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َضوضيــــْ
 

ػو  سػبة  عبر      م فػ  لمماممػم، و وتػدى فػ  فر ػن   مػف طةػوف لمػا ض و ومػم خمسػنف عمم 
 .. رفنػػػى فف لمطونػػػؿدفس لمػػػو و  لمةمػػػروخبػػػر، و ففرغتػػػي فنمػػػم مػػػف فسػػػبمس يػػػ  ا ػػػمد لمسػػػانف 

ال فستأثر بمػم ما سػ  و وفف فتنامػم مزمبلوػ  وفباػمو  نبػؿ فف ففػمرؽ و  مػبل  فف نتػدول فنمػم مػم  
نةنػامـ عىػ  مػم اامىػي تمنةػػم فػ  رسػمم  لمماممػم، ب نممػم لمابنىػػ  وعطمومػم لمسػخ  لم ػموـ عىػػ  

 لمةىـ ولمث مف  ولمتدن  ولمذم  ولإلخبلص ولمونمر . 
 

 رجائى عطية

 المحامى
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

يوُّ اَل َيْأِت ِبَخْيٍر َىْل َيْسَتِوي ُىَو  َأْيَنَما ُيَوجِّ
ْلَعْدِل َوُىَو َعَمى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم  َوَمن َيْأُمُر ِبا

(ٚٙ) 
 صدق اهلل العظيم

 

 (ٙٚسور، لمااؿ )
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  إىـداءإىـداء
  ــ

  
  إلى المحامينإلى المحامين

  
  فرسان الحق والحرية والكرامة فرسان الحق والحرية والكرامة 

  
  رجائى عطيةرجائى عطية                                                  
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َحمٌٔسَجُ٘وغ
َجُضجتغزَججل٘حتيس
َٓظًــــــغز

َ
َذأؿـــرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

 .......                                   ) طمعف (   ماكـو ضده    جملوضَََّٖٓ:
وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ/ مامد رتمو  عطني ػ و مرتي رتمو  عطنػي                 

 ػػػمرع  ػػػرنؼ بم ػػػم  ػ  ٕٙ ػػػمرع طىةػػػى اػػػرس و  ٘ٗػػػػ لمماػػػمم  بػػػمما ض 
 ٓلم مير، ػ  

مػػف ماكمػػ  فمػػف لمدومػػ  لمةىنػػم فػػ  لم ضػػنتنف  ٕٕٓٓ/  ٗ/ ٕٗلم ػػمدر فػػ   :ََكــ٠َجمٌــْ
كىػػ   ٜٜٓٔمسػػاي  ٖٓ٘)  تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػ  ٜٜٓٔمسػػا   ٗٛٚ٘رنمػػ  

 ٚٚ٘فمػف دومػ  عىنػم اػدلوؽ لم بػ  )  ٜٜٛٔمسػا   ٗٔ٘ٛ رؽ لم مير، (  و 
كىػػػػػ   ػػػػػرؽ لم ػػػػػمير، ( ولم مضػػػػػ  اضػػػػػورنم  بمةمنبػػػػػ  لممػػػػػتمـ )  ٜٜٛٔمسػػػػػا  

لمطػػمعف(......... بمأل ػػامؿ لم ػػمن  ممػػد، خمػػس ع ػػر، سػػا  وبتارنمػػي مموػػ  
 ٓفمؼ تاني عمم فساد إمني 

َجُٞهحتـــغ
اػدلوؽ  ٜٜٓٔمسػا   ٗٛٚ٘ممى لمانمب  لمةمم  لمطمعف .......... ف  لمتامن  رنػـ إت       
اتػ  لنف بػػدلور، باػػدر  ٜٗٙٔكىػ   ػػرؽ لم ػػمير، ( ألاػي ماػػذ عػػمـ  ٜٜٓٔمسػػا   ٖٓ٘لم بػ  ) 

 ٓلمماى  مامفظ  لماربن   
تىػس ب  تي رونس متىس إدلر، إادى لمواػدلى لإلنت ػمدن  لمتمبةػ  مىدومػ  ) روػنس م  :ََأٝلاَ

إدلر،  رك  لم مير، مىمىبوسمى ولمترنكو ) ترنكوام (  تمكف مف لما وؿ  عى  كسس 
غنػػر م ػػروع اتنتػػ  إرتكمبػػي مخمم ػػ  مػػاص ع ػػمب  بػػأف فخػػذ مبىػػ  ع ػػر،  الؼ دوالر 

اػػدلوؽ لم بػػ  لمم نػػد،  ٜٜٛٔمسػػا   ٗٔ٘ٛفمرنكػػ  موضػػوع لإلتمػػمـ فػػ  لمتامنػػ  رنػػـ 
  ٓكى   رؽ لم مير،  ٜٜٛٔمسا   ٚٔ٘برنـ 

ب ػػ تي سػػمم   لمػػذكر طػػرفى زنػػمد، فػػ  ثروتػػي ال تتامسػػس مػػس مػػولرده لممممنػػ  بسػػبس  :َغحٗيــحَا
تانمػػػػم وع ػػػػر،  الؼ دوالر فمرنكػػػػ  وفمػػػػؼ  ٕٜٜٓٚلسػػػػتابلمي ممػػػػذه لم ػػػػ   نػػػػدريم 

وسػػػبةممو  ع سػػػةودى وتسػػػةممو  وع ػػػر دناػػػمر نوغسػػػبلف  ونػػػد عتػػػز عػػػف إثبػػػمى 

                                                 


قاضدد ا لدداكواإل احة ددافى ا اذددي حة ددافى    دد   م  دد   23/4/2004صدد ا حكم دد  ذددي طدد ح حك  دد  ذددي     

 . ء حك  وى حكجوائ   لوذاى حك ته جوايات حكااطرى لاناضا
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 ٓم در م روع ممم 
إمػػ  ماكمػػ  لمتامنػػمى وعرضػػمم عىنمػػم ماظريػػم مػػس لمتامنػػ  رنػػـ  وفمػػرى بااممػػ  لمػػدعوى     
كىػػ   ػػرؽ لم ػػمير،  ( وممةمنبتػػي طب ػػم   ٜٜٛٔمسػػا   ٚٚ٘اػػدلوؽ لم بػػ   ) ٜٜٛٔمسػػا  ٗٔ٘ٛ
فػ   ػأف لمكسػس غنػر  ٜ٘ٚٔمسػا    ٖٙمف لم ػماوف  ٖٕو  ٛٔو  ٗٔو ٓٔو  ٕو  ٔمىمولد 

 ٓلمم روع 
اػدلوؽ  ٜٜٛٔمسػا   ٗٔ٘ٛ.... فػ  لمتامنػ  رنػـ كمم إتممى لمانمب  لمةممػ  لمطػمعف ...     

اتػػػػ   ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔكىػػػػ   ػػػػرؽ لم ػػػػمير، ( بأاػػػػي فػػػػ  لممػػػػد، مػػػػف  ٜٜٛٔمسػػػػا   ٚٚ٘لم بػػػػ  ) 
 بدلور، نسـ ادلوؽ لم ب  ػ مامفظ  لم مير،  : ػ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕ

ف   ػ   ب ػػ تي فػػ  اكػـ لممػػوظ نف لمةمػومننف " روػػنس متىػػس إدلر،  ػرك  لم ػػمير، مىمىبوسػػمى 
و " ) ترنكوام ( نطمع عمـ ػ  طىس ما سػي وفخػذ عطنػ  ألدلم عمػؿ مػف فعمػمؿ ولمترنك

وظن تػي ومئلخػػبلؿ بولتبمتمػم بػػأف طىػػس مػف اسػػمانف مامػػد ممػدى ويػػمرى فوتنمػػ  ػ 
لمم درنف مىمبلبس لمتػميز، ػ مبىػ  مموػ  وولاػد فمػؼ وسػبةممو  وسػت  وفربةػوف دوالرل  

ى  سبنؿ لمر و، م مبؿ ننممػي بتسػمنؿ فخذ ماي كدفة  فوم  مبى  ع ر،  الؼ دوالرل  ع
تا نذ ع ود ت دنر لممبلبس لمتميز، لمت  تةمند عىنمم مس لم رك  لمت  نرفس متىػس 
إدلرتمػػم ولممولف ػػ  دوف م تضػػ  عىػػ  تخ ػػنض لمػػثمف لممت ػػؽ عىنػػي ب ػػأف تةمنػػد يػػمرى 

 ٓفوتنم  مس لم رك  م رلم كمن  مف مخزوامم  
متىػػػس إدلر،  ػػػرك  لم ػػػمير، مىمىبوسػػػمى ولمترنكػػػو "  س  ػ   ب ػػػ تي موظ ػػػم  عمومنػػػم " روػػػنس

ترنكواػػم " نطػػمع عػػمـ ػ فضػػر عمػػدل  بػػأمولؿ لمتمػػ  لمتػػ  نةمػػؿ بمػػم بػػأف دفػػس عمنػػؿ 
لم رك  لألتاب  " يمرى فوتنمػ  " بػأف نطممػس بتخ ػنض اسػب  ع ػر، فػ  لممموػ  مػف 

بةػد لألسةمر لمت  كػمف نػد ت ػدـ بمػم م ػرلم مخػزوف لم ػرك  مػف مبلبػس تػميز، وذمػؾ 
عدلد ع ديم ولاتمى بمولف تي عى  تخ نضػمم باسػن   تممـ لإلت مؽ عى  يذه لألسةمر ول 
 ثممان  ف  لمممو  ممم ترتس عىني خسمور مممن  مى رك  ندريم فربةنف فمؼ دوالرل   . 

مكػػػػػررل  و  ٙٔٔو  ٙ/ٔٔٔو  ٘ٓٔو  ٗٓٔو  ٖٓٔلألمػػػػػر لممةمنػػػػػس عىنػػػػػي بػػػػػمممولد          
 ع وبمى . ٜٔٔو ٛٔٔ
فمرى باامم  لمدعوى إم  ماكم  فمف لمدوم  لمةىنم بدلور، ماكم  إستوامؼ لم مير، عمبل        

 باا مم مامكـ فمف لمدوم   .   ٜٓٛٔمسا   ٘ٓٔبمم ماوف 
نضى ماكمػ  فمػف لمدومػ  لمةىنػم اضػونم  فػ  لمتاػمنتنف  ٕٕٓٓفبرنؿ سا   ٕٗوبتىس        

.... بمأل ػػامؿ لم ػػمن  ممػػد، خمػػس ع ػػر، سػػاي سػػمم ت  لمػػذكر مئلرتبػػمط بمةمنبػػ  لمطػػمعف ....
  ٓوبتارنمي ممو  فمؼ تاني 

وممػػػم كػػػمف يػػػذل لماكػػػـ مةنبػػػم  وبػػػمطبل  ف ػػػد طةػػػف عىنػػػي لمماكػػػـو ضػػػده لممػػػذكور بطرنػػػؽ       
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 ٕٙٔوننػػد طةاػػي تاػػى رنػػـ /  ٕٕٓٓ/  ٙ/ ٚٔلمػػا ض ب خ ػػي مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن  
 تتمبس ستف طره لمةموم   . 

َ:ََََؿـــــرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغٝٗٞعصَكئحَي٠َِأ
َأؿرحخَجُـؼـٖ

ََََجُرـالٕ:ََََأٝل
 ٗٔ٘ٛذمؾ فف لمولضح مف فمر لإلامم  لم مدر مف سىط  لإلتممـ ف  لمتامنػ  رنػـ          

اػدلوؽ لم بػ  فف تىػؾ لمسػىط  فمػرى بااممتمػم إمػ  ماكمػ  فمػف لمدومػ  لمةىنػم ممةمنبػ   ٜٛمسا  
و، ولإلضػرلر بمممػمؿ لمةػمـ كمػم ورد كػذمؾ بػأمر لإلاممػ  لمطمعف عف ترنمتػ  طىػس وفخػذ لمر ػ

اػدلوؽ لم بػ  فامػم ماممػ  إمػ   ٜٜٓٔمسػا   ٗٛٚ٘لم مدر مف سىط  لإلتممـ ف  لمتامن  رنػـ 
ماكمػػ  تامنػػمى لم ػػمير، ممامكمػػ  لمطػػمعف عػػف ترنمػػ  لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع كمػػم فمػػرى تىػػؾ 

اػػػدلوؽ لم بػػػ  ( الرتبمطمػػػم بمػػػم  ٜٜٛٔمسػػػا   ٗٔ٘ٛلمسػػػىط  بماظريػػػم مػػػس لمتامنػػػ  لمسػػػمب   ) 
إرتبمطم  ال ن بؿ لمتتزو  بمعتبمر فف مبى  لمر و، لمػذى ا ػؿ عىنػي لمطػمعف نمثػؿ عا ػرل  مػف 
عام ػر ثروتػي وكسػبي غنػر لمم ػروع بمإلضػمف  إمػ  مػػم ظمػر فػ  ذمتػي مػف زنػمد، غنػر مبػػرر، 

 ٓبوسموؿ م روع  
مػ  لمةىنػم و ػدر فنممػم اكػـ ولاػد يػو وند اظرى لمدعونمف مةػم  فمػمـ ماكمػ  لمػف لمدو        

ويػػػػذل لماكػػػػـ  ػػػػدر م ػػػػوبم  بػػػػممبطبلف ممخمم تػػػػي  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗلماكػػػـ لممطةػػػػوف فنػػػػي بتىسػػػػ  
إتػرلملى تامونػ  ولمتػ  تػاص عىػ   ٗ/  ٕٗٔلم ولعد ولمضولبط لمما وص عىنمم فػ  لممػمد، 

بةػض لمتػرلوـ مػف فاي ف  امم  لإلرتبمط بنف لمترلوـ لممامم  إم  ماكم  لمتامنمى ػ إذل كماى 
إخت مص لممامكـ لمةمدن  وبةضمم مف إخت مص مامكـ خم ػ  نكػوف رفػس لمػدعوى بتمنػس 

  ٓلمترلوـ فممـ لممامكـ لمةمدن  مممـ ناص لم ماوف عى  غنر ذمؾ 
وال  ػػػؾ فف فااػػػم ب ػػػدد اممػػػ  إرتبػػػمط بػػػنف لمتػػػرلوـ سػػػمم   لمػػػذكر تمنةمػػػم و إذ لاتظمتمػػػم       

ةػػمؿ كمػػؿ بةضػػمم لمػػبةض لنخػػر فتكواػػى مامػػم متتمةػػ  لمواػػد، خطػػ  تامونػػ  ولاػػد، بةػػد، فف
ع وبمى فضبل  عف لإلرتبمط لم خ   بنامػم  ٕ/  ٕٖلإلترلمن  لمت  عاميم لم مرع ف  لمممد، 

وممػػػذل كػػػمف لألداػػػ   ـ   ألف لمتػػما  فػػػ  لمتاػػػمنتنف لممػػػذكورتنف يػػػو  ػػػخص ولاػػػد ) لمطػػػمعف ( 
د، . فن دـ إم  نضػمم ولاػد نمتػد إخت م ػي مىةدلم  فف تاظريم مةم  وت  ؿ فنممم ماكم  ولا

فتسػػػػنر لمتامنتػػػػمف فػػػػ  متػػػػرى مواػػػػد اتػػػػ  نػػػػتـ لم  ػػػػؿ فنممػػػػم درمل  إلاتمػػػػمؿ  ػػػػدور فاكػػػػمـ 
  ٓمتةمرض  فنممم وتنسنرل  مى ضمه ولمخ ـو بان  لمو وؿ إم  وتي لماؽ دوف كبنر عامم 

تبػػمط فػػ  لم  ػػر، بنػػد فف لم ػػمرع اػػدد خطتػػي فػػ  تا نػػؽ إمتػػدلد لإلخت ػػمص بسػػبس لإلر        
إتػػػرلملى تامونػػػ  فا ػػػى عىػػػ  فاػػػي إذل كماػػػى بةػػػض لمتػػػرلوـ مػػػف  ٕٗٔلألخنػػػر، مػػػف لممػػػمد، /

لخت ػػػػػػمص ماكمػػػػػػ  عمدنػػػػػػ  وبةضػػػػػػمم مػػػػػػف إخت ػػػػػػمص ماكمػػػػػػ  إسػػػػػػتثامون  وكػػػػػػمف إمتػػػػػػدلد  
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 لإلخت مص وتوبنم فاامم تامؿ تمنةم  إم  لمماكم  لمةمدن  .
مسػػػا   ٓ٘ٔوتػػػس نػػػماوف خػػػمص بػػػرنـ / وممػػػم كماػػػى ماػػػمكـ فمػػػف لمدومػػػ  نػػػد فا ػػػوى بم       
و وادد ممم إخت مص مةنف وت كنؿ خمص و إذ نتوز فف ناضـ إمػ  عضػونتمم مػف  ٜٓٛٔ

لممست مرنف عضولف مف ضبمط لم ولى لممسىا  لم ضػمه بمم ضػمم لمةسػكرى برتبػ  عمنػد عىػ  
 لألنؿ ن در بتةنناممم نرلر مف رونس لمتممورن   .  

ف عدى تزمل  مف لم ضمم لمةمدى إاّل فامم تةػد  ومف ثـ فاف ماكم  فمف        لمدوم  لمةىنم ول 
ماكمػػ  خم ػػ  مخ و ػػن  إخت م ػػمم وت ػػكنىمم . ومػػف ثػػـ فااػػي نتةػػنف طب ػػم  مى  ػػر، لألخنػػر، 

اػػدلوؽ لم بػػ  )  ٜٜٛٔمسػػا   ٗٔ٘ٛإتػػرلملى تامونػػ  إاممػػ  لمتامنػػ  رنػػـ  ٕٗٔمػػف لممػػمد، / 
 ٜٜٓٔمسػػػا   ٗٛٚ٘( إمػػػ  لمتامنػػػ  رنػػػـ وتػػػدخؿ فػػػ  إخت ػػػمص ماكمػػػ  فمػػػف لمدومػػػ  لمةىنػػػم 

 ادلوؽ لم ب  ) ولمت  تدخؿ ف  إخت مص لممامكـ لمةمدن  ( ومنس لمةكس  . 
وتكػػوف سػػىط  لإلتمػػمـ ونػػد فخطػػأى إذ خمم ػػى يػػذل لماظػػر . وكػػذمؾ ماكمػػ  لمموضػػوع إذ      

لمةمدن  سمنرتمم ف  خطومم انث كمف نابا  عىنمم إامم   لمدعوننف مةم  إم  ماكم  لمتامنمى 
  ٓماظريمم مةم  ومت  ؿ فنممم باكـ ولاد ممدلـ لإلرتبمط غنر لم مبؿ مىتتزو  نمومم بناممم  

ونكوف لماكـ لممطةوف فني ولمامؿ كذمؾ لم مدر مف ماكم  فمف لمدوم  لمةىنم مخمم ػم         
لمممد، / م معد، مف نولعد لإلخت مص لماوع  ويذه لممخمم   تةد مف لماظمـ لمةمـ طب م  ماص 

إتػػرلملى تامونػػ  ولمتػػ  تػػاص عىػػ  إذل كػػمف لمػػبطبلف رلتةػػم  مةػػدـ مرلعػػم، فاكػػمـ لم ػػماوف  ٕٖٖ
لممتةى   بت ػكنؿ لمماكمػ  بوالنتمػم فو نةتبػر ذمػؾ ممػم يػو متةىػؽ بمماظػمـ لمةػمـ  تػمز لمتمسػؾ 

 ٓبي ف  فن  امم  كماى عىنمم لمدعوى وت ض  بي لمماكم  ومو بانر طىس 
ذمؾ فػػاف يػػذل لمػػبطبلف نمكػػف لمتمسػػؾ بػػي فمػػمـ ماكمػػ  لمػػا ض ومػػو ألوؿ مػػر، وتبةػػم  مػػ       

خم ػػ  وفف كمفػػ  عام ػػره ثمبتػػي بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي ذلتػػي وال ناتػػم  إمػػ  تا نػػؽ موضػػوع  
نخػػر  عػػف والنتمػػم . وممػػذل نتمسػػؾ بػػي لمطػػمعف طممبػػم  ا ػػض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي م ػػدوره مػػف 

 لمممثى  بمم ن مي بممبطبلف .ماكم  ال تختص اوعنم  باظر لمونموس 
*    رح لإلترلملى لمتامون  مىدكتور فامد ضػنمم لمػدنف خىنػؿ ػ لمتػزم لمثػما  ػ 

 ومم بةديم    ٜ٘ص  ٜٜٜٔطبةي 
 ٖٖٗػ ص  ٗٚػ رنـ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 
 ٜٙػ  ٚٔػ  ٙٔػ س  ٘ٙ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 
 ٛٚ٘ػ  ٖٓٔػ  ٚٔػ س  ٙٙ/٘/ٜ*  ا ض 
 ٜٓٓٔػ  ٜٛٔػ  ٖٛػ س ٜٚٛٔ/ٕٔ/ٙٔ*  ا ض 

َََََجُوظٞعَك٠َجُريحٕ:َََغحٗيحَ
ف ػػد تسػػماد لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عاػػد نضػػموي بادلاػػ  لمطػػمعف ػ ضػػمف مػػم تسػػماد ػ إمػػ         
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لمدمنؿ لممستمد مػف  ػممد، لم ػميد مامػد عػوض لبػو اسػنف عضػو لمرنمبػ  لإلدلرنػ  بتا ن ػمى 
مضػػموف ومػػشدى  ػػممد، لم ػػميد لمانمبػػ  لمةممػػ  . وخىػػى مػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ مػػف تا ػػنؿ 

إتػرلملى  ٖٓٔلممذكور ويو مم نةنس لماكـ لممطةوف فني بمم  ور ف  لمبنمف ػ ألف لممػمد، / 
تامون  فوتبى عى  اكـ  مدر بمإلدلا  ضرور، إ تمممي عى  بنمف م  ؿ وولضح ممضػموف 

بمػمـ اتػ  نمكػف لإلسػتدالؿ  ماػي عػف كؿ دمنؿ مف فدم  لمثبوى ال ن وبي إتممؿ فو غمػوض ول 
كن ن  إتخمذه دمنبل  مف لمماكم  عى  إدلا  لمطمعف ػ وات  تػتمكف ماكمػ  لمػا ض مػف مرلنبػ  

  ٓتطبنؽ لم ماوف تطبن م   انام   
وممذل النك   لإل مر، إم  لمدمنؿ وفاي مستمد مف  ػممد، لم ػميد مامػد عػوض فبواسػنف       

إت منمػػم ومولممتمػػم ولتسػػمنمم مػػس بػػؿ ناباػػ  بنػػمف مضػػموف  ػػممدتي ووتػػي لإلسػػتدالؿ بمػػم ومػػدى 
بػمن  لألدمػ  لألخػرى ػ طمممػػم فف لمماكمػ  تسػمادى إمنمػم فػ  نضػػمومم بمإلدلاػ  ػ كمػم نسػػتانؿ 
عى  ماكم  لما ض فػ  اممػ  عػدـ تا ػنؿ ماكمػ  لمموضػوع مىػدمنؿ لممػذكور ومضػمواي فف 

ي بمعتبػمره تتةرؼ عى  فى فسمس كواى لمماكم  ع ندتمم فػ  لمػدعوى باػمم  عىنػي وعىػ  فسمسػ
 ٓمشندل   ألدم  لإلثبمى لألخرى لمت  فوردتمم 

" نتػػس فف ن ػػتمؿ لماكػػـ عىػػ  لألسػػبمس   ـ    عىػػ  فاػػي : ٓف ٖٓٔف ػد ا ػػى لممػػمد،/        
لمت  باػ  عىنمػم و وكػؿ اكػـ بمإلدلاػ  نتػس فف ن ػتمؿ عىػ  بنػمف لمولنةػ   لممسػتوتب  مىة وبػ  

ونضػػى  -لم ػػماوف لمػػذى اكػػـ بموتبػػي " ولمظػػروؼ لمتػػ  ونةػػى فنمػػم و وفف ن ػػنر إمػػ  اػػص 
ماكمػػػ  لمػػػا ض بأاػػػي " نتػػػس فف نكػػػوف لماكػػػـ م ػػػتمبل بذلتػػػي عىػػػ   ػػػروط  ػػػاتي وم ومػػػمى 
وتوده فبل ن بؿ تكمى  مم تا ص فني مػف بنماػمى  تويرنػ  بػأى دمنػؿ غنػر مسػتمد ماػي فو بػأى 

  ٓطرنؽ  خر مف طرؽ لإلثبمى " 
 ٜٛٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/٘*  ا ض 
  ٜٖٖػ  ٓٓٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/٘/ٛٔ *  ا ض

  و عى  فاي : ػ  " ٓف ٖٓٔوتولتر نضمم ماكم  لما ض و ف  تطبنؽ فاكمـ لمممد، /        
نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمفنػػ  بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكمػػ  اػػنف نضػػى فػػ  لمػػدعوى 

ذى ت ػـو عىنػي  ػممد، بمإلدلا  ند فممى إممممم  انام  بمبا  لألدم  لم موم  فنمم و ولألسػمس لمػ
كػػؿ  ػػميد ون ػػـو عىنػػي كػػؿ دمنػػؿ و وفاػػي كنمػػم نتا ػػؽ ذمػػؾ ونتا ػػؽ لماػػرض مػػف لمتسػػبنس فااػػي 
 نتس فف نكوف ف  بنػمف تىػ  م  ػؿ بانػث نسػتطمع لمونػوؼ عىػ  مسػوغمى مػم نضػ  بػي و

فمػػم إفػػرلغ لماكػػـ فػػ  عبػػمرلى مةمػػم، فو وضػػةي فػػ   ػػور، متمىػػ  متمىػػ  فػػبل نا ػػؽ لماػػرض 
مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم لمذى ن ده لم 

عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ 
 "ٓ   
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 ٖٖٚػ  ٔٚػ  ٕٚػ س ٜٙٚٔ/ٖ/ٕٕ*  ا ض 
 ٚ٘ػ  ٙٔػ  ٖٕػ س ٕٜٚٔ/ٔ/ٓٔ*  ا ض 
  ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٖٛ٘ػ  ٖٛػ  ٕٙػ س ٜ٘ٚٔ/ٗ/ٕٚ*  ا ض 
 ٕٙػ  ٗػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٙٗػ  ٚػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض 

 
َ:ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

"  نتػػس فاّل نتمػػؿ لماكػػـ فدمػػ  لمثبػػوى فػػ  لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػػ  وضػػوح وفف      
ت مد مامم ف  م مـ لمرد عى  لمػدفوع نورد مشدليم ف  بنمف م  ؿ مىونوؼ عى  مم نمكف فف نس

لمتويرنػػػ  لمتػػػ  نػػػدم  بمػػػم لممػػػتمـ واتػػػ  نمكػػػف فف نتا ػػػؽ لمػػػذى ن ػػػده لم ػػػمرع مػػػف تسػػػبنس 
لألاكػمـ ونمكػػف ماكمػػ  لمػػا ض مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػم عىػػ   تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم   ػػانام   "  

 . 
 ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض 

 
َ:ًَٔحَهؼصَذأٗٚ

لمم رر فاي نتس ف  كؿ اكـ بمإلدلا  فف نورد مػم إسػتاد إمنػي مػف فدمػ  لمثبػوى وفف  " مف     
 نبنف مشدليم بنمام كمفنم نتضح وتي لستدالمي بمم  " . 

 ٜٚ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ* ا ض 
 

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ
دليم ف  اكممم "   مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم  لمت  تستاد إمنمم لمماكم  وبنمف مش       

بنماػػم  كمفنػػم . فػػبل نك ػػ  لإل ػػمر، إمنمػػم بػػؿ ناباػػ  سػػرد مضػػموف كػػؿ دمنػػؿ وذكػػر مػػشدله بطرن ػػ  
ولفن  نبنف مامم مدى تأننده لمولنة  كمم لنتاةى بمم لمماكمػ  ومبىػ  إتسػمني مػس بػمن  لألدمػ   " 

 . 
  ٖٕٔػ ص ٙٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٕ/ٛ*  ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ
م رر فاي نتس إنرلد لألدم  لمت  تسػتاد إمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مشدليػم فػ  لماكػـ " مف لم       

بنمام  كمفنم فبل نك   مترد لإل مر، إمنمػم بػؿ ناباػ  سػرد مضػموف لمػدمنؿ وذكػر مػشدله  بطرن ػ  
ولفنػػ  نبػػنف مامػػم مػػدى تأننػػده مىولنةػػ  لمتػػ  لنتاةػػى بمػػم لمماكمػػ  ومبىػػ  إت منػػي مػػس بػػمن  لألدمػػ  
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 لماكـ ات  نتضح وتي إستدالمي بمم   "  .  لمت  لنريم
  ٕ٘ٛٔػ  ٕٙٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ ٔٔ/ٚٔ*  ا ض 
 ٗٚػ  ٗٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض 

وال نااػػػ  عػػػف ذمػػػؾ فف تكػػػوف فنػػػولؿ لم ػػػميد لمسػػػممؼ لمػػػذكر نػػػد وردى بػػػأورلؽ لمػػػدعوى        
  فدمػػػ  بمػػػم فػػػ  لممطرواػػػ  عىػػػ  لمماكمػػػ   ونمكػػػف لمرتػػػوع إمنمػػػم مبنػػػمف مػػػشدى  ػػػممدتي لمتػػػ

لمتا ن ػػمى ألف ورنػػ  لماكػػـ مػػف لألورلؽ لمرسػػمن  لمتػػ  نتةػػنف ل ػػتممممم عىػػ  كمفػػ  عام ػػريم 
وبنمامتمػػم وم وممتمػػم لمتويرنػػ  ومامػػم فسػػبمبي وماطونػػي ومػػف بػػنف تىػػؾ لألسػػبمس فنػػولؿ كػػؿ مػػف 
م لم ػػمود لمػػذنف تسػػمادى لمماكمػػ  فػػ  نضػػمومم بمإلدلاػػ  إمػػ   ػػممدتمـ اتػػ  تتبػػنف وتػػي لتخمذيػػ

دمػنبل  عىػػ  لإلدلاػػ  . ويػو مػػم ن ػػرى لمماكمػػ  فػ  بنماػػي باكممػػم لمطةػنف عاػػدمم فغ ىػػى كىنػػ   
بنمف مضموف  ممد، لم ميد لمسممؼ لمذكر وألف ماكم  لمػا ض ال تسػتةنف عاػد بسػط رنمبتمػم 
عى  لماكـ ممرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف ػ بأن  ورن  فخرى خػمر  ورنتػي لمرسػمن  ومػم تضػماتي 

 وفسبمس  .  مف بنمامى
وممػذل كػػمف لماكػـ لممطةػػوف فنػي مةنبػػم م  ػور بنماػػي بمػم نابػػ  عػف فف لمماكمػػ  اػػنف         

لستةرضى لألدم  ف  لمدعوى مـ تكف مىم  بممػدمنؿ لممسػتمد مػف  ػممد، لم ػميد مامػد عػوض 
فبواسنف إممممم   ممبل  نمن  ممم لم ر   متمان ي لمتمانص لم ممؿ ولمكمف  لمذى ندؿ عىػ  

مم نممى بمم نابا  عىنمم مف ولتس تا نؽ لمباث مىتةرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  بمػم نسػتوتس فا
 ٓا ضي 
وموتسمادى لمماكم  ف  نضمومم إم  فدم  فخرى ألامم ف  لممولد لمتامونػ  متسػماد، ومامػم      

متتمةػػ  تتكػػوف ع نػػدتمم بانػػث إذل سػػ ط فاػػديم فو لسػػتبةد تةػػذر لمتةػػرؼ عىػػ  فثػػر ذمػػؾ فػػ  
 لألدم  لألخرى .ت دنريم 

 ٙٗٛٚٔػ طةػف  ٜٓٔٔػ ص  ٕٓٓػ رنػـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٕ/ٚٔ*  ا ػض  
 ؽ ٜ٘مسا  

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

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

 
 

ََََكحعجإلسالٍَحبنَجُض:ََََغحُػحَا
ف د تمسؾ لمدفمع عف لمطمعف ػ كمػم يػو ثمبػى بمامضػر تىسػمى لممامكمػ  وبمػدوامى        

فسبمس لماكـ لممطةوف فني ػ كطىس تمـز ونمطس ف  امم  إتتمه لمماكم  إم  عدـ لإلسػتتمب  
إمػػػ  لمطىػػػس لأل ػػػى  ويػػػو لمبػػػرلم، ػ إسػػػتدعمم  ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ .......بمعتبػػػمره لممبىػػػ  

لمرونس  عف ولنة  طىس لمر و، لمماسػوب  مىطػمعف وفخػذيم مئلخػبلؿ بولتبػمى وظن تػي ولم ميد 
. 

فمػو فػمرس لإلتمػمـ وسػاده لألسمسػ  وركنزتػي لمتويرنػ  ػ وو ػ ي لمػدفمع بأاػي ضػؿ فػ         
ببلغػػي ولااػػرؼ بػػي ورمػػمه بممكػػذس  فػػ  كػػؿ إدعمملتػػي و ودمػػؿ عىػػ  ذمػػؾ بأاػػي غنػػر سػػوى ونػػد 

 ٕٕٔٛم  دلمػ  عىػ  سػوم خى ػي ولاارلفػي ماػؿ لمتا نػؽ فػ  لمتامنػ   ضبط مشخرل  مرتكبم  ترن
كىػػ   ػػرؽ لم ػػمير،  (  . ويػػ  مبػػررلى نونػػ   ٕٔٓٓمسػػا   ٕٕٕمدناػػ  ا ػػر )  ٕٔٓٓمسػػا  

تك ػػ  متدنػػي طىػػس سػػممع  ػػممدتي فػػ  لمػػدعوى لممطرواػػ  ويػػو لم ػػميد لألوؿ فنمػػم ػ وتتونػػؼ 
 منتمػم مئلنتاػمع بمػم . ونػد نػدرى ماكمػ  مسوومن  لمطمعف عمم اسس إمني عى  تدنػ  فنولمػي وك

لمموضػػػػوع فيمنػػػػ  يػػػػذل لمطىػػػػس فمسػػػػتتمبى إمنػػػػي وكى ػػػػى لمانمبػػػػ  لمةممػػػػ  باعبلاػػػػي ثػػػػـ بضػػػػبطي 
اضمره عادمم مـ ناضر رغـ إعبلاي ف  موطاي بمماضور .   ول 

وعمود لمدفمع طىس سممع  ممد، لم ػميد لممػذكور مؤلسػبمس لمتدنػ  سػمم   لمػذكر  ...         
لمماكم  فعرضى عف طىبي وفمػرى بمإلسػتمرلر فػ  اظػر لمػدعوى ومػـ ت ػؿ كىمتمػم فػ  بند فف 

يذل لمطىس فثامم لممامكم  ثـ ف درى ع س ذمؾ اكممم لمطةػنف فػ  ختػمـ لمتىسػ  وبةػد ن ػؿ 
بػػػمس لممرلفةػػػ  و وتػػػمم بأسػػػبمس اكممػػػم ردل  عىػػػ  طىػػػس لمػػػدفمع فاػػػي مػػػـ نسػػػتدؿ عىػػػ  لم ػػػميد 

يمرس )؟!!( إلتمممي فػ  لمتامنػ  لممثبتػ  فػ  ماضػر لمتىسػ  و لممذكور ػ وفف لمدفمع نرر فاي 
طماتمػػم باػػؽ لمػػدفمع إاّل مػػف خػػبلؿ لمونػػموس  ويػػ  فسػػبمس فمسػػد، النمكػػف إدرلؾ مػػدى فسػػمديم ول 
لمسػػمب   عىػػ  نػػرلر لمماكمػػ  بمإلسػػتمرلر فػػ  اظػػر لمػػدعوى ولم  ػػؿ فنمػػم دوف لإلسػػتتمب  إمػػ  

 ٓلمطىس لممذكور 
لمطمعف فف نبسػط فػ  يػذه لممػذكر، كمفػ  لمظػروؼ  ولممبلبسػمى  ومف اؽ لمدفمع عف        

لمتػ  فامطػػى بػرفض لمماكمػػ  لإلسػػتتمب  مىطىػس لمسػػممؼ لمػذكر فمػػمـ ماكمػػ  لمػا ض ػ ويػػ  
مسػتمد، مػف لمولنػس لممطػروح فػ  لمػدعوى ولمػذى  ػمىتي فورلنمػم ػ مكػ  تسػتطنس لمماكمػ  لمةىنػم 

لمطمعف ودفمعي ماد نمكػف مةػي لم ػوؿ فف تست ؼ وتستخىص مامم مدى تةسؼ لمماكم  مس 
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بأامػػم فطماػػى بمػػذل لماػػؽ ولسػػتبدى بسػػىطتمم وتةسػػ ى  فػػ  إسػػتةممممم ممػػم فخػػؿ باػػؽ لمػػدفمع 
 ٓوتةىي مترد إترلم  كى  ال فسمس مي ف  ولنس لمدعوى لمممثى  

ومػػف خػػبلؿ فورلؽ لمػػدعوى ولم ػػكموى لمتػػ  ت ػػدـ بمػػم دفػػمع لمطػػمعف فػػ  اناػػي نبػػنف فف        
مموضػػوع إتخػػذى مػػف لمطػػمعف ودفمعػػي مون ػػم  متةاتػػم نخػػر  عػػف طبنةػػ  لممامكمػػمى ماكمػػ  ل

لمتامونػػ  ولمتػػ  تةتمػػد فسمسػػم  عىػػ  لمتا ن ػػمى لم ػػ ون  لمتػػ  تترنمػػم لمماكمػػ  بممتىسػػ  وتسػػمس 
فنمػػم لم ػػمود سػػولم إلثبػػمى لمتممػػ  ضػػد لممػػتمـ فو ا نمػػم عاػػي عىػػ  ت ػػدنر فف لم مضػػ  لمتاػػمو  

مامكممى و فةىني تا نػؽ لمػدعوى مك ػؼ لما ن ػ  بتمنػس  ػوريم كمػم ن ـو بدور إنتمب  ف  لم
ن س عى  عمت ي باث كػؿ طىػس ودفػمع تػويرى نت ػدـ بػي لممػتمـ مػمدلـ ظػمير لمتةىػؽ بممػدعوى 

إتػرلملى تامونػ   ٜٕٛوالزمػم  مى  ػؿ فنمػم ػ وممػذل فوتػس لم ػمرع عىػ  لمماكمػ  فػ  لممػمد، / 
وال نتػرخص فػ  ذمػؾ إال إذل تاػمزؿ لممػتمـ عػف  ضرور، سممع لم مود نبؿ لم  ؿ ف  لمػدعوى

  ٓسممعمـ  رلا  فو ضمام  ػ ونب   يذل لماؽ نمومم طمممم فف لممرلفة  دلور، 
  ٓوبممتمم  ناؽ مىدفمع لمةود، إم  طىس سممع لم ميد بةد لف تامزؿ عف سممعي         
عاد لإلتتػمه إمػ  عػدـ كمم نتةنف فف نتمس إم  طىبي سممعي ومو عى  سبنؿ لإلاتنمط        

لإلستتمبي إم  لمطىس لأل ى  مىمتمـ ويو لماكـ بممبرلم، ػ إذ ن بح لمطىس لممػذكور فػ  يػذه 
اّل كمف اكممم بمطبل  ممدلـ سممعي ممكام  لمامم  طىبم  تمزمم  عى  لمماكم  فف تستتنس إمني ول 

  ٓومنس مستانبل   
مطمعف ودفمعي مستمده مف فورلؽ لمػدعوى واورد فنمم نى   رام ممولنؼ لمماكم  مف ل       

 ومم يو ثمبى بمامضر لمتىسمى عى  لمااو لمتمم   :  
ػ فوؿ تىسػ  بةػػد ورود ت رنػر لمخبػػرلم ػ فاػمس لألسػػتمذ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٛٔذمػؾ فاػي بتىسػػ         

رتػػمو  عطنػػي لمماػػمم  ولمػػدفمع لأل ػػنؿ عػػف لمطػػمعف ػ فاػػمس عاػػي لألسػػتمذ سػػمنر  ػػبا  
ورن  و فػ  نضػن   ٘ٓٔممنم  ندنمم بمما ض و من دـ طىبم  ومذكرتنف لألوم  لممامم   زمنبل  ما
ورن  ف  نضن  لمكسس  ٘ٗتامنمى ادلوؽ لم ب  ػ ولمثمان   ٜٜٛٔ/ ٗٔ٘ٛلألمولؿ لمةمم  رنـ 
تامنػػػػمى اػػػػدلوؽ لم بػػػػ  و ػ مت ػػػػدنمممم  إمػػػػ  لمماكمػػػػ   ٜٜٓٔ/ ٗٛٚ٘غنػػػر لمم ػػػػروع رنػػػػـ 

تـ   ٜٜٓٙ  نرلر متا  لمخبر، لمت  تون ى عاد مبى  م  وعنف بطىس تويرى تدى تة نبم  عى
ف دـ لمطمعف بةد إندلع لمت رنر مستادلى تاطنمم وزنمد، ممم  ٜٜٚٔإنرلدلى وم روفمى عمـ 

نستىـز إعمد، لممأمورن  مىخبرلم فو إستدعمميـ مسممعمـ بةد عرض لممستادلى عىنمـ . ػ ويػو 
 ستن مم لمطىس لمتويرى لممطىوس .مم فبدله لمدفمع مس إستةدلده مىمرلفة  بةد إ

إاّل فف لمسػػند لممست ػػمر روػػنس لمماكمػػ   فم ػػ  بمممػػذكرتنف )؟!!!( إمػػ  لألسػػتمذ لمزمنػػػؿ       
لمامضر عف دفمع لمطمعف رلفضم  فخذيمم بذرنة  لمتأتنؿ مس فف لمتأتنؿ مـ نكف مطىبم  بذلتي 

امم مةروض باادى لممذكرتنف لمم دمتنف مىماكم  لمطىس ل متويرى سممؼ لمذكر بأسػمانده و ول 
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وباػػض لماظػػر عمػػم نسػػتوتبي فو ال نسػػتوتبي فػػ  اظػػر لمماكمػػ  فػػاف ولتػػس لممست ػػمر روػػنس 
لمماكم  فف نتى مه وفف نثبتي وفف ال نرفض لممذكرتنف لمم ػدمتنف  فػذمؾ  ػأف لمػدفمع ومػم ن ػدره 

ممند لم ضمون  سىط  ومنس  أف لمسند لممست مر رونس لمماكم  لمذى ال نمااي لم ماوف وال لمت 
رفض تى   لممذكرلى لمم دم  إمنػي مػف دفػمع لممػتمـ ولمتػ  فم ميػم )؟!!!( مىزمنػؿ لمامضػر عػف 
دفمع لمطمعف وف  س لمسند لممست مر رونس لمماكم   ذمؾ با ػدلر نػرلره بػ خر لمتىسػ  مبػمكر 

ط  مس لم بض عىػ  لممػتمـ وابسػي إاتنمطنػم ويػو فمػر نػدخؿ بػبل مػرلم فػ  سػى ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔ
لمسند لممست مر رونس لمماكم  و إاّل فف توننةي بمذل لم كؿ وبةػد مػم اػدث وبةػد رفػض تى ػ  
لممذكرتنف مف لمػدفمع وفسػىوس )؟!!( يػذل لمػرفض لمم ػ وع بام ػمم لممػذكرتنف مىػدفمع لمامضػر ػ 
ند  ؼ بوضوح عف فف لمسند لممست مر رونس لمماكم   مدني فسبمس غنر مةروف  )؟!( ممػذل 

 س لمطمعف ودفمعي !!لمتةاى م
لممشتػػػػؿ إمنمػػػػم بػػػػأمر لمسػػػػند لممست ػػػػمر روػػػػنس  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔوبتىسػػػػ  لمنػػػػـو لمتػػػػمم           

لمماكمػػ   ػ مػػس اػػبس لممػػتمـ ػ ونػػد تػػموز لمسػػتنف ومػػـ نتخىػػؼ تىسػػ  ولاػػد، طػػولؿ مامكمتػػي 
وذيػػس مػػػف تى ػػمم ا سػػػي بػػبل فى مممطىػػػ  فػػور إعبلاػػػي بانػػدلع ت رنػػػر متاػػ  لمخبػػػرلم وبمػػػذكرتنف 

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔىتنف ولفنتػنف مدفمعػي تةبػرلف عػف إاتػرلـ لمولتػس ولاتػرلـ لمماكمػ  ػ بتىسػ   ػمم
اضر لممتمـ/لمطمعف مابوسم  واضر دفمعي لأل ػنؿ لألسػتمذ رتػمو  عطنػي لمماػمم  وكػرر 
إبػدلم لمطىػس لمتػػويرى لممبػدى بتىسػػ  فمػس إمػم باعػػمد، لممأمورنػ  مىخبػػرلم فو إسػتدعمم لمىتاػػ  

مسػػػتادلى لمم دمػػػ  عىػػػ  ااػػػو مػػػم سػػػىؼ و ونػػػدـ  مىماكمػػػ  لممػػػذكرتنف مسػػػشلممـ عىػػػ  ضػػػوم لم
سػػمم ت  لمػػذكر لمىتػػنف رفػػض لمسػػند لممست ػػمر روػػنس لمماكمػػ  لسػػتبلمممم بػػأمس و وبااػػدليمم 
فسػػػماند لمطىػػػس لمتػػػويرى لممبػػػدى ولمػػػذى بسػػػطي دفػػػمع لمطػػػمعف فػػػ  لمتىسػػػ  ػ إاّل فف لمسػػػند 

  لمػدفمع لممرلفةػ  تػّول فػ  لمػدعوننف لممست مر رونس لمماكمػ   ػدؼ عػف كػؿ ذمػؾ وطىػس إمػ
لمماظػػػورتنف مةػػػم  دوف إتمبتػػػي مىطىػػػس لمتػػػويرى لمػػػذى نولتػػػي لمسػػػت   الؼ تانػػػي لمتػػػ  تون ػػػى 

لألمػر لمػذى  ػؼ عػف رغبػ  عمرمػ   ٜٜٚٔعاديم متا  لمخبرلم ف  إنرلدلى وم روفمى عمـ 
ي ودوف تا نػؽ مىسند لممست مر رونس لمماكم  ف  لم  ؿ ف  لمدعوى دوف إعطمم لمدفمع ا ػ

طىبمى تويرن  مدفمع لممتمـ ممػم فكػد فف مػدى سػنمدتي فسػبمبم  غنػر مةروفػ  )؟!( ممػذل لممونػؼ 
لمارنس  لممضنؽ عى  لممتمـ ودفمعي و )؟!( ومف ثـ ف د طىس إمني لمدفمع إامم  لمدعوى إم  

بػأمس فػ   دلور، فخرى و فأرتػأ سػنمدتي نػرلره إمػ   خػر لمتىسػ  و ثػـ ف ػدر نػرلرل  ناػمنض نػرلره
و وناػمنض فنضػم  طىبػي  ػ طىػس روػػنس  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓلمتأتنػؿ نومػم  ولاػدل  فأتػؿ  ػمرنف إمػ  

لمماكمػ  ػ إبػدلم لممرلفةػػ  تػػّول وفػػورل  دوف تا نػؽ دفػػمع لممػػتمـ و بػػؿ وف ػ س نػػرلره بتدنػػد زلد بػػي 
عمم كػمف نػد  ػمدر عىنػي و فأضػمؼ إمػ  طىػس لمخبػرلم مسػممعمـ و إسػتدعمم فعضػمم لمرنمبػ  

دلرن  واديـ دوف بمن   مود لإلثبمى لمذنف نىػـز سػممعمـ مػمدلـ سػنمدتي نرنػد إعػمد، تا نػؽ لإل
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لمػػدعوى و ويػػذل لإلنت ػػمر عىػػنمـ عىػػ  مػػون مـ مػػف لممػػتمـ نػػورى بمنػػؿ ولضػػح ون  ػػد لمتا نػػؽ 
 اندتي لمولتب  !!!  .

 ض فامس لمدفمع لأل نؿ و لألستمذ سمنر  با  لممامم  بمما ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓبتىس         
مناضػػػر لمتا نػػػؽ انمبػػػ  عاػػػي اسػػػس نػػػماوف لمماممػػػمه و انػػػث إسػػػتمةى لمماكمػػػ  إمػػػ   ػػػممد، 
لمخبػػػػرلم ولمػػػػذنف تػػػػممى   ػػػػممدتمـ كم ػػػػ   عػػػػف تويرنػػػػ  طىػػػػس سػػػػممعمـ انػػػػث  ػػػػمدول بػػػػأف 
لممسػػتادلى لممةروضػػ  عىػػنمـ مػػـ نسػػبؽ إطبلعمػػـ عىنمػػم و وفف يػػذه لممسػػتادلى  ػػانا  وفف 

تػػػـ بػػػانرلدلى  ٜٜٓٙالؼ تانػػػي ويػػػ  تاطػػػ   مبىػػػ  فمػػػػ  ننمتمػػػم تةػػػمدؿ ممنزنػػػد عىػػػ  ثممانػػػ   
ػ يػػذل ومػػس فف لمػػدفمع لمامضػػر مػػس لممػػتمـ / لمطػػمعف فبػػدى مػػزـو  ٜٜٚٔوم ػػروفمى عػػمـ 

سممع  ػميد لإلثبػمى لألوؿ ػ لممبىػ  اسػانف ممػدى بتىسػ  ولاػد، مػس فعضػمم لمرنمبػ  لإلدلرنػ  
ت ػػػمم مىتاسػػػنؽ لمػػػذنف تػػػمم مػػػامـ إثاػػػمف وتخىػػػؼ لمثممػػػث و وذمػػػؾ إلت ػػػمؿ  ػػػممدتم ـ ببةضػػػمـ ول 

لمبلاػػؽ بنػػػامـ إذل مػػػم سػػػمةول تبمعػػم  بتىسػػػتنف و ويػػػو مطىػػػس تػػدى وتػػػويرى وماط ػػػ  وعػػػمدؿ 
عمممػػي طمممػػم فف ذمػػؾ ممكػػف و إاّل فف لمسػػند لممست ػػمر روػػنس  وتػػرى لمماػػمكـ عىػػ  ت ػػدنره ول 
لمماكمػػػ  رفػػػػض لإلسػػػتتمب  مطىػػػػس لمػػػػدفمع وسػػػمس عضػػػػوى لمرنمبػػػػ  لمامضػػػرنف و وفبػػػػدى فاػػػػي 

مسػػػممعي عضػػػػو لمرنمبػػػ  لمثممػػػث م ػػػط   برعػػػ  ولممبىػػػػ   ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕتؿ مبةػػػد بػػػمكر سػػػنش 
اسانف ممدى واػمدى سػنمدتي عىػ  عضػوى لمرنمبػ  لإلدلرنػ  متكىن ممػم بااضػمر عضػو لمرنمبػ  
لمثممػػػث ولممبىػػػ  اسػػػانف ممػػػدى مػػػس مػػػم فػػػ  يػػػذل لمتكىنػػػؼ مػػػف تاػػػوح عػػػف لإلاتنػػػمط لمولتػػػس 

عطموي لم ر ػ  ألعضػمم لمرنمبػ  لإلدل رنػ  تاػى سػتمر فامػـ مكى ػوف بااضػمر لم ػميد مىتػأثنر ول 
عىني وتى ناي بمم نرنػدوف )؟!!!( ػ وممػم رفةػى لمتىسػ  و ت ػدـ لألسػتمذ سػمنر  ػبا  لمماػمم  
لمامضػػر عػػف لمػػدفمع لأل ػػنؿ بطىػػس مكتػػوس متةػػدنؿ لممنةػػمد نومػػم  ولاػػدل  ف ػػط منكػػوف لمثبلثػػمم 

رنػ  مىػدفمع لأل ػنؿ و إاّل فف لمسػند مظروؼ نم ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕبدال مف لإلثانف  ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٕ
سػػػػمع  ( و ػػػػمـ عىػػػػ  فف نكػػػػوف  ٕٗلممست ػػػػمر روػػػػنس لمماكمػػػػ  ف ػػػػمح عػػػػف يػػػػذل لمطىػػػػس ) 

لألمػر لمػذى نضػس ووضػس لمػدفمع لأل ػنؿ فػ  مػأزؽ  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕلإلستمرلر بتىس  لإلثانف 
ف سػنمم عدـ إمكمانػ  لمتوفنػؽ بػنف إمتزلممتػي ونةػرض ا ػوؽ لمطػمعف مئليػدلر ػ ون  ػده لإلطمواػم

ولمسند لممست مر رونس لمماكم   ند ف  س نػرلره بتاػرنـ لمػدفمع ويػو تاػرنـ غنػر م مػـو لمسػبس 
وال نبناػػي مػػي لم ػػماوف و فممػػدفمع لأل ػػنؿ مػػـ نتسػػبس فػػ  تةطنػػؿ و وفاػػمس عاػػي زمػػنبل ماممنػػم 
بمما ض سمةى لمماكم  لم مود ف  اضوره فمم طىس سممع  ػميد لإلثبػمى اسػانف ممػدى ) 

ال  سػػػدى  لممبىػػػ  (  فمػػػو طىػػػس نػػػماوا  النتػػػوز فف نترتػػػس عىػػػ  متػػػرد إبدلوػػػي تاػػػرنـ لمػػػدفمع ول 
فبولس لمدفمع ف  وتي طمرنني وانؿ بنف لممتممنف ػ ولمطمعف مامـ ػ وبنف ا مـ لمدسػتورى فػ  
لمدفمع عػف فا سػمـ وتا نػؽ دفػمعمـ ػ وذمػؾ كىػي فف ػد لمطػمعف ودفمعػي لألمػمف ولمطمأاناػي !! و 

مطػػمعف ودفمعػػي ب ػػور، تػػدؿ عىػػ  فف ياػػمؾ بمم ةػػؿ فسػػبمبم  غنػػر مةروفػػ  انػػث تػػولم  إعاػػمى ل
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 ممذل لمتاممؿ )؟!!!( 
عى  فف لألخطر مف يذل و ػ فف لم رلر لم مدر ب خر لمتىس  بممتأتنؿ مبمكر ػ ند تضمف      

تاونرل  غرنبم  ف  لمطىبمى لمت  فبدليم لمػدفمع لمامضػر عػف لمػدفمع لأل ػنؿ و فخػبل مػف طىػس 
بمامضر لمتىسمى بمستدعمم ومامن   اسانف ممدى )  ميد  ٚٙلممبدى  در ص / لمدفمع 

لإلثبػػمى لألوؿ ( يػػو وفعضػػمم لمرنمبػػ  لإلدلرنػػ  فػػ  تىسػػ  ولاػػد، و فىػػـ نتضػػمف لم ػػرلر إعػػبلف 
 ميد لإلثبمى لألوؿ اسانف ممدى و كمم مـ نتضمف مم ابي بػي روػنس لمماكمػ  عىػ  عضػوى 

ىػػػ  زمنىممػػػم عضػػػو لمرنمبػػػ   ػػػميد لإلثبػػػمى م ػػػط   فامػػػد لمرنمبػػػ  لمامضػػػرنف مػػػف لمتابنػػػي ع
و ويػػو تتميػػؿ تػػورى لمظػػروؼ بأاػػي  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕلمبرعػػ  مىاضػػور مى ػػممد، بممتىسػػ  لمتممنػػ  

تتميؿ م  ود مةدـ ك ؼ لمتامنض بنف عػدـ تاػرنـ لم ػميد عضػو لمرنمبػ  ولممةىػف ػ لمػذى مػـ 
بػػػمما ض طب ػػػم  م ػػػماوف  ناضػػػر و وبػػػنف تاػػػرنـ دفػػػمع لمطػػػمعف لمػػػذى اضػػػر عاػػػي زمنػػػؿ ماػػػمـ

لمماممػػمه و ومػػـ نةطػػؿ اظػػر لمػػدعوى و وسػػمةى لمماكمػػ  لم ػػمود  فػػ  اضػػوره و فمػػم لمتأتنػػؿ 
امػم مسػػممع  مىنػـو لمتػمم  فىػـ نكػف لمتأتنػػؿ مىتأتنػؿ كمػم تػرى لمتاػونر فػػ  ماضػر لمتىسػ  و ول 

ؼ تىسمى ( مس عضػو لمرنمبػ  لإلدلرنػ  لممتخىػ ٚٙ ميد لإلثبمى لألوؿ اسانف ممدى ) ص 
م ػػط   فامػػػد لمبرعػػػ  بتىسػػػ  ولاػػػد، . ف ػػ ى لمماكمػػػ   بمػػػذل لمتاػػػونر و وبتتميػػػؿ لمطىػػػس 

مامضػر لمتىسػمى و وتتميػؿ إعػبلف  ػميد لإلثبػمى عضػو لمرنمبػ  م ػط    ٚٙلممثبى ص 
لمبرع  ػ   ى عف فف لممدؼ يو تارنـ دفمع لمطمعف ولمضاط ولمم مدر، عىني ألسبمس غنر 

 م موم   ؟!!! 
ماضػػر لمتىسػػ  (  فاػػي طىػػس  ٓٚسػػتؿ دفػػمع لمطػػمعف ) ص  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕوبتىسػػ         

سػػػممع لم ػػػميد اسػػػمانف ممػػػدى بتىسػػػ  فوؿ فمػػػس وفاػػػي نتمسػػػؾ بسػػػممعي و فػػػأمرى لمماكمػػػ  
عػػمد، إعػػبلف عضػػو لمرنمبػػ  لإلدلرنػػ   ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗبممتأتنػػؿ متىسػػ   اضػػمره ول  مى ػػبض عىنػػي ول 

نشكػد مػم فسػ طتي لمماكمػ  مػف  م ط   فامػد لمبرعػ  ) لممتخىػؼ ( و خمسػنف تانمػم و ويػذل
فاػػي تابػػي عىػػ  زمنىنػػي بممتابنػػي عىنػػي مىاضػػور و ونػػد  ػػ ى يػػذه   ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓنرلريػػم بتىسػػ  

لمم مرنػػمى عػػف مونػػؼ بػػمم  لمتةاػػى مػػف لمطػػمعف ودفمعػػي لمػػذى تمسػػؾ بمامن ػػ   ػػميد لإلثبػػمى 
مػػس ذمػػؾ و و  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٕلألوؿ لممػػذكور ولمػػذى مػػـ تتىػػؽ لمماكمػػ  إفػػمد، عمػػم تضػػماي نرلريػػم 

دوف إعػػػبلف  ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ  فو  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗمضػػى لمماكمػػػ  فػػػ  إترلملتمػػػم بتىسػػػ  
و ػػػوؿ إفػػػمد، ب ػػػأاي و مػػػذمؾ فثبػػػى دفػػػمع لمطػػػمعف فاػػػي " نتمسػػػؾ بسػػػممع لم ػػػمود لمامضػػػرنف 
وسممع اسانف ممػدى )  ػميد لإلثبػمى لألوؿ ( فػ  تىسػ  ولاػده و كمػم نتمسػؾ  بػامزلـ تمػمز 

ا ضػػػمر  ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ اسػػػانف مامػػػد ممػػػدى لمػػػذى نتمسػػػؾ لمضػػػبط ولألمػػػف مضػػػبط ول 
لمػػدفمع بسػػممعي وفف لمتةبنػػر بأاػػي يػػمرس تةبنػػر يبلمػػ  غنػػر ماػػدد ونسػػتىـز لإلفػػمد، مػػف تػػمرن  
وتوننى ولتتمه يروبي وفدم  ذمؾ عىمم بأف ا ػر فػ  لم ػاؼ فاػي تػمرى مامكمتػي يػو ورتػمؿ 
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ىنػم و وبمإلست سػمر تبػنف فف يػذه لم ضػن  تممرؾ بورسػةند ودمنػمط لمػمـ ماكمػ  فمػف لمدومػ  لمة
كىػػ   ػػرؽ لم ػػمير،  ٕٔٓٓمسػػا   ٕٕٕتامنػػمى فمػػف دومػػ   ٕٔٓٓمسػػا   ٕٕٔٛم نػػد، بػػرنـ  

وترتنبػػي فػػ  نػػرلر لإلتمػػمـ لمسػػمبس ػ وفف لممتممػػنف مػػف لألوؿ إمػػ  لمسػػمدس مػػف رتػػمؿ تمػػمرؾ 
مر تبنف فف لمدعوى مىنوف تاني وبمإلست سٕٔبورسةند ودمنمط وسمىول مي لإلستنبلم عى  مبى  

فمػمـ لمػػدلور، لمتمسػة   ػممؿ لم ػػمير،  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙماظػور، فةػبل  ومشتىػ  ممرلفةػػ  لمانمبػ  تىسػ  
وطىػػس لمػػدفمع لمت ػػرنح مػػي بااضػػمر تىػػؾ لمتامنػػ  ومامضػػر تىسػػمتمم مئلسػػتدالؿ عىػػ  عاػػولف 

مىتنسػنر  وذمػؾ  ٜٓو  ٜٛإنمم  لممذكور اممنػم انػث فف لمةاػمونف بممتامنػ  لمممثىػ  ترتػس مةػمـ 
مئليتدلم إمنػي وسػممع  ػممدتي فنمػم اسػس إمنػي ومػم امىتػي لمتامنػ  مػم نى ػ  ضػومل  عىػ  مةداػي 

 واولفزه وم ربي لمت  كماى سببم ورلم إدعمملتي لمكمذب  وتى ن م  ف  لمدعوى لمممثى   "  . 
يػػػذل وبةػػػد سػػػممع  ػػػممد، عضػػػو لمرنمبػػػ  لمػػػذى  ػػػممى لمماكمػػػ  عىػػػ  سػػػممعي دوف         
 ػػػػميد لإلثبػػػػمى لألوؿ و وسػػػػممع لم ػػػػميد لمثممػػػػث عػػػػمدؿ تػػػػمس ل  و مػػػػس مبلاظػػػػ  فف إعػػػػبلف 

لمماكم  فتاػى لمبػمس عىػ  م ػرلعني مى ػمود مىتةىػؿ بةػدـ تػذكر فى  ػ  مىم ػمدر، لما ن نػ  
عىػ  لم ػػممد، و ودوف فى سػػة  مامػػم إلسػتطبلع لما ن ػػي إسػػتطبلعم  تػػدنم  مػف فنػػولممـ ػ وبةػػد  

مامضػػر لمتىسػػمى و فاػػي  ٗٚدفػػمع لمطػػمعف طىبػػي وفثبػػى ص  سػػممع يػػذنف لم ػػميدنف و كػػرر
نتمسؾ بسممع لم ميد اسانف مامد ممدى عى  لمااػو لمػذى فبػدله زمنىػي لمامضػر لنف عىمػم 
بػػأف لممػػذكور تػػمرى مامكمتػػي فػػ  لم ضػػن  لمتػػ  فبػػدليم زمنىػػي ونػػدـ امفظػػ  طونػػى عىػػ  لمػػر 

نمػػػم لم ػػػميد لممػػػذكور مشتىػػػ  متىسػػػ  لإلاممػػػ  ونمومػػػ  فدمػػػ  لإلثبػػػمى وفف لمػػػدعوى لمتػػػ  ناػػػمكـ ف
 مسممع مرلفة  لمانمب  ممم نتنح لم ر   مسممع  ميد لإلثبمى لألوؿ لممذكور .  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙ

إاّل فف لمماكمػػ   ػػدفى عػػف كػػؿ يػػذل  وفمػػرى لمػػدفمع بمممرلفةػػ  و فطىػػس إثبػػمى ذمػػؾ        
" طىبى مف لمػدفمع   ـ( فامم ػ فى لمماكم  !!  ٗٚبماضر لمتىس  و فأثبتى لمماكم  ) ص 

 فف نترلفس ف  موضوع لمدعوى مس تمسكي بممطىس  "  ؟!!!! .
مامضػػػػػر  ٘ٚوبةػػػػد إاممػػػػ  دفػػػػمع لمطػػػػمعف عىػػػػ  مػػػػذكرت  دفمعػػػػي و سػػػػتؿ ا ػػػػم ص       

 لمتىسمى فاي نطىس فاتنمطنم  تمزمم سممع  ميد لإلثبمى لألوؿ  .  
لمموضػػػوع مػػػـ ت ػػػؼ مػػػف ومػػػف تمػػػمع يػػػذه لمونػػػموس نتضػػػح مىويىػػػ  لألومػػػ  فف ماكمػػػ         

لمطػػمعف ودفمعػػي مون ػػم  مامنػػدل  بػػؿ إتسػػـ مون مػػم بممتةسػػؼ ولمت ػػدد دوف مبػػرر سػػمو  فو عىػػ  
  ٓم بومي فو سبس م مـو ؟!!!! 

وضػػمنى ذرعػػػم  بػػػمممتمـ ودفمعػػػي و وضػػػن ى عىنممػػم لمسػػػبؿ و وضػػػمنى بطىبػػػمى لمػػػدفمع        
ا نتي ف  طىبػي و ومػـ ن ت ػر لألمػر لمم روع  .... ومـ تطؽ مي مطىبم  مممم كماى  رعنتي وف

عىػ  ذمػػؾ بػػؿ فغضػبمم مطممبتػػي با ونػػي .... لمتػػ  ف ػر عىنمػػم تأدنػػ  مؤلمماػ  لمتػػ  طػػوؽ بمػػم 
لممتمـ عا ي وامىمػم عىػ  عمت ػي ... ويػ  فمماػي نةىػـ ل  سػباماي وتةػمم  واػده كػـ يػ  ث نىػ  
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 ٓعى  لما س تاوم بمم لمتبمؿ لمرولس  فمم بممؾ بممب ر 
ويػػو مػػم تابػػ  كػػذمؾ فامػػم ع ػػ ى بمم ولعػػد لمرلسػػخ  فػػ  لإلثبػػمى فػػ  لممػػولد لمتامونػػ          

وبمػم نتاػمف  مػس نرناػ  لمبػرلم، لمدسػتورن  وم مديػم فف لممػتمـ بػرت اتػ  تثبػى إدلاتػي ػ وبممتػمم  
 ٓفمو غنر مكىؼ باثبمى برلمتي ألف مميو ثمبى ف بل  النتوز طىس إثبمتي 

لتس عى  لمماكم  فف ت ػنـ لمػدمنؿ عىػ  لإلدلاػ  بأدمػ   ػانا  وغا  عف لمبنمف فاي و        
اّل وتػػػس لمةػػػود، إمػػػ  لأل ػػػؿ لمةػػػمـ ويػػػو لمبػػػرلم، ونمكػػػف لسػػػتخبلص يػػػذل لممونػػػؼ  و ػػػمدن  ول 
لممتةاػػى ولم ػػمذ مػػف لمماكمػػ  مػػف خػػبلؿ لمونػػموس لمسػػممؼ ذكريػػم ولممسػػتمد، مػػف لمولنػػس لمػػذى 

اػػػمم لممامكمػػػ  إذ ال نمكػػػف فف تامػػػؿ تاطػػػؽ بػػػي لألورلؽ ومػػػميو ثمبػػػى بمامضػػػر لمتىسػػػمى فث
  ٓلمونموس لممذكور، إاّل عى  يذل لممةا  وال نستدؿ مامم إاّل تىؾ لمدالم  

ونػػػد ن ػػػمؿ فف مػػػف اػػػؽ لمماكمػػػ  فثاػػػمم اظػػػر لمػػػدعوى فف ت ػػػبض عىػػػ  لممػػػتمـ لمتػػػمرى      
 ٔ٘ٔمامكمتي مس إستمرلر ابسي اتػ  ت  ػؿ فػ  لمػدعوى باكػـ نطةػ  وف ػم  مػاص لممػمد، / 

 ٓرلملى تامون  إت
إال  فف يػذل لماػؽ ػ  ػأاي فػ  ذمػؾ  ػأف كمفػ  لما ػوؽ ػ م ػروط بدليػ   بػأف ال نكػوف         

ماطونػم  عىػ   ػبم  لمتةسػؼ فو إسػمم، إسػتةممؿ لمسػىط  ػ ونػد  ػمابي وسػب ي وتػبله مػم نشكػد 
سمم، إستةممؿ لمسىط  !!!  لمتةسؼ ول 

تخىػؼ عػف لماضػور فػ  فنػ  تىسػ  مػف وند فوضح لمدفمع ف  دفمعػي بػأف لمطػمعف مػـ ن      
تىسمى لممامكم  ومـ نتةمد تأخنر لم  ػؿ فػ  لمػدعوى ولمتػ  إسػتارؽ اظريػم فكثػر مػف ثبلثػ  
ع ػػر عممػػم  ػ  ونػػد إسػػتارنى فتػػر، إاممتمػػم ممكتػػس خبػػرلم وزلر، لمةػػدؿ م اػػص عام ػػر ذمػػ  

ص ماػي تةمػده لمطمعف لممممن  فغىس لممػد، لممػذكور، و ويػو سػبس نخػر  عػف إرلدتػي وال نسػتخى
 ٓماموم  تأخنر لم  ؿ فو لممممطى  ف  لممامكم  مكسس لمونى دوف مبرر 

كمػػم كػػمف طىبػػي إسػػتدعمم لم ػػميد لألوؿ ممامن ػػتي بممتىسػػ  فمػػمـ لمماكمػػ  وفػػ  اضػػور       
تمنس لمخ ـو ػ مم نبرره وال  ؾ انث ك  ى لألمور لمت  ردديم لمطمعف مةػزز، بمممسػتادلى 

إم  لمت كؾ ف  م دلنن  ادنثي وكذبي ف  إدعمملتي ضد لمطمعف ػ وي  لمت  ندممم مم ندعو 
فمور ال  ؾ فف ممم وزامم وث ىمم مف ت ػدنر ووزف  ػممدتي بةػد فف تخىػو لمماكمػ  بةػد سػممعي 

 ٓومامن تي مىمدلوم  
ومكف يذل لمطىػس لمم ػروع مػف تماػس لمػدفمع ػ سػممع  ػميد لإلثبػمى لألوؿ ػ نبػدو فاػي         
وال  اسػػام  فػػ  ا ػػس نمضػػ  لمػػدعوى ػ بػػؿ وفثػػمر غضػػبي ... وكأاػػي مىػػـز فػػ  سػػبنؿ مػػـ نىػػؽ نبػػ

إرضموي فف نسىؾ سىوكم  مةنام  ... ونطرؽ دروبم  خم   ومو فضػرى بمونػؼ موكىػي ويػو فمػر 
غنػػػر م بػػػوؿ ونتاػػػمف  مػػػس ولتبػػػمى لمػػػدفمع وف ػػػوؿ لممرلفةػػػ  ولمتػػػ  مػػػف فتىمػػػم فوتػػػس لم ػػػمرع 

ناضر إترلملى لممامكم  ماذ بدلنتمم ات  اممنتمم ... اضور مامـ مس كؿ متمـ ف  تامن  
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وندلفس عاي دفمعم  تدنم  ال  كىنم  عى  ت دنر بأف لإلتممـ ف  تامن  فمر مي خطػره و ػأاي إذ نػد 
ُنسػػ ر عػػف لماكػػـ ضػػده بممة وبػػمى لمماىظػػ  لمما ػػوص عىنمػػم فػػ  لم ػػماوف ... وممػػذل مػػـ نكػػف 

مولتبػػي ووفػػمم مى سػػـ لمػػذى فدله عاػػدمم نبػػؿ مممػػ   عتبػػم  فف نتمسػػؾ لمػػدفمع بكمفػػ  ا ونػػي فدلم
لمدفمع وولفؽ عىػ  امػؿ فمماتمػم ... ولم ػوؿ بانػر ذمػؾ وفخػذل  بماطػؽ لمماكمػ  ومػم نسػتخىص 
مػػف سػػىوكمم إزلم لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف ػ نػػشدى اتمػػم  إمػػ  إفػػرلغ اػػؽ لمػػدفمع مػػف مضػػمواي 

مف ت رنةي ... ويو مػم تتػأذى  ون بح مترد  ةمر  كى  ال نا ؽ لمامن  لمت  تانميم لم مرع
 ماي لمةدلم  ف د لإلنذلم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

إذ نةتبر لممتمـ ف  يذه لمامم  وند فانػؿ مىماكمػ  ال مناػمكـ عػف لمػتمـ لمُمسػاد، إمنػي         
بػػؿ مػػناكـ ضػػده بممة وبػػمى لمما ػػوص عىنمػػم فػػ  لم ػػماوف ويػػو فمػػر نطػػنح بمماظػػمـ لم ضػػمو  

لملى لممامكمػػ  بممتسػػىط ولإلسػػتبدلد ويػػو مػػم ال نمكػػف إنػػرلره فػػ  ظػػؿ اظػػمـ بأكمىػػي ون ػػـ إتػػر 
 ٓنضمو  مي ممضني لمةرنؽ ت مد بي لممامفؿ لم ضمون  لمدومن  ماذ فمد بةند 

وُن ػػنر لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف فػػ  يػػذل لم ػػأف إمػػ  فف ماكمػػ  لمػػا ض تطبػػؽ يػػذه لم ولعػػد      
  ال نا  مم لم ػف ولإلبػدلع وت ػرؽ بػنف اػؽ لم مضػ  لإلمزلمن  لمدستورن  بدن  بمما  ومممر، فمو 

ف  إدلر، تىسمى لممامكم  وسػىطتي فػ  ت ػدنر مولنػؼ لمػدفمع ورغبتػي فػ  لممممطىػ  ولمتسػونؼ 
طممػػ  فمػػد لمت مضػػ  وبػػنف ضػػرور، تا نػػؽ لمػػدعوى بممتىسػػ  اػػزوال  عىػػ   مةرنىػػ  سػػنر لمةدلمػػ  ول 

م مػػػم نػػػد نك ػػػؼ عػػػف اتػػػمو  نتانػػػر بمػػػم لممبػػػدف لمةػػػمـ فػػػ  لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  ألف فػػػ  تا ن مػػػ
ع ندتمم لمت  كماى ند كواتمم ف   ػأامم نبػؿ إتػرلم ذمػؾ لمتا نػؽ وألاػي ال نتػوز ممػم فف تُبػدى 

 ٓرفنم  ف  دمنؿ مـ ُنطرح عىنمم ف  اضور لممتمـ وتمنس لمخ ـو فػ  لمدعوى 
ن ػظ  وتتاسس ماكمػ  لمػا ض مػولطف لإلخػبلؿ با ػوؽ لمػدفمع باػس مريػؼ وضػمنر        

وذيػػف مت ػػتح ومػػتىمس يػػذل لإلخػػبلؿ مػػف متػػرد ت ػػرؼ عػػمبر مىماكمػػ  ومػػو كػػمف نامػػؿ فػػ  
ظػػميره مػػم ن ػػمد ببرلمتػػي مػػف  ػػبم  لمتةسػػؼ ونبػػدو وكأاػػي متػػرد إسػػتةممؿ ماػػؽ مػػف ا ونمػػم 
 ٓطمممم فف لمتةسؼ نستخىص مف لمظروؼ لممانط  بي ولممبلبسمى لمت  تاـ عاي وتابػ  بػي 

لم إذل إست ػػ ى ماػػي متػػرد اػػر  لمػػدفمع ومػػم نست ػػةره مػػف مونػػؼ وال تتػػردد فػػ  بطػػبلف لإلتػػر 
نمضني لممتةاى بمم نتةىي مةذورل  إذل مم فندـ عى  لم نػمـ بػاترلم مػـ نكػف رلغبػم  فنػي بػؿ م ػرل  
عى  رفضي . ومكاي نرض  مضاط نمضني ونستسىـ مم نوتي ات   ال ناضبي ونا ىػس غضػبي 

 ٓوبمال  عىني 
 ؽ ٓ٘مسا   ٗٚٛػ طةف  ٜٚ٘ػ  ٘ٛٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*  ا ض 

ورفى ماكمػػ  لمػػا ض وباػػؽ فف يػػذل لماػػر  لمػػذى ن ػػس فنػػي لمػػدفمع نك ػػ  فػػ  اػػد ذلتػػي         
ات م ػػػم  مامػػػم وت ونضػػػم   مػػػبطبلف إتػػػرلملى لممامكمػػػ  بمػػػم ناطػػػوى عىنػػػي مػػػف إيػػػدلر ما ونػػػي ول 

 ٓمدعموممم 
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دنر سػىوؾ لمػدفمع ولسػممنس ومنس ف  يذل تةمرضم  مس سىط  ماكم  لمموضػوع فػ  ت ػ        
دفمعي ومدى تأثنريػم عىػ  سػنر لمػدعوى ػ ألف تىػؾ لمسػىط  لمت دنرنػ  لمتػ  تتمتػس بمػم لمماكمػ  
ال تةاػػػ  لمارنػػػ  لممطى ػػػ  بانػػػث ت تػػػرس مػػػف لمػػػتاكـ ولممػػػوى ػ وتاػػػديم بدليػػػ   اػػػدود ع ىنػػػ  

ولم ػػطط فػػ  وماط نػػ  متػػرد، عػػف لماضػػس ولإلا ةػػمؿ . ممػػم نػػد نادثػػي لمماػػمال، فػػ  إسػػتةممممم 
تطبن مػػم مػػف فثػػر سػػ  فػػ  ا ػػس لمػػدفمع نػػد تدفةػػي إمػػ  لمت ػػكؾ فػػ  نػػدره نمضػػ  لمػػدعوى عىػػ  
لمتػدننؽ ولمتماػنص بمػدوم ورونػ  ػ فنمػبط بػذمؾ بمركػزه ون ػبح خ ػمم       فػ  لمػدعوى فػ  
لمونػػى لمػػذى نتةػػنف فف نكػػوف ونظػػؿ فػػوؽ كمفػػ  لمخ ػػـو ممػػثبل  مىسػػىط  لم ضػػمون  فػػ  مابريػػم 

ال نتانز بذمؾ مركزه لممامند فثامم مممرسػتي مسػىطتي بمػم ناػوؿ بناػي وبػنف فدلم لمسممؽ وات  
 ٓرسممتي لمم دس  باعتبمره منزلام  مىةدؿ 

ف كماػى  ػ   الزمػ  مى مضػ  بوتػي عػمـ ػ إال  فامػم ذلى فيمنػ  خم ػ           ويذه لمانػد، ول 
متسػػمم  مػػم نترتػػس  فػػ  لم مضػػ  لمتاػػمو  تاػػتـ لماػػرص عىػػ  ذمػػؾ لممبػػدف واممنػػ  ننمتػػي اظػػرل  

عى  إيػدلره مػف  ثػمر مػدمر، اظػرل  متزلنػد إاتمػمالى لمخطػأ ولمظىػـ ولمػز  بمألبرنػمم فػ  لمسػتوف 
بمم ناطوى عىني ذمؾ مػف اتػمو  ت ػوض لممتتمػس وتمػدـ فركماػي ودعمومػي فممةػدؿ فسػمس لماكػـ 

 ودرعي لممانس وا اي لما نف ....
ذ كػػػمف مػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػاف ماكمػػػ  ل         مموضػػػوع تكػػػوف ونػػػد تمابمػػػم لمتوفنػػػؽ عاػػػدمم ول 

رفضى إتمب  طىس لمدفمع اضور لم ميد لألوؿ ممامن تي فممممم وف  اضور كمف  لمخ ػـو 
وفوردى فػػػ  رديػػػم عىنػػػي فسػػػبمبم  غنػػػر سػػػموا  فو م بومػػػ  بمػػػم ن ػػػـ اكممػػػم بػػػممبطبلف إلخبلمػػػي 

 ٓبا وؽ لمدفمع بمم نستوتس ا ضي 
        وند نضى ماكم  لما ض بأف :       

"  طىػػس لمػػدفمع ف ػػىنم  لمبػػرلم، ولاتنمطنػػم إسػػتدعمم لم ػػميد ممامن ػػتي نةػػد طىبػػم  تمزمػػم                   
ن  كػػػمف لماكػػػـ  م ػػػوبم  تىتػػػـز لمماكمػػػ  باتمبتػػػي متػػػ  كماػػػى مػػػـ تاتػػػي إمػػػ   لم ضػػػمم بػػػممبرلم، ول 

 بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع  " 
  ٓ٘ٙػ  ٖٔٔػ  ٖٗػ  س  ٖٜٛٔ/ ٘/ ٛٔ*  ا ض 

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

وولنس لألمر و فف طىس لمدفمع سممع  ميد لإلثبمى لألوؿ و يو طىس ف ى  تػمـز و         
إمػػ  طىػػس إاتنػػمط  تػػمـز بةػػد فف فمرتػػي لمماكمػػ  بمممرلفةػػ  بػػرغـ  ُفتبػػرل إتبػػمرل  عىػػ  تاونىػػي

 ت منمي عىني ؟؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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وكمف عى  ماكم  لمموضوع فف تسة  مف تمابمم إم  تمنو  لمسبنؿ فممـ دفمع لمطمعف       
.. وترلعػ  م ػ   مممػ   منشدى ولتبي عى  لمااو لمػذى نػرله مرضػنم  مضػمنره ولم سػـ لمػذى فدله

لممػػػدلفس عػػػف لممػػػتمـ وفعبمومػػػم لمث ػػػمؿ . ويػػػو نولتػػػي سػػػىط  لإلتمػػػمـ لمتػػػ  تمثػػػؿ نػػػو، لممتتمػػػس 
ونولتممم ما ردل  ػ إال  مف ا ي ف  لمدفمع عف ا سي مامطم  بسنم  مانس مػف اممنػ  لمدسػتور و 

  لمػػدعوى لم ػػماوف . وذمػػؾ بافسػػمح  ػػدريم متا نػػؽ طىػػس لمطػػمعف إسػػتدعمم لم ػػميد لألوؿ فػػ
واممػػؿ مػػولم لإلتمػػمـ وبدلنػػ  إاطبلنػػي ممامن ػػتي فممممػػم باضػػور لممػػتمـ ولممػػدلفس عاػػي إسػػتتمب  
مىمبدف لمةمـ لمذى ت ـو عىني لممامكممى لمتامون  وفامم تبا  عى  لمتا نؽ لم  وى لمػذى تترنػي 

 ٓلمماكم  بممتىس  وتسمس فني لم مود مم دلـ ذمؾ ممكام  
 

َ:َأٗٚٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذ
" عىػػ  لمماكمػػػ  فف تةػػػموف لمػػػدفمع فػػػ  فدلم مأمورنتػػي وفف تػػػأمر بممباػػػث عػػػف لم ػػػميد        

اضمره ومو بمم و، ألدلم لم ممد، ممدلـ لمدفمع ند متأ إمنمم   "   .   ول 
 ٙٚٔػ  ٙٛٔػ  ٗػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر ػ تػ  ٖٜٛٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

لم مضػػ  نا ػػىمم مػػف لمث ػػ  لمتػػ  تػػوا  بمػػم فنػػولؿ وألف لمة نػػد، لمتػػ  تسػػت ر فػػ  ضػػمنر      
لم ميد فو ال توا  ومف لمتأثنر لمذى تادثي يذه لألنولؿ لمت  نسمةمم با سي فػ  وتدلاػي ويػو 
سػت ممتي  نا ى ممم وتطرؽ  ذلاي وألف لمت رس ف  اممػ  لم ػميد لما سػن  ونػى إبػدلم لم ػممد، ول 

ضػػػطرلبي يػػ  مػػػف و ػػرلاتي ومولتمتػػي بمػػػم فػػ  تةبػػػ  لمػػدفمع مػػػف إتمممػػ مى إمنػػػي ومرلوغتػػي ول 
 ٓلألمور لمت  تةنف لم مض  عى  ت دنر فنػولمي اؽ ندريم ووزامم بمم سط 

وألف لمماكمػػػ  يػػػ  لممػػػبلذ لألخنػػػر لمػػػذى نتةػػػنف فف نا سػػػح متا نػػػؽ لمولنةػػػ  وت  ػػػنمم         
ااىؽ بمس لمدفمع ف  وتي طمر  ال  إات ى لمتدن  ف  لممامكم  ول  ني بانر عى  لموتي لم انح ول 

اؽ ويو مم تأبمه لمةدلم  ف د لإلبمم ػ وند نمـ عىػ  يػدى يػذه لممبػمدت اػؽ لممػتمـ فػ  لمػدفمع 
عف ا سي وف بح ا م  م دسم  نةىو عى  ا وؽ لممنو  لإلتتممعن  لمت  ال نضنريم تبرو  مذاس 

 ٓب در مم نشذنمم ونشذى لمةدلم  مةم  إدلا  برت 
 

د إاتمػػى إمػػ  إدلاػػ  لمطػػمعف دوف فف تتنػػس لممػػدلفس عاػػي وممػػم كماػػى لمماكمػػ  نػػ             
إمػػػ  طىبػػػي سػػػممع  ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ وكػػػمف يػػػذل لمطىػػػس ُنًةػػػْد طىبػػػم  تمزمػػػم  وتويرنػػػم  متةى ػػػي 
بولنةمى لمدعوى ػ ممم كمف نتةنف مةي عى  لمماكم  إتمبتي إلظممر وتي لماػؽ فػ  لمػدعوى ػ 

بتػي ألاػي ناطػوى فػ  ا ن تػي عىػ  مةاػ  لم ضػمم وال ن بؿ مامم مم فوردتي مف تةىنؿ مرفض إتم
 ٓلممسبؽ عى  دمنؿ مـ نطرح عىنمم ويو مم ال ن ح ف  ف وؿ لإلستدالؿ 

ذمؾ بأف لم ماوف نوتس سشلؿ لم ميد فوال  ثـ بةد ذمؾ ناؽ مىماكم  فف تُبدى مػم تػرله         
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ىػدفمع مامن ػتمم ػ بمػم ف   ممدتي إلاتممؿ فف تت  يذه لم ممد، لمت  تسمةمم لمماكم  ونتػمح م
ن اةمػم با ن ػ  نػد نتانػر بمػم وتػي لمػرفى فػ  لمػدعوى ػ كمػم ال ن ػح م ػمدر، لمػدفمع فػ  ذمػؾ 
بػػدعوى فف لم ػػميد لممػػذكور مػػـ نسػػتدؿ عىنػػي فو فف لمػػدفمع ػ كمػػم إدعػػ   لماكػػـ خبلفػػم  مىولنػػس 

!!! وتكذبػي ولما ن   فوضح ف  مرلفةتي فاي يمرس مف لمةدلم  فذمؾ  مـ نادث عىػ  لإلطػبلؽ 
امفظػػ  لممسػػتادلى لمتػػ  ت ػػدـ بمػػم مئلر ػػمد عاػػي ول  ػػرلره عىػػ  سػػممعي و ومػػم سػػتىي بمامضػػر 

مػف يػذه لممػذكر، يػذل فضػبل  عػف فف مػم إدعػمه  ٘ٔلمتىسمى وسىؼ بنماػي با ػر لمى ػظ  ص 
اضػػمره مسػػتانبل  ػ ممػػم كػػمف م تضػػمه لمرتػػوع إمػػ  لمػػدلور،  لماكػػـ ال نتةػػؿ إاتمػػمؿ ضػػبطي ول 

  لم ػػػميد لممػػػذكور فممممػػػم و ولمتػػػ  فر ػػػد عامػػػم دفػػػمع لمطػػػمعف بامفظتػػػي لمتػػػ  لمتػػػمرى مامكمػػػ
طونى عى  فمر لإلامم  ونموم  فدمػ  لمثبػوى  فػ  لمتامنػ  لمتػمرى مامكمػ  لم ػميد عامػم فمػمـ 

 ممرلفة  لمانمب  . ٕٕٓٓ/٘/ٕٙلمدلور، لمتمسة  تامنمى  ممؿ لم مير، و ولممشتى  متىس  
ذ  وال ماؿ مىةتى  ف          ترتنس اتمو  لم  ؿ ف  ضبطي عى  غنر فسمس ولنة  سػدند ول 

 خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فااي نكوف مةنبم  ولتبم  لما ض كمم سىؼ لم وؿ .
 ؽ ٜ٘مسا   ٗ٘ٔػ طةف  ٔٙٙػ  ٕٔٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٗ/ٙ*  ا ض 

لم ػ وى لمػذى ُتترنػي ممم يو م رر بأف لأل ؿ ف  لألاكمـ لمتامون  فامم تُبا  عى  لمتا نػؽ   
لمماكم  ف  لمتىس  وتسمس فني لم مود مم دلـ سممعمـ ممكام فاذل كماى ند رفضػى مػم طىبػي 
لمدفمع عف لمطمعف مف سممع لم مود لمػذنف عنػامـ تأسنسػم  عىػ  فامػم ال تػرى ماػبل  مسػممعمـ 

 ٓمع مك من  فدم  لإلثبمى نبىمـ ػ فاف ذمؾ مامم نكوف غنر سمو  وفني إخبلؿ باؽ لمدف
 

َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإٔ
"  فف تا نؽ لألدم  ف  لممولد لمتامون  يو ولتس لمماكم  ف  لمم مـ لألوؿ وولتس  عى      

لمماكمػػ  تا نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػأف  يػػذل 
د لمتامونػػ  ال ن ػػح فف نكػػوف ريػػف م ػػنو  لممػػتمـ فو لمػػدمنؿ ألف تا نػػؽ فدمػػ  لإلدلاػػ  فػػ  لممػػول

  ٓلممدلفس عاي   "
 ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*  ا ض 
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٛػ  ٕٖػ س ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ* ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 
  ٕػ ص  ٕػ رنـ / ٚػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض 
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 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٙٗ/ٖ/ٕ٘* ا ض 
 
 
 
 

َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
" لأل ػػؿ فػػ  لألاكػػمـ لمتامونػػ  فف تباػػ  عىػػ  لمتا نػػؽ لم ػػ وى لمػػذى تترنػػي لمماكمػػ        

  ٓسمس فني ف  مولتم  لممتمـ  ممدلى لم مود ممدلـ سممعمـ ممكام " بممتىس  وت
  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

 
َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

فامػػػػم إامػػػػم تُباػػػػ  عىػػػػ  لمتا ن ػػػػمى لمتػػػػ  تترنمػػػػم "  لأل ػػػػؿ فػػػػ  لممامكمػػػػمى لمتامونػػػػ         
لمماكمػػ  فػػ  لمتىسػػ  وُتسػػمس فػػ  خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم  ػ وذمػػؾ فػػ  مولتمػػ  
اضػمره  لمخ ـو وعىنمػم فف تةػموف لمػدفمع فػ  فدلم مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػث عػف لم ػميد ول 

اسس إم  لم ميد تةمد تمربي فو تمرنبػي ومو بمم و، ألدلم لم ممد، مم دلـ ند متأ إمنمم ف  ذمؾ و 
اتػػ  ال ُنػػدم  ب ػػممدتي فػػ  متىػػس لم ضػػمم ومػػم دلمػػى لمماكمػػ  نػػد تبناػػى فا نػػ  لمػػدفمع فػػ  
تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػػ  طىبػػي مرلوغػػم  فو نم ػػدل  تةطنػػؿ لمسػػنر فػػ  لمػػدعوى 

 ٓفاذل ن رى ف  ذمؾ كمف اكممم مةنبم  إلخبلممم باؽ لمدفمع " 
ػ طةػػف  ٙٓٔٔػ ص  ٕٗٓػ رنػػـ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٕٔا ػػض    *   

 ؽ٘٘مسا   ٜٙٔٔ
ػػ طةػف ٙٚٔصـ ٙٛٔػ رنـ  ٗػ متموع  عمر ػ تػ ٖٜٛٔ/ٖ/ٕٛ*     ا ض 
 ؽٛمسا   ٜٕ٘
 ؽ٘٘مسا   ٘ٓٙٔطةف ػ  ٔٓٛػ صٔٗٔػٖٙس ػٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٕ*      ا ض 

 
 

َ:َـََٝهؼصًَظُيَذإٔ  
اتنمطنم  سممع  ميد إثبمى فو إترلم "  طىس لمدفمع ف  ختمـ مرلفةتي لمب         رلم، ف ىنم  ول 
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 ٓتا نؽ ُمًةِنْف ُنةتبر طىبم  تمزمم  تىتـز لمماكم  باتمبتي مت  كماى مػـ تاتي إم  لمبرلم،  "  
 ؽٕ٘مسا   ٙ٘ٙٔػ طةف  ٜٔ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/٘/ٔٔ*  ا ض 

 
 

 كمم نضى ماكم  لما ض بأاي  : 
ممدلفس عف لمطمعانف  مرلفةتػي ػ فو مذكرتػي لمتامونػ  ػ مػف طىبػي "  مت  كمف مم إختتـ بي ل    

ف ىنم لم ضمم ببرلمتممم ولاتنمطنم  إستدعمم ضمبط لممبماث ممامن تي نةد ػ عىػ  يػذه لم ػور، 
ػػػ بمثمبػػ  طىػػس تػػمـز تىتػػـز لمماكمػػ  باتمبتػػي عاػػد لإلمتتػػمم إمػػ  لم ضػػمم بانػػر لمبػػرلم،  و  فػػاف 

  ٓف و نكوف م وبم  بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع"  لماكـ إذ نض  بادلا  لمطمعان
  ٕٓٗػ  ٙٚػ   ٖٔػ  س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 
 ٜٓٛػ  ٖٕٓػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٕٔ/ٕٛ*  ا ض 

 
َ:ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

اتنمطنػػم      "   طىػس لمػػدفمع فػػ  ختػػمـ مرلفةتػػي ػ فو مذكرتػػي لمم ػػرح بمػػم ػ لمبػػرلم، ف ػػىنم  ول 
 نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػم  تمزمػػم  تىتػػـز لمماكمػػ   باتمبتػػي متػػ   سػػممع  ػػميد إثبػػمى فو إتػػرلم تا

 ٓكماى  مـ تاتي إم  لم ضمم بممبرلم، "  
 ٚٙٗػ  ٖٙٔػ   ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/٘/ٖٕ*  ا ض 
 ٙ٘ٗػ   ٖٜػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٔ*  ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ  س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ*   ا ض 
 ٛٗٗػ   ٜٛػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٖ/ٕٙ*   ا ض  
 ٘ٓٔػ  ٕٙػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٔ/ٛٔ*   ا ض 
 ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٖ/ٕ*  ا ض  
 ٖ٘ٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
 ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔ*  ا ض 
  ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض 

إذ فف لم ػػماوف إامػػم نوتػػس سػػشلؿ لم ػػميد فوال  ثػػـ ناػػؽ مىماكمػػ  فف تُبػػدى مػػم تػػرله فػػ          
. إلاتممؿ فف تت  يذه لم ممد، ػ لمت  تسػمةمم لمماكمػ  وُنبػمح مىػدفمع مامن ػتمم ػ بمػم   ممدتي

 ٓن اةمم با ن   ند نتانر بمم وتي لمرفى ف  لمدعوى 
 ؽ٘٘/ٜٙٔٔػ طةف  ٙٓٔٔػ  ٕٗٓػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ؽٖٔ/ٖٚٚٔػ طةف  ٖٓ٘ػ ص  ٛٛػ رنـ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٗ/ٙٔ*  ا ض 
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َ:ًَٔحَهؼصَذأََٗٚ

" ال ُناا  عف سممع لم ميد نوؿ لماكـ إف يذل لم ميد ن ػمد عػف ولنةػ  غنػر فسمسػن         
ف  لمدعوى فو فامم ممم  مد بمم غنره ػ مم دلمى  ممدتي كمف ممػم تأثنريػم فػ  ع نػد، لمماكمػ  
وممػػذل كػػمف مػػف اػػؽ لمػػدفمع فف نامن ػػمم ػ فػػاذل كماػػى لمماكمػػ  نػػد غضػػى لمطػػرؼ عػػف طىػػس 

ل لم ميد ومـ نثبى فاي إمتاس عىنمم سممعي فػاف اكممػم نكػوف مةنبػم  بػمإلخبلؿ لمدفمع سممع يذ
 ٓباؽ لمدفمع " 

 ؽٖٓ/ٗٙٗٔػ طةف  ٕٔػ رنـ  ٕٓٔػ ص  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔ/ٕٗ*   ا ض 
 ؽٖ٘/ٚٔ٘ٔػ طةف  ٜٚٔػ رنـ  ٜٜٚػ ص  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕ*   ا ض 
 ؽٖٙمسا   ٕٗٙٚٔػ طةف ٜٗ٘ػ  ٙٗٔػ  ٙٗػ س  ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔ*   ا ض 

 
ومػػػف لممشسػػػؼ ا ػػػم  و فف لمماكمػػػ  فػػػ  تةاتمػػػم وتضػػػنن مم عىػػػ  دفػػػمع لمطػػػمعف و نػػػد        

إستادى إم  فسبمس غنر ا ن ن  وم ضػوا  لممخمم ػ  مىثمبػى بماضػر لمتىسػ  ا سػي وبطىبػمى 
لمػػػدفمع لمم ػػػ وع  بامفظػػػ  مسػػػتادلى تر ػػػد وتػػػدؿ إمػػػ  ترنػػػمف مامكمػػػ   ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ 

اضمره تا ن م  مدفمع لمطمعف . لممذكور وتمدى لمسبنؿ  ونسػتطنس لممطػممس   ـإمني مئلتنمف بي ول 
مف مامضر لمتىسمى فف نىاظ بانر عامم وبممةنف لممترد، و إختبلؼ  ٕٚو  ٔٚمى  اتنف 

و  ٕٚبممم مراػ  بػػ ص  ٔٚإن مع واتـ لمكتمب  إختبلفم  ت مربى فني لمسطور ولمكىممى ف  ص 
امػػػم نبلاػػػظ بما سػػػطر ما ػػػر وبكىمػػػمى بمماػػػ  لمضػػػنؽ  ٔٚت ػػػؼ ص مػػػنس يػػػذل فاسػػػس و ول 

ولمت ػػمرس ولم ػػار ولمتا ػػنر و ممػػم نػػورى بػػأف يػػذل لمسػػطر كػػمف نػػد سػػ ط  مػػف عمىنػػ  إعػػمد، 
كتمبػػ  يػػذه لم ػػ ا  بكممىمػػم إلضػػمف  مػػم فضػػنؼ بةػػد يػػذل لمسػػطر لمػػذى كػػمف  نػػد سػػ ط فتػػرى 

أمى )؟!( عمػػم إذل تا ػػنره و نىنػػي مبم ػػر، عبػػمر، مبممػػ  متمىػػ  غرنبػػ  ت ػػوؿ :  " ولمماكمػػ  سػػ
كمف اسػمانف ممػدى مابػوس فػ  يػذه لمتامنػ  ف ػرر )؟!( فاػي غنػر مابػوس ومطىػوس لم ػبض 
عىنػػي " ؟!! .. ومػػـ تبػػنف يػػذه لمةبػػمر، لمارنبػػ  لمةتنبػػ  مػػف يػػو )؟!( لمػػذى سػػأمتي لمماكمػػ  ؟!  
ومػػػػف يػػػػو ؟!! لمػػػػذى نػػػػرر وفتػػػػمس لمماكمػػػػ  ؟!!ومػػػػوال طػػػػوؿ مةماػػػػم، لمطػػػػمعف م رراػػػػم بػػػػممطةف 

ونر عىػ  يػذل و ػ إاّل فاػي نةزناػم ونةػزى لمطػمعف فاػي وعىػ  تمنػس لألاػولؿ فااػي ال نمكػف بػممتز 
ممػػذه لمةبػػمر، لمارنبػػ  لمةتنبػػ  فف تاسػػس فو تسػػاد إمػػ  دفػػمع لمطػػمعف و فػػذمؾ نتاػػمنض تامنضػػم  
 ػػمرخم  مػػس طىبػػي لمم ػػمـ عىنػػي ومػػس امفظػػ  لممسػػتادلى لمتػػ  نػػدممم مئلر ػػمد عػػف لممامكمػػ  

م ػػميد لممػػذكور فنمػػم وطىبػػي فػػ  لمامفظػػ  وتة نبػػم  عىنمػػم لمرتػػوع إمػػ  لمػػدلور، لمتػػمرى مامكمػػ  ل
لمتمرى مامكمي لم ميد فممممػم إلتخػمذ لمػبلـز إلاضػمر يػذل لم ػميد ومػف ولنػس بنماػمى لإلنممػ  

تامنمى فمف دوم  لمةىنم  ٕٔٓٓ/ٕٕٔٛلمادنث  لممارر، عاي ف  تىؾ لم ضن  لمتدند، لمرننم  
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فمػػػمـ  ٕٕٓٓ/٘/ٕٙلم ػػػمير، ( و ولممشتىػػػ  ممرلفةػػػ  لمانمبػػػ  متىسػػػ  كىػػػ   ػػػرؽ  ٕٔٓٓ/ٕٕٕ) 
لمػدلور، لمتمسػة  تامنػمى  ػممؿ لم ػمير، و ولمتػ  طىػس دفػمع لمطػمعف ػ وعىػ  مػميو ثمبػى بػذلى 

مػػػف يػػػذه لممػػػذكر، و لمت ػػػرنح مػػػي  ٘ٔمامضػػػر لمتىسػػػمى و سػػػىؼ بنماػػػي با ػػػي ص  ٔٚص 
دـ بامفظتػي فمػر لإلاممػ  ونمومػػ  بااضػمر  ػور، مامضػر تىسػمى ومىػػؼ تىػؾ لمتامنػ  لمتػ  نػػ

فدمػػ  لمثبػػوى فنمػػم و إلاضػػمر لم ػػميد لممػػذكور مػػف ولنػػس عاموناػػي لماممنػػ  لممسػػتى  فنمػػم اممػػ  
 ٖٔػ  ويو تمرن  ن  ؿ بناي وبنف لمنـو  ٜٜٛٔكوف لممستؿ بممتامن  لمرليا  نرتس إم  عمـ 

ىؾ لمتامن  ػ امضرل  متىسػمتمم عممم  و مس إاتممؿ نموـ فف نكوف لم ميد لممذكور ػ ولممتمـ ف  ت
فو م بوضػػم  عىنػػي عىػػػ  ذمتمػػم و لألمػػػر لمػػذى تتميىتػػي لمماكمػػػ  تتػػميبل  تممػػػم  ولختى ػػى ذرلوػػػس 
غرنب  عتنب  مئل ما  بانر موتس وال مبرر وال ساد عف يذل لمطىس لمتويرى و ولمػذى فونػس 

  وم ضػوا  مىا ػموؽ رفضي ػ ولم ماوف نوتس  إتمبتي ػ فونس مدوامى لماكـ ف  مخمم    ػمرخ
عبمر، فعتس مف كؿ مم ت دـ ت وؿ : " بؿ ونػرر لمػدفمع ؟!! عػف  ٘ٔلمثمبت  انف فوردى ص 

لممػػتمـ لألوؿ فف لم ػػػميد لممػػػذكور مطىػػػوس لم ػػػبض عىنػػي ) فى يػػػمرس ( إلتمممػػػي فػػػ  لمتامنػػػ  
لممبناػػ  بماضػػر لمتىسػػ  ومػػف ثػػـ تكػػوف لمماكمػػ  فػػ  اػػؿ مػػف سػػممعي " و ونةىػػـ ل  فف يػػذه 

ةبمر، لممساده مدفمع لمطمعف " تأمنؼ " و " إخترلع " ال ظؿ ممم مف لما ن   ونكػذبمم ونةرنمػم لم
ونك  مم مخمم تمم مىثمبى بمامضر لمتىسمى ومامنضتمم تممـ لممامنض  مخط  لمدفمع وامفظػ  
لممسػػتادلى لمتػػ  ت ػػدـ بمػػم وطىبمتػػي لممبػػدله و ويػػو عىػػ  تمنػػس لألاػػولؿ ال نة ػػ  لمماكمػػ  مػػف 

تماػ  مامن ػتي فػ  متىػس ولتس  إاضمر لم ميد ويو ا  وموتود ف  بػّر م ػر ػ وسػممعي ول 
لم ضػػمم إاّل فف لمماكمػػ  مػػـ تبػػذؿ فى مامومػػ  تدنػػ  إلاضػػمره و وفمػػرى لمػػدفمع فمػػرل  بمممرلفةػػ  
لألمر لمذى  ن كؿ إخبلال  تسنمم باؽ لمدفمع ونبطؿ لماكـ لممطةوف فني عى  ااو مم سىؼ 

 لمبنمف . 
 
 

َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝكـحصَك٠َجإلؿطضلٍ:ََََعجذؼحَا
ف د تسماد لماكػـ لممطةػوف فنػي فػ  نضػموي بادلاػ  لمطػمعف إمػ  إنػرلره بتا نػؽ لمانمبػ  ػ         

وا ػػىى لمماكمػػ  ذمػػؾ لإلنػػرلر ب وممػػم فاػػي فنػػر بػػأف مبىػػ  لمة ػػر،  الؼ دوالر لمثمبػػى فرنمممػػم 
دع  مىكنتػي ممػم وعىػؿ إا ت مظػي بمػذل لممبىػ  با نبتػي لمخم ػ  بأاػي بممتا ن مى ضبطى مةي ول 

فعػػده مػػدفس ا  ػػمى إماػػمؽ اتىػػي بتممةػػ  بنػػروى ... ومػػـ تا ػػؿ ماكمػػ  لمموضػػوع مػػف إنػػرلر 
فثامم إسػتتولبي بمػم ا ػي : ػ       "  فاػي فخػذ بمم ةػؿ مبىػ   ٜٕلمطمعف بممتا ن مى نومي ص 

خػػمص بػػي ) لمطػػمعف ( لمة ػػر،  الؼ دوالر لممضػػبوطنف مػػف اسػػمانف ممػػدى وفف يػػذل لممبىػػ  
 ألاي كمف ند فعطمه ماسمانف فك  متتمنده وفف اسمانف فاضر مي يذل لممبى  ونى لمضبط "
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 عى  لمااو لمتمم  : ػ  ٓٗوند سوؿ لمطمعف بممتا ن مى ص         
س  /  مم نومؾ فنمم تمم بمذل لم رنط مف ت دنـ اسػمانف مامػد ممػدى مػؾ مبىػ  ع ػر،  الؼ 

 دوالر ؟
 

   :ََِذٞظسَََََََََٓ
نماػػػم بػػػادلر،  ػػػرنط لمكمسػػػنى لمػػػذى نتضػػػمف لماػػػدنث لمػػػذى دلر بػػػنف لمُمبِىػػػْ  اسػػػمانف          

 ٓ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕمامد ممدى ولممتمـ نبؿ لمضبط نـو 
 ٓ     /  زى مم نىى نبؿ كده دوؿ كماول فك  مةمنم وفعطنتمـ ماسمانف عى مف نتمديـ 

ف كػػمف نػػد ف         نػػر بمىكنتػػي ممبىػػ  لمة ػػر،  الؼ دوالر لمسػػممؼ ومةاػػ  ذمػػؾ فف لمطػػمعف ول 
لمػػذكر إال  فاػػي فورد تةىػػنبل  م بػػوال  مضػػبط لممبىػػ  لممػػذكور وعىنػػي لألرنػػمـ لمتػػ  وضػػةى بمةرفػػ  

 ٓلمرنمب  لإلدلرن  
وند فف ح لمطمعف عػف سػبس ضػبطي مةػي بأاػي كػمف نػد سػىـ لم ػميد اسػمانف ممػدى         

إمنػػي لممبىػػ  لممضػػبوط ونػػدره ع ػػر،  الؼ دوالر متمػػد،  مػػم ن مبػػؿ ذمػػؾ لممبىػػ  ) فكػػ  ( وسػػىمي
 ٓممو  ورن  كؿ مامم فو  ممو  دوالر 

وبػذمؾ نكػوف إنػرلر لمطػمعف بضػبط لممبىػ  لممػذكور با نبتػي مرتبطػم  بممةىػ  مػف ضػبطي        
ف  اوزتي ويو مبى  ُمرنـ بأرنمـ مةنا  ػ وند فف ح عف تىؾ لمةى  وذمؾ لمسبس ويػو فاػي كػمف 

ى  ػػانر، بةمػػبلى مختى ػػي  سػػىممم مىُمبِىػػْ  لمػػذى تػػوم  تتمنػػديم إمػػ  دوالرلى بمةرفتػػي مػػف فوػػم
ستطمع بذمؾ لإلنممـ بأاي سىمي إمني عى  سبنؿ لمر و، عى  خبلؼ لما ن   ولمولنس   ٓول 

وتكػػوف لمماكمػػ  بػػذمؾ ونػػد فسػػ طى تػػزمل  يممػػم  وتويرنػػم  مػػف إنػػرلر لمطػػمعف لمسػػممؼ         
 ٓضح بي سبس ضبط مبى  لمة ر،  الؼ دوالر ف  ا نبتي لمذكر . ويو لمذى فو 

ويذل لمسبس نمثؿ عا رل  يممم  ف  إنرلر لمطمعف لمم مر إمني ولمذى إتخذتػي لمماكمػ          
 ٓسادل  ودمنبل  مف بنف لألدم  عى  ثبوى إدلاتي 

ن  ا  مى فمو مـ ن ر بضبط لممبى  لممذكور ف  ا نبتي وبأاي مىكي فاسس وفعده متاط        
إمامؽ اتىي بتممة  بنروى و ومكاي فضمؼ بأف يذل لممبىػ  لمممىػوؾ مػي كػمف مكواػم  مػف فوػمى 
ورننػػ   ػػانر،   وسػػىممم سػػى م  مىُمبِىػػْ  متتمنػػديم فتمػػديم إمػػ  مموػػ  ورنػػ  فوػػ  لممموػػ  دوالر ويػػو 

نػد فعطميػم  لممبى  لممضبوط عادمم سىمي إمني ذمؾ لمُمبِىْ  بػدال  مػف لم وػمى لم ػانر، لمتػ  كػمف
إنػػمه وطىػػس تتمنػػديم ماػػي ويػػو مػػم نا ػػ  إنػػرلر لمطػػمعف بضػػبط لممبىػػ  لمم ػػمر إمنػػي متػػردل  عػػف 

 ٓسببي لمم روع وفؽ مم فورده بانرلره وعى  لمااو لمسممؼ بنماي 
 

ومكف لمماكم  ا ىى تزمل  مف إنرلر لمطمعف ويو مم نتةىؽ بمىكن  ذمؾ لممبى  وفاي         
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 ٓمسدلد ا  مى اتىي عاد إمتامني بتممة  بنروى نخ ي وفاي إات ظ بي 
وفس طى تزمل   خر مف يذل لإلنرلر وي  لمظػروؼ ولممبلبسػمى لمسػمب   عىػ  لمضػبط         

 ٓانث كمف ند سىـ ذمؾ لممبى  مى مك  فومى  انر، ثـ سىمي إمني متمدل  
م  وامسػػمم  إذ نا ػػ  ويػػذل لمتػػزم لمػػذى فسػػ طتي لمماكمػػ  مػػف إنػػرلر لمطػػمعف ُنةػػْد تويرنػػ        

لمترنم  لممساد، إمني كىن   ويو مم ُنّةْد بتػرل  إلنػرلره لممػذكور ومسػخم  مػي انػث  ػرفتي لمماكمػ  
 ٓإم  مةا   خر مـ ن  ده ومـ نتتي إمني إرلدتي 

ف ػػد ن ػػد مػػف إنػػرلره لمسػػممؼ لمبنػػمف وعىػػ  ااػػو مػػم اطػػؽ بػػي ور ػػده بػػممتا نؽ ا ػػ          
سػػبس لمم ػػروع لمػػذى مػػف فتىػػي تػػـ ضػػبط ذمػػؾ لممبىػػ  با نبتػػي ويػػو لمتممػػ  عػػف ا سػػي وبنػػمف لم
 ٓنامؿ لألرنمـ لمممنز، مي 

ومػػػـ تا ػػػؿ لمماكمػػػ  يػػػذل لمسػػػبس ضػػػمف مػػػم ا ػػػىتي مػػػف إنػػػرلر لمطػػػمعف وممػػػذل كػػػمف       
تا نىمم مذمؾ لمدمنؿ خمطوم  ون وبي لم سمد ألاي تػمم مبتػورل  امن ػم  . ويػذل لمبتػر لمػذى فترتػي 

ظور عىنمم مم دلـ مف  ػأاي فف نانػر فاػوى لإلنػرلر ونانىػي إمػ  مةاػ   خػر لمماكم  فمر ما
نرلره لمكممؿ   ٓمـ ن  ده لمطمعف وال نت ؽ مس  رنح عبمرتي ول 

وال ُنًةْد ذمؾ  ور، مف  ور لمتتزو  لمم روع  ممضموف لمدمنؿ ويػو مػف اػؽ ماكمػ        
طػػرح لمػػبةض لنخػػر طمممػػم فف لمموضػػوع إذ ممػػم فف تأخػػذ بػػبةض لمػػدمنؿ لممطػػروح عىنمػػم ػ وت

لألمر مرتةي إم  مم تطموف إمني وال ن مدؼ نبػوال  فو إطموامامػم ػ وطمممػم فف لمػدمنؿ نػد نكػوف 
 ػانام  فػ   ػطر ماػي ومخمم ػم  مىا ن ػ  فػ   ػطر  خػر ػ ألف اػد ذمػؾ و ػرطي فف ال نترتػس 

 مومػػػي عىػػػ  تىػػػؾ لمتتزوػػػ  مسػػػ  لمػػػدمنؿ فو بتػػػره . بانػػػث نا ػػػرؼ إمػػػ  مةاػػػ   خػػػر خػػػبلؼ م
 ٓلم رنح ودالمتي لمولضا  

كمم نابا  فف نكػوف ولضػام مػف لماكػـ لمػذى فتػرى بػي تىػؾ لمتتزوػ  فف لمماكمػ  لمتػ        
فترتمم كماى عى  فطا  بممدمنؿ لمكممؿ ولألسمس لمذى نمـ عىني ف  ولنةػ  ػ وفف مةاػمه بأكمىػي 

وني لممةاػػ  و ػػرفي لمػػ  مػػـ ناػػس عامػػم وفممػػى بػػي إممممػػم  ػػممبل  . ثػػـ فتػػرى لمتتزوػػ  دوف ت ػػ
 مةا   خر مضمد ال نت ؽ ل بل  مس لمدمنؿ ذلتي بؿ نامنضي ونتامفر مةي كىن  .

َ:َََكوضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"   ال نتػػػوز مىماكمػػػ  فف تتػػػدخؿ فػػػ  رولنػػػ  لم ػػػميد ذلتمػػػم  وتأخػػػذيم عىػػػ  وتػػػي خػػػمص     

ح رولنتػي و بػؿ كػؿ فو فف ت نـ نضمميم عى   فػروض تاػمنض  ػرن ٓنخممؼ  رنح عبمرتمم 
 ٓمم ممم فف  تأخذ بمم إذل ي  إطمأاى  إمنمم  فو فف تطرامم إف مـ تثؽ بمم "

 ٚٔٚػ  ٕ٘ٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
 ٜٗٙػ  ٔٗٔػ   ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض  
 ٖ٘ٛػ  ٙٚػ  ٗٔػ س  ٖٜٙٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 
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َ:َـًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذإٔ

  مػميو ظػمير مػف اكممػم نػد فممػى  ػممد، لم ػميد عىػ  غنػر "   إذل كماى لمماكم  عى    
عتبرتػػي  ستخى ػػى مامػػم مػػمال تػػشدى إمنػػي ول  مػػم نػػشدى إمنمػػم ما ػػىمم لمػػذى فثبتتػػي فػػ  لماكػػـ ول 

  ٓدمنبل  عى  لإلدلا  فمذل فسمد ف  لإلستدالؿ نستوتس ا ض لماكـ "
 ٕٓٚػ  ٕٓٙػ   ٗػ س  ٖٜ٘ٔ/ ٗ/ ٗٔ*  ا ض 

 
َ

َ:ًَََٚٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗ
"   إذل كمف مف اؽ لمماكم   فف تأخذ بػبةض  فنػولؿ لم ػميد فػاف  اػد ذمػؾ ومامطػي فف     

ال تاند عػف لممةاػ  لمم مػـو ممػم و  وفاػي إذل مػـ تكػف لمماكمػ   مىمػ  إممممػم    ػانام با ن ػ  
لألسمس لمذى نممى عىني لم ممد، مس فامم مو تبناتي عى  ولنةي مكمف مػف لمماتمػؿ  فف نتانػر 

تػػػػي رفنمػػػػم  فػػػػ  لمػػػػدعوى فػػػػاف لماكػػػػـ نكػػػػوف مةنبػػػػم  ب  ػػػػور فػػػػ  لمبنػػػػمف فدى إمػػػػ  فسػػػػمد فػػػػ  و 
 "  ٓلنستدالؿ بمم نستوتس  ا ضي 
 ٘ٙٚػ  ٘ٙٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 

 
َ:َهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗٚٝ  

رض " إذل كمف لماكـ لممطةوف فني ف  متمؿ لمتوفنؽ بنف لمػدمنىنف لم ػوم  ولم اػ  نػد  إفتػ     
مػػػػف عاػػػػده إفترلضػػػػمى منسػػػػت نـ مػػػػي ت ػػػػانح رولنػػػػ   ػػػػميدى لماػػػػمدث و وتمػػػػد فػػػػ  لممولممػػػػ  
ولممبلممػ   بػنف لم ػورتنف  لممختى تػنف بةبػمرلى عممػ  متػرد،  الت ػدؽ  فػ  كػؿ لألاػولؿ  و 
وكػػمف إفترلضػػي  فػػ  يػػذل لم ػػدد ال سػػاد مػػي  وال  ػػميد  عىنػػي اسػػبمم  فثبتػػي لماكػػـ وبناػػي فػػ  

اكػػمـ  لمتامونػػ  نتػػس فف تباػػ  عىػػ  لمتػػـز  ولمن ػػنف  عىػػ  لمولنػػس لمػػذى مدوامتػػي و وكماػػى لأل
نثبتي لمدمنؿ لممةتبر وال تشسػس بػممظف ولإلاتمػمؿ عىػ  لم ػروض ولإلعتبػمرلى لممتػرد،  و فػاف 

 ٓلماكـ لممطةوف فني نكوف فمسد لإلستدالؿ مةنبم " 
  ٕٗٔػ  ٕٙػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 

 
َ:ًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

"  النتوز مىماكم  فف تتدخؿ ف  رولن  لم ميد ذلتمم وتأخذيم عى  وتػي خػمص نخػممؼ      
 ػػرنح عبمرتمػػم و فو ت ػػنـ نضػػمميم عىػػ  فػػروض تاػػمنض  ػػرنح رولنتػػي و بػػؿ كػػؿ مػػم ممػػم فف 
تأخذ بمم إذل ي  إطمأاى  إمنمم فو تطرامم إف مـ تثؽ بمم و وممم كمف لماكـ ند فنػمـ  نضػممه 
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ف عى  إفترلض  دور اركمى ال إرلدنػ  باسػتدلر، لممتاػ  عىنػي ويػو فػ  ماط ػ  بادلا  لمطمع
لمبل  ةورن  ويو ممال ساد مي مف فنػولؿ  ػميدى لإلثبػمى كمػم بسػطمم لماكػـ و  فااػي نكػوف نػد 
تػػػدخؿ فػػػ  رولنتممػػػم وفخػػػذيم عىػػػ  وتػػػي نخػػػممؼ  ػػػرنح عبمرتمػػػم ويػػػو مػػػمال نتػػػوز مػػػي ونب ػػػ  

ىنف لم وم  ولم ا  ممم نرفس و وال نامؿ مف ذمؾ فف نكوف فاػد لمتةمرض بةد ذمؾ نمومم بنف لمدمن
لم ميدنف ند نرر بتىس  لممامكم  فف لممتا  عىني كمف ند عمد إم  لإلستدلر، سػمع  إطػبلؽ 
لمةنػػػػمر مػػػػمدلـ فف لماكػػػػـ مػػػػـ نتةػػػػؿ سػػػػاده فػػػػ  رفػػػػس لمتاػػػػمنض يػػػػذه لألنػػػػولؿ  بةػػػػد تمان ػػػػمم 

 ٓ"  ٓمةنبم بمم نوتس ا ضي ومف ثـ فاف  لماكـ نكوف  ٓولإلطموامف إمنمم 
 ٓ ٓٛٛػ  ٕٛٓػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٙ/٘ٔ*  ا ض 

 
َ:ََئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِأَََٗٚ

إذل كمف مف اػؽ ماكمػ  لمموضػوع فف تتػزت نػوؿ لم ػميد فو لممػتمـ فتأخػذ بػبةض           
ماػػي دوف بةػػض و فػػاف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تمسػػخي فو تبتػػر فاػػوله و فػػاذل فمتمػػم ذمػػؾ ممػػم 

إم  عدـ إمممممم إممممم   انام  با ن   لألسػمس لمػذى نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممد، مػس فامػم فدى 
مو تبناتي عى  ولنةػ  مكػمف مػف لمُماتمػؿ فف نتانػر وتػي رفنمػم فػ  لمػدعوى و فػاف لماكػـ نكػوف 

 ٓمةنبم  ب  ور بنماي فدى إم  فسمد ف  إستدالمي بمم نتةنف مةي ا ضي 
 ؽ ٗٗمسا   ٜٔٛػ طةف   ٘ٙٚػ  ٘ٙٔػ  ٕ٘ػ س ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘*  ا ض 

ومػػـ تطبػػؽ ماكمػػ  لمموضػػوع يػػذه لم ولعػػد لمماضػػبط  ما مػػم فػػ  تتزوػػ  إنػػرلر لمطػػمعف       
لمسػػممؼ لمػػذكر وفيػػدرى مػػم ذكػػره عػػف سػػبس لات مظػػي بػػمممبى  لممضػػبوط فػػ  ا نبتػػي ػ ولمػػذى 

مػػم  اسػػبى لمنػػي ا ػػومي عىنػػي عىػػ  سػػبنؿ لمر ػػو، ػ رغػػـ لنضػػماي بأاػػي سػػبؽ فف سػػىـ لم ػػمك 
نةمدمي مػف لمةمػبلى لممختى ػ   ذلى لم وػمى لم ػانر، ػ وفعػمده لمنػي متمػدل  نبػؿ لمضػبط مبم ػر، 

ستطمع بذمؾ فف ناسس لمني تىؾ لمترنم  زورل  وبمتمام     ٓول 
 

وممذل كػمف اكممػم مةنبػم  م سػمد إسػتدالمي فضػبل  عػف ن ػور تسػبنبي بمػم نوتػس ا ضػي         
ومم بمالدلا  لم  فدم  فخرى ممم بنامم مف تسماد كمم سػىؼ ات  ومو تسمادى لمماكم  ف  نضم

 ٓلمبنمف 
 

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"  لذل كػػمف مماكمػػ  لمموضػػوع فف تتػػزىم نػػوؿ لم ػػميد فتأخػػذ بػػبةض ماػػي دوف بةػػض ػ      

فػػاف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تمسػػخي وتبتػػر فاػػوله بمػػم نانىػػي عػػف لممةاػػ  لمم مػػـو مػػف  ػػرنح 
نتس فف نكوف ولضام مف لماكـ لمذى ونةى فني تىػؾ لمتتزوػ  فف لمماكمػ  نػد  عبمرتي ػ وفاي 
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لامطى بمم ممد، وممرسى سىطتمم ف  تتزوتمم بانر بتر م اوليم ػ إذ فف ونوؼ لمماكم  عاػد 
 يذل لماد نا رؼ لم  فامم مـ ت طف  لم  مم نةنس لم ممد، ممم ن ـ إستدالممم بمم سمد  " . 

لمماكمػػ  نػػد بتػػرى فاػػوى  ػػممد، لم ػػميد فػػأدى ذمػػؾ لمػػ  عػػدـ لمممممػػم  وفاػػي ممػػم كماػػى        
لممممم  ػانام  با ن ػ  لالسػمس لمػذى نممػى عىنػي تىػؾ لم ػممد، مػس فامػم مػو تبناتػي عىػ  ولنةػي 
مكػػمف مػػف لمماتمػػؿ فف نتانػػر وتػػي رفنمػػم فػػ  لمػػدعوى ػ فػػاف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف مةنبػػم 

 إلستدالؿ ممم نتةنف مةي ا ضي "  .ب  ور ف  لمبنمف فدى لم  فسمد ف  ل
مسػا   ٜٔٛػ طةػف  ٘ٙٚػ ص  ٘ٙٔػ رنػـ  ٕ٘ػ س ٜٗٚٔ/ٔٔ/ٕ٘* ا ػض              

 ؽ  ٗٗ
 * لألاكمـ سمم   لمذكر ولمبنمف             

وكػػمف عىػػ  ماكمػػ  لمموضػػوع اتػػ  نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمةػػولر فف ت طػػف مػػاص         
ابػأى عاػي فاوليػم ولمػم فف تأخػذ بمػم بمكمىمػم وبا ػمم دوف إنرلرلى لمطمعف سػمم   لمػذكر ومػم ف

تبةنض فو تتزوي فو تطراي كىن  ػ ألامم لنرلرلى ت ػكؿ واػد، ولاػد، غنػر نمبىػ  مىتتزوػ  انػث 
فوضػػح لمطػػمعف فاػػي مػػـ نتسػػىـ ذمػػؾ لممبىػػ  لممضػػبوط لال بمعتبػػمره م ػػمببل ممبىػػ  نممثىػػي ب وػػمى 

مبى  متمد فو  لمممو  دوالر مىورن  لمولاد، . فمػم فف ورنن   انر، مةمبلى مختى   وإلستبدلمي ب
تترى لمماكم  يذه لمتتزو  لمخمطو  بمم نةد  بترل ومسػخم النػرلرلى لمطػمعف وت ػونمم ممةاميػم 
وتاننرل  كممبل  مدالمتمم ومازليػم فػاف يػذل ممػم نةػد فسػمدل فػ  ماطػؽ لماكػـ لم ضػمو  وخىػبل  فػ  

ػ ألامػم بػذمؾ تكػوف  ونػد لسػتةماى فػ  نضػمومم بادلاػ   لستدالمي نوتس ا ضي كمم سػىؼ لمبنػمف
لمطػػمعف لمػػ  دمنػػؿ مسػػتمد مػػف إنػػرلره بممتا ن ػػمى دوف فف نكػػوف يػػذل لمػػدمنؿ مشدنػػم فػػ  ماطػػؽ 
سػػمو  ولسػػتدالؿ  م بػػوؿ لمػػ  تىػػؾ لماتنتػػ  لمتػػ  خى ػػى لمنمػػم . وممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لسػػبمس 

عىػػ  عنػػس نمػػس سػػبلم  لالسػػتابمط ػ  لماكػػـ تةتبػػر م ػػوبم  بمم سػػمد فػػ  لالسػػتدالؿ لذل لاطػػوى
ونتا ػػؽ ذمػػؾ فػػ  اممػػ  عػػدـ لمىػػزـو لمماط ػػ  مىاتنتػػ  لمتػػ  لاتمػػى لمنمػػم لمماكمػػ  باػػمم  عىػػ  

 لمةام ر لمت  تثبى مدنمم . 
 

   ٖٖٖٗػ طةػف  ٚٚٙػ ص  ٕٔٔػ رنػـ  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ/ٕ/ٕٔا ض مػدا 
 ؽ  ٕٙمسا  

 
َ:ََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

ـ عىػػ  ولنةػػ  إستخى ػػمم لم مضػػ  إستخبل ػػم  مػػف م ػػدر موتػػود " لذل باػػ  لماكػػ          
 ٓومكف  مف لممستانؿ ع بل لستخبلص تىؾ لمولنة  ماي كمف يذل لماكـ بمطبل  "  

 ؽٙ٘/ٜ٘ٔػ لمطةف  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٕٗ*  ا ض                
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َََهظٞعَآسغَك٠َجُريحٕ:ََََسحٓـح
بادلاػ  لمطػمعف إمػ  لمػدمنؿ لممسػتمد  ف ػد تسػماد لماكػـ لممطةػوف فنػي كػذمؾ فػ  نضػموي        

مػػف ت رنػػر ت رنػػ  لالامدنػػث لممسػػتى  عىػػ  لم ػػرلوط لممضػػبوط  وتػػمم بػػمماكـ فف ذمػػؾ لمت رنػػر 
ورد بػػي فف لمطػػمعف طىػػس مبػػمم  لمر ػػو، مػػف لم ػػميد اسػػمانف ممػػدى اتػػ  ن ػػـو بتا نػػذ لمة ػػود 

لمة ػر،  الؼ دوالر لمثبلث ػ وفف تىػؾ لألامدنػث تضػماى تادنػد لمطػمعف موعػد لسػتبلمي مبىػ  
 مف لم مك  انث تـ ضبطي ع س لستبلمي إنمه . 

ومػػـ تبػػنف لمماكمػػ  فػػ  اكممػػم اػػص تىػػؾ لالامدنػػث لممسػػتى  لمتػػ  لستخى ػػى مامػػم         
لمونموس لمت  فثبتمم بمدوامى لماكـ عى  لمااو لمسممؼ لمذكر . ألف مػم فوردتػي فػ  يػذل لم ػأف 

 تـ تستنىي  مف مامدثمى بنف لمطرفنف . مـ نكف لال لستخبل م ولستابمطم ممم 
  عى  فاي : ػ  "  نتس فف ن تمؿ لماكـ عى   لألسبمس لمتػ  ٓف ٖٓٔف د ا ى لمممد،/    

باػػ  عىنمػػػم و وكػػػؿ اكػػػـ بمإلدلاػػػ  نتػػػس فف ن ػػػتمؿ عىػػػ  بنػػػمف لمولنةػػػ   لممسػػػتوتب  مىة وبػػػ  و 
موتبػػي " ػ ونضػػى ولمظػػروؼ لمتػػ  ونةػػى فنمػػم و وفف ن ػػنر إمػػ  اػػص لم ػػماوف لمػػذى اكػػـ ب

ماكمػػ  لمػػا ض بأاػػي "  نتػػس فف نكػػوف لماكػػـ م ػػتمبل بذلتػػي عىػػ   ػػروط  ػػاتي وم ومػػمى 
وتوده فبل ن بػؿ تكمىػ  مػم تػا ص فنػي مػف بنماػمى تويرنػ  بػأى دمنػؿ غنػر مسػتمد ماػي فو بػأى 

  ٓطرنؽ  خر مف طرؽ لإلثبمى " 
 ٜٛٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/٘*  ا ض 
  ٜٖٖػ  ٓٓٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/٘/ٛٔ*  ا ض 

  و عى  فاي : ػ  " ٓف ٖٓٔوتولتر نضمم ماكم  لما ض و ف  تطبنؽ فاكمـ لمممد، /        
نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمفنػػ  بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكمػػ  اػػنف نضػػى فػػ  لمػػدعوى 
 بمإلدلا  ند فممى إممممم  انام  بمبا  لألدم  لم موم  فنمم و ولألسػمس لمػذى ت ػـو عىنػي  ػممد،
كػػؿ  ػػميد ون ػػـو عىنػػي كػػؿ دمنػػؿ و وفاػػي كنمػػم نتا ػػؽ ذمػػؾ ونتا ػػؽ لماػػرض مػػف لمتسػػبنس فااػػي 
نتس فف نكوف ف  بنػمف تىػ  م  ػؿ بانػث نسػتطمع لمونػوؼ عىػ  مسػوغمى مػم نضػ  بػي و 
فمػػم إفػػرلغ لماكػػـ فػػ  عبػػمرلى مةمػػم، فو وضػػةي فػػ   ػػور، متمىػػ  متمىػػ  فػػبل نا ػػؽ لماػػرض 

نس لألاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض مف إعمػمؿ رنمبتمػم لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسب
عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إثبمتمػم بػمماكـ 

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

 
َ:ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

" نتس فاّل نتمؿ لماكـ فدم  لمثبوى ف  لمدعوى بؿ عىني فف نبنامم ف  وضوح وفف نػورد      
مػػرد عىػػ  لمػػدفوع مشدليػػم فػػ  بنػػمف م  ػػؿ مىونػػوؼ عىػػ  مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم فػػ  م ػػمـ ل

لمتويرنػػػ  لمتػػػ  نػػػدم  بمػػػم لممػػػتمـ واتػػػ  نمكػػػف فف نتا ػػػؽ لمػػػذى ن ػػػده لم ػػػمرع مػػػف تسػػػبنس 
 لألاكمـ ونمكف ماكم  لما ض مف إعممؿ رنمبتمم عى   تطبنؽ لم ماوف تطبن م   انام " . 

  ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔا ض  
 
 
  

َ:ًَٔحَهؼصَذأٗٚ
كػؿ اكػـ بمإلدلاػ  فف نػورد مػم إسػتاد إمنػي مػف فدمػ  لمثبػوى  "    مف لمم رر فاي نتس فػ      

 وفف نبنف مشدليم بنمام كمفنم نتضح وتي لستدالمي بمم  " . 
 ٜٚ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ* ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ
"  مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم  لمت  تستاد إمنمم لمماكم  وبنػمف مشدليػم فػ  اكممػم       
كمفنػػم . فػػبل نك ػػ  لإل ػػمر، إمنمػػم بػػؿ ناباػػ  سػػرد مضػػموف كػػؿ دمنػػؿ وذكػػر مػػشدله بطرن ػػ   بنماػػم  

ولفن  نبنف مامم مدى تأننده لمولنة  كمم لنتاةى بمم لمماكمػ  ومبىػ  إتسػمني مػس بػمن  لألدمػ   " 
 . 

 ٖٕٔػ ص ٙٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٕ/ٛ*  ا ض 
َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ

دم  لمت  تسػتاد إمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مشدليػم فػ  لماكػـ " مف لمم رر فاي نتس إنرلد لأل       
بنمام  كمفنم فبل نك   مترد لإل مر، إمنمػم بػؿ ناباػ  سػرد مضػموف لمػدمنؿ وذكػر مػشدله  بطرن ػ  
ولفنػػ  نبػػنف مامػػم مػػدى تأننػػده مىولنةػػ  لمتػػ  لنتاةػػى بمػػم لمماكمػػ  ومبىػػ  إت منػػي مػػس بػػمن  لألدمػػ  

 ستدالمي بمم   "  . لمت  لنريم لماكـ ات  نتضح وتي إ
  ٕ٘ٛٔػ  ٕٙٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ ٔٔ/ٚٔ*  ا ض 
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 ٗٚػ  ٗٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض 
وممذل كمف نتةنف عى  لمماكم  بنمف مشدى لممامدثمى لممذكور،  بنف فطرلفمم مت  نمكف      

مرلنبػػ   ػػا  لالسػػتخبلص لمػػذى ذيبػػى لمنػػي لمماكمػػ  وفف لمطػػمعف طىػػس تىػػؾ لممبػػمم  ما سػػي 
ى  سبنؿ لمر و، . ولالعممؿ لمت  لت ؽ مس لم مك  عى  فف ن ـو بمم م مبؿ  ت مضن  لممبػمم  ع

لممذكور،  و وات  تتمكف ماكم  لما ض مف بسط رنمبتمم عى  سبلم   يذل لالستخبلص ومػم 
لذل كمف م بوال ف  لمة ؿ ولمماطؽ مف عدمي ػ ويػو فمػر نسػتانؿ عىنمػم لم نػمـ بػي إذل مػم كماػى 

ند لكت ى بمترد لم وؿ بأف لألامدنث لممستى  تضػماى طىػس لمطػمعف مبػمم  لمر ػو،  لمماكم  
 من ـو بتا نذ لمة ود مى مك  . 

ولألامدنػػث لممػػذكور، يػػ  فػػ  ا ن تمػػم لمم ػػدممى لمتػػ  لستخى ػػى مامػػم لمماكمػػ  تىػػؾ         
 مم . لماتمو  وي  طىس لمر و،  مى نمـ بأعممؿ لموظن   مف تماس لمطمعف فو لإلخبلؿ ب

وممػػػذل كػػػمف ناباػػػ  عىػػػ  لمماكمػػػ  بنػػػمف يػػػذه لمم ػػػدممى وتىػػػؾ لالامدنػػػث عىػػػ  ااػػػو         
نوضػامم دوف لتمػمؿ فو تةمػنـ فو تتمنػؿ  ممةرفػ  مػػم لذل كماػى تػشدى فةػبل لمػ  مةاػ  طىػػس 
لمر و، مف تماس لمطمعف ولمم مبؿ لمذى سن ـو بي بةد لإلرت مم  إلف يذه لمترنم  ممم فركمامم 

لم ماوان   ويػذه لألركػمف تسػتخىص مػف لمونػموس لممطرواػ  عىػ   بسػمط لمباػث فمػمـ و رلوطمم 
لمماكمػػ  وال نمكػػف لمتا ػػؽ مػػف ننػػمـ تىػػؾ لمترنمػػ  إال  بةػػد لسػػتةرلض لالامدنػػث لممتبمدمػػ  بػػنف 

تىػػؾ لألركػػمف لممكواػػػ    ثػػـ نػػػأت  بةػػد ذمػػؾ دور لسػػتخبلص لمطػػرفنف بػػاص عبمرلتمػػم ولم مظمػػم
، وتادنػػد موعػػد ألخػػذ لممبىػػ  لممػػذكور عىػػ  سػػبنؿ لإلرت ػػمم مى نػػمـ  مىترنمػػ  ويػػ  طىػػس لمر ػػو 

بةمؿ مف فعمػمؿ وظن ػ  لمطػمعف  و وممػذل فػاف لماكػـ  نكػوف مةنبػم م  ػوره ألاػي فورد باتنتػ  
لالستخبلص بونوع لمترنم  مف ولنس ت رن  ل رط  لمتستنؿ دوف بنػمف لمم ػدممى لمتػ  تػـ يػذل 

  لألسػػمس لمػػولنة  لمػػذى لسػػتمدى ماػػي لمماكمػػ  نامعتمػػم لإلسػػتابمط مامػػم . وبػػذمؾ تةػػذر مةرفػػ
بػأف لأل ػرط   لممػػذكور، مسػتؿ بمػػم مػم ن نػػد طىػس لمر ػو، وتادنػػد موعػد السػػتبلـ مبىػ  لمة ػػر، 

  ٓ الؼ دوالر مف مبى  لمر و،  
كمػم كػمف عىنمػػم كػذمؾ فف تسػتمس با سػػمم مؤل ػرط  لممػذكور، متتبػػنف اػص تىػؾ لألامدنػػث       

فطرلفمػػم  وال تةتمػػد فػػ  ذمػػؾ عىػػ  لسػػتممع غنريػػم مىمامدثػػمى لممػػذكور، ثػػـ ت ػػـو لممتبمدمػػ  بػػنف 
بمستخبلص مم ترله مت  م  مس رفنمم  لمخمص ووتم  اظريػم لم خ ػن  . ألف لم مضػ  لمتاػمو  
نكوف ع ندتي ف  لمدعوى بامم  عىػ  رفنػي لم خ ػ  ولطمواماػي ووتدلاػي وال ن ػمركي فػ  تكػونف 

  ٓلمة ند، رفى مسوله  
وممػػذل فضػػا  مػػف ولتبػػمى لمماكمػػ  فف تسػػتمس مبل ػػرط  لممسػػتى  با سػػمم فػػ  اضػػور       

تمنػػػػس لمخ ػػػػـو وبممتىسػػػػ  لمةىانػػػػ   فثاػػػػمم لممامكمػػػػ  وتر ػػػػد بماضػػػػر لمتىسػػػػ  اػػػػص تىػػػػؾ 
لممامدثمى وفاوليػم ثػـ تسػتخىص مامػم مػم تػرله مت  ػم مػس لطموامامػم  ووتػدلامم . ويػذل لإلتػرلم 
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مػػ  ومػػو مػػف تى ػػمم ا سػػمم دوف امتػػ  لمػػ  طىػػس مػػف لمػػدفمع ألف كػػمف نتةػػنف فف ت ػػـو بػػي لمماك
يػػذل يػػو ولتبمػػم فػػ  تا نػػؽ لمػػدعوى وتماػػنص فدمتمػػم ػ وطمممػػم فامػػم لتخػػذى مػػف اتنتػػ  ت رنػػ  
لأل ػرط   لممػذكور، دمػنبل ضػد لمطػمعف وتسػمادى إمنػي مػس بػمن  لألدمػ  لألخػرى   فػ  نضػمومم 

  ٓبادلاتي 
 

نمـ بت رن  لأل رط  سمم   لمبنمف سولم كماى لمانمب  لمةمم  ولم وؿ بانر ذمؾ نتةؿ مف        
فو خبنػر لأل ػػولى يػػو  ػػماس لم ػػوؿ لمم ضػػؿ فػ  ت سػػنر مةاػػ  لمةبػػمرلى ولألم ػػمظ لممتبمدمػػ  
بػنف لممتاػدثنف وتكنن مػػم مػف لمامانػػ  لم ماوانػ  ويػػذه لألمػور ممػػم نػدخؿ فػػ  لخت ػمص نمضػػ  

فػػػ  فدلم مممتػػي وطبنةػػ  لخت م ػػي وعمىػػػي لمػػدعوى واػػده . ومػػنس مػػػي فف ن ػػرؾ مةػػي فاػػدل  
 ٓووالنتي 
وند تتضػمف لممامدثػمى لممسػتى  طىػس مبىػ  مةػنف وتادنػد موعػد السػتبلمي ... ومكػف        

ذمػػؾ النةاػػ  اتمػػم  فف مػػم نطىػػس مػػف لمموظػػؼ لمةػػمـ مػػف مبػػمم  ػ اتمػػم عىػػ  سػػبنؿ لإلرت ػػمم 
م ولم مظمػػم وعبمرلتمػػم وفف نتػػرؾ ولمر ػػو، . وممػػذل نتةػػنف بنػػمف اػػص  لممامدثػػمى لممسػػتى  بػػذلتم

مى مض  إستخبلص م موممم ولمم  ود مامم ف  ظػؿ لمظػروؼ ولممبلبسػمى لممانطػ  بممولنةػ  
وبسػػنمؽ لماػػدنث بمكمىػػي ػ ثػػـ نػػتـ بةػػد ذمػػؾ مرلنبػػ  لم مضػػ  فػػ  لستخبل ػػي ومػػدى  ػػاتي فـ 

اػػػي وبػػػنف فسػػػمد لسػػػتدالمي وتةسػػػؼ لسػػػتابمطي . خم ػػػ  وفف لمطػػػمعف مػػػـ ناكػػػر فف اػػػدنثم  دلر بن
لممبىػػ  اػػوؿ ع ػػر،  فالؼ دوالر ومكػػف لماػػدنث تةىػػؽ بمسػػتبدلؿ مبىػػ  ب وػػمى مممنػػ  كبنػػر، بػػأخر 
مممثؿ مف فوػمى  ػانر، مةمػبلى مختى ػ  و وممػذل بػمى مػف لممتةػنف عىػ  لمماكمػ  بنػمف اػص 
لالامدنث لممذكور، لمت  لستدمى مامم طىس لمطمعف لمر و، متا نذ لمة ود لمم ػمر لمنمػم وتادنػد 

   ٓعد الستبلـ ع ر،  الؼ دوالر مامم مو 
ذ ن ػػػرى فػػػ  ذمػػػؾ فػػػمف اكممػػػم نكػػػوف مةنبػػػم م  ػػػوره متةناػػػم لمػػػا ض ولالاممػػػ  ومػػػو         ول 

 ٓتسمادى لمماكم   ف  نضمومم لم  فدم  فخرى اظرل  ممم بنامم مف تسماد 
م ممػػم يػػو م ػػرر فػػأف لم مضػػ  مطممػػس بػػأف نبػػنف فػػ  اكمػػي لمةام ػػر لمتػػ  لسػػتمد مامػػ        

رفني ولألسماند لمت  با  عىنمػم نضػممه وذمػؾ اتػ  نمكػف لمتا ػؽ ممػم لذل كػمف مػم لعتمػد عىنػي 
مػػف  ػػأاي فف نػػشدى ع ػػبل  إمػػ  لماتنتػػ  لمتػػ  خىػػص لمنمػػم ػ وترلنػػس ماكمػػ  لمػػا ض لمماطػػؽ 
لم ضمو  مىاكـ مػف خػبلؿ لمم ػدممى لمتػ  تسػونمم فسػبمبي و وبػدوف يػذه لمم ػدممى ال تسػتطنس 

م فف تتا ػػؽ مػػف  ػػا  لإلسػػتخبلص وسػػبلمتي ويػػو مػػم  نةتزيػػم عػػف فف ت ػػوؿ لمماكمػػ  لمةىنػػ
كىمتمم ف  مدى  ا  تطبنؽ لم ػماوف ػ لذ ال ننمػ  مىرنمبػ  لمتػ  تبم ػريم ماكمػ  لمػا ض عىػ  
ُاسػػػػػْف تطبنػػػػػؽ لم ػػػػػماوف لذل كماػػػػػى ماكمػػػػػ  لمموضػػػػػوع بماػػػػػأى عػػػػػف فداػػػػػ  رنمبػػػػػ  فػػػػػ  ماط ػػػػػ  

نةػػ  وم ػػدممتمم كمػػم نثبتمػػم لماكػػـ يػػ  لمماػػمط           لستخبل ػػمم مىونػػموس و وممػػم كماػػى عام ػػر لمول
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فػػ  لمتا ػػؽ مػػف  ػػا  لالسػػتخبلص وسػػبلمتي و ػػا  تطبنػػؽ لم ػػماوف فػػمف بنػػمف لماكػػـ ممػػذه 
لمةام ر وتىؾ لمم دممى نكػوف فمػرل  ضػرورنم  وضػمانم  وعػدـ بنمامػم ناػوؿ دوف تمكػنف ماكمػ  

 لما ض مف مرلنب  سبلم  لماكـ ف  تطبنؽ لم ماوف .
 ومم بةديم ٕ٘ٓػ ص  ٜٓٛٔ*  لما ض لمتامو  مىدكتور فتا  سرور طبة                
 

َََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحع:ََََؿحصؿح
ف ػػد سػػطر دفػػمع لمطػػمعف دفمعػػي وفوتػػي دفوعػػي فػػ  لم ضػػنتنف بمػػذكرتنف مست نضػػتنف         

 ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔدنمممم بتىسػػ  بممػػم لكمػػؿ دفمعػػي لم ػػ وى نػػدمممم مماكمػػ  لمموضػػوع وثمبػػى ت ػػ
" ولمػدفمع لمامضػر لألسػتمذ / رتػمو   ـ   مامضر لمتىسمى و وثمبى بتىػؾ لم ػ ا  : ٗٙص 

كسػس  ٜٓ/ ٕعطني لمامضر مس لممتمـ ....... ندـ مذكر، مف ف ؿ و ورتنف فػ  لم ضػن  
تامنمى ادلوؽ لم ب  ػ ومذكر، مف ف ػؿ و ػورتنف فػ  لمتامنػ   ٜٓ/  ٗٛٚ٘غنر م روع  و 

تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػ  ومػػرف ننف بػػمألورلؽ وفاػػمؿ  ا ػػم  فػػ  دفمعػػي عىنممػػم  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛرنػػـ 
مامضػػػػر  ٘ٚو  ٗٚص  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗاسػػػػبمم يػػػػو ثمبػػػػى با ػػػػر لمى ػػػػظ بتىسػػػػ  لممرلفةػػػػ  

لمتىسمى ػ بند فف لمماكم  ف مى لذلامم عف سممع ذمؾ لمدفمع وفغمضى عنانمػم عػف باػث 
تػػػ  فودع بممػػػم لممػػػدلفس عػػػف لمطػػػمعف ع ػػػمر، فكػػػره دفوعػػػي ومػػػـ تىػػػؽ بػػػمال  متناػػػؾ لممػػػذكرتنف لم

وخبل   باثي ف  لسممس ودن  متامين   مستةنام بػمممرلتس لم ماوانػ  ولنرلم لم  منػ  لمامضػت  
ػ  ويمم ذلى لممذكرتنف لمىتنف  سػبؽ مىماكمػ  فف ف ػماى بممػم فػ  وتػي م ػدممم رغػـ فاػي مػف 

ممذكر، لألوم  ف  نضن  لألمولؿ لمةمم  كبمر لمماممنف و نوخمـ و واورد فنمم نى  اص يذه ل
  ـــو ػ ثـ اص لممذكر،  لمثمان  ف  نضن  لمكسس غنر لمم روع   : 

 
َ:َــَٝعهس014َٗضَٓظًغزَهؼيسَجألٓٞجٍَجُؼحٓسَجملوضٓسَك٠َ:ََََأٝلاَ

 " فاممى لمانمب  لمةمم  إم  لممامكم  كبل  مف : ػ
 ػ  .............   ٔ
 ػ  .............   ٕ
 ٓػ بدلور، ادلوؽ لم ب   ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕػ  ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔبو ؼ فاممم ف  لممد، مف     

َ:َـََجملطَْٜجألٍٝ
ػ   ب ػػ تي فػػ  اكػػـ لممػػوظ نف لمةمػػومنف " روػػنس متىػػس إدلر،  ػػرك  لم ػػمير، مىمبىوسػػمى   ٔ

ولمترنكػػو " ترنكواػػم " نطػػمع عػػمـ و طىػػس وفخػػذ ما سػػي عطنػػ  ألدلم عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ 
ولتبمتمػػم بػػأف طىػػس مػػف اسػػمانف مامػػد ممػػدى ويػػمرى فوتناػػ  ػ وظن تػػي ومئلخػػبلؿ ب

لمم ػدرنف مىمبلبػػس لمتػميز، ػ مبىػ  مموػػ  وولاػد فمػػؼ وسػبةممو  سػػت  وفربةػػنف دوالرل  
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فخػػذ ماػػي دفةػػ  فومػػ  مبىػػ  ع ػػر،  الؼ دوالرعىػػ  سػػبنؿ لمر ػػو، م مبػػؿ ننممػػي بتسػػمنؿ 
م ػػػرك  لمتػػػ  نػػػرفس تا نػػػذ ع ػػػود ت ػػػدنر لممبلبػػػس لمتػػػميز، لمتػػػ  تةمنػػػدل عىنمػػػم مػػػس ل

متىس إدلرتمم ولممولف   دوف م تض  عىػ  تخ ػنض لمػثمف لممت ػؽ عىنػي ب ػأف تةمنػد 
 ٓيمرى فوتنا  مس لم رك  م رلم كمن  مف مخزوامم 

ػ  ب  تي موظ م  عمومنم  " رونس متىس إدلر، رونس متىس إدلر،  رك  لم ػمير، مىمبىوسػمى   ٕ
دل  بػأمولؿ لمتمػ  لمتػ  نةمػؿ بمػم بػأف دفػس ولمترنكو " ترنكوام " نطػمع عػمـ ػ فضػر عمػ

عمنؿ لم رك  لألتاب  " يمرى فوتنا  " بأف نطممس بتخ نض اسب  ع ر، ف  لمممو  
مف لألسةمر لمتػ  كػمف نػد ت ػدـ بمػم م ػرلم مخػزوف لم ػرك  مػف مبلبػس تػميز، وذمػؾ 
اتمى بمولف تي عىػ  تخ نضػ عدلد ع ديم و ول  مم بةد تممـ لإلت مؽ عى  يذه لألسةمر ول 

باسب  ثممان  ف  لمممو  و ممم ترتس عىني خسػمور مممنػ  بمم ػرك  نػدرى بػأربةنف فمػؼ 
  ٓدوالر 

 
 

َ:َـَجملطَْٜجُػح٠ٗ
ب ػػ تي فػػ  اكػػـ لممػػوظ نف لمةمػػومنف " مػػدنر نسػػـ لمت ػػدنر ب ػػرك  لم ػػمير، مىمبىوسػػمى       

ف فعمػمؿ وظن تػي ولمترنكػو " ترنكواػم " نطػمع عػمـ ػ طىػس ونبػؿ عطنػ  بةػد تمػمـ  دلوػي عمػبل  مػ
بأف طىس عطن  مف اسمانف مامد ممدى مكمفأ، مي عى  توننةي ع د ت ػدنر لممبلبػس لمػذى 
فبرمي لألخنر مس لم رك  لمت  نةمؿ بمػم و ونبػؿ ماػي تا نػذل  مطىبػي مبىػ  خمسػممو  تانػي و وتػـ 

 ٓذمؾ بانر إت مؽ سمبؽ بناممم 
و  ٔمكررل  / ٙٔٔو  ٙ/ٔٔٔو  ٘ٓٔ و ٗٓٔو  ٖٓٔوطىبى لمانمب  ع مبممم بمممولد         
 ٓمكررل  /يػ مف نماوف لمة وبمى  ٜٔٔ/س و ٜٔٔو  ٛٔٔ

َٓوضٓسَػغٝعيس
كا م ند بسطام دفمعام ف  لمموضوع  ولم ػماوف بمرلفةتاػم لم ػ وني فمػمـ ينوػي سػمب   مػف          

بمعػم مشندل باولفظ  لممستادلى لمم دم  ت ٜٜٔٔ/  ٕ/  ٕٔو  ٔٔفاد ع ر عممم  و بتىست  
تامنػػمى  ٜٜٓٔ/ٗٛٚ٘فػػ  لمػػدعوى وكػػذل اػػولفظ لممسػػتادلى لمم دمػػي فػػ  لم ضػػن  لممرتبطػػ  

كىػػػ   ػػػرؽ لم ػػػميره ( لمماظػػػوره مػػػس يػػػذه لم ضػػػني إلرتبمطممػػػم مةػػػم   ٜٓ/ٖٓ٘اػػػدلوؽ لم بػػػي ) 
إرتبمطػػم الن بػػؿ لمتتزوػػ   نسػػتوتس  فف ن ػػدر فنممػػم اكػػـ  ولاػػد ػ .. ذمػػؾ فف نػػرلر لالتمػػمـ 

 ٜٛ/  ٔٚ٘تامنػػػمى اػػػدلوؽ لم بػػػي )  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛ....... فػػػ  لم ضػػػن  ناسػػػس لمػػػ  لممػػػتمـ .
كى   رؽ لم مير، ( ػ ناسس لمني فاي ب  تي رونس متىس إدلر،  رك  ترنكوام  ترنكواػم " طىػس 

 ٜٓ/ ٗٛٚ٘و فخذ ر وه مبى  ع ره  الؼ دوالر و بنامم ناسس لمني نرلر لالتممـ فػ  لم ضػن  
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ىػ   ػرؽ ( فاػي بػذلى  ػ ت  كػرونس متىػس لدلره  ػرك  ك ٜٓ/  ٖٓ٘تامنمى ادلوػؽ لم ب  ) 
ترنكوام تمكف مف لما وؿ عى  كسػس غنػر م ػروع اتنتػ  لرتكمبػي مخمم ػ  مػاص ع ػمب  بػأف 

تامنػػمى  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛفخػػذ مبىػػ  ع ػػره  الؼ دوالر لمرنكػػ  موضػػوع لالتمػػمـ فػػ  لمتامنػػ  رنػػـ 
 او لممبنف بممتا ن مى . " كى   رؽ لم مير، عى  لما ٜٛ/  ٔٚ٘ادلوؽ لم ب  لمم ند، برنـ 

تامنمى ادلوؽ لم ب  ناص  رلا  عىػ  فف  ٜٓ/  ٗٛٚ٘ف رلر لإلتممـ ف  لم ضن           
لمتممػػػ   لمتػػػ  ناسػػػبمم لمػػػ  لممػػػتمـ ......... يػػػ  ذلى لمتممػػػ  لمتامونػػػ  موضػػػوع لإلتمػػػمـ فػػػ  

ؼ و ذمػػػػؾ تةػػػػػدد مةاػػػػوى بتةػػػػدد لألو ػػػػػم ٓٓتامنػػػػمى اػػػػػدلوؽ لم بػػػػ    ٜٛ/  ٗٔ٘ٛلمتامنػػػػ  
بأاػي ر ػو، و ػ   ٜٜٛٔ/  ٗٔ٘ٛفمػو مو ػوؼ فػ  لم ضػن   ٓٓلممسػبا   عىػ  لم ةػؿ لمولاػد 

بأاػي كسػس غنػر م ػروع ػ  ممػم تاطبػؽ عىنػي مػو  ػح  ٜٓ/  ٗٛٚ٘ومو ػوؼ  فػ  لم ضػن  
ع وبػػػػمى و و ذمػػػػؾ نسػػػػتوتس لمضػػػػـ من ػػػػدر فػػػػ   ٕٖلألسػػػػامد و لم  ػػػػر، لألومػػػػ  مػػػػف لممػػػػمد، /

 ٓلم ضنتنف  اكـ ولاد 
 
 

تامنػمى اػدلوؽ لم بػ  و مػنس ف ػط   ٜٓ/  ٗٛٚ٘ذمؾ سػىـ نػرلر لإلتمػمـ فػ  لم ضػن  وب        
/  ٗٔ٘ٛبتا ن ػػي  ػػرلا  عىػػ  فف موضػػوع لإلتمػػمـ يػػو ذلتػػي موضػػوع لإلتمػػمـ فػػ  لمتامنػػ  

امم بطىبي بممباد ثممثم  مف لمانمب  لمةمم  إاممتمم إم  ماكم  تامنمى لم مير، ماظريػم  ٜٜٛٔ و ول 
كىػ   ػرؽ لم ػمير،  ٜٜٛٔ/ٔٚ٘تامنمى ادلوؽ لم ب  لمم نػد، بػرنـ  ٜٜٛٔ/ٗٔ٘ٛمس لمتامن  

ف   لمباد رلبةم  ٓٓو وكذل بطىبي  رلا   مف ماكم  تامنمى لم مير، فف تاظر لمدعوننف مةم 
" تةػرض لألورلؽ عىػ  ماكمػ   ـ ػ ورد ا ػم :  ٜٜٓٔ/  ٗٛٚ٘مف نرلر لإلتممـ ف  لم ضػن  

 ٔٚ٘تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػ  لمم نػػد، بػػرنـ  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛتامنػػمى لم ػػمير،  ماظريػػم مػػس لمتامنػػ  
 ٓكى   رؽ لم مير،   ٜٛسا  

 ٜٓ/ ٗٛٚ٘و مػػم طىبتػػي إدلر، لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع  فػػ  نػػرلر لإلتمػػمـ فػػ  لم ضػػن          
 اػؼ لمػذكر ػ يػو طىػس  ػانح ن ػمدؼ  ػانح لم ػماوف ػ فممتةػدد لممةاػوى ألو ػمؼ لم ةػؿ 

  ٓف  لم ضنتنف لمولاد نوتس لمضـ  و دور اكـ ولاد 
ذ تضماى اولفظ لممستادلى و  تىؾ لممرلفة  لممبػدله مػف فاػد ع ػر عممػم  بتىسػت           ول 

لألسماند لمرونسن  مدفمع لممتمـ و مذل فأاام إذ ارفؽ فنمم نى  ت رنام  ممػذه  ٜٜٔٔ/ٕ/ٕٔو  ٔٔ
ف ذمؾ كىي دفمعم لممرلفةي ػ مس إضمفمى بسنط  ػ و  فااام اانؿ عىنمم تمى   وت  نبل  واتخذ م

 ٓمام فممـ لممنو  لممونر، بت كنىمم لمامم  
ََََََك٠َجُضكٞعَجُوحٗٞٗيس:ََََأٝلاَ
مةػػػدـ تدنػػػ  لمتارنػػػمى  ٜٛ/ٔٔ/ٔٔبطػػػبلف لذف لمانمبػػػي لمةممػػػي لالوؿ لم ػػػمدر فػػػ     :َََأٝلاَ
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وبطػػبلف  كػػؿ مػػم ُباػػ  لو نترتػػس عىنػػي . كمػػم اػػدفس بػػبطبلف لالذوف لمتممنػػي مػػبلذف 
بمػػػم عىػػػ  لكتػػػمؼ لالتػػػرلملى لمبمطىػػػي لمتػػػ  بانػػػى وترتبػػػى عىػػػ  لالذف لالوؿ مركو 

 لالوؿ لمم وس بممبطبلف .
:   بطبلف لذوف لمانمبي لمةممي وممنترتس عىنمم الا رلفمم لم  ترنمػي مسػت بىي ممػم ت ػس ََغحٗيحَا

 انف  درى لالذوف لممتتممني .
َ  بطبلف لمتستنبلى تمنةمم .  :ََغحُػحا

 لذف لمانمبي لمذى بانى عىني تىؾ لمتستنبلى . مبطبلف   :ََأٝلاَـَ
ــَ ــحَاـ متسػػتنؿ مكمممػػمى يمت نػػي غنػػر مػػأذوف ػ بتسػػتنىمم انػػث لاػػي غنػػر     :َغحٗي

و  ٛٔ ػػػػانح مػػػػمورد عػػػػف لمرنمبػػػػي مػػػػف  ػػػػدور لذاػػػػنف مىانمبػػػػي فػػػػ  
ػػػػػػ فػػػػػذمؾ ماػػػػػض لدعػػػػػمم بمطػػػػػؿ فمما ن ػػػػػي لف لمانمبػػػػػي ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔ

عىػػ  طىبػػ  لمرنمبػػي رفضػػى طىػػس لالذف فػػ  يػػذنف لمتػػمرنخنف ول ػػرى 
بمالرفػػػمؽ ؟! .. ثػػػـ عػػػف ممػػػف عػػػف مػػػي لف نىتػػػؼ اػػػوؿ يػػػذه لما ن ػػػي و 
فتمم لالمت مؼ م ضوح لمتزننؼ .. وتىؾ ولنةي خطنره و بػؿ غمنػي فػ  

 لمخطوره و ومام لمنمم عود وت  نؿ سنأت  ف  موضةي .
ذوف بطبلف لمتستنبلى الف لم موـ بممتستنؿ ولممتاكـ فني مػف غنػر لممػأ :ََغحُػحَاـَ

 ممـ بممتستنؿ. 
الاي خممط لمتستنبلى ماظ  لترلومم ترنمي مشثمػي نماواػم ويػ  لسػترلؽ  :ََعجذؼحَاـَ

مكررل مف نماوف لمة وبػمى ولمتػ  تةمنػس  ٜٖٓلمسمس لممشثـ بممممده / 
لمموظؼ لمةػمـ لذل مػم لسػتاؿ سػىط  وظن تػي فػ  لرتكػمس لاػد لالفةػمؿ 

ـ نػػشذف بػػي بتمتػػم فػػ  لى لممشثمػػي بػػمماص ومامػػم لسػػترلؽ لمسػػمس لمػػذى مػػ
لذف مػػػػػف لالذوف لمتػػػػػ  لنت ػػػػػرى عىػػػػػ  لمتسػػػػػتنؿ ف ػػػػػط و ويػػػػػو غنػػػػػر 

 لالسترلؽ وعى  ممسنرد بنماي .
بمماسبي مىتستنبلى مبلطبلع عىنمم ولمةبث بمم بمةرف  لمرنمبي لالدلرني  :َسحٓـحَاـَ

 نػػػػػ  ذمػػػػػؾ لف ماضػػػػر لمرنمبػػػػػي فػػػػػ   نبػػػػؿ لت ػػػػػمممم بممانمبػػػػػي لمةممػػػػي و
مػػػمنرر فاػػػي مضػػػموف لمتسػػػتنبلى لمسػػػمب ي نػػػد لسػػػتةرض ٜٛ/ٔٔ/ٗٔ

عىػػ  يػػذل لمتػػمرن  بنامػػم مػػـ تةػػرض يػػذه لم ػػرلوط عىػػ  لمانمبػػي إال نػػـو 
وكػػػػػػػػػذمؾ مملستةرضػػػػػػػػػي ماضػػػػػػػػػر لمرنمبػػػػػػػػػػي          ٜٛ/ٔٔ/ٚٔوبماضػػػػػػػػػر 

مػػف مضػػموف مىتسػػتنبلى لمسػػمب ي عىػػ  يػػذل لمتػػمرن   ٜٛ/ٔٔ/ٕٔفػػ  
ؿ بمػػم لال بنامػػم مػػـ تةػػرض تىػػؾ لم ػػرلوط عىػػ  لمانمبػػي لمةممػػي ومػػـ تت ػػ

 . ٜٛ/ٔٔ/ٕٕبةد ذمؾ ف  نـو وبماضر 
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ف  لمدعوى لال لف نكوف دمنبل بممبرلمه َػضَّجٞجػَجلػطضجصَذحُطـجيالشًَضُيَ:ََََعجذؼحَا
.. مىػبطبلف مػػف امانػي و والامػػم ال ت ػىح دمػػنبل فػ  م ػػمـ لالسػػامد لمتاػمو  مػػف امانػي فخػػرى ػ 

م مػـ تتضػمف عىػ  عبلتمػم مػم نمكػف لف ومف اماني ثممثي الامم تةرضى مةبػث وتركنػس و والامػ
 . نتخذ تكوي الثبمى لالتممـ نبؿ لاد

1ََذـالَٕجُورغَٝجُطلطيشًَََٝٓحيرتضدَػِئٜح:َََسحٓـحَا
ػ   مبطبلف لالذف لمذى ركف مي لالترلم مف اماني و وبطبلف كمف  لالترلملى ولمتسػتنبلى    ٔ

 .لمت  لعتمدى عى  لالذف لمبمطؿ لمذى ركس لالترلم عىني 
و العتممده عى  لممسػتمد مػف  ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔػ   ومبطبلف لذف لم بض ولمت تنش لم مدر   ٕ

 يذه لالترلملى لمبمطىي .
ػ  ومةػدـ مطمب ػ  مػم نػرره لم ػموموف عىػ  لمضػبط مىا ن ػي ولمولنػس انػث لف رولنػتمـ تمنةػم   ٖ

مى نػػػمـ رولنػػػي مكذوبػػػي لسػػػ طول مامػػػم لامػػػـ خرتػػػول مػػػف لمرنمبػػػي لالدلرنػػػي فػػػ  يػػػذل لمنػػػـو 
بمممتنف لثاتنف ال بمممي ولاده و وكمف لممر د فنممم ولاد يػو " ........ " ولتتمػول 

 ٘ٔلوال انث تـ لم بض عى  روػنس متىػس لدلر،  ػرك  لمدنمىنػ  لبتػدلم مػف لمسػمعي 
ف  م ر لم ركي لممذكوره ب مرع عمػمد  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕمف بةد ظمر ا س نـو  ٔر 

ه و ثػػػـ لتتػػػي يػػػذل لمركػػػس بمعضػػػمم لممنوػػػي وبػػػذلى لمػػػدنف نسػػػـ لالزبكنػػػي بوسػػػط لم ػػػمير 
لمركس مبم ر، مف  رك  لمدنمىن  لم   رك  ترنكواػم فػ  اػدلوؽ لم بػي فػ  ا ػس لمنػـو 
وفػػػ  ونػػػى لالختاػػػمؽ لممػػػرورى انػػػث و ػػػىول لمػػػ   ػػػرك  ترنكواػػػم اسػػػبمم سػػػتىول فػػػ  

ظمػػػرل و ونػػػد تكػػػمتؼ يػػػذل لمركػػػس سػػػولم لعضػػػمم لمرنمبػػػي لالدلرنػػػي لو  ٕر٘ٔلمسػػػمعي 
مر د عى  لس مط يذه لما ن ي ف  رولنتمـ ولدعول كذبم لامـ خرتول مػف لمرنمبػي لمػ  لم

ترنكواػػم ممػػم نك ػػؼ عػػف مخمم ػػي مػػمترى مىولنػػس مػػف امانػػي وعػػف لامػػـ نػػد لسػػتبماول 
لالفتومى عى  لما ن ي ومخمم تمم مف امانػي والف لمتوننتػمى ال تتسػؽ مػف امانػي ثممثػي 

نثبػى لامػـ  ػورول ولنةػي لمضػبط عىػ  خػبلؼ  مس ممسطروه ف  لالورلؽ لالمر لمذى
 لما ن ي وعى  مم لابول لف ن ورويم بي زن م وزورل وبمتمام .

 ػضَّجٞجػَجلػطضجصَذشٜحصزًََََٖٓهحَّجَٝشحعىَك٠َجلجغجءجشَجُرحؿِـٚ:ََؿحصؿحَا
عمػػبل  بمم معػػػده لمم ػػػرره لمتػػ  تػػػرى عىنمػػػم لاكػػمـ لم ضػػػمم لف مػػػف نػػمـ لو  ػػػمرؾ فػػػ  لالتػػػرلم 

  ت بؿ ماي  ممده عىني ) لال لف تكوف دمنبل بممبرلمه ( .لمبمطؿ ال
 ٕٗٔػ  ٖٕػ  ٜٔػ س  ٛٙ/ٕ/٘*  ا ض 
 ٛٓٓٔػ  ٙٓٔػ  ٕٛػ س  ٚٚ/ٕٔ/ٗ*  ا ض 

َ
َ:َـََذـالَٕربويوحشَجُ٘يحذَُٚـررني:َََؿحذؼحَا
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عدـ لالمتزلـ بترتنس لممامضر مف بدلنتمم لمػ  اممنتمػم فػ  تسىسػؿ ولاػد     :ََجُـردَجألٍٝ
ني وبةثر، لممامضػر لمػ  لنسػمـ ولتػزلم مختى ػي لسػت ؿ كػؿ مامػم و وت ر 

بتولرنخي و ترننمػي بمماسػبي مكػؿ لتػرلم مػف لالتػرلملى النػولؿ كػؿ مػف 
 ٓسمةول مف لممتممنف لو لم مود 

 
ويذل نمدر ضمماي لسمسني مف ضممامى سنر لمتا نؽ ولالمتزلـ بػأف نسػتؿ كػؿ لتػرلم         

ونستمر بمسىسؿ رنم  متتػمم  لمػ  لماممنػي دوف  ٔف مف ص ف  من متي مف خبلؿ ماضر نبد
لف ن طس مسمره ب ػتح مامضػر متةػدده لخػرى و فػذمؾ لمػر ن ػتح لمبػمس متتػموزلى ث نىػي ال نىػـز 
لممػتمـ لف ن ػدـ دمػنبل  عىنمػم ولامػم اسػبي لف تخػممؼ سػىط  لمتا نػؽ عػف لم معػده الامػم مخمم ػي 

متا نػؽ وتاػػـر نضػػم، لمػدعوى مػػف ا مػػـ ومػػف تمػدر فػػ  ذلتمػػم ضػمماي لسمسػػني مػػف ضػػممامى ل
ولتبمـ لف نرلنبول سنر لالترلملى و ومف امفى  لم وؿ لف ا ػنر لاػي ولف كماػى لمةػمد، نػد تػرى 
لانمام عى  لمترخص ف  ذمؾ فػ  نىنػؿ مػف لم ضػمنم لمتػ  نتػوم  لمتا نػؽ فنمػم لكثػر مػف ولاػد 

ا نؽ لمممثؿ ند تػواله مػف بدلنتػي لمػ  مف لعضمم لمانمبي لمةممي و لال لف لالمر فنمم نت ؿ بممت
اممنتي لمسند لممػونر ممثػؿ لمانمبػي لمموتػود بممتىسػي ومػف ثػـ ال نوتػد مبػرر لمبتػي مىخػرو  عػف 

 ٓيذه لمضممامى لالسمسني 
 
 
 
 
 بطبلف لمتا نؽ الفت مده لمانده و ويػو مبدف فسمس  مف مبػمدىم لمتا نؽ . :ُـردَجُػح٠َٗج
 

َذيحَٕجُضكـــــٞع ــ٠َ  :ََجٝلَا ــَٚجألٍَٝ)َك ــَٚجُؼحٓ ــ٠َذـــالَٕئطَٕجُ٘يحذ ــس00/00/79ََك (َُؼــضَّجضي
  جُطذغيحش

دفةاػم بػػبطبلف إذف لمانمبػػي مةػػدـ تدنػػ  لمتارنػمى و وبنماػػُم م ػػانح يػػذل لمػػدفس اسػػتأذف          
ماسػوخ . تى ػى  ٙولممرفؽ تاى رنػـ /  ٜٛ/ٔٔ/ٜف  لف اةود لم  ماضر لمتارنمى لممشرخ 

و وسػػػطرى مىانمبػػػي ماضػػػر لمتارنػػػمى انػػػث  ٜٛ/ٔٔ/ٙنف ممػػػدى " فػػػ  لمرنمبػػػي بػػػبلغ " اسػػػا
و ونممى لمرنمبي ف  يذل لمماضػر تمىػ  بنماػمى نػد تػوا  مىويىػي  ٜٛ/ٔٔ/ٜ در لالذف ف  

لالوم  لامم  مىى تارنمى فةىنػي مكامػم ال ت ػمد بتمتػم مىاظػره لممتأانػي و فماػرر لمماضػر نػد 
امػػم إعتمػػد فنمػػم سػػطر تارنػػمى  ػػورني ومػػـ نتػػر تارنػػمى لمبتػػي ع ىػػ  لرض لمولنػػس ..      ول 
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 فورده عى  فمرنف : ػ
َ:َـَجألٓغَجألٍَٝٝي٘وـَْئىلَشوني     

 مترد تردند مم فبى  بي لممبى  لممارض اسانف ممدى ! :َََجُشنَجألٍٝ
مةىوممى ال ت دـ وال تشخر عف لممػتمـ .. فاػي روػنس  ػرك  كػذل ولمػزعـ رت ػم   :َجُشنَجُػح٠ٗ

 م  بأف سمةتي منسى فوؽ مستوى لم بممى .ورتمم  وتتدن 
مةا  يذه لمةبمره مو  دؽ ! ػ لف مارريػم نػد تىمػس لممةىومػمى ولات ػر فػ  كػؿ ربػس         

وكؿ مكمف و ولاي مػف ا ػمد يػذل نػد لسػتطمع لف نخىػص لمػ  يػذه لماتنتػي لممموىػي و ومػو تػد 
ود مػػدى عضػػو لمرنمبػػي لمسػػند ماػػرر لمماضػػر فػػ  تارنػػي ورتػػس لمػػ  مى ػػمى " لممػػتمـ " لمموتػػ

بسرلى ينو  لمرنمبي إلستبمف مي فاي ال نسػتطنس بتمتػُم فف نطىػؽ يػذه لمم ومػي لممموىػي بػبل اسػمس 
وال تاسػػػس و بنامػػػم مسػػػطور فػػػ  ثػػػبلث ت ػػػمرنر ػ وعىػػػ  مسػػػمف لمرنمبػػػي لالدلرنػػػي ا سػػػمم فف " 

ومةاػػ  ذمػػؾ  ......... " تػػدنر بممترننػػي و ػػممح مىمام ػػس لمةىنػػم لمتػػ  ر ػػح إمنمػػم وتواليػػم و
باخت مر فف لمم ومي لمت  إتترف عىنمم ماػرر ماضػر لمتارنػمى تتاػمنض تامنضػم   ػمرخم  مػس 
مػػم سػػطرتي لمرنمبػػي لالدلرنػػي ا سػػمم فػػ  ت مرنريػػم لمثبلثػػي عػػف لممػػتمـ و .. فمػػم اػػنف نػػردد ماػػرر 
لمماضػػر فف ...... مماػػدس .. وتػػوم  .. ثػػـ تػػوم  .. ثػػـ عػػنف .. ثػػـ مػػدنر إدلره .. ثػػـ فػػ  

روػػػنس متىػػػس لدلر، .. فػػػأف يػػػذل ماػػػض تردنػػػد ممةىومػػػمى مةىومػػػي مىكمفػػػي ومػػػنس  ٛٛ/ٔٔ/ٕ
تارنػػػم  و فػػػممتارى إاطػػػبلؽ إمػػػػ  فرض لمولنػػػس وسػػػنماي بماثػػػي ما بػػػػي فػػػ  فرض لمولنػػػس متمػػػػس 
لممةىومػػمى وتوثن مػػم و مىتأكػػد مػػف كػػؿ يمسػػي وكػػؿ خىتػػي وكػػؿ م ومػػي .. واتػػ  يػػذه لمتزونػػي 

مػ  عممديػم لمتتػدنؼ مػـ تا ػؽ لمامنػي لمماىوطػي لمتػ  رلممػم لمت  ردد فنمم مارر لمماضػر م و 
ماػػرر لمتارنػػمى .. فػػِذكر لمتسىسػػؿ لمػػوظن   و مػػنس مةاػػمه لمتاػػرى     وال يػػذل يػػو لمتاػػرى 
لمم  ود ولمرنمبي ا سمم ند نررى ثبلث مرلى ب بلان  ........ بةد لمباث ولمتارى مترننتػي 

فى نبػؿ سػاي  ٛٛ/ٔٔ/ٕمتىػس لدلر، لم ػركي فػ   ممذه لممام س لمةىنػم لمثبلثػي و خريػم روػنس
 ف ػػػط مػػػف تارنػػػر ماضػػػر لمتارنػػػمى و ػ فكنػػػؼ ن بػػػؿ بةػػػد يػػػذل زعػػػـ ماػػػرر لمماضػػػر ػ 
بماض زعمي ػ فف سمة  ........ منسى فػوؽ مسػتوى لم ػبممى .. فػاف كػمف ػ فىمػمذل فو ػى 

لممام ػػػس  لمرنمبػػػي ا سػػػمم ثػػػبلث مػػػرلى متتممنػػػمى باسػػػت ممتي وتدلرتػػػي و ػػػبلانتي متػػػوم  فعىػػػ 
 ولمدرتمى ؟ !!!

َ:جألٓغَجُػح٠َٗجُضجٍَػ٠َِطٞعيسَٝػضَّجضيسَجُطذغيحش
مػػف لمم ػػرر فف لمػػببلغ فػػ  ذلتػػي ال نك ػػ  إل ػػدلر إذف لم ػػبض و لمت تػػنش وولتػػس رتػػؿ       

لالسػػػتدالؿ فف نتاػػػرى عػػػف موضػػػوع لمػػػببلغ وعػػػف  ػػػماس لمػػػببلغ .. فمػػػمذل نػػػمؿ سػػػنمدتي فػػػ  
سػاي وم ػػنـ  ٖ٘سػاي .. اةػـ  ٖ٘. نػمؿ لف سػاي فو عمػػره تارنمتػي عػف لممبىػ  اسػػانف ممػدى .

ف    ي م رو ي )!!!( ومس ذمؾ ورغمي ن وؿ عضو لمرنمبي عاي لاػي تػمتر كبنػر وكػمف نػزلوؿ 
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فعممال  تتمرني بمموالنمى لممتاده لالمرنكنػي ماػذ سػاولى طونىػي لمػ  فف اضػر لمػ  م ػر عػمـ 
ٛٚ !!! 

مػذه لممةىومػمى ؟ !!! يػؿ يػو تردنػد ممػم ورد فػ  مف فنف فت  مارر ورن  لمتارنمى ب        
؟ !!! .. يػػؿ لات ػػؿ سػػنمدتي ولت ػػؿ بممسػػ مرلى ولم ا ػػىنمى ؟ ! فو فخػػذ  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙبػػبلغ 

لمكبلـ مف فـ " اسانف ممػدى " ؟ ! انػث ن ػوؿ : فكػدى لمتارنػمى  ػا  لمػببلغ وا ػوؿ مػي : 
سػاي ) فى  ٖ٘ـ ممػف كػمف عمػره فاؾ مـ تتار بتمتم ؟  !! وفاؾ مو تارنى مةىمى فاي ال نسػت ن

ساي عاد عودتي مم ر مف ثػبلث سػاولى ( لف نكػوف نػد بم ػر لمتتػمره بمموالنػمى لممتاػده  ٕٖ
!! .. ولاػػي ال نة ػػؿ وال نسػػت نـ ممػػف  ٜٚٛٔمسػػاولى طونىػػي )؟!( نبػػؿ متنوػػي لمػػ  م ػػر عػػمـ 

امػػم يػػو   ػػمس نرنػػد فف مثىػػي وفػػ  سػػاي ون ػػنـ فػػ   ػػ ي م رو ػػي .. فف نكػػوف تػػمترل  كبنػػرل  .. ول 
نتسػػىؽ لمتػػدرلف بػػأى وسػػنىي ػ وا ػػوؿ مماػػرر ورنػػ  لمتارنػػمى فاػػؾ مػػو تارنػػى مةىمػػى فمػػرنف 

 يممنف كمام ك نىنف بأغبلؽ لممىؼ مف لمبدلني : ػ
فف  ػرك  ترنكواػػم مػـ تونػػؼ بماػض إرلدتمػػم فى مةممىػي مػػف لممةػػممبلى    :َجألٓــغَجألٍٝ( ٔ)

بوسػمطي " ....... " وفف  لمثبلث لمم روع فػ  لإلت ػمؽ عىنمػم بولسػط  فو
ات مممػػػم إمػػػ  انػػػز لمتا نػػػذ إامػػػم  إن ػػػمؼ فو عػػػدـ إتمػػػمـ يػػػذه لمم ػػػروعمى ول 

 نرتس إم  عدـ مولف    ادوؽ لمدعـ .
فف  ادوؽ لمػدعـ نػد اظػر لمتةممػؿ مػس " ........ " واػرر ضػده عػد،  :َجلٓغَجُػح٠ٗ(6َ)َ

مامضػػر تزونػػر ػ بةضػػمم سػػمبؽ مونػػموس يػػذه لمػػدعوى وبةضػػمم الاػػؽ 
عىنمػم ػ ونػد فنػر بػذمؾ "......... " ونرريػم  خػروف سػوله : مثػؿ متػدى 
لمةػػػمرؼ وغنػػػره .. وفاػػػوى يػػػذه لممامضػػػر لمتػػػ  نػػػدمام  ػػػوريم لمرسػػػمني 
وفنػػر اسػػانف ممػػدى بمػػػم و ػػمد عىنمػػم متػػػدى لمةػػمرؼ وغنػػره .. فاػػػوى 
لممامضر فف لمسند ....... متمـ ف  عد، نضمنم تزونر م نزلى  ادوؽ 

 ف تُاظر بمممكتس لم ا  مىاموس لمةمـ !!لمدعػـ و وي  لن
ومػػو فتػػرى عضػػو لمرنمبػػي تارنػػم فةىنػػم وتػػدنم مةىػػـ لف لمتممةػػي لمتػػ  كػػمف مزمةػػم لف         

نىاؽ بمم اتؿ لممتمـ لالوؿ و لامم كماى تممة  بنروى ال تممة  لمسودلف و لامم يػو ت نػأ مػم 
 نمى عى  لالطبلؽ !!!فخبره بي " اسانف ممدى " دوف فف نترى مف تمابي فى تار 

ن ػػوؿ عضػػو لمرنمبػػي فف " ....... " مػػي مةػػممبلى تتمرنػػي مػػس لم طػػمع لمةػػمـ ولمخػػمص         
ومامػم  ػرك  ترنكواػم و يػذه لمم ومػي م ومػي كمذبػي بمطىػي ت ضػح فف سػنمدتي مػـ نتػر فى تاػػر و 

ت ػدـ لمنمػم إال  فممولنس لف ...... ال توتد مي مةػممبلى تتمرنػي سػمب ي مػس  ػرك  ترنكواػم و ومػـ ن
وفاػػػي مػػػنس مػػػي فى تةػػػممبلى سػػػمب ي عىػػػ  ذمػػػؾ مػػػس  ػػػرك  ترنكواػػػم و فمػػػم  ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔفػػػ  

تةممبلى م ماس لم طمع لمخمص لمت  نىمح إمنمم مارر ورنػ  لمتارنػمى ػ فااػي مػو تاػرى وتػد 
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ف  تارني مةىـ ممغمس عاي و وألدرؾ فف يذه لمم ماس ي  لمت  زور ....... فنزلى  ادوؽ 
 ػػأامم مت ػػدنر إاتمتمػػم و فاػػرر لم ػػادوؽ ضػػده مػػمارره عػػف مامضػػر وًفًمػػًر باظػػر لمػػدعـ ب

 لمتةممؿ مةي !! .
ومػػو تاػػرى عضػػو لمرنمبػػي لبسػػط تاػػرى وليػػوف تاػػرى و مةىػػـ مػػميو دور  ػػادوؽ لمػػدعـ       

لمذى غمس  عاي و ومػو عىػـ سػنمدتي دور  ػادوؽ لمػدعـ لمػذى غػمس عاػي مةػدـ تارنػي ػ مك ػ  
  مولتمػ  يػذل لمركػمـ مػػف لمبمطػؿ !! .. مػو تاػرى سػنمدتي لبسػط تاػرى مةىػػـ ا سػي وك ماػم مشواػ

لف  ادوؽ لمدعـ يو لمذى ناظـ ونتاكـ ف  سنمس  لمت دنر لمذى ن ػدى لمدومػي لف تػتاكـ 
فنػػي ولف ترعػػمه و و مةىػػـ لف  ػػادوؽ لمػػدعـ يػػو لمػػذى اظػػر لمتةممػػؿ مػػس ..... و وماػػزع مػػف 

عي فني ..... بأاي نتةرض مضاط منرض  .. فىـ نكػف ذياي فتنؿ سوم لمظف لمماىوط لمذى زر 
الاد مف  رك  ........ كىمم دخؿ ف  اظر لمتةممؿ مةي و ولامم اظػره  ػادوؽ لمػدعـ بةػد 
لكت مؼ تردني ػ يػذل ..... ! ػ فػ  تزونػر عػدد كبنػر مػف فنػزلى لم ػادوؽ من ػدر مػم النتػوز 

باػث اممنػم بمممكتػس لم اػ  مىسػػند ت ػدنره و ػ وبػذمؾ تاػررى لممامضػر لمتػ  نػدماميم ولمتػػ  ت
 لالستمذ لممست مر لماموس لمةمـ !! .

كذمؾ ػ مـ نكىؼ مارر ورن  لمتارنمى لم ورني ا سي مشوا  مةرف  مممذل ن طف .....         
ػػ لذل كػمف بمم ةػؿ تػمترل  كبنػرل  ! وذل تةػممبلى تتمرنػي كبنػر، !! ػ ممػمذل ن طػف فػ   ػ ي م رو ػي 

لنفػمؽ )؟!!( ػ وممػمذل ال نكػوف مػي  ػ ي ثمبتػي وسػكف مسػت ر  ػأف مػف   ػأف لمماػممرنف و ػذلذ
 ندع  فاي مف زمر، كبمر لمتتمر )؟!!(

مػػو تونػػؼ لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي عػػف ذمػػؾ كىػػي وغنػػره مةىػػـ مػػف  ػػأف اسػػانف ممػػدى مػػممـ       
ث نةىمي و وألاتـ عف تردند م والتي مي عى  لامم ا ػموؽ لفرزيػم تارنػي لممزعػـو لمػذى مػـ ناػد

 بتمتم !!
مػػو تػػد لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي فػػ  تارنػػي مةىػػـ لف م ومػػ  لف ...... ناػػنط لممامن ػػمى          

ولمم موضػػػمى مػػػس لمم ػػػدرنف وتتػػػمر لم طػػػمع لمخػػػمص بأطػػػمر مػػػف لمسػػػرني و لامػػػم يػػػ  فرنػػػي 
ولكذوبػػػػي  ػػػػمرخي .. فمػػػػف لممةىػػػػػـو مكمفػػػػ  لمةػػػػممىنف ب ػػػػػرك  ترنكواػػػػم لف تمنػػػػس لمم موضػػػػػمى 

تـ لال باضػور تمنػس لممخت ػنف بمم ػركي : مػدنر لمت ػدنر وروػنس لمت ػدنر ولممامن مى ال ت
ومػدنر عػػمـ لمتكػػممنؼ ولممرلتةػػي وروػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ومػػدنر لمتخطػنط ومػػدنر عػػمـ لماسػػن  
ورونس نسـ لمةنامى ..  ن  ذمؾ ولنةػمى يػذه لم ضػني ا سػمم و ف ػد اضػريم تمنػس لممخت ػنف 

ممولضػػػس .. بػػؿ م ػػد  ػػػمد كػػؿ مػػف تارنػػػد اسػػف لامػػػد عىػػ  ممامىتػػي لالورلؽ فػػػ  عدنػػد مػػف ل
عرلبػػ  وسػػمنر عتػػرنس اسػػف لمةػػممىنف بمكتػػس روػػنس متىػػس لالدلره لممماػػدس ......... بػػأف 
لمممادس ..... فمر عادمم لخبر نـو لمضبط بػأف اسػانف ممػدى نرنػد م مبىتػي ػ فمػر بأسػتدعمم 

غػمم  و ػ ولمػر بػمال نػدخؿ  مدنر لم طمع لمتتمرى : عزى لسػط ماوس ومػدنر لمت ػدنر : مانػر
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اسػػػػانف ممػػػػدى لمنػػػػي لال بةػػػػد و ػػػػومممم لمػػػػ  مكتبػػػػي .. ومػػػػـ ناػػػػدث بتمتػػػػم لف لتػػػػرى ...... 
م موضػػمى لو مامن ػػمى فػػ  غنػػر اضػػور لممخت ػػنف بمم ػػركي و وذمػػؾ مةىػػـو مكمفػػ  لمةػػممىنف 
 بمػػم و ومػػو كىػػؼ لمسػػند عضػػو لمرنمبػػي ا سػػي عاػػمم لمسػػشلؿ مةىػػـ ا ن ػػ  لالمػػر لمػػذى لتتػػرف عىػػ 

 لمخوض فني بانر عىـ !!
يذل نىنؿ مف كثنر ممم إعتور لمتارنمى ودؿ عى   ورنتمم وعدـ تدنتمم و وعى  فف         

دعمملى لممبى  لممارض اسػانف  امم ردد ت والى ول  مارر ورنتمم مـ نتر فى تارنمى لمبتي و ول 
لمػوظن   و  ممدى و دوف باث ودوف تمانص ودوف تارى و ومـ نسؽ إم  تولريػم إال  لمتػدر 

ومػػس ذمػػؾ خػػممؼ عمػػم يػػو ثمبػػى بمىػػؼ ....... بممرنمبػػي مػػف فاػػي سػػبؽ تر ػػناي ولم ػػممده مػػف 
لمرنمبي بأا نتي وفيىنتي وتدلرتػي مىترننػي إمػ  فعىػ  ثػبلث مام ػس تواليػم ومامػم ما ػس روػنس 
متىػس لالدلره لمػذى تػػواله مػف عػػمـ ف ػط سػػمبؽ عىػ  إدعػمم عضػػو لمرنمبػي فػػ  ورنتػي لم ػػورني 

 ةتي منسى فوؽ مستوى لم بممى !!!!!بأف سم
       

ونػػد تػػرى نضػػمم ماكمػػ  لمػػا ض عىػػ  فاػػي ن ػػترط م ػػا  لإلذف لم ػػمدر بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ 
لمتا نػػػؽ و فف نسػػػب ي تارنػػػمى تدنػػػ  سػػػمب   عىػػػ  لإلذف ال الا ػػػ  عىنػػػي  و و إال كػػػمف لإلذف 

  ٓبمطبل  
يو بم دممتي ال باتموتي و  وفاػي وتولتر نضمم ماكم  لما ض عى  فاي لمةبر، ف  لإلترلم      

ال نتػػوز لإلسػػتدالؿ بممةمػػؿ لمبلاػػؽ  وال بممضػػبط لمبلاػػؽ مى ػػوؿ بتدنػػ  لمتارنػػمى و  ذمػػؾ فاػػي 
ـ   إذل مػـ تر ػد لمتارنػػمى لمولنػس لمسػمبؽ لمولتػػس ر ػده و  فػاف ذمػػؾ نشكػد عػدـ تػػدنتمم ومػف ثػػ

 ٓبطبلف فى إذف ن در  بامم  عىنمم 
 ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔ*  ا ض 
 ٖٜٗػ  ٖٚٔػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ/ٔٔ/ٔٔ*  ا ض 
 ٖٓ٘ػ  ٙٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٖ*  ا ض 

ونضػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض بتأننػػػد اكػػػـ ماكمػػػ  لمموضػػػوع بػػػبطبلف لإلذف مةػػػدـ تدنػػػ          
لمتارنػػمى مخىويػػػم مػػػف بنػػػمف ماػػػؿ إنممػػػ  لممػػػتمـ وعمىػػي لمػػػذى نممرسػػػي مػػػس فاػػػي تػػػمتر فخ ػػػمس 

ػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٖومػي بطمنػ  ضػرنبن   و ) ا ػض  ونبم ر ا مطي فػ  ماػؿ مػرخص بػي
( و ونضػػى ب ػػا  مػػم ذيبػػى إمنػػي ماكمػػ  لمموضػػوع لمتػػ  فبطىػػى إذف لمت تػػنش  ٖٓ٘ػ  ٙٙ

تأسنسػم  عىػ  عػدـ تدنػ  لمتارنػمى ممػم تبناتػي مػف فف لمضػمبط لمػذى إست ػدره مػو كػمف نػد تػػد 
سػاد فف لمضػمبط مػو  ف  تارني عف لممتمـ مةرؼ ا ن   إسػمي و كمػم نضػى بػذمؾ فنضػم عىػ 

كمف ند تد ف  تارني متو ؿ إم  عاولف لممتمـ وسكاي و فمم وند تمىي    وخبل ماضره مػف 
لإل مر، إم  عمىي  وتادند ساي م  وره ف  لمتاػرى ممػم نبطػؿ  لألمػر لمػذى إست ػدره ونمػدر 
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 ( . ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٗلمدمنؿ لمذى ك ؼ عاي تا نذه  " )  ا ض 
  ٘٘٘ػ  ٜ٘ػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٗ/ٜ*  ا ض             :ََـََأيؼحَاَََ

 ٖٓ٘ػ  ٙٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٖ*  ا ض  
 ٚٗ/ٓٗٙػ طةػف  ٜٗٔػ  ٜٓٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔٔ/ٙ*  ا ػض 

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

 
َ:َـَٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ

"  لمدفس ببطبلف لإلذف بممت تنش مةدـ تدن  لمتارنمى لمت  با  عىنمم تويرى ونتةػنف         
ي عىػػ  لمماكمػػ  لف تةػػرض ممػػذل لمػػدفس وت ػػوؿ كىمتمػػم فنػػي بأسػػبمس سػػموا  وال ن ػػىح إلطرلاػػ

لمةبػػمر، لم م ػػر، لمتػػ  ال نسػػتطمع مةمػػم لمونػػوؼ عىػػ  مسػػوغمى مػػم نضػػ  بػػي لماكػػـ فػػ  يػػذل 
لم ػػأف إذ مػػـ تبػػد لمماكمػػ  رفنمػػم فػػ  عام ػػر لمتارنػػمى لمسػػمب   عىػػ  لإلذف بػػممت تنش فو ت ػػؿ 
كىمتمم ف  ك منتمم متسون  إ ػدلره مػف سػىط  لمتا نػؽ مػس إامػم فنممػى نضػمميم بمإلدلاػ  عىػ  

د ممػم فسػ ر عاػػي تا نػذ يػذل لإلذف ومػف ثػـ نكػػوف لماكػـ مةنبػم  بمم  ػور ولم سػػمد لمػدمنؿ لممسػتم
 ٓف  لإلستدالؿ بمم نستوتس ا ضي " 

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

فو بػػػأى عمػػػؿ مػػػف فعمػػػمؿ  وبطػػػبلف لإلذف لم ػػػمدر بممضػػػبط فولمت تػػػنش فو لمتسػػػتنؿ        
لمتا نؽ و نبطؿ بممتمم  كمف  لألدم  لممترتب  عىػ  تا نػذ ذمػؾ لإلذف مػم دلمػى وثن ػ  لم ػى  بػي 

 ٓمم كماى متوتد مواله 
 ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س  ٚٚ/ٕٔ/ٗ*  ا ض  
 ٖٓ٘ػ  ٙٙػ  ٜٕػ س  ٛٚ/ٗ/ٖ*  ا ض  
 ٖٓٛػ  ٓٚٔػ   ٜٕػ س  ٛٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض  
 ٜٗٔػ  ٜٓٔػ  ٕٛس  ػ ٜٚٚٔ/ٔٔ/ٙ*  ا ض   
 ٖٖٔػ  ٔٙػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔ*  ا ض   

فبطبلف لالترلم  مبطبلف ممبا  عىني نمعد، لترلون  عممي بم تض  نػماوف لالتػرلملى         
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" لمػػبطبلف   ـ    تػػاص عىػػػ  فف : ٓف ٖٖٔػ  فمممػػمد، /  ٓلمتامونػػ  وفاكػػمـ ماكمػػ  لمػػا ض 
ونضػػى لممػػمد، /   ٓمتةى ػػ  بػػأى  لتػػرلم تػػويرى نترتػػس عىػػ  عػػدـ مرلعػػم،  فاكػػمـ لم ػػماوف  لم

   عىػػ  فاػػي : ػ لذل ت ػػرر بطػػبلف لتػػرلم فماػػي نتاػػموؿ تمنػػس لنثػػمر لمتػػ  تترتػػس عىنػػي ٓفٖٖٙ
 ٓمبم ره  و  ومـز لعمدتي مت  فمكف ذمؾ "  

 
َ:َـَٝهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغَٓغجعجَذإٔ

 " لم معد، فف مم ُبا  عى  بمطؿ فمو بمطؿ "               
    ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ ٗ/ ٜ ض *  ا

  ٛٙ٘ػ  ٙٔٔػ   ٕٗػ س  ٖٚ/  ٗ/  ٜٕ*  ا ض 
    

"  وتطبن مى ػ يػذه لم معػد، عدنػد، ال ت ػس تاػى ا ػر  فػ  نضػمم ماكمػ  لمػا ض و          
  ٓفاكمى مرلرل   بأف الـز لم بض ولمت تنش لمبمطىنف ليدلر كؿ ممنترتس عىنممم " 

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

 
َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذأٗٚ

"  النتوز لالستامد ف  لدلا  لممتمـ لم  ضبط لمممد، لممخدر، مةي اتنت  مىت تنش لمذى         
لمػذى ونػس بػمطبل ومػـ نكػف منوتػد مػوال نمـ بي وكنؿ لمانمب  ألف يػذل لمػدمنؿ مت ػرع عػف  لم ػبض 
 يذل لالترلم لمبمطؿ وألف ممبا  عى  لمبمطؿ فمو بمطؿ " 

  ٜٖٛػ  ٕٙٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٓٔ/ ٕٔا ض  
 
 

َ:َـََٝهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغ
"  ممدلمى لدلا   لممتمـ ند لننمى  عى  لمدمنؿ لممستمد مػف ماضػر ت تػنش بمطػؿو ػ          

ي فػػػ  يػػػذل لمماضػػػر لمػػػذى لاكػػػره فنمػػػم بةػػػد و فمامػػػم ال تكػػػوف وعىػػػ  لالعتػػػرلؼ لمماسػػػوس لمنػػػ
 ٓ انا  العتممد لماكـ عى  ماضر لترلملى بمطى   

 ٕ٘٘ػ  ٜٚػ  ٕػ س  ٜٓ٘ٔ/ٔٔ/ ٕٛ*  ا ض 
كمػػم ال تسػػمس  ػػممد، مػػف نػػمـ بمػػذل لمةمػػؿ لمتةسػػ   لمم ػػوس بػػممبطبلف ألاػػي إف ن ػػمد         

خػممؼ مى ػماوف ومثىػي ال ت بػؿ ماػي  ػممد، وال ب ا  لإلتػرلم لمبمطػؿ لمػذى نػمـ بػي عىػ  ااػو م
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 ٓنسمس مي نوؿ 
ػ طةػػػػف  ٔٗص ـ    ٗػ رنػػػػـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٔ/ٖ* ا ػػػػض 
 ؽ ٜ٘/ٖٖٓ٘ٔ

َ
 ـ :َجُ٘وغَك٠َدٌََْٖٓػيَٕٞأدٌحٜٓحَضوٍَٞحمٌٔس

ػ    مف لمم رر فف بطبلف لم بض مةدـ م ػروعنتي ناباػ   عىنػي عػدـ لمتةونػؿ  فػ  لالدلاػ   ٔ"
تبػم عىنػي و فو مسػتمدل ماػي ػ وت رنػر لم ػى   بػنف لم ػبض عى  فى دمنؿ نكػوف  متر 

لمبمطػػؿ وبػػنف لمػػدمنؿ لمػػذى تسػػتاد لمنػػي سػػىط  لالتمػػمـ فنػػم كػػمف اوعػػي مػػف لممسػػموؿ 
لمموضوعن  لمت   ن  ػؿ فنمػم نمضػ  لمموضػوع بانػر مة ػس مػمدلـ لمتػدمنؿ عىنمػم 

رور،  سػػموام  وم بػػوال و وممػػم كػػمف لبطػػمؿ لم ػػبض عىػػ  لممطةػػوف ضػػده الزمػػي بممضػػ
ليدلر كؿ دمنؿ لاك ؼ اتنت  لم بض لمبمطؿ وعدـ لالعتدلد بػي فػ  لدلاتػي و ومػف 
ثػػـ فػػػبل نتػػػوز لالسػػتامد لمػػػ  وتػػػود فتػػمى دوف لمػػػوزف مػػػف مخػػدر لما ػػػنش بتنػػػس 
 دنره لمذى فرسىي وكنؿ لمانمب  لم  لمتاىنؿ ألف يذل لالترلم ولمدمنؿ لممستمد ماي 

 ٓنكف منوتد  موال لترلم لم بض لمبمطؿ مت رع عف لم بض لمذى ونس بمطبل  ومـ 
ػ   لم معػػد، فػػ  لم ػػماوف فف مػػم باػػ  عىػػ  لمبمطػػؿ فمػػو بمطػػؿ و وممػػم كػػمف ال تػػدوى مػػف   ٕ

ت ػػرنح لماكػػـ بػػبطبلف لمػػدمنؿ لممسػػتمد مػػف لمةثػػور عىػػ  فتػػمى  ممخػػدر لما ػػنش 
بتنس  دنرى لممطةوف ضده  بةد  لبطمؿ مطىػؽ لم ػبض عىنػي ولمت رنػر بػبطبلف 

مت ػػبل بػػي ومترتبػػم عىنػػي و ألف مػػميو الـز بمالنتضػػمم لمة ىػػ  ولمماط ػػ    مػػم تػػبله
الناتػػم  لمػػ  بنػػمف و ممػػم كػػمف مػػم ت ػػدـ و وكػػمف مػػم فورده لماكػػـ سػػموام ونسػػت نـ بػػي 

 ٓنضمشه و ومف ثـ تااسر عاي دعوى لم  ور ف  لمتسبنس 
نضػنريم لالفتوػمى ػ    مػف لمم ػرر لاػي ال نضػنر لمةدلمػي لفػبلى متػـر مػف لمة ػمس ب ػدر مم  ٖ

 ٓعى  ارنمى لمامس ولم بض عىنمـ بدوف وتي اؽ  " 
 ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜ* ا ض 

 
*          *         * 

 

َ:ََلَهئسَُِطذغيحشَك٠َجإلغرحش
ويػػذه لمتارنػػمى لممزنىػػ  مةدومػػ  لم نمػػ  م ت ػػده لمتدنػػ  و ال ننمػػ  ممػػم بتمتػػم فػػ  لإلثبػػمى       

ماكمػ  لمػا ض فػ  لمةدنػد مػف فاكمممػم بػأف لمتارنػمى واػديم الت ػىح   لمتاػمو  و ونػد نضػى
دمػػػنبل فسمسػػػنم عىػػػ  ثبػػػوى لمتممػػػ  وال نتػػػوز إنممػػػ  لألاكػػػمـ عىػػػ  متػػػرد رفى ماػػػرر ماضػػػر 
لمتارنػػمى فو لمضػػبط و فمألاكػػمـ إامػػم تباػػ  عىػػ  لألدمػػ  لمتػػ  ن تاػػس مامػػم لم مضػػ  بادلاػػ  فو 
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سػت بل  فػ  تا ػنؿ يػذه لمة نػد، با سػي ال ن ػمركي برلم،  مدرل فنمػم عػف ع نػد، نا ػىمم يػو م
فنمم غنره و ال ن ح ف  لم ماوف فف ندخؿ ف  تكونف ع ندتي ب ا  لمولنة  لمت  فنمـ نضممه 

ولمتارنػػمى ال ت ػػىح واػػديم فف تكػػوف نرناػػ  مةناػػ  فو  ٓعىنمػػم فو مةػػدـ  ػػاتمم اكمػػم مسػػوله 
مى دوف بنػمف م ػدريم النةػدو فف نكػوف دمنبل فسمسنم عى  ثبوى لمتمم  و ألف ممتورده لمتارنػ

مترد رفى م مابمم نخضس إلاتممالى  لم ا  ولمبطبلف ولم ػدؽ  ولمكػذس إمػ   فف نةػرؼ 
م دره ونتادد كامي ونتا ؽ لم مض  ماي با سي اتػ  نبسػط رنمبتػي عىػ  لمػدمنؿ ون ػدر ننمتػي 

بمم وفسػمديم مػم وي  يام تارنمى بمطى  فمسد،  نػ  بطبلامػم وكػذ ٓمف انث  اتي فو فسمده 
 ٓفوردامه 

َ:َـََضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َٝجدضََٖٓػيَٕٞأدٌحٜٓح
"  ممم كمف مف لمم ػرر فف لألاكػمـ نتػس فف تباػ  عىػ  لألدمػ  لمتػ  ن تاػس مامػم لم مضػ       

بادلاػػ  لممػػتمـ فو ببرلمتػػي  ػػمدرل  فػػ  ذمػػؾ عػػف ع نػػد، نا ػػىمم يػػو ممػػم نترنػػي مػػف لمتا نػػؽ 
ة ند،  با سي الن مركي فنمم غنره  وال ن ػح فػ  لم ػماوف فف نػدخؿ مست بل  ف  تا نؿ يذه لم

وفاػي  ٓف  تكونف ع ندتي ب ا  لمولنة  لمت  فنمـ نضممه عىنمم فو بةدـ  اتمم اكمم مسػوله 
وفف كمف لأل ؿ فف مىماكم  فف تةوؿ ف  تكونف ع ندتمم عى  لمتارنمى باعتبمريم مةزز، ممم 

مطروا   عى  بسػمط لمباػث إال فامػم ال ت ػىح واػديم ألف  سمنتي مف فدم   طمممم فامم كماى
وممػػم كػػمف لمثمبػػى فف ضػػمبط لممبماػػث مػػـ  ٓتكػػوف نرناػػ  مةناػػ   فو دمػػنبل عىػػ  ثبػػوى  لمتممػػ  

نبػػنف مىماكمػػ  م ػػدر تارنمتػػي ممةرفػػ  مػػم إذل كػػمف مػػف  ػػأامم فف تػػشدى إمػػ   ػػا  مػػم فاتمػػ  
ى م ػػػمابمم تخضػػػس إلاتمػػػمالى لم ػػػا  إمنػػػي فأامػػػم بمػػػذه لممثمبػػػ  التةػػػدو فف تكػػػوف متػػػرد رف

ولمبطبلف  ولم دؽ  ولمكذس إم  فف نةرؼ م دره ونتادد كامي  ونتا ؽ لم مض  ماي با سي 
اتػػ  نسػػتطنس فف نبسػػط رنمبتػػي عىػػ  لمػػدمنؿ ون ػػدر ننمتػػي مػػف انػػث  ػػاتي فو فسػػمده وفاتمتػػي 

ذ كماػػػػى لمماكمػػػػ  نػػػػد تةىػػػػى فسػػػػمس إنتامعمػػػػم رف ى ماػػػػرر فػػػػ  لمػػػػدعوى فو عػػػػدـ فاتمتػػػػي و ول 
ماضر لمتارنمى فأف اكممم نكػوف نػد باػ  عىػ  ع نػد، ا ػىمم لم ػميد مػف تارنػي  ال عىػ  
ع ند، فست ىى لمماكم  بتا نىمم با سمم  فأف ذمؾ ممم نةنس لماكـ لممطةوف فنػي بمػم نتةػنف 

 ماي ا ضي ولإلامم  بانر امت  إم  باث بمن  مم نثنره لمطمعف ف  طةاي " 
 ٕٜٖػ  ٜٚػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٖ/ٚٔ*    ا ض 
 ٖٖٗػ  ٕٙػ  ٜٔػ س ٜٛٙٔ/ٖ/ٛٔ*    ا ض 

فمذل كمف ذمؾ و وكماى يذه لمتارنمى لم ورن  لممةدوم   ف  ا ن تمم ي  عمػمد لذف         
 لمانمب   و إستبمف : ػ  

َٝجٗؼضجَّجُطذغيحشُظٞعيس00/00/79ََجطَٕجُ٘يحذسَك٠َذـالَٕ        
1ََُيَٚٝجضٌأَػِيَٚأَٝضغضدَػِيٚٝذـالًَََٕٓحعًدَػِيَٚٝجؿط٘ضَج        
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َ 04/00/79َك٠َذـالَٕجطَٕجُ٘يحذسَجُظحصعَك٠َ:ََغحٗيحا
 مةد، فسبمس : ٜٛ/ٔٔ/٘ٔدفةام فنضم ببطبلف لذف             

ـــح  ٔٔ/ٔٔوعىػػ  مػػم لفػػرزه لذف  ٔٔ/ٔٔلاػػي لعتمػػد عىػػ  لذف      :َََأٝهلـ
 ٓوكبليمم بمطؿ مبطبلف لالذف  

م كػػػممبل  فػػػ  ذلى  لالتػػػرلملى لمتػػػ  باػػػ  فف ياػػػمؾ بطبلاػػػ     :َغحٗئٜـــح
لمتػ  فترتمػم لمرنمبػ  لالدلرنػ  باػمم عىػ   ٓٓعىنمم يػذل لالذف  

ويػػ  بمطىػػ  فػػ  ذلتمػػم  بطبلاػػم زلد عىػػ  بطػػبلف  ٔٔ/ٔٔلذف 
 ٓلالذف 

ــــــح  ون ػػػػػػ  الزمػػػػػػ  عاػػػػػػد لمتسػػػػػػتنبلى واكػػػػػػـ لم ػػػػػػماوف فنمػػػػػػم و  وفثػػػػػػر بطبلامػػػػػػم عىػػػػػػ   :َغحُػ
 ٓممتبليم 
ث اػنف ا ػوؿ لنف فف تسػتنبلى لمػدعوى بمطىػ  برمتمػم و ػ فبنػمف ذمػؾ ال اسػبؽ لألاػدل       

مػػػذمؾ الـز فف  ٓٓالـز لمتةتنػػػؿ   ألف يػػػذه لمتسػػػتنبلى كماػػػى تكوػػػ  ألذوف ولتػػػرلملى تىتمػػػم 
اةرض مف لنف مىتستنبلى  لم وتن  وادوديم وممنىـز فنمم ..  وي  ون   ساةود بةديم لم  

 !! ٜٛ/ ٔٔ/ٔٔممن   ألذف  مم لا طس مف ادنث بطبلف لألذوف لمت
 

َ:َضـجيََجُِوحءجش َأٝلَا
َأَٝجملٌحملحشَجهلحضليس

َػَََٖٔٓأػٔحٍَجُطذوين
َليظضعَٝلَجيٞػَإَٔيظضع
ذ٘حءَػ٠َِربغيحشَجضيس َئلَ 

َ
و ػ رددى ماكمػ  لمػا ض  ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔف  اكممم لم ػمدر          

 مم نى  : ػ لمم رن  مف لممبمدت لممتولتر، ف  نضمومم
ػ   فف ت تػػنش ماػػزؿ مانػر لممػػتمـ و فو مرلنبػ  تىن ػػوف مانػػر لممػتمـ و فو مرلنبػػ  لممامدثػػمى   ٔ

لمسػػػىكن  ولمبلسػػػىكن  فو تسػػػتنؿ مامدثػػػمى تػػػرى فػػػ  مكػػػمف خػػػمص ػ ال نتػػػوز إال  
 ٓبمما وؿ م دمم  عى  إذف مف لم مض  لمتزو  بةد إطبلعي عى  لألورلؽ 

 ٓمؾ يو عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ ػ    فف إ دلر لإلذف بذ   ٕ
 ٓػ    فف تستنؿ لممامدثمى ػ عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ    ٖ
ػ    نتةنف فف ن ـو مأمور لمضبط لم ضمو  با سػي بمبم ػر، لإلتػرلم لمػذى اػدس متا نػذه فو    ٗ

 ٓفف نكوف لإلترلم ف  فنؿ لم ىنؿ ند تـ عى  مسمس ومرفى ماي 



53 

 

َأغغٙ ٓلمضبط لم ضمو  باترلم لمتستنبلى لم وتن  ػ     ننمـ  خص مف غنر مأمورى   ٘
بطػػبلف ذمػػؾ لإلتػػرلم مػػم دلـ فف مػػم نػػمـ بػػي مػػـ نكػػػػف تاػػى ب ػػر وسػػمس ) مةػػم  (  :

 ٓلممأمور لممأذوف مي و ويو بطبلف ناساس عى  لمدمنؿ لممستمد ماي 
  ٓ ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔ*  ا ض 

كمممػػػػػمى لمممت نػػػػػ  و يػػػػػو إذف بةمػػػػػؿ مػػػػػف فعمػػػػػمؿ إف لإلذف بتسػػػػػتنؿ لمى ػػػػػمملى فو لمم        
لمتا نؽ و ػ ال ن در وال نتوز فف ن در إال  بامم  عى  تارنمى تدن  تدؿ عى  وتود ترنم  
ػ تامن  فو تاا  ػ ولنة  بمم ةؿ ػ وترتاى اسبتمم ممتمـ بةناي .  وبانر يذه لمتارنمى لمتدنػ  

 ٓىني ن س لإلذف بمطبل  بطبلام  ناساس عى  كؿ مم با  ع
 ٖٖٔػ   ٔٙػ    ٜٔػ  س   ٛٙ/ ٖ/ٛٔ*  ا ض   
 ٜٗٔػ   ٜٔػ    ٕٛػ  س   ٚٚ/ٔٔ/ ٙ*  ا ض   
 ٛٓٓٔػ    ٕٙٓػ    ٕٛػ س   ٚٚ/ ٕٔ/ٗ*  ا ض   
 ٖٓ٘ػ   ٙٙػ   ٜٕػ  س   ٛٚ/ٗ/ٖ*  ا ض   
 ٖٓٛػ  ٓٚٔػ   ٜٕػ س   ٛٚ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض   

كػف و غنػر م بػوؿ فف تكػوف دمػنبل عىػ  وبدنم  فاف يذه لمتارنػمى غنػر لمتدنػ  و ال نم      
 ٓثبوى لمتمم  

 
 

َ  َُِٔغجهرسٝجٞخَئؿطثظجَٕجُوحػ٠َججلؼت٠َ:َغحٗيحا
َأَ.ؼ612َؿروحَُِٔحصزَ/َٝجُطـجيََََََََََََ

َ
ولمولضح لمثمبى لمظمير و فف لإلذف ند  در مف لمانمبػ  لمةممػ  دوف إسػتوذلف لم مضػ        

ل.  عىػ  لاػي : " ال نتػوز مىانمبػ    ٕٙٓى لممػمده /لمتزو  و لألمر لمذى نبطىي ؟!! ف ػد ا ػ
لمةممػػػ  ت تػػػنش غنػػػر لممػػػتمـ فو ماػػػزؿ غنػػػر مازمػػػي لال لذل لتضػػػح مػػػف لمػػػمرلى نونػػػ  فاػػػي اػػػموز 
ال ػػنمم تتةىػػػؽ بممترنمػػػ  ... و ... و فف ترلنػػػس لممامدثػػػمى لمسػػػىكني ولمبلسػػػىكني و و فف ت ػػػـو 

مؾ فموػػده فػ  ظمػػور لما ن ػي فػػ  بتسػتنبلى ممامدثػػمى تػرى فػػ  مكػمف خػػمص و متػ  كػػمف مػذ
تامني فو تااي مةمنس عىنمم بػممابس ممػده تزنػد عىػ  ثبلثػ  ف ػمر ون ػترط التخػمذ فى لتػرلم 
مػػػف لالتػػػرلملى لمسػػػمب   لما ػػػوؿ م ػػػدمم عىػػػ  فمػػػر مسػػػبس بػػػذمؾ مػػػف لم مضػػػ  لمتزوػػػ  بةػػػد 
فو لطبلعػػي عىػػ  لالورلؽ . وفػػ  تمنػػس لالاػػولؿ نتػػس فف نكػػوف لألمػػر بممضػػبط فو لالطػػبلع 

لممرلنب  ممد، ال تزند عى  ثبلثنف نومم . ونتػوز مى مضػ  لمتزوػ  فف نتػدد يػذل لألمػر مػد، فو 
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 مددل  فخرى مممثى  " . 
ـ495ََـ011ََـ51ََـَؽ0/2/0979ََٝهؼصَحمٌٔسَجُـ٘وغَكـ٠َدٌٜٔـحَجُظـحصعََََ

َ:ََمَذأ0956ََ/47َٚٗك٠َجُـؼَٖ
 دوامى  لماكػػػػػـ لممطةػػػػػوف وانػػػػػث فف لمبػػػػػنف مػػػػػف مامضػػػػػر تىسػػػػػمى لممامكمػػػػػ   ومػػػػػ"        

( فنػػي فف لمطػػمعانف  دفةػػم بػػبطبلف لمتسػػتنبلى  ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗ) مػػ  لممكتػػس لم اػػ  س
ولمدمنؿ لمممتد مامم لستامدل لم  فف مف بم ر لمتستنبلى متػرد مر ػد مى ػرط  ومػنس مػف بػنف 

امون   مف نماوف لالترلملى لمت ٕٙٓمأمورى  لمضبط لم ضمو  و فو فعولامـ و وكماى لمممد، /
لمػػولرد فػػ  لمبػػمس لمرلبػػس مػػف لمكتػػمس لألوؿ و  لمخػػمص  ٕٜٚٔسػػا   ٖٚلممةػػدؿ بمم ػػماوف رنػػـ 

بممتا نؽ بمةرف  لمانمب  لمةمم  و تاص عى  فاػي النتػوز مىانمبػ  لمةممػ  ت تػنش غنػر لممػتمـ فو 
ماػػػزؿ غنػػػر مازمػػػي و لال فذل لتضػػػاى مػػػف فمػػػمرلى نونػػػ  فاػػػي اػػػموز أل ػػػنمم تتةىػػػؽ بممترنمػػػ  و 

وز ممػػم فف تضػػبط  مػػدى مكمتػػس لمبرنػػد تمنػػس لمخطمبػػمى ولمرسػػموؿ ولمترلوػػد ولممطبوعػػمى ونتػػ
ولمطرود ومدى مكمتس لمبرؽ تمنس لمبرننمى و ولف ترلنس لممامدثمى لمسىكن  ولمبلسىكن  و ولف 
ت ـو بتستنبلى ممامدثمى ترى ف  مكمف خمص و مت  كمف مذمؾ فموده ف  ظمور لما ن   و 

ون ػترط  التخػمذ  ـ ـمةمنػس عىنمػم بػممابس ممػد، تزنػد عىػ   ثبلثػ   ف ػمر  ف  تامن  فو تاا 
فى  لترلم مف لالترلملى لمسمب   لما وؿ م دمم عى  لذف مف لم مض  لمتزو  بةد لطبلعي 

 ٕٙ/ٕ/ٕٔو ا ػض  ٖٛٔػ  ٖٔػ  ٕ٘ػ س  ٗٚ/ٕ/ٔٔعى  لألورلؽ " . ) نرلتس فنضم ا ػض 
 ( ٜٕٔػ  ٕٗػ  ٛٔػ س  ٚٙ/ ٕ/ٗٔو ا ض  ٖ٘ٔػ  ٖٚػ ٖٔػ س 

ل.  ال نتوز مىانمب  لمةمم  فف تأذف بت تنش مازؿ  ٕٙٓفبم تض   مر اص لمممده /         
فو ماؿ مانر لممتمـ وال فف تأذف باترلم تستنبلى فو ت ونر م مملى ف  فمػمكف خم ػي دوف 

/ ف .   و و  ٕٙٓلما ػوؿ م ػػدمم  عىػػ  فمػر مسػػبس بػػذمؾ مػػف لم مضػ  لمتزوػػ  طب ػػم مىمػػمد، 
ى ماكم  لما ض بأف لمم رع سوى ف  لممةممى  بػنف مرلنبػ  لممكمممػمى و ضػبط لمرسػموؿ نض

و لمتسػػتنبلى و بػػنف ت تػػنش ماػػمزؿ غنػػر لممتممػػنف ػ مةىػػ  غنػػر خمفنػػي و يػػ  تةىػػؽ م ػػىا  
لمانػػر بمػػم و فم ػػترط مػػذمؾ فػػ  لمتا نػػؽ لمػػذى تترنػػي لمانمبػػي لمةممػػي ضػػروره لسػػتوذلف لم مضػػ  

ارنػي فػ  لالذف بمػذل لالتػرلم فو رفضػي اسػبمم نػرى و ويػو فػ  يػذل لمتزو  لمذى مي مطىػؽ لم
( و وال نة ػ   ٖ٘ٔػ  ٖٚػ  ٖٔػ س  ٕٙ/ٕ/ٕٔنخضػس إل ػرلؼ ماكمػ  لمموضػوع ) ا ػض 

و  ٓٛ/٘ٓٔمػػف نػػماوف ماػػمكـ فمػػف لمدومػػ   ٚمػػف  لممػػمد، /  ٕلمانمبػػي مػػف ذمػػؾ اػػص لم  ػػر، / 
ط دوف لم مضػػ  لمتزوػػ  و وكػػمف ألف يػػذل لمػػاص مػػـ نخوممػػم سػػوى سػػىطمى نمضػػ  لمتا نػػؽ ف ػػ

ف .   نكت ػ  بمما ػوؿ عىػػ  فمػر مسػبس مػػف نمضػ  لمتا نػػؽ و  ٕٙٓلمػاص لم ػدنـ مىمػػمد، / 
" تسػػتبدؿ عبػػمر، لم مضػػ  لمتزوػػػ  تػػػمم بممتةػػدنؿ :  ٜٗ٘ٔ/ ٖٖ٘ ػػماوف فىمػػم عػػدؿ لمػػاص بمم

نؿ " . ثػػـ ار ػػػى لمتةػػدنبلى لمتممنػػػ  واتػػ  لمتةػػػد ٕٙٓبةبػػمر، نمضػػ  لمتا نػػػؽ فػػ  لممػػػمد، / 



55 

 

عىػ  لسػػتىزلـ فمػػر لم مضػ  لمتزوػػ  بػػدال مػف نمضػػ  لمتا نػػؽ ػ  ٕٜٚٔ/ٖٚلالخنػر بمم ػػماوف  
ومةا  ذمؾ فف لمم رع ل ترط ف  لماص بةد لمتةدنؿ فف ن در لألمر مف ماكمػ  ممثىػ  فػ  

 لم مض  لمتزو  . 
فمم مضػػ  لمتزوػػ  نةاػػ  " لمماكمػػ  " و ويػػو مػػذمؾ غنػػر نمضػػ  لمتا نػػؽ و وسػػىطمى          

ػ   ٜٓٛٔ/٘ٓٔمف نػماوف ماػمكـ فمػف لمدومػ   ٕ/ٚض  لمتا نؽ لممماوا  مىانمب  ف  لمممد، نم
فو فػػ  نػػماوف لمطػػولرىم ػ ال تمتػػد لمػػ  لم مضػػ  لمتزوػػ  ألف لم مضػػ  لمتزوػػ  غنػػر نمضػػ  
لمتا نػػػؽ و ف مضػػػ  لمتا نػػػؽ نػػػد نكػػػوف نمضػػػنم ونػػػد نكػػػوف روػػػنس ماكمػػػ  لبتدلونػػػ  ونػػػد نكػػػوف 

ف .   ( ػ ولم مضػ  لمتزوػ  يػو مػذمؾ غنػر  ٘ٙوامؼ لمةػمم  ) ـ/مست مرل مف مست مرى لالست
نمضػػػ  لمتا نػػػؽ و ولمتا ػػػنص عىػػػ  وتػػػوس لسػػػتوذلاي نمثػػػؿ ضػػػمما  فنػػػوى بمعتبػػػمره نمضػػػ  

ومػػػف لمم ػػػرر لممةىػػػـو طب ػػػم م ػػػماوف   ـ   ماكمػػػ  بةنػػػدل عػػػف لمتا نػػػؽ وعػػػف لمتػػػأثر بمػػػم فنػػػي . 
( و فف نولعػػػد لالخت ػػػمص  ٜو  ٔد لالتػػػرلملى لمتامونػػػ  وم ػػػماوف لمسػػػىط  لم ضػػػمون  ) لممػػػول

بأكمىمػػػم فػػػ  لالتػػػرلملى لمتامونػػػ  مػػػف لماظػػػمـ لمةػػػمـ ألامػػػم تتةىػػػؽ بسػػػبلم  لالتػػػرلم ووالنػػػ  مػػػف 
ف دره وبممتمم   اتي و ا  اتنت  مم نترتس عىني مف  ثمر و فػمذل لاةػدـ لخت ػمص لألمػر 

مفػ  مػم نترتػس عىنػي مػف و فو لنذف فو لم موـ بمالترلم ف بح لالترلم وكأاي مػـ نكػف و نبطػؿ ك
 ثػػمر . ػ وال ماػػؿ بتمتػػم فػػ  مسػػموؿ لالخت ػػمص مىتوسػػس فو لم نػػمس و لذ تػػأب  يػػذه لم ولعػػد 

 بطبنةتمم يذل لمتوسس فو لم نمس متةى مم بمماظمـ لمةمـ .
فتتدنػػد لماػػبس لالاتنػػمط  بةػػد لا ضػػمم لممػػد، لمم ػػرر، مىانمبػػ  لمةممػػ  نكػػوف مى مضػػ          

.   ( فػػػمذل عػػػرض تتدنػػػد فمػػػر لماػػػبس عىػػػ  فاػػػد مست ػػػمرى ماػػػمكـ  ف ٕٙٓلمتزوػػػ  ) ـ / 
لالستوامؼ لمذى ت س لمترنم  ف  دلورتي فماي رغـ فاػي مػف لممست ػمرنف وتةىػو درتتػي لم ضػمون  
لم مضػػ  لمتزوػػ  بمرلاػػؿ ػ لال فاػػي ال نخػػتص بمػػذل لمتمدنػػد ولذل ف ػػدر فمػػرل بمػػد، كػػمف بػػمطبل 

 فرل  اتمم عف لممتمـ لمذى فمر بمد ابسي  . ماةدمم ال وتود مي ونترتس عى  ذمؾ لال
ومست ػػػػػمر ماكمػػػػػ  لالسػػػػػتوامؼ مػػػػػنس مػػػػػي فف نبم ػػػػػر فى تا نػػػػػؽ تاػػػػػمو  نػػػػػ  دلوػػػػػر،         

لخت م ي لال لذل ادبتي ماكم  لالستوامؼ بامم عى  طىس وزنر لمةدؿ متا نػؽ ترنمػ  مةناػ  
لالسػػتوامؼ الترلوػػي بانػػر ف .   ( فػػمذل تػػوم  لمتا نػػؽ مػػف تى ػػمم ا سػػي فو ادبتػػي ماكمػػ   ٘ٙ) 

 طىس مف وزنر لمةدؿ كمف تا ن ي بمطبل ماةدمم ال لثر مي .
ولذل ففر  وكنؿ لمانمب  عف فاد لممتممنف فبل نستطنس لماموس لمةمـ ويو لمرونس لألعى         

مىانمب  لمةمم  ونستمد ماي كمف  فعضمومم والن  لالخت مص ػ لماػمم يػذل لألمػر مػممـ نتػد دمنػؿ 
 ف  لمدعوى نستدع  لست دلر فمر تدند بممابس لالاتنمط  . تدند 

ويكذل فمف كمف  نولعد لالخت مص بممتا نؽ فو بممابس ولالفرل  فو لممامكمػ  تتةىػؽ         
كىمػػم بمماظػػمـ لمةػػمـ نتةػػنف لالمتػػزلـ با و ػػمم كمػػم اػػددتمم مػػولد لم ػػماوف دوف توسػػس فو ننػػمس 
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لم نمس انث ال نتوز مد اكـ لأل ؿ لم  لم ػرع ألامم ا وص خم   تأب  لمخضوع م ولعد 
 لذل كمف مؤل ؿ اكـ خمص بي ال ناساس وال نمتد لم  سوله . 

ومػػم نخػػتص بػػي لم مضػػ  لمتزوػػ  فو نمضػػ  لمتا نػػؽ ال نخػػتص بػػي روػػنس لمماكمػػ          
لالبتدلون  مس فاي لألعى  درت  و ومم تختص بي مامكـ فمف لمدوم  لمةىنم ال تختص بي مامػ  

متامنمى مس فف ضممامتمم فكثر وند نكوف ت كنىممم ولاد و ومػم تخػتص بػي ماكمػ  لمتػاح ال ل
تختص بي ماكم  لمػا ض مػس فامػم لألعىػ  لمموكػوؿ ممػم لمرنمبػ  عىػ   ػا  تطبنػؽ لم ػماوف ػ 
ومف امانػ  فخػرى فػمف نػماوف لمسػىط  لم ضػمون  نػد اػدد لالخت م ػمى تادنػدل ال ماػؿ لزلمه 

 ٓمىتوسس فو لم نمس 
ومػػػذمؾ فػػػمف عػػػدـ لما ػػػوؿ م ػػػدمم عىػػػ  فمػػػر مسػػػبس مػػػف لم مضػػػ  لمتزوػػػ  بمدليمػػػ          

وبت تنش مسكف فو ماؿ مانر لممتمـ لو بتستؿ م مملى خم ي فني  نبطؿ لالذف لم مدر مػف 
لمانمب  بممت تنش فو لمتستنؿ  ػ ويو بطبلف نمتد لم  لم بض و لمتستنؿ ولمت تنش ولمػ  كػؿ مػم 

ف  ٖٖٙو  ٖٖٔبض لمتسػػتنؿ لو لمت تػػنش فو نسػػتمد ماػػي عمػػبل بمممػػمدتنف نترتػػس عىػػ  يػػذل لم ػػ
ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜ.  " وب معػده فف مػم باػ  عىػ  بمطػؿ فمػو بمطػؿ " . ) ا ػض 

( ػ  وبمػم لطػرد عىنػي نضػمم ماكمػ   ٛٙ٘ػ  ٙٔٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜٕو ا ػض  ٙٓ٘
كػػػؿ مػػػم نترتػػػس عىنممػػػم " ) ا ػػػض  لمػػػا ض مػػػف فف  " الـز لم ػػػبض ولمت تػػػنش لمبػػػمطىنف ليػػػدلر

و  ٖٜٛػ  ٖٜٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛػ و ا ػض  ٕ٘٘ػ  ٓ٘ػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٚ
( ويػو بطػبلف نمتػد لمػ  فنػولؿ مػف نػممول بػمالترلم  ٘ٓ٘ػ  ٜٙػ  ٔٔػ س  ٓٙ/٘/ٖٓا ػض 

لمبمطؿ عمبل ب معد، فف مف نػمـ فو  ػمرؾ فػ  لالتػرلم لمبمطػؿ ال نةتػد ب ػممدتي عىنػي ) ا ػض 
و  ٛٓٓٔػ  ٕٙٓػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕٔ/ٗو ا ػض  ٖٛٗػ  ٜٚػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٗ/ٛٔ

 ( ٕٗٔ ـ ٖٕ ـ ٜٔس  ـ ٛٙ/ٕ/٘ا ض 
وغاػ  عػف لمبنػػمف فف لسػتوذلف لم مضػ  لمتزوػػ  فػ  لماػمالى لمولتػػس لسػتوذلاي فنمػػم و         

يػػو ولتػػس فنضػػم عىػػػ  انمبػػ  فمػػف لمدومػػػ  و وفػػ  تػػرلوـ فمػػف لمدومػػػ  و فاكػػـ ماكمػػ  لمػػػا ض 
ػ ولمسػممؼ بنماػي و  يػو اكػـ  ٜٗ٘ػ ص ٓٓٔػ رنػـ /  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔر بتىسػ  لم ػمد

 ػػمدر فػػ  طةػػف عىػػ  اكػػـ  ػػمدر فػػ  نضػػن  مػػف نضػػمنم فمػػف لمدومػػ  وماممػػ  طب ػػم  مى ػػماوف 
ممامكـ فمف لمدوم  إمػ  ماكمػ  تامنػمى فمػف لمدومػ  لمةىنػم و وتومػى تا ن مػم انمبػ  فمػف لمدومػ  

"  مػف فمػنف عىػ  لمودلوػس و ور ػو، و فضػبل  عػف لمتزونػرو ػ   لمةىنػم عػف إتمممػمى "  إخػتبلس
( ػ مف   امى مػ  لممكتػس لم اػ  لمتػ  تضػماى اػص  ٜٛ٘/  ٜٚ٘إم  ) ص  ٓٓولمتربح 

اكـ لما ض سممؼ لمذكر و ومػس ذمػؾ تػمم نضػمم ماكمػ  لمػا ض نمطةػم فػ  وتػوس لسػتوذلف 
اىنػػى طب ػػم م ػػماوف ماػػمكـ لم مضػػ  لمتزوػػ  اتػػ  بػػرغـ فف لم ضػػن  مػػف نضػػمنم فمػػف لمدومػػ  وف

 ٓفمف لمدوم  إم  ماكم  تامنمى فمف لمدوم  لمةىنم 
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َ

َ:َذـالَٕجُطـجيالشغحُػحَ
َُؼضَّربغيغَحمؼغَذٌََضـجيَ

َيطؼَٖٔٝهصٌَٝٓحًََٕٝيليسَجإلجغجءَجُوحتَْذٚ
َ
َ

مف لمم رر فف رتؿ لمضبطن  انف نبم ر عمبل  مف فعممؿ لمتا نػؽ لممػأذوف مػي بمػم          
لمتا نػػؽ فامػػم نبم ػػره انمبػػ  عػػف سػػىط  لمتا نػػؽ و ونت نػػد فػػ  فدلوػػي مػػي وننممػػي بػػي و  مػػف سػػىط 

بمبمدت لمتا نؽ و ولألسس لمتػ  نةتمػد عىنمػم لمتا نػؽ .... ومػف مبػمدت لمتا نػؽ لمتػ  ال ن ػس 
عىنمػم خػبلؼ مبػػدف تػدونف لمتا نػػؽ لإلبتػدلو  " فو مبػػدف لمكتمبػ  "  فو " لمرسػػمن  " .. ونػد اػػص 

  لمتػػػػ  نضػػػػى بػػػػأف : " ٓف ٖٚمبػػػػدف تػػػػدونف لمتا نػػػػؽ لإلبتػػػػدلو  فػػػػ  لممػػػػمد، / لم ػػػػمرع عىػػػػ 
نست ػػػاس نمضػػػ  لمتا نػػػؽ فػػػ  تمنػػػس إترلملتػػػي كمتبػػػم  مػػػف كتػػػمس لمماكمػػػ  نونػػػس مةػػػي عىػػػ  
لممامضػػر و وتا ػػظ يػػذه لممامضػػر مػػس لألولمػػر وبػػمن  لألورلؽ فػػ  نىػػـ كتػػمس لمماكمػػ  " ... 

ؽ نتػػس فف تثبػػى كتمبػػ  فػػ  ماضػػر نةػػد مػػذمؾ و ونةاػػ  يػػذل لممبػػدف فف تمنػػس إتػػرلملى لمتا نػػ
 ونت ػػػػرع عػػػػف ذمػػػػؾ فاػػػػي ال نتػػػػوز فثبػػػػمى ا ػػػػوؿ لإلتػػػػرلم بانػػػػر لمماضػػػػر لمػػػػذى دوف فنػػػػي و 

لإلتػرلملى  ٓمامود اتنس اسػا   ٓ) د ٓفى إستبةمد طرؽ لإلثبمى لنخرى ف  يذل لم أف 
عىػػ      لمتػػ  فوتبػػىٓف ٕٗ( يػػذل فضػػبل  عمػػم توتبػػي عىنػػي ـ /  ٓ٘ٙػ ص  ٕٜٛٔط  ٓ

مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  فف نثبتػػول تمنػػس لإلتػػرلملى لمتػػ  ن ومػػوف بمػػم فػػ  مامضػػر مونػػس 
عىنمم مامـ نبنف بمم ونى إتخمذ لإلترلم ومكمف ا ومي وت مؿ زنمد، عى  ذمؾ توننس لم مود 
ولمخبػػرلم لمػػذنف سػػمةول بػػي وفف ترسػػؿ يػػذه لممامضػػر إمػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  مػػس لألورلؽ ولأل ػػنمم 

  ٓ لممضبوط 
 

ََ:َذـالَٕجُطـجيالش َعجذؼحا
َدحُسًََٕٞجُوحتَْذٜحَجملطذٌَْكيٜح

 ؿريَٓأطَََُٕٖٝٚٓجُ٘يحذسَجآلطٗسَك٠َئجغجتٚ
 

 ٓٓمػػف لمم ػػرر ولمنػػي سػػبؽ عىمكػػـ ػ  فف " لذف " لمانمبػػ  عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ        
ن ػم  فو نبضػم كػمف  فو ت ت  ٓٓن در مف سىط   لمتا نؽ بممادس مةمؿ مف فعمػمؿ لمتا نػؽ 

ػ  نػػد  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔولألذف لم ػػمدر مػػف لمانمبػػ  ػ  ك مضػػ  تا نػػؽ  ػ  فػػ   ٓٓتسػػتنبل 
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: ػ     ٓٓتضػمف اػدس رتػمؿ لمرنمبػ  ػ  دوف سػوليـ ػ ألكثػر مػف  عمػؿ مػف  فعمػمؿ لمتا نػؽ 
ومػف لمم ػرر  ٓٓتسػتنؿ لألامدنػث  ) فػ  لألمػمكف لمةممػ  ولمخم ػ  ( و وت ػونر لمى ػمملى ػ 

ذوف نستمد   تي وم روعن  عمىي مف لذف لمادس و فمألذف  يػو لمػذى نةطنػي لممةىـو فف لممأ
" لمت ونض "  بةمؿ مف فعممؿ لمتا نؽ و ويو لمذى نسب  لمم روعن   عى  ممنترني مف يػذه 

 ٓٓلألعممؿ  تا نذل ممذل لمادس 
 و ػ  فاي  مدر ب رنح عبمرتي  ػ  ٜٛ/ٔٔ/ٔٔوولضح ب در لذف       
 ٓرى لمضبط لم ضمو  لممخت نف بمنو  لمرنمب  لالدلرن   "  "  ألى مف مأمو     
ومشدى ذمؾ و فاي النتوز ألاد خبلؼ يػشالم فف ن ػـو بةمػؿ مػف  لألعمػمؿ ماػؿ لماػدس      

و ولال ونةػػػى بمطىػػػػ  مونوعمػػػم خػػػػمر  اطػػػػمؽ لألذف ومػػػف غنػػػػر مػػػػأذوف فو ماػػػدوس مػػػػف سػػػػىط  
 ٓلمتا نؽ ف  لم نمـ بمم

 ٓٓرلم فنمم تىؾ ا ن   ولضا  ال م      
يػ  فف لمػذى نػمـ بممتسػتنؿ   وتاكػـ فنػي   ٓٓال مػرلم فنمػم  فنضػم   ٓٓوا ن   فخرى       

ويػو غنػر ماػدوس وال مػأذوف  فػ   ٓٓػ  لامػم  كػمف اسػانف ممػدى   ٜٛ/ٔٔ/ٔٔا ػمذل  إلذف 
 ٓيذل لإلترلم 

تمػمز م د روى اسانف  ممدى ف  فكثر مف موضس مف لنولمي كنؼ فاي يو لمذى امؿ       
ونػػد سػػ طى يػػذه لما ن ػػ  مػػف  ٓٓلمتسػػتنؿ و وكنػػؼ فاػػي يػػو لمػػذى كػػمف نػػدنره ونسػػنطر عىنػػي 

فاػي  " تػـ تزونػد اسػانف ممػدى  ٕٕٓ/ٙٔعضو لمرنمب  م ػط   فامػد  لمبرعػ  و ف ػمؿ ص 
/ ٘٘بػػبةض  فتمػػز،  لمتػػ  ت ػػـو بممتسػػتنؿ " ػ وزلد اسػػانف يػػذه لمسػػ ط  بنماػػم و ف ػػمؿ ص  

تمزوا  برنكػوردر وسػممعتنف فػ  اػزلـ ػ     " ولمرنكػوردر كػمف فػ  " فام راى لمرنمب  و  ٚٚٔ
 تنس تمكتت  " 

ويذل إنرلر ولضح  ػرنح بػمف اسػانف ممػدى يػو لماممػؿ متمػمز لمتسػتنؿ لممػتاكـ فنػي       
نسػػتطنس فف نػػدنره متػػ   ػػمم و وفف نون ػػي اػػنف  ن ػػمم و منسػػتأاؼ لدلرتػػي مػػر، فخػػرى اػػنف ٓٓ

بمى عى  غنر مم سب مم ف  لمسنمؽ لم ةى  لما ن   و ومن ور ن مم و متركنس عبمرلى فو إتم
نسػػكى عػػف تسػػتنؿ مػػمال ناػػس تسػػتنىي و و نات ػػؿ  ٓٓسػػنمدتي لألمػػر كمػػم ناػػس فف ن ػػوره 

تسػػػتنؿ مػػػمنرى تركنبػػػي عىػػػ  عبػػػمر، تةكػػػس لممةاػػػ  فو تبدمػػػي فو تػػػوا  بمناػػػمم نخػػػممؼ لمولنػػػس  
 ٓٓونخدـ غرضي 

دى بممتسػػتنؿ  وتاكمػػي  فنػػي دوف فف نكػػوف مأذواػػم  وال نانػػس فف متػػرد ننػػمـ اسػػانف ممػػ     
  ٓػ   ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔبذمؾ ف  إذف لمادس و ػ  إامم نبطؿ كؿ مم فترله تا نذل ألذف 

فاػي النتػوز  فف  ـ ـ  فمف لم ولعد لمةمم  ف  لمادس مى نمـ بةمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ و         
   و  ٓف  ٕٓٓو  ٓٚمممدتػػمف ناػػدس  مػػذمؾ لال مػػأمور مىضػػبط لم ضػػمو  و و ػػراى بػػذمؾ  ل
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فنكوف لمادس بمطبل  لذل  در ألاػد رتػمؿ لمسػىط  لمةممػ  لمػذى النامػؿ  ػ   مػأمور لمضػبط 
 ـ ـ ٗ  ـ ـ مامػود عمػر ـ ـ  متموع  لم ولعػد  لم ماوانػ   ــ ٖٛ/ٕٔ/ٜٔ)  ا ض  ٓلم ضمو  

مامػػود اتنػػس  ٓو  د ٔٛ٘ ـ  ـ ٕٕٓـ  ـ  ٕس ـ  ـ ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٙو ا ػػض  ٚٓٗص  ٖٖٔرنػػـ/ 
فػأذل  ػدر  ٓوممبةػديم (  ٚٔٙص  ٚٗٙرنـ/  ــ ٕٜٛٔلالترلملى لم ضمون   ط  ٓاسا  

لمادس ممأمور لمضبط لم ضمو  كمف  انام و وال نا   عاي  اتي فف نستةنف لممادوس فػ  
لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػدس مػػي مرشسػػم مػػي النتمتػػس ب ػػ   مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو  و طمممػػم فاػػي 

 ـ ٘ٚ/ٖ/ٕٗممأمور لمضبط لم ضمو  و لممادوس ) ا ض  ن ةؿ  ذمؾ تاى لال رلؼ لممبم ر
و  ا ػػض  ٜٓٛ ـ  ـ ٛٚٔ ـ  ـ ٖٓـ  ـ  ٕٓس  ـ  ـ ٜٙ/ٙ/ٙٔو ا ػػض  ٕ٘ٙػ  ٔٙػ  ٕٙس 
( فمػم ٓٓٚ ــ ٕٚٔ ــ ٗٔس  ــ ٖٙ/ٓٔ/ ٕٛو ا ض  ٖٗٙ ــ ٕٗٔ ــ ٙٔػ س ٘ٙ/ٙ/ٕٛ

ؿ لمماػػدوس  لذل  كىػػؼ مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو ممماتدس فاػػد رتػػمؿ لمسػػىط  لمةممػػ  مى نػػمـ  بممةمػػ
ػ  متموعػػػ  لم ولعػػػد  ٜٓٗٔ/ٔٔ/ٔٔمػػػي و  ف ػػػمـ بػػػي لسػػػت بلال كػػػمف لمةمػػػؿ بػػػمطبل  ) ا ػػػض 

 ٓ(  ٕٗٙ ــ ٜٖٔ ــ ٘  ــمامود عمر   ــلم ماوان  
 

َ:َـَٝك٠َدٌَْدضيعَحملٌٔسَجُ٘وغَضوٍٞ
"  ممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف لألمػػر بتسػػتنؿ لممامدثػػمى لمتػػ  ُتتػػرى فػػ  مكػػمف خػػمص          
مف فعممؿ لمتا نؽ نابا  عى  لمانمب  لمةمم  فف ت ـو بي با سمم فو عف طرنؽ اػدس يو عمؿ 

مػػػف نػػػماوف لإلتػػػرلملى  ٕٓٓمػػػف تػػػرله مػػػف مػػػأمورى لمضػػػبط لم ضػػػمو  عمػػػبل  بػػػاص لممػػػمد، / 
لمتامون  لمت  ُتتنػز مكػؿ مػف فعضػمم لمانمبػ  لمةممػ  فػ  اممػ  إتػرلم لمتا نػؽ با سػي فف ُنكىػؼ 

بط لم ضمو  بػبةض لألعمػمؿ لمتػ  مػف خ مو ػي فػبل نتػوز مػف فى مأمور مف مأمورى لمض
ثػػـ ػ اػػدس غنػػر مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  متسػػتنؿ تىػػؾ لممامدثػػمى و كمػػم ال نتػػوز ممػػأمور 
لمضػبط لم ضػمو  لمػذى ادبتػي لمانمبػ  لمةممػ  ػ مػف بػمس فومػ  فف ناػدس إلتػرلم لمتسػتنؿ ػ ومػو 

ط لممخت نف مكمانم  واوعنم  إلترلوي و كمف م وضم  ف  لمادس ػ  خ م  مف غنر مأمورى لمضب
ال  كمف لمتستنؿ بمطبل  "   ٓول 

 ٜػ ص  ٕػ رنـ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔ/ٔ*  ا ض 
ولمثمبى باذف لمانمب  لمةمم  ) لمبمطؿ ( ػ فامم فذاى بمتخمذ لإلترلملى لمبلزمػ  مىتسػتنؿ        

ف تاػى رنمبػ  ول  ػرلؼ ومـ تأذف بمإلسػتةما  بػمم اننف واتػ  مػو فذاػى بػذمؾ فػاف  ػرطي فف نكػو 
 ٓلممأذوف ػ عمبل  بمم لست ر عىني نضمم ماكم  لما ض 

و ػ رددى  ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔف ػ  اكممػم سػممؼ لمبنػمف لم ػمدر         
 ماكم  لما ض لمم رن  مف لممبمدت لممتولتر، ف  نضمومم مامم : ػ

مانػر لممػتمـ و ػ فو مرلنبػ  لممامدثػمى  ػ   فف ت تنش مازؿ مانر لممتمـ و ػ فو مرلنب  تىن وف  ٔ
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لمسػػػىكن  ولمبلسػػػىكن  فو تسػػػتنؿ مامدثػػػمى تػػػرى فػػػ  مكػػػمف خػػػمص ػ ال نتػػػوز إال  
 ٓبمما وؿ م دمم  عى  إذف مف لم مض  لمتزو  بةد إطبلعي عى  لألورلؽ 

 ٓػ    فف إ دلر لإلذف بذمؾ يو عمؿ مف لعممؿ لمتا نؽ    ٕ
 ٓؿ مف لعممؿ لمتا نؽ ػ    فف تستنؿ لممامدثمى ػ عم   ٖ
ػ    نتةنف فف ن ـو مأمور لمضػبط لم ضػمو  با سػي بمبم ػر، لإلتػرلم لمػذى اػدس متا نػذه فو    ٗ

 ٓفف نكوف لإلترلم ف  فنؿ لم ىنؿ ند تـ عى  مسمس ومرفى ماي 
أغغَٙ ٓػ     ننمـ  خص مف غنر مأمورى لمضبط لم ضمو  باترلم لمتستنبلى لم وتن    ٘

تػػرلم مػػم دلـ فف مػػم نػػمـ بػػي مػػػـ نكػػػف تاػػى ب ػػر وسػػمس ) مةػػم  ( بطػػبلف ذمػػؾ لإل :
 ٓلممأمور لممأذوف مي و ويو بطبلف ناساس عىػ  لمدمنؿ لممستمد ماي 

  ٓ ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔ*  ا ض 
تتمػنبل  تممػم  مطب ػم  و فانػر مةػروؼ  ـوولضح بمممامضر و تتمنؿ مف نمـ بممتسػتنؿ         

لم انػػػػنف سػػػػمعد وعػػػػموف ونػػػػمـ بممتسػػػػتنؿ و وغنػػػػر مةػػػػروؼ وغنػػػػر مبػػػػنف وغنػػػر مبػػػػنف مػػػػف مػػػػف 
ومتمػوؿ كنػؼ تػػـ يػذل وال فاػػي كػمف تاػػى رنمبػ  ول  ػرلؼ عضػػو لمرنمبػ  لإلدلرنػػ  لمماػدوس كمػػم 

     ٓاص إذف لمادس ا سي وكمم ترى نضمم ماكم  لما ض 
بةمػؿ ماضػر  وكمرث  لمكولرث  و ػ فف ال نةرؼ كنػؼ تػـ لمتسػتنؿ ومػس فف لم ػماوف نىػـز     

( ومتػ  تػـ ٕ( مػف يػو لم ػموـ بممتسػتنؿ و ػ )ٔمكػؿ إتػرلم مػف إتػرلملى لمتسػتنؿ نبػنف فنػي  )
( وبػػأى وسػنى  وكن نػ  ؟ ػ إمػ   خػر مػم فمزمػى بػي وفوتبتػػي ٗ( وفنػف ؟!     )ٖلمتسػتنؿ و ػ )

ف .   لمتػػ  فوتبػػى عىػػ  مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  فف نثبتػػول تمنػػس لإلتػػرلملى  ٕٗلممػػمد، / 
  ن وموف بمم ف  مامضر مونس عىنمم مامـ نبنف بمػم ونػى إتخػمذ لإلتػرلم ومكػمف ا ػومي لمت

وت ػػمؿ زنػػمد، عىػػػ  ذمػػؾ ....  ويػػػو ولتػػس فنضػػم  ب ػػػرنح فمػػر لماػػػدس و      وولتػػس كػػػذمؾ 
باعتبػػمر لإلتػػرلم عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ نتةػػنف فف نىتػػـز فنػػي لمماػػدوس بمػػم تىتػػـز بػػي سػػىط  

 ٓم دمتمم مبدف لمرسمن  فو لمكتمب  فو لمتدونف  لمتا نؽ مف مبمدت و وف 
إف عػػػدـ بنػػػمف وتادنػػػد يػػػذه لمةام ػػػر لألسمسػػػن  ولمتويرنػػػ  و نةاػػػ  فف لمتسػػػتنبلى           

م نطػػ  متمومػػ  لماسػػس و ونسػػتانؿ و لألمػػر كػػذمؾ مرلنبػػ  م ػػروعنتمم و مػػمدلـ  متمػػوال وغنػػر 
و إف كمف و ومػف نػمـ بمإلسػت بمؿ  مةروؼ كنؼ تمى و ومف لمذى لترليم و ومف نمـ بمإلرسمؿ

و وكنػػؼ لسػػت بؿ و وكنػػؼ سػػػتؿ و ومػػف لمػػذنف عػػمواوه  فػػػ  لالسػػت بمؿ ولمتسػػتنؿ و سػػػنمم إذل 
تةػددى لموسػموؿ بػنف تسػتنبلى  ػوتن  وفخػرى مرونػ  . ػ فأمػمـ يػذه لممتمينػؿ النسػتطنس فاػد 

طػػمر ماػػدد و وكن نػػ  ماػػدد، و ممػػم نا  ػػ  عامػػم فف ناسػػس لمتسػػتنبلى إمػػ   ػػخص ماػػدد و ول 
 ٓلمم روعن  و ونستوتس إيدلريم تمممم 

مف لمم رر فف رتؿ لمضبطن  انف نبم ر عمبل  مف فعممؿ لمتا نؽ لممأذوف مي بمم           
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مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ فامػػم نبم ػػره انمبػػ  عػػف سػػىط  لمتا نػػؽ و ونت نػػد فػػ  فدلوػػي مػػي وننممػػي بػػي و 
نػؽ .... ومػف مبػمدت لمتا نػؽ لمتػ  ال ن ػس بمبمدت لمتا نؽ و ولألسس لمتػ  نةتمػد عىنمػم لمتا 

عىنمػػم خػػبلؼ مبػػدف تػػدونف لمتا نػػؽ لإلبتػػدلو  " فو مبػػدف لمكتمبػػ  " فو " لمرسػػمن  " .. ونػػد اػػص 
   لمتػػػػ  نضػػػػى بػػػػأف :ٓف  ٖٚلم ػػػػمرع عىػػػػ  مبػػػػدف تػػػػدونف لمتا نػػػػؽ لإلبتػػػػدلو  فػػػػ  لممػػػػمد، / 

اكمػػ  نونػػس مةػػي عىػػ  " نست ػػاس نمضػػ  لمتا نػػؽ فػػ  تمنػػس إترلملتػػي كمتبػػم  مػػف كتػػمس لمم 
لممامضػػر و وتا ػػظ يػػذه لممامضػػر مػػس لألولمػػر وبػػمن  لألورلؽ فػػ  نىػػـ كتػػمس لمماكمػػ  " ... 
ونةاػػ  يػػذل لممبػػدف فف تمنػػس إتػػرلملى لمتا نػػؽ نتػػس فف تثبػػى كتمبػػ  فػػ  ماضػػر نةػػد مػػذمؾ و 
ونت ػػرع عػػػف ذمػػؾ فاػػػي ال نتػػوز فثبػػػمى ا ػػػوؿ لإلتػػرلم بانػػػر لمماضػػر لمػػػذى دوف فنػػػي و فى 

 ٓلإلتػرلملى  ٓمامػود اتنػس اسػا   ٓ) د ٓد طرؽ لإلثبمى لنخرى ف  يػذل لم ػأف إستبةم
   لمتػػػ  فوتبػػػى عىػػػ  ٓف ٕٗ( يػػػذل فضػػػبل  عمػػػم توتبػػػي عىنػػػي ـ /  ٓ٘ٙػ ص  ٕٜٛٔط 

مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  فف نثبتػػول تمنػػس لإلتػػرلملى لمتػػ  ن ومػػوف بمػػم فػػ  مامضػػر مونػػس 
كمف ا ومي وت مؿ زنمد، عى  ذمؾ توننس لم مود عىنمم مامـ نبنف بمم ونى إتخمذ لإلترلم وم

ولمخبػػرلم لمػػذنف سػػمةول بػػي وفف ترسػػؿ يػػذه لممامضػػر إمػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  مػػس لألورلؽ ولأل ػػنمم 
  ٓلممضبوط  

ولمترخص لمذى فبماتي فاكمـ لما ض فانمام  بمماسب  ممػم نبم ػره رتػمؿ لمضػبطن  بممسػممح      
عىػ  لمتاىػؿ مػف لإلمتػزلـ با ػطامس " كمتػس "  مي بةػدـ ل ػطامس كمتػس يػو تػرخص نم ػر

فمػم لمتػدونف ا سػػي و فمػو مبػػدف ال إسػتثامم فنػػي و نتةػنف عىػ  رتػػؿ لمضػبطن  لإلمتػػزلـ بػي لمتزلمػػم  
تممم  فنمم ن ـو بي ػ بممادس ػ مف فعممؿ لمتا نؽ .. ويذل لإلمتزلـ ال نركف ف ػط إمػ  لممبػدف لمةػمـ 

  و ولمػذى نىػزممـ بمثبػمى مػم ن ومػوف بػي مػف  ٓف  ٕٗلمم رر عى  رتمؿ لمضػبطن  بمممػمد، / 
إتػػرلملى فػػ  مامضػػر  نبػػنف ونػػى لإلتػػرلم وتمرنخػػي ولم ػػموـ بػػي ومكػػمف ا ػػومي .... لمػػ  .. 
امػم نػػركف يػذل لإلمتػػزلـ  إمػػ  فف " لمتػدونف " مبػػدف مػػف مبػمدت لمتا نػػؽ و ونتةػػنف مػف ثػػـ عىػػ   ول 

عػػػف سػػػىط  لمتا نػػػؽ بةمػػػؿ مػػػف فعمػػػمؿ رتػػػؿ لمضػػػبطن  لإلمتػػػزلـ لمكممػػػؿ بػػػي اػػػنف ن ػػػـو انمبػػػ  
 ٓلمتا نؽ 

 
والـز ذمػػؾ فف كػػؿ مػػم نترنػػي رتػػمؿ لمضػػبطن  مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ إا ػػمذل  إلذف سػػىط         

ال ونس لمةمؿ بمطبل  و ونبطؿ لالاتتم  بي ...  لمتا نؽ و نتس إفرلغي كتمب  ف  مامضر و ول 
المر ادس سىط  لمتا نؽ  و  نتس فف  وتطبن م  مذمؾ و  فاف " لمتستنبلى " لمت  تترى إا مذل  

ن رغ مكؿ تستنؿ مامم ماضر و وفف نثبى فني كتمب  مت  وفنف وكنؼ تـ لمتستنؿ ومػف لمػذى 
نمـ بمإلترلم وكذل كؿ مػم تػـ إتخػمذه مػف إتػرلملى متسػتنؿ كػؿ تسػتنؿ مػف يػذه لمتسػتنبلى و 

ال  بطؿ لمةمؿ وبطؿ لإلاتتم  بي   ٓول 
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ستامم  لمتةرؼ عى         لم موـ فةبل  وولنةم  بممتستنؿ و ت تح بمبم  النااىؽ إليدلر لإلترلم  ول 
كىػػي و فمماػػدس النكػػوف إال ألاػػد مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  و ولثبػػمى ذمػػؾ يػػو ولتػػس لإلتمػػمـ 
ولدعػػمم و فػػاف فخ ػػؽ و كػػمف مةاػػ  ذمػػؾ إاةػػدلـ لمػػدمنؿ عىػػ  " لم ػػ   " لمولتػػس إثبمتمػػم مى ػػموـ 

ال كػػمف لممتػػن ف ف اػػي غنػػر ماػػدوس ومػػف  اػػمد لماػػمس ون ػػمرله فف نكػػوف مػػف رتػػمؿ بممتسػػتنؿ ول 
 ٓلمسىط  لمةمم  و بنامم النتوز ذمؾ إال ممأمورى لمضبط  لم ضمو  

فمػػف لم ولعػػد لمةممػػ  فػػ  لماػػدس مى نػػمـ بةمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ و فاػػي ال نتػػوز  فف         
   و  ٓف  ٕٓٓو   ٓٚنادس  مذمؾ لال مأمور مىضػبط لم ضػمو  و و ػراى بػذمؾ  لمممدتػمف 

فنكوف لمادس بمطبل لذل  در ألاػد رتػمؿ لمسػىط  لمةممػ  لمػذى النامػؿ  ػ   مػأمور لمضػبط 
ـ ـ  ٗ   ـ ـمامػود عمػر   ـ ـمتموع  لم ولعد  لم ماوانػ   ــ ٖٛ/ٕٔ/ٜٔ)  ا ض  ٓلم ضمو  

مامػػود اتنػػس  ٓو  د ٔٛ٘ ـ  ـ ٕٕٓ ـ  ـ ٕس ـ  ـ ٜٔ٘ٔ/ٕ/ٙو ا ػػض  ٚٓٗص  ٖٖٔرنػػـ/ 
فػأذل  ػدر  ٓومػػمبةديم (  ٚٔٙص  ٚٗٙرنـ/  ــ ٕٜٛٔلى لم ضمون   ط لالترلم ٓاسا  

لمادس ممأمور لمضبط لم ضمو  كمف  انام و وال نا   عاي  اتي فف نستةنف لممادوس فػ  
لم نػػمـ بممةمػػؿ لمػػذى اػػدس مػػي مرشسػػم مػػي النتمتػػس ب ػػ   مػػأمور لمضػػبط لم ضػػمو  و طمممػػم فاػػي 

 ٘ٚ/ٖ/ٕٗلمضػبط لم ضػمو  و لمماػدوس ) ا ػض ن ةؿ  ذمؾ تاػى لال ػرلؼ لممبم ػر ممػأمور 
و  ا ػػض  ٜٓٛ ـ  ـ ٛٚٔـ  ـ  ٖٓ ـ  ـ ٕٓس  ـ  ـ ٜٙ/ٙ/ٙٔو ا ػػض  ٕ٘ٙػ  ٔٙػ  ٕٙس 
( فمم  ٓٓٚــ  ٕٚٔ ــ ٗٔس  ــ ٖٙ/ٓٔ/ ٕٛو ا ض  ٖٗٙ ــ ٕٗٔ ــ ٙٔػ س ٘ٙ/ٙ/ٕٛ

مػي  لذل كىؼ مأمور لمضبط لم ضمو ممماتدس فاد رتمؿ لمسىط  لمةمم  مى نمـ  بممةمؿ لممادوس 
  ـ ـػ  متمػوع  لم ولعػد لم ماوانػ   ٜٓٗٔ/ٔٔ/ٔٔو ف مـ بي لست بلال كمف لمةمؿ بمطبل ) ا ض 

 ٓ(  ٕٗٙ ــ ٜٖٔ ــ ٘تػ ــمامود عػمر 
 

كـ٠ََـــ495َـ011ََــ51َـَؽ0/2/79ََغَك٠َدٌٜٔحَجُظحصعَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وَََََ
َ:َـََََََََهؼحتيس47َُـ٘س0956ََجُـؼَٖعهَْ

مػػػف مامضػػػر تىسػػػمى لممامكمػػػ  ومػػػدوامى لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي فف  "  وانػػػث فف لمبػػػنف    
لمطػػػػػمعانف  دفةػػػػػم بػػػػػبطبلف لمتسػػػػػتنبلى ولمػػػػػدمنؿ لممسػػػػػتمد مامػػػػػم لسػػػػػتامدل لمػػػػػ  فف مػػػػػف بم ػػػػػر 
لمتسػػتنبلى متػػرد مر ػػد مى ػػرط  ومػػنس مػػف بػػنف مػػأمورى لمضػػبط لم ضػػمو  و فو فعػػػولامـ و  

 ٕٜٚٔسػػػا   ٖٚدؿ بمم ػػػماوف رنػػػـ مػػػف نػػػماوف لالتػػػرلملى لمتامونػػػ  لممةػػػ ٕٙٓوكماػػى لممػػػمد، /
لمػػولرد فػػ  لمبػػمس لمرلبػػس مػػف لمكتػػمس لألوؿ و لمخػػمص بػػممتا نؽ بمةرفػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  و تػػاص 
عى  فاي النتوز  مىانمب  لمةمم  ت تنش غنر لممتمـ فو مازؿ غنر مازمي و لال فذل لتضاى مف 

ضػػبط مػػدى مكمتػػس  لمبرنػػد فمػػمرلى نونػػ  فاػػي اػػموز أل ػػنمم تتةىػػؽ بممترنمػػ  و ونتػػوز ممػػم فف ت
تمنػػػػس  لمخطمبػػػػمى ولمرسػػػػموؿ ولمترلوػػػػد ولممطبوعػػػػمى ولمطػػػػرود ومػػػػدى  مكمتػػػػس لمبػػػػرؽ  تمنػػػػس 
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لمبرننمى و ولف ترلنس لممامدثمى لمسىكن  ولمبلسىكن  و ولف ت ػـو بتسػتنبلى  ممامدثػمى تػرى 
فػػ  مكػػمف خػػمص و متػػ  كػػمف مػػذمؾ فموػػده فػػ  ظمػػور لما ن ػػ  و فػػ  تامنػػ  فو تااػػ  مةمنػػس 

ون ػػػترط التخػػػمذ فى لتػػػرلم مػػػف لالتػػػرلملى   ـ   ـعىنمػػػم بػػػممابس ممػػػد، تزنػػػد عىػػػ  ثبلثػػػ  ف ػػػمر 
لمسػػػمب   لما ػػػوؿ م ػػػدمم عىػػػ  لذف مػػػف لم مضػػػ  لمتزوػػػ  بةػػػد لطبلعػػػي عىػػػ  لألورلؽ و فػػػمف 
لست ػدلر لمانمبػػ  لمةممػ  بػػمترلم تسػتنؿ لممامدثػػمى لمتػ  تتػػرى فػ  مكػػمف خػمص و  لذاػػم مػػف 

ى ند لت ىى بماضر لمتارنمى وندرى  ك منتمػم متسػون  لالتػرلم لم مض  لمتزو  بةد فف كما
ذمؾ يو عمؿ مف فعممؿ لمتا نػؽ و وتا نػذ ذمػؾ لالذف عمػؿ مػف فعمػمؿ لمتا نػؽ بػدوره نتةػنف 
فف ت ػػػػـو بػػػػي لمانمبػػػػ   لمةممػػػػ  با سػػػػمم فو بمػػػػف تادبػػػػي مػػػػذمؾ مػػػػف مػػػػأمورى لمضػػػػبط  لم ضػػػػمو  

  لمسػنمؽ لممت ػدـ ػ  فف تسػتنؿ لممامدثػمى لممخت نف و ممم كمف ذمؾ  وكمف مػف لمم ػرر ػ عىػ
مػػف نػػماوف  ٕٓٓلمتػػ  تتػػرى  فػػ  مكػػمف خػػمص عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ وكماػػى لممػػمد، / 

لالترلملى لمتامون   تتنز مكػؿ مػف فعضػمم لمانمبػ  لمةممػ  فػ  اممػ  لتػرلم لمتا نػؽ با سػي فف 
ي و  فػػمف الـز نكىػؼ  فنػم مػػف مػأمورى لمضػبط لم ضػػمو  بػبةض لألعمػمؿ لمتػػ   مػف خ مو ػ

ذمؾ فاي نتةنف فف ن ـو مأمورى لمضبط لم ضػمو  با سػي ػ  بمبم ػر،  لالتػرلم ذمػؾ لمػذى  اػدس 
متا نذه فو فف نكوف لالترلم ف  فنؿ لم ىنؿ ند تـ عى  مسمس ومرفى ) مةم  ( ماػي ػ كنمػم نكمػؿ 

  نضػموي ممذل لالترلم م وممى  اتي و ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند عػوؿ فػ
بمدلا  لمطمعانف ضمف ممعوؿ عىني ػ عى  لمدمنؿ لممستمد مػف لمتسػتنبلى لم ػوتن   لممػدفوع 
ببطبلف لترلومم و ولطرح لماكـ لمدفس لممبدى ف  يذل لم دد ب ومي " لاي لذف و مضبمط  رط  

ةىنػم لممرلفؽ ف  تستنؿ لألامدنػث  لم ػ ون  ولالت ػمالى لمتىن وانػ  وروػنس انمبػ  فمػف لمدومػ  لم
مي يذل لماؽ ومي فف نػأذف بػذمؾ طب ػم ممػم خومػي مػي " لم ػماوف ولم ػوؿ بػأف ل ػترلؾ لامػد توفنػؽ 
ف  ذلؾ ال نانػر مػف يػذل لماظػر وسػبلم  لالتػرلملى و فػمف مػم فورده لماكػـ فنمػم ت ػدـ نخػممؼ 
  انح لم ماوف والنسوغ بي لطرلح يذل لمدفس ممدلـ لمثمبى مف مدوامتي فف لم ميد لممةا  منس
مػػػف مػػػأمورى لمضػػػبط لم ضػػػمو  ومػػػـ نثبػػػى لماكػػػـ فف ممنػػػمـ بػػػي مػػػف تسػػػتنؿ كػػػمف تاػػػى سػػػمس 

 ٓوب ر )مةم( لممأمور لممأذوف " 
"   و نكػػوف مػػف ثػػـ يػػذل لالتػػرلم ػ  بمم ػػور، لمتػػ  فورديػػم لماكػػـ عاػػي فػػ  مدوامتػػي عىػػ      

ي ولممةوؿ عىنػي  لمسنمؽ لممت دـ ػ  ند ونس بمطبل وناساس يذل لمبطبلف عى  لمدمنؿ لممستمد ما
فػػ  نضػػمم لماكػػـو  والنااػػ    عػػف ذمػػؾ مػػم فورده لماكػػـ مػػف فدمػػ  فخػػرى لذ لألدمػػ  فػػ  لممػػولد 
لمتامونػػ   متسػػماده نكمػػؿ بةضػػمم بةضػػم و بانػػث لذل سػػ ط  فاػػديم فو لسػػتبةد تةػػذر  لمتةػػرؼ 

ةػرؼ عى  مبى  لألثر لمذى كمف مىػدمنؿ لمبمطػؿ  فػ  لمػرفى لمػذى لاتمػى لمنػي لمماكمػ  و فو لمت
عىػػ  ممكماػػى تاتمػػ  لمنػػي مػػف اتنتػػ  مػػو فامػػم فطاػػى لمػػ  فف يػػذل لمػػدمنؿ غنػػر نػػموـ و ممػػم كػػمف 
ممت ػدـ فماػي نتةػنف ا ػض لماكػـ ػ لممطةػوف فنػي ولالعػمده بانػر امتػ  لمػ  باػث سػمور مػمنثنره 
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 لمطمعامف  ف  طةاممم  " .
 ٜٗ٘ػ  ٓٓٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٙ/ٔ*  ا ض 

الترلم لمػ  ولاػد مػف  اػمد لماػمس  و ف ػمـ با سػي بممتسػتنؿو ػ  فمػم لذل عمػد لمماػدوس بػم       
فػػمف ممنترنػػي نكػػوف بػػمطبل بطبلاػػم مطى ػػم بانػػر خػػبلؼ و فممتسػػتنؿ عمػػؿ مػػف فعمػػمؿ لمتا نػػؽ 
لأل ؿ فف ت ـو بي لمانمب   لمةمم   با سمم و ونستمد مػأمور لمضػبطن    ػ تي فػ  لترلوػي مػف 

رتػػمؿ لمضػػبطن  فو لمسػػىط  لمةممػػ  م ػػروط  بػػأف فمػػر لماػػدس و ولسػػتةما  لممػػأذوف بانػػره مػػف 
نكػوف لممسػػمعد مػػف رتػمؿ لمسػػىط  لمةممػػي عىػػ  لألنػؿ و بػػأف نػػتـ لالتػرلم تاػػى سػػمةي وب ػػره 
مةم  ػ  فمم  امد لمامس فبل نتػوز لالسػتةما   بمػـ فػ  لم نػمـ بمػذل لمةمػؿ لمػذى يػو مػف فعمػمؿ 

ػ وند نضػى ماكمػ  لمػا ض بأاػي  لمتا نؽ فن س بمطبل كؿ تستنؿ نترني ولاد مف  امد لمامس
: " مم ن ترطي لم ماوف لف نكوف مف ف در فمر لمادس مخت م بم دلره و فف نكوف لممادوس 

 مىتا نذ مف مأمورى لمضبط لم ضمو  لممخت نف " . 
  ٖٛٔػ  ٖٔػ  ٕ٘ػ س  ٗٚ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 

 
 

َسحٓـحَ:َذـالَٕجُطـجيالش
َخلغٝجٜحَػَٖدضٝصَجإلطٕ
َئطٕذطـجيٌََٓحملحشَذـريَ

و  ٛٔذمؾ فاي غنر  انح مػم ورد عىػ  مسػمف لمرنمبػ  مػف  ػدور إذاػنف مىانمبػ  فػ          
ػ فذمؾ ماض إدعمم بمطػؿ و فمما ن ػ  لف لمانمبػ  لمةممػ  رفضػى طىػس رتػؿ  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔ

لمضبط إ دلر لإلذانف و وعى  مػميو ثمبػى ت  ػنبل  فػ  موضػس  خػر مػف يػذه لممػذكر، اانػؿ 
  لممكممممى لممستى  إعتممدل  عى  يػذنف لإلذاػنف لممزعػومنف لمىػذنف مػـ إمني و ومف ثـ فاف كمف

مكػررل   ٜٖٓن درل نط و تادو بمطى  بؿ وت كؿ ف  اؽ مػف فترليػم ترنمػ  مشثمػ  بمممػمد، / 
 مف نماوف لمة وبمى  !!!

 
 

َ:ََذـالَٕجُطـجيالشَ،ََٝجُطلغيؾَجمل٘وٍٞ َؿحصؿحا
َػٜ٘حَلؿالعَعجحٍَجُؼرـيسََػِيٜحَ،

َعَذٜحَهرََجضظحهلٔحََذحُ٘يحذـــــسٝجُؼر
ََجُؼحٓـــس

َ
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ثمبػػػػى بم ػػػػردلى لم ضػػػػن  ومامضػػػػريم و فف لمرنمبػػػػ  سػػػػتىى فػػػػ  ماضػػػػريم لممػػػػػشرخ          
دوسػػني ( فامػػم لطىةػػى ولسػػتمةى لمػػ  لمتسػػتنبلى لمسػػمب   عىػػ    ٕ/ٜ) ص  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗٔ

يػػذه لمتسػػتنبلى بنامػم  مػػـ تةػػرض  ٓٓ  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔيػذل لمتػػمرن  ولمتػػ  تمػػى ا ػػمذل ألذف  
) ص  ٜٜٛٔ/ ٔٔ/ ٚٔمبػػ  لممػػشرخ فػػ  ومػػـ تت ػػؿ بممانمبػػ  لال بةػػػد ثبلثػػ  فنػػػػمـ بماضػػر لمان

 ٓٓدوسني (   ٕ/ٚٔٔػ   ٜٓٔ
 
 

وثمبػػػػػى فنضػػػػػم فف لمرنمبػػػػػ  لسػػػػػتمةى ولطىةػػػػػى اسػػػػػبمم لثبتػػػػػى فػػػػػ  ماضػػػػػريم لممػػػػػشرخ        
   بنامػػم مػػـ دوسػػني ( عىػػ  لمتسػػتنبلى لمسػػمب   عىػػ  يػػذل لمتػػمرن ٙ/ٔٔ)ص ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔ

تةػػػػػرض يػػػػػذه لمتسػػػػػتنبلى عىػػػػػ  لمانمبػػػػػ  ومػػػػػـ تت ػػػػػؿ بمػػػػػم لال فػػػػػ  ماضػػػػػر لمانمبػػػػػ  لممػػػػػشرخ 
 ٓدوسني (   ٔ/  ٚٔٔػ ٜٓٔ) ص  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕ

وذمػػؾ ولضػػح نػػمطس امسػػـ فػػ  فف لمرنمبػػ  لسػػتبماى لأل ػػرط  ولطىةػػى عىنمػػم وعبثػػى          
 بمم نبؿ فف تت ؿ يذه لأل رط   بممانمب   لمةمم  .

ملَضؼـغ11111ََإَٔجُ٘يحذسَجآلطٗـسَذحُطــجيَََحؿغَٛظجَجلؿالعَٝجُؼرعيؼيضَخم 
ػٔحٗحَُؼضَََّــٝملَضٞهغََػ٠ًَََِشغيؾَََٜٝٗحيسًََََشغيؾذظٔسَطٞضيسَذأٍَٝ

َ جُؼرع
ومف فوتس ولتبمى لت مم لمةبث و فف تونس سىط  لمتا نؽ لنذا  عى  كؿ  رنط مف         

رنط لمػػذى سػػوؼ  نأتنمػػم و ومػػنس اسػػخ   فخػػرى ف ػػرط  لمتسػػتنؿ  متضػػمف  فاػػي يػػو يػػو لم ػػ
وفف تضس مذلى يذل لمارض لمضممف و  ب ػم    ػوتن  فػ   ٓٓما وم   ومدبىت  ومماتت   
 ٓٓفوؿ  وف   خر كؿ  رنط 

مػذمؾ  فمػو خطنػر تػدل تػدل  ٓٓ نوم مػف ذمػؾ   ــانف فذاى    ــمـ ت اس لمانمب            
ماى لمرنمبػػ  يػػذه لم ػػرلوط  لمانػػر مونةػػ  مػػف لمانمبػػ   و ال نسػػتطنس فاػػد فف نت ػػ  خطػػره و لسػػتب

والنستطنس فاػد  ٓٓنبؿ فف تت ؿ بممانمب     ــولمت  مـ توضس عىنمم ب م   وتن   مىانمب   
فف نتكمف بمدى لمةبث  لمذى نمكف فف نكوف ند ماؽ بمذ،  لأل رط  نبؿ لف تت ؿ  بممانمبػ  

 لنذا  !!
لالسػتممع لمنمػم و ويػو بػمس كبنػر مىةبػث و نبػؿ فف تت ػؿ ويذل لالطبلع عى  لأل ػرط  و و    

وتتػػموز رتػػمؿ لمرنمبػػ  فػػ  يػػذل  ٓٓبممانمبػػ  و مػػـ نػػشذف بػػي مرتػػمؿ لمضػػبطن  فػػ  فمػػر لماػػدس 
تتػػموزول فنػػي فمرلماػػدس و وذمػػؾ نبطػػؿ مػػم   ـ  ـلالتػػرلم لمػػذى فػػتح لمبػػمس عىػػ  م ػػرلعني مىةبػػث 

 بث ما ؽ نمدر فى ننم  ممم !!!فةىوه مف امان  و وعرض لم رلوط مف امان  فخرى مة
وتػدنر بممػذكر فاػػي فضػبل عػف فف فمػػر لماػدس مػػـ نػأذف مرتػمؿ لمضػػبطن  فػ  لالطػػبلع         
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فػػمف لم ػماوف ال نبػنح يػذل لالطػبلع لال م مضػ  لمتا نػػؽ و    ـ ـعىػ   ػرلوط نبػؿ ت ػدنممم مىانمبػ  
ناتػػػدس مػػػي سػػػوى فاػػػد وال نتػػػوز م مضػػػ  لمتا نػػػؽ فف  ٓٓفو مىانمبػػػ   لمةممػػػ  ك ػػػمض مىتا نػػػؽ 

فعضػػمم لمانمبػػ   لمةممػػ  ا سػػمم و بػػؿ وعاػػد لمضػػرور، ف ػػط فػػمالطبلع عىػػ  ل ػػرط  لمتسػػتنبلى 
 ػػوتن  كماػػى فو مرونػػ  و بػػمس كبنػػر خطنػػر مىةبػػث و فمػػذه لأل ػػرط  عرضػػ  بطبنةتمػػم مىةبػػث 
ولمتركنػػس ولماػػذؼ ولممواتػػم  و ونزنػػد مػػف مخػػمطر لاتمػػمالى لمةبػػث لال تضػػس سػػىط  لمتا نػػؽ 

 وتن  ممػم بػأوؿ وبػ خر كػؿ  ػرنط مػس لمتوننػس عىػ  ف ػؿ لم ػرنط كضػممف فف تكػوف  ب م 
لماسخ  لمت  تأت  بمم لمضبطن  يػ  لماسػخ  لأل ػىن  و ومػس ذمػؾ فػمف يػذه لمضػممامى ولينػ  
فنضػػم ألف لماسػػخ  لال ػػىن  ا سػػمم عرضػػ  يػػ  لالخػػرى مىةبػػث بممتركنػػس ولماػػذؼ ولالضػػمف  

د، لما ػؿ مػف  ػرنط لمػ   ػرنط ثػـ لعػمد، لما ػؿ لمػ  لماسػخ  ولممواتم  عف طرنػؽ لما ػؿ ثػـ لعػم
ف ػرط   لمتسػتنبلى باكػـ طبنةتمػم وباكػـ لمولنػس م ػكوؾ _لال ػىن  مى ػرنط  ػ .. مػذمؾ فػمف 

فنمم ونتةنف لالاتنػمط لم ػدند فػ  لالخػذ بمػم .. ومػف لمضػممامى لمتويرنػ  ماػس لالطػبلع عىػ  
بطن  ون ر ذمؾ عى  نمضػ  لمتا نػؽ واػده يذه لأل رط  فو لالستممع لمنمم عى  رتمؿ لمض

ػ فمم ماوف ال نبنح لالطبلع عى  ف رط  لمتستنبلى فو ت رنامم ػ ألاي بدلي  لطبلع عىنمم ػ لال 
م مضػ  لمتا نػػؽ و فو مىانمبػػ  لمةممػػ  ك ػػمض مىتا نػػؽ وو وال نتػػوز م مضػػ  لمتا نػػؽ فف ناتػػدس 

 مضػػػرور، ف ػػػط و وعىػػػ  ذمػػػؾ تػػػرى مػػػي سػػػوى فاػػػد لعضػػػمم لمانمبػػػ  لمةممػػػ  ا سػػػمم و بػػػؿ وعاػػػد ل
ف .   انػػث ا ػػى عىػػ  فاػػي : " نطىػػس نمضػػ  لمتا نػػؽ واػػده عىػػ  لمخطمبػػمى  ٜٚلممػػمد، / 

ولمرسػػػموؿ ولالورلؽ لالخػػػرى لممضػػػبوط  ػ ومػػػي فف نكىػػػؼ لاػػػػد لعضػػػمم لمانمبػػػ  لمةممػػػػ  ب ػػػػرز 
 لالورلؽ لممذكور،  "  .

لم ػوتن  تأخػذ اكػـ لمرسػموؿ ..الف ومف لممت ؽ عىني و ف مم ونضػمم و فف لمتسػتنبلى        
لممامدثػػػ  تىن وانػػػ  فو غنريػػػم و ال تخػػػر  عػػػف كوامػػػم رسػػػمم   ػػػ ون  و ومػػػذمؾ  ػػػبمى بممرسػػػمم  
لممكتوب  و  وفترى عىنمم اكػـ ولاػد ) لمػدكتور مامػود مامػود م ػط   ػ لالثبػمى فػ  لممػولد 

 ( .   ٜٓص  ٕ   ٜٛٚٔػ  ٔلمتامون  . ط 
ف .   و مػػـ تػػأذف فػػ  لالطػػبلع عىػػ  لمخطمبػػمى  ٕٙٓ، مىمػػمد، / كمػػم و فف لم  ػػر، لالخنػػر      

ولمرسػموؿ ولالورلؽ لالخػػرى ولمتسػتنبلى لممضػػبوط  إال مىانمبػػ  لمةممػ  وعىػػ  فف نػتـ ذمػػؾ كىمػػم 
 فمكف باضور لممتمـ ... " . 

فػػػمذل مػػػم نممػػػى لمضػػػبطن  بػػػمالطبلع عىػػػ  ف ػػػرط  لمتسػػػتنبلى ولالسػػػتممع لمنمػػػم فو          
عرضػمم عىػػ  لمانمبػ  و بمػػم ناطػوى عىنػػي ذمػؾ مػػف مخػمطر يموىػػ  مىةبػث ولمتبػػدنؿ  ت رنامػم نبػػؿ

ولمتركنس ولماذؼ ولالضػمف  ولماسػ  ولممواتػم  و كػمف تػزلم ذمػؾ لمػبطبلف وبطػبلف فى لعتػدلد 
 فو تةونؿ عى  يذه لال رط  . 

بلف ومتػػ  كػػمف مػػم ت ػػدـ و فػػمف مػػشدله بطػػبلف لمتسػػتنؿ لمػػذى لسػػتبماتي لمضػػبطن  وبطػػ        
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لمت رن  لمما وؿ عاػي بةػد تةرضػي مةبػث ما ػؽ و لألمػر لمػذى نمػدر فى ننمػ  مػي و فضػبل عػف 
عى  يذه لالترلملى لمبمطى  و لامػم نبطػؿ يػذل لالذف بػدوره و   ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔفف لعتممد لذف 

 ٓوكؿ  مم لتخذ ا مذل مي لو ترتس عىني مف تستنؿ فو نبض لو ت تنش 
لمػػذى تػبله ولامػػم يػػو  ٔٔ/٘ٔمػػنس اسػبي بطبلاػػي وبطػبلف لذف لف مػم فترتػػي لمرنمبػ           

 ٓٓن ػتح لمبػمس عىػ  م ػرلعن  ػ ونػد فتاػي ػ مىةبػث ولمتوضػنس ولمتركنػس ولممواتػم  ولمتى نػؽ 
 ٓوتىؾ اكب  لماكبمى  

***************** 
 

اةػرض ياػم مسػبس  خػر  ٓٓاترؾ لمتستنبلى ومػم فعتػور لمتسػتنبلى مشنتػم لمػ  اػنف        
 ٓبمس بطبلف لذوف لمانمب  لمةمم  مف لس
َ:ََضوغحَك٠َذـالَٕجطَٕٝجُ٘يحذسَجُؼحٓسَلٗظغجكٜحَجىلَجغميسَٓـطورِسَمل:ََعجذؼح
مػف لمم ػرر ولممةىػـو و ػ وعىػـ لمماكمػ  لممػونر، فسػبؽ و ػ فف لم ػبض ولمت تػنش عمػؿ مػف      

تامنػ  فو  ٓٓترنمػ  فعممؿ لمتا نػؽ و ػ ال نتػوز وال ن ػح وال نسػت نـ لإلذف بممػم إال مضػبط 
 ٓٓولنة  بمم ةؿ و وترتاى اسبتمم لم  متمـ بةناي  ٓٓتاا  

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

ذل لمتونػػس و ال نسػػن  ل ػػدلر ومتػػرد تونػػس لنػػدلـ  ػػخص عىػػ  فخػػذ ر ػػو، و مممػػم بىػػ  يػػ      
لإلذف بممتستنؿ ولمضبط ولمت تنش و وال بد م ا  يذل لإلذف و فف نكوف ند  سب ي فةبل ون نام 

و " لمطىػس " لمػبلـز ونوعػي م ػا  إ ػدلر لإلذف و ال  ٓٓونوع " طىس " مف لمموظػؼ لمةػمـ 
مى فو ناباػػػػػ  لستخبل ػػػػػي عىػػػػػ  متػػػػػرد خنػػػػػمالى فو فويػػػػػمـ فو يػػػػػولتس فو وسػػػػػموس فو تونةػػػػػ

وفامم ال بد فف نكوف " لمطىس " ند ونس فةػبل وولنةػم ون ناػم و وفف تسػتوثؽ سػىط   ٓٓتخمنامى 
ال  در لذامم بمطبل   ٓلمتا نؽ مف ونوعي فةبل مف ولنس دالوؿ تدن  وتارنمى  تدن  ول 

ػ تػمرن  إ ػدلر لإلذف بػمم بض ولمت تػنش ػ  ٜٛ/ٔٔ/٘ٔيػؿ فػ   ٓٓفف لمماػؾ يػو         
 ٓٓسولم بمألخذ فـ بممطىس  ٓٓى ترنم  ر و، كماى ند ونة

 ٓ ٜٛ/ٔٔ/٘ٔفن ف لمن نف فف فادل مـ نأخذ ر و، ات  إ دلر لإلذف ف        
 

وفن ػػػػػػػف لمن ػػػػػػػنف فنضػػػػػػػم فف فاػػػػػػػدل مػػػػػػػـ نطىػػػػػػػس ر ػػػػػػػو، اتػػػػػػػ  إ ػػػػػػػدلر لإلذف فػػػػػػػ              
ٔ٘/ٔٔ/ٜٜٔٛ ٓ 

ثػػر مػػف مػػر، إرتػػمم  نػػ  مػػم ا ػػوؿ يػػو متىتػػ  لممر ػػد لممبىػػ  اسػػانف ممػػدى و وطىبػػي فك      
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 ٓٓلالترلم لمذى فذاى بي لمانمب  
 ٜٛ/ٔٔ/ٙلنمـ مػف لمػببلغ فػ    ٜػ فى بةد   ٜٛ/ٔٔ/٘ٔف  ماضر لمرنمب  لممشرخ        

 ستىى لمرنمب  :  ٓٓدوسني  ٖػ بةد  دور لإلذف ػ ويو تاى رنـ /
 واظرل الرتبمطمى خم   ماسانف ممدى طىس  لرتمم لمموعد            
 مموعد فخر ُناد د فنمم بةد !!!!!!!!!!!!!           
 ٓٓلمسػػند لممبىػػ  نشتػػؿ موعػػدل  لمم تػػرض فاػػي مت ػػؽ عىنػػي مػػس لممػػتمـ ومبػػـر مػػس لممػػتمـ       

نشتػػؿ لممبىػػ  و وتشتػػؿ مػػي لمرنمبػػ  و لمموعػػد لممضػػروس لمماػػدد لممبػػـر الرتبمطػػمى خم ػػ  ال 
س لمرنمبػػػ  ورلمه مػػػف فتىمػػػم نرلبػػػ  نسػػػتون ي فاػػػُدا  مبنمامػػػم فو ت ػػػدنر مبرريػػػم ماسػػػؼ مممػػػ  ًسػػػاً 

 وفغرس لمارلب  فاي نطىس إرتمم لمموعد مموعد  خر نادد فنمم بةد !!!!!! ٓٓفسبوعنف 
ومةاػ   ٓٓفممموعػد لمػذى نرتوػي لممر ػد لممبىػ  نػموـ بناػي وبػنف  خػر  ٓٓويذه كمرث          

مم مموعػد  خػر ماػدد والـز ذمػؾ فف نكػوف لإلرتػٓٓإرتموي فف نكوف ند لت ؽ مس لمطرؼ لمثما 
 !! فمنس كذمؾ ؟!!!

ومكػف اسػانف ممػدى ال نطىػس لإلرتػمم مموعػد  خػر ماػدد و ولامػم نرتػ  مموعػد  خػػر         
 نادد فنمم بةد !!!!!

فف مةاػ  ذمػؾ و ػ وال نمكػف فف نكػوف مػي مةاػ  سػوله و ػ فف سػنمدتي مػـ نت ػؽ  ف ػبل         
ب  فف لممتمـ طىس ماي وفف لممػتمـ ضػرس مػي وفاي كمذس كمذس ف  زعمي مىرنم ٓٓعى  موعد 

ومف ثـ ف د فس ط ف  نده )؟!!( بةد فف لذاى لمانمب  وطىبػى لمرنمبػ  تا نػذ مػم  ٓٓٓٓٓموعدل 
وال  ٓٓٓوعديم بي و ػ فػاذل بػي خبل ػم مػف مأزنػي نطىػس لإلرتػمم الرتبمطػمى خم ػ  بسػنمدتي 

امم نطىس لإلرتمم مموعد ناػ دد فنمػم بةػد )؟!!( لمػ  فف تسػاح نطىس لإلرتمم مموعد مادد و ول 
 مسنمدتي فر   نى ؽ فنمم ولنة  ن ود لمرنمب  ورلمه فنمم كمم نمديم مف نبؿ !

وذمؾ فكبر دمنؿ بؿ يو دمنؿ لألدم  عى  فف لمزعـ بوتود طىس و يو زعـ بمطؿ ألف         
نخىػػؽ  يػػذل لإلرتػػمم مموعػػد ناػػدد فنمػػم بةػػد نك ػػؼ فاػػي كػػمذس وفاػػي نخىػػؽ ترنمػػ  فو بػػمألارى

تى نؽ ترنم  و وفف لإلذف بمم بض ولمت تنش ورد عى  غنر ترنم  ولنة  بمم ةػؿ  ونكػوف لمػدفس 
 ٓببطبلف لإلذف مترنم  مست بى  ن مدؼ ماىي مف لمولنس ولم ماوف 

 
أَٝيــ07/00/79ََّٞجٗؼــضجَّأَٟئطَُِٕ٘يحذــسَجُؼحٓــسَكــ٠َأَٟٓــَٖيــَّٞ:َََسحٓـــح

60/00/79َ
فف نػػزعـ فاػػد فف لمانمبػػ   ٓٓم ضػػوح  وتزننػػؼ وتزونػػر مػػنس  ػػانام و بػػؿ  يػػو كػػذس       

 ٓٓٓ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔفو ف   ٜٛ/ٔٔ/ٛٔلمةمم  ف درى إذام الاد ف  
 انح فاي ند وضس بمممىؼ ماض طىس مارر مف لمسند / م ط   فامد لمبرع          
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ن وا  نطىس فني مف لمانمب  ػ ألسبمس فبدليم ػ فف تأذف بتستنؿ لماولر لمتى ٜٛ/ٔٔ/ٛٔبتمرن  
و  ٕٖٖٚٙٛلمذى ندور بنف كؿ مف .......... واسػانف لمممػدى مػف خػبلؿ لمتىن واػمى فرنػمـ 

 ٓ ٖٕٜٛٛٙو  ٖٕٔٛٙٛو  ٜٖٕٔٓٙٛ
و ػػانح فاػػي مش ػػر عىػػ  يػػذل لمماضػػر بتأ ػػنر، ن مػػـ مامػػم فامػػم مونةػػ  مػػف لالسػػتمذ         

لمانمبػ  التخػػمذ ػ لالسػتمذ نمسػػر رفػمع  روػنس  ٜٛ/ٔٔ/ٛٔلممست ػمر لمماػمم  لمةػمـ ا ػمم : 
 لمبلـز !! 
فسػػنمد، لممست ػػمر لمماػػمم  لمةػػمـ مػػـ نػػأذف و ولامػػم فمػػر ف ػػط بةػػرض ماػػض لمطىػػس         

عى  لمسند رونس لمانمب  لممخت   منتخذ مم نرله و دوف فف نوتمي توتنمم  مةنام  فو نأمر بأمر 
 ٓٓفمممامم  لمةمـ مـ نأذف ومـ ناتدس  ٓٓمةنف 

نر مذنؿ بأى إذف مػف لالسػتمذ روػنس لمانمبػ  ػ فمألسػتمذ روػنس لمانمبػي ويذل لمماضر غ        
امػػم  مػػـ نػػأذف يػػو لنخػػر بػػمالترلم لممطىػػوس مػػف رتػػمؿ لمضػػبط و ومػػـ ناػػدس فاػػدل الترلوػػي و ول 

رفمؽ "  ٜٛ/ٔٔ/ٛٔف ر عى  لمماضر بتأ نر، ا مم : " ف    ٓٓػ اظر ول 
رفمؽ "  مةاميػم ولضػح تػدل          يػو لما ػظ           ٓٓظػمير تػدل  ٓٓل تىػ  تػد ٓٓ" واظر ول 

ال مسػتؿ إذاػي كػمممتبس ػ عىػ  ذلى لمماضػر  ٓٓو لمػرفض و فف سػنمدتي رفػض لإلذف   ٓٓول 
يو كذس وتزننؼ وزور  ٓٓولإلدعمم بةد ذمؾ بانر يذل إلسمغ  إترلم بمطؿ ادث بانر إذف 

امم ف رى وبمتمف ػ فممانمب  لمةمم  رفضى طىس لمرنمب  ومـ تأذف بمالترلم ومـ تا دس مي فادل ول 
 ٓٓعى  لمطىس بمماظر   ولإلرفمؽ 

مػذمؾ فػبل ننمػ  بتمتػم و ػ وال نمكػف فف تكػوف ياػمؾ ننمػ  لمبتػ  و ػ مىورنػ  )؟!( لمكربوانػ         
ولممخطوط  ف   ور، فاي إنممم لم  لمطىس  ٓٓ)؟!( لمما ور، )؟!( ف  لالورلؽ بدوف توننس 

 ب  تأذف بكنى وكنى !!!!!!!!!!فاف لمانم ٓٓكذل وكذل  اؼ لمذكر 
يذل سندى لمرونس سمدت  لممست مرنف مـ ًتْتر بي عمد، ومـ ًنْتر بي عرؼ و ػ وال نسػمح       

ولمسػػػممح بمػػذل ن ػػػتح بمبػػػم ال نااىػػػؽ !!! ونمػػػدر ضػػػممامى ال  ٓٓبػػي لمةمػػػؿ وال نسػػػناي لم ػػػماوف 
 ٓٓال نتػوز ت ونضػي  ون وض فسمسم بامه لم ضمم عى  مدلر سانف طونىػ  ٓٓنتوز إيدلريم 

 ونمدـ  رام  ممخم مىةدلم  ال نتوز فف نمدـ !!!
و بمتمف يذه لمماموم  لممزن   لمم ضوا  لممرفوض  مبلدعمم ولمزعـ بأف لمانمب  لمةممػ         

نػػدؿ عىنمػػم ونك ػػؼ فنضػػم عامػػم بمتػػمف لممامومػػ  لممكػػرر،  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٛٔفذاػػى واػػدبى نػػـو 
فكػػبل  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٕٔعـ بػػأف لمانمبػػ  لمةممػػ  فذاػػى واػػدبى نػػـو لمثمانػػ  لمسػػمعن  مبلدعػػمم ولمػػز 

 لمزعممف نك ؼ كؿ ماممم عف لنخر ون ضح لنخر !!!
فبػػذلى لم ػػور، لمامطنػػ  ُوضػػًس بػػمممىؼ ماضػػر ماػػرر مػػف لمسػػند / م ػػط   لامػػد         

و ن ػػػػوؿ فنػػػػي فف تارنمتػػػػي دمػػػػى عىػػػػ  تاننػػػػر رنػػػػـ لمتىن ػػػػوف رنػػػػـ  ٜٛ/ٔٔ/ٕٓلمبرعػػػػ  بتػػػػمرن  



70 

 

بػػدال مػػف لمػػرنـ لمسػػمبؽ ػ وفامػػ  سػػػنمدتي  ٜٜٖٕٚٚٛمنكػػوف  ٜٛ/ٔٔ/٘بتػػمرن  ٜٖٕٔٓٙٛ
ماضػػره ب ومػػي " وفن ػػؿ لمماضػػر ع ػػس لثبػػمى مػػم ت ػػدـ مىةػػرض عىػػ  لمسػػند لالسػػتمذ لممست ػػمر 

 ٓلممامم  لمةمـ مانمب  فمف لمدوم  لمةىنم مىت ضؿ بمماظر " 
ور لذف سػػػػػػمبؽ نػػػػػػـو ويػػػػػػذل لمماضػػػػػػر ال نتضػػػػػػمف بتمتػػػػػػم فى إ ػػػػػػمر، لمػػػػػػ  سػػػػػػمب    ػػػػػػد      
وذمؾ نتسماد مس مم فسى امه عف كذس وزنؼ وبمتمف لمزعـ بأف لمانمب  لمةمم   ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٛٔ

كمم وفف يذل لمماضر لمتدند غنػر مػذنؿ بػأى إذف مػف  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٛٔف درى إذام بتمرن  
امػم مش ػر عىنػي فػ    مػف روػنس لمانمبػ  لمما ػؽ " بػمماظر ولإلرفػمؽ " ٜٛ/ٔٔ/ٕٔلمانمبػ  و ػ ول 

 ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔوذمػػؾ ولضػػح امسػػـ نػػمطس فػػ  فف لمانمبػػ  مػػـ تػػأذف بتمتػػم بػػأى إتػػرلم فػػ   ٓٓ
رفمؽ  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٛٔمثىمم مـ تأذف بتمتم بأى إترلم ف    وعبمر، " اظر ول 

 
ظػمير تػدل   ٓٓ" لممش ر بمم مػف لمسػند لالسػتمذ روػنس لمانمبػ  مةاميػم ولضػح تػدل  تىػ  تػدل

ال  مسػػتؿ إذاػػي ػ كػػمممتبس ػ عىػػ  ذلى لمماضػػر  يػػو فف سػػنمدتي مػػـ نػػأذف بػػمترلم مػػم ٓٓ ػ ول 
يػػو كػػذس وتزننػػؼ  ٓٓولالدعػػمم بةػػد ذمػػؾ بانػػر يػػذل ػ إلسػػمغ  إتػػرلم بمطػػؿ اػػدث بانػػر إذف 

و وال  ٜٛ/ٔٔ/ٛٔفممانمب  لمةمم    مـ تأذف ف  اناي بأى إترلم مىرنمب  و ػ ال ف   ٓٓوبمتمف 
 ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ ٕٔف  

ػ وال نمكػػف فف تكػوف ياػػمؾ ننمػ  لمبتػػ  و ػ مىورنػ  لمكربوانػػ   و مػذمؾ فػبل ننمػػ  بتمتػم و        
لمما ػػور، فػػ  لألورلؽ بتوننػػس ماسػػوس مبلسػػتمذ نمسػػر رفػػمع  روػػنس لمانمبػػ  بةػػد لمت ػػونس عىػػ  

ولممخطوط  ف   ور، فاػي لنمػمم لمػ  لمطىػس كػذل ولالذف بكنػى وكنػى   ٓٓعبمر، " لممامم  "
ٓٓ !! 

مست مرنف مـ تتر بي عمد، كمم نىام ومػـ نتػر بػي عػرؼ و يذل سندى لمرونس سمدت  لم        
ن ػتح بمبػم ال نااىػؽ  ٓٓولمسػممح بػي ػ وكمػم نىاػم  ٓٓػػ وال نسػمح بػي عمػؿ و ػ وال نسػناي نػماوف 
ون ػػوض لسمسػػم باػػمه لم ضػػمم عىػػ  مػػدلر سػػانف  ٓٓ!!!  ونمػػدر ضػػممامى   ال نتػػوز ليػػدلريم 

 ةدلم  ال نتوز فف ُنمدـ !!!ونمدـ  رام  ممخم مى ٓٓطونى  ال نتوز ت ونضي 
مػـ  ٓٓمـ نادث بتمتم و ػ وفنوممم بمؿم فمػ   ٓٓسندى لمرونس و سمدت  لممست مرنف         

فو فػػ  نػػـو  ٜٛ/ٔٔ/ٛٔناػػدث بتمتػػم فف ف ػػدرى لمانمبػػ  لمةممػػ  إذاػػم فػػ  اناػػي سػػولم فػػ  نػػـو 
 ولمزعـ بانر ذمؾ كذس وزنؼ وزور وبمتمف !!! ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٕٔ
 ٓفبمطؿ بمطؿ بمطؿ و ػ كؿ إترلم نتسماد لم  فذانف مةدومنف مـ ن درل لمبت  ومذمؾ  و      
 

******************* 
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1ََػٞصزَٝججرسَجىلَذـالَٕجُطـجيالش:ََََؿحصؿح
 ٓٓفبدنام كثنرل ممم فعتور لمتسػتنبلى لم ػوتن  مػف بطػبلف مرتةػي لمػ  فسػبمس عدنػد،       

ض لمتسػػػتنبلى وبطػػػبلف لمتسػػػتنؿ ماممػػػ  لمػػػذى لعتمػػػدى عىنػػػي بةػػػ ٜٛ/ٔٔ/ٔٔبطػػػبلف إلذف 
وبطػػبلف لمتسػػتنبلى و  ٓٓكػوف لم ػػموـ لممػػتاكـ فنمػػم غنػر مػػأذوف مػػي فػػ  فمػر لماػػدس باترلومػػم 

ولمت رن  لمما وؿ عامم الطبلع رتمؿ لمضبطن  عىنمم ولمةبػث بمػم نبػؿ لت ػمممم بممانمبػ  لمةممػ  
ٓٓ 

 ٓٓاضنؼ لم  ذمؾ          
 
 
 
11ََشَجُ ىَجعضٌ٘صَجىلَؿريَجطٕذـالَٕجُطـجيال)َأَ(ََ*َََ

فثبتاػػػػم مةػػػػدمكـ بممػػػػدمنؿ لم ػػػػمطس فف لمانمبػػػػ  لمةممػػػػ  مػػػػـ تػػػػأذف بتمتػػػػم بػػػػأى لتػػػػرلم ال فػػػػ          
ولمتسػػتنبلى  ٓٓولم ػػوؿ بػػذمؾ كػػذس وزور وبمتػػمف  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٕٔوال فػػ      ٜٛ/ٔٔ/ٛٔ

ف ترنمػػ  بػػؿ يػػ  ت ػػكؿ فػػ  لم ػػماو  ٓٓلمتػػ  تػػركف لمػػ  ذمػػؾ لمػػزعـ لمكػػمذس تسػػتنبلى بمطىػػي 
مكررل ع وبمى لمت  تةمنػس لمموظػؼ لمةػمـ لمػذى نسػتاؿ سػىط  وظن تػي  ٜٖٓمشثم  بممممد، / 

ف  إترلم فى مف لألفةمؿ لممشثم  ف  لمػاص و ومامػم لمتسػتنؿ ولمت ػونر ولممرلنبػ  ولالسػترلؽ 
 ٓلم   ٓٓٓٓ
 ػ مػػـ ٜٛ/ٔٔ/٘ٔو ػ  ػػأاي  ػػأف لذف لم ػػبض لم ػػمدر  ٜٛ/ٔٔ/ٜولالذف لم ػػمدر         

نأذف بتستنؿ لممكممممى لمتىن وان  وفنت رعى  لمى مملى ف  لالممكف لمةمم  ولمخم ػ  و ػ ومػس 
ذمؾ ستىى لمرنمبػ  مكمممػمى تىن وانػ  ال نتػوز تسػتنىمم ون ػكؿ لاتممكمػم ترنمػ  مشثمػ  نماواػم 

!! 
ويػ  تسػتنبلى مػنس  ٓٓيذه لذف تستنبلى يمت ن  فو غنػر يمت نػ  ػ غنػر مػأذوف بمػم        
 مم لمبطبلف و ولامم ي  ترنم  ف  لم ماوف نةمنس مف ن مرفمم بة وب  لمابس !!اسب

 !! :ٓولم  عدمكـ سبس  خر مف فسبمس بطبلف كمف  لمتستنبلى        
َ)َخَ(َََذـالَٕجُطـجيالشََ

1َلَٗٚسحُـٜحَمظسَججغجتٜحَجغميسَٓإمثسَهحٗٞٗحَ
ٌَٓغعَػوٞذحش٠ٛ019َََئؿرتجمَجُـٔغَجملإغَْذحملحصزَ/

جُ ىَضوٍَٞأٜٗحَضؼحهدَجملٞظقَجُؼحَّئطجَئؿطـََؿِـسَٝظيلطَٚك٠َئعضٌحخَأدـضََٝ
ٜٝٓ٘حَجؿرتجمَجُـٔغَجُظَٟملَيإطَٕذـَٚذطحضـحَكـ٠َأ11ََٟجآلكؼحٍَجملإمثسَذحُ٘ضَ

 !!!  َٝٛٞؿريَجلؿرتجم11َجطََٕٖٓجلطَٕٝجُ ىَجهطظغشَػ٠َِجُطـجيََكوؾَ
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 ػ  مىمػولطف مػف فى فاتمػمؾ و  سػولم ارص لمم رع عى   نما  ارم  لمانم، لمخم         
كػػػمف ذمػػػؾ  بممتسػػػتنؿ و  فو لمت ػػػونر و  فو لمت ػػػاى  و  لو لالسػػػترلؽ و  فو غنػػػر ذمػػػؾ مػػػف 

ومػػف اػػرص لمم ػػرع  عىػػ  تا نػػؽ يػػذه لمامنػػ  و  ٓٓلموسػػموؿ  لمتػػ  فتماتمػػم لممدانػػ  لمادنثػػ  
ولضح ف  ف ٓٓعا  بممتا نص عى  تترنـ كؿ  ور، مف  ور يذل لالاتممؾ عى  لست بلؿ

مكررل و  فف لمم رع  ارص عى  لمتمننز بنف كؿ  ور،  وفخرى مف  ٜٖٓ نمغتي مىممد، / 
وسموؿ  فاتممؾ  لمانم، لمخم   و  وعى  بنمف  فف  كبل مامم  ن كؿ ػ بذلتي ػ  ترنمػ  مسػت ى  
و  وفستخدـ مذمؾ فدل،  لمةطؼ " فو "  لمت  ت نػد لمماػمنر،  و  انػث  تػرى لمػاص عىػ  فاػي : 

وذمؾ بأف  لرتكس لاد  لالفةػمؿ لنتنػ  فػ  غنػر  لالاػولؿ لمم ػرح بمػم نماواػم و  ٓٓٓٓٓ"  )
لو بانر رضمم لممتا   عىني )ف(  لسترؽ لمسمس " فو "  ستؿ " فو "  ا ؿ عف طرنؽ  تممز 

لمػ   وا ػى لم  ػر،  ٓٓٓمامدثمى ترى  ف  مػمف خػمص  " فو " عػف طرنػؽ لمتىن ػوف  ٓٓٓ
"  نةمنس لمموظؼ لمةمـ  لمذى نرتكػس فاػد  لالفةػمؿ لممبناػ  لعتمػمدل   لالخنر، مىاص عى  فاي
 عى  سىطمى وظن تي " 

  لمت  عرضى متاظنـ لالاولؿ ولم روط لمت  نسوغ  فنمم ٓف  ٜ٘كذمؾ ف  لمممد،/          
ف ػػد اػػرص لمم ػػرع فػػ  يػػذل لمػػاص فنضػػم عىػػ   ٓٓيػػذل لالاتمػػمؾ   ـ  ـػػػ بػػأمر نمضػػ  لمتا نػػؽ 

ؿ  ػور،  مػف  ػور لالاتمػمؾ لالخػرى و  وبػذلى لسػتخدلـ  فدل، لمةطػؼ "  فو "  لمت رن  بنف ك
   عىػػ  فاػػي : ) م مضػػ   لمتا نػػؽ فف نػػأمر  ٓف ٜ٘فتػػرى لممػػمد، /  ٓٓلمتػػ   ت نػػد لمماػػمنره 

 ٓلم  (  ٓٓٓوفف نأمر بمرلنب  لممامدثمى لمسىكن  ولمبلسىكن  " فو "  لترلم تستنبلى  ٓٓٓ
مثمان  مىممد، : ) وفػ  تمنػس  لالاػولؿ نتػس فف نكػوف " لمضػبط "  فو ثـ فضمؼ ف  لم  ر، ل ــ

"  لالطػػبلع "  فو  " لممرلنبػػ  "  فو " لمتسػػتنؿ " باػػمم عىػػ  فمػػر مسػػبس وممػػد، ال تزنػػد  عىػػ  
 ٓ(  ٓٓٓٓثبلثنف نومم 

فف نتػػرى  فو نسػػمح   ـ  ـتا نػػذل ألمػػر لماػػدس   ـ  ـومػػشدى ذمػػؾ و فاػػي النتػػوز مىماػػدوس        
ى  ػػور،  فو وسػػنى   مػػف  ػػور لو وسػػموؿ لالاتمػػمؾ  مػػممـ نكػػف مأذواػػم  بمػػم  ػػرلا  بػػأترلم ف

فػمذل لنت ػر  لالذف مػثبل عىػ  لمتسػتنؿ و  فأاػي  النتػوز  لمت ػونر و    ٓٓٓف  فمػر لماػدس 
فػػأذل  خػػممط لمتسػػتنؿ ونػػى لترلوػػي لسػػترلؽ مىسػػمس فو   ـ  ـ ٓلمػػ  "  ٓٓٓوال لسػػترلؽ  لمسػػمس  

ف  لالتػػرلم نبطػػؿ برمتػػي  ألف تا نػػذه نػػد خممطػػي  ترنمػػ  مشثمػػ  ت ػػاى  غنػػر مػػأذوف بممػػم فػػم
  ٓنماوام 

ولمثمبػػى بمطممةػػ  لذف لمانمبػػ  لمةممػػ  لألوؿ و فاػػي مػػـ نػػأذف سػػوى بممتسػػتنؿ ومػػـ نػػأذف         
ممػم مػشدله فف فنػدلـ " لمماػدوس " عىػ  لمتا ػى فو  ٓٓبممت ػاى و ومػـ نػأذف باسػترلؽ لمسػمس 

بممم و إامم ن ػكؿ فةػبل مشثمػم فػ  لم ػماوف ب ػرنح اػص لممػمد، /  إسترلؽ لمسمس غنر لممأذوف
 ٓمكررل ع وبمى  ٜٖٓ
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ولمثمبػػى و بة ػػرلى لألدمػػ  فػػ  لالورلؽ فف لمتسػػتنؿ و نػػد خممطػػي إسػػترلؽ مىسػػمس ماظػػ        
إترلوي و ػ فممتزل  فةؿ لمتستنؿ لممأذوف بي ف  ذلى ماظ  إترلوػي و  بمسػترلؽ مىسػمس و مػشثـ 

طمممػػػم مػػػـ ن ػػػمىي لالذف و فػػػاذل كماػػػى لمتسػػػتنبلى نػػػد خممطمػػػم فػػػ  ذلى ماظػػػ  فػػػ  لم ػػػماوف و 
إترلومم و ترنم  مشثم  نماوام و ي   " لسترلؽ لمسمس " غنر لممأذوف بي و فاف لإلتػرلم نبطػؿ 

 ٓبرمتي ونبطؿ مف ثـ يذل لمتستنؿ لمذى لختىط إترلشه بترنم  فسترلؽ لمسمس " 
واسبام  ٓٓفم  عدند، تدل وفكثر مف فف تا    ٓٓمشثـ فمم فدم   يذل  لإلسترلؽ لم       

 ٓإ مر، لم  بةض مم ورد مامم بمالورلؽ عى  مسمف ذلى رتمؿ لمرنمب  لالدلرن  
 ٓٓدوسني  ٕ/ٜتاى رنـ  ٜٛ/ٔٔ/ٗٔ(   ماضر لمرنمب  لممشرخ ٔ) 

 ٓٓورد فني عى  مسمف مارره و م ط   لامد لمبرع         
تاػػموؿ  ٓٓ انػػ  لمتػػ  تمكاػػم مػػف سػػممع وتسػػتنؿ لماػػولر ولالامدنػػث بمموسػػموؿ لم  ٓٓ"         

كمم تاموؿ   ٓٓوكذل و ويذل إنرلر باسترلؽ لمسمس  ٓٓكذل  ٓٓلمى مم لألوؿ لممستؿ 
 ٓٓويذل لنرلر باسترلؽ لمسمس  ٓٓوكذل  ٓٓكذل  ٓٓلمى مم لمثما  لممستؿ 

 يدوسن ٙ/ٔٔتاى رنـ  ٓٓ ٜٛ/ٔٔ/ٕٔ(   ماضر لمرنمب  لممشرخ ٕ) 
 ٓٓورد فني عى  مسمف مارره م ط   لامد لمبرع         
فى  ٓٓٓٓوكػذل  ٓٓٓٓوكػذل  ٓٓٓٓوند تضماى يػذه لممكمممػ  فػ  تمىتمػم  ٓٓ"          

فى فاػي فسػترؽ لمسػمس  ٓٓٓٓو طىس ...... تةدنؿ لالعتممد  ٓٓفاي فسترؽ لمسمس 
ٓٓ 

 ٕٓ٘/ٔص  ٓٓ(    ون وؿ اسنف تممؿ لمدنف و عضو لمرنمب  ٖ) 
" ولاتظرام بممخمر  ف  سنمر، لممنوػ  انػث تػـ لالسػتممع لمػ  لماػدنث لمػذى نػدور بػنف          

 " ٓٓوعاد سممع كىم  لمسر  ٓٓٓ   ٓٓٓلممبى  
 ٖٕ٘/  ٗ(  ون وؿ اسنف تممؿ لمدنف و ػ ص ٗ) 

 س  : ويؿ كمف تولتدؾ بسنمر، لممنو  نسمح مؾ بسممع مم ندور بنف لممبى   ولممتمـ ؟
 مف نسمس بوضوح     :  ك

 ٓٓ ٕٙٔ/ٔنمؿ ص  ٓٓعضو لمرنمب   ٓٓ(  ونمؿ مامد عوض عنس  فبو اسنف ٘) 
وفاي دلر بػنف لممبىػ  و........  اػدنث  ٓٓإف لمتتمنزلى سماى ممـ بمتمبة  مم ندور       

فاػػم مكثػػى وبةػػض  ٓٓٓ ٕٕٔ/  ٙوفضػػمؼ ص  ٓفى فاػػي فسػػترؽ لمسػػمس  ٓٓٓعػػف 
رك  بممسنمر، لممتمز، لمت  تمكام مػف متمبةػ  مػم نػدور مػف لم اننف لمزمبلم فممـ مبا  لم 

ويػذل  ٓٓوكاػى لسػمس لماػدنث بوضػوح  ٕٕ/  ٚفامدنث واولرلى ػ  ثػـ  نضػنؼ  ص
 لنرلر متكرر  رنح بأف سنمدتي فسترؽ     لمسمس !!

فف رتػػمؿ لمرنمبػػ   فسػػترنول لمسػػمس  ٓٓواػػنف نثبػػى و ػ  ويػػو ثمبػػى  بػػأكثر مػػف دمنػػؿ         
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ويػو مػشثـ   ٓٓط  لإلترلم  ماظ  إترلوي و  دوف  فف نكوف مأذواػم ممػـ  بمإلسػترلؽ لمذى خمم
فػػاذل كػػػمف ام ػػؿ ذمػػػؾ فف  ٓٓمكػػػررل ع وبػػمى   ٜٖٓنماواػػم عىػػ  فسػػػت بلؿ  بػػاص لممػػمد، / 

لمتستنبلى  ند خممطمم ماظ  إترلومم ترنم  مشثمػ  نماواػم  يػ  إسػترلؽ لمسػمس و ػ  فػأف يػذه 
 ٓنبطؿ  كؿ ممنستمد مامم إال فف نكوف دمػنبل بممبرلم، لمتستنبلى تكوف بمطى   و 

ػضََّجٞجػَجإلػطضجصَذحُطـجيالشًََضُيََكـ٠َجُـضػَٟٞجلَإَٔيٌـَٕٞصُـيالََََََ)ؼ(ََ
َََََََََذحُربجءز

ويػػذه   ٓٓٓنػػد سػػبؽ ماػػم اػػدنث عمػػم إعتػػور لمتسػػتنبلى مػػف بطػػبلف إلسػػبمس عدنػػد،         
 ٓٓالت ـو م مـ لمدمنؿ فػ  لإلسامد لمتامو   لمتستنبلى و مو بروى تدال مف لمبطبلف و

 ٓٓم د ثبى فف يذه لمتستنبلى  تةرضى مةبث ما ؽ      
وثبػى فف لمانمبػػ  لمةممػ   مػػـ تتاػوط بوضػػس ب ػػم    ػوتن   عىػػ  فوؿ و خػر كػػؿ  ػػرنط       

 مىتأكد مف فف  مم سوؼ تأتنمم بي لمرنمب   اسخ  ف ىن   الاسخ   ما وم   مماتت  !! 
وثبػػى فف  اسػػانف ممػػدى يػػو لمػػذى  نػػمـ بممتسػػتنؿ  نػػـو لم ػػبض و  ويػػو لمػػذى  كػػمف         

نسػػتؿ  ممنابػػي يػػوله   ٓٓنػػتاكـ فنػػي عىػػ  ممن ػػمم و نون ػػي متػػ  ن ػػمم و ونسػػنره متػػ   ن ػػمم 
 ونس ط  تستنؿ مم نأبمه و منست نـ  مي لمسنمؽ لمذى ن مم !!  ٓٓ

طػػرلؼ و وال ناانػػي  عػػف يػػذل  لم ةػػود  ونةػػد  لمتا نػػؽ عػػف فخػػذ  ب ػػممى   ػػوتني مؤل        
فتىػػؾ ماممطػػ  مك ػػوف  التاطىػػ    ٓٓفف ن ػمؿ فف ....  عرضػػى عىنػػي  لمتسػػتنبلى  وفنػػر بمػػم 

فف فن ػػ  مػػم نمكػػف فف ن ػػمؿ يػػو فف .......  نػػد تةػػرؼ  ٓٓٓعىػػ   فطاػػ  لمماكمػػ  لممػػونر، 
ناسػاس عىػ  ومكػف ذمػؾ  ال  ٓٓعى   وتي ف  بةض لمةبمرلى  ولماتػؼ لمتػ  فسػمةويم  مػي 

كػػؿ عبػػمر،  ماسػػوب   مػػي فػػ  طػػوؿ لمتسػػتنبلى  لمتػػ  مػػـ تةػػرض بتممممػػم  وكممىمػػم  وف ػػر، ف ػػر،  
عىػ  لممماػدس ....... من ػوؿ  يػؿ يػذه لمةبػمر، عبمرتػي و  ويػؿ يػ  ػ فف كماػى عبمرتػي  ػ فػ  

ويػػؿ يػػ  تركػػس فو ال تركػػس   ٓٓموضػػةمم لما ن ػػ  )؟!(  لمػػذى كماػػى عىنػػي فػػ  لمسػػنمؽ ؟! 
 م وى لنخر  لمذى مـ تشخذ مي ب م  يو لنخر !! .عى  ل
وعى   ذمؾ و ػ ورغمي و فأف يذه لمتستنبلى  لمبمطى   منس فنمم مػم نمكػف  فف نامػؿ        

بػؿ  وال نمكػف بتركنػس تمىػ   مػف ياػم عىػ  تمىػ  مػف  ٓٓعى  فاي دمنؿ إدلا   م ون  سبلـ 
م  مت رنػػ  يػػذه لمتسػػتنبلى  لمبمطىػػ  ػ ياػػمؾ و فف تخػػر   مت ػػى   متسػػ   و وفامػػم نتػػد لم ػػمرى

فف نخرتػول  ٓٓوال نمكف إلثانف  امينؾ بثبلث   ٓٓنتد عامم  دندل  ف  فمـ وت سنر عبمرتمم 
فمػػػ  الت ػػػ   بػػػذلتمم و وال تػػػدؿ   ٓٓبت سػػػنر ولاػػػد وفمػػػـ  ولاػػػد ممػػػم ورد فػػػ  يػػػذه لمتسػػػتنبلى 

امػػم ال غاػػمم مى ػػمرىم مت رن ٓٓبػػذلتمم عىػػ  مةاػػ  ولضػػح م مػػـو  امتمػػم فو لمسػػممس  ممػػم عػػف ول 
 لم نمـ  بدور لمم سر  لمذى ند ن نس ف  إتتممده  لمت سنر وند نخط م !! 

مػػػف فتػػػػؿ ذمػػػػؾ كػػػػمف مػػػػف لمم ػػػػرر فف لمتسػػػتنبلى  لم ػػػػوتن  منسػػػػى مػػػػف لألدمػػػػ  فػػػػ           
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  ٓلمدعوى لمتامون  و  ومـ نذكريم نماوف لإلترلملى  لمتامون   ف  تةدلده ألدم   لإلثبمى 
ولمتستنبلى لم وتن  منسى مف نبنؿ لمماررلى و ألف لال ولى بةػد تسػتنىمم  منسػى        

نمبىػػ  مىتا نػػؽ ممػػف فسػػادى لمنػػي "  ك مبىنػػ  " لمكتمبػػ   ولمتوننػػس ولمخػػتـ  مىتا نػػؽ مػػف   ػػاتمم 
 ٓعاد لالاكمر فو لمطةف عىني 

نوتممػػػم و  ويػػػ  منسػػػى مػػػف نبنػػػؿ لم ػػػمود و ألف لمػػػذى  ناطػػػؽ بمػػػم  " مػػػ  " طػػػوع مػػػف        
ومػػذمؾ فمػػ  ال نةػػوؿ عىنمػػم فػػ  لمػػدوؿ لممتمدناػػ  كػػدمنؿ والتباػػ  عىنمػػم لدلاػػ  ولامػػم يػػ  ف ػػط  

 ٓوسنى  بومنسن  ند تك ؼ مسىطمى لمباث لو لمتا نؽ عف دمنؿ ن ند ف   لمضبط 
كىمػػم  ٓٓوفضػػبل عػػف ذمػػؾ و  فػػأف  عمىنػػ  ت رنػػ  لمتسػػتنؿ لم ػػوت  و  عمىنػػ  لتتممدنػػ      

ولمخنػػمؿ  ولمت سػػنر و ألامػػم  فػػ  لماممػػس عمىنػػ  " لات ػػمؿ   تمػػؿ ولم ػػمظ  مػػف متػػمؿ  مىتخمػػنف 
ياػػػم  وياػػػمؾ فػػػػ  باػػػر خضػػػػـ مػػػف لمضػػػػت   ولمخ خ ػػػ   ولأل ػػػػولى  لممختىطػػػ   ولممبممػػػػ   

 ٓولممتدلخى   نتخىىمم  فترلى يبوط  وخ وى و مى وفا طمع 
منػػػػ   مبم ػػػػر، فو غنػػػػر كمػػػػم فف لمتسػػػػتنؿ لم ػػػػوت   الن ػػػػكؿ بناػػػػ   كتمبنػػػػ  فو نو              

وال نىػػـز فاػػدل  اتػػ  مػػف نػػمـ بػػممت رن    ٓٓ ـ  ـمبم ػػر، و  ثمبتػػ   اسػػبتمم لمػػ  م ػػدريم لندمػػ  
 ٓٓفأاي  فني مترد  " م سر "  نخط م ون نس وناموؿ لمت ند  ولالات مؿ ماتؼ وفم مظ 

 
 

ــحَّجُظــحصعَ:َََؿــحذؼح ذحُطـــجيََٝجُطظــٞيغ04/00/79ََذـــالَٕأطَٕجحملــح٠َٓجُؼ
غَٝجُطلطيشَإلػطٔحصَٙػ٠َِجملــطٔضَٓـَٖجألجـغجءجشََجُــحذوسَٝذحُور
1ََجُرحؿِس

و  ولمػػػػذى فذف بتسػػػػتنؿ  وت ػػػػونر  ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔفػػػػاذف لمماػػػػمم  لمةػػػػمـ لم ػػػػمدر         
لمى ػػمملى  لمتػػ  تتػػرى  فػػ  لألمػػمكف  لمةممػػ  و ولمخم ػػ  و  ومػػـ نػػأذف  بتسػػتنؿ  لممكمممػػمى 

رتكػػػػف  وفسػػػػتاد  لمػػػػ  إذف لمتىن وانػػػػ  ولمػػػػذى  فذف فنضػػػػم بممضػػػػبط ولمت  تػػػػنش و إامػػػػم فعتمػػػػد  ول 
ويػو إذف  بمطػؿ و ولمػ  لإلتػرلملى  ولمتسػتنبلى  لمتػ  فعتمػدى  عىػ  يػذل   ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔ

امػػم  ألف  لألذف لمبمطػػؿ و  ويػػ  بػػدوريم بمطىػػ  و  مػػنس ف ػػط إلعتممديػػم  عىػػ  إذف بمطػػؿ و ول 
مكمممػػ  تىن وانػػ  فأاتمكويػػم   مامػػم مػػم تػػرى خػػمر   اطػػمؽ فذف  لمانمبػػ  لمػػذى مػػـ نػػأذف بتسػػتنؿ

بانػػر إذف  و وألف لم ػػموـ  بممتسػػتنؿ لممػػتاكـ  فنػػي غنػػر مػػأذوف وألف  لمتسػػتنؿ خػػممط إترلوػػي 
ترنمػػ  مشثمػػ   يػػ  فسػػترلؽ  لمسػػمس و وألف  لم ػػرلوط امممػػم عبػػث ما ػػؽ بمةرفػػ  لمرنمبػػ   نبػػؿ 

 ٓاميم فت مممم بممانمب  ػ وألف كؿ يذه لمتستنبلى بمطى  مؤلسبمس لمت  فسى 
 ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔفاذف 

 ويو بمطؿ ٜٛ/ٔٔ/ٔٔػ  با   عى  إذف ٔ
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 ويو بمطؿ ٜٛ/ٔٔ/ٗٔػ وبا  عى  ماضر لمرنمب    ٕ
ػ وباػ  عىػ  لإلتػرلملى  لمبمطىػ   لمتػ  بانػى عىػ  لإلذف لمبمطػؿ وا ػذى بػاترلملى بمطىػػ   ٖ

 ٓفاادرى لم  يمون   لمترنم  
 ٓفأعتممد لإلذف  عى  بمطؿ نبطىي        
وبطػػػػػبلف لإلتػػػػػرلم مػػػػػبطبلف مػػػػػمبا  عىنػػػػػي نمعػػػػػد، إترلونػػػػػ   عممػػػػػ  بم تضػػػػػ   نػػػػػماوف         

    تاص عى  فف : ػٓف ٖٖٔػ فممممد، / ٓلإلترلملى لمتامون  وفاكمـ  ماكم  لما ض 
" لمبطبلف  نترتس عى  عدـ  مرلعم، فاكػمـ لم ػماوف  لممتةى ػ  بػأى إتػرلم  تػويرى "  وا ػى 

ي :  لذل ت ػػرر بطػػبلف فى إتػػرلم فأاػػي  نتاػػموؿ تمنػػس لنثػػمر عىػػ  فاػػ  ٓ   ٓف  ٖٖٙلممػػمد، / 
 لمت  تترتس  عىني مبم ر، و  ومـز  إعمدتي  مت  فمكف  ذمؾ "  

" لم معػد، فف مػم باػ   عىػ  بمطػؿ  فمػو بمطػؿ "                    :َٝهؼصََحمٌٔسَجُـ٘وغَٓـغجعجََذـإٔ
( و   ٛٙ٘ػ  ٙٔٔػ  ٕٗػ  ٖٚ/ٗ/ٜٕو ا ػض  ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٗ/ٜ) ا ػض 

وتطبن ػمى  يػذه لم معػد،  عدنػد،  الت ػس  تاػى ا ػر  فػ  نضػمم لمػا ض و فاكمػى  مػرلرل ػ 
عىػ  سػبنؿ  لممثػمؿ ػ  بػأف الـز لم ػبض ولمت تػنش  لمبػمطىنف إيػدلر ػ  كػؿ ممنترتػس عىنمػم "  ) 

و ا ض  ٖٜٛػ  ٖٜٔػ  ٕٔػ س ٔٙ/ٔٔ/ٕٛو ا ض  ٕ٘٘ػ   ٓ٘ػ  ٚٔػ س  ٙٙ/ٖ/ٚا ض 
( وبأاػي النك ػ  مسػبلم  لماكػـ فف نكػوف لمػدمنؿ   ػمدنم  ٘ٓ٘ػ  ٜٙػ  ٔٔػ س   ٓٙ/٘/ٖٓ

و  ا ػض  ٜٛػ  ٖٕػ  ٖٕػ  س  ٕٜٚٔ/ٙ/ٔٔمتػ  كػػمف ومنػد  إتػرلم غػػنر م ػػروع ") ا ػض 
(  وبأاػػي النةتػػد ب ػػممد، مػػف نػػمـ بػػممت تنش لمبمطػػؿ )  ٕ٘ٔػ  ٖٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕ/٘ٔ

 (  ٕٛٗػ  ٜٚػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٗ/ٛٔا ض 
نبطػؿ كػؿ ممنترتػس  عىنػي مػف نػبض  ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔوغا  عف لمبنمف فف بطػبلف إذف       

 ٓوت تنش وفنولؿ و عمبل بذلى نمعد، فف ممبا  عى  بمطؿ فمو بمطؿ 
بػػمم بض ولمت تػػنش  نػػد فعتػػوره  بطػػبلف   ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔو مػػذمؾ فػػاف لألذف  لم ػػمدر         

 نمتد لم  كؿ ممنترتس عىني ! 
 
 

َََٕجُورغَٝجُطلطيشَٝذـالًَََٕٓحيرتضدَػِئٜحك٠َذـال:ََغحٓ٘حَ
ػػػػ   سػػػبؽ فف فثبتاػػػم فػػػ  ماػػػرلس عػػػدمكـ بطػػػبلف لإلذف لمػػػذى ركػػػف مػػػي لإلتػػػرلم وذمػػػؾ  نبطػػػؿ ٔ

بممتبةن   كمف  لإلترلملى ) ولمتستنبلى ( لمت   فعتمدى عى  يذل لألذف لمبمطؿ لمذى 
  ٓركبى لألترلملى  عىني 

ور عمىنػػ   لمتسػػتنؿ ا سػػمم مػػف بطػػبلف  وممتةرضػػى مػػي ػ وسػػبؽ فف فثبتاػػم مةػػدمكـ مػػم فعتػػ ٕ
 ػػرلوطمم مػػف عبػػث ما ػػػؽ ػ ن ػػوس لمتسػػتنبلى  ذلتمػػػم بػػممبطبلف مػػبطبلف إترلملتمػػػم  
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فضػػػبل عػػػف بطػػػبلف  لألذف  لمػػػذى فعتمػػػدى  عىنمػػػم ونمػػػدر  فى ننمػػػ   ممػػػم ونماػػػس فى 
  ٓإستامد إمنمم 

بانػر إذف  خػمر  اطػمؽ لإلذف ػ  ػ  وسبؽ فف فثبتام فف تمابػم مػف يػذه لمتسػتنبلى  نػد تػرى ٖ
وعىػػ  بطبلاػػي ػ مػػـ نػػأذف  بتسػػتنؿ مامدثػػمى    ٜٛ/ٔٔ/ٔٔاممػػ  كػػوف لإلذف لم ػػمدر 

نت ػػػر عىػػػ  لمى ػػػمملى  فػػػ  لألمػػػمكف  لمةممػػػ  ولمخم ػػػ  و  بنامػػػم فمتػػػدى   تىن وانػػػ  و ول 
لمتستنبلى لم  مكممممى تىن وان  غنر مأذوف بتسػتنىمم ػ وذمػؾ بطػبلف فػ  بطػبلف فػ  

 ٓناادر لم  يمون  لإلاةدلـ و ونستوتس ع مس لم معؿ بطبلف 
ذل  فعتمػد لإلذف لم ػمدر مػف لمماػمم  لمةػمـ نػـو  ٗ عىػ  لممسػتمد  مػف   ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔػ ول 

يػػذه لإلتػػرلملى  لمبمطىػػ  لمتػػ  سػػب تي ػ فػػأف  لإلذف لممػػذكور و  ولمػػذى فذف بػػمم بض 
  ٓىني وكؿ مم نستمد ماي ولمت تنش و ػ نكوف إذام بمطبل بطبلام نمتد مكؿ مم ترتس ع

امم  ف مبممم   ٘ ػ بند فف  لم بض  ولمت تنش مـ ن بممم لمبطبلف  مف يذه لمزلون   وك   و  ول 
فاػػػوله عػػػدـ  مطمب ػػػ   مػػػم نػػػرره لم ػػػموموف  عىػػػ  لمضػػػبط  ٓٓلمػػػبطبلف مػػػف بػػػمس  خػػػر 

 ٓمىا ن    ولمولنس انث فف رولنتمـ  مكذوب   التت ؽ مس ا ن   ممترى 
 ٗٔط   امفظ  فعطناميم  رنـ /  ٓٓٓعدمكـ  دمنؿ  مم سأنوؿ  ولم        

( تتضمف   ور، ضوون  مف ماضر لمضبط  وفنولؿ كؿ  ٗٔويذه لمامفظ  ) رنـ /         
مػػف لم ػػموـ  بممضػػبط  ولممر ػػد اسػػانف مامػػد  ممػػدى عػػف ولنةػػ   ضػػبط  روػػنس متىػػس إدلر،  

بمةرفػػ  لمرنمبػػ   لإلدلرنػػ    ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕ ػػرك  لمدنمىنػػ   لمسػػند / عبػػمس عبػػمس مرسػػ  نػػـو 
مسػػػا   ٖٖٖتامنػػػمى لإلزبكنػػػ  )  ٜٜٛٔمسػػػا    ٜٚٚٙولممر ػػػد  لممػػػذكور فػػػػ  لم ضػػػن  رنػػػػػـ 

كى   ممؿ لم مير، (  ونتضح مف سنر وتوننتمى  ممادث ف  إترلملى بضػبط روػنس  ٜٜٛٔ
ى  وفسػىوس  متىس إدلر،   رك  لمدنمىن  فف مم ذكر  ف  لمتامنػ  لمممثىػ   عػف ضػبط  وتوننتػم

وسػػنر ضػػبط لممماػػدس / ..... فػػ  لمتامنػػ  لمممثىػػ  نخػػممؼ لمولنػػس  ومماػػدث بمم ةػػؿ فػػ  يػػذل 
 لمنـو مف ذلى  لم و، لمت  امضى  عى  لإلترلونف بذلى لممر د .

تامنمى لألزبكن     ٜٜٛٔمسا   ٜٚٚٙفمألورلؽ لمت  بممامفظ  تزم  مف مىؼ لمتامن         
س عبػػػمس مرسػػػ   روػػػنس متىػػػس إدلر،   ػػػرك  لمدنمىنػػػ   لمػػػذى لمم نػػػد، ضػػػد لممماػػػدس / عبػػػم

و فػػػ  توننػػػى  متػػػزلمف  مػػػس  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕنبضػػػى عىنػػػي لمرنمبػػػ   لإلدلرنػػػ   فػػػ  ذلى  نػػػـو 
 ٓٓلمتوننتمى  لمخم   بمم بض عى  لمممادس / ...... وبذلى لممر د  اسانف ممدى 

لمتامنػ   فامػم تثبػى فف لمرنمبػ  وعى   ت دنمام يذه لألورلؽ  لممستخرت   مف مىؼ تىؾ         
يػ  لم ػبض عىػ  عبػمس   ٓٓٓمى نػمـ بمممتػنف ال بمممػ  ولاػد،  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕخرتى  نـو 

تتمػػول   ٓٓمرسػػ  و ولم ػػبض عىػػ  /  ..... وكػػمف لممر ػػد  فنممػػم ولاػػد يػػو اسػػانف ممػػدى  ول 
م كػمنرو فوال  لم  انث تـ لم بض ب مرع  سرلى لألزبكن   مس  مرع  عممد لمػدنف  ب ػرس سػنام
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بوسػط لم ػمير،  عىػ  لممماػدس عبػمس مرسػ   روػنس  متىػس إدلر،   ػرك  لمدنمىنػ  و ػ  انػث 
فػػػ  م ػػػر لم ػػػرك    ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕمػػػف بةػػػد  ظمػػػر نػػػـو  ٔر٘ٔنبضػػػول  عىنػػػي فػػػ  لمسػػػمع  
ثػػـ فتتػػي يػػذل لمركػػس  بأعضػػمم لممنوػػ  ومةمػػـ ذلى لممر ػػد    ٓٓٓلممػػذكور،  بوسػػط لم ػػمير، و 

مف  رك   لمدنمىن  وسط لم ػمير، بتػولر سػنامم كػمنرو ب ػمرع سػرلى إتتي  ٓٓٓاسانف ممدى 
 ٓٓلألزبكن  و وف  سمع  لمذرو،  ونم  لمزامـ ولألختامؽ  لم   رك  ترنكوام ف  ادلوؽ لم بػ  

ويذل   ٓٓظمرل  ٕر٘ٔانث و ىول   رك  ترنكوام اسبمم ستىول ف  ماضريـ  ف  لمسمع  
لم بض عى /  عبمس مرس   ف  وسط لم ػمير،  فػ    لم م ؿ لمزما   لم  نر تدل بنف بدلن 

وبػػنف لمو ػػوؿ   ٓٓٓظمػػرل  ٕظمػػرل ولمػػذى فسػػتارؽ عىػػ  لألنػػؿ اتػػ  لمسػػمع   ٔر٘ٔلمسػػمع  
يذل لم م ؿ  لمزما  لم  نر تدل نسػتانؿ  ٓٓظمرل ػ  ٕر٘ٔلم   رك  ترنكوام  ف  لمسمع  

ظمرل ثػـ ذيػس  لمػ  مباػ    ٕمةي فف نكوف يذل  لمركس ند خر  مف وسط لم مير، ف  لمسمع  
ظمػرل  ٕر٘ٔلمرنمب  لألدلرن  ثـ تتمز  فنمم ثـ خر  مامم من ؿ لم  ادلوؽ لم ب  ف  لمسمع  

دنن ػػ  و  وماػػمؿ بكػػؿ  ماطػػؽ فف ن طةػػول فنػػي  يػػذه لممسػػمف    ٘ٔفكػػؿ لم م ػػؿ لمزماػػ    ٓٓ
ل  ونتمزول لممر د  لمطونى   وفف نذيبول فنضم خبلممم  لم  مبا  لمرنمب   ونمكثول فني  ونتتمزو 

ظمػػػػرل  ٕر٘ٔفنػػػػي ثػػػػـ نخرتػػػػول  ماػػػػي  ونسػػػػتأا ول لمراىػػػػ  ثػػػػـ ن ػػػػىول لمػػػػػ  اػػػػػػدلوؽ لم بػػػػ  فػػػػػ  
!!!!!!!!!!!!! 

نػذكروف  فامػـ  بػدمول لم ػبض  ٓٓورتمؿ لمرنمب  لمذنف  نػممول بػمممتممنف بػذلى لمنػـو          
ىول اػدلوؽ لم بػ  فػ  ظمػرل و  وفامػـ و ػ ٔر٘ٔعى  عبمس مرس  بوسػط لم ػمير، فػ  لمسػمع  

 ٓٓظمرل  ٕر٘ٔلمسمع  
مةا  ذمػؾ فامػـ خرتػول مبم ػر، مػف  ػرك  لمدنمىنػ  بوسػط لم ػمير، وفتتمػول مامػم مبم ػر،         

لم   رك  ترنكوام باػدلوؽ لم بػ  و وفامػـ اػنف فاطىػؽ ركػبمـ مى ػبض عىػ   لممماػدس ...... و 
ومـ  نخػر   مػف لمرنمبػ  لألدلرنػ   اسػبمم مـ ناطىؽ  مف لمرنمب  و  ومـ نتتمز مف لمرنمب  و ػ  

 ستىول  ف  مامضريـ !!!!
ف د ستىول بمممامضػر فامػـ  تتمػزول وتمػزول  لممر ػد مى ػبض عىػ  لممماػدس .......         

بمبا   لمرنمب  لألدلرنػ  و ػ  وفامػـ خرتػول بػركبمـ  و ب ضػمـ و نضنضػمـ  مبم ػر، مػف  مباػ  
 ..... بادلوؽ لم ب  مضبطي ولم بض عىني  وت تن ي !!لمرنمب  لألدلرن   لم  انث م ر .

َٞجَ!!!ـــضًَظذــــٝهـ          
فمـ مـ نذيبول لم   ون  سبلـ مف مبا  لمرنمب  لألدلرن  كمم فدعول  وستىول زورل بممماضر   

و وفامػم ذيبػػول لمنػػي بػػركبمـ  وبمر ػديـ مػػف م ػػر  ػػرك  لمدنمىنػ  بوسػػط لم ػػمير،  بةػػد فف نبضػػول 
  ذلى لممر ػػػد لمماػػػرض عىػػػ  لممماػػػدس عبػػػمس مرسػػػ  بم ػػػر  ػػػرك   لمدنمىنػػػ  بوسػػػط بمةواػػػ

 لم مير، !! 
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َكِٔــحطجَيٌظذــَٕٞ؟!!!ََََََََََ
ذل كمف لمكذس ن ػؿ لمػ   اػد لمتزونػر فػ  مامضػر لمضػبط لمرسػمن  و ػ  ولمػ  اػد           ول 

مػػػم امينػػػؾ بمألطماػػػ   لم ػػػممد، لمػػػزور و ػ  فكنػػػؼ نمكػػػف لمث ػػػ  ببػػػمن  رولنػػػمتمـ ولألطمواػػػمف لمن
 بم نر إاسمف  وبم نر فسرتي بامم عىنمم ؟!!

 فف مف نكذس مر، و امينؾ  بمثؿ  يذل لمكذس و نكذس لمؼ مر،  ومر، !!!
ويػػػـ نػػػد كػػػذبول فػػػ  فمػػػر خطنػػػر نت ػػػؿ بػػػمإلترلملى  وسػػػبلمتمم و  و نسػػػتانؿ مػػػس ثبػػػوى      

ي فتػرلم  نػد ركػس عىػ  فكتػػمؼ كػذبمـ لمث ػ  فػ  لألتػرلم  وممن ومواػي  عاػي !!!  فضػبل عػف فاػ
 إذف  بمطؿ مؤلسبمس  لمةدند، لمت  سىؼ بنمامم !!! 

لذف فػػمم بض ولمت تػػنش نػػد فسػػتاد لمػػ  إذف  بمطػػؿ و ػ  و ػػمس إترلملتػػي بطػػبلف  و ػ         
 وسمؽ رولنتي   مود زور !!!

 ٘٘/ ٚٚٔػ فف اسانف ممدى و ػ  مر د لمرنمبػ  و ػماس  يػذه لمػدعوى و إتتػرف  ف ػمؿ ص  ٔ
ظمػػرل بمباػػ  لمرنمبػػ  وفا ػػرفول مػػف لمرنمبػػ  لمػػ  .....  فػػ   ٕفاػػي  " تمػػز فػػ  لمسػػمع  

فكنػػػؼ نكػػػوف نػػػد تمػػػزل فػػػ  مباػػػ  لمرنمبػػػ  بمدناػػػ  ا ػػػر فػػػ   ٓظمػػػرل  ٕر٘ٔلمسػػػمع  
ظمرل و ػ بنامم  كمف ف  يػذه لمسػمع  ب ػمرع  سػرلى لألزبكنػ   بوسػط لم ػمير،  ٕلمسمع  
 ؟!!!!

بمةرف  عضو لمرنػػمب  مامػد  عػػوض فبػو اسػنف  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕػ  وف  لمماضر لممشرخ  ٕ
ستؿ مارره ا م فاي تـ فستدعمم لممبى  اسانف ممدى لم  م ػر ينوػ  لمرنمبػ  لألدلرنػ  

ػ وتػـ تتمنػز إاػدى   ٕـ  و ػ   ٕ) بمدناػ  ا ػر ( انػث تػـ تتمنػزه فانػم فػ  لمسػمع  
   ٓٓٓممنػػدور مػػف فامدنػػث لمسػػنمرلى  لم انػػ  بػػمألتمز، لم انػػ  لمبلزمػػ  ألمت ػػمط وتسػػتنؿ 

مبلكػػ  لم ػػمير،  ٕٓ٘ٚ٘ٚػ  وف ػػطابول لممبىػ  انػػث ركػػس سػػنمرتي لممرسػندس رنػػـ  ٖ
ولمت   كمف ند تركمم ػ اسبمم ستؿ مارر لمماضر ف  ماضره ػ ب مرع فسػممم فممػ  

ػ   ٗ ٓٓٓلمػػػ  تػػػولر  م ػػػر ينوػػػ  لمرنمبػػػ   وسػػػىموه مبىػػػ  ع ػػػر،  مػػػؼ دوالر فمرنكػػػ   
نػمه  لمػ  اطػمؽ وتارؾ لممبىػ  بسػنمرت ي  وفنت ػول فثػره وتػمبةوه عػف بةػد لمػ   فف و ػىول ول 

 !!!!!ٓٓٓٓٓٓ رك  ترنكوام 
ػ وذلى يذه لمرولن  ) لمكمذب  تمى  وت  نبل (  كرريم سنمد، عضو لمرنمبػ  لممػذكور مامػد  ٖ

فمػمـ لمانمبػ  لمةممػ   ٗ/ ٜٕٔو   ٔ/ٕٙٔعوض لبو اسنف با مم ف  فنولمي  ػ ات  
 !! 

ـ سندى لمرونس سمدت  لممست مرنف تبتام  عى  لما ن   كمذل لمتبتح و ويؿ رفنتـ  فمؿ رفنت   
إتتػػػرلم  كمػػػذل لإلتتػػػرلم عىػػػ  تػػػأمنؼ  يػػػذل لمسػػػنامرنو لمت  ػػػنى  لممخػػػممؼ فػػػ  كػػػؿ  تزونمتػػػي 

 مىا موؽ لمثمبت   لمت  ك  اميم ؟!!!
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 ٓٓإذف          
 ػ  ف د إتتمةى  مبطبلف لم بض ولمت تنش ثبلث  فسبمس :    
 لم مدر بمم بض ولمت تنش  جُـردَجألٍََٝذـالَٕجألطٕ    
 وفدى لمني  جُـردَجُػح٠ََٗذـالََٕجألجغجءجشََجُ ىَأػطٔضَػِيٜح    
 خبلؼ لمولنس  جُـردَجُػحُعََضؼٝيغَحمحػغََٙٝضظٞيغَٝجهؼحضَٚػ٠ِ    
بمم معػػد، ػػػ وبطػػبلف لم ػػبض ولمت تػػنش نبطػػؿ كػػؿ ممنترتػػس عىنممػػم فو نسػػتمد ماممػػم و عمػػبل  ٔ

  ٓلمةمم  فف ممبا  عى  بمطؿ فمو بمطؿ 
 ٓ ٙٓ٘ػ  ٘ٓٔػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٜ*  ا ض                           
 ٓ ٛٙ٘ػ  ٙٔٔػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٜٕ* ا ض                           

  ٓٓػ والـز لم بض  ولمت تنش لمبمطىنف فيدلر كؿ ممنترتس  عىنممم  ٕ
 ٓ ٕ٘٘ػ  ٓ٘ػ  ٚٔػ س ٜٙٙٔ/ٖ/ٚ* ا ض                         
  ٖٜٛػ  ٖٜٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٕٛ* ا ض                         
 ٓ ٘ٓ٘ػ  ٜٙػ  ٔٔػ س ٜٓٙٔ/٘/ٖٓ* ا ض                         

فنسػتانؿ نماواػم   ٓٓباتػ  فاػي  ػمدؽ  ٓٓػ   والنتػوز  فف تباػ  فدلاػ   عىػ  دمنػؿ بمطػؿ  ٖ
 بمطؿ بأاي  مدؽ وولنةم  اةى لمدمنؿ  لم

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

ػ   وبطبلف لمت تنش م تضمه نماوام عدـ لمتةونؿ عى  فى دمنؿ عسمه نستمد ماػي و وال نةتػد  ٗ
 ٓب ممد، مف فترله 

 ٓ ٕٛٗػ  ٜٚػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٗ/ٛٔا ض    *                
رنػـ ػ  ٕٗٓػ  ٖ  ـ ػ متموعػ  لم ولعػد ) مامػود عمػر (  ٖٜٗٔ/ٕ/ٜٔ*                   

  ٜٕٙص 
 

 ٓ  ػضَّجٞجػَجألػطضجصَذشٜحصزََٖٓهحَّأَٝشحعىَك٠َجألجغجءجشَجُرحؿِس:ََضحؿؼح
  ــندخؿ  عىنمػم و  ارص لم ماوف وارص لم ضمم عى  اممن  لما ن   مف فى تزننؼ        

فترى فاكمـ  لم ضمم عى  فف الـز ليدلر لالترلم مبطبلاي و ليدلر وعػد ـ لالعتػدلد  ب ػممد،  
ألف  لمضػػمما  تامػػمر اػػنف نبطػػؿ لالتػػرلم مػػف امانػػ   مػػم فعتػػرله ـ  مػػف نػػمـ بػػي فو  ػػمرؾ فنػػي و 

نتاػػزه  عاػػي فػػذمؾ  تمػػمتر  نتاػػزه عاػػي  لم ػػمرع  و  ٓٓونبػػرف  مػػف لمػػبطبلف  ب ػػممد، مػػف نػػمـ بػػي
فاػػػػنف نبطػػػػؿ  لالتػػػػرلم النسػػػػتطنس  مػػػػف فتػػػػرله  فف نرفػػػػس  عاػػػػي يػػػػذل  لمػػػػبطبلف   ٓٓلم ضػػػػمم 

بػدعموى  نومنػ  نسػػونمم و فو نىتػؼ اػوؿ لمػػبطبلف  ب ػممد، نبػدنمم عػػف مضػموف  يػذل لالتػػرلم 
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  ٓلمبمطؿ سولم سطرى ف  ماضر فو فبدنى  فممـ لمما ؽ  فو فممـ لمماكم  
مػػ  لمػػا ض مػػرلرل و "  بةػػدـ  تػػولز لألعتػػدلد  ب ػػممد، مػػف نػػمـ فو مػػذمؾ اكمػػى  ماك        

 مرؾ  ف  لالترلملى لمبمطى  " وبأف " مف نػمـ  فو  ػمرؾ فػ  لالتػرلملى لمبمطىػ  الت بػؿ ماػي 
 ٓلم ممد،  عىنمم "

  ٕٗٔ ــ ٖٕــ  ٜٔس  ــ ٛٙ/ٕ/٘* ا ض          
  8001ــ  ٙٓٔ ــ ٕٛس  ــ ٚٚ/ٕٔ/ٗ* ا ض          

وفػػ  اكػػـ  مماكمػػ  لمػػا ض  ت ػػوؿ :  " ممػػم كػػمف  بطػػبلف لمت تػػنش  م تضػػمه  نماواػػم          
عدـ لمتةونؿ  ف  لماكـ بمالدلا  عى  فى دمنؿ نكوف مستمدل ماي و وبممتػمم  فػبل نةتػد ب ػممد، 

 " ٓمف نمـ  بمذل لالترلم لمبمطؿ  
 ٕٛٗ ــ ٜٚ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ٗ/ٛٔ* ا ض 
 ٔٗص  ٔٗنـ ػ ر  ٔٗػ س ٜٜٓٔ/ٔ/ٖ* ا ض 

 
َذـالَٕجُطذوين:َـََػحشغج
 مس لمتا نؽ ا سي ولترلملتي ممنستوتس بطبلاي مػف لكثػر مػف وتػي .. ومػرد بطػبلف         

لمتا نؽ لاي لفت ػد لمانػده ف ةػد بػي ف ػدلامم عػف تاػرى لما ن ػي لمكممىػي و سػولم كماػى مىمػتمـ لو 
 عىني ..
خػػػبلؼ و ونترتػػػس عىػػػ  مخمم تمػػػم بطػػػبلف فمػػػف مبػػػمدىم لمتا نػػػؽ لمتػػػ  ال ن ػػػس عىنمػػػم         

لمتا نػؽ وبطػبلف كػؿ ممنسػتمد ماػي ػ مبػػدف " انػد، لمتا نػؽ " ... فػممتا نؽ لالبتػدلو  دوره يػػو 
لمتا نس عف لدم  لمدعوى تمنةم و ػ ممكػمف مامػم ضػد م ػىا  لممػتمـ وممكػمف فػ  م ػىاتي و 

د لممػتمـ و ونةاػ  ذمػؾ لف ثـ لمترتنح بنامم ف  انده تممي و وبانر رفى مسػبؽ فنػي لاانػمز ضػ
سػىط  لمتا نػػؽ ال ت ػؼ مونػػؼ لمخ ػػومي مػف لممػػتمـ و بػؿ يػػ  ت ػػـو بػدور " لماكػػـ لممامنػػد " 
لمػػذى نسػػػة  لمػػ  لكت ػػػمؼ لما ن ػػي سػػػولم بةػػد ذمػػػؾ لكماػػى ضػػػد لممػػتمـ لـ مم ػػػىاتي . ويػػػذه 

نف طىبمى لموظن ي مىتا نؽ لالبتدلو  تخىس عى  لعمممي " لم  ي لم ضموني " و لذ ي  مولزاي ب
 ولسماند متةمرضي ثـ ترتح بنامم .

/  ٖ٘ٙػ ص  ٘ٙٙػ ف ره /  ٕٜٛٔ*  د . مامود اتنس اسا  . لالترلملى . ط          
ٖٜٙ . 

 ٕٓص  ٔٚٚػ رنـ  ٖ*  تمرو          
 ٖٖٚص  ٕٔٚٔ*  دوادنودى فمبر ػ رنـ          
  ٕٓٙػ ص  ٜٗٔػ رنـ  ٜٛٛٔ/ٕٔ*  د . مامود م ط   . لالترلملى ط          
وغا  عػف لمبنػمف لف تمػس بةػض لمت ػرنةمى بػنف سػىط  لالتمػمـ وسػىط  لمتا نػؽ فػ          
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ند ولاده و ال نة   سىط  لمتا نؽ مف ولتػس ومبػدف لمانػده فنمػم ن ػدر عامػم كسػىطي تا نػؽ 
تتػػرى تا ن ػػم لبتػػدلونم ػ فانػػمد لمتا نػػؽ لالبتػػدلو  مبػػدف ولتػػس لالاتػػرلـ ونترتػػس عىػػ  مخمم تػػي 
لمػػبطبلف ػ سػػولم بم ػػػرتي لمانمبػػػي لـ بم ػػػره نمضػػػ  لمتا نػػػؽ و ن ػػػوؿ لالسػػػتمذ لمػػػدكتور مامػػػود 

" ليػـ ضػممامى لمتا نػؽ لالبتػدلو  لف ن ػـو  ٕٓٙػ ص  ٜٗٔم ط   ) لممرتس لمسػمبؽ رنػـ 
 بي  خص غنر متانز نةا  بمم ن ند لمدفمع عامنتي بمدم  لالتممـ .

مبػػدف لمانػػده و ػ وليػػدلر ضػػمماي لسمسػػني تػػدل ال ونػػد اػػمد لمتا نػػؽ فػػ  لمػػدعوى عػػف         
 نتوز بتمتم ليدلريم .. وتتى  ذمؾ ف  عد، لمور مامم : ػ 

َجٛضجعَػٔحَٗٚضـِـََجلجغجءجشَ.)أ(ََََََ
َٝضـِـََضغهيَْجٝعجمَحمحػغَجُطذوينَ.

َضـِـالَلَيـٔخَذحصسحٍَججغجءَك٠َؿريَضغضيرَٚجمويو٠َ.
تػػػرننـ لورلؽ مامضػػػر لمتا نػػػؽ و ضػػػمماي يممػػػي تػػػدل  فتسىسػػػؿ لالتػػػرلملى و وتسىسػػػؿ        

وتويرني تدل ولسمسني تدل و تام  لالتػرلملى وتامػ  لممػتمـ مػف لدخػمؿ لتػرلم مػم فػ  غنػر 
موضػػةي وترتنبػػي وتسىسػػىي لما ن ػػ  .. مػػذمؾ نتػػرى تػػرننـ  ػػ امى لمتا ن ػػمى ترننمػػم مسىسػػبل 

م فػػ  مكماػي لمزماػ  ولمتسىسػػى  متتممنػم نوتبػي لنضػم مبػػدف لمتػدونف لمػذى نسػػتوتس وضػس لالتػرل
 دوف لى اند لو ا وز و 

وال نمػػػمرى ما ػػػؼ فػػػ  لف لمخػػػرو  عىػػػ  يػػػذل لممبػػػدف نةػػػرض لالتػػػرلملى الاتمػػػمالى         
 خطنره تدل ومشس ي تدل وغنر م بومي ت وض ممبامه لم ضمم عى  مر لمسانف !!

.. لو مػػػـ تػػػتـ فػػػ   فميػػػدلر يػػػذل لممبػػػدف و بػػػمس خطنػػػر مػػػدس وتا ػػػنر لتػػػرلملى مػػػـ تػػػتـ       
لمتسىسػػؿ ولمتػػمرن  لمػػذى نةطػػ  كػػذبم ممػػم .. وبػػمس خطنػػر مػػدس لذوف بممضػػبط لو لمت تػػنش لو 
لمتسػػتنؿ مػػـ ت ػػدر .. لو مػػـ ت ػػدر فػػ  لمتػػمرن  لممةطػػ  كػػذبم ممػػم .. وذمػػؾ ن ػػتح بػػمس تمػػاـ 
مبلدعمم ب دور لذوف مف سىط  لمتا نؽ بخطمبمى دوف لف تدوف ف  مامضر لمانمبي .. وند 

ؼ بنمف لالدعمم لمكمذس تدل لمم ضوح تدل لمذى نزعـ لف لمانمبي لمةممي ل درى ػ وي  مػـ سى
 !!! . ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔو  ٛٔت در ؟ !!!! ػ لذانف عى  لمتولم  ف  

ونػد نىاػم سػػى م لاػي نػد تةػػذر سػىط  لمتا نػؽ فػػ  عػدـ لالمتػزلـ بتػػرننـ  ػ امى لمتا نػػؽ         
نامض عى  لمتا نؽ لكثر مف عضو ولاػد فػ  ونػى ولاػد ترننمم متتممنم مسىسبل متتمبةم انف 

و فتتمس لم  امى لمت  لترليم يذل وذمػؾ كػؿ مامػم بترننممػم و ثػـ تتمػس مةػم فػ  تػرننـ ولاػد 
.. 

بنامػػم تا نػػؽ لمػػدعوى لمممثىػػي و ػ امػػض عىػػ  عضػػو انمبػػي ولاػػد و ومػػـ ن ػػمركي فػػ          
مامضػر لمتا نػؽ ترننمػم متسىسػبل متتمبةػم لمتا نؽ لاػد و فىمػمذل عػدـ لالمتػزلـ بتػرننـ  ػ امى 

 ال نسمح بمدخمؿ لترلم ف  غنر موضةي لم ةىػ  لما ن   ف  تسىسؿ لالترلملى ؟ !!!
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َ!!!ٝجدضَٙٛظَٙ          
 

)س(    ولمثمانػػي و ػ عػػدـ لمانػػده لمػػذى تتىػػ  فػػ  مظػػمير وونػػموس عدنػػده . وابػػمدر فا ػػوؿ لف 
نػؽ ا سػمم و ولامػم نىاػؽ بػممتا نؽ لذل عنس عػدـ لمانػده ال ن ت ػر عىػ  سػىط  لمتا 

تػػرى لمانػػود مػػف سػػىط  لالسػػتدالؿ لمماتدبػػي لذل تػػرى مامػػم اػػمؿ ننمممػػم بةمػػؿ مػػف 
لعمػمؿ لمتا نػؽ الامػم اموبػػي فػ  يػذه لماممػػي عػف سػىط  لمتا نػػؽ ونتػس لف تىتػـز بمػػم 

 تىتـز بي سىط  لمتا نؽ مف انمد !! 
ه  نػػمى كثنػػره..ومف يػػذه لالنػػمى تمثػػنبل ال ونػػد لتتمػػس مىتا نػػؽ مػػف مظميرعػػدـ لمانػػد        
 ا رل ..

(  لف سػػىط  لالسػػتدالؿ اػػنف ت ػػـو بةمػػؿ مػػف لعمػػمؿ لمتا نػػؽ مادوبػػي الترلوػػي مػػف سػػىط  ٔ) 
لمتا نؽ و فمامم نتس لف تىتـز بمبمدىم لمتا نؽ و ومامم كمم نىام مبػدف لمانػده . لال لف 

  كػػؿ مػػم امضػػى بػػي مػػف لتػػرلملى لمرنمبػػي بػػدل مامػػم ممنشكػػد لامػػم كماػػى فمنػػده لمانػػده فػػ
لاتدبتمم لمانمبي لمةممي الترلومم .. ولامم كماى تسنر لالتػرلملى لمػ  لالدلاػي دوف سػوليم 
.. ولامم تاى يذل لم ةمر لمماىوط سىمى م ممنديم ماسانف ممدى لممارض .. وركبى 
ي  لالخرى غرضػي و وتاومػى مػف رل ػده نتػس لف تىتػـز لمانػمد لمػ  متاممىػي تسػة  

بلدلاػػي بػػؿ ومىت ػػ   ولاليماػػي ػ .. لالمػػر لمػػذى نك ػػؼ عػػف لامػػم اػػمدى عػػف لمانػػده م
ولتتمػػى مػػس سػػبؽ لال ػػرلر ولمت ػػمنـ لمػػػ  تسػػتنؼ وتى نػػؽ ول ػػطامع لدمػػ  ولمػػ  اػػػد 

 ليما  لممتمـ ولمت    فني ولزدرلمه وتا نره !!!
مسػػػمف مػػػف لمت رناػػػمى ) لمبمطىػػػي ( ػ عىػػػ   ٜٗ/ٖٜ/ٕٜلرتػػػو لف ترلتةػػػو ص              

 لعضمم لمرنمبي مىمتمـ ..
 اطمـ ف  لم اطي بتمعتؾ ؟ !!! ٓٓ 
 نـو لنؼ !!! ٓٓ 
 ومنف لمى  مةمؾ ده ؟ !! ٓٓ 
 لسمي لني ؟ !! ٓٓ 
 اسانف لني ؟ !! ٓٓ 
 بنبنس لني ؟ !!! ٓٓ 
  ه لاى بتزرع دوالرلى ؟ !!! ٓٓ 
 لنةد ممتتكىمش ؟ !!! ٓٓلنةد !! ٓٓ 

 ممتتكىمش ؟ !! ٓٓ
فمؿ ندخؿ لمت    ولالريمس وتدخؿ لمسخرني ولالسػتمزلم ولاليماػي فػ  ولتبػمى                
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 ومسموامى لعضمم لمرنمبي لالدلرني لمماتدبنف مبلتػرلم مف لمانمبي لمةممي ؟!
(   وعضػػو لمرنمبػػي لمػػذى نت ػػدى مبلتػػرلم .. وبناػػي وبػػنف لممػػتمـ سػػمب   تةممػػؿ الاػػي كػػمف ٕ) 

ول نمم مف لممتمـ ..نمتبؿ لم ر ي من تػمى عىنػي  لممختص بمم ركي .. وف  ا سي ل نمم
.. 

لف يػػػػذه لمػػػػدعوى نػػػػد امضػػػػى عىػػػػ  لكمذنػػػػس وم ترنػػػػمى اسػػػػانف ممػػػػدى وتمبةػػػػي              
وسمعده " تممؿ لسممعنؿ " ػ ومةممم  موه سىطي لالستدالؿ ف  لستنبلد لم ضػني مممػم 

مػ  لالتػرلملى ركبى فػ  ذمػؾ مركبػم  ػةبم ومػ  فنػي لمطمػوح لم خ ػ  مرتػؿ لمرنمبػي ل
منا ؽ ما سي لمتمدل عى  اسمس لما ن ي وعى  اسمس لممتمـ .. ن وده لم  ذمؾ ع نده 
ماىوطػػي يػػ  لف مػػف ا ػػي طمممػػم نػػد لنتاػػس لف نسػػتومد ممن ػػمم ونى ػػؽ ممن ػػمم ون ػػطاس 
ممن ػػمم و دوف لف نػػدرؾ لف لنتاػػمع مػػدخوؿ يػػو فػػ  لما ن ػػي سػػرلس كػػمذس مػػـ نسػػمعده 

 مفني مف سوس ات  لماخمع !!!يوله عى  لف نك ؼ ا ن   م
 
 
(   ومف  نمى عدـ اند، لمرنمبي و ولمتا نؽ مف ورلومم و لف لادل مػـ  نكىػؼ خػمطره عاػمم ٖ) 

 باث مونؼ  ادوؽ لمدعـ 
 وال عامم باث تزونرلى اسانف ممدى م نزلى ولختمـ  ادوؽ لمدعـ 
 ممدىوال عامم باث لسبمس لولمر  ادوؽ لمدعـ بمن مؼ لمتةممؿ مس اسانف  

وسػمعد مػف لفت ػػدول لمانػمد و لف يتمػػ  لمرنمبػي لممضػرني لوت ػػى ولرت ػى نىػػوس               
مػػوظ   لم ػػركي و ولنةػػدتمـ عػػف لماطػػؽ و بنامػػم نػػاةـ رتػػمؿ لمرنمبػػي باسػػف ظػػف لمانمبػػي 

 لمةممي بمـ بنامم ال تدلره ممـ باسف ظامم !!!
ػ فنمػػػم  ٖٔي لثبتاميػػم بممامفظػػػي /(   ومػػـ نىت ػػػى لاػػػد  و ومػػػـ نمػػتـ لمتا نػػػؽ بر ػػػد ا ن ػػػٗ) 

) لى نبػػػؿ لمػػػببلغ لمكػػػمذس مػػػف اسػػػانف  ٜٛ/ٓٔ/ٙٔخطػػػمس  ػػػمدر مػػػف ترنكواػػػم فػػػ  
) عػف  ٜٛ/ٕ/ٜٓٚممدى ( لم  باؾ تامن  لم ػمدرلى نةنػد ل ػؿ لالعتمػمد لممسػتادى 

 ( مةدـ لستةمممي ..          ٜٛ/ٛ/٘ٔلمتةمند ف  
 ٜٜٛٔ/ٛ/ٜٕبتمرن                 

َ:َـََٝطُيَيػرص
 ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔعىـ اسانف ممدى بمعمد، لالعتممد ف    ٓ
 ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔضانا  اسانف ممدى ماذ   ٓ
مىاكمنػي بػػمممتمـ ولالات ػمـ ماػػي !!  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙولاػي لفتةػؿ ببلغػػي لمكػمذس فػػ    ٓ

بةد ع رنف  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙفأستومد لمضمغف يذه لمدعوى بببلغي لمكمذس ف  
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 عمدتي !!!نومم مف رفض لالعتممد لممستادى ول
ومو لف رتػمؿ لمرنمبػي مػـ ن ت ػدول لمانػده و ور ػدول ر ػدل مامنػدل و مةىمػول         

يذه لما موؽ لممةروفي ولمثمبتي بذلى يذه لالورلؽ .. وستىول مػمفغ ىول تسػتنىي 
 .. ويو لف سبس رفض لالعتممد لممستادى ولعمدتي : ػ 

كس و وخطػمس مولف ػ  ػ لف لالعتممد ل ترط  ممد، فاػص ماػرره مػف  ػرك  كػن ٔ
مف تمرى كمو مف  رك  كنكس .. وذمػؾ نخػممؼ تةىنمػمى  ػادوؽ لمػدعـ 

! 
ػ  لبػػبلغ  ػػادوؽ لمػػدعـ  ػػرك  ترنكواػػم وبػػمن  لم ػػركمى باظػػر لمتةممػػؿ مػػس  ٕ

اسانف ممدى مثبوى تزونػره فنػزلى ولختػمـ  ػادوؽ لمػدعـ .. مػس لمةىػـ لف 
لمػػر بػػي   ػػرك  كػػنكس تخػػص اسػػانف ممػػدى ونسػػرى عىنمػػم لماظػػر لمػػذى

  ادوؽ لمدعـ .
 لال لف غنمس لمانمد امؿ دوف ر د وتستنؿ يذه لما موؽ !!!               

ػ تاطوى عى  سى مامضػر تزونػر  ٜٜٓٔ/ٗ/ٖٕلمت  ندماميم ف   ٘(  ولمامفظي رنـ / ٘) 
ماػػرره مػػف  ػػادوؽ لمػػدعـ ضػػد اسػػانف ممػػدى و بمالضػػمفي لمػػ  لربػػس مامضػػر تزونػػر 

ورد لالعتمػػػمد لممسػػػتادى .. مامػػػم ماضػػػر ماػػػرر فػػػ   لخػػرى ماػػػرره ضػػػده نبػػػؿ رفػػػض
..  ٜٛ/ٜ/ٙٔو وماضػػػػػػػػر ماػػػػػػػػرر  ٜٛ/ٜ/ٗو وماضػػػػػػػػر ماػػػػػػػػرر فػػػػػػػػ   ٜٛ/ٛ/ٕٙ

.. وكىمػػم عػػف م مرفػػي اسػػانف ممػػدى تػػرلوـ تزونػػر فنػػزلى  ٜٜٛٔ/ٜ/ٖٓوماضػػر فػػ  
ولختمـ  ادوؽ لمدعـ و ويذه لممامضر مارره نبؿ ببلغ اسانف ممػدى لمكػمذس بػأكثر 

فػ  متاػموؿ لمرنمبػي لمو ػوؿ لمنمػم ولمػ  ا ن تمػم مػو تانػى لما ن ػي مف   مرنف و وكػمف 
 ولمتزمى لمانمد ولستوى مدنمم ك تم لممنزلف ومـ نضس لالا مؼ ولمانمد ؟!! 

عػف  ٔٔ/ٜٙ( ومف مظمير عػدـ لمانػده فػ  لمتا نػؽ .. لف مانػر غػمم  اػنف سػوؿ  ص ٙ) 
 تاني لتمس : ػ  ٕٓ٘ولنة  لر مم اسانف ممدى مي بمبى  

 س ػ يؿ ت مضنى يذل لممبى  لممـ لاد ؟     
   ػ لام مكماش مةمنم اد .      

ويػػو) ن  ػػد اسػػانف ( كػػمف مةػػمه تمػػمؿ لسػػممعنؿ ) بػػػػتمع  ػػادوؽ لمػػدعـ (  ػػح            
!!!!! 

ولمةبػػمره لممسػػتىي ولمم وسػػي لمتػػ   ػػدرى مػػف مانػػر غػػمم  ول ػػمر فنمػػم لمػػ  لف تمػػمؿ         
دى ولاػػي " بتػػمع  ػػادوؽ لمػػدعـ " يػػذه لمةبػػمره عبػػمره يممػػي تػػدل لسػػممعنؿ كػػمف مػػس اسػػانف ممػػ

وخطنره تدل ػ ومامومػ  طمسػمم دلمػي تػدل عىػ  ف ػدلف لمانػده وذمػؾ ب بػوؿ ت ونسػمم ولمت ػانح 
عىنمم المامومم مس ثبوى نوؿ لم موؿ ممم ػ ثـ لالستطرلد مف ذمػؾ لمػ  مامومػي مك ػوفي ولضػاي 
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ػ فسوؿ مانر غمم  عف تممؿ لسػممعنؿ )  ٕٔ/ٜٚولوؿ ص  ٔٔ/ٜٙماممن  لممذكور ب خر  
 بتمع  ادوؽ لمدعـ ( : ػ 

 س ػ يؿ  ميدؾ ) لى تممؿ لسممعنؿ بتمع  ادوؽ لمدعـ ( ..... ؟ !     
   ػ ال  مؼ وال سمس !!!!!!      

 ) نمسبلـ ؟ !!! (                                                     
متا نػػؽ . لف تمػػمؿ لسػػممعنؿ بػػدر ماػػي ممن نػػد تدلخىػػي مخدمػػ  ( ومػػف مظػػمير عػػدـ انػػد، لٚ) 

اسػػانف ممػػدى ودورلاػػي فػػ  فىكػػي عىػػ  خػػبلؼ وظن تػػي لمةممػػي ب ػػادوؽ لمػػدعـ ..وذمػػؾ 
 ثمبى ولضح بمم  امى :

 ٕٙٙ/ٔ 
 ٕٙٚ/ٕ 
 ٕٙٛ/ٖ 
 ٕٚٔ/ٙ 
 ٕٕٚ/ٚ 
 ... لم  . ٛ/ٖٕٚ 

ػشلؿ تممؿ لسممعنؿ " بتمع لال لاي رغـ ذمؾ ورغـ وضواي و مـ نةف لمتا نؽ بسػ             
 ػػػػادوؽ لمػػػػدعـ " عػػػػف طبنةػػػػ  عبلنتػػػػي باسػػػػانف ممػػػػدى وممنت مضػػػػمه ماػػػػي اظنػػػػر يػػػػذه 
لمخػػدممى لمةدنػػده ػ بنامػػم يػػو موظػػؼ عػػمـ فػػ  تمػػي ل ػػرلفني عىػػ  يػػذه لمتةمنػػدلى .. 

 وممن ةىي لممذكور يو ف  ولنة  تامني تربح ؟ !!!
ب ػػػنر و لف لال ػػػماي عػػػف لبػػػرلز يػػػذه وغاػػػ  عػػػف لمبنػػػمف و وال ناػػػرس عػػػف بػػػمؿ لم            

لمةبلنػػػي وتتىنتمػػػم و ذلى لثػػػر خطنػػػر عىػػػ  عام ػػػر لالسػػػتدالؿ فػػػ  لمػػػدعوى لمممثىػػػي و 
فمالنترلس مف يذه لمةبلني لمماىوطي بنف اسػانف ممػدى وتمبةػي تمػمؿ لسػممعنؿ " بتػمع 
 ػػادوؽ لمػػدعـ " وفضػػح عام ػػريم نزعػػزع فرنػػ  لمر ػػوه ونزعػػزع رولنػػ  اسػػانف ممػػدى 

نػػرلـ ممػػم زعزعػػي ؟ !! و ونزعػػزع لنضػػم رولنػػي تمبةػػي تمػػمؿ لسػػممعنؿ .. واػػنف لمتػػ  ال 
ن ػػػنح لمتا نػػػؽ ونةػػػرض عػػػف يػػػذل لالسػػػتتبلم وعػػػف تسػػػمن  لال ػػػنمم بمسػػػمنمتمم وعػػػف 
لست  ػػػمم يػػػذه لمةبلنػػػي لممرنبػػػي لمماىوطػػػي ولسػػػبمغ لمتممػػػي لمبلزمػػػي عىنمػػػم فػػػ  لم ػػػماوف 

اسػػػانف ممػػػدى لمضػػػمرس فػػػ   باػػػرض عػػػدـ زعزعػػػ  لمػػػدمنؿ لمبمطػػػؿ لممسػػػتمد مػػػف رولنػػػ 
عبلنػي ماىوطػػي مػػس لمموظػؼ تمػػمؿ لسػػممعنؿ ػ فػػمف ذمػػؾ ال نكػوف لال عػػف عػػدـ انػػده 

 ومنؿ  مرخ ف  كمف  لممنزلف نبطؿ لمتا نؽ برمتي !!!
فف عبػػده فبػػو زنػػد مست ػػمد بػػي عىػػ  ولنةػػ  ماػػدد،  ٓٓ(  ومػػف  نػػمى عػػدـ انػػد، لمتا نػػؽ ٛ) 

مػمذل نػرلد ماػي فنضػماي ولم ػممد، عىنػي ػ ومػس نابا  فف نسأؿ فنمم سشلال مبم رل منةػرؼ 
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ذمؾ نتمرس لمتا نؽ مف لم مم يذل لمسػشلؿ لمػبلـز لمولتػس ون ػمدر عىػ  لما ن ػ  وعىػ  
فبل نسػأمي  ٓٓلم ممد، ونتمرس مف سشلؿ عبده فبو زند فنمم فست دـ مف فتؿ سشلمي فني 

بس ال نةػرؼ  ػنوم ولممػذكور بػممط ٓٓلمتا نؽ لال عف " مةىوممتػي فػ  ولنةػ  لم ضػن  "  
ونػد ال نػدرؾ لم ػميد ػ ويػو ال نػدرؾ فةػبل ػ فيمنػ  لمولنةػ  لمتػ   ٓٓعػف ولنةػ  لم ضػن  

فنتى ػؼ لمتا نػؽ ذمػؾ لمػذى  ٓطىس لممتمـ مف لمانمب  فف تسأمي فنمم فبل نبمدر بذكريم ػ 
اتـ عف سشلؿ ماىوط مـ نا رؼ لم  موضوع لم ممد، بػؿ وضػىؿ لم ػميد عمػم نطىػس 

كؿ ذمؾ مناىؽ بمس لم ممد، وناـر لممتمـ مف دمنؿ بػرلمه مػوال فف  ٓٓفني  لممتمـ سشلمي
لستتمبى لمماكم  وسمةى لم ميد لممذكور ف  متىس نضمومم فتممى  ممدتي مشكػد، 

 ٓ دؽ لممتمـ 
فاي نطس عى  لم ميد عمدؿ تػمس ل  لسترسػممي فػ   ٓٓ(  ومف  نمى عدـ اند، لمتا نؽ ٜ) 

 : ػ  ٙ/ٜٕ٘ف د نمؿ ص  ٓٓت رنؼ لممخزوف بنمف لمامن  ولم مود، مف 
% اسػػػب  خ ػػػػـ عىػػ  لممخػػػزوف ٛ" ونػػمؿ ) ...... ( مةػػزى خػػػبلص نػػمعزى فعمىمػػـ        

وفكتس لمة د عى  كد، ألف فاػػم عاػدى تةىنممى بضرور، ت رنؼ لممخػزوف ) ولمامنػ  (  ػح " 
ونطس لستطرلده فػ   ـ فممذل نطس لمتا نؽ فسترسمؿ لم ميد " ونوس و اح " كىم  ) لمامن  (

 بنمف يذه لمامن  ؟!!
لألغضػمم عػف  ػرنح مػم فف ػح عاػي مانػر غػمم                 ٓٓ( ومف  نػمى عػدـ انػد، لمتا نػؽ ٓٔ) 

 انف نمؿ  : ٕٓ/٘ٓٔو  ٜٔ/  ٗٓٔص 
" اسػػنف تمػػمؿ لمػػدنف )عضػػو لمرنمبػػ  ( ممػػم تػػي نػػبض عىػػ  وفااػػم تػػمننف لمانمبػػ  فػػ         

فام يم فورنػؾ ويػم فخىنػؾ  ٓٓٓؾ تتنا  فكثر مف مر، ومم تتنىنش لمةربن  نمؿ فام فطىب
 تامـ عى  لمببلط وت وؼ لمبؽ "

عىمػػم بػػػأف لمرتػػػؿ مػػػرنض تػػػدل   !!!  ال ناتمػػػؿ يػػػذل لإلريػػػمس ولمتخونػػػؼ ولمترينػػػس           
 بممتةذنس !!!!

 إازالنػػي لمػػ  لمػػرتـ فػػ  ماضػػر لالسػػتممع لمماػػرر ٓٓ( ومػػف  نػػمى عػػدـ انػػد، لمتا نػػؽ ٔٔ)
ػ لازالنػػي لمػػ  لمػػرتـ بػػأف لممتاػػدثنف يػػـ  فػػبلف و   ٚٔٔػ  ٜٓٔص  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٚٔ

 دوف ب ممى  وتن  ألاد مامـ !!! ٓٓفبلف  و فبلف 
لاضػػمر زوتػػ  لممػػتمـ ػ عىػػ  غنػػر عػػرؼ تػػمر  ٓٓ(  ومػػف  نػػمى عػػدـ انػػد، لمتا نػػؽ ٕٔ) 

لممم فنمػم   لمت  تةطنمػم اػؽ لالمتاػمع عػف لم ػممد،  ػ وسػش  ٓف  ٕٙٛوخبلفم  مىممد، / 
بانػ   ٓٓوف  دفتر لمتوفنر  ٓٓوف  لمم مغ   ٓٓبمازممم ػ وف  لمةمى  و ولمممتىكمى 

 تى ؼ فى  مرد، تس  لم  مونؼ لممتمـ ف  لالتممـ لمتمور بممر و، !!!
نطػػس لسترسػػمؿ لم ػػميد عػػزى لسػػط ماوس سػػمةمف   ٓٓ( ومػػف  نػػمى عػػدـ انػػد، لمتا نػػؽ ٖٔ) 
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 ٓٓولمت انح عىنمم المامومم ونطس لستطرلده ولمت ونس عى  عبمر، يمم  فبدليم 
و ػ وبةػػػد فف روى لم ػػػميد مسػػػأم   ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٔو  ٕٓعػػػف تةمنػػػد  ٜٖٕف ػػػ  ص        

لمتخ نضمى لمت  ولفؽ عىنمم مىةمنؿ فضمؼ لم ميد لمةبػمر، لنتنػ  لمتػ  تػرى ت ون ػمم 
 ولمت انح عىنمم إلمامومم : 

    بمح لمنـو لمتمم  مانف لتممـ (  ح "  ) وند طىس لمةمنؿ لعطمم ممى  ات        
 فىممذل نطس لسترسمؿ لم ميد ؟!!!      

مامومػػ  ت رنػػ   ػػممد، كػػؿ مػػف عػػمدؿ عبػػد لم تػػمح  ٓٓ(  ومػػف  نػػمى عػػدـ انػػد، لمتا نػػؽ ٗٔ) 
اسػػػف عػػػف زنػػػمر، عضػػػو لمرنمبػػػ  اسػػػنف تمػػػمؿ لمػػػدنف مم ػػػاس ممتكسػػػم مػػػف مضػػػموامم 

 ممد، لمسند لامد   ر فىمم مـ ت ىػح  وذلى ماموم  لمت رن  مف لممضموف لزلم ٓٓٓٓ
مةػي لممامومػػ  كمفبلامػػم مػػس لمسػػمبؽ و و ػػ ى عبػػمر، لم ػػميد رغػػـ لمم ػػمدر، عػػف فف مػػم 

( سػػػكى ٘/ٖٕ٘) ص  ٓٓاػػدث مػػػف عضػػػو لمرنمبػػػ  لاتػػػم  فةػػبل لمػػػ  تمدوػػػ  لمةمػػػمؿ 
لمتا نػػػؽ عػػػف لسػػػتتبلم يػػػذه لمولنةػػػ  وعػػػف لنسػػػمطمم ا مػػػم مػػػف لمةامنػػػ  مػػػدالمتمم عىػػػ  

لمرنمب  وتاممىي عى  لممتمـ لزلم لتترلم لممتمـ عى  لات مد مم فةىي وفدى ضانا  عضو 
 لم  ثور، عممؿ لمم اس !!!

ويذل وغنره ن طس بةدـ اند، لمتا نؽ و ػ وذمؾ نبطىي بطبلام نمػدر كػؿ مػم فاطػوى             
 عىني !!!!

* * * *   * * * * 
َغحٗيحَ:َـَك٠َجملٞػــــــــــٞع

َصػًَٟٞيضيَِٚٓلوَٚخمطِوَٚٓظـ٘ؼٚ)َأَ(َٛظَٙجُضػَٟٞ
َسحُوٜحَٝطحٗؼٜحَٝٓإُلٜحََٛٞجملـغعَدـ٘نيَٜٓضٟ

َٝؿحػضَٙكيٜحَضحذؼَٚ"َمجحٍَجمسحػيََ"َٓٞظقَط٘ضٝمَجُضػْ
َجُظًَٟحٗصَذبدَحمحًٔطَٚـَُٝيؾَجملٜ٘ضؽَ/َشٞه٠َؿالّ

َٝضؼحٗنَٝضؼحكغَٓغَٛظجَٝطجىَشٜٞزَػؼَٞجُغهحذٚ
َظ٠َٓغَؿٔٞحَجُغهحذُٚطذوينَذمححًَحطخَجسطِؾَكيَٚؿٔٞدَٚجُشش

ًَََطُيَٓغَؿِريسَجُوِٞخَجُ ىَجعذبلصََٖٓٛجٔسَٝػـٞؽَجُغهحذَٚجلصجعيٚ
ََٝدـَٖظَٖجُ٘يحذَٚجُؼحَٓٚذحُغهحذَٚجلصجعيَٚ!

سبؽ مام ادنث عاد لبدلم لمدفوع عف اسانف ممدى .. مةداي ولغرلضػي .. واانػؿ           
 ترؼ تزونر !!!لمني .. ونضنتام يام لاي ماترؼ تى نؽ مثىمم يو ما

مىتاػػي لمدلومػػي مػػدعـ لماػػزؿ لمماة ػػده  ٛٔػ ماضػػر لالتتمػػمع /  ٕو فػػ  امفظتاػػم /          
ػ نبؿ لمببلغ لمكمذس موضوع يػذه لمػدعوى .. وثمبػى بماضػر يػذل لالتتمػمع  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٖٔ
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لكت ػػػمؼ اػػػمالى تزونػػػر ضػػػخمي فػػػ  لختػػػمـ لم نػػػزلى لمتػػػ  ن ػػػدريم  ػػػادوؽ لمػػػدعـ مىت ػػػرنح 
 لموالنمى لممتاده .. بممت دنر لم 

ولم معؿ لممزور يو يو اسانف ممدى  ماس لمدعوى و ػ وتاررى ضده تبمعم خمسػ          
ػ  ٜٛ/ٓٔ/ٖٔو  ٜٛ/ٓٔ/ٛٔو  ٜٛ/ٜ/ٖٓو  ٜٛ/ٜ/ٙٔو  ٜٛ/ٜ/ٗمامضػػر تزونػػر فػػػ  

ػ وكىمػػػم تاطػػػوى عىػػػ  ببلغػػػمى مػػػف  ػػػادوؽ  ٕبامفظتاػػػم /  ٕلرف اػػػم  ػػػوريم تاػػػى  رنػػػـ / 
   ضد  لممدعو / اسانف ممدى متزونره لم نزلى عى   ادوؽ لمدعـ !!! امع  لمازؿ ولماسن

.. ممزنػد مػف توضػنح لسػممنس اسػانف ممػدى  ٘بامفظتاػم /  ٕوند ل ػ ةام امفظتاػم /         
ف  يذه لمتزونػرلى .. ومتمػؿ مػمورد بمػم مػف ولنػس لممامضػر .. ننػمـ لممػذكور اسػانف ممػدى 

لمػػدعـ مىت ػػدنر و وننممػػي بم ػػطامع لختػػمـ مػػزوره و بتزونػػر لمةدنػػد مػػف لختػػمـ فنػػزلى  ػػادوؽ 
وضس ب ممى لالختمـ لممزوره عى  فولتنر لم ركي لمخم ي وننممػي بتزونػر لرنػمـ لم ػاؼ فػ  
لم نزلى لال ىني متتسؽ مس لمتزونرلى لمت  نترنمم .. وا ومي ف  ونموس لخرى وبطرنؽ غنػر 

ه ت ػمبي خػمتـ لم نػزلى مػدى  ػادوؽ م روع عى  فنزلى لمانى ثـ ننممي بم طامع لختػمـ مػزور 
لمدعـ ولستخدلـ يذه لم نزلى لممزوره مس تزونر توننةمى لممخت نف وذمؾ عى  فولتنر م ػركتي 

 لمخم ي مةبور امتز لمت دنر دوف لالمتزلـ بمما ص لمم رره ..
لف مػػػمورد بتىػػػؾ لمامفظػػػي مػػػف  ٘ولورداػػػم تة نبػػػم عىػػػ  ذمػػػؾ ػ عىػػػ  وتػػػي امفظتاػػػم /         
 رسمني ومستادلى نثبى لما موؽ لم مطةي لنتني :مامضر 

َ:َجمويوَٚجلٝىل
لف  ػميد لالثبػمى لالوؿ اسػانف مامػػد ممػدى لمػذى لبىػ  لمرنمبػػي لالدلرنػي ضػد لممػػتمـ         

لالوؿ مػػػي سػػػتؿ امفػػػؿ فػػػ  لمتى نػػػؽ ولمتزونػػػر ولال ػػػطامع وتوتػػػد مامضػػػر لخػػػرى مػػػـ نتسػػػف 
لدلرى م ػػػر  ٜٛ/ٛٔٔ٘ ػػػر لمماضػػػر رنػػػـ لما ػػػوؿ عىنمػػػم و وعىػػػ  سػػػبنؿ لممثػػػمؿ ال لما

 ٜٜٛٔ/ٜ/ٚٔعػرلوض م ػر لمتدنػده فػ   ٙٗٔو لمماضػر رنػـ  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٙلمتدنده فػ  
مارره ضد ذلى لم خص متزونره فنزلى با س طرن ػ  لمتزونػر لمماػوه عامػم فػ  مسػتادلى يػذه 

 لمامفظي ويو ممادل ب ادوؽ دعـ  امع  لمازؿ لم  اظر لمتةممؿ مةي .
َ:َيٚجمويوَٚجُػحٗ

لف  ػػدوع لممػػتمـ لالوؿ مىاظػػر لمػػذى فرضػػي  ػػادوؽ دعػػـ  ػػامع  لماػػزؿ ومػػف ثػػـ         
لعطموي تةىنممى بةدـ لمتةممؿ مس اسانف ممدى لمذى مـ نكف ند عىػـ بةػد لف  ػادوؽ لمػدعـ 
اظر لمتةممؿ مةي .. يذل لماظر يو لمذى لوغر  در اسانف ممػدى فمسػتاؿ ولنةػ  لعطػمم 

دور لماظػػر مبىاػػم مػػف عمػػبلى مختى ػػي كػػمف نػػد تا ػػؿ عىنمػػم مػػف لممػػتمـ لالوؿ مػػي نبػػؿ  ػػ
سػػػ رنمتي لممتةػػػدده و ػػػ ن ي لمػػػذى نةمػػػؿ بػػػممةرلؽ متتمنػػػديم مػػػي بممػػػدوالرلى منػػػدفةمم كم ػػػروفمى 
ماتىػػػي فػػػ  لمامنػػػي بتممةػػػ  بنػػػروى فػػػمبى  اسػػػانف كػػػذبم لمرنمبػػػي لالدلرنػػػي لاػػػي طىػػػس ماػػػي يػػػذه 
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 لمدوالرلى ر وه .
َ:َجمويوَٚجُػحُػٚ

لف  ػػػػميد لالثبػػػػمى لمخػػػػممس / تمػػػػمؿ لسػػػػممعنؿ  ػػػػميد مػػػػأتور ماسػػػػمس لممػػػػدعو /          
اسػػػانف ممػػػػدى ونةمػػػػؿ مدنػػػي بػػػػأتر رغػػػػـ لاػػػي موظػػػػؼ ب ػػػػادوؽ دعػػػـ  ػػػػامع  لماػػػػزؿ بػػػػدمنؿ 
م مابتي مي ف  تا بلتي بؿ لاي يو لمذى نا ؿ لمني لسرلر لم ادوؽ ونسمؿ مي لما وؿ عى  

 لم نزلى لمت  زوريم .
 ممدى ! ػ ماترؼ تى نؽ لتممممى كمذبي !!! *  ويو لنضم ػ اسانف

 مثىمم يو ماترؼ تزونر !!    
ف   ٜٜٔٔ/ٔ/٘فمم يو اكـ ماكم  تامنمى لالسكادرني و فمف لمدومي لمةىنم لم مدر        
تامنػمى لمةطػمرنف ببػرلم، مامػد كممػؿ عىػ   ػةبمف مػف لالتمػمـ لمكػمذس  ٜٜٓٔ/ٖ٘ٛلم ضني 

انف ممػػػػدى  ػػػػ نؽ اسػػػػانف ممػػػػدى و ػػػػرنكي فػػػػ   ػػػػركتممم لمػػػػذى اسػػػػبي لمنػػػػي زورل لبػػػػرلينـ اسػػػػ
مػوروتكس ولمػذى نممػى لمماكمػي عاػي   لامػم ػ فى لمماكمػي ػ " ال نطمػوف وتػدلامم لمػ   ػا  
لمولنةػػي وف ػػػم مت ػػػونره ونسػػموريم لم ػػػؾ فنمػػػم ..............ولف مم ػػدر عػػػف لممػػػذكور " لمػػػر 

تػػ  نػػدعنمم ". !!!! ػ ثػػـ لضػػمفى نػػدفس لمػػ  لم ػػؾ فػػ  سػػىوكي وعػػدـ لالطمواػػمف لمػػ  لالنػػولؿ لم
لمماكمػػي فػػ  اممنػػ  مػػدوامى اكممػػم " كػػؿ ممسػػبؽ نتةػػؿ لمولنةػػي برمتمػػم ماػػؿ  ػػؾ لمماكمػػي 

 وعدـ لطموامامم مةدـ ث تمم ف  لنولؿ لممبى  ومف ثـ نتةنف مذمؾ لم ضمم ببرلم، لممتمـ " .
 

َجُطٞهيصَجملغيدَجُـغيدَُِرالؽ
 . يإًضَجُـغعَجٌُرريَٝجلٗطوحّ

 !!! ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙببلغ اسانف ممدى لامم كمف بتمرن  ف     
 ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔلال لاػػي سػػبؽ يػػذل لمػػببلغ بة ػػرنف نومػػم ولنةػػي يممػػي تػػدل تػػدلعى بتػػمرن       

بػػػػرفض لالعتمػػػػمد لممسػػػػتادى لمم تػػػػوح ماػػػػي ولعمدتػػػػي لمنػػػػي ػ لمػػػػ  اسػػػػانف ممػػػػدى ػ فػػػػ  
 كمم نىام !! ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔ

وفػػتح لالعتمػػمد  ٜٛ/ٛ/٘ٔؿ لاػػي تةمنػػد فػػ  ن ػػو  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙف ػػ  بػػبلغ اسػػانف ممػػدى      
 .. ٜٛ/ٛ/ٜٕبتمرن   ٜٜٛٔ/ٕ/ٜٓٚلممستادى 

 ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔػ .. اةػـ فػ   ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔويذل لالعتمػمد لممسػتادى لماػ  ولعنػد فػ       
 لى نبؿ ع رنف نومم مف ببلغ اسانف ممدى لمكمذس !!!

لم ػمدر مػف  ػرك  ترنكواػم ػ وتضػماى لمخطػمس  ٖٔوند ندمام دمنؿ ذمػؾ بامفظتاػم /         
لمػػػػ  باػػػػؾ لمتامنػػػػي ولم ػػػػمدرلى بمعػػػػمد، ل ػػػػؿ لالعتمػػػػمد لممسػػػػتادى رنػػػػـ  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔفػػػػ  
( ػ مةػدـ لسػتةمممي . ػ  ٜٛ/ٛ/٘ٔ) عػف لمتةمنػد فػ    ٜٛ/ٛ/ٜٕلمم توح بتػمرن   ٜٛ/ٕ/ٜٓٚ
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 وم مر ف  اممن  لمخطمس لمػ  لاػي مرفػؽ بػي ل ػؿ لالعتمػمد ولمتةػدنؿ لمخػمص بػي ونىاػم تةىن ػم
لممػذكوره لف ذمػؾ نثبػى ضػانا  لممػدعو / اسػانف مامػد  ٖٔعى  ذمػؾ عىػ  وتػي امفظتاػم / 

و تمرن  رفض ولعمد، لالعتممد لممستادى  اػؼ لمػذكر ػ ولاػي  ٜٛ/ٓٔ/ٙٔممدى لبرلينـ و ماذ 
لفتةؿ اكمن  وادوتي بةد رفض ولعمد، لالعتممد لممستادى و مىاكمني بمممتمـ ولالات ػمـ ماػي !! ػ 

رفػػض لالعتمػػمد ولعمدتػػي و لاػػي ل ػػترط  ػػممد، فاػػص ماػػرره مػػف  ػػرك  كػػنكس و  يػػذل وسػػبس
وخطػػمس مولف ػػي مونةػػي مػػف تػػمرى كػػمو مػػف  ػػرك  كػػنكس و ومخمم ػػ  ذمػػؾ متةىنمػػمى  ػػادوؽ 
لمػػػدعـ . )  ػػػرك  كػػػنكس تخػػػص اسػػػانف ممػػػدى لمػػػذى اظػػػر لم ػػػادوؽ لمتةممػػػؿ مةػػػي ( يػػػذل 

ى ماظػػور لمتةممػػؿ مةػػي مثبػػوى فضػػبل عػػف لبػػبلغ  ػػادوؽ لمػػدعـ مى ػػركي و بػػأف اسػػانف ممػػد
وممتضػماي خطػمس  ػرك   ٕٔتزونره فنزلى ولختمـ  ادوؽ لمدعـ . ) ترلتس لنضم امفظتام / 

ترنكوام لممرفؽ بمم مف لاي مـ تا ذ لى تةمندلى مس لى مػف اسػانف ممػدى لو يػمرى لو تنمػ  
 مطى م ( .
مةػػػدـ  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔ فػػػمذل كػػػمف لالعتمػػػمد لممسػػػتادى لممػػػذكور  نػػػد فماػػػ  وفعنػػػد فػػػ         

بةد ع ػرنف نومػم مػف  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٙلستةمممي و فمم يو لذف سر  وسبس لمببلغ لمكمذس  ف  
 إمامم لالعتممد ولعمدتي مةدـ لستةمممي  ؟!!! 

َٝهقَجُطؼحََٓٓغَدـ٘نيَٜٓضٟ
َجمنحًَحَٕذوغجعَط٘ضٝمَجُضػَْ

َ!!!ُػرٞشَضؼٝيغََٙكيؼجشَجُظ٘ضٝمَٝضٞهيؼحشَٓٞظليَٚ
سػػوؿ ٕٔةػػي ا سػػي تمػػمؿ لسػػممعنؿ  " بتػػمع  ػػادوؽ لمػػدعـ "  ػ   ف ػػ  ص وبػػذمؾ فنػػر تمب   

 تممؿ لسممعنؿ ف مؿ :
 س ػ      وممي      اسانف ممدى ف  لمتوننس عى  يذل لمة د ) ع د سبتمبر ( ؟

 ٓتػ  ػ      مم فعرفش يو ونس عى  لمة د مني 
 دى ؟س ػ       ويؿ يامؾ  ثم  م مكؿ فنمم بنف   ادوؽ لمدعـ واسانف مم

 تػ  ػ      فام  فعرؼ لف فني م مكؿ 
 س ػ      وممي  اوع وطبنة  يذه لمم مكؿ ؟

تػ  ػ      فام بمسمس ف  فرون  لم ادوؽ لف يامؾ م مكؿ ماسانف ممدى فػ   ػادوؽ لمػدعـ 
 ٓبمماسب  ما   لمت دنر ألمرنكم  لمى  ي  لمكوتي 

ماػػػس اسػػػانف ممػػػدى مػػػف س ػ      يػػػؿ ياػػػمؾ نػػػرلر  ػػػمدر مػػػف  ػػػادوؽ لمػػػدعـ بونػػػؼ فو 
 لمت دنر ؟

 ٓٓٓتػ  ػ      فام فسمس لف يو مونوؼ عف لمت دنر 
 :  ٖٕٗوعف ذمؾ و  نمؿ عزى لسط ماوس  سمةمف  ص               
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 ؟ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٔس ػ       ومميو سبس توننس اسانف ممدى عى  لمة د لممشرخ 
دلر،  وممػػم لمة ػػد لاتمػػى  تػػػ  ػ     زى ممنىػػى  لااػػم كاػػم نمعػػدنف فػػ  مكتػػس روػػنس متىػػس لال

كتمبتي فام ومانر ونةام ورونس لم رك   ثـ لمةمنؿ وفوتوى باسانف ممدى  ويو 
 كمف نمعد  تاس لمةمنؿ بنمخد لمة د ونونس عىني 

             ٓٓٓٓٓٓٓٓ   
             ٓٓٓٓٓٓٓٓ 
 ٓعف طرن ي  وفعت د لاي  لممدؼ مف ذمؾ لاي  نبنف لاي بنس  مخزوف لم رك   تـ          
 نمؿ عزى لسط ماوس سمةمف : ٖٕٚوف  ص 

 ؟  ٜٛ/ٛ/٘ٔس ػ      يؿ تـ لمبدم ف  تا نذ يذللمة د لممشرخ 
تػػ  ػ      أل ألف مػدنر لمت ػدنر ففػمدا  بأاػي عاػد طىػس مولف ػ  لألسػةمر مػف  ػادوؽ لمػدعـ 

 رفض لعطمم يذه لممولف    وطىس  عدـ لمتةممؿ مس يذل لمةمنؿ 
             ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 
             ٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 
فام م درش فا ذ  لن بةد لما وؿ عى  مولف    لألسةمر ػ ومـ ترد  ات  تكتمؿ               

 ٓلترلملى لمتةمند 
  ٖٕٛص /                

و ممم ا ىى يػذل لمػ  روػنس متىػس لالدلر، فكػد مػ  فف ياػمؾ فةػبل تةىنمػمى                   
ؽ لمػػػدعـ بةػػػدـ لمتةممػػػؿ مػػػس لمةمنػػػؿ اسػػػانف ممػػػدى  ػػػماس  ػػػ ون  مػػػف  ػػػادو 

 ٓوترتس عى  ذمؾ  عدـ تا نذ لمة د  ات  تمرنخي  ٓ رك  كنكس  
 : ٖٜ/ٛو  ص  ٕٜ/ ٚو  ص  ٛٛ/ٖوف  فنولؿ مانر غمم  ص                 

 عف لمة د لألوؿ فاي  رد لالعتممد مىباؾ ػ سوؿ فأتمس :  ٛٛ/ ٖفبةد فف نمؿ ص      
 يؿ البد مف مولف     ادوؽ لمدعـ عى   لمة ود ؟ س ػ    

 تػ  ػ     طبةم 
 س ػ     ومممذل رفض  ادوؽ لمدعـ لممولف    عى  يذل لمة د ؟

 تػ  ػ   نممو م  ممتتةممىش  مس يذل لمرتؿ  ألاي م بوه كمم بىاى رونس متىس لالدلر، بكده 
 س ػ     ومف فبىاى مف لم ادوؽ ؟

لمةػػمرؼ ولألسػػتمذ ع ػػمـ ولماػػم  ما ػػور  ػ  بونػػؼ  لمتةممػػؿ مػػس تػػػ  ػ   لممماػػدس متػػدى 
 ٓاسانف اممونم 

 ٖٜو  ٕٜ/  ٛو  ٚولضمؼ مانر غمم  ص           
 س ػ     مممذل تةممىول مس اسانف رغـ لماظر ؟
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 تػ  ػ   لمتةىنممى بةدـ لمتةممؿ كماى بةد كتمب  لمثبلث  ع ود
 *   مـ نكف اسانف ممدى نةىـ 

 لمدعـ اظر لمتةممؿ مةي  فف  ادوؽ    
 ٜٛ/ ٜ/ٕٔولال مملابرى بانر امتي مىتوننس عى  ع د     

 :  ٖٕٗ/ ٓٔو ف  ذمؾ نمؿ عزى لسط ماوس ص 
 "  وفوتوى باسمانف ممدى ويو كمف نمعد تاس ل مةمنؿ  بنمخد لمة د ونونس عىني  "  

َ:َـَهحٍ،ََٝك٠َأهٞجٍَجمضَٟٓغجصَؿَٚجُؼحعفََٓضيغَػحَّط٘ضٝمَجُضػْ
: نػػػػمـ لمتماػػػػس لألمرنكػػػػ  بماتسػػػػمس كمفػػػػ   ػػػػمدرلى يػػػػذل لمباػػػػد ) لمباػػػػد لمخػػػػمص   ٖٛٔص 

( لممػػػػػزور اظػػػػػرل م نػػػػػمـ  لمتماػػػػػس لألمرنكػػػػػ  فػػػػػ   ػػػػػمر لبرنػػػػػؿ   ٜٖٖبممت ػػػػػدنر ألمرنكػػػػػم ( ) 
فمؼ دستي خ مم مف ا تام وتبػنف بةػد ذمػؾ فف يػذه لمكمنػ   بػؿ لكثػر  ٓٚٔبماتسمس عدد 

فمؼ دست  تػـ  ٘ٛ،  بمالضمف  لم  كمنمى فخرى تةمدؿ مامم ند تـ ت دنريم عى  فنزلى مزور 
ت دنريم ألمرنكػم خػبلؿ لأل ػمر لألخنػر،  ب نػزل  مػزور،  ولضػطررام لمػ  لن ػمؼ ل ػدلر فنػزلى 
ممذل لمباػد وتػـ لكت ػمؼ لم نػزلى لممػزور،  بةػد ورود بةػض  ػور  مامػم مػف لمتماػس لألمرنكػ  

ف ماػػػم بمن ػػػمؼ يػػػذه لم ػػػركمى مػػػف  وتبػػػنف لف ياػػػمؾ خمػػػس  ػػػركمى يػػػ  لمتػػػ  نممػػػى بػػػممتزونر
 ٓلمت دنر بةد عرض لألمر عى  لمىتا  لمدلوم   مى ادوؽ ولعتمد نرلريم وزنر لم امع  

نرر فاي  " تـ لخطمر لمانمب  لمةممي عف يذه لم ركمى وممزلؿ لمتا نؽ  ٜٖٔوف  ص        
 مستمرل "   
 :   ٕٖٓو ف  ص 

  مفمم  عف لمت دنر؟س    ػ   وممي  فسممم لم ركمى لمت  تـ لن
تػػػػ  ػ  عىػػػ  مػػػم فتػػػذكر  ػػػرك  كنػػػتكس ) لمممىوكػػػ  ماسػػػانف ممػػػدى (  و ػػػرك   مػػػورد تكػػػس        

 ) وي  فنضم ممىوكي مي (
 س   ػ    يؿ تـ لخطمر  ركمى لم طمع لمةمـ  ولمخمص  بمذل لم رلر ؟

 ٓوترنكوام  ٓٓٓٓٓٓٓٓٓتػ  ػ   فام  فخطرى  ركمى لم طمع لمةمـ وي  
 ٓػ   نرر فف لالخطمر تـ ماي بمت مؿ  تىن وا    ٕٖٔو ف  ص 
ػ   نرر فاي بدف عىمي بتزونر فنزل لمت دنر وبػأف  ػرك   كنػتكس ومػوردتكس    ٖٕٖو ف  ص 

 ٜٜٛٔي  فكبر   ػركمى نممػى بتزونػر لم نػزل  فػ   ػمر نوانػو سػاي 
 ٓت رنبم 

لمسػوؽ  لمماىػ    ػ    نػرر فف يػذه لم ػرك  فو غنريػم تسػتىـ لمبضػمع   بسػةر ٕٖٗو ف  ص 
وت ـو بتزونر  لم نزل لمخم   بمم وت دنريم و ف  ذلى لم ػ ا  نػرر 
فف نرلر لن مؼ  لمت دنر م ػرك  كنػتكس لممةتمػد مػف وزنػر لم ػامع  
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 ٓ ٜٜٛٔ مدر ف   مر لكتوبر  سا  
َدـ٘نيَٜٓضَٟجػـغَُإلهغجع)َذؼضَػَِٔٚ(
َذإَٔط٘ضٝمَجُضػَْدظغَجُطؼحََٓٓؼَٚ

 !!َحََّٝكيؼجشَجُظ٘ضٝملضٜحَٓٚذطؼٝيغجشَأسط
نىام لف اسانف ممدى مـ نكف  ند عىـ بةػد بػأف   ػادوؽ لمػدعـ اظػر لمتةممػؿ مةػي          

  ٓٓعاػػدمم ت ػػدـ بببلغػػي  لمكنػػدى لمكػػمذس ضػػد ....... مةت ػػدل فاػػي يػػو لمػػذى ونػػؼ فػػ  سػػبنىي 
لر بػأف  فىمم  تامي  لمني لألمر  وفمر لممامضر لمتػ  اػررى ضػده مػـ نتػد  مادواػي مػف لالنػر 
ف ػػ    ٓٓلم ػػادوؽ اظػػر لمتةممػػؿ  مةػػي  وفون ػػي التمممػػي بتزونػػر فختػػمـ وفنػػزلى  لم ػػادوؽ  

 مف فنولمي سوؿ فأتمس  :  ػ  ٗٗ/ ٕٕص 
 س   ػ       وممف  در نرلر لن مفؾ ؟

 تػ  ػ       مف لمىتاي لمدلوم   م ادوؽ دعـ لم طف
 س   ػ       ومميو سبس   دور يذل لم رلر  

فرنػمـ بةػض  ٘ٗ/ٖٕلتمػمممـ مػ  بتزونػر فنػزل لمت ػدنر  فاػم و خػرنف  ) وذكػر ص  تػػ ػ     
 ٓلممامضر لمت  اررى  ضده (  

َضضجسََجُغهحذَٚجلصجعيَٚ
َك٠َحمحػغَجُطؼٝيغَمٔحيسَدـ٘نيَٜٓضٟ

َخمحكسَجلغغَك٠َجُضػَٟٞٛ٘حَ!!!
َٝضؼضيحشَدـ٘نيَٜٓضَٟؿِـسَجُغهحذَٚ!!!

دى نةىـ بذمؾ .. ونتةممػؿ مػس لماػمس ومػس لممػوظ نف ومف لممشسؼ تدل لف اسانف مم       
بسػىط  لمرنمبػي وب ػوك  لمرنمبػي .. ف ػد نػمـ اسػانف ممػدى ػ بةػد لم ػبض عىػ  لممتممػنف ياػم ػ 

فاػػولؿ  ٕٗبمالعتػػدلم عىػػ  مػػدنر لمت ػػدنر ب ػػادوؽ لمػػدعـ وتاػػرر عػػف لمولنةػػي لمماضػػر / 
وع لمػػ  مػػمورد فنػػي واطىػػس ضػػـ  ػػوره طبػػؽ لال ػػؿ ماػػي مىرتػػ ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٛٔعمبػػدنف فػػ  

 لثبمتم متاوؿ اسانف ممدى !!!
َ:َـَََٖٝٓجًحطيدَٝضغٛحشَدـ٘نيَٜٓضَٟك٠َذالؿٚ

مػس لممماػػدس / ..... وذمػػؾ  ٜٛ/ٛ/٘ٔفػػ  ببلغػػي لاػي لبػػـر لمة ػػد لالوؿ  ٔ(  لدعػ  ص ٔ) 
ػ مػػدنر لمت ػػدنر  ٔكػػذس م ضػػوح : فىػػـ نونػػس ....... عىػػ  يػػذل لمة ػػد و ولامػػم ونػةػػػي 

 ونس لم طمع لمتتمرى عزى لسط ماوس .ػ ر  ٕمانر غمم   
فػ  ببلغػي بػأف لم ػاؼ " فػمابلى رتػمم  " .. بنامػم لما ن ػي لف لم ػاؼ "  ٔ(  ذكر ص ٕ) 

مػف لاػي نػمـ  ٘و  ٕفماىي ارنم  " ػ ويػذل نشكػد مػمورد بممماضػر لممرفػؽ بمماػمفظتنف / 
بػي رتػمم  رغػـ لف لممول ػ مى لممكتو  ٖٖٛارنمػ  لمػ   ٜٖٖبتزونر رنـ لم اؼ مػف 
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 ف  لمة د ارنم  ال رتمم  .
وند تػـ لماػمم يػذل لمة ػد و ػ فضػبل عػف لماظػر لمػذى فرضػي  ػادوؽ لمػدعـ عىػ              

 اسانف ممدى !!
مػف ببلغػي لمكػمذس لف ...... طىػس ما سػي  خ ػنم  ٕ(  ولدع  اسانف ممدى كػذبم ص ٖ) 

وح الف لؿ ساى عف كؿ دستي نتـ ت ػدنريم .. وذمػؾ كػذس م ضػ ٓٔعف لمة د لالوؿ 
سػػاى كماػػى فػػرؽ لمسػػةر فػػ  لمدسػػتي مػػا س لم ػػاؼ بػػنف  ػػرك  لم ػػوربت  و ػػرك   ٓٔ

سػػاى فػػرؽ لمسػػةر تػػدفس م ػػرك   ٓٔترنكواػػم و ولت ػػؽ مػػس لممخت ػػنف بمم ػػركي بػػأف لؿ 
 ترنكوام ب نؾ م ممح لم ركي عف  اف لمطىبني .

نر لمت ػدنر مانػر دمنؿ ذمؾ لف يذه لمولنةي وتدى مدواػي فػ  اناػي بخػط نػد مػد             
غمم  ف  لتادتي لمت  تا ظى عىنمم لمانمبي لمةممي و وممذه لمولنةي ولنةي مممثىي ادثى 

دوالر عىػػػ  لمدسػػتي م ػػػرك    ٔ/ٕب ػػرك  ترنكواػػم مػػػس  ػػرك  متنػػػؾ لمتػػ  دفةػػػى فػػمرؽ  
 ترنكوام ومستادلى يذه لمولنةي موتوده بمم ركي .

بببلغي لف يذل لمة د عف  ٔنف ممدى ص ػ ذكر اسا ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٔ(  وعف لمة د لمثما  ٗ) 
لمػؼ دسػػت  فماىػي رتػػمم  . ولما ن ػػي لف لم ػاؼ ارنمػػ  ال رتػمم  ػ وذمػػؾ نك ػػؼ  ٕٗ

عػػف تػػدبنره مىتزونػػر مسػػت ببل اسػػبمم لعتػػمدى وك ػػ ى لممامضػػر لمتػػ  ارريػػم  ػػادوؽ 
 لمدعـ ضده !

ر ولف فمػؼ دوال ٓٓٔمف لمببلغ لدع  اسانف ممدى لف ...... طىس ماػي  ٕ( وؼ ص ٘) 
 يذل لممبى  لمكبنر ن وؽ اسب  رباي وعمومتي لمت  نا ؿ عىنمم مف لمةمنؿ لالتاب  ! 

 ـ فبل ن ح ع ػبل ممػف مثػؿ ......  ـوبذمؾ امنض اسانف ممد ا سي با سي و              
 موكمف مرت نم ػ لف نطىس ماي ر وه ت وؽ ممنت مضمه ؟ !!!

اسػانف ممػدى بػمما   عىػ  سػشلؿ لمرنمبػي مػي  (  وف  تبتح غرنس عىػ  لما ن ػي و ػ لتػمسٙ) 
 عمم لذل كماى بناي وبنف ....... خبلفمى ؟ ػ ف د سوؿ فأتمس : ػ 
 س ػ يؿ بناؾ وبنف ........ رونس لم ركي ثم  عدلم لو خبلفمى ؟

    ػ  ال .
فكنػػؼ ال توتػػد خبلفػػمى بنامػػم مػػـ نا ػػذ ع ػػد ولاػػد مػػف لمة ػػود لالبتدلونػػي لمثبلثػػي و            

 لونؼ لمتةممؿ مةي مثبوى تزونره ؟ !!!و 
بماضر لمببلغ لمكمذس و ن وؿ اسانف ممػدى لاػي بمماسػبي مىطىبنػي لالومػ   ٗ(  وف  ص ٚ) 

سػن ـو ..... بت ػػانىمم فػػ  لمم ػماس فػػورل ولاػػي لفػػمده بأاػي مسػػتةد الامػػمم ولمة ػػػد لالوؿ ) 
 نومم بمترد لمدفس . ٘ٔ( ف  خبلؿ  ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔ
 س ف  كذس ف  كذس و  نتي : ػ وذمؾ كذ          
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نبؿ ع رنف نومم مف  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔ(  لف لالعتممد لممستادى لما  ولعند ماذ ٔ) 
لمػػببلغ .. فكنػػؼ نةػػد ....... يػػذل لموعػػد مػػس لماػػمم ورد لالعتمػػمد لممسػػتادى 

 مةدـ لستةمممي !!!
لمتػػ   (    نىػػـز مػػف ثػػـ متا نػػذ لمطىبنػػي لعػػمد، فػػتح لعتمػػمد  خػػر ثػػـ لاتػػم  لمطىبنػػيٕ) 

 نستارؽ لاتمتمم بممم ماس مده ال ت ؿ بتمتم عف ست  ف مر !!!
 يذل يو اسانف ممدى !!    

 مةداػػػػػػػي !!   
 و فغرلضػي !!  
 و فكمذنبػػػػي !!  
 و تامنضمتي !!  

َ!!!َك٠َكغيسَجلػغجع)َخَ(ََ
لم ػمطس لمتػمـز  . يو لممستاد ـلالضرلر  ـلو فرن  ! ـ لم ؾ لمدلم  عى  لات مم تمم          

  ـ.. ويو لفمده رسمني  مدره مف  رك  ترنكوام و ت ند ا م بأاي :  ٕٔبامفظتام /
" مػػـ نػػتـ تا نػػذ لنػػ  تةمنػػدلى مػػس اسػػانف ممػػدى لو لمسػػند يػػمرى لو تنمػػ  مػػف تماػػس لم ػػركي 

 مطى م " .
َ:َـَٝػ٠َِٝجَٚضِيَجمحكظَٚجغرط٘حَٓحٗظٚ

و ولاتمػػمم  ٕٜٙٔ/ٕٓٔلبتػػدلم مػػف لم ػػماوف   نبػػنف مػػف تتبػػس ترنمػػ  لالضػػرلر لمةمػػدى       
مكػػررل )ف( ومػػف لالتمػػمع  ٙٔٔمكػػررل و  ٙٔٔو ومػػف  ػػنمغ  لممػػمدتنف  ٜ٘ٚٔ/ٖٙبمم ػػماوف 

 لم  م  و ػ وفاكمـ لم ضمم ػ لف يذه لمترنمي ماكوم  بمممبمدىم لممت ؽ عىنمم لالتني :
ماػػى لمولنةػػي غنػػر ماكومػػي فوال : فف يػػذه لمترنمػػي ترنمػػي لاتنمطنػػي ال ناطبػػؽ ا ػػمم لال لذل ك

باص نماوا   خر سولم لكماى ع وبتي لخؼ لـ ل د و ومذمؾ فمف تطبنؽ يذل لماموذ  نتطىػس 
عػػػدـ تػػػولفر امػػػوذ  نػػػماوا   خػػػر ن بػػػؿ تكننػػػؼ لمولنةػػػي بػػػي و وال ن ػػػمر لمػػػ  يػػػذه لما ػػػوص 
 لالاتنمطني لال عادمم نخىو لم ماوف مػف اػص خػمص نةمنػس عىػ  عػنف لم ةػؿ لممرتكػس و فأمػم
لف وتد اص فبل ماؿ عادوػذ مىتػوم لمػ  اػص لالضػرلر ػ  نػم كماػى لمة وبػي لمتػ  ن رريػم ذمػؾ 

 لماص لى سولم كماى يذه لمة وبي ل د لو لخؼ مف لمة وبي لمم رره ف  اص لالضرلر .
ػ  ٜٓٚٔ* د . عبػػد لمممػػنمف بكػػر .   لم سػػـ لمخػػمص لمتػػرلوـ لممضػػره بممم ػػىاي لمةممػػي ط 

 . ٖٓٗ/ٜٕٗص 
 ػ ٜٚٚٔػ  ٚولم سػػػػػـ لمخػػػػػمص فػػػػػ  نػػػػػماوف لمة وبػػػػػمى ط                            

 ٘ٔٗص  
  ٖٕٛص  ٜ٘ٛٔو ط  ٕٗٚػ ص  ٜٜٚٔ* د. لامد فتا  سرور . لم سـ لمخمص . ط 
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ػ  ٛو وط  ٜٜ( ص ٔػ ام ػني ) ٜ٘ٚٔػ  ٚ* د. مامػود م ػط   .   لم سػـ لمخػمص . ط
ه ون ػػوؿ فنمػػم : ػ " ونػػد فمانػػى يػػذ ٜٙ( ص ٔام ػػني ) ٜٗٛٔ

لمممده ف  لمم روع الامم ال تةدو لف تكوف ا م لاتنمطنػم نتةػذر 
لف نتد مي متػمؿ تطبنػؽ فػ  ظػؿ ا ػوص ال تتػرؾ ثاػر، مة ػمس 
مػػػػػف نتةمػػػػػد لالضػػػػػرلر بمممػػػػػمؿ لمةػػػػػمـ عػػػػػف طرنػػػػػؽ لالخػػػػػتبلس لو 
لالسػػػػتنبلم  لو لالسػػػػتةممؿ لو لالتػػػػبلؼ نسػػػػتوى فػػػػ  ذمػػػػؾ لممػػػػمؿ 

 لمةمـ ولمممؿ لمخمص .
 .    ٕٙٔػ ص  ٕٜٛٔتمر .   لم سـ لمخمص ػ ط * د . فوزني عبد لمس

 
ػ  ٕٗٔص  ٜ٘ٛٔ* د . عػػوض مامػػد .        لمتػػرلوـ لممضػػره بممم ػػىاي لمةممػػي ػ ط 

ٔٗٗ  
ــح ـــَْٝجعجصزَجدـــضجظَ:ََغحٗي إَٔضطجـــَٚجعجصزَجملٞظــقَجىلَجدــضجظَجُؼــغعَػــَٖػِـ

َ:َـََجُ٘طيجٚ
لم  ػد لمتاػمو   ـ :  ٜٚص  ٜ٘ٛٔػ  ٛمامود م ط    .      لممرتس لمسػمبؽ ط   ٓ* د

يو لتتمه لالرلده لم  لالضرلر بممممؿ  لو لمم ىاي و فبل ت ػس 
 لمترنمي لذل ػ ا ؿ لمضرر بسبس لاليممؿ "

: ػ يػػذه ترنمػػي  ٕٙٛص  ٜ٘ٛٔػ  ٖلامػػد فتاػػ  سػػرور .     لممرتػػس لمسػػمبؽ ط  ٓ* د
عمدني .. فبل ت س يذه لمترنمي بمترد لمخطأ غنر لمةمػدى و ػ 

د لمامؽ لمضرر متولفر ركف لمةمد بؿ نتس لف ػ وال نك   متر 
نثبػػى بمػػم ال نػػدع متػػمال مى ػػؾ لف لمموظػػؼ لرلد يػػذل لمضػػرر 

 وعمؿ مف لتؿ لادلثي " . 
 

: ػ " لم  ػد لمتاػػمو  ػ  ٖٙٔص  ٜٙٛٔمامػود اتنػػس اسػا  .  لم سػػـ لمخػمص ط  ٓ* د
 ونتطىس لتتمه لالرلده لم  لتنمف لم ةؿ ولادلث لمضرر " . 

 : ػ " مػػػػػػس لتتػػػػػمه لرلدتػػػػػي  ٗٙٔعبػػػػػد لمسػػػػػتمر .    لممرتػػػػػس لمسػػػػػمبؽ . ص  فوزنػػػػػي ٓ* د
) لمتػػما  ( لمػػ  لرتكػػمس لم ةػػؿ ولاػػدلث لمضػػرر بمػػذه لالمػػولؿ 

 ولمم ممح " . 
: ػ " ال بػد م نػمـ يػذه  ٛٛ. مسػا   ٜٙٛٔعمػر لمسػةند رمضػمف . لم سػـ لمخػمص . ط  ٓ* د

ؼ لمترنمػػػي مػػػف تػػػولفر لم  ػػػد لمتاػػػمو  مػػػدى لمتػػػما  بأا ػػػػرل
لرلدتػػي لمػػ  لالضػػرلر بمممػػمؿ لمةػػمـ لو بممم ػػىاي مػػس عىمػػي .. 
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فػػػبل تاطبػػػؽ لممػػػمده متػػػ  تا ػػػؽ لمضػػػرر بأيمػػػمؿ لمموظػػػؼ لو 
بسػػػػػبس ا ػػػػػص خبرتػػػػػي لو انػػػػػث كػػػػػمف نةت ػػػػػد لا طػػػػػمع لم ػػػػػىي 

 " ....... 
1ََإَٔيٌَٕٞجُؼغعَٓحصيحََحمووحَ،َدحلَٝٓإًضجَٝإَٔيوغَكؼالَلَئكرتجػح:ََََغحُػح
ػ لمتػػػرلوـ لممضػػػػر،  ٔ.  نػػػػماوف لمة وبػػػمى لم سػػػـ لمخػػػػمص          مػػػأموف سػػػبلم  ٓ*  د

 ٖ٘ٔػ ص  ٕٜٛٔبممم ىا  لمةمم  . دلر لم كر لمةرب  ػ ط 
" ون  ػػػد بمإلضػػػرلر بممم ػػػممح فى إات ػػػمص مىم ػػػممح نمكػػػف 
ت ونمػػػػي بمػػػػمؿ و فمػػػػم لمم ػػػػممح لألدبنػػػػ  فىنسػػػػى ماػػػػؿ اممنػػػػ  

نكػوف  تامون  ف  متمؿ لمممؿ لمةػمـ . ون ػترط فػ  لمضػرر فف
ما  ػػم واػػمال ومشكػػدل ػ فنتػػس فف نكػػوف فةىنػػم ومشكػػدل فى فف 
نكػػػػوف ثمبتػػػػم عىػػػػ  وتػػػػي لمن ػػػػنف ولم طػػػػس وال نك ػػػػ  فنػػػػي متػػػػرد 

 لالاتممؿ مممم كماى درتتي .
   ٙ٘ٓٔػ  ٕٛٓػ  ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٔ*   ا ض                               

و ػ  ن تػرض  ٕٗٛػ  ص  ٜ٘ٛٔػ  ٖلامػد فتاػ  سػرور .   لممرتػس لمسػمبؽ  ػ ط  ٓ*  د 
مونػػػػػوع يػػػػػذه لمترنمػػػػػ  ونوعمػػػػػم عىػػػػػ  م ػػػػػىا  ممدنػػػػػ  و  " 
ون ػػػػػترط فػػػػػػ  لمضػػػػػػرر      فف نكػػػػػػوف ما  ػػػػػػم و فى اػػػػػػمال 
ومشكػػػػدل . فنتػػػػس فف نكػػػػوف لمضػػػػرر ا سػػػػي نػػػػد اػػػػؿ ب ػػػػ   
مشكد، ػ ونتس تولفر عبلن  لمسببن  بنف فةؿ لمموظؼ وبنف 

 ٓلمضرر و وفال نكوف لمضرر مسبس لتاب  " 
" فمػػم عػػف  ـ  :  ٜٛػ ص  ٜٗٛٔػ  ٛمامػػود م ػػط   .       لممرتػػس لمسػػمبؽ ط  ٓ *  د

لمضػػػرر ف ػػػد ل ػػػترط فف نكػػػوف ما  ػػػم " . كػػػذمؾ ن ػػػترط فف 
نكػػوف لمضػػرر ممدنػػم بانػػث نىاػػؽ فمػػولؿ فو م ػػممح لمتمػػ  
لمتػػ  نةمػػؿ بمػػم لمموظػػؼ و نت ػػؿ بمػػم باكػػـ وظن تػػي و فو 

لمتمػػػ  و فمػػػولؿ فو م ػػػممح لألفػػػرلد لممةمػػػود بمػػػم إمػػػ  تىػػػؾ 
ولممرلد بممم ىا  ف  يذل لمم مـ لمم ىا  لمممدن  فى لمتػ  

 نمكف ت ونممم بممؿ .
" ونتس فف نترتس عى  يػذل  ـ:  ٕٙٔفوزن  عبد لمستمر .     لممرتس لمسمبؽ ػ ص  ٓ*  د 

 لم ةؿ ضرر فةى  بمالمولؿ فو لمم ممح لممذكور، " 
: ػ " ولم ةػؿ لممػمدى يػو  ٙٗٗ/ ٘ٔٗص عبد لمممنمف بكر   .     لممرتس لمسمبؽ ػ  ٓ* د 

فاػػدلث لمضػػرر بػػأمولؿ فو م ػػممح وال بػػد فف نكػػوف سػػىوؾ 
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لمموظػػػؼ نػػػد فدى لمػػػ  لمضػػػرر ونممػػػى بناػػػي وبػػػنف لمضػػػرر 
 ٓعبلن  لمسببن  " 

: ػ " نتا ػػؽ لمػػركف لممػػمدى بكػػؿ  ٚٛعمػػر لمسػػةند رمضػػمف .   لممرتػػس لمسػػمبؽ ص  ٓ* د 
 ٓا مط نترتس عىني ضرر فةى  " 

" فف لمترنمػ  ال  ٙ٘ٓٔػ  ٕٛٓػ  ٕٓس  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ  لمػػا ض    .       ا ػض * ماكمػ
ا ػض  ٓت ـو ممترد لاتممؿ ونوع لمضػرر وموكػمف رلتاػم " 

و ونممى فني : " لذل  ٚ٘ٔٔػ  ٜٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٕٚ
تمثػػػؿ لمضػػػرر فػػػ  تضػػػننس ربػػػح مةػػػنف وتػػػػس فف نثبػػػى فف 

 ٓلمربح لمضػموس كػمف مػشكدل " 
كؼالَػـًَٖـََٓـحَضوـضَّإَٔي٘ــَٟٞجُلؼـََػِـ٠َئسـالٍَجملٞظـقَيطؼنيَ:ََعجذؼحَ

1َذٞججرحشَٝظيلطَٚ،َكإَجُطؼَّذٜحَكالَجغميسَد ىَٝئَٕٝهغَػغعََ
: ػ " نتةػػنف فف ناطػػوى لم ةػػؿ  ٖ٘ٔمامػػود اتنػػس اسػػا  .  لممرتػػس لمسػػمبؽ ػ ص  ٓ* د 

عىػػ  إخػػبلؿ لمموظػػؼ بولتبػػمى وظن تػػي و فمػػم إذل طػػمبؽ يػػذه 
لمترنمػ  ومػو ترتػس عىنػي ضػرر و إذ فف  لمولتبمى فبل ت ـو بي

 ٓمطمب   لم ةؿ مىولتس لموظن   ن ـو بي سبس إبما  " 
" لمم مػـو فف إاػدلث  ـ :  ٙٔٗص  ٔ٘ٔعبد لمممنمف بكر .    لممرتس لمسمبؽ رنػـ  ٓ* د 

لمضػػرر لممةمنػػس عىنػػي إامػػم نكػػوف ب ةػػؿ نةػػد إخػػبلال بولتبػػمى 
مىتمػػػػ  لمتػػػػ  لموظن ػػػػ  وم تضػػػػنمتمم و فو خروتػػػػم عىػػػػ  والوػػػػي 

نتبةمم فاذل كمف مم فتمه لمموظؼ مت  م مس ولتبمى وظن تػي فػبل 
 ترنم  وموفضر ذمؾ بم ىا  ..... " .

 
 

: ػ " فػػبل ت ػس لمترنمػػ  إذل لمتػػـز  ٕٙٔفوزنػ  عبػػد لمسػتمر .    لممرتػػس لمسػػمبؽ ػ ص  ٓ* د 
لمموظػػػػؼ اػػػػدود ولتبػػػػمى وظن تػػػػي فترتػػػػس عىػػػػ  ذمػػػػؾ إاػػػػدلث 

 ٓضرر ببةض لمم ممح " 
 ـ   :  ٕ٘ٛػ ص  ٜ٘ٛٔػ  ٖلامػػػد فتاػػػ  سػػػرور .    لممرتػػػس لمسػػػمبؽ ػ ط  ٓد * 

" ولم ػػػػرض فف لمموظػػػػؼ فسػػػػمم إسػػػػتةممؿ وظن تػػػػي فو تتػػػػموز  
اػػػػدوديم فنمػػػػم نػػػػمـ بػػػػي مػػػػف فةػػػػؿ ضػػػػمر . فػػػػبل ترنمػػػػ  إذل تػػػػـ 

 ٓلإلضرلر ف  ادود مم ت تضني ولتبمى وظن تي " 
: ػ "  مػف لممسػىـ فف  ٚٗٔص  ٜ٘ٛٔ* د . عػوض مامػد  .        لممرتػس لمسػمبؽ ػ ط 
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لمسػػىوؾ ال نكػػوف مشثمػػم لذل كػػمف مولف ػػم أل ػػوؿ لموظن ػػ  ألاػػي 
عادوذ نكوف مبماػم ومػو ترتػس عىنػي ضػرر  بم ػىا  فو فكثػر 

ونكػػوف  لمسػػىوؾ كػػذمؾ  ٓمػػف لمم ػػممح لمتػػ  اػػدديم لم ػػماوف 
كىمم كمف فتنماي ولتبم عى  لمموظؼ باكـ وظن تي فو تموزل مي 

طتي لمت دنرنػ  وب ػرط فال ن ػوس ت ػدنره فى دلخبل ف  ادود سى
 ٓعنػػػس مػػػف لمةنػػػوس لمتػػػ  تتةػػػؿ يػػػذل لمسػػػىوؾ غنػػػر م ػػػروع

ولمىاظ  لمت  ناكـ فنمم عى  لمسىوؾ  بممم روعن  فو بةػدممم 
ي  ماظ ٍ لتنماي و فأف كمف  م روعم  ونتمم فػبل عبػر، بمػم نػد 
نا ػػػأ عاػػػي مػػػف ضػػػرر مػػػو فمكػػػف لمتابػػػش بػػػي عاػػػد فتنماػػػي مكػػػمف 

ي ولتبػػػػػػم و ألف لمةمػػػػػػؿ  لمػػػػػػوظن   مػػػػػػف انػػػػػػث لالمتاػػػػػػمع عاػػػػػػ
 "  ٓم روعنتي ماكـو بم دممتي ومبلبسمتي ال بةولنبي وفثمره 

ف د فتمػس لم  ػي وفاكػمـ لمػت ض و عىػ  فاػي ن ػترط مترنمػ  لالضػرلر و لمةمػدى وغنػر         
اػي لمةمدى و فف نكوف لمضرر ممدنم و امال ومشكدل و وفف ن س فةبل ال لفترلضػم و وفف تكػوف بن

وبػػنف لمخطػػأ عبلنػػ  سػػببن  و فن ػػوؿ لمػػدكتور لامػػد فتاػػ  سػػرور :  " ون ػػترط فػػ  لمضػػرر لف 
نكػػوف ما  ػػم و  فى اػػمال ومشكػػدل و فنتػػس فف نكػػوف لمضػػرر نػػد اػػؿ ب ػػ   مشكػػد، ػ ونتػػس 
 تػولفر عبلنػ  لمسػببن  بػػنف فةػؿ لمموظػؼ وبػنف لمضػػرر و ولال نكػوف لمضػرر بسػبس لتابػػ  " . 

(  ون ػوؿ لمػدكتور مامػود م ػط   : ػ  "  لمػم  ٕ٘ٛػ ص  ٜ٘ٛٔ ػ ٖ) لم سػـ لمخػمص ػ ط 
عف لمضرر ف د ل ترط ف  لف نكوف ما  م و  وذمؾ لاي لاد لركػمف لمترنمػ  و  كػذمؾ ن ػترط 
 لف نكػػػػػوف لمضػػػػػرر ممدنػػػػػم و  وال  ت ػػػػػـو لمترنمػػػػػ  ممتػػػػػرد لاتمػػػػػمؿ ونػػػػػوع لمضػػػػػرر ومػػػػػو كػػػػػمف

و ػ  ون ػوؿ لمػدكتور عػػوض  (  ٜٜ/  ٜٛػ ص  ٜٗٛٔػ  ٛرلتاػم ) لم سػـ لمخػمص ػ ط  
مامػػد : ػ "  وت ػػترط ماكمػػ  لمػػا ض فػػ  لمضػػرر لمػػذى ت ػػـو بػػي لمترنمػػ  فف نكػػوف مشكػػدل و  
فمػػ  ال ت ػػـو ممتػػرد لاتمػػمؿ ونػػوع لمضػػرر و  ومػػو كػػمف ونوعػػي رلتاػػم و  ويػػذل  ػػانح ألف 
لمضػػرر مػػف عام ػػر لمترنمػػ  فػػبل نك ػػ  لاتمممػػي بػػؿ نتػػس ونوعػػي متممممػػم ) لمتػػرلوـ لممضػػره 

( و وعػػف لألضػػرلر غنػػر لمةمػػدى ن ػػوؿ لمػػدكتور  ٜٗٔػ ص  ٜ٘ٛٔبممم ػػىا  لمةممػػ  ػ ط 
:  " وال نختىػػػؼ مةاػػػ  لمضػػػرر فػػػ  يػػػذه لمترنمػػػ  عػػػف مةاػػػمه فػػػ  ترنمػػػ   ٖٙٔعػػػوض ص 

لمضػػرر غنػػر لمةمػػدى " و ن ػػوؿ لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا  : " ون ػػترط فػػ  لمضػػرر فف 
سػػنمم و ػ فأ ػػترلط فف نكػػوف ما  ػػم نةاػػ  فف نكػػوف ما  ػػم و وفف نكػػوف ممدنػػم و  وفف نكػػوف ت

لمضػػػرر لالاتمػػػمم  ال نك ػػػ  م نػػػمـ لمترنمػػػ  و  وعىػػػ  ذمػػػؾ فاػػػي عا ػػػر تطىبػػػي لم ػػػماوف م نػػػمـ 
ػ رنػػـ  ٜٙٛٔلمترنمػػ  و ومػػف ثػػـ نتةػػنف فف نكػػوف مػػي وتػػػود فةىػػ  "  ) لم سػػـ لمخػػمص ػ ط 

فف نترتػس عىػ  يػذل ( و وت ػوؿ لمػدكتور، فوزنػ  عبػد لمسػتمر : ػ  " ونتػس  ٔ٘ٔػ ص  ٕٕٕ/
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( ون وؿ لمدكتور عبػد لمممػنمف  ٕٙٔػ ص  ٕٜٛٔلم ةؿ ضرر فةى  " ) لم سـ لمخمص  ػ ط 
بكر  ػ " ولم ةؿ لمممدى يو لادلث لمضرر بممولؿ فو م ممح وال بد فف نكوف سىوؾ لمموظؼ 
نػػد فدى لمػػ  لمضػػرر ونممػػى بناػػي وبػػنف لمضػػرر عبلنػػ  سػػببن  " ) لم سػػـ لمخػػمص ػ لمتػػرلوـ 

( و وبذمؾ  نضى ماكم  لمػا ض  ٙٔٗ/  ٘ٔٗػ ص  ٜٓٚٔر، بممم ىا  لمةمم  ػ ط لممض
ف ممػػػى : " لف لمترنمػػػ  ال ت ػػػـو ممتػػػرد لاتمػػػمؿ ونػػػوع لمضػػػرر وموكػػػمف رلتاػػػم و وفف لمترنمػػػ  
تتطىس م نمممػم تا ػؽ لمضػرر سػولم فػ  لمولنػس   فو فػ  ن ػد لم معػؿ و  وفف متػرد لالاتمػمؿ 

 ٕٛٓػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٔتتا ؽ بي لمترنم  ) ا ض  عى  فى وتي ومو كمف رلتام ال
( و ػ ونضػى بأاػي : " لذل  تمثػؿ لمضػرر فػ  تضػننس ربػح مةػنف وتػس فف نثبػى فف  ٙ٘ٓٔػػ 

( و ػ ونضػى  ٚ٘ٔٔػ  ٜٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚلمربح لمضموس كػمف مشكػدل " ) ا ػض 
تتولفر رلبط  لمسببن  بنف بأاي  " ن ترط ف  لمضرر فف نكوف ما  م ممدنم تسنمم و ونتس فف 

 ( .ٜٔٗػ  ٜٗػ  ٚٔػ س  ٜٜٙٔ/ٗ/ٕٙلمخطأ ولمضرر لمتسنـ ".) ا ض 
َ:َـَََٝذاٗؼجٍَٛظَٙجُوٞجػضَػ٠َِجُضػَٟٞ،َيطؼخ

فف لممتمـ كمف مىتزمم ف  تمنس لالاولؿ ادود وظن تػي و ومػـ نخػؿ فبػدل  بم تضػنمتمم     :ََأٝل
تخضػػس إلعتبػػمرلى عدنػػد، نتػػس  و ومػػـ نتػػموز اػػدوديم و وسنمسػػ  لألسػػةمر سنمسػػ 

عى  لممسووؿ فف نولزف بنامم بمم نةود بمما س عى  تمػ  عمىػي و وتخ ػنض لمسػةر 
نكػػوف غممبػػم مػػربح ما ػػؽ ومما ةػػ  ما  ػػ  فػػ  فاػػولؿ مةناػػ  و  انامػػم ن ػػؿ لمطىػػس 
مثبل و فو نزدلد لمةرض مثبل و فو ن ؿ لمطىس مس إزدنمد لمةرض فنترلكـ لممخزوف 

  و ػ فو نترلكـ لممخػزوف اتنتػ  ذمػؾ كىػي بمإلضػمف  لمػ  عنػوس ونمثؿ خسمر، ما  
ف  لالاتم  ف  ظؿ مامفس   دند، تدل ف  لمسوؽ و يذل وند ا  ى سنمس  لممػتمـ 
 عموػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل وا ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػركتي و وا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سنمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لنخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنف 

و  ٛو  ٚترلتػس فػ  ذمػؾ اػولفظ مسػتادلتام فرنػمـ /  ٓ) نبىي وبةده ( خسمر، يموى  
فمػػػ  امفىػػػ  بمممسػػػتادلى لمتػػػ  ت طػػػس بػػػأف لممػػػتمـ اتػػػح وا ػػػس وففػػػمد   ٔٔوٓٔو  ٜ

 ٓوفربح انث فخ ؽ  خروف وفضرول وفخسرول 
فف لإلدعػمم ) لمماىػوط ( باػػدوث ضػرر مػف لمتةمنػد مػػس عمنػؿ لم ػرك  لألتابػػ  "    :ََغحٗيــح

يمرى فوتنم  " ال ماؿ مئلدعمم بي ف ػبل و ألاػي مػـ تا ػذ فى تةمنػدلى مػس يػمرى 
  وال مػػس اسػػانف مامػػد ممػػدى ػ كمػػم يػػو ثمبػػى بمممسػػتادلمتمم  ويػػو إفػػمد، فوتنمػػ

رسػمن  مةتمػد، ومختومػ  و  ػمدر، مػف  ػػرك  ترنكواػم و ت نػد ا ػم  بأاػي : " مػـ نػػتـ 
تا نذ فن  تةمندلى مػس اسػانف ممػدى فو لمسػند/ يػمرى فوتنمػ  مػف تماػس لم ػرك  

 ٓمطى م 
 ٓٓدـ  تا نذ لمتةمندلى م طس دلبر فرن  لإلضرلر وال نستاد ....... ف ط لم  لمامم وع        
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ويػػذه ػ لبتػدلم ػ  يػػ  ابػػذ، عػػف  ٓٓولامػم يػػ  فرنػػ   ال فسػمس ممػػمات  ومػػو ا ػذى لمتةمنػػدلى 
 لمتةمندلى لمثبلث  : ػ 

َ:َ(04/7/0979َجُؼوضَجألٍَٝ)َ
تػردد لممػدعو اسػانف عىػ   ٜٜٛٔوفولوػؿ  مرفغسػطس  ٜٜٛٔػ    ف  فولخر  ػمر نومنػو  ٔ

ترنكواػػم باػػػرض تىػػس عمػػبلم مىتةمنػػػد مػػس لم ػػرك   بولسػػػطتي مت ػػدنر بةػػػض  ػػرك  
 ٓف امؼ لمماتتمى لمت  تاتتمم  لم رك   لم   فمرنكم 

لمػؼ  ٖٓتػـ توننػس لمة ػد لالبتػدلو  لألوؿ باػرض ت ػانس كمنػ   ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔػ    بتػمرن   ٕ
ثمبى فنػي  ػ دست   تاؾ توس مىةمنؿ لألمرنك  منت ؿ فبمنؿ ػ  ويذل لمة د ػ  وكمم يو 

 ٓمـ ........ ولامم ونةي  رونس لم طمع لمتتمرى ومدنر لمت دنر 
دوالر فمرنكػػ  فػػوس لن فف لموسػػنط  ٔٔرٖ٘ػ    تػػـ لالت ػػمؽ عىػػ  سػػةر ت ػػدنر لمدسػػت   ٖ

اسػػانف  ممػػدى ففػػمد فاػػي تةمنػػد عىػػ  ا ػػس  لم ػػاؼ  مػػس  ػػرك   لم ػػوربت  بسػػةر 
تػـ مػس  ػرك   لم ػوربت  وبػا س دوالر وطىس فف نكوف لمسةر مممثؿ ممم   ٔٔرٕ٘

دوالر مىدسػػت   لمولاػػػد، مةػػدـ تةػػػدد  لألسػػةمر مى ػػػاؼ لمولاػػد بػػػنف  ٔٔر ٕ٘لمسػػةر 
 ٓٔلم ػػػركتنف  لم ػػػ ن تنف وولفػػػؽ  ػػػادوؽ لمػػػدعـ عىػػػ  فف نػػػتـ تا ػػػنؿ لم ػػػرؽ ويػػػو 

ونػػد تػػـ يػػذل  ٓٓسػاى مىدسػػت  تػػدفس ب ػػنؾ م ػػممح لم ػػرك   عاػػد لم ػػاف  مىبضػػمع   
دوالر و   ٔٔرٖ٘لر ....... عىػ  فف تكػػوف  لمدسػػت  بسػػةر لالت ػمؽ  باػػمم عىػػ  ل ػػر 

واضر يذل لالت مؽ  كؿ مف لمسند/ مدنر لمت دنرمانر غمم  وروػنس نسػـ لمت ػدنر 
ولمتمنػس سػمةول  ٓ بلح لم رمموى وعوض مط   رونس نسـ  لمةناػمى ولممول ػ مى 

ونػػػػمـ مػػػػدنر  ٓسػػػػاى  سػػػػوؼ تػػػػورد مى ػػػػرك  ب ػػػػنؾ بمسػػػػـ  لم ػػػػرك   ٓٔوعرفػػػػول  فف 
 ٓٓلمت دنر مانر غمم  بتستنؿ  يذه لممىاوظ  ف  فتاد،  مىةمػؿ بمػم عاػد لمتا نػذ 

 ٓونػػد ضػػبطى يػػذه لألتاػػد، وثمبػػى فنمػػم يػػذه  لممىاوظػػ  بخػػط نػػد  مػػدنر لمت ػػدنر 
ونػػػدمى " لألتاػػػد، "  وعرضػػػى عىػػػ  مانػػػر غػػػمم  فأكػػػد  ػػػا  مػػػم ورد بمػػػم ويػػػو فف 

 ٓلممبى  سنكوف ب نؾ ماسمس لم رك  
دوالر مثػػػؿ  ػػػرك    ٔٔرٕ٘فمػػػؼ دسػػت   بسػػػةر  ٖٓمة ػػد لالبتػػػدلو   بكمنػػػ  ػ     تاػػػرر ل ٗ

سػاى مىدسػت  ب ػنؾ م ػممح لم ػرك   عاػد  ٓٔلم وربت  وعى  فف نتـ  تورنػد لم ػرؽ 
 ٓلم اف 

فمػػؼ دسػػت  عىػػ  لالدلرلى لممخت ػػ   بمم ػػرك   ويػػ  لدلر،  ٖٓػ     تػػـ عػػرض لمكمنػػ    ٘
 رلس   مدى لمكمان  ت انؿ  يذه لمكمن  لماسن   ػ  لدلر،  لمتخطنط ولمتود، ػ  مد

ػ     ففمدى لالدلرلى  لممخت   بمم رك   بأف بػرلم   لمت ػانؿ وخطػ  لالاتػم  ولالمكمانػمى   ٙ
لماممنػػ  التسػػمح بتا نػػذ  يػػذه لمكمنػػ  فػػ  لممولعنػػد لممطىوبػػ   اظػػرل  مؤلسػػبمس لم انػػ  
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 لمتممن  : 
بتةمنػدلى  ٜٜٛٔممنػ   عػمـ ػ        فف خطػ  لمت ػدنر ولمبراػمم  م ػاوؿ اتػ  ا

 ٓسمب    
ػ         لف لمطمن  لنمنػ  لمخم ػ  باسػن  لم مػمش لمخػمص بممت ػدنر التك ػ  وال 

 ٓت   وال تسمح بزنمد، لالاتم  
ػػػ         لف لماػػزؿ لمػػولرد مى ػػرك  غنػػر كػػمؼ بػػمممر، مسػػد امتػػ  لمممكناػػمى  ممػػم 

   ٓن ةس  مةي لموفم م بتا نذ مثؿ يذه لمتةمندلى 
ػ     نممػػػى لدلر، لمت ػػػدنر بمخطػػػمر لموسػػػنط اسػػػانف ممػػػدى بةػػػدـ لمكمانػػػ  تا نػػػذ لمكمنػػػ    ٚ

 ٓفمؼ دست  ف  لممولعند لممطىوب    ٖٓلممتةمند عىنمم مبدونم  وي  
 الؼ  ٓٔفمػػؼ دسػػت   لمػػ   ٖٓػ     طىػػس لموسػػنط اسػػانف ممػػدى تخ ػػنض لمكمنػػ   مػػف  ٛ

الرتبمطػػي مػػس عمبلوػػي فػػ   ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔدسػػت   ف ػػط عىػػ  فف نػػتـ تا نػػذيم  اتػػ  
 ٓفمرنكم  عى  يذه لمكمن 

 الؼ دسػػػت   عىػػػ  لالدلرلى لم انػػػ   ذلتمػػػم   ٓٔػ     فعنػػػد عػػػرض طىػػػس لمةمنػػػؿ بكمنػػػ    ٜ
العمد،  لمدرلسػ   ومكػف بةػد لمدرلسػ  نػررى يػذه لالدلرلى عػدـ لمكمانػ   ت ػانس يػذه 

فربةػػػ  لذل  ورفى فاػػػي نمكػػػف  ت ػػػانةمم  عىػػػ  دفةػػػمى ٜٜٛٔ/ ٔٔ/٘ٔلمكمنػػػ  اتػػػ  
 ٓ ٜٜٓٔسماى  خط  لالاتم   بذمؾ وات   خر نامنر

 الؼ دست  مىةمنؿ  منت ػؿ  ٓٔػ   تارر طىس  مولف   فسةمر مف  ادوؽ لمدعـ مكمن   ٓٔ
% م ػػػممح لموسػػػنط  اسػػػس لمىػػػولوح ٖفبػػػمرؿ بولسػػػط  اسػػػانف ممػػػدى بةمومػػػ  نػػػدريم 
 ٓلمماظم   مةمىنمى لمت دنر  ف  يذل لم أف   

م ػػرك  بػػأف اسػػانف  ممػػدى نػػمـ  نبػػؿ  ػػدور مولف ػػ    ػػادوؽ لمػػدعـ  ب ػػتح ػػػ   فوتوػػى لٔٔ
 الؼ دسػػت   ناتمػػ  فتىػػي  فػػ   ٓٔدوالر مكمنػػ   ٕٓٓ٘ٔٔلعتمػػمد مسػػتادى بمبىػػ  

ػ  ومػػف لممةػػروؼ  فف لمة ػػد لالبتػػدلو  ال نشخػػذ بػػي بػػنف  لم ػػرك    ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ
 ٓول  مى  ولمةمنؿ  لن  بةد مولف    ادوؽ لمدعـ  عى   لأل سةمر ولمم

ػػػػ    وفػػػ  يػػػذه لألثاػػػمم تػػػدلومى مةىومػػػمى عػػػف ننػػػمـ   ػػػادوؽ لمػػػدعـ باظػػػر لمتةممػػػؿ مػػػس ٕٔ
فسػػػػةى  ػػػػرك   ترنكواػػػػم مئلسػػػػتنثمؽ  مػػػػف يػػػػذه  ٓاسػػػػانف  ممػػػػدى فو بولسػػػػطتي ػ 

لممةىومػػػمى  و  ولات ػػػؿ مانػػػر  غػػػمم  مػػػدنر لمت ػػػدنر لمػػػ   ػػػادوؽ لمػػػدعـ خ ن ػػػم 
اسػانف ممػدى بتزونػر فختػمـ وفنػزلى   وتػولترى فابػمم عػف ننػمـ  ٓٓالستطبلع لألمػر 

فةمودى  رك  ترنكواػم إرسػمؿ  ػبلح لم رمػموى روػنس نسػـ لمت ػدنر   ٓٓلم ادوؽ  
لم   ادوؽ لمدعـ  مىتأكد ولالستنثمؽ و بنامم تى   .... لخطمرل تىن وانم بمػذل لماظػر 
مف لمممادس متدى لمةمرؼ مدنر عمـ  ػادوؽ لمػدعـ نبػؿ فف ن ػؿ لخطػمر كتػمب  
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ف ػػػػػمـ لممماػػػػػدس ..... بمخطػػػػػمر مػػػػػدنر لمت ػػػػػدنر ) مانػػػػػر غػػػػػمم  ( وروػػػػػنس  بػػػػػذمؾ و
عػػػػمد، لالعتمػػػػمد  لمت ػػػػدنر )  ػػػػبلح لم رمػػػػموى ( ولدلر، لمتخطػػػػنط ػ  وتػػػػـ إماػػػػمم ول 

ػ  وبذمؾ  تون ػى فى لتػرلملى متا نػذ  ٓعى  مم ت دـ  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔلممستادى ف  
 ٓلمتةمند  لألوؿ 
َ:َـ61/9/79ََََجُؼوضَجُػح٠َٗجملإعرَ

ذيس اسانف  ممدى لم   رك  ترنكوام ومةي  رنكتي لمتمنولان    ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٓبتمرن       ػ ٔ
 لمتاسػػػػػػػػػػن  )لنممكػػػػػػػػػػمو( ومةمػػػػػػػػػػـ فاػػػػػػػػػػد لمةمػػػػػػػػػػبلم لألمػػػػػػػػػػرنكننف  ونػػػػػػػػػػدع  ) يػػػػػػػػػػمرى

 ٓوتنم  (  لمذى نمثؿ  رك  ترنى ولى  بأمرنكم  
 ٓفمؼ دست  تراؾ  ٕٗػ    طىس  لمةمنؿ لألمرنك  لمتةمند عى  كمن     ٕ
تػػػـ لالت ػػػمؽ عىػػػ  فسػػػةمريم بمةرفػػػ   لدلر، لمتكػػػممنؼ ولدلر، لمت ػػػدنر  ولدلر،  لمةناػػػمى    ػ   ٖ

 ٓولممول  مى 
 ٓػ   تـ توننس لمة د لالبتدلو  بمذه لمكمن   مظروؼ لنمم  لمةمنؿ لم  نر،  بمم مير،   ٗ
ػ    تػػػػـ عػػػػرض لمكمنػػػػ  وف ػػػػامفمم عىػػػػ  لالدلرلى لممخت ػػػػ  ويػػػػ  لدلر،  لماسػػػػن  ولدلر،  ٘

 ٓتخطنط ولمتود، ولمم ماس مت رنر مدى لمكمان  ت انةمم لم
ػ   ففمدى يذه لالدلرلى بتمتنؿ لمكمان   لمت انس ممذه لمكمن  بسػس  عػدـ لمكمانػ   لمتاننػر  ٙ

فػػ  لمخطػػ  لالاتمتنػػ   ألامػػم ماطػػمه اممنػػم  بممكممػػؿ كمػػم فف لماػػزوؿ بمػػم  فزمػػ  اممنػػم 
ذل لماػوع ألف لمطمنػ  لنمنػ  م ػاوم   والتوتد فنضم ممكنامى متخ     اممنػم  فػ  يػ

ونػػػد تػػػـ تأتنػػػؿ لمبػػػى  فػػػ  يػػػذه  ٓ  ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٖٓاممنػػػم ببراػػػمم  لمت ػػػانؿ  اتػػػ  
وذمػؾ بسػبس لرتبػمط لم ػرك  بة ػود لمت ػدنر   ٜٜٓٔلمطىبن   مىخط  لالاتمتن   مةػمـ 

 ٓمس لمةمبلم لماممننف 
   لمت ػانؿ وب ػ  لمتمتنػؿ ػ     تأتػؿ لتخػمذ فى لتػرلم  بخ ػوص يػذل  لمة ػد مةػدـ لمكمانػ ٚ

نمومػػػم اتػػػ  تاػػػمي  مى ػػػرك  اظػػػر  ػػػادوؽ لمػػػدعـ لمتةممػػػؿ مػػػس فو بولسػػػط  اسػػػانف 
 ممدى .

ػ   ومـ نتـ فتح لعتممد باك  ممذل لمة د فو طىس مولف   لسةمر مػي مػف  ػادوؽ لمػدعـ اظػرل  ٛ
 مؤلسبمس  لنتن   : ػ 

بممت ػػانؿ  ممػػذه لمطىبنػػ   الرتبػػمط ف ػ   فف  لمطمنػػ  لالاتمتنػػ  مػػـ تكػػف تسػػمح  اػػذلؾ         
 ٓلم رك   ببرامم  ت انؿ مس لمةمبلم  لنخرنف 

س ػ مةػػدـ تػػولفر لماػػزوؿ لممامسػػب   ممػػذه لأل ػػامؼ ووتػػود فزمػػ  فػػ  لماػػزوؿ عىػػ  
 ٓلممستوى لمةمـ 

 ٓتػ  ػ ثـ  ننمـ  ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممؿ مس فو بوسمط  اسانف ممدى 
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َ:َـ79ََََ/60َ/9جُؼوضََجُػحُعََجملإعرََ
عرض لمةمنؿ  لألمرنك   ) يمرى (  لمكمانػ    ػرلم لممخػزوف   ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٓػ    بتمرن   ٔ

 ٓلمسىة  مف بولن   لمت دنر لمموتود، بمم رك  
ػ    تـ عرض تمنس لمةنامى  ولأل امؼ  عى  لمةمنػؿ  بولسػط  روػنس  لم طػمع  لمتتػمرى  ٕ

ل رلؼ  روػنس متىػس لالدلر، عز ى لسط ماوس  ومدنر لمت دنر مانر غمم  تاى 
 ٓلمممادس ...... وذمؾ  الختنمر لأل امؼ  لمت  تامسبي مف بولن  لمت دنر 

ػ   تمنػػس يػػذه لأل  ػػامؼ مػػف لممخػػزوف  لمرلكػػد ومضػػ  عىػػ  وتوديػػم مخزواػػ  بمخػػمزف  ٖ
وكماػى يػذه لأل ػامؼ رلكػد،   ٓٓلم رك  مف ثبلث لم  خمس  ساولى بدوف تارنؾ 

مػػس لمسػػوؽ لمماىػػ  الخػػتبلؼ فذولنمػػم مػػف انػػث لممػػودنبلى انػػث  لامػػم التتامسػػس  
 ٓولألمولف 

وند امومى لم رك  مرلرل وتكرلرل ت رنؼ يذل لممخزوف دوف تػدوى اظػرل  مػردلم،             
وف ػبح يػذل  لممخػزوف عبوػم ث ػنبل  ٓلأل امؼ ووتود عنػوس فنمػم ال تامسػس لألذولؽ لماممنػ  

تخػػزنف  فـ  رفس لممػػمؿ  لممةطػػؿ ..  فضػػبل عػػف ف ف عىػػ  لم ػػرك   سػػولم مػػف انػػث فعبػػمم لم
مرور لمزمف فدى لم  تىؼ لمخمم   وت معؿ  لألمولف  ولممولد لمكنممونػ  لمموتػود، بممخممػ  ممػم 

 زلد مف ضةؼ لمخمم   وتى مم  و ةوب  بؿ ولستامم   ت رن مم .
دنر لمرلكػد وند اموؿ ...... بنس بةض كمنمى  مف بةض لأل امؼ مف بػولن  لمت ػ        

% ٓ٘فػػ  مةػػمرض لم ػػرك   بمم ػػمير، وبمةػػمرض لم ػػرك  فػػ  لمم ػػمنؼ   بخ ػػـ ن ػػؿ لمػػ  
% مبةض لأل ػامؼ  لم رنبػ   لم ػروؽ  مػف لالسػتخدلـ  لمماىػ  ػ  دوف تػدوى !!! بنامػم ٓٙو

كماػى تو ػنمى لمتمػمز لممركػزى مىمامسػبمى  تىػح  تبمعػم بوتػوس لمػتخىص وسػرع  لمت ػرؼ 
 ى ثمف نبؿ فف نتىؼ  تى م كىنم  وتاةدـ فى فر   مت رن ي !!!!ف  لممخزوف لمرلكد بأ

 ونػػػػػد فكػػػػػد عػػػػػزى لسػػػػػط ماوس سػػػػػمةمف روػػػػػنس لم طػػػػػمع لمتتػػػػػػمرى  فف لمة ػػػػػد لمثماػػػػػػػ          
 : ػ  ٕٗٗ( مـ نا ذ و  ونمؿ صٜٜٛٔ/ ٜ/ٕٓ) 

 ؟  ٜٛ/  ٜ/ٕٔو   ٜ/ ٕٓس    ػ   يؿ تـ لمبدم ف  تا نذ لمة دنف لممشرخنف 
ولمخػمص  بػمالثانف وفربةػنف  فمػؼ دسػتي  فمػو مػـ ن ػـ   ٜ/ ٕٓ   مىة ػد لممػشرخ تػػ  ػ   بمماسػب

 ٓلمةمنؿ ب تح لالعتممد  لمخمص بي وبممتمم  مـ نتـ  لاتم  لممطىوس 
ن ػػػػ  فو بػػػػمألارى مأسػػػػم، لممخػػػػزوف لمرلكػػػػد ب ػػػػرك    ٚوتاكػػػػ  مسػػػػتادلى امفظتاػػػػم /        
 ٓٓترنكوام  

بطىس لعػدلـ كمنػ  كبنػر،  مػف لممخػزوف   ٜٚٛٔ/ ٛى   يو لألمر لالدلر  ٔ*     فمممستاد / 
 ٓلمرلكد متى مم وعدـ  بلانتمم 

لمتػػػ  عرضػػػى عىػػػ   روػػػنس متىػػػس لالدلر،   ٚٛ/ٜ/ٕٕلممػػػذكر، لممشرخػػػ   ٕ*      ولممسػػػتاد/
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ب ػػػػأف ماػػػػموالى   ػػػػرك  ترنكواػػػػم بنػػػػس  بةػػػػض كمنػػػػمى لممخػػػػزوف  لمرلكػػػػد لمػػػػ   ػػػػرك  
عمػػبلم عدنػػدنف  مػػـ ن بىمػػم فاػػد مػػامـ   ػػنداموى بتخ ػػنض يموػػؿ بةػػد فف عرضػػى عىػػ  

 ٓٓألف مودنبلتمم وف  ػامفمم  وم مسػمتمم التت ػؽ  وفذولؽ وم مسػمى لممسػتمىؾ لمم ػرى 
لن فف  رك    نداموى مـ ت بؿ ي  لألخػرى يػذه لأل  ػامؼ رغػـ لمتخ نضػمى  لممموىػ  

! 
  رفضػػى  ل ػةمرلى لممرتتةػػمى مػػف  ػرك   ػػنداموى لمتػػ  ٚامفظتاػػم /  ٖ*    وتاػى رنػػـ / 

 ٓيذه لمبضمع  رغـ  لمتخ نضمى لممموى   
يػػػػػػػػو ت رنػػػػػػػػر  لمتمػػػػػػػػمز لممركػػػػػػػػزى مىمامسػػػػػػػػبمى  لممػػػػػػػػشرخ  ٚامفظػػػػػػػػ /  ٗ*    ولممسػػػػػػػػتاد / 

لمذى ن نر لم  مخمم مى  تسنم   فػ   ػرك  ترنكواػم اػدثى نبػؿ تػوم   ٜٛٛٔ/ٛ/ٔٔ
ؽ  ػػون  سػػػبلـ رومسػػػتمم و وتزلنػػد لممخػػػزوف مسػػػاولى عدنػػػد، مػػس بػػػولن  لمت ػػػدنر وسػػػولب

وتطىػػس مػػذكر، لمتمػػمز  ٓٓلإلرتتػػمع  وفثػػر مضػػ  لمػػزمف  عىػػ  لممػػودنبلى ولألذولؽ  
ضػػػرور، وضػػػس لمسنمسػػػمى لمك نىػػػ   بمم ضػػػمم عىػػػ  يػػػذه لمظػػػمير،  لمخطنػػػر، مػػػس وتػػػوس 

 ٓلمت رؼ  سرنةم ف  لممخزوف  لمرلكد لممةرض مىتىؼ 
لم ػػمدر، مػػف  ٜٛ/ ٖٗو    ٜٛ/ ٖٖيمػػم لمتةىنمػػمى  لمتتمرنػػ     ٙو ٘*     ولممسػػتادلف / 

روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى ب ػػرك   ترنكواػػم  ) عػػزى لسػػط ماوس  (  تتضػػمف  لألسػػةمر 
 %  ٓ٘ػ   ٓٗلممخ ض   وباسب  خ ـ ممبنف   

ناػػػػ  ن ػػػػ  رفػػػػض  مشسسػػػػ  لم ػػػػماس  بممسػػػػةودن   مةناػػػػمى مػػػػف لالاتػػػػم    ٚ*   ولممسػػػػتاد/ 
لن فف  لمةمنػؿ    % ٖٓلممترلكـ  بمممخمزف مس فف  رك  ترنكوام عرضى اسػب  تخ ػنض 

 ٓممطؿ ومـ نتـ  لم     !!! 
تةىنمػػمى تتمرنػػ  مػػف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ب ػػرك  ترنكواػػم بػػأف نػػتـ لمبنػػس  ٛ*   ولممسػػتاد / 

 %  !ٕٓف  مةرض سوتمى وممتكسم  باسب  خ ـ  
مػػػف روػػػنس لم طػػػمع  لمتتػػػمرى  ٜٜٛٔ/ ٛ/ ٕٚمػػػذكر، عػػػرض ماػػػرره    ٜ*      ولممسػػػتاد/ 

  ٓٓمىةػػػرض  عىػػػ  لممماػػػدس /  .......  روػػػنس متىػػػس لالدلر،   ٓٓعػػزى لسػػػطاماوس 
نطىس فنمم رونس لم طمع  لمتتمرى ) لممختص (  فاي  إلمكػمف ت ػرنؼ  لممخػزوف  فماػي  

  ٖٗو  ٖٖنابا  لممولف   عى  لمبنس  بمألسػةمر لممخ ضػ   لمػولرد، بممتةىنمػمى  لمتتمرنػ   
 ٓ ٜٜٛٔ/ ٖٙوكذل  لمتةىنممى    ٓبمذه لمامفظ  (  ٙو ٘) تاى رنـ /  ٜٜٛٔ/ 

يػػو ماضػػر لتتمػػمع  متموعػػ  لمةمػػؿ لمخم ػػ  بتر ػػند لالا ػػمؽ  وزنػػمد،   ٓٔ*   لممسػػتاد / 
وثمبػػى فنػػي  عػػرض موضػػوع تسػػةنر لأل ػػامؼ  لممسػػتاا   ٓٓلالنػػرلدلى ب ػػرك  ترنكواػػم 

 ٓعامم بولسط  لم طمع لمممم  
  ٓٓ ٜٜٛٔ/ ٛ/ ٙفػػػػػػػ  ماضػػػػػػػر لتتمػػػػػػػمع  خػػػػػػػر مػػػػػػػذلى لممتموعػػػػػػػ   ٔٔ*   ولممسػػػػػػػتاد  / 
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ونتضػػمف تاػػموؿ  ذلى لمم ػػػكى   لممت منمػػ  ووتػػػوس تتاػػس زنػػمد، ر ػػػند لممخػػزوف لمرلكػػػد 
مػػػف لمماضػػػر مػػػم فبػػػدله  ٗوص   ٓٓلمػػذى نمثػػػؿ عبوػػػم  عىػػػ  لم طػػػمع لمتتػػمرى ولم ػػػرك  

رونس لم طمع لمتتمرى ) عزى لسػط ماوس  ( مػف فف  لم طػمع نولتػي سػونم  ػةب  مىامنػ    
س لم رك  لممامفسي  بمماسب   ممذه لأل ػامؼ لمتػ  مػـ تةػد تولفػؽ لمػذوؽ ومامفسي اممن   م

 لمسمود !
 

 ٜٜٛٔتتضمف  ر ند لممخزوف لمرلكد بمم رك   مف فبرلنر    ٗٔو ٖٔو ٕٔ*  ولممستادلى 
 ٓٓ  ٜٜٛٔات   خر عمـ 

 تـ     ٜٖٔ٘ٚ٘ٔٔ=         ٜٜٛٔف نم  لممخزوف لمرلكد ف  فبرلنر              
 تـ         ٖٖٛٚٚ٘٘ٔ=       ٜٜٛٔوف سبتمبر                                      

 تـ     ٜٕٙٛٚٗٚٔ=       ٜٜٓٔ/ ٔ/ٕوف                                       
/ ٖٓ(  منزلانػ   ػرك   ترنكواػم فػ    ٚبمذه لمامفظ  ) رنػـ /  ٘ٔوتاى رنـ /              

دلر،  مرلنبػ   لماسػمبمى فف لمرلكػد فػ  مخػمزف  لم ػرك   ثمبػى فنػي  فػ  ت رنػر ل ٜٜٛٔ/ ٙ
فمػؼ تانػي م مبػؿ   ٛ٘ٔنػد تاػمنص ب ضػؿ لدلر، لممػتمـ ......  لمػ   ٜٜٛٔ/ ٙ/ ٖٓف  
فمػػؼ تانػػي   ٔٗفػػ  لمةػػمـ لمممضػػ  كمػػم تاػػمنص لمرلكػػد مػػف لالاتػػم  لمانػػر تػػمـ لمػػ   ٖٜٖ
مبمى تو ػػ  بمسػػتمرلرن   فمػػؼ تانػػي فػػ  لمةػػمـ لمممضػػ  وفف لدلر،  مرلنبػػ  لماسػػ ٜٙم مبػػؿ 

كمم  تضماى  ٓلمتمد لممبذوؿ  ف  لمةمؿ عى ممت رؼ لالنت مدى ف  لمر ند لممذكور 
لممنزلان   ف  لم  ا   لممخ    النضمامى متمم  ممنزلان   لم رك   لاػي تػـ لاتسػمس  

% عىػ  سػةر لالنػرلض ولمخ ػـ مىباػؾ  لممركػزى  فػ  ٗٔفرؽ لم ولود لمماسوب   بولنػس  
 ٓ%     ٗٔو  وي  بمم طس فعى  مف  ٜٜٛٔنوانو  اممن  

ٝهِ٘حَضؼويرحََػ٠َِطُـيََػِـ٠َٝجـَٚضِـيََجمحكظـسَإَٔٓــط٘ضجضٜحَدحمسـسَكـ٠ََ
َ:ََجغرحشََجموحتنَجُطحُيس

ػ  فف ياػػمؾ مخزواػػػم  رلكػػدل كبنػػرل سػػػمب م  عىػػ  تػػوم  لممػػػتمـ لألوؿ رومسػػ  لم ػػرك   مامػػػم  ٔ
معمف لمممم  ولمتتمرى فسةمرل مخ ض  باسس ممفو   بمعدلمي ومامم مم لنترح مي  لم ط

 % ولعتمديم رونػس  متػػىس لالدلر، لمسمبؽ ثػـ لماػمم  ) لممتمـ ( .ٓ٘ت ؿ لم  
لمػذى  فورد  ٙػ لف رونس  لم طمع لمتتمرى لمسند / عزى لسط ماوس   ميد لالثبمى رنػـ /  ٕ

لمسػةر  ومػم %  يػو ا سػي  لممخػتص بتادنػد  ٛبأنولمي فاي عمرض ف  اسب   لمخ ػـ 
سىط  رونس  متىس لالدلر،  لال لعتممد لألسةمر لمم ترا  و  ويو ا سي  لمػذى عػرض 

% المكػػمف ت ػػرنؼ  لممخػػزوف لمرلكػػد بمػػم ن ػػوبي   ٓ٘تخ نضػػمى يموىػػ   و ػػىى لمػػ  
 ٓمف عنوس  
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%(  لمتػػػ  لعتمػػػديم  لممػػػتمـ لألوؿ  يػػػ  اسػػػب  ضػػػونى   تػػػدل لذل        ٛػ فف اسػػػب  لمخ ػػػـ ) ٖ
بممسػػبؽ فف لنتراػػي روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى فو روػػنس لم طػػمع لممػػمم   وكػػذل  مػػم نوراػػى

% و ومػػف لممشكػػد فاػػي ٗٔلذل مػم نوراػػى باسػػب   لم ولوػػد عىػػ  لم ػػروض لمتػ  تربػػو عىػػ  
بت رنؼ  لممخزوف لمرلكد سوؼ تتػوفر سػنوم   ا دنػ  تااػ  عػف لالنتػرلض فو لمسػاس 

ف فػػػ   ػػػممح لم ػػػرك  ومػػػنس و ممػػػم م ػػػمده فف لما ػػػمد سػػػوؼ نكػػػو ٓعىػػػ  لممك ػػػوؼ  
 لإلضرلر بمم .

ػ فف لممػتمـ لألوؿ مػي ا ػمط مىمػوس  فػ  ت ىنػؿ  اتػـ لممخػزوف  لمرلكػد باسػب   ت ػؿ لمػ   ٗ
فبػػػػمف فتػػػػر، تػػػػوم  لممػػػػتمـ  لألوؿ  رومسػػػػ    ٜٜٛٔ%  فى فف لممخػػػػزوف  لمرلكػػػػد سػػػػا  ٓٙ

وس  % مػػػف اظنػػػره فػػػ  لمةػػػمـ لمسػػػمبؽ  رغػػػـ مػػػمف  لممخػػػزوف مػػػف عنػػػٓٗلم ػػػرك  النتةػػػدى 
فمػػؼ تانػػػي رغػػـ  لمتخ نضػػػمى   ٕٓٗتةىػػى  ػػرك   ػػػنداموى  تػػرد ماػػي بضػػػمع  ننمتمػػم  

 ٓلمت  مااى  ممم 
60َ/9َ/79َٝٗؼٞصَجىلَجُؼوضَجُػحُعََ

%  م ػممح لم ػرك   ٛػ  فممممادس / ......  مـ نا رد ب رلر  ولامم  ولفؽ عى  اسب  خ ػـ  ٗ
مع لمتتػػػمرى ومػػػدنر لمتكػػػممنؼ ومت ػػػرنؼ مخزوامػػػم لمرلكػػػد وبةػػػد لمرتػػػوع لمػػػ  روػػػنس لم طػػػ

 ٓٓولممرلتة  
ويػػ  فػػ   ٓٓوتػػدنر بممػػذكر فف لمتخ ػػنض لنتػػرف بةػػدـ ت رنػػر اسػػب  عمومػػ   مىوسػػنط          

فنكوف لمم دلر  لم ةى  مىتخ نض لمذى ولفؽ عىني  ػون  سػبلـ ػ ٓٓ%  ٖلمةرؼ لمتمرى 
 ٓ%  ٘مم ىا   لم رك   ػ يو 

  فسػػػػةمر ت ػػػػدنر لأل ػػػػامؼ  لمرتػػػػمم  مػػػػف    ػ   نػػػػ  ذمػػػػؾ فف  ػػػػادوؽ لمػػػػدعـ ولفػػػػؽ عىػػػػ ٘
وفتػؿ ف ػط ػ  متػرد تأتنػؿ ال رفػض ػ  لممولف ػ   عىػ  لأل ػامؼ  ٓٓلممخػزوف  لمرلكػد 

منس رفضم مؤلسػةمر  ولامػم السػتا مد وا ػمد ا ػ  فمرنكػم مػف لأل  ػامؼ  ٓٓلمارنم  ػ 
 ٓ  ٜٜٛٔلمارنم   عمـ 

ألمرنكػم   ٜٜٛٔف لسػتا مد ا ػ   عػمـ ومف لمطرنؼ  فاػي نػد لسػتبمف  فنمػم بةػد و  ف         
مف لال امؼ لمارنم  كمف بسس  لمتزونرلى لمت  لرتكبمم  اسانف ممدى  ومكاتي مف 
ت ػػدنر كمنػػمى  مػػف لأل  ػػامؼ  لمارنمػػ   ) مػػف  ػػركمى فخػػرى غنػػر ترنكواػػم (  لمػػ  
فمرنكم ممم فدى لم  ا مد لما    لمت  نررتمػم فمرنكػم  مم ػر مػف لأل  ػامؼ لمارنمػ  

فبا مد لما   ال ت بؿ فمرنكم فى كمنمى  ارنمػ  زنػمد، عػف لما ػ   ٓٓ  ٜٜٛٔ عمـ
 !!! ٜٜٛٔلمت  سماى مم ر بت دنريم لمنمم  ف  عمـ  

 كؿ ذمؾ  بأفمعنؿ اسانف ممدى !!!                     
/ ٕٗٗوف  ذمؾ سوؿ عز ى لسط ماوس  سػمةمف روػنس لم طػمع  لمتتػمرى ف ػمؿ ص         
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 : ػ   ٕ٘ٗ
ولمخمص بمخزوف لم رك   ف د تـ لخطػمر  ػادوؽ  ٜ/ ٕٔ"  بمماسب   مىة د  لممشرخ         

فمػم  ٓٓٓلمدعـ ب ور،لمة د وتـ لما وؿ عى  مولف   فسةمر  بمماسب  أل امؼ لمرتمم  ف ط 
لأل ػػامؼ لمارنمػػ  ف ػػد ففػػمد  ػػادوؽ لمػػدعـ بػػأف مولف تمػػم  سػػنتـ ل ػػدلريم مػػف لمةػػمـ  لمتدنػػد 

ٜٜٔٓ 
 بس رفض )؟!!(  ادوؽ لمدعـ لممولف   عى  فسةمر لممخزوف لمارنم  ؟س     ومم س

تػ     ففمد  ادوؽ لمدعـ   مي   بأف لمكوتي فى لمكمن   لمم رح بت ػدنريم لمػ  فمرنكػم مػف 
نػػػد تػػػـ ت ػػػدنريم بممكممػػػؿ  وبممتػػػمم   ٜٜٛٔف  ػػػامؼ لممبلبػػػس لمارنمػػػ  خػػػبلؿ عػػػمـ 

 ٜٜٓٔنتس لالاتظمر مبدلن  عمـ 
 ٓلمبدم ف  تتمنز لمكمنمى لممتةمند عىنمم ف  يذل لمة د س     ويؿ تـ 

لامػم بػولن  موتػود،   ٕٗٗتػ      اةـ  تـ لمبدم فةبل ف  تتمنػز بةػض لألف ػامؼ ) نػمؿ ص 
فػػ  لممخػػمزف  وبممتػػمم  التاتػػم  لمػػ  لاتػػم  ) وم  ػػده ياػػم تاضػػنريم ( لمتػػ  طىػػس 

ؾ لسػػرلونى  يػػ  لمتػػ  لمةمنػػؿ ت ػػدنريم لن فف م ػػكى  فػػتح لالعتمػػمد عػػف  طرنػػؽ باػػ
 ٓون ى ع ب  ف  ت دنر لأل امؼ لممطىوبي 

وبمثؿ ذمؾ   مدى كبلو تػوى مػ  ت ػف ) إنمػم كػمو (  ػرنك  اسػانف ممػدى                
فف لمة ػد لمثممػػث مػـ نا ػػذ  كمػم ذكػػرى فنضػػم  ٕٛٛف ممػػى ص  ـ  فػ   ػػرك  كنكسػ  و 

 ٓلمم كى  لمت  ا أى مف فتح لالعتممد عى  باؾ لسرلونى  
َ:َـ60/9/0979َٝجُيٌَْضطٔسَهظسَجُؼوضَجُػحُعَ

ػ    نػمـ لمةمنػؿ لالمرنكػ  ب ػتح لعتمػمد مسػتادى عىػ  باػؾ ) لسػرلونى  ( بممرنكػم ماظػور   ٙ
 ٓلمتةممؿ مةي 

ػ    رفضى لمباوؾ لمم رن  لستةممؿ يذل لالعتممد وطىبى تاننر فتح لالعتممد عى  باػؾ   ٚ
 ٓلمرنك   خر 

عتمػمد لمػذى فتاػي لمةمنػؿ لالمرنكػ  وتػود باػد الست ػدلر  ػممد، ػ    تضػماى  ػروط لال  ٛ
عف  ػرك  كػنكس ويػ   ػرك  لممػدعو اسػانف ممػدى ممػم خػممؼ  ػروط لمتةمنػد مػس 
 ػػرك  ترنكواػػم  بنامػػم كػػمف  ػػادوؽ لمػػدعـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ مػػس يػػذه لم ػػرك  لمتػػ  

 ٓنمىكمم اسانف ممدى لمذى فونؼ لم ادوؽ واظر لمتةممؿ مةي 
لمةمنػؿ لالمرنكػ  لعطػمم  ػرك  ترنكواػم  ػممد، م ػرلم يػذل لممخػزوف بممةبلمػمى  ػ   رفػض  ٜ

لمتتمرن  مةمبلم فمرنكننف  خرنف ولمت  كماػى فػ  لمتنكنػى عىػ  لممخػزوف لمرلكػد مػف 
وبولن  لمت دنر عى  فف نكوف ف  لم ممد، فف لممخزوف خمص بةمبلم  خرنف عى  

 ٓمسوومنتي لمخم   ودوف لمرتوع عى  لم رك 
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ػ  رفػػض لمةمنػػؿ لالمرنكػػ  لم نػػمـ ب ػػتح لالعتمػػمد لممسػػتادى عىػػ  فاػػد لمباػػوؾ لالمرنكنػػ   ٓٔ
م بوؿ لمتةممؿ مةػي مػف لمباػوؾ لمم ػرن  بػدال مػف لمباػؾ لالسػرلونى  لمػذى فػتح عىنػي 

 ٓلالعتممد 
ػ  فخػػذ لممػػدعو اسػػانف ممػػدى نممطػػؿ فػػ  لالت ػػمؿ بممةمنػػؿ لو لفػػمد، لم ػػرك  بمونػػؼ  ٔٔ

 ٓوف لمرلكد عى  ضوم ل ترلطمى لم رك  و ادوؽ لمدعـ لمةمنؿ مف لممخز 
ػ  تزلمف مس يذه لمم مكؿ  دور تةىنممى  ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممػؿ مػس فو بولسػط   ٕٔ

 اسانف ممدى !
ػ  مػـ تتػد  ػرك  ترنكواػم بػدل لزلم ذمػؾ كىػي مػف ونػؼ تا نػذ لمة ػد و ػ فا ػتةؿ تاػوف وا ػد  ٖٔ

فا ػمده عىػ  لممماػدس / ...... و ػػرك  وموتػد، اسػانف ممػدى و ػ و ػس سػػمومي و 
ترنكوام ف  ونى مـ نكف ند عىـ فني بةد ب رلر رومسػ   ػادوؽ لمػدعـ باظػر لمتةممػؿ 

 مةي مترلومي ف  تزونر فنزلى وفختمـ لم ادوؽ !!!
*   فامنػػ   وم  ػػد  ومػػرلـ  ....... يػػو تا نػػؽ  م ػػىا  لم ػػرك  و ػ ولمػػ  ذمػػؾ سػػة      

 ٓٓلم ػػرك  مف مخزوف رلكد عسم عىنمم  وبذؿ ن مرى مستطمعي متخىنص
%  ألاػػي ٘%  يػػو فػػ  ا ن تػػي  ٛفف بنػػس لممخػػزوف لمرلكػػد بماػػض تخ ػػنض                 

% مىوسػػنط ػ  يػػذل لمبنػػس  يػػو فػػ  ا ن تػػي  بنػػس لا ػػمذ ألاػػي ٖمػػـ  تةػػط  عمومػػ   لؿ 
رك  نخىص لم رك  مف مخزوف مةدـو لم نم  م مي لم  لالعدلـ فةبل  لف مـ ت ىح لم 

فمم ػػرك  فاػػو  لمػػ  ثمػػف يػػذل  ٓٓػػػ  ونػػد بػػمر   بطػػوؿ لمػػزمف !  ػ  فػػ  ت ػػرن ي  
%  ألامػم بػذمؾ تا ػؽ عموػػدل ٛ% فو فكثػر مػف ٘لممةػدـو ومػو بتخ ػنض  لكثػر مػف  

مػػف لمةػػدـ  فػػ  لمونػػى لمػػذى تسػػاس فنػػي مػػف لمباػػوؾ عىػػ  لممك ػػوؼ  وب ولوػػد باكنػػ  
 !!! %  تترلكـ ترلكمم مركبم  كؿ سا ٘ٔبىاى  اذلؾ  

 فنممم ف ىح مى رك  ؟!  
فف تستب   لممخزوف لمرلكد ف  مخمزامم  وتتامؿ عف كػؿ تانػي فمنػد مةطػؿ ػ  فولوػد          

 ٓ%  تترلكـ ترلكمم مركبم  كؿ  سا  ٘ٔم دلريم 
% وتسػػػػتخدـ لما ػػػػنى  فػػػػ  ٛ%  فو ٘فـ ت ػػػػرؼ يػػػػذل لممخػػػػزوف لمرلكػػػػد بتخ ػػػػنض         

 ٓ%   ٘ٔمىباوؾ لمت  تكى مم كؿ سا  فولود مركب   تا نط تتمرتمم وتخ نض مدنوانتمم
فف  ػرك  ترنكواػم  تػمترو ػ ولمتػمتر التاكمػي مػولوح و ولامػم  تاكمػي ظروفػي  واركػ           

لمسوؽ ولاتنمتمتي وت ىبمتي و ػ  ويو ند نبنس سىة  رلكد، مدني بخسػمر، ظميرنػ   ومكامػم فػ  
ماى ست س اتمػم متػرلكـ مخػزوف لمسػىة  مدنػي لمولنس ربح ما ؽ فت   ببنةمم خسمر، ففدح  ك

فو تةرضػػػػمم مىتىػػػػؼ فو مةىمػػػػي ب ػػػػرس طػػػػرح لاتػػػػم  بػػػػدنؿ فو فاػػػػدث ممػػػػم  فوٍ لسػػػػتنرلده مػػػػس 
فسػػتخدلـ لما ػػنى  فنمػػم يػػو فتػػدى مػػي  وفربػػح _لاتنمتػػي مثمامػػم الاةػػمش دور، رفس مممػػي و
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ولمةولمػؿ  ممم تكدس وبمى عبوػم  عىنػي فو بػمى تى ػي و ػنكم ػ لمػ  غنػر ذمػؾ مػف لمظػروؼ
ولالعتبػػػمرلى  ولممبلبسػػػمى لمتػػػ  تاكػػػـ ت ػػػرؼ لمتػػػمتر لمػػػذى فف لخضػػػةي مىػػػولوح تممػػػد، 
متتمػػد، أل ػػمبي خػػرلس ما ػػؽ !!! و كبػػمر لمةػػممىنف فػػ  لم ػػركمى لمتتمرنػػ  مطػػممبوف ػ 
وولتػػس عىػػنمـ ػ فف ن ػػدرول م ػػىا   ػػركمتمـ فػػ  ضػػوم لمظػػروؼ ولمةولمػػؿ ولالعتبػػمرلى 

موف فػ  يػذل لمت رنػر بمػم تمىنػي نولعػد لمتتػمر، ولمةػرؼ لمتتػمرى  لم ةىن  لم موم  ػ ويـ ماكو 
وظػػروؼ لمسػػوؽ ولمتسػػونؽ واػػمؿ لم ػػرك   ولمسػػىة   لممطىػػوس تسػػون مم وكمنػػ  لممخػػزوف 

ولف لم ةػػود عػػف ذمػػؾ  ٓٓمامػػم وفاتمػػمالى  تسػػون ي ولاتمػػمالى تى ػػي لذل مػػم تػػأخر تسػػون ي 
 يو تدمنر ا ن   مم ممح لم ركي ! .

 
َ:َـََسَضغيٌٞٗحَض٘ـنَذحمويوسٓيؼجٗيحشَشغً

ونػػد  ـ  ثمبػػى بمممنزلانػػمى  ٓٓإف مػػم ا  ػػي لممماػػدس ....... م ػػركتي يػػو اػػدنث فرنػػمـ         
ػ نبػؿ .......  ٜٛٛٔاتػ  عػمـ  ٜٗٛٔمنزلانمى  رك  ترنكوام مػف عػمـ  ٛفرف ام بامفظتام / 

لممرف ػ  تاػى رنػـ  ٜٜٛٔ/ٙ/ٖٓثـ برومس  ........  فم مرا  منزلانمى تىؾ لمسػاولى بمنزلانػ  
ػ تبػػنف كنػػؼ فف ...... كػػمف خنػػرل وبركػػ  م ػػركتي وفامػػم امضػػى اموضػػم  ٚبامفظتاػػم /  ٘ٔ/ 

 ٓٓضخمم فتر، رومس  لمممادس ...... ممم 
َٓٞهقَػٔحٍَشغًسَضغيٌٞٗح

  :َـََٗحؿنَدبحَدووَٚ.......َُشغًطٚ
امػػػػـ بػػػػذمؾ أل ٓٓفةمػػػػمؿ لم ػػػػرك  و وموظ ويػػػػم و ممػػػػـ م ػػػػىا   خ ػػػػن  فػػػػ  اموضػػػػمم      

 ٓنت مضوف اسبم متزن  مف فربمامم 
نػػدلفةوف عػػف  ػػركتمـ وعػػف رونسػػمم .......   ٓٓم ػػد ًيػػس  لمةمػػمؿ و ولمىتاػػ  لما مبنػػ           

مػػػػػػػم ا ػػػػػػػر بترنػػػػػػػدت  لموفػػػػػػػد   ٓٔو  ٜوفػػػػػػػ  امفظتاػػػػػػػم /   ٓٓبةػػػػػػػد لم ػػػػػػػبض لمظػػػػػػػممـ عىنػػػػػػػي  
لؿ  ػػػرك  عػػػف تػػػديور فاػػػو  ٜٜٓٔ/ٙ/ٙلم ػػػمدر  ٕ٘ٗولاليػػػمم  فػػػ  عػػػدديم  ٜٜٓٔ/ٕ/٘ٔ

تممـ لما مب  الدلر، لم رك  لماممن  بممتسبس فػ  يػذل لمتػديور  ترنكوام بةد لم بض عى  رونسمم ول 
ػ وف  ت  نؿ لمتا نؽ لم ا   فف لمىتا  لما مبن  فرسىى مذكر، لم  رونس لم ػرك  نوضػاوف 

بلنػنف تديور فوضمعمم بسبس سوم لالدلر، وف مرى لممذكر، لم  زنمد، لممخزوف بم ػدلر ثبلثػ  م
ات ػمؿ لدلر،   ٜٜٛٔتاني فػ  لم تػر، مػف اػوفمبر سػا   " تػمرن  لم ػبض عىػ  لممماػدس ...... ول 
% و ٓ٘% فػػ  لمخطػػ  لمػػ  ٘ٛوتػػديور لالاتػػم  مػػف  ٜٜٓٔلم ػػرك  لمػػ  غنػػره " اتػػ  فبرنػػؿ 

مىنوف خبلؿ ا س لممد، و وتػتمـ  ٕٔرٙوزنمد، لمساس عى  لممك وؼ مف ع ر، مبلننف لم  
وذمؾ نةكس مدى فمماػ  وك ػمم، لدلر، لممماػدس  ٓٓ رك  لماممن  بمذل لمتديور لممذكر، لدلر، لم

ن ػػمؼ ازنػػؼ لمسػػاس  ....... مى ػػرك  ومػػدى فمعىنػػ  سنمسػػتي فػػ  ت ػػرنؼ لممخػػزوف لمرلكػػد ول 
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عىػػ  لممك ػػوؼ و كمػػم نةكػػس فنضػػم لم  ػػؿ لمػػذرنس ولمتػػديور لممموػػؿ مى ػػرك  ماػػذ غػػمس لممػػتمـ 
 ٓعف لم رك   لألوؿ عامم وغمبى سنمستي لمر ند،

ف  متى  لماسمتوف لمت  ت دريم لما مب  لمةمم  مىازؿ ولماسن  ػ  ٔٔو ف  امفظتام /         
عىػ  مسػمف لم نػمدلى لما مبنػ   ٕ٘اتػ  ص  ٕٓػ ورد بمم مف ص  ٜٜٓٔلمةدد لمسمدس عمـ 

 فف  رك  ترنكوام تديورى ف  ظؿ رومسػتمم لمتدنػد، بةػد تػرؾ لممماػدس ......... ممػم و ونػرر
مػم ا ػي :  " فف لم ػرك  كماػى تتػديور لمػ  فف تػمم روػنس لم ػرك   ٖٕمامود فػر  فػ  ص 

لمسمبؽ  " لمممادس ...... " " لممتمـ " لمذى لستطمع بممتخطنط لمسىنـ فف نضس لم رك  عى  
ف كػمف  بدلن  لمطرنؽ لم انح فبدف لالاتم  نزند وبدفى لمتود، ترت س ػ وفف لمممادس ....... ول 

 ٓدلم  لنف ف  تا نؽ مةي إال  فف لماؽ ال بد فف نذكر أل امبي ف  ند لمة
فف خسمور لم رك   ٕٗو ن وؿ  بلح لامد فمنف عمـ مسمعد لمىتا  لما مبن  ف  ص         

بػػأثانف مىنػػوف تانػػي مكػػف تػػـ تػػدلرؾ لممونػػؼ عاػػدمم تػػمم لممماػػدس  ػػون    ٛٛ/ٚٛبػػدفى عػػمـ 
ستطمع تاونؿ لمخسمور لم  فربمح و ىى لم  فكثػر سبلـ " لممتمـ " لمرونس لمسمبؽ مى رك  فأ

 ٓفمؼ تاني ووضس لم رك  عى  بدلن  لمطرنؽ  ٓٓٚمف 
 

َ!!!َكغيسَجُغشٞز)َؼَ(ََ
فممتسػػػتنبلى عىػػػ   ٓٓيػػػذه فرنػػػ  م تػػػرله مػػػف اسػػػانف ممػػػدى السػػػاد مىػػػزعـ بمػػػم سػػػوله         

مى ػؽ فضػبل عػػف  وفعضػػمم لمرنمبػ  لالدلرنػ  متػػرد اػمنىنف عػف ماػػرض ٓٓبطبلامػم ال تظػميره 
 فاي ال نةتد وال نتوز لالعتدلد بأنولممـ !!!

يػػػو زعمػػػي بػػػأف لممػػػتمـ لألوؿ نبلا ػػػي  ٓٓوفوؿ مةػػػموؿ يػػػدـ مػػػزلعـ اسػػػانف ممػػػدى          
ونطىػػس ماػػي ونتوعػػده بأاػػي مػػف نػػتـ تا نػػذ لمة ػػود لمثبلثػػ  إال  بةػػد إسػػتبلـ مبىػػ  لمر ػػو، لمت نػػزعـ 

 سنمدتي فف ....... طىبمم ماي ! 
فمػذل لمػزعـ زعػـ كػمذس م ضػوح كذبػي ػ نكذبػي فاػي مػـ نكػف فػ  لالمكػمف بتمتػم تا نػذ فى         

وال ماؿ بممتمم  مىمسموم  عىنمم مم دلـ تا نذيم ند ل طدـ بطرنؽ  ٓٓع د مف لمة ود لمثبلث  
 ٓمسدود !!!! 

ادى (  فونػػؼ تا نػذه فةػبل وُفماػػ   وُفعنػد ف ػػؿ لالعتمػمد لممسػػتٜٛ/ٛ/٘ٔ)  :َكحُؼوــضَجألٍٝ
ومةىـو ماسانف  ٓٓ( ػ مةدـ إستةمممي  ٖٔ) امفظتام /   ٜٛ/ٓٔ/ٙٔف  

مةىػـو مػي مػف  ٓٓ% ػ ٖممدى ويو متػرد وسػنط فػ  لمة ػد باسػب  عمومػ  
عػمد، لالعتمػمد لممسػتادى  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔ  ٓٓفف لمة د ًفونؼ وتػـ إماػمم ول 

عمد، لالعتممد لممستادى !  ي ذل وال ماؿ مف ثـ  ألى مسموم  بةد إمامم ول 
بمالضمف  لم  لماظر لمذى فرضي  ادوؽ لمتةممؿ عىػ  / اسػانف ممػدى 
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ف ػػد  ٓٓو ولمػػذى ال سػػبنؿ متتػػموزه اتػػ  مػػو فرلد  ػػون  سػػبلـ فف نتتػػموزه 
فبىاػػي لممماػػدس متػػدى لمةػػمرؼ بمػػذل لماظػػر و ػ ومػػنس فػػ  إمكػػمف  ػػون  
سػػبلـ ػ اتػػ  مػػو فرلد تػػدال ػ فف نتخطػػ  يػػذل لماػػمتز ألاػػي    ال بػػد مػػف 

 ػػادوؽ لمػػدعـ لمػػذى نسػػتانؿ فف نولفػػؽ  مػػم دلـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ  مولف ػػ 
 ٓٓمس  فو بوسمط  اسانف ممدى 

فكنؼ إذف نسمـو ....... عى  يذل لمة د ونطىس ونمدد ونتوعد بةدـ                       
 تا نذ لمة د ) لممامؿ تا نذه ( ؟!!!

ــح٠ٗ ــضَجُػ مسػػتادى مػػي فو طىػػس  مػػـ نػػتـ ف ػػبل فػػتح لعتمػػمد ٓ( ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٓ)  :َٝجُؼو
 مولف   فسةمر مف    ادوؽ لمدعـ ػ ألسبمس ثمبت  بمألورلؽ  : ػ

 ٓػ  فاي ظمر فف لمطمن  لالاتمتن  ال تسمح  اذلؾ بماتم  لمطىبن   ٔ                       
 ػ عدـ تولفر لمازوؿ لممامسب  الاتم  لمطىبن  ! ٕ                       
ػ  دور تةىنممى  ادوؽ لمدعـ لمذى ال بد مف مولف ت  عى  لمة د  ٖ                        

 ػ باظر لمتةممؿ مس فو بولسط  اسانف ممدى !
فكنػػػؼ إذف نسػػػمـو ....... عىػػػ  يػػػذل لمة ػػػد ونتوعػػػد ونمػػػدد بةػػػدـ                            

 تا نذ لمة د ) لممامؿ   تا نذه ( ؟!!!
ف ػبل بػبل وسػمط  وال عمومػ  مىوسػنط ولمة ػد نػد (  ػ  ويػو ٜٛ/ٜ/ٕٔ) :َٝجُؼوـضَجُػحُـع

مامم فف ٓٓإستامؿ تا نذه ألسبمس عدند، فسى اميم ف  رامبكـ واانؿ إمنمم 
 ػػػػػادوؽ لمػػػػػدعـ فتػػػػػؿ لممولف ػػػػػ  عىػػػػػ  لال ػػػػػامؼ لمارنمػػػػػ  ألف لما ػػػػػ  

مػػف م ػػر نػػد  ٜٜٛٔلمارنمػػ  لمم ػػرح مػػف فمرنكػػم بت ػػدنريم لمنمػػم عػػمـ 
لمػػ   ٜٜٛٔى ف ػػامؼ ارنمػػ  عػػمـ إسػتا ذى ومػػـ نةػػد بمإلمكػػمف ت ػػدنر ف

 ٓفمرنكم 
ومف يذه لألسبمس و فف لالعتممد لممستادى فتح عى  باؾ إسرلونى                           

 ٓٓغنر م بوؿ مف لمباوؾ لمم رن  
ومػف يػػذه لالسػػبمس فف  ػػروط يػػذل لالعتمػػمد لممرفػػوض نػػد تضػػماى                        

س ) لمممىوكػ  ماسػانف ممػدى ( وذمػؾ وتوس وتػود  ػممد، مػف  ػرك  كػنك
نخػػممؼ لمتةمنػػد و فضػػبل عػػف فاػػي ناىػػؽ لمبػػمس اممونػػم فمػػمـ تا نػػذ لمة ػػد ألف 
 ػػادوؽ لمػػدعـ اظػػر لمتةممػػؿ مػػس  ػػرك  كػػنكس و ػػمابمم اسػػانف ممػػدى 

ٓٓ 
 فكنؼ نسمـو  ون  سبلـ ونتوعد ونمدد بتا نذ ع د مامؿ تا نذه ؟!!!                      
608ََ/607َئؿـلحٗٞؽَمسؼحَٕعتيؾَجُوـحعَجُطجحعَٟ،َـَهحٍَصَٝك٠َأهٞجٍَػؼشَ
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 ٓٓ" فام م درش فا ذ إال  بةد لما وؿ عى  مولف ػ  لألسػةمر ) مػف  ػادوؽ لمػدعـ (         
روػػنس متىػػس لالدلر، )  ػػون  سػػبلـ ( فكػػد مػػ  فف ياػػمؾ فةػػبل تةىنمػػمى  ػػ ون  مػػف  ػػادوؽ 

نكس وترتس عى  ذمؾ عدـ تا نذ لمة د لمدعـ بةدـ لمتةممؿ مس اسانف ممدى  ماس  رك  ك
 ٓات   تمرنخي " 

َ!!ََٖٝٓآيحشًَظخَدـ٘نيَٜٓضٟ
فمؼ دوالر وكسور مػف فنػف  ٔٓٔفاي ندع  فف لمر و، لممطىوب  ماي ت ؿ ننمتمم لم         

 ؟!!
 يؿ تبرعم ماي ببل م مبؿ ؟!!                                    

 فـ ي   دن  ؟!!                                    
 دوالر  ٕٓٓ٘ٔٔ%  ومتمؿ لمة د ٖ     ئَٕػُٔٞطَٚك٠َجُؼوضَجآلٍٝ

 دوالر ٖٖ٘ٚفتكوف لمةموم                                      
 ٓ%  ٖػ  مىوسنط إنممكمو      جُؼُٔٞسَك٠َجُؼوضَجُػح٠ٗ

 ٓف  لمة د لمثممث  ٝلَضٞجضَػُٔٞس
 ٓفاي وسنط ف  لمة ود لمثبلث  ومس ذمؾ و ػ مو إفترضام         

فترضام فف مي ف  كؿ ع د عموم                             ٓ% مف ننمتي ٖول 
 دوالر x 3%  = 39900دوالر  ٔرٖٖٓرٓٓٓفاف لتممم  لمة ود لمثبلث          

  فكنػػؼ نػػدفس اسػػانف ممػػدى ر ػػو، فكثػػر مػػف مموػػ  فمػػؼ دوالر بنامػػم التتتػػموز
دوالر  ٜٜٖٓٓمػس فاػي ال عمومػ  فػ  لمة ػد لمثممػث ( عموم  لمة ود لمثبلثػ  ) 

 ؟!!
 

َكاطجَطخًَظخَدـ٘نيَٜٓضَٟ
َٝئؿطوحَّجضلَعؿَْٛظجَجُط٘حهغَ!!!

 %َٝجُالتذسَضريخَطُيَ؟!4كِٔحطجَملَمي٘خَك٠َجُؼوٞصَجُػالغسَػُٔٞسَ
% ف ػػط تمثػػؿ لماػػد ٖسػػوى عمومػػ   ٜٛ/ٛ/٘ٔفىمػػمذل مػػـ ت ػػرر مػػي فػػ  لمة ػػد لألوؿ          
 ٓٓ% ٘نامم تبنح الوا  لم رك  إعطمم عموم  مىوسنط ات  لألدا  ب
فمـ تكف لمتوسة  عىني ف  لمةموم  فتدى مم مسمتي نسم  مة وم  ال نبدو فنمم متبرعم          

 مت دنم مف مممي لمخمص زنمد، عى  لمةموم  لمت  سنا ؿ عىنمم ؟!!!
ف كماػ           ى إنممكػمو و  وممػمذل ال توتػد فى و مممذل مـ نكف وسنطم ف  لمة د لمثما  و ول 

 عموم  ف  لمة د لمثممث ؟!!!
فمػػػـ تكػػػف لمتوسػػػة  عىػػػ  اسػػػانف ممػػػدى فػػػ  لمةمومػػػ  فتػػػدى مم مسػػػمتي نسػػػم  مة ومػػػ          
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 م بوم  ال نكوف فنمم سنمدتي متبرعم مت دنم مف مممي لمخمص ؟!!
          
 عىني  ّ؟اّ ويؿ نة ؿ عمنؿ فف ندفس فاد ر و، تتموز مم نا ؿ         

َػالهسَدـ٘نيَٜٓضَٟجبٔحٍَجمسحػيََ"َذطحعَط٘ضٝمَجُضػَْ"
َــَٗصَضـطٞجدَإَٔيٌَٕٞمجحٍَجمسحػيًح11َػالهسَٓغيرسَ

َك٠َصجتغزَجلضٜحَّلََك٠َصجتغزَجُشٜحصزَ؟!!!
فتممؿ لسممعنؿ موظؼ ف   ادوؽ لمدعـ و ويو تم  ل ػرلفن  عىػ  كػؿ  ػ  مى           

تمز ع ػد إال  بمولف ػ  لم ػادوؽ لمػذى نةمػؿ فنػي تمػمؿ لسػممعنؿ وع ود  ركمى لماسن  و وال ن
و ػ فكنؼ نست نـ مس ذمػؾ كىػي فف نةمػؿ فػ  خدمػ  اسػانف ممػدى وفف نرلف ػي فػ  كػؿ خطولتػي 

 ؟!!! ٓٓوسكامتي وت رفمتي 
وتمػػػػمؿ لسػػػػممعنؿ " بتػػػػمع  ػػػػادوؽ لمػػػػدعـ " لمػػػػذى نةمػػػػؿ فػػػػ  خدمػػػػ  اسػػػػانف ممػػػػدى        

مػػف لمطبنةػػ  فف نسػػمنره فػػ  فكمذنبػػي وتريمتػػي  فمػػو ضػػممس  ٓٓونت مضػػ  ماػػي م ػػمم خدمتػػي مػػي 
مػدلده مػي  ٓٓمةي ف  تزونرلى فنػزلى وفختػمـ  ػادوؽ لمػدعـ  فىػوال  مةمواػي تمػمؿ لسػممعنؿ ول 

وفبسػػط مػػف  ٓٓبممبنماػػمى ولألرنػػمـ ممػػم إسػػتطمع اسػػانف ممػػدى فف نتػػرى مػػم فتػػرله مػػف تزونػػر 
 و ند مؤلسؼ كػمف !!! ٓٓدمتي  ممد، زور يذه لممةموا  لمارلـ غنر لمم روع  فف نبذؿ مخ

َٝهضًَظذطَٚجُـيضزَ/ًَالَٝج٠ََٟٓٞضشَٖ)َئميحًحَٝ(
 !!!! ٓػِٔحًَظذصَخمضَٝٓٚدـ٘نيَٜٓضٟ

ف   لمونى لمذى نزعـ فني تممؿ لسممعنؿ لمتممس بةنػدل فاػي سػمس تمابػم مػف اػدنث          
 ٓٓت ػػف ) إنمػػم كػػمو ( كذبتػػي لمسػػند، / كػػبلو تػػوى مػػ   ٓٓ....... واسػػانف ممػػدى ويػػمرى 

 ٓف ررى فامم مـ تسمس مم إدعمه برغـ فامم كماى تتىس بتولريـ عى  ذلى لمممود، 
 نممى كبلو توى ) إنمم كمو ( : ػ ٕٙٛ/٘ف   ص  

 س  ػ  ومم يو لمادنث لمذى دلر فنمم بنف ....... واسمانف ممدى ويمرى ؟
د، بمم  يمم بن ومول فني وكاػى بأسػمس    ػ  يمم كماول بنتكىمول مس بةض مكف فام مم كاتش ولخ

 ٓلممزنكم 
كذمؾ كذبى اسانف ممدى و ػ وتا ظػى إزلم مػم إدعػمه ممػم عػف لت منػي عىػ  دفػس مبػمم         

 مممن  مىممادس ........ ػ ف ممى 
 : ػ   ٕٚٛ/ٙص 

     ػ  فام عمرف  زى اسمانف مم نممى  لاي يم نمخد فىوس 
 وفال    ال  مم عرفش لامم يؿ دفس مي بمم ةؿ         

َجملٞػضَجٌُحطخَُطوحػ٠َجُغشٞز
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َجُظَٟأجَِٚدـ٘نيَٜٓضَٟألجََحيضصَكئحَذؼض
نىاػػػم فػػػ  مرلفةتاػػػم فػػػ  مةػػػرض بنػػػمف لألتػػػرلملى إف  نػػػ  لننػػػمى عىػػػ  كػػػذس اسػػػانف          

ممػػدى يػػو متىتتػػي فػػ  لمموعػػد لممزعػػـو ماػػي لالت ػػمؽ عىنػػي مػػس لممػػتمـ ػ وطىبػػي فكثػػر مػػف مػػر،  
 ٓترلم لمذى فذاى بي لمانمب  إرتمم لال
لنػػػػمـ مػػػػف لمػػػػببلغ فػػػػ    ٜػ فى بةػػػػد   ٜٛ/ٔٔ/٘ٔف ػػػػ  ماضػػػػر لمرنمبػػػػ  لممػػػػشرخ         

 ستىى لمرنمب  :  ٓٓدوسني  ٖػ بةد  دور لإلذف ػ ويو تاى رنـ / ٜٛ/ٔٔ/ٙ
 واظرل الرتبمطمى خم   ماسانف ممدى طىس  لرتمم لمموعد            
 د فنمم بةد !!!!!!!!!!!!!مموعد فخر ُناد             
دل  لمم تػرض فاػي مت ػؽ عىنػي مػس لممػتمـ ومبػـر مػس لممػتمـ           ٓٓلمسند لممبى  نشتؿ موع 

نشتػػؿ لممبىػػ  و وتشتػػؿ مػػي لمرنمبػػ  و لمموعػػد لممضػػروس لمماػػدد لممبػػـر الرتبمطػػمى خم ػػ  ال 
ه مػػػف فتىمػػػم نرلبػػػ  نسػػػتون ي فاػػػُدا  مبنمامػػػم فو ت ػػػدنر مبرريػػػم ماسػػػؼ مممػػػ  ًسػػػًاس لمرنمبػػػ  ورلم

 وفغرس لمارلب  فاي نطىس إرتمم لمموعد مموعد  خر نادد فنمم بةد !!!!!! ٓٓفسبوعنف 
ومةاػ   ٓٓفممموعػد لمػذى نرتوػي لممر ػد لممبىػ  نػموـ بناػي وبػنف  خػر  ٓٓويذه كمرث          

والـز ذمػػؾ فف نكػػوف لإلرتػػمم مموعػػد  خػػر  ٓٓلرتػػممه فف نكػػوف نػػد لت ػػؽ مػػس لمطػػرؼ لمثػػما  
 مادد !!  فمنس كذمؾ ؟!!!

ومكف اسانف ممدى ال نطىس لإلرتمم مموعػد  خػر ماػدد و ولامػم نرتػ  مموعػد   خػر         
 نادد فنمم بةد !!!!!

إف مةا  ذمؾ و وال نمكف فف نكوف مػي مةاػ  سػوله و فف سػنمدتي مػـ نت ػؽ  ف ػبل عىػ         
ماػػػي وفف لممػػػتمـ ضػػػرس مػػػي  وفاػػػي كػػػمذس كػػػمذس فػػ  زعمػػػي مىرنمبػػػ  فف لممػػػتمـ طىػػس ٓٓموعػػد 
ومف ثـ ف د فس ط ف  نده بةد فف لذاى لمانمب  وطىبى لمرنمب  تا نذ مم وعػديم  ٓٓٓٓٓموعدل 

وال نطىػس  ٓٓٓبػي و ػ فػاذل بػي خبل ػم مػف مأزنػي نطىػس لإلرتػمم الرتبمطػمى خم ػ  بسػنمدتي 
امػػػم نطىػػس لإلرتػػػمم مموعػػػد ناػػػدد فنمػػم بةػػػد لمػػػ  فف تسػػػا ح مسػػػنمدتي لإلرتػػمم مموعػػػد ماػػػدد و ول 

 فر   نى ؽ فنمم ولنة  ن ود لمرنمب  ورلمه فنمم كمم نمديم مف نبؿ !
وذمػػؾ فكبػػر دمنػػؿ بػػؿ يػػو دمنػػؿ لإلدمػػ  عىػػ  فف لمػػزعـ بوتػػود طىػػس و يػػو زعػػـ بمطػػؿ         
 كمذس !!!

َئصػحءَدـ٘نيَٜٓضٟ
66/00/79َيََّٞ.........إَٔٛ٘حىَٓٞػضجَٓغَ

1َُضكغَجُغشٞزَ
1ََٛٞذضٝعَٙآيسَػ٠ًَِظذَٚ

ف ػد كذبػػي فػ  يػػذل لإلدعػػمم و  ػممد، كػػؿ مػف : تارنػػد اسػػف عرلبػ  وسػػمنر عتػػرنس           
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 بمتىس لم ضمم  
 ومضموف  ممدتممم فممـ لمماكم  بمنو  سمب   : ػ 
 ٓػ    فف اسانف ممدى تمم عى  غنر موعد سمبؽ   ٔ
رند وت  ةى بأاػي ػ   فف لممتمـ ........ مـ نكف نرغس ف  م مبىتي ػ موال فف فماى عىني تا  ٕ

 ٓم مس ومرنض  
ػ  فف ...... طىس  إستدعمم كؿ مف مدنر لم طمع لمتتمرى ومدنر لمت دنر فوال وفمر بأال   ٖ

 ٓندخؿ اسانف ممدى إمني إال  بةد اضوريمم 
ولمسػػبس لخت ػػمر ونػػى لمم مبىػػ  ػ ومػػو كػػمف ياػػمؾ إت ػػمؽ فف اسػػانف ممػػدى عىػػ              

 ٓوال مدخومي ر و، ممم ل ترط اضوريمم ف
 ٓػ فف اسانف ممدى يو لمذى فنتاـ ودخؿ غرف  ...... بانر لذف نبؿ اضوريمم  ٗ  

 وذمؾ نشكد فاي فةؿ ذمؾ ألمر ف  ا سي يو تى نؽ يذه لم رن  مىممادس ...... !!!       
َؿ٘ص01َدويوسَدٌحيسَجٍَ

1َجُ ىَأعجصَدـ٘نيَٜٓضَٟضؼييلٜحَ
سػاى عػػف كػؿ دسػػت  ػ وفامػػم كماػػى  ٓٔكمنػػ  لؿ فوضػاام فػػ  موضػس سػػمبؽ ا ن ػ  ا        

ستدفس ماسمس لم رك  ب نؾ بأسـ لم رك  م ممح لم رك  م مبؿ لمتخ نض لمذى نبىتػي بػمماظر 
لمػػ  فػػمرؽ لألسػػةمر مػػس  ػػرك  لم ػػوربت  مػػس عػػدـ رغبػػ  لم ػػرك  ػ تا ن ػػم مم ػػممامم وا ػػظ 

ت ػػمؽ فػػ  اضػػور فػػتـ لال  ٓٓمستو أسػػةمريم مسػػت ببل ػ فػػ  فف ت  ػػح عػػف ذمػػؾ بممة ػػد ػ 
ت ػمم م ػوك  لمرنمبػ  ػ  مػم خوفػم ول  تػـ  ٓٓلممخت نف لمذنف إمتوول بةد ذمػؾ إمػم ماػرض ومػ رس ول 

سػػاى عػػف كػػؿ دسػػت  سػػوؼ تػػدفس ب ػػنؾ بمسػػـ لم ػػرك   ٓٔلإلت ػػمؽ فػػ  اضػػوريـ عىػػ  دفػػس 
 ٓٓماسمس لم رك   

  ( وروػػنس ونىاػػم فف لممػػتمـ فبػػـر يػػذل لالت ػػمؽ فػػ  اضػػور مػػدنر لمت ػػدنر ) مانػػر غػػمم       
ستبمف فف مدنر لمت دنر مانر غمم  ستؿ ذمؾ  ٓٓلمت دنر ورونس نسـ لممبنةمى و خرنف  ول 

سػتؿ فنمػم فف لمة ػر، سػاى سػوؼ تػدفس مى ػرك  ب ػنؾ بمسػـ وم ػممح  ٓٓبخطي ف  فتادتي ػ 
ونىاػػم لف يػػذه لألتاػػد، ضػػبطى وسػػتؿ فنمػػم يػػذه لمولنةػػ  بخػػط نػػد مانػػر غػػمم   ٓٓٓلم ػػرك  

 ب دؽ ........ ون طس بكذس اسانف ممدى !!! لألمر لمذى ن طس
َكغؼَجهللَضؼحىلَٝػضُٚ

 ٓ ٓ٘ريَؿحىلَيشٜضَذحمويوسَذـريَضغضيدَؿحذن
 مم نى  : ػ ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٚماضر سممع فنولؿ مانر غمم  تا نؽ  ٛٔ/  ٖٓٔفثمبى ص    

 تـ لمةثور عى  فتاد، خضرلم ؟ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٙس  ػ  بت تنش مكتبؾ نـو 
ـــس         ـــ:ََِٓذٞظ تمػػػى  ٓنماػػػم بةػػػرض لألتاػػػد، لممضػػػبوط  ف ػػػرر فامػػػم خم ػػػ  بػػػي  ـ
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 ٓلممىاوظ  
 س  ػ  يؿ يذه لألتاد، خم   بؾ ؟

 ٓ    ػ  فنو، ولممدوف بمم خط  
نومنػو "  ٕٓس  ػ  يػؿ فاػى ماػرر لمبنماػمى لمػولرد، بمألتاػد، فػ  لم ػ ا  لمتػ  تامػؿ تػمرن  

 عرضام عىني لمبنمامى لمولرد، بمذه لم  ا  " ؟
 ٓفنوه      ػ 

 س  ػ  ومم يو موضوع يذه لمبنمامى ؟
دسػت  تماػؾ تػوس  ٖٓٓٓٓ   ػ   كمف اسػمانف ممػدى تػي  ػرك  ترنكواػم وكػمف عػمنز ن ػترى 

دوالر فػػ  لمدسػػت  مكػػف روػػنس لم ػػرك  ف ػػر عىػػ  فف لمسػػةر  ٔٔرٕ٘وعػػرض سػػةر 
دوالر فاسمانف نمؿ مي فام  مرى ا س لم ػاؼ مػف  ػرك  لم ػوربت   ٔٔرٖ٘نكوف 
دوالر ونتػورد لم ػرؽ  ٔٔرٕ٘والر وفت  ول ف  لماممنػ  عىػ  فف نتةمػؿ ع ػد د ٔٔرٕ٘

سػػاى ب ػػنؾ باسػػمس لم ػػرك  فنمػػم بةػػد وفاػػم نمػػى بتػػدونف يػػذه لمبنماػػمى  ٓٔلمىػػ  يػػو 
 ٓف  يذه لم  ا  

ومنس دمنبل عى  عدـ اند، لإلستدالؿ ولمتا نؽ و مف تتميىممػم لممشسػؼ لمارنػس تػدل        
 لر وم مور لمامس مةب  فيولم !!!ممذه لمولنة  وكأف فند

َئؿطـالٍَدـ٘نيَٜٓضَٟـَجملـغعَجملِلنَ
َُٞجهؼسَػحصيسَ

1َُإلحيحءَدبؼىنًَحطخَٓـِٞؽَ
ف ؿ لماكمن  لمثمبت  بأدم  عدند، و ػ فف ...... تتمةػى مدنػي عمػبلى فتابنػ  مختى ػ          

و  ٔثمؿ لممستادلى / ) ترلتس عى  سبنؿ لمم ٓٓٓمتاوع  مف ا نى  فس مره وبةثمتي لمةدند، 
وفرلد توانػػػديم فػػػ  دوالرلى مسػػػدلد م ػػػروفمى اتىػػػي طػػػمرؽ ......  ٓٓ(  ٙبامفظتاػػػم/ ٖو  ٕ

 ٓ(  ٙبامفظتام /  ٘لممزمس إمامني بتممة  بنروى ) مستاد / 
وألف اسانف ممدى عى   ى  بأتماس ومي مةممبلى مةمـ و ػ ف د فعطمه ....... يذه        

اوع  ػ وف  اضور  مود ػ متوانديم ف  دوالرلى مسدلد يػذه لمم ػروفمى لممبمم  لألتابني لممت
 ػػور،  ٓٓ ٙبامفظتاػػم /  ٘وتاػػى رنػػـ /  ٗبامفظتاػػم /  ٕلمدرلسػن  ػ ونػػد فرف اػػم تاػػى رنػػـ /

(  لمطممػػػػس بممسػػػػا  لألومػػػػ  بكىنػػػػ  لمتتػػػػمر، تممةػػػػ  ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٕٔبطمنػػػػ  لمطممػػػػس ........ )
تػػػزم مػػػف لمرسػػػـو لمدرلسػػػن  وثمبػػػى بممبطمنػػػ  فف بنػػػروى لمةربنػػػ  ومةمػػػم  ػػػور، إن ػػػمؿ سػػػدلد 

فمػػػػذل يػػػػو ف ػػػػؿ لماكمنػػػػ  ودلفػػػػس لألس   ٓٓلالمتاماػػػػمى سػػػػوؼ تكػػػػوف ببنػػػػروى  فو بػػػػمألردف 
......... متوانػػد لمةمػػبلى لالتابنػػ  لممتاوعػػ  فػػ  دوالرلى مىوفػػمم بممم ػػروفمى لمدرلسػػن  ومػػم 

 ٓو رلم لمكتس وخبلفي  نستتبةي لالمتامؽ مف م مرنؼ لمس ر وم مرنؼ لإلنمم  بممخمر 
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يػذل وألف لمرنمبػ  لإلدلرنػ  ضػاطى عىػ  لمتمنػس منسػنرول عىػ  يوليػم وكػمف مانػر غػمم        
فااي إنرلرل ماي بمما ن   لمت   ميديم وعمنامم كتس إنػرلرل ندمػي و  ٓٓضمف مف ضاطول عىني 

  ٓٓ ٙ/ بامفظتاػػػم  ٗوتاػػػى رنػػػـ /  ٗبامفظتاػػػم /  ٔوفرف اػػػم  ػػػورتي لمضػػػوون  تاػػػى رنػػػـ / 
ون ػػمد فػػ  يػػذل لالنػػرلر بااػػي اضػػر بمكتػػس لممػػتمـ لألوؿ ولنةػػ  لاضػػمر لمسػػند / عنػػد لبوزنػػد 
لمسموؽ لمخ و   مػرونس متىػس لالدلر، مظػروؼ ف ػ ر كبنػر وفا ػرؼ ف تاػي لممماػدس / 
........ ونػػمؿ ماسػػانف ممػػدى : " نػػم اسػػانف يػػذه يػػ  متموعػػ  لمةمػػبلى ولعطػػمه لممظػػروؼ 

مؾ مظروؼ خم   تتةىؽ باتىي ...... ثـ وعده اسانف ممدى بتتمند وطىس ماي تتمنديم وذ
 ٓيذه لمةمبلى مدوالرلى ونرر لاي عاد فتاي مىمظروؼ  ميد لمةمبلى لممختى   

و ػ بػمف  ٝأٓحَّجحملٌٔسَـَذٜيثسَؿـحذوسَـََ،َـَشـٜضَجملٜ٘ـضؽَ/َجُــيضَجقـضَطـوغ
ي ػ فةػػرض عىنػػي لم ػػميد إدخممػػي ..... كػمف مػػي إبػػف تاػػوؿ مىتةىػنـ لمثػػماوى لمتتػػمرى ممػػم ضػػمن 

كىنػػ  لمتتػػمر، تممةػػ  بنػػروى بةػػد فف نػػاتح فػػ  دبىػػـو لمتتػػمر،  ػ وفاػػي اتػػح بمم ةػػؿ و ػ وفف 
دوالر وناتػػم  مىسػػ ر  ٓ٘ٗم ػػمرنؼ تممةػػ  بنػػروى كماػػى بممةمىػػ  لم ػػةب  ولمدفةػػ  لألومػػ  

إف عاػػػده وفاػػػي نػػػذكر فف ...... نػػػمؿ مػػػي  ٓٓلمػػػ  بنػػػروى مىت ػػػدنـ وسػػػناتم  لمػػػ  ا ػػػد فتابػػػ  
متموع  مف لمةمبلى لممختى   بولن  مف لمس رنمى لمخمرتنػ  ػ ونرنػد فف نتمةمػـ فػ  دوالرلى 

 عى مف لباي ....... . ػ وند سأمتي لمانمب  لمةمم  فممـ لمماكم  : ػ
 س  ػ  يؿ عىمى فف لممتمـ لألوؿ نمـ بتاننر لمةمبلى لممختى   ػ يؿ تـ ذمؾ ؟

ـ عبػػده لمسػػولؽ مبنتػػي فػػ  لمماىػػ  نتنػػس لم ىػػوس عى ػػمف    ػ  عرفػػى بةػػد كػػد، إاػػي بةػػى عػػ
 ٓينانريم مف اد وال فعرؼ مف 

لمممادس لممتمـ لألوؿ فرسػىي مبنتػي فػ   ٝأٓحَّجحملٌٔسَ،َشٜضَجُـحتنَػرضَٙأذَٞػيضَذإٔ
لمماىػ  بسػػنمر، لم ػػرك  إلاضػػمر ظػرؼ مػػف ياػػمؾ ذكػػر مػػي فاػي ممػػـ و وياػػمؾ نػػمـ إبػػف ....... 

توسػط لماتػـ وابػي عىنػي بػمإلاترلس ألف بػي عمىػ  و وفاػي رتػس لمػػ  باعطموػي مظروفػم ف ػ ر م
بمممكتػػػس انػػػث سػػػىمي يػػػذل لممظػػػروؼ لمػػػذى ال نةػػػرؼ ماتونمتػػػي وفف ذمػػػؾ تػػػـ فػػػ   ٔلممػػػتمـ/

 ٓاضور لثانف فو ثبلث  مف لمموظ نف ف  مكتبي مامـ لممتمـ لمثما  ...... 
لمتػ  روليػم لممػتمـ لألوؿ وفرلد  ويذه لم ممدلى تتسماد ف  فثبػمى ا ن ػ  و ػا  لمولنةػ        

اسػػانف ممػػدى فف نىونمػػم كػػذبم عىػػ  خػػبلؼ لما ن ػػ  مئلناػػمم بػػمممةا  لمكػػمذس لمماىػػوط لمػػذى 
فترلم !!!  زعمي كذبم وتى ن م ول 

َشٜحصزَمسريَػرتيؾ
َٝضـغيضَػغجذـ٠

َٓ!!! ضوـغَذطِلينَدـ٘نيَٜٓضَٟٝجكرتجتَٚ
 : ػ مَٝػضٍَ،َكذٞجٛحٝهضَشٜضجَأٓحَّجحملٌٔسََـَذٜيثسَؿحذوسَـَشٜحصزَطض
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لمػ  مكتػس ....... بانػر موعػد  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٕ(   فف اسانف ممدى اضر نػـو لمضػبط ٔ)
 سمبؽ خبلفم ممم زعمي كذبم !

(   فف تارند عرلب  يػ  لمتػ  فماػى عىػ  روػنس متىػس لالدلر، فػ  م موػي ممرضػي ول  ػمب  ٕ)
 ٓسمني 

ع لمتتمرى مندخبل مةي لخت ػمرل (   فف ...... طىس إستدعمم مدنر لمت دنر ورونس لم طمٖ)
 ٓمىونى 

(   فف اسانف ممدى تةتؿ ودفس لمبمس ودخؿ بم رده نبؿ اضػور مػدنر لمت ػدنر وروػنس ٗ)
 ٓلم طمع لمتتمرى 

َ:َـََٝطُيَهحؿغَك٠َأٓغيٖ
ال  مػػم فرسػػؿ ...... إلسػػتدعمم مػػدنر لمت ػػدنر  ) ف (   فاػػي ال نوتػػد إت ػػمؽ عىػػ  تى ػػ  ر ػػو، ول 

فممر ػموى ال  ٓى مندخبل إمني مػس اسػانف ممػدى إخت ػمرل مىونػى ورونس لم طمع لمتتمر 
 تدفس وال ت بؿ عىام !!

) س (  فف اسانف ممدى بتةتىػي دفػس لمبػمس ولمػدخوؿ بم ػرده إامػم  ػؼ عػف تى ن ػي وفاػي دبػر 
فتةتػػؿ لمػػدخوؿ اتػػ  ال ن تضػػح كذبػػي  ٓٓفمػػرل نكػػذس بػػي عىػػ  لمرنمبػػ  وعىػػ  لما ن ػػ  

تضح كذبي نـو طىس إرتمم لمموعد ) لممت ؽ عىني بزعمي ( ب دـو لممستدعنف و مثىمم إف
 !!! ٓلم  موعد  خر نادد فنمم بةد 

َ........طلذسَ
 ٓ ٠َٛصُيََذغجءضََٖٚٓٛظجَجلضٜحَّجٌُحطخ

وبمممسػتادلى و مػم ........ بأاػي  ٓٓيام وف  نضػن  لمكسػس  ٓٓفنمم سىؼ بمممرلفة         
ذ اانؿ عى  كؿ مم ت دـ . ٓٓفوؽ يذل لالتممـ لمكمذس لمم ترى عىني   ول 
َ:َـَيـِدَجملطَْٜجألٍَٝشٞه٠َؿالّ

كىػ   ٜٜٓٔ/ٖٓ٘تامنمى ادلوؽ لم ب  ) ٜٓ/ٗٛٚ٘ضـ لم ضن  لمممثى  ي  ولم ضن        
َ:َـَٝجمٌْ رؽ لم مير،(  من در فنممم اكـ ولاد مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو  ػ 

 ٓببرلم، لممتمـ ممم اسس إمني      :ََأطِيـح
بتا نػػؽ دفمعػػي لممبػػدى فػػ  نضػػن  لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع مئلرتبػػمط وباعتبػػمره    :َٝجدطيحؿيــح

 "   ٓمشثرل ف   لمدعوى لماممن  
 ورن  (( ٘ٓٔ))  إاتم  اص مذكر، نضن  لألمولؿ لمةمم لمم دم  ف                    

نم  و ػػمـ عىنػػي فضػػمؼ دفػػمع لممػػتمـ لألوؿ طىبػػم  ف ػػى ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗوبتىسػػ  لممرلفةػػ         
تمزمػػػم  بمسػػػتدعمم وممن ػػػ    ػػػميد لإلثبػػػمى لألوؿ اسػػػمانف ممػػػدى وعىػػػ  ااػػػو مػػػم يػػػو ثمبػػػى 

 . ٘ٚػ  ٔٚبمامضر لمتىسمى ص 
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َ:َــَٝعهس54َٗضَٓظًغزَهؼيسَجٌُـدَؿريَجملشغٝعَجملوضٓسَك٠َ:ََََغحٗيحَا
نػرلرل  بمتمػمـ "  فرسىى ينو  لم اص ولمتا نػؽ بممكسػس غنػر لمم ػروع ػ إمػ  لمانمبػ  لمةممػ      

 ........ وفاممتي إم  لممامكم  عى  و ؼ فاي : ػ
 ( ػ  بدلور، بادر لمماى  مامفظ  لماربن  ٜٜٓٔات  لنف )  ٜٗٙٔماذ سا      
ب  تي رونس متىس إدلر، إادى لموادلى لإلنت مدن  لمتمبة  مىدوم  رونس متىػس      :ََأٝل

رنكواػػػم "  تمكػػػف مػػػف لما ػػػوؿ عىػػػ  إدلر،  ػػػرك  لم ػػػمير، مىمىبوسػػػمى ولمترنكػػػو " ت
كسس غنر م روع اتنت  إرتكمبي مخمم   ماص ع ػمب  بػأف فخػذ مبىػ  ع ػر،  الؼ 

  اػػػدلوؽ  ٜٜٛٔمسػػػا   ٗٔ٘ٛدوالر فمرنكػػػ  موضػػػوع لإلتمػػػمـ فػػػ  لمتامنػػػ  رنػػػـ 
ؾ .  ػػػرؽ لم ػػػمير، عىػػػ  لمااػػػو لممبػػػنف بتىػػػؾ  ٜٛمسػػػا   ٚٔ٘لم بػػػ  لمم نػػػد، بػػػرنـ 

 لمتا ن مى  . 
ــح ب ػػ تي سػػمم   لمػػذكر طػػرفى زنػػمد، فػػ  ثروتػػي التتامسػػس مػػس مػػولرده لممممنػػ  بسػػبس    :ََغحٗي

لستابلمي ممذه لم    ندريم تسة  وتسةوف فمؼ وسبةممو  وع ػروف تانمػم وع ػر، 
فالؼ دوالر فمرنك  وفمؼ وسبةممو  ع سةودى وتسةممو  ع ر دنامر نوغسبلف  

 بنف بممتا ن مى  .  وند عتز عف إثبمى م در م روع ممم عى  لمااو لمم
ترسػػؿ لألورلؽ إمػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  إلاممتمػػم إمػػ  ماكمػػ  تامنػػمى لم ػػمير، ممةمنبػػ     :ََغحُػــح

لممتمـ طب م  ممولد لإلتممـ سمم   لمبنمف ونموم  بأدم  لإلثبػمى لممػرلف نف مػس لسػتمرلر 
 ابس لممتمـ .

  ٜٛ/ ٗٔ٘ٛس لمتامنػ  رنػـ تةرض لألورلؽ عى  ماكم  تامنمى لم مير، ماظريم م   :َعجذؼح
 ؾ .  رؽ لم مير، .  ٜٛمسا   ٔٚ٘ادلوؽ لم ب  لمم ند، رنـ 

مػػػػػف  ٖٕو  ٛٔو  ٕ/ٗٔو  ٔ/ٓٔس و   ٘و ٕو  ٗ/ٔوطىبػػػػػى لمانمبػػػػػ  ع مبػػػػػي بػػػػػمممولد      
مػف لمبلواػ  لمتا نذنػ  رنػـ  ٘ٔفػ   ػأف لمكسػس غنػر لمم ػروع ػ لممػمد، /  ٜ٘ٚٔ/ٕٙلم ػماوف 
  ماوف سممؼ لمذكر . ػ ف   أف لم ٜ٘ٚٔ/  ٕٔٔٔ

*        *         * 
َٓوضٓسَػغٝعيس

كام ند بسطام دفمعام ف  لمموضوع  ولم ماوف بمرلفةتام لم  وني فمػمـ ينوػ  سػمب   مػف فاػد      
مشنػػػدل بػػػأربس اػػػولفظ مسػػػتادلى و وباػػػولفظ   ٜٜٔٔ/  ٕ/  ٕٔو  ٔٔع ػػػر عممػػػم  و بتىسػػػت  

تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػي            )  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛلممسػػتادلى  لمم دمػػ  فػػ  لم ضػػن  لممرتبطػػ  
كىػ   ػػرؽ لم ػػمير، ( لمماظػور، مػػس يػػذه لم ضػػن   إلرتبمطممػم مةػػم  إرتبمطػػم الن بػػؿ  ٜٛ/  ٔٚ٘

ذمػؾ فف نػرلر لالتمػمـ ناسػس لمػ  لممػتمـ  ٓٓلمتتزو   نسػتوتس  فف ن ػدر فنمػم اكػـ  ولاػد ػ 
كىػ   ػػرؽ لم ػمير، ( ػ  ٜٛ / ٔٚ٘تامنػمى اػدلوؽ لم بػي )  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛ...... فػ  لم ضػن  



122 

 

ناسس لمني فاي ب  تي رونس متىػس لدلره  ػرك  ترنكواػم طىػس و فخػذ ر ػوه مبىػ  ع ػره  الؼ 
 ٖٓ٘تامنػمى اػدلوؽ لم بػ  )  ٜٓ/  ٗٛٚ٘دوالر و بنامم ناسس لمني نرلر لالتممـ ف  لم ضن  

ا ػوؿ كى   رؽ ( فاي بذلى  ػ ت  كػرونس متىػس لدلره  ػرك  ترنكواػم " تمكػف مػف لم ٜٓ/ 
عى  كسس غنر م روع اتنت  لرتكمبي مخمم   مػاص ع ػمب  بػأف فخػذ مبىػ  ع ػره  الؼ دوالر 

 ٔٚ٘تامنمى ادلوؽ لم ب  لمم ند، برنـ  ٜٛ/  ٗٔ٘ٛلمرنك  موضوع لالتممـ ف  لمتامن  رنـ 
 كى   رؽ لم مير، عى  لمااو لممبنف بممتا ن مى . "  ٜٛ/ 

تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػ  نػػاص  ػػرلا  عىػػ  فف  ٜٓ/  ٗٛٚ٘ف ػػرلر لإلتمػػمـ فػػ  لم ضػػن       
لمتممػػ  لمتػػ  ناسػػبمم لمػػ  لممػػتمـ لألوؿ يػػ  ذلى لمتممػػ  لمتامونػػ  موضػػوع لإلتمػػمـ فػػ  لمتامنػػ  

و ذمؾ تةدد مةاوى بتةدد لألو ػمؼ لممسػبا   عىػ   ٓٓتامنمى ادلوؽ لم ب    ٜٛ/  ٗٔ٘ٛ
و ػ  ومو ػوؼ  فػ   بأاي ر و، ٜٜٛٔ/  ٗٔ٘ٛفمو مو وؼ ف  لم ضن   ٓٓلم ةؿ لمولاد 

بأاػػي كسػػس غنػػر م ػػروع ػ ممػػم تاطبػػؽ عىنػػي مػػو  ػػح لألسػػامد و لم  ػػر،  ٜٓ/  ٗٛٚ٘لم ضػن  
 ٓع وبمى و و ذمؾ نستوتس لمضـ من در ف  لم ضنتنف  اكـ ولاد  ٕٖلألوم  مف لمممد، /

تامنػمى اػدلوؽ لم بػ  و مػنس ف ػط   ٜٓ/  ٗٛٚ٘وبذمؾ سىـ نرلر لإلتممـ ف  لم ضن           
/  ٗٔ٘ٛ ن ي  رلا  عى  فف موضوع لإلتمػمـ  يػو ذلتػي موضػوع لإلتمػمـ فػ  لمتامنػ  بتا

امػػػم بطىبػػػي بممباػػػد ثممثػػػم مػػػف لمانمبػػػ  لمةممػػػ  إاممتمػػػم إمػػػ  ماكمػػػ  تامنػػػمى لم ػػػمير،   ٜٜٛٔ و ول 
كىػػػ   ػػػرؽ  ٜٛ/ٔٚ٘تامنػػػمى اػػػدلوؽ لم بػػػ  لمم نػػػد، بػػػرنـ  ٜٛ/ ٗٔ٘ٛماظريػػػم مػػػس  لمتامنػػػ  

رلا  ػ ف  لمباد رلبةم  مف ماكم  تامنمى لم ػمير، فف تاظػر لمػدعوننف لم مير، و ػ وكذل بطىبي  
ورد ا م : ػ " تةرض  ـٜٜٓٔ/  ٗٛٚ٘ف   لمباد رلبةم مف نرلر لإلتممـ ف  لم ضن   ٓٓمةم 

تامنمى ادلوؽ لم ب   ٜٛ/  ٗٔ٘ٛلألورلؽ عى  ماكم  تامنمى لم مير،  ماظػريم مػػس لمتامن   
 ٓى   رؽ لم مير، ك  ٜٛسا   ٔٚ٘لمم ند، برنـ 

 ٜٓ/ ٗٛٚ٘ومػػم طىبتػػي إدلر، لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع  فػػ  نػػرلر لإلتمػػمـ فػػ  لم ضػػن          
 اؼ لمذكر ػ  يو طىس  ػانح ن ػمدؼ  ػانح لم ػماوف  ػ فممتةػدد لممةاػوى ألو ػمؼ لم ةػؿ 

 ٓلمولاد نوتس لمضـ و دور اكـ ولاد ف  لم ضنتنف 
ذ  تضػػػماى  تىػػػؾ لممرلفةػػػ  لممبػػػػدله       /  ٕ/  ٕٔو  ٔٔمػػػػػف فاػػػد ع رعممػػػػم بتىسػػػت    ول 
لألسماند لمرونسن  مدفمع لممتمـ و مذل فااام إذ ارفؽ  فنمم نىػ  ت رناػم ممػم ػ مػس إضػمفمى  ٜٜٔٔ

بسنط  ػ  و فااام  اانؿ عىنمم  تمى  وت  نبل  واتخذ مف  ذمؾ كىي  دفمعػم  ماػم فمػمـ  لممنوػ  
     ٓلممونر، بت كنىمم  لمامم  

 
٠َََِضلغيؾََجملغجكؼسٝكئحَي
 00َ،06َ/6َ/0990جبِـسَ
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 سمدت  لممست مرنف   ٓٓسندى لمرونس         
 ٜٜٛٔ/ٗٔ٘ٛيػػذه  نضػػن  م ػػاوع  مػػف  ثػػمر فرنػػ   لمر ػػو، لمم تػػرل،  ولمم نػػد،  بػػرنـ       

تامنػػمى اػػدلوؽ لم بػػ  ػ  فمػػم فف تطػػرح عىػػ  لمسػػما   نضػػن  ر ػػو،  فو فمػػولؿ  عممػػ   و لال 
،  وتتػػػرى فػػػ  لممضػػػممر مكنػػػؿ لإلتمممػػػمى  تزلفػػػم  بػػػبل دمنػػػؿ  وال ف ػػػؿ  وال وتتسػػػمبؽ لألتمػػػز 

 فسمس !!!!
فىنس ف  انم، لممماػدس لممػتمـ لألوؿ و  وال فػ  ذمتػي  و مػم نػدعو بتمتػم إلتمممػي بكسػس      

بؿ م د سبؽ باث تمنس فنػرلرلى ذمتػي  لممممنػ   فػ  لمكسػس غنػر لمم ػروع   ٓٓغنر م روع 
 مكسس غنر لمم روع  لم  فاي  ال توتد  بم  كسس غنر م روع !! و وفاتمى  إدلر،  ل

ٝجٚ َػضَّجٞجػَٗظغَجُضػَُٟٞـحذوسَجُطوغيغَذألَ 
 ؿحذوسََكذضَػ٘حطغَطٓسَجملطَْٜٝجُطوغيغَذأَٗٚلضٞجضَشرٜسًَـدَؿريَٓشـغٝع
 .  و ػ توتس لماكـ بةدـ تولز اظر لمدعوى مسمب   لمت رنر بأاّل وتي إلنمم  لمدعػوى لمتامون  

ػػ    ف ػد سػبؽ مىمػتمـ ت ػدنـ إنرلرلتػي و وتػـ فا ػمم و ػ ولمت رنػر بةػدـ وتػود  ػبم  كسػس غنػر 
 ٓم روع  .  ويذه  لإلنرلرلى  موتود، بمألورلؽ 

 ٓٓ ٚٚ/ٕٔ/ٕ٘ػ إنرلر لمذم  لممشرخ  ٔ
 عىني نرلر لإلدلر، ػ إدلر، لمكسس غنر لمم روع           

 كسس غنر م روع " " عدـ  وتود  بم                   
نرلر لمذم  لممشرخ  ٕ   ٓٓٓ ٗٛ/ٔ/ٔٔػ  ول 

 ٓٓعىني  نرلر لإلدلر،             
 " عدـ  وتود  بم   كسس غنر م روع "             

نػرلر لمذمػ  لألخنػر ػ لممػشرخ  ٖ نبنػؿ تةنناػي  رونسػم ممتىػس إدلر، ترنكواػم  ٓٓ ٙٛ/ٕٔ/ٜػ  ول 
ويػػ  مػػـ تػػزد  ػػنوم   ماػػذ تومنػػي رومسػػ    ٓٓونتضػػمف كػػؿ عام ػػر  ثروتػػي لماممنػػ   ٓٓ

 ٓٓمتىس لإلدلر، 
 ٓٓفا تي إدلر، لمكسس غنر لمم روع  ٓٓيذل لإلنرلر لألخنر        
تخذى  نرلريم         وذمػؾ ناباػ   ٓويوفنضػم : " ال توتػد  ػبم  كسػس غنػر م ػروع "  ٓٓول 

وتػػي مػػف عىنػػي فػػ   ػػانح لم ػػماوف عػػدـ تػػولز اظػػر لمػػدعوى مسػػمب    ػػدور فمػػر بػػأاّل 
 ٓينومى لم اص ولمتا نؽ 

فمم رلرلى لممتتممني سمم   لمبنمف ي  نرلرلى  مدره بمالوتي النمم  لمدعوى بةد تا نػؽ         
مػف نػماوف لمكسػس  ٓٔمف ينومى لم اص لممخت ي طب م مىسىطي لمم رره ممػم بػاص لممػمده / 

مبم ػر، لمتا نػؽ تمنػس  لمت  نضى بأاي : " وممذه لممنومى عاد ٜ٘ٚٔ/ٕٙغنر لمم روع رنـ 
لالخت م مى لمم رره سى م ف  لمتا نؽ ف  نماوف لالترلملى لمتاموني و ػ وند ا ى لممػمده / 
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مف لم ماوف لممذكور عى  لاي : " لذل رفى لممنوي بةد لمتا نؽ لف لالدمي عى  لممػتمـ غنػر  ٗٔ
ن ػتمؿ لالمػر عىػ  كمفني ت ػدر لمػرل بةػدـ وتػود وتػي النممػ  لمػدعوى لمتامونػي و ػ ونتػس لف 

مف ذلى لم ماوف عى  لاي : " عى  لدلر،  ٘ٔ" ػ و وا ى لمممده / ٓلالسبمس لمت  با  عىنمم 
لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع لخطػػمر لماموػػس لمةػػمـ بػػمالمر لم ػػمدر بةػػدـ وتػػود وتػػي النممػػ  لمػػدعوى 

نومػم خبلؿ سبة  لنمـ مف تمرن   دوره ومىاموس لمةمـ لف نطةػف فػ  يػذل لالمػر خػبلؿ ثبلثػنف 
 ٓونا ػػؿ لمطةػػف بت رنػػر فػػ  نىػػـ كتػػمس ماكمػػ  لمتامنػػمى لممخت ػػي  ٓمػػف تػػمرن  لخطػػمره 

وت  ؿ لمماكمي فػ  لمطةػف بةػد سػممع لنػولؿ لمانمبػي لمةممػي وذوى لم ػأف فػأذل رفى لف لالدمػي 
 ٓكمفني  لماى لالمر ولاممى لمدعوى لم  دلوره لخرى مف دولور لمماكمي مى  ؿ فنمم " 

نوػػػػمى لم اػػػػص لممخت ػػػػي لممتتممنػػػػي سػػػػمم   لمبنػػػػمف بأاّلوتػػػػي النممػػػػ  لمػػػػدعوى ونػػػػرلرلى ي      
وبمما ظ مةدـ وتود  بم  كسس غنر م روع و تسػرى عىنمػم تمنػس لم ولعػد لمتػ  تاكػـ لالمػر 

 بأالوتي النمم  لمدعوى لمتاموني  . 
ف  عىػػػػ  لاػػػػػي : تا ضػػػػ  لمػػػػدعوى لمتامونػػػػي بمماسػػػػبي مىمػػػػػتمـ  ٗ٘ٗونػػػػد ا ػػػػى لممػػػػمده       

مرفوعػػي عىنػػي  ولمونػػموس لممسػػاده فنمػػم لمنػػي ب ػػدور اكػػـ امػػمو  فنمػػم بػػممبرلمه لو بمالدلاػػي ولذل لم
 در اكـ ف  موضوع لمدعوى لمتاموني و فبل نتوز لعمد، اظريم لال بػممطةف فػ  يػذل لماكػـ 

ف.  عىػ  لاػي " ال نتػوز لمرتػوع لمػ   ٘٘ٗبممطرؽ لمم رره ف  لم ماوف . ػ كمم ا ى لممػمده /
لمتاموني بةد لماكـ فنمم اممونم بامم عى  ظمور لدمي تدنػده فو ظػروؼ تدنػده لو باػمم  لمدعوى

 عى  تاننر لمو ؼ لم ماوا  مىترنمي " .
ومػػف لممت ػػؽ عىنػػي ف مػػم ونضػػمم لف نػػو، لماكػػـ لمامػػمو  فػػ  لامػػمم لمػػدعوى لمتامونػػي مػػف       

ةػمـ وال نتػوز مػف ثػـ لف تكػوف لماظمـ لمةمـ و ومىػدفس بمػم خ ػموص لمػدفوع لممتةى ػي بمماظػمـ لم
يػػذه لمػػدفوع ماػػبل ماػػزوؿ  ػػرنح لو ضػػما  مػػف لطػػرلؼ لمػػدعوى و ونتػػوز لمػػدفس بمػػم فػػ  لنػػ  
اممي كماػى عىنمػم لمػدعوى ومػو ألوؿ مػره لمػمـ ماكمػ  لمػا ض و كمػم نتػس عىػ  لمماكمػي لف 

 ت ض  بمم عف تى مم ا سمم .
 ٔ٘٘ػ   ٖٜػ   ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٖ/ٜٕ*  ا ض 
  ٕٛ٘ػ  ٔٔٔػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٕٕ*  ا ض 
 ٕٚٙػ  ٓٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٗ/ٕٓ*  ا ض 
 ٜٗ٘ػ  ٖٔٔػ  ٕٕػ س  ٔٚ/ٓٔ/ٛٔ*  ا ض 
 ٙ٘ٓٔػ  ٕٛٓػ  ٕٓػ س  ٜٙ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 
 ٖٓٛػ  ٚٚػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/ٗ/ٕٙ*  ا ض 

 ٕٕٔػ ص  ٜٛٛٔػ  ٕ*  د . مامود اتنس اسا  . لإلترلملى لمتامون  ػ ط 
 ٕٗ٘ػ 
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يػػو كػمماكـ لمامػػمو  و ومػػي مػػم  ـ  ـبػػأال وتػي النممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  و  ولالمػر لمامػػمو         
مىاكـ لماممو  مف نو، لاممم لمػدعوى لمتامونػ  و ومػي مػممىاكـ  لمامػمو  مػف اتنػ  تماػس لمةػود، 
لم  لمدعوى لمتامون  و طمممم فف يذل لألمر نػموـ ومػـ نىػ  مػف لمسػىط  لممخت ػ  خػبلؿ  لم تػر، 

 ٓاوف  لماممه و ولمت  ال نتوز ألى سىط  لماممه بةد فولتمم لمت  لتمز  فنمم لم م
 

َٝك٠َطُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَ:َ
" ممػػػم كػػػمف لالمػػػر لم ػػػمدر مػػػف سػػػىط   لمتا نػػػؽ بةػػػدـ وتػػػود وتػػػي النممػػػ  لمػػػدعوى         

و فػبل نتػوز مػس  لمتامون  مي اتنتي لمت  تماس لمةود، لم  لمػدعوى لمتامونػ  مػمدلـ نمومػم مػـ نىػ 
ب موػػػي نمومػػػم لنممػػػ   لمػػػدعوى عػػػف ذلى  لمولنةػػػ  لمتػػػ   ػػػدر لالمػػػر فنمػػػم ألف  مػػػي فػػػ  اطػػػمؽ  

ولاػػي ممػػم كػػمف  ـ  ـ اتنتػػي لممشنتػػ  مممؤلاكػػمـ مػػف نػػو، لالمػػر لمم ضػػ  ومػػو مػػـ نةىػػف  مىخ ػػـو 
م  لمدفس بةدـ نبوؿ  لمدعوى  مسبؽ  دور لمر بةدـ وتود وتي النمم  لمدعوى لمتامون  تويرنػ

و فأاي نتػس عىػ  لمماكمػ  لف تما ػي بىوغػم لمػ  غمنػي لالمػر فنػي لو تػرد عىنػي بمػم ندفةػي و 
 ٓولاي نتس فف تةرض لمماكم  ممذل لمدفس لمتويرى لنرلدل وردل " 

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

 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗا ض *  
  ٖٙٗ ــ ٕٙ ــ ٕٖس  ــ ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*  ا ض 
  ٜٓٙ ــ ٙٛٔ ــ ٖٔس  ــ ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*  ا ض 
  ٕٜ٘ ــ ٓٛٔ ــ ٖٔس  ــ ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
  ٕٓ٘ ــ ٜٙ  ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/٘/٘ٔ*  ا ض 
 ٖ٘ٓ ــ ٖ٘ٔ ــ ٚ  ــم  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر  ــ ٜٚٗٔ/ٖ/ٗ*  ا ض 
 ٔٔٔ ــ ٚٔٔ ــ ٚ  ــم  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر  ــ ٜٙٗٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

  
َ:َأ.ؼَػ٠َِج600َٚٗض٘ضَجملحصزَ/

"  مىاموس لمةمـ فف نىا  لألمر لممذكور ) لألمر بأال وتي ( ف  مد، ثبلث  ف ػمر لمتممنػ        
ممسػػػتأا   م ػػػدوره مػػػم مػػػـ نكػػػف نػػػد  ػػػدر نػػػرلر مػػػف ماكمػػػ  لمتامنػػػمى فو مػػػف ماكمػػػ  لمتػػػاح ل

 ٓماة د، ف  غرف  لمم ور، باسس لألاولؿ برفض لمطةف لممرفوع ف  يذل لألمر " 
فممسػىط  لمم ػػرر، و يػػ  مىاموػػس لمةػمـ و ويػػ  ماػػدود، بثبلثػػ  ف ػمر ف ػػط وباػػد فن ػػ          

مف تمرن   دور لألمر و ثـ يػ  سػىط  تااسػر وغنػر تػموز، إذل كػمف نػد اكػـ بػرفض لمطةػف 
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مف ماكمػ  لمتامنػمى فـ مػف ماكمػ  لمتػاح لممسػتأا   ماة ػد، فػ  غرفػ   عى  يذل لألمر سولم
م ػػور، و ف ػػ  يػػذه لماممػػ  ال نتػػوز مىاموػػس لمةػػمـ ا سػػي إماػػمم لألمػػر ألاػػي نػػد تا ػػف بػػرفض 

 ٓلمطةف عىني 
  و فف سىط  لماموس لمةمـ  ف  إمامم   ٓف ٕٔٔفمف لمم رر نماوام و  وعىني ا ى لمممد، /    

فنم كماى مسمنمتي و م ند، بثبلث  ف مر  بةديم نكوف لالمػر بػأال  وتػي اممونػم   لألمر بأالوتي و 
 ٕٔٔوتكوف اتنتي  ونوتي  ف  لاممم لمدعوى لمتامون  اتن  ونو،  دلوم  ف د  ا ى لمممد، /

  عىػػ  لاػػي : " مىاموػػس لمةػػمـ فف نىاػػ  لالمػػر لممػػذكور فػػ  مػػد، لمثبلثػػ  ف ػػمرلمتممن  م ػػدوره  ٓف
در نرلر  مف ماكم  لمتامنمى فو ماكم  لمتػاح لممسػتأا   فػ  غرفػ  لمم ػور،  مممـ نكف ند  

ف ػػ  يػػذه لماممػ  لالخنػػر،  نمتاػػس  ـ  باسػس لالاػػولؿ  بػرفض لمطةػػف  لممرفػػوع فػ  يػػذل لالمػر " 
 ٓعى  لماموس لمةمـ لمامم لألمػػر ات  ف  خبلؿ لمثبلث  ل مر 

عىػ   ٘ٔو فا ػى ممدتػي /  ٜ٘ٚٔ/ٕٙوبذمؾ لنضم لخذ نماوف لمكسس غنر لمم ػروع       
لاي : " عى  لدلر، لمكسس غنر لمم روع لخطمر لماموس لمةمـ بمالمر لم مدر بةدـ وتػود وتػي 
النممػػ  لمػػدعوى خػػبلؿ سػػبة  لنػػمـ مػػف تػػمرن   ػػدوره ومىاموػػس لمةػػمـ لف نطةػػف فػػ  يػػذل لالمػػر 

كمػ  لمتامنػمى ونا ؿ لمطةف بت رنر ف  نىـ كتػمس مآخبلؿ ثبلثنف نومم مف تمرن  لخطمره 
وت  ػػؿ لمماكمػػي فػػ  لمطةػػف بةػػد سػػممع لنػػولؿ لمانمبػػي لمةممػػي وذوى لم ػػأف فػػمذل  ٓلممخت ػػي 

رفى لف لالدمي كمفني لماى لالمر ولاممى لمدعوى لم  دلوره لخرى مف دولوػر لمماكمػي مى  ػؿ 
 ٓفنمم " 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
ـ تػولز  رفػس لمػدعوى  لمةمومنػ   ممضػ  "   نتس عى  لمماكم  لذل مم دفس فممممػم  بةػد    

فكثر مف ثبلث  ل مر عى  تػمرن   لألمػر لم ػمدر مػف لمانمبػي لمةمومنػي با ػظ لم ػكوى فف تػرد 
عىػػ  يػػذل لمػػدفس و فػػاذل يػػ  فدلاػػى لممػػتمـ دوف فف تتاػػدث عاػػي وتػػرد عىنػػي فػػأف اكممػػم نكػػوف 

 ٓنم رل ن ورل  نةنبي بمم نستوتس ا ضي " 
 ـ  ـ ٕٗٔـ  ـ  ٚ   ـ  ـمػػ  لم ولعػػد لم ماوانػػ  ػ عمػػر  ـ  ـ  ٜٙٗٔ/ٗ/ٕ٘*   ا ػػض 
ٕٔٙ  
  ٖٙٛ ــ ٕٜٔ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*   ا ض 

ومػػػـ نػػػدع لاػػػد  و لف لألولمػػػر لممتتممنػػػي بمالوتػػػي النممػػػ  لمػػػدعوى لمتامونػػػي ضػػػد لممػػػتمـ        
ولم ػػمدره تبمعػػم مػػف ينوػػمى لم اػػص لممخت ػػي ػ نػػد طةػػف عىنمػػم لماموػػس لمةػػمـ فولمانػػى طب ػػم 

سػػمم   لمبنػػمف و فػػممطةف مػػف لماموػػس لمةػػمـ عىػػ  يػػذه لالولمػػر بمالوتػػي ب ىػػـ  ٘ٔص لممػػمده / مػػا
كتمس ماكم  لمتامنمى لممخت ي يو لالسىوس لمواند لمذى لفساي لم ػماوف العػمد، لماظػر فػ  
تىؾ لالولمر و ويو طةف نتوتس ػ لذل ا ؿ ف  لممنةمد لممادد بمماص ولال رفض  كبل ػ لف 
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  لمتامنػػمى لممخت ػػي باظػػر لمطةػػف ولمتػػ  ت  ػػؿ فنػػي بةػػد سػػممع لنػػولؿ نةػػرض عىػػ  ماكمػػ
لمانمبي لمةممي وذوى لم أف و فػمذل رفى لف لالدمػي كمفنػي لماػى لالمػر ولاممػى يػ  لمػدعوى لمػ  

  ٓدلوره لخرى مف دولور لمماكمي مى  ؿ فنمم 
ةػمـ عىػ  لالولمػر اةود فا وؿ إف فادل مـ ندع و ومـ ناػدث بتمتػم لف طةػف لماموػس لم          

لممتةمنبػػي سػػمم   لمبنػػمف بمالوتػػي النممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػي ضػػد لممػػتمـ و ومػػـ نػػدع فاػػد و  ومػػـ 
نادث بتمتم فف فماى ماكمي تامنمى يذه لألولمر سمم   لمبنمف بمالوتي ولاممى لمدعوى مػدلوره  

  ٓلخرى مف دولور لمماكمي مى  ؿ فنمم كمم نوتس لماص 
نمف ػ وعى  مم سىؼ ذكره ػ فف يذه لماتن  ويذه لم و، مبلمر لمامػمو  بػأال وغا  عف لمب       

وتي إلنمم  لمدعوى لمتامون  و تثبى مكؿ فمر ت ػدره لمانمبػ  بةػد تا نػؽ وتضػماي عػدـ لمسػنر 
ف  لمدعوى ومو و  تي بأاي لمر ا ظ و  فممةبر، ف  ذمؾ كمم ت وؿ ماكم  لما ض ف  لمةدند 

  ٓمولنس ال بمم تذكره لمانمب  عاي مف فاكمممم ي  با ن   ل
 ٖٙٛــ  ٕٜٔ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٕٔ/ٗ*  ا ض   

 ٓٛ ــ ٗٔ ــ ٖٖس  ــ ٕٜٛٔ/ٔ/ٕٗ*  ا ض 
 ٜٚٓٔ ــ ٕٕٕ ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ٕ٘ٙ ــ ٚٗٔ ــ ٖٕس  ــ ٕٜٚٔ/٘/ٚ*  ا ض 
 ٕٔٚ ـ ٓٗٔ ــ ٛٔس  ــ ٜٚٙٔ/٘/ٕٙ*  ا ض 

 لمذكر *  بمن  فاكمـ لما ض سمم  
 ٓوتكوف مؤلمر بأال  وتي يذه لماتن  ومو مـ نةىف بي لمخ ـو         

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

 ٓ*  و تكوف مؤلمر بأال  وتي يذه لماتن  فنضم  ومو مـ نةىف بي لممدع  بمماؽ لممدا  
َ:َـََكوؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

" لألمػػر لم ػػمدر بةػػدـ وتػػود وتػػي إلنممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  مػػي اتنتػػي لمتػػ  تماػػس مػػف        
لمةود، إم  لمدعوى لمتامون  مم دلـ نمومم  مـ ُنىْ  . مي ف  اطػمؽ اتنتػي لممشنتػ مم مؤلاكػمـ مػف 

 ٓنو، لألمر لمم ض  ػ وال نانر مف ذمؾ عدـ إعبلف لممدع  بمماؽ لممدا  بي " 
  ٜٓٙ ــ ٙٛٔ ــ ٖٔس  ــ ٜٓٛٔ/ ٔٔ/٘*  ا ض 
   ٖ٘٘ػ  ٙ٘ٔػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٗ/ٓٔ*  ا ض 

 ٖٛٔص ــ  ٜٙٚٔ ــ ٔٔلالترلملى  ط  ــمامود م ط    ٓ*  د 
  ٙٙٔص  ـ ٕ   ــ ٜٓٛٔ ــسرور ف  لموسنط ف  لالترلملى  ٓ*  د 

كػػذمؾ و فااػػي نسػػتوى فػػ  لمتا نػػؽ لمسػػمبؽ عىػػ   ػػدور لالمػػر بػػأال وتػػي و فف نترنػػي         
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مما ؽ  با سي لو بولسط  مف نادبي مذمؾ مػف مػأمورى لمضػبط لم ضػمو  و  كمػم الن ػترط فف ل
  ٓنكوف  دور لالمر بأال وتي مسبونم بأستتولس لممتمـ 

  ٘ٔٙػ  ٕٜػ  ٖٗػ س  ٕٜٜٔ/ٚ/ٜ*  ا ض 
ػ  ٚٔٔػ رنػـ  ٚػ مػ  لم ولعػد لم ماوانػ  ػ عمػر ػ   ٜٙٗٔ/ٖ/ٛٔ*   ا ػض 
                                                  ٔٔٔص 
ػ ص  ٖ٘ٔػ رنـ  ٚػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر ػ   ٜٚٗٔ/ٖ/ٗ*   ا ض 
ٖٓ٘ 
 ٔٙٔػ ص  ٕػ   ٖ٘٘ػ  ٙ٘ٔػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٗ/ٓٔ*   ا ض 

 ػ ٔ*  د .فامد فتا  سرور ػ لموسنط ف  لإلترلملى لمتامون  ػ ط 
رنػػـ ـ   ٜٛٛٔػ  ٕ*  د .مامػػود اتنػػس اسػػا  ػ  ػػرح نػػماوف لإلتػػرلملى ط

 ٖٓ٘ػ ص  ٕٚ٘
فف نكػػوف  ػػرنام بممكتمبػػ  و  فو فف نكػػوف   ـ  ـكمػػم نسػػتوى فػػ  لالمػػر بػػمال وتػػي و           

ضمانم نست مد مف فى إترلم  خر ندؿ عىني كمم نػد لالدلرى مػثبل و فولسػتبةمد  ػخص فو تممػ  
 ٓوعى  ذمؾ تولترى فاكمـ لما ض   ــمف دلور، لإلتممـ   

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

َ:َـَـَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأ9/8/0996َََٚٗٝك٠َدٌٜٔح
ػ   ممم كمف لألمر لم مدر مف سىط  لمتا نؽ بةدـ وتود وتي إلنمم  لمػدعوى لمتامونػ  مػي   ٔ

اتنتي لمتػ  تماػس مػف لمةػود، إمػ  لمػدعوى لمتامونػ  مػم دلـ نمومػم  مػـ ُنىػ  و فػبل نتػوز 
نمػػم ألف مػػي فػػ  اطػػمؽ مػس ب موػػي نمومػػم  إنممػػ  لمػدعوى عػػف  ذلى لمولنةػػ  لمتػػ   ػدر ف

 ٓاتنتي لممشنت  مم مؤلاكمـ مف نو، لألمر لمم ض  
ػ   مػػف لمم ػػرر فف لأل ػػؿ فف لألمػػر بةػػدـ وتػػود وتػػي نتػػس فف نكػػوف  ػػرنام  و مػػدوام    ٕ

بممكتمبػػػػ  و إال  فاػػػػي نػػػػد ُنسػػػػت مد إسػػػػتاتمتم  مػػػػف ت ػػػػرؼ فو إتػػػػرلم  خػػػػر إذل كػػػػمف يػػػػذل 
 ٓطرنؽ لمىزـو لمة ىػ  ػ ذمػؾ لألمر لمت رؼ فو لإلترلم نترتس عىني اتمم  ػ وب

ػ   ممػػم كػػمف مػػف لمم ػػرر فف لألمػػر بػػأال  وتػػي إلنممػػ  لمػػدعوى لم ػػمدر مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ    ٖ
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بو  مم إادى سىطمى لمتا نؽ بةد فف تترى لمتا نؽ با سمم فو ن ـو بي فاد رتػمؿ 
نػماوف مػف  ٜٕٓلمضبط لم ضمو  بامم  عى  إاتػدلس مامػم عىػ  مػم ت ضػ  بػي لممػمد، 

لإلتػرلملى لمتامونػ  يػو واػده لمػذى نماػس مػف رفػس لمػدعوى و وكماػى لمانمبػ  لمةممػ  ػ 
فػػ  لمػػدعوى لممطرواػػ  ػ نػػد فمػػرى با ػػظ لمماضػػر إدلرنػػم  بةػػد إتػػرلم تا نػػؽ فنػػي 
بمةرف  فاد مأمورى لمضبط لم ضمو  بامم  عى  إاتدلس مامػم ثػـ إخػبلم سػبنؿ لممػتمـ 

ى اتمػػم  عىػػ  فمػػر ضػػما  بةػػدـ وتػػود وتػػي بضػػممف مػػمم  فػػاف يػػذل لمت ػػرؼ ناطػػو 
إلنممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  ِنًبػػؿ لمطػػمعف ناػػوؿ دوف إنممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  عىنػػي فنمػػم 
بةد مم دلـ يذل لألمر مم زلؿ نمومم  مـ ُنى  . ممم كمف ذمؾ . فاف لماكـ لممطةػوف فنػي 

تػػي نكػػوف نػػد إذ نضػػ  بػػرفض لمػػدفس بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامونػػ  ِنًبػػؿ لمطػػمعف وبادلا
 ٓخممؼ لم ماوف وفخطأ ف  تطبن ي 

ػ   مػف لمم ػرر فف لمػدعوى لممدانػ  لمتػ  ترفػس مىماػمكـ لمتامونػ  يػ  دعػوى تمبةػ  مىػدعوى   ٗ
لمتامون  . ولم ضمم بةدـ نبػوؿ لمػدعوى لمتامونػ  بمماسػب  مولنةػ  مػم نسػتوتس لم ضػمم 

 ٓبةدـ نبوؿ لمدعوى لممدان  لمام و  عامم 
 ٘ٔٙػ  ٕٜػ  ٖٗػ س  ٕٜٜٔ/ٚ/ٜ*  ا ض 

َـَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗٚ:َـ01/06/0974َٝك٠َدٌٜٔحََ
ػ  إف لألمػػر لم ػػمدر مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ بةػػدـ وتػػود وتػػي إلنممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  مػػي   ٔ

اتنتي لمتػ  تماػس مػف لمةػود، إمػ  لمػدعوى لمتامونػ  مػم دلـ نمومػم  مػـ ُنىػ  و فػبل نتػوز 
ف ذلى لمولنةػػ  لمتػػ   ػػدر فنمػػم ألف مػػي فػػ  اطػػمؽ مػػس ب موػػي نمومػػم  إنممػػ  لمػػدعوى عػػ

 ٓاتنتي لممشنت  مم مؤلاكمـ مف نو، لألمر لمم ض   
ػ   لأل ؿ فف لألمر بةدـ وتود وتي نتس فف نكوف  رنام  و مدوام  بممكتمب  و إال  فاي ند   ٕ

ُنست مد إستاتمتم  مف ت رؼ فو إترلم  خر إذل كمف يػذل لمت ػرؼ فو لإلتػرلم نترتػس 
 ٓذمؾ لألمر  ـوبطرنؽ لمىزـو لمة ى    ـي اتمم  عىن

اضػػمر لمطػػمعف بةػػد   ٖ ػ   ممػػم كماػػى لمانمبػػ  لمةممػػ  و نػػد فمػػرى فػػ  بػػمدت لألمػػر بضػػبط ول 
إستتولس لممتممنف لنخرنف ممم نرره فاديمم مػف فاػي كػمف نبنػس لممسػرونمى مىطػمعف 

مػى لمػدعوى لمتامونػ  لمذى نةىـ بأامم مسرون  و إال  فامػم عػمدى ف  ػرى لإلتمػمـ وفنم
عى  لممتممنف لممذكورنف واديمم وفخىى سبنؿ لمطمعف و فاف يذل لمت ػرؼ ناطػوى 
اتمػػػم  وبطرنػػػؽ لمىػػػزـو لمة ىػػػ  عىػػػ  فمػػػر ضػػػما  بةػػػدـ وتػػػود وتػػػي إلنممػػػ  لمػػػدعوى 
لمتامون  نبؿ لمطمعف ناوؿ دوف إدخممي بةد ذمؾ متممم  فػ  لمػدعوى . ممػم كػمف ذمػؾ 

ي إذ نضػ  بػرفض لمػدفس بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى لمتامونػ  ِنًبػؿ .  فاف لماكـ لممطةوف فن
 ٓلمطمعف وبادلاتي نكوف ند خممؼ لم ماوف وفخطأ ف  تطبن ي 
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ػ   مػف لمم ػرر فف لمػدعوى لممدانػ  لمتػ  ترفػس مىماػمكـ لمتامونػ  يػ  دعػوى تمبةػ  مىػدعوى   ٗ
مػػم نسػػتوتس  لمتامونػػ  فممممػػم . ولم ضػػمم بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامونػػ  بمماسػػب  مولنةػػ 

 ٓلم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لممدان  لمام و  عامم 
 ٛٛٔٔػ  ٕٕٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 

كمم نضػى ماكمػ  لمػا ض بػأف لمػدفس بةػدـ تػولز اظػر لمػدعوى نىت ػ  فػ  لماتنتػ  مػس        
لم ضػػمم بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى و  وفف لمػػدفس بةػػدـ لم بػػوؿ يػػو مػػف نبنػػؿ لمػػدفس بةػػدـ تػػولز اظػػر 

دعوى مسمب  لم  ؿ فنمم اممونم و  ومف نبنؿ لمدفس ب و، لم  م لمماكـو فني ػ ويو دفس نتةىؽ لم
 ٓبمماظمـ لمةمـ  

 
  ٜٓٙ ــ ٙٛٔ ــ ٖٔس  ــ ٜٓٛٔ/ٔٔ/٘*  ا ض 
 ٖٙٗ ــ ٕٙ ــ ٕٖس ــ ٜٔٛٔ/ٗ/ٛ*  ا ض 
ـ ـ  ٕٔ٘ ـ ـ ٕ    ـ ـمتموع  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر  ــ ٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 

ٖٖٓ 
 ٖٗٗ ـ  ـ ٙعمػػر ػ    ـ  ـمتموعػػ  لم ولعػػد لم ماوانػػ   ـ  ـ ٜٗٗٔ/٘/ٔا ػػض *  

 ٙٛٗٔ ــ 
 ٕٜ٘ ــ ٓٛٔ ــ ٖٔس  ــ ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٖٙٛػ  891ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٕٔ/ٗ*  ا ض 
 ٜٔٛــ ٕٚٔػ  ٕٖس  ــ ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ٜ٘ٔ ــ ٕٔػ  ٖٙس   ــ ٜ٘ٛٔ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 

  ٖٛٔمبؽ ص لممرتس لمس ــمامود م ط    ٓ*  د 
َ:َـَٝك٠َطُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ

"  لألمر لم مدر مف سىط  لمتا نؽ بةدـ وتود وتي إلنمم  لمدعوى لمتامون  . مي اتنتي     
لمت  تماس مف لمةود، إم  لمدعوى لمتامون  و مم دلـ نمومػم  مػـ ُنىػً  نماواػم  ومػي فػ  اطػمؽ اتنتػي 

وفاي ممدلـ لمر لما ػظ نػد  ػدر مػف لمانمبػ  باػمم لممشنت  مم مئلاكمـ مف نو، لألمر لمم ض  و 
عى  تا ن مى فمػرى  بمػم فأاػي النتػوز مػس ب موػي نمومػم لنممػ  لمػدعوى لمةمومنػي بممولنةػ  ذلتمػم 
لمتػػ   ػػدر فنمػػم لالمػػر و فػػاذل لننمػػى لمػػدعوى رغػػـ ذمػػؾ عىػػ  ذلى لممػػتمـ بػػذلى لمولنةػػ  فػػأف 

مػػو كماػػى لمانمبػ  ولمماكمػػ  مػػـ ن ػػؿ لماكػـ لمػػذى ن ػػدر فػ  لمػػدعوى نكػػوف بػػمطبل و  اتػ   و 
لمػػ  عىمممػػم فمػػر لما ػػظ و  اتػػ  ومػػو كػػمف لممػػتمـ مػػـ نتمسػػؾ بػػي لمػػمـ ماكمػػ  لمموضػػوع فػػأف 
ألمر لما ظ مم مؤلاكمـ  مف نو، لم  م لمم ضػ  بػي وفف لمػدعوى لممدانػ  لمتػ  ترفػس مىماػمكـ 

وؿ لمػػدعوى لمتامونػػػ  لمتامونػػ  يػػ  دعػػػوى تمبةػػ  مىػػدعوى لمتامونػػػ  فممممػػم و ولم ضػػمم بةػػػدـ نبػػ
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بمماسب  مولنة  مم نستوتس لم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لممدان  لمام و  عامم و ممم كمف مم ت دـ 
إذ نضػػ  بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوننف  ـ  فػػاف لماكػػـ لإلبتػػدلو  لممشنػػد ألسػػبمبي بػػمماكـ لممطةػػوف فنػػي 

بػػأف ال وتػػي إلنممػػ   لمتامونػػ  ولممدانػػ  مسػػبؽ  ػػدور فمػػر ػ مػػم زلؿ نمومػػم  ػ مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ 
  ٓلمدعوى لمممثى  و نكوف ند ف مس  انح لم ماوف " 

 ٕٓ٘ ــ ٜٙ ــ ٜٕس   ـػ ٜٛٚٔ/ ٘/٘ٔ*  ا ض 
 ٖٙٛػ  ٕٜٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٕٔ/ٗ*  ا ض 
 ٗٙـ ـ  ٘   ـ ـمتموع  لم ولعػد لم ماوانػ  ػ عمػر  ــ ٜٓٗٔ/ٕ/ٜٔ*  ا ض 

 ٜٓٔــ 
 ٙٙٔص  ٕسرور لممرتس لمسمبؽ    ٓ*  د 
 ٖٛٔمامود م ط   لممرتس لمسمبؽ ص  ٓ*  د 

َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"   لأل ػؿ فف لمػدعوى لمتامونػػ   موكػوؿ فمريػػم  إمػ  لمانمبػػ  لمةممػ  تاركمػػم كمػم ت ػػمم        

فمم اؽ لممدع  بمما وؽ لممدان  ف  ذمؾ ف د ورد عى  سبنؿ لإلستثامم فػاذل كماػى لمانمبػ   مػـ 
ـ ت ػػدر نػػرلرل  بػػأف ال وتػػي إلنممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ   فػػاف اػػػؽ تتػػر تا ن ػػم  فػػ  لمػػدعوى ومػػ

لممػػػدع  بػػػمما وؽ  لممدانػػػ  نظػػػؿ نمومػػػم  فػػػ  تارنػػػؾ لمػػػدعوى  مبم ػػػر،  فمػػػمـ لمماػػػمكـ لمتامونػػػ   
عىػػ  إعتبػػمر فاػػي  ال ن ػػح فف نتامػػؿ مابػػ  إيمػػمؿ تمػػ  لمتا نػػؽ فو تبمطشيػػم فمػػم لذل كماػػى 

ؿ فػػ  تارنػػؾ لمػػدعوى لمتامونػػ   وبم ػػرى  لمتا نػػؽ  لمانمبػػ  لمةممػػ   نػػد إسػػتةمىى  ا مػػم لأل ػػن
ف  لمولنة   ومـ تاتي  ماي بةد فبل نتوز مىمدع  بػمما وؽ  لممدانػ  فف ناتزعمػم مامػم  بػممىتوم 
إمػػ  طرنػػؽ لإلدعػػمم لممبم ػػر و  وممػػم كػػمف  لمثمبػػى فف لمانمبػػ   لمةممػػ   نػػد فتػػرى تا ن ػػم  فػػ  

ف  نػػد إاتمػػى ماػػي نبػػؿ إنممػػ  لمطمعاػػ  لمػػدعوى  لمولنةػػ   لممسػػاد، إمػػ  لممطةػػوف ضػػده ومػػـ تكػػ
بممطرنؽ  لممبم ر و كمم فف لمطمعا   ال تممرى ف  فف  لمولنة   لمتػ   ػدر فنمػم بةػد تا نػؽ  
لمانمبػ  فمػر با ظمػم إدلرنػم يػ  بةنامػم لمولنةػػ   موضػوع لمػدعوى لمتػ  فنممتمػم  ضػد لممطةػػوف  

 در مف لمانمب  لمةمم  بةػد تا نػؽ فترتػي  ضده  بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر فاف يذل لألمر وند 
با سػمم  نةػد  ػ فنػم مػم كػمف سػببي ػ فمػرل  بةػدـ وتػود وتػي إلنممػ  لمػدعوى  ػدر مامػم بو ػ مم 
ف تػػمم فػػ   ػػنا  لألمػػر بػػمما ظ لإلدلرى إذ لمةبػػر،  با ن ػػ   لمولنػػس ال بمػػم  سػػىط   تا نػػؽ ول 

ود،  إمػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ   مػػمدلـ تػػذكره لمانمبػػ  عاػػي  ويػػو فمػػر مػػي اتنتػػي لمتػػ  تماػػس مػػف لمةػػ
نمومم   مـ نى  نماوام  ػ كمم يو لمامؿ  ف  لمدعوى لممطروا  ػ  فبل نتوز مس ب موي نمومم   إنمم  
لمدعوى عف ذلى لمولنة   لمت   در فنمم ألف مي ف   اطمؽ اتنتي  لممشنتي مم مؤلاكمـ مػف 

 ٓنو، لألمر لمم ض  " 
انػػػ  لمتػػػ  ترفػػػس مىماػػػمكـ لمتامونػػػ  يػػػ  دعػػػوى تمبةػػػ  مىػػػدعوى "   ممػػػم كماػػػى لمػػػدعوى لممد    
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لمتامون   فممممم ولم ضمم بةدـ نبوؿ لمدعوى لمتامون   بمماسب  مولنة  ممنستوتس لم ضمم بةدـ 
نبوؿ لمدعوى لممدان   لمام و   عامم فاف لماكـ لممطةوف فني إذ نضػ  بةػدـ نبػوؿ  لمػدعوننف 

بػػممطرنؽ لممبم ػػر بةػػد فف اركػػى لمانمبػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ   لمتامونػػ  ولممدانػػ   متارنػػؾ لمػػدعوى
باترلم تا نؽ ف  لمولنة  مـ تكف ند إاتمى ماي بةػد  وم ػدور فمػر مامػم مػمزلؿ نمومػم   بػأف ال 
وتػػي إلنممػػ  لمػػدعوى  فػػ  لمتا نػػؽ  لمػػذى فترتػػي عػػف ذلى لمولنةػػ   موضػػوع  لمػػدعوى لمممثىػػ   

 نكوف ند ف مس  انح لم ماوف " .
 ٜٔٛػ  ٕٚٔػ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٔٔ/ٕٙ *  ا ض

وغاػػ  عػػف لمبنػػمف لف نػػو، لالمػػر لمامػػمو  ػ لم ػػرنح لو لمضػػما  ػ بػػمال  وتػػي فػػ  لامػػمم      
لمػػدعوى لمتامونػػي و مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ  ػػأامم  ػػأف نػػو، لماكػػـ لمتاػػمو  لمبػػمى فػػ  لامػػمم لمػػدعوى 

" ونتػوز لبػدلشه الوؿ مػػره   ـ   لمتامونػي و ومىػدفس بمػم خ ػموص لمػػدفس لممتةى ػي بمماظػمـ  لمةػمـ "
لمػػمـ ماكمػػ  لمػػػا ض و ونتػػس عىػػ  لمماكمػػػي لف ت ضػػ  مػػػف تى ػػمم ا سػػمم بةػػػدـ تػػولز اظػػػر 

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

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

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

َ:َـَََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓح
اػم و ونممػى إف " " بااةدلـ لماكـ لمػذى ن ػدر فػ  دعػوى فننمػى ممػف النمىػؾ رفةمػم نماو      

إت ػػػمؿ لمماكمػػػ  فػػػ  يػػػذه لماممػػػ  بممػػػدعوى نكػػػوف مةػػػدومم  نماواػػػم  والنتػػػوز ممػػػم فف تتةػػػرض 
  ٓمموضوعمم و فاف ي  فةىى كمف اكممم ومم با  عىني مف إترلملى مةدـو لألثر  " 

 ٕٙٗػ  ٜػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٚ*   ا ض  
 ٖٗٛػ  ٘ٛػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٖ/ٖٔ*   ا ض  
 ٘٘ٛػ  ٕٔٓػ  ٕٔػ  س  ٜٓٚٔ/ٙ/ٛ*   ا ض  
 ٕ٘ٔػ  ٕٚػ  ٚٔػ  س  ٜٙٙٔ/ٕ/٘ٔ*   ا ض  
 ٜٚٔػ  ٜٖػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٔ*   ا ض  
 ٗٓٓٔػ  ٕٕ٘ػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٕٔ/ٕٚ*   ا ض  
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 ٗٙٙػ  ٘ٙٔػ  ٖٔػ  س  ٕٜٙٔ/ٓٔ/ٖٕ*   ا ض  
َ:َٝهضَأػحكصَحمٌٔسَجُ٘وغَئىلَطُيَإٔ

ظريػػم وف ػػؿ فنمػػم  ماىػػي فف تكػػوف مػػي " ماػػس لم مضػػ  مػػف اظػػر دعػػوى سػػبؽ مػػي فف ا        
والنػػ  لماظػػر فنمػػم إبتػػدلم  فمػػم إذل كػػمف عمػػؿ لم مضػػ  ماػػول  وبػػمطبل  بطبلاػػم  ف ػػىنم  ألف لمػػدعوى 

 ٓسةى إم  سماتي مف غنر طرن مم لم ماوا  فبل عبر، ببمطؿ مم فتمه فو إترله  " 
 ٕٙٙػ  ٚٗٔػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٓ*  ا ض 
  ٜٚٔػ  ٜٖ ػ ٔٔػ  س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٔ*  ا ض  
 ٖٗٛػ  ٘ٛػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٖ/ٖٔ*  ا ض  
   ٜٗٛٔػ  ٓٗػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕ/ٙ*  ا ض  

 
َهؼٞصََئصجعزَجٌُـدَؿريَجملشغٝع

67/00/0979َػََٖػغعَأٓغَجمل٘غََٖٓجُطظغفَجُظحصعَ
َُِ٘ظغَك٠َأٓغََضأييضَٙأَٝضؼضيَِٚأَٝجُـحتَٚ

ظجََجُوؼـٞصَٛـَٞضــِي11ََََْٖٛٓهحَٕٗٞجٌُـد01َََٖٓجملحصزَ/6ََضـريوحَُِلوغزَ/
ػٔىنََٖٓئصجعزَجٌُـدََذإَٔجإلضٜحََّذحٌُـدَؿريَجملشغٝعََلَؿ٘ضََٝلَطذسَُـَٚ

ََٝٛٞهؼٞصََيإصَٟـَٝهضَأصََٟـَئىلََئػطرحعََجألٓغَجملظًٞعًَإَٔملَي1ٌَٖ
بماػػػس لممػػػتمـ وزوتتػػػي  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٛذمػػػؾ فاػػػي إذ ف ػػػدرى إدلر، لمكسػػػس  فمريػػػم فػػػ        

فمػػولممـ  لمثمبتػػ  ولمما ومػػ  و فػػاف إدلر، لمكسػػس مػػـ تةػػرض يػػذل لألمػػر  ولوالده مػػف لمت ػػرؼ فػػ 
وذمػؾ  ٓعى  ماكم  لمتامنمى  لممخت    ومآلف مىاظر ف  فمر تأننػده فو تةدنىػي  فو لماموػي 

مف نماوف لمكسس غنر لمم روع لمذى ترى عى   فاي   ٓٔبمممخمم    مىاص " لنمر بممممد، / 
م ػػروع فف تةػػرض لألمػػر فػػ  منةػػمد ال نتػػموز ثبلثػػنف نومػػم مػػف " وعىػػ  إدلر، لمكسػػس  غنػػر لم

تػػمرن   ػػػدوره عىػػ  ماكمػػػ  لمتامنػػمى  لممخت ػػػ   ولمتػػػ  عىنمػػم تادنػػػد  تىسػػ  ماظػػػره خػػػبلؿ 
لمثبلثػػنف نومػػم لمتممنػػ   وتكىنػػؼ لم ػػمدر  ضػػده لألمػػر بمماضػػور فممممػػم مسػػممع فنولمػػي وكػػذمؾ 

د، التتػػموز  سػػتنف نومػػم مػػف عػػرض سػػممع فنػػولؿ  ذوى لم ػػأف  وفف  ت ػػدر اكممػػم خػػبلؿ مػػ
لألمر عىنمم إمػم بتأننػده فو تةدنىػي فو لماموػي  ونترتػس عىػ  إا ضػمم  مموػ  وع ػرنف  نومػم مػف 

  ٓتمرن    دور لألمر  دوف فف ت در لمماكم  اكممم ب أاي إعتبمر لألمر كأف مـ نكف " 
نمر لمػاص يػو  تسػىنـ ونةود إدلر، لمكسس ػ ومآلف !!!  عف عرض لألمر بمممخمم           

ضػما  مامػم بأاػي السػاد  وال  ػا   مئلتمػمـ  بممكسػس  غنػر لمم ػروع ػ فضػبل  عػف فف يػذل 
 ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٛلم ةػود نػشدى  ػ ونػد فدى  ػ لمػ  إعتبػمر فمػر لمماػس  مػف لمت ػرؼ لم ػمدر 

 كأف مـ نكف !!!
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َ:ََد ىَيطَْٜذحٌُـدَؿريَجملشغٝعَجملطَْٜكٔحَجُظََٟجضَػ٠َِجملٜ٘ضؽَ/َ
مػػم لمػػذى تػػد عىػػ  لممماػػدس ......  سػػوى فتمػػمـ ماىػػوط نػػد ثبػػى بة ػػرلى لألدمػػ   فاػػي       

إتممـ  مى ؽ مختىؽ مف  اس اسانف ممدى  ومػف تػريـ خى ػي  دوف فف نػدركول  مأربػي ودوف 
 فف نةرفول سمومي ويوله ! 

َ:َـََإَٔئضٜحَّجٌُـدَؿريَجملشغٝعََجيغىؼ٠َِحمٞعيٖ     
ا ؿ عى   كسس غنر م روع مبى  ع ر،  الؼ دوالر  ػ ويو  ٓٓي فاي ب  ت  :ََََجألٍٝ

 ٓلمادلوؽ  ٜٜٛٔ/ ٗٔ٘ٛيو لممبى   موضوع لالتممـ بمالرت مم ف  لمتامن   
 ٜٜٛٔ/ ٗٔ٘ٛواانؿ ف  دفمعام ف  يذل لم ؽ  لم  ممذكراػمه فػ  لم ضػني    

م  اكمكـ فنمم ب أف لالتممـ بمالرت مم   ٓلمادلوؽ ول 
 
 
 
 

اي ب  تي طرفى زنمد، ف   ثروتػي التتامسػس مػس مػولرده لممممنػ  بسػبس لسػتابلمي ف  :َََجُػح٠ٗ
 ٓيذه لم   

 !!!َػ٘حطغَجُػغٝزَجُؼجتضزَجملؼػٞٓس
 يذه لمزنمد، ف  ا ريم نممول لاممعبمر، عف : ػ          

تػػػـ ) ويػػػذه منسػػػى زنػػػمد، ولامػػػم يػػػو متمػػػؿ لمثػػػرو،  لمػػػولرد، بػػػمالنرلرلى  ٕٜٜٓٚػػػػ  ممننمتػػػي ٔ
   لمت   درى ب أامم فولمر متتممنػ  بػأن وتػي النممػ  لمػدعوى مةػدـ وتػود  ػبم  لمسمب 

 كسس غنر م روع  ( 
 ٓػ  مبى  ع ر،  الؼ دوالر زعمول فف لمرنمب   عثرى عىنمم  بمازؿ لممتمـ   ٕ

 **  وال ف ؿ ف  لألورلؽ بتمتم ممذه لم رن   !!                               
 تـ !!! ٓٓٙمف متخى مى س رنمتي ويػػ  ال تةدو ننمتمػم   ٓٓسةودى  ع ٓٓٗٔػ مبى   ٖ
ويػ  التةػدو بممم مبػؿ لمم ػرى   ٓٓمف  متخى مى فس مره ٓٓدنامر نوغسبلف   ٜٓٔػ مبى   ٗ

 ثمف  زتمت  منمه غمزن  ٓٓاةـ خمس  وع روف نر م   ٓٓنر م  ٕ٘
ر فولمر بأاي التوتػد بمزلوػي ومس  فف لممتمـ غنر مطممس بمثبمى م مدر ممسبؽ    دو       

لن فف لممماػػدس لممػػتمـ اػػرنص  عىػػ  فف نثبػػى  م ػػدر كػػؿ  ٓٓ ػػبم  كسػػس غنػػر م ػػروع 
فمو ارنص عىػ  فف نتىػو  ػ اتي  ٓٓ ٔ   ػ  وند فثبى ذمؾ  ف  امفظ  مستادلتي رنـ / 
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 ٓٓألامم بمم ةؿ بنضمم ا ن   ٓٓبنضمم ا ن  
َـحَّٝٗرضأَذريحَٕٓحضؼَٔ٘ٚجلضٜـ

 ......  َٝجٞصَهلحَذطحضحَك٠َطٓسَٖٓػ٘حطغَل
تضػػمف لالتمػػمـ  فػػ   ػػ ي لمثػػما  و  فف مػػف لمةام ػػر لمتػػ  طػػرفى بممزنػػمد، عىػػ  ثػػرو،         

......  : ػ " ع ر،  الؼ دوالر " ػ  ورد ب أامم ف  نموم  فدم  لمثبوى بمامسب   تىخنص لنولؿ 
بأاي عثر عى  يذل لممبى  ضمف عضو ينو  لمرنمب  عبد لمةزنز فامد ف  فاي  مد ف  فنولمي  

مػػػمعثر عىنػػػي  فثاػػػمم ت تن ػػػي مماػػػزؿ لممماػػػدس / لممػػػتمـ وتكػػػرر ذكػػػر ذمػػػؾ فػػػ  فوؿ سػػػطر مػػػف 
سػػطور مبلاظػػمى نمومػػ  فدمػػ  لمثبػػوى ب وممػػم "  تبػػنف  مػػف مطممةػػ  فمػػبلؾ لممػػتمـ فاػػي  ضػػبط 

 ٓع ر،  الؼ دوالر فمرنك !!! ٓٔرٓٓٓبمازمي مبى  
 

َ:َٔسًٝحضدَٛظَٙجُؼرحعزَك٠َجُوحت
 ٓ*       مـ ن رف بمم طس فنولؿ عضو لمرنمب  عبد لمةزنز فامد عبد لمةزنز             
 ٓٓ*       ومـ ن رف بمم طس فمبلؾ لممتمـ بمألورلؽ             
 ٓٓ*       ومـ ن رف ماضر ت تنش مازؿ لممتمـ             

ممػػم ذكػػر  ػػنوم مػػف ذمػػؾ و فثمبػػى و يػػو مػػو نػػرف لألنػػولؿ و لألورلؽ و ماضػػر لمت تػػنش         
 ولضح بمألورلؽ فف يذه لألرلتنؼ ال وتود ممم : ػ 

مػـ ن ػؿ  بتمتػم و ال فػػ   ٓٓمػـ ن ػؿ عضػو لمرنمبػ   عبػد لمةزنػز فامػػد عبػد لمةزنػز بتمتػم        
فنولمي وي  بمىؼ لمدعوى و وال فػ  فى ماضػر مػف مامضػره ػ فاػي عثػر بماػزؿ ....... عىػ  

 ٓٓ ع ر،  الؼ دوالر " 
ومػنس فنػي  ٓٓلماػدلوؽ  ٜٛ/ ٗٔ٘ٛوماضر ت تنش مازؿ لممػتمـ موتػود بمىػؼ لمتامنػ      

 فو ات   عى  دوالر ولاد !! ٓٓبتمتم فف فادل عثر بمازؿ لممتمـ عى  ع ر،  الؼ دوالر 
منس  فني  كىم  ولاد،  ٓٓوماضر لمت تنش لممرفؽ بمىؼ نضن  لمكسس غنر لمم روع      

 ثر بمازؿ لممتمـ عى  ع ر،  الؼ دوالر فو ات  عى  دوالر ولاد !ت نر لم  فف فادل ع
فبل مأخذ ف  لألورلؽ كىمم ممذه لم مم  لمت  تاطوى مف كمتبمم  ف  نرلر لالتممـ وف  نموم      

  ٓفدم  لمثبوى و عى  خطأ يموؿ ف  لالسامد و  وعى  مخمم     مرخ   مىثمبى  بمألورلؽ  
 الؼ دوالر بمازؿ لممتمـ !!!!!!!!!فىـ نةثر فاد عى  ع ر،    

َ:َـَََيطؼنيَجطَٕدظفَٓرِؾَػشغزَآلفَصٝلعََٖٓجُطٜٔسَجُػحٗيس
 ٓٓإذف          
اػػػذؼ  لمة ػػػر،  الؼ دوالر مػػػف لممبػػػمم  لألربةػػػ  لمتػػػ  تضػػػماتمم  ٓٓنتةػػػنف لبتػػػدلم          

فػبل نب ػ  فػ  يػذه  ٓٓ لمتمم   لمثمان   بأمر لالامم   بم وم  فامم زنمد، طرفى ف  ثػرو، لممػتمـ
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 لمتمم   سوى ثبلث مبمم    : ػ 
تـ   *  ) وي  ننم  متمؿ لمثرو، لم مدر ب أامم نرلرل ى عدـ وتود  بم     ٕٜٜٓٚ*   

 كسس غنر م روع  (
 تـ  ٓٓٙوي  ال تزند عف   ٓٓع  سةودى *   مف مخى مى لمس رنمى   ٓٓٗٔ*  
نر ػم م ػرنم فى ثمػف  ٕ٘س مر وي  تسػموى دنامر نوغسبلف   *  مف مخى مى  لأل ٜٓٔ*  

 ٓٓزتمت  منمه  غمزني 
 ٓٓيذه ي  لمتمم   لمت  نامكـ عامم ..... ف  نضن  لمكسس غنر لمم روع       

 
َ:َـَََػ٘حطغَجُػغٝزَحمََجلضٜحّ

فمؼ تاني م رى ) تمثؿ متمؿ لمثرو، لمسمبؽ   دور عد، فولمر متتممن   بأنوتػي  ٜٜػ   ٔ
بةػدـ  ٙٛ/ٕٔ/ ٜوػمى لم اػص ولمتا نػؽ  لممتةمنبػ   و خريػم  عىػ  لنػرلر ػ  ب رلرلى ين

 ( ٓوتود  بم  كسس غنر م روع 
 تاني م رى ٓٓٙػ    ٕ
 ٓٓخمس  وع روف نر م م رنم   ٕ٘ػ    ٖ

ََََ؟ََََََََََََََََََََََََََََََََََٛظ٠ََٛٙجُطٜٔـسَ         
عممػم عاػػد إاممػػ  يػػذه  ٕٙص فػػ  لمممضػػ  ومطىػوس مػػف لممػػتمـ لمم تػرى عىنػػي ػ فف ناػػو     

عممػػم  لنف و  مكػػ  نسػػتخر  مػػف لمػػذلكر، ومػػف لألورلؽ مػػم طمػػره لماسػػنمف بةػػد  ٖٛلم ضػػن  و و 
 كؿ يذه لمساولى لمطولؿ ؟!! .

ا مؼ و فـ تةتنز ؟!!            فمؿ يذل عدؿ ول 
*         *           * 

 
و نةاناػػم فف ااػػوه لبتػػدلم لمػػ  عام ػػر ورد بمما ػػر  أف اتاػػموؿ يػػذل لالتمػػمـ بػػممرد     ونبػػؿ       

لمذى نرره عضو لمرنمب  فامم مف ممتىكمى لممتمـ وي  منسى مف ممتىكمى لممتمـ وال  زوتتػي 
 ....... وال فاد مف فسرتي ..

ولسػػتبةديم لالتمػػمـ و إن فاػػي مػػف  ٓٓومػػس فف كػػؿ يػػذه لمةام ػػر مػػـ تػػدخؿ فػػ  لمتممػػ         
 فامم منسى  مف ممتىكمى  ..... فو فسرتي !!!  لمولتس لال مر، لم 

ـــــــَ:ََأٝل ـــــــحيطؼنيـ ـــــــغٓ ـــــــَٖػ٘حط ـــــــطرؼحصَٙٓ ـــــــََٚجؿ َجُػغٝزَألٗ
  :َـَجمظغهحٍََ:غضٚـأَٝأؿَُِٔطَْٜؿريَدمِٞى

 ٓٓتـ ثبى فامم  تخص  ػ نؽ لممػتمـ  ٖٓٓٓتـ  "   وفغ ؿ فف نس ط مف لممبى   ٓٚٔٚ" 
 ػمص لممبىػ  لمكىػ  لمػولرد وذمؾ نستتبس لا ٓٓوسىمتمم لمانمب   م  ن ي فةبل 
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 ٜٜفمػػؼ تانػػي بػػدال مػػف  ٜٙبممتممػػ  لمثمانػػ   بممكسػػس غنػػر لمم ػػروع لمػػ  
 ٓفمؼ تاني 

َ:َـٝهحٍَجمظغََََ
 ٓٓتـ  "    ٓ٘ٙ"  نطة  فرض بممماى  دفس مامم    

وال توتػػػد نطةػػػػ  فرض  ولممبىػػػػ  لممػػػذكور كػػػػمف ماػػػػض ننمػػػ  ل ػػػػترلؾ فػػػػ                    
 ٓتـ  مف عام ر لمثروه ٓ٘ٙومف ثـ نتةنف اذؼ مبى  تمةن  إسكمف و ػ  

ََ:َـٝهحٍَجمظغَََ
 ٓٓتـ  "     ٓٓٓٓٔ" سنمر، فنمى بمبى       

فمػذه لمسػنمر،  م ػترله    ٓٓويذه بدع  متضخنـ لمثرو، ببل ساد وال فسمس                    
 ٓٓ رلم ات  لنف وكمف ثمف  رلومم ػ  نبؿ لستةممممم ع ر ساولى مف تمرن  لم ٜٜٚٔعمـ 

وع ػػد  ػرلومم موتػػود فػػ   ٓٓتػػـ ػ  ومػػنس ع ػر،  الؼ تانػػي   ٓٓٗٔكػمف ثمػػف  ػرلومم ف ػػط 
ونتةػػنف اػػذؼ لم ػػمرؽ بػػنف لمػػثمف لممةتسػػؼ  لمم ػػدـ وبػػنف    ٓٓ   ٔامفظػػ  لممسػػتادلى رنػػـ / 

 ٓتـ نتةنف   لستبةمده   ٓٓٙٛ=  ٓٓٗٔ ــ    ٓٓٓٓٔثمامم ونى  لألنىوم  وم دلره =  
َجمظغَََ:َـَٝهحٍََ

 تـ  "  ٚٔٗمتر مربس  فرض بممماى  بمبى  "    ٜٖٔفف زوت  لممتمـ تمتىؾ       
وال تمتىػػؾ  زوتػػ  لممػػتمـ يػػذه لألرض وال تةػػرؼ عامػػم   ٓٓوال ف ػػؿ بتمتػػم ممػػذل لمػػزعـ        

 ٓتـ مف عام ر لمثروه   ٚٔٗ نوم !! ػ   ومف ثـ  نتةنف  لستبةمد مبى  
َ:َـََظفَجملرحُؾَجملؼحكسَػَٖػ٘حطغََلٝجٞصَهلح٠ََٖٛٝٓغَْكحََٗٚيطؼنيَد

 تـ   ٕٚٙٙٔتـ  =   ٚٔٗتـ +  ٓٓٙٛتـ +  ٖٓٓٓ        
 ٓتـ       ٖ٘ٓٚٛ=    ٕٚٙٙٔ ــ  ٕٜٜٓٚونكوف  متمؿ لمثرو، يو ف ط           

فف ثمػػف  ٜٙٛٔظاػػول فف لممػػتمـ فورد  فػػ  لنػػرلر ذمتػػي  ٓٓوظاػػول و ػ  وفخػػذوام بظػػامـ     
بنامػػم فورد لممػػتمـ يػػذل لممبىػػ  فػػ  خماػػ  لالنػػرلد لمسػػاوى   ٓٓتػػـ ٓٓٓٗلمخػػوم    فرض منػػى

فف  اانػؿ لمػػ    ٓٓواسػػبام ردل عىػ  يػذل لمتخػبط  ٓٓمػؤلرض ومػنس فػ  خماػ  ثمػف لألرض 
ولمػػذى لاتمػػى فنػػي  ـ      ٜٙٛٔلمورنػػ  لمرلبةػػ   مػػف لنػػرلر لمذمػػ   لممممنػػ  لألخنػػر مىمػػتمـ  ٗص 

مػػف  ٗف ػػ  ص   ٓٓمػػ  عػػدـ وتػػود  ػػبم  كسػػس غنػػر م ػػروع لدلر، لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع ل
  ٓٓلالنػػػرلر  اػػػرى لممبىػػػ  ولردل فػػػ  خماػػػ   لإلنػػػرلد لمسػػػاوى مػػػؤلرض ومػػػنس ثمػػػف لألرض !!  

 ومكف  يكذل يـ  ن رفوف لألورلؽ !!!
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 
َ:َـَػ٘حطغَجُػغٝزَذؼضَجؿطرؼحصَجملؼحفََذالأطََٝلَأؿحؽََ

ََ:َـض٘ـدَجىلَجملطَْٜٝأؿغضََٚغغٝزََٓوضجعٛحَََدويوسَجُطٜٔسَجطََٕأٜٗحَ
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ولمت  سىمتمم مي  ...)  بةد خ ـ لمثبلث   الؼ تاني لمخمص ب  نؽ .فمؼ تاني    ٚٛ(  ٔ) 
ى  فامػػػم تخ ػػػي  يػػػو وال تخػػػص لمانمبػػػ   لمةممػػػ  فةػػػبل بةػػػد ممتأكػػػد

ولسػػتبةمد مػػم ال وتػػود  مػػي ولالمتػػزلـ بػػثمف لمسػػنمر، ونػػى لألنىومػػ   ....
   )ٓ 

)  لستبمف فاي ال  ا  بتمتم م رنػ  لمةثػور عىػ  ع ػر،  الؼ دوالر              ٓٓٓ(   ٕ) 
 ٓبمازؿ لممتمـ (  

مف مخى مى لمس رنمى    ٓٓع سةودى   ٓٓٗٔتـ        ) لممةمدؿ ممبى     ٓٓٙ(   ٖ) 
!! ) 

مسػ رنمى دنامر نوغسبلف  .. مف  مخى مى ل ٜٓٔنر م م رنم ) لممةمدؿ  ممبى   ٕ٘(   ٗ) 
!!) 

يذه ي  لمزنمد، لمم وؿ بأامم طرفى ونامكـ  عىنمم لمممادس لممتمـ فػ  لتمػمـ لمكسػس         
 ٓٓغنر لمم روع   

 
 ٓٓوانف ن مؿ مىمتمـ ..... مف فنف مؾ يذل        
مارى  يؿ  نمكف  فف نكػوف   ٓٓفماي  نتةنف لمتةرؼ عى  مف يو لمممادس /  لممتمـ       

 عم و ػ  فـ فاي ا مد كسس غنر م روع ؟!!يذل كسبم م رو 
َ:َـَجملطََْٜٖٓٛٞجملٜ٘ضؽَ/َ
 لممتمـ ف  كىممى  

 ٓٓيو لمممادس لمخبنر ف   امع   و بمغ  لماسن   
 ٓيو  ماس لمخبر، لممموى   و  ولمتمرن  لموظن   لمةرنض  

 يو  ماس لممشم مى  لنتن    :
ورنػػ  مػػف ٕٕ٘ون ػػس فػػ    ٓٓ    ٜٗٛٔط     ٓػ    كتػػمس تكاوموتنػػم خطػػوط لالاتػػم    ٔ

لم طػس لمكبنػر و ويػو مػػف مشم متػي لمتػ  النػػى  رولتػم كبنػرل وتسػػمبؽ فػ  لنتامومػم كمفػػ  
ودرى عى  مشم مػم رباػم اػبلال )  ٓٓلمةممىنف ولممتخ  نف  ف   امع  لماسن   

 (ٕترلتس امفظتام  رنـ /
ون ػس   ـ ـ  ٜٚٙٔ"   ط  ػ    كتػمس " لممخػمطر لم ػامعن  فػ   ػنمغ  وتتمنػز لألنم ػ    ٕ

والنػ  بػدوره  ٓٓونػد فمػؼ ماػذ ربػس نػرف   ٓٓورن  مػف لم طػس لممتوسػط    ٖٕٛف  
رولتػم ولسػػةم ورباػم اػػبلال و ودؿ عىػػ  ابػوغ مشم ػػي لممبكػػر ولفمدتػي  بةىمػػي ولسػػت مدتي  

  ٓٓماي  بكسس ابلؿ نةود عى  لمةممىنف ف  تخ  ي بممخنر ولماممم   
 (     ٖ)   ترلتس  امفظتام /                                                     
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كتػػمس  "  تكاوموتنػػم لمتطبن ػػمى لمةمىنػػ   "  فػػ    ػػامع   لممبلبػػس لمتػػميز،  ػ ط      ـ  ـ ٖ
ويػػو ا ػػمد  خبػػر،   ٓٓورنػػي مػػف لم طػػس  لمكبنػػر    ٖٖ٘ون ػػس  فػػ   ٓٓ    ٜٙٛٔ

لمةىمػ   لمولسػس  فماتتػى يػذل يموى   تزلوتى فنمػم لممممرسػ  لمةمىنػ   مػس  لالطػبلع 
لمكتمس لمذى ففمد تمنس لمةممىنف ف    امع  لممبلبس لمتميز،  و ودر عى   مشم ػي 

 ٓٓكسبم ابلال  طنبم 
 (   ٗ)  ترلتس  امفظتام /                                                    

 
م ػامع  و  ولمتػدرنس  و ػ  يػذل فضػبل عػف  فباػمث  عدنػد، وما ػور،  فػ  لألمػف ل           

وفػػػ   ػػػامع  لممبلبػػػس لمتػػػميز،  و وكتػػػمس فػػػ   لمتكػػػممنؼ لم ػػػامعن   فػػػ  متػػػمؿ   ػػػامع   
لممبلبػػس لمتػػميز، و ػ  وكتػػمس فػػ   ػػامع  لممبلبػػس  لمتػػميز،  و  وكتػػمس فػػ  تػػمرن   ػػامع  

بام وكىمم  درى  عى   مشم مم  ر  ٓٓلممبلبس لمتميز،  وكن ن  لمتدرنس عى   يذه  لم امع  
 ٓابلال  

 ٓٓكنؼ   مر  ....... يذل لم رح لمكبنر                    
 ٓٓإاي  بمم طس  مـ نابى   مف  فرلغ و ولامم يذل ا مد  راىػ   طونىػ   مػف لمػدفس         

وفخىص مةىمي  وعمىي  فكمف لممماػدس ......  ٓٓوع ؽ فنمم عمىي   ٓٓع ؽ  فنمم لمةىـ  
 ٓٓكمم ارله 

 ٓنابا  فف ارله  فو فىا ؿ كمم
 ٓا ؿ عى  لمبكممورنوس ػ  تخ ص لمطبمع   ولم بمغ   و ػ  بت دنر تند تدل     ــ

  ٓٓفػ   ػرك  لما ػر مى ػبمغ  ولمتتمنػز  بممماىػ   لمكبػرى  ٜٗٙٔتػـ تةنناػي  فػ  عػمـ   ــ 
 ٓثـ بوظن   رونس نسـ لم بمغ  

 ٓ   ٜٔٚٔع  ات  عمؿ ف  متمؿ لدلر، لمتود، عى  لالاتم  ولألمف لم ام    ــ
بةثػػ   لمػػ   فمممانػػم  لماربنػػ   و  وعىػػ  ا  تمػػم  و ممػػد،  عػػمـ  وا ػػؼ     ٓٓ   ٕٜٚٔ    ـ  ـ

ٓٓ  
بةث   تدرنبن  لم  لممتر  ف   متػمؿ   ػامع   لممبلبػس لمتػميز،  ممػد،     ٓٓ   ٜٗٚٔ   ــ

 ٓعمـ  كممؿ
 ٓٓميز، بسماود  كىؼ  بمنمم   ولا مم  م اس لممبلبس لمت  ٜ٘ٚٔ/   ٜٗٚٔ خر    ــ 

ويو تمبس م رك  لما ر مىازؿ ولماسن  ولم بمغ   بممماى  لمكبرى ػ   فأ رؼ عى  لنممػ      
يذل لمم روع لمكبنر مػف  مبػما  و الى وتةنػنف ولختبػمر لمةمممػ   وتػدرنس لمةمػمؿ ولم انػنف 
ولا ػػػمم لمم ػػػاس  وبػػػذؿ فػػػ  ذمػػػؾ متمػػػودل يػػػموبل ف ػػػمد بػػػي لمتمنػػػس وتامومتػػػي  لممتػػػبلى  

 ٓلمم رن   ولألتابن  
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سمفر ف  بةثمى ومممـ تدرنبن   وعىمن   و  وعد، مرلى و   لم     ٖٜٛٔ   ـــ  ٜٙٚٔ  ــ  
مىتةػػرؼ والسػػتتبلس ف اػػدث وسػػموؿ   ٓٓكػػؿ مػػف فمممانػػم لماربنػػ  ػ  وفراسػػم ػ  ولاتىتػػرل 

 ٓلمتكاوموتنم  لمة رن  ف  متمؿ  امع   لممبلبس  لمتميز،  
سػػػػػػمفر  فػػػػػػ  بةثػػػػػػ  مىوالنػػػػػػمى لممتاػػػػػػد، لألمرنكنػػػػػػ   و  مبلطػػػػػػبلع         لختنػػػػػػر و  ٜٗٛٔ     ـ      ـ

 ٓعى  فادث مرلكز لمتدرنس و امع  لممبلبس لمتميز، 
 ٓٓفنمـ عد، مرلكز تدرنس ف  م ر بةد عودتي مف لموالنمى لممتاد،       ــ

ر ػػػػاتي لممنوػػػػ  لمةممػػػػ  م ػػػػامع  لماػػػػزؿ ولماسػػػػن  الا ػػػػمم  ػػػػرك  م ػػػػر    ٗٛ/ٗ/ٗٔ     ـ    ـ
ع  لممبلبس لمتميز، ف  مامفظ  لمدنمىن  و بمسـ  رك  م ػر م ػامع  لممبلبػس م ام

لمتػميز،  و   فمضػطىس بمممممػ   لمكبػرى ػ  إلنممػ  م ػاةنف ولاتزيمػم فػ  فتػر،  وتنػز،  
 بةد  فف عتزى  رك   لمدنمىن  مة ر ساولى عف لنممتممم    : 

 ٓٓمىمبلبس لمتميز،     (     م اس ف  فتمٔ)                                 
 ٓٓ(     م اس ف  دكراس مىمبلبس  لمتميز، ٕ)                                 

وبةد لنممتي يذنف لمم اةنف  لمكبنرنف ف  مامفظػ   لمدنمىنػ   و ػ ر ػاتي       ٜٛٛٔ    ــ 
ـ ر ػاتي لممنو   لمةمم  لم   رك  ترنكوام متطونريم ولالرت مع  بمسػتوليم  لممتػديورو  ثػ

 ٓمتوم  رومس  متىس لدلرتمم  
وتػػـ تثبنتػػي  رونسػػم ممتىػػس لدلر، ترنكواػػم بةػػػد ثبلثػػ   ف ػػمر ف ػػط مػػف لاتدلبػػي ممػػػذل            

 ٓلمما س ممم ظمر مف ك ممتي ولنتدلره وعطموي 
 ػػمدى ت ػػمرنر لمرنمبػػ  لالدلرنػػ  ا سػػمم و فػػ  تر ػػناي ممام ػػبي لمةىنػػم  لمثبلثػػ   عىػػ        ـ  ـ

و بأاي عىمم وك مم، وخى م وسػىوكم ػ تػدنر بمػذه لممام ػس لمرفنةػ   لمتػ  لرت ميػم لمتولم  
ٓ 

نةتبػػػر ف اػػػد  خبػػػرلم  ػػػامع   لممبلبػػػس  لمتػػػميز،  فػػػ  م ػػػر وفاػػػد مشسسػػػ  يػػػذه      ـ   ـ
ور اتي مػذمؾ  تممةػ  ٓٓلم امع   وفعمد، ا ريم ف   متمؿ لم طمع لمةمـ ف  م ر 

  ٓتمم  وعى  مدلر ثبلث ساولى لمما ور، مندرس ممد، لممبلبس ف   كىنم
ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ 

وكنػؼ   ٓٓوكنػؼ نطػس لمراىػ   ٓٓيذه  ابذه  سرنة  عف لمممادس  لممتمـ كنػؼ بػدف        
 ٓٓ مر  
فمػػم م ػػمدر دخىػػي و وكنػػؼ  امػػى  امػػول اػػبلال طنبػػم و فااػػي اػػدنث عمػػمده لممسػػتادلى       

  عػػػػف لمكػػػػبلـ  و واػػػػدع لماػػػػدنث  مامفظػػػػ   لااػػػػم  ياػػػػم اتخىػػػػ  ٓٓلمتػػػػ  ال نتطػػػػرؽ إمنمػػػػم ظػػػػف 
   ٔلممستادلى لمت  فعطناميم رنـ / 
َ:َـَدبحَٝعصَػِيٜحََٖٓذيحَٕٝضؼِين0ََجملـط٘ضجشَجملوضَٓٚذحمحكظَٚ/
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َ:َ"ََمتٜيض
ماذ مم نربو عى  ربس نرف مػف لمزمػمف بػدف لممػتمـ انمتػي لموظن نػي ممادسػم فػ   ػركمى        

  ذلى لممتمؿ و وألاممم مف ف ؿ رن   مـ نا  بل عف لمرنؼ وزلر، لم امعي وتزو  بزمنىي ف
وعمدلى ليىي و فمستثمرل مدخرلتممم لممتولضةي فػ  بدلنػ  انمتممػم فػ  تربنػ  لممم ػني ثػـ لظمػر 
لممػػتمـ ابوغػػم مبكػػرل فػػ  عمىػػي فػػأمؼ مشم ػػمى عدنػػده تخػػدـ متػػمؿ لم ػػامعي  و وا ػػريم ولوفدتػػي 

ولالست مده مامم و وكػمف ما ػر مشم متػي ثمػف ومبةثمتػي لماكومي ف  بةثمى مىخمر  م  ؿ خبرلتي 
بدؿ ا دى و كمم  مى لمني ولم  زوتتي بةض لمممتىكمى بػمممنرلث لم ػرع  وامػى ثػرو، لممػتمـ 
امول طبنةنم مف م مدر م روعي فثبتمم لممتمـ بمنرلرلى لمذمي لممممني لمت  ندممم تبمعم و خريم 

تمنس عام ر ذمتي لممممني لماممني وتـ فا ي مف  واوى ٜٙٛٔلنرلر لمذمي لمم دـ ماي سا  
لدلر، لمكسس غنر لمم ػروع وخػتـ بخػمتـ " ال توتػد  ػبمي كسػس غنػر م ػروع " و ثػـ ومػ  لمػر 

ػ فى بةػد  خػر لنػرلر ذمػي ندمػي ب رلبػ  لربػس  ٜٜٛٔ ػرك  ترنكواػم رونسػم ممتىػس لدلرتمػم سػا  
عىػػػ  كسػػػس غنػػػر م ػػػروع و  سػػػاولى ػ ويػػػ  لموظن ػػػي لمتػػػ  ننػػػؿ لاػػػي لسػػػتاىمم فػػػ  لما ػػػوؿ

ومستادلى يذه لمامفظي تشكد والد، ثرو، لممػتمـ والده طبنةنػي وامويػم امػول طبنةنػم . ػ  نػ  ذمػؾ 
 : ػ 
بةػػد تخرتػػي مبم ػػر، فػػ  كىنػػ  لم اػػوف لمتطبن نػػي فػػ    ٜٗٙٔػ   بػػدف تةنػػنف لممػػتمـ فػػ  عػػمـ  ٔ

  رك  لما ر مى بمغي ولمتتمنز بممماىي لمكبرى بمرتس متزى .
 ٙٙف   رلم وتربنػ  وتسػمنف لممول ػ  و وولمػ  ذمػؾ فػ  لمسػاولى  ٜ٘ٙٔبدف ماذ عمـ   ػ   ٕ

تػـ  ٓٓٔعى  مكمفػأه ت ػتنةني نػدريم  ٜٙٙٔوممبةديم ػ كمم ا ؿ ف  عمـ  ٚٙو 
ما مطي لمةىم  وتممنؼ كتمس ف  متمؿ لالمف لم امع  و عف لممخػمطر لم ػامعني 

 ػػى  لسػػتثممر مدخرلتػػي يػػذه فػػ  ػػػ ومكاػػي ذمػػؾ مػػف لدخػػمر مبىػػ  مامسػػس لتػػمح مػػي مول
تربن  لممول ػ  . ػ و مضػى ثروتػي و زوتتػي تامػو امػول طبنةنػم اػبلال اسػبمم نتضػح 

 (  :   ٔمف لممستادلى لالتني ط  لمامفظي ) رنـ / 
بػنف لممػتمـ و خػر عػف " تمموسػي " ولاػد، ننمتمػم   ٜٓٚٔ/ٗ/ٔػ   ع ػد  ػرك  مول ػ  فػ   ٔ

 تانمم . ٕ٘ٔ
بنف لممتمـ و خر عػف "عتػؿ تػمموس " ولاػد ننمتػي  ٜٔٚٔ/٘/ ٗٔ  ػ  ع د  رك  مول    ٕ

 تانمم. ٓٓٔ
ل ػػترى لممػػتمـ بموتبػػي سػػت  نػػرلرنط زرلعنػػي بمبىػػ   ٖٜٚٔ/ ٕٔ/ٗٔػ  ع ػػد بنػػس لبتػػدلو     ٖ

تػػػـ مػػػف ا ػػػنى  مدخرلتػػػي مػػػػف مرتبػػػي ومػػػف تربنػػػ  لممول ػػػ  و ومػػػػف  ٕ٘ٔر  ٓٓٓ
تػػػـ فػػػ  عػػػمـ  ٕ٘ٔثماػػػي  لممةػػػروؼ لف ننمػػػ  لألرلضػػػ  ترت ػػػس بمػػػرور لمػػػزمف و فمػػػم

 و نمكف فف نكوف ننمتي  الؼ لمتانممى ف  لمثممانامى . ٖٜٚٔ
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متػػر  ٚ٘ٔنطةػ  فرض مبػما   ٜٗٚٔ/ٖ/ٕػ  ع ػػد بنػس لبتػدلو  ل ػترى لممػتمـ بموتبػػي فػ  ٗ
تـ مف مدخرلتي مػف تربنػ  لممول ػ  ومػف مرتبػي و ومػف لممةػروؼ  ٓ٘ٔاظنر مبى   

نمكف  ٜٗٚٔتـ ف  عمـ  ٓ٘ٔوفف ممثماي  فف ننم  لالرلض  ترت س بمرور لمزمف و
( وثمبػػى فنػي  ٜٔلف نكوف ثماي لالؼ لمتانممى ف  لمثممانامى .  ) نرلتس لممستاد/ 

 تػػػـ . ٜٓ٘ٗبمبػى   ٗٛ/ٕ/ٕفف يػػػذه لالرض بنةى فةبل ف  
تانمػم و  ٓٚٔبنف لممتمـ و خػر عػف " ب ػره " ننمتمػم  ٜ٘ٚٔ/ٗ/ٔٔػ  ع د  رك  مول      ٘

تانمػػػم . يػػػذل ونػػػد لسػػػتثمر لممػػػتمـ مدخرلتػػػي فػػػ  تربنػػػ   ٓٗ" ولاػػػده ننمتمػػػم " عتىػػػ  
 رؼ عامػم بػدؿ سػ ر و  ٕٜٚٔلممول   و وكذل مف مدخرلتي ف  بةثي المممانم سا  

فضػػبل عمػػم كماػػى تػػدخره زوتتػػي مػػف مرتبػػي لم ػػمرى لمػػذى كػػمف ن ػػرؼ طػػولؿ مػػد، 
لمااػػو لمموضػػح عىػػ   ٜٗٚٔلمبُةثػػي وكػػذمؾ مػػف بةثػػ  لخػػرى مىمتػػر ممػػد، عػػمـ سػػا  

 مف يذه لمامفظي . ٖ٘بمممستاد / 
تػـ  ٓ٘ٔست  نػرلرنط زرلعنػي بمبىػ   ٜٚٚٔ/ٚ/ٔػ  ع د لبتدلو  ل ترى لممتمـ بموتبي ف   ٙ

مػػػف مدخرلتػػػي مػػػف تربنػػػ  لممول ػػػ  ومػػػف مرتبػػػي و ومػػػف لممةػػػروؼ لف ننمػػػ  لالرلضػػػ  
ثماػي  و نمكػف لف نكػوف ٜٚٚٔتػـ فػ  عػمـ  ٓ٘ٔترت س بمرور لمزمف و ولف ممثماػي 

( و ثمبػػػػى فنػػػػي فف يػػػػذه  ٕٓلالؼ لمتانمػػػػمى فػػػػ  لمثمماناػػػػمى . ) نرلتػػػػس لممسػػػػتاد / 
تػػـ ػ فػػػدرى مػػي رباػػػم اػػػبلال  ٓٓٓٓٔبمبىػػػ   ٘ٛ/ٔ/ٔلالرض بنةػػى بنةػػػى فةػػبل 

 تػػـ .  ٜٓ٘ٛ
 
 
 

َ:ََِٓذٞظٚ
و فف لألرلضػػػػػ  موضػػػػوع لممسػػػػػتادلى  ٕٓو ٜٔو  ٗٔو  ٖٔسػػػػنأت  بمممسػػػػػتادلى لرنػػػػمـ      

بمم ةػػػؿ بأثمػػػمف متزنػػػي تػػػدل اتنتػػػ  لرت ػػػمع ثمػػػف لالرلضػػػ  عىػػػ  ممت ػػػدـ و  لمسػػػمب ي نػػػد بنةػػػى
 وو ىى لالثممف لممبنةي بمم وكمم سنت م لم  لالؼ لمتانممى .

َ:6َِٓذٞظَٚ/َ
ر ح لممتمـ مبةثػي تةىنمنػي مػف اكومػ  لمممانػم لماربنػي وعىػ  ا  تمػم و  ٕٜٚٔف  عمـ         

س فػػػػ  متػػػػمؿ تكاوموتنػػػػم لم ػػػػبمغي ولمطبمعػػػػي ممػػػػد، عػػػػممنف و مدرلسػػػػ  لاػػػػدث لمػػػػاظـ ولالسػػػػممن
عىػػ  ا  ػػ  لماكومػػي لالمممانػػي  ٖٜٚٔ/ٕٜٚٔولمضػػ  لممػػتمـ فػػ  يػػذه لمبةثػػي بممممانػػم عػػمم  

انػث كػمف ن ػرؼ مػي لمرلتػس لم ػمرى ياػمؾ بمممػمرؾ لالممػما  و ويػو متػزى ػ ممػم مكاػي مػف 
ةتػػمد مػػف  ػػرك  تػػوفنر نرلبػػ  لمػػؼ مػػمرؾ لممػػما  و كمػػم ولف مرتبػػي فػػ  م ػػر كػػمف ن ػػرؼ كممم
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لما ر بممماىي لمكبرى و وتت مضمه زوتتي لمةممىي ي  لالخرى و ممػم مكػف لالسػره مػف تا نػؽ 
مبةثػي تدرنبنػي  ٜ٘ٚٔ/ٜٗٚٔندر ال بأس بي مف لممدخرلى ثـ تبس ذمػؾ و تر ػنح لممػتمـ عػمـ 

فػػػػ  لممتػػػػر فػػػػ  متػػػػمؿ  ػػػػامع  لممبلبػػػػس لمتػػػػميزه و ولدخػػػػر فنمػػػػم ااػػػػو خمسػػػػ  لالؼ تانػػػػي 
ف وفػػػورلى ممكػػػمف نت مضػػػمه بػػػمممتر و .. كمػػػم لف مرتبػػػي فػػػ  م ػػػر كػػػمف ن ػػػرؼ لسػػػترمنا  مػػػ

بممكممػػؿ خػػبلؿ مػػد، لمبةثػػي مػػف  ػػرك  لما ػػر بممماىػػي لمكبػػرى وتت مضػػمه زوتتػػي لمةممىػػي يػػ  
 لالخرى و ممم مكف لالسره مف تا نؽ ندر ال بأس بي مف لممدخرلى .

 سمنف لممول   .  يذل فضبل عمم كمف نبمع بةمود متزى مف تربن  وت        
 
 
َ:َـ0َََ/ََضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظس 

) سبس ساولى  ٖٜٛٔلم  عمـ  ٜٙٚٔيذل كمم ولف لممتمـ سمفر عد، مرلى مف عمـ         
( لم  كؿ مف لمممانم لماربني وفراسم ولاتىترل و مزنػمر، بةػض لممةػمرض لمدومنػي وم ضػمم فتػرلى 

 ني .تدرنبني ... لم  ببدالى س ر وم روفمى تنس متز 
نطةػػ  لرض ) مػػف مدخرلتػػي  ا ػػ  لمبنػػمف ( بمبىػػ   ٜٛٚٔ/ٔ/ٛٔػ  ع ػػد  ػػرلم لممػػتمـ فػػ   ٚ

 متػػػػػػر مبػػػػػػما  ت رنبػػػػػػم "  ٕٓٛتػػػػػػـ ثبلثػػػػػػ  لالؼ وخمسػػػػػػمموي وع ػػػػػػره تانػػػػػػي "  ٖٓٔ٘
 ٘ٙٓٗٔبمبىػ   ٕٛ/ٕ/ٜٔ( و ثمبػى فنػي لامػم بنةػى فةػبل فػ  ٖٔ) نرلتس مسػتاد / 

 تـ . ٘٘٘ٓٔتـ فدرى مي ربام ابلال 
 
ل ػترى بموتبػي زوتػ  لممػتمـ ويػ  موظ ػي وممػم مرتبمػم  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٗد بنػس لبتػدلو   ػ  ع ػ ٛ

لمخمص بمم و فضبل عف لامم مف فسره منسوره ل ػترى نطةػ  لرض مبػما  مسػماتمم 
تػػـ ومػػف لممةػػروؼ لف لالرلضػػ  نرت ػػس ثمامػػم مػػس لمػػزمف و ولف  ٜٓٔـ بمبىػػ   ٖٓٔ

 انممى ف  لمثممانامى .ن نر ثماي لالؼ لمت ٜٜٚٔتاني ف  عمـ  ٜٓٔممثماي 
 بمبىػػػػػػ ٜٗٚٔمودنػػػػػػػؿ ٕٖٔمىسػػػػػػنمره لم نػػػػػػمى ٜٜٚٔ/ٛ/ٚػ  ع ػػػػػػد  ػػػػػػرلم لممػػػػػػتمـ فػػػػػػ  ٜ

تػػـ ويػػ  يػػ  ذلى لمسػػنمره لمتػػ  نػػدرتمم لمرنمبػػي لالدلرنػػ  بة ػػر، لالؼ  ٓٓٗٔر ٓٓ 
 تاني  ٓٓٙٛرٓٓتاني ل ب مرؽ عف ثمف  رلومم

تضػخمني اتنتػي الرت ػمع لالسػةمر ومف لمطبنة  لف زنمد، ننم  لمسنمره و ي  زنمده            
تاني ف ط  ٓٓٗٔو وتب   لما ن ي وي  فف  رلم لممتمـ ممم ونى لألنىومي كمف بمبى  

 . ػ و يو ف ط لمذى نتةنف لاتسمبي .
مػػدا  دكػػراس ب ػػا   ٜٔٛٔمسػػا   ٖٚٔفػػ  لم ضػني رنػػـ  ٕٜٛٔ/ٙ/ٕػ  اكػػـ  ػػمدر  ٓٔ

 تاني .ط م مم ثمف ندره ثبلثمموي  ٕٔوا مذ  رلم لممتمـ  ػ 
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 ٖٓٓومف لممةروؼ فف لألرلضػ  نرت ػس ثمامػم بمػرور لمػزمف كمػم نىاػم ولف ممثماػي            
 مثبل . ٜٜٛٔو ن نر ثماي لالؼ لمتانممى ف  عمـ  ٜٔٛٔتاني ف  عمـ 

َ:َـ0َضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسَ/َ
 بػػمع لممػػتمـ بم تضػػمه ا ػػنبي لمػػذى  ؿ ٍلمنػػي بطرنػػؽ ٕٜٛٔ/ٕ/ٕٗػ  ع ػػد بنػػس لبتػػدلو     ٔٔ

متػػر  ٖٓٓتانػػي " ا ػػنبي فػػ   ٕٓٓ٘ر  ٓٓٓلممنػػرلث عػػف لممراومػػي ولمدتػػي بمبىػػ  
 مبما  " . 

( سػػدلد لمسػػنده / .......... " زوتػػ  لممػػتمـ ممبىػػ  لتمممنػػي ٜٔٛٔ/ٕٔ/٘ػ  لن ػػمالى ) ٕٔ
مىباؾ لمرونس  مىتامني ولالوتممف لمزرلع  ننم   ٗٔٙٙٙتانمم بمالن مؿ رنـ  ٖٓ٘ٗ

مذلى لمباؾ اظنػر وزف يػذه  ٘ٔٙٙٙتانمم بمالن مؿ رنـ ٘ٔثبلث ب رلى فرنزنمف +
ننمػػػ  سػػػمـ فػػػ  لم ػػػركي لموطانػػػي مبلمػػػف  ٙٔٙٙٙتانمػػػم بمالن ػػػمؿ رنػػػـ ٘ٔلمب ػػػرلى+

 . ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٜلماذلو  وماضر تسىنممم ممذه لمب رلى ف  
 ٔٔومسػماتمم  ٚ( م طةػ  لألرض موضػوع لممسػتاد / ٕٛ/ٕ/ٜٕػ  ع د لمبنس لالبتػدلو  ) ٖٔ

تانػػػي فى ب ػػػمرؽ ع ػػػر،  ٘ٙٓٗٔر  ٓٓٓنػػػبض لممػػػتمـ م ػػػمببل ممػػػم  ط ولمػػػذى ٔس 
 الؼ تاني وا ؼ زنمده عف لمسةر لمذى ل ترى  بي و ويذل لم ػمرؽ ولمةموػد لماػبلؿ 

لمػ  ونػى لمبنػس  ٜٛٚٔمرده لم  لمتضخـ ولرت مع لالسةمر مف ونى لم رلم ف  عػمـ 
لم  لرت مع لالسةمر  .. ومذمؾ فمف يذل  " لمةمود " عمود طبنة  مرده ٕٜٛٔف  عمـ 

 و ومنس مرده لم  كسس غنر م روع .
ـ . ؾ طاطػم لمم ممػي مػف زوتػ  لممػتمـ بطىػس لماكػـ  ٕٛ/ٕٚٗٔػ   ان   لمدعوى رنـ  ٗٔ

 ٛ) تاػى رنػـ /  ٜٜٚٔ/ٙ/ٕٗبتمرن   ٕـ ٖٓٔب ا  وا مذ لمة د لالبتدلو  ببنس  
 امفظي ( .

اد لمسػػػمبؽ وولضػػػح ب ػػػان   فػػػ  لمػػػدعوى موضػػػوع لممسػػػت ٕٛ/ٖ/ٛػ  لماكػػػـ لم ػػػمدر  ٘ٔ
تاني و ومػف لمطبنةػ  لف  ٜٓٔكمف  ٜٔٚٔلمدعوى ولماكـ لف ثمف لم رلم ف  عمـ 
 نرت س بةد ذمؾ لم  لالؼ لمتانممى .

فػػػ  لسػػػمـ رفس مػػػمؿ  ػػػرك  لالسػػػممعنىني لموطانػػػي  ٕٛ/ٚ/ٙػ  لن ػػػمؿ لكتتػػػمس لممػػػتمـ  ٙٔ
 تاني عف ممو  سمـ . ٕٓ٘مىمبلبس لمتميزه با ي 

َ:َـ0َشَدحكظسَ/َضحذغَٓـط٘ضج
بتامزمػي وتخمرتػي عمػم  ؿ لمنػي بطرنػؽ لممنػرلث فػ   ٕٜٛٔ/  ٛ/  ٕ٘ػ  لنرلر لممتمـ فػ   ٚٔ

 تاني . ٓٓ٘ٔر  ٓٓٓط   م مم ثمف  ٕٔؼ   ٔمسماي ػ 
لمػػذى بػػمع بموتبػػي لممػػتمـ ا ػػنبي لمػػذى  ؿ لمنػػي بطرنػػؽ  ٖٛ/ٕ/ٗػ ع ػػد لمبنػػس لالبتػػدلو  ٛٔ

نػى لمخػوم  عبػد ل  ولف ذمػؾ لمبنػس كػمف بػثمف لممنرلث عف ولمدتي ف  ماػزؿ كػموف بم
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 تاني . ٕٓٓٗر  ٓٓٓلتمملم  ندره 
و ولمػػذى بم تضػػمه بػػمع لممػػتمـ بمبىػػ   ٜٗٛٔ/ٕ/ٕػ  ع ػػد لمبنػػس لالبتػػدلو  لمماػػرر فػػ   ٜٔ

لرض مبما  و وي  لالرض لمتػ  سػبؽ مػي  ػرلميم  ٕـ ٖ٘ٔتاني ممم دلره / ٜٓ٘ٗ
امفظػػي لمػػذى ل ػػترى بػػي  ٗلممسػػتاد / ) نرلتػػس  ٜٗٚٔتانػػي فػػ  عػػمـ  ٓ٘ٔو بمبىػػ  

لممتمـ يػذه لالرض ( و نتضػح مػف ذمػؾ لف مػرور لمػزمف ولرت ػمع لثمػمف لالرلضػ  و 
تانػي ننمػ  لم ػمرؽ بػنف ثمػف لمبنػس  ٓٗٗٗند عمد عى  لممتمـ عاد لمبنس بةمود م دلره 

 ٓ٘ٔونػدره  ٜٗٚٔتاني و وبنف ثمف لم رلم ف  عمـ  ٜٓ٘ٗوندره  ٜٗٛٔف  عمـ 
تانػػي ويػػذل عموػػد طبنةػػ  الرت ػػمع  ٓٗٗٗ=  ٓ٘ٔػ  ٜٓ٘ٗنكػػوف لم ػػمرؽ تانػػي ػ ف

 لالسةمر ومنس كسبم غنر م روع .
و ولمذى بم تضػمه بػمع لممػتمـ بمبىػ  ع ػر، لالؼ  ٘ٛ/ٔ/ٔػ  ع د لمبنس لالبتدلو  لممارر  ٕٓ

ننػػػرلط لرض زرلعنػػػي و ويػػػ  لالرض لمتػػػ  سػػػبؽ مػػػي  ٕٔتانػػػي و بػػػمع مػػػم م ػػػدلره / 
تانػػي و و نتضػػح مػػف ذمػػؾ  ٓ٘ٔامفظػػي ( بمبىػػ   ٙ) مسػػتاد/ ٚٚ/ٚ/ٔ ػػرلميم فػػ  

تانػػي  ٜٓ٘ٛلف مػػرور لمػػزمف ولرت ػػمع لالسػػةمر و نػػد عػػمد عىػػ  لممػػتمـ بزنػػمد، نػػدريم 
تانػػي وبػػنف ثمػػف لم ػػرلم  ٓٓٓٓٔبمبىػػ   ٜ٘ٛٔيػػ  لم ػػمرؽ بػػنف ثمػػف لمبنػػس فػػ  عػػمـ 

 ٜٓ٘ٛ=  ٓ٘ٔػ  ٓٓٓٓٔتانػػي فنكػػوف لم ػػمرؽ يػػو  ٓ٘ٔبمبىػػ   ٜٚٚٔفػػ  عػػمـ 
 ٓي تان

 ٓويذل عمود  طبنة  إلرت مع لألسةمر بمرور لمزمف و ومنس كسبم غنر م روع       
َ:َـ0ََضحذغَٓـط٘ضجشَدحكظسَ/

َ:َِٓذٞظس
ولضػػح تػػػدل مػػف كػػػؿ ممت ػػدـ و فف مىمػػػتمـ وزوتتػػػي مػػدخرلى  فوسػػػس ل  بمػػم  عىنممػػػم مػػػف     

رلضػػػ  لمتػػػ   مػػػى ا ػػػنى  تربنػػػ  وتسػػػمنف لممول ػػػ   و ولممرتبػػػمى ولمبةثػػػمى  وبنػػػس بةػػػض  لأل
بػػمممنرلث  وفخػػرى م ػػترل،  فػػ  بدلنػػ  انمتممػػم  وفرت ػػس  ثمامػػم بمػػرور لمػػزمف فا  ػػى مممػػم عاػػد 

  ٓبنةمم  زنمد، متزن   مكاتممم مف  رلم  نطة  لألرض  موضوع لممستاد لمتمم  
ولمػػػذى بموتبػػػي  ف ػػػترى لممػػػتمـ وزوتتػػػي  ٜ٘ٛٔ/ٗ/٘ٔػ ع ػػػد لمبنػػػس لإلبتػػػدلو  لممػػػشرخ  ٕٔ

 ممم نطة مام    بنا
 س     ط      ؼ            مىنـ    تانػػي                         
 ٓ ٙٗٓٓٗر  ٜٙٚبثمف ندره   ٗ     ٕٔ     ٖفرض زرلعن  مسماتمم  

 ػ  ان   دعوى   ا  وا مذ ع د لمبنس موضوع لممستاد لمسمبؽ  ٕٕ
وع لممسػتادنف  ػ  ػور، ضػوون  مىاكػـ لم ػمدر فػ  دعػوى   ػا  وا ػمذ ع ػد لمبنػس  موضػ ٖٕ

 ٓلمسمب نف 
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"   ػ نؽ زوتػ  لممػتمـ  ٙٛ/ٔ/ٜػ إعػبلـ  ػرع   نتضػمف وفػم، لممراػـو / ........ فػ    ٕٗ
وفامػم ػ فى  زوتػ  لممػتمـ ػ إاػدى  ورثتػي  ونػد  ؿ  لمنمػم  مػف تركتػي  ممعػمد عىنمػم 

 ٓبزنمد،  ف  مدخرلتمم لمابلؿ 
ثمبػى بػي تمنػس   ٙٛ/ٕٔ/ٜلممػتمـ فػ   ػ ضووني مف  ور، إنرلر لمذم  لممممنػ  لمم ػدـ مػف ٕ٘

عام ػػػر ثروتػػػي وفف زوتتػػػي  مػػػدنر إدلر، ب ػػػرك  لما ػػػر مىاػػػزؿ ولماسػػػن   ولم ػػػبمغ  
بممماى   لمكبرى " مف ثػـ ممػم إنرلديػم  ودخىمػم  مػف يػذه لموظن ػ   "  وفف مدنػي  ومػدل 

تمـ  وباتػػم  ف ػػط فػػ  مراىػػ   لمتةىػػنـ لمثػػماوى  وثمبػػى بػػي نػػرنف  لألطنػػمف  لمممىوكػػ  مىمػػ
لف إنرلديػم لمسػػاوى فربةػػ   لالؼ تانػػي ومثىمػػم  مزوتتػي  ونػػد ظػػف عضػػو  لمرنمبػػ  فف  
يػػػذل لممبىػػػ  يػػػو ننمػػػ  لألرض وفف لممػػػتمـ نخػػػمدع إدلر، لمكسػػػس غنػػػر لمم ػػػروع  ػ  
ولم انح فف لممبى   إنرلد  لألرض ساونم ػ و إذ ناوى يذل لممستاد ػ ويو  خر إنرلر 

 ذم   مممن  
 :َـ0َظسَ/َضحذغَٓـط٘ضجشَدحك

مىمػػتمـ ػ عام ػػر ثروتػػي  نبػػؿ تومنػػي   ػػرك   ترنكواػػم بػػثبلث سػػاولى فػػأف لمثمبػػى فاػػي        
إاتمػ   فاػص  لإلنػرلر  لمػ  عػدـ  وتػود  ػبم    كسػس غنػر م ػروع  يػذل ومػـ  نطػرف  عىػػ  
عام ر لمثرو،  فى زنمد، ماذ تػوم  لممػتمـ  رومسػ   متىػس إدلر،  ترنكواػم كمػم نػدع   لإلتمػمـ 

 ٓمف لإلنرلر (  ٗبلاظ لمتأ نر بمممش ص ) ن
ػ  ػػور، ضػػوون  مػػف لمبنػػمف  لم ػػمدر مػػف  ػػرك  لمدنمىنػػ  مىاػػزؿ  ولماسػػن   بػػدخؿ لممػػتمـ   ٕٙ

عماػ   ٛٛ/ ٔٔ/ٕاتػ   ٜ٘ٛٔ/ٜ/ٕ٘إعتبمرل  مف  مػف  مرتػس وبػدالى  واػولفز  ول 
إتتممعنػػػػػػػػػ   ومػػػػػػػػػاح ومكمفػػػػػػػػػ ى وعػػػػػػػػػبلولى  إتتممعنػػػػػػػػػ   بىاػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػ  متموعمػػػػػػػػػم 

مىػنـ   ٖٓٚف ط فثانف وع رنف فمؼ وثمماممو  وخمسنف تانمػم و     ٕٕٛ٘ٛرٖٓٚ
 ٓلم   ٓٓٓيذل  خبلؼ  عمود لمس رنمى  وبدالى لمس رفنمم  واولفز لإلاتم   ٓ

 
 

بباػػػؾ لمتامنػػػ  ولألوتمػػػمف  لمزرلعػػػ     ٜٜٛٔػ ف ػػػؿ ك ػػػؼ اسػػػمس لممػػػتمـ  فػػػ  عػػػمـ  ٕٚ
يػػػػػو ف ػػػػػط   ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٜممامفظػػػػ  لمدنمىنػػػػػ   ولمػػػػػذى نبػػػػػنف  ماػػػػي فف ر ػػػػػنده  فػػػػػ  

 ٓ   ٕٛٚٗر ٓٗٓ
ػ  ور، ضوون  مف بنػمف  ػمدر مػف مكتػس لمسػند/ وزنػر لم ػامع  بمممبػمم  لمتػ   ػرفى   ٕٛ

 ٓ   ٕٓٓ٘وي   ػ ر  ٜٜٛٔكامفز  إاتم   مىمتمـ  ف   مرى  ممنػو وفغسطس 
ػ  ػػور،  ضػػوون  مػػف بنػػمف لألتػػور ولممكمفػػ ى لمما ػػرف  مىمػػتمـ مػػف  ػػرك  ترنكواػػم عػػف  ٜٕ

ويػػػ  فػػػ  متموعمػػػم ت ػػػؿ  لمػػػ   ٜٛاتػػػ  اػػػوفمبر  ٜٜٛٔر مػػػمرس لممػػػد، مػػػف  ػػػم
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 ٓ     ٕ٘ٗٗر ٓٓٚ
ػ  ػػور، مػػف  بنػػمف لممأمورنػػمى  لمخمرتنػػ  لمخم ػػ  بػػمممتمـ  ػػمدر، مػػف  ػػرك  لمدنمىنػػ    ٖٓ

 ٖٓٓوت مضػػ   ٙٛمىاػػزؿ  ولماسػػن  ثمبػػى  بمػػم  فاػػي  سػػمفر لمػػ  نوغسػػبل فنػػم  عػػمـ 
مػػػ  لمممانػػػم  لماربنػػػ دوالر  ٓٙ٘وت مضػػػ   ٜٛٛٔ   عػػػمـ دوالر  بػػػدؿ سػػػ ر عامػػػم  ول 

  ٓدوالر  ٖٓٓعامم  ولم  نوغسبلفنم  ثمان   وت مض   عامم بدؿ س ر 
ػ  ػػور، ضػػوون  مػػف لم ػػممد، لم ػػمدر،  مػػف  ػػرك  لما ػػر مىاػػزؿ ولماسػػن   ولم ػػبمغ    ٖٔ

بممماى   لمكبرى عف لمبةثمى لمت  نمـ بمم لمممادس / ....... " لممػتمـ " خػبلؿ فتػر، 
تانػػي فسػػترمنا  بػػدؿ  ٖٓٓٙو  مامػػم  فاػػي سػػمفر لمػػ  لممتػػر وتػػـ  ػػرؼ عمىػػي  بمػػم 

سػػ ر كمػػم سػػمفر  لمػػ  فراسػػم ولمممانػػم  لماربنػػ   وتػػـ  ػػرؼ بػػدؿ سػػ ر عامػػم  نػػدره ػ  
مػػمرؾ لممػػما   ثػػـ  عػػمود لمسػػ ر لمػػ  لمممانػػم لماربنػػ     ٙٓٙٔفراػػؾ فراسػػ  و  ٕٛٓٔ

مر، ثممثػ  لمػ  لمممانػم  ممرؾ لممما  ثـ سمفر ٓ٘٘ٗو رؼ مي بدؿ س ر عامم ندره  
مػػمرؾ لممػػما  ػ  كمػػم سػػمفر لمػػ   ٓ٘ٗٔلماربنػػ  و ػػرؼ مػػي بػػدؿ سػػ ر عامػػم نػػدره  

 ٓدوالر  ٕٕٙٓو رؼ  مي بدؿ س ر  ٜٗٛٔلموالنمى لممتاد،  
ػ  ػػػػور، ضػػػوون   مػػػف بنػػػمف  ػػػمدر مػػػػف كىنػػػ  لمتربنػػػ   تممةػػػ  لمما ػػػور، بمممكمفػػػػ ى   ٕٖ

 ٓ  ٖٚ٘رٓٛٛومتموعمم  ٜٙٛٔ/ٜ٘ٛٔلمما رف  مىمتمـ عف لمةمـ  لمتممة  
ػ  ػػػػور، ضػػػوون  مػػػف بنػػػمف   ػػػمدر مػػػػف كىنػػػ  لمتربنػػػ  تممةػػػ  لمما ػػػور،  بمممكمفػػػػ ى   ٖٖ

 ٓ   ٜ٘ٙر ٓٓٔومتموعمم   ٛٛ/ٚٛلمما رف  مىمتمـ عف عمـ 
ػ  ور، ضوون  مف متا  مستىزممى لممبلبس لمتميزه ثمبى بمػم فف لممػتمـ  ػرؼ مػي مػف  ٖٗ

   مكمفػػػػػػػػػ ى  ٘٘ٚرٓٓٙمبىػػػػػػػػػ   ٜٛ/ٕٔ/ٕٙاتػػػػػػػػػ   ٛٛ/ٕٔ/ٜٕلمىتاػػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػػذ 
  ٓوم مرنؼ إات مؿ 

ػ  ػممد، فخػرى  مػف ذلى لم ػرك  تاػوه فنػي لمػ  فاػي نػد سػ ط سػمول مػف  لم ػممد، لم ػمدر،  ٖ٘
مامػػػم موضػػػوع لممسػػػتاد لمسػػػمبؽ سػػػ رلممتمـ لمػػػ  فراسػػػم  وفمممانػػػم لماربنػػػ  خػػػبلؿ  ػػػمر 

  ٓمما  ممرؾ فم ٕٛٓٔفراؾ  فراس  و   ٙٗٚوفاي ت مض   ٜٛٚٔفبرنؿ سا  
ػ  ػػور، ضػػػوون  مخطػػمس  ػػمدر مػػػف  ػػرك  لما ػػر مؤل ػػػولؼ ولمماسػػوتمى  لمممتػػػمز،  ٖٙ

تػػػػـ م مبػػػػؿ  اضػػػػوره   ٕ٘ٓٔرٓٚٚنتضػػػػمف فف لممػػػػتمـ نػػػػد ت مضػػػػ  مبىاػػػػم ونػػػػدره 
تىسػػػػػمى  لمىتاػػػػػ  لمةىنػػػػػم مىم ػػػػػترنمى  لمتػػػػػ  كػػػػػمف عضػػػػػول فنمػػػػػم خػػػػػبلؿ لممػػػػػد،  مػػػػػف 

  ٓ ٜٚٛٔ/ٕ/ٔٔات   ٜ٘ٛٔ/ٗ/ٔ
 ػػمدر  مػػف  ػػرك  لمدنمىنػػ  مىاػػزؿ ولماسػػن  بػػدخؿ لممػػتمـ عػػف   ػ  ػػور، ضػػوون  مػػف بنػػمف ٖٚ

عماػػػ    ٜٜٛٔ/ٖ/ٖٓاتػػػ   ٜٛٛٔ/ٔٔ/ٕلم تػػػر، مػػػف  مػػػف فتػػػر فسمسػػػ   وبػػػدالى ول 
 ٓ   ٖٚٙٔر ٕٓٙإتتممعن  و عبلوه لتتممعني بىاى 
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ػ ثػبلث  ػور ضػوون   ألوتػي مشم ػمى  لممػتمـ  ولمتػ  تاػ  رباػم اػبلال مػف ورلم تأمن مػم  ٖٛ
  ٓ ٗوٖوٕممشم مى  ط  اولفظام /وا ريم ويذه  ل

َ:ََضؼويدَ
نبػػنف مػػف مسػػػتادلى يػػذه لمامفظػػػ   فف م ػػمدر دخػػػؿ لممػػتمـ وزوتتػػػي  عىػػ  تةػػػدديم          

وتاوعمػػػم م ػػػمدر م ػػػروع   وفف لممػػػتمـ نػػػد ابػػػمه ل  ابوغػػػم  فػػػ   اػػػولا   متةػػػدد،  مامػػػم ػ 
ثػػؿ  رسػػـ مواػػمى فنم ػػ  بخػبلؼ مػػم فثبتاػػمه  بمسػػتادلى يػػذه لمامفظػػ  ػ فف مػػي موليػػس  فانػػ  م

لمكامفم،  مكاتي يذه لممويب   ويذل لألتتممد لممامود مف عمػؿ ت ػمنممى  مةبلمػمى تتمرنػ  " 
إسػػكتش "  ممشسسػػ   درونػػش بممممىكػػ  لمةربنػػ  لمسػػةودن  لف نت مضػػ  م ػػمببل عػػف كػػؿ ت ػػمنـ 

لمتػػ   وسػػمعده عىػػ  لإلدخػػمر وفسػػتثممر مدخرلتػػي فاػػي فػػ  تمنػػس بةثمتػػي مىخػػمر  كماػػى لم ػػركمى
ولمةموػػد مػػف بنػػس لمة ػػمرلى   ٜ٘ٙٔنةمػػؿ بمػػم ت ػػرؼ مرتبػػي مزوتتػػي بىاػػى  مدخرلتػػي ماػػذ عػػمـ 

ذ نىػػـز لمتاونػػي  لمػػ  فاػػي غنػػر  ولممنػػرلث عػػف ولمدتػػي  مػػم نربػػو عىػػ  سػػتنف فمػػؼ تانػػي و يػػذل ول 
 ػػانح  بتمتػػم مػػمورد ب مومػػ  لمثبػػوى فف عضػػو لمرنمبػػ   عبػػد لمةزنػػز فامػػد عبػػد لمةزنػػز  عثػػر 

امػػم يػػـ  ن  ػػدوف بػػذمؾ لممبىػػ  لممزعػػـو  بأاػػي بماػػزؿ لممػػ تمـ عىػػ  مبىػػ  ع ػػر،  مػػؼ دوالر و ول 
دناػمر نوغسػبلف  نسػموى ع ػرنف نر ػم م ػػرنم   ٜٓٔر ػو، و كمػم نىػـز لمتاونػي  لمػ   فف مبىػػ  

و  ٗو  ٖو  ٕو إذ نىـز لمتاوني مذمؾ و فأف لمثمبى  بمممسػتادلى  طػ  يػذه لمامفظػ  ولماػولفظ 
مذم  لمت  عرضى عى  لمكسس غنر لمم روع ونرر فنمم  عدـ وتود  بم  وكذل مف إنرلرلى ل

كسس غنر م ػروع  و فف لإلتمػمـ  بممكسػس غنرلمم ػروع  يػو إتمػمـ ماىػوط وتػمور وال ا ػنس 
  ٓمي بتمتم  مف لم ا  

 
َ:َـَََٝيرنيَدمحَضوضَّٓإيضجَذحملـط٘ضجش

إلنممػ  لمػدعوى مةػدـ وتػود  ػبمي  ػ  فف إدلر، لمكسس تتميىى لألولمر لممتتممنػي فػ  بأالوتػي ٔ
 كسس غنر م روع ػ وكررى لنرلد ت دنر لمثروه لمت  سبؽ لمت رنر بأامم م روعي .

 ػ  فف لدلر، لمكسس لضمفى عام ر لم  لمثروه ال وتود ممم . ٕ
ػ  لف إدلر، لمكسس ندرى عام ػر لمثػروه ت ػدنرل تزلفنػم مةتسػ م بػبل سػاد ودوف لمتػزلـ بمم نمػي  ٖ

ىومػػػي و ولمةبػػػره يػػػ  بمم نمػػػي لم ةىنػػػي ونػػػى لألنىومػػػي ويػػػ  ثمبتػػػي بمسػػػتادلى ونػػػى  لالن
 نمطةي تتميىتمم لالدلره .

ػ ال توتد نضن  كسػس غنػر م ػروع دوف ا ػر لإلنػرلدلى و ولمثػرو، و ػ ثػـ لمم مراػ  بناممػم  ٗ
بنامم مـ ت ـ إدلر، لمكسس بأى إا مم مف فى اػوع إلنػرلدلى لممػتمـ لمثمبتػ  لمما  ػ  ٓ

مػػـ ت ػػـ إدلر، لمكسػػس بػػأى إا ػػمم مػػف فى اػػوع إلنػػرلدلى زوتػػ  لممػػتمـ لمثمبتػػ   و كمػػم
  ٓلمما  ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػس إامػػػػػػػػػػػػم موظ ػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػ  لألخػػػػػػػػػػػػرى ب ػػػػػػػػػػػػركمى وزلر، لم ػػػػػػػػػػػػامع  
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ونةػػػػدى إدلر، لمكسػػػػس عػػػػف إا ػػػػمم مرتبػػػػمى لممػػػػتمـ ومىا متمػػػػم و كمػػػػم نةػػػػدى عػػػػف 
ػػػ  فكنػػؼ نتػػرى اػػدنث عػػف كسػػس غنػػر ٓإا ػػمم مرتبػػمى زوتػػ  لممػػتمـ ومىا متمػػم 

 ٓ روع دوف إا مم لإلنرلدلى ثـ م مراتمم بممثرو، م
ػ  تتميىػػى لدلر، لمكسػس لنػػرلدلى ثمبتػػي ما  ػػي بػػأف تتميىػػى م ػػمدر دخػػؿ عدنػػده كبػػدالى  ٘

سػػػ ر ولممرتبػػػمى ولممك فػػػمى ولماػػػولفز ولمبػػػدالى ولمتػػػدرنس وم مبػػػؿ اضػػػور تىسػػػمى 
 متممس لالدلره .

ف تتميىى م مدر دخؿ لممتمـ وزوتتي مف ػ  تتميىى لدلر، لمكسس لنرلدلى ثمبتي ما  ي بأ ٙ
مشم ػػمى لممػػتمـ ورسػػومي وت ػػمنممتي وم ػػروعمتممم لمخم ػػي يػػو وزوتتػػي فػػ  تربنػػ  

 لممول   وذمؾ ثمبى لنضم بمستادلى نمطةي .
ػ  تتميىػػى لدلر، لمكسػػس م ػػمدر دخػػؿ ثمبتػػي وما  ػػي يػػ  ا ػػنى  بنػػس لرلضػػ  وع ػػمرلى  ٚ

زوتتػػي بػػمممنرلث لو ب ػػرلم سػػمبؽ بػػثمف  بأثمػػمف متزنػػي كماػػى نػػد  مػػى لمػػ  لممػػتمـ و
 بسنط لرت ةى ننمتي عاد لمبنس . ػ وذمؾ ثمبى لنضم بمستادلى نمطةي .

َكغؼَجهللَضؼحىلَٝػضُٚ
و كطىػس إاتنػمط  تػمـز ػ  لاتػدلس متاػي خممسػني  ٜٜ٘ٔ/ٚ/ٔكاػم نػد طىباػم بمػذكرتام        

مبننف متا نػػؽ لنػػػرلدلى لممػػػتمـ مػػف لمخبػػػرلم لممخت ػػنف لمػػػزرلعننف ولممادسػػػننف ولممػػممننف ولماسػػػ
وزوتتػي وا ػر لمثمبػى ولمما ػوؿ مػف لالمػولؿ لممسػاد مىكنتمػم مىمػتمـ وزوتتػي ولوالده وت ونممػػم 
ونػػى تمىكمػػم ولنتامومػػم وبنػػمف م ػػدر يػػذه لالمػػولؿ تمنةػػم وكػػذل بنػػمف لنػػرلدلى كػػؿ مػػف لممػػتمـ 

ممػػػػػػتمـ واتػػػػػػ  وزوتتػػػػػػي وا  متػػػػػػي وتادنػػػػػػد لممركػػػػػػز لممػػػػػػمم  مكػػػػػػؿ ماممػػػػػػم ماػػػػػػذ بدلنػػػػػػ  خدمػػػػػػ  ل
ولإلات مؿ لم  فى تمي اكومني لو غنر اكومني مبلطبلع عى  ممترى لمىتاي  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٛ

مػزـو لالطػػبلع عىنػي مػػف لورلؽ لو مسػتادلى وسػػممع لنػولؿ مػػف تػرى لمىتاػػي مػزـو سػػممع لنولمػػي 
مف متادنػػد ثػػرو، لممػػتمـ وزوتتػػي ولوالده لما ن نػػي وم ػػمدر لنػػرلدلتمـ لمثمبتػػي لمما  ػػي ممةرفػػ  وبنػػ

 وتادند مملذل كمف ند  ؿ لمنمـ كسس غنر م روع مف عدمي .
بادس مكتس خبػرلم وزلر،  ٜٜٙٔ/ٗ/ٔٔوند ت ضىى لمماكم   ػ  بمنو  سمب   ػ  بتىس        

اػػدلوؽ لم بػػ    ٜٓ/  ٗٛٚ٘لمةػػدؿ بمم ػػمير، متكىنػػؼ فاػػد خبرلوػػي مئلطػػبلع عىػػ  فورلؽ لمتامنػػ  
مػف مسػتادلى وذمػؾ مبنػمف عام ػر لمذمػ  لممممنػ   ومم بمم مف مستادلى ومم عس  فف ن ػدـ مػي

مف فمولؿ ع مرن  فو ما وم   فو فمولؿ سموى  و فو فى عا ر ممم   خر تكوف ممىوك  مىمػتمـ 
/ ........... فو زوتتي وفوالده ..... وكذل ا  مى كؿ مامـ وتادند مم إذل كماى ند طرفى فى 

 إم  ممورد بمماكـ لمتممندى  . زنمد، ف  لمدخؿ فو ف  لمممتىكمى ألى مامـ ... 
اػػرر مكتػػس خبػػرلم وزلر، لمةػػدؿ مػػذكر، فوضػػح فنمػػم فف لألمػػر  ٜٜٙٔ/ٛ/ٕٔوبتػػمرن          

تطىػػػػػػػس لإلسػػػػػػػتةما  بػػػػػػػممخبر، لمزرلعنػػػػػػػ  ولممادسػػػػػػػن  ولممنكمانكػػػػػػػم ألدلم لممأمورنػػػػػػػ  و  وبتىسػػػػػػػ  
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ممػػم لم ػػمدر نضػػى لمماكمػػ  لممػػونر، تممنػػدنم  باعػػمد، لممأمورنػػ  لممبناػػ  باك ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٓٔ
إمػػ  مكتػػس لمخبػػرلم ألدلومػػم بولسػػط  متاػػ  مػػف إثاػػنف مػػف لماسػػمبننف وزرلعػػ   ٜٙ/ٗ/ٔٔفػػ  

 ويادس  مدا  ويادس  منكمانك    .
إاتمػػػ  فنػػػي إمػػػ  فاػػػي  :  "  نػػػمـ   ٕٔٓٓ/ٙ/ٖٔونػػػدـ مكتػػػس لمخبػػػرلم ت رنػػػره لممػػػشرخ         

د، / .........  ونػد اػت  عػف ب اص عام ر لمذم  لممممن  مىمػتمـ / .......... وزوتتػي لمسػن
 يذل لم اص عى  ضوم لمت رنػرنف لمزرلع  ولمماػػدس  ومم ندمػي لممتمـ مف مستادلى لنت : 

مةىومػ   ٜٜٛٔ/  ٘ٙ"   إف كمف  عام ر ثرو، لممتمـ وزوتتي خػبلؿ سػاولى لم اػص       
 لمم در" 

لم ػمير، و ػ نػمؿ لمت رنػر  تـ ػ ويو ثمف ع و، فو غدو، ف  مطمعـ ٜٜٓٙفنمم عدل مبى        
غنػػر مةىومػػ  لمم ػػدر ػ وذمػػؾ م نممػػي ب ػػرلم  ٜٜٚٔفامػػم وتػػدى عاػػده م ػػروفمى فػػ  عػػمـ 
 سنمر، ف  يذل لمةمـ وت رفمى ع مرن  !!!

*    و مس ت دنرام مىمتمود لمطنػس لمػذى بػذؿ فػ  لمت رنػر و اوضػح فنمػم نىػ  بمممسػتادلى فف 
و ٘نبىػػػ  إتمممممػػػم  ٜٜٚٔرلدلى لممػػػتمـ عػػػمـ لمت رنػػػر فمتػػػي لإلامطػػػ  بةػػػدد  مػػػف عام ػػػر إنػػػ

تانػػػي لسػػػترمنا  مةىومػػػ  لمم ػػػدر و ويػػػو مػػػم ناطػػػ  وزنػػػمد،  مبىػػػ  فمػػػػ ٓٓٓ٘تػػػـ +  ٕٙٗٗٙ
 وذمؾ عى  لمت  نؿ لنت   : ػ  ٜٜٚٔتـ  لمذى إعتبره لمت رنر ببل م مدر عمـ  ٜٜٓٙ
متػػػػرل    ٚ٘ٔم ( فف ثمػػػػف  ػػػػرلم لألرض لمبػػػػمم  مسػػػػماتمٓٔورد بت رنػػػػر لمخبنػػػػر ) ص/   :َأٝل

 تـ )؟!( ٕٜٗمىنـ و  ٓٓ٘بامان  منى لمخوم  مشمف يو مبى  /
لممبػػـر بػػنف كػػؿ مػػف مامػػد لممتػػوم   ٜٗٚٔ/ٖ/ٕبنامػػم لمثمبػػى بة ػػد لمبنػػس لممػػشرخ             

 ػػىب  و خػػرنف  " طػػرؼ فوؿ بػػموةنف  "  .........  " طػػرؼ ثػػمف م ػػتر " فف لمػػثمف 
 تـ ) ممو  وخمسوف تانمم ( ف ط .  ٓ٘ٔ

 ( ٘ٔامفظتام   ٔ) مستاد /
تـ  ٕٖٗو ٓٓ٘وبذمؾ نكوف لم رؽ بنف ممتمم بممت رنر وممتمم بممة د مبى                   

ثاػنف وفربةػنف تانمػم  وا ػؼ ( نتةػنف إضػمفتي إمػ  إنػرلدلى عػمـ    ٜٜٚٔ) ثبلثممو  ول 
 بمعتبمره فمرنم م تطةم عى   غنر فسمس !!.

 
ــح إنػػرلر لمتمػػمرؾ ومرلنبػػ  لما ػػد لمماػػرر عاػػد عػػود، لممماػػدس / ورد بت رنػػر لمخبنػػر فف  :ََغحٗي

تػـ  ػور،  ٓٓٓ٘ولمولرد بي دخوؿ لمػببلد بمبىػ   ٜ٘ٚٔلممتمـ مف بةث  لممتر عمـ 
 ضوون  غنر م روم، )؟!(

  ٜٙٚٔ/ٖ/ٖٔلممشرخ(   ٘ٔامفظتام /   ٕلر ) مستاد /بنامم لمثمبى مف  ور، لإلنر          
 ٓٓٓ٘بتي ػ مف بنف مم ورد بمإلنرلر ػ مبى  ا ػدى نػدره /دخوؿ / لممتمـ لمببلد وب ا
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عممػم  وكػمف  ٕٚتاني لسترمنا  و عىمم بأف عػدـ لموضػوح نرتػس إمػ  فاػي ماػرر ماػذ 
مػػػف بػػػنف لألورلؽ لمتػػػ  فخػػػذتمم لمرنمبػػػ  لإلدلرنػػػ  مػػػف مازمػػػي وتػػػـ لمةثػػػور عىنمػػػم ب ػػػؽ 

 لألا س .
لممرف ػػ  ػ  ننػػمـ  ػػرك  لما ػػر مىاػػزؿ  ٘ٔامفظتاػػم / ٖكمػػم فف لمثمبػػى بمممسػػتاد /           

تانػي لسػترمنا    ٖٓٓٙولماسن  بممماى  لمكبرى ب رؼ بدؿ س ر مىمتمـ مبىام  وندره 
(  ٜٙٚٔممػد، سػا   )  ٜ٘ٚٔ/ٙ/ٖٔتـ مبةث  لممتر ف  لم تػر، مػف  ٖٛٔٓتةمدؿ 

ػ فف  ػػرك  لما ػػر مىاػػزؿ  ٘ٔبامفظتاػم / ٗو كمػم نبػػنف مػػف لم ػممد، لمم دمػػ  بػػرنـ /
  ت ػػمد بػػأف لمة ػػد لممبػػـر بػػنف لممنوػػ  لمةممػػ  مىت ػػانس انمبػػ  عػػف  ػػرك  بماوانػػم ولماسػػن

لممترن  ناص عى  ننمـ لألخنر، بتوفنر لمسكف لممامسس وخدم  درت  فومػ  ووتبػمى 
غػػذلم نومنػػم وم ػػمرنؼ إات ػػمؿ دلخػػؿ لممتػػر مىسػػند /  ػػون  سػػبلـ طػػولؿ فتػػر، إنممتػػي 

 بمممتر .
ممتػػمم بػػمإلنرلر لمتمركػػ  سػػممؼ لمبنػػمف ػ ونشكػػد  ػػاتي  ويػػو مػػم نتسػػماد مػػس              

تانػي لسػترمنا  و ػ  ٓٓٓ٘وا ن   مم ورد بي مف ا ن   لمةود، مىببلد ومةي مبىػ  فمػػػ  
 .  ٜٜٚٔػ  ٜ٘ٚٔلألمر لمذى نوتس إضمف  يذل لممبى  إم  ر ند إنرلدلتي لألعولـ 

 :َض٠كحشَجُطوغيغَؿٜٞجَإَٔيضعؼَػَٖٔجإليغجصجشَٓحَيأ  :َغحُػحَ
 فتره غربن    . ٔٔٓٛتـ    ننم  ا   / ....... ف  بنس لمسنمر،    ٓٓ٘ٔ            
 تـ    ننم  ا   / ......ف  إنرلدلى ت انؿ لمتمكس  سممؼ لمذكر                ٕٓٓ٘            
 .  ٜٜٚٔػ  ٚٚممد، ثبلث ساولى                              
َتـ     ٓٓٓٗ           

ََََََ
َ

َ:َََٝٛظَٙجإليغجصجشَغحذطََٖٚٓجملـط٘ضجشَجآلضيس
لممبػـر بػنف / عبػد  ٜٜٚٔ/٘/ٜٔفتػر، غربنػ  لممػشرخ  ٔٔٓٛػ     بنػس لمسػنمر،  ٔ           

لمماةـ اسف فتوح ..... )بموةنف( ولمسند، / فرنػد، عبػد لمةػمط  لممرسػ  
 ) م ترن  ( و وي  ا ن   ثمبت  بادلر، مػرور لمماى  لمكبرى .

 (    ٘ٔامفظتام /   ٘مستاد / )
تػػـ ) فربةػػ  فالؼ تانػػي ( إمػػ   ٓٓٓٗويػػذل نوتػػس إضػػمف  مبىػػ                            

 . ٜٜٚٔإنرلدلى   عمـ 
لمم دـ مف لممدعوو  ٜٜٚٔ/ٙ/ٖٔػ    إخطمر مأمورن  ضرلوس لمماى  بتمرن   ٕ            

، لألتػػػر، سػػػػمم   عبػػػد لممػػػاةـ اسػػػف فتػػػوح  ) ........ (عػػػف بنػػػس لمسػػػنمر 
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  ٜٜٚٔ/٘/ٜٔلمبنمف بتمرن  
 (  ٘ٔامفظتام /  ٘) مستاد  

 
ــح  ٕٖٔمبلكػػ  لماربنػػ  ػ فنػػمى  ٖٚٚٙ(  فف ثمػػف لمسػػنمر،  ٜورد بػػممت رنر ) ص    :َعجذؼ

 تـ )؟!( .  ٓٓٓ٘=  ٜٜٚٔػ  م ترى / ....  ٜٓٗػ  مسني  ٜٗٚٔمودنؿ 
لممبػـر بػنف لمسػند /   ٜٜٚٔ/ ٛ/  ٚشرخ بنامم لمثمبى مف  ور، ع ػد لمبنػس لممػ               

لمسند مامد سىنممف ب  تي ) طػرؼ فوؿ بػموس ( ولمسػند / ..... ) طػرؼ ثػمف م ػتر 
مبلك  لإلسكادرن  ػ   ٕٖٙٚ٘( و ػ عف بنس لمسنمر، سمم   لمبنمف ػ ولمت  فخذى رنـ  

تػػـ ) فمػػؼ وفربةمموػػي تانػػػي  ٓٓٗٔو ػ فف ثمػػف لمبنػػػس  ٜٗٚٔمودنػػؿ  ٕٖٔفنػػمى 
ف  ػػمر ع ػػمرى لإلسػػػكادرن  ػ فػػرع لمسػػػنمرلى  ٜٙٚ٘(  ولمة ػػد موثػػؽ بػػرنـ م ػػرى 
)  ٜٓٛٔ/ٚ/ٕٕف مأمورنػػػ   توثنػػػؽ لمماىػػػ  فػػػ   ٖٕٕٚوبػػػرنـ  ٜٜٚٔ/ٛ/ٚبتػػػمرن  
تػػـ ( ٓٓٓ٘( فى فف لم ػػرؽ بػػنف لمػػثمف لمػػولرد بػػممت رنر )  ٘ٔامفظتاػػم   ٚمسػػتاد / 

 تـ  ٖٓٓٙتـ ( = ٓٓٗٔولمثمف لمولرد بممة د لمموثؽ ) 
 .    ٜٜٚٔتـ إم  إنرلدلى عمـ  ٖٓٓٙويذل نوتس إضمف  مبى                

% ٘ٚ( لما    لممةن ػن  مػف رلتػس لمػزو  ولمزوتػ  باسػب   ٙٔفورد لمت رنر ) ص /  :َسحٓـح
 ساونم . 
( ال  ٜٜٚٔبنامػػػػم لما  ػػػػ  لممةن ػػػػن  لممامسػػػػب  ولممأموفػػػػ  فػػػػ  ذمػػػػؾ لمتػػػػمرخ )                  

 د، .% يذه ولآ٘تتتموز 
فف لمت رنػر مػـ نأخػذ فػ  لإلعتبػمر لمسػاولى لمتػ  نضػميم لممػتمـ  :َٝجُػحٗيـس                 

ف  بةثمى بممخمر  عى  ا    لمتم   لمموفده ممم ترتس عىني تػوفنر دخىػي مػف لمةمػؿ 
 بتممورن  م ر لمةربن    وندره  : 

 ٖٜٚٔػ  ٕٚتـ لممرتس ػ فثامم بةث  فمممانم عمـ   ٛٙٔٔ            
 ٜ٘ٚٔتـ  لممرتس ػ  فثامم بةث  لممتر عمـ    ٜٛ٘            
 ٜٚٛٔلممرتس ػ فثامم بةث   فمممانم وفراسم عمـ   تـ  ٕٛٗٔ            
 تـ  إتممم  مم تـ توفنره  .  ٖٗ٘٘            

 
تػػػػـ ) ثبلثػػػػ   الؼ وخمسػػػػممو  وفربةػػػػ   ٖٗ٘٘ويػػػػذل نوتػػػػس إضػػػػمف  مبىػػػػ                    
 . ٜٜٚٔنف تانمم ( إم  إنرلدلى عمـ وخمس

 ٜٜٚٔتػـ إمػ  م ػروفمى عػمـ  ٓ٘ٗٛفضػمؼ لمت رنػر ػ بطرنػؽ لمخطػأ ػ مبىػ  :ََََؿحصؿـح
عىػػػ  فاػػػي ضػػػمف تكػػػممنؼ  مبػػػما  ماػػػزؿ / ........... لمػػػذى فنػػػر لمخبنػػػر لممادسػػػ  
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 مف لمت رنر (  . ٓٔ) ص  ٜٗٛٔو   ٖٛإنممتي وت دنر تكى تي ف  عمـ 
بنامػػػػم لمثمبػػػػى مػػػػف كتػػػػمس  لإلدلر، لممادسػػػػن  برومسػػػػ  مركػػػػز مانػػػػ  لما ػػػػر                     
لممرف ػػػ  ( فف تػػػرخنص لمباػػػمم  ػػػدر   ٘ٔامفظتاػػػم / ٔ) مسػػػتاد / ٜٚ/ٖ/ٚٔلممػػػشرخ 

و ولأل ػػؿ فف لمتػػرخنص نسػػبؽ إنممػػ   ٜٜٚٔػ ومػػنس فػػ  عػػمـ  ٜٓٛٔ/ ٘/ٓٔفػػ  
بىػ  خطػأ  و ػ بػذمؾ لمم ٜٜٚٔلممبػما  و  ونػد ترتػس عىػ  يػذل زنػمده م ػروفمى عػمـ 

  ٜٗٛٔو  ٖٛلألمر لمذى نستىـز ترانىي إم  م روفمى عمم   
 تـ ( ػ   . ٓ٘ٗٛبذلى لم در )  ٜٜٚٔػ وبممتمم  زنمد، إنرلدلى عمـ           
تػـ ا ػنى  بنػس مواػمى وتمبىويػمى فانػ   ٓٓ٘ٙإمت ػى لمت رنػر عػف إضػمف  مبىػ     :ََؿحذؼح

مممىكػػ  لمسػػةودن  بػػدعوى عػػدـ ت ػػدنـ وت ػػمنـ عبلمػػمى تتمرنػػ  إلاػػدى لممشسسػػمى بم
مسػػتادلى تػػدؿ عىنمػػم )؟!( بنامػػم لمثمبػػى فف لممػػتمـ خػػرن  كىنػػ  لم اػػوف لمتمنىػػ  عػػمـ 

بت دنر تند تدل ومطممبتي بت دنـ مستادلى عف يذه لما نى  لمت  مر عىنمػم  ٜٗٙٔ
عممم اوع مف لإلعامى ولمتكىنؼ بمستانؿ لألمرلمذى نوتس عدال إاتسػمس مبىػ   ٖٛ

 . ٜٜٚٔتـ ف  إنرلدلى  ٓٓ٘ٙ
0989ََََََُظُيَيطؼنيَئػحكسَجملرحُؾَجآلضيسَك٠َجحٗدَجإليغجصجشَػحَّ*َََ         
تػػـ       بمعتبػػمره فمرنػػم  م تطةػم  عىػػ  غنػػر فسػػمس فػػ   ٕٖٗو  ٓٓ٘(     مبىػ  ٔ)         

  رلم    فرض ) لمباد فوال  (  .
  عموػػػد بػػػي طب ػػػم  مئلنػػػرلر لمتمركػػػ  مػػػف تانػػػي لسػػػترمنا  مبىػػػ ٓٓٓ٘(     مبىػػػ   ٕ)         

 بةثتي بدوم  لممتر ) لمباد ثمانم  ( .   
تـ           بمعتبمره إنرلد مـ ناتسس امت  عف بنس لمسنمر،  ٓٓٓٗ(      مبى    ٖ)        

فتر، لماربن  وعموػد ت ػانىمم ممػد، ثػبلث  ٔٔٓٛ
 ) لمباد ثػممثم (  .  ٜٜٚٔ ـ ٚٚساولى 

تػػـ          بمعتبػػمره فمرنػػم  م تطةػػم  عىػػ  غنػػر فسػػمس فػػ     ٖٓٓٙمبىػػ   (    ٗ)         
مبلكػػػػ  لماربنػػػػ  ) لمباػػػػد  ٖٚٚٙ ػػػػرلم لمسػػػػنمر، 

 رلبةم   ( .
تػػػـ         بمعتبػػػمره فمرنػػػم  م تطةػػػم عىػػػ  غنػػػر فسػػػمس فػػػ    ٖٗ٘٘(    مبىػػػ    ٘)         

 ا  مى لممةن   ) لمباد خممسم (  .
تػػػـ         بمعتبػػػمره فمرنػػػم  م تطةػػػم  عىػػػ  غنػػػر فسػػػمس فػػػ    ٓ٘ٗٛ(    مبىػػػ    ٙ)         

تكػػممنؼ باػػمم ماػػزؿ بامانػػ  منػػى لمخػػوم  مػػشمف  
 ) لمباد سمدسم (  . 

تـ         بمعتبمره إنػرلدل  مػـ ناتسػس اػمت  مػف ا ػمط بنػس    ٓٓ٘ٙ(   مبى    ٚ)          
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مواػػػػػػمى وتمبىويػػػػػػمى فانػػػػػػ  وت ػػػػػػمنـ عبلمػػػػػػمى 
 تتمرن  .)لمباد سمبةم( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            
 تاني إسترمنا  ٓٓٓ٘تـ +  ٕٙٗٗٙو ٘لإلتممم  :  
َجخلالطسَ
تممممػم         تػـ إمػػ   ٕٙٗٗٙو ٘نتةػنف ػ ولألمػر كػذمؾ ػ  إضػمف  لممبػمم  سػمم   لمبنػػمف ول 

 .   ٜٜٚٔتاني لسترمنا  إم  إنرلدلى  عمـ  ٓٓٓ٘+ مبى   ٜٜٚٔإنرلدلى عمـ 
ذمػػؾ نبػػنف فف لمم ػػروفمى ػ لمم ػػوؿ فػػ  لمت رنػػر ػ  فامػػم غنػػر مةىومػػ  لمم ػػدر ػ              ومػػف    

 ي  ف  لما ن    ممم م در م روع مف لإلنرلدلى  سمم   لمبنمف ولمت  تزند عامم بكثنر  .
 

َملـــحَضـــوضّ
 لممرف    و   ٘ٔوممم ورد بمستادلى امفظتام /     
تػػرى عىنػػي و ونػػد طممػػى راىػػ  مةمامتػػي و و ف ممػػم فف ت ػػؿ إمػػ  فػػاف لممػػتمـ لمظىػػنـ لمم      

 ختمممم بةدمكـ .  
نػػمه و دوف        نبػػدى فوال  فاػػي نتمسػػؾ ببرلمتػػي لمكممىػػ  مػػف يػػذل لإلتمػػمـ  و ونػػرى و  واػػرى ول 

م مدر، عى  مم ترله لمماكم  لممونر، و فف يذه لمبرلم، ولضا  ثمبتػ  مػف ت رنػر متاػ  لمخبػرلم 
 .   ٘ٔادلى لمم دم  بامفظتام / ف  ضوم لممست

فػػاذل  رفى لمماكمػػ  لممػػونر،  مزنػػدل  مػػف لمتوثنػػؽ و فػػاف لممػػتمـ نراػػس بػػذمؾ  ونطىبػػي         
 ونتمسؾ بي .

 .٘ٔباعمد، لممأمورن  مىتا  لمخبرلم مىاظر عى  ضوم امفظ  لممستادلى /  :َََـحـــطِيـأ
لم ضمم عىػ  ضوم ذلى يػذه لمامفظػ  : إستدعمم لمىتا  ومامن تمم  ف  متىس   ٝجدطيحؿيح

" . 
ورن  (( ٘ٗ))  إاتم  اص مذكر، نضن  لمكسس غنر لمم روع لمم دم  ف         

*            *           * 
وبػػػػممرتوع ممػػػػدوامى فسػػػػبمس لماكػػػػـ لممطةػػػػوف فنػػػػي نتبػػػػنف فف لمماكمػػػػ  مػػػػـ تةػػػػرض           

مسػتادلى لمم دمػ  و ال إنػرلدل  وال بػممرد و ممذكرت  لمػدفمع  سػمم ت  لمػذكر وال مة ػرلى اػولفظ لم
بممتمانص ولمباث وخبل اكممم مف لمرد عىنمم وعى  مػم ورد بممػم مػف دفػوع وفوتػي دفػمع مػس 
فامػػم تمنةمػػم تويرنػػ  نتانػػر بمػػم وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػدعوى مػػو فامػػم فممػػى بمػػم فو فامطػػى ا سػػمم 

 ٓعىمم  بمم ورد بمم 
نػػ  اتػػ  مػػف تا ػػنىممم وبنماممػػم بمػػم نابػػ م عػػف فف بػػؿ إف لسػػبمس لماكػػـ تػػممى خمم        
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لمماكم  مـ تطىس عىنممم اممونػم ولف كماػى نػد تسػىمتمم مػف لمامضػر مػس لممػتمـ إال فامػم فم ػى 
ػ بػػؿ وفوردى لمماكمػػ  غرنبػػم غرنبػػم  ٓبممػم فػػ  مىػػؼ لمػػدعوى متظػػؿ بمػػم دوف فمعىنػ  فو فثػػر 
 ٗٔاي نسنر ػ نممػى با ػر لمى ػظ ص غرنبم ف  مدوامى اكممم و ػ  ف ممى ولم وؿ عى  عولي

مػف مػػدوامى اكممػم  : " وا ػػر )؟!( ماػػمم  لممػتمـ دفمعػػي ودفوعػػي فػ  لمتامنػػ  لألخػػرى  ) 
اػػدلوؽ لم بػػ  فػػ  طىػػس لم ضػػمم ببرلمتػػي ولاتنمطنػػم  ٜٜٛٔمسػػا   ٗٔ٘ٛتامنػػ  لمر ػػو، ( رنػػـ 

 تمزمم  ف  طىس سممع  ميد لإلثبمى لألوؿ "  ؟!!!!
َ!!!!!يحَأُـحفَجهللَ؟       
ورنػ   وع ػرلى مػف اػولفظ  ٘ٗورنػ   و ػ ولألخػرى فػ   ٘ٓٔيػذه لممػذكر، لممطومػ  و فػ       

لممسػتادلى لممشنػد، و ػ  مػـ تتػد فنمػم لمماكمػ  لممػونر، لمموكػؿ إمنمػم لماكػـ بممةػدؿ ولإلا ػمؼ 
نػػم   ػػنوم نسػػتاؽ  لماظػػر ولإلنػػرلد ولمػػرد و ػ ولعتبرتمػػم يبػػمم  ماثػػورل  و ػ  وفف لمػػدفمع إاا ػػر )

 فمطمؼ ل  ؟!!!! (  ف  طىس لمبرلم، ولاتنمطنم تمزمم  سممع  ميد لإلثبمى لألوؿ  . 
ويذل لممسىؾ مف تماس لمماكم  مةنس وال  ؾ ألامم تةمدى وفد دفمع لمطػمعف ماػذ          

والدتي واتبى ا سمم عممد، متةمد، عف لماظػر لمنػي ولغى ػى بمبمػم دواػي مسػت ى  بػرفى لعتا تػي 
مةمف لماظر فني ... ويكذل اوكـ لمطػمعف ... فأ باى  فسنر، مي نبؿ سممع دفمع  لمطمعف ول 

ونضػػػ  بادلاتػػػي دوف مامكمػػػ  تػػػمد، دوف فف  تسػػػمس دفمعػػػي فونػػػؼ فػػػ  ن ػػػص لإلتمػػػمـ  مكبػػػؿ 
لألندى ػ مة ود لمىسمف ػ م ندل بأغبلؿ ُمْاًكم  ال نستطنس فف نتاىؿ مامم ... فو فف نتمر بمػم 

 !!!! نةمتبي مف عتس وتةسؼ
وال عذر مىماكم  لممطةوف ف  اكممم فنمم نممتي وفنمم تتميىتي و ػ فثمبى ا ػم  با ػر       

 مما ي با ر لمى ظ  : ػ  ٘ٚو  ٗٚص  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٗلمى ظ بتىس  لممرلفة  
"  اضػر لألسػتمذ / رتػمو  عطنػػي لمماػمم  ػ ونػمؿ إاػي نتمسػػؾ بسػممع لم ػميد اسػػمانف      

فبدله زمنىي لمامضر لنف عىمم  بأف لممذكور تمرى سػممعي فػ   مامد ممدى عى  لمااو لمذى
لم ضن  لمت  فبدليم زمنىي ونػدـ امفظػ  طونػى عىػ  فمػر لإلاممػ  وكمفػ  فدمػ  لإلثبػمى ومشتىػ  

مسػػػممع مرلفةػػػ  لمانمبػػػ  ممػػػم نتػػػنح لم ر ػػػ  مسػػػممع لممػػػذكور ولمماكمػػػ   ٕٕٓٓ/٘/ٕٙمتىسػػػ  
مس تمسكي بممطىس . ولمانمب   راى لمػدعوى  طىبى مف لمدفمع فف نترلفس ف  موضوع لمدعوى

و ممى عى  لمطىبمى . ولمدفمع لمامضر فبدى ف  نضن  لمكسػس غنػر لمم ػروع بأاػي نانػؿ 
وعىػ  اػولفظ لممسػتادلى  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔلمم دمػ  بتىسػ   ٕٕٓٓ/ٕ/ٛٔعى  مذكرتي لممشرخ  

ر لمماتػػدس بمةرفػػ  لمم دمػػ  تبمعػػم  ماػػذ لممامكمػػ  لمسػػمب   ومػػآلف انػػث إسػػتبمف مػػف مممػػ  لمخبنػػ
لمماكم  بمنو  سمب   ند  إاتمى إم  فف كمف  عام ر لمثػرو، مبػرر، وممػم م ػمدر مةىومػ  ومػـ 

 ٙٔونػػدـ تاطنػػ  ممػػم لمامفظػػ  رنػػـ  ٜٚتػػـ  فػػ  إنػػرلدلى عػػمـ  ٜٜٓٙنتونػػؼ إال عاػػد مبىػػ  
وفطىةػػػػػى لمماكمػػػػػ  لمخبنػػػػػر لمماتػػػػػدس فاػػػػػد فعضػػػػػمم لمىتاػػػػػ  عتمػػػػػ  إمػػػػػمـ عتمػػػػػ  بتىسػػػػػ  
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  يػػذه لمامفظػػ  ونػػرر ا ػػم  فف بممامفظػػ  مسػػتادنف يمػػم لممسػػتادلف لمثػػما  عىػػ ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓ
ولمثممػػث ناطنػػػمف لممبىػػػ  وزنػػػمد، وفاممػػػم  ػػػانامف ومػػـ نسػػػبؽ عرضػػػممم عىػػػ  لمىتاػػػ  وبممتػػػمم  
تكػػوف تممػػ  لمكسػػس غنػػر لمم ػػروع ال سػػاد ممػػم وغنػػر ثمبتػػ  فػػ  اػػؽ لممػػتمـ .   * وبمماسػػب  

نؿ إم  كمف  لممستادلى لمم دم  فممـ ينو  لمماكم  وفممـ م ضن  لألمولؿ لمةمم  فاف لمدفمع نا
ورنػ   ٘ٓٔينوػمى ماػمنر، إاتمػمم  بمممنوػ  لممػونر، اممنػم ػ كمػم نانػؿ عىػ  مذكرتػي لمماػرر، فػ  

ونانؿ عى  كؿ مػم ورد  بمػم مػف دفػوع  ٕٕٓٓ/ٕ/ٜٔولمم دـ بتىس   ٕٕٓٓ/ٕ/ٛٔلممشرخ  
نػم تمزمػػم  فتمبتػي إمػ  طىبػػي لمتػمـز مسػممع  ػػممد، ودفػمع وطىبػمى طممبػم  لماكػػـ بػممبرلم، ولاتنمط

 لممبى   ميد لإلثبمى لألوؿ اسمانف مامد ممدى  "     
"  إاتم  مم فبدله لمدفمع ولممثبى بماضر لمتىس   "     

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"  لمدفمع لممسطور بأورلؽ لمدعوى نةتبر دلومم  مطرواػم  عىػ  لمماكمػ  وعىنمػم فف تةاػ       

بتمان ي وت وؿ كىمتمم فني ممدلـ تويرنم نمكف فف نانػر بػي مػو  ػح وتػي لمػرفى فػ  لمػدعوى 
خبلمػي  اّل كػمف لماكػـ مةنبػم  م  ػوره ول  ومو مػـ نةػمود لممػدلفس عػف لمطػمعف لمتمسػؾ بػي فممممػم ول 

 باؽ لمدفمع  "  .
 ٕٗٗػ  ٗٛػ  ٜٕػ  س ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض  

لمماكمػ  ػ مػس  ػ مى لم مضػ  لمػذى نتةػنف فف نتسػـ وال نت ػؽ يػذل كىػي لمػذى تتميىتػي        
 ت رفي بمممدوم ورتما  لم در ولمرون  ولمبةد عف لماضس ولإلا ةمؿ . 

ذ كمف مي فف ناضس ... فىناضس مف ا سي لمذى نبؿ لمتىوس عى  م ةػد لم ضػمم          ول 
ومنمتمم ويػػ  مممػػ   ػػمن  ووزريػػم ومسػػو ـ  مى  ػػؿ فػػ  فنضػػن  لماػػمس بػػمماؽ ولمةػػدؿ ولم سػػطمس 

ف ػد ث ػبل وخطػرل  ألف لمظىػـ مػف لمكبػػمور ... وعىػ  لم مضػ  فف نتامػؿ ضػرنب  مركػزه لمسػػمم  
ومكماتػػي لمةممنػػ  فن ػػػ م لمتمنػػس بةدمػػػي  وناةمػػوف ب ضػػػىي وتمػػده ... ولذ غمبػػػى يػػذه لممةػػػما  
تمنةمػم عػف ماكمػ  لمموضػوع ومػـ تتاػموؿ فػػ  اكممػم دفػمع لمطػمعف  لم ػ وى ولممسػطور فػػ  

وفػػ  اػػولفظ لممسػػتادلى لمةدنػػد، ولممستةرضػػ  بمممػػذكرتنف و رغػػـ تويرنتػػي لنػػرلدل مػػي لممػػذكرتنف 
  ٓوردل عىني فأف اكممم نكوف مةنبم  ولتبم  ا ضي 

ومـ نةرض لماكػـ لمطةػنف بكىمػ  ولاػد، مىػدفوع لم ماوانػ  لممبػدل، كتمبػ  بمممػذكرلى عىػ         
وال ردل  مىػػدفس بػػبطبلف إذف لمانمبػػ  ااػػو مػػم سػػىؼ عرضػػي با ػػي و فىػػـ نةػػرض لماكػػـ ال إنػػرلدل  

مةػدـ تدنػ  لمتارنػمى وبطػبلف كػؿ مػم باػ  فو نترتػس عىنػي . وال  ٜٛ/ٔٔ/ٔٔلمةمم  لم ػمدر 
مىدفس ببطبلف لألذوف لمتممن  مئلذف لألوؿ مركوبمم عى  فكتمؼ لإلترلملى لمبمطى  و ػ وال مىػدفس 

إمػػ  ترنمػػ  مسػػت بى  ممػػم ن ػػس اػػنف بػػبطبلف فذوف لمانمبػػ  لمةممػػ  ومػػم نترتػػس عىنمػػم إلا ػػرلفمم 
 درى لألذوف لممتتممن  . وال مىدفس ببطبلف لمتسػتنبلى مػبطبلف إذف لمانمبػ  و ومتتػموز اػدود 
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و ٛٔلإلذف و ومتسػػػػػػػتنؿ مكمممػػػػػػػمى بانػػػػػػػر إذف بةػػػػػػػد رفػػػػػػػض لمانمبػػػػػػػ  إ ػػػػػػػدلر فى إذف فػػػػػػػ  
ف غنػػػػر خبلفػػػػم  ممػػػػم تزعمػػػػي لمرنمبػػػػ  و وألف لم ػػػػموـ بممتسػػػػتنؿ لممػػػػتاكـ فنػػػػي مػػػػ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٔ

 ٜٖٓلممػأذوف ممػػـ بممتسػػتنؿ و وألاػػي خػػممط لمتسػتنبلى ماظػػ  إترلومػػم ترنمػػ  مشثمػػ  بمممػػمد، /
مكررل ع وبمى ي  إسترلؽ لمسمس  و وإلطبلع لمرنمب  لإلدلرن  عى  لأل رط  ولمةبث فنمم نبػؿ 
إت ػػػمممم بممانمبػػػ  لمةممػػػ  و فضػػػبل  عػػػف عػػػدـ تػػػولز لإلعتػػػدلد بممتسػػػتنبلى كػػػدمنؿ فػػػ  لمػػػدعوى 

امونػػ  و كمػػم مػػـ نةػػرض لماكػػـ ال إنػػرلدل  وال ردل   مىػػدفس بػػبطبلف لم ػػبض ولمت تػػنش وكػػؿ مػػم لمت
نترتػػس عىنممػػم و مػػبطبلف لإلذف لمػػذى ركػػف إمنػػي لإلتػػرلم مػػف امانػػ  و  ومػػبطبلف إذف لم ػػبض 

و ومةػدـ مطمب ػ  مػم نػرره لم ػموموف عىػ  لمضػبط مىا ن ػ  و  ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔولمت تنش لم ػمدر 
تػػولز لإلعتػػدلد ب ػػممد، مػػف نػػممول فو  ػػمركول فػػ  يػػذه لإلتػػرلملى لمبمطىػػ  و وال وال مىػػدفس بةػػدـ 

مىػػدفس بػػبطبلف لمتا ن ػػمى و مؤلسػػبمس لممبػػدل، ت  ػػنبل  بمممػػذكرلى و  كػػؿ ذمػػؾ ػ  فضػػبل  عػػف 
لمدفمع لم ماوا  ولمموضوع  لمذى إستارؽ ع رلى لم  امى م  وعم بأدمتي مف ولنس لألورلؽ  

مطةنف ال إنرلدل  وال ردل   و بؿ وفتمضي ف  عبمر، غرنب  عتنب  تػدع  ػ  مـ نةرض مي لماكـ ل
خبلفػػػم  مكػػػؿ يػػػذل لمػػػدفمع فاػػػي نػػػد "  إاا ػػػر فػػػ  طىػػػس لمبػػػرلم، ولاتنمطنػػػم تمزمػػػم  سػػػممع  ػػػميد 

 لإلثبمى لألوؿ  " ؟ !!!!
َ!!!يحَأُـحفَجهللَ؟    

ع و  بأاسػف اّظػم مػف ومـ تكف لمدفوع ولمدفمع بمذكر، لمدفمع ف  لمكسس غنػر لمم ػرو         
لمدفوع ولمدفمع ف  نضن  لألمولؿ لمةمم  و فىـ نةرض لماكـ ال إنرلدل  ال ردل  ألى دفس فو دفمع 
ممم فبدى فنمم بمم ف  ذمؾ لمػدفس بةػدـ لمتػولز مسػمب   لألمػر بػأاّل وتػي  و مكت نػم ػ فى لماكػـ ػ 

مػم و ػ ومكاػي ػ فى لماكػـ ػ بأاي تتب  عى  لمطمعف فػ  مدوامتػي بػابرلم سػماتي مػف إاػدى تممتن
عمد فاستكثر ذمؾ عىني فنمم نبػدو و فأكىمػم واػذفمم لمماطػوؽ امسػبم  لماكػـ ولمة وبػ  إمػ  تمنػس 

 مم اسس إم  لمطمعف ف  لم ضنتنف !!!!!!
َ!!!!!يحَأُـحفَجهللَ؟َََََ

َ:ََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذأٗٚ
ور ػ فػ  مػذكرلى فو اػولفظ مسػتادلى  نةػد مكمػبل مدفمعػي "   مف لمم رر لمدفمع لممسط      

لم ػػ وى  لف مػػـ نكػػف بػػدنبل عاػػي  وعىػػ  لمماكمػػ  فف ت طػػف لمنػػي وت سػػطي ا ػػي فػػ  لمتا ػػنؿ 
ال   كػمف اكممػم  ولمرد وتىتـز بأف تةرض مػي إنػرلدل  وردل   وبأسػبمس سػموا   متػ  كػمف تويرنػم  ول 

خبلمي باؽ لمدفمعولتس لما ض  ٓ"     مةنبم م  وره ول 
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*  ا ض 
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*  ا ض 
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*  ا ض 
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  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*  ا ض 
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*  ا ض 
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*  ا ض 
 ؽ ٖٗ/ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
 ؽ ٜ٘/ٖٖٔػ  طةف  ٜٔٔػ  ٕٗػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض  

كػذمؾ لممسػػتادلى فمػػ   بػػدوريم تػػزم النتتػػزف مػػف لمػػدفمع لممكتػػوس و بػػؿ يػػ  عمػػمده           
سػتادلى  لمتػ   وساده وعموده لم  رى  و ومس فف دفػمع لمطػمعف كػمف مشنػدل بة ػرلى اػولفظ لمم

ويػذل  ـ ـفامؿ  لمنمملمدفمع  وتمسؾ  بمم و لال فف  لماكـ  مـ  نةرض ممم بتمتػم اللنػرلدل والردل  
 ٓن ور ولخبلؿ  تسنـ باؽ لمدفمع   
َ:َََََٝهضَدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغَذإٔ

" وفف كػػمف لمثمبػػى مػػف لممسػػتادلى لمتػػ   نةتمػػد عىنمػػم لمطػػمعف فػػ  لثبػػمى دفمعػػي نػػد         
اي بةد اتز  لم ضن   مىاكـ ومـ نكف مرخ م مػي مػف لمماكمػ   فػ  ت ػدنممم و فػذمؾ ندمى م

مممنسػػوغ مىماكمػػ  لالمت ػػمى عامػػم و  ومكػػف  لذل كػػمف لمطػػمعف  نػػد تمسػػؾ بمػػذل لمػػدفمع  فمػػمـ  
لمماكم  وكمف دفمعي  تويرنم ند ترتػس عىنػي مو ػح تاننػر وتػي لمػرفى  فػ  لمػدعوى  وكماػى 

يػذل  لمػدفمع  فو تػرد عىنػي  فػاف اكممػم نكػوف نم ػرل ن ػورل نةنبػي   لمماكم   مـ تةػف بتا نػؽ
 بممنستوتس  ا ضي "

   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   
َ:َََحمٌٔسََجُ٘وغََذإَٔٝدٌٔص
"  تمسؾ لمطمعف  بدالم   مستادلى  م دمي ماي ف  ا   ركف لمخطأ عاي نةد دفمعم          

ف   م نره  ولذل مـ تىؽ لمماكم  بمال لم  يذل لمدفمع ف  تويره ومـ يممم ف  لمدعوى ومشثرل 
تولتمػػي عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  لمػػ  فاػػوله ومػػـ ت سػػطي  ا ػػي وتةاػػ   بتمان ػػي بىوغػػم لمػػ  
غمنػػػ  لألمػػػر فنػػػي بػػػؿ سػػػكتى عاػػػي لنػػػرلدل مػػػي وردل عىنػػػي ومػػػـ تتاػػػدث عػػػف تىػػػؾ لممسػػػتادلى مػػػس 

ومػػو فامػػم عانػػى بباثمػػم متػػمز فف نتانػػر وتػػي  مػػمنكوف ممػػم مػػف دالمػػ  فػػ  ا ػػ  عا ػػر لمخطػػأ
  ٓلمرفى ف  لمدعوى  فاف اكممم نكوف مةنبم بمم  ور "  

  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
َ:ََََٝدٌٔصََحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗٚ

"  لمػػدفمع لممثبػػى  فػػ   ػػ امى امفظػػ   لممسػػتادلى  لمم دمػػ   مىماكمػػ  لالسػػتاوامفن          
ن مم  لم ػػنؾ ماػػؿ لالتمػػمـ  ػػرلوطي  لم ماوانػػ   سػػكوى لماكػػـ عاػػي لنػػرلدل وردل عىنػػي بةػػدـ  لسػػت

  ٓن مي بمم  ور لممبطؿ مػػي " 
  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔا ض  
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َ:َـَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ

"  ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى         
ر، إمػػ  دفػػمع لمطمعاػػ  و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دمػػ  مامػػم إثبمتػػم  ممػػذل فغ ػػؿ لإل ػػم

لمدفمع بمم نبػنف ماػي فف لمماكمػ  ولتمػى عام ػر لمػدعوى وفممػى بمػم عىػ  وتػي ُن ِ ػح عػف 
فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػدفمع ويػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف فمػػره وبةػػد فف 

ـْ لماكػػـ نممػػى بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف  تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ وتػػي لما ن ػػ  . ػ لألمػػر لمػػذى ًنِ ػػ
لممطةػػوف فنػػي بمم  ػػػور فػػ  لمبنػػمف وُنًةِتػػػز ماكمػػ  لمػػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػػم عىػػ  لموتػػػي 

ـ  نتةنف ا ضي ولإلعمد،      دوف امت  إم  باث بمن  فوتي لمطةف "   ٓلم انح و ومف ث
 ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 

َ:َـَسَجُ٘وغَذأٗٚٝهؼصَحمٌٔ
اي وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم  ال تىتـز بمتمبة  لممتمـ ف  ماما  دفمعي لممختى         "  ول 

إال  فاي نتةنف عىنمم فف تورد ف  اكممم مم ندؿ عى  فامم ولتمى عام ر لمػدعوى وفممػى بمػم 
مطػمعف إنػرلدل  عى  ااو ن  ح مف فامم فطاى إمنمم وولزاػى بنامػم ػ وعىنمػم فف تةػرض مػدفمع ل

مػػي وردل  عىنػػي مػػم دلـ مت ػػبل  بولنةػػ  لمػػدعوى ومتةى ػػم  بموضػػوعمم وبتا نػػؽ لمػػدمنؿ فنمػػم ػ فػػاذل 
ن ػػرى فػػ  باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم  مامنػػ  لألمػػر فنػػي 
وفسػػ طتي فػػ  تمىتػػػي ومػػـ تػػػورده عىػػ  ااػػو نك ػػػؼ عػػف فامػػػم فامطػػى بػػي وفنسػػػطتي ا ػػي فػػػاف 

 نكوف م وبم  بمم  ور بمم نبطىي "اكممم 
 ؽ ٗ٘/ٖٛٙٗػ طةف  ٕٙٚػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙ*  ا ض 
َ:َـَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ

"  ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى         
إثبمتػػم  ممػػذل  فغ ػػؿ لإل ػػمر، إمػػ  دفػػمع لمطمعاػػ  و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دمػػ  مامػػم

لمدفمع   بمم نبنف ماي فف لمماكم  ولتمى عام ر لمدعوى وفممى بمم عى  وتػي ُن ِ ػح عػف 
فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػدفمع ويػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف فمػػره وبةػػد فف 
ـْ لماكػػـ  نممػػى بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ وتػػي لما ن ػػ  . ػ لألمػػر لمػػذى ًنِ ػػ
لممطةػػوف فنػػي بمم  ػػػور فػػ  لمبنػػمف وُنًةِتػػػز ماكمػػ  لمػػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػػم عىػػ  لموتػػػي 

ـ  نتةنف ا ضي ولإلعمد،  دوف امت  إم  باث بػمن  فوتػي لمطةف "   ٓلم انح و ومف ث
 ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
اػػػي ومػػػوف كػػػمف لأل ػػػؿ فف لمماكمػػػ           ال تىتػػػـز بمتمبةػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ماػػػما  دفمعػػػي "  ول 
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لممختى   إال  فاي نتةنف عىنمم فف تػورد فػ  اكممػم مػم نػدؿ عىػ  فامػم ولتمػى عام ػر لمػدعوى 
وفممػػى بمػػم عىػػ  ااػػو ن  ػػح مػػف فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم ػ وعىنمػػم فف تةػػرض مػػدفمع 

ومتةى م  بموضوعمم وبتا نػؽ لمػدمنؿ لمطمعف إنرلدل  مي وردل  عىني مم دلـ مت بل  بولنة  لمدعوى 
فنمػػم ػ فػػاذل ن ػػرى فػػ  باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم  مامنػػ  
لألمر فني وفس طتي ف  تمىتي ومـ تورده عى  ااو نك ؼ عف فامم فامطػى بػي وفنسػطتي ا ػي 

 فاف اكممم نكوف م وبم  بمم  ور بمم نبطىي "
 ؽ ٗ٘/ٖٛٙٗػ طةف  ٕٙٚػ  ٖٗٔ ػ ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙ*  ا ض 

ََـــ:ًَََٔحََهؼصََحمٌٔسَجُ٘وغََذأٗٚ
"  وموف كػمف لأل ػؿ فف لمماكمػ  التىتػـز بمتمبةػ  لممػتمـ فػ  ماػما  دفمعػي لممختى ػ           

مىػرد عىػ  كػؿ  ػػبمي نثنريػم عىػ  لسػت بلؿ  ػ لال فاػي نتةػنف عىنمػم فف تػػورد فػ  اكممػم ممنػػدؿ 
ى  وفدمتمػػم وفممػػى بمػػم عىػػ  وتػػي ن  ػػح عػػف  فامػػم فطاػػى  عىػػ  فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػدعو 

لمنمم وولزاى بناممم عف  ب ر وب نر،  و  وفامم لذل لمت تى عػف دفػمع لممػتمـ كىنػ   وفسػ طتي 
تمىػػ  ومػػـ تػػورده عىػػ   ااػػو نك ػػؼ عػػف فامػػم فطىةػػى عىنػػي وفنسػػطتي ا ػػي فػػمف اكممػػم نكػػوف 

  ٓنم ػػػرل " 
 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض  

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

 
َجُرحُؾَدضَئٗؼضجَّجُطـريدَجُوظٞع:َََؿحذؼحَ

ػَٖجإلسالٍَججلـيَْحبنَجُضكحعَََََََََََََ َ!! ك٠َضٜٔسَجإلػغجعَ.َكؼالَا
سبؽ فنمم سىؼ و ػ بنمف مم تضماتي مذكر، دفمع لمطمعف ف  نضن  لألمػولؿ لمةممػ  و         

و  ٗٛػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٗ/ٕٗػػػ ويػػو دفػػمع مسػػطور بػػمألورلؽ تمسػػؾ بػػي لمطػػمعف ) ا ػػض 
و ػ  وورد فػػ  تىػػؾ لممػػذكر، و ا ػػ  وداػػض م رنػػ  لإلضػػرلر و وفػػ  بنػػمف ذمػػؾ  نممػػى (   ٕٗٗ

فف   :  "  لم ػؾ لمػدلم  عىػ  لات ػمم تممػ  ػ لو فرنػ  ! ػ لالضػرلر ػ . يػو  ٗٚلممػذكر،  ص 
.. ويو لفمده رسمني  ػمدره مػف  ػرك  ترنكواػم و ػ ت نػد  ٕٔلممستاد لم مطس لمتمـز بامفظتام / 

 ا م بأاي : ػ 
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" مػػـ نػػتـ تا نػػذ لنػػ  تةمنػػدلى مػػس اسػػانف ممػػدى لو لمسػػند يػػمرى لو تنمػػ  مػػف تماػػس        
فورد لمػدفمع بمممػذكر، لممبػمدت  ـ ٕٔلم ػركي مطى ػم    " ػ  وعىػ  وتػي تىػؾ لمامفظػ  لمرننمػ  / 

ومم بةديم مف يذه لممذكر، بأسػبمس لمطةػف  ٓٔٔلم ماوان  لمت  تاكـ ترنم  لإلضرلرو ) ص 
وس فف نكوف لمضػرر ممدنػم ما  ػم اػمال  ومشكػدل  وفف ن ػس فةػبل  ال لفترلضػم  و ( بمم ف  ذمؾ وت

وال نك   إاتممؿ ونوعي ممدلـ مـ ن س فةبل  . يذل فضبل  عف لم  د لمتامو  لممتمثؿ ف  إتتمه 
رلد، إاػػدلث لماتنتػػ  و ػ  ويػػو مػػم اانػػؿ إمػػ   إرلد، لمموظػػؼ إمػػ  فاػػدلث لمضػػرر عػػف عىػػـ ول 

 .  لممسطور فني سى م    
ومػػم بةػػديم مػػف فسػػبمس  ٙٔٔومػػم بةػػديم  وص  ٓٛ* وفضػػمفى مػػذكر، دفػػمع لمطػػمعف ) ص 

 يذل لمطةف ( فاي باازلؿ يذه لم ولعد عى  لمدعوى و نتضح : ػ
فف لممتمـ كمف مىتزمم ف  تمنس لالاولؿ ادود وظن تي و ومـ نخػؿ فبػدل  بم تضػنمتمم و  ََ:ََأٝل

سنمسػػ  تخضػػس إلعتبػػمرلى عدنػػد، نتػػس  ػػػ ومػػـ نتػػموز اػػدوديم و  وسنمسػػ  لألسػػةمر
عى  لممسووؿ   فف نولزف بنامم بمم نةود بمما س عى  تم  عمىي و  وتخ نض لمسػةر 
نكوف غممبم مربح ما ؽ ومما ة  ما    ف  فاولؿ مةنا  و انامم ن ػؿ لمطىػس مػثبل و 
فو نػزدلد لمةػػرض مػثبل و فو ن ػػؿ لمطىػػس مػس إزدنػػمد لمةػػرض فنتػرلكـ لممخػػزوف ونمثػػؿ 

مر، ما    و فو نترلكـ لممخزوف اتنت  ذمؾ كىي بمإلضمف  لم  عنوس فػ  لالاتػم  خس
ف  ظؿ مامفس   دند، تدل ف  لمسوؽ و ػ يذل وند ا  ى سنمسػ  لممػتمـ عموػدل وا ةػم 

ترلتػس فػ   ٓكبنرل م ركتي و وا  ػى سنمسػمى لنخػرنف ) نبىػي وبةػده ( خسػمر، يموىػ  
فمػ  امفىػ  بمممسػتادلى لمتػ    ٔٔوٓٔو  ٜ و ٛو  ٚذمػؾ اػولفظ مسػتادلتام فرنػمـ / 

 ٓت طس بأف لممتمـ اتح وا س وففمد وفربح انث فخ ؽ  خروف وفضرول وفخسرول 
ــحَ فف لإلدعػػمم ) لمماىػػوط ( باػػدوث ضػػرر مػػف لمتةمنػػد مػػس عمنػػؿ لم ػػرك  لألتابػػ  "  :َغحٗي

ى يػمرى فوتنمػ  " ػ ال ماػؿ مئلدعػمم بػي ف ػبل و ألاػي مػـ تا ػذ فى تةمنػدلى مػس يػمر 
فوتنم  وال مس اسانف مامد ممدى ػ كمم يو ثمبى بمممستادلمتمم  ويو إفػمد، رسػمن  
مةتمد، ومختوم  و ػ  مدر، مف  رك  ترنكوام و ػ ت ند ا م  بأاي : " مـ نػتـ تا نػذ فنػ  

 ٓتةمندلى مس اسانف ممدى فو لمسند/ يمرى فوتنم  مف تماس لم رك  مطى م 
... ف ػػط لمػػ  لماػػمم وعػػدـ  تا نػػذ لمتةمنػػدلى م طػػس دلبػػر فرنػػ  وال نسػػتاد .......              

ويػػذه ػ  ٓٓولامػػم يػػ  فرنػػ   ال فسػػمس ممػػمات  ومػػو ا ػػذى لمتةمنػػدلى  ٓٓلإلضػػرلر 
 لبتدلم ػ  ي  ابذ، عف لمتةمندلى لمثبلث  : ػ 

َ:َ(04/7/0979َجُؼوضَجألٍَٝ)َ
مػدعو اسػانف عىػ  تػردد لم ٜٜٛٔوفولوػؿ  مرفغسػطس  ٜٜٛٔػ    ف  فولخر  ػمر نومنػو  ٔ

 ػػرك  ترنكواػػم باػػػرض تىػػس عمػػبلم مىتةمنػػػد مػػس لم ػػرك   بولسػػػطتي مت ػػدنر بةػػػض 
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 ٓف امؼ لمماتتمى لمت  تاتتمم  لم رك   لم   فمرنكم 
لمػؼ  ٖٓتػـ توننػس لمة ػد لالبتػدلو  لألوؿ باػرض ت ػانس كمنػ   ٜٜٛٔ/ٛ/٘ٔػ    بتػمرن   ٕ

ذل لمة د ػ  وكمم يو ثمبى فنػي  ػ  دست   تاؾ توس مىةمنؿ لألمرنك  منت ؿ فبمنؿ ػ  وي
 ٓولامم ونةي  رونس لم طمع لمتتمرى ومدنر لمت دنر  ٓٓمـ نونةي ..... 

دوالر فمرنكػػ  فػػوس لن فف لموسػػنط  ٔٔرٖ٘ػ    تػػـ لالت ػػمؽ عىػػ  سػػةر ت ػػدنر لمدسػػت   ٖ
اسػػانف  ممػػدى ففػػمد فاػػي تةمنػػد عىػػ  ا ػػس  لم ػػاؼ  مػػس  ػػرك   لم ػػوربت  بسػػةر 

س فف نكوف لمسةر مممثؿ ممم  تػـ مػس  ػرك   لم ػوربت  وبػا س دوالر وطى ٔٔرٕ٘
دوالر مىدسػػت   لمولاػػػد، مةػػدـ تةػػػدد  لألسػػةمر مى ػػػاؼ لمولاػػد بػػػنف  ٔٔر ٕ٘لمسػػةر 

 ٓٔلم ػػػركتنف  لم ػػػ ن تنف وولفػػػؽ  ػػػادوؽ لمػػػدعـ عىػػػ  فف نػػػتـ تا ػػػنؿ لم ػػػرؽ ويػػػو 
ـ يػػذل ونػػد تػػ ٓٓسػاى مىدسػػت  تػػدفس ب ػػنؾ م ػػممح لم ػػرك   عاػػد لم ػػاف  مىبضػػمع   
دوالر و   ٔٔرٖ٘لالت ػػمؽ  باػػمم عىػػ  ل ػػرلر لممػػتمـ عىػػ  فف تكػػوف  لمدسػػت  بسػػةر 

واضر يذل لالت مؽ  كؿ مف لمسند/ مدنر لمت دنرمانر غمم  وروػنس نسػـ لمت ػدنر 
ولمتمنػس سػمةول  ٓ بلح لم رمموى وعوض مط   رونس نسـ  لمةناػمى ولممول ػ مى 

ونػػػػمـ مػػػػدنر  ٓبمسػػػػـ  لم ػػػػرك   سػػػػاى  سػػػػوؼ تػػػػورد مى ػػػػرك  ب ػػػػنؾ ٓٔوعرفػػػػول  فف 
 ٓٓلمت دنر مانر غمم  بتستنؿ  يذه لممىاوظ  ف  فتاد،  مىةمػؿ بمػم عاػد لمتا نػذ 

 ٓونػػد ضػػبطى يػػذه لألتاػػد، وثمبػػى فنمػػم يػػذه  لممىاوظػػ  بخػػط نػػد  مػػدنر لمت ػػدنر 
ونػػدمى   " لألتاػػد، "  وعرضػػى عىػػ  مانػػر غػػمم  فأكػػد  ػػا  مػػم ورد بمػػم ويػػو فف 

 ٓاسمس لم رك  لممبى  سنكوف ب نؾ م
دوالر مثػػػؿ  ػػػرك    ٔٔرٕ٘فمػػػؼ دسػػت   بسػػػةر  ٖٓػ     تاػػػرر لمة ػػد لالبتػػػدلو   بكمنػػػ   ٗ

سػاى مىدسػت  ب ػنؾ م ػممح لم ػرك   عاػد  ٓٔلم وربت  وعى  فف نتـ  تورنػد لم ػرؽ 
 ٓلم اف 

فمػػؼ دسػػت  عىػػ  لالدلرلى لممخت ػػ   بمم ػػرك   ويػػ  لدلر،  ٖٓػ     تػػـ عػػرض لمكمنػػ    ٘
 لدلر،  لمتخطنط ولمتود، ػ  مدرلس   مدى لمكمان  ت انؿ  يذه لمكمن  لماسن   ػ  

ػ     ففمدى لالدلرلى  لممخت   بمم رك   بأف بػرلم   لمت ػانؿ وخطػ  لالاتػم  ولالمكمانػمى   ٙ
لماممنػػ  التسػػمح بتا نػػذ  يػػذه لمكمنػػ  فػػ  لممولعنػػد لممطىوبػػ   اظػػرل  مؤلسػػبمس لم انػػ  

 لمتممن  : 
بتةمندلى سمب     ٜٜٛٔ دنر ولمبرامم  م اوؿ ات  اممن   عمـ ػ      فف خط  لمت

ٓ 
ػػػ      لف لمطمنػػ  لنمنػػ  لمخم ػػ  باسػػن  لم مػػمش لمخػػمص بممت ػػدنر التك ػػ  وال ت ػػ  

 ٓوال تسمح بزنمد، لالاتم  
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ػ      لف لمازؿ لمولرد مى رك  غنػر كػمؼ بػمممر، مسػد امتػ  لمممكناػمى  ممػم ن ػةس  
   ٓيذه لمتةمندلى  مةي لموفم م بتا نذ مثؿ

ػ     نممػػػى لدلر، لمت ػػػدنر بمخطػػػمر لموسػػػنط اسػػػانف ممػػػدى بةػػػدـ لمكمانػػػ  تا نػػػذ لمكمنػػػ    ٚ
 ٓفمؼ دست  ف  لممولعند لممطىوب    ٖٓلممتةمند عىنمم مبدونم  وي  

 الؼ  ٓٔفمػػؼ دسػػت   لمػػ   ٖٓػ     طىػػس لموسػػنط اسػػانف ممػػدى تخ ػػنض لمكمنػػ   مػػف  ٛ
الرتبمطػػي مػػس عمبلوػػي فػػ   ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ نػػذيم  اتػػ  دسػػت   ف ػػط عىػػ  فف نػػتـ تا

 ٓفمرنكم  عى  يذه لمكمن 
 الؼ دسػػػت   عىػػػ  لالدلرلى لم انػػػ   ذلتمػػػم   ٓٔػ     فعنػػػد عػػػرض طىػػػس لمةمنػػػؿ بكمنػػػ    ٜ

العمد،  لمدرلسػ   ومكػف بةػد لمدرلسػ  نػررى يػذه لالدلرلى عػدـ لمكمانػ   ت ػانس يػذه 
ت ػػػانةمم  عىػػػ  دفةػػػمى فربةػػػ  لذل   ورفى فاػػػي نمكػػػف ٜٜٛٔ/ ٔٔ/٘ٔلمكمنػػػ  اتػػػ  

 ٓ ٜٜٓٔسماى  خط  لالاتم   بذمؾ وات   خر نامنر
 الؼ دست  مىةمنؿ  منت ػؿ  ٓٔػ   تارر طىس  مولف   فسةمر مف  ادوؽ لمدعـ مكمن   ٓٔ

% م ػػػممح لموسػػػنط  اسػػػس لمىػػػولوح ٖفبػػػمرؿ بولسػػػط  اسػػػانف ممػػػدى بةمومػػػ  نػػػدريم 
 ٓأف   لمماظم   مةمىنمى لمت دنر  ف  يذل لم 

ػػػ   فوتوػػى لم ػػرك  بػػأف اسػػانف  ممػػدى نػػمـ  نبػػؿ  ػػدور مولف ػػ    ػػادوؽ لمػػدعـ  ب ػػتح ٔٔ
 الؼ دسػػت   ناتمػػ  فتىػػي  فػػ   ٓٔدوالر مكمنػػ   ٕٓٓ٘ٔٔلعتمػػمد مسػػتادى بمبىػػ  

ػ  ومػػف لممةػػروؼ  فف لمة ػػد لالبتػػدلو  ال نشخػػذ بػػي بػػنف  لم ػػرك    ٜٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ
 ٓعى  لأل سةمر ولممول  مى    ولمةمنؿ  لن  بةد مولف    ادوؽ لمدعـ

ػػػػ    وفػػػ  يػػػذه لألثاػػػمم تػػػدلومى مةىومػػػمى عػػػف ننػػػمـ   ػػػادوؽ لمػػػدعـ باظػػػر لمتةممػػػؿ مػػػس ٕٔ
فسػػػػةى  ػػػػرك   ترنكواػػػػم مئلسػػػػتنثمؽ  مػػػػف يػػػػذه  ٓاسػػػػانف  ممػػػػدى فو بولسػػػػطتي ػ 

لممةىومػػػمى  و  ولات ػػػؿ مانػػػر  غػػػمم  مػػػدنر لمت ػػػدنر لمػػػ   ػػػادوؽ لمػػػدعـ خ ن ػػػم 
لترى فابػمم عػف ننػمـ  اسػانف ممػدى بتزونػر فختػمـ وفنػزلى  وتػو  ٓٓالستطبلع لألمػر 

فةمودى  رك  ترنكواػم إرسػمؿ  ػبلح لم رمػموى روػنس نسػـ لمت ػدنر   ٓٓلم ادوؽ  
لمػ   ػادوؽ لمػدعـ  مىتأكػد ولالسػتنثمؽ و ػ  بنامػم تى ػ  ....... لخطػمرل تىن وانػم بمػذل 

فف ن ؿ لخطػمر لماظر مف لمممادس متدى لمةمرؼ مدنر عمـ  ادوؽ لمدعـ نبؿ 
كتػػمب  بػػػذمؾ و ػ  ف ػػػمـ لممماػػػدس لممػػػتمـ بمخطػػػمر مػػػدنر لمت ػػػدنر ) مانػػػر غػػػمم  ( 
عػمد، لالعتمػمد  ورونس لمت دنر  )  بلح لم رمموى ( ولدلر، لمتخطنط ػ  وتػـ إماػمم ول 

ػ  وبذمؾ  تون ػى فى لتػرلملى متا نػذ  ٓعى  مم ت دـ  ٜٜٛٔ/ٓٔ/ٙٔلممستادى ف  
 ٓلمتةمند  لألوؿ 
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َ:َـ61/9/79ََََُػح٠َٗجملإعرَجُؼوضَج
ذيس اسانف  ممدى لم   رك  ترنكوام ومةي  رنكتي لمتمنولان    ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٓػ     بتمرن   ٔ

لمتاسػػػن  )لنممكػػػمو( ومةمػػػـ فاػػػػد لمةمػػػػبلم لألمرنكنػػػػػنف  وندعػػػػػ  ) يػػػمرى و تنمػػػ  (  
 ٓلمذى نمثؿ  رك   ترنى ولى  بأمرنكم 

 ٓفمؼ دست  تراؾ  ٕٗةمند عى  كمن   ػ     طىس  لمةمنؿ لألمرنك  لمت  ٕ
ػ     تػػـ لالت ػػمؽ عىػػ  فسػػةمريم بمةرفػػ   لدلر، لمتكػػممنؼ ولدلر، لمت ػػدنر  ولدلر،  لمةناػػمى    ٖ

 ٓولممول  مى 
 ٓػ    تـ توننس لمة د لالبتدلو  بمذه لمكمن   مظروؼ لنمم  لمةمنؿ لم  نر،  بمم مير،   ٗ
لالدلرلى لممخت ػػػ  ويػػػ  لدلر،  لماسػػػن  ولدلر، ػ     تػػػـ عػػػرض لمكمنػػػ  وف ػػػامفمم عىػػػ    ٘

 ٓلمتخطنط ولمتود، ولمم ماس مت رنر مدى لمكمان  ت انةمم 
ػ   ففمدى يذه لالدلرلى بتمتنؿ لمكمان   لمت انس ممذه لمكمن  بسػس  عػدـ لمكمانػ   لمتاننػر  ٙ

منػػم فػػ  لمخطػػ  لالاتمتنػػ   ألامػػم ماطػػمه اممنػػم  بممكممػػؿ كمػػم فف لماػػزوؿ بمػػم  فزمػػ  ام
والتوتد فنضم ممكنامى متخ     اممنػم  فػ  يػذل لماػوع ألف لمطمنػ  لنمنػ  م ػاوم   

ونػػد تػػـ تأتنػػؿ لمبػػى  فػػ  يػػذه   ٓ  ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٖٓاممنػػم ببراػػمم  لمت ػػانؿ  اتػػ  
وذمػؾ بسػبس لرتبػمط لم ػرك  بة ػود لمت ػدنر   ٜٜٓٔلمطىبن   مىخط  لالاتمتن   مةػمـ 

 ٓمس لمةمبلم لماممننف 
لتخػمذ فى لتػرلم  بخ ػوص يػذل  لمة ػد مةػدـ لمكمانػ   لمت ػانؿ وب ػ  لمتمتنػؿ  ػ     تأتػؿ ٚ

نمومػػػم اتػػػ  تاػػػمي  مى ػػػرك  اظػػػر  ػػػادوؽ لمػػػدعـ لمتةممػػػؿ مػػػس فو بولسػػػط  اسػػػانف 
 ممدى 

ػ  ومـ نتـ فتح لعتممد باك  ممذل لمة ػد فو طىػس مولف ػ  لسػةمر مػي مػف  ػادوؽ لمػدعـ اظػرل  ٛ
 مؤلسبمس  لنتنػػ   : ػ 

ف   ػ         فف  لمطمنػػ  لالاتمتنػػػ  مػػػـ تكػػف تسػػػمح  اػػػذلؾ بممت ػػانؿ  ممػػػذه لمطىبنػػػ           
 ٓالرتبمط لم رك   ببرامم  ت انؿ مس لمةمبلم  لنخرنف 

س  ػ        مةػدـ تػولفر لماػزوؿ لممامسػب   ممػذه لأل ػامؼ ووتػود فزمػ  فػ  لماػزوؿ 
 ٓعى  لممستوى لمةمـ 

 ر لمتةممؿ  مس فو بػوسمط  اسانف تػ ػ      ثـ ننمـ  ادوؽ لمدعـ باظ
َ:َـ60َ/9َ/79َََجُؼوضََجُػحُعََجملإعرََ

عرض لمةمنؿ  لألمرنك   ) يمرى (  لمكمانػ    ػرلم لممخػزوف   ٜٜٛٔ/ٜ/ٕٓػ    بتمرن   ٔ
 ٓلمسىة  مف بولن  لمت دنر لمموتود، بمم رك  

لم طمع  لمتتمرى  ػ     تـ عرض تمنس لمةنامى  ولأل امؼ  عى  لمةمنؿ  بولسط  رونس  ٕ
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عز ى لسط ماوس  ومدنر لمت دنر مانر غمم  تاى ل رلؼ  روػنس متىػس لالدلر، 
 ٓلمممادس لممتمـ وذمؾ  الختنمر لأل امؼ  لمت  تامسبي مف بولن  لمت دنر 

ػ      تمنػس يػذه لأل  ػامؼ مػف لممخػزوف  لمرلكػد ومضػ  عىػ  وتوديػم مخزواػ  بمخػمزف  ٖ
وكماػى يػذه لأل ػامؼ رلكػد،   ٓٓولى بدوف تارنؾ لم رك  مف ثبلث لم  خمس  سا

انػػث  لامػػم التتامسػػس  مػػس لمسػػوؽ لمماىػػ  الخػػتبلؼ فذولنمػػم مػػف انػػث لممػػودنبلى 
 ٓولألمولف 

وند امومى لم رك   مرلرل وتكرلرل ت رنؼ يذل لممخزوف دوف تدوى اظرل  مردلم،             
وف ػػبح يػػذل  لممخػػزوف  ٓلأل ػػامؼ ووتػػود عنػػوس فنمػػم ال تامسػػس لألذولؽ لماممنػػ  

عبوػػم ث ػػنبل عىػػ  لم ػػرك   سػػولم مػػف انػػث فعبػػمم لمتخػػزنف  فـ  رفس لممػػمؿ  لممةطػػؿ 
فضػبل عػػف ف ف مػػرور لمػػزمف فدى لمػػ  تىػؼ لمخممػػ   وت معػػؿ  لألمػػولف  ولممػػولد   ٓٓ

لمكنممونػػػ  لمموتػػػود، بممخممػػػ   ممػػػم زلد مػػػف ضػػػةؼ لمخممػػػ   وتى مػػػم  و ػػػةوب   بػػػؿ 
 ٓولستامم   ت رن مم  

وند اموؿ لممتمـ بنس بةض كمنمى  مف بةض لأل ػامؼ مػف بػولن  لمت ػدنر لمرلكػد         
% ٓ٘فػػ  مةػػمرض لم ػػرك   بمم ػػمير، وبمةػػمرض لم ػػرك  فػػ  لمم ػػمنؼ   بخ ػػـ ن ػػؿ لمػػ  

% مبةض لأل ػامؼ  لم رنبػ   لم ػروؽ  مػف لالسػتخدلـ  لمماىػ  ػ  دوف تػدوى !!! بنامػم ٓٙو
ىمامسبمى  تىػح  تبمعػم  بوتػوس لمػتخىص وسػرع  لمت ػرؼ كماى تو نمى لمتممز لممركزى م

 ف  لممخزوف لمرلكد بأى ثمف نبؿ فف نتىؼ  تى م كىنم  وتاةدـ فى فر   مت رن ي !!!!
/ ٜ/ٕٓونػػد فكػػد عػػزى لسػػط ماوس سػػػمةمف روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى  فف لمة ػػد لمثػػػما  )      
 : ػ     ٕٗٗ( مـ نا ذ و  ونمؿ ص   ٜٜٛٔ

 ؟  ٜٛ/  ٜ/ٕٔو   ٜ/ ٕٓلمبدم ف  تا نذ لمة دنف لممشرخنف س    ػ   يؿ تـ 
ولمخػمص  بػمالثانف وفربةػنف  فمػؼ دسػتي  فمػو مػـ ن ػـ   ٜ/ ٕٓتػػ  ػ   بمماسػب   مىة ػد لممػشرخ 

 ٓلمةمنؿ ب تح لالعتممد  لمخمص بي وبممتمم  مـ نتـ  لاتم  لممطىوس 
ممخػػػػػزوف لمرلكػػػػػد ب ػػػػػرك   ن ػػػػػ  فو بػػػػػمألارى مأسػػػػػم، ل ٚوتاكػػػػػ  مسػػػػػتادلى امفظتاػػػػػم /       

 ٓٓترنكوام  
بطىس لعػدلـ كمنػ  كبنػر،  مػف لممخػزوف   ٜٚٛٔ/ ٛيو لألمر لالدلرى    ٔ*     فمممستاد / 

 ٓلمرلكد متى مم وعدـ  بلانتمم 
لمتػػػ  عرضػػػى عىػػػ   روػػػنس متىػػػس لالدلر،   ٚٛ/ٜ/ٕٕلممػػػذكر، لممشرخػػػ   ٕ*      ولممسػػػتاد/

كمنػػػػمى لممخػػػػزوف  لمرلكػػػػد لمػػػػ   ػػػػرك  ب ػػػػأف ماػػػػموالى   ػػػػرك  ترنكواػػػػم بنػػػػس  بةػػػػض 
  ػػػػنداموى بتخ ػػػػنض يموػػػػؿ بةػػػػد فف عرضػػػػى عىػػػػ  عمػػػػبلم عدنػػػػدنف  مػػػػـ ن بىمػػػػم فاػػػػد 
مػػػػػػامـ  ألف مودنبلتمػػػػػػم وف  ػػػػػػامفمم  وم مسػػػػػػمتمم التت ػػػػػػؽ  وفذولؽ وم مسػػػػػػمى لممسػػػػػػتمىؾ 
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لن فف  ػػػػرك    ػػػػنداموى مػػػػـ ت بػػػػؿ يػػػػ  لألخػػػػرى يػػػػذه لأل  ػػػػامؼ رغػػػػـ  ٓٓلمم ػػػػرى 
 لمتخ نضمى  لممموى  !

 
ل ػػػػةمرلى لممرتتةػػػػمى مػػػػف  ػػػػرك   ػػػػنداموى لمتػػػػ    ٚامفظتاػػػػم /  ٖ*       وتاػػػػى رنػػػػـ / 

 ٓرفضى  يذه لمبضمع  رغـ  لمتخ نضمى لممموى   
يػػػػػػػو ت رنػػػػػػػر  لمتمػػػػػػػمز لممركػػػػػػػزى مىمامسػػػػػػػبمى  لممػػػػػػػشرخ  ٚامفظػػػػػػػ /  ٗ*      ولممسػػػػػػػتاد / 

وم  لمذى ن نر لم  مخمم مى  تسنم   فػ   ػرك  ترنكواػم اػدثى نبػؿ تػ ٜٛٛٔ/ٛ/ٔٔ
........ رومسػػتمم و ػ وتزلنػػد لممخػػزوف مسػػاولى عدنػػد،  مػػس بػػولن  لمت ػػدنر وسػػولبؽ 

وتطىػػس مػػذكر، لمتمػػمز  ٓٓلإلرتتػػمع  وفثػػر مضػػ  لمػػزمف  عىػػ  لممػػودنبلى ولألذولؽ  
ضػػرور،  وضػػس لمسنمسػػمى لمك نىػػ   بمم ضػػمم عىػػ  يػػذه لمظػػمير،  لمخطنػػر، مػػس وتػػوس 

 ٓةرض مىتىؼ لمت رؼ  سرنةم ف  لممخزوف  لمرلكد لمم
لم ػػمدر، مػػف  ٜٛ/ ٖٗو    ٜٛ/ ٖٖيمػػم لمتةىنمػػمى  لمتتمرنػػ     ٙو ٘*      ولممسػػتادلف / 

روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى ب ػػرك   ترنكواػػم  ) عػػزى لسػػط ماوس  (  تتضػػمف  لألسػػةمر 
 %  ٓ٘ػ   ٓٗلممخ ض   وباسب  خ ـ ممبنف   

دن   مةناػػمى مػػف لالاتػػم  ناػػ  ن ػػ  رفػػض  مشسسػػ  لم ػػماس  بممسػػةو   ٚ*      ولممسػػتاد/ 
%  لن فف   ٖٓلممتػػػػرلكـ  بمممخػػػػمزف مػػػػس فف  ػػػػرك  ترنكواػػػػم عرضػػػػى اسػػػػب  تخ ػػػػنض 

 ٓلمةمنؿ  ممطؿ ومـ نتـ  لم     !!! 
تةىنممى تتمرن  مف رونس لم طمع لمتتمرى ب رك  ترنكوام بأف نػتـ لمبنػس  ٛ*      ولممستاد / 

 %  !ٕٓف  مةرض سوتمى وممتكسم  باسب  خ ـ  
مػػػف روػػػنس لم طػػػمع  لمتتػػػمرى  ٜٜٛٔ/ ٛ/ ٕٚمػػػذكر، عػػػرض ماػػػرره    ٜولممسػػػتاد/     *  

  ٓٓمىةػػرض  عىػػ  لممماػػدس /  لممػػتمـ روػػنس متىػػس لالدلر،   ٓٓعػػزى لسػػطاماوس 
نطىػػس فنمػػم روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى ) لممخػػتص (  فاػػي  إلمكػػمف ت ػػرنؼ  لممخػػزوف  

 ضػػ   لمػػولرد، بممتةىنمػػمى  لمتتمرنػػ   فماػػي  ناباػػ   لممولف ػػ   عىػػ  لمبنػػس  بمألسػػةمر لممخ
/ ٖٙوكػذل  لمتةىنمػمى    ٓبمذه لمامفظ  (  ٙو ٘) تاى رنـ /  ٜٜٛٔ/   ٖٗو  ٖٖ

ٜٜٔٛ    ٓ 
يو ماضر لتتممع  متموع  لمةمؿ لمخم   بتر ػند لالا ػمؽ  وزنػمد،   ٓٔ*      لممستاد / 

مؼ  لممسػتاا  وثمبى فني  عرض موضوع تسػةنر لأل ػا ٓٓلالنرلدلى ب رك  ترنكوام 
 ٓعامم بولسط  لم طمع لمممم  

 
  ٓٓ ٜٜٛٔ/ ٛ/ ٙماضػػػػػر لتتمػػػػػمع  خػػػػػر مػػػػػذلى لممتموعػػػػػ  فػػػػػ   ٔٔ*      ولممسػػػػػتاد  / 
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ونتضمف تاػموؿ  ذلى لمم ػكى   لممت منمػ  ووتػوس تتاػس زنػمد، ر ػند لممخػزوف لمرلكػد 
 مػػف لمماضػػر مػػم فبػػدله ٗوص   ٓٓلمػػذى نمثػػؿ عبوػػم  عىػػ  لم طػػمع لمتتػػمرى ولم ػػرك  

روػػنس لم طػػػمع لمتتػػػمرى ) عػػزى لسػػػط ماوس  (  مػػػف فف  لم طػػمع نولتػػػي سػػػونم  ػػػةب  
مىامنػػ    ومامفسػػي اممنػػ   مػػس لم ػػرك  لممامفسػػي  بمماسػػب   ممػػذه لأل ػػامؼ لمتػػ  مػػـ تةػػد 

 تولفؽ لمذوؽ لمسمود !
تتضػػػمف  ر ػػػند لممخػػػزوف لمرلكػػػد بمم ػػػرك   مػػػف فبرلنػػػر    ٗٔو ٖٔو ٕٔ*      ولممسػػػتادلى 

 ٓٓ  ٜٜٛٔخر عمـ ات    ٜٜٛٔ
 تـ      ٜٖٔ٘ٚ٘ٔٔ=        ٜٜٛٔف نم  لممخزوف لمرلكد ف  فبرلنر              

 تـ          ٖٖٛٚٚ٘٘ٔ=       ٜٜٛٔوف  سبتمبر                                    
 تـ     ٜٕٙٛٚٗٚٔ=       ٜٜٓٔ/ ٔ/ٕوف                                       

/ ٖٓ(  منزلانػ   ػرك   ترنكواػم فػ    ٚبمذه لمامفظ  ) رنػـ /  ٘ٔوتاى رنـ /              
ثمبى فني  ف  ت رنر لدلر،  مرلنب   لماسمبمى فف لمرلكد ف  مخمزف  لم رك    ٜٜٛٔ/ ٙ

فمػؼ تانػي م مبػؿ   ٛ٘ٔند تاػمنص ب ضػؿ لدلر، لممػتمـ ....  لمػ   ٜٜٛٔ/ ٙ/ ٖٓف  
فمػؼ تانػي   ٔٗد مػف لالاتػم  لمانػر تػمـ لمػ  ف  لمةمـ لمممضػ  كمػم تاػمنص لمرلكػ ٖٜٖ

فمػػػػػؼ تانػػػػػي فػػػػػ  لمةػػػػػمـ لمممضػػػػػ  وفف لدلر،  مرلنبػػػػػ  لماسػػػػػمبمى تو ػػػػػ   ٜٙم مبػػػػػؿ   
 ٓبمستمرلرن   لمتمد لممبذوؿ  ف  لمةمؿ عى ممت رؼ لالنت مدى ف  لمر ند لممذكور 

  كمم  تضماى لممنزلان   ف  لم  ا   لممخ    النضمامى متممػ  ممنزلانػ   لم ػرك 
% عىػػ  سػػةر لالنػػرلض ولمخ ػػـ ٗٔلاػػي تػػـ لاتسػػمس  فػػرؽ لم ولوػػد لمماسػػوب   بولنػػس  

 ٓ%     ٗٔو  وي  بمم طس فعى  مف  ٜٜٛٔمىباؾ  لممركزى  ف  اممن   نوانو 
 

ٝهِ٘حَضؼويرحََػ٠َِطُيََػ٠َِٝجَٚضِيََجمحكظسَإَٔٓـط٘ضجضٜحَدحمسسَكـ٠ََ*ََََََ
َ:ََجغرحشََجموحتنَجُطحُيس

خزواػػػم  رلكػػػدل كبنػػػرل سػػػمب م  عىػػػ  تػػػوم  لممػػػتمـ لألوؿ رومسػػػ  لم ػػػرك   مامػػػم ػ فف ياػػػمؾ م ٔ
ممفو   بمعدلمي ومامم مم لنترح مي  لم طمعمف لمممم  ولمتتمرى فسةمرل مخ ض  باسس 

 ٓ% ولعتمديم رونس متىس لالدلر، لمسمبؽ ثـ لمامم  )لممتمـ( ٓ٘ت ؿ لم  
لمػػذى   ٙماوس   ػػميد لالثبػػمى رنػػـ / ػ  لف روػػنس  لم طػػمع لمتتػػمرى لمسػػند / عػػزى لسػػط  ٕ

%  يػو ا سػي  لممخػتص بتادنػد  لمسػةر  ٛفورد بأنولمي فاي عػمرض فػ  اسػب   لمخ ػـ 
ومػػم سػػىط  روػػنس  متىػػس لالدلر،  لال لعتمػػمد لألسػػةمر لمم تراػػ  و  ويػػو ا سػػي  لمػػذى 

% المكػػمف ت ػػرنؼ  لممخػػزوف لمرلكػػد بمػػم  ٓ٘عػػرض تخ نضػػمى يموىػػ   و ػػىى لمػػ  
 ٓعنوس  ن وبي  مف 
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%(  لمتػػ  لعتمػػديم  لممػػتمـ لألوؿ  يػػ  اسػػب  ضػػونى   تػػدل لذل        ٛػ   فف اسػػب  لمخ ػػـ ) ٖ
مػػم نوراػػى بممسػػبؽ فف لنتراػػي روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى فو روػػنس لم طػػمع لممػػمم   وكػػذل 

% و ومف لممشكد فاي ٗٔلذل    مم نوراى باسب   لم ولود عى  لم روض لمت  تربو عى  
زوف لمرلكد سوؼ تتػوفر سػنوم   ا دنػ  تااػ  عػف لالنتػرلض فو لمسػاس بت رنؼ  لممخ

و ػ ممػػم م ػػمده فف لما ػػمد سػػوؼ نكػػوف فػػ   ػػممح لم ػػرك  ومػػنس ٓعىػػ  لممك ػػوؼ  
 لإلضرلر بمم .

ػ فف لممػتمـ لألوؿ مػي ا ػمط مىمػوس  فػ  ت ىنػؿ  اتػـ لممخػزوف  لمرلكػد باسػب   ت ػؿ لمػ   ٗ
فبػػػمف فتػػػر، تػػػوم  لممػػػتمـ  لألوؿ  رومسػػػ    ٜٜٛٔ%  فى فف لممخػػػزوف  لمرلكػػػد سػػػا  ٓٙ

% مػػف اظنػػره فػػ  لمةػػمـ لمسػػمبؽ  رغػػـ مػػمف  لممخػػزوف مػػف عنػػوس  ٓٗلم ػػرك  النتةػػدى 
فمػػؼ تانػي رغػػـ  لمتخ نضػػمى   ٕٓٗتةىػى  ػػرك   ػنداموى  تػػرد ماػي بضػػمع  ننمتمػم  

 ٓلمت  مااى  ممم 
 
 

60َ/9َ/79َٝٗؼٞصَجىلَجُؼوضَجُػحُعََ
%  م ممح لم ػرك   ٛمـ نا رد ب رلر  ولامم  ولفؽ عى  اسب  خ ـ  ػ    فممممادس / لممتمـ ٗ

ومت ػػرنؼ مخزوامػػم لمرلكػػد وبةػػد لمرتػػوع لمػػ  روػػنس لم طػػمع لمتتػػمرى ومػػدنر لمتكػػممنؼ 
 ٓٓولممرلتة  

ويػػ   ٓٓوتػػدنر بممػػذكر فف لمتخ ػػنض لنتػػرف بةػػدـ ت رنػػر اسػػب  عمومػػ   مىوسػػنط              
مم دلر  لم ةى  مىتخ نض لمذى ولفؽ  عىني لممػتمـ فنكوف لٓٓ%  ٖف  لمةرؼ لمتمرى 

 ٓ%  ٘ػ مم ىا   لم رك   ػ يو 
ػ  نػػػ   ذمػػػؾ فف  ػػػادوؽ لمػػػدعـ ولفػػػؽ   عىػػػ  فسػػػةمر ت ػػػدنر لأل ػػػامؼ  لمرتػػػمم  مػػػف   ٘

وفتػؿ ف ػط ػ  متػرد تأتنػؿ ال رفػض ػ  لممولف ػ   عىػ  لأل ػامؼ  ٓٓلممخػزوف  لمرلكػد 
م السػتا مد وا ػمد ا ػ  فمرنكػم مػف لأل  ػامؼ منس رفضم مؤلسػةمر  ولامػ ٓٓلمارنم  ػ 

 ٓ  ٜٜٛٔلمارنم   عمـ 
 ٜٜٛٔومػػػف لمطرنػػػؼ  فاػػػي نػػػد لسػػػتبمف  فنمػػػم بةػػػد و  فف لسػػػتا مد ا ػػػ   عػػػمـ              

ألمرنكػػم  مػػف لال ػػامؼ لمارنمػػ  كػػمف بسػػس  لمتزونػػرلى لمتػػ  لرتكبمػػم  اسػػانف ممػػدى  
) مػػػف  ػػػركمى فخػػػرى غنػػػر ومكاتػػػي مػػػف ت ػػػدنر كمنػػػمى  مػػػف لأل  ػػػامؼ  لمارنمػػػ   

ترنكواػػػم (  لمػػػ  فمرنكػػػم ممػػػم فدى لمػػػ  ا ػػػمد لما ػػػ   لمتػػػ  نررتمػػػم فمرنكػػػم  مم ػػػر مػػػف 
فبا ػػػػػمد لما ػػػػػ  ال ت بػػػػػؿ فمرنكػػػػػم فى كمنػػػػػمى   ٓٓ  ٜٜٛٔلأل  ػػػػػامؼ لمارنمػػػػػ  عػػػػػمـ 

 !!! ٜٜٛٔارنم  زنمد، عف لما   لمت  سماى مم ر بت دنريم لمنمم  ف  عمـ  
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 نؿ اسانف ممدى !!!كؿ ذمؾ  بأفمع            
/ ٕٗٗوفػػ  ذمػػؾ سػػوؿ عػػز ى لسػػط ماوس  سػػمةمف روػػنس لم طػػمع  لمتتػػمرى ف ػػمؿ ص       
 : ػ   ٕ٘ٗ

ولمخمص بمخزوف لم رك   ف د تـ لخطػمر  ػادوؽ  ٜ/ ٕٔ"  بمماسب   مىة د  لممشرخ         
 ٓٓٓلمػػدعـ ب ػػور،لمة د وتػػـ لما ػػوؿ  عىػػ  مولف ػػ  فسػػةمر  بمماسػػب  أل ػػامؼ لمرتػػمم  ف ػػط 

فمم لأل امؼ لمارنم  ف د ففمد  ادوؽ لمدعـ بأف مولف تمم  سنتـ ل دلريم مف لمةمـ  لمتدنػد 
ٜٜٔٓ 

 س   ػ  ومم سبس رفض )؟!!(  ادوؽ لمدعـ لممولف    عى  فسةمر لممخزوف لمارنم  ؟
تػ ػ   ففمد  ادوؽ لمدعـ   مي   بأف لمكوتػي فى لمكمنػ   لمم ػرح بت ػدنريم لمػ  فمرنكػم مػف 

نػػػد تػػػـ ت ػػػدنريم بممكممػػػؿ  وبممتػػػمم   ٜٜٛٔؼ لممبلبػػػس لمارنمػػػ  خػػػبلؿ عػػػمـ ف  ػػػام
 ٜٜٓٔنتس لالاتظمر مبدلن  عمـ 

 ٓس     ويؿ تـ لمبدم ف  تتمنز لمكمنمى لممتةمند عىنمم ف  يذل لمة د 
لامػم بػولن  موتػود،   ٕٗٗتػ      اةـ  تـ لمبدم فةبل ف  تتمنز بةض لألف ػامؼ ) نػمؿ ص 

مم  التاتػػم  لمػػ  لاتػػم  ) وم  ػػده ياػػم تاضػػنريم ( لمتػػ  طىػػس فػػ  لممخػػمزف  وبممتػػ
لمةمنػػؿ ت ػػدنريم لن فف م ػػكى  فػػتح لالعتمػػمد عػػف  طرنػػؽ باػػؾ لسػػرلونى  يػػ  لمتػػ  

 ٓون ى ع ب  ف  ت دنر لأل امؼ   لممطىوبي 
وبمثؿ ذمؾ   مدى كبلو توى م  ت ف ) إنمم كػمو (  ػرنك  اسػانف ممػدى                 
فف لمة ػػد لمثممػػث مػػـ نا ػػذ  كمػػم ذكػػرى فنضػػم لمم ػػكى   ٕٛٛو ػ ف ممػػى ص  فػ   ػػرك  كنكسػػ 

 ٓلمت  ا أى مف فتح لالعتممد عى  باؾ لسرلونى  
 

َ:َـ60/9/0979َٝجُيٌَْضطٔسَهظسَجُؼوضَجُػحُعَ
ػ    نػمـ لمةمنػؿ لالمرنكػ  ب ػتح لعتمػمد مسػتادى عىػ  باػؾ ) لسػرلونى  ( بممرنكػم ماظػور   ٙ

 ٓلمتةممؿ مةي 
رفضى لمباوؾ لمم رن  لستةممؿ يذل لالعتممد وطىبى تاننر فتح لالعتممد عى  باػؾ  ػ     ٚ

 ٓلمرنك   خر 
ػ    تضػماى  ػروط لالعتمػمد لمػذى فتاػي لمةمنػؿ لالمرنكػ  وتػود باػد الست ػدلر  ػممد،   ٛ

عف  ػرك  كػنكس ويػ   ػرك  لممػدعو اسػانف ممػدى ممػم خػممؼ  ػروط لمتةمنػد مػس 
ادوؽ لمػػدعـ نػػد اظػػر لمتةممػػؿ مػػس يػػذه لم ػػرك  لمتػػ   ػػرك  ترنكواػػم  بنامػػم كػػمف  ػػ

 ٓنمىكمم اسانف ممدى لمذى فونؼ لم ادوؽ واظر لمتةممؿ مةي 
ػ   رفػض لمةمنػؿ لألمرنكػ  لعطػمم  ػرك  ترنكواػم  ػممد، م ػرلم يػذل لممخػزوف بممةبلمػمى   ٜ
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لمتتمرن  مةمبلم فمرنكننف  خرنف ولمت  كماػى فػ  لمتنكنػى عىػ  لممخػزوف لمرلكػد مػف 
بولن  لمت دنر عى  فف نكوف ف  لم ممد، فف لممخزوف خمص بةمبلم  خرنف عى  و 

 ٓمسوومنتي لمخم   ودوف لمرتوع عى  لم رك 
 
 

ػ  رفػػض لمةمنػػؿ لألمرنكػػ  لم نػػمـ ب ػػتح لالعتمػػمد لممسػػتادى عىػػ  فاػػد لمباػػوؾ لالمرنكنػػ   ٓٔ
ى فػتح عىنػي م بوؿ لمتةممؿ مةػي مػف لمباػوؾ لمم ػرن  بػدال مػف لمباػؾ لالسػرلونى  لمػذ

 ٓلالعتممد 
ػ  فخػػذ لممػػدعو اسػػانف ممػػدى نممطػػؿ فػػ  لالت ػػمؿ بممةمنػػؿ لو لفػػمد، لم ػػرك  بمونػػؼ  ٔٔ

 ٓلمةمنؿ مف لممخزوف لمرلكد عى  ضوم ل ترلطمى لم رك  و ادوؽ لمدعـ 
ػ  تزلمف مس يذه لمم مكؿ  دور تةىنممى  ادوؽ لمدعـ باظر لمتةممػؿ مػس فو بولسػط   ٕٔ

 اسانف ممدى !
مػـ تتػد  ػرك  ترنكواػم بػدل لزلم ذمػؾ كىػي مػف ونػؼ تا نػذ لمة ػد و ػ فا ػتةؿ تاػوف وا ػد   ػ ٖٔ

وموتد، اسانف ممدى و ػ و س سمومي وفا مده عىػ  لممماػدس / لممماػدس و ػرك  
ترنكوام ف  ونى مـ نكف ند عىـ فني بةد ب رلر رومسػ   ػادوؽ لمػدعـ باظػر لمتةممػؿ 

 م ادوؽ !!!مةي مترلومي ف  تزونر فنزلى وفختمـ ل
*     فامنػػ   وم  ػػد  ومػػرلـ  لممػػتمـ يػػو تا نػػؽ  م ػػىا  لم ػػرك  و ػ ولمػػ  ذمػػؾ سػػة      

 ٓٓوبذؿ ن مرى مستطمعي متخىنص لم رك  مف مخزوف رلكد عسم عىنمم 
%  ألاػػي مػػـ  تةػػط  ٘%  يػػو فػػ  ا ن تػػي  ٛفف بنػػس لممخػػزوف لمرلكػػد بماػػض تخ ػػنض       

يػػو فػػ  ا ن تػػي  بنػػس لا ػػمذ ألاػػي نخىػػص لم ػػرك  مػػف   % مىوسػػنط ػ  يػػذل لمبنػػسٖعمومػػ   لؿ 
مخزوف مةدـو لم نم   م مي لم  لالعدلـ فةبل  لف مـ ت ىح لم رك  ػ  وند بمر   بطوؿ لمزمف !  

% فو ٘فمم ػرك  فاػو  لمػ  ثمػف يػذل لممةػدـو ومػو بتخ ػنض  لكثػر مػف   ٓٓػ  فػ  ت ػرن ي  
  لمونػػى لمػػذى تسػػاس فنػػي مػػف لمباػػوؾ %  ألامػػم بػػذمؾ تا ػػؽ عموػػدل مػػف لمةػػدـ  فػػٛفكثػػر مػػف 

 %  تترلكـ ترلكمم مركبم  كؿ سا  ! ! !٘ٔعى  لممك وؼ  وب ولود باكن  بىاى  اذلؾ  
 فنممم ف ىح مى رك  ؟ !  

فف تسػتب   لممخػزوف لمرلكػد فػ  مخمزامػم  وتتامػؿ عػف كػؿ تانػي فمنػد مةطػؿ ػ  فولوػد        
 ٓ %  تترلكـ ترلكمم مركبم  كؿ  سا ٘ٔم دلريم 
% وتسػػػتخدـ لما ػػػنى  فػػػ  ٛ%  فو ٘فـ ت ػػػرؼ يػػػذل لممخػػػزوف لمرلكػػػد بتخ ػػػنض          

 ٓ%   ٘ٔتا نط تتمرتمم وتخ نض مدنوانتمم مىباوؾ لمت  تكى مم كؿ سا  فولود مركب  
إف  ػػػرك  ترنكواػػػم  تػػػمترو ولمتػػػمتر التاكمػػػي مػػػولوح و ولامػػػم  تاكمػػػي ظروفػػػي  واركػػػ         
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ي و ويو ند نبنس سىة  رلكد، مدني بخسػمر، ظميرنػ   ومكامػم فػ  لمولنػس لمسوؽ ولاتنمتمتي وت ىبمت
ربح ما ؽ فت   ببنةمم خسمر، ففدح  كماى ست س اتمم مترلكـ مخزوف لمسىة  مدني فو تةرضمم 
مىتىؼ فو مةىمي ب رس طرح لاتم  بدنؿ فو فادث ممم  فوٍ لستنرلده مػس لاتنمتػي مثمامػم الاةػمش 

لما نى  فنمم يو فتدى مي  وفربح ممػم تكػدس وبػمى عبوػم  عىنػي فو دور، رفس مممي ولستخدلـ 
بمى تى ي و نكم ػ لم  غنر ذمؾ مف لمظػروؼ  ولمةولمػؿ ولالعتبػمرلى  ولممبلبسػمى لمتػ  تاكػـ 
ت ػػرؼ لمتػػمتر لمػػذى إف فخضػػةي مىػػولوح تممػػد، متتمػػد، أل ػػمبي خػػرلس ما ػػؽ !!! و كبػػمر 

ولتػس عىػنمـ ػ فف ن ػدرول م ػىا   ػركمتمـ فػ  لمةػممىنف فػ  لم ػركمى لمتتمرنػ  مطػممبوف ػ و 
ضوم لمظروؼ ولمةولمؿ ولالعتبمرلى لم ةىن  لم موم  ػ ويـ ماكوموف ف  يذل لمت رنر بمم تمىنػي 
نولعد لمتتمر، ولمةرؼ لمتتمرى  وظػروؼ لمسػوؽ ولمتسػونؽ واػمؿ لم ػرك   ولمسػىة   لممطىػوس 

 ٓٓتمػػمالى تى ػػي لذل مػػم تػػأخر تسػػون ي تسػػون مم وكمنػػ  لممخػػزوف مامػػم وفاتمػػمالى  تسػػون ي ولا
 وفف لم ةود عف ذمؾ يو تدمنر ا ن   مم ممح لم ركي !  " .

فف مانػػػػر  ٕٓٔ*وفوردى ذلى لممػػػػذكر، و إثبمتػػػػم  مةكػػػػس مػػػػم ندعنػػػػي لإلتمػػػػمـ و فوردى ص     
 (   مد  بمذه لما ن   بانر ترتنس سمبؽ  :  ٕغمم  ) لممتمـ/

 مم نى  :ػ  ٜٜٛٔ/ٕٔ/ٚمانر غمم  تا نؽ  ماضر سممع فنولؿ ٛٔ/  ٖٓٔفثمبى ص  
 تـ لمةثور عى  فتاد، خضرلم ؟ ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٙس  ػ  بت تنش مكتبؾ نـو 

ـــس         َـَِٓذٞظ تمػػػى  ٓنماػػػم بةػػػرض لألتاػػػد، لممضػػػبوط  ف ػػػرر فامػػػم خم ػػػ  بػػػي  :
 ٓلممىاوظ  

 س  ػ  يؿ يذه لألتاد، خم   بؾ ؟
 ٓ    ػ  فنو، ولممدوف بمم خط  

نومنػو "  ٕٓاػرر لمبنماػمى لمػولرد، بمألتاػد، فػ  لم ػ ا  لمتػ  تامػؿ تػمرن  س  ػ  يػؿ فاػى م
 عرضام عىني لمبنمامى لمولرد، بمذه لم  ا  " ؟

 ٓ    ػ  فنوه 
 س  ػ  ومم يو موضوع يذه لمبنمامى ؟

دسػت  تماػؾ تػوس  ٖٓٓٓٓ    ػ  كمف اسػمانف ممػدى تػي  ػرك  ترنكواػم وكػمف عػمنز ن ػترى 
  لمدسػػت  مكػػف روػػنس لم ػػرك  ف ػػر عىػػ  فف لمسػػةر دوالر فػػ ٔٔرٕ٘وعػػرض سػػةر 

دوالر فاسمانف نمؿ مي فام  مرى ا س لم ػاؼ مػف  ػرك  لم ػوربت   ٔٔرٖ٘نكوف 
دوالر ونتػورد لم ػرؽ  ٔٔرٕ٘دوالر وفت  ول ف  لماممنػ  عىػ  فف نتةمػؿ ع ػد  ٔٔرٕ٘

سػػاى ب ػػنؾ باسػػمس لم ػػرك  فنمػػم بةػػد وفاػػم نمػػى بتػػدونف يػػذه لمبنماػػمى  ٓٔلمىػػ  يػػو 
 ٓيذه لم  ا     "   ف 

 ) إاتم  مم ا ىامه با ي مف مذكر، دفمع لمطمعف إم  لمماكم  (                           
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 ويذل نشكد فف لمطمعف كمف سمعنم  ارن ُم عى  م ممح لم رك  و ومنس لإلضرلر بمم  .     
ذمػػؾ بذلتػػي ن ػػور ويػػذل لمػػدفمع لمتػػويرى و مػػـ نةػػرض مػػي لماكػػـ ال إنػػرلدل  وال ردل  و ػ  و     

خػػػػبلؿ تسػػػػنـ باػػػػؽ لمػػػػدفمع و إاّل فف لماكػػػػـ لمطةػػػػنف  ونػػػػد دلف لمطػػػػمعف بترنمػػػػ  لإلضػػػػرلر  ول 
لمةمدى و مـ نتونؼ عاد يذل لماد و بؿ خىى فسبمبي كىن   مف فى بنمف مترنم  لإلضرلر لمتػ  

وفاكػػمـ ف.   ٖٓٔدلف لمطػػمعف بمػػم و فىػػـ نػػورد ولنةتمػػم وال فدمتمػػم  خبلفػػم  ممػػم توتبػػي لممػػمد، / 
لمػػا ض سػػمم   لمػػذكر ولمبنػػمف و ومػػـ نثبػػى لماكػػـ لمطةػػنف بتمتػػم  ونػػوع لمضػػرر وال مػػم يػػو اتػػـ 

 فػػػػ   ٕٔو ػػػػكؿ وننمػػػػ  يػػػػذل لمضػػػػرر و  سػػػػنمم ولمثمبػػػػى فمػػػػمـ لمماكمػػػػ  و  بممامفظػػػػ  رنػػػػـ / 
نضن  لألمولؿ لمةمم  و وعى  مم سىؼ بنماػي و وبافػمد، رسػمن  مػف  ػرك  ترنكواػم مرف ػ  بمػم و 

نتـ  تا نذ فن  تةمندلى مس اسػانف ممػدى فو لمسػند يػمرى فوتنمػ  مػف تماػس لم ػرك   فاي " مـ
 مطى م  ".   
كػػػذمؾ نبػػػػنف مػػػػف مطممةػػػ  مػػػػدوامى لماكػػػػـ لمطةػػػنف و فامػػػػم نػػػػد خىػػػى تمممػػػػم  مػػػػف فى          

إستظممر فو بنمف مى  د لمتامو   لمبلـز م نمـ يذه لمترنمػ  و ويػو ركػف ركػنف  مػف فركمامػم و  
 إاّل بي و وبي تختىؼ عف ترنم  لإلضرلر بمإليممؿ  .   ال ت ـو

*      وفػػػ  مشمػػػؼ  ػػػنخام لألسػػػتمذ لمػػػدكتور مامػػػود مامػػػود م ػػػط   و ػ نػػػماوف 
 : ػ   ٜٚػ ص  ٜ٘ٛٔػ  ٛلمة وبمى ػ لم سـ لمخمص ػ ط 

"  لم  ػػػػد لمتاػػػػمو  يػػػػو لتتػػػػمه لالرلده لمػػػػ  لإلضػػػػرلر بمممػػػػمؿ فو لمم ػػػػىاي و فػػػػبل ت ػػػػس       
 ذل ػ ا ؿ لمضرر بسبس لإليممؿ  .  "لمترنمي ل

ػ  ٖ*     وفػػ  وسػػنط لألسػػتمذ لمػػدكتور فامػػد فتاػػ  سػػرور و ػ لم سػػـ لمخػػمص ػ ط 
 : ػ   ٕٙٛػ ص  ٜ٘ٛٔ

"   يػػذه ترنمػػي عمدنػػي .. فػػبل ت ػػس يػػذه لمترنمػػي بمتػػرد لمخطػػأ غنػػر لمةمػػدى و ػ وال         
نثبػى بمػم ال نػدع متػمال مى ػؾ فف نك   مترد لمامؽ لمضرر متولفر ركف لمةمد بؿ نتػس فف ػ 

 لمموظؼ فرلد يذل لمضرر وعمؿ مف فتؿ إادلثي   " . 
*   وفػػ  مشمػػؼ  فسػػتمذام لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا  ػ نػػماوف لمة وبػػمى ػ لم سػػـ 

 : ػ    ٖٙٔػ     ص  ٜٙٛٔلمخمص ػ ط 
ادلث              لمضرر " . " لم  د لمتامو  ػ ونتطىس لتتمه لإلرلده إم  إتنمف لم ةؿ ول 

*  وفػػ  مشمػػؼ لمػػدكتور، فوزنػػ  عبػػد لمسػػتمر ػ نػػماوف لمة وبػػمى ػ لم سػػـ لمخػػمص ػ ط  
 : ػ   ٗٙٔػ  ص  ٕٜٛٔ
" مػػس لتتػػمه إرلدتػػي ) لمتػػما  ( لمػػ  لرتكػػمس لم ةػػؿ ولاػػدلث لمضػػرر بمػػذه              

 لألمولؿ ولمم ممح " . 
وف لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص *     وف  مشمؼ  لألستمذ لمدكتورعمرلمسةند رمضمف ػ نما
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 : ػ   ٛٛػ  ص  ٜٙٛٔػ ط  
" ال بد م نمـ يػذه لمترنمػي مػف تػولفر لم  ػد لمتاػمو  مػدى لمتػما  بما ػرلؼ لرلدتػي لمػ        

لالضرلر بممممؿ لمةمـ لو بممم ىاي مس عىمي .. فبل تاطبؽ لمممده مت  تا ؽ لمضرر بايممؿ 
 ت د لا طمع لم ىي .......   " لمموظؼ فو بسبس ا ص خبرتي فو انث كمف نة

 
 

َ:ََـََََحمٌٔسَجُ٘وغهؼحءَ
*    وفػػػ  لم  ػػػد لمتاػػػمو  و ومػػػزـو بنماػػػي فػػػ  لماكػػػـ و نضػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض بػػػأف لم  ػػػد 
لمتاػػمو  ػ  فػػ  لإلضػػرلر لمةمػػدى ػ يػػو إتتػػمه إرلد، لمتػػما  إمػػ  لإلضػػرلر بمممػػمؿ لمةػػمـ فو 

إليمػمؿ . ولمخطػأ فػ  ترنمػ  لإليمػمؿ ػ لمم ىا  فبل ت س لمترنمػ  إذل ا ػؿ لمضػرر بسػبس ل
مكررل  )س( نولمي ت رؼ إرلدى خمط  نػشدى إمػ  اتنتػ   ٙٔٔلمما وص عىنمم ف  لمممد، /

ضػػمر، تونةمػػم لم معػػؿ فو كػػمف عىنػػي فف نتونةمػػم ومكاػػي مػػـ ن  ػػد إاػػدلثمم ومػػـ ن بػػؿ ونوعمػػم و  
لإلسػتمما  ولمت ػرنط  ومف  ور لمخطأ لإلخبلؿ لمتسنـ بولتبػمى لموظن ػ  ونا ػرؼ مةاػمه إمػ 

سمم، إستةممؿ لمسىط   و ػ وفاي إذل كمف لمخطأ  بم تضنمى لمارص عى  لمممؿ فو لمم ىا  ول 
ف تػػػػمز لعتبمريمػػػػم  ػػػػاونف فػػػػ  متػػػػمؿ  يػػػػو تػػػػوير لإليمػػػػمؿ ولماػػػػش يػػػػو ماػػػػور لمةمػػػػد و ول 

ال نتػزت  لممسوومن  لممدان  فو لمممان  إاّل فف لمت رن  بناممم ولتب  فػ  لممسػوومن  لمتامونػ  وفاػي
لماكػـ فػ  بنػػمف لم  ػد لمتاػػمو  فف نػورد فف لإلضػػرلر لمةمػدى ويػػو ترنمػ  عمدنػػ  نػد تػػولفرى 
ف  اؽ لمطمعف مف فاي ن ػد إمػ  إماػمؽ لمضػرر بػأمولؿ وم ػممح لمتمػ  لمتػ  نةمػؿ بمػم  و 

 ألف مم فورده  النسوغ بي لمتدمنؿ عى  تولفر ن د لإلضرلر مدني  "  . 
 ٚ٘ٔٔػ  ٜٕٕػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 

وغاػػ  عػػف لمبنػػمف ػ وكمػػم سػػىؼ فػػ  سػػبس سػػمبؽ مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف ػ فف لم  ػػد      
لمتامو  ال ن ترض و وال نتوز إفترلضػي و وفاػي نتػس فف نكػوف ثبوتػي فةىنػم ا ن نػم ال ظانػم وال 

 إفترلضنم . 
 ٔٓٓٔػ  ٚ٘ٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٔٔ/٘ٔ*  ا ض 
  ٜٖٚػ  ٔ٘ػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ/ٕ/ٜٔ*  ا ض 
 ٙٛ٘ػ  ٓٗٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٗ/ٖٔ*  ا ض 
 ٚٚٙػ  ٚٙٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٛ٘ٓٔػ  ٖٕٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٓٔ/٘ٔ*  ا ض 
  ٜٜٙػ  ٖٙٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/٘/ٕٕ*  ا ض 
 ٓٙٔػ ٚٔػ  ٗٗلس ٜٜٚٔ/ٕ/ٔ*  ا ض 



174 

 

فػػ   ومتػػ  كػػمف مػػم ت ػػدـ و وكػػمف لماكػػـ لمطةػػنف مػػس ن ػػوره وخطوػػي ومخمم تػػي لم ػػماوف      
إتخمذه لمضرر لألدب  فو لممةاوى فسمسم مئلدلا  ف  تامن   لإلضرلر لمةمدى بمممػمؿ لمةػمـ و ػ 
ثبػػمى فف انػ  لمطػمعف نػد إتتمػػى  نػد نةػد نةػودل  تممػم  عػػف لسػتظممر وبنػمف لم  ػد لمتاػمو  و ول 
ن ػدل  وعانػػ   إمػػ  إاػػدلث لمضػػرر و ػ فػػاف نضػػمم لماكػػـ بمإلدلاػ  عػػف يػػذه لمتممػػ  إامػػم نكػػوف 

ةنبم  بمم  ور ولإلخػبلؿ باػؽ لمػدفمع وفسػمد لإلسػتدالؿ و فضػبل  عػف مخمم ػ  لم ػماوف ولمخطػأ م
 ف  تطبن ي بمم نستوتس ا ضي  . 

ومتػ  كػمف ذمػػؾ و فااػي ال متػػمؿ مئلاتتػم  باظرنػ  لمة وبػػ  لممبػرر، و اممػػ  كػوف لمطػػمعف     
 نامزع ف  لمولنة  برمتمم و بكمف  فو مفمم وننوديم  . 

 ٜ٘ٛػ  ٛٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٖٓ*  ا ض 
 

َذـالَٕجمٌَْذََٝجٗؼضجٓٚ:ََََغحٓ٘ح
ُؼضَّضٌِيقَجملطََُْٜؼضَّئٗؼوحصَجخلظٞٓسَججل٘حتيسَذحُ٘ـرسَُِٔطَْٜجُػح٠َٗ

َجُػح٠َٗذحمؼٞعَُٝيؾَطذيذحَأَٗٚأػَِٖ.
َٝلَيٞجضَذحمللغصجشَٓحَيليضَأَٗٚأػِٖ!!

َ
كمػػػمى و ونػػػد سػػػىؼ مػػػم عػػػمس مىطػػػمعف اػػػؽ فػػػ  مامكمػػػ  عمدمػػػ  تت ػػػؽ مػػػس ف ػػػوؿ لممام   

لإلترلملى ومم تةرض مي دفمعي  ممػم ال ماػؿ متكػرلره و ونػد ننػؿ متبرنػر لممضػ  لمسػرنس إمػ  
لمامن  لمم  ود،  و فف لممتمـ لمثػما  فػ  نضػن  لألمػولؿ لمةممػ  مانػر غػمم  رزؽ ل  خىنػؿ  ػ 

 ردلى مػػم ن نػػد فاػػي نػػد فعىػػف ومػػـ ناضػػر ػ ومػػنس يػػذل  ػػانام   و فىػػـ نػػرد والنوتػػد بتمتػػم  بػػممم 
 فعىف !!  .

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجٌُػغزَجٌُػريزََٖٓأدٌحٜٓحَذإٔ
"  لمتكىنػػؼ بمماضػػور تكىن ػػم  ػػانام  ػػرط إلاة ػػمد لمخ ػػوم  فمػػمـ لمماكمػػ  فػػ  لمػػدعوى    

 ٓلمتامون  " 
 ٜٖٓػ  ٘ٛػ  ٖ٘ػ س ٜٗٛٔ/ٗ/٘*  ا ض 
 ٕ٘٘ػ  ٖٔٔػ  ٕٔػ س ٜٓٚٔ/ٗ/ٙ*  ا ض 
 ٘ٗػ  ٔٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
 ٙٔٗػ  ٖٚٔػ  ٙػ س ٜ٘٘ٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
 ٕٔٚػ  ٘ٙػ  ٕٕػ س ٜٔٚٔ/ٖ/ٕٕ*  ا ض 
 ٗ٘ٙػ ٕٚٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 

َ:َـَٝؿىنَػَٖجُريحَٕإَٔجخلظٞٓسََججل٘حتيسَلَض٘ؼوضَئلَذشغٝؽَغالغس       
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 ٓ(     ماكم  ذلى والن  باظر لمدعوى ٔ)              
 ٓ(     انمب  ممثى  ف  لمدعوى ٕ)              

 ٓ(     متمـ مكىؼ بمماضور تكىن م  انام طب م مى ماوف ٖ)              
فػمذل تخىػػؼ  ػػرط مػف يػػذه لم ػػروط و ال تاة ػػد لمخ ػوم  لمتامونػػ  و ونترتػػس لالاةػػدلـ         

 ٓتزلم ال خبلؼ عىني مةدـ لاة مد لمخ وم  لمتامون  
 ٜٗٔص  ٜٜ٘ٔػ لمدكتور فامد فتا  سرور و  ط  *         اظرن  لمبطبلف

 ومم بةديم 
ص  ٜٚٚٔفامػد فتاػ  سػرور ػ ط ٓ*        لم رعن  ولالترلملى لمتامون  ػ د

 ومم بةديم ٖٖ٘
ػ  ٔػ تػػ  ٜٜٚٔ ٕفامػد فتاػ  سػرور ػ طٓ*       لموسػنط فػ  لالتػرلملى ػ د

 ومم بةديم ٘٘٘ص 
ػ ص  ٜٛٛٔو  ٕتنػس اسػا  ػ طمامػود ا ٓ*        لالتػرلملى لمتامونػ  ػ د

 ٓومم بةديم  ٜ٘ٛ
*         نو، لماكـ لمتامو  ف  لاممم لمدعوى لمتامون  ػ لمدكتور مامود اتنس 

 ٓومم بةديم  ٖٗٔص  ٘ٗرنـ  ٜٚٚٔاسا  ػ ط 
ونػػد سػػىمى ماكمػػ  لمػػا ض بماةػػدلـ لماكػػـ فػػ  لماػػمالى لمتػػ  نثبػػى فنمػػم لات ػػمم فاػػد         

ـ لماكـ إذل زلمى     لم مض  عمف ف دره و واكمى : " إف لماكـ فركماي و ػ ف ضى بماةدل
ال نةتبػػر مػػي وتػػود ) فى مةػػدـو ( فػػ  اظػػر لم ػػماوف لال لذل  كػػمف نػػد اػػرر ووضػػةى لسػػبمبي 
وونةػػػي لم مضػػػ  لمػػػذى ف ػػػدره و وال نكتسػػػس  ػػػ تي لمرسػػػمن  لال لذل كػػػمف مونةػػػي موظ ػػػم عاػػػد 

عف رونس لمماكم  فمف وضةي بةد ذمػؾ فسػبمس لمتوننس عىني و ػ وفاي لذل زلمى     لم مض  
لماكػػـ ثػػـ توننةػػي إنػػمه ال نكسػػس ورنتػػي لم ػػ   لمرسػػمن  وال نتةػػؿ مامػػم بممتػػمم  اكمػػم مسػػتوفنم 

  ٓلم كؿ لم ماوا  " 
ػ رنػـ  ٚػ مػ  لم ولعػد لم ماوانػ  ػ مامػود عمػر ػ تػػ  ٜٙٗٔ/٘/ٕٔ*   ا ػض 
  ٚ٘ٔػ ص  ٖٙٔ

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
 خىو لماكـ مف توننس لم مض  لمذى ل دره نتةىي ف  اكـ لممةدـو "  "          

ػ  ٖٖػ رنػـ  ٗػ مػ  لم ولعػد لم ماوانػ  ػ مامػود عمػر ػ تػػ  ٖٜٚٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 
 ٖٔص 

 ٖٔٛػ رنػـ  ٚػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ مامػود عمػر ػ   ٜٚٗٔ/ٙ/ٙٔ*  ا ض 
 ٖٔٙػ ص 
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َ:ًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
لممطىوس رده ف  لمدعوى نبؿ لم  ػؿ فػ  طىػس لمػرد يػو نضػمم ممػف  " نضمم لم مض       

اتػػس عػػف لم  ػػؿ فنمػػم ألتػػؿ مةػػنف ال تسػػتا د بػػي ماكمػػ  لوؿ درتػػ  سػػىطتمم فػػ  موضػػوع 
 لمدعوى "  

  ٕٙٙػ  ٚٗٔػ  ٓٔػ م  فاكمـ لما ض ػ س  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٖٕ* ا ض 
  ٔ٘ٗػ  ٜٜػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٓ* ا ض 
 ٜٚٔػ  ٜٖػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٔ* ا ض  
 ٖٗٛػ  ٘ٛػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٖ/ٖٔ* ا ض  

 ٗٛٔػ  ٓٗػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٕ/ٙ* ا ض                  
َ

َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
فااي ممم كمف لماكـ لممطةوف فني مػرتح لمػا ض وكػمف تا نػذه ضػد لمطػمعف مػف  ػأاي         

ه مشنتػػػم رنثمػػػم فف نرتػػػس مػػػي فضػػػرلرل تسػػػنم  النمكػػػف مػػػدلركتمم بمػػػم ناػػػؽ مػػػي طىػػػس ونػػػؼ تا نػػػذ
 ن  ؿ ف  يذل لمطةف . 

َكِٜــــظَٙجألؿـــــرحخ
نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكمػػػ  لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػػم         

 ٓرنثمم ن  ؿ ف  يذل لمطةف  
 

َ:َـََٝجمٌْ
  ٓب بوؿ لمطةف  كبل     :َ   أٝلاَ

ََ ي وبةدـ إخت مص  ماكم  فمف لمدومػ  وف  لمموضوع  با ض لماكـ لممطةوف فن   :َغحٗيحا
اممتممم إم  ماكمػ  لمتامنػمى لمةمدنػ  مى  ػؿ فنممػم  لمةىنم اوعنم  باظر لمدعوننف ول 

 متددل  . فو با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم  .
َعجحت٠َػـيسَجحملح٠َٓ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ
َ
َ
َ
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َ

َهطـــــََػٔضَٓغَؿرنَجإلطغجعَٝجُرتطض
َ

٠ًََِه٘حَ(264/0997َٓغًؼَه٘حَ)6088/0997ََجُوؼيسَ
َ
َ

َم9005/81َجُـؼَٖذحُ٘وغَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َحمٌٔسَجُ٘وغ

َجُضجتغزَججل٘حتيس

َٓظًــــــغز

 ذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ
 .......ػ    ٔ:   جملوضًََََّٖٖٓٓ

 ماكـو ضديـ ػ طمعانف    ........ػ     ٕ                       
 ........ػ     ٖ                       

ومػػوطامـ لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ/ مامػػد رتػػمو  عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو  عطنػػي ػ         
 ٓ مرع  رنؼ بم م  ػ لم مير، ػ   ٕٙ مرع طىةى ارس و  ٘ٗلممامم  بمما ض
مػػػف ماكمػػػ  تامنػػػمى ناػػػم فػػػ  لم ضػػػن  رنػػػـ  ٕٓٓٓ/ٔ/ٗلم ػػػمدر فػػػ       :ََكـــ٠َجمٌــــْ

كى  ناػم ( ولم مضػ  اضػورنم   ٜٜٛٔ/ٕ٘ٙمركز نام )  ٜٜٛٔ/ٕٚٚٔ
بمأل امؿ لم من  ممد،  ...و مرتي  و........ ......بمةمنب  كؿ مف : ػ 

خمس ع ر عممم  عمم ُفسػاد إمنممػم مػس م ػمدر، لمسػبلح لماػمرى ولمسػبلح 
و ػػػمرتي  .......ومةمنبػػػ  لممػػػتمـ /  ـ    س ( لممضػػػبوطنفلألبػػػنض) لم ػػػأ

   ٓبمأل امؿ لم من  ممد، ع ر ساولى ممم ُفساد إمني  ......
َجُٞهحتـغ

  .........( ٕ) .......( ٔفاػػػػػػػمؿ لمماػػػػػػػمم  لمةػػػػػػػمـ مانمبػػػػػػػ  ناػػػػػػػم لمكىنػػػػػػػ  لممتممػػػػػػػنف )        
 ػػػػػؼ فامػػػػػـ فػػػػػ  نػػػػػـو إمػػػػػ  ماكمػػػػػ  لمتامنػػػػػمى بو ( و ........)  ......(  ٖ( ).........) و
عمػػدل  مػػس سػػبؽ لإل ػػرلر ولمتر ػػد  .......بػػدلور، مركػػز ناػػم مامفظػػ  ناػػم نتىػػول  ٜٜٛٔ/٘/ٖٕ

بػػأف بنتػػول لمانػػ  وع ػػدول لمةػػـز عىػػ  نتىػػي وفعػػدول مػػذمؾ سػػبلام  ) فػػأس ( وتر ػػدوه فػػ  لمطرنػػؽ 
لألوؿ  لممو ؿ إم  زرلعتي ولمذى فن اول سى م  مروره فني ومػم إف ظ ػرول بػي اتػ  ضػربي لممػتمـ
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بمم أس عى  رفسي بنامم فطىؽ عىني لممتمـ لمثما  عنمرل  امرنم  نم دنف مف ذمؾ نتىي فادثى بي 
لإل ػػمبمى لممو ػػوف  بت رنػػر لم ػػ   لمت ػػرنان  ولمتػػ  فودى بانمتػػي بنامػػم كػػمف لممػػتمـ لمثممػػث 

 ٓونُ د مف فزريـ  نرلنس لمطرنؽ
 ٓس ( بانر ضرور، فارز سبلام  فبنض ) فأ  :َََََٝجملطَْٜجألٍَٝأيؼحَا

ــحَا ــح٠َٗأيؼ ــطَْٜجُػ فاػػرز سػػبلام  امرنػػم  ) م  ػػخام  ( وطى متػػي دوف فف ُنػػرخص مػػي    :ََجمل
 ٓباارلزه 

 ٕ٘و  ٙو  ٔع وبػػػمى ولممػػػولد  ٕٖٕو  ٖٕٔو  ٖٕٓلألمػػػر لممةمنػػػس عىنػػػي بػػػمممولد         
 ٜٔٛٔمسػػػػػا   ٘ٙٔلممةػػػػدؿ بمم ػػػػماوف  ٜٗ٘ٔمسػػػػػا   ٜٖٗمػػػػف لم ػػػػماوف  ٖٓو  ٕٙمكػػػػرر و 

 ٓ( لممرفؽ ٖمتدوؿ رنـ )ول
نضػػى ماكمػػ  لمتامنػػمى اضػػورنم  بمةمنبػػ  كػػؿ مػػف لممتممػػنف  ٕٓٓٓ/ٔ/ٗوبتىسػػ          
( بمأل ػػػامؿ لم ػػػمن  ممػػػد، خمسػػػ  ع ػػػر سػػػا  ومةمنبػػػ   ........) و ػػػمرتي  و........ .......
( بمأل ػػػػامؿ لم ػػػػمن  ممػػػػد، ع ػػػر سػػػػاولى وم ػػػػمدر، لمسػػػػبلح لماػػػػمرى  ....) و ػػػمرتي  ........

 ٓلمسبلح لألبنض ) لم أس ( لممضبوطنف و 
وممػػم كػػمف يػػػذل لماكػػـ نػػد  ػػػدر بػػمطبل  ف ػػػد طةػػف عىنػػي لمماكػػػـو ضػػديـ لممػػػذكورنف         

 ٚوننػػد لمطةػػف تاػػى رنػػـ  ٕٓٓٓ/ٔ/٘بطرنػػؽ لمػػا ض بأ خم ػػمـ مػػف لمسػػتف وذمػػؾ بتػػمرن  
 ٓلمةموم   ستف نام ٕٓٓٓمسا  

َـَ:َٝٗٞعصَكئحَي٠َِأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ        
َ

َٖــأؿرحخَجُـؼ
َ َ:َـَجُوظٞعَك٠َجُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع:َََأٝلَا

ذمؾ فاي وعى  مم نبنف مف ماضر تىسػ  لممامكمػ  فػاف لمػدفمع عػف لمطػمعانف تمسػؾ        
اتػؿ  ........ف  تمنػس مرلاػؿ سػنر لمػدعوى فمػمـ لمماكمػ  بضػرور، إسػتدعمم لم ػميد لألوؿ 

تمػػـ لممتممػػنف بارتكمبػػي ػ مسػػممع  لممتاػػ  عىنػػي ولمػػذى إدعػػ  رشنتػػي مىاػػمدث ونػػى ادوثػػي ول 
 ممدتي بممتىس  ف  اضور لمطمعانف ولممدلفةنف عامـ واظرل  أليمن  يذل لم ميد وألاي  ػميد 
لمرشنػػػ  لموانػػػد فػػػ  لمػػػدعوى ف ػػػد ف ػػػر لمػػػدفمع عىػػػ  اضػػػوره وبممتىسػػػ  لألخنػػػر،  ػػػمـ عىػػػ  

م، مىطىػػس لأل ػػى  ويػػو لماكػػـ ببػػرلإسػػتدعموي كطىػػس إاتنػػمط  تػػمـز إذل مػػـ تسػػتتس لمماكمػػ  
وفوضػػح لمػػدفمع لألسػػبمس لمتػػ  دفةتػػي إمػػ  لمتمسػػؾ بمػػذل لمطىػػس لمطػػمعانف ممػػم ُفسػػاد إمػػنمـ .  

لمتمـز لمذى نرع بي سمس لمماكم  ف  غنر تػأخنر فو عػدوؿ فوترلتػس و مبناػم  فف ذمػؾ لم ػميد 
لمامنػػد امػػود، مةػػموف فمسػػؾ عػػف إتمػػمـ لممتممػػنف فو تادنػػد لمتاػػمه عاػػد إببلغػػي لما نػػس عبػػد 

 ٓدوف مبرر سمو  فو م بوؿ  ٜٜٛٔ/٘/ٖٕمبماث مركز  رط  نام  بمح نـو 
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وتمم ببلغي خممنم  كىن   ممم ن نػد م ػميدتي لمتاػمه ػ فى تاػمه ػ  فثاػمم إرتكػمبمـ لمترنمػ          
ـ نم رل  ببلغي عى  مترد لإلببلغ عػف م تػؿ ولمػده فثاػمم وتػوده با ىػي  ػبمح ذمػؾ لمنػـو . ومػ

ناػػدد لم ػػميد فسػػممم لممتممػػنف إال  بةػػد إات ػػمؿ مةػػموف لممبماػػث لممػػذكور ممكػػمف لمتثػػ  وم مبىػػ  
لمةمند ف رؼ رنمض ومأمور لممركز وبةد يػذه لمم مبىػ  وفا رلديمػم بمم ػميد لمسػممؼ لمػذكر بػدف 
دعػػ  م ػػمابتي مولمػػده لممتاػػ  عىنػػي وم ػػميدتي  فػػ  إتمػػمـ لممتممػػنف لمثبلثػػ  بارتكػػمس لمولنةػػ  ول 
لممتممػنف لمثبلثػػ  فثاػػمم إعتػػدلومـ عىنػػي ونتىػػي لألوؿ ببىطػ  ولمثػػما  باسػػتةممؿ سػػبلح اػػمرى بنامػػم 

 ٓكمف لمثممث نرلنس لمطرنؽ ون د مف فزريـ 
وخىػػص لمػػدفمع مػػف ذمػػؾ إمػػ  فف يػػذل لإلتمػػمـ لممتػػأخر وغنػػر لممبػػرر بأسػػبمس م بومػػ          

م ػطاس وناطػوى عىػ  لإلخػتبلؽ  وبةد اضور مأمور لممركز وم تش لممبماث ناب  عػف فاػي
ومتمفم، لما ن   إذ كمف طبنةنم  فف ُنْبِى  لم ميد لممػذكور عػف فسػممم لمتاػمه فػور م موػي بمما نػس 
ببلغي بممولنة  مو فاي  ميديم فةبل  وعم ر فادلثمم كمم إدع  فنمػم بةػد  عبد لمامند امود، ول 

ٓ 
مطمم لممػػذكورنف تةمػػدول إخ ػػمم ولضػػمؼ لمػػدفمع فػػ  مرلفةتػػي فف مبماػػث لم ػػرط  وضػػب       

دعول عدـ إمكمان  لمتو ؿ إم  مةرفػ  ماػؿ إنممتػي اممنػم  بػدعوى فاػي غػمدر  لم ميد لممذكور ول 
لمماط   إم  تم  غنر مةىوم  اتػ  ال تك ػؼ مامن ػتي عػف ا ػموؽ نػد تػونةمـ فػ  لممسػوومن  

ن ػ   فو ولنةػم  فضػبل  ممم إرتكبػي كػؿ مػف فخطػأ فدى إمػ  يػذل لإلتمػمـ لممى ػؽ لمػذى ال نطػمبؽ ا 
عف لإلتػرلملى لمتةسػ ن  ولمبمطىػ  لمتػ  إُتخػذى عاػد لم ػبض  عىػ  لمطػمعانف ممػم نػونةمـ فػ  
مسوومن  فخرى ف د وطأ، عى  مست بىمـ وامضريـ  وفطراى لمماكم  ذمؾ لمػدفمع ب وممػم : " 

اضػػمره وفرسػػىى لمةد نػػد مػػف إف لمثمبػػى فامػػم نممػػى بػػاعبلف لم ػػميد لممػػذكور وفمػػرى بضػػبطي ول 
لمخطمبمى إم  لمتممى لممسووم  بمم رط  متا نذ فمر لمضبط ومكف تةذر لإلستدالؿ عىني عى  
ااو مم تمم بماضر لمتىس  وفف لمماكم  تكوف ند إستا دى كمف  لمممكامى لم ماوان  متمكنف 

مػػف إسػػتةممؿ ا ػػي فػػ  مامن ػػ  لم ػػميد دوف تػػدوى بمػػم ناػػؽ مةػػي إسػػتمرلريم فػػ  اظػػر  لمػػدفمع
 ٓولم  ؿ فنمم دوف سممعي " لمدعوى 
ويو إستدالؿ مةنس ألف لمماكم  إستةماى ف  نضػمومم بػرفض يػذل لمطىػس لمتػويرى         

بمممكمتبػػػػػمى لمتػػػػػ   ػػػػػدرى مػػػػػف لممسػػػػػوومنف بمم ػػػػػرط  لمةػػػػػممىنف بمدنرنػػػػػ  فمػػػػػف ناػػػػػم . ويػػػػػشالم 
تػػػس لممسػػووموف يػػػـ بػػػذلتمـ ماػػؿ لماةػػػ  بػػػممتولطش ولإلتمػػمـ ب  ػػػد إخ ػػػمم لم ػػميد لممػػػذكور وا

 ممدتي عػف لمماكمػ  اتػ  ال تتك ػؼ ا ػموؽ ُتانػر مسػمر لألدمػ  ومػم نترتػس عىنمػم مػف تانػر 
 خر ف  وتي لمرفى فػ  لمػدعوى وممػذل كػمف لمػرد لمسػممؼ لمػذكر متسػمم  بمم سػمد فػ  لإلسػتدالؿ 

 ٓفضبل  عف لإلخبلؿ باؽ لمدفمع ممم ناطوى عىني مف م مدر، عى  لممطىوس 
  رديػػػم لمم ػػػمر إمنػػػي إمػػػ  فف فامػػػم نممػػػى بكػػػؿ مػػػم نىػػػـز )؟!!!( كمػػػم ذيبػػػى لمماكمػػػ  فػػػ      
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اضػػػمره دوف تػػػدوى  إلسػػػتدعمم لم ػػػميد لممػػػذكور إمػػػ  لماػػػد لمػػػذى فدى إمػػػ  لألمػػػر بضػػػبطي ول 
وبذمؾ تكوف ند بػذمى ن ػمرى تمػديم متا نػؽ ذمػؾ لمطىػس لمػذى تمسػؾ بػي لمػدفمع ػ ويػو نػوؿ 

إبػبلغ فمػر لمضػبط بولسػط  لمانمبػ    ناطوى عى  مبمما  ظمير، إذ كمف ف  إستطمع  لمماكمػ 
لمةممػػ  إمػػ  لممسػػوومنف بػػوزلر، لمدلخىنػػ  وم ػػىا  لألمػػف لمةػػمـ بمم ػػمير،  لمماػػوط بمػػـ تا نػػذ يػػذه 
لألولمػر عىػػ  مسػتوى لمتممورنػػ  ومػدنمم مػػف لإلمكمانػمى ولموسػػموؿ لمادنثػ  مػػم نمكامػم مػػف يػػذل 

 مومػ  بمماسػب  مسػىطمى لألمػف لمماىنػ  لمتا نذ بةنػدل  عػف  ػبم  لمتولطػش فو لإليمػمؿ ولمترلخػ  لم
 ٓبمركز لم رط  ومدنرن  فمف نام 

وعىػػ  ذمػػؾ فػػاف لم ػػوؿ باسػػتامم  )؟!( إسػػتدعمم ذمػػؾ لم ػػميد متا نػػؽ ذمػػؾ لمطىػػس لمػػذى      
تمسؾ بي لمدفمع نكػوف غنػر سػمو  م ػوبم  بممتةسػؼ ولم سػمد لمُمبطػؿ ػ وكػمف عىػ  لمماكمػ  فف 

ألخػرى متا نػػؽ ذمػؾ لمطىػس لمتػػويرى ولممػمـ نبػػؿ لم  ػؿ فػػ  تبػذؿ مػف تمابمػػم كمفػ  لموسػػموؿ ل
لمػػدعوى ألف لممامكمػػمى لمتامونػػ  ت ػػـو فسمسػػم  عىػػ  لمتا ن ػػمى لم ػػ ون  لمتػػ  تترنمػػم لمماكمػػ  
بممتىسػ  لمةىانػػ  باضػػور لممتممػػنف ولممػػدلفةنف عػامـ  وال نتػػوز باػػمؿ إتػػرلم يػػذه لممامكمػػمى 

ع بسممعمـ  مم دلمى لممامكم  تمرن  ومػـ ناىػؽ دوف سممع  مود لإلثبمى إذل مم تمسؾ لمدفم
 ٓبمس لممرلفة  بةد 

وألف تامزؿ لممتممنف عف طىس سممع لم ميد فثامم لممامكم  ػ عى  فرض ادوثي ػ ال         
ناػػوؿ دوف طىػػس سػػممعي ومػػو عىػػ  سػػبنؿ لإلاتنػػمط متػػ  فبػػدى يػػذل لمطىػػس نبػػؿ لم  ػػؿ فػػ  

تمزمػػم  إذل مػػـ تسػػتتس لمماكمػػ  إمػػ  طىبػػي لأل ػػى  لمػػدعوى ألاػػي فػػ  يػػذه لماممػػ  نةتبػػر طىبػػم  
 ٓويو لم ضمم بممبرلم، 

وألف لمت ػػرس فػػ  اممػػ  لم ػػميد لما سػػن  ولمة ػػبن  ونػػى إدالوػػي بمم ػػممد، ومػػم نػػد نبػػدو         
عىني مػف إضػطرلس ومرلوغػ  وغنػر ذمػؾ ممػم نةػنف لمماكمػ  عىػ  ت ػدنر فنولمػي اػؽ نػدريم وال 

إتػػرلملى تامونػػ  ولمػػذى  ٜٕٛذل لأل ػػؿ لمم ػػرر فػػ  لممػػمد، نتػػوز مىماكمػػ  لإلفتوػػمى عىػػ  يػػ
إفترضي لم مرع ف  نولعد لممامكم  ألنػ  عىػ  مممػم كماػى إال  إذل تةػذر سػممع لم ػميد فو ًنبِػًؿ 
لممتمـ فو لمُمدلفس عاي ذمػؾ  ػرلا   فو ضػمام  ػ ويػو مػممـ نا ػؿ فػ  لمػدعوى لممطرواػ  ػ إذ 

بػؿ ف ػر عىنػي ومػو عىػ  سػبنؿ لإلاتنػمط إذل مػـ ت ػأ  مـ نا ؾ لمدفمع عف لمتمسؾ بمػذل لمطىػس
 ٓلمماكم  لإلستتمب  إم  طىبي لم ضمم بممبرلم، 

بنػػد فف لمماكمػػ  تةتىػػى وف ػػىى فػػ  لمػػدعوى دوف سػػممع ذمػػؾ لم ػػميد لموانػػد لمػػذى         
تةتبػػر  ػػممدتي لمدعممػػ  لألسمسػػن  ولمركنػػز، لمتويرنػػ  لمتػػ  نػػمـ عىنمػػم لإلتمػػمـ لمُمسػػاد مىطػػمعانف 
طرلامم تمابم  فاف لمدعوى تكوف ند خىى مف لألدم  كىن   إذ ال نتب    ألاي مس إستبةمد فنولمي ول 
إال  تارنػػػػمى لم ػػػػرط  ويػػػػ  واػػػػديم ال تػػػػامض دمػػػػنبل  فو نرناػػػػ  تك ػػػػ  ألف ُن ػػػػمـ عىنمػػػػم نضػػػػمم 

ولم مضػػػ  لمتاػػػمو  ال نةتمػػػد فػػػ  تكػػػونف ع ندتػػػي  بمإلدلاػػػ  ألامػػػم ال ُتًةبِػػػر إاًل عػػػف رفى تممةمػػػم
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طمواماي إال  عى  رفني لم خ   وال نتوز مي فف ُندخؿ ف  وتدلاي رفنم   خر مسوله و   ٓل 
وال ماػؿ فػػ  يػػذل لم ػػدد مى ػػوؿ بػػأف لألنػولؿ لمتػػ  إعتمػػدى عىنمػػم لمماكمػػ  ولمخم ػػ          

بػذمؾ لم ػػميد نػػد تػػـ ر ػػديم بممتا ن ػػمى وُفتػرى لمماكمػػ  تبلوتمػػم بممتىسػػ  باضػػور لممتممػػنف 
ـ ػ ألف اػػؽ لمػدفمع فػػ  سػممع  ػػممدتي ال نتةىػؽ بمػػم فبػدله فػػ  لمتا ن ػمى بمػػم ولمُمػدلفةنف عػام

بػػؿ لمةبػػر، بمػػم ُنبدنػي فػػ  تىسػػ  لممامكمػػ  ونسػػس لمػػدفمع مػػف لم ػػمود ػ  نطػمبؽ فو نخػػممؼ غنػػره
كمم ال ماؿ مى وؿ كذمؾ بأف لم ػميد لمسػممؼ لمػذكر مػف ُنانػر  ٓمامن تي إظممرل  موتي لما ن   

ىػؼ عمػػم روله فػ  لمتا ن ػػمى عػف لمولنةػػ  لمتػ  إدعػػ  م ػميدتمم ػ ألاػػي ال فنولمػي وفامػم مػػف تخت
نتوز مىماكم  فف تتابأ سى م  بمم ند ُنػدم  بػي لم ػميد مػف فنػولؿ بممتىسػ  وال لإلنتاػمع بػدمنؿ مػـ 
ُنطػػػػرح فممممػػػػم ونػػػػتـ مامن ػػػػتي فػػػػ  اضػػػػور لممتممػػػػنف ولمُمػػػػدلفةنف عػػػػامـ وألف  ػػػػممد، لم ػػػػميد 

س ر عاي مامن تي مف تماس تمنس لمخ ـو ند تت  بمم ُن اةمم بانػر لممذكور فممممم ومم ند تُ 
ند إنتاةى بي مف لألدمػ  لمتػ  عومػى عىنمػم وألف فاػدل  ال نسػتطنس فف نتونػس سػى م  مػم  مم كماى

نػػػد نػػػدور فػػػ  وتػػػدلف لمماكمػػػ  مػػػف فثػػػر عاػػػدمم تسػػػمس تىػػػؾ لم ػػػممد، بممتىسػػػ  وُنبػػػمح مىػػػدفمع 
 ٓ  إثبمتم  فو ا نم  مامن تمم وعاد لممولزا  بنف لألدم
َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

"  لأل ػػػػؿ فػػػػ  لممامكمػػػػمى لمتامونػػػػ  فامػػػػم إامػػػػم تُباػػػػ  عىػػػػ  لمتا ن ػػػػمى لمتػػػػ  تترنمػػػػم        
لمماكمػػ  فػػ  لمتىسػػ  وُتسػػمس فػػ  خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم  ػ وذمػػؾ فػػ  مولتمػػ  

اضػمره لمخ ـو وعىنمم فف تةموف لمدفمع   ف  فدلم مأمورنتي و  فف تأمر بممباث عف لم ميد ول 
ومو بمم و، ألدلم لم ممد، مم دلـ ند متػأ إمنمػم      فػ  ذمػؾ واسػس إمػ  لم ػميد تةمػد تمربػي فو 
تمرنبي ات  ال ُندم  ب ممدتي ف  متىس لم ضػمم ومػم دلمػى لمماكمػ  نػد تبناػى فا نػ  لمػدفمع 

نم دل  تةطنؿ لمسنر ف  لمػدعوى ف  تمسكي بوتوس مامن تي وفاي مـ نكف ف  طىبي مرلوغم  فو 
 ٓفاذل ن رى ف  ذمؾ كمف اكممم مةنبم  إلخبلممم باؽ لمدفمع " 

مسػا   ٜٙٔٔػ طةػف  ٙٓٔٔػ ص  ٕٗٓػ رنػـ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٕٔ*  ا ػض 
 ؽ٘٘

 ٜٕ٘طةػف  ـ ٙٚٔػػ صٙٛٔػ رنػـ  ٗػ متموعػ  عمػر ػ تػػ ٖٜٛٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ػض 
 ؽٛمسا  
 ؽ٘٘مسا   ٘ٓٙٔػ طةف  ٔٓٛص ػ  ٔٗٔػ رنـ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٕ*  ا ض 

َ:َـََٝهؼصًَظُيَذإٔ
اتنمطنم  سممع  ميد         إثبمى فو إترلم  "  طىس لمدفمع ف  ختمـ مرلفةتي لمبرلم، ف ىنم  ول 

 ٓـ تاتي إم  لمبرلم،  "  ػُنةتبر طىبم  تمزمم  تىتـز لمماكم  باتمبتي مت  كماى متا نؽ ُمًةِنْف 
 ؽٕ٘مسا   ٙ٘ٙٔػ طةف  ٜٔ٘ػ ص  ٜٔٔ ػ رنـ ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/٘/ٔٔ*  ا ض 
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ََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحع:ََََغحٗيحَا
ف د تمسؾ دفمع لمطمعانف كذمؾ فػ  ختػمـ مرلفةتػي فمػمـ ماكمػ  لمموضػوع ونبػؿ ن ػؿ بػمس     

لممرلفةػػ  بطىػػس إسػػتدعمم لمطبنػػس لم ػػرع  لمػػذى فتػػرى ت ػػرنح تثػػ  لممتاػػ  عىنػػي إلسػػتطبلع 
فثػػمره لمُمػػدلفةوف عػػف لممتممػػنف مػػف وتػػود خػػبلؼ بػػنف لألدمػػ  لم ومنػػ  ولم انػػ  لمػػولرد، رفنػػي فنمػػم 

بذمؾ لمت رنر وكذمؾ مم ُفثنر ف   ػأف لممظػمير لمرمنػ  لمتػ  وتػدى عىنمػم لمتثػ  عاػد لمت ػرنح 
وعػػدـ إت منمػػم مػػس لمونػػى لمماػػدد إلرتكػػمس لمترنمػػ  وفػػؽ فنػػولؿ  ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ ػ اتػػؿ 

 ٓمذى إدع  فاي كمف ن مابي ف  ذمؾ لمونى لممتا  عىني ػ ل
ويػػو طىػػس ُنةػػد تمزمػػم  ومػػو ُفبػػدى عىػػ  سػػبنؿ لإلاتنػػمط مػػم دلمػػى لمماكمػػ  مػػـ تسػػتتس      

مىطىس لأل ى  ويو لم ضمم بممبرلم، وألف لمطبنس لم رع  لممذكور ُنةد مف  مود لإلثبػمى إذ 
اد إمنمػػم لإلتمػػمـ ومػػف بػػنف ركػػموزه نػػدـ ت رنػػره مػػف سػػىط  لإلتمػػمـ باعتبػػمره مػػف لألدمػػ  لمتػػ  نتسػػم

 ٓودعمومي 
وممذل ف د كمف مف لممتةنف عى  لمماكم  إستدعممه ألدلم لم ػممد، فممممػم بةػد تكىنػؼ         

لمانمبػػػ  لمةممػػػ  باعبلاػػػي خم ػػػ   وفف سػػػممعي ممكػػػف ومػػػنس مسػػػتانبل  كمػػػم فف ت رنػػػره عىػػػ  يػػػذل 
عىػ   ػا  دفػمع لمطػمعانف لمسػممؼ  لمااو ظمير لمتةىػؽ بممػدعوى والـز مى  ػؿ فنمػم ونترتػس

لمػػذكر ويػػو وتػػود تةػػمرض بػػنف ذمػػؾ لمػػدمنؿ لم اػػ  و ػػممد، لم ػػميد لألوؿ ممػػم نستة ػػ  عىػػ  
لممولممػ  ولمتوفنػؽ ػ ثبػوى كػذس ذمػؾ لم ػميد وعػدـ إمتزلمػي بمم ػدؽ ولمولنػس فػ   ػممدتي لمتػ  

لمطىػس ب وممػم : ر ديم بممتا ن مى عاد سشلمي فممـ سىط  لمتا نػؽ وفطراػى لمماكمػ    ذمػؾ 
" إف لمماكمػػ  وتػػدى بػػأورلؽ لمػػدعوى ومسػػتادلتمم مػػم نك ػػ  متكػػونف ع نػػدتمم وممػػذل تىت ػػى عػػف 

 ٓيذل لمطىس " 
ويػػو رد مةنػػس ونم ػػر كػػذمؾ ألف لمطبنػػس لم ػػرع  لمػػذى فتػػرى ت ػػرنح تثػػ  لممتاػػ         

تػمم ت رنػره  عىني فػ  لمنػـو لمػذى ُنتػؿ فنػي ُنةػد وال  ػؾ مػف  ػمود لإلثبػمى ضػد لمطػمعانف ونػد
ضمف نموم  فدم  لمثبوى لمم دم  مف سىط  لإلتممـ كمم تسمادى لمماكم  ف  نضمومم بمإلدلا  
إمػػ  لمػػدمنؿ لمُمسػػتمد مػػف ذمػػؾ لمت رنػػر وكػػمف مػػف دعمومػػي وركػػموزه لألسمسػػن  وممػػذل كػػمف نتةػػنف 

. وال عى  لمماكم  سممع  ممدتي بةد إعبلاي بمةرف  سىط  لإلتممـ لمامضػر ممثىمػم بممتىسػ  
ن دح ف  ذمؾ فف نكوف  خص ذمؾ لمطبنػس مػـ نػدر  بتىػؾ لم مومػ  مػم دلـ لمت رنػر لمػذى فعػده 
بةػػد ننممػػي بممت ػػرنح مػػف بػػنف تىػػؾ لألدمػػ  لمتػػ  فخػػذى بمػػم لمماكمػػ  وفنممػػى عىنمػػم نضػػػمميم 
بمإلدلا  ػ وألاي ال نىـز فػ  لم ػميد لمػذى نتةػنف عىػ  لمماكمػ  سػممعي باػمم  عىػ  طىػس لمػدفمع 

إترلملى تامون  ػ فف نكوف إسمي مر ودل  ب موم  لألدمػ  لمم دمػ  مػف لمانمبػ   ٜٕٛمىممد،  طب م  
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 ٓلمةمم  بؿ نك   فف نكوف مف بنف مف  ميدول لمولنة  وعمناول فادلثمم وفثمريم 
  

ف كػػمف لم ػػماوف نػػد رسػػـ          ونػػد نضػػى ماكمػػ  لمػػا ض فػػ  لمةدنػػد مػػف فاكمممػػم بأاػػي " ول 
ف  موده فممـ ماكم  لمتامنمى ) وند نمـ لمطمعف يام بولتبػي ( و ػ إال  فف طرن م مىمتمـ إلعبل

لمم رع مـ ن  د بذمؾ لم  لإلخبلؿ بمألسس لمتويرن  مىمامكممى لمتامون  و ولمت  ت ـو عىػ  
لمتا نؽ لم ػ وى لمػذى تترنػي لمماكمػ  بممتىسػ  وتسػمس فنػي لم ػمود و سػولم الثبػمى لمتممػ  فو 

مـ ممكاػػم و ػ ثػػـ تتمػػس بػػنف مػػم تستخى ػػي مػػف  ػػممدلتمـ وبػػنف عام ػػر ا نمػػم و مػػم دلـ سػػممع
لإلستدالؿ لألخرى ف  لمدعوى لممطروا  عى  بسمط لمباث متكوف مف يذل لممتمػوع ع نػدتمم 
ف  لمدعوى . وفاػي نتةػنف عىػ  لمماكمػ  إتمبػ  لمػدفمع لمػ  طىبػي سػممع  ػمود لمولنةػ  ومػو مػـ 

فو ن ػػـ لممػػتمـ بػػاعبلامـ و الامػػـ تمنةػػم ال نةػػػدوف  نػػرد ممػػـ ذكػػر فػػ  نمومػػ   ػػمود لإلثبػػػمى و
 ػػمود ا ػػ  بمةاػػ  لمكىمػػ  و اتػػ  نىتػػـز بػػاعبلامـ و وألف لمماكمػػ  يػػ  لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى 
نتةنف فف نت سح متا نؽ لمولنة  وت  نمم عى  لموتي لم انح و غنر م ند، ف  ذمؾ بت رؼ 

لو تس طي مػف فسػممم لم ػمود لمػذنف عػمناول  لمانمب  لمةمم  فنمم تثبتي ف  نموم   مود لالثبمى و
ااىػػؽ بػػمس لمػػدفمع  ال  إات ػػى لمتدنػػ  فػػ  لممامكمػػ  ول  لمولنةػػ  و فو نمكػػف فف نكواػػول عمناويػػم و ول 
ذ كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني  ف  وتي طمرنني و ويو مم تأبمه لمةدلم  ف د لإلبمم . ول 

فو نػػرد عىنػػي و فااػػي نكػػوف مةنبػػم بمػػم  نػػد فغ ػػؿ طىػػس لمػػدفمع فػػ  يػػذل لمخ ػػوص و فىػػـ نتبػػي
              ٓنستوتس ا ضي " 

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

 ٜٕ٘ػ  ٖٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٕ/ٜض  *  ا 
كمػػػم فف لمماكمػػػ  ال تت نػػػد فػػػ  تكػػػونف ع نػػػدتمم فػػػ  لمػػػدعوى بمم ػػػمود لمػػػولرد ذكػػػريـ         

بمم موم  لممذكور،  بػؿ عىنمػم سػممع كمفػ  مػف كػمف نتةػنف سػممعمـ فو تػرى إسػتدعمومـ مى ػممد، 
 ٓسولم بامم  عى  طىس لممتمـ فو لمُمدلفةنف عاي 

ىس لمدفمع ند إا ػس عىػ  ضػرور، سػممع لمماكمػ  مىطبنػس لم ػرع  لمػذى ومم دلـ ط        
فتػػرى ت ػػرنح تثػػ  لممتاػػ  عىنػػػي وكػػمف يػػذل لمت رنػػر مػػف بػػػنف لألدمػػ  لممطرواػػ  عىػػ  بسػػػمط 
لمباػث ومػػف فسػػماند لإلتمػػمـ ودعمومػي و ف ػػد كػػمف نتةػػنف عىػ  لمماكمػػ  لإلسػػتتمب  ممػػذل لمطىػػس 

مبػػػ  لمةممػػ  بػػػاعبلف ذمػػػؾ لمطبنػػس مسػػػممع  ػػػممدتي ومػػو ُفبػػػدى عىػػ  سػػػبنؿ لإلاتنػػػمط وتػػأمر لمان
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فممممم باضور لممتممنف ولمُمدلفةنف عامـ رغـ وتود ت رنره عف ت رنح تىؾ لمتث  تاى اظػر 
ينو  لمماكم  ويو تزم مف فورلؽ لمدعوى ولممستادلى لمم دم  فنمم ألف وتود ذمؾ لمت رنر ال 

مػػدفمع مػذمؾ لمطبنػػس ممػػم نػد ُتسػػ ر عاػػي ُنااػ  عػػف سػػممع مػف نػػمـ بتارنػػره ومامن ػ  لمماكمػػ  ول
يذه لممامن   وذمؾ لمتا نؽ مف فمور نمكف فف نتانر بمم وتػي رفى لمماكمػ  فػ  لمػدعوى بمػم 
ُنخممؼ لمرفى لمذى كماى ند إاتمى إمني نبؿ سممعي وذمؾ وفؽ لأل وؿ ولمضولبط لمم رر، ف  

ن  لمتػ  ُتترنمػم لمماكمػ  بممتىسػ  لممامكممى لمتامون  ولمت  ت ـو فسمسم  عى  لمتا ن مى لم  و 
ذ خمم ى لمماكم  يذل لماظػر فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم   لمةىان  كمم سىؼ لمبنمف ول 

خبلمي باؽ لمدفمع   ٓولتس لما ض ولإلامم  م  ور تسبنبي ول 
كمػػػم طممػػػس لمُمػػػدلفةوف عػػػف لمطػػػمعانف كػػػذمؾ فػػػ  ختػػػمـ لممرلفةػػػ  إسػػػتدعمم لمضػػػمبط         
مبماػػػث مركػػػز  ػػػرط  ناػػػم لمػػػذى تى ػػػ  بػػػبلغ لماػػػمدث مػػػف لم ػػػميد لألوؿ فػػػ  فع ػػػمس  .......

لمولنةػػ  مسػػشلمي عػػف مةىوممتػػي ويػػو  ػػميد تػػويرى كػػذمؾ عم ػػر بةػػض فاػػدلث لمولنةػػ  واػػرر 
ات ػػػؿ فػػػور تى نػػػي لمػػػببلغ لممػػػذكور إمػػػ  مكػػػمف تثػػػ   ٜٜٛٔ/٘/ٖٕماضػػػر لمضػػػبط لممػػػشرخ  ول 

ز وم ػػتش لممبماػػث كمػػم فتػػرى و ػػؼ لمتثػػ  لممتاػػ  عىنػػي وفتػػرى مةمناتمػػم مػػس مػػأمور لممركػػ
 ٓوتى   مف لم ميد لألوؿ مم ن ند تادند فسممم لممتممنف مىمر، لألوم  

ومف يذل نتبنف فيمن   ممدتي وتدوليم ومػزـو سػممعي فمػمـ لمماكمػ  ومػو مػـ نػرد ذكػره         
مػػم نػػرد فنمػػم مػػف فػػ  نمومػػ  فدمػػ  لمثبػػوى لمم دمػػ  مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  ولمتػػ  ال تت نػػد لمماكمػػ  ب

لسممم يػشالم لم ػمود كمػم سػىؼ لمبنػمف وألف ذمػؾ لم ػميد نمكػف فف نكػوف مدنػي مػف لممةىومػمى 
طموامامم عاد لم  ؿ ف  لمػدعوى وألف عىنمػم فف تسػتةنف  مم ُنةد ذو فثر ف  ع ند، لمماكم  ول 

مود ف  سػبنؿ ك ػؼ لما ن ػ  لمتػ  نسػة  إمنمػم لم مضػ  لمتاػمو  بكمفػ  لألدمػ  سػولم بسػممع  ػ
لإلثبمى فو  مود لمولنة  لمػذنف عم ػرول فاػدلثمم فو بةػد م مرفػ  لمترنمػ  وفػ  فع مبمػم مبم ػر، 
ألامػػػـ منسػػػػول مػػػػف  ػػػػمود لما ػػػ  اتػػػػ  نكىػػػػؼ لممتممػػػػوف بػػػاعبلامـ وألف سػػػػممع يػػػػشالم لم ػػػػمود 

 ٓضرورى إلظممر تماس لماؽ ف  لمدعوى ويمدنم  مى ولس 
 

ذ فمسػػكى لمماكمػػ  عػػف سػػممع ذمػػؾ ل         م ػػميد مكت نػػ  فػػ  تكػػونف ع نػػدتمم بمػػم اوتػػي ول 
لألورلؽ ولألدم  لممطرواػ  عىنمػم ولمػولرد، ب مومػ  فدمػ  لمثبػوى لمم دمػ  مػف لمانمبػ  لمةممػ  فاامػم 

 ٓتكوف ند فخىى بدفمع لمطمعانف بمم ُنبطؿ اكممم لمطةنف ونستوتس ا ضي 
بمةرفتمػم وطػرح كمفػ  ومف لمم ػرر فػ  يػذل لم ػدد فف عىػ  لمماكمػ  تا نػؽ لمػدعوى         

لألدم  بممتىس  مباثمم بمةرفتمم وباضور لممتممنف ولمُمػدلفةنف عػامـ غنػر ُم نػد، فػ  ذمػؾ بمػم 
ورد مػػف فدمػػ  ب مومػػ  فدمػػ  لمثبػػوى لمم دمػػ  مػػف سػػىط  لإلتمػػمـ ألف تىػػؾ لألدمػػ  ُتًةبِػػر عػػف رفى 

  ع ندتػي رفنػم  مسػوله لمانمب  لمةمم  وي  سػىط  لإلتمػمـ وال نتػوز مى مضػ  لمتاػمو  فف ُنػدخؿ فػ
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 ٓورفني لم خ   واده ًكِوف ع ندتي مف إعت مده لمخمص بؿ عىني فف نُ 
طىػػس سػػممع لمتنػػرلف لممبل ػػ نف  ٓٓكمػػم طىػػس لمػػدفمع كػػذمؾ فػػ  ختػػمـ لممرلفةػػ  ػ         

ممكمف لمامدث و ػن  لمبىػد، ولمةمػد، وضػمبط  ػرط  فباػود ويػـ كػذمؾ مػف  ػمود لمولنةػ  لمػذنف 
دنمـ مةىوممى عامم وال  ؾ فاػي فػ  سػشلممـ ومامن ػتمـ مػم نةػنف عىػ  ك ػؼ نمكف فف تكوف م

لما ن   ولممدلن  مىرفى لم موس ولم ور، لم انا  مولنةػ  لمػدعوى وتادنػد لمتاػمه وف خم ػمـ 
  ٓبةندل  عف  بم  لمتاُنز فو لمرغب  ف  لمت    ولإلات مـ 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
ممولد لمتامون  يػو ولتػس لمماكمػ  فػ  لمم ػمـ لألوؿ وال نتػوز فف " تا نؽ لألدم  ف  ل        

 ٓنكوف ريف م نو  لممتمـ فو لممدلفس عاي " 
 ٘٘مسػا   ٗ٘ٙٔػ طةػف  ٜٜٙػ ص  ٖٛٔػ رنػـ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ػض 

 ؽ
 

َ:َـَٝهؼصًَظُيَذإٔ
ممػـ ذكػر  "  عى  لمماكم  فف تتنس لمدفمع إم  طىبػي سػممع  ػمود لمولنةػ  ومػو مػـ نػرد      

فػػ  نمومػػ   ػػمود لإلثبػػمى فو ن ػػـ لممػػتمـ بػػاعبلامـ ألامػػـ ال نةتبػػروف  ػػمود ا ػػ  بمةاػػ  لمكىمػػ  
وألف لمماكمػػ  يػػ  لممػػبلذ لألخنػػر لمػػذى نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنةػػ   اتػػ  نػػتـ إعبلامػػـ

غنػػر م نػػد، فػػ  ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمبػػ  لمةممػػ  فنمػػم تبناتػػي فػػ  م ػػانح وت  ػػنمم عىػػ  لموتػػي ل
   مود لإلثبمى فو تس طي مف فسممم لم مود لمذنف عػمناول لمولنةػ  فو نمكػف فف نكواػول نػد نموم

ال  إات ى لمتدن   ااىؽ بمس لمدفمع عمناويم ول  ف  وتي طمرني بانر اؽ ويػو مػم ف  لممامكم  ول 
 ٓتأبمه لمةدلم  ف د لإلبمم " 

 ؽٖ٘مسا   ٚٔ٘ٔػ طةف  ٜٜٚػ ص  ٜٚٔػ رنـ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض
 ٓ*  لألاكمـ سمم   لمذكر ف   مود لمولنة  

َ:َـَهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََغحُػحَا 
ف ػػػػد تمسػػػػؾ لمػػػػدفمع عػػػػف لمطػػػػمعانف كػػػػذمؾ بػػػػدفمع تػػػػويرى مػػػػشدله فف لم ػػػػميد لألوؿ          
مػػـ نكػػف فػػ  كممػػؿ نػػوله لمة ىنػػ  ونػػى إرتكػػمس لمولنةػػ  لمتػػ  إدعػػ  م ػػميدتمم بسػػبس  .........

تُ  ػػػػده لإلدرلؾ ولمتمننػػػز و ونػػػػد تػػػردد فػػػػ  لمتا نػػػؽ وعىػػػػ  مسػػػمف روػػػػنس مةمامتػػػي مةميػػػػ  ع ىنػػػ  
لممبماث فاي ف د  ولبي ويػمـ عىػ  وتمػي وممػذل مػـ ُنسػتدؿ عىنػي ومػـ تُ ىػح لمتمػود فػ  لمةثػور 
عىنػػي فو ضػػبطي منػػشدى لم ػػممد، فمػػمـ لمماكمػػ  فثاػػمم لممامكمػػ  ػ وف ػػمر لمػػدفمع إمػػ  فف ذمػػؾ 

امػم كػمف سػمب م  لممرض لمة ى  لمذى نةما  ماي لم  ميد لممذكور مـ نستتد عىني بةد لماػمدث ول 
ومةم رل  مولنة  نتؿ ولمػده وممػذل ال ُنةتػد ب ػممدتي لمتػ  ر ػديم بممتا ن ػمى  مةػدـ ندرتػي عىػ  
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لإلدرلؾ ولمتمننز بسبس لنفػ  لمة ىنػ  لمتػ  نةػما  مامػم ولممػرض لمة ىػ  لمػذى نبلزمػي ماػذ فتػر، 
ل ف ػر لمػدفمع عىػ  طىبػي ألدلم لم ػممد، فمػمـ لمماكمػ  واتػ  بةند، سػمب   عىػ  لماػمدث وممػذ

نمكػػف لم طػػس بااةػػدلـ فيىنتػػي مى ػػممد، بسػػبس عميتػػي لمة ىنػػ  وعػػدـ إكتمػػمؿ إدرلكػػي وتمننػػزه ويػػو 
دفمع تويرى و ػ وال  ؾ فف  رط فدلم لم ممد، لم انا  لمت  ُنةتد بمم وُنةػوؿ عىنمػم يػو فف 

درلؾ ألف لم ػػػ ـ  ال تكػػػوف  ػػػمدر، عػػػف تمننػػػز ول  ممد، خبل ػػػ  عمىنػػػمى ذيانػػػ  متةػػػدد، ومػػػف ثػػػ
تت ور إال  ممف تولفرى لإلمكمانمى لمذيانػ  لمتػ  تتػنح مػي لم نػمـ بمػذه لمةمىنػمى وت تػرض يػذه 
لمةمىنػػػمى تػػػولفر لمتمننػػػز مػػػدى لم ػػػميد فػػػاذل كػػػمف لم ػػػميد غنػػػر ممنػػػز م ػػػار سػػػاي فو مىمػػػرض 

ت تضػ  بدليػػ   فػػنمف نشدنمػػم تػػولفر لمة ىػ  لمم ػػمس بػػي فػػاف  ػممدتي تكػػوف بمطىػػ  ألف لم ػػممد، 
ـ  فػػػبل نمكػػػف فف تُ بػػػؿ  لمة ػػؿ ولمتمننػػػز ألف ماػػػمط لمتكىنػػػؼ فنمػػػم يػػػو لم ػػػدر، عىػػ  فدلومػػػم ومػػػف ثػػػ
لم ػػممد، مػػػف متاػػوف فو  ػػػب  ال نة ػػؿ فو غنػػػر ذمػػؾ ممػػػم نتةػػؿ لم ػػػخص غنػػر نػػػمدر عىػػػ  

 ٓلإلدرلؾ ولمتمننز 
 ؽ  ٛٗا  مس ٖٕٓٓػ طةف  ٕٙٗػ  ٜٓػ رنـ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٗ/ٕ*  ا ض 
 ؽ ٘ٗمسا   ٔٙ٘ٔػ طةف  ٜٗػ ص  ٕٓػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٔ/ٕ٘*  ا ض 

 
وفطراى لمماكم  ذمؾ لمدفمع لمتويرى ب وممم فف لمدفمع ذيس إم  لم وؿ بأف لم ميد         

لألوؿ ُمختؿ ع ىنم  ويذل لمدفمع مردود بأف لمثمبى فاي عاػد سػشلمي بممتا ن ػمى بأاػي فدمػ  بأنولمػي 
مبػػ  لمما ػػؽ بتة ػػؿ وخىػػى لمتا ن ػػمى ممػػم نػػدؿ عىػػ  عػػدـ سػػبلم  لم ػػوى لمة ىنػػ  فمػػمـ وكنػػؿ لمان

مى ػػميد فضػػبل  عػػف فف لمرلوػػد خضػػر عبػػد لمػػرامف نػػد  ػػمد بممتىسػػ  فمػػمـ لمماكمػػ  فف لم ػػميد 
لألوؿ كمف بكممؿ نوله لمة ىن  ومتزف ا سنم  عاد سشلمي بممتا ن مى وفاػي بةػد ذمػؾ بااػو ع ػرنف 

ازاػػم  عىػػ  م تػػؿ ولمػػده ُف ػػنس لم ػػميد ) بتةػػس ا سػػ  ( لألمػػر لمػػذى نومػػم  عاػػدمم تػػوف  فخنػػي 
تسػػػتخىص ماػػػي لمماكمػػػ  )؟؟!!!( ومػػػف تممعػػػي فف لم ػػػميد لألوؿ عاػػػد سػػػشلمي بمإلسػػػتدالالى 
ولمتا ن ػػمى ولممةمناػػ  كػػمف بكممػػؿ نػػوله لمة ىنػػ  ومتػػزف ا سػػنم )؟!!!( ونضػػا  لمػػدفمع عىػػ  غنػػر 

 ٓفسمس خىن م  بممرفض 
إمنػػي لمماكمػػ  فنمػػم ت ػػدـ ال ن ػػىح ردل  عىػػ  لمػػدفمع لم ػػموـ عىػػ  فف  ػػممد،  ومػػم ذيبػػى        

لم ػػميد لألوؿ غنػػر م بومػػ  ممرضػػي لمة ىػػ  لمػػذى الزمػػي نبػػؿ لماػػمدث وال زلؿ نةػػما  ماػػي اتػػ  
 ٓلنف ومف نرت  مي   مم 

ف إذ فف لإلستةما  بأنولمي بممتا ن ػمى ومػم بػدى عىنمػم مػف تممسػؾ وتػرلبط ال تاػوؿ دو         
خم    وفف لألمػرلض لمة ىنػ  ولنفػمى  ـ نةدـ ندرتي عى  لمتمننز ولإلدرلؾمرضي لمة ى  لمذى 

لمذيان  تتسـ بممخ ػمم ولمخػدلع بانػث نػد نبػدو لممػرنض بمػم سػىنمم  ومةمفػم  فػ  اػنف فاػي نةػما  
  مف لممرض لمة ى  لممستة   ولنف  لمذيان  لمت  تةموده مف فتر، إم  فخرى بمػم ُن  ػده فيىنػ
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 ٓلم ممد، مةدـ إكتممؿ نوله لمة ىن  وتممـ سبلمتمم 
مى طػػػس بسػػػبلم   ........نضػػػمؼ إمػػػ  مػػػم ت ػػػدـ فاػػػي ال ماػػػؿ مئلسػػػتةما  بػػػأنولؿ لمرلوػػػد         

لم ػػميد لممػػذكور ونػػى لإلدالم ب ػػممدتي فػػ  لمتا ن ػػمى مػػف لممػػرض لمة ىػػ  . ألاػػي مػػنس خبنػػرل  
لمػػرفى ال نسػػتطنس فاػػد لمخػػوض فنمػػم فو إبػػدلم  مخت ػم  فػػ  يػػذه لألمػػور لم انػػ  لمخمم ػػ  ولمتػ 

 ٓف  لألمرلض لمة ىن  ولما سن  ب أامم غنر لمخبنر لممختص 
كمػػم فف لم طػػس بػػأف تىػػؾ لماممػػ  لمة ىنػػ  لمتػػ  نةػػما  مامػػم اممنػػم  مػػـ تطػػرف عىنػػي إال  بةػػد         

لمتسػػىنـ بػػي لماػػمدث  بااػػو ع ػػرنف نومػػم  فخػػذل  بمػػم ذيػػس إمنػػي لمضػػمبط لممػػذكور فمػػر ال نمكػػف 
ألف م دره ضمبط لم رط  لمسممؼ لمذكر ويو مػنس مػف فيػؿ لمخبػر، فػ  يػذل لم ػأف وبممتػمم  
فػػبل ُنةتػػد برفنػػي وال ُنةػػػوؿ عىػػ  وتمػػ  اظػػػره ألف لألمػػرلض لمة ىنػػ  ولمُبػػػرش مامػػم وتادنػػد ونػػػى 

بط إ مب  لم ميد بمم منسى مف فمور لمةىـ لمةمـ لممةروؼ مىكمفػ  ولمػذى ُنةتػد فنػي بػرفى لمضػم
امم ي  فمور فان  خمم   بمماػ  فػ  لم ػةوب  ولمدنػ  ال ن طػف إمنمػم وال نػدركمم إال   لممذكور ول 
لمخبنر لممختص ولمطبنس لممختص ولممتخ ص ف  لألمرلض لمة ىن  ولما سن  كمم نتةنف فف 

 ٓمف بنامـ  ......نكوف عى  فعى  درت  مف لمخبر، ولمك مم، ف  يذل لممتمؿ ومـ نكف لمرلود 
وممػػػػذل فػػػػاف إسػػػػتةما  لماكػػػػـ بأنولمػػػػي و ػػػػممدتي مى طػػػػس بسػػػػبلم  لم ػػػػوى لمة ىنػػػػ  مى ػػػػميد         

ونى لمامدث وفف مم نةماني مف مرض ع ى  ف  لمونى لمامضر كمف الا ػم  مم ػرع  لممذكور
ولمده ب تػر، ال ت ػؿ عػف ع ػرنف نومػم  موفػم،  ػ ن ي ازاػم  عىػ  نتػؿ فبنػي ػ تكػوف فػ  غنػر ماىمػم 

سممؼ لمذكر منس مف لألطبمم ذوى لمخبر، ف  يػذل لممتػمؿ ونكػوف لماكػـ بػذمؾ ألف لمضمبط لم
ونػػػد إسػػػتةمف عىػػػ  لمبػػػػى فػػػ  لمػػػدفس لمتػػػػويرى لمسػػػممؼ لمػػػذكر بػػػػدمنؿ ال ن ػػػُىح مػػػف لمامانػػػػ  
لمموضوعن  ولم ماوان  مئلنتامع بي ويو مم نةنس لماكػـ بمػم ُن سػده     وألاػي ال نتػوز لإلسػتامد 

لم ميد فو لممتمـ بمإلستامد إم  فنولمي بممتا ن ػمى  مػم دلمػى بػذلتمم ف  ا   امم  لمتاوف مدى 
 ٓماؿ لماة  ب دوريم عف غنر وع  فو تمننز كممؿ 

 ؽٓ٘مسا   ٕٕ٘ٛػ طةف  ٕٛٔػ ص  ٖ٘ػ رنـ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٖ/ٗ*  ا ض 
ونػػػد كػػػمف عىػػػ  لمماكمػػػ  فف تػػػأمر بارسػػػمؿ لم ػػػميد لممػػػذكور إمػػػ  لمخبنػػػر لممخػػػتص         

لمة ىن  ولمتأكد مف إكتمػمؿ سػبلمتمم وعػدـ مةمامتػي ألى مػرض فو  فػ  ع ىنػ  تػشثر م اص نوله 
ف  ندرتي عى  لإلدرلؾ لمكممػؿ ولمتمننػز لم ػممؿ فػاذل كػمف نػد تةػذر عىنػي ذمػؾ فو إسػتامؿ ف ػد 
كػػػمف مػػػف لممتةػػػنف عىنمػػػم فف تا ػػػؽ يػػػذه لماممػػػ  بسػػػشلؿ فنمربػػػي وذونػػػي وفنػػػرس لماػػػمس  ػػػى   بػػػي 

ظ ببىدتي عف مةىوممتمـ ف  يذل لم ػأف وت  ػ  فسػممم لألطبػمم لمػذنف وكذمؾ سشلؿ رتمؿ لما 
تػػػردد عىػػػنمـ مةبلتػػػي وسػػػشلممـ وعىػػػ  لمةمػػػـو كػػػؿ مػػػم نىػػػـز إتػػػرلمه مػػػف تا نػػػؽ  ممػػػذل لمػػػدفمع 
لمتويرى لمذى نشنده لمولنس ونسماده ممم ورد بأنولؿ لم ميد خضر عبد لمرامف بممتىس  ولمذى 

ف كػػمف نػػد ُفرتػػس تمرنخػػي وسػػببي مونػػى فكػػد ف ػػمب  لم ػػميد لمسػػممؼ لمػػذكر بػػم ممرض لمة ىػػ  ول 
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الاؽ عى  امدث م رع ولمده لممتا  عىني فػ  لمػدعوى لمممثىػ  بأنػمـ نىنىػ  فػاذل ُفضػنؼ إمػ  
مم ت دـ فف لألمرلض لمة ىن  ند تكوف كمما  وال تظمػر بوضػوح إال  بةػد فتػر، طممػى فـ ن ػرى 

مفػ  ف ػد فضػا  مػػف لممتةػنف عىػ  لمماكمػػ  وفامػم نػد تمتػد إمػػ  فتػرلى سػمب   عىػ  ظموريػػم مىك
تا نػػؽ ذمػػؾ لمػػدفمع لمتػػويرى بىوغػػم  مامنػػ  لألمػػر فنػػي خم ػػ   وفف  ػػممد، لم ػػميد لممػػذكور تةػػد 
لمدعممػػ  لألسمسػػن  ولممممػػ  لمتػػ  نػػدور عىنمػػم ماػػور لإلتمػػمـ ونرتكػػز عىنمػػم ب ػػور، كممىػػ  ألاػػي 

ماػػػي وُمسػػػتمد، ممػػػم روله عػػػف   ػػػميد لمرشنػػػ  لموانػػػد فػػػ  لمػػػدعوى وتػػػممى بػػػمن  لألدمػػػ  مسػػػت مه
ذ ن رى لمماكم  ف  ذمؾ وتمم رديم عى  ذمؾ لمدفس مةنبم   دع  م ميدتي با سي ول  لمولنة  ول 
م  وره وفسمد إستدالمي كمم سىؼ لمبنمف فاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم  متةػنف لمػا ض 

  فخػرى ألامػم متسػماد، ولإلامم     ومو لستادى لمماكم  ف  نضمومم بادلا  لمطػمعانف إمػ  فدمػ
ومامػػم متتمةػػ  تتكػػوف ع نػػد، لمماكمػػ  بانػػث إذل سػػ ط فاػػديم فو ُفسػػتبةد تةػػذر لمتةػػرؼ عىػػ  

 ٓفثر ذمؾ ف  ت دنر لمماكم   مسمور لألدم  لألخرى 
 ؽ ٘٘مسا   ٜ٘ٛٗػ طةف  ٗٔٔػ  ٕ٘ػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔ/ٕٕ*  ا ض 

دعػ  فاػي نػدع  كمم امزع لمدفمع كذمؾ فػ   خ ػن  لم ػميد لمػذى ُسػ         وؿ بممتا ن ػمى ول 
اتػؿ لممتاػ  عىنػػي ألف لم ػخص  لما ن ػ   لمػػذى نامػؿ يػذل لإلسػػـ  مػنس فػ  كممػػؿ  .......

نوله لمة ىن  بؿ مرنض ع ىنم  ونةما  لمةمي  لمة ىن  وممذل فااي النستطنس لمادنث  بتة ػؿ وعػف 
رط  ولمتا ن ػػمى إدرلؾ وتمننػػز و ػ وممػػذل لاتاػػؿ متمػػوؿ  خ ػػنتي وت ػػدـ مضػػمبط مركػػز لم ػػ

بمعتبػػػػمر فاػػػػي اتػػػػؿ لممتاػػػػ  عىنػػػػي وفدمػػػػ  بتىػػػػؾ لألنػػػػولؿ لممر ػػػػود، بممتا ن ػػػػمى  واسػػػػبمم زورل  
مى خ ػػن  لما ن نػػ  لمتػػ  مػػـ تتولتػػد بمكػػمف لماػػمدث ومػػـ تةػػمنف فادلثػػي إذ كػػمف لممتاػػ  عىنػػي 

 ٓبم رده ونى ونوع لمةدولف عىني مف متمومنف مـ نك ؼ لمتا نؽ عف ف خم مـ 
لخت ػػمم اتػػؿ لممتاػػ   .......تةمػػد لمتمنػػس إخ ػػمم يػػذه لما ػػموؽ ولدعػػ  لمضػػمبط  ونػػد       

عىني وعدـ إمكمان  لمتو ؿ إم  مكماػي اممنػم ولاسػمؽ ورلم مزلعمػي كبػمر رتػمؿ لألمػف بمدنرنػ  
فمف نام ات  ال تتدلع  لألدم  لممزعوم  ضد لممتممػنف لممػمثىنف ونامػمر لإلتمػمـ لمموتػي إمػنمـ 

مػـ نكػف نامػؿ  ........( ماػتابل  لسػـ  ٘فف مػف سػوؿ بممتا ن ػمى ) ص مػف فسمسػي خم ػ  و 
بطمن   خ ن  وب ـ فػ  ختػمـ فنولمػي بب ػم  ف ػبةي وفدى  ػمم دتػي  ما ػردل  وكػذمؾ  تولتػد 

 ٓبم رده فثامم لممةمنا  لمت  فترليم وكنؿ لمانمب  لمما ؽ ومـ تتـ مولتمتي بأى مف لمطمعانف 
ه لم رلوف وتىؾ لألدم  متتمة  إم  فف مف سوؿ بممتا ن مى مـ وخىص لمدفمع  مف يذ         

نكف يو اتؿ لممتا  عىني لممذكور وبممتمم  فبل ماؿ مئلستامد إم  لنولمي كدمنؿ عىػ  سػبلم  
سػ مطمم مػف عػدلد لألدمػ  لممةتبػر، لمتػ  نمكػف فف ن ػمـ عىنػي  نوله لمة ىن  ونتةنف فيدلريم كىن  ول 

 ٓنضمم بمإلدلا  
تةرض لمماكم  كىن  ممذل لمدفمع لمتدى ولمتويرى ولمذى نسماده لمولنس ونشنده بمم  ومـ       
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ن ـ لماكـ لمطةنف بمم  ور فػ  لمتسػبنس ولإلخػبلؿ با ػوؽ لمطػمعانف فػ  لمػدفمع بمػم نوتػس 
 ٓلما ض ولإلعمد،  

 ؼ وكمف عى  لمماكم  فف توم  يذل لمدفمع ليتممممم لمبمم  وتترى لمتا نؽ لمبلـز مك       
تىػؾ لمتدنػ  إذل كماػى  فػػ   ػؾ مػف فمريػػم بػدعو، رتػمؿ لما ػظ لمماىنػػنف بمم رنػ  وعىػ  رفسػػمـ 
عمػػدتمم ولمػػذى تمسػػؾ لممػػدلفةوف عػػف لمطػػمعانف بسػػممعي وكػػذمؾ  ػػن  لمبىػػد، مئلسػػتةبلـ ماممػػم 
عف امم  اتؿ لممتا  عىني لممػذكور لمة ىنػ  وتولتػده بمم رنػ  ونػى لماػمدث وسػر لخت موػي فػ  

ومػػػدى  ػػػا  يػػػذه لممػػػزلعـ   .....دث عىػػػ  اػػػد زعػػػـ ضػػػمبط لممبماػػػث لما نػػػس فع ػػػمس لماػػػم
وتكىن مـ بمإلر مد عف لمطبنس لمذى تردد عىني لممذكور وسشلمي إف وتد وبوتػي عػمـ لسػتظممر 
اممتي لم ان  وتا نؽ لمطةف بممتزونر لمذى فثمره لمدفمع وتمسؾ بػي ولمػذى ونػس فػ  مامضػر 

ف   ور، لمونموس لم انا  ولاتامؿ  خ ن  لمانر ولمتوننػس  لمتا ن مى بتةؿ لمونموس لممزور،
عى  لممامضرلمرسمن  بب م  إ بس مخمم   مىا ن   و ػ  ويذل لمتا نؽ ممكف ومػنس مسػتانبل  
ونمكػػػف فف نتػػػنح ونػػػشدى إمػػػ  اتػػػمو  مثمػػػر، تسػػػمـ فػػػ  لمتةػػػرؼ عىػػػ  وتػػػي لماػػػؽ فػػػ  لمػػػدعوى 

ممطػػ  لمىثػػػمـ عػػف لمامػػػوض لمػػذى  ػػػمس لخت ػػػمم لم ػػميد لألوؿ وعػػػدـ ظمػػوره ولإلدعػػػمم بةػػػدـ  ول 
لإلسػػػتدالؿ عىنػػػي عىمػػػم بأاػػػي ومػػػ  لمػػػدـ ونممػػػي فػػػ  لمم ػػػمـ لألوؿ تة ػػػس لمطػػػمعانف ومبلا ػػػتمـ 
ب ػػممدتي مكػػ  ن ضػػ  بػػادلاتمـ إذل كػػماو فةػػبل  يػػـ م ػػمرفول لمترنمػػ  لمتػػ  رلح ضػػانتمم ولمػػده ػ 

فػػػ  موطاػػػي لماػػػمم  نثنػػػر ومكػػػف لخت ػػػممه لمم ػػػمت  وغنػػػر لممبػػػرر ولسػػػتامم  لإليتػػػدلم إمنػػػي ومةر 
كثنرمف لمتسمشالى كمم فف لمثمبى ممم تردد ف  لمتا نؽ وعى  مسمف رتمؿ لألمػف بممماط ػ  فاػي 
نةما  لممرض لمة ى  اممنم والنوتد ممنا   فف نكوف يذل لممرض ممتدل  إم  ونى بةند مضػ  

تىـز إتػرلم مةم رمونى لمامدث فو سمبؽ عىني وي  فمور تويرن  ف  متموعمم وتسمشالى تس
تا نؽ بمةرف  لمماكم  متى   إتمب   مفن  وم اة  تدعو إم  لإلطموامف وتبةػث عىػ  لمث ػ  و ػ  

روػػػنس  ........بنػػػد فف لمماكمػػػ  فمسػػػكى عػػػف إتػػػرلم ذمػػػؾ لمتا نػػػؽ ولكت ػػػى  بسػػػشلؿ لمرلوػػػد 
لممبماػػػث ولمػػػذى كػػػمف ضػػػان  لممتمػػػوؿ لمػػػذى لاتاػػػؿ  خ ػػػن  لم ػػػميد لألوؿ ولمػػػذى مػػػـ ن ػػػدـ 

فن  فدم  تدؿ عىػ  مػم ن ػىح ردل  عىػ  دفػمع لمطػمعانف لمسػممؼ لمػذكر ومػـ نك ػؼ عػف  بأنولمي
ا موؽ نمكف لإلطموامف بمم ولإلعتممد عىنمم وخمض ف  فمورفاني خمم   وباتي ممكمف مػي فف 
نةػػرض ممػػم مػػدعنم عىمػػي بػػأف لم ػػميد لممػػذكور كػػمف ونػػى لماػػمدث متمتةػػم  بكممػػؿ نػػوله لمة ىنػػ  

شلمي بممتا ن ػػمى  وفف لممػػرض لمة ىػػ  لمػػذى لعتػػرله ف ػػمبي بةػػد لماػػمدث ومتزاػػم  ا سػػنم عاػػد سػػ
 ٓبااو ع روف نومم إثر وفم، فخني ازام عى  م تؿ ولمده

بػػػػػدلم لمػػػػػرفى فنمػػػػػم كػػػػػمف نتةػػػػػنف  طرامػػػػػم عىػػػػػ  لمطبنػػػػػس لممخػػػػػتص          ويػػػػػذه لألمػػػػػور ول 
ؿ  ألاػد لممتخ ص بػمألمرلض لما سػن  ولمة ىنػ  والن ػىح فػ  ك ػ مم وبنػمف مػدى  ػاتمم نػو 

لمضػػبمط مػػف  ػػمود لإلثبػػمى ألف لممػػرض لمة ىػػ  لمػػذى  ن ػػنس لم ػػميد عىػػ  فتػػرلى  مت طةػػ  
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ومتبمعد، نخ   بطبنةتي عى  غنر فيؿ لممرنض ومةمرفي لمم ربوف وذون  ولألطبمم لممةػممتنف 
و ػ وال نتدى ف  ك ػ ي ولماػدنث عاػي فاػد لمضػبمط لمػذنف ال تربطػي بمسػر، لممتاػ   عىنػي فنػ  

 ٓو  ى  تمن  مي إبدلم لمرفى ف   أف تىؾ لمامم  لمة ىن  مى ميد لمسممؼ لمذكر عبلن  ف
ولتخػذتمم سػادل  م ضػمومم ورديػم عىػػ   .......ونػد إاسػمنى لمماكمػ  ورلم  ػممد، لمرلوػػد         

دفمع لمطمعانف لمسممؼ لمػذكر فخمضػى بػدوريم فػ  فمػور فانػ  خمم ػ  ممكػمف ممػم فف تةػرض 
مػػػـ تةػػػف بباػػػث وتا نػػػؽ دفػػػمع لمطػػػمعانف بمػػػم اػػػدث مػػػف تزونػػػر فػػػ  ممػػػم فوتخػػػوض فنمػػػم و و 

تا ن مى لمانمب  لمةمم  بماتامؿ متموؿ  خ ن  لم ميد لألوؿ ولإلدالم بأنولؿ اسبمم زورل  إمني 
ألف لم ميد لما ن   مػـ نكػف فػ  اممػ  تمكاػي مػف لماػدنث بتة ػؿ ووعػ  بسػبس مرضػي لمة ىػ  

بػػمف لمولنةػػ    ونبىمػػم ب تػػر، بةنػػد، وممػػذل لسػػتبةد عػػف مسػػرح لألاػػدلث لمػػذى نةػػما  ماػػي اممنػػم ول 
وت ػػػػدـ غنػػػػره مػػػػئلدالم بمم ػػػػممد، وظمػػػػرى ولألنػػػػدى لمخ نػػػػ  لمتػػػػ  إدعػػػػى لخت ػػػػمم لم ػػػػميد لألوؿ 
ولممزلعـ لمت  لختى ى ن   مامدرتي نرنتي يمومم عى  وتمي النةرؼ مي موطف فو ماؿ إنمم  

ألدلم لم ػػممد، ولمتأكػػد مػػف  خ ػػنتي  ب  ػػد اتبػػي عػػف لمماكمػػ  ولمانىومػػ  دوف مثومػػي فممممػػم
وفاي يو با سي لمذى مثؿ بممتا ن مى لممـ وكنؿ لمانمب  لمما ؽ وفدمػ  بأنولمػي واضػر لممةمناػ  

 ٓوسميـ ف  إترلملتمم لمت  تمى باضور، 
ويذل لم  ور لمذى تردى فني لمماكم  وت معسمم عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ لمػذى كػمف          

ـ بي ولمسمكمم عف لمرد عى  دفمع لمطمعانف ب أف  مػم اػدث مػف تزونػر فػ  نتةنف عىنمم لم نم
مامضػػر لمتا ن ػػػمى لمتػػػ  فترتمػػم لمانمبػػػ  لمةممػػػ  نػػدؿ بوضػػػوح عىػػػ  فامػػم مػػػـ تماػػػص لمولنةػػػ  
لمتمانص لمكممؿ لمذى نمن  ممم فر   لم  ؿ ف  لمدعوى عف ب ػر  كممػؿ وب ػنر،  ػممى  

 ٓبمم نستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف   كـمىتةرؼ عى  وتي لما ن   ويو ممنةنس لما
َ:ََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

"  لمتةػػرؼ عىػػ  اممػػ  لممػػتمـ لمة ىنػػ  ) ولم ػػميد ( نتةػػنف فف نكػػوف بولسػػط  خبنػػر مىبػػى       
  ٓف  يذه لممامزع   " 
 ؽ  ٚٙمسا   ٜٕٚٗػ طةف  ٜٜٚٔ/ٕٔ/ٙ*  ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ  
اكممػػم مػػم نػػدؿ عىػػ  فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػدعوى  "    نتػػس عىػػ  لمماكمػػ  فف تضػػمف    

وفممػى بمػم إممممػم   ػممبل  نمنػ  ممػم لم ر ػ  مىتماػنص لم ػممؿ ولمكػمف  ػ لمػذى نػدؿ عىػ  فامػم 
اّل  نممى بولتبمم وبمم ناباػ  عىنمػم مػف إمتػزلـ بتا نػؽ لمباػث مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  و ػ ول 

 كمف اكممم مةنبم  م  وره متةنف لما ض  "  
مسػا   ٚٗٓٙػ طةػف رنػـ  ٓٓٓٔػ ص   ٕٚٓػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔا ػض *  

 ؽ ٕ٘
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 ؽ ٔ٘مسا   ٖٕ٘ٙػ طةف ٔٔ( ػ ص ٔرنـ )  ٖٖػ س   ٕٜٛٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 
 
 

َ:َََََٝهؼصَذإٔ
"   تا نؽ لمتزونر ف  لمماررلى فمر تويرى ومشثر ف  لمدعوى ممػم نػد نترتػس عىنػي         

 مف تاننر وتي لمرفى فنمم  " 
مسػا  ٗ٘ٙٔػ طةػف  ٜٜٙػ  ػ ص  ٖٛٔػ رنػـ  ٖٚػ لمسػا   ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٙ *  ا ػض
 ؽ ٘٘

وفاػػي نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ   فف تػػورد فػػػ  اكممػػم  ممنػػدؿ عىػػ  فامػػم ولتمػػى عام ػػػر        
لمػدعوى وفممػى بمػم عىػ  وتػي ن  ػح عػف فامػم  فطاػى إمنمػم وولزاػى بنامػم ػ فػاذل يػ  إمت تػى 

ف لمتمم  لمت  وتمى إمني بمػم نك ػؼ عػف فامػم نػد كىن  عف لمتةرض مدفمع لمطمعف ومون ي م
فطراى يذل لمدفمع وي  عى  بنا  مف  فمره فاف اكممػم نكػوف نم ػر لمبنػمف مسػتوتبم ا ضػي 

ٓ 
 ؽ  ٖ٘مسا   ٕٜٗٙػ طةف  ٖٖٛػ   ٕٚػ  ٖ٘ػ لمسا   ٜٗٛٔ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 

 
َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَ:َـ:ََََعجذؼحَ

طمعانف بتىسػ  لممامكمػ  وبمرلفةتػي لم ػ ون  دفمعػم  تويرنػم ف د فثمر لمدفمع عف لم            
مػػشدله فف  ػػميد لإلثبػػمى لألوؿ ػ إذل كػػمف يػػو با سػػي لمػػذى  ػػميد لمولنةػػ  وكماػػى  خ ػػنتي 
ا ن ن  ػ مػـ نكػف فػ  لسػتطمعتي م ػميد، لمتاػمه عىػ  لممسػمف  لمبةنػد،  لمتػ  كػمف عىنمػم بسػبس 

خمص ولمتةػػرؼ عىػنمـ عىػػ  تىػؾ لممسػػمف  ػ ضػةؼ نػػو، إب ػمره وعػػدـ ندرتػي عىػػ  تمننػز لأِل ػػ
ويذل لمضةؼ نبلزمي ماذ فتر، سمب   عى  لمامدث ومةىـو فػ  ماػنط  فسػرتي وفنمربػي ومةمرفػي 
ويػػػػذل لمػػػػدفمع نتةىػػػػؽ بضػػػػةؼ لمامسػػػػ  لمتػػػػ  فدرؾ بمػػػػم لم ػػػػميد لممػػػػذكور لمونػػػػموس لمتػػػػ  روليػػػػم 

إلعتػدلم عىػ  ولمػده لممتاػ  بممتا ن مى ولساد فنمػم مىمتممػنف ) لمطػمعانف ( إرتكػمس لماػمدث ول
 ٓعىني ونتىي 

ومتػػ  كػػمف لألمػػر كػػذمؾ ف ػػد نممػػى لإلسػػتامم  لمممدنػػ  لمتػػ  تاػػوؿ دوف  تةرفػػي عىػػنمـ         
ولمتا ؽ مف  خ نمتمـ خم   وند كمف لمونى مبكرل  ومـ تكف لم مس ند سطةى ف  لمسممم 

 ٓ بةد عى  اد ت ونر لم ميد لممذكور مىولنة  وتادنده ونى ادوثمم
ومـ تأخذ لمماكم  بمذل لمدفمع ولمت تى عاي ب وممم  "  فامػم تػمم مرسػبل  السػاد مػي مػف         

لممةمنا  لمت  فترتمم لمانمب  لمةمم  ممكمف لمامدث و ور لم ميد لألوؿ فنمم كن ن  ادوثي ونػد 
خىػػى ممػػم ن ػػنر إمػػ  ضػػةؼ ب ػػره فو عػػدـ ندرتػػي عىػػ  لمرشنػػ  مىمسػػمفمى لمتػػ  اػػدديم فثاػػمم 

ممةمناػػ  ػ لألمػػر لمػػذى تسػػتخىص ماػػي لمماكمػػ  نػػدر، لم ػػميد عىػػ  لمرشنػػ  ولممتممػػنف فثاػػمم ل
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 ٓإعتدلومـ عى  ولمده ونضا  لمدفمع عى  غنر فسمس "   
ويو رد نم ر كذمؾ ألف لمانمب  لمةممػ  مػـ تختبػر امسػ  لمب ػر مػدى لم ػميد لممػذكور        

ذل كػمف لم ػميد نسػتطنس لمرشنػ  عىػ  لممسػمفمى ومـ تتر  ثم  تتمرس فثامم لممةمنا  مبنػمف مػم إ
ترل  وفؽ ت ػدنره  و ػ  وبممتػمم  لمت  ادديم عاد سشلمي ف  لمتا ن مى وي  ال ت ؿ عف خمسنف م

فبل نمكف لم وؿ بأف لممةمنا  سمم   لمذكر تممى خممن  مف لإل مر، إم  ضةؼ ب ره فو عػدـ 
كم  بذمؾ ند لعت دى فف عضو لمانمب  ند ندرتي عى  لمرشن  عى  تىؾ لممسمف  و ػ وتكوف لمما

ت كؾ ف  ندرتي عى  لإلب مر وفاي فترى لختبمر تىؾ لمامس  مدني ولمت  تختىؼ مػف  ػخص 
نخػر وبػمختبلؼ لمزمػمف ولممكػمف ػ ويػو لعت ػمد خػمط  ألاػي و ػؼ لممكػمف لمػذى وتػدى  بػي 

تختبر مف خبلممػم نػدر، لمتث  وادد لممسمفمى ولمكمان  لمرشن  ب ور، عمم  دوف تترب  ولنةن  
لم ػميد عىػػ  تمننػػز لأل ػخمص ومبلمامػػـ ولمتةػػرؼ عىػ  لمطػػمعانف عاػػد وضػةمـ بػػنف  خػػرنف 

 ٓف  مثؿ فتسمممـ ػ مف عدمي  
ويذل لم مـ لمخمط  ممم تمم بمممةمناػ  فػ  اضػور لم ػميد لممػذكور فدى وال  ػؾ إمػ          

نضمومم لمم مر إمني  ا م  بمم ن سػد لستخبلص اتنت  خمطو  ي  مم لاتمى إمنمم لمماكم   ف  
 ٓنضمم  لماكـ و ػ ونستوتس ا ضي 

وكػػػػمف عىػػػػ  لمماكمػػػػ  اتػػػػ  نسػػػػىـ نضػػػػمشيم  مػػػػف يػػػػذل لمةػػػػولر فف تةاػػػػ  بمػػػػذل لمػػػػدفمع        
لمتويرى وت سطي ا ي بتا نػؽ تترنػي بمةرفتمػم وذمػؾ بمإلسػتتمب  إمػ   طىػس لمػدفمع لسػتدعمم 

تػػرلم لمتتربػ  لمم ػمر إمنمػػم فو لم ػميد لممػذكور بةػد لمباػػث عاػي وبةػد ل متثبػػى مػف  خ ػنتي ول 
إرسػػممي مىطبنػػس لممخػػتص م اػػص ب ػػره وبنػػمف مػػدى ندرتػػي عىػػ  لمم ػػميد وتمننػػز لأل ػػخمص 

 ٓولمتةرؼ عىنمـ عى  لممسمفمى لمت  ادديم بممتا نؽ مف عدمي 
 ػد كػمف وف  امم  لسػتامم  لإلسػتدالؿ عىنػي ػ وفػؽ مػزلعـ لم ػرط  بمدنرنػ  فمػف ناػم ػ ف        

عىنمم لستظممر وتػي لما ن ػ  فػ  لمػدفمع لممػذكور بػدعو، فنػمرس لم ػميد وذونػي  ورتػمؿ لما ػظ 
ب رنتػػي وسػػشلممـ عػػف مةىومػػمتمـ فػػ  يػػذل لم ػػأف ولإلسػػتةبلـ عػػف لمطبنػػس لمػػذى نتػػوم  عبلتػػي 
وسشلمي وب    عمم  إترلم كؿ ممنىـز مت    لما ن   ومو دوف طىػس  ػرنح مػف لمػدفمع ألف 

مم   لمذكر تاطوى عى  لممطممب  لمتمزم  ولمامسػم  إلتػرلم يػذل لمتا نػؽ إذ النمكػف مامزعتي س
فف تامػػؿ إاّل عىػػ  يػػذل لممةاػػ  وال نسػػتدؿ مامػػم إاّل ذمػػؾ لمم مػػـو وألاػػي ال ن ػػترط فػػ  طىػػس 
لمتا نػؽ لمػػذى نتةػػنف  عىػػ  لمماكمػػ  فف تسػػتتنس إمنػي فف نكػػوف م ػػمغم  فػػ  عبػػمرلى خم ػػ  

فف ن مـ دالم  وضممام  مف سنمؽ عبمرلتي مػمدلـ يػذل لم مػـ ولضػام  دوف وفم مظ مةنا  بؿ نك   
ذ فمسػكى لمماكمػ   مػبس فو غمػوض  كمػم يػو لماػمؿ فػ  لمػدفمع لمتػويرى لمسػممؼ لمػذكر ػ ول 
عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ مس مزومي وتمم رديم عىني عاػد فطرلاػي م ػوبم  بمم  ػور ولم سػمد فػ  

كػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم  متةػنف  لمػا ض ممدلمػى نػد لإلستدالؿ كمم سىؼ لمبنػمف فػاف لما
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لتخذى مف فنولؿ لم ميد لممذكور دمنبل  ضد لمطمعانف  ونضى بادلاتمـ بامم عىني إذ كمف يو 
لمػػدمنؿ لموانػػػد لمػػذى لرتكػػػز عىنػػي لإلتمػػػمـ ونممػػى عىنػػػي دعمومػػي وركػػػموزه فػػاذل مػػػم تػػدلعى تىػػػؾ 

إامػمر لماكػـ بأكمىػي إذ مػـ نةػد نوتػد ممنامػؿ  لم ممد، بسبس ثبوى  عدـ ندرتي عى  لإلب ػمر
نضػممه ونسػوغي فضػبل  عمػم نوتػد بػنف لألدمػػ  مػف تسػماد بانػث إذ سػ ط فاػديم تةػذر لمتةػػرؼ 

 ٓعى  فثر ذمؾ ف  ت رنر لمماكم  مبمن   لألدم  لألخرى كمم سىؼ لمبنمف 
 

َ:ََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
ف لم ػميد فع ػ  النب ػر مػنبل  ػ دفمعػم  تويرنػم "    ممم كمف مم فثمره دفػمع لمطػمعف مػف ف     

ف  لمدعوى فااي  كمف  عىػ  لمماكمػ  فف تت ػدى ممػذل لمػدفمع وتا  ػي بمختبػمر اممػ  لممتاػ  
عىني مىونوؼ عى  مدى نو، إب مره فو فف تطراي إستامدل  إم  فدم  سمواي م اة  تبرر رفضمم 

لممتاػ  عىنػي  ويػو لم ػميد لممػذكور فمم وي  مـ ت ةؿ وف  لمونػى ذلتػي إعتمػدى عىػ   ػممد، 
ف  نضمومم بمإلدلا  فاف اكممم نكوف مةنبم بمم  ور ف  لمتسبنس ولم سمد فػ  لإلسػتدالؿ ممػم 

 ٓنتةنف ا ضي 
 ؽ ٙٗمسا   ٛٙٔػ طةف  ٛٛٗػ ص   ٛٓٔػ  رنـ ٕٚػ س ٜٙٚٔ/ ٘/ ٓٔ*  ا ض 

 ػميد يػو فاّل نكػوف ػ ونػى ومف لمم رر ف مم  فف ياػمؾ  ػرطم  بػدنمنم نتةػنف تػولفره فػ  لم       
ا ػػوؿ   لمولنةػػ  ػ  لمتػػ  ن ػػمد عىنمػػم ػ فمنػػد لمامسػػ  لمتػػ  نسػػتطنس عػػف طرن مػػم لمةىػػـ بمػػذه 

اّل فسدى  ممدتي وال نةتد بمم كدمنؿ ف  لمدعوى   ٓلمولنة  و ػ ول 
 ٕ٘ٚػ رنـ  ٜ٘ٗ*  لمدكتور عمر لمسةند رمضمف ػ ص 

ػ ص  ٜٚٛٔتنػس اسػا  ػ طبةػ  *   ػرح لإلتػرلملى لمتامونػ  ػ  لمػدكتور مامػود ا
ٖٗٗ 

1ََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:َََسحٓـح
ف ػد ذيػس لمػدفمع عػف لمطػمعانف فػ  دفمعػي بممتىسػ  إمػ  فف ولنةػ  لمػدعوى لممطرواػػ         

ممم  ور، مخمم   مى ػور، لمتػ  لاسػمنى ورلميػم سػىط  لإلتمػمـ بمإلسػتامد إمػ  تارنػمى لم ػرط  
 سػػي  ػػميدل  مىولنةػػ  إف كػػمف يػػو اتػػؿ لممتاػػ  عىنػػي وفنػػولؿ لم ػػميد لألوؿ لمػػذى ا ػػس مػػف ا

بمم ةؿ ػ وزعـ فاي كمف ن مابي ونى لمةدولف عىني ف  انف فاي كمف البػد يممكػم  مػو فاػي تولتػد 
ف  ذمؾ  لممكمف ات  الن مد عى  لمتامه خم   وفاي كمف فعزال  فنمم تسىح لممتمموف بممبىط  

لمي ػ وفورد لمدفمع فف لمامدث ونس ف  ظروؼ فخرى  ولمسبلح لمامرى وكماول كثر، كمم إدع  بأنو 
وف  مكمف مختىؼ عف لممكمف لمذى وتدى بي لمتث  ثـ ا ىى إمػ  ذمػؾ لممكػمف مئلنمػمـ بونػوع 
لمترنم  فني عى خبلؼ لما ن   ولمولنس ولستدؿ عىػ  ذمػؾ مػف عػدـ وتػود دمػمم اوممػم تتامسػس 

تػػ  وتػػدى بمػػم ويػػو ممنشكػػد عػػدـ  ػػا  مػػس لمتػػروح ولإل ػػمبمى لم طةنػػ  ولمامرنػػ  ولمرضػػن  لم
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ذمؾ لمت ػونر لمػذى  روله لم ػميد وفف لمترنمػ  ونةػى فػ  ظػروؼ متمومػ  ومػف متمػومنف مػـ 
 ٓتك ؼ عامـ لمتا ن مى ومـ تكت ؼ لمتث  إاّل ف  لم بمح لمبمكر 

وممػػذل مػػـ ن ػػأ لم ػػميد لممػػذكور لإلبػػبلغ عػػف لمتاػػمه وتادنػػد فسػػممومـ فػػور و ػػومي إمػػ         
م ػرط  وتػمم ببلغػي خممنػم مػف تادنػد فسػممومـ و ػ ومػـ ن  ػح عػامـ إاّل بةػد ذمػؾ ب تػر، ا طػ  ل

إمػ  مكػمف لمتثػ  وفتػرى مةمناتمػم وفوضػح لمػدفمع فف  .........طونى  و ػ عادمم لات ؿ لما نػس 
ماضر ذمؾ لمضمبط تمم خممنم  ممم ن ند وتود  ثمر دممم فس ىمم رغـ فاي كػمف فوؿ مػف إات ػؿ 

 ٓإم  مكمامم 
ومػو فاػي الاػظ تىػؾ لنثػمر ألثبتمػم فػورل  بػذمؾ لمماضػر ومكاػي مػـ ن ػميد  ػنوم  مامػػم            

وعى  ذمؾ فمف لممشكد فف لمدممم لمت  لثبتمم وكنؿ لمانمبػ  لمما ػؽ نػد ازفػى  فػ  خػبلؿ لم تػر، 
مـ لمتػػ  لا ضػػى بػػنف مةمناػػ  مةػػموف لممبماػػث ولمانمبػػ  لمةممػػ  ػ وال ػػؾ فف لمةبػػر، فػػ  يػػذل لمم ػػ

بممػػدممم لمتػػ  توتػػد فثمريػػم عاػػد لممةمناػػ  لألومػػ  ومنسػػى بمنثػػمر لمتػػ  تظمػػر بةػػد ذمػػؾ ب تػػر، ال 
ت ؿ عػف عػد، سػمعمى ومػـ تأخػذ لمماكمػ  بمػذل لمػدفمع ولمت تػى عاػي ب وممػم فف لمما ػؽ عضػو 
لمانمب  وتد دممم غزنر، فس ؿ رفس لممتا  عىني وممذل إطمأاى إم  فف لمامدث ونس ف  مكمف 

ونى لممةمنا  و ػ ويو إستدالؿ نم ر ومةنس ألف لممةمناػ  لمسػمب   لمتػ  فترليػم مةػموف  لمتث 
لممبماػػػث مػػػـ تك ػػػؼ عػػػف وتػػػود لمب ػػػس لمدمونػػػ  لمتػػػ   ػػػميديم لمما ػػػؽ فػػػ  ونػػػى الاػػػؽ و ػ  
وبممتمم  فاف لإلستدالؿ بمم فس رى عاي تىؾ لممةمنا  ال نةتد بي وال نةوؿ عىنػي ألامػم  ظمػرى 

 ٓلا ضى بنف لممةمناتنف  ولمت  ال ت ؿ عف عد، سمعمى كمم سىؼ لمبنمف  ف  لم تر، لمت  
كمػػم فوضػػػح لمػػػدفمع كػػػذمؾ فف لممظػػػمير لمتػػػ   ػػويدى عىػػػ  لمتثػػػ  ونػػػى لمت ػػػرنح رغػػػـ       

وضةمم بممثبلتي وا ظمم ف  درت  ارلره فنػؿ مػف لم ػ ر تػدؿ بن ػنف عىػ  فف لم تػؿ ونػس فػ  
لممػػذكور وفف  ذمػػؾ لمونػػى كػػمف مػػنبل  وفػػ  ظػػبلـ  سػػمع  فبةػػد مػػف لمونػػى لمػػذى اػػدده لم ػػميد 

  لم ػبمح كمػم سػىؼ لمبنػمف  ػاممؾ ونى فف كمف لممتا  عىنػي بم ػرد، ومػـ تكت ػؼ تثتػي إاّل فػ
ٓ 

ويذه لممامزع  تدن  وال  ؾ نظميريم لمولنس ونسػماديم ومػـ تأخػذ بمػم لمماكمػ  بةػد فف         
لسػػتدالؿ غنػػر سػػدند ألف تىػػؾ لألنػػولؿ يػػ   لعتا ػػى فنػػولؿ لم ػػميد لألوؿ ولطمأاػػى إمنمػػم ويػػو

لمماة  عىنممبممكذس وعدـ لإلمتزلـ بمم دؽ ولما ن   كمم فف لمولنس لمممدى لممستمد مف ظمور 
لمتنبس لمرم  عى  لمتث  ال نتامسس لمبت  مس مم ذيس إمني لمطبنس لم ػرع  بػأف لموفػم، اػدث 

ماػمدث خم ػػ  وفف لمتثػ  كماػػى ماػذ عػد، سػػمعمى سػمب   عىػػ  لمت ػرنح لمػػذى فتػرى فػ  نػػـو ل
مامط  بممثى  ثـ تـ ا ىمم بةد ذمؾ مىمست    انث وضةى بممثبلت  ػ وعى  ذمػؾ فػاف لمثمبػى 
وعى  سبنؿ لم طس بأف تىؾ لممظمير لمرمن  كماى عى  لمتث  وعى  تىؾ لماممػ  ونػى إنػدلعمم 

  لمسمدسػػػ  ثبلتػػػ  لممست ػػػ   ويػػػو مػػػم النت ػػػؽ مػػػس تادنػػػد ونػػػى لماػػػمدث بأاػػػي كػػػمف فػػػ  لمسػػػمع
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وممذل ف د كمف عى  لمماكمػ  فف تتػرى تا ن ػم  فػ  يػذل لم ػأف   ٜٜٛٔ/٘/ٖٕ بمام  مف نـو 
تستتى  مف خبلمي لما ن   وذمؾ بمستدعمم لمطبنس لم رع  لمذى فترى لمت رنح وكذمؾ كبنػر 
لألطبػػمم لم ػػرعننف  مئلسػػتةبلـ ماممػػم عػػف ا ن ػػ  لماػػمؿ فػػ   ػػأف تىػػؾ  لممظػػمير وسػػببمم فػػ  

 ٓمولنة  ولممبلبسمى لمت  فانطى بمم ظروؼ ل
ولإلطبلع كذمؾ عىػ  دفتػر لممست ػ   وبنػمف ونػى دخوممػم ولم تػر، لمتػ  لا ضػى بػنف          

ذمػػؾ لمونػػى وسػػمع  لممةمناػػ  ولإلبػػبلغ عػػف لمولنةػػ  وا ػػر لممػػد، لمتػػ  لا ضػػى بػػنف لمةثػػػور 
نػػدلعمم لمثبلتػػ  مبنػػمف مػػم إذل كماػػى كمفنػػػ  مػػف لمامانػػ  لمطب نػػ  لم ػػرعن  مظمػػور تىػػػؾ عىنمػػم ول 

 ٓلممظمير مف عدمي 
ويذل لمتا نؽ كمف نتةنف عى  لمماكم  فف ت ـو بي ومو مف تى ػمم ا سػمم دوف طىػس           

 ػػرنح مػػف لمػػدفمع ألف مامزعتػػي فػػ  سػػمع  لماػػمدث ومكماػػي مامزعػػ  تدنػػ  وتويرنػػ  ونػػد سػػمؽ 
اطػوى عىػ  لممطممبػ  لمتمزمػ  لم رلوف لمت  تةزز ذمؾ لمدفمع وتشلزره وت طػس ب ػاتي ويػو مػم ن

 ٓباترلم ذمؾ لمتا نؽ إذ ال ن مـ مامم إاّل يذل لممةا  والنستدؿ مف دفمعي إاّل يذل لمطىس 
كمػػم فف لإلسػػتامد إمػػ  فنػػولؿ لم ػػميد لألوؿ فػػ  إطػػرلح ذمػػؾ لمػػدفمع ولإلمت ػػمى عاػػي غنػػر       

ظمػػمر كذبػػي وعػػدـ  م بػػوؿ ألف لمػػدفمع لسػػتمدؼ مػػف دفمعػػي لمسػػممؼ لمػػذكر لمانػػؿ مػػف فنولمػػي ول 
 ا   ممدتي لممختى ػي ولمتػ  ال تطػمبؽ ولنةػم فو ا ن ػ  وممػذل  ثػر لإلخت ػمم وغػمدر بىدتػي ومػـ 
نستدؿ عىني عى  اد ممتػمم بتارنػمى لم ػرط  عاػي إثػر لألمػر بضػبطي اتػ  ال ناك ػؼ فمػر 

يو فمر ثمر كذبي وتضىنىي لمةدلم  بمم نمدده بممة مس يذل إذل كمف سىنـ لمة ؿ مكتمؿ لمتمننز و 
 ٓف   دده ازلع تدى كذمؾ كمم سبؽ بنماي 

ذ فمسكى لمماكم  عف إترلم ذمؾ لمتا نؽ بولسط  لمخبػرلم لم انػنف مػف فطبػمم لمطػس        ول 
لم رع  وتمم رد لمماكم  عى  لمدفمع لممػذكور مةنبػم  ونم ػرل  عىػ  لمااػو لمسػممؼ بنماػي فػاف  

 ٓامم  لماكـ لمطةنف نكوف مةنبم  متةنف لما ض ولإل
وند لست ر عى  ذمؾ نضمم لما ض ونض  بأف مامزع  لمدفمع ف  تادند ونى لمامدث         

وعػػػدـ ادوثػػػي فػػػ  لمونػػػى لمػػػذى اػػػدده لم ػػػميد  نةػػػد دفمعػػػم  تويرنػػػم متةى ػػػي بممػػػدمنؿ لمم ػػػدـ فػػػ  
لمػدعوى ولممسػتمد مػف فنػولؿ لم ػميد لموانػد ػ وناباػ  عىنػي مػو  ػح ػ تانػر وتػي لمػرفى فنمػم  ػ 

كمف ن تض  مف لمماكم  وي  تولتي مسأم  تادند ونى لموفمه ػ وي  مسػأم  فانػي  ػرؼ ممم 
ػ فف تتخذ ممترله مف لموسموؿ متا ن مم بىوغم مامن  لألمػر فنمػم عػف طرنػؽ لممخػتص فانػم ػ ويػو 
لمطبنػس لم ػرع  ػ فمػم ويػ  مػـ ت ةػؿ فػاف اكممػم نكػوف مةنبػم  بمم  ػور فضػبل  عػف  لإلخػبلؿ 

 ػدح فػ  يػذل لف نسػكى لمػدفمع عػف طىػس دعػو، فيػؿ لم ػف  ػرلا  ػ ذمػؾ فف باػؽ لمػدفمع والن
مامزعتي ف  تادند لمونى لمذى ونس فني لمامدث نتضمف ف  ذلتي لممطممب   لمتمزمػ  بػممتا نؽ 
ولمرد بمم ن اده بأسبمس سموا  وال نسوغ لإلعرلض عاي ب مم  لإلطموامف إم  مم  مد بي لم ميد  
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لمػػرد مػػف م ػػمدره عىػػ  لممطىػػوس نبػػؿ فف نااسػػـ فمػػره بتا نػػؽ تترنػػي  لممػػذكور ممػػم نمثىػػي يػػذل 
 ٓلمماكم  ونكوف لماكـ مذمؾ مةنبم  م  وره عف مولتم  دفمع لمطمعف بمم نستوتس ا ضي 

 ٜٕٕٓػ طةػف رنػـ  ٕٕٓٔػ ص  ٜٕٔػ رنػـ   ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ػض 
 ؽ ٔ٘مسا  

َ:ََٝهؼصًَظُيََذإٔ
عىػػ  ا ػػ  ونػػوع لماػػمدث فػػ  لممكػػمف لمػػذى وتػػدى بػػي تثػػي  "  إنممػػ  لمطػػمعف دفمعػػي         

لممتاػػ  عىنػػي  ولمتػػدمنؿ عىػػ  ذمػػؾ ب ػػوليد مامػػم مػػم فثبتتػػي لممةمناػػ  مػػف عػػدـ وتػػود دمػػمم فػػ  
مكمامم رغـ فاي ف نس بةد،  تروح نطةن  بممرفس ولموتي ػ دفمع تويرى نابا  عىني مػو  ػح 

 ٓلمماكم  فف ت طف إمني وتةا  بتا ن ي  ػ لمانؿ مف فنولؿ  ميد لإلثبمى بمم كمف ن تض  مف
وفاي موف كػمف لأل ػؿ فف لمماكمػ  ممػم كممػؿ لمسػىط  فػ  ت ػدنر لم ػو، لمتدمنىنػ  مةام ػر       

لمدعوى لممطروا  عى  بسمط لمباث ػ إال فف يذل  م روط بأف تكوف تىؾ لممسأم  منسى مف 
 ٓت ؽ طرن مم إلبدلم لمرفى فنمم  لممسموؿ لم ان  لمباى لمت  ال تستطنس لمماكم  با سمم  فف

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

 ؽ 
 ٖٕٛٔٔػ  طةػف    ٕٚٚػ ص   ٕٙٔػ رنػـ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٚٔ*    ا ػض  
 ؽ  ٜ٘مسا  

لم  ػور لمتػ   ػمبى لسػتدالؿ لماكػـ لمطةػنف فف لمػدفمع فثػمر دفمعػم ومف بنف فوتػي           
تويرنم  خر مػشدله فف  ياػمؾ تامنضػم ولضػام وتضػمربم ظػميرل  بػنف لمػدمنؿ لممسػتمد مػف ت رنػر 
لم    لمت رنان  متث  لممتا  عىني ولمدمنؿ لم وم  لممستمد مف فنولؿ  ميد لإلثبمى ) لمواند 

لمولنةػ  ونػػى اػدوثمم ػ ذمػؾ فف لم ػػميد فوضػح بأنولمػػي فف  ( عىػ  لم ػرض لمتػػدم  بأاػي  ػػميد
ولمده لممتا  عىني ف نس بضربتنف مف لم أس لمتػ  كػمف نامىمػم لمطػمعف لألوؿ فػ  اػنف فف 

ثبى وتود تسس إ مبمى رضػن  فػ  تسػمي ػ ومػـ نػرد بػممت رنر لممػذكور لنػ  فلمطبنس لم رع   
ولمده مف لمخىؼ و ػ  ويو مػم ن طػس بأاػي مػـ إ مر، مىضرب  لمت  نمؿ لم ميد فامم إ مبمى رفس 

نتولتد بمكمف لمامدث كمم إدع   و ولاػي مػـ نات ػؿ إمنػي إاّل بةػد ادوثػي ب تػر، غنػر ن ػنر، عاػد 
فكت مؼ لمتث  ف  لم بمح و كمم ذيػس لم ػميد  إمػ  فف لممتاػ  عىنػي ف ػنس بم ػذوؼ ولاػد 

طػػبلؽ كماػػى بةنػػد، بمم ػػدر لمػػذى بنامػػم تػػمم بػػممت رنر فاػػي ف ػػنس بم ػػذوفنف كمػػم فف مسػػمف  لإل
النت ػؽ مػػس فنػػولؿ لم ػميد ػ ويػػ  عام ػػر كػمف نتةػػنف عىػػ  لمماكمػ  تا ن مػػم  بػػدعو، لمطبنػػس 
لم ػػرع  إلسػػػتطبلع رفنػػػي فػػػ  يػػػذل لمتاػػػمنض ومامومػػػ  رفةػػي ممػػػم يػػػو م ػػػرر بأاػػػي إذل كػػػمف ياػػػم 

نػؽ بناممػم فػاف تةمرض بنف لمدمنىنف لم وم  ولم ا  بمم نستة   عى  لمماكم  لممولمم  ولمتوف
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لمماكم  عىنمم تا نؽ يذل لألمر بىوغم  مامن  لألمر فني بولسط  لمطبنػس لم ػرع  ويػو لمخبنػر 
اّل كػػمف اكممػػم مةنبػػم ب  ػػوره ألاػػي دفػػمع تػػويرى نمكػػف فف نتانػػر بػػي وتػػي  لم اػػ  لممخػػتص ول 

تزلمػي  لمرفى ف  لمدعوى مو  ح ػ فف نكوف ند ثبى بممدمنؿ لم مطس كذس فنػولؿ لم ػميد وعػدـ إم
    ٓبمم دؽ ف  رولنتي  

ومـ تأخذ لمماكم  بمذل لمدفمع وردى عىني ب وممم :   " إف لمماكم  ترى فف لمضرب           
لألوم  لمت  كمممم لممتمـ لألوؿ مىمتا  عىنػي مػف لمخىػؼ عىػ  رفسػي يػ  لمتػ  ف ػمبى فعىػ  

م لممتمـ لممذكور مىمتاػ  لمامف  لمخمرتن  م ولف لألذف لمنما  وفف عاؼ لمضربمى لمت  كممم
عىنػػي بةػػد لف سػػ ط فرضػػم  عىػػ  ظمػػره فأ ػػمبى م ػػدـ فػػرو، لمػػرفس مػػف لماػػمانتنف نسػػمر ونمػػنف 
لمتبمػ  وفعىػ  نسػمر لموتػي ػ فدى إمػ  تاننػر وضػس رفس ووتػي وعاػؽ لممتاػ  عىنػي ػ  ويػ  

ميممػػم فعضػػمم متاركػػي بطبنةتمػػم نبػػؿ فف نطىػػؽ لممػػتمـ لمثػػما  لمةنػػمرنف لماػػمرننف مممتةػػؿ  إتت
 "   ٓٓٓٓٓومسمريمم مختىؼ بمماسب  مىوضس لمطبنة  لم موـ مىتسـ 

ومم ورد بمماكـ كمم ت دـ نتضمف خوضم مف لمماكم  ف  فمػور فانػ  باتػي مػـ نكػف           
ممم لف تةرض ممػم لو تبػدى رفنػم  فػ   ػأامم ألامػم  ػورى لمولنةػ  عىػ  ااػو نخػتص لمطبنػس 

لمضػػرب  لألومػػ  لمتػػ  وتممػػم لمطػػمعف لألوؿ مىمتاػػ   لم ػػرع  واػػده بت ػػونريم ولفترضػػى فف
عىني مف لمخىؼ ي  لمت  ف مبى فعى  لمامف  لمخمرتن  م نولف لألذف لمنما  كمم ففترضى 
كػػػذمؾ فف لإل ػػػمبمى لمامرنػػػ  اػػػدثى بةػػػد سػػػ وطي عىػػػ  لألرض ويػػػ  لفترلضػػػمى ولتتمػػػمدلى 

ىنمػػم فف تسػتةنف  فػػ  ذمػػؾ ممكػمف ممػػم فف تةػرض ممػػم  فو ت ػنـ نضػػمميم باػػمم عىنمػم بػػؿ كػمف ع
بميؿ لم ف مف ذوى لمخبر، وعى  رفسمـ لمطبنس لم رعننف وكبنر لألطبمم لم رعننف ماسـ يػذل 
لمخػػبلؼ بػػنف ت ػػونر لم ػػميد لممػػذكور ومسػػمر لمم ػػذوفمى لمامرنػػ  وعػػدديم ولتتميمتمػػم ولتتػػمه 

متةرض ممػم لو لإل مبمى لمرضن  لمت  ل م بى لممتا  عىني وكىمم فمورفان  النستطنس فاد ل
بدلم وتي لماؽ ف   اتمم إال يشالم لمخبرلم دوف سوليـ   ٓلمت دى إلبدلم لمرفى فنمم ول 

ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فااي نضا  مةنبػم  متةػنف لمػا ض ولإلاممػ  ػ         ول 
ممولممػ  ممم يو م رر بأف لمدفس ب نمـ لمتةمرض بنف لألدم  لم ومن  ولم ان  بمم نستة ػ  عىػ  ل

ولمتوفنػػػؽ مػػػػف لمػػػػدفوع لمتويرنػػػ  لمتػػػػ  نتةػػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػػ  تا ن مػػػػم بولسػػػط  لمخبنػػػػر لم اػػػػ  
لممختص واده ممم نترتس عىنمم مو  اى ػ مف تاننػر وتػي لمػرفى فػ  لمػدعوى ونكػوف لماكػـ 
مةنبػػم  إذل فنممػػى لمماكمػػ  نضػػمميم بمإلدلاػػي بمإلسػػتامد إمػػ  لمػػدمنىنف مةػػم  رغػػـ مػػم بناممػػم مػػف 

 ٓوتامنض ممتمفم، ذمؾ مؤل وؿ لمماط ن  لمسدند، ولمماطؽ لم ضمو  لم انح  تةمرض
 ؽ ٕٗ/ٕٖٔػ طةف  ٜٙٚػ  ٓٛٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/٘/ٕٛ*  ا ض 
 ؽٖٖمسا   ٕٙٗٓػ طةف  ٖٚٔػ   ٖ٘ػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٖ/ٕ*  ا ض 

فػ  وال نرفس يذل لمةولر عف لماكـ مػم إاتمػى إمػ  لمماكمػ  بػأف ت رنػر لمت ػرنح ف ػمر         
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اممنتػػػي لف لماػػػمدث ممكػػػف فف ن ػػػس وفػػػؽ ت ػػػونر لم ػػػميد لألوؿ مىولنةػػػ  ولمػػػولرد بمػػػذكر، لمانمبػػػ  
لمةممػػ  ألف تىػػػؾ لألنػػولؿ يػػػ  بػػػذلتمم ماػػؿ لماةػػػ  بممكػػذس وعػػػدـ لم ػػػا  وبممتػػمم  فػػػبل نتػػػوز 
إتخمذيم سادل  إلطرلح ذمؾ لمدفمع لمسممؼ لمذكر ممم ناطوى عىني يذل لم وؿ مف م مدر، عىػ  

وألف ذمػػؾ لمػػدفمع ن  ػػد ماػػي لمانػػؿ مػػف ذمػػؾ لمػػدمنؿ وفضػػاي بمإلضػػمف  إمػػ  لم ػػرلوف  لممطىػػوس
لألخػرى لمتػػ  سػػمنمم لممػػدلفةوف عػػف لمطػػمعانف ولمدلمػػ  عىػػ  لف لم ػػميد لألوؿ مػػـ نكػػف متولتػػدل  
بمكمف لماػمدث ولإل مكػمف نػد ُف ػنس بػدوره كمػم فاػي ال نتمتػس ب ػوى ع ىنػ  كممىػ  فمنفػي لمة ىنػ  

م نبػػؿ لماػػمدث والزمتػػي فبػػمف اػػدوثمم وال زلؿ نةػػما  مامػػم بمإلضػػمف  إمػػ  مػػم  ثػػمره لمت ُأ ػػنس بمػػ
لمدفمع بأاي مـ نكف يو لممةا  بممسشلؿ فػ  لمتا ن ػمى وفف متمػوال  إاتاػؿ  خ ػنتي وت م ػمم 
دعػػػ  لاػػػي اتػػػؿ لممتاػػػ  عىنػػػي بطرنػػػؽ لمتزونػػػر كمػػػم سػػػىؼ لمبنػػػمف وممػػػذل تضػػػمفرى لمتمػػػود  ول 

ن موي عمػدل  عػف لممثػوؿ فمػمـ لمماكمػ  عاػدمم مػم ف ػر لمػدفمع عىػ  طىبػي مػئلدالم  إلخ موي ول 
 ٓب ممدتي لممممم كمم سىؼ لمبنمف 

 
َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:َََََؿحصؿحَاَ

ف د  مس لماكـ ن ور فخر ف  لمتسػبنس عاػدمم ذيبػى لمماكمػ  فػ  م ػمـ ت ػونريم          
نف لمثبلثػ  عىػ  نتػؿ لممتاػ  عىنػي فخػذل  مولنة  لمدعوى إم  لم وؿ بػأف إت منػم  إاة ػد بػنف لممتممػ

بممثأر وفامـ ا ذول لمترنم  طب م  مىمخطط لممرسـو بنامـ ف مـ لألوؿ بمإلعتدلم عىني ببطىي عى  
رفسػػي ثػػـ ولمػػ  لمضػػربمى عىنػػي بنامػػم فطىػػؽ لمثػػما  م ػػذوفنف اػػمرننف عىنػػي وونػػؼ لمثممػػث نرلنػػس 

 ٓلمطرنؽ ات  نتمكف لمبمنوف مف إتممـ لمترنم  
ومـ ت دـ لمماكم  بمدوامى لماكـ لم رلوف ولألدم  لمت  إستخى ى مامػم يػذل لإلت ػمؽ بػؿ       

إفترضى إاة ػمده بنػامـ ويػو إسػتدالؿ مةنػس ألف لإل ػترلؾ فػ  لمتػرلوـ ولإلت ػمؽ عىػ  إرتكمبمػم 
وفف كمف نتـ عمد، دوف مظمير خمرتن  تدؿ عىني وتابػ  عاػي إال  لف عىػ  لمماكمػ  لف تبسػط 

لمةام ػػر لمتػػ  إستخى ػػى مامػػم ذمػػؾ لإلت ػػمؽ وفف نكػػوف إستخبل ػػمم سػػدندل  فػػ   فػػ  اكممػػم
 ٓلمة ؿ وم بوال  ف  لمماطؽ وال نشخذ لإلت مؽ بطرنؽ لإلفترلض فو لمظف 

ومممم ننؿ عف لمثأر لم موـ بػنف فسػرت  لممتاػ  عىنػي ولمطػمعانف فػاف يػذل ال نةاػ  اتمػم       
فف نةمػػؿ كػػؿ دوف تكػػمس لمترنمػ  إذ ال نوتػػد مػػم ناػػوؿ فف إت منػم  إاة ػػد بػػنف لمطػػمعانف عىػػ  إر 

مػامـ ماسػمبي لمخػمص دوف م ػمرك  فو إت ػمؽ مػس غنػره بػؿ فف يػذل لمةمػؿ لممت ػرد يػو لألنػرس 
إم  لمولنس ف  مثؿ لمظػروؼ لمتػ  ونػس فنمػم لماػمدث ػ يػذل إمػ  لف لممتممػنف لألوؿ ولمثػما  مػـ 

رنؽ مممم فثامم إرتكمس لمترنم  خم ػ  ولف نكف بممم امت  إم  مف ن د فزريمم لو نرلنس لمط
لمطػػمعف لمثممػػث كػػمف فعػػزال  غنػػر ُمسػػىح بػػأى سػػبلح كمػػم و ػػ ي لم ػػميد لألوؿ ػ    كمػػم كػػمف 
لممتاػػ  عىنػػي فعػػزال  كػػذمؾ وبممتػػمم  فىػػـ نكػػف مىطػػمعف لمثممػػث دور ُنػػذكر فو ذو فمعىنػػي وفيمنػػ  
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.. بممتػمم  فػبل نمكػف لم ػوؿ كػذمؾ  نمكف مةػي إعتبػمره ضػممةم  فػ  لمترنمػ  مسػميمم  فػ  إرتكمبػي
بػػأف ونوعمػػم كػػمف ثمػػر، ما ػػمطي لإلترلمػػ  لممػػشثـ وباػػمم عىػػ  لإلت ػػمؽ لممزعػػـو بناػػي وبػػنف بػػمن  

 ٓلممتممنف 
ومػػف لمم ػػرر فػػ  يػػذل لم ػػدد فف مسػػممم  لممسػػميـ فػػ  لمترنمػػ  ناباػػ  فف تكػػوف مثمػػر،        

 ٓمس بمن  لمتامه ومسمعدتي ممـ  ومشدن  إم  إرتكمبمم بانث مم كماى مت س موال إت مني
فاذل كماى مسميمتي ثماون  وال فثر ممم ف  ونوع لمترنمػ  وفامػم البػد ولنةػ  سػولم اػدثى        

مسػػميمتي وتمػػى فو مػػـ تػػتـ ػ فػػاف لم ػػوؿ باعتبػػمره  ػػرنكم  فنمػػم فو فػػمعبل  ف ػػىنم  مػػس غنػػره مػػف 
رلبطػػ  لمسػػببن  بػػنف ا ػػمطي إف لممسػميمنف نكػػوف عىػػ  غنػػر فسػمس سػػدند ػ اظػػرل  مةػػدـ تػولفر لم

 ٓوتد وبنف لمترنم  لمت  إرتكبمم غنره 
ذ ن رى لمماكم  ف  بنمف لمةام ر لمتػ  إستخى ػى مامػم ثبػوى إت ػمؽ لمطػمعانف          ول 

لألوؿ ولمثػػػما  مػػػس لمثممػػػث عىػػػ  إرتكػػػمس ترنمػػػ  لم تػػػؿ لمتػػػ  ونةػػػى وتػػػمم اكممػػػم مبانػػػم  عىػػػ  
ى لممتػػرد، دوف سػػوليم فػػاف لماكػػـ لمطةػػنف نكػػوف مةنبػػم  لإلفترلضػػمى لمظانػػ  واػػديم ولإلعتبػػمرل

م  ور تسبنبي وفسمد إستدالمي متةػنف لمػا ض ولإلعػمد، ومػو فف يػذل لم  ػور إا ػس عىػ  مػم 
نتةىؽ بمسوومن  لمطمعف لمثممث وذمؾ مواده لمولنة  لممساد، مىمتممنف لمثبلث  وإلرتبػمط مػولن مـ 

سػػف سػػنر لمةدلمػػ  وممػػم يػػو م ػػرر بػػمف لممسػػميم  فػػ  مػػف لمتممػػ  إرتبمطػػم  ال ن بػػؿ لمتتزوػػ  وما
ف كماى تػتـ غممبػم  دوف مظػمير خمرتنػ  فو فعمػمؿ ممدنػ  ماسوسػ   إرتكمس لمترلوـ بمإلت مؽ ول 
نمكػػػػف لإلسػػػػتدالؿ بمػػػػم عىنمػػػػم إال  فف عىػػػػ  لمماكمػػػػ  فف تسػػػػتظمر فػػػػ  اكممػػػػم عام ػػػػر يػػػػذل 

اػػػم  نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػػم لإل ػػترلؾ وتىػػؾ لممسػػميم  وفف تبػػػنف لألدمػػ  لمدلمػػ  عىنمػػم بنم
وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم ػ فاذل كمف مم فورده لماكـ ال ندؿ إال  عى  مترد لمتولفؽ بػنف 
لممتممنف وتولرد خولطريـ عى  إرتكمبمم وكمف ذمؾ ال نك   متولفر لإلت مؽ لمتاػمو  بػؿ ن ػترط 

يػو لألمػر لمػذى مػـ نػدمؿ عىنػي كذمؾ لف تتاػد لمانػ  عىػ  إرتكػمس لم ةػؿ لممت ػؽ عىػ  إرتكمبػي و 
لماكػػػـ ونثبػػػى تػػػولفره فػػػ  تماػػػس لمطػػػمعانف وألف متػػػرد لمتولفػػػؽ ال نػػػوفر فػػػ   ػػػانح لم ػػػماوف 
تضممام  بنامـ ف  لممسوومن  لمتامون  بؿ نتةؿ كبل مامـ مسووال  عف اتنتي فةىي لمػذى إرتكبػي ػ 

 ٓفاذل خممؼ لماكـ يذل لماظر فااي نكوف مةنبم  ولتس لما ض 
 ؽ ٕ٘/ٕٓٛ٘ػ طةف  ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ* 

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

يػػػذل وال نمكػػػف لم ػػػوؿ بػػػمف تولتػػػد لممػػػتمـ لمثممػػػث فػػػ  مكػػػمف لماػػػمدث مػػػف  ػػػماي لف            
مترنم  مس بمن  لممتممنف ألف يذل لمتولتػد نػد نكػوف م ػمدفي نستدؿ ماي إت مني عى  إرتكمبي ل

كمم لاي ب رض ثبوتي مـ نكف مشثرل  ف  لمترنم  وونوعمم فمو تولتد مف نبنػؿ اػس لإلسػتطبلع 
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ولمرغبػػ  فػػ  لمم ػػميد، وال ُنةػػد ذمػػؾ تػػدلخبل  فػػػ  ونوعمػػم ودورل  مػػف فدولريػػم ولم ػػوؿ بانػػر ذمػػػؾ 
ستخبلص  مم ال نمكف إستخبل ػي مامػم وفػؽ م تضػنمى لمماطػؽ ناطوى عى  إزيمؽ مىونموس ول 

ولممتػػرى لمةػػمدى مؤلمػػور ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ ونػػد خػػممؼ يػػذل لماظػػر بمم سػػمد فػػ  لإلسػػتدالؿ 
 ٓولمتةسؼ ف  لإلستاتم  بمم نستوتس ا ضي 

كمم عمس لمدفمع عى  تارنمى لم رط  لم  ور ولمتامنض ألامم ف ػمرى إمػ  مسػميم          
فػ  ترنمػػ  نتػػؿ لممتاػ  عىنػػي واسػػبى إمنػي إت منػػي مػػس بػمن  لممتممػػنف فػػ   ........مػف نػػدع  

إرتكمبمم دوف ساد تدى وند ثبى عػدـ  ػا  يػذل لم ػوؿ وممػذل إسػتبةد مػف لإلتمػمـ مػف لمانمبػ  
لمةممػػ  ويػػو مػػم نابػػ  عػػف ن ػػور لمتاػػرى وبممتػػمم  بطػػبلف لإلذف لم ػػمدر مػػف سػػىط  لمتا نػػؽ 

ه عف ضبطمـ وت تنش مازؿ لمثما  لمػذى ضػبط بػي لمسػبلح بضبط لممتممنف ولمذى فس ر تا نذ
لمذى ننؿ باستةمممي ف  لمامدث ولإلنرلرلى لمماسوب  مىطمعانف ف  فع مس ضبطمـ بػار تكػمس 
لمولنة  وي  كىمم لدم  بمطى  ألامم  درى فػ  فع ػمس لم ػبض لمػذى  ػمبي عػولر لمػبطبلف ومػـ 

 ٓتكف متوتد مواله 
فمع وتويرنتي فاف لمماكم  إستادى ف  إطرلاي عىػ  مػم ا ػىتي ورغـ فيمن  يذل لمد        

مف فنولؿ  ػمود لإلثبػمى مػف لمضػبمط مػس لامػم لمماةػ  عىنمػم بممكػذس ولم  ػور ويػو مػم ن ػـ 
إسػػتدالؿ لماكػػـ بمم  ػػور فضػػبل  عػػف لم سػػمد فػػ  لإلسػػتدالؿ ويػػو مػػم نبطػػؿ لماكػػـ مػػم دلمػػى 

لمتػػ  فسػػ ر عامػػم تا نػػذ ذمػػؾ لإلذف لممباػػ  لمماكمػػ  تسػػمادى فػػ  نضػػمومم بمإلدلاػػ  إمػػ  لألدمػػ  
 ٓعى  تارنمى  مبمم عولر لم  ور 

يذل إم  فف اسػب  إاػرلز لمسػبلح لممضػبوط مىمػتمـ لمثػما  نػد  ػمبي تةسػؼ ظػمير فػ          
ومػم بةػديم لف  ٛٚلإلستدالؿ خم   بةد فف لوضح لما نػس لامػد لامػد فممػ  فػ  فنولمػي ص 

 ٓمف لمضبط لمطمعف لممذكور ال نسنطر عى  مك
َئطَؿثََ:
 س  :  يؿ نخضس مكمف ضبط لمسبلح مىسنطر، لمممدن  ولم ةىن  مىمتمـ ؟        
 ٓتػ   :  ال فستطنس لمتـز بذمؾ         
ومػف ثػـ فػاف إسػامد انػمز، ذمػؾ لمسػػبلح ووضػس نػده عىنػي نكػوف متػرد إفتػرلض وظػػف          

ـو إال  عىػػ  لألدمػػ  لم مطةػػ  ولمتمزمػػ  لمتػػ  ال نأبػػمه لمػػدمنؿ لمتاػػمو  لمػػبلـز مئلدلاػػ  ولمػػذى ال ن ػػ
 ٓن وبمم  ؾ وال نتطرؽ ممم فدا  إاتممؿ 

كمػػم تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعانف كػػػذمؾ بػػبطبلف لم ػػبض عىػػ  لمطػػمعانف ألاػػي كػػػمف         
سمب م  عى   دور لإلذف بي مف سىط  لمتا نؽ وندـ لمػدفمع تأننػدل  مدفمعػي  ػور، لمبرننػ  لمتػ  

ةاػ  ولممرف ػ  بػمورلؽ لمػدعوى ولمتػػ  تشنػد دفمعػي وتسػماده بمػم نبطػؿ يػذل لم ػػبض تامػؿ يػذل لمم
ألاػػي تػػـ بةػػد زولؿ اممػػ  لمتىػػبس وتمػػما   ثمريػػم وألف تىػػؾ لماممػػ  مػػـ تكػػف م ػػميد، مػػف رتػػؿ 
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لمضػػػبط لم ضػػػمو  وكماػػػى نػػػد زلمػػػى كىنػػػ  بةػػػد مضػػػ  فتػػػر، بةنػػػد، ماػػػذ إرتكػػػمس لماػػػمدث ماػػػنف 
م ػوبم  بػممبطبلف ونبطػؿ بممتػمم  كمفػ  لألدمػ  لممترتبػ  عىنػي  لمضبط ممذل كػمف لإلتػرلم لممػذكور

ولممت ػػػى  بػػػي إت ػػػمال  وثن ػػػم  ومامػػػم لإلعتػػػرلؼ لممةػػػزو مىطػػػمعانف فػػػ  لع ػػػمس ضػػػبطمـ ولمػػػذى 
تخذتػي دمػنبل  ضػديـ عاػد لمتػدمنؿ  ا ىتي لمماكمػ  ضػمف فنػولؿ  ػمود لإلثبػمى مػف لمضػبمط ول 

مػ  فػ  اكممػم إمػ  فامػم إطمأاػى إمػ  فنػولؿ عى  ثبػوى انػ  لم تػؿ فػ  ا مػـ .. وذيبػى لمماك
 مود لإلثبمى ومم تمم بمم فف لم بض كػمف باػمم عىػ  لإلذف لم ػمدر مػف سػىط  لمتا نػؽ ومػـ 
نكػف سػمب م  عىنػػي ويػو إسػتدالؿ مةنػػس كػذمؾ ألف تىػؾ لألنػػولؿ يػ  بػذلتمم ماػػؿ لماةػ  بممكػػذس 

 ٓلح لمدفمع لمسممؼ لمذكر كذمؾ ومخمم ي لما ن   وبممتمم  فبل نتوز إتخمذيم سادل  إلطر 
ويػػو دفػػمع تػػويرى وال ػػؾ نترتػػس عىنػػي مػػو  ػػح تانػػر وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػدعوى وكػػمف         

عى  لمماكم  تا ن ي بمإلطبلع عى  دفتر لألاولؿ لمخمص بمركز لم رط  إلثبػمى مػم ورد بػي 
ر لألذف عػف تػمرن  لم ػبض عىػ  لمطػمعانف  وسػػمعتي وبنػمف مػم إذل كػمف سػمب م  فو الا ػم  م ػػدو 

مف سػىط  لمتا نػؽ ويػو مػم ن ػر لماكػـ فػ  بنماػي وممػذل كػمف لماكػـ مةنبػم  م  ػوره مػم دلمػى 
لمماكمػػ  نػػد لخػػذى بمألدمػػ  لمتػػ  فسػػ ر عامػػم تا نػػذه سػػادل  مى ضػػمم بادلاػػ  لمطػػمعانف ويػػو مػػم 

 ٓنستوتس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلعمد، 
ـ نبػػؿ  ػػدور لإلذف بػػي مػػف سػػىط  ممػػم يػػو م ػػرر بػػأف لمػػدفس با ػػوؿ ضػػبط لممػػتم         

لمتا نػػؽ تػػويرى ن ػػد بػػي لمػػدفمع تكػػذنس  ػػمود لإلثبػػمى ونترتػػس عىنػػي مو ػػح فف تتانػػر وتػػي 
لمرفى ف  لمدعوى وممذل ف د كمف الزمم  عى  لمماكم  لف تما ي وت سطي ا ي بتا نؽ تترني 

فمم وند لمسػكى  بىوغم  إم  غمن  لألمر فني فو لف ترد عىني بمم نداضي فف ي  رفى إطرلاي ػ
عػػف تا ن ػػي وكػػمف مػػم فوردتػػي ردل  عىنػػي ب ممػػ  لإلطمواػػمف ألنػػولؿ يػػشالم لم ػػمود غنػػر سػػمو  ممػػم 
ناطػػوى عىنػػي مػػف م ػػمدر، مىػػدفمع نبػػؿ لف نااسػػـ لمػػره فػػاف لماكػػـ نكػػوف فضػػبل  عػػف ن ػػوره 

 ٓمخبل  باؽ لمدفمع م وبم  بمم سمد لممبطؿ لمموتس مىا ض 
 ؽ ٜ٘/ٖٕٖٓػ طةف  ٗٔٚػ  ٕٗٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/٘/ٓٔ*  ا ض  
 ؽ ٓٙ/ٓٙٔػ طةف  ٕٖٖػ  ٗٗػ  ٕٗػ س  ٜٜٔٔ/ٕ/ٗٔ*  ا ض  

َ:ًََٔحَهؼص
"  بأف لمت تنش لمبمطؿ ال ت بؿ  ممد، مف فترله ألاي إامم ن مد ب ا  فترلم نمـ بػي مػف      

 ٓفترله عى  ااو مخممؼ مى ماوف ونةد ف  اد ذلتي ترنم  " 
 ؽ ٜ٘/ٖٖٓ٘ٔػ طةف  ٔٗ ػ ٗػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 
 ؽ  ٕٚمسا   ٖٛٗػ طةف  ٔٛٙػ  ٗٛٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٙ/ٜٔ*  ا ض 

 
َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََؿحذؼحَا
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ف ػػد كػػمف لمػػدفس بػػاكرله لمطػػمعانف عىػػ  لإلعتػػرلؼ بمػػم اسػػس إمػػنمـ مػػف عام ػػر دفػػمعمـ       
لمػمـ لمماكمػ  عاػد لمتويرى لمذى تمسكول بػي فػ  لمتا ن ػمى فأ ػبح ولنةػم  مسػطورل  ومطرواػم  

اظر لمدعوى لممممم ونػدـ لمػدفمع برننػ  مرسػى  فػ  اناػي مسػىط  لمتا نػؽ ت ػنر إمػ  فف ذونمػـ 
مف لماسوه تـ لم بض عىنمف ولإلسمم، إمنمف مامىمـ عى  لإلعترلؼ ومذمؾ مـ نكف لمػمممـ مػف 

كمػم لامػػم  سػبنؿ إال  لإلنػرلر بػانترلؼ لمترنمػػ  ويػو فمػر غنػػر  ػانح ال نطػمبؽ ا ن ػػ  لو ولنةػم  
إنػػرلرلى بمطىػػ  م ػػدوريم تاػػى تػػأثنر لمتمدنػػد ولإلكػػرله وكبليمػػم ممػػم نةنػػس لإلرلد، ون  ػػد ارنػػ  
لإلختنمر وال نتوز مىماكم  فف تةتمد ف  اكممػم عىػ  تىػؾ لألدمػ  لمتػ   ػمبمم عػولر لمػبطبلف 
 ألف  ػػرط لإلنػػرلر لم ػػانح فف نكػػوف  ػػمدرل  عػػف إرلد، اػػر، ومختػػمره فػػاذل كػػمف  ػػدوره تاػػى
تػػأثنر لإلكػػرله لو لمتمدنػػد ولموعنػػد فااػػي نكػػوف بػػمطبل  ومػػو مػػـ نكػػف مػػي تػػأثنر مػػمدى عىػػ  لمتسػػـ 

 ٓبانث نترؾ بي بةض لإل مبمى لمت  تاب  عاي وتدؿ عىني 
ومػػـ ت طػػف لمماكمػػ  مػػذمؾ لمػػدفس لمتػػويرى ومػػـ تةػػف بتا ن ػػي فو لمػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ         

 نىي ولمرد عىني برد سمو  نبػرر إطرلاػي و ويػو مػم إطرلاي بؿ تمم اكممم خممنم  ات  مف تا
نبطػؿ لماكػػـ لمطةػػنف مػػم دلمػػى لمماكمػػ  نػػد إتخػذى مػػف تىػػؾ لإلنػػرلرلى سػػادل  ماكممػػم بمإلدلاػػ  
وا ىتمم مف بنف فنولؿ  مود لإلثبمى مف لمضبمط لمت  إتخذتمم سادل  مى ضمم لممػذكور وكػمف 

ا ن م  ف  يذل لم أف مو مـ نطممس لمػدفمع عىنمم ات  نسىـ نضمميم مف يذل لمةولر فف تترى ت
ذ فمتمػػػم ذمػػػؾ فػػػاف  باترلوػػي ممػػػم تاطػػػوى عىنػػػي يػػذه لممامزعػػػ  مػػػف مطممبػػػ  تمزمػػ  باترلوػػػي     ول 
اكممم نكوف مةنبم  م  ور، متةنف لما ض ولإلامم  ومو لامم تسمادى فػ  نضػمومم إلدمػ  فخػرى 

 ٓممم بنامم مف تسماد كمم سىؼ لمبنمف 
ن ػػور لماكػػـ من ػػمؿ فسػػبمبي بمدوامتػػي لمتػػ  سػػمنمم مىتػػدمنؿ عىػػ  تػػولفر انػػ   كمػػم إمتػػد        

 ٓلم تؿ مدى لمطمعانف وتولفر ظرف  سبؽ لإل رلر ولمتر د لمم دد ف  ا مـ 
ألف لمماكم  إنت رى ف  بنمف انػ  لم تػؿ عىػ  متػرد تردنػد لألفةػمؿ لمممدنػ  لمم ػوؿ          

مممػػم تةػػددى وباسػػتةممؿ لنالى لم متىػػ  وونةػػى عىػػ  بأاػي نػػد إرتكبمػػم كػػؿ مػػامـ ويػػذه لألفةػمؿ 
لتزلم نمتى  مف تسـ لممتا  عىني فاامم ال تك   مى وؿ بثبوى انػ  لم تػؿ فػ  تماػس لمطػمعانف 
عى  ااو نمطس وتمـز ألف تامن  لم تؿ تتمنز نماوام  عف غنريم مف ترلوـ لمتةدى عى  لمػا س 

ؿ لمتاػػمو  إزيػػمؽ روح لممتاػػ  عىنػػي بةا ػػر خػػمص يػػو لف ن  ػػد لمتػػما  مػػف إرتكػػمس لم ةػػ
ويذل لمةا ر مي طمبس خمص نختىؼ عف لم  د لمتامو  لمةمـ لمذى نتطىبي لم ماوف ف  سمور 
تىؾ لمترلوـ ويو بطبنةتي لمر نبطاي لمتػما  ونضػمره فػ  ا سػي وال نك ػ  فػ  إسػتظممره متػرد 

متا  عىنػي وال مػم تػػمم سػرد لألفةػمؿ لمممدنػ  ون ػد لمطػمعانف إاػدلث لإل ػمبمى لممتةػدد، بػمم
بػػػمماكـ بػػػمامـ ن ػػػدول إزيػػػمؽ رواػػػي مئلات ػػػمـ ولألخػػػذ بممثػػػأر ألف ن ػػػد إزيػػػمؽ لمػػػروح إامػػػم يػػػو 
لم  د لمخمص لممطىوس إستظممره بانرلد  لألدم  ولممظمير لمخمرتنػ  لمتػ  رلى لمماكمػ  لامػم 
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 ٓتدؿ عىني وتك ؼ عاي 
تدلم عىػ  لمػا س بأاػي نىػـز م نمممػم انػ  ذمؾ فف  ترنم  لم تؿ تتمنز عف سمور ترلوـ لإلع     

لم تؿ فون د إزيمؽ لمروح ويػو لم  ػد لمخػمص لمػبلـز تػولفره فػ  ترنمػ  لم تػؿ لمةمػد ال متػرد 
 ٓإمامؽ لألذى بتسـ لممتا  عىنمـ 

 
 

َ:َـَٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ
فػػ  م تػػؿ "   متػػرد إسػػتةممؿ لممػػتمـ مسػػبلح اػػمرى نمتػػؿ بطبنةتػػي ول  ػػمب  لممتاػػ  عىنػػي       

وعىػػ  مسػػمف  نرنبػػ  وتةػػدد إ ػػمبمتي لم متىػػ  النك ػػ  بذلتػػي إلثبػػمى انػػ  لم تػػؿ فػػ  ا ػػي وال نااػػ  
عػف ذمػػؾ مػػم نممػػي لماكػػـ مػػف فاػػي ن ػػد نتػؿ لممتاػػ  عىنػػي ألف ن ػػد إزيػػمؽ لمػػروح يػػو لم  ػػد 

 ٓلمخمص لممرلد إستظممره وثبوى تولفره " 
 ؽ  ٕ٘مسا   ٕٕٔٚػ طةف  ٚٛٛػ  ٖٛٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ ٙٔ*  ا ض 
 ؽ  ٕٗمسا   ٖٖٜػ طةف  ٗٚٔٔػ  ٕٙٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٚٛػ  ٜٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٙٔ*  ا ض 

 ٕٗٓٔػ  ٕ٘ٛػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٓٔ/ٙٔ*  ا ض   
َ:ََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

ماػػمؽ إ ػػمبمى متةػػدد، بمولضػػس خطػػره مػػف تسػػـ           "  متػػرد إسػػتةممؿ سػػبلح اػػمرى ول 
الن ند اتمم فف لممتمـ ن د إزيمؽ رواي و  والنك   لإلستدالؿ بمذه لم ور، ف  لممتا  عىني 

 إثبمى ننمـ يذل لم  د  "
 ٜٚػ  ٕٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔ/ٕٔ*  ا ض              

 
 

َ:ََََٝهؼصًَظُيَذأٗٚ
"  ممػػم كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي تاػػدث عػػف انػػ  لم تػػؿ فػػ  نومػػي :  " فف انػػ  لم تػػؿ          

تاػػػػ  عىنػػػػي ول  ػػػػمبتي عىػػػػ  لمملألوؿ مػػػػف تةمػػػػده إطػػػػبلؽ عػػػػد، فعنػػػػر، ؽ لممػػػػتمـ ثمبتػػػػ  فػػػػ  اػػػػ
  ٓممتا  عىنػي " لألمر لمذى ن طس ف  تولفر ان  يذل لممتمـ ف  إزيمؽ روح ل باادليمف  م تؿ
وكماػػى تامنػػ  لم تػػؿ تتمنػػز نماواػػم عػػف غنريػػم مػػف تػػرلوـ لمتةػػدى عىػػ  لمػػا س  ممػػم كػػمف ذمػػؾ و

مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو  إزيػػمؽ روح لممتاػػ  عىنػػي   بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن  ػػد لمتػػما 
طىبػػي لم ػػماوف فػػ  ويػػذل لمةا ػػر ذو طػػمبس خػػمص نختىػػؼ عػػف لم  ػػد لمتاػػمو  لمةػػمـ لمػػذى نت

ممػم كػمف مػم فورده لماكػـ الن نػد سػوى لماػدنث عػف لم ةػؿ لممػمدى لمػذى نمرفػي  ٓسمور لمتػرلوـ 
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اتمم فف لمتما  إاتوى إزيػمؽ رواػي  لمطمعف ذمؾ فف إطبلؽ لمامر  وس لممتا  عىني الن ند
إلاتممؿ فف التتتموز انتي ف  يذه لمامم  مترد لإلريمس فو لمتةدى و كمم فف إ ػمب  لممتاػ  
عىني ف  م تؿ النك   بذلتي مثبػوى انػ  لم تػؿ فػ  اػؽ لمطػمعف إذل مػـ نك ػؼ لماكػـ عػف ننػمـ 

  ٓلم تؿ لمةمد   " يذه لمان  با سي ألف تىؾ لإل مب  ند تتا ؽ دوف فف تتولفر ان 
  ٙٚٙػ  ٖٔٔػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/٘/ٕٙا ض  

 
َ:َـَََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

وتػػوس  ٓيػػ  ن ػػد إزيػػمؽ لمػػروح ٓبانػػ  خم ػػ    ٓ"  تمنػػز لم تػػؿ لمةمػػد ولم ػػروع فنػػي       
نرلديػػم  مػػم نػػدؿ عىػػ  تػػولفره  النابػػ   ٓلماػػدنث عػػف لألفةػػمؿ لمممدنػػ   ٓإسػػتظممر لماكػػـ مػػي  ول 

  ٓه  بذلتي عف تولفر 
 ٓبممسنمر، عى  ففرنز لمطرنؽ ومدليم  لممتاػ  عىنػي ومةػمود، ذمػؾ   ةود لممتمـ           

 ٓالتاب  بذلتمم عى  تولفر ن د إزيمؽ لمروح   "   
 ٜٛ٘ػ  ٘ٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٔ*   ا ض 

 
َ:َـََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

لم  ػد لمتاػمو  لمةػمـ فػ  سػمور "  نتمنز لم  د لمتامو  فػ  ترنمػ  لم تػؿ لمةمػد عػف         
ترلوـ لمتةدى عى  لما س بةا ر خمص يو فف ن  د لمتما  مػف إرتكػمس لم ةػؿ إزيػمؽ روح 
لممتا  عىني ػ وممم كمف يذل لمةا ر بطبنةتي فمرل  دلخىنم ف  ا س لمتػما  فااػي نتػس م ػا  

تادث عاي إسػت بلال  لماكـ بادلا  متمـ ف  يذه لمترنم  فو بمم روع فنمم فف تةا  لمماكم  بمم
وفف تورد لألدم  لمت  تكوف ند إستخ ىى مامم  فف لمتما  انف إرتكس لم ةػؿ لممػمدى لممسػاد 
إمني كمف ف  لمولنس ن  ػد إزيػمؽ روح لممتاػ  عىنػي إذ كػمف ذمػؾ ػ وكػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي 

ويػ  سػػبلح  نػد إسػتدؿ عىػػ  تػولفر انػػ  لم تػؿ مػػدى لمطػمعف مػف إطبلنػػي عنػمرل  امرنػػم مػف بادننػػ 
نمتؿ بطبنةتػي نم ػدل  إ ػمب  فى مػف ففػرلد عموىػ  لممتاػ  عىنمػم ويػو الن نػد سػوى متػرد تةمػد 
طػبلؽ عنػمر اػمرى  لمطمعف إرتكمس لم ةؿ لمممدى مف إستةممؿ سبلح مف  أاي إادلث لم تؿ ول 

ادلث إ مبتمم  ال نك   بذلتي مثبوى ان  لم تؿ    ٓماي عى  لممتا  عىنمم ول 
 ٓٛٔػ  ٜٖػ  ٕ٘ػ  س  ٜٗٚٔ/ٕ/ٕٗ*    ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"  ممم كمف مػم إسػتدؿ بػي لماكػـ لممطةػوف فنػي عىػ  تػولفر انػ  لم تػؿ مػدى لمطػمعف مػف        

طبلنػي عىػ  لممتاػ  عىنػي  اضوره إم  مكمف لمامدث اممبل  سبلام  مػف  ػأاي إاػدلث لم تػؿ ول 
تكػمس لم ةػؿ لممػمدى مػف إسػتةممؿ سػبلح نمتػؿ ف  م تؿ ػ ال ن نػد سػوى متػرد تةمػد لمطػمعف إر 
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 ٓبطبنةتي ول  مب  لممتا  عىني ف  م تؿ ويوممالنك   بذلتي مثبوى ان  لم تؿ   "  
 ٕٙٓػ  ٗٗػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٕ*   ا ض 
َ:ًََٔحَهؼصَذإٔ

ػ  ويػو  متػرد إثبػمى لماكػـ تةمػد لمتػما  إتنػمف لم ةػؿ لممػمدى لمػذى فدى إمػ  لموفػم،"         
 ٓمؽ لمروح مدني   "  ػػر ن د إزيػػعدـ ك منتي تدمنبل  عى  تولف ٓػ بممتنمر لمكمربمو لم ةؽ 

 ٜٔٗػ  ٜٛػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٗ/ٕٔ*   ا ض  
َ:َـًََََٔحَهؼصَذإٔ

"   وممػػم كػػمف إطػػبلؽ لمةنػػمر لماػػمرى  ػػوس لممتاػػ  عىنػػي الن نػػد اتمػػم  فف لمتػػما  إاتػػوى      
الن ػح فف نسػتات  مامػم ن ػد لم تػؿ إاّل  إذل ثبػى  إزيػمؽ رواػي و  وكماػى لإل ػمب  فػ  م تػؿ

فف لمتما   وس لمةنمر إم  لممتا  عىنػي متةمػدل  إ ػمبتي فػ  لمموضػس لمػذى نةػد م ػتبل  مػف 
 ٓتسمي ويو مممـ ندمؿ عىني لماكـ و فااي نكوف مةنبم  بمم  ور ف  لمبنمف  "  

 ٓٗٛػ  ٘ٙٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٕٔ/ٕٔ*   ا ض 
َ:ًَٔحَهؼصَذإٔ

"   مػػم ذكػػره لماكػػـ مػػف فف )  انػػ  لم تػػؿ ثمبتػػ  فػػ  اػػؽ لممتممػػنف  مػػف لما ػػد لمػػذى مػػؤل      
نىػػػوبمـ ومػػػف إسػػػتةممؿ فسػػػىا  امرنػػػ  نمتىػػػ   ( النػػػوفر واػػػد، لمػػػدمنؿ عىػػػ  ثبوتمػػػم و  ومػػػو كػػػمف 

 لمم ذوؼ  ند فطىؽ عف ن د  " 
  ٖ٘ػ  ٜػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٔ/ٜ*  ا ض 

َ:َََٝهؼصًَظُيَذإٔ
زيػػمؽ لمػػروح " تػػرلوـ لم تػػؿ        ٓولم ػػروع فنػػي تتمنػػز نماواػػم  بانػػ  خم ػػ  يػػ  إاتػػولم لم تػػؿ ول 

 ٓالنك   بذلتي لستةممؿ سبلح نمتؿ بطبنةتي وتةدد لمضربمى مثبوى ان  لم تؿ    "   
 ٖٜٓػ   ٕٕٚػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔٔ/ٚٔ*   ا ض 

َ:ََٝهؼصًَظُيَذأٗٚ
مػف تػرلوـ لمتةػدى عىػ  لمػا س  مف لمم رر فف ترنم  لم تؿ لمةمػد تتمنػز عػف غنريػم"         

بةا ػػر خػػمص يػػو فف ن  ػػد لمتػػما  مػػف إرتكمبػػي لم ةػػؿ لمتاػػمو  إزيػػمؽ روح لممتاػػ  عىنػػي و 
ويذل لمةا رذو طمبس خمص نختىؼ عف لم  د لمتامو  لمةمـ لمذى نتطىبػي لم ػماوف فػ  سػمور 

ف نةاػػ  لمتػػرلوـ ويػػو بطبنةتػػي فمػػر نبطاػػي لمتػػما  ونضػػمره فػػ  ا سػػي ونتةػػنف  عىػػ  لم مضػػ  ف
فػاذل كػمف مػم  ٓبممتادث عاي لست مالال  ولستظممره  بانرلد لألدمػ  لمتػ  تػدؿ عىنػي وتك ػؼ عاػي 

ذكره لماكـ م  ورل  عى  لإلستدالؿ عى  يػذه لمانػ   مػف امػؿ لمطػمعانف فسػىا  امرنػ  مةمػر، 
 ب  د إطبلنمػم عىػ  لممتاػ  عىنػي ول  ػمب  يػذل لألخنػر بةنػمرنف فػ  رفسػي فودنػم بانمتػي ػ ويػو

 ٓممالنك   ف  لستخبلص ان  لم تؿ   "  
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   ٘ٚٙػ  ٖٖٔػ   ٘ٔػ س ٜٗٙٔ/ٔٔ/ٙٔ*  ا ض 
َ:ًَٔحَهؼصًَظُيَذإٔ 

"   تةمد إزيمؽ لمروح يو لمةا ر لمذى تتمنػز بػي نماواػم تامنػ  لم تػؿ لمةمػد عػف غنريػم       
نتطىبػي ويذل لمةا ر نختىؼ عف لم  د لمتامو  لمةمـ لمػذى  ٓمف ترلوـ لمتةدى عى  لما س 
مػػذمؾ كػػمف مزلمػػم  عىػػ  لمماكمػػ  لمتػػ  ت ضػػ  بادلاػػ  مػػتمـ فػػ   ٓلم ػػماوف فػػ  لمتػػرلوـ لألخػػرى 

ترنمػ  نتػؿ عمػد فف تةاػ  فػ  اكممػم بمسػػتظممر انػ  لم تػؿ وتػورد لمةام ػر لمتػ  لستخى ػػتمم 
والنك   ف  يذل لم دد فف تكوف لإل مب  تممى ف  م تؿ مف لممتا  عىنػي إذل كػمف  ٓمامم 

نبنف فف لمتػما  تةمػد إ ػمب  لممتاػ  عىنػي فػ  يػذل لمم تػؿ و وفاػي كػمف ن  ػد بػذمؾ لماكـ مـ 
 ٓإزيمؽ رواي  "  
 ٙٚٗػ  ٕٖ٘ػ عمر ػ  ٗػ  م  لم ولعد لم ماوان     ٜٖٜٔ/ٕ/ٕٚ* ا ض 

َ:ََٝهؼصًَظُيَذإٔ
"   ت ػػونس لمسػػبلح لماػػمرى ااػػو لممتاػػ  عىنػػي الن نػػد اتمػػم  فف مطى ػػي إاتػػوى إزيػػمؽ         
 و كمم فف إ مب  إاسمف ف  م تؿ الن ح فف نستات  مامم ان  لم تؿ  "  رواي 

 ٔٔٗػ  ٔٔٔػ  ٛػ س  ٜٚ٘ٔ/ٗ/٘ٔ*   ا ض  
 :  ًٔحَهؼصَذأٗٚ

"  موف كمف مف اؽ ماكم  لمموضوع فف تستخىص ن د لم تؿ وظرؼ سبؽ لإل رلر        
لمتػ  نأتنمػم لمتػما   مف ونػموس لمػدعوى ولمظػروؼ لممانطػ  بمػم ولألمػمرلى ولممظػمير لمخمرتنػ 

وتػاـ عمػم نضػمره فػ  ا سػي و  إاّل فف ذمػؾ م ػروط بػأف نكػوف يػذل لإلسػتخبلص سػموام و وفف 
 ٓنكوف  دمنىمم فنمم لاتمى إمني نمومم ف  فورلؽ لمدعوى  "  

 ٘٘ٛػ  ٘ٛٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/ٕٔ/٘ٔ* ا ض   
َ:ًَظُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

عىػػ  تػولفر انػػ  لم تػػؿ مػػف فف لمطػمعف  تػػثـ فػػوؽ لممتاػػ   "  مػمذكره لماكػػـ إسػػتدالال           
عىنمػػم ُفاػػمم اوممػػم وممػػم امومػػى لإلسػػتامث  فطبػػؽ عىػػ  عا مػػم منكػػتـ ا سػػمم وظػػؿ كػػذمؾ كمتمػػم 
ا سمم ات  فمضى روامم  ػ الن ند سوى مترد ن د لمطمعف إرتكمس لم ةؿ لمممدى و ويو مم 

 ٓ ؼ عف ننمـ يذه لمان  با س لمطمعف "  النك   بذلى مثبوى ان لم تؿ  ممدلـ لماكـ مـ نك
   ٚ٘ػ  ٕٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٓٔ*   ا ض                         

نضػػمؼ إمػػ  مػػم ت ػػدـ لف لمخ ػػوم  لمثأرنػػ  بػػنف فسػػرت  لمطػػمعانف ولممتاػػ  عىنػػي ال          
ممػػم  تةاػػ  اتمػػم  لامػػـ بنتػػول لمانػػ  عىػػ  نتىػػي وفعػػدول فسػػىاتمـ ممػػذل لماػػرض خم ػػ  ولف لم ػػأس

نةتػػػمد امىمػػػم بمم رنػػػ  وال تسػػػتىـز إعػػػدلدل  خم ػػػم  مسػػػب م  إلسػػػتةممممم فػػػ  لمترنمػػػ  كمػػػم لف تىػػػؾ 
لمخ وم  ت مؿ ففرلد لألسر، بأكمىمم وال تاا ر ف  لمطمعانف واديـ وممػذل ال نمكػف ا ػر 
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لإلتممـ فنمـ فو إفترلض ظرؼ سػبؽ لإل ػرلر فػ  تػمابمـ يػذل إمػ  لف فاػدل  مػـ نكػف نةىػـ مػف 
ولتد لممتا  عىني مسب م  ف  ذمؾ لممكمف لمذى ونس فني لمامدث ويذل لمةىـ لمسمبؽ مترد نبؿ ت

إفترلض ال فسمس مي مف لمولنس خم   ولف مولعند تردد لممتا  عىني عى  زرلعتي متانر، مف 
نـو نخر وال تست ر عى  امؿ وعى  يذل فػبل نمكػف لم ػوؿ بػأف لإلعتػدلم عىنػي ونػس باػمم عىػ  

بةنػػدل  عػػف ثػػور، لماضػػس ولإلا ةػػمؿ وبةػػد إعػػدلد سػػمبؽ وباػػمم عىػػ  ر ػػد اركمتػػي ت كنػػر يػػمدت 
اتظمره ومبمغتي بمإلعتدلم إذ ال نوتد دمنؿ نمطس عى  ذمػؾ لمتر ػد وال مػم نماػس فف  وترب ي ول 
نكوف م ممه مس لمتامه م مدف  وفتأ، وبذمؾ نكوف إستدالؿ لمماكم  عى  ان  لم تػؿ ولمظػرفنف 

ر م ػػوبم  كػذمؾ بمم  ػػور لممبطػػؿ فضػػبل  عػف لم سػػمد فػػ  لإلسػػتدالؿ بمػػم لمم ػددنف سػػمم   لمػػذك
نسػتوتس ا ضػػي ولإلعػػمد، ػ وال ن ػػدح فػػ  ذمػػؾ لف تكػػوف لمة وبػػ  لمم ضػػ  بمػػم ضػػد لمطػػمعانف 
مبػػرره مترنمػػ  لمضػػرس لمم ضػػ  مىمػػوى باػػمم عىػػ  سػػبؽ لإل ػػرلر ولمتر ػػد ػ ألف لمطػػمعانف 

 ٓ مفمم لم ماوان  لممختى   نامزعوف ف   ور، لمولنة  بكمف  كنوفمم وفو 
ومف لمم رر ف  يذل لم دد لاي ال ماؿ متطبنؽ اظرن  لمة وب  لممبرر، مت  نممى تىؾ        

ع وبػمى ومػف  ٚٔلممامزع  وألف لمماكم  عممىى لمطمعانف ب سط مف لمرفف  ف  اطمؽ لممػمد، 
ولمػذى نػد ن ػؿ إمػ   ثـ فاف ذمؾ مم نر ح مىازوؿ بممة وب  لمم ض  بمم عف لماد لمماكـو بي

تخمذه سػببم  مػا ض  لمابس مده ال ت ؿ عف ستي ف مر ػ ويو مم تتا ؽ بي م ىا  لمطمعانف ول 
 ٓلماكـ لممطةوف فني ولإلعمد، 

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

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغ
مػو كػمف  ػمدنم ػ سػولم كػمف ذمػؾ "  بػأف لإلكػرله نبطػؿ لمػدمنؿ لممسػتمد مػف لإلعتػرلؼ ػ و       

لإلعترلؼ فػ  اػؽ لممػتمـ لممةتػرؼ لو غنػره مػف لممتممػنف ولاػي ال ن ػترط فػ  لإلكػرله لممبطػؿ 
مئلعتػػرلؼ لف نكػػوف تسػػنمم  بانػػث ناػػدث فثػػره فػػ  تسػػـ لممػػتمـ بػػؿ نك ػػ  فػػ   ػػور، لإلكػػرله 

عػػف لإلفضػػمم  لممةاػػوى كممتمدنػػد متػػ  نبطػػؿ لإلرلد، وفعػػدـ ارنػػ  لإلختنػػمر ولف سػػكوى لممػػتمـ
مولنة  لإلكػرله فػ   نػ  مراىػ  مػف مرلاػؿ لمتا نػؽ مػنس مػف  ػماي فف نا ػ  اتمػم ونػوع لإلكػرله 

 ف   ن   ور، مف  ور، "
 ؽ ٕ٘/ٖ٘ٗٙػ طةف  ٕٗٚػ  ٖ٘ػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٕ/ٖٕ*  ا ض 

 
َ:َٝهؼصًَظُي

نمػػم متػػ  "  بػػأف لمػػدفمع لممسػػطور بػػأورلؽ لمػػدعوى نةتبػػر دلومػػم  مطرواػػم  عىػػ  لمماكمػػ  وعى   
 كمف تويرنم  فف تت دى بممرد عىني بمم نسوغ إطرلاي فف مـ ترى لألخذ بي فو لمتةونؿ عىني "
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 ؽ ٖٗ/ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
ومػػػف تماػػػس  خػػػر فػػػاف لمػػػدفمع عػػػف لمطػػػمعف لمثػػػما  تمسػػػؾ كػػػذمؾ فػػػ  دفمعػػػي لمػػػمـ         

ف إذف لمانمب  لمةمم  لم مدر مـ ن تمؿ عىػ  ت تػنش لمماكم  بأف ت تنش مسكاي كمف بمطبل  أل
مسكاي ػ وممػم كػمف لإلذف بػمم بض متػ  كػمف نم ػرل  عىػ  لممػتمـ وال ن ػمؿ ت تػنش مسػكاي فػاف 
ت تش ذمؾ لممسكف ػ كمم ال نتوز لإلستامد فػ  ذمػؾ لمت تػنش إسػتامدل  إمػ  اممػ  لمتىػبس ب ػرض 

إتػرلملى تامونػ  لمػذى نبػنح  ٚٗلممػمد، / تولفريم بةد لف نضى لمماكمػ  لمدسػتورن  بػأف اػص 
ممػػػأمور لمضػػػبط لم ضػػػمو  ضػػػبط لممػػػتمـ فػػػ  اممػػػ  لمتىػػػبس يػػػو اػػػص غنػػػر دسػػػتورى ال نت ػػػؽ 
ولاكمـ لمدستور لمت   ماى ارممى لممسػمكف وتةىػى ت تن ػمم غنػر تػموز إال  باػمم عىػ  فمػر 

نش مسػكف نضػمو   ػمدر مػف لمسػىط  لممخت ػ  وعىػ  لف نكػوف مسػببم  ػ وعى ػذمؾ نكػوف ت تػ
لمطمعف لمثما  ونػد ونػس بػمطبل  وال نةتػد بمػم فسػ ر عاػي ذمػؾ لمت تػنش مػف ضػبط لمسػبلح لمػذى 

مػف لمدسػتور ( ومػـ تأخػذ لمماكمػ  بمػذل لماظػر وممػذل  ٗٗننؿ باستةمممي فػ  لماػمدث ) لممػمد، 
فاف اكممم لممطةوف فني نكوف ونػد عػمره لمػبطبلف بمػم نسػتوتس ا ضػي ولإلعػمد، مػم دلمػى نػد 

 ٓبمإلدلا  بامم عى  ذمؾ لمدمنؿ لممت ؿ بممت تنش لمبمطؿ ومـ نكف منوتد مواله  نضى
َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغ

" بماي إذل كمف لم بض عىػ   ػخص نتنػز كػذمؾ ت تن ػي ػ فااػي ال نتنػز ت تػنش مسػكاي        
مئلخػتبلؼ فػػ   ػػروط ومتػػمؿ اػوع  لمت تػػنش ونتػػس فف تتػػولفر عىػ  وتػػي لمخ ػػوص  ػػروط 

 ٓف ت تنش لممسك
مسػا   ٕٛٔػ طةػف  ٜٖ٘ػ  ٜٙػ  ٕٕػ مػ  لاكػمـ لمػا ض ػ س  ٜٔٚٔ/٘/ٖ*  ا ػض 
 ؽ ٔٗ

 ؽ دستورن ٗ/ٕ٘ػ طةف  ٜٗٛٔ/ٙ/ٕ*  اكـ لمماكم  لمدستورن  لمةىنم ف  
وانػػػث فاػػػي ممػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فػػػاف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف نػػػد رلف عىنػػػي عػػػولر          

 ٓلمبطبلف بمم نستوتس ا ضي ولإلعمد، 
 
 
 
 
 
 

َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعانف مػػف  ػػماي فف         
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نرتػػس ممػػـ فضػػرلرل  تسػػنم  ال نمكػػف مػػدلركتمم بمػػم ناػػؽ ممػػـ طىػػس لألمػػر بونػػؼ تا نػػذه مشنتػػم  
 ٓرنثمم ن  ؿ ف  يذل لمطةف 

َكِٜظَٙجألؿرحخ
مػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػم  نىػػتمس لمطػػمعاوف مػػف ماكمػػ  ل        

 ٓرنثمم ن  ؿ ف  يذل لمطةف 
َ:َٝجمٌْ  ٓب بوؿ لمطةف  كبل    :َجٝلَا
 ٓوف  لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم   :َغحٗيحَا

 
َػـيسعجحت٠َجحملح٠َٓ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َـَجؿطريجصَذؼحتغَ
َ
َ

َج٘خَٓـطأٗقَؿغخَجلؿٌ٘ضعيسَـ0265/0999َجُوؼيسَ
َج٘خَضٜغيدَجملي٘حءَ(ََ.84/0997َ)َ

َ
َم07408/29َجُـؼَٖذحُ٘وغَ

َ
 
َ
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َ

َجُضجتغزَججل٘حتيس
َ

 ٓظًـــــــغز
 

َذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ
ََََََََََََََََََََََََطمعا             ) ماكـو ضديم (  .........    :َجملوضٓسَٖٓ

وموطامػػػػم لممختػػػػمر مكتػػػػػس لألسػػػػتمذ / مامػػػػد رتػػػػػمو  عطنػػػػي ) و ػػػػػمرتي / ََََََََََََََََََََََََ
 ػػػمرع  ٕٙ ػػػمرع طىةػػػى اػػػرس و  ٘ٗرتػػػمو  عطنػػػي ( لمماػػػمم  بػػػمما ض 
 ٓ رنؼ بم م ػ عممر، إنموبنىنم ػ لم مير، 

َلمانمب  لمةمم    :ََـضــــــــــػ
ممسػػػتما   بمإلسػػػكادرن  فػػػ  مػػػف ماكمػػػ  لمتػػػاح ل ٜٜٜٔ/ٖ/ٚٔلم ػػػمدر    :ََْـكـــ٠َجمٌـــ
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)            تػاح مسػتأاؼ غػرس لإلسػكادرن   ٜٜٜٔ/ٕٗٙٔرنػـ لم ضػن  
ب بػػػػػػػوؿ  لممناػػػػػػػمم ( ولمماكػػػػػػػـو فنمػػػػػػػم اضػػػػػػػورنم  تػػػػػػػاح تمرنػػػػػػػس  ٜٜٛٔ/٘ٚ

ماكـ لممسػتأاؼ ولمػذى كػمف لإلستوامؼ  كبل  وف  لمموضوع برفض وتأنند ل
باػػػػبس لممتممػػػػ  ) لممسػػػػتأا   لمطمعاػػػػ  (  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗٔنػػػػد نضػػػػ  فػػػػ  

سػاتنف مػػس لم ػػاؿ  وك ممػػ  مموػ  تانػػي وغرلمػػ  فمػػؼ تانػي  وبػػأف تػػشدى إمػػ  
تانمػػػػم ننمػػػػ  مثىػػػػ  لمضػػػػرلوس  ٖ٘ٓ٘ٚٔم ػػػػىا  لمتمػػػػمرؾ مبىاػػػػم ونػػػػدره 

لمتممتػنف لمتمركن  لممستا    ممبل بػدؿ لمم ػمدر، ولمم ػمرنؼ وذمػؾ عػف 
  ٓمؤلرتبمط 

َجُٞهحتـــــــــــغ
فنممػػى لمانمبػػ  لمةممػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  ضػػد لمطمعاػػ  بو ػػؼ فامػػم فػػ  غضػػوف عػػمـ          
  ٓبدلور، نسـ لممنامم  ٜٜٚٔ
يربػػى لمبضػػموس لممبناػػ  بػػمألورلؽ ب  ػػد لإلتتػػمر وذمػػؾ بػػأف ت ػػرفى فنمػػم فػػ  غنػػر    :َََأٝلاَ

فػػػرل  عامػػػم باظػػػمـ لمسػػػممح لممشنػػػى ب  ػػػد لإل لماػػػرض لممسػػػتورد، مػػػف فتىػػػي بػػػرغـ
 ٓلمت انس ولعمد، لمت دنر 

ــحَا إسػػتوردى لمبضػػموس موضػػوع لمتممػػ  لألومػػ  اػػمؿ كوامػػم مونػػوؼ لسػػتنرلديم وذمػػؾ     :ََغحٗي
 ٓب  د لإلتتمر بمممخمم    مى ولعد ولماظـ لممةموؿ بمم 

 ٕٗٔو  ٕٕٔو   ٖـ ٔو  ٕٔٔو  ٜٛو  ٖٔو  ٖػ  ٘ؤلألمر لممةمنس عىنػي بػمممولد         
 ٘ٔو ٔولممػمدتنف  ٜٓٛٔمسػا   ٘ٚلممةدؿ بمم ػماوف رنػـ  ٖٜٙٔمسا   ٙٙمف لم ماوف  مكرر

  ٓمف الواتي لمتا نذن   ٗولمممد،  ٜ٘ٚٔمسا   ٛٔٔمف لم ماوف 
نضى ماكم  فوؿ درت  اضورنم بابس لممتمم  ساتنف مس  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗٔوبتىس         

ونػػدره    فمػػؼ تانػػي وبػػأف تػػشدى إمػػ  م ػػىا  لمتمػػمرؾ مبىاػػملم ػػاؿ وك ممػػ  مموػػ  تانػػي وغرلمػػ
لمضػرلوس لمتمركنػ   لممسػتا    ػممبل بػدؿ لمم ػمدر، ذمػؾ عػف  تانمم ننم  مثى  ٘ٚٔرٖ٘ٓ

نضػػى لمماكمػػ   ٜٜٜٔ/ٖ/ٚٔذمػػؾ لماكػػـ وبتىسػػ    لمتممتػػنف مئلرتبػػمط وفسػػتأا ى  لمطمعاػػ 
 ٓبرفضي وتأنند لماكـ لممستأاؼ  كبل  وف  لمموضوعستوامؼ توامفن  اضورنم ب بوؿ لاللإلس

ستوامف  لألخنر ند  مبي لمبطبلف فاف لمطمعا  نررى بػممطةف بػمما ض فنػي وممم كمف لماكـ لال
وننػد  ٜٜٜٔ/ ٖ/ ٕٕوذمػؾ بتػمرن  ؿ نبنح مي اػؽ لمطةػف بػذمؾ لمطرنػؽ بوكنؿ بم تض  توكن

 ٓ تتمبس  واورد فنمم نى  فسبمس لمطةف بمما ض ٜٜٜٔ/ ٕٕٔرنـ  لمطةف تاى 
َ

َأؿرحخَجُـؼٖ
 ٓ ُطظححلذحجُضكغَذاٗوؼحءَجُضػَٟٞججل٘حتيسَ  :َأٝل
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ذمؾ لف لمطمعا  نممى بسدلد كمف  لممبمم  لمم ض  بممزلممم بدفةمم مم ىا  لمتممرؾ         
تانمػػػػم ولمتػػػػ  تةػػػػمدؿ مثىػػػػ  لمضػػػػرنب  لممسػػػػتا    ٖ٘ٓ٘ٚٔولمتػػػػ  نػػػػدرى فػػػػ  لماكػػػػـ بمبىػػػػ  

در، كمم تـ لمت ممح كذمؾ مس لمم ىا  وفػؽ لممسػتادلى بدؿ لمم م مىم ىا  لممذكور،  ممبل  
لممونة  ولمم دم  مس يذه لألسبمس وارر لمسند لألستمذ لمدكتور وزنر لممممنػ  لمخطػمس لممػشرخ 

لممرفؽ  ورتي لمضوون  ػ ولممةػروض ف ػىي مىمضػميم، ػ إمػ  لألسػتمذ لممست ػمر  ٜٜٜٔ/٘/٘
   عى  نبػوؿ لمت ػممح فػ  لم ضػن  لممطةػوف ياػم لماموس لمةمـ ػ فخطره فني بأاي ند تمى لممولف

  ٓف  اكممم 
ومػػس لتمػػمـ لمت ػػممح بػػنف لمطمعاػػ  وم ػػىا  لمتمػػمرؾ فػػأف لمػػدعوى لمتامونػػ  لمممثىػػ          

مسػػػا   ٙٙمػػػف نػػػماوف لمتمػػػمرؾ رنػػػـ  ٖ/ٕٗٔتكػػػوف نػػػد  لا ضػػػى ب ػػػو، لم ػػػماوف عمػػػبل بمممػػػمد، 
ى  فاي نترتس عى  لمت ممح لا ضػمم ولمت  تاص ع ٜٓٛٔمسا   ٘ٚلممةدؿ بمم ماوف  ٖٜٙٔ

ثػػمر لممترتبػػ  عىػػ  لماكػػـ اسػػس تا نػػذ لمة وبػػ  لمتامونػػ  وتمنػػس لنلمػػدعوى لمةمومنػػ  فو ونػػؼ 
 ٓلألاولؿ 
فػػ  لممنةػػمد لمماػػدد، ونػػدمى وممػم كماػػى لمطمعاػػ  نػػد نػررى بػػممطةف فػػ  لماكػػـ لمطةػنف       
وف ولألمػر كػذمؾ  الزلمػى لمتامون  تكطةامم ف  خبلؿ لممد، لمم رر، نماوام فأف لمدعوى  لسبمس

إذ ال تا ضػػ  تىػػؾ لمػػدعوى إال ب ػػدور اكػػـ امػػمو  بػػمى فنمػػم فى بةػػد فػػولى مولعنػػد نمومػػ  و 
لمطةف ف  لماكـ لم مدر فنمم بانث ن بح غنر نمبػؿ مىطةػف سػولم بػممطرؽ لمةمدنػ  فو غنػر 

بػي لمخ ػوم  لمةمدن  مثؿ طرنؽ لمطةف بػمما ض فو ب ػدور اكػـ مػف ماكمػ  لمػا ض تاتمػ  
       ٓرلملى تامون  ػلت ٗ٘ٗنطةنم بانث ن بح اموزل نو، لألمر لمم ض  طب م مىممد، 

وممم كمف لماكـ لممطةوف فني مـ ن بح اممونم وبمتم بةد فف نررى لمطمعا  لمطةػف فنػي        
لم ػماوف لا ضػمم ف ت ممامم مس م ىا  لمتممرؾ نترتػس عىنػي اتمػم وب ػو، ابمما ض ومف ثـ ف

ا ضمم لم ماوا  مىدعوى ىط  ماكم  لما ض فف ت ض  بمذل لإلضديم ومف سمدعوى لمتامون  ل
ويػو مػم تتمسػؾ بػي لمطمعاػ  فػ  يػذه ٓلمطةف  كبل وا ػض لماكػـ لمطةػنف  لمتامون  بةد نبوؿ

  ٓلممذكر، ازوال عى  اكـ لم ماوف 
َ:َـَجُوظٞعَك٠َجُطـريدَٝجخلـأَك٠َضـرينَجُوحٕٗٞ:َََغحٗيح
ف دفػػػمع لمطمعاػػ  فوضػػػح بمرلفةتػػي لم ػػػ ون  وبمذكرتػػي لمم دمػػػ  مماكمػػ  لمموضػػػوع وذمػػؾ ف    

فف لمطمعا  نممى باستنرلد غزوؿ نطان   وذمؾ بارض تتمنزيم وت ػانةمم وت  ػنؿ  بدرتتنمم
 ٓلممات  مامم مبلبس   مف فاولع متةدد، مامم لمتن رى إلعمد، ت دنريم مىخمر  

وف فاػولع لماػػزوؿ وسػةره زينػػد مىامنػ  نتامسػػس مػس سػػةر ومكػوف لماػزؿ لممسػػتورد مػف فسػػ        
لممات  مىت دنر ػ واظرل ألاي النمكف ت انس لممات  مف لم طف لمماى  بممسةر لمزيند لممتةمند 
ال سػػبس ذمػػؾ خسػػمور فمداػ  ػ وممػػم كػػمف ذمػػؾ لماػزؿ لممسػػتورد نسػػتوتس نبػػؿ ت ػػانةي   عىنػي ول 
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ف ػػد تػػـ تتمنػػز ذمػػؾ لماػػزؿ وت ػػانةي  لمػػدخوؿ فػػ  عػػد، مرلاػػؿ اتػػ  ن ػػىح مىاػػرض لممطىػػوس
وفعػػدى لممبلبػػس لمماتتػػ  مىت ػػدنر انػػث فوتوػػى لمطمعاػػ  بم ػػىا  لمتمػػمرؾ  تػػدع  اممػػ  

 ٓ ااي بأف يذل لممات  مف غنر لمازؿ لممستورد 
فامومى ب ت  لمطرؽ إنامع لممسوومنف بممتممرؾ بأف لممات  تةػرض مةػد، مرلاػؿ نبػؿ         

نمكػف فف نكػوف مػف لماػزؿ  لمسمبؽ إستنرلده بمالضػمف  إمػ  فاػي ال ت انةي وفاي يو ذلى لمازؿ
لمماى  الرت ػمع ننمػ  لماػزؿ لمم ػرى وتودتػي عػف لماػزؿ لمماػدى ومػف غنػر لمم بػوؿ فف ت ػـو 

ال تةرضى إمػ  خسػمور كبنػر، طمعا  بممت انس مف لمازؿ لمم رى لم مس ض م  سةر لممات  ول 
ـ ونممػػى لمطمعاػػ  بمإلسػػتةبلـ مػػف لمتمػػمرؾ عػػف ػػػ فػػاف لممسػػوومنف بممم ػػىا  تمسػػكول بمػػون م

ف  امم  ثبوى إدعمم لمتممرؾ تبدند لمازؿ ف د تبػنف فف  نم  لممستا مى ممم  ممى  لمتةونضن
لإلتمػػػمم  لممسػػػتاؽ مىمنوػػػ   ػػػممبل لمضػػػرلوس ولمتةونضػػػمى ن ػػػمرس مموػػػ  فمػػػؼ تانػػػي فى ثبلثػػػ  

لمماػػت  ولماػػزؿ لمسػػمبؽ فخػػذ مػػف رسػػمؿ لمةناػػ  إممكممػػؿ وف ػػرى عىػػ  فضػػةمؼ لمم ػػرر عىنمػػم ب
عنا  ماي إم  فى تم  اكومن  ترليم م ػىا  لمتمػمرؾ متاىنىمػم وتبنػمف   مػدى مطمب تمػم مػف 

  ٓعدمي 
وفػػ  لمونػػى ا سػػي نممػػى لمطمعاػػ  بت ػػدنـ خطػػمب  ضػػممف مىتمػػمرؾ ننمتممػػم ثبلثمموػػ          

 ٖٜٜٗٚونػػدره  فمػػؼ تانػػي فى ثػػبلث فضػػةمؼ لمم ػػرر عىنمػػم بممكممػػؿ كمػػم نممػػى بسػػدلد مبىػػ 
تانمػػػم مػػػف ف ػػػؿ ننمػػػ  خطػػػمس لمضػػػممف ب ػػػنؾ م ػػػرف   بأسػػػـ لمسػػػند/ مػػػدنر عػػػمـ تمػػػمرؾ 

 ٓلألسكادرن  انث وردى اتنت  لمتاممنؿ م ممح م ىا  لمتممرؾ 
 ػػادوؽ دعػػـ ثػػـ نممػػى لمم ػػىا  لممػػذكور، بأخػػذ ثػػبلث عناػػمى وفرسػػىى لاػػدليم لمػػ          
مانػ  لتػػرلم لمتاىنػؿ وطىػػس لرسػمؿ لمةناػػ  لمػ  كىنػػ  بمالسػكادرن  ... لمػػذى لفػمد بةػػدـ لمكلماػزؿ 

تانمػػم كأمماػػ   ٕٓٓ٘لممادسػػ  تممةػػ  لألسػػكادرن   متاىنىمػػم ... وطىبػػى كىنػػ  لممادسػػ  مبىػػ  
خبنر نممى لمطمعا  بسدلديم ... وورد ت رنريم وففػمد بػأف لمةناػ  غنػر مطمب ػ  مىاػزؿ لممسػتورد 

نتي وطىبى لرسمؿ عنا  فخرى لمػ  لاػدى وفعترضى لمطمعا   عى  يذل لمت رنر مةدـ موضوع
 ٓلممةممؿ لمكنممون  لممتخ    

ونممػى لمطمعاػػ  بارسػػمؿ تػػزم مػػف لمةناػػ  تػػـ تارنػػزه بمةرفػػ  م ػػىا  لمتمػػمرؾ ولرسػػؿ         
 ٓلم  مةممؿ وزلر، لم امع  ) م ىا  لمكنمنمم ( 

ى ػامع  م ......رك  وفرسىى عنا  ثمان  لم  لممركز لم وم  مىباوث و  ولمثممث  لم          
ولمتتػػمر، ويػػ  كبػػرى لم ػػركمى بمم ػػرؽ لألوسػػط م ػػامع  لماسػػن  ووردى اتػػمو  يػػذه لمتاممنػػؿ 
لمػػثبلث وتمنةمػػم تمػػمى اكومنػػ  رسػػمن  تشكػػد مطمب ػػ  لماػػزؿ مىماػػت  لمم ػػاس  و ورغػػـ ت ػػدنـ 
يػػػذه لمت ػػػمرنر مىتمػػػمرؾ لال فامػػػم ف ػػػرى عىػػػ  مون مػػػم وفخػػػذى بت رنػػػر كىنػػػ  لممادسػػػ  وفاممػػػى 
لألورلؽ  إمػػ  لمانمبػػ  لمةممػػ  لمتػػ  فمػػرى بااممتمػػم مىماكمػػ  بتممػػ  لمتمرنػػس لمتمركػػ  و ػػدر 
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  ٓسبمبي بمماكـ لممطةوف فني تدلو  لمسممؼ لمذكر ولمذى تأند أللماكـ لإلب
وتمسؾ لمدفمع عف لمطمعا  فممـ ماكم  لمموضوع  بدرتتنمم بمرلفةتي لم  ون  ودفمعي        

دمػػ  ماػػي ولممرف ػػ  بػػمألورلؽ بػػأف م ػػىا  لمتمػػمرؾ لخطػػأى إذ عمػػدى لممسػػطور بمذكرتػػي لمم 
بمرسمؿ عناػ  لماػزؿ ولماسػن  إمػ  كىنػ  لممادسػ  ػ تممةػ  لألسػكادرن  متاىنىمػم بمممخمم ػ   م ػرلر 

لمماظـ م ولعد تاىنؿ لمةنامى ولمت  تاص ممدتي  ٖٜٙٔمسا   ٔٗوزلر، لمخزلا  ولمتخطنط رنـ 
  بتاىنػؿ لمبضػموس لمخمضػة  مىمةمناػ  يػ  لممةممػؿ لماكومنػ  لألوم  عىػ  فف لمتمػ  لممخت ػ

 ٓلممخت   
لم مدر مػف لألدلر،  ٜٜٗٔمسا   ٖٔكمم فف ذمؾ خممؼ فنضم ما ور لألترلملى رنـ        
بم ىا  لمتممرؾ ػ ولمذى اظػـ  كػذمؾ لمتمػمى لممخت ػ  بتاىنػؿ ػ باوث لألترلملى ىلمةمم  م

 ٓمم وفروعمم بمألسكادرن  ولمسونس لمةنامى وفامم مةممؿ م ىا  لمكنمن
وبممتػػػمم  فػػػػاف إرسػػػػمؿ لمةناػػػػ  إمػػػ  تمػػػػ  غنػػػػر مخت ػػػػ  نمثػػػؿ بطبلاػػػػم فػػػػ  لالتػػػػرلملى        

ونسػتوتس عػدـ لالعتػدلد بت رنػر كىنػ  لممادسػ  ػ تممةػ  لألسػكادرن  باعتبػمر فاػي ت رنػر  ػمدر 
 ٓىطمعا  مف تم  غنر  مخت   بمم نمدـ لألسمس لمذى نمـ عىني لإلتممـ لممساد م

وفطراػػى لمماكمػػ  لألسػػتوامفن  ذمػػؾ لمػػدفمع لمتػػويرى ب وممػػم تأننػػدل  مىاكػػـ لممسػػتأاؼ بأامػػم    
 ٓم  ذمؾ لمت رنر ولماتنت  لمت  خىص لمنمم إتطموف  
ويو تسبنس خمط م ناطوى عى  تطبنػؽ غنػر  ػانح ألاكػمـ لم ػماوف ألف لم ػرلرلى          

مدر، مػػػػف لمسػػػػىطمى لممخت ػػػػ  فوتبػػػػى فف نكػػػػوف لمماظمػػػػ  متاىنػػػػؿ لمةناػػػػمى لممضػػػػبوط  لم ػػػػ
 ٓتاىنىمم بمةرف  مةممؿ م ىا  لمكنمنمم لمتمبة  موزلر، لم امع  

ويذه لم ولعد تادو وال  ؾ مف لماظمـ لمةمـ وعى  لمتممى لممخت   ومامػم م ػىا           
لمتاىنؿ بتىؾ لمتممرؾ لإلمتزلـ بمم تمم بمم وعدـ لمتتموز ف  تطبن مم بمم نتةنف مةي فف نكوف 

 ٓم  فخرى ػلمم ىا  ومةممىمم  بذلتمم  وال نةتد بأى تاىنؿ فخر نممى بي فن  ت
بمػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عىػػ  لمماكمػػ  لطػػرلح لمت رنػػر لمم ػػدـ لمنمػػم مػػف كىنػػ  لممادسػػ            

مر،   مـ تادديم لم رلرلى لممىزم  لنتممة  لألسكادرن  وعدـ لمتةونؿ عىني ألاي  مدر مف تم
مم ػػمر لمنمػػم ولمتػػ  فوتبػػى لخت ػػمص مةممػػؿ م ػػىا  لمكنمنػػمم بػػمترلم لمتاممنػػؿ دوف غنريػػم ل

مػػف لممةممػػؿ لماكومنػػ  فو  غنػػر لماكومنػػ  ػ بةػػد فف نػػدر لممسػػووموف م ػػدرو يػػذه لم ػػرلرلى 
با ػدلر تىػؾ لم ػرلرلى  ٖٜٙٔمسػا   ٙٙل امس لألخت مص لممخػوؿ ممػـ بم تضػ  لم ػماوف 

ي  بلان  مةممؿ تىؾ لمم ىا  ووتوس فف تتوم  ي  دوف غنريػم لمتاظنمن  لمما ذه  ألاكمم
ذ خمم ػى لمماكمػ  لمتػ  ف ػدرى لماكػـ  لم نمـ بممتاىنؿ لممطىوس بمم نا ػؽ لم ػممح لمةػمـ و ول 
لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فأامػػم تكػػوف ونػػػد فخطػػأى فػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف بمػػم نسػػتوتس ا ػػػض 

مت رنر لمذى  در مف تم  غنػر مخت ػ  اكممم لممطةوف فني مم دلمى ند لتخذى مف ذمؾ ل
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نماواػػم  بأ ػػدلره ونممػػى بممتاىنػػؿ بمةممػػؿ غنػػر تىػػؾ لممةممػػؿ لمتػػ  اػػددتمم  وفوتبتمػػم لم ػػرلرلى 
 ٓلممىزم  ولم مدر، ف  يذل لم أف ولمولتب  لألتبمع 

وال نتدى ف  يذل لم دد نوؿ لمماكم  بأامم لطمأاى لمػ  ذمػؾ لمت رنػر لمػذى فخػذى          
مح لمني وتػدلامم دوف بػمن  لمت ػمرنر لألخػرى ومامػم لمت رنػر لمػولرد مػف م ػىا  لمكنمنػمم بي ولرت

وي  لمتم  لممخت   دوف غنريم بػأترلم لمتاممنػؿ وف ػم مى ػماوف ولمتةىنمػمى لممتبةػ  كمػم سػىؼ 
 ٓلم وؿ  
ألف اػػؽ لمماكمػػ  فػػ  لمم مضػػى  بػػنف ت ػػمرنر لمخبػػرلم وفخػػذيم بمػػم تطمػػوف لمنػػي مامػػم         

 ػمدر، مػف   ختنمر وتىػؾ لمم مضػى  بػنف ت ػمرنرطرلح مم عدله ن ترض بدلي  لف نكوف يذل لألول
ال  كماػػػػى لمم مضػػػػى  فػػػػ  غنػػػػر ماىمػػػػم م ػػػػوب  بػػػػممبطبلف ألف  تمػػػػمى مخت ػػػػ  بأ ػػػػدلريم ػػػػػ ول 

لمماكمػػ  فخػػػذى بت رنػػػر  ػػػمدر مػػف تمػػػ  غنػػػر مخت ػػػ  نماواػػم بم ػػػدلره وبمممخمم ػػػ  مؤلولمػػػر 
ولمػر مىزمػ  مم ػىا  لمتمػمرؾ وم ػدر إمتزلممػم بمػم يػو اػص  فلم مدر، فػ  يػذل لم ػأف ويػ  

ذلتػػػي لمػػػػذى فاػػػمط بممتمػػػمى لممػػػػذكور، ل ػػػدلر لمتةىنمػػػمى لمماظمػػػػ   ٖٜٙٔمسػػػا   ٙٙلم ػػػماوف 
مةمىنػػػمى لمتاىنػػػؿ ولمتػػػ  ا ػػػرتمم فػػػ  تمػػػ  اكومنػػػ   ولاػػػد، ويػػػ  مةممػػػؿ م ػػػىا  لمكنمنػػػمم 

 ٓبمم مير، وفروعمم بمألسكادرن  ولمسونس  
ف لمماكمػ  نػد لنممػى نضػمميم بادلاػ  لمطمعاػ  باػمم عىػ  ت ػدنر فاػ   ػمدر مػف وبذمؾ تكػو   

تمػ  غنػر مخت ػػ  ويػ  كىنػ  لممادسػػ  تممةػ  لألسػػكادرن  ويػو عنػس تػػويرى  ػمس لسػػتدالؿ 
 ٓلماكـ لممطةوف فني بمم نستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف 

باثمػم عىػ  ت رنػر وكمف عى  لمماكم  ات  نسىـ نضمشيم مف يػذل لمةػولر فف ت  ػر         
مةممػػػؿ م ػػػىا  لمكنمنػػػمم واػػػده ودوف غنػػػره وتأخػػػذ بمػػػم تػػػمم بػػػي بمعتبػػػمره  ػػػمدرل  مػػػف لمتمػػػ  
لماكومن  لممخت   باترلم لمتاممنؿ وال تترى لمم مضػى  بناػي وبػنف غنػره مػف لمت ػمرنر لألخػرى 

تىػؾ  ألاي ت رنر مىـز  مدر مػف لمتمػ   لممخت ػ  لمتػ  امطػى بمػم لألولمػر ولمتةىنمػمى لتػرلم
لمتاممنؿ بمةممىمم وألاي مت  ادد لم ماوف ولألولمر لمما ذ، مي تم  مةنا  بػاترلم ذمػؾ لمتاممنػؿ 
فنتةػػنف لماػػزوؿ عىػػ  لاكممػػي فػػاذل مػػـ تػػرلع نولعػػد لألخت ػػمص لمماػػدد بمم ػػماوف كػػمف لمت رنػػر 
لم ػػمدر مػػف تمػػ  غنػػر مخت ػػ  م ػػوبم بةنػػس تػػويرى ن  ػػده كنماػػي لم ػػماوا  فنضػػا  بػػمطبل 

يذل لمبطبلف لم  لماكـ لممطةوف فني لمذى با  عى  ت رنر  مبي عولر لمػبطبلف بمػم  وناساس
 ٓنبطىي كذمؾ كمم سىؼ لم وؿ 

 ؽ  ٜ٘/ٜٚٔٛػ  طةف رنـ  ٖٕػ  ٔػ  ٔٗػ س  ٜٜٓٔ/ٔ/ٔ* ا ض      
وتػػدنر بممػػذكر فف ماكمػػ  لمػػا ض ترلنػػػس  ػػا  تطبنػػؽ ماكمػػ  لمموضػػوع ألاكػػػمـ          

مم  مر لثبمتمم بػمماكـ ويػ  فػ  لدلم يػذه لموظن ػ  تتكممػؿ مػس لمسػىط  لم ماوف عى  لمولنة  ك
لمت ػرنةن  لمتػػ  تسػػف لم ػػولانف فػػبل ننمػػ  مى ػػماوف مػممـ نوتػػد نضػػمم نضػػمف اسػػف تطبن ػػي وممػػذل 
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 ٓكمف وتود ماكم  لما ض وتدعنممم ضممام مسنمد، لم ماوف 
بػػ  ماكمػ  لمػػا ض كػػذمؾ لمولسػػس  و بانػث ن ػػمؿ رنم ونطىػؽ و ػػؼ لم ػماوف بمةاػػمه          

 ٓاسف تطبنؽ لمىولوح ولماظـ لمت  ت در تا نذل مى ولانف 
وعىػ  ذمػػؾ فمخمم ػػ  يػػذه لمىػولوح تةتبػػر مخمم ػػ  مى ػػماوف ألامػم تسػػتاد إمنػػي وتسػػتمد نوتمػػم        

ماػػي و وعىػػ  ذمػػؾ فػػبل تاػػمح عىػػ  ماكمػػ  لمػػا ض لذل مػػم لبطىػػى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ألاػػي 
  لمطمعاػػ  عىػػ  ت رنػػر  ػػمدر مػػف تمػػ  غنػػر مخت ػػ  بأ ػػدلره ويػػو لعتمػػد فػػ  نضػػموي بادلاػػ

تختص ف ػبل بػمترلم تاىػنبلى  لمت رنر لم مدر مف كىن  لممادس  ػ تممة  لألسكادرن  وي  ال
عناػػػمى م ػػػىا  لمتمػػػمرؾ مػػػف لممضػػػبوطمى و  ولامػػػم تخػػػتص بػػػمترلم يػػػذه لمتاممنػػػؿ مةممػػػؿ 

ألف يػػذه لممخمم ػػ  تتةىػػؽ بػػممخرو  عىػػ   م ػػىا  لمكنمنػػمم بمم ػػمير، فو لألسػػكادرن  فو لمسػػونس
فاكػػمـ لمىػػولوح ولمتةىنمػػمى لممىزمػػ  بمػػم نةػػد خروتػػم عىػػ  لاكػػمـ نػػماوف لمتمػػمرؾ ذلتػػي ويػػو مػػم 
ن كؿ خطأ ف  تطبنؽ لم ماوف لمذى فثػر فػ   ػا  نضػمم لماكػـ لممطةػوف فنػي بمػم نسػتوتس 

 ٓا ضي 
َ:َـَهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََغحُػحَا

  ممنبنف مف مطممة  مدوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فأاػي نضػ  ذمؾ فاي وعى          
فػ  ماطونػي بتأننػد لماكػـ لممسػتأاؼ ألسػبمبي وماطونػي ػ وكػمف لماكػـ لألخنػر نػد نضػ  بػػممزلـ 

تانمػم ننمػ  مثىػ  لمضػرلوس  ٖ٘ٓ٘ٚٔلمطمعا  بأف تشدى لم  م ىا  لمتمػمرؾ مبىاػم ونػدره 
 ٓلمتمركن  لممستا    ممبل بدؿ لمم مدر، 

وبػػممرتوع لمػػ  مػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ لممسػػتأاؼ لمسػػممؼ لمػػذكر تبػػنف فاػػي تػػمم خممنػػم          
تانمػػػم ولمم ػػػوؿ بأاػػػي نمثػػػؿ مثىػػػ   ٖ٘ٓ٘ٚٔكىنػػػ  مػػػف بنػػػمف م ػػػردلى  لممبىػػػ  لممػػػذكور ونػػػدره 

 ٓدال مف لمم مدر، ػلمضرلوس لمتمركن  لممستا   عى  لمطمعا  وال ذمؾ لممبى  لمذى نةتبر ب
لتػػرلملى تامونػػ  و ولمتػػ  ا ػػى  ٖٓٔو بنػػمف ضػػرورى  وتػػويرى فوتبتػػي لممػػمد، ويػػ        

عى  ضرور، ل تممؿ كؿ اكـ  مدر بمالدلا  عى  بنمف م  ػؿ وولضػح مولنةػ  لمػدعوى لمتػ  
نضى لمماكم  بادلا  لممتمـ عامم و بمالضمف  لم  بنمف م  ؿ وولضح كػذمؾ مكػؿ دمنػؿ مػف 

عى  مسوغمى مم نض  بػي لماكػـ  و وال نتا ػؽ يػذل  فدم  لمثبوى بانث نستطمع لمونوؼ ماي
لمارض لذل كماػى فسػبمس لماكػـ فو ماطونػي نػد تػممى عىػ  ااػو م ػوس بػمماموض فولالبمػمـ 
فو لإلتممؿ ولمتةمنـ ألف ذمؾ ممػم نةتػز ماكمػ  لمػا ض عػف بسػط رنمبتمػم عىػ  لماكػـ مبنػمف 

ذ لممسػػػتمد مػػػف فورلؽ مػػػدى  ػػػاتي مػػػف عػػػولره كمػػػم نةتزيػػػم كػػػذمؾ عػػػف مرلنبػػػ  سػػػبلم  لممأخػػػ
لمػدعوى ولممسػتادلى لمم دمػػ  فنمػم و وممػػذل كػمف مػف لممتةػػنف عىػ  لمماكمػػ  فف تبػنف بمػػدوامى 
لماكػـ كن نػ  لسػتدالممم عىػ  مبىػػ  مثىػ  لمضػرنب   ػممبل بػدؿ لمم ػػمدر، وكنػؼ بىػ  يػذل لم ػػدر 

ؿ ومةمػـ لذ فف يذل لمم دلر تمم عىػ  ااػو متمػ تانمم ٖ٘ٓ٘ٚٔـ ولمبمم  ندره لممادد بمماك
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ال نبػنف ماػي كن نػ  اسػمبي ولألسػمس لمػولنة  لمػذى لسػتمدى ماػي لمماكمػ  ت ػدنر م ػردلى ذمػؾ 
 ٓلممبى  لمذى ندرى متموعي  بمذل لمم دلر 

ويػػذل لمتتمنػػؿ ولمتةمػػنـ لمػػذى ل ػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نةتػػز لممطػػممس مىاكػػـ عىػػ        
متمػوع لممبىػ  لمم ضػ  بػممزلـ لمطمعاػ   لمتةرؼ عى  ا ن   يذل لمم ػدلر وم ردلتػي ولمػذى فاػت 

نمكػػػف ماكمػػػ   لمػػػ  م ػػػىا  لمتمػػػمرؾ ولمػػػولرد بماطػػػوؽ لماكػػػـ وفسػػػبمبي و كمػػػم ال بػػػي وبمدلوػػػي
لمػػا ض كػػذمؾ مػػف مرلنبػػ  مػػدى  ػػولس لمماكمػػ  فػػ  ت ػػدنر  لممبىػػ  لممػػذكورعى  يػػذل لمااػػو 

 ٓوعدـ بنمف م ردلتي  بسبس لتممؿ لممبى  لمسممؼ لمذكر
لرؾ لمماكم  لإلستوامفن  لمت  ف ػدرى اكممػم لممطةػوف فنػي يػذل لم  ػور بػؿ ومـ تتد        

نضى بتأنند لماكـ لممستأاؼ ألسػبمبي وماطونػي كػذمؾ وتػممى مػدوامى فسػبمس لماكػـ لألخنػر 
خممنػػ  مػػف بنػػمف م  ػػؿ نوضػػح  كن نػػ  لاتسػػمس ذمػػؾ لممبىػػ  لمم ضػػ  بػػممزلـ لمطمعاػػ  بدفةػػي 

ضػرلوس لممسػتا   عىػ  لمطمعاػ   وال ذمػؾ لممبىػ  لمػذى مم ىا  لمتممرؾ ولمذى نمثؿ مثى  لم
 ٓلم  تىؾ لمم ىا   نمثؿ بدؿ لمم مدر، ولمذى فمزمى لمطمعا  كذمؾ بمدلوي

 
ويذل لم  ور ممم نةنس لماكـ لممطةوف فني ونوتس ا ضي ولالاممػ  و  وال نرفػس يػذل         

م ػػردلى لممبىػػ  لممػػػذكور لمةػػولر عػػف لماكػػػـ لف تكػػوف فورلؽ لمػػدعوى نػػػد ضػػمى ت ػػمرنر تبػػػنف 
لمم ضػػ  بػػممزلـ لمطمعاػػ   بمدلوػػي مىم ػػىا  سػػمم   لمػػذكر وكػػذمؾ تادنػػدل مىمبىػػ  لمماػػدد كبػػدؿ 
مىم ػمدر، ػ ألف وتػود يػذه لمت ػمرنر ال نااػ  عػف ضػرور،  بنمامػم فػ  لسػبمس لماكػـ ور ػديم 

عىػ  كمفػ  فسػبمبي لمت  نتةػنف ل ػتممممم  ف ورن  لماكـ مف لألورلؽ لمرسمن بمدوامتي ػ بمعتبمر ف
وبنمامتػػي لمتويرنػػ  وال نتػػوز باػػمؿ تكمىػػ  تىػػؾ لألسػػبمس فو لممػػدوامى بأنػػ  ورنػػ  فخػػرى خػػمر  

نػمف عىػ  اطمؽ ورنتي لمرسمن  لممختوم  ولممتضما  فسبمبي وماطوني إذ فف لالامم  ف  يذل لمب
كػػوف نتػػس فف ن نضػػى ماكمػػ  لمػػا ض مػػرلرل  بأاػػي : "ػػػ ونػػد  غنػػر تػػموز نكػػوففورلؽ لمػػدعوى 

لماكػـ م ػػتمبل  بذلتػي عىػػ   ػػروط  ػاتي وم ومػػمى وتػوده فػػبل ُن بػػؿ تكمىػ  مػػم ا ػص فنػػي مػػف 
بأى دمنؿ غنر مستمد مف لماكـ ذلتي فو بأى طرنؽ  خر مػف طػرؽ لإلثبػمى "  بنمامى تويرن 

ٓ 
 ٜٛٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/٘*  ا ض 

س لمػولنة  ولم ػماوا  لمػذى ألف لممطىس عى  لماكـ ال نستطنس فف نتةػرؼ عىػ  لألسػم        
تـ اسمس لممبى  لمم ضػ  بػي كمثىػ  لمضػرلوس لمتمركنػ  لممسػتا   عىػ  لمطمعاػ   وال لممبىػ  
لمم در كبدؿ مىم ػمدر، مػف خػبلؿ لماكػـ ذلتػي وفسػبمبي كمػم ال تسػتطنس ماكمػ  لمػا ض مةرفػ  

لمسػػممؼ  ا ن ػػ  يػػذل لمبنػػمف ومػػدى  ػػاتي ومطمب تػػي مى ػػماوف مػػف خػػبلؿ ذمػػؾ لمت ػػدنر لممتمػػؿ
لمذكر و ويذل لم  ور لمذى تردى فني لماكـ لممطةوف فني بمم ُنةنبي ونستوتس ا ضي ممػم يػو 
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ال  كػمف بػمطبل  ولممػرلد  م رر بأف لم ماوف نوتس إ تممؿ لماكـ عى  لألسبمس لمت  ُبا  عىنمم ول 
نث لمولنس بممتسبنس لممةتبر تادند لألسماند ولمات  لمُمبا  عىنمم ولمماتت  ي  مي سولم مف ا

 ٓلو مف انث لم ماوف 
ومكػػػ  نتا ػػػؽ لماػػػرض ماػػػي نتػػػس فف نكػػػوف فػػػ  بنػػػمف ُم  ػػػؿ تىػػػ  بانػػػث ُنسػػػتطمع        

و فو فمػػم إفػػرلغ لماكػػـ فػػ  عبػػمرلى عممػػي ومةمػػمه  ضػػ  بػػيلمونػػوؼ ماػػي عىػػ  مسػػوغمى مػػم ن
وضػػةي فػػ   ػػور، متمىػػ  متمىػػي فػػبل ُنا ػػؽ لماػػرض لمػػذى ن ػػده لم ػػمرع مػػف وتػػوس تسػػبنس 

 ٓلألاكمـ 
وال ُنمكػػف ماكمػػ  لمػػا ض مػػف مرلنبػػ   ػػا  تطبنػػؽ لم ػػماوف عىػػ  لمولنةػػ  كمػػم  ػػمر         

 ٓإثبمتمم بمماكـ 
 

َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ*ََ
 " إذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مػػـ نبػػنف بوضػػوح وبت  ػػنؿ م ػػردلى لممبػػمم  لمم ػػوؿ         

ىس ( وخىػػػى فسػػػبمبي مػػػػف لألدمػػػ  لمماتتػػػػ  ) باختبلسػػػمم ( ولمماتتػػػ  ممتمػػػػوع لممبىػػػ  ) لممخػػػػت 
 ٓولممبنا  موتي إستدالمي عى  مم تمىي فااي نكوف مةنبم  ب  ور نبطىي ونوتس ا ضي 

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

 
َ:َـَهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََعجذؼح

للممشنػػد ألسػػبمبي بػػمماكـ  لماكػػـ ذمػػؾ فاػػي وعىػػ  مػػم نبػػنف كػػذمؾ مػػف مطممةػػ  مػػدوامى         
نت ػرى فػ  تا ػنىمم مت رنػر لمتاىنػؿ لم ػمدر مػف كىنػ   لممطةوف فني فػاف لمماكمػ  إكت ػى ول 
لممادسػػػ  تممةػػػ  لإلسػػػكادرن  نسػػػـ لماػػػزؿ ولماسػػػن  عىػػػ  متػػػرد لم ػػػوؿ بػػػأف لممةمناػػػ  فثبتػػػى فف 

 ٓتبلفم  كىنم  عف لمخنط لمم اس ت   رتمى لممةد، مىت دنر لمخنط لممستورد نختىؼ إخ
ويػػػو بنػػػمف نم ػػػر كػػػذمؾ مبنػػػمف مػػػشدى ذمػػػؾ لمت رنػػػر لم اػػػ  لمػػػذى لخػػػذى بػػػي ماكمػػػ          

طمأاػػى إمنػػي دوف  لمموضػوع بػػدرتتنمم وفنممػػى عىنمػػم نضػػمميم بادلاػػ  لمطمعاػػ  ولمػػذى فضػػىتي ول 
م لمتمبةػ  مػوزلر، لم ػامع  ولممركػز لم ػوم  منػمنمػف م ػىا  لمكلألخػرى لم ػمدر، بمن  لمت مرنر 

مىباوث وي  تم  اكومنػ  كػذمؾ متخ  ػ  فػ  فاػص غػزوؿ لألنم ػ  لممسػتورد، ولمماىنػ  
ولمت  تمم بمم لف لمخنوط لمدلخى  ف  ت ػانس نمػمش لمترنكػو يػ  ذلى لمخنػوط لممسػتورد، مػف 

نػ  لمتتمنػز ولمت ػػانس لمماػد وفف لمػا ص فػ  عػدد لمبورمػمى اػمت  عػف ف ػد تػزم مامػم فثاػمم عمى
ونمكف إيممممم كمم فف تتمنز لمازؿ نبؿ ت انةي نشدى إم  ا ػص فػ  وزف لماػزؿ كمػم نتانػر 

 ٓبةض لم  م ف  مظمرن  لم تى  إم  درت  م بوم  
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ومػػـ ت ػػأ لمماكمػػ  لمتػػ  ف ػػدرى لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولمتػػ  لخػػذى باكػػـ لوؿ درتػػ          
نؿ مػػم تػمم بت رنػر نسػـ لماػػزؿ ولماسػن  بكىنػ  لممادسػػ  ونضػى بتأننػده ألسػبمبي ػ مػـ ت ػأ تا ػ

بتممةػػ  لإلسػػكادرن  ومػػـ تػػورد إال  اتنتتػػي فاسػػس دوف فسػػبمبي وم دممتػػي لمتػػ  تػػشدى إمػػ  تىػػؾ 
 ٓلماتنت  
تمػػػػمؿ ظػػػػمير          وممػػػػذل كػػػػمف تا ػػػػنؿ لمماكمػػػػ  ممػػػػذل لمػػػػدمنؿ م ػػػػوبم  ب  ػػػػور ولضػػػػح ول 

مػػدوامى لماكػػـ كن نػػ  إسػػتدالممم عىػػ  تىػػؾ فأضػػا  غممضػػم  مبممػػم  ألف لمماكمػػ  مػػـ توضػػح ب
 ٓلماتنت  لمت  لاتمى إمنمم وفخذى بمم ولممستمد، مف لمت رنر لم ا  لمسممؼ لمذكر 

وفضاى تىػؾ لماتنتػ  غنػر مامومػ  عىػ  فسػبمس تامىمػم وتػشدى إمنمػم ويػو مػم ُنةتػز         
ؽ لم ماوف م  تطبنماكم  لما ض عف مرلنب   ا  إستدالؿ لمماكم  بذمؾ لمت رنر ومدى سبل

إثبمتمم بمماكـ بسبس إتممؿ لمدمنؿ لممسػتمد مػف لمت رنػر لم اػ  لمسػممؼ عى  لمولنة  كمم  مر 
نػػرلده عىػػ  ااػػو عػػمـ ومتمػػؿ لمػػ تخػػمذه سػػادل  مثبػػوى ذكر ول  ال نبػػنف ماػػي كن نػػ  لإلسػػتدالؿ بػػي ول 

 ٓلمولنة  ف  تماس لمطمعا  ولمت  نضى لمماكم  بادلاتمم عامم 
م ن ـ تا نؿ لمماكم  مذمؾ لمدمنؿ لم ا  بمم  ور لمذى ناساس كذمؾ عىػ  ويو م        

ؾ لمت رنػػر لم ػػمدر مػػف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولمػػذى فنػػمـ نضػػممه بادلاػػ  لمطمعاػػ  باػػمم عىػػ  ذمػػ
  بتممةػػ  لإلسػػكادرن  ولمػػذى إتخذتػػي لمماكمػػ  سػػادل  م ضػػمومم بادلاػػ  لمطمعاػػ  بػػؿ كىنػػ  لممادسػػ

موي ودعممتي لمممم  وركنزتي لمتويرنػ  بانػث ال ننػمـ مػي بدواػي كمف يو ساد لماكـ وتوير نض
ٓ 

ويػػو مػػم كػػمف نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  اتػػ  نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمةػػولر فف ُتضػػمف         
فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف فنػػي مػػم تػػمم بػػممت رنر لم اػػ  لمسػػممؼ لمػػذكر ومضػػموف مػػم ورد ب اػػوله 

تدالؿ م تمبل  عى  فسػبمس ذمػؾ لمت ػونر ف  بنمف تى  ُم  ؿ وولضح نك ؼ عف وتي لإلس
ومسوغمتي ولمت  إاتم  مامػم إمػ  ثبػوى إخػتبلؼ خنػوط لماػزؿ لمم ػاة  بمةرفػ  لمطمعاػ  عػف 
عػمد، ت ػدنريم مىخػمر  و خم ػ  ونػد تػمم  تىؾ لمت  نممى باسػتنرلديم مػف لمخػمر  مت ػانةمم ول 

كػمف نتةػنف مةػي عىػ  لمماكمػ  ذمؾ لمت رنر موضام  كمف  لماولا  لم ان  لمت  إستاد إمنمم ممم 
بنمامم ف  اكممػم لممطةػوف فنػي ذلتػي اتػ  نمكػف مرلنبػ   ػا  لماتنتػ  لمتػ  إاتمػ  إمنمػم ذمػؾ 
سػػتدالؿ م بػػوؿ و واتػػ  نمكػػف لم ػػوؿ  لمت رنػػر وفامػػم تػػشدى إمػػ  يػػذه لماتنتػػ  فػػ  ماطػػؽ سػػمو  ول 

اػي   عىػ  بن  بأف لمماكم  فطاى إم  مضموف ت رنر لمتاىنؿ لمذى فخذى بي وعومى عىنػي ويػ
مممـ  ػممؿ بمضػمواي وفسػبمبي وفرنػمـ لمتاممنػؿ واتموتمػم بممم مراػ  بػنف لماػزؿ  درلؾ تمـ ول  تمم  ول 

كػػؿ لممسػػتورد ولماػػزؿ لمػػذى تػػـ ت ػػانةي ولمػػذى خىػػص ماػػي إمػػ  وتػػود ذمػػؾ لم ػػرؽ بػػنف اػػوع  
رى ػ ومػم إذل كماػى عمىنػمى لمت ػانس ولمتتمنػز لمتػ  ُفدخىػى عىنػي نبػؿ ت ػانةي تػ   ػن ماممم

ند فثرى ف  اوعن  لمازؿ لممسػتورد مػف عدمػي ػ واتػ  نمكػف لم ػوؿ بػأف لمماكمػ  اػنف فتػرى 
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ولمتػ  تػممى اتموتمػم مختى ػ  كىنػ  مػػس لمت مرنرلم انػ  لممطرواػ  عىنمػػم  لمم مراػ  ولمم مضػى  بػنف
لماتمو  لمت  إاتم  لمنمم ت رنر كىنػ  لممادسػ  لمسػممؼ لمػذكر ػ  كماػى عىػ  إممػمـ  ػممؿ وكممػؿ 

مضموف لمت رنر لمذى فخػذى بػي وفسػبمبي وفسػمانده ولاػي كػمف ماػؿ إطموامامػم باػمم عىػ  باػث ب
دننػػؽ وتماػػنص ولٍؼ بمػػم نػػدؿ عىػػ  لامػػم نممػػى بولتبمػػم وبمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث 

  ٓمىتةرؼ عى  وتي لما ن   
ممػم يػػو  ويػذل لم  ػور لمػذى تػردى فنػػي لماكػـ لممطةػوف فنػي ممػم نةنبػػي ونسػتوتس ا ضػي     

م ػػرر بػػأف لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم م  ػػوره  لذل كػػمف نػػد فكت ػػ  عاػػد تا ػػنؿ لمػػدمنؿ لم اػػ  لمػػذى 
لمػػ  اتنتتػػي واػػديم دوف  بنػػمف فسػػبمبي ومضػػمواي اتػػ  نمكػػف  لسػػتاد لمنػػي فػػ  نضػػموي بمإلدلاػػ 

نبنف مف لماكـ لف لمماكمػ  اػنف  لمتا ؽ مف مدى مولممتي ألدم  لمدعوى لألخرى ولذ كمف ال
ذمؾ لمدمنؿ  كماى مىم  بي إممممم  ممبل نمنػ م ممػم لم ر ػ  متمان ػي لمتماػنص  لستةرضى

لم ممؿ لمكمف  لمذى ندؿ عى  فامم نممػى بمػم ناباػ  عىنمػم مػف ولتػس تا نػؽ لمباػث مىتةػرؼ 
عى  وتي لما ن   ػ  فاف لماكـ نكوف مةنبم متةنف لما ض  . ػ يذل ومػو تسػمادى لمماكمػ  فػ  

ألامػم متسػماد، ومامػػم متتمةػ  تتكػوف ع نػدتمم  بانػث إذ بطػؿ فاػػديم نضػمومم لمػ  فدمػ  فخػرى 
 ٓفو فستبةد تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  لمرفى لمذى فاتمى إمني 

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

 
ذل لمةػػولر عػػف لماكػػـ فف نكػػوف ت رنػػر كىنػػ  لممادسػػ  لمم ػػمر لمنػػي مرف ػػم وال نرفػػس يػػ          

بأورلؽ لمدعوى متضمام كمف  ت م نىي وبنمامتػي ألف فسػبمس لماكػـ ومدوامتػي نتةػنف فف تتضػمف 
مضموف ذمؾ لمت رنر وعام ره لمتويرن  ومنس اتنتتي فاسس ات  نمكف مىمطىس عى  لماكـ 

  فخػػذى بمػػم ولطمأاػػى لمنمػػم وفنممػػى نضػػمميم بمالدلاػػ  لمتةػػرؼ عىػػ  وتمػػ  اظػػر لمماكمػػ  لمتػػ
مف لم نمـ بدوريم ف   مرلنبػ   ػا  لسػتدالؿ  ؿ عىنمم  وات  تتمكف ماكم  لما ضبةد لمتةون

لماكػػـ وسػػبلم  ماط ػػي لم ضػػمو  ويػػو مػػم إسػػتامؿ عىنمػػم بسػػبس لم  ػػور لمػػذى  ػػمس تا ػػنؿ 
ؼ ػمم سىػػػي وفوتػػس ا ضػػي كػػلمماكمػػ  ممضػػموف ذمػػؾ لمت رنػػر  بمػػم عػػمس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػ

 ٓلمبنمف 
واتػ  نمكػف لمتأكػد مػف فف لمماكمػ  اػنف فتػرى لمم مضػى  بػنف ت ػمرنر لمتمػمى لم انػ         

لممخت    وبنف ت رنر كىن  لممادس  وي  تم  غنر مخت ػ  ػ كمػم سػىؼ لمبنػمف ػ كماػى عىػ  
تػ  وفخػذيم بػذمؾ لمت رنػر اي كممى  بأسبمس ومضموف لمت رنػر لألخنػر وفف ت ضػنىمم متىػؾ لماتنبن  

ولتخمذيػػم ماػػي سػػادل م ضػػمومم بمالدلاػػ  كػػمف عىػػ  لسػػمس سػػىنـ بةػػد باػػث دننػػؽ وت طػػف  ػػممؿ 
وفف نكػػػوف ذمػػػؾ تمنةػػػي ولضػػػام مػػػف مػػػدوامى لماكػػػـ ٓمكمفػػػ  فسػػػبمبي ومنسػػػى اتنتتػػػي واػػػديم 



224 

 

 ٕٜٚٔ/ٙ/٘لممطةوف فني ذلتي  ألف ورن  لماكـ مست ى  بذلتمم     كمػم سػىؼ لم ػوؿ ) ا ػض 
ـ  كػمف الزمػم  فف نكػوف ذمػؾ كىػي ولضػام  بمػدوامى لماكػـ  ٜ٘ٛػ  ٕٔٓػ  ٖٕس ػػ  ( و ػ ومػف ثػ

فو لإلاممػ  لمنمػم  ذلتي دوف لمرتوع لمػ  فورلؽ تىػؾ لمت ػمرنر ومامضػر فعمممػي لممرف ػ  بػمالورلؽ
ألف تىؾ لألامم  غنر تموز، انػث ناباػ  فف نكػوف لماكػـ م ػتمبل عىػ  كمفػ  عام ػر لمت رنػر 

در مػف كىنػ  لممادسػ  لمم ػمر لمنػي وفتزلوػي لمتويرنػ  بمػدوامى لماكػـ ذلتػي ويػو مػم لم ا  لم ػم
فخطأتػػي  لمماكمػػ  لمتػػ  ف ػػدرى لماكػػـ لمطةػػنف وممػػذل كػػمف اكممػػم مةنبػػم  بمم  ػػور لممبطػػؿ 

  ٓولمموتس مىا ض كمم سىؼ لم وؿ 
َ:َسالٍَحبنَجُضكحعئسـأَك٠َضـرينَجُوحَٕٗٞٝهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝ:ََسحٓـحَ

ذمػػػػؾ فف لمطمعاػػػػ  تمسػػػػكى فػػػػ  لمػػػػدفمع لم ػػػػ وى ولممسػػػػطور بمػػػػذكرتمم فمػػػػمـ ماكمػػػػ         
لمموضػػػػوع بػػػػدرتتنمم بأامػػػػم لعترضػػػػى عىػػػػ  ت رنػػػػر كىنػػػػ  لممادسػػػػ  لمم ػػػػدـ مم ػػػػىا  لمتمػػػػمرؾ 
 ٓإعترلضم  طممبى فني وفؽ  انح لم ػماوف لعػمد، لمتاىنػؿ مػر، فخػرى فمػمـ تمػ  فانػ  مختى ػ  

مسػا   ٔٗذمؾ وف م ما مم لمم روع طب م مى رلر لمػوزلرى رنػـ و  ٜٜٚٔ/٘/ٕٔوكمف ذمؾ بتمرن  
ولمذى اص عى  فاي مذوى لم أف لف نةترضول عى  اتنت  لمتاىنػؿ خػبلؿ لسػبوع عىػ   ٖٜٙٔ

لألكثػػػر مػػػف تػػػمرن  إخطػػػمريـ باتنتػػػ  لمتاىنػػػؿ وذمػػػؾ بخطػػػمس مو ػػػ  عىنػػػي نتضػػػمف فسػػػبمس 
فترنػػػػى فػػػػ  مةممػػػػؿ فخػػػػرى  لعترلضػػػػمـ م ػػػػ وع  بممت ػػػػمرنر لمتػػػػ  ا ػػػػىول عىنمػػػػم مػػػػف تاممنػػػػؿ

بمةرفتمـ ونةمد لمتاىنؿ ف  يذه لمامم  عى  ا  تمـ فػ  لممةممػؿ لمما ػوص عىنمػم فػ  لممػمد، 
 ٓلألوم  وتةتبر اتنت  لمتاىنؿ اممون  

َ:َحآلض٠ذٝهضَسحُلصَٓظِذسَججلٔحعىَٛظجَجُوغجعَ  
 ٓلموزلرى (   مـ نتـ لخطمر  ماب  لم أف ) لمطمعا  ( بكتمس رسم  كمم ورد بمم رلر ٔ
ونبػػؿ  ٜٜٚٔ/٘/ٕٔ(   لف لمطمعاػ  فػػور عىممػم بت رنػػر كىنػ  لممادسػػ  طىبػى رسػػمنم بتػمرن  ٕ

لاتممم لممد، لممادد، بمم رلر لعمد، لمتاىنؿ بمةرف  تم  فخرى رسمن   و ومكػف م ػىا  
لمتمػػمرؾ تتميىػػى يػػذل لمطىػػس و ػػمدرى خطمبػػمى لمضػػممف واركػػى لمػػدعوى لمتامونػػ  

 ٓضديم دوف اؽ 
كمػم تمسػػؾ لمػػدفمع  عػف لمطمعاػػ   بطىػػس لعػمد، لمتاىنػػؿ فمػػمـ تمػ  اكومنػػ  مةتػػرؼ          

بمػػػم و ومكػػػف ماكمػػػ  لمموضػػػوع بػػػدرتتنمم لمت تػػػى عػػػف يػػػذل لمطىػػػس ومػػػـ تا ػػػؽ دفػػػمع لمطمعاػػػ  
مكت ن  بمم وؿ بأامم لطمأاى لم  ت رنر كىنػ  لممادسػ  لمسػممؼ لمػذكر ويػ  تمػ  غنػر مخت ػ  

 ٓكمم سىؼ لمبنمف 
وال  ػػػؾ فف دفػػػمع لمطمعاػػػ  عىػػػ  يػػػذل لمااػػػو تػػػويرى وامسػػػـ مىك ػػػؼ عػػػف لما ن ػػػ           

ولممدلنػػػػػ  مى ػػػػػولس و كمػػػػػم فف  طىػػػػػس لمطمعاػػػػػ  لعػػػػػمد، تاىنػػػػػؿ لمةناػػػػػمى فمػػػػػمـ تمػػػػػ  اكومنػػػػػ  
ما وص عىنمم ف  لم رلر لموزلرى لمم مر لمني يو لستةممؿ ما مم لمم روع وف م مى رلر سممؼ 
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وتػػمم رد لمماكمػػ  عاػػد رفضػػمم  ٓتتمب  لمنػػي  ولترلوػػي لمػػذكر كػػمف نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  لألسػػ
يذل لمطىس ب وممم : " بأامم تطموف لم  ممورد بت رنر كىن  لممادسػ  ولمػذى لاتمػ  لمػ  لخػتبلؼ 
لمخػػػنط لممسػػػتورد عػػػف لمخػػػنط لمم ػػػاس وممػػػذل تىت ػػػى لمماكمػػػ  عػػػف طىػػػس اػػػدس خبنػػػر إلعػػػمد، 

رى لسػػتةماى بمػػم ػنػػى بمةرفػػ  تمػػمى فخػػتطمػػوف لمػػ  لمتاممنػػؿ لمتػػ  لتر  لمتاىنػػؿ كمػػم  فامػػم ال
 ٓ  دفمعمم " ػلممتمم  ف
ويػػذل لمػػرد ناطػػوى عىػػ  خطػػأ فػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف ألف لم ػػرلر لمػػوزلرى لم ػػمدر طب ػػم          
عتػرلض عىػ  ت رنػر لمتمػ  سػمم   لمػذكر ػ رغػـ ماوف  لمتمػمرؾ مػاح لمطمعاػ  اػؽ لإلألاكػمـ نػ

ض لألمػر عىػ  متاػ  فخػرى فانػ  مخت ػ  فامػم غنػر مخت ػ  ػ ولعطميػم لماػؽ فػ  طىػس عػر 
 ٓإلعمد، لمتاىنؿ عى  ا  تمم 

وبممتػػػمم  فمػػػم كػػػمف مىماكمػػػ  فف تسػػػىبمم يػػػذل لماػػػؽ كمػػػم مػػػـ نكػػػف مػػػف سػػػىط  م ػػػىا          
لمتممرؾ كذمؾ رفض طىبمم  اؼ لمذكر ولمما وص عىني ف  لم رلر لموزلرى لممذكور و وممػذل 

خطػأ فػ   مر لمنمػم فػ  غنػر ماىػي ماطونػم عىػ  كمف رفض لمماكم  ومف نبىمم لمم ىا  لمم
 ٓخبلؿ باؽ لمطمعا  ف  لمدفمع تطبنؽ لم ماوف فضبل عف لإل

ألف لم رلر لمػوزلرى مػـ نتةػؿ ت رنػر لمىتاػ  لمم ػكى  مػف كىنػ  لممادسػ   عىػ  فػرض           
تدم  باخت م مم وي  غنر مخت    ػ .. مـ نتةىي اممونػم بمتػم  و  بػؿ فعطػ  مىطمعاػ  اػؽ 
لألعتػرلض عىنػػي وطىػػس لم اػص مػػف تمػػ  فخػرى ماػػدد، عىػػ  سػبنؿ لما ػػر بػػمم رلر لمػػوزلرى  
بمػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عىػػ  م ػػىا  لمتمػػمرؾ فف تسػػتتنس مطىبمػػم لمم ػػروع ولمػػذى تػػرى وف ػػم 

كمػػػم كػػػمف عىػػػ  لمماكمػػػ  كػػػذمؾ فف تتػػػدلرؾ يػػػذل لمخطػػػأ  وتػػػأمر بااممػػػ    ٓألاكػػػمـ لم ػػػماوف 
مخت ػػ  متتػػرى لمتاىنػػؿ عىػػ  ا  ػػ  لمطمعاػػ  خم ػػ  وفف مػػف لمةناػمى  لمػػ  تمػػ   فانػػ  فخػػرى 

ا مػػػم يػػػذل لمطىػػػس ونتةػػػنف عىػػػ  لمماكمػػػ  لماػػػزوؿ عىػػػ  طىبمػػػم ولإلسػػػتتمب  إمنػػػي ويػػػ  لممػػػبلذ 
ذ لألخنر لمػذى نتةػن ف فف نا سػح دلومػم متا نػؽ دفػمع لممػتمـ إظمػمرل مىا ن ػ  ويدلنػ  مى ػولس ول 

 ٓس لما ض ولألامم  ػخممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فأاي نكوف مةنبم ولت
 ؽ ٘٘ / ٕ٘ٚٔػ طةف  ٓٗٛػ ص  ٜٗٔػ رنـ  ٖٙ ػ س ٜ٘ٛٔلكتوبر  ٓٔا ض *  

 ؽ ٖ٘ / ٚٔ٘ٔف ػ طة ٜٜٚػ ص ٜٚٔػ رنـ  ٖٗ ػ س ٖٜٛٔاوفمبر  ٖٕ*  ا ض 
َ:َـَََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

 ٓ" عدـ مامن   لمت مرنر لممستبةد، وبنمف فسبمس لستبةمديم نةتبر إخبلال  باؽ لمدفمع "  
فػػ   ٕ٘ٔرنػػـ  ٜٚٙػ ص  ٕمتموعػػ  لم ولعػػد فػػ  ربػػس نػػرف ػ   ٜٔ٘ٔ/ٖ/ٕٔ*  ا ػػض 
 ؽ ٕٔ/ٜٖٕلمطةف 

 
َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
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ر تا نذ لماكـ لممطةوف فني ضد لمطمعا  مف  أاي فف نىاؽ بمم اي ممم كمف لستمرلاف         
فضرلرل  تسنم  ال نمكف مدلركتمم ومس لا ضمم لمػدعوى لمتامونػ  ضػديم مىت ػممح لمػذى تػـ مػس 

لمسػػممؼ لمػػذكر لممةػػدؿ  ٖٜٙٔمسػػا   ٙٙمػػف لم ػػماوف  ٖ/ٕٗٔم ػػىا  لمتمػػمرؾ وف ػػم مىمػػمد، 
بونػؼ تا نػػذ لماكػـ لممػػذكور مشنتػم رنثمػػم بمػم ناػؽ ممػػم طىػس  ػػدور نػرلر مػػف ماكمػ  لمػػا ض 

 ٓن  ؿ ف  يذل لمطةف 
َ     كِٜظَٙجألؿرحخ

تىتمس لمطمعا  مف ماكمػ  لمػا ض لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مشنتػم            
 ف  يذل لمطةف  رنثمم ن  ؿ
َ:َٝجمٌـــــْ

 ٓ:    ب بوؿ لمطةف  كبل          أٝلََ
 ٓ  لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني  :    وف       غحٗيحََ
 ٓ:    باا ضمم لمدعوى لمتامون  ضد لمطمعا  مىت ممح        ٝأطِيح

 ٓلألامم   ا نذ لمة وب  لمم ض  بمم ضديم فو:    بونؼ ت َٝأدطيحؿيح
َعجحت٠َػـيسجحملح٠َٓ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ
َ

َسيحٗسَأٓحٗسَـَضرضيضَـَجسطالؽ
َ

ََج٘خَجُضه0074/0992ََ٠ٓـطأٗقَمشحٍَججليؼزَـ01869/0992ََرسَجُوؼ
َ
َ

 م06848/28َ٘وغَجُـؼَٖذحُ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

َحمٌٔسَجُ٘وغ
َجُضجتغزَججل٘حتيس

َ
َضوغيغَذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

 ـــــــــــــ
 ٓطمعف  ٓماكـو عىني  ٓمستأاؼ  ٓمتمـ ....        ...:      ٓوضٓسَٖٓ

 ٘ٗوموطاي لممختمر مكتس لألستمذ / رتمو  عطنػ   لمماػمم  بػمما ض ػ                 
  ٜٜٙٔد /  ٜٔٙٗش طىةػى اػرس  ػ  لم ػمير،  ػ لموكنػؿ عاػي بتوكنػػؿ  

 ٓرسم  عمـ  توثنؽ لأليرلـ نبنح لمت رنر  بممطةف بمما ض  
 لمانمب  لمةمم           :ػـــضَََ

مػػف ماكمػػ   تػػاح مسػػتأاؼ لمػػدن   فػػ  لم ضػػن    ٜٜٚٔ/ٕ/ٜٔ:   لم ػػمدر    كــ٠َجمٌــْ
تػاح لمػدن  (  ٜٜٙٔ/  ٖ٘ٛٔتأاؼ  ممؿ لمتنػز،  ) مس ٜٜٙٔ/ٜٕٚٓٔ

برفضػي وتأننػد  ػ ولم مض  اضورنم ب بػوؿ لإلسػتوامؼ  ػكبل  وفػ  لمموضػوع 
 ٓوفمزمى لممستأاؼ لمم مرنؼ  لماكـ لممستأاؼ ػ 

بمةمنبػػ  لممػػتمـ بػػممابس ٜٜٙٔ/ٔ/ٗٔو كماػى  ماكمػػ  تػػاح لمػػدن  نػػد نضػى فػػ            
 ػػػػمرل  مػػػػس لم ػػػػػاؿ ولإلن ػػػػمؼ ممػػػػػد، ثػػػػبلث سػػػػػاولى  تبػػػػدف مػػػػػف تػػػػمرن   ػػػػػنرور، لماكػػػػـ اممونػػػػػم 
ثبػػػمى تاػػػمزؿ لممػػػدع  بػػػمماؽ لممػػػدا  ولممػػػتمـ كػػػؿ عػػػف دعػػػوله لممدانػػػ   ولمم ػػػمرنؼ لمتامونػػػ  ول 

 وخمس  تانممى  م مبؿ فتةمس لمماممم،  دعوله لممدان    ماممم بم مرنؼوفمزمى كبل  
و إذ إسػتأاؼ لممػتمـ اكػـ فوؿ درتػ  و ػ  ونضػ  فنػي عىػ  ااػو مػم   :ََََجُـؼـَٖذـحُ٘وغ

ت دـ و ػ  و مس لماكـ لإلستوامف  مم نبطىي ػ  مػذمؾ طةػف عىنػي لممػتمـ 
 لممسػػػػػتأاؼ بطرنػػػػػػؽ لمػػػػػػا ض بتوكنػػػػػػؿ نبػػػػػػنح ذمػػػػػػؾ  وننػػػػػػد طةاػػػػػػي بػػػػػػرنـ           

ػ ونػػدـ  ٜٜٚٔ/  ٗ/   مبس ماكمػػ   ػػممؿ لمتنػػز،  بتػػمرن  تتػػ ٜٜٚٔ/
 ٓ  ٜٜٚٔ/  ٗ/ تتمبس  بتمرن     ٜٜٚٔفسبمس لمطةف برنـ    / 
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َجُٞهــــحتغ
تاح لمػدن  و ػ   ٜٜٙٔ/  ٖ٘ٛٔلمدعوى  .........بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر و ػ  رفس         

 ور، نسـ لمدن  : ػ بدل ٜٜٙٔ/ ٔ/  ٖنتمـ فنمم  لمطمعف بأاي ف  نـو 
ختىسػػمم )؟!( ما سػي )؟!(  إضػػرلر بممطممػػس وبػػمن   .......بػدلد فمػػولؿ )؟!(   ػػرك         ػ ول 

 )؟!!(  ٓلم ركمم 
 ٓع وبمى   ٖٔٗلمممد، /                                              

معف و انػث تػاح لمػدن   باكممػم  سػممؼ لمبنػمف و ػ  فاسػتأا ي لمطػو نضػى ماكمػ          
نضػػػى لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  ب بػػػوؿ ورفػػػض وتأننػػػد لماكػػػـ لممسػػػتأاؼ و فطةػػػف عىنػػػي لمطػػػمعف 

 بمما ض مؤلسبمس  لنتن  : ػ 
َأؿرحخَجُـؼٖ

1َذـالَٕجمٌَْ:ََأٝل
َإلٗطلحءَجضيسَجحملحًٔس

َٝجإلسالٍَججلـيَْحبوٞمَجُضكحع
إثاتػػ  ع ػػر، ورنػػ   مشنػػد، نػدـ لمطػػمعف مماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػذكر، مكتوبػػ  بدفمعػي فػػ          

ي لممدع  بأف ذم  لمطمعف برنو  بامفظت  مستادلى  فضبل  عف ماضر  ىح وتامزؿ ن ر فن
وطونػى يػذه لممػذكر، لممكتوبػ  عىػ  دفػمع تػويرى ي  ان   لمػدعوى لممبم ػر، إمنػي و ممم اسبت

ماي دفس بةدـ تولز اظر لمدعوى مرفةمػم مػف غنػر ذى  ػ   و ودفػمع موضػوع  تػدى ت ػمد 
فف اكػـ فوؿ درتػ  مػـ لن مي لممستادلى لمم دمػ   نا ػ  تمممػم  ونػوع فى ترنمػ  مػف لمطػمعف و 

نةرض بتمتػم  ممػذه لممػذكر، بػدفمع لمطػمعف لممكتػوس ال إنػرلدل   وال ردل  وخىػى مدوامتػي اتػ  مػف 
فى إ ػػمر، إمنمػػم ؟!!! ػ  ومػػس ذمػػؾ فػػاف لماكػػـ لإلسػػتوامف  نةػػد بػػدوره عػػف تػػدلرؾ يػػذل لم  ػػور 

اش ولإلخبلؿ لمتسنـ باؽ لمدفمع فمػمـ ماكمػ  فوؿ درتػ  و ومػـ نةػرض يػو لنخػر م ػ  لم م
ممم ندمػي لمطػمعف مػف دفػمع مكتػوس مماكمػ  فوؿ درتػ   لمتػ  مػـ تةػرض مػي ال إنػرلدل  وال ردل   

!! 
ندـ لمطمعف مذكر، مطوم  بدفمعػي تضػماى دفمعػم  تويرنػم  وفممـ لمماكم  لإلستوامفن  و       

ومػػػس ذمػػػؾ مػػػـ نةػػػرض لماكػػػـ لإلسػػػتوامف  ممػػػذه  كمػػػ  فوؿ درتػػػ  وواػػػم   عىػػػ  مامػػػـ نكػػػف مطر 
لممذكر،  ال إنرلدل  وال رلدل  وخىى مدوامتي ػ وي  عى  اموذ  مطبوع )؟!(  نستةمؿ مكؿ نضػن  

 وكؿ اكـ ػ مف فى إ مر، إم  يذه لممذكر، لممكتوب  لمت  ورد بمم مم ا ي  :  ػ 
رفةػى فػ  ظػروؼ ُخىػْؼ م ػر، و ممستأاؼ اكممػم دعػوى مب" لمدعوى ل :َٗضَجملظًغز       

إال  فف  وناممػػم  ػػدلن  طونىػػ  مػػدى عمريمػػم تمةػػى ب ػػتر مؤلسػػؼ بػػنف  ػػدن نف امنمػػنف و 
م ػػػدلن  إمػػػ  مػػػوال فف فػػػممى لط لألخػػػولف و ونػػػد مؤلسػػػؼ كػػػمف و مىُخىػػػْؼ فانماػػػم  مػػػم نػػػدمر ربػػػم
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فاات ػر لماػؽ بناممػم وكػمف و  دن نف مػم كػمف بناممػم مػف  ػ مموعػمد مى ػفول ريم لما ن نػ  و 
لم ىح لمذى فيػـ مػم فنػي يػو إنػرلر رلفػس لمػدعوى لممبم ػر، بػأف ذمػ  لممرفوعػ  عىنػي برنوػ  ا نػ  
 ممم اسبتي  ان   لمدعوى إمني و وفف يػذه لمػدعوى لممبم ػر، ال تةػدو فف تكػوف سػامب   ػنؼ

 ٓأف مـ تكف ال فسمس ممم ممم دعمه إم  إعتبمر كمف  طىبمتي ف  لمدعوى لممبم ر، ك
 

1ََػوضَجُطظححلَٝجُط٘حػٍَجملطرحصٍ
لمم دمػػ  مػػس يػػذه لممػػذكر،  ػػور، ضػػوون  طبػػؽ  ٜٜٚٔ/ٕ/ٛٔػ  ٕفرف اػػم بامفظتاػػم /         

فممـ ماكم  فوؿ درتػ  وثمبػى ذمػؾ فػ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٔلأل ؿ ػ وسبؽ ت دنـ لأل ؿ بتىس  
  لمػدعوى ػ واانػؿ عىػ  ماضريم ػ مف إت مؽ لم ىح ولمتاػمزؿ لممبػـر بػنف طرفػ  لمخ ػوم  فػ

مم ورد ف  لمت ممح وموتزه إنرلر لممدع  رلفس لمدعوى لممبم ر، بػأف ذمػ  ) لممػتمـ لممسػتأاؼ 
وفف يذه لمدعوى لممبم ر، ال تةدو فف   ان   لمدعوى  لممبم ر، إمني و ( برنو  ا ن  ممم اسبتي

عوى لممبم ػر،   لمػدتكوف سامب   نؼ ال فسمس ممم  ممم دعم لممدع  إمػ  إعتبػمر طىبمتػي فػ
ونػػرر لممػػدع  فػػ  لمباػػد " فوال  " مػػف لمة ػػد بأاػػي " نتاػػمزؿ عػػف نضػػن  لمتااػػ  كػػأف مػػـ تكػػف  ػ 

تػػاح لمػػدن  لمم ممػػ  ماػػي ضػػد لمطػػرؼ لمثػػما  )  لممػػتمـ لممػػدع   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٔلمممثىػػ  رنػػـ 
ون ػػمؿ يػػذل لمتاػػمزؿ تػػرؾ لمػػدعوى لممدانػػ    ـ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٔعىنػػي ( لمماػػدد ماظريػػم تىسػػ  

عتبمر طىبمتي  كأف مـ تكف  مس لمتزلمي بم روفمى لمدعوى " و   ٓل 
مماكمػ  فوؿ درتػ  فف " لمامضػر عػف  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٔيذل وثمبى ف  ماضر تىسػ         

لممتمـ ندـ ف ؿ ع د ت ممح وتامزؿ مػس لممػدع  لممػدا  ولمامضػر عػف لممػدع  لممػدا  فنػر 
ع  بمماؽ لممدا  ب ػا  لمت ػممح بممتوننس عى  ماضر لم ىح ػ كمم فنر لمامضر عف لممد

فف " لمامضػر عػف لممػدع  بػمماؽ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٗٔو ػا  توننػس موكىػي ". ػ  وثمبػى بتىسػ  
طىةػػى لمماكمػػ  عىػػ  لمتوكنػػؿ  ٜٜٙٔ/ٕٕٛلممػػدا  اضػػر ونػػدـ سػػاد وكممتػػي لمتوكنػػؿ رنػػـ  ول 

ر وانػث اضػبمدوامى لماكػـ لممسػتأاؼ : ػ " ٕنف فاي نبنح لم ىح ولإلنرلر " . وثمبى صوتب
وفػػ  ماطػػػوؽ  " و ولمتاػػمزؿ عػػػف لمػػدعوى لممدانػػ وكنػػؿ عػػف لممػػدع  لممػػػدا  ونػػرر بممت ػػممح 

لماكـ لممستأاؼ نضى ماكم  فوؿ درت  " باثبمى تاػمزؿ لممػدع  بػمماؽ لممػدا  ولممػتمـ كػؿ 
 ٓعف دعوله لممدان  وفمزمى كبل  ماممم بم مرنؼ دعوله لممدان  " 

 
1ََجُضػَٟٞجملرحشغزَذحؿِسَكحؿضزَأطالاََ

ولنس لمامؿ فف فسمد لمدعوى لممبم ر، ولضح مف لمبدلن  و ػ وفف لم ىح لمذى تػـ مػم و          
يػػو إال  تسػػىنـ با ن ػػ  ام ػػػة  ولضػػا  مػػـ ن  ػػر لممػػػتمـ لممػػدع  عىنػػي فػػػ  بنمامػػم و ػ ونػػػد 

 ػػػماس عمػػػد،  .....إباػػػ  ......فامطػػػى مػػػذكر، زوتتػػػي لمزمنىػػػ  لمكرنمػػػ  لألسػػػتمذ، لمػػػدكتور، / 
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  نماوف لممرلفةػمى ػ ..  ا ػوؿ إف مػذكر، زوتػ  لممػتمـ لمزمنىػ  لمكرنمػ  مماكمػ  فوؿ لممرلتس ف
ذ  س وبأاكػمـ لم ػماوف عىػ  لمسػولم ودرتػ  نػد فامطػى بممونػمو م ػ وع  بمسػتادلى نمطةػ  و ػ ول 

ع لممػػػتمـ فػػػ  بسػػطى تىػػػؾ لممػػػذكر، واػػولفظ لممسػػػتادلى لمم ػػػدمنف إمػػ  ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  دفػػم
د بمممػذكر، واػولفظ م ال دلع  متكرلره يام و ػ فااام اكرر تمسكام بكؿ مػم ور مملمولنس ولم ماوف و 

واانؿ عىنػي تمىػ  وت  ػنبل  واتخػذه دفمعػم  ماػم فمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن  لممػونر، لممستادلى و 
ٓ 

*          *          * 

د / كماػػػػى لمػػػػدعوى لممسػػػػتأاؼ اكممػػػػم نػػػػد فننمػػػػى بطرنػػػػؽ لإلدعػػػػمم لممبم ػػػػر مػػػػف لمسػػػػنو      
" و وبةػد فف إت ػػؽ لم ػركمم عىػػ   ........لم ػرنؾ يػػو و خػرنف مىمسػػتأاؼ فػ   ػػرك   ........

و إا ػػرد لممػػدع  دوف لمم ػػ    ..........ت ػػ ن  لم ػػرك  و وعناػػول م ػػ نم  يػػو لممامسػػس / 
 ٓودوف بمن  لم ركمم برفس يذه لمدعوى لممبم ر،  لمت  ال فسمس ممم ف  لمولنس ولم ماوف 

  ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ  / ٔ) إت مؽ لمت  ن  تاى رنـ /                
َ
َ

َػضَّهرٍَٞجُضػَٟٞجملضٗيسَٝججل٘حتيسَجملـطأٗلسَذحُطرؼيس
ٝئػطـقَََٛٞ!دحُسًََٕٞجُـيضَجملضػ٠َهضَذبحََٛجملظل٠َٝطلطَٚٝصٝعَٙ؟*  

ٝألَٗٚلَطلسََُٚك٠َمتػيََجُشغًسَأغ٘حءََ!ئهحٓسَجُضػَٟٞجملرحشغزَأغ٘حءَجُطظليسَ؟
ُطظليسَكاَٗٚئدطحٍَذغكغَجُضػَٟٞذامسَُٚيطلحصَٟجمٌَْذؼضَّهرٍَٞجُضػَٟٞج

ُغكؼٜحََٖٓؿريَطَٟطلسَدحُسًََٕٞطحددَجُظلسَـََٛٞجملظل٠َجُوحتَْػ٠َِ
ضظليسَجُشغًسَجُ ىَلَيورَََٖٓأدضَجُشغًـحءَك٠َجُشغًسَجملوحػحزَذشأٜٗحَهرََ

1َََجآلٝجَٕذطٔحَّٛظَٙجُطظليسَججلحعيس
مػف لم ػماوف لممػدا  ا ػى عىػ  فاػي : ػ " تامػ  عاػد اػؿ لم ػرك  سػىط   ٖٖ٘فمممػمد، /      

 ٓلممدنرنف فمم  خ ن  لم رك  فتب   بمم در لمبلـز مىت  ن  إم  فف تاتم  يذه لمت  ن  " 
َ:َـَٝضٞجضغَهؼحءَحمٌٔسَجُ٘وغَػ٠َِأٗٚ

ؿ " نترتػػس عىػػ  اػػؿ لم ػػرك  وتةنػػنف م ػػ   ممػػم زولؿ  ػػ   مػػدنرنمم فػػ  تمثنىمػػم و وناػػ    
ماىمـ لمم    ونكوف يو  ػماس لم ػ   لموانػد فػ  تمثنػؿ لم ػرك  فمػمـ لم ضػمم فنمػم نرفػس 

 ٓمامم فو عىنمم مف دعموى " 
 ٖٔٚػ  ٕٖٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/٘*  ا ض مدا   
 نضمون  ٗٗمسا   ٙٛ٘ػ لمطةف  ٜٜٚٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض مدا  

م عى  اؿ وت  ن  لم رك  و ػ مف لممسىـ بي بنف لمطرفنف فاممم إت  م وبمن  لم ركمو          
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إلتمػػػمـ يػػػذه لمت ػػػ ن  لمتػػػ  ال نتػػػوز ألاػػػد  ........وعناػػػم م ػػػ نم  مىت ػػػ ن  يػػػو لممامسػػػس / 
ماممم فف نستب مم وال فف نت مض  نبؿ تمػمـ لمت ػ ن  لمماوطػ  بػذمؾ لمم ػ   لمػذى إت  ػم عىنػي 

رفوعػػ  نبػػؿ لألولف ممػػم تكػػوف مةػػي لمػػدعوى لممبم ػػر، لممسػػتأاؼ اكممػػم م متػػي ووبػػدف بمم ةػػؿ مم
ممػف ال نمثػؿ لم ػرك  ومػـ نخت ػـ فنمػم لمم ػ    ػماس لم ػ   لموانػد فػ  تمثنػؿ لم ػرك  ػ 

 ٓممم نتةؿ دعوله لممبم ر، غنر م بوم  
مػف فسػبمس  مف لممتولتر ف  لم  ي ولم ضمم فف عدـ نبوؿ لمػدعوى لممدانػ  ألى سػبسو         

ذمػؾ فف   ٓامون  لممرفوعػ  بمإلدعػمم لممبم ػر نترتس عىني عدـ نبوؿ لمدعوى لمت عدـ نبوممم و
لمدعوى لمتامون  تأت  إم  لم مض  لمتامو  فػ  لإلدعػمم لممبم ػر مامومػ  عىػ  فكتػمؼ دعػوى 
مدان  متولفر فنمم تمنػس  ػروط لم بػوؿ مػف رفةمػم مػف ذى  ػ   عىػ  ذى  ػ   و وفال  تكػوف 

إلستن مم . ػ فاذل كماى لمػدعوى نبؿ لنولف و وعف اؽ ثمبى ومـ نا ض بمم ىح فو لموفمم فو ل
لممدانػػػ  غنػػػر م بومػػػ  ألى سػػػبس مػػػف فسػػػبمس عػػػدـ لم بػػػوؿ ترتػػػس عىػػػ  ذمػػػؾ اتمػػػم  عػػػدـ نبػػػوؿ 

 ٓلمدعوى لمتامون  
َ:َـَٝك٠َطُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ*  
" ن ػػػترط مئلدعػػػمم لممبم ػػػر فف تكػػػوف لمػػػدعوى لممدانػػػ  م بومػػػ  فػػػمذل لات ػػػ   ػػػرط نبػػػوؿ        

ف مةاػػ  ذمػػؾ فاػػي مػػـ نتػػولفر لمسػػبس لمماػػرؾ مىػػدعوى لمتامونػػ   وتكػػوف لمػػدعوى لممدانػػ  و  كػػم
 ٙ٘مسػا   ٛٔٔٚػ لمطةػف  ٜٚٛٔ/ٙ/ٖلمدعوى لمتامون  ي  لألخرى غنر م بوم  " . ) ا ػض

ػ  ٔٛ/ٕٔ/ٜؽ  و ا ػض  ٕ٘/ٕٕٗٛػ لمطةػف  ٕٛ/ٙ/ٙٔنضػمون   و  ا ػض تاػمو  تىسػي 
و د . مامػود اتنػس  ٜٓٓٔػ  ٙٚٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٔو ا ػض  ٕٚٓٔػ  ٜٔٔػ  ٕٖس 

ومػم بةػديم و  د . روموؼ  ٙٚٔػ ص  ٜٓٔػ رنػـ / ٜٛٛٔاسػا  ػ لألتػرلملى لمتامونػ  ػ ط 
و د .  مػمموف سػبلم  ػ لألتػرلملى ػ  ٕٓٔ/ٜٔٔػ ص  ٜٙٚٔػ  ٔٔعبنػد ػ لألتػرلملى ػ ط 

ػ  ٜٗٛٔو د. مامػد زكػ  فبوعػممر ػ لألتػرلملى ػ ط  ٜٓ٘/ ٜٛ٘ػػ ص ٜٓٛٔمةى معىنػي ط
ص  ٔػ    ٜٜٚٔلموسػنط فػ  لالتػرلملى ػ ط  ر ـد . فامػد فتاػ  سػرو و ٛٔٗ/ٙٔٗص 
ت ػػوؿ ماكمػػ    ٕٚٓٔػ  ٜٔٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٜوفػػ  اكػػـ    ـ  ومػػم بةػػديم . (  ٕٕٙ

وبممتػػػمم  تكػػػوف لمػػػدعوى لممدانػػػ  غنرم بومػػػ  بمػػػم نسػػػتتبس عػػػدـ نبػػػوؿ لمػػػدعوى لمػػػا ض :  " .. 
ظػػػر فماػػػي نكػػػوف نػػػد لخطػػػأ فػػػ  تأونػػػؿ ذ خػػػممؼ لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي يػػػذل لمال  لمتامونػػػي فنضػػػم و 

لم ػماوف بمػػم نوتػػس ا ضػي وت ػػاناي باماػػمم لماكػـ لممسػػتأاؼ ولم ضػػمم بةػدـ  نبػػوؿ لمػػدعوننف 
 لمتامون  ولممدان   " .

ى وفف تكػوف لمػدعو تكػوف لمػدعوى لممدانػ  م بومػ   و فمف  ػروط لألدعػمم لممبم ػر فف         
وال ت بػؿ بدعوى مدان  م بوم  و  عوى لمتامون  إال  فبل تتارؾ لمدلمتامون  م بوم  ي  لألخرى و 

 ٓلمدعوى لممدان  لال بدعوى تامون  م بوم  ػ وبذمؾ اكمى ماكم  لما ض مرلرل وتكرلرل 
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  ٕٜ٘ػ  ٓٛٔػ  ٖٔػ س  ٓٛ/ٓٔ/ٜٕ*  ا ض 
   ٖٙٗػ  ٕٙػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٗ/ٛ*  ا ض 
    ٜٔٛػ  ٕٚٔػ  ٕٖػ س ٔٛ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 
  ٙٚٔػ  ٖٙػ  ٘ٔػ  س  ٗٙ/ٖ/ٜ*  ا ض 

َطذيلسَجُضػَٟٞجملرحشغزَطجضٜحَربََٔصُيََ
                     ذـالَٕجإلضٜحَّٓػِٔحَربََٔصُيََػضَّهرٞهلح

لمسػند لممػدع  نتاػدث فػػ   ػان   دعػوله عػػف ترنمػ  خنماػ  فمماػػ  ويمنػ  مػـ ناػػدديم و        
 ػ   بمم ان   ( فاي : ٕومـ نبنامم ومـ ندؿ بولنةتمم ػ وكؿ مم نممي ) ص 

نمـ لمطممس ) لممػدع  ( بػاعبلف لممةىػف إمنػي لألوؿ ) لممػتمـ (  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖ" وبتمرن         
عىػػػ  نػػػد ماضػػػر بموتػػػس إاػػػذلر ابػػػي عىنػػػي فنػػػي بسػػػرع  ت ػػػدنـ لممسػػػتادلى ولمػػػدفمتر لمخم ػػػ  
بمم رك  مىم    )؟!(  إال  فاي مـ نمتثؿ )؟!(  وفاكر )؟!( اؽ لمطممس ) لممدع  ( فػ  رفس 

ألربػػمح لألمػػر لمػػذى نكػػوف مةػػي )؟!( لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ) لممػػتمـ ( نػػد فرتكػػس ترنمػػ  لممػػمؿ ول
                                   ٓع وبمى " ٖٔٗخنما  لألمما  )؟!!!( لمما وص عىنمم بممممد، / 

َ)َئٗطٜـ٠َ(ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
َ:َـَذحُظذيلسَ(0ََملَيؼصَجُـيضَجملضػ٠َذظذيلسَصػٞجَٙػ٠َِطُيَئلاَهَُٞٚ)َصَٝ   

" إذل كػػمف ذمػػؾ وكػػمف لمثمبػػى فف لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ) لممػػتمـ ( ويػػو مػػدنر لم ػػرك  لمتػػ       
ن مرؾ فنمم لمطممس ) لممدع  ( ومي اؽ لإلدلر، ولمتوننس ولمتةممؿ مس لم ركمى لنخػرى بأسػـ 

ونػػد نػػمـ ) كػػذل؟! ( لممةىػػف إمنػػي لألوؿ )لممػػتمـ(  ٓىباػػد لمسػػمبس مػػف ع ػػد لمتةػػدنؿ لم ػػرك  وف ػػم  م
بمإلسػػتنبلم )؟!( عىػػ  فمػػولؿ لم ػػرك  )؟!(  بةػػد فف تػػـ لإلت ػػمؽ عىػػ  ت ػػ ني لم ػػرك  وتةنػػنف 

م  نم  ممم إال  فاي مـ ن ـ باترلم لمت  ن  إلمتامع )؟!( لممةىف إمنػي  .......لمسند لممامسس / 
متمـ ( ػ مدنر لم رك  عف ت دنـ لممستادلى ولمدفمتر ات  نتمكف لمم    مف إتمػمـ لألوؿ ) لم
بػػػؿ فف لممةىػػػف إمنػػػ  لألوؿ ) لممػػػتمـ ( فاكػػػر )؟!( اػػػؽ لمطممػػػس فػػػ  رفس مػػػمؿ  ٓٓلمت ػػػ ن  

ختىسمم )؟!( ما سي لألمر لمذى فضطر لمطممس إلاذلره بتمرن      ٜٜٙٔ/ٔ/ٖلم رك  وفربمامم ول 
؟!( لألمػػػر لمػػػذى نكػػػوف مةػػػي نػػػد إرتكػػػس )؟!( ترنمػػػ  خنماػػػ  لألمماػػػ  )؟!( إال  فاػػػي مػػػـ نمتثػػػؿ )

           ٓع وبمى "  ٖٔٗلمما وص عىنمم بممممد، /
َ)َئٗطٜـ٠َ(َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ف مػػم يػػو لممػػمؿ مػػـ نت ضػػؿ سػػنمد، لممػػدع  و ػ ومػػـ تت ضػػؿ  ػػان   دعػػوله و ػ ببنػػمو       
وال مػم ينػ  وكن نػ  يػذل  ـ  لممختىس )؟!( ومم يو م دلر ذمؾ لممػمؿ لممتمػوؿ لممخػتىس )؟!( و

 ٓٓوال مت  ادث )؟!( وال كنؼ كمف )؟!(  ٓٓلإلختبلس 
مػػػس فف كػػػػؿ لمم خػػػذ ) لممزعومػػػػ  ؟! ( لمتػػػػ  نأخػػػذيم لمسػػػػند لممػػػدع  وتأخػػػػذيم  ػػػػان تي و     
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ولمػػدفمتر  وده )؟!( عػػف " سػػرع  ت ػػدنـ " لممسػػتادلىلممبم ػػر، عىػػ  لممػػتمـ ػ تا ػػس عىػػ  نةػػ
وعػػػدـ لالمتثػػػػمؿ )؟!( ألولمػػػر سػػػػنمد، لممػػػدع  " بسػػػرع  ت ػػػػدنـ "  تىػػػؾ لممسػػػػتادلى  مىم ػػػ   و

ننػػمـ  ولمػػدفمتر مىم ػػ    ػ  وفف ذمػػؾ فدى ػ فنمػػم نػػرى لمسػػند لممػػدع  و ػػان تي ػ إمػػ  عػػدـ
 ٓف إتمػمـ لمت ػ ن  ػػػي ػ مػـ نػتمكف مألف لمم    ػ فنمم ن وؿ سنمدتلمم    باتممـ لمت  ن  و 

  و 
مسػػند لممػػدع  ا ػوؿ إاػػي مػػس فف كػػؿ يػػذه " لمم خػػذ " )؟!( ) لممزعومػػ  ؟! (لمتػػ  نردديػػم ل      

تػرلملى لمت ػ ن  وتدور اوؿ لمت  و ان تي لممبم ر، و ممػم يػو مػف  ػمنـ   ن  ولمم ػ   ول 
إال  فف لمسػػػند  ت ػػػ ن  وثػػػؿ لموانػػػد مى ػػػرك  تاػػػى لمعمػػػؿ لمم ػػػ   لمػػػذى تةىػػػي لم ػػػماوف لممم

عىػ  ون ػمدر  اؿ ا سي ف  دعوله ماؿ لمم ػ   و وناتػزع ما سػي  ػ   لمم ػ   ولممدع  ن
ثػـ ال  يػو بةناػي يػو ك ػنبل  بااتمزيػم و فف نبم ػر مممتػي بمػم نػرلهلمم    و وال نترؾ مىم    

م ػ   نكىؼ خمطره ػ عى  لألنؿ ػ باخت مـ لمم    ف  دعوله لمت  فاػؿ ا سػي فنمػم ماػؿ لم
اتزع ما سي ف  رفةمم     لمم     ثـ فخذ ن  ز ممم فةىي إم  إستخبلص " فخػتبلس "  ٓٓول 

 مزعـو ال تمرن  ػ وال كاي وال بنمف وال تادند وال ولنة  مي )؟!!( 
 

ألف لمسند لممدع  و ان تي لممبم ر، و ػ ندعنمف ترنم  خنما  فمماػ  " ال وتػود ممػم " و        
لإلدعمم لممبم ػر مػـ نتضػمف ػ كممولتػس )؟!( و ػ بنماػم  مىتممػ  لممرفوعػ  ػ و ػ فاف ختمـ  ان   

فتممى  ان   لمدعوى لممبم ػر، بانػر  ٓٓعوضم  عف لمانمب  )؟!(  ػ بمإلدعمم لممبم ر )؟!( 
امػم ماػض كػبلـ مرسػؿ ػ بػبل ولنةػ   تمم  )؟!!!( ػ وبانر بنمف وال تادند وال تةرنؼ بتممػ  و ول 

متمىػ  متمومػ  ال نػولـ وال وتػود ممػم )؟!( ف ممػى  ف خنماػ  فمماػ  ود ػ عػوبػبل مبىػ  وبػبل تادنػ
 ( : ػ ٗلم ان   ا م  ) ص 

بطىبمى لممةىف إمني لمثما  بتوننس  فن   لمة وب  )؟!( لمما وص عىنمػم بمممػمد،      :َـأٝلَا : ػ جمٌْ"  منسمس لممةىف إمني لألوؿ ) لممتمـ (    
)؟!( بدلور، نسـ لمدن  ػ بدد )؟!(  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖنـو ع وبمى عىني ػ ألاي ف   ٖٔٗ

فمولؿ  رك  "  تنؾ الست مرلى لإلدلر، ولمتكاوموتنم " وفختىسمم )؟!( ما سي إضرلرل  
 بممطممس وبمن  لم ركمم )؟!( 

َ  إم   " ٓٓٓٓٓٓٓٓبامزلمي بأف نشدى مىطممس    :َـغحٗيحا
تضػمف " ولنةػ  تبدنػد " عىػ  ااػو ولضح مكؿ ب نر فف  ان   لمػدعوى بػذمؾ ػ ال تو         

فػػبل ذكػػر بمػػذه لمةبػػمر، لمةممػػ  لممبممػػ  و ػ ممػػمؿ  ٓٓمػػم نتػػرى بػػي ننػػد وو ػػؼ ونػػموس لإلتمػػمـ 
وال مكاي ومم ين  وكن ن  يػذل لمتبدنػد فو  س  ومادد مختىس مبدد و ػ وال مولنة  تبدند فو إختبل

 لإلختبلس لممزعـو )؟!!!(
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ةدومػػػ  ( ونةػػػى فػػػ  كبػػػمور  خػػػرى ك ػػػ ى إخ ػػػمؽ تامنػػػؿ عىػػػ  فف عبػػػمر، لمتممػػػ  ) لمم       
اتزلعػي بانػر سػاد  ػ   لمم ػ   لمػذى  لممدع  برفس لمدعوى باسػمي منتام ػ  إاةػدلـ  ػ تي ول 

بنػػمف ذمػػؾ فف  ٓٓناة ػػد مػػي بم ػػرده  ػػ   تمثنػػؿ لم ػػرك  ولماػػدنث باسػػممم فػػ  مراىػػ  لمت ػػ ن  
ف " ػدنث عػػػػولؿ لم ػػػرك  " ولماػػعبػػمر، لمتممػػ  ) لممةدومػػػ  ( سػػ ط مامػػػم فامػػم تتاػػدث عػػػف " فمػػ

وسػ ط مامػم فف مػم تزعمػي نػد و لمت ػ ن  ال نكػوف إال  مىم ػ   فمػولؿ لم ػرك  " : ػ فػ  مراىػ  
امػػم  ونػػس إضػػرلرل  " ببػػمن  لم ػػركمم " ولمسػػند لممػػدع  ال نمثػػؿ بػػمن  لم ػػركمم وال نمثػػؿ لم ػػرك  ول 

  ال نمثػػؿ بػػمن  لم ػػركمم تاة ػػد لم ػػ   مىم ػػ   واػػده دوف سػػوله !!! .. كمػػم فف لمسػػند لممػػدع
امػم إا ػرد لمسػند لممػدع  واػده دوف  )؟!( ومـ ن وضي فاػد لم ػركمم فػ  لماػدنث باسػمي )؟!( ول 
سػوله ودوف لمم ػػ   ودوف فاػػد مػػف لم ػػركمم ػ ... إا ػػرد برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػػر، لمبمطىػػ  

 لمانر م بوم  عف تمم  مةدوم  ال وتود ممم ؟!!!!!
َجلغميسَ ِٚلَٝجٞصَذطحضحا

ا
َسيحٗسَجألٓحٗسَججملٜ
َ(!جملضػحَٙك٠َجإلصػحءَجملرحشغَجُـريَٓورٍَٞ)؟

َ(!ٝجملغكٞعَهرََجآلٝجَٕ)؟
َٓظحصعزََٖٓعجكؼٜحَػ٠َِصٝعَٝطلسَجملظل٠َجُوحتَْذحُطظليس

وفف ممثىمػػم فػػ  مراىػػ   ت ػػ ن  رضػػمون  بات ػػمؽ لمطػػرفنف ونىاػػم سػػى م  فف لم ػػرك  فػػ  اممػػ      
وفف لمسػػػند لممػػػدع  نػػػد إسػػػتبؽ لمم ػػػ   وتتميػػػؿ  ػػػ    ه ولمت ػػػ ن  يػػػو لمم ػػػ   دوف سػػػول

لمم    مثىمم تتميؿ بمن  لم ركمم  فاا رد بانر  ػ   ورفػس  نبػؿ لنولف دعػوى غنػر م بومػ  
مػػـ نخت ػػـ فنمػػم لمم ػػ   وتتميػػؿ فنمػػم ا ػػموؽ ثمبتػػ  ال سػػبنؿ بتمتػػم  إمػػ  اكرلامػػم و واسػػس إمػػ  

  لممستأاؼ تمم  ويمن  ال وتود ممم ػ  ن  ذمؾ  : ػ
 

َـَجُشـغًسَكـ٠َدحُـسَضظـليسَ:َََََأٝل ٝمتَهرـََعكـغَجُـضػَٟٞجملرحشـغزَئهطــحَّ،
1ََٝٓٞجٞصجضٜحَٝئؿطَِْجملضػ٠َدوٞهَٚكيٜحَأٓٞجهلح
مماكمػػػػػ  فوؿ درتػػػػػ  و إت ػػػػػمؽ لم ػػػػػركمم لممبػػػػػـر  ٔامفظػػػػػ  /  ٔمرفػػػػػؽ تاػػػػػى رنػػػػػـ /         

 ربة  ويـ : ػعى  ت  ن  لم رك  وتوزنس  مف  موتودلتمم عى  لم ركمم لأل ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜ
 ٓ(  لممدع  رلفس لمدعوى لممبم ر، ٔ)
 ٓ لممتمـ(  لممتمـ لممدع  عىني لممستأاؼ ػ لمدكتور ممادس / ٕ)
 ........(  لمممادس / ٖ)
 ٓ .........(  لمممادس / ٗ)

مـ نت ك  و ػ  وفف لم رنؾ لمممادس  ........مف لمبلفى مىاظر فف لم رنؾ لمممادس / و      
 نت ػػػػػػػك  و ػ وفف لموانػػػػػػػد لمػػػػػػػذى فا ػػػػػػػرد برفػػػػػػػس يػػػػػػػذه لمػػػػػػػدعوى لممبم ػػػػػػػر،  مػػػػػػػـ ......../ 
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 ٓ ......) لمانر م بوم  ( ػ يو لمسند / 
َ:َـَذاهغجعَمجيغَجُشغًحءَـَملَيطوحعَجملطَْٜدوَٚك٠َجُطظليس:َََغحٗيح
ثمبػػػى بممباػػػد لمرلبػػػس مػػػف إت ػػػمؽ لمت ػػػ ن  إنػػػرلر تمنػػػس لم ػػػركمم بػػػأف لممػػػتمـ مػػػـ نت ػػػمض و       

ت ػػ ن  بمػػم نتامسػػس مػػس ا ػػتي فػػ  رفس لممػػمؿ فو لم ػػركمم لنخػػرنف و وفاػػي مػػف ا ػػتي فػػ  لم
 ٓا ي مذمؾ فف تكوف مي لألومون  ف  تا نؿ ا وني مدى لم رك  

 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ / ٔ) مستاد/  
َ:ًَشقَجُطظليسَٓؼضَذٞجؿـسَجملضػ٠َٗلـٚ:ََََغحُػح
 ػػركمم عىػػ  توزنػػس لأل ػػوؿ لمثمبتػػ  ثمبػػى بممباػػد لمخػػممس مػػف إت ػػمؽ لمت ػػ ن  مولف ػػ  لم      

مى رك  طب م  مك ؼ لمت  ن  لممرفؽ . و يذل لمك ؼ لممرفؽ ُفعد  بولسط  لممػدع  ا سػي باػمم 
بتةنػػػنف لممػػػدع  ا سػػػي اكمػػػم  م ػػػردل  من ػػػـو  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٕٛعىػػػ  ت ػػػونض مػػػف لم ػػػركمم بتػػػمرن  

اممونػم  وتادنػد كن نػ   باعدلد لممركػز لممػمم  لمامػمو  مى ػرك  ولمػذى بموتبػي تػتـ ت ػ ن  لم ػرك 
 ٓتوزنس لممبمم  لماممون  عى  لم ركمم ولمانر 
 ( ٜٜٙٔ/ٔ/ٕٔػ  ٔبامفظ  / ٖو  ٕ)  لممستادلف /                 

 
 

َ:َئؿطَِْجملضػ٠َدوٞهَٚك٠َجُشغًسَدـدًَشقَجُطظليس:َََعجذؼح
مؾ إنػرلر نمـ لممدع  ا سي باعدلد ك ؼ اسمس ختمم  مموتودلى لم رك  بممكممؿ وكػذ      

 ٓمم تـ توزنس لألمولؿ لمموتود، بممباؾ اسس ك ؼ لمت  ن  لممذكور ػت  ن  ختممن  ك
) تػـ ٕٓٓٓٓٓامػػػـ لممػدع  ا سػي مبىػ  إستىـ لم ركمم لألربةػ  وم ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜف ػ  وبتمرن   

تػـ ) خمسػنف فمػؼ تانػي ( مكػؿ  ػرنؾ وذمػؾ فػ   ٓٓٓٓ٘مموت  فمؼ تانػي ( بولنػس 
 رك  . ػ وذمؾ بموتػس سػاد إسػتبلـ مونػس مػف كػؿ مػامـ بمػم إطمر إترلملى ت  ن  لم

 ٓفنمـ لممدع  ا سي 
 (  ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ  / ٗ) نرلتس لممستاد /                 

إستىـ لممدع  مف لم ػرك  فػ  إطػمر لمت ػ ن  لمرضػمون  وبموتػس  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٔس ػ وبتمرن  
ؼ وخمسػػػممو  وثممانػػػ  تػػػـ ) إثاػػػم ع ػػػر فمػػػ ٕٛٚ٘ٔسػػػاد إسػػػتبلـ مونػػػس ماػػػي و مبىػػػ  

وسبةوف تانمم  ( يػو  ػمف  مػم نسػتا ي مػف لم ػرك  مػف توزنػس ا ػدى ػ  وكػذمؾ مبىػ  
تػػـ )ع ػػر،  الؼ تانػػي( مػػف ا ػػتي فػػ  لمت ػػ ن  فنرلممػػدع  باسػػتبلمي مػػي  ٓٓٓٓٔ
 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٔبتمرن  
تػـ ) إثاػػمف وسػػبةوف  ٕٛٚ٘ٚبػذمؾ نكػػوف تمىػ  مػػم إسػػتىمي لممػدع  يػػو مبىػػ  و              

تػػػـ ) إثاػػػػمف  ٕٕٛٚ٘مػػػؼ وخمسػػػممو  وثممانػػػ  وسػػػبةوف تانمػػػػم  ( عبػػػمر، عػػػف مبىػػػ  ف
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تػـ  ٓٓٓٓ٘ ةوف تانمم  ( .  بمإلضمف  إمػ  لمػػوع روف فمؼ وخمسممو  وثممان  وسب
و وذمػؾ كىػي عىػ  خػبلؼ مػم إدعػمه مػف عػدـ إسػتبلمي  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜلمت  إستىممم فػ  

ؼ لما ن ػػ  فاػػي مػػـ نسػػتىـ مسػػتا متي مػػف لم ػػرك  ػ ومػػس ذمػػؾ نػػدع  سػػنمدتي عىػػ  خػػبل
تػـ عػدل  وا ػدل  مػف  ٕٛٚ٘ٚمسػتا متي مػف لم ػرك  ػ بنامػم سػنمدتي   نػد نػبض بم ػرده 

 تـ فربة   الؼ تاني )؟!( ٓٓٓٗ رك  رفس ممممم 
 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  /  ٙو  ٘) نرلتس لممستادلف / 

 
 
 

مػدى لم ػرك  وكممػؿ ا ػتمـ كمف  مستا متممم ........... و .....  ػ  كمم إستىـ لم رنكمف  
لما دن  ولمةنانػ  فػ  ت ػ ن  لم ػرك  عىػ  ا ػنض مػم ندعنػي لممػدع  لمػذى إتمػـ لممػتمـ 

 ٓكذبم  بأاي إستوم  عى  فمولؿ لم رك  إضرلرل  بي وببمن  لم ركمم 
 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  / ٓٔو  ٜو  ٛو  ٚ) لممستادلى /         

م بمم فنمـ لممدع  ا سي ند ا ىول عىػ  ا ػتمـ فػ  مف ذمؾ نبنف فف تمنس لم ركمو        
لمت ػػػ ن  طب ػػػم  ممػػػم تػػػمم فػػػ  ك ػػػؼ توزنػػػس  ػػػمف  لمموتػػػودلى عىػػػ  لم ػػػركمم لممةػػػد بولسػػػط  

 ٓلممدع  ا سي 
 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  /  ٔٔ) لممستاد /                  

1ََجملطََْٜٛٞجُٞديضَجُظَٟملَيطوحعَدوًَٚحٓالاَ:َََََسحٓـحَا   
لمثمبى بة د لم رك  ولممستادلى و إف لممتمـ لممستأاؼ ند دفس بم ػرده ا ػؼ كػؿ رفس        

ممؿ لم رك  و ػ وا ػتي فػ  رفس لممػمؿ تسػموى ضػةؼ ا ػ  كػؿ  ػرنؾ  خػر ػ ومػشدى ذمػؾ 
فف نا ػػؿ لممػػتمـ لممسػػتأاؼ عىػػ  ضػػةؼ مػػم نا ػػؿ عىنػػي كػػؿ  ػػرنؾ و ويػػو مػػم مػػـ نػػتـ و 

ممػػدع  ا سػػي مئلنػػرلر بػػأف لممػػتمـ " لممسػػتأاؼ " مػػي لألمػػر لمػػذى اػػدل ببػػمن  لم ػػركمم ومػػامـ ل
ر ند دفترى نمثػؿ رنمػم  مرت ةػم  وفاػي مػـ نت ػمض مػف ا ػت  فػ  لمت ػ ن  لم ػدر لمػذى نتامسػس 
 ٓمػػس لم ػػركمم لنخػػرنف ونػػد ر ػػد مػػي مبىػػ  مػػف نا ػػىي فػػ  لماممنػػ  مػػف متا ػػبلى لمت ػػ ن  

ون  ف  تا ػنؿ ا ونػي فوال  طب ػم  مذمؾ ولفؽ لم ركمم لممونةوف عى  لمك ؼ فف تكوف مي لألوم
مؤلرنػمـ لمػولرد، فػ  لمك ػؼ ولم مبىػ  مىتا ػنؿ مسػت ببل  ػ إال  فاػي مػـ نا ػؿ مػف ذمػؾ  ػنوم  !! ػ 
فأنف يو لإلستنبلم لممزعـو عىػ  فمػولؿ لم ػرك  ؟!!! ػ وكنػؼ نتػأت  ذمػؾ بنامػم ما ػوص فػ  

ممػػػػدنر عىػػػػ  لألمػػػػور " عىػػػػ  فف توننػػػػس ل ٚ" ـ/ ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔع ػػػػد تةػػػػدنؿ لم ػػػػرك  لممػػػػشرخ 
 ٓلممممن  م روط بأف نونس مةي ولاد مف لم رنكنف لنخرنف لمثما  فولمثممث  

مف امفظػ  لممػدع  ا سػي لمم دمػ  مماكمػ  فوؿ درتػ  بتىسػ   ٕ"   نرلتس لممستاد /         
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ٕٖ/٘/ٜٜٔٙ  " 
نخ ػي لمثمبى ممم سىؼ فف تمنس لم ركمم بمم فنمـ لممػدع  نػد نػبض كػؿ مػامـ مػم و         

فػ  لمت ػ ن  لمرضػمون  طب ػم  مىك ػؼ لممةػد بمةرفػ  لممػدع  ا سػي ػ فنمػم عػدل لممػتمـ لمػذى مػـ 
نسػػتأد مػػآلف مػػم نخ ػػي رغػػـ فاػػي  ػػماس ا ػػؼ رفس مػػمؿ لم ػػرك  وا ػػتي فػػ  رفس لممػػمؿ 

 ٓضةؼ ا   فى  رنؾ  خر 
 مماكم  فوؿ درت  ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔ) ترلتس امفظتام / 

 
 
 
 

ؼػَّٞإَٔجملطَْٜدجرٜحَأَٝهؼضَػـَٖضوـضميٜحَكـ٠َديـحػزَجملـط٘ضجشَجمل:ََََؿحصؿح
جملــضػ٠َٗلـــَٚجُشــغييَجملطؼــحَٖٓٝطــحددَٓوــغَجُشــغًسَٝخمــضَّٝ

َ.َجُؼحِٓنيَكيٜحَٝك٠َطُيَجملوغَجخلحػغَهلئ٘طَٚٝؿيـغضٚ
فممسػػند لممػػدع   ػػرنؾ متضػػممف نػػموـ بػػػمإلدلر، ماػػذ تأسػػنس لم ػػرك  واتػػ  دخوممػػػم               

 ػػػػػػر لم ػػػػػػرك  يػػػػػػو مكتػػػػػػس لممامسػػػػػػب  لمممىػػػػػػوؾ مىمػػػػػػدع  ا سػػػػػػػي " فػػػػػػ  مراىػػػػػػ  لمت ػػػػػػ ن  وم
 ػػػػمرع لمتارنػػػػر " و ومامسػػػػس لم ػػػػرك  ولممرلنػػػػس لممػػػػمم  ممػػػػم  ٕٕٔو ػػػػركمه لمكػػػػموف .........

موظ مف عممبلف مدى لممدع  ا سي و ف د  اؿ وظن   لممامسس لمممم  مى رك  ماػذ تأسنسػمم 
لمتػمبةنف مىمػدع  ا سػي ولمةػممىنف فػ  ػ ويو فاد لمموظ نف  .......ات  ت  نتمم لممامسس / 

عػػدلد لممنزلانػػ   مكتبػػي لممامسػػب  ومممتػػي لمسػػمؾ اسػػمبمى لم ػػرك  مػػف إنػػرلدلى وم ػػروفمى ول 
واسػػػػمبمى لألربػػػػمح ولمخسػػػػمور طػػػػولؿ سػػػػاولى وتػػػػود لم ػػػػرك  و ولممرلنػػػػس لممػػػػمم  مى ػػػػرك  يػػػػو 

 ٓنةمؿ بمكتس لممدع  مىمامسب  بوظن   مدنر لممرلتة   ........لممامسس / 
فأ ػػوؿ ومسػػتادلى ودفػػمتر لم ػػرك  بم ػػر لم ػػرك  بمكتػػس لممػػدع  ا سػػي و وفػػ  اػػوز،        

 ٓلممدع  وتمبةني بمكتس لممامسب  لمممىوؾ مي ولمذى إتخذى ماي لم رك  م رل  ممم 
" إامػػػػمم فعمػػػػمؿ  ........بػػػػؿ وفسػػػػادى لم ػػػػرك  ممكتػػػػس لممامسػػػػب  لمخػػػػمص بمممػػػػدع  "      

وذمػػؾ مػػف ولنػػس  ٖٜٜٔاتػػ   ٜٜٔٔرك  عػػف لمسػػاولى مػػف لم اػػص لمضػػرنب  لمخم ػػ  بمم ػػ
 ٓف وؿ ودفمتر وستبلى لم رك   لمت  ف  اوزتي 
ف امفظػػػػػػ  ػمػػػػػػ ٕٗ) نرلتػػػػػػس لممسػػػػػػتاد رنػػػػػػـ /  

مماكمػػػػػ  فوؿ  ٔلممػػػػػتمـ " لممسػػػػػتأاؼ " رنػػػػػـ / 
 درت  (
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وند نمـ لممدع  ا سي ومكتبػي مىمامسػب  بااتػمز لألعمػمؿ لممامسػبن  ولمضػرلوبن  مى ػرك        
و ػ مف ولنس مم مدني وتاى نده بم ر لم ػرك  بمكتبػي ػ مػف دفػمتر وسػتبلى ومسػتادلى مػـ تكػف 
فبدل  ف  اوز، فاد سوله و ػ وألتؿ ذمؾ ومكوف مكتس لممدع  لممامسب  يو لم ػموـ بػذمؾ ػ فبػـر 

مستخدـ لممدع  متمثنػؿ لم ػرك  فمػمـ م ػىا   .......لممتمـ توكنبل  رسمنم  موث م  مىمامسس / 
ضرلوس و ػ ويذل لمتوكنػؿ مسػتخدـ ونةمػؿ كمػم نىاػم بمكتػس لممامسػب  لمممىػوؾ مىمػدع  لمػذى لم

ت مضػػػػ  سػػػػت   الؼ تانػػػػي ننمػػػػ  فتةػػػػمس مػػػػم نػػػػمـ بػػػػي مكتبػػػػي مىمامسػػػػب  عػػػػف فعمػػػػمؿ مامسػػػػبن  
 ٓوضرلوبن  مى رك  

*          *          * 
 
 

َجمٌَْجملـطأٗقَصجَٕجملطْٜ
َذطٜٔسًَحطذسَٓؼضٝٓسَلَٝجٞصَهلح

َُيَئٗؼضٓصَأؿرحذَٚ!!!ُظ
َ

ولنةػػ  وال وتػػود وال فسػػمس فػؤلف لماكػػـ دلف لممػػتمـ لممسػتأاؼ بتممػػ  بمطىػػ  مةدومػ  ال        
مـ نتد فسبمبم  مذمؾ لم ضمم و وتمم خممنم  مف فى فسبمس ا ن ن  ممم ن دؽ عىني عبػمر، ممم و 

 ٓماكم  لما ض " فسبمس ف  لمظمير وال م اس فنمم " 
َ:َـَُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإٔٝهضَهؼصَحمٌٔسَج 

" إفػػرلغ لماكػػـ فػػ  عبػػمرلى عممػػ  مةمػػمه فو وضػػةي فػػ   ػػور، متمىػػ  متمىػػ  ال نا ػػؽ       
 لمارض لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ ػ لألمر لمذى نةنبي ونبطىي "

 ٙٓٚػ  ٗٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 
لإل ػػػمر، إمػػػ  إدمػػػ  لمثبػػػوى مػػػف غنػػػر إنػػػرلد مشدليػػػم و إذ فػػػبل نك ػػػ  فػػػ  بنػػػمف لألسػػػبمس         

لإلتمػػمؿ فػػ  ذكػػر فدمػػ  لمثبػػوى ال نمكػػف مةػػي لإلطمواػػمف إمػػ  فف لمماكمػػ  اػػنف اكمػػى فػػ  
 ٓلمدعوى ند بناى لمولنة  لممساد، إم  لممتمـ ونمـ لمدمنؿ لم انح عىنمم 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
اػػػؽ لممتممػػ  مػػػف ولنػػػس بػػبلغ لممتاػػػ  عىنمػػػم ويػػػ   " نػػوؿ لماكػػػـ فف لمتممػػػ  ثمبتػػ  فػػػ        

ت ػػػكؿ فركػػػمف ترنمػػػ  لمسػػػرن  لمما ػػػوص عىنمػػػػم نماواػػػم  دوف فف نبػػػنف وتػػػي إسػػػتدالمي بػػػػببلغ 
لممتا  عىني عى  ثبوى لمتمم  بةام ريم لم ماوان  كمف  ف  اؽ لمطمعا  وف  ضوم لمتكننؼ 

نم ػػر لمبنػػمف بمػػم نسػػتوتس لم ػػانح مىولنةػػ  فػػاف لماكػػـ نكػػوف نػػد فخطػػأ فػػ  تطبنػػؽ لم ػػماوف 
 ٓا ضي " 

 ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ تىس   ٓ٘مسا   ٜٜٓ* لمطةف رنـ 
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 ٖٚٓٔػ  ٕٓٓػ  ٖٔػ س  ٜٜٓٔ/ٔٔ/ٕٙ* ا ض 
َ:َـًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

" مكػ  نتا ػؽ لماػرض مػف لمتسػبنس نتػس فف نكػػوف فػ  بنػمف تىػ  م  ػؿ بانػث نسػػتطنس    
كػـ فػ  عبػمرلى عممػ  مةمػمه فو وضػةي فػ  لمونوؼ عى  مسوغمى مم نض  بي فمػم إفػرلغ لما

 ػػور، متمىػػ  فػػبل نتا ػػؽ بػػي لماػػرض لمػػذى ن ػػده لم ػػمرع مػػف إسػػتنتمس تسػػبنس لألاكػػمـ وال 
نمكف ماكم  لما ض مف مرلنب   ا  تطبنػؽ لم ػماوف عىػ  لمولنةػ  كمػم  ػمر إثبمتمػم بػمماكـ 

"ٓ 
 ٗٔٔػ   ٕٚػ   ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ* ا ض 

 
 
 
َ:َـًََََٔحَهؼصَذأٗٚ

" نتس فال  ُنتمؿ لماكـ فدم  لمثبوى ف  لمدعوى بؿ عىني فف نبنامم ف  وضوح وفف نػورد      
مشدليػػم فػػ  بنػػمف م  ػػؿ مىونػػوؼ عىػػ  مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم فػػ  م ػػمـ لمػػرد عىػػ  لمػػدفوع 

 ٓلمتويرن  لمت  ندم  بمم لممتمـ "
 ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ* ا ض 
َ:َـََٝضوٍَٞك٠َدٌَْآسغَهلح

نت ػػرى فػػ  لألسػػبمس عىػػ  نوممػػم إف لمتممػػ  ثمبتػػ         " إذل اكمػػى لمماكمػػ  بادلاػػ  مػػتمـ ول 
 ٓمف لمتا ن مى ولمك ؼ لمطب  فاف يذل لماكـ نكوف غنر م اس ونتةنف ا ضي "

        ٖٕٕػ  ٖٛٔ ـ ٔػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛ* ا ض 
َملحَضوـــــــضّ

 ٓمستادلى لمثبلث  بمإلامم  عى  اولفظ لمو 
 ٓوعى  مم ورد بمذه لممذكر، 
َ:َـَيـِدَجملطَْٜجملـطأٗق

 ب بوؿ لإلستوامؼ  كبل  وف  لمموضوع بامامم لماكـ لممستأاؼ : ػ:    جمٌْ
: لماكػػـ بةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لممدانػػ   لمتػػ  تاػػمزؿ رلفةمػػم عامػػم وبةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعو    أطــِيح

 ـ ممم اسس إمنيلمتامون   بممتبةن  فو ببرلم، لممتم
ــ َجحػٓـأدطيحؿ ـــيحا لم ػػرنؾ فػػ  لم ػػرك   .......لمت ػػرنح مػػي بػػاعبلف لممماػػدس و  :  حَاــــ

 ٓمسممع  ممدتي 
َجحػٓحَا ًَِيحا لاتدلس خبنر اسمب  مت ػ ن  اسػمبمى لم ػرك  وتادنػد متمػؿ مػم   :ََدطيحؿيحا
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   ٓيو مستاؽ مكؿ  رنؾ ومم  تـ  رفي إمني فةبل    "  
َ(ََٖٓجملظًغزَجملوضٓسَُِٔذٌٔسَجلؿطث٘حكيسَٓحَٗوِ٘حٙ)ئٗط٠َٜ

فػبل  فخػرى وكأاي ندـ إم  ماكم  فخػرى فػ  نضػن    يذل لمدفمع لمتويرى لممكتوس و        
كىمػػ  عاػػي وال إ ػػػمر،  إمنػػي  وال إنمػػػمم،  و مثىمػػم ال كىمػػػ  وال إ ػػمر، وال إنمػػػمم، ممػػذكر،  لمػػػدفمع 

!( لماكمػػػمف فػػػ  تتميىمػػػم  وزلد لماكػػػـ لممكتػػػوس لمتػػػ  نػػػدمى مماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  وتكػػػمتؼ )؟
لإلسػػػتوامف  عىػػػ  يػػػذل لمتتميػػػؿ تتػػػميبل   خػػػر بػػػأف فعػػػرض إعرلضػػػم  تممػػػم  عػػػف  لممػػػذكر،  ا ػػػ  
لمةػػرض با ػػمم  لمتػػ  نػػدمى مىماكمػػ   لإلسػػتوامفن  ومػػـ تكػػف فمػػمـ ماكمػػ  فوؿ درتػػ  ف ػػمدر 

نةػرض مػي ال بػمإلنرلد لماكـ لإلستوامف  بذمؾ كؿ دفمع لمطمعف م مدره تمم  مطب   !!  ػ فىػـ 
ومػػـ نةػػرض مىطىبػػمى لإلاتنمطنػػ  لمتمزمػػ  لممبػػدل، بختػػمـ د و ومػػـ نولتمػػي بػػأى  ػػور، و وال بػػممر 

ثـ نض  بمم نض  بػي عىػ  امػوذ  مطبػوع  نسػتةمؿ  فػ  كػؿ  ذكر،  ال بمإلنرلد وال بممرد ولمم
عػف لم ضػن   وبػذمؾ اتػس لماكػـ ا سػي اتبػم  تممػم   مػؿ عاػولف  " خنماػ  لألمماػ  " ونضن   تا

وونموةمم  وعف دفمع لمطمعف  وعام ره وفسمانده وعف طىبمتػي  و فخػؿ إخػبلال  تسػنمم با ػوؽ  
مىمامكمػػػمى ولألاكػػػمـ  عػػػف  " لمتدنػػ  "  لمولتبػػػ   مع إمػػػ  درتػػػ   خرتػػى بمػػػم لممامكمػػػ  لمػػدف

فت د لماكـ بذمؾ م وممى لألاكمـ لم ضمون  !!!لمتامون  و   ول 
َ:َضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذحٗٚهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼ

"  مف لمم رر فف لمدفمع  لممكتوس  ػ مذكرلى كمف فو اػولفظ  مسػتادلى ػ يػو تتمػ             
مىػدفمع   لم ػ وى و ػ  وتىتػـز لمماكمػ   بػأف  تةػرض مػي لنػرلدل وردل  و ٍلال كػمف اكممػم مةنبػم 

  ٓبمم  ور و لألخبلؿ باؽ لمدفمع  " 
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض 
 ٜٚ٘ ــ ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض 
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض 
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض 
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض 
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*     ا ض 

 
َ:َََجُ٘وغَٝهضَهؼصَحمٌٔس

"  فف لمماكم  ي  لممبلذ لألخنر لمذى نتةنف فف نا سح متا نؽ لمولنة  وت  ػنمم عىػ        
لموتػػي لم ػػانح ػ غنػػر م نػػد، فػػ  ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمبػػ  لمةممػػ  فنمػػم تثبتػػي فػػ  نمومػػ   ػػمود 

ن  ة  فو نمكػف فف نكواػول عمناويػم و لإلثبمى فو تس طي مف فسممم لم مود لمذنف  عمناول لمولن ول 
ويػو مػم تأبػمه لمةدلمػ  ف ػد  طمرننػي وكمػ  ولااىػؽ بػمس لمػدفمع فػ  وتػي إات ى لمتدنػ  فػ  لممام
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 ٓلإلبمم "  
 ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔػ  س  ٜٓٚٔ/ٖ/ٕ*   ا ض 

1ََذـالََٕجمٌَُِْوظٞعَُٝإلسالٍَحبنَجُضكحعحَََ:َغحٗي
لمةػرض با ػمم ػ  طىػس  لمطػمعف فػ  ختػمـ مػذكر، دفمعػي مىماكمػ  لإلسػتوامفن  سػمم           

لم رنؾ ف  لم رك  مسممع  ممدتي و ػ  وطىبػم   .....طىبم  إاتنمطنم تمزمم   باعبلف لمممادس / 
إاتنمطنػػم  كىنػػم   تمزمػػم  بماتػػدلس خبنػػر اسػػمب  مت ػػ ن  اسػػمس لم ػػرك  وتادنػػد متمػػؿ مػػم يػػو 

  ٓمستاؽ مكؿ  رنؾ ومم تـ  رفي إمني فةبل 
نةػرض ممػذنف لمطىبػنف لإلاتنػمطننف لمتػمزمنف ال إنػرلدل  مـ فف لماكـ لممطةوف فني إن         

لألمػػػر لمػػػذى ناطػػػوى عىػػػ  ن ػػػور عف  إمػػػ  طىبػػػي لأل ػػػى  و وال ردل  مػػػس فاػػػي مػػػـ نتػػػس لمطػػػم
خبلؿ باؽ لمدفمع    ٓول 

 
 

َ:ََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
مم "  متػػػ  كػػػمف مػػػم إختػػػتـ بػػػي لممػػػدلفس عػػػف لمطػػػمعانف  مرلفةتػػػي مػػػف طىبػػػي ف ػػػىنم لم ضػػػ      

ببرلمتممػػم ولاتنمطنػػم   إسػػتدعمم ضػػمبط لممبماػػث ممامن ػػتي نةػػد ػ عىػػ  يػػذه لم ػػور، ػ  بمثمبػػ  
طىػس تػمـز تىتػـز لمماكمػػ  باتمبتػي عاػد لإلمتتػػمم إمػ  لم ضػمم بانػػر لمبػرلم،  و  فػاف لماكػػـ إذ 

 ٓنض  بادلا  لمطمعانف و  نكوف م وبم  بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع   "  
 ٕٓٗػ  ٙٚػ   ٖٔػ  س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 

   :ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
اتنمطنػػػم سػػممع  ػػػميد إثبػػػمى فو  "          طىػػس  لمػػػدفمع فػػ  ختػػػمـ مرلفةتػػػي لمبػػرلم، ف ػػػىنم  ول 

مػـ تاتػي إمػ  لم ضػمم تـز لمماكمػ  باتمبتػي متػ  كماػى مزمم  تىػػإترلم تا نؽ مةنف نةتبر طىبم  ت
َٓبممبرلم،  " 

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

وممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نػػد رلف عىنػػي عػػولر لمػػبطبلف مى  ػػور ولإلخػػبلؿ     
 ٓباؽ لمدفمع ممم نةنبي ونستوتس ا ضي 

   ٓ  ِوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعذـالَٕجمٌَُْ:ََغحُػحَ
 .....فننمى لمدعوى لممطةوف ف  اكممم ند فننمى بطرنؽ لإلدعمم لممبم ر مف لمسػند /     
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لإلدلر، ولمتكاوموتنػػم " و وبةػػد فف سػػتأاؼ فػػ   ػرك  " فتنػػؾ إلست ػمرلى لم ػرنؾ يػػو و خػرنف مىم
تنسػنر فبػو لم تػوح و ومػس إت ؽ لم ركمم عى  ت  ن  لم ػرك  و وعناػول م ػ نم  يػو لممامسػس / 

ذمػػؾ إا ػػرد لممػػدع  دوف لمم ػػ   ودوف بػػمن  لم ػػركمم برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػػر،  لمتػػ  ال 
 ٓفسمس ممم ف  لمولنس ولم ماوف 

 مماكم  فوؿ درت   ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ  / ٔ)  إت مؽ لمت  ن  تاى رنـ /      
سػتوامفن   بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى لممدانػ  وند دفػس لمطػمعف بمػذكر، دفمعػي إمػ  لمماكمػ  لإل       

ولمتامون   لممستأا ي بممتبةن  ػ امم  كػوف لمسػند لممػدع  نػد تتميػؿ لمم ػ   و ػ تي ودوره ؟! 
عتسػػؼ يػػو إنممػػ  لمػػدعوى لممبم ػػر، فثاػػ ي فػػ  تمثنػػؿ لم ػػرك  مم لمت ػػ ن  ؟!  وألاػػي ال  ػػ   مػػول 

اكػـ بةػدـ نبػوؿ لمػدعوى مرفةمػم مػف ي منت ػمدى لمفثامم لمت ػ ن  فااػي إاتػمؿ برفػس لمػدعوى باسػم
يػو لمم ػ   لم ػموـ عىػ  ت ػ ن  لم ػرك  لمتػ  ال اممػ  كػوف  ػماس لم ػ   ػ   غنر ذى  ػ 

 ٓن بؿ مف فاد لم ركػمم ف  لم رك  لمم مضم، ب أامم نبؿ لنولف بتممـ يذه لمت  ن  لمتمرن   
َ:َـََٝك٠َذيحََٕطُيَأٝعصشَجملظًغز

" تامػػ  عاػػد اػػؿ لم ػػرك   ماوف لممػػدا  ا ػػى عىػػ  فاػػي : ػلم ػػ مػػف ٖٖ٘" فف لممػػمد، /       
 ن  ـز مىت  ن  إم  فف تاتمػ  يػذه لمت ػسىط  لممدنرنف فمم  خ ن  لم رك  فتب   بمم در لمبل

"ٓ 
َ:َـَٝضٞجضغَهؼحءَحمٌٔسَجُ٘وغَػ٠َِأٗٚ

"  نترتػػس عىػػ  اػػؿ لم ػػرك  وتةنػػنف م ػػ   ممػػم زولؿ  ػػ   مػػدنرنمم فػػ  تمثنىمػػم و وناػػؿ     
لمم    ونكوف يو  ػماس لم ػ   لموانػد فػ  تمثنػؿ لم ػرك  فمػمـ لم ضػمم فنمػم نرفػس ماىمـ 

 ٓمامم فو عىنمم مف دعموى " 
 ٖٔٚػ  ٕٖٔػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/٘*  ا ض مدا   
 نضمون  ٗٗمسا   ٙٛ٘ػ لمطةف  ٜٜٚٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض مدا  

 ـ  ػ ن  لم ػرك  و مف لممسىـ بػي بػنف لمطػرفنف فاممػم إت  ػم وبػمن  لم ػركمم عىػ  اػؿ وتو "     
وعناػػم م ػػ نم  مىت ػػ ن  يػػو لممامسػػس / تنسػػنر فبػػو لم تػػوح إلتمػػمـ يػػذه لمت ػػ ن  لمتػػ  ال نتػػوز 
ألاد ماممم فف نستب مم وال فف نت مض  نبػؿ تمػمـ لمت ػ ن  لمماوطػ  بػذمؾ لمم ػ   لمػذى إت  ػم 

عػػ  نبػػؿ عىنػػي وبػػدف بمم ةػػؿ مممتػػي و ممػػم تكػػوف مةػػي لمػػدعوى لممبم ػػر، لممسػػتأاؼ اكممػػم مرفو 
لألولف ممػػػف ال نمثػػػؿ لم ػػػرك  ومػػػـ نخت ػػػـ فنمػػػم لمم ػػػ    ػػػماس لم ػػػ   لموانػػػد فػػػ  تمثنػػػؿ 

 ٓلم رك  ػ ممم نتةؿ دعوله لممبم ر، غنر م بوم  
  ألى سػبس مػف فسػبمس لم  ػي ولم ضػمم فف عػدـ نبػوؿ لمػدعوى لممدانػ "  ومػف لممتػولتر فػ     

ذمػؾ فف  ٓ  لممرفوعػ  بمإلدعػمم لممبم ػر نػنترتس عىنػي عػدـ نبػوؿ لمػدعوى لمتامو عدـ نبوممم و
لمدعوى لمتامون  تأت  إم  لم مض  لمتامو  فػ  لإلدعػمم لممبم ػر مامومػ  عىػ  فكتػمؼ دعػوى 
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مدان  متولفر فنمم تمنػس  ػروط لم بػوؿ مػف رفةمػم مػف ذى  ػ   عىػ  ذى  ػ   و وفال  تكػوف 
 مم . ػ فاذل كماى لمػدعوى نبؿ لنولف و وعف اؽ ثمبى ومـ نا ض بمم ىح فو لموفمم فو لإلستن

لممدانػػػ  غنػػػر م بومػػػ  ألى سػػػبس مػػػف فسػػػبمس عػػػدـ لم بػػػوؿ ترتػػػس عىػػػ  ذمػػػؾ اتمػػػم  عػػػدـ نبػػػوؿ 
 ٓلمدعوى لمتامون  

َ:َـَٝك٠َطُيَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ
ات    ػرط نبػوؿ لمػدعوى ن ترط مئلدعمم لممبم ر فف تكوف لمدعوى لممدان  م بوم  فمذل ل"     

وتكػػػوف لمػػػدعوى ر لمسػػػبس لمماػػػرؾ مىػػػدعوى لمتامونػػػ  اػػػي مػػػـ نتػػػولفكػػػمف مةاػػػ  ذمػػػؾ فلممدانػػػ  و 
نضػمون    ٙ٘مسػا   ٛٔٔٚػ لمطةػف  ٜٚٛٔ/ٙ/ٖلمتامون  ي  لألخرى غنر م بوم  " . ) ا ض

ػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٜؽ  و ا ػض  ٕ٘/ٕٕٗٛػ لمطةػف  ٕٛ/ٙ/ٙٔو  ا ػض تاػمو  تىسػي 
اتنػس اسػا  ػ  و د . مامػود ٜٓٓٔػ  ٙٚٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٔو ا ػض  ٕٚٓٔػ  ٜٔٔ

ومػم بةػديم و  د . روموؼ عبنػد ػ  ٙٚٔػ ص  ٜٓٔػ رنػـ / ٜٛٛٔلألتػرلملى لمتامونػ  ػ ط 
و د .  ممموف سبلم  ػ لألترلملى ػ مةى معىنػي  ٕٓٔ/ٜٔٔػ ص  ٜٙٚٔػ  ٔٔلألترلملى ػ ط 

ػ ص  ٜٗٛٔو د . مامػػد زكػػ  فبوعػػممر ػ لألتػػرلملى ػ ط  ٜٓ٘/ ٜٛ٘ص ـ   ٜٓٛٔط
 ٕٕٙص  ٔػ    ٜٜٚٔاػ  سرورػػ لموسػنط فػ  لالتػرلملى ػ ط و د . فامػد فت ٛٔٗ/ٙٔٗ

ت ػوؿ ماكمػ  لمػا ض :  "   ٕٚٓٔػ  ٜٔٔػ  ٕٖػ س  ٔٛ/ٕٔ/ٜوفػ  اكػـ  ـ ومم بةػديم . ( 
..  وبممتمم  تكوف لمدعوى لممدان  غنرم بوم  بمم نستتبس عدـ نبوؿ لمدعوى لمتاموني لنضم ولذ 

ند لخطأ ف  تأونؿ لم ماوف بمم نوتػس ا ضػي خممؼ لماكـ لممطةوف فني يذل لماظر فماي نكوف 
 وت اناي بممامم لماكـ لممستأاؼ ولم ضمم بةدـ  نبوؿ لمدعوننف لمتامون  ولممدان   " .

وفف تكػػػوف ف تكػػػوف لمػػػدعوى لممدانػػػ  م بومػػػ  و ػ فمػػػف  ػػػروط لألدعػػػمم لممبم ػػػر ف"          
امونػ  إال  بػدعوى مدانػ  م بومػ  ػ فػبل تتاػرؾ لمػدعوى لمتعوى لمتامون  م بوم  ي  لألخرى و لمد
ػػػ وبػػذمؾ اكمػػى ماكمػػ  لمػػا ض مػػرلرل  وال ت بػػؿ لمػػدعوى لممدانػػ  لال بػػدعوى تامونػػ  م بومػػ  ـ   و

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

 ) با ي عف مذكر، لمطمعف مىماكم  لإلستوامفن  ( 
ذ       عرضى مذكر، دفمع لمطمعف   ا    لمبنمف مىم خذ )؟!(  لمت   مبى  ان   لمدعوى ول 

  ؟! ( لمتػػػػ  مػػػػيػػػػذه لمم خػػػػذ ) لممزعو  ومػػػػم بةػػػػديم ( فف كػػػػؿ ٙلممبم ػػػػر، فاامػػػػم فوردى  ) ص 
ةوده )؟!( عف " ػعى  لممتمـ ػ تا س عى  ن نأخذيم لمسند لممدع  وتأخذيم  ان تي لممبم ر،
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سػػرع  ت ػػػدنـ " لممسػػػتادلى ولمػػػدفمتر مىم ػػػ   و وعػػدـ لالمتثػػػمؿ )؟!( ألولمػػػر سػػػنمد، لممػػػدع  " 
وفف ذمػؾ فدى ػ فنمػم نػػرى لمسػند لممػػدع  ؾ لممسػتادلى ولمػدفمتر مىم ػػ    ػ بسػرع  ت ػدنـ "تىػػ

ـ مم ػ   ػ فنمػم ن ػوؿ سػنمدتي ػ مػألف لـ ننػمـ لمم ػ   باتمػمـ لمت ػ ن  و و ػان تي ػ إمػ  عػد
ومػس فف كػؿ يػذه " لمم خػذ " )؟!( ) لممزعومػ  ؟! ( لمتػ  نردديػم نتمكف مف إتمػمـ لمت ػ ن   و 

تػر  ممػم لملى لمت ػ ن  و لمسند لممدع  و ػان تي لممبم ػر، و تػدور اػوؿ لمت ػ ن  ولمم ػ   ول 
إال   اػى لمت ػ ن  وثػؿ لموانػد مى ػرك  تيو مف  منـ عمؿ لمم    لمػذى تةىػي لم ػماوف لممم

 اػػػؿ ا سػػػي فػػػ  دعػػػوله ماػػػؿ لمم ػػػ   و وناتػػػزع ما سػػػي  ػػػ   لمم ػػػ   وفف لمسػػػند لممػػػدع  ن
ون ػػمدر عىػػ  لمم ػػ   و وال نتػػرؾ مىم ػػ   فف نبم ػػر مممتػػي بمػػم نػػرله يػػو بةناػػي يػػو ك ػػنبل  
بااتمزيػم و ثػـ ال نكىػؼ خػمطره ػ عىػ  لألنػؿ ػ باخت ػمـ لمم ػ   فػ  دعػوله لمتػ  فاػؿ ا سػي 

اتػػزع ما سػػي فػػ  رفةمػػم  ػػ   لمم ػػ   فنمػػم م ثػػـ فخػػذ ن  ػػز ممػػم فةىػػي إمػػ   ٓٓاػػؿ لمم ػػ   ول 
 إستخبلص " فختبلس " مزعـو ال تمرن  ػ وال كاي وال بنمف وال تادند وال ولنة  مي )؟!!( 

فف عبػػمر، لمتممػػ  ) لممةدومػػ  (  ٛوفضػػمفى مػػذكر، دفػػمع لمطػػمعف سػػمم   لمبنػػمف  ص         
ى إخ ػػمؽ تامنػػؿ لممػػدع  برفػػس لمػػدعوى باسػػمي منتام ػػ  إاةػػدلـ ونةػػى فػػ  كبػػمور  خػػرى ك ػػ 

اتزلعي بانر ساد     لمم ػ   لمػذى ناة ػد مػي بم ػرده  ػ   تمثنػؿ لم ػرك  ولماػدنث    تي ول 
بنػػػمف ذمػػػؾ فف عبػػػمر، لمتممػػػ  ) لممةدومػػػ  ( سػػػ ط مامػػػم فامػػػم  ٓٓباسػػػممم فػػػ  مراىػػػ  لمت ػػػ ن  

لمت ػ ن  ال نكػوف ؿ لم رك  " : ػ ف  مراىػ  تتادث عف " فمولؿ لم رك  " ولمادنث عف " فمول
وس ط مامم   فف مم تزعمي ند ونس إضرلرل  " ببمن  لم ركمم " ولمسند لممدع  ال إال  مىم    و 

امػم تاة ػد لم ػ   مىم ػ   واػده دوف سػوله !!! .. كمػم  نمثؿ بمن  لم ركمم وال نمثؿ لم رك  ول 
ـ ن وضػػي فاػػد لم ػػركمم فػػ  لماػػدنث باسػػمي فف لمسػػند لممػػدع  ال نمثػػؿ بػػمن  لم ػػركمم )؟!( ومػػ

امم إا رد لمسػند لممػدع  واػده دوف سػوله ودوف لمم ػ   ودوف فاػد مػف لم ػركمم ػػ ...  )؟!( ول 
إا رد برفس يذه لمدعوى لممبم ر، لمبمطىػ  لمانػر م بومػ  عػف تممػ  مةدومػ  ال وتػود ممػم ؟!!!!!  

ىػ  لمت ػ ن  يػو ػ وفف ممثىمػم فػ  مرا بنامم لم رك  ف  امم  ت  ن  رضمون  بات مؽ لمطرفنف و
وفف لمسػند لممػدع  نػد إسػتبؽ لمم ػ   وتتميػؿ  ػ   لمم ػ   مثىمػم  ـ  لمم    دوف سوله و

تتميؿ بمن  لم ركمم  فاا رد بانر     ورفس  نبؿ لنولف دعوى غنر م بوم  مـ نخت ػـ فنمػم 
س إمػػ  لممسػػتأاؼ تممػػ  لمم ػػ   وتتميػػؿ فنمػػم ا ػػموؽ ثمبتػػ  ال سػػبنؿ بتمتػػم  إمػػ  اكرلامػػم و واسػػ

 ويمن  ال وتود ممم)؟!!(
ويػػػذل لمػػػدفس لمتػػػويرى لممكتػػػوس  بمػػػذكر، دفػػػمع لمطػػػمعف لمتػػػ  إاتمػػػى إمػػػ  طىػػػس ف ػػػى       

بػػمماكـ بةػػدـ نبػػوؿ  لمػػدعوى لممدانػػ  لمتػػ  تاػػمزؿ رلفةمػػم  عامػػم وبةػػدـ نبػػوؿ لمػػدعوى لمتامونػػ  
وال ردل  و ػ  لألمػػر لمػػذى ن ػػمي  بممتبةنػػ   ػ  مػػـ نةػػرض مػػي لماكػػـ لممطةػػوف  فنػػي ال إنػػرلدل  

 ٓبمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع  
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جُوظٞعَذاٗؼضجَّضـريدَجمٌَْ،َٝجإلسالٍَحبـنَجُـضكحعَٝخمحُلـسَجُػحذـصَ:ََََعجذؼح
1ََََذحألٝعجم

لإلسػػػػتوامفن  سػػػػمم   لمبنػػػػمف با ػػػػمم فف لممػػػػدع  د لمطػػػػمعف بمػػػػذكر،  دفمعػػػػي مىماكمػػػػ  فور      
مػػ  خنماػػ  فمماػػػ  ويمنػػ  مػػـ ناػػدديم ومػػػـ نبنامػػم ومػػـ نػػػدؿ نتاػػدث فػػ   ػػان   دعػػػوله عػػف ترن

 بمم ان   ( فاي : ػ   ٕبولنةتمم ػ وكؿ مم نممي ) ص 
نمـ لمطممس ) لممػدع  ( بػاعبلف لممةىػف إمنػي لألوؿ ) لممػتمـ (  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖ" وبتمرن         

 ػػػ  عىػػػ  نػػػد ماضػػػر بموتػػػس إاػػػذلر ابػػػي عىنػػػي فنػػػي بسػػػرع  ت ػػػدنـ لممسػػػتادلى ولمػػػدفمتر لمخم
بمم رك  مىم    )؟!(  إال  فاي مـ نمتثؿ )؟!(  وفاكر )؟!( اؽ لمطممس ) لممدع  ( فػ  رفس 
لممػػمؿ ولألربػػمح لألمػػر لمػػذى نكػػوف مةػػي )؟!( لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ) لممػػتمـ ( نػػد فرتكػػس ترنمػػ  

                                   ٓع وبمى " ٖٔٗخنما  لألمما  )؟!!!( لمما وص عىنمم بممممد، / 
َ)َئٗطٜـ٠َ(ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 بمم ان   ( : ػ  ٖو مـ نزد لمسند لممدع  ب ان   دعوله عى  ذمؾ إال  نومي ) ص       
 " إذل كػػمف ذمػػؾ وكػػمف لمثمبػػى فف لممةىػػف إمنػػي لألوؿ ) لممػػتمـ ( ويػػو مػػدنر لم ػػرك  لمتػػ       

ن مرؾ فنمم لمطممس ) لممدع  ( ومي اؽ لإلدلر، ولمتوننس ولمتةممؿ مس لم ركمى لنخػرى بأسػـ 
ونػػد نػػمـ ) كػػذل؟! ( لممةىػػف إمنػػي لألوؿ )لممػػتمـ(  ٓلم ػػرك  وف ػػم  مىباػػد لمسػػمبس مػػف ع ػػد لمتةػػدنؿ 

بمإلسػػتنبلم )؟!( عىػػ  فمػػولؿ لم ػػرك  )؟!(  بةػػد فف تػػـ لإلت ػػمؽ عىػػ  ت ػػ ني لم ػػرك  وتةنػػنف 
مسػػند لممامسػػس / تنسػػنرفبو لم تػػوح م ػػ نم  ممػػم إال  فاػػي مػػـ ن ػػـ بػػاترلم لمت ػػ ن  إلمتاػػمع )؟!( ل

لممةىػػف إمنػػػي لألوؿ ) لممػػػتمـ ( ػ مػػػدنر لم ػػرك  عػػػف ت ػػػدنـ لممسػػتادلى ولمػػػدفمتر اتػػػ  نػػػتمكف 
بػؿ فف لممةىػف إمنػ  لألوؿ ) لممػتمـ ( فاكػر )؟!( اػؽ لمطممػس  ٓٓلمم    مف إتممـ لمت  ن  

ختىسػػػمم )؟!( ما سػػػي لألمػػػر لمػػػذى فضػػػطر لمطممػػػس إلاػػػذلره فػػػ  رفس  مػػػمؿ لم ػػػرك  وفربمامػػػم ول 
إال  فاػػػي مػػػـ نمتثػػػؿ )؟!( لألمػػػر لمػػػذى نكػػػوف مةػػػي نػػػد إرتكػػػس )؟!( ترنمػػػ   ٜٜٙٔ/ٔ/ٖبتػػػمرن  

           ٓع وبمى "  ٖٔٗخنما  لألمما  )؟!( لمما وص عىنمم بممممد، /
َ)َئٗطٜـ٠َ(                                                                       

ببنمف مم يو لمممؿ لممختىس  ع  و ومـ تت ضؿ  ان   دعوله ومـ نت ضؿ سنمد، لممدو        
وال مػػم ينػ  وكن نػػ  يػذل لإلخػػتبلس  وؿ لممخػتىس )؟!( و)؟!( ومػم يػو م ػػدلر ذمػؾ لممػػمؿ لممتمػ

 ٓٓوال مت  ادث )؟!( وال كنؼ كمف )؟!(  ٓٓ
فف كػػػؿ لمم خػػػذ ) لممزعومػػػ  ؟! ( لمتػػػ  نأخػػػذيم لمسػػػند لممػػػدع  وتأخػػػذيم  ػػػان تي مػػػس و      

لممبم ػػر، عىػػ  لممػػتمـ ػ تا ػػس عىػػ  نةػػوده )؟!( عػػف " سػػرع  ت ػػدنـ " لممسػػتادلى ولمػػدفمتر 
مىم ػػ   و ػ وعػػدـ لالمتثػػمؿ )؟!( ألولمػػر سػػنمد، لممػػدع   " بسػػرع  ت ػػدنـ "  تىػػؾ لممسػػتادلى 

فدى ػ فنمػػم نػػرى لمسػػند لممػػدع  و ػػان تي ػ إمػػ  عػػدـ ننػػمـ  ولمػػدفمتر مىم ػػ    ػ وفف ذمػػؾ
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 ٓػف إتمػمـ لمت ػ ن  ألف لمم    ػ فنمم ن وؿ سػنمدتي ػ مػـ نػتمكف مػلمم    باتممـ لمت  ن  و 
 و 

سػند لممػدع  ا وؿ إاي مس فف كؿ يػذه " لمم خػذ " )؟!( ) لممزعومػ  ؟! (لمتػ  نردديػم لم       
تػرلملى لمت ػ ن  و   تدور اوؿ لمتو ان تي لممبم ر، و  ممػم يػو مػف  ػمنـ ن  ولمم ػ   ول 

إال  فف لمسػػػند ؿ لموانػػػد مى ػػػرك  تاػػػى لمت ػػػ ن  و عمػػػؿ لمم ػػػ   لمػػػذى تةىػػػي لم ػػػماوف لمممثػػػ
ون ػمدر عىػ  و وناتػزع ما سػي  ػ   لمم ػ   و لممدع  ناؿ ا سي ف  دعوله ماؿ لمم ػ   

ي يػو ك ػنبل  بااتمزيػم و ػ ثػـ ال لمم    و وال نترؾ مىم    فف نبم ر مممتي بمم نرله يو بةناػ
نكىؼ خمطره ػ عى  لألنؿ ػ باخت مـ لمم    ف  دعوله لمت  فاػؿ ا سػي فنمػم ماػؿ لمم ػ   

اتزع ما سي ف  رفةمم     لمم     ثـ فخذ ن  ز ممم فةىي إم  إستخبلص " فخػتبلس "  ٓٓول 
 مزعـو ال تمرن  ػ وال كاي وال بنمف وال تادند وال ولنة  مي )؟!!( 

وألف لمسػند لممػدع  و ػان تي لممبم ػر، و ػ نػدعنمف ترنمػ  خنماػ  فمماػ  " ال وتػود ممػم " و ػ   
فػاف ختػمـ  ػان   لإلدعػمم لممبم ػر مػـ نتضػمف ػ كممولتػس )؟!( و ػ بنماػم  مىتممػ  لممرفوعػ  ػ 

فتممى  ان   لمدعوى لممبم ػر، بانػر  ٓٓعوضم  عف لمانمب  )؟!(  ػ بمإلدعمم لممبم ر )؟!( 
امم ماض كبلـ مرسؿ ػ ببل ولنةػ  تمم   )؟!!!( ػ وبانر بنمف وال تادند وال تةرنؼ بتمم  و ػ ول 

متمىػ  متمومػ  ال نػولـ وال وتػود ممػم )؟!( ف ممػى ببل تادنػد ػ عػف خنماػ  فمماػ  و ػ وببل مبى  و 
 ( : ػ ٗلم ان     ا م  ) ص 

 : ػ جمٌْ"  منسمس لممةىف إمني لألوؿ ) لممتمـ (  
َـَأٝلاَ بطىبػمى لممةىػف إمنػي لمثػما  بتوننػس  فن ػ  لمة وبػ  )؟!( لمما ػوص عىنمػم بمممػػمد،   :

)؟!( بػدلور، نسػـ لمػدن  ػ بػدد )؟!(  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖع وبمى عىنػي ػ ألاػي فػ  نػـو  ٖٔٗ
فمػولؿ  ػػرك  "  تنػػؾ الست ػػمرلى لإلدلر، ولمتكاوموتنػم " وفختىسػػمم )؟!( ما سػػي إضػػرلرل  

 بممطممس وبمن  لم ركمم )؟!( 
 إم   " ٓٓٓٓٓٓٓٓبامزلمي بأف نشدى مىطممس   :َـَيحَاغحٗ

ولضػح مكػؿ ب ػنر فف  ػان   لمػدعوى بػذمؾ ػ ال تتضػمف " ولنةػ  تبدنػد " عىػ  ااػو و        
ممػػمؿ  ـ  فػػبل ذكػػر بمػػذه لمةبػػمر، لمةممػػ  لممبممػػ  و  ٓٓمػػم نتػػرى بػػي ننػػد وو ػػؼ ونػػموس لإلتمػػمـ 

و ػ وال مكاي ومم ين  وكن ن  يذل لمتبدنػد فو مادد مختىس مبدد و ػ وال مولنة  تبدند فو إختبلس 
 لإلختبلس لممزعـو )؟!!!(

 
 

 :َـ ٝهضَػورصَٓظًغزَصكحعَجُـحػَٖئىلَجحملٌٔسَجإلؿطث٘حكيسَػ٠َِطُيَدبحَٗظٚ   
"  عىػػػ  فف عبػػػمر، لمتممػػػ  ) لممةدومػػػ  ( ونةػػػى فػػػ  كبػػػمور  خػػػرى ك ػػػ ى إخ ػػػمؽ تامنػػػؿ     
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اتزلعػي بانػر سػاد  ػ   لمم ػ   لمػذى لممدع  برفس لمدعوى باسػمي منتام ػ  إاةػد لـ  ػ تي ول 
بنػػمف ذمػػؾ فف  ٓٓناة ػػد مػػي بم ػػرده  ػػ   تمثنػػؿ لم ػػرك  ولماػػدنث باسػػممم فػػ  مراىػػ  لمت ػػ ن  

عبػػػمر، لمتممػػػ  ) لممةدومػػػ  ( سػػػ ط مامػػػم فامػػػم تتاػػػدث عػػػف " فمػػػولؿ لم ػػػرك  " ولماػػػدنث عػػػف " 
وس ط مامم فف مػم تزعمػي نػد  ـو    لمت  ن  ال نكوف إال  مىم   ف  مراى ـفمولؿ لم رك  " : 

امػػم  ونػػس إضػػرلرل  " ببػػمن  لم ػػركمم " ولمسػػند لممػػدع  ال نمثػػؿ بػػمن  لم ػػركمم وال نمثػػؿ لم ػػرك  ول 
تاة ػػد لم ػػ   مىم ػػ   واػػده دوف سػػوله !!! .. كمػػم فف لمسػػند لممػػدع  ال نمثػػؿ بػػمن  لم ػػركمم 

امػم إا ػر  د لمسػند لممػدع  واػده دوف )؟!( ومـ ن وضي فاػد لم ػركمم فػ  لماػدنث باسػمي )؟!( ول 
سػوله ودوف لمم ػػ   ودوف فاػػد مػػف لم ػػركمم ػ ... إا ػػرد برفػػس يػػذه لمػػدعوى لممبم ػػر، لمبمطىػػ  

 لمانر م بوم  عف تمم  مةدوم  ال وتود ممم ؟!!!!!
ِٚ
ا
َجلغميسَسيحٗسَجألٓحٗسَججملٜ َلَٝجٞصَذطحضحا

َجملضػحَٙك٠َجإلصػحءَجملرحشغَجُـريَٓورٍَٞ)؟!(
َآلٝجَٕ)؟!(ٝجملغكٞعَهرََج

َٓظحصعزََٖٓعجكؼٜحَػ٠َِصٝعَٝطلسَجملظل٠َجُوحتَْذحُطظليس
نىاػػم سػػى م  فف لم ػػرك  فػػ  اممػػ  ت ػػ ن  رضػػمون  بات ػػمؽ لمطػػرفنف و ػ وفف ممثىمػػم فػػ          

مراىػػ  لمت ػػ ن  يػػو لمم ػػ   دوف سػػوله و ػ وفف لمسػػند لممػػدع  نػػد إسػػتبؽ لمم ػػ   وتتميػػؿ 
كمم  فػاا رد بانػر  ػ   ورفػس  نبػؿ لنولف دعػوى غنػر     لمم    مثىمػم تتميػؿ بػمن  لم ػر 

م بوم  مـ نخت ـ فنمم لمم    وتتميؿ فنمم ا موؽ ثمبت  ال سبنؿ بتمتػم  إمػ  اكرلامػم و واسػس 
  :َـََآيسَطُيإم  لممستأاؼ تمم  ويمن  ال وتود ممم ػ 

َـََجُشـغًسَكـ٠َدحُـسَضظـليس:ََََأٝلَ ٝمتَهرـََعكـغَجُـضػَٟٞجملرحشـغزَئهطــحَّ،
ََٓٞجهلحأ

1ََٝٓٞجٞصجضٜحَٝئؿطَِْجملضػ٠َدوٞهَٚكيٜحََََََََََ
مماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  و ػ إت ػػػمؽ لم ػػػركمم لممبػػػـر  ٔامفظػػػ  /  ٔمرفػػػؽ تاػػػى رنػػػـ /        

 ـعى  ت  ن  لم رك  وتوزنس  مف  موتودلتمم عى  لم ركمم لألربة  ويـ : ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜ
 ٓ(  لممدع  رلفس لمدعوى لممبم ر، ٔ)
 ٓ لممتمـدع  عىني لممستأاؼ ػ لمدكتور ممادس / (  لممتمـ لممٕ)
 .......(  لمممادس ٖ)
 ........(  لمممادس / ٗ)

مػػػـ نت ػػػك  و ػ  وفف لم ػػػرنؾ  ........مػػػف لمبلفػػػى مىاظػػػر فف لم ػػػرنؾ لممماػػػدس / و       
 مػػػػـ نت ػػػػك  و ػ وفف لموانػػػػد لمػػػػذى فا ػػػػرد برفػػػػس يػػػػذه لمػػػػدعوى لممبم ػػػػر، .......لممماػػػػدس / 

 .........بوم  ( ػ يو لمسند / ) لمانر م  
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َ:َـَذاهغجعَمجيغَجُشغًحءَـَملَيطوحعَجملطَْٜدوَٚك٠َجُطظليس:ََغحٗيحَ
وثمبى بممباد لمرلبس مف إت مؽ لمت  ن  إنرلر تمنس لم ركمم بأف لممتمـ مـ نت ػمض ا ػتي      

ي مػذمؾ ف  لمت  ن  بمم نتامسس مس ا تي ف  رفس لمممؿ فو لم ركمم لنخرنف و وفاي مف ا ػ
 ٓفف تكوف مي لألومون  ف  تا نؿ ا وني مدى لم رك  

 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ / ٔ) مستاد/                                 
َ:ًَشقَجُطظليسَٓؼضَذٞجؿـسَجملضػ٠َٗلـٚ:ََغحُػحَ
ثمبػػى بممباػػد لمخػػممس مػػف إت ػػمؽ لمت ػػ ن  مولف ػػ  لم ػػركمم عىػػ  توزنػػس لأل ػػوؿ لمثمبتػػ        

ب م  مك ؼ لمت  ن  لممرفؽ . و يذل لمك ؼ لممرفؽ ُفعد  بولسط  لممػدع  ا سػي باػمم مى رك  ط
بتةنػػػنف لممػػػدع  ا سػػػي اكمػػػم  م ػػػردل  من ػػػـو  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٕٛعىػػػ  ت ػػػونض مػػػف لم ػػػركمم بتػػػمرن  

باعدلد لممركػز لممػمم  لمامػمو  مى ػرك  ولمػذى بموتبػي تػتـ ت ػ ن  لم ػرك  اممونػم  وتادنػد كن نػ  
 ٓممون  عى  لم ركمم ولمانر توزنس لممبمم  لما

 ( ٜٜٙٔ/ٔ/ٕٔػ  ٔبامفظ  / ٖو  ٕ)  لممستادلف /                 
َ:َئؿطَِْجملضػ٠َدوٞهَٚك٠َجُشغًسَدـدًَشقَجُطظليس:ََََعجذؼح
نمـ لممػدع  ا سػي باعػدلد ك ػؼ اسػمس ختػمم  مموتػودلى لم ػرك  بممكممػؿ وكػذمؾ إنػرلر     

 ٓلمموتود، بممباؾ اسس ك ؼ لمت  ن  لممذكور  ت  ن  ختممن  كمم تـ توزنس لألمولؿ
تػـ  )  ٕٓٓٓٓٓإستىـ لم ركمم لألربة  ومامـ لممػدع  ا سػي مبىػ   ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜف ػ  وبتمرن  

تػػـ ) خمسػػنف فمػػؼ تانػػي ( مكػػؿ  ػػرنؾ وذمػػؾ فػػ   ٓٓٓٓ٘مػػموت  فمػػؼ تانػػي ( بولنػػس 
مـ بمػم إطػمر إتػرلملى ت ػ ن  لم ػرك  . ػ وذمػؾ بموتػس سػاد إسػتبلـ مونػس مػف كػؿ مػا

 ٓفنمـ لممدع  ا سي 
 (  ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔامفظ  / ٗ) نرلتس لممستاد /                 

إستىـ لممدع  مف لم ػرك  فػ  إطػمر لمت ػ ن  لمرضػمون  وبموتػس  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٔس ػ وبتمرن  
تػػػػـ ) إثاػػػم ع ػػػػر فمػػػؼ وخمسػػػػممو  وثممانػػػػ   ٕٛٚ٘ٔسػػػاد إسػػػػتبلـ مونػػػس ماػػػػي و مبىػػػ  
م نسػتا ي مػف لم ػرك  مػف توزنػس ا ػدى  ػ  وكػذمؾ مبىػ  وسػبةوف تانمػم  ( يػو  ػمف  مػ

تػػـ  )ع ػػر،  الؼ تانػػي( مػػف ا ػػتي فػػ  لمت ػػ ن  فنرلممػػدع  باسػػتبلمي مػػي  ٓٓٓٓٔ
 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٕٔبتمرن  
تـ ) إثاػمف وسػبةوف فمػؼ  ٕٛٚ٘ٚبذمؾ نكوف تمى  مم إستىمي لممدع  يو مبى  و           

تػػـ ) إثاػػمف وع ػػروف  ٕٕٛٚ٘مبىػػ  وخمسػػممو  وثممانػػ  وسػػبةوف تانمػػم  ( عبػػمر، عػػف 
تػػػـ لمتػػػػ   ٓٓٓٓ٘فمػػػؼ وخمسػػػممو  وثممانػػػ  وسػػػبةوف تانمػػػم  ( .  بمإلضػػػمف  إمػػػ  لمػػػػ 

و وذمػػػػؾ كىػػػػي عىػػػػ  خػػػػبلؼ مػػػػم إدعػػػػمه مػػػػف عػػػػدـ إسػػػػتبلمي  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٜإسػػػػتىممم فػػػػ  
مػػـ نسػػتىـ مسػػتا متي مػػف لم ػػرك  ػ ومػػس ذمػػؾ نػػدع  سػػنمدتي عىػػ  خػػبلؼ لما ن ػػ  فاػػي 
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تػػـ عػػدل  وا ػػدل  مػػف  ٕٛٚ٘ٚبنامػػم سػػنمدتي  نػػد نػػبض بم ػػرده  مسػػتا متي مػػف لم ػػرك  ػ 
 تـ فربة   الؼ تاني )؟!( ٓٓٓٗ رك  رفس ممممم 

 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  /  ٙو  ٘) نرلتس لممستادلف / 
كمفػػ  مسػػتا متممم مػػدى لم ػػرك  وكممػػؿ ا ػػتمـ  و ........ .....  ػ  كمػػم إسػػتىـ لم ػػرنكمف 

 ػػرك  عىػػ  ا ػػنض مػػم ندعنػػي لممػػدع  لمػػذى إتمػػـ لممػػتمـ لما دنػػ  ولمةنانػػ  فػػ  ت ػػ ن  لم
 ٓكذبم  بأاي إستوم  عى  فمولؿ لم رك  إضرلرل  بي وببمن  لم ركمم 

 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  / ٓٔو  ٜو  ٛو  ٚ) لممستادلى /         
و مػػػف ذمػػػؾ نبػػػنف فف تمنػػػس لم ػػػركمم بمػػػم فػػػنمـ لممػػػدع  ا سػػػي نػػػد ا ػػػىول عىػػػ             

مت  ن  طب م  ممػم تػمم فػ  ك ػؼ توزنػس  ػمف  لمموتػودلى عىػ  لم ػركمم لممةػد ا تمـ ف  ل
 ٓبولسط  لممدع  ا سي 

 ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔبامفظ  /  ٔٔ) لممستاد /                  
1ََجملطََْٜٛٞجُٞديضَجُظَٟملَيطوحعَدوًَٚحٓالاَ:َََََسحٓـحَا 

مسػػتأاؼ نػػد دفػػس بم ػػرده ا ػػؼ كػػؿ لمثمبػى بة ػػد لم ػػرك  ولممسػػتادلى و إف لممػػتمـ لم          
رفس ممؿ لم رك  و ػ وا تي فػ  رفس لممػمؿ تسػموى ضػةؼ ا ػ  كػؿ  ػرنؾ  خػر ػ ومػشدى 
ذمؾ فف نا ؿ لممتمـ لممستأاؼ عى  ضةؼ مم نا ؿ عىني كؿ  ػرنؾ و ويػو مػم مػـ نػتـ و 
 لألمػػر لمػػذى اػػدل ببػػمن  لم ػػركمم ومػػامـ لممػػدع  ا سػػي مئلنػػرلر بػػأف لممػػتمـ " لممسػػتأاؼ " مػػي
ر ند دفترى نمثػؿ رنمػم  مرت ةػم  وفاػي مػـ نت ػمض مػف ا ػت  فػ  لمت ػ ن  لم ػدر لمػذى نتامسػس 
 ٓمػػس لم ػػركمم لنخػػرنف ونػػد ر ػػد مػػي مبىػػ  مػػف نا ػػىي فػػ  لماممنػػ  مػػف متا ػػبلى لمت ػػ ن  

مذمؾ ولفؽ لم ركمم لممونةوف عى  لمك ؼ فف تكوف مي لألومون  ف  تا ػنؿ ا ونػي فوال  طب ػم  
، فػ  لمك ػؼ ولم مبىػ  مىتا ػنؿ مسػت ببل  ػ إال  فاػي مػـ نا ػؿ مػف ذمػؾ  ػنوم  !! ػ مؤلرنػمـ لمػولرد

فأنف يو لإلستنبلم لممزعـو عىػ  فمػولؿ لم ػرك  ؟!!! ػ وكنػؼ نتػأت  ذمػؾ بنامػم ما ػوص فػ  
" عىػػػػ  فف توننػػػػس لممػػػػدنر عىػػػػ  لألمػػػػور  ٚ" ـ/ ٖٜٜٔ/ٕٔ/٘ٔع ػػػػد تةػػػػدنؿ لم ػػػػرك  لممػػػػشرخ 
 ٓلاد مف لم رنكنف لنخرنف لمثما  فولمثممث  لممممن  م روط بأف نونس مةي و 

مػػػػػػف امفظػػػػػ  لممػػػػػدع  ا سػػػػػػي  ٕ"   نرلتػػػػػس لممسػػػػػتاد /
 "  ٜٜٙٔ/٘/ٕ  سلمم دم  مماكم  فوؿ درت  بتى

ولمثمبػػػى ممػػػم سػػػىؼ فف تمنػػػس لم ػػػركمم بمػػػم فػػػنمـ لممػػػدع  نػػػد نػػػبض كػػػؿ مػػػامـ مػػػم           
دع  ا سي ػ فنمم عػدل لممػتمـ نخ ي ف  لمت  ن  لمرضمون  طب م  مىك ؼ لممةد بمةرف  لمم

لمػػذى مػػـ نسػػتأد مػػآلف مػػم نخ ػػي رغػػـ فاػػي  ػػماس ا ػػؼ رفس مػػمؿ لم ػػرك  وا ػػتي فػػ  
 ٓرفس لمممؿ ضةؼ ا   فى  رنؾ  خر 

 مماكم  فوؿ درت  ( ٜٜٙٔ/ٜ/ٕٔػ  ٔ) ترلتس امفظتام / 
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:َََجملـط٘ضجشَجملؼػَّٞإَٔجملطَْٜدجرٜحَأَٝهؼضَػَٖضوـضميٜحَكـ٠َديـحػزَََؿحصؿح

ٗلـــَٚجُشــغييَجملطؼــحَٖٓٝطــحددَٓوــغَجُشــغًسَََٝخمــضََّٝجملــضػ٠
َ.َجُؼحِٓنيَكيٜحَٝك٠َطُيَجملوغَجخلحػغَهلئ٘طَٚٝؿيـغضٚ

فممسند لممدع   رنؾ متضممف نموـ بمإلدلر، ماذ تأسػنس لم ػرك  واتػ  دخوممػم  فػ           
 .......مراىػػ  لمت ػػ ن  وم ػػر لم ػػرك  يػػو مكتػػس لممامسػػب  لمممىػػوؾ مىمػػدع  ا سػػي " مكتػػس 

" و ومامسػػػس لم ػػػرك  ولممرلنػػػس لممػػػمم  ممػػػم موظ ػػػمف عػػػممبلف مػػػدى لممػػػدع   ........لمكػػػموف 
بمةرفػػػػ  ا سػػػػي و ف ػػػػد  ػػػػاؿ وظن ػػػػ  لممامسػػػػس لممػػػػمم  مى ػػػػرك  ماػػػػذ تأسنسػػػػمم اتػػػػ  ت ػػػػ نتمم 

لممامسػػس / عمػػر نانػػ  ػ ويػػو فاػػد لممػػوظ نف لمتػػمبةنف مىمػػدع  ا سػػي ولمةػػممىنف فػػ  مكتبػػي 
عػػػػػدلد لممنزلانػػػػػ  لممامسػػػػػب  ومممتػػػػػي لمسػػػػػم ؾ اسػػػػػمبمى لم ػػػػػرك  مػػػػػف إنػػػػػرلدلى وم ػػػػػروفمى ول 

واسػػػػمبمى لألربػػػػمح ولمخسػػػػمور طػػػػولؿ سػػػػاولى وتػػػػود لم ػػػػرك  و ولممرلنػػػػس لممػػػػمم  مى ػػػػرك  يػػػػو 
 ٓنةمؿ بمكتس لممدع  مىمامسب  بوظن   مدنر لممرلتة   .......لممامسس / 
مػدع  ا سػي و وفػ  اػوز، فأ وؿ ومستادلى ودفمتر لم رك  بم ر لم رك  بمكتػس لم          

 ٓلممدع  وتمبةني بمكتس لممامسب  لمممىوؾ مي ولمذى إتخذى ماي لم رك  م رل  ممم 
" إامػػمم فعمػػمؿ  .......بػػؿ وفسػػادى لم ػػرك  ممكتػػس لممامسػػب  لمخػػمص بمممػػدع  "           

وذمػػؾ مػػف ولنػػس  ٖٜٜٔاتػػ   ٜٜٔٔلم اػػص لمضػػرنب  لمخم ػػ  بمم ػػرك  عػػف لمسػػاولى مػػف 
 ٓتر وستبلى لم رك   لمت  ف  اوزتي ف وؿ ودفم

مف امفظ  لممتمـ "  ٕٗ) نرلتس لممستاد رنـ / 
 مماكم  فوؿ درت  ( ٔلممستأاؼ " رنـ / 

ونػػد نػػمـ لممػػدع  ا سػػي ومكتبػػي مىمامسػػب  بااتػػمز لألعمػػمؿ لممامسػػبن  ولمضػػرلوبن             
ف دفػمتر وسػتبلى ومسػتادلى مى رك  و ػ مف ولنس  مم مدني وتاى نده بم ر لم رك  بمكتبي ػ م

مػـ تكػف فبػدل  فػ  اػػوز، فاػد سػوله و ػ وألتػؿ ذمػؾ ومكػوف مكتػػس لممػدع  لممامسػب  يػو لم ػػموـ 
بذمؾ ػ فبـر لممتمـ توكنبل  رسمنم  موث ػم  مىمامسػس / تنسػنر فبػو لم تػوح مسػتخدـ لممػدع  متمثنػؿ 

اػم بمكتػس لممامسػػب  لم ػرك  فمػمـ م ػىا  لمضػرلوس و ػ ويػذل لمتوكنػؿ مسػػتخدـ ونةمػؿ كمػم نى
لمممىوؾ مىمػدع  لمػذى ت مضػ  سػت   الؼ تانػي ننمػ  فتةػمس مػم نػمـ بػي مكتبػي مىمامسػب  عػف 

 " ٓفعممؿ مامسبن  وضرلوبن  مى رك  
 ) إاتم  مم ا ىامه با ي عف مذكر، لمطمعف مىماكم  لإلستوامفن  ( 

س لمػدعوى ومسػتادلتمم وند نرف لمطمعف يذل لمدفمع لمتويرى لمتػدى لمػذى ن ػمد مػي ولنػ       
لم ػرنؾ فػ  لم ػرك  و  وبااتػدلس  .........بسػممع لممماػدس / بطىبنف إاتنػمطننف  تػمزمنف  و

خبنر اسمب  مت  ن  اسمبمى لم رك  وتادند متمؿ مميو مستاؽ مكؿ  رنؾ ومم تـ  رفي  
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فف  لماكػػػػـ لممطةػػػػوف فنػػػػي فعػػػػرض عػػػػف كػػػػؿ يػػػػذل لمػػػػدفمع وعػػػػف لمطىبػػػػنف فةػػػػبل  ػ  إن إمنػػػي 
اتنػمطننف لمتػػمزمنف ونضػ  بتأننػػد لماكػـ لم مضػػ  بمإلدلاػ  دوف فف نةػػرض ممػذل لمػػدفمع وال لإل

وفف نضػػػػػمم لإلدلاػػػػػػ   ألسػػػػػبمبي )؟!(  خبلفػػػػػػم  مىثمبػػػػػػى   مىطىبػػػػػمى لمتمزمػػػػػػ  بػػػػػمإلنرلد فو بػػػػػػممرد و
إت ػػمؽ لم ػػىح ولمتاػػمزؿ بػػأف ذمػػ  تػػ  مػػـ ناكريػػم لممػػدع  بػػؿ وسػػىـ فػػ  بمممسػػتادلى لمم دمػػ  لم

ممم اسبي إمني ب ان   لمدعوى لممبم ر، لمت  طىس لممدع  إعتبمر طىبمتي فنمم  لمطمعف برنو 
 ػ   ٓكأف مـ تكف 

ذ خممؼ لماكـ لممطةوف فني عف لمثمبى         وفنػد نضػمم بمممستادلى وبات مؽ  لم ػىح و  ول 
ذى فااػػي  مػـ نػػورد فسػبمبم   ممػػذل لم ضػػمم و ػ  لألمػػر لمػػودوف تا نػػؽ دفػمع لمطػػمعف و  لإلدلاػ  و

اة  ٓدلـ لألسبمس  ػن ـ لماكـ بمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ومخمم   لمثمبى بمألورلؽ ول 
1ََجُوظٞعَٝكـحصَجإلؿطضلٍ:ََََسحٓـح
 ػػدر لماكػػـ  لإلسػػتوامف  لممطةػػوف فنػػي عىػػ  امػػوذ  مطبػػوع )؟!( نسػػتةمؿ فػػ   فى         
نػد اكػـ  وفااػو مػم سػىؼ و بذمؾ فسبمبي عىػ   فااةدمى تامؿ عاولف " خنما  فمما   " و نضن 

فةمبي مم عمس اكـ  فوؿ درتػ  لمػذى عمبػي فنمػم عمبػي فاػي  دلف لمطػمعف   فوؿ درت  ألسبمبي و
مـ نتد فسػبمبم  مػذمؾ لم ضػمم و ػ وتػمم  ولنة  وال وتود وال فسمس ممم و بتمم  بمطى  مةدوم  ال

بمس فػ  لمظػمير وال خممنم  مف فى فسبمس ا ن ن  ممم ن ػدؽ عىنػي عبػمر، ماكمػ  لمػا ض " فسػ
 ٓم اس فنمم " 

ومػػس فف دفػػمع لمطػػمعف لممكتػػوس مىماكمػػ  لإلسػػتوامفن  نػػد دفػػس بػػأف  ػػان   لمػػدعوى         
امم تاػدث عػف ترنمػ  خنماػ   لممبم ر،  وكذل لماكـ لممستأاؼ مـ نتضمام بنمام  مولنة  تمم  و ول 

نػذكرل ولنةػ  تبدنػد فو إخػتبلس وال  فمما  ويمن  مـ ناػددليم ومػـ نبناميػم ومػـ نبناػم ولنةػ  ممػم ومػـ
بنماػػم  ممػػذل لممػػمؿ لممخػػتىس وال كاػػي وممينػػ  وكن نػػ  يػػذل لمتبدنػػد فو لإلخػػتبلس و إال  فف لماكػػـ 
لإلسػػتوامف  خػػبل بػػدوره مػػف فى بنػػمف مولنةػػ  لمتممػػ  ) لممتمومػػ  ؟! ( لمتػػ  دلف لمطػػمعف بمػػم .  

دلاػ  فف ن ػتمؿ عىػ  بنػمف لمولنةػ  ف .   ( ف  كؿ اكمػـ بمإل ٖٓٔوند فوتس لم ماوف  ) ـ / 
لممسػػتوتب  مىة وبػػ  بنماػػم  كمفنػػم  تتا ػػؽ بػػي فركػػمف لمترنمػػ  ولمظػػروؼ لمتػػ  ونةػػى فنمػػم ولألدمػػ  
لمتػػ  إستخى ػػى مامػػم لمماكمػػ  ثبػػوى ونوعمػػم مػػف لممػػتمـ وفف تىتػػـز بػػانرلد مػػشدى يػػذه لألدمػػ  

ال   كمف نم رل  لمت  إستخى ى مامم لإلدلا  ات  نتضح وتي إستدالممم بمم وسبل م  لممأخذ ول 
  ٓمتةنام  ا ضي 

 ٕ٘ػ  ٛػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض 
 ٗٔٙػ  ٜٔٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 
 ٕٕٙػ  ٓ٘ػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٜٔ*  ا ض 
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 ٕٕٚػ  ٜٗػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕ/ٕٙ*  ا ض 
َ:َـَٜحَذإٔٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٓ

لى عممػ  مةمػمه فو وضػةي فػ   ػور، متمىػ  متمىػ  ال نا ػػؽ ر عبػم " إفػرلغ لماكػـ فػ        
 لمارض لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ ػ لألمر لمذى نةنبي ونبطىي "

 ٙٓٚػ  ٗٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/٘/ٕٔ*  ا ض 
ى مػػػف غنػػػر إنػػػرلد مشدليػػػم و إذ فػػػبل نك ػػػ  فػػػ  بنػػػمف لألسػػػبمس لإل ػػػمر، إمػػػ  إدمػػػ  لمثبػػػو         

لإلتمػػمؿ فػػ  ذكػػر فدمػػ  لمثبػػوى ال نمكػػف مةػػي لإلطمواػػمف إمػػ  فف لمماكمػػ  اػػنف اكمػػى فػػ  
 ٓلمدعوى ند بناى لمولنة  لممساد، إم  لممتمـ ونمـ لمدمنؿ لم انح عىنمم 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
لممتاػ  عىنمػم ويػ  ت ػكؿ  "   نوؿ لماكـ فف لمتمم  ثمبت  ف  اؽ لممتمم  مػف ولنػس بػبلغ   

فركمف ترنم  لمسرن  لمما وص عىنمم نماوام  دوف فف نبنف وتي إستدالمي بببلغ لممتاػ  عىنػي 
عىػػ  ثبػػوى لمتممػػ  بةام ػػريم لم ماوانػػ  كمفػػ  فػػ  اػػؽ لمطمعاػػ  وفػػ  ضػػوم لمتكننػػؼ لم ػػانح 

 ٓ ضي " مىولنة  فاف لماكـ نكوف ند فخطأ ف  تطبنؽ لم ماوف نم ر لمبنمف بمم نستوتس ا
 ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٕٙػ تىس   ٓ٘مسا   ٜٜٓ* لمطةف رنـ 

 ٖٚٓٔػ  ٕٓٓػ  ٖٔػ س  ٜٜٓٔ/ٔٔ/ٕٙ* ا ض 
َ:َـًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

"  مك  نتا ؽ لمارض مف لمتسبنس نتس فف نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بانػث نسػتطمع     
ه فو وضػةي فػ  لمونوؼ عى  مسوغمى مم نض  بي فمػم إفػرلغ لماكػـ فػ  عبػمرلى عممػ  مةمػم

 ػػور، متمىػػ  فػػبل نتا ػػؽ بػػي لماػػرض لمػػذى ن ػػده لم ػػمرع مػػف إسػػتنتمس تسػػبنس لألاكػػمـ  وال 
نمكف ماكم  لما ض مف مرلنب   ا  تطبنػؽ لم ػماوف عىػ  لمولنةػ  كمػم  ػمر إثبمتمػم بػمماكـ 

"ٓ 
 ٗٔٔػ   ٕٚػ   ٕٗػ س ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ* ا ض 

َ
َ:َـًََََٔحَهؼصَذأٗٚ

ـ فدمػػ  لمثبػػوى فػػ  لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػػ  وضػػوح وفف "   نتػػس فال  ُنتمػػؿ لماكػػ    
نورد مشدليم ف  بنمف م  ؿ مىونوؼ عى  مم نمكف فف نست مد مامم ف  م مـ لمرد عى  لمػدفوع 

 ٓلمتويرن  لمت  ندم  بمم لممتمـ "
 ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض 

َ:َـََٝضوٍَٞك٠َدٌَْآسغَهلح
نت ػػرى فػػ  لألسػػبمس عىػػ  نوممػػم إف لمتممػػ  ثمبتػػ  "   إذل اكمػػى لمماك     مػػ  بادلاػػ  مػػتمـ ول 
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 ٓمف لمتا ن مى ولمك ؼ لمطب  فاف يذل لماكـ نكوف غنر م اس ونتةنف ا ضي "
   ٖٕٕػ ص  ٖٛٔؽ  ٔػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٜٕٜٔ/ٕ/ٕٛا ض    * 

َملحَضوــــــــضّ
َ:َــََيـِدَجُـحػٖ

  ٓردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف ضـ لمم     :ََََََأٝلََ
لماكـ ب بوؿ لمطةف  كبل   وف  لمموضوع با ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ       :ََََغحٗيحَ

ٓ 
 

َعجحت٠َػـيسجحملح٠َٓ/ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َذ٘ٞىَـَٗظيدَـَجدطيحٍ
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َ
َج٘خَٓضي٘سَٗظغَ(6069/0992َ)َٓـطأٗقَشغمَجُوحٛغز01740/0992ََجُوؼيسَ
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َ

َم04200/28َ٘وغَجُـؼَٖذحُ
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َحمٌٔسَجُ٘وغ

َجُضجتغزَججل٘حتيس

َٓظًـــغز

َذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

مػتمـ ػ مسػتأاؼ ػ  ماكػـو عىنػي ػ طػمعف .  و          ......لممامسػس /   :َََجملوـضَّٓـٖ
 ٘ٗموطاػي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ /  رتػمو  عطنػي لمماػمم  بػمما ض  ػ 

عػمـ  ٘ٛس /  ٔٙٓٔ ػمرع طىةػى اػرس ػ  لم ػمير، ػ لموكنػؿ عاػي بتوكنػؿ 
 ٓرسم  ػ م ر لمتدند، نبنح لمت رنر لمطةف بمما ض 

 لمانمب  لمةممػػ    :َََََػـضََََ 
مدناػػ  ا ػػر  فػػ   فػػ   مػػف ماكمػػ   تػػاح مسػػتأاؼ ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔلم ػػمدر   :ََكــ٠َجمٌــْ

تػػػػػػاح  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ ػػػػػػرؽ لم ػػػػػمير، )  ٓس  ٜٙ/  ٖ٘ٛٓٔرنػػػػػـ  لم ضػػػػػن 
مدنا  ا ػر ( ولمػذى نضػ  ب بػوؿ لإلسػتوامؼ  ػكبل  وفػ   لمموضػوع برفضػي 
وتأننػػد لماكػػـ لممسػػتأاؼ  ولمم ػػروفمى و ػ  وكماػػى ماكمػػ  فوؿ درتػػ  نػػد 

باػػبس لممػػتمـ ثبلثػػ   ػػمور مػػس لم ػػاؿ  ٜٜٙٔ/  ٖ/ ٖٔنضػػى غنمبنػػم فػػ  
وك مم  خمسنف تانمم و  فةػمرض لممػتمـ فػ  يػذل لماكػـ ف ضػى ماكمػ  فوؿ 

ب بػػوؿ لممةمرضػػ   ػػكبل  وفػػ  لمموضػػوع  برفضػػمم  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔدرتػػ  فػػ  
وتأننػػػد لماكػػػـ لمانػػػمب  لممةػػػمرض فنػػػي ولمم ػػػمرنؼ و فاسػػػتأاؼ لممػػػتمـ انػػػث 
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اكممػػم  اػػؼ لمبنػػمف و ػ فطةػػف عىنػػي لمماكػػـو نضػػى لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  ب
تتػمبس نىػـ  ٜٜٚٔ/ٔٙعىني بطرنؽ لما ض بتوكنؿ نبنح ذمؾ ونند طةاػي بػرنـ 

و ػ وندـ فسبمس لمطةف برنـ        ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٕكتمس ماكم   ممؿ لم مير، بتمرن  
 .ٜٜٚٔ/ٖ/ٕٕبتمرن   ٜٜٚٔ/

 
ــس تتػػمبس  ػػممؿ  ٜٜٚٔ/ٕٙ طةػػف لمماكػػـو عىنػػي فنضػػم  بطرنػػؽ لمػػا ض بػػرنـ      :َِٓذٞظ

س .  ػرؽ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛفػ  لماكػـ لمػرننـ  ٜٜٚٔ/ٔ/ٖٕلم مير، بتمرن  
تاح مدنا  ا ػر ( ػ لم ػمدر مػف ذلى لمماكمػ   ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘لم مير، ) 

و   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔلمتػػػ  ف ػػػدرى لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ياػػػم بػػػذلى لمتىسػػػ  
بػػرنـ  تبػػمط  و  ونػػدـ فسػػبمس لمطةػػفولمتػػ  كماػػى تاظػػر لم ضػػنتنف مةػػم  مئلر 

ومطىػوس اظػر     تتمبس  رؽ لم مير، ٜٜٚٔ/ٖ/ٕٕبتمرن    ٜٜٚٔ/ٕٕ٘
 ٓلمطةانف مةم  مئلرتبمط 

َجُٞهحتــــــغ
َٝٓؼحملَعتيـيسَك٠َجألٝعجم
َلَيطجؼأ َٝجؼءجا َضشٌََأؿحؿحا

َجلٔيغَأؿرحخَجُـؼَٖجملحغََٝجُـؼَٖجآلسغَجملـِٞخَٗظغٛٔحَٓؼحَا
َجإلعضرحؽَجمط٠َٔجُظَٟلَيورََجُطجؼتس

َؽ.شغم7669/92َؽ.شغمَ،01740/22ََُشيٌنيَٓٞػٞعَجُوؼيطنيَذنيَج
َُإلعضرحؽَأٓحَّجحملٌٔسَجإلؿطث٘حكيسَجبِـسَ 60/0/0998َجمل٘ظٞعضنيَٓؼحا

 ....و ػ إت ؽ لممتمـ لمماكـو عىني  ) لمطمعف ( و ػ لممدعو /  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔػ   بتمرن    ٔ
 ور ػلممذكػػػػػػػػنػػػػػػػػورد    ففػعىػػػػػػػػ ـ        ممػػػػػػػػدا  ( ) لم ػػػػػػػػمك  لمػػػػػػػػذى مػػػػػػػػـ ًنػػػػػػػػْدع بػػػػػػػػمماؽ ل

دلر، لمطمعف ػ عدد فم   كنس مطبوع  مزـو تةبو   ) لم مك  ( إم   رك   بؿ مىؾ ول 
تـ و ػ ارر لمطمعف ب نمتمم بمتىػس ولاػد  ٓٓ٘ٗبضمع  لم رك  و ػ بثمف إتممم  

ثبلث  ػنكمى مسػاوب  تمنةمػم عىػ  باػؾ م ػر لمػدوم  بنمامػم  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔنـو 
 : ػ
 ٓتـ  ٕٓٓ٘بمبى     ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔاؽ    ٓٔٔٙٗٗٔرنـ (  لم نؾ لألوؿ  ٔ)  
 ٓتـ  ٓٓٓٔبمبى    ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘اؽ    ٔٔٔٙٗٗٔ(  لم نؾ لمثما    رنـ ٕ)        
 ٓتـ  ٓٓٓٔبمبى    ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اؽ    ٕٔٔٙٗٗٔرنـ (  لم نؾ لمثممث  ٖ)        
سػػتبلـ نػػس مىطػػمعف إن ػػمؿ إولم ػػمك  لممسػػت ند بمم ػػنكمى و ػ و  .....ونػػس و                 

تػػـ مػػف  ٓٓ٘ٗعىػػ  مطبوعػػمى  ػػرك  فبػػؿ  لمممىوكػػ  مػػي باسػػتبلمي  ٓ٘رنػػـ / ا دنػػ 
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) لمطمعف (  ػ  بثبلث  نكمى مبنف فرنمممم سػمم   لمبنػمف بمإلن ػمؿ ......لألستمذ / 
وما ػػوص فنػػي عىػػ  فف لم ػػنكمى لمثبلثػػ  ننمػػ  " مطبوعػػمى وفكنػػمس "  ػ  لمتػػمرن  

  ٓ" (  .......ورم  " ػ  توننس .         ) ف  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔ
ذ نػمـ   ٕ  ٓٔٔٙٗٗٔ) لممػورد ػ لممسػت ند ػ لم ػمك  ( و ػ ب ػرؼ لم ػنؾ لألوؿ  .......ػ   ول 

مذى فويػـ لمطػمعف تـ و ػ إال  فاي فخؿ بامتزلمي ل ٕٓٓ٘بمبى   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔاؽ  
متاس عف تسىنـ لألكنػمس لممطبوعػ  فاي سن   بي و  طب ػم  مىمول ػ مى لممت ػؽ عىنمػم ول 

إمػ  إخطػمر لنػس عىنػي و مم إضطر مةي لمطمعف اممن  ممممي مف يذل لما ػس لمو م و
 لمباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوس عىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكنف لممتب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف

( مػػػػػف ثمػػػػػف لم ػػػػػ    لممت ػػػػػؽ عىنمػػػػػم وتةىنػػػػػ  لم نمػػػػػ   ٕٔٔٙٗٗٔو  ٔٔٔٙٗٗٔ)  
 ٓفممامى م ممح لمسماس ولممست ند مانف لم  ؿ بناممم نضمم  فو رضمم  

لمػػػذى ف ػػػدر فنػػػي لمطػػػمعف فولمػػػره سػػػمم   لمبنػػػمف مىباػػػؾ  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘مرن   ػ   بػػػذلى تػػػ  ٖ
فاػػولؿ م ػػر لمتدنػػد،  ٖلممسػػاوس عىنػػي و ػ اػػرر ضػػد لممسػػت ند لمماضػػر رنػػـ /

تػػاح مدناػػ  ا ػػر ػ  ٜٙ/ٖٖٕ٘) مرفػػؽ ف ػػىي فػػ  لم ضػػن   ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘بتػػمرن  
 ٕوم دـ  ور، ضوون  مطمب   ممذل لأل ؿ ف  لمامفظ  /س .  رؽ و  ٜٙ/ٜٕٕٛ

تػػاح  ٜٙ/ٜٕٕٔمماكمػػ  فوؿ درتػػ  فػػ  لم ضػػن   ٜٜٙٔ/ٙ/ٕٙػػػ لمم دمػػ  بتىسػػ  
 س .  رؽ ( ػ ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔمدنا  ا ر ػ 

مةػم فمػمـ ف  يذل لمماضر لمموتػود ف ػىي بااػدى لم ضػنتنف لمماظػورتنف و                   
بمم ضػػػن  لألخػػػرى و ػػػورتي لمضػػػوون  لممطمب ػػػ  ممػػػذل لأل ػػػؿ  لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  و

" ػ فاػي  حمِٞظس( تاى عاولف  "  ٕرر لمماضر ) ص ػػفثبى ما ظور، مةمم ولمما
نػػمـ بػػمإلطبلع عىػػ  ف ػػؿ إن ػػمؿ إسػػتبلـ ا دنػػ  بمبىػػ  فربةػػ   الؼ وخمسػػممو  تانػػي 

 بثبلث  نكمى   ٓ٘برنـ /
عىػػػػػػ  باػػػػػػؾ م ػػػػػػر لمػػػػػػدوم  بتػػػػػػمرن   ٓٔٔٙٗٗٔ* لم ػػػػػػنؾ لألوؿ رنػػػػػػـ          

 تـ ٕٓٓ٘بمبى   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔ
عىػػػػػػػ  باػػػػػػػؾ م ػػػػػػػرلمدوم  بتػػػػػػػمرن  ٔٔٔٙٗٗٔ* ولم ػػػػػػػنؾ لمثػػػػػػػما  رنػػػػػػػـ          

 تـٓٓٓٔبمبى   ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘
عىػػػػػ  باػػػػػؾ م ػػػػػر لمػػػػػدوم  بتػػػػػمرن  ٕٔٔٙٗٗٔ* ولم ػػػػػنؾ لمثممػػػػػث بػػػػػرنـ         

 تـ    ٓٓٓٔبمبى  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘
  .....  ػلمماضػػػػػػر بػػػػػػذلى يػػػػػػذه لممىاوظػػػػػػ  فف لم مكػػػػػػ بى ماػػػػػػررػػػػػػػػكمػػػػػػم فث                

 ةد إلاضػػمر  ػػور، ممػػذل لإلن ػػمؿ لمػػذى إطىػػس ماػػرر لمماضػػر) لمطػػمعف ( ػ مسػػت
انث فاضريم بمم ةؿ ومرف   بأ ػؿ ذمػؾ لمماضػر  عى  ف ىي إلرفمنمم بمألورلؽ  و
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س (  ولممرفػػػػؽ  ػػػػورتي لمضػػػػوون   ٜٙ/ٜٕٕٛ)  ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘لمموتػػػػود بمم ضػػػػن  
 ٓس (  ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔ) ٜٙ/ٜٕٕٔبمم ضن   ٕلممطمب   أل ىي بامفظ  / 

مػد فممػ  دنػمس لممسػت ند فػ  لم ػنكمى لمثبلثػ  لممرتبطػ  و ػ ..  تمػرس مػف ػ   تمػرس ما  ٗ
سممؼ لمبنػمف و ػ وتخىػؼ عػف  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاولؿ  ٖإبدلم فنولمي ف  لمماضر رنـ 

و ثػػػػـ فػػػػ   ٜٜٙٔ/ٔ/ٜٕإتمبػػػػ  طىػػػػس ا طػػػػ   ػػػػرط  ما ػػػػن  لمبكػػػػرى اضػػػػوره فػػػػ  
 و ػ ٜٜٙٔ/ٕ/ٚو ػ ثـ ف   ٜٜٙٔ/ٕ/ٖ

اتػمؿ لمسػػند                 تػػـ ) لم ػػنؾ  ٕٓٓ٘لمػػذى نػبض مػػف فمػػولؿ لمطػمعف  ......./ ول 
 ٜٜٙٔ/ٔ/ٕٙ..  إاتمؿ فارر فػ  لمنػـو لمتػمم   ألوؿ ( خدلعم  وا بم  بانر اؽ ول

 تػػػػػػػػػػػػػػػػاح مدناػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػر  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٔلمماضػػػػػػػػػػػػػػػػر لمػػػػػػػػػػػػػػػػذى ننػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػرنـ 
فخ ػػص لمماضػر مى ػػنؾ اػػؽ و وتةمػد فنػػي تتزوػ  لمولنةػػ  و س (  ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔ) 
نؾ  " ومكاػػي سػػىـ فػػ  فنولمػػي بػػأف ذمػػؾ لم ػػ( و ٔٔٔٙٗٗٔ) لمػػرننـ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘

وفخ   واتس فاي تخىؼ عف تورند لألكنمس لممطبوعػ   عف مةممبلى تتمرن   " . و
طب ػػم  مىمول ػػ مى لممت ػػؽ عىنمػػم فػػ  تىػػؾ لممةممىػػ  لمتتمرنػػ  ولمماػػرر ب نمتمػػم لمػػثبلث 

 نكم  ولادل  !!! نكمى  ا   لمبنمف لممارر بمم إن مؿ ولاد مممور بتوننةي ومنس  
تػـ  بػبل  ٕٓٓ٘لمذى نػبض  ......ػ نمـ  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٓوف    فنمـ فخرى و ػ   وبةد فربة  ٘

اػػػػؽ )؟!( مػػػػف فمػػػػولؿ لمطػػػػمعف و.. نػػػػمـ بتارنػػػػر لمماضػػػػر لمثػػػػما  لمػػػػذى ننػػػػد بػػػػرنـ 
وتػػػػرت فنػػػػي عىػػػػ  ذلى ـ     س ( و ٜٙ/ٜٕٕٛتػػػػاح مدناػػػػ  ا ػػػػر )  ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘

 ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘يذل لمماضر مى نؾ اؽ خطتي لمخبنث  تتزو  لمولنة  و ػ فخ ص 
دع   ٕٔٔٙٗٗٔ) لمرننـ  تـ إنترضمم )؟!( ٓٓٓٔكذبم  فف يذل لم نؾ م مبؿ ( و ول 

وفخ ػػػ  ا ن ػػػ  لمولنةػػػ  بػػػذمؾ لمماضػػػر لمػػػذى اػػػرره مػػػف ورلم ظمػػػر لمطػػػمعف ماػػػي و 
لمطػػمعف لمػػذى مػػـ نخطػػر ومػػـ نةىػػـ بػػي بتمتػػم  إمػػ  فف  ػػدر فػػ  تىػػؾ لمػػدعوى لماكػػـ 

 ٓ ٜٜٙٔ/ٗ/ٔعبلف ػ بتمرن  لمانمب  ػ بانر إ
خ نػػ  مػػف ورلم ظمػػر   ........ػ   باػػمم عىػػ  يػػذنف لمماضػػرنف لمماػػررنف مػػف لممػػدعو   ٙ

 فنممى لمانمب  لمةمم  لمدعوى لمتامون  ضد لمطمعف ػ متمم  إنمه : ػلمطمعف و 
 ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔف  لمدعوى    :ََأٝل               

 )؟!( بمدنا  ا ر )؟!(  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘بأاي ف  نـو                          
بمبىػػػػػػ   ..... ٔٔٔٙٗٗٔفعطػػػػػػ  بسػػػػػػوم انػػػػػػ  لم ػػػػػػنؾ رنػػػػػػـ                              

تػػـ ػ عىػػ  باػػؾ م ػػر لمػػدوم  / فػػرع لألم ػػ  ػ  ال ن مبىػػي  ٓٓٓٔ
 ٓر ند  نموـ نمبؿ مىساس 

 بمى "ع و  ٖٖٙو  ٖٖٚ" لألمر لممةمنس عىني بممممدتنف                            
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 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘:   ف  لمدعوى   غحٗيحَََََََََََََََََ
 )؟!( بمدنا  ا ر )؟!( ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘بأاي ف  نـو                           
 ٓٓٓٔبمبىػ   .... ٕٔٔٙٗٗٔفعط  بسوم ان  لم نؾ رنػـ                              

وـ تػـ ػ عىػ  باػؾ م ػر لمػدوم  / فػرع لألم ػ  ػ الن مبىػي ر ػند  نػم
 ٓنمبؿ مىساس 

 ع وبمى " ٖٖٙو  ٖٖٚ" لألمر لممةمنس عىني بممممدتنف                               
فػػ   ٜٙ/ٖٖٕ٘ػ ولمماضػػر  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕٙفػػ   ٜٙ/ٜٕٕٔػ   ماػػذ تارنػػر لمماضػػر   ٚ

 : ػ ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔػ ومانف  دور لماكمنف لإلستوامفننف ف   ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٓ
 ػػػػمك  ؟!( ػ ف ػػػػؿ لم ػػػػنؾ موضػػػػوع لمػػػػدعوى ) لممسػػػػت ند لم .......*   مػػػػـ ن ػػػػدـ 
ٕٕٜٔ/ٜٙ ٓ 
 ٓ ٜٙ/ٖٖٕ٘دعوى ملم مك  ؟!( ػ ف ؿ لم نؾ موضوع ل ) لممست ندن دـ*   ومـ 

اػت ظ مةػي بأ ػؿ كػؿ مػف    *   ومـ ن دـ ف  فى مف لمدعوننف سوى  ور، ضػوون  ول 
لم نكنف لمىذنف تـ  رفممم فةبل  مف لمباؾ لممساوس عىني نبػؿ عػد، ف ػمر مػف 

فى مف لماكمػنف لماضػورننف مماكمػ  فوؿ درتػ  فػ  لمػدعوننف سػمم ت    دور
 ٓلمبنمف 

ت مم  ألى مبس و  ٛ ومػس فف لمطػمعف كػمف ضػان  ترنمػ  ا ػس كممىػ  لألركػمف إرتكبمػم  ػ   ول 
اتػػمؿ عىنػػي وا ػؿ مػػف مممػػي عىػػ   .......فػ  ا ػػي لممػػدعو  لمػػذى خػمدع لمطػػمعف ول 

اػػػؽ ومػػػـ نػػػؼ بامتزلمػػػي تورنػػػد بانػػػر  ٓٔٔٙٗٗٔتػػػـ موضػػػوع لم ػػػنؾ لألوؿ  ٕٓٓ٘
لألكنػػمس لممطبوعػػ  طب ػػم  مىمول ػػ مى لممت ػػؽ عىنمػػم و ػ  ومػػس فف فمػػر لمطػػمعف إمػػ  
لمباؾ بونؼ  رؼ لم نكنف لممتا ىنف بطرنؽ لما س إنترف بتةىنػ  لم نمػ  فمماػمى 

ويػػػذل اػػػؽ  ػػػؿ بناممػػػم نضػػػمم    فو رضػػػمم   و م ػػػممح لمسػػػماس ولممسػػػت ند ماػػػنف لم 
إال  فاػي إت ػمم  ألى مػبس ف ػدر تةىنممتػػي  ي ػ بػػؿ فبسػط ا ونػي ولممتاػ  عىنػ لمطػمعف

اػػؽ  ٔٔٔٙٗٗٔكتمبػػ  مىباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ لم ػػنؾ رنػػـ 
 ٕٔٔٙٗٗٔو ػ و ػرؼ لم ػنؾ رنػـ  ٜٙ/ٜٕٕٔموضػوع لمػدعوى  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘
ػ وتونس وختـ مف لمباؾ بمإلستبلـ  ٜٙ/ٖٖٕ٘موضوع لمدعوى  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اؽ 
نبؿ عد، ف ػمر مػف  ػدور اكػـ فوؿ درتػ  لماضػورى فػ  كػؿ  ٜٜٙٔ/ٙ/ٙ بتمرن 

و لمػػدعوى  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔلم ػػمدر اكممػػم  ٜٙ/ٜٕٕٔمػػف لمػػدعوننف : ػ لمػػدعوى 
 ٓ ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم مدر اكممم  ٜٙ/ٖٖٕ٘

 ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔػ  ف  لم ضن    ٔامفظ  /  ٔ*  مستاد /                       
 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘ػ  ف  لم ضن    ٔامفظ  /  ٔ/ *  مستاد                       
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إمػػ  لمباػػؾ لممسػػاوس  ٜٜٙٔ/ٙ/ٙػ   ًفْتًبػػًس لمطػػمعف إ ػػدلره يػػذه لمتةىنمػػمى لمكتمبنػػ  فػػ    ٜ
عىنػي ب ػرؼ كػؿ مػف لم ػنكنف سػمم   لمػذكر عىػ  مػم ت ػدـ ػ ..  ًفْتًبػًس لمطػمعف ذمػؾ 

 سػت ند فنممػم ػ) لمم .....عػف كػؿ  ػنؾ إمػ  لممػدعو  بأف فرسؿ إاذلرنف عىػ  لمتػولم 
لم مك  ( و و انػث فخطػره نماواػم  فػ  يػذه لإلاػذلرلى لألربةػ  لممةىاػ  إمنػي نماواػم  فػ  

و ػ بأاػػي ف ػػدر  ٜٜٙٔ/ٙ/ٕٕو  ٜٜٙٔ/ٙ/ٕٕو  ٜٜٙٔ/ٙ/ٕٔو  ٜٜٙٔ/ٙ/ٕٔ
لم ػرؼ وتةىنػ   باماػمم ونػؼ ٜٜٙٔ/ٙ/ٙفولمره مىباؾ لممساوس عىنػي لم ػنكنف فػ  

ذكر بمتػػرد ت ػػدنمممم إمػػ  لم ػػنكنف سػػمم   لمػػوبػػأف ن ػػرؼ كػػؿ مػػف  لم نمػػ  فمماػػمى و
فػ  عد، ف مر مف  دور اكمػ  فوؿ درتػ  نبؿ  ٜٜٙٔكؿ ذمؾ ف  نوان   لمباؾ و

 ٜٙ/ٖٖٕ٘و ولمػػػػػػػػدعوى  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔلم ػػػػػػػػمدر اكممػػػػػػػػم  ٜٙ/ٜٕٕٔلمػػػػػػػػدعوى 
 ٓ ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم مدر اكممم 
 ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ ػ  ف  لم ضن   ٔامفظ  /  ٖو  ٕ*  لممستادلف /                        
 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘ػ  ف  لم ضن    ٔامفظ  /  ٖو  ٕ*  لممستادلف /                        

اػػػػػػػؽ  ٔٔٔٙٗٗٔو تػػػػػػـ بمم ةػػػػػػؿ  ػػػػػػرؼ كػػػػػػؿ مػػػػػػف لم ػػػػػػنكنف  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕػػػػػػػ   وفػػػػػػ  ٓٔ
مػػػػف لمباػػػػؾ لممسػػػػاوس عىنػػػػي  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اػػػػؽ  ٕٔٔٙٗٗٔو  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘

وس عىنػػي لم ػػنكنف بكتمبنػػي لم ػػنكنف و ػ وففػػمد باػػؾ م ػػر لمػػدوم  فػػرع لالم ػػ  لممسػػا
) فى نبػػؿ عػػد، ف ػػمر مػػف  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕو بأاػػي تػػـ بتػػمرن   ٜٜٙٔ/ٛ/ٔلممػػشرخنف 

اػػػػػػػؽ  ٔٔٔٙٗٗٔ ػػػػػػػرؼ كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لم ػػػػػػػنؾ  ـ        ػػػػػػػدور اكمػػػػػػػ  فوؿ درتػػػػػػػ  ( 
تـ مكؿ  ٓٓٓٔبمبى   ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اؽ  ٕٔٔٙٗٗٔو ولم نؾ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘

مظمػػػػػر إمنػػػػػي مػػػػػف لم ......إمػػػػػ  لممسػػػػػت ند لألخنػػػػػر لمسػػػػػند  .....لم ػػػػػمدرنف م ػػػػػممح 
 ٓ) لمطمعف (  ........وذمؾ خ مم  مف اسمس لمةمنؿ  .......لممست ند لألوؿ 

د، ف مر  مف  دور اكـ فوؿ درت  نبؿ عو   ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕوكمف ذمؾ ف                  
و  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔلم ػػػػػػػػمدر اكممػػػػػػػػم فػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ ـ        فػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػدعوننف : 

 ٓ ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم مدر اكممم ف   ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘
 ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔػ  ف  لم ضن    ٗامفظ  /  ٔ*  مستاد /                      

 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘ػ  ف  لم ضن    ٖامفظ  /  ٔ*  مستاد /                      
ػ  ندـ لمطمعف مستادلى  ا  وا ن   يذه لمونموس و ػ ف  فربس اولفظ مستادلى و ػ ندمى ٔٔ

ػ تضػػماى  ٜٙ/ٖٖٕ٘و   ٜٙ/ٜٕٕٔمماكمػػ  فوؿ درتػػ  فػػ  كػػؿ مػػف لمػػدعوننف  
فاػػػولؿ م ػػر لمتدنػػػد، فػػػ    ٖلممسػػتادلى لممشنػػػد، و ػ فضػػػبل  عػػف لمماضػػػر رنػػـ /

ولمم ػػػػدـ  ػػػػورتي  ٜٙ/ٖٖٕ٘لممرفػػػػؽ ف ػػػػىي بمرف متػػػػي فػػػػ  لم ضػػػػن   ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘
 ٓ ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔف  لم ضن   ٕلمضوون  لممطمب   أل ىي بامفظتام/
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د بمممسػػتادلى مماكمػػ  فوؿ درتػػ  ػػػ   وفػػ  كػػؿ مػػف لم ضػػنتنف فبػػدى لمطػػمعف دفمعػػي لممشنػػٕٔ
عىػػػػػ  مػػػػػم سػػػػػنرد بنماػػػػػي فػػػػػ  فسػػػػػبمس لمطةػػػػػف إال  فف لمماكمتػػػػػنف لمماظػػػػػور فمممممػػػػػم 

 ػدفتم عػف يػذل لمػدفمع  ٜٙ/ٖٖٕ٘و  ٜٙ/ٜٕٕٔلممةمرض  ف  لماكمنف لمانمبننف 
 لمتويرى ومـ تت طام إمني ونضى كؿ ماممم  بمم نى  : ػ

1ََج٘خَٓضي٘سَٗظغ6069/92َجُوؼييسَ:َََََأٝلَ
 ػػػمور و  عىػػػ   امػػػوذ   ٖمـ باػػػبس لممػػػتٜٜٙٔ/ٖ/ٖٔكػػػمف لماكػػػـ لمانػػػمب  نػػػد  ػػػدر      

ػ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔوبػػذمؾ فنضػػم   ػػدر لماكػػـ لم مضػػ  بممتأننػػد فػػ  لممةمرضػػ  فػػ   مطبػػوع و
ومدوف عى  اموذ  مطبػوع )؟!( ومػـ نةػرض بتمتػم  ػ ال إنػرلدل  وال ردل  ػ مػدفمع لممػتمـ / لمطػمعف 

 ألف مى نؾ م مبؿ نموـ وتـ  رفي فةبل  مف لمباؾ لممساوس عىني لم نؾ باات مم لمترنم  ف بل  
وف لم ػنؾ متا ػبل  عػف و وم نمـ سبس إبما  مونؼ لم نؾ وتةىن  لم نم  فممامى مشنتم  امم  كػ

 وبػػػػػػػػرغـ ننػػػػػػػػمـ لإلبماػػػػػػػػ  مىونػػػػػػػػؼ فمػػػػػػػػر لممػػػػػػػػتمـ / لمطػػػػػػػػمعف ترنمػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػس و ومػػػػػػػػس ذمػػػػػػػػؾ 
نبػػؿ  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕفي مػػف لمباػػؾ فةػػبل  فػػ  ) لممتاػػ  عىنػػي ا ن ػػ  ( ب ػػرؼ لم ػػنؾ وتػػـ  ػػر 

ػ يػذل ومػس فف لمماكمػ  كماػى نػد  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔست  ف مر مف  دور اكـ فوؿ درتػ  فػ  
إلعػػػػبلف  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚإمػػػػ  تىسػػػػ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٓفعػػػػمدى لمػػػػدعوى مىمرلفةػػػػ  مػػػػف تىسػػػػ  

ومولتمتػػػي ب ػػػرؼ ننمػػػ  لم ػػػنؾ مىمسػػػت ند لألخنػػػر و وتػػػـ إعبلاػػػي  .....لممسػػػت ند ) لم ػػػمك  ( 
تػػاح  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔعوى وتكىن ػػي بمماضػػور فمػػمـ ماكمػػ  تػػاح مدناػػ  ا ػػر مسػػممعي فػػ  لمػػد

ػ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚونػػدـ دفػػمع لمطػػمعف  ف ػػؿ يػػذل لإلعػػبلف مىماكمػػ  بتىسػػ  مدناػػ  ا ػػر و 
و وطىػػس فتػػبل  ماضػػور لمماػػمم   ......واضػػر ماػػمـ عػػف لممسػػت ند  لم ػػمك  لممةىػػف إمنػػي 

فىػـ ناضػر لممسػت ند فو  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔماكمػ  متىسػ  لأل ػى  ومسػاد لموكممػ  و ػ فأتىتمػم لم
ماممنػػػي و إن  فف  لمماكمػػػ   اكمػػػى فػػػ  لمػػػدعوى بممتأننػػػد دوف سػػػممع لم ػػػمك  لمػػػذى نػػػررى 

 سممعي ودوف فف  تولتي دفمع لمطمعف لممكتوس ودوف تةرض مي ال إنرلدل  وال ردل  !! .
و ػ فمػمـ ذلى  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔمتىسػ   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔإسػتأاؼ لممػتمـ لمطػمعف بػرنـ          

س .  ػرؽ مىاكػـ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛدلور، تاح مستأاؼ مدنا  ا ر لمماظور فممممػم لإلسػتوامؼ 
مضـ لمتاا   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗإم  تىس   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔػ لممشتؿ مف تىس   ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘
)  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔماظره مس لإلستوامؼ  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔمدنا  ا ر ثـ متىس   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ
 ٓ( مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو  تاح مدنا  ا ر ٜٙ/ٜٕٕٔ
1َََج٘خَٓضي٘سَٗظغ6040/0992َجُوؼيسَ:ََََََغحٗيح

باػػبس لممػػتمـ سػػت   ػػمور ػ عىػػ   ٜٜٙٔ/ٗ/ٔكػػمف لماكػػـ لمانػػمب  نػػد  ػػدر فػػ            
لماكػـ لم مضػ    ـ اموذ  مطبػوع ؟!! وبػذمؾ فنضػم   ػدر ػ عىػ  امػوذ  مطبػوع  !! 

وبػدوره عىػ   ورفض وتأنند مس لإلن ػمؼ و ب بوؿ  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔف  لممةمرض  ف  
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ومػـ نةػرض بتمتػم  ػ ال إنػرلدل  وال ردل  ػ مػدفمع   لممػتمـ / لمطػمعف    مطبػوع ؟! و امػوذ
باات ػمم لمترنمػػ  ف ػػبل  ألف مى ػنؾ م مبػػؿ نػػموـ وتػـ  ػػرفي فةػػبل  مػف لمباػػؾ لممسػػاوس 

مشنتػػم  اممػػػ    عىنػػي لم ػػنؾ و وم نػػمـ سػػبس إبماػػ  مونػػػؼ لم ػػنؾ وتةىنػػ  لم نمػػ  فمماػػمى 
ومس ذمؾ وبػرغـ ننػمـ لإلبماػ  مىونػؼ فمػر  ا س و كوف لم نؾ متا بل  عف ترنم 

لممتمـ / لمطمعف ) لممتا  عىني ا ن   ( ب رؼ لم نؾ وتػـ  ػرفي مػف لمباػؾ فةػبل   
 ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔنبؿ ثبلث  ف مر مف  دور اكـ فوؿ درت  فػ   ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕف  

كت ػػػػ  لماكػػػػـ بونػػػػؼ تا نػػػػذ لمة وبػػػػ  د وف فف نولتػػػػي دفػػػػمع لممػػػػتمـ فو نةػػػػرض مػػػػي و ول 
 ٓفو لمرد   بمإلنرلد

و ػ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔبتىسػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛإستأاؼ لممتمـ / لمطمعف بػرنـ                   
وفنمػػػػػم نػػػػػدـ امفظػػػػػ  ومػػػػػذكر، مكتوبػػػػػ  بدفمعػػػػػي مىماكمػػػػػ  لإلسػػػػػتوامفن  ثمبػػػػػى فنمػػػػػم و 

 ػػػػر لمتدنػػػػد، فاػػػػولؿ م ٖوبمممسػػػػتادلى لمم دمػػػػ  مماكمػػػػ  فوؿ درتػػػػ  وبممماضػػػػر /
ننػمـ لإلرتبػػمط لمػذى ال ن بػػؿ لمتتزوػ  بػنف لم ػػنكنف ) وثممػث تػػـ  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘بتػمرن  

 ػػػرفي ( موضػػػوع لمػػػدعوننف  ا تػػػ  لمبنػػػمف و ف ػػػررى لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  لمتأتنػػػؿ 
تػاح مدناػ  ا ػر ) مئلرتبػمط ( و  ٜٙ/ٜٕٕٔمضـ لمتااػ   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗمتىس  

ماظر لإلستوامؼ مػس ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔتىس  لمتأتنؿ م ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗثـ نررى بتىس  
) مئلرتبػػػػػػػػػمط ( انػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػمف ند ػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلإلسػػػػػػػػػتوامؼ لمػػػػػػػػػرننـ 

تػػػاح مدناػػػ  ا ػػػر ولسػػػػتشا ى   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔلماكػػػـ فػػػ  لمػػػدعوى  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔ
و ػ فأتىػػى لمماكمػػ   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔفمػػمـ ذلى لمػػدلور، متىسػػ   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔبػرنـ 

سػتوامفنف مةػم  مئلرتبػمط لمػذى ال ن بػؿ ماظػر لإل ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلإلستوامفن  لإلسػتوامؼ 
 ٓلمتتزو  

ػ فمػمـ ماكمػ  تػاح مسػتأاؼ مدناػ  ا ػر و ػ كػمف لإلسػتوامؼ   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔػ  بتىسػ   ٖٔ
 ٕٓتػػػػاح مدناػػػػ  ا ػػػػر ( ماظػػػػورل  تاػػػػى رنػػػػـ /  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ)  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔ
تاح مدناػ  ا ػر( ماظػورل  تاػى ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘) ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛولإلستوامؼ روؿ و 
فاضػر فنممػم دفػمع لممػتمـ / لممسػتأاؼ / لمطػمعف و ػ وفبػدى مىماكمػ   و ٕٔرنػـ / 
روؿ لمنـو لممػتمـ  ٕٔروؿ لم ضن  مرتبط  إرتبمطم  ال ن بؿ لمتتزو  بمم ضن  ٕٓفف  

تػػػػػػػػػاح مسػػػػػػػػػتأاؼ  ػػػػػػػػػرؽ )  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛفنمػػػػػػػػػم ذلى موكىػػػػػػػػػي ولممسػػػػػػػػػتأا   بػػػػػػػػػرنـ 
ىتمػػم مػػف تػػاح   مدناػػ  ا ػػر ( و ولمتػػ  سػػبؽ ممنوػػ  لمماكمػػ  فف فت ٜٜٙٔ/ٕٖٕ٘
مضػػػػػػػػػـ لمتااػػػػػػػػػ  لمرننمػػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗإمػػػػػػػػػ  تىسػػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔتىسػػػػػػػػػ  
تاح مدنا  ا ر بةد مم فثبى مػذلى لمماكمػ  بمممسػتادلى وبمذكرتػي  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ
ننمـ لإلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو  بنف لمدعوننف و وفاي بةد  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔبتىس  
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مػ  فوؿ درتػ  )  تػاح بممضػـ و ػ ف ػدرى ماك ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔيذل لم رلر لم ػمدر 
فػػػ  تىػػػؾ لمػػػدعوى لممػػػأمور بضػػػممم  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔمدناػػػ  ا ػػػر ( اكممػػػم بتػػػمرن  

فاسػػػتأاؼ لممػػػتمـ / لمطػػػمعف لماكػػػـ  ـ   تػػػاح مدناػػػ  ا ػػػر و  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔولمرننمػػػ  
تػػاح س .  ػػرؽ وتاػػددى ماظػػره تىسػػ   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلم ػػمدر فنمػػم  تاػػى رنػػـ 

اػي إذ فبػدى ذمػؾ بتىسػ   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔ فػ  لإلسػتوامؼ لمػرننـ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗػ . ول 
لمػػػػػػػػػػػػ  تىسػػػػػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔلمسػػػػػػػػػػػػمبؽ تأتنىػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف تىسػػػػػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛ

) لمتػػػػ  فسػػػػتشا ى بةػػػػد      ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔمضػػػػـ لمتااػػػػ  لمرننمػػػػ   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗ
( مئلرتبمط لمذى الن بؿ لمتتزو   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔبتىس   ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔلماكـ فنمم برنـ 

( إمػػػػػػ  تىسػػػػػػ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛ  د فتىػػػػػػى لمماكمػػػػػػ  لإلسػػػػػػتوامؼ لألوؿ )ػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػو مذم
( لمػػػػذى  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔماظػػػػره مػػػػس لإلسػػػػتوامؼ لمثػػػػما  لمتدنػػػػد   )  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔ

ونػػدـ دفػػمع لمطػػمعف مػػذكر، فػػ    ـ  ) مئلرتبػػمط (   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔتاػػدد ماظػػره تىسػػ  
 ٓس (    ٜٜٙٔ/  ٖ٘ٛٓٔروؿ ) ٕٓإثات  ع ر،    ا  بدفمعي ف   لم ضن   

روؿ ) ٕٔمعف ذمؾ مىماكم  بانتمز و ػ وفودع بمم ضن فبدى دفمع لممتمـ / لمط              
( ػ مػذكر، فػ  إثاتػ  ع ػر، ورنػ   فاػمؿ عىػ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ 

رتبمطممػم إرتبمطػم ال  مػم ورد بمػم و ػ ويػ  اسػخ  طبػؽ لأل ػؿ ػ إلتاػمد لمػدعوننف ول 
 ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔن بػػػؿ لمتتزوػػػ  ػ مػػػف لممػػػذكر، لمم دمػػػ  فػػػ  لإلسػػػتوامؼ لمثػػػما  لمػػػرننـ 

سػتأذف ينوػ  لمماكمػ  فػ  فف نبػدى مرلفةتػي لم ػ ون   ٕٓلمماظور تاى رنـ  روؿ ػ ول 
 بنمام  مدفمعي و ػ

ؼ لمدفمع عػف إسػتكممؿ مرلفةتػي اموؿ لمسند رونس لممنو  إن مو فثامم لممرلفة  و              
 فػػامتمس تمكناػػي مػػف إسػػتكممؿ لممرلفةػػ  لم ػػ ون  لمتػػ  يػػ  لأل ػػؿ ولألسػػمس ولمتػػ  و

 در عى  بنماي لمكىم  لممكتوب  وتتسس ممم ند ال ت 
إال  فف لمدفمع فوت  بةد دنن   مف إسػتوامفي لممرلفةػ  بامتػس لمتىسػ  ناػمدى                  

ات  لمدفمع عىػ  يػذل لمت ػرؼ و نػمؿ مىامتػس مروؿ ( ػ فٕٕعى  لم ضن  لمتممن  ) 
مػف لمامتػس ذمػؾ مػرلرل  ػ  ) عنس كده ( توتنمم مىامتس ف  وتمػي ) وكػمف نػد تكػرر

دوف تػدخؿ مػف ينوػ  لمماكمػ  ! ػ فػ  عػدد مػف لم ضػمنم لمتػ  سػبؽ لماػدلم عىنمػم ( ػ 
 إال  فف إاتتػػػػػػػػػػػػػػم  لمػػػػػػػػػػػػػػدفمع عىػػػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػػػذل لممسػػػػػػػػػػػػػػىؾ مػػػػػػػػػػػػػػف امتػػػػػػػػػػػػػػس لمتىسػػػػػػػػػػػػػػ 

) باامػػمم مرلفةػػ  ماػػمـ رغػػـ فا ػػي وبانػػر اػػدلم مػػف روػػنس لمماكمػػ  لمماػػوط بػػي إدلر،  
مـ نرؽ مىسند رونس  ه ف  كىم  ولاد،  مىامتس وفبدل لمتىس  ( ػ يذل لإلاتتم  لمذى

فونػػؼ   مضػػبم   مئلاة ػػمد بةػػد ربػػس سػػمع  و لمتىسػػ  فرفػػس لمتىسػػ  ؟!! وعػػمد سػػنمدتي غ
فػػأب   لمتػػ  نطةمػػم امتػػس لمتىسػػ  ؟!!! و  لمػػدفمع فمػػمـ لمما ػػ  إلسػػتكممؿ مرلفةتػػي
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متػػس ( عػػف ت ػػرؼ لمالمسػػند روػػنس لمتىسػػ  إال  فف نةنػػد فػػتح مػػم اػػدث مػػدلفةم  )؟!
غنػر الوػؽ وال ناباػ  وفبػدى لمػدفمع مسػنمدتي فف خطػأ لمامتػس غنػر م بػوؿ و )؟!( ػ و 

س لمتىسػ  مىمػر، لمثمانػ  )؟!( و فىـ نرؽ ذمؾ مىسند روػنس لمتىسػ  و ػ فرفػ لمسممح بي و
دوف فف ن ػػـو بولتبػػي ممةممتػػ    لمتػػمم  مبػػمس غرفػػ  لممدلومػػ  و وفغىػػؽ لمبػػمس لمخػػمرت

متس لمتىس  "  لمتمنس فنػي  بتدلخىػي فػ  إدلر، لمتىسػ  يذل لممونؼ لمذى وضس  " ا
تممنػ   دوف عى  يػذل لمااػو لممشسػؼ ب طػس مرلفةػ  لمػدفمع باػدلم ماػي عىػ  لم ضػن  لم

ويو مم فًسر ُه " لمامتػس " بةػد ذمػؾ مػبةض لمػزمبلم فثاػمم رفػس تدخؿ رونس لمتىس  و 
ػ مػػف ا سػػي ػ بمماػػدلم لمتىسػ  بػػأف ياػػمؾ " إ ػػمر، " )؟!( مت ػػؽ عىنمػػم )؟!( بػػأف ن ػػـو 

عىػػػ  لم ضػػػن  لمتممنػػػ  إذل مػػػم فغىػػػؽ روػػػنس لمتىسػػػ  دوسػػػني لم ضػػػن  لمماظػػػور، فمممػػػي  
 )؟!!!(  
إال  فف ينوػ  لمماكمػ   ػرعى فػ  غرفػ  لممدلومػ  ػ بةػد تاىنػؽ لألبػولس ػ فػ                  

ن  و نضن  نضػ ـ تنف مف لمطمعفلمادلم عى  لم ضمنم لمتممن  دوف لم ضنتنف لممستأا 
خػػر مػػف لم ضػػمنم لألخػػرى  سػػوى لممسػػتأاؼ فو لممسػػتأاؼ  دوف لمسػػممح بػػدخوؿ فاػػد 

ضده وماممني فو ماػمم  كػؿ ماممػم فػ  لم ضػن  لمماػمدى عىنمػم و مماةػ  بػأفرلد مػف 
لم رط  فى  خص  خر مف لمػدخوؿ مػس فف لمتىسػ  عىانػ  و وبػممطبس مػـ تُاػمد عىػ  

  لمػػدفمع فنممػػم ومػػـ ُتسػػتكمؿ و لفةػػروؿ لمتػػ  ُنطةػػى مر  ٕٔو  ٕٓفى مػػف لم ضػػنتنف 
روؿ ( دوف  ٕٕماةول  دفمع لمطمعف مف لمدخوؿ عاد لمادلم عى  لم ضن  لمتممن  ) و 

ثػػـ  ـ   ف مػػـ تسػػتكمؿ مرلفةػػ  لمػػدفمع فنممػػمروؿ لمىتػػن ٕٔو  ٕٓلماػػدلم عىػػ  لم ضػػنتنف 
  ًفتًأْى لمماكم  لمتمنس نبؿ لإلاتممم مف اظر نضمنم لمتىس   لمت  تاظريم ف  غرف

لممدلومػػ   و بػػأف بةثػػى ثبلثػػ  مػػف رتػػمؿ لم ػػرط  إمػػ  نمعػػ  لمماكمػػ  ألخػػذ لمطػػمعف 
مىتا نذ ألف لمماكم  فندى لماكمنف لممسػتأا نف )؟!!( و وفاػديمم  ......لممامسس / 

( م ػػػػػموؿ بان ػػػػػمؼ لمتا نػػػػػذ و وثمانممػػػػػم و ويػػػػػو  ٜٙ/ٜٕٕٛ) موضػػػػػوع لإلسػػػػػتوامؼ 
وؿ ػ غنػر م ػم ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔلمػرننـ  روؿ ( ٕٓموضػوع لإلسػتوامؼ لمثػما  لمتدنػد ) 

مت تى لمماكم  بذمؾ عف مبمدت فسمسػن  ال نتػوز  اكـ فوؿ درت  فني بمإلن مؼ و  ول 
 بتمتم  لإلمت مى عامم : ػ 

 ٓفاي بةد مم ادث ػ مـ تةد لممنو   مما  ماظر لإلستوامفنف   :ََََجألٍٝ
ــح٠ٗ عبلاممػػم نبػػؿ فف لمظػػروؼ لمتػػ  تػػـ فنمػػم ومػػف خبلممػػم وبمػػم إ ػػدلر لماك  :َجُػ مػػنف  ول 

اضػمر ثبلثػ  مػف رتػمؿ لم ػرط  ألخػذ لممسػتأاؼ مػف نمعػ  لمتىسػ   إاتممم لمتىسػ  ول 
فف مػػم طػػس ػ مػػـ نسػػتكمؿ و مػػـ نػػتـ بتمتػػم و بمػػذه لمكن نػػ  ػ نشكػػد فف لمت مضػػ  لمػػذى ن

ف درتي لمماكم  منس فاكممم نط و ال تدخؿ فػ  بػمس لألاكػمـ لم ماوانػ  و و فف مػم 
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فف اػػػػبس مى ػػػػولانف يػػػػو عمػػػػؿ مةػػػػدـو نماواػػػػم و  بل مخمم ػػػػم ػػػػدر مػػػػف لمماكمػػػػ  بػػػػمط
لممستأاؼ غنر تموز بتمتم بمم  در بمطبل مةدومم مػف لممنوػ  و فاػي نػد تامػؿ بػذمؾ 
تػػزلم ال نسػػتا ي )؟!!( ػ وفف مػػم تػػرى نامػػؿ عىػػ  لإلعت ػػمد لممشكػػد بػػأف لممسػػتأاؼ 

ًؿ " تمُسػؾ " ماممنػي بااترلمػي ما سػي ومىماممػمه و ألمماػي لمػدف مع وماظػمـ لمتىسػ  ًتام 
 ٓوينب  لمماكم  ذلتمم )؟!!( 

ـــع مػػػـ نسػػػمح ممػػػم بتمتػػػم  ب ػػػرلم،  و نبػػػدو فف ونػػػى لممنوػػػ  و ولمظػػػروؼ لمم ػػػماب  و  :ََجُػحُ
ويػػػػ  مػػػػو إاتبمػػػػى أًلمْمػػػػى بػػػػأف  بمممػػػػذكرتنف لمم ػػػػدمتنف بممتىسػػػػ  و وتا ػػػػنؿ مػػػػم ورد

وتا ن ممػم بىوغػم  إمػ  مىمستأاؼ دفمعم  تويرنم  وطىبم  تويرنم  تمزمم  نتةنف تا ػنىممم 
ال نكػػوف إال   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔوفف لماكػػـ فػػ  لإلسػػتوامؼ لمػػرننـ  لألمػػر فنممػػم و غمنػػ 

بةػػػدـ تػػػولز اظػػػر لمػػػدعوى لممسػػػتأاؼ اكممػػػم مسػػػمب   لم  ػػػؿ عػػػف  ػػػنؾ مػػػرتبط فػػػ  
ولمػػذى نضػػى لمماكمػػ  برفضػػي يػػو و  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلممسػػتأا   تاػػى رنػػـ لمػػدعوى 

 موؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ( ف ػمر اممونػم  ػ  ممػم كػمف لنخر وتأنند لماكـ لممستأاؼ ) لمم
مؼ الزمػػػي لماكػػػـ بمإلماػػػمم و بةػػػدـ تػػػولز اظػػػر لمػػػدعوى لممسػػػتأاؼ اكممػػػم بمإلسػػػتوا

و مثىمػم مػـ تاتبػي إمػ  مػم ت ػدـ فاامػم فنضػم  تتميىػى و  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلمثػما  لمػرننـ 
يىتػػي لمطىػػس لإلاتنػػمط  لمتػػمـز لممبػػدى ألوؿ درتػػ  بسػػممع لم ػػمك  ػ كػػؿ ذمػػؾ تتم

 لمماكمػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  غضػػػػػػػػبمم عىػػػػػػػػ  ماػػػػػػػػمـ ممتػػػػػػػػرد فاػػػػػػػػُي نةػػػػػػػػرؼ ما سػػػػػػػػي ومىماممػػػػػػػػمه 
 ألمما  لمدفمع و مبمدىم لمت مض  ا مم  لمولتس عى  لمتمنس إاترلمي !!!و 

 ٓفف لماكمنف بمم ت دـ مف بطبلامـ  ند إفت دل م وممى لألاكمـ لم ضمون     :َجُغجذغََََََ
 ذل لمااػػػػػو و وفف " لم ػػػػػماوف " ػفنمػػػػػم عىػػػػػ  يػػػػػ ػػػػػػ   فف م ػػػػػمور لماػػػػػمس ال نتػػػػػوز فف ُنتةممػػػػػؿٗٔ

  .......و" لمةدلم  " تتأذنمف ممم ادث مىظىنـ لممامسس / 
فف تكػػػوف كرلمػػػ  لمماػػػمم  ولمماممػػػمه و ولماػػػرص عىػػػ   وفاػػػي مخطنػػػر تػػػدل  و                

وفاػػي مخطنػػر تػػدل  فف ُنطممػػس  رنمػ  نةمنػػس عىنمػػم ف ػػامس لم ػأف وفمماػ  لمػػدفمع ػ ت
فى ماػمـ ػ بػأترلم مولزاػ  بػنف لمتمسػؾ لمولتػس بولتبػي وبكرلمتػي وكرلمػ   لمماػمم  ػ

اػي مخطنػر تػدل   لممامممه وفمما  لمدفمع و وبنف تػأمنف موكىػي و ػنما  ا ونػي ؟!!! ػ ول 
فف نكوف ثمف " فمػمف لمموكػؿ " مػدفوعم  مػف كرلمػ  لمماػمم  ولمماممػمه وفمماػ  لمػدفمع 

 ؟!!
ػ بػمى كثنػػر لماػدوث ولمترنػمف و ػ نسػكى عاػي لمػػبةض   إف مػم تػرى وكػمف و               

عىػػ  مضػػض )؟!( طىبػػم  مػػذمؾ لألمػػمف )؟!( فو إت ػػمم مةػػدـ لمرضػػ  )؟!!( ػ وذمػػؾ 
ت ػػونض ا ن ػػ  مى ػػماوف و مىةدلمػػ  لمتػػ  باميػػم نضػػمشام لمم ػػرى لم ػػمم  عىػػ  مػػدلر 

 ٓلمسانف ولألعولـ 
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طةػػف  مػػؾ وعف ػ بتوكنػػؿ نبػػنح ذػػػ   و إذ كػػمف ذمػػؾ و ػ ف ػػد طةػػف لمماكػػـو عىنػػي / لمطػػم٘ٔ
ولماكػػػـ لممطةػػػوف عىنػػػي ف : ػ لماكػػػـ لممطةػػػوف عىنػػػي ياػػػم و بػػػمما ض عىػػػ  لماكمػػػن

وت ػػػدـ مىاموػػػس لمةػػػمـ بونػػػؼ تا نػػػذ  خػػػر لممطىػػػوس اظػػػره مػػػس يػػػذل لمطةػػػف وبػػػممطةف لن
بػػػػي عػػػػف اطػػػػمؽ س ممػػػػم ت ػػػػدـ مػػػػف فسػػػػبمس خرتػػػػى   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلماكػػػػـ لمػػػػرننـ 

مذ لممست ػػػمر لماموػػػس لمةػػػمـ بةػػػد لمتا ػػػؽ ممػػػم تػػػرى فػػػأمر لألسػػػتلألاكػػػمـ لم ضػػػمون  و 
بونؼ تا نذ ذمؾ لماكـ لمذى عمبي يو ولماكـ لم مدر مةي تمى  عنوس ت ػكؿ ػ مػس 

  ٓيذه لممةممـ لمرونسن  فسبمس يذل لمطةف 
َأؿرحخَجُـؼـــٖ

َََذـالَٕجمٌْ:َـَََأٝل
لمونػػػموس ولممةػػػممـ   إلفت ػػػمده م ومػػػمى لألاكػػػمـ لم ضػػػمون  عىػػػ  ااػػػو مػػػم سػػػىؼ بنماػػػي فػػػ       

 ٓلمرونسن  لمت  ت كؿ تزمل  ال نتتزف مف فسبمس يذل لمطةف  
 
 

1ََٝخمحُلسَجُوحٕٗٞ،ََجُوظٞعَك٠َجُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع:َـَََََغحٗيحَا
مىماكم  لإلستوامفن  فػ  لإلسػتوامؼ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔتمسؾ دفمع لمطمعف ف  مذكرتي         
فػػ  كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔمػػ  لالسػػتوامفن  ثػػـ فػػ  مذكرتػػي مىماك ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛ
اػػػػػػػػػؽ   A ٔٔٔٙٗٗٔ( بػػػػػػػػػأف لم ػػػػػػػػػنؾ   ٖػ  ٕ) ص  ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔو  ٜٙ/ٜٕٕٛ

  A ٕٔٔٙٗٗٔيػو ولم ػنؾ رنػـ /  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔموضوع لإلسػتوامؼ رنػـ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘
ػ لمماظور فممـ ذلى  لمدلور،  ػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛموضوع لإلستوامؼ رنـ   ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اؽ 

مم و نؾ ثممث سبؽ  رفي فػ  متىػس ولواػد مػف سػماس ولاػد  و ممسػت ند ولاػد و ماررلف ي
عى  باؾ ولاد و ػ  عف سبس ولاد ومةممى  ولاد،  و ػ  وطىس دفمع لمطمعف ضـ لإلسػتوامؼ 

من در فنممػم اكػـ ولاػد مئلرتبػمط لمػذى  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛإم  لإلستوامؼ  ٜٜٙٔ/  ٖ٘ٛٓٔ
مػػدعوننف لممسػػتأا تنف و ػ  وفػػ  بنػػمف ذمػػؾ نػػمؿ دفػػمع الن بػػؿ لمتتزوػػ  بػػنف لم ػػنكنف  موضػػوع ل

 لمطمعف  ف  مذكرتي سمم   لمبنمف مم ا ي :  
  ٜٙ/ٜٕٕٛف  لإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔكام ند فثرام ف  مذكرتام "  و         

)  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘اػػػؽ    Aٕٔٔٙٗٗٔفف لم ػػػنكنف موضػػػوع كػػػؿ مػػػف لم ضػػػنتنف ويمػػػم رنػػػـ 
اػػػػػػػػػؽ  A ٔٔٔٙٗٗٔ( و ولم ػػػػػػػػػنؾ رنػػػػػػػػػـ  ٜٙ/ٜٕٕٛألوؿ لمػػػػػػػػػرننـ موضػػػػػػػػػوع لإلسػػػػػػػػػتوامؼ ل

ررلف يمػم و ػنؾ ماػ ـ (  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔ) موضوع لإلستوامؼ لمثػما  لمػرننـ ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘
ممسػػت ند ولاػػد و عىػػ  باػػؾ ولاػػد و فػػ  متىػػس ولاػػد مػػف سػػماس ولاػػد و ثممػػث سػػبؽ  ػػرفي و 

 ٔولاػػد ) مسػػتاد /عػف سػػبس ولاػػد ومةممىػػ  ولاػػد،  ػ  وماػػرر عػػف لم ػػنكمى لمثبلثػػ  إن ػػمؿ 
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ف  لإلستوامؼ لمثػما   ٖامفظ  / ٔو مستاد / ـ  ٜٙ/ٜٕٕٛف  لالستوامؼ لألوؿ  ٕ/امفظ  
ومػػػػذكور فػػػػ  ذمػػػػؾ لإلن ػػػػمؿ   ـ    ( مونػػػس عىنػػػػي مػػػػف لممسػػػػت ند ) لم ػػػػمك  (  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔ

لممارر عف لم نكمى لمثبلث  لممونس مف لممست ند فف لم نكمى لمثبلث  تمنةمم ي  عف " ننم  
ى وفكنػػمس " . ػ لألمػػر لمػػذى ن طػػس بػػأف لم ػػنكمى لمثبلثػػ  مرتبطػػ  إرتبمطػػم  ال ن بػػؿ مطبوعػػم

مػس لإلسػتوامؼ لألوؿ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلمتتزو  و ممػم نسػتوتس اظػر لإلسػتوامؼ لمثػما  لمػرننـ 
 ٓ ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلمذى سب ي لمرننـ 

 ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔو نػػػد إسػػػتتمبى لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن   مطىػػػس لمضػػػـ ونػػػررى بتىسػػػ         
/  ٜٕٕٔـ لمتااػ  رنػـ ػمضػ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗ  ػ( متىس ٜٙ/ٜٕٕٛتأتنؿ لإلستوامؼ لألوؿ ) 

 ٓمدنا  ا ر مس لمت رنح باستخرل   ور، رسمن  مامم  ٜٜٙٔ
ف  لم ضن   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛٔو ممم كماى ماكم  تاح مدنا  ا ر ند نضى بتىس          

لممػونر، ضػممم ػ  نضػى فنمػم تاح مدنا  ا ر ػ  لمت  نررى لممنو   ٜٜٙٔمسا   ٜٕٕٔرنـ 
فاسػتأاؼ لمماكػـو ضػده ذمػؾ لماكػـ   لماكـ لمانمب  لممةػمرض فنػي  و برفض لممةمرض  وتأنند

و   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔتػػاح مسػػتأاؼ  ػػرؽ  وتاػػدد ماظػػره تىسػػ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔبمإلسػػتوامؼ رنػػـ  
متىسػػػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛف ػػػررى لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  تأتنػػػؿ اظػػػر لإلسػػػتوامؼ لألوؿ ولألسػػػبؽ 

مسػػتأاؼ  ػػرؽ سػػممؼ    ٜٜٙٔ/ ٖ٘ٛٓٔماظػػره يػػو  ولإلسػػتوامؼ لمثػػما  رنػػـ  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔ
 ٓلمذكر مةم  ) مئلرتبمط (

َـَٝديـعَضـٞجضغَهؼـحءَحمٌٔـسَجُـ٘وغَػِـ٠َإٔ       "  إعطػمم عػد،  ػنكمى  مػػف  :
سػماس ولاػد ممسػػت ند ولاػد مسػبس ولاػػد  فو مةممىػ  ولاػد، ػ  فنػم كػمف لمتػػمرن   لممةطػ  مكػػؿ  

نمػػ  لمتػػ   ػػدر بمػػم ػ نكػػوف  ا ػػمطم ولاػػدل  النتتػػزف تا ضػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  عاػػي مامػم فو لم 
 ٓب دور اكـ اممو  ولاد بمإلدلا   فو بممبرلم، عف إ دلر فى  نؾ مامم  " 

 ؽ  ٔ٘/  ٖٛٔػ  لمطةف   ٜٔٛٔ/ٙ/ٛ*      ا ض 
 ٖٚٙػ ٗٙٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٔٔ/ٜٕ*      ا ض 
 ٜٚٗػ   ٔٔٔػ  ٕٚػ س   ٜٙٚٔ/٘/ٚٔ*      ا ض 
 ٕٚٙػ  ٓٗٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٗ/ٖٓ*      ا ض  
 ٕٛ٘ػ  ٜٗٔػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚ*      ا ض  
 ٛٓٔػ  ٕٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*      ا ض 
  ٖٓٚػ  ٘ٗٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/٘/ٜٕ*      ا ض 

إمػػػ  لإلسػػػتوامؼ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔفػػػاف ذمػػػؾ نسػػػتوتس ضػػػـ لإلسػػػتوامؼ لمثػػػما  لمػػػرننـ        
ػ من در فنممم اكـ ولاد مئلرتبمط لمذى ال ن بؿ لمتتزو   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛؽ لمرننـ لألوؿ ولألسب

       ٓبنف لم نكنف موضوع لمدعوننف لممستأا تنف "  
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َ)َئٗط٠َٜ(ََََ
بواد، لمسماس و وواد، لممست ند و رى ولضح لمُات  و ثمبى لمساد و يذل لمدفس لمتوي        

وكػػذمؾ فنضػػم  بمإلن ػػمؿ فرنػػمـ  لم ػػنكمى لمثبلثػػ  و ىسػػؿ  وواػػد، لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي و ومس
ولممسػػتؿ فنػػي  ػػرلا  وا ػػم  فف لم ػػنكمى  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلممممػػور بتوننػػس لممسػػت ند لممػػشرخ 

لمثبلث  مسػبس ولاػد ومةممىػ  ولاػد، يػ  تورنػد فكنػمس مطبوعػ  .. يػذل لمػدفس لمتػويرى ولضػح 
ومػػي ب رلرنمػػم لم ػمدرنف تبمعػػم  فػػ  لماتػ  ثمبػػى لمسػاد لمػػذى سػػبؽ مػذلى لمماكمػػ  لإلسػتوامفن  نب

ماظػػػػػػر ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔبممتأتنػػػػػػؿ متىسػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗبممضػػػػػػـ و ثػػػػػػـ فػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔ
لإلسػػتوامفنف مةػػم  و ػ مػػـ تتػػد ذلى لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن   ػػنوم  ت ومػػي مىةػػدوؿ )؟!( عػػف نرلرنمػػم 

تمسؾ ماممنػي لمسمب نف و واسؼ لممستأاؼ ومبمدت لمةدلم  تمنةم  ع مبم  )؟!( مىمستأاؼ عى  
" ال تطمػوف )؟!( إمػ   ػا  يػذه  ـ بكرلمػ  وولتبػمى مماتػي و ػ إال  فف تػورد فامػم ػ يكػذل ؟!!! 

د تػػػـ  ػػػرفي فػػػ  ػػػػػلم ػػػور، لمضػػػوون  إلن ػػػمؿ إسػػػتبلـ لم ػػػنكنف ) ولم ػػػنؾ لمثممػػػث لمػػػذى كػػػمف ن
   غنر ساد " ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ػـ نكوف لمدفس عىػػف ثػ( ومٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔ

تت ضؿ لمماكم  لإلستوامفن  لممطةوف ف  اكممػم ببنػمف ممػمذل فغ ىػى فو تتميىػى  مـو         
لممست مد مف واد، لمسماس و وواد، لممست ند و وواد، لمباؾ لممساوس عىني و وتسىسؿ فرنػمـ  
لم ػنكمى و كمػم مػػـ تت ضػؿ ببنػػمف ممػمذل ال تطمػوف )؟!( إمػػ   ػا  لم ػػور، لمضػوون  إلن ػػمؿ 

مس  ريم  ور،    ضوون  و سوى فاي ف  اظ م  ف  إثبمى لإلرتبمط ( و) لمدلإستبلـ لم نكمى 
لمػمـ ماكمػ   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚفف ماممنػم مىمسػت ند اضػر تىسػ   فف فادل  مـ نتاديم و ػ ومػس

بةد إعبلف لممست ند نماوام  بامم  عى  نرلر لمماكم  و ػ ومػـ  ٜٙ/ٜٕٕٔفوؿ درت  ف  لمدعوى 
لمت ارتأى لمماكم  لإلستوامفن  ػ يكػذل باتػ  ؟!!! ػ فامػم   نتاد لم ور، لمضوون  مذمؾ لإلن مؿ

 ال تطموف إمنمم ؟!!!
عى  فف كمرث  لمكولرث و فف لمماكمػ  لإلسػتوامفن  ونػد فزمةػى مػم فزمةتػي و ػؼ عاػي         

و ػ فمتمػػم فف ترتػػس مػػؤلورلؽ لمتػػ  فممممػػم فػػ  كػػؿ مػػف  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔمػػم  ػػدر مامػػم  بتىسػػ  
ويػ  مػػو رتةػػى إمػػ  لألورلؽ مت طاػػى إمػػ  فف م ماظػػورنف فممممػػم مةػػم و ذنف كماػػلإلسػتوامفنف لمىػػ

امم ت س ف  يمون   يذه لم مم  لمت  تةتىتمم بانر تب ر ال تاطوى ف ط عى  إعامى وتةاى و ول 
مخمم ػػػ  لمثمبػػػى لمػػػدلم  بػػػمألورلؽ . ذمػػػؾ فف لمثمبػػػى فممممػػػم باػػػولفظ لممسػػػتادلى فػػػ  كػػػؿ مػػػف 

إلاي إن مؿ ولاػد و  فىػـ نكػف ياػمؾ ُبػد فمػمـ ن مؿ ولاد و اظرل  ألف ف ؿ لإل لإلستوامفنف فاي
مف ت ػدنـ  ػور، ضػوون   ٜٙ/ٖٖٕ٘و  ٜٙ/ٜٕٕٔماكمت  فوؿ درت  ف  كؿ مف لمدعوننف 

ويػو مػم  ؿ لمولاد وعرض لأل ؿ مىمضػميم، وطبؽ لأل ؿ ف  كؿ ماممم أل ؿ ذمؾ لإلن م
ؿ لمضػوون  لممطمب ػ  ادث ومستؿ  ػرلا  عىػ  وتػي لمامفظػ  لممطونػ  عىػ   ػور، لإلن ػم

أل ػػػىي فػػػ  كػػػؿ مػػػف لمػػػدعوننف فف " لأل ػػػؿ مةػػػروض مىمضػػػميمه " و ػ وال عىػػػ  لمماكمػػػ  
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ومو فةىى  إبرلز " لأل ؿ " مئلطبلع عىني ولإلستوامفن  إذل مـ تطموف سوى فف تت ضؿ بطىس 
وفمػرى بػابرلز لأل ػؿ مئلطػبلع عىنػي ألبػرزه دفػمع لمطػمعف ممػم و ػ ويػ  مػو ت ضػىى وفمػرى ػ 

دعونمف طمػػػػوف !!! بضػػػػـ ف ػػػػؿ لإلن ػػػػمؿ مسػػػػىـ ممػػػػم دفػػػػمع لمطػػػػمعف بػػػػذمؾ ونػػػػد  ػػػػمرى لمػػػػمت
إال  فف لمماكم  لإلستوامفن  مـ تتد دلعنم  مطىس إبرلز لأل ػؿ متطىػس  ماظورتنف فمممممم مةم  و

ومػـ   تطمػوف ػ إمػ  لم ػور، لمضػوون  وعىني ػ زنمد، عى  إطبلع ماكم  فوؿ درت  مم دلمى ال
امػػػػم وتػػػػدى دلعنػػػػم  ممبمغتػػػػ   سػػػػتأاؼ ودفمعػػػػي بت ػػػػدنـ وضػػػػـ لأل ػػػػؿ ولممتتػػػػد دلعنػػػػم  ألمػػػػر  ول 

  ػور، لمضوونػ ػػػمذه لمػكذل ؟!!! ػ مػػوف ػ يػػػػلممستأاؼ فػ  اكممػم لممطةػوف فنػي بأامػم  " ال تطم
  ٓنكمى " ؟!!!!!!!!!!! تبلـ لمػػ مؿ إسػإلن

لماػد و ػ فىػو رتةػى عىػ  فف كمرثػ  لمكػولرث و ومأسػم، لمم سػ  و ػ مػـ ت ػؼ عاػد يػذل         
لمماكمػػػػ  لإلسػػػػتوامفن  إمػػػػ  لألورلؽ لمموتػػػػود، فممممػػػػم بمإلسػػػػتوامفنف لمماظػػػػورنف مةػػػػم ب رلرنمػػػػم 

متبناػػى فف " ف ػػؿ لإلن ػػمؿ " لمػػذى  إرتػػأى و  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗو  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔرنف لم ػػمد
فاػػولؿ  ٖنػػد عػػرض بممماضػػر رنػػـ ال تطمػػوف  إمػػ   ػػورتي لمضػػوون  و باتػػ   فف ت ػػوؿ  إامػػم 

( و ورتي لمضػوون   ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘لممرفؽ ف ىي بممدعوى  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘لمتدند، ف  م ر 
ف ػػػػد فثبػػػػى س ( و  ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔ)  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔوى بممػػػػدع ٕلممطمب ػػػػ  أل ػػػػىي بممامفظػػػػ  /

فف لم ػػمك  ) لمطػػمعف ياػػم ( نػػد نػػدـ ر لمموتػػود ف ػػىي فمػػمـ لمماكمػػ  و ماػػرر ذمػػؾ لمماضػػ
ػ وفثبػػػى ماػػػرر  ٓ٘بػػػرنـ / ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔوعػػػرض ف ػػػؿ إن ػػػمؿ إسػػػتبلـ ا دنػػػ  لممػػػشرخ 

وففػرغ ماػرر لمماضػر مػم إطىػس عىنػي با سػي    ذكور فاي إطىس عى  ذمؾ لأل ؿ و لمماضر لمم
فف يػذل لأل ػؿ نتضػمف لم ػنكمى ذمؾ لإلن مؿ ف   ىس لمماضػر  و وبػنف  مف ولنس ف ؿ

 لمثبلث  : 
 ٓٔ/٘ٔ  عىػػػػ  باػػػػؾ م ػػػػر لمػػػػدوم  بتػػػػمرن ٓٔٔٙٗٗٔ*  لم ػػػػنؾ لألوؿ                   

 تـ ٕٓٓ٘بمبى  
 ٔٔ/ٕ٘عىػػػػ  باػػػػؾ م ػػػػر لمػػػػدوم  بتػػػػمرن   ٔٔٔٙٗٗٔ*  لم ػػػػنؾ لمثػػػػما                   

 تـٓٓٓٔبمبى  
 ٕٔ/ٕ٘عىػػػ  باػػػؾ م ػػػر لمػػػدوم  بتػػػمرن   ٕٔٔٙٗٗٔ*  لم ػػػنؾ لمثممػػػث                   

 تـٓٓٓٔبمبى  
لإلسػػتوامفن  ػ فف  وفضػمؼ ماػػرر لمماضػر لممػػذكور ػ لمموتػػود ف ػىي فمػػمـ لمماكمػ         

لم مك  ) لمطمعف يام ( فبدى إستةدلده مت دنـ  ور، ترفؽ بػدال  مػف لأل ػؿ لمػذى إطىػس عىنػي 
مارر لمماضر و ػ وندـ يذه لم ور، فةبل  و ػ وي  مرف   بأ ؿ ذمؾ لمماضر لمموتود فممـ 

 ٓلمماكم  لإلستوامفن  ومف نبىمم فممـ ماكم  فوؿ درت  
إمػػػ  لم ػػػور،  فاػػػي غنػػػر  ػػػانح فف لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  مػػػـ تطمػػػوف ولنػػػس لألمػػػر إذف        
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امػػػم يػػػ  مػػػـ تتػػػد بػػػدل  مػػػف إختػػػرلع )؟!( ذرنةػػػ  فو بػػػمألارى تةىػػػ  ممػػػم لمضػػػوون  مئلن ػػػمؿ و  ول 
تةتىى وفعتىى بي فػ  نضػمومم لمامضػس ػ بػبل مبػرر ا ن ػ  !! ثػـ تك ػؼ ممػم مػم تػرى إمنػي 

ػ فىػـ تتػد سػوى تىػؾ لم ممػ  لمةتنبػ  لمتػ  لمةتىػ  لمامضػب  فمضػى تباػث عػف تةىػ  وذرنةػ  و 
كػػمف عىنمػػم ػ مػػو كماػػى ا ػػم  ال تطمػػوف إمػػ   ػػور، لإلن ػػمؿ لمضػػوون  ػ فف تا ػػؽ ولنػػس يػػذه 
لم ور، لمضوون  وفف تأمر باعمد، عرض لأل ؿ فو بت دنمي إلرفمنػي ػ فمػذل يػو ولتػس لمةدلمػ  

 ٓوروح ونولـ لم ضمم 
لممأسػمه مػف يػذه لمكػولرث و ػ فرلبةػ  لنثػمف  فف عى  فف ذمػؾ كىػي مػـ نكػف اسػس يػذه        

س و ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔفػػ  كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔدفػػمع لمطػػمعف فبػػدى فػػ  مذكرتػػي 
 ........س  طىبػػػػم  إاتنمطنػػػػم  تمزمػػػػم   باسػػػػتدعمم لم ػػػػمك  لممسػػػػت ند فػػػػ  لم ػػػػنكمى ٜٙ/ٜٕٕٛ

 ػدوره مػف ماكمػ  فوؿ ممامن ػتي و ػ ويػو طىػس نسػتاد فنمػم نسػتاد إمنػي إمػ  نػرلر سػمبؽ سػبؽ 
س ( فػػػػ  نرلريػػػم إعػػػػمد، لمػػػدعوى مىمرلفةػػػػ  مػػػػف  ٜٙ/ٜٕٕٛ) ٜٙ/ٖٖٕ٘درتػػػ  فػػػػ  لمػػػدعوى 

إلعػػبلف لممسػػت ند لممػػذكور ومولتمتػػي و ػ وتػػـ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚإمػػ  تىسػػ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٓ
و ػ ونػػػدـ ف ػػػؿ ذمػػػؾ لإلعػػػبلف ويػػػو فمػػػمـ لمماكمػػػ   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚبمم ةػػػؿ إعبلاػػػي متىسػػػ  
 ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚدلى و ػ وفممممم فنضػم  فف ماممنػم  اضػر عاػي بتىسػ  لإلستوامفن  ضمف لمم ر 
وؿ درت  ػ بانػر فةدمى ماكم  فو  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔت   ثـ تخىؼ تىس  فممـ  ماكم  فوؿ در 

ومػف ثػـ نبي و ومكامػم مػـ ت ةػؿ بتمتػم  و عف نرلريم ويو عدوؿ ُنىزْممػم لم ػماوف بتسػبمبرر ػ  ؟!!! 
دعمم ذمػػؾ لممسػػت ند ) لم ػػمك  ( ممامن ػػتي طىبػػم  ولتػػس نكػػوف لمطىػػس لإلاتنػػمط  لمتػػمـز باسػػت

ن ك ويو مم سنرد بنماي ف  وتي مسػت ؿ مػف فسػبمس  مف إخبلال  تسنمم  باؽ لمدفمع ولإلتمب  ول 
يػذل لمطةػػف و ولمممػػـ ياػػم فاػػي مػػنس عىػػ  لمماكمػ  لإلسػػتوامفن  مػػو كماػػى ال تطمػػوف ا ن ػػ  كمػػم 

تمم كؿ مم عرضامه ومف فف مارر لمماضر رنـ وفم! ػ  مى ور، لمضوون  مئلن مؿ و نممى ؟!
ند إطىس عى  ف ىي ػ  وفف يذل لأل ؿ مةروض  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاولؿ م ر لمتدند، ف   ٖ/

بمم ةؿ عىنمم مم عىنمم إال  فف تأمر بابرلزه وت دنمي فُنً ْدـ و .. مـ نكف عىنمم متبى ف  فمر يػذل 
م  وعػػدال  !!! ػ إمػػ  طىبػػي لمتػػمـز سػػوى فف تتنػػس لممسػػتأاؼ ػ ا ػػ ـ  لإل ػػتبمه لممبمغػػى ؟!! 

باسػػتدعمم ذمػػؾ لممسػػت ند لممممػػور بتوننةػػي ذمػػؾ لإلن ػػمؿ متولتمػػي بػػي وتاسػػـ فمػػره و ػ إال  فف 
لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  ونػػد فزمةػػى مػػم فزمةتػػي و مػػـ ت ػػأ  ػػنوًم مػػف ذمػػؾ و ػ مػػـ ت ػػأ لمرتػػوع إمػػ  

م ػػر لمتدنػػد، فػػ  فاػػولؿ  ٖلألورلؽ متػػرى فف ف ػػؿ لإلن ػػمؿ عػػرض عىػػ  ماػػرر لمماضػػر 
لمموتػػػود ف ػػػىي و ػػػورتي فمػػػمـ لمماكمػػػ  وفطىػػػس عىنػػػي ماػػػرر ذمػػػؾ لمماضػػػر  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘

وفثبى ا نى  إطبلعي ت  نبل  عىػ  ذمػؾ لأل ػؿ و ػ ومػـ ت ػأ فف تطىػس مػف دفػمع لممسػتأاؼ 
ومػػـ ت ػػأ فف تتنػػس وؿ عػػدـ إطموامامػػم لممبمغػػى ؟!!و إبػػرلز فو ت ػػدنـ لأل ػػؿ منػػزوؿ فو ال نػػز 

طىس متةنف لإلتمب  و رفضي إخبلؿ باؽ لمدفمع و فتستدع  لم مك  لممسػت ند  لممستأاؼ إم 
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لممونس عى  يذل لإلن مؿ وتولتممي متةػرؼ وت طػس يػؿ يػو تػدنر فو غنػر تػدنر بمإلطمواػمف 
لمػػػذى سػػػابتي لمماكمػػػ  باتػػػ  بةػػػد فف فعتىػػػى وتةتىػػػى نضػػػمميم لمػػػذى سػػػبؽ بنػػػمف فاػػػي إفت ػػػد 

 ٓكمـ لم ضمون  ػوممى لألاػم 
َ:َََصَحمٌٔسَجُ٘وغٝهضَهؼ

"   فف لمماكم  ي  لممبلذ لألخنر لمػذى نتةػنف فف نا سػح متا نػؽ لمولنةػ  وت  ػنمم عىػ      
لموتػػي لم ػػانح  ػ غنػػر م نػػد، فػػ  ذمػػؾ بت ػػرؼ لمانمبػػ  لمةممػػ  فنمػػم تثبتػػي فػػ  نمومػػ   ػػمود 

اويػػػم و  لإلثبػػمى فو تسػػػ طي مػػػف فسػػػممم لم ػػػمود لمػػذنف  عػػػمناول لمولنةػػػ  فو نمكػػػف فف نكواػػػول عمن
ااىػػؽ  بػػمس لمػػدفمع فػػ  وتػػي  طمرننػػي و  ويػػو مػػم تأبػػمه  ن  إات ػػى لمتدنػػ  فػػ  لممامكمػػ   ول  ول 

 ٓلمةدلم  ف د لإلبمم "  
 ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔػ  س  ٜٓٚٔ/ٖ/ٕ*     ا ض 

ذ كػػمف مػػم ت ػػدـ و و بػػمى تىنػػم  فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و ػ ولنخػػر لممطىػػوس اظػػر          ول 
ل لمطةف و ػ ند عمبي لم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ممم فسىسي إم  لمطةف فني بمما ض مس يذ

مخمم ػػػ  لم ػػػماوف بةػػػدـ تطبن ػػػي  فاكػػػمـ لإلرتبػػػمط فػػػ  ولنةػػػ  م طػػػوع ب نػػػمـ لإلرتبػػػمط فنمػػػم بػػػنف 
س  ػػػػػػرؽ لممطةػػػػػػوف عىنممػػػػػػم  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛو  ٖ٘ٛٓٔلم ػػػػػػنكنف موضػػػػػػوع لإلسػػػػػػتوامفنف 

 ٓبمما ض بطةانف مطىوس اظريمم مةم  مئلرتبمط 
 
 
ََجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع:َـَََحُػحَغ

ثمبػػػى بةػػػرض لمونػػػموس ولممةػػػممـ لمرونسػػػن   ػ وبممسػػػبس لمسػػػمبؽ مػػػف فسػػػبمس لمطةػػػف و           
مىمرلفةػ  مػػف  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔوبػممم ردلى و   فف ماكمػ  فوؿ درتػػ  كماػى نػد لعػػمدى لمػدعوى 

 ......نكنف إلسػػػتدعمم لممسػػت ند فػػػ  لم ػػػ ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚإمػػػ  تىسػػ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٖٓتىسػػ  
ونػمـ لممسػتأاؼ / لمطػمعف ػ بتا نػذ نػرلر لمماكمػ  وفعىػف لممػذكور إعبلاػم  و ممولتمتي ومامن تي 

نماوانػػم  عػػف طرنػػؽ لمماضػػرنف نػػدـ مىماكمػػ  ف ػػىي مىاضػػور ممولتمتػػي وسػػممع فنولمػػي بتىسػػ  
ػ لمتػ  إسػتووا ى  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔفمػمـ ماكمػ  فوؿ درتػ  فػ  تىػؾ لمػدعوى )  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚ

وطىػػػس فتػػػبل   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٚس ( ػ و فاضػػػر عاػػػي ماػػػمـ بتىسػػػ   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔبػػػرنـ 
و ػ وفنمم  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔماضور لممامم  لأل ى  وساد لموكمم  وفتىى مي لمماكم  متىس  

عدمى ماكم  فوؿ درت  عف نرلريم لمػذى مػـ تىتػـز بػي واكمػى فػ  لمػدعوى دوف فف تػورد فػ  
َٓم رلر لمذى إتخذتي متا نؽ لمدمنؿ ف  لمدعوى مدوامى اكممم بنمام  مسبس عدوممم عف يذل ل

َ
َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
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"   إذل كماػػى لمماكمػػ  نػػد رفى فف لم  ػػؿ فػػ  لمػػدعوى ػ نتطىػػس تا نػػؽ دمنػػؿ بةناػػي و     
فولتس عىنمم فف تةمؿ عى  تا نػؽ يػذل لمػدمنؿ ػ فو تضػمف اكممػم لألسػبمس لمتػ  دعتمػم إمػ  

وذمػػؾ باػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػدد لمػػػدمنؿ و ألف لمةػػدوؿ عػػف يػػذل لمتا نػػؽ و 
 " ٓتا نؽ لألدم  ف  لممولد لمتامون  ال ن ح فف نكوف ريف م نو  لممتمـ 

  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 

َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
تا ن ػي   "  مم تذكره لمماكم  مف فسبمس مةدوممم عف نػرلر ممػم فو عػف تا نػؽ دمنػؿ رفى     

 ٓثـ عدمى و إامم نتةنف فف تكوف فسبمبم  سموا  و وتخضس مرنمب  ماكم  لما ض "
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٖ٘ٛػ  ٙٚٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٓٔ/ٙٔ* ا ض 
  ٜٗٙػ  ٖٕٙػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٔ/ٔ* ا ض 

مػػذى نػػررى ل ....و إذ عػدمى ماكمػػ  فوؿ درتػػ  عػػف نرلريػػم سػممع لم ػػمك  لممسػػت ند         
سممعي و ومـ تبنف سبس عدوممم ممم نةنػس اكممػم بمم  ػور ولإلخػبلؿ باػؽ لمػدفمع و ونةنػس 
ف  ذلتي لماكـ لإلستوامف  بذلى لمةنس إذل يػو مػـ نتػدلرؾ ذمػؾ إمػم بسػممع لم ػميد فو بنػمف مػم 

فػػػػاف لمثمبػػػػى بمػػػػذكرت   دفػػػػمع   إذل كػػػػمف ذمػػػػؾ و ٓٓفوؿ درتػػػػ  وو  سػػػػكتى عػػػػف بنماػػػػي ماكمػػػػ 
 ٜٕٕٛس و    ٜٙ/  ٖ٘ٛٓٔفػػ  كػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔلمطػػمعف   لممسػػتأاؼ

/  ٜٕٕٛو   ٖ٘ٛٓٔذكورنف  بمإلسػػتوامفنف لممػػ ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔس وبماضػػرى تىسػػت   ٜٙ/ 
فف دفمع لممستأاؼ فبدى طىبم  إاتنمطنم  تمزمػم  باسػتدعمم ومامن ػ  لممسػت ند لم ػمك   س و ٜٙ
مـ ماكمػ  فوؿ درتػ  عىػ  ااػو مػم سػىؼ بنماػي و ػ لمسػمبؽ لمت رنػر بطىػس سػممعي لمػ ....../ 

وذمؾ تا ن م  مدفمع لممستأاؼ / لمطمعف ب أف ا ن   لمولنةػ  ومسػتاديم إن ػمؿ إسػتبلـ لما دنػ  
وعىػػ  فف لممسػػتأاؼ / لمطػػمعف كػػمف ضػػان   إلرتبػػمط بػػنف لم ػػنكمى مػػف امانػػ  ولمػػدلؿ عىػػ  ل

م فةػػبل  مى لمثبلثػ  ورؼ فوممػؿ عىػ  لم ػنكترنمػ  ا ػس ونةػى مػف ذمػؾ لممسػت ند لمػػذى تا ػ
ػ بترنم  ا س تبنح لألمر لمذى ف دره لمسماس ) لممستأاؼ / لمطمعف  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔف  

و  ٖ٘ٛٓٔ( إمػػ  لمباػػؾ بونػػؼ  ػػرؼ كػػؿ مػػف لم ػػنكنف لمثػػما  ولمثممػػث موضػػوع لإلسػػتوامفنف 
س لمماظػػػورنف مةػػػم  ػ مشنتػػػم  مػػػس تةىنػػػ  لم نمػػػ  فمماػػػمى م ػػػممح لمسػػػماس   ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛ

ويػػو مػػم تتػػموز عاػػي لممسػػتأاؼ / لمطػػمعف ممػػم نضػػمم فو رضػػمم و ممسػػت ند ماػػنف لم  ػػؿ بناول
رغػػـ فا نتػػي فنػػي فأ ػػدر لألمػػر إمػػ  لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ لم ػػنكنف 

نبؿ عد،  مور مػف  ػدور اكػـ فوؿ  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕلمذى تـ فةبل  عى  ااو مم سىؼ بتمرن  
لممسػػػػتأا تنف بمألسػػػػػتوامفنف  ٜٜٙٔ/ ٖٖٕ٘و  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔدرتػػػػ  فػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف لمػػػػدعوننف 
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 ٓ ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔس لمماظورنف مةم  بتىس  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛو  ٖ٘ٛٓٔ
و مػػس فف يػػذل لمطىػػس لإلاتنػػمط  لمتػػمـز ثمبػػى بمػػذكرت  دفػػمع لممسػػتأاؼ / لمطػػمعف         

ماضػػػػر تىػػػػؾ وبكػػػػؿ مػػػػف لإلسػػػػتوامفنف لممػػػػذكورنف و مىماكمػػػػ  لإلسػػػػوامفن  فػػػػ   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔ
إال  فف لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  مػػـ تتػػس لممسػػتأاؼ / لمطػػمعف إمػػ  يػػذل فػػ  كػػؿ ماممػػم و  لمتىسػػ 

ومػـ تةػرض مػي ال بػمإلنرلد  اكممم عف بنماي سػكوتم  تممػم  و لمطىس لمتويرى لمتمـز وسكتى ف 
 وال بػػػػػػػػممرد و فػػػػػػػػ  لمونػػػػػػػػى لمػػػػػػػػذى فنػػػػػػػػي باتػػػػػػػػى لممسػػػػػػػػتأاؼ فػػػػػػػػ  اكممػػػػػػػػم بةػػػػػػػػدـ إطموامامػػػػػػػػم

مئلن مؿ لممونػس مػف ذمػؾ لم ػميد لمػذى فاتمػى عػف سػممعي  ) لممبمغى ( مى ور، لمضوون   
 ولممةروض ف ىي عى  ااو مم ت دـ بنماي بممسبس لمسمبؽ !!!

 
 

َ:ََََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"   متػػػ  كػػػمف مػػػم إختػػػتـ بػػػي لممػػػدلفس عػػػف لمطػػػمعانف  مرلفةتػػػي مػػػف طىبػػػي ف ػػػىنم لم ضػػػمم     

مامن تي نةد ػ عى  يذه لم ور، ػ  بمثمبػ  طىػس ببرلمتممم ولاتنمطنم  إستدعمم ضمبط لممبماث م
تمـز تىتـز لمماكم  باتمبتػي عاػد لإلمتتػمم إمػ  لم ضػمم بانػر لمبػرلم،  و  فػاف لماكػـ إذ نضػ  

  ٓبادلا  لمطمعانف و  نكوف م وبم  بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع   "  
  ٕٓٗػ  ٙٚػ   ٖٔػ  س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 

 
 
 
 

َ:ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
اتنمطنػػم سػػممع  ػػميد إثبػػمى فو إتػػرلم      "   طىػػس لمػػدفمع فػػ  ختػػمـ مرلفةتػػي لمبػػرلم، ف ػػىنم  ول 

تا نػػؽ مةػػنف نةتبػػر طىبػػم  تمزمػػم  تىتػػـز لمماكمػػ   باتمبتػػي متػػ   كماػػى  مػػـ تاتػػي إمػػ  لم ضػػمم 
 ٓبممبرلم، "  

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

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

و ممػػػػم ت ػػػػدـ نبػػػػنف فف لماكػػػػـ لممطةػػػػوف فنػػػػي نػػػػد رلف عىنػػػػي عػػػػولر لمػػػػبطبلف مى  ػػػػور         
 ٓولإلخبلؿ باؽ لمدفمع ممم نةنبي ونستوتس ا ضي 
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َ:َـَسالٍَحبنَجُضكحعجُوظٞعََٝجإل:َـَعجذؼحَ
مػػػػ  فوؿ درتػػػػ  و مػػػػذكر، مكتوبػػػػ  بدفمعػػػػي و مشنػػػػد، بػػػػأربس اػػػػولفظ نػػػػدـ لمطػػػػمعف مماك        

 طونى عى  : ػمستادلى و 
ػ مػػػف  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔفػػػ  لم ضػػػن   ٕ ػػػور، ضػػػوون  طبػػػؽ لأل ػػػؿ نػػػدمى بامفظػػػ  /  (ٔ)

و ػ لممرفػػػؽ ف ػػػىي  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاػػػولؿ م ػػػر لمتدنػػػد، بتػػػمرن   ٖلمماضػػػر رنػػػـ / 
تةرض ممم لمطمعف و  ػ و نتضمف ت م نؿ ولنة  لما س لمت  ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘بمم ضن  

و  ٔٔٔٙٗٗٔو  ٓٔٔٙٗٗٔعىػػػ   ػػػنكمى ثبلثػػػ  فرنػػػمـ  .......تا ػػؿ بمػػػم لممسػػػت ند 
بنامػم نػمـ و  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔتػـ بتػمرن   ٕٓٓ٘   رؼ فوممم ويػو بمبىػو  ٕٔٔٙٗٗٔ

تػـ و  ٓٓٓٔلم مك  / لمطمعف يام بونؼ لم نكنف لمثما  و لمثممث و كؿ ماممم بمبىػ  
لمسماس و لممست ند مانف لم  ػؿ بناممػم نضػمم فو رضػمم ػ  تةىن  لم نم  فممامى م ممح

و ذمػػػؾ اممنػػػ  ألمػػػولؿ لمسػػػماس لم ػػػمك  / لمطػػػمعف مػػػف لما ػػػس لمولنػػػس عىنػػػي و لمػػػذى 
عى  لم نكمى لمثبلث  و إستوم  عى  ننم  فومممػم م ػمم  ػ     .......بم تضمه تا ؿ 

ب ػػم مىمول ػػ مى لممت ػػؽ ويمنػ  مػػـ ن ػػـ لممػػذكور بتا نػذيم و مػػـ نػػورد لألكنػػمس لممطبوعػ  ط
 عىنمم .

 
 ٓ٘(     ور، ضوون  ػ  ولأل ؿ مةروض مىمضميم، ػ مػف إن ػمؿ لسػتبلـ ا دنػ  بػرنـ / ٕ) 

 ٔٔٔٙٗٗٔلممسػت ند بمم ػنؾ   .......م مابمم ومػدنريم   ........ مدر عف  رك  
و لم ػػنؾ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘لممسػػتاؽ  ٕٔٔٙٗٗٔو لم ػػنؾ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘لممسػػتاؽ 

) تـ  ػرفي ( لم ػمدرنف مػف لممػتمـ ثمبػى فنػي  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔؽ لممستا ٓٔٔٙٗٗٔ
تـ  بمم نكمى  ٓٓ٘ٗنان  ) لممتمـ ( مبى    .......فف لم مك  ) لممست ند (  إستىـ 

لمثبلثػ   ػ ومامػم لم ػػنؾ موضػػوع لمػدعوى لممطةػػوف فػ  اكممػػم  ػ مسػاوب  عىػػ  باػػؾ  
و  وذمػػؾ ننمػػ   ٜ٘/ ٕٔ/ٕ٘و  ٔٔ/ٕ٘و   ٓٔ/٘ٔم ػػر لمػػدوم  / لألم ػػ  إسػػتا مؽ 

 ٓمطبوعمى  وفكنمس 
(     ور،  مةتمد، ومختوم  مف باؾ م ػر لمػدوم  فػرع لألم ػ  ت نػد باسػتبلـ  لمباػؾ فػ  ٖ) 

ف ػػؿ لمخطػػمس لمموتػػي مػػف لممػػتمـ إمػػ  لمباػػؾ ولمػػذى نخطػػره فنػػي باماػػمم   ٜٜٙٔ/ٙ/ٙ
  ٓلإلن مؼ  و رؼ لم نؾ موضوع لمدعوى لممطةوف ف  اكممم امؿ ت دنمي مىباؾ  

(    ف ػػؿ إاػػذلر موتػػي مػػف لممػػتمـ لمطػػمعف مىمسػػت ند بمم ػػنؾ موضػػوع لمػػدعوى لممطةػػوف ٗ) 
ػ  ا ػػر  ػ  فرض  لمتومػػؼ ػ  مدناػػ  ......." عىػػ  عاولاػػي   .......فػ  اكممػػم  "  

لممػػدوف بببلغػػي فػػ  لمماضػػر موضػػوع لمتااػػ   نوضػػح ا ن ػػ  لممةػػممبلى بػػنف لممػػتمـ 
اػػػؾ  م ػػػر لمػػػدوم  لممسػػػاوس عىنػػػي باماػػػمم ولممسػػػت ند بمم ػػػنؾ ونخطػػػره بأاػػػي فخطػػػر ب
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 ٓلإلن مؼ و رؼ ننم  لم نؾ 
ػ    .....(   ف ػؿ إاػذلر موتػي مػف لممػتمـ لمطػمعف  إمػ  لممسػت ند مىمػر، لمثمانػ  و ػ عىػ  ٘) 

فرض لمتومػؼ  ػ  م ػر لمتدنػد،  ػ  نخطػره فنػي بأاػي  نػد فخطػر باػؾ م ػر لمػدوم / 
باماػػػػمم   لممطةػػػػوف فػػػػ  اكممػػػػم و  وضػػػػوع لمػػػدعوىلألم ػػػ  لممسػػػػاوس عىنػػػػي  لم ػػػػنؾ م

 ٓلإلن مؼ و رؼ  ننم  لم نؾ  مىمست ند  
 
(   ف ؿ  ممد، مةتمد، ومختوم   مدر، عف باػؾ  م ػر لمػدوم  فػرع لألم ػ  ت نػد فاػي نػد ٙ)

بمبىػػ   ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕتػـ  ػرؼ لم ػػنؾ موضػوع لمػػدعوى لممطةػوف فػ  اكممػػم بتػمرن   
لممظمر مي مف  ...... ـ  ند لألخنرمىمست ......تـ ولم مدر م ممح لم مك  / ٓٓٓٔ

 ٓ)لممتمـ لمطمعف(  .......وذمؾ خ مم مف اسمس لمةمنؿ /  .......لممست ند لألوؿ 
كمػػم نػػدـ دفػػمع لمطػػمعف مماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػذكر، مكتوبػػ  فػػ  سػػى ورنػػمى تضػػماى         

 بنمام ممذل لمدفمع لمتويرى و ػ ورد فنمم ورد فنمم : ػ
وع لمدعوى ن مبىػي ماػذ تارنػره و فػ  تػمرن  إسػتا مني ر ػند نػموـ نمبػؿ "   فف لم نؾ موض    

وغمنػ  مػم فػ  لمولنةػ  فف لممػتمـ فرلد فف مممسػتادلى فاػي تػـ  ػرفي فةػبل  و مىسػاس و ػ وثمبػى ب
ت ػمم ألى مػبس فمػر  ماػؽ ػ مػف لما ػس لمػذى ونػس عىنػي ونامػ  مممػي ػ ومػي كػؿ ل ومػس ذمػؾ ول 

نػي و وعىنػي لنف ػ عىػ  لممػتمـ لممتاػ  عىنػي ػ فف ب ػرؼ لم ػنؾ وتػـ  ػرفي ممػف ا ػس عى
 ٓنسة  مىا وؿ عى  مممي لمذى إستوم  عىني لم مك  بانر اؽ!!! 

جُشييَٓٞػٞعَججل٘ذسَجملحغِسَجؼءََٖٓمثََٖأُل٠ًَيؾًَحََٕٓلغٝعََإَٔيٞعصٛحََ
جملـطليضَُِٔطٌََُْٜٝ٘ٚأسََذاُطؼجََٓٚٝملَيوَْذحُطٞعيضَدمحَئػـغَجملطََْٜئىلَ

ُر٘يَذايوحفَطغفَجُشييَ،ََٝٓغَطُيَكإَجملطَْٜئضوحءََألََُٟرؾَـَهضَئسـحعَج
1َُِٔـطليضَ،َٝمتَطغفَجُشيئَُِـطليضَكؼالَاأسـغَجُر٘يََجملـذٞخَػِيَٚجُشييَٝجملـطليضَذاُـحءَجإليوحفَٝطغفَجُشييَ

عى  تورند عدد فم   كنس  ......إت ؽ لممتمـ مس لم مك  /  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔبتمرن     ػ   ٔ"
اػػرر لممػػتمـ م مبػػؿ يػػذه لمبضػػمع  ثػػبلث  ػػنكمى عىػػ  باػػؾ م ػػر لمػػدوم  لألوؿ و 

تػػػػػـ مػػػػػشرخ  ٓٓٓٔو ولمثػػػػػما  بمبىػػػػػ   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔتػػػػػـ مػػػػػشرخ  ٕٓٓ٘بمبىػػػػػ  
و ػ وتاػػرر  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘تػػـ مػػشرخ  ٓٓٓٔو ولمثممػػث بمبىػػ   ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘

ذكػػر بػػي فف  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔبتسػػىنـ يػػذه لم ػػنكمى لمػػثبلث مىمسػػت ند إن ػػمؿ مػػشرخ 
 ٓكمى لمثبلث ننم  مطبوعمى وفكنمس لم ن

ػ   ونمـ لممست ند ػ لم مك  ػ ب رؼ ننم  لم ػنؾ لألوؿ إال  فاػي إمتاػس عػف تسػىنـ لمبضػمع    ٕ
ممم فضطر لممتمـ ػ اممن  ممممي مف يذل لما س لمولنس عىنػي ػ إمػ  إخطػمر لمباػؾ 
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رنػـ  بان مؼ  رؼ لم نؾ موضوع لمتاا  لمممثى  و ػ وبػمدر إمػ  تارنػر لمماضػر
فثبػػى فنػػي تضػػرره  .....ضػػد /    ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاػػولؿ م ػػر لمتدنػػد، بتػػمرن   ٖ

مػػف إخػػبلؿ لألخنػػر بامتزلمػػي بتورنػػد لألكنػػمس ولممطبوعػػمى لمماػػرر بثمامػػم  ػػنكمى 
 وى لمممثى  . ػثبلث مامم لم نؾ موضوع لمدع

ره ػ   إال  فف لم ػمك  تمػرس مػف لمػرد عىػ  لمماضػر رغػـ طىػس ا طػ  ما ػن  لمبكػرى اضػو  ٖ
و ػ وعمػػد لم ػػمك  إمػػ  تارنػػر  ٜٜٙٔ/ٕ/ٚو  ٜٜٙٔ/ٕ/ٖو  ٜٜٙٔ/ٔ/ٜٕفػػ  

موضػوع لمتااػ  لماممنػ  ب  ػد إتخػمذ لإلتػرلملى  ٜٜٙٔ/ٔ/ٕٙلمماضر لممشرخ 
لم ماوانػػ  ضػػد لممػػتمـ و فنػػر فنػػي فف سػػبس تارنػػر لم ػػنؾ مةػػممبلى تتمرنػػ  وفخ ػػ  

بلث سػػمم   لمػػذكر تمممػػم  تخى ػػي عػػف تورنػػد لألكنػػمس لمماػػرر ب نمتمػػم لم ػػنكمى لمػػث
 ٓومف بنامم لم نؾ موضوع لمدعوى لماممن  

ت ػمم  ألى مػبس ػ و مػس فف لم ػمك  ا ػس عىػ  لممػتمـ ياػم ومػـ ن ػ  بػمإلمتزلـ لمػذى   ػ     ٗ ول 
تاػػرر مػػف فتىػػي لم ػػنؾ ػ فخطػػر لممػػتمـ لمباػػؾ لممسػػاوس عىنػػي لم ػػنؾ ولممسػػت ند 

 " ٓمىمست ند فةبل   بامامم لإلن مؼ و رؼ لم نؾ مىمست ند وتـ  رؼ لم نؾ 
غَْأػحكصَجملظًغزَذؼضَإَٔئؿطؼغػصَجملـط٘ضجشَجملوضٓسَحملٌٔسَأٍَٝصعجـسَكـ٠َ

َ:َـَجملؼحعػس
"   ممم ت دـ نبنف فف لم مك  تا ؿ عى  لم نؾ موضوع لمتاا  لمممثى  بطرنؽ لما س     

تورنػػديم ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامتزلمػػي تورنػػد لألكنػػمس لممت ػػؽ عىػػ  
ماسػمس لممػتمـ وعػدديم فم ػ  كػنس ػ و مػس ذمػؾ كػمف مى ػنؾ ر ػند نػموـ نمبػؿ مىسػاس و فمػر 

 لمسماس لممتا  عىني ف  لما س ب رفي ممف ا س عىني ػ و تـ  رفي فةبل . 
َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

موتػػي "    متػػ  كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم  لمتػػ  فمػػرى لمماكمػػ  بضػػممم تا ن ػػم      
لمطةف فف لمطمعف ندـ إم  ماكم  ثما  درتػ  مػذكر، بدفمعػي ضػمامم ظػروؼ إ ػدلره لم ػنؾ 
موضوع لمدعوى ولألدم  عى  فف ا وؿ لممدع  بمما وؽ لممدان  عى  يػذل لم ػنؾ إامػم كػمف 
بطرنػػؽ لماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ بأاػػي اػػرر لم ػػنؾ ثماػػم  مبضػػمع  مػػف لألنم ػػ  وعاػػد إسػػتبلممم 

عف خرؽ ممزن  مى وف  ف  بمالى ماى ػ  و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػد تبنف فامم عبمر، 
إاتم  إم  تأنند لماكـ لم مدر مف ماكم  فوؿ درت  ػ لمذى دلف لمطمعف ػ فخذل  بأسػبمبي دوف 
فف نةػرض ممػػم فبػدله لمطػػمعف  فػػ  مذكرتػي و وكػػمف دفػمع لمطػػمعف لمػػذى ضػماي لممػػذكر، سػػمم   

ى لممطرواػ  ػ يممػم  وتويرنػم  ممػم نترتػس عىنػي مػف فثػر فػ  لمػذكر نةػد ػ فػ  خ ػوص لمػدعو 
تادنػػد مسػػوومنتي لمتامونػػ  و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عىػػ  لمماكمػػ  فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال  وفف 
ف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف  تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػػره ك ػػ م  ممػػدى  ػػدني ول 
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ممم نكوف م وبم  بمم  ور ف  لمتسبنس و إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اك
فضػػبل  عػػف لإلخػػبلؿ باػػؽ لمػػدفمع ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ و         وال نةتػػرض عىػػ  يػػذل بػػأف 
امػػػػم تباػػػػ  نضػػػػمميم عىػػػػ  مػػػػم تسػػػػمةي مػػػػف  لمماكمػػػػ  لإلسػػػػتوامفن  ال تتػػػػرى تا ن ػػػػم  بممتىسػػػػ  ول 

لماطػػمؽ م نػػد  لمخ ػػـو وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروضػػ  عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم فػػ  يػػذل
بوتػػػوس مرلعمتمػػػم م تضػػػنمى اػػػؽ لمػػػدفمع و بػػػؿ إف لم ػػػماوف نوتػػػس عىنمػػػم طب ػػػم  مػػػاص لممػػػمد، 

مف نماوف لإلترلملى لمتامون  فف تسمس با سمم فو بولسط  فاد لم ضمه تادبػ  مػذمؾ و  ٔ/ٖٔٗ
لم ػػػمود لمػػػذنف كػػػمف نتػػػس سػػػممعمـ فمػػػمـ ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  وتسػػػتوف  كػػػؿ ا ػػػص  خػػػر فػػػ  

 ٓنؽ  " إترلملى لمتا 
 ٜٚٔػ  ٖٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٖ/ٕ* ا ض  
 

ُِٜٝيثسََجُؼحٓسَُِٔـٞجصَججلؼجتيـسَ،ََحملٌٔـسَجُـ٘وغَ)َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ(َدٌـَْ
(َ،َهــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصب0ََص0ََعهــ05َََْؽ0/0/20ََٓشــٜٞعَطــضعَكــ٠ََ
َ:َـََذحُ٘ـرسَُِشيٌحش

ـــح نػػي  لم ػػماوف فنامػػم كػػمف     فف إسػػتةممؿ لماػػؽ لمم ػػرر بمم ػػماوف  و  ويػػو كػػؿ اػػؽ نام :ََأٝهل
موضةي  مف لم ولانف  لممةموؿ بمم و  إامم نةد مف فسبمس لإلبما  ودوف امت  إم  

 ٓدعوى ماممنتي  
 ٓٓٓٓٓٓٓٓ   :َٝغحٗيٜحَ
فف سػػرن  لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي  بطرنػػؽ لمتمدنػػد و  نػػدخبلف فػػ  اكػػـ لمضػػنمع  :ََٝغحُػٜــح

ةنػ   ويػو لمػركف  لمماػورى فػ  تػرلوـ لمذى بي تتخىػؼ لإلرلد، وركػف لإلعطػمم بممتب
 ٓلم نؾ 

ف اػمالى فسػبمس لإلبماػ   ػفف تبدند لم نؾ و و لما وؿ عىني بطرنؽ لما س و مػ :َٝعجذؼٜح
ٓ 
 ٓفف لم نمس ف   فسبمس لإلبما  فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ  :َٝسحٓـٜح
 ٓامم   فف مخمم   فى مف لم ولعد لممت دم  و خطأ نستوتس لما ض ولإل :َٝؿحصؿٜح

و مػػم فورده يػػذل لماكػػـ لمضػػمف  و بمماسػػب   مسػػرن  فو تبدنػػد لم ػػنؾ متػػولتر فػػ  لم  ػػي و       
 ٓمتولتر  ف  نضمم ماكم  لما ض  
َ:َـًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

مػػف لممسػػىـ بػػي فاػػي نػػدخؿ فػػ  اكػػـ لمضػػنمع لمسػػرن  و  ولما ػػوؿ عىػػ  لمورنػػ  بطرنػػؽ "      
 ٓلم نؾ ولما وؿ  عىني بطرنؽ لما س " لمتمدند و  واممت  تبدند  
 ٖٕٓٔص  ٜٕٔرنـ  ٕٔس  ٓٚ/ٕٔ/ ٖٔ*  ا ض 
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   ٓٛ٘ػ  ٜٗػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚ* بم مـو لممخمم ي ا ض                 
مػػػف لممسػػػىـ بػػػي فف نػػػدخؿ فػػػ  اكػػػـ لمضػػػنمع لمسػػػرن  ولما ػػػوؿ عىػػػ  لمورنػػػ   بطرنػػػؽ "      

 ٓبطرنؽ لما س  "  لمتمدند واممت  تبدند لم نؾ  ولما وؿ عىني 
 ٖٛٚص   ٔٛرنـ   ٕٛس   ٚٚ/ ٖ/ ٕٔ* ا ض 
 ٜٚٔػ  ٖٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٖ/ٕ* ا ض 
 ؽ ٔٙ/  ٘ٔٗٙٔػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜ* ا ض 
 ؽ ٔٙ/  ٕٕٗٚػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٕ/ٔ* ا ض 
 ؽ ٜ٘/  ٖٕٕٕٔلمطةف  ٜٜٗٔ/ٔ/ٖ* ا ض 

)  نرلتػػػػس فػػػػ  لألاكػػػػمـ لمثبلثػػػػ  لألخنػػػػر، لمتػػػػ  مػػػػـ   
دث " مػػػػػف لممبػػػػػمدىم لمتػػػػػ  تا ػػػػػر بةػػػػػد " لممسػػػػػتا

نررتمم لمدولور لمتامون  مماكم  لمػا ض عػف لمةػمـ 
فعػػػدلد لممكتػػػس لم اػػػ  مماكمػػػ   ٜٗ/ٖٜلم ضػػػمو  

 (  " . ٕٚٔػ  ٜٙٔلما ض ص 
َـ٠َ()َئٗطٜ

َ
بمممذكر، و باػولفظ لممسػتادلى  لممبدى كتمب  مماكم  فوؿ درت يذل لمدفمع لمتويرى و        

بتمتػػم ال مػػـ تةػػرض مػػي ماكمػػ  فوؿ درتػػ  مف و  ػػرح و تةىنػػؽ و عىنمػػم مػػف بنػػماتوليػم و مػػم  و
مس فف لمطمعف عمود لمتمسؾ بمذل لمدفمع فمػمـ لمماكمػ  لالسػتوامفني و زلد بمالنرلد وال بممرد و و 

عىنػػي كمػػم سػػنتن م فػػ  وتػػي  خػػر مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف و ػ إال فف لمماكمػػ  لالسػػتوامفني 
ى ال مػػـ تةػػرض مػػي يػػ  لألخػػر ف يػػذل لمػػدفمع  و تى بػػدوريم عػػف بنػػملممطةػػوف فػػ  اكممػػم سػػك

مػػم تضػػماتي مػػف مسػػتادلى و  و مػػـ تةػػرض بتمتػػم ماػػولفظ لممسػػتادلى لألربةػػ  بػػمالنرلد وال بػػممرد و
 ٓتويرن  تشثر عى  وتي لمرفى ف  لمدعوى 

 
َ:َٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذحٗٚ

تمػ   يػو تـ ـ رلى كمف فو اػولفظ  مسػتادلى مذك ــو مف لمم رر فف لمدفمع  لممكتوس          
تةػػػػرض مػػػػي لنػػػػرلدل وردل  و ٍلال كػػػػمف اكممػػػػم مةنبػػػػم وتىتػػػػـز لمماكمػػػػ   بػػػػأف  لم ػػػػ وى ومىػػػػدفمع 

  ٓبمم  ور و لألخبلؿ باؽ لمدفمع  
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض                         
 ٜٚ٘ ـ ٓٔٔ ــ ٜٕس ــ  ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض                         
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض                         
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  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض                         
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض                         

  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*     ا ض                         
و ثمبػػى مػػف مػػذكر، دفػػمع لمطػػمعف  ا ػػ  لمةػػرض با ػػمم و ػ فامػػم نػػد تضػػماى دفوعػػم         

تويرنػ  ودفمعػم تويرنػم تػدنم ن ػػمد مػي لمولنػس ونسػماده و ػ وسػػكوى لماكػـ عػف لمتةػرض ممػػذل 
 طؿ فضبل عف لالخبلؿ باؽ لمدفمع .لمدفمع لمتويرى لنرلدًل لو ردل ن مي بمم  ور لممب

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

و يذل لمدفمع لمتويرى لممكتػوس مػـ نةػرض مػي لماكػـ لممطةػوف فنػي بتمتػم ال لنػرلدل وال         
 ٓردل 

عمػػمده  بػػؿ يػػ    مع لممكتػػوس ووريم تػػزم النتتػػزف  مػػف لمػػدفكػذمؾ لممسػػتادلى فمػػ   بػػد        
ومػػس فف دفػػمع لمطػػمعف كػػمف مشنػػدل بػػأربس اػػولفظ  مسػػتادلى  لمتػػ   وسػػاده وعمػػوده لم  ػػرى  و 

 ـ ـ لال فف  لماكػـ  مػـ  نةػرض ممػم بتمتػم اللنػرلدل والردل لمنمػم  لمػدفمع  وتمسػؾ  بمػم و ػ فاػمؿ  
 ٓ  ويذل ن ور ولخبلؿ  تسنـ باؽ لمدفمع 

" وفف كػمف لمثمبػى  مػف لممسػتادلى  لمتػ     :ََذَََٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗـٚ       
نةتمد  عىنمم لمطمعف ف  لثبػمى  دفمعػي نػد نػدمى  ماػي بةػد اتػز  لم ضػن   مىاكػـ ومػـ نكػف 

فػػ  ت ػػدنممم و فػػذمؾ  مممنسػػوغ  مىماكمػػ   لالمت ػػمى  عامػػم و  ومكػػف   مرخ ػػم مػػي مػػف لمماكمػػ 
ف  ند تمسؾ بمذل لمدفمع  فمػمـ  لمماكمػ  وكػمف دفمعػي  تويرنػم نػد ترتػس عىنػي لذل كمف لمطمع

مو ػح تاننػر وتػي لمػرفى  فػ  لمػدعوى  وكماػػى لمماكمػ   مػـ تةػف بتا نػؽ يػذل لمػدفمع فو تػػرد 
 عىني  فمف اكممم نكوف نم رل ن ورل نةنبي  بممنستوتس  ا ضي "

   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض   
" تمسؾ لمطمعف  بدالم   مستادلى  م دمي ماي   :ََٝدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗٚ       
ولذل مـ تىؽ  لمماكمػ   ف  لمدعوى ومشثرل ف  م نره  يممم ا   ركف لمخطأ عاي نةد دفمعمف  

عىػ  ا ن تػي ومػـ ت طػف  لمػ  فاػوله  ومػـ ت سػطي  ذل لمػدفمع فػ   تػويره ومػـ تولتمػي بمال لم  ي
مان ي بىوغم لم  غمن  لألمػر فنػي بػؿ سػكتى  عاػي  لنػرلدل مػي وردل عىنػي ومػـ ا ي  وتةا   بت

تتاػػدث عػػف تىػػؾ لممسػػتادلى مػػس مػػمنكوف ممػػم مػػف دالمػػ   فػػ  ا ػػ  عا ػػر لمخطػػأ ومػػو  فامػػم 
  ٓعانى بباثمم متمز فف نتانر وتي لمرفى ف  لمدعوى  فمف اكممم نكوف مةنبم بمم  ور "  

  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
ــٚ        ــ٘وغََذأٗ ــسََجُ ــصََحمٌٔ   "  لمػػدفمع لممثبػػى  فػػ   ػػ امى امفظػػ   :ََٝدٌٔ
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لالستاوامفن   بةػدـ لسػتن مم لم ػنؾ ماػؿ لالتمػمـ  ػرلوطي لم ماوانػ  لممستادلى لمم دم  مىماكم  
  ٓسكوى لماكـ عاي لنرلدل وردل عىني ن مي بمم  ور لممبطؿ مػػي  " 

  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗػ  س  ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
و كػػمف لمثمبػػى فف ماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػـ تةػػرض فػػ  اكممػػم بتمتػػم ومتػػ  كػػمف ذمػػؾ و         

مػس ذمػؾ فنػده لماكػـ لإلسػتوامف  بة  و ال بػمالنرلد وال بػممرد و و مىمذكر، و اولفظ لممستادلى لألر 
ألسػػػبمبي دوف فف نةػػػرض يػػػػو لنخػػػر م ػػػ م مػػػػف ذمػػػؾ لمػػػدفمع لمتػػػػويرى لممكتػػػوس و اػػػػولفظ 

 فأاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مةنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بمم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  نرلد وال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممرد و ممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتادلى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالل
  ٓو لالخبلؿ باؽ لمدفمع 

َ ََجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع:َََسحٓـحا
مـ تكػف  ـ م  ى  بدفمعي ف  فثا  ع ر ورن  ندـ لمطمعف مىماكم  لإلستوامفن  مذكر،        

 لممـ ماكم  فوؿ درت  و ػ ا مم : ػ
اػم فػ  لمموضػوع ولم ػماوف بمػذكرلتام واػولفظ مسػتادلتام مماكمػ  فوؿ درتػ  ػ    بسػطام  دفمع ٔ

فػػػ  لم ضػػػنتنف لمماظػػػورتنف مةػػػم  ومػػػذكرتام  مماكمػػػ   ثػػػما  درتػػػ  لمم دمػػػ  بتىسػػػ  
تػاح س  ػرؽ ممػم الماػؿ متكػرلره و   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛف  لم ضن   ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔ

ف كام اكرر تمسػكام  بكػؿ مػم تػمم بمممػذكرلى  واػولفظ لممسػتادل ى  لمم دمػ  فػ  ول 
ذمػػؾ واانػػؿ عىنمػػم تمنةػػم  تمىػػ  وت  ػػنبل واتخػػذ  لم ضػػنتنف مػػف دفػػمع وطىبػػمى  و

  ٓلإلستوامفن  لممونر،  كىي دفمعم مام فممـ لمماكم  
فػػػػ  لإلسػػػػػتوامؼ لألوؿ لمػػػػػرننـ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔكاػػػػم نػػػػػد فثراػػػػم فػػػػػ  مػػػػػذكرتام و                 

اؽ    Aٕٔٔٙٗٗٔرنـ  فف لم نكنف موضوع كؿ مف لم ضنتنف ويمم ٜٙ/ٜٕٕٛ
( و ػ ولم ػنؾ رنػـ   ٜٙ/ٜٕٕٛ) موضوع لإلستوامؼ لألوؿ لمػرننـ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘

ٔٗٗٙٔٔٔ A  موضػػػػػػػػػوع لإلسػػػػػػػػػتوامؼ لمثػػػػػػػػػما  لمػػػػػػػػػرننـ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘اػػػػػػػػػؽ (
ف  متىس ولاد مف  اررلف يمم و نؾ ثممث سبؽ  رفي و( ػ م ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔ

ولاػد ومةممىػ  ولاػد،   سماس ولاد و ممست ند ولاد و عى  باؾ ولاد و ػ عف سػبس
فػػػػػ   ٕامفظػػػػػ  / ٔػػػػػ  وماػػػػػرر عػػػػػف لم ػػػػػنكمى لمثبلثػػػػػ  إن ػػػػمؿ ولاػػػػػد ) مسػػػػػتاد /

فػػػػػ  لإلسػػػػػتوامؼ لمثػػػػػما   ٖامفظػػػػػ  / ٔو مسػػػػػتاد /  ٜٙ/ٜٕٕٛسػػػػػتوامؼ لألوؿ لال
ومػػػذكور فػػػ  ذمػػػؾ   ـ   ( مونػػػس عىنػػػي مػػػف لممسػػػت ند ) لم ػػػمك  (  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔ

تمنةمػػػػم يػػػػ  عػػػػف " ننمػػػػ   لإلن ػػػػمؿ لممونػػػػس مػػػػف لممسػػػػت ند فف لم ػػػػنكمى لمثبلثػػػػ 
مطبوعمى وفكنمس " . ػ لألمر لمذى ن طس بأف لم نكمى لمثبلث  مرتبطػ  إرتبمطػم  ال 

مػػس  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔن بػؿ لمتتزوػػ  و ممػػم نسػػتوتس اظػػر لإلسػػتوامؼ لمثػػما  لمػػرننـ 
 ٓ ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلإلستوامؼ لألوؿ لمذى سب ي لمرننـ 
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تأتنػػؿ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔونػػررى بتىسػػ  ػ    و نػػد إسػػتتمبى لممنوػػ  لممػػونر،  مطىػػس لمضػػـ  ٕ
مضػػػػػػـ لمتااػػػػػػ  رنػػػػػػـ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٕٗ( متىسػػػػػػ   ٜٙ/ٜٕٕٛلإلسػػػػػػتوامؼ لألوؿ ) 

 ٓمدنا  ا ر مس لمت رنح باستخرل   ور، رسمن  مامم  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٔ
فػ  لم ضػن   ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛٔػ    و ممم كماى ماكم  تاح مدنا  ا ر نػد نضػى بتىسػ   ٖ

لمتػ  نػررى لممنوػ  لممػونر، ضػممم ػ    تػاح مدناػ  ا ػر ػ ٜٜٙٔمسػا   ٜٕٕٔرنـ 
نضػػى فنمػػػم بػػػرفض لممةمرضػػػ  وتأننػػػد لماكػػـ لمانػػػمب  لممةػػػمرض فنػػػي دوف  ػػػموؿ 
لماكػػـ بمإلن ػػمؼ مػػس فف لم ػػنؾ تػػـ  ػػرفي فةػػبل  مػػف لمباػػؾ مىمسػػت ند و ػ  فاسػػتأاؼ 

تػػػاح مسػػػػتأاؼ  ػػػرؽ  وتاػػػػدد ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلمماكػػػـو ضػػػده بمإلسػػػػتوامؼ رنػػػـ  
ف ررى لممنو  لممونر، تأتنؿ اظر لإلستوامؼ لألوؿ  و   ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔماظره تىس  

ماظػػػػػػػػػػػػره يػػػػػػػػػػػػو  ولإلسػػػػػػػػػػػػتوامؼ لمثػػػػػػػػػػػػما    ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔمتىسػػػػػػػػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛ
 ٓمستأاؼ  رؽ سممؼ لمذكر مةم     ٜٜٙٔ/ ٖ٘ٛٓٔرنـ

ػ      وانث تولتر نضمم ماكم  لما ض عىػ  فف : ػ "  إعطػمم عػد،  ػنكمى  مػف سػماس  ٗ
ػ  فنم كػمف لمتػمرن   لممةطػ  مكػؿ   مةممى  ولاد،فو ولاد ممست ند ولاد مسبس ولاد 

مامػػم فو لم نمػػ  لمتػػ   ػػدر بمػػم ػ نكػػوف  ا ػػمطم ولاػػدل  النتتػػزف تا ضػػ  لمػػدعوى 
لمتامون  عاي ب ػدور اكػـ امػمو  ولاػد بمإلدلاػ  فو بػممبرلم، عػف إ ػدلر فى  ػنؾ 

 ٓمامم  " 
 ؽ  ٔ٘/  ٖٛٔػ  لمطةف   ٜٔٛٔ/ٙ/ٛا ض  *                       

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

 
 
 
 

إمػػ  لإلسػػتوامؼ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔفػػاف ذمػػؾ نسػػتوتس ضػػـ لإلسػػتوامؼ لمثػػما  لمػػرننـ           
ػ من ػػدر فنممػػم اكػػـ ولاػػد مئلرتبػػمط لمػػذى ال ن بػػؿ لمتتزوػػ  بػػنف  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلألوؿ لمػػرننـ 

 ٓلم نكنف موضوع لمدعوننف لممستأا تنف   
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*        *        *        *   
 
 

َجُضكـــــــحع
  يػػذه لممػػذكر، عىػػ  مػػم سػػبؽ ت دنمػػي مماكمػػ  فوؿ درتػػ  مػػف مػػذكرلى فاىاػػم فػػ  بدلنػػ         

ف  لإلسػتوامؼ  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٜٔواولفظ مستادلى ف  لم ضنتنف ومذكرتام مىماكم  لإلستوامفن  
م ػ وفاىاػػم عىػػ  مػػم ورد بمممػػذكرلى واػػولفظ لممسػػتادلى كػػدفمع ماػػ ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلألوؿ لمػػرننـ 

نولتمػػي  لماكمػػمف لممسػتأا مف  ومػػـ نػػردل عىنػػي بػػرغـ  ويػػو دفػمع مػػـفمػمـ لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  و 
فاػػػي دفػػػمع تػػػويرى وتػػػدى ن ػػػمد مػػػي ولنػػػس لمػػػدعوننف وفولرنممػػػم لألمػػػر  لمػػػذى نةنػػػس لماكمػػػنف 

  ٓلممستأا نف ممم نستوتس إمامميمم ولم ضمم بطىبمتام لممبدله مماكم  فوؿ درت   
ؿ ماممػػم ن مبىػػي ؾ موضػػوع كػػذمػػؾ فف لممػػتمـ لممسػػتأاؼ تمسػػؾ فػػ  لم ضػػنتنف بػػأف لم ػػن       

وثمبػػى بمممسػػتادلى لمم دمػػػ  تا مني ر ػػند نػػموـ نمبػػػؿ مىسػػاس و فػػ  تػػػمرن  إسػػماػػذ تارنػػره   و 
بمم ضنتنف فاي تـ   رفممم فةبل  و ػ وغمن  مم ف  لمولنةػ  فف لممػتمـ فرلد فف نامػ  مممػي ػ ومػي 

ت ػػمم ألى مػػبس فمػػر ب ماػػؽ ػ مػػف لما ػػس لمػػذى ونػػس عىنػػي وكػؿ ل  ػػرؼ كػػؿ مػػف ومػػس ذمػػؾ ول 
لم ػػػنكنف وتػػػـ  ػػػرفممم فةػػػبل  ممػػػف ا ػػػس عىنػػػي و وعىنػػػي لنف ػ عىػػػ  لممػػػتمـ لممتاػػػ  عىنػػػي 
لممستأاؼ ػ فف نسة  مىا وؿ عىػ  مممػي لمػذى إسػتوم  عىنػي لم ػمك  بانػر اػؽ!!!  ب ػرفي 
فةػػبل  يػػذنف لم ػػنكنف موضػػوع لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمنممػػم بمإلسػػتوامفنف لممػػمثىنف فضػػبل  عػػف 

 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔلمذى  رفي نبىممم ف   لم نؾ لألوؿ
جُشييَٓٞػٞعًََََٖٓجُضػٞينيَجملـطأٗقَدٌٔحٛٔحَٛٔحَػَٖمثََٖأُل٠ًَيؾَ

ََإَٔيٞعصٛحََجملـطليضَُِٔطٌََُْٜٝ٘ٚأسََذاُطؼجََٓٚٝملَيوَْ ًحََٕٓلغٝػحا
ذحُطٞعيضَدمحَئػـغَجملطَْٜجملـطأٗقَئىلَئسـحعَجُر٘يَذايوحفَطغفَجُشيٌنيَ،ََ

َْٜئضوحءََألََُٟرؾَـَهضَأسـغَجُر٘يََجملـذٞخَػِيَٚجُشيٌنيَٝٓغَطُيَكإَجملط
ٝجملـطليضَذاُـحءَجإليوحفَٝطغفَجُشيٌنئَُِـطليضَ،َٝمتَطغفَجُشيٌنيَكؼالاَ

1َُِٔـطليضَ
 عىػػػػ  فف نػػػػورد مىمػػػػتمـ  .....إت ػػػػؽ لممػػػػتمـ مػػػػس لم ػػػػمك  /  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔػ   بتػػػػمرن    ٔ

 مبػؿ يػذه لمبضػمع  ثػبلث  ػنكمى ) لممتا  عىني ( عػدد فم ػ  كػنس واػرر لممػتمـ م
و ولمثػػػما   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔتػػػـ اػػػؽ  ٕٓٓ٘عىػػػ  باػػػؾ م ػػػر لمػػػدوم  لألوؿ بمبىػػػ  

تػػػػػػػػـ اػػػػػػػػؽ  ٓٓٓٔو ولمثممػػػػػػػػث بمبىػػػػػػػػ   ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘تػػػػػػػػـ اػػػػػػػػؽ  ٓٓٓٔبمبىػػػػػػػػ  
و ػ وتارر بتسىنـ يذه لم نكمى لمػثبلث مىمسػت ند إن ػمؿ مونػس ماػي  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘

ألوؿ ػ  ذكر بي فف لم ػنكمى لمػثبلث ػ تمرن  إستا مؽ لم نؾ ل ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٗٔمشرخ 
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 ٓننم  مطبوعمى وفكنمس 
إال  فاي إمتاس  ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔػ   ونمـ لممست ند ػ لم مك  ػ ب رؼ ننم  لم نؾ لألوؿ اؽ   ٕ

عف تسىنـ لمبضمع  ممم فضطر لممتمـ ػ اممن  ممممي مػف يػذل لما ػس لمولنػس عىنػي ػ 
 لممسػتأاؼ اكمميمػم و عوننفإم  فخطػمر لمباػؾ بان ػمؼ  ػرؼ لم ػنكنف موضػوع لمػد

ضد   ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاولؿ م ر لمتدند، بتمرن   ٖوبمدر إم  تارنر لمماضر رنـ 
فثبى فني تضرره مف إخبلؿ لألخنػر بامتزلمػي بتورنػد لألكنػمس ولممطبوعػمى  ......./ 

 لممارر بثمامم  نكمى ثبلث مامم لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف  . 
ك  تمػرس مػف لمػرد عىػ  لمماضػر رغػـ طىػس ا طػ  ما ػن  لمبكػرى اضػوره ػ   إال  فف لم ػم ٖ

و ػ وعمػػػد لم ػػػمك  إمػػػ  تارنػػػر  ٜٜٙٔ/ٕ/ٚو  ٜٜٙٔ/ٕ/ٖو  ٜٜٙٔ/ٔ/ٜٕفػػػ  
ماضر بكؿ  نؾ  ب  د إتخمذ لإلترلملى لم ماوان  ضد لممتمـ و فنر فنػي فف سػبس 

مماػػػرر تارنػػػر لم ػػػنؾ مةػػػممبلى تتمرنػػػ  وفخ ػػػ  تمممػػػم  تخى ػػػي عػػػف تورنػػػد لألكنػػػمس ل
ب نمتمػػػػم لم ػػػػنكمى لمػػػػثبلث سػػػػمم   لمػػػػذكر ومػػػػف بنامػػػػم لم ػػػػنكمف موضػػػػوع لإلسػػػػتوامفنف 

 ٓلمممثىنف 
ػ   و إت ػمم  ألى مػبس ػ و مػس فف لم ػمك  ا ػس عىػ  لممػتمـ ياػم ومػـ نػؼ بػمإلمتزلـ لمػذى   ٗ

تاػػػػػػػػررى مػػػػػػػػف فتىػػػػػػػػي لم ػػػػػػػػنكمى لمثبلثػػػػػػػػ  لمتػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرؼ لم ػػػػػػػػمك  فوممػػػػػػػػم لممػػػػػػػػشرخ 
ر لمباػؾ لممسػاوس عىنػي لم ػنؾ ولممسػت ند باماػمم ػ فػاف لممػتمـ فخطػ ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔ

 ٓلإلن مؼ و رؼ لم نكنف مىمست ند وتـ  رؼ لم نكنف فةبل  مىمست ند  
َ:َـَآيسَطُيَٓحَي٠ِ

فػػػ  لإلسػػػتوامؼ لمثػػػما   ػػػور،   ٖفػػػ  لإلسػػػتوامؼ لألوؿ  ورنػػػـ /  ٕ*  ف ػػػ  امفظتاػػػم رنػػػـ / 
   فبػػؿ م ػػمابمم ومػػدنريم  ضػػوون  عرضػػام ف ػػىمم مػػف إن ػػمؿ لسػػتبلـ ا دنػػ   ػػمدر عػػف  ػػرك

ػ لم ػػمك  ػ  لممسػػت ند بمم ػػنكنف  ثمبػػى فنػػي فف لم ػػمك  ) لممسػػت ند ( لممونػػس عىػػ    .......
تػػػـ  بمم ػػػنكمى لمثبلثػػػ  ػ ومامػػػم  ٓٓ٘ٗ) لممػػػتمـ ( مبىػػػ    .........لإلن ػػػمؿ إسػػػتىـ مػػػف 

   إسػتا مؽ لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف ػ  مساوب  عى  باػؾ  م ػر لمػدوم / لألم ػ
 ٓو وذمؾ ننم  مطبوعمى وفكنمس  ٜ٘/ ٕٔ/ٕ٘و  ٔٔ/ٕ٘و  ٓٔ/٘ٔ

 ػػػػور،  ضػػػػوون   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔفػػػػ  لإلسػػػػتوامؼ لمثػػػػما  لمػػػػرننـ  ٕ*  وفػػػػ  امفظتاػػػػم رنػػػػـ /
 ٜٜٙٔ/ٔ/ٕ٘فاػػػولؿ م ػػػر لمتدنػػػد، بتػػػمرن     ٖعرضػػػام ف ػػػىمم  مػػػف لمماضػػػر رنػػػـ /

لمماػػرر   ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلمػػرننـ لممرفػػؽ ف ػػىي بمىػػؼ لمتااػػ  لممسػػتأا   بمإلسػػتوامؼ لألوؿ 
نتضػرر فنػي ػ  لم ػمك  ياػم و  ........ػ  لممػتمـ ياػم  ػ  ضػد  ........باػمم عىػ   ػكوى 

لألوؿ مف إخبلؿ لمثما  مف إمتزلمي بتورند لألكنػمس ولممطبوعػمى لمماػرر بثمامػم   ػنكمى  
 ٓثبلث  مامم لم نكمف موضوع لإلستوامفنف لمممثىنف 
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بكػػػؿ مػػػف لإلسػػػتوامفنف لألوؿ ولمثػػػما   و ػ  ػػػور،   ٔلممسػػػتاد / ٔ*     وفػػػ  امفظتاػػػم رنػػػـ /
مةتمد، ومختوم  مف باؾ م ر لمدوم  فػرع لألم ػ  ت نػد باسػتبلـ  لمباػؾ  ف ػؿ لمخطػمس 
لمموتي مػف لممػتمـ إمػ  لمباػؾ ولمػذى نخطػره فنػي باماػمم لإلن ػمؼ  و ػرؼ كػؿ مػف لم ػنؾ 

إسػػتا مؽ  A ٕٔٔٙٗٗٔ" ولم ػػنؾ رنػػـ   ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘إسػػتا مؽ  A ٔٔٔٙٗٗٔرنػػـ 
  ٓػ إذل مم ندـ فى ماممم إم  لمباؾ  ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘

بكػػؿ مػػف لإلسػػتوامفنف لألوؿ ولمثػػما  ػ عبػػمر، عػػف  ف ػػؿ  ٔمػػف لمامفظػػ  / ٕ*    ولممسػػتاد /
إسػػتا مؽ  Aٔٔٔٙٗٗٔإاػػذلرنف مػػوتمنف مػػف لممػػتمـ إمػػ  لممسػػت ند بكػػؿ مػػف لم ػػنؾ رنػػـ 

" عىػػػػػ  عاولاػػػػػي   .... ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘إسػػػػػتا مؽ   A ٕٔٔٙٗٗٔ"  و  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٕ٘
ػ  فرض  لمتومػػؼ ػ  مدناػػ  ا ػػر  ػ  لممػػدوف بببلغػػي فػػ  لمماضػػر  .......ش  ٖٕ

موضػػػوع كػػػؿ مػػػف لمػػػدعوننف  نوضػػػح ا ن ػػػ  لممةػػػممبلى بػػػنف لممػػػتمـ ولممسػػػت ند بمم ػػػنكنف 
ونخطره بأاي فخطر باؾ  م ر لمدوم  لممساوس عىني بامامم لإلن مؼ و رؼ ننمػ  كػؿ 

ا ػػر مػػـ  ٓوتػػممى إتمبػ  لمماضػػر " بمإلات ػمؿ إمػػ   فرض لمتومػؼ ـ مػف لم ػػنكنفو ػ  
مػػػس  فاػػػي  ـ   مػػػذمؾ عػػػدى بػػػدوف  إعبلاػػػي مئلتمبػػػ   "    ......نسػػػتدؿ عىػػػ   ػػػمرع باسػػػـ / 
 ٓلممستأا تنف  مذكور ف  لمماضر موضوع لمدعوننفلمةاولف لمذى ستىي لم مك  لم

ولمثما ةبػػػمر، عػػػف  ف ػػػؿ إاػػػذلرنف  بكػػػؿ مػػػف لإلسػػػتوامفنف لألوؿ ٔامفظتاػػػم / ٖ*    ولممسػػػتاد /
ػ  فرض لمتومػؼ    ....ش  ٖٕموتمنف مىمر، لمثمان  مف لممػتمـ  إمػ  لممسػت ند  و ػ عىػ  

ػ  م ر لمتدنػد،  ػ  نخطػره فنممػم بأاػي  نػد فخطػر باػؾ م ػر لمػدوم / لألم ػ  لممسػاوس 
و ولم ػػػػػػػنؾ رنػػػػػػػـ  ٜ٘/ٔٔ/ٕ٘إسػػػػػػػتا مؽ  Aٔٔٔٙٗٗٔعىنػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لم ػػػػػػػنؾ رنػػػػػػػـ 

ٕٔٗٗٙٔٔ A   و ػ  باماػػمم لإلن ػػمؼ و ػػرؼ  ننمػػ  كػػؿ مػػف ٜٜ٘ٔ/ٕٔ/ٕ٘إسػػتا مؽ
لم ػػػنكنف  مىمسػػػت ند و وثمبػػػى  فاػػػي تػػػـ إعػػػبلف ولمػػػده بػػػممةاولف لممػػػذكور لن فاػػػي إمتاػػػس عػػػف 

ولف  لمػذى سػتىي لباػي مةػي ؟!! ػ مػس فاػي لمةاػم  فاي لباي ) لم مك  (  الن نـ لإلستبلـ بم و 
 ٓدعوننف ف  لمماضرنف موضوع يذه لم) لم مك  ( 

و ػ وتاػى  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛفػ  لإلسػتوامؼ لألوؿ لمػرننـ  ٖبامفظتاػم /  ٔ*    وتاػى رنػـ / 
ف ػػؿ  ػػممدتنف  ٜٜٙٔ/  ٖ٘ٛٓٔفػػ  لإلسػػتوامؼ لمثػػما  لمػػرننـ  ٗبامفظتاػػم /  ٔرنػػـ / 

مةتمػػدتنف ومختػػومتنف  ػػمدرتنف عػػف باػػؾ  م ػػر لمػػدوم  فػػرع لألم ػػ  ت نػػدلف فاػػي نػػد تػػـ 
بتػػػػػػمرن     A ٕٔٔٙٗٗٔولم ػػػػػػنؾ رنػػػػػػـ  Aٔٔٔٙٗٗٔ ػػػػػػرؼ كػػػػػػؿ مػػػػػػف لم ػػػػػػنؾ رنػػػػػػـ / 

 .......تػػػػػـ  ولم ػػػػػمدرنف م ػػػػػممح لم ػػػػػمك  / ٓٓٓٔكػػػػػؿ ماممػػػػػم بمبىػػػػػ   ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٕ
لممظمػر مػػي لم ػػنكمف مػف لممسػػت ند لألوؿ ػ  وذمػؾ خ ػػمم مػػف  .....مىمسػت ند لألخنػػر ػ  
 ٓ) لممتمـ (  ........اسمس  لمةمنؿ / 

عىػػػ  لم ػػػنكنف موضػػػوع لمػػػدعوننف و ػػػنؾ ثممػػػث  ممػػػم ت ػػػدـ نبػػػنف فف لم ػػػمك  تا ػػػؿ         
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 ػػرفي نبىممػػم  بطرنػػؽ لما ػػس ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامتزلمػػي تورنػػد 
لألكنمس لممت ؽ عى  تورنديم ماسمس لممتمـ وعدديم فم   كنس ولممارر بمم لم نكمى لمثبلث  

 مػػػػػػػر لمسػػػػػػػماسػػػػػػػػ و مػػػػػػػس ذمػػػػػػػؾ كػػػػػػػمف مكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لم ػػػػػػػنكنف ر ػػػػػػػند نػػػػػػػموـ نمبػػػػػػػؿ مىسػػػػػػػاس و ف
 ) لممتا  عىني ف  لما س ( ب رفممم ممف ا س عىني ػ و تـ  رفممم فةبل .  

َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"    متػػ  كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم  لمتػػ  فمػػرى لمماكمػػ  بضػػممم تا ن ػػم  موتػػي     

ره لم ػنؾ لمطةف فف لمطمعف ندـ إم  ماكم  ثما  درتػ  مػذكر، بدفمعػي ضػمامم ظػروؼ إ ػدل
فف ا وؿ لممدع  بمما وؽ لممدان  عى  يػذل لم ػنؾ إامػم كػمف   عوى ولألدم  عىموضوع لمد

بطرنػػؽ لماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ بأاػػي اػػرر لم ػػنؾ ثماػػم  مبضػػمع  مػػف لألنم ػػ  وعاػػد إسػػتبلممم 
تبنف فامم عبمر، عف خرؽ ممزن  مى وف  ف  بمالى ماى ػ  و وممػم كػمف لماكػـ لممطةػوف فنػي نػد 

إم  تأنند لماكـ لم مدر مف ماكم  فوؿ درت  ػ لمذى دلف لمطمعف ػ فخذل  بأسػبمبي دوف إاتم  
فف نةػرض ممػػم فبػدله لمطػػمعف  فػػ  مذكرتػي و وكػػمف دفػمع لمطػػمعف لمػػذى ضػماي لممػػذكر، سػػمم   
لمػذكر نةػد ػ فػ  خ ػوص لمػدعوى لممطرواػ  ػ يممػم  وتويرنػم  ممػم نترتػس عىنػي مػف فثػر فػ  

ونػػ  و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عىػػ  لمماكمػػ  فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال  وفف تادنػػد مسػػوومنتي لمتام
ف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف  تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػػره ك ػػ م  ممػػدى  ػػدني ول 
إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اكممم نكوف م وبم  بمم  ور ف  لمتسبنس و 

ةنػس لماكػـ و وال نةتػػرض عىػ  يػذل بػأف لمماكمػػ  فضػبل  عػف لإلخػبلؿ باػؽ لمػػدفمع ويػو مػم ن
امػػػػم تباػػػػ  نضػػػػمميم عىػػػػ  مػػػػم تسػػػػمةي مػػػػف لمخ ػػػػـو  لإلسػػػػتوامفن  ال تتػػػػرى تا ن ػػػػم  بممتىسػػػػ  ول 
وتستخى ػػػي مػػػف لألورلؽ لممةروضػػػ  عىنمػػػم و ذمػػػؾ بػػػأف ا مػػػم فػػػ  يػػػذل لماطػػػمؽ م نػػػد بوتػػػوس 

مػف  ٔ/ٖٔٗص لممػمد، مرلعمتمم م تضنمى اؽ لمدفمع و بؿ إف لم ماوف نوتػس عىنمػم طب ػم  مػا
نماوف لإلترلملى لمتامون  فف تسمس با سمم فو بولسط  فاد لم ضمه تادب  مذمؾ و لم مود لمذنف 
كمف نتس سممعمـ فممـ ماكم  فوؿ درت  وتستوف  كؿ ا ص  خػر فػ  إتػرلملى    لمتا نػؽ  

 "ٓ 
 ٜٚٔػ  ٖٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٖ/ٕ* ا ض  
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سَ،ََحملٌٔـسَجُـ٘وغَ)َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ(َدٌـَُِْٜٝيثسََجُؼحٓسَُِٔـٞجصَججلؼجتيـ
(َ،َهــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصب0ََص0ََعهــ05َََْؽ0/0/20ََٓشــٜٞعَطــضعَكــ٠ََ
َ:َـََذحُ٘ـرسَُِشيٌحش

ـــحَ فف إسػػتةممؿ لماػػؽ لمم ػػرر بمم ػػماوف  و  ويػػو كػػؿ اػػؽ نامنػػي  لم ػػماوف فنامػػم كػػمف   :َأٝهل
مس لإلبما  ودوف امت  إم  موضةي  مف لم ولانف  لممةموؿ بمم و  إامم نةد مف فسب

 ٓدعوى ماممنتي  
 ٓٓٓٓٓٓٓٓ   :ََٝغحٗيٜح
فف سػػرن  لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي  بطرنػػؽ لمتمدنػػد و  نػػدخبلف فػػ  اكػػـ لمضػػنمع  :ََٝغحُػٜــح

لمذى بي تتخىػؼ لإلرلد، وركػف لإلعطػمم بممتبةنػ   ويػو لمػركف  لمماػورى فػ  تػرلوـ 
 ٓلم نؾ 

مس لإلبماػ   ػعىنػي بطرنػؽ لما ػس و مػف اػمالى فسبػلما ػوؿ فف تبدنػد لم ػنؾ و و  :َٝعجذؼٜح
ٓ 
 ٓفف لم نمس ف   فسبمس لإلبما  فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ  :َٝسحٓـٜح
 ٓفف مخمم   فى مف لم ولعد لممت دم  و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم    :َٝؿحصؿٜح
متولتر ف  لم  ي  و و مم فورده يذل لماكـ لمضمف  و بمماسب   مسرن  فو تبدند لم نؾ          

 ٓمتولتر ف  نضمم ماكم  لما ض  
َ:َـًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

مػػف لممسػػىـ بػػي فاػػي نػػدخؿ فػػ  اكػػـ لمضػػنمع لمسػػرن  و  ولما ػػوؿ عىػػ  لمورنػػ  بطرنػػؽ "      
 ٓلمتمدند و  واممت  تبدند  لم نؾ ولما وؿ  عىني بطرنؽ لما س " 

 ٖٕٓٔص  ٜٕٔرنـ  ٕٔس  ٓٚ/ٕٔ/ ٖٔ*  ا ض 
   ٓٛ٘ػ  ٜٗػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚبم مـو لممخمم ي ا ض  *

"  مف لممسىـ بي فف ندخؿ ف  اكـ لمضنمع لمسرن  ولما وؿ عى  لمورن   بطرنؽ لمتمدند    
 ٓواممت  تبدند لم نؾ  ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س  "  

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

 ؽ ٔٙ/  ٘ٔٗٙٔػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜ ض * ا
 ؽ ٔٙ/  ٕٕٗٚػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٕ/ٔ* ا ض 
 ؽ ٜ٘/  ٖٕٕٕٔلمطةف  ٜٜٗٔ/ٔ/ٖ* ا ض 

، )  نرلتػػس فػػ  لألاكػػمـ لمثبلثػػ  لألخنػػر   
مػػػف  ـ تا ػػػر بةػػػد " لممسػػػتادث "ػلمتػػػ  مػػػ
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لممبػػمدىم لمتػػ  نررتمػػم لمػػدولور لمتامونػػ  
مماكمػػػػ  لمػػػػا ض عػػػػف لمةػػػػمـ لم ضػػػػمو  

مكتػػػس لم اػػػ  مماكمػػػ  فعػػػدلد لم ٜٗ/ٖٜ
 (    ٕٚٔػ  ٜٙٔلما ض ص 

لن  فف لماكـ لممسػتأاؼ  فعػرض  كىنػ  عػف يػذل لمػدفمع لممكتػوس لمتػويرى ولمػذى           
نابا  عىني تاننر وتي لمرفى ف  لمدعوى و ومـ نتامومي بتمتم  ال إنرلدل  مي وال ردل  عىنػي فػاف ذمػؾ 

 ٓنةنبي بمم  ور وبمإلخبلؿ باؽ لمدفمع  
َ:َََضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔٝه
"  سػػكوى لماكػػـ عػػف دفػػمع تػػويرى إنػػرلدل  مػػي وردل  عىنػػي ن ػػمي بمم  ػػور لممبطػػؿ بمػػم        

 نوتس ا ضي "
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 

نبنف ممم ت دـ فف لممتمـ لممستأاؼ مـ ن مرؼ إثمم   و ػ ومـ نرتكس ترنمػ  و ػ ذمػؾ             
لممتا ػػؿ عىنػػي بطرنػػؽ لما ػػس مبػػمح فػػ  لم ػػماوف بػػؿ ولتػػس عىػػ  لممتاػػ  فف ونػػؼ لم ػػنؾ 

 ٓ عىني اممن  ممم مي .  وعى  ذمؾ تولتر نضمم ماكم  لما ض 
َ)َأدٌحَّجُ٘وغَؿحُلسَجُريحَٕ(َ

مػػس فاػػي كػػمف مػػف اػػؽ ػ بػػؿ ولتػػس لممػػتمـ ) لممتاػػ  عىنػػي ا ن ػػ   ( فف نتمسػػؾ بونػػؼ و     
متا بلف عف ترنم  ا ػس نمرفمػم لممسػت ند لمػذى  رؼ لم نكنف موضوع لمدعوننف ألاممم 

ػ إال   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔمـ نؼ بامتزلمي لممارر مف فتىػي لم ػنكمف و ػنؾ ثممػث  ػرفي فةػبل  فػ  
ثبمتػػم  إلاترلمػػي لمكممػػؿ لمتػػمـ مى ػػماوف فمػػر لمباػػؾ  ت ػػمم  ألى خطػػر ول  فف لممػػتمـ إزلمػػ   ألى مػػبس ول 

ممم مىمست ند وتـ  رفممم فةبل  ممم نك ؼ لممساوس عىني لم نكنف لمىذنف مممم ر ند ػ ب رف
ونشكد فاي مػـ ت ػس فػ  فى ماظػ  ترنمػ  إعطػمم  ػنؾ بانػر ر ػند و ػ ذمػؾ فف لمثمبػى فف مكػؿ 
مف لم نكنف ر ند وفاي نػد تػـ بمم ةػؿ  ػرؼ كػؿ ماممػم مىمسػت ند لمػذى ا ػس عىػ  لممػتمـ ) 

نمػ  لم ػنكمى لمثبلثػ  ا ػبم  لممتا  عىني ا ن    ( ب نمتممم يمم و نؾ ثممث بأف إغتمؿ كممؿ ن
ي لمبضػػمع  ) لممطبوعػػمى ولألكنػػمس ( لمماػػرر مػػف فتىمػػم ػـ نػػورد مػػػػػػعىػػ  لممػػتمـ لممسػػتأاؼ وم

 ٔلم ػػػنكمى لمثبلثػػػ  وبػػػاص لإلن ػػػمؿ لممونػػػس مػػػف لممسػػػت ند ) لم ػػػمك  ( لممرفػػػؽ تاػػػى رنػػػـ / 
امؼ بمإلسػػػػػتو ٖبامفظتاػػػػػم/ ٔوتاػػػػػى رنػػػػػـ / ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛبمإلسػػػػػتوامؼ لألوؿ  ٕبامفظتاػػػػػم / 

 ٓ ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلمثما  
ممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لم ضػػمم بمإلدلاػػ  فػػ  كػػؿ مػػف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم ال و           

ن مدؼ ماىي ف  لمولنس فو لم ػماوف و ػ لألمػر لمػذى نسػتوتس إماػمم كػؿ ماممػم ولماكػـ متػددل  
 ٓببرلم، لممتمـ ممم اسس إمني ف  كؿ مف لمدعوننف 



289 

 

 
 
 

َدطيحؽَج٠ًٌُِِٔسَػ٠َِؿريََجإل
َكئحََُٞعأشَجحملٌٔسَجملٞهغزَعكغَجإلؿطث٘حكنيَأَٝأئٜح

ثمبػػى ممػػم ت ػػدـ فف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم مرتبطتػػمف إرتبمطػػم  ال ن بػػؿ لمتتزوػػ         
اممػػػ  كػػػوف لم ػػػنكنف موضػػػوعممم ماػػػررنف فػػػ  تػػػمرن  ولاػػػد بمتىػػػس ولاػػػد مػػػف سػػػماس ولاػػػد 

ط تػولرن  إسػتا مؽ متتممنػ  ومةممى  ولاد، وفعطنم ف ػممست ند ولاد عى  باؾ ولاد مسبس ولاد 
ونضمم ماكم  لما ض سممؼ لمبنمف نستوتس إا ضػمم لمػدعوى لمتامونػ  ب ػدور اكػـ ولاػد . 

  ٓف  فى مف لم نكمى لممرتبط  سولم كمف بممبرلم، فو بمإلدلا  
 ) فاكمـ لما ض سمم   لمبنمف (

 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘مػػػػػػي لممسػػػػػػتأاؼ لمػػػػػػرننـ و اك ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛ*    ولإلسػػػػػػتوامؼ لألوؿ لمػػػػػػرننـ 
لم ػػمدر  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔفسػػبؽ  ػػدورل  مػػف لماكػػـ لمػػرننـ  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم ػػمدر فػػ  

و  فاذل كمف ذمؾ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلممستأاؼ بمإلستوامؼ لمثما  لمرننـ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔ
 ػػمؼ تا نػػذ لمة وبػػ  نػػد إ ػػتمؿ عىػػ  إن ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔو ػ وكػػمف لماكػػـ لألوؿ لم ػػمدر 

اػػى لم معػػد، لمم ػػرر، فف لمطػػمعف ال نضػػمر بطةاػػي و ػ فػػاف فسػػوف وكم لمم ضػػ  بمػػم و 
لإلاتمػػػػمالى بمماسػػػػب  مىمسػػػػتأاؼ فػػػػ  لإلسػػػػتوامؼ لألوؿ يػػػػو تأننػػػػدلماكـ لممسػػػػتأاؼ بمػػػػم 

وفف الـز ذمػؾ وم تضػمه لماكػـ فػ  لإلسػتوامؼ لمثػما  ػ إ تمؿ عىني مف إن مؼ مىتا نذ و 
اكممم ف  ذمػؾ لإلسػتوامؼ لمثػما   بةد نبومي  كبل  ػ بةدـ تولز اظر لمدعوى لممستأاؼ

مسػمب    ػدور لماكػـ موضػوع لإلسػتوامؼ لألوؿ ولمم ػموؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ػ وذمػؾ عػف 
فاػػػد لم ػػػنكنف لممػػػرتبطنف إرتبمطػػػم  ال ن بػػػؿ لمتتزوػػػ  ولمىػػػذنف تا ضػػػ  لمػػػدعوى لمتامونػػػ  

ضمم ػ عاممم ب دور اكـ ولاد ف  فنممم بممبرلم، فو بمإلدلا  ػ لألمر لمذى نستوتس لم 
عىػ  تمنػس لإلاتمػمالى ػ بةػدـ تػولز اظػر لمػدعوى موضػوع لإلسػتوامؼ لمثػما  مسػمب   

 ٓ دور اكـ عف  نؾ ف  لمدعوى موضوع لإلستوامؼ لألوؿ 
َملــــحَضوـــــــــضّ

  ٓوبمإلامم  عى  مم سبؽ ت دنمي مف مذكرلى واولفظ مستادلى         
 نطىس لممتمـ لممستأاؼ  : ػ

َٝجمٌْػَْجإل           َ:َـََؿطث٘حكنيَجمل٘ظٞعيَٖٓؼحا
ػ  ٜٜٙٔ/  ٕٖٕ٘عػػػػف لماكػػػػـ  ٜٜٙٔ/  ٜٕٕٛفػػػ  لإلسػػػػتوامؼ لألوؿ لمػػػػرننـ     :َََأٝل

ب بػػػػوؿ لإلسػػػػتوامؼ  ػػػػكبل  وفػػػػ  لمموضػػػػوع باماػػػػمم لماكػػػػـ ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم ػػػػمدر 
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اتنمطنػػم   لممسػتأاؼ و لم ضػػمم متػػددل  ببػػرلم، لممػػتمـ لممسػتأاؼ ممػػم اسػػس إمنػػي .  ول 
 ٓممامن تي  .........مزمم  باستدعمم لم مك  / كىنم  ت

ػ لم ػمدر  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔعػف لماكػـ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔف  لإلستوامؼ لمثما  لمرننـ   :ََغحٗيحَ
ب بػوؿ لإلسػتوامؼ  ػكبل  ػ وفػ  لمموضػس باماػمم لماكػـ لممسػتأاؼ  ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔ

ولم ضػػػمم متػػػددل  بةػػػدـ تػػػولز اظػػػر لمػػػدعوى مسػػػمب   لماكػػػـ عػػػف  ػػػنؾ مػػػرتبط فػػػ  
س .  ػػػػػػػرؽ ( فو بػػػػػػػممبرلم،  فو  ٜٙ/ٜٕٕٛ)   ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘مػػػػػػػدعوى لمرننمػػػػػػػ  ل

 ػػػػموؿ لماكػػػػـ بان ػػػػمؼ لمتا نػػػػذ  . و إاتنمطنػػػػم  كىنػػػػم  تمزمػػػػم  باسػػػػتدعمم لم ػػػػمك  / 
 " ٓممامن تي  .........

َ)َأٗط٠َٜ(
و مس لف يذه لممذكر، ند طونى عى  دفمع تويرى ن مد مي ولنس لمدعوى ومسػتادلتمم         
ممـ ماكمػ  فوؿ درتػ  و ػ إال  فف لماكػـ لإلسػتوامف  لممطةػوف فنػي مػـ نةػرض مػي بتمتػم  مـ نكف ف

ال بمإلنرلد وال بممرد بؿ ومـ ن ر إم  ت دنـ لممذكر، وفف اكـ فوؿ درت  ألسبمبي )؟!( و ػ لألمػر 
 ٓلمذى نةنبي بمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع 

َ:َجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع:َـََؿحصؿحَا
تمسؾ دفمع لمطمعف فممـ ماكم  فوؿ درت  ثػـ لمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن  بػأف لم ػنؾ         

موضػوع لمػدعوى لممطةػوف فػ  اكممػم متا ػؿ مػف ترنمػ  ا ػس سػمؽ فدمتمػم عىػ  ااػو مػػم 
مىماكمػ  لإلسػتوامفن  بمػم  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔسىؼ بنماي و ػ وعىؽ عى  مم فورده مف فدمػ  بمذكرتػي 

 ا ي :
نف فف لم ػػػمك  تا ػػػؿ عىػػػ  لم ػػػنكنف موضػػػوع لمػػػدعوننف و ػػػنؾ ثممػػػث " ممػػػم ت ػػػدـ نبػػػ       

 ػػرفي نبىممػػم  بطرنػػؽ لما ػػس ولماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ فاػػي تخىػػؼ عػػف لموفػػمم بامتزلمػػي تورنػػد 
ولممارر بمم لم نكمى لمثبلث  لألكنمس لممت ؽ عى  تورنديم ماسمس لممتمـ وعدديم فم   كنس 

 ـ نمبػػػػػػػؿ مىسػػػػػػػاس و فمػػػػػػػر لمسػػػػػػػماسػػػػػػػػػمػػػػػػػس ذمػػػػػػػؾ كػػػػػػػمف مكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لم ػػػػػػػنكنف ر ػػػػػػػند نموػػػػػػػػ و 
 تـ  رفممم فةبل . " و ) لممتا  عىني ف  لما س ( ب رفممم ممف ا س عىني ػ  

َ:َـَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"   متػػ  كػػمف نبػػنف مػػف لمم ػػردلى لممضػػموم  لمتػػ  فمػػرى لمماكمػػ  بضػػممم تا ن ػػم  موتػػي     

عػي ضػمامم ظػروؼ إ ػدلره لم ػنؾ لمطةف فف لمطمعف ندـ إم  ماكم  ثما  درتػ  مػذكر، بدفم
موضوع لمدعوى ولألدم  عى  فف ا وؿ لممدع  بمما وؽ لممدان  عى  يػذل لم ػنؾ إامػم كػمف 
بطرنػػؽ لماػػش ولمتػػدمنس و ذمػػؾ بأاػػي اػػرر لم ػػنؾ ثماػػم  مبضػػمع  مػػف لألنم ػػ  وعاػػد إسػػتبلممم 

ةػوف فنػي نػد تبنف فامم عبمر، عف خػرؽ ممزنػ  مى وفػ  فػ  بػمالى ماى ػ و وممػم كػمف لماكػـ لممط
إاتم  إم  تأنند لماكـ لم مدر مف ماكم  فوؿ درت  ػ لمذى دلف لمطمعف ػ فخذل  بأسػبمبي دوف 
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فف نةػرض ممػػم فبػدله لمطػػمعف  فػػ  مذكرتػي و وكػػمف دفػمع لمطػػمعف لمػػذى ضػماي لممػػذكر، سػػمم   
لمػذكر نةػد ػ فػ  خ ػوص لمػدعوى لممطرواػ  ػ يممػم  وتويرنػم  ممػم نترتػس عىنػي مػف فثػر فػ  

نػػد مسػػوومنتي لمتامونػػ  و ممػػم كػػمف نتةػػنف مةػػي عىػػ  لمماكمػػ  فف تةػػرض مػػي إسػػت بلال  وفف تاد
ف تػػرد عىنػػي بمػػم ندفةػػي إف  تسػػتظمر يػػذل لمػػدفمع و وفف تماػػص عام ػػره ك ػػ م  ممػػدى  ػػدني ول 
إرتأى إطرلاي و فمم وند فمسكى عف ذمؾ و فاف اكممم نكوف م وبم  بمم  ور ف  لمتسبنس و 

ؽ لمػػدفمع ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ و         وال نةتػػرض عىػػ  يػػذل بػػأف فضػػبل  عػػف لإلخػػبلؿ باػػ
امػػػػم تباػػػػ  نضػػػػمميم عىػػػػ  مػػػػم تسػػػػمةي مػػػػف  لمماكمػػػػ  لإلسػػػػتوامفن  ال تتػػػػرى تا ن ػػػػم  بممتىسػػػػ  ول 
لمخ ػػـو وتستخى ػػي مػػف لألورلؽ لممةروضػػ  عىنمػػم و ذمػػؾ بػػأف ا مػػم فػػ  يػػذل لماطػػمؽ م نػػد 

 ػػػماوف نوتػػػس عىنمػػػم طب ػػػم  مػػػاص لممػػػمد، بوتػػػوس مرلعمتمػػػم م تضػػػنمى اػػػؽ لمػػػدفمع و بػػػؿ إف لم
مف نماوف لإلترلملى لمتامون  فف تسمس با سمم فو بولسط  فاد لم ضمه تادبػ  مػذمؾ و  ٔ/ٖٔٗ

لم ػػػمود لمػػػذنف كػػػمف نتػػػس سػػػممعمـ فمػػػمـ ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  وتسػػػتوف  كػػػؿ ا ػػػص  خػػػر فػػػ  
 ٓإترلملى لمتا نؽ  " 
 ٜٚٔػ  ٖٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٖ/ٕ* ا ض  
سَُِٔـٞجصَججلؼجتيـسَ،ََحملٌٔـسَجُـ٘وغَ)َجُـضٝجتغَجمطٔؼـسَ(َدٌـَُِْٜٝيثسََجُؼحٓ

(َ،َهــغعشَكيــَٚمجِــسََٓرــحصب0ََص0ََعهــ05َََْؽ0/0/20ََٓشــٜٞعَطــضعَكــ٠ََ
ََ:َـذحُ٘ـرسَُِشيٌحشَ

فف إسػػتةممؿ لماػؽ لمم ػػرر بمم ػماوف  و  ويػػو كػػؿ اػؽ نامنػػي  لم ػماوف فنامػػم كػػمف        :ََأٝهلـــح
مػم و  إامػم نةػد مػف فسػبمس لإلبماػ  ودوف امتػ  موضةي  مف لم ولانف  لممةمػوؿ ب

 ٓإم  دعوى ماممنتي  
 ٓٓٓٓٓٓٓٓ   :ََٝغحٗيٜح

 
فف سػػرن  لم ػػنؾ ولما ػػوؿ عىنػػي  بطرنػػؽ لمتمدنػػد و  نػػدخبلف فػػ  اكػػـ لمضػػنمع  :ََٝغحُػٜــح

ويػػو لمػػركف  لمماػػورى فػػ  تػػرلوـ لإلرلد، وركػػف لإلعطػػمم بممتبةنػػ   لمػػذى بػػي تتخىػػؼ
 ٓلم نؾ 

ف اػمالى فسػبمس لإلبماػ   ػبدند لم نؾ و و لما وؿ عىني بطرنؽ لما س و مػفف ت :َٝعجذؼٜح
ٓ 
 ٓفف لم نمس ف   فسبمس لإلبما  فمر ن ره لم ماوف بانر خبلؼ  :ٝسحٓـٜحَ

 
 ٓفف مخمم   فى مف لم ولعد لممت دم  و خطأ نستوتس لما ض ولإلامم    :َٝؿحصؿٜح

و بمماسب   مسرن  فو تبدند لم نؾ متولتر ف  مم فورده يذل لماكـ لمضمف  و                    
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 ٓمتولتر  ف  نضمم ماكم  لما ض  و لم  ي 
 
 
 

َ:َـًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"    مػف لممسػىـ بػي فاػي نػدخؿ فػ  اكػـ لمضػنمع لمسػرن  و  ولما ػوؿ عىػ  لمورنػ  بطرنػؽ    

 ٓلمتمدند و  واممت  تبدند  لم نؾ ولما وؿ  عىني بطرنؽ لما س " 
 ٖٕٓٔص  ٜٕٔرنـ  ٕٔس  ٓٚ/ٕٔ/ ٖٔا ض *  

   ٓٛ٘ػ  ٜٗػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/٘/ٕٚ* بم مـو لممخمم ي ا ض 
"    مػػف لممسػػىـ بػػي فف نػػدخؿ فػػ  اكػػـ لمضػػنمع لمسػػرن  ولما ػػوؿ عىػػ  لمورنػػ   بطرنػػؽ    

 ٓلمتمدند واممت  تبدند لم نؾ  ولما وؿ عىني بطرنؽ لما س  "  
 ٖٛٚص   ٔٛرنـ   ٕٛس   ٚٚ/ ٖ/ ٕٔ* ا ض 
 ٜٚٔػ  ٖٗػ  ٕٙػ س  ٜ٘ٚٔ/ٖ/ٕ* ا ض 
 ؽ ٔٙ/  ٘ٔٗٙٔػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٖ/ٜ* ا ض 
 ؽ ٔٙ/  ٕٕٗٚػ لمطةف  ٜٜٗٔ/ٕ/ٔ* ا ض 
 ؽ ٜ٘/  ٖٕٕٕٔلمطةف  ٜٜٗٔ/ٔ/ٖ* ا ض 

لمتػ  مػـ  )  نرلتس ف  لألاكمـ لمثبلث  لألخنػر،  
مػػػف لممبػػػمدىم لمتػػػ  تا ػػػر بةػػػد " لممسػػػتادث " 

مػػػا ض عػػػف نررتمػػػم لمػػػدولور لمتامونػػػ  مماكمػػػ  ل
فعػػػدلد لممكتػػػس لم اػػػ   ٜٗ/ٖٜلمةػػػمـ لم ضػػػمو  

 (    ٕٚٔػ  ٜٙٔمماكم  لما ض ص 
فف لماكـ لممستأاؼ  فعرض  كىن  عف يذل لمدفمع لممكتوس لمتويرى ولمذى نابا  لن        

عىني تاننر وتي لمرفى ف  لمدعوى و ومـ نتامومي بتمتم  ال إنرلدل  مي وال ردل  عىنػي فػاف ذمػؾ نةنبػي 
 ٓم  ور وبمإلخبلؿ باؽ لمدفمع  بم

َ:َََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"   سػػكوى لماكػػـ عػػف دفػػمع تػػويرى إنػػرلدل  مػػي وردل  عىنػػي ن ػػمي بمم  ػػور لممبطػػؿ بمػػم     

 نوتس ا ضي "
 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 

ترنمػ  و ػ ذمػؾ  نبنف ممػم ت ػدـ فف لممػتمـ لممسػتأاؼ مػـ ن ػمرؼ إثمػم   و ػ ومػـ نرتكػس          
فف ونػػؼ لم ػػنؾ لممتا ػػؿ عىنػػي بطرنػػؽ لما ػػس مبػػمح فػػ  لم ػػماوف بػػؿ ولتػػس عىػػ  لممتاػػ  
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 ٓعىني اممن  ممم مي .  وعى  ذمؾ تولتر نضمم ماكم  لما ض 
 ) فاكمـ لما ض سمم   لمبنمف ( 

و مس فاي كمف مف اؽ ػ بؿ ولتس لممػتمـ ) لممتاػ  عىنػي ا ن ػ   ( فف نتمسػؾ بونػؼ         
ؼ لم نكنف موضوع لمدعوننف ألاممم متا بلف عف ترنم  ا ػس نمرفمػم لممسػت ند لمػذى  ر 

ػ إال   ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔمـ نؼ بامتزلمي لممارر مف فتىػي لم ػنكمف و ػنؾ ثممػث  ػرفي فةػبل  فػ  
ثبمتػػم  إلاترلمػػي لمكممػػؿ لمتػػمـ مى ػػماوف فمػػر لمباػػؾ  ت ػػمم  ألى خطػػر ول  فف لممػػتمـ إزلمػػ   ألى مػػبس ول 

لم نكنف لمىذنف مممم ر ند ػ ب رفممم مىمست ند وتـ  رفممم فةبل  ممم نك ؼ  لممساوس عىني
ونشكد فاي مػـ ت ػس فػ  فى ماظػ  ترنمػ  إعطػمم  ػنؾ بانػر ر ػند و ػ ذمػؾ فف لمثمبػى فف مكػؿ 
مف لم نكنف ر ند وفاي نػد تػـ بمم ةػؿ  ػرؼ كػؿ ماممػم مىمسػت ند لمػذى ا ػس عىػ  لممػتمـ ) 

م يمم و نؾ ثممث بأف إغتمؿ كممؿ ننمػ  لم ػنكمى لمثبلثػ  ا ػبم  لممتا  عىني ا ن    ( ب نمتمم
مع  ) لممطبوعػػمى ولألكنػػمس ( لمماػػرر مػػف فتىمػػم ضػػـ نػػورد مػػي لمبػػػػمى  لممػػتمـ لممسػػتأاؼ و ػػػػع

 ٔلم ػػػنكمى لمثبلثػػػ  وبػػػاص لإلن ػػػمؿ لممونػػػس مػػػف لممسػػػت ند ) لم ػػػمك  ( لممرفػػػؽ تاػػػى رنػػػـ / 
بمإلسػتوامؼ  ٖبامفظتاػم/ ٔوتاػى رنػـ / ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛبمإلسػتوامؼ      لألوؿ  ٕبامفظتام / 

 ٓ ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلمثما  
و ممػػم ت ػػدـ نبػػنف فف لم ضػػمم بمإلدلاػػ  فػػ  كػػؿ مػػف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم ال         

ن مدؼ ماىي ف  لمولنس فو لم ػماوف و ػ لألمػر لمػذى نسػتوتس إماػمم كػؿ ماممػم ولماكػـ متػددل  
 ٓكؿ مف لمدعوننف  " ببرلم، لممتمـ ممم اسس إمني ف  

َ)َئٗط٠َٜٓحَٝعصَذحملظًغزَجإلؿطث٘حكيسَ(
لممػمـ لن بةبػمر، مبتسػر، إال   فف لماكـ لممطةوف فني مـ نرد عى  يذل لمػدفمع لمتػويرى         
ت ػػوؿ : ػ  "  لاػػي مػػـ نثبػػى  مىماكمػػ  عىػػ  وتػػي نطةػػ  فف يػػذل لم ػػنؾ متا ػػؿ مػػف  نم ػػر، 

 " )؟!( ٓٓترنم  ا س 
ذ تػذرعى لمماكمػ  بػذمؾ و ػ فاامػم مػـ تبػنف ممػمذل نةػدى عػف تا نػؽ يػذل لمػدفمع و إ          

ومامن ػػػػتي مػػػػس فف إتمبػػػػ  ذمػػػػؾ ولتبػػػػ  الزمػػػػ   .......عىػػػػ  لألنػػػػؿ بسػػػػممع لم ػػػػمك  لممسػػػػت ند 
ولإل ما  عامم ت تس لماكـ بمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمػدفمع إخػبلال  نضػمع ي تةىػؿ لمماكمػ  

ي نطةػ  بنامػم يػ  لمتػ   ػمدرى عىػ  لممطىػوس بم ػمدر، بأف لما س مـ نثبى ممػم عىػ  وتػ
دفػمع لمطػمعف وم ػمدر، طىبػي تا نػؽ دفمعػي بسػػممع لم ػمك  لممسػت ند لمػذى إمتاةػى يػ  عػػف 

 سممعي ومامن تي !!!
َ:ََََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

دـ "    ممم كمف لمدفمع لممسوؽ مف لمطػمعف نةػد دفمعػم  تويرنػم متةى ػي بتا نػؽ لمػدمنؿ لمم ػ    
ذ مػػـ ت سػػطي لمماكمػػ   ا ػػي  فػػ  لمػػدعوى ونترتػػس  عىنػػي مػػو  ػػح تاننػػر وتػػي لمػػرفى فنمػػم و  ول 
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وتةاػ  بتا ن ػػي بىوغػػم  إمػ  غمنػػ  لألمػػر فنػػي و ولنت ػرى فػػ  يػػذل لم ػػأف مػم فوردتػػي فػػ  اكممػػم  
إلطرلح ذمؾ لمػدفمع مػف فسػبمس  ال تػشدى إألى لماتنتػ  لمتػ  رتبػى عىنمػم و فػاف لماكػـ نكػوف 

 ٓم نستوتس ا ضي ولإلامم   "  مةنبم  بم
 ٜ٘ػ ص ٖٕػ ؽ ٕٗػ س   ٖٜٚٔ/ٔ/ٕٕ*   ا ض  

َ:ًَََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
" لمػدفمع لمتػػويرى يػػو لمػػذى نترتػػس  عىنػػي ػ مػػو  ػػح ػ  تاننػػر وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػدعوى      

تمـ  فتىتػػـز لمماكمػػ   فف تا  ػػي بىوغػػم  إمػػ  غمنػػ  لألمػػر فنػػي دوف تةىػػؽ ذمػػؾ عىػػ  مػػم نبدنػػي لممػػ
  ٓتأنندل   مدفمعي فو ترد عىني بأسبمس سموا  تشدى إم  إطرلاي  "  

 ٕٗٔػ   ٖ٘ػ  ٖٕػ س   ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ*   ا ض  
َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإٔ

"   فف تا نػػؽ لألدمػػ  فػػ  لممػػولد لمتامونػػ  يػػو ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس        
نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػأف  عىػػ  لمماكمػػ  تا 

يذل لمػدمنؿ ألف تا نػؽ فدمػ  لإلدلاػ  فػ  لممػولد لمتامونػ  الن ػح فف نكػوف ريػف م ػنو   لممػتمـ 
  ٓفو لممدلفس عاي "

  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ* ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 
  ٕػ ص  ٕػ رنـ / ٚػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٙٗ/ٖ/ٕ٘* ا ض 

َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
لمػذى تترنػي لمماكمػ  "    لأل ؿ ف  لألاكمـ لمتامون   فف تباػ   عىػ  لمتا نػؽ لم ػ وى     

  ٓبممتىس   وتسمس فني ف  مولتم  لممتمـ  ممدلى لم مود ممدلـ سممعمـ ممكام " 
  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

1ََكحعَٝخمحُلسَجُوحٕٗٞجُوظٞعَٝجإلسالٍَحبنَجُض:َـََؿحذؼحَا
سمم   لمذكر ػ مف نبنؿ لإلاتنمط فنمم  ٜٜٚٔ/ٔ/ٕٔتمسؾ دفمع لمطمعف ف  مذكرتي         

مػػػو رفى لمماكمػػػ  رفػػػض لإلسػػػتوامفنف فو فنممػػػم ػ لماكػػػـ بةػػػدـ تػػػولز اظػػػر لمػػػدعوى موضػػػوع 
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مسػػػػػمب    ػػػػػدور اكػػػػػـ عػػػػػف  ػػػػػنؾ فػػػػػ  لمػػػػػدعوى موضػػػػػوع  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔلإلسػػػػػتوامؼ رنػػػػػـ 
ػ لمماظور فممـ ذلى لمدلور، وف  بنمف ذمؾ نمؿ بمممػذكر، مػم ا ػي :  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛلإلستوامؼ 

 ػ
"  ثمبػػى ممػػم ت ػػدـ فف لمػػدعوننف لممسػػتأاؼ اكمميمػػم مرتبطتػػمف إرتبمطػػم  ال ن بػػؿ لمتتزوػػ        

اممػػػ  كػػػوف لم ػػػنكنف موضػػػوعممم ماػػػررنف فػػػ  تػػػمرن  ولاػػػد بمتىػػػس ولاػػػد مػػػف سػػػماس ولاػػػد 
س ولاد ومةممى  ولاد، وفعطنم ف ػط تػولرن  إسػتا مؽ متتممنػ  ممست ند ولاد عى  باؾ ولاد مسب

.  ونضمم ماكم  لما ض سممؼ لمبنمف نستوتس إا ضمم لمدعوى لمتامون  ب دور اكـ ولاػد 
  ٓف  فى مف لم نكمى لممرتبط  سولم كمف بممبرلم، فو بمإلدلا  

 ) فاكمـ لما ض سمم   لمبنمف (
 ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘و اكمػػػػي لممسػػػػتأاؼ لمػػػػرننـ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛولإلسػػػػتوامؼ لألوؿ لمػػػػرننـ         

لم ػػػػػمدر  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔفسػػػػػبؽ  ػػػػػدورل  مػػػػػف لماكػػػػػـ لمػػػػػرننـ  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔلم ػػػػػمدر فػػػػػ  
 و  فػػػاذل كػػػمف ذمػػػؾ و  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔـ لممسػػػتأاؼ بمإلسػػػتوامؼ لمثػػػما  لمػػػرنن ٜٜٙٔ/ٕٔ/ٛٔ

بمػم ند إ تمؿ عى  إن مؼ تا نذ لمة وب  لمم ضػ   ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٗٔوكمف لماكـ لألوؿ لم مدر 
فػػػاف فسػػػوف لإلاتمػػػمالى بمماسػػػب   نضػػػمر بطةاػػػي وو ػ وكماػػػى لم معػػػد، لمم ػػػرر، فف لمطػػػمعف ال 

مىمستأاؼ ف  لإلستوامؼ لألوؿ يو تأنندلماكـ لممستأاؼ بمم إ تمؿ عىنػي مػف إن ػمؼ مىتا نػذ و 
ػػ وفف الـز ذمػػؾ وم تضػمه لماكػػـ فػ  لإلسػػتوامؼ لمثػما  ػ بةػد نبومػػي  ػكبل  ػ بةػدـ تػػولز اظػػر 

وى لممستأاؼ اكممم ف  ذمؾ لإلستوامؼ لمثما  مسمب    دور لماكـ موضػوع لإلسػتوامؼ لمدع
لألوؿ ولمم ػموؿ بان ػمؼ لمتا نػذ ػ وذمػؾ عػف فاػد لم ػنكنف لممػرتبطنف إرتبمطػم  ال ن بػؿ لمتتزوػ  
ولمىػػذنف تا ضػػ  لمػػدعوى لمتامونػػ  عاممػػم ب ػػدور اكػػـ ولاػػد فػػ  فنممػػم بػػممبرلم، فو بمإلدلاػػ  ػ 

نسػتوتس لم ضػمم ػ عىػ  تمنػس لإلاتمػمالى ػ بةػدـ تػولز اظػر لمػدعوى موضػوع  لألمػر لمػذى
 ٓلإلستوامؼ لمثما  مسمب    دور اكـ عف  نؾ ف  لمدعوى موضوع لإلستوامؼ لألوؿ  " 

َ)َئٗطٜـــ٠َ(َ
و يػػذل لمطىػػس لمتػػويرى يػػو طىػػس ولتػػس لإلتمبػػ   ػ إمػػم بػػمماكـ بةػػدـ تػػولز اظػػر         

و ػ فو عىػػ  لألنػػؿ بون مػػم ون ػػم  تةىن نػػم  اتػػ  ن ػػنر اكػػـ لمػػدعوى  لمػػدعوى لممرتبطػػ  لمبلا ػػ 
 ٕٜٛٔ/ٕ/ٕٓو ا ض  ٔٓٚػ  ٗ٘ٔػ  ٖ٘س  ٜٗٛٔ/ٓٔ/ٖٔلألوم  لمسمب   اممونم  ) ا ض 

( إال  فف لماكـ لممطةوف   ٜٕٗػ  ٛٚػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٜٔو ا ض  ٕٖٕػ ٚٗـٖٖس  ـ
 سي عف لمبى فني ب سمد مػم تباػمه ما ػ  فني مـ نةرض ممذل لمدفمع لم ماوا  لمتويرى ػ واتس ا

لإلرتبػػمط عىػػ  ااػػو مػػم سػػىؼ بنماػػي فػػ  وتػػي سػػمبؽ مػػف فسػػبمس يػػذل لمطةػػف و ػ لألمػػر لمػػذى 
 ٓفسىسي إم  مخمم   لم ماوف فضبل  عف لم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع 

1ََخمحُلسَجُوحٕٗٞ:ََغحٓ٘حَ
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س ) ٜٜٙٔ/ٜٕٕٛنػد لماكػـ اكـ لمماكم  لممطةػوف فػ  اكممػم ػ عىػ  عبلنػ  ػ بتأن        
سػتوامفم  وتاح مدنا  ا ر  ٜٜٙٔ/ٖٖٕ٘ نوتػس لماكػـ بمإلماػمم وبةػدـ  ( ػ لألسبؽ  ػدورل  ول 

تػاح مدناػ  ا ػر (  ٜٙ/ٜٕٕٔس )ٜٙ/ٖ٘ٛٓٔتولز اظر لمدعوى لممستأاؼ اكممػم بػرنـ 
ف   نؾ مرتبط بمم نؾ موضوعمم إال  فف لمماكم  ونػد إعتسػ ى ػ  مسمب   لم  ؿ باكـ اممو 

تريػم ذمػؾ إمػ   لمثمبػى ثبوتػم  نسػتانؿ إاكػمُره وبل فسمس عى  مم ت دـ بنماي !! ػ ا ػ  لإلرتبػمط ب
مخمم   لم ماوف بةدـ نضمومم لمولتس لم ضمم بي بمإلمامم وبةدـ تولز اظػر لمػدعوى لممسػتأاؼ 

تػػاح مدناػػ  ا ػػر ( مسػػمب   لم  ػػؿ باكػػـ امػػمو   ٜٙ/ٜٕٕٔ) ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔاكممػػم بػػرنـ 
  ٓبمم نؾ موضوعمم ف   نؾ مرتبط 

َملحَضوــــــضّ
َ:َـَيـِدَجُـحػٖ

 ٓضـ لمم ردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطةف       :َأٝلَ
َ ــحا لماكػػـ ب بػػوؿ لمطةػػف  ػػكبل  و وفػػ  لمموضػػوع بػػا ض لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولماكػػـ     :غحٗي

اتنمطنم  بمما ض ولإلامم  مىاكـ متددل   مػف متددل  ببرلم، لمطمعف ممم اسس إمني ول 
 ٓدلور،  خرى 

 
َعجحت٠َػـيسَجحملح٠َٓ/ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َـَئؿوحؽَدحَََٓجؿطظحخ
َ

٠ًََِؿ٘ـحَ(658/0997َـَ)ًََلغَجُؼيحشج٘حيحش0997َََُـ٘س9716ََجُوؼيسَ
َ
َ

َم06542َ/28َ٘وغَجُـؼَٖذحُ
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َجُ٘وغحمٌٔسََ

َجُضجتغزَججل٘حتيس

َٓظًــــــغز

َذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

 ....................          ) ماكـو ضده ( طمعف   جملوضٓسََٖٓ:
 ػمرع  ٘ٗوموطاي لممختػمر مكتػس لألسػتمذ رتػمو  عطنػي لمماػمم  بػمما ض                  

نىنم بمم مير،  مرع  رنؼ بم م ػ عممر، لإلنموب ٕٙطىةى ارس ػ لم مير، و ػ و 
ٓ 

 
 ػ  لمانمب  لمةمم   ٔ   ػــضَ:

 ػ  ...............      " مدعن  بمما وؽ لممدان  "  ٕ          
فػ  لمتامنػ  رنػـ  ٜٜٛٔ/ٜ/ٖٕلم مدر مف ماكمػ  تامنػمى طاطػم بتىسػ      ك٠َجمٌَْ:َـ

 ـ      كىػػػػػػ  طاطػػػػػػم (   ٜٜٛٔ/ٕٚٗك ػػػػػػر لمزنػػػػػػمى )  ٜٜٛٔمسػػػػػػاي  ٕٜٓٛ
بمةمنبػػػ  لممػػػتمـ ....... بمأل ػػػػامؿ لم ػػػمن  ممػػػػد،  ولمماكػػػـو فنمػػػم اضػػػػورنم  

تػػـ  ٔٓ٘ثػػبلث سػػاولى وفمزمتػػي بػػأف نػػشدى مىمدعنػػ  بػػمماؽ لممػػدا  مبىػػ  
عىػ  سػبنؿ لمتةػونض لممشنػى ولمم ػروفمى لممدانػ  ومبىػ  ع ػروف تانمػػم  

 ٓفتةمس ماممم، 
َجُٞهحتـــــــــــغ

...... إمػ  ماكمػ  لمتامنػمى بو ػؼ فامؿ لممامم  لمةمـ مانمب  طاطم لمكىن  لممػتمـ ..      
بػػػدلور، مركػػػز  ك ػػػر لمزنػػػمى  ونسػػػـ لممةػػػمدى  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔو  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗفاػػػي فػػػ   نػػػوم  

  ٓمامفظت  لماربن  ولم مير،
ولنس لممتا  عىنمم ....... تاسنم بانر رضميم )؟!( وذمػؾ بػأف  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗبتمرن    :َََأٝل

لممم وفومػػ  نضػػنبي فػػ  فرتمػػػم طرامػػم عىػػ  ظمريػػم ورفػػس عامػػم مبلبسػػمم وخىػػس سػػرو 
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 ٓوذمؾ عى  لمااو لممبنف بممتا ن مى 
فسػػػ ط لممتاػػػ  عىنمػػػم سػػػمم   لمػػػذكر بػػػأف تةػػػدى عىنمػػػم  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔبتػػػمرن     :ََغحٗيـــح

بممضػػرس عىػػ   ػػدريم وبطامػػم نم ػػدل إتممضػػمم فأاػػدث بمػػم لال ػػمبمى لممو ػػوفي 
 ٓبممت رنر لمطب  لم رع  ولمت  فدى لم  لتممضمم 

 ٓع وبمى  ٔ/ ٕٚٙو  ٕٓٙلألمر لممةمنس عىني بممممدتنف                
نضػػػى ماكمػػػ  لمتامنػػػمى اضػػػورنم بمةمنبػػػ  لمطػػػمعف  ٜٜٛٔ/ٜ/ٖٕوبتىسػػػ                 

بمأل ػػامؿ لم ػػمن  ممػػد، ثػػبلث سػػاولى وبممزلمػػي بػػأف نػػشدى مىمدعنػػ  بػػمماؽ لممػػدا  مبىاػػم ونػػدره 
مى ومبىػػػػ  ع ػػػػروف تانمػػػػم لتةمبػػػػم تانمػػػػم عىػػػػ  سػػػػبنؿ لمتةػػػػونض لممشنػػػػى  ولمم ػػػػروف ٔٓ٘

 ٓمىماممم، 
وممػػػم كػػػمف يػػػذل لماكػػػـ نػػػد  ػػػدر مةنبػػػم بػػػمطبل ف ػػػد طةػػػف عىنػػػي لمماكػػػـو ضػػػده بطرنػػػؽ       

لمػا ض ب خ ػي مػف لمسػتف وننػد طةاػي تاػػى رنػـ تتػمبس سػتف طاطػم لمةمػوم  بتػػمرن   /  / 
   ـػ وذمؾ مؤلسبمس لنتن  :  ٜٜٛٔ

َأؿرــــحخَجُـؼــــــــٖ
َُوظٞعَجملؼيدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحعج:ََََأٝل

 ندـ دفمع لمطمعف مىماكم  ػ مذكر، بدفمعي ف  ثمما  ع ر، ورن  ػ ا مم : ػ         
َ:َـَلَغحُصَهلٔحـَسحترنيَـََئضٌأَجإلضٜحَّػ٠َِعًحػيٖ

ـــحػَجألٍٝ دعػػػمملى ....... ػ لممىنوػػػ    :َجُغً وال ركػػػمز ؟!  ػػػممد، و فو بػػػمألارى مػػػزلعـ ول 
 ممترلى ػ ويو تممفى طبنة  بسبس لمكذس ولإلختبلؽ !!!بممتممفى ولمم

ـــح٠ٗ ـــحػَجُػ وال ركػػػمز ؟!  ػػػممد، فو بػػػمألارى فكمذنػػػس لمػػػدكتور ...... لمػػػذى فتػػػرى  :َجُغً
إتممضم  نةمنس عىنػي لم ػماوف وال ماػمص فػ  إترلوػي مػف لإلسػتتمر ورلم سػبس 

ذى فو عذر كمذس م تةؿ م طاس إلبما  لإلتممض لمذى  ثمي لم ماوف و ولمػ
ال  ألتػػػرله بأاػػػد لممست ػػػ نمى فػػػ  ولضػػػا   إعتػػػمد لمسػػػند لمطبنػػػس إتػػػرلمه و ول 
لمامػمر و بػػدال  مػػف لإلسػػتتمر بػي خ نػػ  وفػػ  عنمدتػػي لمخم ػ  ػ باػػدلوؽ اىػػولف 
)؟!( ويػػو  ػػأف كػػؿ مػػف إعتػػمد ػ مػػف لألطبػػمم ػ إتػػرلم عمىنػػمى لإلتمػػمض 

 ٓ)؟!!!!( 
َجملضػيسٓؼحملَٝضٞجعيزَعتيـيسَك٠َدٌحيسَ

َحدبذغَُـحٜٗ
 ؟! ٜٜ٘ٔػ     بدلن  لمتةمرؼ  ػ  فنمم ت وؿ لممدعن  ا سمم ػ ترتس إم  فوؿ إبرنؿ   ٔ
 ػ     بةىـ لمولمد، ػ ولمدتمم ؟!!  ٕ
 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗػ     لممولنة  لممزعوم  و ماسوب  إم    ٖ
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 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔػ     لإلتممض ػ لمذى فترله لمطبنس بةنمدتي لمخم   بادلوؽ اىولف ػ   ٗ
( فػ    ػ     ٘ مػـ تت ػدـ لممدعنػ  بػأى  ػكمن  مػف لى اػوع و ػ مػف تػمرن  لإلغت ػمس )لممزعػـو

 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔوات  تمرن  لإلتممض ف   ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗ
و ػ إمػػ   ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔػ      سػػمفرى لممدعنػػ  ػ فنمػػم ت ػػوؿ و وبماػػض إرلدتمػػم و فػػ    ٙ

م ؟!!! ػ عىػ  اػد نوممػ ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗلم ػمير، و ػ  ػاب  لممػتمـ لمػذى إغت ػبمم فػ  
دوف فف ت ػػكوه        ـ  فى بةػػد نرلبػػ  فربةػػ  ف ػػمر مػػف لإلغت ػػمس ) لممزعػػـو ( 

ألاػد وال ألممػػم لممطىةػػ  ػ فنمػػم نممػػى ػ عىػػ  اكمنتممػػم مػف لمبدلنػػ  و ػ ودوف فف 
تخمفػػي عىػػ  ا سػػمم فو تخ ػػ  ماػػي بنامػػم يػػو لممخمتػػؿ لممخػػمدع لمػػذى إسػػتدرتمم ػ 

بنامم يو لم مس  لممتواش لمذى ضػربمم  !( إم        ن تي و ػ  عى  اد زعممم )؟
فتر ػمم  ػ عى  اد زعممم ػ ب      ن تي و وبنامم يػو لمم تػرس لمامًػمز لمػذى فتميػم ول 
وولنةمػػػم كرليػػػ  وعاػػػوه و وفف ػػػديم عػػػذرنتمم و ػػػرفمم وفعػػػز مػػػم تمىػػػؾ و وبنامػػػم يػػػو 
لمكمذس لممخمدع لمذى مـ نؼ بةمده ممم بةد لإلغت مس ) لممزعـو ( بأف نتزوتمم 

 منستر فضناتمػم )؟!!!!(
 
 
ػ       نبىػى لممدعنػ  و بػرغـ يػذل كىػي  و فف تػذيس إمػ  لإلسػكادرن  بةػد إتممضػمم ػ فنمػم  ٚ

نممػػى بىسػػػمامم ػ  ػػػاب  لممػػتمـ لمخػػػموف لممات ػػػس لممخػػمدع لمػػػذى إغت ػػػبمم ثػػػـ 
نبىػػى  ٓٓفتمضػمم بةػػد لف ضػربمم ضػػربم  ث ػنبل  بػػبل رامػ  اتػػ  فف ػديم وعنمػػم  ػ 

يذل كىي و ورغمي و فف تذيس إم  لإلسػكادرن  بةػد إتممضػمم ػ فنمػم  لممدعن  و مس
نممى  بىسمامم و  اب  يذل لمخموف لممات س لممتواش لممخمتػؿ لممخػمدع لمامػمز 

بؿ وت نـ مةي ٓٓ ٓٓلم مس  لمىونـ لمذى ك ر ممم عف كؿ يذه  لألانمس لمكرنم   
ـ ألسػػبوعنف كػػممىنف ػػػ بم رديػػم ب ػػ   بمإلسػػكادرن  فػػ  تبػػمى وابػػمى  ومابػػي وسػػبل

 ٖٕٙنػـو =  ٗٔ× سػمع   ٕٗعبمر، عف فربة  ع ػر نومػم  كػممبلى و كػؿ مامػم  
سمع   و دوف فف نرتتؼ ممم نىس و فو نرمش ممم ت ف و فو نةترنمػم نىػؽ و بنامػم 

 ي  لممات ب  لممخدوع  لممةتدى عىنمم بكؿ يذه لإلعتدلمل ى لموا ن  !!!
 
رن  فػػ  فولوػػؿ دنسػػمبر بةػػد لسػػبوع  لمةسػػؿ ) عىػػ  اػػد ػ    وعػػمدى لممدعنػػ  مػػف لإلسػػكاد ٛ

ومضى  لألنمـ ولم مور ولممتمـ لممتواش لممات س لممخمدع لمىونـ  ٓٓنوممم ( ػ 
ومس ذمؾ مـ تارؾ لممدعن  سػمكامو  ٓٓػ ٓندلـو عى  مممطبلتي وخدلعي وتسون ي 

 مور : ػ ػ  ومـ تت دـ بأى  كمن  مف فى اوع ألاد و ػ  عى  مدلر لألنمـ بؿ ولم 
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 ػ بطومي ػ و فىـ تت دـ ب كمن   ؟ ٜٜ٘ٔ*  مض   مر دنسمبر          
 ػ بطومي ػ و ومـ تت دـ ب كمن  ؟ ٜٜٙٔ*  ومض   مر نامنر          
وفنػػػي ف ػػػط   ٕ/ٕٛبكممىػػػي و واتػػػ  نومػػػي لألخنػػػر  ٜٜٙٔ*   ومضػػػ   ػػػمر فبرلنػػػر          

 ت دمى ب كمنتمم ؟؟ 
67/6/0992َ1ٌَحيسَك٠َٛظَٙجُش                   

 *      بةد فربة   مور كممى  مف لإلتممض  لم مرى ؟!!          
 *      بةد  سبة   مور كممى  مف لإلغت مس لم مرى ) لممزعـو ( ؟!!          

*          *          * 
َضلظيََٓحَأمجِ٘حٙ
ٌَُظخَٓؼجػَْ َجملضػيسذيحٗحا

َ!!ًٝظخَجُـيضَجُـريدَٓؼطحصَجإلجٜحعَ لمثمبػػى بػػمألورلؽ فف لممدعنػػ  مػػـ تبىػػ  عػػف لمونػػموس لمتػػ  زعمػػى اسػػبتمم مىمػػتمـ إال  فػػ    :َأٝلَا
ف  لمونى لمذى إدعى فني فف عبلنتمم بي وتمرن  لمخطبي كمف بتمرن   ٜٜٙٔ/ٕ/ٕٛ
ويو لمتػمرن  لممػدوف عىػ  لمدبىػي لمم دمػ  مامػم فى فف لمػببلغ مػـ ن ػدـ  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٖٔ

ر، ف ػػمر وا ػػؼ عىػػ  تػػمرن  لمةبلنػػ  لمتػػ  ت ػػوؿ فامػػم إال بةػػد مضػػ  فكثػػر مػػف ع ػػ
 ٓا أى بناممم 

 
وبةػػد مضػػ  سػػبة  ف ػػمر مػػف تػػمرن  ولنةػػ  لألغت ػػمس لممزعومػػي ولمتػػ  ت ػػوؿ إامػػم            

و وال نمكػػف باػػمؿ لم ػػوؿ بأامػػم كماػػى فػػ  خػػبلؿ يػػذه  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗاػػدثى عىػػ  اػػد نوممػػم فػػ  
كػرر، ومممطبلتػي لممك ػوف  ... ألامػم إذل كماػى نػد لم ترلى لمبةند، خمضة  موعوده لمكمذبػ  لممت

خػدعى بت ػرفمتي بةػد ت ػدنـ لمدبىػي ػ عىػ  فػرض فامػم تخ ػي ػ إال  فف ولنةػ  إغت ػمبمم بػمم و، 
فمػػر ال نمكػػف لمسػػكوى عىنػػي فو لمتامضػػ   ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗلممزعومػػ  ولممزعػػـو اػػدوثمم فػػ  نػػـو 

مػػػر لممػػػتمـ واولنػػػمه ػ وكذبػػػي عاػػػي فو لمتممػػػؿ فنػػػي فو لمترلخػػػ  فػػػ  فضػػػاي بةػػػد مػػػم إاك ػػػؼ ف
ومخمدعمتي و ومشمػي وخبثػي و ويػو مػم ال نمكػف فف ت ػبر عىنػي لاثػ  فػبل تبىػ  وال ت ػكو عىػ  
مدى سػبة  ف ػمر كممىػ  تخىىتمػم فاػدلث تسػمـ ك نىػ  بان مظمػم مػف ُسػبمتمم ودفةمػم مئلبػبلغ فو 

 ٓلم كمن  عى  لألنؿ أليىي فو ات  ألممم ؟! 
عمم وسػػكوتمم إذل كػػمف لممػػتمـ نػػد إعتػػدى عىنمػػم بممضػػرس مدرتػػ  فكنػػؼ نسػػتمر إاخػػدل        

و فمذل لإلعتدلم لمام ـ ك نؿ ب ضػح ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔإتممضمم بمم و، ولمت  إدعى ادوثمم ف  
اولنػػػم لممػػػتمـ لم ػػػرنر، ااويػػػم وفغرلضػػػي لمخبنثػػػي بمػػػم ال ناتمػػػؿ إاتظػػػمرل  فو تىكػػػشل  فو تػػػأخنرل  فػػػ  

لمةانػؼ لممػدع  بمػم عىػ  رفسػمم وظمريػم وبطامػم ولممػتمـ  لإلببلغ ألف ولنة  لإلعتػدلم لم مسػ 
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نةىػػـ بػػأمر امىمػػم فػػ  لم ػػمر لمرلبػػس تك ػػؼ بوضػػوح لاػػي ال نرنػػد فى إرتبػػمط م ػػروع بمػػم وفاػػي 
نرلوغمم ونمانمم بوعود زلو   وندع  فعذلرل  ولينػ  بػزول  نرنػس ويػو سػرلس خػمدع وويػـ ظػمير 

 ٓال ناتم  إم  مم نبدده فو نك  ي 
نػػؼ نمكػػف ت ػػدنؽ فنػػولؿ لممدعنػػ  فو لإلطمواػػمف إمنمػػم إذل كػػمف لإلبػػبلغ عػػف لمونػػموس فك       

 لممدع  بمم ند ترلخ  عى  يذل لمااو : ػ
 ٓعى  اد نوممم  ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٖٔػ    ع ر، ف مر ماذ بدم لمةبلن  ف  

 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗػ    وسبة  ف مرمف ولنة  لإلغت مس بمم ػػو، لممزعوم  ولممزعـو ادوثمم 
ثػػػػػػر مػػػػػػف ثبلثػػػػػػ  ف ػػػػػػمر مػػػػػػف تػػػػػػمرن  ولنةػػػػػػ  لإلتمػػػػػػمض لم مػػػػػػرى ولمتػػػػػػ  اػػػػػػدثى فػػػػػػ   ػػػػػػػ   وفك
ٔٛ/ٔٔ/ٜٜٔ٘ ٓ 
ومػنس يػذل  ػأف مػف نرتكػس ضػديم ففةػػمؿ  ثمػ  عاػو، وبطرنػؽ لمضػرس لمتسػنـ ولإلكػػرله       

تتةىؽ بمتػؾ عرضػمم ومولنةتمػم ثػـ إتممضػمم كريػم  عامػم ورغػـ إرلدتمػم ودوف رضػميم ػ لمكممػؿ 
 ٓومولف تمم لمتمم  

ـــحَاغح ال ماػػػؿ إذف إلسػػػتمرلر لإلاخػػػدلع بمألمػػػما  لمزلو ػػػ  بةػػػد فف ظمػػػرى اولنػػػم لممػػػتمـ     :ََٗي
لم ػػرنر، فػػ  كػػؿ يػػذه لمونػػموس بػػدمل  مػػف مولنةتمػػم دوف رضػػميم ثػػـ لإلعتػػدلم عىنمػػم 
تمػػػمـ ذمػػػؾ بمم ةػػػؿ وعىػػػ  ذمػػػؾ فىػػػـ نكػػػف ياػػػمؾ ثمػػػ  مبػػػرر  بممضػػػرس إلتممضػػػمم ول 

ىنػػػ  فػػػ  لمونػػػى لممامسػػػس بػػػدعوى فامػػػم مىتػػػأخنر فػػػ  لإلبػػػبلغ فو لإلمسػػػمؾ عػػػف لمتب
 ٓكماى وال زلمى مخدوع  بوعوده لمكمذب  و مممي لمبرلن  لمضموة  

كمػػم فف فاػػػدل  مػػـ نػػػذكر فف لممػػتمـ نػػػمـ بخطبػػ  لممتاػػػ  عىنمػػم رغػػػـ فامػػػم                      
إدعى بأامم كماى تىػبس دبىػ  لمخطوبػ  فػ  عبلانػ  تممػ  ماػذ لمنػـو لألوؿ مت ػدنممم 

ولمدبىػػ  وسػػنى  كمفنػػ  مئلعػػبلف ػ وولنػػس لماػػمؿ فف لممػػتمـ مػػـ ن ػػدـ إمنمػػم يػػذه  إمنمػػم
لمدبى  كمػم إدعػى و ػ ويػ  دمنػؿ مػف  ػاس ا سػمم ما سػمم ومػف لمسػمؿ إ ػطامعمم 

 ٓمئلنممـ كذبم  بأف عبلن  وم روع  كماى بناممم 
َ مػػم كماػى عىػػ  ذكػرى لممتاػػ  عىنمػم فف ولمػػدتمم مػـ تكػػف بةنػد، عػػف لألاػدلث و وفا    :َغحُػــحا

عىػػػـ بوتػػػود لمةبلنػػػ  بناممػػػم والاظػػػى مضػػػ  فتػػػر، طونىػػػ  بػػػنف ت ػػػدنـ لمدبىػػػ  وعػػػدـ 
اضػػور ذوى لممػػتمـ مطىػػس نػػديم مامػػم ممػػم دعميػػم إمػػ  لم ىػػؽ ومػػس ذمػػؾ ترليػػم ال 
تارؾ سمكام  وال تتخذ إترلم عى  مدى  مور طونى  ت وؿ لممدعن  فاممػم نتبلننػمف 

 ٓ بوؿ وغنر مة وؿ ممترد دبى  فنمم بةىـ لألـ .. ويذل  ذوذ غنر م
 : ػ ٓٛ*   وند سوؿ .........  دنؽ لمطرفنف ) لممتمـ ولممدعن  ( ص             

 س  :  مم عبلنتؾ بممطرفنف ؟
  ـ   تػػػػ  :  لااػػػم ف ػػػامس ... ومػػػم كػػػاش فنػػػي امتػػػي مخ  ػػػي بػػػنف ....) لممػػػتمـ ( و...... 
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  مػػس بةػػض فػػ  متموعػػ  ) ن  ػػد بأاػػي ال توتػػد عبلنػػ  خم ػػ  بناممػػم ( وكاػػم باخػػر 
 ٓولاد، 
....  وبةد لمةمىن  راام زراميم وسأماميم ف ممى كاى عاد لنمرب  وعاػدى  ػون                

ماػص وعمىػػى عمىنػػي لمزلوػد، لمدودنػػ  ... ونممػػى مػػ ........) لممػػتمـ ( مبػػروؾ عىػػ  
 ٓلمخطب   ) لمتدند، (  ػ فى خطب  ...... ) لممتمـ ( ممف خطبمم

فىو كماى لمدبى  لممذكور، تخص لممتمـ فةبل  وكماى ترتدنمم باستمرلر مكمف                    
فمر خطبتمم مةىومم  مىكمف  دوف خ مم و فو عىػ  لألنػؿ لأل ػدنمم لمم ػربنف و ويػو 
مم نشكد فف ولنة  لمخطب  ولمدبى  لمم دم  مامم م طاة  كػذمؾ واى ػ  مػف اى ػمى 

دعمملتمم   ٓفكمذنبمم ول 
 ٕٛ/ٛٛوبسػػػػشلؿ .......  ػػػػدنؽ لمطػػػػرفنف ) لممػػػػتمـ ولممدعنػػػػ  ( ص                       

تا نػػؽ لممكتػػس لم اػػ  و فوضػػح فف لمموضػػوع كىػػي غنػػر ا ن ػػ  وما ػػىش و وفاػػي 
         ٓكمف يامؾ رابلى وخروتمى مى ى  بأكمىمم 

ـ وبىػػػػ  كػػػػذس لممدعنػػػػ  نمتػػػػي وذروتػػػػي و  عاػػػػدمم إدعػػػػى لف لممػػػػتمـ ولنةمػػػػم نػػػػو    :ََعجذؼــــحَا
كريػم  عامػػم ودوف رضػػميم ... والبػػد فف اىاػ  ع وماػػم تمممػػم  وكىنػػ  إذل  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗ

 ٓفرلدى ت دنؽ مزلعممم وفكمذنبمم 
إذ ال نت ػػور مطى ػػم  فف نسػػتدرتمم لممػػتمـ ون ػػـو باسػػتةممؿ م تػػمح لم ػػ                       

وتسػتتنس لمت  فدخىمم بمػم وعىنمػم الفتػي باسػـ ضػمبط لم ػرط  .... زو   ػ ن تي و 
فػػػ  ماضػػػر لمرلوػػػػد  ٛ/ٕيػػػ  مػػػذمؾ دوف تا ػػػظ وال خػػػػوؼ بنامػػػم يػػػ  ت ػػػػوؿ ص 

" فوتوػػى بػػي ن ػػـو ب ػػتح بػػمس لم ػػ   بم تػػمح فخرتػػي  ٜٜ٘ٔ/ٕ/ٕٛ...... لمماػػرر 
مػف تنبػ  ف ػكنى فػ  لألمػر ونىػى مػي إاػى اػموى تةمػؿ فنػي " ؟! ػ فػاذل  ػح يػذل 

ل مػػـ تتمسػػؾ بػػرفض لمػػذى تدعنػػي وت ػػ ي و فىمػػمذل دخىػػى مةػػي إمػػ  لم ػػ   و وممػػمذ
لمػػدخوؿ و سػػنمم ويػػو مػػف نسػػتطنس إرغمممػػم عىػػ  لمػػدخوؿ عاػػوه فػػ  عمػػمر، سػػكاني 

 ٓامفى  بتنرلف نمنام  ونسمرل  وفعى  وفس ؿ     لم  ن   ؟!! 
مػػذمؾ فػػاف لإلدعػػمم بأاػػي فدخىمػػم لممسػػكف عاػػو، ودفةمػػم دفةػػم  إمػػ  دلخىػػي و                    

وسط لمتنرلف ولم ػمعدنف ولممػمبطنف ؟!!! ػ  خنمؿ س نـ ال ن ح ف  ع ؿ عمنؿ و
فاذلفمى يذل كىي و ويو ال ن وى و فىمػمذل تستسػىـ دوف  ػرلخ مؤلفةػمؿ لمتػ  ت ػوؿ 
فامػػم ونةػػى مػػف لممػػتمـ ضػػديم دوف إسػػتامث  لممدعنػػ  ويػػ  مػػو  ػػرعى فنمػػم ػ مػػو 
 اى مزلعممم و مكماػى ك نىػ  بان ػمؼ لممػتمـ مػف لممضػ  فػ  لإلغت ػمس لمػذى 

 ٓ تزعمي ؟!!!
إف ترنم  لإلغت مس نا نمم لم بوؿ مم دلمى لألاث  ند تموزى لمثمما  ع ػر سػاي   :ََسحٓـحَا
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مف عمريم وعى  ذمؾ تمىؾ زممـ لمريم وا سمم و فاذل فرطى ف  عرضمم برضميم 
فبل تىومف إال  ا سمم ... ونكوف لمونمع غنر مشثـ وال ترنم  فني طب م  ماص لمممد، 

ص عىػػ  تتػػرنـ ولنةػ  يتػػؾ لمةػرض برضػػمم لممتاػػ  ع وبػمى و ولمتػػ  تػا ٔ/ٜٕٙ
ختنمريم إذل كماى مـ تبى  مف لمةمر ثممان  ع ر سا  كممى  بمػم مػشدله فف  عىنمم ول 
بىوغمم يذل لمسف ومتموزتي نتةؿ لم ةؿ غنر مشثـ وال ناطوى عى  ترنمػ  مػم ... 

ودوف مم دلمى ففةمؿ يتؾ لمةرض فو لمونموس ند تمى برضمم لممتا  عىنمم لمتمـ 
 ٓتمدند فو إكرله فو عاؼ 

 
 

َ نشكد كذس مزلعـ لممدعن  لممدعنػ  و لممةػممـ لمرونسػن  فػ  اكمنتمػم بىسػمامم ولمتػ     :َؿحصؿحا
 سىؼ بنمامم و وخبل تمم : ػ

 ؟! ٜٜ٘ٔػ  بدلن  لمتةمرؼ  ػ  ت وؿ لممدعن  ا سمم ػ ترتس إم  فوؿ إبرنؿ    ٔ
 ػ  بةىـ لمولمد، ػ ولمدتمم ؟!!  ٕ
 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗلممولنة  لممزعوم  و ػ ماسوب  إم  ػ    ٖ
ػ  لإلتمػػمض ػ لمػػذى فتػػرله لمطبنػػس بةنمدتػػي لمخم ػػ  باػػدلوؽ اىػػولف ػ   ٗ

ٔٛ/ٔٔ/ٜٜٔ٘ ٓ 
ػ  مػـ تت ػػدـ لممدعنػػ  بػػأى  ػكمن  مػػف فى اػػوع و ػ مػػف تػمرن  لإلغت ػػمس ) لممزعػػـو ( فػػ    ٘

 ٓ ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔوات  تمرن  لإلتممض ف   ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗ
و ػ إم  لم ػمير، و  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔى لممدعن  ػ فنمم ت وؿ و وبماض إرلدتمم و ف  ػ   سمفر   ٙ

ػ عىػ  اػد نوممػم ؟!!! فى بةػد  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗػػ   ػاب  لممػتمـ لمػذى إغت ػبمم فػ  
دوف فف ت ػػكوه ألاػػد وال ألممػػم  ـ  نرلبػػ  فربةػػ  ف ػػمر عػػف لإلغت ػػمس ) لممزعػػـو ( 

و ػ      ودوف فف تخمفػي عىػ  لممطىةػ  ػ فنمػم نممػى ػ عىػ  اكمنتممػم مػف لمبدلنػ  
ا سمم فو تخ   ماي بنامم يػو لمخمتػؿ لممخػمدع لمػذى إسػتدرتمم ػ عىػ  اػد زعممػم 

!( إمػػ   ػػ    ػػ ن تي و ػ بنامػػم يػػو لم مسػػ  لممتػػواش لمػػذى ضػػربمم ػ عىػػ  اػػد   )؟
فتر ػمم وونةمػم  زعممم ػ ب     ػ ن تي و ػ  وبنامػم يػو لمم تػرس لمامػمز لمػذى فتميػم ول 

و وفف ػػػديم عػػػذرنتمم و ػػػرفمم وفعػػػز مػػػم تمىػػػؾ و وبنامػػػم يػػػو لمكػػػمذس  كرليػػػ  وعاػػػوه
لممخمدع لمذى مـ نؼ بةمده ممم بةػد لإلغت ػمس ) لممزعػـو ( بػأف نتزوتمػم منسػتر 

 فضناتمػم )؟!!!!(
ػ       نبىػى لممدعنػ  و بػرغـ يػذل كىػي  و فف تػذيس إمػ  لإلسػكادرن  بةػد إتممضػمم ػ فنمػم  ٚ

لمخػػػموف لممات ػػػس لممخػػمدع لمػػػذى إغت ػػػبمم ثػػػـ  نممػػى بىسػػػمامم ػ  ػػػاب  لممػػتمـ
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نبىػػى  ٓٓفتمضػػمم بةػػد لف ضػػربمم ضػػربم  ث ػػنبل  بػػبل رامػػ  اتػػ  فف ػػديم وعنمػػم ػ 
لممدعن  و مس يذل كىي و ورغمي و فف تذيس إم  لإلسػكادرن  بةػد إتممضػمم ػ فنمػم 
نممى بىسمامم و  اب  يػذل لمخػموف لممات ػس لممتػواش لممخمتػؿ لممخػمدع لمامػمز 

سػػ  لمىوػػنـ لمػػذى ك ػػر ممػػم عػػف كػػؿ يػػذه  لألانػػمس لمكرنمػػ  ػ بػػؿ وت ػػنـ مةػػي لم م
بمإلسػػكادرن  فػػ  تبػػمى وابػػمى  ومابػػي وسػػبلـ ألسػػبوعنف كػػممىنف عبػػمر، عػػف فربةػػ  

سػػػمع   و  دوف فف  ٖٕٙ=  ٗٔ× سػػػمع   ٕٗع ػػر نومػػػم  كػػػممبلى و كػػؿ مامػػػم  
  لممات ػػب  نرتتػػؼ ممػػم نىػػس و فو نػػرمش ممػػم ت ػػف و فو نةترنمػػم نىػػؽ و بنامػػم يػػ

 لممخدوع  لممةتدى عىنمم بكؿ يذه لإلعتدلمل ى لموا ن  !!!
ػ    وعػػمدى لممدعنػػ  مػػف لإلسػػكادرن  فػػ  فولوػػؿ دنسػػمبر بةػػد فسػػبوع  لمةسػػؿ ) عىػػ  اػػد  ٛ

ومضى  لألنمـ ولم مور ولممتمـ لممتواش لممات س لممخمدع لمىونـ  ٓٓنوممم ( ػ 
ومػػس ذمػػؾ مػػـ تاػػرؾ لممدعنػػ    ٓٓػ  ٓنػػدلـو عىػػ  مممطبلتػػي وخدلعػػي وتسػػون ي 

سمكامو ػ  ومـ تت دـ بأى  كمن  مف فى اوع ألاد و ػ عى  مدلر لألنمـ بؿ ولم مور 
 : ػ 

 ػ بطومي ػ و فىـ تت دـ ب كمن   ؟ ٜٜ٘ٔ*     مض   مر دنسمبر 
 ػ بطومي ػ و ومـ تت دـ ب كمن  ؟ ٜٜٙٔ*     ومض   مر نامنر 

وفنػػػي   ٕ/ٕٛو واتػػػ  نومػػػي لألخنػػػر بكممىػػػي  ٜٜٙٔ*     ومضػػػ   ػػػمر فبرلنػػػر 
 ف ط ت دمى ب كمنتمم ؟؟ 

 ٓ ٜٜٙٔ/ٕ/ٕٛ*    يذه لم كمن  ف  
 *    بةد فربة   مور كممى  مف لإلتممض  لم مرى ؟!!

 *    بةد  سبة   مور كممى  مف لإلغت مس لم مرى ) لممزعـو ( ؟!!
*          *          * 

َ ت ػػمس لممػػدع  بمػػم ال فسػػمس ممػػم مػػف لم ػػا  ومػػف مػػم ت ػػدـ نشكػػد فف ولنةػػ  لإلغ  :َؿــحذؼحا
ماض خنمؿ لممدعن  وفويمممم و وفاي إذل  ح تػدال  فف لممػتمـ نػد ولنةمػم ا ن ػ  ػ 
وذمؾ مف نبنؿ لإلفترلض لمتدم  لمماض ػ فاف يػذل لمونػمع تػـ برضػميم ومولف تمػم 
ال  مػػم سػػمفرى ػ فنمػػم ت ػػوؿ ػ  ػػاب  لممػػتمـ بةػػد  لمسػػمب   عىػػ  ااػػو مشكػػد و ول 

إلتممض لم مرى متمض  مةي فسبوعنف كػممىنف بم رديمػم مةػم  ب ػ   بمإلسػكادرن  ل
فػػػػ  تبػػػػمى وابػػػػمى وسػػػػةمد، وابػػػػور و فىػػػػنس يػػػػذل  ػػػػأف وال  ػػػػانس وال سػػػػىوؾ مػػػػف 
ُفغت ػػػػبى نمػػػػرل  وعاػػػػو، وُفوذنػػػػى وُضػػػػربى و وخودعػػػػى و ثػػػػـ ُضػػػػربى وُفوذنػػػػى و 

 ٓوُفتمضى نمرل  ؟!!! 
اػي ال نك ػ  متػرد نػوؿ لممدعنػ  بأامػم وونةػى  بانػر ومف لمم رر فػ  يػذل لم ػدد ف   :ََغحٓ٘حَا



306 

 

رضػػميم فو بػػػمم و، ولمةاػػؼ و فمػػػف لمطبنةػػ  ولمػػػولرد بػػؿ ولممةتػػػمد فف تػػدع  لألاثػػػ  
ذمؾ متبرنر ت رنطمم ف  عرضمم و ومذمؾ  نتةػنف فف نكػوف نوممػم مسػتادل  إمػ  لدمػ  

ون طػس بأامػم  م بومػ  ع ػبل  وماط ػم  و ػ بنامػم ذلى مػم ترونػي لممدعنػ  نا ػ  مزلعممػم
 ٓمو كماى ند وونةى كمم تدع  و فاف ذمؾ كمف بكممؿ رضمومم 

فمػػم و ػػؼ ماػػزؿ  ػػ ن   لممػػتمـ و فػػبل نةاػػ   ػػنوم  و  ف ػػد سػػبؽ فف زلرتػػي                     
...... و ومػػـ تاكػػر  ػػ ن   لممػػتمـ ....... ولنةػػ  زنػػمر، تنمػػمف ممػػم بمسػػكامم عىػػ  

سػػػت بىتمم إسػػػت بمال  عمدنػػػم  وتركتمػػػم م تػػػر، مػػػس ااػػػو م ػػػمت   وغنػػػر متونػػػس وفامػػػم نػػػد إ
( ونػػػػد تةرفػػػػى عىػػػػ  لم ػػػػ   وعرفػػػػى فو ػػػػمفمم ومػػػػم بمػػػػم مػػػػف  ٘ٛفط مممػػػػم ) ص 

ما والى مف خبلؿ يذه لمزنمر، ويو فمػر طبنةػ  كػذمؾ وال نسػتخىص ماػي مػم تػرـو 
 لممدعن  لإلنامم بي كذبم  مدعـ مزلعممم عػف لإلغت مس لم مرى لممزعـو ؟!

ــؼحَا تػػدنر بممػػذكر فف لمتارنػػمى كػػذبى مػػزلعـ لممدعنػػ  و فتػػمم بمػػم فف لمتارنػػمى مػػـ و   :ََضحؿ
تتو ػػػػؿ م ػػػػا  مػػػػم نررتػػػػي لم ػػػػمكن  ) ...... ( و عػػػػف مولنةتمػػػػم تاسػػػػنم  بمةرفػػػػ  
لمم ػػػكو فػػػ  ا ػػػي ) لممػػػتمـ ( و ػ كمػػػم مػػػـ تتو ػػػؿ لمتارنػػػمى م ػػػا  مػػػم نررتػػػي 

  ٓلممذكور، ب أف ولنة  لإلتممض 
مؾ فف ونػػموس يتػػؾ لمةػػرض ولمونػػمع إذل كماػػى نػػد بػػدفى بطرنػػػؽ ومػػف لمم ػػرر كػػذ  :ََػحشــغجَا

سػػتمرلر لمونػػمع  لمخػػدلع فو لإلكػػرله لممةػػدـ مىرضػػم فػػاف لمرضػػمم بمػػم بةػػد ونوعمػػم ول 
برضميم كؿ ذمؾ ناسػاس عىػ  لألفةػمؿ لمسػمب   لمم ػمر إمنمػم ماػذ بػدلنتمم وت ػبح 

  ف  لألمػر فػ  تمنةمم وند تمى بممرضمم لمتمـ ولم بوؿ لممطىؽ ومف ثـ فبل ترنم
 ٓتمنس لألاولؿ 

وناضػرام فػػ  يػذل لمم ػػمـ مػم إسػػت ر عىنػي لم ضػػمم لف يتػؾ لمةػػرض إذل بػػدت                  
فػػ  تا نػػذه بػػمم و، ف ػػمدؼ مػػف لممتاػػ  عىنمػػم نبػػوال  ورضػػمم  ػػانانف فػػاف ركػػف 
لم ػػو، نكػػوف مات نػػم  ألف عػػدـ إمكػػمف تتزوػػي لمولنةػػ  لممكواػػ  فػػ  ظػػروؼ ومبلبسػػمى 

ؿ فػػ  ونػػى ولاػػد وتا نػػذل  م  ػػد ولاػػد ال نمكػػف مةػػي لم ػػوؿ بػػأف لممتاػػ  ولاػػد، بػػ
عىنمم مـ تكف رلضن  ف  تزم مامم ورلضن  بتزم  خر .... كمم لف لمةبر، ف  يذل 
لم أف منسى بمم و، مذلتمم بؿ عى  ت دنر فامم مةدم  مىرضم ... فاذل تا ػؽ لمرضػم 

ـ عامم ال نكوف ممم فداػ  مبػرر ومـ نكف مى و، فى فثر ف  تا  ي فاف مسممم  لممتم
 ٓوال مسوغ 

طةف رنـ  ٖٗ/  ٜٓٔٔػ متموع  لمربس نرف ص ٜٓٗٔ/ٖ/ٕ٘*  ا ض 
 ٓؽ  ٓٔ/ٓٓٚ

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغًَظُيَذإٔ
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"  ولنةػػ  يتػػؾ لمةػػرض تكػػوف واػػد، ولاػػد، ومػػو تةػػددى لألفةػػمؿ لممكػػوف ممػػم فػػبل ن ػػح        
 ٓبممو ؼ لمذى فني م ىا  لممتمـ    إذف فف تو ؼ بو  نف مختى نف بؿ نتةنف و  مم

فػػاذل كػػمف يتػػؾ لمةػػرض نػػد ونػػس بسىسػػى  ففةػػمؿ متتممنػػ  وكػػمف ونػػوع لوممػػم مبمغتػػ  ومكػػف       
لممتاػػ  عىنمػػم سػػكتى ومػػـ تةتػػرض عىػػ  لألفةػػمؿ لمتممنػػ  لمتػػ  ونةػػى عىنمػػم فػػاف ذمػػؾ ناسػػاس 

 ٓعى  لم ةؿ لألوؿ فنتةىي ام بل  بممرضم    " 
طةػػف  ٖ٘/  ٜٓٔٔمتموعػػ  لمربػػس نػػرف ص ػ  ٕٜٗٔ/ٙ/ٕٕ*  ا ػػض 
 ٓؽ  ٕٔ/ٔٚٗٔ
 ٓؽ  ٓٔ/  ٓٓٚطةف  ٖٗ/  ٜٓٔٔص  ٜٓٗٔ/ٕ/٘ٔ*  ا ض 

يػذل وال نمكػف لم طػس بػأف لممدعنػ  كماػى بكػرل  عاػد لمونػمع لممزعػـو ولممزعػـو   :ََدحصَٟػشغ
ػ عىػػ  فػػرض لمتسػػىنـ تػػدال  ب ػػا  يػػذل لم ػػوؿ ػ فو فف  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗادوثػػي نػػـو 

لمنػـو كماػى ألوؿ مػر، ػ ذمػؾ فاػي بممك ػؼ عىنمػم تبػنف فف غ ػمم مولنةتمػم فػ  ذمػؾ 
بكمرتمم مف لماوع لمىام  ػ يبلم  لم كؿ و ويد تمػزؽ ول ػؿ متػدلر لمممبػؿ نػدنـ 
مىتػػوـ كمػػم تػػمم بت رنػػر لمطبنػػس لم ػػرع  عاػػد لمك ػػؼ عىنمػػم و ويػػو مػػم نػػدؿ عىػػ  

 تتخىػػػؼ يػػػذه تكػػػرلر إسػػػتةممممم ومولنةتمػػػم نبػػػؿ لمولنةػػػ  )لممزعومػػػ ( وبةػػػديم إذ ال
 ٓلنثمر اتنت  لممولنة  ممر، ولاد، كمم تدع  

ومػػػف يػػػذل كىػػػي نبػػػنف لف ترنمػػػ  لإلغت ػػػمس ) لمكمذبػػػ  لممزعومػػػ  ( غنػػػر                    
متػػولفر، لألركػػمف مةػػدـ تػػولفر ركػػف لم ػػو، فو عػػدـ لمرضػػم وتػػدؿ كػػؿ لم ػػرلوف لممانطػػ  

لم ونةػػى مػػف لممػػتمـ فو بممولنةػػ  عىػػ  لامػػم إف  تمػػى تكػػوف نػػد تمػػى برضػػميم سػػو 
غنػػره وفػػ  تمنػػس لألاػػولؿ فمػػ  ولنةػػ  غنػػر مشثمػػ  نماواػػم  ألف لممتاػػ  عىنمػػم مػػف 

وكماػػى تبىػػ  مػػف لمةمػػر ونػػى اػػدوث تىػػؾ لمولنةػػ  فكثػػر مػػف  ٜٓٚٔ/ٗ/ٔمولمنػػد 
خمس  وع رنف عممػم  فى إامػم تػموزى لمثممانػ  ع ػر سػاي  و وال نكػوف ياػمؾ ثمػ  

) لممزعـو ( ند تـ برضميم لمتمـ وارنتمم لمكممى   ترنم  ف  لألمر و مم دلـ لمونمع
ودوف إكػػرله فو تمدنػػد كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ػ بمػػم نتةػػنف مةػػي إسػػتبةمد يػػذه لمترنمػػ  

 ٓوبرلم، لممتمـ مامم 
فمػم ولنةػ  لإلتمػمض فػبل  ػأف مىمػتمـ بمػم كػذمؾ وال توتػد ثمػ  فدمػ  بػمألورلؽ    :َغح٠َٗػشـغ

س إلتممضػػمم ف ػػػد وتػػدى خممنػػ  مػػف  نػػػ  عىػػ  لاػػي نػػمـ  بمإلعتػػػدلم عىنمػػم بممضػػر 
إ ػػمبمى عاػػدمم فونػػس لمطبنػػس ........ لمك ػػؼ لمطبػػ  عىنمػػم ػ ونػػد لوضػػح ذمػػؾ 

 إذل نمؿ : ػ ٓٗ رلا  بأنولمي ص 
تػػػػػ  : " فاػػػػم مػػػػم  ػػػػ تش فنمػػػػم فى إ ػػػػمبمى " و .. " مػػػػـ نػػػػتبلاظ مػػػػ  وتػػػػود ثمػػػػ              

 مى فخػػػػرى بمػػػػم إ ػػػػمبمى " ... " ....... مػػػػـ تبىااػػػػ  بوتػػػػود ثمػػػػ  إ ػػػػمب



308 

 

) ن  ػػػد لمازنػػػؼ ( " ...  " ولاػػػم م ػػػ تش وتػػػود فى إ ػػػمبمى بمػػػم بتىػػػؾ 
 لألممكف لمت  ذكرتمم " 

تػػػ  :  فاػػم ممػػم ك ػػ ى عىنمػػم مػػـ فالاػػظ وتػػود إ ػػمبمى ... وفاػػم فا ػػتمم فاػػص 
 ٓاسمو  ومـ فالاظ بمم  ن  إ مبمى 

لممػػتمـ ضػػربمم عىػػ  بطامػػم وبػذمؾ إاةػػدـ لمػػدمنؿ عىػػ  زعػػـ لممدعنػ  بػػمف                      
ورفسػػمم وظمريػػم اتػػ  نتمضػػمم فثاػػمم وتوديػػم بسػػنمرتي ػ وعاػػدمم تمػػى 

 : ػ ٚٓٔمولتم  لمطبنس ....... ف  يذل لم أف نمؿ ص 
تػػ  :  ال فاػػم مػم  ػػ تش إ ػػمبمى فػ  تسػػممم ... ومػو كػػمف فنػػي ضػرس كمػػم نممػػى 
غ لممذكور، كاى يبلن  فثر عى  لمبطف وممكف كذمؾ لمضرس فػ  لمػدمم

 ٓنترؾ  ثمرل  ومو كمف ف  تبمتمم كاى فالاظي 
التػػذيس لممات ػػب  لممخدوعػػ  لممةتػػدى عىنمػػم رف ػػ  مات ػػبمم وخمدعمػػم ػ     :َغحُــعَػشــغ

طولعن  ولختنمرل  إم  لم مير، و وال إم  طبنس منتمضمم  و فمسأم  فامم ذيبى إمػ  
نػد كػذبمم عنمد، لمطبنس ببل وعػ  مامػ  عىنمػم ادوتػي التخنػؿ عىػ  ط ػؿ غرنػر و 

بتا نػؽ لمانمبػ  ونػمؿ : ػ " مكاػتش فػ  غنبوبػ  " و  ٚٔلمػدكتور ....  ػرلا   ص 
 تا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لمانمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فف لممدعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٔونػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ لمطبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػس / ......... ص 

اضػػرى لممػػدعو،  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔ" نػػـو   ـ  " اضػػرى " با سػػمم ػ ونػػمؿ ا ػػم  :  
م فامػػػم " يػػػ  اضػػػرى لمةنػػػمد، " و ويػػػذل نكػػػذس زعممػػػ ٗٔلممدعنػػػ   "  ونػػػمؿ ص 

فف " لإلتمػػػمض " تػػػـ  ٘ٔفخػػػذى إمػػػ  لمطبنػػػس " ػ كمػػػم  ػػػمد ذلى لمطبنػػػس ص 
بمولف تمػػػػم ودوف إعتػػػػرلض مامػػػػػم و  واكمنػػػػ  لمازنػػػػػؼ لمرامػػػػ  كىمػػػػػم فبمطنػػػػؿ مػػػػػف 
إخترلعمػػم ولختػػػرلع لمسػػػند لمطبنػػػس مةتػػػمد لإلتمػػمض بةنمدتػػػي لمخم ػػػ  فػػػ  اػػػدلوؽ 

اممػػؿ مىػتخىص مػػف اىػولف و ثػـ إف لإلتمػػمض كثنػرل  مػم ناػػدث  مػف ففةػمؿ ذلى لم
لمتاػػنف لممامػػوؿ بػػي سػػ مام  و كمػػم فف لإلتمػػمض و مػػي فطبػػمشه لممةتػػمدوف عىنػػي و 
ومػػامـ يػػذل لمطبنػػس و دمنػػؿ ذمػػؾ فاػػي فتػػرله بةنمدتػػي لمخم ػػ  و بنامػػم ياػػمؾ متسػػس 
 مػػػػػف مىطبنػػػػػس ومىاممػػػػػؿ فػػػػػ  لممست ػػػػػ نمى لممتمػػػػػز، لمتػػػػػ  البػػػػػأس  وال مػػػػػماس وال 

لماممؿ تةػما  مػف ازنػؼ رامػ  نمػدد  غضمض  ف  إترلم لإلتممض بمم ممدلمى
انمتمم و فمذه مف فسػبمس إبماػ  لإلتمػمض و فمػم لإلسػتتمر فػ  لمةنػمدلى لمخم ػ  

وألف لمسػػند لمطبنػػس نةىػػـ ذمػػؾ ونػػدرؾ فاػػي نتػػرى  وفمػػو مئلتمػػمض غنػػر لمم ػػروع 
فبلبػػد إذف مػػف فف نتػػذرع بذرنةػػ  نسػػتتر   وإتممضػػم  نشثمػػ  لم ػػماوف ونةمنػػس عىنػػي 

لمذرنةػػ  يػػ  لمازنػػؼ لمرامػػ  لممبتػػدع لممختػػرع " كمػػدخؿ " إلبماػػ   ورلميػػم .. يػػذه
 ٓلإلتممض" ومخر  " مىطبنس مف لممسممم  لمتامون  عىني 
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فمػم اكمنػ  فامػم ذيبػى م مػور، و ػ  فنكػذبمم إسػتامم  نبػوؿ لمطبنػس مػذمؾ                      
واسػػػػبي    ألاػػػػي  " ًاػػػػِذُر " بممضػػػػرور، مةىمػػػػي بخطػػػػور، لإلتمػػػػمض ف ػػػػبل  عىنػػػػي و

مخمطر، نبومي إترلوي و ونسػتانؿ فف  نترنػي نمػرل  مسػند، و فمػم زعممػم بأامػم ذيبػى 
مىطبنس ببل وع  ومامػ  عىنمػم و ػ فنكذبػي  فنػولؿ لمطبنػس ا سػي لمػذى لورى بأامػم 

( و وبأاػػػػػي امن ػػػػػمم وتاػػػػػمدث إمنمػػػػػم  ٗٔو ٖٔيػػػػػ  لمتػػػػػ  اضػػػػػرى مىةنػػػػػمد، ) ص 
 وفتمبتي و ف د سوؿ فأتمس : ػ 

 تسأممم عف سبس لمازنؼ مامم ؟ س ػ  فمـ
 ٓتػ : ال مـ فسأممم 

 س   :  ومممذل مـ تسأممم ؟
تػ  :  فام سأمتمم لمازنؼ عىنؾ مف إمت  ألاي ده سشلؿ فسمس  عاػدام ونممػى  مػف 

 ٓاولم  سمعتنف 
س   :   فمػػػـ تسػػػأممم عػػػف سػػػبس ازومػػػي ويػػػؿ تةرضػػػى مونػػػوع إعتػػػدلم فو تةػػػمط  

 ع مننر ؟
ا ػػؿ امػػؿ نبػػؿ كػػده ف ممػػى ال ... فأاػػم بػػدفى فتةممػػؿ مػػس    ػ  فاػػم سػػأمتمم يػػؿ 

 ٓلمامم  
ومػػػشدى فنػػػولؿ لمطبنػػػس لممػػػذكور فف لممدعنػػػ  ذيبػػػى إمنػػػي فػػػ  كممػػػؿ                         

وعنمم و وذيبى بارلدتمم ورغبتمم و ومـ نبدر مامم ومـ نسمس مامم لمطبنس فى نػوؿ 
س إلتممضػػمم ومػػو اػػدث يػػذل نػػدؿ عىػػ  لف لممػػتمـ فو غنػػره إعتػػدى عىنمػػم بممضػػر 

لمتةدى مكماػى فوؿ مػف فبىاتػي بػذمؾ لمتةػدى اتػ  نت ػرؼ فػ  لماممػ  لممةروضػ  
 ٓإمني ونتةممؿ مةمم عى  يذل لألسمس 

كمم فف ولنة  لمتةدى لم دند لمةانؼ لممزعوم  مو كماػى نػد اػدثى عىػ                       
ؾ فػ  فف لممػتمـ نتبلعػس بمػم وال يذل لمااو لمذى تدعني و فاامم ال تدع متمال  مى 

ناوى لمزول  مامم كمػم وعػديم و وممػذل فػاف فمسػمكمم عػف إخطػمر لمطبنػس لممػذكور 
بمػػػم اػػػدث مػػػف لممػػػتمـ وونػػػموس لمتةػػػػدى عىنمػػػم لممزعػػػـو  نشكػػػد فف ولنةػػػ  لمتةػػػػدى 
لمم ػػمر إمنمػػم منسػػى إال  اى ػػ  فخػػرى مػػف مسىسػػؿ لمكػػذس ولمػػذى إسػػتمرى فنػػي ماػػذ 

 ٓمنتي بدم لمتا نؽ ات  ام
ــغََ ــغَػش ومػػف عتػػس فف تػػذيس لممدعنػػ  مػػس لممػػتمـ ػ كمػػم ت ػػرر ػ لمػػ   ػػ   مػػي   :َعجذ

نػمه   بمإلسكادرن  وتظؿ م نم  بمم مس يذل لممات س لممخمدع لممتػواش و سػةند، ول 
فػ  تبػمى وابػمى وابػور ممػد، فسػبوعنف دوف لف تاػرؾ سػمكام  ػ بػدعوى فامػم كماػى 

ولمدتمم بمم ادث وال نت ػور فف تكػوف لألـ  ماطم  ا سنم  دوف فف تبى  لادل  ات 
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بةند، عف تىؾ لألادلث لمت  فستارنى ثبلثػ  فسػمبنس فػ  لم ػمير، ولإلسػكادرن  دوف 
لف تدرى عامم  نوم  ػ ودوف فف تاموؿ لمباػث عامػم ومةرفػ  مكمامػم ػ ويػذه لألمػور 
ى غنر لممت ور، وغنر لممة وم  إف دمى عى     فاامم تدؿ عى  لف لألمور كماػ

تتػػػرى عىػػػ  ااػػػو طبنةػػػػ  وال عبلنػػػ  مىمػػػتمـ بممونػػػموس لمتػػػػ  اػػػدثى مى تػػػمه اتنتػػػػ  
إت ػػػػمالتمم بزمبلومػػػػم فػػػػ  ارنػػػػ  ودوف رنمبػػػػ  بانػػػػث نمكامػػػػم لمانػػػػمس عػػػػف مازممػػػػم 
وفسػػرتمم م تػػرلى بةنػػد، تتتػػموز عػػد، فسػػمبنس دوف رننػػس فو اسػػنس و ومػػو كػػمف فػػ  

اتنتػػػ  فعمػػػمؿ لمةاػػػؼ  لألمػػػر ترنمػػػ  مػػػم سػػػولم كماػػػى إغت ػػػمبم  بػػػمم و، فو إتممضػػػم  
ولم و، ػ مكماى ند إتخذى مولنؼ فخرى فنىمم سرع  لإلببلغ عامم وعف لمتما  بدال  
مف يذه لمت رفمى لمت  تتسـ بماموم  إختبلؽ فمػور  ػموا  ت ػس مسػوومنتمم لألومػ  

 ٓعىنمم واديم ودوف غنريم 
س ولضػػػا  لإلفتةػػػػمؿ ال وممػػػذل كماػػػى ت ػػػونرلتمم مىونػػػموس ظػػػمير، لمكػػػذ                       

ناتػػػم  ك ػػػ مم إمػػػ  مزنػػػد مػػػف لمباػػػث فو إمةػػػمف فػػػ  لمت  ػػػ  فكػػػؿ سػػػطر تضػػػمف 
ختبلؽ ب  د لإلبتزلز وامػؿ  فنولممم وكؿ كىم  اط ى بمم مـ تكف إال ادنث إفؾ ول 
لممتمـ عى  لمزول  بمم ػ وند وتدى فر تمم سماا  متى ػ  عىنػ  مسػوومن  فخطمومػم 

نػػػي تىػػػؾ لإلتمممػػػمى لمزلو  لمبمطىػػػ  دوف سػػػاد مػػػف ومػػػم إرتكبتػػػي مػػػف  ثػػػمـ فوتمػػػى إم
 ٓلما ن   فو لمولنس 

فولنة  مولنةتمم تاسنم  ػ تدال  مس لممتمـ بممذلى ػ  إف كماى ػ  تدال ػ نػد                      
ادثى و فبرضميم لمتمـ ودوف إكرله لو تمدند وند بىاى مف لمةمر فكثر مف ثممانػ  

م وال نكػوف فػ  تىػؾ لممولنةػ  لمرضػمون  ثمػ  ترنمػ  ػ ع ر عممم  وممذل نةتد برضمي
ويػ  لمتػػ  فتمضػى ا سػػمم با سػمم مىػػتخىص مػػف لمتاػنف لمػػذى امىتػي فػػ  ظػػروؼ 

  ٓغممض  
وولنةػػػػ  لإلعتػػػػدلم  لممزعػػػػـو لمػػػػذى اسػػػػبتي مىمػػػػتمـ فػػػػ  سػػػػبنؿ إتمػػػػمـ يػػػػذل                     

وس لممسػػتمد، مػػف لإلتمػمض ظػػمير، لإلخػتبلؽ ولإل ػػطامع كػػذمؾ وت ػنر كمفػػ  لمونػم
فنولممم فامم كمذب  ف  ت ونريم ممذل لإلعتدلم ومػـ توتػد بمػم ثمػ  إ ػمبمى وفػؽ مػم 
نرره ذلى لمطبنس ........ كمم مـ تبىاي بادوث باعتدلم مف لممػتمـ عىنمػم عاػدمم 
سأممم عف سبس ازن مم لمرام  ػ ويػذه كىمػم لدمػ  نمطةػ  تتػـز بأاػي ال توتػد ولنةػ  

  ٓكف إسامديم مىمتمـ   تامون  بمألورلؽ نم
لإلنػػرلر لمماسػػوس مىمػػتمـ نثنػػر فكثػػر مػػف عبلمػػ  إسػػت ممـ و فوممػػم مػػم ثبػػى    :َســحٓؾَػشــغ

بت رنػػػر لمطػػػس لم ػػػرع  ػ فباػػػمث لمتزننػػػؼ ولمتزونػػػر مػػػف ننػػػمـ لمطبنػػػس متػػػرى 
لإلتممض بممتزونر فني باضمف  كىم  " زوتت  " إم   ػىس لمةبػمرلى لمتػ  تمسػؾ 



311 

 

 بأامػػػػػػػم مػػػػػػػػـ ت ػػػػػػػدر عاػػػػػػػي و ونػػػػػػػػػػنمـ لمسػػػػػػػند لمطبنػػػػػػػػس  لممػػػػػػػتمـ وال نػػػػػػػزلؿ نتمسػػػػػػػػؾ
عتنػػػمده لمخػػػرو  عىػػػ  اػػػدود لم ػػػماوف  " بػػػممتزونر " فػػػ  لإلنػػػرلر دلؿ عىػػػ  مةداػػػي ول 
ومامرمي و ومذمؾ ال ت بؿ مف سنمدتي  ممد، ػ ونشكد ت ػرفي ومسػىكي لمم ػنف إمػ  
اػػػد لمتزونػػػر و فف سػػػنمدتي فتػػػرى عمىنػػػ  لإلتمػػػمض مىمدعنػػػ  بمإلت ػػػمؽ مةمػػػم دوف 

ور، طبنػػ  مىاػػ  وفاػػي يػػو ويػػ  لممسػػووالف لموانػػدلف ولنةػػم  ونماواػػم  عػػف إترلومػػم ضػػر 
 ٓعى  ااو مخممؼ مى ماوف 

م ػػد كػػمف بوسػػس لممػػتمـ فف ن ػػر بكتمبػػ  لإلنػػرلر مػػف بػػمس لم ػػممم  ولماتػػد،                     
م دن   ف  مأزؽ دوف تثرنس عىني و ومكػف لمولنػس فف يػذل لإلنػرلر مػـ ن ػدر عاػي 

نكتػػس بنػػػده ومػػـ نونػػػس عىنػػي و  نػػػ  ذمػػؾ ذلى مػػػم تػػمم بت رنػػػر لمطػػس لم ػػػرع  ومػػـ 
فباػمث لمتزننػػؼ ولمتزونػػر عىػ  خطػػأ لماتنتػػ  لمتػػ  خىػص إمنمػػم و ف ػػد فورد لمت رنػػر 

بػمإلنرلر اػرر بمػدلد مختىػؼ وفػ  ظػرؼ  ٖفف م ظ " زوتت  " لممدوف بممسػطر / 
فورد لمت رنػػػر و ػػػ م  كتػػػمب  الاػػػؽ و وفف عبػػػمرلى لإلنػػػرلر منسػػػى بخػػػط لممػػػتمـ و و 

مىتوننس لمماسوس مىمتمـ عى  لإلنرلر فاي مكتوس " تاى ظرؼ مف لمخوؼ ولم ىػؽ 
( عػدـ لمتامسػؽ بػنف فوضػمع لماػروؼ ٔ" و وفاي توتػد فمػمرلى فورد لمت رنػر بأامػم )

( بدلنػ  مضػطرب  مختىػ  و ٖ( لممنؿ مس إستمرلر سنر لمكتمبػ  )ٕبممى ظ لمولاد و )
( لمت ػػدند عىػػ  ٙ( ضػمور تكػػونف بةػػض لماػروؼ و )٘ـ )( إاااػمم اػػرؼ لممػػنٗ)

( لمتاػػػوؿ مػػػف ٚكمبػػػ  بةػػػض لماػػػروؼ وضػػػمور تػػػزم مامػػػم فػػػ  بةػػػض مامػػػم و )
 ٓلممروا  لم وسن  إم  لمزلون  

وذلى يػػذه لألمػػمرلى لمتػػ  عزليػػم لمت رنػػػر إمػػ  لمخػػوؼ ولم ىػػؽ و يػػػ                          
وفامػم مػف ثػـ فمػمرلى "  ت ىنػد توننػس  " فممرلى تشكد فف لمتوننس غنر مدر عف نػده 

ذ اانؿ ف  ت  نؿ بنمف ذمؾ عى  مم ورد  ومنسى فلرلى نىؽ وخوؼ مند لممتمـ ػ ول 
بػػػػممت رنرنف لإلست ػػػػمرنف لممػػػػرف نف بامفظتناػػػػم الثاػػػػنف مػػػػف فكبػػػػر لألخ ػػػػموننف فػػػػ  

دند فبامث لمتزننؼ ولمتزونر لمىذنف ترفسم يذل لم سـ سػى م  و ومػم إاتمنػم إمنػي مةػم  مسػ
فسبمبممم مف فف يذل لمتوننس مـ ن ػدر عػف طرنػؽ لممػتمـ  بػؿ  ػدر عػف خػط نػد 
 ػػػخص  خػػػر خبلفػػػي و وفف ت رنػػػر لمىتاػػػ  لمثبلثنػػػ  ألباػػػمث لمتزننػػػؼ ولمتزونػػػر نػػػد 
تردى إم  اتنتػ  خمطوػ   ػمبمم لم  ػور وفسػمد فسػبمبمم وفدمتمػم لألمػر لمػذى نتةػنف 

سػتبةمده وعػدـ لألخػذ  بػي  ػىبم  واتنتػ  " ػ ... إذ اانػؿ مةػي إطػرلح يػذل لمت رنػر ول 
عى  ذمؾ كىي و فااػي تػدنر بممػذكر لإل ػمر، إمػ  لألمػمرلى ولمةبلمػمى ولألدمػ  لمتػ  
لا ػػميم لمت رنػػرلف لإلست ػػمرنمف ولمىػػذلف نشكػػدلف تزمػػم  وعىػػ  فسػػس ولنةنػػ  وفانػػ  

 مػرده ـ وعىمنم  فف مم ظاي ت رنر لمىتا  لمثبلثن  إختبلفػم مػرده إمػ  لمخػوؼ ولم ىػؽ و
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عبلمػ  تشكػد  ٖٔف  لما ن   إم  فف " لمند " لممونة  منسى ند لممػتمـ  وفاػي توتػد 
 ٓيػذل لإلختبلؼ وت طس بي 

 
َ)َجُطوغيغجَٕحبحكظطي٘حَجملوضٓطنيَجبِـَٚجملغجكؼسَ(

َ:َـَٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ
ى فاػػي ال " مماكمػػ  لمموضػػوع إسػػتبةمد لمػػدمنؿ ومػػو امىتػػي لورلؽ رسػػمن  مػػم دلمػػى نػػد رف      

طمأاى إمنمم "   ٓنىتوـ مس لما موؽ لمت  إنتاةى بمم ول 
 ٔٓ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/٘/ٚٔ*  ا ض 

*            *            * 
ولنػػػػػس لماػػػػػمؿ فف يػػػػػذه لمػػػػػدعوى فخطػػػػػأى طرن مػػػػػم إمػػػػػ  لمماكمػػػػػ  و ولفت ػػػػػدى دمنىمػػػػػم         

 ـ وم دلننتمم و فىكؿ مف ركمزنمم فسبمبي مىكذس ولإلختبلؽ : 
* لممدعنػػػ  متا نػػػؽ مرلمنمػػػم وم ربمػػػم و وتاطنػػػ  وتبرنػػػر مػػػم فػػػرط مامػػػم فػػػ  ظػػػروؼ غممضػػػ  
ف كمف متزومػم فامػم  رلدتمم ورغبتمم و ػ ول  الُنةرؼ مةمم مف ا ن    ند ولنةتي ػ بكممؿ رضمومم ول 
رلدتمػم ممػم نتةىمػم يػ  ولمسػند لمطبنػس لم ػمعبلف دوف  تخى ى مف لمتانف  بسةنمم ورغبتمم ول 

   ٓىن  لإلتممض !! غنريمم مةم
لمذى تدؿ كمف  لم وليد فاي مةتػمد مئلتمػمض و نسػتترفني بةنمدتػي لمخم ػ   ٓ* لمسند لمطبنس 

باػػػدلوؽ اىػػػولف بةنػػػدل  عػػػف لممست ػػػ نمى وضػػػولبطمم و وفاػػػي البػػػد ولألمػػػر كػػػذمؾ مػػػف فف نشمػػػؼ 
ونبتػػػػدع ونختػػػػرع ما سػػػػي سػػػػببم  " كمػػػػدخؿ " مئلتمػػػػمض و " مخػػػػر   "  فػػػػ  لمونػػػػى ا سػػػػي مػػػػف 

مسػوومن   !! ػ  وعػمس لمتا نػؽ فاػي نةػد نةػودل  الفتػم  مىاظػر عػف تا نػؽ فمػر يػذل لمطبنػس و ػ لم
فىػػـ نسػػأمي اتػػ  عػػف إسػػـ طبنػػس لمتخػػدنر لمػػذى زعػػـ فاػػي إسػػتةمف بػػي مػػس فف لمولتػػس سػػممعي 
مىتا ػػؽ مػػف ا ن ػػ  لمولنةػػ  لمتػػ  تاطػػؽ عام ػػريم بػػأف لمطبنػػس ولممدعنػػ  يمػػم لم ػػمعبلف دوف 

 ٓتممض !! غنريمم مةمىن  لإل
َملــحَضوــــــضّ

َ:َــَيـِدَجُضكحع
 ٓلماكـ ببرلم، لممتمـ ممم فساد إمني        :َأطِيـح

ادس كبنر لألطبمم لم رعننف مئلطبلع عى  فورلؽ لمػدعوى وبنػمف مػدى  ػا    :َٝئدطيحؿيحَا
ت رنػػػػػػر لممدعنػػػػػػ  مػػػػػػولنةت  لإلغت ػػػػػػمس بػػػػػػمم و، ولإلتمػػػػػػمض بطرنػػػػػػؽ لمةاػػػػػػؼ 

لمت ػػػػػمرنر لمطبنػػػػػ  لممرف ػػػػػ  بػػػػػمألورلؽ ولمونػػػػػموس  ولإلعتػػػػػدلم عىنمػػػػػم  فػػػػػ  ضػػػػػوم
لممطروا  ودفػمع لممػتمـ ومػدى تدنتػي و ػ  ويػو عىػ  إسػتةدلد مسػدلد لألمماػ  

 " ٓلمت  ت دريم لمماكم  لممونر، 
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َ)َئٗط٠َٜ(َ
*          *          * 

ي يذه لممذكر، و بمم طونى عىني مف طىبمى تمزم  ومف دفمع يمـ وتػويرى نانػر وتػ        
" كمم ندـ دفػمع لممػتمـ ػ  ـلمرفى ف  لمدعوى و مـ نةرض مممم لماكـ لممطةوف فني إال  ب ومي : 

لممدلفس لألوؿ ) كمتس يذه لمسطور ( مذكر، مكتوب  مـ نخر  مم بمم عمم ورد بدفمعي ومرلفةتي 
، لم  ون  ولممثبتي بماضر تىسػ  لمماكمػ  و إاتمػ  فػ  ختمممػم إمػ  طىػس لماكػـ ف ػىنم  ببػرلم

اتنمطنم  ادس كبنر لألطبمم لم رعننف .......... إم    " ٓلممتمـ ممم ُفساد إمني و ول 
ومػػػم ذكػػػره لماكػػػـ ال نتضػػػمف إنػػػرلدل  ممػػػم ورد بمػػػذكر، دفػػػمع لمطػػػمعف مػػػف دفػػػوع ودفػػػمع         

تويرى ال ناا  ف  إنرلده يذه لإلامم  عى  مم ورد بمممرلفة  لم  ون  لمُمثبتي بماضر لمتىس  
  لماكـ ورن  مست ى  بذلتمم نتػس فف تتضػمف ػ فنمػم تتضػمف بنػمف فوتػي لمػدفمع لممممػ  فورن ٓ

لمت  ندممم لممتمـ ف  دفمعػي لممكتػوس و ػ يػذل بمإلضػمف  إمػ  فف لمتػدونف بماضػر لمتىسػ  مػـ 
ـْ بكػػػؿ مػػػم ننػػػؿ فػػػ  لممرلفةػػػ  لم ػػػ ون  ا سػػػمم  و وال ن ػػػكؿ مػػػم ُفبػػػدى مػػػف دفػػػمع فػػػ  لممػػػذكر،  ُنِىػػػ

تتسػػس مػي لممرلفةػ  لم ػػ ون  فو ن ػر لمتػػدونف عػف تسػتنىي م  ػػور إمكمانػمى لنمػػ  لممكتوبػ  مػـ 
 ٓلمب رن  عف مبلا   سرع  لإلم مم ف  لممرلفة  لم  ون  

ولمم طوع بي فف يذه " لإلامم  لمُمبمم  لمُمتمى  " و منسى إنرلدل  ممػم ورد بمػذكر، دفػمع         
بممتػمم  فػاف لماكػـ مػـ نةػرض بػممرد ممػم تػمم لمطمعف لممكتوس ولمتػ  سػبؽ عرضػمم با ػمم ػ و 

 ٓبمذه لممذكر، مف دفمع تويرى نانر وتي لمرفى ف  لمدعوى 
َ:َـَٗٚأَٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذ

يػو تتمػ    ـ ـمػذكرلى كػمف فو اػولفظ  مسػتادلى  ــ" مف لمم رر فف لمدفمع  لممكتوس          
مماكمػػػ   بػػػأف  تةػػػرض مػػػي لنػػػرلدل وردل  وٍلال كػػػمف اكممػػػم مةنبػػػم مىػػػدفمع   لم ػػػ وى  و وتىتػػػـز ل

  ٓبمم  ور ولألخبلؿ باؽ لمدفمع " 
 ٖٛٚ ــ ٕٛ ــ ٖ٘س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض                         
 ٜٚ٘ػ  ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض                         
 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض                         
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض                         
 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض                         
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*     ا ض                         

ثمبػػػى مػػػف مػػػذكر، دفػػػمع لمطػػػمعف  ا ػػػ  لمةػػػرض با ػػػمم و فامػػػم نػػػد تضػػػماى دفوعػػػم و         
تويرنػػ  ودفمعػػم تويرنػػم تػػدنم ن ػػمد مػػي لمولنػػس ونسػػماده و وسػػكوى لماكػػـ عػػف لمتةػػرض ممػػذل 

 لمدفمع لمتويرى لنرلدًل فو ردل ن مي بمم  ور لممبطؿ فضبل عف لالخبلؿ باؽ لمدفمع .
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 ٔ٘ٔػ  ٕٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 
 ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٕ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٔػ  ٖػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٔ*  ا ض 

 
ََجُلـحصَك٠َجلؿطضلٍَٝجُوظٞعَك٠َجُطـريد:ََََغحٗيح

ذمؾ فاي نبنف مػف مطممةػ  مػدوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف لمماكمػ  فخػذى فػ   م ػمـ 
ممتاػػ  عىنمػػم ومشدليػػم فف ت ػػونريم مولنةػػ  لمػػدعوى لمتػػ  نضػػى بادلاػػ  لمطػػمعف عامػػم بػػأنولؿ ل

لمطمعف تةػرؼ عىنمػم م ػمدف  وا ػأى بناممػم عبلنػ  عمط نػ  وت ػدـ مخطبتمػم باضػور ولمػدتمم 
موفػػػم، ولمػػػديم ونػػػدـ دبىتػػػنف  ذيبنتػػػنف دوف عىنممػػػم فسػػػمنممم ولمتػػػمرن  ووعػػػد بأتمػػػمـ لمػػػزول  بةػػػد 

 ٓمولف   فيىي 
اظػػػػى فاػػػػي نػػػػمـ ب ػػػػتح بمبػػػػي  ثػػػػـ لسػػػػتدرتمم مماػػػػزؿ  ػػػػ ن تي بػػػػدعوى لمتةػػػػرؼ عىنمػػػػم وال        

لمخمرت  بم تمح كمف نات ظ بي وبدخومي تبناى فاي خمٍؿ مف سكماي  ثـ نمـ بدفةمم بدلخىي لم  
لادى لماترلى واموؿ ت بنىمم عاو، ومكامم نمومتػي بنػد فاػي تاىػس عىنمػم وطرامػم  عىػ  سػرنر 

  ٓيم عامم بمم و، ورفس عامم مبلبسمم وخىس سرولممم  وتمكف مف مولنةتمم تاسنم كر 
ثػػـ  ػػةرى ع ػػس فتػػر، بامىمػػم فأ ػػطابمم ممدناػػ  لم ػػمير، بسػػنمرتي لمخم ػػ  باتػػ  فاػػي         

سنة د نرلامم وتةدى عىنمم بممضرس امؿ وتوديم بممسنمر، فأ نبى بازنؼ رامػ  ول ػطابمم 
مةنمد،  لمطبنس ...... لمذى فترى ممم عمىن  لتممض بامم عى  طىبي بةد فف ونس عى  إنرلر 

لف تي عى  لترلم لمةمىن  ممم بمعتبمريم زوتتي ونمـ لمطبنس بمخرل  لمتانف عف طرنؽ بطػف بمو 
لممتا  عىنمم وكمف متوفنم وخرتى مف لمةنمد، بةد تاسػف اممتمػم و ػابتي ووعػديم بم ػبلح 
ممففسػػػده بأفةممػػػي لالترلمنػػػ  وفاػػػي  سػػػنتزوتمم وممػػػم فعىػػػف لاػػػي خطػػػس غنريػػػم وغػػػدر بمػػػم نممػػػى 

  ٓمخت   بمببلغ لمتممى لم
ويذه لمونموس تاب م مىويى  لألوم  فامػم ظػمير، لال ػطامع ولضػا  لالخػتبلؽ إذ تتػمف         

 ٓلمة ؿ ولمماطؽ وال تت ؽ مس لممأموؼ ولممةتمد ف  لممترى لمةمدى مؤلمور 
وفوضػػح لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف ذمػػؾ فػػ  دفمعػػي لم ػػ وى  ولممسػػطور لمم ػػدـ بمذكرتػػي           

ذ لمسكى لممتا  عىنمػم عػف لبػبلغ فاػد بولنةػ  لغت ػمبمم بمةرفػ  لمطػمعف بتىس  لممامكم  إ
عاػو، وبةاػؼ  ػدند وبطرن ػ  وا ػن  تػدل   ال تات ػر ػ  بمةرفػ  لمطػمعف تىػؾ لمولنةػ  لممزعومػ  

وظىػى تخ ػ  ولنةػ  مولنةتمػم بػمم و، اتػ  بةػد ظمػور  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗلمت  تػدع  اػدوثمم بتػمرن  
 ٓ ٜٜٙٔ/ٕ/ٕٛامم  إال  بةد سبة  ف مر ف  فعرلض لمامؿ عىنمم ومـ تُبِىْ  ع

كمم ظىى فػ   ػمتمم اتػ  بةػد لالعتػدلم عىنمػم بممضػرس لمتسػنـ لمام ػـ تػدل  عىػ           
 ٓ  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔاد و  مم ولتممضمم بمم و، ف  
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بػػؿ فكثػػر مػػف ذمػػؾ ف ػػد سػػمفرى  ػػاب  لمطػػمعف وبارلدتمػػم فػػ  لمتػػمرن  لألخنػػر لمػػ            
ضى  مةي فسبوعنف  كممىنف ما ردنف مةم  ب    بمألسكادرن  و ػ  ومـ تبى  لالسكادرن  انث فم

وبةػػد مضػػ  سػػبة  ف ػػمر عىػػ  ولنةػػ   ٜٜٙٔ/ٕ/ٕٛعػػف تىػػؾ لمونػػموس لموا ػػن  )؟!( إال فػػ  
لغت ػػمبمم بػػمم و، ثػػـ إتممضػػػمم بةػػد لالعتػػدلم عىنمػػم بممضػػػرس لمةانػػؼ لممػػشذى ب  ػػد متةمػػػد 

 ٓمبىوغ تىؾ لماتنت  
أخنر ف  لالببلغ غنر مبرر بأسبمس مة وم  ... إذ النمكف باػمؿ لم ػوؿ بأامػم ويذل لمت        

كماػػػى فػػػ  خػػػبلؿ يػػػذه لم تػػػرلى لمبةنػػػد، خمضػػػة  موعػػػوده ومممطبلتػػػي ... ألامػػػم إذل كماػػػى نػػػد 
خدعى عادمم ندـ ممم لمدبى  عاد لمخطب  ػ عى  فػرض فامػم تخ ػي ... فػاف ولنةػ  لغت ػمبمم 

ن  لمتػ  و ػىى ػ عىػ  اػد و ػ مم ػ إمػ  لم ػ س عىػ  لموتػي ويػو بمم و، لم ػدند، لمةان ػ  لم مسػ
مػػ  اػػد لمضػػرس بممىكمػػمى لم ونػػ  )؟!( وعىػػ   ممػػنف ال ن ػػدر مػػف ابنػػس ضػػد مابوبتػػي و ول 
لمػرفس و ويػو إنػذلم خطنػر نسػتانؿ فف ن ػس مػف ابنػس عىػ  مابوبتػي و فػاذل ونػس بمػذل لم ػكؿ 

بػػبلغ عػػف ولنةػػ  يػػذل لإلغت ػػمس فنسػػتانؿ فف تاخػػدع لممتاػػ  عىنمػػم بةػػده فو تسػػكى عػػف لإل
و فػػذمؾ فمػػر ال نمكػػف لمسػػكوى  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗبػػمم و، لما ػػـو ولمتػػ  اػػدثى وفػػؽ إدعمملتمػػم فػػ  

عىنػػػي فولمتامضػػػ  عاػػػي فو لمتممػػػؿ فو لمترلخػػػ  فػػػ  فضػػػاي ولالبػػػبلغ عاػػػي بةػػػدمم تك ػػػؼ فمػػػر 
ت ػبر  لمطمعف وظمرى اولنمه لمخبنث  وكذبي ومخمدعمتي ومشمي وخبثي ... ويو مػم النمكػف فف

عىني لاث  تـ لغت مبمم بػمم و، ويتػؾ عرضػمم ويػ  عػذرلم ... كمػم نسػتانؿ عىنمػم لخ ػمم يػذل 
لماػػمدث لمتىػػؿ لمتسػػنـ لمػػذى لطػػمح ب ػػرفمم ويػػو فعػػز ممتمىػػؾ فػػبل ت ػػكوعى  مػػدى تىػػؾ لم تػػر، 

 ٓلمبةند، أليىي وعى  لألنؿ ألممم 
طػػمعف لممزعػػـو عىنمػػم مدرتػػ  ومػـ ن ت ػػر لألمػػر عاػػد يػػذل لماػػد بػػؿ إف ولنةػػ  لعتػػدلم لم       

نػػد فكػػدى ثبػػوى اولنػػمه لم ػػرنر،  ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٛٔلتممضػػمم بػػمم و،  ولمتػػ  لدعػػى اػػدوثمم  فػػ  
ااويػػم بمػػم ال ناتمػػؿ لاتظػػمرل  فو تىكػػشل  لو تػػأخنرل فػػ  لمػػببلغ انػػث تك ػػؼ لمولنةػػ   لألخنػػر، 

نػديم  ونشذنمػم بوضػوح ػ إف  كػمف لألمػر ال زلؿ غممضػم عىنمػم ػ  فف لمطػمعف  ال نابمػم وال نر 
إنذلم   عان م  نمسنم    بى  عى  اد و  مم  ػ ضػربمم  " بممىكمػمى فػ  بطامػم "  وضػرس رفسػمم 
ب سو، ف  تمبىوه لمسنمر، و وضربمم بممىكممى لم ون  عىػ  ظمريػم و فمثػؿ يػذل إذف ال نابمػم وال 

ونػػدع  فعػػذلرل   نرنػػديم وال نرنػػد فى لرتبػػمط م ػػروع بمػػم وفاػػي نرولغمػػم و نمانمػػم بوعػػود  زلو ػػ 
 ٓويو سرلس خمدع  وويـ ظمير ال ناتم  لم  مم نبرره ونك  ي   ٓٓٓولين   بزول  نرنس 

وفضػػمؼ لمػػدفمع بػػأف فاػػدل مػػـ نػػذكر فف لمطػػمعف نػػمـ بخطبػػ  لممتاػػ  عىنمػػم رغػػـ فامػػم         
 ٓلدعى بأامم كماى تىبس دبى  لمخطوب   ف  عبلان  تمم  ماذ لمنـو لألوؿ مت دنممم لمنمم 

ولمدبى  وسنى   كمفنػ  مبلعػبلف ػ  وولنػس لماػمؿ فف لمطػمعف مػـ ن ػدـ لمنمػم يػذه لمدبىػ            
كمػػم لدعػػى ػ ويػػ  دمنػػؿ مػػف  ػػاس ا سػػمم ما سػػمم ومػػف لمسػػمؿ ل ػػطامعمم مئلنمػػمـ كػػذبم بػػأف 
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 ٓعبلن  م روع  كماى  بناممم 
ف عبلنتمػػم  بممطػػمعف  ورغػػـ مػػم ذكرتػػي لممتاػػ  عىنمػػم بػػأف ولمػػدتمم مػػـ تكػػف بةنػػد، عػػ         

والاظػػى  مضػػ  فتػػر، طونىػػ  بػػنف ت ػػدنـ لمدبىػػ  وعػػدـ اضػػور ذوى لمطػػمعف مطىػػس نػػديم مامػػم 
ممم دعميم لمػ  لم ىػؽ ترليػم التاػرؾ سػمكام وال تتخػذ لتػرلم عىػ  مػدى  ػمور ت ػوؿ فنمػم فاممػم 

 ٓٓٓنتبلننمف فنمم بةىـ لألـ ويو  ذوذ غنر م بوؿ وغنر م بوؿ ممترد ت دنـ لمدبى  
 ونػػػد  ػػػػمد ....... بممتا ن ػػػمى  ػػػػدنؽ لمطػػػػرفنف ػ  ػػػمد بممتا ن ػػػػمى فف عبلنتممػػػػم        

) لمطمعف ولممدعن  ( ال تتةدى لم دلن  لمبرنوػ  ونػد زلريػم بةػد لتػرلم لمةمىنػ  وعىػـ مامػم لامػم 
 ٓلستأ ىى لمزلود، لمدودن  وياأى لمطمعف فمممي عى  خطبتي ) لمتدند،  ( 

خطبتمم مىطمعف فمر مـ نادث وفامم مـ تكف تىبس لمدبى  عىػ  ااػو ويذل ندؿ عى  فف        
ظمير ومةتمد كمم لدعى و إذ مو ادث ذمؾ مكمف فمر خطبتمم مةىومػم مىكمفػ  دوف خ ػمم و فو 
عى  لألنؿ مؤل دنمم لمم ربنف و ويو ممنشكد فف ولنة  لمخطب  ولمدبى  لمم دم  مامم م طاة  

 ٓدعمملتمم كذمؾ واى   مف اى مى لكمذنبمم ول
كمػم تػممى ولنةػ  لغت ػمبمم بػمم و، فنػرس لمػ  لمخنػمؿ مامػم مىولنػس ػ إذ ال نت ػور لف         

نستدرتمم لمطمعف لم      عىنمم الفت  بمسـ لاد ضبمط لم رط  ون ـو ب تامم بم تمح ناػت ظ 
خوممػم بي وتستتنس مدخوممم وبرغـ إسػترلبتمم ورغػـ فامػم وتػدتمم خممنػ  مػف سػكمامم ف ػد نبىػى د

ولمتتػػػوؿ فػػػ  فرتمومػػػم ... وكػػػمف طبنةنػػػم فف تػػػرفض يػػػذل لمػػػدخوؿ فػػػ  ظػػػؿ لمظػػػروؼ لممرنبػػػ  
لممانط  بمػم ... وتسػتانث عاػد لرغمممػم عىػ  ذمػؾ ولم ػ   بةمػمر، سػكان  امفىػ  بتنػرلف نمناػم 
ونسمرل وفعى  وفس ؿ تىؾ لم     . ػ فضػبل  عػف لم ػمعدنف ولممػمبطنف و لألمػر لمػذى نشكػد فف 

 ٓمم ف  لإلستامث  ك نؿ باثامم لمطمعف عمم نرند !!!مترد  روع
ويػػو مػػمن طس بػػأف دخػػوؿ ذمػػؾ لممسػػكف عاػػو، وبةػػد دفةمػػم لمػػ  دلخىػػي ومنػػد خنػػمؿ سػػ نـ         

 ٓٓالن ح ف  ع ؿ عمنؿ  وسط لمتنرلف ولم معدنف ولمممبطنف 
انؿ فةػبل كمم تمم ت ونريم مولنة  لغت مبمم بمم و، متمفنػم مكػؿ ع ػؿ وماطػؽ ومسػت         

وولنةػػػم ألف لمثولبػػػى لمطبنػػػ  لم ػػػرعن  لممةروفػػػ  مىكمفػػػ  ت طػػػس بأاػػػي النمكػػػف مرتػػػؿ بم ػػػرده تمػػػمـ 
لالعتدلم عى  فتػم، ولمتاىػس عىنمػم بػدوف مػشثرلى ألف عضػبلى ذرلعنػي  فػ  مػديمم مػف ت ػؿ 
لم  نو،  تزند عف عضبلى فخدنمم ف  لضمممممم لال  ف  امالى امدر،  التاطبؽ عىػ  اممػ  

 ٓ  عىني لممتا
ويو مم نشكد لف مولنةتمم إف كماى تدال  ند ادثى مف لمطمعف وي  مػـ تاػدث ػ لامػم         

كماى برضمومم لمتمـ ومولف تمم لمكممى  وال نمكف بامؿ ت دنؽ  نوممم بأامم كماى ماىوبػ  عىػ  
دنػػد ) فمريػػم ال تسػػتطنس م مومتػػي اتػػ  فكمػػؿ ونمعمػػم ومػػذمؾ تػػممى ونػػموس لمونػػمع بػػمالكرله ولمتم

 ٓلممو وف  مامم (عى  غنر فسمس  انح مف لمولنس 
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ونبػػػوؿ لممولنةػػػ   نا ػػػ  ترنمػػػ  لالغت ػػػمس كىنػػػ  ألف لممتاػػػ  عىنمػػػم تػػػموزى لمثمماػػػ          
 ٓع ر، مف عمريم وتمىؾ بذمؾ زممـ فمريم با سمم 

فػػاذل فرطػػى فػػ  عرضػػمم برضػػميم فػػبل تىػػومف لال ا سػػمم ونكػػوف فةػػؿ لمطػػمعف ولماػػمؿ         
 ٓمؾ غنر مشثـ فبل ترنم  وال ع مس كذ

ورغػػػـ يػػػذل لمػػػدفمع  لمػػػذى تاطػػػؽ لمونػػػموس ب ػػػاتي وفػػػؽ تسىسػػػؿ لألاػػػدلث ومترليػػػم          
مـ تأخذ بي لمماكم  بدعوى فامم ار، ف  تكونف ع ندتمم ف  لمدعوى وفامم فطمأاػى  ـلمطبنة  

مم بػػػمم و،  بمالفةػػػمؿ لمػػػ  فنػػػولؿ لممتاػػػ  عىنمػػػم ولرتماػػػى لمنمػػػم ولمػػػ  ت ػػػونريم مولنةػػػ  لغت ػػػمب
لمممدن  لمت  نمـ بمم لمطمعف وعى  لمااو لمسممؼ بنماي و ويو رد ن وبي لم سمد ف  لإلسػتدالؿ 
ولمتةسػػؼ فػػ  لالسػػتاتم  و فممػػدفمع  ال ناػػمزع فػػ  سػػىط  ماكمػػ  لمموضػػوع فػػ   ت ػػدنر لالدمػػ  

لرتنمام  لمني مف  لممطروا  عىنمم ولالخذ بمم تطموف لمني مامم ولطرلح مم ال ن مدؼ نبوال فو
وتدلامم وضمنريم و ومكف اد ذمؾ فف نكوف إستدالؿ لمماكم  سموام و وبامم عى  دمنؿ سمو  

   . 
فن ػػترط بدليػػ  بدليػػ  فف نكػػوف لمػػدمنؿ لممطػػروح عىنمػػم سػػموام فػػ  لمة ػػؿ وم بػػوال فػػ          

ى لمنػي وفنممػى لمماطؽ  و فاذل كمف  كذمؾ فبل تامح  عى  لمماكم  إذل مم فخذى بي  ولطمأا
عىني نضمميم بمالدلا  . فمم إذل كمف غنر م بوؿ ع بل  وال نت ور ماط م  متمفنم  مىولنػس وفنػرس 
إم  لمخنمؿ ماي إم  لمولنس ولممأموؼ  نت ؽ مس  لممترى لمةمدى مؤلمور و فاف لمماكم  تكػوف 

 ٓا  مخطو  إذل مم فخذى بي ولطمأاى لمني ولتخذتي سادل ماكممم  لم مض  بمإلدل
ألف لألاكمـ الت مـ إال عى مألدم  لمسموا  فػ  لمة ػؿ ولمم بومػي فػ  لمماطػؽ ولمتػ  تت ػؽ         

ولممأموؼ وطبموس لألمور ػ وممم كماى رولن  لممتا  عىنمم عى  لمااو لمسممؼ بنماي ت ت ػد لمػ  
و فػأف  م دلننتمم بؿ ولم  مة ومنتمم كػذمؾ بػؿ نسػتانؿ ت ػوريم ولنةػم وفةػبل كمػم سػبؽ لم ػوؿ

لماكػػـ لممطةػػػوف فنػػػي إذ عػػػوؿ عىنمػػم وفخػػػذ بمػػػم ولنػػػمـ عىنمػػػم نضػػممه بمالدلاػػػ  نكػػػوف ونػػػد فسػػػد 
 ٓلستدالمي وتةسؼ ف  لستخبل ي ممم نةنبي ونستوتس ا ضي 

وال نسػػػتا ذ لماكػػػـ مػػػف يػػػذل لم سػػػمد فػػػ  لإلسػػػتدالؿ ولمتةسػػػؼ فػػػ  لإلسػػػتاتم  فف تكػػػوف         
فخرى ألف لألدم  ف  لممولد لمتامون  متسػماد، ومامػم  لمماكم  ند تسمادى ف  نضمومم لم  فدم 

متتمة   تتكوف ع ند، لمماكم  بانث إذل س ط فاديم فو لستبةد تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ 
ف  ت دنريم  مبمن  لألدمػ  لألخػرى مثىمػم نتةػذر لمتةػرؼ عىػ  فثػر يػذل لإلسػتبةمد مىػدمنؿ لم مسػد 

  ٓعى  ع ندتمم واكممم 
كمػػ  لمػػا ض رنمبتمػػم عىػػ  ماكمػػ  لمموضػػوع مػػف يػػذه لمزلونػػ  وتسػػتىـز فف وتبسػػط ما        

تكوف لمم دممى لمت  تسونمم ف  م دم  اكممم سولم كمف نضمم بمإلدلا  فو بممبرلم، مف  أامم 
 ٓفف تشدى إم  تىؾ لماتنت  وفؽ لمىزـو لمة ى  ولمماط   لمت  رتبتمم عىنمم 
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سػامديم  كمم ترلنس ماكم  لمموضوع مف انث         إستدالممم لمماط   ف  إثبمى لمولنةػ  ول 
مىمتمـ فاذل كمف إستدالؿ لمماكم  فمسدل  نتمف  لمة ؿ ولمماطؽ وكماى لمم دممى لمتػ  فوردتمػم 
ال تػػشدى إمػػ  تبرنػػر لماتػػمو  لمتػػ  خى ػػى إمنمػػم عىػػ  ااػػو سػػمو  وم بػػوؿ كػػمف اكممػػم مةنبػػم  

لممتاػ  عىنمػم سػمم   لمبنػمف ولمتػ  تتػموزى متةنف لما ض ولإلامم  ػ كمم يػو لماػمؿ فػ  رولنػ  
كؿ ادود لممبمما  فأضاى غنػر  ػمما  موضػوعم  مئلنتاػمع بمػم كةا ػر مػف عام ػر إثبػمى 

 ٓلمتمم  ضد لمطمعف 
 

انػػػػث غىػػػػس عىنمػػػػم طػػػػمبس لم ػػػػطط لم ػػػػدند ولإلسػػػػرلؼ لمخنػػػػمم  فػػػػ  إخػػػػتبلؽ لمونػػػػموس         
فتةمممػػم ول  ػػطامعمم مػػف لمخنػػمؿ بمػػم ال نت ػػؽ ومػػم يػػ و م ػػرر بػػأف لألاكػػمـ لمتامونػػ  لم ػػمدر، ول 

 ٓبمإلدلا  ال ت مـ إال عى  لألدم  لممةتبر، لم مما  مئلنتامع بمم مف لمامان  لمموضوعن  
ويػو ومػم مػـ نتا ػؽ فػػ  رولنػ  لممتاػ  عىنمػم سػمم   لمػػذكر ولمتػ  فخػذى بمػم لمماكمػػ          

ادلاػ  لمطػمعف رغػـ مػم  ػمبمم مػف فسػمد وتةىتمػم عمػمدل  وسػادل  تويرنػم  ػ بػؿ وانػدل  ػ م ضػمومم ب
ظػػمير وتةسػػػؼ ولضػػح ويػػػو مػػم عػػػمس لمماطػػؽ لم ضػػػمو  مىاكػػـ لممطةػػػوف فنػػي بمػػػم فسػػػتوتس 

 ٓا ضي ولإلامم  
َجَٕ:َـَٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠ِ

"  لماكػػـ نةتبػػػر م ػػوبم  بمم سػػػمد فػػػ  لإلسػػتدالؿ إذل إاطػػػوى فسػػػبمبي عىػػ  عنػػػس نمػػػس         
ذمػؾ إذل إسػتادى لمماكمػ  فػ  إنتامعمػم إمػ  فدمػ  غنػر  ػمما  مػف سبلم  لإلسػتابمط ونتا ػؽ 

لمامانػ  لمموضػػوعن  مئلنتاػمع بمػػم ػ وكمػم فػػ  اممػػ  عػدـ لمىػػزـو لمماط ػػ  مىاتنتػ  لمتػػ  لاتمػػى 
 ٓإمنمم بامم عى  تىؾ لمةام ر لمت  ثبتى مدنمم "

ص  ٜٓٛٔ*  لموسػػنط فػػػ  لمػػػا ض لمتاػػػمو  مىػػػدكتور / فامػػػد فتاػػػ  سػػػرور طبةػػػ  
 ٓومم بةديم وفاكمـ لما ض لمت  ف مر إمنمم  ٖٕٛ و ٕٖٕ
 ٜٜٗػ  ٜٜػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٙ/ٕٕ*  ا ض 
 ٖٜٗػ  ٖٜػ  ٔٔػ س ٜٓٙٔ/٘/ٕٗ*  ا ض 
 ٜٖػ  ٙػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٔ/٘ٔ*  ا ض 

يػػذل إمػػ  تػػولفر لمبولعػػث ولألسػػبمس لمتػػ  دعػػى لممتاػػ  عىنمػػم مئلدعػػمم كػػذبم  باػػدوث         
ػ إذل  ػح تػدال  فف لمطػمعف نػد ولنةمػم ا ن ػ  ػ بةػد فف فرطػى فػ  لإلكرله عىنمم عاد مولنةتمم 

ختنػػمرل  فمػػوى إمػػ  بوػػر سػػانؽ مػػف لمةػػمر ولمػػدممر وبةػػد فف ف ػػدى فعػػز مػػم  عرضػػمم طولعنػػي ول 
تمىؾ لم تم، ويو  رفمم لمذى نتو  يممتمم ونا ظ ممم كرلمتمم ... ومػـ تضػس ماكمػ  لمموضػوع 

ممتا  عىنمػم نبػؿ إ ػدلر لماكػـ لممطةػوف فنػي واممتمػم يذه لمامم  ف  ت دنريم ووزامم ألنولؿ ل
لممضطرب  لمت  دفةتمم إم  تزننؼ لمونموس وت وني لما ن   ولإلدعمم بأف مولنةتمم كماػى بػمم و، 
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 ٓوبانر رضميم 
مةؿ ذمؾ ناتنمم مف لمخزى ولمةمر لمذى نىا مم إزلم زمػ  ال ُنةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ          

ما  ػ ف  متتمس تسوده ت ممند  مرم  وممذل  ورى لمطمعف بأاػي ذوػس مف يو فةبل  طرفمم لمث
م تػػرس وواػػش كمسػػر إرتكػػس ففةممػػي لممتدناػػ  ويػػو فمػػر ال نسػػت نـ لمبتػػ  مػػس اممػػ  لممػػدوم لمتػػمـ 
ولإلسترخمم لمارنس لمت  كماى عىنمم وعى  مد سبة   مور ال ت كو إعتدلم ونس عىنمػم ومػنس 

عػػدلـ رضػػميم عاػػد مولنةتمػػم نمػػرل   يػػذل  ػػأف مػػف ونػػس عىنمػػم إكػػرله فدى إمػػ  تةطنػػؿ م مومتمػػم ول 
 ٓونسرل  وعاو، بمذه لموا ن  لم دند، كمم إدعى 

وال  ؾ فف يذل كىي مػم نابػ  عػف فف لمماكمػ  اػنف إستةرضػى لنػولؿ لممتاػ  عىنمػم         
وسػػػمور لألدمػػػ  لممطرواػػػ  عىنمػػػم مػػػـ تكػػػف مىمػػػ  بمػػػم لإلممػػػمـ لم ػػػممؿ لمػػػذى نمنػػػ  مػػػي لم ر ػػػ  

تماػػنص ونػػموس لمػػدعوى ولمخػػوض فػػ  فعممنمػػم عىػػ  ااػػو نػػدؿ عىػػ  فامػػم نممػػى بمػػم ناباػػ  م
عىنمم مف ولتس لمتا نؽ ولمباػث مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  ويػو مػم نةنػس اكممػم لممطةػوف 

 ٓفني ونستوتس ا ضي 
 ؽ ٕ٘/ٚٗٓٙػ طةف  ٓٓٓٔػ ص  ٕٚٓػ  ٖٖػ س ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔ*  ا ض 
 ؽ  ٔ٘/ٖٕ٘ٙػ طةف  ٔٔػ  ٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔ/ٖ*  ا ض 

كمػػم تػػممى ولنةػػ   إعتػػدلم لمطػػمعف عىػػ  لممتاػػ  عىنمػػم بممضػػرس إلتممضػػمم ونتػػؿ          
لمتاػػنف  دلخػػؿ إا ػػمومم ويػػو عىػػ  عىػػـ بامىمػػم فػػ   ػػمريم لمرلبػػس مػػف ماػػض خنمممػػم واى ػػي 
فخرى مف مسىسػؿ إدعمملتمػم لمكمذبػ   ونػد خىػى لألورلؽ ممػم نر ػح متىػؾ لمولنةػ  لممػدع  بمػم 

إف لمونموس لممطرواي ولمت  دمى عى  خىويم مف فن  إ مبمى  خم   عامم فونػس لمطبنػس بؿ 
........ لمك ػػؼ عىنمػػم فػػ  فع ػػمس لإلعتػػدلم لممػػدع  بػػي مبم ػػر، مػػم ن ضػػح تىػػؾ لإلدعػػمملى 

 ٓونك ؼ كذبمم ولختبلنمم مف لمةدـ  
إذ نػمؿ  ٚٓٔوص  ٓٗوند فوضح لمطبنس ذمػؾ  ػرلا  فػ  فنولمػي بممتا ن ػمى ص          

 عاد مولتمتي بأنولؿ لممدعن  ف  يذل لم دد انث نمؿ  : ػ
تػػػ  : " فاػػم مػػم  ػػ تش فنمػػم فى إ ػػمبمى " و .. " مػػـ نػػتبلاظ مػػ  وتػػود ثمػػ  إ ػػمبمى " ... " 
....... مػػػـ تبىااػػػ  بوتػػػود ثمػػػ  إ ػػػمبمى فخػػػرى بمػػػم ) ن  ػػػد لمازنػػػؼ ( " ...  " ولاػػػم 

 ت  ذكرتمم " م  تش وتود فى إ مبمى بمم بتىؾ لألممكف لم
تػػػ  : فاػػم ممػػم ك ػػ ى عىنمػػم مػػـ فالاػػظ وتػػود إ ػػمبمى ... وفاػػم فا ػػتمم فاػػص اسػػمو  ومػػـ 

 ٓفالاظ بمم  ن  إ مبمى 
تػػػ  : ال فاػػم مم ػػ تش إ ػػمبمى فػػ  تسػػممم ... ومػػو كػػمف فنػػي ضػػرس كمػػم نممػػى ....كاػػى 
م يبلن  فثر عى  لمبطف . ولمضرس عىػ  لمػدممغ نتػرؾ فثػرل  ... ومػو كػمف فػ  تبمتمػ

 ٓكاى فالاظي 
وتىؾ لألنولؿ ويذه لم ممد، مف لمطبنس لم ا  لممتخ ػص نمطةػ  فػ  دالمتمػم عىػ  فف        
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إكرليم مـ ن س عى  لممدعنػ  وفف ت رنطمػم فػ  عرضػمم وفػض بكمرتمػم ػ إف كػمف نػد اػدث ػ  مػـ 
ممػذكور ومػـ نكف إاّل برضميم لمكممؿ ومولف تمم لمتمم  . بند فف لمماكم  مـ تىـ بأنولؿ لمطبنس ل

ت طف إمنمم  بؿ فترى بتر  ممدتي لمت  ا ىتمم ف  مدوامى اكممم لمطةنف رغػـ فامػم ت ػكؿ 
عا رل  يممم  ف  تىػؾ لم ػممد، و بانػث ممكػمف ُنةػرؼ مػدى ت ػدنر لمماكمػ  م ػممدتي ولرتنمامػم 

لفر إمنمم مو فامم فدركى مشدى  ممدتي كممبل  دوف إس مط يذل لم طر لمممـ مامم لممشثر فػ  تػو 
ويػػو ممنةنػس لماكػػـ لممطةػػوف بةنػس  خػػر مى سػػمد  ٓفركػمف لمترنمػػ  لمتػ  دنػػف عامػػم لمطػمعف  

 ٓف  لإلستدالؿ نستوتس ا ضي 
والماؿ مى وؿ ف  يذل لم دد فف ذمؾ نتةمرض مس سىط  ماكم  لمموضوع وا مم ف         

طػػرلح مػػمال ن ػػمدؼ نبػػوال  مػػف وتػػدلامم ػ ألف  تتزوػػ  لم ػػممد، ولألخػػذ بمػػم تطمػػوف إمنػػي مامػػم ول 
 رط ذمؾ بدلي  فف تكوف ند فامطى بكممؿ  ممد، لم ميد  وفممػى بمػم إممممػم   ػانام  كػممبل  
ثػـ تةمػػؿ بةػػد ذمػػؾ سػػىطتمم لمت دنرنػػ  و وتأخػػد مامػػم باػػمم  عىػػ  ذمػػؾ مػػم تطمػػوف إمنػػي وتطػػرح مػػم 

عىػ   عدله و ويو مم فخطمتي ماكم  لمموضوع إذ مـ تورد ف  اكممم  ممندؿ عىػ  فامػم كماػى
بناػػ  مػػف فنػػولؿ لمطبنػػس لمسػػممؼ لمػػذكر ولمػػذى فونػػس لمك ػػؼ لمطبػػ  عىػػ  لممدعنػػ  نبػػؿ إتػػرلم 
عمىن  لإلتممض دوف فف نبلاظ بمم فن  إ ػمبمى تابػ  فو تر ػح بػأف إعتػدلم  ونػس عىنمػم مػف 
لمطمعف فو سوله و ويو ممنةنس نضػمميم لممطةػوف عىنػي بمػم نسػتوتس ا ضػي م سػمد إسػتدالمي 

 ٓتسبنبي   فضبل  عف ن ور
َ:َـَٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِأٗٚ

"  موف كمف مماكم  لمموضوع فف تتزت نوؿ لم ميد فتأخذ ببةض ماي دوف بةػض إاّل        
فف اػػد ذمػػؾ ومامطػػي فف ال تبتػػر فاػػوله ػ وفف نكػػوف ولضػػام  مػػف لماكػػـ لمػػذى ونةػػى فنػػي تىػػؾ 

مم بةد إمممممػم إممممػم   ػممبل  لمتتزو  فف لمماكم  فامطى بمم ممد، وممرسى سىطتمم ف  تتزوت
 ٓبا ن   لألسمس لمذى نممى عىني " 

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

َََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدََٝكـحصَآسغَك٠َجإلؿطضلٍ:ََََغحُػح
دفمعػػي لم ػػ وى ولممسػػطور بمذكرتػػي بأاػػي  فػػ  ـ  ف ػػد تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ       

امػػػم  النك ػػ  متػػرد نػػػوؿ لممتاػػ  عىنمػػػم بػػأف مولنةتمػػػم تمػػى بانػػػر رضػػميم فو بػػػمم و، ولمةاػػؼ ول 
نتةنف فف نكوف يذل لم وؿ مستادل  إم  فدم  م بوم  ع بل  وماط م ػ وفف إستخبلص رضميم لمتػمـ 

ؼ لمتػػ  فامطػػى بمػػم كىمػػم ت طػػس بمممولنةػػ  لمتاسػػن  مػػف خػػبلؿ لمت م ػػنؿ لمتػػ  سػػمنتمم ولمظػػرو 
بػػأف تىػػؾ لممولنةػػ  ػ إف كماػػى مػػف لمطػػمعف وب ةىػػي  ػ إامػػم كماػػى برضػػميم وماػػض إرلدتمػػم  

 ٓومولف تمم و والنوتد فى دمنؿ عى  إاةدلـ لمرضم فو لما س ولإلكرله 
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وفاػي إذل كماػػى لممتاػػ  عىنمػػم نػد فدمػػى بأو ػػمؼ م ػػ    ػ ن   لمطػػمعف فػػاف ذمػػؾ ال           
فامم مـ تدخؿ يذه لم    ف  ظروؼ طبنةن  عى  مم  مدى بي  ػماب  لم ػ   و ثػـ يػو نةا  

ال نةا  اتمم  فاي تـ مولنةتمم بتىؾ لم    و ثـ فاػي إذل مػم إفتػرض لمونػمع تػدال  فااػي ال نةاػ  ػ 
فى و ؼ لم    ػ ال نةا  اتمم  فف إكرليم  ونس عىنمم عاد مولنةتمم فو فف تىؾ لمولنة  اػدثى 

 ٓلممسكف بممذلى  ف  ذمؾ
ومػػـ تاكػػر  ػػ ن   لمطػػمعف ......  ولنةػػ  زنػػمر، لممتاػػ  عىنمػػم ممػػم بمسػػكامم عىػػ  ااػػو         

 ٘ٛم ػػػػػمت  وغنػػػػػر  متونػػػػػس ولسػػػػػت ىبتمم  إسػػػػػت بمال  عمدنػػػػػم وتركتمػػػػػم م تػػػػػر، مػػػػػس فط مممػػػػػم ) ص 
ى بممتا ن مى ( تةرفػى فػ  خبلممػم عىػ  لم ػ   لممػذكور، وعرفػى فو ػمفمم ومػم بمػم مػف ما ػوال

وممػػػذل فمكامػػػم لإلدالم بأو ػػػمفمم فػػػ  لمتا ن ػػػمى و ويػػػو فمػػػر طبنةػػػ  كػػػذمؾ  وال نثنػػػر ب ػػػور، 
مشكػػد، فف لم ػػ   لممػػذكور، اػػدثى بمػػم ففةػػمؿ ونػػمع فو فف لممتاػػ  عىنمػػم  كماػػى مكريػػ  عىػػ  

 ٓلإلستسبلـ مىطمعف ات  فرغ مف إغت مبمم عى  اد مزلعممم 
وث لمم مومػ  لم ػمخب  ولإلسػتامث  مػف لممتاػ  كمم تمسػؾ لمػدفمع كػذمؾ بمسػتامم  اػد        

عىنمػػم  دوف فف نسػػمةمم لمتنػػرلف لممانطػػوف بمم ػػ   سػػمم   لمػػذكر مػػف كػػؿ تماػػس وفف ف ػػولى 
 رلخمم وعونىمم فثامم لمم موم  لممدع  بمم البد وفف نكوف ند سمس مف لمتنػرلف ويػـ كثػر، مػو 

 ػى كىنػّ  ممػذل لمػدفمع ومػـ تاػط بػي فامم  ادثى عى  ااو مم إدعىو ػ  بنػد فف لمماكمػ  مػـ تىت
 ٓعىمم ومـ تدخىي كذمؾ ف  ت دنريم عاد وزامم عام ر لمدعوى ونبؿ تكونف ع ندتمم فنمم 

كمم مـ تتر لمماكم  مةمنا  بمةرفتمم مى    لممذكور، تا ن م  مدفمع لمطمعف مبنمف مػدى        
 ػ نف مى ػ   مكػمف لمترنمػ  إمكمان  سممع ف ولى  إسػتامث  لممتاػ  عىنمػم مػف لمتنػرلف لممبل

مف عدم  ػ ويو دفمع تػويرى وال ػؾ نمكػف فف نتانػر بػي مو ػح ػ ويػو  ػانح ػ  وتػي لمػرفى 
 ٓف  لمدعوى 

ف         ويذل لمدفمع ناطوى اتمم وبطرنؽ لمىزـو لمة ى  عى  طىس إترلم تىؾ لممةمناػ  و ػ ول 
عىػ  لمماكمػ  لإلسػتتمب  كمف غنر  رنح ف  طىس إترلم ذمؾ لمتا نػؽ بمػم كػمف نتةػنف مةػي 

إمني بىوغم  مبنمف لما ن   لمت  نسة  إمنمم لم مض  لمتامو   ممدلـ نضمشه لنامع  نةتمد فسمسػم  
 ٓعى  إطمواماي ولنتامع  بمألدم  لممطروا  عىني فو عدـ  إرتنماي إمنمم 

عىػ  عػمتؽ  وممذل كمف تا نؽ لألدم  ف  لممولد لمتامون  وبنػمف وتػي لماػؽ فنمػم ولتبػم  مى ػ    
لمماكم  وعىنمم لم نمـ بي مف تى مم ا سمم ومو دوف طىس مف لممػتمـ فو لممػدلفس عاػي فػاذل يػ  

 ٓاكىى عف لم نمـ بمذل لمولتس كمف اكممم مةنبم   
 ؽ  ٙ٘/ ٕٕٕٛػ طةف   ٕٛٚػ ص  ٖٛٔػ رنـ  ٖٚس  ـ ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*   ا ض 

نػػي عػػف إتػػرلم مةمناػػ  مسػػكف ونػػد فمسػػكى لمماكمػػ  لمتػػ  ف ػػدرى لماكػػـ لممطةػػوف ف        
 ػػ ن   لمطػػمعف لممػػدعً  باػػدوث لإلغت ػػمس بمػػم سػػولم بمات ػػمؿ ينوتمػػم  مكتمىػػ  إلترلومػػم  فو 
بادس فاد فعضمومم مى نمـ بتىؾ لممةمنا  ف  اضػور لممػتمـ ) لمطػمعف ولممػدلفس عاػي (  مبنػمف 
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 ٓمدى  ا  ت ونر لممدعن  مىولنة  
ـ فسمسػم  عىػ  إسػتامم  يػػذل لمت ػونر وعػدـ مة ومنتػػي وفف وتا ن ػم  مػدفمع لمطػمعف لم ػػمو        

لم ور، لمت  فوردتمم عف لمولنة  ف  فنولممم لمت  امىتمم لمتا ن مى بكذبمم لمولنس لمممدى لمذى 
تك ػػ  مةمناتػػي م ضػػح فكمذنبمػػم ولم طػػس بػػأف لممولنةػػ  إف كماػػى نػػد اػػدثى فاامػػم مػػـ تاػػدث عػػف 

بػػؿ بمولف تمػػم وب بػػوؿ  ػػانح مامػػم ودوف غ ػػس فو إكػػرله فو عػػدـ لمرضػػم مػػف تماػػس لممدعنػػ  
 ٓإكرله فو إستامث  فو  رلخ مف تمابمم كمم إدعى  

وال  ؾ فف نةود لمماكم  عػف إتػرلم ذمػؾ لمتا نػؽ دوف مبػرر سػمو  فو م بػوؿ مػس فف        
ظروؼ لمولنة   ولممبلبسمى لمتػ  فامطػى بمػم تاتمػي وتشكػد ضػرور، إترلوػي نةػد إخػبلال  باػؽ 

بمػػم نةنػػس لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي . ألف لمماكمػػ  تكػػوف بػػذمؾ نػػد  لمػػدفمع
اكىػػى عػػف ولتبمػػم فػػ  ت  ػػ  لما ن ػػ  ومةرفػػ  وتػػي لماػػؽ فػػ  لمػػدعوى نبػػؿ لم  ػػؿ فنمػػم بمػػم 
نخػػؿ بأ ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامونػػ  لمتػػ  ن ػػـو لم مضػػ  فػػ  خبلممػػم بػػدور إنتػػمب  نسػػة  مػػف 

تمػم خم ػ  مػم تةىػؽ مامػم بأركػمف لمترنمػ  لمتػ  نتػرى خبلمي إمػ  ك ػؼ تولاػس لمولنةػ  وا ن 
وألف لمةبػػػر، فػػػ  لممسػػػوومن  لمتامونػػػ  يػػػ  بمما ن ػػػ  ولمولنػػػس  البمػػػمنرد  ٓمامكمػػػ  لممػػػتمـ عامػػػم 

نػػرلر بمممسػػوومن  ممدلمػػى تىػػؾ لألدمػػ   بػػأنولؿ لم ػػميد والاتػػ  بمػػم نسػػطره لممػػتمـ مػػف لعتػػرلؼ ول 
 ٓلم ؾ وال نتطرؽ إمنمم لمظف ولإلاتممؿ التةبر عف لمولنة  لم انا  لمت  الناوطمم 

ف خػممؼ إعتػرلؼ لممػتمـ ذلتػي          فممةبر، ف  لم ضمم لمتامو  ي  با ن ػ  لمولنػس ػ اتػ  ول 
بىسػماي فو بكتمبتػي ودوف فف تت نػد لمماكمػ  ػ إاترلمػم  ما ن ػ  لمولنػس ػ بػأى ننػد اتػ  ومػو كػمف 

 ٓاكمم  مسوليم 
  ٕٓٛػ  ٓٛٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٖٗػ  ٜٗػ   ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٖ/ٕٓ*  ا ض 
 ٛٚػ   ٜٔػ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 
 ٖٛػ   ٜػ   ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٙ*  ا ض 
 ٕٗٛػ   ٕٕٛػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٙ/ٗ*  ا ض 
 ٕٛٙػ  ٘ٗػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٖ/ٜٔ* ا ض 
 ٜٚٗػ  ٙٙٔػ  ٕٛػ س  ٜ٘ٚٔ/ٙ/ٛ* ا ض 
 ٖٔٔػ  ٛٙٔػ  ٘ان  ػ   ػ متموع  لم ولعد لم ماو  ٜٓٗٔ/ٕٔ/ٙٔ*  ا ض 

وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم دد فف لمماكم  رفى  فف إترلم لممةمنا  ومم ند تس رعاي          
مػف اتػػمو  مػف نانػػر مػف ع نػػدتمم فو ث تمػم فػػ  فنػولؿ لممتاػػ  عىنمػم و وممػػذل فاامػم غنػػر متدنػػ  

ترلملتمػػم بةػػد فف وث ػػى فػػ  فنولممػػم ولطمأاػػى إمنمػػم و ألاػػي ال  فوماتتػػ  فػػ  سػػنر لممامكمػػ   ول 
نتوز مىماكم  فف تبدى رفنم  ف  دمنؿ مـ نطرح عىنمم ػ وألامػم إذل فةىػى ف ػد سػب ى إمػ  لماكػـ 
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عى  لمدمنؿ نبؿ فف تطىػس عىنػي وتتػرى لمتا نػؽ لمػذى نك ػؼ عاػي مػس مػم نمكػف فف نكػوف مػي 
 ٓمف فثر ف  ع ندتمم مو فامم نممى باترلم ذمؾ لمتا نؽ ولطىةى عى  اتموتي 

كمم فف فنولؿ لممتا  عىنمم ي  بذلتمم ماؿ لماة  عىنمم بممكذس مػف تماػس لمطػمعف         
ودفمعػػي وممػػذل  فػػبل ن ػػح إتخمذيػػم سػػادل  إلطػػرلح لمػػدفمع لمسػػممؼ لمػػذكر فو لم ةػػود عػػف إتػػرلم 
لممةمناػػ   لمم ػػمر إمنمػػم تا ن ػػم  مػػدفمع لمطػػمعف ممػػم ناطػػوى عىنػػي ذمػػؾ مػػف م ػػمدر، مىمطىػػوس 

 ٓوعى  لمدفمع 
َ:َـَؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِطُيَئطَهؼ٠َذإٔٝج

مػػ  إثبػػمى إسػػتامم           "   دفػػمع لمطػػمعف لمػػذى نتتػػي إمػػ  ا ػػ  لم ةػػؿ لممكػػوف  مىترنمػػ  ول 
ا ػػػوؿ لمولنةػػػ  كمػػػم روليػػػم لم ػػػميد نكػػػوف دفمعػػػم  تويرنػػػم متةى ػػػي بتا نػػػؽ لمػػػدمنؿ فػػػ  لمػػػدعوى 

ى فػػ  لمػػدعوى ػ ممػػم كػػمف إلظمػػمر وتػػي لماػػؽ  فنػػي وناباػػ  عىنػػي مػػو  ػػح  تاننػػر وتػػي لمػػرف
ن تض  مف لمماكم  وي  تولتمي فف تتخذ ممترله مف لموسػموؿ  متا ن ػي وتمان ػي بىوغػم  إمػ  
غمن  لألمر فني ػ فمم وي  مـ ت ةؿ ولستادى ف  إطرلاي إم  فنػولؿ لم ػميد لمتػ  نػرلد بػمإلترلم 

اسػـ لمػره ونضػمم لمتأكػد مػف فسػمديم ػ فػاف ذمػؾ مامػم نةػد م ػمدر،  عىػ  لممطىػوس نبػؿ فف نا
 ٓمسبؽ عى  دمنؿ مـ نطرح عىنمم  "

ويػػو ممالن ػػح فػػ  ل ػػوؿ لإلسػػتدالؿ و إذ مػػف لمم ػػرر فاػػي مػػنس مىماكمػػ  فف تبػػدى          
رفنم  ف  دمنؿ مـ نةرض عىنمم  إلاتممؿ فف نس ر بةد إطبلعمم عىني ومامن   لمدفمع فنػي عػف 

ف ثػـ نكػوف لماكػـ نػد تةنػس  بمم سػمد فػ  ا ن   نتانر بي إنتامعمم ووتي لمرفى فػ  لمػدعوى ومػ
 ٓلإلستدالؿ ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع 

وال ن ػػػدح فػػػ  ذمػػػؾ فف نسػػػكى لمػػػدفمع عػػػف طىػػػس إتػػػرلم لممةمناػػػ   ػػػرلا  ذمػػػؾ بػػػأف         
مامزعتػػػي فػػػ  إمكمانػػػ  اػػػدوث لمولنةػػػ  ولسػػػتامم  اػػػدوثمم عىػػػ  ااػػػو مػػػم روله لم ػػػميد نتضػػػمف 

 ٓمم ت دـ فػاف لماكـ نكػػوف مةنػبم  ولتس لما ض "   لممطممب  لمتمزم  بممتا نؽ و ومت  كمف
 ؽ  ٛ٘مسا   ٕٙ٘ٔطةف  ٜٛٛٔ/ٜ/ٔٔ*  ا ض
 ؽ  ٖٙمسا  ٕٗٙٚٔطةف  ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔ*  ا ض 

وفضػػمؼ لمػػدفمع كػػذمؾ فػػ  دفمعػػي بأاػػي النمكػػف  لم طػػس بػػأف لممدعنػػ  كماػػى بكػػرل  عاػػد         
يػػذل لم ػػوؿ إذتػػمم بممك ػػؼ  عىػػ  اػػد نوممػػم وب ػػرض لمتسػػىنـ ب ػػا  ٜٜ٘ٔ/ٛ/ٗونمعمػػم نػػـو 

لمطبػ  عىنمػػم فف غ ػمم بكمرتمػػم مػػف لماػوع لمىامػػ  يبلمػ  لم ػػكؿ و ػػويد تمػزؽ ول ػػؿ متػػدلر 
لمممبػؿ نػػدنـ مىتػوـ و ويػػو مػم نػػدؿ عىػػ  تكػرلر لسػػتةممممم ومولنةتمػم نبػػؿ لمولنةػ  وبةػػديم ومةػػد، 

 ٓمرلى وبرضميم 
لم دد بمسػتطبلع رفى لمطبنػس  وكمف مف لممتةنف كذمؾ تا نؽ دفمع لمطمعف ف  يذل        

لم ػػرع  فػػ  يػػذل لم ػػأف عىػػ  ت ػػدنر بأاػػي مػػف لألمػػور لم انػػ  لمخمم ػػ  لمتػػ  النتػػوز مىماكمػػ  
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لمخػػػوض فنمػػػم ومػػػو دوف طىػػػس  ػػػرنح مػػػف لممػػػدلفس عػػػف لمطػػػمعف ألف مامزعتػػػي وعىػػػ  لمااػػػو 
ن ػترط فػ  لمسممؼ بنماي تاطوى عى  لممطممب  لمتمزم  ولم مطة   باترلم ذمؾ لمتا نؽ وألاي ال

طىػػػس لمتا نػػػؽ فف نكػػػوف ولردل  وم ػػػمغم  فػػػ  عبػػػمرلى خم ػػػ  وفم ػػػمظ مةناػػػ  بػػػؿ ن مػػػـ دالمػػػ  
وضػمام مػػمدلـ يػػذل لم مػػـ ولضػػام  والزمػػم  دوف إبمػمـ فو غمػػوض كمػػم يػػو لماػػمؿ    فػػ  مامزعػػ  
ذ مػـ ت ػػـ لمماكمػ  بػاترلم يػذل لمتا نػػؽ بولسػط  لمخبنػر لم اػ  لممخػػتص  لمػدفمع سػمم   لمػذكر ول 

م لمرفى ف  يذل لألمر ولكت ػى بمإلطمواػمف إمػ  فنػولؿ لممتاػ  عىنمػم رغػـ ظمػور إسػتامم  بابدل
ت ونريم مىولنةػ  بأكمىمػم  وألف تىػؾ  لألنػولؿ يػ  بػذلتمم لمتػ  رمميػم لمطػمعف ودفمعػي بممكػذس  
ومخمم ػػػػ  لما ن ػػػػ  وبممتػػػػمم  فمػػػػ  ال ت ػػػػىح إلطػػػػرلح لمػػػػدفمع لمسػػػػممؼ لمػػػػذكرفو فف تكػػػػوف سػػػػببم 

تػػرلم ذمػػؾ لمتا نػػؽ و ومػػف ثػػـ كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػم  بمػػم نسػػتوتس مئلمسػػمؾ عػػف إ
 ٓا ضي 

 
 
 
 

َ:َـَهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝسـأَك٠َضـرينَجُوحٕٗٞ:ََََعجذؼح
ف د ذيس لمطمعف كذمؾ ف  دفمعي إم  فاي عى  فرض لمتسىنـ تدال  بمف ونموس يتػؾ          

ػ ويػو فػرض تػدم  ماػض ػ بمػم فعػدـ رضػمم لمةػرض ولمونػمع بػدفى بطرنػؽ لمخػدلع ولإلكػرله 
لممدعنػػػ  بػػػدلم،  فػػػاف مولف تمػػػم لمبلا ػػػ  ورضػػػمومم بمممولنةػػػ  لمكممىػػػ  ولسػػػتمرلريم دوف إعتػػػرلض 

بانػث ت ػبح  ٓمامم ونبوممم كؿ ذمؾ ناساس  عى  لمولنة  بأكمىمم ماذ بدلنتمم ات  اممنتمػم 
بل ترنمػ  فػ  تمنػس لألاػولؿ وال تمنةمم و وند تمى بممرضمم لمتمـ ولم بػوؿ لممطىػؽ ومػف ثػـ فػ

ع مس ألف لمونمع ويتؾ لمةرض ) لممزعومنف ( إذل كمف ند بدم فػ  تا نػذيمم بػمم و،  ف ػمدؼ 
 ٓذمؾ نبوال  مف لممدعن  ورضمم  انانف فمف ركف لم و، نكوف مات نم 

مةػػدـ إمكػػمف تتزوػػ   لمولنةػػ   لممكواػػ  فػػ  ظػػروؼ ولاػػد، بػػؿ فػػ  ونػػى ولاػػد وتا نػػذل         
 د ولاد بمم ال نمكف مةي لم وؿ بأف لممتا  عىنمم مػـ تكػف رلضػن  فػ  تػزم مامػم ورلضػن  م 

 ٓبتزم  خر 
 ٓٓٓكمم فف لمةبر، ف  يذل لم أف منسى بمم و، ذلتمم بؿ بمعتبمريم سببم مةدمم مىرضم         

داػ  فاذل  تا ؽ لمرضم ومـ نكف مى و، فثػر فػ  تا  ػي فػأف مسػممم  لمطػمعف عامػم ال نكػوف مػي ف
   ٓمبرر وال مسوغ 

َ:َـََٝهلظجَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ
"  ولنة  يتؾ لمةرض تكػوف واػد، ولاػد، ومػو تةػددى لالفةػمؿ لممكواػ  ممػم فػبل ن ػح          
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 ٓإذف فف تو ؼ بو  نف مختى نف بؿ نتةنف  و  مم بممو ؼ لمذى فني م ىا  لممتمـ 
مؿ متتممنػ   وكػمف ونػوع فوممػم مبمغتػ  ومكػف فاذل كمف يتؾ لمةػرض نػد ونػس بسىسػى  ففةػ       

لممتا  عىنمم سكتى ومـ تةترض عى  لألفةػمؿ  للمتممنػ  لمتػ  ونةػى عىنمػم فػمف ذمػؾ ناسػاس 
 ٓعى  لم ةؿ لألوؿ فنتةىي ام بل  بممرضم  " 

 ؽ  ٕٔ/ٔٚٗٔطةف  ٖ٘/ٜٓٔٔمتموع  لمربس نرف ص  ٕٜٗٔ/ٙ/ٖٕ*  ا ض 
 ؽ  ٓٔمسا   ٓٓٚػ طةف  ٖٗػ  ٜٓٔٔص  ٜٓٗٔ/ٕ/٘ٔ*  ا ض 

ومـ تأخذ لمماكم  بمذل لماظر ولعت دى  خطأ فف  إستسبلـ لممدعن  مؤلفةػمؿ لممكواػ          
وممػذل رفى فاػي نك ػ  فف نكػوف  ٓمترنم  لمونمع كػمف اتنتػ  لسػتةممؿ لم ػو، ضػديم فػ  لمبدلنػ  

ىػػ  م مومػػ  لمطػػمعف نػػد لسػػتةمؿ لالكػػرله  سػػولم كػػمف ممدنػػم فو مةاونػػم وبطرن ػػ  كمفنػػ  مىتاىػػس ع
لممدعن  فاذل ف دى نوليم بةد ذمؾ  وف باى ال تستطنس لمم موم   فمف فركمف لمترنمػ   تكػوف 

 ٓمتولفره 
 
 
 

ويػػو ن ػػور  خػػػر  ػػمس فسػػبمس لماكػػػـ لممطةػػوف فنػػي إذ تػػػمم رد لمماكمػػ  عىػػ  يػػػذل        
لنػس ولمماطػؽ لمااو بمم ال نولتي دفمع لمطمعف وال ن ىح  بممتمم  ردل عىني كمم فاػي نتػمف  لمو 

 ٓكذمؾ 
إذ ال نة ػػؿ فف نسػػتمر لالكػػرله لمولنػػس عىػػ  لممدعنػػ  وتتػػمبس اى متػػي ماػػنف لتمػػمـ لألنػػبل         

لمكممػػؿ فػػ  فرتمػػم  وتمزنػػؽ غ ػػمم بكمرتمػػم كمػػم نسػػتانؿ كػػذمؾ لم ػػوؿ بأامػػم ف ػػدى لم ػػدر، عىػػ  
ده ومػػػـ نكػػػف لمم مومػػػ  فو فف نوليػػػم نػػػد خػػػمرى طػػػولؿ تىػػػؾ لم تػػػر، عىمػػػم بػػػأف لمطػػػمعف كػػػمف بم ػػػر 

مسىام ومـ نستةمؿ فن  مولد مخدر، فو ماوم  مىتػأثنر عىػ  م مومػ  لممتاػ  عىنمػم  بةػد امىمػم 
 ٓعى  تاموممم خدلعم وغ م 

كػػؿ ذمػػؾ ن طػػس بثبػػوى رضػػمم لممدعنػػ  ألفةػػمؿ لمونػػمع بمػػم نا ػػ  و ػػؼ لمترنمػػ  عػػف        
لمػذى ناسػاس عىنمػم بأكمىمػم لمولنة  سولم كمف يػذل لمرضػم ماػذ لمبدلنػ  فو بةػد بػدم مممرسػتمم و 

بمم نشدى لم  رفس و ؼ لالثـ ولمتترنـ عامػم ونكػوف مػم خىػص إمنػي لماكػـ فنمػم ت ػدـ متمفنػم 
مىتطبنػػؽ لم ػػانح مى ػػماوف فضػػبل عمػػم  ػػمبي مػػف خطػػأ فػػ  فمػػـ لمولنػػس فػػ  لمػػدعوى وعام ػػر 

 ٓدفمع لمطمعف ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي 
ي فسػمد  خػر فػ  لإلسػتدالؿ عاػدمم فورد بمػدوامى فسػػبمبي كمػم  ػمس لماكػـ لممطةػوف فنػ       

 ٓفف لمت رنر لمطب  لم رع  مـ ناؼ ادوث لمولنة  وفؽ لمت ونر لمػولرد عى  مسمف لممدعن  
ألف يػػػذل لم ػػػوؿ ن نػػػد فف ونػػػوع لماػػػمدث وفػػػؽ فنولممػػػم فمػػػر ماتمػػػؿ ومػػػنس مشكػػػدل فػػػاذل         

دـ وتػػود فنػػ  ل ػػمبمى بمػػم فػػ  لمماػػمطؽ فضػػنؼ إمػػ  لالاتمػػمؿ لنخػػر لمم مبػػؿ مػػم ثبػػى مػػف عػػ
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لمماػػدد، مػػف تسػػممم لمتػػ  نػػررى فف لالعتػػدلم ونػػس عىنمػػم وفف يػػذل لالعتػػدلم لمػػذى لسػػ ر عػػف 
لالتمػػمض ووفػػم، لمتاػػنف ال بػػد فف نكػػوف مػػف لمتسػػمم  بانػػث نتػػرؾ فثػػرل  بتسػػـ لممدعنػػ  نػػدؿ 

مػػم مػػف لمطػػمعف عىنػػي ونابػػ م عاػػي ػ فضػػبل عػػف لمسػػمكمم عػػف ذكػػر ذمػػؾ لالعتػػدلم لمولنػػس عىن
مىطبنػػس لمػػذى فتػػرى عمىنػػ  لإلتمػػمض ثػػـ كتمػػمف يػػذل لماػػدث لمتىػػؿ عىػػ  فنػػرس لماػػمس لمنمػػم 
ويػ  لممػم وعػػدـ لمبػوح بػي مةػػد، ف ػمر طونىػ  الا ػػ  اتػ  تػمرن  لببلغمػػم عػف لمولنةػ     وكػػؿ 
يذل ن طس بأف لمامدث مـ ن س بمم ور، لمت  وردى برولنتمم ونشكد لالاتممؿ لنخر لمذى ل مر 
لمنػػي لمطبنػػس لم ػػرع  فػػ  ت رنػػره ويػػو لف لالفةػػمؿ لمم ػػمر لمنمػػم ونةػػى برضػػميم لمتػػمـ  ونبوممػػم 

 ٓلمكممؿ ودوف لى لعترلض مامم فو تضرر وم موم  
ومـ تدخؿ لمماكم  ف  لعتبمريم كذمؾ مػميو  ػموس ومةىػـو مىكمفػ  فف لماممػؿ نمكػف           

 ٓبا سمم  دوف تدخؿ مف فاد  خر فف ت ـو بمفةمؿ ذلتن   لنتمبن  مك  تس ط امىمم
خم   إذل كمف  يذل لمامؿ ثمر، م مم تاس  غنر م روع ويو مم نادث ازن ػم رامنػم         

 ٓمممثبل مىازنؼ لمذى  ميده لمدكتور ....... وفثبتي ف  تذكرتي لمطبن  
لمػذى ولمطبنػس  ـ ويذل لمازنؼ ال أف مىطمعف بي ومـ نادثي ومـ نتسبس ف  ادوثي و          

نػػمـ ممػػم بمإلتمػػمض فػػ  بػػشر، لممسػػوومن  عػػف إرتكمبػػي ترنمػػ  إسػػ مط اممػػؿ ومػػف لمطبنةػػ  فف 
نسػػػة  وفف نكػػػػذس إلسػػػػتنتمد سػػػبس ) م ػػػػطاس ( نبػػػػنح لإلتمػػػػمض لممػػػشثـ لمػػػػذى إرتكبػػػػي يػػػػو 
ولممدعن  ذلتمم ػ مػذمؾ تػممى رولنتممػم كمذبػ  مثىمػم تػمم إدعػمم لممدعنػ  بضػربمم كػمذس وغنػر 

س لمبلا ػػػ  وفػػػ  م ػػػدمتمم مػػػم روتػػػي يػػػ  ا سػػػمم مػػػف فامػػػم  ػػػمابتي إمػػػ  مبػػػرر وتا ضػػػي لمونػػػمو
لألسػكادرن  وفمضػى مةػي فسػبوعنف كػممىنف فػ   ػ   بم رديمػم فنمػم مةػم  و فضػبل  عػف نةوديػم 

 عف لإلببلغ بمذل لإلعتدلم لم انس لم مس  لمةانؼ لممزعـو مةد، ف مر !!!
غمبػى بأكمىمػم عىػ  ماكمػ  لمموضػوع  ويذه لمونموس برمتمم  رغػـ تسىسػىمم لمماط ػ           

لمت  ف درى اكممم لممطةوف عىني لمت  لكت ى بتا نؿ فنولؿ لممدعن  وفخذيم عى  عبلتمم 
رغـ مم مبمم مف مبمما   ظمير،  وكذس ولضح ولاةكس ذمؾ عى  لستدالؿ لماكـ لمػذى تػردى 

كمػػم  ٓا ضػػي فػػ  عنػػس لم سػػمد فػػ  لالسػػتدالؿ ولمتةسػػؼ فػػ  لالسػػتبمح بمػػم عمبػػي  ولسػػتوتس 
نابػػ م ذمػػؾ عػػف فف لمماكمػػ  مػػـ تاػػط بممػػدعوى عػػف ب ػػر كممػػؿ  وب ػػنر،   ػػممى  ومػػـ تىػػـ 
لممممػػم  ػػػانام بكمفػػ  ونموةمػػػم وعام ػػػريم ممػػم نةنػػػس لممامكمػػػ  ألف لمماكمػػ  لعتمػػػدى  فػػػ  
نضمومم عى  لمدمنؿ لممستمد مف فنولؿ  لممدعن  واديم رغـ فاي ال ن ىح بذلتي مبلستدالؿ بػي 

 ػػا  اػػدوث لمولنةػػ  لممكواػػ   مىترنمػػ  لمتػػ  دنػػف عامػػم لمطػػمعف وفػػ  لمظػػروؼ عىػػ  ثبػػوى 
ولممبلبسمى لممانط  بمم كمػم سػىؼ لمبنػمف ويػو ممنوتػس ا ػض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ  

ٓ 
   ؽ ٕٗمسا   ٓٗٗػ طةف  ٜٓٔػ  ٕٗٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/ٕٔا ض *   
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ل  لمةرفػػ  بػػنف لممدعنػػ  ولمطػػمعف كمػػم كػػمف عىػػ  لمماكمػػ  كػػذمؾ تا نػػؽ ولنةػػ  لمػػزو         
 ٓولممدع  بمم مامم فممـ لمطبنس لمذى فترى عمىن  لالتممض عاد سشلممم عف عبلنتمم بي 

وي  ولنة   يمم  خم    وفف لمخطب   وت دنـ لمدبى   تاب م عامم وتدؿ عىنمم ويذل          
 ػػمؿ بمػػم تاسػػنم رغػػـ لمػػزول  ولف كػػمف بانػػر وثن ػػ  رسػػمن   ناػػؿ مىػػزو  مةم ػػر، زوتتػػي ولالت

ممن وبي مف ن ور  رع  وبمم تضا  مةي ولنة   لممولنة  غنر مشثم  عىػ  فػرض لمتسػىنـ 
 ٓتدال بادوثمم  

ويذل لمزول  لمةرف  ولف كمف ماؿ لاكمر مف لمطمعف لال فف تا نؽ ولنةتي كمف الزمم         
دنث لممدعنػػ  وفنولممػػم وال ػػؾ ممدلمػػى لممدعنػػ  نػػد إدعتػػي وظميرتػػي فنػػولؿ لمطبنػػس ا ػػبل عػػف اػػ

 ٓلمني عادمم سأممم عف مدى عبلنتمم بممطمعف 
ذ مػػـ ت ػػـ لمماكمػػ  بمػػذل لمتا نػػؽ رغػػـ مزومػػي ومػػو دوف طىػػس مػػف لمػػدفمع فػػاف اكممػػم         ول 

 ٓنكوف مةنبم بمم  ور ولالخبلؿ باؽ لمدفمع بمم نستوتس ا ضي 
 

مي ف  لمتمسؾ بمذل لموتي مف  والماؿ مى وؿ ف  يذل لم دد بأف لمطمعف  ال م ىا         
لمطةف ولتخمذه سببم مف فسبمس طةاي ألف لمة وبػ  لمم ضػ  بمػم ضػده مبػرر، مترنمػ  لالسػ مط 

ع وبػػمى ألف لمطػػمعف ناػػمزع فػػ   ٕٓٙلمةمػػدى المػػرف، ابىػػ  لمما ػػوص عىنمػػم فػػ  لممػػمد، / 
تممضم   ٓ ور، لمولنة  برمتمم إغت مبم  ول 

فاي ال نتوز تطبنؽ اظرن  لمة وب  لممبػرر، عاػد ننػمـ يػذه ومف لمم رر ف  يذل لم دد         
 ٓلممامزع  

 ؽ    ٘٘ / ٖٖٓٙػ طةف  ٜ٘ٛػ  ٛٛٔػ  ٖٚلمسا   ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٖٓ* ا ض             
َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحعحَ:ََسحٓـ

سػػتانى  ف ػػد اػػمزع لمطػػمعف كػػذمؾ فػػ   ػػا   ت ػػونر لممدعنػػ  مىولنةػػ  ككػػؿ وبأامػػم م         
مف لمامان  لمولنةن   وغنر مت ور، ل بل وفةبل ممم ن ماس لإلغت مس بممضػرور، مػف  ثػمر 

كمػػػػم لف  ٓول ػػػػمبمى تػػػػدؿ عىنػػػػي وت طػػػػس بادوثػػػػي ولبػػػػبلغ سػػػػرنس الناتمػػػػؿ تػػػػأخنرل فو ترلخنػػػػم 
لالتمػػػمض بمسػػػتةممؿ لم ػػػو، ال بػػػد ولف نخىػػػؼ تىػػػؾ لنثػػػمر وت ػػػمابي لمػػػمرلى ودالالى طبنػػػ   

مدعنػػػ  عاػػػد لمك ػػػؼ عىنمػػػم بمةرفػػػ  لمطبنػػػس لمػػػذى فتػػػرى عمىنػػػ   لالتمػػػمض  التت ػػػؽ واممػػػ  لم
 ٓخم   فذل فس ر لالكرله عف وفم، لمتانف ف  لا مومم 

ومـ تستتس لمماكم  مطىس لمدفمع إسػتدعمم كبنػر لالطبػمم لم ػرعننف منػدم  برفنػي فػ          
 دمػػ  فنمػػم وخم ػػ  فنػػولؿ لمولنةػػ  برمتمػػم بةػػد لطبلعػػي عىػػ  فورلؽ لمػػدعوى وكمفػػ  لمت ػػمرنر لمم

 ٓلمطبنس ....... 
وفطراػػى لمماكمػػػ  ذمػػؾ لمػػػدفمع ب وممػػػم إامػػم ال تػػػرى مبػػػررل مبلسػػتتمب   ممػػػذل لمطىػػػس          
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 ٓلالاتنمط  لمولرد، بمذكر، لمدفمع  ألاي مـ نبد ف  ختمـ  لممرلفة  ولمةبر،  بممطىبمى لمختممن  
ع  ألت مني مس فنولؿ لممتا  عىنمم فنمم نتةىؽ وفامم لطمأاى  لم  ت رنر لمطبنس لم ر         

 ٓبأرتكمس لمطمعف مترنمت  لالغت مس ولالتممض 
ويو رد غنر  سمو  ألف  دفمع لمطػمعف ضػمف مذكرتػي لمتػ  فاػمؿ عىػ  مػم ورد بمػم ػ         

ضمامم ذمؾ لمطىس لمتويرى عى  ااػو تػمـز ونػمطس فػ  اممػ  عػدـ إسػتتمب  لمماكمػ  مطىبػي 
 ٓاكـ بممبرلم، لأل ى  ويولم

 
ذ مـ تستتس لمماكم  مذمؾ لمطىس لأل ى  ومف ثـ كمف عىنمم لنستتمب  لم  طىػس         ول 

لمتا نػػؽ لمسػػممؼ لمػػذكر ويػػو طىػػس  ػػرنح فبػػدى عىػػ  سػػبنؿ لمتػػـز عاػػد عػػدـ لإلسػػتتمب  لمػػ  
  ٓلمطىس لأل ى  ويو لم ضمم بممبرلم، 

ثاػػمم لممرلفةػػ   تةتبػػر مكمىػػ  مىػػدفمع لم ػػ وى يػػذل لمػػ  لف لممػػذكر، لمتػػ  ن ػػدممم لمػػدفمع ل        
لممبدى لممـ لمماكم  بتىس  لممرلفة  لف مػـ تكػف بػدنبل عاػي وعىػ  لمماكمػ  لف تسػتتنس لمػ  

 ٓطىبمى لمتا نؽ لمت  تبدى بتىؾ لممذكر،  
ممدلمػػى تويرنػػ  وظػػمير، لمتةىػػؽ بممػػدعوى لممطرواػػ  كمػػم يػػو لماػػمؿ فػػ  طىػػس اػػدس         

 ٓرعننف لمسممؼ لمذكر ونةتبر يذل لمطىس وكأاي فبدى فممممم لثامم لممرلفةػ  كبنر لالطبمم لم 
ممدلمػػى مػػذكر، لمػػدفمع تػػزمل ال نتتػػزف مػػف لممرلفةػػ  لم ػػ ون  ونةتبػػر مػػم تػػمم فػػ  اممنتمػػم يػػو 

 ٓلمطىس لمختمم  لمذى نخىص لمني لمدفمع ف  ختمـ دفمعي 
ماؿ لماة  بمم  ور وعدـ لممطمب ػ  نضمؼ لم  مم ت دـ فف فنولؿ لممدعن  ي  بذلتمم        

مىا ن   وكذمؾ مت رنر لمطس لم رع  لمم دـ ف  لمدعوى  و ومف ثـ فبل نتػوز مىماكمػ  لتخػمذ 
يػػذنف لمػػدمنىنف سػػادل مػػرفض طىػػس لسػػتدعمم كبنػػر لالطبػػمم لم ػػرعننف البػػدلم رفنػػي فػػ  لمولنةػػ  

  ٓدفمع كمم سىؼ لمبنمف برمتمم ممم ناطوى عىني يذل لمرد مف م مدر، عى  لممطىوس وعى  لم
وممػػذل كػػمف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مةنبػػػم م  ػػور تسػػبنبي ولخبلمػػي باػػؽ لمػػدفمع  متةػػػنف        
 ٓلما ض 
ولسػػػت ر نضػػػمم لمػػػا ض عىػػػ  ذمػػػؾ إذ نضػػػ  بػػػأف لمػػػدفمع لممسػػػطور فػػػ  مػػػذكر، م دمػػػ        

بل عاػي وعىنمػم مىماكم  مف لمدفمع لثامم لممامكم   نةد مكمبل مدفمعي لم  وى فف مـ نكف  بػدن
فف تسػػتتنس مطىبمتػػي فنمػػم متػػ  كماػػى تويرنػػ   ظػػمير، لمتةىػػؽ بممػػدعوى  والزمػػ   مى  ػػؿ فنمػػم 

  ٓولال كمف لماكـ مةنبم 
   ٜ٘/  ٕٔٛٙٔػ طةف  ٘ٔٔٔػ  ٜ٘ٔػ  ٕٗػ س ٜٜٔٔ/ٔٔ/ٓٔ*  ا ض 

 لألاكمـ سمم   لمبنمف ف  لمسبس لألوؿ مف يذل لمطةف *         
فمع فوتػػي لم  ػػور فػػ  ت رنػػر لمخبػػرلم لمثبلثػػ  ب سػػـ لباػػمث لمتزننػػؼ كمػػم فوضػػح لمػػد         
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ولمتزونر لمذى توم   فاص توننػس  لمطػمعف عىػ  لالنػرلر لمماسػوس لمنػي بمولف تػي عىػ  لتػرلم 
 ٓعمىن  لالتممض مىمتا  عىنمم 

ف وف  بنمف ذمؾ نمؿ دفمع لمطمعف بمممرلفة  لم  ون  وبمذكرتػي لممكتوبػ           ف          
لإلنرلر لمماسوس مىمتمـ نثنر فكثر مف عبلم  إست ممـ و فوممم مم ثبى بت رنر لمطػس لم ػرع  ػ 
فباػػمث لمتزننػػؼ ولمتزونػػر ػ مػػف ننػػمـ لمطبنػػس متػػرى لإلتمػػمض بػػممتزونر فنػػي باضػػمف  كىمػػ  " 
زوتتػػ  " إمػػ   ػػىس لمةبػػمرلى لمتػػ  تمسػػؾ لممػػتمـ وال نػػزلؿ نتمسػػؾ بأامػػم  مػػـ ت ػػدر عاػػي و 

عتنػػمده لمخػػرو  عىػػ  اػػدود وننػػمـ لمسػػن د لمطبنػػس " بػػممتزونر " فػػ  لإلنػػرلر  دلؿ عىػػ  مةداػػي ول 
لم ماوف ومامرمي و ومذمؾ ال ت بؿ مف سنمدتي  ممد، ػ ونشكد ت رفي ومسػىكي لمم ػنف إمػ  اػد 
لمتزونر و فف سنمدتي فترى عمىن  لإلتممض مىمدعن  بمإلت مؽ مةمػم دوف ضػرور، طبنػ  مىاػ  

 ٓف لمواندلف ولنةم  ونماوام  عف إترلومم عى  ااو مخممؼ مى ماوف وفاي يو وي  لممسووال
ونػػمؿ لمػػدفمع فاػػي كػػمف بوسػػس لممػػتمـ فف ن ػػر بكتمبػػ  لإلنػػرلر مػػف بػػمس لم ػػممم  ولماتػػد،         

م دن   فػ  مػأزؽ دوف تثرنػس عىنػي و ومكػف لمولنػس فف يػذل لإلنػرلر مػـ ن ػدر عاػي ومػـ نكتػس 
ذلى مػػم تػمم بت رنػر لمطػػس لم ػرع  فباػػمث لمتزننػؼ ولمتزونػػر  بنػده ومػـ نونػػس عىنػي و  نػػ  ذمػؾ

عى  خطأ لماتنت  لمت  خىص إمنمم و ػ ف د فورد لمت رنر فف م ظ " زوتت  " لممدوف بممسػطر / 
بػػمإلنرلر اػػرر بمػػدلد مختىػػؼ وفػػ  ظػػرؼ كتػػمب  الاػػؽ و وفف عبػػمرلى لإلنػػرلر منسػػى بخػػط  ٖ

سػوس مىمػتمـ عىػ  لإلنػرلر فاػي مكتػوس " تاػى ظػرؼ لممتمـ و وفورد لمت رنر و  م  مىتوننس لمما
( عػدـ لمتامسػؽ بػنف فوضػمع ٔمف لمخوؼ ولم ىػؽ " و وفاػي توتػد فمػمرلى فورد لمت رنػر بأامػم   )

( بدلنػػ  مضػػطرب  مختىػػ  و ٖ( لممنػػؿ مػػس إسػػتمرلر سػػنر لمكتمبػػ  )ٕلماػػروؼ بػػممى ظ لمولاػػد و )
( لمت ػدند عىػ  كمبػ  بةػض ٙ) ( ضػمور تكػونف بةػض لماػروؼ و٘( إااامم ارؼ لممػنـ )ٗ)

 ٓ( لمتاوؿ مف لممروا  لم وسن  إم  لمزلون  ٚلماروؼ وضمور تزم مامم ف  بةض مامم و )
وذلى يػػذه لألمػػمرلى لمتػػ  عزليػػم لمت رنػػر إمػػ  لمخػػوؼ ولم ىػػؽ و يػػ  فمػػمرلى تشكػػد فف        

رلى نىػؽ وخػوؼ لمتوننس غنر مدر عف نده وفامػم مػف ثػـ فمػمرلى "  ت ىنػد توننػس  " ومنسػى لمػم
ذ اانػػؿ فػػ  ت  ػػنؿ بنػػمف ذمػػؾ عىػػ  مػػم ورد بػػممت رنرنف لإلست ػػمرنف لممػػرف نف  منػػد لممػػتمـ ػ ول 
بامفظتناػػم الثاػػنف مػػف فكبػػر فخ ػػموننف فػػ  فباػػمث لمتزننػػؼ ولمتزونػػر لمىػػذنف ترفسػػم يػػذل لم سػػـ 

لممػتمـ بػؿ سى م  و ومم إاتمنم إمني مةم  مسدند فسبمبممم مف فف يذل لمتوننس مـ ن در عف طرنػؽ 
 در عف خط ند  خص  خر خبلفػي و وفف ت رنػر لمىتاػ  لمثبلثنػ  ألباػمث لمتزننػؼ ولمتزونػر 
نػػد تػػردى إمػػ  اتنتػػ  خمطوػػ   ػػمبمم لم  ػػور وفسػػمد فسػػبمبمم وفدمتمػػم لألمػػر لمػػذى نتةػػنف مةػػي 

ستبةمده وعدـ لألخذ بي  ىبم  واتنتػ  "  ... إذ اانػؿ عىػ  ذمػؾ كىػي و ػ  ـ إطرلح يذل لمت رنر ول 
فااػػػػػي تػػػػػدنر بممػػػػػذكر لإل ػػػػػمر، إمػػػػػ  لألمػػػػػمرلى ولمةبلمػػػػػمى ولألدمػػػػػ  لمتػػػػػ  لا ػػػػػميم لمت رنػػػػػرلف 
لإلست مرنمف ولمىػذلف نشكػدلف تزمػم  وعىػ  فسػس ولنةنػ  وفانػ  وعىمنػم  فف مػم ظاػي ت رنػر لمىتاػ  
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لمثبلثن  إختبلفم مرده إم  لمخوؼ ولم ىؽ و مرده ف  لما ن   إم  فف " لمند " لممونةػ  منسػى نػد 
 ٓعبلم  تشكد يذل لإلختبلؼ وت طس بي  ٖٔتمـ  وفاي توتد لمم

َ)َجُطوغيغجَٕحبحكظطي٘حَجملوضٓطنيَجبِـَٚجملغجكؼسَ(
َ:َـَٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ

" مماكم  لمموضوع إستبةمد لمدمنؿ ومػو امىتػي لورلؽ رسػمن  مػم دلمػى نػد رفى فاػي ال         
طمأ  ٓاى إمنمم " نىتوـ مس لما موؽ لمت  إنتاةى بمم ول 

 ٔٓ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/٘/ٚٔ*  ا ض 
ف ػد لاتمػػ   ذمػؾ لمت رنػػر لمػػذى عػوؿ عىنػػي لماكػـ لمػػ  فف لمطػػمعف ولف كػمف يػػو لمػػذى         

ارره ػ إال فاي كتبي تاى ظروؼ لمخوؼ ولم ىؽ فمـ بظرؼ كتمبتي ػ كمم تمم بي كػذمؾ فف م ػظ 
رر بمدلد مختىؼ موام عف لممدلد لممارر بي ) زوتت  ( لممدوف بممسطر لمثممث مف لالنرلر ا

 ٓب ن  لمةبمرلى  وف  ظرؼ كتمب   خر 
ويو مم نتةمرض مس ت رنر فا   خر مف ذلى لم سـ مـ نػرد بػي تىػؾ لممبلاظػمى لمتػ          

 ٓف مر لمنمم  ت رنر لمخبرلم لمثبلث  لمسممؼ لمذكر 
  عػػػػػدـ دنتممػػػػػم  وناػػػػػوؿ دوف وبػػػػذمؾ نػػػػػمـ لمتةػػػػػمرض بػػػػػنف لمت رنػػػػػرنف بمػػػػم نػػػػػدؿ عىػػػػػ         

لالطموامف لم  فى ماممم  خم   ولف لضمف  م ظ ) زوتت  ( لم  لالنرلر لممذكور  فػ  ونػى 
الاؽ متارنره  وف  ظروؼ فخرى  وبمدلد نختىؼ ندؿ عى  لف ذمؾ لمى ػظ  مػـ نكػف  موتػودل 

  بمػم ل بل عاػد  تارنػر لالنػرلر ونػد اػرره لمطبنػس ...... وضػماي لمماػرر فػ  ظػروؼ مرنبػ
نتةنف مةي لستبةمد ذمؾ لمت رنر بأكمىي وكذمؾ لمت رنر لمسمبؽ ممم لامط بممم مػف  ػؾ  ولنضػم 
لننرلر لمم ػمر لمنػي كػدمنؿ  فػ  لمػدعوى ػ مػمدلـ  لمتضػمرس ولمتاػمنض ولمتولطػش نػد  ػمبي عىػ  

ادل يذل لمااو وبذمؾ ف د  بلانتي مف لمامان  لمولنةن   مبلستدالؿ بي ضد لمطمعف ولتخمذه سػ
 ٓمى ضمم بادلاتي 

 
ومػـ تأخػذ لمماكمػػ  بت رنػر لمخبنػػر لالست ػمرى لمسػند سػػةد مات ػر ولمػػذى خىػص فنػػي          

لم  لف لمطمعف مـ نكتس لمتوننػس لمماسػوس لمنػي  بػمالنرلر موضػوع لمباػث وفاػي ال نولفػؽ عىػ  
  ٓلماتنت  لمت  لاتم  لمنمم ت رنر لمخبرلم لمثبلث   ال فا م وال اتنت  

وفطراى لمماكم  لمت رنر لالست مرى لنخر لمذى ارره لمخبنر لمذى لاتم  إمػ  ذلى         
لماتنتػػ   بػػدعوى لامػػم لطمأاػػى لمػػ  لمت رنػػر ماػػؿ لممامزعػػ  وفنػػولؿ لمطبنػػس ..... لمتػػ  فورديػػم 
بممتا ن ػػػمى ػ مػػػس فف ذلى لمةبلمػػػمى لمتػػػ  ذكريػػػم لمت رنػػػر لمػػػذى فخػػػذى بػػػي لمماكمػػػ  ت طػػػس 

 ٓانح بأف لمتوننس منس مىطمعف بمإلستدالؿ لم 
وممذل فاف رد لماكػـ مخػؿ باػؽ لمػدفمع  ممػم ناطػوى  عىنػي مػف م ػمدر،  ممػذل لماػؽ          

ألف لألدم  لمت   وث ى بمم لمماكم  ولطمأاػى  لمنمػم يػ  بػذلتمم ماػؿ لممامزعػ  ولماةػ  عىنمػم 
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  ٓبةدـ  لمدن   ومتماب  لم ا   ولما ن   كمم سىؼ لمبنمف 
بمػػم كػػػمف نتةػػػنف مةػػػي عىػػػ  لمماكمػػػ  إمػػػم لطػػػرلح ت رنػػػرى  نسػػػم  لباػػػمث لمتزننػػػؼ            

ولمتزونػػر و ػػممد،  لمطبنػػس ......  ممػػم بنامػػم تمنةمػػم مػػف تةػػمرض و مػػم اػػمـ اوممػػم مػػف  ػػؾ 
و مبمم مف ن ور فو ادس متا  فخرى مف فسػمتذ، لمتممةػ  م اػص ذمػؾ لإلنػرلر ولبػدلم لمػرفى  

عىنػػي ومػػو دوف  دوف طىػػس مػػف لمػػدفمع ألف مامزعتػػي  وعىػػ   فػػ   ػػأف  ػػا  توننػػس  لمطػػمعف
لمااو لمسممؼ بنمامم تاطوى  عى  لممطممب  لمتمزم  بذمؾ  لمتا نؽ  وألف ولتبمم ت  ػ  وتػي 
ذ  لماؽ ف  لمدعوى وتا نؽ مم نىـز مف فدم   ومو دوف طىس مف لمخ ـو كمم سبؽ لم ػوؿ  ول 

الامم  فمتمم ذمؾ فأف اكممم نكوف مةنبم  ولتس لما   ٓض ول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
فأاي ممم كمف لالستمرلر ف  تا نذ لماكـ لممطةوف  فني ضد لمطمعف مف  ػأاي فف             

بمػػم ناػػؽ مػػي طىػػس ونػػؼ تا نػػذه مشنتػػم رنثمػػم   ٓنرتػػس مػػي فضػػرلر تسػػنم   النمكػػف مػػدلركتمم 
 ن  ؿ ف  يذل لمطةف .

 
 
 
 
 

َكِٜظَٙجلؿرحخ
مطمعف مف ماكم  لما ض لألمػر بونػؼ تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مشنتػم رنثمػم نىتمس ل      

 ٓن  ؿ ف  يذل لمطةف 
 ب بوؿ لمطةف  كبل     :َََٝجمٌََْأٝل
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وف  لمموضوع با ض لماكـ لممطةػوف فنػي ولإلاممػ  مػس لمػزلـ  لممطةػوف      :ََغحٗيح         
  ٓضديم  لممم روفمى لممدان  

َيسعجحت٠َػـَجحملح٠َٓ/
                                                                              

            
 

                              
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َـَجضالفَسـأٝجطحذسَهطــََ
َئسطظحصٌَٓح٠َٗك٠َججل٘خ

َ
َج٘خَجألػذٌيس(01950/0999ََٓـطأٗقَمشحٍَجُوحٛغزَـَ)0999َُـ٘س8005ََجُوؼيسَ

َ
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َ
َم0667/81َ٘وغَجُـؼَٖذحُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمٌٔسَجُ٘وغ

َجُضجتغزَججل٘حتيس

َٓظًــغز
َ

َذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ
 :  .........                متمـ ػ ماكـو عىني ػ طمعف ػ مابوس .    جملوضََّٖٓ

  عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو  وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ/ مامػػد رتػػمو                 
 ػمرع  ػرنؼ بم ػم ػ  ٕٙ ػمرع طىةػى اػرس و  ٘ٗعطني ػ  لممامم  بػمما ض
 ٓعممر، لإلنموبنىنم ػ لم مير، 

 لمانمب  لمةمم      ػـضََََََ:
ــَْ: ــ٠َجمٌ مػػف ماكمػػ  تػػاح مسػػتأاؼ لألزبكنػػ  فػػ   ٜٜٛٔ/ ٔٔ/ ٗٔلم ػػمدر فػػ      ك

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأاؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممؿ لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير،  ٜٜٜٔ/ٖٖٗٚلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوى  رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
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تػػاح لألزبكنػػ  ( ولم مضػػ  اضػػورنم  : ػ فوال  :  ب بػػوؿ ٜٜٜٔ/ٜٔٗٓٔ  )
لإلسػػتوامؼ  ػػكبل  وفػػ  لمموضػػوع بتةػػدنؿ لماكػػـ لممسػػتأاؼ ولإلكت ػػمم باػػبس 
لممتمـ لألوؿ ) لمطمعف ( سػت  ف ػمر مػس لم ػاؿ ولما ػمذ عػف لمتممػ  لألومػ  

لمتأننػد فنمػم ولمثمان  ولمثممث  ولمسمدس  . وبتارنمي مموػ  تانمػم  عػف لمخممسػ  و 
عػػػدل ذمػػػؾ ولمم ػػػمرنؼ .  ثمانػػػم  : ب بػػػوؿ لإلسػػػتوامؼ  ػػػكبل  وفػػػ  لمموضػػػوع 
باماػػمم لماكػػـ لممسػػتأاؼ وبػػرلم، لممتممػػنف لمثػػما  ولمثممػػث ممػػم ُفسػػاد إمنممػػم . 
ثممثػػم  : فػػ  لمػػدعوى لممدانػػ  بةػػدـ تػػولز لإلسػػتوامؼ وفمزمػػى لممػػدعننف فنمػػم 

س لمماممػمه ػ وكماػى ماكمػ  بممم ػمرنؼ وبمبىػ  ع ػر، تانمػمى م مبػؿ فتةػم
:اضػػورنم  : ػ ٜٜٜٔ/ٛ/ٕٚتػاح  ػبرل نػػد نضػى بتػمرن   بمةمنبػ  كػػؿ  أٝلَا

( ........... بػػػممابس ممػػػد، فربةػػػ  ٕ( .........) لمطػػػمعف ( . )ٔمػػػف : )
سػػاولى مػػس لم ػػاؿ ولما ػػمذ عػػف لمتممػػ  لألومػػ  ولمثمانػػ  ولمثممثػػ  ولمسمدسػػ  . 

:َ ــحا ثبلثػػ  ف ػػمر مػػس لم ػػاؿ ولما ػػمذ عػػف ...... ) لمطػػمعف ( بػػممابس  غحٗي
َ:لمتممػػػ  لمخممسػػػ  .  بتاػػػرنـ .....مبىػػػ  مموػػػ  تانػػػي عمػػػم ُاسػػػس إمنػػػي  غحُػـــحا

َ:وفمزمػػػى لممتممػػػنف تمنةػػػم  بممم ػػػمرنؼ لمتامونػػػ  .  ببػػػرلم، لممػػػتمـ   عجذؼـــحا
َ:......... ) لمطػػمعف ( ممػػم اسػػس إمنػػي بممتممػػ  لمرلبةػػ  .  ــحا ببػػرلم،  سحٓـ

َ:سػػس إمنػػي بػػممتممتنف لمرلبةػػ  ولمخممسػػ  . لممػػتمـ ......... ممػػم اُ  ــحا  ؿحصؿ
بااممػ  لمػدعوى لممدانػ  إمػ  ماكمػ   ػممؿ لم ػمير، لإلبتدلونػ  ماظريػم بااػػدى 

عتبػػػػػرى لماطػػػػػؽ بػػػػػمماكـ إعبلاػػػػػم   ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٜلمػػػػػدولور لممدانػػػػػ  بتىسػػػػػ   ول 
  ٓمىخ ـو بمم 

َجُٞهحتـــــــغ
 وكماى لمانمب  لمةمم  ند إتممى كبل  مف : ػ        

 ػ  ................        ) طمعف (  ٔ
 ػ  ................  ٕ
 ػ  ................  ٖ

 ٓبدلور، نسـ لألزبكن  مامفظ  لم مير،  ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚبأامـ ف  نـو          
تسػببم بخطوممػم فػ  مػوى كػبل  مػف ...... و........ وكػمف  جملطٜٔحَٕجألٍَٝٝجُػح٠ٗػ    ٔ

ورعواتممم وعدـ إاترلزيمم وعدـ مرلعمتممم مى ولانف ولم رلرلى  ذمؾ ام وم  عف إيمممممم
ولمىػػولوح ولألاظمػػ  وذمػػؾ ب نػػمد، كػػؿ ماممػػم سػػنمرتي باممػػ  نػػاتـ عامػػم لمخطػػر بػػأف نممػػم 
بممتسػػمبؽ بممػػم ممػػم فدى إلااػػرلؼ سػػنمر، لألوؿ وعبػػوره لمتزنػػر، لموسػػط  إمػػ  لإلتتػػمه 

  عىنممػم سػمم   لمػذكر واػدث بممػم فكتوبر فا طدـ بسنمر، لممتاػ ٙلمم مبؿ بكوبرى 
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لإل ػػمبمى لممو ػػوف  بممت ػػمرنر لمطبنػػ  لممرف ػػ  بػػمألورلؽ ولمتػػ  فودى بانمتممػػم اػػمؿ 
 ٓكواممم متةمطنمف ُمسكر عاد إرتكمس لمخطأ لمذى اتـ عاي لمامدث 

 
تسػببم بخطوممػم فػ  إ ػمب  كػؿ مػف  ػمينامز مامػد  ػممح  جملطٜٔحَٕجألٍَٝٝجُػح٠ٗػ    ٕ

طىةػػػػى لم ػػػةندى وكػػػمف ذمػػػػؾ ام ػػػوم  عػػػف إيمممممػػػػم ورعواتممػػػم وعػػػػدـ واػػػمدر مامػػػد 
إاترلزيمم وعدـ مرلعمتممم مى ولانف ولم رلرلى ولمىولوح ولألاظم  وذمؾ ب نػمد، كػؿ ماممػم 
سػػنمرتي باممػػ  نػػاتـ عامػػم لمخطػػر بػػأف نممػػم بممتسػػمبؽ بممػػم ممػػم فدى إلااػػرلؼ سػػنمر، 

فكتوبر فا ػطدـ بسػنمر،  ٙ مبؿ مكوبرى لألوؿ وعبوره لمتزنر، لموسط  إم  لإلتتمه لمم
لممتاػػػ  عىنممػػػم سػػػمم   لمػػػذكر واػػػدث بممػػػم إ ػػػمبتممم لممو ػػػوف  بممت ػػػمرنر لمطبنػػػ  
لممرف ػػ  بػػمألورلؽ اػػمؿ كواممػػم متةمطنػػمف ُمسػػكر عاػػد إرتكػػمس لمخطػػأ لمػػذى اتػػـ عاػػي 

 ٓلمامدث 
ف رنمػػػ  تسػػػببم بايمممممػػػم فػػػ  إتػػػبلؼ فتػػػزلم لمسػػػنمرتن جملطٜٔـــحَٕجألٍَٝٝجُػـــح٠ٗػ    ٖ

 ٖٗ٘ٓٚمبلكػػػ  لم ػػػمير، ولمممىوكػػػ  إلنمػػػمس عبػػػد لمػػػرانـ عبػػػد لمػػػرامف و  ٓٓٚٙٛٔ
 ٓمبلك  لم مير، ولمممىوك  مامدر مامد طىةى لم ةندى 

نػػمدل مػركبتنف  منتػػنف بػدوف رخ ػػ  تسػػننر بػأف كماػػم فثاػػمم  جملطٜٔــحَٕجألٍَٝٝجُػــح٠ٗػ    ٗ
 ٓلم نمد، تاى تأثنر لمخمر

ــحػ    ٘ نػػمدل مػػركبتنف  منتػػنف بػػدوف رخ ػػ  ننػػمد، بػػأف كماػػم فثاػػمم  ٠ٗجملطٜٔــحَٕجألٍَٝٝجُػ
 ٓلم نمد، تاى تأثنر لمخمر 

نػمدل سػنمرتممم باممػ  تةػرض لأل ػخمص ولألمػولؿ مىخطػر  جملطٜٔـحَٕجألٍَٝٝجُػـح٠ٗػ    ٙ
 ٓبأف كمف فثامم لم نمد، تاى تأثنر لمخمر 

 ٓضبط ف  مكمف عمـ ف  امم  ُسكر بنف   جملطَْٜجُػحُعػ     ٚ
مػػػف نػػػماوف  ٙ/ٖٛٚو  ٕؤ/ٕٗٗو  ٕؤ/ٖٕٛوطىبػػػى لمانمبػػػ  ع ػػػمبمـ بػػػمممولد              

مػػػػػػف  ٜٚو  ٛٚو  ٚٚو  ٖوٕ/٘ٚو  ٓٔمكػػػػػػرر / ٕٚو  ٗو  ٖو  ٕو  ٔلمة وبػػػػػػمى ولممػػػػػػولد 
ولمبلواػػ   ٖٜٛٔمسػػا   ٕٓو  ٜٓٛٔمسػػا   ٖٕلممةػػدؿ بػػمم ولانف  ٖٚمسػػا   ٙٙلم ػػماوف رنػػـ 

 ٓ ٜٙٚٔمسا   ٖٙمف لم ماوف  ٚو  ٕو  ٔلمتا نن  لممىا   بي ولممولد 
إعتػذر نمضػنمم إلست ػةمره ارتػم  و  ٜٜٜٔ/ٛ/٘وفممـ ماكم  تاح لألزبكنػ  بتىسػ           

ماظريػػم  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜفػػأمر لممست ػػمر روػػنس ماكمػػ   ػػممؿ لم ػػمير، لإلبتدلونػػ  بااممتمػػم متىسػػ  
لمماكػـو عىنػي وبػمن   فممـ ماكم  تػاح  ػبرل وػػ ولمتػ  نضػى بػمماكـ لممت ػدـ بنماػي و فاسػتأا ي
 ٓلمماكـو عىنمـ و ػ  ف ضى لمماكم  لإلستوامفن  باكممم سممؼ لمبنمف 

ـــََٖ: ذ عػػمس لماكػػـ لإلسػػتوامف  مثىمػػم عػػمس اكػػـ فوؿ درتػػ  لمػػبطبلف ولإلخػػبلؿ    جُـؼـ ول 
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باػػؽ لمػػدفمع ولم  ػػور وفسػػمد لإلسػػتدالؿ ػ مػػذمؾ طةػػف عىنػػي لمماكػػـو عىنػػي بطرنػػؽ لمػػا ض 
ب ىػـ كتػمس  ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٕٛتتػمبس فػ   ٜٜٜٔ/ٖٕٚانػث ننػد طةاػي بػرنـ بتوكنؿ ُنبنح ذمػؾ 

 ماكم   ممؿ لم مير، لإلبتدلون  وذمػؾ مؤلسبمس لنتن  : ػ
َأؿرحخَجُـؼــــــٖ

ََٖٓجُ٘ظحَّجُؼحّ  :ََأٝلاَ َٓـِوحا  ذـالَٕجمٌَْذـالٗحا
ظػػمـ لمةػػمـ ذمػػؾ فف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي و اكػػـ بمطػػؿ بطبلاػػم  ظػػميرل  ومطى ػػم  مػػف لما        

 ٓم دوره مف ماكم  تاح  برل  لمانر مخت    مكمانم  باظر لمدعوى 
وكمف لمطمعف و ػ ند دفس فممـ ماكم  تاح  برل و كتمب   و  مي   و بةػدـ إخت م ػمم         

مكمانم  باظػر لمػدعوى و وعػمود وفمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن  لمتمسػؾ ػ  ػ مي  وكتمبػ   و ػ بػبطبلف 
 برل بطبلام  مطى م  م دوره مف ماكم  غنر مخت    مكمانم  باظر لمدعوى   اكـ ماكم  تاح

و وذمؾ عى  ساد فف ماكم  تاح لألزبكن  يػ  لممخت ػ  دوف غنريػم باظريػم و  وفف إعتػذلر 
ف كػػمف نوتػػس إاممتمػػم إمػػ  إاػػدى دولوػػر لألزبكنػػ   فاػػد نضػػم، دولوػػر تػػاح لألزبكنػػ  لألربةػػ  ول 

نتػػػوز وال نمىػػػؾ لألسػػػتمذ لممست ػػػمر روػػػنس ماكمػػػ   ػػػممؿ لم ػػػمير، لألخػػػرى ماظريػػػم و إاّل فاػػػي ال
إاممتمػػم إمػػ  ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل وػػػ  ألامػػم غنػػر مخت ػػ  مكمانػػم باظريػػم و لألمػػر لمػػذى نوتػػس 
اممػػػ  لم ضػػػن  ماظريػػػم فمػػػمـ ماكمػػػ  فوؿ درتػػػ  بااػػػدى دولوػػػر تػػػاح  إماػػػمم اكممػػػم مبطبلاػػػي ول 

 ٓلألزبكن  لممخت   دوف غػنريم باظريم 
  تسبنس رفض يذل لمدفس و با  لماكـ لإلستوامف  لممطةوف فني و با  نضممه عىػ  وف      

ماممط   مرخ  و بأف و ػؼ نػرلر لألسػتمذ لممست ػمر روػنس ماكمػ   ػممؿ لم ػمير، لإلبتدلونػ   
" بمإلاممػػ  " إمػػ  ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل و بأاػػي " نػػرلر باػػدس " نػػمض مىاىػػوؿ ماػػؿ لم مضػػ  لمػػذى 

وفف يػػذل لم ػػرلر ػ لممزعػػـو  فاػػي اػػدس ػ نػػد خػػص لمسػػند لألسػػتمذ تااػػ  إلست ػػةمر لماػػر  و 
لم مضػػ  لمماتػػدس بذلتػػي مى  ػػؿ فػػ  موضػػوع لمتااػػ  بػػدال  مػػف لمسػػند لألسػػتمذ نمضػػ  لمػػدعوى 
لأل نؿ و وفاػي بػذمؾ ػ يكػذل نػمؿ لماكػـ لإلسػتوامف  ػ نخػر  عػف لمم مػـو لم ػماوا  مئلاممػ  مػف 

 ٓلماكـ ػ إال  ب ضمم مف لمماكم  لمُمانى  ماكم  إم  فخرى ولمانر تموز ػ كمم نمؿ 
ويػػػذه " لمماممطػػػ  " و ماممطػػػ   ػػػمرخ  و نداضػػػمم ذلى نػػػرلر لألسػػػتمذ لممست ػػػمر روػػػنس     

ماكم   ممؿ لم ػمير، لإلبتدلونػ  و  وا ػي لمثمبػى عىػ  ماضػر تىسػ  ماكمػ  فوؿ درتػ  نػـو 
 با ر لمى ظ : ػ  ٜٜٜٔ/ٛ/٘

برومسػػ  لألسػػتمذ ...... روػػنس  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜبتىسػػ  " تةػػرض عىػػ  دلوػػر، تػػاح  ػػبرل          
عػػػبلف لمثممػػػث وكػػػذل  لمماكمػػػ  وعىػػػ  لمانمبػػػ  إاضػػػمر لممتممػػػنف لألوؿ ولمثػػػما  مػػػف لمسػػػتف ول 
لممػػدعنف بػػمماؽ لممػػدا  فػػ  لمتىسػػ  لمماػػدد،  " و وعىػػ  يػػذل اظػػرى لمػػدعوى بتىسػػ  وبػػروؿ 

ح  ػبرل " و ػ كمػم ماكمػ  تػاح  ػبرل و واػررى تمنػس مامضػر لمتىسػمى بةاػولف " ماكمػ  تػا
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 امؿ اكـ فوؿ درت  عاولف " ماكم  تاح  برل  " !!!
فىػػػنس  ػػػانام  فف لم ػػػرلر "  إاتػػػدس  " نمضػػػنم مناػػػؿ ماػػػؿ نػػػمض فػػػ  ماكمػػػ  تػػػاح        

امم ُفانىى لمدعوى و واص نرلر لممست مر روػنس لمماكمػ  عىػ  فامػم " ُتةػرض "  لألزبكن  و ول 
 ػػرنا  ولضػػا  مػػف ماكمػػ  إمػػ  ماكمػػ  فخػػرى و عىػػ  " دلوػػر، تػػاح  ػػبرل " و ويػػذه إاممػػ  

ومنس ادبم  م مض  إم  ماكم  فخػرى و ونػد عرضػى لم ضػن  بمم ةػؿ عىػ  ماكمػ  تػاح  ػبرل 
ضمف روؿ نضمنم ماكم  تػاح  ػبرل بتىسػ  ماكمػ  تػاح  ػبرل واػررى مامضػريم واكممػم ػ 

 وكمم يو ثمبى ػ بةاولف " ماكم  تاح  برل  " !!!
و ػ فمػمـ ماكمػ  تػاح  ػبرل و ػ لمتػ  فانىػى  إمنمػم  ٜٜٜٔ/ٛ/ٙٔف يػذل وبتىسػ  لإلثاػن      

بػػػأمر لألسػػػتمذ لممست ػػػمر روػػػنس ماكمػػػ   ػػػممؿ لم ػػػمير،  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜلم ضػػػن  متىسػػػ  لإلثاػػػنف 
لإلبتدلونػػػػ  بةػػػػد إعتػػػػذلر لألسػػػػتمذ/ ........ روػػػػنس إاػػػػدى دولوػػػػر تػػػػاح لألزبكنػػػػ  عػػػػف اظريػػػػم 

مطمعف كتمب  و  مي  بةدـ إخت ػمص ماكمػ  إلست ةمره لمار  ألسبمس إرت يم و ػ دفس دفمع ل
تاح  برل مكمانم باظر لمدعوى و وفبدى إاي توتد دولور فخرى متاح لألزبكن  لممخت   مكمانم 
باظر لمدعوى و كمف نتةنف و نتةنف إامم  لم ضن  إم  فادليم  بػدال مػف لإلاممػ  إمػ  ماكمػ  

زبكن  ماة د، بػذلى نػـو لإلثاػنف  ) بؿ إف إادى دولور تاح لأل  ـتاح  برل لمانر مخت    و 
و   ٜٜٜٔ/ٛ/ٜ( لمػػػػذى فانىػػػػى إمنػػػػي لم ضػػػػن   فمػػػػمـ تػػػػاح  ػػػػبرل متىسػػػػ  لإلثاػػػػنف ٜٜٜٔ/ٛ/ٜ

فضبل عف دلوػر، فخػرى متػاح لألزبكنػ  تاة ػد نػـو لألربةػمم فسػبوعنم و غنػر لمػدلور، لمتػ  إعتػذر 
 !!! ٓرونسمم إلست ةمره لمار  

 
إمػ  ماكمػ  تػاح  ػبرل و ػ   ٜٜٜٔ/ٛ/ٜلمم دم  بتىسػ  ونمؿ دفمع لمطمعف بمذكرتي          

نػػػمؿ فف لمانمبػػػ   ٓٓٓولمم ػػػ وع  بامفظػػػ  مسػػػتادلى طونػػػى عىػػػ  لربةػػػ  فاكػػػمـ ا ػػػض مشنػػػد، 
لمةممػ  نػػد فاممػى اػػزوال  عىػ  نولعػػد لإلخت ػمص لممكػػما  ويػ  مػػف لماظػمـ لمةػػمـ و .. فاممػػى 

لألزبكنػػػ  ػ لمماكمػػػ   تػػػاح لألزبكنػػػ   إمػػػ  ماكمػػػ  تػػػاح ٜٜٜٔ/ٜٔٗٓٔلمػػػدعوى لمممثىػػػ  
لممخت   باظريم و باعتبمريم لمماكم  لمت  ونس لمامدث ف  دلور، إخت م مم لممكما  و وفاي 

إعتػػذر لألسػػتمذ روػػنس ماكمػػ  تػػاح لألزبكنػػ  إلست ػػةمره لماػػر  ألسػػبمس  ٜٜٜٔ/ٛ/٘بتىسػػ  
  و إرت يػػم و مػػس عػػرض لألمػػر عىػػ  لألسػػتمذ لممست ػػمر روػػنس ماكمػػ   ػػممؿ لم ػػمير، لإلبتدلونػػ

 ولمذى ف ر سنمدتي بتأ نر، ا مم : ػ
برومسػػػ  لألسػػػتمذ ...... روػػػنس  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜ"  تةػػػرض عىػػػ  دلوػػػر، تػػػاح  ػػػبرل  بتىسػػػ        

عػػػبلف لمثممػػػث وكػػػذل  لمماكمػػػ  وعىػػػ  لمانمبػػػ  إاضػػػمر لممتممػػػنف لألوؿ ولمثػػػما  مػػػف لمسػػػتف ول 
 ٓلممدعنف بمماؽ لممدا  ف  لمتىس  لممادد،  " 

لإلاممػػػػ  بمطىػػػػ  بطبلاػػػػم  مطى ػػػػم  مػػػػف لماظػػػػمـ لمةػػػػمـ ممخمم تمػػػػم نولعػػػػد  ونػػػػد ونةػػػػى يػػػػذه        
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لإلخت مص لممكما   لمت  ترى فاكمـ ماكم  لما ض ف  تػولتر عىػ  فامػم مػف لماظػمـ لمةػمـ 
و ذمؾ فف لمولنةػ  اػدثى فػ  دلوػر، لألزبكنػ  ونُػبْض عىػ  لممتممػنف فػ  دلوػر، لألزبكنػ  وال ن ػنـ 

لور،  برل كمم مـ ُن بض عى  فاػد مػامـ فػ  دلوػر،  ػبرل و لألمػر فاد مف لممتممنف لمثبلث  ف  د
 ٓلمذى نات   مةي فى إخت مص مكما  مماكم  تاح  برل باظر لمدعوى 

وباض لماظر عف وتود ثبلث دولور فخرى مماكم  تاح لألزبكن  و كمف نمكف إامم          
اترلمػم  م ول عػد لإلخت ػمص و فااػي غاػ  عػف لمدعوى إم  إادليم و ازوال  عىػ  اكػـ لم ػماوف ول 

لمبنػػمف فف فاػػدل  ال نمىػػؾ وال اتػػ  ب ػػرلر مػػف لمتمةنػػ  لمةمومنػػ  مىماكمػػ  و فف نخػػممؼ نمعػػد، 
 مػػػر، فػػػ  لم ػػػماوف مػػػف لماظػػػمـ لمةػػػمـ مت ػػػى  باخت ػػػمص لمماػػػمكـ !!! لألمػػػر لمػػػذى ال تمىػػػؾ 

 لمتمةن  لمةمومن  ا سمم مخمم تي !!! 
خت مص لممكما  مف لماظمـ لمةمـ و وال تتوز مخمم تمم وغا  عف لمبنمف فف نولعد لال       

ػ  ٓٔػ س  ٜ٘/ٖ/ٚٔو ونتس ونتةنف عى  لمماكمي لف ت ض  بي مف تى مم ا سمم ) ا ػض  
ػ  ٖٓٔػ  ٚٔػ س  ٙٙ/٘/ٜو ا ػض  ٜٙػ  ٚٔػ  ٙٔػ س  ٘ٙ/ٔ/ٛٔو ا ػض ٖٖٗػ  ٗٚ

ػ ص  ٜٛٔػ رنػـ  ٖٛنضػموني ػ س  ٚ٘مسػا   ٜٙف  لمطةػف  ٜٚٛٔ/ٕٔ/ٙٔو ا ض  ٛٚ٘
( ػ كمػػػم ولف مػػف لمم ػػػرر لنضػػم لف " لمةبػػر، " فػػػ  لالخت ػػمص لممكػػػما  لامػػم تكػػػوف  ٜٓٓٔ

 با ن   لمولنس ولف ترلخ  ظموره لم  ونى لممامكمي . 
  ٜٔٗػ ٜٓٔػ  ٕٚػ س  ٙٚ/٘/ٚٔ*  ا ض 

كمم وفاي مف لمم رر فنضم لاي نتػس عىػ  لمماكمػي فف تبػنف فػ  مػدوامتمم تػولفر موتػس       
 مكمانم ولال بطؿ اكممم . لخت م مم 

 . ٜٓٓٔػ  ٜٛٔػ  ٖٛس ٜٚٛٔ/ٕٔ/ٙٔ*  ا ض 
 

َلَيـط٘لضَهؼحءَجٍَٝصعجَٚٝليطٚ
ََٖٓحمٌٔسَخمطظَٚذاطضجعٙ َئلَجطجًَحَٕجمٌَْطحصعجا

ال نسػػتا د نضػػػمم لوؿ درتػػػي والنتػػػي فػػػ  لم  ػػؿ فػػػ  دعػػػوى و لال لذل كػػػمف لماكػػػـ فنمػػػم        
مكمانم  و وبػذمؾ نضػػى ماكمػ  لمػا ض ف ممػى :   مدرل مف ماكم  مخت ي بموضوع لمدعوى

 ػ
"   متػػػ  كماػػػى ماكمػػػ  لوؿ درتػػػي ولف نضػػػى فػػػ  موضػػػوع لمػػػدعوى و لال لاػػػي ونػػػد ونػػػس     

نضػػمشيم بػػمطبل  وبطبلاػػم مت ػػبل بمماظػػمـ لمةػػمـ م ػػدوره مػػف نػػمض ماظػػور عىنػػي لم  ػػؿ فنمػػم 
ت ػانح يػذل لمػبطبلف ػ  فماي ال نةتػد بػي كدرتػي لومػ  مىت مضػ  وال نتػوز مماكمػ  ثػما  درتػي

فترلملى تاموني و ػ ممػم فػ  ذمػؾ مػف ت ونػى تىػؾ لمدرتػي عىػ  لمطػمعف  ٕ/ٜٔٗعمبل بممممد، 
ممم نتةنف مةي لف نكوف لما ض م روام بممامم لماكـ لالبتػدلو  لممسػتأاؼ ولاممػ  لم ضػني لمػ  
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 ماكم  لوؿ درتي مى  ؿ  فنمم متددل مف نمض  خر  " .
 . ٜٗٔػ  ٕ٘ٓػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض 

إتػػرلملى تامونػػ  و بثبلثػػ   ٕٚٔونػػد فخػػذ نػػماوف لإلتػػرلملى لمتامونػػ  ػ بػػاص لممػػمد، /       
( فو لمػذى ٕ(  إمػم بمممكػمف لمػذى ونةػى فنػي لمترنمػ   )ٔمةػمننر مئلخت ػمص لممكػما   : ػ )

"   عىػػ  فاػػػي :   ٓف ٕٚٔفا ػػػى لممػػمد، / ٓن ػػنـ فنػػي لممػػتمـ و فو لمػػػذى ن ػػبض عىنػػي فنػػي  
فو لمػذى  ٓنتةنف لإلخت مص بمممكمف  لمػذى  ونةػى فنػي لمترنمػ   فو لمػذى ن ػنـ فنػي لممػتمـ 

ن بض عىني فني " . ػ فاذل مـ تكف لمماكم  مخت   باظػر لمػدعوى بأاػد يػذه لممةػمننر لمثبلثػ  
 و ػ فبل تكوف ممم والن  باظر لمدعوى ون س نضمشيم بمطبل  بطبلام  مطى م  مف لماظػمـ لمةػمـ عىػ 

 ٓااو مم ت دـ 
ػ   وتػولتر  نضػمم ماكمػ  لمػا ض عىػ  فف لخت ػمص لمماكمػ  لمتامونػ  باظػر   ٔ

 ٓلمدعوى لمةمومن  مف تم  لممكمف متةىؽ بمماظمـ لمةمـ 
َ:َـَكذٌٔصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأَٗٚ

"  لم ولعػػػػػد لممتةى ػػػػػ  بمإلخت ػػػػػمص فػػػػػ  لممسػػػػػموؿ لمتامونػػػػػ  كىمػػػػػم مػػػػػف لماظػػػػػمـ لمةػػػػػمـ         
ما  كػذمؾ بػمماظر لمػ  فف لم ػمرع فػ  ت رنػره ممػم سػولم تةى ػى باػوع لممسػأم  ولإلخت مص لممك

لممطرواػػ  عىنمػػم فو ب ػػخص لممػػتمـ فو بمكػػمف لمترنمػػ  نػػد فنػػمـ ت رنػػره عىػػ  لعتبػػمرلى عممػػ  
 تتةىؽ بُاسْف سنر لمةدلم   "  ؟؟   

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

 
 

  إخت ػػػمص لمماكمػػػ  لمتامونػػػ  باظػػػر لمػػػدعوى مػػػف تمػػػ  لممكػػػمف يػػػو مػػػف "
مسػػػػموؿ لماظػػػػمـ لمةػػػػمـ لمتػػػػ  نتػػػػوز لمتمسػػػػؾ بمػػػػم فػػػػ  فى اممػػػػ  كماػػػػى عىنمػػػػم 

 ٓلمدعوى " 
 ٜٙػ  ٚٔػ  ٙٔػ س  ٜ٘ٙٔ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 

  إخت مص لمماكم  لمتامون  باظر لمدعوى مف تم  لممكمف متةىؽ بمماظمـ "
 لمةمـ "

 ٕٖ٘ػ  ٕٛٔػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٗ/ٙ*  ا ض 
  إخت مص لمماكم  لمتامون  باظر لمدعوى مف تم  لممكمف متةىؽ بمماظمـ "

 لمةمـ "
 ٖٖٗػ  ٗٚػ  ٓٔػ س  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 
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اتمى مذكر، دفمع لمطمعف سمم   لمبنمف إم  فف ماكمػ  تػاح  ػبرل ال تخػتص باظػر          ول 
مةػػػمـ فى اكػػػـ فو نػػػرلر ن ػػػدر مامػػػم فػػػ  لمػػػدعوى و ون ػػػس بػػػمطبل  بطبلاػػػم  مطى ػػػم  مػػػف لماظػػػمـ ل

 ٓلمدعوى إلاةدلـ إخت م مم مكمانم  باظريم  
َ)َذ٘ظَٚػَٖٓظًغزَصكحعَجُـحػَٖحملٌٔسَج٘خَشربجَ(

*            *            * 
وفضػػمؼ دفػػػمع لمطػػػمعف إمػػ  مػػػم ورد بمممػػػذكر، لممكتوبػػ  سػػػمم   لمبنػػػمف وػػػ وعىػػػ  مػػػميو         

و فف لإلامم   إم  ماكمػ  تػاح  ػبرل لمانػر مخت ػ  و  ٜٜٜٔ/ٛ/ٙٔمستؿ بماضر تىس  
مػػػس وتػػػود متسػػػس مػػػثبلث دولورفخػػػرى متػػػاح لألزبكنػػػ  لممخت ػػػ  و نضػػػنؼ إمػػػ  مخمم ػػػ  نولعػػػد 
لإلخت مص لممكما   وي  مف لماظمـ لمةػمـ و  مخمم ػ  فخػرى يػ  إختنػمر نػمض بةناػي ماظػر 

ماػػػػمكـ ومػػػػف ثػػػػـ ال تمىػػػػؾ  لمػػػػدعوى و وذمػػػػؾ غنػػػػر  تػػػػموز و وال تمىكػػػػي لمتمةنػػػػمى لمةمومنػػػػ  مى
لمت ػػونض فنػػي مػػمدلـ مخمم ػػم مى ػػماوف و  ف ولعػػد لإلخت ػػمص لممكػػما  مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ باكػػـ 
لم ماوف و وال عذر وال ذرنة   ف  لمىتوم إم  ماكم  تاح  ػبرل لمانػر مخت ػ  ممدلمػى توتػد 

 ما  عامم دولور فخرى ) خبلؼ مف لعتذر ( متاح لألزبكن  لممخت   و وال مةا  مف ثـ مئل
و ػ  ولإلامم  إم  ماكم  تاح  برل برومس  نمض مةنف بتىسػ  لإلثاػنف  لمػذى تاة ػد فنػي دلوػر، 
مخت ػػ  متػػاح لألزبكنػػ  لممخت ػػ  إاّل فاػػي " إختنػػمر "  " م  ػػود " م ػػمض مةػػنف  ماظػػر يػػذه 

 وذمؾ  فيػدلر مؤلسػس لأل ػنى  لمتػ   ن ػـو عىنمػم لم ضػمم ونػماوف لمسػىط   ـلمدعوى بةنامم و 
مػػف نػػماوف لمسػػىط  لم ضػػمون  تػػاص عىػػ  فف  " تتتمػػس لمتمةنػػمى  ٖٓلم ضػػمون  ػ فمممػػمد، / 

لمةمم  مىمامكـ مىاظر ػ  كؿ فنمم نخ مم ػ ف  ترتنس وتأمنؼ لمدولور وت كنؿ لممنوػمى وتوزنػس 
لم ضمنم عى  لمدولور وتادند عدد لمتىسمى وفنمـ  وسمعمى إاة مديم وادس  مست ػمرى ماػمكـ 

مىةمؿ بمامكـ لمتامنمى ونضم، لممامكـ لإلبتدلون   مىةمؿ بمممامكـ لمتزون  لمتمبةػ   لإلستوامؼ
ممػم   " و ويػو ممنػدؿ عىػ  فاػي نتةػنف  ػ كأ ػؿ عػمـ ػ فف تاة ػد لمماػمكـ  فػ  مولعنػد ماػدد، 
بت ػػكنؿ  مسػػت ر وثمبػػى ت ػػرره تمةنمتمػػم لمةممػػ  اتػػ  نكػػوف لممت مضػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف نمضػػني 

مسؾ با ػي لممك ػوؿ مػي فػ  لمدسػتور فػ  فاّل ن  ػؿ فػ  مامزعتػي فو نتػوم  وك  نستطنس فف نت
مامكمتػػي غنرلم مضػػ  ذى لموالنػػ  لمماػػوط بػػي طب ػػم  ألاكػػمـ لم ػػماوف لمةمػػؿ بممماكمػػ   لمماظػػور 
فممممػػم  دعػػوله و ػ  وترتنبػػم  عىػػ  ذمػػؾ فااػػي الن ػػح فف ت ػػكؿ  لمماكمػػ  ػ فو نةػػمد ت ػػكنىمم 

ضػػن  بػػذلتمم فو فف  ناػػدس نػػمض بذلتػػي ماظػػر دعػػوى بةنامػػم  مػػم مػػـ ت ػػكنبل  مشنتػػم  ػ بمامسػػب  ن
نسػتوتس اسػف سػنر لمةدلمػ  ػ إسػتثامم مػف ذمػؾ لأل ػؿ لمةػمـ ػ ت ػرغ دلوػر،  نمومػ  فو ت ػكنؿ 
دلوػر، تدنػد، ماظػر نضػن  ناتػم  لم  ػؿ فنمػم  إمػ  ونػى طونػؿ فو تمػد كبنػرو ػ  وب ػرط فاّل 

ػ  عى  فسػمس مػف  ت ضػنؿ نػمض عىػ   خػر مممػم  نكوف ت كنؿ لمدلور، ػ عاد تولفر لمم تض 
عىػى درتتػػي فو مسػتوله  لمػػوظن   مػمدلـ لم ػػماوف نوتػس تسػػموى لم ضػم،  فػػ  لم ػبلان  موالنػػ  
لم ضػػمم و ػ كمػػم النتػػوز فف نػػتـ باػػمم عىػػ  إعتبػػمرلى تت ػػؿ ب ػػخص لم مضػػ  فو ف ػػخمص 
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امػػم نت ةػػنف فف نكػػوف طب ػػم  لمخ ػػـو فو بػػمماظر إمػػ  لماػػؽ لممةتػػدى عىنػػي  ػ  فػػ  ذلتػػي ػ  ول 
مىمةػػمننر لمموضػػوعن  لمتػػ  تمىػػ  ت ػػكنؿ لمػػدولور لمةمدنػػ  ولمتػػ  نتةػػنف فف تىتػػـز بمػػم وال تانػػد 
ال ليتزى لمث    ف  ضممامى انمد  عامم سىط  لم ضمم ممثى  ف  لمتمةنمى لمةمم  مىمامكـ ول 

ىؽ بمماظمـ لمةػمـ و لم مض  ولست بلمي و ػ ولذ كماى يذه لم معد، مف لم ولعد لأل ومن  لمت  تتة
) ا ػض  ٓػ فبل مرلم فف مخمم تمم نترتس عىنمم بطبلف لماكـ بطبلام  مطى ػم  مػف لماظػمـ لمةػمـ  

 ٓؽ  (   ٕ٘مسا   ٜٚٚٔػ طةف رنـ  ٕٜٛٔ/ٗ/ٚٔتامو  تىس 
سػػمم   لمػػذكر فف لمم ػػرع مػػـ  نخػػوؿ مىتمةنػػ   ٖٓولمولضػػح مػػف سػػنمؽ اػػص لممػػمد، /         

م عى  لمػدولور لمم ػكى  عاػد بػدم لمةػمـ لم ضػمو  و ػ  وفف مػرلده يػو فف لمةمومن  توزنس لم ضمن
نتـ توزنس " لم ضمنم " عى  تىؾ  لمدولور طب م  م معػد، عممػ  موضػوعن  ومتػرد، و ػ كػأف نكػوف 
لألسػمس فػ  لمتوزنػس ػ مػثبُل ػ يػو لإلخت ػمص لمماىػ  مىانمبػمى لمتزونػ  فو لمكىنػ   )  ػبرل فو 

رؽ فو غرس فووسػط لم ػمير، لمكىنػ   ػ مػثبل  ( فو اػوع لم ضػمنم ) نضػمنم عمبدنف لمتزون  ػ فو  
لمسػػبلح ولممخػػدرلى ػ مػػثبل   ( طب ػػم   ممةنػػمر   مػػف لممةػػمننر لمةممػػ  لممتػػرد، لمتػػ  ال تت ػػؿ 
ب ضن  بذلتمم ) لم ضػمنم لممةػمد، مػف لمػا ض فو لمتػ  مضػ  عىنمػم خمػس سػاولى مػثبل  (  إاّل 

م ػمرع نػػد لا ػػرؼ إمػ  فف تتتمػػس لمتمةنػ  لمةمومنػػ   "  ػػمرنم  " فاػي النمكػػف فف نكػوف مػػرلد ل
مدى بدلن  كػؿ دور لاة ػمد مىتتػوم  توزنػس لم ضػمنم ػ ولاػد، ولاػد، ػ عىػ  لمػدولور    لمتػ  كماػى 

 ٓٓند  كىتمم ف  بدلن  لمةمـ دوف لإلمتزلـ ف  ذمؾ لمتوزنس بػأى نمعػد، عممػ  فو مةنػمر متػرد 
 ػػرع إمػػػ  ت مدنػػػي اأنػػم  بمم ضػػػمم عػػػف فى  ػػبم  تخػػػؿ بمظمػػػر بػػؿ إف يػػػذل بممػػذلى مػػػم ن ػػػد لمم

لمانػػد، ولمتتػػرد  لمػػذى نبةػػث عىػػ  لإلطمواػػمف فػػ  ا ػػوس لممت مضػػنف و فو نػػوا  بػػأف لمتوزنػػس 
عى  لمدولور نتـ بامم  عى  لمم مضى  بنف لم ضم، إلعتبمرلى تتةىؽ بػذولتمـ فو بػذولى لمخ ػـو 

ٓ 
مماػمكـ  لإلبتدلونػ  و ػ ويػو غنػر مرفػؽ بم ػردلى ولمت ػونض لمػذى نػد ن ػدر مرشسػمم ل        

ػ  ٕٕػ  س  ٔٚ/ ٕٔ/ٕٓلمػػدعوى و والنتػػوز مى مضػػ  فف ن ضػػ  بةىمػػي لم خ ػػ  )ا ػػض 
(  ػ  يػػذل لمت ػػونض ال نمكػػف فف نا ػػرؼ إمػػ  توزنػػس لم ضػػمنم فػػرلدى بطرن ػػ  "  ٘ٛٚػ  ٛٛٔ

نبػػػؿ فػػػ  بدلنػػػ  لمةػػػمـ  لات مونػػػ  " عىػػػ  لمػػػدولور لممختى ػػػ  لمتػػػ   ػػػكىتمم  لمتمةنػػػ  لمةمومنػػػ  مػػػف
لم ضمو  و ذمؾ فف لمتوزنس بمذه لمطرن   لإلات مون  مـ نخومػي لمم ػرع مىتمةنػ  لمةمومنػ  ا سػمم 
و وبممتمم  فاف فمند لم   ال نةطنػي و عػبلو، عىػ  فاػي ال نوتػد نػرلر بػممت ونض ضػمف  فورلؽ 

فورلؽ لمػدعوى  لمػدعوى و ووتػود نػرلر لمت ػونض ػ إف كػمف مػي وتػود ػ  ناباػ  فف نكػوف ضػمف
منطىػػس لمخ ػػـو عىنػػي ونتا  ػػول مػػف  ػػدوره ف ػػبل  و ػ ومػػف مػػدله واػػدوده إف كػػمف نػػد  ػػدر 

 ٓبمم ةؿ  
ومػػػنس فدؿ عىػػػ  إاةػػػدلـ لى سػػػىط  مؤلسػػػتمذ لممست ػػػمر روػػػنس ماكمػػػ   ػػػممؿ لم ػػػمير،         
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لإلبتدلونػػ  مػػػس كممػػػؿ لإلاتػػػرلـ م خ ػػػي و بااممػػػ  نضػػن  مػػػف إخت ػػػمص دولوػػػر ماكمػػػ  تػػػاح 
كنػػ  و إمػػ  دلوػػر، مماكمػػ  تػػاح  ػػبرل و  ممػػم نضػػى بػػي ماكمػػ  لمػػا ض و مػػف فف لم  ػػؿ لألزب

بنف إخت مص ماكمتنف تزونتنف تمبةتنف مماكم  إبتدلونػ  ولاػد، . ال ناة ػد مىمست ػمر روػنس 
امم ناة د وتختص بي دلور، لمتاح لممستأا   بمذه لمماكم    ٓلمماكم  لإلبتدلون  و ول 

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

ام ػؿ مػم ت ػدـ فف إاممػ  لم ضػن  إمػ  ماكمػ  تػاح  ػبرل لمانػر مخت ػ   ػ برومسػ           
لألسػػتمذ ....... بةناػػي و  ورغػػـ تػػولفر لمػػدولور لمبدنىػػ  لممخت ػػ   و  يػػ  إاممػػ  بمطىػػ  بطبلاػػم   

م ضػػمون  و  وتاطػػوى عىػػ  إات ػػمم م  ػػود مطى ػػم  مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ و  تخػػممؼ نػػماوف لمسػػىط  ل
م ػمض مةػنف بممػذلى وفػ  ماكمػػ  فخػرى غنػر مخت ػ  ماظػػر يػذه لم ضػن  بممػذلى  و  فضػػبل  
عػػف مخمم تمػػم م ولعػػد لإلخت ػػمص لممكػػما  لمتػػ  يػػ  مػػف لماظػػمـ لمةػػمـ و لألمػػر لمػػذى ُنبطػػؿ 

 ٓلماكـ لممستأاؼ بطبلام  مطى م  
م  ود و ػ  ف  إيدلر كؿ ا وؽ لممتممنف  ف  لمدفمع و ػ وند تتى  يذل " لإلات مم " لم       
و ػ لممشتػػػػؿ إمنمػػػػم لمػػػػدعوى مػػػػف ماكمػػػػ  تػػػػاح  ػػػػبرل مػػػػف تىسػػػػ   ٜٜٜٔ/ٛ/ٙٔفبتىسػػػػ  

إلعبلف  مود لإلثبمى ولمولنة  كطىس دفمع لمطػمعف و نػدـ لمػدفمع ف ػؿ إعػبلف  ٜٜٜٔ/ٛ/ٜ
سبس ا ىي مف نسػـ لألزبكنػ  إمػ  مف تـ إعبلاي و ػ ومف مـ ُنةىف مئلتمب  ويو لمرلود ........ ب

نسػػـ لمزنتػػوف و ػ واضػػر مػػف تػػـ إعبلاػػي مػػف لم ػػمود و ولمػػذنف كػػرر دفػػمع لمطػػمعف تمسػػكي 
بسػػممعمـ وفنضػػم  سػػممع مػػف تخىػػؼ عػػف لماضػػور فو تةػػذر إعبلاػػي و ػ وفبػػدى  ػػ مي  وكتمبػػ   

مػم سػبؽ  دفةم  فومنم  وفسمسنم  بةدـ لإلخت مص لممكما  مماكم  تاح  برل باظر لمػدعوى عىػ 
 ٓبنماي 
ودلرى مرلفةمى اػوؿ يػذل لمػدفس ُسػِتًىْى بماضػر لمتىسػ  و   ػمـ فنمػم دفػمع لمطػمعف       

عىػػ  يػػذه لمطىبػػمى وعىػػ  سػػممع لم ػػمود و إال  فف نمضػػ  ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل لممختػػمر بةناػػي 
ماظػػر لمػػدعوى فمػػمـ ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل لمانػػر مخت ػػ  تتميػػؿ ذمػػؾ كىػػي ونػػرر اتػػز لمػػدعوى 

ودوف اتػػ  فف ن ػػرح بمػػذكرلى  ٜٜٜٔ/ٛ/ٖٕلمػػدفس ولمموضػػوع )؟!!!!(  متىسػػ  مىاكػػـ فػػ  
!!! 

وفبدى دفمع لمطمعف و   مي  وكتمب  و فف لماكـ ف  لمموضوع عىػ  يػذل لمااػو غنػر         
يدلر  مرخ مكؿ ا وؽ لممتممنف  ف  لمدفمع و  ن  ذمؾ : ػ خت ػػي (  ومػػـ تسػػمس  ػػمود لإلثبػػمى ولمولنةػػ  مػػـ تا ػػؽ ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل ) لمانػػر م  :َأٝلَا تموز و ػ ول 

 ٓلمذنف تمسؾ دفمع لمطمعف بسممعمـ 
مـ نبد لممتمموف بةد ال   مي   وال كتمب   فى دفمع ف  لمموضوع ترب ػم  ب رلرلألسػتمذ    :ََغحٗيحَا
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لم مضػػػ  لممختػػػمر مماكمػػػ  تػػػاح  ػػػبرل لمانرمخت ػػػ  فػػػ  مسػػػأم  لإلخت ػػػمص ويػػػ  
إبتدلم ثـ اظر لمدعوى فممـ لمماكم  لممخت ػ  باظريػم  مسأم  فومن  نتةنف لمبى فنمم 

ٓ  
وكػػػمف نتةػػػنف و مػػػو فرلدى  ماكمػػػ  تػػػاح  ػػػبرل لمانػػػر مخت ػػػي فف تتطػػػرؽ مىموضػػػوع         

وت  ؿ فني و  فف تةىف ػ عى  لألنؿ ػ ضـ لمدفس ولمطىبػمى لممبػدله مىموضػوع و اتػ  ال نشخػذ 
مـ وبةػد سػممع  ػمود لإلثبػمى ولمولنةػ  لمػذنف لممتمموف  غنى    و وات  نتمكاول مف إبدلم دفمع

اضػػرول فةػػبل  ومػػـ نسػػمةمـ لألسػػتمذ روػػنس ماكمػػ  تػػاح  ػػبرل لممختػػمر بذلتػػي وعىػػ  غنػػر مػػم 
 ٓلخت مص مكما  !!! 

ممم كػمف ذمػؾ و  واػزوال  عىػ   ػرنح نضػمم ماكمػ  لمػا ض لمسػممؼ بنماػي و ػ  واتػ          
مضػ  و فااػػي كػمف نتةػػنف مزومػم  لماكػػـ بػػبطبلف ال ن ػوى عىػػ  لممتممػنف درتػػ  مػف درتػػمى لمت 

عػػمد، لم ضػػن  ماظريػػم فمػػمـ ماكمػػ  فوؿ درتػػ  متػػاح لألزبكنػػ   لماكػػـ لممسػػتأاؼ   ولاةدلمػػي و ول 
لممخت ػػ  باظريػػم دوف غنريػػم و وناة ػػد إخت ػػمص لماظػػر فػػ  إسػػتوامؼ اكممػػم إمػػ  ماكمػػ  

كػػػمـ لم ػػػمدر، عػػػف تػػػاح مسػػػتأاؼ لألزبكنػػػ  لمتػػػ  تةػػػؿ إخت م ػػػمم لماظػػػر ولم  ػػػؿ فػػػ  لألا
 ٓمامكـ تاح لألزبكن  ومنس مف ماكم  تاح  برل !!!

ومػػػشدى مػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فاػػػي وعىػػػ  مػػػم نبػػػنف مػػػف مطممةػػػ  فسػػػبمس لماكػػػـ لإلسػػػتوامف          
لممطةػػوف فنػػي فاػػي نػػد إعتاػػؽ اكػػـ ماكمػػ  فوؿ درتػػ  وفخػػذ بأسػػبمبي لمتػػ  ُفنػػنـ عىنمػػم فنمػػم ال 

سبمس و وبذمؾ ف بح لماكػـ لإلبتػدلو  لم ػمدر بادلاػ  نتةمرض مس مم فورده ف  مدوامتي مف ف
لمطمعف تزمل  ال نتتزف مف لماكـ لإلستوامف  لممطةوف فني و ونمكف مىطمعف ف  مذكر، فسبمس 
يذل لمطةف لمممثى  فف نوتػي إمنػي مػم نةػف مػي مػف فسػبمس لمػبطبلف لمػذى تاسػاس  ثػمره وال  ػؾ 

مػمف متبلزمػنف ونةتبػر كػؿ ماممػم مكمػبل   مآلخػر عى  لماكـ لمطةنف فتُبطىي بدوره مم دلـ لماك
 ٓومرتبطم  بي إرتبمطم  ال ن بؿ لمتتزو  

وولضح مىويى  لألوم  مف مترد مامظر، لماسخ  لأل ػىن  مىاكػـ لم ػمدر مػف ماكمػ          
فوؿ درت  فامم مةاوا  بمم ن ند  دوره مػف ماكمػ   ػبرل مىتػاح وبممتػمم  ف ػد ثبػى عىػ  سػبنؿ 

فف ذمؾ لماكـ ند  در مف ماكم  تخممؼ لمماكم  لمتػ  ُفانىػى إمنمػم لمػدعوى  لم طس ولمتـز
ودخىػػى فػػ  اوزتمػػم باػػمم  عىػػ  فمػػر لإلاممػػ  لم ػػمدر مػػف لمانمبػػ  لمةممػػ  لمتػػ  نممػػى بتارنػػؾ 

 ٓلمدعوى لمتامون  ضد لمطمعف وبمن  لممتممنف فممـ ماكم  تاح لألزبكن  
فف اكػػـ ماكمػػ  فوؿ درتػػ   ػػدر مػػف ماكمػػ  ومتػ  كػػمف لمثمبػػى عىػػ  ااػػو مػػم ت ػدـ         

 برل ومنس ماكم  لألزبكن  و وكماػى ماكمػ   ػبرل غنػر مخت ػ  ماىنػم  باظػر يػذه لمػدعوى و  
إذ ال ُن ػػنـ فى مػػف لممتممػػنف بػػدلورتمم ومػػـ ُنضػػبط فاػػد مػػامـ بتىػػؾ لمػػدلور، ومػػـ ت ػػس بمػػم لمتػػرلوـ 

ـ  فػػبل وتػػي إلخت ػػمص تىػػؾ لمماكمػػ   ) ماكمػػ   ػػبرل ( ماىنػػم  باظػػر لمماسػػوب  إمػػنمـ و ومػػف ثػػ
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لمدعوى لمممثى  متخىؼ فاد امالى لإلخت مص لمماى  لمػثبلث لمما ػوص عىنمػم فػ  لممػمد، 
 ٓإترلملى تامون  عى  سبنؿ لما ر  ٕٚٔ/ 

ومتػػ  كػػمف لماكػػـ لإلبتػػدلو  لممػػذكور  ػػمدرل  مػػف ماكمػػ  غنػػر مخت ػػ  ماىنػػم  باظػػر         
كػػػوف بػػػمطبل  ممخمم ػػػ  نولعػػػد لإلخت ػػػمص لمماىػػػ  لمػػػدعوى لممطرواػػػ  فممممػػػم فػػػاف اكممػػػم ن

لمما وص عىنمم ف  لإلترلملى لمتامون  وي  نولعد متةى   بمماظمـ لمةمـ ت ض  بي لمماكم  
 ٓمف تى مم ا سمم ودوف امت  إم  دفس فو دفمع 

 وبذمؾ نكوف لماكـ لإلبتدلو  لمُم مر إمني بمطبل   ونمتد يذل لمبطبلف إمػ  فسػبمبي كمفػ           
وماطونػػي كػػذمؾ ػ كمػػم ناسػػاس لمػػبطبلف إمػػ  لماكػػـ لإلسػػتوامف  لممطةػػوف فنػػي مػػم دلـ لماكػػـ 
تخػػػذيم فسػػػبمبم  مكمىػػػ  م ضػػػموي  لألخنػػػر نػػػد إعتاػػػؽ لماكػػػـ لألوؿ ) لإلبتػػػدلو  ( وفخػػػذ بأسػػػبمبي ول 

 ٓفأ باى تزم ال نتتزف ماي كمم سىؼ لمبنمف 
كـ لممطةوف فني فُنبطىي كذمؾ ويػو ونسرى يذل لمبطبلف بطبنة  لمامؿ عى  ماطوؽ لما      

 ٓمم ُنةنبي ونستوتس ا ضي 
وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم دد بأف يذل لمدفس مػـ نكػف ُمثػمرل  فمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن          

عاػػد اظػػر لإلسػػتوامؼ لممرفػػوع مػػف لمطػػمعف ألف لمػػدفمع عاػػي تمسػػؾ فمػػمـ ماكمػػ  ثػػما  درتػػ  
ماكمػػ   ػػبرل غنػػر لممخت ػػ  ماىنػػم  باظػػر لمػػدعوى وفف بػػبطبلف لماكػػـ لإلبتػػدلو  م ػػدوره مػػف 

لممست ػػػمر روػػػنس لمماكمػػػ  وفػػػؽ نػػػرلره   نػػػد فاػػػمؿ لمػػػدعوى إمػػػ  ماكمػػػ   ػػػبرل واػػػدس نمضػػػنمم 
ف كمف نختص بادس نمض مف فن  ماكم   ماظريم ولماكـ فنمم ويو ال نمىؾ يذه لإلامم  .. ول 

  لمماتػدس ماظػر لمػدعوى وال فخرى مى  ؿ ف  يذه لمدعوى ػ ف رلر لمادس نا س عى  لم مضػ
نتػػوز مىمست ػػمر روػػنس لمماكمػػ  إاممػػ  لمػػدعوى مػػف لمماكمػػ  لمتػػ  تُاظػػر فممممػػم إمػػ  ماكمػػ  
فخػػػرى ألف يػػػذه لإلاممػػػ  ال تكػػػوف إال  باكػػػـ نضػػػمو  وال نممرسػػػمم روػػػنس لمماكمػػػ  بم تضػػػ  

عىػ  اكػـ لمسىط  لإلدلرنػ  لممخومػ  مػي مػف لمتمةنػ  لمةمومنػ  .  ويػذل لمػدفمع نتضػمف لماةػ  
ماكم  فوؿ درت  بممبطبلف م دوره مف ماكم  غنر مخت   ماىنم  باظر لمػدعوى إذ اظػرى 
فممـ ماكم   برل مىتاح ولممخمم مى ف  اػنف فف لمماكمػ  لمُماػمؿ إمنمػم لمػدعوى وف ػم  مئلاممػ  

إتػػػرلملى تامونػػ  يػػ  ماكمػػػ  لألزبكنػػ  مىتػػػاح  ٕٚٔولممخت ػػ  ماىنػػم  باظريػػػم وف ػػم  مىمػػمد، / 
 ٓخمم مى ولمم

وبذمؾ فاف دفمع لمطمعف فمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن  نػمـ فسمسػم  و ػرلا   عىػ  لمطةػف         
ببطبلف لماكـ لم مدر مف ماكم  فوؿ درت  ولمذى فخذ بي لماكـ لممطةوف فنػي م ػدوره مػف 

 ٓماكم  غنر مخت   ماىنم  باظر لمدعوى لمت   در فنمم 
ـ ماكمػ  فوؿ درتػ  م ػدوره مػف ماكمػ   ػبرل غنػر ومف تماس  خر فاف بطػبلف اكػ        

لممخت ػػ  ماىنػػم  باظػػر لمػػدعوى يػػو بطػػبلف متةىػػؽ بمماظػػمـ لمةػػمـ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ألف نولعػػد 
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لإلخت ػػػػمص لمماىػػػػ  مئلتػػػػرلملى لمتامونػػػػ  تتةىػػػػؽ بمماظػػػػمـ لمةػػػػمـ وبممتػػػػمم  فنتػػػػوز لمتمسػػػػؾ 
مف لمبطبلف لمذى  مس اكػـ  بمخمم تمم ومو ألوؿ مر، فممـ ماكم  لما ض خم    وفف لمتا ؽ

ماكم  فوؿ درت  ظمير فور مطممة  اسخ  لماكـ لأل ػىن  لممةروضػ  عىػ  ماكمػ  لمػا ض 
ولمثمبػػى بمػػم  ػػدوره مػػف ماكمػػ   ػػبرل ويػػ  ماكمػػ  غنػػر مخت ػػ  ماىنػػم    وال ناتػػم  لمتا ػػؽ 
مف ذمؾ إم  إترلم تا نؽ مف ماكم  لما ض ممم نخر  عف دلور، إخت م مم يذل بمإلضػمف  
إمػػ  فف ماضػػر تىسػػ  لممامكمػػ  تػػمم مشكػػدل   ػػدور لماكػػـ لممػػذكور مػػف ماكمػػ   ػػبرل غنػػر 
لممخت ػػ  ويػػو مػػم ن طػػس بثبػػوى بطػػبلف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ممػػذل لمسػػبس بمإلضػػمف  إمػػ  مػػم 
بمػػمـ فػػ   ػػأف لمماكمػػ  لمتػػ  ف ػػدرى ذمػػؾ لماكػػـ ويػػو مػػم نةنػػس لماكػػـ   ػػمبي مػػف غمػػوض ول 

تامده فػ  فسػبمبي وماطونػي إمػ  فسػبمس لماكػـ لإلبتػدلو  لممطةوف فنػي بمػم نسػتوتس ا ضػي إلسػ
 ٓلمذى رلف عىني عولر لمبطبلف 

ومس بطبلف لماكـ لممطةوف فني وكذل لماكـ لإلبتدلو  لم مدر مف ماكم  فوؿ درت          
و فأاػػي نتةػػنف فف ن تػػرف لمػػا ض بمإلعػػمد، إمػػ  لمماكمػػ  لألخنػػر، اتػػ  ال ن ػػوى عىػػ  لمطػػمعف 

مضػػػػ  و ومػػػػنس  ػػػػانام  مػػػػم ذيبػػػػى إمنػػػػي لمماكمػػػػ  لإلسػػػػتوامفن  باكممػػػػم إاػػػػدى درتػػػػمى لمت 
لممطةػوف فنػي مػف فف نػرلر اػدس لممست ػػمر روػنس لمماكمػ  إا ػس عىػ  اػدس لألسػػتمذ ...... 

 ٓماظر لمدعوى بماكم  لألزبكن  
ألف يػػذل لمػػذى ذيبػػى إمنػػي لمماكمػػ  ػ ال نسػػت نـ مػػس  ػػرلا  اػػص نػػرلر لماػػدس ويػػو         

 ٓمطروا  عى  دلور، تاح  برل برومس  لم مض  لممذكور من  ؿ فنمم عرض لم ضن  لم
وممم كمف لألخنر يو نمض  ماكم   ػبرل ف ػد مػمرس سػىطتي فػ  لم  ػؿ فػ  لمػدعوى         

باعتبػػػمره نمضػػػنم  متىػػػؾ لمماكمػػػ  تا نػػػذل  م ػػػرلر لماػػػدس لمػػػذى ونػػػس بػػػمطبل  ونػػػد  ػػػدر لماكػػػـ مػػػف 
نؿ لم طػػس ولمتػػـز بمػػم تػػمم بمػػدوامى فسػػبمس لماكػػـ لمماكمػػ  لممػػذكور، ويػػو مػػم تأنػػد وعىػػ  سػػب

 ٓواسختي لأل ىن  ولمثمبى بمم  دوره مف ماكم   برل ومنسى ماكم  تاػح لألزبكن  
ومف يذل كىي تبنف فف مم تمم بمماكـ لمطةنف نتم   مس نرلر لمادس وا ػي لم ػرنح         

اكمػػ   ػػبرل لمتػػ  ال دوف ثمػػ  تاػػمنض فو تضػػمرس فو تةػػمرض بمػػم نشكػػد  ػػدور لماكػػـ مػػف م
إخت ػػمص ممػػم باظػػر لمػػدعوى ومنسػػى ماكمػػ  لألزبكنػػ  لممخت ػػ  باظريػػم مخمم ػػم  بػػذمؾ نولعػػد 
لإلخت مص لمماى  لمت  تمسؾ بمم دفمع لمطمعف ػ ونكوف لماكـ لممطةوف فني إذ خممؼ يذل 
لماظر وذيس ب رلر لمادس وم مومي ومةامه إم  مةا   خر ال نت ؽ مػس ا ػي لم ػرنح ومػم تػـ 
مػػف إتػػرلملى الا ػػ  م ػػدوره وفػػؽ مػػم يػػػو ثمبػػى بورنػػ  لماكػػـ ذلتمػػم ... ونػػد  ػػمبي لمػػػبطبلف 
م دوره مف ماكمػ  غنػر مخت ػ  ماىنػم  باظػر لمػدعوى بمػم نةنبػي ونسػتوتس ا ضػي ولإلعػمد، 

إم  ماكم  فوؿ درت  وي  ماكم  تاح لألزبكن  ولمت  مـ تستا د بةد والنتمم ػ مى  ػؿ متػددل     
سػػىؼ لمبنػػمف واتػػ  ال ن ػػوى عىػػ  لمطػػمعف إاػػدى درتػػمى لمت مضػػ  وذمػػؾ  فػػ  لمػػدعوى كمػػم
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م سمد إستدالمي   فضبل  عمم تردى فني مف بطػبلف ممخمم تػي نولعػد لإلخت ػمص لمماىػ  ويػ  
 ٓمف لماظمـ لمةمـ 

َجُط٘حهغَك٠َجُطـريد:ََََغحٗيحَا
إمػػ   (ٗٔذمػػؾ فف لمماكمػػ  ذيبػػى فػػ  مػػدوامى فسػػبمس اكممػػم لممطةػػوف عىنػػي ) ص       

تةدنؿ و ػؼ لمتممػ  لألومػ  لمُمسػاد، مىطػمعف ولممػتمـ لمثػما  اسػبمم إسػت ر فػ  وتػدلامم وف ػم  
 ٖٛٓمىتكننػػؼ لم ػػماوا  لم ػػانح عمػػبل  بػػمماؽ لممخػػوؿ ممػػم ولمما ػػوص عىنػػي فػػ  لممػػمد، / 

 إترلملى تامون  بتةؿ لمو ؼ كمنت  : ػ
"  فف لممتممػػنف لمطػػمعف ولممػػتمـ لمثػػما  :         

تسػػبببم بخطوممػػم فػػ  مػػوى كػػؿ مػػف   :أٝلَا
إنمػمس عبػػد لمػػرانـ عبػػد لمػرامف وفامػػد إنمػػمس عبػػد لمػػرانـ وكػمف ذمػػؾ ام ػػوم  عػػف إيمممممػػم .. 
بأف نػمدل سػنمرتنف باممػ  نػاتـ عامػم لمخطػر بػأف نممػم بممتسػمبؽ بممػم ممػم فدى إلااػرلؼ سػنمر، 

فكتػػوبر فا ػػطدـ بسػػنمر،  ٙلألوؿ وعبػػوره لمتزنػػر، لموسػػط  إمػػ  لإلتتػػمه لمم مبػػؿ فعىػػ  كػػوبرى 
َ:لممتاػػ  عىنممػػم ...    تسػػببم بخطوممػػم   فػػ  إ ػػمب  لممتاػػ  عىنممػػم  ػػمينامز مامػػد  غحٗيــحا

 ممح وامدر مامد طىةى لم ةندى وكمف ذمػؾ ام ػوم  عػف فيمممممػم ورعواتممػم ... بػأف نممػم 
متزنر، لموسط  بممتسمبؽ بممم ممم إدى إم  إاارلؼ سنمر، لممتمـ لألوؿ ) لمطمعف ( وعبوريم ل

فكتػػوبر فا ػػطدـ بسػػنمر، لممتاػػ  عىنممػػم سػػمم   لمبنػػمف  ٙإمػػ  لإلتتػػمه لمم مبػػؿ فعىػػ  كػػوبرى 
فأاػػدث بممػػم لإل ػػمبمى لممو ػػوف  بممت ػػمرنر لمطبنػػ  ... ثممثػػم  : تسػػببم بايمممممػػم فػػ  إتػػبلؼ 

نػمدل  مبلكػ  لم ػمير، ..  رلبةػم  :  ٖٗ٘ٓٚمبلك  لم ػمير، و  ٓٓٚٙٛٔفتزلم لمسنمرتنف رنم  
مركبتنف بدوف رخ   تسننر وبدوف رخ   ننمد، وباممػ  تةػرض لأل ػخمص ولألمػولؿ مىخطػر   

 "ٓ 
يػػػػػذه يػػػػػ  لألو ػػػػػمؼ لمتػػػػػ  فسػػػػػباتمم لمماكمػػػػػ  لإلسػػػػػتوامفن  عىػػػػػ  لمولنةػػػػػ  بةػػػػػد فف          

إستةرضى فنولؿ لم مود ونممى بتمانص لمدعوى وبةد فف فوردى كمفػ  ظروفمػم ولممبلبسػمى 
وند فف اى عف ذمؾ ونممى فف لمو ؼ لمذى و  ى بي لألفةمؿ لمت  تبنف  لممانط  بمم  و

ممػػػم إرتكػػػمس لممتممػػػنف لألوؿ ) لمطػػػمعف ( ولمثػػػما  ممػػػم و إامػػػم كػػػمف باػػػمم  عىػػػ  مػػػم إسػػػت ر فػػػ  
طموامامػػػػم و  وُم ػػػػمد يػػػػذل لمو ػػػػؼ فف لممتممػػػػنف لألوؿ ) لمطػػػػمعف ( ولمثػػػػما  كماػػػػم  وتػػػػدلامم ول 

ماممم نمد سنمرتي بامم  ناتـ عامػم لمخطػر وفف يػذل لمسػبمؽ فدى نتسمب مف بسنمرتنممم وفف كبل  
إم  إاارلؼ سنمر، لألوؿ وعبوره لمتزنر، لموسط  مىطرنؽ إم  لإلتتمه لمم مبؿ فا طدـ بسنمر، 

م  إ مب  بمن  لمم مبنف   ٓلممتا  عىنممم لألوؿ ولمثما  ممم فدى إم  نتىممم ول 
ل لمو ػؼ وتىػؾ لم ػػور، لمتػ  نممػى إامػم إسػػت رى بنػد فف لمماكمػ  مػـ تسػت ر عىػػ  يػذ        

ف  ذيف لمماكم  ووتدلامم ػ بؿ ذيبػى فػ  ختػمـ اكممػم إمػ  فف ولنةػ  لمسػبمؽ بػنف لممتممػنف 
 لألوؿ ) لمطػػػػػػػمعف ( ولمثػػػػػػػما  مػػػػػػػـ تاػػػػػػػدث  وفف لألخنػػػػػػػر مػػػػػػػـ نااػػػػػػػرؼ إمػػػػػػػ  سػػػػػػػنمر، لمطػػػػػػػمعف
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فكتوبر وممذل نضػى  ٙى ) لألوبؿ فنكترل ( ممم دفةمم إم  عبور لمتزنر، لموسط  فعى  كوبر  
 ٓلمماكم  ببرلمتي ممم ُاسس إمني 

ويػذه لألسػػبمس لألخنػػر، لمتػػ  إاتمػػى إمنمػػم لمماكمػ  تاطػػوى عىػػ   ػػور، فخػػرى مخمم ػػ          
طمأاػػى إمنمػػم ويػػ  فف لممتممػػنف لألوؿ  مى ػػور، لألومػػ  لمتػػ  إسػػت رى فػػ  وتػػدلف لمماكمػػ  ول 

ن ػػودلف لمسػػنمرتنف باممػػ  نػػاتـ عامػػم لمخطػػر ممػػم  ولمثػػما  كماػػم نتسػػمب مف بسػػنمرتممم وفاممػػم كماػػم
فدى إم  إاارلؼ لمطمعف بسنمرتي وتخط  لمتزنػر، لموسػط  وم ػمدم  سػنمر، لممتاػ  عىنممػم 
لألوؿ ولمثما  بانث مـ ُنةد ُنةرؼ مػف لماكػـ مػم إذل كػمف لممتممػمف لألوؿ ولمثػما  فترنػم سػبمنم  

ممم ن ود سػنمرتي بسػرع  فمو ػ  فدى إمػ  تخطػ  بناممم بممسنمرتنف لممذكورتنف وممذل كمف كؿ ما
سػػنمر، لممػػتمـ لألوؿ ) لمطػػمعف ( لمتزنػػر، لموسػػط  مىطرنػػؽ فعىػػ  لمكػػوبرى وم ػػمدم  لمسػػنمر، 
لألخرى لم مدم  ف  لمطرنؽ لممضمد ممم فدى إم  م ػرع لممتاػ  عىنممػم ول  ػمب   لمبػمنننف و 

م وعػػدـ إسػػت رلريم فػػ  ذيػػف ويػػذل لإلضػػطرلس لمػػذى  ػػمس  ػػور، لمولنةػػ  ُنابػػ  عػػف إضػػطرلبم
 ٓلمماكم  لإلست رلر لمذى نتةىمم ف  اكـ لمونموس لمثمبت  

ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ بممتمػػمتر ولمتضػػمرس بػػنف فسػػبمبي انػػث تػػمم بةضػػمم بانػػث نا ػػ          
لمبةض لنخر ومـ نُةد ُنةرؼ ماي لألسمس لمولنة  لمذى نضػى لمماكمػ  بادلاػ  لمطػمعف باػمم  

ز ماكم  لمػا ض عػف بسػط رنمبتمػم عىػ  لماكػـ ممرلنبػ  تطبنػؽ لم ػماوف عىػ  عىني .  بمم ُنةت
خػػتبلؿ فكرتػػي عػػف عام ػػر لمولنةػػ  لمتػػ  إسػػتخىص مامػػم  لموتػػي لم ػػانح إلضػػطرلس فسػػبمبي ول 

 ٓلإلدلا  ممم ال نمكف مةي إستخبلص م وممتي ويو مم نةنبي بمم نستوتس ا ضي 
َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

ف مةنبػػػم  إذل كػػػمف مػػػم فوردتػػػي لمماكمػػػ  فػػػ  فسػػػبمس اكممػػػم نػػػد ورد عىػػػ  " لماكػػػـ نكػػػو         
 ور نامنض بةضمم لمبةض لنخر وفني مف لمتةمرض مم نةنبي بةدـ لمتتماس وناطوى فػوؽ 
بممـ وتممتر ناب  عف إختبلؿ فكرتي عف عام ر لمولنة  لمتػ  إسػتخىص  ذمؾ عى  غموض ول 

سولم مم تةىؽ مامم بولنةػ  لمػدعوى فو بػممتطبنؽ مامم لإلدلا  ممم ال نمكف إستخبلص م وممتي 
لم ماوا  ػ ونُةتز بممتمم  ماكم  لما ض عػف إعمػمؿ رنمبتمػم عىػ  لموتػي لم ػانح إلضػطرلس 
لمةام ػر لمتػػ  فورديػم لماكػػـ وعػدـ إسػػت رلريم لإلسػت رلر لمػػذى نتةىمػم فػػ  اكػـ لمونػػموس لمثمبتػػ  

اكمػػػ  لمموضػػػوع ع نػػػدتمم   فػػػ  ممػػػم نسػػػتانؿ عىنمػػػم مةػػػي لمتةػػػرؼ عىػػػ  فى فسػػػمس كواػػػى م
 ٓلمدعوى " 

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

 
وكمف عى  لمماكم  ات  نست نـ نضمشيم فف تست ر عى  امؿ بمماسب  م ور، لمولنة          
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اػمم  عىنمػم وتسػتبةد كىنػ   ولنةػ  سػبمني مػس لممػتمـ لمثػما  ممػم فدى لمت  نضى بادلاػ  لمطػمعف ب
إم  إاارلفي وتخط  لمتزنر، لموسط  بممطرنؽ وم مدم  سنمر، لممتاػ  عىنممػم لألوؿ ولمثػما  
تىؾ لم دم  لم متى  عى  فثر تضننؽ لممسمف  بنف لمسنمرتنف فثامم ذمؾ لمسبمؽ .  مم دلمى ند 

 ٓثما  مةدـ ادوث يذل لمسبمؽ فو تىؾ لم ور، إاتمى إم  برلم، لممتمـ لم
ومكػػف لمماكمػػ  تمةػػى بػػنف لم ػػورتنف لممتامنضػػتنف مةػػم  و لألومػػ  لمتػػ  تشكػػد اػػدوث         

سبمؽ بنف لمسنمرتنف ممم فدى إم  تخطػ  سػنمر، لألوؿ مىتزنػر، وونػوع لمم ػمدم  ولمثمانػ  لمتػ  
ممػم ُفسػاد إمنػي إسػتامدل  إمػ  فف سػنمرتي مػـ تا   ادوث يذل لمسبمؽ بناممم وبرلم، لممػتمـ لمثػما  

ت ػػؿ إمػػ  مكػػمف لماػػمدث إال  بةػػد فتػػر، مػػف ونوعػػي ػ ويػػذل لمتةػػمرض لمػػذى تػػردى فنػػي لماكػػـ 
سػت ر فػ   ون مي بةنس لمبطبلف لمموتس مىا ض كمم سىؼ لمبنمف . ألف لمماكمػ  إطمأاػى ول 

لممولممػػ  ولمتوفنػػؽ  وتػػدلامم  ػػورتنف مىولنةػػ  تاػػمنض كػػؿ ماممػػم لألخػػرى بمػػم نستة ػػ  عىػػ 
بناممػػم ويػػو مػػػم نانطمػػم بابمػػػمـ تػػمـ وغمػػػوض مطىػػؽ تأبػػػمه نولعػػد تسػػػبنس لألاكػػمـ لم ػػػانا  

 ٓولمت  نتةنف فف تكوف مازي  عف يذل لمةولر لممتمف  مماطؽ لماكـ لم ضمو  لمسدند 
َ ََجخلـأَك٠َجإلؿ٘حصَٝخمحُلسَجُػحذصَذحألٝعجم:ََََغحُػحا

مػػدوامى اكممػػم لممطةػػوف فنػػي إمػػ  فف دفػػمع لمطػػمعف لم ػػموـ ذمػػؾ فف لمماكمػػ  ذيبػػى ب        
فسمسم  عى  إات مم لمخطأ لمماسوس إمني ولمذى فدى إم  ونوع لماػمدث وبأاػي نرتػس إمػ  لمسػبس 
لألتاب  يو دفمع مزعـو وعى  غنر فسمس إذ خىى لألورلؽ مف ثم   ميد نشند زعػـ لمطػمعف 

ى ػػػى لمطرنػػػؽ فمممػػػي ممػػػم فدى إمػػػ  عبػػػوره بػػأف سػػػنمر، متمومػػػ  كماػػػى تسػػػنر عىػػػ  نمناػػػي ثػػػـ فغ
لمتزنػػر، لموسػػط  ثػػـ دخومػػي لإلتتػػمه لمم مبػػؿ مىطرنػػؽ كمػػم مػػـ تةتػػد لمماكمػػ  بمػػم تػػمم بػػممت رنر 
لإلست ػػمرى لمم ػػدـ مػػف لمطػػمعف ولمػػذى إاتمػػ  إمػػ  ونػػوع سػػبس م ػػمت  اتنتػػ  إ ػػطدلـ لمسػػنمر، 

ر، لموسػػػط  مىطرنػػػؽ لممتمومػػػ  بسػػػنمر، لمطػػػمعف مػػػف لمخىػػػؼ ممػػػم دفةمػػػم مى ػػػةود عىػػػ  لمتزنػػػ
 ٓ(  ٕٛٔول  طدلممم بممسنمر، ننمد، لممتا  عىني ) لم نمى 

ومػػم ذيبػػى إمنػػي لمماكمػػ  فنمػػم ت ػػدـ مػػف خىػػو لألورلؽ مػػف  ػػممد، ثمػػ   ػػميد نشنػػد يػػذه       
لم ػػور،  فمػػر ال نت ػػؽ مػػس مػػم يػػو ثمبػػى بػػأورلؽ لمػػدعوى بػػؿ نخػػممؼ مػػم تػػمم بمػػم ومػػم ا ػػىتي 

ود إنمػػمس كمػػمؿ اسػػنف فامػػد بممتا ن ػػمى مػػف فف سػػنمرت  لمماكمػػ  مػػف  ػػممد، كػػؿ مػػف لم ػػم
لممتممػػػنف لألوؿ ) لمطػػػمعف ( ولممػػػتمـ لمثػػػما  كماتػػػم تاطى ػػػمف بسػػػرع  وفف سػػػنمر، لألخنػػػر كماػػػى 
تضػػػػنؽ لمخاػػػػمؽ عىػػػػ  لمسػػػػنمر، لألخػػػػرى ممػػػػم فدى إمػػػػ  إااػػػػرلؼ لمسػػػػنمر، لألخنػػػػر، إمػػػػ  لمتزنػػػػر، 

ا تػػػػمر إطمر    ٕٛٔيػػػػم ثػػػػـ إ ػػػػطدلممم بممسػػػػنمر، لموسػػػػط  ولمػػػػدخوؿ لمػػػػ  لإلتتػػػػمه لممةػػػػمكس ول 
 ٓ) ننمد، لممتا  عىني ( انث  ةدى فونمم 

كمم  مدى ..... بماضر تمػس لإلسػتدالالى وبممتا ن ػمى بأامػم كماػى تتىػس بتػولر         
لممػػتمـ لألوؿ ) لمطػػمعف ( وفف سػػنمر، متمومػػ  كماػػى ت ػػـو بمةمكسػػتمم ممػػم تسػػبس فػػ  إااػػرلؼ 
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ت ػػػمدى لمسػػػنمر، لمتػػػ  فمممػػػي ممػػػم فدى إمػػػ  إااػػػرلؼ سػػػػنمرتي  لمطػػػمعف بممسػػػنمر، ننمدتػػػي ماػػػموال  
 ٓوعبوريم لمتزنر، لموسط  مىطرنؽ ول  طدلممم بممسور لمادندى 

كمػػػم  ػػػمدى ....... بػػػأف  ػػػمبنف كماػػػم نسػػػت بلف سػػػنمر، متمومػػػ  ون ومػػػمف بمةمكسػػػتمم         
طرنػػػؽ فمػػػمـ سػػػنمر، وفخػػػرى بتولريػػػم ) لم ػػػميد، لمسػػػمب   ( وفف تىػػػؾ لمسػػػنمر، لممتمومػػػ  فغى ػػػى لم

 ٓلمطمعف ممم دفةي إم  لإلاارلؼ مىتزنر، لموسط  ولم ةود عىنمم 
ومػػػف يػػػذل نتبػػػنف فف ياػػػمؾ  ػػػمودل  متةػػػددنف فتمةػػػول عىػػػ  فف سػػػنمر، متمومػػػ  ضػػػن ى         

لمخامؽ عى  سنمر، لمطمعف وفغى ى لمطرنؽ فمممي ممم فدى إم  فاارلفػي لمم ػمت  ولم  ػز عىػ  
 ٓادفمع إم  لمطرنؽ لمم مبؿ وم مدم  لممتا  عىنممم لألوؿ ولمثما  لمتزنر، لموسط  ثـ لإل

وبػػذمؾ نػػمـ لمسػػبس لألتابػػ  لمخػػمر  عػػف إرلد، لمطػػمعف ولمػػذى مػػـ نكػػف مػػي دخػػؿ فنػػي ونػػد       
فدى ذمؾ لمسبس امال  ومبم ر،  إم  ونوع لمامدث دوف فف ناسس فى خطػأ مىطػمعف انػث كػمف 

ممسػػػرع  لممامسػػػب  ماممػػػ  ذمػػػؾ لمطرنػػػؽ فػػػ  ونػػػى اػػػدوث نسػػػنر بسػػػنمرتي فػػػ  طرن ػػػي لممةتػػػمد وب
لمولنةػػ  ونػػد إرتػػبط ذمػػؾ لمخطػػأ لمولنػػس مػػف لم ػػخص لممتمػػوؿ نموػػد لمسػػنمر، لمتػػ  فطب ػػى عىػػ  
سنمرتي وفغى ى لمطرنؽ فمممػي إمػ  ونػوع لماػمدث وعىػ  لمااػو   لمػذى ونػس بػي بانػث مػم كػمف 

ا طةى رلبط  لمسببن  بنف ا ػمط نمكف ونوعي موال خطأ نمود لمسنمر، لممتموؿ لمسممؼ لمذ كر ول 
لمطمعف ولماتمو  لمت  ادثى بسبس تػدلخؿ يػذل لمةا ػر لمم ػمت  ولمانػر متونػس وفػؽ لممتػرى 
لمةمدى مؤلمور ولمسنر لمطبنةػ  ممػم إذ ال نمكػف ألى نموػد سػنمر، فف نتونػس مػف نةتػرض سػبنىي 

ولم ػػةود عىػػ  لمتزنػػر،  ونسػػد لمطرنػػؽ فمممػػي ممػػم ندفةػػي إمػػ  لإلااػػرلؼ لمم ػػمت  إمػػ  لمنسػػمر
 ٓلموسط  ثـ لإل طدلـ بممسنمر، لممتتم  ف  لمطرنؽ لمم مبؿ 

 
ومف ثـ فاف نمود لمسنمر، لممتمػوؿ لمسػممؼ لمػذكر نكػوف يػو لممسػووؿ واػده عػف كمفػ          

 ٓلماتمو  لمت  ادثى دوف مسوومن  عى  لمطمعف 
ي إمػ  فنػولؿ لم ػمود لممتةػددنف ومـ تت طف لمماكم  لمتػ  ف ػدرى لماكػـ لممطةػوف فنػ        

سػػمم   لمػػذكر لمػػذنف فتمةػػول عىػػ  رشنػػتمـ م موػػد لمسػػنمر، لممتمومػػ  لمػػذى مػػمرس لمضػػاط عىػػ  
سنمر، لمطمعف وتضننؽ لمطرنؽ فممممم ممم فدى إم  إادفمعمم نسمرل  وتخطػ  لمتزنػر، لموسػط  

 ٓولإل طدلـ بسنمر، لممتا  عىنممم لألوؿ ولمثما  بممطرنؽ لمم مبؿ 
عت دى لمماكم  خطأ فف يذه لم ور، لمت  تا   مسػوومن  لمطػمعف كىنػ   ال نسػماديم          ول 

فى دمنؿ نستمد مف فنولؿ  مود لمولنة  لمػذنف سػوىول بممتا ن ػمى ػ ويػو فمػر نخػممؼ لمولنػس ومػم 
 ٓتمم بأنولؿ لم مود سمم   لمذكر 

مثمبػػى بػػمألورلؽ ويػػو خطػػأ وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػػ  ونػػد فخطػػأى فػػ  لإلسػػامد وخمم ػػى ل        
مػػػشثر فػػػ  ماطػػػؽ لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي وفػػػ   ػػػا  إسػػػتدالمي إذ مػػػم كػػػمف ُنةػػػرؼ وتػػػي رفى 
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لمماكم  ف  لمدعوى وف  مسوومن  لمطمعف عف لماتمو  لمت  ادثى مو تبناى فف يامؾ عػممبل  
دثى  خر  در مف متموؿ فو مف لممتمـ لمثما  فدى امال  ومبم ر،  إم  ونػوع لماتػمو  لمتػ  اػ

 ٓوي  وفم، لممتا  عىنممم لألوؿ ولمثما  ول  مب  بمن  لمم مبنف 
ويػػػذل لمخطػػػأ واػػػده لمولنػػػس مػػػف لمانػػػر كػػػمٍؼ إلاػػػدلث تىػػػؾ لماتػػػمو  وتا طػػػس بػػػي رلبطػػػ          

 ٓلمسببن  بنف ننمد، لمطمعف مسنمرتي وونوع لمامدث بمم تات   مةي مسوومنتي عاي 
 ٓلممطةوف فني ونستوتس ا ضي ويذل لمخطأ لممشثر نةنس لماكـ         
وكػػمف نتةػػنف عىػػ  لمماكمػػ  اتػػ  نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمةػػولر فف ت طػػف إمػػ  فنػػولؿ         

لم ػػمود سػػمم   لمػػذكر ومػػشدى  ػػممد، كػػؿ مػػامـ ومضػػموامم لمػػذى نشكػػد وتػػود لمسػػبس لألتابػػ  
ىنػي فف لممشدى مىامدث ولمذى ال دخؿ مىطمعف بػي وال  ػأف مػي فػ  ونوعػي إذ مػف لممسػتانؿ ع

 ٓنتونةي فو نتخذ لمانط  متبلفني وماس ونوعي 
وبذمؾ تكػوف لمماكمػ  نػد كواػى ع نػدتمم فػ  لمػدعوى عىػ  فسػس فمسػد، وم ػدممى ال         

ف ػػؿ ممػػم بػػمألورلؽ بمػػم فدى إمػػ  فسػػمد لماتنتػػ  لمتػػ  إاتمػػى إمنمػػم ألف لمماطػػؽ لممةػػو  مىاكػػـ 
إمنمػػم بمػػم نةنبػػي ونسػػتوتس ا ضػػي كمػػم يػػو  وفسػػبمبي نػػشدى اتمػػم  إمػػ  عػػو  لماتنتػػ  لمتػػ  إاتمػػ 

 ٓلمامؿ ف  لماكـ لممطةوف عىني لمذى تردى ف  يذل لمةنس بػػمم ن مي بذمؾ لمةولر لمُمبطؿ 
َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

" لألاكػمـ لمتامونػ  نتػػس فف ت ػمـ عىػ  ف ػػوؿ  ػانا  ممػم سػػاديم مػف فورلؽ لمػػدعوى        
ي فػ  لألورلؽ وال سػػاد مػػي فنمػػم كػػمف بػػمطبل  إلبتاموػػي عىػػ  فػاذل ُفنػػنـ لماكػػـ عىػػ  سػػاد ال ف ػػؿ مػػ

 ٓفسمس فمسد  "
 ٓ٘ػ ص  ٛػ رنـ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/٘/٘ٔ*   ا ض                      
ػ طةػػف  ٚٚٙػ ص  ٕٓٔػ رنػػـ  ٖٙمسػػا  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔ*   ا ػػض                      

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

1َََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحع:ََََعجذؼحَا
ف ػػػد تمسػػػػؾ دفػػػػمع لمطػػػمعف فمػػػػمـ ماكمػػػػ  لمموضػػػػوع بػػػدرتتنمم سػػػػولم فػػػػ  مرلفةتػػػػي            

لم  ون  فو بمذكرلتي لمم رح مي بت ػدنممم ولمتػ  ُتةػد متممػ  مدفمعػي لم ػ وى فو بػدنبل  عاػي بػأف 
خػػرى تخػػممؼ لم ػػور، لمتػػ  إعتا تمػػم ماكمػػ  فوؿ درتػػ  ولمتػػػ  وردى مولنةػػ  لمػػدعوى  ػػور، ف

بػػأنولؿ  ػػمود لإلثبػػمى بمػػم نا ػػ  فى خطػػأ مػػف تماػػس لمطػػمعف ألف لماػػمدث إامػػم نرتػػس فسمسػػم  
مسػػبس فتابػػػ  مػػػـ نكػػػف مػػػي  ػػػأف فنػػػي ويػػو إاػػػدفمع سػػػنمر، متمومػػػ  بسػػػرع  خمط ػػػ  ونػػػمـ نموػػػديم 

رتي بسػرع  عمدنػ    ممػم دفةػي إمػ  لم ػةود بتضننؽ لمطرنػؽ فمػمـ لممػتمـ لمػذى كػمف ن ػود سػنم
سػػتدؿ لمػػدفمع عىػػ   عىػػ  لمتزنػػر، لموسػػط  ولإلتتػػمه إمػػ  لمطرنػػؽ لمم مبػػؿ انػػث ونػػس لماػػمدث ول 
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  ػػػػػػػػا  يػػػػػػػػذه لم ػػػػػػػػور، مػػػػػػػػف لمتى نػػػػػػػػمى لمتسػػػػػػػػنم  لمتػػػػػػػػ  ما ػػػػػػػػى بمػػػػػػػػشخر، سػػػػػػػػنمر، لمطػػػػػػػػمعف
نةػ  وتةػرض ) لألوبؿ ( ومم ادث بمم مف تى نمى فخرى وتػوم  لمػدفمع ت انػد فنػولؿ  ػمود لمول 

مىت رنر لإلست مرى لمم دـ مىماكمػ  لمػذى نشكػد  ػا  دفمعػي وتا طػس بػي رلبطػ  لمسػببن  لمػبلـز 
تولفريػػم ممسػػمممتي عػػف لمتػػرلوـ لمتػػ  ونةػػى . واػػورد فنمػػم نىػػ  لمػػاص لمكممػػؿ ممػػذه لممػػذكر، ومػػم 
 ُفبػػدى فنمػػم مػػف دفػػمع ودفػػوع وطىبػػمى ف ػػر عىنمػػم دفػػمع لمطػػمعف فػػ  ختػػمـ مرلفةتػػي ومذكرتػػي 

 عى  مم نى  : ػ  
 
 

َلَضٞجضَشٜحصزَعؤيسَٝجدضزَطذيذس
َميٌَٖجإلؿٔث٘حَٕئُيٜحَك٠َضظٞيغَجمحصظ
َذؼضَجَٕطغكٞجَشٜٞصَجُغؤيسَجمويويني

 جُظيَٖشحٛضٝجَؿيحعزَضظـضَّذـيحعزَجملطَْٜجألٍََٖٝٓجخلِقَٝضٜغخ
دـ بسػنمر، ف  لمونى لمذى فيمؿ فني لمضبمط سممع فنولؿ لمذنف  ميدول سنمر، ت ط          

لممتمـ لمثممث مف لمخىؼ وتمرس و ػ فو اتػ  تسػتنؿ مػم سػمةوه مػامـ فػ  مامضػريـ و ػ وفػ  
لمونى لمذى  رفول فني  مودل  مىولنة  مـ نسمةويـ و ػ فاف مف سػمةول مػف لم ػمود مػـ تتضػمف 
 ػػممد، لى ولاػػد مػػامـ مػػم نمكػػف لإلطمواػػمف إمنػػي فػػ  ت ػػونر لماػػمدث ولمتةػػرؼ عىػػ  عام ػػره 

 ٓ  لما ن ن
َ:َـَآيسَطُي

و ػ لممارر بمةرف  فمنف  رط  مامد لمتامنا  و ػ لمذى لات ؿ  ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٛػ   بماضر   ٔ
إم  مست    عنف  مس لمتخ    و نررى ..... و فامم كماػى إمػ  تػولر زوتمػم 
...... و متتمػػػنف عىػػػ  لمكػػػوبرى مػػػف لمتنػػػز، إمػػػ  مدناػػػ  ا ػػػر  وفثاػػػمم ذمػػػؾ اػػػدث 

سػػبمبي ومػػـ فدرى بػػأى  ػػ م وبةػػد ذمػػؾ "  ػ وفػػ  إتمبػػ  ت ػػمدـ  مىسػػنمر،  ال فعػػرؼ ف
 ٓالا   كررى فامم ال تةرؼ م در لإل طدلـ وال فسبمبي 

 
ست رلم فنولؿ لممدعو ...... و ت طس بكذبمم و ف د كمف متتمػم  بسػنمرتي إمػ  لمةبمسػن      ٕ ػ   ول 

سن  و ومف و بنامم لمسنمرلى لممتمم  ف  لمامدث نمدم  مف لإلتتمه لممضمد مف لمةبم
ـ  فاف زمف لمرشن  مادود تدل  اظرل  مام ؿ تمػس لمسػرعتنف و ػ سػرع  لمػذليس إمػ   ث
لمةبمسن  و وسرع  لم مدـ مف لمةبمسن  و ونػد نخػدع يػذل لمام ػؿ ت ػدنر لم ػميد ػ إف 
 دنى اولنمه و فنت ور سرع  لإلنترلس بنف إتتمه لمذليس ولم مدـ و نت وريم سرع  

مضػػمد إلتتميػػي و ػ يػػذل فضػػبل  عػػف فف لماػػمدث ونػػس مػػنبل  وال مى ػػمدـ فػػ  لإلتتػػمه لم
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نظمػػر مػػف لمسػػنمر، لم مدمػػ  إال  فاولريػػم و ػ ويػػو باػػمؿ مػػف لألاػػولؿ مػػنس مرتةػػم  فػػ  
كـ/سػػمع  فو بأامػػم تاوانػػ  و ومػػنس فدؿ ٓ٘ٔت ػػدنر سػػرع  لم ػػمدـ اتػػ  ن ػػدريم بأامػػم 

ى و ف ػػد فورى بػػأف عىػػ  كػػذس رولنػػ  لم ػػميد لممػػذكور و ػ ممػػم إعتوريػػم مػػف تامنضػػم
لمسػػػنمر، لمبنتػػػو إ ػػػطدمى بممسػػػنمر، لم نػػػمى مػػػف لمخىػػػؼ و ويػػػذل ال نت ػػػؽ مػػػس لنثػػػمر 
لممتخى ػ  بممسػنمر، لم نػمى و ػ   وال مػس لمت رنػر لم اػ  ممماػدس لممػرور لمػذى خػبل مػف 
إثبمى فى  ثمر تى نمى بمشخر، لمسنمر، لم نمى و لألمر لمذى نامنض ونا ض نمم  ذمػؾ 

 ٓضمم لمولضح لم مرخ مس لمدمنؿ لم ا  لم ميد متةمر 
كػػذمؾ تتةػػمرض فنػػولؿ ذمػػؾ لم ػػميد ػ ....... و ػ مػػس مػػم نػػرره ....... نموػػد                 

لمبنتػو لمػذى فورى بػأف لمسػنمر، لألوبػؿ يػ  لمتػ  إ ػطدمى بػي و ػ وفاكػر إ ػطدلمي 
 ٓبممسنمر، لم نمى مف لمخىؼ 

 
 ػميد ُمرنػس و و ػممدتي ُمرنبػ  و فاػي تػورط فػ  إاػبلؿ وولنس لألمر فف ذمػؾ لم                

ا سػػي ماػػؿ لمخبػػرلم و وفنمػػم نتػػموز مػػم نسػػتطنةي لمخبػػرلم لمػػذنف ال نتاػػدثوف  إال  بةػػد 
لم اػوص ولمتاممنػػؿ و فسػػمح ما سػػي  فف ُنتػػدؼ بأاػي نُ ػػؾ فػػ  فف لممػػتمـ لألوؿ كػػمف 

فنمػػم  ػػميده مػػف فػػ  اممػػ  طبنةنػػ  و بنامػػم سػػنمدتي غنػػر مطىػػوس ماػػي فف نتاػػدث إال  
ونموس لمامدث و فمم امم  لممتمـ طبنةن  فو غنػر طبنةنػ  و فىنسػى مػف  ػأف سػنمدتي 
و ومنس سنمدتي خبنرل  اكمم  عمممم  ناكـ عى  امم  لمامس بأامػم طبنةنػ  فو لمةكػس و 
وسنمدتي ند فرلد بذمؾ فف نوا  إناممل   رنرل  ال ن وى مازله و وفمتي وفػمى مػف تػرى 

 ر وال ب نر، و فف  دم  لمامدث ممم فثر مةروؼ و يو مم نسػم  : ورلمه بانر ب
" مم بةػد لإلرتتػم  " ػ ويػو إمػ  تػولر لماممػ  لمةممػ  و وونػس لماػمدث و ثػمره و  ال ُبػد 
وفف نمػػز فكثػػر لماػػمس ثبمتػػم  و ػػمودل  و ومػػذمؾ فػػاف تطػػوع ذمػػؾ لم ػػميد بػػمإلدالم بػػدموه 

، عمنػػمم وانػػ   ػػرنر، و  ونمػػدر ػ فنمػػم ال ماػػؿ مػػي مىاػػدنث فنػػي و  كم ػػؼ عػػف  ػػمو 
 ٓبمإلضمف  إم  مم سىؼ بنماي مف تامنضمتي ػ فنػولمي كىمم مػف لألسمس !!! 

 
ػ    م ػد سػ ط مػف ....... و فاػد  ػمود لإلثبػمى و ػ سػ ط ماػي فػ   ػممدتي فمػمـ لمماكمػ    ٖ

ومم بةديم مامضر تىسمتمم ( ػ مم نشكد فاي "  ميد مم  ػ ش  ٕٔلإلستوامفن  ) ص 
 مت  " ؟!!! ا
َحمحػغَججلِـحشَ(َ:َـ05َكوضَؿوؾََٓ٘ٚهَُٞٚ)َصَ         
 "  فام اظرى ضةنؼ  "  !!!         
َ(ََ:َـ05َٝؿوؾََٓ٘ٚهَُٞٚ)َصَ          َأيؼحا
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 "  س : مم مونةؾ مف مونس لمامدث ؟  "
 متر  " ٕٓ٘"     :  اولم  

َ(َ:َـ05َٝؿوؾََٓ٘ٚهَُٞٚ)َصَ          َأيؼحا
رى بممتا ن مى فف لمسنمرتنف ) لألوبؿ ولم نروك  ( كبليمم تخطمؾ فمػم " س  :  ذك

 يو لم م ؿ لمزما  ؟ "
 ٓ"     :  بةديم باولم  خمس دنموؽ  " 

ػرـصٌَِٓيطـ05ََٚٝذـإجَُٚ)َصَ     
ت
حمحػغَججلِـحشَ(َـَػٔحَئطجًَـحَٕٓؼـَٚٓـحَي

1ًََٗٚحَٕيوٞصٛحَٝهصَجمحصظَئُِـيحعزَجُ ىَهحٍَ
 س : ػ  " فام مةمنم رخ   لمموتوسنكؿ )؟! ( بتمع  ؟!!!!فتم               
ومشدى ذمؾ و  فف لم ميد لممذكور مـ ن ميد  نوم  و وفاي م كوؾ ف  فمػره  كىػي                 

 و  وُمامؿ فف نكوف ند  ميد مم ن مد عىني و 
فف  متػر  نسػتانؿ ماػي ٕٓ٘فاظػره ضػةنؼ و ػ ومونةػي مػف لماػمدث  عىػ  بةػد              

 ن ميد  نوم  و ػ ات  مو كمف اظره كمم  ر و ػ امينؾ ب ماس لماظر لمضةنؼ !! 
يذل فضبل  عف فف لمسنمرتنف ػ بانرلره ػ كماتم ند تخطنتمه بخمس دنموؽ و ػ ويػو                

فم ػػػؿ زماػػػ  تكػػػوف فنػػػي لمسػػػنمرتمف ) لألوبػػػؿ ولم ػػػنروك  ( ػ نػػػد نطةتػػػم و اسػػػس 
 زند عى  ع ر، كنىو مترلى !!!!!مزلعممـ عف لمسرع  و مم ن

فكنؼ نكوف يذل لمرتؿ و لمذى نمىػؾ موتوسػنكبل  و وال نمىػؾ سػنمر، و ػ كنػؼ                  
نكػػػوف    فػػػ  مسػػػرح لماػػػمدث بػػػممزعـ لمػػػذى روله و فػػػاذل كػػػمف ذمػػػؾ و ػ فكنػػػؼ  ػػػمد 

متػر  ٕٓ٘لمامدث ون مد عىني و بنامم اظره ضةنؼ و ومسمفتي مف  مونػس لماػمدث 
 ٓولمامدث ونس بةد فف تتموزله بخمس  دنموؽ كممبلى ؟!!!!!!!   و ػ

ػ   فمػم لممػدعو .... و  فػبل اةػرؼ مػي فنػولال اسػت رومم فو ا وممػم فو اةىػؽ عىنمػم و فمػو مػـ   ٗ
نسػػمس بتمتػػم   بتا ن ػػمى لمانمبػػ  و كمػػم فاػػي مػػـ نسػػمس فنضػػم بماضػػر لم ػػرط  و وكػػؿ 

 : ػ  فاي سوؿ ٔممتمم بماضر لمضمبط ....... ص 
 س  ػ   ممي  ت  نبلى  ممدتؾ  ؟                  
 ٓتػ  ػ    ا س ممتمم ف  فنولؿ لم ميدنف                   

َ:َـََٝٛظجَيغصَػِيَٚغالظَربلظحش
 بطبلف  وعدـ نبوؿ  ممدتي ممدلـ ند سمس  ممده سمب ني و ػ      1ألٍََٝل

 ومي و  بت م نىي و  وباص عبمرلتػي و ػ فف لم ميد تمتاف   ممدتي مف خبلؿ ممن  1جُػح٠ََٗ
امػػم  فػػأنولؿ لم ػػمود منسػػى مرلفةػػمى ناػػمؿ عىنمػػم فو نتػػرى لإلاضػػممـ إمنمػػم  و ول 
ونػموس و لمم تػرض فف لم ػميد  ػميديم وفدركمػم باولسػي و ػ  وفاػي ن ػمد عىنمػم و  
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و ػػػػممدتي عىنمػػػػم نخضػػػػس ت ػػػػدنريم مماتوليػػػػم ومةبمرلتمػػػػم  ومت م ػػػػنىمم وممػػػػم نةػػػػف 
ف نوتمي إم  نموىمم مف فسوى  فػ  لمػدنموؽ ولمتزونػمى منمػتاف إممممػي مىمما ؽ ف

وكػػؿ ذمػػؾ ال نتػػأت  و   ٓٓبمما ػػموؽ  و ػػدني فػػ  لإلدالم بمػػم فػػ  انػػمد وفمماػػ  
 ٓومامؿ فف  نتأت  بمإلامم  عى  فنولؿ لمسمب نف 

  إف نػػػػولوـ فدمػػػػ  لمثبػػػػوى نػػػػػد ت ةػػػػؿ ذمػػػػؾ و وت ػػػػػوؿ إف فػػػػبلف نػػػػد  ػػػػػمد "                     
بمضموف "  ممد، فبلف و ومكف يػذل مػف لمانمبػ  تةىنػؽ وو ػؼ م ػممد، سػمةى 
فةػبل  بكمفػ  ت  ػنبلتمم بةبػمرلى  وفم ػمظ مػف  ػمد بمػم ػ  فمػم عػدـ سػممع لم ػميد 
 ٓونبوؿ إاممتي عى  مف سب وه و ػ  فبل ف ؿ مي ات  ف   رلوس  لمامبمى ؟!! 

سمب نف و ػ ي  إامم  متممتر، ال تسػت نـ فف إامم  ذمؾ لممذكور ػ عى   ميدنف      1جُػحُعَ
و ػ  ألف  ػممد، لم ػميدنف لمسػمب نف مػي ال تت  ػمف و ػ  الفػ  مونػؼ وموضػس كػؿ 
 ػػميد مػػف لم ػػميدنف وزلونػػ  رشنتػػي و ػ  وال فػػ  مضػػموف فنػػولؿ كػػؿ ماممػػم و ػ  
فأاديمم ذليس إم  لمةبمسن   و ػ ولمثما  نػمدـ مػف لمةبمسػن  و وكػؿ ماممػم ػ مػف 

زلون  رشنتي ػ ن مد بولنة  تختىؼ عام ريم ومكوامتمم وتزونمتمػم عمػم موضةي و 
 ٓن مد بي لنخر 
َكٌيقَئطَٕيوٍََٞ:َـ                           

َََ!!!"َٗلؾَٓحجحءَك٠َأهٞجٍَجُشحٛضيَٖ"َََ؟َََََ
َ
َ

َٜٓٔسَجخلربز
َٜٓٔسَٝججرسَلػٓس

َٝضوغيغَجل٘سَجخلربزَجإلؿطشحعيس
َٟٞضوغيغَؿضيضَـَعكيغَجملـط

َيٌشقَجملـحُينَجُ ىَجغَٟجُطؼطيَْػِيٜح
كاػم نػد طىباػم مػف ماكمػ  فوؿ درتػ  ػ ولمتػ  فيػدرى كػؿ  ػ  و ػ  إاتػدلس متاػ  خبػر،         

ألدلم لممممػػػ  لمػػػبلـز فدلشيػػػم بمةمناػػػ  مكػػػمف لماػػػمدث ومةمناػػػ  لمسػػػنمرلى فطػػػرلؼ لماػػػمدث و ػ  
نر لممرورنػ  و وعىػ  لنػولؿ لم ػمود و وريم لم وتوغرلفن  و ػ  ولإلطبلع عى  لممامضػر ولمت ػمر 

 ٓٓٓو ػ وسػػممع مػػف تػػرى سػػممعمـ بانػػر اىػػؼ نمػػنف و ػ  متاػػدد كن نػػ  ونػػوع لماػػمدث و ػ 
ولمخطػػأ لمػػذى عسػػمه نكػػوف ماسػػوبم ممػػذل فو مػػذلؾ مػػف فطػػرلؼ لماػػمدث فو لممظاػػوف بػػأامـ مػػف 

 ػدلر مسػميم  كػؿ فطرلفػي و ػ  بمػم فػ  ذمػؾ لمسػنمر، لمبنتػو ننػمد، لممػمرس ....... و ػ وتادنػد م
خطػػأ فػػ  ونػػوع لماتنتػػ  ومػػدى إت ػػمؿ لموفػػم، ولإل ػػمبمى بخطػػأ كػػؿ مػػامـ  إت ػػمؿ لممسػػبس 
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 ٓبممسبس ولمةى  بمممةىوؿ 
زلم لإل ػما  عػف يػذل لمطىػس لمتػويرى و ػ متأاػم إمػ  بنػوى لمخبػر، لممةروفػ  بػممةىـ          ول 

 ٓت رنريم لإلست مرى ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٖولمخبر، ولم دؽ ولألمما  و ػ  وندمام بتىس  لممرلفة  
ومتا  لمخبرلم  لإلست مرن  و ػ كمتب  لمت رنر لألست مرى و ػ م كى  مف فرفػس لمةام ػر         

ػ  كبنر لمخبرلم لألستمذ لمىولم دكتور خبنر فامػد فبػو لم مسػـ فامػد و ٔعىمم وخبر، وسمة  و ػ  
دمػػ  لمتامونػػ  ومػػدنر لممةمػػؿ ػػػ  مسػػمعد فوؿ وزنػػر لمدلخىنػػ  سػػمب م ومسػػمعد لمػػوزنر مم ػػىا  لأل

ػ لمىولم ممادس خبنر ػ مامد متدى  ػبلح اموػس مػدنر لممةمػؿ لمتاػمو  ٕلمتامو  سمب م و ػ  
ورونس  ةب  لمرسـ لممادس   ولمت ونر لمتاػمو   سػمب م و ػ وخبنػر إست ػمرى وفاػوص لألدمػ  

بممرنػػمض و ػ وبػػادلر،  لمممدنػػ  و ػ وكػػمف خبنػػرل فنضػػم بأكمدنمنػػ   اػػمنؼ لمةربنػػ  مىةىػػـو لألمانػػ 
ػ لمىػػولم مماػػدس خبنػػر / إدلورد فػػمرس ػ  خبنػػر  ٖلممةىومػػمى ولألدمػػ  لمتامونػػ  ب طػػر و ػ 

ست ػمرى لم اػوص لممادسػن  و ػ  ػ  ٗلممةمناػمى ولإلست ػمرلى لم انػ  بػوزلر، لمدلخىنػ  سػمب م و ػ ول 
ولممةمناػمى لم انػ  ولمىولم كنممو  خبنر / فػمنز فراػمى لمػدتوى و  خبنػر فاػص لألدمػ  لمممدنػ  

ػ لمخبنػػر / عىػػ  عىػػ  فمػػنف ػ  ٘وت ػػدنر لألضػػرلر بمممنوػػ  لمم ػػرن  مىرنمبػػ  عىػػ  لمتػػأمنف و  
خبنر لمت ونر لم ا  وفاوص لألدم  لمممدن  بدوم  نطر وبمممةمؿ لمتامو  مىدلخىن  لمم ػرن  

ػ  ٚمراػمى لم انػ  و  ػ ولمخبنر / مامد إبرلينـ زنمد ػ خبنػر بػرلم  لمكومبنػوتر ولمم  ٙسمب م و ػ  
  ٓولمخبنر / ينثـ فشلد مامد ػ خبنر فاظم  لمكومبنوتر ولمم مرامى لم ان  

 مف لمت رنر لإلست مرى (    ٖوٕ) نرلتس ف  لمت م نؿ ص 
ونػػد فخػػذ لمت رنػػػر لم اػػ  لألست ػػػمرى و ػ عىػػػ  لمت رنػػر ) لم م ػػػر ( لمماػػرر بمةرفػػػ          

ر ػػػد لنثػػػمر لمممدنػػػ  لمامتمػػػ  عػػػف لماػػػمدث و ػ        مماػػػدس لممػػػرور / ...... و  فػػػ  مةػػػرض 
لفت ػر  ـ  ٔ ـ وي  ف  غمن  لأليمنػ  متاىنػؿ لماػمدث وت ػور كن نػ  ادوثػي و فخػذ عىنػي فاػي : 

لم  تادند إتتميمى  ارك  لم وى لممتسػبب  فػ  إاػدلث مولضػس لمتطبنػؽ فػ  لمسػنمرلى لمثبلثػ  
ػ وكذل  ٕمف لم در، عى  تادند لممسوومنمى و ػ   ) لألوبؿ ػ لمبنتو ػ لم نمى ( و لألمر لمذى ناد

عدـ لترلم م مبى  بنف فممكف لمتطبنؽ بكؿ سنمر، و باظموريم ف  لمسنمرتنف لألخرننف مػف انػث 
تتػػمه لماركػػ  ونػػو، لمضػػاط لممسػػبس مئلابةػػم  و   ػ تضػػننس لألثػػر لممػػمـ  ٖمسػػتوى لإلرت ػػمع ول 

نػؽ بمإلك ػدلـ لمخى ػ  ) فى فف لإلك ػدلـ لمذى ر ده ت رنر لمدورنػ  لالسػىكن  مػف وتػود تطب
لمسونس ننمد، لممتمـ لألوؿ ػ ويو مم  ٓـ  ٛٓٔكمف موتودل ومكاي إخت   ؟!!( مىسنمر، لألوبؿ 

ل ػػمر إمنػػي فنضػػم لمت رنػػر لممػػرورى لم اػػ  ولمػػذى ر ػػد وتػػود تى نػػمى بػػممظمر لمخى ػػ  مىسػػنمر، 
لمسػػونس   يػػذل  ٓـ  ٛٓٔلألوبػػؿ ػ مػػـ نظمػػر فػػ  لم ػػور لم وتوغرلفنػػ  مىسػػنمر،  ٗلألوبػػؿ و  

لإلك ػػػدلـ لمػػػذى كػػػمف نتوتػػػس لمػػػتا ظ عىنػػػي مؤليمنػػػ  لمبمماػػػ  مآلثػػػمر لمتػػػ  ر ػػػدتمم لمدورنػػػ  
لمبلسػػىكن  فنػػي و ػ ومػػـ تاػػظ يػػذه لمولنةػػ   لممممػػ  بػػمم اص ولمدرلسػػ  لمبلزمػػ  مت سػػنر فسػػبمبمم 
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مر، لممػػتمـ لألوؿ و ػػىتمم بمماػػمدث لمػػذى  تػػورى دالالى لألنػػولؿ بػػأف ياػػمؾ سػػنمر، عمكسػػى سػػن
ػ ومنس فدؿ عى  نى  لمةامنػ  مػف فف لمت رنػر لممػرورى ذلتػي نػد فثبػى  ٘و دمتي مف لمخىؼ و 

لمسونس و ػ ومس ذمؾ مـ نتابي  ٓفـ  ٛٓٔوتود تطبنؽ بممرفرؼ لمخى   لإلنمف مىسنمر، لألوبؿ 
ني ممةاػػ  ذمػػؾ ومػػـ ناػػدد عىػػ  وتػػي لمدنػػ   ػػكؿ ومكػػمف يػػذل لمتطبنػػؽ بممضػػبط و ػػىتي ب مسػػ

فغ ػػؿ لمت رنػػر لممػػرورى   ٙلمسػػنمر،  ونػػو، لمضػػاط لمماػػدث مػػي وم ػػدره و  رغػػـ فيمنػػ  ذمػػؾ و 
إثبمى  ثمر كسر لم ماوس لمخى   لألنمف مىسنمر، لألوبؿ و ػ مػس لأليمنػ  لمبمماػ  ممػذل لألثػر فػ  

ػ فورد لمت رنػر لممػرورى لم اػ  وتػود " تىػؼ " بػثبلث فػرد  ٚلستاتم  ظروؼ و ور، لمامدث و 
وتش و ػ دوف فف نوضػػح لمم  ػػود بمػػذل " لمتىػػؼ " و ػػىتي مػػف عدمػػي بظػػروؼ ومبلبسػػمى كػػم

ػ وتػػمم بػػممت رنر لم اػػ  لممػػرورى " إعوتػػم  لمتاػػوط لألربةػػ  " دوف فف ناػػدد  ٛلماػػمدث  و  
تتميمتمػم ومػدى  ػىتمم بػافرنز لمتزنػر، لموسػط  و ػ  ػ   ٜفممكامػم وسػببمم ولم ػو، لمتػ  فاػدثتمم ول 

مت رنػػػر لممػػػرورى لإل ػػػمر، إمػػػ  لنثػػػمر لمممدنػػػ  لمثمبتػػػ  فةػػػبل ومػػػآلف بمإلطػػػمر ومػػػـ نتضػػػمف ذمػػػؾ ل
لمكموت ػػػػوؾ وتػػػػاط لمةتىػػػػ  لمنسػػػػرى لألمممنػػػػ  مىسػػػػنمر، لألوبػػػػؿ وفثػػػػر إاتكمكمػػػػم بػػػػافرنز لمتزنػػػػر، 
لموسط  و مس فف ذمؾ يمـ تدل فػ  توضػنح وتادنػد اممػ  وكن نػ  عبػور لمسػنمر،  لمػ  لإلتتػمه 

ػ مـ نتضمف لمت رنر لممرورى مةمنا  مكمف  ٓٔماور لمطرنؽ و    لممةمكس وزلون  منىمم عى 
ػ إذ ف ػمر لمت رنػر لممػرورى لمػ  وتػود  ثػمر مػوف  ٔٔلمامدث ودرلسػ  مػم اػت  عاػي مػف  ثػمر و 

فامػر بممةتىػ  لألمممنػ  لمنماػ  مىسػنمر، لألوبػػؿ و ػ ولمكػمرتنر، لم ػم  لمنماػ  و ولمتمػ  لمنماػػ  
لمنما  وناطر، لم مسني لألمممن  متىؾ لمسػنمر، ػ ومػس فيمنػ  يػذه مف لمرفرؼ لألممم  ولم نان  

لنثػػمر  وموضػػةمم و مػػـ نتػػوخ لمت رنػػر لممػػرورى لمدنػػ  لمولتبػػ  ومػػـ نىتػػـز لألسػػىوس لمةىمػػ  فػػ  
لمتا ػؽ مػف اوعنػ  وذلتنػ  يػذه لنثػمر لمامػرلم و ػ ومػدى  ػىتمم بمػمد، طػبلم لمسػنمر، لم نػمى / 

 ٓننمد، لممتا  عىني  ٕٛٔ
 بممت رنر لم ا  لإلست مرى (  ٙػ  ٗم  امى ) ل

كذمؾ ر د لمت رنر لم ا  لألست مرى وتػود إختبلفػمى ولضػا  فػ  تادنػد لنثػمر              
لمممدنػ  لمتى نػمى بممسػنمرلى لمثبلثػ  بػنف مامضػر لإلسػتدالؿ ولمت ػمرنر و ػ وعىػ  ااػو مػم فورده 

مػ  باثػم  ت  ػنىنم  ُاانػؿ فػ  بنماػي عىػ  و ػ وباػث لمام ٛ/ٙلمت رنػر لألست ػمرى ت  ػنبل   ص 
اتم  فنػي و ػ مامػوال  عىػ   يذل لمت رنر لمذى ارتو إعتبمره تزمل ال نتتزف مف يذه لممذكر، و ػ ول 

 سدند فسبمبي و ػ إم  لماتنت  لم مطة  لنتن  : ػ
 "  فف  عبػػور لمسػػنمر، لألوبػػؿ مىتزنػػر، لموسػػط  كػػمف بسػػبس لماػػمدث لم تػػمو  لممتمثػػؿ         

فػ   ػدـ سػنمر،  فسػرع مامػم ممػم مػػف لمخىػؼ  فأتبرتمػم عىػ  لمةبػور مئلتتػمه لممضػػمد و ػ مػػس 
فا تػػمر فاػػد لإلطػػمرلى لمكموت ػػوؾ و ػ لألمػػر لمػػذى فدى إمػػ  خػػرو  لمسػػنمر، عػػف نػػدر، لممػػتمـ 
لألوؿ عى  لمتاكـ ف  اركتمم  كممبل  و ولاةدمى بذمؾ إرلدتي بسبس لمامدث لم تمو  لممركس 



357 

 

 ٓستانؿ تدلركي  "  و  ولمذى ن
 
 

َدٌََْهيحَّجُـردَجألج٘ىبَأَٝسـأَجُـري
َك٠َجُٞجهغَٝك٠َجُوحٕٗٞ
َٝك٠َأدٌحَّحمٌٔسَجُ٘وغ

فورد ت رنػػػر متاػػػ  لمخبػػػر، لإلست ػػػمرن  مامػػػوال  عىػػػ  سػػػدند فسػػػبمبي  وػػػػ و ػػػمد  لمخبنػػػر          
نػؿ ولنةػ  وعىمػ  لمىولم دكتور / فامد فبو لم مسـ رونس لمىتا  ػ  مد لممـ  لمماكمػ   فػ  تاى

وفا   تى  وفمنف و مدؽ وسدند و فف لمامدث نرتس إم   " سبس فتاب  " و " خطأ مىانر "  
فا ػػػػ  لمخبنػػػػر ولمت رنػػػػر لم اػػػػ  لإلست ػػػػمرى فدمتػػػػي و فر ػػػػد وبمم ػػػػور لم وتوغرلفنػػػػ  لمدنن ػػػػ  

   ــلممىت ط  مسنمر، لممتمـ لألوؿ و فاي ند تبلاظ  : 
ى ػػ  مىسػػنمر، لألوبػػؿ ننػػمد، لممػػتمـ لألوؿ ولمػػذى ف ػػمر ت رنػػر ػ     عػػدـ وتػػود لإلك ػػدلـ لمخ ٔ

ػ  ووتػػود تطبنػػؽ ب ػػم  لم ػػدر  ٕلمدورنػ  لمبلسػػىكن  إمػػ  وتػػود تطبنػػؽ فنػػي و   
لمخى ػػ   مىسػػنمر، لممػػذكور، فسػػ ؿ لم ػػاط  لمخى نػػ  متمػػ   لمػػدلخؿ بممتماػػس لألنمػػف 

 ٖلم ػػور، رنػػـ /  مىسػػنمر،  ويػػو مػػم ف ػػمر إمنػػي إتمػػمال  لمت رنػػر لم اػػ  مىاػػمدث "  )
ػ  "  إاثاػػمم  ٖ"  و     aبػممت رنر لإلست ػمرى لمم ػمر إمنمػم بسػمـ فزرؽ  وبػممرمز 

 ٖذرلع تثبنػػػى لإلك ػػػدلـ لمخى ػػػ  مىسػػػنمر، مػػػف لمامانػػػ  لمنماػػػ  )  لم ػػػور، رنػػػـ / 
ػ   " لا  ػمؿ ماط ػ   c"4بػممت رنر لإلست ػمرى م ػمرل إمنمػم بسػمـ فزرؽ وبػممرمز 

ؼ لألنمػف و ػػم  لم ػدرلمخى   مىسػػنمر، بممتماػس لمةىػػوى ماػمـ وبر ػػمـ  ػم  لمرفػػر 
مػػػف لمتماػػػس لألنمػػػف  باػػػدوث فتػػػؽ عىػػػ   ػػػكؿ مثىػػػث فثػػػر اػػػدوث لإلا  ػػػمؿ " )   

(     cبػػممت رنر لإلست ػػمرى م ػػمر إمنمػػم بممسػػمـ لألزرؽ وبػػممرمز  ٗلم ػػور، رنػػـ / 
) لم ػور،  ػ   "  تم ـ لم ػماوس لمخى ػ   لألنمػف مىسػنمر، لألوبػؿ لممػذكور،   "  ٘و  

 (  b0بممت رنر لإلست مرى م مر إمنمم بممسمـ لألزرؽ  وبممرمز  ٖرنـ /
ويذه لنثمر و وكمم فوضح لمت رنر لم ا  لإلست مرى و ويو بكؿ م ػتمبلتي تػزم ال            

نتتزف  مف يذه لممذكر، و ال نمكػف اػدوثمم إاّل مػف  ػدم  نونػ  مبم ػر، مػف لمخىػؼ مػف سػنمر، 
لمسػػنمر، لألوبػػؿ ننػػمد، لممػػتمـ لألوؿ و وبسػػرع  ت ػػوؽ سػػرعتمم ب ػػدر كبنػػر و  كماػػى تسػػنر خىػػؼ

انػث فدى لم ػػو،  لمدلفةػ   لم ػػدند، مىامنػ  ػ ولمتػػ  فاػػدثى يػذه لنثػػمر لممر ػود، ػ  إمػػ  دفػػس 
ممػم  ٓٓسنمر، لممتمـ لألوؿ ) لألوبؿ ( إم  تم  لمنسمر ب و، وبزلونػ  منػؿ اػمد، مامانػ  لمنسػمر

دث عى  لمااػو لمت  ػنى  لمسػمبؽ لإل ػمر، إمنػي وػػ ولمػذى نشكػد فف لم ػدم  فدى إم  ونوع لمام
 ٓـ  ٖٗٓ٘ٓٚوبمممولتم  إامم كماى مف لمسػنمر، لمبنتػو  ٕٛٔلمرونسن  لمت  تى تمم لمسنمر، / 
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لم ػمير،  ننػمد، لممػػمرس ....... لمػذى  ػػمد لمضػمبط بأاػػي يػرس ولخت ػػ  مػف مكػػمف لماػمدث و ػ 
ي لمت رنر لإلست مرى بممت  نؿ ولمبنمف ماموال  عى  سدند فسبمبي وذمؾ عى  لمااو لمذى تضما

 ٓولستخبل متي وبمألدم  لمةىمن  ولم ان  
و ػ  ػػماب  لم ػػدم  لمرونسػػن    ٖ٘ٓو نػػ  يػػروس ...... و ػ نموػػد لمسػػنمر، لمبنتػػو          

ت ػ   لم ػمير،    بممسنمر، لم نمى ننمد، لممتا  عىني و ػ فف لمثمبى بممت رنر لمطب  لم مدر مف مس
 ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚص  ٗرٖٓلمتخ  ػ  و ػ فف سػػمع  و ػومي إمػػ  لممست ػػ   كماػػى لمسػػمع  

فى بةػػد ااػػو فربػػس سػػمعمى مػػف ونػػوع لماػػمدث ؟!! وفػػ  إفػػمد، فخػػرى مػػذلى لممست ػػ   موتػػود، 
فى بةد  ااو خمس سمعمى   ٜٜٜٔ/ٚ/ٕٚص  ٘رٖ٘بمألورلؽ و  فف ذمؾ كمف ف  لمسمع  

ف مم مبرر ظمير فو ولضح فو مة وؿ ُن سر إخت ػمشه يػذه لمسػمعمى مف ونوع  لمامدث ؟!! دو 
لمخمس  فو لألربة  و  سنمم ول مبتي مترد ترح رض  بمألاؼ وفس ؿ لمركبػ  لمنسػرى  وكدمػ  
ب رو، لمرفس ػ ويذل لممروس مف مكمف لمامدث و ػ ولإلخت مم يذه لمسػمعمى لمخمسػ  فو لألربةػ  

فاػي إ ػطدلـ فةػبل  بممسػنمر، لم نػمى ننػمد، لممتاػ  عىنػي و ػ و ػ ُن سػر مػم روله لم ػمود و ػ مػف 
وُن سػػره مػػم فكثػػر مػػم نطػػس بػػي ت رنػػر لمىتاػػ  لم انػػ  لإلست ػػمرى مػػف فف يػػذه " لم ػػدم  " كماػػى 
بمممولتم  و ػ وفامم ي  لم دم  لمرونسن  ولممشثر، بسنمر، لممتا  عىنػي و ػ وفاػي كػمف مػدى نموػد 

 ٓومتسس مىمامور، وتبلف  لإل طدلـ بسنمر، لممتا  عىني  لمسنمر، لمبنتو ) ...... ( فر  
ومػػػػم فورده لمت رنػػػػر لإلست ػػػػمرى و ػػػػمد بػػػػي لمخبنػػػػر فمػػػػمـ لمماكمػػػػ  و ػ  يػػػػو لمولنػػػػس         

سػػولم ـ    لممسػػتخىص بمألدمػػ  لم انػػ  وبمنثػػمر لممر ػػود، بممسػػنمر، لألوبػػؿ ننػػمد، لممػػتمـ لألوؿ و 
لمخىػػؼ يػػ  سػػنمر، فتابنػػي كمػػم روى وروى  .....  كماػػى لمسػػنمر، لم ػػمدم   مىمػػتمـ لألوؿ مػػف

  ٓو........ و ػ فـ كماى لمسنمر، لم نروك  ننمد، لممتمـ لمثما  كمم تةت د لمانمب  
فممرولنتػػمف و ػ  تت  ػػمف فػػ  فف سػػنمر،  " لممػػتمـ لألوؿ  " نػػد تى ػػى بمم ةػػؿ سػػببم   فتابنػػم         

مثىمػم فت  ػى ـ  ٓنر ف   ػممدتي فمػمـ لمماكمػ  ر ده لمت رنر لم ا  لإلست مرى وتادث بي لمخب
لألدمػػ  عىػػ  لمسػػبس لألتابػػ  لمرلتػػس مىانػػر و ػ  ويػػو إ ػػطدلـ لمسػػنمر، لمبنتػػو ننػػمد، لممػػمرس 

 ٓعى  ااو مم سىؼ  ٕٛٔ....... بممسنمر، / 
 نػػػ  ذمػػػؾ و يػػػو إت ػػػمؽ يػػػذل لمػػػدمنؿ لم اػػػ  لممسػػػتخىص مػػػف لنثػػػمر لمممدنػػػ  لممةمناػػػ           

مألدمػ  لم انػ  و ػ  مػس مػم  ػمد بػي فمػمـ لمماكمػ  لمضػمبط ومنػد يانػدى و ػ  ف ػد ولممر ػود، وب
فوضح ب ممدتي ػ  ويو فوؿ مف لات ػؿ إمػ  مسػرح لماػمدث وػػ  فف "  فنػي اػمس تمانػ  نممػى بػأف  

ػ  كمم لت  ى فنولؿ  ٓنمود لمسنمر، لألوبؿ ) لممتمـ لألوؿ ( فني عربن  إ طدمى بي ويربى  " 
لمسنمر، لمبنتو ننمد، ....... لمذى يرس مف مكمف لمامدث ند  دمى لمسنمر،  لم مود عى  فف 

 ٓننمد، لممتا  عىني رامي ل   ٕٛٔ
فمم لاتم  إمني لمت رنر لم ا  لإلست ػمرى و وفنػولؿ لمخبنػر فمػمـ لمماكمػ  و ػ  نت ػؽ مػس         
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لماػمدث ػ عػف  ػمود  مم ا ىػي إمػ  لمماكمػ  لمضػمبط / ومنػد يانػدى ػ فوؿ مػف إات ػؿ إمػ  مكػمف
ذمػػؾ لماػػمدث لمػػذنف فنػػر بأاػػي مػػـ نتػػر سػػممعمـ  كىمػػـ و وفف فرن ػػم  مػػامـ ذكػػر فمممػػي فف سػػنمر، 
إ طدمى بممسنمر،  لألوبؿ مىمتمـ مف لمخىؼ ويربى و ػ  ونت ؽ مس ممذكره تمنس لم مود مف  

 ٓفف لمسنمر، لمبنتو ننمد، لمممرس / ...... ند ل طدمى بسنمر، لممتا  عىني 
م د إاتمػ  رفى لمىتاػ  لم انػ  لمتػ  امضػى بمممػ  لمت رنػر لإلست ػمرى و إمػ  فامػم  تػرى        

 ـــمف ولنس ممتـ إستةرلضي بممت رنر  : 
"  فف عبور لمسنمر، لألوبؿ مىتزنر، لموسط  كمف بسبس لمامدث لم تمو  لممتمثؿ ف           

مةبػور مئلتتػمه لممضػمد و مػس فا تػمر  دـ سنمر،  فسرع مامم ممم مف لمخىػؼ  فأتبرتمػم عىػ  ل
فاد لإلطمرلى لمكموت وؾ و ػ لألمر لمذى فدى إم  خرو  لمسػنمر، عػف نػدر، لممػتمـ لألوؿ عىػ  
لمتاكـ ف  اركتمم  كػممبل  و ولاةػدمى بػذمؾ إرلدتػي بسػبس لماػمدث لم تػمو  لممركػس و  ولمػذى 

 ٓنستانؿ تدلركي  "  
 بممت رنر لإلست مرى ( ٖٖ) ص 

َُِـغػسَجملؼػٞٓسَلَطذسَ  َذطحضحا
م ػد تمسػؾ لممػتمـ لألوؿ بأاػي كػمف نسػنر بسػرع  عمدنػ  و ػ وفكػدى ........  بأنولممػم         

ػ  ٓٗفف سػرعتي كماػى اػولم    ٔبماضػر لم ػرط   و وكماػى بممسػنمر، لألوبػؿ ننػمد، لممػتمـ /
تةمكسػػػػمـ  كػػػػـ/ سػػػػمع   و وا ػػػػى لمسػػػػبمؽ لممزعػػػػـو  و  وفوردى  بأاػػػػي كماػػػػى ياػػػػمؾ سػػػػنمر، ٓٙ

   ٓوتاارؼ عىنمـ و و دنى عى  ذمؾ ...... لمت  كماى فنضم بممسنمر، لألوبؿ 
 

كـ  ٓ٘ٔعى  م وم   ـو ن  كذس مف تدفول بممسرع  و فامـ إت  ول ػ كممةدلدلى ؟!!!           
ـ  بػأامـ تولف ػول فو  / سمع  و ػ ويذل مم النتأت  لإلت مؽ عىني بدوف عدلدلى !!! و وناطػؽ مػف ثػ

 ٓرضول     عى  نوؿ ذمؾ !!! اُ 
ومػػنس فدؿ عىػػ  كػػذس لمػػرتـ بممسػػرع  لمةممنػػ  و ممػػم فورده ت رنػػر لمىتاػػ  لإلست ػػمرن          

و ػ إستخبل ػم  مػف لما ػموؽ لمةىمنػ  ولم انػ  لممتةػمرؼ عىنمػم و ػ فمػف لممةػروؼ  ٕٓ/ٜٔص 
و ػ وزمػف لإلسػتتمب  و  عىمنم  فف عمىن  تونؼ لمسنمر، تتػأثر بمتموعػ  مػف لمةولمػؿ لممنكمانكنػ 

بمإلضػػػمف  إمػػػ  إتتػػػمه لمػػػرنح و  ودرتػػػ  لماػػػرلر، و واممػػػ  لإلطػػػمرلى لمكموت ػػػوؾ ودرتػػػ  واممػػػ  
ا و ػمم و  ودرتػ  ضػاط لممػولم بػدلخىمم و  وامومػ  لمسػنمر، و ػ ومةممػؿ لإلاتكػمؾ و وفاػي مػػو 

 ٓ٘ٔلألوبؿ كماى  اى لمم ػوم  لإلت منن  )؟!!( لمارنب  )؟!!( مى مود مف فف سرع  لمسنمر، 
كـ /سمع  و ػ وند تأكد فامم إ دمى بمإلطمر لألممم  لألنسر بأفرنز لمتزنػر، لموسػط  ػ مكػمف 

 الـز ذمؾ وم تضمه فف تا ىس لمسنمر، إا بلبم  ماتومم  ػ ويذل مـ نادث !!!
 (ٕٓ/ٜٔ) لمت رنر لإلست مرى ص 
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سور ففرنػز لمتزنػر، لموسػط  و ػ  مذمؾ ػ فاف عدـ إا بلس لمسنمر، لألوبؿ ماظ  عبوريم        
( و ػ نشكػػد مة ومنػػ  سػػرع  لمسػػنمر،  ٖٕص  ٖوكمػػم فورد ت رنػػر لمخبػػر، لإلست ػػمرى ) ف ػػر، / 

سػـ ػ كػمف مػف  ػأاي  ٖٓلألوبؿ و ػ ألف يذل لإلعتبلم ػ كمم ت وؿ متا  لمخبر، ػ إلرت مع اػولم  
تسػػػنر بسػػػرع  عممنػػػ  فف نخػػػؿ بماػػػور إتػػػزلف لمسػػػنمر، لألوبػػػؿ عػػػف سػػػطح لألرض و فىػػػو كماػػػى 

  ٓم مر إا بلبمم فمرل  اتمنم  
وعػػف لمسػػبس لمثػػما  لألتابػػ  مىاػػمدث و  ف ػػد إت  ػػى فنػػولؿ لم ػػمود عىػػ  لف لمسػػنمر،          

ننػمد، لممتاػ  عىنػي رامػي  ٕٛٔلمبنتو ) ننػمد، لممػمرس ....... ( ػ  نػد ف ػطدمى بممسػنمر، / 
... و و خػروف و وعػف  ػكؿ يػذل لإل ػطدلـ و ل   و  ف د  مد بذمؾ ....... و و مد بي ....

وفثػػره و  فورد لمت رنػػر لإلست ػػمرى و و ػػمد لمخبنػػر روػػنس متاػػ  لمخبػػرلم لإلست ػػمرن  فػػ  فنولمػػي 
فمػمـ لمماكمػ  لإلسػتوامفن  و ػ  فف  "   لمسػنمر، لم نػمى  ػ ننػمد، لممتاػ  عىنػي ػ  إاارفػى إثػر 

لمنمػػػنف فػػػ  إتاتػػػمه ع ػػػمرس لمسػػػمع  اتػػػ   إاتكمكمػػػم بسػػػنمر، لممػػػتمـ لألوؿ ػ فػػػ  دورلامػػػم إمػػػ 
ف باى  م دمتمم ف  مولتم  لمسػنمر، لمبنتػو ) ننػمد، لممػمرس ......... ( ػ فم ػطدـ لمتماػس 
لألمػػمم  لألنسػػر مىسػػنمر، لمبنتػػو بممتماػػس لألمػػمم  لألنسػػر مىسػػنمر، لم نػػمى و ػ ول ػػتبكتم فػػ  

 ٓت مدـ تبلام  ات  و ىتم إم  سور لمكوبرى  " 
 ٕٛٔػ بممسػنمر، لم نػمى / ٔمشدى ذمؾ و ػ فف ت ػمدـ لمسػنمر، لألوبػؿ  ننػمد، لممػتمـ /ف         

نت ػػر فثػػر يػػذل  كػػمف ت ػػمدمم  ماػػدودل  عىػػ  لمااػػو لمسػػمبؽ بنماػػي بػػممت رنر لإلست ػػمرى و ػ ول 
اارلؼ لمسنمر، لم نمى إم  لمنمنف ف  إتتمه  لمت مدـ لممادود عى  تطبنؽ  م  لمسنمرتنف و ول 

ات  ف باى م دمتمم   ف  مولتم  لمسنمر، لمبنتو و فا ػطدمى بمػم لمسػنمر، ع مرس لمسمع  
لمبنتو لم مدم  ف  سرع  عممن  وتمم  موتػي و وظمػرى نػو، يػذه لم ػدم  بػنف لمبنتػو ولم نػمى ػ 
ومسػػػػتوى إتممديػػػػم ودرتػػػػ  إمت مفمػػػػم عىػػػػ  لمتماػػػػس لألنسػػػػر مػػػػف لمسػػػػنمر، لم نػػػػمى و بتػػػػأثنر نػػػػو، 

و ثػػـ إسػػتمرى لماركػػ  لمت ػػمدمن  بػػنف لمسػػنمرتنف لمبنتػػو ولم نػػمى إ ػػطدلـ لمسػػنمر، لمبنتػػو بمػػم 
بطػػػوؿ م دمػػػ  لمسػػػنمر، لمبنتػػػو اتػػػ  إ ػػػطدمى بسػػػور لمكػػػوبرى وتون ػػػى عػػػف لماركػػػ  و بنامػػػم 

 ٓإستكمىى لمسنمر، لم نمى ارك  دورلامم مىتةممد م دمتممعى  لمتزنر، لموسط  
م دكتور / فامػد فبػو لم مسػـ و روػنس متاػ  وند سأمى لمانمب  لمةمم  و ػ  لمخبنر لمىول          

مامضر لمتىسمى لإلستوامفن    ٕٓ) ص  ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٖلمخبرلم لإلست مرن  ػ  سأمتي بتىس   
ت مدى ادوث لمت مدـ  و فأتػمس بأاػي نػمـ ب نػمس  ٖ٘ٓ( عمم إذل كمف بامكمف لمسنمر، لمبنتو 

وفف لمسنمر،  " لألوبؿ " نػد عرض يذل لمتماس مف لمطرنؽ عى  لمكوبرى فوتده تسة  فمتمر و 
متر  و ومف ثـ كمف فممـ نمود لمسنمر، " لمبنتػو "  ٕلست رى ف  مامذل، تزنر، لموسط بةرض  

سػػبة  فمتػمر تسػػمح مػي بممماػػمور، مػو كماػى سػػرعتي مة ومػ  ويػػو مػـ نسػػتخدـ   ٚمسػمف  عرضػمم 
 ٓلم رلمؿ ول طدـ بممسنمر، لم نمى ) ننمد، لممتا  عىني ( 
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ثمبى ممم ت دـ و فف يامؾ  "  سػببم فتابنػم  "  "  باػمدث فتػمو  "   ػمدر  "  مػف فمم        
لمانر " و ػ  يو لمذى دفس سنمر، لممتمـ لألوؿ يذل لإلاػدفمع لماػمد إمػ  تمػ  لمنسػمر عىػ  ااػو 
مػم سػىؼ و ػ  وفف ياػمؾ  " سػببم فتابنػم  خػر " بخطػأ "  مػف لمانػر "  و ػ  يػو خطػأ ....... 

مبنتػو لمتػ   ػدمى سػنمر، لممتاػ  عىنػي وكػمف فمممػي متسػس بةػرض لمكػوبرى و ػ  نمود لمسػنمر، ل
وكمم فوضػح لمخبنػر فػ  فنولمػي فمػمـ لمماكمػ  و ػ نسػمح مػي بتبلفػ  لإل ػطدلـ بسػنمر، لممتاػ  

 ٓعىني لمذى كمف إ طدلمي بمم يو لم دم  لمرونسن  لمت  ما ى بمم وفدى إم  لماتنت  
 

مف  نا نػػمف فى مسػػوومن  مىمػػتمـ لألوؿ عػػف اتنتػػ  لماػػمدث و ػ  ويػػذلف لمسػػببمف لألتابنػػ      
 ٓون طةمف فى عبلن  سببن   ند ت ترض ػ بناي وبنف اتنت  لمامدث  

َلَحمََإلكرتجعَجخلـأ:ََََََََأٝلَ
َكحخلـأَؿريَجُؼٔضَٟليلرتعَََََََََََََََ

 ٝلجيٞػَجكرتجػَََََََََََََٚ
َٜٓحَذإَٔ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َجُؼضيضََٖٓأدٌح

"  لمخطأ  ف  ترلوـ لمخطأ غنر لمةمدى الن تػرض و وفف سػبلم  لماكػـ  بمإلدلاػ  فػ          
  ٓلمترلوـ غنر لمةمدن  م روط  ببنمف ركف لمخطأ ولمتدمنؿ عىني 

َ:َـَٝك٠َدٌَْهلحَضوٍَٞحمٌٔسَجُ٘وغ
لممرتكػػس وفف  " نتػس مسػػبلم  لماكػـ فػػ  لمتػرلوـ غنػػر لمةمدنػ  فف نبػػنف عا ػر لمخطػػأ       

وفاي نتس مذمؾ عى  لماكـ فف  ٓٓنورد لمدمنؿ عىني مردودل  إم  ف ؿ  انح ثمبى بمألورلؽ 
نستظمر ندر لمانط  لمكمفن   لمت  نةػد لمطػمعف عػف  إتخمذيػم ومػدى لمةامنػ  لمتػ  فمتػي بػذممم 

ف  مدى وكن ن  سىوكي ولمظروؼ لممانط  ولم ى  بنامم وبنف لمامدث منتسا   ػ مف بةد ػ  بنم
ندر، لمطػمعف فػ  يػذه لمظػروؼ عىػ  تبلفػ  لماػمدث و وفثػر ذمػؾ كىػي عىػ  ننػمـ فو عػدـ ننػمـ 
ركف لمخطػأ وتػولفر رلبطػ  لمسػببن  فو إات مومػم و وفف لماكػـ إذ فغ ػؿ بنػمف مػم ت ػدـ نكػوف مةنبػم  

  ٓبمم  ور ممم نستوتس ا ضي " 
 ٗٔٔػ   ٘ٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٔ/ٖٕ*    ا ض 
َ:َـَُ٘وغَذإًٔٔحَهؼصَحمٌٔسَج

"   ػػا   لماكػػػـ فػػػ  ترنمػػػ  لم تػػػؿ  لمخطػػػأ  تسػػػتوتس بنػػػمف  ونػػػموس لماػػػمدث وكن نػػػ          
ا ػػومي وكاػػي لمخطػػأ لمماسػػوس إمػػ  لممػػتمـ و وفف إسػػامد رلبطػػ  لمسػػببن  نتطىػػس إسػػامد لماتنتػػ  
إم  خطأ مادد مىتما   و  وفاي إذل مـ نبنف لماكـ مدى ندر، لمطػمعف فػ  لمظػروؼ لمتػ  ونػس 

نمم لمامدث عىػ  تبلفػ  ونوعػي وفثػر ذمػؾ فػ  ننػمـ ركاػ  لمخطػأ ورلبطػ  لمسػببن  ػ فااػي نكػوف ف
 ٓمةنبم  بمم نوتبي ا ضي " 
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  ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ س ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  ا ض 
 
 

َ:َـََٖٝٓجملوغعَك٠َٛظجَجُظضصَأٗٚ
وؿ "  ممػم كػػمف لمخطػأ يػػو لمػػركف لمتػويرى فػػ  ترنمػ  لم تػػؿ غنػػر لمةمػدى وبانػػر، نتاػػ        

لم تؿ إمػ  اػمدث عرضػ  وال ت ػـو مػف لتىػي مسػوومن  ػ فااػي نتػس عىػ  ماكمػ  لمموضػوع فف 
تبناي ف  اكممم بمإلدلا  وتورد لمػدمنؿ عىنػي مػردودل  إمػ  ف ػؿ  ػانح ثمبػى بػمإلورلؽ ونتةػنف 
ال  كػمف  فف نكوف يذل لمبنػمف ولضػام   بانػث نمكػف فف نسػتخىص ماػي لإلنتاػمع بتػولفر لمخطػأ ول 

 ٓبم  م  ور تسبنبي   "  لماكـ مةن
   ٜٗػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٕ/ٓٔ*  ا ض 
  ٜٗٔػ  ٖٜٜػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 
  ٖٓٓص  ٕٛٗرنـ  ٕمتموع  لم ولعد لم ماوان     ٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 

َ:َـًََٔحَهؼـــص
ع وبػػمى ت تضػػ   ٖٕٛ"  بػػأف ترنمػػ  لم تػػؿ لمخطػػأ  ػ اسػػبمم يػػ  مةرفػػ  بػػي فػػ  لممػػمد،      
ا  لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذى نمرفي و ػ ورلبط  لمسببن  بنف لمخطأ ولم تؿ و ػ بانػث إلدل

ال ُنت ور ونوعي بانر   يذل لمخطأ و ػ فاذل كمف لماكـ مـ نبػنف فوتػي لمخطػأ لمػذى ُاسػس إمػ  
ببن  لمطمعف بمم ن نـ لمريم ومـ نا  مم بىوغم  إمػ  غمنػ  لألمػر فنمػم و ػ كمػم مػـ نبػنف عبلنػ  لمسػ

فنضػػم  بمإلسػػتامد إمػػ  لمػػدمنؿ لم اػػ  لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لألمػػور لم انػػ  لمباتػػ  فػػاف 
َٓلماكـ نكوف ولتس لما ض " 

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

َ:ََـًََٔحَهؼـــــص
  يػو لمػركف لمممنػز ممػذه لمتػرلوـ ومػف ثػـ فااػي "  بأف لمخطأ ف  لمترلوـ غنػر لمةمدنػ         

نتس مسبلم  لماكـ بمإلدلا  ف  ترنمػ  لم تػؿ لمخطػأ فف نبػنف ػ فضػبل  عػف مػشدى لألدمػ  لمتػ  
إعتمد عىنمم ف  ثبوى لمولنة  عا ر لمخطأ لممرتكس وفف نورد لمدمنؿ عىني مردودل  إم  ف ؿ 

 ٓ انح ثمبى ف  لألورلؽ "
   ٖٔػ  ٙٗٔػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕ/ٔٔ*  ا ض 
   ٜٔػ  ٕٜػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٔ/ٕٚ*  ا ض 

 
ومػػػف لمم ػػػرر مػػػذمؾ فف لم ػػػمرع لمتاػػػمو  ال نةتػػػرؼ ب ػػػرلوف لمخطػػػأ و وخطتػػػي فػػػ  ذمػػػؾ         
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مختى   عف خط  لم مرع لممػدا  و وتسػتاد خطػ  لم ػمرع لمتاػمو  لمػ  مبػدف  خ ػن  لمسػوومن  
بػؿ نتةػنف لثبػمى ذمػؾ لمخطػأ   ٓتكػس فةػبل  لمتامون  . وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ  مػف إر 

و  ولممكىؼ بمإلثبمى يػو سػىط  و فػمف مػـ نثبػى خطػأ لممػتمـ تةنػنف عىػ  لم مضػ  فف نبروػي و 
 ٓدوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  

   ٗٔٗػ  ٜٙٛٔاتنس اسا  ػ ط  مامود *   رح لمة وبمى ػ لم سـ لمخمص ػ مىدكتور
 ٖٓٓػ ص  ٕٛٗػ  ٕلعد لم ماوان  ػ عمر ػ   ػ  م  لم و ٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓ*  ا ض 

 
َئٗؼضجَّعجذـسَجُـرريس:ََََغحٗيح
َُِٔطَْٜجألٍَٝذ٘طيجسَجمحصظََََََََََََ

َجُظَٟيغجغَُـردَأج٘ىبَحبحصظَٓلحجةَخبـأَٓؼصٝؼََٖٓجُـري
َِقسـأَؿحتنَجُـيحعزَجُ ىَطضٓصَؿيحعزَجملطَْٜجألٍََٖٝٓجخلََ(0)
1ََ.......سـأَؿحتنَجُـيحعزَجُريجَٞـَجهلحعخَ/َََ(6)ََََََََََ

ف ػد تػولتر نضػمم ماكمػػ  لمػا ض عىػ  فف  "  عبلنػػ  لمسػببن   "  ػ عا ػر فػ  كنػػمف        َ
ف ممى ماكم  لما ض  :  " إف لم ماوف نوتس فػ  ترنمػ    ٓلمترنم   و رط مىمسوومن  عامم 

   ـ      و لمسػػػػػػبس  فػػػػػػ  وفػػػػػػم، لممتاػػػػػػ  عىنػػػػػػي   "  لم تػػػػػػؿ لمخطػػػػػػأ فف نكػػػػػػوف خطػػػػػػأ لممػػػػػػتمـ  يػػػػػػ
ػ ص  ٘ٚػ  رنػـ /  ٙػ  م  لم ولعػد لم ماوانػ   ػ متموعػ  عمػر و     ٖٜٗٔ/ٔ/ٛٔ)  ا ض 

(  و ػ   كمػم نممػى  : ػ   "  إذل لاةػدمى رلبطػ  لمسػببن   إاةػدمى لمترنمػ  مةػدـ تػولفر   ٓٓٔ
ػ   ٙمػ  فاكػمـ لمػا ض ػ س ػ  ٜ٘٘ٔ/ٗ/ٕٙفاػد لمةام ػر لم ماوانػ  لممكواػ  ممػم  " ) ا ػض 

( و ػ  وو ػ ى ماكمػ   ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٚو  ا ػض   ٔٚٛػ ص  ٖٕٙرنػـ 
ػ س  ٜٔ٘ٔ/ٙ/ٗٔلما ض عبلن  لمسببن  بأامم  " ركف تويرى مف فركمف لمترنمػ  " ) ا ػض 

و  ا ػػػض   ٕٓٛػ  ٔ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٙ/ٖٔو  ا ػػػض   ٕٕٔٔػ  ٘ٗٗػ  ٕ
   ٓ(  ٕٓٚٔػ   ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔ

َ:َـَٝهؼصَذإٔ
"  خطأ لممتا  عىني فو لمانػر  ن طػس رلبطػ  لمسػببن  متػ  إسػتارؽ خطػأ لمتػما  و ػ          

وكمف كمفنم  بذلتي إلاػدلث لماتنتػ  ػ ودفػمع لمطػمعف باا طػمع تىػؾ لمرلبطػ  تػويرى نترتػس عىػ  
ا ػػنىي وبنػػمف مػػدى نػػدر، ثبوتػػي إات ػػمم مسػػوومنتي لمتامونػػ  ولممدانػػ  وعىػػ  لمماكمػػ  فف تةاػػ  بت

لمطػمعف فػػ  لمظػروؼ لمتػػ  ونػػس فنمػم لماػػمدث عىػ  تبلفػػ  ونوعػػي وفثػر ذمػػؾ فػ  ننػػمـ فو عػػدـ 
ننػػمـ ركاػػ  لمخطػػأ ورلبطػػ  لمسػػببن  و ػ فػػاذل فغ ػػؿ لماكػػـ ذمػػؾ فااػػي ال نكػػوف   نػػد بػػنف لمولنةػػ  

لم ػػػماوف وكن نػػي ا ػػػوممم بنماػػػم  كمفنػػم  نمكػػػف ماكمػػػ  لمػػا ض مػػػف إعمػػػمؿ رنمبتمػػم عىػػػ  تطبنػػػؽ 
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تطبن ػػم   ػػانام  عىػػ  ولنةػػ  لمػػدعوى و ػ ونكػػوف م ػػوبم  بمم  ػػور فضػػبل  عػػف لإلخػػبلؿ باػػؽ 
 ٓلمدفمع 

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

مػػذمؾ  نضػػى ماكممػػ  لمػػا ض نضػػى ماكمػػ  لمػػا ض فػػ  لمةدنػػد مػػف فاكمممػػم و ػ        
بػػبطبلف ون ػػور لماكػػـ لمػػذى ال نتضػػمف إثبػػمى تػػولفر عبلنػػ  لمسػػببن   و ػ  " ووتػػوس إثبػػمى 
 إرتبػػػػػمط عبلنػػػػػ  لمسػػػػػببن  بػػػػػنف لمخطػػػػػأ ولموفػػػػػمه إرتبػػػػػمط لممسػػػػػبس بممسػػػػػبس ولمةىػػػػػ  بػػػػػمممةىوؿ  " 

(   و   ٛٙػ  ٘ٚػ   ٕػ  مػ  لم ولعػد لم ماوانػ   ػ مامػود عمػر ػ تػػ ٖٜٓٔ/ٓٔ/ٖٓ)  ا ػض  
وبأاػي  : ػ   "  إذل كػمف لماكػػـ نػد فغ ػػؿ بنػمف تػولفر رلبطػػ  لمسػببن   تةػػنف ا ضػي م  ػػور،   "   

ٓ 
 سممؼ لمذكر   ٓٓٔػ  ٘ٚ ـ ٙ   ـعمر  ـ م  لم ولعد لم ماوان  ـ ٖٜٗٔ/ٔ/ٛٔا ض *  

 ٖٓٚػ  ٔٙ٘ػ  ٙػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر ػ تػ  ٜ٘ٗٔ/ٗ/ٖٕ*  ا ض 
 ٗٙٙػ  ٖٓٚػ  ٚػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر ػ  تػ  ٜٛٗٔ/ٕٔ/ٙا ض *  

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

 
 
َ:َــََهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ ًٔح
"  لماكـ لمذى النرد عى  لمدفس بمات مم عبلن  لمسػببن  و نكػوف  نػد سػكى عػف لمػرد عىػ       

دفػػػمع تػػػويرى ن ػػػـو عىػػػ  إات ػػػمم رلبطػػػ  لمسػػػببن   بػػػنف لمخطػػػأ ولماتنتػػػ  ممػػػم نةنبػػػي بمم  ػػػور 
 ٓلمموتس ما ضي  "   
 ٚٛ٘ػ  ٚٗٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٓٔ/ٔ*  ا ض 

ََ:َــًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"  نتةنف عى  لمماكم  فف ت سط يذل لمػدفس ا ػي إنػرلدل  مػي وردل  عىنػي و ػ  فمػم ويػ            

 مـ ت ةؿ فاف اكممم نكوف مةنبم  بمم  ور ف  لمتسبنس  ممم نتةنف  مةي ا ضي    " 
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 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔ*  ا ض  
 
 
 

امػم ت ػترط فف نكػوف ولضػام  م  ػبل  و  بؿ إف ماكم         لما ض و التكت   بأى بنمف و ول 
ومػػف ثػػـ كمفنػػم و ػ  وفاػػي  إذل كػػمف لمتا نػػؽ مػػف تػػولفر عبلنػػ  لمسػػببن  نثنػػر باثػػم  فانػػم  ونتطىػػس 

 ٓلمرتوع إم  رفى فيؿ لمخبر، و فاف لماكـ نتةنف فف ن دـ لمدمنؿ لم ا  لممثبى مىةبلن   
 ٘ٔٛػ   ٙ٘ٔػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/ٔٔ/ٕٕ*  ا ض 
 ٛٗ٘ػ  ٔ٘ٔػ  ٛػ س ٜٚ٘ٔ/٘/ٕٚ*  ا ض  
  ٜٛٓػ  ٖٛٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٔٔ/ٗٔ*  ا ض  

بػػػؿ وفوتبػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض فف نكػػػوف لمػػػرد عىػػػ  لمػػػدفس بمات ػػػمم عبلنػػػ  لمسػػػببن  ردل          
م  ػػػػبل  مػػػػدعمم بممػػػػدمنؿ لم اػػػػ  و مػػػػس وتػػػػوس تا نػػػػؽ  دفػػػػمع لمطػػػػمعف لمتػػػػويرى عػػػػف طرنػػػػؽ 

اّل كمف لماكـ م وبم  بمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع  لممختص فانم و   ٓول 
   ٙٗ٘ػ  ٚٓٔػ ٜٔػ  س  ٜٛٙٔ/٘/ٖٔا ض   

َٝك٠َأغغَجُـردَججل٘ىبَٝجمحصظَجُلجحت٠َٝسـأَجُـري
 ػ٠َِػالهسَجُـرريس

ن ػػوؿ لم  نػػي لمسػػامورى و عػػف لم ػػو، لم ػػمير، ولماػػمدث لم تػػمو  و فاممػػم : "  إذل تػػولفرل          
 فتابنم عف لم خص الند مي فني   " كمف لمامدث 

 ٓومم بةديم  ٛٚٛػ ص ٚٛ٘ػ ف ر،  /  ٖتػ  ٓ*  وسنط لمسامورى 
ومػػم  ٖٜٔ*   سػػىنممف مػػرنس ػ رسػػممتي مىػػدكتورله ػ فػػ   " دفػػس لممسػػوومن  " ػ ص 

 بةديم  
 ٓومم بةديم   ٖٔٙػ ص  ٜٗٛٔػ  ٗد / رموؼ عبند ػ ط  ٓ*   لمسببن  

ػ  ٗر رموؼ عبنػد "  لمسػببن  لمتامونػ  بػنف لم  ػي ولم ضػمم  " ػ ط ون ػوؿ لمػدكتو              
ومػم بةػديم  و ػ فف لم ػوه لم ػمير،  فو لماػمدث لم تػمو  و كسػبس فتابػ  و  ٖٔٚػ ص  ٜٗٛٔ

وفاي إذل لات ى لإلرلد، ف  لمتػرلوـ  ٓيمم مف فسبمس لمتامع لممسوومن   إذل فعدمم إرلد، لممتمـ  
مير، لو امدث فتمو  ػ إات ى فنضم لممسوومن  إلات مم لمخطػأ و  ألف غنر لمةمدن   بتأثنر نو، ن

لإلرلد، مػف عام ػر لمخطػأ كمػم يػ  مػف عام ػر لمةمػد و ػ  فػاذل إات ػى فػبل ماػؿ مىكػبلـ فػ  
( كمم تةد لم وه لم مير، ولمامدث لم تمو  مف فسػبمس لا طػمع  ٕٖٚعمد وال ف  خطأ  ػ ) ص 

مؿ ما ػمط إرلدى مػف لممػتمـ فتوسػط بػنف يػذل لما ػمط وبػنف لمسببن  ات  مو كمف تدلخؿ فنممم ت
ونترتػس عىػ  فا طػمع لمسػببن  ػ فنمػمن وؿ لمػػدكتور رموؼ    ـ (   ٖٖٚلماتنتػ  لماممونػ  ) ص 
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ػ  " إات مم " لممسوومن  لمتامون  عف لماتنت  لماممونػ  و وفنضػم لات ػمم لممسػوومن   ٖ٘ٚعبند ص 
ممسوومنتنف مةم تتطىبمف تػولفر لمسػببن  بػنف ا ػمط لممػتمـ لممدان  عف ا س يذه لماتنت  و ألف ل

وضػولبط يػذه لمسػببن  ولاػده فػ  لماػممتنف   ٓفو لممػدع  عىنػي ػ وبػنف  لماتنتػ  ماػؿ لإلدعػمم 
فػػبل ماػػؿ مىماػمنر، بػػنف  لممسػػوومنتنف  ٓبمػمف  ذمػػؾ عاػػد تولفرلم ػو، لم ػػمير، فو لماػػمدث لم تػمو  

 ٓوف لمسببن  إاّل إذل إا س فنممم عى  لإلرلد، د
 ٖٔٚػ ص  ٜٗٛٔػ  ٗ* لمسببن  لمتامون  بنف لم  ي ولم ضػمم  د / رموؼ عبنػد ػ ط 

 ٓ  ٖ٘ٚو  ٖٖٚو  ٕٖٚو 
وتطبن ػػػمى  فاكػػػمـ  ماكمػػػ  لمػػػا ض عدنػػػد، إلا طػػػمع عبلنػػػ  لمسػػػببن  مخطػػػأ لمانػػػر فو        

 ٓمىسبس لألتاب  سولم كمف نو، نمير، فو امدثم فتمونم 
ضوــٍَٞو ػ    ٓٔٛػ  ٖٗٔػ  ٖٙػ  س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  وفػ  اكممػػم لم ػمدر 

 :َــََحمٌٔسَجُ٘وغ
" رلبطػػػ  لمسػػػببن   كػػػركف مػػػف  فركػػػمف يػػػذه لمترنمػػػ  تتطىػػػس فسػػػامد لماتنتػػػ   إمػػػ  خطػػػأ        

لمتػػما  ومسػػمممتي عامػػم طمممػػم كماػػى تت ػػؽ ولمسػػنر لمةػػمدى مؤلمػػور و  كمػػم فاػػي مػػف لمم ػػرر فف 
بطػ  لمسػببن   متػ  إسػتارؽ خطػأ لمتػما  وكػمف كمفنػم  خطأ لمانر ومامـ لممتاػ  عىنػي ن طػس رل

 ٓبذلتي إلادلث لماتنت   "
 ٓٔٛػ   ٖٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٖ*  ا ض 
 ٖٜٛػ  ٛٚٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٓ*  ا ض 
 ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔ*  ا ض 
 ٜٙٓٔػ  ٕٚ٘ػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٔٔ/ٛ*  ا ض 
 ٕٙٔٔػ  ٖٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٜ*  ا ض 

َ:َـََٖٝٓجملـطوغَػِيَٚك٠َهؼحءَجُ٘وغ
"  فف ترنم  لإل مب  لمخطأ ال ت ـو نماوام  إاّل إذل كمف ونػوع لمتػرح مت ػبل  با ػوؿ         

لمخطأ مف لممتمـ إت مؿ لمسبس بمممسبس بانث ال نت ور ا وؿ لمترح مو مػـ ن ػس  لمخطػأ 
د لمةام ػر لم ماوانػ   لممكواػ  ممػم   فاذل إاةدمى رلبط  لمسػببن  إاةػدمى لمترنمػ  مةػدـ تػولفر فاػ

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

 ؽ  ٛٗ/  ٕٔٚػ طةف  ٖٙٛػ  ٕٚٔػ  ٜٕػ س  ٜٛٚٔ/ٔٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ؽ  ٛٗ/  ٜٚػ طةف   ٖٕٛػ  ٖ٘ػ   ٜٕػ س   ٜٛٚٔ/ٖ/ٖٔ*  ا ض 
 ؽ   ٕ٘/  ٜ٘ٚػ طةف   ٕٗٔػ  ٛٗػ  ٚػ س    ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٚ*  ا ض 
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َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغ
ع وبػمى ت تضػ   ٖٕٛ"  بأف ترنم  لم تؿ لمخطأ  ػ اسبمم ي  مةرف  بػي فػ  لممػمد،         

و ػ بانػث إلدلا  لممتمـ فف نبنف لماكـ لمخطأ لمذى نمرفي و ورلبطػ  لمسػببن  بػنف لمخطػأ ولم تػؿ 
ال ُنت ػػور ونوعػػي بانػػر يػػذل لمخطػػأ و فػػاذل كػػمف لماكػػـ مػػـ نبػػنف فوتػػي لمخطػػأ لمػػذى ُاسػػس إمػػ  
لمطمعف بمم ن ػنـ لمريػم ومػـ نا  مػم بىوغػم  إمػ  غمنػ  لألمػر فنمػم و كمػم مػـ نبػنف عبلنػ  لمسػببن  

تػػ  فػػاف فنضػػم  بمإلسػػتامد إمػػ  لمػػدمنؿ لم اػػ  لممثبػػى مسػػبس لم تػػؿ مكواػػي مػػف لألمػػور لم انػػ  لمبا
 ٓلماكـ نكوف ولتس لما ض " 

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

َ:َـًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"   ترنم  لال مب  لمخطأ ال ت ـو نماوام إال إذل كمف ونوع لمترح مت ػبل  با ػوؿ لمخطػأ     

انػث ال نت ػور ا ػوؿ لمتػرح مػو مػـ ن ػس لمخطػأ و فػاذل مف لممتمـ إت مؿ لمسبس بمممسبس ب
 ٓإاةدمى رلبط  لمسببن  إاةدمى لمترنم  مةدـ تولفر فاد لمةام ر لممكوا  ممم " 

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

*          *          * 
٠ََذضءــــػٞصَػِ

مػػػتمـ لألوؿ بػػػرت مػػػف لممسػػػوومن  عػػػف لماػػػمدث مىسػػػبس لألتابػػػ  ممػػػم ت ػػػدـ بنػػػبف فف لم        
 ٓلمرلتس مىامدث لم تمو  وخطأ لمانر عى  ااو مم سىؼ بنماي 

 وفاتم  دفمع لمطمعف بختمـ مذكرتي إم  لمطىبمى لنتن  : 
وممػػم ورد بػػممت رنر لم اػػ  لإلست ػػمرى مامػػوال  عىػػ  سػػدند فسػػبمبي و ػ  ولمػػذى ارتػػو           
 ٓؿ مم ورد فني تزمل ال نتتزف مف يذه لممذكر، إعتبمره بك
وممػم ورد باػولفظ لممسػتادلى و ػ وبمػذكرلى لمػزمبلم لمُمػدلفةنف عػف لممػتمـ لألوؿ و ػ         

 ٓوبمممرلفة  لم  ون  لممستى  بمامضر تىسمى فوؿ وثما  درت  
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َ:َــََملـطأٗقـَجَيـِدَجملطَْٜجألٍٝ
 ٓب بوؿ إستوامفي  كبل   جمٌْ
َملٞػٞعََ:َـٝك٠َج

ـــحَأ عػػمد، لمػػدعوى مىاكػػـ       طِي ماموػػي بكػػؿ م ػػتمبلتي ول  :     بطػػبلف لماكػػـ لممسػػتأاؼ ول 
فنمم متددل  فممـ ماكم  فوؿ درتػ  إلاػدى دولوػر ماكمػ  تػاح لألزبكنػ  

 ٓلممخت   دوف غنريم باظر لمدعوى 
لألوؿ ممم اسس إمني إمامم لماكـ لممستأاؼ ولماكـ متددل ببرلم، لممتمـ   :ََََئدطيحؿيحًَِيح

ػ  ولسػتةممؿ ماتمػ  لمرففػ  عػف لم نػمد، بػدوف  ٓورفض لمػدعوى لممدانػ   
تػػػرخنص ولمػػػذى كػػػمف لممػػػتمـ لألوؿ نػػػد  ػػػرع فةػػػبل  فػػػ  إست ػػػدلره فػػػور 

 ٓ(   ٖ) امفظتام / ٜٜٜٔ/ٚ/ٖٔبىوغي لمثمما  ع ر، لمتػػ  بىامم ف  
ؿ درتػ  وعموداػم إبػدلمه إسػتوامفنم  و ػ إتمبتام إم  مم طىبامه وماػذ فو  :َٝجدطيحؿيحًَِيحَجحػٓح

بماتدلس متا  مف لمخبرلم مف فسمتذ، كىنمى لممادس  وغنػريـ مػف لم انػنف  
لممتخ  نف ألدلم لممممػ  لمتػ  امضػى بمػم لمىتاػ  لم انػ   لإلست ػمرن  
و وذمػػػػػػؾ بمةمناػػػػػػ  مونػػػػػػس لماػػػػػػمدث و ولمسػػػػػػنمرلى ولم ػػػػػػور لم وتوغرلفنػػػػػػ   

ع  عىػ  لمت ػمرنر لم انػ   ولإلست ػمرن  و لممأخوذ، ممم ف  اناي و ولإلطبل
وعى  فنولؿ لم مود و وعى  فف نكوف ممم فف تسػأؿ مػف تػرله بانػر اىػؼ 
نمػػػنف  و ولتخػػػمذ مػػػم تػػػرله مػػػف سػػػبؿ ألدلم مممتمػػػم  و ػ  متادنػػػد  ػػػور، 
لمامدث وكن ن  ونوعي و ولمخطأ لمذى عسمه نكػوف ماسػوبم ممػذل فو مػذلؾ 

بمماػمدث و ػ  بمػم فػ  ذمػؾ  لمسػنمر،  مف لألطرلؼ لمم وؿ بأف ممـ  ػى  
ننػمد،  لممػمرس  ......... و وتادنػد  ٖٗٓ٘ٓٚ/ ػ رنػـ    ٖ٘ٓلمبنتو  

م ػػػػػدلر مسػػػػػميم  كػػػػػؿ خطػػػػػأ فػػػػػ  ونػػػػػوع لماتنتػػػػػ  ومػػػػػدى إت ػػػػػمؿ لموفػػػػػم، 
ولإل مبمى بخطأ كػؿ مػامـ إت ػؿ لممسػبس بممسػبس ولمةىػ  بػمممةىوؿ و ػ  

كىن مػػم بأدلوػػي مىو ػػوؿ إمػػ  وفدلم مػػم تػػرى لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  لممػػونر، ت
 ٓوتي لماؽ فػ  لمدعوى 

و ػ سػممع بػمن   ئدطيحؿيحَجحػٓحًَـظُيكمػم نطىػس لممػتمـ لألوؿ و ػ                      
 ػمود لإلثبػمى ولمولنةػ  :  ....... و ػ و  ........ و ػ  و......... و ػ  

اػ  عػف و........  و ػ  و........ ) لممسػووؿ لما ن ػ  لممػمرس (  ػ وغ
لمبنمف فف  مود لمولنة  و ػ غنر  مود لما   و ػ  ونتةنف مزومم سػممعمـ 

 ٓك مود لإلثبمى سولم بسولم 
 ٖٔٗػ  ٘ٛػ  ٕٔػ س  ٜٓٚٔ/ٖ/ٕ*  ا ض  
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 ٖ٘ٚػ  ٛ٘ٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٙ/ٕٔ*  ا ض  
 ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٔٔ*  ا ض  
   ٜٜٚػ  ٜٚٔػ   ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕ*  ا ض  

    *        *          * 

مػػػف  ٚٔوفطراػػػى لمماكمػػػ  لم ػػػور، لمتػػػ  فورديػػػم لمطػػػمعف فػػػ  دفمعػػػي ب وممػػػم ص /        
لماكػػـ فف لم ػػميد ...... فوضػػح ب ػػممدتي بماضػػر تمػػس لإلسػػتدالالى فف لمطػػمعف كػػمف ن ػػود 
سػنمرتي بسػػرع  تاوانػ  وفاػػي تخطػ  لمتزنػػر، لموسػط  مىطرنػػؽ إمػ  لإلتتػػمه لمم مبػؿ ويػػو سػػىوؾ 

وى عى  لمرعوا  وعدـ لمتب ر وال تأخذ لمماكم  بممسػبس لألتابػ  لمػذى زعمػي بػأف سػنمر، ناط
متموم  كماى تسنر عى  نمناي ثـ فغى ى لمطرنؽ فمممي ممم فدى إم  عبوره لمتزنر، لموسػط  

 ٓإم  لإلتتمه لمم مبؿ مىطرنؽ 
ث خىػى لألورلؽ مػف كمم مـ تأخذ لمماكم  بممت رنر لإلست مرى لمم دـ مف لمطمعف ان        

ثم   ميد  نشند دفمعي يذل إمػ  فاػي مػـ ُن ػر بأنولمػي إمػ  فف " سػنمرتي تةرضػى مثمػ  إ ػطدلـ 
مػػف فى سػػنمر، ممكػػمف لماػػمدث وفف لمماكمػػ  ال تطمػػوف إمػػ  فف لمتىػػؼ لمػػذى ماػػؽ بمإلك ػػدلـ 

 لمخى   وبمألكس لمخى   كمف ام وم  عف لمامدث فو مةم رل  مي " .  
سػػتدالؿ مةنػػس ألف فورلؽ لمػػدعوى ولمتا ن ػػمى لمتػػ  ُفترنػػى فنمػػم مػػـ تخػػؿ مػػف ويػػو إ          

 ػػمود عىػػ   ػػا  دفػػمع لمطػػمعف بػػأف سػػنمر، متمومػػ  ضػػن ى لمطرنػػؽ فمممػػي بػػؿ فغى تػػي تمممػػم  
ممػػم اػػمؿ بناػػي وبػػنف مول ػػى  لمسػػنر فػػ  طرن ػػي ودفةػػي إمػػ  لم ػػةود عىػػ  لمتزنػػر، لموسػػط  

مؾ كػؿ مػف ....... و ....... وكػذمؾ لمطػمعف عاػد كاتنتػ  م ػد، لم ػدم  لمخى نػ  ػ و ػمد بػذ
بػػدم سػػشلمي بماضػػر تمػػس لإلسػػتدالالى ويػػو مػػم نشكػػد  ػػا  دفمعػػي .  ومػػـ توضػػح لمماكمػػ  
بمػػدوامى لماكػػـ فسػػبمس لمتىػػؼ لمظػػمير بمػػشخر، سػػنمر، لمطػػمعف وفبػػدى عػػدـ إطموامامػػم إمػػ  فف 

لمولنةػػ  ولممبلبسػػمى  يػػذل لمتىػػؼ كػػمف اتنتػػ  لماػػمدث  دوف مبػػررلى م بومػػ  . مػػس فف ظػػروؼ
لممانطػػػ  بمػػػم تػػػدؿ بن ػػػنف عىػػػ  فف لمتىػػػؼ لمم ػػػمر إمنػػػي مػػػـ نكػػػف إال  اتنتػػػ  م ػػػمدم  إاػػػدى 
لمسػػػنمرلى مسػػػنمر، لمطػػػمعف مػػػف لمخىػػػؼ عىػػػ  ااػػػو بػػػمم  لمتسػػػمم  إمػػػ  لماػػػد لمػػػذى دفةمػػػم إمػػػ  
لم ػػةود عىػػ  لمتزنػػر، لموسػػػط  ولمو ػػوؿ إمػػ  لمطرنػػؽ لمم مبػػػؿ ويػػذه لم ػػدم  لم ػػدند، يػػػ  

 ٓلممبم ر مىامدث ومم اتـ عاي مف وفنمى ول  مبمى لمسبس 
وكمف عىػ  لمماكمػ  فف توضػح فػ  اكممػم وتسػتتى  ا ن ػ  لمولنػس فػ  فمػر لمتى نػمى         

لمخى نػػ  بسػػنمر، لمطػػمعف سػػمم   لمػػذكر بةرضػػمم عىػػ  فاػػد لمخبػػرلم لم انػػنف مبنػػمف سػػببمم ومػػدى 
و ػػموده لمػػذنف عم ػػرول لمولنةػػ   إمكػػمف اػػدوثمم وفػػؽ ت ػػونر لمت رنػػر لألست ػػمرى و لمطػػمعف

وعمناول فادلثمم مف عدمي . ألاي دفمع تويرى نتانر بي اتمم  وتي لمرفى ف  لمدعوى ػ بنػد فف 
لمماكم  مـ تةبأ بمذل لمدفمع وذيبى إم  نوممم بأامم ال تطموف إم  ذمؾ لمت ػونر وال تأخػذ بػي 

بم ػػر م ػػةوده عىػػ  لمتزنػػر، رغػػـ فف ظػػمير لماػػمؿ نشنػػد دفػػمع لمطػػمعف ون طػػس بػػأف لمسػػبس لمم
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لموسػػػط  وظمػػػوره لمم ػػػمت  فػػػ  لمطرنػػػؽ لمم مبػػػؿ مػػػـ نكػػػف إال  اتنتػػػ  مىدفةػػػ  لم ونػػػ  ولم ػػػدم  
لم ػػدند، لمتػػ  فاػػدثتمم إاػػدى لمسػػنمرلى بمػػشخر، سػػنمرتي سػػولم كماػػى تىػػؾ لم ػػدم  مػػف سػػنمر، 

تدالؿ لممػػػتمـ لمثػػػما  فو كماػػػى مػػػف سػػػنمر، متمومػػػ  مػػػـ ُتسػػػ ر لمتا ن ػػػمى عػػػف ضػػػبطمم فو لإلسػػػ
عىنمػم ػ ونػد ن ػر مػأمورو لمضػبط لم ضػمو  ب سػـ لألزبكنػ  فػ  بػذؿ لمتمػود لمتػ  تػشدى إمػ  
ضػػبط تىػػؾ لمسػػنمر، بةػػد لمباػػث عامػػم ولمطػػمعف ال نتامػػؿ وزر يػػذه لألخطػػمم ػ كمػػم ن ػػرى 
لمماكم  ف  تا نؽ دفمع لمطمعف ومـ تاتدس فاد لمخبرلم م اص سنمرتي مبنمف سػبس لمتى نػمى 

لومػػم لمخى نػػ  ويػػؿ تاػػدث مػػف م ػػمدم  إاػػدى لمسػػنمرلى فػػ  يػػذل لمتػػزم وفػػ  لمتػػ  اػػدثى بأتز 
 ٓونى مةم ر مىولنة  مف عدمي 

ويو تا نؽ ممكف ومنس مستانبل  وُمات  وظمير لمتةىؽ بممدعوى والـز مى  ؿ فنمم و          
خبلمي باؽ لمطمعف ف  لمػدفمع ذ فمسكى عف ذمؾ فاف اكممم نكوف مةنبم  م  ور تسبنبي ول   ول 

 ٓبمم نستوتس ا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم  
وكػػمف عىػػ  لمماكمػػ  فف تسػػتتنس مطىػػس لمػػدفمع لمسػػممؼ لمػػذكر وتتػػرى يػػذل لمتا نػػؽ         

باػػػدس لمخبنػػػر لممخػػػتص فو متاػػػ  مػػػف لمخبػػػرلم لممخت ػػػنف مى نػػػمـ بمػػػذه لممممػػػ  واتػػػ  نتسػػػا  
م ناتمػ  إمنػي لم اػص لم اػ  مىماكم  إبػدلم رفنمػم فػ   ػور، لمولنةػ  عىػ  ا ن تمػم فػ  ضػوم مػ

مف اتمو  وطرح اتنت  يػذل لمباػث عىػ  بسػمط لمباػث بممتىسػ  بةػد فف ُنبػدى لممػتمـ ولمُمػدلفس 
عاػػي رفنػػي فنػػي . وبػػذمؾ تكػػوف لمماكمػػ  نػػد تخىػػى عػػف ولتبمػػم  فػػ  ت  ػػ  لمولنػػس فػػ  لمػػدعوى 

 ٓبىوغمم مىتةرؼ عى  وتي لما ن   لمت  ًنْاُ ديم لم مض  لمتامو  ونسة  تميدل  إم  
وال ُنانػػر مػػف ذمػػؾ فف نكػػوف يػػذل لمطىػػس نػػد ُفبػػدى عىػػ  سػػبنؿ لإلاتنػػمط إذل مػػـ تسػػتتس       

 ٓلمماكم  إم  إتمب  لمطىس لأل ى  ويو لم ضمم بممبرلم، 
ألف لمطىس لمسممؼ لمذكر ُنةد ف  يذه لماممػ  طىبػم  تويرنػم  وف ػىنم  وتمزمػم  مػم دلمػى         

مم ببرلم، لمطمعف ػ يذل إمػ  فف لمماكمػ  كػمف عىنمػم إتػرلم يػذل لمماكم  مـ تستتس إم  لم ض
لمتا نػػؽ لمػػبلـز مى  ػػؿ فػػ  لمػػدعوى ولمامسػػـ مك ػػؼ لما ن ػػ  ألف ذمػػؾ يػػو ولتبمػػم فػػ  لمم ػػمـ 

 ٓلألوؿ وال ن ح بامؿ فف نكوف ريف م نو  لممتمـ فو لمُمدلفس عاي 
م  وا مم ف  وزف عام ر لمدعوى وال ُنةد يذل لم وؿ م مدر، مىسىط  لمت دنرن  مىماك        

سػتةممممم عىػ  يػذل لمااػو ن تضػ   لممطروا  فممممم وتكونف ع نػدتمم فنمػم ألف يػذه لمسػىط  ول 
بدلي   فف تكوف كمف  لمةام ر مطروا  فممممم عى  بسػمط لمباػث وبةػد تمان ػمم لمتماػنص 

 نمكػف فف نتا ػؽ لم ممؿ لمولف  لمذى ُنمن  ممػم فر ػ  لمت ػدنر عىػ  لموتػي لألكمػؿ ويػو مػم ال
إال  بةػػد إتػػرلم ذمػػؾ لمتماػػنص ومةرفػػ  لألسػػبمس لما ن نػػ  متىػػؾ لمتى نػػمى لمتػػ  وتػػدى بػػممتزم 
لمخى   مسنمر، لمطمعف ومم إذل كماػى اتنتػ  م ػمدم  نونػ  مػف إاػدى لمسػنمرلى فدى بمػم إمػ  

 ٓلم ةود عى  لمتزنر، لموسط  ثـ لمظمور لمم مت  ف  لمطرنؽ لمم مبؿ  مف عدمي 
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ومكػف لمماكمػػ  إتخػذى مػػف لمطػمعف مون ػػم  نتسػـ بممتةسػػؼ و ػمدرى ا ػػي فػ  لمػػدفمع         
بدعوى فامم مـ تطموف إمني نبؿ تا ن ي بىوغم  مامن  لألمر فني و ويو مم ن ـ اكممم بمم  ػور 
لمُمبطؿ فضبل  عف لإلخبلؿ باؽ لمطمعف ف  لمدفمع ألامم مـ ت ؿ كىمتمم فػ  دفمعػي لمتػويرى 

ومػػـ تما ػػي عىػػ  ااػػو نابػػ  عػػف فامػػم فامطػػى بػػي عػػف ب ػػر كممػػؿ وب ػػنر، لمسػػممؼ لمػػذكر 
 ٓ ممى  
كمم خبل اكممم مف بنمف رلبط  لمسببن  بنف ننمدتي سنمرتي وبنف  ةوده عى  لمتزنر،         

كت ػػى ب وممػػم بأاػػي كػػمف ن ػػود سػػنمرتي بسػػرع   لموسػػط  مىطرنػػؽ وو ػػومي إمػػ  لمطرنػػؽ لمم مبػػؿ ول 
م ال ت ىح سببم  مىامدث فو مظمرل  مىخطأ لمماسوس إمني ولمذى فدى فمو   مس فف لمسرع  وادي

إمػػ  لماػػمدث . كمػػم فف تىػػؾ لمسػػرع  نختىػػؼ ت ػػدنريم وفػػؽ لمزمػػمف ولممكػػمف ولمظػػروؼ لممانطػػ  
 ٓبممولنة  
وعىػ  ذمػؾ فػاف متػرد لم نػمد، لمُمسػػرع  ال نةتبػر خطػرل  عىػ  انػم، لمتممػور والن ػػىح         

 ٓمون  عف ترنمت  لم تؿ ولإل مب  لمخطأ بم رده مىمسممم  لمتا
كمػػم فف لمسػػرع  لمموتبػػ  مىمسػػوومن  لمتامونػػ  عػػف تىػػؾ لمتػػرلوـ يػػ  لمتػػ  تتػػموز لماػػد         

لمػػذى ن تضػػني مبلبسػػمى لماػػمؿ وظػػروؼ لممػػرور ومكماػػي ػ وعىػػ  ذمػػؾ فػػبل نك ػػ  متػػرد نػػوؿ 
ػ بػؿ كػمف نتةػنف عىػ   لمماكم  ف  اكممم لممطةوف فني فف لمطمعف كمف ن ػود سػنمرتي بسػرع 

لمماكم  فف تُبنف ف  مدوامى لماكـ مم ندؿ عى  فف ظروؼ لمامؿ واممػ  لمطرنػؽ لمػذى كػمف 
 ٓنسنر فني مـ تكف تسمح بتىؾ لمسرع  ف  ذمؾ لمونى 

ويػػػو مػػػم ن ػػػرى لمماكمػػػ  فػػػ  بنماػػػي وتػػػمم اكممػػػم فػػػ  يػػػذل لم ػػػدد ُمتمػػػبل  ن ػػػوبي         
ه مػم ن نػد إثبػمى اممػ  لمطرنػؽ ومػم إذل كماػى تسػمح فو ال لماموض لمتمـ ولإلبممـ لممطىػؽ مخىػو 

تسػػمح بمم نػػمد، عىػػ  تىػػؾ لمسػػرع   مػػف عدمػػي .  كمػػم مػػـ توضػػح لمماكمػػ  فػػ  اكممػػم رلبطػػ  
لمسببن  بنف فةػؿ لمطػمعف ولماػمدث لمػذى ونػس و ومػـ تُ  ػح عػف كن نػ  إسػتدالممم بػأف لمسػرع  

إمػ   ػةوده عىػ  لمتزنػر، لموسػط  ثػـ  لمت  كماى عىنمم سنمر، لمطمعف ي  واديم لمتػ  فدى
لمو وؿ إم  لمطرنؽ لمم مبؿ بانػث ال نت ػور اػدوث يػذه لماتػمو  مػوال لم نػمد، لمُمسػرع  لمتػ  
نمد بمػم سػنمرتي و يػذل إمػ  فاػي ال نمكػف ع ػبل  وماط ػم  لم ػوؿ بػأف لم نػمد، لمُمسػرع  فدى واػديم 

ػ بػؿ ال بػد مػف اػدوث سػبس مبم ػر   إم  يذل لم ةود ثـ لمت ػمدـ بسػنمر، لممتاػ  عىنػي لألوؿ 
ندعو إم  يذل لم ةود لمم مت  ػ ويو لمسبس نرتس فسمسم  إم  لمت مدـ بنف لمسنمر، لممتمومػ   
وسنمر، لمطمعف مػف خى مػم ممػم دفةمػم ب ػد، إمػ  لم ػةود عىػ  لمتزنػر، لموسػط  ولمظمػور فػ  

 ٓلمطرنؽ لمم مبؿ عى  ااو م مت  
ولضا  عى  لمكوبرى ومـ نكػف ياػمؾ ثمػ  مولاػس تاػوؿ دوف خم   وند كماى لمرشن          

 ٓلمرشن  فو متمبة  لمطرنؽ لممست نـ لمذى كماى تسنر فني لمسنمر،  
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ومـ تىت ى لمماكم  مكؿ مم فثػمره لمػدفمع عػف لم ػرلوف ولألدمػ  لمتػ  سػمنمم مىتػدمنؿ عىػ          
فترضى تولفر تىػؾ لمرلبطػ  باػمم  إات مم رلبط  لمسببن  بنف ننمدتي لمسنمر، ولمامدث لمذى ون س ػ ول 

عىػػ  نرناػػ  نماوانػػ  مشدليػػم فف ثبػػوى لم نػػمد، بسػػرع  فػػ  تماػػس لمطػػمعف دمنػػؿ نػػمطس عىػػ  فاػػي 
فخطأ وخممؼ لم ولانف ولمىولوح   وفف خطأه يو لمذى ًسْبًس لمامدث وي  نرنا  ال ساد ممم مػف 

 ٓلم ماوف 
  لم تػؿ ولإل ػمب  لمخطػأ فػاف ثبوتمػم نتةػنف ومم دلمػى رلبطػ  لمسػببن  مػف فركػمف ترنمػ        

فف نكػػػوف فةىنػػػم  ال إفترلضػػػنم  ػ وألف لألاكػػػمـ لمتامونػػػ  نتةػػػنف فف تُ ػػػمـ عىػػػ  لألدمػػػ  لم مطةػػػ  
 ٓولمتمزم  وال تُ مـ عى  ساد مف لإلفترلض ولمظف ولم روض ولإلعتبمرلى لمُمترد، 

ىػػس اػػدس لمخبنػػر لم اػػ  ممةرفػػ  كمػػم فف رفػػض لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  لإلسػػتتمب  إمػػ  ط        
لألسػػػبمس لمتػػػ  فدى إمػػػ  إاػػػدلث لمتىػػػؼ بمػػػشخر، سػػػنمر، لمطػػػمعف ومػػػم إذل كماػػػى تاػػػدث اتنتػػػ  
م مدم  إادى لمسنمرلى ممم مف لمخىؼ سولم كماى سنمر، لممتمـ لمثما  فو غنره ػ ومػم ذيبػى 

ر فانػ  باتػ  إمنػي مػف عػدـ وتػود دمنػؿ نػوم  عىػ   ػا  يػذل لمػدفمع ػ ُنةػد مامػم تةرضػم  ألمػو 
منس ممم فف تتةرض ممم فو تخوض فنمم ألف لممختص بابدلم لمرفى فنمم يو لم اػ  واػده وذو 
لمخبر، ػ وألف لم  ؿ ف  يذل لألمر ممم ن وؽ ادود لمةىػـ لمةػمـ لممك ػوؿ مىكمفػ  و اػمد لماػمس ػ 

خبػر، ولمذى تستطنس لمماكم  لم ضػمم بػي وفػ  اطػمؽ واػده دوف امتػ  إمػ  لإلسػتةما  بػذوى لم
 ٓوفيؿ لم ف إلنمم  لمدمنؿ عىني 

سػتتمب           وممذل ف د كمف عى  لمماكم  فف تادس ذمؾ لمخبنر إستامدل  إمػ  طىػس لمػدفمع ول 
  ٓممذل لمطىس مم دلـ إبدلم لمرفى فني ناتم  إم  خبر، فان  خم    ال تتولفر فنمم 

 
اتنتػػػػ  م ػػػػمدم  إاػػػػدى  وألف ثبػػػػوى اػػػػدوث تىػػػػؾ لمتى نػػػػمى بمػػػػشخر، سػػػػنمر، لمطػػػػمعف        

لمسنمرلى ممم مف لمخىؼ  دم   دند، دفةى بمم إم  لم ةود عى  لمتزنػر، لموسػط  مىطرنػؽ 
ولمظمور لمم مت  ف  لمطرنؽ  لمم مبؿ نةتبر مف لمةولمؿ لم مذ، ولمسىوؾ غنػر لممػأموؼ لمػذى 

مسػنمرتي  ال نت ؽ مػس لمسػنر لمةػمدى مؤلمػور ومػف  ػأاي نطػس رلبطػ  لمسػببن  بػنف ننػمد، لمطػمعف
 ٓوبنف لمامدث لمذى ونس 

كمػػػم كػػػمف مزلمػػػم  عىػػػ  لمماكمػػػ  فف تسػػػتتنس ممػػػذل لمطىػػػس وتاتػػػدس ذوى لمخبػػػر، لم انػػػ          
ماسػػـ يػػذل لمػػدفمع لمتػػويرى لمػػذى فنػػده ظػػمير لماػػمؿ ووتػػود تىػػؾ لمتى نػػمى لمولضػػا  بػػممتزم 

ذ فمسكى عف لمخى   مسنمر، لمطمعف ولممشند كذمؾ بمم تمم بت رنر لمخبنر لإلست مر  ى لم ا  ول 
ذمؾ فاف اكممم نكوف مةنبم  ألف ف  ذمؾ مم ُناب  عف فامػم مػـ تكػف عىػ  بناػ  كممىػ  مػف فمػر 
يػػذل لمػػدفمع لمامسػػـ فػػ  لمػػدعوى ومػػـ تكػػف كػػذمؾ ُمانطػػ  بػػي إامطػػ  تممػػ  إذ مػػـ تُ سػػطي ا ػػي 

سػػ توتس بػػممتا نؽ فو لمػػرد عىنػػي بمػػم نسػػوغ نضػػمشيم كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف ويػػو مػػم عػػمس اكممػػم ول 
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 ٓا ضي 
ألامػػػم بػػػذمؾ تكػػػوف نػػػد إعتبػػػرى لمطػػػمعف مسػػػووال  عػػػف لماتػػػمو  لمتػػػ  اػػػدثى ويػػػ  لموفػػػمه        

ولإل مبمى لمت  ما ى بػمممتا  عىػنمـ ممتػرد اػدوث لمم ػمدم  بػنف سػنمرتي وسػنمر، لممتاػ  
سػتاتم  نتػمف  لمماطػؽ لمسػدند ولمتطبنػؽ لم ػماوا  لم ػانح  عىني لألوؿ ويو فمر غنر تموز ول 

   ٓ   وفاي مـ نكف متةمطنم  فن  سولوؿ كاومن  كمم ثبى طبنم  وفانم  خم 
 
 
 

َ:َــًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"  لماكـ لمذى النرد عى  لمدفس بمات مم عبلن  لمسػببن  و نكػوف  نػد سػكى عػف لمػرد عىػ       

م  ػػػور دفػػػمع تػػػويرى ن ػػػـو عىػػػ  إات ػػػمم رلبطػػػ  لمسػػػببن   بػػػنف لمخطػػػأ ولماتنتػػػ  ممػػػم نةنبػػػي بم
 ٓلمموتس ما ضي  "   
 ٚٛ٘ػ  ٚٗٔػ  ٖٔػ س  ٕٜٙٔ/ٓٔ/ٔ*  ا ض 

َ:َــًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"  نتةنف عى  لمماكم  فف ت سط يذل لمدفس ا ي إنرلدل  مػي وردل  عىنػي و فمػم ويػ  مػـ           

 ت ةؿ فاف اكممم نكوف مةنبم  بمم  ور ف  لمتسبنس  ممم نتةنف  مةي ا ضي " 
  ٕٓٚٔػ  ٕٚ٘ػ ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٚٔض  *  ا 

 
امػم ت ػترط فف نكػوف ولضػام  م  ػبل           بؿ إف ماكم  لما ض و ال تكت   بأى بنمف و ول 

و ومػػف ثػػـ  كمفنػػم و وفاػػي  إذل كػػمف لمتا نػػؽ مػػف تػػولفر عبلنػػ  لمسػػببن  نثنػػر باثػػم  فانػػم  ونتطىػػس 
 ٓمدمنؿ لم ا  لممثبى مىةبلن   لمرتوع إم  رفى فيؿ لمخبر، و فاف لماكـ نتةنف فف ن دـ ل

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

بػػػؿ وفوتبػػػى ماكمػػػ  لمػػػا ض فف نكػػػوف لمػػػرد عىػػػ  لمػػػدفس بمات ػػػمم عبلنػػػ  لمسػػػببن  ردل          
تػػػوس تا نػػػؽ  دفػػػمع لمطػػػمعف لمتػػػويرى عػػػف طرنػػػؽ م  ػػػبل   مػػػدعمم بممػػػدمنؿ لم اػػػ  و مػػػس و 

اّل كمف لماكـ م وبم  بمم  ور ولإلخبلؿ باؽ لمدفمع    ٓلممختص فانم و ػ  ول 
 ٙٗ٘ػ  ٚٓٔػ ٜٔػ  س  ٜٛٙٔ/٘/ٖٔ*  ا ض  

وممػػم يػػو م ػػرر فف متػػرد م ػػمدم  لممػػتمـ مىمتاػػ  عىنػػي ال نةتبػػر دمػػنبل  عىػػ  لمخطػػأ         
نر لمةمدن  ػ ونتس مسبلم  لماكـ بمإلدلا  عف تىػؾ لمترنمػ  فف وألاي لمركف لمممنز مىترنم  غ
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ُنبػنف فضػبل  عػف مػشدى لألدمػ  لمتػ  إعتمػد عىنمػم فػ  ثبػوى لمولنةػ  عا ػر لمخطػأ لممرتكػس ػ 
 ٓوفف نورد لمدمنؿ عىني مردودل  إم  ف ؿ  انح ثمبى ف  لألورلؽ 

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

وألف مترد ننمد، لمسنمر، بسرع  ال نتػولفر بػي ركػف لمخطػأ لمموتػس مىمسػوومن  لمتامونػ          
عف ترنمت  لموفػمه فو لإل ػمب  لمخطػأ ألف لمسػرع  لمتػ  ُتةتبػر خطػرل  عىػ  لمتممػور وت ػىح 

لوـ إامػػػػم نختىػػػػؼ ت ػػػػدنريم باسػػػػس لمزمػػػػمف ولممكػػػػمف فسمسػػػػم  مىمسػػػػموى  لمتامونػػػػ  عػػػػف تىػػػػؾ لمتػػػػر 
ولمظروؼ لممانط  بممامدث ونتةنف عى  لمماكم  باث تىػؾ لمظػروؼ وفف ت ػوؿ كىمتمػم فنمػم 

ال  كمف اكممم مةنبم  م  وره   ٓبأسبمس سموا  ول 
 ؽ ٕٙمسا   ٕٖٔطةف  ٓٚٙػ ص  ٚٛٔػ رنـ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٗ/ٖٓ*  ا ض 

ماكمػػ  فف تسػػتاد فػػ  داػػض مػػم نػػمؿ بػػي لمخبنػػر لم اػػ  إمػػ  وممػػم يػػو م ػػرر بأاػػي مػػنس مى      
 ٓمةىوممى  خ ن  وعىنمم إستتبلم لألمر بمإلستةما  بانره مف فيؿ لم ف وذوى لمخبر، 

 ؽ ٓٗمسا   ٕٗ٘ٔػ طةف  ٜٔٔػ ص  ٖٓػ رنـ  ٕٕػ س  ٜٔٚٔ/ٔ/ٖٔ*   ا ض 
مر، ػ بػؿ نتةػنف ثبػوى وفاي ال نوتد تبلـز اتم  بنف لمسرع  ولإلااػرلؼ لمم ػمت  بممسػن        

ال  كمف لماكـ مةنبم  م  وره   ٓفف ذمؾ لإلاارلؼ اتنت  مخطأ فو ت  نر مف تماس لممتمـ ول 
 ؽٚٔ/  ٛٚٗٔطةف  ـ ٜٖٜص  ـ ٖٖ ـٕمتموع  لمربس نرف   ـ ٜٚٗٔ/ٕٔ/ٔٔ*  ا ض 

َ:َـَٝهؼصًَظُيَذأٗٚ
و، لمتدمنىنػػػػ  "  مػػػػوف كػػػػمف لأل ػػػػؿ فف مماكمػػػػ  لمموضػػػػوع كممػػػػؿ لمسػػػػىط  فػػػػ  ت ػػػػدنر لم ػػػػ      

مةام ر لمػدعوى لممةروضػ  عىػ  بسػمط لمباػث ويػ  لمخبنػر لألعىػ  فػ  كػؿ مػم تسػتطنس فف 
ت  ؿ فنمم با سمم ػ  إال  فاي مف لمم رر فامم مت  تةرضى مرفى لمخبنر فػ  مسػأم  فانػ  باتػ  
فااي نتةنف عىنمم فف تستاد ف  رديم إم  فسبمس فان  تامىي وي  ال تستطنس ف  ذمؾ فف تاؿ 
ماػؿ لمخبنػر فنمػم ػ وكػمف خىن ػم  بممماكمػ  ونػد دلخىمػم لم ػؾ فػ   ػا  رفى لمخبنػر لم اػ  فف 
تستتى  لألمر عف طرنؽ لممختص فانم  ػ فمم وي  مـ ت ةؿ فاف اكممػم فضػبل  عػف فسػمده فػ  

 ٓلإلستدالؿ ػ نكوف مةنبم  بمم  ور 
 ؽٚٗ/  ٗٓٙػ طةف  ٛٛٛػ ص  ٗٛٔػ رنـ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٓٔ/ٖٓا ض *   
َ:َـَٝهؼصَذأٗٚ

"  إذل كػػمف لمػػدفمع عػػف لممػػتمـ نػػد نػػدـ ت رنػػرل  إست ػػمرنم  وطىػػس فػػ  مذكرتػػي لمم ػػرح مػػي       
بت دنممم إعمد، لممأمورن  ممكتػس لمخبػرلم إلعػمد، باثمػم فػ  ضػوم لممبلاظػمى لمػولرد، بػممت رنر 

نةػرض ممػم إاتمػ  لإلست مرى ػ وكمف لماكـ مـ ُن ر كىن   إم  ذمؾ لمت رنر ومـ نػورد فاػوله ومػـ 
إمني مػف اتػمو  فػاف ذمػؾ ممػم نابػ  بػأف لمماكمػ  مػـ تولتػي عام ػر لمػدعوى ومػـ تىػـ بمػم عىػ  
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 ٓوتي ن  ح عف فامم فطاى ممم وولزاى بنامم ممم نةنس اكممم ونوتس ا ضي 
 ؽٖٗ/  ٜٛٚػ طةف  ٖٗٓٔػ ص  ٕٚٔػ   ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔٔ/ٕ٘*   ا ض 

إسػػتدعمم خبنػػر فػػ  لمػػدعوى متكػػذنس فنػػولؿ لم ػػمود فىػػـ وفاػػي إذل كػػمف لمػػدفمع نػػد طىػػس         
ستادى ف  إدلاتي إم  فنولؿ يشالم لم مود ػ وي  لمت  نطىػس لممػتمـ  تستتس لمماكم  مطىبي ول 

 ٓتا نؽ دفمعي ب أامم فاف يذل ُنةد ن ورل  ف  لماكـ نةنبي ونستوتس ا ضي 
  ؽ ٕٔ / ٔٓ٘ػ طةف  ٕٚٛػ  ٓٔٔػ  ٖػ س  ٜٔ٘ٔ/ٕٔ/ٚٔا ض *  
 

اتنمطنػم  اػدس خبنػر متا نػؽ لمولنةػ  ػ        وفف طىس لمدفمع ف  ختمـ مرلفةتي لمبرلم، ف ىنم  ول 
 ٓنةتبر طىبم  تمزمم  تىتـز لمماكم  باتمبتي مت  كماى مـ تاتي إمػ  لم ضمم بممبرلم، 

 ؽ ٘٘/  ٜٓٛػ طةف  ٜٜٙػ  ٖٕٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/٘/ٙٔ*   ا ض 
ر، م ػػرح بمػػم يػػو تتمػػ  مىػػدفمع لم ػػ وى لمُمبػػدى بتىسػػ  وفف لمػػدفمع لممسػػطور فػػ  مػػذك        

ـ  نكػوف مىمػػتمـ فف نضػػمامم مػػم  لممرلفةػ  فو يػػو بػػدمنؿ عاػي إف مػػـ نكػػف نػػد ُفبػدى فنمػػم ػ ومػػف ثػػ
 ٓن مم مف فوتي لمدفمع وطىبمى لمتا نؽ لمُماتت  ف  لمدعوى ولممتةى   بمم 

 ٖٛٚــ  ٕٛ ــ 53س  ــ ٜٗٛٔ/ ٗ/ ٖ*     ا ض 
 ٜٚ٘ ـ ٓٔٔ ــ ٜٕس  ــ ٜٛٚٔ/ ٙ/ ٔٔ*     ا ض 

 ٖٙ ــ ٖٔ ــ ٕٛس   ــ ٜٚٚٔ/ ٔ/ ٙٔ*     ا ض            
  ٖٔٔ ــ  ٕٗ  ــ ٕٚس   ــ ٜٙٚٔ/ ٔ/ ٕٙ*     ا ض            

 ٕٕٛٔ  ــ ٜٕٗ  ــ ٕٗس  ــ ٖٜٚٔ/ٕٔ/ ٙٔ*     ا ض 
  ٖٛٚٔ ــ ٕٔٛ ــ  ٕٓس   ــ ٜٜٙٔ/ٕٔ/ ٛ*     ا ض 

دفمع عػػػػف لمطػػػػمعف بمذكرتنػػػػي فمػػػػمـ ماكمػػػػ  لمموضػػػػوع بػػػػدرتتنمم بػػػػأف كمػػػػم تمسػػػػؾ لمػػػػ        
( وبمممولتم  إامم كماػى مػف  ٕٛٔلم دم  لمرونسن   لمت  تى تمم سنمر، لممتا  عىني ) ممرك  

مبلك  لم مير، ننمد، .........  ولمذى يرس مف مكمف لمامدث فػور  ٖٗٓ٘ٓٚلمسنمر، لمبنتو 
ال  بةػػد عػػد، سػػمعمى مػػف ونوعػػي ػ ونػػد فوضػػح لمت رنػػر ادوثػػي ومػػـ نتوتػػي مىمست ػػ   مىةػػبل  إ

لإلست مرى فف تىؾ لم دم   كماى بمممولتم  ويػ  لم ػدم  لمرونسػن  ولممػشثر، بسػنمر، لممتاػ  
عىني وفف نمود تىؾ لمسنمر، ) لمبنتو ( كماى فمممي لم ر   متسػة  مىماػمور، وتبلفػ  لإل ػطدلـ 

 ٓبسنمر، لممتا  عىني 
نر لإلست مرى فممـ لمماكم  بػأف لنثػمر لمموتػود، بممسػنمر، لألوبػؿ ننػمد، وند  مد لمخب        

لمطمعف سولم كماى لمسنمر، لمت   دمتمم ي  سنمر، فتابنػ  فو كماػى لمسػنمر، لم ػنروك  ننػمد، 
 ٓلممتمـ لمثما  فاف لمسبس لألتابن  مونوع لمامدث نكوف نمومم  

  مػف خبػرلم كىنػمى لممادسػ  وغنػريـ مػػف وممػذل طممػس لمػدفمع وكطىػس تػمـز اػدس متاػػ        
لم انػػنف لممتخ  ػػنف ألدلم لممممػػ  لمتػػ  امضػػى بمػػم لمىتاػػ  لم انػػ  لإلست ػػمرن  وذمػػؾ ممةمناػػ  



376 

 

مونػػس لماػػمدث ولمسػػنمرلى ولم ػػور لم وتوغرلفنػػ  لممػػأخوذ، فػػ  انامػػم ولإلطػػبلع عىػػ  لمت ػػمرنر 
 ٓمدث ولمخطأ لمُمساد إمني لم ان  ولإلست مرن  لممرف   بمألورلؽ مبنمف لممسووؿ عف لما

ومـ تستتس لمماكم  ممذل لمطىس رغـ فاي طىس تمـز ونػمطس نتػنةف عىنمػم لإلسػتتمب          
إمنػػي ومػػو ُفبػػدى عىػػ  سػػبنؿ لإلاتنػػمط فػػ  اممػػ  عػػدـ إسػػتتمبتمم مىطىػػس لأل ػػى  ويػػو لم ضػػمم 

 ٓبممبرلم، ويو مم عمس لماكـ لممطةوف فني بمم إستوتس ا ضي كمم سىؼ لمبنمف 
َ َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحع:َََسحٓـحا
كمػػم تمسػػؾ لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ فػػ  دفمعػػي لممسػػطور فمػػمـ ماكمػػ  لمموضػػوع         

بػػدرتتنمم كطىػػس إاتنػػمط  وتػػمـز فػػ  اممػػ  عػػدـ لإلسػػتتمب  إمػػ  لمطىػػس لأل ػػى  ويػػو بػػرلم، 
لمطػػػػػػػػػػػػػػػػمعف ػ سػػػػػػػػػػػػػػػػممع بػػػػػػػػػػػػػػػػمن   ػػػػػػػػػػػػػػػػػمود لإلثبػػػػػػػػػػػػػػػػمى ولمولنةػػػػػػػػػػػػػػػػ  ويػػػػػػػػػػػػػػػػػـ : 

.....و..........و.......و.......و........ و ومػػـ تسػػتتس لمماكمػػ  ممػػذل لمطىػػس رغػػـ فاػػي ..
طىس تمـز نرع بي لمدفمع سمس لمماكم  مم دلمى مـ تاتي إم  لم ضمم ببرلم، لمطمعف ممم ُنةد 
إخػػػػبلال  بدفمعػػػػي فضػػػػبل  عػػػػف مخمم تػػػػي ف ػػػػوؿ لممامكمػػػػمى لمتامونػػػػ  ولمتػػػػ  ت ػػػػـو فسمسػػػػم  عىػػػػ  

 ٓ  ون  لمت  ت ـو بمم لمماكم  بممتىس  لمةىان  باضور لممتمـ ولمُمدلفس عاي لمتا ن مى لم
وال نتػػرخص لم ػػماوف فػػ  تطبنػػؽ يػػذل لأل ػػؿ لمتػػويرى مػػف ف ػػوؿ لممامكمػػ  ولمػػذى         

ت ض  بضرور، سممع لم مود سولم ما   لمتمم  عف لممتمـ فو إثبمتمم ضده إال  إذل تامزؿ عػف 
إتػػػرلملى تامونػػػ  كمػػػم فاػػػي مػػػف ولتػػػػس  ٜٕٛعمػػػبل  بمممػػػمد، /  يػػػذل لماػػػؽ  ػػػرلا   فو ضػػػمام  

ف مـ نكواول مف بنف لم مود لمم دمنف مػف لمانمبػ  لمةممػ   لمماكم  كذمؾ سممع  مود لمولنة  ول 
فو مػػػـ ن ػػػـ لممػػػػتمـ بػػػاعبلامـ ألامػػػـ ال نةتبػػػػروف مػػػف  ػػػػمود لما ػػػ  بمةاػػػ  لمكىمػػػػ  اتػػػ  ن ػػػػـو 

لمػػذى نتةػػنف فف نا سػػح متا نػػؽ لمولنةػػ  وت  ػػنمم  بػػاعبلامـ وألف لمماكمػػ  يػػ  لممػػبلذ لألخنػػر
عىػ  لموتػي لم ػانح وألف لمونػػموس لمتػ  طىػس لمطػمعف سػػممع  ػممدتمـ عامػم ُمت ػى  بممولنةػػ  
لممطرواػػ  ظػػمير، لمتةىػػػؽ بمػػم وبموضػػوعمم وبدفمعػػػي وممػػذل كػػمف مػػػف لمُمتةػػنف عىػػ  لمماكمػػػ  

فف تتػ   ػممدتمـ لمتػ  تسػمةمم سممعمـ فوال  ثـ تُبػدى مػم تػرله فػ  خ ػوص فنػولممـ إلاتمػمؿ 
إو ُنتمح مىدفمع مامن ػتمم با ن ػ  نػد نتانػر بمػم وتػي لمػرفى فػ  لمػدعوى ػ كمػم فاػي ال ن ػح فػ  
ف وؿ لإلستدالؿ لم ضمم لمُمسبؽ     عى  دمنؿ مـ ُنطرح وألف اؽ لمدفمع ف  سػممع لم ػمود 

ظمػػمرل  موتػػي لمػػذنف اػػدديـ نتةىػػؽ بمػػم نػػد نبدواػػي فػػ  تىسػػ  لممامكمػػ  ونسػػس لمػػدفمع م امن ػػتي ول 
لما ن ػػ  فػػبل ن ػػح م ػػمدرتي فػػ  ذمػػؾ بػػدعوى خىػػو لألورلؽ ممػػم ن نػػد فف م ػػممدتمـ تػػأثنرل  فػػ  

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

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
اتنمطنػػم  سػػم      مع  ػػميد إثبػػمى فو إتػػرلم " طىػػس لمػػدفمع فػػ  ختػػمـ مرلفةتػػي بػػممبرلم، ف ػػىنم  ول 
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 ٓتا نؽ مةنف نةتبر طىبم  تمزمم  تىتـز لمماكم  باتمبتي مت  كماى مـ تاتي إم  لمبرلم، " 
مسػا   ٜٙٔٔػ طةػف  ٙٓٔٔػ ص  ٕٗٓػ رنـ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٕٔ*   ا ض 
 ؽ٘٘

سػ  وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم ػدد بػأف لمماكمػ  لإلسػتوامفن  ال ُتتػرى تا ن ػم  فػ  لمتى        
امػم ناباػ  نضػػمشيم عىػ  م تضػػ  لألورلؽ و ألف يػذل لم ػػوؿ م ػروط بمرلعػػم، م تضػنمى اػػؽ  ول 
لمػػدفمع ولأل ػػؿ لمػػذى إفترضػػي لم ػػمرع فػػ  نولعػػد لممامكمػػ  ويػػو فف تُباػػ  لممامكمػػ  لمتامونػػ  
عىػػ  لمتا نػػؽ لم ػػ وى لمػػذى ُتترنػػي لمماكمػػ  فػػ  لمتىسػػ  وتسػػمس فنػػي لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ 

 ٓإذل تامزؿ لممتمـ عف يذل لماؽ  رلا   فو ضمام  فو تةذر سممع لم ميد  ممكام  ػ إال  
كمػػػم فف لمماكمػػػ  لإلسػػػتوامفن  عىنمػػػم سػػػممع لم ػػػمود لمػػػذنف كػػػمف نتػػػس سػػػممعمـ فمػػػمـ         

ماكمػػ  فوؿ درتػػ  وتسػػتوف  كػػؿ ا ػػص فػػ  لإلتػػرلملى ػ وممػػم كماػػى لمماكمػػ  لإلسػػتوامفن  نػػد 
ود لمسممؼ ذكريـ وكماى ماكم  فوؿ درت  ند رفضى فغ ىى طىس دفمع لمطمعف سممع لم م

لإلسػػتتمب  إمػػ  طىػػس سػػممعمـ فػػاف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف مةنبػػم  متةػػنف لمػػا ض إلخبلمػػي 
 ٓبا وؽ لمدفمع فضبل  عف ن ور تسبنبي 

 ٖٕٗٔػ طةػف  ٕٚٔٔػ ص  ٕٔٓػ رنػـ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٚٔ*   ا ػض 
 ؽ ٔ٘مسا  

ي فػػػاف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف ونػػػد رلف عىنػػػي عػػػولر وانػػػث فاػػػي ممػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػ        
لمػػبطبلف بمػػم نسػػتوتس ا ضػػي ولإلعػػمد، إمػػ  ماكمػػ  تػػاح لألزبكنػػ  لمتزونػػ  لممخت ػػ  باظػػػر 

 ٓلمدعوى ماىنم  مى  ؿ فنمم 
 
 
 

َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف  ػػأاي فف         

س فضرلرل  تسنم  تىاؽ بي وبمست بىي بمم ناؽ مي طىس ونؼ تا نذه مشنتم  رنثمم ن  ؿ ف  نرت
 ٓيذل لمطةف 

َكِٜـــظَٙجألؿرــــحخ
نىػػتمس لمطػػمعف مػػف ماكمػػػ  لمػػا ض لألمػػر بونػػؼ تا نػػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي مشنتػػػم          

  ٓف رنثمم ُن  ؿ ف  يذل لمطةف و وضـ لمم ردلى مىزوممم متا نؽ فوتي لمطة
 

َ:َـَٝجمٌـْ
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 ٓب بوؿ لمطةف  كبل         :ََأٝلَا
َ وف  لمموضوع بػا ض لماكػـ لممطةػوف فنػي ولإلعػمد، إمػ  ماكمػ  تػاح لألزبكنػ        :َغحٗيحا

لمتزون  مى  ؿ ف  موضوع لمدعوى متددل  و وف  تمنس لألاولؿ لماكػـ بػا ض 
 ٓلماكـ لمطةنف ولإلعمد،

َعجحت٠َػـيسَجحملح٠َٓ/ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ

َـَجشرتجىَـَجؿطؼٔحٍَضــــــؼٝيغ
َ

٠ًََِٝؿؾَجُوحٛغزَ(764/6116َـَ)َج٘حيحشَػحذضي8087/6116ََٖجُوؼيسَ
َ

َم01288/0َ٘وغَجُـؼَٖذحُ
َ
َ
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َ
َ
َ

َحمٌٔسَجُ٘وغ
َ

َتيسجُضجتغزَججل٘ح
َ

َٓظًــــــغز
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َ
َذأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغ

 
 ماكـو ضده ) طمعف ( ............                                  :    ٖٓجملوضَّ

وموطاي لممختمر مكتس لألستمذ/ مامد رتمو  عطني ػ و مرتي رتمو  عطنػي                 
لم مير،   مرع  رنؼ بم م  ػ ٕٙ مرع طىةى ارس و  ٘ٗػ  لممامم  بمما ض

ٓ 
 لمانمب  لمةمم          :ََػــضَ

 ٛٚٔٚلمتامن  رنـ  مف ماكم  عمبدنف  ف   ٕٕٓٓ/  ٕٔ/ ٚٔلم مدر ف   ك٠َجمٌـََْ:
كىػػػػػ  وسػػػػػط لم ػػػػػمير، ( ولم مضػػػػػ  اضػػػػػورنم  ٕٕٓٓمسػػػػػاي  ٕ٘ٛ)  ٕٕٓٓ/ 

بمأل ػػامؿ لم ػػمن  ممػػد، خمػػس سػػاولى وم ػػمدر، لمماػػررلى  .......بمةمنبػػ  / 
 ٓ  لممزور، لممضبوط 

َجُٞهحتــــغ
 فاممى لمانمب  لمةمم  : 

 ) لمطمعف (   .........ػ   ٔ
 .........ػ   ٕ
 .........ػ   ٖ

بػػػدلور، فنسػػػمـ  ٕٓٓٓو  ٜٜو  ٜٛإمػػػ  ماكمػػػ  لمتامنػػػمى بو ػػػؼ فامػػػـ فػػػ  غضػػػوف فعػػػولـ 
 عمبدنف          وفبو لممطممنر .

مانػ  فػ  إرتكػمس تزونػر إ ترؾ بطرنؽ لممسػمعد، مػس موظػؼ عمػوم  اسػف ل :َجملطَْٜجألٍٝ
 ٜٜٛٔس مسػا   ٕٚٙٚف  ماررنف رسمننف  يمم ماضرى لإلندلع رنم  

توثنػػػػػػػؽ إنػػػػػػػدلع فبولممطػػػػػػػممنر اػػػػػػػمؿ تارنريمػػػػػػػم  ٜٜٛٔس مسػػػػػػػا   ٜٕٙٚو 
لممخػتص بوظن تػي وذمػؾ بتةػؿ ولنةػ  مػػزور، فػ   ػور، ولنةػ   ػانا  مػػس 

بنػس عىمػي بتزونريػم بػأف ت ػدـ ب ػ تي وكػنبل  ػ عىػ  خػبلؼ لما ن ػ  ػ عػف ا
وعػػػػف مػػػػمرس كىػػػػود مػػػػمكس عنػػػػروط  ٜٛٛٗمػػػػمكس عنػػػػروط بممتوكنػػػػؿ رنػػػػـ 

لم ػػػػػػػػمدرنف  مػػػػػػػػػف بوخمرسػػػػػػػػى بروممانػػػػػػػػم بتػػػػػػػػػمرن   ٜٜٛٗبممتوكنػػػػػػػػؿ رنػػػػػػػػـ 
ولمم ػػػػػػدؽ عىنمػػػػػػم مػػػػػػف وزلر، لمخمرتنػػػػػػ  لمم ػػػػػػرن   مكتػػػػػػس  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚ

 ٖٓٓٔٙو  ٜٜٖٓٙو  ٜٖٛٓٙو  ٜٖٚٓٙت ػػػػدن مى لمممادسػػػػنف بأرنػػػػمـ 
كر فمسػػػػػتخر  لمموظػػػػػؼ لمماػػػػػررنف وفودعمػػػػػم بمكتػػػػػس لمتوثنػػػػػؽ لمسػػػػػممؼ لمػػػػػذ

 لمرسمننف سمم   لمذكر فونةى لمترنم  بامم عى  تىؾ لممسمعد، .  
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إسػتةمؿ لمماػررنف لممػزورنف سػمم   لمػذكر مػس عىمػي بتزونريمػم بػأف  :َغحٗيح                
 إستخدممم ف  لمدعموى فرنمـ .........

ؽ مػػس لممػتمـ لألوؿ فػ  إسػػتةممؿ إ ػػتركم بطرنػؽ لإلت ػم     :َجملطٜٔــحَٕجُػــح٠َٗٝجُػحُــع
لمماررنف لممزورنف موضوع لمتمم  لألوم  فػ  لمػدعموى 
لممرفوع  بممو ؼ لمسمبؽ مػس عىمممػم بتزونريمػم فتمػى 

 لمترنم  بامم  عى  يذل لإلت مؽ   . 
 ع وبمى  . ٕٗٔو  ٖٕٔو  ٕٗو  ٔٗلألمر لممةمنس عىني بمممولد         

ى لمماكمػػػػ  اضػػػػورنم بمةمنبػػػػ  لمطػػػػمعف بمأل ػػػػامؿ نضػػػػ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔوبتىسػػػػ            
 لم من  ممد، خمس ساولى  وم مدر، لمماررلى لممزور، لممضبوط   . 

 
وممم كمف يذل لماكـ ند  در مةنبم وبمطبل  ف ػد طةػف عىنػي لمماكػـو ضػده لممػذكور          

وننػػػد طةاػػػي تاػػػى رنػػػـ   ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٕبطرنػػػؽ لمػػػا ض ب خ ػػػي مػػػف لمسػػػتف وذمػػػؾ بتػػػمرن  
 بستف دمامور لمةموم  .  ٕٕٓٓمسا   ٖٓٚ

َٝٗٞعصَكئحَي٠َِأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغََ.        
َ

َأؿـــــــــرحخَجُـؼٖ
َ.َََجُوظٞعَك٠َجُطـريد:ََََََأٝل

ف ػػػد ا ػػػىى ماكمػػػ  لمموضػػػوع ولنةػػػ  لمػػػدعوى لمتػػػ  نضػػػى بادلاػػػ  لمطػػػمعف عامػػػم           
 ػنطماي لإلسػتنبلم عىػ  ممتىكػمى لممتاػ   ب وممم فف لممتمـ لألوؿ ) لمطمعف (  نػد فوعػز إمنػي

وساس تمنس فمولمممم ف  م ر وخمرتمػم وفػ  سػبنؿ تا نػؽ ذمػؾ  و........ .......عىنممم 
فػػ  إرتكػػمس تزونػػر فػػ  ماػػررنف  ......نػػمـ بمإل ػػترلؾ مػػس موظػػؼ عمػػوم  اسػػف لمانػػ  يػػو 

دلع توثنػؽ إنػ ٜٜٛٔس /  ٜٕٙٚو  ٜٜٛٔس / ٕٚٙٚرسمننف يمم ماضرى لإلندلع رنم  
فبػػػو لممطػػػممنر اػػػمؿ تارنػػػره لممخػػػتص بوظن تػػػي وذمػػػؾ بتةػػػؿ ولنةػػػ  مػػػزور، فػػػ   ػػػور، ولنةػػػ  
 ػػانا  مػػس عىمػػي بتزونريػػم بػػأف ت ػػدـ ب ػػ تي وكػػنبل  عىػػ  خػػبلؼ لما ن ػػ  عػػف ابنػػس مػػمكس 

لم ػمدرنف مػف  ٜٜٛٗوعف ممرى كىود مػمكس عنػروط بممتوكنػؿ رنػـ  ٜٛٛٗعنروط بممتوكنؿ 
ولمم ػػدؽ عىنممػم مػػف وزلر، لمخمرتنػ  لمم ػػرن  مكتػػس  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚبوخمرسػى بروممانػػم فػ  

وفودعمػػػػم مكتػػػػس  ٖٓٓٔٙو  ٜٜٖٓٙو  ٜٖٛٓٙو  ٜٖٚٓٙت ػػػػدن مى لمممادسػػػػننف بأرنػػػػمـ 
لمتوثنػػػؽ لمسػػػممؼ لمػػػذكر فمسػػػتخر  مػػػي لمموظػػػؼ لمماػػػررنف لممػػػزورنف لمسػػػممؼ لإل ػػػمر، إمنممػػػم 

نف  مػس عىمػي بتزونريمػم فونةى لمترنمػ  باػمم  عىػ  تىػؾ لممسػمعد، ونػد لسػتةمؿ يػذنف لمماػرر 
بػػأف إسػػتخدمممم فػػ  لمػػدعموى فرنػػمـ ...... ونػػد إ ػػترؾ مةػػي كػػؿ مػػف لممتممػػنف لمثػػما  ولمثممػػث 
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بطرنػػؽ لممسػػمعد، فػػ  إسػػتةممؿ لمماػػررنف لممػػزورنف سػػمم   لمػػذكر فػػ  موضػػوع تىػػؾ لمػػدعموى 
  عبػػػد نػػػدعلمم ػػػمر إمنمػػػم مػػػس عىمممػػػم بتزونريمػػػم  إذ نػػػمـ لممتممػػػوف تمنةػػػم  بمإلت ػػػمؽ مػػػس مػػػف 

عىػػ  فف ن ػػـو لألخنػػر بتمػػونىمـ ممدنػػم مئلا ػػمؽ عىػػ  لمػػدعموى  لمػػرامف بنػػوم  مامػػد لم ػػمذم 
لمم مم  ولمت  ست مـ مػامـ فو عىػنمـ مػف فتػؿ لما ػوؿ عىػ  ممتىكػمى لممتاػ  عىنممػم م مبػؿ 

ولمػذى تبىػ  مسػماتي فكثػر مػف ثممامموػ  متػرل   .........% مف مسما  لمة ػمر لمكػموف ٘٘اسب  
  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗؾ مىمتا  عىنممم وند ارر ع د إت مؽ بنامـ بذمؾ لممضموف مشرخ فػ  ولمممىو 

كىػػ   ػػممؿ لم ػػمير، كمػػم نػػممول بتارنػػػر  ٜٛمسػػا   ٕٖٕ٘٘وتػػـ رفػػس دعػػوى ب ػػأاي تاػػى رنػػـ 
إدلرى نسػػػـ عمبػػػدنف إلثبػػػمى وضػػػس نػػػديـ عىػػػ   ٜٚمسػػػا   ٜٛٗٗو  ٕٗٚٙلممامضػػػر فرنػػػمـ 

ممػػػم بػػػزعـ فف لمة ػػػمر ممىػػػوؾ ممػػػشالم لممتممػػػنف لمة ػػػمر لمسػػػممؼ لمػػػذكر فػػػ  غنبػػػ  لممتاػػػ  عىن
ماسػوس  ػدوره ممػورث  لممتممػنف كمػم اضػر  ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕبموتس ع ػد إبتػدلو  مػزور فػ  

مػس لممػتمـ لألوؿ  ٜٜٚٔمسػا  ٜٕٖٓٔلممتمـ لمثما  كخ ـ متدخؿ يتوم  ف  لمدعوى رنـ 
 . 

واػػػ  عىنمػػػم ومػػػشدى مػػػم ت ػػػدـ تمنةػػػي فف ماكمػػػ  لمموضػػػوع خى ػػػى مػػػف لألدمػػػ  لممطر        
ولمتػػػ  لطمأاػػػى إمنمػػػم ووث ػػػى بمػػػم فف لمطػػػمعف نػػػد لرتكػػػس لألفةػػػمؿ لنتنػػػ  ولمتػػػ  تاطػػػوى عىػػػ  

  ــلمترلوـ لمت  دنف عامم وي  بممترتنس لنت   : 
ػ  فاي إ ترؾ مس  خر ف  روممانم ف  تزونػر لمتػوكنىنف لمماسػوبنف مىمتاػ  عىنممػم ولمم نػدنف ٔ

 .  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚبتمرن   ٜٜٛٗو  ٜٛٛٗبمممكتس لممختص ببوخمرسى تاى رنم  
نف لممزورنف وتـ لمت ػدنؽ عىنممػم وفاممم ا بل عى   ورتنف رسمنتنف مف يذنف لمتوكنىػ  ٕ

ف  روممانم ثـ مف وزلر، لمخمرتنػ  لمم ػرن  ت ػدن م  عىػ  فختػمـ سػ مر، تممورنػ  م ػر 
 ف  روممانم لمموضوع  عى  لمتوكنىنف لممذكورنف  . 

 وكنىنف لممذكورنف بمكتس لمتوثنؽ بأبولممطممنر وف م مىتةىنممى .ثـ تـ إندلع لمتػ   ٖ
ولسػػتخرتى  ػػور مامػػم رسػػمن  إسػػتةمىى فػػ  لمػػدعموى لمػػولرد، بو ػػؼ لإلتمػػمـ بمةرفػػ  ػػػ   ٗ

 لممتممنف .
فنمػم بػنف لممتممػنف  و وبنػامـ  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٗػ   وفف يامؾ فت منم  مشثمم  وغنر م ػروع مشرخػم  ٘

لألخنػػػر بتمػػػونىمـ ممدنػػػم مئلا ػػػمؽ عىػػػ  لمػػػدعموى لمتػػػ  ت ػػػمـ  عىػػػ  فف ن ػػػـو .....  وبػػػنف
% مػػػف ٘٘عىػػػنمـ ومػػػامـ مػػػف فتػػػؿ لما ػػػوؿ عىػػػ  ممتىكػػػمى لممتاػػػ  عىنممػػػم باسػػػب  

 .  ٕـ ٓٓٛزند عف ػمم  مسما  ممنػػمسما  لمة مر لمكموف ب مرع نوسؼ بةمبدنف ولمب
ى  ثبوى تزونػر لمتػوكنىنف ومـ ت دـ ماكم  لمموضوع ف  اكممم لألدم  ولم رلوف لمدلم  ع      

بتػػػػػػػمرخ  ٜٜٛٗو  ٜٛٛٗلم ػػػػػػػمدرنف مػػػػػػػف لممكتػػػػػػػس لممخػػػػػػػتص بروممانػػػػػػػم ولمم نػػػػػػػدنف برنمػػػػػػػ  
توثنػػؽ بوخمرنسػػى ولمػػذى نامػػؿ كػػؿ ماممػػم توننةػػم  مىمتاػػ  عىنممػػم . كػػؿ فنمػػم  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚ
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 نخ ي  .
عامػم مممثىػ  ولمتػ  دنػف ويذلف لمتوكنبلف يمم تػوير لمتػرلوـ لممطرواػ  ماػؿ لمػدعوى ل       

ويػػو مػػم كػػمف ن تضػػ  بػػدلم، مػف ماكمػػ  لمموضػػوع لم طػػس ولمتػػـز بتزونػػر لمتػػوكنىنف لمطػمعف و 
سػػمم   لمػػذكر مػػف ولنػػس ف ػػؿ كػػؿ ماممػػم لمموتػػود بمممكتػػس لممخػػتص ببوخمرسػػى فػػ  روممانػػم 
ويػػذل لأل ػػؿ يػػو لمػػذى نامػػؿ توننةػػمى لممتاػػ  عىنممػػم لم ػػانا  و ونتةػػنف ثبػػوى تزونريمػػم 

ورنف لم ػػػػػمدرنف م ػػػػػممح لمطػػػػػمعف اتػػػػػ  نمكػػػػػف لم ػػػػػوؿ بػػػػػأف لم ػػػػػور عىػػػػػ  لمتػػػػػوكنىنف لممػػػػػذك
لممستخرت  ماممم ولمتػ  تػـ لمت ػدنؽ عىنمػم مػف لمتمػمى لممخت ػ  تػـ إنػدلعمم بمكتػس توثنػؽ 
فبولممطػػممنر ) إنػػدلع ( مػػزور، كػػذمؾ ألاػػي متػػ  كػػمف لأل ػػؿ مػػزورل  فػػاف  ػػوره لمرسػػمن  تكػػوف 

 مزور، كذمؾ وبطبنة  لمامؿ .
اكمػػػػ  لمموضػػػوع فػػػ  اكممػػػػم لألدمػػػ  لم مطةػػػ  لمتمزمػػػػ  لمتػػػ  تثبػػػى تزونػػػػر ومػػػـ ت ػػػدـ م      

توننةػػمى لممتاػػ  عىنممػػم عىػػ  ف ػػؿ كػػؿ مػػف لمتػػوكنىنف لممػػذكورنف خم ػػ  بةػػد فف ثبػػى مػػف 
بممتا ن ػػمى مػػف فف لمطػػمعف إسػػتوف   ٙٓٔفنػػولؿ روػػنس مكتػػس  ػػمر ع ػػمرى فبولممطػػممنر ص 
ورنف بمم ا ػػىن  لمروممانػػ  ثػػـ مػػف لمتمػػمى لإلتػػرلملى لمبلزمػػ  مىت ػػدنؽ عىػػ  لمتػػوكنىنف لممػػذك

لممخت ػػػ  فػػػ  م ػػػر وفضػػػمؼ روػػػنس لممكتػػػس فف كمفػػػ  لألختػػػمـ عىػػػ  لمتػػػوكنىنف  ػػػانا  وال 
 ت وبمم  موب   . 

كمم ثبى مف إات مؿ وكنؿ لمانمب  لمما ؽ إم  مكتس لم مر لمة ػمرى فػ  فبولممطػممنر          
ترلملتػػي لمتػػ  إتبةمػػم برف ػػ  روػػنس مكتػػس لم ػػمر لمة ػػمرى فاػػي تأكػػد با سػػ ي مػػف  ػػا  لإلنػػدلع ول 

لمطمعف مف ولنس ستبلى لم مر لمة مرى وفاي مػـ نتػد بمم ػور، لممودعػ  مىتػوكنىنف لممػذكورنف 
سػولم بممىاػ  لمةربنػ  فو لألتابنػ  و كمػم إات ػؿ ...... و......... فن  توننةمى مىمتاػ  عىنممػم 

مػم بػي مػف مسػتادلى  فوعػمن فبولممطػممنر خبنر نسـ فبامث لمتزننؼ ولمتزونر إم  مكتس توثنؽ
 ٓعف لمتوكنىنف لممذكورنف ومـ نتد بأى مممم توننةمى مىمتا  عىنممم بأن  ما  

وثبى مف لمتا ن مى لمت  فترنى وكذمؾ مف مدوامى فسػبمس لماكػـ لممطةػوف فنػي فف         
مػػػػذكورنف بةػػػػد لمطػػػػمعف نػػػػد إتخػػػػذ مػػػػف تمابػػػػي كمفػػػػ  لإلتػػػػرلملى لمبلزمػػػػ  إلعتمػػػػمد لمتػػػػوكنىنف لم

بمم ػػػػمير، وذمػػػػؾ بتػػػػمرن   روممانػػػػموروديمػػػػم مػػػػف روممانػػػػم ونػػػػمـ بممت ػػػػدنؽ عىنممػػػػم مػػػػف سػػػػ مر، 
عىػػػػ  فختػػػػمـ وزلر، لمةػػػػدؿ لمروممانػػػػ  ووزلر،  لمروممانػػػػ كمػػػػم  ػػػػدنى لم ا ػػػػىن   ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٛ

وفعتمد ذمؾ كىي مف لمسىطمى لممخت   ف  تممورن  م ػر لمةربنػ  ومػف  لمروممان لمخمرتن  
ى بمألدمػػ  لم مطةػػ  عػػدـ اػػدوث فى تبلعػػس فػػ  يػػذه لإلتػػرلملى لم ػػانا  ومػػف ثػػـ ثػػـ ف ػػد ثبػػ

لمتػوكنىنف  ػ ألاػي متػ  كػمف ف ػبل روممانػمتات    ػبم  ترنمػ  لمتزونػر سػولم فػ  م ػر فو فػ  
 ػػانانف فػػاف مػػم نشخػػذ ماممػػم مػػف  ػػور رسػػمن  نكػػوف  ػػانام  كػػذمؾ ػ ماتتػػم  مكػػؿ  ثػػمره 

عف لممتا  عىنممم بمم نبنح مي لمت رؼ ولمتةمند وكػمف لم ماوان  وثبتى     لمطمعف كوكنؿ 
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مف لمبلـز نبػؿ فف تاتمػ  لمماكمػ  إمػ  تزونػر لمتػوكنىنف لممػذكورنف فف تتخػذ مػف تمابمػم كمفػ  
لإلتػػرلملى لم ماوانػػ  لمبلزمػػ  إلثبػػمى لممضػػميم، بػػنف توننةػػمى لممتاػػ  عىنممػػم لم ػػانا  بةػػد 

تػػر  لم مطمب تمػػػم عىػػػ  تىػػؾ لمتوننةػػػمى لمػػػولرد، بأ ػػػؿ فخػػذ امػػػمذ  ممػػػم بمةرفػػ  لمانمبػػػ  لمةممػػػ  ول 
لمتػػوكنىنف لممطةػػوف عىنممػػم بػػممتزونر ولمموتػػودنف بمكتػػس توثنػػؽ بوخمرسػػى مبنػػمف مػػدى  ػػا  
تىؾ لمتوننةمى ومم إذل كماى مزور، مف عدمػي و وكػذل تا نػؽ كن نػ   ػدوريم ويػؿ تمػى كتمبػ  

وؿ ومظػػػمير يػػػذل لإل ػػػترلؾ تىػػػؾ لمتوننةػػػمى بمةرفػػػ  لمطػػػمعف وبخطػػػي فـ بمإل ػػػترلؾ مػػػس متمػػػ
ولألدمػػ  ولم ػػرلوف لمدلمػػ  عىنػػي إف كماػػى مػػزور، عىػػ   ػػمابنمم ػ ويػػذل لمتا نػػؽ ممكػػف ومػػنس 
مسػػتانبل  عػػف طرنػػؽ لإلامبػػ  لم ضػػمون  لمتػػ  طىػػس لمػػدفمع إترلومػػم ألف باػػث مػػدى  ػػا  تىػػؾ 

نتةػػنف  لمتوننةػػمى وسػػبلم  ف ػػؿ لمتػػوكنىنف وخىػػوه مػػف لمتزونػػر فو ثبػػوى تزونريػػم مسػػأم  فومنػػ 
باثمم ولمتثبى مامم بدلم، ات  نمكف لم وؿ بأف مم تػبل ذمػؾ مػف فتػرلملى وماػررلى مػزور، فـ 

 ٓ انا  
وفوضػػػح لمػػػدفمع يػػػذل لمطىػػػس فػػػ  مذكرتػػػي لممرف ػػػ  بػػػأورلؽ لمػػػدعوى ولمم دمػػػ  مماكمػػػ          

بمػم  لمموضوع فثامم لممامكمػ  ولمتػ  تةتبػر مكمىػ  مػدفمع لمطػمعف إف مػـ تكػف بػدنبل  عاػي وتػمم
  رلا  مم ا ي :

"  البػػػد مػػػف ورود تا نػػػؽ نضػػػمو  بدومػػػ  روممانػػػم ناتمػػػ  فنػػػي إمػػػ  وتػػػود لمتزونػػػر فػػػ        
بوخمرسػى إلثبػمى لمتزونػر فػ  لمماػرر لمرسػم  لألتابػ   ٜٜٛٔ/ ٜٜٛٗو  ٜٛٛٗلمتوكنىنف 

ر  ػؿ تممورنػ  مػػػػمم دلـ ند ثبى فاي ال نوتد تزونر ف  لإلترلملى لمرسمن  لمت  إتبةػى دلخ
  ٓلمةربن   "  

ويو طىس تمـز و رنح ال ن دح فني فف نكوف لممدلفس عف لمطمعف ند طىس ف  ختػمـ        
مرلفةتػػي لماكػػـ ببرلمتػػي ممػػم اسػػس إألنػػي ػ ألاػػي نضػػا  فػػ  يػػذه لماممػػ  طىبػػم  إاتنمطنػػم  إذ مػػـ 
ذ مػػػـ ت ػػػض لمماكمػػػ  بػػػذمؾ  تسػػػتتس لمماكمػػػ  إمػػػ  لمطىػػػس لأل ػػػى  ويػػػو لم ضػػػمم بػػػممبرلم، ول 

م ضمم ػ ف د كمف نتةنف عىنمم تا نؽ ذمػؾ لمػدفمع بىوغػم  مامنػ  لألمػر فنػي ػ ألاػي دفػمع تػويرى ل
 ٓنتانر بي اتمم  وتي لمرفى ف  لمدعوى مو كمف  انام   

َ:ََََََََََََََََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
تمزمػم              "  طىس لمدفمع ف ىنم  لمبػرلم، ولاتنمطنػم إسػتدعمم لم ػميد ممامن ػتي نةػد طىبػم           

ن  كػػػمف لماكػػػـ  م ػػػوبم  تىتػػػـز لمماكمػػػ  باتمبتػػػي متػػػ  كماػػػى مػػػـ تاتػػػي إمػػػ   لم ضػػػمم بػػػممبرلم، ول 
 بمإلخبلؿ باؽ لمدفمع  " 

  ٓ٘ٙػ  ٖٔٔػ  ٖٗػ  س  ٖٜٛٔ/ ٘/ ٛٔ*  ا ض 
  ٜٓٛػ  ٖٕٓػ   ٜٕػ  س  ٜٛٚٔ/ٕٔ/ٕٛ*  ا ض 
   ٕٓٗػ  ٙٚػ  ٖٔػ  س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٚٔ*  ا ض 
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  ٚٙٗػ   ٖٙٔػ   ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/٘/ٖٕ*  ا ض  
   ٙ٘ٗػ  ٖٜػ ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ ٗ/ٔ*  ا ض 
َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

" لممذكر، لمم رح بمم مف لمدفمع ولمم دم  ماي فثامم لممامكم  تةد مكمى  مدفمعػي بتىسػ       
لممامكمػػ  إف مػػػـ تكػػػف بػػػدنبل  عاػػػي و وعىػػػ  لمماكمػػػ  فف تةػػػف بطىبػػػمى لمتا نػػػؽ وفوتػػػي لمػػػدفمع 

ال  كػػمف اكممػػم لم تويرنػػ  لمتػػ  تضػػماتمم فو تػػرد عىنمػػم بػػرد سػػمو  إذل  ػػممى لإلمت ػػمى عامػػم ول 
 ٓمةنبم  " 

 ؽٖٗ/ٖ٘ٚػ طةف  ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
كمم فف لمماكم  مـ ت طف إم  فف لمطمعف ال نتولتد مس موكىني عاد إ دلر لمتػوكنىنف        

بنامم كمف لمطمعف بوطاػي  روممانممم ف  غنبتي ويمم بتممورن  سمم   لمذكر وند نممم با دلري
وبةػػد لما ػػوؿ عىػػ  لمتوننةػػمى لمبلزمػػ  مػػف لمتمػػمى لممخت ػػ  بروممانػػم نممػػم بارسػػممممم إمنػػي 
وبو ػػوؿ لمتػػوكنىنف ف ػػد بم ػػر كمفػػ  لإلتػػرلملى لمبلزمػػ  مسػػرنمف  ثمريمػػم فػػ  تممورنػػ  م ػػر 

 ٓؼ لمبنمف لمةربن  و وي  إترلملى ثبتى  اتمم كمم سى
ذ مـ ت ػـ لمماكمػ  بػذمؾ لمتا نػؽ مػس مزومػي فاامػم تكػوف نػد إفترضػى تزونػر لمتػوكنىنف        ول 
وذمػػػؾ بتةػػؿ لمونػػػموس لممػػزور، نػػػ  بوخمرسػػػى بروممانػػم توثنػػؽ  ٜٜٛٔ/ٜٜٛٗو  ٜٛٛٗرنمػػ  

 ور،  انا  مس لمةىـ بتزونريم وفسادى يذل لمتزونر مىطمعف دوف فف ت ػدـ لمماكمػ  لألدمػ  
اسػمنى ورلم فنػولؿ لممتاػ  عىنممػم سػمم   لمػذكر ورتبػى عىػ  ذمػؾ ثبػوى لمم ب وم  عى  ذمػؾ ول 

تزونػػر بػػمن  لإلتػػرلملى لمتػػ  إتخػػذى سػػولم فػػ  روممانػػم فو تممورنػػ  م ػػر لمةربنػػ  دوف اػػؽ 
ذ فنػنـ لماكػـ لممطةػوف  وعى  ااو م وس بممتةسؼ ف  لإلستاتم  ولم سمد ف  لإلسػتدالؿ و ػ ول 

لمبمطػػؿ فااػػي نكػػوف بػػمطبل  بػػدوره مةػػولره فضػػبل  عمػػم  ػػمبي مػػف إخػػبلؿ فنػػي عىػػ  يػػذل لألسػػمس 
 ٓبا وؽ دفمع لمطمعف ويو مم نستوتس ا ضي 

نػػػس لمػػػذى نثبتػػػي لمػػػدمنؿ فمألاكػػػمـ لمتامونػػػ  نتػػػس فف تباػػػ  عىػػػ  لمتػػػـز ولمن ػػػنف مػػػف لمول      
  وال تشسػػػػس عىػػػػ  لمظػػػػف ولإلاتمػػػػمؿ مػػػػف لم ػػػػروض ولالعتبػػػػمرلى لممتػػػػرد، ولإلدمػػػػلممةتبػػػػر و 
 ٓلإلاتمممن  

 ٕٖٔػ  ٕٛػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٕٗ*  ا ض 
 ٓٛٔػ  ٜٖػ ٕٛس  ٜٚٚٔ/ٕ/ٙ*  ا ض  
 ٗٔٔػ  ٕٚػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٗٛٔٔػ  ٕٛٙػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٕٔ*  ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٕػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٔ/ٜٕ*  ا ض 
 ٕٔٔٔػ  ٕٕٛػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٕ*  ا ض 
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َ:ًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
"   لمماكمػػ  ال تباػػ  اكممػػم لال عىػػ  لمونػػموس لمثمبتػػ  فػػ  لمػػدعوى و ومػػنس ممػػم فف            

وفف لألاكػمـ نتػس فف  ٓت نـ نضمميم عى  فمػور ال سػاد ممػم مػف لألورلؽ لممطرواػ  عىنمػم " 
تباػ  عىػػ  فسػػس  ػػانا  مػػف فورلؽ لمػػدعوى فػػاذل لسػػتاد لماكػػـ لمػػ  رولنػػ  فو ولنةػػ  ال ف ػػؿ 

 ٓى فااي نكوف مةنبم  إلبتاموي عى  فسمس فمسد  " ممم ف  لمتا ن م
  ٓ٘ػ  ٛػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔ/٘ٔ*  ا ض     

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

إال عىػ  لألدمػ  لم مطةػ   فف لممسػوومن  لمتامونػ  ال ت ػمـ ومف لمم رر ف  يذل لم ػدد          
لمتػػ  نثبتمػػم لمػػدمنؿ لمُمْةتبػػر وال تشسػػس بػػممظف ولإلاتمػػمؿ عىػػ  لم ػػروض ولإلاتمػػمالى لمتمزمػػ  

 ٓولإلعتبمرلى لممترد، 
 ؽ  ٙٗمسا   ٚٛٓٔػ  طةف  ٕٖٔص  ٕٛرنـ  ٕٛلمسا   ٜٚٚٔ/ٔ/ٕٗ* ا ض 
 ؽ  ٘٘سا   ٘ٔٙطةف   ٛٚٛص  ٛ٘ٔرنـ   ٖٙلمسا   ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٚٔ* ا ض 

ومػػف لمم ػػرر مػػذمؾ فف لم ػػمرع لمتاػػمو  ال نةتػػرؼ ب ػػرلوف لمخطػػأ و وخطتػػي فػػ  ذمػػؾ          
سػوومن  ممختى   عف خط  لم مرع لممدا  و وتستاد خط  لم مرع لمتامو  لم  مبػدف  خ ػن  لم

ى ذمػؾ لمخطػأ و  بػؿ نتةػنف لثبػم ٓ  . وتطبن م مذمؾ و ال ن ترض خطأ مػف إرتكػس فةػبل  لمتامون
ف عىػ  لم مضػ  فف نبروػي مـ و فمف مـ نثبى خطأ لممػتمـ تةػنولممكىؼ بمإلثبمى يو سىط  لإلتم

 ٓو دوف فف نكى ي بمثبمى فاي مـ نأى خطأ  
ػ  ٙٛٚٔ ػرح لمة وبػمى ػ لم سػـ لمخػمص ػ مىػدكتور اتنػس اسػا  ػ ط  *  

   ٗٔٗص 
ػ  ٕٛٗػ رنػـ  ٕ   ػػ  مػ  لم ولعػد لم ماوانػ  ػ عمػر ػٖٜٔٔ/ٗ/ٖٕا ػض  *  

 ٖٓٓص 
 ٖٜٜػ  ٜٗٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/ٖٓا ض   * 

ََََ َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدَٝئسالٍَحبنَجُضكحع:َََغحٗيحا
إذ مػػـ ت ػػـ ماكمػػ  لمموضػػوع بػػمإلطبلع عىػػ  لألورلؽ لممػػدع  بتزونريػػم ولمتػػ  يػػ  ماػػؿ      

ؿ لمتػػوكنىنف رنمػػ  لإلتمػػمـ بترنمػػ  لإل ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر لمماسػػوب  مىطػػمعف بمػػم فػػ  ذمػػؾ ف ػػ
 ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚبتػػػػمرن   برخمرسػػػػى بروممانػػػػملم ػػػػمدرنف مػػػػف توثنػػػػؽ  ٜٜٛٔ/ٜٜٛٔو  ٜٛٛٗ

ولمىذنف ننؿ بأاممم نامبلف توننةمى مزور، مىمتا  عىنممػم ػ ومػـ نثبػى يػذل لإلطػبلع مىماكمػ  
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مػػم إسػػتامؿ إرسػػممممم إمػػ  تممورنػػ  م ػػر لمةربنػػ  متطىػػس عىنمػػم  للم ضػػمون  إذ بطرنػػؽ لإلامبػػ 
اكمػػػ  باعتبػػػمر فف كمفػػػ  لألورلؽ سػػػمم   لمػػػذكر تامػػػؿ لمػػػدمنؿ لألسمسػػػ  عىػػػ  ونػػػوع ترنمػػػ  لمم

 رضػػػي إمتػػػزلـ لمماكمػػػ  نلمتزونػػػر ػ ويػػػ  تمثػػػؿ تسػػػـ تىػػػؾ لمترنمػػػ  و يػػػذل لإلطػػػبلع ولتػػػس 
بتمانص لمدمنؿ لألسمسػ  عىػ  إعتبػمر تىػؾ لألورلؽ ونػد  ػمبمم لمتزونػر و ػ وذمػؾ اتػ  نمكػف 

لألدم  ف  لمدعوى كماى مىم  بمذه لألدم  إممممم   ممبل  نمن  ممػم لم وؿ بأامم انف إستةرضى 
لم ر   متمان مم لمتمانص لم ممؿ ولمكمف  لمذى نمكامم مف لم  ؿ ف  لمدعوى عف ب ػر 

لمباػػث مىتةػػرؼ عىػػ  وتػػي و تا نػػؽ لمكممػػؿ وب ػػنر،  ػػممى  وفامػػم نممػػى بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف 
ورنف سػمم   لمػذكر اتػ  نمكػف لمتػوكنىنف لممػز  لما ن   ػ خم ػ  ونػد طممػس لمػدفمع بضػـ ف ػؿ

ؽ مػػف تزونػػر توننةػػمى لممتاػػ  عىنممػػػم عىػػ  تىػػؾ لمماػػررلى لمما وظػػ  بمكتػػس توثنػػػؽ لمتا ػػ
ػ كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف عىػػ  ت ػػدنر فف ثبػػوى يػػذل لمتزونػػر فو ثبػػوى  ػػا  لمتوننةػػمى  بوخمرسػػى

وبػمن  لممتممػنف وألاػي لممذكور، يو اتر لمزلون  ف  لم  ػؿ فػ  لإلتمممػمى لمماسػوب  مىطػمعف 
ات  نثبى  اتمم فبل ترنم  إذف وال ع مس و ومكف لمماكم  مـ تا ؽ فمر  ا  لمتوننةمى 
سمم   لمذكر و ومـ نثبػى إطبلعمػم عىػ  بػمن  لألورلؽ ولممسػتادلى لممػزور، فػ  لمتىسػ  لمةىانػ  

ولمتػػ  باضػػور لممتممػػنف ولممػػدلفةنف عػػامـ كمػػم ت ضػػ  بػػذمؾ ف ػػوؿ لممامكمػػمى لمتامونػػ  ػ 
ت ػػرض طػػرح كمفػػ  لألدمػػ  فػػ  لمػػدعوى عىػػ  بسػػمط لمباػػث فمػػمـ لمماكمػػ  وفػػ  اضػػور تمنػػس 
خبلمػػي  ذ خػػممؼ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي يػػذل لماظػػر فااػػي نكػػوف مةنبػػم  م  ػػوره ول  لمخ ػػـو و ػ ول 

ف  سبلم   مكم  مف ن ور وبطبلف فثر بممتمم با وؽ لمدفمع فضبل  عمم  مس إترلملى لمما
 ٓف كـ لمطةنػو ا  لما

َ:َـَٝئؿطوغَػ٠َِطُيَهؼحءَجُ٘وغَٝهؼ٠َذإٔ
"   إغ مؿ لمماكم  لإلطبلع و با سمم عى  لمورنػ  موضػوع لإلدعػمم بػممتزونر عاػد اظػره      

نةنػػػػس إتػػػػرلملى لممامكمػػػػ  ألف إطبلعمػػػػم با سػػػػمم عىػػػػ  لمورنػػػػ  لممػػػػزور، إتػػػػرلم تػػػػويرى مػػػػف 
  تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ  فػ  إترلملى لممامكم  ف  ترلوـ لمتزونر عمم   ن تضني ولتبمػم فػ

 ٓلمدعوى عى  إعتبمر فف تىؾ لمورن  ي  لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم  لمتزونر "  
 ؽٗٗمسا   ٕٙٗػ طةف   ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س ٜٗٚٔ/٘/ٜٔ*  ا ض         
 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض         

 ٜٗٔػ  ٔٗػ  ٙٔػ س ٜ٘ٙٔ/ٖ/ٔ*  ا ض 
 ٖٔٛػ  ٖٓٔػ  ٛػ س ٜٚ٘ٔ/ٗ/ٜ*  ا ض 
 ٖٓ٘ػ  ٜٛػ  ٖٙػ س  ٜٛ٘ٔ/ٗ/ٖ* ا ض  
 ٚٚٛػ  ٖٔٔػ  ٙٗػ س  ٜٜ٘ٔ/٘/ٛٔ* ا ض  
 ٖٜٙػ  ٛٓٔػ س  ٖٜٜٔ/ٜ/ٛ* ا ض 
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 ٖٙٙػ  ٜٛػ  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ/ٚ/ٔ* ا ض  
َ:َـًَٔحَهؼصًَظُيَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

لم "   ال نك   إطبلع لمماكم  واديم عى  لممارر موضوع لمترنمػ  بػؿ نتػس كػاتر         
مػػػف إتػػػرلملى لممامكمػػػ  عرضػػػي باعتبػػػمره مػػػف فدمػػػ  لمترنمػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػث ولممامن ػػػ  
بممتىس  ف  اضور لمخ ـو منبدى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم  فاي بذلتي موضوع لمدعوى 

 ٓلمذى دلرى لممرلفة  عىني " 
 ؽ ٛ٘مسا   ٜٜٜٔػ طةف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٕ/ٔ*  ا ض 
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٙ*  ا ض 
 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/٘/ٜٔ*  ا ض 
 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
 ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٓٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 
 ٕٙٔٔػ  ٗٗٗػ  ٕػ س ٜٔ٘ٔ/ٙ/ٗٔ*  ا ض 
 ٜٜٙػ  ٜٜػ  ٚٗس ػ  ٜٜٙٔ/٘/ٖٓ*  ا ض 
 ٜٔٛػ  ٕ٘ٔػ  ٗٗػ س  ٖٜٜٔ/ٔٔ/ٓٔ*  ا ض 
 ٓ٘ٙػ   ٜٚػ  ٖٗػ س  ٕٜٜٔ/ٚ/ٖٔ* ا ض  

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػبلع لمماكمػػ  ولمخ ػػـو عىػػ  لمماػػرر ماػػؿ         
ترنمػػ  لمتزونػػر مػػف تتػػدى فػػ  لممامكمػػ  ومػػف تػػشثر عىػػ  لمػػدمنؿ لممسػػتمد ماػػي ألف يػػذل لم ػػوؿ 

سػػبؽ لماكػـ عىػػ  ماػػرر مػـ تطىػػس عىنػػي لمماكمػ  ومػػـ تما ػػي مػس مػػم نمكػػف فف ناطػوى عىػػ  
 ٓنكوف مي مف فثر ف  ع ندتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي 

 ػ  ٘ٛػ  ٛٔػ   ٗٔػ  س  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗ*  ا ض 
 ؽٜٗمسا   ٕ٘ٙٔػ طةف  ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٙ*  ا ض 

رلى موضػوع لإلتمػمـ بػممتزونر يػو ولتػس عىنمػم ذمؾ فف إطبلع لمماكم  عى  لممار          
لمدمنؿ ن رضي لمتزلممم بتمانص لمدمنؿ لألسمس  ف  لمدعوى عى  لعتبمر فف تىؾ لألورلؽ ي  

 واتػ  نمكػف لم ػوؿ بأامػم اػنف لستةرضػى لألدمػ  فػ  لمػدعوى كماػىلمذى نامؿ فدمػ  لمتزونػر 
ي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى نمنػ م ممػم لم ر ػ  متمان ػمىم  بمذل لمدمنؿ لممممػم  ػممبل 

ندؿ عى  فامم نممى بمػم ناباػ  عىنمػم مػف تا نػؽ لمباػث مىتةػرؼ عىػ  وتػي لما ن ػ  وال نرفػس 
عولر عدـ لإلطبلع عى  لمماررلى لممزور، عف لتػرلملى لممامكمػ  ولمػذى نػشدى لمػ  بطػبلف 

ػ ألف طممةتمػػم  د فف لمػػدلور، لمسػػمب   نػػدلماكػػـ فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػد فوردى باكممػػم مػػم ن نػػ
لطبلع ينوػ  فخػرى عىػ  لألورلؽ ولممسػتادلى لممطةػوف عىنمػم بػممتزونر ماػؿ لإلتمػمـ ال نااػ  
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 ٓبامؿ عف ضرور، لطبلع لمماكم  لمت  تومى بةد ذمؾ مامكمتمـ با سمم عى  تىؾ لألورلؽ 
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٙ*  ا ض
 ؽ ٛ٘/ٜٜٜٔػ طةف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ ٕ/ٔ*  ا ض 
 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/٘/ٜٔ*  ا ض 
 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 
 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
 ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٓٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

رى لممامكمػ  ألف لمارض مػف ذمػؾ لالطػبلع ولمامنػ  ماػي فف تتا ػؽ لمماكمػ  لمتػ  تتػ       
وتتػػوم  ت ػػدنر لألدمػػ  بممػػدعوى نبػػؿ لم  ػػؿ فنمػػم ػ فف لألورلؽ لمم ػػمر لمنمػػم ولممطةػػوف عىنمػػم 
بممتزونر ي  بذلتمم ماؿ لإلتممـ  بممتزونر وألامم يػ  لمػدمنؿ لمػذى نامػؿ فدمػ  لمتزونػر ػ ويػذه 

لألورلؽ لمامنػػ  التتا ػػؽ لذل كماػػى لمماكمػػ  بمنوػػ  فخػػرى يػػ  لمتػػ  تومػػى لألطػػبلع عىػػ  تىػػؾ 
خم   لذل كماى مـ تثبى بمامضر لمتىسمى مم فس ر عاي إطبلعمم مف اتمو  كمم يو لماػمؿ 

 ٓف  لمدعوى لممطروا  
وألاي ال نتوز مى مض  لمتامو  لف نبدى رفنم ف  دمنػؿ  مػـ نةػرض عىنػي فػمذل فةػؿ ف ػد        

ف نكػوف ممػم مػف سبؽ لماكػـ عىػ  ورنػ  مػـ نطىػس عىنمػم با سػي  ومػـ نما ػمم  مػس مػم نمكػف ل
  ٓفثر ف  ع ندتي مو فاي  لطىس عىنمم 

وألف لمماكمػػػ  لمتامونػػػ  تكػػػوف ع نػػػدتمم فػػػ  لمػػػدعوى باػػػمم عىػػػ  ع نػػػدتمم لم خ ػػػن           
ورفنمم لمخمص وال نتوز ممم فف تدخؿ ف  لطموامامم رفنم  خر مسوليم ومو كماى ماكم  فخرى 

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

َ:َـَٝهلظجَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغ
" إذل كماى لمماكم  ند باػى اكممػم عىػ   ػممد،  ػميد فػ  نضػن   خػرى ومػـ تسػمس          

 ممدتي ف  تىػؾ لمػدعوى وال فثػر مػي فػ  فورلنمػم ومػـ تػأمر بضػـ نضػن  لمتااػ  لممػذكور، ػ فػاف 
لمذى إستمدتي عى  يذه لم ور، مف  ممد، لم ميد لممذكور نكػوف بػمطبل  ولإلسػتامد إمنػي  لمدمنؿ

 ٓنتةؿ اكممم مةنبم  بمم نبطىي "
  ٜٓٔػ ص ٖٓػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٕ/ٖ*  ا ض 
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َ:َـًَٔحَهؼصَذأٗٚ
 ػموؽ لم ماوانػ  إمػ  لمػدمنؿ نتس فف نستاد لم مض  ف  لممولد لمتامون  ف  ثبػوى لما "         
 ٓن تاس بي واده  وال نتوز مي فف نشسس اكمي عى  رفى غنره " لمذى 

 ٖٖٕػ  ٘ٗػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٚ*  ا ض 
َ:َـًَٔحَهؼص

يػػو ممػم نترنػػي مػػف  "   بأاػي نتػػس لف نكػوف لماكػػـ  ػمدرل  عػػف ع نػد، لم مضػػ  نا ػىمم     
 ػماوف فف ػػ فػبل ن ػح فػ  لم ف  تا نؿ يذه لمة ند، با سي ال ن مركي فني غنػرهتا نؽ مست بل  

نػػدخؿ فػػ  تكػػونف ع ندتػػي فػػ   ػػا  لمولنةػػ  لمتػػ  فنػػمـ نضػػممه عىنمػػم فو عػػدـ  ػػاتمم اكمػػم  
ذف فاذل  كماى لمماكم  ند ا ىى مف عام ر إنتامعمم بثبوى لمببلغ لمكمذس عى   مسوله ػ ول 
لممػتمـ رفى ضػػمبط لم ػرط  فػػ  لف لم ػكوى لمم دمػػ  ماػػي   غنػر  ػػانا  وفامػم كندنػػ  لم  ػػد 

 ٓن  بمممتا  عىني فاف اكممم نكوف مةنبم  بمم نستوتس ا ضي "مامم لماكم
 ٜ٘ػ  ٕٔػ  ٔػ م  لاكمـ لما ض ػ س  ٜٜٗٔ/ٔٔ/ٛ*  ا ض 

" وفف لمت ىنػػد فػػ  لمةبلمػػمى لمتتمرنػػ  ن ػػـو عىػػ  لممامكػػمه لمتػػ  تػػتـ بمػػم لمم ػػمبم  بػػنف         
مػ  لمم ىػد، ومػف بػنف لأل ؿ ولمت ىند ومف ثـ فخىو لماكـ مف و ؼ لمةبلم  لم ػانا  ولمةبل

سػػػتامده فػػػ  ثبػػػوى تػػػوفر لمت ىنػػػد عىػػػ  كتػػػمس إدلر، لمةبلمػػػمى  لوتػػػي لمت ػػػمبي ولمتطػػػمبؽ بناممػػػم ول 
لمتتمرنػػ  فو رفنمػػم مػػف وتػػود ت ػػمبي بػػنف لمةبلمتػػنف نتةىػػي م ػػوبم  بمم  ػػور ألف لم مضػػ  فػػ  

س بػػي واػػده وال لممػػولد لمتامونػػ  إامػػم نسػػتاد فػػ  ثبػػوى لما ػػموؽ لم ماوانػػ  إمػػ  لمػػدمنؿ لمػػذى ن تاػػ
 ٓنتوز فف نشسس اكمي عى  رلى غنره " 

 ٖٚ٘ػ  ٚ٘ٔػ  ٛػ م  لاكمـ لما ض ػ س  ٜٚ٘ٔ/ٙ/ٖ*  ا ض 
" وفف لألاكػػػمـ لمتامونػػػ  نتػػػس لف تباػػػ  عىػػػ  لألدمػػػ  لمتػػػ  تطػػػرح عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػث         

رفى مانػر  بممتىس  ون تاس بمم لم مض  بادلا  لممتمـ فو ببرلمتي ػ وال ن ػح باػمؿ فف ت ػمـ عىػ 
 ٓمف ن در لماكـ ومو كمف تم  نضمون  " 

  ٗ٘ٙػ  ٘ٔ٘ػ  ٙػ م  لم ولعد لم ماوان  ػ عمر    ٜ٘ٗٔ/ٕ/ٕٙ*  ا ض 
كمػػم نبػػنف مػػف لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي فاػػي تسػػماد فػػ  نضػػموي بادلاػػ  لمطػػمعف إمػػ  لمػػدمنؿ         

ى ماػؿ لمولنةػ  دوف فف لممستمد مف لمة ود لممستى  ولمت  تثبى مىكن  لممتا  عىنممم مىة مرل
تبػػػنف لمماكمػػػ  تىػػػؾ لمة ػػػود وفرنمممػػػم وبنمامتمػػػم مكػػػ  نتضػػػح كن نػػػ  لإلسػػػتدالؿ بمػػػم عىػػػ  ثبػػػوى 
إ ػػترلؾ لمطػػمعف فػػ  تػػرلوـ لمتزونػػر لممسػػاد، إمنػػي ػ ويػػو ن ػػور  ػػمس إسػػتدالؿ لماكػػـ نتػػمف  

ممي إترلملى تامون  ولمت  توتس عى  كؿ اكـ  مدر بمإلدلا  ضرور، إ تم ٖٓٔاص لمممد، 
عى  بنمف م  ؿ وولضح مكؿ دمنؿ مف فدم  لمثبوى لمت  تسماد إمنمم ف  نضموي وذمؾ تمكناػم  

 ٓمماكم  لما ض مف مبم ر، سىطتمم عى  لماكـ وبنمف مدى  ا  تطبنؽ لم ماوف 



391 

 

  عىػ  فاػي : ػ  "  نتػس فف ن ػتمؿ لماكػـ عىػ   لألسػبمس ٓف ٖٓٔوند ا ػى لممػمد،/       
ؿ اكـ بمإلدلا  نتس فف ن ػتمؿ عىػ  بنػمف لمولنةػ   لممسػتوتب  مىة وبػ  لمت  با  عىنمم و ػ وك

و ولمظػروؼ لمتػ  ونةػى فنمػم و ػ وفف ن ػنر إمػ  اػص لم ػماوف لمػذى اكػـ بموتبػي " ػ ونضػى 
ماكمػػ  لمػػا ض بأاػػي "  نتػػس فف نكػػوف لماكػػـ م ػػتمبل بذلتػػي عىػػ   ػػروط  ػػاتي وم ومػػمى 

ى  تويرن  بأى دمنؿ غنػر مسػتمد ماػي  فو بػأى وتوده فبل ن بؿ تكمى  مم تا ص فني مف بنمام
  ٓطرنؽ  خر مف طرؽ لإلثبمى " 

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

  و ػ عى  فاي : ػ  ٓف ٖٓٔوتولتر نضمم ماكم  لما ض و ػ ف  تطبنؽ فاكمـ لمممد، /        
نػػ  بػػذلتمم إلنضػػمح فف لمماكمػػ  اػػنف نضػػى فػػ  لمػػدعوى " نتػػس فف تكػػوف مػػدوامى لماكػػـ كمف

ػ ولألسمس لمذى ت ـو عىني  ممد، ام  بمبا  لألدم  لم موم  فنمم و بمإلدلا  ند فممى إممممم  ان
كؿ  ػميد ون ػـو عىنػي كػؿ دمنػؿ و ػ وفاػي كنمػم نتا ػؽ ذمػؾ ونتا ػؽ لماػرض مػف لمتسػبنس فااػي 

لمونوؼ عىػ  مسػوغمى مػم نضػ  بػي و ػ  نتس فف نكوف ف  بنمف تى  م  ؿ بانث نستطمع
فمػػم إفػػرلغ لماكػػـ فػػ  عبػػمرلى مةمػػم، فو وضػػةي فػػ   ػػور، متمىػػ  متمىػػ  فػػبل نا ػػؽ لماػػرض 

مف إعمػمؿ رنمبتمػم  لمذى ن ده لم مرع مف إستنتمس تسبنس لألاكمـ وال نمكف ماكم  لما ض
بمتمػم بػمماكـ عى  وتممم لم انح ومف مرلنب   ا  تطبنؽ لم ماوف عى  لمولنة  كمم  مر إث

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

َ:ًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
تػػس فاّل نتمػػؿ لماكػػـ فدمػػ  لمثبػػوى فػػ  لمػػدعوى بػػؿ عىنػػي فف نبنامػػم فػػ  وضػػوح وفف "  ن     

نػػورد مشدليػػم فػػ  بنػػمف م  ػػؿ  مىونػػوؼ عىػػ  مػػم نمكػػف فف نسػػت مد مامػػم فػػ  م ػػمـ لمػػرد عىػػ  
لمدفوع لمتويرن  لمت  ندم  بمم لممتمـ وات  نمكف فف نتا ػؽ لمػذى ن ػده لم ػمرع مػف تسػبنس 

مػػف إعمػػمؿ رنمبتمػم عىػػ   تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم   ػػانام   "  لألاكػمـ ونمكػػف ماكمػػ  لمػػا ض 
 . 

 ٕٔٔٔػ  ٖٕٚػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ٔٔ/ٜٔ*  ا ض 
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َ:ًَٔحَهؼصَذأٗٚ
"    مف لمم رر فاي نتس فػ  كػؿ اكػـ بمإلدلاػ  فف نػورد مػم إسػتاد إمنػي مػف فدمػ  لمثبػوى      

 وفف نبنف مشدليم بنمام كمفنم نتضح وتي لستدالمي بمم  " . 
 ٜٚ٘ػ  ٜٔٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/٘ٔ * ا ض

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ
"   مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم  لمت  تستاد إمنمم لمماكم  وبنمف مشدليم ف  اكممم       

بنماػػم  كمفنػػم . فػػبل نك ػػ  لإل ػػمر، إمنمػػم بػػؿ ناباػػ  سػػرد مضػػموف كػػؿ دمنػػؿ وذكػػر مػػشدله بطرن ػػ  
م لنتاةى بمم لمماكمػ  ومبىػ  إتسػمني مػس بػمن  لألدمػ   " ولفن  نبنف مامم مدى تأننده لمولنة  كم

 . 
 ٖٕٔػ ص ٙٗػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٕ/ٛ*  ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَذأٗٚ
"   مف لمم رر فاي نتس إنرلد لألدم  لمت  تسػتاد إمنمػم لمماكمػ  وبنػمف مشدليػم فػ  لماكػـ      

دمنؿ وذكػر مػشدله بطرن ػ  بنمام  كمفنػم فػبل نك ػ  متػرد لإل ػمر، إمنمػم بػؿ ناباػ  سػرد مضػموف لمػ
ولفنػػ  نبػػنف مامػػم مػػدى مػػدى تأننػػده مىولنةػػ  لمتػػ  لنتاةػػى بمػػم لمماكمػػ  ومبىػػ  إت منػػي مػػس بػػمن  

 لألدم  لمت  لنريم لماكـ ات  نتضح وتي إستدالمي بمم   "  . 
  ٕ٘ٛٔػ  ٕٙٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ ٔٔ/ٚٔ*  ا ض 
 ٗٚػ  ٗٔػ  ٖ٘ػ س  ٜٗٛٔ/ٔ/ٜٔ*  ا ض 

ثبوى مىكن  لممتا  عىنممم متىؾ لمة مرلى بموتس تىؾ لمة ود لممسػتى  ال  يذل إم  فف       
دلى لممطػػوع نا ػػ   ػػا  لمتػػوكنىنف لم ػػمدرنف ماممػػم مىطػػمعف وال  ػػا  بػػمن  لألورلؽ ولممسػػتا

ػ ويذل لم  ور ممم نةنس لماكـ لممطةوف فني ونستوتس ا ضي و وات  عىنمم ماممم بممتزونر 
فػػ  نضػػمومم بادلاػػ  لمطػػمعف وبػػمن  لممتممػػنف إمػػ  لدمػػ  فخػػرى  ومػػو كماػػى لمماكمػػ  نػػد تسػػمادى

ألامم ف  لممولد لمتامون  متسماد، ومامم تتكوف ع ندتمم بانث إذل س ط فاديم فو إسػتبةد تةػذر 
 ٓلمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت دنريم مسمور لألدم  لألخرى 

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

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

 ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕومػػـ تا ػػؽ ماكمػػ  لمموضػػوع فمػػر تزونػػر ع ػػد لمبنػػس لإلبتػػدلو  لممػػشرخ        
مث ومورث  لممتممػنف مـ لمثمإم  لممت ........ولمماسوس  دوره مف ولمد، لممتا  عىني لألوؿ 

) لمطمعف ( ولمثما  ات  نمكف إتخمذه دمنبل  ضد لممتممنف ػ عىػ  ااػو مػم إتتمػى إمنػي لألوؿ 
لمماكمػ  وتػػمم اكممػػم خممنػػم  مػػف لألدمػػ  لم مطةػػ  عىػ  تزونػػر يػػذل لمة ػػد وكن نػػ  لإلسػػتدالؿ بػػي 

ر لممبطػػؿ بػػمن  لممتممػػنف ويػػو مػػم ن ػػـ لماكػػـ بمم  ػػو و عىػػ  ثبػػوى لإلتمػػمـ لممسػػاد مىطػػمعف 
 ٓلمموتس مىا ض 

كمػػم ذيبػػى ماكمػػ  لمموضػػوع فػػ  م ػػمـ إستةرلضػػمم ألدمػػ  لمثبػػوى ضػػد لمطػػمعف ولمتػػ         
فنممى عىنمم نضمميم بادلاتي إمػ  لمػدمنؿ لممسػتمد مػف لم ػممد، لم ػمدر، مػف لمسػ مر، لمروممانػ  

مػػف  ٜٜٜٔ/ٖ/ٗٔفػػ   ٕٕٕ٘ٔبمم ػػمير، ولمم ػػدؽ عىنمػػم مػػف وزلر، لمخمرتنػػ  لمم ػػرن  بػػرنـ 
مكتػس ت ػدن مى لمممادسػنف ولمدلمػ  عىػ  فف لممتاػ  عىنممػم مػـ نسػبؽ ونسػتانؿ سػ ريمم إمػ  
روممانم وفف بطمنت  لإلنمم  لمت  تـ إثبمى رنمنمم عى  لمتوكنىنف لممزورنف نػد تػـ مااممػم إمػ  

مػػػس فف تىػػػؾ لم ػػػممد، ال تةاػػػ  اتمػػػم  فف لمطػػػمعف  فتابنػػػنف خبلفػػػم  مىمتاػػػ  عىنممػػػم ومػػػولطانف 
رنؾ فػ  ترنمػ  لمتزونػر لممػدع  باسػامديم إمنػي ػ ورغػـ مػم تمسػؾ بػي لمػدفمع فػ  دفمعػي بػأف  ػ

لممتا  عىني ابنس ممكس عنروط نامؿ تاسن  دوم  فراسم بمإلضمف  إم  إات مظي بممتاسن  
بتتاس لمسػند /  ٜٓٛٔ/ٚٓٗولم مدر بمم نرلر وزنر لمدلخىن  رنـ  ٜٓٛٔلمم رن  ماذ عمـ 

مػف لمتا ن ػمى و ػ بمإلضػمف  إمػ   ٜٕ راسػن  كمػم يػو ثمبػى بممتا ن ػمى ص بممتاسن  لم .....
( عػػػف رنػػػـ تػػػولز لمسػػػ ر لم راسػػػ  ولم ػػػمدر مػػػف  ٕ٘مػػػم يػػػو ثمبػػػى بممتا ن ػػػمى كػػػذمؾ ) ص 

بموتػس يػذل لمتػولز  .....تممورن  فراسم و وند إستةىمى انمب  عمبدنف عف تاركمى لمسند / 
.... وخىػػص لمػػدفمع مػػف ذمػػؾ فف لممتاػػ  عىنػػي   و كمػػم ثبػػى فف مدنػػي تػػولزنف  خػػرنف مىسػػ ر

وممػم   بممتا ن ػمى وسػمرن  لمم ةػوؿ و لممذكور ام ػؿ عىػ  فربةػ  تػولزلى سػ ر وتمنةمػم ثمبتػ
كػػمف لممػػذكور اػػممبل  مىتاسػػن  لم راسػػن  فااػػي نسػػتطنس دخػػوؿ  نػػ  دومػػ  فروبنػػ  دوف لما ػػوؿ 

مامم و ػ وممذل مـ نظمر عى  تولز عى  تأ نر، مسب   مف س مرتمم ف  لمدوم  لمت  نرند لمس ر 
سػػ ر فنػػ  تأ ػػنرلى دخػػوؿ مػػف فراسػػم إمػػ  لمممانػػم فو يوماػػدل ومامػػم إمػػ  روممانػػم ػ وبػػذمؾ ف ػػد 
إستطمع دخوؿ تىؾ لمدوؿ دوف لما وؿ عى  تأ نر، دخوؿ باعتبمره فوربنػم  ) فراسػ  لمتاسػن  

 )ٓ 
لممتاػػػ  .......لمسػػػند، / كمػػػم فوضػػػح لمػػػدفمع كػػػذمؾ فف لم ػػػممد، لم ػػػمدر، بتاركػػػمى         
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و  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٕٚواتػ   ٜ٘ٛٔ/٘/ٕ٘عىنمم لمثمان  فامم كماى ف  دوم  مبامف ف  لم تر، مف 
ويذل لمتولتد ف  مبامف ف  تىؾ لم تر، ال ناوؿ دوف س ريم مف مبامف إم  دوم  روممانم دوف فف 

فتابنػ  ومػـ  تظمػر ممػم تاركػمى دلخػؿ تممورنػ  م ػر لمةربنػ  ػ طمممػم فامػم سػمفرى مػف دومػ 
تةػػد مػػف تىػػؾ لمدومػػ  إمػػ  م ػػر و وعىػػ  ذمػػؾ فػػنمكف سػػ ريم مػػف مباػػمف خػػبلؿ فتػػر، سػػ ريم إمػػ  
دوم  فخرى دوف ظمور ذمؾ ف  ستبلى م ىا  لمتولزلى بتممورن  م ر لمةربن  ػ ومف ثـ 
فبل ماؿ مئلعتدلد ب وممم فامم مـ تسمفر إم  روممانػم كمػم ال نةتػد كػذمؾ بمم ػممد، لم ػمدر، مػف 

ػػػ  نممػػم مػػـ نسػمفرل إمػػ  دومػػ  روممانػػمىا  لمتػػولزلى لمم ػػرن  ولمتػػ  تػمم بمػػم فف لممتاػػ  عىم ػ
ونكوف إسػتدالؿ لمماكمػ  ب ػممد، لمسػ مر، لمروممانػ  و ػممد، م ػىا  لمتػولزلى لمم ػرن  عىػ  
 ػا  إسػامد لإلتمػمـ لمموتػي مىطػمعف ػ إسػتدالال عى  غنػر فسػمس ن ػوبي لم سػمد ولمتةسػؼ بمػم 

مطةوف فني ونوتس ا ضي ػ ألف تاركمى لممتا  عىنممم وس ريمم إمػ  روممانػم نةنس لماكـ لم
 ٓنمكف فف نادث دوف إثبمتي بستبلى م ىا  لمتولزلى لمم رن  كمم سىؼ لمبنمف 

َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََغحُػحَا
لمثمبػػى  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚكمػػم ف ػػمر لمػػدفمع عػػف لمطػػمعف كػػذمؾ فػػ  دفمعػػي إمػػ  فف تػػمرن        

لممطةػػػوف عىنممػػػم بػػػممتزونر مػػػنس يػػػو تػػػمرن   ٜٜٛٔو  ٜٛٛٗلمتػػػوكنىنف رنمػػػ  عىػػػ  ف ػػػؿ 
امم يو تمرن  لمت دنؽ عىنممم ولمتمرن  لألوؿ نابا  فف نكوف سمب م  عى  لمثما  و  تارنريمم ول 

وتكػوف لم ػممدلى لم ػمدر، مػف لمتمػمى  ٜٜٛٔ/ٛ/ٕٚوبذمؾ نكوف تارنريمم سمب م  عىػ  نػـو 
فػػػ  ذمػػػؾ  روممانػػػملممتاػػػ  عىنممػػػم تممورنػػػ  م ػػػر لمةربنػػػ  إمػػػ  لممةانػػػ  ولمتػػػ  تثبػػػى ماػػػمدر، 

لمتػمرن  ال تمثػؿ لمولنػػس لمػذى ن طػػس بتزونػر لمتػوكنىنف لممػػذكورنف ونكػوف لإلسػػتدالؿ بممػم كػػذمؾ 
كػػدمنؿ ضػػد لمطػػمعف فػػ  غنػػر ماىػػي وعىػػ  غنػػر فسػػمس  ػػموس و كمػػم تاػػد لمطػػمعف لم ػػممد، 

تارنريػػػم بممىاػػػ  لإلاتىنزنػػػ  رغػػػـ فف لمىاػػػ  بمم ػػػمير، م .......لمماسػػػوس  ػػػدوريم مسػػػ مر، دومػػػ  
لمبلتنانػػ  يػػ  لمىاػػ  لمرسػػمن  متىػػؾ لمدومػػ  ومػػـ ت ػػدر ترتمتمػػم إمػػ  لمىاػػ  لمةربنػػ  مػػف متػػرتـ 

كمم يو متبس و ػ ويو مم نػدؿ عىػ  فف تىػؾ لم ػممد، تمػى و ػدرى  .......مةتمد مدى س مر، 
نخػممؼ تػولز لمسػ ر  ........ متممى  مىمبىانف ػ كمم فامػم  ػدرى بتػولز سػ ر مىمتاػ  عىنمػم

لمثمبى بمم ممد، ولمتاركمى لم مدر، مػف م ػاى  لمتػولزلى لمم ػرن  و كمػم فف  ػ ن مم ابنػس 
ممكس عنروط ندـ مىم ىا  تولز س ره لمم ػرى ومػنس لم راسػ  وممػذل ففػمدى بأاػي مػـ نسػبؽ 

ىػ  فػرض مف م ر ػ وع مروممانممف م ر ػ فى مـ نا ؿ عى  تأ نر، دخوؿ  مروممانمس ره 
عػف طرنػؽ فى دومػ  فروبنػ  فخػرى طمممػم روممانػم  ا  ذمؾ فاف يذل ال ناوؿ دوف دخومممػم 

فاممم كمام خمر  لمببلد ويو مم ن طس بةدـ  ا  تىؾ لم ممد، لم مدر، مػف لمسػ ر، عىػ  سػبنؿ 
 ٓلممتممى  مىمتا  عىنممم 

نممػػم ذكػػرل فػػ  تىػػؾ وممػػم نشكػػد ذمػػؾ ػ كمػػم نػػمؿ لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف ػ فف لممتاػػ  عى       
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ويػو مػم دفػس  ٜٜٙٔلم ممد، فف بطمنمى لإلنمم  لم مدر بمم لمتوكنبلف كماى بتمرن  فػ  عػمـ 
 إمػػػ  لإلفػػػمد، بػػػأف بطػػػمنت  لإلنممػػػ  لمثمبػػػى رنمنممػػػم عىػػػ  لمتػػػوكنىنف  .......لممسػػػووموف مسػػػ مر، 

ػ فػ  اػنف فف م بننف  خرنف خبلفم  مىمتا  عىنممػ) لممزورنف ( ند تـ مااممم إم  مولطانف فتا
ػ ونتضح مػف ذمػؾ فف لممتاػ  عىنممػم فدخػبل و  ٜٜٛٔم انح مئلنمم  كمف ف  عمـ لمتمرن  ل

مىا وؿ عى  تىؾ لإلفمد، إلاكمـ لإلتممـ ضد لمطمعف دوف اؽ  ........لماش عى  لمس مر، 
ٓ 

متػػ  تػػداض لإلتمػػمـ واتنتػػي ومػػـ ت طػػف ماكمػػ  لمموضػػوع مكمفػػ  يػػذه لألدمػػ  ولم ػػرلوف ل      
كمػػم مػػـ تاػػط عىمػػم  بػػأف لمطػػمعف نػػدـ  ػػممد، ت نػػد عػػدـ مامدرتػػي مىػػببلد لم مومػػ  ضػػد لمطػػمعف و 

لمم رن  وفاي مـ نا ػؿ عىػ  فتػمز، مػف تمػ  عمىػي مىسػ ر مىخػمر  فػ  فتػر، تارنػر لمتػوكنىنف 
سػتامم  إت منػي  لممطةوف عىنممم بممتزونر ف  روممانم ػ ويػو مػم ن طػس بةػدـ سػ ره متىػؾ لمدومػ  ول 

 ٓي ف  تزونر يذنف لمتوكنىنف ماؿ لإلتممـ لمموتي إمني ول  ترلك
ورغـ فيمن  يػذه لمػدفمع وتويرنتػي فػاف ماكمػ  لمموضػوع مػـ تأخػذ بػي ومػـ تضػةي فػ          

إعتبمريػػم عاػػد ت ػػدنريم ووزامػػم مؤلدمػػ  لممطرواػػ  فممممػػم عىػػ  بسػػمط لمباػػث و بػػؿ خػػبل اكممػػم 
بأكمىػػػي وبأامػػػم مػػػـ تماػػػص لمونػػػموس  اتػػػ  مػػػف تا ػػػنىي كىنػػػ  بمػػػم نابػػػ  عػػػف فاػػػي غػػػمس عامػػػم

لممطروا  عىنمم وال دفمع لمطمعف لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى نمنػ  ممػم لم ر ػ  مى  ػؿ 
فػ  لمػدعوى عػف ب ػر وب ػنر،  ػممى  ومىتةػرؼ عىػ  وتػي لماػػؽ فنمػم و ػ وال ن ػدح فػ  ذمػػؾ 

فوتػي ػ فػ  كمفػ  لم ػوؿ بػأف لمماكمػ  غنػر مىزمػ  بتة ػس لمػدفمع ومػم نثنػره فثاػمم لممامكمػ  مػف 
تزونمتػػي ولمػػرد عىػػ  كػػؿ مماػػم إسػػت بلال  ػ باعتبػػمر فف يػػذل لمػػرد مسػػت مد مػػف فدمػػ  لمثبػػوى لمتػػ  
فخػػذى بمػػم لمماكمػػ  ووث ػػى بمػػم وفنممػػى عىنمػػم نضػػمميم بمإلدلاػػ  ػ ألف  ػػرط ذمػػؾ بدليػػ  فف 
تكػوف نػد فممػى بػدفمع لمطػمعف وفامطػى بػي وفطاػى إمنػي ور ػدتي فػ  اكممػم عىػ  ااػو نػػدؿ 

  فامم كماى عى  بناي مف فمره نبؿ فف ت وؿ كىمتمم لألخنر، عاد لم  ػؿ فػ  لمػدعوى ػ فمػم عى
إذل كػػمف نػػد غػػمس عامػػم تمممػػم  ومػػـ نػػرد مػػي ذكػػر بمػػدوامى لماكػػـ كمػػم ااػػى إمنػػي فػػ  اكممػػم 
لمطةنف لمذى خىى مدوامتي مف يذل لمبنمف ػ فاف ذمؾ مم ن نبي بمم  ور فضبل  عػف لإلخػبلؿ 

 ٓمم نستوتس ا ضي با وؽ لمدفمع ب
َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

"  وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم  ال تىتـز بمتمبةػ  لممػتمـ فػ  ماػما  دفمعػي لممختى ػ                         
إال  فاي نتةنف عىنمم فف تورد ف  اكممم مم ندؿ عى  فامم ولتمى عام ر لمػدعوى وفممػى بمػم 

م وولزاػى بنامػم ػ وعىنمػم فف تةػرض مػدفمع لمطػمعف إنػرلدل  عى  ااو ن  ح مف فامم فطاى إمنم
مػػي وردل  عىنػػي مػػم دلـ مت ػػبل  بولنةػػ  لمػػدعوى ومتةى ػػم  بموضػػوعمم وبتا نػػؽ لمػػدمنؿ فنمػػم ػ فػػاذل 
ن ػػرى فػػ  باثػػي وتمان ػػي وفاػػص لممسػػتادلى لمتػػ  إرتكػػز عىنمػػم بىوغػػم  مامنػػ  لألمػػر فنػػي 
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عػػف فامػػػم فامطػػى بػػي وفنسػػػطتي ا ػػي فػػػاف وفسػػ طتي فػػ  تمىتػػػي ومػػـ تػػػورده عىػػ  ااػػو نك ػػػؼ 
 اكممم نكوف م وبم  بمم  ور بمم نبطىي "

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

"  ممم كمف ذمؾ و وكمف لماكـ لممطةوف فني ند إعتاؽ فسػبمس لماكػـ لممسػتأاؼ لمػذى         
و ومػػـ نػػورد مضػػموف لممسػػتادلى لمم دمػػ  مامػػم إثبمتػػم  ممػػذل فغ ػػؿ لإل ػػمر، إمػػ  دفػػمع لمطمعاػػ  

لمدفمع   بمم نبنف ماي فف لمماكم  ولتمى عام ر لمدعوى وفممى بمم عى  وتػي ُن ِ ػح عػف 
فامػػم فطاػػى إمنمػػم وولزاػػى بنامػػم وفامػػم فطراػػى يػػذل لمػػدفمع ويػػ  عىػػ  بناػػ  مػػف فمػػره وبةػػد فف 

ـْ لماكػػـ نممػػى بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف تػػدننؽ لمباػػث متةػػرؼ  وتػػي لما ن ػػ  . ػ لألمػػر لمػػذى ًنِ ػػ
لممطةػػوف فنػػي بمم  ػػػور فػػ  لمبنػػمف وُنًةِتػػػز ماكمػػ  لمػػػا ض عػػف إعمػػمؿ رنمبتمػػػم عىػػ  لموتػػػي 

ـ  نتةنف ا ضي ولإلعمد، دوف امتػلم انح و وم  ٓ  إم  باث بمن  فوتي لمطةف " ػف ث
 ٙٙػ  ٖػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔ/ٗ*  ا ض 

َـَ:َــًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"  وموف كمف لأل ؿ فف لمماكم  ال تىتـز بمتمبةػ  لممػتمـ فػ  ماػما  دفمعػي لممختى ػ          

مىرد عى  كؿ  بمي نثنريم عى  لست بلؿ ػ لال فاي نتةنف عىنمم فف تورد ف  اكممم ممندؿ عى  
فامػػم ولتمػػى عام ػػر لمػػدعوى وفدمتمػػم وفممػػى بمػػم عىػػ  وتػػي ن  ػػح عػػف  فامػػم فطاػػى لمنمػػم 

ناممم عف  ب ر وب نر،  و  وفامم لذل لمت تى عػف دفػمع لممػتمـ كىنػ  وفسػ طتي تمىػ  وولزاى ب
ومـ تورده عى  ااو نك ؼ عف فامم فطىةى عىني  وفنسطتي ا ي فػمف اكممػم نكػوف نم ػػػػرل " 

ٓ  
 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض  

 8055ـ  818ـ  51ـ  س  818ـ  51ـ س  81/8918/ 5نقض *  

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

طاػى إمػ  دفػمع يذل إم  فاي مـ نكف نضنر لمماكمػ   ػ  مػو فامػم ففسػاى  ػدريم وف        
درلؾ مرلمني مم نػدفةمم إمػ  تانػر  لمطمعف لمتويرى لمسممؼ لمذكر مةؿ ف  إمةمف لماظر فني ول 
وتمػ  لماظػر لمتػ  إنتاةػى بمػم نبػؿ تماػنص ذمػؾ لمػدفمع وباثػي ػ خم ػ  فامػم لممػبلذ لألخنػر 

مةػمف لماظػر فػ  كمفػ  تولابػي وال نتػوز ممػم باػمؿ فف ت  ػـ ونتةنف عىنمم تػدننؽ لمباػث فنػي ول 
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 ذلامم فو تاض ب ريم عف دفمع لممتمـ مممم كمف  أاي ألف ف  ذمػؾ مػم ت ػرر ماػي لمةدلمػ  
 ٓوتتأذى ف د لإلنذلم 

 
ونػػد اػػرص نضػػمم لمػػا ض عىػػ  ضػػرور، إمتػػزلـ لمماكمػػ  بمػػذل لمولتػػس لمػػذى ت رضػػػي        

مػف فف  ف وؿ لممامكممى لمتامون  ات  نمؿ نومتي لم منر، بأاػي خنػر مىةدلمػ  فف تبػرت مترمػم  
تػػدنف برنوػػم  وبػػأف لأل ػػؿ فػػ  لإلاسػػمف يػػو لمبػػرلم، مػػف لألثػػـ ولمػػداس ومػػم لمترنمػػ  إال  عػػمرض 
ال   نةترض انمتي وفف عى  سىط  لإلتممـ إنمم  لألدم  لمكمفن  ولم مطة  ضده مى ضمم بادلاتػي ول 

ؾ مممم وتس لمرتوع إم  لأل ؿ لمةمـ ويو نرنا  لمبرلم، ػ بمإلضمف  إم  مم يو م رر بأف لم 
 ٓبىاى ض متي ن سر دلومم  م ممح لممتمـ 

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

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

َ:َـَُؼضيضََٖٓأدٌحٜٓحَذإٔٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَك٠َج
تا نػػؽ لألدمػػ  فػػ  لممػػولد لمتامونػػ  يػػو ولتػػس لمماكمػػ  فػػ  لمم ػػمـ لألوؿ وولتػػس  عىػػ   "     

لمماكمػػ  تا نػػؽ لمػػدمنؿ مػػمدلـ تا ن ػػي ممكاػػم وباػػض لماظػػر عػػف مسػػىؾ لممػػتمـ فػػ   ػػأف  يػػذل 
نو  لممػػػتمـ تامونػػػ  الن ػػػح فف نكػػػػوف ريػػػػف م ػػػلمػػػدمنؿ ألف تا نػػػؽ فدمػػػ  لإلدلاػػػ  فػػػ  لممػػػولد لم

  ٓلممدلفس عاي  "فو 
 ٕٛٚػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٓٔ/ٜ*  ا ض 
 ٕٕٓٔػ  ٜٕٛػ  ٕٖػ س ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٗٗػ  ٗٛػ ٜٕػ س ٛٚ/ٗ/ٕٗ* ا ض 
  ٕٗٔػ  ٖ٘ػ  ٖٕػ س  ٕٚ/ٕ/ٕٔ* ا ض 
 ٕٔٛػ  ٘ٛٔػ  ٖ٘ػ س ٗٛ/ٔٔ/ٕ٘* ا ض 
 ٕٔٙػ  ٕٗٔػ  ٖٗػ س ٖٛ/٘/ٔٔ* ا ض 
  ٕػ ص  ٕػ رنـ / ٚم ولعد لم ماوان  ػ   ػ متموع  ل ٘ٗ/ٔٔ/٘* ا ض 
 ٖٔٔػ   ٕٓٔػ  ٚػ متموع  لم ولعد لم ماوان  ػ    ٙٗ/ٖ/ٕ٘* ا ض 

َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
"    لأل ػػؿ فػػ  لألاكػػمـ لمتامونػػ   فف تباػػ  عىػػ  لمتا نػػؽ لم ػػ وى لمػػذى تترنػػي لمماكمػػ     

  ٓود ممدلـ سممعمـ ممكام " بممتىس   وتسمس فني ف  مولتم  لممتمـ  ممدلى لم م
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  ٓٚٛػ  ٜٚٔػ  ٖٖػ س  ٕٛ/ٔٔ/ٔٔ* ا ض 
 ٕٓٔػ  ٕٔػ  ٜٕػ س ٛٚ/ٔ/ٖٓ* ا ض 
 ٕٔٗػ  ٙٛػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٖ/ٕٙ* ا ض 
 ٙ٘ٗػ  ٖٜػ  ٕٗػ س  ٖٚ/ٗ/ٔ* ا ض 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
تترنمػػػم  "  لأل ػػػؿ فػػػ  لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  فامػػػم إامػػػم تُباػػػ  عىػػػ  لمتا ن ػػػمى لمتػػػ           

لمماكمػػ  فػػ  لمتىسػػ  وُتسػػمس فػػ  خبلممػػم لم ػػمود مػػم دلـ سػػممعمـ ممكاػػم  ػ وذمػػؾ فػػ  مولتمػػ  
اضػمره لمخ ـو وعىنمػم فف تةػموف لمػدفمع  فػ  فدلم مأمورنتػي وفف تػأمر بممباػث عػف لم ػميد ول 

ي ف  ذمؾ واسس إم  لم ميد تةمد تمربي فو تمرنبػ ومو بمم و، ألدلم لم ممد، مم دلـ ند متأ إمنمم
ومػػم دلمػػى لمماكمػػ  نػػد تبناػػى فا نػػ  لمػػدفمع فػػ   اتػػ  ال ُنػػدم  ب ػػممدتي فػػ  متىػػس لم ضػػمم

تمسػػكي بوتػػوس مامن ػػتي وفاػػي مػػـ نكػػف فػػ  طىبػػي مرلوغػػم  فو نم ػػدل  تةطنػػؿ لمسػػنر فػػ  لمػػدعوى 
 ٓفاذل ن رى ف  ذمؾ كمف اكممم مةنبم  إلخبلممم باؽ لمدفمع " 

 ؽ٘٘ / ٜٙٔٔػ طةف  ٙٓٔٔػ  ٕٗٓػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٕٔا ض *  
 ؽٛ / ٜٕ٘طةف  ـٙٚٔ ـٙٛٔـ  ٗ  ـمتموع  عمر  ـ ٖٜٛٔ/ٖ/ٕٛا ض  * 
 ؽ٘٘ / ٘ٓٙٔػ طةف  ٔٓٛػ  ٔٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٕا ض *  

َ
َ

َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََعجذؼحَا
ف د تممى فسبمس لماكـ لممطةوف فني خممن  مف بنػمف لألدمػ  ولم ػرلوف لمتػ  ت طػس بةىػـ        
ولمماسػوس  ػدريمم بوخمرسػى بروممانػم توثنػؽ  ٜٜٛٗو  ٜٛٛٗبأف لمتوكنىنف رنمػ   لمطمعف
مػزورنف ػ وذمػؾ عىػ  فػرض ثبػوى تزونريمػم ػ كمػم مػـ توضػح  فػ   و........ .....مكػؿ مػف 

اكممػػػم لألدمػػػ  عىػػػ  ثبػػػػوى تولطػػػش لمطػػػمعف مػػػػس بػػػمن  لممتممػػػنف عىػػػػ  إرتكػػػمس لمتزونػػػر فػػػػ  
ف ترنم  لإل ترلؾ ف  تزونريم وتػممى عبػمرلى لماكػـ لمماررلى ولمت  نض  لماكـ بادلاتي ع

فػػ  يػػذل لم ػػدد عممػػ  مرسػػى  ال نسػػتطمع مامػػم لمونػػوؼ عىػػ  مسػػوغمى مػػم نضػػ  بػػي لماكػػـ 
ولمت اسػػت ميم ماممػػم ولممػػوظ نف  .......مسػػتادل  إمػػ  فنػػولؿ لممتاػػ  عىنممػػم وتارنػػمى لمضػػمبط 
فمػنف  فو بػأب  لممطػممنر ػمر لمة ػمرى لمذنف نممول سػولم بانػدلع لمتػوكنىنف لممػذكورنف بمكتػس لم

لمسػػػر لمػػػدلور، لمتػػػ  اظػػػرى فنمػػػم بةػػػض لمػػػدعموى لمتػػػ  نػػػدـ فنمػػػم لمتػػػوكنىنف  و ػػػممد، لألسػػػتمذ 
  ٓلممامم  لمامضر عاممم ف  تىؾ لمدعموى  .......
ويػػػػذه لألنػػػػوؿ ال ت نػػػػد عىػػػػ  سػػػػبنؿ لمتػػػػـز بػػػػأف لمطػػػػمعف ضػػػػممس فػػػػ  تػػػػرلوـ لمتزونػػػػر        

مني مس بمن  لممتممنف و وتمم ادنث لمماكم  عف يػذل لمتولطػش لممزعػـو ولإلستةممؿ لممساد، إ
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بنػػامـ م ػػوبم  بػػمماموض ولإلبمػػمـ فضػػبل  عػػف لمتتمنػػؿ ولمتةمػػنـ و إذ مػػـ توضػػح لمماكمػػ  فػػ  
اكممػػم كن نػػ  إسػػتدالممم عىػػ  فف لمتػػوكنىنف سػػمم   لمػػذكر ولممػػوث نف بمكتػػس توثنػػؽ بوخمرسػػى 

تخػمذ ذمػؾ لإلاكػػمر بروممانػم مػزورنف وال نك ػ  متػػرد إ اكػمر لممتاػ  عىنممػم  ػػدوريمم ماممػم ول 
دمػػنبل  عىػػ  لمتزونػػر لمػػذى ونػػس فنممػػم فو إ ػػطامعممم بطرنػػؽ لمتزونػػر فو لإل ػػترلؾ مػػس  خػػرنف 

 ٓف  إرتكمبي بتةؿ لمونموس لممزور، ف   ور، ولنة   انا  
مػم نأبػمه لمػدمنؿ  ونضا  مبا  لإلتممـ ولمامؿ كذمؾ مبانم  عى  لمظػف ولإلفتػرلض ويػو        

ي لمتامو  لمبلـز مىاكـ بمإلدلا  ولمذى نابا  فف نكوف تمزمم  ونمطةم  وماددل  وولضام  ال ن ػوب
واتػػ  عىػػػ  فػػرض تزونػػػر لمتػػوكنىنف لمسػػػمم   لمػػذكر فػػػاف و  لم ػػؾ فو نتطػػػرؽ إمنػػي لإلاتمػػػمؿ 

فكتا ػػى لمماكمػػ  مػػـ تةػػرض فػػ  مػػدوامتمم لمظػػروؼ لمتػػ  فامطػػى بممولنةػػ  ولممبلبسػػمى لمتػػ  
ادوثمم وال لم ػرلوف ولألدمػ  لمت استخى ػى مامػم لمماكمػ  ثبػوى  ػا  إسػامد لمترنمػ  مىطػمعف 
فو مسػػميمتي فػػ  إرتكمبمػػم عىػػ  فنػػ   ػػور، مػػف  ػػور لإل ػػترلؾ و كمػػم خىػػى مػػدوامى لماكػػـ 
كذمؾ ممم ندؿ عى  إرلد، لمطمعف نػد إتتمػى مػس لنخػرنف إلرتكػمس يػذل لمتزونػر وفامػم تبلنػى 

اة ػدى مت وال نمكػف باػمؿ إسػتخبلص ثبػوى م ػػمركتي  يػذل لماػرض وبىػوغ تىػؾ لمامنػ  و ا نػؽول 
ف  تىؾ لمتػرلوـ مػف فاػي لموكنػؿ لمػذى ف ػدر مػي لممتاػ  عىنممػم لمتػوكنىنف لممطةػوف عىنممػم ػ 
ألف  ػ تي كوكنػؿ عاممػم ال ت نػد اتمػم  فاػي ضػممس فػ  لمترنمػ  ومسػميـ فػ  إرتكمبمػم ػ إذ مػف 

فتةػمؿ لممتاػ  عىنممػم مػس  لممشكد فف نكوف يو ضان  ممذل لمتزونر لمػذى اػدث إمػم بتولطػش ول 
  خرنف فو ف  غ ى  ماممم ومف لمطمعف مئلن مع بي وتى نؽ لإلتممـ ضده و

فو سػػمفر إمنمػػم مكػػ  ناسػػس إمنػػي بوخمرسػػى خم ػػ  ومػػـ نثبػػى فف لمطػػمعف تولتػػد فػػ           
بمػػم ال نػػدعو مى ػػؾ فاػػي مػػـ ناػػمدر ذمػػؾ لمتولطػػش لممػػشثـ ون ضػػ  بادلاتػػي باػػمم عىنػػي ػ ونػػد ثبػػى 

فو فى بىػػد فتابػػ  مػػف ولنػػس لم ػػممد، لم ػػمدر، مػػف تمػػ  عمىػػي بوخمرسػػى لمػػببلد لمم ػػرن  إمػػ  
ونػد نػدـ ىػ  فتػمزلى باػرض لمسػ ر مىخػمر  و ولمت  ت ند عدـ مامدرتي لمببلد وفاي مـ نا ػؿ ع

اتػػ   روممانػػمإمػػ   لممػػدلفس عاػػي يػػذه لم ػػممد، فثاػػمم لممامكمػػ  ولمتػػ  تثبػػى عػػدـ تاركػػي مىسػػ ر
نمكػف لم ػػوؿ بأاػي مسػػميـ فو إ ػػترؾ فػ  يػػذل لمتزونػػر لمػولرد بػػببلغ لممتاػػ  عىنممػم ولمػػذى ونػػس 
ف  بوخمرسى ونستىـز يذل لم ةؿ لممشثـ تولتد لمطمعف بمم مك  نخطط مىترنم  ونرسـ فدولريم 

 ٓإذل كمف ند سميـ فنمم ويو مم مـ نادث 
عىػػ  لمماكمػػ  عاػػد إدلاػػ  لممػػتمـ بممترنمػػ  ك معػػؿ  ومػػف لمم ػػرر فػػ  يػػذل لم ػػدد فف        

ف ػػى  فو  ػػرنؾ فف تبػػنف فػػ  اكممػػم لألدمػػ  ولم ػػرلوف لمتػػ  إستخى ػػى مامػػم ثبػػوى مسػػوومنتي 
عامم وفف إرلدتي ند إتتمى إم  إرتكمبمم سولم با سي فو بتبلن  إرلدتي مس  خرنف عى  إرتكػمس 

غتنمؿ ا وؽ لممتا  عىنممم بممبمطؿ وال  نتوز ممم بامؿ إفترلض يذل لمتولطش وتىػؾ لمتزونر ول 
ألف ذمؾ ال نت ؽ وف وؿ لإلسػتدالؿ لمسػدند عاػد   عى  فسمس غنر ولنة  و موس و لممسميم
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 ٓلم ضمم بمإلدلا  
َ:َٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ

" إسػػتخبلص لمماكمػػ  مؤلدمػػ  لمتػػ  ت ػػنـ عىنمػػم نضػػمم لإلدلاػػ  نتةػػنف فف نكػػوف سػػموام  فػػ      
ؽ ػ فاذل مـ تكف كذمؾ عادوذ نكوف مماكم  لما ض بمم ممم مػف اػؽ لمرنمبػ  عىػ  لمة ؿ ولمماط

 ٓ ا  تطبنؽ لم ماوف فف تتدخؿ وت اح يذل لإلستخبلص بمم نت ؽ مس لمماطؽ ولم ماوف " 
 ٚٙٗػ  ٜٓػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/٘/ٚٔ*  ا ض 

        
تامونػػ  مةػػدود، تثبػػى  فمإل ػػترلؾ الن ػػـو فػػ  لمولنػػس ولم ػػماوف مػػممـ تكػػف ياػػمؾ مسػػميم        

ضػػىوع لم ػػرنؾ فػػ  لمترنمػػ  و وفامػػم ثمػػر، إ ػػترلكي و فمتػػرد " لمةىػػـ " بترنمػػي و بػػؿ و لمرضػػمم 
ع وبمى عى  لف  ٜٖبمم و ػ ال نةا  لرتكمبمم وال نةا  لال ترلؾ فنمم و ػ  ف د ا ى لمممده / 

ـــحمػػػف نرتكبمػػػم واػػػده لو مػػػس غنػػػره  )َجٝلَ(" نةػػػد فػػػمعبل  مىترنمػػػي :  مػػػف نتػػػدخؿ فػػػ   (َ)َغحٗي
 ـ " و ٓ بل مف لالعمػمؿ لممكواػي ممػم لرتكمبمم لذل كماى تتكوف مف تمى  لعممؿ فنأت  عمدل عم

( كػؿ جٝل" نةػد  ػرنكم فػ  لمترنمػ  )                 ع وبػمى عىػ  لاػي :  ٓٗلمم لال ترلؾ ف د ا ى لمممده /              
كػػمف يػػذل لم ةػػؿ نػػد ونػػس باػػمم عىػػ  يػػذل مػػف اػػرض عىػػ  لرتكػػمس لم ةػػؿ لممكػػوف مىترنمػػي لذل 

)َمف لت ؽ مس غنره عى  لرتكػمس لمترنمػي فونةػى باػمم عىػ  يػذل لالت ػمؽ  (َغحٗيحَ)لمتارنض 
لو لم ػمعىنف سػبلام لو  الى   لو لى  ػ م  خػر ممػم لسػتةمؿ فػ  مف لعط  لم معؿ  غحُػحَ(

مؿ لممتمػػػزه لو لرتكػػػمس لمترنمػػػي عىػػػ  عىمػػػي بمػػػم لو سػػػمعديـ بػػػأى طرن ػػػي لخػػػرى فػػػ  لالعمػػػ
ولذ مػػػـ ناسػػػس لاػػػد لمػػػ  لممػػػتمـ لاػػػي لرتكػػػس لمترنمػػػي لو " و  ٓىي لو لممتممػػػي الرتكمبمػػػم لممسػػػم

ني بنف ا مط لم رنؾ فمف لال ترلؾ  رطي وتود  عبلني سببتكس لاد لالفةمؿ لممكواي ممم و لر 
 ػمؽ " وارص لم ماوف عى  ل ػترلط يػذه لمسػببني  ػرلاي ب ومػي فػ  لمتاػرنض ولالتولمترنمي و 

لف ت ػػس لمترنمػػي باػػمم عىنػػي " و وبتطىبػػي ول ػػترلطي فػػ  لممسػػمعده لف نكػػوف لم ػػرنؾ نػػد لعطػػ  
لسىاي لو  الى ولف تكوف يذه لالسىاي لو لنالى نػد لسػتةمىى فػ  لرتكػمس لمترنمػي وبتطىبػي 
ب ػ ي عممػي ونػوع لمترنمػي باػػمم عىػ  لممسػمعده و ػ ومػذمؾ تىتػػـز ماكمػ  لمموضػوع فػ  اممػػ  

بمال ترلؾ لف تثبى تولفر يذه لمةبلني بنف سىوؾ لم رنؾ وبنف لمترنمي و فػمف مػـ ت ةػؿ لالدلاي 
 ٓكمف اكممم نم رل 

ػ  ٕٕٔػ  ٜٔػ س  ٜٛٙٔ/ٕٔ/ٙٔ) ا ػض 
و ػ لمػػدكتور مامػػود اتنػػس اسػػا  ػ  ٓٛٓٔ

ص  ٔٛٗػ رنػػـ /  ٕٜٛٔلم سػػـ لمةػػمـ ػ ط 
ٖٖٗ  /ٖٗٗ  )ٓ 

َ:َـََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
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م ػػرر نماواػػم لف لالفةػػمؿ لممكواػػي مبل ػػترلؾ نتػػس لف تكػػوف سػػمب ي عىػػ  لنتػػرلؼ مػػف لم"       
مػف نػػماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػػ   ٓٗلمترنمػي لومةم ػر، ممػم و لذ لممػمده 

 " ٓلمتارنض ولالت مؽ لف ت س لمترنمي بامم عىنممم 
 ٓؽ ٚٔمسا  /  ٖٖٛٔػ ف  لمطةف  ٜٚٗٔ/ٓٔ/ٚ*  ا ض 

" لم رنؾ لامم نستمد   تي مف فةؿ لال ترلؾ لمذى لرتكبي ومف ن ده ماػي ومػف  *        
 ٓلمترنمي لمت  ونةى بامم عى  ل ترلكي " 

 ٓ ٜٓٔػ  ٕٓ٘ػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٙ/ٕٙ*  ا ض 
*  " لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػي ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لمتاػػرنض لو لالت ػػمؽ سػػمب م عىػػ         

ي لو مةم ره ممم و وكمف ونػوع لمترنمػي ثمػره ممػذل لال ػترلؾ ونوعمم لو كماى لممسمعده سمب 
 "ٓ 

 ٓ ٜٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٗ/ٕٛ*  ا ض 
 ػػػمؽ نتطىػػػس ت مبػػػؿ لالرلدلى ت ػػػمببل  ػػػرنام عىػػػ  لركػػػمف لمولنةػػػي ت" مػػػف لمم ػػػرر لف لال       

كػػمس لمتامونػي لمتػػ  تكػػوف ماػػبل مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػو تػػولرد خػػولطر لمتاػػمه عىػػ  لرت
وف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػد مػػامـ فػػ  ا سػػي مسػػت بل عػػف لالخػػرنف د

كػػػػمف كػػػػؿ مػػػػامـ عىػػػػ  اػػػػده نػػػػد ل ػػػػر عىػػػػ  مػػػػم تػػػػولردى لمخػػػػولطر عىنػػػػي . ويػػػػو  سػػػػمبؽ ومػػػػو
ممالنستوتس مسممم  سػمور مػف تولف ػول عىػ  فةػؿ لرتكبػي بةضػمـ لال فػ  لالاػولؿ لممبناػي فػ  

مػف نػماوف لمة وبػمى ػ لمػم  ٖٕٗػ كمم أف فنمم ا ى عىني لممػمده لم ماوف عى  سبنؿ لما ر 
ف  غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب  لممتمـ عف فةؿ لرتكبي غنػره لف نكػوف فػمعبل فنػي لو 

 ٓ رنكم بمممةا  لممادد ف  لم ماوف " 
 ٓ ٜٖٙػ  ٙٚػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/ٜٔ*  ا ض 

ةمواي عى  لتممـ لرتكمس لؾ لف تكوف ب  د لمم" ن ترط ف  لممسمعده كوسنىي مبل تر            
 ٓف  لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي لو لممتممي الرتكمبمم " لمترنمي 

 ٓ ٜٓٚػ  ٖٕٓػ  ٔػ س  ٜٓ٘ٔ/٘/ٖٓ*  ا ض 
" لف لال ترلؾ بمممسمعده النتا ؽ لال لذل ثبى لف لم رنؾ ن د لال ترلؾ ف  لمترنمي         

 ٓعممؿ لممتمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "ويو عممـ بمم ولاي سمعد ف  لال
 ٜٖٗػ  ٗٗٔػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
 ٛٓٔػ  ٕٗػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 

" النك   ف  لسامد لال ترلؾ بمممسمعده لممةمنػس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ            
معػؿ تػدخبل م  ػودل مس ممونس مف غنػره و بػؿ البػد لف نكػوف مػدى لم ػرنؾ انػ  لمتػدخؿ مػس لم 

نتتموس  دله مس فةىي ونتا ؽ فني مةاػ  تسػمنؿ لرتكػمس لمترنمػي لمػذى تةىػي لم ػمرع مامطػم 
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 ٓمة مس لم رنؾ " 
 ٓ ٖٔ٘ٔػ  ٓ٘ٗػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٕٔ/ٕٙ*  ا ض 

" لال ترلؾ ف  لمترنمي ال نتا ؽ لال لذل كمف لالت مؽ ولممسمعده ند تمم مف نبػؿ ونػوع         
نكوف ونوعمم ثمره ممذل لال ترلؾ نستوى ف  ذمؾ لف تكوف لمترنمي ونتنػي لو  تىؾ لمترنمي ولف

مستمره فمذل لف لماكـ نػد دلف لممػتمـ بمال ػترلؾ ودؿ عىػ  ذمػؾ بػممترلخ  فػ  تبىنػ  لماػمدث و 
 ٓفمف ذمؾ النشدى لم  ننمـ لالت مؽ ولممسمعده ف  م مرف  لمترنمي " 

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

ىػػـ بمػػم و فو اتػػ  بممرضػػمم لم ػػماوف مػػذمؾ ػ ال نةػػرؼ ل ػػترلكم فػػ  ترنمػػ  ممتػػرد لمةو          
فمترد لمةىـ بممترنم  ػ و كذل لمرضمم بمم ػ ال نةا  لرتكمبمم و ال نةا  لال ترلؾ فنمػم  عامم و

لم ةؿ لأل ػى  مىترنمػ  فو عمػبل مػف  ػ بؿ البد مف مسميم  تامون  لنتمبن  ن مرؼ بمم لمتما 
" لاػػػي ممػػم كػػػمف لمةىػػػـ بونػػػوع   ـ   فعمػػمؿ لال ػػػترلؾ فنمػػػم و و نػػد نضػػػى ماكمػػػ  لمػػا ض بػػػأف : 

لمترنمػػ  ال نةتبػػر فػػ  لم ػػماوف فسمسػػم ممسػػممم  تامونػػ  عىػػ  لعتبػػمر    فف لمةػػممـ بونوعمػػم نةػػد 
طب ػم م ػرنح اػص لممػمد، /   رنكم ف  م مرفتمػم و لذ فف لال ػترلؾ فػ  لمترنمػ  ال نةتبػر نمومػم

مػف نػماوف لمة وبػمى لال لذل تػولفر فػ  اػؽ لممػتمـ ثبػوى لت منػي مػس لمتػما  عىػ  م مرفتمػػم  ٓٗ
فو تارنضي لنمه عى  لرتكمبمم فو مسػمعدتي لنػمه مػس عىمػي بأاػي م بػؿ عىػ  ذمػؾ و كػمف لماكػـ 

نر نم ػػػرل لمػػػذى نرتػػػس مسػػػممم  لممػػػتمـ ك ػػػرنؾ فػػػ  ترنمػػػ  لمتزونػػػر عىػػػ  متػػػرد عىمػػػي بػػػممتزو 
ن ػػػورل نسػػػتوتس ا ضػػػي لذ فف متػػػرد لمةىػػػـ ال نك ػػػ  بذلتػػػي مثبػػػوى لالت ػػػمؽ فو لمتاػػػرنض فو 

 لممسمعد، عى  لرتكمس لمترنم  " .
   ٜٕٕػ  ٛٛػ  ٕػ س  ٜٓ٘ٔ/ٔٔ/ٕٚ* ا ض 

" لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد، ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لم ػػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػ  ويػػو      
 م  ػودل بتتػموس  ػدله مػس فةىػي و مدنػي انػ  لمتػدخؿ مػس لم معػؿ تػدخبلعممـ بمم و بمف تكوف 

ولف نسػػمعد فػػ  لالعمػػمؿ لممتمػػز، لو لممسػػمى  الرتكمبمػػم مسػػمعد، تتا ػػؽ بمػػم واػػد، لمترنمػػ  و 
ومت  كماى لمماكم  ند لسسى مسوومن  لمطػمعانف تمنةػم عىػ  مػم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس 

نمػ  ومسػمعدتي ب  ػد مةمواتػي عىػ  لرتكمبمػم و دوف لف ويو متموؿ مػف بنػامـ ػ مىتر ـ لم معؿ 
تدمؿ عى  ن د ل ترلكمـ فػ  لمترنمػ  لمتػ  لدلاػتمـ بمػم ولامػـ كػماول ونػى ونوعمػم عػمممنف بمػم 
نم ػػدنف لمػػ  لال ػػترلؾ فنمػػم وذمػػؾ ببنػػمف عام ػػر ل ػػترلكمـ ومظػػميره بمفةػػمؿ لنتمبنػػ   ػػدرى 

 ال نتولفر بي لال ترلؾ بمممسمعد، " .عامـ تدؿ عى  يذل لال ترلؾ وت طس بي ػ فمف ذمؾ 
 ٛٔٛػ  ٗ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٙ/ٗٔ* ا ض 

َذََئَٕهرٍَٞمثغزَججلغميس
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َلَيؼضَجشرتجًحَكيٜح
ََٝليؼحهدَػِيَٚٓحملَيٌَٕٞجغميسَأسغَٟٓـطوِسَذظجضٜح

َٓػََجغميسَجسلحءَأشيحءَٓـغٝهَٚ.
بنامػم ن ػترط فػ  لالت ػمؽ  والرتكمبمػم فممرضمم بممترنم  ب بوؿ ثمرتمػم ػ يػو عمػؿ الاػؽ       

نمػػ  و لمتاػػرنض كوسػػنى  ل ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػ  فف نكػػوف سػػمب م عىػػ  لمترنمػػ  و فف تكػػوف لمتر 
كمػم ن ػترط فػ  لممسػمعد، كوسػنى  إ ػترلؾ فػ  لمترنمػ  فف تكػوف ثمر، مي وونةػى باػمم عىنػي و 

 ػػػرل فػػػ  سػػػمب   فو مةم ػػػر، مىترنمػػػ  وفف تكػػػوف لمترنمػػػ  ثمػػػر، ممػػػذه لممسػػػمعد، بػػػأف تكػػػوف عا
لمةمػػؿ  لألعمػػمؿ لممتمػػز، فو لممسػػمى  فو لممتممػػ  إلرتكمبمػػم . وال ن ػػدؽ  ػػ  مػػف ذمػػؾ عىػػ 

إلاي ال نمكف ونستانؿ فف ت ـو عبلن  سببن  بنف لمترنمػ  لمتػ  تمػى لمبلاؽ متممـ لمترنم  و 
 اسا  : ػ ذمؾ ن وؿ لمدكتور مامود اتنس وبنف فةؿ الاؽ عى  تممـ إرتكمبمم ػ وف  

نترتػػس عىػػ  إعتبػػمر يػػذه لمةبلنػػ  ػ عبلنػػ  لمسػػببن  ػ عا ػػرل مػػف عام ػػر لمػػركف   "        
لممػػمدى مىمسػػميم  لمتبةنػػ  وتػػوس كػػوف ا ػػمط لم ػػرنؾ سػػمب م عىػػ  ماظػػ  تمػػمـ لمترنمػػ  متا ػػؽ 
اتنتتمػػم و وفػػ  عبػػمر، فخػػرى نتػػس فف نكػػوف يػػذل لما ػػمط سػػمب م عىػػ  بةػػض لممرلاػػؿ لمتا نذنػػ  

 م عىػ  لمبػدم فػ  تا نػذ لمترنمػ  لو مةم ػرل مػي و وتةىنػؿ ذمػؾ مىترنمػ  و وسػولم فف نكػوف سػمب
   ٓفف لمسبس ال نت ور ف  لمماطؽ   إال سمب م عى  لممسبس "

 . ٖٗٗػ  ٖٛٗػ  ٕٜٛٔلمدكتور مامود اتنس اسا  ػ لم سـ لمةمـ ػ ط * 
 ٓ٘ٗػ  ٕٛٗ ـٜٜٛٔػ  ٙلمدكتور مامود اتنس اسا  ػ لم سـ لمةمـ ػ ط*              

 ؽٚٔمسا   ٖٖٛٔػ ف  لمطةف  ٜٚٗٔ/ٓٔ/ٚ*  ا ض              
 ٜٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٓػ س ٜٜٙٔ/ٗ/ٕٛ*  ا ض              
 ٕٗٙػ ٜٚػ  ٚػ س ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٕٚ*  ا ض              
 ٜٖػ  ٛػ  ٜػ س ٜٛ٘ٔ/ٔ/ٗٔ*  ا ض              

 ف ػػىنم فػػ  مػػذمؾ و ػ نسػػتانؿ فف نكػػوف لمةمػػؿ لمبلاػػؽ عىػػ  لمترنمػػ  و فةػػبل               
إرتكمبمم فو عمبل مف فعممؿ لال ترلؾ فنمم و ػ فمف ن بػؿ ف ػنمم مسػرون  نرتكػس ترنمػ  إخ ػمم 

مكػػررلع ( وال نةػػد فػمعبل فػػ  سػػرنتمم فو  ػػرنكم فنمػم مػػم مػػـ نثبػػى فاػػي  ٗٗف ػنمم مسػػرون   ) ـ/
مؿ لرتكس فةبل ف ىنم فػ  لمسػرن  فو عمػبل مػف فعمػمؿ لال ػترلؾ فنمػم ػ كػذمؾ مػف ن بػؿ ونسػتة

ف كمف نةمنػس عىػ  ترنمػ  إسػتةممؿ ماػرر مػزور و إال  ماررل مزورل  مس عىمي بتزونره فااي ول 
فاػػي ال نكػػوف  ػػرنكم فػػ  ترنمػػ  تزونػػره مػػممـ نثبػػى فاػػي لرتكػػس فةػػبل ف ػػىنم فو عمبلمػػف فعمػػمؿ 

 ٓلال ترلؾ ف  تزونره 
ـََ،َٝجغرحشَجلشرتجىَ،َُيؾَعمجحَذحُـيدَٝجُظَٖٝجُطٜٞيَْذالَأطـٍَٞٝلَػـٞجذؾ

َ:َـََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
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و ف ػد  " ممم كمف لماكـ ند دلف لمطمعف بترنم  لأل ترلؾ  بطرنؽ لالت ػمؽ ولممسػمعد،         
يػذل لأل ػترلؾ وطرن تػي ولف نبػنف لالدمػ  لمدلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم كمف عىني لف نستظمر عام ر 

بند لف مم فورده لماكػـ مػف  نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم و
متػػرد تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػػ  ل ػػوؿ لن ػػمالى  لمتورنػػد ولترلوػػي لضػػمف  بخػػط نػػده بةػػد 

الن نػػد فػػ  ذلتػػي لالت ػػمؽ كطرنػػؽ مػػف طػػرؽ لال ػػترلؾ و لذ ن ػػترط فػػ  ذمػػؾ لف تتاػػد  ٓلمتورنػػد 
كمػم مػـ نثبػى فػ  لمان  عى  لرتكمس لم ةؿ لممت ؽ عىني و ويو مػممـ نػدمؿ لماكػـ عىػ  تػولفره و 

ممػػم كػػمف ممت ػػدـ فػػمف لماكػػـ  ٓاػػؽ لمطػػمعف تػػولفر لال ػػترلؾ بػػمى طرنػػؽ لخػػر اػػدده لم ػػماوف 
  ٓلممطةوف فني نكوف نم رل ن ورل نةنبي بمم نستوتس ا ضي "

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

َ:َـََُصَذإٔٝذظُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَٝهح
ف كػػػػمف نػػػػتـ غممبػػػػم  دوف مظػػػػمير خمرتنػػػػ  فو فعمػػػػمؿ ممدنػػػػ         " لإل ػػػػترلؾ فػػػػ  لمتزونػػػػر ول 

كػػػوف لمماكمػػػ  نػػػد إعت ػػػدى ماسوسػػػي نمكػػػف لإلسػػػتدالؿ بمػػػم عىنػػػي إاّل لاػػػي نتةػػػنف مثبوتػػػي فف ت
ظروؼ لمدعوى ومبلبسػمتمم طمممػم كػمف إعت مديػم سػموام  تبػرره لمونػموس لمتػ  فثبتمػم ا ومي مف 

اكػػـ ػ  فػػاذل خىػػى مدوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمتػػ   تظػػمير لإلعت ػػمد بم ػػترلؾ لم
ولكت ػػػ  فػػػ  ذمػػػؾ بةبػػػمرلى عممػػػي متمىػػػ  ومتمىػػػ  فػػػ  لمتزونػػػر فػػػ  لألورلؽ لمرسػػػمن   لمطػػػمعف

النبػػنف مامػػم ا ن ػػ  م  ػػود لماكػػـ فػػ   ػػأف لمولنػػس لممةػػروض لمػػذى يػػو مػػدلر لألاكػػمـ  و وال 
ن ده لم مرع مف تسبنبمم مف لموضػوح ولمبنػمف فااػي نكػوف نم ػرل بمػم نا ؽ بمم لمارض لمذى 

 ٓنوتس ا ضي " 
 ؽ ٕ٘/ٕٓٛ٘ػ طةف ٖٔٚػ  ٘ٚػ   ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ* ا ض

َ:َٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
مف لمم رر فف متػرد تمسػؾ لممػتمـ بػمممارر لممػزور و وكواػي  ػماس لمم ػىا  فػ          

ترلفي لمتزونر فو إ ترلكي فني ولمةىػـ بػي مػم دلـ ُناكػر إرتكمبػي لمتزونر ال نك   بذلتي ف  ثبوى إن
مي ونتاد عىمي بي ػ كممامؿ ف  لمدعوى ػ فاف لماكـ إذ مـ ندمؿ عى  ننمـ لمطمعاػ  بمإل ػترلؾ 
ف  إرتكمس لمتزونر وعوؿ ف  إدلاتمم عى  تولفر لم  د لمتامو  مػدى لمطػمعف و نكػوف م ػوبم  

 ٓف  لإلستدالؿ متةنام  ا ضي بمم  ور ف  لمتسبنس ولم سمد 
 ٕٖٚػ  ٗٓٔػ  ٚٗػ س  ٜٜٙٔ/ٙ/٘*  ا ض 

َ:َـَٝهؼصَذإٔ
سػػػتةمممي          "  ممػػػم كػػػمف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نػػػد دلف لمطػػػمعف بترنمػػػ  تزونػػػر لم ػػػنؾ ول 

إسػػتامدل  إمػػ  متػػرد تمسػػؾ لمطػػمعف بمم ػػنؾ وفاػػي  ػػماس لمم ػػىا  لموانػػد فػػ  تزونػػر لمتوننػػس 
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ماؽ لممدا  وفف لمت رنر لم ا  ند نطس بأف يذل لألخنر مػـ نونػس عىػ  لمماسوس إم  لممدع  بم
ذمػػؾ لم ػػنؾ دوف فف نسػػتظمر فركػػمف ترنمػػ  لمتزونػػر ونػػورد لمػػدمنؿ عىػػ  فف لمطػػمعف زور يػػذل 
لمتوننس با سي فو بولسط  غنره مم دلـ لاي ناكر إرتكمبي مي و كمم مـ نةف لماكـ باستظممر عىػـ 

ال نك ػػ  فػػ  ثبػػوى يػػذل  فف متػػرد لمتمسػػؾ بممورنػػ  لممػػزور، ررلمطػػمعف بػػممتزونر و ومػػف لمم ػػ
لمةىػػـ مػػم دلـ لماكػػـ مػػـ ن ػػـ لمػػدمنؿ عىػػ  فف لمطػػمعف يػػو لمػػذى نػػمرؼ لمتزونػػر فو إ ػػترؾ فػػ  

 ٓإرتكمبي و ممم كمف مم ت دـ ػ فاف لماكـ نكوف م وبم  بمم  ور " 
 ؽ ٙ٘/ٕٕٔ٘ػ طةف  ٚٓٔػ  ٖٔػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 

َ:َسَجُ٘وغَذأٗٚٝهؼصَحمٌٔ
مف لمم رر ػ ف  نضمم يذه لمماكم  ػ فف مترد ضبط لمورن  لممزور، فو لمخمتـ لمم ىد         

و فو لمتمسػػؾ بػػذمؾ و فو وتػػود م ػػىا  مىمػػتمـ فػػ  تزونريػػم فو ت ىنػػده و ال نك ػػ  بمتػػرده فػػ  
ند و مػممـ ت ػـ ثبوى إسمممي ف  تزونريم فو ت ىنده ك معؿ فو  رنؾ و فو عىمي بممتزونر فو لمت ى

فدمػػ  عىػػ  فاػػي يػػو لمػػذى فتػػرى لمتزونػػر فو لمت ىنػػد با سػػي فو بولسػػط  غنػػره و مػػم دلـ فاػػي ناكػػر 
 ٓإرتكمس ذمؾ و وخبل  ت رنر نسـ فبامث لمتزننؼ ولمتزونر و مف اسب  لألمر إمني 

 ٔٓٓٔػ  ٕ٘ٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔٔ/ٖ*  ا ض 
َ:َـََٝهؼصًََظُيَذأٗٚ

ـ متػػػ  كػػػمف نػػػد نضػػػ  بادلاػػػ  لممػػػتمـ فػػػ  ترنمػػػ  لإل ػػػترلؾ فػػػ  "  مػػػف لمم ػػػرر فف لماكػػػ     
عام ػػػر يػػػذل لإل ػػػترلؾ وفف نبػػػنف مؽ ولممسػػػمعد، فػػػاف عىنػػػي فف نستظمر لمترنمػػػ  بطرن ػػػ  لإلت ػػػ

لألدمػػ  لمدلمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػم  نوضػػامم ونك ػػؼ عػػف ننمممػػم وذمػػؾ مػػف ولنػػس لمػػدعوى وظروفمػػم 
اّل كمف نم ر لمبنمف  "  ٓول 

 ٖٗمسػا  ٓٛٗػ طةف رنػـ   ٜٔٙػ ص ٕٕٔػ رنـ  ٘ٔسػ ٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض 
 ؽ

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
مت  دلف لماكـ لمطمعف ف  ترنم  لإل ترلؾ ف  لمتربح بطرن ػ  لإلت ػمؽ ولممسػمعد، "         

فاف عىني فف نسػتظمر عام ػر يػذل لإل ػترلؾ وطرن تػي وفف نبػنف لألدمػ  لمدلمػ  عىػ  ذمػؾ بنماػم  
 نمممم وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم "نوضامم ونك ؼ عف ن

مسػا   ٖٕٗٚٓػ طةػف  ٖٚٛػ ص  ٕٖٔػ رنػـ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٔٔا ػض   *  
 ؽٕٙ

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغًَظُيَذإٔ
"  لماكػػـ نكػػوف مةنبػػم  إذل كػػمف نػػد نضػػ  بادلاػػ  لمطػػمعف بترنمػػ  تسػػمنؿ لإلسػػتنبلم بانػػر     

لمونػػػموس ولألفةػػػمؿ لمتػػػ  نمرفمػػػم كػػػؿ مػػػتمـ اػػػؽ عىػػػ  فمػػػولؿ عممػػػ  ولإل ػػػترلؾ فنمػػػم دوف بنػػػمف 
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ستظممر ن د إرتكمس لم ةؿ ف  يذل لم أف "  وعام ر لإل ترلؾ وطرن تي ول 
 ٜٙٚ٘ػ طةػف  ٖٖٓٔػ ص  ٜٛٔػ رنػـ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٔٔا ػض   *  

 ؽٛ٘مسا  
َ:ًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

ةػػ  لمتاػػرنض فو لإلت ػػمؽ  ػػرطي ورود لم رناػػ  عىػػ  ولن ثبػػمى لإل ػػترلؾ بػػمم رلوف و" تػػولز إ    
   ولاد مف عنوف فاكمممم فف : ػف  ذلتي مس  ا  لإلستاتم  وسبلمتي و ونممى ف

"  ماػمط تػولز إثبػػمى لإل ػترلؾ بطرنػؽ لإلسػػتاتم  إسػتامدل  إمػ  نػػرلوف فف تكػوف لم ػػرلوف         
مسػتمد ما ب  عى  ولنة  لمتارنض فو لالت مؽ ف  ذلتي وفف نكوف إستخبلص لماكـ مىػدمنؿ لم

ػ فػاذل كماػى لألسػبمس لمتػ  إعتمػد عىنمػم لماكػـ مػس لمماطػؽ فو لم ػماوف  مامم سػموام  ال نتتػمف 
فػػ  إدلاػػ  لممػػتمـ ولمةام ػػرلمت  إسػػتخىص مامػػم وتػػود لإل ػػترلؾ ال تػػشدى إمػػ  مػػم إاتمػػ  إمنػػي 
فةادوػذ نكػوف مماكمػ  لمػػا ض بمػم ممػم مػػف اػؽ لمرنمبػ  عىػ   ػػا  تطبنػؽ لم ػماوف فف تتػػدخؿ 

 يذل لإلستخبلص بمم نت ؽ مس لمماطؽ ولم ماوف "  وت اح
 ٚٙٗػ  ٜٓػ  ٔٔػ س  ٜٓٙٔ/٘/ٚٔ* ا ض 

 ٜٛٙػ  ٗٓٔػ  ٜٖػ  ٜٛٛٔ/٘/ٔٔا ض * 
ومػػػـ توضػػػح لمماكمػػػ  بأدمػػػ  م بومػػػ  وسػػػموا  مػػػم ن نػػػد عىػػػـ لمطػػػمعف بتزونػػػر لمتػػػوكنىنف        

تخذى مف مترد إندلعممم بمةرفتي مكتس توثنؽ  لمم مر إمنممم  فبو لممطممنر دمػنبل  عىػ  ا م  ول 
يػذل لمةىػـ ػ مػس فف يػذل لمةمػؿ لممػمدى واػده ال نك ػ  مى طػس بثبػوى عىمػي بػممتزونر ػ إف كماػم 
مػزورنف ػ اتػ  ومػو كماػى مػي م ػىا  فػ  يػذل لم ػدد و ألف لمم ػىا  واػديم ال نتا ػؽ بمػم 

سػتةممممم مػس ول   ركف لم  د لمتامو  لمػبلـز تػولفره فػ  ترنمتػ  لإل ػترلؾ فػ  تزونػر لمماػررلى
والبػػد مػػف تػػولفر ثبػػوى انػػ  تػػدلخؿ لمطػػمعف فػػ  لمتػػرلوـ لمتػػ  ونةػػى فف كػػمف لمةىػػـ بتزونريػػم و 

يامؾ ثم  تػرلوـ ػ تػدخبل  م  ػودل  نتتػموس  ػدله مػس ففةػمؿ لمطػمعف ونتا ػؽ بػي ركػف لم  ػد 
 لمتاػػمو  لمػػذى تةىػػي لم ػػمرع ماػػمط لمتػػأثنـ فػػ  تىػػؾ لمتػػرلوـ سػػولم بمماسػػب  مى معػػؿ لأل ػػى  فو

 ٓلم رنؾ 
ونػد تمسػؾ لمطػمعف فػ  كمفػ  مرلاػؿ لمتا نػػؽ ولممامكمػ  باات ػمم يػذل لمةىػـ مدنػي ونػػدـ         

لمدفمع سادل  مذمؾ مم ن ند فف مورث  لممتا  عىنممم نممم بممت رؼ ف  ذمؾ لمة مر إم  لمسند، 
ـ لمتػػػ  نممػػػى بتسػػػتنؿ ع ػػػد لمبنػػػس مػػػذمؾ لمة ػػػمر بموتػػػس لمة ػػػد لمم ػػػمر تاػػػى رنػػػ ......../ 

ثػػـ نممػػى بممت ػػرؼ فنػػي بػػممبنس مىسػػند /  ٜٜٚٔ/ٗ/ٚتوثنػػؽ تاػػوس لم ػػمير، فػػ   ٜٜٚٔ/ٖٜٜ
توثنػػػؽ تاػػػوس  ٜٜٚٔ/ٕٜٛٔ) لممشسسػػػ  لمثبلثنػػػ  ( بموتػػػس لمة ػػػد لممسػػػتؿ رنػػػـ  .........

لم مير، و ػ ويو مم نوضح ن طس بأاي مـ تكف يامؾ ماموم  مف تماس لمطمعف مئلسػتنبلم عىػ  
اؽ بتوكنبلى مزور، بةد فف ثبػى بػممة ود لممسػتى  فاػي تػـ لمت ػرؼ  ذمؾ لمة مر فو غنره دوف
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مف تماس مورث  لممتا  عىنممم ف  ذمؾ لمة مر ومـ نةد مممم اؽ فني ػ وفف يامؾ تزلاـ بػنف 
لمم ػػترنف ولممتممػػنف ومػػف ا ىػػى إمػػنمـ لممىكنػػ  مةػػروض فمػػره عىػػ  لم ضػػمم لمػػذى مػػـ نبػػى فنػػي 

ألف لممتممػنف ى  تاوس لم مير، ودعػموى فخػرى و كمدا   ٜٜٚٔ/ٜٖٜٙبةد ف  لمدعوى رنـ 
مػػػف  ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕبموتػػػس ع ػػػد بنػػػس إبتػػػدلو  مػػػشرخ  .........إ ػػػترول لمة ػػػمر لممػػػذكور رنػػػـ 

مورثػػ  لممتاػػ  عىنممػػم لم ػػمكن  و ػ وممػػم امػػم مىمتممػػنف لمةىػػـ بأاػػي تػػـ لمت ػػرؼ فنػػي مىسػػند، / 
اػػػوس لم ػػػمير، ف ػػػد إضػػػطر توثنػػػؽ ت ٜٜٚٔ/ٖٜٜونممػػػى بتسػػػتنؿ لمبنػػػس تاػػػى رنػػػـ  ........

ماػػػمم لمم ػػػمر رنػػػـ  توثنػػػؽ  ٜٜٚٔ/ٖٜٜلممتممػػػوف إمػػػ  إنممػػػ  دعػػػوى ثبػػػوى مىكنػػػتمـ مىة ػػػمر ول 
مدا  كى  تاوس سمم   لمذكر و ػ ومكاػ  لممتاػ  عىنممػم  ٜٜٚٔ/ٜٖٜٙتاوس ولمم ند، برنـ 

فرلدل إطمم  فمد لمت مض  ات  ال نتمكف لممتممػوف مػف لما ػوؿ عىػ  اكػـ خم ػ  وفاممػم مػـ 
اتػ  ال نػتـ لمرتػوع عىنممػم مػف نبػؿ  ٜٔٚٔ/ٜ/ٖٕنطةام بممتزونر عى  لمة د لمةرف  لممشرخ 

و ػركمه (  .........بممت رؼ بممبنس مىمشسس  لمثبلثن  )  .....لممتممنف ػ ف د نممى لمسند، / 
وال زلؿ لماػػػزلع نمومػػػم  فمػػػمـ  ٜٜٚٔ/ٕٜٛٔولمػػػذى نػػػمـ بممتسػػػتنؿ بموتػػػس لمة ػػػد لمم ػػػمر رنػػػـ 

ػػػػ وتػػػدخؿ فػػػ   و............ ومػػػـ ن  ػػػؿ فنػػػي بةػػد و.........ممػػػدا  بػػػنف لممتممػػنف لم ضػػمم ل
لمػػػدعوى لممتاػػػػ  عىنممػػػم باػػػػرض إطممػػػ  فمػػػػد لمت مضػػػ  دوف مسػػػػوغ واتػػػ  ال نرتػػػػس عىنممػػػػم 

 ٓلممتمموف بممتةونض خم   وفف لمة مر تـ تستنىي بة ود م مر، نخرنف 
 ٜٜٜٔ/ٓٔ/ٕٗفػػػ   ٜٜٜٔ/ٜٕٕ٘ٔكمػػػم سػػػبؽ وفف فنػػػمـ لممتاػػػ  عىنممػػػم لمػػػدعوى         

لمػػػمـ ماكمػػػ  تاػػػوس لم ػػػمير، لإلبتػػػدلو  بػػػممطةف بػػػممتزونر عىػػػ  لمتػػػوكنىنف ماػػػؿ لإلتمػػػمـ فػػػ  
لمػػػدعوى لمممثىػػػ  وفانىػػػى لمػػػدعوى إمػػػ  مكتػػػس لمخبػػػرلم وتػػػـ إات ػػػمؿ لمخبنػػػر لمماتػػػدس إمػػػ  كمفػػػ  

مػذه لألوتػي لمتمػمى ومػـ نثبػى ونػوع لمتزونػر بػدمنؿ نػمطس اتػ  لنف و ػ ورغػـ تمسػؾ لمػدفمع ب
لمتويرن  لمت  تا ػ  ولنةػ  لمتزونػر كىنػ  كمػم تا ػ  لم  ػد لمتاػمو  مػدى لمطػمعف وتشكػد اسػف 
انتي و فاف لمماكم  مـ تا ى ممػذل لمػدفمع وف ػمى  ذلامػم عػف سػممعي ومػـ تمةػف لماظػر فنػي 

ي باػؽ وت سطي ا ي إنرلدل  مي وردل  عىني بمم ن اده ف  فسبمس اكممم ػ وممذل كػمف مةنبػم  إلخبلمػ
 ٓلمدفمع فضبل  عف ن ور تسبنبي بمم نستوتس ا ضي ولإلامم  

وال ماؿ مى وؿ ف  يذل لم دد بأف لمماكم  ممم فف تكت ػ  بػمم رلوف مىتػدمنؿ عىػ  تػولفر        
ركف لم  د لمتامو  ولمةىـ بممتزونر مدى لممتمـ ألف مامط ذمؾ فف تكوف لم ػرلوف ما ػب  عىػ  

بلص ذمػػؾ لم  ػػد سػػموام  مػػس لمة ػػؿ وال نتتػػمف  مػػس لمماطػػؽ فو تىػػؾ لمولنةػػ  وفف نكػػوف إسػػتخ
 ٓلم ماوف 
عتمػػد عىنمػػم فػػ  نضػػموي بادلاػػ         وممػػم كماػػى لألسػػبمس لمتػػ  سػػمنمم لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ول 

لمطمعف ال تشدى إم  مم إاتم  إمني ػ فاف لماكـ نكػوف مةنبػم  م  ػور فسػبمبي فضػبل  عػف فسػمد 
 ٓلإلامم  إستدالمي بمم نستوتس ا ضي و 
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َ:َٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
ف كمف ند نتـ دوف مظػمير خمرتنػ  فو فعمػمؿ ممدنػ  ماسوسػ       "  لممسميم  ف  لمترلوـ ول 

نمكف لإلستدالؿ بمم عىنمم ػ إال  فاي نتةنف مثبوى تىؾ لممسميم  فف تكوف لمماكم  ند إعت دى 
سػموام  تبػرره لمونػموس لمتػ  فثبتمػم ا وممم مف ظروؼ لمدعوى ومبلبسمتمم طمممم كمف إعت مديم 

لماكػػـ ػ فػػاذل خىػػى مدوامتػػي مػػف بنػػمف لمظػػروؼ ولممبلبسػػمى لمتػػ  تظػػمير لإلعت ػػمد بمسػػميم  
كت   ف  ذمؾ بةبمرلى عمم  ومتمى  ال نبػنف مامػم  لمطمعف ف  لمتزونر ف  لألورلؽ لمرسمن  ول 

ػ وال نتا ػؽ لماػرض  ا ن   م  ود لماكـ ف   ػأف لمولنػس لممةػروض لمػذى يػو مػدلر لألاكػمـ
  ٓلمذى ن ده لم مرع مف تسبنبمم مف لموضوح ولمبنمف فااي نكوف نم رل  بمم نوتس ا ضي " 

 ؽٕ٘/ٕٓٛ٘ػ طةف  ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ*  ا ض 
 ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٙ/٘ٔ* ا ض 
 ٕٗٙػ ٕ٘ٔػ ٖٗػ سٖٜٛٔ/٘/ٔٔ*  ا ض 
 ؽ ٙ٘/ٕٕٔ٘ةف ػ ط ٚٓٔػ  ٖٔػ  ٖٛػ س  ٜٚٛٔ/ٔ/ٛٔ*  ا ض 
 ٔٓٓٔػ  ٕ٘ٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٔٔ/ٖ*  ا ض 
 ؽ ٖٗ/ ٓٛٗطةف رنـ  ـ  ٜٔٙ ـ ٕٕٔ ـ ٘ٔس ـٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض 

 ؽٕٙ / ٖٕٗٚٓػ طةف  ٖٚٛػ  ٕٖٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٔٔا ض *  
 ؽٛ٘ / ٜٙٚ٘ػ طةف  ٖٖٓٔػ  ٜٛٔػ  ٜٖػ س  ٜٛٛٔ/ٕٔ/ٔٔا ض *  

اكػػـ لممطةػػوف فنػػي نكػػوف ونػػد رلف عىنػػي عػػولر وانػػث  إاػػي ممػػم ت ػػدـ تمنةػػي فػػاف لم         
  ٓلمبطبلف بمم نتةنف  مةي لم ضمم با ضي ولإلعمد،    

 
 
 
 
 
 

َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليظ
وفاػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف  ػػأاي فف         

نػذه مشنتػم  رنثمػم ُن  ػؿ نرتس مي فضرلرل  تسنم  ال نمكف مدلركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا 
 ٓف  يذل لمطةف 

َكِٜظَٙجألؿــرحخ
نىتمس لمطمعف مف ماكم  لما ض لألمر بونؼ تا نذه لماكـ لممطةوف غني مشنتم  رنثمم       
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 ُن  ؿ ف  يذل لمطةف و ولماكـ :
 :  ب بوؿ لمطةف  كبل    َأٝلاَ
 وف  لمموضوع با ض لماكـ لممطةوف فني ولالامم  .  :َََغحٗيحَا
َعجحت٠َػـيسَجحملح٠َٓ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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َـَشغٝعَك٠َهطََػٔضََجُرتطضَٝهطََػٔضَٓغَؿرنَجإلطغجعَ
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َ
٠ًََِمشحٍَه٘حَ(665/0990َـَ)ََج٘حيحشَذمغَقحص486/0990َٟجُوؼيسَ

َ
َم04724/27َ٘وغَجُـؼَٖذحُ
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َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َحمٌٔــــسَجُ٘وــــــغ
َ

َجُضجتــــغزَججل٘حتيـــــس
َ

َٓظًــــــغز
َ

َذأؿرــــحخَجُـؼـــَٖذحُ٘وــــــغ
 .        متمـ ػ   ماكـو ضده   ..............: لمسند /   جملوضٓسَٖٓ

 ٘ٗض  وموطاػػي لممختػػمر مكتػػس لألسػػتمذ / رتػػمو  عطنػػ  لمماػػمم  بػػػمما                   
 ػمرع  ػرنؼ بم ػم ػ عمػمر، لألنموبنىنػم ػ بمم ػمير،  ٕٙ ػمرع طىةػى اػرس و 

ٓ 
 :     لمانمب  لمةمم     ػـــــــض
اتػس  ٖٜٜٔمسػاي  ٕٚ٘فػ  لمتامنػ  رنػـ  ٜٜٛٔ/ٖ/٘ٔ:    لم ػمدر بتىسػ    ْــك٠َجمٌ

كىػػػ   ػػػممؿ ناػػػم ( ولمماكػػػـو فنمػػػم اضػػػورنم  ٖٜٜٔمسػػػاي  ٕٕٗامػػػمدى ) 
بمأل ػػػػامؿ لم ػػػػمن  لممشبػػػػد، وم ػػػػمدر، لألسػػػػىا   .........بمةمنبػػػػ  لمسػػػػند / 

  ٓلممضبوط  
َجُٞهــــــــحتغ

 فامؿ لممامم  لمةمـ مانمب   ممؿ نام لمكىن  كبل مف لممتممنف :         
  ......ػ    ٔ
 ......ػ    ٕ
 ......ػ    ٖ
 ) لمطمعف (  ......ػ    ٗ

بػػدلور، اتػػس امػػمدى مامفظػػ  ناػػم  ٖٜٜٔ/ٔ/ٕٙإمػػ  ماكمػػ  لمتامنػػمى بو ػػؼ فامػػـ بتػػمرن  
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..... 
عمدل  مػس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد بػأف بنتػول لمانػ  عىػ  نتىػي وع ػدول  ..........نتىول  ػ      ٔ

لمانػػ  عىػػ  ذمػػؾ وفعػػدول باػػمدؽ فمنػػ  وتر ػػدوه ومػػم فف ظ ػػرول بػػي اتػػ  فطىػػؽ عىنػػي 
ل بػػػػػي لممتممػػػػوف لألوؿ ولمثػػػػػما  ولمثممػػػػػث عػػػػػد، فعنػػػػػر، امرنػػػػ  نم ػػػػػدنف نتىػػػػػي فأاػػػػػدثو 

لإل ػػمبمى لممو ػػوف  بت رنػػر لمت ػػرنح ولمتػػ  فودى بانمتػػي ػ وفنتراػػى يػػذه لمتامنػػ  
مػس سػبؽ  .......بتامن  فخرى ي  فامـ فػ  ذلى لممكػمف ولمزمػمف  ػرعول فػ  نتػؿ 

لإل رلر ولمتر د ومم فف ظ رول بي ات  فطىؽ لمرلبس عىني عنػمرل  امرنػم  وخػمس فثػر 
 ٓيو مدلركتي بممةبل   لمترنم  مسبس ال دخؿ إلرلدتمـ فني

 ٓع وبمى  ٕ/ٖٕٗو  ٕٖٕو  ٖٕٔو  ٙٗو  ٘ٗلألمر لممةمنس عىني بمممولد               
ػ   فاػػرزول بانػػر تػػرخنص فسػػىا  امرنػػ  م  ػػخا  ) باػػمدؽ ( وذخنرتمػػم لمتػػ  تسػػتةمؿ فػػ    ٕ

 ٓإطبلنمم 
 ٜٗ٘ٔمسػا   ٜٖٗمػف لم ػماوف  ٖٓو  ٕ/ٕٙو  ٔلألمر لممةمنس عىني بمممولد               

  ٓولمتدوؿ لممرفؽ  ٜٔٛٔمسا   ٘ٙٔلممةدؿ   بمم ماوف 
وا ػػؿ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ولنةػػ  لمػػدعوى لمتػػ  نضػػى لمماكمػػ  بادلاػػ  لمطػػمعف وبػػمن     

لممتممنف   عامم ب ومي فف لممتممػنف تمنةػم  وبسػبس خ ػوم  ثأرنػ  سػمب   بنػامـ وبػنف لممتاػ  
بػف عمػ  ػ لمذى سبؽ  .........عىني لألوؿ ػ   إتمممي ب تؿ اتؿ لممتمـ لألوؿ و  نؽ لمثممث ول 

ػ نػد بنتػول لمانػ  وع ػدول لمةػـز عىػ  نتػؿ لممتاػ  عىنممػم  ٜٜٔٔلمثػما  ولمرلبػس    فػ  غضػوف 
تر ػدول لممتاػ  عىنممػم  ٖٜٜٔ/ٔ/ٕٙفخذل  بممثأر وفعدول مذمؾ باػمدؽ فمنػ   وفػ   ػبمح نػـو 

د رشنتممم فطىػؽ لممتممػوف لمثبلثػ  لألوؿ  ولبػبل  مػف بممطرنؽ لمذى فن اول سى م  مروريمم فني وعا
ر ػػػمص باػػػمدنمـ لنمنػػػ  فػػػ  اػػػنف نػػػمـ لممػػػتمـ لمرلبػػػس بػػػاطبلؽ فعنػػػر، امرنػػػ  مػػػف بادننتػػػي لنمنػػػ  
 وس لممتا  عىني لمثما  ف تؿ لممتا  عىني لنوؿ بنامم ف نس لمثما  بةنمر امرى ف  كت ػي 

 ٓلألنسر والذ لممتمموف بمم رلر 
سػػػػ         تادى لمماكمػػػػ  فػػػػ  ت ػػػػونريم مىولنةػػػػ  عىػػػػ  لمااػػػػو لمسػػػػممؼ لمبنػػػػمف إمػػػػ  لألدمػػػػ  ول 

لممستمد، مف  ممد، لممتاػ  عىنػي لمثػما  عمبػدنف مامػد  ػامى ولما نػس مرسػ  مامػد فػمروؽ 
 ٓلمبمرودى وت رنر لم    لمت رنان  ولمت مرنر لمطبن  لم رعن  لألخرى 

مػػمرس  ٘ٔب   نضػػى اضػػورنم بتىسػػ  وبةػػد فف ا ػػىى لمماكمػػ  مػػشدى لألدمػػ  لمسػػم        
وغنمبنػػػػم بمماسػػػػب  مىبػػػػمنننف بمةمنبػػػػ  كػػػػؿ مػػػػامـ .......و ..........بمماسػػػػب  مىمتممػػػػنف  ٜٜٛٔ

 ٓبمأل امؿ لم من  لممشبد، وم مدر، لألسىا  لممضبوط  
 ..........وممم كمف يذل لماكـ ند  در مةنبم  بمطبل  ف د طةػف عىنػي لمماكػـو ضػده         

 ٚ٘وننػػد طةاػػي تاػػى رنػػـ  ٜٜٛٔ/ٖ/ٙٔمسػػتف بطرنػػؽ لمػػا ض وذمػػؾ بتػػمرن  ب خ ػػي مػػف ل
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 تتمبس ستف نام لمةموم  ػ وذمؾ مؤلسبمس لنتن  : ػ ٜٜٛٔمسا  
َأؿرــــــحخَجُـؼـــــٖ

ََجُوظٞعَك٠َجُريحٕ:ََََأٝل
ذمؾ فاي وعى  مم نبنف مف مطممة  مدوامى فسبمس لماكـ لممطةوف فني فاف لمماكمػ          
دلا  لمطمعف بمألستامد إم  لألدم  لممستمد، مف ت رنر لم    لمت رنان  متث  لممتا  نضى با
 ٓ ........ولمت رنر لمطب  لم رع  لممونس عى  لممتا  عىني لمثما   .......عىني 
   ولم ػ   لمت ػرنان  سػوى لماتػمو ومـ تا ؿ لمماكم  مف تىػؾ لمت ػمرنر لمطبنػ  لم ػرعن      

وف فف تبػػنف فػػ  مػػدوامى لماكػػـ مضػػموف تىػػؾ لمت ػػمرنر وال لألسػػبمس لمتػػ  لمتػػ  إاتمػػى إمنمػػم د
 ٓتامؿ تىؾ لماتمو  وتشدى إمنمم 

ف د خىى فسبمس لماكـ كىن  مف بنمف و ؼ كممؿ إل مبمى كؿ مف لممتا  عىنممم         
لممػػذكورنف وال مػػم فادثتػػي لمم ػػذوفمى لمامرنػػ  لممطى ػػ  عىنممػػم مػػف  ثػػمر وتطػػور تىػػؾ لإل ػػمبمى 
تتميمتمػػم ومونػػؼ لمضػػمرس مػػف لممضػػروس وكنػػؼ فسػػممى تمنةمػػم فػػ  وفػػم، لألوؿ ول  ػػمب   ول 
لمثػػما  بمإل ػػمب  لمتػػ  فمكػػف مػػدلركتمم بػػممةبل  . واممػػ  لألخنػػر بةػػد إ ػػمبتي وعمػػم إذل كماػػى 
تسػػػمح باات ممػػػي إمػػػ  روػػػنس لما طػػػ  مئلبػػػبلغ عػػػف لمولنةػػػ    مػػػف عدمػػػي ويػػػ  عام ػػػر تويرنػػػ  

إتػػػرلملى  ٖٓٔلمػػػدمنىنف سػػػمم   لمػػػذكر طب ػػػم  ممػػػم تسػػػتىزمي لممػػػمد،  ويممػػػ  والزمػػػ  مبنػػػمف مػػػشدى
تامون  مػف ضػرور، إ ػتممؿ كػؿ اكػـ  ػمدر بمإلدلاػ  عىػ  بنػمف م  ػؿ وولضػح مكمفػ  لألدمػ  
لمت  تتسماد إمنمم لمماكم  ف  نضػمومم بانػث نكػوف يػذل لمبنػمف م  ػبل  ال ن ػوبي لإلتمػمؿ فو 

م  ال ن ػػوبي لمامػػوض فو لإلبمػػمـ بمإلضػػمف  إمػػ  لمتتمنػػؿ كمػػم تسػػتوتس كػػذمؾ فف نكػػوف ولضػػا
 ٓبنمف  خر م ور، لمولنة  لمت  نضى لمماكم  بادلا  لممتمـ بامم  عىنمم 

وذمؾ كىي ات  تستطنس ماكم  لمػا ض بسػط رنمبتمػم عىػ  لماكػـ مبنػمف مػدى  ػاتي         
مولنةػػ  لمػػدعوى  مػػف فسػػمده ويػػو فمػػر نسػػتانؿ عىنمػػم لم نػػمـ بػػي إذل كماػػى مػػدوامى لماكػػـ وبنماػػي

ولألدمػػ  لمتػػ  فنػػنـ عىنمػػم نضػػمميم تػػمم م ػػوبم  بػػممتةمنـ فو لمتتمنػػؿ فو تػػمم نم ػػرل  عىػػ  بنػػمف 
 ٓلماتمو  دوف لمم دممى 

ألف لماكـ منس ف  ا ن تي إال  ما ى  مةمىن  ماط ن  فسمسمم إستخبلص لماتمو  مف         
ستدالؿ م بو   ٓؿ م دممى كمفن  تشدى إمنمم ف  ماطؽ سمو  ول 

ومػػػػذمؾ نتػػػػس عىػػػػ  كػػػػؿ اكػػػػـ  ػػػػمدر بمإلدلاػػػػ  فف ن ػػػػتمؿ بممضػػػػرور، عىػػػػ  لممظػػػػمير        
ر عاػػي لمتػػ  نػدؿ عىنمػػم لمك ػػؼ لمظػميرى عىػػ  تثػػ  لممتاػ  عىنػػي وكػػذمؾ مػم فسػػ  ولإل ػمبمى

تىؾ لإل مبمى بممتسػـ ومػدى مسػميمتمم تمنةمػم فػ  إاػدلث لموفػمه  ت رنح لمتث  وبنمف مسمر
متمػػم ومونػػؼ لمتػػما  عاػػد إاػػدلثمم وذمػػؾ اتػػ  نمكػػف مىمطىػػس عىػػ  بمإلضػػمف  إمػػ  بنػػمف إتتمي

لماكػػـ فف نتبػػنف فف لمماكمػػ  عاػػدمم إستةرضػػى تىػػؾ لألدمػػ  كماػػى مىمػػ  بمػػم لإلممػػمـ لمكممػػؿ 
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 ٓؿ وب نر،  ممى  ػولم ممؿ لمذى نمنيم ممم فر   لم  ؿ ف  لمدعوى عف ب ر كمم
ى تىػػؾ لألدمػػ  لمتأكػػد مػػف فف لمماكمػػ  كنمػػم نمكػػف مػػف خػػبلؿ يػػذه لمبنماػػمى لمكممىػػ  ممػػشد      

 ٓنممى بولتبمم ف  تمان مم وباثمم لمباث لمكمف  مىتةرؼ عى  وتي لما ن   
بمإلضمف  إم  تمكنف ماكم  لمػا ض مػف مرلنبػ  لمةمىنػ  لمماط نػ  ويػ  فسػمس لماكػـ         

م ػػدممى ولمتأكػػد مػػف سػػبلمتمم بانػػث تكػػوف لماتػػمو  لمتػػ  خى ػػى إمنمػػم لمماكمػػ  مسػػتاد، إمػػ  
ستدالؿ ع ى  م بوؿ   ٓتسوغمم وتاتتمم وتشدى إمنمم ف  ماطؽ سدند ول 

ويػػػو فمػػػر ال نتا ػػػؽ عاػػػد إكت ػػػمم لمماكمػػػ  ببنػػػمف اتػػػمو  لمت رنػػػر لمخػػػمص بت ػػػرنح تثػػػ       
لممتاػػػ  عىنػػػي لألوؿ ولمت ػػػمرنر لمطبنػػػ  لم ػػػرعن  لمخم ػػػ  با ػػػمبمى لممتاػػػ  عىنػػػي لمثػػػما  بمػػػم 

تس ا ضػػػي م  ػػػور بنماػػػي اتػػػ  ومػػػو كماػػػى لمماكمػػػ  نػػػد نةنػػػس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ونسػػػتو 
تسمادى ف  نضمومم بمإلدلا  إم  فدم  فخرى سىمى مف يذل لم  ور ف  لمبنمف ألف لألدم  ف  
لممػػػولد لمتامونػػػ  متسػػػماد، ومامػػػم متتمةػػػ  تتكػػػوف ع نػػػد، لمماكمػػػ  بانػػػث إذل سػػػ ط فاػػػديم فو 

 ٓمن  لألدم  لألخرى فستبةد تةذر لمتةرؼ عى  فثر ذمؾ ف  ت دنر لمماكم  مب
وال نرفػػس يػػذل لمةػػولرعف لماكػػـ فف تكػػوف لمماكمػػ  نػػد طممةػػى لمت ػػمرنر لمطبنػػ  لم ػػرعن        

سػػمم   لمػػذكر فو فامػػم مرف ػػ  بػػأورلؽ لمػػدعوى فو فف تكػػوف نػػد فاممػػى فػػ  بنػػمف لمػػدمنؿ لممسػػتمد 
لمتػػػ  نتةػػػنف  مامػػػم إمػػػ  ف ػػػوممم لمثمبتػػػ  بتىػػػؾ لألورلؽ ألف ورنػػػ  لماكػػػـ مػػػف لألورلؽ لمرسػػػمن 

إ تممممم عىػ  كمفػ  بنمامتمػم ومػف بنامػم لألدمػ  لمتػ  تسػتاد إمنمػم لمماكمػ  فػ  نضػمومم بمإلدلاػ  
ومػػشدى كػػؿ دمنػػؿ مػػف فدمػػ  لمثبػػوى ومضػػمواي عىػػ  ااػػو كممػػؿ نبػػنف ماػػي كن نػػ  لإلسػػتدالؿ بػػي 

 ٓعى  ثبوى لمتمم  ضد لممتممنف 
إمػ   نػ  ورنػ  خػمر  اطػمؽ لماكػـ وورنتػي وال نتوز باػمؿ لإلاممػ  فػ  بنػمف يػذل لمػدمنؿ        

لمرسمن  ألف تىؾ لإلامم  ي  غنر تموز، وألف ماكمػ  لمػا ض تبسػط رنمبتمػم عىػ  لماكػـ عاػد 
 ٓطراي فممممم مف خبلؿ مدوامتي وفسبمبي مىتأكد مف سبلم  ماط ي لم ضمو  

ده واتتػي فػ  وممذل فمف لممتةنف ضرور، إ تممؿ لماكـ بذلتي عى  كمف  م وممتػي وفسػمان     
بنمف ولضح تمكنام  مماكم  لما ض مف مبم ػر، إخت م ػمم طمممػم فامػم ال ت ػـو بمأمورنتمػم إال  

  ت ػدـ فنمػم ػمف خبلؿ رنمبتمم عى  لماكـ ذلتي دوف لمرتوع إم  فورلؽ لمدعوى ولممستادلى لمتػ
ٓ 

ذ كمف مم ت دـ فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف مةنبػم  م  ػور بنماػي و          نضػا  متةػنف ول 
 ٓولإلامم   لما ض
َ:ََـََٝهضَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِإٔ*   

إترلملى تامون  توتس إ تممؿ كؿ اكـ  مدر بمإلدلا  عى  بنػمف  ٖٓٔ"   لمممد،           
ممضػػػموف كػػػؿ دمنػػػؿ مػػػف فدمػػػ  لمثبػػػوى ونػػػورد مػػػشدله عىػػػ  ااػػػو ولضػػػح ال ن ػػػوبي لمتةمػػػنـ فو 
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وسػػبلم  لممأخػػذ تمكناػػم  مماكمػػ  لمػػا ض مػػف مرلنبػػ   لمتتمنػػؿ اتػػ  نتضػػح وتػػي لإلسػػتدالؿ بػػي
ذل عػػوؿ   ػػا  تطبنػػؽ لم ػػماوف تطبن ػػم   ػػانام  عىػػ  لمولنةػػ  كمػػم  ػػمر إثبمتمػػم بػػمماكـ و ػ ول 
لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي عىػػ  ت رنػػر لم ػػ   لمت ػػرنان  مكت نػػم  فػػ  بنماػػي بمإل ػػمر، إمػػ  اتنتػػ  ذمػػؾ 

سوب  مىطمعانف إاػدلثمم وكن نػ  اػدوثمم لمت رنر دوف فف نبنف مضمواي وو ؼ لإل مبمى لمما
ات  نمكػف لمتا ػؽ مػف مػدى مولممتمػم ألدمػ  لمػدعوى لألخػرى ػ وكػمف ال نبػنف  مػف لماكػـ فف 
لمماكم  انف إستةرضػى لألدمػ  فػ  لمػدعوى كماػى مىمػ  بمػذل لمػدمنؿ إممممػم   ػممبل  نمنػ  ممػم 

ى بمػم ناباػ  عىنمػم مػف لم ر   متما ي لمتماػنص لم ػممؿ لمكػمف  لمػذى نػدؿ عىػ  فامػم نممػ
 ٓولتس تا نؽ لمباث مىتةرؼ عى  وتي لما ن   فاف لماكـ نكوف مةنبم  بمم نستوتس ا ضي 

 ؽ ٕ٘مسا   ٚٗٓٙػ طةف رنـ  ٓٓٓٔػ  ٕٚٓػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٕٔ/ٗٔ*  ا ض 
َغحٗيحََ:ََجُوظٞعَك٠َجُطـريد

 ......لألوؿ ف ػػػد نضػػػى لمماكمػػػ  بادلاػػػ  لمطػػػمعف عػػػف ترنمتػػػ  نتػػػؿ لممتاػػػ  عىنػػػي         
سػتامدل  إمػ  نػػوؿ  ........ولم ػروع فػ  نتػؿ لممتاػػ  عىنػي لمثػما   ػ رغػـ فف لمثمبػى بػػمألورلؽ ول 

فف لمطمعف مـ نرتكس إال  ترنم  لم ػروع فػ  نتىػي وفف بػمن  لممتممػنف مػف لألوؿ اتػ   لألخنر
دتػي نتػنبل  ػ لمثممث مامـ يـ لمذنف فطى ػول م ػذوفمى فسػىاتمـ عىػ  لممتاػ  عىنػي لألوؿ ولمتػ  فر 

وبذمؾ تكوف لمماكم  ند امىى لمطمعف مسوومن  إرتكمس ترنم  نتؿ لممتا  عىني لألوؿ رغـ 
فاي مـ نسمـ ف  إطبلؽ لمامر عىني ومػـ ناػدث فنػم  مػف إ ػمبتي لمتػ  فودى بانمتػي ونػد ف ػمبي 

 ٓلممتمموف لألخروف بانرلف فسىاتمـ دوف مسميم  مف لمطمعف ف  إرتكمس يذه لمترنم  
وخىػػى مػػػدوامى لماكػػػـ مػػػف بنػػػمف م  ػػػؿ وولضػػػح ن نػػػد مسػػػميم  لمطػػػمعف فػػػ  إرتكػػػمس        

 ٓ  مف لمطمعف ػترنم  لم تؿ لمت  إرتكبمم لممتمموف لألخروف واديـ دوف م مرك  فو مسميم
ويػػػو ن ػػػور  ػػػمس فسػػػبمس لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي ألاػػػي ال نتػػػوز لمتمػػػس بػػػنف لم ػػػمعىنف        

ثبػى فف إت منػم  تمةمػـ فػ  لممسػوومن  بانػث نػشدى يػذل لإلت ػمؽ إمػ  لممتةددنف مىترنم  إال  إذل 
عتبػمريـ تمنةػم  مسػوومنف عػف ترنمػ  لم تػؿ لمتػ  ونةػى ومػو كػمف فاػديـ مػـ نطىػؽ  تضممامـ ول 

 ٓلمسبلح عى  لم تنؿ . بؿ إا رد بمذل لم ةؿ غنره مف بمن  لممتممنف 
كػبل  مػػامـ ن ػػبح مسػووال   عػػف لم ةػػؿ وألاػي متػػ  إات ػ  يػػذل لإلت ػػمؽ بػنف لممتممػػنف فػػاف        

لممػمدى لمػذى فتػمه واػده ػ وال نسػأؿ عػف لإلفةػمؿ لمتػ  نمرفمػم غنػره مػف لممتممػنف ػ إذ ال ماػؿ 
م نػػمـ لممسػػوومن  لمتضػػممان  بػػنف لممتممػػنف مػػس عػػدـ ثبػػوى ذمػػؾ لإلت ػػمؽ لمػػذى نواػػد بنػػامـ فػػ  

فػ  اكممػم لمةام ػر لمتػ   لممسوومن  عى  سبنؿ لمتضػممف وممػذل كػمف عىػ  لمماكمػ  فف تبػنف
إمػ  إعتبػمر لمطػمعف مسػووال  مػس بػمن  لممتممػنف عػف  إستخى ى مامم يػذل لإلت ػمؽ ولمتػ  فدى

لمتػػرنمتنف لمىتػػنف ونةتػػم ويمػػم ترنمػػ  نتػػؿ لممتاػػ  عىنػػي لألوؿ ولم ػػروع فػػ  نتػػؿ لمثػػما  وألف 
ف كماػػى تػػتـ دوف مظػػمير خمرتنػػ  وففةػػمؿ ممدنػػ  مىموسػػ  إ ال  فاػػي نمكػػف لممسػػميم  لمتامونػػ  ول 
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 ٓإستخبل مم مف ونموس لمدعوى ولممبلبسمى ولمظروؼ لممانط  بمم 
وممذل كمف مف لممتةنف عى  لمماكم  فف تتبنف تىؾ لمظػروؼ لمتػ  خى ػى مامػم إمػ          

فف لمطػػػمعف   إت ػػػػؽ مػػػػس بػػػػمن  لممتممػػػػنف عىػػػػ  نتػػػػؿ لممتاػػػػ  عىنممػػػػم وفاػػػػي كػػػػمف نةىػػػػـ مسػػػػب م  
ف ن ده ند إتتي إم  مسميمتي مةمـ ف  لم ضمم عى  روانممم بتولتديمم ف  ذمؾ لممكمف  وف

ونتىممم ػ ويو مم خىى ماي مػدوامى لماكػـ لممطةػوف عىنػي بمػم ن ػمي بمم  ػور لمُمبٍطػْؿ . وال 
ماؿ ف  يذل لم دد مى وؿ بأف لمطػمعف تولتػد فػ  ذلى لممكػمف لمػذى كػمف بػي بػمن  لممتممػنف 

( فو فاػػي فطىػػؽ م ػػذوفمى  .........ميد لألوؿ ) اػػممبل  سػػبلاي عىػػ  ااػػو مػػم ورد بػػأنولؿ لم ػػ
 ٓامرن  مف سبلاي عى  لمثما  فأ مبي بمإل مب  لممبنا  بممت رنر لمطب  لم رع  

ألف مترد تولتد لمطػمعف عىػ  مسػرح لمترنمػ  ػ ويػو فمػر غنػر  ػانح وعىػ  فػرض         
س بػمن  لمتاػمه عىػ  نتػؿ لمتسىنـ لمتدم  بادوثي ػ ال ندؿ عى  سبنؿ لم طس ولمتـز بأف إت ؽ مػ

لممتا  عىني لألوؿ ػ كمم فف إطبلني لمم ذوفمى لمامرن  ال نةتبر فاي ن ػد لممسػميم  مػس بػمن  
 ٓلممتممنف ف  تا نذ إت مؽ مة ود بنامـ عى  نتؿ لممتا  عىنممم 

انث كمف طبنةنم  فف نستةمؿ لمطػمعف سػبلاي كػذمؾ فػ  إ ػمب  لممتاػ  عىنػي لألوؿ         
 ٓمس لمثما  ف  ذلى لممكمف ولمزممف لمذى ونس فني لمامدث  لممتولتد 
وال نانر مف ذمؾ مم نممتي لمماكم  بوتود خ وم  ثأرنػ  ألف يػذه لمخ ػوم  ب ػرض         

ال تةا  اتمم  بأف لمطمعف إت ؽ مس بػمن  لممتممػنف عىػ  لم تػؿ وفاػي نػمـ با ػنس  ثبوى ننمممم
م  لمثأرن  تضـ لمةدند مف ففرلد لألسرتنف وال ت ت ر رسـ مي إلتممـ لمترنمتنف و إذ فف لمخ و 

عىنػػػي واػػػده يػػػذل إمػػػ  فف متػػػرد تولفػػػؽ لمخػػػولطر بػػػنف بػػػمن  لممتممػػػنف ولمطػػػمعف ال نرتػػػس فػػػ  
بػػؿ نتةػػؿ كػػبل  مػػامـ مسػػووال  عػػف اتػػمو    ػػانح لم ػػماوف تضػػممام  بػػنف لممتممػػنف فػػ  لممسػػوومن 
ن  ال ن تػرض و ولأل ػؿ يػو فف نسػأؿ فةىي لم خ   لمذى إرتكبي وألف لمتضممف ف  لممسػووم

لم ػخص إال  عػف اتػمو  فةىػي لمخػمص ػ وال نسػأؿ عػف اتػمو  ففةػمؿ غنػره مػف لممتممػنف إال  إذل 
  اػػػدوثمم بػػػأى نػػػدر مػػػف نػػػمـ لمػػػدمنؿ عىػػػ  فاػػػي إت ػػػؽ مةمػػػـ عىػػػ  إرتكػػػمس لمترنمػػػ  وفسػػػمـ فػػػ

م تػؿ اػدث مػامـ دوف وعاد ذمؾ نمكف إعتبمره مسووال  مس بمن  لمتامه ومػو فف فةػؿ للممسميم  
 ٓي ف  ادوثي ػػفف نسمـ ا مط

باعتبمر فف لإلت مؽ لممة ود بنامـ نػد تمةمػـ فػ  لممسػوومن  وفوتػد تضػممام  فنمػم بنػامـ         
 ٓعف تامؿ كمف  لماتمو  ومو مـ تكف مبم ر، عف تدخىي 

عف نػد وممذل كمف مف لممتةنف عى  لمماكم  فف تضمف اكممم مم نػدؿ عىػ  فف لمطػم        
إت ػػؽ مػػس بػػمن  لممتممػػنف عىػػ  إرتكػػمس ترنمتػػ  لم تػػؿ ولم ػػروع فنػػي لمػػولنةتنف .  اتػػ  نسػػت نـ 
ذ ن ػرى فػ  ذمػؾ فػاف اكممػم نكػوف مةنبػم  م  ػور تسػبنبي  نضػمشيم بمسػمممتي عامػم مةػم  ػ  ول 
متةنف لما ض ولإلاممػ  . ممدلمػى نػد نضػى بمةمنبػ  لمطػمعف  باػمم  عىػ  مسػوومنتي عػف كمفػ  
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 ٓلمت  ونةى سولم ماي فو مف غنره مف بمن  لممتممنف لمترلوـ 
 

فػػ  ذمػػؾ فف تكػػوف  لمماكمػػ  نػػد نضػػى بمةمنبػػ  لمطػػمعف  بة وبػػ  لأل ػػامؿ ن ػػدح وال         
لم من  لممشبد، وي  مبرر، ممةمنبتي عف ترنم  لم روع ف  لم تؿ  مس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد 

كمف  فو ػمفمم ومػم تضػماتي مػف تػرلوـ ػ ومػف و ألف لمطمعف نامزع ف   ور، لمولنة  برمتمم وب
لمم رر ف  يذل لم ػدد  فاػي ال ماػؿ متطبنػؽ اظرنػ  لمة وبػ  لممبػرر، متػ  نممػى تىػؾ لممامزعػ  

ٓ 
ع وبػػمى             ٚٔوألف لمماكمػ  عممىػػى لمطػػمعف ب سػط مػػف لمرففػػ  وطب ػػى فػ  ا ػػي لممػػمد، /      

ضػػ  بمػم ضػده مػو فامػم نضػى بمسػمممتي ف ػػط بمػم كػمف نػشذف بأامػم كماػى سػتمبط بممة وبػ  لمم 
عػف ترنمػػ  لم ػػروع فػ  لم تػػؿ واػػديم ػ عىػػ  فػػرض لمتسػػىنـ تػدال  بػػذمؾ ػ ويػو مػػم تتا ػػؽ بػػي 
م ىاتي ف  لمتمسؾ بمذل لموتي مف وتػوه لمطةػف ولتخػمذ سػببم مػف فسػبمبي بانػ  لمتو ػؿ إمػ  

 ٓا ضي 
َأَٗٚ:َـَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِ*َََٝهض
عى  لمماكم  عاد مسممم  لممتمـ عف ترنم  مسميمتي ف  لم تػؿ لمةمػد فف "  نتةنف          

تستظمر عام ر يذه لممسميم  وفف تبنف لألدم  عى  ذمؾ بنمام  نوضامم ونك ؼ عػف ننمممػم 
وذمػؾ مػف ولنػس لمػدعوى وظروفمػم ػ وكػمف متػرد لمتولفػؽ ال نرتػس فػ   ػانح لم ػماوف تضػممام 

نتةؿ كبل  مامـ  مسووال  عف اتنت  فةىي لمممدى لمذى إرتكبي بنامـ  ف  لممسوومن  لمتامون  بؿ 
وكمف لماكـ مـ نثبى ف  اؽ لممتممنف تمنةم   فامـ سميمول ف  نتؿ لممتا  عىنمـ فااي نكوف 

 ٓبذمؾ م وبم ب  ور نةنبي ونستوتس ا ضي "
 ؽ  ٖٗمسا  ٓٛٗػ طةف  ٜٔٙػ  ٕٕٔػ  ٘ٔػ س  ٜٗٙٔ/ٓٔ/ٕٙ*  ا ض  
 ؽ  ٕ٘مسا   ٕٓٛ٘ػ طةف  ٖٔٚػ  ٘ٚػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٖ/ٙٔ*  ا ض  
َ:َـًَٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ*َََ

"   ال ماؿ متطبنؽ اظرن  لمة وب  لممبرر، مت  كػمف لممػتمـ ناػمزع فػ   ػور، لمولنةػ           
 ٓبأكمىمم "  

 ؽ  ٘٘مسا   ٖٖٓٙػ طةف   ٜ٘ٛػ  ٛٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٖٓ*  ا ض 
1َََجُطـريدهظٞعَآسغَك٠َ:ََََََغحُػح
ف ػػد اػػمزع دفػػمع لمطػػمعف وبػػمن  لممتممػػنف فػػ   ػػور، لمولنةػػ  لمتػػ  فورديػػم  ػػميد لإلثبػػمى       

لألوؿ بأنولمي م ررل لامم مـ تادث وفؽ لمت ػونر لمػذى روله بممتا ن ػمى وفاػي مػـ نكػف فػ  اممػ  
وؼ تسػػػػػمح مػػػػػي بم ػػػػػميمد، لمتاػػػػػمه وتادنػػػػػد ف خم ػػػػػمـ عىػػػػػ  وتػػػػػي لمدنػػػػػ  خم ػػػػػ  فػػػػػ  لمظػػػػػر 

وألف لمامدث ونس ب ور، م متو  نةتز مةمم لم خص لمةػمدى  مى لمت  فامطى بي وولممبلبس
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عػػف متمبةػػ  لألاػػدلث بت كنػػر يػػمدت وب ػػر مسػػت ر  بػػؿ فف يػػوؿ لمم متػػأ، نة ػػد مسػػمف لم ػػميد 
وكمفػػ  اولسػػي فػػػبل ن ػػوى فػػػ  مثػػؿ تىػػػؾ لمظػػروؼ لم ػػػةب  عىػػ  لمم ػػػميد، ولمرشنػػ  لمدنن ػػػ  فو 

 ناػػ  نػػمطس بػػمماظر مىاممػػ  لما سػػن  لممضػػطرب  لمتػػ  نكػػوفتادنػػد ف ػػخمص لمتاػػمه عىػػ  ااػػو ن 
 ٓعىنمم  لمت  تخؿ بمم در، عى  لإلب مر لمدننؽ  ولمتادند لم مطس مىتامه 

وذيػػػس لمػػػدفمع كػػػذمؾ إمػػػ  لم ػػػوؿ بػػػأف لمتاػػػمه مػػػـ نتةػػػددول عىػػػ  يػػػذل لمااػػػو لمػػػذى روله         
مركي فخػروف وفاػي إسػتمدؼ مػف لم ميد لممذكوروفف لماػمدث مػـ ن ػس إاّل مػف مػتمـ ولاػد ومػـ ن ػ

إتمػػػػمـ لممتممػػػػنف لألربةػػػػ  ومػػػػامـ لمطػػػػمعف  لمكنػػػػد ألكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف خ ػػػػومي ولإلات ػػػػمـ مػػػػامـ 
وممػذل عمػد إمػ  ذمػؾ لإلتمػمـ لمػذى ضػـ لمطػمعف سمب   ولمضانا  بنف لألسرتنف و مىمامزعمى لم

لممتاػػ  واسػػس مكػػؿ مػػامـ إرتكػػمس فةػػؿ مػػمدى ماػػدد وبػػدعوى فامػػـ إت  ػػول عىػػ   نتىػػي وكػػذمؾ 
فػػ  لممسػػوومن  بسػػبس يػػذل لإلت ػػمؽ لمسػػمبؽ لممزعػػـو بنػػامـ ىنػػي لألوؿ. وفامػػـ مػػذمؾ متضػػمماوف ع

 ٓولمذى مـ ت دـ لمماكم  فى دمنؿ مف تمابمم عى  تولفره كمم سىؼ لمبنمف 
وسػػػمؽ لمػػػدفمع تأننػػػدل مدفمعػػػي لمسػػػممؼ  لمػػػذكر لمةدنػػػد مػػػف لم ػػػرلوف مامػػػم فف لمطى ػػػمى         

ى بمكػػمف لماػػمدث وتػػدى متممثىػػ  ومت ػػمبم  ممػػم نشكػػد إطبلنمػػم مػػف سػػبلح لم مرغػػ  لمتػػ  وتػػد
وتػدى إلبػر، امرى ولاد كمم فف  ثمر لم دغ لمت  إاطب ى عى  لألظرؼ لم مرغػ  متىػؾ لمطى ػمى 

بمم نشكد فامم مطى   مف سبلح امرى ولاد ومـ تكف يامؾ فسػىا  متةػدد،  ولاد، و ضرس لمامر
 ػػم  ولاػػدل   إرتكػػس لمترنمػػ  واػػده ومػػـ نكػػف مةػػي  خػػروف  ويػػو مػػم ن طػػس بػػأف لمتػػما  كػػمف  خ

اّل متاوعػػػى لمطى ػػػمى لم مرغػػػ  وتةػػػددى لالثػػػمر لمتػػػ  تتػػػرؾ عىػػػ  نولعػػػديم ولمامتتػػػي عػػػف إبػػػر  ول 
فػػ   ضػػرس لماػػمر لمتػػ  ممػػم ب ػػم  مختى ػػ  وال تت ػػمبي ومػػو كػػمف لمسػػبلح لمػػذى نطى مػػم متمػػمثبل  

 ٓاوعي 
فف لم ػػميد لألوؿ عمػػد إمػػ  تضػػخنـ لإلتمػػمـ وتوسػػنس وبػػذمؾ نػػمـ لمػػدمنؿ لم ػػمطس عىػػ           

اطمني بانث ن مؿ فكبر عدد مف خ ومي وخ ـو فسػرتي فسػمني عىػ  يػذل لمااػو لمػذى ضػـ 
ومكػػػف لما ػػموؽ لمممدنػػ  لمتػػ  ال تكػػذس ولمتػػ  ك ػػػؼ نف لألربةػػ  ومػػف بنػػامـ لمطػػمعف و لممتممػػ

م  بمػػم نتةػػنف مةػػي عامػػم ت رنػػر فاػػص لمطى ػػمى فضػػاى فكمذنػػس ذمػػؾ لم ػػميد ولظمػػرى زن مػػ
إطرلح فنولمي تمابم  وعدـ لمتةونؿ عىنمم ألف  ػممدتي تةتمػد عىػ  لماػولس لمتػ  نػد تخطػ  ونػد 
ت ػػنس عػػف غنػػر ن ػػد فو باػػمم  عىػػ  لممػػوى وانػػ  لإلضػػرلر بػػمممتممنف ػ فمػػم لما ػػموؽ لمممدنػػ  

لألخػذ بمػم نكػوف لممستاد، إم  لألدم  لم ان  لم مطة  فبل تخط  فبدل  وممػذل فػاف لمتةونػؿ عىنمػم و 
اّل كمف مةنبم إذل مػم فخػذ بممػدمنؿ لم ػوم  رغػـ  فمر اتمنم وضرورنم ات  نست نـ نضمم لماكـ ول 
مم بناي وبنف لمدمنؿ لم ا  مف تةمرض نستة   عىػ  لممولممػ  ولمتوفنػؽ  كمػم يػو لماػمؿ فػ  

لألسػػىا  لمتةػػمرض لم ػػموـ بػػنف لألدمػػ  لم انػػ  لمتػػ  خىػػص إمنمػػم ت رنػػرفاص لمطى ػػمى لم مرغػػ  و 
لممضػػػبوط  ومػػػػم فدمػػػػ  بػػػػي لممسػػػػووؿ بممطػػػػس لم ػػػرع  مػػػػف مةىومػػػػمى لفرغمػػػػم بت رنػػػػره لممرفػػػػؽ 
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 ٓبمألورلؽ
كمػم ثبػى مػف لمت رنػر لم اػ  كػذمؾ بػأف لمسػبلح باػوز، لمطػمعف ػ عىػ  فػرض لمتسػىنـ          

لمتػدم  بضػبطي مةػي ويػو فمػر مػـ ناػدث ػ  غنػر  ػممح مئلسػتةممؿ بسػبس  وتػود خىػؿ بػابر، 
اػػمر وف ػػدلف ظػػمفر متػػر لمطى ػػمى  ونػػد ثبػػى عاػػد تتربتمػػم عػػدـ نػػدرتمم و ػػبلانتمم  ضػػرس لم

 ٓمئلطبلؽ  بسس يذل لمخىؿ لمموتود بمم 
كمم ثبى كذمؾ فف فاد لمطى مى  لم مرغ  لممضبوط  ال نطىؽ مف لمسبلانف لنخرنف         

 ٓلممضبوطنف لم ممانف مئلستةممؿ 
مػػػ  لم انػػػ  ك ػػػ ى عػػػف فمػػػور ال نسػػػت نـ مػػػس ت ػػػونر  وكػػػؿ ذمػػػؾ نشكػػػد ون طػػػس بػػػأف لألد        

لم ميد لممذكور مىولنة  ولمت  تدور اوؿ مسميم  لممتممنف تمنةم  ومامـ لمطػمعف فػ  إطػبلؽ 
لمم ذوفمى لمامرن  عى  لممتا  عىنممم  إلزيمؽ روانممػم  بأسػىا   منػ  ونػد تػوف  لألوؿ بنامػم 

 ٓفمكف تدلرؾ لممتا  عىني لمثما  بممةبل  
كمػػػم فوضػػػح  لمػػػدفمع كػػػذمؾ فف إفػػػبلى لممتاػػػ  عىنػػػي لمثػػػما  ) لم ػػػميد لألوؿ (  مػػػف         

ؿ لممػوى لمما ػؽ وعػدـ إ ػمبتي إاّل بم ػذوؼ اػمرى ولاػد ف ػمس كت ػي لألنسػر فمػر  غنػر م بػو 
إذ نستانؿ ع بل  وماط م  فف نتمكف مف لم ػرلر وت ػمدى لإل ػمب   وفؽ ت ونره لمولرد بمألورلؽ و

رى لمةدنػػػد، ولممطى ػػػ  عىنػػػي مػػػف بػػػمن  لممتممػػػنف  ويػػػ  بةػػػد فسػػػىا  سػػػرنة  بممم ػػػذوفمى لألخػػػ
 ٓلمطى مى وتطىؽ لمة رلى بؿ لممومى مف لمطى مى لمامرن  ف  ماظمى مةدوده  

وممذل كمف مف لممستانؿ فف ن ىػى مػف لممػوى وال ن ػمس إاّل با ػمب  تمفمػ   فػ  كت ػي        
ةػػػددنف مسػػػىانف  بأاػػػدث لألسػػػىا  لمامرنػػػ   رغػػػـ مولتمتػػػي ممػػػذل لممتػػػـو لممسػػػىح مػػػف تاػػػم، مت

وف ديم فتكػم  ويػو فعػزؿ وغنػر مسػىح كمػم تػممى لم ػور، لمتػ  روليػم لم ػميد لممػذكور مىولنةػ  
متةمرضػػػي كػػػذمؾ مػػػس مػػػم ورد بػػػممت رنر لم اػػػ  عامػػػم  مػػػف انػػػث إتتميػػػمى لمم ػػػذوفمى لمامرنػػػ  

نامم ادد لم ميد انث تبنف فف إ مبتي كماى مف لمخىؼ ب ٓومونؼ لمضمرس مف لممضروس 
ماػي ومػـ نكػف فاػديـ خى ػي ػ كمػم  مونؼ لمتامه بأامـ كماول ف  لممولتم  وعى  لمتماػس لألنسػر

فرغـ اركتػي لمسػرنة   ف مبى لمطى مى لممطى   عى  لممتا  عىني لألوؿ مف لألممـ إم  لمخؿ
ةضػمم عىػ  لمتى مون   وماموم  لممرس  مف لممممتمنف  ممم كمف نتةنف فف تكوف إ مبمتي فو ب

 ٓلألنؿ مف لمخىؼ إم  لألممـ  اظرل  مارك  لمتسـ 
ف ػنس  فػ  ظػروؼ مختى ػ  عػف  .........وممذل بمى مف لممشكػد فف لم ػميد لألوؿ          

وفاػػي مػػـ نكػػف برف تػػي كمػػم إدعػػ   .........لمظػػروؼ  لمتػػ  ف ػػنس فنمػػم لممتاػػ  عىنػػي لألوؿ 
ر، اػػدثى بػػنف لمةدنػػد مػػف لممت ػػمترنف ف ػػنس بأنولمػػي كػػذبم  وعىػػ  خػػبلؼ لما ن ػػ  و وفف م ػػمت

فنمم لممتا  عىني لألوؿ ممم فدى إم  وفمتي متأثرل   بترلاي كمم ف نس فنمم لمثما  ويػو عىػ  
مسػػمف  بةنػػد، ت ػػدر بة ػػرلى بػػؿ موػػمى لألمتػػمر مػػف متمػػوؿ مػػـ تسػػ ر لمتا ن ػػمى عػػف مةرفتػػي 
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اػػدث بمماسػػب  مىمتاػػ  عىنػػي  وممػػذل كماػػى إ ػػمبتي ولاػػد، ومػػـ تتةػػدد ومػػـ تػػشدى إمػػ  نتىػػي كمػػم
 ٓلألوؿ لمذى تةددى إ مبمتي مف تام، متمومنف  كذمؾ 

كمم ف مرى  ينو  لمدفمع عػف لمطػمعف وبػمن  لممتممػنف إمػ  فف بػبلغ لماػمدث لألوؿ          
عف لمولنة  تمم متمبل  ومـ نوتػي لإلتمػمـ مػف لم ػميد لألوؿ مىمتممػنف ومػامـ لمطػمعف إاّل بةػد 

ويػػػو مػػػم نشكػػػد فف لم ػػػميد نةػػػ  دوف مبػػػرر م بػػػوؿ فو سػػػمو  و عىػػػ  لمولمضػػػ  عػػػد، سػػػمعمى 
لممذكور تةمد لمتأخنر فػ  لإلبػبلغ اتػ  تتػمح مػي لم ر ػ  وألفػرلد فسػرتي فػ  إختنػمر مػف نوتػي 

 ٓإمنمـ  لإلتممـ عى  ااو ال نطمبؽ ا ن   فو ولنةم 
يذل لم ػدد ال نماةمػم  وفطراى لمماكم  ذمؾ لمدفمع ب وممم فف مم فثمره لممدلفةوف ف         

مف لألخذ  بأنولؿ لم ميد لممذكور مم دلمى ند إطمأاى إمنمم ووث ى بمم وفف سىطتمم ف  ذمػؾ 
 ٓمطى   ودوف مة س عىنمم فنمم ترله  

  مػردود بػأف وتػود م بػنف لمػدمنىنف لم ػوم  ولم اػمم فثمره لمػدفمع مػف فف ثمػ  تامنضػوفف         
فػػػ  لألمػػػمـ تػػػموز ألف تسػػػـ لإلاسػػػمف متاػػػرؾ ال نتخػػػذ  رغػػػـ وتػػػود لمضػػػمرسإ ػػػمبتي بػػػممظمر 

وضػػةم  ثمبتػػم  ونػػى لإلعتػػدلم فضػػبل  عػػف فف لم ػػميد نػػرر بأنولمػػي فاػػي ماظػػ  م ػػميدتي مىمتممػػنف 
 ٓ" ظمره "  فمرل  مف فممممـ ف  إ مر، ماي إم  إستدلرتي وفعطمومـ  عمد فدرلتي

دفػػمع لمطػػمعف وال نك ػػ  إلطرلاػػي  ومػػم فوردتػػي لمماكمػػ   فنمػػم ت ػػدـ ال ن ػػىح ردل  عىػػ        
ألف  سىط  ماكمػ  لمموضػوع فػ  لمث ػ  بػأنولؿ لم ػميد ولطموامامػم إمػ  ت ػونره مىولنةػ  منسػى 

 ٓماؿ مامزع  مف لمدفمع 
ومكف مم نامزع فني يو وتػود لمتةػمرض بػنف لمػدمنىنف لم ػوم  ولم اػ  بمػم النتػوز لمتةونػؿ       

ألف لماكـ  بمإلدلا  ال نتػوز فف نسػتاد إمػ  لألدمػ  لمتػ  عىنممم مةم  نبؿ  رفس يذل لمتةمرض ػ 
تاػػػمنض بةضػػػمم لمػػػبةض لنخػػػر فو لمتػػػ  نوتػػػد تضػػػمرس بنامػػػم بمػػػم نستة ػػػ  عىػػػ  لممولممػػػ  

 ٓولمتوفنؽ 
وألف لماكـ الن مـ إاّل عى  لألدم  لممتتماس  ولممتامس   ويو فمر غنرمتػولفر فػ   ػور،        

رض فنمػم ولضػام  بػنف لمػدمنىنف لم ػوم  ولم اػ  عىػ  لمااػو لمػدعوى لممطرواػ  ولمتػ  نػمـ لمتةػم
 ٓلمسممؼ لمبنمف 

ونػػػد امومػػػى لمماكمػػػ  رفػػػس يػػػذل لمتةػػػمرض بمإلسػػػتامد إمػػػ  فػػػروض ويمنػػػ  ) ؟!( و رلم        
كماى ماؿ إتتممديم لم خ   ومةىوممتمم لمةمم   ف  انف فف  لمبى ف  يذه لألمور ناتم  

نػػ  متخ  ػػ  ال نتسػػس ممػػم عىػػـ لم مضػػ  وال تتػػولفر إاّل فػػ  إمػػ  خبػػر، فانػػ  عممنػػ  ودرلنػػ  عىم
ذوى  لم ف لمخبر،  وعى  رفسمـ خبرلم لمطس لم رع  و ػ  ممم كمف نتةنف مةػي عىػ  لمماكمػ  
بػدلم لمػرلى ب ػأامم  إمػ  خبػر،  فف تمسؾ عف لمخوض ف  يذه لألمور لمت  ناتم  لمبى فنمم ول 

لمةىػػـ لمةػػمـ  لممك ػػوؿ مىكمفػػ  و ػ  وممػػذل كػػمف  يػػشالم لمخبػػرلم ولمتػػ  ن ػػوؽ لمباػػث فنمػػم اػػدود
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 ٓاكممم  مةنبم م سمد إستدالمي ون ور تسبنبي 
وكػػمف عىنمػػم اتػػ  نسػػىـ نضػػمشيم مػػف يػػذل لمةػػولر لف تسػػتةنف فػػ  اسػػـ دفػػمع لمطػػمعف       

لمسػػممؼ لمػػذكر  بىتاػػ  متخ  ػػ  مػػف خبػػرلم لمطػػس لم ػػرع  إلبػػدلم لمػػرفى فػػ  مػػدى لمتامسػػؽ 
إلثبػػمى لألوؿ مىولنةػػ  ولما ػػموؽ لمممدنػػ  لمثمبتػػ   بت ػػرر لم ػػ   لمت ػػرنان  بػػنف ت ػػونر   ػػميد ل

ذ  متث  لممتا  عىني لممتوف  ولمت رنر لمطب  لم رع  لممونس عىػ  لممتاػ  عىنػي لمثػما  و ػ  ول 
فمتمم ذمؾ وكمف رديم عى  ذمؾ لمدفمع م ػوبم  بمم سػمد لمظػمير ألاػي ناطػوى عىػ  خػوض مامػم 

عىنمػػػم لمخػػػػوض فنمػػػم فػػػػاف اكممػػػم نكػػػػوف ونػػػد رلف عىنػػػػي لمػػػػبطبلف  فػػػ  فمػػػػور فانػػػ  ماظػػػػور  
  ٓفأضا  متةنف لما ض ولإلامم  

ومػػف لمم ػػرر فػػػ  يػػذل لم ػػػدد فاػػي النتػػوز مىماكمػػػ  فف تخػػوض با سػػػمم  فػػ  لألمػػػور        
 ٓلم ان  لمخمم   وعىنمم فف تستةنف ف  ذمؾ  بمممخت نف مف فيؿ لم ف ولمخبر، 

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

  :َـًَٔحَئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغًَظُيََػ٠َِإٔ  *
"  لماكػػػـ نكػػػوف مةنبػػػم  إذل كػػػمف مػػػم فورده ن ػػػكؿ تامنضػػػم بػػػنف لمػػػدمنؿ لم اػػػ  ولمػػػدمنؿ           

لم وم  وكمف لماكـ مػـ نةػف برفػس يػذل لمتاػمنض بمػم نػدؿ عىػ  فف لمماكمػ  مػـ ت طػف إمنػي ومػو 
 ٓفف نتانر وتي لمرفى ف  لمدعوى  فااي نكوف متةنف  لما ض " فامم فةىى متمز 
 ؽ  ٕٗمسا   ٕٖٔػ طةف  ٜٙٚػ  ٓٛٔػ  ٖٕػ س  ٕٜٚٔ/ ٘/ٕٛ*  ا ض 

َ ََهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََعجذؼحا
ف د امزع لمػدفمع عػف لمطػمعف كػذمؾ فػ  من ػمى لماػمدث م ػررل  فاػي مػـ ن ػس فػ  لمموعػد         

ألف لمت ػػػرنح لمولنػػػس متثػػػ   ٖٜٜٔ/ٔ/ٕٙنولمػػػي ويػػػو ظمػػػر نػػػـو  لمػػػذى اػػػدده لم ػػػميد لألوؿ بأ
لممتاػػ  عىنػػي لألوؿ تػػـ فػػ  لمنػػـو لمتػػمم  مبم ػػر، ظمػػرل  ومػػس ذمػػؾ ف ػػد وتػػدى لمتثػػ  فػػ  دور 

 لمتة ف لمرم  لممت دـ مس ظمور عبلممتي .
ويػػذه لماممػػ  لمتػػ  وتػػدى عىنمػػم لمتثػػ  عاػػد لمت ػػرنح تػػدؿ عىػػ  فف لماػػمدث ونػػس فػػ          
ألف لمػػتة ف لمرمػػ  ناتػػم  إمػػ  فتػػر، فبةػػد مػػف تىػػؾ  ٖٜٜٔ/ٔ/ٕٙمبؽ عىػػ  ظمػػر نػػـو ونػػى سػػ

لم تر، لمت  لا ضى بنف لم تؿ ولمت رنح .  ويو مم ندؿ عى  فف لمامدث ونس فػ  ظػبلـ دلمػس 
ومػػػنبل  وممػػػذل مػػػـ نػػػتمكف فاػػػد مػػػف م ػػػميد، لمتػػػما  ونػػػى إرتكػػػمس لمولنةػػػ  خم ػػػ   وفف لمطبنػػػس 

وا ػػؼ كمػػم ورد بت رنػػره   ونػػد كػػػمف لمونػػى فػػ  فتػػر،  ػػػمور  لم ػػرع  اػػدد ذمػػؾ لمونػػى بنػػػـو
لم تمم ونكوف لمتو فنمم  دند لمبرود، ويو مم ندعو إم  تأخنر ظمور لمػتة ف لمرمػ  بممتثػ  . 
وفطراى لمماكم  ذمؾ لمدفمع بمم تمم بذلى لمت رنر لمخػمص بت ػرنح تثػ  لممتاػ  عىنػي رغػـ 

ر لممػػدلفس عػػف لمطػػمعف كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف بػػؿ فف ذمػػؾ لمت رنػػر ال نػػشدى إمػػ  إطػػرلح وتمػػ  اظػػ
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 ٓتشنديم وتسماديم وممذل تمم رد لمماكم  مةنبم  م  وره وفسمد إستدالمي 
وكمف نتةنف عىنمم فف تستةنف ف  تا نؽ يذل لمػدفمع باػدس خبنػر  خػر مػف خبػرلم لمطػس      

يػذل لم ػأف مػم  لم رع  منتوم  لمػرد عىنػي بمػم نت ػؽ وا ػموؽ لمطػس لم ػرع  لمةىمنػ  لمثمبتػ  فػ 
ذ فمتمم  دلـ فف لمت رنر لمطب  لمم دـ ال نسمعد عى  إطرلاي بؿ ندعـ ذمؾ لمدفمع ونةضده . ول 

 ٓذمؾ فاف اكممم نكوف مةنبم  كذمؾ متةنف لما ض 
يذل إم  فف لمطمعف نامزع ف   ا  رفى لمطبنس لم رع  لمػذى فتػرى لمت ػرنح ومػف         

رفى بذلتػي سػادل  إلطػرلح ذمػؾ لمػدفمع كمػم ناطػوى عىنػي يػذل ثـ فبل نتوز مىماكم  إتخمذ يػذل لمػ
لمػػرد مػػف م ػػمدره  عىػػ  لممطىػػوس وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لم ػػدد بػػأف رفى لمطػػس لم ػػرع  
لمذى سنبدى بممتىس  عاد سممع  ممدتي تا ن م  مذمؾ لمدفمع مف نختىؼ عمم تمم بت رنره إذ ال 

نبػػؿ سػػممع  ػػممد،  ػػمابي بممتىسػػ  لمةىانػػ   نتػػوز مىماكمػػ  فف تتابػػأ بمػػم سػػنكوف عىنػػي لمػػرفى
ػ وألف فنولمي لمت  ندم  بمم بممتىس    ند تس ر عف اتػمو  نتانػر  ور لممتمـ ولممدلفس عايباض

بمػم وتػي رفى لمماكمػ  لمػذى إنتاةػى بػي نبػػؿ سػممعي ػ وألامػم ُتُكػِوْف ع نػدتمم فػ  لمػدعوى مػػف 
 ـ ػبؽ مػػـ نكػػف بةػػد نػػد طػػرح عىنمػػم ومػػـ تػػتمػػمع لألدمػػ  لممطرواػػ  عىنمػػم دوف لمت نػػد بػػرفى ُمْسػػ

    ٓب ا ي وتمان ي 
َ:َـَٝئؿطوغَهؼحءَجُ٘وغََػ٠َِأٗٚ*ََََ

"   ال نتوز مىماكم  فف تُبدى رفنمم فػ  دمنػؿ نبػؿ فف تطىػس عىنػي ونبػؿ فا ػي مػس          
 ٓمم نمكف فف نكوف مي مف فثر ف  ع ندتمم مو فامم إطىةى عىني " 

  ٘ٛػ   ٗٔ ػ ٗٔػ س ٖٜٙٔ/ٕ/ٗ*  ا ض 
َ:َـََٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ*ََ
"  مامزعػػ  لمػػدفمع فػػ  ونػػى ونػػوع ترنمػػ  لم تػػؿ دفػػمع تػػويرى وعىػػ  لمماكمػػ  تا ن ػػي        

بولسػػػط  لمخبنػػػر لممخػػػتص ويػػػو لمطبنػػػس لم ػػػرع  بىوغػػػم  مامنػػػ  لألمػػػر فنػػػي وال نتػػػوز إطرلاػػػي 
لمػدفمع بممكػذس وعػدـ لإلمتػزلـ بدعوى لإلطموامف إم  فنولؿ لم مود مم دلمى بذلتمم لمتػ  رمميػم 

 ٓبمم دؽ " 
 ٕٕٓٔػ  ٕٗٛػ  ٕٖػ س  ٜٔٛٔ/ٕٔ/ٖٓ*  ا ض 

كمم امزع لمدفمع عف لمطمعف كذمؾ ف  مكمف لمامدث م ررل  فاي مـ ن ػس فػ  لممكػمف لمػذى      
بػػي تثػػ  لممتاػػ  عىنػػي مسػػتدال  عىػػ  ذمػػؾ بةػػدـ وتػػود ب ػػس دمونػػ  غزنػػر، تتامسػػس مػػس  وتػػدى

تػػػ  ف ػػػنس بمػػػم لممتاػػػ  عىنػػػي لممػػػذكور ولمتػػػ   ػػػمىى مةظػػػـ لألوعنػػػ  لإل ػػػمبمى لمتسػػػنم  لم
لمدمون  بمم ن طس بأف لمامدث ونس ف  مكمف  خر كمم وتدى إادى لمطى مى لم مرغػ  لمتػ  ال 
تطىػػؽ مػػف فى مػػف لألسػػىا  لممضػػبوط  بمػػم نػػدؿ   عىػػ  فف ياػػمؾ سػػبلام   خػػر إسػػتةمؿ فػػ  

 ػػػور، فخػػػرى تخػػممؼ لم ػػػور، لمتػػػ  ػػػ ونشكػػػد فف مىولنةػػ    لماػػمدث مػػػف  ػػخص  خػػػر متمػػػوؿ
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 ٓفورليم  ميد لإلثبمى لألوؿ ولمذى إست   ماي رونس لممبماث كمف  تارنمتي لممزعوم  
وفطراػػى لمماكمػػ  ذمػػؾ لمػػدفمع ب وممػػم فاػػي ال نوتػػد طبنػػم  مػػم نماػػس فف تكػػوف مبلبػػس         

لمػذى تةتبػره لمماكمػ  لممتا  عىني لمكثنر، لمت  كمف نرتدنمم ند ت ربى بممدممم لممسػمم  لألمػر 
 ٓدفمعم  غنر سدند 

 
اتمػمالى ظانػ  وال تسػت نـ مػس          ويو رد غنر سمو  ألاي مبا  عى  إفترلضػمى ويمنػ  ول 

ف مامػم فاص لمطبنس لم رع  لمذى فترى لمت رنح وعمنف مبلبس لممتا  عىني ولمت  مػـ نتبػن
نف ف  رديػم عىػ  ذمػؾ لمػدفمع وكمف نتةنف عى  لمماكم  فف تستة فامم ت ربى كؿ يذه لمدممم

بػػػرفى لمخبنػػػر لم اػػػ  لممخػػػتص بابػػػدلم لمػػػرفى فػػػ  مثػػػؿ يػػػذه لألمػػػور لم انػػػ  لمخمم ػػػ  دوف فف 
ذ  تخػػوض فنمػػم با سػػمم فو تباػػ  نضػػمميم عىػػ  إفترلضػػمى ويمنػػ  ال فسػػمس ممػػم فػػ  لألورلؽ ول 

 ٓخمم ى يذل لماظر فاف اكممم نكوف مةنبم  ولتس لما ض ولإلامم  
م  فف لمماكم  مـ تُةْف بممرد عى  مم تبػنف مػف فاػص إاػدى لمطى ػمى لم مرغػ  يذل  إ        

لممضبوط  بأامم ال تطىؽ مف لألسىا  لممضبوط  وكمف لألمر ن تض  إتػرلم تا نػؽ فػ  يػذل 
ذ نةدى لمماكم  عف إترلوي فاف اكممم نكوف مةنبم  كذمؾ متةنف لما ض   ٓلم أف ول 

ََ:ََسحٓـ َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريدحا
ف ػػد إسػػتدمى لمماكمػػ  عىػػ  تػػولفر انػػ  لم تػػؿ مػػدى لمطػػمعف مػػف تةػػدد لمطى ػػمى لمامرنػػ          

س لمت  فطى مم غنره عىػ  لممتاػ  عىنػي ولمتػ  فدى إمػ  لموفػم، ومػف إطبلنػي م ػذوفم  امرنػم  ف ػم
ومػف إسػتةمممي وبػمن  لممتممػنف فسػىا  امرنػ  نمتىػ  بطبنةتمػم فػ  لممتا  عىني لمثما  ف  كت ي 

ويو متػرد تردنػد مؤلفةػمؿ لمممدنػ  لمتػ  نػمـ بمػم كػؿ مػف لممتممػنف وال نسػتدؿ مػف تىػؾ لمامدث 
  ٓلألفةمؿ واديم عى  تولفر ان  لم تؿ ف  ا س لممتممنف 

ألف لألفةػمؿ لمممدنػ  لمم ػمر إمنمػم ال تسػت ؿ بمػم ترنمػ  لم تػؿ لمةمػد بػؿ ن ػمركمم فنمػم         
طػػبلؽ لمةدنػػد مػػف سػػمور تػػرلوـ لإلعتػػدلم عىػػ  لمػػا س كمػػم فف متػػ رد إسػػتةممؿ لألسػػى  لمامرنػػ  ول 

لمطى مى عى  لممتا  عىني ول  مبتي ف  م تؿ مف تسمي كؿ ذمؾ ال نةتبر عى  سبنؿ لم طػس 
زيمؽ روايولمتـز فف لإل ػػ ألف تىػؾ لمانػ  فمػر بػمطف بضػمنر لمتػما   عتدلم كمف ب  د نتىي ول 

رلوـ لم تػػؿ لمةمػػد ولم ػػروع فنػػي ا سػػي وعىػػ  لمماكمػػ  فف تةاػػ  باسػػتظممره عاػػد لماكػػـ  فػػ  تػػ
عامن  خم   بانرلد لألدم  ولممظمير لمخمرتن  لمت  تدؿ عىني وتك ػؼ عاػي وال نك ػ  فػ  يػذل 
لمم ػػمـ متػػرد نػػوؿ لمماكمػػ  بػػأف لممتممػػنف ومػػامـ لمطػػمعف ن ػػدول نتػػؿ لممتاػػ  عىنممػػم إات ممػػم  

زيمؽ لمػروح يػو لم  ػد لم خػمص لممطىػوس إسػتظممره ماممم ومؤلخذ بممثأر مم دلـ ن د لم تؿ ول 
 ٓبانرلد لألدم  ولممظمير لمخمرتن  لمت  رفى لمماكم  فامم تدؿ عىني وتك ؼ عاي 

 ؽٕ٘مسا   ٕٕٔٚػ طةف  ٚٛٛػ  ٕٛٔػ  ٖٖػ س  ٕٜٛٔ/ٔٔ/ٙٔ*  ا ض 
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 ؽ ٙٗ / ٜٓ٘ػ طةف  ٕٚػ  ٕٔػ  ٕٛػ س  ٜٚٚٔ/ٔ/ٓٔ*  ا ض 
إل ػػػرلر ولمتر ػػػد فػػػ  اػػػؽ كمػػػم تػػػمم إسػػػتدالؿ لمماكمػػػ  عىػػػ  تػػػولفر ظرفػػػ  سػػػبؽ ل        

لمطمعف مةنبم  كذمؾ ألف لمخ وم  لمت  ذكرتمم لمماكم  ولمرغب  ف  لألخذ بممثأر منسػى عاػد 
امم ن مركي فخروف  مف ففرلد فسرتي ويـ كثر، وند مض  زمف بةنػد عىنمػم فىػـ  لمطمعف واده ول 

لمطرنػؽ لمػػذى  نةػد ممػم مػف فثػر فػ  ا سػي كمػم فف لممتاػػ  عىنممػم ال نةتػمدلف لممػرور فػ  ذمػؾ
 ٓننؿ بونوع لمامدث فني ويامؾ لمةدند مف لمطرؽ لمت  نمر بمم كؿ ماممم خبلفي 

وممذل كمف إستدالؿ لمماكم  مةنبم  م وبم  بممتةسؼ لمُمبِطػؿ ػ كمػم فخطػأ لماكػـ عاػدمم         
نض  بمسممم  لمطمعف عف ظرؼ لإلنترلف لمُم دد كذمؾ ألف لمم ػذوؼ لمػذى ف ػمس لممتاػ  

لمثػػما  مػـ نكػػف مسػت بل  عػػف بػمن  لألفةػػمؿ لمممدنػ  لمتػػ  نمرفمػم لمتاػػمه ضػد لممتاػػ  عىنػػي عىنػي 
 ٓلألوؿ بؿ كمف فاد تىؾ لمم ذوفمى لممتةدد، لمت  بىاى لمة رلى بؿ لممومى 

ومف لمم رر ف  يذل لم دد فاي نتةنف متولفر ظرؼ لإلنترلف لمم دد فف تكوف لمتامنػ          
  لم تػػؿ لمةمػػد متمنػػز، عامػػم بأفةػػمؿ ممدنػػ  مسػػت ى  بػػذلتمم بمم ػػدر لمػػبلـز لألخػػرى لمم تراػػ  بترنمػػ

 ٓلمذى تكوف بي كؿ مامم ترنم  وال نتمةمم ففةمؿ ولاد، م ترك  بنامم 
 ٜٜٙـ متموع  لمربس نرف  ـ ٕٗٔٔؽ ػ طةف ٕٔ س ـ ٕٜٗٔ/ٗ/ٕ*  ا ض 
 ٜٛٙؽ ػ ص  ٕ٘مسا   ٗٗػ طةف رنـ  ٜ٘٘ٔ/ٖ/ٛ*  ا ض 

مماكمػػ  إذ نضػػى بادلاػػ  لمطػػمعف عػػف ترنمػػ  إاػػرلز لمسػػبلح لممضػػبوط كمػػم فخطػػأى ل      
لمترنمػ  يػو ثبػوى تىػؾ لم ػبلان  رغـ ثبوى عدـ  بلانتي مئلستةممؿ ألف  رط تػولفر تىػؾ 

ومػػـ نثبػػى بػػدمنؿ مػػم فف لمطػػمعف نػػد تبلعػػس فػػ  ذمػػؾ لمسػػبلح فوفاػػي تسػػبس ب ةىػػي فػػ  إتبلفػػي . 
 ٓبانث ن بح غنر  ممح مئلستةممؿ 

ةىػؿ لمماكمػ  فػػ  مػدوامى اكممػم وتػػود عػدد كبنػر مػف لمطى ػػمى لم مرغػ  ولمتػ  ننػػؿ ومػـ ت    
طى ػ  (  ٕٙوط  )ػػ وثبوى عدـ إطبلنمم مف لألسػىا  لممضبػ بممةثور عىنمم ف  مكمف لمامدث

ويو مم نشكد فف يامؾ تامه  خرنف ومختى نف عف لمطمعف وبمن  لممتممنف يـ مرتكبػو لمولنةػ  
مىولنةػػػ   ػػػور، فخػػػرى مخمم ػػػ  مى ػػػور، لممطرواػػػ  وفف  ػػػممد، لم ػػػميد  وال زلمػػػول متمػػػومنف وفف

لألوؿ ال نسػػت نـ مػػس مػػم فسػػ ر عاػػي لمت رنػػر لمطبػػ  لم ػػرع  لمخػػمص ب اػػص تىػػؾ لم ػػولرغ بػػؿ 
تتةمرض مػس ذمػؾ لمت رنػر لم اػ  تةمرضػم  تممػم  وكػممبل  بمػم نستة ػ  عىػ  لممولممػ  ولمتوفنػؽ ػ 

مطةػػوف عىنػػي مػػذمؾ لمػػدفمع لمتػػويرى    لمػػذى فثػػمره ومػػـ تت ػػد لمماكمػػ  فػػ  فسػػبمس اكممػػم لم
لمػػدفمع فػػ  مدلفةتػػي بممت انػػد ولمػػرد بمػػم نةنبػػي بمم  ػػور لمُمْبِطػػؿ فضػػبل  عػػف لإلخػػبلؿ با ػػي فػػ  

 ٓلمدفمع بمم نستوتس ا ضي 
وانث فاي ممم ت دـ تمنةي فاف لماكـ لممطةوف فني نكوف وند رلف عىني عولر لمػبطبلف بمػم    

 ٓلإلامم  نتةنف مةي ا ضي و 
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َٝػَٖؿِدَٝهقَجُط٘ليــــــــظ
فااػػي ممػػم كػػمف لإلسػػتمرلر فػػ  تا نػػذ لماكػػـ لممطةػػوف فنػػي ضػػد لمطػػمعف مػػف  ػػأاي فف         

نرتس مي فضرلرل  تسنم  ال نمكف مدلركتمم بمػم ناػؽ مػي طىػس ونػؼ تا نػذه مشنتػم  رنثمػم ُن  ػؿ 
 ٓف  يذل لمطةف 

َـــحخكِٜــــــظَٙجألؿرــــــــــ
 ي مشنتػم  رنثمػم ن  ػؿنىتمس لمدفمع عف لمطمعف لألمر بونؼ تا نذ لماكـ لممطةوف فن        

 ٓف  يذل لمطةف 
َ:َـََٝجمٌـــــــْ

 ٓب بوؿ لمطةف  كبل      :ََأٝلََ
 ٓبا ض لماكـ لممطةوف فني ولإلامم    غحٗيحََ:

 
ََعجحت٠َػـيسَ/جحملح٠ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٓ
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َجؿطؼٔحٍجشرتجىَـَضؼٝيغَـَ
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َ
َجُرـحضنيج٘حيحش05057/0977ََجُوؼيسَعهَْ

٠ًََِج٘ٞخَجُوحٛغزَ(0999َُـ٘س0810ََ)
َ

َم64646/29َ٘وغَعهَْجُـؼَٖذحُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمٌٔسَجُ٘وغ

َجُضجتغزَججل٘حتيس

َٓظًــغز

َ
 ؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغذأ
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َجملوضََََّٖٓ:ََـَ
 ػ  ............  ٕػ  .........              ٔ
 ماكـو ضديـ  ـػ  ............ ) طمعانف (   ٗػ  .........              ٖ
 ػ  ............                                  ٙػ  ..........             ٘

مكتػػس لألسػػتمذ / مامػػد رتػػمو  عطنػػي ػ و ػػمرتي رتػػمو  عطنػػي ػ  ومػػوطامـ لممختػػمر         
 ػػمرع  ػػرنؼ بم ػػم ػ عمػػمر،  ٕٙ ػػمرع طىةػػى اػػرس و  ٘ٗلمماػػمم  بػػمما ض ػ  

 ٓإنموبنىنم  ػ لم مير،  
َػــــض

 ػ  لمانمب  لمةمم   ٔ
 ػ  ورث  لممراـو / ......... ) مدعنف بمما وؽ لممدان  (  ٕ

مػػف ماكمػػ  تامنػػمى لم ػػمير، فػػ  لم ضػػن  رنػػـ  ٜٜٜٔ /ٙ/ ٙلم ػػمدر فػػ    َََْ:كــ٠َجمٌـــ
كىػػ  تاػػوس لم ػػمير،  (  ٜٜٜٔمسػػاي  ٖٓٚٔلمبسػػمتنف  ) ٜٜٛٔ/ٖٛٗٗٔ

ولم مضػػ  اضػػورنم  بمةمنبػػ  كػػؿ مػػف لمطػػمعانف لمسػػى بػػممابس مػػس لم ػػاؿ 
مػػزلممـ بػػأف نػػشدول مىمػػدعنف بػػمما وؽ لممدانػػ  تةونضػػم  مشنتػػم   ممػػد، سػػاتنف ول 

 ٓمزمتمـ لمم روفمى لممدان  تانمم بممتضممف ول   ٔٓ٘ندره 
 
 

َجُٞهحتـــــغ
فاػػػمؿ لمماػػػمم  لمةػػػمـ مانمبػػػ  تاػػػوس لم ػػػمير،  لمطػػػمعانف مػػػس فخػػػرى لممتممػػػ  لمسػػػمبة           

بػػدلور، نسػػـ لمبسػػمتنف ػ  ٜٜٙٔ...... لمػػ  ماكمػػ  لمتامنػػمى بو ػػؼ فامػػـ فػػ  غضػػوف عػػمـ 
 ٓمامفظ  لم مير، 

ممسػمعد، مػػس  خػر متمػػوؿ فػ  فرتكػػمس تزونػر فػػ  ػ      ل ػتركول بطرنػػؽ لألت ػمؽ ننػػمممـ ول ٔ
ماػػػرر رسػػػم  يػػػو لمبطمنػػػ  لمةموىنػػػ  رنػػػـ ..... لمماسػػػوس  ػػػدوريم مسػػػتؿ مػػػدا  

 ٓفباوس ػ فسنوط  
ػ    ل تركول و خر متموؿ بطرنؽ لألت مؽ فنمم بنػامـ ولممسػمعد، مػس موظػؼ عمػوم  اسػف  ٕ

ضػر لمت ػدنؽ لمان  يو ........... ف  لرتكمس تزونػر فػ  ماػرر رسػم  يػو ما
لم ػػػػمدر مػػػػف مكتػػػػس توثنػػػػؽ لممةػػػػمدى اػػػػمؿ تارنػػػػره  ٜٜٙٔيػػػػػ مسػػػػا   ٚٗ٘رنػػػػـ 

لممخػػتص بوظن تػػي بتةىمػػم ولنةػػ  مػػزور، فػػ   ػػور، ولنةػػ   ػػانا  بػػأف لت  ػػول مػػس 
لممتمػػػوؿ عىػػػ  لاتاػػػمؿ  ػػػ   لممتػػػوف  ....... وفمػػػدوه بممبطمنػػػ  لمةموىنػػػ  لممػػػزور، 

بمػػم يػػو مطىػػوس مػػف بنماػػمى  ومثىػػول تمنةػػم فمػػمـ لمموظػػؼ لمسػػممؼ لمػػذكر وفمػػدوه
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  ٓفأثبتمم بماضر لمت دنؽ سممؼ لمذكر وتمى لمترنم  بامم عى  يذل لإلت مؽ 
ػ      إسػػتةمىول لمماػػرر لممػػزور موضػػوع لمتممػػ  لألومػػ  مػػس لمةىػػـ بتزونػػره عاػػد إسػػتخرل   ٖ

 ٓماضر لمت دنؽ موضوع لمتمم  لمثمان  
منػػػمى بمةمنبػػػ  لمطػػػمعانف ولممتممػػػ  نضػػػى ماكمػػػ  لمتا ٜٜٜٔنوانػػػو سػػػا   ٙوبتىسػػػ         

 ٔٓ٘لمسمبة  بممابس مس لم اؿ ممد، عممنف وبتةونض مشنتم  مىمدعنف بمما وؽ لممدانػ  نػدره 
 ٓتاني ولمم روفمى 

وممم كمف يذل لماكـ ند  در مةنبػم  بػمطبل  ف ػد طةػف عىنػي لمطػمعاوف بطرنػؽ لمػا ض         
 بأ خم مـ مف لمستف لإلستوامؼ كمنت  : ػ

 ٜٜٜٔ/ٚ/ٚٔبتمرن   ٔٓٔٔػ  ..........   ٔ
 ٜٜٜٔ/ٚ/ٚٔبتمرن   ٓٓٔٔػ  ......... و  ٕ
 ٜٜٜٔ/ٚ/ٚٔبتمرن   ٖٓٔٔػ  ...........   ٖ
 ٜٜٜٔ/ٚ/٘ٔبتمرن   ٜٙٓٔػ  ...........   ٗ
 ٜٜٜٔ/ٚ/ٚٔبتمرن   ٕٓٔٔػ  ..........   ٘
 ٜٜٜٔ/ٚ/٘ٔبتمرن   ٜٚٓٔػ  ..........   ٙ

 ٓرنـ         تتمبس ونند لمطةف تاى         
1َٝٗٞعصَكئحَي٠َِأؿرحخَجُـؼَٖذحُ٘وغَ        

َأؿرحخَجُـؼــــــٖ َ:َـَجُوظٞعَك٠َجُطـريدَٝجإلسالٍَحبنَجُضكحع   :ََأٝلَا
فػػػػاف ماكمػػػػ   ٜٜٜٔ/ٙ/ٙذمػػػػؾ فاػػػػي وعىػػػػ  مػػػػم نبػػػػنف مػػػػف مطممةػػػػ  ماضػػػػر تىسػػػػ          

... و......... ونػػررى تأتنػػؿ لمموضػػوع نػػررى إسػػتدعمم كػػؿ مػػف لم ػػمود :   ....... و.....
ماضوريـ .  وبممتىس  لالخنر، إسػتمةى إمػ   ػمود  خػرنف  ٜٜٜٔ/ٙ/ٕاظر لمدعوى متىس  

ومكامػػم مػػـ تسػػمس لم ػػمود لمسػػممؼ ذكػػريـ مػػتخى مـ عػػف لماضػػور ػ ف ػػررى لمماكمػػ  لمتأتنػػؿ 
، اظػرى مسممعمـ بةد فف كى ى لمانمب  لمةمم  باعبلامـ ػ وبممتىس  لألخنر  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙمتىس  

لمػػدعوى ومػػـ ناضػػر لم ػػمود لمثبلثػػ  سػػمم   لمػػذكر ورغػػـ ذمػػؾ فػػاف لمماكمػػ  مضػػى فػػ  اظػػر 
لمدعوى وف  ختمممم ف درى لماكـ لممطةػوف فنػي وبػمإلطبلع عىػ  مػدوامى فسػبمبي تبػنف فامػم 
تممى خممن  تمممم  مف فن  فسبمس تسوغ بمم وتبرر عدـ سممع لم مود لممذكورنف ولمذنف سبؽ 

نررى سممعمـ وكى ى لمانمب  لمةمم  باعبلامـ ونررى تأتنؿ اظر لمدعوى ألكثػر مىماكم  فف 
 ٓمف مر، مانف اضوريـ ػ وممذل كمف اكممم لممطةوف عىني مةنبم  ولتس لما ض ولإلامم  

ألاػػي مػػف لمم ػػرر فاػػي إذل رفى لمماكمػػ  إتػػرلم تا نػػؽ مةػػنف نتةػػنف عىنمػػم إتػػرلشه فو          
وا  ولمم بومػ  ولمتػ  تبػرر بمػم عػف إتػرلم لمتا نػؽ لمػذى كماػى نػد تضمف اكممم لألسبمس لمسم
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 ٓفمرى بي ومو مـ ن ر لمدفمع عى  طىبي 
ألف لمماكم  نتةنف عىنمم إستكممؿ إترلم لمتا نؽ بةد فف ندرى مزومي وفاي ضرورى         

 وامسػػػـ فػػػ  تكػػػونف ع نػػػدتمم وفامػػػم مػػػف تسػػػتطنس فف ت ػػػؽ طرن مػػػم فنمػػػم بىوغػػػم  موتػػػي لماػػػؽ فػػػ 
ـ  بػػمى فمػػرل  م ضػػنم  فف ت ػػـو  ظمػػمر لما ن ػػ  وبىػػوغ لم ػػولس إال  بةػػد إترلوػػي ػ ومػػف ثػػ لمػػدعوى ول 
بممتا نؽ لمذى رفى لم نمـ بي فاذل  ممى لمةدوؿ عاي فاف عىنمم فف تضمف اكممم فسبمس يذل 

 ٓلمةدوؿ وب رط فف تكوف فسبمبمم سموا  ف  لمة ؿ وم بوم  ف  لمماطؽ 
 

فػػػ  لممامكمػػػمى لمتامونػػػ  فامػػػم ت ػػػـو عىػػػ  لمتا ن ػػػمى لم ػػػ ون  لمتػػػ  ذمػػػؾ فف لأل ػػػؿ         
تترنمم لمماكم  بممتىس  ف  مولتم  لممػتمـ ولممػدلفس عاػي وال نتػوز لمتاػمزؿ عػف يػذل لأل ػؿ 
إال  إذل نبؿ لممتمـ  رلا   لمسنر ف  إترلملى لممامكم  دوف سممع لم مود وكمف يذل لمتاػمزؿ 

 ٓ رلا   فو ضمام  
ى  ذمؾ فاذل رفى لمماكم  إترلم تا نػؽ بةناػي بمةرفتمػم فولتػس عىنمػم فف ت ػـو بػي وع        

 ٓألف ف  ذمؾ عود مؤل ؿ لمةمـ ف  لمتا نؽ لمتامو  وف ومي بممتىس  
فػػاذل  ػػممى لمةػػدوؿ عػػف إتػػرلم ذمػػؾ لمتا نػػؽ فػػاف عىنمػػم لف ت سػػح فػػ  فسػػبمس لماكػػـ         

ال  كمف اكممم مةنبم  . ويو مم خبل ماػي مػدوامى لماكػـ  عف فسبمس ذمؾ لمةدوؿ ومسوغمتي ػ ول 
وممذل كمف مةنبم  ولتس لمػا ض إلخبلمػي باػؽ لمػدفمع فضػبل  عػف ن ػور تسػبنبي وخروتػي عػف 
طبنة  لممامكممى لمتامون  لمت  تةتمد عى  لمتا ن مى لم  ون  لمت  تترنمم لمماكم  بممتىسػ  

 ٓلمةىان  
يد، ....... ويػػ  فرمىػػ  لممراػػـو ....... لمػػذى كمػػم طممػػس لمػػدفمع كػػذمؾ سػػممع لم ػػم        

تمػػـ لممتممػػوف بمإل ػػترلؾ مػػس ذمػػؾ لممتمػػوؿ فػػ  إرتكػػمس لمتزونػػر فػػ   إاتاػػؿ لممتمػػوؿ لسػػمي ول 
لمبطمن  لمةموىن  لممذكور، بو ؼ لإلتممـ وكذمؾ ماضر لمت دنؽ ماؿ لمتدلع  . فضبل  عف 

ؾ نػررى سػممعمم مػس بػمن  لم ػمود فامم مف  مود لمولنة  وندرى لمماكمػ  فيمنػ  سػشلممم ومػذم
وكى ػػػى لمانمبػػػ  لمةممػػػ  باعبلامػػػم وبػػػمن  لم ػػػمود سػػػمم   لمػػػذكر  ٜٜٜٔ/ٙ/ٙلنخػػػرنف بتىسػػػ  
ومكامػػم مػػـ تاضػػر بممتىسػػ  لممػػذكور، وف ػػرى لمماكمػػ  عىػػ   ٜٜٜٔ/ٙ/ٕمىاضػػور بتىسػػ  

خى ػى ماضػوريم ومكامػم ت ٜٜٜٔ/ٙ/ٙطىبمم وكى ى لمماكم  ػ لمانمب  لمةمم  باعبلامم متىسػ  
 ٓكذمؾ عف لماضور بممتىس  لألخنر، 

وبػػدال  مػػف فف ت ػػر لمماكمػػ  عىػػ  إسػػتدعمومم مسػػممع  ػػممدتمم فو تارنممػػم ثػػـ لألمػػر         
بضبطمم طب م  مى ماوف فاف لمماكم  مضى ف  لمسنر ف  لمدعوى وف ػدرى اكممػم لممطةػوف 

ف اكممم مةنبم  خم    وفف فني ف   خر لمتىس  لألخنر، دوف سممع لم ميد، لممذكور، وممذل كم
لماكـ مـ نتضمف فن  فسبمس تبرر بمم لمماكم  فسبمس عػدوممم عػف إتػرلم ذمػؾ لمتا نػؽ لمػذى 
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 ٓكمف ند فمرى بي وفتىى لمدعوى فكثر مف مر، إلترلوي 
وال ماػػؿ فػػ  يػػذل لم ػػدد مى ػػوؿ بػػأف فنػػولؿ يػػذه لم ػػميد، تػػـ ر ػػديم بممتا ن ػػمى لمتػػ          

ممػػ  وفف لمماكمػػ  تسػػتطنس لمرتػػوع إمنمػػم إذل مػػم فرلدى لإلممػػمـ بمػػم ولإلامطػػ  فترتمػػم لمانمبػػ  لمة
بت م نىمم . فو فف لم ميد، سمم   لمػذكر سػبؽ ممػم فدلم لم ػممد، فمػمـ سػىط  لمتا نػؽ وفامػم مػف 

 ٓتضنؼ تدندل  ممم  مدى بي مف نبؿ 
ف فنػػولؿ لم ػػميد، ألاػػي ال نتػػوز مىماكمػػ  فف تبػػدى رفنمػػم فػػ  دمنػػؿ مػػـ نطػػرح عىنمػػم وأل        

فممـ لمماكم  بةد مامن تمم بمةرفتمم وبمةرف  لمدفمع عػف لممتممػنف نػد ُتسػ ر عػف اتػمو  نمكػف 
فف نتانػػر بمػػم وتػػي لمػػرفى فػػ  لمػػدعوى فو نمكػػف فف ُتسػػ ر عػػف إتتػػمه  خػػر ممػػم خػػبلؼ لإلتتػػمه 

  دمنػؿ لمذى إتتمى إمني نبؿ سممعمم ف  لمتىس  لمةىان  واتػ  ال تكػوف نػد سػب ى لماكػـ عىػ
 ٓمـ تطىس عىني ومـ تما ي با سمم 

وألف لمت ػػرس فػػ  وتػػي لم ػػميد، ومرلنبػػ  لمماكمػػ  ماممتمػػم لما سػػن  ونػػى فدلم لم ػػممد،         
 ٓوفضطرلبمم وغنر ذمؾ ممم نةنامم عى  ت دنر فنولممم اؽ ندريم 

ذ فمسكى لمماكم  عف سممع لم ميد، لممذكور، رغـ فامم مف  مود لمولنة           لمُمسػاد، ول 
مىطػػمعانف وكػػمف اػػؽ لمػػدفمع فػػ  سػػممع لم ػػمود ال ن ت ػػر عىػػ  مػػم ورد مػػامـ ب مومػػ   ػػمود 
لإلثبمى لمم دم  مف لمانمب  لمةمم  بػؿ نمتػد من ػمؿ كػذمؾ  ػمود لمولنةػ  لمػذنف  ػميدول فاػدلثمم 
ذ فمسػػكى لمماكمػػ  عػػف  فو نمكػػف فف نكواػػول نػػد عمناويػػم ومػػو مػػـ نػػرد ممػػـ ذمػػؾ بتىػػؾ لم مومػػ  ول 
سػػػػممعمم دوف سػػػػبس م بػػػػوؿ وكػػػػمف سػػػػممعمم ممكاػػػػم  ومػػػػنس مسػػػػتانبل  وفنولممػػػػم ظػػػػمير، لمتةىػػػػؽ 
بممػػػدعوى الزمػػػ  مى  ػػػؿ فنمػػػم فػػػاف لماكػػػـ لممطةػػػوف فنػػػي نكػػػوف فػػػوؽ ن ػػػوره مخػػػبل   با ػػػوؽ 

 ٓلمطمعانف ف  لمدفمع بمم نستوتس ا ضي ولإلعمد، 
 
 

َ:ََٝئؿطوغَػ٠َِطُيَهؼحءَجُ٘وغَئطَهؼ٠َذأٗٚ
ى لمماكمػػ  إتػػرلم تا نػػؽ مةػػنف ثػػـ عػػدمى عاػػي فااػػي نتةػػنف عىنمػػم فف تضػػمف "  إذل رف       

ال  كمف اكممم مةنبم  ولتس لما ض   ٓفسبمس اكممم مبررلى ذمؾ لمةدوؿ ول 
 ؽ٘٘مسا   ٗ٘ٙٔػ طةف   ٜٜٙػ  ٖٛٔػ  ٖٚػ س  ٜٙٛٔ/ٔٔ/ٕٙ*  ا ض 

َ:ًَََٔحَهؼصَذإٔ
ؾ ومو مـ نرد ممػـ ذكػر فػ  نمومػ  "   مود لمولنة  نتس سممعمـ مت  طىس لمدفمع ذم        

 مود لإلثبمى فو ن ـ لممػتمـ بػاعبلامـ ألامػـ ال نةتبػروف مػف  ػمود لما ػ  بمةاػ  لمكىمػ  اتػ  
نىتػػػػـز بػػػػاعبلامـ وألف لمماكمػػػػ  يػػػػ  لممػػػػبلذ لألخنػػػػر لمػػػػذى نتةػػػػنف فف نا سػػػػح متا نػػػػؽ لمولنةػػػػ  

ااىػؽ ال  إات ػى لمتدنػ  فػ  لممامكمػ  ول  بػمس لمػدفمع فػ  وتػي  وت  ػنمم عىػ  لموتػي لم ػانح ول 
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 ٓطمرني بانر اؽ ويو مم تأبمه لمةدلم  ف د لإلبمم " 
 ؽٖ٘/  ٚٔ٘ٔػ طةف  ٜٜٚػ  ٜٚٔػ  ٖٗػ س  ٖٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕا ض *   
  ؽ٘٘/  ٘ٓٙٔػ طةف  ٔٓٛػ  ٔٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٔٔ/ٕا ض *   

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

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

َ:َذـالَٕك٠َجإلجغجءجشَٝئسالٍَآسغَحبنَجُضكحع:َََََغحٗيحَا
اكمػػ  نبػػؿ لم  ػػؿ فنمػػم وفػػ  تػػرلوـ ذمػػؾ فف طبنةػػ  ترنمػػ  لمتزونػػر ت ضػػ  بػػامزلـ لمم        

إستةممؿ لمماررلى لممزور، مس لمةىـ بتزونريم بضرور، إطبلعمم با سػمم عىػ  لمماػرر لممػزور 
فػػ  لمتىسػػ  لمةىانػػ  باضػػور لممػػتمـ ولممػػدلفس عاػػي وذمػػؾ اتػػ  نكػػوف لمماػػرر مةروضػػم  عىػػ  

 ٓبسمط لمباث ولممامن   ف  اضوريـ مدى اظر لمدعوى فممممم 
بػػدى كػػؿ مػػامـ مبلاظمتػػي عىنػػي واتػػ  تتأكػػد لمماكمػػ  با سػػمم بةػػد إطبلعمػػم عىػػ  ومن        

لمماػػػرر لممػػػزور فاػػػي بذلتػػػي ماػػػؿ لممامكمػػػ  وألف يػػػذل لإلطػػػبلع إتػػػرلم تػػػويرى مػػػف إتػػػرلملى 
لممامكم  ف  ترلوـ لمتزونر عمم   ن تضػني ولتػس لمماكمػ  مػف تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ  فػ  

 ٓي  لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم  لمتزونر لمدعوى عى  إعتبمر فف تىؾ لمورن  
مػ  مػػدوامى فسػبمس لماكػػـ لممطةػوف فنػػي          وبػممرتوع إمػ  مامضػػر تىسػمى لممامكمػػ  ول 

نتبػػنف فف كػػبل  مامػػم خػػبل كىنػػ   ممػػم ن نػػد إطػػبلع لمماكمػػ  با سػػمم عىػػ  ماضػػر لمت ػػدنؽ رنػػـ 
لإل ػترلؾ مػس  لم ػمدر مػف مكتػس توثنػؽ لممةػمدى ولمماسػوس مىطػمعانف ٜٜٙٔيػ مسػا   ٚٗ٘

متمػوؿ فػػ  تزونػره بطرنػػؽ لإلت ػمؽ مةػػي ولممسػمعد، وونػػوع لمتزونػر بػػي باػمم  عىػػ  ذمػؾ لإلت ػػمؽ 
 ٓوتىؾ لممسمعد، 

ويػػو إتػػرلم تػػويرى كػػمف عىػػ  لمماكمػػ  فف ت ػػـو بػػي مػػف تى ػػمم ا سػػمم ومػػو دوف طىػػس         
م فػ  لمم ػمـ لألوؿ وال مف لمدفمع ممم يو م رر بأف تا نؽ لمدمنؿ ف  لممولد لمتامون  يػو ولتبمػ

 ٓن ح فف نكوف ريف م نو  لممتمـ فو لممدلفس عاي 
كمػػػم فف عىنمػػػم كػػػذمؾ فف تماػػػص لمػػػدمنؿ لممطػػػروح عىنمػػػم لمتماػػػنص لمكممػػػؿ ولم ػػػممؿ        

لمػػذى نػػدؿ عىػػ  فامػػم نممػػى بمػػم ناباػػ  عىنمػػم مػػف ولتػػس تا نػػؽ لمباػػث مىت ػػرؼ عىػػ  وتػػي 
 ٓلما ن   
ل لم ػػػدد بػػػأف تةىنمػػػمى م ػػػىا  لم ػػػمر لمة ػػػمرى ولمتوثنػػػؽ ال وال ماػػػؿ مى ػػػوؿ فػػػ  يػػػذ        
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 ٓتسمح با ؿ دفتر مامضر لمت دنؽ خمر  لمم ىا  ومكمتبمم 
ألف تا نػػؽ لمػػدمنؿ لممسػػتمد مامػػم الزلؿ ممكاػػم  ومػػنس مسػػتانبل  .  وتسػػتطنس لمماكمػػ          

ولممػدلفةنف عػامـ  فف تات ؿ بكممؿ ينوتمم مئلطبلع عىني بمممكمف لممودع بي باضػور لممتممػنف
ذل كػػمف لإلطػػبلع عىػػ  لمبطمنػػ  لممػػزور،  .  إلبػػدلم مػػم ًنِةػػْف ممػػـ مػػف دفػػمع وفوتػػي دفػػوع ب ػػأاي ول 
ماؿ لإلتممـ لمموتػي مىمتممػنف فػ  لمتممػ  لألومػ  نػد بػمى متةػذرل  مةػدـ ضػبطمم ويػ  لمماػرر 

ورتي بػي عىػ  لمرسم  لمذى ونس بي لمتزونر باثبمى إسـ لبرلينـ فشلد لممماسػترم  بػي ووضػس  ػ
خػػػػبلؼ لما ن ػػػػ  ولمتػػػػ  مػػػػـ تتو ػػػػؿ لمتا ن ػػػػمى إمػػػػ  ضػػػػبطمم كمػػػػم ورد بػػػػأنولؿ لم ػػػػميد إال  فف 
لإلطػبلع عىػ  ماضػر لمت ػدنؽ لمػػذى ونػس بػي لمتزونػر موضػػوع لإلتمػمـ فػ  لمتممػ  لمثمانػػ  ال 
ثبػػمى ذمػػؾ بماضػػر لمتىسػػ  فو لماكػػـ  زلؿ ممكاػػم  وممػػذل كػػمف عىػػ  لمماكمػػ  لإلطػػبلع عىنػػي ول 

 ٓخبل ماي كؿ ماممم كمم سىؼ لمبنمف ويو مم 
َ:َـَٝئؿطوغَػ٠َِطُيَهؼحءَجُ٘وغَٝهؼ٠َذإٔ

"   إغ ػػمؿ لمماكمػػ  لإلطػػبلع عىػػ  لمورنػػ  موضػػوع لإلدعػػمم بػػممتزونر عاػػد اظػػره نةنػػس      
إتػػػرلملى لممامكمػػػ  ألف إطبلعمػػػم با سػػػمم عىػػػ  لمورنػػػ  لممػػػزور، إتػػػرلم تػػػويرى مػػػف إتػػػرلملى 

عممػ   ن تضػني ولتبمػم فػ  تماػنص لمػدمنؿ لألسمسػ  فػ  لمػدعوى لممامكم  ف  تػرلوـ لمتزونػر 
 ٓعى  إعتبمر فف تىؾ لمورن  ي  لمدمنؿ لمذى نامؿ فدم  لمتزونر "  

ػ ص  ٜٔو  لمسػا   ٕ٘ؽ ػ لمسػا  ٗٗمسػا   ٕٙٗػ طةػف  ٜٗٚٔ/٘/ٜٔ*   ا ػض 
 ٖٔٛػ ص  ٛو لمسا   ٜٗٔػ ص  ٙٔو لمسا   ٙٙ٘ػ ص  ٛٔو  لمسا   ٔٛ

 
 
 
 

َ:َـَيَحمٌٔسَجُ٘وغَذأًٗٚٔحَهؼصًَظُ
"   ال نك   إطبلع لمماكم  واديم عى  لممارر موضوع لمترنمػ  بػؿ نتػس كػاترلم         

مػػػف إتػػػرلملى لممامكمػػػ  عرضػػػي باعتبػػػمره مػػػف فدمػػػ  لمترنمػػػ  عىػػػ  بسػػػمط لمباػػػث ولممامن ػػػ  
 بممتىس  ف  اضور لمخ ـو منبدى كؿ مامـ رفني فني ونطموف إم  فاي بذلتي موضوع لمدعوى

 ٓلمذى دلرى لممرلفة  عىني " 
 ؽ ٛ٘مسا   ٜٜٜٔػ طةف  ٓ٘ٔػ  ٕٙػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٕ/ٔ*  ا ض 
 ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٙ*  ا ض 
 ٜٔٗػ  ٘ٓٔػ  ٕ٘ػ س  ٜٗٚٔ/٘/ٜٔ*  ا ض 
 ٗٚٔٔػ  ٖٕٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٓٔ/ٕٚ*  ا ض 
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 ٙٙ٘ػ  ٕٔٔػ  ٛٔػ س  ٜٚٙٔ/ٗ/ٕٗ*  ا ض 
 ٚٗٛػ  ٚٙٔػ  ٕٔػ س  ٜٔٙٔ/ٓٔ/ٖٓ*  ا ض 
  ٕٖٙػ  ٕٚػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٖ/ٕٛ*  ا ض 

وال ماػػؿ مى ػػوؿ فػػ  يػػذل لمم ػػمـ بػػأف إطػػبلع لمماكمػػ  ولمخ ػػـو عىػػ  دفتػػر لمت ػػدنؽ         
ماػػؿ ترنمػػ  لمتزونػػر فػػ  لمتممػػ  لمثمانػػ  لمتػػ  وتمػػى مىطػػمعانف وتػػرى ماػػمكمتمـ عامػػم مػػف 

ل لم ػػوؿ ناطػػوى عىػػ  سػػبؽ تتػػدى فػػ  لممامكمػػ  ومػػف تػػشثر عىػػ  لمػػدمنؿ لممسػػتمد ماػػي ألف يػػذ
لماكـ عى  مارر مـ تطىس عىني لمماكم  ومـ تما ي مس مم نمكف فف نكوف مػي مػف فثػر فػ  

 ٓع ندتمم مو فامم إطىةى عىني وفترى مةمناتي 
 ػ  ٘ٛػ  ٛٔػ   ٗٔػ  س  ٖٜٙٔ/ٕ/ٗ*  ا ض 
 ؽٜٗمسا   ٕ٘ٙٔػ طةف  ٕٖٛػ  ٕٙػ  ٖٔػ س  ٜٓٛٔ/ٖ/ٙ*  ا ض 

َ:َسالٍَحبنَجُضكحعطـريدَٝجإلجُوظٞعَك٠َجُ:ََغحُػحَ
ف ػد ذيبػى لمماكمػ  فػ  مػدوامى فسػبمس لماكػػـ لممطةػوف فنػي لمػ  نوممػم بػأف لمتممػػ           

لممسػػػاد، مىطػػػمعانف ثمبتػػػ  فػػػ  تػػػمابمـ ثبوتػػػم نمطةػػػم مػػػف لألدمػػػ  فػػػ  لمػػػدعوى و ػػػموديم لمػػػذنف 
يػػو لم ػػميد  فػػ  اػػنف فامػػم مػػـ تا ػػؿ لال فنػػولؿ  ػػميد ولاػػد بأسػػبمس لماكػػـ ٓلطمأاػػى  لمػػنمـ 

.....  ب رط  لألدلر، لمةمم  ممبماث لألمولؿ لمةمم  بادلر، لمتزننػؼ ولمتزونػر ولمػذى  ػمد بأاػي 
نػػػػمـ  ب اػػػػص بػػػػبلغ لم ػػػػمك  ......... فتبػػػػنف مػػػػي ننػػػػمـ لمطػػػػمعانف ومةمػػػػـ لممتممػػػػ  لمسػػػػمبة  

وس بمأل ػترلؾ  فػ  تزونػر لمبطمنػ  لمةموىنػ  رنػـ ...... ػ ولمماسػوس  ػدوريم مسػتؿ مػدا  فباػػ
ػ كمػػم الاػػظ وتػػود ت ػػمبي بػػنف رنػػـ تىػػؾ لمبطمنػػ   ٜٜٔٔبأسػػـ ........ ولمػػذى تػػوف  فػػ  عػػمـ 

وبمػػػػولال، لم اػػػػص تبػػػػنف فف  ٜٙٔٙ٘ولمبطمنػػػػ  لمخم ػػػػ  بػػػػمممتمـ لمسػػػػمدس لمتػػػػ  تامػػػػؿ رنػػػػـ 
لممةػػمدى  ٜٜٙٔيػػػ مسػػا   ٚٗ٘لممتممػػنف نػػممول باسػػتخدلـ تىػػؾ لمبطمنػػ  فػػ  ماضػػر لمت ػػدنؽ 

ختص بي  واسف لمان  باثبمى ولنة  اضػور ...... فمػمـ لمموظػؼ بمأل ترلؾ مس لمموظؼ لمم
 ٜٔو  ٛٔو ٙٔلممختص ولمت دنؽ عى  ذمؾ لمماضر نم دنف ا ػؿ مىكنػ  لمة ػمرلى  فرنػمـ 

 مرع توير لم مود لمنمـ بةػد لألدعػمم ب ػرلومم مػف لممػدعو، ........ باعتبمريػم فاػد لمورثػ  ومػـ 
 ٓ ٜٜٔٔاتاؿ     ......... لممتوف  ف  عمـ تتو ؿ تارنمتي لم  تادند لم خص لمذى ل

وولضح فف يذه لألنولؿ لمت  فدم  بمم لمضمبط لممذكور ال تةػد مػف نبنػؿ لم ػممد، ناػي        
امػػم يػػ  متػػرد مةىومػػمى و ػػىى لمػػ  عىمػػي بةػػد لم اػػص  مػـ نةم ػػر لمونػػموس لمتػػ   ػػمد بمػػم ول 

ةىوممى لمت  فدم  بمم ال تةبر عف ويذه لمم ٓلمذى نمـ بي وبامم عى  لمتارنمى  لمت  فترليم 
فمور فدركمم بامس  مف اولسػي وعىػ  ذمػؾ ال تةػد مػف نبنػؿ لم ػممد، لممةتبػر، كمػم يػ  مةرفػ  

 ٓبي ف  لم ماوف 
ألف لأل ؿ ف  لم ممد، فامم ت رنر لم ػخص ممػم نكػوف نػد رفه فو سػمةي با سػي فو فدركػي      
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 ٓعى  وتي لمةمـو بامس  مف اولسي 
 ٖٙػ  ٕ٘ػ  ٜٕػ س ٜٛٚٔ/ٕ/ٙ* ا ض                     

وال ن ػػح باػػمؿ فف تكػػوف تىػػؾ لم ػػممد، ما طةػػ  لمم ػػدر ومسػػتمد، مػػف متمػػوؿ لذ          
نتةذر عى  لمماكم  ف  يذه لمامم  لمتأكد مامم ومػف  ػاتمم وت ػبح لألنػولؿ لمتػ  فدمػ  بمػم 

متمومػػ  ومثػػؿ يػػذه لم ػػميد لممػػذكور ما ومػػ  ماػػي وو ػػىى لمنػػي بطرنػػؽ لمتسػػممس مػػف م ػػمدر 
لم ممد، متمى  لمم ػدر ال نةتػد بمػم وال ن ػمـ ممػم وزف بػؿ يػ  رفى  ػموس مػدى تممػور لماػمس 

 ٓعف لمولنة  لممذكور، وال تةتبر دمنبل وال نتوز مىماكم  فف تستمد لنتامعمم مامم 
وممػػم كماػػى لمماكمػػ  مػػـ تا ػػؿ فػػ  اكممػػم تىػػؾ لمم ػػمدر لمتػػ  لسػػت   مامػػم لمضػػمبط        
.. مةىوممتػػػي ومػػػػـ تا ػػػػؿ فػػػػ  لماكػػػػـ ومدوامتػػػػي اػػػص فنػػػػولؿ تىػػػػؾ لمم ػػػػمدر بةػػػػد تادنػػػػد ....

ف خم مم ومف كماى مةىوممى ما طة  لمم ػدر ومسػتمد، مػف متمػومنف مػـ ت  ػح لمماكمػ  
عامـ ومـ تا ؿ فنولممـ وممذل كمف لستدالممم ب ممدتي مةنبػم م سػمده وممػم كماػى فنػولؿ لم ػميد 

  ولمركنػػػز، لمتويرنػػػػ  لمتػػػػ  نػػػػمـ لماكػػػـ عىنمػػػػم نضػػػػممه بادلاػػػػ  لممػػػذكور يػػػػ  لمدعممػػػػ  لألسمسػػػػن
لمطمعانف وي  التةد ف  ا ن تمم  ممد، بمةاميم لم ماوا  مم سىؼ  لمبنمف فأف لماكـ نكوف ند 
فنػنـ عىػ  دعممػ  فمسػد، فأضػػا  متةػنف لمػا ض ومػو فف لماكػـ تسػػماد فػ  نضػموي عىػ  نػػرلوف 

ممونػػموس لممػػزور، ولسػػتةممؿ لمماػػرر لممػػزور مػػس لاتمػػ  مػػف خبلممػػم لمػػ  ثبػػوى عىػػـ لمطػػمعانف ب
لمةىـ بتزونره ألف لألدم  ف  لممولد لمتامون  متسماد، ومامم متتمة  تتكوف ع ند، لمماكم  فػاذل 
سػػ ط فاػػديم فو فسػػتبةد  تةػػذر لمت ػػرؼ عىػػ  فثػػر ذمػػؾ فػػ  ت ػػدنر لمماكمػػ  ورفنمػػم فػػ  بػػمن  

  ٓلألدم  لألخرى 
 
 
 

َ:َـََٝجؿطوغَهؼحءَجُ٘وغَػ٠َِطُي
"   إذ نضػػ  بػػأف لأل ػػؿ  فػػ  لم ػػممد، فامػػم ت رنػػر لم ػػخص ممػػم نكػػوف نػػد ر ه فو           

  ٓسمةي با سي فو فدركي عى  وتي لمةمـو بامس  مف اولسي "  
 ؽ   ٜ٘مسا   ٚٗٔٗػ لمطةف  ٛٗٓٔػ  ٜٙٔػ  ٓٗػ س  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٖٕا ض * 

 ٖٙػ  ٕ٘ػ س ػ  ٜٛٚٔ/ٕ/ٙ* ا ض 
  ٓ٘٘ػ ص  ٗٗٗػ ؽ  ٖعد لم ماوان  ػ   ػ م  لم ول ٖٜٙٔ/ٕ/ٕٗ* ا ض 

َ:َـَََٖٝٓجحٗدَآسغ
فػػأف لمماكمػػ  ذيبػػى سػػولم فػػ  م ػػمـ ت ػػونريم مولنةػػ  لمػػدعوى فو فنمػػم خى ػػى لمنػػي          

بو ؼ لألتممـ لممساد مىطمعانف ولمػذى نضػى بػادلاتمـ باػممل عىنػي لمػ  لم ػوؿ بػاف إرلدتمػـ نػد 
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مػوؿ عىػ  فرتكػمس تزونػر فػ  ماػرر رسػم  يػو لمت ى وتبلنى مػس لممتممػ  لمسػمبة  و خػر مت
لمبطمنػػػػػ  لمةموىنػػػػػ  رنػػػػػـ ..... لمماسػػػػػوس  ػػػػػدوريم مسػػػػػتؿ مػػػػػدا  إباػػػػػوس فسػػػػػنوط وكػػػػػمف ذمػػػػػؾ 
بمأل ػػػػطامع بػػػػأف و ػػػػ ول بمػػػػم لسػػػػـ ......... ووضػػػػس لممتمػػػػوؿ  ػػػػورتي  لمخم ػػػػ  ماػػػػتابل 

ػ يػػ ٚٗ٘ خ ػػن  لألخنػػر ولسػػتةممؿ لمبطمنػػ  لممػػزور، بػػذمؾ لألسػػـ فػػ  ماضػػر لمت ػػدنؽ رنػػـ 
 ٓلم مدر مف مكتس توثنؽ لممةمدى  ٜٙمسا  

ومـ تبنف لمماكم  ف  مدوامى لماكـ لممطةوف عىني لألدم  ولم رلوف لمت  لستخى ى          
مامػم ذمػؾ لإلت ػػمؽ لممػدع  بػي ولمػػذى ننػؿ بماػي إاة ػػدى انػتمـ عىػ  توثنػػؽ ت ػرؼ  ػمدر مػػف 

بػزعـ  ٜٜٙٔإمػنمـ فػ  عػمـ  ف  بةػض لمة ػمرلى باػؽ لمما ةػ  ٜٜٔٔ..... لممتوف  ف  عمـ 
 ٓلاي كمف عى  نند لمانم،  ونى لمت رؼ عى  خبلؼ لما ن   

كت ػػى لمماكمػػ  ببنػػمف يػػذه لماتنتػػ  دوف فف تضػػمف مػػدوامى لماكػػـ لمم ػػدممى لمتػػ           ول 
ستدالؿ سىنـ وممذل تمم لماكـ نم رل  ف  بنماي   ٓتامىمم ف  ماطؽ سمو  ول 

إترلملى تامون  مف ضػرور، إ ػتممؿ كػؿ اكػـ  ٖٓٔي لمممد، /بمم نتامف  مس مم فوتبت        
 ػػمدر بمإلدلاػػ  عىػػ  بنػػمف م  ػػؿ وولضػػح مولنةػػ  لمػػدعوى لمتػػ  إسػػت رى فػػ  ذيػػف لمماكمػػ  
ولمتػػ  نضػػى لمماكمػػ  بادلاتػػي عامػػم بمإلضػػمف  إمػػ  بنػػمف م  ػػؿ كػػذمؾ ال ن ػػوبي لإلتمػػمؿ فو 

عىنػي نضػػمميم اتػ  تسػتطنس ماكمػػ  لمامػوض ولإلبمػمـ مكػؿ دمنػػؿ مػف فدمػ  لمثبػػوى لمتػ  فنػنـ 
 ٓلما ض بسط رنمبتمم عى  لماكـ مبنمف مدى  اتي مف عولره وسبلم  لممأخذ 

ويو فمر نستانؿ عىنمم لم نمـ بي إذل كماػى فسػبمس لماكػـ نػد  ػمبمم لإلتمػمؿ ولمتةمػنـ                   
 ٓي لماكـ وتممى ف  عبمرلى متمى  ال نستسمغ مامم لمونوؼ عى  مسوغمى مم نض  ب

ف          ومػػف لمم ػػرر فػػ  يػػذل لم ػػدد فف لإلت ػػمؽ ك ػػور، مػػف  ػػور لممسػػميم  لمتامونػػ  ول 
كمف ال نىـز إثبمتي فدم  مبم ر، ت طس بثبوتي إال  فاي نىـز متولفره ف  تماس لم ركمم فف تكوف نػد 
 نممػػػى فػػػ  تػػػمابمـ لم ػػػرلوف   لمتػػػ  تػػػدؿ عىػػػ  فف إرلدتمػػػـ نػػػد إتتمةػػػى وتبلنػػػى عىػػػ  إرتكػػػمس
لمترنم  وفامم ممكماى مت س موال يذل لإلت مؽ بمةا  فامم كماػى ثمػر، مػي واتنتػ  مبم ػر، إلاة ػمده 

ٓ  
ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكمػػ  فػػ  بنماػػي إذ خػػبل لماكػػـ كىنػػ   مػػف بنػػمف مػػم نػػدؿ عىػػ  فف         

رلدتمػػـ نػػد إت  ػػى وتبلنػػى مػػس لم ػػخص لممتمػػوؿ ولممتممػػ  لمسػػمبة  ويػػ  ماممنػػ   لمطػػمعانف ول 
رتكمس ترلوـ لمتزونر لمت  ونةى وند عمدول إمنمم بااتمز لم     مس لممممؾ لما ن   فو عى  إ

لممػػػبلؾ لما ن ػػػنف وممػػػم إاتمػػػى وفرغػػػى مػػػف عمىمػػػم نػػػممول بممتوتػػػي إمػػػ  مكتػػػس لمتوثنػػػؽ إلامػػػمم 
لإلتػػرلملى لمرسػػمن  دوف عىػػـ مسػػبؽ ممػػـ ب خ ػػن  لمبػػموس ػ وال مةرفػػ  سػػمب   بػػي خم ػػ   وفف 

مرلاؿ متةدد، بمنوػ  لألونػمؼ بم ػرتمم لمماممنػ  لممػذكور، انمبػ  عػامـ اتػ   لإلترلملى إتخذى
 ٓنممى بااممومم وفؽ مم ففممتمـ دوف فف ندرى فاد بأف ف  لألمر ثم  ترنم  
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وممذل كمف عى  لمماكمػ  فف تػورد فػ  اكممػم لم ػرلوف ولمػدالوؿ لمتػ  إستخى ػى مامػم         
لمسػػػمبة  ولم ػػػخص لممتمػػػوؿ ولمػػػذى فثمػػػر عػػػف تػػػرلوـ ذمػػػؾ لإلت ػػػمؽ لممزعػػػـو بنػػػامـ ولممتممػػػ  

لمتزونػر لمتػ  اػدثى اتػ  نمكػف مسػموىتمـ كمسػميمنف فنمػم و ػ ومكػف لمماكمػ  إكت ػى باػدنث 
ُمْرًسػػْؿ عػػف لمتولطػػش لممزعػػـو بػػنف لممتممػػنف لممػػذكورنف وغنػػريـ بمػػم ال نمكػػف مةػػي لم ػػوؿ بػػأامـ 

 ٓضممةوف ف  إرتكمس تىؾ لمترلوـ ومسميمنف ف  ونوعمم 
 ٓويو مم ال نت ؽ وف وؿ لإلستدالؿ لمسدند عاد لم ضمم بمإلدلا          
انػػث نىػػـز فف تكػػوف لألدمػػ  لممةتبػػر، مشدنػػ  إمػػ  تىػػؾ لماتػػمو  بمػػم نامػػؿ نضػػمم لماكػػـ         

وفف تكوف دلم  بذلتمم عى  فف لمطمعانف مسميموف ف  لإلت مؽ لمتامو  لممزعـو عىػ  لمتزونػر 
سػػتةممؿ لمماػػرر لممػػ زور مػػس لمةىػػـ بتزونػػره ويػػو مػػم ن ػػرى لمماكمػػ  فػػ  بنماػػي وممػػذل كػػمف ول 

 ٓاكممم مةنبم  م  وره متةنف لما ض ولإلامم  
 

َ:َـَٝهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ
" لممسػميم  فػ  لمتػرلوـ ال تتا ػػؽ إال  إذل ثبػى فف لممسػميـ ن ػػد لإلسػممـ فػ  لمترنمػػ         

لمتػػػدلخؿ مػػػس بػػػمن  لممسػػػميمنف فنمػػػم تػػػدلخبل  ....  ويػػػو عػػػممـ بمػػػم بػػػأف تكػػػوف مدنػػػي لمانػػػ  فػػػ  
 م  ودل  نتتموس  دله مس فةىي " 

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

َ:َـَٝهؼصًَظُيَذأٗٚ
" متػػػ  دلف لماكػػػـ لمطػػػمعف فػػػ  ترنمػػػ  لإل ػػػترلؾ فػػػ  لمتزونػػػر ػ فػػػاف عىنػػػي فف            

لؾ وطرن تػػي وفف نبػػنف لألدمػػ  عىػػ  ذمػػؾ بنماػػم  نوضػػامم ونك ػػؼ نسػػتظمر عام ػػر يػػذل لإل ػػتر 
 ٓعف ننمممم وذمؾ مف ولنس لمدعوى وظروفمم " 

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

ػ وفف لمطػمعف تػدلخؿ فنمػم كمػم فف عىػ  لمماكمػ  فف تبػنف ن ػد لإل ػترلؾ فػ  لمترنمػ        
ويػػو عػػممـ بمػػم وظروفمػػم وسػػمعد فػػ  لألعمػػمؿ لممتمػػز، ولممسػػمى  إلرتكمبمػػم ػ فػػاذل مػػـ نك ػػؼ 
لماكـ عف ذمؾ فااي نكوف نم رل  عف بنمف ن د لإل ترلؾ ف  لمترنم  لمتػ  دلف لمطػمعف بمػم 

م بمػػػم نةنبػػػي ومخىػػػوه كػػػذمؾ ممػػػم ن نػػػد فاػػػي كػػػمف ونػػػى ونوعمػػػم عمممػػػم  بمػػػم نم ػػػدل  لإل ػػػترلؾ فنمػػػ
 ٓونستوتس ا ضي 

 ؽٕٙمسا   ٖٕٗٚٓطةف   ٖٚٛػ  ٕٖٔػ  ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٓٔ/ٔٔ*  ا ض 
َ:َهظٞعَآسغَك٠َجُطـريد:ََََعجذؼحَا
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ف د ذيس لمطمعاوف ف  دفمعمـ لم ػ وى ولممسػطور فمػمـ ماكمػ  لمموضػوع بمػذكرلتمـ         
مت ػػدنؽ فو بممبطمنػػ  لمةموىنػػ  لممرف ػ  بػػمألورلؽ فامػػـ مػػـ ن ومػػول بتاننػػر لما ن ػ  سػػولم بماضػػر ل

لمتػػػ  ننػػػؿ بتزونريػػػم ونػػػد نػػػممول بمم ػػػرلم مػػػف لمسػػػند، / ....... ويػػػ  لمورنػػػث لمظػػػمير ....... 
نت ػػر دور لمطػػمعانف عىػػ   ونممػػى لمماممنػػ  لممتممػػ  لمسػػمبة  بتمنػػس لإلتػػرلملى لمرسػػمن  ول 

 ٓمترد لمتوننس عى  ماضر لمتوثنؽ 
 ةؿ بتارنر لمة ود مىطمعانف باعتبمريـ م ترنف ولمطػرؼ ونممى لمماممن  لممذكور، بمم        

لنخػػر كبػػموس دوف عىػػـ فى مػػامـ بأسػػممم لمبػػموةنف انػػث نممػػى يػػ  ولمماػػمم  ....... وكنػػؿ 
لمبػػػموةنف بكػػػؿ لإلتػػػرلملى لمبلزمػػػ  ونػػػمـ لألخنػػػر ب ػػػ تي بةمػػػؿ توكنػػػؿ رسػػػم  ممػػػم تاػػػى رنػػػـ 

وتمثنىي ف  كمفػ  لمتمػمى لإلدلرنػ  توثنؽ ن ر لمانؿ م نمممم باتخذ لإلترلملى  ٜٜٗٔ/ٜٔٗٔ
عػمـ لمتنػز،  ٜٜٔٔ/ٖٕٔٔولمرسمن  ب ػ تي وكػنبل  عػف ...... و ....... بممتوكنػؿ لمةػمـ رنػـ 

 مرع توير لم مود ولمتوننس عى  لمة د لماممو  وممػم مطىػؽ  ٛٔو  ٙٔلماموذت  عف لمة مرلى 
 ٓلمارن  ف  إتخمذ فى مستادلى فو ك وؼ رسمن  تتةىؽ بممة مرنف 

وبمم ةؿ نممى لمماممن  باتخمذ تمنس إترلملى لمتستنؿ خم   وكماػى موظ ػ  سػمب           
 ٓبمم مر لمة مرى وممم عبلنمى مس موظ ني ولمةممىنف بي ممم سمؿ ممم لممأمورن  

وبةػد لف طىػػس مػػف لمم ػػترنف ) لمطػػمعانف ( لماضػػور ممكتػػس لم ػػمر لمة ػػمرى مىتوننػػس         
 ٓس باسف ان  مث تمـ لمكبنر، ف  لمماممن  لممتمم  لمسمب   وبمم ةؿ نممول بممتونن

وتمسػؾ لمطػػمعاوف باسػػف انػػتمـ وبتمىمػػـ مكمفػػ  لما ػػموؽ لمتػػ  تك ػػ ى بةػػد ذمػػؾ ويػػ          
وتزونػػر لمبطمنػػ  لمةموىنػػ  لمم دمػػ  إلثبػػمى  خ ػػنتي خم ػػ  وفف  ٜٜٔٔوفػػم، ..... ماػػذ عػػمـ 

مىطػػمعانف اػػؽ لإلات ػػمع ويػػو مػػم نشكػػد اسػػف ...... فنػػرى فػػ  تا ن ػػمى لمانمبػػ  بأامػػم بمعػػى 
انػػتمـ عاػػد  ػػرلم ا ػػنس لممراػػـو زوتمػػم ويػػو مػػم تاةػػدـ مةػػي م ػػىاتمـ كػػذمؾ ومػػف ثػػـ فػػبل 

 ٓترنم  وال ع مس 
َ:َـََٝأؿغدصَجحملٌٔسَطُيَجُضكحعَذوٞهلح

"  لف عىـ لممتممنف تمنةم  بوفم، .... تولفر مدنمـ عى  وتي لم طػس ولمن ػنف مػف ننػمـ          
ولمتػ  إ ػػترى بموتبمػػم  ٜٜٗٔ/ٙ/ٕٕممتممػ  لمسػػمبة  بتارنػر ع ػػود لمبنػػس لإلبتدلونػ  لممشرخػػ  ل

 ػمرع تػوير لم موػد مػف  ٜٔو  ٛٔو  ٙٔلممتمموف لمسند لممتوم  ا  م  ف  لمة ػمرلى فرنػمـ 
........ وذكر ف  تىؾ لمة ود لامم تبنس مم  ؿ إمنمم بمممنرلث بو  مم زوت  ....... ف  انف 

 ٓترث  نوم  ف  ........ " لامم ال 
ويذل إستدالؿ غنر سمو  ألف لممتممػ  لمسػمب   يػ  لمتػ  اػررى لمة ػود كمػم لف .....         

تكوف ند بمعى مىطمعانف مم ال تمىؾ ويـ اساو لمان  ال عىػـ ممػـ با ن ػ  ا مػم فػ  لمبنػس ونػد 
لمظػمير ون ػػس عىػػ  ظمػرى لمػػمممـ بمظمػر لمػػولرث فاعت ػدول بمنرلثمػػم عػف زوتمػػم ويػ  لمػػولرث 
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لمبموة  لممسوومن  واديم وال  ػأف ممػـ بسػش انتمػم ػ ومػذمؾ فػاف لمػدمنؿ لممسػتمد مػف يػذه لم رناػ  
وال ت طػس  ٜٜٙٔال ن ىح مىتدمنؿ عى  عىـ لمطمعانف بملمونموس لممزور، لمتػ  اػدثى فػ  عػمـ 

 ٓبثبوى يذل لمةىـ 
مػػم تػػمم بماضػػر لمتوثنػػؽ بتػػمرن  كمػػم ذيبػػى لمماكمػػ  فػػ  لمتػػدمنؿ عىػػ  ثبػػوى لمةىػػـ ب        

وبممباػػث لمػػذى فترتػػي لممتممػػ  لألخنػػر، فػػ  مىػػؼ لمونػػؼ بػػادلر، لألاكػػمر بمنوػػ   ٜٜٙٔ/ٕ/ٗٔ
عػػدلد لمتػػدلوؿ وبدليػػ  ا ػػ  ورثػػ  ...... لمتػػ  مػػـ تسػػت ر إال   لألونػػمؼ ولامػػم فنػػرى بممباػػث ول 

 ٓببنمف وفم، ......... ولمذى ورثي مف لخني ........ لمذى توف  نبىي 
ويػػ  نػػرلوف ال ت ػػىح كػػذمؾ مثبػػوى سػػوم انػػ  لمطػػمعانف ون ػػس مسػػوومن  ذمػػؾ كىػػي عىػػ          

عػػمتؽ لمماممنػػ  لممتممػػ  لمسػػمبة  لمتػػ  إدعػػى بػػأف لإلتػػرلملى تسػػتىـز إتػػرلم يػػذل لمتوثنػػؽ دوف 
عىـ مسبؽ بمم فعدتي مف ونػموس مػزور، فااخػدعول بمػم م ػرط ث ػتمـ بمػم ويػ  ماممنػ  ومػنس ممػـ 

مت  تتردد عىػ  دولونػف لألونػمؼ وتتػرى لمباػث فػ  لممسػتادلى ولمتػدلوؿ .. وال خبرتمم وي  ل
 ػػأف ممػػـ وال درلنػػ  مػػدنمـ بمػػذه لألمػػور لممة ػػد، .. وعىػػ  ذمػػؾ فػػبل نمكػػف إتخػػمذ لمة ػػد لممػػشرخ 

لمبلاؽ مىة د لألوؿ نرنا  ضد لمطمعانف وعى  ثبوى عىممـ بممتزونر ولإلت ػمؽ  ٜٜٙٔ/ٕ/ٗٔ
ـ نكػػف فى مػػامـ م ػػدر لممةىومػػمى لمتػػ  فمػػدول بمػػم لممتممػػ  لألخنػػر، لممزعػػـو عىػػ  إادلثػػي ومػػ

 ٓلمماممن  
بؿ كماػى لألخنػر، يػ  م ػدريم ولممػدبر، ممػم ولمتػ  فخرتػى كػؿ يػذه لمونػموس لممػزور،          

لم  انز لمتا نذ ومم كمف لمطمعاوف إال  لألدولى لمت  إسػتةمىتمم واركتمػم دوف عىػـ مػامـ وفػؽ 
 ٓمـ ب  ديم لمسن  وانتمم لمخبنث  ف  تاننر لما ن   وت ون  لمولنس يوليم دوف عىـ ما

خممسػم  ػ مػف  ٓومـ ت  ح لمماكم  عف لم ضمنم لمت  ف مرى إمنمم لمماكم  ف  لمباد         
ولمتػ  ذكػػرى فامػم تػػدؿ عىػ  سػػوم انػتمـ وفف تا ن ػػمى تػدور ب ػػأامم  ٚلم ػرلوف لمتػ  سػػمنتمم ص

بمػمـ مطىػؽ وباتمػمؿ مةنػس بانمب  لمسند، زناس وممذل تم م ادنثمم عامم م ػوبم  بامػوض تػمـ ول 
بانػػث مػػـ نةػػد نةػػرؼ مػػف مػػدوامى لماكػػـ كن نػػ  إسػػتدالؿ لمماكمػػ  مػػف تىػػؾ لمتا ن ػػمى عىػػ  

 ٓلماتنت  لمت  خى ى إمنمم وي  ثبوى سوم ان  لمطمعانف 
تم  عاػػدمم كمػػم بىػػ  إسػػتدالؿ لمماكمػػ  نمػػ  فسػػمده فػػ  لإلسػػتدالؿ وتةسػػ ي فػػ  لإلسػػتا         

مػػػػس  ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٛٔإسػػػػتدمى مػػػػف اضػػػػور ........ متاػػػػي لألاكػػػػمر بمنوػػػػ  لألونػػػػمؼ بتىسػػػػ  
لمم ترنف لامم منسى مف لمورث  إال  باعتبمريػم نػد  مػػ إمنمػم ا ػنس مػف زوتمػم ....... وبممتػمم  
ف كماػػى ت ػػػىح  مػػـ نكػػف ممػػػم لف تاضػػر وت ػػر بػػػممبنس مىم ػػترنف ) لمطػػمعانف ( ويػػػذه لم رنػػ  ول 

زوت  ....... إال  فامم ال ت ىح منستخىص مامم عىـ لمطمعانف بممونػموس لممػزور، لمتػ  إلدلا  لم
نضى لمماكم  بادلاتمـ عامم ػ خم   وفف لمو ن  لم ػمدر، ممػم مػف زوتمػم لممتػوف  ....... 

 ٓكماى ند فبطىى فتا  ى بذمؾ م ىاتمم واديم ف  إ طامع لمة د لألخنر لممزور 
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نف فػػ  إرتكػػمس لمتزونػػر ولمتػػ  عومػػى عىنمػػم لمماكمػػ  كػػذمؾ فػػ  فمػػم م ػػىا  لممتممػػ        
إثبػػػمى سػػػوم انػػػتمـ فمػػػ  ب ػػػرض تا ػػػؽ وتوديػػػم فاامػػػم ال تك ػػػ  إلدلاػػػ  لممتممػػػنف عػػػف ترنمػػػ  
لمتزونر وفف مترد لمتمسؾ بممورنػ  لممػزور، ال نك ػ  كػذمؾ فػ  ثبػوى لمةىػـ بتزونريػم مػم مػـ ن ػـ 

فو إ ػتركول فػ  إرتكمبػي وال نانػر مػف ذمػؾ ثبػوى فف لمدمنؿ عى  فامـ يػـ لمػذنف نػمرفول لمتزونػر 
 لمتوننس لممممور بي يذل لمبنمف مـ ن در ممف  اسس إمني

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

ممػػػ  وبػػػذمؾ تكػػػوف لمماكمػػػ  نػػػد سػػػمنى كمفػػػ  لألدمػػػ  ولم ػػػرلوف لمتػػػ  تك ػػػ  إلدلاػػػ  لممت         
لمسمبة  ...... لمماممن  و........ وال نستخىص مف تىؾ لألدم  مم نمكف لإلسػتدالؿ بػي عىػ  

 ٓإدلا  لمطمعانف 
 

ولمتػػ   ٜٜٗٔ/ٙ/ٕٕفػمألوم  يػ  لمتػ  نممػى بتارنػػر ع ػود لمبنػس لإلبتدلونػ  لممشرخػ          
يػػم مػػف ورثػػ  إ ػػترى بموتبمػػم لمطػػمعاوف ا  ػػم  فػػ  لمة ػػمرلى لممػػذكور، مػػف ....... باعتبمر 

........ ومػػػـ تكػػػف فػػػ  لما ن ػػػ  مػػػف بنػػػامـ ولمثمانػػػ  ويػػػ  ........ لمماممنػػػ  يػػػ  لمتػػػ  نممػػػى 
بممباػػث بػػادلر، لألاكػػمر بمنوػػ  لألونػػمؼ وفعػػدى لمتػػدلوؿ لمبلزمػػ  ببنػػمف ا ػػ  لمورثػػ  وا ػػ  

 ٜٜٗٔ/ٙ/ٕٕورث  ...... ف  يذه لألاكمر وي  لمت  نممى بتارنر لمة ود لإلبتدلون  لممشرخ 
ثػػػػـ عػػػػمدى مػػػػر، فخػػػػرى واػػػػررى لمة ػػػػد لممػػػػشرخ  ٜٜٔٔىػػػػ  فسػػػػمس فف ....... تػػػػوف  عػػػػمـ ع

 ٓ ٜٜٔٔباعتبمر لف ....... انم  ف  انف فاي توف  عمـ  ٜٜٙٔ/ٕ/ٗٔ
ومـ ت دـ ماكم  لمموضوع فن  نرنا  عى  ثبوى عىـ لمطمعانف بممونػموس لممػزور، سػوى         

إمػػػ  لممتممػػػ  لألخنػػػر، فضػػػبل  عػػػف مةىومػػػمتمـ نوممػػػم بػػػأامـ م ػػػدر لممةىومػػػمى لمتػػػ  فدمػػػول بمػػػم 
 ٓلم خ ن  ف  يذل لممتمؿ 

ويو مترد إفترلض ماض ال فسمس مي ف  لمولنس خم ػ  بةػد فف فوضػاى لمماكمػ          
فنمػػػم سػػػبؽ فف لممتممػػػ  لمسػػػمبة  ....... يػػػ  لمتػػػ  نممػػػى بممباػػػث فػػػ  إدلر، لألاكػػػمر بمنوػػػ  
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 ٓ  لألونمؼ وفعدى لمتدلوؿ لمخم   با ص لمورث
فمػػػو إفتػػػرلض  ٜٜٔٔفمػػػم مةىومػػػمى لمطػػػمعانف لم خ ػػػن  بوفػػػم، ......... ماػػػذ عػػػمـ         

كذمؾ ال فسمس مي ف  لمولنس و وفمم عف لم ضمنم لمتػ  ذكرتمػم ولممامزعػمى لمماظػور، فمػمـ انمبػ  
لمسػػند، زناػػس ف ػػد تػػمم بنمامػػم عػػف ذمػػؾ م ػػوبم  بمإلتمػػمؿ ولمامػػوض كمػػم سػػىؼ لمبنػػمف وفم ػػى 

عىػػ   ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٛٔسػػوومن  مػػم اػػدث فمػػمـ متاػػ  لألاكػػمر بمنوػػ  لألونػػمؼ بتىسػػ  لمماكمػػ  م
......... ولمت  فنرى لمبنس باعتبمريم مف ورث  .......... وي  مـ تكف كذمؾ إال  بمم در لمذى 

 ٓ ؿ إمنمم بمممنرلث عف زوتمم لممراـو ....... 
ونػموس لممػزور، ول  ػترلكمـ فػ  ومف يذل نبنف فف لمماكم  إستخى ى عىـ لمطمعانف بمم        

لمتزونر مس متموؿ مف لمم دممى ال تات  يذل لإلستخبلص وال نمكػف مةمػم لم ػوؿ بوتػود يػذه 
لممسميم  إلات مم عىممـ بممونموس لممزور، وعدـ إاة ػمد إرلدلتمػـ وتطمب مػم إلرتكػمس يػذل لمتزونػر 

إلرلد، لمتممةػ  لممة ػود، بنػامـ بمإلضمف  إم  عدـ تولفر إاة مد لمةـز لمم ترؾ لمم مـ عىنػي ول
 ٓعى  ااو ولضح لممةممـ ومادد لمامنمى 

ونػػػد غمبػػػى يػػػذه لألركػػػمف تمنةمػػػم عػػػف لماكػػػـ ونضػػػ  با ػػػترلؾ لمطػػػمعانف فػػػ  تػػػرلوـ         
لمتزونػػر ولإلسػػتةممؿ دوف لف ن ػػدـ فػػ  مدوامتػػي لمةام ػػر لمكمفنػػ  ولمماط نػػ  لمتػػ  إستخى ػػى 

 ٓ  مامؿ لماكـ  عى  ااو سمو  وم بوؿ مامم لمماكم  يذه لماتمو  بمم نك 
كمػػم فػػمى لمماكمػػ  كػػذمؾ بنػػمف رلبطػػ  لمسػػببن  بػػنف م ػػممح لمطػػمعانف وبػػنف لمتزونػػر         

لمذى ونس و عىمم  بأامـ نممول بسدلد ثمف لألعنمف لممبنة  بممكممؿ و ومنس مف لمطبنة  فو مف 
ما ن نػػنف مػػس عىممػػـ بػػذمؾ و ألف لمم بػػوؿ ننػػمممـ بسػػدلد يػػذه لممبػػمم  لمضػػخم  مانػػر لممػػبلؾ ل

لمضػػرر لمما ػػؽ نةػػود عىػػنمـ مبم ػػر، دوف فنػػ  م ػػىا  نمكػػف فف نتاػػ  ثممريػػم بممسػػدلد مانػػر 
 ٓلممبلؾ 
وكػػمف عىػػػ  لمماكمػػ  اتػػػ  نسػػىـ نضػػػمشيم فف تبػػنف فػػػ  مػػدوامى لماكػػػـ لمةبلنػػ  بػػػنف         

نػػػس انػػػث ن ػػػترط مونػػػؼ لمطػػػمعانف كم ػػػترنف نػػػممول بسػػػدلد ثمػػػف لمبنػػػس وبػػػنف لمتزونػػػر لمػػػذى و 
 ٓلم ماوف ونوع لمترنم  باممل  عى  إسممـ لممسميـ فنمم وكاتنت  اتمن  ف  ادوثمم 

ف كماػػػػى غنػػػػر مىموسػػػػ  ال نمكػػػػف إدرلكمػػػػم بػػػػمماولس إال  لف مماكمػػػػ           ويػػػػذه لمةبلنػػػػ  ول 
لمموضوع لف تستخى مم مف خبلؿ لمونموس لممطرواػ  عىنمػم ومػو كماػى الا ػي مونػوع لمترنمػ  

ذمػػؾ م ػػروط بدليػػ  بػػأف تكػػوف تىػػؾ لم ػػرلوف ما ػػب  عىػػ  لمولنةػػ  بػػذلتمم و وفف نكػػوف  و ومكػػف
إسػػتخبلص لمماكمػػ  بثبػػوى لإل ػػترلؾ فػػ  لمتزونػػر وونوعػػي باػػمم عىػػ  مسػػميم  لمطػػمعانف ػ 

 ٓسموام  ال نتامف  مس ماطؽ لمة ؿ فو لم ماوف 
ال  فػػاف ماكمػػ  لمػػا ض بمػػم مػػدنمم مػػف اػػؽ لمرنمبػػ  عىػػ   ػػا           تطبنػػؽ لم ػػماوف فف ول 

تتػػدخؿ وت ػػاح   يػػذل لإلسػػتخبلص بمػػم نت ػػؽ مػػس مػػم يػػو سػػمو  وم بػػوؿ ع ػػبل  وماط ػػم  بانػػث 
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نمكف لم وؿ فف لمترلوـ لمت  ونةى مم كماػى مت ػس إال  ثمػر، متػدلخؿ لمطػمعانف فنمػم ومسػميمتمـ 
سػتظممره وممػذل كػمف مةنبػم  نتةػن ف لمػا ض ف  إرتكمبمم ويو مم فخطأه لماكـ ون ر ف  بنماػي ول 

ٓ 
َ:َـَٝك٠َطُيَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذإٔ

"  لإل ػػػترلؾ فػػػ  لمترنمػػػ  ال نتا ػػػؽ إال  إذل كػػػمف لإلت ػػػمؽ فو لممسػػػمعد، نػػػد تمػػػم نبػػػؿ          
ونوعمػػم وفف نكػػوف ونػػوع تىػػؾ لمترنمػػ  ثمػػر، ممػػذل لإل ػػترلؾ نسػػتوى فػػ  ذمػػؾ لف تكػػوف لمترنمػػ  

ف ن ػد لإل ػترلؾ فػ  لمترنمػ  لمتػ  فدلف ونتن  لو مستمر، ولاي إذل كمف لماكـ نػد خػبل مػف بنػم
لمطمعف بمم وفاي ونى إرتكمبمم كمف عمممم  بمم نم دل  لإل ترلؾ فنمػم فػاف ذمػؾ ُنةػد ن ػورل  مػف 

 لماكـ نوتس ا ضي " 
 ؽ ٜ٘/ٖٕ٘ٙٙػ طةف   ٕٔٗ٘ػ  ٜٛٔػ   ٘ٗػ س  ٜٜٗٔ/ٕٔ/ٕٕ*  ا ض 

َ:َـََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ
لف لالفةػمؿ لممكواػي مبل ػترلؾ نتػس لف تكػوف سػمب ي عىػ  لنتػرلؼ  "  مف لمم رر نماوام   ـ   

مػف نػػماوف لمة وبػمى ت ػترط متا نػؽ لال ػترلؾ بطرن ػػ   ٓٗلمترنمػي لومةم ػر، ممػم و لذ لممػمده 
 " ٓلمتارنض ولالت مؽ لف ت س لمترنمي بامم عىنممم 

 ٓؽ ٚٔمسا  /  ٖٖٛٔػ ف  لمطةف  ٜٚٗٔ/ٓٔ/ٚ*  ا ض 
مػم نسػتمد  ػ تي مػف فةػؿ لال ػترلؾ لمػذى لرتكبػي ومػف ن ػده ماػي ومػف "   لم ػرنؾ لا  ـ     

       ٓلمترنمي لمت  ونةى بامم عى  ل ترلكي " 
 ٓ ٜٓٔػ  ٕٓ٘ػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٙ/ٕٙ*  ا ض 

ــ     "    لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػي ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لمتاػػرنض لو لالت ػػمؽ سػػمب م عىػػ    ـ
مةم ره ممم و وكػمف ونػوع لمترنمػي ثمػره ممػذل لال ػترلؾ " ونوعمم لو كماى لممسمعده سمب ي لو 

ٓ 
 ٓ ٜٔ٘ػ  ٕٔٔػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٗ/ٕٛ*  ا ض 

"   مػف لمم ػرر لف لالا ػمؽ نتطىػس ت مبػؿ لالرلدلى ت ػمببل  ػرنام عىػ  لركػمف لمولنةػي   ـ     
س لمتامونػػي لمتػػ  تكػػوف ماػػبل مػػي ويػػو غنػػر لمتولفػػؽ لمػػذى يػػو تػػولرد خػػولطر لمتاػػمه عىػػ  لرتكػػم

فةػػؿ مةػػنف ناتونػػي كػػؿ ولاػػد مػػامـ فػػ  ا سػػي مسػػت بل عػػف لالخػػرنف دوف لف نكػػوف بنػػامـ لت ػػمؽ 
سػػػػمبؽ ومػػػػو كػػػػمف كػػػػؿ مػػػػامـ عىػػػػ  اػػػػده نػػػػد ل ػػػػر عىػػػػ  مػػػػم تػػػػولردى لمخػػػػولطر عىنػػػػي . ويػػػػو 
ممالنسػتوتس مسػػممم  سػػمور مػف تولف ػػول عىػػ  فةػؿ لرتكبػػي بةضػػمـ لال فػ  لالاػػولؿ لممبناػػي فػػ  

مػف نػماوف لمة وبػمى ػ لمػم  ٖٕٗكمم أف فنمػم ا ػى عىنػي لممػمده لم ماوف عى  سبنؿ لما ر ػ 
ف  غنر تىؾ لالاولؿ فماي نتس ممةمنب  لممتمـ عػف فةػؿ لرتكبػي غنػره لف نكػوف فػمعبل فنػي لو 

  رنكم بمممةا  لممادد ف  لم ماوف " .      
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 ٓ ٜٖٙػ  ٙٚػ  ٖٓػ س  ٜٜٚٔ/ٖ/ٜٔ* ا ض  
 ترلؾ لف تكوف ب  د لممةمواي عى  لتممـ لرتكمس "   ن ترط ف  لممسمعده كوسنىي مبل  ـ    

 ٓلمترنمي ف  لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي لو لممتممي الرتكمبمم " 
 ٓ ٜٓٚػ  ٖٕٓػ  ٔػ س  ٜٓ٘ٔ/٘/ٖٓ*  ا ض 

ـــ     " لف لال ػػػترلؾ بمممسػػػمعده النتا ػػػؽ لال لذل ثبػػػى لف لم ػػػرنؾ ن ػػػد لال ػػػترلؾ فػػػ      ـ
 ٓف  لالعممؿ لممتمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "لمترنمي ويو عممـ بمم ولاي سمعد 

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

 
"   ال نك   ف  لسامد لال ترلؾ بمممسػمعده لممةمنػس عىنػي نماواػم تةم ػر فةػؿ لم معػؿ مػس   ـ 

م معػػػؿ تػػػدخبل م  ػػػودل مػػمونس مػػػف غنػػػره و بػػؿ البػػػد لف نكػػػوف مػػػدى لم ػػرنؾ انػػػ  لمتػػػدخؿ مػػس ل
نتتموس  دله مس فةىي ونتا ؽ فني مةاػ  تسػمنؿ لرتكػمس لمترنمػي لمػذى تةىػي لم ػمرع مامطػم 

 ٓمة مس لم رنؾ " 
 ٓ ٖٔ٘ٔػ  ٓ٘ٗػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٕٔ/ٕٙ*  ا ض 

"    لال ػترلؾ فػ  لمترنمػي ال نتا ػؽ لال لذل كػمف لالت ػمؽ ولممسػمعده نػد تمػم مػف نبػؿ   ـ     
ي ولف نكػػوف ونوعمػػم ثمػػره ممػػذل لال ػػترلؾ نسػػتوى فػػ  ذمػػؾ لف تكػػوف لمترنمػػي ونػػوع تىػػؾ لمترنمػػ

ونتنػي لو مسػتمره فػػمذل كػمف لماكػػـ نػد دلف لممػػتمـ بمال ػترلؾ ودؿ عىػػ  ذمػؾ لمترلخػػ  فػ  تبىنػػ  
 ٓلمامدث و فمف ذمؾ النشدى لم  ننمـ لالت مؽ ولممسمعده ف  م مرف  لمترنمي " 

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

ــ      "  لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد، ال نتا ػػؽ لال لذل كػػمف لم ػػرنؾ ن ػػد لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػ     ـ
ويو عممـ بمم و بمف تكوف مدني ان  لمتدخؿ مس لم معؿ تدخبل م  ودل بتتموس  دله مس فةىي 

سػمعد، تتا ػؽ بمػم واػد، لمترنمػ  و و ولف نسمعد ف  لالعممؿ لممتمز، لو لممسػمى  الرتكمبمػم م
ومت  كماى لمماكم  ند لسسى مسوومن  لمطػمعانف تمنةػم عىػ  مػم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس 
لم معؿ ػ ويو متمػوؿ مػف بنػامـ ػ مىترنمػ  ومسػمعدتي ب  ػد مةمواتػي عىػ  لرتكمبمػم و دوف لف 

ونػى ونوعمػم عػػمممنف  تػدمؿ عىػ  ن ػد ل ػترلكمـ فػػ  لمترنمػ  لمتػ  لدلاػتمـ    بمػم ولامػػـ كػماول
بمػػػم نم ػػػدنف لمػػػ  لال ػػػترلؾ فنمػػػم وذمػػػؾ ببنػػػمف عام ػػػر ل ػػػترلكمـ ومظػػػميره بمفةػػػمؿ لنتمبنػػػ  
 درى عامـ تدؿ عى  يذل لال ترلؾ وت طس بي ػ فمف ذمؾ ال نتولفر بي لال ترلؾ بمممسمعد، " 

. 
  ٛٔٛػ  ٗ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٙ/ٗٔ* ا ض 
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ال ػترلؾ و فمػو نػرنف لمتاػرنض وفسػمس لممسػمعد، و فمالت مؽ و ويو نولـ كؿ  ور ل         
ويو لاة مد لرلدلى و ولاة مد لالرلدلى منس ماػض تولفػؽ وال يػو متػرد ت ػمدؼ لتتػمه لرلدلى 
بةػػض لماػػمس فػػ  لتتػػمه ولاػػد لو مت ػػمرس .... لالت ػػمؽ لمتاػػمو  ترنمػػ  ممػػم ممدنػػمى و  وال تػػتـ 

مػػمدى يػػو لألفةػػمؿ لمممدنػػ  لالنتمبنػػ   بانػػر ممدنػػمى ..  فمػػو ترنمػػ  ماتمتػػ  نماواػػم لمػػ  ركػػف
لمخمرتنػ  لمتػػ  نتتسػػد فنمػػم " لالتاػمد " تتسػػدل ن ػػىح ألف نةبػػر تةبنػرل فكنػػدل خممنػػم مػػف لمىػػبس 
ولختبلط لممبمح  بمممشثـ و عف وتود ذمؾ " لالتامد " عى  لرتكمس لمترلوـ ػ ف  عممـ لمولنػس و 

تتميػػمى ف ػػط ..  ويػػو ناتػػم  فنضػػم لمػػ  ال فػػ  عػػممـ لالفكػػمر فو لمخػػولطر فو لمخنػػمالى فو لال
ركف مةاوى يو ذمػؾ لمةػـز لمم ػترؾ لمم ػمـ عىنػي و ولالرلد، لمتممةػ  لممة ػود، عىػ  لالتاػمد 

 لممذكور لاة مدل ولضح لممةممـ وماددل ومشكدل . و  ولال فبل وتود مترنم  لم رنؾ . 
َ:ََٝهضَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغَذأٗٚ

معف لمثما  بترنم  لال ترلؾ ف  لألختبلس بطرنػؽ لالت ػمؽ "  ممم كمف لماكـ ند دلف لمط     
ولممسػػػمعد، و عىػػػ  لمااػػػو لمسػػػممؼ بنماػػػي ف ػػػد كػػػمف عىنػػػي فف نسػػػتظمر عام ػػػر يػػػذل لأل ػػػترلؾ 
وطرن تي وفف نبنف لألدم  لمدلم  عى  ذمؾ بنمام نوضامم ونك ؼ عف ننمممم و وذمؾ مف  ولنس 

متػػرد تػػرؾ لمطػػمعف مكماػػم خممنػػم فػػ  ف ػػوؿ  لمػػدعوى وظروفمػػم و  بنػػد فف مػػم فورده لماكػػـ مػػف
لن مالى لمتورند ولترلوي لضمف  بخط نػده بةػد لمتورنػد . ال ن نػد فػ  ذلتػي لالت ػمؽ كطرنػؽ مػف 
طػرؽ لال ػترلؾ و لذ ن ػترط فػ  ذمػػؾ فف تتاػد لمانػ  عىػ  لرتكػػمس لم ةػؿ لممت ػؽ عىنػي و  ويػػو 

لمثما  تولفر لال ترلؾ بأى طرنؽ  مممـ ندمؿ لماكـ عى  تولفره و كمم مـ نثبى ف  اؽ لمطمعف
  خر ادده لم ماوف و  ويو مم نةد مةي لماكـ نم ر لمبنمف " .  

  ٛٚٚػ  ٖ٘ٔػ  ٖٗػ س ٖٜٛٔ/ٙ/٘ٔ*  ا ض 
 
 

َ:َـًََٔحَهؼصَحمٌٔسَجُ٘وغََذأٗٚ
(   "  مف لمم رر فف مترد لمتمسؾ بممورن  لممزور، ال نك    ف   ثبوى يذل لمةىػـ مػمدلـ  ٔ) 

 ػػػـ لمػػػدمنؿ عىػػػ  فف لمطػػػمعف يػػػو لمػػػذى نػػػمرؼ لمتزونػػػر فو ل ػػػترؾ فػػػ  لماكػػػـ مػػػـ ن
لرتكمبػػػي وممػػػم كػػػمف ممت ػػػدـ و فػػػمف لماكػػػـ نكػػػوف م ػػػوبم بمم  ػػػور بمػػػم نتةػػػنف مةػػػي  

 ٓا ضي ولالامم   " 
 ٕٜٚػ  ٓٛٔػ   ٕٚػ س  ٜٙٚٔ/ٓٔ/ٖٔ*  ا ض 

ترلؾ فػػػػ  (   "  لف لال ػػػترلؾ بمممسػػػػمعده النتا ػػػؽ لال لذل ثبػػػػى لف لم ػػػػرنؾ ن ػػػد لال ػػػػ ٕ)  
 ٓلمترنمي ويو عممـ بمم ولاي سمعد ف  لالعممؿ لممتػػمزه لو لممسمىي الرتكمبمم "

 ٜٖٗػ  ٗٗٔػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٔ/ٔٔ*  ا ض 
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 ٛٓٔػ  ٕٗػ  ٕٓػ س  ٜٜٙٔ/ٔ/ٖٔ*  ا ض 
(  " النك   ف  لسامد لال ترلؾ بمممسمعده لممةمنس عىني نماوام تةم ر فةؿ لم معؿ مس  ٖ)  

ؿ البػػػد لف نكػػػوف مػػػدى لم ػػػرنؾ انػػػ  لمتػػػدخؿ مػػػس لم معػػػؿ تػػػدخبل مػػػمونس مػػػف غنػػػره و بػػػ
م  ػػودل نتتػػموس  ػػدله مػػس فةىػػي ونتا ػػؽ فنػػي مةاػػ  تسػػمنؿ لرتكػػمس لمترنمػػي لمػػذى 

 ٓتةىي لم مرع مامطم مة مس  لم رنؾ " 
 ٓ ٖٔ٘ٔػ  ٓ٘ٗػ  ٙػ س  ٜ٘٘ٔ/ٕٔ/ٕٙ*  ا ض 

ولممسػػػمعده نػػػد تمػػػم مػػػف نبػػػؿ (  " لال ػػترلؾ فػػػ  لمترنمػػػي ال نتا ػػػؽ لال لذل كػػػمف لالت ػػمؽ  ٗ)  
ونػػوع تىػػؾ لمترنمػػي ولف نكػػوف ونوعمػػم ثمػػره ممػػذل لال ػػترلؾ نسػػتوى فػػ  ذمػػؾ لف تكػػوف 
لمترنمػػي ونتنػػي لو مسػػتمره فػػمذل كػػمف لماكػػـ نػػد دلف لممػػتمـ بمال ػػترلؾ ودؿ عىػػ  ذمػػؾ 
بػػػممترلخ  فػػػ  تبىنػػػ  لماػػػمدث و فػػػمف ذمػػػؾ النػػػشدى لمػػػ  ننػػػمـ لالت ػػػمؽ ولممسػػػمعده فػػػ  

 ٓمي " م مرف  لمترن
 ٓ ٕٗٙػ  ٜٚػ  ٚػ س  ٜٙ٘ٔ/ٕ/ٕٚ*  ا ض 
 ٓ ٜٖػ  ٛػ  ٜػ س  ٜٛ٘ٔ/ٔ/ٗٔ*  ا ض 

(   " لأل ػػترلؾ بمممسػػمعد، ال نتا ػػػؽ لال لذل كػػمف لم ػػرنؾ ن ػػػد لال ػػترلؾ فػػ  لمترنمػػػ   ٘)  
ويػػو عػػممـ بمػػػم و بػػمف تكػػػوف مدنػػي انػػػ  لمتػػدخؿ مػػػس لم معػػؿ تػػػدخبل م  ػػودل بتتػػػموس 

لالعمػػمؿ لممتمػػز، لو لممسػػمى  الرتكمبمػػم مسػػمعد،   ػػدله مػػس فةىػػي و ولف نسػػمعد فػػ 
تتا ػػػؽ بمػػػم واػػػد، لمترنمػػػ  و ومتػػػ  كماػػػى لمماكمػػػ  نػػػد لسسػػػى مسػػػوومن  لمطػػػمعانف 
تمنةم عى  مم نممتػي مػف عىممػـ بمرتكػمس لم معػؿ ػ ويػو متمػوؿ مػف بنػامـ ػ مىترنمػ  
ومسػػمعدتي ب  ػػد مةمواتػػي عىػػ  لرتكمبمػػم و دوف لف تػػدمؿ عىػػ  ن ػػد ل ػػترلكمـ فػػ  
لمترنم  لمت  لدلاتمـ بمم ولامـ كماول ونى ونوعمم عمممنف بمم نم دنف لم  لال ترلؾ 
فنمم وذمؾ ببنمف عام ر ل ترلكمـ ومظميره بمفةمؿ لنتمبن   ػدرى عػامـ تػدؿ عىػ  

 يذل لال ترلؾ وت طس بي ػ فمف ذمؾ ال نتولفر بي لال ترلؾ بمممسمعد، " .
  ٛٔٛػ  ٗ٘ٔػ  ٚٔػ س  ٜٙٙٔ/ٙ/ٗٔ* ا ض 

وفوضػػح لمػػدفمع كػػذمؾ مػػم  ػػمس نػػرلر لمتاػػ  لم ضػػمون  لمتمبةػػ  ممنوػػ  لألونػػمؼ بمم ػػمير،         
ولمػذى نثبػى فاػي مػزور عىػ  لممراػـو  ٜٜ٘ٔ/ٙ/ٛٔولمت  إعتمدى ع د لمبنس لمةرفػ  لممػشرخ 

 ٓفى نبؿ إبرلـ يذل لمة د بأربة  لعولـ  ٜٜٔٔ/ٜ/٘ٔإبرلينـ فشلد لممماسترم  بتمرن  
  لمىتاػػ  لممػػذكور، فف تتأكػػد مػػف  ػػ مى لمبػػموةنف وفا نػػتمـ فػػ  لمبنػػس ومػػف وكػػمف عىػػ        

عبلممى ورلثػ  لممتػوفنف مػامـ وال نمكػف مػس يػذه لإلتػرلملى لمتػ   ػمبمم لم  ػور  إ خم مـ ول 
إم مم لممسوومن  عى  لمم ترنف )لمطمعانف( لمذنف نضةوف لمند عى  لألعنػمف لممبنةػ  ون ومػوف 

مسػػػتأترنف وال نمممػػـ لم ػػرلم إال  مػػف ف ػػػامس لماػػؽ فػػ  لمبنػػػس دوف بمإلات ػػمع بمػػم باعتبػػمريـ 
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سػػوليـ وممػػذل كػػمف لمطػػمعاوف يػػـ لمضػػامنم ممػػم ونػػس مػػف تزونػػر فسػػممى فنػػي لمسػػند، سػػػمنا  
 ممح فبو ف بس وبمن  لمبموةنف ووكنىمـ لمذنف نةىمػوف تمػمـ لمةىػـ بوفػم، لممراػـو إبػرلينـ فػشلد 

 ٓ ٜٜٔٔلممامسترم  ماذ عمـ 
وند تةمدى لممذكور، إخ مم ولنة  وفم، زوتمم ف  ذمؾ لمتمرن  لمسمبؽ عى  لمة د مكػ          

تا ؿ وبمن  لمبموةنف عىػ  لمػثمف بممكممػؿ مػف لمطػمعانف اسػا  لمانػ  لمػذنف ال م ػىا  ممػـ 
 ٓف  يذل لمتزونر 

اكممم ورغـ فيمن  يذل لمدفمع وتويرنتي فاف لمماكم  مـ تت طف إمني ومـ تىـ بي وخبل         
مػػف تا ػػنىي رغػػـ لاػػي دفػػمع امسػػـ نا ػػ  كػػؿ  ػػبم  مىتولطػػش بنػػامـ ولممتممػػ  لمسػػمبة إلرتكمس 

 ٓلمتزونر لمذى ونس 
وند فدى إغ مؿ لمماكم  ممذل لمدفمع إم  إستخبل مم مثبوى سوم انتمـ بمم ال سػاد مػي        

بىوغػم  مامنػ  لألمػر مف لألورلؽ وال نمكف إستابمطي مامم و ومػـ تا ػؽ لمماكمػ  دفػمع لمطػمعانف 
سػتوتس ا ضػي و وال نمكػف باػمؿ  بي رغـ لف لمولنس نسػماده ونظػميره و ويػو مػم عػمس اكممػم ول 
لم ػػوؿ بػػأف بنػػمف لمماكمػػ  ألدمػػ  لمثبػػوى ور ػػديم متىػػؾ لألدمػػ  نةاػػ  اتمػػم  ون نػػد فامػػم فطراػػى 

طػؽ وت طػس كمف  لوتي لمطمعانف لمسمم   لمذكر ألف تىؾ لألوتػي تويرنػ  ن تضػنمم لمة ػؿ ولمما
اةدلـ  بم  لمتولطش مس لممتمم  لمسمبة  لو لمسند، ....... ف  إرتكػمس لمتزونػر  باسف انتمـ ول 
فضبل  عف لف إستةممؿ لمماكم  سىطتمم لمت دنرنػ  فػ  وزف عام ػر لمػدعوى وتكػونف ع نػدتمم 

فػػ   فنمػػم ن تػػرض بدليػػ  إامطتمػػم بكمفػػ  لألدمػػ  لممةروضػػ  عىنمػػم سػػولم ما ػػ  لمتممػػ  فو إثبمتمػػم
تماس لمطمعانف وعىنمػم فف تػدخؿ دفػمعمـ فػ  ت ػدنريم وتضػةي فػ  إعتبمريػم بةػد فف تاػنط بػي 
ذ فمتمػػم ذمػػؾ فػػاف  وبكمفػػ  عام ػػره ولف نكػػوف ثمبتػػم  بمػػدوامى لماكػػـ يػػذل لمةىػػـ وتىػػؾ لإلامطػػ  ول 

 ٓاكممم نكوف مةنبم  ولتس لما ض 
 

ممػنف ا ػي بممتا ػنؿ ولمػرد مػم ممم يو م رر بػأف لمماكمػ  عىنمػم فف ت سػط دفػمع لممت        
دلـ تويرنم  كمم نتةنف عىنمػم فف تػورد فػ  اكممػم مػم نػدؿ عىػ  لامػم ولتمػى عام ػر لمػدعوى 

 ٓوفممى بمم عى  ااو وتي ن  ح لامم فطاى إمنمم وولزاى بنامم 
لمػػم ونػػد إمت تػػى كىنػػ  عػػف لمتةػػرض مػػدفمع لمطػػمعانف وفسػػ طتي تمىػػي ومػػـ تػػورده عىػػ          

 ٓفامم فطاى عىني وفنسطتي ا ي فاف اكممم نكوف مةنبم   ااو نك ؼ عف
 ٓؽ  ٘٘/ٕ٘ٚٔػ طةف  ٓٗٔػ  ٜٗٔػ  ٜٖػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ٓٔا ض 
 ٕٓٛٔػ  ٕٓٙػ  ٕٗػ س  ٖٜٚٔ/ٕٔ/ٖٓا ض 
َ:َـَٝهؼصًَظُي

"   بػػأف لمػػدفمع لممسػػطور فػػ  مػػذكر، م ػػرح بت ػػدنممم يػػو تكمىػػي مىػػدفمع لم ػػ وى بتىسػػ       
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عاػي ومىمػتمـ فف نضػمامم كمفػ  لمػدفمع ولوتػي لمػدفوع ولمطىبػمى لمتػ   لمماكم  إف مـ نكف بدنبل  
ال  كمف اكممم مةنبم   "   ٓنرليم وعى  لمماكم  فف تةا  بي وتما ي ول 

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

ريم تزم النتتزف  مف لمدفمع لممكتػوس و  بػؿ يػ   عمػمده  كذمؾ لممستادلى فم   بدو          
وساده وعموده لم  رى  و ومػس فف دفػمع لمطػمعف كػمف مشنػدل بة ػرلى لممسػتادلى  لمتػ   فاػمؿ  
لمنمم  لمدفمع  وتمسؾ  بمم و  لال فف لماكـ مػـ نةػرض ممػم بتمتػم اللنػرلدل والردل  ػ ويػذل ن ػور 

 ٓولخبلؿ  تسنـ باؽ لمدفمع   
" وفف كػمف لمثمبػى  مػف لممسػتادلى  لمتػ     :ََٝهضَدٌٔصَحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗٚ         

نةتمد  عىنمم لمطمعف ف  لثبػمى  دفمعػي نػد نػدمى  ماػي بةػد اتػز  لم ضػن   مىاكػـ ومػـ نكػف 
مرخ م مي مف لمماكمػ   فػ  ت ػدنممم و فػذمؾ  مممنسػوغ  مىماكمػ   لالمت ػمى  عامػم و  ومكػف  

مسػؾ بمػذل لمػدفمع  فمػمـ  لمماكمػ  وكػمف دفمعػي تويرنػم نػد ترتػس عىنػي لذل كمف لمطمعف  نػد ت
مو ح تاننر وتي لمرفى ف  لمدعوى وكماى لمماكم  مـ تةف بتا نؽ يذل  لمدفمع فو ترد عىني  

 فمف اكممم نكوف نم رل ن ورل نةنبي بممنستوتس  ا ضي " 
   ٜٚٚػ  ٖٗٙػ    ٖػ  س   ٕ٘/ ٘/  ٕٓ*  ا ض  

"  تمسؾ لمطمعف بدالم  مستادلى م دمي ماي    :ٌََٔسََجُ٘وغََذأٗٚٝدٌٔصَحم        
ف  ا    ركف لمخطأ عاي  نةد  دفمعم  يممم  ف  لمدعوى   ومشثرل فػ   م ػنره  ولذل مػـ تىػؽ  
لمماكمػػ   بػػمال لمػػ  يػػذل لمػػدفمع فػػ   تػػويره ومػػـ تولتمػػي  عىػػ  ا ن تػػي ومػػـ ت طػػف  لمػػ  فاػػوله  

ان ػػي بىوغػػم لمػػ  غمنػػ  لألمػػر فنػػي بػػؿ سػػكتى  عاػػي  لنػػرلدل مػػي ومػػـ ت سػػطي  ا ػػي  وتةاػػ   بتم
وردل عىني ومـ تتادث عف تىؾ لممستادلى مس ممنكوف ممم مػف دالمػ   فػ  ا ػ  عا ػر لمخطػأ 
ومػػو  فامػػم عانػػػى بباثمػػم متػػمز فف نتانػػػر وتػػي لمػػرفى فػػػ  لمػػدعوى  فػػمف اكممػػػم نكػػوف مةنبػػػم 

  ٓبمم  ور "  
  ٙٗٔػ    ٖٓػ   ٕٗػ  س   ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 

"  لمػدفمع لممثبػى  فػ   ػ امى امفظػ   لممسػتادلى    :ََٝدٌٔصََحمٌٔسََجُ٘وغََذأٗـٚ
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لمم دمػػػ   مىماكمػػػ    لالسػػػتاوامفن   بةػػػدـ  لسػػػتن مم  لم ػػػنؾ ماػػػؿ لالتمػػػمـ  ػػػرلوطي  لم ماوانػػػ   
  ٓسكوى لماكـ عاي لنرلدل وردل عىني  ن مي بمم  ور لممبطؿ  مػػي  " 

  ٔ٘ٔػ   ٕٖػ   ٕٗ ػ  س ٖٚ/ ٕ/ ٔٔ*  ا ض 
ــٚ ــ٘وغََذأٗ َـًََٔــحََهؼــصََحمٌٔــسَجُ "  ومػػوف كػػمف لأل ػػؿ  فف لمماكمػػ  التىتػػـز    :

بمتمبةػ   لممػتمـ فػ  ماػما   دفمعػي لممختى ػ   مىػرد  عىػ   كػؿ  ػبمي نثنريػم عىػ  لسػت بلؿ  ػ  
مػم لال  فاي  نتةنف عىنمم فف تورد  ف اكممم ممندؿ  عى  فامػم ولتمػى  عام ػر لمػدعوى  وفدمت

وفممى  بمم عى  وتي  ن  ح عف  فامػم فطاػى  لمنمػم وولزاػى بناممػم عػف  ب ػر وب ػنر،  و  
وفامم لذل لمت تى  عػف دفػمع لممػتمـ كىنػ   وفسػ طتي تمىػ   ومػـ تػورده عىػ   ااػو نك ػؼ  عػف 

  ٓفامم فطىةى عىني  وفنسطتي ا ي  فمف اكممم نكوف نم ػػػرل " 
 ٓٗٛػ  ٜٗٔػ  ٖٙػ س  ٜ٘ٛٔ/ٓٔ/ ٓٔ*  ا ض       

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

وانث  إاي ممم ت ػدـ تمنةػي و ػ فػاف لماكػـ لممطةػوف فنػي نكػوف  ونػد رلف عىنػي عػولر         
 ٓلمبطبلف  بمم نستوتس ا ضي ولإلعمد،  

َٝػَٖؿِدََٝهقَجُط٘ليظ
فااػي ممػم كػمف لإلسػتمرلر فػ  تا نػذ لماكػـ لممطةػوف فنػي مػف  ػأاي فف نرتػس مىطػػمعانف         

 ٓاؽ ممـ طىس ونؼ تا نذه مشنتم رنثمم ن  ؿ فػ  يذل لمطةف فضرلرل  النمكف تدلركمم  بمم ن
َكِٜظَٙجألؿـــــــرحخ

َ:ََيِطٔؾَجُـحػٕ٘ٞ
 ٓلألمر بونؼ تا نذ لماكـ لممطةوف فني مشنتم رنثمم ن  ؿ ف  يذل لمطةف          
َ:َََْٝجمٌــ
 ٓب بوؿ  لمطةف  كبل          :ََأٝلَ

ــح مػػزلـ لممطةػػوف ضػػدـ وفػػ  لمموضػػوع بػػا ض لماكػػ      :َََغحٗي ـ لممطةػػوف فنػػي ولإلعػػمد، ول 
 ٓ ٓلمم روفمى وم مبؿ فتةمس لممامممه 
َجحملح٠َٓ/َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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ًَطدَٝئطضجعجشَأ.َعجحت٠َػـيٚ

 
 .  ٜٜٚٔط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـأوراق أوراق   ( ٔ) 
 ٜٜٚٔط  ـ المركز المصرى لألبحاث واإلعـالم  ـ من ىدى النبوة وفى مدرسة الرسولمن ىدى النبوة وفى مدرسة الرسول(  ٕ)

 . 
ط  ـ  المركــز المصــرى لألبحــاث واإلعــالم  ـ   مــن ىــدى القــركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــومــن ىــدى القــركن وكلــك الكتــاب الريــب فيــو(  ٖ)

ٜٜٔٛ  . 
 .  ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بشايربشاير(  ٗ)
 . ٕٓٓٓط  ـالمصرى لألبحاث واإلعالم المركز  ـ باسمك الميمباسمك الميم(  ٘)
 . ٕٓٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ بسم اهللبسم اهلل(  ٙ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ نواب القروضنواب القروض(  ٚ)
 .ٕٔٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ ياربيارب(  ٛ)
 .ٕٔٓٓط  ـم المركز المصرى لألبحاث واإلعال ـ قضية النقابيينقضية النقابيين(  ٜ)
 . ٕ٘ٓٓ،  ٕٕٓٓ  ـروز اليوسف ، ىيئة الكتاب  ـ أبو كر الغفارىأبو كر الغفارى(  ٓٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـالمركز المصرى لألبحاث واإلعالم  ـ قضية الجمارك الكبرىقضية الجمارك الكبرى(  ٔٔ)
 .ٕٕٓٓط  ـدار اليالل  ـ مواقف ومشاىد إسالميةمواقف ومشاىد إسالمية(  ٕٔ)
 .ٖٕٓٓط أولى  ـدار الشروق  ـ ماكا أقول لكمماكا أقول لكم(  ٖٔ)
 . ٖٕٓٓ ـ ٕ، ط  ٔط  ـمركز األىرام لمترجمة والنشر  ـ ة اإلسالمة اإلسالمعالميعالمي(  ٗٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ إبحار فى ىموم الوطن والحياةإبحار فى ىموم الوطن والحياة(  ٘ٔ)
 .  ٕٗٓٓط  ـدار الشروق  ـ اإلنسان العاقل وزاده الخيالاإلنسان العاقل وزاده الخيال(  ٙٔ)
 .  ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد األول  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٚٔ)
 . ٖٕٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الثانى  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل( ٛٔ)
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 . ٕٗٓٓط  ـروز اليوسف  ـ المجمد الثالث ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٜٔ)
 .  ٕ٘ٓٓط  ـروز اليوسف  ـالمجمد الرابع  ـ السيرة النبوية فى رحاب التنزيلالسيرة النبوية فى رحاب التنزيل(  ٕٓ)
ط  ـ المكتـب المصـرى الحـديث  ـ المجمد الخـامس  ـ حاب التنزيلحاب التنزيلالسيرة النبوية فى ر السيرة النبوية فى ر (  ٕٔ)

ٕٓٓٙ  . 
 .  ٕ٘ٓٓأكتوبر  ـكتاب اليالل  ـ اإلنسان والكون والحياةاإلنسان والكون والحياة(  ٕٕ)
 .  ٕٙٓٓط  ـدار الشروق  ـ تأمالت غائرةتأمالت غائرة(  ٖٕ)
 ٕٙٓٓسبتمبر  ـكتاب اليالل  ـ األديان والزمن والناساألديان والزمن والناس(  ٕٗ)
 .   ٕٙٓٓ ـالحديث المكتب المصرى  ـ شجون وطنيةشجون وطنية(  ٕ٘)
 . ٕٚٓٓنوفمبر  ـكتاب اليالل  ـ اليجرة إلى الوطناليجرة إلى الوطن(  ٕٙ)
 . ٕٛٓٓسبتمبر  ـدار الشروق  ـ رسالة المحاماةرسالة المحاماة(  ٕٚ)
  ٕٛٓٓسبتمبر  ـالمكتب المصرى الحديث  ـ فى الوحدة والجماعة الوطنيةفى الوحدة والجماعة الوطنية(  ٕٛ)
 .  ٕٛٓٓكتاب اليالل  ـ فى رياض الفكرفى رياض الفكر(  ٜٕ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـ عطر األحبابعطر األحباببين شجون الوطن و بين شجون الوطن و (  ٖٓ)
 .  ٕٛٓٓالمكتب المصرى الحديث  ـمن تراب الطريق من تراب الطريق (  ٖٔ)
 تحت الطبع .  ـأبو عبيدة بن الجراح  ـ عبقرية إنكار الكاتعبقرية إنكار الكات(  ٕٖ)
 المكتب المصرى الحديث .المجمد األول ـ  ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة(  ٖٖ)
 المكتب المصرى الحديثنى ـ المجمد الثا ـ من حصاد المحاماةمن حصاد المحاماة  (ٖٗ)
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َكٜــــــغؽ
 الصفحة القضيـــــة    م

 ٜٜٓٔ/ٗٛٚ٘كسس غنر م روع ػ ر و، ػ إضرلر عمدى ػ تربح ػ لم ضن   ٔ
كى   رؽ لم مير، ( ولم ضن   ٜٜٓٔ/ٖٓ٘تامنمى ادلوؽ لم ب  ) 

 كى   رؽ لم مير، ( ػ ٜٜٛٔ/ٚٚ٘فمف دوم  عىنم لمادلوؽ ) ٜٜٛٔ/ٗٔ٘ٛ
 ؽ ٕٚ/ٕٕٕٙٙلمطةف بمما ض 

٘ 

تامنمى مركز ناػم  ٜٜٛٔ/ٕٚٚٔنتؿ عمد مس سبؽ لإل رلر ولمتر د ػ لم ضن   ٕ
 ؽ ٓٚ/ٖٜٗٔكى  نام ػ لمطةف بمما ض  ٜٜٛٔ/ٕ٘ٙػ 

ٖٔٚ 

تػاح تمرنػس مناػمم لإلسػكادرن  ػ  ٜٜٛٔ/٘ٚتمرنػس بضػموس ػ لسػتنرلد ػ لم ضػن   ٖ
 ؽ . ٜٙ/ٖٚ٘ٛٔبمما ض تاح مستأاؼ غرس لم مير، ػ لمطةف  ٜٜٜٔ/ٕٗٙٔ

ٕٓٙ 

تػػػاح لمػػػػدن   ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٔخنماػػػ  فمماػػػ  ػ تبدنػػػد ػ لخػػػػتبلس ػ لم ضػػػػن   ٗ
 ؽ ٚٙ/ٕٚ٘ٚٔتاح مستأاؼ  ممؿ لمتنز، ػ لمطةف بمما ض  ٜٜٙٔ/ٜٕٚٓٔ

ٕٕٓ 

ػ  ٜٜٙٔ/ٖ٘ٛٓٔتػاح مدناػ  ا ػر ػ  ٜٜٙٔ/ٜٕٕٔ ػنؾ ػ ا ػس ػ لم ضػن   ٘
 ؽ ٚٙ/ٖٔٙ٘ٔتاح مستأاؼ  رؽ لم مير، ػ لمطةف بمما ض

ٕٗٚ 

تامنػػمى ك ػػر لمزنػػمى ػ  ٜٜٛٔ/ٕٜٓٛإغت ػػمس ػ إسػػ مط اممػػؿ ػ لم ضػػن   ٙ
 ؽ ٛٙ/ٕٖٙ٘ٗكى  طاطم ػ لمطةف بمما ض  ٜٜٛٔ/ٕٚٗ

ٕٛٛ 

نتػػػؿ ول  ػػػمب  خطػػػأ ػ إتػػػبلؼ ػ لخت ػػػمص مكػػػما  فػػػ  لمتػػػاح ػ لم ضػػػن   ٚ
تػػاح مسػتأاؼ  ػػممؿ لم ػػمير، ػ ٜٜٜٔ/ٖٖٗٚتػاح لألزبكنػػ  ػ  ٜٜٜٔ/ٜٔٗٓٔ

 ؽ ٓٚ/ ٕٕٛٔلمطةف بمما ض 

ٖٕٖ 

تامنػػػمى عمبػػػدنف ػ  ٕٕٓٓ/ٛٚٔٚتزونػػػر ػ ل ػػػترلؾ ػ لسػػػتةممؿ . لم ضػػػن   ٛ
 ؽ ٖٚ/ٚٚٙٓٔكى  وسط لم مير، ػ لمطةف بمما ض  ٕٕٓٓ/ٕ٘ٛ

ٖٙٛ 

نتػؿ عمػد مػس سػبؽ لإل ػرلر ولمتر ػد ػ  ػروع فػ  نتػؿ عمػد ػ سػبلح ػ لم ضػن   ٜ
كىػػ   ػػممؿ ناػػم ػ لمطةػػف  ٖٜٜٔ/ٕٕٗتامنػػمى اتػػس امػػمدى ػ  ٖٜٜٔ/ٕٚ٘
 ؽ ٛٙ/٘ٙٛ٘ٔ ض بمما

ٖٜٛ 

تامنػػمى لمبسػػمتنف ػ  ٜٜٛٔ/ٖٛٗٗٔتزونػػر ػ إ ػػترلؾ ػ لسػػتةممؿ ػ لم ضػػن   ٓٔ
 ؽ ٜٙ/ٕٕٕ٘٘كى  تاوس لم مير، ػ لمطةف بمما ض  ٜٜٜٔ/ٖٓٚٔ

ٗٔٗ 

َ
 

 
 


