم ويػ ػ ترنمػػ ان ػػمز،
لممخفر ب

ف لإلتتمر ػ ويذل لمةولر لمذل مس لماكـ نةتز ماكم لما ض عف بسط رنمبتمم

عىني مبنمف مفل

ا تطبنؽ لم ماوف بمم نةنبي ونوتس ا ضي ٓ

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

كمم ن رى لمماكم كذمؾ ف لمتفمنؿ عى تولفر ن ف لإلتتمر بمممولف لممخفر ،مػفل
لمطمعانف وذيبى حم فف يذل لم

ف متولفر ف تمابمم مػف ضػخمم كمنػ لممخػفر لممضػبوط

مػػفل كػػؿ ماممػػم ومػػف ضػػبط الى لمت طنػػع وفف بةضػػمم كػػمف مةػػفل مىتوزنػػع ف ػ

ػػور ،م مفػػمى

غنر ،ومف تارنمى لم رط وفن لررتممم بماضر لمضبط ببتتمريمم بمممولف لممخفرٓ ،
ويػػذه لم ػرلوف لمتػ سػػمنتمم لمماكمػ ال تك ػ إلسػػتخبلص ذمػػؾ لم

ػػف خم ػ وفف حنػػم

مف لمطمعانف مػـ نضػبط اممػ مممرسػتي متىػؾ لمتتػمر ،ونػف كػمف فػ حسػتطمع ضػمبط لمولنةػ
لإلاتظ ػػمر اتػ ػ ن ػػتـ ض ػػبط لمط ػػمعف لألوؿ ا ػػمؿ تس ػػىنمي لممخ ػػفر مةمنى ػػي كم ػػم ورف بممتارن ػػمى

لممزعوم ػ بمػػم ناكػػف عػػفـ تػػفنتمم ولاةػػفلـ

ػػاتمم وتكػػوف لمماكم ػ بػػذمؾ نػػف حفترضػػى ت ػولفر

ن ف لإلتتمر مفل لمطمعانف عى غنػر فسػمس ماط ػ وسػفنف ويػذل لم

ػف نتػنةف ثبوتػي فةىنػم

وعىػ سػػبنؿ لم طػػع ولمتػػزـ ال لمظػػف ولإلاتمػػمؿ وممػػذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم ولتػػس
لما ض ولإلامم ٓ
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ٔلؼذَحمكًخَانُمغَثأٌََ:ـَ

ت كبػػر كمن ػ لممخػػفر ووتػػوف م ػػص ومن ػزلف مةػػفا ومط ػوله وثػػبل

نطػػع مةفان ػ ممػػم

تستةمؿ ف لمت طنع ولموزف ال نىزـ عاي اتمم ثبوى ن ف لإلتتمر مفل لممتمـ ت
* ا ض  ٜٜٔ٘/ٕ/ٔٙػ س ٓٔ ػ ٕٗ ػ  ٜٔٛػ طةف ٕٗٛ / ٜٔٚؽ

ومـ ت سط ماكم لمموضوع ففمع لمطمعا كذمؾ بأامم ال ت ػنـ بمسػكامم بم رفيػم ولامػم

ن مركمم فني زوتمم وفوالفيم ومف ثـ فبل نمكف لم طع ببسامف انمز ،لممخػفر لممضػبوط بػي حمنمػم
خم

ومـ نضبط مةمم فل نفر ماي وبذمؾ تكوف لمماكم ونف حفترضى حا رلفيػم بانػمز ،ذمػؾ

لممسكف وماتونمتي ممترف حنممتمم بػي مػع فف لإلنممػ منسػى نم ػر ،عىنمػم واػفيم وبػذمؾ تكػوف
لمماكمػ ونػػف حفترضػػى تىػػؾ لمانػػمز ،عى ػ فسػػس وفسػػمانف غنػػر سػػفنف ،ػ فمػػم تارنػػمى لم ػػرط

بمماسػػب حمنمػػم فػػبل تك ػ واػػفيم مامػػؿ نضػػم لماكػػـ ألامػػم متمى ػ لمم ػػفر وبممتػػمم فبامػػم ال
تةبر حال عف وتم اظر تممةمم ورفني ولم مض لمتامو نكوف ع نفتي ف لمفعول لممطروا
عىني بام عى ع نفتي لمخم

و فرنػي لم خ ػ وال نتػوز مػي فف نػفخؿ فػ ع نفتػي فرنػم خػر

مسوله ٓ
ٔلضَلؼذَحمكًخَانُمغَفَٗانؼضيضَيٍَػيٌَٕأدكبيٓبََ:ـََ

ت ممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف لألاكػػمـ نتػػس فف تبا ػ عى ػ لألفم ػ لمت ػ ن تاػػع مامػػم

لم مض ػ ببفلا ػ لممػػتمـ فو بب لر تػػي

ػػمف لر ف ػ ذمػػؾ عػػف ع نػػف ،نا ػػىمم يػػو ممػػم نترنػػي مػػف

لمتا نؽ مست بل ف تا نؿ يذه لمة نف ،با سي ال ن مركي فنمم غنػره وال ن ػح فػ لم ػماوف فف
نفخؿ ف تكونف ع نفتي ب ا لمولنة لمت فنػمـ نضػم ه عىنمػم لو بةػفـ

ػاتمم اكمػم مسػوله

و وفاػي ولف كػػمف لأل ػؿ فف مىماكمػ فف تةػػوؿ فػ تكػػونف ع نػػفتمم عىػ لمتارنػػمى ببعتبمريػػم
مةػػزز ،ممػػم سػػمنتي مػػف ففمػ طمممػػم فامػػم كماػػى مطرواػ عىػ بسػػمط لمباػ

حال فامػػم ال ت ػػىح

واػػفيم ألف تكػػوف نرنا ػ مةنا ػ فو فمػػنبل فسمس ػػنم عى ػ ثبػػوى لمتمم ػ  .وممػػم كػػمف لمثمب ػػى فف
ضمبط لممبما

مـ نبنف مىماكم م فر تارنمتي ممةرف مم حذل كمف مف أامم فف تػافل حمػ

ػػا م ػػم فاتمػ ػ حمن ػػي فأام ػػم بم ػػذه لممثمبػ ػ ال تة ػػفو فف تك ػػوف مت ػػرف رفل م ػػمابمم تخض ػػع
إلاتمػػمالى لم ػػا ولمػػبطبلف ولم ػػفؽ ولمكػػذس لمػ فف نةػػرؼ م ػػفره ونتاػػفف كامػػي ونتا ػػؽ
لم مض ػ ماػػي با سػػي ات ػ نسػػتطنع فف نبسػػط رنمبتػػي عىػػ لمػػفمنؿ ون ػػفر ننمتػػي مػػف انػ ػ
ػػاتي فو فسػػمفه ولاتمتػػي ف ػ لمػػفعول فو عػػفـ حاتمتػػي ولذ كماػػى لمماكم ػ نػػف تةىػػى فسػػمس
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حنتامعمم رفل مارر ماضر لمتارنمى فػبف اكممػم نكػوف نػف باػ عىػ ع نػف ،ا ػىمم لم ػميف

مػػف تارنػػي ال عى ػ ع نػػف ،حسػػت ىى لمماكم ػ بتا ػػنىمم با سػػمم فػػبف ذمػػؾ ممػػم نةنػػس لماكػػـ
لممطةوف فني بمم نتةنف مةي ا ضي ولإلامم بغنر امت حم با

بمن مػم نثنػره لمطػمعف فػ

طةاي ت ٓ
* ا ض  ٜٖٔٛ/ٖ/ٔٚػ س ٖٗ ػ  ٜٚػ ٕٖٜ

* ا ض  ٜٔٙٛ/ٖ/ٔٛػ س  ٜٔػ ٕ ٙػ ٖٖٗ

ولذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر ف ػػف فضػػا مةنبػػم م

ػػور تسػػبنبي وفسػػمف

حستفالمي فضبل عف حخبلمي باؽ لمففمع بمم نستوتس ا ضي ولإلامم ٓ
ٔػٍَؿهتَٔلفَانزُفيظَ

فباػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػف لمطػػمعانف مػػف ػػأاي فف
نرتس مممم فض لر لر تسنم ال نمكف مفلركتمم بمم ناؽ مممم طىس ون ي مانتػم رنثمػم ن

ػؿ فػ

يذل لمطةف ٓ

فهٓـــظَِاألؿجـــبةَ

نىتمس لمطمعامف لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مانتػم رنثمػم ن

لمطةف ٓ

ٔاحلكـــــــىَََ:ـَ
ً
أٔالَََ :ب بوؿ لمطةف كبل ٓ
ً
صبَيبَََ :با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم ٓ

َ
َ
َ
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ػؿ فػ يػذل
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(ٖٔ) 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 ٕ٘ٓٓ .

(ٕٔ) السيرة النبوية فى رحاب التنزيل ـ المجمد الخـامس ـ المكتـب المصـرى الحـديث ـ ط
. ٕٓٓٙ
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(ٕٕ) 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
( )ٖٙمن حصاد المحاماة ـ المجمد الرابع ـ المكتب المصرى الحديث

( )ٖٚمن حصاد المحاماة ـ المجمد الخامس ـ المكتب المصرى الحديث
( )ٖٛمن حصاد المحاماة ـ المجمد السادس ـ المكتب المصرى الحديث
( )ٖٜمن حصاد المحاماة ـ المجمد السابع ـ المكتب المصرى الحديث
(ٓٗ) من حصاد المحاماة ـ المجمد الثامن ـ المكتب المصرى الحديث
(ٔٗ) دولة األيام ! ـ كتاب اليالل أول يونيو ٕٜٓٓ
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م

القضيـــــة

الصفحة

ٔ

ر ػ ػػو ،ػ لم ضػػن ٖٖٖٔ ٕٜٜٕ/تامنػػمى ػ  ٕٕٓٓ/ٕٛٙكى ػ سػػوط لم ػػمير ،لمطةػػف

٘

ر ػو ،ػ لم ضػن رنػـ ٖٖٖٔ ٕٕٓٓ /تامنػمى عمبػفنف ػ  ٕٕٓٓ/ٕٛٙكىػ وسػط لم ػمير ،ػ

٘ٛ

ٕ

ٖ

بمما ض  ٖٚ/ٔٔٚٙٙؽ ػ( مىمر ،لألوم )
لمطةف بمما ض  ٚ٘/ٜٜٚٗؽ ػ ( مىمر ،لمثمان
لت ػػمؽ تاػػمو

)

ػ سػرن بػػمإلكرله مػػنبل ػ نتػػؿ عمػػف ػ لسػػتةممؿ لم ػػو ،ولمتمفنػػف ولمةاػػؼ ػ مػػع

مػػوظ نف عمػػومننف ػ لم ضػػن رنػػـ ٕٔٔ٘ ٜٜٕٔ/تامنػػمى اتػػع امػػمفل ػ ٜٜٕٗٔ/ٜٛ

ٖٕٔ

كى نام ػ لمطةف بمما ض رنـ  ٙٛ/ٖٕ٘ٙؽ
ٗ

خنما فمما ػبمضم عى بنمض ػ تزونر ػ حثبمى بكمفػ لمطػرؽ ػ لم ضػن ٖٕٕٔٓٔٓٓٔ/
ت ػػاح ن ػػر لمان ػػؿ

ػ  ٕٕٓٓ/ٗٔٙٙت ػػاح س ن ػػر لمان ػػؿ

ػ لمطة ػػف ب ػػمما ض رن ػػـ

ٔٗٚ

 ٖٚ/ٗ٘ٓٗٙؽ
٘
ٙ
ٚ

ضػرس عم ػػف ػ مػ اػمف ،ػ فػ لم ضػن ٘ٗ ٜ٘/ٜٛتػاح مفناػ ا ػر ػ ٘ ٜٙ/ٕٕٛس

ٖٕٗ

مخػفرلى ػ بطبلف لت لر لى ػ بطبلف لإلذف ػ تا ى عى مكممممى تىن وان

ٖٕ٘

رؽ ػ لمطةف بمما ض رنـ ٖٔٓٙٙ/ٔٛ
لم ضن رنـ  ٕٕٓٓ/ٕٕٕٙتامنمى لممرـ ػ  ٕٕٓٓ/ٖٖٚٚكى تاوس لمتنز،
نتػؿ عمػف ػ سػبؽ ول ػرلر ػ تر ػف ػ سػبلح اػمرل ػ ل ػتممؿ لماكػـ كن نػ اػفو لمولنةػ ػ
لم ضن ٗ ٕٓٓٔ/ٜٔٓٔتامنمى نام

ٕٛٙ

 ٕٓٓٔ/ٜٔٚٛكى نام ػ لمطةف رنـ  ٖٚ/ٜٔٓٛٓؽ
ٛ

تمػػرس ضرنبػ ػ
لمض ػرنبن

ػ حخ ػػم لما ػػمط ػ عػػفـ ت ػػفنـ لإلن ػرلر ػ عػػفـ لما ػػوؿ عى ػ لمبطمن ػ

ػ لم ضػػن  ٕٓٓٓ/ٖٔٚٙٛتامنػػمى با ػ سػػونؼ ػ ٖٓ ٕٓٓٓ/ٙكى ػ با ػ

ٖٔٙ

سونؼ ػ لمطةف بمما ض ٘ٔٓ ٖٜمسا ٕ ٚؽ
ٜ

ضػرس عمػػف ػ عميػ مسػػتفنم

ػ لم ضػػن  ٕٕٓٓ/ٜٔٓٙتامنػػمى ك ػػر لمػػفولر ػ لم ضػػن

 ٕٕٓٓ/ٜٔٓٙتامنػ ػػمى ك ػ ػػر لمػ ػػفولر

ػ ٘ٗ ٕٕٓٓ/كى ػ ػ فمامػ ػػور

ػ لمطةػ ػػف رنػ ػػـ

ٖٓٗ

ٕ٘ٚ/ٕٗٛٚ
ٓٔ
ٔٔ

َ

ػنؾ ػ لم ضػن ٖٕٓٔ ٜٜٜٔ/تػاح مفناػ ا ػر ػ ٖ٘٘ ٕٓٓٓ/مسػتأاؼ ػممؿ لم ػمير ،ػ

لمطةف بمما ض ٕ ٚٔ/ٕٖٔٚؽَ

مخفرلى ػ لتتمر ػ لم ضن رنـ ٗٓ ٕٓٓٔ/ٖٜتامنمى لمخىن ػ
 ٕٓٓٔ ٖٜٙكى تاوس لم مير ،ػ لمطةف بمما ض رنـ  ٕٚ/ٕٙٛٙٛؽ
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ٖٖٚ
ٗٔٛ

